
  2018، ساڵى 4، ژمارە. 22بەرگى.                                                گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

48 
 

Vol.22, No.4, 2018 
 

 أثز امكنايح يف امذىجيهاخ امفلهيح

(PP 48 - 65) 

ID No. 1722 

 

 رعذ رفعه محمذ

 أهتیٍ -ظبم٥خ ٔالػ اًلین -هٌیخ ا٥ًٌٍَ االٌالمیخ

raad.rafat@yahoo.com 

 

 50/50/7502االسذالو: 

 01/57/7501تىل: ـــامل

 05/50/7501 ز:ــــامنش

 

 منخص

ٌاًفلً ًيرٌلن تبمل٥نى اىرٌلمب هثًنا، ئال أن ا ٌاًعٌلي يف ذنٌق ذواهٌج اًعمٍ، أمب اًفلًٌ فيٍ ئن ٤ٌمٍ اًثال٨خ  ًثال٨ٍ ًٍرؽرض م٦ مًى اًنٌق 

ٌأٍٔي ٤ٌمٌخ مؽومخ. ٍا٤ل  ٌهٌف ذٍرنثٞ امل٥بين من أًفب٠يب تل  ًن١و ئىل هٌفٌخ اٌرنثبٛ اًؽوم اًٍس٤ٍ. 

ٌأشود ٤ىل اٌرنثبٛ األؼوبَ فًٌ، ف ٌاٌرفواط ٌاًونبًخ تٍٔفيب فنب من فنٍن اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ كـٌز يف اًفلً  يٍ ذ٥ٍن ٤ىل فيم اًنٍٕٓ 

 األؼوبَ اًٍس٤ٌخ فٌيب. ٌىنا اًرلاـٍ ظ٥ٌنب نوتٞ تٌنيٌل يف ىنا اًثؽض املٌٍٍَ تـ "أشو اًونبًخ يف اًرٍظٌيبد اًفليٌخ".

ٍ اًونبًخ. ٌكل هبن ٌذومن أىمٌخ اًلهاٌخ يف أنيب متصٍ أمنٍمظب ذٝثٌلٌب ًفيم اًنٍٕٓ اًٍس٤ٌخ ٤ن ٜوًم فن من فنٍن اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ؛ أال ٌى

 منيعٍ يف اًثؽض:

 .ٌاآلهاء م٦ ذؽٌٌٌيب شم اٌرفالٓ اًنربئغ رنربط، ٌمًى ت٥ٗو اًنٍٕٓ  ٌااٌل رلاليل اًلبئم ٤ىل اًرؽٌٌٍ   ىٍ املنيغ ااٌل

 رّيب ٌا٥ًثبهاد يف اًنٍٕٓ اًٍس٤ٌخ اًرٍ كبَ فٌيب اًؽوم ٤ىل كًٌٍ تال٨ٍ م٦ ااٌل ك تبألكًخ ًرلًٍخ مًى اًثؽض يف اًلالًخ اًثال٨ٌخ ًث٥ٚ األًفبٟ 

لريب ٨ٌبًرٍ يف مًى تٌبن أشوىب ا٩ًٌٍي يف أؼوبَ اًٍس٥ًخ. ٌُ  اًلًٌٍ. أمصٌخ 

 ًٌ ،ٍاىًب م٦ األؼوبَ اًفليٌخ؛ فب٥ًلٌلح ذ٥ل اًفلً األهرب هٌل أن اًفلً تبألؼوبَ ا٥ًمٌٌخ ىٍ اًفلً األ٩ٔو ّوالن م٥ب اًرٝوق ًألؼوبَ ا٥ًللًخ ذ

 اًفلً ٤مٍمب.

لد ًنًى ظم ٌاملواظ٦، ٔنفٍن؛ ٌكل ٔه ٌاملواظ٦، أ٤بنرنٍ هصًنا ٤ىل اٌروٌلي ىنا اًثؽض، ئم ٌنون ذٕنٌف ىنه املٕبكه  ٌخ من املٕبكه 

ٌأـًناً، ال أى٤م ٌاملواظ٦ ٨نى من مهوىب ىنب.  ٌأًًٍٔ. ٌيف كبمئخ املٕبكه  و ًً ٤الكخ تبًفلً  ٌإًنف اآـل أين ت٩ٌز يف ىنه  ٔنف ًً ٤الكخ تفنٍن اًثال٨خ 

ًٌوننٍ مب ذوهز من اًعيل ٌِئب. اًلهاٌخ ؼلّ   اًوٌلي، 

 

 امللذمح

ٌآًً ٌٔؽثً أظم٥ٍن. أمب ت٥ل: ٌاًٍالَ ٤ىل املث٥ٍس هؼمخ ٥ًٌبملٍن؛ مؽمل  ٌإًالح  فلل ذنثً  ًؽمل هلل هةِّ ا٥ًبملٍن، 

ٌاًٍنخ اًنثًٍخ يف  ًٌٍٍن ئىل أىمٌخ م٥وفخ ٤ٌٍَ ا٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ؛ ألنيم ٥ًرملٌن ٤ىل اًلوآن اًووًم  اٌرنثبٛ األؼوبَ األٔ

ٌهبن ًيامب ٤ىل من ًرّٕلَ الٌرنثبٛ األؼوبَ منيٌل أن ًوٍن م٥ٌٝٙب ت٥ٌٍَ ا٩ًٌخ ٤مٍمب،  اًٍس٤ٌخ، ٌىٌل تٌٍبن ٤ويّب مثٍن، 

ٌتبملٍبئٍ اًثال٨ٌخ ـٍٕٔب؛ ًٌوٍن مرثّؽواً يف فلً األٌبًٌج ا٥ًوتٌخ، ٌمر٥ّملب يف فيم أرساهىب ٌككبئليب؛ ٌمًى "أنً ال ٥ًٌم من 

ٌهىتح ٌظٍىً")اًّبف٥ٍ،  ئًٙبػ  (.05ىـ:9944ظمٍ ٤ٌم اًوربة أؼل ظيٍ ٥ٌخ ًٍبن ا٥ًوة، 

ٌاًعٌلي يف ذنٌق ذواهٌج  ٌاًفلً ًيرٌلن تبمل٥نى اىرٌلمب هثًنا، ئال أن اًثال٨ٍ ًٍرؽرض م٦ مًى اًنٌق  ئن ٤ٌمٍ اًثال٨خ 

ٌهٌف ذٍرنثٞ  ٌأٍٔي ٤ٌمٌخ مؽومخ.اًعمٍ، أمب اًفلًٌ فيٍ ًن١و ئىل هٌفٌخ اٌرنثبٛ اًؽوم اًٍس٤ٍ،  ٍا٤ل   امل٥بين من أًفب٠يب تل

ٌأشود ٤ىل اٌرنثبٛ األؼوبَ فًٌ، فيٍ ذ٥ٍن ٤ىل فيم  ٌاًونبًخ تٍٔفيب فنب من فنٍن اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ كـٌز يف اًفلً 

ٌاٌرفواط األؼوبَ اًٍس٤ٌخ فٌيب. ٌىنا اًرلاـٍ ظ٥ٌنب نوتٞ تٌنيٌل يف ىنا اًثؽض املٌٍٍَ تـ "أشو اًونبًخ يف  اًنٍٕٓ 

 اًرٍظٌيبد اًفليٌخ".

آمٍ من -ٌكل اكرٙز ٜث٥ٌخ اًلهاٌخ ذلٌٍم اًثؽض ئىل شالشخ مثبؼض ٌثلريب مبللمخ ٌمتيٌل ٌـرمريب تفبمتخ فرٌٍٔبد 

ٌاًعيبد امل٥نٌخ األـن تيب ز يف اًرميٌل ت٥ٚ  -االـرٕبٌٍٔن  ٌاملواظ٦ اًرٍ ا٤رملىب اًثؽض. ٌكل كٌه ٌأـًنا كبمئخ تبملٕبكه 

ًٌز فًٌ مبٌٝثٍن املٌٕٝؽبد املر ٥ٌلخ مب٣ٍٍ٘ اًثؽض. ٌٌمٌز املثؽض األٌي أشو اًونبًبد اًلوآنٌخ يف اًرٍظٌيبد اًفليٌخ، ذنب

 ا
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ٌاملثؽض اًصبين ٌمٌرً أشو اًونبًبد اًنثًٍخ يف اًرٍظٌيبد  ٌا٥ًمٌٌخ.  أشو اًونبًبد اًلوآنٌخ يف ذٍظًٌ األؼوبَ اًفليٌخ ا٥ًللًخ 

ًٌز فًٌ مبٌٝثٍن أشو اًو ٌاألـًن ٌمٌرً اًفليٌخ، ذنب ٌاملثؽض اًصبًض  ٌا٥ًمٌٌخ.  نبًبد اًنثًٍخ يف ذٍظًٌ األؼوبَ اًفليٌخ ا٥ًللًخ 

ٌهنبًبد اًلنف. ًٌز فًٌ مبٌٝثٍن هنبًبد اًٝالق  ٌذنب  أًفبٟ اًونبًخ اًفليٌخ، 

٥ًوتٌخ؛ أال ٌذومن أىمٌخ اًلهاٌخ يف أنيب متصٍّ أمنٍمظب ذٝثٌلٌب ًفيم اًنٍٕٓ اًٍس٤ٌخ ٤ن ٜوًم فن من فنٍن اًثال٨خ ا

 ٌىٍ اًونبًخ.

 ٌكل اـرتد ىنا امل٣ٍٍ٘ تؽصب ٌكهاٌخ ألٌثبة ٤لح؛ منيب: 

بد اًٍس٤ٌخ، ف٩ٌخ اًٍس٣  أٌال: اًو٨ثخ يف ئتواى ىنا اًعبنج امليم، ألن اًفنٍن اًثال٨ٌخ ٤بمخ ًيب أىمٌريب يف اًلٌه

ٌٌيب يف اًونبًخ من هٍنيب ٔفخ أٌ مٍٍٔف أٌ اًٍسًف ظبهًخ ٤ىل ٌنن ا٥ًوة يف هالميب؛ فرعبٌىد أٔنبف اًرلٌٍم املرٍا٦٘ ٤

ٌاٌروّبف مب اٌرلبه اًفليبء من  ٌاًلكبئم.  نٍثخ أٌ همي أٌ ئِبهح ٨ًٌنىب ئىل ٦ٌ٘ امل٥نى م٥ًٍ٘ ٌكهاٌرً تب٤رثبهه من اًٌٝبئف 

ٌذؽًٍوىب شم ئ٤ٌلًيب يف ٘ثٞ كالًخ اًنٍٕٓ اًٍس٤ٌخ ًٌرٍٍٔ ئىل  ٌهٌف ٤مٍ ٤ىل ذ٠ٌٍفيب  ؼلبئم األؼوبَ اًلهاٌخ اًثٌبنٌخ، 

 ٌاًرثٍش مب٥بن اًنٍٕٓ.

ٌاًٍنخ، فثيب  شبنٌب: ئن يتبه اًلٍا٤ل اًثال٨ٌخ اًرٍ ا٤رنى ترلًٌنيب ٤ٌٌلء اًثال٨خ، ئمنب مٌلان ظنٌيب يف نٍٕٓ اًوربة 

ٌاًؽواَ مٌل ًٍٝي ٌسؼيب، ٌيف شنبًب ىنا اًثؽض ظبنج منيب. ٌأـوَ يف اًؽالي   اٌرنثٞ أىٍ ا٥ًٌم أؼوبمب يف ا٥ًلبئل، 

 كل هبن منيعٍ يف اًثؽض:ٌ 

 .ٌاآلهاء م٦ ذؽٌٌٌيب شم اٌرفالٓ اًنربئغ ٌاالٌرنربط، ٌمًى ت٥ٗو اًنٍٕٓ   ىٍ املنيغ االٌرلاليل اًلبئم ٤ىل اًرؽٌٌٍ 

  ٌا٥ًثبهاد يف اًنٍٕٓ اًٍس٤ٌخ اًرٍ كبَ فٌيب اًؽوم ٤ىل كًٌٍ تال٨ٍ م٦ اًثؽض يف اًلالًخ اًثال٨ٌخ ًث٥ٚ األًفبٟ 

لريب ٨ٌبًرٍ يف مًى تٌبن أشوىب ا٩ًٌٍي يف أؼوبَ اًٍس٥ًخ.االٌرّيبك تبألكًخ ًر ٌُ  لًٍخ مًى اًلًٌٍ. أمصٌخ 

  ٌاألؼبكًض اًنثًٍخ اًرٍ اـرٌف فليبء اًٍس٥ًخ يف اٌرنثبٛ األؼوبَ اًفليٌخ منيب، انٝالكب من بد اًلوآنٌخ  ذنبٌي ت٥ٚ اآًل

ٌاٌرلًٍا ٤ٌ ٍاهكح فٌيب   ٌيب تأكًخ.اـرالفيم يف كالالد ت٥ٚ األًفبٟ ا٩ًًٌٍخ اً

  ٍٍاىًب م٦ األؼوبَ اًفليٌخ؛ فب٥ًلٌلح ذ٥ل اًفلً األهرب هٌل أن اًفلً تبألؼوبَ ا٥ًمٌٌخ ى اًرٝوق ًألؼوبَ ا٥ًللًخ ذ

 اًفلً األ٩ٔو، ًٌّوالن م٥ب اًفلً ٤مٍمب.

 .ٌنٍثخ األكٍاي يف مٙبنيب ٌاألؼبكًض اًنثًٍخ   ذفوًغ اًنٍٕٓ اًلوآنٌخ 

 ٌهربتخ املٕبكه.اٌرفلاَ ن١بَ ىبهفوك ًرٍشٌم اًيٍا  مْ 

ٌاملواظ٦، أ٤بنرنٍ هصًنا ٤ىل اٌروٌلي ىنا اًثؽض، ئم ٌنون ذٕنٌف ىنه املٕبكه  لد ًنًى ظمٌخ من املٕبكه  ٌكل ٔه

ٌاملواظ٦ ٨نى من  ًًٍ. ٌيف كبمئخ املٕبكه  ٌأٔ و ًً ٤الكخ تبًفلً  ٌإًنف اآـل ٌاملواظ٦، ٔنفٍن؛ ٔنف ًً ٤الكخ تفنٍن اًثال٨خ 

 مهوىب ىنب.

ٌآشود ئـواط ىنه اًٍهكبد  ٌأـًناً، ًٌوننٍ مب ذوهز من اًعيل ٌِئب،  ال أى٤م أين ت٩ٌز يف ىنه اًلهاٌخ ؼّل اًوٌلي، 

ٌاًيمن هفٌٍ ترلًٍم مب تلاـٌيب من ٌىن، أٌ ِبتيب من ذلًٕن، ٌألن ذُٙبء ِم٥خ ـًن  ٤ىل ىنه إًٍهح ـًن من أن ال ذفوط أتلا، 

 ٌٍاء اًٍثٌٍ.من أن ٥ًٌُن ا١ًالَ أًف موح، ٌَن ًيلًنب 

 

 امذمهيذ

 أوال: امكنايح

ٌانز ذوًل ٨ًنه. )ًن١و: اتن من١ٍه،   (90/399َ:٩ً9441خ: أن ذروٌم تًشء 

أٝالؼب ٤نل اًثال٨ٌٍن: ٤وفيب ٤ثل اًلبىو: "أن ًوًل املروٌم اشثبد م٥نى من امل٥بين، فال ًنهوه تبًٌف٢ امل٣ٍٍ٘ ًً يف 

ًٌون ًعٍء اىل م٥نًى ىٍ ذبًًٌ ٌهكف (. ٌىنا اًر٥وًف ال ٌنٌي 03: ىـ9923ً يف اًٍظٍك، فٌٍمئ تً ئًًٌ ًٌع٥ًٌ كًٌالً" )ا٩ًٌخ ، 

اًونبًخ من املعبى، ئم مٌي اًثال٨ٌٍن تٌنيٌل تأن اًونبًخ ًعٍى فٌيب ئهاكح امل٥نٌٍن: )اًؽلٌلٍ ، ٌالىمً املعبىي(، ـالفب ًٌمعبى 

ٌاًٌٍٍٍٜ، ك.ذبهًق: 309-3/303َ: 9405لٍ )ًن١و: اًليًٌنٍ، املّرتٛ فًٌ ٤نلىم اًلوًنخ املرٕفً مبن٦ ئهاكح امل٥نى اًؽلٌ  ،

ٍاى اهاكح م٥نبه ؼٌنئن" )اًليًٌنٍ، 959 ، 3/303َ: 9405(. ف٥وف املرأـوٌن منيم اًونبًخ تبنيب: "ًف٢ اهًل تً الَى م٥نبه، م٦ ظ

 (39َ: 9449ٌاألذوٌيس، 
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ٌامل ٥نى املواك، فٌنًى التل فٌيب من اًنٌخ أٌ مب ًلٍَ ملبميب فبًونبًخ ذؽرمٍ األموًن؛ ئم فٌيب ذوكك تٍن امل٥نى اًؽلٌلٍ 

ٌذ٥ٌٍن املواك. )ًن١و: اًنٍفٍ،  (9/912َ: 9431من كالًخ اًؽبي إلىاًخ اًرتكك 

ألن مثنى اًونبًخ االنرلبي من اًالَى ئىل املٌيٌَ ٤نل ٤ٌٌلء اًثٌبن، ٤ٌنل ٤ٌٌلء األٍٔي مثنبىب أن ذلي ٤ىل امل٥نى املواك 

ٌاًفالف تٍن اًثال٨ٌٍن 213-219َ : 9443ًً من األًفبٟ. )ًن١و: اًوفٍي، ت٩ًن مب ٦ٌ٘  ( ٤ٌىل ىنا، فبًونبًخ من املعبى 

ًٌٍٍن ًف١ٍ؛ ئم يف هال اًؽبًٍن ًوٍن اًٌف٢ مٍررتا يف اًلالًخ ٤ىل م٥نبه املواك. )ًن١و: اًيههًش،   (3/303َ: 9423ٌاألٔ

ٌذومن تال٨خ اًونبًخ يف هٍنيب ذ٥ٌُٝى اًؽلٌلخ ٌألٌٌٍة اًونبًخ أشوه اًفبٓ اًني ٌنٌيه ٤ن ٨ًنه  من أٌبًٌج اًثٌبن، 

ٌاإلمرب٣، ٌمرى مب ظبء امل٥نى مٕؽٍتب  ٌذنهو اًلٌٙخ، ٌيف ٌٜبذيب توىبنيب اًّبىل ٤ٌٌيب، فيٍ متربى تبإلكنب٣  مٕؽٍتخ تلًٌٌيب، 

ٌآ  ٌأ٤ٌم تبًفإاك،  ٌأٌك٦ يف اًنفَ،  ٌأكٍَ ئكنب٤ب،  ٌذأشًنا،  ٌأِل ذأشًنا يف اًنفًٍ. )ًن١و: تلًًٌٌ هبن أِل أشوا  هل ًٌم٥نى، 

 (11َ: 9443اًص٥بًثٍ، 

 أكٍبَ اًونبًخ: 

 هنبًخ ٤ن ٔفخ: أي ٌٜج نفَ إًفخ.

 هنبًخ ٤ن مٍٍٔف: أي ٌٜج نفَ املٍٍٔف.

ٌاملٍنل ئًًٌ: أي ذفٌٕٖ إًفخ تبملٍٍٔف.)ًن١و: اًٍوبيك،  ، 152-159ىـ: 9152هنبًخ ٤ن نٍثخ ؼومٌخ تٍن املٍنل 

ٌاًلمّلٍ، 9/094ىـ: 9131، ٌا٥ًٌٕلي  ( 3/991ىـ: 9191، 

 أكٍبَ اًونبًخ من ؼٌض اًٌٍبئٞ:

 اًرًٌٍؾ: ٌىٍ هنبًخ هىتد فٌيب اًٌٍبئٞ.

. ٍاَى  اًومي: ٌىٍ هنبًخ كٌز فٌيب اًٌٍبئٞ، ٌـفٌز اًٌ

، فيٍ ذلي ٤ىل املواك كالًخ مثبٌسح، ٍاَى هأنيب ذٍمئ  اإلٌنبء أٌ اإلِبهح: ٌىٍ هنبًخ كٌز فٌيب اًٌٍبئٞ، ٌٌ٘ؽز اًٌ

 ٌذًّن.

 (911َ: 3555اًر٥وًٚ: )ًن١و: ًٌٍٜخ، 

ٌأنٍا٣ اًونبًخ معمال كٌن ذفٌٍٕ؛ ألننب ذٝوكنب ئىل أشو فن اًونبًخ يف اٌرنثبٛ األؼوبَ ا٥ًمٌٌخ  ٌكل اهرفٌنب تنهو أكٍبَ 

 ٌا٥ًللًخ كٌن اًرفٌٍٕ يف فو٤ٌيب املر٥ّثخ اًرٍ ال ذفلَ مٙمٍن اًلهاٌخ.

ٌاالنرٌلء اًصلبيف ًؽلكان كالًخ هصًن من اًونبًبد، ٥ًٌٍك ىنا ئىل ا٦ًٍ٘  ٌالتل من اإلِبهح ئىل أن ٤نٍشا اًثٌئخ 

ٍاك٥خ أٌ ٦ٌ٘ اظرٌل٤ٍ كلًم كل ًفللىب اًعبنج اإلًؽبيئ؛ ألن اًرٍٝه اًؽٙبهي ًع٥ٍ ا٦ًٍ٘  ًٌون اهذثبٛ اًونبًخ ت االظرٌل٤ٍ، 

ًٌينا نوَ أن  اًللًم ال ًٌٕؾ ٦ًٌٍ٘ اًني ٥ًًٌّ اًنبً اًٌٍَ، فـ "اًرٍٝه اًؽٙبهي اًني ن٥ًٌّ كل ٨ًّن هصًنا من اًونبًبد... 

ٌذوظمخ ًوٌػ  كالًخ اًونبًخ ذفرٌف من ٤ٍش ئىل ٤ٍش، ٌمن تٌئخ ئىل تٌئخ؛ ألنيب يف اًؽلٌلخ ذ٥رب ٤ن ئؼٍبً األكًج 

 (.939َ: 9429ا٥ًٍش")ٌالمخ، 

ٌذ ٌا٥ًٌٌلء ًالـرالف يف كالًخ م٥نى اًونبًخ  ثبًن اًرٍظٌيبد اًفليٌخ اًلبمئخ ٤ىل فيم م٥نى ٌىنا مب كف٦ اًفليبء 

اًونبًخ، تٍ يف ت٥ٚ األؼٌبن أكَ ئىل ذ٩ًٌن اًؽوم اًٍس٤ٍ ٌفم ذ٩ًن اًفيم ًٌونبًخ هٌل ٌنثٌنً يف املثبؼض اًصالشخ اآلذٌخ. ًٌثلٌ 

ن اًونبًبد أهرب م٥رب ٤ن مًى األمو ظٌٌب أن ذالَى امل٥نٌٍن يف اًونبًخ هاظ٦ ئىل ا٥ًوف اًٍبئل يف املعرم٦، اًًشء اًني ًع٥ٍ م

ٌا٥ًبكح يف األ٤م األ٨ٌج من  املعرم٦ ٤ٌن اًرلبًٌل املرث٥خ فًٌ، فـ "اًرالَى اًلبئم تٍن امل٥نٌٍن يف اًونبًخ... منث٥ً ا٥ًوف 

فًٌ" األؼٌبن... ٌملب هبن ا٥ًوف ًفرٌف ًلَ املؽلشٍن من ٤ٍش ئىل ٤ٍش، هبن هصًن من أٌبًٌج اًونبًخ ًٌٕلب ت٥ٍشه اًني ٠يو 

 (919َ: 9423)اًٌٍل، 

 ثانيا: امفله

ب ًٌمروٌم أَ ٨ًنه. )ًن١و: اتن من١ٍه،  ٩ًخ: فيٍ اًفيم مٌٝلب، ٌٍاء أهبن اًواَل ككٌلب، أَ ٨ًنه، ٌٌٍاء أهبن ٨٘و

ٌاًًنٌىآتبكي، ك.ذبهًق: 99/033-039َ : 9441  ،1/334) 

 (.9/33َ: 9433أكًريب اًرفٌٌٌٕخ". )اًثٌٙبٌي، ٌأمب أٝالؼب: فيٍ ا٥ًٌم "تبألؼوبَ اًٍس٤ٌخ ا٥ًمٌٌخ املورٍثخ من 

ٌاأل٩ٔو: ٌمى ا٥ًٌٌلء ا٥ًلٌلح تبًفلً األهرب ملبهنخ تفلً اًفو٣ٌ. فلًٍنب "اًفلً األهرب" ٥ًّو تأن ىنبن  اًفلً األهرب 

و ًٌَ تأهرب، ٌىٍ فلً مب أٌٜم ٤ًٌٌ اٌم اًفو٣ٌ   .فليب ـآ

ىـ"؛ فلل هٌي ٤نً هربة تينا 905تٍ ؼنٌفخ؛ اًن٥ٌلن تن شبتز "دأٌي من اٌرفلَ مٌٕٝؾ "اًفلً األهرب" ىٍ اإلمبَ أ 

 ، تؽض فًٌ هؼمً َن ت٥ٚ مٍبئٍ اال٤رلبك.).11/ 0َ: 3551ًن١و: اتن ذٌمٌخ، (االٌم، ٌىٍ مّيٍه ٤نل أٔؽبتً 
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ٌأٍٔي اًلًن ألنً األٌبً اًني ًلٍَ ٤ًٌٌ اًلًن، ٌ ًلبتًٌ مب ٌامللٍٕك تبًفلً األهرب ٤نل أىٍ ا٥ًٌم ٤ٌُم ا٥ًلٌلِح 

ٌاًيهبح، كبي ٌإًٌبَ  اًؽنفٍ يف ٌسػ  اتن أيب ا٥ًي ًٍمى تبًفلً األ٩ٔو ٌىٍ فلً اًفو٣ٌ املر٥ٌم تبألؼوبَ ا٥ًمٌٌخ من إًالح 

ٍَ  ا٥ًلٌلح اًٝؽبًٌخ: ُى ٌَ  ، َِ ، ئِمْ ٌَسَُف ا٥ًٌِِْْم ِتٍَسَِف اًَْم٥ٌٍُْ َِ ًِن أٌَْسََف ا٥ًٌٍُُْ ٍِي اًلِّ ُٔ ًِ "ًٌَلا هَبَن ٤ٌُِْم أُ ثَِخ ئىَِل ِفْل ٍْ ًُ اأْلَهرَْبُ ِتبًنِّ اًِْفْل

 ُٔ َهاٍق ِمْن أُ ٌْ ًُ يِف أَ ٌََظَم٥َ  ًُ َُ أَتٍُ َؼِنٌَفَخ ـ هَْؼَمُخ َن ذ٥بىل ـ َمب كَبًَ ى اإْلَِمب ما ٌَ ًٌَِيََنا  ٌََؼبَظُخ ا٥ًِْثَبِك اًُْفُو٣ٌِ،  ًَ اأْلَهرَْبَ"  ًِن "اًِْفْل ٍِي اًلِّ

ٍِّ ؼَ  ٍَْق هُ ًِ فَ ًُ اَل َؼٌَبَح ًٌُِْلٌٍُِة..." )اتن أيب ا٥ًي، ك.ذبهًق: ئًٌَِْ ٍِّ ََضٌُهٍَح؛ أِلَنا ٍَْق هُ ًِ فَ ٌَََضٌُهَذُُيْم ئًٌَِْ  (1-9/0بَظٍخ، 

ٍَْي اًْفَ  يف معم٣ٍ اًفربٌَ: اتن ذٌمٌخ ٌكبي ٌِق اإلٌاَل ٌَاًَْل ٌَاًُْؽْوَم  ااِل٤ِْرَلبَك  ٌَ ٍ ا٥ًٌَِْْم  مِّ ٍَ ًِ َمْن ًُ رَبِيا اًرابِت٦َ: "فَِمْن اًناب

و: ٤ٌم اًفو٣ٌ، ٌف ًَ اأْلَهرَْبَ ...، ًٌٍمٍ اًن٣ٍ اآـل ٌْ اًِْفْل َِ أَ ٌْ ٤ٌَِْم اًْوَاَل ًِن أَ ٍَي اًلِّ ُٔ أُ ٌَ ٍِي  ُٔ و٣ٌ اًلًن، ٤ٌٌم اًفلً ٤ٌَِْم اأْلُ

 (94/991َ: 3551ٌاًٍس٥ًخ" )

ًًٍ ٌالتل من اإلِبهح ئىل أن اًفلً هبن ًٌٝم يف اًلوٌن األٌىل ٤ىل اً ٔىل َن ٤ًٌٌ -٥ٌم تأؼوبَ اًٍس٥ًخ هٌيب. ٌمنً ك

ٌهنا ك٤بؤه ).9/31َ: 3559اًثفبهي، (ٌٌٌم: "من ًوك َن تً ـًنا ًفليً يف اًلًن"  -التن ٤مً اتن ٤ثبً  -ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم-. 

ًًٍ: "اًٌيم -هيض َن ٤نيٌل ٌاًؽواَ فؽٍج، يف ك  فليً يف اًلًن ٤ٌٌمً اًرأًٌٍ"  هبن ٤بمب يف اًلًن هًٌ، ال يف مٍبئٍ اًؽالي 

 (1/311َ:  3559اتن ؼنثٍ، 

 ٌىنا مب كف٥نٍ ئىل ئًصبه مٌٕٝؾ "اًفلً" ٤نٍانب ًٌثؽض مب٥نبه اًّمٍيل اًني ًٙم أؼوبَ اًٍس٥ًخ هٌيب. 

ٌامل٥بين يف ٨بًخ اًرلاـٍ )ًن١و: اًٍثيك، ك.ذبهًق:  ٌاًفلً موذثٞ ت٥ٌٍَ ا٩ًٌخ ا٥ًوت9/09ئن ٤ٌمٍ أٍٔي اًفلً  ٌخ ( 

َضٌهًخ ٤ىل أىٍ اًٍس٥ًخ؛ ئم مأـن األؼوبَ  -ا٥ًوتٌخ–ىـ(: "ٌم٥وفريب ٤ٌ9952ىل األـٖ ٤ٌٍَ اًثال٨خ، كبي اًلنٍظٍ )د

ٌاًربت٥ٍن ٤وة، ٌٌسػ مّوالذيب من ٩ًبذيم، فالتل من  ٌنلٌريب من إًؽبتخ  ٌاًٍنخ، ٌىٍ ت٩ٌخ ا٥ًوة،  اًٍس٤ٌخ هٌيب من اًوربة 

 (9/393َ: 9423ٍبن ملن أهاك ٤ٌم اًٍس٥ًخ" )م٥وفخ ا٥ًٌٍَ املر٥ٌلخ تينا اًٌ

ٌاـرٌبهاذيم  ٌذثبًن ذوظٌؽبذيم،  ٌاًثال٨خ من أىم األٌثبة املإكًخ ئىل اـرالف مناىج اًفليبء،  ٌا٩ًٌخ،  ٌئن ٤ٌم اًنؽٍ 

ثٍ )د ل اًلٜو ٌأمب أٌثبة االـرالف، فٍرخ: منيب اِرتان األًفبٟ تٍن040اًفليٌخ؛ ٤ٌىل ىنا أِبه اتن ِه  م٥بن ٩ًًٍخ ىـ( كبئال: "

ٌاملعبى" )ك.ذبهًق:   (.9/99مر٥لكح، ٌمنيب اـرالف ٌظٍه اإل٤واة، ٌمنيب ذوكك األًفبٟ تٍن اًؽلٌلخ 

 

 ثامثا: امحليلح واملجاس يف امنفظح امىاحذج

 ًًٍ ًًٍ اًؽلٌلٍ، ٌملً ٍاى ئٜالق اًٌف٢ اًٍاؼل ٤ىل ملً ٌا٩ًًٌٍٍن يف ظ ًٌٍٍن،  ؼٍٕ ـالف تٍن ا٥ًٌٌلء من األٔ

ٌاؼل.املعبىي يف   ٌكز 

خ، ٤ٌثلاًعثبه  ٌأتٍ ٤ًل اًُعثبيئ من امل٥رًي ٌاًلبيض أتٍتوو،  ٌأىٍ اًؽلًض،  فأظبىه اإلمبَ اًّبف٥ٍ، ٤ٌبمخ أٔؽبتً، 

ٌاًٍثيك، 9/11ىـ: 9155تن أؼمل اًيملاين من املروٌمٍن، تٍسٛ أن ال ًوٍن امل٥نٌبن مرٙبكًن )ًن١و: اًّبف٥ٍ،   ،9431 :َ

ٌاًوثًٌس، 9/302 ٌاًيملٍ، ك.ذبهًق: 991َ: 9432، ٌظمٌٍ،  (، ٌمنيم املفرٍٕن يف ٤ٌٍَ اًثال٨خ )ًن١و: اًٌٍٍٍٜ، 305، 

9433 :َ9/349.) 

ٌأيب ٤ثلَن اًثٍشي.)ًن١و: اًعٕبٓ،  خ هأيب ىبِم،  ٌاملؽللٍن من اًّبف٥ٌخ، ٌظٌل٤خ من امل٥رًي ٌمن٥ً اًؽنفٌخ، 

ٌاًثيكٌي، ك.ذبهًق: 9/13َ: 9430 ٌاًرسـًس، ك.ذبهًق: 9/21،  ٌاًوثًٌس، 9/929،  ٌاًيملٍ، ك.ذبهًق: 991َ: 9432، ٌظمٌٍ،   ،

305 ) 

ٌاألنصى  ًٌرتذج ٤ىل ىنا اًفالف ت٥ٚ املٍبئٍ اًفليٌخ اًفالفٌخ، منيب اًفالف يف نلٚ اًٍٍ٘ء تبملالمٍخ تٍن اًنهو 

ٌاًثب٩ًٍن   هٌل ٌنثٌنً يف املثؽض األٌي.–٨ًن املَؽوََمٍن، 

 

 يح يف امذىجيهاخ امفلهيحاملتحث األول: أثز امكناياخ املزآن

ًٍٍن:  اـرٌف ا٥ًٌٌلء يف ٌك٣ٍ اًونبًخ يف اًلوآن اًووًم ٤ىل ك

ٌاًلٍي اًصبين ًإلمبَ 14َ: 9434األٌي: ئنً ًٌَ يف اًلوآن هنبًخ: ٌىٍ منىج اتن ـًٍي من املبًوٌخ )ًن١و: اًثبظٍ،   )

ٌا ٌأتٍ اًؽٍن اًرمٌمٍ،  ٌاتن ؼبمل  ٌأتٍتوو تن 9/35تن اًلٌم: )ًن١و: اًوٌٍمامٍ، ك.ذبهًق: أؼمل ٌت٥ٚ اًؽنبتٌخ )ٌمنيم اًؽوىي   )

ٌاًًّناىي، 9/915كاٌك ا١ًبىوي )ًن١و: اًواىي، ك.ذبهًق:  ٌاًفواء، 9/922َ: 9433،  ٌاًوٌٍمامٍ، ك.ذبهًق: 9/139َ: 9441،   ،9/39) 
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ٍا تٍك٣ٍ اًونبًخ يف اًلوآن اًووًم ٌىٍ منىج اًعميٍه )ًن١و: اًرسـًس، ك.ذبه ٌاًيههًش، 9/951ًق: اًصبين: كبً  ،

9432 :9/042) 

 

 املطنث األول: أثز امكناياخ املزآنيح يف دىجيه أحكاو امفله األكرب

 املزض

 (95)اًثلوح:  كىمه دعاىل: ))يف كنىةهم مزض((

 ٥ًٌٌٌلء يف ذفًٍن املٗو كٍالن:

ٌاًٙ ٌاًٍظ٦،  " ًثلى ٤ىل م٥نبه اًؽلٌلٍ، ٌىٍ: األمل،  ٌاًفرٍه.األٌي: كبًٍا ئن مفيٍَ "املٗو  ٥ف، 

: "اًفبمَ أن ًُؽمٍ املٗو ٤ىل أمل اًلٌج؛ ٌمًى -ت٥ل أن مهو ٌظٍه ذأًٌٍ املٗو–ىـ( يف ذفًٍنه 151كبي اًواىي )د

ٌذأًُِّمً،  ٌاًنفبق، ٌمّبىلح املووٌه، فاما كاَ تً مًى فومبب ٔبه مًى ٌثثب ٩ًًن مياط اًلٌج  أن اإلنٍبن ئما ٔبه ُمثرىًل تبًؽٍل، 

ٌٍ ًً ٤ىل ؼلٌلرً، فوبن أٌىل من ٌبئو اًٍظٍه" )ٌؼمٍ اًٌف٢ ٤ىل ى  (3/950ىـ: 9135نا اًٍظً ؼم

ٌأمب اًلٍي اًصبين: فلبًٍا: ئن مفيٍَ املٗو ًُؽمٍ ٤ىل م٥نبه املعبىي فٌٌل ٥ًٗو ٤ىل اًلٌج من اًّثيبد اًثبٌٜخ 

ٌاًنفبق. )ًن١و: اتن ٤بٍِه،   (9/324َ: 9431هبًّى، 

 امنجاسح:

 (33)اًرٍتخ:ين آمنىا إمنا املرشكىن نجس فال يلزةىا املسجذ امحزاو ةعذ عامهم هذا(( كال دعاىل: ))ياأيها امذ

ٌاملفرسًن يف مٍأًخ نعبٌخ املٍسن؛ انٝالكب من ؼمٍ اًٌف٢ ٤ىل اًؽلٌلخ أٌ املعبى. فلل  ٌكل ذثبًنز مناىج اًفليبء، 

خ ٤ىل ؼلٌلر ٌا١ًبىوًخ ئىل أن اًنعبٌخ املنهٍهح يف اآًل ٥ًٌبة اًوبفو من مىج اإلمبَ مبًى،  " : يب، ٌيف مًى ًلٍي اتن ؼَي

ٌاظج اظرنبتً" )ك.ذبهًق:  ٌامل٦، ...ؼواَ  ٌهنًى ا٥ًَوَق منيم  ٌاًنٍبء نعَ هًٌ،  (. ًوّن "منىج اًعميٍه من 9/991اًوظبي 

ٌأن نعبٌرً م٥نًٍخ" )اًلنٍظٍ،  ٌاًفٌف أن اًوبفو ًٌَ نعَ اًناد،   (9/932َ: 3559اًٌٍف، 

ٌنعَ ماد،  ٌكل أهّل اًلٕبة ئىل ًٍخ ٤ىل ٨ًن ؼلٌلريب، كبئال: "ئن اًنعَ نعٍبن: نعَ ف٥ٍ،  أن اًنعبٌخ ىنب مؽم

 (9/051َ: 3559: نعَ ف٥ٍ، ٌىٍ ٌسهيم، ال أن أتلانيم نعٍخ" )-ٌَن أ٤ٌم–ٌىٍ يف ىنا امل٦ٍ٘ 

ٍا خ اًووٌنخ، ًومن اـرٌف اًفليبء يف ؼوم ٜيبهح املٍسن، أٌ نعبٌرً، فبًنًن كبً خ  ٌمن ىنه اآًل تنعبٌرً ؼمٌٍا اآًل

خ ٤ىل اًونبًخ. ٍا اًنعبٌخ يف اآًل ٌاًنًن كبًٍا تٝيبهح املٍسن ؼمٌ  ٤ىل ٠بىوىب ٌؼلٌلريب، 

 طهارج امثياب

 (1)امللشو: ))وثياةك فطهز((

ٌشٌبتى  ًًٍ ذ٥بىل" )) ٌاملفرسٌن يف ؼوم ذٝيًن اًصٌبة يف إًالح؛ تنبء ٤ىل اـرالفيم يف ذأًٌٍ ك اـرٌف اًفليبء 

ٌاظثخ، ٌمن ؼمٌيب ٤ىل اًونبًخ ٤ن ٜيبهح اًلٌج 1مللشو:فٝيو(( ا ، فمن ؼمٌيب ٤ىل اًصٌبة املؽٌٍٍخ كبي: اًٝيبهح من اًنعبٌخ 

 مل ًو فٌيب كًٌال ٤ىل ٌظٍة ٜيبهح اًصٌبة يف إًالح، ٌيف املٍأًخ منىثبن:

ٍا ذٝيًن اًصٌبة يف إًالح. ك خ ٤ىل ؼلٌلريب؛ فأٌظث ٌاؼرغ اًعميٍه األٌي: مىج اًعميٍه ئىل ؼمٍ اآًل بي اًنٌٍي: "

ٌأن م٥نبه ٜيوىب من اًنعبٌخ" )اًنٌٍي، ك.ذبهًق:  ٌاأل٠يو أن املواك شٌبتى املٌثٌٍخ،  ٌشٌبتى فٝيو[،  ، 9/993تلٍي َن ذ٥بىل: ]

، ك.ذبهًق: 3/031َ: 3559ًٌن١و: اتن ا٥ًويب،  ٌاتن ؼَي  ،3/391) 

خ هنبًخ ٌأمب كٍي َن  اًصبين: مىج اإلمبَ مبًى ئىل أن اًصٌبة يف اآًل ٌذنلٌرً. كبي اتن ٤ثلاًرب: " –٤ن ذٝيًن اًلٌج، 

ًًٍ  -٤يٌظٍ ٌذٝيًن اًلٌج منً، أال ذوَ أنً ٤ٝف ٤ىل مًى ك ٌشٌبتى فٝيو[، فينه هنبًخ ٤ن اًوفو،  ٌاًوظي فبىعو،  -٤يٌظٍ–]

ٌشبن؟" ) ٌشبن، فوٌف ًأموه ترٝيًن اًصٌبة كثٍ ذون ٤ثبكح األ  (33/390َ: ٥ً9413نٍ األ

خ ٤ىل اًونبًخ، كبئال: "أي الذون ٨بكها؛ فرلنَ شٌبتى، فان 352ي اًفواء )دٌكل مب ٍاهك يف اآًل ىـ( ئىل ؼمٍ اًرٝيًن اً

ٌشٌبتى فٝيو[، ٤ٌمٌى فأٌٔؾ" )  (.9/355َ: 9439ا٩ًبكه كنَ اًصٌبة، ًٌلبي: ]

صٌبة؛ ألنيب ذّرمٍ ٤ًٌٌ" ٌؼمٌيب اتن كرٌثخ ٤ىل اًونبًخ أًٙب، فلبي: "أي ٜيو نفٍى من اًننٍة، فونى ٤ن اًعٍم تبً

ٌاًيههًش، 9/140َ: 9423، ًٌن١و: اتن كرٌثخ، 9/43)ك.ذبهًق:   ،9402 :َ3/952) 



  2018، ساڵى 4، ژمارە. 22بەرگى.                                                گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

53 
 

Vol.22, No.4, 2018 
 

خ ٤ىل امل٥نٌٍن هٌٌيٌل، كبئال: "ٌكل مىج هصًن من املرأـوًن من 233ٌكل ظم٦ اتن ذٌمٌخ )د ًٍٍن، ؼبمال اآًل ىـ( تٍن اًل

ًًٍ أٔؽبتنب ٨ًٌنىم ئىل ٌظٍة ذٝيًن اًصٌبة، مٍرلًٍن تبأل  ٍاهك يف ك ٌشٌبتى فٝيو[؛ ؼمال ًنًى ٤ىل ٠بىو ا٩ًٌخ  -ٌثؽبنً–مو اً [

ٌذٝيًنىب تأن ذٕبن ٤ن اًنعبٌخ" )  (9/151َ: 9442اًرٍ ٥ًوفٍنيب، فان اًصٌبة ىٍ املالتَ 

ٌاألِثً  ٌذّ -ٌَن أ٤ٌم–شم أِبه ئىل اًوأي اًصبين مٍهكا ؼعرً، ٌكًًٌٌ ٌكبي موظؽب: " خ ذ٥م ن٤ٍٍ اًٝيبهح  مٍ أن اآًل

ٌاأل٤ٌلي"  ٌاألـالق،  ٌاًنفَ من هٍ مب ًٍرلنه ٌس٤ب من األ٤ٌبن،  ىنا هًٌ؛ فٌوٍن مأمٍها ترٝيًن اًصٌبة املرٙمنخ ذٝيًن اًثلن، 

(9442 :َ9/152) 

 يتوح االـرالف يف كالًخ اًصٌبة يف االًخ:

ًٍٍن مّ  يٍهًن:أٌال: اـرٌف ا٥ًٌٌلء يف ؼوم ئىاًخ اًنعبٌخ من شٍة املًٕل ٌتلنً ٌموبنً ٤ىل ك

فلٌٍ ئن ئىاًريب ٤ن مًى ٌنخ من ٌنن إًالح ٤ىل هٍ ؼبي أي ٌٍاء مهوىب أٌ مل ًنهوىب ٌٌٍاء كله ٤ىل ئىاًريب أٌ مل 

( . فـ"ئن ـوط اًٍكز فال يشء ٤ًٌٌ" ) اًث٩ُب، 33َ: 9443ًلله. ٤ٌىل ىنا اًلٍي ٥ًٌل نلتب يف ٌكريب اًرضٌهي )ًن١و: اًث٩ُب، 

9443 :َ33) 

ٌاًللهح ٤ىل ئىاًريب "تٍظٍك مبء ًيًٌيب تً، أٌ ٌظٍك شٍة ئن ٜيبهح شٍة امل ٌاظثخ ٌظٍة اًفوائٚ، ًون م٦ اًنهو  ًٕل 

ٜبىو أٌ اًللهح ٤ىل االنرلبي من املوبن اًنعَ ئىل موبن ٜبىو، فٌٍ ٔىل يف شٍة نعَ مر٥ملا كبكها ٤ىل ئىاًريب أ٤بك ذٌى 

َ: 9413من ٌسٌٜيب أال ٌىٍ اًٝيبهح من اًنعَ" )اتن ٤ثلاًرب، إًالح أتلا يف اًٍكز ٌت٥له، ٌظٍتب ًثٝالنيب تفلل ٌسٛ 

ٌا٥ًعي ٤ن ئىاًريب فٌٌٍز 93(. ٌئن "ٔىل نبٌٌب أٌ ٤بظيا أ٤بك يف اًٍكز" )األىىوي، ك.ذبهًق: 33/393 ٌأمب "م٦ اًنٌٍبن ًيب   .)

ٌاؼل يف ؼب9/999ىـ: 9943تٍاظثخ تٍ ذوٍن ؼٌنئن ٌنخ" )امل٩ويب،  ًٍٍن  ي اًنٌٍبن أٌ اًعيٍ أٌ ا٥ًعي، ئم (. ٤ًٌٌٌ فمإكَ اًل

ٌنلتب  ًٌون ٌظٍتب ٤ىل اًلٍي تبًٍظٍة،  ًٍٍن ذٌٝج ًً اإل٤بكح مٌٝلب،  ٌأمب يف ؼبي ا٥ًمل، ف٥ىل اًل ذنلة ًً اإل٤بكح يف اًٍكز، 

 (34-33َ: ٤9443ىل اًلٍي تبًٍنخ )اًث٩ُب، 

ًًٍ ذ ٌشٌبتى فٝيو، ؼمال ًنًى ٤ىل ٠بىو شبنٌب: اٌرلي هصًن من املرأـوًن ٨ًٌنىم ٤ىل ٌظٍة ذٝيًن اًصٌبة تل ٥بىل: 

ٌذث٥ٌلىب منيب ٌتأن متبٛ ٤نيب  ٌذعنثيب ترلًٕنىب  ٌذٝيًنىب تأن ذٕبن ٤ن اًنعبٌخ  ا٩ًٌخ اًرٍ ٥ًوفٍنيب فان اًصٌبة ىٍ املالتَ 

 (1/151َ: 9442اًنعبٌخ ئما أٔبتريب ٌكل نلٍ ىنا ٤ن ت٥ٚ اًٌٍف. )ًن١و: اتن ذٌمٌخ، 

 

 ناياخ املزآنيح يف دىجيه أحكاو امفله األصغزاملطنث امثاين: أثز امك

 امزفث

ٍّ ًوم ًٌٌخ إًٌبَ اًوفض ئىل  ٌاًؽغ. كبي ذ٥بىل: ))أؼ ًلل ظبءد ىنه اًٌف١خ يف اًر٥ثًن اًلوآين يف ٌٌبق إًٌبَ 

ًًٍ ذ٥بىل: ))اًؽغ أِيو م٥ٌٍمبد فمن فٗو فٌين اًؽغ ال هفض ٌالفٍٍق ٌال ظلاي يف 932نٍبئوم(( )اًثلوح:  اًؽغ(( (. ٌك

 942اًثلوح:

ٌا٤ًٌ" )اًوا٨ج،   (350َ:3559ٌاًوفض يف اًؽلٌلخ "ىٍ هالَ مرٙمن ملب ًٍرلثؾ مهوه من مهو اًعٌل٣ ٌك

فصثز أن األٍٔ يف اًوفض ىٍ كٍي اًفؽْ شم ظ٥ٍ مًى اٌٌل ملب ًروٌم تً ٤نل اًنٍبء من م٥بين اإلفٙبء شم ظ٥ٍ 

 (3/992َ: 3559ٍ، هنبًخ ٤ن اًعٌل٣ ٤ٌن هٍ مب ًرث٥ً. )ًن١و: اًرمٌم

ٌشٌلب تـ "هفض" اًلوآن، ف٥ن أيب ىوًوح هيض  ٌكل ٌهكد اًٌف١خ يف اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف أًٙب ٌم٥نبىب موذثٞ اهذثبٜب 

ٍي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم كبي: إًٌبَ ظنٌّخ، فال ًَوْفُْض ... )اًثفبهي، ك. ذبهًق :  (.3/125َن ٤نً أنا ٌه

ٌاًٍشًؾ يف ٤ثبكح اًؽغ، فيٍ ذؽمٌيب أًٙب يف ٤ثبكح إًٌبَ اًٍاهكح يف ٌملب هبنز اًٌف١خ ذؽمٍ م٥ نٌٍن؛ اًونبيئ 

خ اًلوآنٌخ  اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف؛ ألن اًٌف١خ مل ذر٥ل تؽوف اًعو "ئىل" يف اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف، يف ؼٍن نٌؽ٢ أن اآًل

ٌف١خ مر٥لًخ تؽوف اًعو "ئىل" مٌل ظبى ؼمٌيب ٤ىل م٥نى اًووٌنخ ))أؼٍ ًوم ًٌٌخ إًٌبَ اًوفض ئىل نٍبئوم(( كل ظبءد فٌيب اً

 (10-11َ: 3551اًعٌل٣. أمب يف ٌٌبق اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف فبمل٥نٌبن ظبئيان. )أؼمل، 

خ  ٌاًونبيئ )اًعٌل٣(، ٤ىل ـالف ًآ خ اًؽغ مب٥نًٌٌ اًٍشًؾ )تناءح اًٌف٢(  ٌكل اٌر٥مٍ اًلوآن اًووًم ًف١خ "اًوفض" يف ًآ

 د فٌيب اًٌف١خ مر٥لًخ تؽوف اًعو "ئىل" مٌل ظبى ؼمٌيب ٤ىل م٥نى اًعٌل٣.إًٍَ اًرٍ ظبء

ٌكل هنى َن ذ٥بىل تـ "اًوفض" يف ىنا امل٦ٍ٘ ذنبٌثب م٦ اًؽبي املنيٍ فًٌ ئذٌبن ىنا اًف٥ٍ، ئم مل ًُوِْن ٤نً تبًونبًبد 

ٌاًؽوس( ٨ًٌن ٌاملالمٍخ،  مًى، ٌئمنب ظبء توٌمخ "اًوفض" ٤نلمب ذؽلس ٤ن  املأًٍفخ ٤ن )اًعٌل٣( يف مٍا٦٘ أُـو، هـ )املثبٌسح، 

ٌاًثناءح، ٤ُربِّ تيب ٤ن  ٌاًؽغ. فٌُِللٌٌخ ىنه األٌكبد أٌريعن اإلذٌبن تينه ا٥ًمٌٌخ، فٌٌّل هبنز هٌمخ "اًوفض" ذ٥نٍ اًُفؽْ  إًٍَ 
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نً الًوًل ًيم أن ًل٥ٍا فًٌ، اًًشء املووٌه أٌ املٍريعن؛ ًنا ظئ تينه املفوكح ًٌرنفًن ٤ن ىنا اًف٥ٍ، فنيى َن ٤ن مًى؛ أل 

وا ًيم ٤ن اًرٍٛه فًٌ. )ًن١و:  اًيمفٍسي ، ك.ذبهًق:  ًُ ًٌوٍن منفِّ نُ ٌاًنٍفٍ، ك.ذبهًق: 9/992ف٥ُرّب ٤نً مبب ًُيعِّ  ،9/43.) 

 

 امنمس:

ٌاتن  ىـ( كبئال: "ٌيف ىنه املالمٍخ كٍالن: أؼلىٌل: اًعٌل٣، ٌىٍ كٍي ٤ًل،105نلٍ اًفالف يف املٍبًخ املبٌهكي )د

ٌاتن ٤مو،  ٌاإلفٙبء تث٥ٚ اًعٍل، ٌىٍ كٍي اتن م٥ٍٍك،  ٌاًصبين: أنيب املالمٍخ تبًٌل  ٌاًؽٍن، ٌكربكح، ٌمعبىل.  ٤ثبً، 

ٌاتن ًٌنًن، ٌتً كبي اًّبف٥ٍ" )ك.ذبهًق:  ٌا٥ًّثٍ، ٤ٌٝبء،  ٌاًنف٥ٍ،   (٤ٌ9/145ثٌلح، 

ٌاًثٌبن" كٍي اتن ٤ث132ٌكل هّظؾ اًص٥ٌثٍ )د ٌا اًٌمَ ىـ( يف ذفًٍنه "اًوّف  أي –بً كبئال: "كبي ٥ٌٌل تن ظثًن: مهو

فلبي نبً من املٍايل: ًٌَ تبًعٌل٣، ٌكبي نبً من ا٥ًوة: ىٍ اًعٌل٣، فأذٌز اتن ٤ثبً، فنهود ًً، فلبي: من  -اـرٌفٍا يف ذأًًٌٌ

ٌاملثبٌسح اًعٌل٣، ًون ٌاملَ  ٍايل، كبي: ٨ٌج فوًم املٍايل، ئن اًٌمَ  َن ًونٍ ٤ٌل ًّبء"  أي اًفوًلٍن هنز؟ كٌز: من امل

 (.9/991)ك.ذبهًق: 

ٌكل مبي اًواىي يف ذفًٍنه ئىل اًلٍي اًصبين، مؽرعب تأن ؼمٍ اًٌف٢ ٤ىل ؼلٌلرً أٌىل من ؼمًٌ ٤ىل املعبى، ٌيف مًى 

ٌاًٌمَ ؼلٌل ًًٍ ذ٥بىل: "أٌ المٍرم اًنٍبء"  ٌا٤ٌم أن ىنا اًلٍي أهظؾ من األٌي، ٌمًى ألن ئؼلَ اًلواءذٍن ىٍ ك رً ًلٍي: "

ٌاألٍٔ ؼمٍ اًواَل ٤ىل ؼلٌلرً" )  (95/34ىـ: 9135املَ تبًٌل، فأمب ذفًٌٕٕ تبًعٌل٣ فنان معبى، 

 (9/939ٌكل اٌرنثٞ اًؽوم اًفليٍ ٤ىل اًلٍي اًصبين تأن: "ملَ املوأح ال ًنلٚ اًٍٍ٘ء" )اًلنٍظٍ، ك.ذبهًق: 

ٌاًثب٩ًٍن، فلبي أتٍ ًٌرتذج ٤ىل ىنا اًفالف، اًفالف يف نلٚ اًٍٍ٘ء تبملالمٍخ تٍن اًنهو  ٌاألنصى ٨ًن املَؽوََمٍن، 

ٌاملواك من  ٌافليم: ال ًنرلٚ اًٍٍ٘ء من مَ اموأح ٌٍاء هبن املَ تّيٍح أٌ ت٩ًن ِيٍح،  ٌأتٍ ًٌٍف، ٌىفو، ٌمن  ؼنٌفخ، 

خ ىٍ اًعٌل٣، ٌىٍ كٍي ٌٌلنب ٤ًل  ٌاتن ٤ثبً -هيض َن ٤نً–اًٌمَ يف اآًل ٍا ٤ىل هأ -هيض َن ٤نيب–،  ٌاٌرلً ًيم تأن املواك ، 

ًًٍ ذ٥بىل: ))أٌ المٍرم اًنٍبء(( اًنٍبء:  . ىٍ اًعٌل٣ كٌن اًٌمَ تبًٌل؛ ألن اًعٌل٣ ىٍ امل٥نى املعبىي، 19تبملالمٍخ يف ك

خ، ٌئما هبن املعبى مواكا ذرنؽى  ٌاًعٌل٣ ىٍ م٥نى مواك تبالذفبق يف ىنه اآًل ٌاًٌمَ ىٍ امل٥نى اًؽلٌلٍ، ٌال ًعٍى ئهاكذيٌل م٥ب، 

ٌاًينعبين، 1/1َ: 9150لخ. )ًن١و: اًعٕبٓ، اًؽلٌ ٌاًيملٍ، ك.ذبهًق: 13-14َ: 9423،   ،309) 

ٌافلً: ئما مٍيب  انرلٚ ٌٍ٘ءه ٌٍاء هبن املَ تّيٍح، أٌ ت٩ًن ِيٍح؛ ألن  -تال ؼبئٍ–ٌكبي اإلمبَ اًّبف٥ٍ، ٌمن 

ٍاء تعٌل٣، أٌ ت٩ًن ظٌل٣، ٌىٍ  خ ىٍ اًرلبء اًثٍسذٍن ٌ ٌاتن ٤مو املواك من اًٌمَ يف اآًل ٌاتن -هيض َن ٤نيٌل–كٍي ٌٌلنب ٤مو،   ،

ٌاًنف٥ٍ -هيض َن ٤نً–م٥ٍٍك  ٌا٥ًّثٍ،  خ ىٍ اًٌمَ تبًٌل، -هؼميٌل َن ذ٥بىل–،  ؛ ألن امل٥نى اًؽلٌلٍ ًٌف٢ املالمٍخ يف اآًل

ٌا اً ٌاؼل، ٌمًى ألنيم أظبى ٌامل٥نٌبن مواكان م٥ب تينا اًنٖ يف ٌكز  ٌاملعبى ٌامل٥نى املعبىي ىٍ اًعٌل٣،  عم٦ تٍن اًؽلٌلخ 

ٌاؼل. )ًن١و: اًّبف٥ٍ،  ٌاًعٕبٓ، 9/11ىـ: 9155يف نٖ  ٌاًعٕبٓ، 1/1َ: 9430،  ٌاًعًٍنٍ، 9/13َ: 9430،   ،9443 :َ

ٌاًينعبين، 9/390 ٌاألٌنٍي، 13-14َ: 9423،  ٌاًيملٍ، ك.ذبهًق: 9/920َ: 9435،   ،309  ) 

ٌاًر٥ثًن ٤نيب تأٌٌٍة ٌكل أِبه اًلمّلٍ يف هربتً "اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ" ئىل أ  ًًٌ مصٍ ىنه اًلٙبًب،  ٌٌٍة اًلوآن يف ذنب

ٌاًّربئم ٤ن أكتً...هٌل ٤يي ٤ن أكتً مب ًٍمى تبألكة  ثبة  ٍُ الَ كل ٤يي اً ًٌون اإٌل اًونبًخ، ئم ًلٍي مٍ٘ؽب مًى األٌٌٍة: "

ٌا٥ًمٍمبد، مصٍ: ]أ  ئِبهح ئىل  19ٌ المٍرم اًنٍبء[ اًنٍبء:املوٍّف، أٌ أكة اًفواُ، ٌٌرت اًلوآن ٤ٍهاد ىنا املعبي تبًونبًبد 

 (9/11ىـ: 9130اًعٌل٣...ٌىٍ مب ٥ًوَ أكة اًلوآن يف اًر٥ثًن ٤ن األٌِبء املٍرلثؾ مهوىب تبًونبًبد" )

 

 املس: 

 1املعبكًخ: ]فذحزيز ركتح من كته أن يذامسا[

ًًٍ ا٥ًٌٌلء مرفلٍن ئما ٠بىو اًوظٍ من اموأذً ٌّٔؾ ا١ًيبه ٤ىل ذؽوًم اًعٌل٣ ؼرى ً و هّفبهح ا١ًيبه ًل : -ٌثؽبنً–وفِّ

ًٌيم يف 1]من كثٍ أن ًرٌلٌب[ املعبكًخ: ٌنؽٍىب،  ٌنً، من كُثٌخ ٌملَ، ٌمثبٌسح فٌٌل كٌن اًفوط  ًٌونيم مفرٌفٍن يف ؼوم مب ك  ،

 مًى منىثبن:

ٌأمب ؼومخ  ٌا٤ٍ اًٍٛء فيٍ األٌي: ذؽوًم مللمبد اًٍٛء، أٌ املثبٌسح فٌٌل كٌن اًفوط، ظبء يف امل٤ٌٍٍخ اًوًٍرٌخ: " ك

ٌاًرٍن ٤ن اإلمبَ أؼمل، ٌمًى ًلٍي َن ذ٥بىل: ]فرؽوًو هكثخ من كثٍ أن ًرٌلٌب[  ٌأهىت املبًوٌخ، ٌئؼلَ اًو منىج اًؽنفٌخ، 
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ًّ ًٕلق ٤ىل املَ تبًٌل، ٨ًٌنىب من أظٍبَ اًعٍم" )1املعبكًخ: ٌاًرٌل  ، ًّ َ: 9431،فانً أمو امل١بىو تبًوفبهح كثٍ اًرٌل

34/351) 

ٌنؽٍىٌل. ظبء يف امل٤ٌٍٍخ اًوًٍرٌخ: "ٌمىج اًّبف٥ٌخ يف اًصبين ٌاًٌمَ،  ٍاى اًرٌنم مبب كٌن اًعٌل٣، من اًُلثٌخ،  : ظ

ًًٍ ذ٥بىل: ]من كثٍ  ٌا٤ٍ يف اًٍٛء، ٌٌظً مًى: أن املواك من املَ يف ك ٌاًخ ئىل ئتبؼخ اًل ٌأؼمل يف ه األ٠يو، ٌت٥ٚ املبًوٌخ، 

 (34/351: 9431َاًعٌل٣" ) 1أن ًرٌلٌب[ املعبكًخ:

ٌكل هّظؾ اآلًٍيس، تأن ًف٢ املٌٍَ ًّمٍ اًعٌل٣، ٌمللمبذً ٤ىل ٌظً اًؽلٌلخ ال املعبى، ئم ًلٍي: "اًرؽلٌم أن 

خ ٤ىل املعبى إلموبن اًؽلٌلخ، ًٌؽَو اًعٌل٣؛ ألنً  ًّ يف اآًل ٌا٤ٍ منٍٕٓ ٤ىل من٥يب يف ا١ًيبه، فانً ال مٍظج ًؽمٍ اًرٌل اًل

ٌاً ًّ هبملَ،  ، فٌّمٌيب تلالًخ اًنٖ، ٌملرىض من أفواك اًرٌل ًّ ُلثٌخ، ... ذُؽَو أكٍبَ االٌرمرب٣ كثٍ اًروفًن؛ ٥ًمٍَ ًف٢ اًرٌل

ٍُّ االٌرمرب٣ تً تٍظً من اًٍظٍه فونا املّثًّ" ) ًًٍ: ه١يو أمٍ، فان املّثً تً الًؽ  (91/359ىـ : 9190اًرّثًٌ يف ك

ً اًٍبًَ ت٥ل أن نلٍ منىج اًؽنفٌخ يف املٍأًخ، موظؽ ًٌٌَ نٕب يف مللمبذً، ٤ٌب٘ه ًّ هنبًخ ٤ن اًعٌل٣،  ب أن اًرٌل

ٌاًٙمًن يف كٍي َن  ًّ  1: ]من كثٍ أن ًرٌلٌب[ املعبكًخ:-ذ٥بىل–ئم ًلٍي: " ٌاًرٌل ٌامل١بَىو منيب م٥ٌٍمبن من اًٌٍبق،  ًٌم١بِىو 

ٌا ٌأًَؽَم اًؽنفٌخ تبًعٌل٣ ك خ ٤ىل ؼومخ اًعٌل٣ كثٍ اًروفًن،  ٌنؽٍه، ألن األٍٔ ئما هنبًخ ٤ن اًعٌل٣، فلًز اآًل ٤ًٌ، من اًرلثٌٍ 

( " ٌا٤ًٌ، ئم ٜوًم املؽَو مؽَو  (9/291َ: 3553ؼوَُ اًًشء ؼوَُ تل

ٌإًبئم،  ٍاى اًرٌنم مبب كٌن اًٍٛء ًٌم١بىو، كٌبٌب ٤ىل اًؽبئٚ،  ًلٍي اًٍبًَ موظؽب منىج اًّبف٥ٌخ يف ظ

ًٍٍن ٤نل اًّبف٥ٌخ اًعٍاى؛ أل  ٌأ٠يو اًل ٍُّ تبًنوبػ، فال ًٌَي من ذؽوًم ٌاملٍثٌخ كثٍ اٌرربائيب: " ن ؼوامخ اًعٌل٣ ًٌٍز مل٥نى ًف

ٌاملٍثٌخ ًؽَو ٌٜإىب  ٌا٤ًٌ،  ٌإًبئم ًؽَو منً اًٍٛء كٌن ك ٌا٤ًٌ،  ٌا٤ًٌ، فان اًؽبئٚ ًؽَو ظٌل٤يب كٌن ك اًعٌل٣ ذؽوًم ك

ٌا٤ًٌ" )  (.9/291َ: 3553كٌن ك

ٌاملثبٌس  ثٍ كبئال: "فأمب ٨ًن اًٍٛء من اًلثٌخ،  ٌاًرٌنم فال ًؽَو يف كٍي أهىت ا٥ًٌٌلء" )ٌهّظؽً اًلٜو َ: 9411ح، 

92/339) 

 

 امنكاح:

 395اًثلوح:  كال دعاىل: ]فإن طنلها فال دحه مه من ةعذ حذى دنكح سوجا غريه[

ًًٍ ذ٥بىل: ]ًب أًيب اًنًن آمنٍا ئما  ٌاًلـٍي. ٌمٌل ٌهك مب٥نى ا٥ًلل ك ٌهكد اًٌف١خ يف اًلوآن اًووًم مب٥نى ا٥ًلل 

ٌنيب[ األؼياة:نوؽرم املإ   14منبد شم ٌٜلرمٍىن من كثٍ أن متٍٍىن فٌل ًوم ٤ٌٌين من ٤لح ذ٥رل

ٌاًيانٌخ ال ًنوؽيب ئال ىان أٌ مٍسن ٌؼَو مًى  ًًٍ ذ٥بىل: ]اًياين ال ًنوؾ ئال ىانٌخ أٌ مٍسهخ  ٌمن ٌهٌكه مب٥نى اًٍٛء ك

 ٤9ىل املإمنٌخ[ اًنٍه:

خ األٌىل كاًخ ٤ىل ا٥ًلل، فيٍ نوبػ ال مٌٍ خ اًصبنٌخ فلاًخ ٤ىل اًٍٛء، ئم امللٍٕك فبآًل َ فًٌ، فٌٌَ ئال ا٥ًلل، أمب اآًل

 تيب ىٍ اًينب، ٌىٍ ٌٛء ال ٤لل فًٌ.

ٌأٔؽبة امل٥بظم، ًعلىم مفرٌفٍن يف ؼمٍ اًٌف١خ  خ اًووٌنخ–ٌاًنب٠و يف هالَ أىٍ ا٩ًٌخ،  ٤ىل اًؽلٌلخ اٌ  -يف اآًل

ٌاتن من١ٍه، 9/990ًؽربط ئىل كوًنخ ٠بىوح. )ًن١و: اًنؽبً، ك.ذبهًق:  ٤ىل اًونبًخ؛ األمو اًني ًع٥ٍ اًلٍي تأؼل امل٥نٌٍن  ،

ٌاًفٌٍمٍ، ك.ذبهًق: 3/131ك.ذبهًق:   ،3/131) 

ٌاًني ٤ًٌٌ اًعميٍه أنً  كبي اًيمفٍسي: "ٌكل ذ٥ٌم من اكرٍش ٤ىل ا٥ًلل يف اًرؽٌٌٍ ت١بىوه، ٌىٍ ٥ٌٌل تن مٌٍج، 

ٌذث٥ً اآل9/320ًالتل من اإلٔبتخ" )ك.ذبهًق:  ٌأتٍ ؼٌبن )ًن١و: 9/090ىـ: 9190ٍيس )ًن١و: (   )9444 :َ3/122) 

خ اًووٌنخ، أن  ًٌوَ اًثبؼض أن ذٍظًٌ أؼل امل٥نٌٍن الٌنون اًلٍي تً ئال تلوًنخ ٠بىوح، ٤ًٌٌٌ ًوٍن اًلٍي اًواظؾ يف اآًل

: ظبءد اموأح هفب٤خ اً ٌاه اًثفبهي، ٤ن ٤بئّخ ٗه ًٌٌَ ا٥ًلل، ملب ه لو٠ٍ اًنثٍ ٓ فلبًز: هنز ٤نل اًنوبػ امللٍٕك ىٍ اًٍٛء 

هفب٤خ، فٌٝلنٍ، فأتّز ٜالكٍ، فريٌظز ٤ثلاًوؼمن تن ٤ٍف ئمنب م٥ً مصٍ ىلتخ اًصٍة، فلبي اًنثٍ ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم : 

 (9/499أذوًلًن أن ذوظ٥ٍ ئىل هفب٤خ؟ ال، ؼرى ذنٌكٍ ٤ٌٌٍرً ًٌنٌق ٤ٌٌٍرى.)اًثفبهي، ك.ذبهًق: 

خ فلًز ىنه اًلٕخ ٤ىل أن املٌٝلخ ش الشب ال ذؽٍ ًيٌظيب األٌي ئال ت٥ل اًٍٛء، الت٥ل ا٥ًلل؛ فٌوٍن اًنوبػ يف ىنه اآًل

 ىٍ اًعٌل٣، هٌل مىج ئىل مًى اًعميٍه.

ٌاًٝالق، ٌمنيب مٍأًخ ذؽٌٌٍ  ٌتنبء ٤ىل ىنا ًوٍن ذٍظًٌ م٥نى اًنوبػ ذرفوط ٤لك من املٍبئٍ اًفليٌخ املر٥ٌلخ تبًنوبػ 

ٍاى مواظ٥ريب ىٌظيب ت  ؼَو ٤ٍكح املوأح ئال ت٥ل نوبػ ظلًل. -ٌثؽبنً-٥ل اًٝالق اًثبئن، فان َن املوأح ، ٌظ
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 املتحث امثاين: أثز امكناياخ امنتىيح يف امذىجيهاخ امفلهيح

 املطنث األول: أثز امكناياخ امنتىيح يف دىجيه أحكاو امفله األكرب

 امغزج وامذحجيه

ٌٍَن مْن ٤ن أيب ىوًوح هيض َن ٤نً كبي ٌم٥ز اًنثٍ ٔىل َن ََ اًلٌبمخ ٨ُوااً ُمَؽعا  ٤ًٌٌ ٌٌٌم ًلٍي: "ئن أمرٍ ًُل٤ٍن ًٍ

ًُ فٌٌف٥ٍ". )اًثفبهي،   (9/19ك. ذبهًق: 3آشبه اًٍٍ٘ء، فمن اٌرٝب٣ منوم أن ًٌٍٝ ٨ُواذ

 (.3/94َ: 9432أٍٔ ا٩ًوح تٌبٗ يف ظثيخ اًفًو ٌىٍ فٍق اًلهىم )ًن١و: اًلٌلّنلي، 

 اًؽلٌلخ، فلبًٍا ًأذٍن ًٍَ اًلٌبمخ تٌٚ اًٍظٍه من آشبه اًٍعٍك، ٌتٌٚ مٍا٦٘ فنىج ت٥ٙيم ئىل ؼمٍ اًٌف٢ ٤ىل

ٌاًرؽعٌٍ من آشبه اًٍٍ٘ء )ًن١و: املثبههفٍهي، ك.ذبهًق:  ٌاًوظٌٍن، فب٩ًوح من آشبه اًٍعٍك،   (.9/931اًٍٍ٘ء من اًٌلًن 

ٌاإلٌس  و ئىل ؼمٍ اًٌف٢ ٤ىل اًونبًخ، فونى تب٩ًوح ٤ن اًثٌبٗ  اق اًني ٥ًٌٍ املإمنٍن من أشو ٌمىج ت٥ٙيم اآـل

ٌاًفوػ )ًن١و: ا٥ًٌنٍ،   (3/923َ: 3559اًٍٍ٘ء، فبملونى ٤نً ىٍ ؼبي املإمنٍن ًٍَ اًلٌبمخ، ٌمب ًؽمٌٍنً من املرسح 

 فذح أةىاب امجنح

ٍي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم: "ئما ظبء ِيُو همٙبَن فُِرَؽْز أتٍاُة ا ًعنِّخ، ٤ن أيب ىوًوح هيض َن ٤نً كبي: كبي ٌه

فلِد اًٌّبٍَٜن" )مٌٍم،  ُٔ  (9/139َ: ٨ٌُ3551ٌَِّلْز أتٍاُة اًنبه، ٌ

ًًٍ "فرؽز أتٍاة اًعنخ" ٌ"٨ٌلز أتٍاة اًنبه"، ٌىنه ا٥ًثبهح ذؽرمٍ أهىت من ٌظً:  ذومن ١٤مخ ىنا اًّيو املثبهن يف ك

ٌذٕفٌل اً ٍاة ظينم،  ٌذ٩ٌٌم أت ٌأن ذفرٌؾ أتٍاة اًعنخ  ٌّبٍٜن ٤المخ ًلـٍي اًّيو أؼلىب ٤ىل ٠بىوه ٌؼلٌلرً، 

ٌاًريًٍْ ٤ٌٌيم. )ًن١و: اتن ٤ٌبٗ،   (.1/0َ: 3550ٌذ١٥ٌم ؼومرً، ًٌوٍن اًرٕفٌل ًٌمرن٥ٍا من ئًناء املإمنٍن 

ٌأن اًٌّبٍٜن ًلٍ ئ٨ٍاؤىم ٌئًناؤىم  ٌا٥ًفٍ،  ٍاة  ٌاًصبين ًؽرمٍ أن ًوٍن املواك املعبى، ًٌوٍن ئِبهح ئىل هىتح اًص

ٌأن ًوٍن فرؾ أتٍاة اًعنخ ٤ثبهح ٤ٌل ًفرؽً َن  ًًٕنٌن هبملٕفلًن، ًٌوٍن ًٌنبً كٌن نبً،  ذٕفٌلىم ٤ن أٌِبء كٌن أٌِبء 

ٌاالنوفبف ٤ن هصًن من  ٌاًلٌبَ ٌف٥ٍ اًفًناد  ذ٥بىل ٥ًثبكه من اًٝب٤بد يف ىنا اًّيو اًرٍ ال ذل٦ يف ٨ًنه ٤مٍمب هبًٌٕبَ 

ٌا٥ًٍلالين، 1/1َ: 3550املفبًفبد )ًن١و: اتن ٤ٌبٗ،   ،3555 :َ1/912) 

ٍي َن ٓ ٤ن ٔفخ نيٌي اًوؼمخ، ًٌوٍن مًى ٤ىل ٌثٌٍ املن ٤ىل  ٌاًصبًض ؼمٍ امل٥نى ٤ىل اًونبًخ؛ فلل هنى ٌه

ٌاًنًنان هأن  ٌنلتٍا ئًًٌ، ؼرى ٔبهد اًعنبن يف ىنا اًّيو هأن أتٍاتيب فرؽز،  ٌا تً  إًٍاَ، ٌئمتبَ اًن٥مخ ٤ٌٌيم فٌٌل أمو

ٌأنوبًيب ٤ٌٝز،  ٌاًني ًنىج ئًًٌ 0/9029َ: 3559ٌئما مىثنب ئىل ا١ًبىو مل ذل٦ املنخ مٍك٥يب )ًن١و: اًٌٝثٍ، أتٍاتيب أ٨ٌلز،   .)

ٌاًخ فربهح مهو أتٍاة  ٍاى اًٍظيٍن؛ ألن اًونبًخ ال ذ٥بٗه اًؽلٌلخ، ٌمٌل هظؾ مًى ٌهٌك اًؽلًض تأهىت من ه اًثؽض أنً ٌنون ظ

ٌشبًصخ أتٍاة اًٌٍلء. ٌذبهح أـوَ أتٍاة اًوؼمخ   اًعنخ، 

كبي اتن تٝبي: ٌال ذ٥بٗه يف مًى؛ فأتٍاة اًٌٍلء ٥ًٕل منيب ئىل اًعنخ؛ ألنيب فٍق اًٌٍلء، ٌٌلفيب ٤ُو اًوؼمن، 

 (1/35َ: 3555ٌأتٍاة اًوؼمخ ذٌٝم ٤ىل أتٍاة)ًن١و: اتن تٝبي، 

 ةىل امشيطان

ٍِّ ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم هظ ٌائٍ ٤ن ٤ثلَن هيض َن ٤نً كبي: "مُهَِو ٤نل اًنث ٍَ مبىاَي نبمئبً ؼراى أٔثَؾ ٤ن أيب  ٌٍ فلٌ

" )مٌٍم،  ًِ  (9/909َ: 3551مبكبَ ئىل إًالِح فلبَي: مان هظٍ تبَي اًٌّٝبُن يف أُمنِ

ٌهكد يف اًؽلًض اًٍسًف هنبًخ مٍؼٌخ مب٥نبىب ٌىٍ "تبي اًٌّٝبن يف أمنً"، فلل هنى ٤ن ذصثًٌٝ ٌالٌرففبف تً تـ 

ٌاذفنه هبًونٌف اململ ًٌثٍي، ئم ئن من ٤بكح املٍرفف تبًًشء أن ًثٍي ٤ًٌٌ )ًن١و: اًٌٍٍٍٜ،  "تٍي اًٌّٝبن" فوأنً اٌرٍىل ٤ًٌٌ 

ٌا٥ًوة ذونٍ ٤ن اًفٍبك تبًثٍي )ًن١و: 9/351َ: 9431 َ: 9422(. ٌكبي اتن كرٌثخ: م٥نبه أفٍل، ًلبي: تبي يف هنا أي أفٍله، 

لبي ئنا اًٌّٝبن مأل ٌم٥ً تبألتبٌٍٜ فأؼلس يف أمنً ٌكوا (. فأٍٔ مًى يف كاتخ ذف٥ٍ مًى تبألٌل ئمالال ًً، ًٌؽرمٍ أن 3/113ً

(. ٌكٌٍ ًعٍى ؼمًٌ ٤ىل ا١ًبىو؛ ألن اًٌّٝبن شثز أنً ًأهٍ ًٌٍسة ًٌنوؾ 3/931َ: ٤3559ن اٌرٌل٣ ك٤ٍح اًؽم )ًن١و: اًٌٝثٍ، 

 (. 2/331َ: 3559)ًن١و: ا٥ًٌنٍ، 

 املسخ

ٍِّ ٔىل  ن اًِؽَو اًَؽوًَو ٤ن أيب مبًى األ٥ِويِّ هيض َن ٤نً ٤ن اًنث ٌَ ًٍرَِؽٌٍُّ ٍنَنا من أمرٍ أكٍا َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم كبي: "ًٌََو

ًٍٍَن: اهْظِ  ٌَ ئىل َظنِْج ٤ٌٍََم، ًَُوٌُػ ٤ٌٌيم تٍبهؼٍخ ًيم، ًأذٌُيُم اًفلًنُ ًؽبظٍخ فٌل ًٌٌََنيًِنا أكٍا ٌامل٥بىَِف،  ٦ْ ئًٌنب ٨لاً ٌاًَفمَو 

٦ُ ا٥ًٌَََم،  َٙ َِ اًلٌبمِخ")اًثفبهي، ك. ذبهًق: فٌَُثٌَِّرُُيُم، َنُ ًٌ وًَن ِكوَكًح ٌـنبىًَو ئىل ًٍ  (0/3939ٌٌنٍُق ـآ
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ٌاًصبين ٤ىل اًونبًخ ؼٌض هنى ٤ن ذثلًٍ  املٍق ىنب ًؽمٍ ٤ىل ٌظيٍن أؼلىٌل ٤ىل اًؽلٌلخ هٌل ٌك٦ ًألمم اًٍبًفخ، 

ٌاًلٍٝالين، 95/2َ: 3555أـالكيم تبملٍق )ًن١و: ا٥ًٍلالين،   ،9441 :َ93/990 ٌ ىٍ هنبًخ ٤ن ٔفخ اًلثؾ، ٌتّب٤خ (، 

ٌا منووا، ٌكٌٍ: ئن املٍق ًؽٍٕ  ٍا م٥وٌفب ٌال ًنوو ٌاًفنبىًو، فال ٥ًوف املٍٍٔف ئم ئن أـالكيم ذٕثؾ هأـالق أٔؽبة اًلوكح 

ٌاألمبنخ ًني٤بن منيم، ٌال مٍق أهىت من ىنا )ًن١و: اتن تٝبي،  ٌأن اًف٣ٍّ  ٌا٥ًٌن1/03َ: 3555توف٦ اًلوآن من إًلٌه،   ، ،ٍ

(. ٌىنا ٥ًٙل اًلٍي اًصبين، فاما ؼمٍ املٍق ٤ىل اًؽلٌلخ فيٍ ذثلًٍ اًفٌلخ، ٌئما ؼمٍ ٤ىل املعبى فرثلًٍ 39/319َ: 3559

 األـالق، ئال أن األٌي أًٌم تبًٌٍبق.

 خىخح أيب ةكز

ََ ٤ىل املنربِ فلبي: ... "ئنا أم ٍي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ظٌ ًِ ٤ن أيب ٥ٌٌل هيض َن ٤نً أن ٌه ًِ ٤ًلا يف مبت نا اًنب

ًخ ئال ـَ ٍْ ـَ َِ ال ذُثِّلٍَن يف املٍعِل  ال ٍَُح اإٌل ـُ ًٌوْن أ ًٌٍ هنُز مرفناً ـٌٌالً الذفنُد أتب توٍو ـٌٌالً،  ًِ أتٍ توٍو  ؽثِر َٔ َخ أيب تَوٍو". ٌ ـَ ٍْ ـَ  

 (.9/9992)اًثفبهي، ك. ذبهًق: 

ؼلىٌل ؼلٌلٍ، ئم ئن أٔؽبة املنبىي اًالٔلخ تبملٍعل كل ئما ن١ونب يف اًؽلًض اًٍسًف نٌؽ٢ فًٌ ذٍظٌيٍن ًٌم٥نى؛ أ 

ٌهٍح ًن١وٌن منيب ئًًٌ فأمو تٍل ظمٌريب ٌٍَ ـٍـخ أيب توو ذووٌنب ًً )ًن١و:  ظ٥ٌٍا من تٌٍذيم مفرتكب ٌنوٌن فًٌ ئىل املٍعل، 

 (.9/45ىـ: 9901املنبٌي، 

هًل فيٍ هنبًخ ٤ن اًفالفخ؛ ألن اًفٌٌفخ ًؽربط ئىل اًلوة من أمب اًرٍظًٌ اًصبين ٌىٍ ؼمٍ امل٥نى ٤ىل املعبى ٌئما أ 

ٌأهَ املعبى فًٌ  املٍعل ًّلح اؼرٌبط اًنبً ئىل مالىمرً ًً ًً ًٌٕالح تيم ٨ًٌنىب، ٌمىج اًٌٝثٍ ئىل اًرٍظًٌ اًصبين ئم كبي: "

ً تبًٍنؾ م ن ٤ٍايل امللًنخ، شم أنً ميل امل٥نى أكٍَ ئم مل ًٕؾ ٤نلنب أن أتب توو هبن ًً منيي تعنج املٍعل، ٌئمنب هبن منًي

ًٌٍ هنز مرفنا ـٌٌال الذفند أتب توو(، ٥ًٌٌم أنً أؼم اًنبً تبًنٌبتخ ٤نً". ) (( :ًًٍ  (.99/394َ: 3559املّبه ئًًٌ ٌكوهه تل

 

 املطنث امثاين: أثز امكناياخ امنتىيح يف دىجيه أحكاو امفله األصغز 

 اإلمحاق ةاألهه

ٍِي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ٌَكنب منيب كبًْز: أ٤ٍمُ تبهلل ِمنَى. ٤ن ٤بئّخ هيض َن ٤نيب أ  ّن اتنَخ اًُعٍِن ملّب أُكـٌْز ٤ىل ٌه

 (0/3593فلبي ًيب: "ًَلْل ٤ُنِد ت١٥ٌٍم اًِؽِلٍ تأِىٌِِى". )اًثفبهي، ك. ذبهًق: 

 "اإلًؽبق تبألىٍ" ذ٥نٍ:

ٌاإلت٥بك ٤ن نفًٍ م٦ تلبء نوبؼً )ًن١و: اًوبٌ (، فلل مىج ظميٍه اًفليبء ئىل أن ىنا 9/912َ: 9433بين، أٌال: اًٝوك 

ٌإًن٥بين، 9/390َ: 9411اًر٥ثًن ًفرلو ئىل اًنٌخ ًر٥ٌٍن املواك. )ًن١و: ا٥ًٍلالين،  ٍهبين، 9/324َ: 9440،  ٌاًّ  ،9432 :َ

9/329) 

ال ا١ًبىوًخ ؼلًض اتنخ اًعٍن ٌا١ًبىوًخ ظيمز ئىل أنً ال ًل٦ اًٝالق تبًؽلٍ تأىٌى، ٌمٌل ًإًل كٍي اًفليبء األهت٥خ ئ 

(. ئم ئنا ه٥ج تن مبًى ٤نل ذفٌفً ٤ن ٨يٌح ذثٍن كبي ًيٌظرً 1/9151اآلنف اًنهو، ٌؼلًض ه٥ج اتن مبًى )اًثفبهي، ك. ذبهًق: 

ًونبًبد اًؽلٍ تأىٌى ٌمل ًوك تنًى ٜالكب فصثز أنا ذ٥ثًن اًؽلٍ تأىٌى ًٌَ من أًفبٟ اًٝالق ٌال اًونبًخ اًٍشًؽخ، ٌئمنب ىٍ من ا

وح. اًرٍ ال ًٌَي فٌيب اًٝالق ئال م٦ اًنٌخ ٌىٍ مب ذٍمى تبًونبًخ اًففٌخ )املواك تبًونبًخ اًففٌخ: مب هبنز كالًريب ٤ىل اًٝالق ٨ًن ٠بى

( فٙال ٤ن اًلوائن اًٌف١ٌخ اًرٍ ٌهكد يف كٕخ ذٍتخ ه٥ج تن مبًى "ؼرى ًلًض َن يف ىنا 1/911َ: 3559ًن١و: اًعيًوي، 

 ٍ  (3/335َ: 3550ًً فلٌز: أٌٜليب، كبي: ال )ًن١و: اتن ٤ٌبٗ، األمو" ٌك

ٌاظً تٍٕهح  ٍي َن ٓ ٤ن اًٝالق تينا اًر٥ثًن اًوكٌم مٌل ًلي ٤ىل ٌمٍ موبنرً ١٤ٌم ذ٥بمًٌ م٦ أى شبنٌب: هنى ٌه

ٌأن املوأح ذٌؽم تأىٌيب ئما ٔبهد مٌٝلخ )ًن١و: اًوبٌبين،  ٌاملإمنٍن تٍٕهح ٤بمخ،  ؛ فان َن ٌثؽبنً مهو (9/912َ: 9433ـبٔخ، 

ٌاألًفبٟ ال  اًٝالق ٌمل ٥ًٍن ًً ًف١ب ف٥ٌم أنًّ هك اًنبً ئىل مب ًر٥بهفٍنً ٜالكب فأي ًف٢ ظوَ ٤وفيم تً ٌك٦ تً اًٝالق م٦ اًنٌخ، 

ن ذواك ٥ًٌنيب تٍ ًٌلالًخ ٤ىل ملبٔل الف١يب فاما ذوٌم تٌف٢ كاي ٤ىل م٥نى ٌكٕل تً مًى امل٥نى ذوذج ٤ًٌٌ ؼومً )ًن١و: ات

ٌاًّبف٥ٍ )هؼميم َن( ئْن أهاك تنًى اًٝالق 0/329َ: 9431اًلٌم،  ٌاًصٍهي  ٍ اًفليبء اًلٍي يف مًى ف٥ن أيب ؼنٌفخ  ّٕ (، ٌكل ف

ٍّ من شالس فيٍ هظ٥ٍ ٤نل اًّبف٥ٍ، ٤ٌنل اًوٍفٌٍن تبئن، ٌئن مل ًوك ٜالكب فٌٌَ تٝالق  فيٍ مب أهاك من اًٝالق، ٌئْن أهاك أك

 (.1/39َ: 3555)ًن١و: اتن ٤ثلاًرب، 
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 اسذئذان امتكز يف امنكاح:

ٌهٌف ئمنيب؟  ٍي َن  ًًٍ ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم : "ال ذنوؾ األًم ؼرى ذٍرأمو، ٌال ذنوؾ اًثوو ؼرى ذٍرأمن. كبًٍا: ًبٌه ك

 (.0/9421كبي: أن ذٍوز". )اًثفبهي، ك. ذبهًق: 

ٌاط تؽٍج ؼبًيب تووا اٌ شٌثب ٤مال ًلل اذفم اًفليبء من املناىج األهت٥خ ٤ىل هٌفٌخ ٔلٌه اإلمن من امل وأح تبًي

 تبألؼبكًض اًوصًنح ٌمنيب اًؽلًض اآلنف اًنهو.

 اـرٌف اًفليبء يف كالًخ اًٍوٍد ٤ىل هأًٍن:

ب ٌىٍ هنبًخ ٤نً، فٌٍ ٌشؼز تبملٍافلخ ًوبن أٌىل )ًن١و: اتن ككٌم،  ٌاتن 3/945َ: 9400األٌي: اًٍوٍد ٤المخ ًٌ٘و  ،

ٌا0/955َ: 9431اًلٌم،  بىب ًوٍن تبًٍوٍد؛ ألنً هنبًخ 4/1293َ: 3552ًيؼًٌل، ،  (؛ ألن اًعميٍه كبًٍا: ئما هبنز املوأح تووا ف٘و

ٌاط ٌشاؼخ، فٌورفٍ منيب تبًونبًخ ٌىٍ اًٍوٍد، مؽبف١خ ٤ىل ؼٌبئيب  ب تبًي ب؛ ألن اًثوو ذٍرؽٍ ٤بكح من ئ٠يبه اً٘و ٤ن اً٘و

ٍي َن ئن اًثوو (، ٌكل اٌرلًٍا ٤ىل 3/945َ: 9400)ًن١و: اتن ككٌم،  ٌاًخ ٤ن اًٌٍلح ٤بئّخ ٗه كبًز: ًبٌه ىنا اًوأي تو

بىب ٔمريب" )اًثفبهي، ك. ذبهًق:   (.0/9421ذٍرؽٍ، "كبي: ٘ه

ب تٍٝ اًنوبػ. )ك.ذبهًق:  اًصبين: مىج اإلمبَ اتن ؼَي ا١ًبىوي ئىل أن ئمن اًثوو ىٍ اًٍوٍد فلٞ، فٌٍ ذوٌمز تبً٘و

4/129) 

 

 شذ املئشر

ٍُي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ئما كـٍ ا٥ًٍَْسُ ِلا ِمئَْيهَُو.٤ن ٤بئّخ هيض َن )اًثفبهي، ك. ذبهًق: .. ٤نيب كبًز: هبن ٌه

3/299) 

ٌاـو، أمب يف ًٌبيل ا٥ًٍس  ٍي َن ٓ ًلٍَ من اًٌٌٍ أهىت من اًنٕف أٌ اًنٕف أٌ اًصٌض يف ٨ًن ا٥ًٍس األ ًلل هبن ٌه

ّٖ تنًى 924-9/923َ: 3551بكح؛ ٌمًى ذؽوًب ًٌٌٌخ اًلله )ًن١و: اتن ٤صٌمٍن، من همٙبن فانً هبن ًلٍَ اًٌٌٍ هًٌ تب٥ًث (. ٌئمنب ـ

ٍاذٌميب. ٌيف كًٍيب  ٌاأل٤ٌلي تف و همٙبن ًلوة ـوٌط ٌكز ا٥ًثبكح فٌعريل تً؛ ألنً ـبمتخ ا٥ًمٍ  ٍي ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ـآ اًٌو

 هيض َن ٤نيب "ِل مئيهه" أهىت من م٥نى ٌفم اًرٍظًٌ اًونبيئ:

أؼلىب: هنبًخ ٤ن االظريبك يف ا٥ًثبكاد ىًبكح ٤ىل ٤بكذً ٓ يف ٨ًنه ٌم٥نبه: اًرّمًن يف ا٥ًثبكاد ًلبي ِلكد ًينا 

ٌذفو٨ز. )ًن١و: اتن اًعٍىي،   (3/939َ: 9430األمو مئيهي أي ذّمود ًً 

ٌا٥ًٍلالين0/4َ: 3555اًصبين: هنبًخ ٤ن ا٤رياي اًنٍبء ًالِر٩بي تب٥ًثبكاد )ًن١و: اًنٌٍي،  ، ،3555 :َ1/913 ،

 (99/943َ: 3559ٌا٥ًٌنٍ، 

ًٌون كل ظَي ٤ثلاًوىاق ٤ن اًصٍهي أن املواك تً اال٤رياي ٤ن اًنٍبء. ٌمىج ا٥ًٌنٍ ئىل أن امل٥نٌٍن كل ًواكان 

مئيهه ٠بىوا ( ئم ذلوه ٤نل اًثال٨ٌٍن أن اًونبًخ ال ذنبيف ئهاكح اًؽلٌلخ فال ًٍرث٥ل أن ًوٍن ِل 99/943َ: 3559م٥ب.)ًن١و: ا٥ًٌنٍ، 

ٌاِر٩ٍ تيب ٤ن ٨ًنىب. )ًن١و: اًٌٝثٍ،  ٌاتن ٤الن، 1/310َ: 3559ٌذفو٧ ٥ًٌثبكح   ،9432 :َ9/920) 

 

 امطىاف عىل امنساء

ٍَي َن ٔىل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم فٌٍُٝف يف  ٤ن ٤بئّخ هيض َن ٤نيب كبًز: ًوؼُم َن أتب ٤ثلاًوؼمن هنُز أٌَُُِّٜج ٌه

ُؾ ٌٜثبً. )اًثفبهي، ك. ذبهًق: نٍبئً، شّم ًُٕثُؾ  ُمؽومبً  َٙ  (.9/951ًن

ٍاؼًٌ، ٌٜبف تً أٌ ٤ًٌٌ ٜوكً ًٌال، كبي اًفواء: "الًوٍن  ٌاملعٍء من ن أٍٔ ٜبف ًواك تً املًش أٌ املًش يف اٌرلاهح 

 (.4/330َ: 9441، ًٌن١و: اتن من١ٍه، 9/920َ: 9439اًٝبئف ئال ًٌال ٌال ًوٍن نيبها" )

 ًًٍ ًًٍ ذ٥بىل: ))فٝبف ٤ٌٌيب ٜبئف من هتى ٌىم ًٌٍٕ اًف٥ٍ ٜبف ئىل مف٥ تبًثبء أٌ ٤ىل، ٌمن مًى ك

ًًٍ ذ٥بىل: ))فال ظنبػ ٤ًٌٌ أن ًٍٝف تيٌل(()اًثلوح: 94نبمئٍن(()اًلٌم: (. ٌمٌل ذللَ نٌؽ٢ أن 903(، ٌمٌل ظبء مر٥لًب تبًثبء ك

 اًف٥ٍ ًر٩ًن م٥نبه تر٩ًٌن ذ٥لًرً تبًؽوف.

ٍاف ٠بىوا، ٌكل ًواك تً اًعٌل٣، أمب ٤نل ذ٥لًرً تـ اًثبء ف٥نلمب ًر٥لَ اًف٥ٍ تؽوف اًعو ٤ىل ً ر٦ٍ م٥نبه ًرٙمن اًٝ

ٌاًرفرٌْ، ٌئما ٤لنب ئىل اًؽلًض اًٍسًف نٌؽ٢  ٌا١ًوفٌخ ًوٍن اًف٥ٍ كل ؼمٍ م٥نى اًعٌل٣  أٌ يف اًٌنًن ًفٌلان م٥نى اإلًٕبق 
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ٌذبهح أـوَ تـ ٤ىل، فبمل٥نى اًؽبٍٔ من ذ ٥لًرً تؽوف اًعو يف ىٍ هنبًخ ٤ن اًعٌل٣، أمب امل٥نى أنً ذبهح ًر٥لَ تؽوف اًعو يف، 

و اًؽبٍٔ ٤ن ٜوًم ؼوف اًعو ٤ىل فًناك تً ذفلله ٓ ألؼٍاي نٍبئً. )ًن١و: أؼمل،   (14-13َ: 3551اآـل

 

 املتحث امثامث: أمفاظ امكنايح امفلهيح

 املطنث األول: كناياخ امطالق

 اًٝالق، ئمب أن ًوٍن ٌشًؽب أٌ هنبًخ.ًلل اذفم اًعميٍه ٤ىل اًٌف٢ اًني ًٍر٥مٍ يف ئًلب٣ 

أٌال: ٌشًؾ اًٝالق: ٤وّفً ٌىثخ اًيؼًٌل كبئال: "ىٍ اًٌف٢ اًني ٠يو املواك منً ٨ٌٌج اٌر٥ٌلًً ٤وفب يف اًٝالق" 

 ( ٌِب٣ اٌر٥ٌلًً يف ا٩ًٌخ ٤ىل ىنه اًلالًخ.2/92َ: 3552)

مل٥نى اًٍس٤ٍ كالًخ ٥ٌٌ٘خ تبًٍس٣ )ًن١و: اتن ٌكل اذفم اًفليبء ٤ىل أن ًف٢ اًٝالق ٌشًؾ؛ ألن كالًرً ٤ىل ىنا ا

ل، ك.ذبهًق:  (، فٕبه أٔال يف تبة اًٝالق، ٌمنً هٍ األًفبٟ املّرلخ من ىنا األٍٔ، مصٍ: "ٜبًم"، أٌ "مٌٝلخ"، أٌ 3/01ِه

ًوٍن ٠بىو "ٌٜلرى"؛ ٌمًى ألن اًٍشًؾ يف ا٩ًٌخ اٌم ملب ىٍ ٠بىو املواك ٤نل اًٍبم٦، ٌمب هبن مٍر٥مال فًٌ ٌيف ٨ًنه ال 

ٌاًرساػ فيٍ مرتككح تٍن أن ًوٍن ًٌٍس٣ فٌيب ذٍشف أ٤نٍ أن ذلي ت٥وف  ل: "هأًفبٟ اًفواق  املواك تٍ ًوٍن مٍررته، كبي اتن ِه

اًٍس٣ ٤ىل امل٥نى اًني ًلي ٤ًٌٌ اًٝالق أٌ ىٍ تبكٌخ ٤ىل كالًريب ا٩ًًٌٍخ فاما اٌر٥مٌز يف ىنا امل٥نى أ٤نٍ يف م٥نى اًٝالق 

ٌاًرساػ 3/01.ذبهًق: هبنز معبىا" )ك ٌاًفواق  ٌا١ًبىوًخ ئىل أن ٌشًؾ اًٝالق شالشخ أًفبٟ: اًٝالق  ٌاًؽنبتٌخ  (، فنىج اًّبف٥ٌخ 

ٍاهك 2/924َ: 3552)اًيؼًٌل،  (؛ "ألن اًٍس٣ ٌهك تيب ٌىٍ ٤ثبكح ٌمن ٌسٜيب اًٌف٢ فٍظج أن ًلرٍش تيب ٤ىل اًٌف٢ اًٍس٤ٍ اً

ل، ك.ذبهًق:   (. 3/01فٌيب" )اتن ِه

ٌاًرساػ ٌمب ذٍشف منين فاما أهت تٍشًؽً ظلا أٌ ىيال ٌك٦ تبٜنب ٠ٌبىوا كبي اًف ٌاًفواق  وكٍ: "ٌشًؽً شالشخ: اًٝالق 

ٍاه أٌ أٌٜم" )اتن ذٌمٌخ،   (3/314ىـ: 9155، ًٌن١و: اتن مفٌؾ، 3/09ىـ: 9151ٌٌٍاء ن

ًًٍ: "ًلبي: رسؼز ئتًل، ٌفبهكز ٔلًلٍ فوبن032ًوّن اًوبٌبين )د هنبًخ ال ٌشًؽب، فٌفرلو ئىل  ىـ( هّك ٤ىل مًى تل

 (9/951َ: 9433اًنٌخ" )

ٌا مًى من كثٌٍ اًونبًخ ا١ًبىوح اًرٍ ظود ا٥ًبكح أن ًٌُٝم تيب يف اًٍس٣ أٌ يف ا٩ًٌخ هٌف٢ اًررسًؾ  ٌأمب املبًوٌخ ف٥ل

ٌأتب ؼنٌفخ ٤ىل ٌك٣ٍ اًٝالق تبً ٌاًّبف٥ٍ  ٌف٢ اًٍشًؾ كٌن ٌاًفواق ٌظ٥ٌٍا ؼوميٌل ؼوم اًٍشًؾ، هٌل اذفم األمئخ: مبًى 

(، فٌٍ كبي اًوظٍ ًيٌظرً: أنز ٜبًم، ٌك٦ اًٝالق، ٤ٌلَ كثٍي 2/954ىـ: 9150اًؽبظخ ئىل نٌخ أٌ كالًخ ؼبي )ًن١و: اتن كلامخ، 

ٌاٌرصنز املبًوٌخ تأن  ٌاًفواق ٤نل اًّبف٥ٍ، " ٌهنًى اًرساػ  ٌاك٤ى تأنً مل ًوك تً ٜالكب،  كٍي املٌٝم ئما نٝم تأًفبٟ اًٝالق 

ٌشبق ىٍ فًٌ فٌلٍي ًيب: أنز ٜبًم" كبًٍا: ئ  ال أن ذلرتن تبًؽبًخ أٌ املوأح كوًنخ ذلي ٤ىل ٔلق ك٤ٍاه، مصٍ أن ذٍأًً أن ًٌٝليب من 

ل، ك.ذبهًق:   (3/01)اتن ِه

 (990َ: 9439شبنٌب: أمب اًونبًخ يف اًٝالق فيٍ اًٍشًؾ تٌف٢ ًؽرمٍ اًٝالق ٨ًٌنه. )ًن١و: اًث٥ًل، 

ًفليبء: ىٍ اًٌف٢ اًني مل ٦ًٍ٘ ًفٍٕٓ اًٝالق تٍ ٦ٌ٘ مل٥نى ًر٥ٌم تبًٝالق، فونبًخ اًٝالق يف أٝالػ ا

و )ًن١و: اًعيًوي،   (، فيٍ مؽرمٍ ًألموًن.1/319َ: 3559ٌمل٥نى ـآ

ٌانز ـٌٌخ ٌتوئخ، ٌتبئن،  ٌاؼلح،  ٌأًفبٟ هنبًخ اًٝالق ىٍ: أن ًلٍي اًوظٍ ًيٌظرً: ا٤رّلي، أٌ اٌرربيئ هؼمى، أٌ أنز 

ٌأمون تٌل  ٌهٍ ًف٢ ٌنون أن ٥ًنٍ تً فوكخ اًٝالق ٨ًٌنه. )ًن١و: اًيهكبين، ٌترخ،  ٌامىثٍ ئىل أىٌى، أٌ فبهكٌنٍ، أٌ أنز ؼواَ،  ن، 

 (9/912َ: 3550، ٌمؽمٍك، 3/004َ: 9491

َ: 3552ٌت٥ثبهح أـوَ فبملواك تبًونبًخ "هٍ ًف٢ ًؽرمٍ اًٝالق ٨ًٌنه، ٌمل ًر٥بهفً اًنبً يف ئهاكح اًٝالق" )اًيؼًٌل، 

ٌأٔؽبتً: 2/923 ل: "كبي مبًى  (. ئال أن ا٥ًٌٌلء كل اـرٌفٍا يف ذفٌٍٕ اًٍشًؾ من اًونبًخ، ٌيف أؼوبميب ٌمب ًٌَي فٌيب، كبي اتن ِه

(، 3/01اًٍشًؾ ىٍ ًف٢ اًٝالق فلٞ ٌمب ٤لا مًى هنبًخ، ٌىٍ ٤نله ٤ىل َضتٍن، ٠بىوح ٌمؽرمٌخ ٌتً كبي أتٍ ؼنٌفخ" )ك.ذبهًق: 

 ٌ ٌاتن مفٌؾ، 9/909ىـ: 9945ترخ، من اًونبًبد ا١ًبىوح )ًن١و: اًثيٍوت، فع٥ٌٍا: أنز ـٌٌخ، ٌتبئن،  ( يف اًٝالق، 2/320ىـ: 9155، 

ٌنؽٍه فب٤رربٌىب من اًونبًبد اًففٌخ )ًن١و: اتن ذٌمٌخ،  ٌاٌرربيئ، ٌـٌٌرى  ٌامىثٍ،  ٌا٤رلي،  (، 3/01ىـ: 9151أمب اـوظٍ، 

ٍا يف اًؽلٍ تأىٌى ٌؼثٌى ٤ىل ٨بهتى، ٨ٌٍٝ ٥ِون، ٌاط، ٌال ٌثٌٍ يل ٤ٌٌى، ٌال ٌٌٝبن  ٌاـرٌف ٌذيٌظٍ من ِئز، ٌؼٌٌز ًألى

و كبي ٤نيب تأنيب ـفٌخ )ًن١و: اًوبٌبين،  ٌاًث٥ٚ اآـل ىـ: 9151، ٌ اتن ذٌمٌخ، 9/950َ: 9433يل ٤ٌٌى، فبًث٥ٚ ٤لىب من ٠بىوح 

 (. ٌٌمٍ ىنا اًن٣ٍ من األًفبٟ هنبًخ؛ ألنيب مٍررتح املواك ٤نل من ًٍم٥يب.3/01
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ٌاًٍس" )اًث٥ًل،  فمن كبي (؛ ألن 991َ: 9439ألموأذً: أنز ترخ "فٌؽرمٍ اًل٦ٝ ٤ن اًنوبػ ًٌؽرمٍ اًل٦ٝ ٤ن اًفًن 

ًًٍ: "أنز تبئن" 91َ: 9440اًثز "اًل٦ٝ ذلٍي ترً ًثرً، ًٌلبي: ال أف٥ًٌ ترخ، ٌال أف٥ًٌ اًثرخ ًوٍ الهظ٥خ فًٌ" )اًواىي،  ( أمب ك

ٌاًثبئن ىٍ املنفٌٕخ من تبنز ذثٍن ًٌلبي: فٌؽرمٍ اًثٌنٍنخ ٤ن اًنوبػ، ًٌؽرمٍ اًثٌ نٍنخ ٤ن اًفًن أٌ اًٍس؛ ألن اًثٍن ىٍ اًفواق 

 (، هٌل ذؽرمٍ أنيب مل٤ٍٝخ ٤ن ٤ٕمرً، أٌ مل٤ٍٝخ ٤ن اًٍس.991َ: 9439ٌٜلخ تبئنخ )ًن١و: اًث٥ًل، 

ـٝبَ اًعمٍ ٤ن أنفً  يف ؼٍن ًٍ كبي اًوظٍ ًيٌظرً: "ؼثٌى ٤ىل ٨بهتى" فيٍ هنبًخ ٤ن اًرفٌٌخ، ألن أًٌٔ أن ًفٍؾ

ًٌٌُلى ٜوف اًفٝبَ ٤ىل ٨بهتً ٌىٍ مللَ ٌنبَ اًث٥ًن ًٌٌٍج يف املوا٤ٍ، فٌفىل ٌثًٌٌ فٌنىج ؼٌض ِبء؛ ألنً ًٍ ذون 

ٌخ ال مّلٌكح ٌال ممٍوخ ت٥لل اًنوبػ. ٌظ٥ٍ هنبًخ 991َ: 9439مفٍٝمب مل ًينأه املوذ٦ )ًن١و: اًث٥ًل،  (، ٌم٥نى مًى أنز مٌو

 امىثٍ ؼٌض ِئز هٌل ًنىج اًث٥ًن.٤ن ٜالكيب، أي: 

ٌاؼل، فان اكرتن تبًنٌخ ٌك٦ تً اًٝالق، ٌئن ذعوك ٤نيب مل ًل٦. )ًن١و:  ٌاًثبٜنخ ٤نل اًّبف٥ٌخ  ٌؼوم اًونبًخ ا١ًبىوح 

 (915-95/904َ: 9445املبٌهكي، 

نٌفخ ٌؼعرً يف مًى: "أن ٌذأٌٌٍب ٤ىل مًى؛ فبًٝالق اًٍاك٦ تبًونبًبد نؽٍ "أنز تبئن"، أٌ "ترخ" ٜالق تبئن ٤نل أيب ؼ

ٌاظج ٌكل ٌشػ تبًثٌنٍنخ فصثز مٍظثيب ٌىٍ هٍن اًٝالق تبئنب" )ا٩ًينٍي،   (.900َ: 9433ا٥ًمٍ مبٍظج اًٌف٢ 

أمب ٤نل اًّبف٥ٍ اًٍاك٦ تعم٦ٌ اًونبًبد هظ٥ٍ، ٌؼعرً يف مًى "أن اًٍشًؾ أكٍَ من اًونبًخ؛ ألن اًٍشًؾ ال ًؽربط ئىل 

ٌاًونبًخ ذؽربط ئًٌيب  (.900َ: 9433، فاما ٌك٦ اًٝالق اًوظ٥ٍ تبًٍشًؾ فثبًونبًخ أٌىل ألنيب هنبًخ ٤ن اًٍشًؾ" )ا٩ًينٍي، اًنٌخ 

ٌأـًنا، أهَ أن هأي األٌربم اًيملٍ كوًج من هٌػ ا٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ، ٌملرىض اًوالَ، ٌملبٔل اًٍس٥ًخ يف ؼوم اًٝالق 

ٌا٥ًوف ًفرٌف من تأًفبٟ اًونبًخ؛ فيٍ ًوَ امل٥ٌبه يف ٤ل اًٌف٢ ٌشًؽب أٌ هنبً خ، ًرؽوم فًٌ ا٥ًوف ٌٍاء أهبن ٤بمب اَ ـبٔب، 

ٌأن أهىت أًفبٟ اًونبًبد مصٍ: توًخ، ـٌٌخ، ترخ، ؼثٌى ٤ىل ٨بهتى، أنز هبًلَ. مٙز ٤ٌٌيب  و ٌمن موبن ئىل موبن  ىمن ئىل ىمن ـآ

ٌهبن ٤وفً ظ بهًب ٤ىل اٌر٥ٌلًيب يف اًٝالق؛ ألننب ال كوٌن من اًيمن فال ًؽٍ ًٌمفرٍ يف ٤ٍشنب أن ًفرٍ تيب ئال ملن ٤وف م٥نبىب 

 (301نعل اًٌٍَ أؼلا ًٌٝم ىٌظرً تينه األًفبٟ  اًرٍ مل ًثم ًيب ٌظٍك ئال يف تٍٝن اًورج. )ًن١و: ك.ذبهًق:

 املطنث امثاين: كناياخ املذف

 دعزيف ةتعض املصطنحاخ:

ٌاًر٥وًٚ أـفى من اًونبًخ...، ٌكالًخ ىٍ أٌٌٍة من أٌبًٌج اًر٥ثًن ٌىٍ ن٣ٍ من اًونبًخ، كبي اتن األ  امذعزيض: شًن: "

 (9/02اًر٥وًٚ من ظيخ املفيٍَ ال تب٦ًٍ٘ اًؽلٌلٍ ٌال املعبىي" )ك.ذبهًق: 

 ٌفُوّق تٌنً ٌتٍن اًونبًخ يف أٌِبء، منيب: 

 .ٌاًر٥وًٚ الًوٍن ئال يف املوهج  ئن اًونبًخ ذوٍن يف املفوك، 

  ٌ  اًلوائن.ٌىٍ مٍرفبكح من اًٌف٢، ٌىٍ مٍرفبك من اًٌٍبق 

  ٌاملعبى، ٌىٍ الًٍٔف تؽلٌلخ ٌال معبى؛ ألنً ًٌَ من ملًٍي ٌاٌٝخ تٍن اًؽلٌلخ  ٌىٍ م٥لٌكح معبىا أٌ 

 اًٌف٢، ٌئمنب ًعثى ٤ىل ىبمًّ.

  :ٌا٥ًٌلهي، 9/02ٌىٍ ًوَ اًر٥وًٚ أ٤م من اًونبًخ. )ًن١و: اتن األشًن، ك.ذبهًق  ،9435 :َ931) 

ًٍى: مب أكثؾ اًثفٍ. ذ٥وًٚ تأنً تفٌٍ.) ٌاًر٥وًٚ يف ا٩ًٌخ ـالف اًرٍشًؾ ٌىٍ ذٙ مٍن اًوالَ كالًخ ًٌَ فٌيب مهو هل

 (.1/911ًن١و: اتن نعٌم، ك.ذبهًق: 

 (.391ىٍ "اًومٍ تٍٛء ؼواَ يف كثٍ أٌ كتو أٌ نفٍ من اًنٍج ًألة" )اتن ظيي، ك.ذبهًق:  املذف:

ٚ، ئم ال ـالف تٍن اًفليبء يف ٌظٍة ًلل كـٍ اًر٥وًٚ يف األؼوبَ اًفليٌخ ٤ٌىل األـٖ يف ؼل اًلنف تبًر٥وً

ٍا ئن هبن تر٥وًٚ مصٍ: أن ًلٍي ملن ًفبٔمً: ًٍز أنب تيان، مب أنب تيان، ًب ؼالي اتن  ًٌونيم اـرٌف ئكبمخ اًؽل تبًلنف اًٍشًؾ. 

ٌنؽٍ مًى فينا ًٌَ تٍشًؾ يف اًلنف ٌئمنب ذ٥وً ٚ؛ ألنً مهو يشء اًؽالي، مب ٥ًوفى اًنبً تبًيىن، مب أنب تيان ٌال أمٍ ٌال أيب، 

ًٌون ىٍ ٥ًبكج كبئًٌ أَ ال؟ و،   ًفيم منً يشء ـآ

 

 حكم املذف ةامذعزيض:

الَى ًً م٦ ٔؽخ ئهاكح امل٥نى اًني ٦ٌ٘ ًً اًٌف٢. هٌل  -اًينب–اًر٥وًٚ تبًينب ًوٍن تٌف٢ ٦ٌ٘ مل٥نى ٨ًن اًينب، ئال أنً 

ٍا ٤ىل هأًٍن:  ئما كبي اًلبمف ٩ًًنه: أنب ًٍُز تيان. اـرٌف
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ٌأتٍ ًٌٍف، ٌىفو، ٌمؽمل األٌي : مىج اًوصًن من اًفليبء ئىل أنً ال ًعج اًؽل ٤ىل اًلبمف تبًر٥وًٚ. كبي أتٍ ؼنٌفخ، 

ٌاًّبف٥ٍ )ًن١و: اًعٕبٓ،  ٌاًؽٍن تن ٔبًؾ،  ٌاًصٍهي،  ل، ك.ذبهًق: 0/999ىـ: 9150تن ِربمخ،  ٌاتن أيب ًٌىل )ًن١و: اتن ِه  ،)

 ( ال ؼل يف اًر٥ٗو تبًلنق. 3/995

َ: 9491( أٌ يف ؼبي اًفٕبَ. )ًن١و: اًيهكبين، 0/913ىـ: ٤9949ىل املروٌم ؼل ئما شثرز اًنٌخ )ًن١و: اًّبف٥ٍ،شبنٌب: 

ٌاًؽٝبة، 3/32  (. 1/959ىـ: 9932، 

 ٌذفًٌٌٕ يف أكٍاي األمئخ فيٍ هبآلوت:

ٌأٔؽبتً أنً يف اًر٥وًٚ اًؽل )ًن١و: اتن أنَ، ك.ذبهًق:  ن مًى اًر٥وًٚ مواك ( ئما هبن مفيٍمب م91/331كٍي مبًى 

( تبًلوائن هبًفٕبَ، هأن ًلٍي: "أمب أنب فٌٍُز تيان"، أٌ "أنب م٥وٌف" فـ "٤ملح مبًى 1/934اًلبمف )ًن١و: اًرميٌل، اتن ٤ثلاًرب: 

ل،  ٌاالٌر٥ٌلي اًٍشًؾ ٌئن هبن اًٌف٢ فٌيب مٍر٥مال م٥ًٍ٘ أ٤نٍ ملٍال تبالٌر٥بهح" )اتن ِه أن اًونبًخ كل ذلٍَ ت٥وف ا٥ًبكح 

 (3/995ك.ذبهًق: 

خ اًٍشًؾ هبًٝالق  ٌا اًؽل يف اًر٥وًٚ اًني نٍَ تً اًلبمف كنفب ٌفرسه؛ ألن اًونبًخ فًٌ م٦ اًنٌخ مبنًي ٌاًّبف٥ٌخ هأ

ٌا٥ًربق، ٌئن مل ًنٍ تً اًلنف مل ًعج اًؽل، ٌٍاء أهبن اًر٥وًٚ يف ؼبي اًفٍٕمخ أَ ٨ًنىب، ألنً ًؽرمٍ اًلنف ٨ًٌنه 

ٌاتن ًٍ٘بن، 3/329ًن١و: اًًّناىي، ك.ذبهًق: ٌاًؽلٌك ذلهأ تبًّثيبد )  (3/991ىـ: 9150، 

 (95/399ىـ: 9150اًلٍي اًصبين ًإلمبَ أؼمل ًٍظج اًؽل مٌٝلب يف اًلنف تأًفبٟ اًونبًخ. )ًن١و: اتن كلامخ، 

ًٌنا ال ذصثز اًؽلٌك تونب ًبد األًفبٟ، ألن ٌأـًنا التل من اًلٍي: ئنً اذفلز هٌمخ اًفليبء ٤ىل أنً: ال ؼلا م٦ اًّثيخ، 

ٌاؼرٌلي يف امل٥نى فال ٤ربح تيب إلكبمخ اًؽلٌك، فالتل إلكبمخ اًؽلٌك من اإلكواه اًٍشًؾ اًني ال ًثَ فًٌ.  اًونبًخ فٌيب ذوكك 

 (353-352)٤ٍكح، ك.ذبهًق: 

 

 امخامتح:

 ت٥ل ذرث٦ أشو اًونبًبد يف األؼوبَ اًٍس٤ٌخ ذٌٍٔز ئىل اًنربئغ اآلذٌخ:

ملعبى، ئم مٌي اًثال٨ٌٍن تٌنيٌل تأن اًونبًخ ًعٍى فٌيب ئهاكح امل٥نٌٍن: )اًؽلٌلٍ، ٌالىمً املعبىي(، ذرمٌي اًونبًخ ٤ن ا .9

 ـالفب ًٌمعبى املّرتٛ فًٌ ٤نلىم اًلوًنخ املرٕفخ مبن٦ اهاكح امل٥نى اًؽلٌلٍ.

ٌاأل٩ٔو )األؼوبَ ا٥ًمٌٌخ(،  .3 ٌأٍٔي اًلًن(  ٌأِمٍ من فليٍ األهرب )٤ٌُم ا٥ًلٌلِح  ٌىٍ هبن ًٌٝم يف اًفلً أ٤م 

 اًلوٌن األٌىل ٤ىل ا٥ًٌم تأؼوبَ اًٍس٥ًخ هٌيب.

ٌاالٌرلالي ٤ىل األؼوبَ اًٍس٤ٌخ؛ فبًلوآن  .9 ًياَ ٤ىل اًفلًٌ أن ًوٍن ٩ًًًٍب ٤ٌبملب تفنٍن اًثال٨خ ئما أهاك اإلفربء 

ٌاًٍنخ اًنثًٍخ نيال تٌٍبن ٤ويب مثٍن ٌتب٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ ٌك٦ اًرفبٜج ٌمن شم فان اٌرع ٌاهرٍبة اًووًم  الء اًلالًخ 

ٌاًرمون من ا٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ يف مٍرًٍبذيب ٌموٍنبذيب.  امل٥نى مٍكٍف ٤ىل ملَ اًلهاًخ 

ٌاؼل. ٌىنا اًفالف أكَ  .1 ًًٍ اًؽلٌلٍ، ٌالىمً املعبىي يف ٌكز  ٍاؼل ٤ىل ملً ٍاى ئٜالق اًٌف٢ اً ؼٍٕ ـالف يف ظ

ٌاألنصى ٨ًن ئىل االـرالف تٍن اًفليبء يف األؼوبَ اًٍس٤ٌخ هٌل اًفالف يف  نلٚ اًٍٍ٘ء تبملالمٍخ تٍن اًنهو 

ٌاًثب٩ًٍن، يف اًلوآن اًووًم.  املَؽوََمٍن 

ٌاك٥خ يف اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف. ٌئن امل٥نى  .0 ٌاك٥خ يف اًلوآن اًووًم ٌىٍ منىج اًعميٍه، هٌل ىٍ  اًونبًخ 

ٍاين، ٌالًعٍى اًرنبكٚ أٌ األٌي اًؽلٌلٍ يف اًونبًخ ىٍ األٌبً اًني ًثنى ٤ًٌٌ امل٥نى املعبىي أٌ امل٥بين  اًص

اًرٙبك تٌنيٌل، تٍ ىنبن ٌٔخ ؼمٌمخ تٍن امل٥نٌٍن؛ ٌتينا؛ األؼوبَ املرتذثخ ٤ٌٌيٌل ال ذرنبكٚ ٌال ذرٙبك، تٍ ذفرٌف 

 فلٞ.

ٌأؼوبميب  .1 ٌذبهح أـوَ يف فو٣ٌ اًلًن  ٌا٥ًلٌلح ذبهح،  ٌظلنب اًونبًبد ذثنى ٤ٌٌيب أؼوبمب ٌس٤ٌخ يف أٍٔي اًلًن 

ٌاًفلً األ٩ٔو". ٌيف ت٥ٚ األؼٌبن نعل اًونبًخ اًٍاؼلح ذإٌي مب٥نٌٍن ا٥ًمٌٌخ، ٌى ٍ مب ٌمٌنبىٌل تـ "اًفلً األهرب 

ٌؼومٍن مفرٌفٍن، ؼوم م٥نبىب اًؽلٌلٍ يف اًفلً األهرب ٌؼوم م٥نبىب املعبىي يف اًفلً األ٩ٔو، أٌ ٤ىل ا٥ًوَ 

 يف املثؽض األٌي. من مًى، ٌىنا مب هأًنبه تٍٍ٘ػ يف هنبًرٍ "اًنعبٌخ" ٌ"اًٝيبهح"

ٌأًفبٟ اًلوآن اًووًم ٌٔؽٌؾ اًؽلًض اًنثٍي اًٍسًف مرعبنٍبن ٌؼرى مرّبتيبن يف ت٥ٚ األؼٌبن،  .2 نوَ أٌبًٌج 

ٌذ٥ٌٌٍ مًى أنيٌل نبت٥بن  ٌاًؽلًض اًنثٍي.  ٌاًرّبتً هبن ظٌٌبن يف هنبًخ "اًوفض" يف اًلوآن اًووًم  ٌىنا اًرعبنَ 

ٌاؼلح، ٌىٍ اًٍؼٍ من َن  ًًٍ اًووًم.من مّوبح   ئىل ٌه
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ٌأمب تلٌخ األًفبٟ مصٍ: توًخ، ـٌٌخ، ترخ، ؼثٌى ٤ىل ٨بهتى، أنز  .3 اًٌف٢ اًٍشًؾ يف اًٝالق ىٍ "اًٝالق" ٌمّرلبذً، 

هبًلَ، ٨ًٌنىب هصًن، فيٍ هنبًبد ـفٌخ ٤ن اًٝالق مٙز ٤ٌٌيب كوٌن من اًيمن. فبمل٥ٌبه يف ٤ل اًٌف٢ ٌشًؽب أٌ 

 ٌ ٌا٥ًوف،  و ٌمن موبن ئىل موبن، فال ًعٍى ًٌمفرٍ يف هنبًخ، ًرؽوم فًٌ اًنٌخ  ا٥ًوف ًفرٌف من ىمن ئىل ىمن ـآ

ٌهبن ٤وفً ظبهًب ٤ىل اٌر٥ٌلًيب يف اًٝالق.  ٤ٍشنب أن ًفرٍ تيب ئال ملن ٤وف م٥نبىب 

أؼل ٜوق كهأ اًؽلٌك اًٍس٤ٌخ. ٌكل مىج هصًن من اًفليبء ئىل أنً ال ًعج اًؽل ٤ىل  -ٌىٍ ن٣ٍ من اًونبًخ–اًر٥وًٚ  .4

ٌاؼرٌلي يف امل٥نى فال ٤ربح تيب إلكبمخ اًؽلٌك، اًلب مف تبًر٥وًٚ؛ ألنً ال ؼلا م٦ اًّثيخ، ٌألن اًونبًخ فٌيب ذوكك 

 فالتل إلكبمخ اًؽلٌك من اإلكواه اًٍشًؾ اًني ال ًثَ فًٌ.

 

 دىصيح:

ٌاملنبىغ اًلهاٌٌخ يف اًوٌٌبد امل٥نٌخ تبًٍس٥ًخ اإلٌ ٌا٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ، ٤ىل أٌك اًرنثًٌ ٤ىل َضٌهح ئكواه امللوهاد  المٌخ 

ٌٌل ٤ٌم اًثٌبن يف أكٍبَ هٌٌخ اًٍس٥ًخ، هٌل ال ذيمٍ كهاٌخ  اًوتٞ تٍن ا٥ًٌمٍن، هٍ ٌفم اًؽبظخ؛ فال ًيمٍ ذلهًَ اًثال٨خ ٌاٌل

ٌآكاتيب.  املثبؼض ا٩ًًٌٍخ من هرج أٍٔي اًفلً يف أكٍبَ ا٩ًٌخ ا٥ًوتٌخ 

 

 املصادر واملزاجع ةعذ املزآن امكزيم

 :أوال: امكذث

ٌاًٍث٦ املصبين. ذؽلٌم: ٤ًل ٤ثلاًثبهي ٤ٌٝخ. 9190ٛاآلًٍيس، َ، ٣. ) .9 .  تًنٌد: كاه اًورج 9ىـ( هٌػ امل٥بين يف ذفًٍن اًلوآن ا١٥ًٌم 

 ا٥ًٌمٌخ.

 بًخ.اتن أيب ا٥ًي، ٣، ٣، َ. )ك. ذبهًق( ٌسػ ا٥ًلٌلح اًٝؽبًٌخ. ك.٤ثلَن تن ٤ثلاملؽٍن اًرتيك ٥ٌٌِج األهنإٌٛ،. اًوًٍز: مإٌٍخ اًٌو .3

ٌاًّب٤و. املؽلم: أؼمل اًؽٍيف، تلٌي ٜثبنخ. اًلبىوح: كاه نيٙخ مٍش. .9  اتن األشًن، ن، َ. )ك. ذبهًق( املصٍ اًٍبئو يف أكة اًوبذج 

 اتن أنَ، َ. )ك. ذبهًق( امللٌنخ اًوربَ. تًنٌد: كاه ٔبكه. .1

ل.9م ًبرس تن ئتواىٌم. َٛ( ٌسػ ٔؽٌؾ اًثفبهي التن تٝبي. ٘ثٞ ٌذ٥ٌٌم: أتٍ مت3555ٌاتن تٝبي، ٣، ؿ، ٣. ) .0  . اًوًبٗ: مورثخ اًِو

 . اًوًبٗ: كاه ا٥ًبٔمخ.9َ( ٌسػ ٤ملح اًفلً. ذؽلٌم: ـبًل تن ٤ًل تن مؽمل املٌّلؾ. 9442ٛاتن ذٌمٌخ، أ، ٣. ) .1

٤ثلاًوؼمن تن  َ( معم٣ٍ فربٌَ ٌِق اإلٌالَ أؼمل تن ذٌمٌخ. ظم٦ ٌذوذٌج: ٤ثلاًوؼمن تن مؽمل تن كبٌم ٌمؽمل تن3551اتن ذٌمٌخ، أ، ٣. ) .2

 مؽمل. موخ املوومخ: مٝبت٦ معم٦ املٌى فيل ًٝثب٤خ املٕؽف اًٍسًف.

 . اًوًبٗ: مورثخ امل٥بهف.3ىـ( املؽوه يف اًفلً ٤ىل منىج اإلمبَ أؼمل تن ؼنثٍ. 9151ٛاتن ذٌمٌخ، أ، ٣. ) .3

ٍانٍن اًفليٌخ. تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ. .4  اتن ظيي، َ، أ. )ك. ذبهًق( اًل

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( ٨وًج اًؽلًض. ذؽلٌم: ٤ثلامل٥ٍٝ أمٍن ك٥ٌعٍ. ٣9430ٛ، ٣، َ. ) اتن اًعٍىي، .95

، ا. )ك. ذبهًق( املؽىل. ذؽلٌم: أؼمل مؽمل ِبهو. تًنٌد: كاه اآلفبق اًعلًلح. .99  اتن ؼَي

و  -َ( مٍنل اإلمبَ أؼمل تن ؼنثٍ. ذؽلٌم: ٥ٌِج األهنإٌٛ 3559اتن ؼنثٍ، أ. ) .93 ٌـآ ل،  ٌن، ئٌساف: ك ٤ثل َن تن ٤ثل املؽٍن ٤بكي مِو

بًخ.9اًرتيك. ٛ  . اًوًٍز: مإٌٍخ اًٌو

 َ( ئؼوبَ األؼوبَ ٌسػ ٤ملح األؼوبَ. ذؽلٌم: مؽمل ؼبمل. اًلبىوح: مٝث٥خ اًٍنخ املؽملًخ.9400اتن ككٌم، َ، ٣. ) .99

ل، َ، أ. )ك. ذبهًق( تلاًخ املعريل ٌنيبًخ امللرٕل. اًلبىوح: كاه اًؽلًض. .91  اتن ِه

ٌاًرنًٍو. ذٍنَ: اًلاه اًرٍنٌٍخ ًٌنٍس.٤9431بٍِه، َ. ) اتن .90  َ( اًرؽوًو 

رنهبه. ذؽلٌم: ٌبمل مؽمل ٤ٝب ٌ مؽمل ٤ًل م٥ٍٗ. 3555ٛاتن ٤ثلاًرب، ي، ٣. ) .91  . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( ااٌل

ٌاألٌبنٌل. ذؽلٌم: مٕٝفى ت9413اتن ٤ثلاًرب، ي، ٣. ) .92 ن أؼمل ا٥ًٌٍي ٌ مؽمل ٤ثلاًوثًن اًثووي. اًوتبٛ: َ( اًرميٌل ملب يف املٍٜأ من امل٥بين 

ٌاًّإٌن اإلٌالمٌخ.  ٌىاهح ٤مٍَ األٌكبف 

ٌٍن. ذفوًغ ٌذ٥ٌٌم: مؽمل ؼٍن ٌمؽمٍك ؼٍن مؽمٍك. 3551ٛاتن ٤صٌمٍن، َ، ٓ. ) .93 . تًنٌد: 3َ( ٌسػ هًبٗ إًبًؽٍن من هالَ ٌٌل املٌو

 كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9لوآن. ذؽلٌم: مؽمل ٤ثلاًلبكه. َٛ( أؼوبَ ا3559ًاتن ا٥ًويب، َ، ٣. ) .94

 . اًلبىوح: كاه اًوًبن ًٌرتاس.9َ( كًٌٍ اًفبًؽٍن ًٝوق هًبٗ إًبًؽٍن. 9432ٛاتن ٤الن، َ. ) .35

ٍائل مٌٍم. ذؽلٌم: ًؽٌى ئٌٌل٤ٌٍ. 3550ٛاتن ٤ٌبٗ، ٣، َ. ) .39  . املنٍٕهح: كاه اًٍفبء.9َ( ئهٌلي امل٥ٌم تف

 َ. )ك.ذبهًق( ذأًٌٍ مّوٍ اًلوآن. تًنٌد:  كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ. اتن كرٌثخ، ٣، .33

 . ت٩لاك: مٝث٥خ ا٥ًبين.9َ( ٨وًج اًؽلًض. ذؽلٌم: ٤ثلَن اًعثٍهي. 9422ٛاتن كرٌثخ، ٣، َ. ) .39

 َ( ٨وًج اًلوآن. ذؽلٌم: أؼمل ٔلو. تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9423اتن كرٌثخ، ٣، َ. ) .31

 . تًنٌد: كاه اًفوو.٩9نٍ يف فلً اإلمبَ أؼمل تن ؼنثٍ اًٌّثبين. ٛىـ( امل9150اتن كلامخ، ٣، أ. ) .30

بًخ.91َ( ىاك امل٥بك يف ىلي ـًن ا٥ًثبك. 9431ٛاتن اًلٌم، َ، أ. ) .31  . تًنٌد: مإٌٍخ اًٌو
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 ىـ( املثل٣ يف ٌسػ امللن٦. تًنٌد: املورج اإلٌالمٍ.9155اتن مفٌؾ، ئ، َ، ٣. ) .32

 . تًنٌد: كاه ٔبكه.9ٛ َ( ًٍبن ا٥ًوة.9441اتن من١ٍه، َ، َ. ) .33

 . تًنٌد: كاه امل٥وفخ.3اتن نعٌم، ى. )ك. ذبهًق( اًثؽو اًوائم ٌسػ هني اًلكبئم. ٛ .34

 . تًنٌد: كاه اًفوو.9َ( اًثؽو املؽٌٞ يف اًرفًٍن. ذؽلٌم: ٔلكٍ مؽمل ظمٌٍ. 9444ٛأتٍ ؼٌبن، َ، ي. ) .95

ٌأشوىٌل يف اٌرنثبٛ 9449األذوٌيس، ٣، ػ، ط. ) .99 ٌاملعبى  بًخ مبؼٍرًن . ظم٥خ ت٩لاك.َ( اًؽلٌلخ   األؼوبَ اًٍس٤ٌخ . ٌه

ٌاين. تًنٌد: املورثخ اًصلبفٌخ. .93 بًخ اتن أيب ىًل اًلًن  األىىوي، ٓ، ٣. )ك. ذبهًق( اًصمو اًلاين يف ذلوًج امل٥بين ٌسػ ٌه

بًخ.. تًنٌد: م9َ( اًرميٌل يف ذفوًغ اًففو٣ٌ ٤ىل األٍٔي. ذؽلٌم: ك.مؽمل ؼٍن ىٌنٍ. 9435ٛاألٌنٍي، ٣، ػ. ) .99  إٌٍخ اًٌو

 .اًلبىوح: كاه امل٩وة اإلٌالمٍ.9َ( ئؼوبَ اًفٍٕي يف أؼوبَ األٍٔي. ذؽلٌم: ٤ثلَن اًعثٍهي. 9434ٛاًثبظٍ، ً، ؿ. ) .91

 اًٌٌلمخ.-تًنٌد: كاه اتن هصًن-اًثفبهي، َ، ئ. )ك. ذبهًق( ٔؽٌؾ اًثفبهي. ٘ثٞ ٌٌسػ: مٕٝفى كًج اًث٩ب. كمّم .90

91.  ٍ  ٍٔي ئىل م٥وفخ األٍٔي. هواذًش: مٝث٥خ ظبًٌل توًثَ.اًثيكٌي، ٣، َ. )ك.ذبهًق( هني اً

ٍاة اًفلً. ذؽلٌم: مؽمل تًّن اإلكًثٍ. تًنٌد: املورج اإلٌالمٍ.9439اًث٥ًل، َ، أ. ) .92  َ( امل٦ٌٝ ٤ىل أت

ٌذومٌخ منت ا٥ًٌّلًٌخ. 9443ٛاًث٩ُب، َ، ك. ) .93 ٌخ يف فلً اًٍبكح املبًوٌخ ٌسػ أكًخ   يلَ.. ٤ٍن مٌٌٌخ: كاه ا9ًَ( اًرؽفخ اً٘و

 ىـ( اًوٌٗ املوت٦. اًوًبٗ: مورثخ اًوًبٗ اًؽلًصخ.9945اًثيٍوت، َ، ئ. ) .94

 َ( منيبط أًٍٍي ئىل ٤ٌم األٍٔي مٝث٣ٍ م٦ ٌسػ نيبًخ اًٍٍي. تًنٌد: ٤بمل اًورج.943اًثٌٙبٌي، ٣، ٣. ) .15

 . تًنٌد: كاه ئؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب.1َ( مفبذٌؾ ا٩ًٌج. 3559ٛاًرمٌمٍ، َ، ٣، ػ. ) .19

ٌاًر٥وًٚ. ذؽلٌم: ك.٤بئّخ ؼٍٍن فوًل. 9443ٛ. )اًص٥بًثٍ، أ .13  . اًلبىوح: كاه كثبء.9َ( اًونبًخ 

ٌاًثٌبن ٤ن ذفًٍن اًلوآن. ذؽلٌم: مؽمل تن ٤بٍِه. تًنٌد: كاه ئؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب. .19  اًص٥ٌثٍ، أ، َ. )ك. ذبهًق( اًوّف 

ب . 9923ٛاًعوظبين، ٣. ) .11 ٌل ٘ه  ىوح: كاه املنبه.. اًلب 9( كالئٍ اإل٤عبى . ذؽلٌم: مؽمل ِه

 . اًلبىوح: مإٌٍخ املفربه.9َ( اًفلً ٤ىل املناىج األهت٥خ. 3559ٛاًعيًوي، ٣، َ، ٣. ) .10

 . تًنٌد: كاه ئؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب.9ىـ( أؼوبَ اًلوآن. ذؽلٌم: مؽمل إًبكق كمؽبٌي. 9150ٛاًعٕبٓ، أ، ٣. ) .11

ٌاًّإٌن اإلٌالمٌخ.9ًنّمٍ. َٛ( اًفٍٕي يف األٍٔي. ذؽلٌم: ٤عٌٍ ظبٌم ا9430اًعٕبٓ، أ، ٣. ) .12  . اًوًٍز: ٌىاهح األٌكبف 

ٌاًوثًٌس، ػ، ٣. ) .13 رنثبٛ يف اًرٍس٦ً اإلٌالمٍ. ت٩لاك: املورثخ اًٍٜنٌخ.9432ظمٌٍ، ٓ، َ،   َ( أٍٔي األؼوبَ ٌٜوق ااٌل

 ٍفبء.. اًلبىوح: كاه ا1ًَ( اًربىبن يف أٍٔي اًفلً. ذؽلٌم: ٤ثلا١٥ًٌم مؽمٍك اًلًج. 9443ٛاًعًٍنٍ، ٣، ي. ) .14

 ىـ( مٍاىج اًعٌٌٍ ًٍسػ مفرٍش ـٌٌٍ. اًلبىوح: مٝث٥خ ا٥ًٍبكح.9932اًؽٝبة، َ، َ. ) .05

 . كمّم: كاه اًلٌم.9ىـ( اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ. 9130ٛاًلمّلٍ، ٣، ػ. ) .09

 . تًنٌد: مورثخ ًثنبن.9َ( مفربه إًؽبػ. ذؽلٌم: مؽمٍك ـبٜو. 9440ٛاًواىي، َ، أ، ٣. ) .03

 . تًنٌد: كاه ئؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب.9 اًوثًن أٌ مفبذٌؾ ا٩ًٌج. ٛىـ( اًرفًٍن9135اًواىي، َ، ٣. ) .09

 . اًوًبٗ: نٍسظبم٥خ اإلمبَ مؽمل تن ٥ٌٍك اإلٌالمٌخ.9اًواىي، َ، ٣. )ك. ذبهًق( املؽٍٕي يف أٍٔي اًفلً. ذؽلٌم: ًٜ ظبتو. ٛ .01

ٌائٍ أؼمل 3559اًوا٨ج، ػ، َ. ) .00  ٤ثلاًوؼمن. اًلبىوح: املورثخ اًرٍكٌفٌخ.َ( املفوكاد يف ٨وًج أًفبٟ اًلوآن. مواظ٥خ ٌذللًم: 

ٌأكًرً. 3552ٛاًيؼًٌل، ٌ. ) .01  . كمّم: كاه اًفوو.95َ( اًفلً اإلٌالمٍ 

 . تًنٌد: كاه اًفوو.3َ( ٌسػ اًيهكبين ٤ىل مٍٜأ مبًى. 9491ٛاًيهكبين، َ، ٣. ) .02

. اًوًٍز: ٌىاهح 9امل٥بين ٌ مؽمل ٌٌٌٌلن األِلو. ٛ َ( اًثؽو املؽٌٞ يف أٍٔي اًفلً. ذؽلٌم: ٤ثلاًلبكه ٤ثلَن9423اًيههًش، ة، ة، ٣. ) .03

ٌاًّإٌن اإلٌالمٌخ.  األٌكبف 

 . تًنٌد: كاه امل٥وفخ.9َ( اًربىبن يف ٤ٌٍَ اًلوآن. ذؽلٌم: مؽمل أتٍ اًفٍٙ ئتواىٌم. 9402ٛاًيههًش، َ، ٣. ) .04

ٌائ .15  ٍ.اًيملٍ، َ، ئ. )ك.ذبهًق( أٌثبة اـرالف اًفليبء يف األؼوبَ اًٍس٤ٌخ. ٤ٌلن: كاه 

 اًيمفٍسي، َ، ٣. )ك. ذبهًق( اًوّبف ٤ن ؼلبئم اًرنيًٍ ٤ٌٌٍن األكبًٌٍ يف ٌظٍه اًرأًٌٍ. تًنٌد: كاه امل٥وفخ. .19

بًخ.3َ( ذفوًغ اًفو٣ٌ ٤ىل األٍٔي. ذؽلٌم: مؽمل أكًج ٔبًؾ. 9423ٛاًينعبين، َ، أ. ) .13  . تًنٌد: مإٌٍخ اًٌو

ٌاًنٍس.َ( ذفًٍن آًبد األؼوبَ. ذؽلٌم: نبظ3553اًٍبًَ، َ، ٣. ) .19  ٍ ًٌٍلان. اًلبىوح:  املورثخ ا٥ًٍشًخ ًٌٝث٦ 

 اًٍثيك، ة. )ك.ذبهًق( ٤وًٌ األفواػ. تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ. .11

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( اإلتيبط يف ٌسػ املنيبط. ذؽلٌم: ظٌل٤خ من املؽللٍن. 9431ٛاًٍثيك، ٣، ٣. ) .10

 تًنٌد: كاه امل٥وفخ.اًرسـًس، أ، َ، أ. )ك. ذبهًق( أٍٔي اًرسـًس.  .11

 . تًنٌد:  كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.3ىـ( مفربػ ا٥ًٌٍَ. ٘ثٞ ٌذ٥ٌٌم: ن٥ٌم ىهىٌه. 9152ٛاًٍوبيك، ي، أ، َ. ) .12

 . اًلبىوح: كاه امل٥وفخ.9َ( ن١وًبد ذٝثٌلٌخ يف اًثٌبن. 9429ٌٛالمخ، ٣. ) .13

 ّثبة.َ( اًر٥ثًن اًثٌبين هؤًخ تال٨ٌخ نللًخ. اًلبىوح: مورثخ ا9423ًاًٌٍل، ُ. ) .14

 . ؼٌج: مورج املٝث٤ٍبد اإلٌالمٌخ.3َ( ٌسػ اًٌٍٍٍٜ ًٍنن اًنٍبيئ. ذؽلٌم: ٤ثلاًفربػ أتٍ ٨لح. 9431ٛاًٌٍٍٍٜ، ٣، أ. ) .25

ٌاًثٌبن. اًلبىوح: مٝث٥خ ٤ٌىس اًثبيب اًؽٌثٍ. .29  اًٌٍٍٍٜ، ٣، أ . )ك.ذبهًق( ٌسػ ٤لٍك اًعٌلن يف ٤ٌمٍ امل٥بين 

ٍا٤يب. ذؽلٌم: فإاك ٤ًل منٍٕه. َٛ( امليىو يف ٤ٌٍَ 9433اًٌٍٍٍٜ، ٣، أ. ) .23 ٌأن  . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ9ا٩ًٌخ 

 ىـ( أؼوبَ اًلوآن. ذؽلٌم: ٤ثلا٩ًنٍ ٤ثلاًفبًم. تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9155اًّبف٥ٍ، َ، ئ. ) .29

 . تًنٌد: كاه امل٥وفخ.3ىـ( األَ. 9949ٛاًّبف٥ٍ، َ، ئ. ) .21
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بًخ . ذؽلٌم: أؼ9944اًّبف٥ٍ، َ، ئ. ) .20  . اًلبىوح: كاه اًرتاس. 3مل مؽمل ِبهو. ٛىـ( اًٌو

ٍهبين، َ، ٣. ) .21  َ( اًلهاهي املٌٙئخ ٌسػ اًلهه اًثيٌخ. تًنٌد: كاه اًعثٍ.9432اًّ

ٍهبين، َ، ٣، َ. )ك.ذبهًق( نٌٍ األٌٜبه من أؼبكًض ٌٌل األـٌبه ٌسػ منرلى األـثبه. تًنٌد: ئكاهح اًٝثب٤خ املنًنًخ. .22  اًّ

 ٌم٦. ذؽلٌم: ٤ثلاملعٌل ذويك. اًلبىوح: كاه امل٩وة اإلٌالمٍ.َ( ٌسػ ا9433ًاًًّناىي، أ. ) .23

 اًًّناىي. )ك. ذبهًق( املينة. تًنٌد: كاه اًفوو. .24

 . اًلبىوح: مورثخ اآلكاة.92ىـ( ت٩ٌخ اإلًٙبػ ًرٌفٌٖ املفربػ يف ٤ٌٍَ اًثال٨خ. 9131ٛا٥ًٌٕلي، ٣. ) .35

 . تًنٌد: كاه امل٥وفخ.9أكًخ األؼوبَ. ذؽلٌم: ـٌٌٍ مأمٍن ٌِؽب. ٛ َ( ٌثٍ اًٍالَ ٌسػ ت٧ٌٍ املواَ من ظم9440٦إًن٥بين، َ، ئ. ) .39

 . اًوًبٗ: مورثخ امل٥بهف.3ىـ( منبه اًٍثٌٍ يف ٌسػ اًلًٌٍ. ذؽلٌم: ٤ٕبَ اًل٥ٌعٍ. 9150ًٍٛ٘بن، ئ، َ، ً. ) .33

 . اًلبىوح: كاه اًٍالَ.3َ( أشو ا٩ًٌخ يف اـرالف املعريلًن. 3555ًٌٍٜٛخ، ٣، ٣. ) .39

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( اًوبِف ٤ن ؼلبئم اًٍنن. ذ٥ٌٌم: أتٍ ٤ثلَن مؽمل ٤ًل ٌمى. 3559ٛ) اًٌٝثٍ، ػ، َ، ٣. .31

 َ( ذٌفٌٖ اًؽثًن يف أؼبكًض اًواف٥ٍ اًوثًن. ذؽلٌم: ٤ثلَن ىبِم اًٌٌلين امللين. امللًنخ املنٍهح: كاه اًفٌٌٙخ.9411ا٥ًٍلالين، أ، ٣، ػ. ) .30

 . اًوًبٗ: كاه اًٍالَ.9فرؾ اًثبهي ٌسػ ٔؽٌؾ اًثفبهي. ذؽلٌم: ٤ثلا٥ًيًي تن ٤ثلَن تن تبى. َٛ( 3555ا٥ًٍلالين، أ، ٣، ػ. ) .31

 َ( اًثٌبن. اًلبىوح: مورثخ اًعبم٥خ األىىوًخ.9435ا٥ًٌلهي، ٣. ) .32

 ٤ٍكح، ٣. )ك. ذبهًق( اًرٍس٦ً اًعنبيئ اإلٌالمٍ ملبهنب تبًلبنٍن ا٥ًٍٍ٘. اًلبىوح: مورثخ كاه اًرتاس. .33

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( ٤ملح اًلبهي ٌسػ ٔؽٌؾ اًثفبهي. ٘ثٞ ٌذٕؽٌؾ: ٤ثلَن مؽمٍك مؽمل. 3559ٛأ. ) ا٥ًٌنٍ، َ، .34

 . تًنٌد: مورثخ اإلمبَ أيب ؼنٌفخ.3َ( ا٩ًوح املنٌفخ. ذؽلٌم: مؽمل ىاىل تن اًؽٍن اًوٍشوي. 9433ٛا٩ًينٍي، ٣. ) .45

 . اًوًبٗ: كاه املًٍنح.9م: ك.أؼمل املثبهيك. َٛ( ا٥ًلح يف أٍٔي اًفلً. ذؽل9441ٌاًفواء، َ، ػ. ) .49

 . تًنٌد: ٤بمل اًورج.9َ( م٥بين اًلوآن. 9439ٛاًفواء، ي، ى. ) .43

 اًفٌٍمٍ، أ، َ، ٣. )ك. ذبهًق( املٕثبػ املنًن يف ٨وًج اًٍسػ اًوثًن. تًنٌد: املورثخ ا٥ًٌمٌخ. .49

ثٍ، َ، أ. ) .41  . اًلبىوح: كاه اًورج املٍشًخ.3ٌين ٌ ئتواىٌم اٜفٌْ. َٛ( اًعبم٦ ألؼوبَ اًلوآن. ذؽلٌم: أؼمل اًربك9411اًلٜو

 َ( اإلًٙبػ ٌسػ ذٌفٌٖ املفربػ. كمّم: مٝث٥خ اًعبم٥خ اًٍٍهًخ.9405اًليًٌنٍ، َ، ٣. ) .40

بك اًٍبهي ًٍسػ ٔؽٌؾ اًثفبهي. ذؽلٌم: مؽمل ٤ثلا٥ًيًي اًفبًلي. 9441ٛاًلٍٝالين، أ، َ. ) .41  . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( ئِه

ٌاألؼوبَ. ذؽلٌم: ٤ًل تن ٨بىي اًرًٍعوي. 3559ٛة، أ، َ، ٣. )اًلٕب .42 ٍا٣ ا٥ًٌٍَ  . تًنٌد: كاه اًلٌم، كاه 9َ( اًنوز اًلاًخ ٤ىل اًثٌبن يف أن

 اتن ٤فبن.

 َ( ٔثؾ األ٤ىش يف ٔنب٤خ اإلنّب.ذؽلٌم: ك.ًٌٍف ٤ًل ًٍٍٜ. كمّم: كاه اًفوو.9432اًلٌلّنلي، أ، ٣. ) .43

ٍاي ا٥ًٌٍَ". أ٤له ًٌٝث٦: ٤ثلاًعثبه ىهبه. كمّم: منٍّهاد ٌىاهح اًصلبفخ َ( أتعل 9423اًلنٍظٍ، ٓ، ػ. ) .44 ا٥ًٌٍَ "اًٍيش املوكٍَ يف تٌبن أؼ

بك اًلٍمٍ.  ٌاإلِه

ٌخ. ذؽلٌم: ٤ًل تن ؼٍن تن ٤ًل. ٛ .955 ٌاًر٥ٌٌلبد اً٘و ٌاًرٍى9.٦ًاًلنٍظٍ، َ، ٓ. )ك. ذبهًق( اًوٌ٘خ اًنلًخ   . اًوًبٗ: كاه اتن اًلٌم ًٌنٍس 

َ( نٌٍ املواَ من ذفًٍن آًبد األؼوبَ. ذؽلٌم: مؽمل ؼٍن ئٌٌل٤ٌٍ ٌ أؼمل فوًل امليًلي. تًنٌد: كاه اًورج 3559ٓ. ) اًلنٍظٍ، َ، .959

 ا٥ًٌمٌخ.

 . تًنٌد: كاه اًوربة ا٥ًويب.3َ( تلائ٦ إًنبئ٦. 9433ٛاًوبٌبين، أ. ) .953

ٌاًفوٌق ا٩ًًٌٍخ. ذؽلٌم: 9443اًوفٍي، أ، َ. ) .959 . تًنٌد: مإٌٍخ 3ك.٤لنبن كهًٌْ ٌمؽمل املرضي. َٛ( اًوٌٌبد؛ م٥عم يف املٌٕٝؽبد 

بًخ.  اًٌو

 . اًوًٍز: مإٌٍخ اًوًبن.3اًوٌٍمامٍ، َ، أ. )ك. ذبهًق( اًرميٌل يف أٍٔي اًفلً. ذؽلٌم: ك.مفٌل مؽمل. ٛ .951

 رج ا٥ًٌمٌخ.. تًنٌد: كاه اًو9َ( اًؽبٌي اًوثًن. ذؽلٌم: ٤ًل مؽمل م٥ٍٗ ٌ ٤بكي أؼمل ٤ثلاملٍظٍك. 9445ٛاملبٌهكي، ٣، َ، ػ. ) .950

ٌا٥ًٌٍن. ٛ .951  . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9املبٌهكي، ٣، َ. )ك. ذبهًق( اًنوز 
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 . اًلبىوح: املورثخ اًرعبهًخ اًوربَ.9ىـ( فٌٚ اًللًو ٌسػ اًعبم٦ ا٩ًًٕن. 9901ٛاملنبٌي، ٣. ) .999

ٌاًلاه اًّبمٌخ.9اًثال٨خ ا٥ًوتٌخ. ٛىـ( 9191املٌلاين، ٣، ػ، ػ. ) .993  . كمّم ٌتًنٌد: كاه اًلٌم 

 . تًنٌد:  كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9اًنؽبً، أ، َ. )ك. ذبهًق( ئ٤واة اًلوآن. ٛ .999

 . تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ.9َ( هّف األرساه ٌسػ املٕنف ٤ىل املنبه. 9431ٛاًنٍفٍ، ٣، أ. ) .991
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 ەپىخذ

 ٌ ٌ ەٌ ژکبهێٌانثەه  َەڵ مبنب. ت ەت نەكەك هۆ ى  یکیەگونگ ەلیٌف یژ ێٌانثەه  یىانٍر هكٌٌەى یەن ەِبها ٍان ژێچەت كادەك یمبنب گونگ یه ر ەیکيبذێپ یٌظ . ەٌه

ٌ ەى ٍکم ینعبنێيەڵى یذیەنۆ چەً ینییئب یىانب ىبەه  .ەٌ ەرۆڵێکەك یه٤ەِ یؼ

 هە. ىکبنیەه٤ەِ ەكەك ەً ّنتەیگێذ ۆت ەه ەلیذەبهمی ەكهک ەچٍنک تٌٍ؛ەى کبنیەه٤ەِ ەؼکبمەئ هەٌەً یه ەگیٌکبه ەلینبٌ ف ەىبذ یەژێٌانثەه  یکێه ەىٍن ەكهک

ٍ  یّبنینبٌن نیکوكێً یٌا ەلیٌف یژ ێٌانثەه  ٍانێن ەڵیەیکێذ َەئ  ".ەلیف یکوكنیینٌلێه  هەٌەً ەكهک یه ەگی"کبه ەت َەتک ەکەنیژێذ

ٍ  یگونگ  ْیٌەئەک یژ ێٌانثەه  یکبنەه ەىٍن ەً کێه ەىٍن یگبێه ەً کبنیەه٤ەِ ەكەك ەً ّنتەیگێذ ۆت یەکیپواکر یکەیەمنٍن ەک ێٌ ەکەبهكیك ەٌ ەً ەکەٌ ەنیژێذ

 .یە"ە"كهک

ٍ  ەکبهکوكنم ً یٍاى ێِ ٍاه  ەیٍ ێِ َەت ەکەٌ ەنیژێذ  :ەیەٌ ەـ

 .کبنەنعبمەهئەك ینعبنێيەڵپبِبن ى کبن،ەكەٌك چٍنۆ ت ەیٌ ەکوكنیِ -

ٌنکو  کبنەكەك ەیمنٍن ینبنێى - ٍکم هەٌەً ەكهک یه ەگیکبه ەیٌ ەكنٌه  .کبنیەه٤ەِ ەؼ

ٍ  َەئ ۆت  ٌ ەٌ ُەٌ ەنیژێذ ٌ ێکبهىەت میژێٌانثەٌه  یليیف ەیهچب ٍ  َەئ مڵێنبذٍان ت لاییذبۆ کە. ًەنب ٌ ەذ ەٌ ەنیژێذ ٍکٍهذەک ٌەٌا ٍانمەك َەڵ ت ،یەن یم  ذ

ٍانبکبن مٌٍەى مڵێت ٍ ەگەت َۆ ـ یذ ٍر ٌ ەذەت ەیٌ ەئ ۆت ەـه ٌ  ْێپ ەرێت یٌا ٍ  یچب  .هەنێـ

 

 

Abstract 

The science of rhetoric and jurisprudence interested in the meaning of great interest, but the rhetorical evokes the taste and 

beauty in the taste of the composition of the camel, while the jurist is looking at how to devise the rule of legitimacy. And how to derive 

the meanings of the words of the rules and scientific assets Court. 

As an art of Arabic rhetoric, it entered into jurisprudence and influenced the development of judgments in it. It was necessary 

to understand the texts and extract the Shari'a rulings in them. This overlap made us link them in this research, which is marked by "the 

effect of metaphor in the jurisprudential directives." 

The importance of the study represents an applied model for understanding the legal texts through an art of Arabic rhetoric; 

It has been systematic in research: 

 •It is the analytical approach based on analysis and conclusion, by presenting texts and opinions with analysis and then draw 

conclusions. 

 •Research the rhetorical significance of certain words and phrases in the texts of the legitimacy in which the ruling on the 

evidence of a rhetorical and citing evidence to strengthen that evidence. Examples are summarized by my goal in this statement their 

linguistic impact in the provisions of the Sharia. 

 •The discussion of doctrinal provisions in line with the jurisprudential provisions; the doctrine is the greatest jurisprudence 

and the jurisprudence of the practical provisions is the smallest jurisprudence, and together constitute jurisprudence in general. 

It has been noted that a number of sources and references have helped me to complete this research. These sources and 

references can be categorized into two categories: one related to the arts of rhetoric and the other related to the doctrine and its 

origins. The list of sources and references is rich to mention here. Finally, I do not claim that I have perfected this study, but I have left 

nothing to do.. 

 


