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ادلقديت
اسبنــس ا ايــصٖ اعــ اسبنــس مذكاهــ وا يــصاطِ ّق ــ٘ أٜــ٘ شب ــ

اييـــاؽ ٤ىـــُ مكـــسال ا ـــٕ ي ْيـــُ عـــافب وََٚاااَلََٗتُااجُلََّٖاااَٝلوَََّّاٞاا َل ا ل
َُِٖعْبُااااا ُوٜال]
َّٖعَ اَٖتِٛنَ]

( )1

( )2

ّاسبنــــــس ا ايــــــصٖ ــــــط

ــــــطاَّٖ ٗٛحَْٛااااا ُلِٖٗااااا ِل َ ل

ق ــ ٙاــ مػــ ه ّمػــ ن٘ ًب ضاعــاا ايكــ ْاا ائْمٔــ٘

اشبنػــ٘ ئنــٌْ مــً معــاىٕ ْيــُ عــافب حَااَظِواىَّللَٗتااًلَّٖظَ اٗتىََّلِلوََّٖظَ ا َ لل
َّٖىُسْـتً](.)3
أٖ هـــا ْا ق ـــ ٙاسبنـــس ا ـــاٌ ٔـــُ ـــْاو اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ّقـــط
ايبٓ٣ـــا قـــً اىبـــ١ميـب ّاييـــاؽ يبٔـــاٌ أٌ لع ـــ٘ ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ضهبــ٘ ــه نبٔعــاو ي ْيــُ عــافب وََٚااَلرت ْسَااَََِٗتل ا ل َحْ َٛا ل
ِٖٗعَااَٖتِٛنَ]

( )4

ككغؿــ ٙمعــامل ايطهبــ٘ لبع كــُ أٍــ ا٤ض

ا ــَه مــ

أٌ طٓ او ميَه هاضلُ ّأننط يُ ّي٩غ٣و ايعساّٗ .
اسبنـــس ا ايـــصٖ بىذـــطز لايطلْلٔـــ٘ اىبال ـــ٘ ّاعـ ـ اشبٜ٣ـ ـ مي ـــازٗ
ىبؿـــٔٝكُ ًب هٓـــاا مـــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئـــ٘ كريـــسز مكـــازٓ

( )1غْضٗ ايصاضٓاا .56
( )2غْضٗ ايذاذب٘ .2
( )3غْضٗ ايب طٗ .238
( )4غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ

ـ ـ مكيأٍـــ٘
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ميَـــا اـــ نيط ـــ٘ قــــب يػـــع٘ م ـــر اا ًب ايػـــنْاا ّا٤ض

ّمـــا

لٔيَنا .
اسبنـــس ا ايـــصٖ أىعـــه ق ـــ ٙا٨ىػـــاٌ لاشب ٣ـــ٘ ًب ا٤ض
اسبنــس ا ّايؿـــنط يـــُ غـــبداىُ يـــصا ّضز ًب ايكيعٓــ

طظ ـــُ

َّٖحَْٛاا ُلِٖٗاا ِلَّٖااذٌِل

هَ ََّٞتَلِٖهَذتَّلوَََٚلْاَََلََِٖهْتت ٌَِلٖتىْ تلرتْٜلهَ ََّٞتَلَّٖٗ ُ](.)1
اسبنــس ا لعــسز هٓــاا ّا نــاا ّهــطّ

اي ــطهٌ اسبنــس ا لعــسز

اىبػــ نـب ايــصًٓ ــْا ّٓك ــٌْ هٓــاا اي ــطهٌ ّقــسز مــطاا ــ ّٗ٣اــ
ّاهس ميَه ي طهٌ ّهٓا ُ .
اسبنـــس ا ايـــصٖ لعـــد ايـــي

ضبنـــساو قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه

ق ـــ ٙهــــب ـــسٗ مـــً ايطغـ ـ لؿـ ـ او ّىـــصٓطاو ي يـــاؽ نبٔعـ ـاو يكـ ـ ٕ
ايبؿاضٗ ّا٨ىصاض ليبْ ُ مً اَاا :
اّ٤فب  :اــ هٓـــ٘ طهىٔـــ٘ لؿـــاضٗ ي نـــ١ميـب ّنـــٔآ ٛـــي

ـــه زضّ

ا سآــ٘ ّايطؾــاز ّميــُ هٓــاا ايبدــد ايــا ٓكهــنيَا ٍــصا ازبــع ٛمــً
معـــامل ا٨مبـــاٌ ًب ذ ػــ اي ـــطهٌ ٍّـــْ ازبـــع ٛايػـــال ّاي  ٣ـــٌْ لعـــس
اىبا. ٜ٘
اي اىٔـــ٘  :اـــ هٓـــ٘ طهىٔـــ٘ بىـــصاض ّربْٓـــو ي ـــصًٓ اذـــطّا غـــْاً ٛب
ميالْ َا أّ مذَْمَا اىبْا

أّ اىبدايو .

ّمــً آ٦ــاا أٌ معــاىٕ ا٨ىــصاض ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘  ٢ػــك عو ْغــ
غـــْاً ٛب كـــْضِ ٤ىَـــا مـــً ايبـــسَٓٔاا ّا ػْغـــاا ّايْاـــساىٔاا
ّايكريطٓبٔاا صبكنع٘ ّمكذط ٘ .
اي اي ــ٘  :ا ـ

طٓهــ٘ ّقن ـ قبــازٖ ي نػ ـ ه ٍــْ لؿــاضٗ ٤ىــُ قــطا

مػك ٔه ّشخ ٗ ئْو اىبعاز .
ايطالعــ٘  :ا ـ

ــطز مــً ايػــي٘ اييبْٓــ٘ لؿــاضٗ ي نػ ـ نـب ّاىبعــطّ

أٌ ايػي٘ اييبْٓ٘ ق  ٙأ ػاو :
( )1غْضٗ ا٤قطا

.43
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اّ٤ل  :ايػي٘ اي ْئ٘ .
اي اىٕ  :ايػي٘ ايذع ٔ٘ .
اي ايد  :ايػي٘ ايك طٓطٓ٘ .
ّ س أنذت ا ًب ٍصا ايكذػ أ ػاماو أخط: ٍّٕ ٚ
ايطالـــ  :ايػـــي٘ ايكسّٓئـــ٘ ّميَـــا ضغـــا ٜضغـــْل اا قـــ  ٙاا
ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه بفب م ـــْي ظماىـــُ ايـــا ٓـــسقٍْه َٔـــا ي٩غـــ٣و
ّقَــْزِ ّأّامـــطِ بفب أمــطا ٛايػـــطآا ّا٤مكــاض ّباالكـــُ ق ــ ٙمػـــاٜ
ايّْ ٗ٢اىبْا ٔ ايا اكبَا ي ٥طاز ّاي باّ ٜعبٍْا .
ٍّـ ـ

ـــسخ اكالـــ٘ هٓـــاا اي ـــطهٌ مـــً بـ ـ اكالـــ٘ ايـــْهٕ ًب ٍـــصا

اي ػــه مــً ايػــي٘ ازبــْا

 ٢بلبــا ٍــْ أاــا ٤ىــُ اكالــ٘ ٓ٦ــاا ايكيعٓ ـ

ّئؼ ي ػي٘ اييبْٓ٘ ّمهامٔيَا .
اشبـــامؼ  :ايػـــي٘ ايس اقٔـــ٘ ٍّـــٕ غــ ٗ ّأ ـــْال ايــي

قـ ـ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ًب معــاضي اي كــال ز اق ـاو قــً ا٨غــ٣و ّأهنامــُ ّقــً
اىبػ ـ نـب ّشضاضَٓــه ٍّ ـ
غــي٘ ايــي

يكذ ـ أأــال اىبػ ـ نـب ًب ٍــصِ ا٤ظميــ٘ مــً

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب معطاــ٘ لــسض مــ ٣و أو

أٌ اي سض اىبكٔ ً ٍْ ىذعَا خبكْم أٓاو اييبْٗ .
ازبــْا

ٍــْ اّ٤ل ٍّــْ ايــصٖ ٓكري ــ ٙي ْاــساٌ يــصا ــاٌ اىبــطاز

مــً اىبدــانيبـب ل ْيــُ عــافب وَٖتُت ا ْلٞتظَ امَْاْٙلَّٖٗ ا ُلرابَ ا ْ تلوَرت ٞاتاْٙلرت ِٖ ا ل] (ٍ )1ــْ نبٔ ـ

اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ٍّـــْ مـــً ا٨قريـــاظ ًب ىػـــب٘
اييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ا قــع ّا ـ ّهــسِ

ذــٕ ا ـ ظمــاٌ ال ـ ٍــصِ

آ٦ـــ٘ ق ـــ ٙاىبػـــ نـب ّربـــانيبَه ّ :ي ـــس ىكـــطاه اا أىـــكه ّهلـــاٛاه

ّأليــاٛاه ًب معطاــ٘ لـــسض ) ــاٌ ــت ّضز ايك ٔٔـــس ل ْيــُ عــافب وَرتٞااتاْٙل
رت ِٖ ] ّازبْا

مً اَاا :

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .123
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اّ٤فب  :بضازٗ هــــال اىبػـــ نـب أٓــــاو اييكــــط ًب معطاــــ٘ لــــسض ٍّــــْ
ايهعو ّ ٘ ايػ٣ح ّاىب. ٌّ١
اي اىٔــ٘  :اــْاظ ايكذنٔــر ل ـ ٌ نــٌْ آ٦ــ٘ مــً قالــو اشبــام ايعــاو
ّ ــسٓط آ٦ــ٘ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ًب اــ ظمــاٌ ي ــس ىكــطاه اا
لبسض ّااٌ ايكدال٘ ًب هال نعو ّشي٘ .
اي اي ـــ٘  :ىعـــت ايصيـــ٘ يبٔـــاٌ هـــ اا قـــع ّاـــ ق ـــ ٙاىبػـــ نـب
نبٔعاو ًب معطا٘ لسض ّ ُٔ ظاط قً ىػب٘ اييكط ه .
ايطالعــ٘  :زقــْٗ اىبػــ نـب ي ريــْ ٛبفب ايــسقاّ ٛا٨غــكغذاض ّايكْاــ
ق ــ ٙاا يػــ١ال اييكــط ّاي ذــط ّز ــ ايــبّ ٛ٣ايهــطض ٍّــ ا٨ا ــاض
مـــً اسبنـــس ّايؿـــنط ا مـــً مكـــازٓ ٍـــصا ايـــسقاّ ٛايطاـــا ٛلك طٓـ ـ
اييكط ّ ها ٛاسباااا ّضبْ ا٤ش. ٚ
ازبــْا

ىعــه يــصا ذه ـ اا قــع ّا ـ لــك ّٗ٣ا ـ مػ ـ ه ّمػ ـ ن٘

ٓ٦ــــاا اي ــــطهٌ ق ــــ ٙعبــــْ ايْاــــْ

ايعــــٔ

ًب ايكــــ ٗ٣ائْمٔــــ٘

ّلا٨اَـــاض ًب لعـــا ايذـــطاٜا ّا٨خذـــاا لبعهـــَا ٍّـــصِ ايـــكّٗ٣
مياغب٘ اطمب٘ يكريسٓس اىبػ نـب ي دنس ا ق  ٙا سآ٘ بئَا .
يكنـــٌْ ايكـــّ ٗ٣أزاٍ٠ـــا مياغـــب٘ يـــكع ه ّهذـــ ّ ـــساضؽ هٓـــاا
اي ــطهٌ ّايعنــ قبهــامٔيَا ل دــ اظ ضغــْخَا ًب ايــصًٍ ّههــْضٍا
ًب قامل ا٨خكٔاض ّايذع .
ايػازؽ  :ايػي٘ اييبْٓ٘ ًب اسبنه .
اسبنــــس ا قــــسز ايطمــ ـ ّاسبكــــّ ٙقــــسز شضاا مٔــــاِ ا٤ىَــــاض
ّايبدــاض ّٓع ــه اييــاؽ غــع٘ ايبدــاض ّ غؿــَٔا ٤ا ــط ل ــا ا٤ض
مل ىنــً ىع ــه أٌ أقنــال لعهــَا ٓكــ بفب قؿــطٗ ه٢

ينــً

مــس ّأىــُ يــْ

الؼ اب ب طغت ًب اىبآ ٣ ٛك نيْيُ ًب اىبا ٛب ٢عبْ  1700و .
ّاـــاٌ ايع نـــا ٓ ٛيـــٌْ بىعـــساو اسبٔـــاٗ ًب أقنـــال ايبدـــاض اىب نـــ٘
ّينــً ا٨اكؿــا اا أ بكــت خ ٣ــُ يبٔــاٌ ق ــٔه ــسضٗ اا قــع ّاــ
ّأىــُ غــبداىُ اع ـ م نــُ مــً ايػــنْاا ّا٤ض

ٓعٍــْ لاسبٔــاٗ ّٓعنــط
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لاسبطاـــ٘ ّايكػـــبٔ ح مـــً اشبٜ٣ـ ـ

ّيكنـــٌْ ٍـــصا اىبد ْ ـــاا مػـــدطٗ
قبـــازٗ اا

ي٩ىػــاٌ قبـــا ٔـــُ ايكػـــد ٨زضااـــُ ّاـــْ

ـــال عـــافب

سَااَُماَهاْٙلاََََََِاااَلظِاااٍلَِّظتاااَِْلوَظِاااٍلرتٞياتِااهاْٙلحَتاااًل َتتبَااََُٝلٖتهُااْٙلرتٞاا ُلَّٖحَاا لرتوَٖتااْٙل

ََٓفِلرامَرَّلرتُ ٞللَٗتًلْإِّلشٍَْءٍلشَهاُ ٌ] (.)1
ّ ــس ّضزا اييكــْم ّا٤خبــاض قبــا ٓذٔــس اسبٔــاٗ ًب أقنــال ايبدــاض
ّ اٍــا اىبػ ـ نٌْ لايككــسٓ ّاي يــا ٛق ــ ٙاا قــع ّا ـ

ّاسبنــس يــُ

غــبداىُ ّشاــط أٌ غــ ٔناٌ ق ٔــُ ايػــ٣و ( اــاٌ اايػــا ق ــ ٙؾــانيٞ
حبـــط بكـــط لين ـــ٘ ذبنـ ـ هبـــ٘ نـــح ـــصٍ

لَـــا عبـــْ ايبدـــط ريعـ ـ

غـ ٔناٌ ٓي ــط بئَ ـ ا هكــ ٙل غــت اىبــا ٛــعشا لهــذسق٘ ــس أخطاــت ضأغــَا
مــً اىبــا ّ ٛكدــت اٍــا ــسخ ت ايين ــ٘ اٍــا ّ اقــت ايهــذسق٘ ًب
ايبدط غاق٘ نيْٓ ٘ ّغ ٔناٌ ٓكذنط ًب شير مكعريبا .
ــه بىَــا خطاــت مــً اىبــا ّ ٛكدــت اٍــا دطاــت ايين ــ٘ مــً َٔــا
ّمل نً معَا اسبب٘ سقاٍا غ ٔناٌ ّغ ا قً ها ا ّؾ ىَا ّأًٓ
ااىــت

ايــتٓ :ــا ىــ

اا ًب عــط ٍــصا ايبدــط ايــصٖ ــطاِ قــدطٗ

صبْ ــ٘ ًّب اْ َــا زّزٗ قنٔــا ّ ٛــس خ َــا اا عــافب ٍيايــر ــ ٣ــسض
أٌ ربـــطج ميَـــا يال ـ ـ

معاؾـــَا ّ ـــس ّا ـ ـ

ضظ َــا ّغــدط اا ٍــصِ ايهــذسق٘ يــكدن
ّ هـ ـ

اٍـــا ق ـــ ٙـ ـ

اا لطظ َـــا

ىـــا أهبـ ـ

ــٓ ٣هــطىٕ اىبــاً ٛب َٔــا

ايكـــدطٗ ّأزخ ـــَا ـــه بشا أّقـ ـ ت ضظ َـــا

بئَا خطات مً
ايكـــدطٗ بفب َٔـــا كدــــطا

مـــً ايبدـــط

ــــال غـــ ٔناٌٍّ :ـــ

مسعت ا مً ػبٔد٘ ؟
ايــت :ىعــه

ــْلٓ :ــا مــً  ٢يػــاىٕ ًب اــْ

ٍصِ اي ري٘ لطظ ر  ٢يؼ

( )1غْضٗ ك ت .53

ٍــصِ ايكــدطٗ ذبــت
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قبازي اىب١ميـب لطهبكر) (.)1
ّئؼ صا اشب ا بغياز ّ ٔ بىُ مً ا٨غطأ ٜٔاا .
ّمبنــً اي ــْل أٌ ايــسّزٗ ايعنٔــا ٛايآــ٘ قــً اي نــ٘ اسباينــ٘ ًب عــط
ايبدــط ّّضز طٓب ـاو ميــُ خــا قــً ى ـ

اا مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و ٍّــْ ٢

ؽبــطج قــً مكــازٓ ق نــ٘ خ ــ اا ايــا ٍــٕ م سمــ٘ ي كــسلط ًب لــسٓ
قــيعُ ّايكػــ ٔه لايعبْزٓــ٘ يــُ غــبداىُ انــا أىَــا مكــسال قن ــٕ ىبــا
ق ّنـــُ اا قـــع ّاـ ـ يػـ ـ ٔناٌ

ـــال عـــافب وَحُشِا امَلِٖتُا اٗتَََُْٜٛلَُُُاااى ُ ُل

ِٚاا اْٝلََّٖاااااٝلوَََّّاٞاا ا الوََّٖـُْاا امالظتهُاا اْٙلَُى تلُااااىَٜل*ل حَتااااًل ا تَّلرتَتاا اىَّْللَٗتااااًل
وََّ ٌِلَََّٖ ْٛإالاتَٖت اجْلٞتْٗٛت ا لَََرتَهَااَلَََّٖ ْٛإالَّ َُْٗا اىَّلَٚتَااَََِْل ٓاْٙل تل َحْـِ َٛآََاْٙلسُ اٗتََُُْٜٛلوََُُُااى ُ ُل
وَهُْٙل تل َشْعُمُوَٜل*لظتتتبَتََٙلػتَحَِٓلِْٝٚلاتىِْٖهََ] (.)2
اسبنـــس ا ايـــصٖ لعـــد ايـــي
ــ ىعه ق ــ ٙأٍــ ا٤ض
ّا٤ض

مً

ضبنـــساو قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه

لػــ٣ح اسبنــس بفب ٓــْو مــا زامــت ايػــنْاا

بى الا .

ّقــً أىــؼ ــال ( ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه :امــا
أىعـــه اا ق ـــ ٙقبـــس ىعنـــ٘

ـــال  :اسبنـــس ا ب ٢اـــاٌ ايـــصٖ أقالـــٙ

أ هـ يبــا أخــصا ّ .قيـُ قـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغـ ه ــال :ايــْ أٌ ايــسىٔا
حبــصا ٍا ًب ٓــس ضاــ مــً أمــا ــه ــال :اسبنــس ا ينــاٌ اسبنــس ا
أ ه مً شيرا .
ـــال اا عـــافب  { :اىبـــال ّ٪اينب٪ي٫ـــٌْ ٪ظٓي٪ـــ٘ا ايند٪ٔ٪ـــاٰٗ ايـــسٳى٪ٔ٬ا ّ٪اينب٪ا ٰٔ٪ـــاا٫
ايكٲــايٰد٪اا ٫خ٬ٔ٪ــطٮ قٰي٬ــس ٪ض٪لوــرً ٪ْ٪ال٭ــا ّ٪خ٬ٔ٪ــطٮ أًم٪ــّ )3(} ٣قــً بلــً قنــط :أٌ
ضغـــْل اا قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه هـــس َه :اأٌ قبــس٭ا مـــً قبـــاز
( )1ايبداض .36/100
( )2غْضٗ ايين .18-17
( )3غْضٗ اينَو .46
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يـــر اسبنـــس انـــا ٓيبغـــٕ زبـــ٣ل ّاَـــر ّق ـــٔه

اا ـــالٓ :ـــا ض

غـ ـ الاىر عهـ ـ ت لـــاىب نـب ـــه ٓـــسضٓا أـــو ٓنكباىَـــا كـــعسا بفب
بٌ قبسا س ال م اي٘  ٢ىسضٖ أو ىنكبَا .

ايػنا ٛآ ٢ا ض

ـال اا ٍّ-ــْ أق ـه قبــا ـال قبــسِ : -مـاشا ــال قبـسٖ؟ ــآ ٢ــا ض
بىـــُ ـــس ـــالٓ :ـــا ض

يـــر اسبنـــس انـــا ٓيبغـــٕ زبـــ٣ل ّاَـــر ّق ـــٔه

غ الاىر .ال اا نا :ااكباٍا انا ال قبسٖ) (.)1
اسبنـــس ا ايـــصٖ اعـ ـ ق ـــه ايكذػـ ـ حبـــطاو ظاخـــطاو  ٢يذـــس ٓيالٔعـــُ
ّأقــْيُ ّغــب ُ م ـ أىــُ  ٢ؽبــطج قــً ذػ ـ شاا ا نــاا اي ــطهٌ ايبايغــ٘
ٍّــٕ غـــبع٘ ّغــبعٌْ أيـــو ّأضلعناٜــ٘ ّ ػــ ّ  ٣ــٌْ ا نـــ٘ طٓبــاو
ئنــٌْ ٍــصا ايع ــه مــً ضؾــداا ا ي ــطهٌ ّبقريــاظِ ايبَــٕ ايــصٖ ٓ ٢ي الـ
ــس اــاٛا ذاغــ قسٓــسٗ ًب ذػــ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ لػــالطًٓ أّ  ٣ــ٘
ّىايــت ٍــصِ ايكذاغــ اىبيعيــ٘ ّايؿــ ٌ لـــب اىبػــ نـب ٤ىَــا اَــس مبــاضي
ّغــــٔاه٘ ًب ضٓــــا

آ٦ــــ٘ اي طهىٔــــ٘

كذهــ ـ اا قــــع ّاــ ـ ق ٔيــــا

ل قــساض اــع ٛاامــ أّ اــعٜـب أّ  ٣ــ٘ ًب ذ ػــ شاا آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘
ّمــً ـ خــطّج قــً ْٔنــا َا ّمعاىَٔــا ّزَ ٢٢ــا ًب هٓــ٘ ق نٔــ٘ مبَــطٗ
ػك عو ميا اسبنس ا يُ غبداىُ .

اسبنــس ا ايــصٖ لَٗ اَٙلرا اَُٖتٗتٙال]

( )2

ئنــٌْ ٍــصا ايكع ــٔه م سمــ٘ يكذػــ

اي ــطهٌ ّايكــساضؽ ٔــُ لـــب اىبػــ نـب ّقــ ّضٗ ع ــٔه اييــاؽ اينكالــ٘
م سم٘ يهب ّ  ّٗ٣هٓاا اي طهٌ قبا مبي مً ذبطٓذُ .
ئذـــْظ اىب١ميــــٌْ ًب اـــ ظمــــاٌ لكػـــد اينكالــــ٘ ًب مطنــــاٗ اا
ّاع ـــَا ىـــْ غـــبٔ ي َسآـــ٘ ّاي بـــاا ًب ميـــاظل ا٨مبـــاٌ ٍّـــْ مـــً

( )1ذػ بلً ا
( )2غْضٗ ايع

.131/1
.4
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مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب َّهْاا ِٞتَلَّٖظاامََّؽتلَُّٖٛتْااتتُُِ )1( ]َٙقـــطا اكالـــ٘ اي ـــطهٌ

ّ ْ ٔ ا٤هنا و ّ سًّٓ أمْض اسب٣ل ّاسبطاو .
ّٓسؾــح قــً ايكــسًّٓ اي ــطاّ ٗٛايكــسلط ّايػــنا ّاسبذــ
ايعيــ ّايكدطٓــو قــً قنــس أّ مــً ــ
ايكــسًّٓ بغكيػــار اك ـ
ّ

كــس ّمــً ميــا

ّميــ
اينكالــ٘

ايكذػ ـ ّىؿــطٍا ّّقــْ ا بفب أٓــسٖ اىبػ ـ نـب

ٍــه ّق ـ ّض َا ىــْضاو ّلطظخ ـاو زٌّ ايغذ ــ٘ ّايؿــر ّماىع ـاو مــً

ايذط ــ٘ ّايؿ ـ ال

نــً خكــاٜل ق ــه ايكذػ ـ أىــُ هكــً ي ْهــسٗ لـــب

اىبػ نـب ّزقْٗ طهىٔ٘ ْٓمٔ٘ ذبد ق  ٙىبص ا٨خك٣

لٔيَه .

 ٣لـــب اييــاؽ ّمــً
ي ــس اعــ اا اي ــطهٌ هننــ وا ّهننــ وا ّ ٔكــ و
بقريــاظِ أٌ اــ هٓــ٘ ميــُ مــطهٗ ي٥خــْٗ ا٨مباىٔــ٘ لـــب اىبػــ نـب ئنــٌْ
ٍياي اىٌْ مً اَاا :
اّ٤فب  :ا هٓ٘ طهىٔ٘ دبص

اىبػ نـب ي كآخٕ ّايكآيو لٔيَه .

اي اىٔـــ٘  :ايكـ ـ ٘ لــــب اـ ـ هٓـــكـب مـــً اي ـــطهٌ نـــالال٘ ّ اقـــسٗ ا ٔـــ٘
ي ْهسٗ لـب اىبػ نـب .
اي اي ـــ٘  :أـــس هٓـــاا اي ـــطهٌ ًب ميالْ َـــا ق ـــّ ٙهـــسٗ اىبػـ ـ نـب
ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ أٌ ٍــصِ ايْهــسٗ ئػــت مال ْلــ٘ لــصا َا دػ ـ

لـ

٢لــس مــً أٌ نــٌْ لكــٔغ٘ ا٨مبــاٌ ّا سآــ٘ ّايعنــ ل هنــاو اي ــطهٌ
ال عافب وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ ِلَُُِٛعًَلوَ تلَتيتمَااىَّ](.)2
ايطالعــ٘  :صبــ ٞأغــبا

ىــعّل هٓــاا اي ــطهٌ ّايػــي٘ اييبْٓــ٘ لك أــس

أخْٗ اىبػ نـب ًب مطناٗ اا .
ّمــً قــساّٗ ايــصًٓ اذــطّا ي٩غــ٣و غــعَٔه يبعــد اشبــ٣
لــــب اىبػـــ نـب

ّايذط ــ٘

ـــ ىعه اا قـــع ّاـــ ق ـــ ٙاىبػـــ نـب لـــاي طهٌ بمامـــاو

( )1غْضٗ ايذاذب٘ .6
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .103
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ي ْهــسٗ لٔــيَه ّقــطاني وا ــسآكَه ّاــ هٓــ٘ ميــُ ذبــصضٍه مــً غــْٛ
ىْآا ايصًٓ اذطّا ّم اقسٍه اشببٔ ٘ ًب ا٨نطاض لاىبػ نـب .
ّميَـا هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ايــا ٓكهــنً ٍـص ا ازبــع ٛااىبـاو مــً ذػـ ٍا

عافب ل َََرتَهََلَّٖذََِٝلاََُٚىَّل تلَتتخِذاوَّلراـتَٞت .)1( ]..

ّ ذهــ اا قــع ّاــ ق ــ ٙاىبػــ نـب خاقــ٘ ّأٍــ ا٤ض
ليــسا ٛا٨مبــاٌ بش ّضز يذــ

ــال
قامــ٘

َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل ] ػــعاو ّنــاىـب مــطٗ ًب

اي طهٌ ٍّْ مكدس يذ او أما مً اَ٘ اىبعي َْ ٙق ّ ٙاِْ ميَا :
اّ٤ل  :مْنْقٔ٘ مْنْ هٓ٘ اييساً ٛب معاىُٔ .
اي اىٕ  :ىسا ٛا٨مباٌ لاقد ي عن قبهامـب هٓ٘ اييسا. ٛ
اي ايــد  :أ ــط ّمْنــْقٔ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب أّل ّّغــ ّهخــط آ٦ــ٘
انا ًب هٓ٘ ايس ًٓ٪ق  ٙنيْ ا ّ س سو لٔاىُ(. )2

ّانـــا ًب ْيـــُ عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل تلَتاااِّْاٗاىَّلَّٖمرَاااَلرتػا اعََظَلُٚؼتاااَلَيت ل

وَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى ّ )3( ]َٜسٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا أ ْا اا يع نه ذ دٌْ ) .
اي ــــاىٕ ٓ :ــــا أَٓــــا ايــــصًٓ هميــــْا الكغــــْا ب فب اا ايْغــــٔ ٘ يع نــــه
ذ دٌْ .
اي ايــــد ٓ :ــــا أَٓــــا ايــــصًٓ هميــــْا ااٍــــسّا ًب غــــبٔ اا يع نــــه
ذ دٌْ .
ايطال ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا ا ْا اا ّااٍسّا ًب غبٔ ُ .
اشبامؼ ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا يع نه ذ دٌْ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .118
( )2أى ط ازبع ٛايطال ّاي  ٣ـب لعس اىبا.ٜ٘
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .130
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ّانــا هــنً ٍــصا ازبــع ٛكنــ٘ هٓــ٘ ايبالاىــ٘

اىــُ هــنً كنــ٘ هٓــ٘

اييَــٕ قــً ايطلــا ل ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّلَّطْ ابامُوَّلوَطَااَرامُوَّلوَ ََّراـا اىَّل
وَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى.)1( ]َٜ
ّ هــنً ٍــصا ازبــع ٛلٔاىــاو طبككــطاو ٤ضلــ هٓــاا شاــط لعــا ق نــاٛ
اييػـــذ أىَـــا ىػـــدت لآٓـــ٘ ايػـــٔو

ّمـــً ـــال أىَـــا ـ ـ ميػـــْخ٘

ّق ــه اييػــذ مــً لــسٓ ّبقريــاظ اي ــطهٌ نيــطزاو ّقنػ ـاو ّى ه ـاو ّبلطام ـاو
خاقـــ٘ ّأىـــُ مل ٓـــطز ىـــل ّهـــسٓد ٓذٔـــس اييػـــذ خبكـــْم ـــر
آ٦اا.
ي ــس أخــا اا قـــع ّاــ لــ ٌ اييـــاؽ نبٔعــاو مــً أ

ّأو ٍّنـــا

هزو ّهْا. ٛ

ـــال عـــافب َََرتَهَاااَلَََّٖاااََُّل اٞاااَلََٗتََُاااَْاْٙلِٚااْٝل تْتاامتلوَرا ٞتاال ًلوََُعَََٗاااَْاْٙلشُااعُىرًَل

وَاتبََئِ إتلِٖتتعَااَ َظاىَّل اَٜلرتْاامََٓٚاْٙللَِْ ا َلَّٖٗاا ِلرتَُتااَْاْٙل]

( )2

ــه هــنً ٍــصا ازبــع ٛلٔاىــاو

ّ ذػ او يبعا مً هٓاا اييسا: ٍّٕ ٛ

اّ٤فب ْ :يُ عافب وَ اْٜلَََُحُىَّلِٖٗتَٗٙالظتَََُْحْلٖتهََ](.)3

اي اىٔــــ٘ ْ :يــــُ عــــافب ظتبا َٛااااَلٞتُؼِاااهاْٙل ُِٚتااااَاتهُْٙلٖتعَََااااَهُْٙلوََُعَََٗااااَلااٗاااااىرَهُْٙلاتَسِاا اَُ ل
َُحَمظااااىَٜلَّٖٓتِٗااَٙللَااْٝلَٚىََّػِااعِ ِلوَٞتتُااىَّلحَوواااَلَِٛٚاااَل اِّْاامُوَّلرااا ِلوَ تلَتاا ََّٔالَتـِٗاا ُللَٗتاااًل
َََئََِ ٍلَِْٚهُْٙل ا لاتُِٗ ًلَِْٚهُْٙلظتَلْفُللََْهُْٙلوََّطْيتحْ](.)4

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .200
( )2غْضٗ اسبريطاا .13
( )3غْضٗ ا٤ىذال .61
( )4غْضٗ اىباٜسٗ .13
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اي اي ــ٘ ْ :يــُ عــافب ظت اذت ْهُْٙل َخاىػا اىَّلوََٗعَبُ اىَّلحَتااًلَُ َاا اىَّل َ اىَْٚهُْٙلَّٖ اذٌِل
َُىلَ ُو.)1(]َٜ
ايطالع٘ ْ :يُ عافب ظتَطْيتحْللََْهُْٙلوَاإلسَ ٌَ٘لظتتَىْفَل َعْٗتُٛى.)2(]َٜ
ّلٔاٌ مػ ي٘ اييػذ ًب ٍصِ آ٦اا .
ّ هـــنً ٍـــصا ازبـــع ٛذػـ ـ او ٓ٦ـــكـب مـــً هٓـــاا ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ مـــً

غــْضٗ هل قنــطاٌ أٖ ايــا بــسأ ل ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل] ٍّــٕ
:

آ٦ــــ٘ اّ٤فب ْ :يــــُ عــــافب َََرتَهَااااَلَّٖاااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَتااااِّْاٗاىَّلَّٖمرَااااَلرتػاااعََظَل

ُٚؼتَلَيت لوَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى.)3(]َٜ

آ٦ـــ٘ اي اىٔـــ٘ ْ :يـــُ عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل اْٜلَاـُِعُا اىَّلَّٖا اذََِٝل
ْتيتمُوَّل َمُ وْاْٙللَٗتًلرتلُْتَرآاْٙلظتتتَُْتِٗبُىَّلَََسِماَ.)4(]َٝ

لعــس أٌ اــا ٛاــع ٛاامــ ًب ذػ ـ هٓــ٘ ايبالاىــ٘ َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل تل
َتتخِاذاوَّلراـتَٞتا ل ِٚاْٝل ُ وِٓٞااْٙل تل َااِّٖاىٞتٓاْٙلََبَااَ ]( )6()5اــاٍ ٛــصا ازبــع ٛاىببــاضي لبٔــاٌ
لبٔــاٌ مْنــْقٔ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ميالــْل ّمذَــْو آ٦ــ٘ ّىذعــُ ايع ــٔه
ًب قنـــ اىبػـــ نـب ّبمك ـــا ه ىبهـــامـب آ٦ـــ٘ ّميااـــا َه لـــا٨هساظ
مــً ايبالاىــ٘ ايذاغــسٗ ّقبــا ٓبعــد اشبــْ

ّائ ـ ؽ ًب ــْ

مً ايي ذاش بفب مياظل اشباق٘ قيس اىبػ نـب .
( )1غْضٗ ايعخط

.82

( )2غْضٗ ايعخط

.89

( )3غْضٗ هل قنطاٌ .130
( )4غْضٗ هل قنطاٌ .149
( )5غْضٗ هل قنطاٌ .118
( )6أى ط ازبع )75( ٛمً ايكذػ .

ايــصًٓ اذــطّا
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ّ ـــس أىعـــه اا قـــع ّاـ ـ ق ٔيـــا لاقـــساض أضلعـــ٘ أاـــعا ٛخاقـــ٘ ًب
ذػ ـ ٍــصِ آ٦ــ٘ اىبباضاــ٘( )1يك ـ ٕ مباهــد آ٦ــ٘ اينطمبــ٘ ًب ٍــصا ازبــعٛ
خاق٘ لاخككاقَا ليسا ٛا٨مباٌ ّمْنْقٔكُ مً اَاا :
اّ٤فب  :باـــطاو اىبػــ نـب لَـــصا اييـــسا ٛمــ أٌ آ٦ـــ٘ ًب م ـــاو اييَـــٕ
ّايعاط.
اي اىٔـــ٘  :ب كـــا

آ٦ـــ٘ ايـــا ٓـ ـ ٕ َٔـــا ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ خب ٍْـــا مـــً

ايكَسٓس ّايْقٔس .
اي اي ــ٘  :ىــسا ٛا٨مبــاٌ مــسز ّقــٌْ ي نػ ـ نـب انــا ًب هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا
ي كيــعِ قيــُ ّم ـ صبــ ٞآ٦ــ٘ حبطمــ٘ أا ـ مــال ايطلــا اىَــا ــسل لايس٢يــ٘
ايكهنئ٘ ق  ٙأمْض :
أّ٢و ّ :اْز معام٣ا لاني ٘ يبا ٓػك عو ذ ُ اىبػ نـب ًب ايسًٓ .
اىٔاو  :عسز ّاِْ اسبطم٘ ًب ايطلا
اّ٤ل  :بقالا ٛاي ط
اي اىٕ  :ا ٨سا
اي ايد  :اكال٘ اي ط

كؿن :

لذاٜسٗ ضلْٓ٘ .
اٜسٗ ق  ٙاي ط

لايطلا ّز

.

ايطلْٖ ّشاط م ساضِ ّىْ ايذاٜسٗ .

ايطال  :ايؿَ ازٗ ق  ٙاي ط

ايطلْٖ .

اشبــامؼ َٝٔ :ــ٘ م ــسماا اي ــط

ايطلــْٖ مــ ايع ــه أىــُ ضلــا ّأىــُ

ضبطو .
ّ ــس ّضز قــً ( قبــس اا لــً مػــعْز ــال  :يعــً ضغــْل اا قــ ٙ

اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ها ايطلا ّم١ا ُ ّاا بُ ّؾاٍسِ).

( )2

.

( )1ازبع ٛايكاغ ّاي ناىٌْ ّازبع ٛا يكػعٌْ ّازبع ٛاسبـازٖ ّايكػـعٌْ ّاي ـاىٕ
ّايكػعٌْ .
( )2اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.127/2
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ّمــً خكــاٜل ىــسا ٛا٨مبــاٌ أىــُ لــطظر ّّا ٔــ٘ مــً ا ـ
قن ٔــ٘ ايطلــا

ــط ٚىبــاشا ىعيــت آ٦ــ٘ لايك أــس ق ــ ٙخكــْم أا ـ اىبــال

ايطلْٖ ازبْا

مً اَاا :

اّ٤فب  :ا٤قــ ًب اىبعام ــ٘ ايطلْٓــ٘ ٍــْ اي ــط
اــاٌ قــاه

ــطز ــكه لــُ

اىبــال ٓ ــط

شّ ايذاٜــسٗ

ــاشا

مايــُ مــً ـ ضلــح ضلــْٖ ضبــطو ٓ ٢ــكه ايطلــا

.
اي اىٔــ٘  :ــبـب آ٦ــ٘ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ ايطلــا ىــْ مذاق ــ٘ لـــب هاــ
ي طلا ّمْا يُ .
اي اي ـــ٘  :مـــً كبـــاو اىبعام ـــ٘ لــــب ا ٤ـــطاز ًب ا٤مـــْال اكالـــ٘ ايع ـــس
ّايؿَازٗ ق ُٔ .
ايطالعــ٘  :لٔــاٌ اي ــه ايــصٖ ٓ ــسو ق ٔــُ ها ـ ايطلــا لا٨غــكدْاش ق ــٙ
أمْال ايياؽ لغ ه .
اشبامػــ٘  :دب ــٕ ايهــطض ايذــازح ق ــ ٙايــصٖ ٓ ــس
ّ ايــطلح ا ــطو خبػــاضٗ مايــُ لس عــُ أضلاهــ وا ّايكذــطٓ
يكاه

لايطلــا ّايذاٜــسٗ
َــسِ ّاػــبُ

ايطلا .

ايػازغــــ٘  :ىذــــطٗ اييذــــْؽ مــــً ا ٨ــــسا

لايطلــــا أّ اكالكــــُ أّ

ايؿَازٗ ق ُٔ خاق٘ لعس ىعّل ذبطمبُ .
ئنٌْ مً معاىٕ ّ سٓط اّ ٘ٓ٦اِْ :
اّ٤ل ٓ :ــــا أَٓــــا ايــــصًٓ هميــــْا  ٢سنــــْا اىبــــال لايطلــــا أنــــعا او
مهــاقذ٘ ) ّمــً ا٨قريــاظ صبــ ٞاي ــطهٌ ّايػــي٘ لايس ٔــ

لايكــسآً لـــب

اىبػ ـ نـب ّميــُ هٓــ٘ اي ـس ًٓ٪ايــا بــسأ ليــسا ٛا٨مبــاٌ َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل ا تَّل
َت َََََّتاْٙلرا َْٝتل اٖتًلرتَُٕتلُٚتًًَّٛلظتَْتابُى ُ] (.)1

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .282
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اي ــاىٕ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ــسآيْا ل ٔــينه ي ْ آــ٘ مــً ايطلــا
ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ايكـــسآً ا٤اـــط ّاي ـــْا

ًّب

ْيـــُ عـــافب وََتعَاااَوَٞاىَّل

لَٗتاااًلَّٖبااااملوََّٖتُا اىَيلوَ تلَتعَاااَوَٞاىَّللَٗتاااًلََّّاَاااٙالوََّٖعُا ا ْوََّٜال]

( )1

نـــً ايـــا

ّايك ــْ ٚايكــسآً ّ هــا ٛهااــ٘ ا كــاج ّمــً ا ٨ــه ّايعــسّاٌ ايطلــا
ّأا ُ لايباني .
ّىب ط

اىبال ا٤اط مً اَاا :
.

اّ٤فب  :بلكسا ٛا ٨طا

ّبفب هـــب ا٤ا ـ

اي اىٔــ٘  :مــسٗ اي ــط

ذــٕ ا ـ ٓــْو يــُ قــس ٘

قب ساض ايس. ًٓ٪
اي اي ــــ٘  :ايكــــا ق ــــ ٙاىبــــسٌْٓ ّبمَايــــُ بٌ اــــاٌ معػــــطاو ّ ٔــــُ
مهاقذ٘ ي٥اط ّاي ْا

.

ّاــا ٛايبٔــاٌ ّايكذكــٔ قبــا ّضز لا٨غــياز قــً لطٓ ـسٗ ــال (غ ٪ـنٰع٬ت٫
ض٪غ٫ــْل ٪اي ـُٰ -قـ  ٙاا ق ٔــُ ّغـ ه ٪ٓ -اــْل : ٫م٪ـً ٬أًىً ٬ـط ٪م٫ع٬ػٰــطاو ً ًـُ ٫لٰناـ و
ٓ٬ْ٪وٍ مٰ  ٬اُ ٫ق٪ـسً . ً٘ ٪ـال٫ ٪ـهٲ غ٪ـنٰع٬ك ٪ٓ ٫ُ٫اـْل : ٫م٪ـً ٬أًىً ٬ـط ٪م٫ع٬ػٰـطاو ً ًـُ ٫لٰناـ و ٓ٪ـْ٬وٍ
مٰ  ُٰ٬ًٔ ٬ق٪س. ً٘ ٪
ا نت ٫غ٪ـنٰع٬ك٫رً ٓ٪ـا ض٪غ٫ـْل ٪اي ـُٰ  ٪اـْل : ٫م٪ـً ٬أًىً ٬ـط ٪م٫ع٬ػٰـطاو ً ًـُ ٫لٰناـ و ٓ٪ـْ٬وٍ
مٰ  ٬ا ـُ ٫ق ٪ـس ٫ . ً٘ ٪ـهٲ غ ٪ـنٰع٬ك٫رً  ٪اــْل : ٫م ٪ـً ٬أًى ً ٬ـط ٪م٫ع٬ػٰــطاو ً ً ـُ ٫لٰنا ـ و ٓ ٪ـْ٬وٍ مٰ  ٬ًٔ ٬ـُٰ
ق٪س. ً٘ ٪
ًــال : ٪يًــُ ٫لٰناــ و ٓ٪ــْ٬وٍ ق٪ــسً ً٘ ٪ب٬ــ  ٪أًٌ٪ٓ ٬دٰــ ٲ ايــسٲًٓ ٫ً٬ــعش٪ا ه٪ــ ٲ ايــسٲٓ٫ً٬
ً ًىً ٬ط ٫ًُ ً ٫ِ٪لٰنا و ٓ٬ْ٪وٍ مٰ  ُٰ٬ًٔ ٬ق٪س.)2( )ً٘ ٪
اي ايـــد ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا أمـــطّا لـــاىبعطّ

لا ؿـــا ٛايكـــسآً

لٔــينه ّأىَــْا قــً اىبينــط ّاىبعــام٣ا ايطلْٓــ٘ ّ ٢ؽبــكل ٍــصا اييَــٕ
ل اــ مــال ايطلــا لــ ٓؿــن ىَــٕ ــ اىبػــ ه مــً ا ٨ــسا
( )1غْضٗ اىباٜسٗ .2
( )2مػيس أهبس .253/ 50

ايطلــْٖ
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ّىَٔــُ قــً اكالــ٘ ايع ــس ايطلــْٖ أّ ايؿــَازٗ ق ٔــُ ٍّ ـ ي ــصٖ ٓػــكسًٓ
أاط ّ ْا
ازبـــْا

.
ىعـــه بشا اـــاٌ اي ـــط

ًب مطنـــاٗ اا ّمـــً ايعـــعو ق ـــٙ

ا٨مكيا قً اي ريْ ٛبفب ايطلا .
ايطالــ ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا  ٢نْىـــْا اكٯالــاو ي ـــط
ٔال ـ

ايطلـــْٖ

نيط ــا ايطلــا اا ب ـاو ـ  ٣ػبساىــُ ّقــسو ا٨ػبــاز ٍــصا ىــْ مْق ــ٘

ّظاط قً ايػعٕ ًب نيطٓ ايطلا .
نــً خكــاٜل هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا أىَــا عاــط ًب مذَْمَــا قــً دبــسز
ّبغــــكسام٘ اىبعــــام٣ا ايطلْٓــــ٘ ي ْيــــُ عــــافب

تلَتااااِّْاٗاىَّلَّٖمرَااااَلرتػااااعََظَل

ُٚؼتَلَيت ] ( ّ )1سٓطِ ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  ٢ :ا ْا ايطلا مطٗ لعس أخط. ٚ
اىٔ ـاو  ٢ :طنــْا اىبــال ايطلــْٖ لــايطلح ّايذاٜــسٗ أٖ ٓبــسأ اي ــط
قبــال نب ـ مــً ـ نيطٓ ـ ايطلــا ّهٔينــا ـ ٕ ايذاٜــسٗ ٓ ــْو قــاه
اىبال لا طانَا لايطلح ّايذاٜسٗ أٓهاً .
اي ـاو  :اذــْا قـً أاـ ايطلـا أاـ٣و لعـس هخــط ّغـي٘ لعــس غـي٘ ّاــاىْا
ًب ازباٍ ٔ ـ ٘ ٓ طنــٌْ اىبــال ــاشا هــاٌ ا٤ا ـ ّيــٔؼ قيــس اىبــسٌْٓ اىبــال
نــاقذِْ ّظٓــس ًب مــسٗ ا٤اــ

ّػبــطٖ ًب ٍــصِ ا٤ظميــ٘ مــا ٍــْ أؾــس

أش ٚبش ػــك ال ايذاٜــسٗ مــً أق ـ اي ــط

قيــس ايع ــس ق ٔــُ ّ ػ ـ ٔنُ

ئنــٌْ مــً ا٨قريــاظ ايغ ـ ٖ يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ مي ـ بؾــاق٘ ّنيغٔــاٌ اسبــطاو
ّنطّ

لا٨نطاض لايياؽ .

ي ــس اعــ اا قــع ّاــ اسبٔــاٗ ايــسىٔا زاض اسبااــ٘ ٍّــٕ م٣ظمــ٘
يعامل ا٨مناٌ ّميُ اسباا٘ بفب اىبال ّايكْغع٘ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .130
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يكنـــٌْ شاا اسبااـــ٘ ّايط بـــ٘ ّايالنـــ ّبضازٗ اىبيسّهـــ٘ ًب ايـــسىٔا
مـــً مكـــازٓ ا٨لـــكَٔ ٛ٣ـــا ٍّـ ـ ٍـــْ مـــً ايػـــّْ ٛقنْمـــاا ْيـــُ
عافب

اَٜلَََّٖي َلألتٌ َ ََٚلراَٖتىءِل ا لََٚل َحَِٙل َرٍ] (. )1

ازبــْا

٢

ايكْغــع٘ ًب مطنــاٗ اا ّٓكدــصٍا

ــس ٓنــٌْ هــ

اىبػــ ه نيطٓ ــاو ٨خــطاج ايعاــاٗ ّاسب ــْل ايؿــطقٔ٘ ّاىببــازضٗ بفب عــ
اشبــ اا ّايكــس اا اىبػــكدب٘ ّ كــبح مياغــب٘ ي ؿــنط ا قــع ّاــ
ًب اي ٔ ّاييَاض ّقيس قن ايكاسباا .
ّقـــً بلـــً قبـــاؽ ( ـــال  :ـــال ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغ ـ ه  :كــس ْا ــعٌ أهــساه ٓعالــٕ اي نــ٘ أّ ايؿــٕ ٛك ـ ًب ٓــس اا
قــع ّا ـ

ب ـ أٌ ـ ًب ٓــس ايػــاٜ

ــه ــٍ ٣ــصِ آ٦ــ٘ { أمل ٓع نــْا

أٌ اا ٍــْ ٓ بــ ايكْلــ٘ قــً قبــازِ ّٓ خــص ايكــس اا }

( )2

لَٔــا انــا

ٓطلٕ أهسا ه مَطِ أّ كٔ ُ ْٔ َٔا بٓاِ ْٓو اي ٔام٘) (.)3
ـــط ٚىبـــاشا ىَـــ ٙاا قـــع ّاــ اىبػــ نـب قـــً اىبعـــام٣ا ايطلْٓـــ٘
ازبْا

مً اَاا :

اّ٤فب  :بضازٗ ايطظل ّاينػ

اسب٣ل ايالٔ

( قـــــً قبـــــس ايـــــطهبً لـــــً ايبٔ نـــــاىٕ
لا٨غــنيسضٓ٘ ٓ ــال يــُ غــطل

ي نػ نـب .
ـــــال  :ضأٓـــــت ؾـــــٔدا

ٔكــُ ّ غ ـ يكُ ــال يــٕ  :مســاىٕ ضغــْل

اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه ّمل أاــً ٤ز شيــر ألــسا

ــت  :مل مســاي

؟ ــال  :ــسو ضا ـ مــً أٍ ـ ايبازٓــ٘ لــبع ًٓ الكعكَنــا ميــُ ــه زخ ــت
لــٔا ّخطاــت مــً خ ــو بعكَنــا هــٔت لَنــا هــااا ّ بــت هكــٙ
ظييــت أٌ ايعطا ــٕ ــس خــطج ــعشا ايعطا ــٕ م ــٔه خــصىٕ ــصٍ
بفب ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّأخاِ اشبا .
( )1غْضٗ ْٓغو .53
( )2غْضٗ ايكْل٘ .104
( )3ايسض اىبي ْض .157/5

لــٕ
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ـــال  :مـــا هب ـــر ق ـــ ٙمـــا قـــيعت ؟

ـــت  :هـــٔت ل نيَنـــا

هااا ٓا ضغْل اا .
ــال  :ا هــُ

ــت  :يــٔؼ قيــسٖ  .ــال  :أىــت غــطل اشٍــ

ٓــا

قطا ــٕ بعــُ هكــ ٙػــكًْب ه ــر ــال  :ريع ـ اييــاؽ ٓػــْمْىُ لــٕ
ّٓ كذــت بيــَٔه ٔ ــْل  :مــاشا طٓــسٌّ ؟ ٔ ْيــٌْ  :ىطٓــس أٌ ىذسٓــُ ميــر
 .ــال ّ :اا بىــٕ مــينه أهــ ّأهــْج بفب اا قــع ّاــ اشٍــ

ــس

أقك كر) (.)1
اي اىٔــ٘  :ي ــس نــنً اا قــع ّاــ ي٩ىػــاٌ ضظ ــُ ّ ذهــ ّىَــاِ
قــً أاــ اسبــطاو يبٔــاٌ أٌ ايكيــعِ ّا٨مكيــا قيــُ ٓ ٢ــي ل مــً ايــطظل
ؾٔٝاو .
(قــً اىبال ــ

لــً هيالــ

أٌ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

ـــال  :مـــا طاـــت ؾـــٔٝا يبـــا أمـــطاه اا لـــُ ب ّ ٢ـــس أمـــط نه لـــُ ّ٢
طاـت ؾــٔٝا يبــا ىَــااه قيــُ ب ّ ٢ــس ىَٔــكنه قيــُ ّبٌ ايــطّح ا٤مـــب ــس
ىذــد ًب ضّقــٕ أىــُ يــً كبــْا ىذــؼ هكــ ٙػــكًْب ضظ َــا
ايال

ــ نب ْا ًب

) ( . )2
اي اي ـــ٘  :لٔـــاٌ ل طٍـــاٌ ي نٜ٣نـــ٘ ق ـــ ٙأٍ ٔـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ي د ٣ـــ٘ ًب

ا٤ض

ٓكري ــــ ٙلامكيــــا اىبػــــ نـب قــــً اينػــــ

اسبــــطاو

بهكريــــت اىبٜ٣نــــ٘ ق ــــ ٙاعــــ هزو خ ٔذــــ٘ ًب ا٤ض
َُيتِا ا ُلظُِهَاااَلو َتْا ايُِّلَّٖا ا ََٚءَل]

( )3

( )1اىبػكسضي ق  ٙايكدٔدـب ي دااه .384/16
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
( )4غْضٗ ايب طٗ .30

 ٌ٤ا٨ىػــــاٌ

ذهـ ـ اا ّضز ق ـــَٔه لاسبريـــ٘ ّايـــسئ

اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى. )4( ]َٜ

( )2مػيس ايؿا عٕ .26/3

عيــــسما
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يــعِ اىبػــ نـب قــً ايطلــا مــ أىــُ اػــ

ّمــً ق ــه اا قــع ّاــ

غــَ ّٓــ١زٖ بفب مهــاقذ٘ ا٤مــْال أنــعا او اــ ٗ خاقــ٘ ّأٌ ايطلــا
مهـــنٌْ ايـــطلح يـــٔؼ ٔـــُ خػـــاضٗ م ـ ـ ايكريـــاضٗ ايـــا ـــس كعـــط
ي دػـــاضٗ أّ اينػـــاز أّ  ٢ؽبـــطج ايكـــااط ب ٢لـــطأؽ اىبـــال مــ ايعيـــاٛ
ّايكع

ًب اينػ

.

ايطالعــ٘  :أــس هــ
ّا٨نــطاض لايــصاا ّايغــ
ا ٨ه ّايع ا

اا قــع ّاــ ي يــاؽ ّمــيعَه مــً ايهــطض
ــصاا ايطلــا بــٔح مْنــْقاو ّأ ــطاو ّ ٔــُ

يصا ذه اا قع ّا

ّىَ ٙايياؽ نبٔعاو قيُ .

ٍّ ـ ٓــسخ ايطلــا ًب اييػــذ ًب ايؿــطاٜ

قبعيــ ٙأىــُ اــاٌ مباه ـاو ًب

ايؿـــطا  ٜايػـــال ٘ ّاـــا ٛذبطمبـــُ ًب ا٨غـــ٣و ازبـــْا

ّ ٢ؼبكنـ ـ

ذبطمبُ ّاٍْاو :
اّ٤ل  :بخككام ذبطٓه ايطلا لاىبػ نـب .
اي اىٕ  :هطم٘ ايطلا مال او ّما مً ى

بّ ٢اا ٛحبطمكُ .

اي ايــد  :ايطلــا ضبــطو ق ــ ٙاييــاؽ مــً هـــب لع ــ٘ ايــي

ضبنــس ق ـ ٙ

اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
ّايكـــدٔ ح ٍـــْ اي ـــاىٕ أقـــٍّ ِ٣ـــْ مـــً معـــاىٕ ّز٢٢ا ْيـــُ

عافب وَرتحَٕلَّٖٗ ُلَّٖبَُْ َلوَحَمََ٘لَّٖمرََ] (.)1

اشبامػــ٘  :بظاهــ٘ اىبْاىــ ايــا ذبــْل زٌّ ا٨مبــاٌ ّأزا ٛايذــطاٜا
بش أٌ ّني ـ ٗ ايطلــا ٔ ــ٘ ق ــ ٙا٨ىػــاٌ ّ ــس ػبكي ـ
لايطلا

ظ ُ اا اينذآ ٘ ّا٨غكغيا ٛقً اي ط

ا٨ىػــاٌ ا ٢ــسا

ّايس. ًٓ٪

ّاــصا مبكي ـ ا٨ىػــاٌ قــً بقالــا ٛمايــُ لايطلــا يعٍ ـاو ّ ٔــساو لــاّ٤امط
ّاييـــْإٍ أ ٨ـــ٘

( )1غْضٗ ايب طٗ .275

ظ ـــُ اا قـــع ّاـــ ضحبـــاو ّ ـــ او مـــً اىبناغـــ
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ّايكريــاضٗ أّ ايعضاقــ٘ أّ
عافب

ٍــا مــً ا٤غــبا

اَٜلَّٖٗ َلهُىَلَّٖمَ َّْال اولَُّٖاىَ ِلََّٖٛتِنُ](.)1

ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ

ايػازغـــ٘  :لعـــد اييـــاؽ قامـــ٘ ّاىبػـــ نـب خاقـــ٘ ق ـــ ٙايػـــعٕ
ّاينػـــ

ّايبيـــاّ ٛاسبطا ـــ٘ ّقـــسو اىبٔـــ بفب اينػـــ ّنبـــ اىبـــال

لايغٔ ٘ .
هكــ ٙمــ

ايػــالع٘  :اىبيــ مــً مٔــ نياٜذــ٘ مــً اييــاؽ ي ٩ــسا
ايذاٜسٗ .

ّهطمــ٘ ايطلــا مال ــ٘ غــْا ٛمــ ايهــطّضٗ أّ قــسمَا ّينــً ٍــ
ك ـ اييْلــ٘ بفب ا ٨ــسا

لايطلــا قــً نــطّضٗ ازبــْا

٢

نــا مــً

ؾــٕ ٛهطٯمــُ اا قــع ّا ـ ّاع ـ اييــاؽ ذبكــاج بئــُ ىعــه ــس نــٌْ
هــــا٢ا خاقـــــ٘ ىــــازضٗ خبكـــــْم غـــــس ايطمــــ
ايهــطّضاا ل ــسضٍا ّيــٔؼ يكــاه

ّقيـــــسٍا ـــــسض

اىبــال ب ٢اىبب ــ ايــصٖ طٯنــُ

ــــال عــــافب وَ اْٜلَابْااا تاْٙلظتٗتٓااا اْٙل ُءُوَُّلرتْٚاااىََِّٖٓاْٙل تلَتوُِٗٛااااىَٜلوَ تلَاوٗتُٛااااى]َٜ

( . )2
ّ ـــس ـــسو أٌ ( ا٤اـ ـ ٓػـــكعن ًب ايالعـــاو ٓ ـــال أا ـــت ايالعـــاو
أا ـ٣و ّم ـ ا٣و ّٓ ـ ٕ ي نــ٘ ايْاهــسٗ ّاىبكعــسز مــً ا٤ا ـ

ًّب هــسٓد

ايؿـــاٗ اىبػـــنْم٘ ـــال ضغـــْل اا قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه(ماظايت

أا ــ٘ خٔــا عــازىٕ) ( . )3أٖ اي نــ٘ ايــا أاــ ايــي

مــً ــر ايؿــاٗ

اىبػنْم٘ .
ّ ػــكعن مــازٗ (أاــ ) صبــاظاو ًب مــْاضز اــ ٗ عٓــس اي غــ٘ ايعطلٔــ٘
نبـــا٢و انـــا ٓ ـــال (أا ـــت اييـــاض اسبالـ ـ ) أٖ قـــاض نيعنـ ـاو ـــا

( )1غْضٗ ايصاضٓاا .58
( )2غْضٗ ايب طٗ .179
()3اينؿا .109/1

ـــال
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ٓ ــْل :ا ــسٖ ٓ ـ ا

ايعٍــطٖ :مسعــت لعــا ايعــط

بشا ّاــس هنــ٘)

(.)1
ّا٤اـــ  :ا يــــطظل ٓ ــــال بىــــُ يع ــــٔه ا٤اـــ ًب ايــــسىٔا أٖ اــ ـ
ايطظل ّٓ ال ي نٔت :بى ال أا ُ أٖ ضظ ُ) .
ًّب هٓ٘ هطم٘ ايطلا هص

ّ سٓطِ ق ّ ٙاِْ :

اّ٤ل  ٢ :ا ْا أمْال ايطلا .
اي اىٕ  ٢ :كيْا أمْال ايطلا .
اي ايــد  ٢ :دبنعــْا ّ نيــعّا أمــْال ايطلــا

ــال عــافب وََّٖ اذََِٝل

َََِٓا ا ُوَٜلَّٖاااذهَلَلوََّٖيِؼا ا تلوَ تلََُيُِاىٞتهَاااَلظِاااٍلسَا ابإُالَّٖٗا ا ِلظتبَشا امْهُْٙلراعَا اذتَّ تلرتِٖاااُٙتل]

()2

ٍّــ ايــصًٓ ٓــ ا ٌْ ايطلــا مــً ايــصًٓ ــصاطٍه آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ازبــْا
ىعه ئس

ا ٨ه ق  ٙأمْض :

أّ٢و  :ب طا

اىبال لايذاٜسٗ .

اىٔاو  :ا٨مكيا قً ايك ٔٔس ّاييَٕ ايْاضز لآٓ٘ هطم٘ ايطلا .
اي او  :با ايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ ايعاٜسٗ ق  ٙاي ط

.

ضالعاو  :ا٨نطاض لاىبس ًٓ٪ل خص اىبال ايطلْٖ ميُ .
ايطال ـ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ٢خــصّا اٜــسٗ ق ــ ٙاي ــط

نــً

معــــاىٕ ا٤اــــ ًب اىب ــــاو ا٤خــــص ّاسبٔــــاظٗ ٍّــــ ربــــكل اسبطمــــ٘
لاىبػـ ـ نـب أٖ ٓ ٢نـــٌْ ـــسٓط آ٦ـــ٘  ٢ :ـ ـ ا ْا ايطلـــا مـــً بخـــْاىنه
اىبػ نـب .
ازبـــْا

٤ ٢قـــاي٘ ا٨نيـــ٣ل بش ذبـــطو آ٦ـــ٘ ق ـــ ٙاىبػــ ه أخـــص

ايذاٜــسٗ ايطلْٓــ٘ ق ــ ٙاي ــط

مــً اىبػــ ه ّ ــ ِ ّ ٔــُ زقــْٗ ي يــاؽ

يـــسخْل ا٨غـــ٣و ىبـــا ٔـــُ مـــً ا٤خـــ٣ل اسبنٔـــسٗ ّايك ٔـــس ل هنـــاو
ايؿــطٓع٘ ّبٌ اــاٌ لطظخــاو زٌّ اــ
()1يػاٌ ايعط

. 23/11

( )2غْضٗ ايكْل٘ .34

ا٤ضلــاح مــً معــام٣ا لاني ــ٘
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ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ـــال عـــافب

ًّب اي يـــا ٛق ـــ ٙايـــي

وَ اَّٞلٖتعًَٗلَُٗا تللَوُِٙت] (.)1

انــا ٓــ ٕ ايطلــا قبعيــ ٙايعٓــازٗ ّايينــاّ ٛينــً اي ــسض اىبكــٔ ً مــً
آ٦ــ٘ بضازٗ هطمــ٘ ايعٓــازٗ ايطلْٓــ٘ ا طمــ٘ ّمــً أغــطاض هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا
أىَـــا بعـــد اشبـــْ

ّايذـــع ًب ـــْ

ايـــصًٓ اذـــطّا بش أىَـــا ىعيـــت

ّاىبػ ـ نٌْ ًب هــال نــعو ّ ــط ّ ــ٘ أمــْال يكــسل لايس٢يــ٘ ا٨يكعامٔــ٘
ق  ٙأمْض :
اّ٤ل  :ا ــــطٗ أمــــْال اىبػــــ نـب ّايــــا ــــ ٕ مــــً ايذكْهــــاا
ّقناضٗ ا٤ض

.

اي ــاىٕ  :لؿــاضٗ ــْيٕ اىبػ ـ نـب ؾــ ٌّ١ايكريــاضٗ لـــب ايؿــاو ّايــٔنً

ّلـــب لــ٣ز ايــطّو ّ ــاضؽ يــصا ىــعل ْيــُ عــافب غاِٗبَ اجْلَّٖااموُ٘ل*لظِااٍل
رت ْٞتاااًلَّألت ْعالوَهُا اْٙلِٚا اْٝلرَعْا ا ِلغتٗتا اباهاْٙلسَا اَُ ِٗبُىَٜل*ل ظِاااٍلراؼا ا السِا اَِنَلِٖٗا ا ِل
َّألتْٚمُلِْٝٚلاتبْٕالوَِْٝٚلرَعْ ُلو َىَْٚئِذٍلََيمَحُلَُّٖٛؤَُِْٚى.)2( ]َٜ
اي ايــــد  :قــ ـ ّضٗ اىبػــ ـ نـب ًب هــــال بغــــك طاض حبٔــــد يؿــ ـ
ا٤غــْال ّٓ ْمــٌْ لــا ٨طا

ّاىبعــام٣ا ايكرياضٓــ٘ مــً ــ خؿــٔ٘

مً مساٍن٘ ايعسّ اينا ط .
ايطال ـ  :ــْيٕ اىبػ ـ نـب اسبنــه لـــب اييــاؽ ّبربــاشٍه هٓــاا اي ــطهٌ
ــْاىـب ًب ايعن ـ ّايذك ـ لـــب اييــاؽ ّيــٔؼ مــً أمــ٘ نكذــٕ لايكيعٓ ـ
ًب لــا

اسبنــه م ــ اىبػــ نـب ٍّــْ مــً مكــازٓ

ََُْمَلراٍ َٚلراَْماَُجْلََََِّٖٗا](.)3

( )1غْضٗ ٌ .4
( )2غْضٗ ايطّو .4-2
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110

ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙل
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اشبـــامؼ  :قكـــن٘ اىبػـ ـ نـب مـــً ا٨ض ـــساز ّايينـــْم ـــاشا اـــاىْا
يبكـــيعـب قـــً أاـــ اىبـــال ايطلـــْٖ نياقـــ٘ ا قـــع ّاـــ

نـــً لـــا

اّ٤يْٓـــ٘ اي العٔـــ٘ بـــا َه ق ـــ ٙا٨مبـــاٌ ّبمكيـــاقَه قـــً ا٨ض ـــساز
ٍّــْ مــً أغــطاض صبــ ٞهٓــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ايكائــ٘ لــاييَٕ قــً نياقــ٘ ايــصًٓ
اذــطّا ّمــا ٓس ــ

ق َٔــا مــً ا٨ض ــساز

ــال عــافب َََرتَهَااَلَّٖااذََِٝل

اََُٚااااا اىَّل اْٜلَاـُِعُااااا اىَّلَّٖااااا اذََِٝلْتيتااااا امُوَّلََااااا امُ وْاْٙللَٗتاااااااًلرتلُْتاااااااَرآاْٙلظتتتَُْتِٗلبُااااا اىَّل
َََسِماَ.)1(]َٝ
ي ــس اع ـ اا قــع ّا ـ ا٨ىػــاٌ مطاب ـاو مــً ق ـ ّؾــَْٗ ٓككــاض
ٔــــُ اشبـــ ّايالنـــ ّاسبــــطم

ريــــا ٛاي ــــطهٌ يغ بــــ٘ ااىـــ

اشبــ ـ

ّقــ ّضٗ ايــسىٔا ل غــ٘ يئــ اىبطا ــ

ايعائــ٘ ًب زاض ايػــ٣و

كهــنيت

هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا ابــت ايــيذؼ ايؿــَْٓ٘ ّميــ ايالنــ ّهــ
ا ٨غكدْاش ق  ٙايط اٜ

ايــسىٔا مــً

ّا ٤عال .

ّقـــً قبـــس اا لـــً قنـــطّ ـــال  ( :خـــطج ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا
ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّمــً ّضا ٛهريط ــُ ــْو ٓكريــازيٌْ ًب اي ــطهٌ  .دــطج
ضبنطٗ ّايكاِ ا لبا الطاٌ زماو .
ــال ٓ :ــا ــْو  ٢دبــازيْا لــاي طهٌ
ــــسا ه بٌ اي ــــطهٌ مل ٓيــــعل ئنــــص
ئكــسل لعهــُ لعهـاو

علبــا ن٪ــ ٲ مــً اــاٌ ــب نه
لعهــــُ لعهــ ـاو ّينــــً ىــــعل

نــا اــاٌ مــً ضبننــُ ــاقن ْا لــُ ّمــا اــاٌ مــً

مكؿالَُ آميْا لُ .
ّأخــطج ىكــط ًب اسبريــ٘ قــً ألــٕ ٍطٓــطٗ ــال  :ايــا قيــس قنــط لــً
اشبالــا

بش اــا ِٛضا ـ ٓػ ـ يُ قــً اي ــطهٌ أطب ــْل ٍــْ أّ ـ طب ــْل؟

ــاو قنــط خــص قبريــام

ْلــُ هكــ ٙــازِ بفب ق ــٕ لــً ألــٕ نيايـ

ٓ :ا ألا اسبػً أما ػن ما ٓ ْل ٍصا؟ .
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .149

ــال
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ــال ّ :مــا ٓ ــْل؟ :ــال  :اــاٛىٕ ٓػ ـ ي

قــً اي ــطهٌ أطب ــْل ٍــْ

أّ ـ طب ــْل  .ــال ق ــٕ ٍ :ــصِ ا نــ٘ ّغــٔنٌْ ــا نــطٗ يــْ ّ٪ئ ـت٫
مً ا٤مط ما ّ٪ئٰت ٪نطلت ق٫ي ًُ) (.)1
يبٔــاٌ أٌ اي نــطٗ ايذكيــ٘ ايــا ّ عــت قيــس اىبػــ نـب ّايــا كع ــ
قبػــ ي٘ خ ــ اي ــطهٌ ّايــا ظَـــطا ــً ٛ٣ب أٓــاو اىبــ مٌْ ايعباغـــٕ

( )2

ّ ٔ ـ أّل مــً أظَطٍــا لؿــط لــً ٔــان اىبطٓػــٕ ّاــاٌ مػــكساو مكدذٔ ـاو
ب هن ه اىب مٌْ ّبغكنطا ٍصِ ايذكي٘ بفب أٓاو ايْا
ّقــً ضبنــس لــً ايْا ـ

( . )3

ــال ( اــاٌ ألــٕ بشا أضاز اٌ ٓ ك ـ ضاــ٣

اههـــطىا شيـــر ات ـــؼ ـــا  ٙلؿـــٔذ طبهـــْ

م ٔـــس ـــال ألــٕ اٜـــصىْا

٤ل ٙقبس اا ّأقدالُ ٓعي ٙلً أل ٙز٠از .
ــال ازخــ ايؿــٔذ ّايْا ــ ًب مكــ ِ٣ــال  :ايػــ٣و ق ٔـــر
ٓا أم اىب١ميـب ال يُ  ٢غ ه اا ق ٔر .

( )1ايسض اىبي ْض .285/2
( ٍْ )2قبس اا لً ٍاضٌّ ايطؾٔس غال خ ذا ٛل
لغساز ّ .أمُ اضغٔ٘ ػن ٙمطاا
ايعَس لعس بليُ ا٤مـب ّّ ِ٢خطاغاٌ
ماا اىب مٌْ ًب لالطغْؽ

ما ت ًب ىذاغَا لُ ٍّ ِ٢اضٌّ ايطؾٔس ّّ ٘ٓ٢يٕ
ّااٌ أهس ؾْٔخُ اىبعكعيٕ ألا ا صٓ ايع٣

ٍّٕ مسٓي٘

وبػ٘ قؿط أ ْ مساو قً مسٓي٘ مطغـب
قاقن٘ ٔ ٨ه ٔ ٔئ٘ ّٓب

ايعباؽ (ٍ)218-170ريطٓ٘ ّيس ًب

ق  ٙغاه ايبدط ا٤لٔا اىبكْغ

ّ بعس

ّأضلعـب أ ْ قً مسٓي٘ أني٘

ّااىت

قسز غناٌ لالطغْؽ غي٘  2002عبْ ٣ناّ ٜ٘وبػـب أيو

ىػن٘ .
(ٍ ٍْ )3اضٌّ اي اىٕ ايْا
)ٍريطٓ٘ اغـ خ ذـا ٛلـ

لـاا لـً ضبنـس اىبعككـه لـً ٍـاضٌّ ايطؾـٔس (232-200
ايعبـاؽ ّأمـُ أو ّيـس ضّمٔـ٘ بمسَـا ـطانئؼ ّاـاٌ

اىب مٌْ ػب ػُ ّألِْ اىبعككه ايصٖ ٍْ أخْ اىب مٌْ ّا و أهػً ٍ٤ـ اسبـطمـب
ّ اضا ق ُٔ نيْاٜو مً أٍ ايؿاو ّ ػالـب لػب
ّلـب ازبيْز ا ٤طاي ايصٖ ا بَه ّايسِ اىبعككه .

اشبكْماا ايا اطا لٔيَه
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ــال ٓــا أم ـ اىبــ١ميـب لــٝؼ مــا أزلــر م١زلــر

ــال اا عــافب ّبشا

هٔٔــكه لكدٔــ٘ دٔــْا ل هػــً ميَــا أّ ضزٍّــا ّاا مــا هٔٔكيــ ٙلَــا ّ٢
ل هػً ميَا ال لً أل ٙز٠از ٓا أم اىب١ميـب ايطا مكن ه .
ــال يــُ ا نــُ ــال ٓــا ؾــٔذ مــا ــْل ًب اي ــطهٌ ــال ايؿــٔذ مل
يكذيٓ ٙع

يٕ ايػ١ال .

ــال يــُ  :غــ

ــال أٖ

ــال يــُ ايؿــٔذ  :مــا ــْل ًب اي ــطهٌ

بلً ألٕ ز٠از طب ْل .
ــال ٍــصا ؾــٕ ٛق نــُ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّألــْ

لنــط ّقنــط ّق نــاٌ ّق ــٕ ّاشب ذــا ٛايطاؾــسٌّ أو ؾــٕ ٛمل ٓع نــِْ
قــ ٙ

ــال ؾــٕ ٛمل ٓع نــِْ ــال غــبداٌ اا ؾــٕ ٛمل ٓع نــُ ايــي

اا ق ٔــــُ ّ غــ ـ ه ّ ٢ألــــْ لنــــط ّ ٢قنــــط ّ ٢ق نــــاٌ ّ ٢ق ــــٕ ّ٢
اشب ذا ٛايطاؾسٌّ ق نكُ أىت ال دري .
ال  :أ يّ ٙاىبػ ي٘ حبا ا .
ــال  :ىعــه ــال مــا ــْل ًب اي ــطهٌ ــال طب ــْل ــال ٍــصا ؾــٕٛ
ق نـــُ ايـــي

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّ غـ ـ ه ّألـــْ لنـــط ّقنـــط ّق نـــاٌ

ّق ٕ ّاشب ذا ٛايطاؾسٌّ أو مل ٓع نِْ .
ــال  :ق نــِْ ّمل ٓــسقْا اييــاؽ بئــُ

ــال  :أ ــّ ٣غــعر مــا

ّغعَه .
ـــال ـــه ـــاو ألـ ـٕ ـــسخ صب ـــؼ اشب ـــْٗ ّاغـــك  ٙق ـــ ٙذـــاِ
ّّن ـ بهــس ٚضا ٔــُ ق ــ ٙا٤خــطٍّ ٚــْ ٓ ــْل ٍــصا ؾــٕ ٛمل ٓع نــُ
ا يـــــي

ّ ٢ألـــــْ لنـــــط ّ ٢قنـــــط ّ ٢ق نـــــاٌ ّ ٢ق ـــ ـٕ ّ ٢اشب ذـــــاٛ

ايطاؾــسٌّ ق نكــُ أىــت غــبداٌ اا ؾــٕ ٛق نــُ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــُ ّغ ـ ه ّألــْ لنــط ّقنــط ّق نــاٌ ّق ـٕ ّاشب ذــا ٛايطاؾــسٌّ ّمل
ٓسقْا ايياؽ بئُ أ ّ ٣غعر ما ّغعَه ه زقا قناضا اسباا

.
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ـ ـ مط اٌ ٓط ـ ـ قيـــُ اي ٔـــْز ّٓعالٔـــُ أضلعناٜـــ٘ زٓيـــاض ّٓـ ـ شٌ يـــُ ًب
ايطاــْ ّغ ـ

مــً قٔيــُ لــً أل ـٕ ز٠از ّمل مبــكدً لعــس شيــر أهــسا)

( . )1
ًب ميــ ٍــصِ ايذكيــ٘ ايهــريط ايعــاو قيــس اىبػــ نـب

ّاــاٌ ايػــب

مــً كيــ٘ خ ـ اي ــطهٌ ّاييذــطٗ مــً قيآــ٘ اييدبــ٘ لَــا ّ ط ـ
ق َٔـــا ّقــ ّض َا ٔكــ٣و ًب طٓــ
خب

ا٤هنــاو

أ ّ بلعـــاز ايـــصّاا ق ـــ ٙاي ـــْل

اي طهٌ أّ قسمُ .
ّا٤قـ ـ أٌ اي ـــطهٌ اـــ٣و اا قـــع ّاـ ـ

ّ ٔـــُ هٓـــ٘ ًب عاٍـــس

قامــــ٘ اىبػــ ـ نـب ي ــــطهٌ ّاٌ هذ ــــُ ّضمســــُ ّمهــــامٔيُ ّق ْمــــُ ٢
ؽبــكل لَــا ايع نــا ٛأّ اسبنــاو بلبــا ٓككــس ٚــا اــ مػــ ه ّمػــ ن٘
ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب

اٞااَلٞتحْ اُٝلل ٞت َََٖااَلَّٖ اذِّْمَلوَ اٞااَلٖت ا ُل ااَظوىٜل]

( . )2
اسبنـــس ا ايـــصٖ يـــٔؼ يذهـــ ُ هـــس ّميكَـــّ ٙايـــصٖ اعـــ
قالــاّ ِٛبهػــاىُ قــً بلكــسا ٛميــُ أا ــط ّأق ــه مــً قالاٜــُ قــً غــ١ال
ّاـ

ــطز ميَنــا ق ــٔه  ٢ــسض ق ٔــُ اشبٜ٣ـ ّبٌ باكنعــت ٍّــْ مــً

مكــازٓ

ْيــُ عــافب اااإلٖت اىْلْتااََٜل َّٖبَحْ امُل ِٚا ََّ ًَّلِٖٓتَِٗٛااَلِل َرااٍلٖتََيِ ا َلَّٖبَحْ امُلاتبْ إتل

رتْٜلَتَيت َلْتََِٗٛلُل َرٍ] (. )3
ٍّـ ـ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب رتظتا ا َل َتتا ا َرَمُوَٜل

ازبــْا

ىعــه يكعــسز ّا ــطٗ ّدبــسز

َُّٖااامْاَٜلرتْ٘للَٗتااًلااٗاااى تلرتايتَٖاهَااَل]

( )4

مكازٓ ا٨قري اظ ايصا ٕ ّايغ ٖ ييسا ٛا٨مباٌ.
( )1ضٓذ لغساز . 152/4
( )2غْضٗ اسبريط .9
( )3غْضٗ اينَو .109
( )4غْضٗ ضبنس .24
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ّاـــاٍ ٛـــصا ازبـــعً ٛب لٔـــاٌ ااىـــ

مـــً ق ـــْو ّ ْٔنـــاا ىـــساٛ

ا٨مبـــاٌ ّاي ـــْاىـب اىبػـــكيبال٘ ميـــُ لايـــصاا أّ ل دـــاظ مْنـــْقٔكُ ًب
ز٢٢ا مهامـب هٓاا اييسا ٛايا هنيَا ٍصا ازبع. ٛ
ّمــً يالــو ّبهػــاٌ اا قــع ّا ـ

ــْايٕ أاــعاٍ ٛــصا ايكذػ ـ

ئنــٌْ ى عنــ٘ ّماٜــسٗ طهىٔـــ٘ زاٜنــ٘ وَاتاا ْلرتحْتَااَٝلراااٍل ا لرتَْمَََُِاااٍل
ِٚااْٝلَّٖتا اَْٝا]
اك

( )1

ًب ق ه ايكذػ

ئكـــسض ٍـــصا ايػٰـــذط اىببـــاضي قبـــا ٓعـــازل اـ ـ مـــا
ّٓعالٕ اا لا٤مت ا. ٙ ّ٤

ّمــً ه ـ اا أىــٕ أ ــْو لنكالــ٘ أاعاٜــُ ّمطااعكَــا ّ كــدٔدَا
ّا٨ؾـــطا

ق ـــ ٙنيبعَـــا قبذـــطزٖ يـ ـ ٔؼ معـــٕ ب ٢اىبـــسز ّاي الـــو ميـــُ

غبداىُ .
ّاــصا لاييػــب٘ ي نك ـ

ايذ َٔــ٘ ّا٤قــْئ٘ ّاين٣مٔــ٘

ــال عــافب

ظتااَُٞتٗتبُىَّلراَِعَْٛاا ٍلِٚااْٝلَّٖٗاا ِلوَظتؼاإتلٖتااْٙل َْٛتَتْااهُْٙلسُاااىءٌلوَََّبَعُااىَّل اػااىَََّٜلَّٖٗاا ِلوََّٖٗاا ُل اول
ظتؼٕتللَوُِٙت] (.)2
هطض ًب 2016/7/24
 19ؾْال 1437

( )1غْضٗ ْٓغو .100
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .174
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ا ٘ٓ٦اّ٤فب ْ :يُ عافب وَ اْٜلَََُحُىَّلِٖٗتَٗٙالظتَََُْحْلٖتهََ]

( )1

ٍيـــاي هٓـــاا ـــال لعـــا ق نـــا ٛاييػـــذ أىَـــا ميػـــْخ٘ ميَـــا آ٦ـــ٘
أقّ ِ٣ىبـب ااىباو مً ذػ ٍا ق  ٙعبْ ا٨ػباظ .
يــصا ٔ ـ أىَــا

كهــنً ٍــصِ آ٦ــ٘ معيــ ٙاىبَازىــ٘ م ـ اذــاض ايع ـ ط

ميػــْخ٘ لآٓــ٘ ايػــٔو ّمبنــً اي ــْل أٌ اي ــسض اىبكــٔ ً مــً اييػــذ ٍــْ
خبكــْم اىبؿــطاـب مــً ايعــط

ًب ازبعٓــطٗ ّبغــكسام٘ اسبنــه ّازبــيح

ي ػـــ ه أٖ اىبٔـــ بئــــُ ّميــــُ ايدــــت ايػــــذٔي٘ أٖ مايــــت بفب أهــــس
ااىبَٔــا ّاىبــطاز بشا مــال اينذــاض بفب ايك ـ ح ّاىبَازىــ٘

ك ــعو اىبنا ــ٘

ّا ااــــاٗ ــــه  ٌ٤ايكــــ ح خــ ـ ضبــــا ّ ٌ٤معريــــعاا ايكيعٓــــ
ّاييبْٗ اٍطٗ ّااشل٘ ي ياؽ ي٩غ٣و .
ًّب اييػذ خبكْم ٍصِ ا ٘ٓ٦أ ْال :

اّ٤ل  :مـــا ّضز قـــً بلـــً قبـــاؽ ّصباٍـــس أٌ ايياغـــذ ٍـــْ اتاااََِٗاىَّل
َّٖذََِٝل تلَُؤَُِْٚىَٜلراَٖٗ ِلوَ تلراََُٖىْ٘الََِِّما] (ّ )3()2لُ ال بلً هعو(.)4
اي ــاىٕ  :آ٦ــ٘ ميػــْخ٘ لآٓــ٘ ايػــٔو ّلــُ ــال كــازٗ
ااىـــت بــ لـــطاّ ٗٛاـــاٌ ايـــي
اييــاؽ بفب أا ـ

( )5

ّ ــال :

قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه ٓـــْاز

عمــا أٌ ٓػ ـ نْا ّبمــا أٌ ٓ ا ــَه

ــه ىػــذ شيــر ًب

لـــطا ٗٛـــال { ا ك ـــْا اىبؿـــطاـب هٔـــد ّاـــسكبٍْه }( ّ )6ـــال  { :ـــا ْا
اىبؿـــطاـب اا ـــ٘ }

( )7

ىبـــص بفب اـ ـ شٖ قَـــس قَـــسِ ّأمـــطِ أٌ ٓ ا ـــَه

( )1غْضٗ ا٤ىذال .61
( )2غْضٗ ايكْل٘ .29
( )3ىْاغذ اي طهٌ ٨لً ازبْظٖ .161/1
( )4ايياغذ ّاىبيػْر  /بلً هعو .29/1
( )5ايياغذ ّاىبيػْر ي يداؽ .468/1
( )6غْضٗ ايكْل٘ .5
( )7غْضٗ ايكْل٘ .36
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هكـــْ ٓ ٙيـــْا  ٢بيـــُ ب ٢اا ّٓػــ نْا ّأٌ  ٓ ٢ب ـــْا مـــيَه ب ٢شيـــر
ّاـــ قَـــس اـــاٌ ًب ٍـــصِ ايػـــْضٗ ّ
اىبػــ نٌْ اىبؿـــطاـب ٓكْاقـــسٌّ لـــُ

ٍـــا ّاـــ قـــ ح ٓكـــا

لـــُ

ــعٌ لـــطا ٗٛاـــاٛا ليػـــذ شيـــر

م ط ل كا ه ب َا ق  ٙا هال هكْ ٓ ٙيْا  ٢بيُ ب ٢اا) (.)1
ّاي ـــاٍط ٍـــْ خكـــْم اىبؿـــطاـب مـــً ـــطٓـ ّ ٢زئـــ ق ـــٙ
ا٨ني٣ل ًب اييػذ .

اي ايـــد  :ايياغـــذ يٓ٧ـــ٘ ٍـــْ ظتااا َلَتهاَُاااىَّلوََتااا ْلُىَّل اٖتاااًلَّٖتَاااٗٙال] ( )2بش

قــاضا ٓــس اىبػــ نـب ٍــٕ ا٤ق ــ ٙق ــ ٙاىبؿــطاـب

ــ ٣مبٔ ـ اىبػــ نٌْ

بفب ايػـ ـ ه ّينـــً مبنـــً ازبنـ ـ لــــب آ٦ـــكـب ي كبـــآً ًب ايـــسقْٗ بفب
ايػ ه .
ذــٕ هٓــ٘ ايبدــد ٓبــسأ اىبؿــطاٌْ ّأٍــ اينكــا
ّٓ َــــطٌّ اىبٔـــ بئــــُ ٔرئــــبَه ايــــي

لال ــ

ايكــ ح

قـــ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّغـــ ه

يعنْماا ْيُ عافب وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا ل َحْ َٛلِٖٗعََٖتِٛنَ] (. )3

أمـــا خبكـــْم آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ىَـــا كبيـــ مـــً ازبنـــ لــــب ايـــًٍْ
ّايهـــعو ّايـــسقْٗ بفب ايػـــ ه  ٌ٤ازبنـــ لٔيَنــــا ـــس ؼبــــْل زٌّ
بم ٛ٣اىبػ نـب ؾطّنيَه ايا ٍٕ ه ّقسل .
ًّب ا ٘ٓ٦أ ْال أخط: ٚ
اّ٤ل  :آ٦ــ٘ ـ ميػــْخ٘

ــال بلــً قطلــٕ (أًمٲــا ًــْ٬ل ٫م ٪ـًً ٬ــال: ٪

بىٲَ٪ـــا م٪ي٬ػ٫ـــْخ ٘٪لٰ ًْ٬يٰـ ـُٰ ً { :ـــا نك ٫اْا اينن٫ؿ٬ـــطاٰـبً } ٪ـ ـس٪قٚ٪ْ٬
اييٳػ٪ذ م٪ع٬سّ٫م٪َٰٔ ٘٪ا اًن٪ا لٔ٪ٲيٲاِ ٰٕ ٫م٬ْ٪نٰعُٰٰ ) (.)4

( )1ايسض اىبي ْض .485/4
( )2غْضٗ ضبنس .35
( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )4أهناو اي طهٌ ٨لً ايعطلٕ .161/4

ًـــعٌٲ ؾ٫ـ ـطً ّ٫
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اي ــاىٕ  :شٍــ

بلــً بغــدال بفب معيــ ٙهخــط ي ريــيح ًب آ٦ــ٘ ٍّــْ :

( بٌ ٬ا٪ي٪د٫ــْا بيًــ ٙاينعغ٬ــ ًاو ًــاا٬ي٪ح ٬يًَ٪ــا) ( )1يبــا ٓــسل ق ــ ٙقــسو قــ ّضٗ
ا ٘ٓ٦ميػْخ٘.
اي ايد  :بٌ زقْي بفب ايك ح اابَه

ايُ ايػسٖ ّبلً ظٓس.

ايطالــ  :آ٦ــ٘ ضبننــ٘ ّ ــ ميػــْخ٘ ّىعيــت خبكــْم مْازقــ٘
أٍ اينكا

ّ طي هطلَه ق ْ ٙيـب :

اّ٤ل  :م ز

ازبعٓ٘ ّاي ٔاو لؿطا ٜايصم٘ .

اي ــاىٕ  :مَازىــ٘ ّمْ ازقــ٘ أٍ ـ اينكــا

مــً ـ أٌ ٓــس عْا ازبعٓــ٘

ـــه ىعيـــت هٓـــ٘ ازبعٓـــ٘ ل ْيـــُ عـــافب اتاااََِٗاىَّلَّٖا اذََِٝل تلَُؤَُِْٚاااىَٜلراَٖٗا ا ِلوَ تل
ٝل
ْ
ٝلَّٖحَاا لِٚاا
َ
ار اَٖ َُ ْى ا٘لََِِّاامال َو تل َُحَم ُٚااىَٜلَٚااَلحَاا َم َ٘لَّٖٗ ا ُل َو َسُااى اٖ ُل َو تلََاا ََُِىَٜل َِ ا
َّٖذََِٝلراوَاىَّلَِّٖٓ تتَ َلحَتًلَُعْـاىَّلََّٖا ْ َ تللَْٝل َ ٍلوَهُْٙلطََغِمُو.)2(]َٜ
اشبـــامؼ ّ ( :بٌ ْ ذـــْا قـــً اسبـــط

مػـــاىب٘ يـــر كْ ـــو قـــيَه

مػاىب٘ ه)(.)3
ّاىبدكــاض أٌ آ٦ــ٘ ــ ميػــْخ٘ ّمهــامٔيَا لا ٔــ٘ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘
م ـ مْنــْقٔ٘ هذ ـ لٔهــ٘ ا٨غــ٣و ّ ــط

ؾــطّ ا٤مــً ّايػــ٣م٘

ي نػــ ن ـب خاقــ٘ ًب هــال اىبيعــ٘ ّاــٌْ اىبػــ نـب ًب قــع ّق ــْ
كعـــاض

آ٦ـــ٘ مـــ

ــ٣

ْيـــُ عـــافب وَ تلَتهاَُا اىَّلوَ تلَتحْ َٞاا اىَّلوَرتٞا اتاْٙلَّألتلْٗتا اىَْٜل]

ّ ــسل ايػــي٘ اييبْٓــ٘ ايس اقٔــ٘ ق ــ ٙقنــ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغــ ه قبهــامـب هٓــ٘ ايبدــد ّأٌ ربــٔ مؿــطإ ايعــط

( )1أهناو اي طهٌ ٨لً ايعطلٕ .161/4
( )2غْضٗ ايكْل٘ .29
( )3ايينت ّايعٌْٔ .79/2
( )4غْضٗ هل قنطاٌ .139

( )4

لـــب ا٨غــ٣و
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ّايػــٔو بلبــا ٍــْ لــسئ ّهنــه هٓــ٘ أخــط ٚمــً ـ أٌ ٓك ـ ا٤مــط بفب
اييػذ .
ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب اىب ـــاو أٌ ايـــسقْٗ بفب ازبـــيح ّاىبٔــ بفب ا٨غـــ٣و
اـــاٛا خالالــاو خاقــاو ي ـــي

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه ٍّـــْ

أٓهـــاو ٓكْاـــُ بفب ا٤مـــ٘ لا٨سبـــال مـــ زقـــْ َه ي ٩كبـــاؽ مـــً غـــيكُ
ايؿطٓذ٘ .

ّّضز ْيــــُ عــــافب وَ تلَتهاَُاا اىَّلوَ تلَتحْ َٞااا اىَّلوَرتٞاا اتاْٙلَّألتلْٗتاا اىَْٜل] ( )1خالالــــاو

ي نػــ نـب يبٔــاٌ ايبؿــاضٗ ل َــْض ّق ــْ ا٨غــ٣و ّض عــ٘ ّقــع ّا ــطٗ
اىبػ نـب ّأغ دكَه ّق ّض َه ًب هال قع ّ ْٗ .

آ٦ـــ٘ اي اىٔـــ٘ ْ :يـــُ عـــافب ظتباَٛاااَلٞتُؼِاااهاْٙل ُِٚتاااَاتهُل ْٙلٖتعَََاااَهُْٙلوََُعَََٗاااَلااٗااااىرَهُْٙل

ٜلَّٖ تِٓٗا اَٙللَا اْٝل ََ ٚىَّػِا ا ِع ِل َو تٞتُا اىَّل َحوواااَل َِٛٚاااَل اِّْا ا ُموَّلراا ا ِل َو تلَتا ا ََّٔالَتـِٗا ا ُل
َ
اتَسِا ا َُ ل َُحَمظااااى
ََ ِئََااا ٍلِٚااا َْ ُهْٙل ا ل تاِٗاااُ ًلِٚااا َْ ُهْٙلظتااااَ ْلفُللَااا َْ ُهْٙل َوَّطْااا تي ْلح  )2(]..مـــ أٌ ايعذــــْ
َلٗتاااًل َ
نبٔـــ ـ

ّ ٍـــــْ ضببـــــْ

مال ـــ ـاو

ـــــال عـــــافب وَرتْٜلَتعْياااااىَّلرتاااا امَ ُل

ِٖٗتُىَي](. )3
ّ ـــسل آ٦ـــ٘ لايس٢يـــ٘ ايكهـــنئ٘ ق ـــّ ٙاـــْز مٔ ـــال غـــال

ايـــصٖ ٓكري ـــ ٙل ْيـــُ عـــافب ظتباَٛاااَلٞتُؼِاااهاْٙل ُِٚتاااَاتهُْٙل]
خ ٣ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض
ّق ـــ ٙأ بـــاقَه

( )4

ٍّـــْ

ّمـــً خكـــاٜل

أخـــص اا قـــع ّاـ ـ اىبٔ ـــال ق ـــ ٙا٤ىبٔـــاٛ

ـــال عـــافب وَ ا لرتََاااذٞتَلِٚا اْٝلَََّٖبااااُنَل ُِٚتاااَاتهُْٙلوََِْٚاااَّل

وَِٚاااْٝلٞاااااىحتلوَ ارْااامََّهَُِٙلوَُٚىسَااااًلوَلُِتَااااًلَّرْاااٝالَٚااامْ ََٙلوَرتََااااذٞتَلِٚاااَْهُْٙل ُِٚتَاااااَل
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .139
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .13
( )3غْضٗ ايب طٗ .237
( )4غْضٗ اييػا.155 ٛ
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غتُِٗوااَ]

( )1

ًّب لـ ـ
لػــــب

ٍّــصا اىبٔ ــال هريــ٘ ق ــ ٙاييــاؽ ّمــازٗ ي دػــا

ّازبــعاٛ

بغـــطاّ ٜٔضز ْيـــُ عـــافب وَ َظتعََْاااَلظتا اىْاتهُْٙلَّٖـِاااى َلرا ُِٛتاااَاِهاْٙل]

( )2

أٖ

اىبٔ ــــال ايــــصٖ أخــــصِ اا ق ــــَٔه ّيــــعّو قن ــــَه ل هنــــاو

ايكــــْضاٗ ّقــــسو ايغذ ــــ٘ ّا٨قــــطا

قيَــــا ّمب ــ ـ اىبٔ ــــال ًب اىب ــــاو

ّاٍْاو:
اّ٤ل  :أخــص اىبٔ ــال قيــس خ ــ هزو ق ٔــُ ايػــ٣و ّقــً قنــط لــً
اشبالــا

قــً ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــال  :خ ــ اا

هزو لٔــسِ ّىذــذ ٔــُ مــً ضّهــُ
ــ ـ خطج شضاو

ــه أا ػــُ نػــح ظَــطِ لٔــسِ ائنيــٙ

ــــال  :شض ٛشضأ َــــه ي رييــــ٘

ــــه مػــــح ظَــــطِ لٔــــسِ

ا٤خــطّ - ٚا كــا ٓسٓــُ مبـــب  -ــال  :شض ٛشضأ َــه ي يــاض ٓعن ــٌْ ٔنــا
ؾٝت مً قن

ه اخكه ه ل غ ْأ أقنا ه زخ َه ايياض(.)3

ّقـــً ألـــٕ أمامـــ٘  :أٌ ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّغـــ ه ـــال :
خ ــ اا اشب ــ ّ هــ ٙاي هــٔ٘ ّأخــص مٔ ــال اييبــٔـب ّقطؾــُ ق ــٙ
اىبــاٛ

خــص أٍ ـ ايــٔنـب لٔنٔيــُ ّأخــص أٍ ـ ايؿــنال لٔــسِ ا٤خــط- ٚ

ّا كــا ٓــسٖ ايــطهبً مبـــب  -ــال ٓ :ــا أقــدا

ايــٔنـب  .اغ ـكريالْا يــُ

ــايْا  :يبٔــر ضليــا ّغــعسٓر  .ــال { أيػــت لــطلنه ــايْا ل ــ} ٙ
ـــال ٓ :ـــا أقـــدا

ايؿـــنال  .اغـــكريالْا يـــُ

ّغعسٓر  .ال { أيػت لطلنه ايْا ل  } ٙد
ــال ا ٜـ مــيَه  :ض

( )4

ـــايْا  :يبٔـــر ضليـــا
لعهَه لبعا .

مل خ الــت لٔييــا؟ :ــال { ّ ــه أقنــال مــً

زٌّ شيــر ٍــه ــا قــام ٌْ }( { )5أٌ ٓ ْيــْا ٓــْو اي ٔامــ٘ بىــا ايــا قــً
( )1غْضٗ ا٤هعا

.7

( )2غْضٗ اييػا.154 ٛ
( )3ايسض اىبي ْض .360/4
( )4غْضٗ ا٤قطا

.172

( )5غْضٗ اىب١ميٌْ .63
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ٍــصا ــا ـب }
اييــاض أٍ ــَا
ا

( )1

هزو

ــه ضزٍــه ًب قــ

ٍــ ازبيــ٘ أٍ ــَا ّأٍــ

ــال اٜــ ٓ :ــا ضغــْل اا نــا ا٤قنــال؟ ــال ٓ :عنــ

ْو ىبياظ ه(.)2
ّقـــً أىـــؼ ـــال :ـــال ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه :

غ ـ يت ضلــٕ قالــاىٕ أّ٢ز اىبؿــطاـب خــسماو  ٍ٤ـ ازبيــ٘ ّشيــر أىَــه
مل ٓسضاْا ما أزضي هلاٍ٠ه مً ايؿطي ٍّه ًب اىبٔ ال اّ٤ٯل (.)3
اي ـــاىٕ  :بضازٗ اىبٔ ـــال ًب قـــامل ايـــصض ّ( قـــً الـــً قبـــاؽ ًب ْيـــُ {
ّبش أخـــص ضلـــر مـــً لـ ـ

هزو } . . .

( )4

أخــص شضٓكــُ مــً ظَــط ِ أَٝــ٘ ايــصض

آ٦ـــ٘  .ـــال  :ىبـــا خ ـ ـ اا هزو
ــه مســاٍه ل مســاَٜه

ــال :

ٍـصا ـ ٌ٣لــً ـٓ ٌ٣عنـ اــصا ّاـصا ٍّــصا ـ ٌ٣لـً ــٓ ٌ٣عنـ اــصا
ّاــصا

ــه أخــص لٔــسِ بهــكـب

ــال ٍ :ــً ٛ٢١ب ازبيــ٘ ٍّــً ٛ٢١ب

ايياض.
ّأخــطج الــً اطٓــط ّالــً ألــٕ هــامت قــً الــً قبــاؽ ًب ْيــُ { ّبش
أخـــص ضلـــر } آ٦ـــ٘  .ـــال  :بٌ اا خ ـــ هزو ـــه أخـــطج شضٓكـــُ مـــً
ق بُ م

ايصض

ال ه  :مً ضلنه ؟ ايْا  :اا ضليا .

ــه أقــازٍه ًب ق ـ بُ هكــْٓ ٙيــس ا ـ مــً أخــص مٔ ا ــُ ٓ ٢ــعاز ــَٔه
ّٓ ٢ي ل ميَه بفب أٌ ْو ايػاق٘(.)5
ّقــً ا٨مــاو ضبنــس ايبــا ط ق ٔــُ ايػــ٣و ــال  :أخــطج اا مــً ظَــط
هزو شضٓكــُ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ دطاــْا اايــصض عــط َه ىذػــُ ّأضاٍــه

( )1غْضٗ ا٤قطا

.172

( )2ايسض اىبي ْض .364/4
( )3ايسض اىبي ْض .365/4
( )4غْضٗ ا٤قطا

.172

( )5ايسض اىبي ْض .360/4
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ىذػــُ ّيــْ ٢شيــر مــا قــط
مً خ

ايػنْاا ّا٢ض

أهــس ضلــُ ّشيــر ْيــُ :ا ّيــ ًٝغــ يكَه
ئ ْيً اا (.)1

اي ايــد  :أخــص اا قــع ّاــ اىبٔ ــال مــً اييــاؽ قيــس بخــطاج هزو
ّقـــً ألـــٕ قـــا

مـــً ازبيـــ٘ ّ بـــ أٌ َٓـــب بفب ا٤ض

قـــً بلـــً

قبــاؽ ّقــً مــطٗ ا نــساىٕ قــً الــً مػــعْز ّىــاؽ مــً ايكــدال٘ ًب
ْيـــُ عـــافب { ّبش أخـــص ضلـــر مـــً لـ ـ
ــايْا  :ىبــا أخــطج اا هزو مــً ازبيــ٘ بــ

هزو مـــً ظَـــْضٍه شضٓـــا َه }
َبٔالــُ مــً ايػــنا ٛمػــح

قـذد٘ ظَــطِ ائنيــ ٙـ خطج ميــُ شضٓــ٘ لٔهــا ٛم ـ اي ١يــ ١أَٝــ٘ ايــصض
ـــال ـــه  :ازخ ـــْا ازبيـــ٘ لـــطهبا ّ .مػـــح قـــذد٘ ظَـــطِ ائػـــطٚ
ــال  :ازخ ــْا اييــاض ّ ٢ألــايٕ

ـ خطج ميــُ شضٓــ٘ غــْزا ٛأَٝــ٘ ايــصض

 .ــــصير ْيــــُ  :ترتطْاا احََ ُلَّٖاا اَُِٛنِ] ( ّ)2ترتطْاا احََ ُلَّٖشاا أََٛا ]

( )3

ــــه

أخــص مـــيَه اىبٔ ـــال ـــال { أيػـــت لــطلنه ـــايْا ل ـــ } ٙقالـــاِ نياٜذـــ٘
نيـــاٜعـب ّنياٜذـــ٘ اـــاضٍـب ق ـــّ ٙاـــُ اي ك ٔـــ٘

ـــال ٍ :ـــْ ّاىبٜ٣نـــ٘ {

ؾــَسىا أٌ ٓ ْيــْا ٓــْو اي ٔامــ٘ بىٲــا ايــا قــً ٍــصا ــا ـب أّ ٓ ْيــْا بلبــا
أؾــطي هلا٠ىـــا مـــً بــ }
ٓعـــط

( )4

ـــايْا  :ـــٔؼ أهــس مـــً ّيـــس هزو بٍّ ٢ـــْ

اا أىـــُ ضلـــُ ّشيـــر ْيـــُ قـــع ّاـــ { ّيـــُ أغـــ ه مـــً ًب
نيْقـ ـاو ّاطٍـ ـاو }

ايػـــناّاا ّا٤ض

ايبايغ٘ ْ ؾا ٛسااه أنبعـب }(ٓ )6ع

( )1حباض ا٤ىْاض .285/5
( )2غْضٗ ايْا ع٘ .38
( )3غْضٗ ايْا ع٘ .41
( )4غْضٗ ا٤قطا

.173

( )5غْضٗ هل قنطاٌ .83
( )6غْضٗ ا٤ىعاو .149
( )7ايسض اىبي ْض .361/4

( )5

ّشيـــر ْيـ ـُ {
ْٓو أخص اىبٔ ال (.)7

ـــُ اسبريـــ٘
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ايطالـ ـ  :أّاٌ أخـــص اىبٔ ـــال قيـــس ٍبـــْ هزو بفب ا٤ض

ّضز قـــً

بلـــً قبـــاؽ ـــال  :ىبـــا أٍـــب هزو ق ٔـــُ ايػـــ٣و هــــب أٍـــب لـــسهياٛ
نػــح اا ظَــطِ ــ خطج اــ ىػــن٘ ٍــْ خاي َــا بفب ٓــْو اي ٔامــ٘

ــه

ــال  :أيػــت لــطلنه؟ ــايْا  :ل ــْٔ . ٙمٝــص اــو ا ي ــه قبــا ٍــْ اــاًٜ
بفب ْٓو اي ٔام٘(.)1
اشبـــامؼ  :بضازٗ أخـــص اىبٔ ـــال مـــً اييـــاؽ ٍّـــه ًب قـــامل ا٤ضّاح
ّأخــطج قــً ألــٕ لــً اع ـ

ًب ْيــُ ({ ّبش أخــص ضلــر مــً ل ـ

هزو مــً

ظَـــْضٍه شضٓـــا َه } بفب ْيـــُ { قبـــا عـ ـ اىببال ـــٌْ } نبٔعـ ـاو ريع ـــَه
أضّاه ـاو ًب قــْضٍه

ــه اغــكيال َه كن نــْا

ــه أخــص ق ــَٔه ايعَــس

ّاىبٔ ــال { ّأؾــَسٍه ق ــ ٙأىذػــَه أيػــت لــطلنه ــايْا ل ــ } ٙــال :
ــعىٕ أؾــَس ق ــٔنه ايػــنْاا ايػــب

ّأؾــَس ق ــٔنه ألــااه هزو { أٌ

ْيــْا ٓــْو اي ٔامــ٘ } اىٲــا مل ىع ــه لَــصا اق نــْا أىــُ  ٢بيــُ ــ ٖ ّ٢
ض

ــ ـ ٖ ّ ٢ؿــــط اْا لــــٕ ؾــــٔٝاو بىــــٕ غ ضغــــ بيــــٔنه ضغــــ ٕ

ٓــصاطّىنه قَــسٖ ّمٔ ــا ٕ ّأىــعل ق ــٔنه اــك

ــايْا  :ؾــَسىا ل ىــر

ييــا ـ ي ّ ٢بيــُ ييــا ـ ي

ـ طّا ّض ـ ق ــَٔه

ضليــا ّب يــا  ٢ض
هزو ٓي ــط بيــَٔه
ال ٓ :ا ض

ــطأ ٚايغــ

ّايذ ــ ّهػــً ايكــْضٗ ّزٌّ شيــر

يْ ٢غْٯٓت لـب قبازي؟ ال  :بىٕ أهببت أٌ أاؾنط .

ّضأ ٚا٤ىبٔـــا ٛـــَٔه م ـ ـ ايػـــطج ق ـــَٔه اييـــْض ّخكـــْا قبٔ ـــال
هخــط ًب ايطغــاي٘ ّاييبــْٗ أٌ ٓب غــْا ٍّــْ ْيــُ { ّبش أخــصىا مــً اييبــٔـب
مٔ ــا َه }( )2آ٦ــ٘ ٍّــْ ْيــُ { الــطٗ اا ايــا الــط اييــاؽ ق َٔــا }

( )3

ًّب شيـــر ـــال { ّمـــا ّاـــسىا ٤ا ـــطٍه مـــً قَـــس ّب ٌ ّاـــسىا أا ـــطٍه

( )1ايسض اىبي ْض .360/4
( )2غْضٗ ا٤هعا

.7

( )3غْضٗ ايطّو .30
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يذاغــ ـب }

ًّب شيــر ــال { نــا اــا ىْا ئ١ميــْا قبــا اــصلْا لــُ مــً

( )1

ب } ( . )2
ــال  :نــاٌ ًب ق ــه اا ْٓمٝــص مــً ٓنــص

لــُ ّمــً ٓكــسل لــُ

نـــاٌ ضّح قٔػـــ ٙمـــً ـــر ا٤ضّاح ايـــا أخـــص قَـــسٍا ّمٔ ا َـــا ًب
ضغـــ ُ اا بفب مـــطٓه ًب قـــْضٗ لؿـــط كن ـــ

ظمـــً هزو

ـــا لؿـــطاو

غْٓاو .ال ألٕ  :سخ مً َٔا (.)3
ايػازؽ  :بضازٗ أخص اىبٔ ال لْاغال٘ ا٤ىبٔاّ ٛايطغ .
ّأخــطج أهبــس ّبلــً ألــٕ هــامت قــً أىــؼ ــال  :غــ ٝضغــْل اا
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه قــً ايعــعل ــال  :يــْ أٌ اىبــا ٛايــصٖ ٓنــٌْ ميــُ
ق ــ ٙقــدطٗ ٤خــطج اا ميَــا مــا ــسض ئد ـ اا ىذػــاو

ايْيــس ق ـ
ٍْ خاي َا(.)4
ٍّــ

ًب اسبـــسٓد أقـــ ِ٣بخبـــاض قـــً أنيذـــال ا٤ىالٔـ ـ

ايع ْو اسبسٓ ٘ ًب ايْ٢زٗ ازبْا

ّعبـــِْ مـــً

ىعه.

ّٓكع ــ اييػــذ ًب ٍــصِ آ٦ــ٘ ل ْيــُ عــافب ظتااَلْفُللَااَْهُْٙلوََّطْاايتحْل]

( )5

ّينـــً آ٦ـــ٘ ـــبـب أٌ ا٨نيـــ ٣ق ـــ ٙخاٜيـــ٘ مـــً معـــاىٕ اشببـــد ّب ـــاضٗ
أغــــبا

ايؿــــر ّايط ٓــ ـ

ّميااــــاٗ اىبيــــا ـب ٓ ٢ــــ١زٖ بفب ايــــبالـ

ّا٨ىك ــاو بلبــا ٓنــٌْ ايعذــْ ّايكــذح ّا٨قــطا

هريــ٘ ق ــ ٙايــصًٓ

اذـــطّا ّزقـــْٗ ي يـــاؽ ي كْلـــ٘ ّاـــاٛا ٍـــصِ آ٦ـــ٘ يبٔـــاٌ ه ٔ ـــ٘ لــ ٌ
بقـــطا

ايـــي

( )1غْضٗ ا٤قطا

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ّاىبػـ ـ نـب قـــً أغـــبا

.102

( )2غْضٗ ْٓىؼ .74
( )3ايسض اىبي ْض .360/4
( )4ايسض اىبي ْض .364/4
( )5غْضٗ اىباٜسٗ .13
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ا٤ش ٚايــا ٓ ٍــا طٓــ مــً أٍــ اينكــا
ّا

قــً أمــط مــً قيــس اا قــع

ّئؼ قً نعو أّ ًٍّ أّ ذ ٘.
ّٓنــٌْ ــسٓط آ٦ــ٘ ّا٤مــط بفب ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

لايعذْ َٔا ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :ـــاقو قـــً ايـــصًٓ ٓهـــنطٌّ ايعـــساّٗ ي٩غـــ٣و ّأقـــذح
قً اشباٜي٘ ايا

َط ميَه.

اىٔ ـاو  :ــاقو قــً أٍ ـ اينكــا

ّأقــذح قــيَه ىبــا ٓكــسض مــيَه مــً

معاىٕ ازبسال ّايطٓ .
اي ـاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا أقذــْا قــً أٍ ـ اينكــا

ايــصًٓ كــسض

ميَه ا٨ؾاضٗ لايك ٓٔس ي نيا ـب .
ضالعـــاو ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا أقذـــْا قـــً أٍـــ اينكـــا

ايـــصًٓ

ٓغنعّىنه ًب زٓينه.

انؼفى ػٍ إبٍ أبً طزح ٌىو فتخ يكت

ًّب ٓــْو ــكح منــ٘ أقالــ ٙايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أماىــاو

قامــا ي يــاؽ ّاغــك ي ٙىذــطاو أشٌ ل ك ــَه ّبٌ ّاــسّا ذبــت أغــكاض اينعبــ٘
 ٌ٤اا قــع ّا ـ أه ـ منــ٘ ي ــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه غــاق٘

مــً ىَــاض ّاــاٌ مــً ٍــ ٛ٢١قبــس اا لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح ايعــامطٖ
ايــصٖ اــاٌ أغ ـ ه مــً ب ـ ٍّــااط بفب اىبسٓيــ٘ ّاــاٌ مــً اكــا

ايــْهٕ

يطغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــه بض ــس مؿــطااو ّأخــص ٓك ــْل
ق ـــ ٙضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ًّب ٓـــْو ايذـــكح ـ ـطٯ بفب
ق نــاٌ ّاــاٌ أخــاِ مــً ايطنــاق٘ بش أضنــعت أمــُ ق نــاٌ خذــاِ قيــسِ
بفب أٌ بغـــك طا ا٤مـــْض ًب منـــ٘ ّقـــازا اسبٔـــاٗ ائْمٔـــ٘ بفب غـــال
قَــسٍا مــ ايغبالــ٘ ّايػـــعازٗ لـــب أٍــ منـــ٘ لــايذكح ّغــٔازٗ أهنـــاو
ا٨غ٣و .
ريـــا ٛق نـــاٌ لـــُ ّغـ ـ ل ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه
ا٤مــاٌ يــُ كــنت يطغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّمل ؼببــُ
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ــه ــال  :ىعــه ( نــا بىكــط

ق نــاٌ ــال ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــُ ّغ ـ ه ىبــً هْ يــُ مــا قــنت ب ٢ئ ــْو بئــُ لعهــنه ٔهــط

قي ــُ

ــال ضاــ مــً ا٢ىكــاض َــ ٣أّمــ ا بيــٕ ٓــا ضغــْل اا

ــال بٌ

ايي

ٓ ٢يبغ ٙأٌ ٓنٌْ يُ خاٜي٘ أقـب(.)1
ّم ـ ؾــسٗ بٓــصا ٛقبــس اا لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح ي٩غــ٣و ّاي ــطهٌ
ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــس قذــ ٙقيــُ ق ـ ٙ

ّيؿــدل ايــي

ا ا ق ُٔ ّهيُ ّهيُ ّغ ه .
اييــاؽ نــس ا٨غــ٣و ّٓؿــس قهــس

ي ــس اــاٌ لــً ألــٕ غــطح ؼبــط

ض٠غا ٛاينذط لاغكَعا ُٜلايكيعٓ ّبزقا ُٜأىُ ٓػكالٔ أٌ ٓنك
ّاــاٌ أخــْ قبــس اا ٍّــْ ٍّ ـ
مــً اىبــ١ميـب ّ ــس هخــ ٙايــي

م ُ.

لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح ايعــامطٖ

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه لٔيــُ ّلـــب

غْٓس لً قنطّ .
ًّب غــــي٘ وبــــؼ ّقؿــــطًٓ ي ــــَريطٗ ــــاضا ا٨غــــنيسضٓ٘ ّاــــاٌ
ايــْايٕ ق ــ ٙمكــط قنــطّ لــً ايعــام غــعاٍه ّ كــ اىب ا ــ٘ ّغــبٙ
ايصضٓـــ٘ ّينـــً ق نـــاٌ أمـــط لـــطز ايػـ ـ

مـــً أٍـ ـ اي ـــط ٚبفب ـــطاٍه

ّضبــ غــنياٍه  ٌ٤ــه قَــس وا ّ ــاو لعــعل قنــطّ لــً ايعــام ّّفب
قبس اا لً غعس لً ألٕ غطح أخاِ مً ايطناق٘ .
( ّااٌ شير لس ٛايؿط لـب ق ناٌ ّقنطّ لً ايعام(.)2
ّ ــاو قنــطّ لــً ايعــام لايك ئ ـ

ّايكدــطٓا ق ــ ٙق نــاٌ ّأ كــكح

قبــس اا لــً ألــٕ غــطح ّاــٔـ اىبػــ نـب ًب مكــط قــسٗ أمكــاض ـــه
اــا ٛبفب اىبسٓيــ٘ اىبيــْضٗ غــي٘ أضل ـ ّ  ٣ـــب ّبيك ــ ٙلع نــاٌ ّاغــكد و
ق ــ ٙمكــط ايػــاٜ

ل ـ ً ٍؿــاو لــً قنــطّ ايعــامطٖ ــاض ق ٔــُ ضبنــس لــً

ألٕ هصٓذ٘ لً قكب٘ لً ضلٔع٘
( )1قٌْٔ ا ٤ط .195/2
( )2ا٨غكٔعا

.279/1
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ّضبنــس ٍــصا ّيــس ًب اسببؿــ٘ قيــسما اــاٌ ّايــساِ مَــااطًٓ بئَــا بش
أغــ ه ألــْ هصٓذــ٘ بــ زخــْل ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه
زاض ا٤ض ـــه ـــه ٍـــااط مــ بمطأ ـــُ غـــَ ٘ ليـــت غـــَٔ لـــً قنـــطّ بفب
أض

اسببؿــ٘ ّّ ايــس اــ ميَنــا مــً أؾــس ض٠غــا ٛاينذــاض مــً ــطٓـ

ق  ٙا٨غ٣و ّؾدل ايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه.

ٍّـــْ مـــً ا٨قريـــاظ اسبػـــٕ ًب ىبْ ـــُ قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه
ّزخــــْل ا٤ليــــاً ٛب ا٨غــــ٣و بمباىــــاو ّ كــــسٓ او لــــاىبعريعاا ايع ٔــــ٘
ّاسبػٔ٘ م ؾسٗ هطم ا٤ليا ٛق  ٙب با ا٦لاً ٛب ر ا٤ظمي٘.
يــصا اكــ أخــِْ ايْئــس لــً قكبــ٘ مــ ألٔــُ قكبــ٘ لــً ضلٔعــ٘ ًب معطاــ٘
لـــسض ك ـــُ ا٨مـــاو ق ـــٕ ق ٔـــُ ايػـــ٣و ّؾـــَس هصٓذـــ٘ لـــسض وا ّأهـــس وا
ّاىبؿــــاٍس ا ــــَا( ّااٌ ضاــ ـ٣و نيــــْا٢و هػــــً ايْاــــُ أهــــْل أ عــ ـ
ّا ٤ع ايصٖ يُ غً ظاٜسٗ سخ َا مً ق بَا ا٤خط.)1()ٚ
ّمــً آ٦ــاا ًب اىب ــاو أٌ ألــا هصٓذــ٘ زقــا ألــاِ قكبــ٘ ٓــْو لــسض بفب
ايــااظ ّينــً ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ميعــُ ّبغكؿــَس ألــْ

هصٓذـــ٘ ٓـــْو ائنامـــ٘ ّقنـــطِ ـــ٣ن ّوبػـــٌْ غـــي٘ ّ كــ معـــُ مـــِْ٢
غــامل ّمل ٓػــ ه أخــِْ ألــْ ٍاؾــه لــً قكبــ٘ بٓ ٢ــْو ايذــكح ّااٍــس
ّغنً ايؿاو.
ّقــً مســطٗ لــً غــَه ــال :ــسمت ق ــ ٙألــٕ ٍاؾــه لــً قكبــ٘ ٍّــْ
نيعـــب ــسخ ق ٔــُ معآّــ٘ ٓعــْزِ بنــٙ

ــال :مــا ٓبنٔــر ٓــا خــال ؟

أّا ـ أّ هــطم ق ــ ٙايــسىٔا ؟ ــال  :اــّ ٢ ٣ينــً قَــس بيــٕ ضغــْل
اا ق  ٙاا ق ُٔ ّغ ه قَسا مل هخص لُ.
ــال يــٕٓ :ــا ألــا ٍاؾــه  :يع ــر أٌ ــسضي أمــْا ٢ػــه لـــب أ ــْاو
ّبلبا ٓنذٔر مً نب ايسىٔا خازو ّمطا

( )1ا٨غكٔعا

ًب معط ٘ ا٤قدا

.19/2

ًب غبٔ اا.
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ّ ــس ّاــسا ّنبعــت ًّب ضّآــ٘ مطغــ ٘ٔ :ــا ئكَــا لعــطا ضبــٔ)٣

( )1

أٖ أىــُ ىــسو ق ــ ٙنبــ اىبــال أضاز اىبْق ــ٘ ّايكدــصٓط ّا٨ىــصاض مــً
ا ٨بال ق  ٙايسىٔا ّظٓيكَا.
ّ ايت ٍيس لً قكب٘ أخت ألٕ هصٓذ٘ َريِْ:
اي ْ

( ا٤هْل ا٤ل

ا ٔكُ  ...ألْ ه صٓذ٘ ؾط ايياؽ ًب ايسًٓ)

(ماشا اعٓت ألا ضلاي مً قغط  ...نت صاي صاٛ

ضبريٌْ)(.)2

ّي ــس اــاٌ مــً أ ه ـ اييــاؽ ّؾدكــُ اينــطٓه مــً مكــازٓ

عافب ْاَْتاْٙلََُْمَلراٍ َٚلراَْماَُجْلََََِّٖٗا](. )3
ّ ــو ايــي
ق ـــ ٙاي ٔـ ـ

ْيــُ

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه قيــس بىكَــا ٛمعطاــ٘ لــسض
ٍّـــْ ايبٝـــط ايـــصٖ اـــو مـــا ِ٠لعـــس أٌ أي ـــٕ ٔـــُ ك ـــٙ

اىبؿــطاـب ّخانيــ

لعهــَه لا٨غــه( ٓا قكبــ٘ ّٓــا ؾــٔب٘ ّٓــا أمٔــ٘ لــً

خ ــو ّٓــا ألــا اَــ ٓ -عــسز اــ مــً ًب اي ٔــ
ّقساه ضلنه ه او

ٍ -ــ ّاــسمت مــا

س ّاسا ما ّقسىٕ ضلٕ ه او ا ؟ .

ـــال بلـــً بغـــدال  :ـــب غ

أٌ ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّغـ ـ ه

ى ــط قيــس م ايكــُ ٍــصِ ًب ّاــُ ألــٕ هصٓذــ٘ لــً قكبــ٘ ــطهِ أٝب ـاو ــس غ ـ
ـــال ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّغـ ـ ه :ا يع ـــر زخ ـــت مـــً ؾـ ـ ٌ
ألٔـــر ؾـــٕ ٛا ؟ ـــالّ ٢ :اا مـــا ؾـــننت ًب ألـــٕ ًّ ٢ب مكـــطقُ
ّينــ

ايــت أقــط

 ٣نيــت أضاــْ أٌ
مــً ألــٕ ضأٓــ وا ّه نــ وا ّ هــ و

ٓ طلــُ شيــر بفب ا٨غــ٣و

نــا ضأٓــت مــا أقــالُ شاــطا مــا مــاا ق ٔــُ

مــً اينذــط لعــس ايــصٖ ايــت أضاــْ يــُ هــعى
ق  ٙاا ق ُٔ ّغ ه ٤لٕ هصٓذ٘ خب )(.)4
( )1غ ٗ أق٣و اييب.166/1 ٛ٣
( )2غ ٗ بلً بغدال .205/1
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )4أغس ايغال٘ .159/3

شيــر .ــسقا ضغــْل اا
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ّىبــا ضاــ قبــس اا لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح مــً اىبسٓيــ٘ بفب مكــط
ميعــُ ضبنــس بلــً ألــٕ هصٓذــ٘ مــً ايــسخْل بئَــا

بفب قػــ ٌ٣

ــصٍ

ّماا ٍياي غي٘ غب ّ  ٣ـب ي َريطٗ.
ّّفب ا٨مـــاو ق ـــٕ لـــً ألـــٕ نيايـ ـ

ق ٔـــُ ايػـــ٣و ضبنـــس لـــً ألـــٕ

هصٓذ٘ ق ـ ٙمكـط ـه قعيـُ ّّفب ـٔؼ لـً غـعس لـً قبـازٗ ّ ـال بلـً
أٖ ضبنــس لــً هصٓذــ٘ بفب ايؿــاو ْاــسِ

قبــس اا نــا ك ـ ق نــاٌ ٍــط
ضؾسًٓ مْفب معآّ٘ ك ُ)(.)1

يكككــو ا٨مــاضٗ ًب أٓــاو اييبــْٗ ّاشب ٣ــ٘ ايطاؾــسٗ ل ـ ٌ ا٤م ـ هٔينــا
ٓعــعل قــً اسبنــه  ٢ؽبــطج لــ مْال ّق ــاضاا ّأضا

ّٓب ــّ ٙاهــساو

مــً قامــ٘ اىبػ ـ نـب يــٔؼ يــُ بمكٔــاظاا ّٓنــٌْ قطنــ٘ ي ك ـ ّا٨اَــاظ
ق ٔــُ ّاي ــ ض ميــُ ّ ٔــُ ؾــْاٍس اــ ٗ ّ ايبــ وا مــا اــاٌ ا٤مــ ٓغــازض
اىبكط ايصٖ ْفب اسبنه ُٔ معكع٢و ظاٍساو.

آ٦ــ٘ اي اي ــ٘ ْ :يــُ عــافب ظت اذت ْهُْٙل َخاىػا اىَّلوََٗعَبُ اىَّلحَتااًلَُ َاا اىَّل َ اىَْٚهُْٙل

َّٖذٌِلَُىلَ ُو.)2(]َٜ
ال بلً غ٣م٘(ّ )3اينطمٕ( )4ل ىَا ميػْخ٘ لآٓ٘ ايػٔو .
ّىذـــ ٙبلـــً ازبـــْظٖ ّ ـــْ اييػـــذ َٔـــا ّ ـــال (ظقـــه لعهـــَه
ىػـــدَا لآٓـــ٘ ايػـــٔو) (٨ )5ضاز ٗ قـــٔغ٘ ا٤مـــط ّاىبهـــاض

أٖ أ ـــطاَه

ّؾــ ىَه ّاىبـــطاز مـــً اييػـــذ ًب اىب ـــاو أٖ أاَـــع ق ـــَٔه لايػـــٔو ّ٢
ساَه ؽبْنْا ّٓ عبْا ًب اسبٔاٗ ايسىٔا .

( )1ا٨غكٔعا

ًب معط ٘ ا٤قدا

( )2غْضٗ ايعخط

.426/1

.38

( )3ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً غ٣م٘ .24/1
( )4ايياغذ ّاىبيػْر ي نطمٕ .185/1
( )5مكذ ٙايياغذ ّاىبيػْر .52/1
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ّمـ ـ

ْييـــا لعـــسو ىػـــذ آ٦ـــ٘

معــــاىٕ آ٦ــــ٘ اشبالــــا

َـ ـ ٓنـــٌْ اي ـــْل لاييػـــذ مـــً

ي نػــــ نـب أاَــــعّا ق ــــَٔه لايػــــٔو ّ٢

ساــٍْه ّؾ ـ ىَ ه ازبــْا

ٍــصا يبــا ٓ ٢ك ـ ح ٍّــْ مــً ايــس ٜ٢ل ـ ٌ

آ٦ــــ٘ مل يػــــذ بش اعــ ـ اا قــــع ّاــ ـ اسبٔــــاٗ ايــــسىٔا زاض بمكدــــاٌ
ّبخكبـــاض ّ نـــٌْ ضبـ ـ٣و ي كـــطا لــــب اسبـ ـ ّايبانيـ ـ

ّلــــب ا٨مبـــاٌ

ّاينذــط مــ ضادــاٌ ينذــ٘ ا٨مبــاٌ ٍّــصا ايطادــاٌ يالــو مــً اا
لاىبػ نـب ّايياؽ .
ّبقطا

ْيُ عافب ظتذت ْهُْٙل َخاىػاىَّلوََٗعَبُىَّ.)1( ]..

ايذا : ٛضالال٘ زبْا

ؾط م سض .

شضٍــه  :ع ـ أمــط ّنب ــ٘ اــْا

ايؿــط اىب ــسض ّ ــسٓط آ٦ــ٘ بشا

بت أٌ اىبٜ٣ن٘ يسَٓه ٓنكبٌْ أقنا ه صضٍه ؽبْنْا .
ؽبْنْا  :ع مهاض صبعّو اْا
ّٓ عبْا  :ايْاّ هط

ا٤مط .

قالو .

ٓ عبــــْا  :عــــ مهــــاض صبــــعّو حبــــص

ق ــــٙ

اييــــٌْ معالــــْ

ؽبْنْا.
ي ـــس اـــاٛا ٍـــصِ آ٦ـــ٘ ًب ى ـــه هٓـــاا ـــبـب اىْىـــ وا مـــً ا٨ضازٗ
ايكنْٓئــ٘ ٍّــْ أٌ اا قــع ّاــ ؼبكــٕ ق ــ ٙاييــاؽ أقنــا ه ّأىــُ
أقــس ي نريــطمـب قــصال وا أئنــ وا لــاشب ْز ًب ازبدــٔه ّاــاٛا لعــس ْيــُ
عافب سُبْحَََٜل َ لَّٖتَ َٛىََّلِلوََّألت ْعال َ لَّٖعَمْشاللَََٛل َظِياى.)2( ]َٜ

ــه اــاٛا آ٦ــ٘ ايــا لعــسٍا خاقــ٘ لــصاط ا٨ئٍْــ٘ اىبال ــ٘ ا قــع
ّا ًب ايػناّ ٛا٤ض

.

يبٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ بربــاش ايــصًٓ اذــطّا ايــسىٔا زاضاو ي ــَْ ّاي ع ـ
يً ٓهط اا قع ّا ّاٌ مْقسٍه ْٓو اي ٔام٘ ّغاق٘ اسبػا
( )1غْضٗ ايعخط

.83

( )2غْضٗ ايعخط

.82

.
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ّ ـــس ّضز شاا ىـــل آ٦ـــ٘ ًب غـــْضٗ اىبعـــاضج ظتااذت ْهُْٙل َخاىػاااىَّلوََٗعَبُااىَّل
حَتًلَُ َااىَّل َىَْٚهُْٙلَّٖذٌِلَُىلَ ُو.)1( ]َٜ

انـــا ّضز شاـــط خْنـــَه ّيعـــبَه ًب ْيـــُ عـــافب ااااإلَٚا اْٝلرتٞا ا َٔتل
َِّٖٓتتاااَ َلَّٖا اذٌِلَُاااَءَلراا ا ِلُٚىسَاااًلٞااااى ًَّلوَهُا ا ًيلََِٖٗاااََّالَتَْعَٗال ىٞتا ا ُلاتا امََّؿُِ َلَابْا ا ُوٞتهََل
ػ ا اه ْٙل
َوَاخ ايااىَٜل تْ ا ِ ًوَّل َو ُل ِّٗ ْ ٛا اتْٙل َٚااَل تٖ اْٙل تَ ْع تٗ ُ ٛاىَّل تر ٞا اتْٙل َو تلا َرااَ ُه اْْٙل اااإلَّٖٗ ا ُل اَ اَٙل ت ْ ُه اْٙل ِظااٍل ََ ْى ِ
ََٗعَبُى.)2( ]َٜ
ّّضز طٓبــاو ميــُ ًب ْيــُ عــافب

ت ْهُااْٙلََااِّْاٗاىَّلو َتتَٛتعُااىَّلوَُٗهاهاااْٙلَّألتلَٚاإالظتتَااىْفَل

َعْٗتُٛااىْ ّ )3( ]َٜيــُ عــافب ظتااذت ْهُْٙلظِااٍلغتْٛاامََِهاْٙلحَتااًلحِاانٍل]

( )4

ّاـــاً ٛب شو اينذـــاض ّ ـــْلٔدَه ق ـــ ٙبقطانـــَه قـــً آ٦ـــاا اينْىٔـــ٘
ّازبدــْز لَــا م نــا ادــسّا قبعريــعاا اييبــْٗ ّايكيعٓــ
ظتذت ْهُْٙلحَتًلَُ َااىَّل َىَْٚهُْٙلَّٖذٌِلظُِ ِلَُظْعَُاى.)5( ]َٜ
ّق ــ ٙــط

ــال عــافب

اي ــْل لاييػــذ ًب اىب ــاو ــس نــٌْ ٍــصِ آ٦ــاا ا ــَا

قطنــ٘ ي يػــذ ٤ىَــا هٓــاا ربْٓــو ّّقٔــس ّ َسٓــس ّ ٢زئــ ق ٔــُ
بلبـــا ٍـــصِ آ٦ـــاا ضبننـــ٘ ّ ـــ ميػـــْخ٘ ّاـــ ّاهـــسٗ ميَـــا مـــً
مكازٓ

ْيُ عافب وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا لْتَظ لََََِّٖٗالرَشِوًَّلوَٞتذَِمًَّ](.)6

( )1غْضٗ اىبعاضج .42
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .91
( )3غْضٗ اسبريط .3
( )4غْضٗ اىب١ميٌْ .54
( )5غْضٗ ايالْض .45
( )6غْضٗ غب .28
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بش ذٔــس ا٨ىــصاض ًب ميالْ َــا ّايبؿــاضٗ ًب مذَْمَــا ّ ينــٕ قيــس
اىبػــ نـب م نــ٘ ايك ــّْ ٚدبع ــَه ٓؿــنطٌّ اا قــع ّاــ ق ــ ٙىعنــُ
مً اَاا :
اّ٤فب  :ىعنـــ٘ ا سآـــ٘ ّايذـــْظ قبطا ـ ـ

ا٨مبـــاٌ يـــصا خكـــَه اا

قــع ّا ـ ليــساَ ٛااَلرت َُهَااَلَّٖتَ اذََِٝللا ََُٚاىَّللل ] ٍّــْ مــً مكــازٓ
ٖتا ائِْٝلشَا آتمَْاْٙلألت اَا ا َٓٞاْٙل]

( )1

ْيــُ عــافب

يكـ ـ ٕ ايعٓـــازٗ ًب ا٨مبـــاٌ ّايـــطظل ّنيـــْل

ايعنـــط ّمهـــاقذ٘ اسبػـــياا

ـــال عـــافب و َ اَااا ُلَّٖٗااا ُلَّٖاااذََِٝلَّهْتتااا َوَّْل

هُ ًيلوََّٖبََاََُِلُلَّٖظََِٖحََلُلََُْمٌللَِْ َل َرَّلَتىََّرًَلوَََُْمٌلَٚمَ ًَّّ] (.)2
اي اىٔـــ٘ ٔ :ـــاو أأـــال اىبػـــ نـب لاىـــصاض ايـــصًٓ اذـــطّا ّّقٔـــسٍه
ّٓ ٕ ٍصا ا٨ىصاض مً ّاِْ :
أّ٢و  ّٗ٣ :اىبػ ه هٓاا اي طهٌ ّما َٔا مً ايبؿاضٗ ّا٨ىصاض.
ــاٌ ــت أــو نــٌْ هٓــاا ايبؿــاضٗ ق ــ ٙا٨مبــاٌ َسٓــساو ّّقٔــساو
ي ـــصًٓ اذـــطّا ازبـــْا

ز ٢يـــ٘ ٍـــصِ آ٦ـــاا ًب مذَْمَـــا ق ـــ ٙبىـــصاض

ّ بنٔــت ايــصًٓ اذــطّا ق ــ ٙذــْٓكَه ىعنــ٘ ا٨مبــاٌ ق ــ ٙأىذػــَه
عافب وَََٚلظتٗتَََْٛهُْٙلوَٖتِْٓٝلْتَٞاىَّلرتٞياتَهُْٙلََوُِٗٛى. )3( ]َٜ

ــال

ئنٌْ مً مكازٓ ا ٘ٓ٦أقّ ِ٣اِْ :
اّ٤ل ّ :مــا ظ نيــاٍه أّ طايــاٍه مــً ـ هريــ٘ ا ظــاٍطٗ ّينــً
ااىْا أىذػَه ٓ نٌْ لا٨قطا

قً اسبري٘ ّاياٍاٌ مً قيس اا .

اي ـــاىٕ ّ :مـــا ظ نيـــاٍه لـ ـ لع يـــا ـــه ضبنـــساو ضغـــْ٢و مـــً قيـــسىا
ّينيَه ظ نْا أىذػَه لازبدْز ليبْ ُ .

( )1غْضٗ الطأٍه .7
( )2غْضٗ مطٓه .76
( )3غْضٗ اييد .118
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اي ايـــد ّ :مـــا ظ نيـــاٍه لــ أضغــ يا ضبنـــساو ضغـــْ٢و مبؿـــطاو ّىـــصٓطاو
ّينً ااىْا أىذػَه ٓ نٌْ لايكسّز قً ايكيعٓ .
ايطالــ ّ :مــا ظ نيــاٍه لــ أىعييــا هٓــاا ايبؿــاضٗ ّا٨ىــصاض ّينــً
اــاٌ ايــصًٓ اذــطّا أىذػــَه ٓ نــٌْ لكنــصٓبَه لآٓــاا ايبؿــاضٗ ّقــسو
ا ٨عاظ مً هٓاا ا٨ىصاض.
اىٔ ـاو  :نياقــ٘ اىبػ ـ ه ا قــع ّا ـ

ّ ٔامــُ ل ـ زا ٛايعبــازاا ّ يعٍــُ

قـــً عـ ـ ايػـــٔٝاا ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ
راَْماَُجْلََََِّٖٗا] ( )1لك طٓ

ْيـ ـُ عـــافب ْاَْا اتاْٙلََُْا امَلراَٚا ا ٍل

أٌ اىبػ نـب ؽبطاٌْ ي ياؽ .

لــ ٌ ؽبــطج اىبػــ ه ي يــاؽ لـــايك ّْ ٚايكــ٣ح يكذٔـــس هٓــ٘ ايبدـــد

ظتاااذت ْهُْٙل َخاىػااااىَّلوََٗعَبُاا اىَّل]..

( )2

قــــسو ــــطي ايــــصًٓ اذــــطّا ّؾــ ـ ىَه بش

َٔه ا٨ىصاضاا حبػً مست اىبػ نـب ّغ َه .
اي ـاو  :ب كــسا ٛاىبػ ـ نـب لػــي٘ ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه
ّ ٔــُ ربْٓــو ّبىــصاض ي ــصًٓ اذــطّا ّ ط ٔ ـ

ًب اي ــْل ّايعن ـ

ــه

قبدااـــاٗ اىبػـــ نـب

نـــ أزىـــ ٙـــسلط ٓـــسضي ا٨ىػـــاٌ مال ـــاو قـــبغ٘

ا٨قريــاظ ًب غــي٘ ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّأىَــا ؾــعب٘

مــــً ايــــْهٕ

ــــال عــــافب وََٚااااَل ََْـِاا ا ُللَاا اْٝلَّٖهَاا اىَيل*ل اْٜلهُاا اىَل ا ل

وَحٌٍْلَُىحًَ](.)3
ضالعــ ـاو ٔ :ــــاو اىبػــ ـ نـب لــــا٤مط لــــاىبعطّ

ّاييَــــٕ قــــً اىبينــــط

ّؼبكن ا٨ىصاض ًب اىب او ّاٍْاو :
اّ٤ل  :بىصاض اىبػ نـب ي صًٓ اذطّا مً ا٤مط لاىبعطّ

.

اي اىٕ  :بىصاض اىب ػ نـب ي صًٓ اذطّا مً اييَٕ قً اىبينط .
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ايعخط

.83

( )3غْضٗ اييريه .4-3
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اي ايد  :بضازٗ اىبعي ٙا٤قه ازبام ي ْاَـب أق. ِ٣
ّايكـــدٔح ٍـــْ اي ايـــد

َـــصا ا٨ىـــصاض أمـــط لـــاىبعطّ

٤ىـــُ ًب

ز٢يكــُ ّمذَــْو اىبدايذــ٘ زقــْٗ ي َسآــ٘ ّا٨مبــاٌ ّ ٔــُ بنٔــت ي ــصًٓ
اذطّا ٍّْ ؾاٍس ق  ٙقسو طاَه ّؾ ىَه .
ّقــً (اّ٤ظاقــٕ ــال  :هــس

ألــْ اــ

ػبـــايؼ ألـــا شض ـــال  :رينـ ـ هـــسٓ ا

ايعلٔــسٖ قــً ألٔــُ ّاــاٌ

ـــٕ ألـــا شض ّ ٍـــْ قيـــس ازبنـــطٗ

ايْغــالّ ٙهْيــُ اييــاؽ ــال  :ري ػــت بئــُ هكــ ٙمػــت ضاــبا ضابكٔــُ
يػــٔت شيــر اسبــسٓد ّ ذ ــت مــ

اــ ؾــٕ ٛأضزا أٌ أغــ يُ قيــُ

ط عت ضأغٕ بفب ايػنا ٛريع ت أ صاط .
ــت ٓ :ــا ألــا شض زي ـ

ق ــ ٙقن ـ بشا قن ـ لــُ ايعبــس زخ ـ ازبيــ٘

ــال  :ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ غــ ه  :ــ١مً لــاا ــت :
ٓا ضغْل اا بٌ م ا٨مباٌ قن. ٣
ـــال ٓ :طنـــذ يبـــا ضظ ـــُ اا ـــت ٓ :ـــا ضغـــْل اا ـــعٌ معـــسما ٢
ؾٕ ٛيـُ ؟ ـال  ٓ :ـْل معطّ ـا ل ػـاىُ ـت  :ـعٌ اـاٌ قٔبـا ٓ ٢ب ـ قيـُ
يػاىُ ؟ ال ٔ :عً مغ ْلا .
ــت  :ــعٌ اــاٌ نــعٔذا  ٢ــْٗ يــُ ؟ ــال ٔ :كــي ٤خــطل ــت :
عٌ ااٌ أخطل ايكذت بيٕ .
ــال  :مــا طٓــس أٌ ــس ًب قــاهبر خ ـ ا

ــال ٓ :ــس اييــاؽ مــً

أشاِ ت ٓ :ا ضغْل اا بٌ ٍصا ئػ ا ُ .
ــال  ّ :ايــصٖ ىذــؼ ضبنــس لٔــسِ مــا مــيًَ خكــ ٘ ٓعنــ لَــا قبــس
ٓبكغـــٕ لَـــا ّاـــُ اا ب ٢أخـــصا ٬لٔـــسِ ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ـــه ذاض ـــُ هكـــٙ
سخ ُ ازبي٘ ) (.)1
اي اي ــ٘ ٓ :ؿــنط اىبػ ـ نٌْ اا قــع ّا ـ ق ــ ٙىعنــ٘ ا٨مبــاٌ ّاييريــاٗ
مً ايصو ّايكْلٔذ ايصٖ صاطِ هٓاا ا٨ىصاض .
( )1اىبػكسضي .132/1
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ايطالع٘  :ىٔ اىبػ نـب ا٤اط ّاي ْا

مً اَاا :

اّ٤فب  :ايػــــ٣م٘ مــــً ايكدْٓــــو ّايْقٔــــس ايــــصٖ كهــــنيُ هٓــــاا
ا٨ىصاض ّايْقٔس .
اي اىٔـــ٘  :ـــْظ اىبػـ ـ نـب لايػـــ٣م٘ ّا٤مـــً مـــً بىـــصاضاا اي ـــطهٌ

ّميَـــا ْيـــُ عـــافب ظتاااذت ْهُْٙل َخاىػااااىَّلوََٗعَبُاااىَّل ]بش أٌ ٍـــصِ ايػـــ٣م٘ أمـــط
ّاْزٖ ّااٛا حبػً بخكٔاض ّمست اىبػ نـب .
اي اي ـــ٘  :بض ـــا ٛاىبػـ ـ نـب بفب مطا ـ ـ

ا٨مبـــاٌ ّ َ ّ٣ـــه آ٦ـــاا

ايا صو ايصًٓ اذطّا .
ايطالعـــ٘  :ىٔـــ اىبػـــ نـب ا٤اـــط ّاي ـــْا

لاخبـــاض ايـــصًٓ اذـــطّا

لآٓاا ا٨ىصاض.

ّمً معاىٕ ْيُ عافب ظتذت ْهُْٙل َخاىػاىَّلوََٗعَبُىَّ  ]..أمْض :

اّ٤ل :زقـــْٗ اىبػـــ نـب يبيـــا ٛقـــطح زّيـــ٘ ا٨مبـــاٌ ّا ـــس ٚمـــ
بىؿغال ايصًٓ اذطّا لاي َْ ّاي ع

.

اي ــاىٕ  :لٔــاٌ هــ اا قــع ّاــ ق ــ ٙاىبػــ نـب لــايكدذٔو قــيَه
لاىكطا

ايصًٓ اذطّا قيَه .

اي ايــد  :ز٢يــ٘ آ٦ــ٘ ق ــٔ ٙــاو ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

لــايكب ٔ ّبقــطاض ايــصًٓ اذــطّا ق ــ ٙازبــسال ّاشبكــْم٘ ّاي ــَْ
عافب َََرتَهََلَّٖمَسُىٔالرَِّٗغلََٚلرا ٞأتل اٖتَُّْلِْٝٚل َرَّ] (. )1

ــال

ّ ـــسٓط هٓـــ٘ ايبدـــد  :لعـــس أٌ ل غـــت ّأىـــصضا ـــصضٍه ؽبْنـــْا
ّٓ عبْا ).
ايطالـ ـ  :م نـــا آ٦ـــ٘ ّقٔـــس ي ـــصًٓ اذـــطّا َـــٕ لؿـــاضٗ ي نػـ ـ نـب
ّأىَـــه مل ؽبْنـــْا قبـــا ٓ ٢عيـــَٔه ّمل ؽبكـــاضّا ازبـــسال ّاشبكـــْم٘

( )1غْضٗ اىباٜسٗ .67
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ٍّ ـ ه ميعٍــٌْ قــً اي ــَْ ّاي ع ـ

ــال عــافب ظتَسْ اتتُِْٙلْتَٛااَلرا ِٚامْلَلوَ َٚاْٝل

َتَ َلَٚعََّلوَ تلَتـ تىَّْل اُ ٞلراََٛلَتعَْٗٛاىَٜلرَظِوٌ] (. )1
اشبــامؼ  :زقــْٗ ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٨قــ٣ح

هـــال اىبػـ ـ نـب ّلـــصل ايْغـ ـ معَـــه ي كذ ـــُ ًب ايـــسًٓ ّا٨ض ـــاً ٛب
غ ه اىبعط ٘ ا. ٘ٔ ٨
ّ سٓط هٓ٘ ايبدد ق ّ ٙاِْ :
ايؿر .

اّ٤ل  :صض ايصًٓ اذطّا ؽبْنْا ًب اشبكْم٘ ّأغبا
اي اىٕ  :صض ايصًٓ اذطّا ؽبْنْا ًب ايباني .

اي ايــد  :ــصض ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب ؽبْنــْا ًب مذــأٍه ايهــ٣ي٘
ّمياظل ايطز. ٚ
ايطال ـ  :ــا طي ايــصًٓ اذــطّا ؽبْنــْا ــاٌ اا قــع ّا ـ ٓبك ــَٔه ًب
ايسىٔا بفب ااى

ما ٓيك طٍه ْٓو اي ٔام٘ مً ؾسٗ ايعصا

اشبــامؼ  :ــا طي ايــصًٓ اذــطّا ّخْنــَه لايبانيــ

.

ــ ىَه لٖت اْٝل

َؼاموِتلشَُْئَ] (.)2
ايػـــازؽ  :مـــً خكـــاٜل اييبـــْٗ ـــطي ايـــصًٓ اذـــطّا ٓيؿـــغ ٌْ ًب
ايباني لعس ب ام٘ اسبري٘ ق َٔه .

آ٦ـــــ٘ ايطالعـــــ٘ ْ :يـــــُ عـــــافب ظتَطْااا ايتحْللَااا اَْهُْٙلوَااااااإلسَااا ا ٌَ٘لظتتَااا اىْفَل

َعْٗتُٛى.)3(]َٜ
ٔــ أىَــا ميػــْخ٘ ّايياغــذ ــا هٓــ٘ ايػــٔو(ّ )1آ٦ــ٘ أقــٍ ِ٣ــٕ
ايكاغـــع٘ ّاي نـــاىٌْ ّا٤خــ ٗ مـــً غـــْضٗ ايعخـــط
َٔا ي ي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

( )1غْضٗ ٍْز .112
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .42
( )3غْضٗ ايعخط

.89

ّْٓاـــُ اشبالـــا
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ّؼبكن ايهن

ٍه] ًب ْيُ قيَه] ّاٍْاو :

اّ٤ل  :بضازٗ ايصٖ ١ٓ ٢ميٌْ لاا .
اي ــاىٕ  :اىب كـــْز ايـــصًٓ ٓ١ميـــٌْ لــ ٌ اا قـــع ّاــ ٍـــْ خـــاي َه
ّخاي ا ؾّٕ ٛينيَه مبكيعٌْ قً ايككسٓ لاييبْٗ ّايكيعٓ .
اي ايد  :أٍ ا ٨ساّ ٛاينص
ّ ٢عــاض

ّأضلا

ايكدطٓا .

لـــب ٍــصِ ايْاــِْ ّا ــَا مــً مكــازٓ هٓــ٘ ايبدــد

ّايؿــْاٍس ق ــ ٙأٌ لع ــ٘ ايــي
ي يــاؽ نبٔع ـاو ق ــ ٙبخــك٣

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه قامــ٘
مؿــاضلَه ّمــصاٍبَه ٍّــْ مــً ايؿــْاٍس

ق ـــ ٙقـــسل ىبْ ـــُ ٤ىـــُ ٓ ـــٔه اسبريـــ٘ ّاياٍـــاٌ ق ـــ ٙاــ نياٜذـــ٘ ل ىـــُ
ضغــْل اا ّاــ هٓــ٘ طهىٔــ٘ مــسز يــُ ّاــصا ايػــٔو ًب معطاــ٘ لــسض
ّأهس ّاشبيسل ّهيـب قٌْ مً قيس اا .
ّبش اــا ٛاي ــطهٌ معريــعٗ مػــك ٘ ــسقْ لــصا َا اييــاؽ بفب ا٨غــ٣و
ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب رٖت اُْ َلَّٖٗ ا ُلرآتااَفٍللَبْ ا َ ُل]

( )2

ــاٌ ايػــٔو

ًب معــاضي ا٨غــ٣و اّ٤فب مل ٓنــً ّهــسِ مػــك ٣و ل ـ اــاٌ ب ــُ ّمعــُ
ّلعسِ مسز ّقٌْ مً قيس اا مً اَاا :
اّ٤فب  :ا هٓ٘ طهىٔ٘ مسز ّقٌْ ي نػ نـب .
اي اىٔ٘  :يعل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ كنٌْ ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ١ :زٖ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ بفب ظٓازٗ بمباٌ اىبػ نـب .
اي ــاىٕ  :آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ زقــْٗ ي يــاؽ يــسخْل ا٨غــ٣و ّمــ ىــعّل
اــ هٓــ٘ طهىٔــ٘ ٓــسخ قــسز مــً اييــاؽ ا٨غــ٣و ٍّــْ مــً مكــازٓ
( )1ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً غ٣م٘ .24/1
ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً هعو .55/1
ايياغذ ّاىبيػْر ي نطمٕ .16/1
ايياغذ ّاىبيػْر ي يداؽ 661/1
( )2غْضٗ ايعمط .36
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ْيــُ عــافب ا تَّلَُااَءَلٞتظْ امُلَّٖٗ ا ِلوََّٖيتااتحُل*ل وَ َرتَْ اجَلَََّٖااَََّل َ ا َُْٗاىَٜلظِااٍل َِ اٝال
َّٖٗ ِلرتظىَََُّ]

( )1

ّ ُٔ لٔاٌ ٤مْض :

أّ٢و  :زخــــْل اييــــاؽ أ ْااــ ـاو ًب ا٨غــــ٣و ــ ـ اييكــــط ّايذــــكح
ي عالو حبط

ايْاّ لٔيَنا .

اىٔــاو  ٢ :زئــ ًب آ٦ــ٘ ق ــ ٙأٌ اييكــط ّايذــكح ق ــ٘ امــ٘ يــسخْل
اييــاؽ ا٨غــ٣و نــً مكــازٓ زخــْ ه ا٨غــ٣و ــْايٕ ىــعّل هٓــاا
اي طهٌ .
اي ــــاو  :ىـــــعّل هٓـــــاا اي ـــــطهٌ م سمـــــ٘ يكد ـــ ـ اييكـــــط ّايغ بـــــ٘
ي نػ ـ نـب ٍّــْ مــً ا٨قريــاظ ايغ ـ ٖ ي ــطهٌ يــصا خا ــت ــطٓـ مــً
ــْايٕ ىــعّل هٓــاا اي ــطهٌ مــً هـــب لــسآا ا اييــعّل ًب منــ٘ اىبنطمــ٘ ىبــا
اـــاٌ ـــا مـــً غــ الاٌ ق ـــ ٙاي ـــْ
ي٩غـــ٣و ععمـــْا ق ـــ ٙكــ ايـــي
وََِّرًَلَّٖٗ ُل ا لرتْٜلَُتَِٙلٞاى َ ُ](.)2

ّاـــص

ي يذـــْؽ ّا٤ؾـــدام

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه

اي ايـــد  :بعـــد آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ايذـــع ّاشبـــْ

ًب ـــْ

ايـــصًٓ

اذـــطّا خاقـــ٘ ّ أٌ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لؿـــاضٗ ي ـــصًٓ هميـــْا ّبىـــصاض ي ـــصًٓ
اذطّا ٍّْ مً مكازٓ
اي اي ــ٘  :كــاه

ْيُ عافب وَاتذتفَلظٍِلااٗاىراهاْٙلَّٖملْلَ](.)3

ايػــنٔي٘ ا٨مبــاٌ ٍّــٕ مــسز ّقــٌْ ي ــي

ضبنــس

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاىبــ١ميـب ًب غــاهاا ايــْ ّ ٙخاضاَــا

ــال عــافب هُ اىَلَّٖ ال ذٌِلرت ٞا َٔتلَّٖتَ آََُِ تلظِااٍلااٗاااى الَّٖ ُٛاؤَِِْٚنَلَُِٖ ا ْ ََّ ُوَّل ا ََٞااَل َٚا َل

ا ََِٞها.)4(]ْٙ
( )1غْضٗ اييكط .2-1
( )2غْضٗ ايكْل٘ .32
( )3غْضٗ اسبؿط .2
( )4غْضٗ ايذكح .4
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ايطالعـــ٘  :ىـــعّل اىبٜ٣نـــ٘ ييكـــطٗ ايـــي

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ـــال عـــافب رتٖتا اْٝلََٓيِا آَُاْٙلرتْٜلَُِٛا ا َْاْٙل َرٓاا اْٙلرا ت ََتا ا ِل

ّغـ ـ ه ّاىبػـ ـ نـب

ا تفٍلِْٝٚلََّٖ َٛئِٓت ِلَِٖ َُْٚنَ](.)1
ّأقـ ـ ايكـــذح ازباىـ ـ

( ايكٲـ ـذنح :٫ازبًي٬ـ ـ ّ .٫ق٪ـ ـذندا اـ ـ و ؾ٪ـ ـٕٛ٬ٱ:

ااىٰبـــاِّ .ق٪ـــذند٪كا ايػٲـــٔ٬وٰ٪ّ :اَ٬ـــاِ) (ّ )2ايكـــذح ـــطي ق ْلـــ٘ اىبػـــٞ
ّازبــاىٕ ّ ــال ايعلٔــسٖ ( ايكــذح ــطي ايك ىٔــ

ٍّــْ أل ــ مــً ايعذــْ

س ٓعذْ ّٓ ٢كذح ّأما ايعذْ َْ اي كس يكياّل ايؿ.)3( )ٞ
ّاىبدكـــاض أٌ اييػـــب٘ لــــب ايعذـــْ ّايكـــذح ٍـــْ ايعنـــْو ّاشبكـــْم
اىبال ـــ

ّايعذـــْ ٍـــْ ا٤قـــه

ـــس ٓنـــٌْ ايكـــذح م ١كـــاو أّ ٓنـــٌْ

بقطانــاو ّه نــاو ّمــً مكــازٓ مــا ّضز ًب هٓــ٘ ايبدــد ّاــ ٌ آ٦ــ٘
ــْل ي ـــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيــُ ّغــ ه  :أقــط

قـــً ايـــصًٓ

اذط ّا ّ ٢ب ق َٔه لْاَر .
ّيــٔؼ مــً هكــط يٓ٧ــاا ّاىبعريــعاا ايــا كري ــ ٙي يــاؽ ًب قــامل
ا٤اــْاٌ ّايــصّاا ّايــا ــسقٍْه ي٩مبــاٌ ًب ا ـ غــاق٘

ــال عــافب

سَ اَُماَهاْٙلاََََََِااَلظِااٍلَِّظتااَِْلوَظِااٍلرتٞياتِ اهاْٙلحَتااًل َتتبَ اََُٝلٖتهُ اْٙلرت ٞا ُلَّٖحَ ا ل]..

( )4

دٔينــا ٓك ـ ذح ّٓعــط

ازبدـــْز ٓ ٢عـــ

( )4

اىبػ ـ نٌْ قــً ايــصًٓ ٓكــطٌّ ق ــ ٙازبدــْز

ا٤مـــط أىَـــه ًب خ ـــْٗ مـــ أىذػـــَه لـــ

َـــانبَه

ايبٔيــاا ّايــس٢٢ا ّ نـــٌْ هريــ٘ ق ــَٔه يـــصا  ٢ــسل آ٦ــ٘ ق ـــٙ
ائــ ؽ ًب زقــْٗ اييــاؽ بفب ا٨غــ٣و ّهكــ ٙشاا ايكــذح ٍــْ زقــْٗ
لا٨قطا

قً ايصًٓ اذطّا ّما ُٔ مً ا٨ىصاض ّايكدْٓو .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .124
( )2ا ٔ ًب اي غ٘ .194/1
( )3اج ايعطّؽ .8502/1
( )4غْضٗ ك ت .53
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ّ كهـــنً آ٦ـــ٘ ايكدذٔـــو قـــً ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغـــ ه ّاىبػـــ نـب ّ ــــسقٍْه بفب ا٨ا ــــاض مــــً شاــــط اا ّايكػــــبٔح
ّ بٔــت أضاــاٌ ايــسًٓ ّؾــعاٜط اا ّأهنــاو ايؿــطٓع٘ ّذبــ َه ق ــٙ
ايكــا

ــال عــافب ظتَطْ ابامْللَٗتااًلَٚااَل َُاىٖاااىَٜلوَسَاابحْلراحَ ْٛا ِل َر اَّللاتبْ إتلؿاٗاااى ال

َّٖشَا ا ْٛالوَاتبْا إتلغامُوراهَاااَلوَِٚا اْٝلاٞتاااَءِلَُّْٖٗا إالظتتَااابحْلوَرتؿا امََّفَلَََّٖهَاااَ الٖتعَٗا اَّلَتمْػتا اًل]

( )1

ّ ـــال عـــافب وَٖتُتا ا ْلٞتعْٗتا اُٙلرتٞا اَّل َؼِاااُ ُلطَا ا ْ ُِتلراَٛاااَل َُاىٖااااىَٜل*لظتتَااابحْلراحَْٛا ا ِل َرا اَّل
وَْاْٝلِْٝٚلَّٖتََُا َِ. )2( ]َٝ
ّمل ـــصاط آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ايكـــذح ّا٨قـــطا

لايْاـــُ قـــً ايـــصًٓ

اذــطّا بلبــا هــنيت أمــط اا قــع ّاــ ي ــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيُ ّغ ه لايكػبٔح ٨ضازٗ ازبن لٔيَا ّلـب مهامـب هٓ٘ ايبدد .
(ّ ـ غــ٣و) ّا٤ق ـ ًب غــ٣و ٍــْ اييك ـ
يبٔاٌ ّاْز هص

ّينيــُ اــا ٛمط ْق ـاو

ىببكسأ ّ ُٔ مػا: ٜ

اّ٤فب  :لٔاٌ اىٌْ ٍّْ باا ايػ٣و ّا٤مً لا٨غ٣و .
اي اىٔـــ٘  :بخبـــاض ايـــصًٓ اذـــطّا ّاىبيـــا ـب لـ ـ ىَه يـــً ٓهـــطّا أٍـ ـ
ا٤ض

ّاىبػ نـب ًب غعَٔه ًب ضاْ

كي٘ اينذط ّايه٣ي٘ .

ّي ــس بهــكال اىبٜ٣نــ٘ ق ــ ٙاعــ ا٨ىػــاٌ خ ٔذــ٘ ًب ا٤ض
رتَتَْعَااإالظُِهَااال َلَٚاااْٝلَُيتِااا ُلظُِهَاااَلو َتْااايُِّلَّٖااا ََٚءَل]
اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى. )4( ]َٜ

( )1غْضٗ نيُ .130
( )2غْضٗ اسبريط .98-97
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
( )4غْضٗ ايب طٗ .30

( )3

اتااَٖاىَّل

اـــالَه اا قـــع ّاـــ
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ّمــً ق نــُ عــافب بؾــاق٘ ايػــ٣و ًب ا٤ض
اينكــ ـ
ا٤ض

لبع ــ٘ ا٤ىبٔــاّ ٛىــعّل

ايػــــنآّ٘ ّ ــــْ ٚايكــــاسبـب ّدب ــــٕ معــــامل ا٨مبــــاٌ ًب
ّمـــً ق ـــه اا قـــع ّاـ ـ هٓـــ٘ ايبدـــد لػـــعٕ خـــامت اييبـــٔـب

ي ػـــ٣و لـــاي ْل ّايعنـــ ًب غـــبٔ اا

ـــال عـــافب

اَٜلَّٖا اذََِٝل

ْتيت امُوَّلوَطَ ا وَّللَ اْٝلسَ ابإُالَّٖٗ ا ِلوَشَااَاِىَّلَّٖمَسُااىٔتل ِٚاْٝلرَعْ ا ِلَٚااَلَتبَ اََُٝلٖتهُ اْٙلَّ ا ا َيل
ٖتْٝل َؼاموَّلَّٖٗ َلشَُْئَلوَسَُُحْباؾالرتلََْٖٛتهُ.)1( ]ْٙ
اي اي ـــ٘  :بٌ ْيـــُ عـــافب وَااااإلسَااا ٌَ٘ل ]ؾـــاٍس ق ـــ ٙيـــعّو بؾـــاق٘
ايػــ٣و ّا٨غــك طاض ًب اتكنعــاا ّٓكذــط قيَــا نيْقــ وا ّبىالبا ــ وا ا٤مــً
ّا٨ظزٍاض ا ٨ككازٖ ّذبػـب هال ا٤غْال ّاىبعاؾاا .
ايطالعـــ٘  :ا٨قريـــاظ ًب اسبـــص

ّ عـــسز نـــطّ

ـــسٓط اىببكـــسأ

ّاين ن٘ أّ اين ناا ا صّ ٘ .
ّاـ ـ مػـ ـ ي٘ مـــً ٍـــصِ اىبػـــا ٜا٤ضلعـــ٘ ؾـــاٍس ق ـــ ٙأٌ مهـــامـب
آ٦ـــ٘ ضبننـــ٘ ّئػـــت ميػـــْخ٘ ّذبكنـــ مأٍـــ٘ اسبـــص

ًب اىب ـــاو

ّاٍْاو :
اّ٤ل :بضازٗ هص
اي اىٕ  :هص

ا ن٘ طبكْق٘ .

ا ناا مكعسزٗ ًب مْنْ معـب .

اي ايد  :اىبساض ق  ٙى ه اّ ٘ٓ٦غٔال آ٦اا اتاّضٗ .
ايطال ـ  :دبــسز معــاىٕ ّمكــازٓ اسبــص

ّصبــ ٞأ ــطاز اسٓــسٗ ميــُ

ًب ق ه ايكذػ ّل داظ ايْ اّ ٜا٤هسان .
اشبــامؼ  :شاا اسبــص

زقــْٗ ٨غــكيبا ايػــيً ّ ع ــه ا٤هنــاو

مً ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ّلاغــك يا ٛايْاــُ اّ٤ل ّاي ــاىٕ أقــ ِ٣ــاٌ ايْاــِْ ا٤خــط ٚا ــَا
مً مكازٓ هٓ٘ ايبدد ٍّياي مػ يكاٌ :
( )1غْضٗ ضبنس .32
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اّ٤فب ٍ :ـــ

ــــسخ معــــاىٕ اييػــــذ ًب اسبــــص

ايبدد هٔياو ما .
اي اىٔــ٘ ٍ :ــ ٓؿــن ايك ــسٓط هبــ يذــ

ّايك ــــسٓط ًب هٓــــ٘

سَاا ٌَ٘ل] ق ــ ٙاي ــاٍط ًب

ّٓنــٌْ ــسٓطِ لوَاااإلسَ ا َم ـاو ] أو ٢لــس

ايكــياق٘ اييدْٓــ٘ ٍّــْ اييك ـ

مً ازبنْز ق  ٙاييل ّايطغه اي طهىٕ ٤ىُ ٍْ ا٤ق .
ازبــْا

 ٢مــاى ميــُ ي ػــع٘ ّاىبيسّهــ٘ ًب ايك ــسٓط ّٓنــٌْ ــسٓط

ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ ميَا :
اّ٤ل  ّ :ــ ا٨غــ٣و غــ٣و ) ّ ٔــُ ؾــاٍس ق ــ ٙأٌ ا٨غــ٣و زٓــً
ايطهب٘ ٍّْ غب

ييؿط ا٤مً ّايػ٣و ًب ا٤ض

.

اي ــاىٕ  :قــذح قــيَه ّ ـ ايكــذح غــ٣و ) يك أــس ــاىٌْ ٍّــْ أٌ
ايــي

ضبنــ ساو قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٓ ٢غــسض ّأٌ ا٨غــ٣و ميــعِ

قً ايغسض ّاىبنط ايػ. ٞ
اي ايــد  :قــذح قــيَه ّ ـ ايــسىٔا مكــا ّغــ٣و ) يك أــس أٌ اسبٔــاٗ
ايـــسىٔا زاض بمكدـــاٌ ّبخكبـــاض ّاينـــا ط ايـــصٖ ٓيريـــْ مـــً ايع ـــا

ًب

ــال عــافب اااإل اَٜلَّٖ اذِلََٝلََيتت امُوَٜل

ايــسىٔا اىــُ مٔ ٣ــُ ًب ا٦خــطٗ

لَٗتاااًلَّٖٗا ا ِلَّٖٓتا اذِ َل تلَُيِٗحُاااىَٜل*ل َٚتتاااَ ٌلظِاااٍلَّٖا ا ََُٞلَاا اَٙل اٖتََُْاااَلَٚا امُْاعُهُْٙلَاا اَٙلٞاا اذَُِاهُْٙل
َّٖعَذتَّ َلَّٖشَ َِ َلراََٛلْتَٞاىَّلََٓيامُو.)1( ]َٜ
ّ ـــال بلـــً اـــعٖ ( اقـــذح قـــيَه ميػـــْر لايػـــٔو ّ ـ ـ غـــ٣و
ــسٓطِ أمــطٖ غــ٣و أٖ مػــاىب ٘ ّ ٔ ـ غــ٣و ق ــٔنه ق ــ ٙاَــ٘ اىبْازقــ٘
ٍّْ ميػْر ق  ٙايْاَـب

ػْ

ع نٌْ َسٓس) (. )2

ّ ُٔ مػ يكاٌ :
اّ٤فب  ٢ :زئ ق  ٙاييػذ اىبكعسز ًب ا. ٘ٓ٦
( )1غْضٗ ْٓىؼ .70-69
( )2ايكػَٔ يع ْو ايكيعٓ ٨لً اعٖ .39/3
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 ( :ػـــْ

اي اىٔـــ٘ ّ :ضزا آ٦ـــ٘ لكـــٔغ٘ ايغاٜـ ـ

ٓع نـــٌْ) ّيع ـــُ

ّضز ًب ايكذػ أق ِ٣خال مً ايياغذ .

ايطالـ ـ  :ـــسٓط ْيـــُ عـــافب ظتَطْا ايتحْللَا اَْهُْٙلوَااااإلسَا ا ٌَ٘ل] قـــذح قـــً

ايصًٓ اذطّا ّ

ي نػ نـب  :ا٨مباٌ غ٣و .

اشبــامؼ  ّ :ــ ي نػــ نـب قــذدْا ّ ــ ا٨غــ٣و غــ٣و ّ ٔــُ
زقـــْٗ ي نػـــ نـب ي كـــا ّايكدنـــ

ّقـــسو اىبيااـــاٗ لا٨اَـــاظ ق ـــٙ

ايصًٓ اذطّا بلبا اىبياااٗ لالاق٘ اا ّأزا ٛايذطاٜا .
ايػــازؽ  :قــذح قــً اىبيــا ـب ّبٌ يــااْا لــا ٨ه ّايعــسّاٌ
ّ

ىكط ا٨غ٣و غ٣و ي ياؽ نبٔعاو .
ّقــً بلــً قبــاؽ ( ــال  :اــاٌ ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه بشا

لعــد غــطٓ٘ ّأ عاٍــا ايك ــ ٙاىبيــا ٌْ اىغهــْا ضّ٠غــَه بفب اىبػــ نـب
ّٓ ْيـــٌْ  :كـ ـ اي ـــْو ّبشا ضأّا ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغــ ه يــااْا ّأظَــطّا اسبــعٌ ب ــ شيــر مــً ايــي
ّهيـــُ ّغـــ ه ّمـــً اىبػـــ نـب

قــ  ٙاا ق ٔــُ

ـــ ىعل اا { ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بشا

ياأكه  ٣كيااْا لا ٨ه ّايعسّاٌ }( )1ا.)2( ) ٘ٓ٦
ايػــال  :قــذح قــً ايــصًٓ اذــطّا ّ ــ ي ــصًٓ هميــْا غــ٣و ًّب
ايكيعٓـــ

وَ ا تَّلَُااااَءَِتلَّٖاااذََِٝلَُؤَُِْٚااااىَٜلراَََََََِااااَلظتُاااإلسَااا ٌَ٘للَٗتااآُْاْٙلْتتتااالَل َرٓااااْٙل

لَٗتًلٞتيتِ ِلَّٖمَحْ َٛت](.)3
اي ــامً  :قــذح قــً ايــصًٓ هميــْا ّمــً ٓذع ـ ايػــْ ٛمــيَه َايــ٘
يّ٥يْٓـــ٘ اي العٔـــ٘

نـــا أمـــط اا قـــع ّاـ ـ ايـــي

ضبنـــساو قـ ـ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لايكــذح قــً ايــصًٓ اذــطّا م ـ ادــْزٍه نــً لــا

( )1غْضٗ اتازي٘ .9
( )2ايسض اىبي ْض .438/9
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .54
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اّ٤يْٓـــ٘ أٌ ٓكـــذح ّٓػـــكغذط ي ـــصًٓ هميـــْا يبٔـــاٌ أٌ ايكـــذح ٓ ٢كـ ـ
بفب مط ب٘ ا٨غكغذاض ايا خلٯ اا قع ّا لَا اىب١ميـب .
ي ــس أاــطو اا قــع ّاــ اىبػــ نـب ل ـ ٌ أمــط ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا

ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ل مْض :
اّ٤ل  :ايعذْ قً اىبػ نـب .
اي اىٕ  :ا٨غكغذاض ي نػ نـب .

اي ايـــد  :مؿـــاّضٗ اىبػـــ نـب ل ْيـــُ عـــافب ظتاااَلْفُللَا اَْهُْٙلوََّسْا اتت يِمْلٖتهُا اْٙل

وَشََوا ْهُْٙلظٍِلَّألتْٚمالظتإا تَّللَ َْٚجَلظتتتىَْٕللَٗتًلَّٖٗ ِ] (. )1
ّبشا اــــاٌ اىب١ميــــٌْ ٓذــــْظٌّ لَــــصِ ايــــيعه اي  ٣ــــ٘ َــ ـ
اىبيــا ـب ازبــْا

ؿــــن

ؽبــطج اىبيــا ٌْ لايكدكــٔل مــً اىبؿــاّضٗ ًب ا٤مــط

ي ْيــــُ عــــافب َََرتَهَااااَلَّٖاااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَتتخِاااذاوَّلراـتَٞتااا لِٚاااْٝل ُوِٓٞااااْٙل تلََااااِّٖاىٞتٓاْٙل
ََبََ ](.)2
ّمــً ايؿــْاٍس ق ــ ٙقــسو ىػــذ آ٦ــ٘ أٌ لع ــ٘ ايــي
ق ٔــُ ّهيــُ ّغـ ه ضهبــ٘ ي يــاؽ نبٔع ـاو
ّقذــْ ّدبــاّظ ايــي
اسبــط

ضبنــس ق ـ  ٙاا

ٔذــْظ اىبػ ـ نٌْ لــايعع ّايذدــط

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه قــً ك ـ ٍه ًب هــال

ّايػــ ه ّػبكَــس لا٨غــكغذاض ــه أمــا ايــصًٓ اذــطّا ٔكــذح

قيَه ي ّا اييعه اىبككائ٘ ق  ٙاىبػ نـب .
ايكاغــ  :يــٔؼ مــً هــطج ًب ايــسًٓ اقــذح قــيَه ّ ــ غــ٣و )
ّ ــس ٓكال ــ ىذــط مــً اىبػــ نـب بفب ايــبالـ لايــصًٓ اذــطّا مــ اي ــسضٗ
ّق ــْ ٓــس اىبػــ نـب انــا ًب معطاــ٘ أهــس

َيــاي قــسز مــً اىبػــ نـب

مل ؼبهــطّا معطاــ٘ لــسض ؾــكا ْا ي ــا ٛايــصًٓ اذــطّا ًب معطاــ٘ أهــس

انـــا ًب ْيـــُ عـــافب وَٖتُتاا ْلْاَْااتاْٙلَت َََٛااىْٜلََّٖٛااىْلَلِٚااْٝلاتبْاإالرتْٜلَتُٗتااىْ ُلظتُتاا ْل
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .159
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .118
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َرتَْتاُٛااااى ُلوَرتٞاا اتاْٙلَتَْوااا امُو]َٜ

( )1

ّاــــاٛا هٓــــ٘ ايبدــــد ىبيــ ـ كبــ ـ

ايــــبالـ

ّا٨سباح لايذكر ّينً ا ٢ ٘ٓ٦يَ ٙاىبػ نـب قً أمْض :
اّ٤ل  :ا٨هساظ مً ايصًٓ اذطّا .
اي اىٕ  :أزا ٛايذطاٜا ّايعبازاا .
اي ايد  :زقْٗ ايياؽ بفب ا٨غ٣و .
ايطال  :ا٤مط لاىبعطّ

ّاييَٕ قً اىبينط .

اشبــامؼ  :ازبَــاز ًب غــبٔ اا ّظاــط ايــصًٓ اذــطّا قــً ايكعــسٖ
ق ـــ ٙغـــْض اىبػـ ـ نـب

ـــال عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّلَّطْا ابامُوَّلوَطَاااَرامُوَّل

وَ ََّراـاىَّلوَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى]َٜ

( . )2

نــً بقريــاظ ا ي ــطهٌ أىــُ زٓــ
ايــي

ّ ع ــٔه ي نػــ نـب ّربذٔــو قــً

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّمي ـ ي نػ ـ نـب مــً ا٨اكَــاز

ًب م ال اييل .
ّلعــد ايــي

لــً قبــس اا

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه غــطٓ٘ اي ـ

اي ٔ ـــٕ بفب اىبٔذعـــُ ًب ؾـــَط ضمهـــاٌ غـــي٘ غـــب مـــً ا ريـــطٗ ّؾـــَط
ضمهــاٌ يــٔؼ مــً ا٤ؾــَط ا سبــطو ّلـــب اىبسٓيــ٘ ّاىبٔذعــُ ناىٔــ٘ لــطز
ّم ـــساض نيـــْل ايآـــس ايْاهـــس ّأقـــ ا نـــ٘ ايآـــس ا نـــ٘ اضغـــٔ٘
ّمعياٍــــا ايبغ ( عطٓــ ـ  :لطٓــــس زو أٖ م الــــْ ايــــصى
ّزّا
أضل ـ

ايآــس م الْقــ٘ ايــصى

اع٣مــ٘ عــط

( )3

 ٌ٤لغــــال

لَــا ّمػــا ٘ ايآــس ٍــْ

طاغــذ ّايذطغــذ عبــْ ناىٔــ٘ أ ــْ مــساا ّىكــو ٔنــٌْ اتنــْ

عبــْ  44اــه ّقيــس اسبيذٔــ٘ ّاىباينٔــ٘ أىــُ طغــداٌ مــً ا٤ض

أٖ عبــْ

 22اـــه ّمســـٕ ايطغـــْل ايآـــس ـــه أني ـ ـ ق ـــ ٙاىبػـــا ٘ لــــب نيـــطًب
ايآــس ناىــت اىبػــا ٘ م ـ ٣و لـــب اينْ ــ٘ ّاىبسٓيــ٘ ػــه بفب أ ػــاو ا ـ
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .143
( )2غْضٗ هل قنطاٌ . 200
( )3طبكاض ايكداح .25/1
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ػـــه مػـــا ٘ لطٓـــس ّ ـــبـب ط ـــ٘ خاقـــ٘ ًب ضأؽ ايذطاغـــذ اي ناىٔـــ٘
ٔدــطج ايآــس مــً اينْ ــ٘ ئػـ ه بفب أ ــط

لطٓــس ــا ّٓعــْز بفب اينْ ــ٘

قبـــا اـــا ٛمـــً اىبسٓيـــ٘ مـــً ايآـــس نــ نباقـــ٘ لطٓـــس مـــً شاا اىبيال ـــ٘
ّايعؿـــ ٗ أّ أىَـــه ٓعط ـــٌْ أٍ ـــَا ّنيط َـــا ّااىـــت ّظٔذـــ٘ خاقـــ٘
ػــن ٙقــاه

ايآــس ّٓنكــ

ي د ٔذــ٘ قــً أهــْال ايطقٔــ٘ ّا٤غــعاض

ّأخبــاض اسبنــاو ّأّل مــً اعــ قــاه

ايآــس ٓنا ــ

أخبــاض اي هــاٗ ألــْ اعذــط اىبيكــْض ايعباغــٕ ٔنكــ

اشب ٔذــ٘ قــً

قــاه

ايآــس

قــً أهــْال اي هــاٗ ّأــو ؼبننــٌْ لـــب اييــاؽ ّٓــطز ق ــ ٙاسبنــه
لاشبال ـ أّ اي ــه ٍّــْ لاقــد ق ــ ٙقــسو خــطّج قــً اينكــا
ّمً أغبا

ْ ٔ اين

ّايػــي٘

مً أخباض اي هاٗ.

ّاــاٌ أ ــطاز ايػــط ٓ٘ ماٜــ٘ ّ  ٣ـــب ضا ـ٣و ّقــاض ٓػــاض مــْفب ضغــْل
اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه زئ ــَه

َرينــْا ق ــ ٙاي ــْو ّّق ـ ْا

بفب ّغـــ ضبـــا ه ّ ك ـــْا ضاـــ٣و مـــيَه ّأغـــكا ْا ىعنـــاو ّؾـــٔاِ ّمل
ٓ غطّا ميَه أهساو .
ّاــاٌ غــَه ا ـ ّاهــس مــيَه مــً ايغيــاٜه ( ق٪ؿ ٪ـط ًٗ٪أًل٬عٰ ـطٗ٪ٱ يٰنا ـ ٯ ض٪ا ٫ـ ٍ
أًّ ٬قٰس٬يًَ٪ا مًٰ ٬اييٯع٪ه) (.)1
 ٣ه ٔذــ وا ــه بمســُ مــطزاؽ لــً ىَٔــر
ّسبــ أغــام٘ لــً ظٓــس ضاــ و
مـــً أَيـــ٘

نـــا أزضاـــُ ـــال ايطاــ  ٢ :بيـــُ ب ٢اا

ّ ٔ ـ اؾــسي ًب ك ــُ م ـ أغــام٘ ضا ـ مــً ا٤ىكــاض
اىبسٓيــ٘ ّاــاٌ اىبػ ـ نٌْ ٓــسززٌّ ًب بخبــاض ايــي
ّغ ـ ه قبــا ع ـ أغــام٘ يع نَــه حب ـ

ك ـــُ أغـــام٘
نــا ضاعــْا بفب

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ضغــْل اا يــُ يبــا ٓــسل لايس٢يــ٘

ايكهــنئ٘ ق ــ ٙايكػــامل لٔــيَه لعــسو اــْاظ ك ـ ايــصٖ ٓيال ـ لايؿــَاز ـب
ٍّــصا ايكػ ـ ٔه مــً ضؾــداا هٓــاا اي ــطهٌ ّمــً ع ــٔه ايــي

( )1ظاز اىبعاز .316/3

قـ ٙ
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اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ي نػـــ نـب ّّضز قيـــُ قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغ ه أىُ ال (أزٯل

ضلٯٕ هػً زٓ ) (.)1

ّىبــا أخــاّا ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أظَــط ا٤غــٙ

ّاسبــعٌ ق ــ ٙك ـ مــطزاؽ ايــصٖ ىال ـ لؿــَازٗ ايكْهٔــس م ـ أىــُ مل ٓــكه
ايؿَاز ـب ّ ال ٤غام٘ :
( أً ًك ٪نكُ ل٪ع٬س ٪م٪ا ًال ٪يًـا بيًـُ ٪بيّـا اي ّـُ ٫؟ ً ًـال ٪بىٯ ن٪ـا ًايًَ٪ـا م٫ك٪ع٪ـْٯش٭ا ًـالّ ٪ًَ ٪ـا
ل
ر ٰل ًـا بيًـ  ُ٪بيّـا اي ّـ ٪ٓ ُ٫ـ ٪ ْ٬و ا ني ٰٔ٪ام٪ـ ٰ٘ ًن٪ـا ظ٪ا ٪
ً يًـ ً
ل م٪ـ ٬
ه ًـا ٪
ً ً نبٰـ ُٰ ا ٫ـ ٯ
ؾ ً نت ق٪ـ ٬
٪
ٓ٫نًطٯض ٫ش٪يٰرً ق ُٰ٬ًٔ ٪ه٪كٯ٪ ٙن٪يٯ ٙأًٌ٪ٓ ٬ناٌْ ٪أًغً ٬ه٬ْ٪ٓ ٪مٰٝ٪صٱ) (.)2
ايعاؾط  :قذح قيَه ىَه قباز اا .
اسبـــازٖ قؿـــط  :قـــذح قـــيَه ـــاٌ اا قـــع ّاـ ـ ؼبـ ـ
ّايعذــْ ( قــً ألــٕ أمامــ٘

ايكـــذح

ــال  :ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه  :مً قذا قيس سضٗ قذا اا قيُ ْٓو ايعػط) (.)3
ّايعذـــْ ٍـــْ ايكريـــاّظ قـــً ا٨غـــا ّ ٗٛـــطي ايع ـــا

قـــً ايـــصى

ّاىبــطاز مــً ٓــْو ايعػــط ٍــْ ٓــْو اي ٔامــ٘ ئــسل ٍــصا اسبــسٓد ق ــ ٙاــٌْ
ْٓو ايعػط مً أمسآْ ٛو اي ٔام٘ .
اي ـــاىٕ قؿـــط  :قـــذح قـــيَه  ٌ٤مـــً زٜ٢ـ ـ ّخكـــاٜل اييبـــْٗ
ايكذح ّاىبطاز مً ايكذح ٍْ ا٨قطا
اي ايد قؿط  :اقذح قيَه ّ

م ايكػامح .
ايكْل٘ غ٣و ًب اييؿ ـب .

ايطالـ ـ قؿـــط  :قـــذح قـــيَه ـ ـ ىَه يـــً ٓهـــطّاه

ٖتْٝل َؼاموْاْٙل ا لرت ي](.)4

اشبامؼ قؿط  :قذح قيَه س ىكدت ًب ايكب ٔ .
( )1اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.332/13

( )2ظاز اىبعاز .316/3
( )3مػيس ايؿامٔـب ي الااىٕ .352/9
( )4غْضٗ هل قنطاٌ .111

ـــال عـــافب
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ايػازؽ قؿط  :قذح قيَه ّ
ايػال قؿط  :اقذح قيَه ّ

هٓاا اي طهٌ غ٣و.

غ٣و وَََٚلرتٞجَللَٗتُْهاْٙلراََبََ ت](.)1

اي ــــامً قؿــــط  :اقــــذح قــــيَه َّٖظَاااايحَلَََُِّٖٛاا إتل] ( ٌ٤ )2ا٤ىبٔــــاٛ
ٓعالٌْ لا٤مت ّا. ٙ ّ٤
ايكاغــ قؿـــط  :قـــذح قـــيَه ّ ــ ايكـــذح غـــ٣و ) ٍّــ ٍـــصا
ايػــ٣و خــام لايـــصًٓ اذــطّا ازبـــْا

٢

ا٤قــ

ٔـــُ أىــُ غـــ٣و

ي نػــ نـب ّ ــسٓط آ٦ــ٘  ّ :ــ ايكــذح غــ٣و ي نــ١ميـب ًب اييؿــ ـب
ئكـــ  ٙايػـــ٣و مـــً شاا ايكـــذح ّمـــا ٓسؾـــح قيـــُ مـــً مػـــاضق٘
اىبػــ نـب ًب ايعنــ ايكــا

ّ يا ػــَه ًب قنــ اشبــ اا

ــال عــافب

ًب اي يــــا ٛق ــــ ٙاىبــــ١ميـب راوْٖتئِاا اَّلَُتَااااَ الُىَٜلظِااااٍلَّٖختُْاا امََّلِلوَهُاا اْٙلٖتهَااااَل
سََراُاى.)3( ]َٜ
ايعؿطٌّ  :اقذح قيَه ّ

معريعا ٕ غ٣و .

ّاــاٛا آ٦ــ٘ لكــٔغ٘ ا٤مــط ّاشبالــا

ي ــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّه يُ ّغ ه يكنٌْ ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :ئنٌْ مً خكاٜكُ مػا: ٜ
اّ٤فب  :ل ـــا ٛأمـــط اا قـــع ّاـ ـ بفب ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ

ّهيُ ّغ ه هاو نيطٓاو ًب ا ظماٌ .
اي اىٔ٘  :بمك ال اىبػ نـب ي٥مط ايْاضز ًب ا ّ ٘ٓ٦سٓطٍا ( قذدْا قيَه
ّ ْيْا غ٣و).
اي اي ـــ٘ ٔ :ـــاو اىبػـ ـ نـب لي ــ أمـــط اا قـــع ّاــ ي ـــي

قـ ـ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اييــاؽ نبٔعــ وا ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب

( )1غْضٗ ل .45
( )2غْضٗ اسبريط .85
( )3غْضٗ اىب١ميٌْ .61
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ْاَْاتاْٙلََُْامَلراَٚا ٍلراَْماَُاجْلََِٖٗااََّال]
ّا ىبَٔا بفب ايياؽ م

( )1

ـٔؼ مــً أمــ٘ ــْو لي ـ مــا أمــط اا قــع

اىبػ نـب .

ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب اىب ـــاو أٌ اىبػــ ناا ٓكـــْيـب شاا ايذعــ ّايي ــ
ّاهـــس مـ ـ ايطاـــال ّمـــً ا٨قريـــاظ ايغـ ـ ٖ ي ـــطهٌ

اىببـــاضي لعـــط

قـــسو بعبكـــاض ى ـــ اىبػـــ ناا ٓ٦ـــاا اي ـــطهٌ شبكـــْم اييػـــا ٛبلبـــا
ٓؿن ّاٍْاو :
أّ٢و  :ى ـ ـ اىبػـ ـ ناا أمـــط اا قـــع ّاـ ـ ي ـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا

ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ظتَطْيتحْللََْهُْٙلوَاإلسَ ٌَ٘ ]بفب أخْا ًَ مً اىبػ ناا .

اىٔ ـاو  :بىــصاض اىبػ ـ ناا ي نيا ــاا لــك ّٗ٣هٓــ٘ ايبدــد ّمــا َٔــا مــً
ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه مً اَاا:

ا٤مط اىبكعسز ي ي

اّ٤فب ْ :يــــُ عــــافب ظتَطْاا ايتحْللَاا اَْهُ ] ْٙبش أٌ ايكــــذح ّا٨قــــطا

ّايعذــْ أمــط مػــك

ــاٜه لصا ــُ ّ ٢ؽبــكل ايكــذح لاينٔذٔــ٘ اييذػــاىٔ٘

بلبـــا ٓؿـــن ايكـــذح اي ـــْل ّايذعـ ـ قـــً ايالـــط
ا٤اط ّاي ْا

ا٦خـــط ئنـــٌْ ٔـــُ

٨ىُ بمك ال ٤مط اا قع ّا .

اي اىٔــ٘ ْ :يــُ عــافب وَاااإلسَا ٌَ٘ ] ــ ٓ ٣ــو ا٤مــط قيــس ايكــذح ٣لــس

مــً لٔــاٌ غــيدٔ٘ ا٨غــ٣و لــعق ٌ٣ايػــ٣و ّمل ـ آ٦ــ٘ ّ :ـ غــ٣و
ق ـــٔنه  ٌ٤ايػـــ٣و ٓكْاـــُ بفب أٍـ ـ ا٨مبـــاٌ

ـــال غـــبداىُ وََّٖتَا ا َُ٘ل

لَٗتًلَْٝٚلََّبَ َلَّٖهُ َي](.)2
اي اي ـــ٘  :صبـــٕ ٛآ٦ـــ٘ لـــايكدْٓو ي ـــصًٓ اذـــطّا ّّقٔـــسٍه ل ْيـــُ

عافب ظتتَىْفَل َعْٗتُٛى.]َٜ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ نيُ .47
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ّمـــً بقريــــاظ اي ـــطهٌ شاــــط اىبيـــا ٌْ ق ــــ ٙعبـــْ ايكعــــٔـب ّقــــسو
ا٨اكذـــا ٛلـــصاط اىبيـــا ـب ّبضاز ٗ اىبعيـــ ٙايعـــاو ميـــُ ّايؿـــام ي طاـــال

ّاييػــا ٛمــً اىبيــا ـب ــال عــافب وَلَاا َلَّٖٗاا ُلَََُّٖٛااَظُِِنَلوَََََُّٖٛظُِتااَلِلوََّٖٓايااَ َل
ٞتَ َلَُهََََٙلَََِٖ ََِٝلظُِهََلهٍَِلحَتْبُهُ.)1(]ْٙ
اي ــا ٔ :ــاو اىبػ ـ ناا لْظــاٜو ا٤مــط لــاىبعطّ
لعـــط

ّاييَــٕ قــً اىبينــط

ّاهـــس مـ ـ اىبػـ ـ نـب مـــً ايطاـــال بش أٌ يذـ ـ ا٤مـــ٘ ًب ْيـــُ

عــــافب وَٖاا اتتٓاْٝلِٚاا آَْاْٙلراَٚااا لََاا ا ْلُىَٜل اٖتااااًلَّٖختُْاا امالوََااااُِّٚمُوَٜلرااا اََٖٛعْمُوفِل

و ََْهَااىَْٜللَااْٝلََُّْٖٓٛتااما]

( )2

قـــاو ّٓؿـــن اييػـــا ٛأٓهـ ـاو ّٓنـــٌْ ق ـــٙ

أ ػاو:
اّ٤ل  :أم٘ مً اىبػ نـب ايطاال.
اي اىٕ  :أم٘ مً اىبػ ناا.
اي ايد  :أم٘ مً اىبػ نـب ّاىبػ ناا.
ّّضز يذــــ اىبػــــ نـب ًب هٓــــاا قسٓــــسٗ مــــً اي ــــطهٌ ّلــــايط
ّاييكــــ

ّازبــــط ميَــــا ْيــــُ عــــافب اَٜلَُّٖٛتْاا اِِٗٛنَلوََُّٖٛتْاا اََِٗٛلِل

وََُّٖٛؤَِِْٚنَلوََُّٖٛؤَََِْٚلِ. )3(]...
ّشاــــطا آ٦ــــ٘ أقــــ ِ٣اىبػــ ـ نـب ل يــــا ٛق ــــٔه بش بىذــــطزا لبٔــــاٌ
خبكال هبٔسٗ مككائ٘  ٢ربك و َٔا اىبطأٗ قً ايطا ٍّٕ:
اّ٤فب  :ا٨غ٣و ٍّْ ا ٨طاض لايؿَاز ـب.
اي اىٔـــ٘  :ا٨مبـــاٌ ٍّـــْ ايككـــسٓ لازبيـــاٌ ّبىكذـــا ٛاييذـــال قـــً
اي ـــ

ي ْيـــُ عـــافب وََُّٖٛا اؤَِِْٚنَلوََُّٖٛؤََِْٚاااَلِل]

( )1غْضٗ ايكْل٘ .68
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .104
( )3غْضٗ ا٤هعا

.35

( )1

دٔينـــا ٓـــطز يذـــ
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اىب١ميــاا ٓــسل لايس ٢يــ٘ ايكهــنئ٘ ق ــ ٙايػــ٣م٘ مــً ظٓ ـ اييذــال ي كهــاز
لٔيَنا .
اي اي ـــ٘  :يـــْا ّنياقـــ٘ اىب١ميـــاا ا قـــع ّاـــ

ٔنـــا أمـــطًٍ

ّىَاًٍ قيُ.
ايطالعـــ٘  :اي يـــا ٛق ـــ ٙاىبػـــ ناا ليعـــكًَ لايكـــسل ّايػـــ٣م٘ مـــً
زضٌ اينص

ّايطٓا ٛل ْيُ عافب وََّٖظََ ِاِنَلوََّٖظََ ِاتَلِ](.)2

اشبامػـــ٘  :ا يؿـــَازٗ مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ ي نػـــ ناا لايكـــا
ّأزا ٛايذــطاٜا ّايعبـــازاا ّميَــا قـــٔاو ؾــَط ضمهـــاٌ

ّايكدنــ

ٍّـ ـ ا٨مك ـــال ـــصا ا٤مـــط اىبكعـــسز مـــً ايكـــذح ّ ـــْل غـــ٣و ٓ ـــعو
ايكا.
ازبـــْا

ىعـــه ٍّـــْ مـــً ايؿـــْاٍس ق ـــ ٙأٌ آ٦ـــ٘ ـ ـ ميػـــْخ٘

نـ ـ ق ـــْ ٓـــس اىبػـ ـ نـب ّايـــكننً مـــً ايـــصًٓ اذـــطّا ـ ـ ىَه ٓ ٣ـــْىَه
لايكا ّاسب ه  ٌ٤اا قع ّا أمطٍه لايكذح.
ايػازغـــ٘  :ذهـــ اا قـــع ّاـــ ق ـــ ٙاىبػـــ ناا لاض ـــا ًَٜبفب
مطا ـــ

اشبؿـــْ

ل ْيـــُ عـــافب وََّٖختَشِا اعِنَلوََّٖختَشِا اعََلِل]( )3يبٔـــاٌ

خهــــْ اىبػــ ـ ناا ا قــــع ّاــ ـ

ّبىؿــــغا ً لايكػــــبٔح ّايكَ ٔــ ـ

ّايكدنٔــس ّ ٔــُ ز قــْٗ ي نػــ نـب ّاىبػــ ناا نبٔعــاو ٨اــطاو اىبػــ ن٘
ّاي يا ٛق َٔا يعذكَا .
ايػــالع٘  :ؾــَازٗ اا قــع ّا ـ ل ـ ٌ اىبػ ـ ناا ٓ نــً ل ـ زا ٛايعاــاٗ
ّٓــــيذ ً ًب غــــبٔ اا ّٓككــــس ً مــــً أمــــْا ً ايكــــس ٘ ايْاابــــ٘
ّاىبػكدب٘ .

( )1غْضٗ ا٤هعا

.35

( )2غْضٗ ا٤هعا

.36

( )3غْضٗ ا٤هعا

.35
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اي اميــ٘  :اي يــا ٛق ــ ٙاىبػ ـ ناا ٤زاَٜــً قــٔاو ؾــَط ضمهــاٌ

عـــافب ظتَٛا اْٝلشَاااها َلِٚا آَْاْٙلَّٖشَاااهْمَلظتَُٗظُا اُ ْٛل] (ْ ّ )1اـــُ اشبالـــا

ــال

ًب آ٦ـــ٘

أقــــ ِ٣ي نػــــ نـب ّاىبػــــ ناا يْهــــسٗ ايكن ٔــــو ًب ي ــــٔح اىبيــــا
ّٓنٌْ سٓط هٓ٘ ايبدد ًب اىب او ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل :

قــــذدً قــــيَه ّ ــــً ا٨غــــ٣و غــــ٣و ) ٨ضازٗ قــــذح

اىبػ ـ ناا قــً اىبيــا ـب ّاين ـ ا طًٓ  ٌ٤ا٨غــ٣و ًب ىكــط مكك ـ

نـ

مـــطّض آ٤ـــاو ٓـــعزاز ق ـــْ ؾـــ ٌ ا٨غـــ٣و ّ كـــْافب معـــامل اييكـــط
ي نػـ ـ نـب

ـــال عـــافب وََِٗااَّلَّألتََاااَُ٘لٞااا ََّوٖاهََلرَااَُْٝلَََّٖاااََّا] ( )2لك طٓـ ـ

اييـــاؽ ًب ٍـــصا ايكـــساّل ئػـــْا لعـــط

أٌ

ّاهـــس لـ ـ ٓنـــٌْ ايطادـــاٌ

ي صًٓ هميْا .
اي ـــاىٕ  :قـ ـ ذدً قـــيًَ ّ ـــً ىبـــْٗ ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغـــ ـ ه ) ًب ز٢يـــــ٘ ق ـــــ ٙاَـــــاز اىب١ميـــــاا ّظاـــــطًٍ ي نيا ـــــاا
ّاينــــا طاا ًب اىبيكــــسٓاا ّاتــــايؼ ّمــــيعًَ مــــً بظَــــاض اييذــــال
ّمعــاىٕ ازبدــْز بفب أٌ ٓكد ــ اييكــط ّايغ بــ٘ ي٩غـــ٣و

ــال عـــافب

ظتاااَلْياىَّلوََّطْا ايتحُىَّلحَتاااًلََاااٍََِِّلَّٖٗا ال ُلراا اِّتْٚما ِل اَٜلَّٖٗا ا َللَٗتاااًلْاا إِّلشَا اٍْءٍل

ات َِمٌ](.)3
اي ايـــد  :قـــذدٕ قـــيَه ّ ـــْيٕ اي ـــطهٌ غـــ٣و ) يبٔـــاٌ بعبـــ٣ل
اشبالـــا

اي طهىـــٕ ّ ْاَـــُ ي نيذـــطز ّاىبكعـــسز مـــً اىبػـ ـ نـب ّزقـــْ َه

ي عن قبهامـب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ايطالــ  :قــذدٕ قيَــا ّ ــْيٕ غــ٣و ) ّ ٔــُ زقــْٗ ي نػــ ن٘ مــً
اَاا :
( )1غْضٗ ايب طٗ .185
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .140
( )3غْضٗ ايب طٗ .109
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اّ٤فب  :ايكذ ُ ًب ايسًٓ .
اي اىٔ٘  :ايك غٕ لطغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
اي اي ٘  :قن اىبػ ن٘ قبهامـب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ًّب قـــذح اىبػـــ نـب ّقــــاٍه ّبقطانــــَه قــــً ايــــصًٓ اذــــطّا
ــْا

ّأاــط ق ــٔه ٍّــْ ىــْ نيطٓــ ّم سمــ٘ ىبيــ

ايــصًٓ اذــطّا ق ـ  ٙضباضلــ٘ ا٨غــ٣و ًّب ايكيعٓ ـ

ــآيو ّباكنــا

وَاااإلَّلَْٗٛا اىَّلظتتَ اَُمَيل

َّٖٗ ُللََٗٛتٓاْٙلوَ َسُىٖا ُلوََُّٖٛؤَُِْٚى. )1( ]َٜ
ّمــً ا٨قريــاظ ًب هٓــ٘ ايبدــد صبٍٔ١ــا لعــس هٓــ٘ ــبـب ميااــاٗ ّلٔــاٌ
ّزقــاّ ٛؾــنْ ٚايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اا قــع

ّاـــ لآ٦ـــ٘ وَاُِِٗااا ِلل ََاااَ َ ل اَٜلهَاااؤُ تءِلاتاااىٌْ٘ل تلَُؤَُِْٚاااىَٜل] ( )2يكنـــٌْ هٓـــ٘
ايبدــد اْال ـاو مــً قيــس اا قــع ّا ـ ي ــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ـ ه ّلع ـاو ي ػــنٔي٘ ًب ىذــْؽ اىبػ ـ نـب ّميع ـاو مــً ا٨سبــاح لاي كــال
ّ كال اىبعاضي .
ئنــٌْ مــً معــاىٕ آ٦ــ٘ ضادــاٌ ْلــ٘ طٓــ مــً ايــصًٓ اذــطّا
ٍّــــْ مــــً معــــاىٕ ْيــــُ عــــافب

ا تَّلَُااااَءَلٞتظْااامُلَّٖٗااا ِلوََّٖيتااااتحُل*وَ َرتَْاااجَلََََّٖااااَََّل

َ َُْٗاىَٜلظٍِل َِٝالَّٖٗتَ ِلرتظىَََُّ ](.)3

ّىـــعل ْيـــُ عـــافب َّٖا اذََِٝلاتااأَتلٖتهُا اْٙلَََّٖاااََُّل اَٜلَََّٖاااَََّلاتا ا ْلََُٛعُا اىَّلٖتٓاا اْٙل
ظتََْشَ اىْهُْٙلظت ا ََّ َهُْٙل ا ََ ٞال َلوَات اَٖاىَّلحَتْ ابَََُلَّٖٗ ا ُلوَِٞعْ اَٙلَّٖىَُِْ إال] ( )4خبكــْم معطاــ٘ أهــس
ّأـــو أٌ ايـــصًٓ اذـــطّا أضازّا ا٨اَـــاظ ق ـــ ٙا٨غـــ٣و ّاييبـــْٗ
( )1غْضٗ ايكْل٘ .105
( )2غْضٗ ايعخط

.88

( )3غْضٗ اييكط .2-1
( )4غْضٗ هل قنطاٌ .173
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ّينــــً اىبػــــ نـب كــــسّا ــــه ّأاــــاٍّه ق ــــ ٙايذــــطاض ّا عمبــــ٘
ّايطاــْ بفب منــ٘ لــصل ٍّــْاٌ

ــه كبــط ب ٢وبــؼ غــيْاا هكــ ٙمت

كح من٘ .
ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣مـــً غـــْضٗ اييكـــط أىَـــا مل يعـــت
ايــصًٓ ٓــسخ ٌْ ا٨غــ٣و قبــا اــاىْا مك بػـــب لــُ مــً ايهــ٣ي٘ ّايكــسّز
بلبا ّقذكَه نبٔعاو لكذ٘ ا٨ىػاىٔ٘ ّغيدٔ٘ اشب

ّ ُٔ مػا: ٜ

اّ٤فب  :لٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ ايــصًٓ اذــطّا بىػ ـ دْا قــً اينذــط
ّبخكاضّا ا٨غ٣و لكذك َه أىاغاو مبكاظٌّ لايع

.

ّاييػــب٘ لـــب اييــاؽ ًب غــْضٗ اييكــط ًّب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣مــً غــْضٗ
هل قنـــطاٌ ٍـــٕ قنـــْو ّاشبكـــْم اىبال ـــ

ـــاىبطاز مـــً اييـــاؽ ًب

غــْضٗ اييكــط ّايــصًٓ زخ ــْا ا٨غــ٣و أقــه ٔؿــن أٍ ـ منــ٘ ّاي با ٜـ
يبــً هــاض

ا٨غــ٣و أّ مل ؼبــاض

ّغ ه ّاىبػ نـب

ايــي

ضبنــساو قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ٔنْىْا ق ّ ٙاِْ :

اّ٤ل  :ايصًٓ هاضلْا ا٨غ٣و ًب معطا٘ لسض ّأهس ّاشبيسل .
اي اىٕ  :ايصًٓ أقاىْا ايصًٓ هاضلْا ا٨غ٣و .
اي ايــد  :اييــاؽ ايــصًٓ شاــط َه آ٦ــ٘ أقــ ِ٣مــً غــْضٗ هل قنــطاٌ

اتاأَتلٖتهُ اْٙلَََّٖااََُّ] ( )1ل دــاظ أٌ آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ــصاط  ٣ـ ٘ أقــيا

مــً اييــاؽ

ٍه :
أّ٢و  :ايــــصًٓ أخــــاّا اىبػــــ نـب قــــً ذبؿــــٔس ــــطٓـ نــــسٍه
ّقعمَه ق  ٙا ٨اضٗ ق  ٙاىبسٓي٘ .
اىٔـ ـاو  :ايـــصًٓ اذـــطّا يبـــً ػبنعـــٌْ ازبٔـــْف ّٓعـــسٌّ ايعـــسٗ نـــس
اىبػ نـب .
اي ـاو  :اىبػ ـ نٌْ ايــصًٓ ــصاطٍه آ٦ــ٘ أقــ ِ٣لايهــن (ٍــه)ًب ْيــُ

عافب اتَٔتلٖتهُ.]ْٙ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .173
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اي اىٔـــــ٘  :باـــــطاو ايـــــصًٓ ٓـــــسخ ٌْ ا٨غـــــ٣و

داىبـــــا ٓيال ـــــٌْ

لايؿــَاز ـب ٓكذهــ اا قــع ّاــ ق ــَٔه لاي يــاّ ٛاىبــسح ّضبــْ ايكــذ٘
اي بٔد٘ قيَه .
اي اي ـــ٘  :زٓـــ
اشبالـــا

اىبػـــ نـب ًب أذٔـــ٘ قـــٔ اييعـــت ّاييـــساّ ٛيغـــ٘

ٔنـــٌْ ايـــصٖ ٓـــسخ ا٨غـــ٣و بىػـــاىاو مػـ ـ ناو بخكـــاض اسبـ ـ

ّا سّ ٚز خ ًب زًٓ اا ايصٖ أضازِ ي ياؽ نبٔعاو .
ايطالعـــ٘  :ايبؿـــاضٗ ي ـــي
ّاىبػ نـب لس

ضبنــــس قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه

ايهطض قيَه لعس قاٍه ّاَازٍه .

ّاــا ٛيذ ـ اييــاؽ ًب غــْضٗ اييكــط يبٔــاٌ ه ـ اا قــع ّا ـ ق ــٙ
اىبػـ ـ نـب ّأـــو أٌ ايكـــذح قـــً اييـــاؽ ٓـ ـ ٕ لعـــط

ّاهـــس مـ ـ

ازبَ ـ از ّاي كــال ًب غــبٔ اا ئػــنٓ ٙــْو ــكح منــ٘ ق ــ ٙيػــاٌ ايــي
ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ل ىــُ ٓــْو اىبطهبــ٘ ّ ــس ّضز ٍــصا

ايْقـــو ل ْيـــُ عـــافب َاا اَٙلْتاااََٜلِٚا اْٝلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّلوََتىََّطَا اىَّْلراَٖظَا ابْمال
وََتىََّطَ اىَّْلراََٖٛمْحَ َٛا ِل]
ّايكا

( )1

ٍّــْ مــً ضؾــداا ــْايٕ اىبعريــع اا مــ ا٨اَــاز

نً مكازٓ

سٓط هٓ٘ ايبدد أمْض :

اّ٤ل  :قـــــذح قـــــيَه ـــــاٌ اا قـــــع ّاــــ ٓيـــــعل آ٦ـــــاا
ّايااٍـب ايا دبصلَه بفب مياظل ايكْل٘ ّا٨ىال٘ .
اي اىٕ  :اقذح قيَه  ٨ام٘ اسبري٘ ق َٔه .
اي ايــد  :قــذح قــيَه

(بٌٲ اين ا اــْ  ٪ل ٪ـٔ ٪ً٬بق ٬ـب٪ع ً٬ٔ٪مٰ ـً ٬أًق٪ــالٰ

ااٰ ِّٓ ً ٫ب٪َ٫ا أً٬و٪ٓ ٪ؿ٪ا. )2( ).٫ٛ
ايطالــ  :قــذح قــيَه ــاٌ ايذــكح طٓــ
طَبْمًَّلًَُ ُِٛل*ل اٞهُْٙل َمَوْٞت ُلرَعُِ ًَّل*لوَٞتمََّ ُلاتماَبًَ] (.)1
( )1غْضٗ ايب س .17
( )2ايسض اىبي ْض .288/2

ــال عــافب ظتَطْاابامْل

معامل ا٨مباٌ  /ج 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69

اشبــامؼ  :اقــذح قــيَه ّألــصل ايْغــ ًب ع ــٔه اىبػــ نـب أهنــاو
ايذـــطاٜا ّمػـــا ٜايؿـــطٓع٘

ـــال عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖمَسُاااىٔالرَِّٗاااغلَٚاااَلراٞا ا أتل اٖتُْا اَّل

ِْٝٚل َرَّ] (.)2
ايػازؽ  :اقذح قيَه س أىصضا ّأّق ت ّلؿٯطا .
ايػـــال  :قـــذح قـــيَه ّ ـــ ي نـــ١ميـب غـــ٣و ق ـــٔنه ) أٖ أٌ

ا٨غـــ٣و ضهبـــ٘ ّأمـــً ي نػـــ نـب ي ْيـــُ عـــافب وَ ا تَّلَُاااَءَِتلَّٖاااذََِٝل
َُؤَُِْٚااىَٜلراَََََََِااَلظتُااإلسَ ا ٌَ٘للَٗت آُْاْٙلْتتت الَل َرٓا اْٙللَٗتااًلٞتيتِ ا ِلَّٖمَحْ َٛا تل] (ّ )3يــً ٔــس
آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ضهبــ٘ اا شبكــْم اىبــ١ميـب أّ أىَــا ي نــ١ميـب خاقــ٘
بلبــا ٍــٕ كغؿــ ٙاشبٜ٣ــ ا ــَه ّميَــا مهــامـب هٓــ٘ ايبدــد ّ ــسٓط
ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :اك

ضلنه ق  ٙىذػُ ايطهب٘ اقذح قيَه .

اي اىٕ  :قذح قيَه اٌ ضلر اك
اي ايد ّ :

غ٣و اك

ق  ٙىذػُ ايطهب٘ .

ضلنه ق  ٙىذػُ ايطهب٘ .

ايطال  :قذدْا قيَه س اك

ضلنه ق  ٙىذػُ ايطهب٘ .

ــاٌ ــت ٓــسل ى ــه آ٦ــ٘ أقــ ِ٣مــً غــْضٗ ا٤ىعــاو ق ــ ٙاشبالــا
ي ــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّبضازٗ ايطأ ــ٘ لــاىب١ميـب ّ ــكح

لـا

ٍـصا قــدٔح ّينـً آ٦ـ٘ ـبـب اىْىـ وا مــً

ايكْلـ٘ ـه ازبـْا

ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘ ٍّــْ ذهــ اا قــع ّاــ لنكالــ٘ ّ بٔــت ايطهبــ٘
ه٣و ميُ غبداىُ.
ّٓـــ ٕ يذـــ اكـــ

قبعيــــ ٙــــط

انــــا ًب ْيــــُ عــــافب َََرتَهَااااَل

َّٖ ا ِذََٝلا َ َُ ٚاىَّل اْ ِت الَل َل تٗ ا ُْ آ ْٙلَّٖظ اََُُ٘ل تْ َٛااَل اْ ِت الَل َل تٗااًلَّٖ ا ِذََٝل ِ ٚاْٝل تا ا ْب ِٗ آ ْٙل تٖعَٗ آ ا ْٙل
( )1غْضٗ اىبعاضج .7-5
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .67
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .54
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َتتُاااى]َٜ

( )1

ّبفب ا ٓ ٌ٦ــال ًب ايــٔنً اكــ

اي انــٕ لاييذ ــ٘ ّينــً

ٍــصا اىبعيــٓ ٢ ٙكــ ح ًب ْيــُ عــافب ْتتت الَل َرٓا اْٙللَٗتااًلٞتيتِ ال ِلَّٖمَحْ َٛا ت]
َــْ غــبداىُ ّاهــس أهــس  ٢مب ــٕ أّ ٓذــط

( )2

ق ــ ٙىذػــُ بلبــا ذهــ

اا قع ّا لاغكسام٘ ضهبكُ ق  ٙاىب١ميـب ّايياؽ نبٔعاو .
ّقـــً ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ـــال  :بٌ اا
اكالــاو بــ أٌ ؽب ــ ايػــنْاا ّا٤ض

اكــ

لــ يذٕ قــاو

ــ ىعل ميــُ

هٓــكـب خــكه لَنــا غــْضٗ ايب ــطٗ ّ ٓ ٢ــطهٌ ًب زاض ــ٣ن ئــال ٔ طلَــا
ؾٔالاٌ ) (.)3
ّمــً ا٨قريــاظ ًب هٓــ٘ ايكــذح ٍــصِ صبٍٔ١ــا خاكبــ٘ يػــْضٗ ايعخــط
يكــ ٕ لعــسٍا غــْضٗ ايــسخاٌ ّبلكــساٍ٠ا لايبػــن ٘ ّمــا َٔــا مــً معــاىٕ
ايطهب٘ لاىب١ميـب ّايياؽ نبٔعاو .

ـــه لـــسأا ل ْيـــُ عـــافب حاااٙل*لوََِّٖٓتتاااَ الَُّٖٛاابانِ] (.)4يكنـــٌْ اــ

هٓـــــ٘ مـــــً هٓـــــاا غـــــْضٗ ايـــــسخاٌ مكـــــسا او ي ْيـــــُ عـــــافب ظتتَااااىْفَل
َعْٗتُٛااى]َٜ
ّغــــْ

( )5

خاقــ٘ ّأٌ آ٦ــ٘ أقــ ِ٣مل ــ ا حبــط

ايعالــو ايــْاّ (

ٓع نــــٌْ) بلبــــا ايــــت ظتتَاا اىْفَل َعْٗتُٛااااى ] َٜيبٔــــاٌ ايكع ٔــ ـ

ّايذْضٓــ٘ ّقــسو ا٨لالــا ٛلـــب ايكــذح ّ ــْل غــ٣و ّلـــب ق ــه ايــصًٓ
اذطّا ّايياؽ لآ٦اا .

( )1غْضٗ ايب طٗ .183
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .54
( )3ايسض اىبي ْض .272/2
( )4غْضٗ ايعخط

.2-1

( )5غْضٗ ايعخط

.89
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ّمــً ا٨قريــاظ ًب ى ــه آ٦ــاا بمنــاٌ ايكــ ٘ ّازبنــ شٖ ايس٢يــ٘
ّهٓـــاا غـــْضٗ ايـــسخاٌ ّ ـــسٓط آ٦ـــ٘ ق ـــٙ

لــــب هخـــط هٓـــ٘ ايعخـــط
ّاِْ :
اّ٤ل  :ػْ

ٓع نٌْ هه ّاينكا

اي ــاىٕ  :ػــْ

اىببـب .

ٓع نــٌْ بىــا أىعييــا اي ــطهٌ ك ــْو ق ــَٔه اسبريــ٘

ّ كبـب خػاض َه ًب اييؿ ـب .
ٓع نـــٌْ بىـــا أىعييـــاِ ًب ئ ـــ٘ مباضاـــ٘ ئيَـــ

اي ايـــد  :ػـــْ

اىب١ميٌْ مً ْٔناا ئ ٘ اي سض .
ايطالــ  :ػــْ

ٓع نــٌْ بىــا ايــا ميــصضًٓ ) ّمــً ا٨ىــصاض ْيــُ

عــافب ظتتَااىْفَل َعْٗتُٛااىَٜل ]يــصا ــسو بــ غــْضٗ ايــسخاٌ ل ذــ ايذعــ
اىبانـــٕ ْاََاااَلَُٚا اذِ اَّ ] َٝيبٔـــاٌ أٌ أمـــط اا قـــع ّاـ ـ ي ـــي

ضبنـــس

قـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغـ ه لايكــذح قــً ايــصًٓ اذــطّا بىــصاض ــه ّاــصا
ْيـــُ غـــبداىُ وَااااإلسَاا ٌَ٘ ] ككـــْافب ا٨ىـــصاضاا ق ـــَٔه ًب شاا ايْ ـــت

ايصٖ كعسز ّ كهاقو ايبؿاضاا ي نػ نـب .
اشبـــامؼ  :ػـــْ

ٓع نـــٌْ َٔـــا ٓذـــطل اـ ـ أمـــط هنـــٔه يـــٔع ه

ايــصًٓ اذــطّا لطاــاا ئ ــ٘ اي ــسض ّباكَــاز اىبػــ نـب ًب غــب ايالاقــ٘
َٔا ّ ها ٛىَاضٍا لايكٔاو .
ّقـــً ا٨مـــاو ايبـــا ط ق ٔـــُ ايػـــ٣و ًب ْيـــُ ( قـــً ـــْل اا قـ ـعٯ
ّاــ ٯ  ( :بىــا اىعييــاِ ًب ئ ــ٘ مباضاــ٘ ) ( )1؟ ــال  :ىعــه
ٍّـــٕ ًب اـ ـ غـــي٘ ًب ؾـــَط ضمهـــاٌ ًب ايعؿـــط اّ٢اخـــط
اي ــطهٌ بً ٢ب ئ ــ٘ اي ــسض

ئ ــ٘ اي ــسض
ـــه ٓيـــعل

ــال اا قــعٯ ّاــ ٯ َٔ ( :ــا ٓذــطل اــ أمــط

هنــٔه ) ــال  ٓ :ــسض ًب ئ ــ٘ اي ــسض ا ـ ؾــٕٓ ٛنــٌْ ًب ــر ايػــي٘ بفب
م ــَا مــً الـ مــً خ ـ ّؾــط ّنياقــ٘ ّمعكــٔ٘ ّمْيــْز ّأا ـ ّضظل
( )1غْضٗ ايسخاٌ .3
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نـــا اـــسض ًب ـــر ايػـــي٘ ّ هـــٕ َـــْ ا كـــْو )( .أىـــا أىعييـــاِ ًب ئ ـــ٘
مباضا٘)(.)1
( قــً الــً قبــاؽ ــال  :بىــر يــس ٚايطا ـ مبؿــٕ ًب ا٤غــْال ّ ــس
ّ ـ ـ امســـُ ًب اىبـــْ ٙ

ـــه ـــطأ { بىـــا أىعييـــاِ ًب ئ ـــ٘ مباضاـــ٘ بىـــا ايـــا

ميصضًٓ } { َٔا ٓذطل ا أمط هنٔه }(ٓ )2ع

( ئ ٘ اي سض ) .

ـال  :ذـٕ ـر اي ٔ ــ٘ ٓذـطل أمـط ايـسىٔا بفب م ــَا مـً الـ مــْا أّ
هٔاٗ أّ ضظل ا أمط ايسىٔا ٓذطل ر اي ٔ ٘ بفب م َا مً ال )(.)3
يــٔع ه ايــصًٓ اذــطّا أٌ ل ــاٍٛه ًب ايــسىٔا قبؿــّٔ ٘ٝضهبــ٘ مــً قيــس
اا يبا ٓػك عو باكيا
ايػـــازؽ  :ػـــْ

ضباضل٘ اييبْٗ ّايكيعٓ .
ٓع نـــٌْ أمـــطاو مـــً قيـــسىا ) ّاا قـــع ّاـ ـ

لٔسِ م ائس ا٤مْض ٍّْ ايصٖ َٓ
ّقــً ايــي

ّٓطظل ّمبي .

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ( بٌ ايطا ـ ٓكــعّج ّٓعــطؽ

ّ س خطج امسُ ًب اىبْ  ٌ٤ ٙا٦اال ال ًب ؾعباٌ) (.)4
ي س ّضز ْيُ عافب ظتتَىْفَل َعْٗتُٛى ]َٜق ّ ٙاِْ :

اّ٤ل  :بىـــُ ّقٔـــس ّربْٓـــو ي ـــصًٓ اذـــطّا خبكـــْم ايـــب ٛ٣ايـــصٖ
ًٓ ٌْ ٣ب اسبٔاٗ ايسىٔا .
اي ــاىٕ  :بىــُ بىــصاض ي ــصًٓ اذــطّا ليكــط ا٨غــ٣و ّظَــْض اىبػ ـ نـب
ق ــَٔه

ــال عــافب ًب ايْقــس اينــطٓه ي ــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه ّاىبػ نـب ُُِٖوهامَ ُللَٗتًلَّٖ َٝالْاِّٗ ِلوَٖتىْلْتما َلَُّٖٛشْماْاى.)5( ]َٜ

( )1ايْغا.10 ٜ
( )2غْضٗ ايسخاٌ .4
( )3ايسض اىبي ْض .112/9
( )4ا طض ايْأع .86/6
( )5غْضٗ ايكْل٘ .33
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اي ايــد ً :ب آ٦ــ٘ زقــْٗ ي نػــ نـب ي س ــ
ايصًٓ اذطّا مً ايبّ ٛ٣اىبكاٜ

لػب

ّايطقــس ىبــا ٓكــٔ

ن٣يكَه ّادْزٍه .

ايطال ـ  :زقــْٗ اىبػ ـ نـب ي ؿــنط ا قــع ّا ـ ي يريــاٗ مــً ايْقٔــس
ايــْاضز ًب هٓــ٘ ايبدــد ٍّــْ مــً بقريــاظ اي ــطهٌ ّلطاــاا ا٨مبــاٌ ًب
ايػــ٣م٘ مــً ايكدْٓــو ايــْاضز ًب اي ــطهٌ ّئكــبح ا٤مــً ميــُ لــسخْل
ا٨غ٣و ّأزا ٛايذطاٜا قعاو دطاو ي نػ نـب .

اشبــــامؼ  :بربــــاش اىبػــــ نـب ْيــــُ عــــافب ظتتَاا اىْفَل َعْٗتُٛااااىَٜل]

ي ـــب٣ا ّا٨ىـــصاض ّايْقٔـــس ي ـــصًٓ اذـــطّا ّٓيـــال اىبػـ ـ ه اي ـــْا

مـــً

اَاا :
اّ٤فب  :ـــ ّٗ٣هٓـــ٘ ايبدـــد ّمـــا ـــسل ق ٔـــُ ٍـــصِ ايـــك ّٗ٣مـــً
ايكب ٔــ

ٔ ــطأ اىبػــ ه آ٦ــ٘ ًب ايكــ ٗ٣ق ــ ٙعبــْ ايْاــْ

ٔنكــ

يــُ

ب ٔغاو ّبىصاضاو ي صًٓ اذطّا .
ّذبكن ٍصِ اي طاّ ٗٛاَـب :
اّ٤ل  :اي طا ٗٛا٨خذا ٔ٘ ًب ق ٗ٣اي َط ّايعكط .
اي ـــاىٕ  :اي ـــطا ٗٛازبَطٓـــ٘ ًب قـــ ٗ٣اىبغـــط

ّايعؿـــاّ ٛايكـــبح

ّ َٔا مػ يكاٌ :
اّ٤فب  :مسا اينا ط ّاىبيا

ي طا. ٗٛ

اي اىٔ٘  :قسو مسا اينا ط ّاىبيا

ا.

ّ ـــس ٓ ـــال أٌ اي ـــسض اىبكـــٔ ً مـــً ايكب ٔـ ـ خبكـــْم اي ـــطاً ٗٛب
ايكــٍ ٗ٣ــٕ اىبػــ ي٘ اي اىٔــ٘ مــً ايْاــُ اي ــاىٕ أقــّ ِ٣ينــً مْنــْ
ايكب ٔــ أقــه ّّ ــْ

اىبػــ ه لـــب ٓــسٖ اا ًب ايكــ ٗ٣ب ٔــ

طا ٗٛي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :بىَا ّقٔس ّربْٓو ي صًٓ اذطّا .
اىٔاو  :ا ٘ٓ٦مْق ٘ ي نػ نـب .
اي او ً :ب طا ٗٛاىبػ ه ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ لعد يُ ي عن قبهامٔيَا .

ّاــ
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ضالعـــاو  :ـــطا ٗٛاىبػـــ ه يٓ٧ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لـــطظر زٌّ ىػـــٔاىُ ـــا
ّقـــسو اييػـــٔاٌ م سمـــ٘ يكَ ّ٣ـــا خـــاضج ايكـــّ ٗ٣قـــ ّض َا ـــطزاو
مباضااو مً أ طاز ا٤مط لاىبعطّ

ّاييَٕ قً اىبينط .

اي اىٔــ٘  :عاٍــس اىبػــ ه ٓ٦ــ٘ اي ــطهٌ ّميعــُ مــً ذبطٓذَــا ّنــٔاقَا
ّاعــ ايــصًٓ اذــطّا قــااعًٓ قــً ايْقــْل بئَــا ميالْ ــ وا ّمهــنْى وا
ّ ذػ او .
ّمـــً ا٨قريـــاظ ايـــص ا ٕ ّايغـ ـ ٖ أٌ يغـــ٘ ا٨ىـــصاض ًب اي ـــطهٌ ا ٔـــ٘
ّّاند٘ ّ ٢ذبكن ايسزٓس ّ عسز ايك ّٓ .
اي اي ــ٘  :قنــ اىبػــ ه قبهــامـب هٓــ٘ ايبدــد ّ ٔامــُ لــايكدْٓو
مً اينذط ّايه٣ي٘ .
ّمــً بقريــاظ هٓــ٘ ايبدــ د ايغــ ٖ أىَــا ّا ٔــ٘ مــً ا٨ض ــساز

ٔ ــطأ

اىبػــــ ه ْيــــُ عــــافب ظتتَااااىْفَل َعْٗتُٛاااالىٔ ] َٜكنػــــر لعــــط ٚا٨مبــــاٌ
ّٓػــكْ

ظتُت ْلهُ

مــً قكــنكُ مــً ايعي ـ ّايعٓ ـ

ــال عــافب وَ َٚاْٝل َعْتتظِ اْٙلراَٖٗ ا ِل

ٌَِل اٖتًلطِمََّؽٍلُٚتْتتُُِٙت](.)1

ّكبػــر اىبػــ ه لػــيً ا ــس ٚــْا

ي نػــ ه  ٌ٤ا٨مبــاٌ مال ــْ

بلكــساٛ٭ ّبغــكسام٘ ّا ـ غــاق٘ كبــط ق ــ ٙاىبػ ـ ه ٓطظ ــُ اا َٔــا ا٤اــط
ّاي ْا

ق  ٙأمْض :

اّ٤ل  :بخكٔـــاض ا٨غـــ٣و

كـــدٔح أٌ ا٨خكٔـــاض هـــسن لـــاييال

لايؿـــَاز ـب ّينـــً اا قـــع ّاـــ
ؼبكػ

اولَّٖيتؼا إالَّٖعَوِاااُٙال]

( )2

َـــْ ايـــصٖ

بخكٔاض ا٨مباٌ أمطاو مكريسزاو .

اي ــاىٕ  :بــاا اىبػــ ه ًب ميــاظل ا٨مبــاٌ ًب اــ غــاق٘ مــً غــاقاا
ايسىٔا ايا

ٕ ق ُٔ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .101
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .74
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اي ايــد  :أزا ٛاىبػــ ه ايْاابــاا ايعبازٓــ٘ ل كــس اي طلــ٘ بفب اا قــع
ّا .
ايطال ـ  :هــطم اىبػ ـ ه ق ــ ٙبخككــاو أٓــاو هٔا ــُ ًب ايــسىٔا لا٨مبــاٌ
ّقــــسو مغازض ــــُ ــــا ّي٥هبــــ٘ ب ٢لايؿــــَاز ـب

ــــال عــــافب َََرتَهَااااَل

َّٖذََِٝلاََُٚىَّلََُّاىَّلَّٖٗ َلحَ َلَاُتََِ ِلوَ تلَتُٛىَاَٝل ا لوَرتٞتاْٙلُٚتُِْٗٛى.)1(]َٜ
ئنــٌْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عـــافب ظتتَااىْفَل َعْٗتُٛااىَٜل]بمــك ٛ٣ىذـــؼ

اينــا ط لاسبػـــطٗ لاىب اضىـــ٘ ًب ايْاـــْز ايـــصٍ

لــــب مـــْا اىبػــ ه ق ـــٙ

ا ـــسّ ٚا٨غـــ٣و ّلــــب مـــْا اينـــا ط ق ـــ ٙازبدـــْز ئبـــسأ دب ـــٕ
اىباٜع ّايذاضل ّايكبآ ً لٔيَنا ًب قامل ا٦خطٗ .
ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب هٓـــ٘ ايبدـــد أىَـــا مل نكـــو لـــا٤مط ي ـــي

ضبنـــس

قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه لايكـــذح ّلـــاي ْل غـــ٣و بش أخككنـــت
لــايكدْٓو ّايْقٔـــس ي ـــصًٓ ٓكـــطٌّ ق ـــ ٙاينذـــط مــ اَـــاز اىبػــ نـب
ّقاٍه ّقذدَه ّقذٍْه قيَه .

ّ ــس ّضزا آ٦ــ٘ لــا٤مط وَاااإلسَاا ٌَ٘ل ]ّاــاٛا لكــٔغ٘ ايط ــ ي ذــ

ايػ٣و يك سٓط ّاْز هص

م ايػع٘ ّاىبيسّه٘ مً اَاا :

اّ٤فب  :ايػـــع٘ ًب ز٢٢ا ايط ـــ ّّاـــِْ ا٨هكنـــال ٔـــُ ٍّـــ
ٍــْ مبكــسأ شبــا ضبــصّ

أّ خــا ىببكــسأ ضبــصّ

أّ اقــ أّ قــذ٘ أّ

خا بٌ أّ أهس أخْا َا  ٢ماى مً عسز ٍصِ ايْاِْ .
اي اىٔــ٘  :ايػــع٘ ّايكعــسز ًب معــاىٕ ايػــ٣و ّا ــطٗ اىبذــأٍه ايــا
كذط قيُ .
اي اي ٘  :اىبكازٓ ايْا عٔ٘ اىبسؾد٘ قً يذ ايػ٣و ًب اي طهٌ .
ايطالعــ٘  :ميــا

ق ــه اىبياغــب٘ لــازبن لـــب أيذــاظ ايػــ٣و ايــْاضزٗ ًب

اي ــطهٌ ّمــً آ٦ــاا أٌ ايػــ٣و بغــه مــً أمســا ٛاا اسبػــيًّ ٙب
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .102
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ايكيعٓــ

هُ اىَلَّٖٗ ا ُلَّٖ اذٌِل تل اٖت ا َل ا لهُ اىَلَّٖ َِٗٛاُّلَُّٖا ا وَُّلَّٖتَ ا َُ٘لَّٖ ُٛاؤُِْٝٚلَُّٖٛهَ اُُِْٝٛل

َّٖعَ اَ ُلَََّٖبََ ُلَُّٖٛتتٓتبمُ](.)1
ّٓــط ٚاييــاؽ عا ــ
ا٤غــبا

ّ ــْايٕ ىــعّل هٓـــاا اي ــطهٌ ظبْمــاو ّل دـــاظ

ّاىبْانــٔ ئكــسلطّا ًب مهــامٔيَا اي سغــٔ٘ نيْقــاو ّ َــطاو مــً

اَاا :
اّ٤فب  :ايكسلط قبعاىٕ ا هٓ٘ ق  ٙعبْ مػك

.

اي اىٔــــ٘  :ايػــــعٕ ًب ازبنــ ـ لـــــب هٓــــاا اي ــــطهٌ ّبزضاي ّاــــِْ
ا٨قرياظ َٔا صبكنع٘ ّمكذط ٘ .
اي اي ٘  :ايكذنط لبسٓ قي اا ّ ه ُ ايع ٔه ليعّل اي طهٌ .
ّٓكــبـب ي ــصًٓ اذــطّا ايي كــط ايع ــٔه ي يبــْٗ ّا٨غــ٣و ًب معطاــ٘ لــسض
ّأهــس ّاشبيــسل ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب ظتَٛهاإلَّٖٓتااَظِماََٝلرتْٚهاٗهُ اْٙل

ُوَْ ًَّ](.)2
ي ــس اــاٌ ىكــط اىبػــ نـب ًب معــاضي ا٨غــ٣و اّ٤فب خــ٣

هػــا

ىكــاٜال اىبعــاضي ّ ـ قــسز ازبيــْز ّا٤غـ د٘ ّاىبــ ٌّ١قيــس اـ مــً نيــطًب
اي كـــال

بش اـــاٌ ايطادـــاٌ َٔـــا ي ـــصًٓ اذـــطّا ًب اـ ـ معطاـــ٘ ميَـــا

ّمل ٓنــً ٍــصا ايطادــاٌ لػــٔال وا لــ اــاٌ ايذــاضل لٔــيَه ّلـــب اــٔـ
اىبػــ نـب ا ٔــ وا ّاــب وا

ذــٕ اــ معطاــ٘ ميَــا ٓنــٌْ اــٔـ اىبؿــطاـب

أا ــط مــً  ٣ــ٘ أنــعا

اــٔـ اىبػ ـ نـب أمــا اشبٔ ـ ّا٤غ ـ د٘ ّاىبــٌ١

ايذــاضل َٔــا أا ــط مــً ٍــصِ اي يػــب٘ ّا ىــُ ط ٔ ـ

ي نػ ـ نـب لاي كــال

ل داظ أىَا نٌْ ياٜه ه .
ّمــً ا٨قريــاظ ًب ىبــْٗ ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أىــُ اــاٌ
ٓبؿــط اىبػ ـ نـب لاييكــط ب ـ ا ـ معطاــ٘ م ـ معط كــُ ّاىبػ ـ نـب لايذــاضل
( )1غْضٗ اسبؿط .23
( )2غْضٗ ايالاضل .17

معامل ا٨مباٌ  /ج 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77

لـــب ازبٔؿـــب لــايْهٕ ّلٔــاٌ ضٓ٠ــا ضهٍــا أّ ّٓ ــُ يطٓ٠ــا أّ بخبــاضِ قــً
أذٔ٘ بىك َا ٛاىبعطا٘ ّشاطِ ىبكاض اباض أـ اىبؿطاـب .
ّىبــا اــا ٛبفب ايــي
خــا غ ـ

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بٔــ معطاــ٘ لــسض

ــطٓـ ئنيعــْا ق ـ ّ ا ــ٘ ألــٕ غــذٔاٌ أزضي ّ ــْ اىبعطاــ٘

ىبــا ق ّنــُ اا ّمــا ٓكري ــ ٙلْنــْح مــً هيـ ّ ــٔ

ــطٓـ ق ٔــُ ّق ــٙ

اىبػــ نـب ّب ٢ــاٌ اي ا ــ٘ باكــ اظا ًب نيطٓ َــا بفب منــ٘ ّاكــ
غــذٔاٌ ي ــطٓـ ٓال ــ

ألــْ

مــيَه ايطاــْ  ٌ٤اي ا ــ٘ غــ نت ّمل كعــط

بفب أشّ ٚينــيَه ألــْا بفب اىبهــٕ عبــْ لــسض ــاو ضغــْل اا ق ـ  ٙاا
ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لاغكؿــاضٗ أقــدالُ ّاــاٌ ٓطٓــس ا٤ىكــاض يــٔؼ ق ــٙ
عبـــْ ايكعـــٔـب ّينـــً أٍّ٢ـــه ايعيآـــ٘ اشباقـــ٘ ّغـــع ٙبفب مســـا
ــْ ه لكــٔ ايبٔــاٌ ّايْنــْح ٍّــ ٍــه ٓط بــٌْ قب ٣ــاٗ ــطٓـ أو
مبكيعٌْ قيَا ٤مْض :
أّ٢و  :ا٤ىكاض أا ط ايكدال٘ قسزاو .
اىٔ ـاو  :بىــُ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب

وَشَااَوا ْهُْٙلظِااٍلَّألت ْٚامالظت اإا تَّللَ َ ْٚاجَل

ظتتتىَْٕللَٗتًلَّٖٗ ِل اَٜلَّٖٗ َلَُحِللَُّٖٛتتىَِِّْٗنَ] (. )1
اي ـــاو ٔٔ :ـــس ا٤ىكـــاض لٔعـــكَه يطغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغـــ ه لـــ ٌ مبيعـــِْ بشا ّقـــ بفب زٓـــاضٍه بش ـــال ئ ـــ٘ ايع بـــ٘ (ٓ٪ـــا
ض٪غ٫ــْل ٪اي ّـُٰ بىٯــا ل٫ـط٪اٛٮ مٰ ـً ٬شٰم٪امٰــر ه٪كٯــ٪ ٙكٰ ـ  ٪بيًــ ٙزٰٓ٪اضى٪ــا
بئً٬ي٪ــا

ًــعش٪ا ّ٪ق ٪ـ نت٪

ٌ
ً ًى٬ــتٰ ٪ــٕ ٰش ٯم ٰكي٪ــا ٪ى ٬ن ٪يع٫ــر ٰمنٯــا ٪ى ٬ني٪ــ ٰ ٫مي٬ــ ً ُ٫أ ٬لي٪ا ٛ٪ى٪ــا ّٰ٪ىػ٪ــا ٛ٪ى٪ا ً .نًــا ٪

ض٪غ٫ــْل ٫اي ّــُٰ ق٪ــ ّ ٙاي ّــُ ٫ق٬ًٔ ٪ــُٰ ّهيــُ ّ٪غ٪ــ ّه٪ٓ ٪ك٪د٪ــْٯ  ٫أًيّــا ٪ناــٌْ ٪اين ًى٬ك٪ــاض٫
 ٪ـط ٚ٪ق٪َ٬ًٔ ٪ــا ى٪ك ٬ـط ٫ِ٪بيّــا مٰنٯ ـً ٬ز٪ٍ٪ن ٪ـُ ٫لٰاينن٪سٰٓي ٪ـٰ٘ مٰ ـً ٬ق ٪ـسّ٫ٯِٰ ّ٪أًٌ ٬يً ـٔ٬ؼ ٪ق ً ٪ـَٔ٬ه٬
أًٌ٪ٓ ٬ػٰ  ٪لَٰه ٬بيً ٙق٪سّ٫ٯ مًٰ ٬لٰ ًازٍٰٰه.)2( ) ٬
أٖ أٌ لٔع٘ ايع ب٘ هنيت أمْضاو :
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .159
( )2غ ٗ بلً ٍؿاو .615/1
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اّ٤ل  :قـــسو ط ـ ـ

اىبػـــّ١ئ٘ ق ـــ ٙا٤ىكـــاض بـ ـ ّقـــْل ايـــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه بفب اىبسٓيــ٘
منــ٘ ّاــ ىَه ؼب ــٌْ ايــي

ــٓ ٣كدن ــٌْ ؾــٔٝاو يبــا ٓ ــاِ ًب

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ق ــ ٙا ريــطٗ

ّاشبـــطّج بيـــَٔه َٔ ٌ٤ـــا غـــ٣مكُ ّبغـــكسام٘ ايكيعٓـ ـ ّ غؿـــٕ ايااـــ٘
اىبسٓيــ٘ بمســاو ّمػــن ٙيـــصا هاىبـــا ّقــ ايـــي
ّغ ـ ه بئَــا ل ـسٯل بمسَــا بش ااىــت ػــن ٓ ٙــط
ايكغــٔ

ّاي ــط

قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
مــً ايك طٓ ـ

ٍــْ ايذػــاز ّ ٔــ أّل مــً غــ نيَا ٍــْ ٓ ــط

ٍّــْ
لــً

آي٘ أهس ايعناي ٘ .
ٍّ ـ اــاٌ غــٔ بغــه ٓ ــط
مــً قيــس ايــي

مــً قيــس اا قــع ّا ـ أو أىــُ باكَــاز

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ازبــْا

ٍــْ اّ٤ل

ــال

عـــافب َٚاااَلْتاااََٜلِِّٖتهْا إالََََِّٖ َٛا ا ِلوََٚا اْٝلحَا اىْٖتهُْٙلِٚا اَٝلَّألتلْا امََّ الرتْٜل َتتختٗياا اىَّل

لَْٝل َسُ ىٔالَّٖٗ ِلوَ تل َمْغتبُىَّلراِّتٞياتِهاْٙللَْٝلٞتيتِ ِ] (.)1
ّّضز قــً ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أىــُ ــال (أامٰــط٬ا٫
لٰ ًط ٪ٓ٬ـ٘ٱ  ٪ناا ـ  ٫اين ا ـط ٪ٓ ٚ٪اْياــٌْ٬ ٪ٓ ٪ــط  ٍٰ٪ّ ٫ـٕ ٪اينن٪سٰٓي ٪ـ٘ا ٪ي٬ذٰــٕ اييٲــاؽ ٪اًن٪ــا ٓ٪ي٬ذٰــٕ
ايننٰ  ٫خ٪ب٪د ٪ايند٪سٰٓسٰ) (.)2
اي ــاىٕ  :بخبــاض ا٤ىكــاض ايــي

ضبنــس وا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

ّاــ ىَه ٓ ْيــٌْ بٌ اا قــع ّاــ ؼبنٔــر ّؼبذ ــر ًب ايالطٓــ لــ ىَه
 ٓ ٢ميٌْ يُ ايالطٓ مً من٘ بفب اىبسٓي٘ ّما ُٔ مً ا٤خالاض .
اي ايــد  :مل ٓــطز اّ٤ؽ ّاشبــعضج ايــسخْل ًب خكــْم٘ ّىــعا مــ
ــطٓـ ايــصٖ ٓككــذٌْ لايػــالْ ٗ لـــب اي با ٜـ ّ ٢م ـ ل ـ

ٍاؾــه

ــه

ٓ خــصّا ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه مــً منــ٘ ّمل ْٓاقــسِّ
ًب أنيطا َــا
لايص

ــ ٣هريــ٘ ق ــَٔه بشا زخــ ق ــَٔه اىبسٓيــ٘ ّ ــامْا هٔيٝــص

قيُ .

( )1غْضٗ ايكْل٘ .120
( )2مػيس أهبس .475/14
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ايطالـ ـ  :عَـــس ا٤ىكـــاض لايـــس ا قـــً ايـــي

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغــ ه قيــسما ٓكــ بفب اىبسٓيــ٘ ّٓبــصيٌْ ايْغــ ًب غــ٣مكُ ّمبيعْىــُ
انا مبيعٌْ ألياٍٛه ّىػاَٜه .
ّهٔينــا الــ ايذطٓ ــاٌ ًب معطاــ٘ لــسض باكَــس ايــي

ضبنــس قــ ٙ

اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه لايـــسقاّ ٛاىبػـ ـ ي٘ ّأخـــا قـــً مكـــاض ض٠غـــاٛ
اينذــط ّقــً قبــس اا لــً مػــعْز ــال ( ىبــا ى ــط ضغــْل اا ق ـ  ٙاا
ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اىبؿــطاـب ٓــْو لــسض ــال اــ ىنه ل قــسا ٛاا لَــصِ
اسبنطا ٛمً ازبب ٓ ك ٌْ .

ايه

ّأخــطج ايبَٔ ــٕ قــً بلــً مػــعْز  :ــال مــا مسعــت مياؾــسا ٓيؿــس
ه ــا يــُ أؾــس مــً مياؾــسٗ ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٓــْو لــسض
ّاع ـ ٓ ــْل اي ــَه بىــٕ أىؿــسي قَــسي ّّقــسي اي ــَه اٌ َ ــر ٍــصِ
ايعكــال٘  ٢عبــس ــه ايكذــت ا ـ ٌ ؾ ـ ّاَــُ اي نــط ــال ا لبــا أى ــط بفب
مكاض اي ْو قؿٔ٘) (. )1
يكنـــٌْ ٍـــصِ آ٦ـــاا زقـــْٗ ي نـــا طًٓ ي كْلـــ٘ ّا٨ىالـــ٘ ٍّـــْ مـــً

معاىٕ ل ظتَٛهٕلَّٖٓتَظِماََٝلرتْٚهاٗهُْٙل ُوَْ ًَّ] (.)2

مَــ اينـــا طًٓ ئ ـــْا ا٨لـــكّ ٛ٣ايهـــطض مـــً قيـــس اا قبـــا ٓنـــو
أ ٓـــسَٓه قـــً اىبػـ ـ نـب
يكال ـ

آ٦ــ٘ مــً ايــي

ئكع ـ ـ مْنـــْ آ٦ـــ٘ لـــصاا مـــسٗ ا٨مَـــال
ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ايكد ٔــ٘ لـــب

اينا طًٓ ّما ٓ َٔه مً أمط اا .
بٌ بمَــال ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــه ل ـ مط مــً قيــس اا

ٍّـــْ لاقـــد ي دـــْ

ّايذـــع ًب ـــْلَه

ظٍِلااٗاى الَّٖذََِٝلْتيتمُوَّلَّٖملْلَلراََٛلرتشْمَْاىَّلراَٖٗ ِ](.)3
( )1اشبكاٜل اينا.329/1 ٚ
( )2غْضٗ ايالاضل .17
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .151

ـــال عـــافب سَا اٍَُُِٗل
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ّمـــً معـــاىٕ ّميـــا

اييَـــٕ ايـــْاضز ًب هٓـــ٘ ايبدـــد

ِٚا اْٝل ُوِٓٞاا اْٙل تلََاااِّٖاىٞتٓاْٙلََبَاااَ ل]

( )1

تلَتتخِااذاوَّلراـتَٞتاا ل

ٔـــاو ايْئريـــ٘ ايذاغـــسٗ لكـــط

اىبػـ ـ ه

قـــً ايـــسقاّ ٛغـــ١ال ايـــط ظل مـــً قيـــس اا بش دبعـــ ٍـــصِ ايْئريـــ٘
ّايبالاىــ٘ ٍــهٯ ا٨ىػــاٌ ًب ايــسىٔا ّأذٔــ٘ اػــ
ّمـــً اشببـــال ـــطي ايـــسقا ٛيال ـــ

اىبــال هــ٢٣و أّ هطامــاو

ايـــطظل ّضااٜـــُ مـــً قيــــس اا

ّا٨مكيــا قــً ايؿــنط ا قــع ّاــ ق ــ ٙىعنــ٘ ايــطظل مــ أٌ ٍــصا

ــــال عــــافب ٖتاا ائِْٝلشَاا آتمَْاْٙل

ايؿــــنط نيطٓــ ـ ي عٓــــازٗ ًب اىبناغــ ـ
ألت اَ َٓٞا.)2(]ْٙ
ّ ــبـب آ٦ــاا قــسو ا ــ
اا قع ّا

ايبالاىــ٘ ايػــٔ ٘ٝايــطظل بلبــا ٍــْ مــً قيــس

ال غبداىُ ظتَرْتت اىَّللَِْ َلَّٖٗ ِلَّٖم ْت] (.)3

ي ــس أىعــه اا قــع ّاــ ق ــ ٙا٨ىػــاٌ ّضظ ــُ ميعيــ٘ ق ٔنــ٘ لـــب
اشبٜ٣ـ ـ مـــً اىبٜ٣نـــ٘ ّازبـــً ّ

اِّٞاااٍلََُلِااإلظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتاا ]

ٍـــه
( )4

ـــال عـــافب قيـــس خ ـ ـ هزو

ّيـــْ ـــطزز ا٤مـــط ًب اشب ٣ـــ٘ لــــب

اَاا :
اّ٤فب  :ايعنـــــْو اىبنـــــاىٕ ّأٌ خ ٣ـــــ٘ ا٨ىػـــــاٌ ًب اـــــ مكـــــط
ّمْن مً ا٤ض

.

اي اىٔــــ٘  :ا٨نيــــ٣ل ايعمــــاىٕ لــــ ٌ كغؿــــ ٙخ ٣ــــ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب
ا٤ض

أ ــطاز ايعمــاٌ ايالْئــ٘ ّبفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ٍّــ ٓيكذــٕ ػــٔه

ايعمــــاٌ بفب مــــا
ازبـــْا

ّهانــــط ّمػــــك ب ًب ٍــــصِ اشب ٣ــــ٘ اىبباضاــــ٘

ٔـــُ ذكـــٔ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .118
( )2غْضٗ الطأٍه .7
( )3غْضٗ ايعينبْا .17
( )4غْضٗ ايب طٗ .30

اقـــ اشب ٣ـــ٘ مال ـــ ًب أ ـــطاز ايعمـــاٌ ٌ٤
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بخبـــاض اا قـــع ّاـ ـ اىبٜ٣نـــ٘ قـــً اعـ ـ ا٨ىػـــاٌ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض
غال يْاْز ا٨ىػاٌ ًب ا٤ض

.

أ مــا لاييػــب٘ ىبكــسال اشب  ٣ــ٘ ٔ ــ

ٔــُ ايك ػــٔه ايعمــاىٕ بفب أ ــطاز

ّأاعا ٛمكبآي٘ ًب هسّ َا أّ خطٍا .
بعغــك يا ٛأّل هىــاا ٍبــْ هزو يــ٥ض
ي د ٣ـــ٘

بش يــٔؼ َٔــا ظمــً مــا

ـــاٌ اـــ أظميـــ٘ ّاـــْز ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض

ٓيالبـــ ق ـــٙ

اشب ٣ـــ٘ ٔـــُ ايك ػـــٔه ايعمـــاىٕ ا٨غـــك طا ّٓ ٕٜـ ـ أٓهـ ـاو ًب مكـــسال

ّؾــدل اشب ٔذــ٘ انــا ًب ْيــُ عــافب ََااَ ََّوُو ُل اٞااَلَُعَََٗااَِتلََُِٗيتاا لظِاااٍل
َّألت ْعا] (. )1
اي اي ــ٘  :بضازٗ ايك ٔــس ّاسبكــط ًب خ ٣ــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب ا٤ض
بشا ااىــت خاقــ٘ ل ؾــدام ا٤ىبٔــاٛ

انــا

ــال عــافب َااَ ََّوُو ُل اٞااَلَُعَََٗااَِتلََُِٗيت ا ل

ظِاااٍلَّألت ْعالظتاااَحْٓاْٙل رَااَُْٝلَََّٖاااََّالراااَٖحَ لوَ تلَتتباا ا ْلَّٖهَااىَيلظتُُؼِاااَّٗللَااْٝلسَا ابإُال
َّٖٗا ِ]

( )2

يبٔــاٌ بقريــاظ شا ــٕ ٓ٦ــاا اي ــطهٌ لكريــسز بخبــاض اا قــع ّا ـ

ي نٜ٣نـــــ٘ خب ٣ـــــ٘ ا٨ىػـــــاٌ ًب ا٤ض
ّلؿـــاضٗ ّ يكـــٔ

بفب ايـــي

ليـــــعّل شاا اي ـــــاىٌْ اـــ ـ مط

زاّز ق ٔـــُ ايػـــ٣و ّ ـــال اىبـــاّضزٖ ًب

اّ ُٔ : ٘ٓ٦اَاٌ :
أهسٍنا  :خ ٔذ٘ ا عافب ّ نٌْ اشب ٍٕ ٘ ٣اييبْٗ .
اي ـــاىٕ  :خ ٔذـــ٘ ىبـــً ـــسمر  ٌ٤ايبـــا ٕ خ ٔذـــ٘ اىبانـــٕ ّ نـــٌْ
اشب ٍٕ ٘ ٣اىب ر (.)3

( )1غْضٗ م .26
( )2غْضٗ م .26
( )3ايينت ّايعٌْٔ .490/3
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ّ ٢زئــ ق ـــ ٙايْاـــُ اي ـــاىٕ بش اىبـــطاز شاا اشب ٣ـــ٘ ايـــا أخـــا
اا قــع ّاــ قيَــا اىبٜ٣نــ٘ ّيبٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ قــسو بعبكــاض اشب ٣ــ٘
لؿدل هزو ق ُٔ ايػ٣و .
ّاىبدكاض ازبَ٘ اّ٤فب ّاي اىٔ٘ أقّ ِ٣بضازٗ ا٨ني٣ل ٤قايكُ .
ّمــــــً ا٨قريــــــاظ ًب اىب ــــــاو نــــــطض شاا اي ذــــ ـ
ََُِٗيتا ا ]

( )1

ًب بخبـــاض اا غـــبداىُ ي نٜ٣نـــ٘ ًّب ىساٜـــُ بفب زاّز ق ٔـــُ

ايػــــ٣و يبٔــــاٌ أٌ مــــً خكــــاٜل اشب  ٣ــــ٘ خالــــا
ي د ٔذــ٘ ّبخبــاضِ لايْٓ٢ــ٘ ّاشب ٣ــ٘
ايــي

ظِااااااٍلَّألت ْعال

اا قــــع ّاــ ـ

ــاٌ ــت مل ؽبــا اا قــع ّاــ

ضبنــساو ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لــيل اشب ٣ــ٘ ازبــْا

ي ــس

ذه لعخباضِ ّاىبػ نـب لَا مً اَاا :
اّ٤فب  :عــسز آ٦ــاا ايــا ــبـب ضغــاي٘ ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــــُ ّغــ ـ ه بفب اييــــاؽ نبٔعــ ـاو ــــال غــــبداىُ وََٚااااَلرت ْسَااااَََِٗتل ا لْتَظاا ا ل
ََََِّٖٗا](.)2
اي اىٔــ٘  :ىــعّل اي ــطهٌ ق ــ ٙايــي
ّ ذه اا قع ّا

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه

ع ُ َِبَََُْٞلِٖٓإِّلشٍَْءٍ].

اي اي ــ٘  :بخبــاض اي ــطهٌ ل ـ ٌ ايــي

ضبنــساو ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهي ـُ ّغ ـ ه

ٓيالـــ ّٓذعـــ لـــايْهٕ مـــً قيـــس اا ـــال عـــافب وََٚاااَل ََْـِا ا ُللَاااْٝل
َّٖهَىَيل*ل اْٜلهُىَل ا لوَحٌٍْلَُىحًَ](.)3
ايطالعــ٘  :انـــا أمــط اا قـــع ّاــ زاّز ق ٔـــُ ايػــ٣و لـــاسبنه لــــب
اييــاؽ لــاسب

ــس أمــط اا قــع ّا ـ ايطغــْل ضبنــساو لــاسبنه لــاسب

( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ غب .28
( )3غْضٗ اييريه .4-3
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ــال عــافب ظتااَحْٓاْٙلرَ ُْاََهُْٙلراَٛااَلرتٞا َٔتلَّٖٗا ُلوَ تلَتتباا ْلرتهْاىََّءَهُْٙللََٛااَلَُااَءَِتلِٚاْٝلَّٖحَا ل]
ّمــً باــطاو اا قــع ّا ـ ي ــي

( )1

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه أىــُ

مل ؼبــصضِ مــً ب بــا ٍــْاِ بلبــا هــصضِ مــً ب بــا أٍــْاَٜه أٍ ـ ايهــ٣ي٘
ّايذػْل .
ّقـــً ألـــٕ غـــعٔس اشبـــسضٖ (أٌ ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغ ـ ه ــال :ام٪ــا ل٪ع ٪ـد ٪ااا مٰ ـً ٬ى٪بٰــٕ ّ ٢٪اغ ٬ـك٪دً ٬و ٪مٰ ـً ٬خٰٔ ٪ذًــ٘ ب ٢اًاى ٪ـت٬
ق ًٔ٬ــ ُٰ ٰ ّ٪لالًاى٪ــ٘ ٪ــ ن ٫م ٫ط  ِ٫لٰايػٳــْ ٰٛ
دهٳــ ٪ ُ٫
يًــ ٰ ُ٫لالًا٪ىك٪ــاٌٰ :لالًاى٪ــ٘ ٪ــ ن ٫م ٫ط  ِ٫لٰــايند ّ ٫ ٪
ّ٪ ٪د٫هٳُ ٫ق٪ّ ُٰ٬ًٔ ٪اينن٪ع٬كْ٫و ٫م ٬ً٪ق٪ك٪ه ااا ا)(.)2
يكــبـب هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ ضادــاٌ اذــ٘ ايبالاىــ٘ ايكــاسب٘ لااــ٘
ضغـــاي٘ ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ئنـــٌْ مـــً معـــاىٕ

ّ ـــــسٓط ْيـــــُ عـــــافب وََٚااااَلرت ْسَاااااَََِٗتل ا ل َحَْٛاااا لِٖٗعَااااَٖتِٛنَل]
ّمكـــازٓ يـــٔؼ يالـــط

( )3

ّاـــــِْ

اين ـــطٗ َٔـــا هكـــط ميَـــا ق ـــ ٙغـ ـبٔ اىب ـــال

ّايبٔاٌ ّايؿاٍس :
أّ٢و ّ :ما أضغ ياي لاييَٕ قً ايبالاى٘ ايػٔ ٘ٝب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
اىٔاو ّ :ما أضغ ياي لا ام٘ ايك ٗ٣ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
اي ــاو ّ :مــا أضغــ ياي لــ زا ٛايعاــاٗ ب ٢ضهبــ٘ ي عــاىبـب

وََْٝٚلَت ًَْلظتإاََٛٞل َتت ًَْلََِٖيتِ ِ] (.)4

ــال عــافب

ضالعـــاو ّ :مـــا أضغـــ ياي لذطٓهـــ٘ قـــٔاو ؾـــَط ضمهـــاٌ ب ٢ضهبـــ٘
ي عـــاىبـب ّأخـــطج أهبـــس ّايالااىـــٕ ّايبَٔ ـــٕ قـــً ألـــٕ أمامـــ٘ (بٌ ا
قيس ا

الط قك ا ٛمً ايياض) (.)5

( )1غْضٗ اىباٜسٗ .48
( )2ذػ بلً ا

.106/2

( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )4غْضٗ انيط .18
( )5ايسض اىبي ْض .369/1
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خامػاو ّ :ما أضغ ياي لذطٓه٘ اسبال ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
غازغاو ّ :ما أضغ ياي لآٓ٘ ايكس اا ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
غالعاو ّ :ما أضغ ياي لآٓ٘ اشبنؼ ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
امياو ّ :ما أضغ ياي لايسقْٗ بفب ايكْهٔس بفب ضهب٘ ي عاىبـب .
اغعاو ّ :ما أضغ ياي ليبص ايؿطي ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
قاؾطاو ّ :ما أضغ ياي لاي طهٌ ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب .
اسبــــازٖ قؿــــط ّ :مــــا أضغــــ ياي لــــايْهٕ ّايكيعٓــــ ب ٢ضهبــــ٘
ي عاىبـب.
اي اىٕ قؿط ّ :ما أضغ ياي لايعذْ ّا٨غكغذاض ب ٢ضهب٘ ي عاىبـب.
اي ايـــد قؿـــط ّ :مـــا أضغـــ ياي لايـــسقا ٛب ٢ضهبـــ٘ ي عـــاىبـب

عافب َّ ْلُىٍِٞلرتسْتتَالْلٖتٓا.)1( ]ْٙ

ـــال

ايطالـــ قؿـــط ّ :مـــا أضغـــ ياي لايكـــا ّا٨غـــكعاى٘ لـــُ ب ٢ضهبـــ٘
ي عاىبـب .
اشبــــامؼ قؿــــط ّ :مــــا أضغــــ ياي لايبؿــــاضٗ ّا٨ىــــصاض ب ٢ضهبــــ٘
ي عاىبـب

ال عافب وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا لُٚبَشمًَّلوَٞتذَِمًَّ](. )2

ايػازؽ قؿط ّ :ما أضغ ياي ب ٢لايبٔاٌ ّايكبٔاٌ .
ايػـــال قؿـــط ّ :مـــا أضغـ ـ ياي ب ٢ل ـــاىٌْ اا ّيـــٕ ّىاقـــط ايـــصًٓ
هميْا .
اي ــامً قؿــط ّ :مــا أضغ ـ ياي ب ٢ل ــاىٌْ أٌ اينــا طًٓ ّ ٢يــٕ ــه
ـــال عـــافب

تِٖا اَّلراا اِّتَٜلَّٖٗا ا َلَٚا اىْٖتًلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّلوَرتَٜلَّٖٓتاااَظِماََٝل تل

َٚىْٖتًلٖتهُ.)3( ]ْٙ
( )1غْضٗ ا ط .60
( )2غْضٗ ا٨غطا.105 ٛ
( )3غْضٗ ضبنس .11
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ايكاغــ قؿــط ّ :مــا أضغــ ياي ب ٢لاييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ّبٌ ايــكه
مػكهعذـب

ال عافب وَٖتُت ْلٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ ُلرابَ ْ تلوَرتٞتاْٙلرت ِٖ ] (.)1

ايعؿطٌّ ّ :ما أضغ ياي ب ٢لعٓازٗ ٍس ٚي صًٓ بٍكسّا .
اسبازٖ ّايعؿطٌّ ّ :ما أضغ ياي ب ٢ل ٣بيُ ب ٢اا ).
اي اىٕ ّايعؿطٌّ ّ :ما أضغ ياي ب ٢لك ٘ ا٤ضهاو .
اي ايــد ّايعؿــطٌّ ّ :مــا أضغــ ياي ب ٢لــايك ّْ ٚاشبؿــٔ٘ مــً اا

ال عافب وَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَامْحَُٛى.)2( ]َٜ

ايطال ّايعؿطٌّ ّ :ما أضغ ياي ب ٢لاىبياااٗ لايا ّايك ْ. ٚ
اشبــــامؼ ّايعؿــــطٌّ ّ :مــــا أضغــ ـ ياي ب ٢لــــاي ال حبؿــــط اييــــاؽ
نبٔعاو ْٓو اي ٔام٘ .
ّ كهــنً اــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ــسٓط وا مكعــسز وا ىبكع ــ ضغــاي٘ ايــي
ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ّمهـــامٔيَا اي سغـــٔ٘ مـ ـ بمنـــاٌ
ايبٔـــاٌ ّايكذػـ ـ ّميـــُ مـ ـ ٣و ّ :مـــا أضغـ ـ ياي ب ٢ليـــسآ ٛـــا أَٓـــا ايـــصًٓ
هميــْا) يبٔــاٌ ّاــْز أمــ٘ مػــكرئب٘ يطغــاي٘ ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيُ ّغ ه ٓك  ٙأ طازٍا ًب ا ظماٌ أهناو ايؿطٓع٘ لا٨مك ال .
ي ــس بزخـــط اا قـــع ّاــ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ي نػــ نـب ئب ـــ ٙمكـــاهباو
ي يـــاؽ ًب اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ّيـــُ مْنـــْقٔ٘ ًب ايْ ـــاٜ
ّا٤هسان .
بٌ ا ـ ا نــ٘ مــً اي ــطهٌ ٍــٕ يبــا أضغــ ُ اا لــُ ايــي

ضبنــس قــ ٙ

اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاــصا اــ ؾــالط مــً هٓــ٘ ّمــا ٔــُ مــً اسبنــه

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .123
( )2غْضٗ اسبريطاا .10
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ْيــُ عــافب وََٚااَل َعْٗتااُٙل

ّا٤مــط ّاييَــٕ ّاىبْق ــ٘ ٍّــْ مــً مكــازٓ
َُُُى َل َرَّل ا لهُىَ] (.)1
ّمً بقرياظ هٓ٘ ايبالاى٘ ل داظ ط ٔ

ا ناا اّ ٘ٓ٦اِْ :

اّ٤ل  :بلكــسا ٛآ٦ــ٘ لكــٔغ٘ اييــسأ ّ ٛــُ اــص

ي٩مســا

ّزقــْٗ

ي٩ىكباِ ّا٨يكذاا ّنيطز ي ػ و ّايغذ ٘ .
ّمــً خكــاٜل ىــسا ٛا٨مبــاٌ أىــُ ىــْ ّقــس ّقَــس مــً قيــس اا قــع
ّاـ ـ ي نػـ ـ نـب لػـــ٣مكَه ّهذ َـــه ّز ـ ـ ا٤شّ ٚايهـــطض قـــيَه
ٍّ ـ

ٔــُ لؿــاضٗ ا٤مــً ٓــْو اي ٔامــ٘ ازبــْا

ىعــه ي ْيــُ عــافب وَرَش امْل

َّٖذََِٝلاََُٚىَّلرتَٜلٖتهُْٙلات ََ٘لطِ ٍْْللَِْ َل َرها.)2( ]ْٙ
ّٓكْاـــُ اشبالـــا

ًب آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣بفب ايـــي

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ

ّهيُ ّغـ ه َـ ٓؿـن اييـسآ( ٛـا أَٓـا ايـصًٓ هميـْا) ايـي

ضبنـس وا قـ ٙ

اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه أو أىـــُ ضغـــْل اا ّبمـــاو ايـــصًٓ هميـــْا ّمـــً
مكازٓ ا٨مباٌ ٍْ ايككسٓ ليبْ ُ .
ازبـــْا

 ٢عـــاض

لــــب ا٤مـــطًٓ ٔؿـــن اييـــسا ٛايـــي

ضبنـــس

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّه يـــُ ّغـ ـ ه ٍّـــْ ا٨مـــاو ًب ا٨مك ـــال ىبهـــامـب هٓـــاا
اييسا ّ ٛبـب ا ٘ٓ٦أق ِ٣ؾط

مط ب٘ اييبْٗ ّّاْ

ا٨مباٌ لَا.

ّٓ كـــــبؼ اىبػـــ ـ نٌْ اىبـــــْاق ّايـــــسضّؽ مـــــً ىـــــسا ٛا٨مبـــــاٌ
ّٓػكدهــطّىُ ًب ايعن ـ قبهــامـب ا ـ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ّبٌ مل نــً بــسأ
لَصا اييسا ٛايكؿطٓذٕ ّئػت معالْ ٘ ق  ٙهٓ٘ مً هٓاا اييسا. ٛ
اي ــاىٕ  :صبــ ٞاييــسا ٛلكــٔغ٘ اشبكــْم

ــه ٓنــً اييــسا ٛي يــاؽ

اا ـــ٘ بلبـــا اـــا ٛيذطٓـ ـ مـــيَه ٍّـــه اىبػـ ـ نٌْ ّاىبػـ ـ ناا ّ ٔـــُ
ؾاٍس ق  ٙأمْض :
( )1غْضٗ اىبس ط .31
( )2غْضٗ ْٓىؼ .2
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أّ٢و  :بخككــام اىبػــ نـب لايكنــائو ًب أمــْض ّمػــا ٜميَــا قــسو
بربــاش لالاىــ٘ ّّئريــ٘ مــً

ٍــه هــنط ــه ايعــساّٗ ّ ػــع ٙخذٔــ٘

ي٩نطاض لَه .
ّٓ ٢كعـــاض

ٍـــصا اىبعيـــ ٙمـــ اي ـــْل لكن ٔـــو اينذـــاض لـــايذطّ

اكن ٔذَه لا٤قْل .
اىٔاو  :ط ٔ

اىبػ نـب لايعن قبهامـب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .

اي او  :زقْٗ ايياؽ ي ك غٕ ّا ٨كسا ٛلاىبػ نـب .
اا قـــع ّاـــ ي نػـــ نـب ّ ذهـــ ُ لـــا٤مط

ضالعـــاو  :لٔـــاٌ هـــ

ّاييَــٕ ٔنــا ؽبــل قن ــَه ًب ائــْو ّاي ٔ ــ٘ ًّب لــا
ّايكرياضٗ ّاىبناغ

اسبنــه ّايذكــْٚ

ّايك ٗ٣ا٨اكناقٔ٘ ّا٤خ٣ل .

خامػــاو  :أــس لغــا اا قــع ّاــ ي ــصًٓ اذــطّا ّمــيعَه مــً
ا٨نــطاض لاىبػ ـ نـب

ــه ٓنــً أهــس ٓع ــه ل ىــُ م ـ ا٨مبــاٌ ـ ٕ ايْ آــ٘

مـــً قيـــس اا قـــع ّاــ لـــا٤مط ّاييَـــٕ ي نػــ نـب قبـــا ٓبعـــد اشبـــْ
ّايذــع ّاسبػــطٗ ًب ــْ

ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب بش أىَــه ؼبطقــٌْ

ق ــ ٙبــْأ ميعيــ٘ ّؾــ ٌ قيــس أٜنــ٘ اىبػــ نـب ّاىبــ ٥مــيَه

كــ ٕ آ٦ــ٘

ه لــاىبنط
اي طهىٔــ٘ يك الــ ٍــصا ايالنــ ّايكريــطأ ّ ــسقٍْه بفب ىبــص ا ــ ٯ
ّاينٔس .
اي ايــــد  :ل ــــا ٛىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ًب ا٤ض

ّاطٓاىــــُ ق ــــ ٙأيػــــي٘

اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا ّقـــسو مغازض ـــُ أشٍـــاٌ اييـــاؽ ٍّـــْ مـــً
أغطاض  ّٗ٣هٓاا اي طهٌ ًب ايك. ٗ٣
ّي ــــس أضاز اا عــــافب يٓ٧ــــ٘ اي طهىٔــــ٘ أٌ نــــٌْ ميَااــــاو زاٜنــــاو
ي نػــ نـب ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب َّهْ ا ِٞتَلَّٖظ امََّؽتلَُّٖٛتْ اتتَُُِٙل]

ّ ا ـ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ٍــٕ قــطا مػــك ٔه ّزقــْٗ ي كــطا اىبػــك ٔه
ّظاط قً ايعسّل أّ ايععّ
( )1غْضٗ ايذاذب٘ .6

قيُ .

( )1
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ايطالــ  :صبــ ٞاييَــٕ قــً لالاىــ٘ ايػــْ ٛلعــس ىــسا ٛا٨مبــاٌ مــً ــ
اق ٘ يذ ٔ٘ لٔيَنا م دب ٕ ايك سٓط ي ٘ٓ٧اينطمب٘ مً اَاا :
اّ٤فب ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ .
اي اىٔ٘ ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ ّمٜ٣نكُ ّائْو ا٦خط.
اي اي ـ٘ ٓ :ـا أَٓـا ايـصًٓ هميـْا لـ ٌ اي ـطهٌ هـ ّقـسل ىـاظل مـً قيــس
اا .
ايطالعــ٘ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ اــ أمــط أّ ىَــٕ ًب اي ــطهٌ ٍــْ
خ ضبا ّزقْٗ ي ك٣ح .
اشبامػـــ٘ ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا لْاـــْ

ايعنـ ـ قبهـــامـب هٓـــاا

اي طهٌ .
ايػازغــ٘ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ايــصًٓ اذــطّا ٓهــنطٌّ ينــه
ايعساّٗ .
ايػالع٘ ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا ل عّو برباش ايبالاى٘ ايكاسب٘ .
اي امي٘ ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا ا ْا اا ًب مػ ي٘ ايبالاى٘ ّايْئري٘ .
ايكاغــع٘ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ًب لالاىــ٘ ايػــْ ٛنــطض خــام
ّقــاو ق ــ ٙا٨غــ٣و ٍّــ

َٔــا نــطض ق ــ ٙشاا ايبالاىــ٘ ازبــْا

ىعه ىبـا َٔـا مـً ظٓـازٗ ًب ا ٨ـه يكـسّض اىبنـط ّاينٔـس ميَـا ّبضاز َـا
ا٨نــــطاض لاىبػــ ـ نـب مــــً ميــــاظل اي ــــط

ّاىبؿــــْضٗ ّا٨مكيــــا قــــً

اييكٔد٘ .
ايعاؾــطٗ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا باع ــْا ا٨مكيــا قــً بخكٔــاض ايبالاىــ٘
ايذاغــسٗ نيطٓ ــاو ي٩مك ــال ا٤م ــ يّ٥امــط أ ٨ــ٘ ٍّــْ مــً مكــازٓ
ْيُ عافب ْاَْتاْٙلََُْمَلراٍ َٚلراَْماَُجْلََََِّٖٗا] (.)1

ّميَــا مهــامـب هٓــاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ بش اــاٛا آ٦ــ٘ ايكائــ٘ لــاييَٕ
قً أاـ مـال ايطلـا ّلٔـاٌ بدـُ ايـصا ٕ يبـا ٓـسل ق ـ ٙا٨غـك ياّ ٛقـسو
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
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ا٨نيــ٣ل ًب ْيــُ ََّٖٛاأَالوََّٖبََُااىَٜل اَََاا الَّٖحََُااَ ِلَّٖاا ََُٞل]

ــٔؼ اــ مــال

( )1

ٍــْ ظٓيــ٘  ٌ٤مــال ايطلــا غــدت ّهــطاو ّ ٔــُ ا ٨ــه

ــاٌ ــت ٔــسا

ا ٘ٓ٦أق ِ٣مْضز ايعٓي٘ ل ىُ خام لاسبٔاٗ ايسىٔا .
ٍـــصا قـــدٔح ّينـــً ٍيـــاي بـــآً ّ هـــاز لــــب اي بـــٔح

ّازبـــْا

ّايعٓيـــ٘ ّبٌ ااىـــت ًب أمـــْض ٓكـــعًٓ لَـــا ًّب ايكيعٓـ ـ

اتااأَتلَٚىْلِاا ُْاْٙلََا اىُْ٘ل

َّٖ َََ ِلوَرتْٜلَُحْشَمَلَََََُّّٖلػاحًً](.)2
ّمْنـــْ آ٦ـــ٘ أقـــٍ ِ٣ـــْ بهكريـــاج مْغـــ ٙق ٔـــُ ايػـــ٣و ق ـــٙ
طقــٌْ ّزقْ ــُ ي ٩ــطاض لايعبْزٓــ٘ ا قــع ّاــ

ّيــعّو ىبــصِ بزقــاٛ

ايطلْلٔ٘ .
ال ـ ـ

طقـــٌْ مـــً مْغـــ ٙأٌ ػبعـ ـ لٔـــيَه ّلٔيـــُ أاـ ـ٣و ّمْقـــساو

يبٔاٌ اسبري٘ ّاياٍاٌ.
ّقـــً ٍّـ ـ

لـــً ميبـــُ  :ـــال مْغـــ :ٙمل أّمـــط لَـــصا بلبـــا أمـــطا

قبيااع ـــر بٌ أىـــت مل ربـــطج زخ ـــت بئـــر .ـ ـ ّه ٙاا بفب مْغـــٙ
أٌ ااع لٔير ّلٔيُ أاّ ٣

يُ أٌ ػبع ٍْ .

ال طقٌْ :ااع ُ بفب أضلعـب ْٓم٭ا .ذع (.)3
اخكــاض مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و ٓــْو ايعٓيــ٘ مْقــس وا لٔــيَه ٍّــْ ٓــْو
قٔـــس ػبكنعـــٌْ ٔـــُ ئنـــٌْ ؾـــاٍساو ق ـــ ٙقـــسل ضغـــاي٘ مْغـــ ٙق ٔـــُ
ايػــ٣و ّأىــُ ٢ؽبؿــ ٙباكنــا اييــاؽ لــ ٓكدــصِ مياغــب٘ اطمبــ٘ يبٔــاٌ
معريع ـــُ ّ ط ٔـــ

اييـــاؽ لا٨غـــ٣و ّىبـــص مـــا ٓسٯقٔـــُ طقـــٌْ مـــً

ايطلْلٔ٘.
ٍّ ـ مــً ق ـ ٘ لـــب بخكٔــاض مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و ئــْو قٔــس قيــس هل
طقـــٌْ يبٔـــاٌ معريع ـــُ ّلــــب ـــطل هل طقـــٌْ ازبـــْا
( )1غْضٗ اينَو .46
( )2غْضٗ نيُ .59
( )3ذػ بلً ا

.300/5

ىعـــه

ـــس
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أضاز مْغــ ٙرب ــٕ اىبــّ ٥قامــ٘ اييــاؽ قــً طقــٌْ أّ  ٢أ ــ ا٨مكيــا
قً نياقكُ ًب اىبينط ّايكسٯ قً غبٔ اا.
ي ــس أضاز مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و ظبــاٗ هل طقــٌْ مــً ايغــطل لااكيــا
مالـــاضزٗ ّم٣ه ـــ٘ لـــ

بغـــطا ٜٔقيـــس خـــطّاَه مـــ مْغـــ ٙق ٔـــُ

ايػــ٣و مــً مكــط ي يريــاٗ ل ىذػــَه ٍّــْ مــً ايؿــْاٍس لــ ٌ لع ــ٘ اــ
ىــــ

ضهبــــ٘ ّخــــ ضبــــا ي يــــاؽ نبٔعــــاو وَٖتِٓااااَٝلرتْ تاااامَلَََّٖااااََّال تل

َعْٗتُٛاااى]َٜ

( )1

ّأضاز طقـــٌْ مـــً ا٤اـ ـ نبـ ـ ايػـــدطٗ مـــً أضاـــاٛ

مكط ّااىت قياق٘ ايػدط ضاٜري٘ ًب ظماىَه.
ّم ـ قكــْ ّنيغٔــاٌ طقــٌْ ًب غ ـ الاىُ اىــُ ضنــٕ قبْقــس ي٩هكريــاج
لٔيــُ ّلــــب مْغـــ ٙق ٔـــُ ايػـــ٣و ٍّـــْ مـــً آ٦ـــاا ًب ىكـــطٗ اا قـــع
ّا ـ ٤ىبٔاٜــُ ّاع ـ ايالْا ٔــت ٓ ـ شىٌْ ــه يبٔــاٌ معريــعا َه ّ ــس
أىعــه اا قــع ّا ـ ق ــ ٙايــي
ا ينذــاض مــً ــطٓـ ّ

ٍــه لْنــ ايػــ٣ح ًب ا٤ؾــَط اسبــطو ّقـــسو

اي كــال َٔــا ٍّــٕ ؾــَط ضاــ
مــً اــ غــي٘

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لك ٔــس
ّؾــَط شّ اي عــسٗ ّشّ اسبريــ٘ ّضبــطو

نــاٌ قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٓك ــْ اي ــطهٌ ق ــٙ

اييـــاؽ ّٓـــسقْ اي باٜـ ـ بفب زخـــْل ا٨غـــ٣و ًب اىبْغـــه يبـــا طؾـــح
قيــُ بمبــاٌ ا٤ىكــاض ّاَــازٍه ًب غــبٔ اا

اىؿــغ ْا ّاىبَــااطٌّ

ًب ايـــس ا قـــً اييبـــْٗ ّايكيعٓـــ ّخانـــْا نـــاض اسبـــط

ّاي كـــال ًب

معطاــ٘ لــسض ّأهــس ّاشبيــسل ّهــيـب مــ ايكَٔٝــ٘ يك ــر اىبعــاضي ّ ــٕ
أنـــطاضٍا ّه اضٍـــا يبـــا ـــس ٓػـــب

ايغذ ـــ٘ قـــً مػــ ي٘ ايبالاىـــ٘ ّبخكٔـــاض

ا٤قـــ ح ميَـــا خاقـــ٘ ّأٌ اىبيـــا ـب لــــب ظَـــطاىَٔ ه يـــصا ـــاٌ هٓـــ٘
ايبالاى٘ معريعٗ ق ٔ٘ مً اَاا :

( )1غْضٗ ا٤قطا

.187
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اّ٤فب  :بلكـــسا ٛآ٦ـــ٘ ليـــسا ٛا٨مبـــاٌ ّمـــً معاىٔـــُ أىـــُ ٓػككـــطر
اىبػــ نـب ّاىبػــ ناا ي عنــ قبهــامـب آ٦ــ٘ اينطمبــ٘ ّٓيــسلَه ي ػــعٕ
ًب نياق٘ اا قع ّا

ئنٌْ سٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :

أّ٢و ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا بقن ْا قبا أضااه اا .
اىٔ ـاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا باكيبــْا مــا ىَــااه اا قيــُ ّميــُ ايبالاىــ٘
ايذاغسٗ.
اي او ٓ :ا آَا ايصًٓ هميْا ػب

ب ساٌ ايعن لا٨مباٌ .

ضالعــاو ٓ :ــا آَــا ايــصًٓ هميــْا بهــصضّا مــً قــ ّضٗ قــسّاه ّئريــ٘
ّلالاى٘ ينه .
خامػـاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا أؾــنطّا اا قــع ّا ـ ل ـ ٌ اع ـ أمــط
بخكٔـــاض ايبالاىـــ٘ ل ٓـــسٓنه ـــه ذهــ ّىَـــااه قـــً ايبالاىـــ٘ ايـــا دب ــ
ا٤شّ ٚايهطض ينه .
غازغ ـاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا بٌ اا قــع ّا ـ ٓؿــنط ينــه بمبــاىنه
ل ٌ ٓيَااه قً ايبالاى٘ ايػٔ. ٘ٝ
غـــالعاو ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بٌ اا قـــع ّاـ ـ ؼبـ ـ

بـــا نه ًب

ميـــاظ ل ا٨مبـــاٌ يـــصا مـــيعنه مـــً بخكٔـــاض ايبالاىـــ٘ ايـــا يـــْٖ ا ٓ٨ـــا
لنه.
اي اىٔـــ٘  :ههـــْض هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ ًب هـــال ٔـــاو اىبػـــ نـب لازبَـــاز ًب
غــبٔ اا ايــصٖ ٍــْ اٍ٤ــه سبــااكَه ي يكــط ّغــ٣م٘ ايــي

ضبنــس ق ـ ٙ

اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ّ ـــْايٕ ىـــعّل هٓـــاا اي ـــطهٌ ّبغـــكسام٘ زّيـــ٘
ا٨غــ٣و كذه ـ اا قــع ّا ـ ّزقــاٍه ي٩يكذــاا بفب أمــْض شاا ؾ ـ ٌ
ّأٍنٔ٘ أخطٚ

نٌْ عهٔساو ه ًب مٔازًٓ اي كال .

اي اي ـــ٘  :مـــً بقريـــاظ هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ قـــسو ل ـــْا اىبيـــا ـب ّاينـــا طًٓ
ميـــاظل اشباقـــ٘ ّايبالاىـــ٘ ي نـــ١ميـب ٔػـــكالٔعٌْ نيعـــً ا٨غـــ٣و مـــً
اي َـــط ّا ٓ٨ـــا لَـــه ّىؿـــط ا٨ؾـــاقاا ايناشلـــ٘ ّلـــد ضّح اي يـــْ
لـــب قــذْ َه

ريــاٛا آ٦ــ٘ ىكــ وا مسآّــ وا قــطؼب وا لــاىبي ّايكدْٓــو
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مـــً اع ـــَه ّئريـــ٘ خاقـــ٘ ئنـــٌْ مـــً معـــاىٕ آ٦ـــ٘ اينطمبـــ٘ زقـــْٗ
ي نػ نـب سبذ ا٤خْٗ ّايكنا

لٔيَه .

ّذبكنـ ـ ايكـــ ٘ لــــب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ ّهٓـــ٘ وََّلْتتظِا اُٛىَّلراحَبْا إالَّٖٗا ا ِلل]..

( )1

ّاٍْاو :

اّ٤ل  :ه ٓ٘ ايبالاى٘ ذػ ي ٘ٓ٧وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ ِ.]..
اي اىٕ  :هٓ٘ وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ ِ  ]..ذػ  ٘ٓ٦ايبالاى٘ .
اي ايــد  :ا ـ هٓــ٘ مــً آ٦ــكـب أقــ ِ٣ذػ ـ ي٥خــطّ ٚلعــد ي عنــ

قبهامٔيَا .

ايطال ـ  :ا ـ مــً هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ّهٓــ٘ وََّلْتتظِاُٛىَّلراحَبْ إالَّٖٗا ِ  ]..مػــك ٘ ًب

مْنْقَا .
ّلا غـــك يا ٛايْاـــُ ا٤خـ ـ أقـــ ِ٣ـــاٌ ايْاـــِْ ا٤خـــط ٚا ـــَا مـــً
مكازٓ هٓ٘ ايبدد .
ّمل ٓـــبالـ طقـــٌْ قبْغـــ ٙق ٔـــُ ايػـــ٣و ىبـــا ضأ ٚمـــً آ٦ـــاا
ّينيـــُ زقـــا بفب مْقـــس ي٩هكريـــاج ّب امـــ٘ اياٍـــاٌ مـــً ـــ غـــذر
ي ــسما ٛلٔينــا بخكــاض اذــاض ــطٓـ بٓــصا ٛايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

أٍ ـ ايبٔــت ّايكــدال٘ اّ٤ا ٜـ

ــه غــعْا بفب ب كٔايــُ

ّغ ـ ه ّ عــصٓ

ّ ك ــُ ٍّــْ ًب طاؾــُ يكنــٌْ ٍريط ــُ ًب ــر اي ٔ ــ٘ معريــعٗ هػــٔ٘ مبــ٥
نٔاٍّا ا ٦ال ًب ا ظماٌ ّبفب ْٓو اي ٔام٘ .
ـــاٌ ـــت ىبـــاشا مـــاا طقـــٌْ ّايـــْزِ ًب حبـــط اي ـــعو (ايبدـــط
ا٤هبــط ) ط ــاو بــ أٌ ٓــكننً مــً مْغــّ ٙلــ

بغــطا ٜٔلٔينــا ل ــٕ

اذــاض ــطٓـ ٓ ــا ٌْ اىبػــ نـب ًب معــاضي ا٨غــ٣و اّ٤فب لــسض ّأهــس
ّاشبيسل ّازبْا

مً ّاِْ :

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .103
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أّ٢و  :دبــطٖ ا٤مــْض ّايْ ــا ٜحبننــ٘ مــً قيــس اا ٍّــْ غــبداىُ

تلَُتِّْتٔاللَََٛلََيعَٕالوَهُْٙلَُتِّْتٖاى.)1( ]َٜ

اىٔـــاو  :ي ـــس نيغـــ ٙطقـــٌْ ًب ا٤ض

ّأزقـــ ٙايطلْلٔـــ٘ انـــا

ّضز ًب ايكيعٓ هنآ٘ قيُ رتٞتَل َرٓاْٙلَّألتلْٗتً] (.)2

اي ــاو  :مل مبك ـــر مْغـــّ ٙليـــْ بغـــطا ٜٔايػـــ٣ح قيـــس خـــطّاَه
ــس ٍــااطّا ني ب ـاو ي عا ٔــ٘ ّايػــ٣م٘ ًب ايــسًٓ لعــس ؾــسٗ َــط ّبنــالَاز
طقٌْ ّ ْمُ ه .
ضالع ـاو  :ي ــس ك ــت نياٜذــ٘ مــً اذــاض ــطٓـ ًب معــاضي ا٨غــ٣و ــس
خػــطّا غــبعـب مــً ــاز َه ّضاــا ه ًب معطاــ٘ لــسض ّخالــت همــا ه
ــه ؼب ــْا أٖ آــ٘ مــً ايغآــاا اشببٔ ــ٘ ايــا اــاّٛا

ًب معطاــ٘ أهــس

مً أا َا ّخػطّا أ يـب ّقؿطًٓ ضا٣و ك . ٙ
ّأقــالَه اشبــعٖ ًب معطاــ٘ اشبيــسل بش ل ــْا هــاٜطًٓ هــْل اىبسٓيــ٘
ّ كــ ألــطظ طغــاىَه ٍّــْ قنــط لــً ّز ايعــامطٖ ك ــُ ا٨مــاو ق ــٕ
ق ٔــُ ايػــ٣و ّقبــا اع ـ ّ ــا ٜاىبعطاــ٘ ــكغ ل ـ ٌ كبــك ٥ــْ
اذــطّا لــاشبْ

ايــصًٓ

مــً ب كدــاو اشبيــسل ّينــً ألــ ٙاا ب ٢ئــبـب ي يــاؽ

لــ ٌ اىبػــ نـب مل ٓيكــطّا لاشبيــسل بلبــا ىكــطّا لكــاٍه ّاَــازٍه ًب
غــــبٔ

اا ّقــــعمَه ق ــــ ٙم ٣ــــاٗ اسبكــــْ

ــــه ٓطايــــْا بفب هذــــط

اشبيــسل ّٓساــْا مْانــعَه ّمل ٓنكذــْا لايب ــاً ٛب ــر اىبْانــ لــ
بخكاضّا اي ا ٛقيسما ني بُ ايعسّ .
ًّب أهس أٓاو اىبعطا٘ خطج ىذط مً طغاٌ طٓـ ميَه :
اّ٤ل  :ق٪ن٬ـط ّ٫ل٬ـً ٫ق٪ب٬ـسٰ ّ٫زٯ ل٬ــً أًلٰــٕ ً ـٔ٬ؼٍ أًخ٫ــْ ل٪يٰــٕ ق٪ــامٰط ل٬ــً يا ـٖ٪١ٯ
ً - .ال ٪الٍٰ ٫ً٬ؿ٪اوٍ ً ٫ٓ٪ّ :ال  :ق٪ن٬ط ّ٫ل ٫ً٬ق٪ب٬سٰ ل ً٬أًلٰٕ ًٔ٬ؼٍ .

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.23 ٛ
( )2غْضٗ ايياظقاا .24
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ّ ًـــال ٪ال٬ـ ـً ٫بغ٬ـ ـد٪ال٪ّ : ٪قٰننطم٪ـ ـ٘ا ل٬ـ ـً ٫أًلٰـــٕ ا٬َ٪ـ ـ ٍ ٫ٍّ٪ .ب٬ٔ٪ـ ـطٗ٪ا ل٬ـ ـً ٫أًلٰـــٕ
ّ ٬ٍ٪ٱ اينن٪د٬عّ٫مٰٕو .
ّ نٰــط٪اض ٫ل٬ــً ٫ايند٪الّــا ٰ ايؿٯــاقٰط ٫ال٬ــً ٫مٰــط٬ز٪اؽٍ أًخ٫ــْ ل٪يٰــٕ م٫د٪ــاض ٰ
ل٬َٰ ً٬ط)(.)1
ــال بلــً بغــدال ( بٌٯ ق٪ن ٬ـط ّ٪ل ٬ـً٫ّ ٪زٯ خ ٪ـط٪ج ً ٪ي٪ــاز ٪ٍ : ٚ٪ـ  ٬مٰ ـً ٬م٫ب٪ــاضظٍ
ً ًاو ٪قٰ ٪ـٕٯ ق ٔـُ ايػـ٣و ّ٫ٍ٪ـْ ٪مً ٫يٯـ ٮ لٰايند٪سٰٓـسٰ

ً ًـال ٪أًى٪ـا يًـُ٪ٓ ٫ـا ى٪بٰـٕٯ اي ّـُٰ

ً ًال ٪ا بىٯُ ٫ق٪ن٬طٮّ ااٰ ٬ؼ ٬ا .
 ّ٪ى٪ــاز ٚ٪ق٪ن ٬ـطٮّ أًيًــا ض٪ا ٫ـ ٮ ٓ ٫ـ٪١ىٯب٫َ٫ه ٪ٓ٪ّ ٬اــْل ٫أًٓ ٬ـً ٪ا٪يٯ ـك٫ناه ٬ايّكٰــٕ ٪ع٬ق٫ن٫ــٌْ٪
أًىٯُ ٫م ٬ً٪اكٰ  ٪مٰي٬ناه ٬ز٪خ٪ًَ ٪ا أً ً ًا ٫ب٬طظ ٪ٌّ٫يٰٕ ض٪ا ٫وا .
ً ًاو ٪قٰٕ ٪ٯ

ً ًال ٪أًى٪ا ٓ٪ا ض٪غْ٫ل ٪اي ُّٰ ً ًال ٪ا ااٰ ٬ؼ ٬بىٯُ ٫ق٪ن٬طٮّ ا .

٫هٯ ى٪از ٚ٪اي ٯايٰ ً ٪ّ ً٘٪ال: ٪
ّ٪يً ًس ٬ل٪دٰد٬ت مًٰ ٬اييٯس٪ا  ٰٛ ...لٰري٪ن٬عٰناه ٬ ٪ٍ ٬مًٰ ٬م٫ب٪اضظ ٬؟
ًّ ٪ّ٪ذنت بش ٬ا٪ب ٪ً٫اينن٫ـ ... ٪اٯ  ٫مٰ ٬ْ٪و ٪اين ٰط ٌ٬اينن٫ي٪ااٰع٬
ّ٪اًص٪اي بىٯٕ يًه ٬أًظ٪ل ... ٬م٫ك٪ػ٪طٯق٭ا ًب ٪ ٬اينَ٪ع٪اٍٰع٬
بٌٯ ايؿٯري٪اق ٰٕ ً٘٪اين ذًك٪ّ ... ٙ٪اينريْ٫ز ٪مًٰ ٬خ٬ٔ٪ط اينغ٪ط٪اٰٜع٬
ً ًــاو ٪ق ٰ ٪ـٕٯ
ّ٪بٌ ٬اًــاٌ ٪ق٪ن ٬ـط٭ا

ً ًــال٪ٓ ٪ــا ض٪غ٫ــْل ٪اي ّ ـُٰ أًى٪ــا يً ـًُ ً ٫ــال ٪ا بىٯ ـُ ٫ق٪ن ٬ـطٮّ ا

ً ـ ًشٌٰ ٪يً ـُ ٫اييٯبٰ ـٕٯ ق ٪ـ ّ ٙاي ّ ـُ ٫ق ٬ًٔ ٪ـُٰ ّهيــُ ّ٪غ ٪ـ ّهً ٪ن٪ؿ٪ــٙ

بئً ُٰ٬قٰٕ ٪ٯ ه٪كٯ ٙأً ٪اِ ٪ٓ ٪ْ٫ٍ٪ّ ٫اْل٫
يًا ٪ع٬ريًً ٪ٯ ً ًس ٬أً ٪ا  ...ي م٫رئٰ  ٫قٰ ٬ْ٪ر ًٔ٬ط ٪ق٪ااٰع٬
ش ّ٫ىٰٔٯ٘ٱ ّ٪ل٪كٰ ٗ٪ٱ ٪ّ ...ايكٯس٬ل ٫م٫ي٬ريٰٕ اا ٯ ًاٰٜع٬
بىٯٕ يً ًض٬ا ْ٫أًٌ ٬أال ٓ ...ه ٪ق٬ًٔ ٪ر ى٪اٰٜد ً٘٪اينري٪ي٪اٰٜع٬
مًٰ ٬ن٪ط٬ل٘٪ٱ ى٪ريً ٬ا ًٙ ... ٬ ٪ٓ ٪ٛشٰانط٪ٍ٫ا قٰي٬س ٪اينَ٪ع٪اٍٰع٬

( )1ايطّ

ً ًــال٪

ا٤ىو .427/3
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ً ًــال ٪يً ـُ ٫ق٪ن ٬ـطٮّ  :م ٪ـً ٬أًى ٬ـت ٪؟ ًــال ٪أًى٪ــا ق ٰ ٪ـٕٯ

ًــال ٪ال ٬ـً ٫ق٪ب ٬ـسٰ م٪ي٪ــا ٱ ؟

ًــال ٪أًى٪ــا ال٬ـً ٫أًلٰــٕ نيًايٰـ ٱ ً ًــال٬ًٔ ٪ـط٪ي ٓ٪ــا ال٬ـً ٪أًخٰــٕ مٰـً ٬أًق٬ن٪امٰــر م٪ـً٫ٍ ٬ـْ٪
أًغً٪ٯ مٰي٬ر

ًعىٯٕ أًانط ٫ِ٪أًٌ ٬أاٍ٬طٓ  ٪ز٪م٪ر .

ً ًـال ٪يًـُ ٫قٰ ٪ـٕٯ ق ٔـُ ايػـ٣و ّ٪يًنٰيٯــٕ ّ٪اًي ّـُٰ يًـا أًانـط ٫ِ٪أًٌ ٬أاٍ٬طٓـ  ٪ز٪م٪ــر
ًغ٪هٰ ـ ٪ّ ٪ى ٪ـع٪لً ٪ػ ٪ـ ٯ غ ٪ـٔ٬ذًُ ٫اً ًىٯ ـُ ٫ؾ ٫ـعً٘ ٬ا ى٪ــاضٍ  ٫ـهٯ أً نب ٪ـ  ٪ى٪د ٬ـْ ٪ق ٰ ٪ـٕٯ م٫غ٬ه ٪ـب٭ا
ً ًــال ٪يً ـُ ٫ق ٰ ٪ـٕٯ  :أً ٬ـو ٪أا ًا ٰ اــر ّ٪أًى ٬ـت ٪قً ٪ــٙ

ّ٪ش٪اً ـط ٪أًىٯ ـُ ٫اًــاٌ ٪قً ٪ــً ٙط٪غٰ ـُٰ
ًط٪غٰـــر ّ٪يًنٰـ ـً ٬اى٬ـــعل ٬م٪عٰـــٕ

ًي٪ـ ـع٪ل ٪ق٪ـ ـًً ٬ط٪غٰـ ـُٰ ٫ـ ـهٯ أً نب٪ـ ـ  ٪ى٪د٬ـ ـْ ٪قٰ ٪ـ ـٕٯ

ّ٪اغ٬ــك ٪نب ٫ًُ ٪قٰ ٪ــٕٯ ق ٔــُ ايػــ٣و لٰس٪ضً ٪كٰــُٰ ًه٪ــط٪ل ٫ُ٪ق٪ن٬ــطٮّ َٰٔ٪ــا ً ًــسٯٍ٪ا ّ٪أً ٬ب٪ــت٪
َٰٔ٪ــا ايػٯــٔ٬و٪ّ ٪أًق٪ـــا  ٪ض٪أنغ٪ــًُ ٫ؿ٪ــريٯُ٪ّ ٫ن٪ــط٪ل ٫ُ٪قٰ ٪ــٕٯ قً ٪ـــ ٙه٪ب٬ــ اينع٪ـــا ٰ
ًػ٪ ٪ّ ً ً ٪اض ٪اينع٪ري٪اج. ٫
ّ٪غ٪ــنٰ  ٪اييٯبٰــٕٯ ق٪ــ ّ ٙاي ّــُ ٫ق٬ًٔ ٪ــُٰ ّهيــُ  ٪غ٪ــ ّه ٪ايكٯننــبٰ ً ٪ع٪ــط ٪ ٪أًٌٯ قٰٔ ٪ٯـــا
ق ُٔ ايػ٣و ًسً ٬ك٪ ً ٫ًُ ٪هٯ ٓ ٪اْل ٫قٰٕ ٪ٯ ق ُٔ ايػ٣و .
أًقًٕ ٪ٯ  ٪نك٪دٰه ٫اينذًْ٪اضؽ٪ٍ ٫نًص٪ا  ...ق٪يٯٕ ّ٪ق٪ي ٫ُ٬أًخٯطّ٫ا أًق٬د٪الٰٕ
ًاينٔ٬ْ٪و٪ ٪ن٬ي٪ع٫يٰٕ اينذٰط٪اض ٪ه٪ذٰٔ ًكٰٕ ٪ّ ...م٫ك٪نٯهٮ ٰٕ ايطٯأنؽ ئً٬ؼ ٪لٰي٪الٰٕ
أًزٯ ٚق٫ن٬ٔ٪طٮ هٰـب ٪أاخٰ ٬ل ٪ق ٪ن اُ ... ٫ق٪ا ٰٕ ايند٪سٰٓس٪ٓ ٰٗ٪ػ٬ك٪ذٰٔا٪ْ٪ ٫الٰٕ
ًغ٪س٬ّ٪ا أًينك٪نٰؼ ٫اين ٰط٪ا  ٪لٰن٫ط٪ٍ٬وٰ  ...ق٪ه ٬ٱ م ٪ ٪اينب٬ ٪ط٪ا ٰٕ ٰٛأً نط٪ا ٰ
ًال ٪ال ٫ً٬ق٪ب٬سٱ هٰـب ٪ؾ٪سٯ أًئٰٯ٘و ٪ّ ...هً ٪ذنت ًاغ٬ك٪نٰعْ٫ا مًٰ ٬ايننًصٯا ٰ
أًيّا ٓ٪ذٰطٯ ّ٪يًا ًٓ ٪ ّ ٪َ٫اينك ... ًٙ ٪ض٪اً ٫اٌ ٓ ٪نك٪ٰٔ ٪اٌ اا ٯ نٰط٪ا ٰ) (.)1
دطاـــت خٔـــ اىبؿـــطاـب ميَعمـــ٘ ّقـــاا اشبيـــسل ٍطلـــاو ّ عقـــاو

ّىعل ْيُ عافب وَْتيتًلَّٖٗ ُلَُّٖٛؤَِِْٚنَلَُِّٖتتَٔت] (.)2

ّأضاز اىبؿــطاٌْ ؾــطا ٛا ــ٘ قنــطّ لــً ّز ّقطنــْا ني ـاو ــا قؿــطٗ
ه٢

زضٍــه ّينــً ايــي

( )1ايطّ

ا٤ىو .427/3

( )2غْضٗ ا٤هعا

.25

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــال (ٍــْ ينــه
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 ٢ى اــ نــً اىبــْ )ٙ

( )1

ّ ٔــُ هٓــ٘ مــً ايػــي٘ اييبْٓــ٘ ايس اقٔــ٘ ّغــ ٗ

اىبػ نـب قً أا اىبال لايباني .
ّيبٔــاٌ هااــ٘ اىبػــ نـب ي بالاىــ٘ ايكــاسب٘ ايــا  ٢ــ مط ل اــ اىبــال
اسبطاو ّ ٢عًٓ ايباني .
بش ــبـب هٓــ٘ ايبالاىــ٘ أٌ اىبػــ نـب م ب ــٌْ ق ــ ٙأٓــاو هنــه ّغــ الي٘
ّغعٕ بفب ل ْا أمس ٙاىبطا

ًب ا٦خطٗ .

ي ــس زخــ اىبَــااطٌّ ّا٤ىكــاض ا٨غــ٣و ّ ــه شّّ طلــ ٙل ــْا
ًب ميــاظل اينذــط ّازبدــْز ّااىــت نياٜذــ٘ مــً ا٤ىكــاض ــْز أ ــطازاو مــً
أٍــ اينكــا

ّؼبــايذْىَه بــ ا٨غــ٣و ٍّيــاي ا٤قــطا

ّاىبيــا ٌْ

ايـــصًٓ أظَـــطّا ا٨غـــ٣و ل يػـــيكَه ّينـــيَه اـــاىْا ٓهـــنطٌّ اينذـــط
ّازبدْز .
ريـــاٛا هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ معريـــعٗ ًب أيذاظَـــا ّزَ ٢٢ـــا بش بلكـــسأا
ليــسا ٛا٨مبــاٌ ايــصٖ مبٔــع اىبػــ نـب قــً

ٍــه يكــسل آ٦ــ٘ لايس٢يــ٘

ايكهــنئ٘ ق ــ ٙاــْاظ بربــاش اىبــ١ميـب لالاىــ٘ ّخ ــ٘ مــً لٔــيَه يكنــٌْ
ٍصِ اشب ٘ قْىاو ه ًب أمْض ايسًٓ ّايسىٔا .
ّقــً غــعس لــً معــاش ــال  :ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ
ّغـ ـ ه ( بشا اـــاٌ ٓـــْو اي ٔامـ ـ ٘ اى العـــت ا٤ضهـــاو ّ ـــت ا٤ىػـــا
ّشٍبــت ا٤خــْٯٗ ب ٢ا٤خــْٗ ًب اا ّشيــر ْيــُ  { :ا٤خــْٓ ٛ٣مٝــص
لعهَه يبعا قسّ ب ٢اىبك ـب } ) (.)2
ّقــً كــازٗ ــال ( ّشاــط ييــا أٌ ى ـ

اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه اــاٌ

ٓ ـــْل  « :ا٤خـــ ٛ٣أضلعـــ٘ م١ميـــاٌ ّاـــا طاٌ
ػ ٫ـ ٰٝ

نـــاا أهـــس اىبـــ١ميـب

قــً خ ٔ ــُ ــال  :اي ــَه مل أض خ ــٔ٣و همــط قبعــطّ

مينط ميُ اي َه اٍسِ انا ٍسٓك
( )1ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا
( )2ايسض اىبي ْض .105/9

.205/3

ّأمكُ ق  ٙما أمك

ّ ٢أىَــ ٙقــً
ق ُٔ .
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ّمـــاا أهـــس اينـــا طًٓ

ػ٫ـ ـ ٰ ٝقـــً خ ٔ ـــُ؟ ـــال  :اي ـــَه مل أض

 ٣هم٪ــ ٪ط قبينــط ميــُ ّ ٢أىَــ ٙقــً معــطّ
خ ــٔ و
أن ك

ّأمكُ ق  ٙما أمك

ق ُٔ .

ــال  :ــه ٓبع ــٌْ ٓــْو اي ٔامــ٘
امــا اىب١ميــاٌ

ميــُ اي ــَه أنــ ُ انــا

ــال  :ئ ـ ً لعهــنه ق ــ ٙلعــا

ــا ي ٙا ـ ّاهــس ميَنــا ق ــ ٙقــاهبُ ا هػــً اي يــاٛ

ّأما اينا طاٌ

ي ٙا ّاه س ميَنا ق  ٙقاهبُ ا بح اي يا.)1()ٛ

اي يا.)1()ٛ
ــه ْاــُ اييَــٕ ي نػ ـ نـب ل ْيــُ عــافب

تلَتتخِ اذاوَّلراـتَٞت ا ] ( ّ )2ــسٓط

ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  ٢ :كدصّا لالاى٘ ينه مً

اه .

اي اىٕ ٓ ٢ :كدص أهساه لالاى٘ ه مً زّىنه .
اي ايد ٓ ٢ :كدص أمطا ٛاىبػ نـب لالاى٘ ه مً زّىنه .
ايطال ـ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا همــطّا لــاىبعطّ

لاربــاش لالاىــ٘ ّّئريــ٘

قاسب٘ ّبىَْا قً برباش لالاى٘ ّّئري٘ اغسٗ .
اشبــامؼ  ٢ :دبع ــْا لالاىــ٘ ٤هــساه مــً زّىنــه

ــس ٓكــْفب أٍــ

اسبـ ـ ّايع ـــس مـــً اىبػـ ـ نـب بخكٔـــاض ا٤مــــب ّاشباقـــ٘ ّهـــا
ي٥مــــطاّ ٛا ٤ــــطاز مــــيَه

ريــــاٛا آ٦ــــ٘ مال ــــ٘

ايػـــط

َــــٕ  ٢ربــــكل

لاي هٔ٘ ايؿدكٔ٘ ّبذباز مْنْ ايبالاى٘ ّايصٖ ٓكدصٍا .
ّمـــً بقريـــاظ آ٦ـــ٘ ّضّزٍـــا ل ذـ ـ
ّاٍْاو :

( )1ايسض اىبي ْض .105/9
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .118

زّىنـــه] ٍّـــْ قـــاو ٓؿـــن
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اّ٤ل  :بضازٗ ظـــــط
لاىبسٓيــ٘

اىبنـــــاٌ يبـــــً هـــــْل اىبػـــ ـ نـب ّؼبٔالـــــٌْ

ــال عــافب وََِٛٚااْٝلحَااىْٖتٓاْٙلِٚااْٝلَّألتلْاامََّ الََُٚااَظُِاىَٜلوَِٚااْٝل

رتهْٕالَِّٖ َََِ َٛلَٚمَ ُوَّللَٗتًلََّٖيتَِْل تلَتعْٗتُٛهُْٙلٞتحُْٝلٞتعْٗتُٛهُ. )1( ]ْٙ
نــً ق ــه اا قــع ّا ـ أٌ ه ـصٯض اىبػ ـ نـب مــً بربــاشٍه لالاىــ٘ ــاٌ
ــت ٢لــس أٌ ٓع نَــه اىبػ ـ نٌْ اــٕ ؼبــصضٍّه ّمبكيعــْا قــً بربــاشٍه
لالاىـــ٘ ّازبـــْا
ّضز مال ـ ـاو لعاكيـــا

 ٢كـ ـ اييْلـــ٘ بفب ايع ـــه ايكذكـــٔ ٕ  ٌ٤ايكدـــصٓط
بغـــكبالاٌ ايـــصًٓ معَـــه ّمـــً هـــْ ه مـــً أٍـ ـ

اييذال .
انــا ذه ـ اا قــع ّا ـ لعخبــاض ضغــْيُ لــايْهٕ قــيَه ي كدذٔــو
قً اىب١ميـب .
ّأخــطج قــً بلــً مػــعْز ــال (خالبيــا ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ
ّهيـــُ ّغـــ ه

ـــال ًب خالبكـــُ ( أَٓـــا اييـــاؽ بٌ مـــينه ميـــا ـب نـــً

مسٔت ٔ ه ه ٓا  ٌ٣ه ٓا  ٌ٣هك ٙقسٯ غكا ّ  ٣ـب ) (.)2
اي ـــاىٕ ٓ :ـ ـ ٕ يذـ ـ (زٌّ) قبعيـــ ٙا ٤ـ ـ ّا٤غـــذ

ٍّـــْ ى ـــٔا

ــْل يبٔــاٌ ظاــط اىبػ ـ نـب قــً بربــاش لالاىــ٘ ككــو لــايًٍْ ّايهــعو
ّ نـــٌْ مـــً قـــيو ايعبٔـــس ّا٨مـــاّ ٛا٨ىكـــاا بفب ضأٖ اييػـــاً ٛب
ؾ ٌّ١م ٣اٗ ايعسّ مً اذاض طٓـ ًب مٔازًٓ ايْ . ٙ
اي ايــد  :مــً معــاىٕ (زٌّ) أىــُ كــ قــً ايغآــ ٘ بش ذبــصض هٓــ٘
ايبدــد اىبػــ نـب مــً بربــاش ّئريــ٘ مــً ايــصًٓ ٓ كــطٌّ قــً ايغآــاا
اسبنٔسٗ ايا اا ٛلَا اي طهٌ ّايػي٘ .
ي ــس هــنً اي ــطهٌ اّ٤امــط ّاييــْإٍ ّاــا ٛلا٤هنــاو ايكن ٔذٔــ٘
ايْاــْ

ّاييــس

ّا٨لاهــ٘ ّاينطاٍــ٘ ّاسبطمــ٘

( )1غْضٗ ايكْل٘ .101
( )2اشبكاٜل اينا.158/2 ٚ

ــ ضاز اا قــع ّاــ
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٤أـــال اىبػـــ نـب ا٨مك ـــال ا يكـــاو

كذهـــ حبكـــاىكَه مـــً ايْئريـــ٘

ّاشباق٘ ايا ذبْل زٌّ ٍصا ا٨مك ال .

ايطال ـ  :ـ ٕ ا نــ٘ (زٌّ) قبعيــ ( ٙـ ) انــا ًب ْيــُ عــافب (وََّ ْٚامَرت ًل

ُٚؤََِْٚا ا ل اْٜلوَهَبَا اجْلٞتيتَا اهََلََِٖٗبااااٍل اْٜلرت ََّ َلَََّٖبااااٍلرتْٜل َتْا اتتَِٓحَهََلَََِٖظَا ا ل
ٖتَّلِْٝٚل ُوٜالَُّٖٛؤَِِْٚنَ) (.)1
يكذٔــس آ٦ــ٘ ىَــٕ اىبػــ نـب قــً بغــكبالاٌ ّبربــاش ّئريــ٘ مــً
يبـً ٓككـو لـ خ٣ل ضشٓ ـ٘ لٔيكَـا آ٦ـ٘

ٍــه

نـً بقريـاظ آ٦ـ٘ أىَـا  ٢يَــٙ

قـــً ايبالاىـــ٘ مـــً ايغـ ـ ق ـــ ٙعبـــْ ا٨نيـــ٣ل بلبـــا شاـــطا خكـــا٢و ًب
ايـصًٓ يَــ ٙآ٦ــ٘ قـً بربــاش اىبػـ نـب ــه لالاىـ٘ ّمــً آ٦ــاا أٌ ٍــصِ
اشبكال ئػت مكدسٗ ل ٍٕ مكعسزٗ مً اَاا :
اّ٤فب  :قـــسو ايك كـــ ًب ب ػـــاز أمـــْض اىبػـــ نـب ّمـــيعَه مـــً
ّاسبٔ ْيــ٘ زٌّ بربــاشٍه اسبننــ٘ يباغ ـاو ّّقــا ٛي ــْل

ايكــسلط ّايكــسل
ّايذع .

اي اىٔ٘  :بضازٗ لعد ايذكي٘ ّايذط ٘ لـب اىبػ نـب .
ٍّـ ـ مبنـــً اي ـــْل ل ـــاىٌْ ٍّـــْ أٌ أٖ ط ـــ٘ ّؾـ ـ ال ؼبـــسن لــــب
اىبػــ نـب ٢لــس أٌ ننــً ّضاّ ِٛئريــ٘ مــً
ّا٤شّ ٚايــًٍْ ازبــْا

ٍــه

طٓــس ــه اشببــال

 ٢زئــ ق ــٍ ٙــصا ا٨نيــ٣ل انــا أٌ هٓــ٘

ايبدـــد  ٢ـــطل ًب ميالْ َـــا لــــب ايبالاىـــ٘ ّايػـــّٔ ٘ٝلــــب هـــسّن
ايذط ٘ لـب اىبػ نـب .
اي اي ــ٘  :كب ـ

ايــصًٓ ذبــصض آ٦ــ٘ مــً بغــكبالاىَه اىبؿ ـ ٘ ي نػ ـ نـب

ّّ ــْقَه ًب قيــاّ ٛؾــسٗ ّبشا بربــص اىبػــ نٌْ ٍــ ٛ٢١لالاىــ٘ ّّئريــ٘
نعيـــاِ ا نـــا غ ـ ـ

( )1غْضٗ ا٤هعا

.50

اىبػـ ـ نٌْ ق ـــ ٙمؿـ ـ ٘ ّقيـــا ٛكدـــت ـــه ـــر
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 ٣أخــط ٚــصا ايعيــت ّاىبؿــ ٘ بش أٌ ايط بــ٘ ًب
ايْئريــ٘ أغــبال وا ّغــب و
بٓصا ٛاىبػ نـب مك ق ٘ ًب ىذْغَه ّاسبػس اي

ق َٔه .

مل ٓنْىــْا ٓكْ عــٌْ اييكــط ايػــطٓ ي٩غــ٣و ّظَــْض ىبــْٗ ضبنــس
ــال

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه زخــْل اييــاؽ نباقــاا ًب ا٨غــ٣و

غبداىُ ظتتَبحْلراحَِ ْٛل َرَّلوََّسْتت يِمْ ُ] (.)1

ايطالعـــ٘  :ظَـــْض اينطأٍـــ٘ ّايـــبغا ًب ىذـــْؽ ايـــصًٓ ذبـــصض هٓـــ٘

ايبدــد اىبػ ـ نـب م ـ ً بربــاشٍه أخــّ ٛ٣خاقــ٘ ي ْيــُ عــافب ات ا ْلرَ ا َلْل
َّٖبَ ؼتَءُلِْٝٚلرتظىََّهِها.)2( ]ْٙ
ٍّصِ ايبغها ٛق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :اييذــــطٗ مــــً ا٨ى ٔــــاز ٤هنــــاو ايكْهٔــــس لعــــس أٌ ْاض ــــْا
قبازٗ ا٤قياو .
اىٔاو  :ايبغا ي يبْٗ ّما ٓسؾح قيَا مً يعّو ا٨مام٘ .
اي ــاو  :ا ٨مكيــا قــً ايكػــ ٔه قبعريــعاا ايكيعٓــ ّاييبــْٗ مــ دب َٔــا
ي ع ــ ّاسبــْاؽ ٍّيــاي ؾــْاٍس قسٓــسٗ ًب لــسآاا ايكيعٓــ ًب منــ٘
ّاـــصا ًب اىبسٓيـــ٘ ّبهكريـــاج قـــسز مـــً أٍـــ اينكـــا

ّ

ٍـــه

ّٓ ال ــــُ ػــ ـ ٔه ّ كــــسٓ أ ــــْاج مــــً اييــــاؽ لايكيعٓــ ـ ّزخــــْ ه
ا٨غ٣و يبا ػبع ايصًٓ بمكيعْا قً اي ككسٓ لُ مً اي ٔ اييازض.
ّقــً بلــً قبــاؽ ــال ( ىبــا لعــد ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

نب ايْئـس لـً اىبغـ ٗ طٓؿـ وا ـال  :مـا ْيـٌْ ًب ٍـصا ايطاـ
لعهـــَه ٍ :ـــْ ؾـــاقط ّ ـــال لعهـــَه ٍ :ـــْ اـــاًٍ
مسعــت ــْل ؾــاقط ّمسعــت ــْل اينَيــ٘

( )1غْضٗ اييكط .3
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .118

ـال

ـــال ايْئـــس :

نــا ٍــْ م ــُ  .ــايْا  :نــا
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ــْل أىــت؟ ــال  :ي ــط غــاق٘ { ــه نــط ّ ــسض * ك ـ أــو ــسض }

( )1

بفب ْيُ  { :غدط ٓ ١ط }) (.)2
ضالعاو  :يػاٌ ايؿر ّايطٓ

ايصٖ ٓيال لُ اىبيا ٌْ .

خامػـ ـاو  :ايـــبغا ييكـــط اىبػـ ـ نـب ًب معـــاضي ا٨غـــ٣و بش ٓطاـــْ
ايـــصًٓ ذبـــصض آ٦ـــ٘ مـــً بربـــاشٍه ّئريـــ٘ ّخاقـــ٘ سبـــْل ايهـــطض
لاىبػــ ـ نـب ًب اىبعــــاضي يكــــسل آ٦ــــ٘ لايس٢يــــ٘ ايكهــــنئ٘ ق ــــ ٙظاــــط
اىبػـــ نـب قـــً بربـــاش ايـــصًٓ ؼبـــاضلْىَه خاقـــ٘ ّّئريـــ٘ مـــً لـــا
اّ٤يْٓ٘ اي العٔ٘ ّمذَْو اىبْا ٘ .
ّذبــصض آ٦ــ٘ اىبػــ نـب مــً ايــصًٓ ؽبــايالٌْ ايــصًٓ اذــطّا ٍ ٌ٤ــصِ
اىبدايال٘ ىْ نيطٓ يي

أخباض اىبػ نـب ّب ؿا ٛأغطاضٍه ي عسّ .

ايطالعـــ٘  :ذبـــصض آ٦ـــ٘ اىبػـ ـ نـب مـــً بربـــاش ايـــصًٓ هـــنط ـــْلَه
ي٩غــ٣و ايعــساّٗ ايؿــسٓسٗ ّايــبغا ايــس ـب يبــً ّقــذَه اا قــع

ّا ل ْيُ اإلُٚىَاىَّلرا تُْوِٓا.)3( ]ْٙ

ّمـــً أغـــطاض ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ أىَـــا مل نؿـــو هـــال
اىبيــا ـب ّخكــال ايــصًٓ اذــطّا ّهػــسٍه ّلغهــَه ي٩غــ٣و ب ٢لعــس
أٌ ل ـــ اىبػـــ نٌْ مطا ـــ

غـــامٔ٘ مـــً ا٨مبـــاٌ ّظَـــطا ق٣مـــاا

ّأمــــاضاا ايك ــــًْ ٚب غــــ َه ّأقنــــا ه ّميَــــا عاٍــــس ايكــــٗ٣
ائْمٔــ٘ ّا ٨كــسا ٛلطغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب اي ــْل
ّايعن .
ّهٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ مسىٔـــ٘ أٖ أىَـــا ىعيـــت لعـــس ا ريـــطٗ اييبْٓـــ٘ اىبباضاـــ٘
هٔـــد بؾـــكس ا٤شّ ٚايهـــطض ق ـــ ٙاىبػـ ـ نـب ّظهـــو ايـــصًٓ اذـــطّا

( )1غْضٗ اىبس ط .19-18
( )2ايسض اىبي ْض .134/10
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .119
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لـــازبْٔف اينـــب ٗ ي٩اَـــاظ ق ـــ ٙا٨غـــ٣و ئنـــٌْ ايـــصًٓ ؽبذـــٌْ ًب
قسّضٍه اينطِ ّايبغها ٛي نػ نـب ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :ايصًٓ اذطّا مً طٓـ ّما هْل من٘ مً اي ط. ٚ
اىٔــاو  :ايــصًٓ كــ اىبػــ نٌْ شَّٓــه ّأهبــاَٜه ًب معــاضي ا٨غــ٣و
اّ٤فب ز اقاو قً ا٨غ٣و .
اي ــاو  :ايــصًٓ لــصيْا ا٤مــْال ــسا ٛي٥غــط ٚمــً ــطٓـ ًب معطاــ٘
لسض .
ضالعاو  :اىبيا ٌْ ايصًٓ أظَطّا ا٨غ٣و اصلاو ّظّضاو .
خامػــاو  :ايــصًٓ سب َــه ايهــطض أٓــاو ايبع ــ٘ اييبْٓــ٘ يــٔؼ لػــب
ايبع ــ٘ لــ لػــب
ّايكيعٓـ ـ

هــط

ــطٓـ ّ ايــصًٓ اذــطّا ق ــ ٙا٨غــ٣و ّاييبــْٗ

نـ ـ ٣و هٔينـــا قـــازا ا ـــ٘ ألـــٕ غـــذٔاٌ أٓـــاو معطاـــ٘ لـــسض

غــاق٘ بفب منــ٘ ّاــاٌ قــسز ايع ـ ا ن ــ٘ لايبهــاٜ

َٔــا أيــو لع ـ مل

ـــْظ ايبهـــاّ ٜايكريـــاضاا ق ـــ ٙأٍ ـــَا لـ ـ بربـــص َا ـــطٓـ مّ١ىـــ٘
ي٩ىذــال ق ــ ٙازبــٔـ ايــصٖ ٓ ا ــ اىبػــ نـب ًب اىبعطاــ٘ اي٣ه ــ٘ ٍّــٕ
معطا٘ أهس .
ٍّـ ـ ٓغـــٔا ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ايـــصًٓ اذـــطّا ازبـــْا

ىعـــه ّ ٔـــُ

مػا: ٜ
اّ٤فب  :ز٢يـــ٘ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب مذَْمـــُ ق ـــ ٙشو ّ ـــْلٔذ ايـــصًٓ
اذطّا .
اي اىٔ٘  :ا م١مً ّم١مي٘ هري٘ ق  ٙايصًٓ اذطّا .
اي اي ٘  :ط ٔ

ايياؽ ّميَه ايصًٓ اذطّا لسخْل ا٨غ٣و .

ايطالعـــــ٘  :ظاـــــط ايـــــصًٓ اذـــــطّا قـــــً ايكعـــــسٖ ق ـــــ ٙا٨غـــــ٣و
ّاىبػ نـب.
اشبامػــ٘  :لٔــاٌ قصّلــ٘ ا٨مبــاٌ ّايذــْظ لاىبط بــ٘ ايػــامٔ٘ ّا٨اــطاو
مً قيس اا قع ّا .
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ايػازغـــ٘  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب ْاَْا اتاْٙلََُْا امَلراَٚا ا ٍل

راَْماَُ اجْلََِٖٗااََّا] ( )1بش ؽبطاــٌْ ي يــاؽ ليــسا ٛا٨مبــاٌ ّمــا ٔــُ مــً ايــسقْٗ
بفب ا ــــسّ ٚمــــً بقريــــاظ اي ــــطهٌ أٌ شاا ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ
َّٖتَااذََِٝلاََُٚااىَّلللل ] ط ٔــ

ََااااَلرت َُهَااااَل

ي يــاؽ لا٨غــ٣و ّؾــاٍس ق ــ ٙأٌ ا٨غــ٣و

مل ٓيكؿــط لايػــٔو بلبــا بىكؿــط لعقريــاظ اي ــطهٌ ّا نا ــُ ّمعاىٔــُ ايــا
ـــعٓح اسبـــْااع ايـــا ػبع ـــَا ا يالْا ٔـــت ّايـــصًٓ اذـــطّا لــــب اييـــاؽ
ّا٨مباٌ لاا ّاييبْٗ ّايكيعٓ .
ايػالع٘  :ىسا ٛا٨مباٌ ّا ٔ٘ مً ايبالاى٘ ايذاغسٗ مً ّاِْ :
أّ٢و  :ز٢يــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ق ــ ٙايذكــ ّايكنٔٔــع لـــب ايــصًٓ هميــْا
ّ

ٍه .
اىٔاو ً :ب ىسا ٛا٨مباٌ ينٔ٘ اغب ا سآ٘ ّايطؾاز .
اي ـاو  :ىــسا ٛا٨مبــاٌ زقــْٗ ي نػــ نـب ي ْ آــ٘ ّا٨هــساظ مــً ايــصًٓ

اذطّا ّاىبيا ـب ًب لا

ايْئري٘ ّما ٍْ أقه ميَا .

ضالعــاو ٓ :بعــد ىــسا ٛا٨مبــاٌ ايذــع ّائــ ؽ ًب ــْ
مــــً اي ــــط

ايــصًٓ اذــطّا

ّايــــسىْ مــــً قــــعاٜه اىبػــ ـ نـب أّ ا٨هانيــــ٘ قب اقــــسٍه

ايػامٔ٘ .
خامػــ ـاو ً :ب ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ قــــً ي نػــ ـ نـب قــــً ايــــصًٓ اذــــطّا
ايذاغـــ ـب ّأٍـــ ايهـــ٣ي٘ يس٢يكـــُ لايس٢يـــ٘ ايكهـــنئ٘ ق ـــ ٙاـــٌْ
اىبػــ نـب أمــ٘ عنــ لــاّ٤امط ايــا ىعيــت مــً قيــس اا ّدبكيــ
ىَـــ ٙقيـــُ غـــبداىُ
ُٚؼتَلَيت لوَََُّاىَّلَّٖٗ َ] (.)2

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .30

مــا

ـــال عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل تلَتاااِّْاٗاىَّلَّٖمرَاااَلرتػا اعََظَل
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ًّب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ ط ٔـ ـ

ي نػـ ـ نـب لاىبؿـــْضٗ ٔنـــا لٔـــيَه ّ ينٔـــ٘

م نـــ٘ ايكؿـــاّض ّايكـــساضؽ ًب أمـــْضٍه اشباقـــ٘ ّايعامـــ٘
وَرتْٚمُهُْٙلشُى َيلرَََُْهُ. )1( ]ْٙ

ـــال عـــافب

ًّب ايكؿـــاّض لــــب اىبػـ ـ نـب يـــ ٙقـــً بربـــاش ايـــصًٓ اذـــطّا ّئريـــ٘
ّ ــصا ل ــعّو باكيــا

بغــكب الاىَه ّبربــاشٍه خاقــ٘

ايكؿــاّض لـــب اىبػــ نـب ا٤مــط لــاىبعطّ

نــً مْانــٔ

ّاييَــٕ قــً اىبينــط ّاىبيااــاٗ

ل عّو ايػ٣م٘ ّايكْ ٕ مً ايبالاى٘ ايذاغسٗ .
ّ سٓط ا ٘ٓ٦أق ِ٣خبكْم مػ ي٘ ايبالاى٘ ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و ّ :أمط اىبػ نـب ؾْض ٚلٔيَه ًب بخكٔاض ايبالاى٘ .
اىٔـ ـاو ّ :أمـ ـ طٍه ؾـــْض ٚلٔـــيَه ي كعـــاٌّ ًب باكيـــا

ايبالاىـــ٘ ايـــا

هنط ايؿط ّايعساّٗ ه .
اي ــ ـاو ّ :أمــــط اىبػــ ـ نـب ؾــــْض ٚلٔــــيَه ي٩غــــكغيا ٛقــــً ايْئريــــ٘
ّاشباقـــ٘ يبـــً ٍـــه أزىـــ ٙمـــيَه ّٓ ٢ط ـــٌْ بفب ميـــعيكَه ّ آـــا َه
اسبنٔسٗ .
ضالعـ ـاو ّ :أمـــط اىبػـ ـ نـب ؾـــْض ٚلٔـــيَه ي كـــصا ّايكـــساضؽ ًب هٓـــ٘
ايبالاى٘ .
خامػـ ـاو ّ :أمـــط اىبػـ ـ نـب ؾـــْض ٚلٔـــيَه ًب ا٨مك ـــال ٤مـــط اا قـــع
ّا خبكْم ايبالاى٘ ّايْئري٘ .
غازغـــاو ّ :أمـــط اىبػـــ نـب ؾـــْض ٚلٔـــيَه

ٔعريـــع ايـــصًٓ اذـــطّا

ّاىبيـــا ٌْ قـــً كيـــكَه ّبٌ اـــاىْا ّئريـــ٘ ّلالاىـــ٘ ـــه ٍّـــْ مـــً
ا٨قريـــاظ ايغـ ـ ٖ ي ـــطهٌ

عيـــسما ـ ـ ٕ هٓـــ٘ ــ مط لؿـــٕ ٛـ ـ ٕ هٓـــاا

أخـــط ٚمـــسز وا ي نػـــ نـب ي٩مك ـــال ـــصا ا٤مـــط ٍّـــْمً مكـــازٓ
اي الــو ًب هٓــاا اي ــطهٌ ّقيــسما يــعل هٓــ٘ لــاييَٕ قــً ع ـ طبكــْم
ــ ٕ هٓــاا أخــط ٚؿــس قهــس اىبػــ نـب ًب ايعكــن٘ مــً ب ٔــاٌ ايذعــ
( )1غْضٗ ايؿْضٗ .38
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اىبيَــٕ قيــُ بفب ااىــ
ط ايْهٕ

ال عافب

مْنــْقٔ٘ ايػــي٘ اييبْٓــ٘ ًب اىب ــاو ل دــاظ أىَــا
وَََٚلاَتَْاْٙلَّٖمَسُىٔالظتخاذاو ُلوَََٚلٞتهََْاْٙللََْ ُلظتَٞتتهُىَّ] (.)1

غــالعاو  :أىــعل اا غــبداىُ هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ئنــٌْ أمــط اىبػ ـ نـب ؾــْضٚ
لٔيَه .
امي ـاو ٓ :ؿــنط اىبػ ـ نٌْ اا قــع ّا ـ ق ــ ٙىــعّل هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ّ٢
ٓػــكالٔ اييــاؽ بهكــا ٛايــيعه ايع ٔنــ٘ ايــا طؾــدت ق ــ ٙاىبػــ نـب
ّايياؽ ليعّل هٓ٘ ايبالاى٘ .
ّ ٢ؽبـــكل ٍـــصا ايعريـــع لاىبكـــازٓ ّاىبيـــا

ايـــا ـ ـ ٕ ي٥أـــال

اي٣ه ــ٘ مــً هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ل ـ ٓعريــعٌّ ًب لٔــاٌ ميا عَــا ًب ٍــصا ايعمــاٌ

ل دــاظ ْيــُ عــافب اااإلٖت اىْلْتااََٜلَّٖبَحْ امُل ِٚا ََّ ًَّلِٖٓتَِٗٛااَلِل

ّذبكن ـ ٍــصِ اىبيــا

َ رااااٍلٖتََيِاا ا َلَّٖبَحْاا امُلاتبْاا إتلرتْٜلَتَيتاا ا َلْتَِٗٛااااَلُل َرااااٍلوَٖتاا اىْلُائََااااَلراِٗ ِٛاا ا ِلَٚاا ا َ ًَّل]

( )2

ّاٍْاو:
اّ٤ل  :ميــا
اىبيا

هٓــ٘ ايبالاىــ٘ مــً ا نــاا اا ايــا  ٢يذــس ٍ ٌ٤ــصِ

مكك ٘ ّمكريسزٗ .
اي ــاىٕ  :هٓــ٘ ايبالاىــ٘ مــً ا نــاا اا أمــا ميــا

هٓــ٘ ايبالاىــ٘ َـْ مــً

ضؾداا ّ ْٔناا ا ناا اا .
اي ايد  :مْنْ ميا

ايبالاى٘ أمط مػك

ّايكــــدٔح ٍــــْ اي ــــاىٕ

نيــــا

ٍّْ ىعن٘ خاق٘ .

هٓــــ٘ ايبالاىــــ٘ مــــً ضؾــــداا

ّ ْٔنــاا اــ٣و اا ئنــٌْ مــً ا٨قريــاظ ًب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣أٌ ا نــاا
اا مــً اي٣مكيــإٍ ّاــصا مــا ٓسؾــح قــً ا ـ ا نــ٘ ميَــا ٓنــٌْ مــً
اي٣مكيـــإٍ

ـــاشا ااىـــت شاا اين نـــاا  ٢ػـــعَا مٔـــاِ ايبدـــاض مـــسزاو

ّهـــااو ّايـــا ٍـــٕ عبـــْ  ٣ـــ٘ أضلـــا اينـــطٗ ا٤ضنـــٔ٘ نٔـــو لاىبيـــا

( )1غْضٗ اسبؿط .7
( )2غْضٗ اينَو .109
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ايسىْٔٓـــ٘ ايع ٔنـــ٘ ينــ ا نـــ٘ ّهٓـــ٘ ميَـــا لا٨نـــا ٘ بفب ـــاىٌْ ٍّـــْ أٌ
اىبيــا
اىبيا

ا٦خطّٓــ٘ يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّأ طٍــا أنــعا

مهــاقذ٘ لاي ٔــاؽ بفب

ايسىْٔٓ٘ .
ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ صبــ ٞايبؿــاضٗ ًب يآــا اييَــٕ ّايعاــط قــً ع ـ

طبكْم .

ي ــس اعــ اا قــع اــ ي نػــ نـب ََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗااََّال] (ّ )1مــً

معــاىٕ اشبــطّج ًب اىب ــاو قريــع ايــصًٓ اذــطّا قــً اسبٔ ْيــ٘ زٌّ خــطّج
اىبػـ ـ نـب ي يـــاؽ لاينٔذٔـــ٘ ا٨مباىٔـــ٘ ايـــا ٓطٓـــسٍا اا قـــع ّاـ ـ

ـــه

ّي يــاؽ ريـــا ٛاييَـــٕ قـــً بربـــاش ّئريــ٘ اـــٔ ٣نـــٌْ ٍيـــاي مْاىــ ًب
خطّج اىبػ نـب اىبباضي ي ياؽ قبا ُٔ ع ٔه ؾعاٜط اا .
ًّب ا ٘ٓ٦ضهب٘ لاىبػ نـب ّايياؽ مً اَاا :
اّ٤فب ٔ :ــاو اىبػ ـ نـب لــا٤مط لــاىبعطّ

ّاييَــٕ قــً اىبينــط ًب لــا

ايبالاى٘ ّم سماا بخكٔاضٍا .
اي اىٔـــ٘  :زقـــْٗ اىبػـــ نـب ي عاـــط قـــً ايبالاىـــ٘ ايػـــّٔ ٘ٝيذهـــح
اىبيــــا ـب ايــــصًٓ ٓػــــعٌْ بفب لــــد ضّح ايؿــــر ّاي يــــْ ًب ىذــــْؽ
اىبػ نـب .
اي اي ـــ٘  :لعـــد ائـ ـ ؽ ًب ىذـــْؽ اىبيـــا ـب مـــً ايْقـــْل بفب مط بـــ٘
اىبػكؿاض ّايبالاى٘ قيس اىبػ نـب .
ايطالعــ٘  :زقـــْٗ ا ىبػــ نـب بفب ايذكــ ّايكنٔٔــع لــــب اييــاؽ ل دـــاظ
ا٨مبــاٌ ّقسمــُ

كــدٔح أٌ آ٦ــ٘ اــاٛا خبكــْم ايبالاىــ٘ ب ٢أىَــا

ذبصض اىبػ نـب مً اي اىبـب ّايذاغ ـب .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
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اشبامػـــ٘  :هـــد اىبػـــ نـب ق ـــ ٙا٨غـــكعاى٘ ًب أمـــْضٍه لاينكنـــاٌ
ّا٨هــــساظ ّايكْاــ ـ ق ــــ ٙاا ٍّــــْ مــــً مكــــازٓ

وََّسْتت عَُُِىَّلراَٖظَبْمالوََّٖظَ َ ِلوَ اٞهََلٖتٓتباوَ ٌل ا للَٗتًلَّٖختَشِعِنَ] (.)1

ْيــــُ عــــافب

ايػازغــــ٘  :لؿــــاضٗ اىبػــــ نـب لكــــْيٕ ؾــــ ٌّ١اسبنــــه ّايطٓاغــــ٘
ّايّْ ٘ٓ٢أمْض ايكرياضٗ يبا ٓػك عو ا٨غكؿاضٗ ّايْئري٘ .
ايػــــالع٘  :ينٔــــ٘ م نــــ٘ اييكــــح قيــــس اىبػــ ـ نـب  ٌ٤شو ايبالاىــــ٘
ايػ ًٔ ٘ٝب هٓ٘ ايبدد لػب

غطٓط َه ّ بح أ عا ه .

اي اميــ٘  :ايبؿــاضٗ لا٨قاىــ٘ ّاىبــسز مــً قيــس اا ًب مــْانيً اىبؿــْضٗ
ٍّــ مبنـــً اي ـــْل أٌ اــ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ لالاىـــ٘

ّايـــطأٖ ايػـــسٓس

مسآّـــ٘ ي نػـ ـ نـب ازبـــْا
مْغ ٙلَاضٌّ ّظٓطاو

ىعـــه ي ـــس أىعـــه اا قـــع ّاـ ـ ق ـــٙ

ال عافب سَََشُ للَؼا َِتلراِّتََُِّ] (. )2

ّ ــس أىعــه اا ق ــ ٙاىبػــ نـب لــ ٌ اعــ اــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ؿــس
قهـــسٍه ّ ـــي

ـــه زضّ

ا سآـــ٘ ّايكـــ٣ح ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ه ـ اا قــع ّا ـ لــكَ ّ٣ه صبــكنعـب ّمكذــط ـب ا ـ ٓــْو ي ْيــُ عــافب
َّهْ ا ِٞتَلَّٖظ امََّؽتلَُّٖٛتْ اتتَُُِٙل](ّ )3مــً ّاــِْ ٍــصا ايكــطا ايكيــعِ قــً بربــاش

ايبالاى٘ ايػٔ. ٘ٝ
ّانـــا ذهـ ـ اا قـــع ّاـ ـ ّأخـــا اىبٜ٣نـــ٘ قـــً بربـــاش ا٨ىػـــاٌ
خ ٔذــ٘ ًب ا٤ض

ّأاـــالَه ق ـــ ٙبغــكذَامَه ّبٌ ّضز لكـــٔغ٘ ا٨ىنـــاض

ــاٌ اا قــع ّا ـ ػبٔ ـ

( )1غْضٗ اي طٗ .45
( )2غْضٗ اي كل .35
( )3غْضٗ ايذاذب٘ .6

ق ــ ٙأغــ ٘ ٝاىبػ ـ نـب ّ

ٍــه ايــا كْاــُ
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بفب ايــــي

ضبنــــس قــ ـ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّ غــ ـ ه انــــا ًب ْيــــُ عــــافب

َتِّْتٖاىٞتَّل ََٚتَّلراحِٕلٖتهُْٙلاإلراحِٕلٖتٓاْٙلَّٖـُبََلُ.)1( ]...

يبٔــاٌ مكــازٓ اي الــو لايعبــاز لبع ــ٘ ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــُ ّغ ـ ه بش اع ـ اا قــع ّا ـ اىبػ ـ نـب ٓط ــٌْ بفب مط بــ٘ ايػــ١ال
قــً أمـــْض زٓــيَه ّٓكذهــ اا قـــع ّاــ ّػبٔـــبَه قبــا ٓنـــٌْ ىعنـــ٘
ق ـــ ٙأٍـــ ا٤ض
ّىــعّل ازبــْا
مً ا٤ض
ٍّــ

نبٔعـــاو ّبفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ئنـــٌْ شاا ايػـــ١ال
مــً قيــس اا قــع ّاــ مــً أغــبا

بغكٝكــال ايذػــاز

.
يدكــط أغــ ٘ ٝاىبػــ نـب لآٓــاا ايػــ١ال ٍــصِ ازبــْا

نــً آ٦ــاا مــا اــاٌ غــب

٢

ييعّ ــا غــ١ا٢و مــً اىبػــ نـب أّ بهكريااــاو

أّ اــس٢و غــْاّ ٛضز شاــط ٍــصِ ايػــب

ًب ق ــْو ايكذػــ

أّ أخبــاض

ايػي٘ اييبْٓ٘ .
ّاـــاٛا هٓـــ٘ ايبدـــد يكدـــْل زٌّ هـــسّن كيـــ٘ لــــب اىبػـــ نـب
ّكبيــ مـــً ايػـــ١ال اىبسؾـــح قــً اشبـــ٣

ّمـــً ز٢٢ا هٓـــ٘ ايبدـــد

أمْض :
اّ٤ل  :ـــصا اىبػـــ نـب لاض ـــاَٜه بفب مطا ـــ

ا٨مبـــاٌ ّ ذهـــ

اا قــع ّاــ لاي يــاّ ٛازبــعا ٛق ــ ٙىٔ ــَه ٍــصِ اىبط بــ٘ لكْاــُ اّ٤امــط
ّاييْإٍ ه نبٔعاو ّلػيدٔ٘ ا٨مباٌ .
اي ــاىٕ  :لعــد ايػــنٔي٘ ًب ىذــْؽ اىبػــ نـب لــ ىَه هكــ ٙيــْ بربــصّا
لالاىــ٘ ّّئريــ٘ هــنط اسبػــس ّايبغهــا ٛــه ـ ىَه يــً ٓغــازضّا مطا ـ
ا٨مبــاٌ  ٌ٤آ٦ــ٘ ؿــَس ــه لئــ قــٔغ٘ ا٨مبــاٌ ّ ٌ٤هٓــاا اي ــطهٌ
لا ٔــ٘ هــ٘ نيطٓــ٘ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ــاٌ هنــه ا٨مبــاٌ ٓكغؿــ ٙاىبػــ نـب

( )1غْضٗ ايكْل٘ .4

معامل ا٨مباٌ  /ج 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 109

ّاىبػ ـ ناا أمــ٘ ّأ ــطازاو ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍل

راَْماَُجْ] (. )1
اي ايـــد  :مكـــاهب٘ اسبـــصض ّاسبٔالـــ٘ ي نػـــ نـب ًب هٔـــا َه ايعامـــ٘
ّأمْض ايس ا ّايػٔاغ٘ ّا ٨ككاز .
ايطال ـ  :ايبؿــاضٗ ي نػ ـ نـب لئ ـ اىبطا ـ
لايك ٔــس لــاييَٕ ايــْاضز ًب آ٦ــ٘ لعاكيــا

ايعائــ٘ ًب غ ـ ه ايك ــْٚ

بربــاش ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب

ّئري٘ ّلالاى٘ ّخاق٘ .
ي ـــس ذهـ ـ اا قـــع ّاـ ـ لـــا٤مط ّاييَـــٕ ي يـــاؽ قامـــ٘
ّضز ْيــُ عــافب ًب ا٤مــط ّايْاــْ
 ِٚاْٝلٞتي ا تلوََّحِ ا َ ٍل]

( )2

نـ ـ ٣و

َََرتَهَااَلَََّٖااََُّلََُّا اىَّل َرَٓا اْٙلَّٖ اذٌِلََٗتُتٓا اْٙل

يبٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ انــا أٌ أق ـ اييــاؽ مــً ىذــؼ

ّاهــسٗ اــاٛا لــاييذذ مــً ضّح اا قــع ّاــ ًب هزو نــصا ٢لــس ّاٌ
ٓكدس ّٓكؿالُ ايياؽ ًب ايعبْزٓ٘ ا قع ّا .
انـــا ذهـــ اا قـــع ّاـــ ل كْأـــُ ا٤مـــط ّاييَـــٕ بفب اىبػـــ نـب
ّاىبػـ ـ ناا ق ـــ ٙعبـــْ اشبكـــْم ئنـــٌْ لٔـــيَه ّلــــب اييـــاؽ ًب لـــا
ــٕ ا٤مــط ّاييَــٕ مــً قيــس اا قنــْو ّخكــْم مال ـ

نــا ٓك ــاِ

ٔؿــن َه مــا ٓ ـ ٕ ي يــاؽ نبٔع ـاو

ــه ؽبككــٌْ

اىبػ ـ نٌْ ٍــْ ا٤قــه
ل ّامط ّىْإٍ خاق٘ .

ّاا قـــع ّاــ ٍـــْ َّٖت تَِاااٍللَااْٝلَّٖعَااَٖتِٛنَ] ( ّ )3ــ ضبكـــاج

ي دٜ٣ــ مال ــاو ّينيـــُ غــبداىُ ٓيــعل ا٤مـــط ّاييَــٕ ضهبــ٘ لاييـــاؽ
ّاشب ٜ٣ا َا .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ اييػا.1 ٛ
( )3غْضٗ ايعينبْا .6
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ٔعنــ اييــاؽ قامــ٘ ّاىبػــ نٌْ خاقــ٘ قبــا ٓــ مط لــُ اا قــع ّاــ
كػــكسٓه اسبٔــاٗ هٔــاٗ اييــاؽ ّايناٜيــاا ٍّــْ مــً مكــازٓ

عافب وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا ل َحْ َٛلِٖٗعََٖتِٛنَ](.)1

ْيــُ

ّمل ٓـــطز يذـ ـ ايبالاىـــ٘ ًب اي ـــطهٌ بً ٢ب ٍـــصِ آ٦ـــ٘ ّىعـــت ايبالاىـــ٘
قـــٌْ ي نػـ ـ نـب ق ـــ ٙبغكدهـــاض اييَـــٕ ًب اـ ـ مياغـــب٘  ٌ٤معاىَٔـــا
ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :بلاه٘ ايػط ي بالاى٘ .
اي اىٕ  :ا٨ني ٣ق  ٙا٤مْض اشباق٘ .
اي ايد  :اؿو ا٤غطاض ي بالاى٘ .
ايطالــــ  :هكــــ ٙبشا مل ٓــــكه بخبــــاض ايبالاىــــ٘ ّاشباقــــ٘ لا٤غــــطاض
ّاييْآــا اىَــا ػــكالٔ ايْقــْل بئَــا يعــسو ّاــْز هــااع أّ لــطظر
ٓذكــ لٔيَنــا ّلـــب اَــ٘ اي ــطاض ٍّــ
ايــصٖ بربــصٍه ّئريــ٘ مــً اىبــ١ميـب ازبــْا

نكؿــو ايبالاىــ٘ أغــطاض ــ
ىعــه يــصا ــاٌ اييَــٕ قــً

اع ـ ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب خاقــ٘ ّّئريــ٘ ضهبــ٘ لاىبػ ـ نـب ّزقــْٗ
ــه ي٥يذــ٘ ّايكعــاٌّ ّ ــس ــاو ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغـ ه لاىب١اخــاٗ لـــب ايكــدال٘ ئنــٌْ مــً ميــا

ٍــصِ اىب١اخــاٗ ايكــْ ٕ

مً لالاى٘ ايػْ.ٛ
يــصا شاــطا آ٦ــ٘ ايهــطض ايعــاو ايــصٖ ٓكع ـ
ًب ــــْلَه مــــط

بخكٔــاض اينذــاض ّايــصًٓ

لالاىــ ـ ٘ ّّئريــــ٘ ل ْيــــُ عــــافب

تلََااااِّٖاىٞتٓاْٙلََبَااااَ ]

( )2

ّ سٓط ا ٘ٓ٦ل داظ ايكدكٔل ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ٢كدــصّا لالاىــ٘ مــً زّىنــه ٓ ٢ــ يٌْ
بخْاىنه ب ٢خبا٢و.

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .118
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اي ــــاىٕ  ٢ :كدــــصّا لالاىــــ٘ مــــً زّىنــــه ّزّا مــــا قيــــت ّؾــ ـ ٕ
بخْاىنه مً اىب١ميـب .
اي ايــد  ٢ :كدــصّا لالاىــ٘ مــً زّىنــه ــس لــسا ايبغهــا ٛي٩غــ٣و
مً أ ْاٍَه .
ايطالـــ  ٢ :كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه ـــس لـــسا ايبغهـــا ٛمـــً
أ ْاٍَه ٨خْاىنه .
اشبـــامؼ  ٢ :كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه مـــا ربذـــٕ قـــسّضٍه مـــً
اىبنط ّاينٔس أاا مً ايبغها. ٛ
انـــا كْاـــُ آ٦ـــ٘ اينطمبـــ٘ بفب اىبػـ ـ ه لكـــٔغ٘ ا٨ىذـــطاز ّٓنـــٌْ
ــسٓطٍا م ــ ايْاــِْ أقــ ِ٣م ــ ٓ :ــا أَٓــا ايــصٖ أمــً  ٢كدــص لالاىــ٘
مً زّىنه  ٓ ٢يْا أخْاىر ب ٢خب٣و .
ّاـــا ٛشاـــط آ٦ـــاا ًب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ لكـــٔغ٘ ازبنـــ

اتااا ْلرََََُاااَلٖتٓااااْٙل

ََََِّلِ](ّ ُٔ ّ )1اِْ :
اّ٤ل  :اىبطاز هٓاا اي طهٌ .
اي اىٕ  :بضازٗ آ٦اا اينْىٔ٘ ّهٓاا اي طهٌ .
اي ايد  :اىب كْز مهامـب هٓ٘ ايبالاى٘ ىذػَا مً اَاا :
اّ٤فب  :ىسا ٛا٨مباٌ هٓ٘ .
اي اىٔــ٘  :اييَــٕ قــً بربــاش اىبػ ـ نـب لالاىــ٘ أزىــ ٙمــيَه هٓــ٘ ّ ٓ ٢ــسض
ق ـــٍ ٙـــصا اييَـــٕ ب ٢اا قـــع ّاـــ

ّٓ ٢ػـــكالٔ اىبػـــ نٌْ ايك ٔـــس

ل هنامُ ب ٢قيسما ٓيعل مً قيس اا .
اي اي ــ٘  :مــً آ٦ــاا مــا ٓسؾــح قــً ايعنـ قبهــامـب هٓــ٘ ايبدــد مــً
اىبيا

ّما دب بُ ايغذ ٘ قيَا مً ايهطض .
ايطالعــ٘  :اؿــو ــبح غــطٓطٗ ايــصًٓ اذــطّا مــً ق ــه ايغٔ ـ

ٓع نُ ب ٢اا قع ّا
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .118

كذه لاخباض اىبػ نـب قيُ .

ايــصٖ ٢
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اشبامػـــ٘  :هـــح اينذـــاض ّاىبيـــا ـب ايـــصٓ ً ـــس ٓكدـــصٍه اىبػــ نٌْ
ّئريــ٘ لكــسّض ايبغهــاّ ٛاينــطِ ي نػ ـ نـب ق ــ ٙأيػــيكَه
وَٖتتتعْماظتََهُْٙلظٍِلٖتحْٝالَُّٖتىْٔا].

ــال عــافب

ّقً ا٨ماو ق ٕ ق ُٔ ايػ٣و ( اىبط ٛطببْ ٛذبت يػاىُ) (.)1
ّٓــسل اييَــٕ قــً بربــاش لالاىــ٘ مــً ـ اىبػ ـ نـب يبــً ٓكنيــٌْ ا٤شٚ
ّايهطض ي نػ نـب ّ
اّ٤ل ّ :اْ

مذَْو اىبدايذ٘ ق  ٙأمْض :

برباش لالاى٘ مً ايصًٓ هميْا .

اي اىٕ  :بلاه٘ برباش لالاى٘ يبً ٓطاٌْ اشب ّايك٣ح ي نػ نـب.
اي ايــد  :اي ــسض اىبكــٔ ً ٍــْ ىَــٕ اىبػــ نـب قــً بربــاش لالاىــ٘ هــنط
ايعــساّٗ ــه ّ ــال ازبنَــْض ل ـ ٌ مذَــْو اىبدايذــ٘ أّ دــْ ٚاشبالــا
زئـ ـ ؾـــطقٕ ّخـــايو ا٤هيـــا
مػ ي٘ ا هننَا اشبام

ّينيـــُ يـــٔؼ اقـــسٗ ا ٔـــ٘

نـ ـ

ٔننً أٌ ٓ ال لايكذكٔ .

ٍّــ مــً مْنــْقٔ٘ ييــسا ٛا٨مبــاٌ ًب اىب ــاو ازبــْا

ىعــه ٌ٤

قــٔغ٘ ا٨مبــاٌ لــطظر زٌّ ا٨مكيــا قــً ا٨مك ــال ي يَــٕ قــً بربــاش لالاىــ٘
نــ٣ي٘ ايــْاضز ًب هٓــ٘ ايبدــد ّا ـ ٌ آ٦ــ٘ ــْل ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا
يـــً كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه ٓ ٢ــ يْىنه خبـــا٢و خاقـــ٘ ّأٌ قـــذ٘
ا٨مبـــاٌ يذـــٕ هـــال اشببـــال ّايذػـــاز قيـــس اىبػـ ـ نـب

ٔنـــٌْ بخكٔـــاض

ايْئري٘ ايهاي٘ ّأ طٍا ّنطضٍا غايب٘ لاىكذا ٛاىبْنْ .
ّ ــــبـب آ٦ــــ٘ لايس٢يــــ٘ ايكهــــنئ٘ ؾــــسٗ قــــساّٗ ايــــصًٓ اذــــطّا
ي نػ نـب.
قىنههت اؼهه ى

َََ ترَهَااَلَّٖاا ِذََٝلا ََُٚااىَّل تلَتااِّ اْ اٗىَّلَّٖمرَااَلرتػااعََظَل ُٚؼتااَ َل تي ل َوََُّاااىَّلَّٖٗاا َل

ٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى.)2( ]َٜ

( )1ذػ ايطاظٖ .399/10
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .130
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لــــب مْنـــْ هٓـــ٘ اييـــسا ٛايػـــال ٘ َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل تلَتتخِا اذاوَّلراـتَٞتا ا ل
ِٚا اْٝل ُوِٓٞاا اْٙل تلََاااِّٖاىٞتٓاْٙلََبَاااَ لّ )1( ].....هٓـــ٘ ايبدـــد قنـــْو ّخكـــْم
مً ّاُ نازٗ ا٨يك ا ٛمً اَاا :
اّ٤فب ْ :اـــُ اييـــسا ٛيعنـــْو اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا

ـــٔؼ مـــً

بغــك ياً ٛب اىب ــاو ّ ٔــُ ز٢يــ٘ ق ــ ٙأٌ ق ــْو اي ــطهٌ ــْل ّأقــه مــً
اي ْاقـــس ايذ ػـــذٔ٘ م ـ ـ  :مـــا مـــً قـــاو ب ّ ٢ـــس خـ ـلٯ
بغـــك ياً ٛب ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ

ـــٔؼ مـــً

ـــاٌ ـــت ٓ ـ ـ ٍـــصا ا٨غـــك يا ٛق ـــ ٙعبـــْ

ا٨ىالبــال يْاــْز ؾــالط مــً اىبػ ـ نـب ــطاّ ٛقــااعًٓ قــً ا ٨ــطا
ّازبْا

مً ّاِْ :

أّ٢و  :اىبساض ق  ٙقنْو اييساً ٛب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اىٔ ـاو  :ؿــطٓو اىبػ ـ نـب ليــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ا ـ هٓــ٘ مــً آ٦ــاا ايــا
شاـط َٔـا ّ طؾـح دب ٔـاا قنْمـاا اييــسا ٛق ـ ٙآ٦ـاا ايـا لعـس ٍــصا
اييسا ٛغْا ٛل غ٘ ايعالو أّ ل اٍط اىبْنْ ّاسبنه .
اي ـاو  :مــً ٓنــٌْ ـ او مــً اىبػ ـ نـب ــس ٓكــبح ئ ـاو ًب أٓــاو أخــطٚ
مـــً هٔا ـــُ ٍّـــْ ايـــصٖ ٓـــسل ق ٔـــُ مهـــنٌْ اييـــساّ ٛاسبنـــه ًب هٓـــ٘
ايبدد ًّب ايكيعٓ

اْٜل َٓاىٞاىَّلظاُتمََّءَلَُ َِهاْٙلَّٖٗ ُلِْٝٚلظتؼِٗ ِ.)2( ]..

ضالعاو  :بضازٗ معط ٘ اىبػ ه ي دنه ايكن ٔذٕ ايصٖ ػب
خامػــاو  :قــعو اىبػــ ه ايذ ــ ق ــ ٙباكيــا
مــال ًّب ٍــصا ايعــعو أاــط ّ ــْا
اىبػ ـ نـب ل ـ ٌ ٓ ـ ٕ اي ــْا
ازض ق ُٔ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .118
( )2غْضٗ اييْض .32

ق ُٔ .

أاــ ايطلــا بشا قــاض شا

يبٔــاٌ هــ اا قــع ّاــ ق ــٙ

ي نػ ـ ه ق ــ ٙايئــ٘ ّايعــعو ًب مْنــْ

ـ
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اي اىٔــ٘  :صبــ ٞقــٔغ٘ اييَــٕ ًب اــ مــً آ٦ــكـب بش يَــ ٙهٓــ٘ ا٨مبــاٌ
ايػــال ٘ اىبػــ نـب قــً بربــاش ّئريــ٘ ّلالاىــ٘ يبــً ٍــه أزىــ ٙمــيَه مط بــ٘
ّٓ ٢طاــْ ــه اشبــ
ق ـــ ٙاي ـــط

ّ يَــ ٙهٓــ٘ ايبدــد قــً أخــص ايذاٜــسٗ ايطلْٓــ٘

يبٔـــاٌ ـــاىٌْ ٍّـــْ ؾـ ـسٯ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّىـــسا ٛا٨مبـــاٌ

قهس اىبػ نـب ي عن ل هناو ّغيً اي طهٌ .
اي اي ــــ٘  :بلكــــسا ٛاــ ـ مــــً آ٦ــــكـب ليــــسا ٛا٨مبــــاٌ ّ ٔــــُ زقــــْٗ
ي نػ نـب ي كسلط ًب ّاِْ ا٨يك ا ٛلٔيَنا .
ي ــس هــصضا هٓــ٘ ا٨مبــاٌ ايػــال ٘ اىبػ ـ نـب قــً بربــاش لالاىــ٘ ّّئريــ٘
مــــً زّىَــــه ٓػــــعٌْ ي٩نــــطاض لاىبػـــ نـب ّ ٓ ٢كــــطٌّ ًب بزخــــال
ايذكيــ٘ لـــب اىبػــ نـب أّ اع ــَه ٓذع ــٌْ ــ اىبٜ٣ــه يبــا ٓػــب

ا٤شٚ

ّايهٔ قيسٍه .
ّا٤يــــ : ١ايك كـــ أٖ أٌ ٍــــصِ ايبالاىــــ٘  ٢كــــط ًب اعـــ أمــــْض
اىبػـــ نـب ًب هـــال بخـــك٣ل ئ َـــط ق ـــ ٙاىبػـــ نـب ا٨اَـــاز ّايكعـــ
ايؿـــسٓس ٍّـــْ معيـــ ٙا يعيـــت ّ ٔـــ أٌ معيـــ( ٙاشببـــال ايذػـــاز)

( )1

ّينً ظاٍط ا ٘ٓ٦بضازٗ ا٤قه مً ايذػاز .
ٔؿـــن بى بـــا

ايـــيذؼ ّاىبٔـــ قـــً اي ـــْل ايػـــسٓس ّايذعـــ

ايكــدٔح مــ ا ــطٗ ازبــسال ّاشبــ٣

غــْاً ٛب ايعــعو ق ــ ٙايذعــ أّ

قيــس بغكدهــاض مــا مهــ ٙميــُ ٍّــ مــً معــاىٕ اشببــال ايــصٖ ٓــ ٕ
لػب

ايبالاى ٘ ايذاغسٗ ايػعٕ ىبٔ اىبػ ه ٤ا اىبال ايطلْٖ .
ازبــْا

ىعــه بش ــْو ٍــصِ ايبالاىــ٘ لايس ٔــ

لايطلــا اْىــُ ضحبــ وا

غــَ٣و مهــنْىاو ّمل ٓــكه ب ٢لايسانــٕ ّ عٓٔيــُ ّبزقــا ٛأٌ ٔــُ هــاٛ٭
سباا٘ ا كاج انا ًب اي ط

ايطلْٖ .

( )1ايكػَٔ يع ْو ايكيعٓ .212/1
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ّ ـــس ٓـــ١زٖ أاـــ مـــال ايطلـــا بفب اشببـــال ّمـــً معـــاىٕ اشببـــال
(ايــًٍْ ايــُ ألــْ قبٔــسٗ ّاشببــال  :زآ ٛكــٔ

ا٨ىػــاٌ ػــسخٕ معــُ

مذاق ُ ) (. )1
ّّ عـــت ٤هـــس ق نـــا ٛايكذػـ ـ ظيـــ٘ ـــه ًب هٓـــ٘ اييـــسا ٛايػـــال ٘
لك ــسٓه مــً زّىنــه] بش ــال  ( :ــال غــٔبُْٓ  :بىَــه ٓ ــسمٌْ اٍ٤ــه
ّايـصٖ ٍــه لؿـ ىُ أقـ

ٍَّيــا يــٔؼ اىب كــْز اربـاش ايبالاىــ٘ بلبـا اىب كــْز

أٌ ٓكدــص مــيَه لالاىــ٘ نــاٌ ْيــُ  ٢ :كدــصّا مــً زّىنــه لالاىــ٘ أ ــْٚ
ًب ب ازٗ اىب كْز) (ّ . )2اي اٍط أىُ مً اييػار .
ايطالعــ٘  :ــسل ا ـ مــً آ٦ــكـب ق ــ ٙهــال ايعــع ّاىبيعــ٘ ّايػــع٘ ايــا
ٓب غَـــا اىبػـ ـ نٌْ حبٔـــد ٓكـ ـ ٌّ ًب هـــال بربـــاش اىبؿـــْضٗ ًب ايعنـ ـ
ّايْئريــ٘ ايــا ؽب ككــٌْ لَــا ٨لاهــ٘ اييْآــا ّايعــعاٜه ّبغــك طا ٛاسبــال
ّاـــصا لاييػـــب٘ ٓ٦ـــ٘ هطمـــ٘ ايطلـــا َـــٕ لؿـــاضٗ ايػـــع٘ ّايغيـــ ٙقيـــس
اىبػ ـ نـب حبٔــد ٓكــبدٌْ ــازضًٓ ق ــ ٙا ٨ــطا

ٔنــا لٔــيَه ّب ــطا

ٍه.
ّأمــا مــازٗ ا ٨ــسال لـــب هٓــ٘ ايبدــد ّهٓــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ايػــال ٘
نً اَاا :
اّ٤فب  :ذبــصض آ٦ــ٘ ايػــال ٘ اىبػــ نـب مــً بخكٔــاض اىبيــا

ّايذاغــ

ّاينــــا ط ّئريــــ٘ ــــه لٔينــــا كهــــنً هٓــــ٘ ايبدــــد هطمــــ٘ ايطلــــا ًب
اىبعام٣ا .
اي اىٔـــ٘  :ــــبـب هٓـــ٘ ايبدــــد قــــذاا ايـــصًٓ ٓهــــنطٌّ ي نػـــ نـب
ايعـــساّٗ اشبذٔـــ٘ ّ يَـــ ٙقـــً قـــ ّض َه لالاىـــ٘ ّّئريـــ٘ أمـــا هٓـــ٘
ايبدد عىَا كبي اىبػ ن ـب مً أا اىبال اسبطاو .

( )1نبَطٗ اي غ٘ .124/1
( )2ذػ ايطاظٖ .360/4
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اي اي ــ٘  :لـــب آ٦ــكـب قنــْو ّخكــْم مال ــ ًب ا٤مــط اىبيَــٕ قيــُ
بش أٌ ايبالاىــ٘ ايذاغــسٗ طٯ ــ

لــاسبطاو ّاي بــٔح ّ ــسقْ بفب اىبنــطِّ

أمــا هٓــ٘ ايبدــد عىَــا كهــنً هطمــ٘ ايطلــا ايــصٖ ٍــْ مــً اسبــطاو ايــصٖ
 ٢كبكي ايبالاى٘ ايذاغسٗ مً ايسقْٗ بئُ .
ايطالعــ٘ ٓ :كع ــ مْنــْ هٓــ٘ ايبدــد لاىبــال ّاىبناغــ

ّلٔــاٌ مــا

ٍــْ هــطاو ميَــا يكــسل آ٦ــ٘ لايس٢يــ٘ ايكهــنئ٘ ق ــ ٙػــٔه اىبعــام٣ا
ّاىبناغ

بفب ما ٍْ ه٣ل ّما ٍْ هطاو.

اشبامػــ٘  :هــنيت هٓــ٘ ايبدــد بفب ااىــ

اييَــٕ ا٤مــط لك ــْ ٚاا

عـــافب وَََُّاا اىَّلَّٖٗا ا َ ] ٍّـ ـ ٓؿـــن ا٤مـــط لـــايك ْ ٚآ٦ـــ٘ ايػـــال ٘ أو أٌ
مْنْقُ خام لآٓ٘ ايبدد ازبْا

ٍْ اّ٤ل .

ئنٌْ سٓط ا ٘ٓ٦ايػال ٘ ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا أ ْا اا .
اي ــاىٕ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ٢كدــصّا لالاىــ٘ مــً زّىنــه ّأ ــْا
اا ) ئنٌْ مً معاىٕ ايك ًْ ٚب اىب او برباش اىب١ميـب أّئا. ٛ
اي ايـــد  ٢ :كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه ٓ ٢ـ ـ يْىنه خبـــا٢و ـ ـ ْا
اا.
ايطال  ٢ :كدصّا لالاى٘ مً زّىنه ّزّا ما قيكه ا ْا اا .
اشبـــامؼ  ٢ :كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه ـــس لـــسا ايبغهـــا ٛمـــً
أ ْاٍَه .
ايػازغــ٘  ٢ :كدــصّا لالاىــ٘ مــً زّىنــه مــا ربذــٕ قــسّضاه أاــا
مً ايبغها ٛينه ّايا

َط مً أ ْاٍَه ا ْا اا .

ايػـــالع٘  :ـــس لٔيـــا ينـــه آ٦ـــاا ـــا ْا اا ) يبٔـــاٌ ـــاىٌْ مـــً
اَاا:
اّ٤فب  :دب ـــٕ ّ أـــس هـ ـ اا قـــع ّاـ ـ ق ـــ ٙاىبػـ ـ نـب لبٔـــاٌ
آ٦اا ه .
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اي اىٔـــ٘  :اىب٣ظمـــ٘ لــــب ل ـــْا مط بـــ٘ ايك ـــْ ّ ٚـــٕ لٔـــاٌ آ٦ـــاا
ّ

اي ٔاؽ ا ٨ساىٕ:
اينآ : ٚيعل لٔاٌ آ٦اا ي نك ـب .
ايكغط : ٚاىبػ نٌْ مك ٌْ .
اييكٔري٘ ٓ :يعل لٔاٌ آ٦اا ي نػ نـب .
اي اي ــ٘  :مــً لٔــاٌ آ٦ــاا ا٤مــط لك ــْ ٚاا ّاشبؿــٔ٘ ميــُ

لوََت ا َوَ ُوَّل

ظتإاَٜلََُْمَلَّٖ ََّ ِلَّٖتُىَيلوَََُّاىٍِٞلَََراوٍِْٖلَّألتٖبََ ا](.)1
اي اميـــ٘  :ا ـــْا اا بٌ ايـــكه ع ـــٌْ ) يبٔـــاٌ أٌ ايك ـــْ ٚمكـــاهب٘
يع ـ

ّنــطٗ مــً نــاضِ يــصا هٔينــا أخــا اا قــع ّا ـ اىبٜ٣نــ٘ ل ىــُ

ػبعــ هزو خ ٔذــ٘ ًب ا٤ض

بهكريــْا ّبغــكذَنْا قــً مْنــْ اشب ٣ــ٘

م أٌ ا٨ىػاٌ َُيتِ ُلظُِهََلو َتْيُِّلَّٖ ََٚءَ]
ّٓكعـــاض

( . )2

ٍـــصا ايذػـــاز مـــ معـــاىٕ اشب ٣ـــ٘ ّٓكيـــا ا معَـــا

دؿـــٕ اىبٜ٣نـــ٘ أٌ ي الـــ ٍـــصِ اشب ٣ـــ٘ لايذػـــاز ّأٌ  ٢كـــ بفب
أٓــاو لع ــ٘ ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّىؿــط مذــأٍه ا٨مبــاٌ

ّاي هــــا ٛق ــــ ٙقبــــازٗ ا ّ٤ــــاٌ ّّاــــْز ّزقــــْ ٚايالْا ٔــــت

ئنــٌْ مــً معــاىٕ ْيــُ عــافب رتَتَْ عَ إالظُِهَااَل َٚاْٝلَُيتِ ا ُلظُِهَااَلو َتْ ايُِّلَّٖ ا ََٚءَل]
( )3ضاـــا ٛاىبٜ٣نـــ٘ بغـــكسام٘ اسبٔـــاٗ ّقـــسو م١اخـــصٗ اا اييـــاؽ ق ـــٙ
ػــازٍه بفب هـــب لع ــ٘ ايــي
اي طهٌ .

( )1غْضٗ ايب طٗ .197
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
( )3غْضٗ ايب طٗ .30

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّىــعّل
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ًّب ايكيعٓ ـ

وَٖت اىْلَُؤَََِّ اذالَّٖٗ ا ُلَََّٖااَََّلراواِٗٛها اْٙلَٚااَلَت امَِتلل لَٗتُْهَااَل ِٚاْٝل ََّرَ ا ٍلوَٖتِٓ اْٝل

َُاا اؤََمُهُْٙل اٖتااااًلرتَُاا إتلُٚتَاا اًًّٛل]
أاــا

( )1

ّمــــً ا٨قريــــاظ أٌ اا قــــع ّاــــ

اىبٜ٣نــ٘ ّض ٯز ق ــَٔه قبــا ٔــُ ب امــ٘ اسبريــ٘ ق ــَٔه ل ْيــُ عــافب

اِّٞاااٍلرتلْٗتااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااى]َٜ

ًب ا٤ض
ا٤ض

( )2

ّمـــً ق نـــُ عـــافب أٌ ػـــاز ايذاغـ ـ ـب

ّقكــــْ اينـــ ا طًٓ يــــٔؼ ق ــــ٘ امــــ٘ ييــــعّل ايعــــصا
نبٔعاو بش سخط ا٤ق٣

ل ٍـــ

ّذبذ ا٤ضهاو لصّض ايك ْ. ٚ

ّ كعاٍــس أمــ٘ مــً اييــاؽ ًب ا ـ ظمــاٌ غــيً ايك ــْ ٚبفب أٌ مب ـًٯ اا
ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه

قــع ّا ـ ق ــ ٙاييــاؽ لطغــاي٘ ايــي

ّىــعّل اي ــطهٌ اامع ـاو ي٥هنــاو ايؿــطقٔ٘ ّى ـعل ليــساَ ٛااَلرت َُهَااَلَّٖتَ اذََِٝل
اََُٚاااىَّللل ]ٍّــــْ اييــــسا ٛايــــصٖ نيــــال بىك ــــاض اىبٜ٣نــــ٘ يــــُ ّىعيــــْا لــــُ
مػكبؿـــطًٓ يككريـــسز بالـــكَه بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ لطٓ٠ـــ٘ ؾـــْاٍس ّأ ـــطاز
مـــً اىبـــ١ميـب ٓػـــٔدٌْ ًب ا٤ض

لـــك ّٗ٣اي ـــطهٌ ّايعنـ ـ قبهـــامٔيُ ًب

ايعبازاا ّاىبعام٣ا .
بش ــبـب هٓــ٘ ايبدــد مْنــْقٔ٘ ايكيــعِ قــً أا ـ اىبــال اسبــطاو ًب هٔــاٗ
اىبػ ـ نـب ّربــا قــً ــاىٌْ اىب٣ظمــ٘ لـــب ا٨مبــاٌ ّني ـ
ٍّْ ّ

ايــطظل اسبــ٣ل

اي ٔاؽ ا ٨ساىٕ ق  ٙؾعبكـب :

اّ٤فب  :اينا : ٚايصًٓ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل ٍه أٍ ا٨مباٌ.
ايكغط : ٚاىبػ نٌْ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل .
اييكٔري٘  :اىبػ نٌْ ٍه أٍ ا٨مباٌ .
اي اىٔ٘  :اينا : ٚاىب١ميٌْ ٓ ٢ال بٌْ ب ٢ايطظل اسب٣ل .
ايكغط : ٚاىبػ نٌْ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل.
اييكٔري٘  :اىبػ نٌْ ٍه اىب١ميٌْ .
( )1غْضٗ اييد .61
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
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ّي ــس أنبــ اىبػــ نٌْ ق ــ ٙأٌ ايـــطظل مــً قيـــس اا قــع ّاــ
ّ ٓ ٢ـــسض ق ٔـــُ ـ ـ ِ غـــبداىُ ّق ٔـــُ اينكـــا

ّايػـــي٘

ـــال عـــافب

ٝل
ْ
َّلَّ ْاا ا ُموَّل ِْ ٞعَٛا ا تلَّٖٗا ا ِل َلٗتا ا ُْ آْٙلهَااإلِٚا اْٝلََا اَ ِٖ تل تغُْا ا ُملَّٖٗا ا ِلََا ا ْم ا اا آْٙلِٚا ا
َََ ترَهَاااَلَََّٖاااَ ُ

َّٖتَا اََٛءِ]

( )1

ّ ـــبـب آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ذهـــ اا قـــع ّاـــ لـــطظل اييـــاؽ

نبٔعاو .
ّأخـــاا قـــً ب ـــساٌ ايـــطظل لـــاشب
خ ـ ا ييــاؽ اذ ـ

ّاٌ اا قـــع ّاـ ـ هٔينـــا

ــه ضظ َــه ّ ٔــُ زقــْٗ ــه نبٔع ـاو ي٩مبــاٌ ي ذــْظ

لــايطظل ايــْا ط اينــطٓه ّبخك ــو ا٤ؾــاقطٗ ّاىبعكعيــ٘ قبػــ ي٘ اينػــ
اسبطاو ٍّ ٓسخ ًب ايطظل أو . ٢
بش ــال ا٤ؾــاقطٗ لــا٨ني٣ل ًب ايــطظل ّأىــُ ٓؿــن اسبــ٣ل ّاسبــطاو
 ٌ٤ايـــطظل ٍـــْ اـ ـ مـــا غـــا ُ اا ي دٔـــْاٌ ـــاىكذ لـــُ غـــْآ ٛؿـــن
اىبؿطّ

ّاىب بْؽ أّ ؽبكل لاىبالعْو .

ّهكـــط اىبعكعيـــ٘ ايـــطظل لـــاسب٣ل ّمـــا ٓيكذـ ـ لـــُ ا٨ىػـــاٌ ّيـــٔؼ

ي غـ ـ ميعـــُ ّبغـــكسيْا ل ْيـــُ عـــافب ااااإلرتَّٖٗاا ُلرت َِٜلٖتٓاااْٙلرتْ٘للَٗتاااًلَّٖٗاا ِل
َتيتتمُو.)2(]َٜ
ّاـــا ٛايـــطز ق ـــَٔه مـــً شاا آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ل ىَـــا ػـــه ايـــطظل بفب
ه٣ل ّهطاو .
ّأغــكسل لآ٦ــاا ايــا بــٔح ايــطظل اسبــ٣ل ّ ــ
ٓيذ ــٌْ ميــُ ٍّــْ يبيــْ ًب اسبــطاو ّأٌ ايغكــ
مً ايككط

ُٔ.

( )1غْضٗ انيط .3
( )2غْضٗ ْٓىؼ .59

ق ــ ٙايــصًٓ

يــٔؼ ضظ ــ وا ي نيــ
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ٍّيــاي ــْل ايــد لــطظر لـــب اي ــْيـب ّ ٔــُ ذكــٔ ل ـ ٌ ايــطظل مــا
ٓنـــٌْ قامـــاو ّصبنـــ٣و ٓؿـــن اسبـــ٣ل ّاسبـــطاو ّميـــُ ٓنـــٌْ خاقـــاو
لاسب٣ل ّؽبطج ميُ اسبطاو ربكٔكاو .
قــغطّٖ بش ــسقْ هٓــاا ايــطظل ًب اي ــطهٌ بفب ا ٨ــطاض

ّاشبــ٣

لايطلْلٔــ٘ اىبال ــ٘ ا قــع ّاـ

ّ كهــنً ا٨خبــاض لـ ٌ ايــطظل ا ــُ لٔــسِ

غـــبداىُ ٍّـــْ ايعـــامل لنـ ـ ؾـــّٕ ٛمـــً آ٦ـــاا أٌ اا قـــع ّاـ ـ
ٓــطظل ايعبــاز ئنــٌْ ٍــصا ايــطظل ًب م ــ ساضِ ّانــُ ّأذٔكــُ ّأّاىــُ مــً
أغـــبا

عاٍـــس قباز ـــُ ًب ا٤ض

يعنْمـــاا ْيـــُ عـــافب وََٚاااَلََٗتُا اجُل

ََّٖاَٝلوَََّّاَ ٞل ا لَُِٖعْبُ ُوٜا] (.)1
ّمــً ه ـ

اا قــع ّا ـ ي يــاؽ اع ـ أضظا َــه لٔــسِ ئكْاَــْا يــُ

لايــسقاّ ٛاىبػــ ي٘ ّمبكيعــْا قــً مذــأٍه ايؿــطي ّايهــ٣ي٘ ّٓكيعٍــْا
ق ً ا٨ى ٔاز ي الْا ٔت ّب با ايصًٓ ظ نْا .
ّ كري ـــ ٙايعـــساّٗ ّاسبػـــس ي٩غـــ٣و قيـــس بربـــاش اىبـــ١ميـب ي ـــصًٓ
اذطّا ّاىبيا ـب خاق٘ ّلالاى٘ خبكْم مػ ي٘ ايطلا مً اَاا :
اّ٤فب  :ــعٓـب ايــصًٓ اذــطّا اىبعام ــ٘ ايطلْٓــ٘ ي نػــ ه
مــً أقــدا

ا٤مــْال أ ــطِّ لــاي ط

ــاٌ اــاٌ

شٖ ايذاٜــسٗ ّبٌ اــاٌ ضبكااــاو

أّ ٓيــْٖ ايكريــاضٗ ّايعضاقــ٘ أّ ايكــياق٘ غــعْا يبدــد ايط بــ٘ ًب ىذػــُ
ي ٩ــسا

ايطلــْٖ يــصا نــً ا٨قريــاظ اي طهىــٕ بلكــسا ٛاــ مــً هٓــ٘

ايبالاىــ٘ ّهٓــ٘ اييَــٕ قــً ايطلــا ليــسا ٛا٨مبــاٌ يبٔــاٌ مْنــْقٔ٘ اــ

ــطز

ميَنـــا ّايكـــساخ لٔيَنـــا ّيـــعّو ا٨غـــكعاى٘ لـــاييَٕ قـــً ايبالاىـــ٘ ًب
باكيا

ايطلا ّاصا ايعنؼ .

اي اىٔــ٘  :غــعٕ ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب يغذ ــ٘ اىبػ ـ ه قــً هٓــ٘ ايبدــد
ّما َٔا مً اييَٕ قً أا ايطلا .

( )1غْضٗ ايصاضٓاا .56
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اي اي ــ٘  :مــا يؿــس ايبالاىــ٘ ايذاغــسٗ مــً أاــ ايطلــا أقــه مْنــْق وا
٤ىــُ مــطهٗ ي٩ىكــاا ــه ّم سمــ٘ ٨ض نــا
قـــع ّ اـ ـ ّىـــس

ه ــاو أخــطٚ

كذهــ اا

اىبػـ ـ نـب ليـــسا ٛا٨مبـــاٌ بفب ا٨مكيـــا قـــً بربـــاشٍه

ّئري٘ ّقً أا اىبال ايطلْٖ .
ّبٌ بربــاش اىبػـ ه ايبالاىــ٘ ايػــٔ ٘ٝــاٌ هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا بع ــُ ق ــ ٙعبــْ
مػـــكنط ّمكريـــسز يالـــطز ٍـــصِ ايبالاىـــ٘ ّميعَـــا مـــً اييذـــاش بفب أمـــْض
اشباق٘.
يبٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ أٌ هٓــاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ أٖ ا يــا بــسأ ل ْيــُ عــافب

َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل ] بعـــد اـ ـ ّاهـــسٗ ميَـــا ق ـــ ٙايعنـ ـ قبهـــامـب
ا٤خط. ٚ
يكنــٌْ صبكنعــ٘ قْىــاو ي عنــ ل هنــاو أٖ هٓــ٘ ميَــا بلبــا شاطىــا أ ــط
هٓ٘ ايبالاى٘ ًب يعّو يعِ اىبػ نـب قً ايطلا مً لا

اىب ال .

ّيــْ أاــ اىبػــ ه ايطلــا ــس مبٔــ بفب ايبال اىــ٘ ايػــٔ٤ ٘ٝىَــا ــعًٓ يــُ
ٍـــصا ا٤اـ ـ لٔينـــا ـــْو ايبالاىـــ٘ ايكـــاسب٘ لكـــصاطِ حبطمـــ٘ ٍـــصا ا٤اـ ـ
ّ بــــازض ايــــك ّٗ٣آ٦ــــاا ايــــا ذبــــطو ايطلــــا ّ ــــبـب نــــطضِ ّ ــــصاط
ا٤هازٓد اييبْٓ٘ ايا بعد اييذطٗ ميُ.
ّمـــً ا٨قريـــاظ صبـــ ٞهٓـــاا اييَـــٕ قـــً ايطلـــا ليـــسا ٛا٨مبـــاٌ يك أـــس
يــعّو يــعِ اىبػ ـ نـب قيــُ

ــال عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّلََُّا اىَّلَّٖٗ ا َلوَ ت ُوَّلَٚااَل

رَُِاااٍَلِٚاااْٝلَّٖمرَااااَل اْٜلْاَاااتاْٙلُٚاااؤَِِْٚنَل*ل ظتاااإاْٜلٖتاااْٙلَتيعَٗااااىَّلظتااااِّ تٞاىَّلراحَااامْ تل
ِٚاااااااْٝلَّٖٗااااااا ِلوَ َسُاااااااىِٖ ِلوَ اْٜلَابْاااااااتاْٙلظتٗتٓااااااااْٙل ُءُوَُّلرتْٚاااااااىََِّٖٓاْٙل تلَتوُِٗٛاااااااىَٜللوَ تل
َاوٗتُٛى. )1( ]َٜ
ّمـــً معـــاىٕ اي ـــْا
قـــً اينكـــا

ًب هٓـــ٘ ايبدـــد أٌ اىبػـ ـ نـب ٓ ٢كـــسضٌّ ب٢

ّايػـــي٘ ّيـــْ اـــاٛا ـــْاىـب ّنـــعٔ٘ مغـــآطٗ ٤هنـــاو

( )1غْضٗ ايب طٗ .279-278
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اي ــطهٌ ّ بــٔح ايطلــا ــ ىَه ٓ ٢ع نــٌْ قبهــامٔيَا ٍّ ـ

ؿــن أهنــاو

تلََتخِاااذلَُّٖٛؤَُِْٚا ا ىَٜلَّٖٓتاااَظِماََٝلرتوَُِْٖاااَءَل

ايك ٔـــ٘ مػـ ـ ي٘ ايطلـــا ي ْيـــُ عـــافب

ِٚااااْٝل ُوٜالَُّٖٛااا اؤَِِْٚنَلوََٚااا اْٝلََيعَااااإل تِٖااااَّلظتٗتااا اُْ َلِٚااا اْٝلَّٖٗااا ا ِلظِاااااٍل
شَ اٍْءٍل ا لرتْٜلَتتُا اىَّل ِٚاَْهُْٙلَاُتااَ ًل]

( )1

أو أٌ هطمكــُ مال ــ٘ هكــً ٙب مــْاضز

ايك ٔ٘ .
ازبـــْا
ا يـــسئ

ٍـــْ اّ٤ل

ا٤قـ ـ ًب ايك ٔـــ٘ ا٨نيـــ٣ل ب ٢مـــا ّضز لـــُ

ّا٤قـــ حبطمـــ٘ ايطلـــا ا٨نيـــ٣ل ب ٢مـــا اـــا ٛايـــسئ ق ـــٙ

خ ٣ـــُ ّميـــُ زئـ ـ ايك ٔـــ٘ ىعـــه ًب ٍـــصِ اسبـــال ّا٨نـــالطاض  ٓ ٢اـ ـ
اىبػ ـ ه اىبــال ايطلــْٖ ل ـ ٓنكذــٕ لــطأؽ مايــُ أٖ أق ـ مــال اي ــط
بغك ه ايطلح ّايذاٜسٗ ٔ٘ ٓككسل لَا ق  ٙاىبْا أّ
ّمـــً آ٦ـــاا ّمكـــازٓ
ََُِٗيت ا ]

( )2

أٌ ايك ٔــ٘ ًب لــا

ْيـــُ عـــافب

ّبٌ

ِ.

اِّٞاااٍلََُلِااإلظِاااٍلَّألت ْعال

أا ـ ايطلــا أمــط ىــازض ّبٌ هــسن اىــُ يبكي ـ

قً ايسّاو ّا٨غكسام٘ .
ّمـــً مكـــازٓ اشب ٣ـــ٘ ًب ا٤ض
ق ــ ٙقــاه
ًب ا٤اــ

أىـــُ يـــٔؼ مـــً بىػـــاٌ ٓ ٢طنـــٙ

اىبــال بٌ أ طنــُ مــً ـ

اٜــسٗ ّبٌ أمَ ـ اىبعػــط ّظاز

ــال عــافب وَ اْٜلْتااََٜل اوللُتْاامَ ٍلظتََوِاامَ ٌل اٖتااًلَُْٚتَاامَ ٍل]

( )3

ئــسضي اييــاؽ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ اىبػ ـ نـب ٓكيعٍــٌْ قــً ا٤ضلــاح ايــا ٢
ذب ــَا ايؿــطٓع٘ ّٓساــٌْ نــطّ

اينػــ

ا طمــ٘ م ــ ايطلــا ّمــا

اـــاٌ م سمـــ٘ ي ْ ـــْ ًب اسبـــطاو ّاـــصا قـــياق٘ ّلٔـــ اشبنـــط ّسبـــه
اشبيعٓط ّاىبٔك٘ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .28
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
( )3غْضٗ ايب طٗ .280
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ّقــً بلــً قبــاؽ (مسعــت ضغــْ ل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه ٓ ــْل
أ ــــاىٕ اآــ ـ

ــــال ٓ :ــــا ضبنــــس بٌ اا يعــــً اشبنــــط ّقاقــــطٍا

ّمعككـــــطٍا ّؾـــــاضلَا ّهام ـــــَا ّا نْيـــــ٘ بئـــــُ ّلاٜعَـــــا
ّغا َٔا ّمػ َٔا) (.)1
ي ــس ىعيــت هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا ّاىبػــ نٌْ ًب هــال بىك ــال مــً ايعــْظ
ّايذ ـــط بفب ايػـــع٘ ّايغيـــ ٙيـــْضّز ايغيـــاٜه بفب اىبسٓيـــ٘ يكنـــٌْ هٓـــ٘
هطمــ٘ ايطلــا نــالال٘ ا ٔــ٘ ذبنــه اىبعــام٣ا لٔــيَه ّ الــطز ايغذ ــ٘ قــيَه
ّ ــبـب ــه اىْى ـاو مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘ ٍّــْ أٌ ا٨غــ٣و يــٔؼ قبــازاا
دػـ ـ
ّاىبناغ
ٍّـ

لـ ـ ٍـــْ ٔـــس ّنياقـــ٘ اا قـــع ّاـ ـ ّضغـــْيُ ًب اىبعـــام٣ا
ايكرياضٓ٘ ّايعضاقٔ٘ .
نــٌْ هطمــ٘ ايطلــا غــبب وا ٨مكيــا نياٜذــ٘ مــً اييــاؽ قــً زخــْل

ا٨غــ٣و ازبــْا

ٍّ ٢ــْ مــً بقريــاظ اي ــطهٌ ايغ ـ ٖ ل ـ ٌ أّامــطِ

ّىْأٍـــُ  ٢ذبـــْل زٌّ زخـــْل ا٨غـــ٣و لـ ـ بىَـــه ػبـــسٌّ قصّلـــ٘ ًب
ا٤مك ـــال ٤مـــط اا ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ ىذـــذ اا قـــع ّاـــ ًب هزو
ّقنْمـــاا اشب ٣ـــ٘ ًب ا٤ض
لبٔاٌ أٍ ٔ٘ ا٨ىػاٌ ي د٘ ٣

ّ ْيـــُ عـــافب ًب ايـــطز ق ـــ ٙاىبٜ٣نـــ٘

اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى. )2( ]َٜ

نـــً ق ـــه اا عـــافب ض بـــ٘ اييـــاؽ ًب ايكد ـــٕ لػـــيً ا٨مبـــاٌ ّبٌ
ااىت نائو ًب ايعبازاا ّاىبعام٣ا ّا٤هناو .
ّّضز خبكـــْم أقؿـــ ٙـــٔؼ ٍّـــْ أقنـــّ ٙبمســـُ مٔنـــٌْ لـــً
ـــٔؼ ّٓيعـــت ألـــِْ ـــٔؼ ل ىـــُ كٔـ ـ ازبـــْ
ْ عــت قــدطٗ مــً ازببــ

ػــسا ــه ايغــاض

بش زخـ ـ

نــاا ٔــُ مــً ازبــْ

ّايعالـــ ّأزضي ا٤قؿــ ٙا٨غــ٣و ًب هخــط أٓــاو هٔا ــُ
اىبسٓيــ٘ اىبيــْضٗ ئػ ـ ه ق ــٓ ٙــس ايــي
( )1ايسض اىبي ْض .467/2
( )2غْضٗ ايب طٗ .30

ـــاضاو ًب ابـ ـ
كْاــُ بفب

ضبنــس ق ـ  ٙايــُ ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه
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أٓـــاو قـ ـ ح اسبسٓبٔـــ٘ ّاـــاٌ اذـــاض ـــطٓـ ٓهـــعٌْ ايطاـــال ّايعٔـــٌْ
هْل اىبسٓي٘ ئكسّا ايياؽ قً زخْل ا٨غ٣و .
ّقيــسما ق نــْا لئكــُ ّقعمــُ زخــْل ا٨غــ٣و
ؼبــطو ق ٔــر اشبنــط ّايعىــا ّاي نــاض

ــال ألــْ غــذٔاٌ أىــُ
ّمل

ــال  :أمــا ايعىــا ــس ــطا

أ طاُ أٖ أىُ قاض قااعاو قً ايْنيَ ٞطاو لك سمُ ًب ايعنط.
ّأمــا اشبنــط ــس هــٔت ميَــا ّنيــطاو ) أٖ ٓنذــٔ

ميَــا مــا أخــصا

ّ ٢نـــ ًب بمكيـــاقٕ قيَـــا قيـــس زخـــْل ا٨غـــ٣و ّ ـــال ّ :أمـــا
اي نــاض ع ــٕ أقــٔ

ميــُ خ ذــاو أٖ أاــس ًب ا٨غــ٣و مــا ٍــْ أ هــ

ّأهػً ميُ .
ّقيــسما ضأ ٚألــْ غــذٔاٌ أٌ ا٤قؿــ ٙقــاظو ق ــ ٙزخــْل ا٨غــ٣و
ّيــٔؼ مــً مــاى أّ هاا ـ

مبيعــُ

ــال يــُ  َ :ـ يــر بفب اشب ـ ؟ ــال:

ّما ٍْ .
ــال ألــْ غــذٔاٌ  :لٔييــا ّلـــب ضبنــس ٍسىــ٘ ّ ٢ىع ــه مــا ؼبــسن لعــس
بى هـــا ٛا سىـــ٘ ٍّـ ـ

نـــٌْ ايغ بـــ٘ ييـــا أو يـــُ ( ساـ ـ قامـــر ٍـــصا

ّ خــص ماٜــ٘ ىا ــ ٱ٘ هبــطا ٛــعٌ ظَــط لعــس شيــر أ ٔكــُ ّبٌ ظذطىــا لــُ
ايــت ــس أقــبت قْن ـاو مــً ضه كــر

ــال ٢ :ألــايٕ ــاىال

لــُ ألــْ

غــذٔاٌ بفب ميعيــُ ّنب ـ بئــُ أقــدالُ ّ ــالٓ :ــا معؿــط ــطٓـٍ :ــصا
أقؿـــ ٙـــٔؼ ّ ـــس ق نـــكه ؾـــعطِ ّيـــّ ًٝقـ ـ بفب ضبنـــس ئهـــطلً
ق ــٔنه ايعــط

انيب ـ٘و لؿــعطِ رينعــْا يــُ ماٜــ٘ ىا ــ٘ هبــطا ٛاىكــط

نا قاض لياهٔ٘ ائنام٘ أي اِ لع ِ ك ُ)(.)1
ّ ٔــُ ؾــاٍس ق ــ ٙأٌ طٓؿــاو مل ٓنذــْا قــً ا٨نــطاض لا٨غــ٣و أٓــاو
ا سىــ٘ ّايك ـ ح انــا ٓــسل اسبــسٓد ق ــ ٙميعيــ٘ ايؿــاقط قيــس ايعــط
ّأ ـــط ايؿـــعط ًب اييذـــْؽ ّ ـــس ّااـــُ ا٨غـــ٣و ؾـــعط ايـــصًٓ اذـــطّا
لآٓـــاا اي ـــطهٌ دٔينـــا رب ـــو ا٤قؿـــّ ٙعبـــِْ قـــً ىكـــطٗ ا٨غـــ٣و مل
( )1ايؿعط ّايؿعطا.48/1 ٛ
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مبكيـ ـ اييـــاؽ قـــً زخـــْل ا٨غـــ٣و بش أ ـــطّا مكذـــط ـب ّصبـــكنعـب لـ ـ ٌ
اي ــطهٌ ًب ل ٣كــُ أق ــه مط بــ٘ مــً ايؿــعط

ــال عــافب وََّٖش اعَمََّءُلََت اباعُهُْٙل

َّٖ تاااَوُوَٜل*ل رتٖتا اْٙلَتا امَيلرتٞهُا اْٙلظِاااٍلْاا إِّلوََّ ٍل َهاُُٛاااىَٜل*ل وَرتٞهُا اْٙل َُاىٖااااىَٜلَٚاااَل تل
ََيعَٗاااىَٜل*ل ا لَّٖااذَِ َٝلاََُٚااىَّلوَلَِٗٛاااىَّلَّٖظَااَِٖحََلِلوَ تْتاامُوَّلَّٖٗاا َلْتاا ِوًَّلوََّٞتتظَاامُوَّلِٚااْٝل
رَعْ ِلََٚلظاُِٗٛىَّ] (.)1
ٍّــ ٍـــصِ اىباٜـــ٘ ىا ـــ٘ ايـــا ز عكَـــا ـــطٓـ يؿـــدل ٓطٓـــس زخـــْل
ا٨غـــ٣و مـــً ايعـــ ايـــا اـــاىْا ٓػـــكعن ْىَا ًب ايكريـــاضٗ لــــب ايؿـــاو
ّايــــٔنً ازبــــْا
ّا٨غــطا

ىعــــه يبٔــــاٌ بلــــك ٛ٣ا يــــصًٓ اذــــطّا لاشبػــــاضٗ

ًب لــصل ا٤مــْال ًب قــسا ٛايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه ّا٨غ٣و هكً ٙب أٓاو ا سى٘ ّق ح اسبسٓبٔ٘ .
ّمــً آ٦ــاا أٌ ا٤قؿــ ٙمل ٓيكذــ مــً ٍــصِ ا٨لــ ّخػــط ايــسىٔا
ّا٦خـــطٗ بش مـــاا ق ـــ ٙاينذـــط ًب شاا ايػـــي٘ ايـــا أخـــص ـــر ا٨لـ ـ
ضؾْٗ ق  ٙأ بح نطّ

ايباني .

ّ ٔ ـ هٔينــا ل ــ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه خــاِ

ــال :

زخــ اييــاض ) ٤ىــُ ّمل ٓيكذــ مــً ىعنــ٘ آ٤ــاو ي كْلــ٘ ّا٨ىالــ٘ ٍّــصا
اييذـــ ايع ــــٔه مــــً مكــــازٓ

ْيــــُ عــــافب وََِٗاااَّلَّألتََاااَُ٘لٞاااا ََّوٖاهََلرَاااَُْٝل

َََََّّٖا](.)2
ّ ــــسٓط آ٦ــــ٘ ىــــساّ ا لٔــــيَه ي ٔكْلــــْا ّظبع ــــَه ٓك بــــٌْ َٔــــا
ئػكغذطّا اا ّٓكدصّا ا س ٚىَرياو ّغبٔ٣و .
ٍّـــ ا٨مكيـــا قـــً أاـــ ايطلـــا اَـــاز ًب غـــبٔ اا أو أٌ اي ـــسض
اىبكـــٔ ً ميـــُ ايكيـــعِ خبكـــْم اىبعـــام٣ا ازبـــْا

( )1غْضٗ ايؿعطا.227-224 ٛ
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .140

ٍـــْ اّ٤ل

ـــس
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لعـــد اا قـــع ّاـ ـ ا٤ىبٔـــاّ ٛأىـــعل اينكـ ـ

ايػـــنآّ٘ ق ـــَٔه لبٔـــاٌ

أمْض:
ا٨مبــــاٌ لــــاا قــــع ّاــــ ّايككــــسٓ لــــاييبْٗ

اّ٤ل ّ :اــــْ
ّايكيعٓ .

اي ــاىٕ  :نــطّضٗ ا ٨ــطاض لــائْو ا٦خــط ّايك ــسٓه يــُ لايكــاسباا
ّاىبػ ي٘ ًب اشب اا .
اي ايـــد  :ايك ٔـــس لـــاّ٤امط ّاييـــْإٍ أ ٨ـــ٘ ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب

اي ـــطهٌ مـــا ىعكـــُ اا قـــع ّاـ ـ لـــُ مـــً بغـــه ْتا ا ََ٘لَّٖٗا ا ِ] ـــال عـــافب

وَ اْٜلرتحَا ا ٌلِٚا اْٝلَُّٖٛشْا اماِْنَلَّسْا اتتَََ َِتلظتا اِّتُامْ ُلحَتاااًل َتْا اَ َٛلْتا ا ََ٘لَّٖٗا ا ِلَاا اَٙل
رترِْٗ ُل.)1( ]ُ ََََِّٚٚ
ايطالـ ـ  :يـــعّو عاٍـــس ايكيعٓـ ـ لـــايكّ ّٗ٣ايعنـ ـ قبهـــامٔيُ ّمـــً
ا٨قريـــاظ ًب مػـــ ي٘ ايطلـــا نـــطاض مْنـــْقَا ّلٔـــاٌ هننَـــا ـــ ٛ٣بش
ّضز ا هٓاا مكعسزٗ خبكْقَا .
انــــا لــ ـٔٯ ً اي ــــطهٌ هــــط
ّضبـــــاّيكَه ذبطٓـــــو اسب ـــــاٜ

ايــــصًٓ اذــــطّا ق ــــ ٙأهنــ ـاو اي ــــطهٌ
مـــــً أاــــ أاــــ اىبـــــال لايبانيـــ ـ

ّا٨غـــكنطاض لكعـــانيٕ اىبعـــام٣ا ايطلْٓـــ٘ انـــا ّضز ًب ايكيعٓـ ـ

اتا اَٖاىَّل

اََٛٞلَّٖبَُْ ُلٕ ِٚالَّٖمرََلوَرتحَٕلَّٖٗ ُلَّٖبَُْ َلوَحَمََ٘لَّٖمرََ] (.)2
ّلعــس اييَــٕ قــً ايطلــا هــنيت آ٦ــ٘ ا٤مــط ي نػ ـ نـب لاشبؿــٔ٘ مــً

اا ل ْيـــُ عـــافب وَََُّاا اىَّلَّٖٗا ا َ] (ّ )3لــــب ايك ـــّْ ٚباكيـــا
ّخكْم مال

ايطلـــا قنـــْو

بش أٌ ايك ْ ٍٕ ٚا٤قه مْنْقاو ّهنناو .

( )1غْضٗ ايكْل٘ .6
( )2غْضٗ ايب طٗ .275
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .130
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ــط ٚمــا ٍــٕ مكــازٓ ايك ــْ ٚخبكــْم هٓــ٘ ايبدــد هٓــ٘ اييَــٕ
قً ايطلا ازبْا

مً ّاِْ :

ايْاــُ اّ٤ل  :أــس اىب٣ظمــ٘ لـــب ا٨مبــاٌ ّايك ــْ ٍّ ٚـ ٓكــسل
اي ــْلٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ ا ــْا) ازبــْا

ىعــه ّينــً ىــسا ٛا٨مبــاٌ أقــه

مً اييسا ٛايك سٓطٖ أق ِ٣بش أىُ ٓؿن أقيا او :
ايكـــــيو اّ٤ل  :اىب١ميـــــٌْ لاي ـــ ـ
اىبــ١ميـب ايكػ ـ ٔه لايغٔ ـ

ّاي ػـــــاٌ ّمـــــً قـــــذاا

ّبعبكــاض ا٨هانيــ٘ لــُ لــاا قــع ّا ـ ّهــسِ
ــال عــافب ًب

ّميــُ ق ــْو ّأٍــْال ا٦خــطٗ ّاي ــسض ّا ــْ ّا ٨بــاا

اي يـــا ٛق ـــ ٙاىبـــك ـب َّٖاااذََِٝلَُؤَُِْٚاااىَٜلراَٖ تُْااالالوَُُُُِٛاااىَٜلَّٖظَااا َ َلوََِٛٚاااَل
َ تاََااَهُْٙلََُيُِاااىَٜل*ل وََّٖ اذََِٝلَُؤَُِْٚااىَٜلرا َٛال َلرا ٞا أتل اٖتُْ اَّل ِٚاْٝلاتبِْٗ اَّلوَراااََِِمَ ِلهُ اْٙل
َُىاَُِىَٜل*ل راوْٖتئَِّللَٗتًلهُ ًيلِْٝٚل َرهاْٙلوَراوْٖتئَِّلهُْٙلَُّٖٛيِٗحُى. )1(]َٜ
ّلـــب ا٨غــ٣و ّا٨مبــاٌ قنــْو ّخكــْم مال ـ

ا٨غــ٣و مط بــ٘

غـــامٔ٘ ّزضاـــ٘ ض ٔعـــ٘ ّا٨مبـــاٌ أمســـّ ٙأق ـــ ٙميـــُ

ـــال عـــافب ًب

لٔــاٌ قــذاا اىبــ١ميـب اَٛٞااَلَُّٖٛؤَُِْٚااىَٜلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّلراَٖٗ ا ِلوَ َسُ اىِٖ ِلَا اَٙلٖت اْٙل َمَْتااَرُىَّل
وَََُهَ ُوَّلراِّتْٚىََِّٖهاْٙلوَرتٞياتِهاْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ ِلراوْٖتئَِّلهُْٙلَّٖظََ ِااى.)2(]َٜ
ّقــً ألــٕ نبعــ٘ ا٤ىكــاضٖ ــال  :يــا ٓــا ضغــْل اا ٍ ـ مــً ــْو
أق ــه ميــا أاــطاو؟ هميــا لــر ّا بعيــاي  .ــال  :مــا مبــيعنه مــً شيــر
ّضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه لـــب أظَــطاه ٓ ـ ٔنه ايــْهٕ مــً
ايػـــنا :ٛلـــ

ـــْو ٓـــ ٌْ مـــً لعـــسٖ ٓـــ َٔه اكـــا

ٔ١ميٌْ لُ ّٓعن ٌْ قبا ُٔ أّيٝر أق ه أاطاو (.)3

( )1غْضٗ ايب طٗ .5-3
( )2غْضٗ اسبريطاا .15
( )3ايسض اىبي ْض .25/1

لــــب يـــْهـب
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ّمــــً أظَــــط ّأٍــــه خكــــاٜل اىبــــ١م يـب ب امــــ٘ ايكــــٗ٣

ــــال

ٝل ََُٛتااااآاىَٜل ارَٖ ِٓتتاااااَ ال َو تراتاااااَ ُٚىَّلَّٖظَااااا َ َل اٞاااااَل تل اٞؼِاااااُ ُل ترُْااااا َمل
َ
عـــــافب َوَّٖااااا ِذَ
َُّٖٛظِْٗحِنَ]

( )1

ّذبكن ب ام٘ ايكً ٗ٣ب مكسا َا ّاٍْاو :

اّ٤ل  :أزا ٛايك ٗ٣ائْمٔ٘ ايْااب٘.
اي اىٕ  :بغباا ّبكباو ايْنْ. ٛ
اي ايـــد  :أ ٨ـــاٌ ل ضاـــاٌ ّأاـــعا ٛايكـــ ٗ٣ايْاابـــ٘ ـــايطاْ مـ ـ ٣و
ضاً ّاي طاّ ٗٛاا

.

ايطالــ  :عاٍــس أّ ــاا ايكــ ٗ٣ائْمٔــ٘ اشبنػــ٘ ّقــً ألــٕ لــطزٗ
ا٤غــ نٕ ــال ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ىبــا ىعيــت
ٍــصِ آ٦ــ٘ {ايــصًٰٓ٫ٍ ٪ــه ٬ق٪ــً ق٪ــَٰ ٣ه ٬غ٪ــاٍ : )2(}٪ٌْ٫اا أاــا ٍــصِ خــ
ينــه مــً أٌ يــْ أقالــ ٙاـ ضا ـ مــينه م ـ نبٔ ـ ايــسىٔا ٍــْ ايــصٖ بٌ
ق  ٙمل ٓطج خ ق ْا ُ ّأٌ طاَا مل ؽبو ضلُ)(.)3
اشبامؼ  :ب اٌ أ عال ايك.ٗ٣
ايػــــازؽ  :بغــــكدبا

أزا ٛايكــــ ٗ٣نباقــــ٘ ٤ىَــــا مــــً ألَــــٙ

مكازٓ باكنا اىب١ميـب.
ايػال  ّٗ٣ :اي طهٌ ًب ايك.ٗ٣
اي ـــامً  :أزا ٛايكـــ ٗ٣لـــصاا اينٔذٔـــ٘ ايـــا أزاٍـــا لَـــا ضغـــْل اا
قــــ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّغــــ ه ّايــــصٖ ال(قــــ ْا انــــا ضأٓكنــــْىٕ
أق ٕ)(.)4
ايكاغــ  :اشبؿــْ ّاشبهــْ ًب ايكــّ ٗ٣ايػــنٌْ ّهػــً ا ٔٝــ٘
ّ ــطي هطاــ٘ ائــس لايعبــد لــاىب٣لؼ أّ ازبػــس ّيــعّو ب بــال اي ــ
( )1غْضٗ ا٤قطا

.170

( )2غْضٗ اىباقٌْ .5
( )3اينؿو ّايبٔاٌ .231/14
( )4ذػ ايطاظٖ .170/1

معامل ا٨مباٌ  /ج 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129

ّازبــْاىح ق ــ ٙاا ضاــاّ ٛخؿــٔ٘ ّهب ـاو ــال عــافب وََّ ْلُااى ُلََىْظااَلوَؿتَٛعًااَل
اَٜل َحْ َٛتلَّٖٗ ِلاتماَلٌلِْٝٚلَُّٖٛحْتَِِنَ](.)1
ّقــً ا٨مــاو ق ــٕ ق ٔــُ ايػــ٣و ــال :ألكــط ضغــْل اا قــ  ٙاا
ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ضاــٓ ٣عبــد ل دٔكــُ ًب ايكــ ٗ٣ــال أمــا ٍــصا ــْ
بُ شبؿعت اْاضهُ)(.)2

خؿ

ايعاؾط  :ا٨خ٣م ًب ايكّ ٗ٣ا٨هساظ مً ايطٓا.ٛ
اسبـــــازٖ قؿـــــط  :ايالن ىٔيـــــ٘ ًب ايكـــــّ ٗ٣شاـــــط اا ًب اي ـــ ـ
ّباكيا

ايعري ٘ ًب ايك ٗ٣ايا نٌْ اي ط ايغطا

.

ّقـــً ألـــٕ كـــازٗ ـــال :ـــال ضغـــْل اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــ ه :أًغ٬ــْ٪أا
اييٲــاؽ غ٪ــط ً٘و اي ـصٰ ٪ٓ ٚػ٬ــطل ٫ق ٪ـً .٫ُ٪ ً٣ــاياْا٪ٓ :ــا ض٪غ ٫ـ ْل ٪اي ـُٰ أً ٬ـو٪ٓ ٪ػ٬ــطل٫
ق٫ُ٪ ً٣٪؟ ًال٫ٓ ً٢ :٪كٰهٳ ض٫ااْق٪َ٪ا ّ ً٢٪غ٫ريْ٫ز٪ٍ٪ا)(.)3
ايكـــيو اي ـــاىٕ  :اىبػـ ـ نٌْ لاي ػـــاٌ ّ ـــسخ
ا٤قــطا

ـــَٔه نياٜذـــ٘ مـــً

ــال عــافب اتَٖتاجْلَّألتلْامََّ ُلاَََٚااَلاااإلٖتاْٙلَاؤَُِْٚاىَّلوَٖتِٓاْٝلااىٖااىَّلرتسْاٗتَََْٛلوَٖتَٛااَل

َ َُْٕلََّّا ََُٜلظٍِلااٗاىرآا. )4(]ْٙ
ّؽبـــطج مـــً ايعنـــْو ايـــْاضز أقـــ ِ٣ل ذـــ ا٤قـــطا

ْيـــُ عـــافب

( )5

ّ ْيــُ عــافب

خ اذال َٚااَلََُ ِي ا ُل اا ُم َرااَلٍل ِل َْ ا َلَّٖٗ ا ِل
ٝل َُ ا ْؤ ُِٝٚل ارَٖٗ ا ِل َوَّٖ َُ ا ْى ا٘لَِّ َِ امالوََت ِ
ْ
ٝلَّ تأل ْل ا َمَّ ال َ ٚا
ْ
َو ِ ٚا
وَطَااٗتىََّلِلَّٖمَسُااىٔالرت تل اٞهَااَلاامْرَاا لٖتهُاال ْٙلسَااُُ َِْٗاهُْٙلَّٖٗاا ُلظِااٍل َحَْٛتِاا ِل]
وَََُءَلَُّٖٛعَذِّ ُوَٜلِْٝٚلَّألتلْمََّ الُُِٖؤْ تَٜلٖتهُْٙل. )6( ]..
( )1غْضٗ ا٤قطا

.56

( )2ايػْٔنيٕ /اام ا٤هازٓد .243/29
( )3غيً ايبَٔ ٕ .475/2
( )4غْضٗ اسبريطاا .14
( )5غْضٗ ايكْل٘ .99
( )6غْضٗ ايكْل٘ .90
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ًّب ا ٘ٓ٦أق: ٌ٢ْ ِ٣
اّ٤ل  :بضازٗ أٍــ ايعــصض مــً ا٤قــطا
ّايغــــعّ ٍّــــْ ايــــْاضز قــــً بلــــً قبــــاؽ
} ٓع

اىبعصضٌّ مً ا٤قطا

يبــً ٓ ٢ػــكالٔعٌْ ايــيذ
ــــال (ًب ْيــــُ { ّاــــاٛ

أٍ ايعصض ميَه ئ١شٌ ه)(.)1

ّقــً ايهــداي ( ــال :اــاٌ الــً قبــاؽ ٓ ــطأ٪ّ (:ا٪ــا ٪ٛا نين٫ع ٬ـصٰض) ٪ٌّ٫
طبذذ٘و ّٓ ْلٍ :ه أٍ ايعصض) (.)2
اي ــاىٕ  :اىب كــْز أىَــه بقكــصضّا لؿــ ٞيــٔؼ حبــ
اــــص

ّ٢شّا قبــا ٍــْ

ّضز ٍــــصا اىبعيــــ ٙقــــً اسبػــــً اي بكــــطٖ لــــعضازٗ ــــطاٗٛ

اينن٫ع٬صٰض]٪ٌّ٫لايكؿسٓس(.)3
ّاىبدكاض ٍْ اّ٤ل مً اَاا :
اّ٤فب  :أقـــاي٘ ايكـــد٘ ًب قنـــ اىبػـــ ه ّ ـــسٓط آ٦ـــ٘ ّ :اـــاٛ
اىبػ نٌْ اىبعصضٌّ مً ا٤قطا ) .
اي اىٔـــ٘  :يـــْ ـــطزز ا٤مـــط لــــب اي ـــطا ٗٛلـــايكدذٔو ّبضازٗ ا٨قكـــصاض
ّلـب اي طا ٗٛلايكؿسٓس ّبضازٗ اينص
اي اي ــ٘  :مــ ايكعــاض

اي اٍط ٍْ اّ٤ل .

لـــب ــْل بلــً قبــاؽ ّاسبػــً ايبكــطٖ أّ

ايػــسٖ ٓ١خــص ل ــْل بلــً قبــاؽ ق ــ ٙــط
قاف أٓاو ايكيعٓ

قــد٘ ايػــيس ٤ىــُ قــدالٕ

ٍّْ مً أٍ ايبٔت .

ايطالعـــ٘  :ى ـــه آ٦ـــ٘ أقـــّ ِ٣مـــا َٔـــا مـــً ا٨خبـــاض ّب كـــا
ا٤قطا

ًب اىب او ل مْض :

أّ٢و  :صبٕ ا٤قطا

بفب ايي

اىٔـ ـاو  :غـــ١ال ا٤قـــطا
معطاــ٘ بــْي ايــا أمــط ايــي

( )1ايسض اىبي ْض .136/5
( )2ذػ ايالاٖ .416/14
( )3أى ط ايينت ّايعٌْٔ .134/2

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ا٤شٌ لـــاي عْز بش ىعيـــت آ٦ـــ٘ خبكـــْم
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لــاييذ ايعــاو
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ـــا ّىـــس

نبٔـ ـ مـــً ااىـــت يـــُ ـــسضٗ ق ـــ ٙايؿـــدْم ّأغـــك يٙ

ايصًٓ ٓ شٌ ه أّ ٓ مطٍه لايب ا ٛناٌ ايياؽ ق ّ ٙاِْ :
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه بفب بــْي

 -1ايــصًٓ خطاــْا م ـ ايــي

ٍّه ايغايبٔ٘ ايع ن ٙمً اىبػ نـب ّااٌ قسزٍه  ٣ـب أيذاو .
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّضخٯــل ــه

 -2ايــصًٓ أشٌ ــه ايــي
ايب ا.ٛ
 -3ايــصًٓ أمــطٍه ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لايب ــا ّ ٛــس

اعــ ا٨مــاو ق ــٕ ق ٔــُ ايػــ٣و ق ــ ٙاىبسٓيــ٘

ــس ّضز قــً ( قنــطّ

لً مٔنـٌْ ـال بىـٕ زبـايؼ بفب لـً قبـاؽ بش أ ـاِ ػـع٘ ضٍـ

ـايْا بمـا

أٌ ــْو معيــا ّبمــا أٌ رب ْىــا ٓــا ٍــٍّ ٛ٢١ــْ ْٓمٝــص قــدٔح بــ أٌ
ٓعنــ ٙــال أىــا أ ــْو معنــه كدــس ْا ــ ٣أزضٖ مــا ــايْا ريــاٍّ ٛــْ
ٓــيذا ْ لــُ ٍّــْ ٓ ــْل أ
ضاــ

ّ ــو ٓ عــٌْ ًب ضاــ يــُ قؿــط ّ عــْا ًب

ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّغــ ه ٢لعــ ً ضاــ ٣ؼبــ

ّضغــْيُ  ٢ؽبعٓــُ اا ألــسا ؾــط

مــً اغكؿــط

اا

ــال أٓــً ق ــٕ ٍــْ

ًب ايطها ٓالدً ّما ااٌ أهساه ئالدً .
ــسقاِ ٍّــْ أضمــس مــا ٓنــاز أٌ ٓبكــط يذــد ًب قٔئــُ ــه ٍــع ايطآ ـ٘
 ٣ا س عَا بئُ ريا ٛلكذٔ٘ ليت هٕٔ .
ّلعد ألا لنط لػْضٗ ايكْل٘ ّلعد ق ٔا ق ُٔ ايػ٣و خ ذُ
خــصٍا ميــُ ــال ٓ ٢ــصٍ

لَــا ب ٢ضا ـ ٍــْ م ـ

ّأىــا ميــُ ّزقــا

ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه اسبػــً ّاسبػـــب ّق ٔــا ّ انينــ٘ نــس
ق ـــَٔه ْلـــا ـــال اي ـــَه ٍـــ ٛ٢١أٍـ ـ لـــٔا شٍـ ـ

قـــيَه ايـــطاؼ

ّنيَــطٍه الَــ ا ّاــاٌ أّل مــً أغــ ه مــً اييــاؽ لعــس خسػبــ٘ ّيــبؼ
ــْ

ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه ّىــاو ريعــ اىبؿــطاٌْ ٓطمــٌْ

انــا ٓطمــٌْ ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّغــ ه ٍّــه ؼبػــبٌْ أىــُ ىــ
اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه ريــا ٛألــْ لنــط ــال ٓــا ى ـ

اا ــال ق ــٕ
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بٌ ىـ

اا قـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغـ ه ــس شٍـ

عبــْ لٝــط مٔنــٌْ ا بعــُ

سخ معُ ايغاض ّااٌ اىبؿطاٌْ ٓطمٌْ ق ٔا هك ٙأقبح .
ّخـــطج لاييـــاؽ ًب ـــعّٗ بـــْي ـــال ق ـــٕ ق ٔـــُ ايػـــ٣و أخـــطج
معــر ــال  ٢بنــ ٙــال أمــا طنــ ٙأٌ نــٌْ م ـ
مْغ ٙب ٢أىر يػت لي

قبيعيــ٘ ٍــاضٌّ مــً

ه ال أىت خ ٔذا ..اسبسٓد) (.)1

 -4ايـــصًٓ أظَـــطّا اييذـــال ّرب ذـــْا ٍّـــه ٓب ـــٌْ ا٤ضاأـــو لـــ ٌ
اــــٔـ اىبػــــ نـب غــــَٔ ر ًب م ٣ــــاٗ أــــْف ايــــطّو خاقــــ٘ ّأٌ
ا٤خبــاض ك ـ لـ ٌ ايــطّو اَــعّا أؿـاو ٓكنــٌْ مــً أضلعـــب أيــو م ا ـ
مــً اي با ٜـ ايعطلٔــ٘ ايــا ــسًٓ لاييكــطاىٔ٘ ي ــَريْو ق ــ ٙاىبسٓيــ٘ اىبيــْضٗ
ّأٌ ازبــٔـ لــسأ لــايعهو ّّقــ بفب ايب ــا ٛمــً أنيــطا

ا٤ضزٌ

ّاــاٌ اىبيــا ٌْ ٓ ْيــٌْ غــك عٌْ أغــط ٚم ٔــسًٓ لايػ٣غ ـ قيــس ايــطّو
ّذبػــؾب ؾــسٗ كــال ل ـ

ا٤قــذط ا كــال ايعــط

لعهــَه م ـ لعــا

يــعل ْيــُ عــافب ٖت اىْلََمَُُ اىَّلظِاآُاْٙلَٚااَل تَّ ُوْا اْٙل ا لََبَااَ لوَألتوْػت اعُىَّلَِ َٖتٓا الْٙل َبْ ا اىٞتٓاْٙل
َّٖيِتََا ا تلوَظِااآُاْٙلسَا اََٛلُىَٜلٖتهُا اْٙلوََّٖٗا ا ُللَِٗاااٌُٙلراَٖوا اَِِٖٛنَل َّٖتىرا ا ل) 74لٖتُتا ا ْلَّرْتت تا اىَّْلَّٖيِتََا ا تل
ِْٝٚلاتبْٕالوَاتٗبُىَّلٖتَّلَِّّٖاُٚى َلحَتًلََُءَلَّٖحَ لوَظتهَمَلرتْٚمُلَّٖٗ ِلوَهُْٙلْتَ اهُى.)2(]َٜ
ّىػــْا أٌ اا قــع ّاــ أىــعل اىبٜ٣نـــ٘ ييكــطٗ ايـــي

ضبنــس قــ ٙ

اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاىبػــ نـب ًب معطاــ٘ لــسض ّأهــس ّاشبيــسل ّمــا
معطاـــ٘ هـــيـب لبعٔـــسٗ قـــيَه مـــً اَـــ٘ أّاٌ ّ ْقَـــا ّىكاٜريَـــا ّىكـــط
اىبػ نـب َٔا بش ّ عت ًب ؾَط ؾْال مً ايػي٘ اي امي٘ .
ّااىــت ــعّٗ بــْي ًب ؾــَط ضاــ
أٖ ئؼ لٔيَنا ب ٢ناىٔ٘ أؾَط .

( )1ايػيً اينا ٚي يػا.112/5 ٕٜ
( )2غْضٗ ايكْل٘ .48-47

مــً ايػــي٘ ايك اغــع٘ ي ــَريطٗ
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اي ــاو  :لعــس شاــط صبــ ٞا٤قــطا

ي ــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغـ ـ ه أخـــاا آ٦ـــ٘ قـــً عـــْز ايـــصًٓ اذـــطّا ي ْيـــُ عـــافب وََُاااَءَل
َُّٖٛعَاااذِّ ُوَٜلِٚاااْٝلَّألتلْااامََّ الُُِٖاااؤْ تَٜلٖتهُاااْٙلوَاتعَااا َلَّٖاااذََِٝلْتاااذترُىَّلَّٖٗااا َلوَ َسُااالىٖت ُل
سَُُظِااُلُلَّٖ اذََِٝلْتيت امُوَّل ِٚاَْهُْٙللَ اذتَّ ٌلرتِٖااٌُٙل]
ّمل ؼبهطّا قيس ايي

ايــصًٓ اذــطّا مل ٓػــك شىْا ّمل

( )1

ئػ يْا اي عْز ّيْ قً قصض ّاِ أّ ااش

.

اشبامػــ٘  :صبــ ٞآ٦ــ٘ ايكائــ٘ لــا٨شٌ لــاي عْز ي هــعذاّ ٛاىبطنــٙ
ّايصًٓ ئؼ ه ضّاه .
ايػازغــ٘  :ب ــازٗ هٓــاا اي ــطهٌ ن ٔــو ا٤قــطا
أٍـ ـ اىبسٓيـــ٘

قب ـ مــا ٓن ــو لــُ

ـــال عـــافب َٚاااَلْتاااََٜلِِّٖتهْا إالََََِّٖ َٛا ا ِلوََٚااْٝلحَا اىْٖتهُْٙلِٚا اَٝل

َّألتلْمََّ الرتْٜل َتتختٗياىَّللَْٝل َسُىٔالَّٖٗ ِلوَ تل َمْغتبُىَّلراِّتٞياتِهاْٙللَْٝلٞتيتِ ِ](. )2
ّأخك ــــو ًب غــــب

ىــــعّل ْيــــُ عــــافب َّٖاااذِ ََٝل تل ََاااا ُوَٜلَٚااااَل

ََُيُِاى. )3( ]َٜ
( ٔ ىعيت ًب
أّ٢و  :قطلا

لً غاضٓ٘ .

اىٔاو  :قبس اا لً مغذ .
اي او  :قاٜص لً قنطّ .
ضالعاو  :ألْ مْغ ٙا٤ؾعطٖ ّضٍالُ .
خامػ ـاو  :لي ـْ م ــطٌ ٍّــْ اىبؿــَْض
غــبع٘ ا ــَه ّ ٔــ غــك٘ قــد

ايــي

( )1غْضٗ ايكْل٘ .90
( )2غْضٗ ايكْل٘ .120
( )3غْضٗ ايكْل٘ .91
( )4أى ط ا٨قال٘ ًب معط ٘ ايكدال٘ .112/3

ٍّــه ايبنــاّ ٌّ٠ليــْ م ــطٌ

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه

( )4
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ّيـــٔؼ مـــً ايكـــدال٘ أخـــْٗ لَـــصا ايعـــسز ٍّـــه اييعنـــاٌ لـــً م ـــطٌ
ّأخْ ـــُ لْٓـــس ّمع ـــ ّغـــياٌ ّق ٔـــ ّقبـــس ايـــطهبً ّمل ٓػـــنٙ
ايػـــال ّٓـــطّ ٚأىَـــه ـــسمْا ق ـــ ٙضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغ ه ًب أضلعنا ٜ٘مً معٓي٘(.)1
غازغ ـاو  :غــبع٘ ىذــط مــً لالــٌْ ؾــكٙ
لً قنـ مـً لـ

قنـطّ لـً قـْ

ّهطمـٕ لـً قنـطّ مـً لـ

ّألــْ ئ ــ ٙقبــس ايــطهبً مــً لــ
قــدط مــً لــ

َــه ايبنــاٍّ ٌّ٠ــه غــامل
ّا ـو

مــاظٌ لــً اييريــاض ّغــ ٔناٌ لــً

اىبع ــّ ٙألــْ ضقٔــاٗ قبــس ايــطهبً لــً ظٓــس مــً لــ

هاض ـ٘ ٍّــْ ايــصٖ كـسل لعطنــُ بـ اا ميــُ ّقنـطّ لــً ينــ٘ مــً
لـ ـ

غـ ـ ن ٘ ّقاٜـــس لـــً قنـــطّ اىبعىـــٕ ّ ٔـ ـ قبـــس اا لـــً قنـــطّ

اىبعىٕ) (. )2
ايكــيو اي ايــد  :اىبيــا ٌْ ايــصًٓ أظَــطّا ا٨غــ٣و ّأق يــْا اييال ـ
لايؿـــَاز ـب ّقـــاضّا ؼبهـــطٌّ قـــ ٗ٣ازبناقـــ٘ خ ـــو ايـــي

ضبنـــس

قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ّؽبطاـــٌْ مـــ اىبػـــ نـب ًب ايغـــعّ مـــ
ايـــسزز ّايؿـــر ّلـــد أغـــب ا

اشبـــْ

لــــب اىبػـ ـ نـب ّلـــايينْم

قيس زىْ ا٤شّ ٚايهطض.
ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب ايػـــي٘ ايس اقٔـــ٘ أىـــُ ًب اـ ـ معطاـــ٘ مـــً معـــاضي
ا٨غــ٣و اّ٤فب

َــط ق٣مــاا ّأخــ٣ل اييذــال مــً أقــدالَا لاغــك ياٛ

معطاـــ٘ لـــسض ب ٢أٌ ٓ ـــال هكـــً ٙب معطاـــ٘ لـــسض رب ـــو اىبيـــا ٌْ قـــً
اشبــطّج بئَــا

ذــٕ معطاــ٘ أ هــس بىػــد

ضأؽ اييذــال قبــس اا لــً

ألـــٕ لـــً ألـــٕ غـ ـ ْل ل ـــد اـــٔـ اىبػـ ـ نـب ًب ايالطٓـ ـ بفب اىبعطاـــ٘
ٍّْ أمط ىازض اسبسّن ًب ضٓذ اىبعاضي ّاي كال لـب ازبْٔف .

( )1ا٤ىباِ ق  ٙبا ٜايطّاٗ .14/1
( )2ا طض ايْأع .298/3
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ايْاــُ اي ــاىٕ  :ي ــس اعــ اا قــع ّاــ اي ــطهٌ قــطانياو ّنيطٓ ــاو
ي بـــد ايـــساٜه ًب ازبيـــ٘

ـــال غـــبداىُ هَاااذتَّلرََُاااَِٖ ٌٜلََٗاااََّالوَهُااا ًيل

وََٚىْلِوتا ا لُِٖٗٛاااتُِنَ] (ّ )1مـــً معـــاىٕ آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣خبكـــْم اييَـــٕ قـــً
ايطلا مػا: ٜ
اّ٤فب  :ذهــ اا قــع ّاــ ل ٔامــُ ليذػــُ ل خبــاض اييــاؽ نبٔعــاو
قً اي بح ايصا ٕ ّايعطنٕ ي طلا ّأا ايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ .
اي اىٔـــ٘  :مـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ ايكدـــسٖ ًب هٓا ـــُ ّمهـ ـامٔيُ اي سغـــٔ٘
ّق ْمــُ ّأهنامــُ ّميــُ ــاىٌْ قريــع اييــاؽ قــً ــعٓـب مــا هــطو اا
ــ ٓ ٣ــسض أهــس أّ اَــ٘ أّ نياٜذــ٘ ذبػـــب قــْضٗ ايطلــا
مً ٓط

لايط

ــاٌ ــت ٍيــاي

ّمبٔ بئُ بقالاٛاو أّ أخصاو أّ أا٣و أّ أ٣و .

ّمــً مكــازٓ ايك ــْ ٚا ٨ــطاض حبطمــ٘ ايطلــا ّقــس بىناضٍــا يــْضّز
هٓــاا اي ــطهٌ ّايػــي٘ اييبْٓــ٘ ّا٨نبــا حبطمكــُ ّايكغ ــٔ

َٔــا

َــٕ

أمط مع ْو لايهطّضٗ مً ايسًٓ.
ّمل يدكـــط هطمـــ٘ أاـ ـ ايطلـــا خبكـــْم مـــا اـــاٌ ؾـــاً ٜب أٓـــاو
ازباٍ ٔـــ٘ ّبغـ ـ ا ايـــي
ق ــ ٙاي ــطّ

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ٤ضلـــاح ايطلـــا

بلبــا ّضزا هٓــاا هطمكــُ لكــٔغ٘ اىبهــاض

ــال عــافب

َّٖااذََِٝلََاااِّْاٗاىَٜلَّٖمرَاااَل تل َُاىُٚاااىَٜل ا لْتَٛاااَل َُااااىُ٘لَّٖااذٌِل َتتختبَـااا ُلَّٖشَااُْـتَُٜل

ِْٝٚلَّٖ.)2(] َٛ
ّمــً مكــازٓ ايك ــْ ٚا٨مبــاٌ ّ ــس ّضز ايعــسز ب يــاٌ ّغــبعٌْ ًب
هسٓد ايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ًب أمطًٓ مكهازًٓ :

اّ٤ل  :قـــبغ٘ ا٨مبـــاٌ بش ّضز قيـــُ قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه
أىـــُ ـــال ( ا٨مبـــاٌ لهـ ـ ّغـــكٌْ ؾـــعب٘ أّ لهـ ـ ّغـــبعٌْ ؾـــعب٘
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .138
( )2غْضٗ ايب طٗ .275
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ض عَــا  ٢بيـــُ ب ٢اا ّأزىاٍــا بمانيـــ٘ ا٤ش ٚقــً ايالطٓــ

ّاسبٔـــاٛ

ؾعب٘ مً ا٨مباٌ) (.)1
اي ــاىٕ ّ :ضز شاا ايعــسز ًب شو ايطلــا ّؾــسٗ ايهــطض ايــصٖ ٓسؾـــح
قيُ.
ــال  :ــال ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

( قــً ايــاا ٛلــً قــاظ

ّ غ ـ ه ايطلــا ا يــاٌ ّغــبعٌْ لالــا أزىاٍــا م ـ ب ٔــاٌ ايطا ـ أمــُ ّأضلــٙ
ايطلــــا اغــــكالاي٘ ايطاــ ـ ًب قــــط

أخٔــــُ) ( ّ .)2ــــس ّضز ًب ايعَــــس

شو ايطلــا ّميَــا  :خــص ميــُ ضلــا ّ ٢مطاحبــ٘ لــ أخـــ ا ــر ٔعــٔـ
أخْي معر(. )3
هكر  ٢عالُ لايطلا ّنيعامر  ٢ع لاىبطاحب٘ (. )4
(اىبن ط مايُ لايطلا ّاىبطاحب٘ ً ٓطهه ايذ طا.)5( ) ٛ
ايْاــُ اي ايــد  :مــً ميــا
ّباكيا

ّمعــاىٕ ا٨مكيــا قــً اىبعام ــ٘ ايطلْٓــ٘

اىبػ ه ق  ٙأٌ ٓنٌْ نيط او َٔا مػا: ٜ

اّ٤فب  :ايكيــــعِ قــــً ايطلــــا م سمــــ٘ ٔ ٨ــــاٌ ايذــــطاٜا ّايْاابــــاا
ايعبازٓــ٘ ّأزاَٜــا ق ــ ٙايْاــُ ا٤هػــً
َّٖظَااٗتىََّلِلوََّٖظَاا َ للَّٖىُسْااـتً]

( )6

ــال عــافب حَااَظِواىَّللَٗتااًل

ّمــً ا٨قريــاظ ًب ايؿــطٓع٘ ا٨غــ٣مٔ٘ أٌ

شاا أزا ٛايذطاٜا هكاى٘ مً ايطلا ّعبِْ مً ا طماا .
اي اىٔـــ٘  :باكيـــا
لا

ايطلـــا ؾـــاٍس ق ـــ ٙايك ـــّْ ٚمكـــسال ي٩مبـــاٌ ًب

اىبعام٣ا .

( )1قدٔح بلً هباٌ .325/1
( )2اىبعريه اّ٤غ .158/7
( )3غذط ا٤م ال .36/25
( )4غذط ا٤م ال .227/1
( )5غذط ا٤م ال .8/28
( )6غْضٗ ايب طٗ .238
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ٍّـــ مبنـــً اي ـــْل ٓعـــط
ازبْا

اىبـــ١مً لـــايكيعِ قـــً اىبعام ـــ٘ ايطلْٓـــ٘

ىعه .

اي اي ــ٘  :ايكــْ ٕ مــً ايطلــا هــطظ مــً اي ٔــاو لايكعــسٖ ّاي ــه بش أٌ
ٍصا ايكْ ٕ هنن٘ ّ بٔت ا ًب اي

ّقامل ا٨خكٔاض .

ايطالعــ٘  :ا٨مكيــا قــً ايطلــا ىــْ نيطٓــ ّمياغــب٘ ي٥مــط لــاىبعطّ
ّاسبـــد ق ـــ ٙب ـــطا
ا ٨طا

ا كـــاج مـــً ـــ

اٜـــسٗ ّلٔـــاٌ ـــْا

ٍــــصا

.

ّ ُٔ ىَٕ قً اىبينط ّاي ه ّاىبياااٗ ًب ايطلا .

ق َىٌ انصهت بني آٌ ث انُداء
ّضز ىـــــسا ٛا٨مبـــــاٌ ًب غـــــْضٗ هل قنـــــطاٌ غـــــب مـــــطاا ّمـــــً
ا٨قريــاظ ايعــسزٖ ًب اىب ــاو أىَــا لــسأا لآ٦ــ٘ اىباٜــ٘ ميَــا ل ْيــُ عــافب

ٝلَّٖ ا ِذََٝلراو اَ اىَّلَّٖ ِٓ تتااَ َلَ ا ُم و اْْٙل َر ْع ا َل
ْ
َََ ترَ َهااَلَّٖ ا ِذََٝلا َ َُ ٚاىَّل اْٜل اَـُِ ُع اىَّل تظ امَُااَل ِ ٚا

ا َ آَِٞاْٙلْتااَظِماََٝل]

ّبىكَــت لآ٦ــ٘ اىبــاٜكـب ميَــا ٍّــٕ ا٤خــ ٗ مــً

( )1

هٓــاا غــْضٗ هل قنــطاٌ ل ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلاَٚل َُ اىَّلَّطْ ابامُوَّلوَطَااَرامُوَّل
وَ ََّراـاىَّلوَََُّاىَّلَّٖٗ َلٖتعَٗٓاْٙلَايِٗحُى.)2( ]َٜ
ّاــاٛا هٓــ٘ ايبدــد مــً اَــ٘ ى ــه هٓــاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ لعــس ىَــٕ
ّذبصٓط اىبػ نـب مً أا ايطلا ّمهاقذ٘ ٍصا ا٤ا لايباني .
ي ــس هــنً ٍــصا ايػٰــذط ق نـاو اسٓــساو ٍّــْ ايك ـ ٘ لـــب هٓــاا اي ــطهٌ
ايــصٖ يــٔؼ يالــط

اين ــطٗ ًب ق ْمــُ ّا٤اــعاّ ٛات ــساا ايــا ١يــو

ّ كسض خبكْقُ هسٯ ّميكَ. ٙ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .100
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .200
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ّى١غـــؼ ًب ٍـــصا اي ـــاىٌْ ق نـ ـاو اسٓـــساو ٍّـــْ ق ـــه ايكـ ـ ٘ لــــب
هٓاا ىسا ٛا٨مباٌ ّايا ب

ػعاو ّناىـب هٓ٘ .

ّقــدٔح أٌ ٍــصا ايع ــه ــط ّ ػــه مــً ق ــه ايك ـ ٘ لـــب آ٦ــاا ب٢
أٌ يــُ خكْقــٔ٘ ٍّــٕ مْنــْقٔ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ذػــ ٍا ّمهــامٔيَا
اي سغــٔ٘ كنــٌْ ــطا ٗٛخاقــ٘  ٤ــط ىــسا ٛا٨مبــاٌ ي عن ـ ل هنــاو شاا
آ٦ــ٘ ايــا بلكــسأا لــُ ّمْنــْقٔ٘ ّميــا

ىــسا ٛا٨مبــاٌ ايــْاضز ًب أٖ

هٓــ٘ مـــً اي ـــطهٌ خبكــْم مهـــامـب هٓـــاا مــً اي ـــطهٌ أ ككدـــت ليـــساٛ
ا٨مبـــاٌ أّ ـــر آ٦ـ ـ ٘ ايْهٔـــسٗ ايـــا اـــا ٛىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب ّغـــالَا

اَٜلَّٖٗاا َلوََ َٚئِٓتتتاا ُلَُظَااِٗىَٜللَٗتاااًلَََّٖباااٍلَََرتَهَاااَلَّٖااذََِٝل

ل ْيــُ عـــافب

ا ََُٚاىَّلطَ اِٗىَّللَٗتُْ ا ِلوَسَ اُِّٗٛىَّلَتتْ اًَُِٗٛل]

( )1

يبٔــاٌ بقريــاظ ًب ى ــه شاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ

ّأٌ صبٔٝـــُ ًب اي ـــطهٌ  ٢ؽبـــكل لـــ ّل آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّيبٔـــاٌ ه ٔ ـــ٘
ٍّــٕ ــسٓط ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب اــ أمــط أّ ىَــٕ ٓــطز ّغــ أّ هخــط آ٦ــ٘
اي طهىٔــ٘ ّاــصا لاييػــب٘ شبــْا ٔه آ٦ــاا مــً اَــ٘ اي يــا ٛق ــ ٙاىبػ ـ نـب
ّباطامَه أّ مً اَ٘ شو ّ بنٔت ايصًٓ اذطّا .
ي ـــس أضاز اا قـــع ّاـــ ههـــْض ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب اسبٔـــاٗ ائْمٔـــ٘
ي نػ نـب ّايياؽ نبٔعاو .
ـــس بى العـــت اييبـــْٗ قبغـــازضٗ ايـــي

ضبنـــس قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغــ ه بفب ايط ٔــ ا٤ق ــ ٙيكب ــْٔ ٙنــاا ضغــايكُ مككــ ٘

نــ هٓــ٘

طهىٔــ٘ ٍــٕ ضغــْل مــً قيــس اا ّٓؿــَس يــُ أٌ اا قــع ّاــ مسٯــٙ
اي طهٌ ا٣و اا ّ س ّضز ٍصا اي ذ

٣ن مطاا ًب اي طهٌ .

( أخــطج قبــس لــً هبٔــس قــً اــْٓا ًب ْيــُ { غــٔ ْل يــر اىبد ذــٌْ
مــً ا٤قــطا

ؾــغ كيا أمْاييــا ّأٍ ْىــا اغــكغذط ييــا }

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه هـــب اىكــط
( )1غْضٗ ا٤هعا

.56

( )2غْضٗ ايذكح .15

( )2

ــال  :اــاٌ ايــي

مــً اسبسٓبٔــ٘ ّغــاض بفب خٔــا
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رب ـــو قيـــُ أىـــاؽ مـــً ا٤قـــطا
ايــي

د ـــْا ل ٍـــائَه

نـــا ل غَـــه أٌ

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــس ا كــكح خٔــا غــاضّا بئــُ ّ ــس

اــاٌ اا أمــطِ أٌ ٓ ٢عالــٕ أهــساو رب ــو قيــُ مــً مغــيه خٔــا ّٓ ػــه
مغينَـــا مـــً ؾـــَس ايذـــكح ّشيـــر ْيـــُ ٓ { :طٓـــسٌّ أٌ ٓبـــسيْا اـــ٣و
اا}

( )1

مــا أمــط اا ىبٔــُ قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أٌ ٓ ٢عالــٕ

ٓعــ

أهساو رب و قيُ مً مغيه خٔا ؾٔٝاو ) (.)2
ّاــصا ــال ايْاهــسٖ ({ ٓطٓــسٌّ أٌ ٓبــسيْا اــ٣و اا } ٓغٔٯــطّا ّقــس
اا ايــصٖ ّقــس أٍ ـ اسبسٓبٔــ٘ ّشيــر أٌٲ اا عــافب هنــه ــه لغيــاٜه
خٔــا زٌّ
مــً بــ }

ٍــه  { .ــ يــً كبعْىــا }( )3بفب خٔــا { اــصينه ــال اا
( )4

أًٖ : ٬مــً بــ ] مطاعيــا بيــٔنه بٌٲ ئنــ٘ خٔــا ىبّــً٬

ؾَس اسبسٓبٔ٘ زٌّ

ٍه) (.)5

ّاىبدكــاض أٌ اىبــطاز مــً اــ٣و اا قــع ّا ـ ًب آ٦ــ٘ أقــٍ ِ٣ــْ ىــل
آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّأٌ ايكبـــسٓ ٓ ــ ًب ايكذػــ ّايك ّٓــ ّاسبنـــه ّب٢

ـــاٌ اـــ٣و اا ٍـــْ شا ـــُ يبكيـ ـ قـــً ايكبـــسٓ ّكبـــاو آ٦ـــ٘ ٍـــْ سَا اَُُاىٔال

َُّٖٛختٗياااااىَٜل ا تَّلَّٞـتٗتُاااتاْٙل اٖتااااًل َٚتاااََِٙٞلِٖتتَُِّاااذاوهََل ت ُوٞتااااَلٞتتاااباعْٓاْٙلَُماَااا ُوَٜلرتْٜل
َُبَااا ٖاىَّلْتااا ََ٘لَّٖٗااا ِلاااااإلٖتاااْٝلَتتباعُىٞتااااَلْتاااذتِٖٓاْٙلاتاااأَتلَّٖٗااا ُلِٚاااْٝلاتبْااإالظتتَاااَُُاىٖاىَٜلرَاااإل
َتحْتُ ا ُوٞتَََلرَاإلْت اَٞاىَّل تلََيُتهُااىَٜل ا لاتِٗ اُل ً]
ٓطٓسٌّ أٌ ٓبسيْا هنه ا٣و اا .

( )1غْضٗ ايذكح .15
( )2ايسض اىبي ْض .217/9
( )3غْضٗ ايذكح .15
( )4غْضٗ ايذكح .15
( )5ايْأع ي ْاهسٖ .918/1
( )6غْضٗ ايذكح .15

( )6

ّا ـ ٌ ًب آ٦ــ٘ هــص او ّ ــسٓطِ
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بعـــس رب ـــو اىبيـــا ـب مـــً ا٤قــــطا

ّأٍـــ اىبسٓيـــ٘ قـــً ايــــيذ

ّازبَــاز ّقــً اشبــطّج بفب اسبسٓبٔــ٘ خاقــ٘ لعــس أٌ ضأّا ؾــسٗ لالـــ
ايـــصًٓ اذـــطّا ًب معطاـــ٘ أهـــس ّا ـــطٗ قـــسزٍه ًب معطاـــ٘ اشبيـــسل بش
ظهذْا قؿطٗ ه٢

ضا .

ّهٔينــا أضاز ايــي

ّأقــدالُ اشبــطّج بفب خٔــا مــ ّقــس مــً قيــس

اا قــع ّا ـ لاييكــط ّا ـ

اىبغــا ّاــاٌ أٍ ـ اىبسٓيــ٘ ٓع نــٌْ نــعو

َٓــْز خٔــا ّقريــعٍه قــً ا٨غــكنطاض لاي كــال ني بــْا اشبــطّج معَــه بفب
خٔا ّّقسٍه ايي

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه لاييكط .

ّينــً اا قــع ّاــ أ ضاز أٌ نــٌْ يــاٜه خٔــا خاقــ٘ قبــً ؾــَس
اسبسٓبٔــ٘ ايــصًٓ خطاــْا م ـ ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه مــً ـ

غـــ٣ح ٓطٓـــسٌّ ايعنـــطٗ ّٓعطنـــٌْ أىذػـــَه ي٩لـــازٗ ّاي كـ ـ ازبنـــاقٕ
ايعـــاو بشا أضاز اذـــاض ـــطٓـ ا٨اَـــاظ ق ـــَٔه ّاـــاٌ قـــسزٍه أيذـ ـاو
ّأضلعنا. ٜ٘
ّقــً أىــؼ ــال (ىبــا اــاٌ ٓــْو اسبسٓ بٔــ٘ ٍــب ق ــ ٙضغــْل اا ق ـ ٙ
اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّأقــدالُ نــاىٌْ ضاــ ٣مــً أٍ ـ منــ٘ ًب ايػــ٣ح
مــً بــ ابــ ايكيعــٔه ٓطٓــسٌّ ــطٗ ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ
ّغ ـ ه ــسقا ق ــَٔه خــصّا عذــا قــيَه يعيــت ٍــصِ آ٦ــ٘ ٍّــْ ايــصٖ
اــو أٓــسَٓه قــينه ّأٓــسٓنه قــيَه لــبالً منــ٘ مــً لعــس أٌ أظذــطاه
ق َٔه) (.)1
ابـ ـ ايكيعـــٔه ٍّـــْ ابـ ـ ٓ ـ ـ ًب اسبـ ـ ًب أنيـــطا
ؼبـــطو أٍـ ـ منـــ٘ بٌ أضازّا ايعنـــطٗ ٍّـــْ أ ـــط

اسبـــطو ّميـــُ

اسبـ ـ بفب منـــ٘ ّ ٔـــُ

مػريس قاٜؿ٘ ّاىبػا ٘ لٔيُ ّلـب ايبٔت اسبطاو  6100مساو .
ّاسبــطو ٍــْ اىبْن ـ اىببــاضي ايــصٖ ؼبــٔ قبنــ٘ مــً اَا َــا ا٤ضلعــ٘
ٍّــْ ايــصٖ ٓ ٢كــاز ٔــُ ّٓ ٢عهــس ؾــريطِ ّااىــت هــسّزِ مــً أٓــاو
( )1ايسض اىبي ْض .225/9
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هزو بش أىـــاضا اشبٔنـــ٘ ايـــا ىكـــبت ق ـــ ٙايبٔـــت أضاـــاّ ِٛاـــسزٍا
بلــطأٍه ق ٔــُ ايػــ٣و ّىك ـ
ايـــي
ايي

ــا أىكــالاو ّاــسز هــسّزٍا كــٕ اــس

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ًّب قـــاو ـــكح منـــ٘ لعـــد
ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه كبٔناو لً أغس اشبعاقٕ دسزٍا .
ّمســٕ ايكيعــٔه  ٌ٤ازبب ـ ايــصٖ قــً مبٔيــُ ٓػــن ٙى٫عــٔه ّايــصٖ قــً

ٓػاضِ ٓ٫ػن ٙىاقه ّٓ ال ي ْازٖ ىع٫ناٌ .
ّٓك ْو ميَاج ق ه ايك ٘ لـب هٓاا ىسا ٛا٨مباٌ ل مْض :
اّ٤ل ّ :اِْ ا٨يك ا ٛلـب مهامـب هٓاا اييسا. ٛ
اي ــاىٕ  :ايع ــ٘ ّايػــب

ًب ٍــصِ آ٦ــاا ب ك كــاح ٍــصِ آ٦ــاا ليــساٛ

ا٨مبـــاٌ قـــدٔح أٌ ّاـــِْ ايع ـــ٘ ٍـــصِ ٓ ٢ع نَـــا ب ٢اا قـــع ّاــ
ّينيُ ٓ ٢كعاض

م ايكد ٔ ّا٨غك طاّ ٛا٨غكيبا ًب اىب او .

اي ايــــد  :معــــاىٕ ّز٢٢ا ازبنـــ لـــــب هٓــــاا اييــــساّ ٛمهــــامٔيَا
اي سغٔ٘ .
ايطالــ  :يــْ مل ٓــ ا ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب لسآــ٘ آ٦ــ٘ أٖ أٌ ايكد ٔــ ًب
مذَْو اىبدايذ٘ يْاْز ىسا ٛا٨مباٌ ّ

مباهد ق ه ا٤قْل .

اشبـــامؼ  :مْنـــْقٔ٘ هٓـــ٘ اييـــساً ٛب آ٦ـــاا ا كـــْضٗ لــــب هٓـــا
اييـــسا ٛغـــْا ٛاـــاٛا لكـــٔغ٘ ايعالـــو ق ـــ ٙهٓـــ٘ اييـــسا ٛأّ ّ ٢اـــاٛ
اييساً ٛب هخط هٓ٘ مً غْضٗ هل قنطاٌ.
ايػــازؽ  :يغــ٘ ايعالــو لـــب هٓــاا اييــسا ٛىذػــَا ّبٌ مل بــسأ حبــط
مً هطّ

ايعالو .

َداء اإلمي ٌ َصزة نهُبً حمًد (م)
مـــً معـــاىٕ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ىكـــطٗ ايـــي

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغ ه مً ّاِْ :
اّ٤ل  :ذهــ اا قـــع ّاــ ليكـــطٗ ايــي

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ

ّهيُ ّغ ه مً اَاا :
اّ٤فب  :ىعّل اي طهٌ ليعت ايصًٓ ٓ١ميٌْ ليبْ ُ لكذ٘ ا٨مباٌ .
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اي اىٔــ٘  :يــا ٛاا قــع ّاــ ق ــ ٙايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه  ٌ٤أم٘ ق ٔن٘ هميت ليبْ ُ .
اي اي ـــ٘  :ايؿـــنط مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ يطغـــْيُ اينـــطٓه ق ـــٙ
اَــازِ ًب غــبٔ اا ّلــصل ايْغــ ًب زقــْٗ اييــاؽ ي٩غــ٣و ّقــاِ
ًب با َه ق  ٙا٨مباٌ .
ايطالع٘  :هذ اا قع ّا ي طهٌ ىعّ٢و ّضمساو ّأيذاظاو ّمعاىٕ .
اي ــاىٕ  :ىكــطٗ ا٤ىبٔــا ٛايػــال ـب ي ــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه مً اَاا :
اّ٤فب  :ايبؿـــاضٗ ليبـــْٗ ضبنـــس قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ًّب

ايكيعٓــ هنآــ٘ قــً قٔػــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و وَُٚبَشاامًَّلرامَسُااىٔتلََااٍَِِّلِٚااْٝل
رَعْ ٌِلَّسُْ ُٛلرتحْ.)1( ]ُ َٛ
ّقــً ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــال (أىــا زقــْٗ ألــٙ

بلــطأٍه ّلؿــط ٚقٔػــ ٙق َٔنــا ايػــ٣و ّضأا أمــٕ هـــب هب ــت لــٙ
أىُ خطج ميَا ىْض أناٛا يُ كْض ايؿاو) (.)2
اي اىٔـــ٘ ّ:مـــً آ٦ـــاا أٌ بغـــ٣و لعـــا ايكـــدال٘ ّايكـــالعـب اـــاٛ
لػــب

ٍــصِ ايبؿــاضاا ايػــنآّ٘ ّ ٔــُ ؾــْاٍس ضؽبٔــ٘ قسٓــسٗ ميَــا مــا

ّضز ًب كــــ٘ بغــــ٣و غـــ ناٌ ا نــــسٖ بش أّقــــاِ ضاٍـــ

قنْضٓــــ٘

قيــسما ههــطِ اىبــْا هـــب ــال يــُ غــ ناٌ ( ــعفب مــً ْقــٕ لــٕ؟
ــال :أٖ لــ

ّاا مــا أق ــه أهــسا مــً اييــاؽ ق ــ ٙمــا عبــً ق ٔــُ ب٢

ضا ٣لعنْضٓ٘ مً أض

ايطّو عٌ اغكالعت أٌ د لُ اسب .

ــال غــ ناٌ  :نــا ــًْب سب ــت لكــاه
ّخــا مــً أّقــ ٙلــٕ هكــ ٙاىكَٔــت بئــُ

قنْضٓــ٘ خا ــُ خــاٖ
ــال :أ ــه

نــت قيــسِ

ْاس ــُ ق ــ ٙم ـ مــا اــاٌ ق ٔــُ أقــدالُ نن ــت قيــسِ مــا ؾــا ٛاا
( )1غْضٗ ايكو .6
( )2ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا

.229/1
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أٌ أمنــد ّ ــا
ايْ ـــاٗ

يــٕ ؾــٕ ٛهكــ ٙاربــصا ل ــطاا ّ ئنــ٘ ــه ههــط ُ

ـــت يـــُ :بفب مـــً ْقـــٕ لـــٕ؟ ـــال يـــٕ :أٖ لـ ـ

أق ــه أىــُ أقــبح ًب ا٤ض

أهــس ق ــ ٙم ـ مــا ايــا ق ٔــُ همــطي أٌ

ّينيــُ ــس أظ ــر ظمــاٌ ىــ
أض

ّاا مـــا
ٔــُ

ٓبعــد لــسًٓ بلــطأٍه اسبيذٔــ٘ ؽبــطج مــً

مَــــااطِ ّ ــــطاضِ شاا غبــ ـ لـــــب هــــط ـب ــــعٌ اغــــكالعت أٌ

رب ل بئُ اخ ل ّبٌ لُ هٓاا  ٢ربذٙ
بىــُ  ٓ ٢ا ـ ايكــس ٘ ٍّــْ ٓ ا ـ ا سٓــ٘ ّبٌ لـــب اكذٔــُ خــامت اييبــْٗ
بشا ضأٓكُ قط كُ) (.)1
اي اي ــ٘  :هــد ا٤ىبٔــا ٛايػــال ـب أ بــاقَه ق ــ ٙايككــسٓ ليبــْٗ ضبنــس
ّىكط ُ .
ايطالعــ٘  :بخبــاض ا٤ىبٔــا ٛايػــال ـب ل ـ ٌ ايــي
ّهيُ ّغ ه خامت اييبٔـب ّأىُ  ٢ى

ضبنــساو ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

مً لعسِ .

اشبامػــ٘  :ــْاضن أ بــا ا٤ىبٔــا ٛىب ـ لع ــ٘ ايــي

ضبنــس قـ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــُ ّغ ـ ه ّق٣مــاا ظماىــُ ّقــذاا ؾــدل ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا

ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
اي ايــد  :ىكــطٗ اينك ـ

ايػــنآّ٘ ي ــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغـ ـ ه بش اـــاٛا ايكـــْضاٗ ّا٨ظبٔـ ـ لايبؿـــاضٗ ليبْ ـــُ ّايـــسقْٗ بفب
كــسٓ ُ ّأىــُ ىــ

هخــط ظمــاٌ

ــال عــافب َّٖااذََِٝلََتباعُااىَٜلَّٖمَسُااىٔتل

َََّٖباا اٍَلَّٖا اِّاٍَٚلَّٖا اذٌِل ََا ُوٞتا ا ُلَٓٚتاىرًاااَللَِْا ا َهُْٙلظِاااٍلَّٖتا اىْ ََّ ِلوَََّّا اُا إالََاااُِّٚمُهُْٙل
راااََٖٛعْمُوفِلو ََْهَاااَهُْٙللَااْٝلََُّٖٓٛتا اما]( )2ئنـــٌْ ايكال ـ ـ بفب اييبـــْٗ اشباكبـــ٘ مـــً

( )1ايالب اا اينا٨ ٚلً غعس .78/4
( )2غْضٗ ا٤قطا

.157
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مكـــاز ٓ

ْيـــُ عـــافب

اِّٞاااٍلََُلِااإلظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتا ا ل] ()1بش ٓكـــْاضن

اىبػ نٌْ مً ا٤مه ايػال ٘ خا ىبْ ُ ّأىَا ه ّّاا

.

ّمـــً ا٨قريـــاظ ل ـــا ٛمْنــــْ ٍـــصِ ايبؿـــاضاا بفب ٓـــْو اي ٔامــــ٘
لْضّزٍــا ًب اي ــطهٌ ّايػــي٘ يكنــٌْ هريــ٘ ي نػــ نـب ّلطٍاىــاو ق ــٙ
قــسل ىبـــْٗ ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيــُ ّغــ ه ّهريــ٘ ق ـــ ٙايـــصًٓ
ػبدــسٌّ ليبْ ــُ ٍّــٕ مــً مكــازٓ باــطاو اىبػــ نـب ليــسا ٛا٨مبــاٌ ًب
هٓ٘ ايبدد ّ سٓطِ ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا لايبؿـــاضاا ايـــا اـــاٛا ليبـــْٗ ضبنـــس
ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
اىٔــاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لكــسل ىــعّل ايبؿــا ضاا لــايي

ضبنــس

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
اي ــاو ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا ل ـــعّو ب بـــا ايبؿـــاضاا ايـــا اـــاٛا
خبكْم ىبْٗ ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
ضالعــاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ايبؿــاضٗ لــايي

ضبنــس قــ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ه ـ ّقــسل ٢لــس مــً ذب َــا ّظَــْضِ ق ــ ٙايــسًٓ
اُ.
خامػــاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ًب ايككــسٓ لايبؿــاضاا لــايي
ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ْا

ق ٔه .

غازغ ـاو ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ايبؿــاضٗ لــايي
ق ُٔ هط

ضبنــس قــ  ٙاا

ق  ٙاييذال .

غـــالعاوٓ :ـــا أَٓـــا هميـــْا ّزخ ـــْا ا٨غـــ٣و لػـــب
ايػال ـب لايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ق َىٌ نى مل اُشل أي آٌت يٍ آٌ ث انقزآٌ

( )1غْضٗ ايب طٗ .30

لؿـــاضاا ا٤ىبٔـــاٛ
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مــً معــاىٕ (يــْ) أىــُ هــط

بمكيــا ٨مكيــا

ــس أىعــه اا قــع ّا ـ

ق ــ ٙاىبػ ـ نـب ّاييــاؽ نبٔع ـاو ليــعّل اي ــطهٌ ّذبكن ـ اييعنــ٘ ًب اىب ــاو
ّاٍْاو :
اّ٤ل  :اي طهٌ ىعن٘ .
اي اىٕ  :ا غْضٗ مً اي طهٌ ىعن٘ .
اي ايد  :ا هٓ٘ مً اي طهٌ ىعن٘ مً قيس اا .
ايطال  :ا ؾالط مً هٓ٘ مً اي طهٌ ىعن٘ .
اشبامؼ  :ا هط
ّ ٢عــــاض

ّا ن٘ مً اي طهٌ ىعن٘ .

لـــــب ٍــــصِ ايْاــــِْ ّا ــــَا مــــً هٓــــاا اا ًب شاا

اي ـــطهٌ ىـــعّ٢و ّأيذاظــاو ّضمســاو ّ ـــّ ّٗ٣معيـــّ ٙز٢يـــ٘ ّ ــ ّٓ٣و

ـــال

عــافب ٖت اىْلرتَََٖ ٞااَلهَ اذتَّلَُّٖا امْاَٜللَٗتااًلَُبَ إتلٖتمَرتَْتت ا ُلَََشِ اعًَلُٚتتظَ ا لًَل ِٚاْٝلََشْ اَُ ِل

َّٖٗ ِ] (.)1
ي ــس اعــ اا قــع ّاــ ا٨ىػــاٌ ضبكااــاو ّ ٢يذــر قيــُ اسبااــ٘
ًب ايــسىٔا ّا٦خــطٗ ّأَٓنــا ٓنــٌْ ا٨ىػــاٌ َٔــا أا ــط هااــ٘ ايــسىٔا أو
ا٦خطٗ ازبْا

ٍْ اي اىٕ .

ّم ـ أٌ هااــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب ايــسىٔا ؾــسٓسٗ ّمكك ـ ٘ اىَــا أ ـ ّأزىــٙ
لنـــ

مـــً هااكـــُ ًب ا٦خـــطٗ يـــصا ٓكذهـــ اا قـــع ّاـــ ّٓيؿـــط

ؾـــآلٔ

ّمكـــازٓ أخـــط ٚمـــً ضهبكـــُ ًب ا٦خـــطٗ ّقـــً ضغـــْل اا

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ( بٌ ي ّــُ عــافب ماٜــ٘ ضهبــ٘ ا ـ ضهبــ٘ ميَــا
نيبـــال مـــا لــــب ايػـــناّ ٛا٤ض

ـــاٍب ميَـــا ضهبـــ٘ ّاهـــسٗ بفب أٍـ ـ

ايــسىٔا َٔــا ٓساهــه ا٨ىــؼ ّازبــاٌ ّني ـ ايػــناّ ٛهٔكــاٌ اىبــاّ ٛمــا لـــب
ا ـــْاّ ٛاسبٔـــْاٌ ّشّاا ا٤ض
ااٌ ْٓو اي ٔام٘ أنا

ر ايطهب٘ بفب ما قيسِ) (.)2

( )1غْضٗ اسبؿط .21
( )2اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

ّقيـــسِ ماٜـــ٘ ّغـــبعـب ضهبـــ٘ ـــعشا

.202/5
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ّذبكن هاا٘ ا٨ىػاٌ ي طهٌ ًب ا٦خطٗ ّاَـب :
اّ٤ل  :ؼبكاج ا٨ىػاٌ اي طهٌ ًب ا٦خطٗ .
اي اىٕ  :هاا٘ ا٨ىػاٌ ي طهٌ ًب ايسىٔا ٤ىُ ًب اي ْل ّايعن .
اي ايد  :ؼبكاج ا٨ىػاٌ اي طهٌ ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ .
ّايكــدٔح ٍــْ ا٤خ ـ

نــا اع ـ اا قــع ّا ـ ا٨ىػــاٌ ضبكاا ـاو

اىـــُ غـــبداىُ ذهـ ـ ّغـــس يـــُ هااكـــُ مـــً ايـ ـ طظل ّا٤مـــً ّايعا ٔـــ٘
ّايع ــــه ّلٔــــاٌ أهنــــاو اسبــــ٣ل ّاسبــــطاو ايــــا دب ــــت ًب اينكــ ـ
ايػنآّ٘ ّخاكبكَا ّاىبَٔنً ق َٔا اي طهٌ .
ي ـــس اعـ ـ اا قـــع ّاـ ـ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ٓـــي زضّ

ايػـــاينـب

ّٓك ــْا اــ مػــ ه ّمػــ ن٘ ْيــُ عــافب َّهْ ا ِٞتَلَّٖظ امََّؽتلَُّٖٛتْ اتتَُُِٙل] ( )1قــسٗ
مـــطاا ًب ائـــْو ل دـــاظ ايكـــ ٗ٣ائْمٔـــ٘ اشبنػـــ٘ ّّاـــْ

ايـــكّٗ٣

َٔـــا ئنـــٌْ مـــً مكـــازٓ ايكـــطا اىبػـــك ٔه ايعنـ ـ قبهـــامـب آ٦ـــ٘
اي طهىٔ٘ ّبرباشٍا بماماو ّميَاااو يكنٌْ هطظاو ًب ايسىٔا ّا٢خطٗ .
ي ـس أىعــه اا قـع ّاـ ق ــ ٙاييـاؽ لآ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ غـْا ٛااىــت مــً
هٓـــاا ا٤هنـــاو ٔ عنـ ـ قبـــا َٔـــا مـــً ا٤مـــط أّ اييَـــٕ اّ مـــً هٓـــاا
اىبــْاق

ٔعكــا ّٓــكع ميَــا اىبػ ـ نٌْ ّٓ كــبؼ مــيَه اييــاؽ اىبعــاض

ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗااََّال] ( )2ل ـ ٌ ٓك ــْ

اىبػ نٌْ هٓاا اي طهٌ ّٓعن ٌْ قبهامٔيَا ّما َٔا مً ايػيً .
ّم ـ ً بقريــاظ هٓــاا اي ــطهٌ أٌ اــ هٓــ٘ ــا مْنــْ ّهنــه خــام
انا أىَا

ٕ ذػ او ٓ٦اا أخط ّ ٚكهنً ا٨خباض قً اىبغٔباا .

( قــً ألــٕ لــً اعــ

قــً ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــال :

م ـــٕ ًب اييبـــٔـب ان ـ ـ ضاـــ ليـــ ٙزاضاو هػـــيَا ّأان ـــَا ّأنب ـــَا
ّ ـــطي َٔـــا مْنـ ـ ٍـــصِ اي بيـــ٘ مل ٓ هـــعَا
( )1غْضٗ ايذاذب٘ .6
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .110

ريعـ ـ اييـــاؽ ٓالْ ـــٌْ
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لايبئــاٌ ّٓعريبــٌْ ميــُ ّٓ ْيــٌْ  :يــْ مت مْنــ ٍــصِ اي بيــ٘
اييبٔـب مْن

ىــا ًب

ر اي بي٘) (.)1

ّاـــصا لاييػـــب٘ ٓ٦ـــاا اي ـــطهٌ نــ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ يبيـــ٘ ًب قـــطح
ايكيعٓ ـ  ٢مبنــً ا٨غــكغيا ٛقيَــا ٍّــٕ ايــع ّشخ ـ ٗ ي٥أــال اىبكعا بــ٘
مـــً اىبػــ نـب

يـــصا اـــاٌ اأٜــ ٍـــْ ايـــصٖ ٓعــــب مْنــ آ٦ـــ٘ مـــً

ايػْضٗ ّ ُٔ هد ي ع نا ٛلك ْٓط ق ه غٔال آ٦اا .
ّ كري  ٙمْنْقٔ٘ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً اَاا :
اّ٤فب  ّٗ٣ :آ٦اا اي طهىٔ٘ .
اي اىٔ٘  :ايكسلط ًب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّبزضاي مهامٔيَا اي سغٔ٘ .
اي اي ٘  :هاا٘ اىبػ نـب ين هٓ٘ مً اي طهٌ .
ايطالعــ٘  :ايك ـ ٘ لـــب ا ـ هٓــ٘ ّهٓــاا اي ــطهٌ ا٤خــط ّ ٚــس دب ــت
ؾصضاا مً ٍصا ايع ه ًب أاعا ٛذػ ىا ٍصا.
اشبامػـــ٘  :لٔـــاٌ أغـــبا
ا٤غبا

ىـــعّل آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّمكـــاهب٘ ٍـــصِ

ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ ّدبسزٍا ًب ا ظماٌ .

ايػازغــ٘  :مْنــْقٔ٘ اتــاّضٗ ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ ٘ لكــ كَا قبــا ب ــَا
ّمـــا لعـــسٍا ّاـــاٌ اأٜـ ـ ٓيـــعل ق ـــ ٙايـــي

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغ ه ّٓ ْل ن ٍصِ ا ٘ٓ٦لعس ا ٘ٓ٦ايذ٣ىٔ٘ .
انــا اــاٌ ٓعــاض

ّٓــساضؽ ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه مــطٗ

لــاي طهٌ اــ غــي٘ ّ(قــً انينــ٘ ق َٔــا ايػــ٣و :أغــط بيــٕٯ ضغــْل اا
قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه :أٌ اآــ اـــاٌ ٓعاضنــ
غـــي٘ ّأىـــُ قاضنـــ
أماضٗ ق  ٙط

ايعـــاو مـــط ـب ّ ٢أضاِ ب ٢ههـــط أا ـــٕ)

أا ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

( )1ايسض اىبي ْض .171/8
( )2ذػ بلً ا

لـــاي طهٌ اـ ـ

.50/1

( )2

أٖ
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ّا ـ هٓــ٘ طهىٔــ٘ خعٓيــ٘ ّايــع يَ ـ ميــُ ا٤أــال ق ــه اا قــع ّا ـ
أٌ َٔا ىذعاو ي نػ نـب ّايياؽ .
ي ــــس بغــــكذَه اىب ٜ٣نــــ٘ قــــً اعــــ ا٨ىػــــاٌ خ ٔذــــ٘ ًب ا٤ض
اــالَه اا قــع ّاــ

اِّٞااٍلرتلْٗت اُٙلَٚااَل تلَتعْٗتُٛااىَٜل]

يـــُ غـــبداىُ ّق نـــْا أٌ خ ٣ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض
اا ّأٌ ا٤مـــْض خبْا ٔنَـــا ّم نـــا خانيـــ
ق ن ـاو قبــا ٓ ٢ع نــٌْ ن ـ صا خاني ـ

( )1

دــطّا غــريساو

هننـــ٘ مـــً قيـــس

اا اىبٜ٣نـــ٘ ل ىـــُ ؼبـــٔ

اييــاؽ ل ْيــُ عــافب

اِّٞااٍلرتلْٗت اُٙلَٚااَل

تلَتعْٗتُٛى. )2( ]َٜ
ّمـــً ق ـــه اا قـــع ّاـ ـ

ػـــٔه اي ـــطهٌ بفب غـــْض ّايػـــْض بفب

هٓــاا ّاــ هٓــ٘ ــا خكْقــٔ٘ ّمْنــْقٔ٘ ًب اسبٔــاٗ ايــسىٔا ّمبنــً
لٔــاٌ مهــامـب ٍــصا اي ــاىٌْ لــصاط اــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ّأــو أىَــا
هااــــ٘ ي يــــاؽ

أّ أٌ ٓػــــكدسن لــــا

خــــام ًب ايكذػــــ بمســــُ

مْنْقٔ٘ ا ٘ٓ٦أّ اسباا٘ بفب ا. ٘ٓ٦

ق َىٌ إشرتاك ادلظهًني حبد أدَى يٍ انتفظري
مــً بقريــاظ اي ــطهٌ أىــُ لصا ــُ لٔــاٌ ّ ذػ ـ ٓ٦ا ــُ ب ـ أٌ ك ـ

اييْل٘ يع ه ايكذػ .
ايـــصٖ ٍـــْ ا٤قـ ـ ًب ٍـــصا ايػـــذط بش ٓكيـــاّل ذػـ ـ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘
ل ن نا َـــا ّمعاىَٔـــا ّزَ ٢٢ـــا ّٓـــسخ ايك ّٓـ ـ مـ ـ ايكذػـ ـ

ّ ـــس

ــ ٕ  ٣ــ٘ أّ أضلعــ٘ أاــعا ٛمــً ٍــصا ايػــذط ًب ذػــ هٓــ٘ ّاهــسٗ مــً

اي ــــطهٌ انــــا ًب ْيــــُ عــــافب َََرتَهَااااَلَّٖاا اذََِٝلاََُٚاا اىَّل تلَتااااِّْاٗاىَّلَّٖمرَااااَلرتػاا اعََظَل
ُٚؼتَلَيت ]..

( . )3

( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .130
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ّ كذـــط قـــً ق ـــْو ايكذػـ ـ

ـــْاىـب قسٓـــسٗ ًب لٔـــاٌ لعـــا ق ـــْو

ّشخـــاٜط آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ قبـــا ٓ١اـــس اْىَـــا قـــطاني وا مػـــك ٔن وا ًب شا َـــا
ّمهـــــنْىَا ٍّـــــْ مـــــً مكـــــازٓ

ْيـــــُ عـــــافب َّهْااا ا ِٞتَلَّٖظااا امََّؽتل

َُّٖٛتْ اتتُُِ )1(]َٙل دــاظ أٌ اــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ٍــٕ قــطا مػــك ٔه ّنــٔاٛ
مبـــ ٥ا ٦ـــال ّىـــْض ٍـــسٓ ٚيذـــص بفب ؾـــغا
غـــٔاه٘ ًب ضٓـــا
لاي ْا

ايكيعٓــ

اي ـــْ

ّمـــطهٗ يب ـــْا اىبطا ــ

ٔــ ٕ ايكذػــ
ايػـــامٔ٘ ًب ا٦خـــطٗ

ايع ٔه مً اَاا :

اّ٤فب  ّٗ٣ :هٓاا اي طهٌ .
اي اىٔ٘  :عاٍس ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘  ّ ّٗ٣سّٓياو ّهذ او .
اي اي ــــ٘  :ايكػــ ـ ٔه ل ــــطا ٗٛآ٦ــــ٘ اي طهىٔــــ٘ ًب ايكــــ ٗ٣ق ــــ ٙعبــــْ
ايْاْ

ايعٔ .

ايطالعــــ٘  :قنــــ اىبػــــ نـب صبــــكنعـب ّمكذــــط ـب قبهــــامـب آ٦ــــ٘
اي طهىٔ٘.
اشبامػــ٘ :
مً مكازٓ

ــٕ اىبػــ نـب ييــسا ٛا٨مبــاٌ لايؿــنط ا ّايذدــط ٍّــْ

ْيُ عافب وَِٖٗ ِلَّٖعِ َ ُلوَِٖمَسُىِٖ ِلوَُِٖٗٛؤَِِْٚنَ](.)2

ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل] ىــس
هٓـــاا اييـــسا ّ ٛط ٔـــ

ي نػ ـ نـب ي عن ـ قبهــامـب

ي يـــاؽ لا٨مبـــاٌ ّاـــ ٌ هٓـــ٘ اييـــسا ٛـــْل

ي نػــ نـب ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بٌ اا ٓع ـــه أىنـــه كبك ـــٌْ ّ٤امـــطِ
ّىْأٍــُ ايــا كهــنيَا آ٦ــ٘ ًّب قن نــه هريــ٘ ق ــ ٙايــصًٓ ٓكــطٌّ
ق  ٙاينذط ّازبدْز .
ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ ًب لــا

ذ ػ ـ ِ طؾــح ايكذػ ـ قــً شاا ــطاٗٛ

أّ مســا شاا آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّبٌ اــاٌ ٍــصا ايكذػــ ق ــ ٙعبــْ اىبْابــ٘
( )1غْضٗ ايذاذب٘ .6
( )2غْضٗ اىبيا ٌْ .8
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ازبعٜٔــ٘

ــاٌ ــت بٌ مــساضي اييــاؽ مكبآيــ٘ مــً اَــ٘ ايــكع ه ّايذَــه

ّايذ اٍ٘ .
ّازبــْا

ي ــس أاــطو اا قــع ّاــ اىبػــ نـب ّأ يــ ٙق ــَٔه ل ْيــُ

ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُاالجْلََِٖٗااََّا]

( )1

ئكذهــ

عــ هــس أزىــ ٙمــً ايكذػــ

ٓ ك ـــٕ قيـــسِ اـــ اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا ّٓنـــٌْ ٍـــصا اسبـــس نيطٓ ـــاو
مػــك ٔناو ي عنــ لــاّ٤امط ّاييــْإٍ اي طهىٔــ٘ ّغــبٔ٣و ي بــد ايــساٜه ًب
اياا اشب س .
ّمً بقرياظ اي طهٌ ايغ ٖ ًب اىب او أمْض:
اّ٤ل  :ب انـــ٘ آ٦ـــ٘ اي طهىٔــــ٘ يؿـــصضاا مـــً ذػـــ ٍا مـــً ـــ
ّاغــال٘ أّ ــسلط ّ ذن ـ

َّٖحَْٛاا ُلِٖٗاا ِل َ لَّٖعَااَٖتِٛنَ]

ن ـ ٣و ٓبــسأ اي ــطهٌ لعــس ايبػــن ٘ ل ْيــُ عــافب
( )2

ٔـــسضي اـ ـ مػـ ـ ه ّمػـ ـ ن٘ لـــكٍ ّٗ٣ـــصِ

ا ٘ٓ٦مػا: ٜ
اّ٤فب ّ :اْ

ؾنط اشب ٜ٣ا قع ّا .

اي اىٔ٘  :لٔاٌ قذ٘ مً قذاا اا قع ّا .
اي اي ــ٘  :قــ ّضٗ ــ ّٗ٣اىبػــ ه يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً مكــازٓ ؾــنطِ
ا قع ّا .
ايطالعــــ٘  :ايــــك ّٗ٣هــــط

ق ــــ ٙايؿــــطي ّايهــــ٣ي٘ ىبــــا َٔــــا مــــً

ا٨اَاض لايكْهٔس ّىبص ايؿطٓر .
اشبامػ٘  :ا ٘ٓ٦هري٘ ّلطٍاٌ ًب ا٨هكرياج ق  ٙايصًٓ اذطّا .
ايػازغ٘  :هٓ٘ اسبنس ٍصِ ّا ٔ٘ ي نػ نـب مً ا٨ض ساز .
ايػـــالع٘  :بزضاي اىبػـــ نـب ل ـــعّو اسبنـــس ّايؿـــنط ا قـــع ّاـــ
ق  ٙا ىعن٘ ظاٍطٗ أّ خذٔ٘ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ايذاذب٘ .2
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ّ( اـــاٌ ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّايـــُ بشا أ ـ ـ اِ أمـــط ٓػـــطِ ـــال:
اسبنـــس ا ايـــصٖ ليعنكـــُ ـــكه ايكـــاسباا ّبشا أ ـــاِ أمـــط ٓنطٍـــُ ـــال:
اسبنس ا ق  ٙا هال) (.)1
ّ(اــاٌ ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه بشا ضأ ٚمــا ؼب ـ
ا ايــصٖ ليعنكــُ ــكه ايكــاسباا

ــال  :اسبن ـس

ّبشا ضأ ٚمــا ٓنــطِ ــال  :اسبنــس ا

ق  ٙا هال ) (.)2
ّ ـــس ٓـــطز أمـــط اـــام ي يعنـــ٘ ّيـــ٥ش ٚككري ـــ ٙمكـــازٓ اسبنـــس
ّايؿـــنط ا قـــع ّاـ ـ

ّضاـــا ٛبـــاا ّزّاو ّب ػـــا اييعنـــ٘ ّضبـــْ

اىبنـــطِّ ّا٤شٍّ ٚـــْ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب َْٛحُا اىَّلَّٖٗا ا ُلَٚاااَل َشَاااَءُل

وَُ باجُلوَلَِْ َ ُلرا٘لَِّٖٓتتَ ا](.)3

اي اميـــــ٘  :ىالـــ ـ اىبػـــ ـ ه ّاىبػــــ ن٘ ل ْيـــــُ عـــــافب َّٖحَْٛاااا ُلِٖٗاااا ِل َ ل
َّٖعََٖتِٛنَ]

( )4

هطظ مً بض نا

اىبعاقٕ ّايػٔٝاا .

اي ـــاىٕ  :قـــ ّضٗ ـــ ّٗ٣اىبػـــ ه يٓ٧ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ مياغـــب٘ يكذػـــ ٍا
ّايػـــ١ال قـــً معـــاىٕ ا نا َـــا ّايكـ ـ ٘ ٔنـــا لٔيَـــا ّز٢٢ا ٍـــصِ
ايك ٘ .
اي ايــد  :ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ بض ــاً ٛب اىبعــاض

أ ٨ــ٘ ّ ذ ــُ ًب

ايسًٓ .
ايطالــ  :اي ٔــاو ل ــطا ٗٛآ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ أّ ا٨غــكنا
ّق ٘ ي كسلط ًب معاىٔ َا ّما ٓسؾح قيَا مً ايع ْو .

( )1ايبداض .211/90
( )2اىبعريه اّ٤غ ي الااىٕ .420/14
( )3غْضٗ ايطقس .39
( )4غْضٗ ايذاذب٘ .2

ــا ىــْ نيطٓــ
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ّ ـــسٓط هٓـــ٘ ايبدـــد ل دـــاظ ْاـــُ اشبالـــا

ي نػـ ـ نـب ٓ :ـــا أَٓـــا

ايــصًٓ هميــْا شضّا ايــصًٓ اذــطّا ؽبْنــْا ّٓ عبــْا هكــ ٣ٓ ٙــْا ٓــْمَه
ايصٖ ْٓقسٌّ ) ّ ُٔ مػا: ٜ
اّ٤فب  :زقـــــْٗ اىبػـــ ـ نـب ي عيآـــــ٘ ل ىذػـــــَه لايك ٔـــــس لا٤هنـــــاو
ايؿطقٔ٘ ّأزا ٛايذطاٜا ّايْااباا .
اي اىٔــــ٘  :لعــــد ايػــــنٔي٘ ًب ىذــــْؽ اىبػــ ـ نـب لــ ـ ىَه  ٓ ٢ــــٌَْ أّ
ٓ عبٌْ .
اي اي ـــ٘  :ايس٢يـــ٘ ق ـــ ٙـــاىٌْ ٍّـــْ أٌ ايـــسىٔا زاض قنـ ـ ّباكَـــاز
ّغعٕ بفب مطناٗ اا غبداىُ.
ايطالعـــ٘ ً :ب آ٦ـــ٘ هـــص

ّ ـــسٓط ْيـــُ عـــافب ظتاااذت ْهُْٙل َخاىػااااىَّل

وََٗعَبُاا اىَّ] ( )1أٖ أ ــــطاَه ؽب ْنــــْا ًب ايبانيــ ـ ّا٨غــــكَعا ٛلــــاىبعريعاا
ّٓ عبْا ًب أٓامَه ًب ايسىٔا .

ّ ــس ّضز يذــ ؽبْنــْا ًب هٓــ٘ أخــط ٚل ْيــُ عــافب وَات ا ْلٞت ا َٔتللَٗت آُْاْٙل

للَّٖٗااا ِلَُٓيتااامُل ارهَاااَلو َُتْااا تت ْه َرال ارهَاااَلظتااا َلَتُعُااا ُوَّل ََ ٚعهُااا ْٙل
ظِاااٍلَّٖ ِٓتتاااَ ال ترْٜل ا تَّلسَااا ِْ ٛع اتْٙلاََاااَ ِ
حَتاا ًل َخاىػاااىَّلظِاااٍلحَاا َِهٍلغتُْااما ِل آٞاااْٙل ا َّلِٚاا ٗاهُْٙل اَٜلَّٖٗاا َلَُاااَُ ِٚلَََُّٖٛاااَظُِِنَل
وََّٖٓتَظِماََٝلظٍِلَُهََََٙلَُُِٛعًَ] (.)2
( قــً ايػــسٖ ًب آ٦ــ٘ ــال  :اــاٌ اىبؿــطاٌْ بشا اايػــْا اىبــ١ميـب
ّ عــْا ًب ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّغ ـ ه ّاي ــطهٌ ػــبِْ ّاغــكَعأّا لــُ

مطٍه اا أٌ  ٓ ٢عسّا معَه هك ٙؽبْنْا ًب هسٓد

( )1غْضٗ ايعخط

.83

( )2غْضٗ اييػا.140 ٛ
( )3ايسض اىبي ْض .76/4

ِ ) ( . )3
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انـــــا ّضز ْيـــــُ عـــــافب وَ ا تَّل َرتَْااا اجَلَّٖااا اذََِٝل َخاىػااااااىَٜلظِاااااٍل
اَََََََِ](.)1
ّقــً ا٨مــاو ايبــا ط ق ٔــُ ايػــ٣و ــال ( ب ٌ أقــدا

اٍ٤ــْا ٛمــً

ايصًٓ ؽبْنٌْ ًب هٓاا اا) (.)2
ّقـــً غـــعٔس لـــً اـــب ًب ْيـــُ { ّبشا ضأٓـــت ايـــصًٓ ؽبْنـــٌْ ًب
هٓا يـــا } ـــال  :ايـــصًٓ ٓنـــصلٌْ لآٓا يـــا ٓعـ ـ
ايؿــٔالاٌ ــ ٣عــس لعــس ايــصاط} ٚ

( )3

اىبؿـــطاـب { ّبمـــا ٓيػـــٔير

لعــس مــا ــصاط  .ــال  :بٌ ىػــٔت

ــصاطا ــ ٣دب ــؼ معَــه { ّمــا ق ــ ٙايــصًٓ ٓك ــٌْ مــً هػــالَه مــً
ؾــٕ} ٛ

( )4

ــال  :مــا ق ٔــر أٌ ؽبْنــْا ًب هٓــاا اا بشا ع ــت شيــر {

ّينــً شاــط ٚيع ــَه ٓك ــٌْ }
ق ٔنه مػا ٛنه

( )5

شاــطٍّه شيــر ّأخــاٍّه أىــُ ٓؿــ

ه أىعل اا { ّ س ىعل ق ٔنه ًب اينكا

} ) ( . )6

ّٓــسل ٍــصا اشبــا ّعبــِْ ق ــ ٙأٌ ايكــالعـب ٓك ــٌْ ٍــصِ آ٦ــاا ل ىَــا
ضبنن٘

ميػْخ٘ .

يٍ أبىاب هذا انتفظري

ي س أغػيا ًب ٍص ا ايكذػ ألْالاو مً ايع ه ميَا :

األول  :ا٨قــطا

اىببــاضي لع ــه ا٨قــطا

ّاي غــ٘ ٓ :بــسأ ذػــ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب ٍــصا ايػــذط
ّاييدــْ ّاي غــ٘ ّؾــصضاا مــً ايب ٣ــ٘ يبٔــاٌ

عــسز معــاىٕ اي ذــ اي طهىــٕ ّبمنــاٌ هب ــُ ق ــ ٙقــسٗ ّاــِْ مــً ــ
أٌ ٓكعاض

م هٓاا اي طهٌ ا٤خط. ٚ

( )1غْضٗ ا٤ىعاو .68
( )2ايسض اىبي ْض . 76/4
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .68
( )4غْضٗ ا٤ىعاو .69
( )5غْضٗ ا٤ىعاو .69
( )6ايسض اىبي ْض . 76/4
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ّا٨قـــط ا

أقـــ ّم سمـــ٘ يذَـــه معـــاىٕ اين نـــاا يـــصا نـــً

ؾـــطا ٜل ـــْا مطا ـ ـ

ايع ـــه ّايكدكـــٔ ّا٨اكَـــاز ا٨هانيـــ٘ لع ـــْو

اي غ٘ ايعطلٔ٘ ّبٌ ق  ٙعبْ ا٨نبال .
ّمً ق ْو ٍصا ايبا

معاىٕ اين ناا ًب ْامٔؼ اي غ٘

ّاىبــساض ًب ذػــ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ق ــ ٙقنــْو اىبعيــّ ٙيــٔؼ غــب
اييـــعّل ّهـ ـ سِ بلبـــا ٓذٔـــس غـــب

اييـــعّل اسبريـــ٘ ّايكـــصا ّ طٓـ ـ

اىبــسضااا ايع ٔــ٘ لؿـــْاٍس هػــٔ٘ مــ بغكؿـــَاز لآٓــاا اي ــطهٌ ّشاـــط
ٔ ٤لٔاا مً ايؿعط ايعطلٕ .
ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ ايغــ ٖ هذــ اي غــ٘ ايعطلٔــ٘ ّنــب

ْاقــسٍا

لك ّٗ٣اىبػ نـب ي طهٌ ّقيآ٘ ق ناَٜه قطلاو ّقريناو لعقطالُ .
انث ًَ  :ق ه غٔال آ٦اا

ّٓكهـــنً لٔـــاٌ ايع ـــْو اىبػـــك طأٗ مـــً قـــ ٘ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ اىبـــطاز
ذػـ ـ ٍا لآ٦ـــاا ا٤خـــطّ ٚيػـــع٘ حبـــْض ٍـــصا ايع ـــه ىنكذـــٕ لكـ ـ ٘
آ٦ــ٘ مــ لهــ هٓــاا مــً آ٦ــاا اتــاّضٗ يكػــكيب مــً ٍــصا ايع ــه
شخاٜط ّزضض مً ايع ْو اىبكعسزٗ ايا  ٢هكط ا .
ٍّـ ـ ٍـــْ مـ ـ ً مكـــازٓ
اااَظوى. )1( ]ٜازبـــْا

ىعـــه

ْيـــُ عـــافب

اٞاااَلٞتحْا اُٝلٞت َََٖاااَلَّٖا اذِّْمَلوَ اٞاااَلٖتا ا ُل

نـــً مكـــازٓ ايكيعٓـ ـ

اي طهىٔــ٘ ي نيــْظ ّايــصخاٜط ّمــً اسبذ ـ

هـــنً آ٦ـــ٘

ــْايٕ دب ــٕ ق ــْو اي ــطهٌ ًب

ا٤ظمي٘ اىبككائ٘ .
ّ ــس لــسأا لَــصا ايع ــه مــً ايكذػ ـ ّاــاٌ ٓك ـ يو مــً قــسٗ غــالْض
خبكـــْم آ٦ـــاا اّ٤فب مـــً غـــْضٗ ايب ـــطٗ ّينـــً اا قـــع ّاـــ

ََاامْ اْالَٚااْٝل َشَاااَءُلرا تُْاامالحِتَاااَ تل] (ّ )2هٔينـــا ٓنـــٌْ ايـــطظل ّايذهــ مـــً

( )1غْضٗ اسبريط .9
( )2غْضٗ ايب طٗ .212
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قيــسِ عــافب ًب ق ــْو اي ــطهٌ ــ ٕ ايذْٔنــاا اي ــاٍطٗ ّازب ٔــ٘ ئكــبح
ق ــه غــٔال آ٦ــاا ؾــاٍس وا ق ــ ٙايؿــ ٌ اشبــام ينــ هٓــ٘ طهىٔــ٘ ّأٌ
ىع ّ ــا ىعنــ٘ ق نــ ٙكريــسز اــ ٓــْو ٤قــسض ازبــع ٛاينامــ لكــ ٘
ؾالط مً هٓ٘ لؿالط مً هٓ٘ صباّضٗ ا .
ي ـــس بى العـــت اييبـــْٗ لايطغـــْل ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه
ٔؼ مـً يعٓـ لعـسِ ـاىعل اا قـع ّاـ هٓـاا اي ـطهٌ يكنـٌْ اـ هٓـ٘
قَــساو ّّ ٔ ــ٘ مسآّــ٘ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ٓ ري ـ بئَــا ايع نــاّ ٛاىبػ ـ نٌْ
خاقــ٘ ّاييــاؽ قامــ٘ ّٓك ــٌْ َٔــا اىبــْاق ّاسبنــه ّميَــا اىبــْاق
اىبػك طأٗ مً ايك ٘ لـب هٓاا اي طهٌ .
ّٓـــسل ق ـــ ٙغـــٔال آ٦ـــاا أٌ أٖ هٓـــ٘ طهىٔـــ٘ يـــْ مل يـــعل يذـــاا
اييـــاؽ ق ـــه مـــً ق ـــْو غـــٔال آ٦ـــاا ّمـــا ٓكهـــنيُ مـــً اسب ـــاٜ
ّا٤غطاض .
انث نههه

 :ق ـــه بقريـــاظ آ٦ـــ٘ ٍّـــْ لـــا

مػـــكدسن ًب ٍـــصا

ايػــذط ي ــس لــصل ايع نــا ٛايْغ ـ ًب ـ ئو صب ــساا ًب بقريــاظ اي ــطهٌ
ّهٔينـــا ؾـــطقت لـــع طاز لـــا

٨قريـــاظ آ٦ـــ٘ ايـــت أزٌّ ٔـــُ لهـــع٘

غـــالْض ّأغـــ ل اا قـــع ّاـــ أٌ ٓـــ ٕ مـــً ٓكبدـــط ًب ٍـــصا ايع ـــه
ّْٓغــ

ٔــُ ّ ــس أىعــه اا قــع ّاــ ق ٔيــا ّق ــٔنه ّقــاض بقريــاظ

آ٦ــــ٘ ٓػــــكغطل قــــذداا لع ــــْو مػــــكدس ٘
ايكذػ

ّ نت لكْغع٘ ٍصا ايبا

عــــسا بفب لسآــــ٘

لعغكدطاج زضض مً شاا ا. ٘ٓ٦

ّ س ػٯنت ق ه بقرياظ ا ٘ٓ٦بفب ػنـب :
اّ٤ل  :ا٨قريــــاظ ايــــصا ٕ يٓ٧ــــ٘ ٍّــــْ ايــــصٖ ؽبــــكل لن نــــاا
ّى ه ّلّ ٘ ٣أغطاض ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّمذا ٔح ايع ْو ّا٤هناو َٔا .
اي ـــاىٕ  :ا٨قريـــاظ ايغـــ ٖ يٓ٧ـــ٘ ّٓكع ـــ قبيـــا
ايغأٜــ٘ ينــ ا نــ٘ َٔــا ّأغــبا

آ٦ـــ٘ ّايع ـــ٘

اييــعّل ّبمك ــال اىبػــ نـب ىبهــامـب

آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّمــا ٓسؾــح ق ــ ٙاييــاؽ نبٔعــ وا مــً ْٔنــاا آ٦ــ٘
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اي طهىٔــ٘ ّايــا يــٔؼ ــا بى الــا

نــا ٓكري ــ ٙميَــا ٓب ــ ٙمكــاهباو

ي ياؽ ًّب ا ظماٌ ػك طأ مذأٍه اسٓسٗ مً بقرياظ ا. ٘ٓ٦
ٍّيــاي مػــا ٜقسٓــسٗ ًب يآــا ذػــ اــ هٓــ٘ ًب ٍــصا ايػٰــذط ــبـب
ّاٍْـاو أخــط ٚمـً بقريــاظ آ٦ـ٘ ّميَــا مـا أشاــطِ ق ـ ٙعبــْ اشبكــْم
لاي ْل ّ( :مً بقرياظ ا.) ٘ٓ٦
ّ ٔـــُ أـــس ل ىـــُ يـــْ مل يـــعل أٖ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ يذـــاا اىبػـ ـ نـب
ّاييــاؽ ق ــه ا ـ

ّغــب ي َسآــ٘ ّايكــ٣ح ّينـ هٓــ٘ بقريــاظ خــام

ّ َٔــا شخــاٜط مــً ايع ــه ميَــا مــا أغــكدطج ّبغــكباٌ ّميَــا مــا ٓب ــ ٙايــعاو
ٓسقْ ايع نا ٛيبٔاىُ .

انزابههغ  :ق ــه  :آ٦ــ٘ غــ٣ح ي ــس ؾــا ٛاا قــع ّاــ أٌ نــٌْ

ا هٓ٘ طهىٔ٘ غ٣هاو ّمسزاو ّقْىاو مً اَاا :
اّ٤فب  :آ٦ـــ٘ غـــ٣ح لٔـــس اىبػـــ ه ًب قبازا ـــُ ّمعام ٣ـــُ ٍّـــٕ
هــطظ ّقــٌْ يــُ ّيــٔؼ مــً قــاه

خ ـ ّأهػــً مــً آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘

ّي ــس أاــطو اا قــع ّاـ اىبػـ نـب ّأ يــ ٙق ــَٔه ل ْيــُ عــافب ْاَْاتاْٙلََُْامَل
راٍ َٚلراَْماَُجْلََََِّٖٗا] (. )1
ّ ََُْااام ]٫بغـــه ذهـــٔ

ّمـــً معاىٔـ ـ ُ ًب اىب ـــاو أٌ ا٨مبـــاٌ أ هـ ـ

ّأهػـــً  ٌ٤آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ زقـــْٗ يـــُ ّمكـــاهب٘  ٍ٤ـــُ ّٓ ريــ بئَـــا
اىبػ ه اْا ٔ٘ ّغبٔ

ساضي .

اي اىٔــ٘  :ي ــس اعـ اا قــع ّاـ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ غــ٣هاو لٔــس اىبػـ نـب
سقٍْه بفب ايكْهٔس ّلصل ايْغ ًب نياق٘ اا ّبفب ىبص ايذط ٘

عافب وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ ِلَُُِٛعًَلوَ تلَتيتمَااىَّ.)2(].

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .102

ـال
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اي اي ٘ ٓ :كدص اىبػ نٌْ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ لطٍاىاو ًب ازبسال ّا٨هكرياج ّز
اىبغايال٘ ّايؿر .
( ّأخطج الً مطزُّٓ قً ق ٕٯ ق ُٔ ايػ٣و ـال  :مسعـت ضغـْل اا
ـال ٓـا ضبنـس  :بٌ أمكـر

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ٓ ْل  :أ اىٕ اآ

طبك ذ٘ لعسي  .ت ًٓ اىبدطج ٓا اآ ؟ ال  :اكا
اباض مً اقككه لُ ظبا ّمً طا ُ ٍ ر

اا لُ ٓ كه ا

ْل ك ئؼ لا عل ) (.)1

ّأخطج الً اطٓط ّالً اىبيصض قً الً قباؽ ًب ْيُ  { :أىُ ي ْل ك
} ال  :ه { ّما ٍْ لـا عل }
ضّٓساو }

( )3

( )2

ـال  :لايبانيـ

ًّب ْيـُ  { :أمَ ـَه

ال  :طٓباو .

ّأخطج الً اىبيصض قً ايػسٖ ًب ْيُ  { :نَ اينا طًٓ أمَ َه ضّٓساو
} ال  :أمَ َه هك ٙهمط لاي كال ّا ٘ٓ٦أقه ًب مْنْقَا ّميُ ايكْل٘ .
ّأخــطج الــً ألــٕ ؾــٔب٘ ّايــساضمٕ ّايسمــصٖ ّضبنــس لــً ىكــط ّالــً
ا٤ىباضٖ ًب اىبكاهو قً اسباضن ا٤قْض ال  :زخ ت اىبػريس عشا ايياؽ
ــس ّ عــْا ًب ا٤هازٓــد

ٔــت ق ٔٯ ـاو خا ــُ

ــال  :أّ ــس ع ٍْــا؟

مسعت ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ٓ ْل  :بىَـا غـكنٌْ كيـ٘
ت  :نا اىبدطج ميَا ٓا ضغْل اا؟ ال  :اكـا

اا ٔـُ ىبـ مـً ـب نه

ّخا مً لعساه ّهنه ما لٔينه ٍْ ايذك ئؼ لا عل مً طاُ مً
اباض كنُ اا ّمً الكغ ٙا سً ٚب

ِ أن ُ اا .

ٍّْ هب اا اىبكـب ٍّْ ايصاط اسبنٔه ٍّْ ايكطا اىبػك ٔه ٍْ
ايصٖ  ٢عٓ لُ اٍْ٤ا ٢ّ ٛؿب ميُ ايع نا ٢ّ ٛكبؼ ميُ ا٤يػً
ّ ٢ؽب

مً ايطز ّ ٢ي هٕ قرياٜبُ ٍْ ايـصٖ مل يكـُ ازبـً بش مسعكـُ

هك ٙايْا  { :بىا مسعيا طهىاو قريباو َٓسٖ بفب ايطؾس }(. )4
( )1ايسض اىبي ْض .237/10
( )2غْضٗ ايالاضل .14
( )3غْضٗ ايالاضل .17
( )4غْضٗ ازبً .1
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مً ال لُ قسل ّمً هنه لُ قسل ّمً قن لُ أاط ّمـً زقـا
بئُ ٍسٖ بفب قطا مػك ٔه .
ايطالع٘  :ي س أضاز اا قـع ّاـ أٌ نـٌْ آ٦ـ٘ اي طهىٔـ٘ غـ٣ه وا قيـس
ايياؽ نبٔعاو ّٓيكذعٌْ ميَا نيْقاو ّبىالبا ـاو ّ َـطاو ٍّـْ مـً مكـازٓ
ْيُ عافب وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا ل َحْ َٛلِٖٗعََٖتِٛنَ](.)1
ي ـــس أىؿـ ـ ىا ًب ٍـــصا ايكذػـ ـ لـــا

آ٦ـــ٘ غـــ٣ح يـــٔع ه اىبػـ ـ ه أىـــُ

ضبكــاج يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّأىَــا ــسقِْ ئكدــصٍا قهــساو ًّب مْغــ ٙق ٔــُ

ايػـــ٣و ـــال عـــافب سَََشُا ا للَؼاا ا َِتلراِّتَُِا اَّل] (ّ )2مـــا اـــاٌ قيـــس ا٤مـــه
ايػــال ٘ مــً ايــيعه اىَــا ق يــس اىبػــ نـب

َــ ٓكــح اي ــْل أٌ آ٦ــ٘

اي طهىٔـــ٘ ؿـــس قهـــس اـ ـ مػـ ـ ه ّمػـ ـ ن٘ ازبـــْا
طهىٔــ٘ يــْ مل يــعل سبري ـ

قــً اىبػ ـ نـب خ ـ ا ـ

ىعـــه يـــصا ـ ـ ٖ
 ٢مبنــً ساضاــُ ب٢

أٌ ٓؿا ٛاا قع ّا .
ّمــً آ٦ــاا ًب اىب ــاو أٌ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ غــ٣ح ي نػ ـ ه ًب ا ـ ٓــْو
مبـــط ق ٔـــُ ٍّـــْ مـــً ا٨قريـــاظ ًب ايكـــ ٗ٣ائْمٔـــ٘ ّّاـــْ

ـــّٗ٣

هٓاا اي طهٌ َٔا .
ئنـــٌْ مـــً ا٨قريـــاظ ًب ـــطا ٗٛهٓـــاا اي ـــطهٌ ًب ايكـــ ٗ٣طٓـــ
اييذـ ـ ّاىبـــسز مـــً آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ي نػـ ـ ه ّينـــٕ ٓ ٢غذـ ـ قـــً ٍـــصا
ايػــ٣ح

ــال عــافب ٞتحْ اُٝلٞتُاااضللَٗتُْ اَّلرتحْتَ اَٝلَُّٖتظَ اضالراَٛااَلرتوْحَََُْااَل الٖتُْ اَّل

هَذتَّلَُّٖامْاَٜلوَ اْٜلْاَجَلِْٝٚلاتبِْٗ ِلٖتِْٝٛلَّٖ تَظِِٗنَ](.)3
ّمــً مكــازٓ قــسو ا٨غــكغيا ٛقــً آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ أٌ ا ـ هٓــ٘ الــطز
ايغذ ــ٘ قــً اىبػ ـ نـب صبــكنعـب ّمكذــط ـب ــاشا اــاٌ ٍــصا ايػــ٣ح ايالــاضز
( )1غْضٗ ا٤ىبٔا. 107 ٛ
( )2غْضٗ اي كل .35
( )3غْضٗ ْٓغو .3
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ي غذ ــ٘ ٓكنــطض وبــؼ مــطاا ًب ائــْو لْاــْ

ــطا ٗٛغــْضٗ أّ هٓــاا ًب

اـ ضاعــ٘ مــً ايكــ ٗ٣ــٓ ٣ب ــ ٙاىبػـ ه ًب هـ ٗ قيــس مساٍنــ٘ معهــ٣ا
ا٤مْض يُ .
ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ مــا مــً بلــكً ٛ٣ب اسبٔــاٗ ايــسىٔا ب ّ ٢نــٌْ قــسٗ
هٓــاا غــ٣هاو ي ػــ٣م٘ ميــُ ا ـ هٓــ٘ لــصا َا غــ٣ح ٍّــٕ ًب باكناقَــا
مـ ـ آ٦ـــاا ا٤خـــط ٚغـــ٣ح ّمـــسز هخـــط يبـــا ٓ ـــعو ْاـــُ اىبػـ ـ نـب
ي ؿــنط ا قــع ّا ـ ق ــ ٙىعنــ٘ ٍــصا ايػــ٣ح ايػــناّٖ ايــصٖ ٓيذــطزٌّ
لــُ مــً لـــب اييــاؽ ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب ْاَْاتاْٙلََُْامَلراَٚا ٍلراَْماَُاجْل

ََََِّٖٗا](.)1
ــــــاٌ ــــــت أمل ٓ ــــ ـ اا قــــــع ّاــــ ـ
ِٖٗعَا اَٖتِٛنَ]

( )2

وََٚااااااَلرت ْسَااااااَََِٗتل ا ل َحَْٛااااا ل

نٔـــو ٓكـــال ح ق ـــ ٙآ٦ـــ٘ غـــ ٣ح ّازبـــْا

بىَـــا

غ٣ح ّّا ٔ٘ مً ايذكي٘ ّا٨ض ساز ّايًٍْ ّايذ ط ًب اييؿ ـب .
ًّب ق ــه ( آ٦ــ٘ غــ٣ح ) ؾــْاٍس مكعــسزٗ قــً ــساٌ اييــاؽ ىعنــ٘
ق ٔنـــ٘ يـــْ مل يـــعل أٖ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ ّٓذـــكح ٍـــصا ايع ـــه لـــا
ايسضاغــاا ّايكد ٔ ـ ي ع نــاً ٛب ا٤ظميــ٘ اي٣ه ــ٘ ّ كذــط قيــُ ق ــْو
مكعسزٗ مً اَاا :
اّ٤فب  :ا ٘ٓ٦غ٣ح ًب أزا ٛايذطاٜا ّايعبازاا .
اي اىٔــ٘  :آ٦ــ٘ غــ٣ح ًب اىبعــام٣ا ّايكيــعِ قــً اي ــه ّ ــؾب ه ـ
ايغ

ال عافب وَ تلَتبْختتُىَّلََََََّّٖلرتشََُْءَهُ.)3( ]ْٙ

اي اي ـــ٘  :ؼبكـــاج اـ ـ بىػـــاٌ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ًب لٔـــاٌ أهنـــاو اسبـــ٣ل
ّاسب طاو ّا٤مط لاىبعطّ
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )3غْضٗ ا٤قطا

.85

ّاييَٕ قً اىبينط .
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ايطالع٘  :ا ٘ٓ٦غ٣ح ًب اسبٔاٗ ايسىٔا .
اشبامػـــ٘  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ غـــ٣ح ًب زٓـ ـ

ا٢ّ٤ز ّّضا ـــ٘ ايصضٓـــ٘

ع ايكاسباا .
ايػازغــ٘  :آ٦ــ٘ غــ٣ح ّقــٌْ ّؾــا

ًب ا٦خــطٗ انــا أىَــا ؿــَس

ي نػ ه مً ّاِْ :
أّ٢و  :ب طاض اىبػ ه ليعّ ل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً قيس اا قع ّا .
اىٔاو  ّٗ٣ :اىبػ ه ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ .
اي او  :باكَاز اىبػ ه لايعن لا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ضالعـــاو  :عاٍـــس اىبػـــ ه يٓ٧ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّاع ـــُ ـــا طاـــ٘ يصضٓكـــُ
ّأّ٢زِ .
خامػاو  :برباش اىبػ ه ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّا ٔ٘ ّهطظاو .
غازغــاو  :ز ــا اىبػــ ه قــً آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ضمســاو ّىكــاو ّا نــاا
ٍّــْ مــً ايــس ٜ٢ق ــ ٙغــ٣م٘ اي ــطهٌ مــً ايكدطٓــو

ــال عــافب وََٚااَل

َعْٗتُٙلَُُُى َل َرَّل ا لهُىَ] (.)1
ايػالع٘  :ا ٘ٓ٦غ٣ح ي عن ل هناو هٓاا اي طهٌ .
نــً بقريــاظ اي ــطهٌ أٌ ا ـ هٓــ٘ ميــُ َ ـ سٖ اىبػ ـ نـب ّاييــاؽ نبٔع ـاو
بفب هٓــــاا اي ــــطهٌ ا٤خــــطّ ٚايعنــ ـ قبهــــامٔيَا ّمــــً بقرياظٍــــا
ايغ ٖ أىَا ظااط قً اييػٔاٌ ّايغذ ٘ .
ي ــس هري ـ

اينذــاض قــً أىذػــَه ٍــصِ اييعنــ٘ لــازبدْز لَــا ّبىنــاض

ىـــعّل اي ـــطهٌ ّ ـــس ٓ ـــطٌّ ليـــعّل اي ـــطهٌ مـــً قيـــس اا ّينـــيَه
ٓطٓــسٌّ ىعّيــُ ق ــ ٙـ ايــي

( )1غْضٗ اىبس ط .31

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه انــا
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ّضز ْ ٔ ــُ ًب ْيــُ عــافب وَات اَٖاىَّلٖت اىْ تلٞا ا ٔتلهَ اذتَّلَُّٖا امْاُٜللَٗتااًل َُُ إتل ِٚاْٝل
َُّٖتمْ َتتُْٝاللَوُِٙت] (.)1

اخلههه يض  :مذَـــْو آ٦ـــ٘ ٍّ :ـــْ ق ـــه اسٓـــس ؾـــطقياِ ًب ٍـــصا
ايكذػ لذه ّيالو مً قيس اا قع ّا .
ّىـــبـب ًب ٍـــصا ايع ـــه اىبعيـــ ٙاىبػـــك طأ يبـــا ؽبـــايو ميالـــْل آ٦ـــ٘
اي طهىٔـــ٘ غـــْا ٛمـــً اَـــ٘ اييـــسا ٛأّ ا٤مـــط أّ اييَـــٕ أّ ايس٢يـــ٘ ّا ٤ـــط
ّايعا بــ٘ قبــا ٓذٔــس اسبريــ٘ ّاياٍــاٌ ًب قــسل ىــعّل هٓــاا اي ــطهٌ مــً
قيس اا قع ّا

ّٓؿن ٍصا ايع ه أمْضاو :

اّ٤ل  :مذَْو اين ن٘ ّاي ذ اي طهىٕ .
اي ـــاىٕ  :اىبعيـــ ٙاىبػـــك طأ مـــً قنـــؼ ميالـــْل اــ ؾـــالط مـــً آ٦ـــ٘
اي طهىٔ٘ .
اي ايــــد  :ز٢٢ا آ٦ــــ٘ اي طهىٔــــ٘

ٔنــــا ؽبــــايو اىبعيــــ ٙاي ــــاٍط

ي نيالْل .

ػهى يفهىو انصهت بني اٌَ ث
ىػـ ـ ل اا قـــع ّاـ ـ أٌ ى١غـــؼ ق ـــه (مذَـــْو ايكـ ـ ٘ لــــب هٓـــاا

اي ــطهٌ )يككري ــ ٙميــُ شخــاٜط ّق ــْو مكك ـ ٘ ّمكريــسزٗ بفب ٓــْو اي ٔام ـ٘
ّٓكيــاّل ٍــصا ايع ــه اينيــْظ ايــا ػــكيب

مــً ازبن ـ لـــب اـ هٓــكـب مــً

هٓــاا اي ــطهٌ ّز٢٢ا ٍــصا ازبنــ ّأذٔــ٘ ا٨ىكذــا ميــُ ّيــٔؼ مــً
هكط ي سضّؽ ايا مبنً بغك َاضٍا ميُ ّ ُٔ ّاِْ :
( )1غْضٗ ايعخط

.31
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اّ٤ل  :مذَْو ازبن لـب ا هٓكـب مً اي طهٌ .
اي اىٕ  :ز٢ي٘ ازبن لـب مذَْمٕ هٓكـب مً اي طهٌ .
اي ايد  :معاىٕ ّز٢٢ا ازبن لـب ميالْل هٓ٘ ّمذَْو أخط. ٚ
ايطالـ ـ  :أغـــطاض ّاـــْاٍط ازبنـ ـ لــــب ميالـــْل هٓـــكـب مـــً اي ـــطهٌ
مكريـــاّض ـب أّ ــ مكريـــاّض ـب ّمكدـــس ـب أّ مكغـــآط ـب ًب اىبْنـــْ
ّايس٢ي٘ .
اشبــامؼ  :اىبذــأٍه ايبٔ ٣ــ٘ اىبػــك طأ مــً مذَــْو آ٦ــ٘ ّمــً ازبنــ
لــــب مذَـــْمٕ هٓـــكـب مـــً اي ـــطهٌ غـــْا ٛمـــً غـــْضٗ ّاهـــسٗ أّ مـــً
غْض ـب.
ي ــس أغػــيا ًب ٍــصا ايػــذط ق ــه ايك ـ ٘ لـــب آ٦ــاا ّٓ ٢عــ
ق ــه مبكــسأ ّينــً ااىــت ــطز ميــُ ؾــصضاا ًب اكــ

ايكذػــ

أىــُ
لٔينــا

اــاٛا أاــعا ٛمػــك ٘ ًب ٍــصا ازبــع ٛاــ اــع ٛخــام لايكــ ٘ لـــب
هٓــكـب مــً اي ــطهٌ

ّ ٔــُ مكــسال ّلٔــاٌ يك غــٔؼ ّبىؿــاْ ٛاقــس ٍــصا

ايع ــه يكــسقْ ق نــا ٛا٨غــ٣و ًب ٍــصا ايعمــاٌ ّا٤ظميــ٘ اي٣ه ــ٘ يبــصل
ايْغــ ًب ليـــاٍ ٛـــصا ايكـــطح ّب كبـــاؽ اىبـــْاق ًب ضمســـُ ّ  ّ٣ـــُ
ّميالْ ُ ّمذَْمُ ّأهنامُ .

حب

أصىيل

ٓنٌْ اىبذَْو ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :اىبعيــّ ٙاىبــطاز مــ ً اي ذــ ّمــا ٓذَنــُ ميــُ ايػــام
اـــاٌ ه ٔ ـــ٘ أّ صبـــاظاو
يذــ

غــْاٛ

ـــال عـــافب ظتيتهََََْٛهَاااَلسُا اٗتُّْ )1( ]َََٜٛمل ٓـــطز

ظتيتهََََْٛهَااَ ] ًب اي ــطهٌ بً ٢ب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣يبٔــاٌ مْنــْقٔ٘ ّىذــ

ايْهٕ ي٥ىبٔا. ٛ

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.79 ٛ
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ّٓ ــال ( ًَن٬ــت ٫ايؿٲــٕ٪ًَ ٛنــاو ّ ًَ٬نــاو ق٪ط ٪نك٫ــُ ّق ً ٪نك٫ــُ ّ َٯنــت٣ ٫ىــا
ّأً نَ٪ن٬ك٫ــُ :ق٪طٲ نكــُ)

( )1

ّاىبذَــْو بغــه مذعــْل ٍّــْ مــً قــذاا اىبــسيْل

 ٢ايس٢ي٘ .
اي ــاىٕ  :مــا ٓ ال ـ اىبيالــْل ّز٢٢ا اي ذ ـ ق ــ ٙمعيــ ٙطبكــْم
خاضج قً ضب اييال

ّ س ػه بفب ػنـب :

أّ٢و  :مذَــْو اىبْا ــ٘ ّٓػــن ٙدــْ ٚاشبالــا

ّٓؿــن اىبػــنْا

قيــُ يبــا ٓنــٌْ مْا ـاو سبنــه اىبيالــْل لــُ انــا ًب ْيــُ عــافب وَ ا تَّلسَاِّٖتَّل
لِبَااااَ ٌِللََااااٍلظتااااإاٍِّٞلاتماَاااالٌل]
طٓـ ـ

( )2

ّمذَـــــْو آ٦ـــــ٘ اىبْا ـــــ٘ أٌ اا

مـــً ايعبـــاز ّبٌ مل ٓػـ ـ يْا ايـــي

ضبنـــساو قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغ ه ّايغآ٘ ميُ بْا هنه اىبيالْل ي نػنْا قيُ .
ّٓ ػه ق ه اىبْا ٘ بفب ؾعبكـب :
اّ٤فب  :مذَــْو اىبْا ــ٘ اي العــٕ ٍّــْ دب ــٕ اسبنــه لــاييل ايــصٖ

 ٓ ٢بـ ـ ا٨نبـــال أّ ايسزٓـــس انـــا ًب ْيـــُ عـــافب وَرتاُُِٛا اىَّلَّٖظَا ا َ َلوَاَاا اىَّل
َّٖ َْتَ َ](.)3
اي اىٔــ٘  :مذَــْو اىبْا ــ٘ اي ــ

ّظــاٍط معيــ ٙاينــ٣و ّاىب كـــْز

ميــُ ايطادــ اٌ خاقــ٘ قيــس صبــ ٞاينــ٣و لكــٔغ٘ ا٨نيــ٣ل ــاشا ــال :
كــسل ق ــ ٙشّٖ اي طلــ ٙا كــااـب ) ّيــٔؼ مــً بغــك ياَ ٛــ ٓؿــن
ايذاغ ميَه .
اىٔــاو  :مذَــْو اىبدايذــ٘ ّٓػــن ٙزئــ اشبالــا

ّمــيَه مــً اع ــُ

زيـــٔ٣و ؾـــطقٔاو ٔٔ ٌ٤ـــس اسبنـــه لْقـــو أّ ؾـــط ٓـــسل ق ـــ ٙب بـــاا
اسبنــه يــُ ّبىكذاٜــُ قــً ـ ِ ّينــً اىبعيــ ٙأقــه ّ ــس ٓ ٢ك ـ ٍــصا
( )1ايعـب .274/1
( )2غْضٗ ايب طٗ .186
( )3غْضٗ ايب طٗ .34
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اىبذَـــْو بفب مط بـــ٘ ايـــسئ ايؿـــطقٕ ًّب ْيـــُ عـــافب ظتَٛا اْٝلشَا اها َل
ِٚاآَْاْٙلَّٖشَااهْمَلظتَُٗظُااُ ْٛل]
اسبنه لط٘ٓ٠

( )1

أٖ ايــصٖ ٓ ٢ــط ٚا ــ٣ل ٓ ٢كــْو ّ ــس ٓ بــت

اىبن و ىذػُ أّ لكناو ايعسٗ .

اي ايــد  :بضازٗ ايكــْضٗ ايصٍئ ـ٘ اىبيكعقــ٘ مــً مأٍــ٘ ايــصاا ّايؿــٞ
ايكــْضٗ ايصٍئــ٘ ي كــٍ ٗ٣ــٕ مــا مطغــْو ًب ايــصًٍ ــا اذع ـ قبــازٖ
ٓك ْو لاي ٔاو ّايطاْ ّايػريْز
ايطالــ  :سبــاظ اىبذَــْو مــً اَــ٘ بذبــاز أّ عــسز اىبكــسال بش ٓي ػــه
بفب ػنـب :
اّ٤ل  :اىبذَــْو اين ــٕ ٍّــْ ايــصٖ ٓيالب ـ ق ــ ٙمكــازٓ مكعــسزٗ
م

اييَط ايؿريط .
اي ــاىٕ  :اىبذَــْو ازبعٜــٕ ٍّــْ ايــصٖ مبكي ـ بىالبا ــُ ق ــ ٙأا ــط مــً

مكــسال ّاهــس م ــ ايؿــنؼ ّاي نــط ّايبٔــت اسبــطاو ّٓي ػــه بفب
ؾعبكـب :
اّ٤فب  :ازبع ٕٜاسب ٔ ٕ .
اي اىٔ٘  :ازبع ٕٜا٨ناًب ايصٖ ٓنٌْ أقه ّأّغ مً اسب ٔ ٕ .
ّاىبـــطاز ًب ٍـــصا ايع ـــه مـــً ايكذػـ ـ ٍـــْ اي ـــاىٕ ّايطالـ ـ
ٓ ــال أٌ ٣ى ـاو ـ

اىــُ ٓــسل ق ــ ٙأىــُ يــٔؼ لغ ـ

ي عاــاٗ ّ ـ مػــكالٔ ٤زا ٛاسبــال ايْاا ـ
َََََّّٖالحِجلَّٖبَُْجِلَْٝٚلَّسْتتـتَ َل اٖتُْ ِلسَباُ ً] (. )2

( )1غْضٗ ايب طٗ .185
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .97

دٔينـــا

ّيــٔؼ قيــسِ ىكــا

ًب ْيــُ عــافب وَِٖٗ ا ِللَٗتااًل
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ًّب ٍـــصا ايع ـــه شخـــاٜط ػـــك طأ مـــً ز٢ ٢ا آ٦ـــ٘ ّمـــا َٔـــا مـــً
اّ٤امـــط ّاييـــْإٍ ّاىبيـــا

ايـــا ػـــكيب مـــً مذَْمَـــا

عافب َََرتَهََلَّٖذََِٝلاََُٚىَّل تلَتتخِذاوَّلراـتَٞت ] (.)1

نـ ـ ٣و ْيـــُ

ٍياي ّاِْ ّأ ػاو ىبذَْو اىبدايذ٘ ميَا :
أّ٢و  :مذَــْو ايكــذ٘ ّز٢يكَــا ق ــ ٙقــسو ايعن ـ قبــا ؽبايذَــا انــا
ًب ْيــُ عــافب ًب كــ٘ ل ــطٗ ل ـ

اغــطأٜ

ــال عــافب ات اَٖاىَّلَّ ْ ُلٖتََااَل َرَ اَّل

ٝل تََٖاَلَٚاَل تٖ ْى اٞهَاَلاتأَتل اٞا ُلَُااىٔال اٞهَاَل َرُتا َم ٌلطَاي َمَّءُلظتاَ ِا ٌل تٖ ْى اٞهَاَل]
ْ
َُبَُ

( )2

يْىَــا أهبــط أّ ألــٔا ّعبــِْ ّانــا ًب ــْل ايــي

ـ ٣بـ ايب ـطٗ ايـا
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه (  ٢ال بً ٢ب ضل زٓياض كاقسا) (.)3
أٖ بشا اــاٌ م ــساض ٔنــ٘ اىبػــطّل أ ـ مــً ضل ـ زٓيــاض ــ ٣ال ـ ئــس
ايػاضل ّايسٓياض م ال شٍ
اىٔ ـاو  :مذَــْو ايؿــط

قٔاض ناٌ قؿطٗ هب٘ .
ــاشا رب ــو ايؿــط ٓ ٢كد ـ اىبال ــْ

ّ٢

ٓيريــع اسبنــه ٨ىكذــا ٛاىبؿــطّ لاى كذــا ٛؾــطنيُ انــا ًب ْيــُ عــافب َََرتَهَااَل
َّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل ا تَّلااْٛا اتاْٙل اٖتاااًلَّٖظَا ا َ ِلظتَغتِا اٗاىَّلوُُُاااىهَٓاْٙلوَرتَْا ا ِ َٓاْٙل اٖتاااًلََّٖٛمََّظِا ا ال
وََّْٚتَاااحُىَّلرامُءُوسِااآاْٙلوَرت ُُْٗتٓااااْٙل اٖتااااًلَّٖٓتعْبَاااُْٝا] ( )4أٖ ٢لــــس مــــً ؾــــط
ايْنــْ ٛي ــسخْل ًب ايكــّ ٗ٣قــً بلــً قنــط ــال (مسعــت ضغــْل
اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٓ ــْل  ٢ :بــ قــ ٗ٣ب ٢لالَــْض
ّ ٢قس ٘ مً

ْل(.)6()5

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .118
( )2غْضٗ ايب طٗ .19
( )3معط ٘ اي ػيً ّا ٦اض ي بَٔ ٕ .49/14
( )4غْضٗ اىباٜسٗ .5
( )5ايغ ْل  :اشبٔاى٘ ّايػط ٘ ّأخص اىبال خ ػ٘ .
( )6قدٔح بلً هباٌ .234/14
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اي ــاو  :مذَــْو ايعــسز ٍّ :ــْ اعــ مْنــْقٔ٘ ي عــسز ًب اسبنــه مــً
اَاا :
اّ٤فب  :مذَــْو اىبدايذــ٘  :اسبــس ا٤زىــ ٙي دنــه انــا ًب ْيــُ عــافب

وََّسْتتشْااااهال ُوَّلشَااااهاُ َْٝالِٚااااْٝل اَُاااآَِٖاْٙل]

( )1

ل ــــعّو أٌ  ٓ ٢ــــ قــــسز

ايؿـــَْز قـــً ب ـــيـب قيـــس باـــطا ٛمعام ـــ٘ ايـــسًٓ ّاي ـــط

ـــاٌ ـــت

ػبــْظ بــْل ؾــَازٗ ّاهــس مــ مبـــب اىبــسقٕ ًب ايــسًٓ ّازبــْا

بىــُ

قيــس اي هــاّ ٛب امــ٘ ايــسقْ ٚمــ مْنــْقٔ٘ ايــٔنـب ّاسب ــو أمــا
قيــس باــطاّ ٛبمهــا ٛاىبعام ـ ٘

٣لــس مــً ؾــاٍسًٓ يكنــاو ايبٔيــ٘ ّمي ـ

ازبَايــ٘ ّايغــطض ّهكــً ٙب ايبــسٓ ًب ايؿــَازٗ ٣لــس مــً ؾــَازٗ ضا ـ

ّبمــــطأ ـب ل ْيــــُ عــــافب ظتاا اإاْٜلٖتاا اْٙل َٓاىٞتااااَل َُُٗتاا اُْٝالظتمَُُاااإلوََّْٚمَرتَتااااَٜال
َِْٝٛٚلَتمْػتىِْْٝٚ َٜلَّٖشهَ ََّءِ] (.)3()2
اي اىٔــ٘  :مذَــْو ايعــسز مــً لــاٌ ٓ ٢عٓــس ق ٔــُ مــً نيــط

اين ــطٗ انــا

ًب ْيــــُ عــــافب َََرتَهَااااَلَّٖاا اذََِٝلاََُٚاا اىَّلَُِٖتْاا اتتِّ ِٓٞاْٙلَّٖاا اذََِٝلَٗٚتٓتاا اجْلرتََْٛااااَٞآاْٙل
نل
َ
حٗااااَٙلِٚااا َْ آْٙلَتااا َبَلَٚااا َمَّلٍلِٚاااْٝل تابْااإالطَااا َ ِلَّٖ تيَْااامال َوحِااا
ٝلٖتااا ْٙلَ ْب اٗ ااااىَّلَّٖ ُ
َ
َوَّٖااا ِذَ
لل تٖٓااا ْٙلٖتاا ُْ َل
َتؼتااعُىَٜلََُِااَرَٓاْٙلِٚااْٝل َّٖوهااا َو ِل َوِٚااْٝل َرعْاا ِلطَاا َ ِلَّٖ ِعشَااَءِلَتاا َبُللَاا ْى ََّ ٍ
لَٗتُْٓاْٙلوَ تللَٗتُْهاْٙلَََُُحٌلرَعْ َهَُٝلؿتىََّظاىَٜللَٗتُْٓا.)4( ]ْٙ
اي اي ـــ٘  :مذَـــْو ايعـــسز مـــً اَـــ٘ اي ـــ٘ ّاين ـــطٗ صبـــكنعـب انـــا ًب

قــٔاو ؾــَط ضمهــاٌ ّهكــطِ لكنــاو ايؿــَط ي ْيــُ ع ـافب ظتَٛاْٝلشَ اها َل
( )1غْضٗ ايب طٗ .282
( )2غْضٗ ايب طٗ .282
( )3أى ط ازبع ٛاي امً ّا٤ضلعـب ّازبع ٛايطال ّاي  ٣ـب لعـس اىباٜـ٘ مـً ٍـصا ايػـذط
اىبباضي .
( )4غْضٗ اييْض .58
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ِٚاا َْ آ ْٙلَّٖشَاا ْهمَلظتٗ َُظُاا ُْ ٛل َوَٚااْٝلْتااََٜل َ ٚامَؼااَل تروْل َلٗتااًلسَاا تيمتل تظعِاا َ ٌلِٚااْٝل ترََااَ٘تل ارََاا َمل
َُماَ ُلَّٖٗ ُلرآاْٙلَُُّٖتْمَلوَ تلَُماَ ُلرآاْٙلَّٖعُتْمَلوَِٖتآِٗٛاىَّلَّٖعِ َ َ] (. )1
ّميــُ ْيــُ عــافب ظتَُِْٗ ا ُوهُْٙلَت َٛالَِٞنَلَُٗ ا َ ً] (ٔ ّ)2ــُ ع ٔ ـ ي دنــه
لازب ــس لعــسز معـــب  ٢كــح ايعٓــازٗ أّ ايي ٔكــ٘ ٔــُ ىعــه بشا مت ازب ــس
لػْ شٖ ؾعبكـب كريعٖ أضلعٌْ انا ًب ؾاض

اشبنط .

ّ ــس ٓنــٌْ ي عــسز مذَــْو طبايذــ٘ انــا ًب ْيــُ عــافب
ٖتهُا اْٙلسَا ابْعِنَلَٚا امَ ًلظتٗتا اْٝل َ يِا امَللَّٖٗا ا ُلٖتهُا ا]ْٙ

( )3

اْٜلَتتْ اتت يِمْل

ّاـــا ٛقـــسز ايػـــبعـب ًب آ٦ـــ٘

أق ِ٣يبٔاٌ ا طٗ قسز مطاا ا٨غكغذاض ّئؼ ي دكط اىبْنْقٕ.
ضالعاو  :مذَْو ايعماٌ يبٔاٌ قسو قد٘ ّ ْ ايذع أّ اسبنه ًب

ايعماٌ اىبعـب لاييل انا ًب ْيُ عافب َّٖحَجلرتشْاهُمٌلَٚعْٗاىَٚاَلٌل]

( )4

ّانـا ًب

ْيُ عافب وَاامْاَٜلَّٖيتَْمال اَٜلاامْاَٜلَّٖيتَْمالْتََٜلَٚشْهُى ًَّ]( )5يبٔاٌ هكط
ق ٗ٣ايذريط قبا لـب ايال ْقـب ني ْ ايذريط ّني ْ ايؿنؼ .
ــاٌ ـــت  ٢ـــسل آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ق ــ ٙمذَـــْو ايعمـــاٌ زبـــْاظ هـــاٛ
ق ٗ٣ايذريط ًب أٖ ّ ت قيسما ٓذْا ّ كَا ا٤ق ٕ .
ّازبـــْا
هكــط اشبالــا

ٍـــصا قـــدٔح ب ٢أٌ عـــٔـب ظمـــاٌ ايكـــٓ ٗ٣ـــسل ق ـــٙ
ايكن ٔذــٕ مــً اَــ٘ ايعمــاٌ أمــا اي هــاَ ٛــْ مْنــْ

هخط ٓك ْو لايكساضي لذه مً قيس اا قع ّا .

( )1غْضٗ ايب طٗ .185
( )2غْضٗ اييْض .4
( )3غْضٗ ايكْل٘ .80
( )4غْضٗ ايب طٗ .197
( )5غْضٗ ا٨غطا.78 ٛ
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خامػ ـاو  :مذَــْو اىبنــاٌ ّٓــسل ق ــ ٙقــسو قــد٘ ايذع ـ قيــس بربــاش

منــاٌ هخــط انــا ًب ْيــُ عــافب وَرتٞااتاْٙللَااَِْياىَٜلظِااٍلَّٖلَٛتَااَُا ِ]
ٔػك طأ ميُ قسو قد٘ ا٨قكنا

ًب

( )1

اىبػريس .

ّ ــس نــٌْ ايػــي٘ اييبْٓــ٘ عهــٔساو ًب مذَــْو اىبدايذــ٘ ٍّ ـ ٓكــح
اي ــْل أٌ مــً مذَــْو اىبدايذــ٘ ل دــاظ ظــط

اىبنــاٌ قــسو قــد٘ ايكــٗ٣

لاغـــك بال ايبٔـــت اسبـــطاو ل دـــاظ أىـــُ مْنـــ مالَـــط مـــً ا٤ض
ازبْا

ىعه

ال عافب وَحَُْهُلََٚلْاَتاْٙلظتىَِٖىَّلوُُُىهَٓاْٙلشَـمَ ُ](.)2

غازغــاو  :مذَــْو اسبكــط انــا ًب ْيــُ عــافب

اَٛٞااَلَّٖتىْرَاا اللَٗتااًلَّٖٗاا ِل

ِٖٗااذََِٝل َعَْٗٛااااىَٜلَّٖتاااىءَلراََهََٖتاا ٍلَاااَٙل َتاىرُاااىَٜلِٚااْٝلاتماَاالتل] ( )3يبٔـــاٌ يـــعّو
قـــسل ايكْلـــ٘ ّقـــسو ػـــْٓذَا ّا٨غـــكد ذا

ل مطٍـــا يـــصا اـــا ٛلعـــس

آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣ايبٔـــاٌ ّايك أـــس وَٖتُْتَا اجْلَّٖتىْرَا ا الِٖٗا اذََِٝل َعَْٗٛااااىَٜلَّٖتَاااُئتَلِل
حَتاااًل ا تَّلحَؼتاامَلرتحَاا َهُْٙلََّٖٛااىْلُلاتااأَتل اِّٞاااٍلَابْااجُلََِّٜلوَ تلَّٖااذََِٝل َُٛىَااااىَٜل

وَهُْٙلْايَ ٌ] (.)4
غــالعاو  :مذَــْو ايع ــ٘  :يبٔــ اٌ أٌ مــا  ٢كد ــ شاا ايع ــ٘ ٔــُ ــ٣

ٓكـــح يـــُ شاا اسبنـــه انـــا ًب ْيـــُ عـــافب سَا اٍَُُِٗلظِاااٍلااٗااااى ال
َّٖذََِٝلْتيتمُوَّلَّٖملْلَلراََٛلرتشْمَْاىَّلراَٖٗ ِلََٚلٖتْٙلَََُ ٔلرا ِلسُٗـتَ.)5( ]َٞ

( )1غْضٗ ايب طٗ .187
( )2غْضٗ ايب طٗ .144
( )3غْضٗ اييػا.17 ٛ
( )4غْضٗ اييػا.18 ٛ
( )5غْضٗ هل قنطاٌ .151
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ّينــً مذَــْو ايع ــ٘ يــٔؼ قام ـاو

ــس ٓكــح اسبنــه ّبٌ يــً كد ـ

ايع ـــ٘ ا نـــا ًب ْيـــُ عـــافب وَراَٖىََِّٖا ا َْٝال احْتَا اََٞل]
ؽبــكل لايْايــسًٓ ٍّــْ ضببــْ

( )1

ـــاٌ ا٨هػـــاٌ ٢

شا ــ وا ّ ٔــُ ا٤اــط ّاي ــْا

ّ ــس

كعــسز ايع ــ٘ انــا ًب ا٤مــط لعنــْو ا٨هػــاٌ انــا ًب ْيــُ عــافب وََّٖٗ ا ُل

َُحِللَُّٖٛحْتَِِنَ] (.)2
أ ػــاو اسٓــسٗ مــً مذَــْو اىبدايذــ٘ ى ١غــؼ ٍيــا يع ــْو مػــكدس ٘ ًب
ق ه اىبدايذ٘ ميَا :
أّ٢و  :مذَــْو ايساــٔح ٍّ :ـــصا ايْاــُ غــٔؼ ميـــا ًب ٍــصا ايبـــا
ــاشا اــاٌ ا٤مــط ٓــسل ق ــ ٙيــعّو ايــطااح
ًب ْيــُ عــافب

ــٓ ٣كــح اىبطاــْح انــا

وَ ا تَّلحُُُااتاْٙلراتتحَُِ ا ٍلظتحَُااىَّلراِّتحْتَ اَٝلَِْٚهَااَلرتوْل ُ وهَ اَل] ()3بش ٓــسل

ق  ٙقسو اْاظ ضز ايكدٔ٘ لا٤زىّ ٙا٤
اىٔــاو  :مذَــْو ايكذهــٔ ّايذانــ

ميَا .
ّ ٔــُ ز٢يــ٘ ق ــ ٙقــسو ا٤خــص

لاىبذهــْل انــا ًب ْيــُ عــافب وََُااَ ِٖهُْٙلراااَٖتٍِلهِااٍَلرتحْتَااُٝل]
يبٔاٌ اييَٕ قً اىبغايال٘ أّ ازبسال مً

( )4

هري٘ أّ لطٍاٌ .

اي ـاو  :مذَــْو ا٨غــك يآّ ٛــسل مذَــْو اىبدايذــ٘ ق ــ ٙقــسو
ا٤شٌ ّايسخــٔل يغــ اىبػــك ي ٙانــا ًب ْيــُ عــافب

ــْل

اَٜلَّٖااذََِٝل

َتىَظاااَهُْٙلََّٖ َٛئِٓتا ا الظتا اٍَِِٖٛلرتٞياتِا اهاْٙلاتا اَٖاىَّلظِاااَُٙلْاَا اتاْٙلاتا اَٖاىَّلْاََاااَلُٚتْتتؼا اعَيِنَلظِاااٍل
لل
َّألت ْعالاتااَٖاىَّلرتٖتااْٙلَتٓاااْٝلرت ْعُلَّل ٖٗاا ِل َوَّسِاا َع ل تظ اتهَااَ اُ ُموَّلظُِهَااَل تظ اِّ ْو تٖئِااَّلَٚااِّ َوَّ ُهْٙل َُهَاا ََُٙل َوسَااَ َء ْ

( )1غْضٗ اييػا.36 ٛ
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .93
( )3غْضٗ اييػا.86 ٛ
( )4غْضٗ اييد .125
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َٚظِا اوًَّل*ل ا لَُّٖٛتْتتؼا اعَيِنَلِٚا اْٝلَّٖمَُااأَالوَََّٖتَاااَءِلوََّٖىاٖا ا ََّٜال تل َتْا اتتـُِعُىَٜل
حُِٗت لوَ تل َهْتت ُوَٜلسَباُ ً] (. )1
اىبػـــك ي ٙأقـــٓ ٢ ِ٣ـــ ١ه قيـــس ايكـــ ا ق ـــ ٙاي ـــه ّمكـــاهب٘
اينذـــاض ّقـــسو بظَـــاضِ زٓـــً ايكْهٔـــس ّمل َٓـــااط ّٓنـــٌْ مـــً مل
ٓػك ً هناو .
ّمبنـــً اي ـــْل أٌ ٍـــصا ايبـــا

ايـــصٖ ٓـــصاط ٍيـــا ّ٤ل مـــطٗ ًب ق ـــه

مذَــْو اىبدايذــ٘ ٍــْ مــً أا ــط ّاــِْ ّأ ػــاو مذَــْو اىبدايذــ٘ ًب اي ــطهٌ
ّهكــً ٙب اىبعــام٣ا يــصا قــاض غٔػــُ ٍيــا هااــ٘ ق نٔــ٘ ّشخــ ٗ
ّلال ـاو ٨اكػــا

اىبعــاض

ّضغــا ٜأاازمبٔــ٘ مكعــسزٗ

ٍّــْ ّهــسِ ٓك ـ ح يك ـ ئو صب ــساا خاقــ٘
ــال عــافب

اَٜلَََُّٖٛااَظُِِنَلظِااٍلَّٖ ا َ ِِْل

َّألتسْ ايتٕال ِٚاْٝلَََّٖااَ الوَٖت اْٝلَتَا ا َلٖتهُ اْٙلٞتظِ اوًَّل*ل ا لَّٖ اذََِٝلَتااَرُىَّلوَرتطْ اٗتحُىَّلوََّلْتتظَ اُٛىَّل
را َٖٗا ا ِلوَرتَْٗتظُا اىَّل َِا اََهُْٙلِٖٗا ا ِلظتِّاوْٖتئِا اَّلَٚا ا َلَُّٖٛا اؤَِِْٚنَلوَسَا اىْفَلَُا اؤْلِلَّٖٗا ا ُلَُّٖٛا اؤَِِْٚنَلرتُْا امًَّل
لَوًُِٛااَ]

( )2

يبٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ ايــصٖ مل سضاــُ ايكْلــ٘ مــً اىبيــا ـب

ٓيال اشبعٖ ّاشب ْز ًب ايياض ْٓو اي ٔام٘ .
ضالعــاو  :مذَــْو ا٤اــ  :لــ ٌ ٓنــٌْ ٍيــاي أاــ ّقــسز ًب ايــبـب
ّٓنـــٌْ مذَْمـــُ اسبنـــه خب ٣ـــُ خـــاضج ا٤اـ ـ

انـــا ًب ْيـــُ عـــافب

وََّٖ َئِاااٍل َئِتْا اَٝلِٚا اْٝلََّٖٛحِاااُغالِٚا اْٝلِٞتَا اَئِٓاْٙل اْٜلَّ َْتبْا اتاْٙلظتعِا ا ََاهَُٝل

َت ََتااا الرتشْاااهُمتلوََّٖ َئِاااٍلٖتاااْٙل َحِؼاااَٝلوَراوْ تلُلَّألتحَْٛااأَالرتَُٗاهُاااَٝلرتلْٜل َؼتاااعَْٝل
حَْٗٛتهُ.)3(]َٝ

( )1غْضٗ اييػا.98-97 ٛ
( )2غْضٗ اييػا.147-146 ٛ
( )3غْضٗ ايال٣ل .4
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خامػــ ـاو  :مذَــــْو اييــــسا ٛاشبــــام يبٔــــاٌ بضازٗ أمــــ٘ أّ نياٜذــــ٘ أّ
ؾــدل طبكــْم ٓكع ــ لــُ اسبنــه ب ٢مــ ايــسئ ق ــ ٙبضازٗ اىبعيــٙ
ا٤قــــه انــــا ٓكري ــــً ٙب ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ّ ْاــــُ اشبالــــا

ي نػـــ نـب

ّاىبػ ناا ق  ٙعبْ اشبكْم ّايكعٔـب .
ّ ــس ّضزا هٓكــاٌ مككائكــ اٌ لاييــسا٨ ٛضازٗ اىبػــ نـب ًب ْيــُ عــافب

َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل تلَاُتا ا ُٚىَّلرَا اَُْٝلََا ا ٌَْلَّٖٗا ا ِلوَ َسُا اىِٖ ِلوَََُّاا اىَّلَّٖٗا ا َل اَٜلَّٖٗا ا َل
سَ اٌ ُِٛللَِٗااٌُٙل*ل َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل تلَتمْظتعُ اىَّلرتطْ اىَََّتٓاْٙلظت اىْْتلطَ اىْلِلَََّٖباااٍللوَ تلَتَْهَ امُوَّلٖت ا ُل
راَُٖتىْٔالْتََهْمالرَعْؼِٓاْٙلِٖبَعْغت] (. )1
ّمــً معــاىٕ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ط ــ

اي ــْا

نـــٌْ اىبػـ ـ ه مؿـــنْ٢و لـــصاا اييـــسا ٛغـــب
ّاي ْا

ق ــ ٙايْقــو ّايك ــٕ
ي كؿـــطٓو ّ ـــٕ ا٤اـــط

.

ّ ٢زئـ ـ ق ـــ ٙا٨نيـــ٣ل ًب مذَـــْو اىبدايذـــ٘ بش أٌ ب بـــاا ؾـــٕٛ
يؿــٕٓ ٢ ٛــسل ق ــ ٙىذٔــُ قــً ـ ِ ّاــصا ــاٌ ىذــٕ ؾــٕ ٛقــً ؾــٕ٢ ٛ
ٓسل ق  ٙب با ُ ًب

ِ.

ّ ـــس ٓذٔـــس مذَـــْو اىبدايذـــ٘ ايطخكـــ٘ زٌّ ايْاـــْ

ّاينطاٍـــ٘

زٌّ اسبطم٘ .
يــصا ٓ ٔــس ايعن ـ قبذَــْو اىبدايذــ٘ ل ٔــْز ميَــا ــسو ايــيل ّايــسئ
ق ــ ٙمذَــْو اىبدايذــ٘ ّميَــا بضازٗ ايذــطز ايغايــ

مــً اي ٔــس انــا ًب

ْيـــُ عـــافب وَ َرَاااَئِبُٓاْٙلَّٖ ََِاااٍلظِاااٍلحَُُاااى اْاْٙلِٚاااْٝلِٞتَاااَئِٓاْٙلَّٖ ََِاااٍل
ٓ ْل ٌ٤ )2( ]ٙهطمــ٘
ٜلٖتااْٙل تَ آىٞاااىَّل َََٗ ا اتْٙل ارهاااَٝلظتاا َل ََُُااَحَل َلٗتاا ُْ ا
ْ
َََٗ ا اتْٙل ارهاااَٝلظتاا اإ

ىنــاح ليــت ايعّاــ٘ مال ـ
.٢
( )1غْضٗ اسبريطاا .2 -1
( )2غْضٗ اييػا.23 ٛ

غــْا ٛااىــت ًب هريــط ّههــاى٘ ايــعّج أّ
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ّميــُ أٌ ٓ ٢نــٌْ صبــ ٞايؿــط أّ ايْقــو ي٩مكيــاٌ ّايس ٔــ

أّ

ايكدْٓــو ّايْقٔــس ّميَــا بضازٗ اتــاظ ّاينيآــ٘ ّميَــا مــْاضز ٔــ٘
اىبػ نـب مً ايصًٓ اذطّا ي ْيُ عافب

ا لرتْٜلَتتُاىَّلَِْٚهُْٙلَاُتَ ً] (.)1

ّىــبـب ًب ذػـ ىا ٍــصا مذَــْو آ٦ــ٘ ّقبــا ٍــْ أقــه مــً مذَــْو ايْا عــ٘
ّاىبدايذــــ٘ بش ٓؿــــن أ ــــط اىبذَــــْو ّهــــال خــــ٣

ميالــــْل آ٦ــــ٘

ّا٤نــطاض ايــا دــ لاىبػــ نـب ّاييــاؽ يــْ ٢ىــعّل هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ
قيس ايؿطّ لكذػ ا. ٘ٓ٦
ّٓب ــ ٙايػــعٕ ايــصٖ ىبصيــُ ًب لــا

مذَــْو آ٦ــ٘ ضبــسّزاو ّغــك ٕ

أأـــال مـــً ايع نـــا ٛيبٔـــاٌ بؾـــطا اا ق نٔـــ٘ كع ــ لَـــصا ايع ـــه ايـــصٖ
أغػــياِ ًب ٍــصا ايػٰــذط ّٓنــٌْ ق ــه مذَــْو آ٦ــ٘ حبــْضاو مــً ايكذػــ
كذط قً ا ّاهس ميَا ّقيَا صبكنع٘ ق ْو ا ٗ .
ّ ك ـ ح ّاــِْ اىبذَــْو اي غْٓــ٘ ّا٤قــْئ٘ ّاىبيال ٔــ٘ ًب ذػ ـ آ٦ــ٘
ّ أــس ىذــٕ ايكعــاض

لـــب هٓــاا اي ــطهٌ ٍّ ـ ٓــسل ٍــصا ايع ــه ق ــٙ

غ٣م٘ اي طهٌ مً ايكدطٓو .
ازبـــْا

ىعـــه ىبـــا ٔـــُ مـــً ايـــس ٢٢ا ق ـــ ٙا٨قريـــاظ ًب آ٦ـــ٘

اي طهىٔـــــ٘ ّبهانيـــــ٘ ا نا َـــــا ا ـــــسّزٗ لاي٣ضبـــــسّز مـــــً ايْ ـــــاٜ
ّا٤هسان.
ّيـــٔؼ مـــً ـــاىٌْ ٓهـــب معـــاىٕ اىبذَـــْو ٍّـــْ مـــً ا٤غـــطاض ًب
رب ذــُ قــً مطا ـ

ايــسئ

ٖتىََُ ا ُوَّلظُِ ا ِلََّْتِ َظااَلْت ا ِوًَّل]
اَاا :

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .28
( )2غْضٗ اييػا.82 ٛ

( )2

ْيــُ عــافب وَٖت اىْلْتااََٜل ِٚاْٝللَِْ ا ِلغتُْ امالَّلٖٗ ا ِل

يبٔــاٌ ايكهــاز لـــب اــ٣و اا ّاــ٣و ايبؿــط مــً
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اّ٤فب  :غــــيدٔ٘ اين نــــاا ّآ٦ــــاا لاييػــــب٘ ي ــــطهٌ ايػــــنآّ٘
ّمــا ٓ ال ــَا مــً اىبذــطزاا ّازبن ـ مــً قيــس اييــاؽ غــْا ٛاــاىْا هننــاٛ
أّ ق نا. ٛ
اي اىٔـــ٘  :ا٨قريـــاظ ًب اي ـــطهٌ ّ أىـــُ ٓكغؿـــً ٙب مْانـــٔعُ ّأهنامـــُ
أمـــْض ايـــسًٓ ّايـــسىٔا ّٓكهـــنً ايعبـــازاا ّاىبعـــام٣ا ّا٤هنـــاو
ٍّــْ مــا كد ــو قيــُ اي ــْاىـب ايْنــعٔ٘ ّبٌ باكن ـ أٍ ـ ا٨خككــام
ًب بقــسازٍا ّمت ي ٔدَــا ّ ــساضي ايــي ل ّايكعــاض
ايػـــيـب ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

َٔــا مــسٗ مٝــاا

ْيـــُ عـــافب ااااإلٖتا ائِْٝلَُّْتتلَٛعَا اجْلََّّاٞا ا ُل

وَََّٖااااٝللَٗتاااًلرتْٜلََاااَِّاىَّلرا ِٛاإالهَا اذتَّلَُّٖااامْاٜال تلََاااَِّاىَٜلراِٗ ِٛاا ِلوَٖتااىْلْتاااََٜل
رَعْؼاهُْٙلِٖبَعْغتلظتهاوًَّ] (. )1
يعيــت هٓــاا اي ــطهٌ مــً ايػــنا ٛمــطٗ ّاهــسٗ يكب ــ ٙاا ٔــ٘ ّهاانــ٘
ّبماماو ي ياؽ بفب ْٓو اي ٔام٘ .
اي اي ــ٘  :يعٓــُ اي ــطه ٌ قــً اــ٣و ايبؿــط ّلٔــاٌ ايكبــآً ًب غــيدٔكُ
لٔيُ ّلـب ا٣و ايكاسبـب ّايع ناّ ٛايعقنا. ٛ
ّٓنـــٌْ مـــً مذَـــْو اىبْا ـــ٘ ًب آ٦ـــ٘ أقـــ ِ٣مـــً غـــْضٗ ا٨غـــطاٛ
ّاــــْز ايكيــــا ا ّايكهــــاز ًب اــــ٣و ايبؿــــط ّ كــــْض ًب ايذكــــاه٘
ّايبً ٘ ٣ب يآا اين٣و .

انظ دص  :ق ه ب اناا ا٘ٓ٦
ٍّــــْ ق ــــه اسٓــــس ٓــــبـب ضؾــــداا ًب ق ــــه ايــــيذؼ ّايالبــــاٜ

ّا٤خــ٣ل ايـــا كذـــط قـــً آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّمـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ أىـــُ
يـــٔؼ مـــً اكـــا

ًب ــ ضٓذ ا٨ىػـــاىٔ٘ يـــُ ا ٤ـــط ًب اييذـــْؽ م ــ هٓـــاا

اي ــطهٌ ّا ـ هٓــ٘ عن ـ لــاييذؼ مــا ٔــُ ايكــ٣ح ّايكَــصٓ
ظااطاو قً ا٤خ٣ل اي بٔد٘ .
( )1غْضٗ ا٨غطا.88 ٛ

ّ نــٌْ
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ي ــس اعــ اا قــع ّاــ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ مــسزاو ي نػــ نـب صبــكنعـب
ّمكذــط ـب ٍّــ ٍيــاي ؿــالُ مْنــْقٕ ًب ب انــاا هٓــاا اي ــطهٌ
ازبــْا

ىعــه م ـ بغــك ٣ل ا ـ هٓــ٘ لا انــاا خاقــ٘ لَــا ٍّــْ مــً

ايؿــْاٍس ق ــ ٙبذبــاز غــيدٔ٘ ايكيعٓ ـ ّبىكذــا ٛايعٓــازٗ ًب ا نــاا ّهٓــاا
اي ـــطهٌ

ـــال عـــافب وَٖتا اىْلْتاااََٜل ِٚا اْٝللَِْا ا ِلغتُْا امالَّٖٗا ا ِلٖتىََُا ا ُوَّلظُِا ا ِلََّْتِ َظاااَل

ْت ِوًَّ] (.)1
ّمً بقرياظ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ب كال ب انا َا مً اَاا :
اّ٤فب  :مْنـــْ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّ عـــسزِ ّههـــْض آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘

ًب اىبػــا ٜا٨لكٜٔ٣ــ٘ يــصا ّضز ْيــُ عــافب وَٞت َََٖااَللَٗتُْ اَّلَِّٖٓتت الَ َلَِبََُْٞااَلِٖٓا إِّل
شٍَْءٍلوَهُ ًيلوَ َحْ. )2( ] َٛ
بش كري  ٙا ٨اناا ًب ا ٘ٓ٦أق ِ٣مً ّاِْ :
اّ٤ل  :قــسو ّ ــْ
مً اي طهٌ لٔاٌ ّ ذكٔ

مهــامـب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ قيــس ايبٔــاٌ

ن ـ هٓــ٘

ّلطظر زٌّ ايسزز ّايؿر .

اي ــاىٕ  :آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ٍــسّ ٚظٓــازٗ ٍــس ٚي نػــ نـب ّاىبػــ ناا
ّزقــْٗ ي يــاؽ ي َــسّ ٚضهبــ٘ ــه نبٔع ـاو بش أٌ ا ــسً ٚب آ٦ــ٘ مــً
اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ ق ــ ٙمطا ـ

مكذاّ ــ٘ ــْٗ ّنــعذاو ّمــً

معاىٕ ا سً ٚب اىب او ايك٣ح ّايطؾاز ّايكْ ٔ .
ــــاٌ ــــت ي ــــس ّضزا آ٦ــــ٘ أقــــ ِ٣ل ذــ ـ اينكــــا
مْنــْقَا اي ــطهٌ ّهٓا ــُ صبكنعــ٘ ّازبــْا
ًب مْنْقَا ّأهنامَا .

( )1غْضٗ اييػا.82 ٛ
( )2غْضٗ اييد .89

ّٓنــــٌْ

ا ـ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ بٔــاٌ
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ّ ــسٓط آ٦ــ٘ ّ :ىعييــا ق ٔــر آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ بٔاىـاو ٍّــسٚ
اي ــطهٌ بٔاى ـاو ين ـ ؾــٞ

ــاشا اــاٌ

ــاٌ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ بٔــاٌ خبكــْم مهــامٔيَا

اي سغٔ٘ ّأهنامَا يكنٌْ ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :بني٣ل اين ّبضازٗ ا ين أٖ اىب كْز اي طهٌ صبكنعاو .
اىٔــاو  :بنيــ٣ل اينــ ٍّــْ يذــ اينكــا

ّبضازٗ ازبــعٍّ ٛــْ آ٦ــ٘

اي طهىٔ٘ .
اي ـاو  :شاــط اي ــطهٌ ا ــُ ًب آ٦ــ٘ ّبضازٗ ازبن ـ لـــب ا ـ هٓــكـب مــً
هٓا ُ ّا

٣ن هٓاا أّ أضل ميَا .

ضالعــاو  :بنيــ٣ل اينــ

ّبضازٗ هٓــاا اي ــطهٌ ا ــَا ّاىب كــْز اــ

ؾالط مً أٖ هٓ٘ مً هٓاا اي طهٌ .
ّ ٢عــاض

لـــب ٍــصِ ايْاــِْ ّا ــَا مــً مكــازٓ ّشخــاٜط آ٦ــ٘

اي طهىٔ٘ .
اي ايد  :ا هٓ٘ طهىٔ٘ ٍس ٚمً ّاِْ :
أّ٢و  :اىبهنٌْ اي سغٕ ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ .
اىٔــاو  :ضغــه ّ ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّ َٔــا ٍــس ٚي كــايٕ ّاىبػــكن
ــا

ئنــ ٌْ مــً ا٨قريــاظ ًب هٓــاا اي ــطهٌ عــسز نــطّ

ّمكــازٓ

ا سً ٚب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘.
اي ــاو  :ىــعّل آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً ايػــناٍ ٛــس ٚي يــاؽ َــٕ ايكــ ٘
ّاسبب ـ ايــصٖ ػبع ـ أٍ ـ ا٤ض

ق ــ ٙق ـ ٘ مكك ـ ٘ م ـ ايػــنا ٛي ــس

ذهــ اا قــع ّاــ ّخــلٯ ا٨ىػــاٌ ليعنــ٘ اشب ٣ــ٘
هزو مــً نيـــب ىذــذ ٔــُ مــً ضّهــُ

بعــس أٌ خ ــ

ــال غــبداىُ َااَٙلسَاىََّ ُلوَٞتيتاهَلظُِا ِل ِٚاْٝل

 )1( ]ٜئكدـــصٍا
َل
ُوحِا ا ِل َو َُعَا ا تٕل تٖٓاا ا ْٙلَّٖتَا ا َْ ٛل َوَّ تأل ْرظَاااَ َل َوَّألتظئِا ا َ َل تاِٗاااُ ًلَٚاااَل تَشْااا آمُو
اييــــاؽ هيــــ٘ ّّغــــٔ ٘ يعبــــازٗ اا ّ ــــ ّٗ٣ايكيعٓــ ـ ّايعنـــ ل هنامــــُ
ّئعـــْز ا٨ىػـــاٌ ا ـــ٘ ٍامـــسٗ بفب ا ي ـــا ّايـــسا
( )1غْضٗ ايػريسٗ .9

ّشاا ايػـــيدٔ٘ ايـــا
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خ ـــ ميَـــا

ـــه ٓعـــْز لـــصاا ايـــطّح بفب قـــامل اييؿـــْض ّاسبػـــا

ّاشب ْز .
ّ كــاه

آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ اىبػــ ه ّاىبػــ ن٘ ًب ا٦خــطٗ

مباضي يبكس مً ايػنا ٛبفب ا٤ض

َــٕ هبــ

ٓ ْز ايياؽ بفب ا سآ٘ ّا٨مباٌ.

ٔنٌْ مسعُ ّلكطِ ّ بُ ّق ُ معُ هانطاو ْٓمٝص .
ضالعـ ـاو  :آ٦ـــ٘ بعب٣ئـــ٘ ّ ـــسٓطٍا لكـــٔغ٘ اىبذـــطز ّ :ىعييـــا ق ٔـــر
ا ٘ٓ٦مً اي طهٌ بٔاىاو ين ؾٍّ ٞس) ... ٚ
خامػ ـاو  :اعٜٔــ٘ آ٦ــ٘ مــً اي ــطهٌ ّقــبغ٘ ايكيعٓ ـ ايــا ككــو لَــا
غـــبٔ ٍـــس ٚي يـــاؽ

نـ ـ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ ىـــْ باـــطاو ي نػـ ـ نـب

ّايياؽ ٍّصا ا٨اطاو م سم٘ ي َس. ٚ
غازغ ـاو  :ايبٔــاٌ ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ هــد ي يــاؽ ق ــ ٙايكــ٣ح يــصا

ـــسو شاـــط ايبٔـــاٌ ًب ْيـــُ عـــافب وَٞت َََٖاااَللَٗتُْااَّلَِّٖٓتتاااَ َلَِبََُْٞاااَلِٖٓااإِّلشَااٍْءٍل
وَهُ ًيلوَ َحْ. )1( ] َٛ
ٍّــ

ــسل ايــْاّ ًب وَهُ ا ًي ]ق ــ ٙاىبغــآطٗ لـــب ايبٔــاٌ ّا ــسٚ

ازبـــْا

ـــصاا لٔـــاٌ اي ـــطهٌ

بىـــُ مـــً ق الـــو ايعـــاو ق ـــ ٙاشبـــام

ٍــس ٚيك أــس هــ اا قــع ّاــ لكعــسز ّاــِْ غــب ايك ــْ ٚايــا
كري  ٙلا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّ سؾح قيَا .
غـــالعاو  :اـ ـ قنـ ـ قـــا

ٓ ـــْو لـــُ اىبػـ ـ ه بمك ـــا٢و ٤مـــط اا قـــع

ّا ًب اي طهٌ ٍْ ٍسٚ٭ ّق٣ح .
اميــاو  :ا٨مكيــا قــً عــ ايػــٔٝاا ايــا يَــ ٙقيَــا هٓــاا اي ــطهٌ
ٍس ٚل داظ أٌ ٍصا ا٨مكيا أمط ّاْزٖ .
اي اىٔــ٘ :مٜ٣نــ٘ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ي ْ ــاّ ٜا٤هــسان ٔــسضي أٍ ـ اــ
ظمـــاٌ أٌ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ىعيـــت ـــه ّمـــً أا ـــَه ٍّـــْ مـــً أغـــطاض
( )1غْضٗ اييد .89
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بغـــكغطال ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ يعنـــْو أأـــال اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا بفب ٓـــْو
اي ٔام٘ .
اي اي ـــ٘  :طؾـــح ايع ـــْو ّاي ـــْاىـب قـــً مهـــامـب آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘
ٍّْ مً ا٨قرياظ ًب غ٣م٘ اي طهٌ مً ايكدطٓو ّايكغٔ ّايكبسٓ .
ايطالعـــ٘  :عـــسز ا٤هنـــاو ًب آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ نـ ـ أمـــط ًب أٖ آ٦ـــ٘

اي طهىٔـــ٘ هننـــ٘ انـــا ًب ْيـــُ عـــافب ظتااِّتاُُِٛىَّلَّٖظَاا َ َلوَاَاااىَّلَّٖ َْتاااَ َلوَرتؿُِعُااىَّلَّٖٗاا َل
وَ َسُىٖت ُ] (.)1
بش كهــنً آ٦ــ٘ أقــ ِ٣أضلعــ٘ أّامــط نــً ــسٓط آ٦ــ٘ (ّأنئعــْا اا
ّأنئعْا ضغْيُ).

ّ ـــس ّضز ٍـــصا اىبعيـــ ٙلـــاييل ّايبٔـــاٌ ًب ْيـــُ عـــافب وَرتؿُِعُااىَّلَّٖٗا ا َل

وَرتؿُِعُا اىَّلَّٖمَسُاااىٔت]

( )2

ّيـــٔؼ ٍيـــاي أ ـــطاز ي٩مك ـــال أا ـــط ّأقـــه ّأهػـــً

ّأق ــه م ـ ً بمك ــال اىبػ ـ نـب يّ٥امــط أ ٨ــ٘ ّمــً ايؿــْاٍس بمك ــا ه
ـــاش ٓـــ١زٖ اـ ـ

ائـــْمٕ اىبكريـــسز يّ٥امـــط ايـــْاضزٗ ًب آ٦ـــ٘ أقـــِ٣

مػ ـ ه ّمػ ـ ن٘ ايكــ ٗ٣وبــؼ مــطاا ًب ائــْو اىــُ ؼبــطم ق ــ ٙنياقــ٘
اا ّضغـــْيُ قيـــس أزا ٛايكـــٔ ّ ٗ٣نـــا لــــب اـ ـ

طٓهـــكـب مـــً ايكـــٗ٣

ئنٌْ ايعالو ًب ا ٘ٓ٦ق  ٙأ ػاو :
اّ٤ل  :قالـــو اشبـــام ق ـــ ٙايعـــاو ٍّـــْ قالـــو ب ٔـــاٌ ايعاـــاٗ
مال ــ ٓــ١ز ٚق ــ ٙاــ هــال

ق ــ ٙب امــ٘ ايكــٗ٣

ايكــّ ٗ٣ااــ

أمـــا ايعاـــاٗ ـــ ٣دبــ

ب ٢قيـــس ذب ــ اييكـــا

ًب أقـــيا

ّ ٢دبــ

ايعاــاٗ ًب اــ مــال ّقــطّ

ايــــصٍ

ّايذهــــ٘ اىبػــــنْاـب ّه ــــت اّ٤ضال ايي سٓــــ٘ ضب ــــَنا

ٔري

َٔا ايعااٗ قبا ٓعازل اييكا

( )1غْضٗ اتازي٘ .13
( )2غْضٗ ايكغالً .12

بلبــا دبــ

طبكْقـــ٘

ًب ايي ــسًٓ ٍّنــا

ٍّْ ق  ٙػنـب :
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اّ٤ل  :قؿــطٌّ زٓيــاضاو شٍب ـاو ّا ـ زٓيــاض م ــال شٍ ـ

قٔــاض نــاٌ

قؿطٗ هب٘ يصا ٔ أٌ اتنْ ٍْ وبػ٘ ّناىٌْ طاماو .
اي ــاىٕ  :ماٜكــا زضٍــه هــ٘ ّا ـ زضٍــه هــ٘ ٍــْ () 2552

طام ـاو

ّ ٔــ أا ــط ّٓنــٌْ اتنــْ ٍــْ عبــْ ( ) 590طامــاو ّم ــساض ايعاــاٗ ًب
ايي سًٓ ٍْ ضل ايعؿطٗ ّىػب٘ ّاهس بفب أضلعـب أٖ . %255
ّااىـــت ًب أٓـــاو اييبـــْٗ ّاشب ٣ـــ٘ اـ ـ قؿـــطٗ زضاٍـــه هـــ٘ عـــازل
زٓيــاض وا مــً ايــصٍ

أمــا ًب ٍــصِ ا٤ظميــ٘ ــس بظزازا ٔنــ٘ ايــصٍ

اـ ـ او لاي ٔـــاؽ مـ ـ ايذهـــ٘
ايــصٍ

َـ ـ

نـــٌْ ايعاـــاٗ ق ـــ ٙم ـــساض ّ ٔنـــ٘

أو ايذهــ٘ ا٤هــْ ٍــْ اي ــاىٕ ي اقــسٗ ا٨ؾــكغال ّ٤ىــُ هــ

ي ذ طاّ ٛخ ضبا ّ ُٔ ا٤اط ّاي ْا

.

اي ــاىٕ  :قالــو ايػــيْٖ ق ــ ٙائــْمٕ بش دبــ

ايعاــاٗ قيــس كبــاو

اسبْل لٔينا ١زٖ ايك ٗ٣ا ْٓو .
اي ايــد  :قالــو ايْااــ

اىبــايٕ ٍّــْ ايعاــ اٗ ق ــ ٙايبــسىٕ ٍّــْ

ايك. ٗ٣
ايطال ـ  :ــسٓه اٍ٤ــه ق ــ ٙاىبَــه ًب أ ــطاز ايعبــازاا ن ـ أٌ ا ـ٣و
مً ايكّ ٗ٣ايعااٗ ّاا

ب ٢أٌ ايك ٍٕ ٗ٣قنْز ايسًٓ .

ــه قالذــت آ٦ــ٘ نياقــ٘ ايطغــْل ق ــ ٙأ امــُ ايكــّ ٗ٣ب ٔــاٌ ايعاــاٗ
يبٔـــاٌ ـــاىٌْ ٍّـــْ أزا ٛايكـــّ ٗ٣ايعاـــاٗ نياقـــ٘ ا قـــع ّاـ ـ ّٓنـــٌْ
ـــسٓط آ٦ـــ٘ ّ :أنئعـــْا اا ـــ ٔنْا ايكـــّ ٗ٣أ ـــْا ايعاـــاٗ ّأنئعـــْا
ايطغْل ).
ّاىبــطاز مــً ايطغــْل ًب آ٦ــ٘ ٍــْ ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغ ه ّ ُٔ أس ي اىٌْ مً اَاا :
اّ٤فب  :يـــٔؼ مـــً ضغـــْل لعـــس ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغ ه .
اي اىٔ٘  :ل ا ٛنياق٘ اا ّضغْيُ ضبنس بفب ْٓو اي ٔام٘ .
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اي اي ـــ٘  :زقــــْٗ اىبػـــ نـب ي عيآــــ٘ لايػـــي٘ اييبْٓــــ٘ اْىَــــا ق نـــاو
مػك ٣و ّٓ ٢ع

ٍصا ا٨غك ٣ل بىذكا ا قً نياق٘ اا .

ايطالعــ٘  :مــً مكــازٓ اييــسا ٛا٨مبــاٌ ل دــاظ آ٦ــ٘ أقــ ِ٣مــً غــْضٗ
اييْض ّاِْ :
أّ٢و ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا لْاْ

ب ام٘ ايك. ٗ٣

اىٔاو ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا لْاْ

ب ٔاٌ ايعااٗ .

اي او ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا لْاْ

نياق٘ ايطغْل .

ًّب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ز٢يــ٘ ق ــ ٙــسًّٓ ّ ْ ٔــ اىبػ ـ نـب ي ػــي٘ اييبــْٖ
 ٌ٤اا قــع ّاــ أمــط اىبػــ نـب لالاقــ٘ ايطغــْل ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ
ّهيــُ ّغــ ه ّئنــْ ٌ مــً معــاىٕ ــسٓه أزا ٛايكــّ ٗ٣ايعاــاٗ قــط
ايػــي٘ ق ــ ٙاي ــطهٌ يبٔــاٌ قــد٘ ايػــيس ي ــاىٌْ قــسو ايكعــاض
اينكا

ّايػي٘ .

قىنههت اؼهه ى

لـــب

َااَلرت َُهَااَلَّٖتَ اذََِٝلا ََُٚاىَّلللل اْٜلَاـُِعُ اىَّلَّٖ اذََِٝلْتيت امُوَّل َ امُ وْاْٙل

لَٗتًلرتلُْتَرآاْٙلظتتتَُْتِٗبُىَّلَََسِماَ.)1( ]َٝ
اــاٛا ٍــصِ آ٦ــ٘ لكــٔغ٘ ازبن ــ٘ ايؿــطنئ٘ ّمبنــً ػــٔه قــٔغ٘
ازبن ٘ ايؿطنئ٘ ًب ىسا ٛا٨مباٌ بفب ػنـب :
اّ٤ل  :آ٦اا ايا كهنً ايكدصٓط ّا٨ىصاض .
اي اىٕ  :آ٦اا ايا ذٔس اي ياّ ٛاىبسح ّايبؿاضٗ .
ّاـــاٛا هٓـــ٘ ايبدـــد مـــً اي ػـــه اّ٤ل أقـــَ ِ٣ـــٕ ّبٌ بلكـــسأا
لكـــٔغ٘ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ّمـــا ٔـــُ مـــً ايس٢يـــ٘ ق ـــ ٙهــ

اا قـــع ّاـ ـ

ي نػ ـ نـب اىَــا هــنيت ذبــصٓطٍه مــً نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ّاــاٛا
هٓــاا أخــط ٚليَــٕ اىبػــ نـب قــً ّٓ٢ــ٘ ايــصًٓ اذــطّا

ــال عــافب

تل

ََتخِاااذلَُّٖٛؤَُِْٚاااىَٜلَّٖٓتاااَظِماََٝلرتوَُِْٖاااَءَلِٚا اْٝل ُوٜالَُّٖٛا اؤَِِْٚنَلوََٚا اَ ْٝليعَااإل
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .149
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ت ا ُل
ح ا ِّذ ُ اْ ْٙلَّٖٗ ا ُلٞتي َ
ٍءٍل ا ل ترْٜلَتت اُ اىَّل ِ ٚا َْ ُهْٙل اَ تُااَ ًلو َُ َ
ْ
شا
ٝلَّٖٗ ا ِل ِظااٍل َ
ْ
ت ِٖ اَّل تظ تٗ ا ُْ َل ِ ٚا
وَ اٖتًلَّٖٗ ِلََّٖٛظِوُ] (. )1
ط ٚما ٍٕ اييػب٘ لـب ايّْ ٘ٓ٢ايالاق٘

ُٔ ّاِْ :

اّ٤ل  :بضازٗ ايكػاّٖ لـب ايّْ ٘ٓ٢ايالاق٘ .
اي اىٕ  :ىػب٘ ايعنْو ّاشبكْم اىبال

ٍّْ ق  ٙؾعبكـب :

اّ٤فب  :ايْ ٘ٓ٢أقه مً ايالاق٘ .
اي اىٔ٘  :ايالاق٘ أقه مً ايْ. ٘ٓ٢
اي ايـــد  :ىػـــب٘ ايعنـــْو ّاشبكـــْم مـــً ّاـــُ ّأٌ ٍيـــاي مـــازٗ
ي٩يك اّ ٛأخط ٚي ٩سال لٔيَنا .
ايطال  :ىػب٘ ايكبآً لـب ايّْ ٘ٓ٢ايالاق٘ .
ّايكــدٔح ٍــْ ايؿ ـ عب٘ اّ٤فب مــً ايْاــُ اي ــاىٕ أقــ ِ٣بش كهــنً
ايْٓ٢ــ٘ معيــ ٙاييكــطٗ ّا٨قاىــ٘ ّايالاقــ٘ ّا٨ى ٔــاز ّايك ٓٔــس ّاىبــْزٗ
ّبش كهـــنً هٓـــ٘ ايْٓ٢ـــ٘ بغـــك يا ٛهـــال ايك ٔـــ٘ ّاشبؿـــٔ٘ ّاشبـــْ
ايـــصًٓ اذـــطّا

مـــً

ـــاٌ هٓـــ٘ ايبدـــد مال ـــ٘ ًب اييَـــٕ قـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ

اذطّا ّئؼ َٔا بغك ياّ ٛذبكن ّاٍْاو :
اّ٤ل  :بغـــك يا ٛمْنـــْ قـــسو نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا مـــً مـــْاضز
ايك ٔـــ٘ ّ ـــسٓط هٓـــ٘ ايبدـــد ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا  ٢الٔعـــْا ايـــصًٓ
اذطّا هكً ٙب هال ايك ٔ٘ .
اي اىٕ :

ْل هٓ٘ ايبدد ل هناو ايك ٔ٘ .

اي ايـــد  :بضازٗ ايكذكـــٔ

نـــطٗ نـــٌْ نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا مـــً

ايك ٔ٘ ًّب مْاضز  ٢كح ايك ٔ٘ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .28
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ايطالــ  :ي ـــس شاـــط لعـــا ق نـــا ٛاييػـــذ أٌ ْيـــُ عـــافب

ا لرتْٜل

َتتُاا اىَّلِٚا اَْهُْٙلَاُتاااَ ًل] ( )1ميػـــْخ٘ لآٓـــ٘ ايػـــٔو ظتا اإا تَّلَّٞتَا اٗتهَلَّألتشْا اهُمُلَّٖحُا امُُ٘لظتاااَاتاٗاىَّل
َُّٖٛشْماِْنَلحَُْهُلوََُ َْاُٛىهُ. )2( ]ْٙ
ّاىبدكـــاض ٍـــْ اي ايـــد أقـ ـ  ِ٣بش أٌ ايالاقـــ٘ مـــْضز خـــام س ـ ـ
ق ٔــُ أمــْض ّه ــاض ّميَــا مــا ٓنــٌْ خــاضج مــْاضز ايك ٔــ٘ لا٨نــا ٘ بفب
ّضّز ا ٘ٓ٦لكٔغ٘ ازبن

ّ سٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :

اّ٤ل ٓ :ا أَٓا اىبػ نٌْ ّاىبػ ناا  ٢الٔعْا ايصًٓ اذطّا .
اي اىٕ ٓ :ا أَٓا ايصٖ همً  ٢ال ايصًٓ اذطّا .
اي ايد ٓ :ا أٓكَا ايا هميت  ٢الٔعٕ ايصًٓ اذطّا .
ايطال ٓ :ا أٓكَا اي ٕٜ٣همًٯ  ٢العً ايصًٓ اذطّا .
اشبــامؼ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ٢الٔعــْا ايــصٖ اذــط

ــس ٓكذ ـ أٌ

ٓنــٌْ ٍيــاي نيــا ْا ظــامل ٓــسقْ اييــاؽ يالاقكــُ لــاي ْل أّ ايذعــ
ٔ ٕ ايكدصٓط ي نػ نـب ميُ ّمً نياقكُ .
ّمً معاىٕ اييساً ٛب هٓ٘ ايبدد أمْض :
اّ٤ل  :ػـــٔه اييـــاؽ بفب ػـــنـب ل دـــاظ ا٨مبـــاٌ ّقسمـــُ ٍّـــصا
ايك ػـــٔه يـــٔؼ صبـــطزاو ّخائـ ـاو مـــً ايساـــٔح لـ ـ

ٔـــُ باـــطاو ي نـــ١ميـب

لــسئ بلكــسا ٛآ٦ــ٘ ليــسا ٛا٨مبــاٌ ئنــٌْ ٍــصا ا٨لكــسا ٛضهبــ٘ ّيالذــاو
ّقـــس ٘ مـــً قيـــس اا ق ـــ ٙاىبػـــ نـب ّاييـــ اؽ نبٔعـــاو ٍّـــْ مـــً
مكــــازٓ

ْيــــُ عــــافب هَاااإل َتْاا اتتىاٌلَّٖاا اذََِٝل َعْٗتُٛااااىَٜلوََّٖاا اذََِٝل تل

َعْٗتُٛى.)3( ]َٜ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .28
( )2غْضٗ ايكْل٘ .5
( )3غْضٗ ايعمط .9
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ي ــــس ّضز يذــ ـ
ايس ٔـــ

بٌ الٔعــــْا ] أضلــ ـ مــــطاا ًب اي ــــطهٌ ب يــــكـب ًب

ّاسبــــد ق ــــ ٙنياقــــ٘ اا ّضغــــْيُ ّاـــ ّاهــــسٗ ميَنــــا

ّضزا خالالـــاو ي٥قـــطا

ّذبـــصٓطاو ـــه ّي يـــا ؽ

ـــال عـــافب ااااإل

ٝلَّ تأللْاااا َمَّ السَاا ا ات ْ َل ْىَٜل اٖتااااًلاتاا ا ْى٘تل ار ْوِٖااااٍلرَااااَِّّتلشَاااا َِ ٍل
ْ
ِٖٗ ُٛختٗيِاا انَلِٚاا ا
َاُتااااََِٗاىٞتهُْٙلرتوْلَُتْاااُِٗٛىَٜلظتاااإاْٜلَاـُِعُاااىَّلَُاااؤَِْٓاْٙلَّٖٗااا ُلرتُْااامًَّلحَتَاااًََلوَ اْٜلَتتتىَٖاااىَّْلْتَٛااااَل
َتىَُْٖتاْٙلِْٝٚلاتبْٕالَُعَذِّرْٓاْٙللَذتَّرًَلرتُِٖ. )1( ]ًَٛ
ٍّــ ٓــسخ ًب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ا٤قــطا

ايــصًٓ بغــك شىْا مــً ضغــْل

اا قــ ـ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّغــ ـ ه مــــً اشبــــطّج بفب معطاــــ٘ بــــْي
ازبـــْا

قـــصض ّاىبـــطاز مـــً اىبد ذــــب ًب آ٦ـــ٘

 ٢مـــا زامـــْا أقـــدا

أقـــ ِ٣أٖ ايـــصًٓ مل ٓػـــك شىْا مـــً ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغ ه هكّ ٙبٌ ااٌ قصضٍه ظّضاو ّ

قدٔح .

ّ س ّضز خبكْم لعا اىبيا ـب ًب معطا٘ اشبيسل و َتْاتتِّ ُِٜلظتماَا ٌل

َِْٚهُْٙلَََّٖباٍَل َُاىٖاىَٜل اَٜلرُُُىَتَََللَىْ َ ٌلوَََٚلهٍَِلراعَىْ َ ٍل اْٜلَُماَ ُوَٜل ا لظِامََّ ًَّل]
(ّ )2مً آ٦اا قسو ّضّز يذ قْضٗ ًب اي طهٌ بً ٢ب ا ٘ٓ٦أقّ ِ٣ق  ٙعبْ
مكعسز .
( قــً قــطّٗ لــً ايــعل ّضبنــس لــً اع ـ

اي طظــٕ ــا : ٢ــال معك ـ

لــً ؿـ  :اــاٌ ضبنــساو ٓــط ٚأٌ ٓ اـ مــً ايــع اػــطٔ ّ ٚكــط ّأهــسىا
 ٓ ٢ـ مً أٌ ٓــصٍ
مــً ل ـ

بفب ايغــاٜ

ّ ــال أّؽ لــً ٔ ــٕ ًب مــ ٥مــً ْمــُ

هاض ــ٘ { بٌ لْٔ يــا قــْضٗ } ٍّــٕ خا ضاــ٘ مــً اىبسٓيــ٘  :بٜــصٌ ييــا

يطا بفب ىػاٜيا ّألياٜيا ّشضاضٓيا .

( )1غْضٗ ايذكح .16
( )2غْضٗ ا٤هعا

.13
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ــ ىعل اا ق ــ ٙضغــْيُ هـــب ــطا مــيَه مــا اــاىْا ٔــُ مــً ايــبٛ٣
ٓـصاط ىعنكــُ ق ـَٔه ّاذآكــُ بٓـاٍه لعــس غـْ ٛاي ــً مـيَه ّم ايــ٘ مــً
ــال مــً أٍ ـ اييذــال { ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا اشاــطّا ىعنــ٘ اا ق ــٔنه
بش اا ٛنه ايْز ضغ يا ق َٔه ضؼباو ّايْزاو مل طٍّا }(.)1
ناىــت ازبيــْز  :طٓؿ ـاو ّ الذــاٌ ّل ـ

طٓ ــ٘ ّ .ااىــت ازبيــْز

ايــا أضغ ـ ق ــَٔه م ـ ايــطٓح اىبٜ٣نــ٘ { بش اــاّ٫ٛاه مــً ــْ نه } ليــْ
طٓ ـــ٘ { ّمـــً أغـــذ مـــينه }

( )2

ـــطٓـ ّ الذـــاٌ  .بفب ْيـــُ { مـــا

ّقــسىا اا ّضغــْيُ ب ٢ــطّضاو }( ٓ )3ــْل  :معك ـ
ّبش ايــت نياٜذــ٘ مــيَه ٓــا أٍ ـ ٓ ــط

لــً ؿ ـ ّأقــدالُ {

}( ٓ )4ــْل  :أّؽ لــً ٔ ــٕ ّمــً

ااٌ معُ ق  ٙشير مً ْمُ ) (.)5
ـــط ٚأـــو ٓ ػـــه ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ اييـــاؽ ًب هٓـــ٘ ايبدـــد ازبـــْا
ي نــــ٣و ميالــــْل ّمذَــــْو

نيالــــْل ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ْاــــُ اشبالــــا

ي نػـــ نـب ّاىبػـــ ناا ل ايكدـــصٓط ّايكدْٓـــو ّايعاـــط قـــً نيـــاقكَه
ي ــصًٓ اذــطّا يك أــس بغــكداي٘ باكنــا ايهــسًٓ

ــ ٣دبكن ـ نيــاقكَه

م نياق٘ اا ّضغْيُ .
نـــا زاو اىبػـــ نٌْ هميـــْا لــــاا ّىال ـــْا لايؿـــَاز ـب ٣لـــس مــــً
ٔسٍه لاّ٤امط اّ ٘ٔ ٨ايػي٘ اييبْٓ٘ ايؿطٓذ٘ .
ّأمــا مذَــْو آ٦ــ٘ ــاٌ ـ اىبــ١ميـب خــاضاٌْ قــً اييــساّ ٛاىب كــْز
ميُ .
اي ــاىٕ  :بضازٗ ذ ــُ اىبػ ـ نـب ًب ايــسًٓ ّمعط ــ٘ غــيً ا٨مبــاٌ ل ــعّو
ايكيعِ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .
( )1غْضٗ ا٤هعا

.9

( )2غْضٗ ا٤هعا

.10

( )3غْضٗ ا٤هعا

.12

( )4غْضٗ ا٤هعا

.13

( )5ايسض اىبي ْض .133/8
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اي ايـــد  :ؿـــطٓو اىبػــ نـب لـــعاطامَه لايػـــ٣م٘ مـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ
اذطّا .
ايطالـ ـ  :آ٦ـــ٘ م سمـــ٘ ييـــعّل ا٤هنـــاو ّلٔـــاٌ ايذـــطاٜا ايعبازٓـــ٘
ايا ػب

ق  ٙاىبػ نـب أزاٍ٠ا .

اشبــامؼ  :لٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ أٌ ا٨مبــاٌ بض ــا ّ ٛــسو ّمســْ لــسئ
بخبـــاض آ٦ـــ٘ قـــً ىكٔريـــ٘ نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا ٍّـــْ ا٨ض ـــساز ل ْيـــُ
عافب

اْٜلَاـُِعُىَّلَّٖذََِٝلْتيتمُوَّل َمُ وْا.)1( ]ْٙ

ايػـــازؽ  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ زقـــْٗ ي ريَـــاز ّ َـــط ي ـــيذؼ ايؿـــَْٓ٘
ّ ا٨مكيـــا قـــً ب بـــا ا ـــّْ ٚايغْآـــ٘

ـــال عـــافب وَ تلَاـِا ا ْلَٚا اْٝل

رتغيتَََٗلاتٗبَ ُللَْٝل ِْماٞتَلوَََّبَ َلهَىََّ ُلوَْتََٜلرتْٚمُ ُلظامُؿَ](.)2
ايػــال  :مــً مكــازٓ

ىــسا ٛا٨مبـــاٌ ذبــصٓط ّبىــصاض اىبػــ نـب مـــً

ايعيـ ـ ّاشبالـ ـ ّم ـــسماا ايهـــ٣ي٘ ايـــا ـــبـب هٓـــ٘ ايبدـــد أقـ ـ٣و مـــً
أقـــْ ا بش كذـــط قـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا مكـــازٓ مـــً ا٤شٚ
ّأغبا

ايهطض ّ س ال عافب ٖتْٝل َؼاموْاْٙل ا لرت ي] (. )3

أٖ يـــً ٓهـــط ايـــصًٓ اذـــطّا اىبػـ ـ نـب ب ٢أشٍّ ٚـــْ أزىـــ ٙمط بـــ٘
ّأ ــ خػـــاضٗ مــً ايهـــطض

ـــْ أنيــا اىبػــ نٌْ ايــصًٓ اذـــطّا َــ

نــٌْ شاا اىب ط بــ٘ مــً ا٤ش ٚأو ٓ ــ ٙاىبػــ نٌْ ايهــطض مــً ايــصًٓ
اذطّا .
ازبــْا

ٍــْ اي ــاىٕ يــصا ــاٌ آ٦ــ٘ يكــح ّ َــسٖ اىبػــ نـب بفب

غــب ايطؾــاز ٍّــْ مــً مكــازٓ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .149
( )2غْضٗ اينَو .28
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .111

ْيــُ عــافب َّهْ ا ِٞتَلَّٖظ امََّؽتلَُّٖٛتْ اتتَُُِٙل]
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( )1

نـــً ٍـــصا ايكـــطا ا٨هـــساظ مـــً ب بـــا ايـــصًٓ اذـــطّا لايبانيـ ـ

ئنٌْ مً مكازٓ هٓ٘ ايبدد ّاِْ :
أّ٢و ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا  ٢هطّا أىذػنه لالاق٘ ايصًٓ اذطّا.
اىٔ ـاو  :ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّا ٔــ٘ ي نػــ نـب مــً ايهــطض غــْا ٛايــصٖ ٓــ ٕ
ٍــه أّ ايــصٖ ٓسؾــح قــً اىبعــام٣ا ايباني ــ٘ ًب هــال ايعنــْ

مــً
ق َٔا .

اي ـ ـاو ّ :اـــْ

بهـــساظ اىبػـ ـ نـب مـــً نياقـــ٘ ايـــص ًٓ اذـــطّا ٤ىَـــا

خػاضٗ ًب اييؿ ـب .
ضالعـــاو  :ـــسل هٓـــ٘ ايبدـــد ق ـــ ٙغـــ٣م٘ اىبػـــ نـب مـــً ا٨ى ـــ٣
ّا٨ض ــــساز ّايينــــْم ّأغــــبا
ازبن ـــ٘ ايؿـــطنئ٘

ايهــــ٣ي٘ ٤ىَــــا مل ــــطز ب ٢لكــــٔغ٘

اْٜلَاـُِعُااىَّ ] ٍّـــصا ايؿـــط مكريـــسز ًب اــ ٓـــْو

كالـ ـ هٓـــ٘ ايبدـــد ق ـــ ٙاىبػـ ـ نـب ًب ايكـــباح ٍّـــه مل ٓالٔعـــْا ايـــصًٓ
اذطّا .
ـــه الـ ـ ق ـــَٔه ًب اىبػـــا ٛلـــصاا قـــٔغ٘ ايؿـــط يك اـــس أىَـــه مل
ٓالٔعـــْا ايـــصًٓ اذـــطّا ٍّنـــصا بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ٍّـــْ مـــً أغـــطاض
ّضؾــداا ــاىٌْ غــ٣م٘ اي ــطهٌ مــً ايكدطٓــو ل ـ ٌ نــٌْ ٔــُ ايبؿــاضٗ
ّقكـــن٘ اىبػـ ـ نـب مـــً ايعٓـ ـ مكريـــسزٗ بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ ٍّـ ـ مـــً
أغبا

يبعد ايػنٔي٘ ًب ىذْغَه .

ازبْا

ىعه مً اَاا :

اّ٤فب  :غ٣م٘ ا٦لا ٛمً ا٨ض ساز .
اي اىٔــ٘  :قكــن٘ أٍ ـ ايعمــاٌ ايــصًٓ ٓك ــٌْ هٓــ٘ ايبدــد مــً ا٨ض ــساز
بش أٌ ـــسٓطٍا  :بٌ اا قـــع ّاـــ ٓؿـــَس ـــه ٍـــصا ائـــْو ٍّـــصِ
ايػـــاق٘ لا٨مبـــاٌ ّايػـــ٣م٘ مـــً ا٨ض ـــساز ـــ بكْا ق ـــ ٙشاا ايـــيَال
ّباك يبــْا نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ٍّــصا اي بــاا مــً مكــازٓ
( )1غْضٗ ايذاذب٘ .6

ْيــُ عــافب
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ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗااََّال]

( )1

ــس ٓ كــسٖ لَــه اينــا ط ّٓكــْ

بفب اا

ٍّه مبكيعٌْ قً ا٨ى ٔاز ي صًٓ اذطّا .
اي اي ـــ٘  :بعـــد اـ ـ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ ا٤مـــً ًب ىذـــْؽ اىبػـ ـ نـب
ّ الطز قيَه اشبْ

مً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .

ّمً ا٨قرياظ ًب اّ٤امط ّاييْإٍ ا ٘ٔ ٨أمْض :
اّ٤ل ٓ :ــ مط اا قــع ّاــ لايؿــٕ ٛــه ٓــ مط قبــا ٓنــٌْ م سمــ٘ يــُ
ّػبع ُ أمطاو غَ٣و ٓػ او .
اي ــاىٕ ٓ :كذه ـ اا قــع ّا ـ لــا٤مط لذع ـ قن ـ قــا

ــه ٓيَــٙ

قنا ٓنٌْ لطظخاو زٌّ ب ٔاىُ .
اي ايـــد  :ذهـ ـ اا لعظاهـــ٘ اسبـــْااع ّايعْاٜـ ـ ايـــا ذبـــْل زٌّ
عـــ اىبػـــ نـب ايكـــاسباا ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب وَِٖا اِّاََِٙل

ِٞعَْٛتٍِللَٗتُْٓاْٙلوَٖتعَٗٓاْٙلَتهْتت ُو.)2( ]َٜ
ي ـــس أخـــا اا قـــع ّاـ ـ قـــً ايهـــطض ّاشبػـــاضٗ ايكامـــ٘ ي نػـ ـ ه
ايصٖ ٓالٔ ايصًٓ اذطّا يبا ٓسل لايس٢ي٘ ايكهنئ٘ ق  ٙأمْض :
أّ٢و  :خػاضٗ ايصًٓ اذطّا ًب ايسىٔا .
اىٔ ـاو  :ايعــصا

ا٤يــٔه ًب ا٦خــطٗ ي ــصًٓ اذــطّا ّ ــس نــطض ايْقٔــس

ي نــــا طًٓ أضلــــ مــــطاا ًب ــــ٣ن هٓــــاا مككائــــاا

ــــال غــــبداىُ

وََّٖاااذََِٝلاََُٚاااىَّلراَٖبََؿِااإالوَْتيتااامُوَّلراَٖٗااا ِلراوْٖتئِاااَّلهُاااْٙلَّٖختَسِااامُلوَٜل*و َتْاااتتعَْاٗاىٞتَّل

راَٖعَا اذتَّ الوَٖتا اىْ تلرتَُااإلُٚتَا اًًّٛلٖتََاااَءَهُْٙلَّٖعَا اذتَّ ُلوَٖتَُاااََََُِِّهُْٙلرَ تتا ا لوَهُا اْٙل تل َشْا اعُمُوَٜل*ل

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ايب طٗ .150
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َتْاا اتتعَْاٗاىٞتَّلراَٖعَاا اذتَّ الوَ اَٜلَُهَاا اَََٙلٖتُٛحُِـتاا ا لرآَٖتااااَظِماََٝل*ل ََاا اىَْ٘ل َ شَااااَهُْٙلَّٖعَاا اذتَّ ُل
ِْٝٚلظت ىْاِهاْٙلوَِْٝٚلَتحْجِلرت ُُِْٗهاْٙلو َُاىٔال اوااىَّلََٚلْاَْتاْٙلَتعَْٗٛاى.)1( ]َٜ
اي ـاو  :بىــصاض اييــاؽ نبٔع ـاو مــً نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ٍّ ـ ٓؿــن
ٍــصا ا٨ىــصاض شاا ايــصًٓ اذــطّا ّض٠غــاَٜه ازبــْا

ىعــه ٍّــْ مــً

بقريــاظ اي ــطهٌ بىَــه مــً ــْو لكــذا َه ّخكــا ه اىبصمْمــ٘
ا٨ىـــصاض ؾـــام٣و ـــه ّ اذبـ ـاو ـــه ألـــْا
ٍّيــاي ؾــْاٍس ا ـ ٗ قببــازضٗ أضلــا

ايكْلـــ٘ ّا٨ىالـــ٘ ّايكـــ٣ح

اينذــط ّاي ــه بفب ايكْلــ٘ ّاييالــ

لايؿـــَاز ـب ئـــسخ معَـــه أا ـــط ا ٤بـــا
عـــافب

ٔنــٌْ

ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ

ا تَّلَُاااَءَلٞتظْاامُلَّٖٗاا ِلوََّٖيتاااتحُل*لوَ َرتَْااجَلَََّٖاااَََّل ََاا َُْٗاىَٜلظِاااٍل َِااٝالَّٖٗاا ِل

رتظىَََُّل] (. )2
كك ــ ٙىــسا ٛا٨مبــاٌ ٍــصِ ا ٤ــْاج صبكنعــ٘ ّمكذط ــ٘ ئنــٌْ شخ ـ ٗ
ّايـــعاو ضبذْظـ ـاو ـــه ّهانـــطاو ـــسآكَه ّظبـــا َه

ـــٔؼ لــــب ىٔـ ـ

ــطّٗ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّايذــْظ لك ــٕ ىــسا ٛايكؿــطٓو ّا٨اــطاو مــً قيــس
اا ّلـــب ايعبــس ب ٢ايي ال ـ لايؿــَاز ـب ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب

ظتاا اإاْٜلَتااااَرُىَّلوَرتاتااااَُٚىَّلَّٖظَاا ا َ َلوَاَتاا اىَّْلَّٖ َْتااااَ َلظتاا اإاَْىََّٞآاْٙلظِااااٍلَّٖاا ا َٝال] ( )3أٖ

ٓػك عو اييال لايؿَاز ـب أزا ٛايذطاٜا ّايْااباا ايعبازٓ٘ .
خبكـــْم ـــاىٌْ مْنـــْقٔ٘ خ ٣ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ًب اييَـــٕ قـــً ايطلـــا
ّاِْ :
اّ٤ل  :أىـــٕ أق ـــه لـــ ٌ ألعـــد ا٤ىبٔـــاّ ٛأىـــعل اينكـــ
حبطم٘ ايطلا .
اي اىٕ  :أىٕ أق ه لك ٔس اىب١ميـب حبطم٘ ايطلا .
( )1غْضٗ ايعينبْا .55-52
( )2غْضٗ اييكط .2-1
( )3غْضٗ ايكْل٘ .11

ايػـــنآّ٘
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اي ايــد  :أىــٕ أق ــه لــ ىٕ أضظل اىبػــ نـب قبــا ػبع ــَه ًب يــ ٙقــً
أا ايطلا .
ايطالــ  :بىـــٕ اق ـــه لـــك ّٗ٣اىبػــ نـب هٓـــ٘ اييَـــٕ قـــً ايطلـــا وبـــؼ
مطاا ًب ائْو .
اشبــــامؼ  :بىــــٕ أق ــــه لاىب٣ظمــــ٘ لـــــب خ ٣ــــ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب ا٤ض
 ّ ٣ــس مــطا أٓــاو قػــط ّهااــ٘ ق ــٙ
ّبمكياقــُ قــً ايطلــا أا ـ٣و ّ ـ أ و
ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه أّ أٍـ ـ لٔكـــُ ّأقـــدالُ ّمل

ٓ سنــْا لايطلــا ّايذاٜــسٗ ا طمــ٘ مــ ّاــْز طٓــ مــً أٍــ اينكــا
ّاغـــْا َه ًب اىبسٓيـــ ٘ ّبظزازا أمـــْال ايكـــدال٘ ّمـــيَه مـــً اـــاٌ
ٓنػـــط ايـــصٍ

اشبـــام لـــُ لايذـــ ؽ ّمـــ ٍـــصا مل ٓ طنـــْا أهـــساو

لايطلح ّايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ .
ايػـــازؽ  :بىـــٕ أق ـــه ل ٔـــاو اىبػـ ـ نـب لـــا ٨طا
مً

ّايكـــسآً لٔـــيَه

ضلا ّضلح ضبطو .
ايػـــال  :اا ٓع ـــه لـــاي ْا

ايع ـــٔه ايـــصٖ أقـــسِ ي ـــصًٓ ػبكيبـــٌْ

ايطلا نياق٘ يُ غبداىُ .
اي ــامً  :اا ٓع ــه لــ ٌ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب هٓــ٘ اييَــٕ قــً ايطلــا ظااــط
ي نػــ نـب قــً أاــ ايطلــا ّغــبٔ ي كذــاخط لـــب اييــاؽ لَــصا ايعااــط
ّا٨ىعااض ّما ٓسؾح قيُ مً اىبيا

.

ايكاغــ  :اا أق ــه لــ ٌ اىبػــ نـب ٓك ــٌْ اــ ٓــْو هٓــ٘ اييَــٕ قــً
ايطلــــا ًب ايكــــ ٗ ٣كنــــٌْ م١زٓــ ـاو ــــه ّقــــطانياو مػــــك ٔناو ًب لــــا
اىبعام٣ا ّايكرياضٗ ّاىبناغ
( قــً ايػــاٜ

.

لــً ألــ ٙايػــاٜ

اىــُ اــاٌ ؾــطٓر ايــي

قــ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ًب اّل ا٢غــ٣و ًب ايكريــاضٗ نــا اــاٌ ٓــْو ايذــكح ــال
مطهبا لاخّ ٙؾطٓنٕ  ٢ساضٖ ّ ٢كباض.)1()ٚ
( )1ايػيً اينا ٚي بَٔ ٕ .78/6
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ق َىٌ انتؼ ضد بني آٌ ث َداء اإلمي ٌ
ي س خل اا قع ّا

ػعاو ّناىـب هٓ٘ ليسا ٛا٨مباٌ مً لـب غك٘ ا٦

ّماٜكـب ّغك٘ ّ  ٣ـب هٓ٘ ٍٕ صبنْ ما لـب ايس كـب حبنن٘ ميُ عافب ٍّْ
مً مكازٓ

ْيُ عافب

اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى]َٜ

( )1

ًب ضز اا قع ّا

ق  ٙاىبٜ٣ن٘ مً اَاا :
ىــسا ٛا٨مبــاٌ يبعــد اىبػــ نـب ي عنــ قبهــامـب هٓــاا

اّ٤فب  :ميــا
اييسا. ٛ
اي اىٔــ٘  :ط ٔ ـ

اىبػ ـ نـب لــك ّٗ٣هٓــاا اييــساّ ٛايكــسلط ًب مهــامٔيَا

اي سغٔ٘ .
ٍّــــصا ايس ٔــ ـ

مــــً مكــــازٓ ضهبــــ٘ اا قــــع ّاــ ـ ًب ايــــسىٔا

ّا٦خطٗ .
ّقـــً اييـــْاؽ لـــً غ٪ـ ـن٬ع٪اٌ اين٣لـــٕ ٓ ـــْل :مسعـــت ضغـــْل اا
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٓ ــْل :ا مــا مــً ـ
مــً أقــال ايــطهبً ض

بٍّ ٢ــْ لـــب بقــبعـب

ايعــاىبـب بشا ؾــا ٛأٌ ٓ ٔنــُ أ امــُ ّبشا ؾــاٛ

أٌ ٓعٓغــُ أظا ــُاّ .اــاٌ ٓ ــْل :آــا م ــ

اي ــْ

بــت ْليــا ق ــٙ

زٓيرا .ال :اّاىبٔعاٌ لٔس ايطهبً ؽبذهُ ّٓط عُ) (.)2
اي اي ــــ٘  :لٔــــاٌ ــــ اىٌْ خــــام لآٓــــاا اييــــسآ ٛكع ــــ ل غــــطاضٍا
ّشخاٜطٍا ّمْنْقَا ّايعن قبهامٔيَا .
ايطالعـــ٘  :أغـــطاض قالـــو آ٦ـــاا اىبكعـــسزٗ ق ـــ ٙهٓـــ٘ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ
ّل غـــك يا ٛهٓـــ٘ ّاهـــسٗ مـــً هٓـــاا ىـــسا ٛآ٦ـــاا ـــاٌ آ٦ـــاا اي ناىٔـــ٘
ّاي نــاىـب ا٤خــط ٚبــسأ ليــسا ٛايكؿــطٓو ّا٨اــطاو ٍــصا ّمــً اىبع ــْو
أٌ يذـ ـ اييـــسآ( ٛـــا) يـــٔؼ مـــً هـــطّ

( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2ذػ بلً ا

.36/4

ايعالـــو ب ٢أىـــُ  ٢مبيـ ـ مـــً
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بهكػــا

قالــو هٓــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ق ــ ٙآ٦ــ٘ أّ آ٦ــاا ايــا غــب كَا

ل داظ أمْض :
اّ٤ل  :ب كــا

يغــ٘ اي ــطهٌ ل ىَــا أقــه مــً أٌ ذبــٔ لَــا اي ْاقــس

اييدْٓ٘ ّايبّ ٘ٔ ٣اىبيال ٔ٘ .
اي ــاىٕ  :اىبــساض ق ــ ٙى ــه ّغــٔال آ٦ــاا ّقــ ٘ آ٦ــاا اىبكريــاّضٗ
لعهَا لبعا .
اي ايــد  :مْنــْقٔ٘ بذبــاز اىبْنــْ لـــب هٓــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّآ٦ــاا
ايا غب كَا .
ايطالـ  :مبنـً غــٔؼ ق ـه اسٓــس ٍّـْ ( قالــو هٓـ٘ اييــسا ٛق ـ ٙمــا
ب ــَا ) ئؿــن هٓــاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّآ٦ــاا ايــا كْاــُ لاييــسا ٛي يــاؽ
نبٔعــاو أّ آ٦ـــاا اشباقـــ٘ لاييـــس اٍ٤ ٛــ اينكـــا

أّ لــ

بغـــطا ٜٔأّ

ٍه .
ّ ٣ضزا هٓــ٘ لا٨خبــاض قــً ــاىٌْ زاٜــه مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘
نــ و
ٍّــْ ا٤خــْٗ لـــب اىبــ١ميـب

ــال عــافب

اَٛٞااَلَُّٖٛؤَُِْٚااىَٜل اَْ اىَ ٌل] (ّ )1اــاٛ

لعـــسِ ا٤مـــط مـــً قيـــس اا ي نػــ نـب لا٨قـــ٣ح لــــب اىبػــ نـب  ٌ٤اا
قــع ّا ـ ألــ ٙب  ٢أٌ ٓنْىــْا أخــِْ يككع بَــا هٓكــاٌ مــً هٓــاا اييــسا ٛانــا

ًب ْيـــُ عـــافب ل َََرتَهَاااَلَّٖااذََِٝلاََُٚااىَّل تل َتْااختمْلاتاااىٌ٘لِٚااْٝلاتااىْ٘تللَتَاااًلرتْٜل
ٜلَ آ اَٝل ََ ُْ ا ًمَّل ِ ٚا َْ ُهَٝل َو تل
ْ
تااًل تر
تااَءٍل َل َ
ٝل َِ ٞ
ْ
تااَءٌل ِ ٚا
َ آى ا ٞاىَّل ََ ُْ ا ًمَّل ِ ٚا َْ ُهْٙل َو تل َِ ٞ

لل
ٝل تٖ ا ْٙلَ ات ا ْ
ْ
تااىْال َر ْع ا َلَّ اَّ َااَٜال َو َ ٚا
س ا ُٙلَّٖ اي ُ
َتٗ ِٛا ُوَّلرتٞياتَ آال ْٙل َو تل تَ ََااَ َر ُوَّلراَ تألٖ تُااَ ال اراائ َلَّ ِ ْ
ظتِّاوْٖتئِاااَّلهُاااْٙلَّٖواااَُِٖٛىَٜل*ل َََرتَهَااااَلَّٖاااذََِٝلاََُٚاااىَّلَُّْتتَِبُاااىَّلْتااا ِوًَّلِٚاااْٝلَّٖوااااٝل

( )1غْضٗ اسبريطاا .10
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اَٜلرَعْا اغَلَّٖواااٝل اَا اٌٙلوَ تلَتََتَتُا اىَّلوَ تل َ ل تتا الْلرَعْؼاا آاْٙلرَعْؼاااَلرتَُحِاااللرتحَا ا ُْاْٙلرتْٜل
ََِّْإتلٖتحَْٙلرتَُِ ِلَُْٚتَلظتٓتماهْتاُٛى ُلوَََُّاىَّلَّٖٗ َل اَٜلَّٖٗ َلَتىََّ ٌل َحُِ.)1( ]ٌٙ
ّؼبكن

اىٌْ أخْٗ اىبػ نـب ايصٖ كهنيُ ا ٘ٓ٦أقّ ِ٣اٍْاو :

اّ٤ل  :معـــاىٕ ّقـــ٣ا ا٤خـــْٗ لــــب اىبـــ١ميـب ًب اىبػـــريس ّا

ـــ٘

ايْاهسٗ .
اي اىٕ  :أخْٗ اىبػ نـب ًب ايب س ّاىبكط ايْاهس .
اي ايد  :بضازٗ معاىٕ ا٤خْٗ لـب اىبػ نـب مً أٍ ا ظماٌ .
ايطالـ ـ  :اىب كـــْز أخـــْٗ اىبػـ ـ نـب ّاىبػـ ـ ناا مـــً أٍـ ـ ا٤ظميـــ٘
لـــب ٍــصِ ايْاــِْ ّا ــَا مــً مكــازٓ آ٦ــ٘

اىبكعا بــ٘ ّ ٢عــاض

اينطمبـــ٘ بش أٌ هبـ ـ ا٤خـــْٗ يبـــسّز ّمككـ ـ لــــب ا٤أـــال ق ـــ ٙعبـــْ
ا٨مكــساز ٓ ــْو اــ أــ مــً اىبػــ نـب ٓكعاٍــسِ ل ظَــاض اىبــْزٗ ّا بــ٘
ّا٨هػــاٌ ي نػــ نـب ّٓــصاط ا ٤ــطاز اىبــ١ميـب أغــَ ٣ه مــً اىبــ١ميـب
لــا٨اطاو ّٓطاــٌْ ىبــً ٓــ ٕ لعــسٍه اي بــاا ق ــ ٙايــيَال ايــصٖ ٓــسل
ق ُٔ ىسا ٛا٨مباٌ .

ق َىٌ كم آٌت ابٍ ٌ
هٔينـــا بهكريـــت اىبٜ٣نـــ٘ ق ـــ ٙاعـــ ا٨ىػـــاٌ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض

٤ىــُ ٓذػــس ًب ا٤ض
رتلْٗتا اُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل]

ّٓػــذر ايــسما ٛأاــالَه اا قــع ّاــ
( )2

اِّٞااٍل

غـــكريالْا ا قـــع ّاـــ ّاغكبؿـــطّا لذهـــ ُ

ّضهبكــــُ لاييــــاؽ ّأزضاــــْا بغــــكسام٘ اسبٔــــاٗ ًب ا٤ض

بفب ٓـــــْو

اي ٔامــ٘ مــً ـ أٌ ٓنــٌْ ػــاز ا٨ىػــاٌ ّغــذنُ ايــسما ٛغــبباو لك طٓ ـ
أّاٌ بى الا اسبٔاٗ ا٨ىػاىٔ٘ ًب ا٤ض

( )1غْضٗ اسبريطاا .12-11
( )2غْضٗ ايب طٗ .30

.
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ّمـــً مكـــازٓ ق ـــه اا قـــع ّاـ ـ
ايـــي

ذهـ ـ اا قـــع ّاـ ـ لبع ـــ٘

ضبنـــس قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ّىـــعّل اي ـــطهٌ َِبََُْٞاااَلِٖٓاا إِّل

شَاٍْءٍ]

( )1

ــٓ ٣ع ــه أهــس معيــّ ٙم هــامـب ّميــا

ْيــُ عــافب أقــِ٣

أق ِ٣ب ٍْ ٢غبداىُ .
ٍّياي مػا: ٜ
اّ٤فب  :يــــٔؼ مــــً هكــــط ىبكــــازٓ ايكبٔــــاٌ ًب ىــــعّل اي ــــطهٌ
ّ سٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ ميَا :
أّ٢و ّ :ىعييا ق ٔر اينكا

بٔاىاو ىبذأٍه ايكْهٔس .

اىٔاو ّ :ىعييا ق ٔر اينكا

بٔاىاو ٤هناو ايؿطٓع٘ .

اي او ّ :ىعييا ق ٔر اينكا

بٔاىاو يػب اييرياٗ ًب ا٦خطٗ .

ضالعـــاو ّ :ىعييــــا ق ٔــــر اينكــــا
ّمكسا او ىبا ّضز ًب ايكيعٓ

بٔاىـــاو يطهبــــ٘ اا ل ٍـــ ا٤ض

وَََٚلرت ْسََََِٗتل ا ل َحْ َٛلِٖٗعََٖتِٛنَ] (.)2

بٔاىــاو ي الــو مــً قيــس اا لايعبــاز

خامػــاو ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا

ّ ـــطٓبَه بفب ميـــاظل ايالاقـــ٘ ّلعـــد اييذـــطٗ ًب ىذْغـــَه مـــً ايغْآـــ٘
ّايه٣ي٘ .
غازغـــاو ّ :ىعييــــا ق ٔـــر اينكــــا

بٔاىـــاو يػـــيً ا٨مبــــاٌ ّأغــــبا

ا سآ٘ ّايك٣ح .
غــالعاو ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا

بٔاى ـاو ي٥اــط ّاي ــْا

ايــصٖ ٓذــْظ لــُ

اىبػ نٌْ .
اميــاو ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا

ََُْمَلراٍ َٚلراَْماَُجْلََََِّٖٗا](.)3
( )1غْضٗ اييد .89
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110

بٔاىــ او ّؾــاٍساو ق ــ ٙاــٌْ اىبػــ نـب
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ّي س اظ اىبػ نٌْ قبط ب٘ ََُْمَلرا]ٍ َٚلَصا ايكبٔاٌ .
اغــعاو ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا

بٔاىــاو ي ْاابــاا ايعبازٓــ٘ اايكــٗ٣

ّايعااٗ ّايكٔاو ّاسبال .
قاؾــطاو ّ :ىعييــا ق ٔــر اي ــطهٌ بٔاى ـاو ي كــاسبا ا ّمــا ٔــُ مــً ا٤اــط
ّاي ْا

.

اسبــازٖ قؿــط ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا
ٍّـــْ اي ـــطهٌ ّاينكـ ـ

بٔاىــاو ىبهــامـب شاا اينكــا

ايػـــنآّ٘ ايػـــال ٘ ّيذـ ـ اينكـــا

اىبْاب٘ اين ٔـ٘ ايـصٖ ٓؿـن اـ أ ـطاز اينكـ

غـــْض

ايػـنآّ٘ اىبيعيـ٘ مـً قيـس

اا غبداىُ .
اي ــاىٕ قؿــط ّ :ىعييــا ق ٔــر اينكــا

بٔاىــاو ٤هــْال ٓــْو اي ٔامــ٘

ّظبــــاٗ اىبــــ١ميـب ْٓمٝــــص مــــً ايذــــع ّايعــــصا

ــــال عــــافب

اَٜل

َّٖا اذََِٝلاتا اَٖاىَّل َرََاااَلَّٖٗا ا ُلَاا اَٙلَّسْا اتتُتَُٚىَّلظتا ا َلََا اىْفٌللَٗتا اُْهاْٙلوَ تلهُا اْٙل َحْ َٞااااىَٜل*لراوْٖتئِا اَّل
رتطْحََ ُلَََََّٖ ِلَََِٖ ََِٝلظُِهََ] (.)1
ّاـــ هٓـــ٘ زقـــْٗ مسآّـــ٘ ي٥خـــ٣ل اسبنٔـــسٗ ّهػـــً ايػـــنت
ّ َــصٓ

ا٤يػــً ٍّــٕ ّا ٔــ٘ مــً بــٔح اي ــْل ّايعــازاا ايطشٓ ــ٘ يــصا

نــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ىعنــ٘ مسآّــ٘ نــٌْ نيطٓ ــاو بفب ايػــعازٗ ا٤لسٓــ٘
ًب ا٦خطٗ ّؼبكن ٍصا ايالطٓ ّاٍْاو :
اّ٤ل  :بىـــُ نيطٓـــ خـــام لـــصاا آ٦ـــ٘ ربالـــُ ًب شاا اييذـــْؽ
ايبؿــ طٓ٘ بش ربــاي ؾــغا

اي ــْ

ّٓنــٌْ ميَااــاو ًب اسبٔــاٗ ائْمٔــ٘

خاقاو لَا .
اي ـــاىٕ  :بىـــُ نيطٓــ قـــاو بفب ايػـــعازٗ ل دـــاظ ازبنــ لــــب اــ هٓـــ٘
طهىٔ٘ م هٓاا اي طهٌ ا٤خط. ٚ

( )1غْضٗ ا٤ه ا

.14-13
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اي ايــــد  :ــــ ّٗ٣آ٦ــــ٘ اي طهىٔــــ٘ ّايكــــسلط ًب معاىَٔــــا غــــبٔ يئــ ـ
اىبطا

ايػامٔ٘ ًب ا٦خطٗ .
ايطالــ  :ا يعنــ قبهـــامـب آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ غـــبٔ ّميَـــاج بفب اي بـــد

ايساٜه ًب ازبي٘ .
اشبــامؼ  :عاٍــس أٖ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ نيطٓ ـ مبــاضي ي بــد ايــساٜه ًب
ازبياٌ ّمً معاىٕ هاا٘ ايياؽ ي طهٌ .
ي ــس أضاز اا قــع ّا ـ  ٖ٤هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ أٌ نــٌْ ؾــاٍساو ق ــٙ
ق ــْز ايعمــاٌ اىبكعا بــ٘ ّأ ــطازِ اي الْئــ٘ اىبانــٕ ّاسبانــط ّاىبػــك ب
ٍّْ مً مكازٓ اسباا٘ ايساٜن٘ ين هٓ٘ طهىٔ٘ .
ٍّــ ذبهــط آ٦ـــ٘ اي طهىٔــ٘ ؾــاٍساو ٓـــْو اي ٔامــ٘ ازبــْا
يكنــٌْ عأــ٘ ّأمي ـاو ّّا ٔــ٘ مــً ايعــصا

ىعـــه

ي نــ١مً ايــصٖ ٓ ــط ليعّ ــا مــً

قيــس اا ّهريــ٘ ق ــ ٙاينــا ط ليعّ ــا ّايــصٖ ٓكــط ق ــ ٙازبدــْز
لَــا ّمبكي ـ مــً ايعن ـ قبهــامٔيَا اي سغــٔ٘ ّمبنــً اي ــْل أٌ ا ـ هٓــ٘
طهىٔ٘ مْنْ ي نػ

ّايكدكٔ

ّ َٔا لطا٘ مً ّاِْ :

اّ٤ل  :شاا آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لطاـــ٘ ّظٓـــازٗ ًب اشبـــ

وَهَذتَّل ِْمٌلُٚبََ َِلرت.)1( ]ُ ََََٖ ٞ

ـــال عـــافب

اي ــاىٕ  :طؾــح ايااــ٘ قــً ــ ّٗ٣آ ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّايعن ـ قبــا َٔــا مــً
اّ٤امـــط ّاييـــْإٍ غـــْا ٛازب ٔـــ٘ لـــاييل أّ اىبػـــك طأٗ مـــً مهـــامـب
ّمذَـــْو آ٦ـــ٘

ـــال عـــافب وَهَا اذتَّلِْتتاااَ ٌلرتَََٖ ٞاااَ ُلُٚبَاااَ َِلظتاااََباعُى ُلوَََُّاا اىَّلٖتعَٗٓاا اْٙل

َامْحَُٛى.)2( ]َٜ
اي ايـــد  :دبـــسز معـــاىٕ ايااـــ٘ اشبـ ـ ّايينـــاّ ٛايع ٓـــازٗ ّايػـــع٘ ًب
ايطظل اينطٓه ًب  ّٗ٣ا هٓ٘ مً اي طهٌ ّايعن قبهامٔيَا .

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.50 ٛ
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .155
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ايطالـ  :ههـْض اـ هٓـ٘ مـً اي ـطهٌ مـ اىبـ١مً ًب اي ـا يكنـٌْ يـُ
ّا ٔــ٘ ّهــطظاو مــً ايعــصا

مينــط ّىن ـ

ا٨لكــساّ ٕٜهػــا

ــاٌ ــت

اــا ٛايــيل خبكــْم غــْضٗ طبكْقــ٘ ٍّــٕ غــْضٗ اىب ــر ّ ــس ّضز
قــً بلــً قبــاؽ ــال ( نـــط

لعــا أقــدا

ّهيــُ ّغ ـ ه خبــا ٛق ــ ٙــا ٍّــْ  ٢ؼبػ ـ
ٓ ــطأ غــْضٗ اىب ــر هكــ ٙخكنَــا ـ  ٙايــي

ايــي

قــ  ٙاا ق ٔـــُ

أىــُ ــا

ــعشا ٍــْ لعىػــاٌ

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه

خاِ .
ـــال ض غـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ٍ :ـــٕ اىباىعـــ٘ ٍـــٕ
اىبيرئ٘ يرئُ مً قصا

اي ا ) ( ُٔ ّ )1مػا: ٜ

اّ٤فب  :ب بــاا ؾــٕ ٛيؿــٕٓ ٢ ٛــسل ق ــ ٙىذٔــُ قــً ــ ِ
غــْضٗ اىب ــر ميرئــ٘ ٓ ٢ع ـ
خاق٘ م ب كا

أٌ

نــٌْ

ٍــا مــً آ٦ــاا ّايػــْض ـ ميرئــ٘

آ٦اا لكبغ٘ ايكيعٓ .

اي اىٔـــ٘  :بذبـــاز غـــيدٔ٘ ّلطاـــاا هٓـــاا اي ـــطهٌ ّأغـــطاض ىعّ ـــا
ّأىَا مً قيس اا.
اي اي ـــ٘  :بضازٗ عـــسز مطا ـــ

ايؿـــذاق٘ ّقـــٔ اييريـــاٗ ًب قـــامل

اياظر .
ّ نـــٌْ ينـ ـ هٓـــ٘ مْنـــْقٔ٘ ّؾـ ـ ٌ ٔـــُ ّ ككـــو غـــْضٗ اىب ـــر
ل ىَــا ّا ٔــ٘ مــً قــصا

اي ــا ق ــ ٙعبــْ ايعنــْو ا٨غــكغطا ٕ ًب قــامل

اي ْل ّايذع .
ّمــً ميــا

آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب قــامل ايــاظر اسبػــياا ايــا سؾــح

قً  ّٗ٣اىبػ ه ا .
ّقــً قبـــس اا لـــً مػــعْز ـــال ضغـــْل اا قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغــ ه ( مــً ــطأ هط ــ وا مــً اكــا

( )1ايسض اىبي ْض .63/10

اا ــُ لــُ هػــي٘ ّاسبػــي٘ لعؿــط
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أم ا ــا  ٢ .ــْل { امل } هــط
ّمٔه هط

ّينــً أ يــو هــط

ّ٢و هــط

) ( . )1

اي ايــد قؿــط ّ :ىعييــا ق ٔــر اي ــطهٌ بٔاى ـاو ين ـ ؾــ ) ٞل دــاظ أٌ
اىبــطاز مــً اينكــا

ًب آ٦ــ٘ ٍــْ اي ــطهٌ ي ــس ّضزا ا نــ٘ اينكــا

ًب

اي طهٌ عبْ ما ّ ٜ٘ػعاو ّأضلعـب مطٗ ٍّْ ق ّ ٙاِْ ميَا :
اّ٤ل  :بضازٗ اـــــيؼ اينكـــ ـ

ايػـــــنآّ٘ ايياظيـــــ٘ مـــــً قيـــــس اا

غبداىُ .
اي ــاىٕ  :خكــْم اكــا

وَٖتُت ْلاَتَََُْلُٚىسًَلَِّٖٓتتَ َ] (.)2
اي ايد  :كس اينك
ّبىكػـــا

ميــعل ٤هــس ايطغ ـ

انــا ًب ْيــُ عــافب

ايػنآّ٘ ايػال ٘ .

أ بـــا ا٤ىبٔـــا ٛايػـــال ـب ـــس ّضز يذـــ

بهــس ٣ ّ ٚـــب مــطٗ ًب اي ــطهٌ

رتهْا إالَِّٖٓتتاااَ ال]

ــال عــافب اااإلَََرتهْ إتلَِّٖٓتتااَ الَتعَ اَٖتىَّْل اٖتااًل

ْتَِٗٛاا ٍلسَااىََّءٍلرَََََُْاااَلوَرَُْاآََاْٙل رت لٞتعْبُاا َل ا لَّٖٗاا َلوَ تلٞاشْااماِتلرااا ِلشَااُْئَلوَ تلََتخِااذتلرَعْؼاااَََلرَعْؼاااَلرت ْرََرًاااَل
ِْٝٚل ُوٜالَّٖٗ ِلظتإاْٜلَتىَٖىَّْلظتُاىٖاىَّلَّشْهَ ُوَّلراِّتَٞلُٚتُِْٗٛى.)3( ]َٜ
ايطال ـ  :بضازٗ اي ــْح ا ذــْظ ايــصٖ اك ـ
ّم ــازٓ ط اشب ـ

اا قــع ّا ـ

ٔــُ أهــْال

ــال عــافب رٖت اْٙلَتعْٗت اْٙلرتَٜلَّٖٗ ا َل َعْٗت اُٙلَٚااَلظِااٍلَّٖتَ اََٛءِلوََّألت ْعال

اَٜل تَِّٖلظٍِلِْتتَ ت] (.)4
ئنــٌْ مــً مكــازٓ
اي ْح ا ذْظ .
( )1ايسض اىبي ْض .15/1
( )2غْضٗ ايػريسٗ .23
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .64
( )4غْضٗ اسبال .70

ــسٓط آ٦ــ٘ ّىعييــا ق ٔــر اي ــطهٌ بٔاىــاو ىبــا ًب
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بٌ ػـــنٔ٘ اي ـــطهٌ لاينكـــا

ىعنـــ٘ ق نـــ ّ ٙأـــس يكهـــنيُ ايع ـــْو

ّ ا٤هنــاو ّمــا ؼبكــاج بئــُ اييــاؽ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ّيبٔــاٌ أٌ ايع نــاٛ
مَنــا باكَــسّا ًب ذػــ ِ ّ ّٓ ــُ ّلٔاىــُ ــ ىَه يــً ٓكــ ْا بفب معؿــاض
مـــً شخــــاٜطِ ّايــــْظِ يككري ـــ ٙايع ــــْو ّا٤غــــطاض مـــ اـــ غــــعٕ
ّباكَاز ميَه .
ــٔؼ مــً نيايــ

ي ع ــه ّاىبعط ــ٘ ًب اي ــطهٌ بّٓ ٢كــ بفب ق ــْو

ّ آـ ـ اا هبٔـــسٗ مـ ـ ايكػـ ـ ٔه ل ـــاىٌْ ٍّـــْ مـــا ٓعريـــع قـــً ل ْ ـــُ
ايع نـــا ٛمـــً ايـــْظ اي ـــطهٌ أا ـــط يبـــا ّقـ ـ ْا ّٓكـ ـ ٌْ بئـــُ ّبفب ٓـــْو
اي ٔامــ٘ ّميــُ كنــ٘ ذػ ـ ىا ٍــصا ايــصٖ ىػ ـ ل اا قــع ّا ـ أٌ نــٌْ
ٍيــاي م١غػــاا ق نٔــ٘ ي يَــْ

قبيَرئكــُ ّايكْغــع٘ َٔــا ّايعٓــازٗ

ق َٔـــا مٓ٣ــــب أاـــعا ٛايكذػـ ـ

ٔب ـــ ٙشاا اي ـــاىٌْ أقـــٓ ِ٣بعـــد ًب

اييذْؽ اشبؿْ ّاشبهْ ّايكػ ٔه ّايؿنط ا قع ّا .
ّمل ٓــطز شاــط اي ــْح ا ذــْظ ًب اي ــطهٌ ّينيــُ ّضز ًب اييكــْم
ّأخـــا ايـــي

قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه أىـــُ معـــطّ

قيـــس مٜ٣نـــ٘

ايػنا. ٛ
( قـــً الـــً قبـــاؽ ـــال  :لٔينـــا ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ
ّغــ ه ّمعــُ اآــ ق ٔــُ ايػــ٣و ٓياأــُ بشا اىؿــ أ ــ ايػــناٛ
اآـ ـ ٓكهـــاٛل

ّٓـــسخ لعهـــُ ًب لعـــا ّ ٓـــسىْ مـــً ا٤ض

بــ
ـــعشا

م ــر ــس م ـ لـــب ٓــسٖ ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّ غ ـ ه ــال
ٓــا ضبنــس  :بٌ ضلــر ٓ طٜــر ايػــ٣و ّ ؽبــ ي لـــب أٌ نــٌْ ىبٔــا م نــا
ّلـب أٌ نٌْ ىبٔا قبسا .
ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّ غــ ه  :ؾــاض اآــ بيــٕ
لٔــسِ أٌ ْانــ

عط ــت أىــُ ىاقــح

ــت قبــسا ىبٔــا عــطج شيــر

اىب ر بفب ايػنا. ٛ
ــت ٓــا اآ ـ  :ــس ايــت أضزا أٌ أغ ـ ير قــً ٍــصا طأٓــت مــً
هايــر مــا ؾــغ

قــً اىبػ ـ ي٘ نــً ٍــصا ٓــا اآـ ؟ ــال ٍــصا بغــطا ٔ
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خ ــُ اا ٓــْو خ ــُ لـــب ٓسٓــُ قــا او سمٔــُ ٓ ٢ط ــ نيط ــُ لٔيــُ ّلـــب
غــبعٌْ ىــْضا مــا ميَــا ىــْض ٓــسىْ ميــُ ب ٢اهــسل لـــب ٓسٓــُ اي ــْح

ايــط

ا ذْظ .
ـــــعشا أشٌ اا مـــــً ايػـــــنا ٛأّ ًب ا٤ض
ابٔيــُ

ٓه ـ ط

اض ذـــ ـ شيـــــر اي ـــــْح

ٔي ــط ٔــُ ــعٌ اــاٌ مــً قن ــٕ أمطىــٕ لــُ ّ بٌ اــاٌ مــً

قن مٔنا ٜٔأمطِ لُ .
ــت ٓــا اآــ ق ــ ٙأٖ ؾــٕ ٛأىــت ؟ ــال ق ــ ٙايطٓــاح ّازبيــْز
ـــت ق ـــ ٙأٖ ؾـــٕ ٛمٔنأٜـ ـ ؟ ـــال ق ـــ ٙاييبـــاا

ـــت ق ـــ ٙأٖ

ؾــٕ ٛم ــر اىبــْا ؟ ــال ق ــ ٙــبا ا٤ىذــؼ ّمــا ظييــت أىــُ ٍــب ب٢
ل ٔاو ايػاق٘ ّما شاي ايصٖ ضأٓت م
ْيـــُ لٔيـــُ ّ لــــب ايـــط

ب ٢خْ ا مً ٔاو ايػاق٘ .

غـــبعٌْ ىـــْضا ؼبكنـ ـ أٌ ٓطٓـــس لٔيـــُ ّلــــب

قطف ايط ) (.)1

انظ بغ  :ق ه ا ٘ٓ٦يالو.
ٍّــْ مــً ايع ــْو ازبسٓــسٗ ًب ق ــه ايكذػ ـ مــً اَــ٘ ربكــٔل لــا
يـُ يبٔـاٌ ـاىٌْ ٍّـْ أٌ اـ هٓـ٘ مـً اي ـطهٌ يالـو ّضهبـ٘ مـً

مػك

قيـــس اا ّمـــً معـــاىٕ اي الـــو ًب آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ أىَـــا خـــص ل ٓـــسٖ
اىبػ نـب يعن ايكاسباا ّ عاطٍه قً ع ايػٔٝاا .
ّاــ لـــا

مـــً ألـــْا

يالــو مــً قيــس اا

ايكذػــ ايــا شاطىاٍـــا ًب ٍـــصا ايػـــذط ٍـــْ

عقريــاظ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ يالــو ّ ٔــُ ؾــاٍس ق ــٙ

قــسل ىــعّل آ٦ــ٘ مــً قيــس اا قــع ّاــ

ّزقــْٗ ي يــاؽ يــسخْل

ا٨غـــ٣و ّ عـ ـ اشبـ ـ اا ّبربـــاش اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا معضقـــ٘ ي٧خـــطٗ

ـــال

عـــافب وََٚااْٝلرت ََّ َلََِِّاامَ َلوَسَااعًَلٖتهَاااَلسَااعَُْهََلوَهُااىَلُٚااؤٌِْٝٚلظتِّاوْٖتئِااَّلْتاااََٜل

سَعُُْهُْٙلَٚشْٓاى ًَّ] (.)2
( )1ؾع

ا٨مباٌ .176/1

( )2غْضٗ ا٨غطا.19 ٛ
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ّٓ ٕ اي الو ًب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً ّاِْ :
اّ٤ل  :ىــــعّل أٖ هٓــــ٘ مــــً اي ــــطهٌ يالــــو مــــً قيــــس اا لاييــــاؽ
نبٔعاو .
اي ـــاىٕ  :ضغـــه آ ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو ي سغـــٔ٘ ايصا ٔـــ٘ سبطّ ـــُ
ّا نا ُ .
اي ايــد ّ :اــْز آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ لـــب ز ــا اىبكــدو ّب ــطاض اىبػ ـ نـب
عٜٔكَا مً اي طهٌ .
ايطال ـ  :ه ـ اا قــع ّا ـ ًب هذ ـ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّغــ٣مكَا مــً
ايكدطٓو ّايي ل أّ ايعٓازٗ .
اشبــامؼ  :ــ ّٗ٣اىبػ ـ نـب يٓ٧ــ٘ اي طه ىٔــ٘ ق ــ ٙعبــْ ايْاــْ

ايعــٔ

ق  ٙا مػ ه ّمػ ن٘ ٍّْ مً اي الو مً اَاا :
اّ٤فب  :اي الو لاىبػ ه ايصٖ ٓ طأ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اي اىٔ٘  :ب ساٌ اشبؿْ ّاشبهْ لايك. ّٗ٣
اي اي ــــ٘  :ــــطا ٗٛآ٦ــــ٘ اي طهىٔــــ٘ ل دــــاظ اي طهىٔــــ٘ ّاعٜٔكَــــا مــــً
ايك. ٗ٣
ايطالعـــ٘  :ا٨ىكـــاا يٓ٧ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ايـــا ك ـــً ٙب ايكـــٗ٣
عافب

وَ ا تَّلاامائَلَُّٖامْاُٜلظتَسْتتِٛعُىَّلٖت ُلوَرتٞظِتاىَّلٖتعَٗٓاْٙلَامْحَُٛى. )1( ]َٜ

ـــال

اشبامػــ٘  :باــطاو اىبػــ ه ّاىبػــ ن٘ غــاق٘ ــ ّٗ٣اي ــطهٌ ًب ايكــٗ٣

ي ــــس اــــا ٛا٤مــــط مــــً قيــــس اا وَ ََِّاااإلَُّٖااا امْاَٜلَتاا امَُِْ ً] (ٓ ٢ّ )2ع ــــه
مكـــازٓ اييذـ ـ ايـــا ـ ـ ٕ لػـــب

ايـــك ّٗ٣ب ٢اا قـــع ّاـ ـ

ق  ٙعبْ اىب ال :
أّ٢و ّ :ض

اي طهٌ ًب ايك ٗ٣ط ٔ٣و .

اىٔاو ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا ض ْا اي طهٌ ط ٔ٣و .
( )1غْضٗ ا٤قطا
( )2غْضٗ اىبعم .4

.204

ّميَـــا
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اي او ّ :ض

اي طهٌ ط ٔ٣و ّلكسلط .

ضالعاو ّ :ض

اي طهٌ لك ٌ ّ ْٜسٗ .
اي طهٌ ئعزاز اىبػ نٌْ بمباىاو .

خامػاو ّ :ض

غازغــاو ّ :ض ــ اي ــطهٌ ــط ٔ٣و ــس ىكــطاه اا ّقــطمت  ٢ربؿــٌْ
مً ايصًٓ اذطّا .
ي ــس اــاٌ اذــاض ــطٓـ ؼبــاضلٌْ ا٨غــ٣و ّمبيعــٌْ ايــي
ق ٔــُ ّهيـــُ ّغــ ه مـــً ـــ ّٗ٣اي ــطهٌ

قــ  ٙاا

كذهــ اا قـــع ّاــ ّاعــ

ي نػــ نـب زّيــ٘ ًب اىبسٓيــ٘ ّىكــطٍه ق ــ ٙايــصًٓ اذــطّا ايــصًٓ أ ــاضّا
ق ــ ٙاىبسٓيــ٘ ًب معطاــ٘ لــسض ُُِٖـيِئا اىَّلٞاااى َلَّٖٗ ا ِلرا اِّتظىََّهِهاْٙل]

( )1

ــه أقــازّا اينــطٗ

ًب معطاـــ٘ أهـــس ٔـــْف  ٢بــ ي نػــ نـب لَـــا يكنػـــط ٍـــصِ اىبعطاـــ٘
ٍٔبــ٘ اذــاض ــطٓـ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ّ بعــد ائ ـ ؽ ًب ىذْغــَه مــً ذب ٔ ـ
اييكــــط أّ ايغ بــــ٘ ق ــــ ٙاىبػـــ نـب ٍّــــْ اىبػــــك طأ مــــً ْيــــُ عــــافب

خبكـــْم شاا اىبعطاـــ٘ َُُِٖـتاا َلؿتمَظااَلِٚااْٝلَّٖااذََِٝلْتيتاامُوَّلرتوْلََٓباااتتهُْٙلظتََُُْتِٗبُااىَّل

َََئِبانَ](.)2
اغككـــد

اذـــاض ـــطٓـ ٍـــصِ اشبٔبـــ٘ ًب ّاـــْزٍه ًب منـــ٘

ـــه

ظهذَـــه ًب معطاـــ٘ اشبيـــسل بش قريـــعّا قـــً اي كـــال مـ ـ ل ـــاَٜه هـــْل
اىبسٓي٘ ٤ا ط مً قؿطًٓ ئ ٘ .
غالعاو ّ :ض

اي طهٌ ط ٔ٣و يبعد ايذع ًب ْ

امياو ّ :ض

اي طهٌ ط ٔ٣و يسقْٗ ايياؽ ي٩مباٌ .

ايصًٓ اذطّا .

اغــعاو ّ :ض ـ اي ــطهٌ ــط ٔ٣و ي كدــسٖ ّلٔــاٌ قــسل ىعّيــُ مــً قيــس
اا قع ّا .
قاؾطاو ّ :ض

اي طهٌ ط ٔ٣و غ٣م٘ يُ مً ايكدطٓو ّايكبسٓ .

( )1غْضٗ ايكو .8
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .127
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اسبـــازٖ قؿـــط ّ :ض ــ اي ـــطهٌ ـــط ٔ٣و يكنـــٌْ اــ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ
أض او مباضااو ٤أال اىبػ نـب .
اي اىٕ قؿط ّ :ض

اي طهٌ ط ٔ٣و ٤ىُ ا٣و اا قع ّا .

اي ايــد قؿــط ّ :ض ـ اي ــطهٌ ــط ٔ٣و ّ ٔــُ لــطظر زٌّ ايذط ــ٘ ّىبــا

ىَـــ ٙاا اىبػـــ نـب قـــً ايكذط ـــ٘ ل ْيـــُ عـــافب وَ تلَتيتمَاااااىَّ] (ٍ )1ـــساٍه
يك ّٗ٣اي طهٌ لكسلط ّبمعاٌ .
ايػازغــ٘  :اي الــو لاىبػــ نـب لــايطظل اينــطٓه ّىــعّل ايذهــ مــً
قيس اا قع ّا .
ايػـــالع٘  :اي ـــْا

ايع ـــٔه ًب ا٦خـــطٗ ق ـــ ٙـــ ّٗ٣هٓـــاا اي ـــطهٌ

ّقـــً ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ـــال (ٓ ـــال يكـــاه
اي ــطهٌ ٓــْو اي ٔامــ٘ ب ــطأ ّأضل ّض ــ انــا ايــت ط ــ ًب ايــسىٔا ــعٌ
ميعيكر قيس هخط هٓ٘ طٍ٠ا) (.)2
ّؼبكن

ْاُ ا٤مط ي نػ نـب ًب هٓ٘ ايس ٔ ّاٍْاو :

اّ٤ل  :ا ٨كــــساّ ٛايك غــــٕ لــــايي

ضبنــــس قــ ـ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيــــُ

ّغ ه.
اي ـــاىٕ ْ :اـــُ ا٤مـــط لايس ٔـ ـ ًب آ٦ـــ٘ بفب ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا

ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّاىبطاز قنْو اىبػ نـب ّاىبػ ناا .
اي ايـــد ّ :اـــْ

ـــ ّٗ٣اي ـــطهٌ ًب اـ ـ ظمـــاٌ ٤ىَـــا غـــط زمبْمـــ٘

اسبٔـــاٗ ل دـــاظ أىَـــا مكـــسال ايعبـــازٗ ّ عاٍـــس ايكيعٓـــ ًب ا٤ض
يك ًْو خ ٘ ٣ا٨ىػاٌ لك ّٗ٣اي طهٌ ّايعن قبهامٔيُ اي سغٔ٘ .
اي امي٘  ّٗ٣ :اىبػ نـب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ يالو مً اَاا :

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .103
( )2ايسض اىبي ْض .123/10
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اّ٤فب  :ايـــك ّٗ٣يالـــو لاىبػـ ـ نـب أىذػـــَه ّغـــبٔ ّم سمـــ٘ ي عنـ ـ

ل ْيُ عافب وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ ِلَُُِٛعًَ] (.)1

اي اىٔــ٘  :ــ ّٗ٣اىبػ ـ ه يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّغــٔ ٘ ي بعــد ي عن ـ ايكــا

ْيـــُ عـــافب َّهْا ا ِٞتَلَّٖظاامََّؽتلَُّٖٛتْا اتتُُِ )2( ]َٙل دـــاظ أٌ

ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ قــطا مػــك ٔه ّاىبيــا

ايــا ػــك طأ ميَــا قــطا

مػك ٔه .
اي اي ــ٘  :ي ــس أىعــه اا قــع ّا ـ ّاع ـ أٌ َ ّ٣ــه ٓ٦ــاا اي ــطهٌ
ّمــً ايكــ ٗ٣مــا نــٌْ َٔــا اي ــطا ٗٛاَطٓــ٘ ٍّــٕ

ًب ايكــّ ٗ٣اا ـ

قــ ٗ٣ايكــبح ّاىبغــط

ّايعؿــا ٛمــً اــ ٓــْو ئــكع ايكــايٕ ّايػــام

قبهامـب اّ ٘ٓ٦يكنٌْ ٍصِ ايك ّٗ٣بخباضاو ين ميَنا مً ّاِْ :
أّ٢و ّ :اا

ا مػ ه ّمػ ن٘ ًب هذ هٓاا اي طهٌ .

اىٔاو  :يعّو غ٣م٘ ايك ّٗ٣مً اي دً ّاشبال .
اي او  :مْنْقٔ٘ ا٤مط اىبعطّ

ّاييَٕ قً اىبينط ًب ايك. ّٗ٣

ضالعــاو  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّمـــا َٔـــا مـــً ا٤هنـــاو هريـــ٘ ق ـــ ٙايـــصًٓ
ٓك ٍْا ّايصٖ ٓػنعَا .
خامػاو  ّٗ٣ :هٓاا اي طهٌ ًب ايك ٗ٣مً مكازٓ ايعساي٘ .
غازغاو  :ينٔ٘ م ن٘ ه
غـــالعاو  :قـــط

اي طهٌ ًب اييذؼ .

اىبػـــ ه أ ْايـــُ ّا عايـــُ ق ـــ ٙهٓـــاا اي ـــطهٌ ايـــا

ٓك ٍْــــا أّ ٓػــــنعَا نــ ـ ٣و بشا  ٫ــــٕ ْيــــُ عــــافب َََرتَهَااااَلَّٖاااذََِٝلاََُٚاااىَّل
َُّْتتَِبُاا اىَّلْتاا ا ِوًَّلِٚاا اْٝلَّٖوااااٝل اَٜلرَعْاا اغَلَّٖوااااٝل اَاا اٌٙلوَ تلَتََتَتُاا اىَّلوَ تل َ تتاا الْل
رَعْؼا آاْٙلرَعْؼااَلرتَُحِااللرتحَ ا ُْاْٙلرتْٜلََِّْا إتلٖتحْ اَٙلرتَُِ ا ِلَُْٚتااَلظتٓتماهْتا ُٛاىل ُلوَََُّا اىَّلَّٖٗ ا َل اَٜلَّٖٗ ا َل

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .103
( )2غْضٗ ايذاذب٘ .6

معامل ا٨مباٌ  /ج 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 203

َت اىََّ ٌل َحِااٌُٙل](ٓ )1طااــ ا٨ىػــاٌ ىذػــُ ق ــ ٙظــً ظيــاو  ٢أقــ يــُ ٍّــْ
دبػــؼ أّ أ كــا

ّشاــط أخــاِ قبــا ٓنــطِ ّأخككنــت آ٦ــ٘ أقــ ِ٣لــا٤مط

لك ــْ ٚاا ّه ــت ق ــ ٙايكْلــ٘ ّا٨ىالــ٘ يبٔــاٌ أٌ ايك ــّْ ٚا ٔــ٘ مــً
ع ا طو ّايكْل٘ نيطٓ

ْ ايػٔٝاا .

ايطالع٘  ّٗ٣ :ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ زٓ

ي نػ ه ّ َصٓ

بماو ٓ ْز اىبػ ه يذع اشب اا ّنٔآ ٛي يُ زضّ

 ٤عايُ ٍّـٕ

اىبعط ٘ ّايطؾاز .

اشبامػــ٘  :مــً ألَــ ٙمعــاىٕ اي الــو ًب ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ا٤اــط
ّاي ْا

ًب ا٦خطٗ .

ق َىٌ يتؼهق اٌَت انقزآٍَت نطف
كعــسز ّاــِْ اي الــو ا ٨ــٕ ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ غــْاً ٛب ىعّ ــا أّ

مْنـــْقَا أّ ا ـــَا أّ ا ٤ـــط اىبس ـــ

ق َٔـــا

كيـــعل آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘

ئذــٔا اي الــو ا ٨ــٕ مــً ا نا َــا ّمــ ً يآاٍــا ّقيــس ــ ّٗ٣اىبػــ ه
ا.
يــصا ذهــ اا قــع ّاــ ّاعــ
ّٓن ٌْ مكع

َ ّ٣ــا ًب ايكــ ٗ٣أمــطاو ّاابــاو

اي الو ًب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ق ّ ٙاِْ :

اّ٤ل  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو ّبهػـــاٌ ّ ـــٔا ًب اـــص
ي٩مبـــاٌ ٍّـــْ مـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ ايغـــ ٖ

اييـــاؽ

ـــه ٓيكؿـــط ا٨غـــ٣و

لايػـــٔو بلبـــا بىكؿـــط ّب ػـــ لـــاىبعريعٗ ايع ٔـــ٘ ايـــا كري ـــ ٙلآ٦ـــ٘
اي طهىٔ٘ .
اي ــاىٕ  :مــً خكــاٜل آ٦ــ٘ اي طهى ٔــ٘ أىَــا خ ـ ضبــا ًب م اقــسٍا
ّ آا َــا ّاىبْنــْ ايــصٖ كع ــ لــُ ّمــً اي الــو ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘
أىَا لعد ي عن ايكا

ّظاط قً ايذع اي بٔح .

اي ايــد  :غــ٣م٘ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً ايكدطٓــو يالــو مــً قيــس اا قــع
ّاـــ لاىبػـــ نـب ّاييـــاؽ نبٔعـــاو ئنـــٌْ ـــسٓط ْيـــُ عـــافب
( )1غْضٗ اسبريطاا .12

اٞاااَل
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ٞتحْا اُٝلٞت َََٖاااَلَّٖا اذِّْمَلوَ اٞاااَلٖتا ا ُل اااَظوىٜل] ( )1ل دـــاظ ـــاىٌْ اي الـــو ا ٨ـــٕ
ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :بىا عبً ىعييا ايصاط يالذ وا لايعباز .
اىٔاو  :بىا عبً ىعييا ايصاط ضهب٘ لايعاىبـب .
اي او  :بىا عبً ىعييا ايصاط ئنٌْ نيطٓ او يسخْل اىب١ميـب ازبي٘ .
ضالعاو  :بىا عبً ىعييا ايصاط ٨ظاه٘ قبازٗ ا ّ٤اٌ مً ا٤ض

.

خامػــ ـاو  :بىــــا عبــــً ىعييــــا ايــــصاط ّ ٓ ٢ــــسض ق ــــ ٙيعٓ ــــُ ب ٢اا
غبداىُ.
غازغــاو  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يذ ــاو ّضمســاو ّيــٔؼ ي نٜ٣نــ٘ أّ
ايطغْل ايكغٔ أّ ايكبسٓ
ضّٖ أٌ ايــي

ُٔ .

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــال  :ــال زبآ ـ ق ٔــُ

ايػ٣و  :بٌ اا باضي ّ عافب مسٯاي ل مسا ٛذػٯطٍا يٕ
ـــال اا ًب ّقـــذر { شٖ ـــْٗ قيـــس شٖ ايعـــطف منــــب مالـــا
أمـــب}

( )2

ــ خا٬ىٕ قــً ْٯ ــر

مــً ربــْو ا٤ض

ـــه

ــال ٓ :ــا ضبنــس ض عــت ــط ٚــْو يــْ

ق ــ ٙايــاهٕ ًب ا ــْا ٛهكــ ٙمسعــت مٜ٣نــ٘ مســاٛ

ايسىٔا أقْا َه ّأقْ اا ايسٓن٘ ه بكَا ظَطاو يبالً .
ــــال  :ــ ـ خاىٕ قــــً ْيــــُ {مٳالًــــا ٍ} ــــال  :بٌ ضنــــْاٌ خــــاظٌ
ازبيــاٌ ّماينــاو خــاظٌ ايــي اٌ مكــ ٙا ذكَنــا ــكح ألــْا
كداٍنــا يــٕ

ازبيــ٘ ّاييــاض

ــال  :ـ خا٬ىٕ قــً ْيــُ {أًمٰ ــبٮ} ــال  :بٌ اا ق ـعٯ ّا ـ ٯ

أىـــعل مـــً ايػـــنا ٛماٜـــ٘ ّأضلعـــ٘ اكـ ـ
ٖ ) ( . )3

( )1غْضٗ اسبريط .9
( )2غْضٗ ايكنْٓط .21-20
( )3اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.119/7

ق ـــ ٙأىبٔاٜـــُ مل ٓـ ـ كبً ق َٔـــا
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ّّضز م ــُ لا٨غــياز قــً معآّــ٘ لــً ــطٗ ( ــال  :ــال ضغــْل اا
ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه زبآ ـ  :مــا أهػــً مــا أ يــ ٙق ٔــر ضلــر {
شٖ ــْٗ قيــس شٖ ايعــطف منـــب مالــا

ــه أمـــب }

( )1

نــا ااىــت ْ ــر

ّمــا ااىــت أماىكــر؟ ــال  :أمــا ـْٯ ٕ ــعىٕ لع ــت بفب مــسا ًٜيــْ ٍّــٕ
أضلــ مــساًّ ًٜب اــ مسٓيــ٘ أضلعناٜــ٘ أيــو م ا ــ غــْ ٚايــصضاضٖ
دن ـــكَه مـــً ا٤ض
ايــسااج ّىبــاح اينــ٣
أّمط لؿٕ ٛعسّ ُ بفب

ايػـــذ  ٙهكـــ ٙمســـ أٍـــ ايػـــنا ٛأقـــْاا
ــه ٍْٓــت لَــه ك ــكَه ّأمــا أمــاىا ــه
ِ ) ( . )2

غــالعاو  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يذهــح اىبيــا ـب ٍّــصا ايذهــح مــً
اي الو مً اَاا :
اّ٤فب  :بىـــُ يالـــو لـــاىب١ميـب ينؿـــو ايـــسخ ٛ٣لٔـــيَه ّا٨مكيـــا
قً برباشٍه ّئري٘ .
اي اىٔــ٘  :بىــُ يالـــو لــصاا اىبيـــا ـب يعاــطٍه قـــً اييذــال ّلعـــد
ائ ؽ ًب ىذْغَه مً بغكبالاٌ اىب١ميـب ه .
اي اي ــ٘  :اي الــو لاييــاؽ نبٔع ـاو ىبــا ًب آ٦ــ٘ مــً اسبكــاى٘ ي نػ ـ نـب
ّاىبيـــا

اي ـــاٍطٗ ّاشبذٔـــ٘ ـــا ًب هٔـــا َه ائْمٔـــ٘ ّٓ كالـــو ميَـــا

اييــاؽ لــايعط

ٍّــْ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْل

ََََِّٖٗا](.)3
امياو  :بىا عبً ىعييا ايصاط ّبىا يُ سبا ٌْ يالذاو لايعباز .
اغــعاو  :بىــا عبــً ىعييــا ايــ صاط ّبىــا يــُ سبــا ٌْ سآــ٘ اييــاؽ بفب
ايكطا اىبػك ٔه .

( )1غْضٗ ايكنْٓط .21-20
( )2ايسض اىبي ْض .208/10
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110
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قاؾــطاو  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط ّبىــا يــُ سبــا ٌْ ٍّــْ مــً ىعــه اا
قع ّا اىبكاهب٘ شب ٘ ٣ا٨ىػاٌ ًب ا٤ض

.

اسبــازٖ قؿــط  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط ّبىــا يــُ سبــا ٌْ يبٔــاٌ بقريــاظ
اي طهٌ ّل ا ُٜبفب ْٓو اي ٔام٘ لـب ا يياؽ مً

غٔ أّ بسٓ .

اي ـــاىٕ قؿـــط  :بىـــا عبـــً ىعييـــا ايـــصاط ّبىـــا يـــُ سبـــا ٌْ ىبيــ ّ ـــْ
ايذط ٘ لـب اىبػ نـب .
اي ايـــد قؿـــط  :بىـــا عبـــً ىعييـــا ايـــصاط ّبىـــا يـــُ سبـــا ٌْ ئػـــكغ
اىبػ ـ نٌْ قــً ايبالاىــ٘ ّاشب ــ٘ ايــا طٓــس ا٨نــطاض لَــه ّهب ــَه ق ــٙ
ايذع ايصٖ ٓ ٕ ميُ ا٤ش. ٚ
ايطالــ قؿــط  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يالذــاو لايعبــاز ّبىــا يــُ سبــا ٌْ
ضهبـــ٘ لَـــه يبٔـــاٌ أٌ اي الـــو اىبسؾـــح قـــً هٓـــاا اي ـــطهٌ مككـــ
ّمكريسز بفب ْٓو اي ٔام٘ .
اشبــامؼ قؿــط  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط كــسٓ او ييبــْٗ ضبنــس ق ـ  ٙاا
ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّبىــا يــُ سبــا ٌْ ئنــٌْ ؾــاٍساو زاٜن ـاو ق ــ ٙىعّيــُ
مً قيس اا قع ّا .
ايػــازؽ قؿــط  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يــٔري

اىبػــ نٌْ اسبػــياا

لك ّ٣ـــُ ّايعنـــ قبهـــامٔيُ ّبىـــا يـــُ سبـــا ٌْ ىبيـــ نيغٔـــاٌ اينذـــط
ّمذأٍه ايه٣ي٘ .
ايػال قؿط  :بىا عبً ىعييا ايصاط ئنٌْ مسزاو ّقْىاو ي نػ نـب .
اي امً قؿط  :بىا عبً ىعييا ا يصاط ئسقْ اىبػ نٌْ اا قع ّا .
ايكاغـ قؿــط  :بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط لٔاىـاو يــُ ّي ػــي٘ ل دــاظ أىَــا ــط
ايـــْهٕ ّايكيعٓـــ

ـــال عـــافب وَرتَََٖ ٞاااَل اٖتُْا اَّلَّٖا اذِّْمَلِٖتابَاااَُٝلََِٖٗاااََّالَٚاااَلٞاا ا ٔتل

اٖتُْها.)1(]ْٙ
ايعؿطٌّ  :بىا أىعييا ايصاط قطانياو مػك ٔناو .
( )1غْضٗ اييد .44
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ي ــس أضاز اا قــع ّا ـ أٌ ٓنــٌْ اي ــطهٌ ميَاا ـاو زاٜن ـاو ي نػ ـ نـب
ال عافب

اََٛٞلَاَذِ ُلَْٝٚلََّبَ َلَّٖذِّْمَلوَََشٍَِلَّٖمَحََْٝٛلراَٖ تُْلا] (.)1

اسبـــازٖ ّايعؿـــطٌّ  :بىـــا عبـــً ىعييـــا ق ٔـــر ايـــصاط يسمبْمـــ٘ اسبٔـــاٗ

ايـــسىٔا ل دـــاظ أٌ اي ـــطهٌ ميَـــاج ايعبـــازٗ ّ ـــال عـــافب وََٚاااَلََٗتُاااجُل
ََّٖاَٝلوَََّّاَ ٞل ا لَُِٖعْبُ ُوٜا](.)2
اي ـــاىٕ ّايعؿـــطٌّ  :بىـــا أىعييـــا ق ٔـــر ايـــصاط ئبػـــ اا ايـــطظل
ي نػ نـب ّايياؽ .
اي ايـــد ّايعؿـــطٌّ  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو لاييـــاؽ ٤ىَـــا غـــبٔ
يكط

ايب ٛ٣قيَه ّٓ ٕ ٍصا ايكط

مً اَاا :

اّ٤فب  :ــ ّٗ٣اىبػــ نـب يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّىــعّل ؾــآلٔ

ايطهبــ٘ مــ

ٍصِ ايك. ّٗ٣
اي اىٔــ٘  :ــطا ٗٛاىبػ ـ نـب ا ـ ٓــْو يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ق ــ ٙعبــْ ايْاــْ
ًب ايكــ ٗ٣يــسزز ا ٦ــال شاا أيذــاظ آ٦ــاا ّ ؿــَس ٍ٤ــ ا٤ض
لكعاٍس اي طهٌ ّ ّ ُ ّ٣ايعن ل هنامُ .
اي اي ـــ٘  :زقـــا ٛاىبٜ٣نـــ٘ ي نػـ ـ نـب ّبغـــكغ ذاضٍه ـــه قيـــس مســـا
َ ّ٣ه ٓ٦اا اي طهٌ .
ي ـــس بهـــكال اىبٜ٣نـــ٘ ق ـــ ٙاعـ ـ ا٨ىػـــاٌ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض

ّمل

ٓــــسي اا قــــع ّاــ ـ بهكريــــااَه كذهــ ـ لااــــالكَه ل ْيــــُ عــــافب
اِّٞاااٍلرتلْٗتا اُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل]

( )3

ـــه ذهـ ـ مـــطٗ أخـــط ٚق ـــ ٙأأـــال

اىبػـ ـ نـب ًب اـ ـ ظمـــاٌ لـــاني٣قَه ق ـــ ٙبهكريـ ـ اج اىبٜ٣نـــ٘ ّضز اا

( )1غْضٗ ٓؼ .11
( )2غْضٗ ايصاضٓاا .56
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
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قــع ّا ـ ق ــَٔه ئنــٌْ ّ ٔ ــ٘ مس آّــ٘ ــي زضّ

ا سآــ٘ ي نػ ـ نـب

ّدبع َه ٓبصيٌْ ايْغ ًب ايكيعِ قً ايذػاز ّغذر ايسما. ٛ
ّمــً ق ــه اا قــع ّا ـ

ذهــ ُ لبع ــ٘ ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيــُ ّغ ـ ه ّق ـ ّضٗ اىبػ ـ نـب ََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗ اَلَّا] (ّ )1مــً معــاىٕ
ّمكــازٓ اشبــ ّايكذهــٔ ًب اىب ــاو َ ّ٣ــه ٓ٦ــاا اي ــطهٌ ّبخبــاض

اي ــطهٌ قــً زقــا ٛاىبٜ٣نــ٘ ــه ي ْيــُ عــافب َّٖ اذََِٝل َحِْٗٛاااىَٜلَّٖعَ امْشَل
ٝل
َ
ٜلِٖٗااا ِذَ
َ
حْٛا ا ِل َرهااااْٙلو َُ ْؤ َُِٚاااىَٜلراا ا ِلوَتْا ا تت ِيمُو
َوَٚا اْٝل َح ْىٖتا ا ُل َُتَااابحُىَٜل ار َ
اََُٚااى َّل َرَََااَلوَسِ اعْجَلْااإلشَ اٍْءٍل َحْ َٛا لوَلًِٗٛااَلظتااَغيِمْلِٖٗ اذََِٝلَتااَرُىَّلوَََّبَعُ اىَّلسَ اباُٗتَّلوَاِها اْٙل
لَذتَّ َلَََّٖحُِٙا](. )2
ٍّـــصا ايـــسقا ٛمـــً اي الـــو ا ٨ـــٕ لاىبػـ ـ نـب ّبٍكـــساَٜه لآٓـــاا
اي ــطهٌ ّئب ــ ٙزقــا ٛاىبٜ٣نــ٘ ي نػــ نـب غــبٔ٣و يــس

ا٤شّ ٚايهــطض

قيَه .
ايطالعـــ٘  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو ّخـ ـ ضبـــا ّٓسؾـــح اي الـــو ًب
مْنْ ّأهناو ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّ كري  ٙزضض مً حبْضِ مً اَاا:
اّ٤فب  :ذػ ايي

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ي طهٌ .

اي اىٔـــ٘  :ايػـــي٘ اييبْٓـــ٘ مـــطهٗ ٤هنـــاو هٓـــاا اي ـــطهٌ ّؾـــاٍس ق ـــٙ
قسو ّاْز عاض

لـب اي كيعٓ ّايػي٘ اييبْٓ٘ .

اي اي ـــ٘  :باكَـــاز أٍـــ ايبٔـــت ّايكـــدال٘ ًب لٔـــاٌ ايـــْظ اي ـــطهٌ
ّمكازٓ اي الو ًب هٓا ُ .
ايطالعـــ٘  :ل ـــا ٛلـــا

ايكذػـــ مذكْهـــاو بش ػبكَـــس ايع نـــاً ٛب لٔـــاٌ

ؾصضاا مً اي الو ايصٖ ذٔا لُ هٓاا اي طهٌ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ا ط .7
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انثههه يٍ  :آ٦ـــ٘ لؿـــاضٗ  :مـــً مكـــازٓ ايبٔـــاٌ ًب هٓـــاا اي ـــطهٌ اٌ
ايبؿــاضاا ا ٔــ٘ ّّانــد٘ ٓ ــو قيــسٍا اىبػــ ه ّ ــ ِ لايكــسلط ّ ــ ِ
لايكـــسلط ّايكذنـــط ّ ـــ ٕ ٍـــصِ ايبؿـــا ضاا لــــاييل ّايككـــطٓح ّيذـــ

ايبؿــــاضٗ انــــا ًب ْيــــُ عــــافب َّٖاا اذََِٝلاََُٚاا اىَّلوَْتاا اَٞاىَّلََتُاااااىَٜل*لٖتهُاا اْٙل
َّٖبُشْمَي] (.)1
انــا ـ ٕ ايبؿــاضٗ ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ لــاىبعيّ ٙايس٢يــ٘ انــا ًب ْيــُ

عـــافب وََََُاااٍلَّٖٗاا ُلَّٖااذََِٝلََُّتااىَّلراَٛيتاااَ تَِهاْٙل] ( )2أٖ لذـــْظٍه ّظبـــا َه ًب
ا٦خطٗ مً أمْض :
ّايذــع ىبــا ٓ ـ ٕ مــً أٍــْال ٓــْو اي ٔامــ٘ ئنــٌْ مــً

اّ٤ل  :اشبــْ

معــاىٕ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب اي ــطهٌ أىــُ م سمــ٘ ي٥مــً ّايػــ٣م٘ مــً اشبــْ
ّا٤ش. ٚ
اي ــاىٕ  :ا٤مــً مــً اسبــعٌ ّا٤غــ ٙق ــ ٙمــا ــا َه ًب اسبٔــاٗ ايــسىٔا
مــــً هــــٔٔ يؿــــالط مــــً اىبػــــكدباا

ــــال عــــافب وَ تلرااتِاا اُٙلرااا اَََٖي ال

َّٖٗىََّ.)3(]ِ َٚ
اي ايد ْ :ظ اىب١ميـب ًب ا٦خطٗ لايػنٔي٘ .
ايطال ـ  :ظبــاٗ اىبــ١ميـب ٓــْو اي ٔامــ٘ لالــاقكَه ا قــع ّا ـ ّضغــْيُ
ًب ايـــسىٔا ئنـــٌْ ـــسٓط هٓـــ٘ ايالاقـــ٘ ّ :أنئعـــْا اا ّضغـــْيُ يع نـــه
طهبٌْ لاييرياٗ مً ايياض ).
اشبامؼ  :غ٣م٘ ّظباٗ اىب١ميـب مً ايياض ْٓو اي ٔام٘ .
ايػــازؽ  :ظبــاٗ اىبــ١ميـب مــً ايعــصا
ا٤شً ٚب ايــــ

ا٤خــطّٖ لكــاٍه ّذبن ــَه

اا ّأزاَٜــــه ايذــــطاٜا ّايعبــــازاا ّ ــــس ــــ ٕ

( )1غْضٗ ْٓىؼ .64-63
( )2غْضٗ ايعمط .61
( )3غْضٗ اي ٔام٘ .3
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زضاغـــاا قـــً لؿـــاضاا اي ـــطهٌ أمـــا أٌ ٓــ ٕ لـــا

مبا هـــد ّ نكــ

خـــام ًب ذػـ ـ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ بمســـُ ( آ٦ـــ٘ لؿـــاضٗ ) َـــْ ق ـــه
مػكدسن دب ً ٙب ٍصا ايػٰذط اىبباضي .
يبٔــاٌ مــا كهــنيُ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّمــا ٓسؾــح ميَــا ميالْ ــاو ّمذَْمــاو
مــــً ايبؿــــاضاا ّأغــــبا

ايػــــعازٗ ّايغبالــــ٘ ي ــــصٖ ٓك ٍْــــا ّٓعنــ ـ

ل هنامَـــا ّ ٢ؽبـــطج قنـــا َٔـــا مـــً ايػـــيً ّاـ ـ ىـــسا ٛي٩مبـــاٌ ًب
اي ـــطهٌ ٍـــْ لؿـــاضٗ مـــً قيـــس اا ي نػــ نـب ىبـــا أقــسٯ اا ي نـــ١ميـب
ٍّــْ لؿــاضٗ ــه لا٨مبــاٌ ٍّــصِ ايؿــَازٗ ىــْ لؿــاضٗ ّ هــ ق ــٔه
ّّ قس اطٓه مً قيس اا قع ّا .

انت طههههغ  :آ٦ــــ٘ بىــــصاض :ا٨ىــــصاض ٍــــْ ا٨قــــ٣و ايــــصٖ ٓكــــاه

ايكدْٓــو ّايكَسٓــس غــْا ٛااىــت ٍــصِ اىبكــاهب٘ لــصاا قــٔغ٘ ا٨ىــصاض
أّ اـــ٣و بنـــاًب أّ هطاـــ٘ ّ عـ ـ مكـــاه

يـــُ ّّضز يذـ ـ ا٨ىـــصاض

ّايكدْٓــو ًب هٓــاا ا ـ ٗ مــً اي ــطهٌ ًّب ْيــُ عــافب ِْتتااَ ٌلرا ٞا أتل اٖتُْ اَّل
ظت َل َٓاْٝلظٍِلطَ ْ اِتلحَمَجٌلُ َِْٚلِٖتاَذِ َلرا ِلوَ ِْمَيلُِٖٗٛؤَِِْٚنَ] (.)1
ّ ــسل آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ق ــ ٙىــعّل اي ــطهٌ ئنــٌْ بىــصاضاو ّىــصٓطاو ّٓيــصض
لــــُ ايــــي
َُّٖٛاااتُِنَ]

ّايكــــاسبٌْ
( )2

ــــال عــــافب ظتإاَٛٞااااَل َتَاااامْٞتَ ُلراِٗتَااااََِّٞلِٖتابَشاااامَلرااااا ِل

ّا٤قـ ـ ًب غـــيدٔ٘ ا٨ىػـــاٌ ٍـــْ اىب٣ظمـــ٘ لــــب ا٨ىـــصاض

اي طهىــــٕ ّا ٨عــــاظ لــــُ ّايــــصٖ مبكيــ ـ قــــً بــــْل ا٨ىــــصاض اي طهىــــٕ
ّا٨ىكذـــا ميـــُ ٍـــْ اينـــا ط ّازباهـــس ّاينذـــط أمـــط قطنـــٕ ٓـــكه
بخكٔــاضِ قــً ظيــ ّ ْآــ٘ ّقيــاز
َاَااذِ ْهُْٙل تلَُؤَُِْٚااىَٜل]
( )1غْضٗ ا٤قطا

.2

( )2غْضٗ مطٓه .97
( )3غْضٗ ٓؼ .10

( )3

ــال عــافب وَسَ اىََّءٌللَٗت اُْهاْٙلرترت ٞاذت َْتهُْٙلرتْ٘لٖت اْٙل

ّ ــس أىعــه اا قــع ّاــ ق ــ ٙاييــاؽ لا٤ىبٔــاٛ
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ـــال عـــافب وَ اْٜلِٚا اْٝلراَٚا ا ٍل ا لَا ا َلظُِهَاااَلٞتا اذَِمٌل]

مبؿـــطًٓ ّميـــصضًٓ

( )1

يبٔـــاٌ مكـــاهب٘ ا٨ىـــصاض مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ ي٥مـــه ّا٤أـــال
اىبكعا بــ٘ ّ ــس ذهــ اا قــع ّاــ ق ــ ٙاىبػــ نـب لبع ــ٘ ايــي

ضبنــس

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــال عــافب ًب اي يــا ٛق ٔــُ وََٚااَلرت ْسَااَََِٗتل ا ل
ُٚبَش امًَّلوَٞت اذَِمًَّل]

ريعــ اــ هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ بىــصاضاو ّربْٓذــاو ًب ميالْ َــا

( )2

أّ ز٢يكَــا أّ مذَْمَــا ٍّــْ مــً مكــازٓ
راَْماَُااجْلََِٖٗاااََّا]

( )3

ـــٔؼ مـــً أمـــ٘

ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلراَٚاا ٍل

ـــت ا٨ىـــصاضاا م ـ ـ اىبػـ ـ نـب ًب

اَ٘ ا ط َا ّ عسز مْانٔعَا ّاعاي٘ معاىَٔا ّغب ا٨ىكذا ميَا .
بش ؽبــــطج اىبػــ ـ نٌْ ي يــــاؽ ل ىــــصاضاا اي ــــطهٌ ّبىــــصاضاا ايػــــي٘
اييبْٓ٘ .
ّمـــً بقريـــاظ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ أىَـــا بىـــصاض ًب ميالْ َـــا أّ مذَْمَـــا

ٍّــ ٓذٔــس ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّل ] ا٨ىــصاض ازبــْا

ىعــه

مً اَاا :
اّ٤فب  :ىــسا ٛا٨مبــاٌ باــطاو ّ ؿــطٓو ي نػــ نـب ئــسل ق ــ ٙبىــصاض
ايصًٓ اذطّا يكد ذَه قً ا٨مباٌ .
اي اىٔــ٘ ً :ب ىــسا ٛا٨مبــاٌ لؿــاضٗ ًب شا ــُ ّميالْ ــُ ّمذَــْو اىبْا ــ٘
ٍّْ بىصاض ّّقٔس ي صًٓ اذطّا .
ايطالعـــ٘  ٓ :ػـــه ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ اييـــاؽ بفب ػـــنـب مـــ١ميـب ّ ـ ـ
مـــ١ميـب يكنـــٌْ ايبؿـــاضاا خاقـــ٘ لايـــصًٓ هميـــْا لـــاا ضلـــاو ّب ـــاو
ّاهساو ّقس ّْا لاييبْٗ ّايكيعٓ ٍّٕ بىصاض ًب ز٢يكَا ّمذَْمَا .

( )1غْضٗ انيط .24
( )2غْضٗ ا٤غطا.105 ٛ
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110

 212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨مباٌ /ج 137

ّ ــس ــسمت غــك٘ ّاــِْ مــً ــسٓط ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب هٓــ٘ ايبدــد
ّا ـ

( )1

ــطز ميَــا ٓبعــد اىبػ ـ نـب ق ــ ٙقــسو نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ئنــٌْ

مــً خكــاٜل هٓــاا اييــس ا ٛايك ـ ظض ئنك ـ اىبػ ـ نٌْ ي عن ـ قبهــامٔيَا
ّٓالــطز ىــسا ٛا٨مبــاٌ قــً اىبػ ـ نـب اشبــْ

ّايْا ـ مــً ا٨مك ــال ٓ٦ــاا

اي ــطهٌ ّاشبؿــٔ٘ مــً ــطي اسبــطاو ّاىبينــط ّمــً ميــا

ــْ ٕ ّبهــساظ

اىبػ ـ نـب مــً نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ايػــ٣م٘ ّا٤مــً مــً ا ٤ككــال معَــه
ــْ أنيــا اىبػــ نٌْ ايــصًٓ ا ذــطّا ًب أمــْض قسٓــسٗ
نيــاقكَه ًب لــا

ــه بمكيعــْا قــً

ايع ٔــسٗ ّايذــطاٜا ــس خــص ايــصًٓ اذــطّا اسبنٔــ٘

ّٓػـــكْيٕ ق ـــَٔه ايغهـ ـ

ٔػـــعٌْ ي٩اَـــاظ ق ـــ ٙاىبـــ١ميـب غـــْاٛ

اــاىْا نباقـــ٘ أّ أ ـــطازاو

ايـــصًٓ اذـــطّا

ريــاٛا هٓـــ٘ ايبدـــد سبريــ

قــً ايالن ـ لاىبػ ـ نـب ّنيــاقكَه بش ربــا هٓــ٘ ايبدــد اي ـصًٓ اذــطّا ل ـ ٌ
اا قــع ّاــ ىَــ ٙاىبػــ نـب قــً نيـــاقكَه ّلـــبٯ ايهـــطض ايذـــازح ًب
ايــسىٔا ّا٦خــطٗ ايــصٖ ٓسؾــح قــً نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ّ ٔــُ لعــد ي ذــع
ّاشبـــْ

ًب ىذْغـــَه ٍّـــْ غـــب

٨ىؿـــغا ه ل ىذػـــَه ّاـ ـ ىـــساٛ

مــً ىــساٛاا ا٨مبــاٌ ايكػــع٘ ّاي نــاىـب ايــْاضزٗ ًب اي ــطهٌ هٓــ٘ ي نــ١ميـب
ّقـــطا مػـــك ٔه ئنـــٌْ مـــً هـ ـ اا قـــع ّاـ ـ أىـــُ أخـــا قـــً
ايكـــطا اىبػـــك ٔه لكـــٔغ٘ اىبذـــطز ّا٤مـــط اىبكدـــس ّاشبـ ـ اىبػـــك ٔه ٍـــْ
هطاــ٘ ى الــ٘ أّ خ ـ ًب مػــاض طبكــْم ٓنــٌْ بمكــسازِ ق ــ ٙعبــْ نيــْيٕ
لادبــاِ ّاهــس مــً ــ قــْج ّاــاىْا ٓع٫ط ــٌْ اشبــ اىبػــك ٔه ل ىــُ خــ
خال مً ايعط

ّئؼ يُ لسآ٘ أّ ىَآ٘ .

أمــا ايكــطا اىبػــك ٔه ايــصٖ ٓــطز شاــطِ اىــُ ىَــال ّبقك ــاز ّ ــْل
ّقن

ال عافب وََْٝٚل َشَِّل ََْعَٗ ُللَٗتًلطِمََّؽٍلُٚتْتتُُِٙت] (.)2

( )1أى ط ازبع ٛايػال قؿط لعس اىبا ٜ٘م .171
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .39
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ّٓــسل ىــسا ٛا٨مبــاٌ ق ــٍ ٙــصا ايكــطا

نــً معــاىٕ ىــسا ٛا٨مبــاٌ أٌ

اىبػ نـب ق  ٙقطا مػك ٔه ّ سٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا أىنه ق  ٙقطا مػك ٔه .
اي ـــاىٕ ٓ :ـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بٌ اـ ـ أمـــط ًب اي ـــطهٌ ٍـــْ قـــطا
مػك ٔه .
اي ايــد ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ل ـ ٌ أزا ٛايذــطاٜا قــطا مػــك ٔه
ّقــً اييــْاؽ لــً مسعــاٌ ــال ( ــال ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ
ّغـ ـ ه  :نـــط

اا مـ ـ  ٣قـ ـ طانيا مػـــك ٔنا ّق ـــ ٙايـــبا ايكـــطا

غــْض ّألــْا

ّق ــ ٙلــا

غــكْض مطخــاٗ

مذكدــ٘ ّق ــ ٙا٤لــْا

ايكـــطا زا ٓ ـــْل ٓ :ـــا أَٓـــا اييـــاؽ ازخ ـــْا ايكـــطا نبٔعـــا ّ٢
عْاــْا ّزا ٓــسقْ مــً ــْل ايكــطا
ـــر ا٤لـــْا

ـــال ّ :ؼبـــر  ٢ذكدـــُ

ــعشا أضاز ــكح ؾــٕ ٛمــً
عٓـــاي أٌ ذكدـــُ

ا٨غــــ٣و ّايػــــْض هــــسّز اا ّا٤لــــْا
ّشيـــر ايـــساقٕ ق ـــ ٙايكـــطا اكـــا
ّاق اا ًب

ايكـــطا

اىبذكدــــ٘ ضبــــاضو اا

اا ّايـــساقٕ ـــْل ايكـــطا

ا مػ ه) (.)1

ايطال ٓ :ا أَٓا ايصًٓ هميْا ل ٌ ايكطا ًب ا٦خطٗ ه ّقسل .
ي ــس اع ـ اا قــع ّا ـ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ايــسىٔا م سمــ٘ ّىــْ كبــطًٓ
ّشخ ٗ ٨اكٔاظ ايكطا اىبػك ٔه ّايعبْض ق ُٔ .
ّقــً أىــؼ قــً قبــس اا لــً مػــعْز أٌ ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ
ّهيــُ ّغــ ه ــال  :هخــط مــً ٓــسخ ازبيــ٘ ضاــ مبؿــٕ ق ــ ٙايكــطا
مــطٗ ّٓنبــْ أخــطّ ٚمبؿــٕ مــطٗ ّؼببــْ أخــط ّ ٚكــذعُ اييــاض مــطٗ
ـــعشا ااّظٍـــا ايكذـــت بئَـــا ـــا ل  :اسبنـــس ا ايـــصٖ ظبـــاىٕ ميـــر ي ـــس
أقالـــاىٕ ؾـــٔٝا مل ٓعالـــُ أهـــس مـــً اّ٤يــــب ّيـــً ٓعالٔـــُ أهـــسا مـــً
ا٦خــطًٓ  .ــال  ّ :ط ـ يــُ ؾــريطٗ ٔ ــْل  :أٖ ض
( )1ا٨لاى٘ اينا٨ ٚلً لال٘ .143/1

أزى ـ

مــً ٍــصِ
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ل ــــَا ّ٤ؾــــط

ايؿــــريطٗ ٤غــــك
أقالٔكنَـــا أٌ ػـ ـ ي

ٔ ــــْل يع ــــٕ بٌ

مــــً ماَٜــــا

ٍـــا ّضلـ ـُ قـــع

ٍـــا ؟ ٔعاٍـــسِ أٌ ٓ ٢ػـ ـ يُ

ّا ٓع ـه أىـُ غـٔذع ّضلـُ عـافب ٓعـصضِ ٤ىـُ ٓـط ٚمـا  ٢قـا يـُ ق ٔـُ
ٔسىٔــُ اا قــع ّاـ ميَــا ٔؿــط

مــً ماَٜــا ّٓػــك

ل ــَا

ؾـــريطٗ أخـــطٍ ٚـــٕ أهػـــً مـــً اّ٤فب ٔ ـــْل  :أٖ ض
ل ــَا ّ٤ؾــط

ٍــصِ ايؿــريطٗ ٥غــك

أمل عاٍــــسى ٕ أٌ  ٢ػــ ـ ي
 ٢أغـــ ير

ٍـــصِ ـــ زى

ٔسىٔــُ ميَــا ٔػــك
لــا

ٍــــا ٔ ــــْل  :ل ــــ ٙأٖ ض
لَـــا ّأؾـــط

ػـ ـ ي
ّأؾـــط

مـــً ماَٜـــا .

مــً ٍــصِ ٥غــك

مـــً ماَٜـــا  ٔ .ـــْل ٓ :ـــا الـــً هزو أمل عاٍـــسىٕ أٌ ٢

ٍـــا ٔ ـــْل  :ل ـــٓ ٙـــا ض
مـــً ماَٜـــا  ٢أغـــ ير

ّضلُ قع ّاـ ٓع ـه أىـُ غٔػـ يُ
 ٢قــا يــُ ق ٔــُ
ٔ ــْل ٓ :ــا ض

ّينــــً

مــً ماَٜــا س ــ يــُ ؾــريطٗ أخــط ٚق ــٙ

ازبيــ٘ ٍــٕ أهػــً مــً اّ٤يــٔـب ٔ ــْل  :أزى ـ

ل ـــَا ّ٤ؾـــط

أزىـ ـ

مـــً

مــً ماَٜــا ٔ ــْل ٓ :ــا الــً هزو

ٍـــا ٥غـــك

ّٓؿــط

س ـ يــُ

ّينـــً ٍـــصِ ٥غـــك
ٍـــا ٔعاٍـــسِ أٌ ٓ ٢ػـــ يُ

ل ـــَا
ٍـــا

ٍـا ّضلـُ عـافب ٓعـصضِ ٤ىـُ ٓـط ٚمـا

ٔسىٔــُ اا عــافب ميَــا ٔػــن أقــْاا أٍــ ازبيــ٘

أزخ ــ

ازبيــ٘ ٓــا ض

أزخ ــ

ازبيــ٘  ٢أغــ ير

ٍــا

 ٔ .ــْل ٓ :ــا الــً هزو أٓطنــٔر أٌ أقالٔــر م ــ ايــسىٔا ّم ــَا معَــا
أ ػــــكَع ٟلــــٕ ّأىــــت ض

ٔ ــــْل  :أٖ ض

ايعــــاىبـب ٔهــــدر الــــً

مػــعْز ّ ــال  :أ ٢ػــ يْىٕ يبــا نــدنت ؟ ــايْا ّ :مــه نــدنت ؟
ــال ٍ :نــصا عــ ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــال  :أ٢
ػــ يْىٕ مــه أنــدر ؟ ــايْا ّ :مــه هــدر ٓــا ضغــْل اا ؟ ــال :
مــً نــدر ض

ايعــاىبـب

ٔ ــْل  :بىــٕ  ٢أغــكَع ٟميــر ّين ـ

ما أؾا ٛسٓط ) (.)1

( )1ا٤هاز ّاىب اىٕ ٨لً ألٕ قاقه .249/1

ق ــٙ
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ْيـــُ قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ( مبؿـــٕ ق ـــ ٙايكـــطا مـــطٗ
ّٓنبــْ أخــط )ٚلٔــاٌ عــسز أ ذٔــ٘ قبــْض اييــاؽ ق ــ ٙايكــطا حبػــ
غـــيدٔ٘ أقنـــا ه ًب اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ّ ذهـ ـ اا ّأىـــعل ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ
ئعــا اىبػ ـ نٌْ ايكــطا ٍطّيــ٘ ّضاه ـاو ًّب بالــ٘ ّغــعازٗ ٍّــْ مــً
مكــازٓ

ْيــُ عــافب

اَٜلَّٖ اذََِٝلات اَٖاىَّل َرََااَلَّٖٗ ا ُلَااَٙلَّسْ اتتُتَُٚىَّلظت ا َلََ اىْفٌللَٗت اُْهاْٙلل

وَ تلهُْٙل َحْ َٞاى.)1( ]َٜ
ّمً خكاٜل ىسا ٛا٨مباٌ ًب هٓ٘ ايبدد أمْض :
اّ٤ل  :ايكنا ــ لــــب اىبػـ ـ نـب ًب ا٤مـــْض اشباقـــ٘ ّايعامـــ٘ ئنـــٌْ
مــً ّاــِْ ــسٓط آ٦ــ٘ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا عــاّىْا مــً أاـ ا٨مكيــا
قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا ّمهامـب هٓ٘ ايبدد ق  ٙاَاا :
اّ٤فب  :ىَٕ اىبػ نـب ا م٘ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا صبكنعـب .
اي اىٔ٘  :ظاط اىبػ نـب ا م٘ قً نياق٘ نياٜذ٘ مً ايصًٓ اذطّا .
اي اي ـــ٘  :ىَـــٕ أٖ نياٜذـــ٘ مـــً اىبػـ ـ نـب قـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا
صبكنعـب أّ مكذط ـب .
ايطالع٘  :ىَٕ اىبػ ه قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .
اشبامػ٘  :ىَٕ اىبػ نـب قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .
ايػازغــ٘  :ىَــٕ أٖ نياٜذــ٘ أّ ضٍ ـ مــً اىبػ ـ نـب قــً نياقــ٘ ايــصًٓ
اذطّا .
ـــاٌ ـــت اـــاٛا آ٦ـــ٘ لكـــٔغ٘ ازبن ـــ٘ ايؿـــطنئ٘ ّيـــٔؼ اييَـــٕ
ّازبــْا

ذٔــس آ٦ــ٘ ًب قــٔغكَا ّأذٔكَــا اييَــٕ ّايعاــط ا٤أــس قــً

نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا ّ ـــس ـــسو اينـــ٣و لـ ـ ٌ اييَـــٕ ايـــْاضز ًب هٓـــ٘
ايبدــد ٓؿــن اييَــٕ قــً نياقــ٘ اىبيــا ـب(٤ )2ىَــه  ٓ ٢ـ مطٌّ ب ٢قبــا ٍــْ
( )1غْضٗ ا٤ه ا

.13

( )2أى ط ازبع ٛايػال قؿط لعس اىبا ٜ٘م .255
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بـــٔح ّنـــاض

ـــال عـــافب َََُّٖٛاااَظُِاىَٜلوَََََُّٖٛظُِتاااَلُلرَعْؼااااهُْٙلِٚاااْٝلرَعْاااغتل

ََُِّٚمُوَٜلرآََُْٖٛتمالو ََْهَىَْٜللَْٝلََّٖٛعْمُوفِ](.)1
ّاييػــب٘ لـــب ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا ـب ٍــٕ ايعنــْو ّاشبكــْم مــً
ّاــُ

نــازٗ ا٨يك ــاٍ ٛــٕ ازبدــْز ّاينذــط لاي ـ

ا٨خـــك٣

ّازبيــاٌ أمــا مــازٗ

َـــٕ بظَـــاض ايـــصًٓ اذـــطّا اينذـــط ّازبدـــْز لٔينـــا ٓ َـــط

اىبيا ٌْ ا٨غ٣و .
ّٓكذــط قــً ٍــصا ا٨ظَــاض ههــْضٍه ايكــّ ٗ٣خــطّاَه ي كــال
ٍّــ ػبــْظ أٌ ٓــ مط اىبيــا

لــ زا ٛايكــ ٗ٣أّ اييــس

ىعـه ٍّـْ ؼبكنـ ّاَـــب مـً اَـ٘ اي كـس ّايئــ٘

ي كــال ازبــْا
عمـا أٌ ٓنـٌْ قــً

ب٘ ا٨مباٌ ق  ٙيػاىُ أّ سبنٔ٘ ّعبٍْا .
ّمــــً خكــــاٜل ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ أىَــــا ؽبانيــــ

اىبيــــا ـب ئكْلــــْا

ّٓيازَٓه ئعاطٍه قً ا ٤عال ايا سل ق  ٙاينذط ّازبدْز .
ي ــس ذهــ اا قــع ّاــ لَــصا ا٨مبــاٌ ئنــٌْ اىبػــ نٌْ ًب ّا ٔــ٘
مـــً ائـ ـ ؽ ّاي يـــْ

ّي ـــس ق ـــه غـــبداىُ أٌ ايـــصًٓ اذـــطّا ٓػـــعٌْ

ااٍـــسًٓ يبـــد قـــٔ ايذكيـــ٘ لٔـــيَه

كذهـــ اا قـــع ّاـــ ّىَـــٙ

اىبػ ـ نـب قــً نيــاقكَه يكب ــ ٙمعــاىٕ ا٤خــْٗ لـــب اىبػ ـ نـب ّ ػــكسٓه
قـــٔ ايكعـــاٌّ ّا٨هػـــاٌ لٔـــيَه ّأضاز اا قـــع ّاــ ليـــسا ٛا٨مبـــاٌ
بض ا ٛاىبػ نـب بفب مطا

ا٨هػاٌ .

اي ايـــد  :ينٔـــ٘ م نـــ٘ ا٤خـــْٗ لــــب اىبػــ نـب ّب ـــطاضٍه لــ ىَه أمـــ٘
ّاهسٗ ػبن لٔيَه ا٨مباٌ ّّاْ

ايكيعِ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .

ايطالــ  :لعــد اسبػــطٗ ًب ىذــْؽ ايــصًٓ اذــطّا سبطمــاىَه مــً ىــساٛ
ا٨اـــطاو اييـــاظل مـــً ايػـــناٛ

ذـــٕ اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ـــط ٚؾـــعْلاو اام ـــ٘

ٓكــٔبَا اسبــعٌ ّا٨هبــا  ٌ٤طٓ ــُ خػــط ًب يعبــ٘ ــْ ٓ ٢ػــكسٓه أ طٍــا
ب ٢أٓامــاو معـــسّزاا
( )1غْضٗ ايكْل٘ .67

نٔـــو هـــال ايـــصًٓ اذـــطّا ؼبريــ

قـــيَه ىـــساٛ
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ا٨مبـــاٌ ّؽبػـــطٌّ ميا عـــُ ايسىْٔٓـــ٘ ّا٦خطّٓـــ٘

ـــال عـــافب َّلْٗتُٛا اىَّل

رتََٛٞلَّٖحَََُ ُلَّٖ ََُٞلٖتعِلٌلوَٖتهْىٌلوَ اَََ ل وََتيتََُمٌلرَََُْٓاْٙلوََتٓتََامٌلظٍِلَّألتْٚىََّٔالوََّألتوْ ت ِ] (.)1
انؼ شههز  :آ٦ــ٘ ضهبــ٘ ّانــا ػــنيا بقريــاظ آ٦ــ٘ بفب ؾــعبكـب
نصا ٓ ػه ٍصا ايبا

بفب :

ايؿعب٘ اّ٤فب  :ا ٘ٓ٦ضهب٘ ًب ايسىٔا ٍّٕ ق  ٙأ ػاو :
أّ٢و  :ا ٘ٓ٦ضهب٘ لاىبػ نـب ّاىبػ ناا .
اىٔاو  :ا ٘ٓ٦ضهب٘ ل ٍ اينكا

.

اي او  :ا ٘ٓ٦ضهب٘ لايياؽ نبٔعاو .
اي اىٔــ٘  :آ٦ــ٘ ضهبــ٘ ًب ا٦خــطٗ ٍّ ـ مبنــً هكــط ٍــصِ ايطهبــ٘
خبكــْم اىبــ١ميـب  ٌ٤ايــصًٓ اذــطّا بمكيعــْا لاخكٔــاضٍه قــً ايعنــ
ي٧خطٗ .
ازبــْا

 ٌ٤ ٢ايطهبــ٘ ىعنــ٘ ق نــ ٙمــً قيــس اا قــع ّاــ

ّضهبكـــُ ًب ا٦خـــطٗ لاييـــاؽ نبٔعـ ـاو مـــً مكـــازٓ ضزِ ق ـــ ٙاىبٜ٣نـــ٘
اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى. )2( ]َٜ

نــً معــاىٕ بغــكذَاو اىبٜ٣نــ٘ ا٨ىنــاضٖ رتَتَْعَ إالظُِهَااَل َٚاْٝلَُيتِ ا ُلظُِهَااَل
و َتْيُِّلَّٖ ََٚءَلوَٞتحُْٝلٞاتَبحُلراحَِِ ْٛت] ( )3ق  ٙاَاا :
اّ٤فب ْ :غـــ اىب ٜ٣نـــ٘ بفب اا قـــع ّاـــ

عـــ اييـــاؽ نبٔعـــاو

ٓبصيٌْ ايْغ ًب نياقكُ .
اي اىٔــ٘  :ضاــا ٛاىبٜ٣نــ٘ اليــ٘ اييــاؽ ّبغكدهــاضٍه يعــامل ا٦خــطٗ
ًب ايككْض ايصٍ

ّقامل ايذع ائْمٕ .

( )1غْضٗ اسبسٓس .20
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
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اي اي ـــ٘  :زقـــْٗ اىبٜ٣نـــ٘ ٨ى ٔـــاز اييـــاؽ يّ٥امـــط ّاييـــْإٍ أ ٨ـــ٘
ّقــً قبــس اا لــً قنــطّ قــً ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه
ــال  :بٌ ــْ

هزو ا ــَا لـــب أقــبعـب مــً أقــال ايــطهبً ا ـ

لـ

ّاهس ٓكط ُ أو ٓؿا. )1( )ٛ
ايطالعـــ٘  :بغكدهـــاض اىبٜ٣نـــ٘ شب ــ ّّاـــْز اييـــاؽ بــ أٌ َٓـــب
ئنــــٌْ مــــً لطاــــاا ّ هــ ـ اا قــــع ّاــ ـ ق ــــٙ

هزو بفب ا٤ض

اييــاؽ لعخبــاض اىبٜ٣نــ٘ قــً خ ٣ــكَه ًب ا٤ض

غــب زقــا ٛاىبٜ٣نــ٘

ّ سٓط ا ٘ٓ٦ق  ٙاَاا :
اّ٤فب  :أدبع

َٔا مً ٓذػس َٔا مً هري

اي اىٔــ٘  :أدبعــ

قيَه ايذػاز .

َٔــا مــً ٓذػــس َٔــا قــ دَه ي د ٣ــ٘ ّأاع ــَه

ٓكيعٌٍْ قً ايذػاز .
اي اي ــ٘  :أدبعــ

َٔــا مــً ٓذػــس ًب ايــسىٔا ٍّــٕ زاض مــطّض ّظّال

ّقبْض .
ايطالعـــ٘  :أدبعــ

َٔـــا مـــً ٓذػـــس َٔـــا ّقا بـــ٘ ايذػـــاز ّاشب ـــْز ًب

ايياض .
اشبامػـــ٘  :أدبعـــ

َٔـــا مـــً ٓذػـــس َٔـــا ّأىـــت غـــبداىر اي اٜـــ

ْتتتلَللَٗتًلٞتيتِ ِلَّٖمَحْ َٛت] (.)2
ايػازغــ٘  :أدبعــ
ّبىعال اينك

ايػنآّ٘ .

ايػــالع٘  :أدبع ـ
ًّب ايكيعٓــ

َٔــا مــً ٓذػــس َٔــا مــ

هــ ر لبعــد ا٤ىبٔــاٛ

َٔــا مــً ٓذػــس َٔــا ّعبــً ىكْغ ـ يــر لَــسآكَه

وَََّٖ َٛئِٓتاا الَُتَااابحُىَٜلراحَْٛاا ِل َرهاااْٙلو َتْااتت يِمُوَٜلَِٖٛااْٝلظِاااٍل

َّألت ْعالرت تل اَٜلَّٖٗ َلهُىَلَّٖ تياى ُلَّٖمَحُِ. )3( ]ُٙ
( )1ايسض اىبي ْض .288/2
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .12
( )3غْضٗ ايؿْض.5 ٚ
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انــا ّضز ٔٔــس بغــكغذاض اىبٜ٣نــ٘ خبكــْم قــبغ٘ ا٨مبــاٌ ًب ْيــُ

عــــافب َّٖاا اذََِٝل َحِْٗٛاااااىَٜلَّٖعَاا امْشَلوََٚاا اْٝلحَىْٖتاا ا ُلَُتَاااابحُىَٜلراحَْٛاا ا ِل َرهااا اْٙل
وَُؤَُِْٚااىَٜلرا ا ِلو َتْ اتت يِمُوَٜلِٖٗ اذََِٝلا ََُٚاىَّل َرَََااَلوَسِ اعْجَلْااإلشَ اٍْءٍل َحْ َٛا لوَلًِٗٛااَل
ظتَغيِمْلِٖٗذََِٝلَتَرُىَّلوَََّبَعُىَّلسَباُٗتَّلوَاِهاْٙللَذتَّ َلَََّٖحُِٙا] (.)1
ّمً ا٨قرياظ ًب ازبن لـب آ٦كـب أق ِ٣مػا: ٜ
اّ٤فب  :ىٔ ايياؽ نبٔعاو بغكغذاض ّزقا ٛاىبٜ٣ن٘ .
ــسٓه اىبٜ٣نــ٘ ايكػــبٔح ّاي يــا ٛق ــ ٙاا قــع ّاــ

اي اىٔــ٘ :

بــ

ا٨غكغذاض ي ياؽ .
اي اي ــ٘  :ــْظ اىبــ١ميـب لاغــكغذاض اىبٜ٣نــ٘ ئــ ٕ بغكدهــاض اىبٜ٣نــ٘
ي نـــ١ميـب مـــط ـب ّاهـــسٗ ل دـــاظ أىَـــه ؾـــالط مـــً اييـــاؽ ّأخـــطٚ
ينْىَه م١ميـب.
( أٌ اا خ ـ ـ ايػـــنْاا ّا٤ض
ـــه خ ـ ـ اشب ـ ـ

ؽب ـ ـ اشب ـ ـ

ـــه اعـ ـ ماٜـــ٘ ضهبـــ٘ بـ ـ أٌ

ْنـ ـ لٔـــيَه ّاهـــسٗ ّأمػـــر قيـــسِ

ػعاو ّ ػعـب ضهب٘) (.)2
اي اميـ ـ٘ :أدبعـ ـ

َٔـــا مـــً ٓذػـــس َٔـــا ّؼبـــاض

ا٤ىبٔـــاّ ٛعبـــً

ىػبح حبنسي .
ايكاغــع٘  :أدبعــ ًب ا٤ض
ًب ا٦خـــطٗ

مــً ٓذػــس َٔــا ٍّــٕ ل عــ٘ مــً ازبيــ٘

ـــال عـــافب وَسَاااَ الُىَّل اٖتاااًل َٚيِاامَ ٍلِٚااْٝل َرٓاااْٙلوََََُاا ٍللَمْػاا اهََل

َّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلُِٖٗٛتُِنَ] (.)3

( )1غْضٗ ا ط .7
( )2ايسض اىبي ْض .36/4
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .133
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ايعاؾــطٗ  :أدبع ـ
ازبيــ٘ ًب ا٤ض

َٔــا مــً ٓذػــس َٔــا ّؼبــطو ىذػــُ ّ ـ ِ مــً ىعنــ٘
ّمــً آ٦ــاا قــسو ّضّز يذــ

أدبعــ ] ًب اي ــطهٌ

بً ٢ب ٍصِ ا ٘ٓ٦ايؿطٓذ٘ .
اسبازٓ٘ قؿطٗ  :أدبع
اي اىٔــ٘ قؿــطٗ  :أدبعــ

َٔا مً ٓذػس َٔا ّ نٌْ قا بكُ ايياض .
َٔـــا مــً ٓذػــس َٔـــا ّ ــس ذهــ ت ق ـــٙ

ا٨ىػاٌ قبط ب٘ اشب. ٘ ٣
اي اي ـــ٘ قؿـــطٗ  :أدبعـــ

َٔـــا مـــً ٓذػـــس َٔـــا مـــ لع ـــ٘ ا٤ىبٔـــاٛ

ّاَـــازٍه ّاىبـــ١ميـب ًب غـــبٔ ُ

ـــال عـــافب وَْتا اِّتَْٝلِٚا اْٝلٞتبااااٍل

اتََتٕتلَٚعَ ُل ارُىَٜلْت ِوٌلظتََٛلوَهََُىَّلََِٖٛلرتطََرَهُْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ ِ] (.)1
احل دي ػشز  :ق ه ايك ٘ لـب أّل ّهخط ا٘ٓ٦
ٍّــْ ق ــه اسٓــس أغػــياِ ًب ٍــصا ايػــذط اىببــاضي ّلعــس أٌ قــسض ميــُ
عبـــْ غـــكـب اـــع ٛأىعـــه اا قـــع ّاـــ ق ٔيـــا لـــايطاْ بفب ا٤اـــعاٛ
اّ٤فب ّشاطىـــا مهـــامـب ٍـــصا ايع ـــه ًب آ٦ـــاا ايـــا ّضز ذػـــ ٍا
َٔــا ٍّــصا ايع ــه ايــع يــٔؼ يــُ هــس مــً اَــ٘ ا ــطٗ اىبػــا ٜايع نٔــ٘
اىبػــكيبال٘ ميــُ ٍّــْ ؾــاٍس ق ــ ٙأٌ مذــا ٔح شخــاٜط ّايــْظ اي ــطهٌ مل
ٓنكؿو معؿاضٍا لعس .
ّي ــس ضظل اا ايــصٖ ٓــطظل مــً ٓؿــا ٛلغ ـ هػــا

ــاضٌّ اينيــْظ

مــً ا٤مــْال انــا ًب ْيــُ عــافب وَاَتََُْااَ ُل ِٚاْٝلَّٖٓاَُااى الَٚااَل اَٜلَٚيتََِحَ ا ُلٖتتتَُااىءُل
راَٖعُظْبَ ِلراوٍِٖلَُّٖاىَ ِ] (.)2
(قــً خ٪ ٬ٔ٪ن٪ــً٘ :ااىــ ت مذــا ٔح ايــْظ ــاضٌّ مــً ا ــْز اــ مذكــاح
م ـ ا٤قــب

ا ـ مذكــاح ق ــ ٙخعاىــ٘ ق ــ ٙهس ــُ ــعشا ضا ـ

ق  ٙغكـب لغ ٣أ ط ضبري.)1( ) ٣
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .146
( )2غْضٗ اي كل .76

ه٫ن ــت
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ّقــً بلــً قبــاؽ ({ بٌ ــاضٌّ اــاٌ مــً ــْو مْغــ} ٙ
الــً قنــُ ّاــاٌ ٓبكغــٕ ايع ــه هكــ ٙنبــ ق نــ وا

( )2

ــال  :اــاٌ

ــه ٓــعل ًب أمــطِ

شيــر هكــ ٙلغــ ٙق ــ ٙمْغــّ ٙهػــسِ  .ــال يــُ مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و :
بٌ اا أمطىٕ أٌ هخص ايعااٗ .
ـــ ل ٙـــاضٌّ

ـــال  :بٌ مْغـــ ٙق ٔـــُ ايػـــ٣و ٓطٓـــس أٌ ٓ اـــ

أمـــــْاينه  .اـــــاٛاه لايكـــــّ ٗ٣اـــــاٛاه ل ؾـــــٔا ٛاهكن كنٍْـــــا
كدن ــِْ أٌ عالــِْ أمــْاينه ؟ ــايْا  ٢ :عبكنــ

نــا ــط ٚــال ــه :

بغــطأٜ

يطغــ َا بئــُ سمٔــُ

أض ٚأٌ أضغــ بفب لغــٕ مــً لغآــا لــ
ل ىُ أضازٍا ق  ٙىذػَا .

اضغ ـ ْا بئَــا ــايْا ــا  :ىعالٔــر هننــر ق ــ ٙأٌ ؿــَسٖ ق ــٙ
مْغـــ ٙأىـــُ ريـــط لـــر  .ايـــت  :ىعـــه  .ريـــا ٛـــاضٌّ بفب مْغـــ ٙق ٔـــُ
ايػــ٣و ــال  :انب ـ ل ـ

بغــطأٜ

ـ خاٍه قبــا أمــطي ضلــر ــال  :ىعــه

 .رينعَــه ــا يْا يــُ  :أ أمــطي ضلــر؟ ــال  :أمطىــٕ أٌ عبــسّا اا ّ٢
ؿــطاْا لــُ ؾــٔ ٝوا ّأٌ كــ ْا ايــطهه ّاــصا ّاــصا ّ ــس أمطىــٕ ًب
ايعاىٕ بشا ظى ّ ٙس أهكً أٌ ٓطاه .
ــايْا ّ :بٌ ايــت أىــت ــال  :ىعــه  .ــايْا  :عىــر ــس ظىٔــت ــال :
أىــا  .ضغــ ْا بفب اىبــطأٗ

ريــاٛا ــايْا  :مــا ؿــَسًٓ ق ــ ٙمْغــٙ؟

ــال ــا مْغــ ٙق ٔــُ ايػــ٣و  :أىؿــسي لــاا ب ٢مــا قــس ت
أمــا بش ىؿــس

ايــت :

لــاا ــعىَه زقــْىٕ ّاع ــْا يــٕ اع ـ٣و ق ــ ٙأٌ أ ــص ر

ليذػٕ .
ّأىـــا أؾـــَس أىـــر لـــطّٖ ٛأىـــر ضغـــْل اا
ايػـــ٣و غـــااساو ٓبنـــٕ

ـ ـ ّه ٙاا بئـــُ  :مـــا ٓبنٔـــر؟ ـــس غـ ـ الياي

ق  ٙا٤ض

نطٍا كالٔعر .

( )1ذػ بلً ا

.253/6

( )2غْضٗ اي كل .76

دـــط مْغـــ ٙق ٔـــُ
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ط ــ ـ ضأغــــُ ــــال  :خــــصَٓه خــــص َه بفب أق ــــالَه

ريع ــــْا

ٓ ْيــٌْ ٓ :ــا مْغــٓ . . . ٙــا مْغــ . . . ٙــال  :خــصَٓه خــص َه بفب
أقيـــا َه

ريع ـــْا ٓ ْيـــٌْ ٓ :ـــا مْغـــٓ . . . ٙـــا مْغـــ . . . ٙـــال :

خـــصَٓه غٔبـــكَه ـــ ّه ٙاا ٓـــا مْغـــ : ٙغـــ ير قبـــازٖ ّ هـــطقْا
بئر ه دببَه ّقع ٕ يْ أىَه زقْىٕ ٤ابكَه .
ــــال الــــً قبــــاؽ ّ :شيــــر ْيــــُ عــــافب { دػــــذيا لــــُ ّلــــساضِ
ا٤ض

}(ّ )1خػو لُ بفب ا٤ض

ايػذ .)2( )ٙ

ّي ـــس أىعـــه اا قـــع ّاـــ ق ـــ ٙاىبػـــ نـب لـــاي طهٌ يكنـــٌْ هٓا ـــُ
مذــــا ٔح خــــعا ًٜق ــــْو مكريــــسزٗ بفب ٓــــْو اي ٔامــــ٘ ا نــــا بغــــكدطج
اىبػــ نٌْ ايــعاو مــً ايْظٍــا ــسيت ّقــاضا طٓبــ٘ ميــُ ايــْظ ّشخــاٜط
أخط ٚمً ق ْو ايكيعٓ

.

ــاٌ ــت بىــُ ٔــاؽ مــ ايذــاضل بش أٌ ايــْظ ــاضٌّ مــً ايــصٍ
ّايذهــ٘ أمــا ايــْظ اي ــطهٌ َــٕ مــً ايع ــه ّازبــْا

أٌ ايــْظ اي ــطهٌ

ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :شخاٜط ّايْظ ايع ه .
اي ــاىٕ  :أغــبا

ايــطظل اينــ طٓه لــاي طهٌ ّ  ّ٣ــُ ّايعنــ ل هنامــُ

ّغييُ .
اي ايد  :ايْظ ّق ْو اي طهٌ غبٔ بفب ايعذْ ّاىبغذطٗ .
 ٢ق ٔــُ ًب ايــسىٔا ّهريــ٘ ّنيطٓ ــ وا
ي ــس قــاضا ايــْظ ــاضٌّ ّلـــا و
يػْ ُ بفب ايياض ّخ ْزِ َٔا .
أمــا ايــْظ اي ــطهٌ َــٕ ضهبــ٘ زاٜنــ٘ ٓيَــ ميَــا اىبػــ نـب ّ ذــٔا
ق ـــَٔه لـــاشب ايـــْ

ّي ـــس لـــسأ اىبػـــ نٌْ هٔـــا َه ايعامـــ٘ ًب ـــط

ّمػــني٘ ّاــاٌ مــً هــ اا أٌ ىكــطٍه ًب معطاــ٘ لــسض مــ هــال
( )1غْضٗ اي كل .81
( )2ايسض اىبي ْض .13/8
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ايذ ـــط ّايعـــْظ ّى ـــل اىبـــّ ٌ١ايػـــ٣ح ايـــا ٍـــه ق َٔـــا ل ْيـــُ عـــافب
وَٖتُت ْلٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ ُلرابَ ْ تلوَرتٞتاْٙلرت ِٖ ] (.)1

م أٌ ايغصاّ ٛاىب ٌ١هاا٘ ي رئـ مً اَاا :
ّا٨غكعساز ي نعطا٘ .

اّ٤ل  :أ يا ٛمسٗ ايكسضٓ

اي اىٕ  :قيس اشبطّج ي نعطا٘ ّ ال اىبػا ٘ ًب ايغعّ أّ ايس ا .
اي ايد  :قيس اي ا ٛم ايعسّ ًب مٔازًٓ اي كال .
ايطال ـ  :غــس هااــ٘ قْا ٜـ ازبيــْز ّاذــآكَه ًب اىبــ ٌّ١اــٔٓ ٣نــٌْ
ٍ ـهٯ ازبيــسٖ مْاَ ـاو يعٔايــُ أّاٌ ا ىبعطاــ٘ م ـ اشبــْ

ق ــَٔه قيــس ك ــُ

أّ سِ أّ بقا كُ َٔا .
اشبامؼ  :قيس اىبطالال٘ ًب مْااَ٘ ّقس ايعسّ .
ايػـــازؽ ٔ :ػـــ اىبـــ ٌ١ي رييـــْز قيـــس بىكَـــا ٛاىبعطاـــ٘ بـــ
أغبا

اىبعٔؿ٘ ًب اينػ

َٔٝـــ٘

ائْمٕ ّايعضاقاا ّايكرياضاا .

ٍّيـــاي ـــْل ٍّـــْ ( عهـــو ازبٔـــْف ق ـــ ٙلالْىَـــا ) أٖ أىَـــا ٢
ػـــكالٔ ايك ـــسو بفب مٔـــازًٓ اي كـــال ب ٢مــ ايؿـــب ّا٨ض ـــْا ٛئنـــٌْ
كــال اىبػــ نـب ًب معطاــ٘ لــسض ّأهــس ّمعــاضي ا٨غــ٣و اّ٤فب معريــعٗ
هػـــٔ٘ ي ـــي

ضبنـــس قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ّزقـــْٗ ي نػـــ نـب

ي كـــا ّايطنـــا لاي ٔــ

بش اـــاٌ اىب١ميـــٌْ ٓعهذـــٌْ لعمبـــاىَه ّهػـــً

ايكْا ق  ٙاا قع ّا .
ّ كري ــٍ ٙــصِ اسب ٔ ــ٘ ًب اــ معطاــ٘ مــً معــاضي ا٨غــ٣و ناىــت
غـــبب وا ًب لعـــد ائـــ ؽ ّاشبـــْ
مكـــازٓ

ًب ــــْ

ايـــصًٓ اذـــطّا ٍّـــْ مــــً

ْيـــُ عـــافب سَا اٍَُُِٗلظِاااٍلااٗااااى الَّٖا اذََِٝلْتيتا امُوَّلَّٖملْا الَلراَٛاااَل

رتشْمَْاىَّلراَٖٗ ِلََٚلٖتْٙلَََُ ٔلرا ِلسُٗـتَ.)2(]َٞ

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .123
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .151
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ّمـــً خكـــاٜل ق ـــه ايكـ ـ ٘ لــــب أّل ّهخـــط آ٦ـــ٘ ايس٢يـــ٘ ق ـــٙ
ا٨قريـــاظ ايـــصا ٕ ّايغـ ـ ٖ ًّب اـ ـ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ أغـــطاض ّايـــْظ
خاق٘ ػك

لَا خبكْم ٍصا ايع ه.

ّميَـــا هٓـــاا ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ

نـــ أىـــُ مكدـــس ًب ا نا ـــُ ّأيذاظـــُ

َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل] ًب ػـــ ّنـــاىـب هٓـــ٘ مـــً هٓـــاا اي ـــطهٌ ب ٢أٌ
مْنـــْقُ ؽبك ـــو ًب اـــ هٓـــ٘ ل دـــاظ قـــ كُ مـــ ا٤مـــط أّ اييَـــٕ أّ
ايؿــط اىبككــ لــُ ّقــ كُ مــ ّغــ هّ هخــط شاا آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ بش
ٓذٔــس باــطاو اىبػــ نـب ّاىبػــ ناا ّلعــ َه ق ــ ٙايػــعٕ ًب مطنــاٗ اا
ّا٨هــساظ مــً ايــصًٓ اذــطّا ّا٨خبــاض قــً اييعــٔه ايــصٖ ٓيك ــطٍه ًب
ا٦خطٗ .
ٍّيـــاي ْٔنـــاا ّق ـــْو ًب ايكذػـــ ّايك ّٓـــ ؽبـــكل لَـــا ق ـــه
ايك ٘ لـب أّل ّهخط ا. ٘ٓ٦
ّايع ْو ايا ػكدطج مً ايك ٘ مً ّاِْ :
أّ٢و  :ايك ٘ لـب أّل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ّّغالَا .
اىٔــــاو  :مْنــــْقٔ٘ ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ًب ز٢٢ا ّغــــ ّهخــــط آ٦ــــ٘
اي طهىٔ٘ .
اي ـاو  :ا٤غــطاض ّ ايع ــْو ايــا كري ــ ٙقــً قالــو آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ق ــٙ
هٓــ٘ اييــساٛ

ــاشا بلكــسأا هٓــ٘ اييــسا ٛليــسا ٛا٨مبــاٌ َااَلرت َُهَااَلَّٖتَاذََِٝلاََُٚاىَّ]

ـــطز لعـــسٍا ًب ايغايـــ

هٓـــاا قسٓـــسٗ معالْ ـــ٘ ق َٔـــا ئنـــٌْ ٍـــصا

ايعالو ق ناو مػك ٣و لصا ُ سؾح قيُ اىبػا ٜايذ َٔ٘ ّاين٣مٔ٘ .
ضالع ـاو  :ايك ـ ٘ لـــب أّل آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّهخطٍــا ّاىبػــا ٜايــا كذــط
قــً ٍــصِ ايكــ ٘ ّمــً ىعــه اا قــع ّاــ أٌ أا ــط خــْا ٔه آ٦ــاا
كهـــنً ايْقـــس اينـــطٓه ّاي الـــو ّاىبـــسز ّايبؿـــاضٗ لـــايعذْ ّاىبغذـــطٗ
ّلٔـــاٌ أمســـا ٛاا اسبػـــي ٙايـــا ذٔـــس اىبغذـــطٗ ي عبـــاز ّ بـــْل ايكْلـــ٘
ّبهاني٘ اا ق ناو ّ ه٣و ّضهب٘ لن ؾ. ٞ
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خامػـ ـاو  :ايكـ ـ ٘ لــــب ّغـ ـ ّهخـــط آ٦ـــ٘ ّمـــا َٔـــا مـــً اىبعـــاىٕ
ّاسبريــال ّأغــطاض قــٔغ٘ ايعالــو ًب آ٦ــ٘ مــً ــْاىـب ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘
ايــا سؾــح قــً خــْا ٔه آ٦ــاا م ــ

ْيــُ عــافب

اَٜلَّٖٗ ا َلْتااََٜل

رآإِّلشٍَْءٍللَُِٗ ّ)1( ]ًَٛوَْتََٜلَّٖٗ ُلرآإِّلشٍَْءٍلُٚحُِـَ](.)2
غازغـــاو  :بعـــٔا ّغـــ آ٦ـــ٘ ّلٔـــاٌ ايكـــ ٘ لــــب أنيـــطا

شاا

ايْغـ ـ لاغـــك يا ٛآ٦ـــاا اي كـ ـ ٗ ايـــا ٓنـــٌْ ّغـــالَا ا نـــ٘ ّاهـــسٗ
ٍّـــٕ ٔ ـــ٘ ٍّـــصا ايكبعـــٔا مـــً شخـــاٜط اي ـــطهٌ ّق ْمـــُ ايصا ٔـــ٘
ّايْظِ .
غـــالعاو  :ايكـــ ٘ ٔنـــا لــــب ّغـــ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ل دـــاظ عـــسز
اين نـــاا ًب ّغـ ـ آ٦ـــ٘

نـ ـ ٣و قـــسز ا نـــاا هٓـــ٘ ايـــسًٓ ٍـــْ ماٜـــ٘

ّناىٔــ٘ ّقؿــطٌّ ا نــ٘ ّقــسز هطّ َــا وبػــناّ ٜ٘أضلعــٌْ هط ــ وا
ّ َٔا ٣ن ّ  ٌْ ٣مٔناو)..

بش بـــسأ ليـــسا ٛا٨مبـــاٌ ّشاـــط مػـــ ي٘ ايكـــسآً ل ْيـــُ عـــافب َََرتَهَاااَل

َّٖااذََِٝلاََُٚااىَّل ا تَّلَتاا َََََّتاْٙلرااا َْٝتل اٖتاال ًلرتَُاإتلُٚتَااًًّٛلظتاااَْتابُى ُل] (ّٓ )3ػـــك عو
ايكد ٔ ـ ّايكذػ ـ ًب ايك ـ ٘ لـــب أّ ــا ّّغــالَا ّهخطٍــا صب ــساو مػــك ٣و
أّ اا ط مً صب س .

انث ه ًَ ػشههز  :ق ــه مــً آــاا آ٦ــ٘ ٍّ :ــْ ق ــه اسٓــس ًب ايكذػ ـ

بش أ طزىــا يــُ لالــاو خاقــاو ًب ٍــصا ايػــذط ّى ــو قيــس اــ هٓــ٘ ٨غــك طاٛ
ايغ آاا اسبنٔسٗ ا مً اَاا :
اّ٤فب  :ايغآاا ايا كع

لؿدل اىبػ ه .

اي اىٔ٘  :ايغآاا ايعبازٓ٘ ين هٓ٘ مً هٓاا اي طهٌ .
( )1غْضٗ اييػا.32 ٛ
( )2غْضٗ اييػا. 126 ٛ
( )3غْضٗ ايب طٗ .282
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اي اي ـــ٘  :مـــا ٍـــٕ ايغآـــاا ايـــا كري ـــً ٙب آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ًب لـــا
اىبعام٣ا .
ايطالعــــ٘  :ايغآــــاا ايــــا ؿــــن قنــــْو اىبػــ ـ نـب ّاىبػــ ـ ناا ًب
اّ٤امط ّاييْإٍ ّا٤هناو ايا كهنيَا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اشبامػــ٘  :ايغآــاا ايسىْٔٓــ٘ يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ قبــا ٔــُ قــ٣ح اييذــْؽ
ّاتكنعـــاا ّ ع ـــٔه ؾـــعاٜط اا ّقنـــاضٗ ا٤ض

لايـــصاط ّايكػـــبٔح

ّ  ّٗ٣شاا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ايػازغ٘ :اي ْا

ا٤خطّٖ ايع ٔه ًب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً ّاِْ:

أّ٢و  :ب طاض اىبػ ه ليعّل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً قيس اا قع ّا .
اىٔــاو  :طؾــح اي ــْا
ا٨قريــاظ ًب ــط
ٓ ٢يذر اي ْا

قــً ــ ّٗ٣اىبػــ ه يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ٍّــْ مــً

ــطا ٗٛاي ــطهٌ ًب ايكــ ٗ٣ائْمٔــ٘ وبــؼ مــطاا ينــٕ
قً اىبػ ه .

ّمــً آ٦ــاا ًب اىب ــاو مهــاقذ٘ اي ــْا

ق ــ ٙعبــْ مكك ـال ّمكعا ـ

لذه مً قيس اا قع ّا .
اي او  :عاٍس اىبػ ه ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ لايكّ ّٗ٣ايكسًّٓ ّايكذػ .
ضالعاو  :بغكدهاض اىبػ ه ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ ًب ايْ اّ ٜا٤هسان.
خامػــاو  :صبــ ٞاي ــْا

ي نػــ ه لاغــكعاىكُ لآ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّبرباشٍــا

بماماو ّنٔاٛ٭ ّميَاااو .
بٌ ايع ــــْو اىبػــــك طأٗ مــــً آ٦ــــ٘ اي طهى ٔــــ٘ ًب لــــا

ايغآــــ٘ ّايع ــــ٘

ايغأٜــ٘ أا ــط مــً أٌ ذبكــ ٙيبٔــاٌ ــاىٌْ مــً بقريــاظ اي ــطهٌ ٍّــْ أٌ
شخــاٜط هٓــاا اي ــطهٌ ايصا ٔــ٘ مــً اي٣مكيــإٍ مــً اَــ٘ ايع ــْو ّا ٤ــط
ايعن ٕ ًب اْ ٤ال ّا ٤عال .
ّٓـــطز قيـــْاٌ ٍـــصا ايع ـــه ًب ذػــ ىا ٍـــصا لكـــٔغ٘ ايكبعـــٔا ( مـــً
آــاا آ٦ــ٘ ) ي ٩ــطاض لــايعريع قــً لٔــاٌ ّشاــط آــاا آ٦ــ٘ خاقــ٘ مـ
ا٨نـــطاض لـ ـ ٌ ؾـــالطاو ـ ـ ضبـــسّز مـــً آا َـــا ٓػـــكدسن مـ ـ

ـــازو
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آ٤ــاو ّايػــيـب بش كغؿــٍ ٙــصِ آ٦ــاا أٓــاو اسبٔــاٗ ايــسىٔا لا٨نــا ٘ بفب
مْنْقٔكَا ًب قامل ا٦خطٗ ظ
نــً اي الــت ههــْض آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب مــْانيً ٓــْو اي ٔامــ٘ ٍّــصا
اسبهــْض أمــط ّاــْزٖ ٓكري ــ ٙقبيالــْل ّؾــَازٗ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ي نــ١مً
ايــصٖ ٍ٣ــا ّقن ـ ل هنامَــا ٍّــٕ هريــ٘ ق ــ ٙايــصٖ ادــس لَــا بفب
ؾذاق٘ اي طهٌ ًب ا٦خطٗ هٔد ٓ شٌ اا قع ّا .

ااى

ّمـــً معـــاىٕ ايكبعـــٔا ًب ٍـــصا ايعيـــْاٌ زقـــْٗ ايع نـــاً ٛب ا٤أـــال
اي٣ه ٘ بفب بغك طا ٛآاا اطمب٘ مً ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ مً اَاا :
اّ٤فب  :أيذاظ ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اي اىٔ٘  :معاىٕ ّز٢٢ا ا ناا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اي اي ــ٘  :اىبػــاّ ٜا٤هنــاو ايــا ػــكيب مــً ايك ـ ٘ لـــب أّل ّهخــط
ا. ٘ٓ٦
ايطالع٘  :آاا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ ًب بق٣ح اييذْؽ ّاتكنعاا .
اشبامػـــ٘  :اـ ـ هٓـــ٘ طهىٔـــ٘ زقـــْٗ بفب شاـــط اا ّايكْلـــ٘ ّا٨ىالـــ٘
ّا ٨عـــاظ مـــً اي ـــطهٌ ّهٓا ـــُ ّضٓانـــَا ّ آا َـــا ّّضز هنآـــ٘ قـــً
ىـ

اا ؾــعٔ

ًب ايكيعٓ ـ

وََّسْ اتت يِمُوَّل َرَٓا اْٙلَا اَٙلَاىرُ اىَّل اٖتُْ ا ِل اَٜل َرااٍل َحِااٌُٙل

وَ ُو ٌ] (.)1
ايػازغ٘  :ايغآاا ا٤خطّٓ٘ ي ٘ٓ ٧اي طهىٔ٘ مً ّاِْ :
أّ٢و ٍ :سآ٘ اىبػ نـب يعن ايكاسباا .
اىٔاو  :لعد اىبػ نـب ٨رباش ايسىٔا معضق٘ ي٧خطٗ .

( )1غْضٗ ٍْز .90
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اي ـ ـاو  :لٔـــاٌ هٓـــاا اي ـــطهٌ ٍ٤ـــْال قـــامل ا٦خـــطٗ ّظبـــاٗ اىبـــ١ميـب
ميَــا

اَٜلَّٖااذََِٝلاََُٚااىَّلوَلَِٗٛاااىَّلَّٖظَااَِٖحََلِلوَرتاتااَُٚىَّلَّٖظَاال َ َلوَاَتااىَّْل

ــال عــافب

َّٖ َْتَ َلٖتهُْٙلرتُْمُهُْٙللَِْ َل َرهاْٙلوَ تلََىْفٌللَٗتُْهاْٙلوَ تلهُْٙل َحْ َٞاى.)1(]َٜ
ػشز  :أغبا

انث ن

ٍّــْ ق ــه مػــك
ــا أغــبا

أيذــت ٔــُ اك ـ

قسٓــسٗ ّشاــطا آ٦ــاا ايــا

ىــعّل م ـ لٔــاٌ ــر ا٤غــبا

شاا ايْا عــ٘ ّايػــب
أغبا

ىعّل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘
ّ ــس ٓــصاط ق نــا ٛايكذػ ـ

ًب ىــعّل أا ــط مــً هٓــ٘ طهىٔــ٘ ّمــً ا٨قريــاظ ًب

اييعّل أمْض:

أّ٢و  :لٔــاٌ هــ اا قــع ّاــ ق ــ ٙايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيُ ّغ ه ّاىبػ نـب .
اىٔــــاو  :مْا ــــ٘ اي ــــطهٌ ي ْ ــــاّ ٜا٤هــــسان ّىعّيــــُ لايبٔــــاٌ
ّاسبنه.
ىـــعّل آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ قـــٌْ ي نػـ ـ نـب قيـــس نـــطاض

اي ـ ـاو  :أغـــبا
ّدبسز شاا ا٤غبا

.

ضالع ـاو  :مــً خكــاٜل ق ــه أغــبا
لكــط
ػب

ايػــب

اييــعّل ايكدذٔــو قــً اىبػ ـ نـب

ايــصٖ ٔــُ نــطض ق ــَٔه ّا٨مكيــا قــً ايػــب

ايــصٖ

ا٤ش. ٚ
ّ ــس ٓــطز أا ــط مــً غــب

ىــعّل ٓ٦ــ٘ ّاهــسٗ

وَِٖٗ ِلََّٖٛشْماْالوََّٖ َٛما ُ] ( )2شاطا ُٔ ّاِْ :

ْ ٣يــُ عــافب
نــ و

اّ٤ل ّ :ضز لا٨غــياز ( قــً اــالط لــً قبــس اا ــال :لعــد ضغــْل
اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه غــطٓ٘ ايــت َٔــا

( )1غْضٗ ايب طٗ .277
( )2غْضٗ ايب طٗ .115

قــالكيا ظ نــ٘ ــه
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ىعــط

اي ب ــ٘

ايــت نياٜذــ٘ ميــا :ــس قط يــا اي ب ــ٘ ٍــٕ ٍــا ٍيــا بــ

ايؿنال ك ْا ّخالْا خالْنياو .
ّخالــْا خالْنيــ وا نــا

ّ ــا ل لعهــيا :اي ب ــ٘ ٍــا ٍيــا بــ ازبيــْ

أقــبدْا ّني عــت ايؿــنؼ أقــبدت ــر اشبالــْ يغــ اي ب ــ٘
ذ يــا مــً غــذطىا غــ ييا ايــي

نــا

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه قــً شيــر

ػــنت ـ ىعل اا عــافب (ّ٪اٰ اىبًؿــطل٪ّ ٫اىبًغــط ًٓ ً ٫ي٪نــا ٪ْ٫يَــْا ً ـ ٪هٲ ّ٪ا ـُ٫
ااٰ) (.)1
اي ــاىٕ  :قــً ضلٔعــ٘ قــً ألٔــُ ــال  ( :ايــا ىك ـ ٕ م ـ ايــي
ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ًب ايػـــذط ًب ئ ـــ٘ م نـــ٘
ك ـ  ٙا ـ ضا ـ ميــا ق ــ ٙهايــُ

ق ـ  ٙاا

ـــه ٓـــسض أـــو اي ب ـــ٘

نــا أقــبديا شاطىــا شيــر بفب ايــي

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه يعيت ( ً ًٓي٪نا ٪ْ٫يْا ً ٪هٲ ّ٪اُ ٫ااٰ) (.)2
اي ايــد  :شاــط أٌ آ٦ــ٘ ىعيــت ًب قــ ٗ٣اييا ــ٘ ّأٌ ايــي

ٓكــ ٕ

ق ــ ٙضاه كــُ ًب اييا ــ٘ هٔــد ْاَــت لــُ ايطاه ــ٘ ( قــً اــالط لــً قبــس
اا ــال  :ضأٓــت ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ًب ــعّٗ ألبــاض
ٓك ٕ ق  ٙضاه كُ مكْاَاو ب اىبؿطل الْٯقاو ) (.)3
ّدبـــْظ ايكـــً ٗ٣ب ايي ا ـــ٘ يغـ ـ اي ب ـــ٘ لاييػـــب٘ يطااـ ـ

ايطاه ـــ٘ أّ

ايصٖ ٓ ٢ع ه اَ٘ اي ب ٘ .
ايطالـــ  :قـــً بلـــً مػـــعْز ّىـــاؽ مـــً ايكـــدال٘ (ًب ْيـــُ { ّا
اىبؿـــطل ّاىبغـــط

ٓينـــا ْيـــْا ـ ـ ه ّاـــُ اا }

ٓكـ ٌْ بـ لٔـت اىب ـسؽ

( )1أغبا

ىعّل اي طهٌ .11/1

( )2أغبا

ىعّل اي طهٌ .11/1

( )3ايسض اىبي ْض .207/1
( )4غْضٗ ايب طٗ .115

نـا ــسو ايـي

( )4

ـــال  :اـــاٌ اييـــاؽ

قـ  ٙاا ق ٔـُ ّهيـُ ّغـ ه
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اىبسٓيــ٘ ق ـ  ٙضأؽ ناىٔــ٘ قؿــط ؾــَطاو مــً مَــااطِ ّاــاٌ بشا ق ـ  ٙض ـ
ضأغُ بفب ايػنآ ٛي ط ما ٓ١مط لُ

يػدكَا ب اينعب٘) (. )1

اشبــامؼ  :مــا ّضز قــً بلــً قبــاؽ ــال  :خــطج ىذــط مــً أقــدا
ضغـــْل اا قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ًب غـــذط ّشيـــر بـ ـ ذبْٓـ ـ
اي ب ــ٘ بفب اينعبــ٘ اقــالَه ايهٯــبا

دهــ طا ايكٯــ ٗ٣كدــطّا اي ب ــ٘

ّقــ ّْا نـــيَه مـــً قـ ـ ّ ٙبفب اىبؿـــطل ّمـــيَه مـــً قـ ـ ّ ٙبفب اىبغـــط .
نــا شٍ ـ

ايهٯــبا

اغــكباٌ ــه بىٯَــه مل ٓكــٔبْاّ .نــا ــسمْا غــ يْا

ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه قــً شيــر يعيــت ٍــصِ آ٦ــ٘
لصير ) (.)2
ايػــازؽ ّ :ضز لا٨غــياز قــً قبــس اا لــً قــامط لــً ضلٔعــ٘ قــً ألٔــُ
ــال  :ايــا مــ ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب ئ ــ٘ غــْزاٛ
م نــ٘ يعييــا ميـــع ٢ريعــ ايطٲاــ ٓ خــص ٫ا٤هريــاضٔ ٪عنــ مػـــريسا
ٓكــ ٕ ٔــُ .نــا أٌ] أقــبديا بشا عبــً ــس قــ ٔيا ق ــ ٙــ اي ب ــ٘.
يــآ :ــا ضغــْل اا ي ــس قــ ٔيا ئ كيــا ٍــصِ يغــ اي ب ــ٘؟ ــ ىعل اا
عــافب٪ّ { :يٰ ــُٰ اينن٪ؿ٬ــطل٪ّ ٫اينن٪غ٬ــط ٬ًٓ ً ٫ي٪ن٪ــا ٪ْ٫يَــْا ًــ ٪هٲ ّ٪ا٬ــُ ٫اي ــُٰ بٌٲ اي ــُ٪
ّ٪اغٰ ٮ قٰٔ ٪هٮ }( )3ا.)4( ).٘ٓ٦
ايػــــال  :ىعيــــت آ٦ــــ٘ ( ىعيــــت ًب قــــ ٗ٣اىبػــــا ط ٓكــ ـ ّٕ هٔ نــــا
ْاٯَت لُ ضاه كُ الْقاو
ّاــاٌ ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٓ٫ك ـ ّٕ ق ــ ٙضاه كــُ
اأٜاو مً منّ٘ بفب اىبسٓي٘.)5( ).
اي امً  :ىعيت ًب ذبْٓ اي ب ٘ ىبا هْٯيت بفب اينعب٘ .
( )1ايسض اىبي ْض .207/1
( )2اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.220/1

( )3غْضٗ ايب طٗ .115
( )4ذػ بلً ا

.392/1

( )5اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.220/1
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ايكاغـــ ّ :ضز قــــً قالــــا ّ ٛكــــازٗ أٌ آ٦ــــ٘ ( ىعيــــت ًب اييرياؾــــٕ
ّشير بىٯُ ْ ّٕ
ـ  ٙاا ٜٔـ ايــي ٯ ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــال  :بٌٯ أخــااه
ضغــْل اا ق ـ  ٙاا

اييرياؾــٕ ـس مــاا ك ـ ّ ْا ق ٔــُ .ــال أقــدا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه أــو ى٫كــ ّٕ ق ــ ٙض اــ مــاا ٍّــْ ٓ٫كــ ٕ بفب ــ
ب كيا.
ّاـــاٌ اييرياؾـــٕ ٓ٫كـ ـ ّٕ بفب لٔـــت اىب ـــسؽ هكٯـــ ٙمـــاا .ـ ـ ىعل اا
عافب ٍصِ ا.)1( ).٘ٓ٦
ايعاؾـــط  :قـــً صباٍـــس ّاسبػـــً ىبـــا ىعيـــت ( { ًّ ٪ـــال ٪ض٪لٳناــه ٬از٬ق٫ـــْىٰٙ
أًغ٬ك٪ريٰ  ٬يًناه }٬ايْا أًٓ ىسقِْ؟
يعيـــت { ّ٪يٰ ـ ـُٰ اينن٪ؿ٬ـــطل٪ّ ٫اين ٪نغ٬ـــط  }٫م نـ ـاو ّخ ـ ـاو { ً ًٓ٬ي٪ن٪ـــا ٪ْ٫يَـــْا}
ذبْيّْا ّاٍْنه { ً ٪هٲ} ٍياي {ّ٪ا ٫ُ٬اي ُٰ})(.)2
ٍّ ـ مبنــً اي ــْل أٌ ٓنــٌْ أا ــط مــً غــب

ييــعّل آ٦ــ٘ ازبــْا

ىعـــه مـ ـ بذبـــاز اىبنـــاٌ ّايعمـــاٌ أّ غـــب أهـــسٍنا بفب هــــب ّ ـــْ
اي اىٕ كيعل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ّٓع ـــه اا قـــع ّاـــ لْ ـــْ اسبـــْازن بـــ هـــسّ َا ّ ذهـــ
ّاع ــَا أغــبالاو ييــعّل هٓــاا اي ــطهٌ يكنــٌْ مــً ايؿــْاٍس اسبػــٔ٘ ايــا
ػـــاقس ًب بٔـــت مهـــامـب هٓـــاا اي ـــطهٌ ًب ايْاـــْز ايـــصٍ

ّذبـــْل

زٌّ ايغذ ٘ ّاييػٔاٌ .
ٍّــْ مــً ا٨قريــاظ ايغ ـ ٖ يٓ٧ــ٘ اي طهىٔــ٘ ل ـ ٌ ٓنــٌْ ٍــصا ا٨قريــاظ
غــال او ًب مْنــْقُ يٓ٧ــ٘ ّمك ـ خطاو قيَــا

ــ ٣ؽبــكل بقريــاظ آ٦ــ٘ قبــا

ٓسؾــح قيَــا لــ ٓؿــن مــا ٓكع ــ لَــا مــً أغــبا
ا ٘ٓ٦ي دنه ايػناّٖ ّايْ ا. ٜ
( )1اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.220/1

( )2اينؿو ّايبٔاٌ ي ع

.220/1

اييــعّل ّمْا ــ٘
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ّ ــس مـطٯ ق ــ ٙىــعّل اي ــطهٌ أا ــط مــً أيــو ّأضلعناٜــ٘ غــي٘ ّأغــبا
ىــعّل آ٦ــاا مْا ــ ي ْا ــ ّغــيدٔ٘ اتكنعــاا
اييـــعّل لــ هْال ايـــي

ؾـــالط مـــً أغـــبا

ــاٌ ــت ٓ :كع ــ

ضبنـــس قــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغــ ه ّضباضلــ٘ ايــصًٓ اذــطّا يــُ ّبغــكَعاَٜه لايكيعٓــ
كنـــطض شاا ا٤غـــبا

ّايْ ـــاً ٜب أظميـــ٘ ٢ه ـــ٘

ّازبــْا

ــس

ـــال عـــافب ٖتُتا ا ْل

ْتََٜلٖتٓاْٙلظٍِل َسُىٔالَّٖٗ ِلراسْىَ ٌلحَتَََ ] (.)1
اييــعّل قــً ايكــالعـب أٖ أىَــا

ّّضزا نياٜذــ٘ مــً أخبــاض أغــبا

ااىبطغ ـ ٘ ّي س٢يــ٘ ق ــ ٙمــا َٔــا مــً ايػــع٘ ّا٤ضاــح ا٤ظَــط أىَــه
أخــصّا أا طٍــا قــً ايكــدال٘ ّأٓــاو اييبــْٗ ّاىبػ ـ ي٘ قــغطّٓ٘  ٌ٤اىبــساض
ق  ٙمٜ٣ن٘ ا٤غبا

اىبصاْضٗ ي ٘ٓ٧اي طهىٔ٘ .
اييــعّل ايكد ٔ ـ ّايك بــت ــس ــطز كــ٘

ّ ــعو أ ــطاز ق ــه أغــبا

ّاهــسٗ غــبب وا ييــعّل أا ــط مــً هٓــ٘ أّ ــصاط قــسٗ أغــبا
ّمبنً ػٔه أغبا

اييعّل بفب أ ػاو :

اّ٤ل  :ما دب  ٙمً ا٤غبا
اي اىٕ  :ا٤غبا

أٓاو اييبْٗ .

ايا شاطٍا أٍ ايبٔت ّايكدال٘ .

اي ايد  :ما ّضز قً ايكالعـب مً أغبا
ايطال  :مْنْقٔ٘ غيس ضّآ٘ غب
اشبامؼ  :مْا ٘ أغبا

ىعّل آ٦اا .

اييعّل ّّ ا ٘ ضاايُ .

اييعّل ىبهامـب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .

ّ ٢ربــــكل مػــــا ٜق ــــه أغــــبا
ّ كــاه

ٓ٦ــ٘ ّاهــسٗ

ىـــعّل آ٦ـــ٘ اي طهىٔــ ٘ لــ

اييــــعّل لايْ ــــا ٜايــــا ػــــب
عنـــؼ هـــال اتكنعـــاا ّغـــيدٔ٘

ايك ــــْ ٚأّاٌ ىــــعّل هٓــــاا اي ــــط هٌ انــــا نؿــــو قــــً ا٤مــــااً
ّاىبْان

ّمياظل ىعّل هٓاا اي طهٌ .

ّمـ ـ ب ـــازٗ ق ـــه أغـــبا

اييـــعّل قـــً مأٍـــ٘ ايْ ـــا ٜأّاٌ ىـــعّل

هٓــاا اي ــطهٌ ــاٌ مــً بقريــاظ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ذب ـ مكــسال شاا ايْ ــاٜ
( )1غْضٗ ا٤هعا

.21
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ًب اــ ظمـــاٌ ّبفب ٓـــْو ا ي ٔامـــ٘ ّشاا آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ػـــاقس ًب َـــه
اييعّل ّايكسلط ًب معاىُٔ .

غب

ّبنبـــا ق نـــا ٛا٨غـــ٣و لـ ـ ٌ اىبـــساض ق ـــ ٙقنـــْو اي ذـ ـ ّيـــٔؼ
خكْم غب

اييعّل .

انزابههغ ػشههز  :ق ــه اىبياغــب٘ ٍّ :ــْ ق ــه اسٓــس ٓكيــاّل نــطاض شاا

اي ذـ ـ اي طهىـــٕ ًب هٓـــاا مكعـــسزٗ مـــً اي ـــطهٌ ّايكـ ـ ٘ ّاىبياغـــب٘ لــــب
اعٜٔكــُ مــً آ٦ــ٘ ضب ـ ايبدــد ّمْنــعُ ًب آ٦ــاا اي طهىٔــ٘ ا٤خــطٚ
ٍّــْ ق ــه ؿــطٓو كري ــٔ ٙــُ شخــاٜط مــً زضض اي ــطهٌ ّمــً بقريــاظ
اي ـــطهٌ ايـــصا ٕ ّايغـ ـ ٖ أٌ ٍـــصِ ايْاـــِْ ا ٨ـ ـ

قؿـــط مـــً مكـــازٓ

ْيُ عافب هَذتَّلرٌَََُٜلََََِّٖٗالوَهُ ًيلوََٚىْلِوت لُِٖٗٛتُِنَ] (. )1

ذــٕ ا ـ ّاــُ مــً ٍــصِ ايْاــِْ ايــا كع ـ لكذػ ـ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘
ايــْظ لٔاىٔــ٘ ّضهبــ٘ ي نػ ـ نـب ّاييــاؽ ّزقــْٗ مكريــسزٗ ي يــاؽ بفب
ٓــْو اي ٔامــ٘ ٨غــكيبا اىبػــاّ ٜا٤هنــاو غــْا ٛمــً غــٔال آ٦ــاا أّ
مـــً بقريـــاظ آ٦ـــ٘ ايـــصا ٕ ّايغـ ـ ٖ أّ آ٦ـــ٘ غـــ٣ح أّ مذَـــْو آ٦ـــ٘
ّ

ٍا مً ا يْاِْ اىبك سم٘ ّميَا ق ه اىبياغب٘ .
ّ ٢ؽبــكل ق ــه اىبياغــب٘ ًب أٖ هٓــ٘ طهىٔــ٘ قببدــد ّاهــس مػــك

نـ يذـ ّاـ نب ــ٘ مــً آ٦ــ٘ يــُ ق ــه مياغــب٘ خــام لــُ ّبشا نــطض
شاا اي ذــ ًب هٓــكـب ــطهىٔكـب َــ ٓنــٌْ ق ــه اىبياغــب٘ منــطضاو أٓهــاو
ازبْا

.٢

ّ ـــس شاـــط ٍـــصا ايع ـــه مـــً ذػـ ـ ىا ًب أنيطّهـــ٘ خاقـــ٘ قـــً ٍـــصا
ايكذػ (. )2
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .138
( )2أى ط ايؿٔذ ق ٕ ازب ٔداّٖ  /أهػً ذػ ي طهٌ معامل ا٨مباٌ ًب ذػ اي طهٌ
ي٩ماو اىبذػط ّايذ ُٔ ا

ّايعامل اىبكبدـط بمـاو اىبـكن نـب أغـكاش ايكذػـ ّايذ ـُ

ّا٤قْ ل ّا٤خ٣ل ايؿٔذ قا

ايالا. ٕٜ
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اخلههه يض ػشهههز  :شاـــط ـــْاىـب مكعـــسزٗ مػـــكيبال٘ مـــً شاا آ٦ـــ٘
اي طهىٔــ٘ ٍّــْ ق ــه مػــكدسن ٓــبـب شخــاٜط ااميــ٘ ًب يآــا آ٦ــ٘ دبع ــَا
بماماو ي نػ نـب ّٓ ري بئَا ايياؽ ًب ا ظماٌ .
ّاـــاٛا ًب ٍـــصا ايكذػـ ـ بفب ا ٌ٦مٝـــاا اي ـــْاىـب ٍّـــٕ غـــٔؼ
ىبكـــازٓ مكن ـــطٗ ّزقـــْٗ ي ع نـــاً ٛب ٍـــصا ايعمـــاٌ ّا٤ظميـــ٘ اي٣ه ـــ٘
يبٔــاٌ اي٣مكيــإٍ مــً اي ْاقــس ّاي ــْاىـب اىبػــك طأٗ مــً هٓــاا اي ــطهٌ مــً
اَاا :
اّ٤فب  :ميالْل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اي اىٔ٘  :ايك ٘ لـب ا ناا ّنب ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
اي اي ٘  :ى ه شاا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ .
ايطالعــ٘  :ايكــ ٘ لـــب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّآ٦ــاا اتــاّضٗ

نــ ٣و اــاٛ

ازبـــع ٛايعؿـــطٌّ لعـــس اىباٜـــ٘ لايكـ ـ ٘ لــــب آ٦ـــ٘ ( )152مـــً هل قنـــطاٌ
لا ٘ٓ٦ايا ب َا ّ هنً اي ْاىـب ايكائ٘ :
اّ٤ل ْٓ :و هيـب ْٓو ضق

ي نذاض .

اي ـــاىٕ  :ـــاىٌْ بؾـــساي ازبـــً ًب اي كـــال ٓبعـــد ايطقـ ـ

ًب ـــْ

ايصًٓ اذطّا.
اي ايد  :اىٌْ ايطٓ٠ا غ٣ح ّلٔاٌ .
ايطال  :اىٌْ اىب٣ظم٘ لـب ايْقس اّ ٕ ٨مكسا ُ .
اشبامؼ  :اىٌْ بغك طا ٛايسضّؽ مً ٍريطٗ اسببؿ٘ .
ّم ـ أٌ ازبــع ٛاي ــاىٕ ّايعؿــطًٓ لعــس اىباٜــ٘ اــاً ٛب ايك ـ ٘ لـــب ؾــالط
مً ا )153( ٘ٓ٦لؿالط مً ا )151( ٘ٓ٦س ّضز ُٔ ا مً :
اّ٤ل  :اىٌْ ا٨قرياظ ًب ّ ت ّظماٌ اييبْٗ اشباكب٘ .
اي اىٕ  :اىٌْ ق ه ايك سٓط .
اي ايد  :اىٌْ اي طهٌ لطظر زٌّ اي كال .
ايطال  :اىٌْ ط

ا ٤ط ق  ٙبي ا ٛايطق

.
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ّاـــا ٛازبـــع ٛاشبـــامؼ ّايعؿـــطٌّ ًب ايكـ ـ ٘ لــــب ؾـــالط مـــً آ٦ـــ٘
( ) 154مـــً هل قنـــطاٌ لؿـــالط مـــً آ٦ـ ـ٘ ( ) 153مـــً شاا ايػـــْضٗ ـــس
ّضز ُٔ :
اّ٤ل  :اىٌْ ايعالو لـب آ٦اا .
اي ــاىٕ  :ــاىٌْ ازبنــ لـــب (بش كــعسٌّ ) ّ ــه أىــعل ق ــٔنه مــً
لعس ايغه أمي٘ ).
اي ايـــد  :ـــاىٌْ ازبنـ ـ لــــب (ّ ٢ـــٌّْ ق ـــ ٙأهـــس ) ( ـــه أىـــعل
ق ٔنه).
ايطال ـ  :ــاىٌْ ازبن ـ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه ًب أخــطااه ـه أىــعل
ق ٔنه).
اشبــــامؼ  :ــــاىٌْ ازبنــــ لـب( ــــالنه نــــاو لغــــه) ( ــــه أىــــعل
ق ٔنه).
ايػــازؽ  :ــاىٌْ ازبن ـ لـب( ــه أىــعل ق ــٔنه) (ينــٔ ٣ذبعىــْا ق ــٙ
ما ا نه).
ايػــال  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) (ٓ ْيــٌْ يــْ اــاٌ
ييا مً ا٤مط).
اي ــامً  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) (ٓ ْيــٌْ مــا ك يــا
ٍا ٍيا).
ايكاغــ  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) ( ــ يــْ ايـــكه ًب
لْٔ نه).
ايعاؾــــط  :ــــاىٌْ ازبنــ ـ لـب(ّايطغــــْل ٓــــسقْاه ّئبك ــــٕ مــــا ًب
قسّضاه).
اسبــازٖ قؿــط  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) (ّيــٔندل
اا ما ًب ْلنه).
اي ـــاىٕ قؿـــط  :ـــاىٌْ ازبنــ لـب( ّايطغـــْل ٓـــسقْاه) (ّاا ق ـــٔه
لصاا ايكسّض)
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اي ايــد قؿــط  :ــاىٌْ ازبن ـ لـــب ( ــه أىــعل ق ــٔنه) (ينــٔ ٣ذبعىــْا
ق  ٙما أقالنه).
ايطال ـ قؿــط  :ــاىٌْ ازبن ـ لـــب ( ــه أىــعل ق ــٔنه) (ّاا خــب قبــا
عن ٌْ).
اشبــامؼ قؿــط  :ــاىٌْ ازبن ـ لـــب ( ــه أىــعل ق ــٔنه مــً لعــس ايغــه
أمي٘ ىعاغاو ٓغ ؿ ٙنياٜذ٘ مينه بش كعسٌّ).
ايػــازؽ قؿــط  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) ( ــه أىــعل
ق ٔنه).
ايػــال قؿــط  :ــاىٌْ ازبنــ لـب(ّايطغــْل ٓــسقْاه) (ّنياٜذــ٘ ــس
أٍنكَه أىذػَه).
اي ــامً قؿــط  :ــاىٌْ ازبن ـ لـــب (ّايطغــْل زقــْاه) (ّنياٜذــ٘ ــس
أٍنكَه أىذػَه).
ايكاغـــ قؿـــط  :ـــاىٌْ ازبنـــ لـب(ّايطغـــْل ٓـــسقْاه) (ّنياٜذـــ٘
ٓ ْيٌْ ٍ ييا مً ا٤مط) .
ايعؿـــطٌّ  :ـــاىٌْ ازبنـ ـ لـب(ّايطغـــْل ٓـــسقْاه) ( ـ ـ أٌ ا٤مـــط
ا ُ ا).
اسبــــازٖ ّايعؿــــطٌّ  :ــــاىٌْ ازبنــــ لـب(ّايطغــــْل ٓــــسقْاه)
(ؽبذٌْ ًب أىذػَه ما ٓ ٢بسٌّ ير) .
اي ــاىٕ ّايعؿــطٌّ  :ازبنــ لـب( ــالنه اا) ( ــه أىــعل اا ق ــٔنه
مً لعس ايغه أمي٘ ىعاغاو).
اي ايـــد ّايعؿـــطٌّ  :ازبنـ ـ لـب( ـــالنه اا نـ ـاو لغـــه ـــه أىـــعل
ق ٔنه أمي٘ ىعاغاو).
ايطالـ ـ ّايعؿـــطٌّ  :ازبنـ ـ لـب( ـــالنه اا نـ ـاو لغـــه) (ّنياٜذـــ٘
س أٍنكَه أىذػَه).
اشبــــامؼ ّايعؿــــطٌّ  :ازبنــــ لـب( ــــالنه نــــاو لغه)(ّنياٜذــــ٘
ٓ يٌْ لاا

اسب ).
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اشبامػـــ٘  :ا٨ذبـــاز اىبْنـــْقٕ لــــب آ٦ـــ٘ ضبـــ ايبدـــد ّآ٦ـــاا
ا٤خطً ٚب شاا ايػْضٗ اي طهىٔ٘ .
ايػازغــ٘  :ايكؿــالُ ًب اسبنــه لـــب آ٦ــ٘ ضب ـ ايبدــد ّهٓــاا اي ــطهٌ
ا٤خط. ٚ
ايػـــالع٘  :اي ــــْاىـب اىبػـــك طأٗ مــــً قـــ ٘ آ٦ـــ٘ اي طهىٔــــ٘ لآ٦ــــاا
ا٤خــطّ ٚمــً بقريــاظ اي ــطهٌ قــ سو عــٔـب هــس مــً نيــط

اين ــطٗ ًب

ٍــــصِ اي ــــْاىـب خاقــــ٘ مــــ مؿــــطّ ايكذػــــ ايــــصٖ ؿــــسي لــــُ
ايكدككــــاا ًب ايع ــــْو اىبدك ذــــ٘ ٍّــــْ ايــــصٖ شاطىــــاِ ق ــــ ٙعبــــْ
ايكذكٔ (.)1

انظ ه دص ػشههز  :ايبدــْن ايبٔ ٣ــ٘ ايــا ٍــٕ اــع ٛمــً ذػ ـ آ٦ــ٘

اي طهىٔ٘ ّمً ايؿْاٍس ق  ٙبقرياظٍا ًب ايبّ ٘ ٣ايذكاه٘ .
ّ ذــكح ٍــصِ ايبدــْن ايبــا

أمــاو ايع نــا ٛي كْغــع٘ ّا٨اكَــاز ًب

اينؿــو قــً ايــْظ ل ٣ــ٘ اي ــطهٌ ّ غــٔؼ نــطّ

اسٓــسٗ ًب ق ــه

ايب ٘ ٣مػك طأٗ مً اي طهٌ ّ ُٔ ّاِْ :
اّ٤ل  :هاا٘ ق ه ايب ٘ ٣ي طهٌ ّهٓا ُ .
اي اىٕ  :هاا٘ ق ه ايكذػ ي ْاقس ّمذأٍه ّق ْو ايب. ٘ ٣
اي ايد  :قسو هاا٘ اي طهٌ يع ْو ايبّ ٘ ٣اصا ايعنؼ .
ّايكـــدٔح ٍـــْ اّ٤ل ع ـــه ايب ٣ـــ٘ ؼبكـــاج اي ـــطهٌ ّق ْمـــُ ّ٢
ذبكــاج ق ــْو اي ــطهٌ ْاقــس ّ يــٌْ ّق ــْو ايب ٣ــ٘ ــاٌ ــت ٓػــكسل
ق ـــ ٙبقريـــاظ اي ـــطهٌ لايب ٣ـــ٘ ازبـــْا
بقريـــاظِ لـــصاا ل ٣كـــُ ّمسٍْـــا
ايبا

ىعـــه بلبـــا ٓػـــكسل ق ـــٙ

نـــً خكـــاٜل اي ـــطهٌ ًب ٍـــصا

أمْض :
اّ٤ل  :لٔاٌ يٌْ ايبً ٘ ٣ب اي غ٘ ايعطلٔ٘ .

( )1أى ط ازبع ٛايعؿطًٓ لعس اىبا ٜ٘اىٌْ ايكذػ ازبام
.27

صِ ايكدككاا م .27-13
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اي اىٕ  :بٔت اىٌْ ٍّْ أٌ ايب ٘ ٣ق ه مػك

لصا ُ .

اي ايـــد  :هذـ ـ ّ عاٍـــس اي ـــطهٌ ي غـــ٘ ايعطلٔـــ٘ ًب شا َـــا ّ ْاقـــسٍا
ّل ٣كَـــا

ـــال عـــافب

اٞاااَلرتَََٖ ٞاااَ ُلاامْاٞاااَللَمَراًُّاااَلٖتعَٗلٓاا اْٙلَتعُِْٗااااىَٜل] (ّ )1يـــْ٢

ىــعّل اي ــطهٌ ّ ــ ّٗ٣اىبػ ـ نـب يــُ ًب ايكــ ٗ٣ائْمٔــ٘ ىبــا هذ ــت ل ٣ــ٘
اي غ٘ ايعطلٔ٘ .

ق َىٌ يىضىػٍت خالفت اإلَظ ٌ يف انُهً ػٍ انزب
اسبنـــس ا ايـــصٖ اعـ ـ هااـــ٘ ايعبـــاز يـــُ ّهـــسِ ّ ٓ ٢ـــسض ق ـــٙ
هـــاَٜا بٍ ٢ـــْ غـــبداىُ ّمـــً أغـــطاض خ ٣ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض

اٌ

هااـــاا أٖ بىػـــاٌ مـــً اي٣مكيـــإٍ ًب ا ط َـــا ّقـــسزٍا ّمْنـــْقَا
ّّضز ًب ايكيعٓ ـ

يــا ٛمــً قيــس اا ق ــ ٙىذػــُ ّمــا ٓيذــطز لــُ مــً معــاىٕ

ايطلْلٔــ٘ َعْٗتاُٙلَّٖت امَلوَرتَْيتااً]

( )2

يكنــٌْ معــاىٕ مــا ٍــْ أخذــ ٙمــً ايػــط

ميُ مكازٓ ا ٗ ًب مْنْقَا ّأ طازٍا ميَا :
اّ٤ل  :ىْآا ا٨ىػاٌ مال او .
اي ـــاىٕ  :اييْآـــا ايـــا الـــطأ ق ـــ ٙايـــصًٍ يبـــا مل دبكنـــ أغـــبالَا
ّم سما َا حبٔد  ً ٓ ٢ايياؽ أىَا نيطأا ق  ٙلايُ .

( )1غْضٗ ْٓغو .2
( )2غْضٗ نيُ .7
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اي ايــد  :اٍّ٤ــاو ّاىب اقــس ايــا بــسّ ي٩ىػــاٌ ّيــْ بني ـ ق َٔــا
ايياؽ ي ايْا أىُ صبيٌْ ىبيا ا َا ي ع

ّايْا

.

ايطالــ  :بغكدهــاض ا٨ىػــاٌ ًب شٍيــُ أ عايــُ ًب ايــعمً اىبانــٕ يبــا
ٓصاطِ ّما ػبكَس ًب بغكدهاضِ .
اشبامؼ  :ا ّه لايك٣ح ّايك ّْ ٚاىبػاضق٘ ًب اشب اا .
ايػازؽ  :نيطّ ع اشبٔاى٘ ّايغ ّايهطض ق  ٙايصًٍ .

ايػــال  :اىبــطاز مــً ْيــُ عــافب وَرتَْيتااً]أٖ أٌ اا قــع ّاــ

ٓع ه م ا غْ

ؽبذُٔ ا٨ىػاٌ ًب طاضٗ ىذػُ مً ا نْو ّاييْآا .

اي ـــامً ّ :مـــً معـــاىٕ وَرتَْيتاااً ] مـــا مبكيـــ قيـــُ ا٨ىػـــاٌ مـــً

ا٤شّ ٚايهـــــطض لػـــــب

ايعاـــــط ّاييَـــــٕ ًب اي ـــــطهٌ انـــــا ًب هٓـــــ٘

اي كام .
ّمـــً ا٨قريـــاظ أىَـــا اـــاٛا لكـــٔغ٘ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ

ـــال عـــافب

َََرتَهَااَلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّلل ْاتِ الَللَٗت آُْاْٙلَّٖظ اََُُ٘لْتَٛااَلْاتِ الَللَٗتااًلَّٖ اذََِٝل ِٚاْٝلات ابِْٗٓاْٙل
ٖتعَٗٓا اْٙلَتتُاااىَٜل]

( )1

نــً ايػــط أٌ َٓــه ا٨ىػــاٌ لاي ك ـ

اي كـــام ًب ايْاـــْز ايـــصٍ
ايــسماٛ

ٔكـــط

ٔػكدهــط هنــه

ايي ـــط قـــً اي كـــ ّغـــذر

كنــٌْ ظبا ــُ ّظبــاٗ ايــصٖ أضاز ك ــُ مــً مكــازٓ

وَرتَْيتاااااً ] نـــــً أغـــــطاض خ ٣ـــــ٘ ا٨ىػـــــاٌ ًب ا٤ض

اىبػ نـب ّ

ْيــُ عــافب
باكيـــــا

ٍه غذر ايسما ٛي ػ٣م٘ مً اي كام .

ّئنــــٌْ مــــً مكــــازٓ بهكريــــاج اا قــــع ّاــ ـ ق ــــ ٙاىبٜ٣نــــ٘

اِّٞاااٍلرتلْٗتا اُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل]

( )2

قيـــسما بهكريـــْا ق ـــ ٙاعـ ـ ا٨ىػـــاٌ

ظٍِلَّألت ْعالََُِٗيت ]( )1م أىُ َُيتِ ُلظُِهََلو َتْيُِّلَّٖ ََٚءَ](.)2
( )1غْضٗ ايب طٗ .183
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
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أٌ اا قــع ّاــ ٓكذهــ لــ ىعال هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ كــ يو مــً لهــ
ا ناا يكدْل زٌّ ايذػاز ّزٌّ مً اي ك لغ ٍه صبكنعـب .
اي ــامً  :مــً معــاىٕ وَرتَْيتااً ] اىبيــا

ايع ٔنــ٘ ايــا سؾــح قــً

طي اىبػ نـب ي طلا ّيالاق٘ ايصًٓ اذطّا .
ايكاغـ  :ي ــس أخــا اي ــطهٌ قــً أٍــْال بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ّمــا أخذــٙ
ميَا قً ا٨ىػاٌ أق ه .
ذٕ ا ٘ٓ٦هص

سٓط ٓع ه ايػط ّما ٍْ أخذ ٙمً ايػط .

ي ــس خ ـ اا قــع ّا ـ ا٨ىػــاٌ ّضظ ــُ ايع ـ ي كنٔٔــع لـــب ا٤ؾــٔاٛ
ــه ــ ٕ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ق ــ٣و بنــا ٔاو ي نػــ ه ــ مطِ ّ يَــاِ يكــبـب يــُ
اييعه ايع ٔن٘ مً اَاا :
اّ٤فب  :ىعّل اي طهٌ مً قيس اا قع ّا .
اي اىٔــ٘  :صبــٕ ا٤مــط ًب آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ لعنــ ايكــاسباا ّمــا ٍــْ
خ ضبا .
اي اي ــ٘  :هــنً آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ اييَــٕ قــً ايػــّْ ٛايذدؿــاّ ٛمــً
خكاٜل ايع

ا٨ىػاىٕ أىُ ٓسضي اي بح ايصا ٕ ي نعكٔ٘ .

ايطالعـــ٘  :ىعنـــ٘ ا٨مك ـــال يّ٥امـــط ّاييـــْإٍ ايـــا أىع ـــا اا قـــع
ّاـ ًب اي ــطهٌ

ــٓ ٣ع ــه ايغبالــ٘ ايــا كبــ ٥ىذــؼ اىبػـ ه قيــس ا٨مك ــال

ّاي ــْا

ايع ــٔه ًب ا٨مك ــال  ٖ٤ــطز مــً اّ٤امــط ّاييــْإٍ

ّاىبيــا

ب ٢اا قـــع ّاـــ

ّميَـــا ا٨مكيـــا قـــً ايطلـــا ئنـــٌْ مـــً معـــاىٕ

خ ٣ــــ ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب ا٤ض
ايكــا

ّباكيــا

ب كبــــاؽ اييــــاؽ مــــً اىبػــــ نـب ايعنــــ

مــا ٔــُ ايهــطض ًب ايــسىٔا ّا٦خــطٗ ّ ٢ؽبــكل ٍــصا

ا ٨كبــاؽ ل ٓــاو ايبع ــ٘ اييبْٓــ٘ اىبباضاــ٘ ل ـ ٍــْ مكك ـ مــً أٓــاو ألٔيــا هزو
بفب ْٓو اي ٔام٘ ٓط ٚايصًٓ اذطّا ما ٓذع ُ اىب١ميٌْ ّما ػبكيبْىُ .
( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
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ئنٌْ ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :قـــ٣ح اىبـــ١ميـب هريـــ٘ ق ـــ ٙايـــصًٓ اذـــطّا
خالـــا

ي ـــي

ـــال عـــافب ًب

ضبنــــس قـــ  ٙاا ق ٔــــُ ّهيـــُ ّغـــ ه وَااااإلِٖٗاااذََِٝل تل

َُؤَُِْٚىَٜلَّلَْٗٛاىَّللَٗتًلَٓٚتَٞتتِٓاْٙل اَٞللََِٗٚاى.)1(]َٜ
ايياؽ لذع ايكاسباا .

اي اىٕ  :ط ٔ

اي ايد  :لعد اييذطٗ مً ايػٔٝاا ّاىبعاقٕ .
ايطالــ  :لٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــً أٌ اىبــ١ميـب ٓػــعٌْ بفب آــ٘ هبٔــسٗ
ّٓطاٌْ اي ْا

مً قيس اا قع ّا .

ّبلكــــسأا مسضغــــ٘ ا ٨كبــــاؽ ٍــــصِ مــــً هـــــب هاــ ـ هزو ّهــــْاٛ

ــال عــافب وَ تلَتُمَرَااَل

ايؿــريطٗ ايــا ىَاٍــا اا قــع ّاـ قــً ايــسىْ ميَــا
هَذِ ِلَّٖشَََمَ َلظتتتٓاىٞتَلِْٝٚلَّٖوَِِٖٛنَ] (.)2
يكـــكع أأـــال شضٓكَنـــا ّ كرييـ ـ

اييـــْإٍ كنـــٌْ ا٤ض

ــه ّنيطٓ ـاو بفب ايــ٘ اشب ــس ٍّــْ مــً مكــازٓ

ايـــ٘

ْيــُ عــافب وَسَااَ الُىَّل

اٖتًل َٚيِمَ ٍلِْٝٚل َرٓاْٙلوََََُ ٍللَمْػاهََلَّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلُِٖٗٛتُِنَ] (.)3
ّٓنــٌْ مــً قنْمــاا شاــط ا٤ض
اييــــاؽ ق ــــ ٙا٤ض

اْقــا ّ ٛــطز مــً ازبيــ٘ أٌ هٔــاٗ

ًب اسبٔــــاٗ ايــــسىٔا اــــع ٛمــــً ازبيــــ٘ بشا ٔــــسّا

لــاّ٤امط ّاييــْإٍ مــً قيــس اا

ظ َــه اا قــع ّا ـ اشب ـ ايــْ

ّػبع ـــَه ًب غـــعازٗ م ـــب ـب ق ـــ ٙايذـــطاٜا ّايالاقـــاا ّبشا ى ـــطا
بفب أغــبا

اينــسّضٗ ّايذ ـ ؿب ًب ايــسىٔا قــا ايك ـ ضٓذ دبــسٍا مسؾــد٘ قــً

بــ٘ ايــيذؼ ايؿــَْٓ٘ ّايغهــبٔ٘ ّقيــسما أضاز الٔ ـ

( )1غْضٗ ٍْز .121
( )2غْضٗ ايب طٗ .35
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .133

ك ـ أخٔــُ ٍالٔ ـ
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بمكيـــ ا٤خـــ قـــً اىببـــازضٗ بفب ك ـــُ انـــا ّضز ًب ايكيعٓـــ

ٖتا ائِْٝل

رَتَااـجَل اٖت اٍَل َ ا َِتلِٖتتُتاٗتَِااٍلَٚااَلرٞتااَلرابََسِ اؾٍل َ ا ٌِل اٖتُْ اَّلِِّٖتاتاٗت اَّل ا ِّٞالٍلرتََااَفُلَّٖٗ ا َل
َ َلَّٖعَااَٖتِٛنَ] ( )1ئـــكع ه اييـــاؽ ايكـــا ّم ٣ـــاٗ ا٨غـــا ٗٛلا٨هػـــاٌ
ٍّ ـ

ــسل آ٦ــ٘ أقــ ِ٣ق ــ ٙا٨مكيــا قــً ايــس ا قــً ايــيذؼ ّايكــْ ٕ

مـــً اي كـ ـ

ازبـــْا

٢

اي ـــسض اىبكـــٔ ً ميَـــا ٍـــْ يـــعِ ٍالٔـ ـ قـــً

غــذر ايــسماّ ٛقــً اي كــ غــْا ٛكــ أخٔــُ أّ ــ ِ لــسئ ق ــ٘ ٍــصِ
ايكيــعِ ّا٨مكيــا ٍّــْ اشبــْ
ض

ايعــاىبـب ّض

ّاشبؿــٔ٘ مــً اا قــع ّاــ ايــصٖ ٍــْ

اي ا ــ ّاىب كــْل أٖ ايــصٖ ٓ خــص هــ اىب كــْل ّيـــْ

لعس هـب أّ ًب ا٦خطٗ .
ّمــً ق ــٔه ــسضٗ اا قــع ّا ـ أىــُ ػبع ـ اىبٜ٣نــ٘ ّا٨ىــؼ ّازبــً
ٓـــطٌّ آ٦ـــاا ّايـــااٍـب هانـــطٗ قيـــسٍه مـــً ـــ بلالـــا ٛئكع ـــْا
ّٓػ ـ نْا لايعبْزٓــ٘ ّاشبهــْ ا قــع ّا ـ

انــا ًب ْيــُ عــافب وَٖتُت ا ْل

هََٛا اجْلراا ا ِلوَهَا اَٙلراهَاااَلٖتا اىْ تلرتْٜل َرتيلرُمْهَاااََٜل َرا ا ِل]

( )2

ـــس أاـــطو اا قـــع

ّاــ ْٓغــو ق ٔــُ ايػــ٣و لطٓ٠ــ٘ اياٍــاٌ ّاسبريــ٘ ايــا عاــطِ قــً
ع ايذاهؿ٘ هال ب سالَا ميُ .
ّقيـــسما ب هكريـــت اىبٜ٣نـــ٘ ق ـــ ٙاعـ ـ ا٨ىػـــاٌ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض

بهكريـــْا ّغـــ يْا غـــ١ا٢و بىناضٓـــاو رتَتَْعَا إالظُِهَاااَلَٚا اْٝلَُيتِا ا ُلظُِهَاااَلو َتْا ايُِّل
َّٖاا ََٚءَ]

( )3

كـــس ْا بش غـــذر بلـــً هزو ايـــسو اسبـــطاو مـ ـ غـــع٘ ا٤ض

ّا ــطٗ اشب ـ اا َٔــا ّقــسو ّاــْز با ٜـ ّقؿــاٜط بلبــا ٍنــا أخــْاٌ ًب

( )1غْضٗ اىباٜسٗ .28
( )2غْضٗ ْٓغو .24
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
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ّأق بــُ مكـــسال ــْل اا قـــع ّاــ

ٍــصِ ا ٤ض

اِّٞاااٍلرتلْٗتااُٙلَٚاااَل تل

َتعْٗتُٛىّ )1( ]َٜمً ق ه اا قع ّا ًب اىب او :
اّ٤ل  :بمكيا ٍالٔ قً ك أخُٔ .
اي ـــاىٕ  :لٔـــاٌ ٍالٔـ ـ يع ـــ٘ باكيـــا

اٍِّٞلرتَََفُلَّٖٗ َل َ َلَّٖعََٖتِٛنَ](.)2

اي كـ ـ ّغـــذر ايـــسما ٛل ْيـــُ

اي ايــد  :هــال اييــسو ّا٤غــ ٙايــا أظَطٍــا الٔــ ّا ىــُ مل ٓع ــه
ل ٌ اىبْا طال مٓ١س قً ايسىٔا ّأٌ  ٢ضاع٘ ي٩ىػاٌ لعسِ .
ايطال  :ايعصا

ا٤ئه ايصٖ ٓيك ط الٔ ي ٔامُ ل ك أخُٔ .

اشبــامؼ  :بخبــاض اي ــطهٌ ّاينك ـ

ايػــنآّ٘ ايػــال ٘ قــً ك ـ

الٔ ـ

٤خُٔ ّلٔاٌ غْ ٛايعا ب٘ ايصٖ ٓيك ط الٔ .
ايػازؽ  :ىعّل اي طهٌ ل ك٘ الٔ ٍّالٔ .
ايػــال  :ب عــاظ اييــاؽ مــً ك ـ

الٔ ـ ٤خٔــُ ّاييذــطٗ ايعامــ٘ مــً

ٍصا ايذع .
اي ــامً  :لعــد اىبػــ نـب ي عنــ ل هنــاو اي كــام ّاكالــ٘ ايػــ٣م٘
ين

مً ايياؽ مً اَاا :
اّ٤فب  :بغكَرياٌ ايياؽ ىبا ع ُ الٔ .
اي اىٔ٘  :ينٔ٘ م ن٘ ق ٘ ايطهه لـب اىبػ نـب .
اي اي ٘  :باكيا

ايياؽ اي ك ىبا ٓكع بُ مً اي كام .

ايطالعـــ٘  :دب ـــٕ ـــاىٌْ ًب خ ٣ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ يـــ٥ض
بىػـــاٌ ٓ كــ
بفب ااى ـ

ٍّـــْ مـــا مـــً

ــ ِ بّ ٢قـــاهبُ اييـــسو ّاسبػـــطٗ بفب أٌ ٓغـــازض ايـــسىٔا
غــد اييــاؽ يبــً هْيــُ ق ٔــُ ّق ــ ٙغــْ ٛع ــُ ّ ــس ٓ ــْو

لعــا اسبنــاو لػــً لعــا اىبــْاز اي اىْىٔــ ٘ ايــا دبٔــع يــُ كــ اىبيــاّٜـب

( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .28
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يـــُ أّ ب كٔـــا ه ّاسبنـــه ق ـــَٔه لا٨قـــساو خ ٣ــاو ٤هنـــاو ايؿـــطٓع٘
ّمــا اــا ٛلــُ اينكــا

ّايػــي٘ ّبقــطاضاو ق ــ ٙايــبالـ ــ ٓ ٣بــد أٌ ٓــعّل

هننــُ ّ ي ال ـ أمط ــُ ّذبري ـ
عــــافب
اىبٜ٣نــــ٘

قــً بلياٜــُ ٍّــْ مــً مكــازٓ

اِّٞااااٍلرتلْٗتاا اُٙلَٚااااَل تلَتعْٗتُٛااااىَٜل]

( )1

ْي ـُ

ًب ضز اا قــــع ّاــــ ق ــــٙ

نــــً ق نــــُ عــــافب مؿــــٔٝكُ ًب قــــ٣ح أٍـــ ا٤ض

ًّب

ايعاـــط قـــً ـــْايٕ ايذـــْاهـ ّاىبعاقـــٕ ّيـــٔؼ مـــً هكـــط يْاـــِْ
ّ ـــــسٓط اـــ ـ مـــــً ْيـــــُ عـــــافب

اِّٞاااااٍلرتلْٗتااا اُٙل] (ْ ّ)2يـــــُ َٚاااااَل تل

َتعْٗتُٛى.)3(]َٜ

ادلؼهق ث انظبؼت
ٍّـــٕ كـــاٜس ؾـــعطٓ٘ مؿـــَْضٗ مـــً ايؿـــعط ازبـــاٍ ٕ ّمـــيَه مـــً
ػبع ـــَا قؿـــطٗ اىبدكـــاض أىَـــا مل دبنـــ بً ٢ب ميككـــو اي ـــطٌ اي ـــاىٕ
ا ريطٖ

او نعَا هباز ايطآّ٘ .

ّاىبع ــاا مكــال ح أزلــٕ ٓــطاز ميــُ كــاٜس طبكْقــ٘ مــً ايؿــعط
ايعطلـــٕ ازبـــاٍ ٕ

ككـــو خبكْقـــٔ٘ مـــً ا َـــ٘ اعايـــ٘ أيذاظَـــا

ّنـــــب ى نَـــــا قبـــــا غـــــاقس ًب ـــــْاضن اييـــــاؽ سبذ َـــــا ّبي اَٜـــــا
ّا٨غكؿـــَاز لَـــا ّمسٔـــت ل مســـا ٛأخـــط ٚأ ـــ ؾـــَطٗ مـــً ٍـــصِ
ايكػنٔ٘ ميَا :
( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
( )3غْضٗ ايب طٗ .30
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اّ٤ل  :ايػـــب ايالـــْال يالـــْل ٍـــصِ اي كـــاٜس ّا ـــطٗ ألٔـــاا اـ ـ
ّاهــسٗ ميَــا ٍّــْ بغــه ــ مياغــ

بلبــا ّضز يذــ ايػــب ايالــْال

خبكْم غْض اي طهٌ ٍّٕ :
اّ٤فب  :غْضٗ ايب طٗ .
اي اىٔ٘  :غْضٗ هل قنطاٌ .
اي اي ٘  :غْضٗ اييػا. ٛ
ايطالع٘  :غْضٗ اىباٜسٗ .
اشبامػ٘  :غْضٗ ا٤ىعاو .
ايػازغ٘  :غْضٗ ا٤قطا

.

ايػالع٘  :غْضٗ ايكْل٘ .
ّ ٔ غْضٗ ْٓىؼ .
ّبشا اـــاٌ اىبـــساض ًب اي كـــاٜس ق ـــ ٙايالـــْل َيـــاي مٝـــاا اي كـــاٜس
أنيْل مً اىبع اا ايػبع٘ ايا مل بت ىػب٘ لعهَا بفب أقدالَا .
اي ــاىٕ  :ايػــنْ

ّلــُ مسٯاٍــا هبــاز ايطآّــ٘ ٍ ٌ٤ــصِ اي كــاٜس

ؿــبُ اسب ٔــ٘ ايــا دبع ــَا اىبــطأٗ ًب ٓــسٍا ي عٓيــ٘ ّايكػــنٔ ًب ايؿــعط
ٍْ ػٔه ايبٔت بفب أاعا ٛقطّنٔ٘ ق ٙ
ّاي ـ طّٖ ٍــْ اسبــط

ضّٯٖ اي ا ٔ٘ .

ايــصٖ ؽبكــكه لــُ ا ـ لٔــت مــً ألٔــاا اي كــٔسٗ

ايؿــعطٓ٘

ٔ ــال كــٔسٗ مٔنٔــ٘ بشا اــاٌ هخــط هــط

ٍْ اىبٔه م

مٔنٔ٘ مع ٘ قيسٗ لً ؾساز ايعبػٕ :

مــً ا ـ لٔــت ميَــا

أقٔاي ضغه ايساض مل ٓكن ه  ...هك ٙن ه اا٤قه ا٤قريه
ه ال لعس لٔت ّاهس:
ٍ

ازض ايؿعطا ٛمً مسزو  ...أو ٍ قط ت ايساض لعس ٍْه؟

ٓا زاض قب ٘ لازبْا ٛن نٕ ّ ...قنٕ قباهاو زاض قب ٘ ّاغ نٕ
كط ايبٔت اّ٤ل ّاي ايد ّايطال . )1( ).

( )1ايعنسٗ ًب ضباغً ايؿعط ّهزالُ .56/1
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ّمٔنٔ٘ اىبكي

:

بش ال مبسح غٔو ايسّي٘ ّٓعا بُ

ّا هط باِ يبً بُ ٫ؾبهّ .. ٫مً ػنٕ ّهايٕ قيسِ ٫غ ه.)1( ٫
ّّ ــ قـــياق٘ ايؿـــعط نـــً اسبــطّ

مـــا ٓ ٢كــ ح أٌ ٓنـــٌْ ضّٓــاو

م ـ ا٤يــو قيــس ا٨نيــ٣ل ّنــن ايك ئــ٘ ّايــْاّ بشا ااىــت ي٩نيــ٣ل
ّبش ّضزا نن نب اا ٛاسبط
م

ايصٖ ب َا مهنْماو .

:

ّئت ي ياؽ ه او مً ّاٍَْه  .بـب أخَ ٣ه ُٔ بشا باكنعْا.
اي ايــد  :اىبــصٍباا ٔ :ــ أٌ ايعــط
أّ قبـــا ٛايـــصٍ
ألٕ غ ن ٙمصٍ

اكبــْا ٍــصِ اي كــاٜس لايــصٍ

ّق ٍْـــا ًب أغـــكاض اينعبـــ٘ ٔ ـــال مصٍبـــ٘ ظٍــ لـــً
نيط ٘ لً ايعبس مصٍب٘ يبٔس لً ضلٔع٘ .

ّ ٢زئــ ق ــ ٙع ٔــ ٍــصِ اي كــاٜس ًب اينعبــ٘

ــ ٣كــ اييْلــ٘

بفب ا٨خبـــاض قـــً ـــصٍٔبَا ّ ع ٔ َـــا لاينعبـــ٘ ّأغـــكاضٍا مصٍبـــ٘ ّمـــيَه
مـــً زا ـ ـ قـــً ٍـــصا ايكع ٔـ ـ ّايكـــصٍٔ

لـ ـ ٌ ايعـــط

اـــاىْا ٓعط ـــٌْ

اينكالــــ٘ ّأىَــــه ٓع ــــٌْ ّ ــــاَ ٜه ّاكالــــا َه ًب اينعبــــ٘ يؿــــط َا
ّ سغٔكَا .
ّ ٔـــ أٌ غـــب

ػـــنٔكَا لاىبع ـــاا أىَـــا ع ـــ ًب ىذـــْؽ اييـــاؽ

ّق ــْ ه ّأٓهــ وا  ٢زئــ ق ــٍ ٙــصا اىبعيــّ ٙايعيآــ٘ ايعاٜــسٗ لــصاا
اي كــاٜس ايــا ٓــطاح أىَــا مل نــً مؿــَْضٗ ؾ ـَطٗ ا ٜــ٘ كعــس ٚؾ ـَطٗ
كــاٜس ايؿــعطا ٛا٤خــط ٚأّ كــاٜس شاا أقــدا

اىبع ــاا ب ٢لعــس

ايػــي٘ اىباٜــ٘ ّاشبنػـــب ي ــَريطٗ قيــسما نبعَــا ّأظَطٍــا هبــاز ايطآّــ٘
ٍّــصا ا٨ظَــاض لااــ٘ اي ــطهٌ ّقيآــ٘ اىبػــ نـب لــُ ّل غكــُ ّل ٣كــُ
ّاىبع اا ٍٕ :
اّ٤فب  :مع ـــ٘ بمـــط ٚاي ـ ـ ٔؼ لـــً هريـــط لـــً اسبـــاضن لـــً قنـــطّ
( ّاــاٌ قنــطّ لــً هريــط م ــر ايــسٗ ٍّــْ اــس امــط ٟاي ــٔؼ) (ّٓ )1عــْز
( )1ؾطح زْٓاٌ اىبكي

.241/1
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أقــ ُ بفب ايـــٔنً ّ ٔــ ٍـــْ أؾـــَط ؾـــعطا ٛايعـــط
قغ ّمال

ّى ـــه ايؿـــعط ٍّـــْ

كٔس ُ ٍْ :

ذا ى٪برٰ مً شٰاط ٚ٪ه٪بٔ ٱ ّم٪يعل  ...لػٰ ٰ اي ّْ ٚ٪لـب ٪ايسٲخْل دْ٪م٪

( )2

ّقــً اطٓــط هٔينــ ا غــ ٝقــً أمــط ٚاي ــٔؼ لــً هريــط ــال (اربــص
اشببٔد ايؿعط ىع ـب ٓالٍ١نا أو ٓؿا.)3( )ٛ

ّاـــاٌ أا ـــط اييـــاؽ ضّآـــ٘ يؿـــعط أمـــط ٚاي ـــٔؼ ّشاـــط أخبـــاضِ
دـ ـ

ايذـــطظزل بش ضأ ٚأمـــط ٟاي ـــٔؼ مـــً ألٔـــُ اذـــْٗ ّبقطانـ ـاو

لعنــُ ؾــطهبٔ لــً اسبــاضن ّاــاٌ مػسنــعاو ًب ضٍــ ايذــطظزل لــ
ػــنً قيــسٍه ّبؾــكَط أمــط ٚاي ــٔؼ لْقــو اشبٔــ

ّاــاٌ

زاضو

ق ــ ٙزٓــً ايْ ئــ٘ ّاىبػــ ه ايــصٖ مل ٓ ــ ايؿــعط ّمل ٓعــط

ْاقــس

اي غــ٘ أ هــ ّأاــطو مــً أمــط ٟاي ــٔؼ  ٌ٤اىبػــ ه ٓكــبح ّمبــؼ ٓ ــطأ
اي طهٌ

ال عافب

اَٜلرتْمََٓٚاْٙللَِْ َلَّٖٗ ِلرتَُتَْا.)4(]ْٙ

اي اىٔ٘  :مع ـ٘ نيط ـ٘ لـً ايعبـس لـً غـذٔاٌ لـً غـعس لـً قـسىاٌ ّ ٔـ
أقـــ ُ مـــً ايبدـــطًٓ أٖ مـــً ا٨هػـــاّ ٛاي الٔـــو ّقـــاف ٓكٔنـــاو ًب
نير ّأش ٚمً أقنامُ .
ًّب اي يــا ٛق ــ ٙؾــعطِ ٔ ـ أٌ نيط ــ٘ ل ـ م ـ قــغط غــيُ مــا أزضاــُ
اي ْو ًب نيْل أقناضٍه ّمال

مع كُ ٍْ :

٣لٮ ٰلب٫طَ٬ ٪ ًٰ٘ ٬ن٪سٰ  ٪ ...اْ٫ح ابا ٕ ايْ٪ؾ٬ه ًب ظاٍط ائ٪سٰ
ني ً
يٰدْ٪يًً٘ ًأ ن

()5

اي اي ــ٘  :مع ــ٘ ظٍ ـ لــً ألــٕ غ ـ نّ ٙبمكــاظ ؾــعطِ لاسبننــ٘ ّيــُ ًب
أنيطا

مسٓي٘ ٓ ط

ّمال

( )1ايع س ايذطٓس .432/2
( )2نبَطٗ أؾعاض ايعط

.13/1

( )3همايٕ اي ايٕ .214/1
( )4غْضٗ اسبريطاا .13
()5نبَطٗ أؾعاض ايعط

.44/1

مع كُ ٍْ :
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أًمًٰ ٬أاوو أًّ ًٙ ٬زٰم٬ي ٘٪مل ٪ن ّه  . ....لٰد٬ْ٪م٪اى ٰ٘٪ايسٯض٪اج اىباك ٪ ٪ه

( )1

ايطالعــ٘  :مع ــ٘ يبٔــس لــً ضلٔ عــ٘ لــً مايــر ايعــامطٖ ٍّــْ مــً بٔ ــ٘
ٍـــْاظٌ ّمـــً أٍـــ ظبـــس أزضي ا٨غـــ٣و ّأغـــ ه ّغـــنً اينْ ـــ٘
ّمال

مع كُ ٍْ :

ق٪ذًتٰ ايسوٓ٪اض ٫م٪دََ ٪ا ًنً ٫امَ٫ا  ...لٰنيٙ٭ ً ٪لٯس٬ًْ ٪ياَا ًطا٪ام٪َ٫ا
اشبامػــ٘  :مع ــ٘ قنــطّ لــً ا ــْو لــً مايــر لــً قكــا

( )2

ّيــس ًب

ـــال ازبعٓــ طٗ ايعطلٔـــ٘ ًب لـــ٣ز ضلٔعـــ٘ ّغـــا ط بفب ايعـــطال ّايؿـــاو
ّهـــب ّ٢ز َــا أمــط ألٍْــا بمطأ ــُ

ّأمــُ ئ ــ ٙليــت مَ ــَ أخــٕ ا ٔ ـ

ٍيــس أٌ ك ــَا ّينيَــا أمــطا خازم ـاو ــا أٌ غٔبَــا قيــُ ّ ٔ ـ ( نــا
ىاو ٍكو ٍا و ٓ ْل:
اه مً ك١ٓ ٙم ّ ...غٔس

طزل

ّقسٗٱ  ٢دبَ ً ...ب لالً ليت مَ َ
ّاغــكٔ

ــالٓ :ــا ٍيــس أٓــً لــيا؟ ايــت :ك كَــا .ــال :اــّ ٣بيــُ

ضلٔعــ٘ :نــاٌ أّل مــً ه ــو لَــا اقــس ٔ

خا ــُ .ــال :أهػــ

ــساٍٛا .كعّاَــا ا ــْو لــً مايــر لــً قكــا  .نــا هب ــت لعنــطّ أ
ا ْو ايت :بىُ أ اىٕ هاٱ ًب اىبياو ال:
ٓا ير ئ  ٙمً ّيس  ٓ ...سو ب ساو ا٤غس
مً اؿهٍ ُٔ ايعسز  ...أ ْل ٔ٣و  ٢يس
ْيــسا ٣مـاو ػــنكُ قنــطاو .نــا أ ــت ق ٔــُ غــي٘ ايــت أ ــاىٕ شيــر
اً ٕ ٦ب اي ٔ أقط ُ

ؾاض بفب ايك

ّ ال:

بىٕ ظقٔه ير أو قنطّ  ...قبااس ازبس اطٓه اييريط
أؾري مً شٖ يبسٱ ٍعلط  ّ ...ام أ طاٌٍ ؾسٓس ا٤غط
ٓػْزٍه ًب وبػ٘ٱ ّقؿط) (.)3
( )1نبَطٗ أؾعاض ايعط

.32/1

( )2نبَطٗ أؾعاض ايعط

.38/1

( )3ا ٤اىٕ .196/3
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ّ ٢زئ ـ ق ــٍ ٙــصِ ا٤خبــاض ّ عــسز ــْايٕ ضٓ٠ــا ايبؿــاضٗ ٍــصِ ًب
ْو مً أٍ ازباٍ ٔ٘ ّ َٔا ىْ مبايغ٘ .
ىعــه ي ــس اعــ اا قــع ّاــ ايطٓ٠ــا لؿــاضاا ّبىــصاضاا يكنــٌْ
مْق ــ٘ ّقــاٗ ّزضغ ـاو ّ ٢ربــكل ٍــصِ ايطٓ٠ــا لــاىب١ميـب

ــس نــٌْ

م سمــ٘ ي كْلــ٘ ّا٨مبــاٌ ّايكــ٣ح ّاــ مــً ضٓ٠ــا ايبؿــاضٗ ّا٨ىــصاض
هريـــ٘ ق ـــ ٙقـــاهبَا ّ ـــس نـــٌْ هريـــ٘ ق ـــ ٙــ ِ يبـــً ٓػـــنعَا أّ
ٓال ــ ق ــ ٙمكــسا َا ايــْا عٕ ٍّــٕ مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب وََٚااَل

َعْٗتُٙلَُُُى َل َرَّل ا لهُىَ](.)1
ّ ٔـــ ( ىبـــا ههـــطا قنـــطّ لـــً ا ـــْ ٍو ايْ ـــاٗ ّ ـــس أ ـــت ق ٔـــُ
وبػـٌْ ّما ٜــ٘ غــي٘ نبـ لئــُ ــالٓ :ـا لـ

ــس ل غـت مــً ايعنــط مــا

مل ٓب غــُ أهــس مــً هلــا ٢ّ ٕٜلــس أٌ ٓيــعل لــٕ مــا ىــعل لَــه مــً اىبــْا.
ّبىــٕ ّاا مــا ق ـ ا أهــساو لؿــٕ ٛب ٢ق ـ ا قب ــُ بٌ اــاٌ ه ـاو د ـاو
ّبٌ اــاٌ لــاني٣و بــاني٣وّ .مــً غ ٪ـ

غ ٫ـ ; نذــْا قــً ايؿــكه عىــُ أغ ـ ه

ينــه ّأهػــيْا اــْا ضاه ؼبػــً يــا٠اه ّاميعــْا مــً نــٔه ايغطٓــ ;
ــط

ضاــ ٍ خــ مــً أيــو ّضز خــ مــً خ ــوّ .بشا ه٫ــس كه عــْا

ّبشا ه٪ـــ س كه ـــ ّاعّا; ـــعٌ مـــ ا٨ا ـــاض نـــٌْ اٍ٤ـــصاض ّ .أؾـــري
اي ْو ايعالْ
ّ ٢خ ـ
ٓعك ـ

لعس اينط انا أٌ أاطو اىبيآا اي ك .
ــٔنً  ٢ضّٓــ٘ يــُ قيــس ايغه ـ

ّ ٢مــً بشا قْ ـ

ّ .مــً اييــاؽ مــً ٓ ٢طاــ ٙخ ـ ِ ّ ٢ؽبــا

مل

ؾــطِ ; بنــ ِ١خ ـ

مــً زضِ ّق ْ ــُ خــ مــً لــطِ  ٢ّ .كعّاــْا ًب هــٔنه عىــُ ٓــ١زٖ
بفب بٔح ايبغا) (.)2
ّمـــاا قنـــطّ لـــً ا ـــْو ًب غـــي٘  584و بـ ـ لع ـــ٘ ايـــي
ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّمال
( )1غْضٗ اىبس ط .31
( )2ا ٤اىٕ .198/3

مع كُ :

ضبنـــس
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أً٫ٍ ً٢بٯٕ لٰك ٪د٬يٰرٰ ًاقب٪دٔيا ٫ ً٢٪ّ ...ب ٕ خ٫نْ٫ض ٪ا٤ىس٪ضٓي٪ا

( )1

ايػازغــ٘  :مع ــ٘ قــيسٗ لــً ؾــساز ايعبػــٕ ( ــال الــً اين ــ :
ـ

ؾسا ٮز اـسِ ألـْ ألٔـُ

ق ـ ٙاغـه ألٔـُ يػـ

بئـُ ّبلبـا ٍـْ قـيسٗ

لــً قنــطّ لــً ؾــساز ّ ــال ــ ِ  :ؾــساز قنــُ ّاــاٌ قــيسٗ ىؿــ ًب
هريطِ يػ

بئُ زٌّ ألُٔ.

ّبلبا ازقاِ ألِْ لعس اينا ّشير أىُ ااٌ ٤م٘ٱ غْزا ٓ ٛال ا ظلٔب٘
ّااىت ايعط

ًب ازباٍ ٔ٘ بشا ااٌ ي طا ميَه ّيسٮ مً أم٘ اغكعبسِ ّااٌ

يعيسٗ بخْٗ مً أمُ قبٔسٮ ّااٌ غب
ايعط

أ اضّا ق ْ ٙو مً ل

ازقا ٛألٕ قيسٗ بٓاِ أٌ لعا أهٔاٛ

قبؼ

قالْا ميَه

د ٍْه ا ٍْه قنا معَهّ :قيسٗ َٔه

كبعَه ايعبػـٌْٔ

ال يـُ ألـِْ :اـط ٓـا قـيسٗ:

ال قيسٗ :ايعبس  ٢ؼبػً اينط بلبا ؼبػً اسب٣

ّايكط .

ال  :اط ّأىت هطٌّ نط ٍّْ ٓ ْل:
اا ٳ ام٬طٛٚٱ ٓ٪د٬نٰ ٙهٰط ... ٬ِ٪أًغ٪ْ٬زّ ٫ِ٪أًه٬ن٪ط٬ِ٪
ّايْاضز٪ااٰ مٰؿ٬ذًط٬ِ٪
ّ ا ـ ْٓمٝــص ـ ل ٕ ّاغــكي ص مــا اــاٌ ل ٓــسٖ قــسٍّه مــً ايغئنــ٘
ازقاِ ألِْ لعس شير ّأسب لُ ىػبُ) (.)2
ّػبنـ ـ قـــيسٗ لــــب ؾـــعط ايذطّغـــٔ٘ ّايغـــعل شٖ اسبؿـــن٘ ّيـــس
قبيال ــ٘ اي كــٔه ّٓبــسّ أٌ لعــا اي با ٜـ ًب ازباٍ ٔــ٘ د ـ بلــً ا٤مــ٘
ل مــُ أمــا ًب ا٨غــ٣و ــاٌ ايْيــس ٓ دــ ل ؾــط
أهسٍنا غْا ٛا٤

ا٤لــًْٓ

ــاشا اــاٌ

أّ ا٤و هطاو ٓ د لُ .

ّههــط قــيسٗ هــط

زاهــؼ ّايغــااٛ

ــ ل  ٙلَــا ّمل ٓنـــً

ٓ ــْل ايؿــعط ّينــً ؾـــكنُ ضاــ مــً قـــبؼ ّقٔٯــطِ لػــْازِ أخْ ـــُ
ّغْاز أمُ ّل ىُ  ٢ؼبػً ْل ايؿعط :
( )1نبَطٗ أؾعاض ايعط

.41/1

( )2ايؿعط ّايؿعطا.46 /1 ٛ
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( ــال يــُ قــي سّٗ :اا بٌ اييــاؽ ئسا ــسٌّ لايالعنــ٘ نــا ههــطا
ّبٌ اييـــاؽ ئـــسقٌْ ًب

مط ـــس اييـــاؽ أىـــت ّ ٢ألـــْي ّ ٢اـــسي ـ ـ

ايغـــاضاا ٔعط ـــٌْ لكػـــْمبَه نـــا ضأٓيـــاي ًب خٔـــ ٍ مغـــ ٗ ًب أّاٜـــ
اييــاؽ ـ

ّبٌ اي ــبؼ ئنــٌْ لٔييــا نــا ههــطا أىــت ّ ٢ألــْي ّ٢

اـسي خالــ٘ ٔكـ

ّبلبــا أىــت ـ ٮ ىبــت ل ط ـطٍ ّبىــٕ ٤هكهــط ايبـ ؽ

ّأّ ــ ٙاىبغــيه ّأقــو قــً اىبػ ـ ي٘ ّأاــْز قبــا م نــت ٓــسٖ ّأ ك ـ
اشبال٘ ايكنعاّ ٛأما ايؿعط ػكع ه ناٌ أّل ما ال كٔسٗو:
ٍ٪ـ ـ ً ٬ـــاز٪ض ٪ايؿٯـــعطا ٫ٛمٰـ ـً ٬م٫ك٪ـ ـط٪زٲو؟  ...أًو٪ٍ ٬ـ ـ  ٬ق٪ط ٪ـ ـت ٪ايـ ـسٯاض ٪ل٪عـ ـس٪
ٍ٪ْ٪ٯه
ٍّٕ أاْز ؾعطِ ّااىْا ٓػنْىَا اىبصٍب٘.)1( ).
ايػــالع٘  :مع ــ٘ اسبــاضن لــً ه ــعٗ ائؿــنطٖ ّأقــ ُ مــً ايعــطال
مــً بٔ ــ٘ لنــط لــً ّاٜــ
غي٘ ( )580و ّمال

ّٓهــط

لــُ اىب ـ ًب ايذدــط ل ْمــُ ّ ــًْب

مع كُ:

هش٪ى٪ك٬يا لٰٔ٬ٔ٪يَٰا أًمسا ... ٫ٛض ٫ٲ اٍّ ٓ٫ن ٪ٳ ميُ اي ٲْ٪ا٫ٛ
ّمً بقرياظ اي طهٌ أىُ هذ

كاٜس ايعط

( )2

مً اَاا :

اّ٤فب  :دب ٕ ق ْو ايبً ٘ ٣ب اي طهٌ ّهٓا ُ .
اي اىٔـــ٘  :قيآـــ٘ ايعـــط
ّل ٣كَا ّمً أٍه نطّ

ّاىبػـــ نـب قنْمـــاو لع ـــْو اي غـــ٘ ايعطلٔـــ٘
ايب ٘ ٣ايؿعط ايعطلٕ .

اي اي ـــ٘  :ذبػـــً اسبايـــ٘ اىبعٔؿـــٔ٘ ي نػـــ نـب ّ ـــْاََه يسضاغـــ٘
يــــٌْ ا٤ز

ّاي كــــ٘ ّقــ ـ ّض َا م سمــــ٘ أّ ضؾــــد٘ مــــً ق ــــْو

اي طهٌ .
ايطالعــ٘  :لٔــاٌ ضادــاٌ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّرب ــو مــْاظًٓ ايؿــعط قــً
ل ٘ ٣اي طهٌ ّق ْمُ .
( )1ايؿعط ّايؿعطا.46 /1 ٛ
( )2ايؿعط ّايؿعطا.34 /1 ٛ
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ّمــً ايؿــعطا ٛايــصًٓ زخ ــْا ا٨غــ٣و م٪ــً ٍريــط ايؿــعط ّلَط ـــُ
ل ٣ـــ٘ اي ـــطهٌ ّاـــ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ ع ـ ـ ًب اي ـــْ

ّاىبيكـــسٓاا

ّ ١يـــو َٔـــا ات ـــساا ّٓػـــكنط َٔـــا ايكد ٔـــ ّايسضاغـــ٘ بفب ٓـــْو
اي ٔام٘ .
ّاـــاٌ غـــببُ أٌ ىذـــطاو

ىعـــه ّضز ًب ه ـــو خعاقـــ٘ يعبـــس اىبال ـ ـ

مـــً خعاقـــ٘ ( ـــايْا ٔنـــا لٔـــيَهّ :اا مـــا ضأٓيـــا ًب ٍـــصا ايـــْض ٚأهـــساو
ّ ـــس

أهػـــً ّاَـ ـاو ّ ٢أمت خ ـ ـاو ّ ٢أق ـــه ه نـ ـاو مـــً قبـــس اىبال ـ ـ

ظ نــُ قنــُ هكــ ٙبغكيكــط أخْايــُ ّ ــس ّيــسىاِ انــا ّيــسِ ليــْ اييريــاض
ــْ أىــا لــصييا يــُ ىكــط يا ّه ذيــاِ ـ نب ضأَٓــه ق ــ ٙشيــر ـ ْا قبــس
ــايْآ :ــا ألــا اسبــاضن :بٌ اــاٌ ليــْ اييريــاض ّيــسّي ــس ّيــسىاي

اىبال ـ

ّعبً لعس ّأىت مكرياّضٌّ ًب ايساض َ ه يدايذر :االَه .
بــ لـــسٓ ألـــْ ّض ـــا ٛلـــً لـــسٓ ايعـــسّٖ ّغـــذٔاٌ لـــً قنـــطّ
ّألـــْ لؿـــط اي نـــ ٖ

ٍّـــااط لـــً قنـــ لـــً قبـــس ايعـــع ٚاي نـــ ٖ

ٍّــااط لــً قبــس ميــا

لــً نــانيط ّقبــس ايعــع ٚلــً الــً اىبكــال ٕ

ّخ ـــو لـــً أغـــعس اىب دـــٕ ّقنـــطّ لـــً مايـــر لـــً م١مـ ـ اسبـــبسٖ ًب
نباقــ٘ مــً ــْمَه ــسخ ْا زاض اييــسّٗ نكبــْا لٔــيَه اكالــ وا ّأ بــ
قبــس اىبال ــ

ًب غــبع٘ ىذــط مــً لــ

اىبال ــ

ّا٤ض ــه لــً ىهــ ٘ لــً

ٍاؾــه ّاــاٌ مــً ضاــال ــطٓـ ّايهــداي ّقنــطّ اليــا قــٔذٕ لــً
ٍاؾه .
ّمل ؼبهــطِ أهــس مــً ل ـ
ّق ــْا اينكــا

ًب اينعبــ٘

ــؼ ّ ٢ىْ ـ ي ٔــس ايــا مــيَه

قبــس

ــال ٍــااط هـــب لع ــْا قبــس اىبال ـ ّ :اا

ي ًٝكه شير ي س ضأٓت ضٓ٠ا لٔ ط

ئنْىً يْيسِ ؾ ٌ. :

ــايْاّ :مــا ضأٓــت ؟ ــال :ضأٓــت ا ـ ٌ ل ـ
ض ّ٠ؽ غبـ ـ ٓ ـــط

قبــس اىبال ـ

ّٓالطهـــٌْ ايكنـــط بفب اييـــاؽ

ّئنــٌْ شيــر مــً ٓ ــط ; ــال ٍــااط

مبؿــٌْ ــْل

ٔنـــٌْ ـــه ؾـ ـ ٌ

ــتّ :اا مــا يعبــس اىبال ـ

ــ٣و ٓ ــال يــُ اسبــاضن :ــال :دــايذِْ ّ ــعّج قبــس اىبال ــ

ب٢

ْٓمٝــص
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ّ ــعّج يبيعــ٘ ليــت

يبيــ ٙليــت ٍــااط لــً نــاني ط ْيــسا يــُ ألــا ــ

قنــطّ لــً مايــر لــً م١م ـ اسبــبسٖ ْيــسا يــُ ايغٔــسال
اكالــ وا اكبــُ ــه ألــْ ــٔؼ لــً قبــس ميــا
ٓنطمــٌْ قبــس اىبال ـ
اىبال ـ ـ

ــالّ :اكبــْا

لــً ظٍــطٗ ّاــاٌ ليــْ ظٍــطٗ

يكــَطِ نــاٌ اينكــا ٍ :ــصا مــا ذبــايو ق ٔــُ قبــس

ّضاـــا٢ا لـ ـ

قنـــطّ مـــً خعاقـــ٘ ّمـــً معَـــه مـ ـً أغـ ـ ه

ّمايـــر ذبـــايذْا ق ـــ ٙايكياقـــط ّاىب١اغـــاٗ ه ذـ ـاو اامعـــاو ـ ـ مذـــطل
ا٤ؾــــٔار ق ــــ ٙا٤ؾــــٔار ّا٤قــــا ط ق ــــ ٙا٤اــــالط ّايؿــــاٍس ق ــــٙ
ايغاٜــ

ّمــا هــً

عاٍــسّا ّ عا ــسّا مــا ؾــط ت ايؿــنؼ ق ــ ٙــب

لذ ٗ٣لع .
ّمــا ــاو ا٤خؿــباٌ ّمــا قنــط قبنــ٘ بىػــاٌ ه ــو ألــس يالــْل أمــس
ٓعٓــسِ ني ــْ ا يؿــنؼ ؾــساو ّظ ــه اي ٔــ مــساو ق ــسِ قبــس اىبال ــ
ٍاؾــه ّضاــال لــ
اىبال ــ

اييكــطٗ ــه ق ــ ٙاــ نيايــ

ّقـــط ّق ـــ ٙلـ ـ
ايعــط

ّ ــط

اييهــط ع ــ ٙقبــس

ٓــا أّ حبــط أّ غــَ أّ

قنـــطّ اييكـــطٗ يعبـــس اىبال ـ ـ

ًب ايؿــطل أّ ايغــط

شيــر اذــٔ٣و
قبس اىبال

قنــطّ كــاضّا ٓــسا زٌّ ل ـ

لــً

ّّيـــسِ ق ـــ ٙنبٔـ ـ
ّاع ــْا اا ق ــٙ

أّ اسبــعٌ أّ ا ػــ

ّاذــ ٙلــاا هبــٔ ٣ــه ق ــْا اينكــا

ًب اينعبــ٘

ــال

 :مً ايالْٓ

غ ّقٕ ظل او بٌ ْا ت مئا  ...لامػاي ما لٔ

ّلـب ل

قنطّ

ّأٌ ؼبذ اسب و ايصٖ ؾٔدُ  ٓ ٢ّ ...دسٌ ُٔ ل ه ّ ٢سض
ٍه هذ ْا ا٨ل اي سٓه ّهايذْا  ..ألاي ناىْا زٌّ ْمر مً َط.
ــالّ :أّقــ ٙقبــس اىبال ـ
نيايـــ

ّأّقـــ ٙألـــْ نيايـــ

قنــطّ لــً غــامل ي ــي

بفب اليــُ ايــعل

ّأّقــ ٙايــعل بفب ألــٕ

بفب ايعبـــاؽ ًّب كـــسٓ شيـــر ـــْل

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه هـــب أ ــاضا ق ــَٔه

ليْ لنط ك ْا مً ك ْا مً خعاق٘ :ايطاع
ٍ ٢ه بىٕ ىاؾس ضبنساو  ...ه و ألٔيا ّألُٔ ا ٤سا
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بىا ّيسىاِ ناٌ ّيسا  ...نت أغ نيا ّمل ىيع ٓسا) (.)1
ىعـــه ّضز خـــا ع ٔـــ ايكـــدٔذ٘ ايـــا باكنعـــت ّ ْا ـــت َٔـــا
ــطٓـ ق ــ ٙم انيعــ٘ ّهكــاض لــ

ٍاؾــه ًب اــْ

اينعبــ٘ يبٔــاٌ أٌ

مــا ٓع ـ ًب اينعبــ٘ ٍــٕ ا٤مــْض شاا ايؿ ـ ٌ ّاٍ٤نٔــ٘ ًب هٔــاٗ اييــاؽ
ّمي َــا ايعَــْز ّاىبْا ٔــ
ــطٓـ نــس لــ

ايعامــ٘ ّايكــ ح لـــب اي باٜــ

ّينــً ّ ٔ ــ٘

ٍاؾــه ااىــت أمــط وا ىــازض اسبــسّن بش ضأ ٚاىبــ ٥مــً

طٓـ ا طٗ ايصًٓ ٓسخ ٌْ ا٨غ٣و ّمٔ َه بفب ا٨اَاض لاي طهٌ .

ق َىٌ اىايل جتهٍ ث اٌَت انقزآٍَت

مً بقرياظ اي طهٌ ايغ ٖ بمكياقُ قً اسببؼ ًب ا يكسّض يصا  ٢ؿن ُ
هك ٙمْاضز ايك ٔ٘ ب ٢ق  ٙعبْ ايػايب٘ ازبع ٜ٘ٔانا ًب ْيُ عافب

تلََتخِذل

ٝلََيعَإل تِٖاَّل تظٗتا ُْ َل
ْ
ٜلَُّٖٛا ْؤ َِِ ٚنَل َوَٚا
ا
ٜلَّٖٓتاَ ِظ امََٝل تر ْو َُِٖاَءَلِٚاْٝل ُو
َ
َّٖ ُْ ٛؤ َُِٚى
ِْٝٚلَّٖٗ ِلظٍِلشٍَْءٍل ا لرتْٜلَتتُاىَّلَِْٚهُْٙلَاُتَ ً] (. )2
ّااىــت ــطٓـ دبكنــ ًب زاض اييــسّٗ ايــا أىؿــ ٍا كــٕ لــً اــ٣
لً مطٗ لً اع

ٍّْ اس ايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

يكــسّض آ٤ــاو ٔكدــصٍا اذــاض ــطٓـ ضب ـ٣و ي ذكيــ٘ ّاىبنــط خاقــ٘ لعــس
مســا أىبــا ٛب ػــا ا٨غــ٣و ّأخبــاض زخــْل هبــعٗ ّ ـ ِ ًب ا٨غــ٣و
ّقــعو ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ق ــ ٙقــسو ــطي ايطغــاي٘

ّأماىــ٘ ايػــنأٓ ّ ٛــس ّىكــطٗ لــ
لائـــس اــ لٕ نيايــ

ٍاؾــه يــُ ّمــيَه مــً اــاٌ ٓٓ١ــسِ

ّمـــيَه لاي ػـــاٌ ّمـــيَه لاي ــ

لاغـــك يا ٛألـــٕ

ايصٖ ااٌ م ايصًٓ اذطّا .
كعا ــسا ــطٓـ نــس( ل٪يٰٕ ٍ٪اؾٰ ـهٍ ّ٪ل٪يٰــٕ اينن٫الّ ٰ ـ ٰ ّ٪ل٪يٰــٕ ق٪ب ٬ـسٰ م٪ي٪ــا ٱ
أًٌ ٬يًـــا ٓ٫ب٪ـــآٰع٫ٍْ٫ه٪ّ ٬يًـــا ٓ٫ي٪ـــااٰد٫ٍْ٫ه٪ّ ٬يًـــا ٓ٫نً ّن٫ـــٍْ٫ه٪ّ ٬يًـــا ٓ٫ري٪ايٰػ٫ـــٍْ٫ه ٬ه٪كٯـــٙ
( )1اىبين ًب أخباض طٓـ .20/1
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .28
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ٓ٫ػ٪ــ ّنْ٫ا بيًــَٔ٬ه ٬ض٪غ٫ــْل ٪اي ّــُٰ ق٪ــ ّ ٙاي ّــُ ٫ق٬ًٔ ٪ــُٰ ّهيــُ ّ٪غ٪ــ ّه٪ّ ٪اًك٪ب٫ــْا لٰــص٪يٰرً
ق٪دٰٔذً٘و ّ٪ق ّ ٪اٍْ٪ا ٰٕ غ ٪نوٰ ايننًع٬ب.)1( )ٰ٘٪
ّأخك و ًب ايصٖ اكبَا ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :ميكْض لً قنطم٘ .
اي اىٕ  :اييهط لً اسباضن .
اي ايد  :لغٔا لً قامط لً ٍاؾه .
ّا٤خــ زقــا ق ٔــُ ضغــْل اا قــ  ٙايــُ ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ؿــ ت
ٓــسِ ّبىك ـ ليــْ ٍاؾــه ّليــْ قبــس اىبال ـ

بفب ؾــع

ألــٕ نيايـ

ّٓ ـ

خــاضج منــ٘ ًب اب ـ ألــٕ ب ـ ٔؼ ٍّــْ أهــس ازببــال ا ٔالــ٘ قبنــ٘ هىــصاي
بــ ايكْغـــعاا اىبكعـــسزٗ ّٓالـ ـ ٍـــصا ازببـ ـ ق ـــ ٙايبٔـــت مـــً اَـــ٘
ابـ ـ ايكـــذا

ـــال عـــافب

اَٜلَّٖظَاايتَلوَََّٖٛاامْوَ َلِٚااْٝلشَااعََئِمالَّٖٗاا ِلظتَٛااْٝل

حَجَ َّٖبَُْجَلرتوْلَّلْتتَٛمَلظت َلَََُُحَللَٗتُْ ِلرتْٜلََـىَفَلراها. )2( ]ََٛ
ّاـــاىْا  ٢ؽبطاـــٌْ مـــً ايؿـــع

بً ٢ب ا٤ؾـــَط اسبـــطو ّهكـــ ٙيـــْ

خطاــْا َٔــا ــاٌ اذــاض ــطٓـ ؼبْيــٌْ زٌّ ىــعّ ه لــاىبّ ٌ١ايالعــاو
ّمبيعــْىَه مــً معاّيــ٘ ايكريــاضٗ م ـ أٌ اا قــع ّا ـ اع ــَا لال ـاو اطمب ـاو

يــطظل ــطٓـ قامــ٘ ل ْيــُ عــافب ِٖ اإاَ َفِلاا امَْ تل*ل اَ َظِها اْٙل احْٗت ا تلَّٖش اتتَءِلوََّٖظَ اُْفِل
*ل ظتَُٗعْبُ ُوَّل َ َلهَذتَّلَّٖبَُْجِ](.)3
ّ ــبـب آ٦ــ٘ أقــ ِ٣أٌ ق ــ٘ ظبــاٗ ــطٓـ ٍــٕ ايعبــازٗ يبٔــاٌ ايؿــط
ايع ــٔه ايــصٖ ــاظا لــُ ــطٓـ ق ــ ٙعبــْ اشبكــْم

ــس خ ــ اا

قــع ّا ـ اييــاؽ نبٔع ـاو ي عبــازٗ ل ْيــُ عــافب وََٚااَلََٗتُ اجُلََّٖا اَٝلوَََّّا ٞا َل

( )1ظاز اىبعاز .20/3
( )2غْضٗ ايب طٗ .158
( )3غْضٗ طٓـ .3-1
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ا لَُِٖعْبُ ا ُوٜا]

( )1

ّخــل ــطٓـ ليعنــ٘ ْا ــ ايكريــاضٗ ًب ايؿــكا ٛمــً

منـــ٘ بفب ايـــٔنً ّضه ـــ٘ ايكـــٔو مـــً منـــ٘ بفب ايؿـــاو ّلـــايعنؼ
ّأهٔاىــ وا نــٌْ ٍــصِ ايــطه٣ا لـــب ايؿــاو ّايــٔنً خاقــ٘ قيــس ىؿــْٛ
اي كال لـب زّي٘ ايطّو ّزّي٘ ايذطؽ.

ق َىٌ َداء اإلمي ٌ ػب دة

مبنً بىؿا ٛاىٌْ ٍّْ أٌ ايعبازٗ اع ٘ ي ػه بفب أ ػاو:
اّ٤ل  :ايع ــ٘ ايغأٜــ٘ ايعامــ٘ ّمــا لــُ ايْاــْز كــدٔح أٌ ّاــْز
ا٨ىػــاٌ قبؿــٔ ّ ٘ٝهــ اا قــع ّاــ
بٍ ٢ــْ غــبداىُ
مـ

ّ ٓ ٢ــسض ق ــٍ ٙــصا ايْاــْز

ــس ذهــ ّأخــا لــ ٌ ايعبــازٗ آــ٘ ًب خ ــ اييــاؽ

يــ ٙاا قــع ّا ـ قــيَه ّقــً قبــاز َه ٍّــْ مــً مكــازٓ

عافب وَ َرَّلَّٖ تٍَِل اولَّٖمَحْ.)2(]ِ َٛ

ْيــُ

نــً ضهبكــُ عــافب أىــُ اعــ اييــاؽ ضبكــااـب ــصا ايعبــازٗ مــً
اَاا :
اّ٤فب  :اسبااـــ٘ ًب ايـــسىٔا بش أٌ قبـــازٗ اييـــاؽ ا غـــب
اينــطٓه ٍّــٕ لــا

يكــط

ايــب ٛ٣ايعــاو ّاشبــام قــيَه بش ػــكنط

ايـــيعه ق ـــ ٙأقـــدال َا لايعبـــازٗ ّٓذـــكح اا قـــع ّاــ مطا ــ
ميَـــا ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ايـــطظل
غـــامٔ٘

ْيـــُ عـــافب ٖتااائِْٝلشَااآتمَْاْٙلألت اَااا َٓٞاْٙل]

( )3

ئنـــٌْ ـــسٓط ْيـــُ عـــافب خبكـــْم ـــطٓـ ظتَُٗعْبُا ا ُوَّل َ َلهَا اذتَّلَّٖبَُْا اجِل*ل
َّٖذٌِلرتؿعََٛهُْٙلِْٝٚلُُى تلوَاَََٚهُْٙلِْٝٚلََىْفٍ]

( )1غْضٗ ايصاضٓاا .56
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .133
( )3غْضٗ بلطأٍه .7
( )4غْضٗ طٓـ .4-3

( )4

ق  ٙأ ػاو ميَا:
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ٍــصا ايبٔــت ؾــنطاو ا غــبداىُ ايــصٖ أنيعنَــه

أّ٢و ٔ :عبــسّا ض

مــً اــْ ّهمــيَه مــً خــْ ) ّمــً نــنً أمــً ــطٓـ مــً اشبــْ
غ٣م٘ ْا َه ايا دبْ
اىٔـــاو :

ايكدطاّ ٛايااضٖ مً اييَ

ٔعبـــسّا ض

.

ّايػ

ٍـــصا ايبٔـــت ئـــسٓه ق ـــَٔه ىعنـــ٘ ا٨نيعـــاو

ّا٤مـــً ٍّنـــا مـــً أق ـــه ايـــيعه ّٓـ ـ ٕ ا٨نيعـــاو ًب اىب ـــاو اامعـ ـاو
يــْ طٗ ايالعــاو ّايعا ٔــ٘ ّايػــ٣م٘ مــً ا٤زضاٌ انــا ًب ْيــُ عــافب ًب

قٔػـــّ ٙأمـــُ مـــطٓه ق َٔنـــا ايػـــ٣و ْتَٞتاااَلََاااِّْا َٜالَّٖـعَاااََ٘ل]
هاا٘ ا ميَنا بفب ايالعاو ّايؿطا

( )1

يبٔـــاٌ

.

ّمــ أٌ ايغآــ٘ ازب ٔــ٘ مــً آ٦ــ٘ ٍــٕ ىذــٕ قــذ٘ ا٨ئٍْــ٘ قيَنــا
اىَــا ــبـب أٌ أا ـ ايالعــاو ىعنــ٘ ق نــ ٙق ــ ٙا٨ىػــاٌ ّمياغــب٘ يؿــنط
اا قع ّا .
اي او  :قبازٗ ايياؽ ا ّاا
ّمل ٓــطز يذــ
مــً منـــ٘ ّّاـــْ

كعبس طٓـ اا غبداىُ .

ظتَُٗعْبُ ا ُوَّ ] بً ٢ب غــْضٗ ــطٓـ يبٔــاٌ بؾــعا ا٨مبــاٌ
عاٍـــس شضٓـــ٘ ا٨مبـــاٌ مـــً منـــ٘ ّّاـــْ

عاٍـــس

شضٓـــ٘ بلـــطأٍه ّبمساقٔـ ـ ق َٔنـــا ايػـــ٣و ّصبـــاّضٖ ايبٔـــت اسبـــطاو
ي عبازٗ ّ ٔامَه ل زا ٛاىبياغر .
ّمــً آ٦ــاا أٌ قن ـ
ّايـــٔنً ّ

ــطٓـ لايكريــاضٗ ّ ػــٔ اي ْا ـ بفب ايؿــاو

ٍـــا مياغـــب٘ ييؿـــط يـــْا ٛايكْهٔـــس ّى ـ ـ ايبؿـــاضاا ليبـــْٗ

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه لاظَــاض ايك ٓٔــس ّاييكــطٗ ــا ّينــً
طٓؿـــاو أقـــطا ق ـــ ٙاينذـــط ّمل مبيـــ بقـــطاضٍه ٍـــصا مـــً غـــٔازٗ
أهنـــاو ا٨غـــ٣و
ِْمَيلِٖٗبَشَما] (.)2
( )1غْضٗ اىباٜسٗ .75
( )2غْضٗ اىبس ط .31

ـــال عـــافب وََٚاااَل َعْٗتا اُٙلَُُُاااى َل َرا اَّل ا لهُا اىَلوََٚاااَلهِا اٍَل ا ل
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ضالعــاو  :أٍ ــر اا قــع ّاــ أقــدا
ّاـــ

ايذٔــ يكعبــس ــطٓـ اا قــع

ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب ى ـــه آ٦ـــاا بلكـــسا ٛغـــْضٗ ـــطٓـ لـــ٣و

ايكع ٔ ـ يبٔــاٌ ق ـ كَا اىبْنــْقٔ٘ م ـ ايػــْضٗ ايــا ب ــَا ٍّــٕ غــْضٗ
ايذٔ ـ

يك أــس بىكذــا ٛبغــك ٣ل اــ غــْضٗ ًب معياٍــا  ٌ٤اي ــً لَــصا

ا٨غك ٣ل ٓذْا ق  ٙاىبػ نـب ّايياؽ ايْظاو مً ايع ه .
ّغـــْضٗ ـــطٓـ ٍـــٕ ايػـــْضٗ ايْهٔـــسٗ ًب اي ـــطهٌ ايـــا بـــسأ لـــ٣و
ايغآــ٘ يك أــس ــاىٌْ ايك ـ ٘ لـــب غــْض اي ــطهٌ ّبهكنــال ايك ـ ٘ ايغأٜــ٘
ّايػــببٔ٘ ّا٨ذبــاز ًب اىبْنــْ أّ اسبنــه لـــب ايػــْض ـب مــً اي ــطهٌ
ّ ٓ ٢و ا٤مط خبكْم ايػْض اىبكرياّضٗ .
ًّب بلكــسا ٛايػــْضٗ لــ٣و ايكع ٔــ زقــْٗ ي كــسلط ًب ايػــْضٗ ايػــال ٘
ّبغكدهــاضٍا ّ كــكَا ًب ايْاــْز ايــصٍ

ــس اــاٌ ٍــ٣ي ألطٍــ٘

ّايْزِ معريعٗ هػٔ٘ ا ٔ٘ .
ّقــً كــازٗ ْيــُ ( أًيًـه ٪ ٬ـط ٪أً ٬ـوً ٪ع ٪ـ  ٪ض٪لٳـرً لٰ ًق ٬ـد٪ا ٰ اينذٰٔ ـ ) أ ب ـ
ألطٍــ٘ ا٤ؾــطو مــً اسببؿــ٘ ْٓمــا ّمــً معــُ مــً قكــاٗ أٍــ ايــٔنً بفب
لٔــت اا ئَسمــُ مــً أاــ لٔعــ٘ ــه أقــالَا ايعــط

لــ ض

ايــٔنً

ـ ب ْا لذٔ ــَه هكــ ٙبشا اــاىْا لايكٲــذاح لــطي ; نــاىْا بشا ّاٲَــِْ بفب
لٔـــت اا أي ـــ ٙطاىـــُ ق ـــ ٙا٤ض

ّبشا ّاَـــِْ بفب ل ـــسٍه اىال ـ ـ

ّيــُ ٍطّيــ٘ هكــ ٙبشا اــاٌ ليد ــ٘ ائناىٔــ٘ لعــد اا ق ــَٔه ني ـ ا لٔهــا
ألالٔــ ّ .ا٤لالٔــ  :اينــ ٗ مــ اــ ٯ نيــ

 ٣ـــ٘ أهريـــاض :هريـــطاٌ ًب

ضا ٔــُ ّهريــط ًب مي ــاضِ ريع ــت ــطمَٔه لَــا هكــ ٙاع ــَه اا قــعٯ
ّاــ ٯ اعكــو مــ اْل; ــال :يريــا ألــْ ٓنػــْو ٍّــْ ألطٍــ٘ ريعــ
ا نــا ــسو أضنــا ػــا
ه ٍ ر ) ( . )1

( )1ذػ ايالاٖ .615/24

لعــا سبنــُ هكــ ٙأ ــْ ٙمــُ ـ خاٍه اشبــا
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ّ ٔـ ـ ًب آ٦ـــ٘ ـــسٓه ّ ـ ـ خ ّ ـــسٓط آ٦ـــ٘ ٔ :عبـــسّا ض
ايبٔــت ايــصٖ أني عنَــه مــً اْقَــا ّأمــيَه مــً خــْ

ٍـــصِ

َ ٣ٓ٨ــه ضه ــ٘

ايؿــكاّ ٛايكــٔو ) ٍّــْ لعٔــس بش ــبـب ٍــصِ ايػــْضٗ عــسز ايــيعه ق ــٙ
ــطٓـ مــً أا ـ

ٔــامَه لعبــازٗ اا ّ عاٍــسٍه يػــيً ايكْهٔــس ٤ىَــه

ا اٌ ايبٔت ّأّفب ايياؽ حبذ ُ ّ عاٍس اىبياغر .
خامػـ ـاو ٔ :عبـــسّا ض

ٍـــصِ ايبٔـــت لايككـــسٓ ليبـــْٗ ضبنـــس قـ ـ ٙ

اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ؾنطاو ا قع ّا ّيسّاو اييعه .
اي اىٔـــ٘  :هااــــ٘ اييــــاؽ ًب قـــامل ايــــاظر يعبــــاز َه اا ًب ايــــسىٔا
ّايـــاظر يغـــ٘ ٍـــْ اسبـــااع لــــب ايؿـــٔٝـب

ـــال عـــافب لَٚاامَجَلَّٖبَحْاامَْٝال

ََٗتتَُُِااَٜال*ل رَََُْهَُٛااَلرَ امْ تَل تل َبْ َُِااَٜال] ()1قــامل اي ــا ٍّــْ قــامل ّغــ لـــب
ايـــسىٔا ّٓـــْو اييؿـــْض ّٓبـــسأ قـــامل ايـــاظر مـــً هــــب مـــْا ا٨ىػـــاٌ
ّمغــازضٗ ضّهــُ ازبػــس غــْا ٛز ــً ًب ا٤ض

أو مل ٓــس ً ّينــً مل

ٓصاط اي ا ًب اىب او ّضز ايكيعٓ لس ً اىبٔت .
ّمــً ا٨قريــاظ ب ــساٌ ايــس ً لــ ّل كــ ًب ا٤ض
الٔــ بلــً هزو أخــاِ ٍالٔــ

قيــسما كــ

ــال عــافب ظتـتىَلَ اجْلٖت ا ُلٞتيتُ ا ُلاتت إتلرتَُِ ا ِلظتُتتتٗت ا ُل

ظتِّتطْا ابَحَلِٚا اْٝلَّٖختَسِا اماََٝل*ل ظتبَعَا اهَلَّٖٗا ا ُلغامََّرًاااَل َبْحَا اهُلظِاااٍلَّألت ْعالُُِٖماََا ا ُلْتُْا افَل
َ ا ْلُل ترْٜل تر اْااىَٜل ِ ٚإتل َه ا تذَّلَّٖ ا المََّ الظتااِّاوََّ اٌَل
س ا ْى تر َل ترَُِ ا ِل تاااَ تٔلَََو َْ تٗ تتااَل تر َل َ
َُ ا َىَّ اٌل َ
سَىْرت َلرتٍَِلظتِّتطْبَحَلِْٝٚلََََّٖ ِِٚنَ](.)2
ّقــً بلــً قبــاؽ ــال ( منــد ؼبنــ أخــاِ ًب اٰــطا ٱ ق ــ ٙض بكــُ
غـ ـي٭٘ هكـــ ٙلعـــد اا اـ ـ ّقـــع ايغ٫ـ ـط٪الـب طهٍنـــا ٓبد ـــاٌ
أقريعا ٫أٌ أاٌْ م

ٍصا ايغطا ا؟ س ً أخاِ) (.)3

( )1غْضٗ ايطهبً .20-19
( )2غْضٗ اىباٜسٗ .31-30
( )3ذػ ايالاٖ .225/10

ـــال:
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ّقــً ا٨مــاو اعذــط ايكــازل ق ٔــُ ا يػــ٣و ــال (ايــاظر  :اي ــا
ٍّْ اي ْا

لـب ايسىٔا ّا٦خطٗ ).

 ٣ي دػـــا
ّٓنـــٌْ قـــامل ايـــاظر ضبـــ و
ّىنــ ي نٔـــت ّٓ كـــساىُ ّٓػــ ٢ىُ
ّبٌ اـــاٌ اـــا طاو ـــاق٣و ي ػـــٔٝاا
ي عصا

ا٨لكـــسإٜ

ٔـــ ٕ مينـــط

ـــاٌ اـــاٌ م١ميــاو قـــاسباو أاـــطو
ـــ ٙايهـــط

ايـــصٖ ٓنـــٌْ م سمـــ٘

ا٤ئه ًب ا٦خطٗ .

ّ ـــس ّضز خبكـــْم هل طقـــٌْ ّهـــا ه ًب ايـــاظر ل ْيـــُ عـــافب

َََّٖاااَ ُلَُعْمَػااااىَٜللَٗتُْهَاااَلغااا ُوًَّّلوَلَشِااًَُّلوََااىَْ٘لَتُااااىُ٘لَّٖتَاااَلَ الرت َِْٗاااىَّلأتلظِمْلَااىَْٜلرتشَاا َل
َّٖعَذتَّ ا](.)1
ّمــً ألَــ ٙمعــاىٕ ايعبــازٗ ايكــا ّأزا ٛايكــّ ٗ٣ازبَــاز ًب غــبٔ
اا يــصا ىــعل اي ــطهٌ لــااطاو ايؿــَساً ٛب قــامل ايــاظر ّا٦خــطٗ مال ـاو

س اباُ إلَّٖٗ ا ِل تر ْ ٚا َىَّلٌل َراإل تر ْح َُااَءٌل َو تٖ ِٓ اْٝل تل
ٝلَُُ تت إال ِظااٍل َ
ْ
ــال عــافب َو تل تَ اُى اٖ اىَّل ِٖ َ ٛا

َتشْعُمُو.)2(]َٜ
اي اي ــ٘  :هااــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب مــْانيً اييؿــْض ّٓــْو اي ٔامــ٘ يعباز ــُ
ا قـــع ّاـــ ًب اسبٔـــاٗ ايـــ سىٔا ز ـــا ٜمعـــسّزٗ ًب اـــ ٓـــْو ٓ هـــَٔا
ا٨ىػـــاٌ ًب قبـــازٗ اا قـــع ّاـ ـ ًب اـ ـ ٓـــْو مـــً أٓـــاو اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا
ْض ـــُ ايػـــعازٗ ا٤لسٓـــ٘ يكنـــٌْ ايعبـــازٗ أق ـــه ىعنـــ٘ مـــً اا ق ـــٙ
ا٨ىػاٌ ّئؼ مً هكط ىبيا عَا ٍّٕ خ ضبا .
ّمــــً آ٦ــــاا ًب خ ــ ـ ا٨ىػــــاٌ أٌ أؾــــس مــــا ٓنــــٌْ ضبكااــ ـاو ًب
مـــْ انيً ا٦خـــطٗ ّأٍْا ـــا
مبؿــطًٓ لــاي ْا

كذهـــ اا قـــع ّاـــ ّلعـــد ا٤ىبٔـــاٛ

ايع ــٔه ي نــ١ميـب ًب ا٦خــطٗ ّميــصضًٓ مــً ازبدــْز

لايطلْلٔــ٘ ّاييبــْٗ ّايكيعٓــ
( )1غْضٗ ا ط .46
( )2غْضٗ ايب طٗ .145

ّايكــسّز قــً ايعبــازٗ ّايكنــائو

ــال
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عــافب َ اىَْ٘ل َيِااملَّٖ َٛامْءُل ِٚاْٝلرتَُِ ا ِل*لوَرا ٚا ِلوَرتراُ ا ِل*لوَطَااَحِبَتِ ِلوَرََُِ ا ِل*لِٖٓا إِّلَّ ْٚامائتل
َِْٚهُْٙل َىَْٚئِذٍلشٌَِّٜلَُ َُِ ِ]

( . )1

اـ ـ ٌ ا٨ىػـــاٌ ٓذـــط يعن ـــُ ّقباز ـــُ ايـــا نـــٌْ يـــُ ّا ٔـــ٘ ّلَـــا
ٓػـكالٔ ايؿـذاق٘ ـ ٛ٢١ايــصًٓ ـط ّبىَـعو مـيَه ئنــٌْ ٍيـاي بـآً لـــب
اىبــ١مً ّاينــا ط ٓــْو اي ٔامــ٘ ــاىب١مً ٓذــط ضاــا ٛا٤مــً ئؿــذ يصّٓــُ
لٔينــا ٓذــط اينــا ط مــً شّٓــُ ٓ٨صاٜــُ ــه لن ــطٗ شىْلــُ ّغــْ ٛايذــْاهـ
ايا بض نبَا .
( قــً غــْزٗ ليــت ظمعــ٘ ايــت  :ــال ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغـ ه ٓ :بعــد اييـاؽ هذــ٘ قـطاٗ ــط٢و ـس أزبنَــه ايعـطل ّل ـ ؾــدْو
ا٦شاٌ

ــت ٓــا ضغــْل اا ّاغــْأ اِ ٓي ــط لعهــيا بفب لعــا؟ ــال :

ؾــغ اييــاؽ قــً شيــر ّ ــٓ { ٣ــْو ٓذــط اىبــط ٛمــً أخٔــُ ّأمــُ ّألٔــُ
ّقاهبكُ ّلئُ ين امط ٛٚميَه ْٓمٝص ؾ ٌ ٓغئُ } ) (.)2
ّ ــبـب ا٤هازٓــد أقــ ِ٣أٌ أمَــاا اىبػ ـ نـب ٓػ ـ يً قــً ٍــصِ آ٦ــ٘
ّمــً ّضاَٜـــً اىب١ميــاا نبٔعــاو ىبـــا َٔــا مـــً أغــبا

ايذـــع ّاسبٔـــاٛ

ريــا ٛايبٔــاٌ مــً ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

ّ ــ٘ ايػــس ٍّــً شّاا ايع ذــ٘

ّهيــُ ّغ ـ ه لؿــسٗ ٍــْل ٓــْو اي ٔامــ٘ ّبىؿــغال ا ـ بىػــاٌ ليذػــُ ّمــْا
ايؿَْٗ ّايط ب٘ قيس ا٨ىػاٌ ًب لكطِ أّ كْضِ ايصٍ
ي ــس ــط
ؾــع

أّ لسىُ .

ض٠غــا ٛاينذــط مــً ــطٓـ اسبكــاض ق ــ ٙأٍ ـ ايبٔــت ًب

ألــٕ نيايــ

ئنــٌْ هريــ٘ ق ــٍ ٙــ ٛ٢١ايط٠غــاّ ٛمــً ّاٍ٢ــه

ّأٓسٍه ّمل ٓع نْا أىُ زقْٗ ي ياؽ يسخْل ا٨غ٣و .

( )1غْضٗ قبؼ .37-34
( )2ايسض اىبي ْض .202/10
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ّمـــً أغـــبا

ٍـــصِ ايـــسقْٗ قـــا أٍـــ ايبٔـــت ًب ىكـــطٗ اييبـــْٗ

ّ ــــس أاــــطمَه اا ًب اي ــــطهٌ ل ْيــــُ عــــافب اااااإل تلرتسْاااِّتٖآاْٙل

ّايكيعٓـــ

لَٗتُْ ِلرتُْمًَّل ا لََّٖٛىَ َ َلظٍِلَُّٖامْرًَ](.)1

ّىبـــا ااىـــت لَّٖاا َ َّ َلََِِّاامَ َلٖتهاااٍَلَّٖحََُااىََّّ )2( ]ُٜاي ـــطهٌ َِبََُْٞاااَلِٖٓااإِّل
شَااٍْءٍ]

( )3

ـــس ذهـ ـ اا قـــع ّاـ ـ ّاعـ ـ اـ ـ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ

قـــطانياو مػـــك ٔناو ًب ايـــسىٔا ّّغـــٔ ٘ ي عبـــْض ق ـــ ٙايكـــطا ا٤خـــطّٖ
ْٓو اي ٔام٘.
ّٓكري  ٙصا ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ لعامل ا٦خطٗ مً اَاا :
اّ٤فب  :بخب ـ اض آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ل ىَــا اــ٣و اا قــع ّا ـ ّهب ـ يبكــس
مً ايػنا ٛبفب ا٤ض

.

اي اىٔـــ٘  :لعـــد آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ اىبػـــ نـب ق ـــ ٙايعبـــازٗ ّبرباشٍـــا
هطظاو ْٓو اي ٔام٘ .
اي اي ــ٘  :لٔــاٌ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ي ــاىٌْ مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘ ٍّــْ أٌ
ايسىٔا زاض ظّال .
ايطالعـــ٘  :بى الـــا اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا لـــاىبْا عهـــٔس يٓ٧ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ًب
لؿــاضا َا ّبىــصاض َا ّاــصا ــاٌ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ عهــٔس ّزقــْٗ ي٩ىػــاٌ
ي٩غـــكعساز ي نـــْا ّ ـــس ٓ ـــال بلبـــا ٍـــٕ قـــْ
اشبكْم .

( )1غْضٗ ايؿْضٗ .23
( )2غْضٗ ايعينبْا .64
( )3غْضٗ اييد .89

ي نػـ ـ ه ق ـــ ٙعبـــْ
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ازبـــْا

مـــً خكـــاٜل لع ـــ٘ ايـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ

ّغــ ه أىَـــا ًب لؿـــاض َا ّبىـــصاضا َا قامـــ٘ ي يـــاؽ

ـــال غـــبداىُ وََٚاااَل

رت ْسََََِٗتل ا لْتَظ لََََِّٖٗالرَشِوًَّلوَٞتذَِمًَّ] (.)1
ّ ــسٓط آ٦ــ٘ ًب اىب ــاو  :لؿــ او ي نــ١ميـب قبــا لعــس اىبــْا ّ ــصا او
ي نا طًٓ قبا لعس اىبْا .
ّاىبدكـــاض أٌ ٍـــصا ا٨هكريـــاج ّا٨غــــكذَاو يـــٔؼ بىناضٓـــاو َــــه ٢
ٓـــطزٌّ ق ـــ ٙاا ّينـــيَه غـــ يْا اا قـــع ّاـــ أٌ ٓكذهـــ ق ـــٙ
اييــاؽ نبٔع ـاو لــايكيعِ ّايػــ٣م٘ مــً ايذػــاز ّمــً غــذر ايــسما ٛيكنــٌْ
ايـــسىٔا مـــطهٗ ي رييـــ٘ ّئذـــْظّا نبٔعـ ـاو لـــسخْل ازبيـــ٘ ّ ب ـــ ٙاييـــاض
غـــايب٘ لاىكذـــا ٛاىبْنـــْ ّاٍ٤ـ ـ ّايػـــناٌ
اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛى.)2(]َٜ

اـــالَه اا قـــع ّاـ ـ

ّيـــٔؼ مـــً هكـــط ىبهـــامـب آ٦ـــ٘ أقـــٍّ ِ٣ـــٕ مكريـــسزٗ ًب اـ ـ
سب ـــ٘ ّغـــاق٘ مـــً غـــاقاا اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ّا٦خـــطٗ ّٓ ٢ػـــك ي ٙميَـــا
بىػــاٌ هٔــ وا أّ مٔكــ وا مْاــْز وا أّ معــسّم وا ّمــً ق ــه اا قــع ّاــ
ىــعّل اـ هٓــ٘ مــً هٓــاا اي ــطهٌ ّزقْ َــا اييــاؽ نبٔعـاو بفب ا٨غــكعساز
يعامل ا٦خطٗ .
ّذبكن ٍصِ ايسقْٗ اناو ّأذاو ّاٍْاو :
اّ٤ل ٍ:ــصِ ايــسقْٗ مــً اين ــٕ اىبكــْاني ٞبفب نبٔ ـ اييــاؽ مــ١ميـب
ّأٍ اكا

ّاذاضاو .

اي ــاىٕ ٍ :ــصِ ايــسقْٗ مــً اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ ق ــ ٙمطا ـ
مكذاّ ٘ ٍّصا ايكبآً ق  ٙاَاا :
اّ٤فب  :ايكبآً لـب أ طاز ايياؽ .

( )1غْضٗ غب .28
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
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اي اىٔ٘  :مْنْقٔ٘ ه اا قع ّا ق  ٙقبازِ .
اي اي ـــ٘  :باـــطاو اا قـــع ّاـ ـ ي نـــ١ميـب لكـــْايٕ ـــصا ٍه لعـــامل
اسبػا

.

ايطالعـــ٘  :ق ـــه اا قـــع ّاـ ـ لايػـــطاٜط ّمـــا ربذٔـــُ ايكـــسّض مـــً
ايعــعو ق ــ ٙايػــعٕ ي٧خــطٗ

ــال عــافب

اَٜلَّٖٗ ا َل تلَُ تُ امُلَٚااَلراُت اىْ٘تلحَتااًل

َُ تُمُوَّلََٚلراِّتٞياتِها.)1( ]ْٙ
اشبامػـــ٘  :سبـــاظ ا٨مبـــاٌ أّ نـــسِ ًب ٍـــصِ ايكبـــآً ٍّـــْ ق ـــٙ
ّاِْ :
أّ٢و  :زقـــْٗ اىبـــ١ميـب ي٩غـــكعساز ي٧خـــطٗ أا ـــط ّأظَـــط مـــً زقـــْٗ
ٍه مً بخكٔاض اينذط ّايكسّز ّايعياز .
اىٔـ ـاو  :زقـــْٗ ايـــصًٓ اذـــطّا ي٩غـــكعساز ي٧خـــطٗ أا ـــط مـــً زقـــْٗ
اىبـــ١م يـب  ٌ٤اىبـــ١ميـب أزضاـــْا ّظـــاٜذَه ّقـــاضّا ٓبـــصيٌْ ايْغـــ ًب
بزخــــاض اسبػــــياا

ــــال عــــافب وَسَااااَ الُىَّل اٖتااااًل َٚيِاا امَ ٍلِٚاا اْٝل َرٓااا اْٙل

وََََُ ٍللَمْػاهََلَّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلُِٖٗٛتُِنَ] (.)2
اي ـــاو  :ع ـــ ّم ـــساض ايـــسقْٗ لـــصاا ايؿـــدل

ننـــا ؽبك ـــو

اييـــ اؽ ًب اسبـــاما اييـــّْٖ ّايبكـــن٘ ـــاٌ ايـــسقْٗ ايـــا ـــ ٕ ٖ٤
بىػــاٌ ربك ــو قــً

ٍــا ّايهــالال٘ ٍــْ هــ اا ق ــ ٙايعبــاز قبــا

ػبصلَه ي٩مباٌ.
ضالعاو  :اىبساض ق  ٙيالو اا قع ّا لايعبس ّ ه ُ ق ُٔ .
خامػــاو  :ع ــ زقــْٗ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ بفب ا٦خــطٗ قبهــامٔيَا اي سغــٔ٘
ّشاطٍا ي ٧خطٗ ّغب ايػعٕ بئَا ميالْ او أّ مذَْماو .

( )1غْضٗ ايطقس .11
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .133
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اي ايـــد  :بضازٗ ايكذكـــٔ
مط ب٘ ّقط

نـــطٗ نـــٌْ ايـــسقْٗ بفب ا٦خـــطٗ ق ـــٙ

ّاهس ّأخط ٚق  ٙمطا

مكذاّ ٘ .

ّاىبدكـــاض أٌ زقـــْٗ آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ي٧خـــطٗ مـــً اين ـــٕ اىبكـــْانيٞ
ّينــً

ــٕ اييــاؽ ــا مــً اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ قبطا ـ

ــْٗ ّنـــعذاو

ـــال عـــافب

مكبآيــ٘

اَٜلهَااذتَّلَُّٖااامْاَٜل َهْاا ٌِلِٖٗتِاااٍلهِااٍَل

رتاىَُ٘] (.)1
ّ سٓط ا ٘ٓ٦أق ِ٣ق ّ ٙاِْ :
أّ٢و  :أٌ ٍصا اي طهٌ َٓسٖ ايياؽ نبٔعاو ي ا ٍٕ أ ْو .
اىٔـاو  :بٌ ٍــصا اي ــطهٌ َٓــسٖ ايــصًٓ ٓ١ميــٌْ ل ىــُ اــ٣و اا ي ــا ٍــٕ
أ ْو).
اي ـــاو  :بٌ ٍـــصا اي ـــطهٌ َٓـــسٖ ايكـــاٜبـب ي ـــا ٍـــٕ أ ـــْو ّمـــً
مكازٓ ايكْل٘ ا٨غكعساز ي٧خطٗ ّايكريَع ا لايعن ايكا

.

ّ ـــ ٕ اي ـــْاىـب ايْنـــعٔ٘ لـــايكدْٓو ّايْقٔـــس ّأهنـــاو ايػـــريً
ّايع ْلــاا اىبغ ــ٘ لٔينــا بلكــسأا هٓــ٘ ايبدــد ليــسا ٛا٨مبــاٌ ايــصٖ ٓذٔــس
اي يــاّ ٛا٨اــطاو ــه ع بــُ ايي َــٕ قــً أاــ مــال ايطلــا ّؼبكنــ ٍــصا
ايكعا

ًب ز٢يكُ ّاٍْاو :

اّ٤ل  :بخككـــام اىبػـ ـ نـب لـــاييَٕ قـــً ايطلـــا ل دـــاظ أٌ ٍـــصِ
اييَٕ ه مً قيس اا قع ّا .
اي اىٕ  ٓ ٢ :سض ق  ٙايػ٣م٘ ّا٨هساظ مً ايطلا ب ٢اىبػ نٌْ .
اي ايــد  :لٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ اىب٣ظمــ٘ لـــب ا٨مبــاٌ ّا٨مكيــا قــً أا ـ
اىبــال ايطلــْٖ ّ ــسٓط آ٦ــ٘  :مــا زمــكه هميــكه لــاا ّضغــْيُ ّائــْو
ا٦خط ٔري

أٌ دبكيبْا ايطلا .

ايطال ـ  :ذٔــس هٓــ٘ ايبدــد ىَــٕ اييــاؽ نبٔع ـاو قــً أا ـ ايطلــا ّشاــط
خكْم اىبػ نـب زبَاا :
( )1غْضٗ ا٤غطا.9 ٛ
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اّ٤فب  :أس بمام٘ اىبػ نـب ي ياؽ ًب ايكاسباا .
اي اىٔــ٘  :ب امــ٘ اسبريــ٘ ق ــ ٙاييــاؽ ل ىــُ  ٓ ٢ــسض ق ــ ٙايك ٔــس ل هنــاو
اسب٣ل ّاسبطاو ب ٢ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ .
اي اي ـــ٘  :زقـــْٗ اييـــاؽ ي كـــسلط ًب يـــعِ اىبػـــ نـب قـــً أاـــ اىبـــال
ايطلْٖ .
ايياؽ لا٨غ٣و .

ايطالع٘  :ط ٔ

اشبامػــــ٘  :اييَــــٕ قــــً ايطلــــا مــــً مكــــازٓ

ْيــــُ عــــافب

اَٛٞااااَل

َُّٖٛؤَُِْٚىَٜل اَْىَ ٌ] ()1مً ّاِْ :
اّ٤ل  :ــآظض ّ عـــاٌّ اىبػــ نـب ًب باكيـــا

ََِّٗلحُ ُو ُلَّٖٗ ِلظت َلَتعْتت ُوهََ] (.)2

اي ــاىٕ ٔ :ــاو اىبػ ـ نـب لــا٤مط لــاىبعطّ

ا طمــاا

ـــال عـــافب

ّاييَــٕ قــً اىبينــط ًب لــا

اىبعام٣ا .
اي ايــد  :ميــ ايغهانــ٘ ّايعــساّٗ لـــب اىبػــ نـب لػــب
ًب هــال هكــْيُ

ق ــس ايطلــا

دٔينــا أخــا اا قــع ّا ـ قــً أخــْٗ اىبػ ـ نـب اىــُ

عــــافب أقــ ـ دَه ــــصِ ا٤خــــْٗ ًب ايعبــــازاا ّاىبعــــام٣ا يككري ــــٙ
ا٤خْٗ ا٨مباىٔ٘ ًب هٓ٘ ايبدد مً ّاِْ :
أّ٢و  :بلكسا ٛا ٘ٓ٦ليسا ٛا٨مباٌ .
اىٔــاو  :بغــك طا ٛىــسا ٛا٨مبــاٌ زبنٔــ اىبػــ نـب ا مــ٘ ّاهــسٗ

نــً

ا٨قريــــاظ ًب ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ طبانيبكــــُ اىبػــ ـ نـب ّاىبػــ ـ ناا صبــــكنعـب
ّازبــام لٔــيَه ٍــْ ا٨مبــاٌ لــاا ّضغــْيُ ّاىبٜ٣نــ٘ ّائــْو ا٦خــط

( )1غْضٗ اسبريطاا .10
( )2غْضٗ ايب طٗ .229

ــال
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عــافب

اَٛٞااَلَُّٖٛؤَُِْٚااىَٜلَّٖ اذََِٝلا ََُٚاىَّلراَٖٗ ا ِلوَ َسُ اىِٖ ِلَا اَٙلٖت اْٙل َمَْتااَرُىَّلوَََُهَ ا ُوَّلرا اِّتلْٚىََِّٖهاْٙل

وَرتٞياتِهاْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ ِلراوْٖتئَِّلهُْٙلَّٖظََ ِااى.)1( ]َٜ
ٍّــ ب ــطا

اىبــ١مً ٤خٔــُ ًب ا٨مبــاٌ مــً ــ

ازبَاز ًب ا٤مْال ازبْا

اٜــسٗ ضلْٓــ٘ مــً

ىعه مً ّاِْ :

 -1ها ٛهاا٘ اىب١مً
 -2بقاىـــــ٘ اىبـــــ١مً ًب أزا ٛايذـــــطاٜا ّايْاابـــــاا ّ ـــــس شاـــــط
ايذ َـــا ٛأ ىـــُ  ٢ػبـــْظ ا ٨ـــسا
لا٨غــكالاق٘

٤زا ٛطٓهـــ٘ اسبـــال ٤ىـــُ مؿـــطّ

ــال عــافب وَِٖٗاا ِللَٗتااًلَََّٖااََّالحِااجلَّٖبَُْ اجِلَٚااْٝلَّسْ اتتـتَ َل اٖتُْاا ِل

سَاا اباُ ً] (ّ. )2اىبدكــــاض بغــــكدبا

ا٨غــــكساى ٘ ٤زا ٛاسبــــال ايْااــــ

بشا

باكنعت ايؿطا ٜا٤خط ٚادطّج ا٨غه ًب اي طق٘ .
ًّب ضغ ايكيا ايعن ٔ٘ (مياغر اسبال)ّضزا :
(اىبػـــ ي٘ ً : ) 48ب ٍــــصا ايعمــــاٌ ٓــــكه اسبـــال قــــً نيطٓـــ اي طقــــ٘
ّا٨خكٔــاض ّيــْ ظَــط بغــه ؾــدل مػ ـ ه نــنً ّ ــس اسبــاج ّمل ٓنــً
مػـــــكالٔعاو ّبغـــــك عو ا٤مـــــط ا٨غـــــكساى٘ ٓػـــــكد
ّا ٨ــسا

يـــــُ ا٨غـــــكساى٘

مــ أزىــ ٙبهكنــال ٨منــاٌ ايْ ــاً ٛب ا٤اــ

 ٌ٤خــطّج

بمســُ ًب ّ ــس اسبــاج لاي طقــ٘ ّعبٍْــا ــس ٓ ٢كدك ـ قيــسما نــٌْ قيــسِ
بغـــكالاق٘ ّ ٌ٤اا غـــبداىُ ايْاغـ ـ اينـــطٓه ّ٨ضازٗ ع ـــٔه ؾـــعاٜط
اا.
 -3بضازٗ كس اي طل٘ ًب ب طا

اىب١مً ّ ُٔ ا٤اط ّاي ْا

.

 -4ػد اىبال اشبام ٨قاى٘ اىب١ميـب .
 -5ايكـــا ق ـــ ٙاىبـــ١مً ًب هـــا ٛايـ ـس ًٓ٪غـــْا ٛلاىك ـــاض ه ـــْل
شاا ا٤ا اىبكذ ق ُٔ أّ قيس ا٨مَال ًب هال ايعػطٗ ّايهٔ .
( )1غْضٗ اسبريطاا .15
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .97
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اي ــاو  :عــاٌّ ّ عانــس اىبػــ نـب ي عنــ قبهــامـب آ٦ــاا ايــا
بــسأ ليــسا ٛا٨مبــاٌ ّآ٦ــاا اىبعالْ ــ٘ ق َٔــا ٍّــْ مــً مكــازٓ

عافب وََتىََّطَىَّْلراَٖحَ لوََتىََّطَىَّْلراَٖظَبْما] (. )1

ْيــُ

ضالعـاو ٔ :ــاو اىبػـ نـب لــك ّٗ٣هٓــ٘ ايبدــد ّمــا َٔــا مــً اييَــٕ قــً
ايطلــا ًب ايكــّ ٗ٣خاضاَــا يكنــٌْ ٍــصِ ايــك ّٗ٣مــً مكــازٓ ايطهبــ٘
ًب ْيــُ عــافب
ىذــؼ قـــاه
مً ايالط

اَٜلَّٖ اََي َلألتَٚااَ َ ٌلراَٖتااىءِل ا لَٚااَل َحِ اَٙل َر اٍل]

اىبـــال بفب ايـــطلح ايطلــ ْٖ خاقـــ٘ مــ ايال ــ

( )2

ــس كبٔــ
ّايػـــ١ال

ا٦خط ا كاج ّضناِ لايؿط ايطلْٖ .

كـ ـ ٕ هٓـــ٘ ايبدـــد يكنـــٌْ مـــً مكـــازٓ ايطهبـــ٘ ًب آ٦ـــ٘ أقـــِ٣
ّ ْيُ عافب

ا لََٚل َحَِٙل َرٍ].

خامػــ ـاو  :مــــً خكــــاٜل ا٤خــــْٗ ا٨مباىٔــــ٘ ا٤مــــط لــــاىبعطّ
ّاييَـــٕ قـــً اىبينـــط ّايػـــ٣م٘ مـــً ايطلـــا مـــً ألَـــ ٙمْانـــٔ ا٤مـــط
ّاييَٕ ٍّْ مً معاىٕ اسب
غازغـ ـاو  :ب كـــا

ًب اا .
اىبػـ ـ نـب ليذـــطٗ ىذْغـــَه مـــً ايطلـــا صبـــكنعـب

ّمكذط ـب ٍّْ مً ضؾداا بلكسا ٛا ٘ٓ٦ليسا ٛا٨مباٌ .
( قــً ألــ ٙامامــ٘ اٌ ضاــ ٣ــال ٓــا ضغــْل اا اٜــصٌ ي ـٕ ًب ايػــٔاه٘
ال اٌ غٔاه٘ أمك ٙازبَاز ًب غبٔ اا) (.)3
ايػازغـــ٘  :زقـــْٗ اىبػـ ـ نـب ي ؿـــنط ا قـــع ّاـ ـ ق ـــ ٙايـــيعه
ايْاضزٗ ًب هٓ٘ ايبدد ميَا :
اّ٤ل  :ؾـــنط اىبػـ ـ نـب ا قـــع ّاـ ـ ق ـــ ٙا سآـــ٘ بفب آ٦ـــاا
ًّب ايكيعٓ

َّٖحَُ ْٛلِٖٗ ِلَّٖذٌِلهَ ََّٞتَلِٖهَذتَّ] (.)1

( )1غْضٗ ايعكط .3
( )2غْضٗ ْٓغو .53
( )3ايػيً اينا ٚي بَٔ ٕ .161/9
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اي ــاىٕ  :ميااــاٗ اىبػــ نـب لايؿــنط ا قــع ّاــ ق ــٙ

ــَٔه ىــساٛ

ا٨مباٌ .
اي ايـــد  :صبـــ ٞاىبـــسز ّايعـــٌْ مـــً قيـــس اا قـــع ّاـ ـ ي نػـ ـ نـب
ّاىبػــ ناا ي كيــعِ قــً أاــ ايطلــا ــاش ٓكذهــ اا قــع ّاــ ّٓيــعل
ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاىبػــ نـب ًب

اىبٜ٣نــ٘ ييكــطٗ ايــي

معــاضي ا٨غــ٣و اّ٤فب

اىــُ ٓكذه ـ ّؼبــْل لٔــيَه ّلـــب أا ـ ايطلــا

ٍّــ اــاٌ ىــعّل اىبٜ٣نــ٘ لبــسض ّأهــس ّاشبيــسل ّقــذـب ىبيــ اىبػــ نـب
مـً أاـ ايطلــا أو أٌ اي ــسض اىبكــٔ ً مــً ىــعّ ه ٍــْ ىكــطٗ اىبػـ نـب ق ــٙ
ايصًٓ اذطّا ًب مٔازًٓ اي كال ازبْا

ٍْ اّ٤ل .

يـــصا يـــٔؼ مـــً هكـــط ي غآـــاا اسبنٔـــسٗ ًب ْيـــُ عـــافب خبكـــْم

معطاــــــ٘ لــــــسض ظتَسْاااا ا تتَََ َلٖتٓااااا اْٙلرتِّٞااااااٍلُِٛٚاااا ا ْاْٙلرااااا اِّتٖفٍلِٚاااا اْٝلََّٖ َٛئِٓتاااا ا ِل
ُٚمْ ِظِنَ]

( )2

ّئنٌْ سٓط ا ٘ٓ٦ق ّ ٙاِْ :

أّ٢و  :غــــكريا

ينــــه ضلنــــه أىــــٕ يبــــساه لــ ـ يو مــــً اىبٜ٣نــــ٘

ييكطاه ًب لسض.
اىٔـــاو  :أىـــٕ يبـــساه لـــ يو مـــً اىبٜ٣نـــ٘ يك ٔنـــْا ايكـــ ١ ّ ٗ٣ـــْا
ايعاــــاٗ ّ الٔعــــْا اا ّضغــــْيُ

ــــال عــــافب َّٖاا اذََِٝل اْٜلَََٓٚااااَهُْٙل

ظٍِلَّألت ْعالرتاتَُٚىَّلَّٖظَ َ َلوَاَتىَّْلَّٖ َْتَ َلوَرتَٚمُوَّلراََٖٛعْمُوفِلوَٞتهَىَّْللَْٝلََُّْٖٓٛتما](.)3
اي ـ ـاو  :أىـــٕ يبـــساه لـــايو مـــً اىبٜ٣نـــ٘ ئنْىـــْا معنـــه ّٓكـ ـ ٌّ
لطظخاو زٌّ أا ايطلا .
ضالعـ ـاو  :أىـــٕ يبـ ـ ساه لـ ـ يو مـــً اىبٜ٣نـــ٘ ئنْىـــْا ّغـــا ٜيكـــط
ايب. ٛ٣
( )1غْضٗ ا٤قطا

.43

( )2غْضٗ ا٤ىذال .9
( )3غْضٗ اسبال .41
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خامػــاو  :أىــٕ يبــساه لــ يو مــً اىبٜ٣نــ٘ يكؿــنطّا اا قــع ّاــ
ق  ٙىعن٘ اىبسز ّميا عُ .
غازغ ـاو  :أىــٕ يبــساه ل ـ يو مــً اىبٜ٣نــ٘ يكؿــنطّا اا قــع ّا ـ

عافب ظتَ ْامُوٍِٞلرت ْامْْاْٙلوََّشْٓامُوَّلٍِٖلوَ تلَتٓيامُوٜا] (.)1

ــال

ّٓــسقْ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب هٓــ٘ ايبدــد اىبػــ نـب بفب بهػــاٌ لعهــَه
يبعا مً اَاا :
اّ٤فب  :بربـــاش اي ـــط

ـــال عـــافب َََرتَهَاااَل

ّغـــٔ ٘ ي كـــسآً لٔـــيَه

َّٖا اذََِٝلاََُٚا اىَّل ا تَّلَتا ا َََََّتاْٙلراا ا َْٝتل اٖتاااًلرتَُا إتلُٚتَا اًًّٛلظتاااَْتابُى ُل] ( )2يكنـــٌْ
ٍـــصِ اينكالـــ٘ ؾـــا ٍساو ق ـــٔ ٙـــس اىبػـــ نـب قبهـــامـب هٓـــ٘ ايبدـــد
ّّضا ــكَه ــا ي ــصضاضٖ ّا٤أــال اي٣ه ــ٘ مــً اىبػــ نـب لــايكيعِ قــً
اىبعــــام٣ا ايطلْٓــــ٘

ٔعنـــ اىبػـــ نٌْ ًب اـــ ظمــــاٌ قبهــــامـب هٓــــ٘

ايبدد ّا ىَا ىاظي٘ ق َٔه ًّب ظماىَه .
ّ ــسٓط ازبنــ لـــب هٓــ٘ ايبدــد ّهٓــ٘ ايــس ًٓ٪أقــٓ : ِ٣ــا أَٓــا ايــصًٓ
هميـــْا بشا ـــسآيكه لـــسًٓ بفب أاـــ مػـــن ٙـــ اكبِْ ّ ٢ـــ ا ْا ايطلـــا
أنعا او مهاقذ٘ .
اي اىٔـــ٘  :لٔـــاٌ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ لصا ـــُ سب ٔ ـــ٘ ٍّـــٕ ب كـــا

اىبػـ ـ نـب

ّاىبػ ـ ناا ل ـ ق ه اشبكــال اسبنٔــسٗ ٍّــٕ ا٨مبــاٌ ّ ٔــُ لؿــاضٗ ل ـ ٌ ٍــصِ
اشبك ٘  ٢غازضٍه ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ ٤قاي٘ ا٨ني٣ل .
اي اي ــــ٘  :ميااــــاٗ اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا ًب ا٨مك ــــال ىبهــــامـب هٓــــ٘
ايبدد ّايكيعِ قً ايطلا ّاىبعام٣ا ايطلْٓ٘ .
ايطالعـــ٘  :بقاىـــ٘ اىبػـــ نـب لعهـــَه يـــبعا ًب هـــا ٛاسبـــْاٜال قبـــا
ٓغيـــَٔه قـــً ايطلـــا ّاي ـــط

( )1غْضٗ ايب طٗ .152
( )2غْضٗ ايب طٗ .282

شٖ ايذاٜـــسٗ ايطلْٓـــ٘

ـــ ٣يدكـــط ٍـــصِ
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ا٨قاىــ٘ لايكــسآً ٔنــا لٔــيَه بش ؿــن اييكــح ّايكــذح ّا٨مَــال ًب
ايس َ٘ٝٔ ّ ًٓ٪م سماا ايعن .
اشبامػـــ٘  :مـــً اسب ـــا ٜايع اٜسٓـــ٘ أٌ اـــ٣و مـــً ا٤مـــط لـــاىبعطّ
ّاييَــٕ قــً اىبينــط هػــي٘ ّبهػــاٌ

َــْ هػــً ّىذ ـ يذاق ــُ ّغــامعُ

ّايعامــ لـــُ ٍّـــْ بهػـــاٌ ي نك ـــٕ غـــْا ٛاـــاٌ ميـــاز ٚم كـــْضاو أّ
غــامعاو أّ مكع ـاو أّ ل غك ـ ُ مػ ـ ي٘ ا٤مــط لــاىبعطّ

ّاييَــٕ قــً اىبينــط

يــصا ّضز اي يــا ٛق ــ ٙاىبػ ـ نـب ّىٔ ــَه مط بــ٘ خ ـ أمــ٘ لذه ـ اا ق ــَٔه

لــا٤مط ّاييَــٕ انــا ًب ْيــُ عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗااََّالَتااُِّٚمُوَٜل
راََٖٛعْمُوفِلوََتَْهَىَْٜللَْٝلََُّٖٓٛتمالوََاؤَُِْٚىَٜلراَٖٗ ِ] (.)1
ايػازغــــ٘  :مــــً أغــــطاض ايكنــــائو ًب ايــــسىٔا أىَــــا لــــا

يعنــــ

ايكــاسباا ّباكيــاظ اسبػــياا ّايكيــعِ قــً ايػــٔٝاا ّمــا ٔــُ ايهــطض
ق  ٙا٨ىػاٌ ًب ىذػُ ّمايُ ًّب زىٔاِ ّهخط ُ .
ايػــــالع٘  :ط ٔــ ـ

اىبػــ ـ نـب لا٨هػــــاٌ ّىؿــــط أغــــبا

اىبــــْزٗ

ّبقاىــ٘ ا كــاج ّا ٨ــطا

ّا ٨مَــال ٔــُ مــً ــ ني ــ

اٜــسٗ ضلْٓــ٘

( ــال ي نــاٌ ق ٔــُ ايػــ٣و ٢ليــُ ٓ :ــا لــ

بٓــاي ّايــس ً٬ٓ٪عىــُ ش٫لٳ اييَــاض

ٍ٪هٳ اي ٔ ) (.)2
ريــاٛا هٓــ٘ ايبدــد ي كدذٔــو قــً ايــْظض قــً اىبــ١ميـب ّذب ـ قــيَه
ا٤ضلــــاح ايطلْٓــــ٘ ّ بعــ ـ َه ق ــــ ٙايكعــــاٌّ ًب هــــا ٛايــ ـسّ ًٓ٪مــــً
ا٨قريــاظ ًب ايؿــطٓع٘ ا ع ـ غــَه ي ــصًٓ ٓعريــعٌّ قــً هــا ٛزٓــْىَه
بش مل نــً قــً معكــٔ٘

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2ايسض اىبي ْض .90/8

ــال عــافب

اَٛٞااَلَّٖظَاا َاتَلُلِٖٗياُتاامََّءِلوَََّٖٛتَااَِْنِل
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وََّٖعَااَِِٗٚنَللَٗتُْهَاااَلوََُّٖٛؤَٖيتاا ِلااٗااااىرُهُْٙلوَظِااٍلَّٖماتاااَ الوََّٖ تااَ اِٚنَلوَظِاااٍلسَاابإُالَّٖٗاا ِل
وََِّرْٝالَّٖتَبإُالظتماَ ؼت لِْٝٚلَّٖٗ ِلوََّٖٗ ُللٌَُِٗٙلحَُِٓ.)1( ]ٌٙ
ّقــً قبــس اا لــً مػــعْز ــال
ّهيُ ّغ ه ( مً زل ق  ٙخ ااٌ يُ م

ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ
أاط اق ُ) (.)2

اي اميــ٘  :ينٔــ٘ م نــ٘ ايكيــعِ قــً اي ــه قيــس اىبػ ـ نـب ّاىبػــ ناا
ّايكذ ــُ ًب ايــسًٓ قبعط ــ٘ اىب٣ظمــ٘ لـــب اىبْنــْ اىبيَــٕ قيــُ ّلـــب اي ــه
ا٨ىػــاٌ ايذعــ ايــصٖ ٓيَــ ٙاا ّضغــْيُ قيــُ اىــُ ٓ ــه

ــاشا بض نــ
ىذػُ ّٓ ه

ِ.

ق َىٌ كم آٌت قزآٍَت اُهى ػٍ انظهى

اي ــه يغــ٘ ٍــْ ّنــ ايؿــًٕ ٛب ــ ضب ــُ (ّاي َ نــه :٫أخــص٫يً هــ ٲ
ًٔ٬طي.
ّاي َ٣م٘ا :م ٪ن ًنك٫رً ال ابَ٫ا قيس اي ّامل.
ّظً نكُ٫

ٔناو بشا أى٬ب ٪ن  ُ٫بىٯُ ظامل.

ّظا ٰــ ـه ٪ــــٌ٣ٮ ــــاظ ًه ٪أٖ اهك٪ن٪ــ ـ  ٪اي َ نــــه لالٰٔــ ـ

ىذػــــُ ا ك٪ع٪ــ ـ ٪

ّ ٔاغــُ اظ ـكً ٪ه ؿ ٫ـسٲز ّ ٪ا ٰب ٪ـت ٬ايكــا ٫ٛنيــاٛ٭ از ٰن٪ــت اي ــاً ٛب ايالــاّ ٛبٌ
ؾٰ٬ٝت٪

ب٬ت ٪اي ا ٛانا ً ب٬ت ٪ايالا.ٛ

ّبشا غ ٪ ٰٝ٫ايػٲدٰٕٳ ما  ٢ػبٰس ٓ ٫ال ٍْ م اْوٮ

ال ظٍ ي

ّٓ ٫ن ًه ٫أهٔاىاو ٰٔ ٪ه٫
أٖ ٓ٪د٬ك٪نٰ اي َ نه ٪اًط٪ماو ٬ًَ ٢طاو.
ّظا ٰن٪ــت ا٤ض
سب ْ٬
اــا ً

 :مل ٫د٬ذًــط ــ َ ــه ه٫ذٰــط٪ا٬

ــال اييالغــّ٘ :اييٳــ٫ٖ١

ا مــً ــ زا ٱ٢ّ ٛ
ت اييا ًــ٘ا٫ :ىدٰــ ٪ط ٬
ظ ٰن٪ــ ٰ
سّ ا
زب ًــ ٰ
ًب اىب ْمــ٘ ا ً

اٰب٪طٍ) (. )3
( )1غْضٗ ايكْل٘ .60
( )2اىبعريه اّ٤غ ي الااىٕ .5/11
( )3ايعـب .147/2
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ّاي ـــه ًب ا٨قـــال٣ح صبـــاّظٗ اسبـــ
ٍّْ ىْ مذاق ٘ ّ ُٔ أنيطا

ّايكعـــسٖ ميـــُ بفب ايبانيـــ

:

اّ٤ل  :اي امل ٍّْ ايصٖ ٓ ْو لذع اي ه ّايكعسٖ .
اي اىٕ  :مْنْ اي ه .
ق ُٔ اي ه .

اي ايد  :اىب ْو ايصٖ ٓ
ّٓ ػه اي ه بفب أ ػاو :

اّ٤ل  :ظ ــــه ا٨ىػــــاٌ ىذػــــُ

ــــال اا غــــبداىُ وََٚااااَلظتٗتََْٛااااَهُْٙل

وَٖتِْٓٝلْتَٞاىَّلرتٞياتَهُْٙلََوُِٗٛى.)1( ]َٜ
اي ــــاىٕ  :ظ ــــه ا٨ىػــــاٌ يغــ ـ ِ مــــً ايبؿــــط اا٨غــــكدْاش ق ــــٙ
أمْا ه ّايكعسٖ ق  ٙاسبطماا .
اي ايــد  :ظ ــه ا٨ىػــاٌ لٔيــُ ّلـــب ضلــُ ٍّــْ أؾــس أىــْا اي ــه
ّ ٢ؽبــكل لايؿــطي لــاا ايــصٖ ٍــْ أاــا اينبــاٜط لــ ٓؿــن بىنــاض
لعــــا نــــطّضٓاا ايــــسًٓ ّايك كــ ـ قــــً قنــــس ًب أزا ٛايْظــــاٜو
ايعبازٓــ٘

ــال عــافب

اَٜلَّٖٗ ا َل تل َ يِ امُلرتْٜلَُشْ امَِتلرا ا ِلو َ يِ امُلَٚااَل ُوَٜل تِٖ اَّلل

َِْٖٝٛل َشََءُ] (.)2

وَ ا لاتااأَتلٖاَُٛاااَُٜلِٖ َرَِْاا ِلوَهُااىَل َعِوااا ُلََاااَرٍَََُل تلَاشْااماِل

ّ ـــس ّضز ًب ايكيعٓـ ـ
راَٖٗ ا ِل اَٜلَّٖش امِْتلٖتواٗ اٌٙللَوِااٌُٙل]

( )3

قـــع ّاـ ـ هزو ق ٔـــُ ايػـــ٣و
ظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتا ا ]
( )1غْضٗ اييد .118
( )2غْضٗ اييػا.48 ٛ
( )3غْضٗ ي ناٌ .13
( )4غْضٗ ايب طٗ .30

( )4

ّاي ــه ػــاز ّخػــطاٌ ّىبــا خ ــ اا
ذهـ ـ ّأخـــا اىبٜ٣نـــ٘

ـ ـ ا ط اىبٜ٣نـــ٘ ٍـــصِ اشب ٣ـــ٘ مـ ـ

اِّٞاااٍلََُلِااإل
ٔـــاو ا٨ىػـــاٌ
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لايذػــاز ّأضازّا يــعِ هزو ّشضٓكــُ مــً ايؿــطي ّايذػــاز مــ ا٨مكيــا
قً ك اييذؼ ب ٢لاسب .
كذهـ ـ اا قـــع ّاـــ ّأخـــاٍه

اِّٞاااٍلرتلْٗتا اُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل]

( )1

ّمــً ق ــه اا قــع ّاــ بىعايــُ اي ــطهٌ ّقــ ّضٗ اــ هٓــ٘ ميــُ ق ــٙ
ّاِْ :
اّ٤ل  :ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ لٔاٌ ي بح ايصا ٕ ّايعطنٕ ي

ه.

اي ــاىٕ  :أــس ــاىٌْ ٍّــْ أٌ ايؿــطي لــاا ّا ٨ــسا ٛق ٔــُ غــبداىُ
ٍــْ أؾــس نــطّ

اي ــه

ــال غــبداىُ وَ َٚاْٝلرتظٗت اُٙل َِٛٚاْٝلَّظتت امَيل

لَٗتًلَّٖٗ ِلَّٖٓتذِ َ] (.)2
اي ايــد  :لٔــاٌ اي ــطهٌ ايكبــآً ّايكهــاز لـــب ا٨مبــاٌ ّاي ــه ٔــسضي
اىبػ ه يعّو يعٍُ قً اي ه ّبلكعازِ قً ا٨نطاض ليذػُ ّ

ِ.

ايطالــ  :ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً مكــازٓ ايــسقاّ ٛشاا غــيدٔكُ
يكنٌْ ٍصِ ايك ّٗ٣ق  ٙاَاا :
اّ٤فب  :بىَا ؾنْ ٚبفب اا مً اي ه .
اي اىٔ٘  :ايك ّٗ٣غ١ال ي عكن٘ مً اي ه .
اي اي ــ٘  :ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّا ٔــ٘ مــً زقــْٗ اىب ــْو لعاكيــا
اي ه ّايكعسٖ ق  ٙه ْل ايياؽ .
ّقــً بلــً قبــاؽ ــال ( ــال ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه
ىبعــاش هـــب لع ــُ بفب ايــٔنً ب ىــر غــك ٕ ْمــا اٍــ اكــا

ــعشا اٝــكَه

ـــازقَه بفب اٌ ٓؿـــَسّا اٌ  ٢ب يـــُ ا ٢اا ّاٌ ضبنـــسا ضغـــْل اا ـــاٌ
ٍـــه انيـــاقْا يـــر لـــصير ـــاخاٍه اٌ اا ـــس ـــط
ق ْاا ًب ا ْٓو ّئ ٘ .

( )1غْضٗ ايب طٗ .30
( )2غْضٗ ايكو .7

ق ـــَٔه وبـــؼ
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ـــاٌ ٍـــه انيـــاقْا يـــر لـــصير ـــاخاٍه اٌ اا ـــس ـــط

ق ـــَٔه

قــس ٘ ١خــص مــً ا ئــاَٜه ــسز ق ــ ٙــطاَٜه ــاٌ ٍــه انيــاقْا يــر
لــصير آــاي ّاــطاٜه امــْا ه ّا ـ زقــْٗ اىب ــْو اىــُ يــٔؼ لٔيــُ ّلـــب
اا هريا ) (.)1
ّٓــسل ٍــصا اسبــسٓد ق ــ ٙاــْاظ زقــا ٛاىب ــْو ق ــ ٙايــصٖ ظ نــُ ًب
مْنْ ّ سض اي ه ّ ُٔ مػا: ٜ
اّ٤فب  :لٔاٌ غع٘ ضهب٘ اا ّههْضٍا قيس اىب ْو .
اي اىٔـــ٘  :ايـــسقا ٛغـــ٣ح اع ـــُ اا لٔـــس اـ ـ بىػـــاٌ ّ ٔـــُ ب ـــطاض
لايطلْلٔ٘

ل اَٜلَّٖٗ َللَٗتًلْإِّلشٍَْءٍلات َِمٌ](.)2

اي اي ـــ٘  :ظاـــط اي ـــامل قـــً ظ نـــُ ّزقْ ـــُ ي نـــو قـــً ايكعـــسٖ
ّازبْض .
ايطالع٘  :أس اىٌْ أٌ م ر ايػنْاا ّا٤ض
اشبامػــ٘  :لٔــاٌ ذب ــ ازبــعاّ ٛايع ــا
ٓكعـــاض

ا قع ّا .

ًب ايــسىٔا بٌ ؾــا ٛاا ّ٢

ٍـــصا ايـــسقا ٛمـــ اىبياقـــد٘ ّاىبكـــاضه٘ ّا٤مـــط لـــاىبعطّ

ّاييَــٕ قــً اىبينــط ًب اىب ــاو ّ ايــسقْٗ بفب ايكْلــ٘ ٤ىكــا

اىب ــْو مــً

اي امل .
اشبــامؼ  :ــ ّٗ٣آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ أمـــً ّغــ٣م٘ مــً هــ
ّاـــ ق ـــ ٙاي ـــاىبـب

اا قـــع

ـــال عـــافب وَْتا اذتَِّٖلرتَْا اذال َرا اَّل ا تَّلرتََا اذتلَُّٖاا امَيل

وَهٍَِلظتَِٖ َٛل اَٜلرتَْذت ُلرتٌُِٖٙلشَ َِ ٌ] (.)3
ايػـــازؽ  :مـــً بقريـــاظ ا ي ـــطهٌ ايغـــ ٖ أٌ ـــ ّٗ٣آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘
ّايعنـــ قبهـــامٔيَا ظبــــاٗ مـــً ايعـــصا
اي اىبٌْ أؾس أىْا ايعصا

.

( )1ايػيً اينا ٚي بَٔ ٕ .96/4
( )2غْضٗ ايب طٗ .20
( )3غْضٗ ٍْز .102

ٓــــْو اي ٔامـــ٘ هٔـــد ٓ ــــٙ

 276ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨مباٌ /ج 137

ّمــا زاو مْنــْ ٍــصا اي ــاىٌْ ٍــْ ىَــٕ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ قــً اي ــه
ط ٚأو ٓنٌْ ٍصا اييَٕ ازبْا

مً ّاِْ :

اّ٤ل  :ىـــعّل آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ ظاـــط قـــً
اي ه .
اي اىٕ  :لٔاٌ هٓاا اي طهٌ ي اىٌْ ٍّْ أٌ اي ه غّْ ٛؾط .
اي ايــد  :ط ٔ ـ

هٓــاا اي ــطهٌ ل ـ زا ٛايذــطاٜا ايــا ٍــٕ هــطظ مــً

اي ه .
ايطالــ  :هــد هٓــاا اي ــطهٌ اييــاؽ ق ــ ٙعــ ايكــاسباا ٍّــٕ
غ٣م٘ مً بض نا

اي ه يعسو باكنا ايهسًٓ .

اشبــامؼ  :آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّ َ ّ٣ــا اييذــطٗ مــً اييذــْؽ مــً اي ــه
ّايكعسٖ .
ايػازؽ  :مً خكاٜل ا ٘ٓ٦اي طهىٔ٘ أىَا كهنً مػا: ٜ
اّ٤فب  :آ٦ـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لؿـــاضٗ ًب ميالْ َـــا ق ـــ ٙايعنـــ ايكـــا
ّا٨هػاٌ ي غ

ال عافب

اَٜلَّٖٗ َلَُحِللَُّٖٛحْتَِِنَ] (.)1

اي اىٔــ٘  :ز٢يــ٘ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب مذَْمَــا ق ــ ٙايبؿــاضٗ ىبــً باكيــ

اي ـــه ّبٓـــصا ٛاييـــاؽ انـــا ًب ْيـــُ عـــافب وَ اِّٞاااٍلٖت تياااَ ٌلَِٖٛااْٝلَتاااَ َل
وَاَٚااَٝلوَلَِٛاإتلطَااَِٖحًَ )2( ]..بش ـــسل آ٦ـــ٘ ًب مذَْمَـــا ق ـــ ٙـــْظ ايـــصٖ
ٓكيعِ قً اي ه ّازبْض لاىبغذطٗ ّايعذْ .
اي اي ــ٘  :صبــ ٞآ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ل ا٨ىــصاض ّظَــْضِ ًب ميالْ َــا قبــا ٓبعــد
اشبْ

ًب اييذْؽ مً بض نا

اي ه ّازبْض .

ايطالعــ٘  :ب ــازٗ آ٦ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب مذَْمَــا ّزَ ٢٢ــا ا٨ىــصاض ّاييَــٕ
قً اي ه ّازبْض .

( )1غْضٗ ايب طٗ .195
( )2غْضٗ نيُ .82
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ّ ــسل ٍــصِ اىبػــا ٜصبكنعــ٘ ّمكذط ــ٘ ق ــ ٙقــسل ٍــصا اي ــاىٌْ ٍّــْ
أٌ ا ـ هٓــ٘ يَــ ٙقــً اي ــه ّازبــْض ٍّــْ م ـ ً بقريــاظ اي ــطهٌ ايــصا ٕ
ّايغــ ٖ بٌ بهــساظ اىبػــ نـب مــً اي ــه ّدبــا َٔه قــً بٓــصا ٛاييــاؽ
زقـــْٗ ي يـــاؽ نبٔعـ ـاو ي َسآـــ٘ ّايكـــ٣ح ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ

ْيـــُ

عــافب ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍلراَْماَُ اجْلََِٖٗااََّال] ( )1بش ٓككــو اىبػــ نٌْ لا٨اكَــاز ًب

ًب ا٨لكعاز قً اي ه ّٓسقٌْ ايي اؽ بفب ايػ٣م٘ ميُ .
ْيــُ عــافب

ّمــً مكــازٓ

اَٜلَّٖٗ ا َلهُ اىَلَّٖ امَ َّْال اولَُّٖا اىَ ِلَّٖ َٛاتِنُل]

( )2

أمْض :
ّىذ .

اّ٤ل  ٕ ٓ ٢ :اي ه ي امل لطظل ّاػ

اي ـــاىٕ  :بٌ اا قـــع ّاـ ـ ٍـــْ ايـــصٖ ػبـــا نـــطض اىب ـــْو خاقـــ٘
ايــصٖ ٓكْاــُ بفب اا قــع ّاــ لايــسقآّ ٛػــ يُ أّ أىــُ
لػــــب

بمباىــــُ ّقــــ٣هُ

ــ ٙاي ــه

ــــال عــــافب وَٞاماَاا ا ُلرتْٜلٞتُٛاا اَٝللَٗتااااًل

َّٖذََِٝلَّسْتاؼعِياىَّلظٍِلَّألت ْعالوَٞتَْعَٗتهُْٙلرتئِ َٛلوَٞتَْعَٗتهُْٙلَّٖىََّ اَِنَ](.)3
اي ايـــد  :ؼبـــْل اا قـــع ّاـــ ل غـــبا
اي ـــامل ّبض نـــا

ّمكـــازٓ ايـــطظل لــــب

اي ـــه ْغـــع٘ أّ هـــٔٔ او غـــْا ٛلاييػـــب٘ ي ـــامل أّ

اىبـــطاز ّ ـــْ اي ـــه ق ٔـــُ ٍّـــصا اىبعيـــ ٙمـــً مكـــازٓ

ْيـــُ عـــافب

اَٜل َرَا اَّل َبْتُاااؾالَّٖااام ْتلَِٖٛاااْٝل َشَاااَءُلوََُا ا ِ ُل] ( )4أٖ أٌ اـــ هكـــ٘ مـــً

ايـــطظل أّ هريبَـــا ٓ ٢نـــٌْ ب ٢قبؿـــّٔ ٘ٝهننـــ٘ مـــً قيـــس اا ّ ذهـ ـ ُ
لعقـــ٣ح اتكنعــــاا ّايك ــــّْ ٚاــــص
ّميعَه قً اي ه لا٨ىؿغال لاييذؼ ّاىبال .
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .110
( )2غْضٗ ايصاضٓاا .58
( )3غْضٗ اي كل .5
( )4غْضٗ ا٤غطا.30 ٛ

اييــــاؽ ي َــــسّ ٚا٨مبــــاٌ
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ايطالــ  :ط ٔــ

اييــاؽ لا٨لكعــاز قــً اي ــه ٍ ٌ٤ــصا ا٨لكعــاز

ىْ نيطٓ ي طظل اينطٓه ّم سم٘ ي٩غكريال٘ ي سقا. ٛ
اشبــامؼ  :لٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ أٌ ظ ــه اي ــامل  ٢ؼبريــ
ضظ َـــه ّمـــا اكـ ـ

اا قـ ـ ع ّاـ ـ

قــً ايعبــاز

ـــه مـــً اشبـ ـ ّايكـــد٘ ّنيـــْل

ايعنط .
قــً غــَ لــً غــعس ايػــاقسٖ  .أٌ ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ
ّغ ـ ه ــال يعبــس اا لــً قبــاؽ « أ ٢أق نــر ا نــاا يكذ ـ لَــً؟ ــال
 :ل ٓ ٙا ضغْل اا .
ـــال  :اهذـ ـ اا ؼبذ ـــر اهذـ ـ اا دبـــسِ أمامـــر

عـــط

بفب

اا ًب ايطخـــــآ ٛعط ـــــر ًب ا يؿـــــسٗ بشا غـــــ يت اغـــــ ل اا ّبشا
اغكعيت اغكعً لاا او اي ه قبا ٍْ اا. ًٜ
ــْ اَــس ايعبــاز أٌ ٓيذعــْي لؿــٕ ٛمل ٓنكبــُ اا ق ٔــر مل ٓ ــسضّا
ق ٔـــُ ّيـــْ اَـــس ايعبـــاز أٌ ٓهـــطّي لؿـــٕ ٛمل ٓنكبـــُ اا ق ٔـــر مل
ٓ ــسضّا ق ٔــُ
ــعٌ مل ػــكال

ــعٌ اغــكالعت أٌ عنــ ا لكــسل ًب ايــٔ ـب ا عــ
ــعٌ ًب ايكــا ق ــ ٙمــا نــطِ خــ وا اــ وا ّاق ــه أٌ

اييكط م ايكا ّأٌ ايذطج م اينط

ّأٌ م ايعػط ٓػطاو (.)1

ايػــــازؽ  :مــــً معــــاىٕ ْيــــُ عــــافب

اَٜلَّٖٗااا َلهُاااىَلَّٖااامَ َّْال اولَُّٖااااىَ ِل

ََّٖٛااتِنُ] ( )2هـــد اىبػـ ـ نـب ق ـــ ٙا٤مـــط لايعـــسل ّا٨غـــك ام٘ ّاييَـــٕ
قً اي ه ّازبْض .
ٍّ ـ اي ٔــاو لــا٤مط لــاىبعطّ
ٓكذه ـ لــُ اا قــع ّا ـ

ازبــْا

ّاييَــٕ قــً اىبينــط مــً ايــطظل ايــصٖ
ىعــه انــا ٓسؾــح ايــطظل اينــطٓه

قـــً ٍـــصا ا٤مـــط ّاييَـــٕ ّ ٢ؽبـــكل ايـــطظل اينـــطٓه لـــا٤مط لـــاىبعطّ

( )1ايسض اىبي ْض . 106/1
( )2غْضٗ ايصاضٓاا .58
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ّاييَــٕ قــً اىبينــط لاىبــال ّهــسِ لــ ٓؿــن نيــْل ا٤قنــاض ّايػــ٣م٘
مً ا ٦اا ّايذْظ ل اي ْا

ايع ٔه ًب ا٦خطٗ .

ئنــــٌْ ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ّغــــٔ ٘ ّغــــبباو ي ــــطظل اينــــطٓه لايــــصاا
ّلايْاغال٘ .
اشبــامؼ  :صبــ ٞهٓــاا اي ــطهٌ ليــسا ٛا٨مبــاٌ ايــصٖ ٓبعــد ًب اييذــْؽ
اشبؿــٔ٘ مــً قيــس اا ّٓــسقْ اىبػــ نـب ي عنــ لػــيً ا٨مبــاٌ ّمكــازٓ
ايك ّْ ٚايك٣ح .
ّمـــً ا ٨قريـــاظ أٌ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ّا ٔـــ٘ مـــً اي ـــه ّبؾـــاقكُ لــــب
ايياؽ مً اَاا :
اّ٤فب  :ذهـــ اا قـــع ّاـــ لاييـــسا ٛي نػـــ نـب لكـــذ٘ ا٨مبـــاٌ
هد ه ق  ٙايكيعِ قً اي ه .
اي اىٔـــ٘  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ؾـــَازٗ مـــً قيـــس اا قـــع ّاــ ق ـــ ٙقـــسو
برباش اىبػ نـب مػ ناو ّميَاااو .
اي اي ــ٘  :كهــنً ا ـ هٓــ٘ مــً هٓــاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ اييَــٕ قــً اي ــه
غْاً ٛب ميالْ َا أّ مذَْمَا .
ايطالعـــ٘  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ غـــْض اىبْابـــ٘ اين ٔـــ٘ ًب ا٤مـــً مـــً اي ـــه
ّايكعسٖ ىبا ُٔ مً باطاو ي نػ نـب قبا ٍه م١ميٌْ ػبكيبٌْ اي ه .
ّقــً أىــؼ لــً مايــر ــال ( ــال ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ
ّغـــ ه  :ا ـــْا زقـــْٗ اىب ـــْو ّبٌ اـــاٌ اـــا طاو

عىـــُ يـــٔؼ زّىَـــا

هريا ) (.)1
ّقــً ا٨مــاو ايبــا ط ق ٔــُ ايػــ٣و ــال ( ىبــا ههــطا ق ــٕ لــً اسبػـــب
ق ٔ َنــا ايػــ٣و ايْ ــاٗ نــن

بفب قــسضِ

ــه ــالٓ :ــا ل ـ

اّقــٔر قبــا

أّقــاىٕ لــُ ألــٕ ق ٔــُ ايػ ـ٣و هـــب ههــط ُ ايْ ــاٗ ّقبــا شاــطِ أٌ ألــاِ

( )1ايسض اىبي ْض .214/2
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أّقــاِ لــُ

ــال ٓ :ــا لــ

بٓــاي ّظ ــه مــً  ٢ػبــس ق ٔــر ىاقــطا ب٢

اا) (.)1
اشبامػــ٘  :كري ــ ٙميــا

ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ا٦خــطٗ لايؿــذاق٘ ي نػــ ه

ّايؿَازٗ يُ لا٨مكيا قً اي ه .
ّااٛا هٓاا اي طهٌ لاييَٕ قً اي ه ّلٔاٌ غْ ٛقا بكُ ّؾسٗ نطضِ ق ٙ
قاهبُ ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ ّاي ه لطظر زٌّ ؾذاق٘ ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ
ّهيُ ّغ ه .
ّأخطج ايالاٖ أٌ ألٕ أمام٘ ال ( ال ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ
ّغ ه :قيذاٌ مً أما يً يا ه ؾذاقا  .بماو ظ ْو ؿْو ّا

ال

ماضل) (.)2

ُ
ق َىٌ َشول ادلالئكت يف بدر يدد نهًظهًني يف أدد

ي ـــس لـــسأا زقـــْٗ ايـــي
لهــعو مــ

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ًب منـــ٘ اىبنطمـــ٘

ــ٘ ايياقــط ّا ــطٗ ا٤قــساّ ٛؾــس َه ق ــ ٙايــي

ضبنــس

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّا٨غــ٣و يبٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ل ٔــاؽ اّ٤يْٓــ٘
ٍّــٕ بشا اــاٌ ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٓك ــ ٙايهــطض ايؿــسٓس

ًب منــ٘ ايــا ٍــٕ ايبٔــت اسبــط او ّمْاضٓــد ايــي
ق َٔنــا ايػــ٣و ّغــناىَا ٍــه أٍــ ايــي

بلــطأٍه ّبمساقٔ ـ

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

ّغــ ه ّقؿــ ُ مــيَه مــً ٓككــ لــُ لازبــس اّ٤ل أّ اي ــاىٕ أّ اي ايــد
ّهك ٙايػازؽ .
نٔــو يــْ ااىــت لع كــُ ًب ل ــس هخــط ّؼبــٔ لــُ ايغطلــا ٛمــً اييــاؽ
ازبـــْا

بٌ ا قـــع ّاــ ايـــْ زاو ٓ ٢ع نَـــا بٍ ٢ـــْ ٍّـــْ غـــبداىُ ٢

ػكعكــٕ ق ٔــُ مػــ ي٘ ّ ــس دب ــ ٙايكهــاز ّىكــطٗ ايــي

قــ  ٙاا

ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه لـــب ايغطلــا ٛلَريط ــُ بفب اىبسٓيــ٘ اىبيــْضٗ ّ ٔــاو اّ٤ؽ
( )1ايبداض .208/72
( )2ايسض اىبي ْض .213/2
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ّاشبــعضج لآْاٜــُ ّأٍــ لٔكــُ ّقنــْو اىبَــااطًٓ مــً ــطٓـ ّ

ٍــا

انا امْا ليكط ُ ل ىذػَه ّأمْا ه .
ّاـــاٌ قـــسز اـــٔـ ايـــصًٓ اذـــطّا مـــً ـــطٓـ ّا٤هبـــاف ّمـــً
ّاٍ٢ــه  ٣ــ٘ ه٢

ضاـ

لٔينــا خــطج ــه مــً اىبسٓيــ٘ أيــو ضا ـ مــً

اىبػ ـ نـب ّاــاٌ ىبعطاــ٘ لــسض ّىكــط اىبػ ـ نـب َٔــا مْنــْقٔ٘ ًب معطاــ٘
أهس مً اَاا :
اّ٤فب  :ض بـــ٘ اىبػـ ـ نـب ًب كـــال ايـــصًٓ اذـــطّا ّقـــسو ايـــسزز ًب
كا ه .
اي اىٔ٘  :ق ّضٗ اييكط ي نػ نـب ه ٔ ٘ .
اي اي ٘  :زبه أ ْاِ اىبيا ـب .
ايطالع٘  :لعد ايذع ّاشبْ

ًب ْ

ايصًٓ اذطّا .

اشبامػــ٘  :قـــس ّبىـــصاض اييـــاؽ مــً بقاىـــ٘ اذـــاض ـــطٓـ ًب هـــطلَه
ق  ٙا٨غ٣و لايطاال ّاىبال ّايػ٣ح .
ايػازغـــــ٘  :بغككـــــدا

اىبػـــ ـ نـب اييكـــــط ًب معـــــاضي ا٨غـــــ٣و

اي٣ه ــ٘ لعــس معطاــ٘ لــسض بش أٌ ا٨غككــدا
أغبا

أمــط ق ٜ٣ــٕ ّذبكنــ

ّؾطا ٜىكط اىبػ نـب ًب معطا٘ أهس ّاٍْاو :

اّ٤ل  :م ـــسماا ّأغـــبا

ىكـــط اىبػـــ نـب ًب معطاـــ٘ أهـــس اـــ ٗ

ميَا ًب معطا٘ لسض .
اي ـــاىٕ  :ايكػـــاّٖ ًب ا٤غـــبا

ّايؿـــطا ٜلــــب أغـــبا

ّؾـــطاٜ

اييكط ًب معطا٘ لسض ّأهس .
اي ايــد  :م ــسماا اييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ّاهــس أا ــط ّأظَــط ميَــا
ًب معطا٘ أهس .
ّايكـــدٔح ٍـــْ اّ٤ل
معطا٘ لسض.

ـــه ـــ معطاـــ٘ اـــا ٚي نػـــ نـب بـــ
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ّٓيـــعل َٔـــا اىبٜ٣نـــ٘ ييكـــط َه ّمبـــً اا ق ـــَٔه لاييكـــط ّمـــً
آ٦ــاا أٌ معطاــ٘ لــسض شاــطا ًب اي ــطهٌ لا٨غــه

ــال عــافب وَٖتُتاا ْل

ٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ ُلرابَ ْ تلوَرتٞتاْٙلرت ِٖ ] (.)1
ّمل ٓـــصاط بغـــه ( أهـــس ) ًب اي ـــطهٌ مـــ أٌ آ٦ـــاا ايـــا ّضزا
خبكــْم معطاــ٘ أهــس أا ــط

ــاٌ ــت بشا ااىــت أغــبا

ّم ــسماا

ىكــط اىبػ ـ نـب ًب معطاــ٘ أهــس أا ــط نــاشا بىــكنؼ اىبػ ـ نٌْ ّخػــطّا
ــال عــافب

ًب اىبعطاــ٘

ا لَاظْااعِ ُوَٜلوَ تلَتٗااىُوَٜللَٗتااًلرتحَاا ٍلوََّٖمَسُااىٔال

َ ْلُىْاْٙلظٍِلراَْمََّْا. )2( ]ْٙ
ي ــــس أضاز اا قــــع ّاــ ـ ب عــــاظ اىبػــ ـ نـب ّب كباغــــَه

ّازبــــْا

ايــسضّؽ مــً معطاــ٘ أهــس ّذب ــَٔه لايكــا ّايكذ ــُ ًب اىبعط ــ٘ أ ٨ــ٘
ّلـــصل ايْغـــ ًب غــــبٔ اا ًّب ايكيعٓـــ

رتحَ تِااالَلَََّٖاااََُّلرتْٜلَُتمَْااااىَّل

رتْٜل َُاىٖاىَّلاََََٚلوَهُْٙل تلَُيتتَُى.)3(]َٜ
ايػـــا لع٘  :ميااـــاٗ اىبػـ ـ نـب ًب اشبـــطّج ي نعطاـــ٘ لؿـــْل ّبى ٔـــاز
ّ٤امط ايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه.

اي اميــ٘  :غــعٕ اىبػــ نـب ي ــبالـ لايــصًٓ اذــطّا لعــس بــْا اىبــسز
اىب نْ ٕ مً قيس اا ي نػ نـب ًب معطا٘ لسض ّأهس .
ّاــاٌ ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ؼبــطم ٍّــْ ًب نيطٓ ــُ بفب

مٔــساٌ معطاــ٘ لــسض ق ــ ٙبغكؿــاضٗ أقــدالُ ّا٨ا ــاض مــً ا٨غكؿــاضٗ ًب
قــسز اىبــطاا ّ ْائَــا ًّب ْاََــا ي ــصّاا ّا٤ؾــدام ق ــ ٙعبــْ
ايعنْو ّاشبكْم ّخكْم اشبكْم .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .123
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .153
( )3غْضٗ ايعينبْا .2
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بش ْاـــُ يعا مـــ٘ اىبَـــااطًٓ ّا٤ىكـــاض ـــه كـــس ا٤ىكـــاض خاقـــ٘
ّض٠غــــا ٛاّ٤ؽ ّاشبــــعضج ّ ٔــــُ هٓــــ٘ ًب ا٨مامــــ٘ ّايعقامــــ٘ ّزضؽ
٤مــطا ٛاىبػــ نـب لــ ٌ ٓ ٢يذــطز ا٤مــ ّاي اٜــس ل ــطاض اسبــط

ّاي كــال

ـــه أٌ اىبؿـــْضٗ ـــبـب هـــال ّ ـــسضٗ اـــٔـ اىبػـ ـ نـب ّ ذٔـــس ا٨هانيـــ٘
ا٨نبائ٘ ل سضاا أـ ايعسّ .
ــه ــ ال ضغــْل اا قــ  ٙا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه (أًؾٰــ ّ٫ا قً ٪ــٕٯ أًٓٯَ٪ــا
ـب
ه هٰــ ٪
س ٫ز اييٯــاؽ ً ّ٪أٯىَ٫ــ ٬
ه ق٪ــ ٪
ر ًأٯىَ٫ــ ٬
س ا ني ً ٬ىك٪ــا ٫ض ٪ ّ٪شيٰــ ً
ؽ ٪ّ .بٯىن٪ــا ٓ٫طٓــ ٫
اييٯــا ٫
ل٪آ٪ع ٫ِْ٫لٰاينع ٫نب. ٰ٘٪
كـ  ٪بيًـ ٙزٰٓ٪اضى٪ــا
هكٯـٰ ٪ ٙ
ً ٰشم٪ا ٰمــر ٪
ل اي ّـ ُٰ بٯىــا ل٫ـط٪ه  ٛ٫مٰـ ٬
غــْ ٪
ًـاياْا ٪ٓ :ـا ٪ض ٫
ًـــعش٪ا ّ٪ق٪ـ ـ نت بئً٬ي٪ـــا

ً ًى٬ـ ـتٰ ٪ـــٕ شٰمٯكٰي٪ـــا ى٪ن٬ي٪ع٫ـــر مٰنٯـــا ى٪ن٬ي٪ـ ـ  ٫م٪ع٪ـ ـُ ٫أًل٬ي٪ا٪ٛى٪ـــا

ّ٪ىٰػ٪ــا٪ٛى٪ا ً .نًــاٌ ٪ض٪غ٫ــْل ٫اي ّــُٰ ق٪ــ ّ ٙاي ّــُ ٫ق٬ًٔ ٪ــُٰ ّهيــُ ّ٪غ٪ــ ّه٪ٓ ٪ك٪د٪ــْٯ  ٫أًيّــا
٪ناــٌْ ٪اين ًى٬ك٪ــاض٪ ٫ــط ٚ٪ق٪َ٬ًٔ ٪ــا ى٪ك٬ــ ٪طِ ٫بيّــا مٰنٯــً ٬ز٪ٍ٪ن٪ــُ ٫لٰاينن٪سٰٓي٪ــٰ٘ مٰــً ٬ق٪ــسّ٫ٯِٰ
ّ٪أًٌ ٬ئً٬ؼ ٪قَ٬ًٔ ٪ه ٬أًٌ٪ٓ ٬ػٰ  ٪لَٰه ٬بيً ٙق٪سّ٫ٯ مًٰ ٬لٰ ًازٍٰٰه.)1( )٬
ّيــْ زاض ا٤مــط لـــب بضازٗ معيــ ٙايعنــْو أّ اشبكــْم مــً اي ذــ
ا٤قــ ٍــْ ايعنــْو ب ٢مــ اي طٓيــ٘ ايكــاز ٘ يــصا اىبدكــاض أٌ ايــي
قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ ّه يـــُ ّغـ ـ ه أضاز نبٔـ ـ أٍـ ـ ايبٔـــت ّايكـــدال٘ مـــً
اىبَـــااطًٓ ّا٤ىكـــاض انـــا أٌ ىكـــطٗ ّ ٓٔـــس ا٤ىكـــاض اـــاٌ م ٔـــس ٪وا
لايــس

ّايــص

قــً ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ًب ل٣زٍــه

اىبَــااطًٓ مل َٓــااطّا ي كــال ّاسبــط

ــاٌ

بش أٌ ا٤قــ ًب ٍريــط َه ٍــٕ

ٍــطّلَه لــسٓيَه مــً ايــصًٓ اذــطّا انــا ًب ٍريــطٗ يــْ ق ٔــُ ايػــ٣و
وَاتَٔتل اٍِّٞلٚهَُمل اٖتًل َرٍ] (.)2

ىعـــه ق ـــ ٙاـ ـ مـــً اىبَـــااطًٓ ّا٤ىكـــاض ايـــس ا قـــً أىذػـــَه ًب
اىبعطاــــ٘ ّي٥ىكــــاض خكْقــــٔ٘ ًب اىبؿــــْضٗ ّينيــــُ ٓ ٢كعــــاض
( )1ايطّ

ا٤ىو .57/3

( )2غْضٗ اييريه .4-3

مــ ـ
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بضازٗ ّ كــس ايــي
مْا

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ّقامــ٘ أقــدالُ ٍّــْ

ي اقسٗ ىذٕ اسبطج ًب ايسًٓ .
ّ ــس ــسو أٌ مؿــْضٗ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٤قــدالُ

اــع ّ ٛــط مــً ايــْهٕ ٤ىَــا مــً مكــازٓ

ْيــُ عــافب وََٚااَل ََْـِا ُللَاْٝل

َّٖهَىَيل*ل اْٜلهُىَل ا لوَحٌٍْلَُىحًَ] (.)1
ّيبــــا ٓ الــ ـ لــــُ اييــــاؽ أٌ ىــــعّل اىبٜ٣نــــ٘ ًب معطاــــ٘ مــــا ىكــــط

ي نػـــ نـب ًب شاا اىبع طاـــ٘ ّّضز خبكـــْم معطاـــ٘ لـــسض ظتَسْا اتتَََ َل
ٖتٓاْٙلرتٍِّٞلْ ُِٛٚاْٙلراِّتٖفٍلِْٝٚلََّٖ َٛئِٓت ِلُٚمْ ِظِنَ] (.)2
ّدب ٍ ٙصا اييكط خبكْم معطا٘ أهس مً اَاا :
اّ٤فب  :ظٓــازٗ بمبـــاٌ اىبػــ نـب

ـــال عــافب ًب اي يـــا ٛق ـــ ٙاي ـــطهٌ

تِٖ اَّلَِّٖٓتتااَ ُل تل َْ الَلظُِ ا ِلهُ ا ًيلُِٖٗٛااتُِنَل] ( ّ )3ــس اــا ٛاي ــطهٌ لا٨خبــاض
قــً ىــعّل اىبٜ٣نــ٘ ييكــطٗ ايــي

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب

معطا٘ لسض .
ّاىبدكــــاض أٌ اىبــــسز اىب نــــْ ٕ ًب معطاــــ٘ لــــسض ىكــــط ي نػــ ـ نـب ًب
مٔساٌ ايْ ٕ ّخاضاُ بفب ْٓو اي ٔام٘ .
اي اىٔــ٘  :بغــكداي٘ اىبػــكدٔ بش اــاٌ اييــاؽ ّخاقــ٘ اىبيــا ـب ٓ يــٌْ
ٍعمبــــ٘ اىبػــــ نـب ل دــــاظ ــــ٘ قــــسزٍه ّايــــي ل ًب مــــ١ىَه ّضزاٗٛ
غـــْٔ َه ّأغـــ دكَه هكـــ ٙأٌ لعهـــَه اـــاٌ ؼبنـــ اطٓـــسٗ غبـــ
ئنــٌْ مــً ا٨قريــاظ لاىبــسز اىب نــْ ٕ دب ــٕ أ ــطِ لطٍاى ـاو غــانيعاو ٓــسل ًب
اــ ظمــاٌ ق ــ ٙههــْض اىبٜ٣نــ٘ ييكــطٗ ايــي
ّهيُ ّغ ه ّاىبػ نـب .
( )1غْضٗ ايعينبْا .26
( )2غْضٗ ا٤ىذال .9
( )3غْضٗ ايب طٗ .2

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ
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ــاشا زضغـــت معطاــ٘ لـــسض ّ ــ أٖ ْاقــس قػـــنطٓ٘ ّزضاغـــاا
يذيــٌْ اي كــال نــٌْ اييكٔريــ٘ قريــع اىبػ ـ نـب قــً ذب ٔ ـ ىكــط ّيــْ ق ــٙ
عبْ اىبْاب٘ ازبع. ٜ٘ٔ
اي اي ــ٘  :ػــال ايكــدال٘ ي دــطّج بفب مٔــساٌ اىبعطاــ٘ هاىبــا مسعــْا
ل سّو اىبؿطاـب ىبعطا٘ أهس .
ــط ٚمــاشا ااىــت هــا ه يــْ خػــط اىبػــ نٌْ معطاــ٘ لــسض ّ ــس
قــسز اــب مــً ايؿــَساً ٛب معطاــ٘ لــسض هٔــد اــاٌ قــسزٍه ٣ناٜــ٘
ّ  ٘ ٣قؿط .
ازبــْا

ٍــْ ّٓــازٗ ؾــنْي اىبيــا ـب ّقــسّزٍه قــً اشبــطّج لٔينــا

ّ ـــ اي ـــطهٌ مبـــازضٗ ايكـــدال٘ ي دـــطّج بفب معطاـــ٘ أهـــس مـــً ـــ
بهكريــاج أّ بقــطا

ــال عــافب وَ ا لغت ا َوْلَل

أّ هكــ ٙغــ١ال بىنــاضٖ

ِْٝٚلرتهَِّْٗلَابَىئُلَُّٖٛؤَِِْٚنَلَُٚتَلِ َلُِِٖٗتتَٔالوََّٖٗ ُلسٌَ ُِٛللَُِٗ.)1( ]ٌٙ
ايطالعــ٘  :قــسو بقــال٘ اىبػ ـ نـب لــايذع مــً ا ــطٗ قــسز أ ــطاز اــٔـ
اىبؿطاـب .
ّ س اـاٌ اىبػـ نٌْ ٓػـاضقٌْ ي دـطّج ي كـال مـ بظَـاض ايالاقـ٘ ا
ّضغــْيُ ّضاــا  ٛاييكــط مــً قيــس اا ٍّــ قنــ اىبػــ نٌْ لــسئ
ىعه

َصا ا٤ق مـسضي ق ـٕ

ا٨غككدا

ًب ق ه ا٤قْل ازبْا

ٓ ري بئُ ايع  ٛ٣ب أٌ ٓنٌْ مبد او أقـْئاو

اىبػـ نٌْ

ـس بغككـد

اييكط ًب معطا٘ لسض ايكٔري٘ ّنطٗ ىبعطا٘ أهس .
ّاىبدكاض أٌ اىبػ نـب بىككطّا ًب معطا٘ أهس ض ه اشبػاضٗ ايذازه٘ ايا
سب كَه لػب

طي ايطماٗ اىبػ نـب مْانعَه ق  ٙازببـ مـ

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ق ّ ٙاْ
ا٤هْال .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .121

أـس ايـي

قسو مغازض َه ـا لـ ٖ هـال مـً
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ّقً اياا ٛلً قاظ

ال ( اع ضغْل اا ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه

ق ــ ٙايطمــاٗ ٓــْو أهــس ّاــاىْا وب ػـــب ضاــ ٣قبــساا لــً اــب
ّّنعَه مْنعا ّ ال :بٌ ضأٓكنْىا ربالذيا ايال

ــال:

 ٣اهـْا هكـ ٙأضغـ

بئنه ّبٌ ضأٓكنْىا ظَطىا ق  ٙايعسّ ّأّني ىاٍه  ٣اهْا هك ٙأضغـ
بئنه.
ــالَ :عمــٍْه

ــال :ىــا ّاا ضأٓــت اييػــآ ٛؿــكسزٌ ق ــ ٙازبب ـ

ّ س لسا أغْا ًَ ّخ٣خ ًَ ضا عاا ٔالًَ) (.)1
ّمبنً ا٨غكس٢ل لاسبسٓد أق ِ٣ق  ٙأٌ ىعّل ايطماٗ مً ازبب يـٔؼ
مً بغككدا

اييكط ًب معطا٘ لسض ّىكطٗ اىبٜ٣ن٘ ي نػ نـب  ٌ٤ايي

ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ىَاٍه قً طي مْانعَه ّؾسز ق َٔه ّأخاٍه
ل ٌ غَامَه مً ايغياٜه ضبذْظ٘ ّبٌ ل ْا ًب مْانعَه .
اشبامػ٘ ّ ًٍّ :خذْا أقْاا اىبيا ـب قيس خطّج ايي
اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّاىبػـ نـب بفب معطاـ٘ أهـس

ضبنس ق ٙ

ذـٕ معطاـ٘ لـسض زخـ

ايبؿ اٌ لاييكط بفب اىبسٓي٘ ٍّنا ظٓس لً هاض ٘ ّقبس اا لً ضّاهُ ّااىا
ٓع ياٌ أمسا ٛاي ك  ٙمً اباض اىبؿطاـب يبً ٍْ معطّ

قيس أٍ اىبسٓي٘ .

ناٌ ظٓس ٓيازٖ ( ك قكب ٘ ّؾٔب٘ اليا ضلٔع٘ ّاليا اسبرياج ّ ك أمٔ٘
لً خ و ّألْ اَ ّألْ ايبدسٖ ّظمع٘ لـً ا٢غـْز ّأغـط غـَٔ الـً
قنطّ شّ ا٢ىٔا

ًب أغط ٚا .)2( ).

ّم ٍصا اـاٌ اىبيـا ٌْ ٓب ـٌْ ا٤ضاأـو ّٓ ْيـٌْ مـا اـا ٛب ٢ـطاض وا
ٍّعمب٘ بفب أ ٌ زخ أغط ٚاىبؿطاـب ّق َٔه ؾ طاٌ مْفب ضغْل اا ق ٙ
اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه اظب  ٙايكبح ين شٖ قٔيـب ّأخص اىبيا ٌْ ٓعكصضٌّ
ّلاٌ ئَْز اىبسٓي٘ ه ٔ ٘ اىبسز اىب نْ ٕ ي ي
ّغ ه ّأىُ ٍْ ميكْض مٓ١س.
( )1ايػ ٗ اييبْٓ٘ بلً ا
( )2ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا

.49/3
.471/2

ضبنس قـ  ٙاا ق ٔـُ ّهيـُ
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ق َىٌ اإلػج س انغريي نُداء اإلمي ٌ
هطّ

اييسا ٛمكعسزٗ ّ ك بفب غبع٘ ّميَا :

اّ٤ل  :هـــط

اييـــسآ( ٛـــا) ٨ضازٗ ايبعٔـــس انـــا ػـــكعن ي طٓـــ

أٓه ـاو ٍّــْ أق ـ هــطّ
اي غ٘ أّ قٔ ايكداني

اييــساّ ٛأا طٍــا بغــكعنا٢و غــْاً ٛب اي ــطهٌ أّ
لـب ايياؽ ًب اييسا ٛايعاو ّاشبام .

ّاــا ٛىــسا ٛا٨مبــاٌ لــصاا قــٔغ٘ ايبعٔــس يبٔــاٌ ــاىٌْ ٍّــْ
ي٩أال

ْيــُ

اىبكيأٍ٘ مً اىبػ نـب .

ّّضز ًب اي ــــطهٌ اييـــــسا ٛايعـــــاو َََرتَهَااااَلَََّٖاااااََُّل ] انـــــا ّضز اييـــــساٛ

اشبام مً ّاِْ قسٓسٗ ميَا :
اّ٢و  :اييسا ٛي نػ نـب ل ذ
اىٔــاو  :اييـــساٍ٤ ٛــ اينكـــا

َََرتَهََلَّٖذََِٝلاََُٚىَّ].
مـــً ائَـــْز ّاييكـــاضٍّ ٚــْ ق ـــٙ

ؾعبكـب :

اّ٤فب  :ـــال عـــافب ََاااَل رتهْا إتلَِّٖٓتتاااَ الِٖا اَٙلَاحَاااَُىَٜلظِاااٍل ارْا امََّهَُِٙلوََٚاااَل

را ٞاٖتجْلَّٖتىْ ََّ ُلوَََّّا إُال ا لِْٝٚلرَعْ ِ ِلرتظت َلَتعُِْٗاى.)1( ]َٜ
اي اىٔــ٘  :ا٤مــط مــً قيــس اا ي ــي
لــ ٌ ٓيــازٖ أٍــ اينكــا

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه

ّايــصٖ ّضز ًب ْيــُ عــافب َََرتهْ إتلَِّٖٓتتااَ الِٖ اَٙل

َتٓيامُ وَٜلراََََلِلَّٖٗ ِ] (.)2
ّمــً ا٨قريــاظ ايعــسزٖ ًب هٓــاا اييــسا ٛاي طهىــٕ أٌ اــ

ػــه مــً

اي ػنـب أقّ ِ٣ضز مطٗ ّاهسٗ ًب اي طهٌ .
اي ــ ـاو ْ :اــــُ اييــــساً ٛب اي ــــطهٌ ب ٢لــ ـ

بغــــطأٜ

ّ ــــصا ٍه

لايك ْضاٗ ّبخباضٍه قً قسل ىبْٗ ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .65
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .70
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ضالعــاو  :ميــازاٗ اي ــطهٌ ٤ضلــا
اىب١ميـــٌْ ايـــصًٓ بخكـــاضّا مـــا ػبـ ـ

ايع ــْل ّشّٖ اسب ــه ّاييباٍــ٘ ٍّــه
ق ـــَٔه مـــً ايك ـــْٚ

وَٖتٓاْٙلظٍِلَُِّٖظََصالحَََُ ٌلَََلراوٍِٖلَِّّٖتٖبََ ا] (.)1

ـــال عـــافب

ّّضز اييــسا ٛمــً قيــ س اا بفب بل ــٔؼ لكــٔغ٘ ايــصو اىب ــطٌّ لاسبريــ٘

ّاياٍـــــاٌ انـــــا ًب ْيـــــُ عـــــافب اتااااأَتلََاااااَ ارُِْٗ ُلَٚاااااَلٖتااااَّلرت لَتٓااااااىَٜلَٚاااا َل
َّٖتََُا َِ.)2( ]َٝ
خامػـ ـاو ْ :اـــُ اييـــسا ٛمـــً اا قـــع ّاـ ـ ي ـــي

ضبنـــس قـ ـ  ٙاا

ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـ ـ ه ّّضزا هٓكـــاٌ مككائكـــاٌ لَـــصا اىبعيـــٙ

ـــال عـــافب

َََرتَهَاااااَلَََّٖبااااااٍلحَااااامعْلَُّٖٛاااااؤَِِْٚنَللَٗتاااااًلَُِّٖتتااااأَال اْٜل َٓااااااْٝلِٚااااآَْاْٙل

لِشْاااامُوَٜلطَاااااَرامُوَٜل َ ِٗبُااااىَّلِٚااا اَئتتتُْٝالوَ اْٜل َٓاااااْٝلِٚااا آَْاْٙلَِٚئتاااا ل َ ِٗبُااا اىَّل
رتٖيَ](.)3
غازغ ـاو  :ذه ـ اا قــع ّا ـ لاييــسا ٛيــبعا ا٤ىبٔــا ٛانــا ًب ْيــُ

عــافب اُِ إتل َ اَٞاىحُلَّهْ اباؾلراتَ ا َ٘تلََِٚااَلوَرَمَْتااَلٍل] (ْ ّ )4يــُ عــافب َََُٚىسَااًلرتابااإل
وَ تلَتختفْ](.)5
ّمــً ا٨قريــاظ ًب اي ــطهٌ أىــُ مل ٓ ـ ا ٔــُ اييــسا ٛي ــي
اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه لامسُ بلبا ّضز ل ذ

( )1غْضٗ ايب طٗ .179
( )2غْضٗ اسبريط .32
( )3غْضٗ ا٤ىذال .65
( )4غْضٗ ٍْز .48
( )5غْضٗ اي كل .31

َََرتَهََلَََّٖباٍ] .

ضبنــس ق ـ ٙ
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غــالعاو  :صبــ ٞاييــسا ٛاشبــام ييػــا ٛايــي

ّغ ه ل ْيُ عافب ل ََِٞتََءَلَََّٖباٍ] (.)1

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ

اميــاو ّ :ضز اييــساً ٛب اي ــطهٌ يــصاا ايــيذؼ ا٨ىػــاىٔ٘ انــا ًب ْيــُ

عافب َََرت َتاهََلَََّٖي ُلَُّٖٛـَٛئََِ ا] (.)2

اغــعاو  :صبــ ٞاييــساً ٛب اي ــطهٌ لكــٔغ٘ ايكــْلٔذ بفب ايــصًٓ اذــطّا

انـــا ًب ْيـــُ عـــافب َََرتَهَاااَلَّٖا اذََِٝلْتيتا امُوَّل تلَتعْتتا اذِ ُوَّلََُّٖا اىَْ٘ل اَٛٞاااَلَاَْا ا َوَْٜلَٚاااَل
ْاَتاْٙلَتعَْٗٛاى.)3(]َٜ
انــا ّضز اييــسا ٛمــً ا٤ىبٔــا ٛبفب ــْمَه ّمــً اسبننــا ٛبش ّضز ًب

ايكيعٓــ هنآــ٘ قــً ي نــاٌ ََااَرٍَََُلرتاِااْٙلَّٖظَاا َ َل] (ّ )4اــا ٛاييــسا ٛلـــب
ازبـــً انـــا ّضز ًب ْيـــُ عـــافب َََاتىَََْٚاااَلرتُاُبُاااىَّل ََّلِاااٍلَّٖٗااا ِل](ّ)5اـــاٛ
اييــساً ٛب اي ــطهٌ بفب ايــسّا

ّا ــْاو يبٔــاٌ ــسضٗ اا ّ هــ ُ ق ــٙ

ا٤ىبٔا. ٛ

ـــال عـــافب اتَٖتا اجْلٞتْٗٛتا ا لَََرتَهَاااَلَََّْٖٛاإالَّ َُْٗاا اىَّلَٚتَااآَََِْاْٙل](ٍّ )6ـــصا ايعنـــْو

ّاين ـ طٗ ّايكعــسز مــً مكــازٓ

ــْل لٔــاٌ اي ــطهٌ ين ـ ؾــٕ ٍّ ٛـ

ٍـــــْ مـــــً مكـــــازٓ

ْيـــــُ عـــــافب ٞتحْااا اُٝلٞتُااااااضللَٗتُْااا اَّلرتحْتَااا اَٝل

َُّٖتظَضا )7( ]...ازبْا

ىعه .

( )1غْضٗ ا٤هعا

.30

( )2غْضٗ ايذريط .27
( )3غْضٗ ايكدطٓه .7
( )4غْضٗ ي ناٌ .17
( )5غْضٗ ا٤ه ا

.31

( )6غْضٗ ايين .18
( )7غْضٗ ْٓغو .3
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ّ عـــسز اييـــساً ٛب غـــْضٗ ْٓغـــو ّايـــا اـــاٛا خاقـــ٘ ل كـــكُ بش
ّضز مـــً ْٓغـــو بفب ألٔـــُ

ا لاتااأَتلَُىسُاافُلِِّٖتراُاا ِلَََرترَااجِل اِّٞاا ٍل َرتَْااجُلرتحَاا َللَشَاامَل

ْتىْْتبًااَلوََّٖشَ اَ ْٛلوََُّٖت َٛامَل َرتَْ اتاهُْٙلِٖااٍلسَااَُا ََِٝل] (ّ )1اــا ٛمــً ٓع ــْ

ايــي

بفب بلياٜـــُ وَاتااأَتلََاااَرٍَََِل تلَتا ا َُْٗاىَّلِٚا اْٝلرَاااَ تلوََّحِا ا ٍل](ّ)2ىـــازْٓ ٚغـــو
ليــسا ٛاي ــط

َااَ ] انــا ّضز ًب ْيــُ عــافب اتاأَتل َااَرٍَََُل تلَتلُظُ اضْل ُهْ َااَِتل

لَٗتًل اَْىَََِّ] (.)3
انــا ّضز اييــسا ٛمــً أخــْٗ ْٓغــو بفب ألــَٔه ّبفب أخــَٔه ْٓغــو

لكذ٘ قعٓع مكط اتَٖاىَّلَََرتَهََلَّٖعَ اَ ُل اَٜلٖت ُلرترًَلشَُْخَلْتباوًَّ] (.)4
ّمً خكاٜل ىسا ٛا٨مباٌ ا٨قرياظ مً اَاا :
اّ٤فب  :ا٨قرياظ ايصا ٕ ييسا ٛا٨مباٌ .
اي اىٔ٘  :ا٨قرياظ ايغ ٖ ييسا ٛا٨مباٌ .

اي اي ٘ :ا ٤ط اىبباضي ييسا ٛا٨مباٌ ًب بق٣ح اييذْؽ .
ايطالعـــ٘  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ قـــٌْ ّمـــسز ي نػـ ـ نـب ي٩مك ـــال ي٩هنـــاو
ّاّ٤امــط ّاييــْإٍ ايــْاضزٗ ًب هٓــاا اييــسا ٛبىــُ ىــْ سبنــ٘ ّق ــ٘ اطمبــ٘
لـب اىب١ميـب .
ّٓــبـب اي ــطهٌ أٌ ايكنــائو ايؿــطقٔ٘ م٣ظمــ٘ ي٩مبــاٌ ّيــٔؼ مــً
ايعػ ق  ٙاىبػ نـب ا٨مك ال ا .

( )1غْضٗ ْٓغو .4
( )2غْضٗ ْٓغو .67
( )3غْضٗ ْٓغو .5
( )4غْضٗ ْٓغو .78
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ق َىٌ َداء اإلمي ٌ ب ػ

نهظكٍُت

ي ــس خ ـ اا قــع ّا ـ اييــاؽ يعباز ــُ ّق ــ٘ اشب ـ اا ٔــ٘  ٨امــ٘
اسبريــ٘ ق ـــَٔه بش ٓبعـــد ىذـــذ اا مـــً ضّهـــُ ًب هزو قـــٔغ٘ ا٨مبـــاٌ ًب
ايـــيذؼ ا٨ىػـــاىٔ٘ ّٓـــسض ي ا٨ىػـــاٌ معَـــا هااكـــُ بفب ا٨مبـــاٌ ّقبـــازٗ
اا ّمـ ـ بى الاقـــُ بفب ايعبـــازٗ ّقـــ٣هُ كري ـــ ٙيـــُ مكـــازٓ اييذـ ـ
ايع ــٔه مــً ا٨مبــاٌ ّؼبــؼ لايطنــا ّايػــنٔي٘ لالاقــ٘ اا ئنــٌْ مــً
مكــازٓ

ْيــُ عــافب وَرتؿُِعُ اىَّلَّٖٗ ا َلوََّٖمَسُااىٔتل] (ٍ )1ــْ ّأنئعــْا اا ّضغــْيُ

يكنك ٥ىذْغنه لايػنٔي٘ .
ّمــ ب امــ٘ اسبريــ٘ ق ــ ٙاييــاؽ لــصاا اشب ــ ًب يــعّو قبــاز َه ا
قـــع ّاـ ـ

ذهـ ـ غـــبداىُ ّلعـــد ا٤ىبٔـــا ٛي ريَـــاز ًب غـــبٔ ُ غـــبداىُ

لـــاىبعريعٗ ّاياٍـــاٌ اي ـــاني
اىبــ١ميـب ل ـ ٌ ايــي

ٍّـــْ مـــاٜع لــــب اَـــاز ايـــي

ّاَـــاز

ٓ ـ ٕ لــاىبعريعٗ ئيكذ ـ ميَــا ٍــْ ّاىب١ميــٌْ ًب ايــسقْٗ

بفب اا قع ّا .
ــاٌ ــت ٓيذــطز ايــي
ّا٨مبـــاٌ ازبـــْا

لػــ٣ح ايــْهٕ ًب هــد اييــاؽ ق ــ ٙا ــسٚ

ىعـــه ٍّـــْ مـــً خكـــاٜل اييبـــْٗ غـــْا ٛااىـــت

اىبعريــعٗ هػــٔ٘ أّ ق ٔــ٘ ّ ــس ذبن ـ ا٤ىبٔــا ٛأؾــس ا٤ش ٚمــً ــْمَه
مــيَه مــً ا ــُ ايــصًٓ اذــطّا ىبيعــُ مــً ايــسقْٗ بفب اا

ــال غــبداىُ

وَْتااِّتَْٝلل ِٚااْٝلٞتبااااٍلاتََتاإتلَٚعَاا ُل ارُاااىَٜلْتاا ِوٌلظتَٛاااَلوَهََُااىَّلَِٖٛاااَلرتطَاااَرَهُْٙلظِاااٍل

سَبإُالَّٖٗ ِ] (.)2
ّانــا بىذــطز ايــي

ضبنــس قـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغـ ه مــً لـــب ا٤ىبٔــاٛ

لــاىبعريعٗ ايع ٔــ٘ اىــُ  ٢ــ ٙلكــا ّ ْا ـ ق ــ ٙاا أؾــس قــيْ

ا٤شٚ

مــً ْمــُ غــْاً ٛب لسآــ٘ ايــسقْٗ ا٨غــ٣مٔ٘ أّ قيــس بخكٔــاضِ ا ريــطٗ
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .132
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .146
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ّّ عــت لٔيــُ ّلـــب اىبؿــطاـب معــاضي ّ كــال ؾــسٓس ْ ــت مــً ايػــناٛ
ّ اٜعُ ّ ذاقٔ ُ ًب اينكا

اشبايس بفب ْٓو اي ٔام٘ ٍّْ اي طهٌ .

ّيــٔؼ مــً هكــط يْاــِْ ا٤ش ٚايــصٖ  ٢ــاِ ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيُ ّغ ه مً ْمُ ٍّْ ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :ا٤ش ٚلا٨غكَعاّ ٛا٨غكدذا

ٍّْ ق  ٙػنـب :

أّ٢و  :ايػدطٓ٘ ّا٨غكَعا ٛلاي ْل .
اىٔاو  :ا٨غكَعا ٛلايذع .
اي ــاىٕ  :صبــ ٞا٤ش ٚلايذعــ ّايكعــسٖ ايؿدكــٕ اايهــط

ّاي كــ

ّبي ــا ٛا٤شّ ٚذبــطٓا اييــاؽ ق ٔــُ ٍّــصا ايكدــطٓا مــً اىبيااــاٗ

راااََّاَٙالوََّٖعُ ا ْوََّٜا] (ّ )1قــً قبــس اا لــً مػــعْز ــال (لٔيــا ضغــْل اا
قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه غــااسا ّاىبــ ٥مــً ــطٓـ ا ــْؽ ّغــ٣
اعّض مالطّه٘ .
ــايْا أٓنــه ٓــصٍ

لَــصا ــال َــالْا شيــر خــصِ ق بــ٘ الطهــُ

ق ــ ٙظَــطِ ّضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه غــااسا مل ٓط ــ
ضأغُ .
هكــ ٙاــاٛا انينــ٘ خص ــُ قــً ظَــطِ ّغــبٯ ت ايــصٖ ع ــُ طأٓكــُ
ْٓمٝــص زقــا ق ــَٔه ــال اي ــَه ق ٔــر ألــا اَــ لــً ٍؿــاو ّقكبــ٘ لــً
ضلٔعـ٘ ّألٔــا أ ّ أمٔــ٘ ّق بــ٘ لـً ألــٕ معــٔ

ــطأٓكَه ٓـْو لــسض ك ــْا ـ ي ْا

ب ٢أمٔ٘ عىُ ااٌ ضا ٣ندنا نا اط ال ) (.)2
ّايػــ ٣ا ــس ض ٔــ ؼبــٔ لــازبيـب قيــس ايــْ٢زٗ ّٓنــٌْ ًب اييــاؽ
ّاشبٔ ـ ّا٨ل ـ ّازبن ـ أغــّ ٛ٣اىبــطاز مــً ازبــعّض ًب اشبــا أقــٍ ِ٣ــْ
( ايـصٖ ٓـصلح مـً ا٨لـ

ّيذـ ازبـعّض م١ىـد يـصا ٓ ـال ٍـصِ اــعّض

مسٔي٘ .
( )1غْضٗ اتازي٘ .8
( )2ايػيً اينا / ٚاييػا.203/5 ٕٜ
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اي ايــد  :بٓــصا ٛايــصًٓ اذــطّا  ٍ٤ـ لٔــت اييبــْٗ ّميــُ ــط
ب ككــازٖ ؾــسٓس ق ــ ٙل ـ

ٍاؾــه ّل ـ

قبــس اىبال ـ

ّل ـ

هكــاض
قبــس ميــا

هكــ ٫ٓ ٙػــ نْا ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اذــاض ــطٓـ
ًب لسآ٘ غي٘ غب ي َريطٗ .
ّمــً ايــس ٜ٢ق ــ ٙؾــسٗ ايكي ــٔه ّايهــب ًب صبكن ـ منــ٘ هىــصاي أٌ
اذاضٍا ب ذ ْا ق  ٙأمْض :
أّ٢و  :قسو باطا ٛلٔ أّ ؾطا ٛم أٍ ايبٔت .
اىٔــاو ٓ ٢ :كعّاــٌْ مــً أٍــ ايبٔــت ّٓ ٢عّاــٍْه مــ أىَــه مــً
أؾــط

لْٔ ــاا ــطٓـ يبٔــاٌ أ ــط اينذــط ّايؿــطي ّنيغٔــاٌ ايغهــ

قبـــا ٓـــ١زٖ بفب ايكنـــازٖ ًب ايهـــ٣ي٘ لـــسل ايكذنـــط ًب معريـــعاا اييبـــْٗ
ّايكــــسلط ًب ب بــــال اييــــاؽ ق ــــ ٙزخــــْل ا٨غــــ٣و كــــسٓ وا لَــــصِ
اىبعريعاا.
اي او  :قسو طبايال٘ أّ صبايػ٘ ل

ٍاؾه .

ّاكبـــت ـــطٓـ ّ ٔ ـــ٘ كهـــنً ٍــ صا ا ٨ذـــال ّق ٍْـــا ًب غـ ـ و
اينعبــ٘ هكــ ٙأا كَــا ا٤ضنــ٘ ّاغــكنط اسبكــاض عبــْ ــ٣ن غــيْاا
ٍّــ ااىـــت ٍيـــاي غـــنٔي٘ قيـــس أٍــ ايبٔـــت ّاىبػــ نـب مـــسٗ اسبكـــاض
ّؾسٗ ازبْ
ازبــْا

ّا طٗ ا٤ش. ٚ
ىعــه ّمــً ا٨قريــاظ ــط

بمنــاٌ ّنــ اييــاؽ هــْااع زّىَــا
َُّٖاٗاااى ُ]

( )1

ايػــنٔي٘ مــً اييذــْؽ ّقــسو

ــال عــافب رت تلرا اذِْمالَّٖٗ ا ِلَتـ َٛائِٝل

داىبــا ٓــصاط اىبــ١مً اا قــع ّاــ

ق ــ ٙعبــْ ز عــٕ يــكدسل ؾــغا
ايْاــْز ايــصٍ

اي ــ

ٔــُ ايالن ىٔيــ٘ ّايػــنٔي٘

ّربــاي ازبــْاىح ّذبــ ًب

معــاىٕ ايكــا ّايطنــا ّا٤مــ لــسل اشبــْ

ّاي يْ .

( )1غْضٗ ايطقس .28

ّائــ ؽ
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ايطالــ  :ميااــاٗ ايــصًٓ اذــطّا ًب بٓــصا ٛقــدال٘ ايــي

ضبنــس قــ ٙ

اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب ايػــيـب اّ٤فب ي ــسقْٗ ا٨غــ٣مٔ٘ يبــا اعــ
ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ٓ ـ مط ضٍال ـاو مــيَه لــا ريطٗ بفب اسببؿــ٘

ئنــٌْ غٔػ ـاو ي ــاىٌْ ا ريــطٗ ّمكــاهبكُ ي٩غــ٣و ّق ـ ّض ُ غــ٣هاو
ّّا ٔ٘ ّغبٔ ظباٗ .
ٍّــ

ٓيدكـــط ا٤مـــط لاىبيااـــاٗ ازبـــْا

ايْغ ـ ًب بٓــصا ّ ٛعــصٓ
ا٨غــ٣و ٓغــعّ لٔــْ َه

ايــصًٓ هميــْا

٢

ـــس لـــصل اىبؿـــطاٌْ

كذه ـ اا قــع ّا ـ ّاع ـ

ٔريكَــس اينــا ط ًب ا٨نــطاض لــايي

ضبنــس ق ـ ٙ

اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاىبػــ نـب غــْاً ٛب ايبٔــت اسبــطاو أّ زاض اييــسّٗ
أّ أغــْال ّميكــسٓا ا منــ٘ ئعــْز ًب اىبػــأ ٛريــس بليــُ ّليكــُ ــس زخــ٣
ا٨غـــ٣و أّ ٓذؿـــٕ يـــُ لعهـــَه غـــطاو ٍّـــْ أٌ أخـــاِ أّ أخكـــُ ـــس
زخ ــت ا٨غــ٣و

نــيَه مــً ٓكــبعَه ق ــ ٙا٨غــ٣و ّمــيَه مــً ٓــعزاز

هي او ّاسضاو .
ّزخـــْل أٍـــ ّشّٖ ض٠غـــا ٛاينذـــط لاقـــد ي ػـــنٔي٘ ًب ىذـــْؽ
اىبػـ ـ نـب ّّغـــٔ ٘ يك بٔـــت ا٨مبـــا ٌ ًب ـــْلَه ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ
ْيُ عافب وَ تلَتهاَُىَّلوَ تلَتحْ َٞاىَّلوَرتٞتاْٙلَّألتلْٗتىْ.)1( ]َٜ
ئنـــٌْ اـ ـ
ْ

ـــطز مـــً ىـــساٛاا ا٨مبـــاٌ ضهبـــ٘ ّغـــنٔي٘ ػـــك ط ًب

اىبػ نـب مً اَاا :
اّ٤فب  :ايػـــنٔي٘ قيـــس ـــ ّٗ٣هٓـــاا ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ّٓنـــٌْ ّ ـــ

اي ٔاؽ ا ٨ساىٕ :
اينا : ٚىسا ٛا٨مباٌ ايع .
ايكغطٓ : ٚيَ اىبػ ه مً ىسا ٛا٨مباٌ .
اييكٔري٘ ٓ :يَ اىبػ ه مً اينيع .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .139
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ي ــس اعــ اا قـــع ّاــ اسبٔــاٗ ايـــسىٔا زاض ايكنــائو ايــا ك ـــْو
لعبــازٗ اا ّ ك ــْو لَــا قبــازٗ اا َــٕ اىبكــسال ازب ــٕ ي ْيــُ عــافب
وَََٚلََٗتُجُلََّٖاَٝلوَََّّاَ ٞل ا لَُِٖعْبُ ُوٜا] (. )1

ّ ذهــ اا غــبداىُ ّاعــ أ كــاٌ ايػــنٔي٘ مكسئــ٘ ًب اــ لٔــت
ّ طٓبــ٘ مــً ا ـ بىػــاٌ يــٔؼ لٔيــُ ّلٔيَــا هريــا

أّ مــاى

ٍّــْ مــً

ّاــِْ ضهبــ٘ اا لاييــاؽ ًب ايــسىٔا يكنــٌْ ٍــصِ ايطهبــ٘ م سمــ٘ ي عذــْ

قــيَه ًب ا٦خــطٗ ّمــً مكــازٓ ايػــنٔي٘ ًب ايــسىٔا ْيــُ عــافب َََرتَهَااَل
َّٖااذََِٝلاََُٚااىَّل ] ايــصٖ ٍــْ بمــاو ّنــٔا ٓ ٛخــص ل ٓــسٖ اييــاؽ بفب غــب
اييريــاٗ َّٓــسَٓه بفب ع ـ ايكــاسباا ّٓعاــطٍه قــً ع ـ ايػــٔٝاا
ّ ٢ربــكل أغــبا

ا سآــ٘ ّايعاــط ٍــصِ قبهــامـب آ٦ــ٘ اينطمبــ٘

نــً

معــاىٕ ْيــُ عــافب َََرتَهَااَلَّٖااذََِٝلاََُٚااىَّل تلَتاال ِّْاٗاىَّلَّٖمرَااَلرتػااعََظَلُٚؼتااَلَيت ل ]..

( )2

لعــد ىــسا ٛا٨مبــاٌ ًب ىذــؼ اىبػ ـ ه ّاىبػ ـ ن٘ ايعــعو ق ــ ٙا٨مك ــال ىبــا ًب
ا ٘ٓ٦مً اييَٕ ّٓكاهبَنا ٍصا ايععو ًب أٓاو هٔا َنا .

ق َىٌ كم آٌت قزآٍَت اذكري بؼ مل اَخزة

ي ــس خ ــ اا قــع ّاــ هزو ئنــٌْ ّشضٓكــُ خ ذــاّ ٛغــازٗ ّأمــطاٛ
ًب ا٤ض

ٓككـــط ٌْ َٔـــا ّاـ ـ ىَه مب نْىَـــا انـــا ٓنػـــبٌْ ميَـــا

أ ـــْا َه ّمـــا ـــط قٔـــْىَه حبٔاظ ـــُ ّبمك٣اـــُ ّٓكيعنـــٌْ خب ا َـــا
ّٓكدـــصّىَا مياغـــب٘ ّّقـــا ٛي ينـــاح ّايكنـــا ط ّّضا ـــ٘ ا٤ليـــا ٛي٧لـــاٛ
ّبؾــس اا قــع ّا ـ ق ــَٔه قباز ــُ
وَََّّاَ ٞل ا لَُِٖعْبُ ُوٜا] (. )3
( )1غْضٗ ايصاضٓاا .56
( )2غْضٗ هل قنطاٌ .130
( )3غْضٗ ايصاضٓاا .56

ــال عــافب وََٚااَلََٗتُ اجُلََّٖا اَٝل
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اهكريـــت اىبٜ٣نـــ٘ ق ـــٍ ٙـــصِ اشب ٣ـــ٘ ّمل ٓ يـــْا أٌ خ ـــاو هخـــط
ؽب ـــُ اا مـــً ـ ـ ايػـــَه ّػبع ـــُ هـــال خ ـــُ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض
ٍّـــه ٓـــطٌّ أىَـــه أّفب لَـــصا اىب ـــاو ايػـــامٕ بش أىَـــه مل ٓػـــنعْا أٌ
اا قــع ّا ـ غــٔنٌْ يــُ خ ٔذــ٘ مــً خ ــُ ّ يــٔؼ ًب ايْاــْز ب ٢اا
قع ّا ا٤لسٖ ايساٜه ا٤ظيٕ ّخ ُ ا كاج ايعا. ٜ
ي ــــس بى ــــاز اىبٜ٣نــــ٘ يالاقــــ٘ اا لكد ــــَٔه لكــــذ٘ ايعبْزٓــــ٘ ايــــا
ٓكؿــط ٌْ لَــا صبــكنعـب ّمكذــط ـب ًّب ايكيعٓــ

وَاتااَٖاىَّلََّختااذتلَّٖاامَحَُْٝٛل

وَٖت ًَّلسُبْحََٞت ُلرَٕللِبََ ٌلُٓٚمَُٚىَٜل* تل َتْباُاىٞت ُلراَُٖتىْٔالوَهُْٙلراِّتْٚما ِل َعَْٗٛاى.)1( ]َٜ
ّهاىبـــا مسـ ـ اىبٜ٣نـــ٘ عـ ـ ا٨ىػـــاٌ خ ٔذـــ٘ ًب ا٤ض

ّق نـــْا

قبــا ٓذع ــُ ّٓط نبــُ ؾــالط مــً اييــاؽ مــً ايػــٔٝاا ّايذــْاهـ بهكريــْا
ّخـــانيبْا اا قـــع ّاـ ـ

اتا اَٖاىَّلرتَتَْعَاإالظُِهَاااَلَٚا اْٝلَُيتِاا ُلظُِهَاااَلو َتْا ايُِّلَّلٖا ا ََٚءَل

وَٞتحُْٝلٞاتَبحُلراحَِِ ْٛتلوَٞاُت َُّلٖتَّ](.)2

ق َىٌ َداء اإلمي ٌ جشاء
ا٨لكــسا ٛليــسا ٛا٨مبــاٌ اــام

سغــٕ مؿــسي لـــب هٓــاا طبكْقــ٘

ؾــط َّا اا قــع ّاــ لَــصا ا٨لكــساّ ٛأاــطو اىبػــ نـب ّاىبػــ ناا لَــا
بفب ٓــْو اي ٔامــ٘
ألــْا

َــٕ ّغــاو ّ ــ٣زٗ كــاهبَه ّ نــٌْ مع ــ٘ ق ــٙ

زّضٍــه ٓطاٍــا اىبٜ٣نــ٘ ًب غــٔاهكَه لـــب اييــاؽ ّػبع ـ م ــر

اىبــْا ــا مْنــْقٔ٘ قيــس ذ ــس ا ـ أٍ ـ لٔــت وبــؼ مــطاا ًب ائــْو
ّقيس ههْض أا أهسٍه ّ با ضّهُ ل الو ّقيآ٘ .
ي ــس ق ّــ اذــاض ــطٓـ ّ ٔ ــ٘ م ــانيعكَه يــب

ٍاؾــه ًب اينعبــ٘

ّبغــكنطا ٍــصِ اىب انيعــ٘ ا ٨ككــازٓ٘ ّا٨اكناقٔــ٘ عبــْ ــ٣ن غــيْاا

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.27-26 ٛ
( )2غْضٗ ايب طٗ .30
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ئنــٌْ ــصا ٛقــبٔاٌ لــ
ٓنٌْ قاه

ٍاؾـــه مؿــا ضا٘ اــ ب ــيـب لكنــطٗ ّاهـــسٗ

اسب ميَنا ايصٖ نٌْ اييْاٗ مً غَنُ .

ّغــطقاٌ مــا يالــْٖ آ٤ــاو ك بــ ايغيــاٜه ق ــ ٙاىبػــ نـب مــً اــ
منـــاٌ ّينـــً اٍ٤ـــه ٍـــْ ع ٔـ ـ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ق ـــ ٙلٔـــْا اىبػـ ـ نـب
ّ َ ّ٣ــه يــُ ّؾــنطٍه ا قــع ّاــ ق ــ ٙىعنــ٘ ىــسا ٛا٨مبــاٌ
ــت ي ــس ذبنــ ايــي

ــاٌ

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّأٍــ لٔكــُ

ّايكـــدال٘ ا٤ش ٚايؿـــسٓس مـــً اذـــاض ـــطٓـ يـــايْا ايكؿـــطٓو ليـــساٛ
ا٨مبــــاٌ لٔينــــا ّاــــسا أأــــال مــــً اىبػــ ـ نـب ا٤مــــً ّايػــــ٣م٘ ًب
ا٨غ٣و

َ

َٔه ىسا ٛا٨مباٌ اعا ٛازبْا

اّ٤ل  :بضازٗ ق ـــٔه هـ ـ اا قـــع ّاـ ـ
اينــ

ايــساٜه لاي ٔــ اىبي الــ

ّّقــو هــ ُ ل ىــُ ق ــٔه

ىعه مً ّاِْ :
ٍّـــْ غـــبداىُ ٓعالـــٕ

ّي ــس أ يــ ٙاا قــع ّاــ ق ــ ٙىذػــُ

ــال عــافب وََّٖٗ ا ُل اولَّٖيتؼ إالَّٖعَوِااُٙال] ( )1يبٔــاٌ

ايكدــسٖ مــً م ــاو ايطلْلٔــ٘ ًّب ْيــُ عــافب ( ّاا شّ ايذه ـ ايع ــٔها
ٓ ْل :شّ ه ٓكذهٲ لُ ق  ٙمً أه ٯ ّؾا ٛمً خ ُ) (.)2

اي ــاىٕ  :ىبــا ذه ـ اا ّأخــا قــً ىٔ ـ اىبػ ـ نـب مط بــ٘ ْاَْ اتاْٙلََُْ امَلرا َٚا ٍل

راَْماَُااجْلََِٖٗاااََّا]

( )3

اىـــُ ذهــ ق ـــَٔه لـــازبعا ٛايعااــ ئنـــٌْ م سمـــ٘

ّلؿــاضٗ ّمــطهٗ ي ريــعا ٛا٦اــ ًب ا٦خــطٗ ّمــً ٍــصا ازبــعاٛ

ـــَٔه

ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّمــا كــاهبُ ّمــا سؾــح قيــُ مــً ايــيعه ايع ٔنــ٘ ّميَــا
اييَـــٕ ايـــْضاز ًب هٓـــ٘ ايبدـــد ّمـــا ٔـــُ مـــً بٔـــت ىبذـــأٍه ا٤خـــْٗ
ا٨مباىٔ٘ لـب اىبػ نـب .
ّاىب دكـــاض أٌ هـــ اا قـــع ّاـــ ٓؿـــن اـــ اشبٜ٣ـــ ّاييـــاؽ
نبٔعــاو لـــطٍه ّ ـــااطٍه ئنـــٌْ مـــً معـــاىٕ ايع نـــ٘ ٔـــُ اٌ اا قـــع
( )1غْضٗ ايب طٗ .105
( )2ذػ ايالاٖ .518/6
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .110
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ّاـــ ٓـــيعه هكـــ ٙق ـــ ٙازباهـــس ّاينـــا ط ّ ٢ػباظٓـــُ ل الـــ ضظ ـــُ
ّ ه ُ قيُ.
اي ايـــد  :ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ هـ ـ مـــً قيـــس اا ّخـ ـ ضبـــا ّباـــطاو
هانـــط ّ ط ٔـ ـ

ي نػــ نـب ٍّـــصا ا٨اـــطاو اـــعا ٛق ااـ ـ ّ ـــْا
لاي باا ق  ٙا٨مباٌ .
ّمــً خكــاٜل ا٨مبــاٌ أىــُ غــب
ايعنـــط ّلعـــس ا٤اـ ـ

ًب ظٓــازٗ ايــطظل ّا ــسّ ٚنيــْل

ٍّـــْ غـــ٣م٘ ي٥مـــ٘ مـــً ا ٦ـــاا ّقـــط

يػْ ٛايعا ب٘ أّ عرئ ايب. ٛ٣
ّقــً قبــس اا لــً قنــط ــال ( مسعــت ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ
ّهيـُ ّغـ ه ٓ ــْل ٍّـْ ــاٜه ق ـ ٙاىبيـا  :بلبــا ل ـا٠اه ٔنــا غـ و ــب نه
مـــً ا٤مـــه انـــا لــــب قـــ ٗ٣ايعكـــط بفب ـــطّ

ايؿـــنؼ أقالـــ ٙأٍـ ـ

ايكــْضاٗ ايكــْضاٗ عن ــْا لَــا هكــ ٙاىككــو اييَــاض ٍــه قريــعّا ــ قالْا
انيــا

انيــا

ــه أقالــ ٙأٍـ ا٨ظبٔ ـ ا٨ظبٔـ

ايعكــط ــه قريــعّا ــ قالْا
لُ هك ٙطّ

انيــا

ايؿنؼ قالٔكه

عن ــْا لــُ هكــ ٙقــٗ٣

انيــا ــه أق الٔــكه اي ــطهٌ عن ــكه

انيـب

انيـب .

ــال أٍــ ايكــْضاٗ ضليــا ٍــ ٛ٢١أ ــ قنــّ ٣أا ــط أاــطا ــال ٍ :ــ
ظ نــكنه مــً أاــطاه مــً ؾــٕٛ

ــايْا ٢

ــال ــصير ه ـ ٕ أّ ٔــُ

مً أؾا.)1( )] ٛ
ّٓنٌْ ىسا ٛا٨مباٌ خبكْم ازبعا ٛق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل  :بىُ نيطٓ ّلاقد ئعن اىبػ ه ما ُٔ ازبعا ٛاسبػً .
اي ــاىٕ  :ىــسا ٛا٨مبــاٌ م سمــ٘ ي ريــعا ٛاسبػــً ٤ىــُ ؾــَازٗ مــً قيــس
اا قــــع ّاــ ـ حبػــــً مســــت اىبػــ ـ نـب ّهٔينــــا ٓؿــــَس اا ٤مــــ٘

( )1ذػ ايالاٖ .227/17
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لايكـــ٣ح اىـــُ غـــبداىُ ػبـــاظَٓه ًب اسبـــال ّٓـــْو اي ٔامـــ٘ ٍّـــْ مـــً
مكازٓ

ْيُ عافب ظتِٗٗ ِلََِِّمَ ُلوََِّّٖاوٖتً] (.)1

اي ايــد  :شاا ىــسا ٛا٨مبــاٌ اــعا ٛمــً قيــس اا قــع ّا ـ ي نػ ـ نـب
ّاىبػـ ـ ناا ٍّـــْ مـــً ايااـــ٘ اىبكـــاهب٘ ييبـــْٗ ضبنـــس قـ ـ  ٙاا ق ٔـــُ
ّهيــُ ّغــ ه لــ ٌ أىعــه ق ــ ٙأٍــ ا٤ض

ّاعــ اــعاٛ٭ قــاا٣و ي ــصًٓ

ٓكس ٌْ ليبْ ُ .
ّيــٔؼ مــً عــاض

لـــب اــٌْ ىــسا ٛا٨مبــاٌ اــعاٛ٭ ّم سمــ٘ ي ريــعاٛ

يكعــسز أ ــطاز ّمكــازٓ

ا ـ بىػــاٌ

ه ـ اا قــع ّا ـ ايــصٖ ٓكــاه

ًب ايـــسىٔا ّا٦خـــطٗ ّ ـــال ضغـــْل اا قـــ  ٙاا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه
( ٓس

اا ايعصا

قبً ٓ٫ك ّٕ قنٯً ٫ٓ ٢ك ّٕ

ّقبً ٓ٫عإّ قنٯً ٫ٓ ٢عإّ
ّقبً ٓكْو قنٯً ٓ ٢كْو
ّقبً ؼبالٯ قنٯً  ٢ؼبال
ّقبـــً ػب اٍـــس قنٯــــً  ٢ػباٍـــسّ .يــــْ ااكنعـــْا ق ــــ ٙـــطي ٍــــصِ
ا٤ؾــــٔا ٛمــــا ىــــاظطٍه اا نيط ــــ٘ قـــــب  .ــــه ــــ ٣ضغــــْل اا قــ ـ ٙ

اا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّغــ ـ ه ٍــــصِ آ٦ــــ٘ وَٖتاا اىْ تل َظاا ا ُلَّٖٗاا ا ِلَََّٖااااَََّلرَعْؼتاا اهُْٙلرااا ابَعْغتل
ٖتهُ َٚجْلطَىََُّ ِٚلوَراَُ ٌ.)3()2( ]..
ّمــً آ٦ــاا قــسو
مً مكازٓ

ـ لــا

ٍــصا ازبــعا ٛقــً اييــاؽ نبٔعـاو ٍّــْ

ْيُ عافب وََّٖٗ ُل اولَّٖيتؼٕالَّٖعَوُِٙا] ( )4مً اَاا :

اّ٤فب  :ط ٔ

ايياؽ لك ٕ ىسا ٛا٨مباٌ .

( )1غْضٗ اييريه .25
( )2غْضٗ اسبال .40
( )3اينؿو ّايبٔاٌ ي ع
( )4غْضٗ ايب طٗ .105

.54/2
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اي اىٔـــ٘  :ائػـــط ّايكٔػـــ ًب

ـــٔؼ لــــب أٖ

ـــٕ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ

بىػاٌ ّلـب ا٨مباٌ ب ٢اييال لايؿَاز ـب ّأزا ٛايذطاٜا .
اي اي ــ٘  :بشا زخــ اييــاؽ نبٔعــاو ا٨غــ٣و

ــاٌ ىــسا ٛا٨مبــاٌ ّمــا

سؾــح قيــُ مــً ايذْٔنــاا ّازبــعا ٛاينــطٓه ٓػــعَه نبٔع ـاو مــً ـ أٌ
ٓــي ل مــً ىكــٔ
اا قع ّا

ايػــال ـب ي٩مبــ اٌ ؾــٔٝاو يــصا اــا ٛايْقــس مــً قيــس

ه وََّٖتََراُاىَٜلَّٖتََراُاىَٜل*لراوْٖتئَِّلَُُّٖٛتمَرُى.)1( ]َٜ

ايطالعــــ٘  :قـــ ّضٗ ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ ضهبــــ٘ كغؿــــ ٙأٍـــ ا٤ض
ّغبباو ي ساهه ّايكعانيو لٔيَه.
اشبــــامؼ  :مــــً معــــاىٕ ازبــــعاً ٛب ىــــسا ٛا٨مبــــاٌ قــــسو بعبكــــاضِ
ل قــدالُ ّايــصًٓ ٓكْاــُ ــه مــً اىبػ ـ نـب ّاىبػ ـ ناا ّ ــر هٓــ٘ ًب
ا٤خــــْٗ ا٨ىػــــاىٔ٘ ايعامــــ٘ لـــــب اييــــاؽ ّبيك ــــاَٜه ًب اييػــــب٘ بفب هزو
ّهــْاّ ٛبذبــازٍه ًب قــٔغ٘ ايعبْزٓــ٘ ا قــع ّا ـ
اييــاؽ ٔــ ٕ اي ــْا

ٔــ١مً طٓ ـ مــً

ي يــاؽ نب ٔعــاو لذهــ ّيالــو مــً قيــس اا قــع

ّا .
ّقــً ايــي
ايعـــصا

ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ــال (بٌ اا ٓــس

قبـــً ٓكـ ـ ٕ مـــً أمـــا قنـــً ٓ ٢كـ ـ ٕ ّقبـــً ٓعاـــٕ قنـــً ٢

ٓعاــٕ ّقبــً ٓكــْو قنــً ٓ ٢كــْو ّقبــً ؼبــال قنــً  ٢ؼبــال ّقبــً ػباٍــس
قنــً  ٢ػباٍــس ّيــْ ااكنعــْا ق ــ ٙــطي ٍــصِ ا٤ؾــٔا ٛمــا أى ــطٍه اا
نيط ــ٘ قـــب ــه ــ ٣ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّ غــ ه ّ { :يــْ ٢ز ــ
اا اييــاؽ لعهــَه لــبعا يذػــسا ا٤ض

}]ّ

قــً ايــي

قــ ٙ

اا ق ٔــُ ّ غــ ه ــال  :بٌ ا مٜ٣نــ٘ يــازٖ اــ ٓــْو يــْ ٢قبــاز ضاــ
ّأنيذال ضن ّلَاٜه ض

( )1غْضٗ ايْا ع٘ .11-10
( )2ذػ اي طني

.245/3

يك

ق ٔنه ايعصا

قبا(.)2
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ق َىٌ ػطف آٌت انُداء
ٍـــ ٓكـــح ـــسٓط ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب آ٦ـــاا ايـــا ٓـــطز َٔـــا ىَـــٕ
ي نػـــ نـب قـــً ـــْل أّ عـــ طبكـــْم أّ غـــٔ ٘ٝلعٔيَـــا أّ مال ـــاو
ازبـــْا

ٍـــْ اي ـــاىٕ ٍّـــْ مـــً أغـــطاض عـــسز ّا ـــطٗ ىـــسا ٛا٨مبـــاٌ ًب

اي ــطهٌ ئنــٌْ مــً ز٢يكــُ بغكدهــاض اىبػ ـ ه يــُ ًب ايْاــْز ايــصٍ

قيــس

ّضّز اّ٤امــــط ّاييــــْإٍ ًب هٓــــاا اي ــــطهٌ مال ــ ـاو نــ ـ ٣و ّضزا هٓــــ٘
غــال ٘ ييــسا ٛا٨مبــاٌ ل ْيــُ عــافب

اَٜلَّٖااذََِٝلَتىَٖ اىَّْلِٚاآَْاْٙل َ اىَْ٘لَّٖتتُتااًل

َََّْٖٛعَااَٜال اَٛٞااَلَّسْ اتت َٖهُْٙلَّٖشَ اُْـتَُٜلرا ابَعْغالَٚااَلْتتَ ابُىَّلوَٖتُت ا ْللَيتااَلَّٖٗ ا ُللَ اَْهُْٙل اَٜلَّلٖٗ ا َل
غتياى ٌلحَُِٗ.)1( ]ٌٙ
ٍّـــٕ معالْ ـــ٘ ق ـــ ٙهٓـــ٘ اييـــسا ٛايـــا ب ـــَا لػـــت هٓـــاا ّأزاٛ
ايعالــو لـــب ٍــصِ آ٦ــاا بذبــاز يغــ٘ اشبالــا
م

م ـ ّاــْز ايعالــو لٔيَــا

ايْاّ ّ( ه )ّ(ايْاّ).
ّٓنٌْ سٓط ا ٘ٓ٦أق ِ٣ل داظ ىسا ٛا٨مباٌ ق ّ ٙاِْ :
اّ٤ل ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا بٌ ايــصًٓ ْيــْا مــينه ٍــه أخــْ نه

م١ميٌْ .
اي ــاىٕ ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ٢كْيــْا انــا ــْفب ايــصًٓ مــينه ٓــْو
ايك ــ ٙازبنعــاٌ يبٔــاٌ غــط مــً أغــطاض ىــسا ٛا٨مبــاٌ لنْىــُ لطظخ ـاو زٌّ
نطاض اشبال ايصٖ ٓط نبُ أ طاز أّ نباق٘ مً اىبػ نـب .
اي ايــد ٓ :ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ايــصًٓ ْيــْا ٓــْو ايك ــ ٙازبنعــاٌ )
ل دــاظ أٌ ىــسا ٛا٨مبــاٌ قــاو ّخــام ّانــا ؽباني ـ
اىُ ؽباني

اىبػ ـ نـب نبٔعــاو

ايالاٜذ٘ ّا ٤طاز ميَه .

ئنــٌْ ىــسا ٛا٨مبــاٌ يالذ ـاو لاىبػ ـ ه ّبٌ أخال ـ ّ كٯــط ًب غــاق٘ ايؿــسٗ
ّّ ــْ ايطظٓــ٘ ّمــً بقريــاظ آ٦ــ٘ أقــ ِ٣أىَــا رباني ـ
( )1غْضٗ هل قنطاٌ .155

قامــ٘ اىبػ ـ نـب
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ّربــا قــً هــال نياٜذــ٘ مــي َه بىَعمــْا أمــاو ايعــسّ ًب معطاــ٘ أهــس ٍّــْ
ٓ ٢كعـــاض

ْاـــُ اييـــسا ٛيـــصاا ايـــصًٓ ْيـــْا ي كبعـــٔا ّاييػـــب٘

مـ ـ

ايْاهــسٗ ل ْيــُ عــافب َتىَٖاىَّْل ِٚآَْاّ ] ْٙمــيَه مــً شاــط أمســا ٛايــصًٓ ْيــْا
ّااٌ قسزٍه ٘ ٣

( . )1

(قــً الــً اغــد { بٌ ايــصًٓ ْيــْا مــينه ٓــْو ايك ــ ٙازبنعــاٌ }
ـــّ ٌ٣غـــعس لـــً ق نـــاٌ ّق بـــ٘ لـــً ق نـــاٌ ا٤ىكـــاضٓاٌ

ـــه

ايعض ٔــاٌ  ّ .ــس اــاٌ اييــاؽ اىَعمــْا قــً ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ
ّهيــُ ّغـ ه هكــ ٙقــاض لعهــَه طٓبــا مــً اىبسٓيــ٘ ّ ــط ق بــ٘ لــً ق نــاٌ
ّغــعس لــً ق نــاٌ هكــ ٙل غــْا ازبع ـ
ا ٤ــْم
ّهيــُ ّغ ـ ه

ــامْا لــُ  ٣ـاو

اب ـ لياهٔــ٘ اىبسٓيــ٘ يبــا ٓ ــٕ

ــه ضاعــْا بفب ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

عقنــْا أٌ ضغــْل اا ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ــال :

ي س شٍبكه َٔا قطٓه٘ ) (.)2
ّمــيَه مــً أا ــط ّظاز قــسز ايــصًٓ ْيــْا قــً ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ

ّهيُ ّغ ه ْٓو أهس بش مل ٓب معُ غْ ٛناىٔ٘ قؿط ضا٣و .
ئنــٌْ مْنــْ ايكــْيٕ ًب آ٦ــ٘ مــً اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ
ق  ٙمطا

مكذاّ ٘ ْٗ ّنعذاو مً ّاِْ :

اّ٤ل  :اىب كـــْز ايطمـــاٗ اىبػـــ نـب ايــــصًٓ طاـــْا مْانـــعَه مـــ
ايــي

قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ْاــُ ــه لاشبالــا

ّايْقــآا بــ

لس  ٛمعطا٘ أهس مً اَاا :
اّ٤فب  :مْنـــْقٔ٘ هبآـــ٘ ظَـــط اىب ـــا ـب
ٓك يو مً وبػ٘ أ ػاو ٍّٕ :
أّ٢و  :اىب سم٘ .
اىٔاو  :اىبٔني٘ .
( )1أى ط ذػ ايالاٖ .330/7
( )2ايسض اىبي ْض .466/2

كـــدٔح أٌ ازبـــٔـ
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.

اي او  :اي

ضالعاو  :اىبٔػطٗ .
خامػاو :اىب١خطٗ .
ّأٌ ّظٔذـــ٘ اىبـــ١خطٗ ايـــص

قـــً ازبـــٔـ مـــً اشب ـــو ب ٢أٌ ايـــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه أظَــط معريــعٗ ًب ايػــي٘ ايس اقٔــ٘ ل ـ ٌ اع ـ
غــطٓ٘ ضمــاٗ ق ــ ٙازبب ـ مــً خ ــو ظَــْض اىبػ ـ نـب  ٌ٤مــ١خطٗ ازبــٔـ
ــس  ٢ػــكالٔ اي بــاا أمــاو ٍريــْو ايعــسّ مــً اشب ــو ّضمٔــُ مــً ــْل
ازبب لايػَاو.
اي اىٔـــ٘  :ي ـــس اـــاٌ قـــسز اـــٔـ اىبػـ ـ نـب ـــٔ٣و لايـــصاا ّلاييػـــب٘
ين ــطٗ اينذــاض ايــ صًٓ ظهذــْا ي كــا ه ٓــْو معطاــ٘ أهــس أمــا لايــصاا
نً ّاِْ :
أّ٢و  :ى ل اىب. ٌ١
اىٔاو  :أ كا

أغ د٘ ّغْٔ

اىبػ نـب ل ىَا سمب٘ ًب ازبن ٘ .

اي او  ٘ :ضّاه اىبػ نـب .
ضالع ـاو  :بىػــدا

ضأؽ اييذــال قبــس لــً لــً ألــٕ غ ـ ْل ل ٣ناٜــ٘ مــً

اــٔـ اىبػــ نـب ّغــ ايالطٓــ بفب معط اــ٘ أهــس ّ ٔــُ نــطض ّ ط ــ
ق ٔـــُ ا٤غـــً ٙب ىذـــْؽ اىبـــ١ميـب ٍّـــ زاخـــ لعهـــَه ايؿـــر ًب
ايغآــ٘ اسبنٔــسٗ مــً ازبَــاز ّاــاٌ ــصا ايؿــر مْنــْقٔ٘ ًب بىَــعاو
أا ط اىب١ميـب ْٓو أهس .
ازبـــْا

 ٢زئـ ـ ق ٔـــُ بلبـــا ظازٍـــه عـ ـ اىبيـــا ـب قعمـ ـاو ق ـــٙ

ايكــا ًب غــْح ايــْ ٍّ ٙــْ مــً ا٨قريــاظ ًب صبــ ٞهٓــاا اي ــطهٌ ًب
شو اىبيــــا ـب ّايكدــــصٓط مــــً اييذــــال ّلٔــــاٌ خكــــال اىبيــــا ـب اــــٔ٣
ٓذـــاا ٞاىبػـ ـ نٌْ ل بـــٔح ع ـــَه ّٓـــ١زٖ لَـــه بفب ا٨ىنػـــاض

ـــال
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نل
َ
جلَّٖ ََُٛااَ ِظ ُِ
َو ا تَّلاُِاا تٕل تٖهُااْٙل تَعَااَ تٖ ْىَّل اٖتااًلَٚااَل ترٞاا َ تٔلَّٖٗاا ُل َو اٖتااًلَّٖ َمسُااىٔال َ ترَْاا َ

عــافب

َظُ وَٜللَََّْلطُ ُو ًَّ] (.)1
ــاشا اــاىْا ٓكــسٌّ قــً ايكيعٓ ـ ّايكــسلط ًب هٓــاا ايكيعٓ ـ
لا

ـ ىَه مــً

اّ٤يْٓ٘ اي العٔ٘  ٓ ٢ا ٌْ ًب غبٔ اا ّ بٔت غيً ايكيعٓ .
ّأمــا مػ ـ ي٘ اي ــ٘ قيــس اىبػ ـ نـب لاييػــب٘ يالــط

اــٔـ ايــصًٓ اذــطّا

نً ّاِْ :
أّ٢و  :ا طٗ أؼ ايصًٓ اذطّا .
اىٔـ ـاو  :بقـــطاض ايـــصًٓ اذـــطّا ق ـــ ٙاي كـــال مـ ـ

العَـــه اىبػـــا اا

ّايااضٖ ّقعْزٍه ازببال لـب من٘ ّاىبسٓي٘ .
اي ـ ـاو  :ا ـــطٗ أ ـــطاز اـــٔـ اىبؿـــطاـب ّ عـــسز بـــا ه مـــً ـــطٓـ
ّاياى٘ ّا٤هباف ّأٍ

َام٘ ّٓب

قسزٍه  ٘ ٣ه٢

ضا .

ضالعــاو  :ا ـــطٗ أغــ د٘ ايـــصًٓ اذــطّا نعَـــه مــً ايـــسضّ غـــبعناٜ٘
زض

ّههـــط معَـــه قـــسز مـــً ايكـــيا ٨قـــ٣ح ايػـــْٔ

ّايـــسضّ

ّاييبال .
خامػـ ـاو  :ا ـــطٗ ضّاهـ ـ ايـــصًٓ اذـــطّا

نعَـــه  ٣ـــ٘ ه٢

ّماٜكــا ــطؽ انــا أههــطا ىــْل خاقــ٘ يساــ

لعـ ـ

ق َٔــا اييػــا ٛم ــ

ٍيس لً قكب٘ يبعد اسبنٔ٘ ًب ىذْؽ اىب ا ـب ّايكصا ل اضاا لسض .
اي اي ــ٘  :يــٔؼ مــً ّقــٔ٘ ي ــي

ضبنــس قـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه ب٢

ٍّٕ اـع ٛمـً ايـْهٕ ايـصٖ ْٓقـُٔ اا قـع ّاـ

ـٔؼ مـً أمـ٘ يكذـ

مــً ايــْهٕ ًب مٔــازًٓ اي كــال م ــ اىبػ ـ نـب ٍّــْ مــً ايــس ٜ٢ق ــٙ
ىكـــطٍه ًب اىبعـــاضي ّينـــً ايـــصًٓ اذـــطّا ٓ ٢ذ َـــٌْ ّذبكنـ ـ ّقـــٔ٘
ايي

ضبنس ق  ٙاا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّاَـب :
أّ٢و  :ايْهٕ لكناو مذطزاا ايْقٔ٘ ّنبٔ

( )1غْضٗ اييػا.61 ٛ

ذاقٔ َا .
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ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ق ــٙ

اىٔ ـاو  :ىــعّل ايــْهٕ ي ــي

عبــْ ا٨نبــال ٤ىــُ يـــٔؼ مــً اي ــطهٌ ل دـــاظ أٌ اي ــطهٌ ٓيــعل حبطّ ـــُ
ّا نا ُ ّ ٢ػبْظ بسٓ أّ غٔ لعهَا ّيْ لاىبطاز

.

ّاىبدكـــاض ٍـــْ أّ٢و أقـــٍّ ِ٣ـــْ مـــً مكـــازٓ ايطهبـــ٘ ايع نـــٙ

ليبــْٗ ضبنــس قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّقنْمــاا ْيــُ عــافب وََٚااَل
اَتَْاْٙلَّٖمَسُىٔالظتخاذاو ُلوَََٚلٞتهََْاْٙللََْ ُلظتَٞتتهُىَّل.)1( ]..
ّمــً ايــْهٕ عــٔـب ايــي

ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه يعــسز ايطمــاٗ

ّىبــً اــاٌ أم ٍــه بش اعــ ق ــ َٔه قبــس اا لــً اــب مــً ا٤ىكــاض
ٍّـــْ مع ـــه ل ٔـــا

لـــٔا ئنـــٌْ معطّ ـ ـاو لٔـــيَه ًّب اي كـــال ؽبؿـــٙ

ا٤مـــطاّ ٛابـــاض ايهـــبا مـــً بغـــكَسا َه ًب اىبعطاـــ٘ ٔ ـــٌْ لايط ـــ
ّايئاؾـب ّاّ٤مس٘ ئنْىْا م

قام٘ ازبيْز .

أمــا ضغــْل اا قــ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه نــاٌ مناىــُ ًب اىبعطاــ٘
ظــاٍطاو ّلٔي ـاو ّاــصا لاييػــب٘ ٤مــطا ٛايػــطآا ّمــيَه أم ـ ايطمــاٗ ّاــاٌ
مً ّقآا ايي

ق  ٙايُ ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ٤م ايطماٗ ّأقدالُ:

اّ٤فب  ( :اىهــح اشبٔــ قيــا لاييبــ ) ( )2يكعــٔـب ّظٔذــ٘ ايطمــاٗ ّقــسو
ّ ــْ اشبــ٣
ضمٔــُ

لٔــيَه أّ ايــسزز ّايك ن ـ ًب بغــكعنال اييب ـ ّا٨ا ــاض مــً

ايهــالال٘ اين ٔــ٘ ٍــٕ ىهــح ّز ـ اشبٔ ـ قــً اــٔـ اىبػ ـ نـب

ّمل ٓنــً غــاقٝكص خٔ ـ ي نؿــطاـب خ ــو اب ـ ايطمــاٗ يبــا ٓــسل ق ــٙ
أٌ ٍــصِ ايكْقــٔ٘ مــً معريــعاا ايــي

ضبنــس ق ـ  ٙاا ق ٔــُ ّهيــُ ّغ ـ ه

اسبػــٔ٘ ّ ٔــُ ؾــاٍس لــ ٌ معريــعاا اييبــْٗ ّا ٔــ٘ مــً ىــعّل اشبػــاضٗ
ّاىبكــٔب٘ ّايــب ٛ٣لاىب ػ ـ نـب

ــاٌ ــت ــس ّ عــت اىبكــٔب٘ ٓــْو أهــس

ال عافب رتوَٖتََٛلرتطََرَتٓاْٙلُٚظُِبَ لات ْلرتطَبْتاْٙلٗ ِٚتُْهََ] (.)3

( )1غْضٗ اسبؿط .7
( )2قٌْٔ ا ٤ط .409/1
( )3غْضٗ هل قنطاٌ .165

 306ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨مباٌ /ج 137

ي ــس خػــط اىبػ ـ نٌْ اْيــ٘ ًب اىبعطاــ٘ ّ عــصض ق ــَٔه ا ـ

ايغيــاٜه

اينـ ـ ٗ ّا٤غـــط ٚمعَـــه بفب اىبسٓيـــ٘ ٓـــْو معطاـــ٘ أهـــس ّينـــيَه مل
ؽبػــطّا اىبعطاــ٘ ا ــ َا لــ خطاــْا مــً اىبعطاــ٘ ميككــطًٓ مــ سبــْل
ايــصل ّاشبــعٖ ّاشبػــاضٗ ايذازهــ٘ لايــصًٓ اذــطّا لــسئ

ْيــُ عــافب

خبكــْم معطاــ٘ أهــس َُُِٖـتاا َلؿتمَظااَلِٚااْٝلَّٖااذََِٝلْتيتاامُوَّلرتوْلََٓباااتتهُْٙلظتََُُْتِٗبُااىَّل
َََئِبانَ] (.)1
ّٓــسل ىعــت اــٔـ ايــصًٓ اذــطّا لاشباغــطًٓ ق ــ ٙأٌ اىبػــ نـب مل
ؽبػـــطّا معطاـــ٘ أهـــس ْٓمٝـــص لا٨نـــا ٘ بفب ايـــسضّؽ ّاىبـــْاق ايـــا
ب كبػٍْا مً اىبعطا٘ .

( )1غْضٗ هل قنطاٌ .127
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