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 2 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

 الرحيمبسم اه الرمن  
 مقدمة

احٛد ه رب ا٤ًٕعل ، واًّاة واًسام قغ اعبٕقث رم٦ ًٕٚا٤عل ؾاٞد٤ٟ 
 حٛد وقغ آًف وصحبف أمٕل .

 دـــــــوبع
و٢ن قٚؿ إً٘ٞدة يٕتؼ أهؿ إًٚقم ًنف ُقضققف ، وهق أوْؾ ٤ُ يِاتٖؾ  

سف اعرء ، وىد ي٤ن إؿ٤قرة قاغ اظاتاف ُاراطٚٝؿ يٕتٜاقن ااذا إًٚاؿ شّا٤ٜٗٞ 
وحٚٞا وذط٤ وس٤ٟ٤ٞ ، وُقاض٦ٝ ًٚٛخ٤ًٗل قغ اظتاف اد٤ه٤هؿ ، وٓ يٕٜل هذا 

احاؼ أيا٤ يا٤ن ُّادره ، وآيا٦  ًاؽ أهؿ يتّٕبقن ًرأهؿ : سؾ ي٤ٟقا يسػون ُع 
ٟ٘دهؿ ًبٕض رض٤ل ُذهبٝؿ ، وهذا اًبح٨ هاتؿ سبٞا٤ن هاذه اًسا٦ٛ ُاـ ظاال 
 إطدى آًرق ذ اًٜ٘د وهل آؾتدراي٤ت اًتل يساتدري٤ٝ اًاطاؼ قاغ اًسا٤سؼ ،
وسحث٤ٜ هتؿ س٤ٓؾتدراي٤ت اًتل اؾتدري٤ٝ اسـ اًتٚٛس٤ي قاغ اًٗخار اًارامي ُاـ 

صقل اًديـ، وم٤ إ٤ُ٤ُن ضٚٞان ُـ أئ٦ٛ أهؾ اًس٦ٜ واجاق٦، ظال ذطف ع٤ٕم أ
وٓ خٗك أن ًٙؾ قٍ ـبٕٞتف ورض٤ًف : ًذا وضد٤ٟ اعت٘دُل هتٛاقن س٤ًتّاٜٞػ ، 
واعت٠ظريـ س٤ًنوح واحقار ، وٓ يٕٜل هذا اًت٘ٚٞؾ ُـ ؿ٠ن اعت٠ظريـ ، وًٙاـ 

ٙت٤سا٦ : ًبٕاد اًٜا٤ن قاـ ـب٦ٕٞ قٍهؿ اضٓرهؿ إم آهتام اذا اًٚاقن ُاـ اً
 آؿت٤ٖل اذه إًٚقم .

وآؾتدراك  أ٤ُرة قغ مٞز اعذه٥ ودديده ، وًٞس هد٤ُ أو ٤ْٟ٘ ًب٤ٜٟٞاف ، 
وهذه ُٞزة مٞز ا٤ إؿ٤قرة ، وً٘د ي٤ٟقا ختٚٗقن وٞا سٜٞٝؿ ، وٓ يرون ذ  ًؽ أي 
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، وهذا يدل قغ  طرج أو اٟحراف ذ اًٗٝؿ : و٘د ي٤ن اعذه٥ يستقق٥ ي٤و٦ أراء 
 طٞقيتف وُروٟتف .

واًدى٦ ذ إًرى واًٜ٘د قٜد اًناح شدل قغ مٞازهؿ ، وًاٞس ياا يتاقهؿ 
أهؿ قب٤رة قـ ُ٘ٚادة ًٚسا٤س٘ل : ساؾ ي٤ٟا٧ خاؿ ؿخّاٞتٝؿ اعتٛٞازة ذ اًناح 
واًتحٚٞؾ ، وسحث٤ٜ يدور طقل إسرام هذه اًس٦ٛ اع٦ٛٝ ُـ ظال قٚٛل ُاـ أقاام 

 ق٦ .أهؾ اًس٦ٜ واجا
و٩ُٜٝ اًدراؾ٦ يٕتٛد قاغ آؾات٘راء واع٤٘رٟا٦ ، و ًاؽ ُاـ ظاال شتباع 
آؾتدراي٤ت اًتل اؾتدري٤ٝ اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ، صؿ حٚٞؾ هذه أراء وه٤ٜ 

 يتحرك اع٩ٜٝ اع٤٘رن سل اً٘قًل جتٝدا ذ س٤ٞن اًرأي اًّقاب .
م٦ ووٝرن ًٚٛراضاع واًبح٨ يتٙقن ُـ ُ٘د٦ُ ومٝٞد وأرس٦ٕ ُب٤ط٨ وظ٤

 وآظر ًٚٛقضقق٤ت .
 ًب٤ٞن أم٦ٞ اعقضقٌ و٩ُٜٝ اًبح٨ وظٓتف .فامقدمة 

 ًٚتٕريػ س٤ًرامي واسـ اًتٚٛس٤ي. والتمهود :
 ذ إُقر ا٦ُ٤ًٕ . وامبحث اأول :
 ذ اإخ٤ٞت . وامبحث الثاي :

 ذ اًٜبقات . وامبحث الثالث :
 ذ اًس٤ٕٞٛت . وامبحث الرابع :

 ًب٤ٞن أهؿ اًٜت٤ئ٩ . خامة :وا
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 ثم فهرس للمراجع ، وآخر للموضوعات . 
وأؾ٠ًف ؾبح٤ٟف اًتقوٞؼ واًسداد ، وأن جٕؾ ق٤ٜٚٛ هذا ظ٤ًّا٤ ًقضٝاف إٟاف 
قغ يؾ رء ىدير وس٤إض٤س٦ ضدير، واه ُاـ وراء اًّ٘اد وهاق اخا٤دي إم ؾاقاء 

 اًسبٞؾ . 
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 مهيد :  
 انيـــالتلمس  وابن رازي ــلل سة ــموج ة ــترم

 أوا : التعريف بالرازي
هق اإ٤ُم وخر اًديـ اًرامي  إًا٦ُ أسق قبد اه حٛد سـ قٛر سـ احسل  

وًد ذ ُدي٦ٜ اًري ،  (1)اً٘رر ، ا٤ًِوٕل اعٗر اعتٙٚؿ  ، آًؼؾت٤ي إصؾ 
ّٚؿ م٤ُٟف ، رمق احٔقة ذ ش٤ّٟٞٗف ، ،  (2) اه543 وي٤ن وريد قٍه ، وُتٙ

واٟتنت ذ إى٤ًٞؿ ، و٤ق أهؾ م٤ُٟف ذ قٚؿ اًٙام واعٕ٘قٓت وقٚؿ إوائؾ ، 
 . (3)وشّدر إًٚاء وهق ذ ؾـ صٖػة 

 (6)، وجد اًديـ اجٞك  (5)، واًٙال اًس٤ٜٛي  (4)واًده  من شيوخه :
                                                 

 52/  16م 2006-ها1427ي  -ا٤ً٘هرة  -دار احدي٨ اًذهبل  أٟر : ؾػ أقام اًٜباء  ( (1
دار اسـ  ح٘ٞؼ : حٛقد إر٤ٟؤوي  اسـ إًاد احٜبك  ، ؿذرات اًذه٥ ذ أظب٤ر ُـ  ه٥ 

 41 - 40/  7م   1986/  1ي  يثػ سػوت 
 دار ص٤در ح٘ٞؼ: إطس٤ن قب٤ن  - -اسـ ظ٤ٙٚن  وو٤ٞت إق٤ٞن وأٟب٤ء أس٤ٜء اًز٤ُن أٟر : ( (2

واًري : ُدي٦ٜ ىدي٦ٛ ش٘ع ضٜقب هرب ـٝران . أٟر :    252/  4م  1971/   1سػوت ي 
 و٤ُ سٕده٤ 116/  3 م  1995/  2ي -دار ص٤در سػوت   ي٤ىقت احٛقي  ُٕجؿ اًبٚدان 

 249/  4اسـ ظ٤ٙٚن   وو٤ٞت إق٤ٞن أٟر :  ( (3
 أٟر : ٟٗس اعّدر واًّٗح٦ ( (4
ها ( . أٟر : ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ  575أمد سـ مر سـ يؿ سـ ق٘ٞؾ أسق ٍٟ اًٙال اًس٤ٜٛي  ) ت  ( (5

ح٘ٞؼ : د. حٛقد حٛد ا٤ًٜٓطل د .  -ش٤ج اًديـ قبد اًقه٤ب سـ ش٘ل اًديـ اًسبٙل   اًٙؼى 
 . 17  16/  6 -ها 1413/  2هجر ًٚٓب٤ق٦ واًٜن واًتقميع ، ي  -قبد اًٗت٤ح حٛد احٚق

جد اًديـ اجٞك ، ُـ أو٤ضؾ إًٚاء وًف ٤ُّٜٗت ض٦ٚٞٚ ، وقٚٞف خرج اًٗخر ، وسّحبتف اٟتٗع   ( (6
                = 
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، ؿٛس  (2)، أوْؾ اًديـ اخقٟجل  (1)أصػ اًديـ إاري   ومن تامذته : 
 .(6)، ش٘ل اًديـ اع٘ؽح (5)ا٥ًٓ٘ اعٍي  (4)، ش٤ج اًديـ إرُقي (3)اًديـ اخقيل 

                                                                                                                        

دار ُٙتب٦ ح٘ٞؼ: د . ٟزار رض٤  - -اسـ أي أصٞب٦ٕ  -أٟر : قٞقن إٟب٤ء ذ ـب٤٘ت إـب٤ء =
 477/  6اسـ إًاد احٜبك   ؿذرات اًذه٥  462/  1سدون ش٤ريخ   سػوت  اح٤ٞة 

ها ( ، أصػ اًديـ : ُٜٓ٘ل ، ًف 663اعْٗؾ سـ قٛر سـ اعْٗؾ إاري اًسٛرىٜدي )  ت  ( (1
اؿت٤ٖل س٤ح٦ٛٙ وآًب٤ٕٞٞت واًٗٚؽ . ُـ يتبف : هداي٦ اح٦ٛٙ ، اإيس٤هقضل، ختٍ ذ قٚؿ 

ي  دار إًٚؿ ًٚٛايل  اًزريك  اخٞئ٦ ، شٜزيؾ إو٤ٙر ذ شٕديؾ إرار . أٟر : إقام 
 279/  7 م 2002/  15

ها ( : ق٤م س٤ح٦ٛٙ 646سـ ٤ُ٤ٟور سـ قبد اعٚؽ اخقٟجل ، أسققبداه ، أوْؾ اًديـ ) ت  حٛد ( (2
واعٜٓؼ ، و٤رد إصؾ . اٟت٘ؾ إم ٍُ، ووز ى٤ْءه٤ . ًف : يِػ إرار قـ هقاُض 

 122/  7اًزريك  إو٤ٙر، اعقضز، اجٛؾ ، ه٤ي٦ إُؾ . أٟر : إقام 
ها ( . ُـ  637ؿٛس اًديـ أمد سـ اخٚٞؾ سـ ؾ٤ٕدة سـ ضٕٗر اخقي ، ا٤ًِوٕل ) ت  ( (3

أ رسٞج٤ن. ي٤ن ُـ أ ي٤ٞء اعتٙٚٛل، واحٙاء وإـب٤ء. ًف ُّٜػ ذ اًٜحق وآظر ذ إصقل . 
 319/  16اًذهبل  أٟر : ؾػ أقام اًٜباء 

ها (، و٘ٞف أصقز ًف يت٤ب ط٤صؾ اعحّقل  656اه إرُقي ) ت  حٛد سـ احسل سـ قبد ( (4
سدون ش٤ريخ  ُٙتب٦ اعثٜك سػوت  قٛر رض٤ يح٦ً٤  ذ أصقل اًٗ٘ف . أٟر:  ُٕجؿ اع١ًٗل 

9  /244 
إصؾ، ، اعٕروف س٥ًٓ٘٤ اعٍي : ـب٥ٞ، ُٖري ( هـ618ت إسراهٞؿ سـ قك سـ حٛد اًسٚٛل ) ( (5

أى٤م ُدة سٍٛ ورطؾ إم ظراؾ٤ن وتتٚٛذ ًٚٗخر اًرامي، وص٤ٜٗ يتب٤ ذ ا٥ًٓ واًٗٚس٦ٗ، 
 51 ، 50/  1اًزريك  وذح ا٤ًٞٚٙت ُـ يت٤ب ا٤ًٟ٘قن ٓسـ ؾ٤ٜٞ . أٟر : إقام 

ها (  612ُٔٗر سـ قبد اه سـ قك سـ احسل ، أسق اًٗتح ، شّ٘ل اًديـ ، اعٕروف س٤ع٘ؽح ) ت  ( (6
: و٘ٞف ؿ٤وٕل ٍُي ، سرٌ ذ أصقل اًديـ واخاف ، وهق ضد ا٤ً٘ي اسـ دىٞؼ إًٞد ُٕف . 

                = 

١٢٨٤



   
 7 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

اًتٗسػ  ً٘د شٕددت ٤ًٗ١ُت اًرامي ذ ٟقاح خت٦ٗٚ ٤ُٜٝ : من مؤلفاته : 
اًٙبػ ) ٤ُٗشٞح ا٥ًٖٞ (، أرار اًتٜزيؾ وأٟقار اًت٠ويؾ،أؾ٤ن اًت٘ديس، ذح 
أؾاء اه احسٜك، ه٤ي٦ إً٘قل ذ دراي٦ إصقل، اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ ُـ إًٚؿ اإخل، 
أي٤ت اًب٤ٜٞت ذ اعٜٓؼ، ذح اإؿ٤رات ٓسـ ؾ٤ٜٞ، اعب٤ط٨ اعنى٦ٞ، ًب٤ب 

ح٦ٛٙ واعٜٓؼ، حّؾ أو٤ٙر اعت٘دُل واعت٠ظريـ، اإؿ٤رات، اعٚخص ذ ا
اعحّقل ذ أصقل اًٗ٘ف، ٤ُٕم أصقل اًديـ، وهق اًٙت٤ب اًذي ى٤م سنطف اسـ 
اًتٚٛس٤ي، وهق حؾ هذه اًدراؾ٦، واًٙت٤ب ش٤ٜول وٞف اإ٤ُم اًرامي اعس٤ئؾ 

ذ ا٥ًٓ  إً٘دي٦ س٠ؾٚقب ختٍ، ٤ُٜى٥ اإ٤ُم ا٤ًِوٕل، ذح ا٤ًٟ٘قن ٓسـ ؾ٤ٜٞ
شقذ رمف ه ش٤ٕم ؾ٦ٜ  (1)، أىس٤م اًٚذات ، اقت٤٘دات ورق اعسٚٛل واعنيل 

 (2)ها .  606
 ثانيا : التعريف بابن التلمساني

هق ذف اًديـ أسق حٛد قبد اه سـ حٛد اًٗٝري ، اسـ اًتٚٛس٤ي اعٍي 
ؿ٤وٕل  شٚٛس٤ي إصؾ ، ٍُي ا٠ًِٜة واع٤٘م . اه567وًد ؾ٦ٜ  . ا٤ًِوٕل

                                                                                                                        
شٗ٘ف ذ اإؾٜٙدري٦ ، ووز اًتدريس ا٤ ذ ُدرؾ٦ اًسٚٗل . وشقضف إم ٦ُٙ و٠ؿٞع أٟف شقذ =   

ّٓٚح وأظذت اعدرؾ٦. وق٤د، و٠ى٤م سج٤ُع ٍُ ي٘رئ إم أن شقذ . ًف : ذح اع٘ؽح ذ اع
،  372/  8اًسبٙل  ًٚؼوي، ذح اإرؿ٤د ذ أصقل اًديـ. أٟر : ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ اًٙؼى 

 256/  7اًزريك  إقام 
 41 - 40/  7اسـ إًاد احٜبك  ؿذرات اًذه٥ أٟر :  ( (1
 252/  4اسـ ظ٤ٙٚن   ، وو٤ٞت إق٤ٞن  40/  7ٟٗس اعّدر أٟر :  ( (2
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وي٤ن وّٞح٤  اعذه٥ أؿٕري إً٘ٞدة ، ق٤ع٤ س٤ًٗ٘ف واًٜحق ، ُـ إًٚاء اعح٘٘ل ، 
 (1)طسـ اًتٕبػ شّدر ًإىراء سٍٛ، وًف دور يبػ ذ اًنح واًت٠ًٞػ واًتدريس 

 (4)ا٥ًٓ٘ اعٍي  (3)، ش٘ل اًديـ اع٘ؽح  (2)اًٞٛـ اًٜٙدي  أسق يوخه :ــن شــم

س٤ًرهؿ ُـ أن اعراضع  يرت اٟت٤ٌٗ ا٤ًٜن سف وست٤ّٟٞٗف :  ه :ــن تامذتــم
إٓ أه٤ م شٕل شاُذشف ، هػ أن اًسٞقـل ذ طسـ اعح٤رة أؿ٤ر إم أطد شاُذشف 

 (5)، وهق اًد٤ُٞـل 
  

                                                 
ح٘ٞؼ : حٛد أسق اًْٗؾ إسراهٞؿ  اًسٞقـل   -أٟر : طسـ اعح٤رة ذ ش٤ريخ ٍُ وا٤ً٘هرة  ( (1

اسـ ى٤ي  ، ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ  413/  1م 1967/  1ي  دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ ا٤ً٘هرة  
/  2 -ها 1407/  1ي  ق٤م اًٙت٥ سػوت  ح٘ٞؼ : د . اح٤وظ قبد إًٚٞؿ ظ٤ن  ؿٝب٦ 
 . 125/  4اًزريك  ، إقام  133/ 6قٛر يح٦ً٤  ، ُٕجؿ اع١ًٗل  107

ه ( يٜٛل  613ميد سـ احسـ سـ ميد سـ ؾٕٞد سـ مرقل ش٤ج اًديـ أسقاًٞٛـ اًٜٙدي ) ت  ( (2
يقي . إصؾ سٖدادي اعقًد ؾٙـ دُِؼ ، ي٤ن ق٤ع٤ س٤ًٕرس٦ٞ ، وي٤ن ُٕٚا ٓسـ صاح اًديـ إ

/  1اسـ ظ٤ٙٚن  ًف : ذح ديقان اعتٜبل ، ُٕجؿ ؿٞقظف ، ديقان ؿٕر . أٟر : وو٤ٞت إق٤ٞن 
 58 - 57/  3اًزريك  ، إقام  196

 ؾبؼ شرمتف ( (3
 ؾبؼ شرمتف ( (4
ذف اًديـ أسق حٛد قبداع١ُـ سـ ظٚػ سـ أي احسـ سـ ذف سـ اخر سـ ُقؾك  ( (5

ها ( اًٗ٘ٞف إصقز اعحدث . ًف : إً٘د اًثٛل وٞٛـ اؾٛف قبداع١ُـ ،  705اًد٤ُٞـل ) ت 
 197/  6قٛر يح٦ً٤  وْؾ اخٞؾ ، إرسٕقن اعتب٤ي٦ٜ اإؾ٤ٜد . أٟر :  ُٕجؿ اع١ًٗل 
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  . اعجٛقٌ ذ اًٗ٘ف ا٤ًِوٕل -
 ذح ظ٥ٓ إرسٕل -
ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ ، وهق اًٙت٤ب اًذي ى٤م وٞف سنح ٤ُٕم أصقل  -

 اًديـ ًٚرامي ، وهق حؾ اًدراؾ٦ .
   .  ذح عع إد٦ً -
 ذح ٤ُٕم أصقل اًٗ٘ف -
   . ذح اخ٥ٓ اًٜب٤ش٦ٞ -
 (1)ذح اًتٜبٞف  -

 . (2)ها ( ودوـ ا٤ .  644س٤ً٘٤هرة  ؾ٦ٜ )  رمف اه  شقذ  

                                                 
ي  ُٙتب٦ اعثٜك سٖداد  ط٤ضل ظ٦ٗٞٚ  يِػ أًٜقن قـ أؾ٤ُل اًٙت٥ واًٜٗقن أٟر :  ( (1

 ، إي٤ْح اعٜٙقن ذ اًذيؾ قغ يِػ أًٜقن  1726،  1561/  2،  489/ 1م   1941
،  ـب٤٘ت  431/  3سدون ش٤ريخ   دار إط٤ٞء اًؽاث إًري سػوت ًب٤ٜن   -إؾاقٞؾ اًبٖدادي 

 125/  4اًزريك  ، إقام  107/  2اسـ ى٤ي ؿٝب٦  ا٤ًِو٦ٕٞ 
 107/  2سـ ى٤ي ؿٝب٦ ا ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ أٟر :  ( (2
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 ث اأولــامبح 

 ةــالعام ور ــاأم
 يدـــمه

ُـ ق٤دة اعتٙٚٛل أهؿ يّدرون يتبٝؿ سٛب٤ط٨ ذ إُقر ا٦ُ٤ًٕ يقضحقن 
و٤ٝٞ ُّٓٚح٤هؿ اًتل يِٞع اؾتخدا٤ُٝ : طتك يٙقن ا٤ً٘رئ قغ س٦ٜٞ ُـ أُره إماء 

اًتل مٝد هذه اعّٓٚح٤ت قٜد وروده٤ أص٤ٜء اًبح٨ : ًذا ي٧ٟ٤ سٛث٤س٦ اع٘د٤ُت 
خذه اعس٤ئؾ ، وي٠ه٤ ىقاٟل ق٦ُ٤ يرضع إ٤ًٝٞ قٜد اح٤ض٦،وٞبدأ س٤ًٕ٤م صؿ ٤ُ يٚٞف ُـ 

وي٤ن اًرامي ُـ ه١ٓء إقام اًذيـ هتٛقن اذا إُر، وٕٞتؼ أن   شّٗٞؾ .
إقؿ هق إيٛؾ وإشؿ : ًذا يبدأ س٤ًقضقد صؿ سا ي٤٘سٚف وهق إًدم ، صؿ ٤ُ يٙقن 

 ( ≓) قضقد وهق اع٤ه٦ٞ واًقطدة واًٙثرة .ىريب٤ ُـ اً
وأصبح آهتام اذه اع٘د٤ُت ؾ٦ٛ ق٦ُ٤ ًأسح٤ث ا٦ًٕٞٛٚ ، و٤ًب٤ط٨ يبل 
أهؿ ُّٓٚح٤ت سحثف  وُٜٝجف ذ ُ٘د٦ُ ومٝٞد سل يدي ا٤ً٘رئ ، وهذا يدل قغ 

اًتل مٞز اعتٙٚٛل ذ اًت٠صٞؾ خذا اع٩ٜٝ إًٚٛل ، ووٞا يك ٟ٘ػ ُع أهؿ اعس٤ئؾ 
 اؾتدرك و٤ٝٞ اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ذ شٚؽ اعب٤دئ ا٦ُ٤ًٕ. 

 

ش٤ٜول اسـ اًتٚٛس٤ي اعس٦ً٠ ُـ ظال شّقير رأي اًرامي اًذي أصبتف ذ يت٤سف 
اعحّؾ ط٨ٞ يرى اًرامي أن اعٕٚقم اًتّقري حّؾ س٤ًرورة يستقي ذ  ًؽ 

                                                 
 13/  1سدون س٤ٟ٤ٞت    -اًرامي  أٟر : اعب٤ط٨ اعنى٦ٞ ذ قٚؿ اإخ٤ٞت وآًب٤ٕٞٞت  ( (1
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 : إً٘ؾ ، وم٤ اطت٩ سفاح٤صؾ س٤حس أو اًقضدان أو  
أن يٙقن ُِٕقرا سف أوٓ ، و٢ن ي٤ن  : )أن يؾ ٤ُ ي٥ٚٓ شّقره ٓ خٚق إ٤ُ

ُِٕقرا سف اؾتح٤ل ـٚبف : ٕٟف حّٞؾ اح٤صؾ ، وإن م يٙـ ُِٕقرا اؾتح٤ل ـٚبف 
 : ٓ ي٤٘ل إٟف ُِٕقر سف ُـ وضف دون وضف : ٤ٟٕ ٟ٘قل . ًتٕذر شقضف اًّ٘د إًٞف

هػ اًقضف اًذي هق هػُِٕقر سف ، وـ٥ٚ إول حّٞؾ اًقضف اعِٕقر سف 
 (≓)اح٤صؾ ، واًث٤ي ـ٥ٚ ٤ُ ٓؿٕقر ًٜٚٗس سف وهق ح٤ل ( 

ه٤ٜ ي١يد اًرامي قغ أن اًتّقر اعِٕقر سف ٓ ي٥ٚٓ ، وهذا ؾب٥ مسٙف 
،  (≫) وىد ى٤م سٜ٘د هذا اًقضف ذ اعب٤ط٨ اعنى٦ٞ. س٠ٟف ُـ ىبٞؾ إًٚؿ اًروري 

ى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ هذا اًقضف سجٕؾ اعِٕقر سف ُٓٚقب او يبح٨ قٜف وىد اقؽ
) وأض٥ٞ قـ  ًؽ س٠ٟف ُِٕقر  : ، وذ هذا ٤ُٕرض٦ واضح٦ ًٙام اًرامي ي٘قل

سف ُع هػه ، واًبح٨ قـ مٞزه ، وس٤ٟ٠ ٓ ٟٕٜل س٤حد إٓ ـ٥ٚ إًٚؿ ستّٗٞؾ ٤ُ 
٤ًب٦ ًٕٚٚؿ ستّٗٞؾ ٤ُ شري٥ أؿٕر سف آؾؿ ُـ ط٨ٞ اج٦ٚٛ ، وس٤ٟ٠ ٟجد أٟٗس٤ٜ ـ

  (3) ُٜف ُٕجقم ٤ِٟهده (
                                                 

 ش٘ديؿ وح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د . ققاد حٛد ققاد ؾ٤م  اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
، وأٟر : حّؾ أو٤ٙر اعت٘دُل واعت٠ظريـ ُـ   82م  2011/  1ي  اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث 

ُٙتب٦  راضٕف وىدم ًف  / ـف قبد اًرؤوف ؾٕد  اًرامي  إًٚاء واحٙاء واعتٙٚٛل 
 18 - 16ا٤ًٞٚٙت إمهري٦  سدون ش٤ريخ  

 377 - 376/ 1اعب٤ط٨ اعنى٦ٞ  ((2
  82ي اسـ اًتٚٛس٤ ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
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يؾ ُِٕقر سف يستحٞؾ  : وأؿ٤ر إم مع اًرامي سل اًْٜ٘ٞل طٜٞا ي٘قل 
 (≓)ـٚبف ، ويؾ ٤ُ ًٞس ُِٕقر سف يستحٞؾ ـٚبف .

إن اً٘قل سبداه٦ اًتّقرات ٓ يتاؿك ُع ٤ُ اؾت٘ر قٚٞف قٜد إًٚاء ذ قٚؿ 
اعٜٓؼ : ط٨ٞ ي٘سؿ إم روري ؤٟري ويذًؽ اًتّديؼ ، و٤ًتّقرات ي٘ع و٤ٝٞ 
أًٜر واًٗٙر ي٤ًتّدي٤٘ت ودققى اًرامي هذه شبٓؾ صح٦ أًٜر ذ يثػ ُـ 

ا٤ًٖي٦ ُـ دراؾ٦ اًتّقرات  اعس٤ئؾ ، ويٚزم ق٤ٜٝ ه٤و٧ اً٘قل ا٤ًِرح اًذي يٛثؾ
 .، ويذًؽ ا٤ًٞٚٙت اًتل شٕد ُـ أهؿ ُس٤ئؾ اًتّقرات 

) إًٚؿ إ٤ُ سدهل وهق اًذي م يتقىػ طّقًف قغ ٟٔر  (≫) : ي٘قل ا٥ًٓ٘ 
ويس٥ : يتّقر احرارة واًؼودة ، وي٤ًتّديؼ س٠ن اًٜٗل واإصب٤ت ٓ جت٤ٕٛن 

قًف قغ ٟٔر ويس٥ : يتّقر وٓ يرش٤ٕٗن ، وإ٤ُ ٟٔري وهق اًذي يتقىػ طّ
 (≪) إً٘ؾ واًٜٗس وي٤ًتّديؼ س٠ن ا٤ًٕم ط٤دث (

                                                 
 83 - 82ٟٗس اعّدر  ( (1
 ه ( إ٤ُم ُؼم ذ 766حٛد سـ حٛد اًرامي اًِٞخ إًا٦ُ ى٥ٓ اًديـ اعٕروف س٤ًتحت٤ي ) ت  ( (2

، ح٤وي اًّٖػ. ًف : ذح اع٤ًٓع ذ اعٜٓؼ ، واًِٛس٦ٞ ، وااعٕ٘قٓت اؿتٝر اؾٛف وسٕد صٞتف
ؾ وٞف إم ؾقرة ـف  ،  وي٤ن طسـ وم يٙٛٚف ، وقٛؾ طقار قغ ا٤ًِٙف ًٚزخني وص

، اًقو٤ٞت  375  374/  9 -اًسبٙل  -اعٚت٘ك ًل ا٦ًٛٚٙ . أٟر : ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ اًٙؼى
ح٘ٞؼ : ص٤ًح ُٝدي قب٤ن ، د . س٤ِر ققاد ُٕروف  -ش٘ل اًديـ حٛد سـ راوع اًساُل 

 300-299/  2ها  1402/  1ي  سػوت  ١ُؾس٦ اًرؾ٦ً٤ 
شّحٞح : حسـ  ى٥ٓ اًديـ اًرامي  حرير اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ ذ ذح اًرؾ٦ً٤ اًِٛس٦ٞ  ( (3

 45 - 44ه 1426/  2ي  ُِٜقرات سٞدار ىؿ  سٞدارور 
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وي١يد ا٥ًٓ٘ قغ أٟف ) ًق ي٤ن مٞع اًتّقرات واًتّدي٤٘ت سده٤ٞ ع٤ ي٤ن  
 (≓) رء ُـ إؿ٤ٞء جٝقٓ ٤ًٜ وهق س٤ـؾ (

وذ اًقى٧ اًذي ي٘رر وٞف اًرامي هذا اعبدأ ٟجد سٕض إًٚاء يذهبقن إم أن 
اًتّقر ٓيَٕرى م٤ُ٤ قـ إط٤ٙم اًسٚب٦ٞ أو اًثبقش٦ٞ ، وٙٞػ يٙقن يٚف روري٤ 

 واح٦ً٤ هذه ؟ 
) إًٚؿ يٜ٘سؿ إم شّقر وشّديؼ ، وأن اًتّقر هق اًتّقر اًس٤ ج  :وااا

٦ٞ واًسٚب٦ٞ يام س٤ـؾ ، و٤ن يؾ ٤ُ قرى قـ يؾ ىٞد إًري قـ مٞع اً٘ٞقد اًثبقش
صبقي وؾٚبل يٙقن ظ٤ـرا ُـ اخقاـر ًٞس هق قٚا أصا سٌء ُـ إؿ٤ٞء و٤ن 
ُـ ظٓر س٘ٚبف رء ُـ إؿ٤ٞء وم خٓر س٘ٚبف ص٦ٗ ٓ صبقش٦ٞ وٓ ؾٚب٦ٞ م يٙـ ىد 

  (√) ٤ٗٞ .ُذهب٤ ضٖ (≪)وًٖراس٦ ىقل اًرامي اقتؼه اإجل  (≫) قٚؿ ؿٞئ٤ (
                                                 

 45ٟٗس اعّدر ((1
 اعستّٗك : ، وأٟر357سدون ش٤ريخ  دار اعٕرو٦ سػوت ًب٤ٜن  اسـ ش٦ٞٛٞ  -اًرد قغ اعٜٓ٘ٞل ((2

 11م  1993/  1ي  ح٘ٞؼ : حٛد قبد اًسام قبد ا٤ًِذ دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ  اًٖزاز  -
قبد اًرمـ سـ أمد سـ قبد ا٤ًٖٗر سـ أمد اإجل اعٓرمي ى٤ي ا٤ًْ٘ة قْد اًديـ اًِػامي  ((3

ه ( ُـ إئ٦ٛ ذ اعٕ٘قٓت ا٤ًٕعل س٤ٕصٚل واع٤ٕي واًب٤ٞن واًٜحق و اًٗ٘ف ،  756) ت 
شاُٞذ ق٤ُ٤ٔ . وضرت ًف ح٦ٜ ُع ص٤ط٥ ير٤ُن ، وحبسف س٦ًٕٚ٘٤ ، وات ُسجق٤ٟ .  وأٟج٥ 

ًف :  يت٤ب اعقاىػ ، ا٤ًٕ٘ئد إًْدي٦ ، ذح ختٍ اسـ اح٤ض٥ ، اً٘قاقد ا٤ًٖٞص٦ٞ . أٟر : 
 295/  3ظػ اًديـ اًزريك  ، إقام  47 - 46/  10اًسبٙل  ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ اًٙؼى 

 119/  5قٛر رض٤ يح٦ً٤  ًٗل ، ُٕجؿ اع١
/  1ي  دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت ًب٤ٜن   -اًنيػ اجرض٤ي  أٟر : ذح اعقاىػ ًإجل  ((4

 101 -100/  1م  1998
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 .و٤ؾتدراك اسـ اًتٚٛس٤ي ه٤ٜ ذ ُقضٕف ، وهق اعٕٛقل سف قٜد اع٤ٜـ٦٘  

، وصا٦ُ  (≓)وىقل اًرامي س٠ن اع٤ٕرف ي٤ٝٚ روري٦ ىقل ؾب٘ف إًٞف اج٤طظ 
 (≪) ُـ اعٕتز٦ً ، وسٕض ـقائػ ا٦ًِٕٞ (≫)سـ أذن 

ي٤ٝٚ  أ٤ُ اًقضف اًث٤ي اًذي يستدل سف اًرامي قغ ىقًف س٠ن اًتّقرات
أن شٕريػ اع٤ه٦ٞ إ٤ُ سٜٗس٤ٝ ، أو س٤ًداظؾ و٤ٝٞ ، أو  ) : روري٦ و١ٞيده س٘قًف

س٤خ٤رج ق٤ٜٝ ، أو سا يؽي٥ ُـ اًداظؾ واخ٤رج ، واًٙؾ س٤ـؾ ، وتٕريػ اع٤ه٦ٞ 
 (4)) س٤ـؾ 

 طٍ قغ أوٓ و٤قؽى ، اًقضف هذا ذ اًرامي قغ اسـ اًتٚٛس٤ي رد وىد
  .(∼) سٜٗس٤ٝ اع٤ه٦ٞ شٕريػ اؾتب٤ٕد ويذًؽ ،  ير وٞا اًتٕريػ

                                                 
ه ( رئٞس اًٗرى٦ اج٤ط٦ٞٔ ُـ  255أسق قثان قٛرو سـ سحر سـ حبقب اًبٍي اعٕتزز ) ت  ((1

ُـ شاُذة ا٤ًٜٔم ، وروى قـ أي يقؾػ ا٤ً٘ي ، وصا٦ُ سـ اعٕتز٦ً ، وًد وشقذ س٤ًبٍة . 
، اًبخاء.أٟر :  اًب٤ٞن، اًت٤ج واًتبٞل، ؾحر اًب٤ٞن ، إ ي٤ٞء. ًف : احٞقان أطد وي٤ن أذن ،

 74/  5اًزريك   ، إقام  413/  9 اًذهبل اًديـ ؿٛس – اًٜباء أقام ؾػ
ه (  ، وي٤ن ٟديا فري٤ٗ ص٤ط٥  213اعٕتز٦ً) ت أسق ُٕـ اًٜٛػي اًبٍي اعتٙٚؿ ُـ رؤون  ((2

 ، إقام  338/  8اًذهبل  ُٚح اشّؾ س٤ًرؿٞد  صؿ س٤ع٠ُقن.أٟر : ؾػ أقام اًٜباء 
 101 - 100/  2اًزريك 

 إٟجٚق اعٍي٦  اًٚٓٞػ إًبد  ش٘ديؿ وإقداد : د. قبد اًِٝرؾت٤ي  أٟر:اعٚؾ واًٜحؾ  ((3
ي  اؾت٤ٟبقل ُٓب٦ٕ اًدو٦ً   -ا٤ً٘هر اًبٖدادي  قبد اًديـ أصقل ،76،  73م  1977/  1ي 
 31م  1928/  1

  17اًرامي  ، وأٟر : اعحّؾ  84اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((4
 87 - 85 اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ أٟر : ((5
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 ُٕروت٤ٝ حّؾ أن ج٥ اع٤ه٦ٞ ُٕرف ) ص٤ط٥ اعقاىػ وؿ٤رط٤ٝ : ي٘قل 
 ، أضزائ٤ٝ ُـ رء ُٕرو٦ حّٞؾ  ًؽ ُـ يٚزم وًٞس قداه٤ قا يٛٞزه٤ ٤ُ سقضف

 احّقل ق٦ٚ وًٞس ،  اخ٤رج ذ اع٤ه٦ٞ حّقل ق٦ٚ اًّقري اجزء أن يرى أٓ
 . (≓)  وٞف( أضزائ٤ٝ ُـ رء

 سح٨ٞ  ًؽ ُع وي٤ن ، ا٤ خت٤ّ خ٤ ٓم٤ُ ي٤ن إ ا اخ٤رج )  : أي٤ْ وي٘قل
،  (≫)  ( حذور ًزوم سا خ٤ ُٕرو٤ يٙقن أن صح شّقره٤ إم شّقره ُـ اًذهـ يٜت٘ؾ

ٕن اخدف ُـ اًتٕريػ مٞٞز اعَٕرف قا قداه ، واًتٕريػ اج٤ُع اع٤ٟع ُتٕذر 
 إًٞف ، وُـ ه٤ٜ ي٤ن اًتٕريػ س٤ًرؾؿ هق اعٛٙـ .ي٥ّٕ اًقصقل 

ذ هذه اعس٦ً٠ ىسؿ اًرامي اًتّديؼ ُع اجزم ،  أو ٓ ، وىسؿ إول إم 
 (3)ضٝؾ وش٘ٚٞد وسدهل ق٘ك وُست٤ٗد ُـ اًدًٞؾ ، واًث٤ي إم فـ وؿؽ ووهؿ .

ورد قٚٞف اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن هذا اًت٘سٞؿ وٞف إؿ٤ٙل ط٨ٞ مع سل اًٌء 
وْٟ٘ٞف  وجٕؾ ضد اًٌء ضزءا ُٜف ، وش٘سٞٛف ٤ًْ٘ٚي٤ ا٦ًٕٞٛٚ ٓ اؾت٤ٕٞب و٤ٝٞ 
ط٨ٞ أمؾ اًقضدا٤ٟٞت واعتقاشرات واحدؾ٤ٞت واًتجريب٤ٞت ، و٢ن ٤ُٜٝ ٤ُ يٗٞد 

                                                 
 123/  1اًنيػ اجرض٤ي  ذح اعقاىػ ًإجل  ( (1
 124/  1ٟٗس اعّدر ((2
دار اًٗٙر اًٚب٤ٜي  ش٘ديؿ وشٕٚٞؼ د . ؾٛٞح دهٞؿ  -اًرامي   أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3

 20 - 19م  1992/  1ي سػوت 
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 (1)قٚؿ اًب٤ري ش٤ٕم . إًٚؿ ، وش٘ٞٞده إًٚؿ س٠ٟف قـ ُقض٥ خرج ُٜف 
س٤ع٤٘ر٦ٟ سل اً٘قًل يتبل ٤ًٜ أن اسـ اًتٚٛس٤ي ىقًف أرضح : ٕن ه٤ٜك أُقرا 
ي٦ٜٞٞ٘ ٓ يٛٙـ د٤ه٤ٝٚ ، واقتؼه٤ إًٚاء ُـ اعب٤دئ  إؾ٤ؾ٦ٞ ًأىٞس٦ ٤ُٜٝ ٤ُ 
 يره اسـ اًتٚٛس٤ي ذ اًٜص اًس٤سؼ وي٤ْف إ٤ًٝٞ : إو٤ًٞت واع٤ِهدات 

 (2). واًٗٓري٤ت 
وهذه أُقر روري٦ شٕتؼ ُـ اعسٚات اًتل ٓ ختٚػ ق٤ٝٞٚ ، ٕن 

 (3) آؾتدٓل ٓ سد أن يرضع إم أُر روري ذ ا٤ًٜٝي٦ .

 هل اًتل يقرد اسـ اًتٚٛس٤ي ىقل اًرامي  ذ اعحّقل ) صؿ شٚؽ اًتّدي٤٘ت
 (4) ا٤ًٗؾد( أًٜر وٝق وإٓ اًّحٞح أًٜر وٝق عت٤ٕ٘ٚه٤ ٤ُٓس٦٘ ي٧ٟ٤ إن اًقؾ٤ئؾ

                                                 
 91 - 89اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
دار  ؿ٤ٝب اًديـ اً٘راذ  أٟر : ذح شٜ٘ٞح اًّٗقل ذ اظت٤ّر اعحّقل ذ إصقل  ( (2

ى٥ٓ اًديـ اًرامي  ، حرير اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ 58  57م و  2004 سػوت ًب٤ٜن  اًٗٙر 
 ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د . قبداًرمـ قٛػة  ؾٕد اًديـ اًتٗت٤ماي  ، ذح اع٤٘صد 460  457

 213 - 210/  1م 1998/  2ي  ق٤م اًٙت٥ سػوت ًب٤ٜن 
 211 - 210/  1اًتٗت٤ماي   أٟر : ذح اع٤٘صد ( (3
/  3ي  -اًرؾ٦ً٤  ١ُؾس٦ -إًٚقاي و٤ٞى ض٤سر : د .ـف وح٘ٞؼ دراؾ٦،  –اًرامي  اعحّقل  ( (4

/  1اجرض٤ي    ، ذح اعقاىػ ًإجل 49اًرامي  ، وأٟر :  اعحّؾ 87/  1م   1997
203 - 204 
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ويرد قٚٞف اسـ اًتٚٛس٤ي سٕدم صح٦ احٍ ، و٤ًٜٔر ىد يٗسد إ٤ُ ًّ٘قر ذ  
ا٤ًٜفر أو حػشف وهق اًقاىع ذ اًِب٦ٝ ، أو خٚؾ ذ ٤ُدشف ، أو خٚؾ ذ شرشٞب٤ٝ ُع 

 (1) صدى٤ٝ ، وش٤رة ًٚٛجٛقٌ .
اعٜٓؼ ُـ ظال أًٜر ذ ٓ ؿؽ أن اًرامي ريز قغ ٤ُ هق ص٤س٧ ذ قٚؿ 

٤ُدة ا٤ًٞ٘ن وصقرشف ، و٢ ا صح٧ اع٤دة واًّقرة وٝق اًّحٞح سخاف اًٗس٤د 
 (2) ذ أطدم٤ أو يٚٞٝا  .

و٤ُ   يره اسـ اًتٚٛس٤ي صحٞح ، ط٨ٞ ٟٔر إم قٛقم أًٜر وًٞس اعرش٥ 
ن إ ا قغ ىقاقد اع٤ٜـ٦٘ وحس٥ ، وُـ صؿ ي٧ٟ٤ ٟٔرة اسـ اًتٚٛس٤ي أوؾع : و٤ًٞ٘٤

اقؽف سف اًس٤ُع وٞف سّدق ا٦ًْٞ٘ ، و٢ه٤ شٙقن صحٞح٦ طتك وإن ي٧ٟ٤ خ٦ًٗ٤ 
 (3) ًٚقاىع ، وهذا ُـ اًٜ٘د اعقضف ًٜٚٛٓؼ إرؾٓل .

يذًؽ ) اشٗؼ مٝقر إًٚاء قغ أن أًٜر اًّحٞح اعستقذ ًنائٓف اًذي م 
ت أو ذ اًتّدي٤٘ت ي٘ؽن س٤ٜٛف يٗٞد إًٚؿ س٤عٓٚقب ٤ُ٘ٚٓ ؾقاء ي٤ن ذ اًتّقرا

  (4)اإخ٦ٞ وهػه٤ ( 
                                                 

 97اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 و٤ُ سٕده٤  324ى٥ٓ اًديـ اًرامي  حرير اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ أٟر :   ((2
 31،  13اسـ ش٦ٞٛٞ  أٟر : اًرد قغ اعٜٓ٘ٞل ( (3
ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ د . ققى  إؾت٤  اًِٞخ : حٛقد أسق دى٦٘ٞ  اً٘قل اًسديد ذ قٚؿ اًتقطٞد  ( (4

، وأٟر :  ذوي أًٜر ذ ذح  54/ 1م 1995سدون س٤ٟ٤ٞت ٤ًٜٚذ إيداٌ  اه طج٤مي 
 248/  1اعقاىػ 
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ًٙـ ،  (1)ي٘رر اًرامي أن اح٤صؾ ُـ أًٜر هق ا٤ًٞ٘ن سٛ٘دُتٞف وٟتٞجتف . 
ًٞس هذا هق اح٤صؾ و٘ط يا ي٘رر اسـ اًتٚٛس٤ي ، و٤ًٜٔر ي٥ٚٓ سف أًـ ذ 

دًٞا ي٥ٚٓ سف اًتّقر وٞٙقن اعجتٝدات ، يا ي٥ٚٓ سف اًتّديؼ ، وٞٙقن اعقض٥ 
، وٞٙقن دًٞا ، أو ٓ وٞٙقن ؿب٦ٝ اعقض٥ طدا ، واًت٤ٓسؼ سل آقت٤٘د واًقاىع يتؿ

وىد يٙقن يسب٤ٞ أو ٓ ، وُـ ه٤ٜ ي٤ن طٍ أًٜر ذ  ًؽ ظ٠ًٓ وىع وٞف اًرامي ، 
وياُف يقهؿ أن أًٜر ق٦ٚ حّقل إًٚؿ ، وأًٜر ذ اًٌء ي٤ْد إًٚؿ سف وا 

 (2) ُٕف وا٦ًٕٚ ج٥ ٤ُ٘رٟت٤ٝ ًٕٚٛٚقل .ج٤
يؾ هذا سسب٥ طٍ اًرامي ٟتٞج٦ أًٜر ذ ا٤ًٞ٘ن اعٜٓ٘ل ، و٧ٟ٤ٙ ٟٔرشف 
ُـ صؿ حدودة سحدود ا٤ًٞ٘ن و٘ط ، وًٙـ أًٜر ًٞس ى٤سا قغ هذا يا أيد اسـ 
اًتٚٛس٤ي : ٕن اح٤صؾ قٜد إً٘ؾ هق اًذي حّؾ سف هػه ، وٞٙقن ف٤ٜ أو ي٤ٜٞ٘ 
 صحٞح٤ أو و٤ؾدا، و٤ًٗٙر اًذي حّؾ سف اًٞ٘ل هق اًذي حّؾ سف أًـ أو هٚبتف .

 (3) إً٘ؾ ٤ُ هق ط٤صؾ قٜده ًتحّٞؾ هػه (: أًٜر ) هق ُاط٦ٔ ي٘قل اإجل        
وي٘قل اًبٞجقري : هق ) شرش٥ٞ أُريـ ُٕٚقُل ًٞتقصؾ سؽشٞبٝا إم قٚؿ جٝقل 
يؽش٥ٞ اًّٖرى ُع اًٙؼى ذ ىق٤ًٜ : ا٤ًٕم ُتٖػ ، ويؾ ُتٖػ ط٤دث ، و٢ٟف 

                                                 
 21اًرامي  أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 108  اسـ اًتٚٛس٤ي أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 207 - 206اجرض٤ي  ذح اعقاىػ ًإجل  ( (3
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ُقصؾ ًٕٚٚؿ سحدوث ا٤ًٕم اعجٝقل ىبؾ  ًؽ اًؽش٥ٞ ، ويؽش٥ٞ اجٜس ُع  
ل ُث٤ل ًٜٚٔر ذ اًتّدي٤٘ت ، اًّٗؾ ذ ىق٤ًٜ : اإٟس٤ن طٞقان ٤ٟـؼ ، و٤ٕو

 (1)واًث٤ي ُث٤ل ًٜٚٔر ذ اًتّقرات ( 

وي٘قل  (2) يرى اًٗخر أن اج٦ٝ ق٦ٞٚ٘ ، و٤ًٜٔر ُستٚزم ًٕٚٚؿ س٤ًٜتٞج٦ .
 (4) اذا اًرأي أي٤ْ . (3) اجقيٜل

وا شست٘ٞؿ رورة أو ٟٔرا : وآقؽاى قٚٞف ذ اج٦ٝ ذ يقه٤ ق٦ٞٚ٘ ، 
 (5) ًٕدم دققى اًرورة ذ حؾ اًٜزاٌ ، وقدم وضقد اًدًٞؾ إن ادق٤ه ٟٔرا .

                                                 
ح٘ٞؼ  ،اًبٞجقري  ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ اجقهرة  اعسٛك )ح٦ٗ اعريد ذح ضقهرة اًتقطٞد(  ( (1

، وأٟر :  88  م2002/  1ي  واًٜندار اًسام ًٚٓب٤ق٦  ا٤ًِوٕل وشٕٚٞؼ د . قك مٕف حٛد 
 15ه   1351/  1ي  ُٓب٦ٕ آؾت٦ُ٤٘  -حٛد سـ يقؾػ اًسٜقد ذح أم اًؼاهل 

 29 - 28اًرامي   ، اعحّؾ 117اًرامي  أٟر :٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
إ٤ُم احرُل أسق اع٤ٕز قبد اعٚؽ سـ قبداه سـ يقؾػ سـ قبداه سـ يقؾػ سـ حٛد سـ طٞقيف  ((3

 اًّٗٞح اًبٚٞغ اعتٙٚؿ إصقز ا٤ًٜٔر ه ( اعح٘ؼ 478اجقيٜل صؿ اًٜٞس٤سقري ا٤ًِوٕل .) ت 
 ، اًؼه٤ن ، اإؾا٦ُٞ إري٤ن ذ ا٦ُٞ٤ًٜٔ إً٘ٞدة ، أًٚؿ واًت٤ٞث إُؿ إدي٥ . ًف :  ه٤ٞث

 17/  14اًذهبل  اعذه٥ ، ا٤ًُِؾ،اإرؿ٤د .أٟر : ؾػ أقام اًٜباء  دراي٦ ذ اع٥ٚٓ ه٤ي٦
 160/  4اًزريك  ، إقام  165/  5اًسبٙل  و٤ُ سٕده٤ ، ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ اًٙؼى 

ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د  إ٤ُم احرُل اجقيٜل  أٟر : اإرؿ٤د إم ىقاـع إد٦ً ذ أصقل آقت٤٘د  ( (4
 8  م 1950اخ٤ٟجل ٍُ  احٛٞد  اعٜٕؿ قبد . حٛد يقؾػ ُقؾك ، قك قبد

 117اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (5
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( 1واحؼ أن اًرامي ظ٤ًػ أراء اًس٤ئدة ذ اعس٦ً٠ ، وخ٤ًػ إؿٕري ) 
 ( وإن اشٗؼ ُٕٝا ذ سٕض اج٤ٝت . 2واعٕتز٦ً )

 - اوؼ إؿٕري ذ يقٟفو ٤ُٕ٘ٚ قغ رأي اًرامي : أٟف ) (3)ي٘قل آًقد
ُـ وٕؾ اه ، وواوؼ اعٕتزز ذ يقٟف واض٥ اًقىقٌ  - أي إًٚؿ اح٤صؾ ُـ أًٜر

سٕد أًٜر ، وظ٤ًػ إؿٕري ذ ىقًف : ًٞس سٛٛتٜع أن ٓ خٚ٘ف ، وظ٤ًػ اعٕتزز 
 (4ذ أٟف ُـ وٕؾ ا٤ًٜفر ( )

اًذي يٜٗر ُٜف ويذًؽ ي١ظذ قغ اًرامي ذ هذه اعس٦ً٠ إياؤه إم اًقضقب 
إؿ٤قرة  واجقيٜل وإن ى٤ل س٤ٓؾتٚزام إً٘ك إٓ أٟف ي١يد ُـ هػ أن يقض٥ 

 . أطدم٤ اًث٤ي أو يقضده أو يقًده

                                                 
 248/  1اجرض٤ي  أٟر : ذح اعقاىػ ًإجل  ( (1
 اًٙريؿ قثان  ح٘ٞؼ وش٘ديؿ : د . قبد اجب٤ر  ا٤ً٘ي قبد أٟر : ذح إصقل اخٛس٦  ( (2

 250/  1اجرض٤ي  ،ذح اعقاىػ ًإجل  67م 1996/  3ي  ُٙتب٦ وهب٦ ا٤ً٘هرة 
ي٤ن ق٤ع٤ ذ  ، اًري٤ي اًٗٞٚسقف ه ( 672آًقد ) ت  اًديـ ّٟػ احسـ، سـ حٛد سـ حٛد ((3

 ذح . ًف : قٚٞف سف يِػ وٞا يٕٓٞف قٜد )هقٓيق( و٤ٙن ُٜزًتف ق٧ٚ . واعجسٓل إرص٤د
 يت٤ب ، ًبٓٚٞٛقن اًثٛرة ذح ، اًتخٚٞص ، ا٤ًٕ٘ئد ىقاقد ، اعٜٓؼ ذ اًتجريد ، اإرؿ٤دات
 دار–قب٤ن  إطس٤ن ح٘ٞؼ : - ه٤رون سـ ؿ٤ير سـ حٛد – اًقو٤ٞت . أٟر : وقات اعجسٓل

 30/   7اًزريك  ، إقام  246/  3  - 1:  ي –سػوت  ص٤در
 سذيؾ يت٤ب اعحّؾ 48آًقد  شٚخٞص اعحّؾ  ( (4
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أن ُراد اجقيٜل هق اًقضقب ا٤ًٕدي ٓ اًقضقب  (1) ًذا ي١يد اجرض٤ي 
 . (2) إً٘ك 

 

هق اًذي يٚزم   ير اسـ اًتٚٛس٤ي شٕريػ اًرامي ًٚحد يا هق ذ اعحّؾ : 
واقؽى قٚٞف س٠ٟف هػ ٤ُٟع ط٨ٞ يدظؾ وٞف   (3)ُـ إًٚؿ سقضقده إًٚؿ س٤عدًقل . 

٤ُ قٚؿ س٤ًبداه٦ ، وهق ٓ حت٤ج إم دًٞؾ  ويدظؾ وٞف اًتٛٞٞز سل اًذوات اح٤صؾ 
 (4)قـ احس ، ويقصػ ُـ صؿ س٠ٟف ى٤س . 

، وه٤يتف س٤ٞن أمٞتف  (5) شٕريػ اًرامي ًٚدًٞؾ هق ٤ُ اؾت٘ر قٜد أيثر اعتٙٚٛل
ذ اًتقصؾ إم اعجٝقل ،واقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي ٓ يقضف إم هذه اج٦ٝ وًٙـ إم 
٥ّٟ اًتٕريػ ، وٓ طرج ذ اًتٕريػ س٤ًّٗؾ ظ٤ص٦ قٜد شٕذر اًتٕريػ س٤حد 

                                                 
ه ( : وٞٚسقف.  816اجرض٤ي ) ت  س٤ًنيػ اعٕروف ، قك سـ حٛد سـ قك ((1

ُٜٙب٤رإًٚاءس٤ًٕرس٦ٞ.خٜحقمس٤ُٜٝ،٤ّٜٜٗٛٞ:اًتٕري٤ٗت،ذمقاى٤ٗإجل،اًٙؼيقاًّٖري٤ٞٗعٜ
، 7  6/  5اًزريك   ـؼ،احقاؿ٤ٕٞٚٞعٓقًٚٚتٗت٤ماي،ذط٤ًتذيرةًٚٓقد. أٟر : إقام 

 216/  7قٛر رض٤ يح٦ً٤  ُٕجؿ اع١ًٗل 
 246/  1اجرض٤ي -اعقاىػ ًإجل  أٟر : ذح ( (2
 50اًرامي  اعحّؾ،  121اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 121أٟر :ٟٗس اعّدر  ( (4
ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ وش٘ديؿ  -سٙر اًب٤ىاي أسق أٟر : اإ٤ّٟف وٞا ج٥ اقت٤٘ده وٓ جقم اجٝؾ سف   ( (5

اجقيٜل  ، اإرؿ٤د  15م  2000/  2ي  اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث  : حٛد ماهد اًٙقصري 
 88ا٤ً٘ي قبد اجب٤ر ، ذح إصقل اخٛس٦  29
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 اح٘ٞ٘ل . 
 ذي ُـ ًٞس ، قٚٞف اعدًقل قغ اًدال اًدًٞؾ : )إن (1) ي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ

 ، دًٞؾ وٝق ، قٚؿ إم ُقصا وٞف اًّحٞح أًٜر ي٤ن ٤ُ سؾ ، سف أطد لاؾتدٓ دًٓتف
 . (2)(  أطد سف يستدل م وإن

، وًٙـ  (3)يرى اًرامي أن اًدًٞؾ اًٜ٘ك ٓ سد ُـ اقتاده قغ اًدًٞؾ إً٘ك 
اسـ اًتٚٛس٤ي يٕؽى قغ وضف اوت٤٘ر اًدًٞؾ اًٜ٘ك قغ إً٘ؾ ، وٞ٘رر أن اًدًٞؾ 
هق ٤ُ يب٤ذ اعٓٚقب ُـ اع٘دُتل ، وهذا ُقضقد ذ اًٜ٘ؾ : أ٤ُ اطت٤ٞج اًٜ٘ؾ إم 

 . (4) إً٘ؾ وٝذا أُر آظر 
                                                 

 ( اًٗ٘ٞف اه 728احراي ) ت  ا٤ً٘ؾؿ أي سـ اه قبد سـ اًسام قبد سـ احٚٞؿ قبد سـ أمد ((1
 ، اإيان،اجٛع اًٗت٤وى اًنق٦ٞ ، اًٙثػة ٤ُٜٝ : اًس٤ٞؾ٦ اًت٤ّٟٞػ  و ، اعحدث اح٤وظ اعٗر

 قغ اعسٚقل ا٤ًّرم ، ا٤ًِٓٞن وأو٤ًٞء اه أو٤ًٞء سل اًٗرى٤ن ، اًس٦ٜ ، ٤ُٜٝج وإً٘ؾ اًٜ٘ؾ سل
،  74/  1حٛد سـ ؿ٤ير   اًقو٤ٞت أٟر : وقات  . إص٦ٟٞ٤ٝٗ إً٘ٞدة ، ذح اًرؾقل ؿ٤شؿ

 144/  1  اًزريك  إقام 
/  1ي  أضقاء اًسٚػ اًسٕقدي٦  إًزيز آًقي٤ن  ح٘ٞؼ : قبد اسـ ش٦ٞٛٞ اًٜبقات  ( (2

 ح٘ٞؼ: قك -اسـ ش٦ٞٛٞ  اعسٞح ديـ سدل عـ اًّحٞح ، وأٟر : اجقاب 500/  1م  2000
/  2ي  -اًسٕقدي٦  ا٤ًٕص٦ٛ دار –حٛد  سـ مدان –إسراهٞؿ  سـ إًزيز قبد –طسـ  سـ

 503/  6 م 1999
 22اًرامي   ٤ُٕم أصقل اًديـ  أٟر : ( (3
 123اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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ل ٓ ختٚػ اسـ اًتٚٛس٤ي ُع اًرامي ذ اقتب٤ر اًدًٞؾ إً٘ك هق أؾ٤ن ىبق 
اًٜ٘ك دٜب٤ ًٚقىقٌ ذ اًدور ، واقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي هق إو٤دة اًدًٞؾ اًٜ٘ك ذ 

وم٤ يدل قغ مسؽ اسـ اًتٚٛس٤ي  (1) اشف ًٚٞ٘ل ٤ُ دا٧ُ ُ٘د٤ُت اًدًٞؾ صحٞح٦ 
س٤ًدًٞؾ اًٜ٘ك اقتداده سف قٜد طديثف قـ احن و٤ٕٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًسام إ ا أظؼوا 

 ٤ٟف ، وٝق واىع ٓ ح٦ً٤ .سٌء حٙؿ إً٘ؾ س٢ُٙ
صٚقات اه  ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي : ) وإ ا صب٧ اإ٤ُٙن وٜ٘قل : إٟب٤ٞء 

أظؼوا قـ وىققف ، وا٤ًّدق إ ا أظؼ قـ وىقٌ رء مٙـ اًقىقٌ   قٚٞٝؿ 
، وهذه ٟٔرة ص٤ئب٦  (2)وض٥ اً٘ٓع سّحتف وقض٥ اً٘ٓع سجقام احن واًٜن ( 

 ُٜف  سا ؿؽ .
 اًرامي ٓ ي٘ٓع س٢و٤دة اًدًٞؾ اًٜ٘ك ًٚٞ٘ل ذ  اشف ؟وًٙـ هؾ 

: ٕن اًدًٞؾ إً٘ك يٛثؾ  (3) اًرامي يرى أٟف ٓ يقضد دًٞؾ ؾٕٛل حض 
إطدى ُ٘د٤ُت اًدًٞؾ اًٜ٘ك إ٤ُ ُـ ط٨ٞ إصب٤ت طجٞتف ، أو ُـ ظال أًٜر ذ 

ف ٓ يٛٙـ ُْٛقٟف ي٘قل : ) يؾ ُ٘د٦ُ ٓ يٛٙـ إصب٤ت اًٜ٘ؾ إٓ سٕد صبقه٤ ، و٢ٟ
إصب٤ه٤ س٤ًٜ٘ؾ ، ويؾ ٤ُ ي٤ن إظب٤را قـ وىقٌ ٤ُ ض٤م وىققف وض٤م قدُف و٢ٟف ٓ 

                                                 
 126 - 124أٟر :ٟٗس اعّدر  ( (1
 669ٟٗس اعّدر (  (2
ح٘ٞؼ : د . أمد طج٤مي  اًرامي  ، إرسٕل ذ أصقل اًديـ  51اًرامي -أٟر : اعحّؾ  ( (3

 251/  2م  1986/  1ي  ا٤ً٘هرة ُٙتب٦ ا٤ًٞٚٙت إمهري٦   اًس٤٘ 
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يٛٙـ ُٕروتف إٓ س٤حس أو س٤ًٕ٘ؾ  و٤ُ ؾقى هذيـ اً٘سٛل و٢ٟف يٛٙـ إصب٤شف  
 . (1)س٤ًدٓئؾ ا٦ًٕٞٚ٘ وا٦ًٜٞٚ٘ ( 

وهذا  (3)أن اً٘قل س٦ٜٞٔ اًدًٞؾ اًٜ٘ك يٜس٥ إم اعٕتز٦ً  (2) و ي١يد اًتٗت٤ماي
اً٘قل يٙقن ُٗٝق٤ُ ) ذ ٤ٟٓق اعذه٥ آقتزاز اًذي ي٘قل س٤ًتحسل واًت٘بٞح 
إً٘ٚٞل ، ويرى وضقب أًٜر س٤ًٕ٘ؾ وم يرد ذٌ . أ٤ُ قٜد إؿ٤قرة اًذيـ 

اض٥ ًقٓ اًنٌ و٢ٟف يروْقن اًتحسل واًت٘بٞح إً٘ٚٞل ، ويرون أن أًٜر هػ و
 . (4)يبدو هػ ُٗٝقم ( 

أن اًنٌ ًٞس ُتقى٤ٗ قغ أًٜر إً٘ك : ٕن د٦ًٓ  (5) ًذا ي١يد أُدي
                                                 

 51اًرامي  ، وأٟر :  اعحّؾ22اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 واًب٤ٞن إًرس٦ٞ أئ٦ٛ ( : ُـ اه 793اًديـ )  ؾٕد ، اًتٗت٤ماي اه قبد سـ قٛر سـ ُسٕقد ((2

،  اًٜس٦ٞٗ ا٤ًٕ٘ئد ذح،  ا٤ًًٓبل ٤ُ٘صد ، اًباه٦ ذ ، اعٓقل اعٜٓؼ : هذي٥ يتبف . ُـ واعٜٓؼ
، ذح اًِٛس٦ٞ ، ذح إرسٕل اًٜقوي٦ .  اح٤ض٥ اسـ ختٍ قغ إًْد ذح قغ ط٤ؿ٦ٞ

 228/  12قٛر يح٦ً٤   ، ُٕجؿ اع١ًٗل  219  218/  7اًزريك  أٟر : إقام 
ي احسل أسق –اًٗ٘ف  أصقل ذ اعٕتٛد ، وأٟر : 154/  1أٟر : ذح اع٤٘صد  ( (3 ٍْ اعٕتزز  اًَب

 373/  2ه  1403/ 1ي  -سػوت ا٦ًٕٞٛٚ اًٙت٥ دار –اعٞس  : ظٚٞؾ ح٘ٞؼ –
 131م  1998/  1ي  دار اًسام  ا٤ً٘هرة  د . طسـ ا٤ًِوٕل  أُدي وآراؤه اًٙا٦ُٞ ( (4
 ( : أصقز اه 631) ت  أُدي اًديـ ؾٞػ ، احسـ اإ٤ُم أسق ، اًتٖٚبل ؾ٤م سـ حٛد سـ قك ((5

 ، ًب٤ب إو٤ٙر ، أس٤ٙر إط٤ٙم أصقل ذ اإط٤ٙم ٤ُٜٝ : ، ٤ُّٜٗ قنيـ ٟحق ُتٙٚؿ . ًف =
ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ  ذح ٤ُٕي احٙاء واعتٙٚٛل . أٟر : ذ اعبل "و "اح٤٘ئؼ  ، دى٤ئؼ إًب٤ب
 332/  4اًزريك   ،  إقام  308  306/  8اًسبٙل  اًٙؼى 
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 . (1)اعٕجزة قغ صدق اًرؾقل روري٦  
صغ اه  وىد ضَقم اًرامي آقتاد قغ اًدًٞؾ اًٜ٘ك : ٕن اًتّديؼ س٤ًٜبل 

ٓ يتقىػ قغ إًٚؿ سٙقٟف ش٤ٕم ُتٙٚا ، وا٤ًٜٞٚ٘ت س٠ره٤ ُستٜدة  قٚٞف وؾٚؿ 
وًٜٙف ذ ٟٗس اًقى٧ يا ي٘رر اًرامي ٓ  (2)إم صدق اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 

 يٗٞد اًٞ٘ل : سؾ أًـ .
واحؼ ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اسـ اًتٚٛس٤ي ُـ إو٤دة اًدًٞؾ اًٜ٘ك اًٞ٘ل ذ  اشف ،ع٤ 

وٓ ري٥ ذ هذا و٤ًدًٞؾ اًٜ٘ك ) هق دًٞؾ صح ٟ٘ٚف  شدل قٚٞف .حٛٚف ُـ ىرائـ 
 . (3)قٛـ قرف صدىف ق٘ا ، وهؿ إٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًّاة واًسام ( 

أن اً٘رآن اًٙريؿ إ ا صب٧ إقج٤مه ، صب٧ صدق اًرؾقل :  (4) وي١يد اًب٤ىاي
                                                 

دار  ح٘ٞؼ : د . أمد حٛد اعٝدي  ؾٞػ اًديـ أُدي  أس٤ٙر إو٤ٙر ذ أصقل اًديـ  ( (1
 25-24/  4م  2004/  2ي  اًٙت٥ ٍُ 

 51اًرامي  أٟر : اعحّؾ ( (2
 78/  1اًِٞخ / حٛقد أسقدى٦٘ٞ  اً٘قل اًسديد  ( (3
 . اٟت٧ٝ اًٙام قٚاء يب٤ر ُـ ، ى٤ىها ( :  403سٙر ) أسق ، ضٕٗر سـ حٛد سـ ا٥ًٞٓ سـ حٛد ((4

 ذ . ضرت ًف اجقاب ريع ، آؾتٜب٤ي ضٞد . ي٤ن إؿ٤قرة ُذه٥ ذ اًري٤ؾف اًٞف
 ، اإ٤ّٟف اً٘رآن : إقج٤م يتبف ٤ُٝٙٚ. ُـ يدي سل اًٍٜا٦ٟٞ قٚاء ُع ٤ُٜفرات اً٘س٦ٜٜٞٞٓٓ

 ، اًتٛٝٞد اًب٤ـ٦ٜٞ أرار ، يِػ اًدٓئؾ ، آؾتب٤ّر ، مٝٞد اعرؿديـ هداي٦ ، إئ٦ٛ ٤ُٜى٥= 
،  176  175/  6 اًزريك . أٟر : إقام  واعٕتز٦ً واخقارج واع٦ٕٚٓ اعٚحدة قغ اًرد ذ

 110 - 109/  10قٛر يح٦ً٤  ُٕجؿ اع١ًٗل 
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 . (1)وقٜدئذ يٙقن يؾ ٤ُ يتْٜٛف اً٘رآن صدى٤ واض٥ آشب٤ٌ  

و أ٤ُ اًت٤ٗريع و٢ه٤ ُٕٚق٦ُ س٤ًٓرق اعٜٔق٦ٟ : ي٠ظب٤ر  ي٘قل اًرامي أه٤ : )
 . (2أط٤د وآضت٤ٝدات ( )

ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي: ) وىقل اعّٜػ و٢ه٤ ُٕٚق٦ُ س٤ًٓرق اعٜٔق٦ٟ وٞف ه٤و٧ 
 . (3، وهق سٕٞد ُـ ًٗٔف ( ) ف٤هر إٓ أن يريد أن إًٛؾ و٤ٝٞ س٤ًٔـ ُٕٚقم

شٗريؼ اًرامي سل ـريؼ ُٕرو٦ إصقل واًٗروٌ ًٞس ذ ُقضٕف : ٕن 
ُٕروتٝا واطدة ُـ ط٨ٞ إًٚؿ أ٤ُ إًٛؾ وٞجقم ذ اًٗروٌ أًـ سخاف إصقل 
اًتل ٓ ش٘بؾ إٓ اًٞ٘ل ، وًٜٙف ٓ يٓٚؼ اً٘قل س٦ٜٞٔ أط٤د:سؾ يذه٥ إم أٟف يٗٞد 

 إـاىف قغ اًٙام هذا أن ٧ٗ سف اً٘رائـ . ي٘قل اًرامي : )واقٚؿاًٞ٘ل إ ا اطت
 س٤ٕظب٤ر وضقده٤ قرف أُقر ا٦ًٜٞٚ٘ س٤ًدٓئؾ اىؽن رسا ٕٟف : سّحٞح ًٞس

اًدٓئؾ اًس٦ٕٞٛ اع٘رو٦ٟ ستٚؽ اً٘رائـ اًث٤ست٦  شٙقن اًت٘دير هذا وقغ ، اعتقاشرة
 . (4) س٤ٕظب٤ر اعتقاشرة ُٗٞدة ًٚٞ٘ل (

                                                 
ي  دار اع٤ٕرف سٍٛ  ح٘ٞؼ : اًسٞد أمد ص٘ر   -أسق سٙر اًب٤ىاي  أٟر : إقج٤م اً٘رآن (  (1

 17 ، م1997/  5
 80اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
  622اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
 285 - 282/  1اًتٗت٤ماي  ، وأٟر : ذح اع٤٘صد 254/  2اًرامي  إرسٕل  (  (4
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 (1) يرى اًرامي أن اعٕٚقم إ٤ُ : اعقضقد أو اعٕدوم وٓ واؾ٦ٓ سٜٞٝا .
ويذه٥ اسـ اًتٚٛس٤ي إم  أن اعٕٚقم إ٤ُ : ص٤س٧ أو ُٜٗل ، واًث٤س٧ يٜ٘سؿ إم 

ذ اًقضقد  ٤ُ يست٘ؾ سقضقد خّف ، وإم ٤ُ ٓ يست٘ؾ سقضقد خّف ، وإٟا هق وضف
 (2) ، ويرى أن ُٜٙر  ًؽ يسد قغ ٟٗسف س٤ب احد واًؼه٤ن واًتاصؾ وآظتاف .

ويٕج٥ ُـ اًرامي أٟف يٜٗل اح٤ل ، ويس٤قد اعٕتز٦ً قغ أن اًقضقد مائد     
 (3) ، واًقضقد ٓ يقصػ س٤ًقضقد وإٓ شسٚسؾ .

 ًؽ ستٕ٘ؾ ويرى اًرامي إ٤ُٙن شٕ٘ؾ اع٤ه٦ٞ سدون اًقضقد ويٛثؾ قغ 
٤ُه٦ٞ اًسقاد ُع اًِؽ ذ وضقده ، ويرد قٚٞف س٠ٟف ٓ يسٚؿ إ٤ُٙن شٕ٘ؾ اع٤ه٦ٞ ُع 
ورى اٟت٤ٗء اًقضقد ق٤ٜٝ ٤ُ٘ٚٓ ، سؾ ٓ سد ُـ ش٤ٕٝٚ٘ ُـ وضقد ٤ُ وًق ذ اًذهـ ، 
و٢ ا ش٘رر وضقد رء ذ اًذهـ أُٙـ اًٜٗس أن ش٥ٚٓ أن شٚؽ اع٤ه٦ٞ ُت٘ررة ُـ 

 (4) ظ٤رج .
ضذور وٙرة اح٤ل وٞذير أه٤ سدأت ُع اعٕتز٦ً ُـ  (5) رؾت٤يويبل اًِٝ

                                                 
 60اًرامي  -،  اعحّؾ  23اًرامي أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 374،  135  134اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
 144أٟر :ٟٗس اعّدر  ((3
 147أٟر :ٟٗس اعّدر  ((4
ه ( : ؿٞخ أهؾ اًٙام  548اًٙريؿ سـ أمد اًِٝرؾت٤ي ، أسق اًٗتح  ) ت  إوْؾ حٛد سـ قبد  ((5

                = 
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، وأصبت٤ٝ اًب٤ىاي ، و٤ٟٗه٤  ص٤ط٥ ُذهبف ) إؿٕري (  (1) ظال أي ه٤ؿؿ اجب٤ئل 
 (3)ُـ اعثبتل أوٓ واؾت٘ر قغ اًٜٗل آظرا  .  (2) وأصح٤سف ، وي٤ن اجقيٜل

اع٤ٕي ا٦ًٞٚٙ أو أؾاء وح٤ول س٤ٞن احؼ ذ اعس٦ً٠ ُـ ظال طديثف قـ 
إض٤ٜن وإٟقاٌ وهل سا ؿؽ ختٚػ قـ إق٤ٞن ، وذ ٟٗس اًقى٧ ٓ يٕ٘ؾ 
وضقد ص٦ٗ ًٌء واطد ُٕل وهل س٤ٜٕٝٞ شقضد ًٌء آظر ، وتٙقن ص٦ٗ ٦ُٜٕٞ ذ 
ؿٞئل يسقاد ذ حٚل ، وضقهر واطد ذ ٤ُٟٙل ، ويٞػ يقصػ اح٤ل س٤ٟف ٓ 

د قٜد اعثبتل ط٤ل ، وٙٞػ يّح أن ي٤٘ل اًقضقد ٓ ُقضقد وٓ ُٕدوم  واًقضق
 (4) يقصػ س٤ًقضقد ؟ وهذا ش٤ٜىض واضح .

                                                                                                                        
 يتبف: اعٚؾ يثػ اعحٗقً ىقي اًٗٝؿ .ُـواح٦ٛٙ وص٤ط٥ اًت٤ّٟٞػ ، وي٤ن س٤رق٤ ذ اًٗ٘ف 

 ، ش٤ريخ اًٗاؾ٦ٗ إًب٤د ، ٤ُّرق٤ت ق٤٘ئد إم ، اإرؿ٤د اًٙام قٚؿ ذ اإىدام ، ه٤ي٦ واًٜحؾ
،  92/  15اًذهبل  يقؾػ . أٟر : ؾػ أقام اًٜباء  ؾقرة واع٤ٕد ، شٗسػ اعبدأ،  احٙاء
 215/ 6اًزريك  إقام 

إ ي٤ٞء.  يب٤ر ُـ ( اه 321اًقه٤ب سـ ؾام اجب٤ئل اعٕتزز ) ت  اًسام سـ حٛد سـ قبد قبد ((1
 379/ 11اًذهبل  أقام اًٜباء أٟر : ؾػ  ًف : اج٤ُع اًٙبػ ، إًرى ، اعس٤ئؾ إًسٙري٦ .

ح٘ٞؼ : قك ؾ٤ُل ا٤ًِٜر ، وّٞؾ  إ٤ُم احرُل اجقيٜل  أٟر : ا٤ًُِؾ ذ أصقل اًديـ  ((2
،  319،  317 - 315م   ٠ُِٜ1969ة اع٤ٕرف س٤إؾٜٙدري٦  سدير ققن ، ؾٝػ حٛد خت٤ر 

 37اجقيٜل  -اإرؿ٤د 
أًٗريد ضٞقم  طرره وصححف  قبداًٙريؿ اًِٝرؾت٤ي  أٟر : ه٤ي٦ اإىدام ذ قٚؿ اًٙام  ((3

 127م  2009/  1ي ُٙتب٦ اًث٤٘و٦ اًدي٦ٜٞ ا٤ً٘هرة  
 و٤ُ سٕده٤ 140أٟر : ٟٗس اعّدر  ((4
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ويٜتٝل ُـ اعس٦ً٠ إم اً٘قل قـ اع٤ٕي ا٦ًٞٚٙ  : ) هل ٤ُٕن ُقضقدة ح٦٘٘  
ذ  هـ اإٟس٤ن ، وإً٘ؾ اإٟس٤ي هق اعدرك خ٤ ، وُـ ط٨ٞ هل ي٦ٞٚ ق٦ُ٤ ٓ 
وضقد خ٤ ذ إق٤ٞن وا ُقضقد ٤ُ٘ٚٓ ذ إق٤ٞن ، وٓ قرى ٤ُ٘ٚٓ وٓ ًقن 

٤ُٜٝ ُٕٜك ي٤ٞٚ ق٤ُ٤ وت٤ٍّ خف قب٤رة  ٤ُ٘ٚٓ ، سؾ هل إق٤ٞن : سح٨ٞ يتّقر إً٘ؾ
ش٤ٓس٘ف وشٜص قٚٞف ، ويٕتؼ إً٘ؾ ٤ُٜٝ ُٕٜك ووض٤ٝ وت٤ٍّ ًف قب٤رة طتك ًق 
ـ٤ط٧ إًب٤رات أو شبد٧ً م شبٓؾ اعٕٜك اع٘در ذ اًذهـ اعتّقر ذ إً٘ؾ ..... 

اقتب٤ره٤ و٤ح٤٘ئؼ واع٤ٕي إ ن  ات اقتب٤رات صاث : اقتب٤ره٤ ذ  واه٤ وأٟٗس٤ٝ ، و
س٤ًٜسب٦ إم إق٤ٞن ، واقتب٤ره٤ س٤ًٜسب٦ إم إ ه٤ن ، وهل ُـ ط٨ٞ هل ُقضقدة 
ذ إق٤ٞن يٕرى خ٤ أن شتٕل وشتخّص ، وُـ ط٨ٞ هل ُتّقرة ذ إ ه٤ن 

ح٦ْ ٓ قٛقم و٤ٝٞ وشِٛؾ ، وهل س٤قتب٤ر  واه٤ ذ أٟٗس٤ٝ ط٤٘ئؼ يٕرى خ٤ أن شٕؿ 
 (1)اًثاث مال إؿ٤ًٙف ذ ُس٦ً٠ اح٤ل (  وٓ ظّقو  وُـ قرف آقتب٤رات

وي٘قل اإجل : ) وسٓاٟف روري ع٤ قرو٧ أن اعقضقد ٤ُ ًف ح٘ؼ ، 
واعٕدوم ٤ُ ًٞس يذًؽ ، وٓ واؾ٦ٓ سل اًٜٗل واإصب٤ت ذ رء ُـ اعٗٝق٤ُت 

 (2) رورة واش٤ٗى٤ (
 (1) اح٤ل ح٤ل () واعخت٤ر قٜد اعح٘٘ل أٟف ٓ ط٤ل وأن :  (3) وي٘قل اًبٞجقري

                                                 
 145 - 144ٟٗس اعّدر  ( (1
 3/  3اجرض٤ي  ذح اعقاىػ ًإجل  ( (2
ا٤ًِو٦ٕٞ.  و٤ٝ٘ء إمهر. ُـ اج٤ُع ه ( : ؿٞخ 1277اًب٤ضقري ) ت  أمد سـ حٛد سـ إسراهٞؿ ((3

 قغ ط٤ؿ٦ٞ . ًف : إمهر ذ وشٕٚؿ ، و٤ٝٞ و٠ِٟ سٍٛ ، وًد ، اعٜقو٦ٞ ىرى ُـ اًب٤ضقر إم ٟسبتف
                = 
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ٟخٚص إم أن ٤ُ  ه٥ إًٞف اًرامي هق اع٘رر قٜد مٝقر إؿ٤قرة اًذيـ ٟٗقا  
اح٤ل ظ٤ص٦ قغ ـري٦٘ اعٕتز٦ً ، وشب٘ك اًتٗرى٦ دائا سل اًقضقد اًذهٜل واًقضقد 

 اخ٤رضل اًتل ٓ حت٤ج إم اً٘قل سقضقد رء ٓ ُقضقد وٓ ُٕدوم .
قل س٠ُقر ُت٤ٜى٦ْ ٤ُٜٝ إصب٤ت ا٤ًّٗت اعٕٜقي٦ وإصب٤ت إطقال يٚزم قٜف اً٘

ُـ قدُف قغ اقتب٤ر أه٤ ش١دي إم ٟٗس اعٕٜك ، ومٝقر إؿ٤قرة يٜٗقن مي٤دة 
اعٕٜقي٦ قـ اع٤ٕي : وٞستٖٜك س٤ع٤ٕي قـ اعٕٜقي٦ : ٕن اعٕٜقي٦ هل ٟٗس ى٤ٞم 

ٓ وضقد ًف ذ  ص٤ٗت اع٤ٕي س٤ًذات ، وهذا ا٤ًٞ٘م ًٞس س٦ّٗ سؾ هق أُر اقتب٤ري
اخ٤رج ، واعراد سٜٗل اعٕٜقي٦ هق ٟٗل مي٤ده٤ قغ ى٤ٞم ص٤ٗت اع٤ٕي س٤ًذات ٓ 
إ٤ٟٙر اعٕٜقي٦ ُـ أص٤ٝٚ ٕٟف جٛع قغ وضقا٤ ه ؾبح٤ٟف وش٤ٕم : و٤عٕٜقي٦ ٓم٦ُ 

 (2) ٤ًٕٛٚي وصبقت اعٚزوم يثب٧ اًامم سا ؿؽ .
ًذا يٗرق إؿ٤قرة سل اع٤ٕي واعٕٜقي٦ س٠ن اع٤ٕي وضقدي٦ شٕ٘ؾ  ه٤ٜ 

 . (3)وظ٤رض٤  واعٕٜقي٦ صبقش٦ٞ شٕ٘ؾ  ه٤ٜ ٓ ظ٤رض٤ . 
                                                                                                                        

 وا٤ًٕ٘ئد اًؼاهل أم قغ ، ط٤ؿ٦ٞ اًتقطٞد ضقهرة قغ اعريد ح٦ٗ ، اعٜٓؼ ذ اًسٜقد ختٍ
 84/  1قٛر يح٦ً٤  ، ُٕجؿ اع١ًٗل  71/  1اًزريك  . أٟر : إقام  ًٚسٜقد

 137اًبٞجقري -ح٦ٗ اعريد قغ ضقهرة اًتقطٞد  ( (1
ُٓب٦ٕ   -إسراهٞؿ اع٤رهٜل  اعجٞد اًنٟقي  أٟر :اًِذرات اًب٦ٞٝ قغ ا٤ًٕ٘ئد اًنٟقس٦ٞ ًٕبد ((2

  33حٛد سـ يقؾػ اًسٜقد  -، وأٟر : ذح أم اًؼاهل9م و 1953/  5شقٟس ي  اع٤ٜر 
 2ي دار اًرامي ًٚٓب٤ق٦ واًٜن  ؾٕٞد وقدة   -أٟر : هذي٥ ذح اًسٜقؾ٦ٞ ) أم اًؼاهل (  ((3

 59م  2004/ 
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ويٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن إً٘اء .  (1) يرى اًرامي أن شّقرم٤ سدهل 
 (2) أو ًٞس سح٤ل .ختٚٗقن ذ أٟف ٟٗس اعقضقد أو هػه ، أو أٟف ط٤ل 

٤ُ يّ٘ده اًرامي هق أن اًقضقد ًٞس ذ ط٤ض٦ إم اًتٕريػ وٝق ُـ إُقر 
 (3) اًروري٦ ا٦ًٜٖٞ قـ اًتٕريػ ، وي١يده آًقد ذ هذه اعس٦ً٠ .

 واً٘قل س٠ن اًقضقد سدهل اًتّقر هق اً٘قل اًراضح ، وٗل ذح اعقاىػ
ن يٕرف إٓ شٕري٤ٗ ٤ًٞٔٗ ، وىٞؾ : هق ىٞؾ : ) إٟف سدهل شّقره ، وا جقم طٜٞئذ أ

يسبل وا سد طٜٞئذ ُـ شٕريٗف،وىٞؾ : ٓ يتّقر أصا ٓ سداه٦ وٓ يسب٤  ، 
 (4)واعخت٤ر أٟف سدهل ( 

ًٚرامي رأي٤ن : إول اًتقىػ س٘قًف : هذا م٤ ٟستخػ اه وٞف ، وأظر : أه٤ 
ُٗت٘رة إم اًذات ، وض٤هك ىقل اًٗاؾ٦ٗ : إن ا٤ًٕم مٙـ  م٦ٜٙ س٤قتب٤ر  اشف : ٕه٤

 (5) س٤قتب٤ر  اشف ، واض٥ سقضقب ُ٘تْٞف .
                                                 

 23اًرامي أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 137  136ٚٛس٤ي اسـ اًت أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
  54آًقد   أٟر : شٚخٞص اعحّؾ ((3
 77/  2اجرض٤ي  -ذح اعقاىػ ًإجل  ( (4
. ي٘قل اسـ ؾ٤ٜٞ : ) يؾ  378،  159  158اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر : ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((5

مٙـ اًقضقد و٤ُ٢ أن يٙقن وضقده سذاشف ، أو يٙقن ًسب٥ ٤ُ ، و٢ن ي٤ن سذاشف وذاشف واضب٦ 
                = 
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ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي )واعٚجلء ًف إم  ًؽ وراره ُـ اًؽي٥ٞ، هذا ُع أن  
اًٌء ٓ يتٙثر ستٙثر ص٤ٗشف ، يا ٓ يتٙثر ستٙثر اقتب٤راشف،واًؽي٥ٞ ذ اًذات ٓمم 

٤ُه٦ٞ يؾ ص٦ٗ ُـ اح٤ٞة وإًٚؿ واً٘درة واإرادة ُتٛٞزة قـ  ًف أي٤ْ :و٢ن
 (1) إظرى ذ إً٘ؾ واًقضقد (

) وع٤ اؾتِٕرت اًٗاؾ٦ٗ هذا اإؿ٤ٙل م يسٕٝؿ إٓ ٟٗل ا٤ًّٗت ، وًبسقا 
 (2) قغ اعسٚٛل س٢ـاى٤ٝ ُع ٟٗل ط٤٘ئ٤ٝ٘ ووروه٤ س٠ُقر ُب٤ي٦ٜ ع٤هٞت٤ٝ (

ويِػ اسـ اًتٚٛس٤ي إم أن هذا اإـاق م يرد ذ اًنٌ ، و٤ٕوم قدم 
اؾتخداُف .ي٘قل :  ) إـاق ًٗظ آوت٤٘ر واإ٤ُٙن قغ ص٤ٗت اه ش٤ٕم ًٗظ 

 (3)ُقهؿ س٤حدوث ، وم يرد ذٌ س٢ـاىف ، وٓ يّح إـاىف واه ش٤ٕم أقٚؿ ( 
اعٕٚقم قٜد أهؾ اًس٦ٜ أن ا٤ًّٗت ىدي٦ٛ سذاه٤ ىدم اًذات واضب٦ سذاه٤ 

                                                                                                                        
اًقضقد ٓ م٦ٜٙ اًقضقد ، وإن ي٤ن سسب٥ و٤ُ٢ أن ج٥ وضقده ُع وضقد اًسب٥ ، وإ٤ُ أن يب٘ك 

يٙقن وضقده ُع وضقد اًسب٥  قغ ٤ُ ي٤ن قٚٞف ىبؾ وضقد اًسب٥ ، وهذا ح٤ل وٞج٥ إ ا أن
وٙؾ مٙـ اًقضقد سذاشف وٝق إٟا يٙقن واض٥ اًقضقد سٖػه ( اًٜج٤ة ذ اح٦ٛٙ اع٦ٜٞ٘ٓ 

، وأٟر :  227 - 226م 1938 2ُٓب٦ٕ احٚبل ي /  اسـ ؾ٤ٜٞ  وآًب٦ٕٞٞ واإخ٦ٞ 
م  ٦ُ1973 ًٚٙت٤ب اخٞئ٦ اعٍي٦ ا٤ًٕ ح٘ٞؼ : د . قبداًرمـ سدوي  اسـ ؾ٤ٜٞ  اًت٤ٕ٘ٞٚت 

 66م  1907ُٓب٦ٕ اًس٤ٕدة  ضٛـ اعجٛقٌ  ا٤ًٗراي  ، قٞقن اعس٤ئؾ  28
 159اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 159أٟر :ٟٗس اعّدر  ((2
 452،  437  436، وأٟر  379ٟٗس اعّدر  ( (3
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وضقب اًذات  وهل مائدة قغ اًذات وًٞس٧ ق٤ٜٝٞ ٓظتاف ُٗٝقُٝا ، وًٞس٧  
 (1)هػه٤ ًٕدم ا٤ٟٙٗي٤ٝ ق٤ٜٝ  .

و أهؾ اًس٦ٜ م يرشْقا  اً٘قل س٤ُٙ٢ن ا٤ًّٗت:ٕن اًث٤س٧ قٜدهؿ أن يؾ 
٤ماي : ) واً٘قل س٤ُٙ٢ن ا٤ًّٗت ي٤ٜذ ىقخؿ س٠ن يؾ مٙـ مٙـ ط٤دث . ي٘قل اًتٗت

 (2) ط٤دث (
يام اسـ اًتٚٛس٤ي يِػ إم ش٠صر اًرامي س٤ًٗاؾ٦ٗ ا٤ً٘ئٚل سٜٗل ا٤ًّٗت 

ذ ىقخؿ س٢صب٤ت  (3)ُع إصب٤ت ه٤يت٤ٝ ، يٞػ وىد رد قٚٞٝؿ اًرامي ذ ه٤ي٦ إً٘قل
 ، ا٤ًّٗت إم ُرضح ُـ ظ٤رج اًؽي٥ٞ اًامم ُـ إصب٤ت ا٤ًّٗت،وٟٗك اؾت٤ٜد

و٤ًٜٝٙ ُستٜدة إم اًذات اإخ٦ٞ،وٓ ح٤ل ذ هذا ؟ وُـ ه٤ٜ و٤إًزام اًذي يٚزم سف 
 اسـ اًتٚٛس٤ي اًرامي وٞف ٟٔر . 

                                                 
شّحٞح وش٘ديؿ : د .  -اإ٤ُم أسق احسـ إؿٕري-واًبدٌأٟر :اًٚٛع ذ اًرد قغ أهؾ اًزيغ  ((1

، اًتبّػ ذ  90اًبٖدادي  -، أصقل اًديـ 31،46-26م  1955ُٓب٦ٕ ٍُ  -مقده هراس٦
/  1ي  ق٤م اًٙت٥ ًب٤ٜن  ح٘ٞؼ / يال يقؾػ احقت  -أسقاعٔٗر اإؾٗرايٜٞل  اًديـ

دار ح٘ٞؼ : د .ُّٓٗك قٛران  زاز أسقط٤ُد اًٖ ، آىت٤ّد ذ آقت٤٘د165م 1983
 385  384م 2009/  1ي  اًب٤ّئر ا٤ً٘هرة 

اعٙتب٦  ح٘ٞؼ وش٘ديؿ : ـف قبداًرءوف ؾٕد  ؾٕد اًديـ اًتٗت٤ماي  -ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ ( (2
 44م2000/  1ي إمهري٦ ًٚؽاث 

دار اًذظ٤ئر سػوت  ؾٕٞد وقدة  ح٘ٞؼ : اًرامي  أٟر : ه٤ي٦ إً٘قل ذ دراي٦ إصقل  ( (3
  470- 469/ 1م 2015/  1ي  ًب٤ٜن 
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إوم: س٤قتب٤ر  اه٤، وٓؿؽ ا٤ًّٗت ئٜر إ٤ًٝٞ ُـ ضٝتل و٤ًرامي ي٘رر أن  
وإظرى س٤قتب٤ر اًذات ، وٓ ؿؽ ذ ذ إ٤ُٙه٤ ٕن ٤ُٜٕه٤ ُرشبط سقضقد اًذات . 

وضقا٤  وٓ ؿؽ أن ُّ٘د اًرامي ًٞس اإ٤ُٙن اًامم قٜف احدوث يا يتقهؿ ، 
وىد سل اًتٗت٤ماي هذا اًتقضف س٤جٛع سل اإ٤ُٙن واً٘دم ، و٤ًّٗ٤ت م٦ٜٙ ذ  اه٤ 

ن إوم وُع هذا وٕب٤رشف  ىد حتٛؾ هذه اًٚقامم ا٤ًٗؾدة ،وي٤ (1) ىدي٦ٛ س٤ًذات .
 ُٜف قدم اخقى ذ هذا .

إم أٟف اإ٤ُٙن ٓ احدوث ، وهق  (2) ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي )  هب٧ اًٗاؾ٦ٗ
 (3)اظت٤ٞر اعّٜػ ( 

 ويرضح اسـ اًتٚٛس٤ي أن اًقضف هق اإ٤ُٙن سني احدوث ، وٞ٘قل : 
) وًٕٚف إىرب ، و٤ٟ٢ ًق ورض٤ٜ قدم اإ٤ُٙن ًثب٧ اًقضقب أو آُت٤ٌٜ ، 
وًزال آوت٤٘ر إم اًٖػ ، وًق ورض٤ٜ اعٛٙـ ُستٛر إًدم أو اًقضقد ٓؾتٖٜك قـ 

 (4)قغ أن ض٦ٝ آوت٤٘ر شرضح اعٛٙـ (  واح٦ً٤ هذه  اعحّؾ ، ودل 

                                                 
 72اًتٗت٤ماي  -أٟر :  ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ  ((1
، وىد ق٘د وّا ذ يت٤سف سٕٜقان ) وّؾ ذ إن ق٦ٚ اح٤ض٦ إم  213اسـ ؾ٤ٜٞ  -أٟر : اًٜج٤ة   ( (2

 اعتٙٚٛل (اًقاض٥ هل اإ٤ُٙن ٓ احدوث قغ ٤ُ يتقمف ض٤ٕٗء 
 167اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
 167ٟٗس اعّدر  ((4
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ُرضح يرضح أطد  اعٛٙـ هق ٤ُ شس٤وى وضقده وقدُف ، وٞحت٤ج إم 
وأن ا٦ًٕٚ إم آطت٤ٞج إم اع١صر  (1) إُريـ قغ أظر  وهذا ٤ُ قٚٞف أيثر اعتٙٚٛل

 (2)هل احدوث ٕن  اًٌء خرج إم اًقضقد سٕد إًدم  وهذا هق قل  احدوث . 

واخاف وٞا يبدو سٜٞٝا ًٗٔل ، وٕغ اًقضٝل ا٤ًٕم حت٤ج إم ُـ خرضف إم 
ؾقاء ؾٛك  ًؽ إ٤ٟ٤ُٙ أو طدوص٤ . وًٙـ ًٞس اإ٤ُٙن س٤ٜٕٛه اًٗٚسٗل اًقضقد 

اًذي ي١دي إم اً٘قل س٘دم ا٤ًٕم : ًذا اؿؽي اسـ اًتٚٛس٤ي اإ٤ُٙن سني 
 احدوث .

اؾ٦ٗ وىقل اعتٙٚٛل س٤حدوث أرٌ ذ اًقصقل إم اعٓٚقب ُـ ىقل اًٗ
يرضح اًقضقد قغ إًدم أو  ، صؿ اطت٤ٞضف إم ُرضحاًذيـ يثبتقن إ٤ُٙن اح٤دث

 .إًٙس
اًذي اظت٤ره  ويقضح اسـ اًتٚٛس٤ي اًٗرق سل اً٘قل س٤إ٤ُٙن اعجرد 

: ) وهذه آًري٦٘ وإن شٕرى و٤ٝٞ  واإ٤ُٙن سني احدوث س٘قًف اًرامي 
: سقضقد ا٤ًّٟعًإ٤ُٙن إٓ أه٤ ُب٤ي٦ٜ ًٓريؼ آؾتدٓل سٛجرد اإ٤ُٙن قغ إًٚؿ 

ًٓري٦٘ إًٚؿ سحدوث ا٤ًٕم يت٘دم قغ إًٚؿ سقضقد ا٤ًّٟع ، وـريؼ ٕن ذ هذه ا

                                                 
 - 481/  1اًتٗت٤ماي  -، ذح اع٤٘صد  109/  3اجرض٤ي  -أٟر : ذح اعقاىػ ًإجل  ((1

دار  -ؿٛس اًديـ إص٤ٝٗي  -،  ٤ًُٓع ا٤ٟٕٔر قغ ُتـ ـقاًع إٟقار ًٚب٤ْٞوي 482
 55م  و  2008 1ا٤ً٘هرة ي /  -اًٙتبل  

 159اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
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 (1)  اإ٤ُٙن اعجرد إًٚؿ و٤ٝٞ سحدوث ا٤ًٕم يت٠ظر قـ إًٚؿ س٢صب٤ت ا٤ًّٟع ( 

ي٘قل اًرامي : ) وأ٤ُ ا٤ً٘ئؿ س٤ًٖػ وٝق إًرى ، و٢ن ي٤ن ى٤ئا س٤عتحٞزات 
 (2)وٝق إقراى اجسا٦ٟٞ ، وإن ي٤ن ى٤ئا س٤ع٤ٗرى٤ت وٝق إقراى اًروط٦ٟٞ٤ ( 

ويرد قٚٞف اسـ اًتٚٛس٤ي س٤ًامم اعح٤ل قـ ىقًف وهق أن شٙقن ص٤ٗت 
اًب٤ري أقراض٤  وٞ٘قل :) إـاىف أن ا٤ً٘ئؿ س٤ًٖػ هق إًرى يٚزم أن شٙقن ص٤ٗت 

أقراض٤ ، وٓ يّح إـاق إًرى ق٤ٝٞٚ ، و٢ن ًٗظ إًرى  ضؾ وقا  اًب٤ري 
 (3)يِٕر س٦ٚ٘ اًب٤٘ء ( 

ٕضؾ هذا صقب اسـ اًتٚٛس٤ي سٕض إًب٤رات اًتل أـ٤ٝ٘ٚ اًرامي واًتل 
شقهؿ صح٦ إـاق إًرى قغ ص٤ٗت اه ش٤ٕم ، و٤ًرامي ي٘قل : ) ًق ى٤م سج٦ٚٛ 
إضزاء قٚؿ واطد وىدرة واطدة ًزم ى٤ٞم إًرى اًقاطد س٤عح٤ل اًٙثػة وهق 

 (4)ح٤ل ( 
ْزم ى٤ٞم اعٕٜك اًقاطد س٤عح٤ل ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي : ) وصقاسف أن ي٤٘ ًُ ل : 

اًٙثػة ، و٢ن  ًؽ يقهؿ صح٦ إـاق إًرى قغ ص٤ٗت اًب٤ري ؾبح٤ٟف وش٤ٕم 
وإٟف ٓ جقم ، وهذا سٕد ُ٘د٦ُ ، وهل : أن اًب٤ري ؾبح٤ٟف و٤قؾ س٤ٓظت٤ٞر ، 

                                                 
 233ٟٗس اعّدر  ( (1
 26اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (2
 176اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 35اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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 (1)وا٤ًٗقؾ س٤ٓظت٤ٞر ج٥ اش٤ّوف س٤ًٕٚؿ واً٘درة واإرادة واح٤ٞة (  
هق اعقضقد ا٤ً٘ئؿ س٤عتحٞز ، وشٕريٗٝؿ هذا خرج  (2)إًرى قٜد اعتٙٚٛل 

ص٤ٗت اًب٤ري ؾبح٤ٟف وش٤ٕم ، و٤ًت٘ٞٞد س٤ًقضقد خرج اح٤ل ، وس٤ًتحٞز خرج 
ا٤ًّٗت اإخ٦ٞ واعتٙٚٛقن ٓ يٕت٘دون وضقد اع٤ٜٙٛت اع٤ٗرى٤ت ، وش٘سٞؿ 

 (3). اًرامي ًٚجقاهر وإقراى ُت٤سع وٞف ًٚٗاؾ٦ٗ 

ذ طٞز سٕد أن ي٤ن ذ  "أي اجقهر "يٕرف اًرامي احري٦ س٠ه٤ : ) احّقل 
 (4)طٞز آظر ( 

ويقرد قٚٞف) أٟف يٚزم قٚٞف أن اجقهر إ ا وضد ذ طٞز صؿ اٟت٘ؾ إم هػه ، 
وأى٤م ذ اًث٤ي أم٦ُٜ ُتقا٦ًٞ ، و٢ٟف يّدق قٚٞف أٟف طّؾ وٞف سٕد طّقًف ذ طٞز 

                                                 
 247اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
اعٙتب٦ اًنى٦ٞ  شّحٞح وٟن : إب رشند اًٞسققل  -ير اًب٤ىاي أسقب –أٟر :  اًتٛٝٞد  ((2

، اً٘قل  46اًٖزاز  -، آىت٤ّد ذ آقت٤٘د   17اجقيٜل  -، اإرؿ٤د   18م 1957سػوت  
  173- 172دى٦٘ٞ  أسق  -اًسديد 

و٤ُ سٕده٤  174، وأٟر : اًٜج٤ة ٓسـ ؾ٤ٜٞ 177اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
 سػوت ًب٤ٜن  دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ  -اجرض٤ي  اًتٕري٤ٗت  ،  وأٟر ذ س٤ٞن ُٕٜك اجقهر 

اخٞئ٦ ا٦ُ٤ًٕ ًِئقن اع٤ٓسع  ُٕجؿ ا٦ًٖٚ إًرس٦ٞ  ، اعٕجؿ اًٗٚسٗل  79م  1983/  1ي 
  64م     1983إُػي٦ 

  21/  1مياًرا-إرسٕل (  (4
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ق٥ٞ٘ طّقًف  ذ طٞز طّقل اجقهر : وإصاطف أن ي٘قل .ىٞؾ آظر ُع أٟف ؾ٤يـ 
 (1)  ذ طٞز آظر (

طّقًف ذ احٞز اًقاطد أيثر ُـ م٤ُن واطد ( ويٕرف اًسٙقن س٠ٟف : ) 
وي٥ٕ٘ اسـ اًتٚٛس٤ي ) شٗسػ اًسٙقن اذا أىرب إم اؾتٕال إًرف ، ويٚزم قٚٞف 
: أن اجقهر ذ أول طدوصف ٓ يٙقن ُتحري٤ وٓ ؾ٤ي٤ٜ ، وىد  ه٥ إم  ًؽ هػه 

قٜدهؿ ُـ اعتٙٚٛل ، وأيثرهؿ يٗرون اًسٙقن سٛجرد احّقل ذ احٞز ، وهق 
 (2)أُر صبقي ، و٢ٟف حسقن وإًدم ٓ حس ( 

 (3)ويِػ اسـ اًتٚٛس٤ي إم أن اًٗخر ىد أراد س٤حري٦ واًسٙقن ذ هػ اع٤ٕم  
أن) اًسٙقن يق٤ٟن ُتقا٤ًٞن ذ ٤ُٙن واطد ، واحري٦ يق٤ٟن ُتقا٤ًٞن ذ ٤ُٟٙل ( 
وي٥ٕ٘ ) وٕغ هذا شٙقن ىس٦ٛ اجقاهر إم : ُتحري٦ وؾ٤ي٦ٜ ىس٦ٛ ٦ٕٟ٤ُ ًٚجٛع 

يٙقن ٓ ؾ٤ي٤ٜ وٓ  اذا اًتٗسػ  ، و٢ن اجقهر ذ أول طدوصف  (4)دون اخٚق  
 (5)ُتحري٤ ( 

اًسٙقن ُٝؿ ُـ ط٨ٞ آؾتدٓل قغ طدوث ا٤ًٕم ، اًٙام قـ احري٦ و
                                                 

 182 - 181اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 182ٟٗس اعّدر  ( (2
 35/  1اًرامي  -أٟر إرسٕل (  (3
٦ٕٟ٤ُ اجٛع  هل :) هل اًتل حٙؿ و٤ٝٞ س٤ًت٤ٜذ سل ضزأه٤ صدى٤  و٘ط ي٘ق٤ًٜ : إ٤ُ أن يٙقن هذا  (  (4

اًتل حٙؿ و٤ٝٞ س٤ًت٤ٜذ سل ضزأه٤ يذس٤ و٘ط . اًٌء ؿجرا أو طجرا  ، و٦ٕٟ٤ُ اخٚق  : وهل 
 302ي٘ق٤ًٜ : إ٤ُ أن يٙقن ميد ذ اًبحر وإ٤ُ أن ٓ يٖرق ( حرير اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ 

 182اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (5
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 (1) و٤ٕيقان إرس٦ٕ ) احري٦ واًسٙقن وآضتاٌ وآوؽاق ( ُقٜل ا٤ اعتٙٚٛقن 
إصب٤ت وضقد اجقاهر وإقراى اًتل حت٤ج إم حدث خ٤ًػ خ٤ سا ؿؽ : ًذا 

ؼ اًام٦ُ ق٤ٜٝ أـ٤ل اعتٙٚٛقن احدي٨ ذ هذه إُقر ا٦ُ٤ًٕ ًب٤ٞن هذه اح٤٘ئ
 ،واًتل شٕتؼ ُ٘د٦ُ عس٤ئؾ هذا إًٚؿ .

وآقؽاى قغ ٤ُ يٚزم ُـ ىقل اًرامي س٠ن أول ضقهر ٓ ي٤٘ل قٜف س٠ٟف 
 .هذه إسقاب ا٦ُ٤ًٕؾ٤يـ أو ُتحرك : ٕٟف ىد ٓ ي١دي اًٖرى اًذي ُـ أضٚف ق٘دت 

، وُـ صؿ أصب٧ أن  ات اه خ٦ًٗ٤  (2) قـ اع٤ه٦ٞاًرامي ي٘رر أن اًقضقد مائد 
ًس٤ئر اًذوات ٤ًٜٕٝٞ اعخّقص٦، وسٜك ياُف  ًؽ س٤ٜء قغ ٤ُ ىرره ُـ أن وضقد 
اه ش٤ٕم ُٕٚقم ٤ًٜ ، و٤ُهٞتف هػ ُٕٚق٦ُ ٤ًٜ ، وًٚٛخ٤ًػ أن ي٘قل قل ٤ُ ش٘قًقن 

 (3)سف ذ اع٤ه٦ٞ هق قل ٤ُ ٟ٘قل سف ذ اًقضقد . 
يستخدم اسـ اًتٚٛس٤ي ه٤ٜ رد اًدًٞؾ قغ اعخ٤ًػ :ظ٤ص٦ ذ هذه اعس٤ئؾ 
ا٤ًِئ٦ٙ واعس٦ً٠ شٕددت و٤ٝٞ إىقال : و٤ٜٝك ُـ ي٘قل س٠ن اًقضقد قل اع٤ه٦ٞ ُع 

،  (4)آؿؽاك اًٚٗٔل سل اعٛٙـ واًقاض٥ ، وسف ى٤ل إؿٕري وسٕض اعتٙٚٛل 
د ، ٓ ٤ُه٦ٞ ًف ، وٓ يقضد اؿؽاك ًٗٔل ، وه٤ٜك ُـ ي٘رر أن وضقد اه ش٤ٕم جر

                                                 
 و٤ُ سٕده٤  180/  6أٟر : ذح اع٤٘صد  (  (1
 143/  1اًرامي  ٟٔر : إرسٕل  (  ا(2
 289  286اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر:ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 112/  2اجرض٤ي  -، ذح اعقاىػ ًإجل 146اًِٝرؾت٤ي -أٟر : ه٤ي٦ اإىدام ( (4
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 (1)أ٤ُ اعٛٙـ وقضقده هػ ٤ُهٞتف، وسف ى٤ل ا٤ًٗراي  

، وه٤ٜك ُـ ي٘قل س٠ن اًقضقد واطد ذ  (3)وسٕض اعٕتز٦ً  (2) واسـ ؾ٤ٜٞ
 . (4)اًقاض٥ واعٛٙـ ، وهق مائد قغ اع٤ه٦ٞ ، وسف ى٤ل اًرامي وسٕض اعتٙٚٛل 

وُٞٚف إم رأي إؿٕري ذ ، اعس٦ً٠ ذ سٕض يتبفواًرامي سٕد شقىٗف ذ 
                                                 

ه ( ُـ و٤راب ُـ ساد اًؽك أى٤م  339أسق ٍٟ حٛد سـ حٛد سـ أومًغ سـ ـرظ٤ن ) ت   ((1
وو٤شف ، وي٤ن ُـ يب٤ر اًٗاؾ٦ٗ ُت٤ٜ٘ ًٕٚقم اح٦ٛٙ واًٚس٤ن  سبٖداد وُٜف إم ا٤ًِم وأى٤م سف إم 

وًف قٚؿ س٥ًٓ٤ ، و٥ً٘ س٤عٕٚؿ اًث٤ي : ًنطف ٤ًٗ١ُت أرؾٓق اعٕٚؿ إول  . ًف : 
اًّٗقو،وإط٤ّءإًٚقُقاًتٕريٗب٠هراض٤ٝ،آراءأهاعدي٦ٜا٤ًٗض٦ٚ،وأهراضاسٕدآًب٦ٕٞ،اًس٤ٞ

 أصٞب٦ٕ أي اسـ –إـب٤ء  ـب٤٘ت ذ إٟب٤ء : قٞقن ؾ٦اعد٦ٟٞ،ضقا٤ًُٕس٤ٞؾ٦،اًٜقاُٞس . أٟر
 20/  7اًزريك  ، إقام  603

( وًد سبٚخ وشقذ اٛذان  اه 428اه سـ ؾ٤ٜٞ ، أسق قك اًٗٞٚسقف اًرئٞس ) ت  احسل سـ قبد ((2
،  اعنى٦ٞ اح٦ٛٙ ، أرار ا٤ًِٗء ، ، ًف ش٤ّٟٞػ ذ ا٥ًٓ وآًب٤ٕٞٞت واإخ٤ٞت  ًف : اع٤ٕد

اسـ أي  قٞقن إٟب٤ء ذ ـب٤٘ت إـب٤ء ، اإؿ٤رات . أٟر : ي٤ٔ٘ن سـ ، طل اعٜٓؼ ذ أرضقمة
 242/  2اًزريك  ، إقام  437أصٞب٦ٕ 

  128 - 127ضٛـ اعجٛقٌ -ا٤ًٗراي  -، وّقو احٙؿ   66ا٤ًٗراي  أٟر : قٞقن اعس٤ئؾ ( (3
اًرطٞؿ اخ٤ٞي  قبد ، آٟت٤ّر واًرد قغ اسـ اًروٟدي اعٚحد 234اسـ ؾ٤ٜٞ  ، اًٜج٤ة 
 -133م  1993/  2سػوت ًب٤ٜن ي  اًدار إًرس٦ٞ ًٚٙت٤ب  -ح٘ٞؼ : د . ٟٞؼج   اعٕتزز 

 ُٙتب٦ اخ٤ٟجل ا٤ً٘هرة  اسـ طزم إٟدًز  ، اًّٗؾ ذ اعٚؾ وإهقاء واًٜحؾ  134
 132/  2سدون ش٤ريخ  

 -،ه٤ي٦ إً٘قل  69اًرامي  و٤ُ سٕده٤ ، اعحّؾ 143/   1اًرامي  أٟر : إرسٕل ( (4
 و٤ُ سٕده٤ 127/  2اجرض٤ي  ، ذح اعقاىػ ًإجل 440 - 438/  1اًرامي
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 إ ا سف ي٘رر ه٤ٜ ذ اع٤ٕم هذا اًرأي إظػ . (1)أظرى  
واعس٦ً٠ ُـ اعس٤ئؾ اًتل يثر و٤ٝٞ آظتاف ٟٔرا ًاظتاف طقل اً٘قل 

ُـ قدُف ، وٛـ ى٤ل سف يثب٧ ُـ صؿ ش٤ٗوش٤ ذ اًقضقد سل  (2) س٤ًقضقد اًذهٜل
 (3) اًقاض٥ واعٛٙـ ، ومي٤دة اًقضقد قـ اع٤ه٦ٞ ، سخاف ُـ يٜٗٞف .

 
 
 
 

  

                                                 
اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث   ح٘ٞؼ : ه٤ي حٛد ط٤ُد   -اًرامي  أٟر : اإؿ٤رة ذ قٚؿ اًٙام  ( (1

 69اًرامي  اعحّؾ   82- 81،  77  75م  2009إيداٌ 
اًقضقد اًذهٜل  أو إً٘ك هق : اعٗٝقم اًذي يٜٓبع س٤ًذهـ قـ إؿ٤ٞء ، وٝل صقرة إؿ٤ٞء   ((2

وًٞس٧ يا هل ذ اًقاىع ، ووضقده٤ اح٘ٞ٘ل أو آًبٕٞل  يسٛك س٤ًقضقد اخ٤رضل . أٟر 
 169اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ حرير :

 155/  2اجرض٤ي  اعقاىػ ًإجل  أٟر : ذح ( (3
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يذير اسـ اًتٚٛس٤ي أن اًرامي يٍح س٠ن يٜف اًب٤ري ش٤ٕم هػ ُٕٚقم ًٚبن، 

،  (3)واعحّؾ  (2)، واعس٦ً٠ شٕرى خ٤ اذا اًت٘رير ذ إرسٕل   (1) و ًؽ ذ أيثر يتبف
 (4)وًٜٙف ذ يت٤ب اإؿ٤رة ي٘رر س٠ٟف ُٕٚقم خؿ ، وى٤ل س٠ن ظ٤ص٦ٞ اإًف اً٘درة . 

وىد  ير اًرامي ـرى٤ ًٚتّقرات وهل اعٕرو٦ احس٦ٞ أو اًقضدا٦ٟٞ أو 
 . (5)اًرورات ا٦ًٕٞٚ٘ ، و٤ُ دا٧ُ ٤ُه٦ٞ اًب٤ري ٤ُٖيرة ًذًؽ ، وٚٞس٧ ُٕٚق٦ُ . 

: ) ُٜع طٍ ُدارك اًتّقرات وٞا  ير ، وهذا راضع ُٜف إم  ويرد قٚٞف ساا
ـرى٤ٝ إًٚؿ اًروري ، و٠ي ٤ُٟع أن اًتّقرات ي٤ٝٚ ُٙسقس٦ ، صؿ إ ا ؾٚؿ أن ُـ 

                                                 
 451اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 و٤ُ سٕده٤ . 308ًٚرامي  أٟر : إرسٕل   ((2
 188اًرامي  -أٟر : اعحّؾ  (  (3
اًرامي : ) و٢ن ىٞؾ : وا ظ٤ص٦ٞ اإًف ؟ ى٤ٜٚ : ظ٤صٞتف اىتداره قغ آظؽاٌ ، واًذي يدل  ي٘قل (  (4

ى٤ل ورققن و٤ُ رب  "قٚٞف أٟف ع٤ ؾ٠ل ورققن ُقؾك قٚٞف اًسام قـ ٤ُه٦ٞ اإًف و٤٘ل : 
ى٤ل رب اع٤وات  "وا أض٤ب قـ ؾ١اًف إٓ سذير اخٚؼ واإج٤د و٤٘ل  23إًِراء  "ا٤ًٕعل 

وًقٓ أن  ًؽ ظ٤ص٦ٞ اإًف ، وإٓ ع٤ ي٤ن  24إًِراء  "رى و٤ُ سٜٞٝا إن يٜتؿ ُقىٜل وإ
،  272اًرامي  اجقاب ٤ُٓس٤٘ ًٚس١ال ، و ًؽ هػ ض٤ئز قغ إٟب٤ٞء ( اإؿ٤رة ذ قٚؿ اًٙام 

وىد  ه٥ إم هذا اً٘قل سٕض إؿ٤قرة  وقغ رأؾٝؿ إؿٕري ، وشقىػ اًبٕض أظر : ٕن 
 101اًِٝرؾت٤ي  -٘ؾ ٓ يٜتٝل إم ُٕرو٦  ًؽ إظص  . أٟر : اعٚؾ واًٜحؾ إً

 309 - 308/ 1ًٚرامي  ، إرسٕل  57اًرامي  أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (5
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ُـ أن خٚؼ اه ش٤ٕم ًبٕض قبٞده قٚا روري٤ س٠ُر ٤ُ م در ا٤ًٕدة سخٚؼ إًٚؿ  
 (1)سٛثٚف ؟ وهذا هق اعٕؼ قٜف س٤إخ٤م ( 

أض٤ب  صٚقات اه قغ حٛد وقٚٞف  واطتج٤ج اًرامي :  )  س٠ن ُقؾك 
رب اًساوات وإرى و٤ُ سٜٞٝا  "ورققن ع٤ ؾ٠ًف قـ ٤ُه٦ٞ رب ا٤ًٕعل ى٤ل ًف : 

، وٚقٓ أن  ًؽ ظ٤ص٦ٞ اه ش٤ٕم وإٓ ع٤ ي٤ن اجقاب ٤ُٓس٤٘ . وٓ  24إًِراء  "
طج٦ ًف ذ  ًؽ و٢ن ٤ُ يا يس٠ل ا٤ ويراد ُـ اًس١ال إو٤دة اح٦٘ٞ٘ ىد شٓٚؼ ٥ًٚٓ 

يّح ًتٛٞٞزه ش٤ٕم قـ ؾ٤ئر  قٚٞف اًسام   يره ُقؾك مٞٞز اح٦٘ٞ٘ و٤ُ 
اع٤ٜٙٛت ، وىقل اًِٞخ شٚؽ ظ٤ص٦ٞ اإًف ًٕٚف أراد أن هذا اًقصػ ٓ يثب٧ ًٖػ 
اه ش٤ٕم ردا قغ اعٕتز٦ً : إ  شزقؿ أن إًبد ي٤ِرك اه ش٤ٕم ذ  ًؽ ، وم يرد أٟف 

٤ت اع٤ٕي اًتل يستدقل أظص  اشف ، و٢ن اً٘درة قغ آظؽاٌ قٜده ُـ صٗ
آش٤ّف ا٤ ش٘رر اًذات سدوه٤ ذ إً٘ؾ ، وا يٙقن أظص اًذات ، وإٓ ًدار 

 (2) ًؽ واه أقٚؿ ( 
وي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي أي٤ْ: ) واًتح٘ٞؼ أ٤ٟ يا ٟحٙؿ قغ اًٌء س٤قتب٤ر وٝؿ 

ح٦ً٤  اشف ىد ٟحٙؿ قٚٞف ًتقىػ ٤ُ ق٤ٜٛٚه قٚٞف ، وىد دل وضقد اع٤ٜٙٛت ُع اؾت
وضقده٤ سٜٗس٤ٝ قغ اوت٤٘ره٤ إم وضقد واض٥ ًذاشف هٜل ، خ٤ًٝٗ٤ سذاشف وط٘ٞ٘تف 
وإن م يٗٝؿ ٤ُ سف اعخ٦ًٗ٤ ُـ ط٨ٞ اًتّٗٞؾ ، وأرؿد اًسٛع إم وصٗف س٤ّٗت 

                                                 
 458   اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 212/  4  اًتٗت٤ماي ٤صد ، وأٟر : ذح اع٘ 463اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2

 و٤ُ سٕده٤ .
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ُٕٜقي٦ وقص٤ٜٗه ا٤ وورد س٤ٕؾاء احسٜك ، وأ٤ُٜٜٙ رد مٞع  ًؽ إم ٤ُ ق٤ٜٛٚه ُـ  
٤ُ يّٗح ٤ًٜ قـ ط٘ٞ٘تف شٚؽ ٤ُ هل ، واه قز وضؾ ا٤ًّٗت ، وًٞس ذ مٞع  ًؽ 

 (1)أقٚؿ ( 
 . (2)اإط٤ـ٦ سٜٙف  ات اه ش٤ٕم هػ م٦ٜٙ ، وهذا ٤ُ قٚٞف مٝقر اعح٘٘ل 

ي٘قل د . طسـ ا٤ًِوٕل : ) هٙذا حؼ ٤ًٜ أن ٟ٘رر واص٘ل إم٤ٌ قٚاء  
د٤ٟٞ ، أ٤ُ ذ أظرة اعذاه٥ اعٕتؼة قغ قدم اإط٤ـ٦ سٜٙف  اشف ش٤ٕم ذ هذه اً

إٟف ٓ ط٤ض٦ س٤ٜأن إم اًتٓقيؾ س٤خقى ذ  : (3) و٤ًّقاب ذ  ًؽ ىقل اس٤ًٜقمير
 أط٤ٙم
وهق ٟٗس ٤ُ ي٘رره اًرامي ذ أه٥ٚ يتبف . أ٤ُ ٤ُ اقؽى قٚٞف  (4) أظرة( 

اسـ اًتٚٛس٤ي ، وٝق ذ يت٤ب ُت٘دم ًف ، وىد أظ٠ٓ وٞف سا ؿؽ ، وًٙـ إًؼة سا 
 اؾت٘ر قٚٞف آظرا .

                                                 
  460اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 و٤ُ سٕده٤ . 212/  4و٤ُ سٕده٤ ، ذح اع٤٘صد  160/  8أٟر : ذح اعقاىػ  ( (2
 ُـ ، اًديـ قز ، اه قبد أسق ، ا٤ً٘ؾٛل احسٜل اعْٗؾ سـ اعرش٣ سـ قك سـ إسراهٞؿ سـ حٛد ((3

 أواظر ذ . وأىبؾ و٦ُٙ وصٕدة س٤ّٕٜء اًٞٛـ. شٕٚؿ أق٤ٞن :  ُـ ( اه 840اًقمير ) ت  آل
 واً٘قاصؿ أص٤ر، إًقاصؿ قٚقم ذ ا٤ٟٓٓر شٜ٘ٞح ، اخٚؼ قغ احؼ . ًف : إيث٤ر إًب٤دة قغ أي٤ُف

 قغ اً٘رآن شرضٞح أؾ٥ًٞ٤ ، ا٤ًّٟع إصب٤ت ذ ا٤ً٘ـع اًؼه٤ن ، ا٤ً٘ؾؿ أي ؾ٦ٜ قـ اًذب ذ
 301 - 300/  5اًزريك  اًتٗسػ . أٟر : إقام  ىقاقد ، واًٞق٤ٟن اعبتدق٦ ىقاٟل

، وراضع يام اسـ اًقمير ذ : شرضٞح أؾ٥ًٞ٤  203د. طسـ ا٤ًِوٕل أُدي وآراؤه اًٙا٦ُٞ ( (4
 140 اه 1349ُٓب٦ٕ اع٤ٕهد س٤ً٘٤هرة   حٛد سـ إسراهٞؿ اًقمير  -اً٘رآن قغ أؾ٥ًٞ٤ اًٞق٤ٟن
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ي٘قل اًرامي : ) اعٕٚقم قٜد اًبن أطد أُقر أرس٦ٕ : إ٤ُ اًقضقد ، وإ٤ُ 
ي٤ٞٗٞت اًقضقد وهل إم٦ًٞ وإسدي٦ واًقضقب ، وإ٤ُ اًسٚقب وهل أٟف ًٞس 

 (1)سجسؿ وٓ ضقهر وٓ قرى وإ٤ُ اإض٤و٤ت وهل ا٤ًٕع٦ٞ وا٤ً٘دري٦ ( 
ي٦ إ٤ُ :  وات ويرد قٚٞف :) شس٦ٞٛ ص٤ٗت اع٤ٕي إض٤و٤ت وهل قٜد إؿٕر

إض٤و٤ت أو أط٤ٙم ع٤ٕن ص٤ست٦  وات إض٤و٤ت ، وأيثره٤ شرضع قٜد مٝقر اعٕتز٦ً 
إم ص٤ٗت ٟٗس٦ٞ أو وضقه واقتب٤رات ذ اًذات ، وإٟا رده٤ إم اإض٤و٤ت أسق 

ُـ اعٕتز٦ً ، وهق يثػا ٤ُ يٜت٩ٝ ٩ُٜٝ اًٗاؾ٦ٗ ، و٢ن أراد  (2) احسل اًبٍي
ويبدو أن  (3)اًٗخر  ًؽ ٓ يرضع إم جرد ٤ُٜى٦ِ ٦ًٞٔٗ سؾ إم ١ُاظذة ُٕٜقي٦ ( 

اًذي يٚزم قٜف اقتب٤ر  (1)واعٕتز٦ً  (4)اًرامي م يرد اعٕٜك اع٘رر قٜد اًٗاؾ٦ٗ 
                                                 

 57اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 أطد اعٕتز٦ً ُذه٥ قغ اعتٙٚؿ ( : اه 436اًبٍي ) ت  ا٥ًٞٓ سـ قك سـ حٛد احسل أسق ((2

 وخر أظذ وُٜف ، يبػ يت٤ب وهق اعٕتٛد ٤ُٜٝ ، اًٗ٘ف أصقل ذ ضٝقد وًف ، إقام أئٛتٝؿ
اخٛس٦ ،  إصقل وذح إد٦ً، وهرر إد٦ً، وًف : شّٗح اعحّقل يت٤ب اًرامي اًديـ

قٛر  ، ُٕجؿ اع١ًٗل  271/  4اسـ ظ٤ٙٚن  اإ٦ُ٤ُ. أٟر : وو٤ٞت إق٤ٞن  ذ ويت٤ب
 20/  11يح٦ً٤ 

 . 453  اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
وسس٦ٓٞ ٓ ش٘بؾ اًٙثرة وُـ ه٤ٜ ى٤ًقا س٤ًسٚقب اًٗاؾ٦ٗ ي٘ررون أن اًذات اإخ٦ٞ واطدة  ( (4

)  ا٦ًّٗ إوم ًقاض٥ اًقضقد أٟف   واإض٤و٤ت اًتل شرضع إم ٟٗس اًذات . ي٘قل اسـ ؾ٤ٜٞ :
إَن وُقضقد، صؿ ا٤ًّٗت إظرى يٙقن س٤ْٕٝ اعتٕل وٞف هذا اًقضقد ُع إض٤و٦، وس٤ْٕٝ هذا 

                = 
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وهذا خ٤ًػ ًٓب٦ٕٞ ا٤ًّٗت ا٤ًّٗت جرد أ٤ًًٗ ، وًٞس٧ ص٤ٗت ط٦ٞ٘ٞ٘  ،  
اإخ٦ٞ اًتل ٓ شٜٗؽ قـ اًذات وشتب٤ٕٝ طٙا ، وي١يد هذا اًٙام أن اًرامي  ير 
هذا اًت٘سٞؿ قٜد طديثف قـ أىس٤م ا٤ًّٗت ويذير أه٤ ط٦ٞ٘ٞ٘ إض٤و٦ٞ ، ويستبدل 

 . (2)اًٚٗظ س٤ًثبقش٦ٞ وٞ٘قل : ) ا٤ًّٗت ، وهل إ٤ُ ؾٚب٦ٞ أو صبقش٦ٞ ( 

ي٘قل اًرامي : ) واًذات اعخّقص٦ اعقصقو٦ اذه ا٤ًّٗت ٤ُٖيرة خ٤ ٓ 
وًٞس قٜد٤ٟ ُـ شٚؽ اًذات اعخّقص٦ إٓ أه٤  ات ٓ يدري ٤ُ هل إٓ أه٤  ح٦ً٤

 (3اعخّقص٦ هػ ُٕٚق٦ُ ( )ُقصقو٦ اذه ا٤ًّٗت ، وهذا يدل قغ أن ط٘ٞ٘تف 
رضقان اه  ويرد ُستدري٤ : ) و٢ـاق أن ص٤ٗشف ُت٤ٖيرة اح٦٘ٞ٘ ، وإئ٦ٛ 

يٛتٜٕقن ُـ إـاق  ًؽ : ع٤ يقهؿ ًٗظ اًٖػ ُـ صح٦ اع٤ٗرى٦ وم يرد  قٚٞٝؿ 
 (4سف ذٌ ( )

وهذا آؾتدراك ًٞس ذ ُقضٕف : ٕن اًرامي م يتحدث قـ هذه ا٦ًٜٓ٘ ، 
يره هق أن ا٤ًّٗت ٤ُٖيرة ًٚذات وم يتٕرى ع٤ أص٤ره اسـ اًتٚٛس٤ي، وإن ي٤ن وا  

                                                                                                                        

اسـ  قضب٤ً ذ  اشف يثرة اًبت٦ وٓ ٤ُٖيرة ( اًٜج٤ة اًقضقد ُع اًس٥ٚ وًٞس وٓ واطدًا ٤ُٜٝ ُ=   
 . 251  ؾ٤ٜٞ

 .  183  اجب٤ر ا٤ً٘ي قبد أٟر : ذح إصقل اخٛس٦  ( (1
 154  اًرامي –اعحّؾ  ( (2
 57اًرامي   -٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 454 - 453اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((4
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يّ٘د قاىت٤ٝ س٤ًذات ، و٤ً٘قل اع٤ٜؾ٥ طٜٞئذ ) إـاق أن ص٤ٗشف ٤ُٖيرة ذ  
( 1ط٘ٞ٘ت٤ٝ ًٚذات ( و٤ُ قٚٞف أهؾ اًس٦ٜ أن ا٤ًّٗت ٓ هل هق ، وٓ هل هػه . )

اًذات ، وذ ٟٗس اًقى٧ ٓ شٜٗؽ واعٕٜك : أن ا٤ًّٗت ذ ط٘ٞ٘ت٤ٝ ًٞس٧ هل 
 ق٤ٜٝ ، سؾ هل ُام٦ُ خ٤ وش٠ظذ ط٤ٝٛٙ .

 

ذ أصؾ اعس٦ً٠، وًٙـ ذ ـري٦٘  ٓ ختٚػ اسـ اًتٚٛس٤ي ُع اًرامي
اؾتدًٓف : وٞتقىػ ُٕف ذ صاص٦ أوضف ُٕؽض٤ قغ قب٤راشف اعقم٦ ، وسجؾ 

 اقؽاضف وٞا يك :
ىقل اًرامي س٠ن اعخت٤ر هق اًذي يّ٘د إم إج٤د اًٜقٌ اعٕل يِٕر  اأول :

س٠ن اًٜقٌ م٤ يقضد ذ اخ٤رج ، وهذا خ٤ًػ ع٤ هق ُ٘رر ُـ أن اًٜقٌ ٓ يقضد إٓ ذ 
اًذه٤ُ٠ٜ ذ اخ٤رج وا يقضد إٓ جردا ،وإ ا شِخص ظرج قـ يقٟف ٟقق٤ إم 

 ة .إوراد اعٛٞز
ىقل اًرامي وثب٧ أن اه ش٤ٕم ُتّقر ًٚاه٤ٞت . وٞف إـاق  والثاي :

اًتّقر قغ قٚؿ اه ش٤ٕم ، وهذا هػ ُستس٤ٍ  : ٕن ًٗظ ُتّقر يقهؿ آٟب٤ٌ 
صقرة اًٌء ذ اًٜٗس ، وهذا ح٤ل قغ اه ش٤ٕم ، وإؾاء شقى٦ٞٗٞ ٓ جقم إـاق 

 اؾؿ قغ اه ش٤ٕم سا دًٞؾ .
ىقل اًرامي إن شّقر اع٤ه٤ٞت يستٚزم صبقت أط٤ٙم وقدم أط٤ٙم  ثالث :ال

                                                 
 384،  371اًٖزاز  ذ آقت٤٘د  أٟر : آىت٤ّد ( (1
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وشّقر اعٚزوم يستٚزم شّقر اًامم ، وٞٚزم ُـ قٚٛف ستٚؽ اع٤ه٤ٞت قٚٛف  
سٚقام٤ُٝ وآص٤ره٤ . هذا شِبٞف ًٕٚؿ اه ش٤ٕم س٤ًٕٚؿ اح٤دث اًذي حت٤ج إم واؾ٦ٓ 

٤ٕم وِت٤ن سل قٚؿ اه ش٤ٕم ُـ اًدًٞؾ واًرورة وأًٜر وهذا ح٤ل ذ ط٘ف ش
 (1)اً٘ديؿ وإًٚؿ اح٤دث . 

ه٤ٜ يدىؼ اسـ اًتٚٛس٤ي ذ إًب٤رات اعستخد٦ُ ذ احدي٨ قـ ص٤ٗت اًب٤ري 
ؾبح٤ٟف وش٤ٕم ، وهذا ُسٚؽ ُتٛٞز : و٤ًٕب٤رات اعقم٦ شٚزم ص٤طب٤ٝ ُـ اًٚقامم 

 ُس٤ئؾ هذا إًٚؿ . ٤ُ ٓ يّ٘ده أط٤ٟ٤ٞ : ًذا ي٤ن اعتٙٚٛقن ُتحريـ ًٚدى٦ ذ
آؾتدراك قغ اًقضف اًث٤ي واًث٨ً٤ واضح وٚٗظ اًتّقر و٤ُ يتبٕف ُـ 
أط٤ٙم هػ ُستس٤ٍ س٤ًٜسب٦ ًٕٚؿ اه ش٤ٕم ، وًٙـ س٤ًٜسب٦ ًاؾتدراك إول وهق 
اخ٤و س٤ًٗرق سل اًٜقٌ وأوراده ، و٤ًتٗرى٦ ذ ح٤ٝٚ ٤ًٞٔٗ ، إ  اًٜقٌ ًٗظ يك ُٜتزٌ 

، وٚٗظ إٟس٤ن ًٗظ يك ُٜتزٌ ُـ أوراده اعٙقٟل ًف ، واًٗرق سٜٞٝا  (2)ُـ أوراده 
واضح و٤ًٜقٌ وضقده  هٜل ٓ واىٕل سخاف إوراد ، وإًٚؿ يتٕٚؼ س٢ج٤د إوراد 
ٓ اًٜقٌ ، وُـ صؿ اؾتدرك اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ذ هذا اًقضف ، وًٙـ أٓ 

ًف ؟ أرى أٟف جقم  ًؽ وٛـ اعٛٙـ أن  جقم إـاق اًٜقٌ ويراد سف إوراد اعٙق٦ٟ
 يٓٚؼ ًٗظ اإٟس٤ن ويراد سف أوراده ُـ س٤ب إـاق اًٙؾ وإرادة اجزء أو إًٙس .

وُـ إًب٤رات اًتل أـ٧٘ٚ ذ هذا اًب٤ب وم يرش٤ْٝٞ اسـ اًتٚٛس٤ي شٕريػ 
                                                 

 310 - 309اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر:ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 191و٤ًٜقٌ هق : ) اع٘قل قغ يثػيـ ُتٗ٘ل س٤ح٦٘ٞ٘ ذ ضقاب ٤ُ هق ( حرير اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ  (  (2
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 إًٚؿ س٠ٟف اًّاط٦ٞ عٕرو٦ ٤ُ يتجدد .  
ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي : ) وشٕٛٞؿ سْٕٝؿ إًٚؿ سٕٜٛك اًّاط٦ٞ : أي أٟف 

هػ ُرى قٜد اعح٘٘ل:و٢ن  يا ص٤ر إًٞف اًٗخر  ص٤ًح ٕن يٕٚؿ سف ٤ُ يتجدد 
وهذا ي١يد ٤ُ  (1)ا٤ًًّح ٕن يٕٚؿ هػ ُٕٚقم،وٞٚزم آش٤ّف س٤جٝؾ وهق ٟ٘ص( 

م اًٚٗظ يٚزم ص٤طبف أُقرا ىد ٓ ىرره اًب٤ط٨ ؾ٤س٤٘ ُـ أن قدم اًدى٦ ذ اؾتخدا
 يّ٘ده٤ : و٠ظذ اح٦ٓٞ واحذر ذ اؾتخدام إًب٤رات أُر روري .

ويذًؽ يٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًٗخر ذ قدم ش٘ٞٞده وٕؾ اه ش٤ٕم 
ي٠ٟف ي٧ٗٚ ا٤ٟٕٔر إم أن  (2)س٤ٓظت٤ٞر ُـ ظال قب٤رشف ذ اًرد قغ اًٗاؾ٦ٗ . 

س٤عس٦ً٠ اعدروؾ٦ ، وٓ يٕتٜل سٖػه٤ ُـ اعس٤ئؾ ، يا ا٤ًٙش٥ ىد يٕػ اهتاُف 
، قٚؿ اه س٤جزئ٤ٞت ىقخؿ سٜٗل اًٗاؾ٦ٗ ذطدث ُع اًٗخر، و٘د قٛد إم اًرد قغ 

وم يٕتـ س٤ًدى٦ ذ اؾتخدام اًٚٗظ ، وقىع ذ إؿ٦ًٞ٤ٙ خص ُس٦ً٠ أظرى وهل 
س٦ًٕٚ٤ أو  س٤إج٤ب ُس٦ً٠ ظٚؼ ا٤ًٕم هؾ س٤ٓظت٤ٞر يا هق ُذه٥ أهؾ احؼ أو 

يا يرى سٕض اًٗاؾ٦ٗ ، وُـ ه٤ٜ ي٤ن اهتام اسـ اًتٚٛس٤ي سرورة -آًب٦ٕٞ 
اًدى٦ ذ اؾتخدام اًٚٗظ وآست٤ٕد قـ اعقهؿ  ، ُع إًٚؿ س٠ن اًرامي ي٘قل 
س٤ٓظت٤ٞر ي٘قل اًرامي ذ هذا اًٙت٤ب حؾ اًدراؾ٦ : ) ىد صب٧ أن اه ش٤ٕم ١ُصر ذ 

ي١صر وٞف قغ ؾبٞؾ اًّح٦ وهق ا٤ًٗقؾ اعخت٤ر ، أو قغ ؾبٞؾ  وضقد ا٤ًٕم ، و٤ُ٢ أن
                                                 

 321  اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 324 - 321اعّدر أٟر :ٟٗس  (  (2
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 (1)اًقضقب وهق اعقض٥ س٤ًذات ، وٜ٘قل اً٘قل س٤عقض٥ س٤ًذات س٤ـؾ (  
ويذًؽ يٕؽى قغ خ٤ًٗتف ً٘قاقد إؿ٤قرة وُقاو٘تف ًٕٚٛتز٦ً ذ اً٘قل 

 اًذات ، س٠ن اه ق٤م ًذاشف ، وٟٗك ط٦٘ٞ٘ إًٚؿ اًذي هق ص٦ٗ وضقدي٦ مائدة قغ
 (2)وقٚٛف ش٤ٕم ٟس٥ ُتجددة يؾ  ًؽ ىرره ذ ُٕرى رده قغ اًٗاؾ٦ٗ .  

وـري٘تف ذ آؾتدٓل قغ قٛقم قٚٛف ؾبح٤ٟف هػ ُست٦ٛٞ٘ ٕه٤ شدظؾ 
 (3)إًٚؿ اح٤دث و٤ٝٞ . 

ٓ ؿؽ أن اًرامي ظ٤ًػ اعت٘دُل ُـ إؿ٤قرة ذ سٕض اعس٤ئؾ اعت٦ٕ٘ٚ 
ي٧ٟ٤ اؾتدراي٤ت اسـ اًتٚٛس٤ي قٚٞف ذ ُقض٤ٕٝ ، وي٤ن س٦ّٗ إًٚؿ  وُـ ه٤ٜ 

ُذهبف ذ هذا ُؽددا سل اًٗاؾ٦ٗ واعٕتز٦ً ، وا هق ص٤س٧ وُ٘رر قٜد إؿ٤قرة أن 
إٟا  ص٦ٗ إًٚؿ ص٦ٗ وضقدي٦ مائدة قغ اًذات،وٓ يٚحؼ اًتٖػ  ات اه ش٤ٕم

 يٚحؼ اعٕٚق٤ُت.
ش٤ٕم ق٤م سٕٚؿ واطد ى٤ئؿ سذاشف  ي٘قل أُدي :)ُذه٥ أهؾ احؼ أن اًب٤ري

ىديؿ أمز ُتٕٚؼ سجٛٞع اعت٤ٕ٘ٚت ( و ًؽ)ُـ هػ ددد وٓ يثرة ، وإٟا اعتجدد 
هق ٟٗس اعتٕٚؼ واًتٕٚؼ سف و ًؽ م٤ ٓ يقض٥ ددد اعتٕٚؼ سٕد ؾبؼ إًٚؿ سقىققف 

 (4)ذ وى٧ اًقىقٌ( 
                                                 

 121، وأٟر : اعحّؾ  293ٟٗس اعّدر  ( (1
 325أٟر :ٟٗس اعّدر  (  (2
 326أٟر :ٟٗس اعّدر  (  (3
–اًٚٓٞػ ا٤ًِوٕل  قبد حٛقد ح٘ٞؼ :  طسـ ؾٞػ اًديـ أُدي  (  ه٤ي٦ اعرام ذ قٚؿ اًٙام (4

                = 
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واً٘قل س٠ن اه ق٤م سذاشف ، وطدوث اًتٖػ ذ إًٚؿ هذا ٟٗس ٤ُ يردده  
 (1)اعٕتز٦ً ذ هذا اًب٤ب . 

 

 (2)يرى اًٗخر أن اجقام هق اعّحح ًٚٛ٘دوري٦ . 
)ؾ٤ٜٛٚ أن اجقام ُّحح س٤ًٜسب٦ إم  اًتٚٛس٤ي يٕؽى س٘قًف : وًٙـ اسـ

ٓ  ؟ ُّحح س٤ًٜسب٦ إم اه قز وضؾ ًٙـ م ى٧ٚ إٟف ، ُ٘دورا ذ ٟٗسف يقن إًٗؾ
 (3)سد خذا ُـ دًٞؾ( 

واحؼ أن قب٤رة اًرامي م ش١يد هذا اً٘قل اًذي اؾتٜتجف اسـ اًتٚٛس٤ي ، 
و٤عٕٚقم أن اً٘درة شتٕٚؼ س٤ع٤ٜٙٛت يا هق ُ٘رر قٜد أهؾ احؼ .)و٤ً٘درة ص٦ٗ 

( وٓ شتٕٚؼ س٤ًقاض٥ واعستحٞؾ ) ٕه٤ إن 4وإقداُف ()ش١صر ذ إج٤د اعٛٙـ 
ش٧ٕ٘ٚ س٤ًقاض٥ وا يّح أن شٕدُف : ٕٟف ٓ ي٘بؾ إًدم ، وٓ يّح أن شقضده : 

                                                                                                                        

، وأٟر : ًقاُع  82  81،   76سدون ش٤ريخ    ا٤ً٘هرة اإؾا٦ُٞ ًِٚئقن إقغ اعجٚس
/ 2ي   دُِؼ اخ٤و٘ل ١ُؾس٦ -احٜبك اًس٤ٗريٜل ؾ٤م سـ أمد سـ حٛد – إٟقار اًب٦ٞٝ

  146- 145/  1م1982
 و٤ُ سٕده٤  182اجب٤ر  ا٤ً٘ي قبد أٟر : ذح إصقل اخٛس٦  (  (1
 43اًرامي  أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 331اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
  27اًسٜقد  ذح أم اًؼاهل  (  (4
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 (1)ٕٟف يٚزم ُٜف حّٞؾ اح٤صؾ، وإن ش٧ٕ٘ٚ س٤عستحٞؾ وٕغ إًٙس ُـ  ًؽ (  
اع٘تي حّقل شٚؽ ا٤ً٘دري٦ هق  اشف  ) : ويذًؽ اقؽاضف قغ ىقًف

 (2)اعخّقص٦ ( 
إول مٜقٌ  ؟ ُع يقن إًٗؾ ُِتٛا قغ ط٦ٛٙ أو ٤ُ٘ٚٓ : )ى٤ٜٚ : و٤٘ل 

اع٘تي حّقل ا٤ً٘دري٦ اًذات سا ؿؽ اًتل يّدر ق٤ٜٝ مٞع  (3)واًث٤ي ُسٚؿ ( 
ى٤ل اسـ  اع٤ٜٙٛت وقب٤رة اًرامي شٗٞد  ًؽ ، وٓ حتٛؾ ٤ُٜٝ ٟٗل اح٦ٛٙ يا

اًتٚٛس٤ي ، و٤ًٙام قـ اً٘درة ُـ ط٨ٞ اإصب٤ت واًتٕٚؼ ،  وىقل اًرامي هق 
)اع٘تي ٤ً٘ٚدري٦ هق اًذات واعّحح  ٟٗس ٤ُ ي٘رره إؿ٤قرة . ي٘قل اًتٗت٤ماي :

ًٚٛ٘دوري٦ هق اإ٤ُٙن، وٓ م٤يز ىبؾ اًقضقد خّص اًبٕض، وإوم اًتٛسؽ 
 (4)(   284اًب٘رة  "واه قغ يؾ رء ىدير"سٛثؾ: 

  (5)يستبٕد اًرامي اضتاٌ ؿٞئل قغ أصر واطد وطٙؿ س٤ؾتح٤ًتف . 
وًٙـ اسـ اًتٚٛس٤ي ي٘قل : ) ٤ُ اع٤ٟع أن يٙقن وىققف س٠طدم٤ أوم ُع 
صاط٦ٞ وىققف سٙؾ واطد ُٜٝا : ٕن اه ش٤ٕم أراد إي٤٘قف سذًؽ ؟ وإ ا أراد اه 

                                                 
  121اًبٞجقري   -ح٦ٗ اعريد قغ ضقهرة اًتقطٞد (  (1
 43اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (2
 331اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 101/  4اًتٗت٤ماي   -اع٤٘صد ذح  (  (4
 46اًرامي أٟر :٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (5
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إي٤٘قف سٜٗسف وا يٕٗٚف إًبد ، وإ ا أراد وٕؾ إًبد ًف ٓ يٕٗٚف هق،وٓ يٚزم ُٜف  
رورة آقت٤٘د أن اه ظ٤ًؼ ًٕٚبد ووٕٚف ، وهق ُع  (1)وىقٌ أصر سل ١ُصريـ ( 

اع١صر ذ ظروج إًٗؾ  ياهق ُ٘رر قٜد أهؾ اًس٦ٜ ) أو٤ٕل إًب٤د آظت٤ٞري٦ واى٦ٕ 
س٘درة اه ؾبح٤ٟف وش٤ٕم وطده٤ ًٞس ً٘درهؿ ش٠صػ و٤ٝٞ سؾ اه ؾبح٤ٟف أضرى 

 (2)  ق٤دشف س٠ن يقضد ذ إًبد ىدرة واظت٤ٞرا (
ويت٤سع اسـ اًتٚٛس٤ي  ) وهذا يا ٟ٘قل : إن اه ش٤ٕم ى٤در قغ حريؽ اجسؿ  

وشسٜٙٞف ًٙـ ٓ يريد طريتف ُع إرادة ؾٙقٟف ، سؾ إ ا أراد حريٙف ٓ يريد شسٜٙٞف ، 
وهذا ٓ يتؿ ًف : ٕن  ( 3)واً٘درة ص٤ح٦ ًقىقٌ يؾ واطد ُـ إُريـ ًق أراده ( 

أطد إصريـ ُـ ظال أطد اع١صريـ ، وأصؾ اًٙام اعث٤ل اًذي رسف قـ وىقٌ 
قـ وىققف ُـ ظال  اع١صريـ ٤ُٕ، ويام اًرامي ذ هذه اعس٦ً٠ هق ٤ُ قٚٞف أهؾ 
اًس٦ٜ ، وا ي٘ع أصر ُـ ظال ١ُصريـ . ي٘قل ص٤ط٥ اعقاىػ وا٤ًِرح : ) اً٘درة 

ًتٚؽ اً٘درة اًقاطدة ٓ شتٕٚؼ س٤ًْديـ وإٓ ًزم اضتاقٝا ًقضقب ٤ُ٘رٟتٝا 
اعت٦ٕ٘ٚ اا ، سؾ ى٤ًقا : إن اً٘درة اًقاطدة ٓ شتٕٚؼ سٛ٘دوريـ ٤ُ٘ٚٓ ؾقاء ي٤ٟ٤ 
ُت٤ْديـ أو ُتاصٚل أو ختٚٗل ٓ ٤ُٕ ، وٓ قغ ؾبٞؾ اًبدل سؾ اً٘درة اًقاطدة ٓ 

 (4)شتٕٚؼ إٓ سٛ٘دور  واطد  ( 
                                                 

 337اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 223/  4اًتٗت٤ماي   -، وأٟر : ذح اع٤٘صد  163/  8اجرض٤ي  -ذح اعقاىػ ًإجل  (  (2
 337اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 357/  2اًتٗت٤ماي  -، وأٟر : ذح اع٤٘صد  108/  6اجرض٤ي   -ذح اعقاىػ ًإجل  (   (4
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ًرامي ذ ىقًف : ) ى٧ً٤ اح٤ٜس٦ٚ : يام اه ش٤ٕم يستدرك اسـ اًتٚٛس٤ي قغ ا
 (2) وٟٗس اًرأي ي٘قًف اًٜسٗل (1)ًٞس إٓ احروف وإصقات ، وهل ىدي٦ٛ أم٦ًٞ ( 

 (3)واإجل واًتٗت٤ماي . 
، و٢ن قزو هذا اعذه٥ إم  (4)وي٘رر ) ي٤ن إوم أن ي٘قل : ى٧ً٤ احِقي٦ 

 (5)( هذه ٦ً٤ُ٘ ٕمد سـ طٜبؾ وهق ُٜزه قـ  ًؽ هذه ا٤ًٓئ٦ٗ س٧ٕٜ اح٤ٜس٦ٚ يقهؿ أن 
ٓ خٗك أن اؾتدراك اسـ اًتٚٛس٤ي ئٝر ُدى دى٦ اًرضؾ ذ اؾتخدام 

                                                 
 50اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 ه ( : ق٤م 508احٜٗل ) ت  اًٜسٗل اعٕل أسق ، ُٙحقل سـ ُٕبد سـ حٛد سـ حٛد سـ ُٞٛقن ((2

 إد٦ً ، اًتٛٝٞد شبٍة ، اًٙام سحر . ًف : سخ٤رى وؾٙـ سسٛرىٜد واًٙام. ي٤ن س٤ٕصقل
 إئ٦ٛ . أٟر : إقام  ، ٤ُٜه٩ واعتٕٚؿ ، ا٤ًٕم اًديـ أصقل ذ ، إًٛدة اًتقطٞد ً٘قاقد
 341/  7اًزريك 

 ح٘ٞؼ د. حٛد إٟقر ط٤ُد قٞسك  -أسق اعٕل اًٜسٗل أٟر : شبٍة إد٦ً ذ أصقل اًديـ  ( (3
/  8اجرض٤ي  -، ذح اعقاىػ ًإجل  467م و   2011/  1اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث ي 

 144/  4اًتٗت٤ماي  -، ذح اع٤٘صد  104
ورى٦ ٦ُٜٕٞ ، وإٟا هؿ وئ٤ت خت٦ٗٚ ، وهؿ اًذيـ يتٛسٙقن ذ أصقل ا٤ًٕ٘ئد  احِقي٦ ًٞس٧ ((4

و٤ً٘قا س٤ًتِبٞف واًتجسٞؿ . أٟر : ذح  سٛجرد فقاهر اًٙت٤ب واًس٦ٜ ُـ هػ سّػة ذ إً٘ؾ ،
إدارة اً٘رآن  د . طسـ ا٤ًِوٕل  ، اعدظؾ إم دراؾ٦ قٚؿ اًٙام  82اًسٜقد  أم اًؼاهل 

 79 - 75م   2001/  2ي  وإًٚقم اإؾا٦ُٞ س٤يست٤ن 
 400اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((5

١٣٣٢



   
 55 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

ا٤ًًٕٗ ، وقدم اًتٕٛٞؿ ذ إـاق إط٤ٙم ، وهذه ٟٔرة ص٤ئب٦ سا ؿؽ ، وا هق  
 ذ هذه اعس٦ً٠ ؟ -رمف اه   -أمد رأي اإ٤ُم 

إم أن اً٘رآن يام اه ش٤ٕم هػ خٚقق  -رمف اه ش٤ٕم  -يذه٥ اإ٤ُم أمد 
اه سـ اإ٤ُم أمد ؾ٧ٕٛ أي ي٘قل : ) ُـ  ، وُـ ى٤ل سخٚ٘ف وٝق ي٤ور . ي٘قل قبد

ووٞف أؾاء اه ى٤ل اً٘رآن خٚقق وٝق قٜد٤ٟ ي٤ور : ٕن اً٘رآن ُـ قٚؿ اه قز وضؾ  
وىد روي قـ هػ واطد مـ ٣ُ ُـ ؾ٤ٜٗٚ وي٘قل رمف اه ش٤ٕم : ) (1)قز وضؾ ( 

رمٝؿ اه  أهؿ ي٤ٟقا ي٘قًقن : اً٘رآن يام اهَ قز وضؾ و ًٞس سٛخٚقق ، وهق 
وًس٧ س٤ّط٥ يام وٓ أري اًٙام ذ رء ُـ هذا ، إٓ ٤ُ اًذي أ ه٥ إًٞف
قز وضؾ، أو ذ طدي٨ قـ اًٜبل صغ اهَ قٚٞف وؾٚؿ ، أو قـ  ي٤ن ذ يت٤ب اهَ

 (2)( أصح٤سف ، أو  اًت٤سٕل  ، و٤ُ٠ هػ  ًؽ و٢ن اًٙام وٞف هػ حٛقد
أن ا٤ً٘ئٚل س٠ن احروف وإصقات ىدي٦ٛ هؿ  -رمف اه  -وي٘رر اسـ ش٦ٞٛٞ 

٤ًٝ٘ٗء ُـ ـ٤ئ٦ٗ ُـ أهؾ اًٙام واحدي٨ واًٗ٘ف ، وىد واو٘ٝؿ قٚٞف سٕض ا
 ًؽ عخ٤ًٗتف سيح وا٤ًِوٕل وهػهؿ  ، واجٛٝقر يٜٙرون أصح٤ب ٤ًُؽ وأمد 

وي١يد هذا اعٕٜك س٘قًف : ) ُـ فـ أن اعسٛقٌ ُـ اً٘راء هق  (3)اعٕ٘قل واعٜ٘قل .
                                                 

دار اسـ اً٘ٞؿ  اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ  -ٞؼ / حٛد سـ ؾٕٞد اً٘ح٤ٓي  ح٘ ًٕبد اه سـ أمد  اًس٦ٜ ((1
 102/  1  -م   1986/  1ي  اًسٕقدي٦ 

 140 - 139/ 1ٟٗس اعّدر  (  (2
/  2ي  اسـ ش٦ٞٛٞ، ٍُ  ُٙتب٦  -ح٘ٞؼ  : حٛد رؿ٤د ؾ٤م  اسـ ش٦ٞٛٞ  أٟر  : اًّٗدي٦  (  (3

 قبد اه طسل سـ ق٤ٙؿ٦  ح٘ٞؼ : أسق ، وأٟر ًف أي٤ْ : اعس٤ئؾ وإضقس٦  58/  2ه  1406
 102م   2004/  1ي  ا٤ًٗروق احديث٦  ا٤ً٘هرة 
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صقت اًرب ، وٝق إم ش٠دي٥ اعج٤ٟل أىرب ُٜف إم ظ٤ٓب إً٘اء ، ويذًؽ ُـ  
ويبل  (1)عراد ىديؿ ، وٝذا ٓ ي٘قًف  و طس ؾٚٞؿ (  شقهؿ أن اًّقت ىديؿ ، وأن ا

ا٤ًٗرق سل إؿٕري واحِقي٦ ذ هذه اعس٦ً٠  رمف اه ش٤ٕم  اًِٝرؾت٤ي 
. وهذه  ، ووقٞد ، ووقد ، واؾتخب٤ر وظؼ : أُر وهل ياُف واطد هق س٘قًف: )

، وإًب٤رات، ٓ إم قدد ذ ٟٗس اًٙاماًقضقه شرضع إم اقتب٤رات ذ ياُف، 
وا٤ًًٕٗ اعٜز٦ً قغ ًس٤ن اعائ٦ٙ إم إٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًسام دٓٓت قغ اًٙام 
إمز، واًد٦ًٓ خٚقى٦ حدص٦، واعدًقل ىديؿ أمز. واًٗرق سل اً٘راءة واع٘روء، 

 ، ي٤ًٗرق سل اًذير واعذيقر، و٤ًذير حدث، واعذيقر ىديؿ. واًتاوة واعتٚق
ٕري اذا اًتدىٞؼ م٤ق٦ ُـ احِقي٦: إ  إهؿ ىْقا سٙقن وظ٤ًػ إؿ

 (2)احروف واًٙٚات ىدي٦ٛ ( 
وىد ي٤ن اًبٞجقري دى٤٘ٞ ذ ًٗٔف طٜٞا ورق سل  سٕض اعٜتسبل إم اح٤ٜس٦ٚ ، 

رمف اه ش٤ٕم . ي٘قل اًبٞجقري : ) وى٧ً٤ احِقي٦ وـ٤ئ٦ٗ  و٤ُ قٚٞف اإ٤ُم أمد 
ؾٛقا أٟٗسٝؿ س٤ح٤ٜس٦ٚ : ياُف ش٤ٕم هق احروف وإصقات اعتقا٦ًٞ اعؽشب٦ 

 (3)ويزقٛقن أه٤ ىدي٦ٛ ( 
ٟخٚص إم أن اً٘قل س٘دم احروف وإصقات ًٞس ىقٓ جٛٝقر اح٤ٜس٦ٚ ، 

قغ اظتاف ُذاهبٝؿ ؾاهؿ اًبٕض س٤حِقي٦ ، سؾ ٤ًٓئ٦ٗ ُـ اعحدصل وا٤ًٝ٘ٗء 
                                                 

 15/  5م  1987/  1دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ ي  اسـ ش٦ٞٛٞ  اًٗت٤وى اًٙؼى  (  (1
 96اًِٝرؾت٤ي   اعٚؾ واًٜحؾ  (  (2
 130ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ ضقهرة اًتقطٞد   (  (3
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وقغ هذا شٙقن قب٤رة اسـ اًتٚٛس٤ي هل اع٘بق٦ً عج٤ٟبت٤ٝ اًتٕٛٞؿ سخاف قب٤رة  
 اًرامي وهػه اًتل شٕٛؿ ذ احٙؿ سا دًٞؾ .

يذه٥ اًرامي إم أن يٗر احِقي٦ أهٚظ ُـ يٗر ا٤ًّٜرى ، وٞ٘قل : ) صؿ إن 
ا٤ًّٜرى ع٤ أصبتقا طٚقل ي٦ٛٚ اه ش٤ٕم ذ قٞسك قٚٞف اًسام وطده يٗرهؿ مٝقر 
اعسٚٛل ، و٤ًذي يثب٧ هذا احٚقل ذ طؼ يؾ أطد ُـ ا٤ًٜن يٙقن يٗره أهٚظ ُـ 

 (1)يٗر ا٤ًّٜرى سٙثػ ( 
ًف : ) ٤ً٘ئؾ أن ي٘قل : ٓ ٟسٚؿ أن يٗرهؿ أهٚظ ُـ يٗر ويرد قٚٞف س٘ق

ا٤ًّٜرى ، و٢ن ا٤ًّٜرى ط٨ٞ ى٤ًقا : سحٚقل ا٦ًٛٚٙ س٤ٜؾقت اعسٞح ى٤ًقا : 
احدت سف وى٤ًقا : إن اعسٞح هق اه ش٤ٕم ، وى٤ًقا : إن اه ص٨ً٤ صاص٦ ، وىد رش٥ 

ザ ﾋ ﾊ ﾉ ﾈ ﾇ  ﾍ ﾌ :  ٤م اًتٙٗػ خؿ قغ  ًؽ ط٨ٞ ى٤لاه شٕ

ﾐ ﾏ ﾎﾑ ゴ   وى٤ل 72اع٤ئدة ،  : ザ ヂ ダ ゾ ゼ ズ ジ ザ

ヅデ ゴ  "  واحِقي٦ م ش٘ؾ  73اع٤ئدة  "ً٘د يٗر اًذيـ ى٤ًقا إن اه ص٨ً٤ صاص٦ ،
 ًؽ ، ويٗر ا٤ًّٜرى جٛع قٚٞف ، ويٗر احِقي٦ ختٚػ وٞف سل إًٚاء ، وٙٞػ 
يٙقن يٗرهؿ أهٚظ سٙثػ ؟ وإٟا يٙٗرهؿ ُـ ي٘قل س٤ًتٙٗػ س٤عآل يٕٜل : إهؿ ى٤ًقا 
: إن اه ش٤ٕم ذ ض٦ٝ ، وى٤م اًدًٞؾ قغ أن يؾ ُـ ي٤ن ذ ض٦ٝ وٝق ط٤دث ، وٝؿ 

ا ىديا ، وُـ قبد إخ٤ ط٤دص٤ ي٤ن ي٤ورا ، وٝذا ُٕٜك إٟا قبدوا ط٤دص٤ ، وم يٕبدو
                                                 

 50اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
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اًتٙٗػ سا ي١ول إًٞف اً٘قل ُـ اًٗس٤د ، وهؿ ٓ يٍطقن سذًؽ ، سؾ ي٘قًقن : إٟف  
ذ ض٦ٝ وإٟف ىديؿ ، وي٘رون ه ش٤ٕم س٤ًقطدا٦ٟٞ وًرؾقًف س٤ًٜبقة ، ويّٚقن إم 

شٕٔٞا وٖٚٓقا وٛـ ٟٔر إم هذا ىبٚت٤ٜ : ًٜٙٝؿ اقت٘دوا ٤ُ  هبقا إًٞف ُـ إصب٤ت اج٦ٝ 
 (1)اًقضف ى٤ل: هؿ ُسٚٛقن ُبتدق٦ وأُرهؿ إم اه ش٤ٕم ( 

ه٤ٜ ٟجد اسـ اًتٚٛس٤ي ٓ يترٌ ذ إـاق اًتٙٗػ قغ اعخ٤ًػ سؾ يٚتٛس 
ًف إًذر ظ٤ص٦ قٜد قدم شٍحف سا يٚزم ُـ ىقًف ، وٞب٘ك أًـ س٠ن ياُف يدل قغ 

يٍح سف ، سؾ يٕت٘د سخاوف ، يذًؽ يؼم أوضف اعخ٦ًٗ٤ اً٘قل ا٤ًٗؾد ، وًٜٙف ٓ 
 سٜٞف وسل أهؾ اًٙٗر اًٍيح ، وهذا ٩ُٜٝ ؾديد ُٜف رمف اه .

وقدم اًترٌ ذ احٙؿ س٤ًتٙٗػ  هق ٩ُٜٝ أهؾ اًس٦ٜ واجاق٦ يتٛٞزون سف 
 .قـ أصح٤ب اًبدٌ وإهقاء ، اًذيـ يٙٗرون خ٤ًٗٝؿ عجرد اعخ٦ًٗ٤ خؿ ذ اًرأي 

: )اًتٙٗػ طٙؿ ذقل يرضع إم إس٤ط٦  -رمف اه ش٤ٕم   (2) ي٘قل اًٖزاز
اع٤ل وؾٗؽ اًد٤ُء واحٙؿ س٤خٚقد ذ ا٤ًٜر، و٠ٛظذه ي٠ٛظذ ؾ٤ئر إط٤ٙم 

                                                 
 403 - 402اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 ميـ اإؾام طج٦ اع٥٘ٚ ( ، اه 505اًٖزاز ) ت  أمد سـ حٛد سـ حٛد سـ حٛد ط٤ُد أسق ((2

. ًف : اًقؾٞط،  ُثٚف قٍه آظر ذ ا٤ًِو٦ٕٞ ٤ًٓٚئ٦ٗ يٙـ م ، ا٤ًِوٕل اًٗ٘ٞف آًقد اًديـ
 قٚؿ ذ واعٜتحؾ ، اعٜحقلك اعستّٗ ، اًديـ قٚقم إط٤ٞء ، اًٗ٘ف ذ اًبسٞط، اًقضٞز، اخاص٦

،  أهٚف هػ قغ سف ، اعْٜقن ، اع٤٘صد إًٚؿ ، ٤ُٕٞر أًٜر اًٗاؾ٦ٗ ، حؽ ه٤و٧ ، اجدل
 اًْال . أٟر : وو٤ٞت ُـ ، اعٜ٘ذ إٟقار ، ٤ُِٙة احسٜك اه أؾاء ذح إؾٜك ذ اعّ٘د
 218 - 217/  4 ظ٤ٙٚن اسـ –اًز٤ُن  أس٤ٜء وأٟب٤ء إق٤ٞن
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، وش٤رة يؽدد وٞف، وُٝا طّؾ  وش٤رة يدرك سٔـ ه٥ً٤ اًنق٦ٞ، وت٤رة يدرك سٞ٘ل 
م اًتٙٗػ إٟا ش٥ٖٚ قغ ـب٤ٌ ُـ ي٥ٖٚ شردد و٤ًتقىػ قـ اًتٙٗػأوًٞقاعب٤درة إ

 (1)قٚٞٝؿ اجٝؾ ( 
وي٘قل أي٤ْ : )واًذي يٜبٖل أن يٛٞؾ اعحّؾ إًٞف آطؽام ُـ اًتٙٗػ ٤ُ 
وضد إًٞف ؾبًٞا. و٢ن اؾتب٤ط٦ اًد٤ُء وإُقال ُـ اعّٚل إم اً٘ب٦ٚ اعٍطل 

أًػ ي٤ور ذ اح٤ٞة أهقن س٘قل ٓ إًف إٓ اه حٛد رؾقل اه ظ٠ٓ، واخ٠ٓ ذ شرك 
 (2)ُـ اخ٠ٓ ذ ؾٗؽ حج٦ٛ ُـ دم ُسٚؿ ( 

سٕد ٟ٘ؾ أىقال قـ قدم اًترٌ ذ  رمف اه ش٤ٕم   (3) ويٜتٝل اسـ ٟجٞؿ
اًتٙٗػ إم اً٘قل :)واًذي حرر أٟف ٓ يٗتك ستٙٗػ ُسٚؿ أُٙـ مؾ ياُف قغ 

 (4)حٛؾ طسـ أو ي٤ن ذ يٗره اظتاف، وًق رواي٦ ض٦ٕٗٞ ( 
ويام احِقي٦ ذ هذه ا٦ًْٞ٘ ٓ يٛٙـ سح٤ل ُس٤واشف سٙام ا٤ًّٜرى : 

رى ي٘قًقن س٤ًتث٨ٞٚ واحٚقل وآح٤د ، سخاف ٓظتاف اعٕت٘د قٜد يؾ ، و٤ًّٜ٤
                                                 

  66م 1993/ 1ي  شٕٚٞؼ : حٛقد سٞجق  وّٞؾ اًتٗرى٦ سل اإؾام واًزٟدى٦  (  (1
 -ا٤ً٘ي ق٤ٞى   ، وأٟر : ا٤ًِٗ ستٕريػ ط٘قق اعّٓٗك   517/  2آىت٤ّد ذ آقت٤٘د  (  (2

 596/  2ه   1407/  2قان ي  -دار اًٗٞح٤ء 
ًف :  . ٍُي ، طٜٗل ( : و٘ٞف اه 970ٟجٞؿ ) ت  س٤سـ اًِٝػ ، حٛد سـ إسراهٞؿ سـ اًديـ ميـ ((3

 ، اًٗت٤وى اًزي٦ٜٞ ، اًرؾ٤ئؾ اًدى٤ئؼ يٜز ذح ذ اًرائؼ اًبحر ، اًٗ٘ف أصقل ذ وا٤ًٜٔئر إؿب٤ه
 64/  3اًزريك  اًزي٦ٜٞ  . أٟر : إقام 

سدون  - 2ي  -دار اًٙت٤ب اإؾاُل  اسـ ٟجٞؿ اعٍي -اًبحر اًرائؼ ذح يٜز اًدى٤ئؼ  ((4
 135/ 5ش٤ريخ 
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احِقي٦ اًذيـ ي٘قًقن س٢ًف واطد واً٘قل س٤ج٦ٝ وإن ًزم ُٜف احدوث إٓ إهؿ  
 ي٘قًقن س٘دم اه ش٤ٕم و٤ًٗ٤رق ُـ صؿ سٜٞٝا يبػ .

ي٘قل قٜٝؿ اًٖزاز : )أ٤ُ احِقي٦ و٢هؿ م يتٜٛٙقا ُـ وٝؿ ُقضقد ٓ ذ 
ض٦ٝ، و٠صبتقا اج٦ٝ طتك أًزُتٝؿ س٤ًرورة اجس٦ٞٛ واًت٘دير وآظت٤ّو 

اًٙام قـ  رمف اه  ويا ٟٚحظ ُـ قب٤رة اًٖزاز  (1)س٤ّٗت احدوث ( 
ح٤ خؿ ، وُـ صؿ ي٤ن اجس٦ٞٛ وؾ٤ئر ص٤ٗت احدوث ُـ ًقامم ىقخؿ ، وًٞس شٍ

يٍطقن سخاف س٤خ٠ٓ أوم ُـ احٙؿ قٚٞٝؿ س٤ًتٙٗػ ، ظ٤ص٦ اهؿ احٙؿ قٚٞٝؿ 
ٓمم ىقخؿ ، وُـ اع٘رر قٜد يثػ  ُـ إًٚاء ، أن ٓمم اعذه٥ ًٞس سٛذه٥ . 

: ) وٓمم اعذه٥ هؾ هق ُذه٥ أم ٓ ؟ هل  -رمف اه ش٤ٕم   (2)ي٘قل ا٤ًِـبل
و٤ٝٞ سل أهؾ إصقل ، واًذي ي٤ن ي٘قل سف ؿٞقظ٤ٜ اًبج٤ئٞقن ُس٦ً٠ ختٚػ 

 (3) واعٖرسٞقن ويرون أٟف رأي اعح٘٘ل أي٤ْ أن ٓمم اعذه٥ ًٞس سٛذه٥ (

                                                 

 180أُدي ، وأٟر : ه٤ي٦ اعرام ذ قٚؿ اًٙام 291/ 1اًٖزاز    آىت٤ّد ذ آقت٤٘د ((1
ح٤وظ.  ( : أصقل اه 790س٤ًِ٤ـبل ) ت  اًِٝػ اًٖر٤ٟـل اًٚخٛل حٛد سـ ُقؾك سـ إسراهٞؿ ((2

 آش٤ٗق ذ اعج٤ًس ، ، اًٗ٘ف أصقل ذ : اعقاو٤٘ت . ًف اع٦ًٞٙ٤ أئ٦ٛ ُـ هر٤ٟـ٦. ي٤ن أهؾ ُـ
 . 75/  1اًزريك   ، آقت٤ّم. أٟر : إقام  اًٜحق ، أصقل آؿت٤٘ق قٚؿ

/  1ي  دار اسـ ق٤ٗن اًسٕقدي٦  ح٘ٞؼ / ؾٚٞؿ سـ قٞد اخاز  -ا٤ًِـبل  آقت٤ّم   ( (3
 ، واًٗروق  198/  1اًس٤ٗريٜل  ، وأٟر : ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ  549/  2 -م  1992
 227/ 4  -سدون س٤ٟ٤ٞت  ق٤م اًٙت٥  اً٘راذ 
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اظتاف إًٚاء ذ احٙؿ قٚٞٝؿ ، سؾ  رمف اه ش٤ٕم    (1)  ويٜ٘ؾ اً٘راذ 
ويذير ا٤ًٗرق سٜٞٝؿ وسل أهؾ اًٙٗر اًٍيح ا٤ً٘ئٚل س٤ًبٜقة ، وهذا ٤ُ أيده اسـ 

 اًتٚٛس٤ي ذ اؾتدرايف قغ اًرامي .
ي٘قل اً٘راذ قٜد طديثف قـ أىس٤م اجٝؾ س٤ه ش٤ٕم، ُٜف : )ضٝؾ يتٕٚؼ 

قده٤ ي٤جٝؾ سس٥ٚ اجس٦ٞٛ س٤ًذات ٓ س٦ّٗ ُـ ا٤ًّٗت ُع آقؽاف سقض
، وُذه٥ أهؾ احؼ اؾتح٦ً٤ مٞع  ًؽ قغ احِقي٦وهق ُذه٥واج٦ٝ واع٤ٙن

وأ٤ُ ؾ٥ٚ ،سذًؽ ىقٓن واًّحٞح قدم اًتٙٗػاحِقي٦اه ش٤ٕم وذ شٙٗػ
إسقة واًبٜقة واحٚقل وآح٤د وٟحق  ًؽ م٤ هق ُستحٞؾ قغ اه ش٤ٕم ُـ هذا 

اعسٚٛقن قغ شٙٗػ ُـ جقم  ًؽ قغ اه ش٤ٕم سخاف دقيز هػه اً٘بٞؾ و٠مع 
واًٗرق سل اً٘سٛل : أن اً٘سؿ ُـ اعستحٞات ي٤ج٦ٝ وٟحقه٤ م٤ ش٘دم  يره ،

إول اًذي هق اجس٦ٞٛ وٟحقه٤ وٞف قذر ق٤دي ، و٢ن اإٟس٤ن ي٠ِٜ قٛره يٚف وهق 
ؿ ، و٤ٙن هذا قذرا قٜد سٕض ٓ يدرك ُقضقدا إٓ ذ ض٦ٝ وهق ضسؿ أو ى٤ئؿ سجس

إًٚاء ، وم يْٓر اإٟس٤ن ذ ج٤ري ا٤ًٕدات إم اًبٜقة وإسقة واحٚقل وآح٤د 
وإرى ،وٟحقه٤ وٙؿ ُـ ُقضقد ذ ا٤ًٕم م يٚد ، وم يقًد ي٤ُٕاك وإواك

٤ٌ واجب٤ل واًبح٤ر، وٚا اٟت٧ٗ اًِب٦ٝ اعقضب٦ ًْٚال اٟتٗك إًذر، و٤ٟٕ٘د اإم
                                                 

 ؿ٤ٝب إصقز ا٤ًٕم اًٗ٘ٞف ( اًِٞخ اإ٤ُم اه 682س٤ً٘راذ ) ت  اعِٝقر سـ إدريس أمد ((1
ٍُ . ًف : اًتٜ٘ٞح وذطف ، صٕٞد  ُـ سقه يقرة ُـ ُـ ىري٦ أصٚف إَصؾ ا٤ًّٜٝضل اًديـ

ح٘ٞؼ  اًّٗدي  أٟقار اًؼوق وأٟقاء اًٗروق، اًذظػة ، آؾتب٤ّر. أٟر : اًقاذ س٤ًقو٤ٞت 
 147 - 146/  6م 2000 -سػوت -اًؽاث  إط٤ٞء دار –ُّٓٗك  إر٤ٟؤوي ، وشريل أمد
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قغ اًتٙٗػ وٝذا هق اًٗرق ، وقٚٞف شدور اًٗت٤وى وٛـ ضقم قغ اه ش٤ٕم ٤ُ هق  
 . (1)) ُستحٞؾ قٚٞف يتخرج قغ هذيـ اً٘سٛل

: ) و٢ن ىٞؾ : يٚزم ُـ آظتاف ذ يقٟف  (2) اًسام وي٘قل إًز سـ قبد
ؾبح٤ٟف ذ ض٦ٝ أن يٙقن ط٤دص٤ ؟ ى٤ٜٚ : ٓمم اعذه٥ ًٞس سٛذه٥ : ٕن اعجس٦ٛ 
ض٤مُقن س٠ٟف ذ ض٦ٝ وض٤مُقن س٠ٟف ىديؿ أمز ًٞس سٛحدث ، وا جقم أن يٜس٥ 

 . (3)إم ُذه٥ ُـ يٍح سخاوف ، وإن ي٤م ٓم٤ُ ُـ ىقًف ( 

ي٘قل اًرامي : ) واقٚؿ أن قٜد٤ٟ إُر قب٤رة قـ : اإقام سحٚقل ا٤ًٕ٘ب ، 
ويذًؽ اًٜٝل وأ٤ُ آؾت٤ٝٗم و٢ٟف أي٤ْ: إقام خّقو ، وػضع ط٤صؾ إىس٤م 
إم اإظب٤ر ، ويا ٓ يٛتٜع أن يٙقن إًٚؿ اًقاطد قٚا س٤ٕؿ٤ٞء اًٙثػة ، وٙذًؽ 

 . (4)قـ إؿ٤ٞء اًٙثػة ( ٓ يٛتٜع أن يٙقن اخؼ اًقاطد ظؼا 
                                                 

 273/  4، وأٟر :  130  128/   4  اً٘راذ  اًٗروق  (  (1
ه ( 660اًسام سـ أي ا٤ً٘ؾؿ سـ طسـ سـ حٛد سـ ُٝذب اًسٚٛل ) ت   قبد إًزيز سـ قبد ((2

 ٟٗسف وٓ ُثؾ ير ؿٞخ اإؾام واعسٚٛل ، وأطد إئ٦ٛ إقام ؾ٤ٓٚن إًٚاء إ٤ُم قٍه. م
/  8اًسبٙل  ذ احؼ . أٟر : ـب٤٘ت ا٤ًِو٦ٕٞ اًٙؼى  وى٤ُ٤ٞ وورق٤ قٚا ُثٚف ُـ رآه رأى
 و٤ُ سٕده٤   209

اًرؤف  راضٕف وقٚؼ قٚٞف / ـف قبد اًسام  إًز سـ قبد ىقاقد إط٤ٙم ذ ٤ًُّح ا٤ٟٕم  (  (3
 203/  1م   1991ُٙتب٦ ا٤ًٞٚٙت إمهري٦    ؾٕد 

 51 - 50اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ ( (4
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ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي س٘قًف : ) أن يرد أىس٤م اًٙام ي٤ٝٚ إم ىسؿ واطد ، وهق  
اخؼ ، وهذا سٕٞد ، و٢ن اخؼ ي٘بؾ اًتّديؼ واًتٙذي٥ ، وا٥ًٚٓ اًذي ُٜف إُر 
واًٜٝل وآؾت٤ٝٗم ٓ ي٘بؾ  ًؽ .وىقًف : إن إُر قب٤رة قـ اإقام سحٚقل 

يّح ، و٢ن إًٗق ُـ اه ش٤ٕم ٠ُُقل ذ طؼ هػ ا٤ًٙور ُع ح٘ؼ إُر ،  ا٤ًٕ٘ب ٓ
 . (1)وىد أسٓؾ قغ اعٕتز٦ً طد اًقاض٥ سذًؽ ( 

٤ُ اظت٤ره اًٗخر ، وى٤ل : ٓ ُٕٜك ًأُر إٓ  (2) وي٘قل : ) واظت٤ر اإؾٗرايٜٞل
وأورد قٚٞف : أن  (3)اإظب٤ر قـ حتؿ إًٗؾ ، وٓ اًٜٝل إٓ اإظب٤ر قـ حتؿ اًؽك . 

ظؼ اه ش٤ٕم صدق ، واخؼ اًّدق يتبع اعخؼ قغ ٤ُ هق سف ، و٢ ا أظؼ اه ش٤ٕم 
قـ حتؿ رء وا سد وأن يٙقن ص٦ٗ اعتحتؿ ص٤ست٦ ًف ىبؾ اإظب٤ر ، وتحتٛف إن ي٤ن 
سٜٗس هذا اخؼ دار ، وإن ي٤ن سٖػه شسٚسؾ . ويٛٙـ أن ي٤٘ل : سٕض إظب٤ر يراد 

اإ٤ِٟء ، وا يِؽي يقه٤ ستٚؽ ا٦ًّٗ ىبؾ شٕٚ٘ف ا٤ ي٘قًؽ : ـ٧٘ٚ وأقت٧٘ ا٤ 
 .  (4)ووي٧ٚ و٤ُ أؿبف  ًؽ ( 

                                                 
 405اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ   ((1
ه ( ُـ يب٤ر  471ؿ٤وٝقر سـ ـ٤هر سـ حٛد اإؾٗرايٜٞل ا٤ًِوٕل أسق اعٔٗر اإؾٗرايٜٞل  ) ت  ((2

أئ٦ٛ أصقل اًديـ ُـ رض٤ل آًب٦٘ اًراس٦ٕ ُـ إؿ٤قرة  ، و٘ٞف ، أصقز ، ُٗر . ًف : شٗسػ 
 ء اًٙت٤ب اًٙريؿ ، إوؾط ذ اعٚؾ واًٜحؾ ، اًتبّػ ذ اًديـ . أٟر : ؾػ أقام اًٜبا

  223/  3اًزريك   ، إقام  487/  13اًذهبل 
 258،  252/  1اًرامي  -أٟر : إرسٕل (  (3
 406 - 405اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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رد أىس٤م اًٙام ي٤ٝٚ إم ىسؿ واطد هػ ُ٘بقل : ًروع آظتاف اح٘ٞ٘ل  
وٞا س٤ٜٝٞ و٤ًٗ٤رق سل اخؼ واإ٤ِٟء ف٤هر ٓ ظ٤ٗء وٞف ، و٤ًٚٗظ ) إن اطتٛؾ 

وٝق ظؼ :يزيد ى٤ئؿ ،وإن وضد ٤ُٜٕه سف وٝق ـ٥ٚ أي: إ٤ِٟء : اًّدق واًٙذب  
واً٘قل س٠ن يام اه ش٤ٕم ُٜف اخؼ واإ٤ِٟء هق ٤ُ  (1)ي٘قًؽ : اقٚؿ ي٤ ميد  (  

 اؾت٘ر قٚٞف مٝقر إؿ٤قرة ، وم خ٤ًػ ذ هذا إصؾ إٓ اًبٕض .
واطدة ظاو٤ ي٘قل اًرامي : ) هذه ا٦ًّٗ اً٘دي٦ٛ اعساة س٤ًٙام قٜد٤ٟ 

ًبٕض أصح٤س٤ٜ ، و٢هؿ أصبتقا مس يٚات إُر واًٜٝل واخؼ وآؾتخب٤ر واًٜداء 
. ٤ًٜ ط٦٘ٞ٘ اًٙام هل اخؼ وإُر واًٜٝل أي٤ْ ظؼ : ٕٟف إظب٤ر قـ شرش٥ 

 . (2)اًثقاب وا٤ًٕ٘ب قغ إًٗؾ واًؽك ( 
وسٜٗس رأيف ي٘قل اًِٝرؾت٤ي : سؾ أـ٤ل ذ اًرد قغ اإًزا٤ُت اعتٕددة قغ 

ا عس٦ً٠ اًٗرق٦ٞ ،  واظتاف اًٗري٘ل  ُـ إؿ٤قرة ي٤ن  ذ هذه (3)هذه اعس٦ً٠ . 
وًٜٙٝا يت٤٘ٗن قغ أن ه ش٤ٕم ص٦ٗ شسٛك س٤ًٙام وهل ص٦ٗ ىدي٦ٛ هػ خٚقى٦ 

س٤ًٙام ه٤ٜ اًٙام اًٜٗز وهق واطد ، واظتٚٗقا ذ يب٤ىل ا٤ًّٗت اإخ٦ٞ ، واعراد 
شٕدد اًقضقه ُـ قدُف ، وهذا راضع إم اًتّٗٞؾ ذ اًرد قغ اخّقم اًذي أج٠ 

                                                 
 53سدون ش٤ريخ   -دار اًب٤ّئر  أمد اًدُٜٝقري  إي٤ْح اعبٝؿ ع٤ٕي اًسٚؿ  ( (1
 185اًرامي  -اعحّؾ  (  (2
و٤ُ سٕده٤ ، وىد رأي٤ٜ ذ ٟص ؾ٤سؼ ش٘ريره ًرأي أي  276ًِٚٝرؾت٤ي  أٟر : ه٤ي٦ اإىدام  (  (3

احسـ ذ اعس٦ً٠ س٠ٟف واطد ُٜف : إُر واًٜٝل واخؼ وآؾتخب٤ر واًٜداء . أٟر : اعٚؾ واًٜحؾ 
 . 96  اًِٝرؾت٤ي –
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اًبٕض إم اً٘قل سقضف واطد هق إُر أو اخؼ، ويب٘ك اش٤ٗىٝؿ ذ أصؾ اعس٦ً٠ ،  
قري  ش٘ري٥ اعس٦ً٠ واًبٞج (1) وقغ ق٤دة اًناح اعت٠ظريـ ح٤ول اإ٤ُم اًدؾقىل
أن اًٙام يتٜقٌ  رمٝا اه  -ظال طديثٝا قـ ش٤ٕ٘ٚت ص٦ٗ اًٙام ، وٞ٘رران 

س٤قتب٤ر دًٓتف إم ؾت٦ أٟقاٌ اقتب٤ري٦ : إُر واًٜٝل واًققد واًققٞد واخؼ 
وآؾتخب٤ر ، وخذه ا٦ًّٗ ش٤ٕ٘ٚت ، و٤ٜٝك اًتٜجٞزي اً٘ديؿ ، واًّٚقطل اً٘ديؿ 

٤دث ، و٢ ا ي٤ن اًٙام ظؼا أو اؾتخب٤را أو وقدا أو وقٞدا و٤ًتٕٚؼ واًتٜجٞزي اح
شٜجٞزي ىديؿ ،وهق دًٓتف إم٦ًٞ قغ هذه إٟقاٌ ، وإ ا ي٤ن أُرا أو ه٤ٞ ، و٤ًتٕٚؼ 
صٚقطل ىديؿ وشٜجٞزي ط٤دث ، واًّٚقطل اً٘ديؿ هق صاطٞتف أمٓ ٥ًٚٓ 

يٙقن قٜد وضقد اع٤ُقر إًٗؾ واًؽك مـ ؾٞقضد واًتٜجٞزي اح٤دث هق ٤ُ 
 (2)واعٜٝل ، وشٕٚؼ اًٙام يا هق ُٕٚقم شٕٚؼ د٦ًٓ . 

                                                 
 واًٜحق واًٙام اًٗ٘ف ذ ( : ق٤م اه 1230اع٤ًٙل ) ت  اًدؾقىل قرو٦ سـ أمد سـ حٛد ((1

 وشقذ وأى٤م ( شٕٚؿ سٍٛ دؾقق ) أهؾ . ُـ واًتقى٧ٞ واخٜدؾ٦ واخٞئ٦ واعٜٓؼ واًباه٦
 قغ ط٤ؿ٦ٞ ، ٤ًُؽ اإ٤ُم و٘ف ذ ا٦ًٞٝ٘ٗ : احدود . ًف إمهر ذ اعدرؾل ُـ س٤ً٘٤هرة. وي٤ن

 ، ظٚٞؾ ختٍ قغ اًٙبػ اًنح قغ ط٤ؿ٦ٞ ، اًتٗت٤ماي اًسٕد قغ ط٤ؿ٦ٞ ، اًٚب٥ٞ ُٖٜل
، ُٕجؿ  17/  6اًزريك  اًؼاهل . أٟر : إقام  أم ع٘دُتف اًسٜقد ذح قغ ط٤ؿ٦ٞ

 292/  8قٛر يح٦ً٤   اع١ًٗل 
  -ا٤ً٘هرة  دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ قٞسك احٚبل  أٟر : ط٤ؿ٦ٞ اًدؾقىل قغ أم اًؼاهل  ( (2

 130، ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ ضقهرة اًتقطٞد  112سدون ش٤ريخ 
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ي٘قل اًرامي ذ اؾتدًٓف قغ أن اًب٤٘ء ًٞس ص٦ٗ مائدة قغ اًذات : ) أٟف 
ش٤ٕم س٤ق ًذاشف ظاو٤ ًأؿٕري . ٤ًٜ أٟف واض٥ اًقضقد ًذاشف ، واًقاض٥ ًذاشف 
يٛتٜع أن يٙقن واضب٤ ًٖػه ، وٞٛتٜع يقٟف س٤ى٤ٞ س٤ًب٤٘ء . وأي٤ْ ًق ي٤ن س٤ى٤ٞ س٤ًب٤٘ء 

ًب٤٘ء اًذات ًزم اًدور ، وإن ي٤ن ًٜٗسف وحٜٞئذ  ٤ًٙن يقن س٤٘ئف ، س٤٘ؤه إن ي٤ن
 يٙقن اًب٤٘ء س٤ى٤ٞ ًٜٗسف واًذات س٤ى٦ٞ سب٤٘ء اًب٤٘ء ، و٤ٙن اًب٤٘ء واض٥ اًقضقد 
ًذاشف ، واًذات واضب٦ اًقضقد ًٖػه ، وحٜٞئذ ش٥ٜٚ٘ اًذات ص٦ٗ ، وا٦ًّٗ  اش٤ ، 

 . (1)وهق ح٤ل ( 
اًذات قب٤رة قا ي٘قم سٜٗسف ، يرد اسـ اًتٚٛس٤ي : ) هذا هػ ح٘ؼ ، و٢ن 

وا٦ًّٗ قب٤رة قا ٓ ي٘قم سٜٗسف ، وإصب٤ت طٙؿ اًب٤٘ء ًٚذات عٕٜك ي٘قم ا٤ ٓ 
خرض٤ٝ قـ يقه٤ ى٤ئ٦ٛ سٜٗسف ، وا يٙقن ص٦ٗ ًذًؽ ، ويقن ا٦ًّٗ هػ ٦ُٕٚٚ ٓ 
يقض٥ ى٤ُٝ٤ٞ سٜٗس٤ٝ وا شٙقن  اش٤ وإٓ ٧ٟ٤ًٙ يؾ ص٦ٗ ٟٗس٦ٞ  اش٤ : ٕه٤ هػ 

ُٕٚٚ) ٦  (2) . 
إؿ٤قرة اظتٚٗقا وٞا سٜٞٝؿ طقل يقن ص٦ٗ اًب٤٘ء مائدة قغ اًذات أم ٓ ، 

أ٤ُ اعت٠ظريـ وٜٛٝؿ ُـ يذه٥ إم أٟف  (3) ورأي ُت٘دُل إؿ٤قرة أٟف ص٦ٗ مائدة .
                                                 

 . ٤ُٕ51م أصقل اًديـ  (  (1
 . 413  اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
اعٔٗر  أسق ، اًتبّػ ذ اًديـ  108،  90ا٤ً٘هر اًبٖدادي   قبد أٟر : أصقل اًديـ  (  (3

 . 139 – 138  اجقيٜل د ، اإرؿ٤ 164اإؾٗرايٜٞل  
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وىد ٤ُل اًرامي إم ىقل اعت٠ظريـ واؾتدل س٤ًدًٞؾ  (1)ًٞس ص٦ٗ مائدة قغ اًذات .  
قٚٞف اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن اؾتدًٓف يٚزم قٜف ى٥ٚ اع٤ٗهٞؿ ، اًس٤سؼ  يره ويٕؽى 

ٕن اًامم قٜف ى٥ٚ ا٦ًّٗ  اش٤ واًذات ص٦ٗ ، وهذا هػ مٙـ : ٕن اًذات ش٘قم 
  (2)سٜٗس٤ٝ سخاف ا٦ًّٗ  وُـ صؿ وا صح٦ ًاؾتدٓل . 

وُع هذا يٛٙـ ًٚٛخ٤ًػ أن ي٥ٚ٘ اًدًٞؾ قغ اًرامي ، و٘د ىرر ذ يثػ ُـ 
ن اًقضقد مائد قغ اًذات ، وًٕٚٛؽى أن يتس٤ءل : هؾ اًذات قٜدئذ واضب٦ يتبف أ

سٖػه٤ وهق اًقضقد ؟ وهؾ اًقضقد ُقضقد سقضقد آظر وٞٚزم اًتسٚسؾ ؟ أم أٟف 
ُقضقد سذات اه وٜٞتٝل إُر إم اًدور ؟ أم أن اًقضقد ُقضقد ًٜٗسف وٞٙقن 

اًد٦ًٓ ؟  وهذه اعس٦ً٠ ُـ اًقضقد واضب٤ ًذاشف واًذات ُقضقد سٖػه٤ وتٜٕٙس 
اعس٤ئؾ اًٗرق٦ٞ ذ ا٦ًْٞ٘ اًتل ٓ يٛٙـ آؾتدٓل ق٤ٝٞٚ ، وإوم اًتٛسؽ س٠صؾ 

 (3)اعس٦ً٠ ، واضت٤ٜب هذا اجدال . 

                                                 
، اعّ٘د إؾٜك ذ ذح  139  138  اجقيٜل ، اإرؿ٤د  263اًب٤ىاي  أٟر : اًتٛٝٞد  (  (1

ٟن اج٤ٗن واج٤ي  اًقه٤ب اج٤ي  ح٘ٞؼ / سس٤م قبد اًٖزاز  ٤ُٕي أؾاء اه احسٜك 
 . 148 –م 1987/  1ي س٘ؼو 

ي٘قل اجرض٤ي : ) اًذاي ًٙؾ رء: ٤ُ خّف ويٛٞزه قـ مٞع ٤ُ قداه، وىٞؾ:  ات اًٌء:  ((2
 ٟٗسف وقٜٞف ( وا٦ًّٗ هل : ) ا٤ُٕرة اًام٦ُ سذات اعقصقف اًذي يٕرف ا٤ ( اًتٕري٤ٗت 

 . 133،  107اجرض٤ي 
دار اًث٤٘و٦  حٛد ص٤ًح اًزري٤ن  أٟر : وخر اًديـ اًرامي وآراؤه اًٙا٦ُٞ واًٗٚس٦ٞٗ  ((3

 . 293 – 292م 1995/  1ي  ًٚٓبع واًٜن واًتقميع 
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ي٘قل اًرامي : ) اقٚؿ أٟف ٓ يٚزم ُـ قدم اًدًٞؾ قغ اًٌء قدم اعدًقل أٓ 
شرى أٟف ذ إمل م يقضد ٤ُ يدل قغ وضقد اه ش٤ٕم وٚق ًزم ُـ قدم اًدًٞؾ قدم 

ويرد قٚٞف س٘قًف : ) أ٤ُ ىقًف  (1)اعدًقل ًزم احٙؿ سٙقن اه ش٤ٕم ط٤دص٤ وهق ح٤ل ( 
: إٟف ٓ يٚزم ُـ قدم اًدًٞؾ قدم اعدًقل وٙام طؼ وىقل صدق . وح٘ؼ  ًؽ : 
أٟف ٓ يٛتٜع شٕدد إد٦ً قغ اعدًقل اًقاطد ، وطٜٞئذ ٓ يٚزم إًٙس ذ إد٦ً ، 

م وأ٤ُ ٤ُ اطت٩ سف ُـ أٟف ًق ًزم ُـ قدم اًدًٞؾ قدم اعدًقل ًٚزم يقن اًب٤ري ش٤ٕ
ط٤دص٤ : ٕٟف م يقضد ذ إمل ٤ُ يدل قغ وضقده وا طج٦ وٞف : ٕن ُدًقل وضقد 
ا٤ًٕم إًٚؿ سقضقد اه ش٤ٕم ٓ ٟٗس وضقده ش٤ٕم ، وامم قدم ا٤ًٕم أمٓ قدم 

 . (2) إًٚؿ ٤ًٜ سقضقده ٓ ٟٗس قدُف أمٓ : ًٞٚزم طدوصف يا مقؿ ( 
ًٜٔر إم اعس٤ئؾ طتك ذ آؾت٤ِٝد وهذا يدل قغ دى٦ اسـ اًتٚٛس٤ي ذ ا

 س٤ُٕث٦ٚ و٤ً٘قل س٠ن قدم اًدًٞؾ ٓ يدل قغ قدم اعدًقل إ٤ُٙن صبقشف سدًٞؾ آظر
ىقل طؼ . ي٘قل أُدي : ) ٓ يٚزم ُـ اٟت٤ٗء اًدًٞؾ اٟت٤ٗء اعدًقل ذ ٟٗسف ، وإن 

، وقد  سخاف ُـ يزقؿ أن ٤ُ ٓ دًٞؾ قٚٞف وض٥ ٟٗٞف (3)اٟتٗك إًٚؿ سقضقده ( 
                                                 

 51اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 414اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
اًس٤ٗريٜل  ، أٟر :  ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ  439/  1أُدي  أس٤ٙر إو٤ٙر ذ أصقل اًديـ  ( (3

ٟن  ح٘ٞؼ د / حٛد رؿ٤د ؾ٤م  اسـ ش٦ٞٛٞ  ، وأٟر : درء ش٤ٕرى إً٘ؾ واًٜ٘ؾ  100
،  79/  4،   225/  3م  1991/  2اًسٕقدي٦ ي  ض٦ٕٟ٤ اإ٤ُم حٛد سـ ؾٕقد اإؾا٦ُٞ 

                = 
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واٟت٤ٗء اًدًٞؾ يؽش٥  (1)اجقيٜل هذه آًري٦٘ ذ آؾتدٓل ُـ آًرق ا٦ًْٕٗٞ  
قٚٞف اٟت٤ٗء احٙؿ يٕٜل إًٚؿ س٤ًٌء ٓ اًٌء ذ  اشف ، وهذا ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اسـ 

ُب٤ٜٞ هذا اعٕٜك  : )اظتٚٗقا ذ أن ا٦ًٕٚ  (2) اًتٚٛس٤ي . ي٘قل ؿٛس اًديـ إص٤ٝٗي
، هؾ هل ُنوـ٦ س٤ًٕٙس أم ٓ ؟ وإًٙس : اٟت٤ٗء احٙؿ ٟٓت٤ٗء ا٦ًٕٚ  
واؿؽاـف ُبٜل قغ ُٜع شٕٚٞؾ احٙؿ اًقاطد سٕٚتل ، وٛـ ُٜع شٕٚٞؾ احٙؿ 
اًقاطد سٕٚتل ، اؿؽي إًٙس ذ ا٦ًٕٚ : ٕٟف طٜٞئذ ٓ يٙقن ًٚحٙؿ إٓ دًٞؾ 

، وٞٚزم اٟت٤ٗء احٙؿ قٜد اٟت٤ٗء دًٞٚف ، وٟٕٜل س٤ٟت٤ٗء احٙؿ اٟت٤ٗء إًٚؿ أو  واطد
أًـ سف : ٕٟف ٓ يٚزم ُـ اٟت٤ٗء اًدًٞؾ قغ ا٤ًّٟع اٟت٤ٗء ا٤ًّٟع ، سؾ اٟت٤ٗء إًٚؿ 
سف ، وُـ ضقم شٕٚٞؾ احٙؿ سٕٚتل ، م يِؽي إًٙس ذ ا٦ًٕٚ ، إ  ٓ يٚزم ُـ 

ٚؿ أو أًـ س٤عدًقل جقام ح٘ؼ دًٞؾ آظر ُقض٥ ًٕٚٚؿ أو اٟت٤ٗء دًٞؾ اٟت٤ٗء إً
                                                                                                                        

اعٙتب٦ إًٍي٦  ح٘ٞؼ: حٛد سـ ري٤ى إمد  اسـ ش٦ٞٛٞ  ذح إً٘ٞدة إص٦ٟٞ٤ٝٗ 
 43ها   1425/  1ي  -سػوت 

،وم ي٘بؾ اعتٙٚٛقن هذا آؾتدٓل  200ا٤ً٘ي قبد اجب٤ر  أٟر : ذح إصقل اخٛس٦ ((1
/ 2وطٙٛقا ستْٕٞٗف ، وُـ ي٘بٚف ُٜٝؿ دده ُؽددا سل اً٘بقل واًرد . أٟر : ذح اعقاىػ 

 و٤ُ سٕده٤ .21
 أو ، إص٤ٝٗي اًديـ ؿٛس ، اًث٤ٜء أسق ، حٛد سـ أمد ( اسـ ا٤ً٘ؾؿ أي اًرمـ ) قبد سـ حٛقد ((2

دُِؼ،  إم أصب٤ٝن. ورطؾ ذ وشٕٚؿ . وًد س٤ًٕٞٚ٘٤ت ق٤م ، ( : ُٗر اه 749إصب٤ٝي ) ت 
 وّقل اًرس٦ٟٞ٤ ، ذح اح٤٘ئؼ ، أٟقار اًتٗسػ . ًف : و٤ؾتٛر ا٤ إم وو٤شف ، ا٤ً٘هرة إم واٟت٘ؾ
 اسـ ي٤و٦ٞ ، ذح اًبديع ٤ُٕي ، س٤ٞن ًٚب٤ْٞوي إٟقار ـقاًع ذح ذ ا٤ٟٕٔر ٤ًُٓع ، اًٜسٗل
 . 176 – 175/  7اًزريك   . أٟر : إقام  اح٤ض٥
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وخ٠ٓ اًرامي م يٙـ ذ أصؾ اعس٦ً٠ ، وًٙـ ذ اعث٤ل اًذي اؾتِٝد سف   (1)أًـ (  
 . (2)وُـ قب٤راشف اعقم٦ أي٤ْ ىقًف : ) و ًؽ يقض٥ ٟٗل ا٤ًّٟع ( 

٤ٟع ، ٓ ويرد  قٚٞف : ) وصقاسف أن ي٤٘ل : و ًؽ يبٓؾ د٦ًٓ اًّٜع قغ اًّ
أٟف يقض٥ ٟٗٞف : إ  ٓ يٚزم ُـ قدم إًٚؿ س٤ًدًٞؾ ٟٗل اعدًقل قٚٞف ، وٓ ُـ قدم 

 . (3)اًدًٞؾ قغ وضقد اًٌء قدم وضقده ( 
وهذا يدل قغ حري اسـ اًتٚٛس٤ي اًدى٦ ذ اًٚٗظ ، وس٤ًٓبع اًرامي ٓ 

 ذ ُقضٕف . يّ٘د هذا اعٕٜك وًٙـ قب٤رشف م شٙـ دى٦٘ٞ ًذا ي٤ن اؾتدرايف قٚٞف

ً٘د اؾتدرك اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ذ هذه اعس٦ً٠ ُـ ظال ش٘ديٛف 
 ًٚٛس٦ً٠ واقؽاضف قغ رأي اجٛٝقر ، وشقضٞف سٕض اؾتدٓٓشف ا٦ًٜٞٚ٘ .

و٤ًرامي ي٘دم ًٚٛس٦ً٠ سب٤ٞن أٟقاٌ اإدراي٤ت وهل اًتٕرف قغ اًٌء ُـ 
ظال آص٤ره وهق أض٤ٕٝٗ ، أو ُـ ظال  اشف اعخّقص٦ ، وهذا اًٜقٌ أرىك ُـ 

                                                 
 -(  ها 749:  اعتقر ؿٛس اًديـ إص٤ٝٗي )  -س٤ٞن اعختٍ ذح ختٍ اسـ اح٤ض٥  ((1

، وأٟر : ذح  50/  3م  1986/  1 ي –، اًسٕقدي٦  دار اعدي -ح٘ٞؼ: حٛد ُٔٝر س٤٘ 
 قاء اًديـ احٜبك  ،  اًتحبػ ذح اًتحرير ذ أصقل اًٗ٘ف  24/  2اجقيٜل  اعقاىػ 

/  7م   2000/  1ُٙتب٦ اًرؿد اًسٕقدي٦ ي  اًرمـ اجؼيـ ومُٞاه  . قبد ح٘ٞؼ / د
3247 

 ٤ُٕ61م أصقل اًديـ  ((2
 481اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
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ويٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ هذا   (1)إول ، واًرؤي٦ أيٛؾ أٟقاٌ اإدراي٤ت .  
اًتٕٛٞؿ : ٕٟف يٙقن أيٛؾ ذ طؼ ُـ ؾبؼ ًف وٝؿ  اشف اعخّقص٦ ، وهق اإدراك 
اًث٤ي ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي سٕد أن يسٚؿ سٙال اًٜقٌ اًث٤ي قـ إول : ) أ٤ُ ىقًف : 
إن رؤيتف أيٛؾ ُـ ُٕروتف طس٥  اشف اعخّقص٦ ٤ُ٘ٚٓ وٖػ ُسٚؿ ، وإٟا يٙقن 
أيٛؾ ذ طؼ ُـ ش٘دم ًف وٝؿ  اشف وط٘ٞ٘تف صؿ ؿ٤هده سٕد  ًؽ ، و٢ٟف يٙقن 
س٤ْٟام هذه اع٤ِهدة إم ٤ُ طّؾ ُـ اح٦ً٤ اعت٘د٦ُ أشؿ قٚا سف ٓ ح٦ً٤ . أ٤ُ إ ا 
رأي٤ٜ ؿٞئ٤ وم يسبؼ ٤ًٜ إدراك ٤ُهٞتف ، وا ٟسٚؿ أن هذه اعرشب٦ أيٛؾ وأشؿ ُـ يؾ 

٢ٟف ٓ يٚزم ُـ رؤي٦ اًٌء إدراك ط٘ٞ٘تف ، وٓ يتؿ وضف ، سؾ ُـ وضف دون وضف ، و
 ًؽ إٓ قغ ىقل اعٕتز٦ً : إن اًرؤي٦ شتٕٚؼ س٠ظص اًٌء ويتبٕف إًٚؿ سقضقده ، 

ويٕٚؼ قغ إٟقاٌ اًثاص٦ س٘قًف : ) ٟٜٙر أن هذه آًرق اًثاص٦  (2)وهذا ٓ يّح  ( 
اح٤ص٦ٚ ق٤ٜٝ ، واخّؿ ٓ ح٦ّٚ ًٕٚٚؿ قٜد٤ٟ ذ ا٤ًِهد ، وٟسٚؿ ش٤ٗوت اعٕرو٦ 

يٜٛع أن خٚؼ اه ش٤ٕم ًٕٚبد ُٕرو٦ أشؿ وأيٛؾ ُـ ُٕروتف ًف سآص٤ره شس٤وي اعٕرو٦ 
 . (3)اح٤ص٦ٚ ٤ًٜ قـ اع٤ِهدة ( 

مٝقر إؿ٤قرة يستدًقن قغ اًرؤي٦ سدًٞؾ ق٘ك ٤ُٗده : أ٤ٜٟ ٟرى اجقاهر 
ق٦ٚ ُِؽي٦ شّح قغ  وإقراى وم٤ خت٤ٗٚن ُـ ط٨ٞ ـبٕٞتٝا ، وا سد ُـ

أؾ٤ؾ٤ٝ اًرؤي٦ وهذه ا٦ًٕٚ هل اًقضقد واحدوث ، وٓ يّح أن يٙقن احدوث 
                                                 

 53أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 418اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 420ٟٗس اعّدر  ( (3
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ق٦ٚ : ٕٟف قب٤رة قـ جٛقٌ اًقضقد وإًدم إ  اح٤دث هق اًذي يٜت٘ؾ ُـ إًدم إم  
اًقضقد ، وإًدم ٓ يّح أن يٙقن ضزءا ٦ًٕٚٚ : ٕن اًرؤي٦ أُر صبقي وا يٙقن 

  (1)قي ، وٚؿ يبؼ إٓ اًقضقد ، و٤ه ش٤ٕم شّح رؤيتف ٕٟف ُقضقد . إًدم ق٦ٚ ُٕر صب
ويٕؽى اًرامي قغ اؾتدٓل اعتٙٚٛل قغ اًرؤي٦ ، ُـ ظال اقتادهؿ 
قغ أن اعّحح ًٚرؤي٦ هق اًقضقد ، ويٕتؼه اؾتدٓٓ ض٤ٕٗٞ : ٕٟف يٚزم قٜف أٟف 
خٚقق أو ُٚٛقن ، وهذا ُـ ص٤ٗت احقادث ، وإ ا سٓؾ اًامم سٓؾ اعٚزوم ، 

 (2)اًسٕٛل و٘ط .  وُـ صؿ ج٠ إم اً٘قل س٠ن اًرؤي٦ شثب٧ س٤ًدًٞؾ
ويِػ اسـ اًتٚٛس٤ي إم أن اقؽاض٤ت اًرامي قغ ىقل اجٛٝقر شّدى خ٤ 

، اًذي ي٘رر أن ه٤ٜك سٕض آقؽاض٤ت ٓ  (3) سٕض إًٚاء ُٜٝؿ ؿٞخف اسـ اع٘ؽح
يٛٙـ اجقاب ق٤ٜٝ سا يِٗل اًٖٚٞؾ و حٙؿ اسـ اًتٚٛس٤ي سّح٦ ٤ُ  ه٥ إًٞف 

 (5)وي٘ػ اسـ اًتٚٛس٤ي ُع اقؽاض٤ت اًرامي اًتل أصبت٤ٝ ذ يت٤سف إرسٕل  (4)ؿٞخف . 

                                                 
 ح٘ٞؼ : د . وقى٦ٞ طسل حٛقد  ٕي احسـ إؿٕري  -أٟر : اإس٦ٟ٤  قـ أصقل اًدي٦ٟ٤   ( (1

اجقيٜل   ،اإرؿ٤د   175اًب٤ىاي  اإ٤ّٟف،  52 - 51م   1977/  1دار ا٤ّٟٕر ي 
 348 - 347اًِٝرؾت٤ي  و٤ُ سٕده٤ ، ه٤ي٦ اإىدام 274،آىت٤ّد 177،  174

، وىد ٤ٟىش اعس٦ً٠ ورضح آقتاد و٤ٝٞ قغ اًدًٞؾ اًسٕٛل ذ :   54أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ   (  (2
 277ًٚرامي  ، إرسٕل ذ أصقل اًديـ  191  189اعحّؾ 

 ؾبؼ شرمتف  ((3
 423  اسـ اًتٚٛس٤ي أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
 277 - 269ًٚرامي    أٟر : إرسٕل ذ أصقل اًديـ  (  (5
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وٞسٚؿ اًرامي أن اًّح٦ ًٚرؤي٦ طٙؿ صبقي ، وًٜٙف ٓ يسٚؿ شقىٗف قغ ُّحح ،  
صؿ يسٚؿ ضدٓ شقىٗف قغ اعّحح وًٙـ ُع قدم اًتسٚٞؿ سّح٦ اًتٕٚٞؾ ، ويٜتٝل 

، وي١يد اسـ اًتٚٛس٤ي ىقة هذه احج٦ إم أن اعّحح ًٌٚء ىد يٙقن ذـ٤ ٓ ق٦ٚ 
، صؿ يسٚؿ ضدٓ سّح٦ اًتٕٚٞؾ وًٙـ يٕؽى قغ أن صح٦ اًرؤي٦ طٙؿ ُِؽك 
سل اجقاهر وإقراى ، وج٥ٞ اسـ اًتٚٛس٤ي أن صح٦ اًرؤي٦ ٓ ختٚٗبا ش٤ْف 
إًٞف ، وسٕد شسٚٞٛف س٠ٟف طٙؿ ُِؽك ي٘قل سٕدم اًتسٚٞؿ س٤ُت٤ٌٜ شٕٚٞؾ إط٤ٙم 

٤وي٦ سٕٚؾ خت٦ٗٚ ، وج٥ٞ اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن إط٤ٙم ا٦ًٕٞٚ٘ ٓ شتٛٞز س٤قتب٤ر اعتس
و٤عٛتٜع يقن إظص ق٦ٚ ًأقؿ ، صؿ ي١يد   اه٤ ، وإٟا شتٛٞز س٤قتب٤ر ُقضب٤ه٤

اًرامي قغ أن اًقضقد ي٤٘ل قغ اًقاض٥ واعٛٙـ س٤ٓؿؽاك اًٚٗٔل ٓ اعٕٜقي ، 
ّحح٤ ًرؤي٦ اًب٤ري ، سخاف احٙؿ ذ وضقد٤ٟ ، وًذا ٓ يٚزم أن يٙقن اًقضقد ُ

وه٤ٜ ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن آؿؽاك ُٕٜقي ، صؿ يسٚؿ اسـ اًتٚٛس٤ي ً٘قل 
اًرامي س٠ٟف ٓ ٟسٚؿ أٟف ٓ ُِؽك ؾقى اًقضقد واحدوث وس٤ٞن اجزم س٤إ٤ُٙن ، 

ؾ ويرى أٟف اقؽاى ىقي يٕر اجقاب قٜف ، وقـ ىقل اًرامي : أٟف ٓ يٕ٘
احدوث إٓ سني٦ ُـ إًدم ج٥ٞ اسـ اًتٚٛس٤ي س٠ن احدوث ص٦ٗ اقتب٤ري٦ 
ًٞس٧ ُـ ص٤ٗت اع٤ٕي اح٦ٞ٘ٞ٘ ، وإٓ ٧ٟ٤ًٙ ط٤دص٦ وشسٚسؾ ، ويٕؽى اًرامي 
قغ يقن اًقضقد ق٦ٚ سا ذي ، وج٥ٞ س٠ن ا٦ًٕٚ ا٦ًٕٞٚ٘ ش٘تي ط٤ٝٛٙ  ًٜٗس٤ٝ ، 

٤ٟع أن يٙقن اًقضقد ق٦ٚ ًّح٦ اًرؤي٦ ويت٤سع اًرامي اقؽاض٤شف س٘قًف : ٤ُ اع
  (1)س٤ًٜسب٦ إ٤ًٜٞ ، وج٥ٞ أن ا٦ًٕٚ ا٦ًٕٞٚ٘ ٓ يتخٚػ ط٤ٝٛٙ ق٤ٜٝ سح٤ل . 

                                                 
 429 -424اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
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وسٕد أن يْٕػ اًرامي دًٞؾ اجٛٝقر إً٘ك قغ اعس٦ً٠ إ ا سف ي٘رر أن  
 اًرؤي٦ شثب٧ س٤ًسٛع ، و٤ُ دام اه قز وضؾ ىد أظؼ ق٤ٜٝ وٝل واى٦ٕ ٓ ح٦ً٤ .

امي : ) واعخت٤ر قٜد٤ٟ أن ٟ٘قل اًدٓئؾ اًس٦ٕٞٛ دا٦ً قغ طّقل ي٘قل اًر
اًرؤي٦ وؿب٤ٝت اعٕتز٦ً ذ اُت٤ٌٜ اًرؤي٦ س٤ـ٦ٚ ، وقض٥ ق٤ٜٞٚ اًب٤٘ء قغ شٚؽ 

وسٜٗس رأي اًرامي ي٘قل اًِٝرؾت٤ي  و١ٞيد أن اًٜٗس م شسٙـ  (1)أًقاهر ( 
(وه٤ٜ يٚزم ٤2ًسٛع  . )ًاؾتدٓل قؾ اجقام ُـ اًس٤ٕٞٛت اًتل يستدل ق٤ٝٞٚ س

اسـ اًتٚٛس٤ي اًرامي س٤ً٘قل سجقام اًقىقٌ ٤ُ دام ي٘قل سقىقق٤ٝ وٕا  وا  ) اًقىقٌ 
يتْٛـ اجقام ، و٢ ن يؾ ٟص دل قغ اًقىقٌ وٝق دًٞؾ قغ اجقام ، وٞٙٗل  ًؽ 

( وم٤ اإ٤ُٙن واًقىقٌ وٕا ، وهذا دًٞؾ قغ شْٛـ اًدًٞؾ 3ذ اعٓٚقسل ( )
دًٞؾ إً٘ك ، واًتٜبٞف إًٞف ، وأط٤ٟ٤ٞ آيت٤ٗء سف ، وهذه ُٞزة يتٛٞز ا٤ ٩ُٜٝ اًٜ٘ك ًٚ

 اسـ اًتٚٛس٤ي ذ ش٤ُٕٚف ُع اًدًٞؾ اًٜ٘ك .
وىد اؾتدل اًرامي سبٕض إد٦ً ا٦ًٜٞٚ٘ قغ هذه اعس٦ً٠ ، وم يستدرك اسـ 

ٛـ  ًؽ : اًتٚٛس٤ي قٚٞف ؿٞئ٤ ذ أصؾ آؾتدٓل ، وًٙـ ذ شقضٞف اًرامي ًف ، و
 [ 23،  22ا٦ُ٤ًٞ٘  ]  ザ ｺ ｻ  ｼ  ｽ ｾ    ｿ ﾀ      ﾁ ゴ اؾتدًٓف س٘قًف ش٤ٕم :

و٤٘ل ) أًٜر إ٤ُ أن يٙقن قب٤رة قـ اًرؤي٦ ، أو قـ ش٥ٞٚ٘ احدى٦ ٟحق اعرئل 
                                                 

 54اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 361اًِٝرؾت٤ي -أٟر : ه٤ي٦ اإىدام  (  (2
 431- 430اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
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اًتاؾ٤ ًرؤيتف ، وإول هق اعّ٘قد ، واًث٤ي يقض٥ آُت٤ٌٜ قغ إضرائف قغ  
ف٤هره : ٕن  ًؽ إٟا يّح ذ اعرئل اًذي يٙقن ًف ض٦ٝ ، وقض٥ مٚف قغ ٓمُف 

دى٦ إم ؾ٧ٛ ض٦ٝ اعرئل طّقل اًرؤي٦ ، وهق اًرؤي٦ : ٕن ُـ ًقامم ش٥ٞٚ٘ اح
وإـاق اؾؿ اًسب٥ إرادة اعسب٥ ض٤ئزة وىقخؿ يْٛر وٞف إم صقاب را٤ ظ٠ٓ 

ويٕؽى قٚٞف س٘قًف : ) ٓ ٟسٚؿ شٕل  (1) ٕن مي٤دة اإضارُـ هػ ط٤ض٦ ٓ جقم(
ُـ ٤ُ  يره ج٤ما ، سؾ ُـ اعج٤مطذف اع٤ْف وإى٦ُ٤ اع٤ْف إًٞف ٤ُُ٘ف ، وهق 

س٤ب احذف واإضار وهق أوم ، و٢ن اإضار ٓ شزايٚف ىريٜتف ، و٢ن اًٌء ٓ 
وأهؾ اًس٦ٜ ي٠ظذون س٤ًٜص قغ ٤ُٜٕه  (2)يْٛر ، وٓ حذف إٓ سٕد ُٕروتف ( 

اح٘ٞ٘ل اًذي ٓ ي٘بؾ ش٠ويا وقغ هذا مٝقر اعٗريـ وقغ هذا يستبٕد أي ش٠ويؾ 
  (3)خ٤ًػ : عخ٤ًٗتف اًٜص اًٍيح . 
[  46اًب٘رة  ]  ザ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ゴ وم٤ اؾتدل سف ) ىقًف ش٤ٕم :

    وىقًف :[ ، 105اًٙٝػ  ]   ザ ┃ ┄ ┅           ┆ ┇ ┈ ゴ:  وىقًف ش٤ٕم
ザ ̈ ‶          [  ] 〈 ゴ  [  110اًٙٝػ  ]وىقًف ザ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶   ゴ   [10اًسجدة  ]

                                                 
 54اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 434اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
١ُؾس٦  حٛد ؿ٤ير  أٟر : ض٤ُع اًب٤ٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن ) شٗسػ آًؼي ( ح٘ٞؼ : أمد (  (3

ـٞب٦ ًٜٚن   ح٘ٞؼ : ؾ٤ُل سـ حٛد ؾا٦ُ   ، شٗسػ اسـ يثػ   73/  24م   2000اًرؾ٦ً٤ 
/  5  اه 1414دار اسـ يثػ دُِؼ   اًِقي٤ي  و٤ُ سٕده٤  ، وتح اً٘دير  279/  8م  1999
407 
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وا٤ً٘ٚء قب٤رة قـ اًقصقل وهذا [  44إطزاب]   ザ ｲ ｳ ｴ ゴ : وىقًف 
ذ طؼ اه ش٤ٕم ح٤ل . إٓ أن ُـ رأى ؿٞئ٤ و٤ٙن سٍه ً٘ٞف ووصؾ إًٞف وقض٥ 

وي٥ٕ٘ اسـ اًتٚٛس٤ي س٘قًف : ) مؾ ا٤ً٘ٚء قغ احْقر سل  (1)مؾ اًٚٗظ قٚٞف (  
ا يدي اه ش٤ٕم ًٚحس٤ب واجزاء هق اًس٤سؼ إم اًٗٝؿ ذ ؾ٤ٞق هذه أي ، و٢ن يثػ
:         ُـ ي٤ٗر إًرب ي٤ٟقا يٜٙرون اع٤ٕد ويستبٕدوٟف يا ى٤ل ش٤ٕم ط٤ٙي٦ قٜٝؿ

ザ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ゴ   [  3ق  ] وأي ُسقى٦ عدح ُـ آُـ سذًؽ ،
 (2)و م ُـ أٟٙره وشٙٗػه ، وح٘ؼ  ًؽ أن ُٜٙر اًرؤي٦ و٘ط ٓ يٙٗر سؾ يبدٌ ( 

 ، (3)ا٤ً٘ٚء يٗر س٤ًرؤي٦ ، أو اعج٤ماة قغ إقال ، وهذا ٤ُ يثبتف سٕض اعٗريـ  
وشٗسػ اسـ اًتٚٛس٤ي  (4)وسذًؽ ي٘قل إؿٕري : ) وإ ا ً٘ٞف اع١ُٜقن رأوه ( 

 ًف س٤عثقل سل يدي اه ش٤ٕم ٓ ي٤ٜذ وىقٌ اًرؤي٦ .
 20اإٟس٤ن  "و٤ُٙٚ يبػا وإ ا رأي٧ صؿ رأي٧ ٟٕٞا  "ويستدل س٘قًف ش٤ٕم: 

) واعٚؽ اًٙبػ هق اه ش٤ٕم ، و ًؽ يدل قغ أٟف قٚٞف اًّاة واًسام  وٞ٘قل :
                                                 

 55 - 54اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (1
 435اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
دار إط٤ٞء  اًرامق اعٝدي  أٟر :  ٤ُٕم اًتٜزيؾ ذ شٗسػ اً٘رآن ) شٗسػ اًبٖقي ( ح٘ٞؼ : قبد (  (3

، اعحرر اًقضٞز ذ شٗسػ اًٙت٤ب  112/   1  اه 1420/ 1ي  -سػوت  اًؽاث إًري 
 دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  ا٤ًِذ حٛد  اًسام قبد دإًزيز ) شٗسػ اسـ ق٦ٞٓ ( ح٘ٞؼ : قب

  138/  1  اه1422/  1ي 
 46إؿٕري  اإس٦ٟ٤  (  (4
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وًٞس ُـ  ويرد قٚٞف س٠ن ) مؾ اعٚؽ قغ اه ش٤ٕم  (1)يرى رسف يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ (  
سٕٞد ، واعٚؽ هق اً٘درة ، واً٘درة ٓ شرى ، وٞٛٙـ م٤ٝٚ قغ  أؾائف اعٜ٘ق٦ً 

ُت٤ٕٝ٘ٚ ي٘قًف : أٟر ىدرة اه ، أي : ُ٘دور اه ُـ ج٤م إـاق اعتٕٚؼ قغ اعتٕٚؼ 
، وهق أىرب ُـ مؾ اً٘درة قغ  ي اً٘درة ، ي٘قًؽ : إًدل ، أي :  و إًدل : 
ًٕدم وروده ذ إؾاء وإؾاء شقى٦ٞٗٞ ، ويٛٙـ آؾتدٓل ا٤ قغ ىراءة ُـ ىرأ 

احؼ أٟف ٓ جقم إـاق اؾؿ ُـ  (2)اًام وهل ىراءة ؿ٤ ة ( و٤ُٙٚ سٗتح اعٞؿ وير 
                                                 

 55اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ ( (1
، واً٘راءة ا٤ًِ ة  : )هل اً٘راءة اًتل  437  436اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2

شروى آط٤دا، وخ٤ًػ ظط اعّحػ إًثاي اإ٤ُم ، واً٘راءة ا٤ًِ ة ٓ شٕٜل ضٕػ اًسٜد، و٘د 
شٙقن صحٞح٦ اًسٜد وُقاو٦٘ ٦ًٖٚ إًرس٦ٞ، و٤ًٜٝٙ م شثب٧ سٓريؼ اًتقاشر ( . أٟر : ُٕجؿ 

، واظتٚػ   220م 2001/  1دُِؼ ي  ٚؿ دار اً٘ إسراهٞؿ حٛد اجرُل  قٚقم اً٘رآن 
إًٚاء ذ آطتج٤ج س٤ً٘راءة ا٤ًِ ة ، واطت٩ اعجٞزون س٠ه٤ ش٤ُٕؾ ٦ُٚ٤ُٕ طدي٨ أط٤د .  ى٤ل 

اًؼ : ) آطتج٤ج ُـ اً٘راءات سا ًٞس ذ ُّحػ قثان ، إ ا م يٙـ ذ ُّحػ  اسـ قبد
وهق قٜدهؿ جري جرى ظؼ اًقاطد ذ قثان ٤ُ يدو٤ٕٝ ، وهذا ض٤ئز قٜد مٝقر إًٚاء ، 
ح٘ٞؼ : ؾ٤م حٛد ق٤ٓ ،  اًؼ  اسـ قبد -آطتج٤ج سف ًٕٚٛؾ سا ي٘تْٞف ٤ُٜٕه ( آؾتذي٤ر  

وطج٦ اع٤ٟٕل   .، 350/  3م   2000/  1دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  ي حٛد قك ُٕقى 
ا٤، وٓ يٙقن خ٤ طٙؿ اخؼ قـ رؾقل  ُذهب٤ٜ أن اً٘راءة ا٤ًِ ة ٓ حت٩يا ٤ٟٝٚ٘ اًٜقوي : )

اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ : ٕن ٤ٟى٤ٝٚ م ي٤ٜٝٚ٘ إٓ قغ أه٤ ىرآن ، واً٘رآن ٓ يثب٧ إٓ س٤ًتقاشر 
٤ًٟ ٓ يثب٧ ظؼا ( ذح صحٞح ُسٚؿ  دار إط٤ٞء اًؽاث   -ًٜٚقوي   -س٤إم٤ٌ ، وإ ا م يثب٧ ىرآ

، وأرى أن هذا اًرأي هق إوم س٤ً٘بقل :  131 - 130/  5ه   1392/  2سػوت  ي إًري 
ٕن وتح اعج٤ل ًاطتج٤ج س٤ًِ٤ ة يسقٍ ٕصح٤ب أراء اعٜحرو٦ شقضٞف اً٘راءة طس٥ 

 أهقائٝؿ .
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وشٗسػ  (1) أؾاء اه ش٤ٕم قٚٞف إٓ ستقىٞػ ُـ اًنٌ ، وهذا ٤ُ قٚٞف أهؾ اًس٦ٜ . 
: )وى٤ل أيثر  (≫) اعٚؽ اًٙبػ قغ أٟف ٤ُ ج٤مى سف أهؾ اج٦ٜ . ي٘قل اسـ ق٦ٞٓ

اشس٤ٌ ُقاضٕٝؿ، وروي قـ قبد اه سـ قٛر أٟف ى٤ل: ٤ُ  "اعٚؽ اًٙبػ"اعٗريـ: 
ُـ أهؾ اج٦ٜ ُـ أطد إٓ يسٕك قٚٞف أًػ هام يٚٝؿ ختٚػ ؿٖٚف ُـ ؿٖؾ 
أصح٤سف، وأدٟك أهؾ اج٦ٜ ُٜز٦ً ُـ ئٜر ُـ ُٚٙف ذ ُسػة أًػ ق٤م يرى أى٤ّه 

و٤ُٙٚ سٗتح اعٞؿ وير اًام ُـ اً٘راءات ا٤ًِ ة )قـ وىراءة  (3)يا يرى أد٤ٟه ( 
٤( سٗتح اعٞؿ وير اًام (  ًٙ ِٚ َُ  (4)يٕغ سـ طٙٞؿ قـ اسـ يثػ وأي ضٕٗر )َو

أن ُـ اً٘راءات ) ٤ُ يٙقن طج٦ ٕهؾ احؼ ودو٤ٕ  (5) ويٕتؼ اسـ اجزري
                                                 

 ،  143اجقيٜل  أٟر: اإرؿ٤د  (  (1
حٛد )  أسق اًٖر٤ٟـل، ىٞس، ح٤رب ُـ اعح٤ري، ق٦ٞٓ سـ اًرمـ قبد سـ ه٥ً٤ سـ احؼ قبد ((2

 وإًِر. وز واحدي٨، س٤ٕط٤ٙم هر٤ٟـ٦. ق٤رف أهؾ ُـ أٟدًز، و٘ٞف، ه (: ُٗر 542ت 
 ُروي٤شف  ير ذ ، سر٩ُ٤ٟ، اعجٛقٌ إًزيز اًٙت٤ب شٗسػ ذ اًقضٞز اعحرر : اعري٦. ًف ى٤ْء

 282/  3اًزريك  ،  إقام  6/  15اًذهبل   ؿٞقظف. أٟر : ؾػ أقام اًٜباء  وأؾاء
 413/  5اسـ ق٦ٞٓ   -اعحرر اًقضٞز ذ شٗسػ اًٙت٤ب إًزيز (  (3
 ١ُؾس٦ اًباٍ  ح٘ٞؼ : د . ؿٛران إًجك  حٛد سـ أي ٍٟ اًٙر٤ُي  ؿقا  اً٘راءات  ((4

 495سػوت ًب٤ٜن  سدون ش٤ريخ 
)  اجزري س٤سـ اعٜٕقت اخػ أسق اًديـ ؿٛس اًِٞخ يقؾػ سـ قك سـ حٛد سـ حٛد سـ حٛد ((5

ق٤م س٤ًٗ٘ف وط٤وظ  . م٤ُٟف ذ اإىراء ؿٞخ اح٤وظ ، اع٘رئ ، ا٤ًِوٕل ، ( : اًدُِ٘ل اه 833ت 
إًنة  اً٘راءات ذ اًتٞسػ حبػ  ، إًن اً٘راءات ذ ًٚحدي٨ ،  ووز ى٤ْء ا٤ًِم . ًف : اًٜن

 ، إًن اً٘راءات ذ اًٜن إًنة ، ـٞب٦ قغ اًزي٤دة ذ اعٝرة ه٤ي٦ : ؤٟؿ اً٘راء ، ، ـب٤٘ت
، 65/  2اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  دار اًداودي  . أٟر : ـب٤٘ت اعٗريـ  اًٜحق ذ اجقهرة
 . 45/  7اًزريك  إقام 
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سٙر اًام وردت قـ اسـ يثػ وهػه ، وهل  "و٤ُٙٚ يبػا  "ٕهؾ اًزيغ ي٘راءة  
 . (1) ُـ أقٔؿ دًٞؾ قغ رؤي٦ اه ش٤ٕم ذ اًدار أظرة (

 143إقراف  "وٚا دغ رسف ًٚجبؾ  "وم٤ اؾتدل سف أي٤ْ ىقًف ش٤ٕم 
جك هق اًرؤي٦ و ًؽ ٕن اه ش٤ٕم ظٚؼ ذ اجبؾ ط٤ٞة وؾ٤ٕٛ وسٍا وٞ٘قل: ) واًت

ويرد قٚٞف ) ىقًف : إن اًتجك هق   (2)وق٘ا ووٝا وظٚؼ وٞف رؤي٦ رأى اه ا٤ ( 
اًرؤي٦ مٜقٌ ، سؾ اًتجك هق أًٝقر ، و٤ُٜٕه س٤ًٜسب٦ إم اه قز وضؾ روع طج٤ب 
٤ُ ، واحج٤ب س٤ًٜسب٦ إم إًبد ، وطجبف يثػة يا ض٤ء ذ احدي٨ ، وٓ يٚزم ُـ 

٤وٞش أن دٚٞف ًٚجبؾ رؤي٦ اجبؾ ًف : يا ٓ يٚزم ُـ دك اًِٛس قغ أس٤ّر اخٗ
 (4)٤ُ  يره اًرامي هق أطد اع٤ٕي اًتل  يره٤ اًب٤ىاي .  (3)ش٘قى قغ ٤ُِهده٤ ( 

وقغ يؾ ط٤ل أي٦ يستدل ا٤ اعجٞز قغ إ٤ُٙن  (5)و يره٤ سٕض اعٗريـ . 
 اًقىقٌ أي٤ ي٤ن ُٕٜك اًتجك . 

إ ن اًرامي ي٘رر وىقٌ اًرؤي٦ قـ ـريؼ إد٦ً ا٦ًٜٞٚ٘ ، وظاف اسـ 
اًتٚٛس٤ي ُٕف ي٤ن ذ ـري٦٘ اؾتدًٓف أ٤ُ أصؾ اعس٦ً٠ وٞت٤٘ٗن و٤ٝٞ يا هق سل ، 

                                                 
اعٓب٦ٕ اًتج٤ري٦ اًٙؼى ح٘ٞؼ : قك حٛد اًْب٤ٌ  اسـ اجزري  اًٜن ذ اً٘راءات إًن  (  (1

 . 29/  1سدون ش٤ريخ   
 . 55اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (2
 . 439  اسـ اًتٚٛس٤ي ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 . 272اًب٤ىاي  أٟر : اًتٛٝٞد  (  (4
 . 451/  2و٤ُ سٕده٤   ، شٗسػ اسـ ق٦ٞٓ  90/  13أٟر : شٗسػ آًؼي    (  (5
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وُـ ه٤ٜ ي٤ن إًزام اسـ اًتٚٛس٤ي ًف سرورة اًتسٚٞؿ سّح٦ اًرؤي٦ أو إ٤ُٙه٤ ٓ  
 وىقق٤ٝ و٘ط ، وإٓ و٤ً٘قل سقىقٌ رء هػ مٙـ وٞف ش٤ٜىض هػ ُ٘بقل .

ُؽددا ذ هذه اعس٦ً٠ ، وهػ ى٤ـع ويستٜت٩ اسـ اًتٚٛس٤ي أن اًرامي ي٤ن 
 و٤ٝٞ شب٤ٕ عٜٝجف ا٤ً٘ي سٕدم ي٦ٜٞٞ٘ اًدًٞؾ اًٜ٘ك قٜد اٟٗراده ذ آؾتدٓل .

ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي : ) ىقًف : وقض٥ اًب٤٘ء قغ طٙؿ شٚؽ أًقاهر . هذا 
شٍيح ُٜف س٠ن ضقام اًرؤي٦ قٜده ًٞس طٙا ُ٘ٓقق٤ سف ، و٢ٟف إ ا م ي٘ؿ قٜده قغ 
 ًؽ دًٞؾ ق٘ك واًسٕٛل ٓ يٗٞد اً٘ٓع ، وا ضزم ًف سذًؽ . وٟحـ ٟ٘قل : إن 
جٛقٌ هذه أًقاهر ُت٤ْورة شٗٞد اجزم ومٜع ُـ شٓرق اًت٠ويؾ إم مٚت٤ٝ ، وإن 
شٓرق ٔط٤ده٤ ......يٞػ وؾٚػ ا٦ُٕ ىبؾ فٝقر اًبدٌ م شزل شس٠ل رؤي٦ وضف 

، و٤ٙن إم٤ق٤ قغ ُقاو٦٘ هذه أًقاهر  را٤ اًٙريؿ ، و ًؽ ىقل ؿ٤ئع ُـ هػ ٟٙػ
 (1)وش٤ٜٞ٘ٚه٤ س٤ً٘بقل ُع اإقراى قـ اًت٠ويؾ ( 

ُس٦ً٠ اًرؤي٦ يا رأي٤ٜ أسرمت اج٥ٟ٤ اًٜ٘دي قٜد رض٤ل هذه اعدرؾ٦ م٤ 
ي١يد قغ ظّقس٦ وٙره٤ ، و٠ٟه٤ قـ اًت٘ٚٞد إقٛك ًأو٤ٙر ، سؾ قغ اًْد ُـ 

ؾب٘ف ، سؾ قـ ى٤ٜق٦ ش٦ُ٤ س٤ٓؾتدٓل واع٩ٜٝ ،   ًؽ ٓ يسٚؿ اًاطؼ ًٚس٤سؼ عجرد
وإٓ يتحرك اج٥ٟ٤ اًٜ٘دي اًذي ؿٛؾ مٞع ُراطؾ اعدرؾ٦ إؿٕري٦ ذ ختٚػ 

  أـقاره٤ .

                                                 
 432اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
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يٜس٥ اًرامي ) إًٗؾ ًٕٚبد سٚزوم وىققف ُٜف قٜد ظٚؼ اً٘درة وح٘ؼ 
 (1)اًداقل ، وقدم ا٤ًّرف ، واُت٤ٌٜ وىققف قٜد اٟت٤ٗئ٤ٝ ( 

وىد أؿ٤ر اسـ اًتٚٛس٤ي إم ظ٠ٓ هذا اًرأي ُـ ظال رده قغ اعٕتز٦ً وسل 
 (2)ا٤ٟٙٗك ٟسب٦ إًٗؾ إم إًبد ـردا وقٙس٤ . 

واًقاىع أن اًرامي ٓ يّ٘د سٙاُف أن اإٟس٤ن خت٤ر س٢ـاق ، وًٙـ 
اظت٤ٞره راضع إم ى٤ْء اه وىدره ، وٝق ُـ صؿ ُ٘ٞد . ي٘قل اًرامي : ) وإ ا ى٤ٜٚ س٠ن 
اع١صر ذ إًٗؾ جٛقٌ اً٘درة و اًداقل ، ُع أن هذا اعجٛقٌ طّؾ سخٚؼ اه ش٤ٕم 

 (3)ره ( و٘د ى٤ٜٚ س٠ن اًٙؾ س٤ْ٘ء اه وىد
وٓ يؽدد اًرامي ذ اً٘قل س٤جؼ ذ  (4) ورأي اًرامي هذا ُقاوؼ وٞف ًٚجقيٜل

 (5)قدة ُقاضع ُـ يتبف . ٤ُٜٝ : احؼ إ٤ُ اً٘قل س٤جؼ ، وإ٤ُ اً٘قل سٜٗل ا٤ًّٟع 
                                                 

، وأٟر : ٤ُٕم أصقل  511،  490، وأٟر : 481اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 و٤ُ سٕده٤ .320/  1ًٚرامي   و٤ُ سٕده٤ ، إرسٕل 61اًرامي  اًديـ 

  482اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
ح٘ٞؼ :  اًرامي  ، وأٟر : اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ ُـ إًٚؿ اإخل  62اًرامي  -أصقل اًديـ  ٤ُٕم ( (3

 9/  9،  73/  3م 1987/  1ي  دار اًٙت٤ب إًري سػوت ًب٤ٜن  د . أمد طج٤مي اًس٤٘ 
ح٘ٞؼ : حٛد ماهد  إ٤ُم احرُل اجقيٜل  إً٘ٞدة ا٦ُٞ٤ًٜٔ ذ إري٤ن اإؾا٦ُٞ أٟر :  ( (4

 48م  1992اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث  اًٙقصري 
 17/  9اًرامي أٟر : اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ ُـ إًٚؿ اإخل  ( (5
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و ًؽ ًٙقن وٕؾ إًبد ُع يقٟف خت٤را ٓ خرج قـ ى٤ْء اه ش٤ٕم وىدره ، وُـ صؿ  
٤ًؼ ًٕٗؾ إًبد ، وذ ٟٗس اًقى٧ إًبد ًف ش٠صػ ذ إًٗؾ إ ا و٤ه ش٤ٕم هق اخ

ح٧٘٘ اًدواقل واٟت٧ٗ اعقاٟع ، وقٜدئذ ي٘ع إًٗؾ وضقس٤ ، وخذا سح س٤جؼ ، 
وي٘قل : )  (1)وستٕبػه : ) إًٗؾ واض٥ احّقل قٜد جٛقٌ اً٘درة واًداقل ( 

إم  ًؽ إًٗؾ ، وُتك  يستحٞؾ صدور إًٗؾ قٜف إٓ إ ا أطدث اه وٞف اًداقل
 (2)أطدث اه اًداقل وٞف إًٞف ي٤ن إًٗؾ واضب٤ ( 

ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي :) س٤ٜٞ أن أُقرا يثػة ش٘ع قٜد دواق٤ٜٞ واٟت٤ٗء اًّقارف 
ًٞس٧ أو٤ٕٓ ٤ًٜ : يحّقل ا٤ًِٗء قٜد ش٤ٜول اًدواء ، واعقت قٜد  ق٤ٜ ُع أه٤

إًٗؾ : يّ٘د٤ٟ أًٜر ًتحّٞؾ  ؾوٓ حّ دواق٤ٜٞ ش٤ٜول اًسؿ،وىد ٟجد ح٘ؼ
وهذا طؼ ، ويٛٙـ آؾتدراك قغ مٞع  (3) ( قٚا اح٤صؾ وٓ يٙقن ، إًٚؿ

إىقال ذ هذه اعس٦ً٠ ٟٔرا ًقققره٤ وىد سح اذه إًّقس٦ اًرامي ذ ىقًف : ) 
ط٤ل هذه اعس٦ً٠ ط٤ل قجٞب٦  و ًؽ ٕن اخٚؼ أسدا ي٤ٟقا ختٚٗل و٤ٝٞ ، سسب٥ أن 

 (4)اًقضقه اًتل يٛٙـ اًرضقٌ إ٤ًٝٞ ذ هذه اعس٦ً٠ ُت٤ٕرض٦ ُتداو٦ٕ ( 
                                                 

 62اًرامي  -٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 203اًرامي  -اعحّؾ  ( (2
 490اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
وُـ اعٕٚقم أن ه٤ٜك آراء ُت٤ٕرض٦ ذ هذا اعقضقٌ ، و٤ٜٝك 247/ 9اًرامي  اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ  ( (4

اجؼي٦ اًذيـ ي٘قًقن س٤جػ اعٓٚؼ ، واعٕتز٦ً اًذيـ يذهبقن إم اً٘قل س٤ٓظت٤ٞر اعٓٚؼ ، 
، وًٙـ ظٚ٘ف ُـ اه ش٤ٕم . أٟر :  اعٚؾ وشقؾط أهؾ اًس٦ٜ و٤ً٘قا س٤ًٙس٥ سٕٗإًبد ًٕٚٗؾ 

                = 
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ي٘قل اًرامي : ) اقٚؿ أ٤ٟ ٟٕٚؿ س٤ًرورة شٗرى٦ سل سدن اإٟس٤ن اًسٚٞؿ قـ 
إُراى اعقصقف س٤ًّح٦ ، وسل اعريض ا٤ًٕضز ، واعخت٤ر قٜد٤ٟ أن شٚؽ 
اًتٗرى٦ ق٤ئدة إم ؾا٦ُ اًب٦ٜٞ واقتدال اعزاج ، وأ٤ُ أسق احسـ إؿٕري و٢ٟف أصب٧ 

 (1)زاج ( ص٦ٗ ؾاه٤ س٤ً٘درة ٤ُٖيرة ٓقتدال اع
و٤ًٕٗؾ ُـ ا٤ً٘در ًف ؾب٥ هػ ُقضقد ذ ا٤ًٕضز هذا اًسب٥ قٜد إؿٕري 
هق اً٘درة وقٜد اًرامي هق ؾا٦ُ اًب٦ٜٞ واقتدال اعزاج ، واًٗرق سٜٞٝا أن اً٘درة 
اًتل ي٘قل ا٤ إؿٕري ص٦ٗ وضقدي٦ ، سٜٞا قٜد اًرامي ص٦ٗ قد٦ُٞ : ٕه٤ قب٤رة 

وه٤ٜ ي٘ؽب اًرامي ُـ ىقل اعٕتز٦ً ذ هذه  (2)قـ ؾا٦ُاًب٦ٜٞ واقتدال اعزاج .  
اعس٦ً٠ ، ودور اً٘درة هق ًّح٦ اإج٤د سني ؾا٦ُ اًب٦ٜٞ واقتدال اعزاج . أ٤ُ 

 (3) قٜد إؿ٤قرة وٝل اإج٤د ، ومائدة قغ اعزاج وؾا٦ُ اًب٦ٜٞ
ي٘قل اًسٕد : ) اً٘درة ص٦ٗ وضقدي٦ ُـ ؿ٠ه٤ ش٠ي اإج٤د واإطداث ا٤ 
قغ وضف يتّقر مـ ى٧ُ٤ سف إًٗؾ سدٓ قـ اًؽك واًؽك سدٓ قـ إًٗؾ ، 
                                                                                                                        

 323ا٤ً٘ي قبداجب٤ر  ، ذح إصقل اخٛس٦  98  97،  87،  49اًِٝرؾت٤ي واًٜحؾ 
 و٤ُ سٕده٤

 63اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
  534اًزري٤ن  أٟر : وخر اًديـ اًرامي وآراؤه اًٙا٦ُٞ واًٗٚس٦ٞٗ  ( (2
 350/   2اًتٗت٤ماي  ، ذح اع٤٘صد  428ا٤ً٘ي قبداجب٤ر  أٟر : ذح إصقل اخٛس٦  ( (3
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 (1)واً٘درة اح٤دص٦ يذًؽ ًٙـ م ش١صر ًقىقٌ ُت٤ٕٝ٘ٚ س٘درة اه ش٤ٕم (  
واحؼ : أن اًقاىع ذ وأوضح اسـ اًتٚٛس٤ي رأيف ذ هذه ا٦ًْٞ٘ س٘قًف : ) 

ؾ٦ٜ اه ش٤ٕم ذ طّقل إًٗؾ ُـ إًبد : أن اه ش٤ٕم ظٚؼ ًف إق٤ْء قغ وضف 
يستٕد يؾ قْق حّقل  ًؽ إصر اعٕل ُٜف : ي٤ؾتٕداد اًٞد ًٚبٓش ، واًرضؾ 
ًٌٚٛ ، وإًل ًٜٚٔر  واًٚس٤ن ًٜٚٓؼ ، و٢ ا ظٓر سب٤ًف أُر ٤ُ ، واقت٘د أٟف ُائؿ ًف 

٤ور ، وشرش٥ قٚٞف اخؿ ، وهق أول درض٤ت اًّ٘د ، و٢ ا ش٠يد ىّده إي٤٘قف أو أو ُٜ
شريف ص٤ر قز٤ُ ، وطٜٞئذ : أضرى اه ش٤ٕم ق٤دشف س٢ُداده سخٚؼ اً٘درة قٚٞف يا ى٤ل 

، وى٤ل  18اإراء  "ُـ ي٤ن يريد ا٤ًٕض٦ٚ قج٤ٜٚ ًف و٤ٝٞ ٤ُ ٤ِٟء عـ ٟريد  "ش٤ٕم 
وؾٕك خ٤ ؾ٤ٕٝٞ وهق ١ُُـ و٠وًئؽ ي٤ن ؾٕٞٝؿ وُـ أراد أظرة  "قز وضؾ 
اإراء  "يا ٟٛد ه١ٓء وه١ٓء ُـ ق٤ٓء رسؽ  "صؿ ى٤ل  19اإراء  "ُِٙقرا 

ورش٥ اإُداد قغ اإرادة ُٜٝؿ إ ا ؿ٤ء ، و ًؽ اإُداد هق اعٕؼ قٜف س٤ًتقوٞؼ  20
 (2)واخذٓن واه قز وضؾ أقٚؿ ( 

ذ اً٘قل س٤ً٘درة اع٤ّطب٦ ًٕٚٗؾ ٓ  (3) يه٤ٜ يت٤سع اسـ اًتٚٛس٤ي إؿٕر 
ىبٚف صؿ ُٕف يا ي٘رر اًرامي ، واً٘درة اًتل يستٛده٤ إًبد سا ؿؽ ُـ اخ٤ًؼ قز 

                                                 
 349/  2اًتٗت٤ماي  ذح اع٤٘صد  ( (1
،  98 - 97إؿٕري  ، وأٟر :  اًٚٛع 500  499اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2

 223/  4اًتٗت٤ماي -، ذح اع٤٘صد  163/  8اجرض٤ي   ذح اعقاىػ ًإجل 
 و٤ُ سٕده٤ 93إؿٕري  أٟر : اًٚٛع  ( (3
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وضؾ : و٤ه ش٤ٕم ظ٤ًؼ ًٕٚبد ووٕٚف ، وهذا ٓ خ٤ًػ وٞف اًرامي. أ٤ُ ُقضع  
 م٤ ٤ُٕ ؟  اخاف وٝق ذ اعّ٘قد س٤ً٘درة وقاىت٤ٝ س٤ًٕٗؾ هؾ ىبٚف أم ٤ُّطب٦ أم

 (2)،  ( 1) ويِػ اًسٕد إم أن اًرامي ش٠صر  ذ هذه اعس٦ً٠ س٘قل سن سـ اعٕتٛر
وي١يد اًسٕد أن اًرامي ذ مٕف سل اً٘قل سسبؼ اً٘درة اح٤دص٦ ًٕٚٗؾ ، وطٜٞئذ 
جقم ش٤ٕٝ٘ٚ س٤ًْديـ ، و٤ُ٘رٟت٤ٝ ًٕٚٗؾ قٜد طّقًف ، وطٜٞئذ يٛتٜع ش٤ٕٝ٘ٚ 

ومسؽ اسـ  (3)ض٤ٕٗٞ : ً٘قًف سٕدم ش٠صػ اً٘درة اح٤دص٦ .  س٤ًْديـ جٕؾ اؾتدًٓف
 (4)اًتٚٛس٤ي اذا اًٜ٘د اًذي وضٝف اًسٕد . 

 (5) وس٤ًرهؿ ُـ ىقل اًرامي سجقام اًتٙٚٞػ سا ٓ ي٤ٓق ُت٤س٤ٕ ذ  ًؽ أصح٤سف
إٓ أن اسـ اًتٚٛس٤ي وىػ ُٕف ذ أطد أدًتف قغ اعس٦ً٠ . ي٘قل اًرامي : ) س٤ٜٞ أن 
اً٘درة قغ اًٙٗر واًداق٦ٞ إًٞف ُـ ظٚؼ اه ش٤ٕم ، وجٛققٝا يقض٥ اًٙٗر و٢ ا 

يٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ذ هذه   (6)يٚٗف س٤إيان و٘د يٚٗف سا ٓ ي٤ٓق ( 
                                                 

 أهؾ ُـ ، ٤ُٜفر ُٕتزز : و٘ٞف ( اه 210ؾٝؾ ) ت  أسق ، اًبٖدادي اخاز اعٕتٛر سـ سن ((1
آقتزال . ٤ُٜٝ : ش٠ويؾ اعت٤ِسف ،  ذ ٤ُّٜٗت ًف ( ُٜٝؿ. اًبني٦ ا٤ًٓئ٦ٗ ) إًٞف . شٜس٥ اًٙقو٦

 ،  اًقاذ س٤ًقو٤ٞت  337/  8اًذهبل  اًرد قغ اج٤ٝل ، إًدل . أٟر : ؾػ أقام اًٜباء 
 55/  2اًزريك  -،  إقام  97  95/  10اًّٗدي  

 351/  2اًتٗت٤ماي  أٟر : ذح اع٤٘صد  ( (2
 360/  2أٟر : ٟٗس اعّدر  ( (3
 507  اسـ اًتٚٛس٤ي أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
  296/  4  اًتٗت٤ماي ،ذح اع٤٘صد  97  اًِٝرؾت٤ي أٟر : اعٚؾ واًٜحؾ  ( (5
 66اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (6
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اً٘قل س٠ن إًٗؾ ٓمم اًقىقٌ ُع إصب٤ت آظت٤ٞر ٓ جٕٚف ش٤ٗٞٚٙ  اعس٦ً٠ وٞ٘قل ًف : 
سا ٓ ي٤ٓق ، ويذًؽ اً٘قل س٠ن قدم مٜٙف ُـ شرك إًٗؾ قٜد وىققف ٓ يٕتؼ وٕا 
ًف ، وّٞػ اعٛٙـ اًقاىع واضب٤ وضده ُستحٞا ، وهذا ٓ يٕتؼ ش٤ٗٞٚٙ سا ٓ ي٤ٓق 

 . ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي :
ٚٞف : ٤ُ شٕٜل س٘قًؽ أن اً٘درة واًداق٦ٞ ُقضبت٤ن ًٚٙٗر ؟ ) وآقؽاى ق 

إن ق٧ٜٞ سذًؽ أها ق٦ٚ ذ وضقده خرض٤ٟف قـ إض٤وتف ًٕٚبد ، ووصٗف س٠ٟف واىع 
ُٜف س٤ٓظت٤ٞر وٜٛٛقٌ  و٢ن شٚؽ اً٘درة واًداق٦ٞ ٓ سد وأن يؽش٥ ق٤ٝٞٚ إرادة 

، وإن ق٧ٜٞ سذًؽ أٟف اعٙٚػ واظت٤ٞره ، وًٞس ًٚداق٦ٞ أصر ؾقى اعٞؾ واًٜٗرة 
ٓمم اًقىقٌ ُع صبقت آظت٤ٞر وحٜٞئذ ٓ يٙقن ش٤ٗٞٚٙ سا ٓ ـ٤ى٦ ًٕٚبد سف . و٢ن 
ى٤ل : ُتك ظٚؼ اه ش٤ٕم ًٕٚبد مٞع ٤ُ يتقىػ قٚٞف وٕٚف و٤ًٕٗؾ واىع ، وُتك م 
خٚؼ  ًؽ أو سْٕف وٝق متٜع . ى٤ٜٚ : وم ى٧ٚ إن قدم مٜٙف ُـ شريف ط٤ل وىققف 

قـ يقٟف وٕا ًف ، أو يّػ  ًؽ اعٛٙـ اًقاىع واضب٤ وضده ُستحٞا ، و٢ن خرضف 
ٓمم  ذ شٚؽ اح٦ً٤  ىدرة اه ش٤ٕم وقٚٛف وإرادشف إ ا ش٧ٕ٘ٚ سقضقد رء وٝق 

اًقىقٌ ، وٓ خرج ضده قـ يقٟف م٤ٜٙ وإٓ ع٤ ق٧ٛ ص٤ٗت اًب٤ري ش٤ٕم ، و٢ه٤ 
أٟف ٓ يقضد ، أ٤ُ ٤ُ وضد ُـ اع٤ٜٙٛت وٝق ُت٤ٜه إٟا شٕؿ س٤قتب٤ر ٤ُ قٚؿ اه ش٤ٕم 

( هذا اإًزام ًٚرامي ًٞس ذ أصؾ اعس٦ً٠ ، وٝق ُقاوؼ و٤ٝٞ 1واه أقٚؿ ( )
ٕصح٤سف ، وًٙـ ذ ـري٘تف ذ آؾتدٓل قغ اً٘درة اح٤دص٦ اًتل ضٕٚتف خرج 

                                                 
 520 - 519اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1

١٣٦٤



   
 87 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

٤ٕن ذ هذه اعس٦ً٠ سٜتٞج٦ دٛع سل ىقل إؿ٤قرة واعٕتز٦ً ، وم٤ ذ اح٦٘ٞ٘ ٓ جتٛ 
 م٤ ضٕؾ ىقًف ُت٤ٜى٤ْ ُع سٕض آرائف .

اًذي يٚزم ُـ وٕٚف طّقل  (يذير اًرامي شٕريػ إؿ٤قرة ًٚ٘بح س٠ٟف 
 .  (1)  ا٤ًٕ٘ب (

ويٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ هذا اًتٕريػ س٘قًف : ) هذا اًتٗسػ ٓ يرشْٞف 
اعح٘٘قن  سؾ احسـ قٜدهؿ : ٤ُ ورد اًث٤ٜء قغ و٤قٚف ، أو احسـ : ٤ُ ٤ًٕٚم سح٤ًف 
اًتٛٙـ ُـ وٕٚف أن يٕٗٚف ، ويدظؾ ذ إول وٕؾ اه ش٤ٕم ، واًقاض٥ واعٜدوب ، 

اعب٤ح ، واً٘بٞح ٤ُ٘سٚٝا س٤ًتٗسػيـ ، وحّقل  ويدظؾ ذ اًث٤ي ُع هذه اًثاص٦
ا٤ًٕ٘ب ًٞس ُـ ٓمم احسـ واً٘بح قغ اًتٗسػيـ ٤ُٕ ، و٢ن احسـ ص٤س٧ ذ وٕؾ 
اه ش٤ٕم قغ اًتٗسػيـ وذ اعب٤ح قغ اًث٤ي ، وٓ صقاب وٓ ق٤٘ب ، وأ٤ُ شٕٚؼ 

واحؼ أن  (2) ا٤ًٕ٘ب س٤ًقاض٥ واعحٔقر و٢ٟا صب٧ ظؼا ٓ ُـ ى٦ْٞ إً٘ؾ (
شٕريػ احسـ س٠ٟف : ٤ُ ورد اًنٌ س٤ًث٤ٜء قغ و٤قٚف ، واً٘بٞح ٤ُ ورد اًنٌ سذم 

وي٘قل إؿٕري رمف اه :  (3) و٤قٚف . هق ٤ُ ي١يده إ٤ُم احرُل وأيثر إؿ٤قرة

                                                 
 67 - 66اًرامي   ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 528 - 527اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
 -، ذح اع٤٘صد   201/  8اإجل  ، ذح اعقاىػ  258 اجقيٜل أٟر : اإرؿ٤د  ( (3

 282/  4اًتٗت٤ماي 
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)اً٘بٞح ُـ أو٤ٕل ظٚ٘ف ٤ُ ه٤هؿ قٜف ومضرهؿ قـ وٕٚف ، وأن احسـ ٤ُ أُرهؿ سف  
وقغ هذا اقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي ه٤ٜ ذ  (1)وٕٚف ، أو أس٤طف خؿ ( أو ٟداؿ إم 

 ُقضٕف : ٕٟف يتقاوؼ ُع شٕريػ إؿ٤قرة .
ويرى اًرامي أن ض٦ٝ احسـ واً٘بح هل اقتب٤ر اًٜٗع واًر ، و٢ ا ي٤ن 
إًٗؾ ٤ٟو٤ٕ وٝق طسـ ، وىبٞح إ ا ي٤ن ض٤را . ي٘قل : ) اقٚؿ أٟف ع٤ صب٧ أٟف ٓ ُٕٜك 

واًت٘بٞح إٓ ض٥ٚ اع٤ٜوع ودوع اع٤ْر ، وٝذا إٟا يٕ٘ؾ صبقشف ذ طؼ ُـ  ًٚتحسل
يّح قٚٞف اًٜٗع واًرر ، وٚا ي٤ن اإًف ُت٤ًٞ٤ٕ قـ  ًؽ اُتٜع صبقت اًتحسل 

 (2) واًت٘بٞح ذ ط٘ف (
ويرد قٚٞف : ) قغ هذا ًق ىدر٤ٟ ورود أُر ُـ اه ش٤ٕم سدون شٕٚؼ صقاب أو 

، ( 3) سقضقسف وهذا أُر ظ٤ًػ وٞف اإ٤ُم ا٤ً٘ي وإؿٕري٦ق٤٘ب م ي٘ض إً٘ؾ 
و٢ن ى٤قدهؿ : أن يؾ صقاب و٦ٕٟٛ ُـ اه ش٤ٕم وْؾ ، ويؾ ق٤٘ب و٦ٟٛ٘ ُٜف قدل 
، وصبقت مٞع  ًؽ ُتٕٚؼ س٤ًت٤ًٙٞػ س٦ْٞ٘ اًسٛع سٛقض٥ إً٘ؾ ، وًق ىدر 

سؾ يٗؽى  (4)ورود إُر اج٤مم سدون اًثقاب وا٤ًٕ٘ب ٣ً٘ إً٘ؾ سقضقسف ( 
اإجل ؿٞئ٤ آظر ، وهق ٤ُ ا ًق ى٥ٚ اه ش٤ٕم إط٤ٙم س٠ن ص٤ر اًٌء احسـ ىبٞح٤ 

                                                 
ُٙتب٦ إًٚقم واحٙؿ  اه اجٜٞدي  ح٘ٞؼ ودراؾ٦ : قبد إؿٕري رؾ٦ً٤ إم أهؾ اًثٖر  ( (1

 283/ 4اًتٗت٤ماي  ، وأٟر : ذح اع٤٘صد 243م 2002/  2ي اعدي٦ٜ اعٜقرة 
 67اًرامي  ـ ٤ُٕم أصقل اًدي ( (2
 125/  5اًتٗت٤ماي  -ع٤٘صد  أٟر : ذط٤ ( (3
 527اسـ اًتٚٛس٤ي  (ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ (4
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واً٘بٞح طس٤ٜ أيٙقن ًٕٚ٘ؾ ُدظؾ طٜٞئذ ؟ ) ٓ طسـ وٓ ىبح ًأو٤ٕل ىبؾ ورود  
اًنٌ ، وًق قٙس ا٤ًِرٌ ا٦ًْٞ٘ وحسـ ٤ُ ىبحف وىبح ٤ُ طسٜف م يٙـ مت٤ٕٜ 

طس٤ٜ واحسـ ىبٞح٤ يا ذ اًٜسخ ُـ احر٦ُ إم  وا٥ٟٚ٘ إُر و٤ّر اً٘بٞح
هذا إًزام ًٚرامي ذ ش٘ريره عس٦ً٠ ض٦ٝ  (1)اًقضقب وُـ اًقضقب إم احر٦ُ ( 

ذ   (2) احٙؿ س٤ًتحسل واًت٘بٞح ، ويؾ  ًؽ سسب٥ شرضٞح اًرامي ًرأي اعٕتز٦ً
 اعس٦ً٠ ، و٘د سح س٠ن إً٘ؾ هق اًذي حسـ وي٘بح .

ي٘قل : ) ُذهب٤ٜ أن احسـ واً٘بح ص٤ست٤ن ذ ا٤ًِهد سٛ٘ت٣ إً٘ؾ ، وأ٤ُ ذ 
وه٤ٜك إـاى٤ت ًٚحسـ واً٘بح ـري٤ٝ٘  (3)طؼ اه ش٤ٕم وٝق هػ ص٤س٧ اًبت٦ ( 

ختٚػ ق٤ٝٞٚ إؿ٤قرة ، وًٞس٧ حا ًٜٚزاٌ ، وًٙـ حؾ اًٜزاٌ هق : هؾ  إً٘ؾ ٓ
م اًنٌ ؟ ي٘قل اًسٕد : ) وًٞس اًٜزاٌ احسـ أو اً٘بح يٕرف قـ ـريؼ إً٘ؾ أ

ذ احسـ واً٘بح سٕٜٛك ص٦ٗ اًٙال واًٜ٘ص ، وسٕٜٛك اعاء٦ُ ًٖٚرى وقد٤ُٝ 
ي٤ًٕدل وأًٚؿ ، وس٤ج٦ٚٛ يؾ ٤ُ يستحؼ اعدح أو اًذم ذ ٟٔر إً٘قل وج٤ري 
 ا٤ًٕدات ، و٢ن  ًؽ يدرك س٤ًٕ٘ؾ ورد اًنٌ أم ٓ ، وإٟا اًٜزاٌ ذ احسـ واً٘بح
قٜد اه ش٤ٕم سٕٜٛك اؾتح٤٘ق و٤قٚف ذ طٙؿ اه ش٤ٕم اعدح أو اًذم ق٤ضا 

 (4واًثقاب وا٤ًٕ٘ب آضا ( )
                                                 

 202/  8اإجل  ذح اعقاىػ  ( (1
اعٓب٦ٕ  ا٤ً٘ي قبد اجب٤ر  أٟر ذ حرير ُذه٥ اعٕتز٦ً : اعجٛقٌ ذ اعحٞط س٤ًتٙٚٞػ  ( (2

 و٤ُ سٕده٤ 234/  1سدون ش٤ريخ  ا٤ًٙصق٦ًٞٙٞ سػوت 
 66اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 282/  4اًتٗت٤ماي  ذح اع٤٘صد  ( (4
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يرى اًرامي أن ) إًٗؾ ا٤ًّدر قـ اه ش٤ٕم إ٤ُ أن يٙقن وضقده وقدُف 
س٤ًٜسب٦ إًٞف قغ اًسقي٦ أو ٓ يٙقن ، و٢ن ي٤ن إول و٘د سٓؾ احسـ واً٘بح ، وإن 
ي٤ن اًث٤ي ًزم يقٟف ٤ٟى٤ّ سذاشف ُستٙٛا سذًؽ إًٗؾ و ًؽ ذ طؼ اه ش٤ٕم ح٤ل 

ُف س٤ًٜسب٦ إًٞف قغ اًتس٤وي إٓ إٟف ش٤ٕم . و٢ن ى٤ًقا إن وضقد  ًؽ إًٗؾ وقد
يٕٗٚف إي٤ّل اًٜٗع إم إًبد ، وٜ٘قل أي٤ْ اًٜٗع إم إًبد وقدم إي٤ًّف إًٞف إن 
اؾتقي٤ و٘د سٓؾ احسـ واً٘بح وإن م يستقي٤ و٘د ق٤د ٤ُ  ير٤ٟ أٟف ٤ٟىص ًذاشف 

ياًف ذ  اشف يقض٥  ويرد : ) ٤ُ اع٤ٟع أن ي٤٘ل : إن ي٤ن (1)ُتٙٛؾ ًٖػه وهق ح٤ل ( 
وضقده ، وياًف ذ ص٤ٗشف سٕٛق٤ُٝ وىد٤ُٝ واؾت٤ٜٖئ٤ٝ ، وياًف ذ أو٤ًٕف سّدور 

 ザ ヰ ヱ ヮ カ إو٤ٕل ُٜف قغ اًقضف إشؿ وا٤ًٜٔم إيٛؾ . ى٤ل ش٤ٕم :

ケ ヴ         ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ゴ  [  6ق  ]وى٤ل قز وضؾ ، ザ ｼ ｽ 

ｾ ｿ ﾀ ﾁ  ﾂ ゴ  [  4اًتل  ] ش٤ٕم، وى٤ل  :ザ ビ ピ ブ プ    ベ ペ 

ボ ポ ゴ  [  85احجر  ] وإن ى٤ٜٚ : إٟف ش٤ٕم ٓ يٕٗؾ ٕضؾ اًداقل ، وا يٜٛع
اؿتال أو٤ًٕف قغ طٙؿ ، ويؾ  ًؽ ُـ يال إًٗؾ ، وٓ يٚزم ُـ  ًؽ أن يٙقن 

٤ُ ي٘قًف اًرامي هق ذ اؾتدًٓف قغ أن إً٘ؾ  (2)(  -ش٤ٕم قـ  ًؽ  -٤ٟى٤ّ ًذاشف
                                                 

 67اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 531اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
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ٓ ج٤ل ًف ذ أن حٙؿ ذ أو٤ٕل اه ش٤ٕم س٤ًتحسل واًت٘بٞح ، وأورد خ٤ ُس٦ً٠ ذ  
 . (1)اع٤ٕم  

وم يرشض اسـ اًتٚٛس٤ي هذا اإـاق ُـ اًرامي : إه٤ُف أن أو٤ٕل اه 
اه ش٤ٕم طس٦ٜ ، وإٟا اًٜزاٌ ذ  ش٤ٕم ٓ شقصػ سحسـ أًبت٦ ، وٓ ٟزاٌ ذ أن أو٤ٕل

شٗسػ احسـ اعٜسقب إ٤ًٝٞ . ومسؽ إؿ٤قرة س٠ن اؾتٚزام اًٙال ذ إًٗؾ 
اًٜ٘ص ذ اًذات  ، ويرد قٚٞف أن اًٖرى ىد يٙقن ق٤ئدا إم ا٤ًٗقؾ أو إم  يستٚزم

٤ٕم )وإن ي٤ٜ ٓ ٟقىػ وٕؾ اه ش (2)هػه ، وا يٚزم طٜٞئذ أن يٙقن و٤قا ًٖرى . 
وه٤ٜك أُقر و٤ٝٞ طٙؿ م ٟ٘ػ ق٤ٝٞٚ يا سل  (3)قغ طّقل ٟٗع أو دوع ر ًٕٚبد( 

 ┴ ザ ) ويٞػ ٤ًٜ س٤ٓـاٌ قغ ر اً٘در، واه ش٤ٕم ي٘قل : (4)اخر وُقؾك . 

┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ゴ  [  85اإراء  ] واه ش٤ٕم اعسئقل أن ي٤ٜٛٝٗ قٜف ،
 (5)ويقو٤ٜ٘ حسـ إدب ُٕف ( 

وح٤ول اًِٞخ أسق دى٦٘ٞ اًتقوٞؼ سل اًٗري٘ل ذ اعس٦ً٠ وٞ٘قل : ) اه ش٤ٕم 
يٕٗؾ إًٗؾ ٤ًٖي٦ ، وسذًؽ يتح٘ؼ اظت٤ٞره ، وشٚؽ ا٤ًٖي٦ شٙقن أؾٛك ا٤ًٖي٤ت 

                                                 
 67اًرامي   أٟر : ٤ُٕع٠صقل اًديـ  (  (1
  302  301/  4اًتٗت٤ماي  ، ذح اع٤٘صد  225  224/  8اإجل  أٟر : ذح اعقاىػ  ( (2

 531اسـ اًتٚٛس٤ي  ،  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ 
 531اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((3
 533أٟر :ٟٗس اعّدر  ( (4
 543، وأٟر :  533ٟٗس اعّدر  ( (5
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وأرى٤ه٤ ، وسذًؽ يٜتٗل قٜف إًب٨ واًسٗف ، وشٚؽ ا٤ًٖي٦ شٙقن ُٕٚق٦ُ وُّ٘قدة  
ٟف طٙٞا صؿ اًقاض٥ أن ٓ شٕقد شٚؽ ، وسذًؽ يتح٘ؼ قٚٛف سجٛٞع إؿ٤ٞء ويق

ا٤ًٖي٦ قغ  ات اًب٤ري س٤ًٙال ، سؾ شٕقد إم اًٖػ ًتٙٛٞٚف ، و٢ن ي٤ن اعراد ُـ ىقل 
إؿٕري أو٤ٕل اه ش٤ٕم ٓ جقم ش٤ٕٝٚٞٚ س٤ًٖرى : اًٖرى س٤عٕٜك اًٖٚقي وٝق 

ت٤ٞر ويٕقد صحٞح ٓ هب٤ر قٚٞف ، وإن ي٤ن اعراد ُٜف اًب٤ق٨ اًذي ح٘ؼ ُٕٜك آظ
س٤ًٙال قغ هػ اًب٤ري وٝق هػ ُسٚؿ ٓ يّح أن ي٘قل سف . يذًؽ ىقل اعٕتز٦ً 
ج٥ أن يٙقن وٕؾ اه ًٖرى إن ي٤ن اعراد ُٜف اًٖرى اًٖٚقي وٝق س٤ـؾ ج٥ 
ٟبذه : ٕن اًٚٝف ٓ يستٗٞد ياًف ُـ هػ  اشف وص٤ٗشف  وإن ي٤ن اعراد اًب٤ق٨ اًذي 

 (1)٤إيال وٝق واض٥ اً٘بقل ( يٕقد قغ هػ اًب٤ري س
  

                                                 
 156 - 155/  2اًِٞخ حٛقد أسق دى٦٘ٞ  د ذ قٚؿ اًتقطٞد ياً٘قل اًسد ( (1
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 الث : ي النبواتـالث ث ــــامبح 

 اأدلة على نبوة خام النبين 
ي٘قل اًرامي : ) حٛد رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ واًدًٞؾ قٚٞف : أٟف 

 (1)ادقك اًٜبقة ، وفٝرت اعٕجزة قغ يده،  ويؾ ُـ ي٤ن يذًؽ ي٤ن رؾقٓ ط٤٘ ( 
ويرد قٚٞف : ) ي٤ن إًٞؼ أن ي٘قل: واًدًٞؾ قٚٞف: أٟف ادقك اًرؾ٦ً٤، ويؾ 
ُـ ادقك اًرؾ٦ً٤ ، وفٝر اخ٤رق قغ ووؼ دققاه ُع إًجز قـ ٤ُٕرضتف وٝق 

 (2)رؾقل ( 
واًب٤ط٨ يرى أٟف ٓ ورق سل آؾتخداُل ، و٤ًٔٗٚ٤ن سٜٞٝا قٛقم 

اًرؾقل، ويٙٗل  ير اعٕجزة وًٗظ اًٜبقة أقؿ وٞجقم إـاىف قغ  (3) وظّقو

                                                 
 71اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 551اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (2
يٕرف اًبٞجقري اًٜبل واًرؾقل س٘قًف : واًٜبل ) إٟس٤ن  ير طر ؾٚٞؿ قـ ُٜٗر ـب٤ٕ ، أوطل  ( (3

إًٞف سنٌ يٕٛؾ سف ، وإن م ي١ُر ستٖٞٚٞف . واًرؾقل يٕرف اذا إٓ أ٤ٜٟ ٟ٘قل : وأوطل إًٞف سنٌ 
 ، ويٕروٝا اًسٕد 33اًبٞجقري -يٕٛؾ سف وأُر ستبٖٚٞف ( ح٦ٗ اعريد ذح ضقهرة اًتقطٞد

شٕري٤ٗ واطدا ُـ ط٨ٞ إصؾ ذ اإرؾ٤ل س٘قًف : ) اًٜبل إٟس٤ن سٕثف اه ًتبٚٞغ ٤ُ أوطل إًٞف ، 
ويِػ اًسٕد إم أن اًرؾقل أظص ُـ اًٜبل .  5/  5اًتٗت٤ماي  ويذا اًرؾقل ( ذح اع٤٘صد 

ى٤ ذ و٤ًٔٗٚ٤ن سٜٞٝا ظّقو وقٛقم ط٨ٞ اضت٤ٕٛ ذ اًٜبقة واوؽ 6/  5أٟر :  ٟٗس اعّدر 
اسـ أي إًز  اًرؾ٦ً٤ ، وٙؾ رؾقل ٟبل ، وًٞس يؾ ٟبل رؾقٓ .أٟر : ذح إً٘ٞدة آًح٤وي٦ 

 332،  117ه  1418/  1ي ومارة إوى٤ف اًسٕقدي٦  ح٘ٞؼ : أمد ؿ٤ير  احٜٗل 

١٣٧١



   
 94 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

وينح اًرامي شٕريػ ، ، وٕٜد  يره٤ يستحر ذوـ٤ٝ وىٞقده٤  (1) ًب٤ٞن اًٖرى 
اعٕجزة ) وإٟا ى٤ٜٚ أُر ٕن اعٕجز ىد يٙقن إش٤ٟ٤ٞ سٖػ اعٕت٤د ، وىد يٙقن ٤ُٕٜ ُـ 
ن اعٕت٤د ، وإٟا ى٤ٜٚ ظ٤رق ٤ًٕٚدة ًٞتٛٞز سف اعدقل قـ هػه ، وإٟا ى٤ٜٚ ُ٘رو

س٤ًتحدي ًئا يتخذ ا٤ًٙ ب ُٕجزة ُـ ٣ُ طج٦ ًٜٗسف يتٛٞز قـ اإره٤و 
: ًذا و٢ن  (2)واًٙرا٤ُت ، وإٟا ى٤ٜٚ ُع قدم اع٤ٕرض٦ ًٞتٛٞز قـ اًسحر وإًِبذة ( 

 قب٤رة اًرامي واضح٦ واع١اظذة ق٤ٝٞٚ ًٞس٧ ذ ُقض٤ٕٝ .
: ) وأ٤ُ وىد اؾتخدم اًسٕد ٟٗس شٕبػ اًرامي ذ ذطف ًٜٚس٦ٞٗ ،وٞ٘قل 

 (3)ٟبقة حٛد صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وأٟف ادقك اًٜبقة وأفٝر اعٕجزة ( 

يرى اًرامي أن : ) اإٟس٤ن إ٤ُ أن يٙقن ٤ٟى٤ّ ، وهق أدٟك اًدرض٤ت ، وهؿ 
إًقام ، وإ٤ُ أن يٙقن ي٤ُا ذ  اشف ، وٓ ي٘در قغ شٙٛٞؾ هػه ، وهؿ إو٤ًٞء ، 
وهؿ ذ اًدرض٦ اعتقؾ٦ٓ ، وإ٤ُ أن يٙقن ي٤ُا ذ  اشف ، وي٘در قغ شٙٛٞؾ هػه 

  (4)اًدرض٤ت ا٤ًٕٞٚ ( وهؿ إٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًسام وهؿ ذ 

                                                 
 ٤صد شٕرف اعٕجزة س٠ه٤ : ) أُر ظ٤رق ٤ًٕٚدة ، ُ٘رون س٤ًتحدي  ُع قدم اع٤ٕرض٦ ( ذح اع٘ ( (1

  207اًرامي  ، اعحّؾ  122اًتٗت٤ماي  ، وأٟر : ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ  11/  5اًتٗت٤ماي 
 207اًرامي  اعحّؾ  ( (2
 124اًتٗت٤ماي  ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ  ( (3
 و٤ُ سٕده٤ 101/  8اًرامي  ، وأٟر : اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ  72اًرامي ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي : ) ٓ ٟٜٙر أن ًأٟب٤ٞء هذه اًدرض٦ ًٙـ ٓ ٟسٚؿ أه٤  
أظص وصػ اًٜبقة ، سؾ ًأٟب٤ٞء ظّقص٤ٞت هػ هذه ُـ اًقطل وا٦ًّٕٛ 
واًتبٚٞغ قـ اه ش٤ٕم وُٜٝؿ ُٙٚٛقن . وأ٤ُ أن ش٦ٚٛٙ اًٖػ ٓ يٙقن إٓ ًٜٚبل 

ثب٧ ًٕٚٚاء وإو٤ًٞء سقاؾ٦ٓ هداي٦ اًرؾؾ وآىتداء وٜٛٛقٌ ، و٢ن هذه اًدرض٦ ش
 ザ ヰ ヱ ヮ カ ケ   ヴガ ギ グ ゲ اؿ ق٘دا وىقٓ وخ٤٘ٚ ، ى٤ل اه ش٤ٕم :

ゴ ザジ ゴ  [  108يقؾػ  ] (1) "إًٚاء ورص٦ إٟب٤ٞء  "، وى٤ل قٚٞف اًسام  ،
وى٤ل صغ اه  (2) "ا ظػ ًؽ ُـ مر اًٜٕؿ إن هدي سؽ اه رض "وى٤ل أي٤ْ 

قٚٞٙؿ سسٜتل وؾ٦ٜ اخ٤ٗٚء اًراؿديـ ُـ سٕدي قْقا قٚٞٝؿ  "قٚٞف وؾٚؿ 

                                                 

٤ب )  إًٚؿ  ( س٤ب )  ٤ُ ض٤ء ذ وْؾ اًٗ٘ف قغ ايت ف اًؽُذي ذ ؾٜٜف ااحدي٨ : أظرض ( (1
م  طدي٨  1998سػوت  -ٟن: دار اًٖرب اإؾاُل  -إًب٤دة ( ح٘ٞؼ: س٤ِر ققاد ُٕروف 

يت٤ب )  إًٚؿ  ( س٤ب )  اح٨ قغ ـ٥ٚ إًٚؿ (  ، أسق داود ذ ؾٜٜف  345/  4  2682رىؿ 
  3641طدي٨ رىؿ  صٞدا سػوت  اعٙتب٦ إًٍي٦ حٛد حل اًديـ قبداحٛٞد ح٘ٞؼ : 

، وطٙؿ قٚٞف اسـ اعٚ٘ـ س٤ًّح٦ . أٟر : اًبدر اعٜػ ذ خري٩ إط٤دي٨ وإص٤ر  317/  3
ح٘ٞؼ: ُّٓٗك أسق اًٖٞط -اسـ اعٚ٘ـ راج اًديـ ا٤ًِوٕل اعٍي  -اًقاى٦ٕ ذ اًنح اًٙبػ

 587/  7م   2004/  1ي -اًسٕقدي٦ -اًري٤ى -دار اخجرة ًٜٚن واًتقميع  -وآظرون 
س٤ب )  دق٤ء اًٜبل  -يت٤ب ) وْؾ اج٤ٝد واًسػ (   دي٨ : أظرضف اًبخ٤ري ذ صحٞحف اح ( (2

صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ا٤ًٜن إم اإؾام واًٜبقة ، وأن ٓ يتخذ سْٕٝؿ س٤ْٕ أرس٤س٤ ُـ دون اه( 
ه  1422/  1ي  دار ـقق اًٜج٤ة  ح٘ٞؼ : حٛد سـ مهػ ٤ٟس ا٤ًٜس   2942طدي٨ رىؿ

4  /47 
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اًرامي ه٤ٜ ٓ يبل أظص وصػ ًٜٚبقة يا  ير اسـ اًتٚٛس٤ي  ( 2) ، (1) "س٤ًٜقاضذ  
وًٜٙف ذ ُٕرى س٤ٞن آًريؼ اًث٤ي ًٚد٦ًٓ قغ اًٜبقة ، وبٕد أن  ير آًريؼ إول 

ب٤ٞن آًريؼ اًث٤ي وهق شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل ،وىد ى٤ل اذا آًريؼ وهق اعٕجزة أشبٕف س
(. وٓ ؿؽ أن ىقل اسـ اًتٚٛس٤ي سٕدم 3سٕض إًٚاء ُٜٝؿ أسق ط٤ُد  اًٖزاز  )

اظت٤ّو إٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًسام اذا آًريؼ طؼ ، وًٙـ قغ يؾ ط٤ل ًٞسقا قغ 
وًٙـ اًرامي ٓ يٙتٗل   درضتٝؿ ، و٤ٗرق يبػ سل ص٤ط٥ اًرؾ٦ً٤ واعتبع ًف .

سجٕؾ هذا آًريؼ دًٞا و٘ط ، سؾ  يٍ٘ ُٕٜك اًٜبقة قغ شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل ذ 
 اً٘قشل أًٜري٦ وا٦ًٕٞٚٛ .

ي٘قل اًرامي : ) وإ ا ي٤ن ٓ ُٕٜك ًٜٚبقة إٓ شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل ذ اً٘قة 
 (4)أًٜري٦ ، وذ اً٘قة ا٦ًٕٞٚٛ ( 

                                                 
،  ١ُؾس٦ اًرؾ٦ً٤  ١وي وآظرون ا٥ٕٞ إرٟاح٘ٞؼ : ؿ : أظرضف أمد ذ ُسٜده  احدي٨ ( (1

، وطٙؿ قٚٞف اعح٘ؼ س٤ًّح٦ ،  375و  28ج  17145م  طدي٨ رىؿ 2001/  1ي 
يت٤ب )إًٚؿ (  س٤ب ) ٤ُ ض٤ء ذ  وأظرضف : اًؽُذي ذ ؾٜٜف ، وى٤ل طدي٨ طسـ صحٞح 

يت٤ب  ، اسـ ٤ُض٦ ذ ؾٜٜف  2676طدي٨ رىؿ   341/  4بدٌ( إظذ س٤ًس٦ٜ واضت٤ٜب اً
ح٘ٞؼ :  س٤ب )اشب٤ٌ ؾ٦ٜ اخ٤ٗٚء اًراؿديـ اعٝديل(  )اإيان وو٤ْئؾ اًّح٤س٦ وإًٚؿ (

  15/  1 دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ  حٛد و١اد قبداًب٤ىل 
  573اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((2
دار  ش٘ديؿ وح٘ٞؼ و٦ْٚٞ اإ٤ُم / قبداحٚٞؿ حٛقد  اًٖزاز  أٟر : اعٜ٘ذ ُـ اًْال  ( (3

 186اًٙت٥ احديث٦ 
 73اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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ويرداسـ اًتٚٛس٤ي :)هذا ُـ صٛرات اًٜبقة ،وأ٤ُ أٟف ٓ ُٕٜك ًٜٚبقة إٓ هذا  
 (1)وٜٛٛقٌ ( 

ٓ ؿؽ أن ُٕٜك اًٜبقة أوؾع ُـ هذا ، و٤قؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي ذ ُقضٕف ، 
ويقن شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل د٦ًٓ ُـ دٓئؾ اًٜبقة أو صٛرة ُـ صٛراه٤ هذا ٓ ُراء وٞف ، 

ٜك  وٞف و٘ط وٝذا هػ ُ٘بقل : ٕن دٓئؾ اًٜبقة ٓ يستٓٞع أ٤ُ طٍ اًدٓئؾ أو اعٕ
اعرء طٍه٤ ًذا ي٤ن اًتٕبػ س٦ّٖٞ اًتبٕٞض هق اع٤ٜؾ٥ ذ هذا اع٤٘م ، وىد أطسـ 
اًسٕد ذ هذا قٜد طديثف قـ هذه اعس٦ً٠ و٤٘ل : ) اًبٕث٦ ًٓػ ُـ اه ش٤ٕم ورم٦ 

٤ُٕضدة إً٘ؾ وٞا يست٘ؾ سٕٛروتف  ٤ًٕٚعل ع٤ و٤ٝٞ ُـ طٙؿ و٤ًُّح ٓ حَ ٤ُٜٝ
    ザ ヱ ヮ カ ケ ヴ ガ ギ グゲ ゴ:  ُثؾ وضقد اًب٤ري وقٚٛف ، وىدرشف

، و٤ُٜٝ اؾت٤ٗدة احٙؿ ُـ اًٜبل وٞا ٓ يست٘ؾ سف إً٘ؾ ُثؾ اًٙام [  165اًٜس٤ء ] 
واًرؤي٦ ، واع٤ٕد اجساي و٤ُٜٝ إما٦ً اخقف اح٤صؾ قٜد اإش٤ٞن س٤حس٤ٜت ًٙقٟف 
شٍو٤ ذ ُٚؽ اه سٖػ إ ٟف وقٜد شري٤ٝ ًٙقٟف شرك ـ٤ق٦ ، و٤ُٜٝ س٤ٞن ط٤ل إو٤ٕل 

اهتداء إً٘ؾ إم ُقاى٤ٕٝ ، و٤ُٜٝ س٤ٞن ٤ُٜوع اًتل حسـ ش٤رة وش٘بح أظرى ُـ هػ 
إهذي٦ وإدوي٦ و٤ُْره٤ اًتل ٓ شٗل ا٤ اًتجرس٦ إٓ سٕد أدوار وأـقار ُع ٤ُ 
و٤ٝٞ ُـ إظ٤ٓر ، و٤ُٜٝ شٙٛٞؾ اًٜٗقن اًبني٦ سحس٥ اؾتٕداداهؿ اعخت٦ٗٚ ذ 

ًروري٤ت ، ا٤ًٕٞٛٚت وا٤ًٕٞٚٛت ، و٤ُٜٝ شٕٚٞؿ ا٤ًّٜئع اخ٦ٞٗ ُـ اخ٤ص٤ٞت وا
و٤ُٜٝ شٕٚٞٛٝؿ إظاق ا٤ًٗض٦ٚ اًراض٦ٕ إم إؿخ٤و واًس٤ٞؾ٤ت ا٦ُٚ٤ًٙ 

                                                 
 575اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
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، وق٤٘ب اإظب٤ر ست٤ٗصٞؾ صقاب اعٓٞعا٤ًٕئدة إم اجاق٤ت ُـ اع٤ٜمل واعدن، و٤ُٜٝ  
 (1)ا٤ًٕي : شرهٞب٤ ذ احس٤ٜت وحذيرا ُـ اًسٞئ٤ت إم هػ  ًؽ ُـ اًٗقائد ( 

، وًٙـ اع٤ٕم ُـ  (2)ذ يت٤سف اعحّؾ ستّٗٞؾ أيثر  واًرامي ٟٗسف ي١يد  ًؽ
 يتبف اعت٠ظرة اًتل اؾت٘ر و٤ٝٞ رأيف .

ويْٗؾ اًرامي آطتج٤ج س٤ٓؾتدٓل قغ ٟبقشف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
س٠ىقاًف وأو٤ًٕف قغ آًري٦٘ إوم وهل اعٕجزة ، وٞ٘قل : ) وهذه آًري٦٘ قٜدي 

ويٕؽى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ اًرامي ذ  (3)( أوْؾ وأيٛؾ ُـ آًري٦٘ إوم 
شْٗٞٚف خذه آًري٦٘ قغ هػه٤ ظ٤ص٦ قٜد اؾت٘اخ٤ ، ويريز قغ أصر يؾ ُٜٝا ُع 
اعدقق ، و٤عٕجزة ئٝر أصره٤ ذ اح٤ل قٜد قدم اع٤ٕرض٦ ، أ٤ُ أًٜر ذ أطقال اًٜبل 

 صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وِٞؽي وٞف ـقل اعخ٦ًٓ٤ واع٤ٕذة .
قٚٞف  ٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي : ) هذا ٓ يّح ًق ؾٚؿ اؾت٘اخ٤ ، ُع أٟف ي
إٟا حدى واطت٩ قغ اإٟس واجـ س٤ً٘رآن وإقج٤مه ، وُٕرو٦ هذه  اًسام 

آًري٦٘ ٓ شٕٚؿ إٓ سٕد ُدة : س٤عخ٦ًٓ٤ واع٤ٕذة واًبح٨ قـ ؾػشف وريرشف ، 
وظ٤ص٦ ُع ُـ م يٕرف  (4)و٤ُ حدى سف يٕرف صدىف سف س٤ًٕجز قٜف ذ اح٤ل ( 

                                                 
 122ماي اًتٗت٤ ، وأٟر : ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ 6/  5اًتٗت٤ماي  ذح اع٤٘صد  ( (1
 216 - 214اًرامي  أٟر : اعحّؾ  ( (2
 73اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 575اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((4
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 ًؽ ؾحرة ورققن اًذيـ  أطقال اًٜبل اًِخ٦ّٞ  ىبؾ ُبٕثف ، وأفٝر ُث٤ل قغ 
آُٜقا س٤ه قز وضؾ ُـ ظال اعٕجزة ُع قدم ُٕروتٝؿ سٛقؾك قٚٞف اًسام 
اعٕرو٦ اًت٦ّٞٚٞٗ .أضػ إم  ًؽ شٕدد أ٤ُرات صدق إٟب٤ٞء قٚٞٝؿ اًسام 

 ،وٜٞبٖل قدم آىت٤ّر سب٤ْٕٝ : ًتٜقٌ إد٦ً أ٤ُم اعدقق .
 

يذير اًرامي ؿب٦ٝ ًٜٚٛٙريـ ُـ صاص٦ ٤ُ٤ُ٘ت اع٤٘م إول : ىقخؿ م يثب٧ 
 (1)س٤ًدًٞؾ أن و٤قؾ اعٕجزة هق اه ش٤ٕم ، و ير وٞف قنة أوضف . 

وذ اجقاب ى٤ل : ) واقٚؿ أن اجقاب قـ اع٤٘م إول ٤ُ س٤ٜٞ ذ س٤ب 
 (2)ا٤ًّٗت أٟف ٓ ١ُصر إٓ ىدرة اه ش٤ٕم ،وطٜٞئذ شبٓؾ آطتآت إًنة ( 

يا ٟٚحظ يقرد اًرامي اًِب٦ٝ س٤ًتّٗٞؾ ويرد ق٤ٝٞٚ س٢م٤ل ، وهذه ق٤دة هػ 
 اًرد ، وريز ذ س٤ٟٞف قغ شٕريػ طس٦ٜ : ًذا اضٓر اسـ اًتٚٛس٤ي إم اًتّٗٞؾ ذ

  اعٕجزة ، و٤ُ يتْٜٛف ُـ ىٞقد وحؽمات مٞز اًٜبل قـ اًس٤طر وهػه ، و٤عٕجزة 
) ٓ سد أن شٙقن وٕا ه ش٤ٕم ، أو ٤ُ يتٜزل ُٜز٦ً إًٗؾ اخ٤رق ٤ًٕٚدة ُ٘رو٤ٟ 
: س٤ًتحدي ُع إًجز قـ ٤ُٕرض٦ ُـ حدى قٚٞف ، وذـ٤ٜ يقٟف ظ٤رى٤ ٤ًٕٚدة 

ًٞتٛٞز سف اعدقل ، و٢ن اعتحدي س٤ً٘ديؿ واعٕت٤د ٓ اظت٤ّو ًف سدققاه ، وىٞد٤ٟ 
س٤ٓىؽان س٤ًتحدي : ًئا يتخذ ا٤ًٙ ب ُٕجزة ُـ ٣ُ طج٦ ًٜٗسف ، وىٞد٤ٟه 

                                                 
 76 - 73اًرامي  أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 76ٟٗس اعّدر  ( (2
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سٕدم اع٤ٕرض٦ : ًٞتٛٞز قـ اًسحر (  وىد أضرى اه ش٤ٕم ) ؾٜتف س٠ن ٓ يرؾؾ ٟب٤ٞ  
و٤ُ أؿ٤ر إًٞف اسـ اًتٚٛس٤ي  (1)هق ا٥ً٤ًٖ قٚٞٝؿ (   سآي٦ ذ قٍ ٤ُ إٓ ُـ ضٜس ٤ُ

 (2)هق ٤ُ اقتٜك سب٤ٟٞف شّٗٞا إًٚاء : دط٤ْ ًِٚب٤ٝت وى٤ٕٓ ًٚحج٦ واعٕذرة . 
ويبل اًسٕد أُرا آظر سف شٕرف ُٕجزة اًٜبل وهل إًٚؿ اًروري اًذي 
خٚ٘ف اه قز وضؾ ق٘ٞب٤ٝ . ي٘قل : )حّؾ إًٚؿ سّدىف سٛقض٥ ا٤ًٕدة : ٕه٤ 
أطد ـرق إًٚؿ إً٘ٓل ي٤حس ، وٓ ي٘دح ذ  ًؽ إًٚؿ اطتال يقن اعٕجزة ُـ 

تّديؼ ا٤ًٙ ب إم هػ  ًؽ ُـ هػ اه أو يقه٤ ٓ ًٖرى اًتّديؼ ، أو يقه٤ ً
آطتآت ، يا ٓ ي٘دح ذ إًٚؿ اًروري احز سحرارة ا٤ًٜر إ٤ُٙن قدم 

 (3)احرارة ٤ًٜٚر ، سٕٜٛك أٟف ًق ىدر قد٤ُٝ م يٚزم ُٜف ح٤ل ( 
وُـ اخاف اًٚٗٔل ٤ُ أىره اًرامي ُـ أن أو٦ْٞٚ اًٜبل قغ اًقز ذ يقن 

٤ُؾ ذ  اشف و٘ط ، وأؿ٤ر إم يثرة أشب٤ٌ اًٜبل ٤ُ٘ر٦ٟ اًٜبل ي٤ُؾ ُٙٛؾ ، واًقز ي
 (4) س٤ًقز .

و٤ٟىِف اسـ اًتٚٛس٤ي ذ هذه اعس٦ً٠ ُِػا إم قدم خ٤ًٗتف ًٚرامي ذ أص٤ٝٚ 
                                                 

 . 583 – 582اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
،  474  473اًٖزاز  و٤ُ سٕده٤ ،  آىت٤ّد ذ آقت٤٘د  325اجقيٜل  أٟر : اإرؿ٤د  ( (2

 - 11/  5اًتٗت٤ماي  ، ذح اع٤٘صد    251- 246/  8اًنيػ اجرض٤ي  ذح اعقاىػ 
 . 169اإؾٗرايٜل  ، اًتبّػ ذ اًديـ   16

 . 123اًتٗت٤ماي  ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ  ( (3
 . 77اًرامي  أٟر :  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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، وًٙـ وىقوف ُٕف طس٥ ٤ُ  يره ُـ ياُف ، و٠س٤ن قـ سٕض أوضف اخاف ٤ُٜٝ :  
اًٜبل واًقز ، و٤ًقز م شثب٧ ًف  ٓ ظاف ذ وضقد وقارق سل (1)اًقطل وا٦ًّٕٛ . 

اًقٓي٦ إٓ عت٤سٕتف ًٜٚبل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ، واًٙرا٦ُ اًتل جره٤ اه قغ يد 
اًبٕض ختٚػ قـ اعٕجزة ، و٤عٕجزة ُ٘رو٦ٟ سدققى اًٜبقة واًتحدي ، سخاف 

 (2)اًٙرا٦ُ اًتل خٚق ُـ شٚؽ اًدققى وٓ ي٤٘ره٤ حدي . 
ٚٛس٤ي طؼ ، و٤ًٗقارق سل اًٜبل واًقز ًٞس٧ ُّ٘قرة قغ و٤ُ ى٤ًف اسـ اًت

٤ُ  يره اًرامي:سؾ إن ه٤ٜك سٕض إٟب٤ٞء يبٕثقن يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ ُٜٝؿ ُـ يٙقن ُٕف 
قرض٧  "اًرضان أو اًرضؾ اًقاطد ، وأط٤ٟ٤ٞ ي٠ي وًٞس ُٕف أطد . وذ اًّحٞح 

ن ، واًٜبل ُٕف اًرهط قك إُؿ  وجٕؾ يٛر اًٜبل ُٕف اًرضؾ ، واًٜبل ُٕف اًرضا
، واًٜبل ًٞس ُٕف أطد  ورأي٧ ؾقادا يثػا ؾد إوؼ ، ورضقت أن شٙقن أُتل ، 
و٘ٞؾ : هذا ُقؾك وىقُف ، صؿ ىٞؾ ز : أٟر ، ورأي٧ ؾقادا يثػا ؾد إوؼ ، و٘ٞؾ 
ز : أٟر هٙذا وهٙذا ، ورأي٧ ؾقدا يثػا ؾد إوؼ  و٘ٞؾ : ه١ٓء أُتؽ ، وُع 

وا ى٤ًف اًرامي ٓ يٕتؼ ٤ُٕٞرا  (3) "أ٤ًٗ يدظٚقن اج٦ٜ سٖػ طس٤ب ه١ٓء ؾبٕقن 
 ًٚتٗرى٦ سل اًٜبل واًقز .

                                                 
 . 592 – 591اسـ اًتٚٛس٤ي   أٟر : ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 476 - 475اًٖزاز  ، آىت٤ّد ذ آقت٤٘د  74  73/  5اًتٗت٤ماي  أٟر : ذح اع٤٘صد  ( (2
 134/  7( ٨5752 رىؿ )رواه اًبخ٤ري ذ صحٞحف  يت٤ب )ا٥ًٓ(  س٤ب ) ُـ م يرق ( طدي ( (3
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 (1)ي٘قل اًرامي ) اعخت٤ر قٜدي : أن اعٚؽ أوْؾ ُـ اًبن ( 

، وهق (2)وي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي ُٕ٘ب٤ : ) اًذي اظت٤ره ذ اعحّؾ قٙس هذا 
وى٤ل ذ ( 3)أن إٟب٤ٞء أوْؾ ُـ اعائ٦ٙ ، وهق ىقل ق٦ُ٤ إؿٕري٦ وا٦ًِٕٞ 

ى٤ل :  (4)إرسٕل : وى٧ً٤ اًٗاؾ٦ٗ واعٕتز٦ً : إن اعائ٦ٙ اًساوي٦ أوْؾ ُـ اًبن 
 (5)احٚٞٛل (   اه قبد سقواظت٤ره ا٤ً٘ي اسـ اًب٤ىاي وأ

                                                 
 405/  7اًرامي  ، وأٟر : اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ  77اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
ي٘قل اًرامي : ) إٟب٤ٞء أوْؾ ُـ اعائ٦ٙ قٜد٤ٟ ظاو٤ ًٕٚٛتز٦ً وا٤ً٘ي ٤ُٜ واًٗاؾ٦ٗ (  ( (2

 221اًرامي  اعحّؾ  
أصح٤س٤ٜ وا٦ًِٕٞ إم أن إٟب٤ٞء أوْؾ ُـ   ه٥ مٝقروٟٗس اًٜص ش٘ريب٤ ى٤ل سف اًتٗت٤ماي : )  ( (3

اه احٚٞٛل ٤ُٜ ، وسح سٕض أصح٤س٤ٜ س٤ٟ٠ ققام اًبن  اعائ٦ٙ ، و٤عٕتز٦ً وا٤ً٘ي ، وأي قبد
ُـ اع١ُٜل أوْؾ ُـ ققام اعائ٦ٙ ، وظقاو اعائ٦ٙ أوْؾ ُـ ققام اًبن ، أي هػ إٟب٤ٞء 

إسراهٞؿ  ، وأٟر رأي ا٦ًِٕٞ ذ : ق٤٘ئد اإ٦ُٞ٤ُ  65/  5 اًتٗت٤ماي ( ذح اع٤٘صد 
 45م  1973/  ١ُ2ؾس٦ إقغ ًٚٛٓبقق٤ت ي اعقؾقي اًزٟج٤ي 

  177/  2اًرامي  أٟر : إرسٕل ذ أصقل اًديـ  ( (4
واحٚٞٛل : هق احسل سـ احسـ سـ حٛد سـ  ،  593اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (5

ه ( أطد رض٤ل اعذه٥ إؿٕري اًٙب٤ر ، وًف ضٝقد ُتٛٞزة  403طٚٞؿ اًبخ٤ري ا٤ًِوٕل ) ت 
ذ اعذه٥ ا٤ًِوٕل ُـ شاُذشف اح٤يؿ ص٤ط٥ اعستدرك . ًف :  اع٤ٜٝج ذ ؿ٥ٕ اإيان ، آي٤ت 

، 235/  2اًزريك  ،  إقام  35/  13باء اًس٤ق٦ وأطقال ا٦ُ٤ًٞ٘.  أٟر : ؾػ أقام اًٜ
 3/  4قٛر يح٦ً٤  ُٕجؿ اع١ًٗل 
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 ザ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ ﾜﾝ ﾞ وم٤ اؾتدل سف اًرامي قغ ُذهبف ىقًف ش٤ٕم : 

ﾟ  ｀ ヰ ヱ ヮ カ ケ ヴ ガ ゴ  [  38اًٜب٠  ] وهذا اًؽش٥ٞ يدل قغ
ويرد قٚٞف :أن أي٦ شثب٧ قٛؾ اعائ٦ٙ ذ هذا اًٞقم إًٔٞؿ ، (1)قٚق درض٦ اعائ٦ٙ . 

وًٞس ذ اًٙام إؿ٤رة إم إو٦ْٞٚ ، وهذا اًٙام ٤ُٕرى س٤٘ٛم ا٤ًِٗق٦ ًٜب٤ٜٞ 
 (2)صغ اه قٚٞف وؾٚؿ اًذي حٛده قٚٞف إوًقن وأظرون . 

ٛٙـ إم أن اًروح ذ أي٦ شٕددت وٞف إىقال ، وٓ ي (≪)ويِػ آًؼي
 اًؽضٞح س٤ٜٝٞ ، وُـ ه٤ٜ وا طج٦ ذ أي٦ خذا اًٗريؼ .

ي٘قل آًؼي : ) واًروح  ظٚؼ  ُـ ظٚ٘ف ، وض٤ئز أن يٙقن سٕض هذه 
إؿ٤ٞء اًتل  يرت، واه أقٚؿ أي  ًؽ هق، وٓ ظؼ سٌء ُـ  ًؽ أٟف اعٕٜل سف 

 (4)طج٦ شدل قٚٞف، وهػ ض٤ئر اجٝؾ سف(  دون هػه ج٥ اًتسٚٞؿ ًف، وٓ
                                                 

 77اًرامي  أٟر : ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 596اسـ اًتٚٛس٤ي   أٟر :ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 310) ت  ه٥ً٤ اسـ يثػ سـ يزيد وىٞؾ ، آًؼي ، ظ٤ًد سـ يزيد سـ ضرير سـ حٛد ضٕٗر أسق ((3

 واحدي٨ اًتٗسػ ٤ُٜٝ يثػة وٜقن ذ إ٤ُ٤ُ ي٤ن ، اًِٝػ واًت٤ريخ اًٙبػ اًتٗسػ ص٤ط٥ : ( اه
٤ُٜٝ : يت٤ب اً٘راءات ، إًدد  قديدة وٜقن ذ ٤ُّٜٗت وًف ،  ًؽ وهػ واًت٤ريخ واًٗ٘ف

واًتٜزيؾ ، اظتاف إًٚاء ، ش٤ريخ اًرض٤ل ُـ اًّح٤س٦ واًت٤سٕل ، أط٤ٙم ذائع اإؾام ، 
، 192 192 - 191/  4اسـ ظ٤ٙٚن  اًتبّػ ذ أصقل اًديـ. أٟر : وو٤ٞت إق٤ٞن اخٗٞػ ، 

 121/  3اًسبٙل  اًٙؼى ٤و٦ٕٞ و٤ُ سٕده٤ ، ـب٤٘ت اًِ 165/  11اًذهبل  أقام اًٜباء ؾػ 
سٕد ٟ٘ٚف ًأىقال اعتٕددة ذ شٗسػ   -رمف اه  ، ويرضح اسـ يثػ 177/  24شٗسػ آًؼي  ( (4

 310/  8اًروح أهؿ سٜق آدم : اًتٗسػ 
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ويقضف اسـ اًتٚٛس٤ي أًٜر إم أن اًت٤ٗضؾ ُـ ط٨ٞ إقال أي٤ْ ٓ يتؿ  
ًٚرامي و٤ًٜبل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ًف ُـ إقال اج٦ٚٞٚ اًتل دٕٚف ُ٘د٤ُ قغ 

 (1)مٞع اخائؼ سا ؿؽ ، ُـ أم٤ٝ ا٤ًِٗق٦ إًٔٛك . 

 ━ ─ 〞    〝 ｟ザ ポ: واؾتدل اًرامي  أي٤ْ س٘قل اه ش٤ٕم 

│ ┃ ゴ  [  285اًب٘رة  ] و٤٘ل : ) وهذا هق اًؽش٥ٞ اًّحٞح : ٕن اإًف ،
هق اعقضقد إذف ، ويتٚقه ذ درضتف اعائ٦ٙ ، صؿ أن اعٚؽ ي٠ظذ اًٙت٤ب ُـ اه 
ش٤ٕم ويقصٚف إم اًرؾقل ، وهذا ي٘تي أن يٙقن اًؽش٥ٞ هٙذا اإًف واعٚؽ 

قغ ذف اعٚؽ واًٙت٤ب واًرؾقل ، وهذا هق اًؽش٥ٞ اعذيقر ذ اً٘رآن وهق يدل 
 (2)قغ اًبن ( . 

ويرد قٚٞف : س٠ن هذا اًؽش٥ٞ مٙـ ذ اًتّديؼ ، وٓ يدل قغ إذو٦ٞ وٓ 
ي٤ٕٜٝٛ وإًٚؿ س٤ًّ٤ٟع طّقًف ُرش٥ قغ إًٚؿ س٤ًّٜع ، وم يٚزم ُـ اًت٘دم ذ 

اًؽش٥ٞ س٤ًٕٗؾ ٓ يِؽي وٞف أو٦ْٞٚ اًس٤سؼ قغ  (3)إًٚؿ اًت٘دم ذ اًنف . 
اًاطؼ ، و٘د يٙقن ًف أو ًٖػه ، واًٖرى أن هذا اًقضف ٓ حسؿ اخاف ذ 

                                                 
ا٤ًِٗق٦ إًٔٛك هل : ش٘دُف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قغ هػه ُـ إٟب٤ٞء قٜد اؿتداد اخقل :  ( (1

ا٤ًْ٘ء ، وهل خت٦ّ سٜب٤ٜٞ صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ، وهل أول اع٤٘م اعحٛقد .         أٟر : ًّٗؾ 
 309  اًبٞجقري ٞد طح٦ٗ اعريد ذح ضقهرة اًتق

 77اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  (  (2
 597 - 596اسـ اًتٚٛس٤ي   أٟر : ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
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 (1)اعس٦ً٠ .  
واؾتدل اًرامي يذًؽ س٠ن اعائ٦ٙ ضقاهر ُ٘دؾ٦ ٦ُٕٞٓ ه ؾبح٤ٟف وش٤ٕم 

ت اًِٝقات وهذا يدل قغ ذوٝؿ ،وٞ٘قل : ) اعائ٦ٙ ضقاهر ُ٘دؾ٦ قـ فٚا
ويدورات ا٥ًْٖ ى٤ٕٓ وـ٤ُٕٝؿ اًتسبٞح وذااؿ اًتٝٚٞؾ واًت٘ديس ، وأٟسٝؿ 
سذير اه ش٤ٕم وورطٝؿ سٕبقدي٦ اه ش٤ٕم ، وٙٞػ يٛٙـ ٤ُٜؾبتٝؿ س٤عقصقف 

 (2)س٤ًِٝقة وا٥ًْٖ ( 

ويرد : س٠ن هذا اًٙام ٤ُٕرى س٠ن إًب٤دة ُع اعٕقى٤ت ُـ اًبن شٙقن 
 (3)٤ُُ٘ٝؿ واح٦ً٤ هذه أقغ ، واًتقىػ ذ هذه اعس٦ً٤ أوم .  أؿؼ ، وٞٙقن ُـ صؿ

اًت٤ٗضؾ ُـ ط٨ٞ إًبقدي٦ ٓ يسٚؿ أي٤ْ عْٗك اعائ٦ٙ : ٕن إًب٤دة ُع اع٦ِ٘ 
وىد أص٤ب (4) أوْؾ ُـ هػه٤ ، و٤ًٕب٤دة ُع وضقد اًِٝقات وى٤ٕٝٛ شٙقن أشؿ .

٤ًٕٗؾ أوم : ًٕدم وضقد اًٜص اسـ اًتٚٛس٤ي قٜد٤ُ شقىػ ذ اعس٦ً٠ ، و٤ًتقىػ س
: )ى٤ل سٕض  (∼)اًٍيح و٤ٝٞ ، واجٝؾ ا٤ ٓ ير ذ إً٘ٞدة . ي٘قل اًس٤ٗريٜٞل

                                                 
، ذح 71/  5اًتٗت٤ماي  ، ذح ا٤ًٜ٘صد  407/  2اًس٤ٗريٜٞل  أٟر : ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ  ( (1

 161اًتٗت٤ماي  ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ 
 78 - 77اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 597اسـ اًتٚٛس٤ي  أٟر : ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 216، ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ ضقهرة اًتقطٞد  66/  5اًتٗت٤ماي   أٟر : ذح اع٤٘صد  ( (4
 س٤حدي٨ ( : ق٤م اه 1188إًقن ) ت  أسق ، اًديـ ؿٛس ، اًس٤ٗريٜل ؾ٤م سـ أمد سـ حٛد ((5

 قـ ذاو٠ظ ؼادُِ إم ؾا( ورط ٤ٟسٚس ىرى ُـ ؾ٤ٗريـ ) ذ دا. وً ح٘ؼ ، وإدب وإصقل
                = 
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إًٚاء : ُس٦ً٠ شْٗٞؾ اًبن قغ اعٚؽ أو اعٚؽ قغ اًبن ًٞس٧ م٤ ير اقت٤٘ده  
وا وير اجٝؾ سف ، وًق ً٘ل إًبد رسف ؾ٤ ض٤ ُـ اعس٦ً٠ س٦ًٞٚٙ٤ م يٙـ قٚٞف إصؿ 

  (1)هل م٤ يٚػ ا٤ًٜن سٕٛروتف ( 

و٤شبٕقه  "ي٘قل اًرامي :  ى٤ل اه ش٤ٕم  ) ذ طؼ  حٛد صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
آل  ]  ザ ﾏ ﾐ ﾑ           ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ゴ : وى٤ل ش٤ٕم(2) "ًٕٚٙؿ شٗٚحقن 

، وٚق أشك س٤ع٦ّٕٞ ًقض٥ ق٤ٜٞٚ سحٙؿ هذه اًّٜقو ُت٤سٕتف ذ وٕؾ [  31قٛران 
  (3) ًؽ اًذ٥ٟ وهذا س٤ـؾ وذاك س٤ـؾ ( 

ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي : ) هذا هػ ٓمم ، وه٤ي٦ ٤ُ وٞف أن ي٤٘ل : إٟف يٚزم ُٜف 
٤ اًتخّٞص ، وش٘ٞٞد آشب٤ٌ وٞا شبل ٤ًٜ أٟف يٜ٘ٚف قـ اه ش٤ٕم : يا أٟف ٓ ج٥ قٜٚٞ

ُت٤سٕتف ذ إو٤ٕل اجب٦ٞٚ ي٤عٌ وإً٘قد واًسٙقن ، سؾ يٗٞد وضقب آشب٤ٌ وٞا 
                                                                                                                        

 اظت٤ّر ذ اعّٜقق٤ت اًدراري . ًف : و٤ٝٞ وشقذ ، وأوتك ودّرن ٤ٟسٚس إم . وق٤د قٚائ٤ٝ=   
 ، ًقائح قك اإ٤ُم أصر ًنح إًك ، اً٘قل إط٤ٙم قٛدة ذح ، اًٚث٤م يِػ ، اعقضقق٤ت

 ؾػة ذ اًقو٤ حبػ ، اعرض٦ٞ اًٗرى٦ أهؾ ق٘د ذ اع٦ْٞ إصري٦ إرار وؾقاـع اًب٦ٞٝ إٟقار
 14/  6اًزريك  . أٟر : إقام  اعّٓٗك

، أٟر : ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ ضقهرة اًتقطٞد  409/  2اًس٤ٗريٜٞل  ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ  ( (1
217 

 158إقراف  "واشبٕقه ًٕٚٙؿ هتدون  "هٙذا ذ اًٙت٤ب واًّحٞح  ( (2
 78اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
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 (1)ض٤ء سف ُـ اًتقطٞد وأط٤ٙم اًنائع (  
وأرى أن احؼ ُع اًرامي ذ هذه اعس٦ً٠ ، و٤ًٙام قغ ُٓٚؼ آشب٤ٌ ، وٓ 

خذا ي٤ن ؿؽ أن اع٦ّٕٞ خ٤ًػ ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اسـ اًتٚٛس٤ي ُـ إُقر اجب٦ٞٚ: 
قغ رأهؿ ذ  (2) اؾتدٓل اًرامي أىقى وأوضح ، وهق ٟٗس ٤ُ اؾتدل سف إؿ٤قرة

هذه اعس٦ً٠ ، وُت٤س٦ٕ اًٜبل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قغ يؾ ط٤ل وـ٤قتف س٢ـاق ، 
 وس٤ًٓبع م يّ٘د اًرامي إُقر اجب٦ٞٚ .

ي٘قل اًرامي : ) اً٘قل س٤عٕراج طؼ ، أ٤ُ ُـ ٦ُٙ إم س٧ٞ اع٘دن وٚ٘قًف 
     ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ   ｺ   ｻ ｼ ゴش٤ٕم : 

   ف ش٤ٕم : ااوات وٚ٘قًاجد إىَ إم ٤ُ وقق اًسا، وأ٤ُ ُـ اعس[  1اإراء  ]
ザ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ゴ  [  19ا٤ِٟ٘ٓق ])  (3) . 

٤م : اف شٕار قغ  ًؽ ُـ ىقًا٤ُ اطت٩ سف اًٗخ ٤اوأُ ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي: )
ザ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ゴ  [  19ا٤ِٟ٘ٓق ] قغ ىراءة اًٗتح  وٖػ ُسٚؿ ًف ، وىد

ىٞؾ: اخ٤ٓب ًإٟس٤ن وىٞؾ ذ ىراءة اًْؿ: اخ٤ٓب ًٚجٜس وآًبؼ ٤ُ ـ٤س٘ف هػه 
                                                 

 603اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
/  5اًتٗت٤ماي  و٤ُ سٕده٤ ، ذح اع٤٘صد  290/  8اجرض٤ي  أٟر : ذح اعقاىػ ًإجل  ((2

51 - 52 

 79اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
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 (1). ى٤ل اعٗرون : ًؽيبـ ط٤ٓ سٕد ط٤ل ذ اًِدة ، واخ٤ٓب قغ هذا ٤ًٗٙٚر (  
س٤ًٓبع يتٗؼ ُٕف ذ أصؾ اعس٦ً٠ وهل صبقت اعٕراج ًٜب٤ٜٞ صغ اه قٚٞف 
وؾٚؿ ، وًٜٙف م يرشض اؾتدًٓف قغ اعس٦ً٠ سآي٦ ا٤ِٟ٘ٓق ، واؾتبٕد آؾتدٓل 
س٤ً٘راءشل قغ اًسقاء ، وم٤ وتح اًب٤ء أو ض٤ٝٛ ذ ًٗظ ًؽيبـ ، وىد ىرأ س٤ًٗتح 

ويِػ آًؼي إم  (2)اسـ يثػ ، ومزة ، واًٙس٤ئل  وظٚػ ، واًب٤ىقن قغ اًروع . 
ًٗتح اظتٚٗقا ذ شٗسػه٤ ، وبْٕٝؿ ي٘قل : )ًؽيبـ ي٤ حٛد أن اً٘راء اًذيـ ى٤ًقا س٤

أ٧ٟ ط٤ٓ سٕد ط٤ل، وأُرا سٕد أُر ُـ اًِدائد ( )وى٤ل آظرون مـ ىرأ هذه اع٦ً٤٘، 
وىرأ هذه اً٘راءة قٜٞبذًؽ: ًؽيبـ أ٧ٟ ي٤ حٛد ؾاء سٕد ؾاء ()وى٤ل آظرون: سؾ 

ـّ أظرة سٕد إوم( )وى٤ل آ ظرون مـ ىرأ هذه اً٘راءة: إٟا قٜل ُٕٜك  ًؽ: ًؽَيَب
سذًؽ أه٤ شتٖػ روس٤ ُـ اًتٖٞػ، وشِ٘ؼ س٤ًٖام ُرة وحٛر أظرى، وتّػ وردة 
ي٤ًده٤ن، وشٙقن أظرى ي٤عٝؾ( ويرى أن اًّقاب ُـ اًت٠ويؾ )ىقل ُـ ى٤ل 

( أ٧ٟ ي٤ حٛد ط٤ٓ سٕد ط٤ل، وأُرا سٕد أُر ُـ اًِدائد. واعراد سذًؽ ـَ َيَب َؽْ ًَ ( -
مٞع ا٤ًٜن، أهؿ  -وإن ي٤ن اخ٤ٓب إم رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ُقض٤ٝ

 (3)يٚ٘قن ُـ ؿدائد يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ وأهقاًف أطقآ ( 

                                                 
 618 - 617اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
  399/  2اسـ اجزري  اًٜن ذ اً٘راءات إًن  أٟر : ( (2
/  5، وأٟر هذه اًت٠ويات ذ : شٗسػ اسـ ق٦ٞٓ  326،  324،  322/  24شٗسػ آًؼي  ( (3

 و٤ُ سٕده٤ . 359/  8، شٗسػ اسـ يثػ  459
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وب٤ًرهؿ ُـ ىقل اًبٕض س٠ن اعراد سذًؽ اعٕراج إٓ أٟف ىقل ُرضقح قٜد  
 أيثر اعٗريـ ، وهذا ٤ُ جٕؾ ٓقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي ٤ُ يؼره .
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ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي ُّقرا رأي اًرامي ذ اعس٦ً٠: أٟف ىرر ذ اعحّؾ ٟ٘ا 
قـ ا٤ًٜٔم ) أن اًروح أضس٤م ٦ًٗٞٓ ص٦ٞٚ٘ س٤ى٦ٞ ُـ أول إًٛر إم ُٜت٤ٝه ، وأه٤ 
ؾ٤ري٦ ذ اًبدن  وم يتٕرى ٕه٤ ط٦ٞ سٜٗس٤ٝ وٓ سح٤ٞة اًبدن، وًٚٗخر صٖق ) أي 

أن)اًٜٗس أضس٤م ٦ًٗٞٓ  (2)د أصب٧ ذ إرسٕل وًٙـ اًٗخر ى (1)ُٞؾ ( إم هذا ( 
 . (3)ًذواه٤،ط٦ٞ ًذواه٤( 

ورأي اًرامي واضح ذ اعس٦ً٠ ، وًٞس يا ىرر اسـ اًتٚٛس٤ي وٟص إرسٕل 
ٟ٘ٚف اسـ اًتٚٛس٤ي قـ اًرامي ،ويِػ سقضقح إم رأيف ، وا ج٤ل ًٚ٘قل سٛٞٚف 

ًٕدم ورود ٟص و٤ٝٞ ، وقجز اإٟس٤ن قـ ًرأي ا٤ًٜٔم  وإوم ذ اعس٦ً٠ اًتقىػ 
ُٕرو٦ ط٦٘ٞ٘ ٟٗسف واضح سل . ي٘قل اسـ اًتٚٛس٤ي : ) اع٘ٓقٌ ٤ًٜ ُـ أُر اًروح : 
أٟف أُر ُقضقد ، وأن ًف شٍو٤ ذ اًبدن ستٍيػ اه ش٤ٕم إي٤ه ، واه ش٤ٕم م يزد وٞف 

  ザ ┫ ┬ ┭┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ゴ قغ ىقًف
قـ اًتٕٞل ُع اإيان سج٦ٚٛ ٤ُ ض٤ء سف اًٜ٘ؾ ،  ، و٤ٕوم : اًقىقف[  85اإراء  ]

 (4)وأٟف حٛقل قغ وضف مٙـ وإن م ٟٕٚٛف ( .
                                                 

 224اًرامي  -، وأٟر : اعحّؾ    625اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ((1
 26/  2اًرامي   أٟر : إرسٕل  ( (2
 625اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (3
 634اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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يٓٚؼ  اًٗخر اً٘قل س٘بقل اًتقس٦ ُـ هػ شّٗٞؾ ، وٞ٘قل : ) اًتقس٦ واضب٦ 
، وهل ُ٘بق٦ً ى٤ٕٓ [  8اًتحريؿ ]   ザ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ゴقغ إًبد ً٘قًف ش٤ٕم 

ويستدرك اسـ اًتٚٛس٤ي  (1) [ (  25اًِقرى ]   ザヂ ダ        ゾ ゼ ゴ ً٘قًف ش٤ٕم 
 قغ اًرامي ذ هذا اإـاق ُـ هػ شّٗٞؾ سل ا٤ًٙور وا٤ًٕي ، ُع آقت٤٘د
س٤إم٤ٌ قغ ىبقل شقس٦ ا٤ًٙور ، وٞ٘قل : ) ىبقل اًتقس٦ س٤إم٤ٌ ص٤س٧ قغ ىبقل شقس٦ 

  ザ ジ ズا٤ًٙور ، وأ٤ُ ىبقل شقس٦ ا٤ًٕي و٤ًٔقاهر دا٦ً قغ ىبقخ٤ ، ى٤ل اه ش٤ٕم 

ゼ ゾ        ダ ヂ ゴ  [  25اًِقرى  ] وٓ يٛتٜع ش٘ٞٞد هذا اعٓٚؼ س٤عِٞئ٦ يا ى٤ل ،
 ش اًرامي»   ، وادقك اعّٜػ[  15اًتقس٦  ]  ザ ﾂ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆﾇ ゴش٤ٕم 

اإم٤ٌ قغ ىبقخ٤ ُـ هػ شّٗٞؾ وًٞس يذًؽ ، وإٟا اإم٤ٌ ص٤س٧ قغ ىبقًف شقس٦ 
 (2)ا٤ًٙور ( 

م خ٤ًػ أطد ذ أن ا٤ًٙور إ ا أؾٚؿ ىب٧ٚ شقستف ى٤ٕٓ ، وهذا اً٘قل أمع 
اإم٤ٌ قغ ىبقًف قٜد اؾت٤ٗٞء قٚٞف إًٚاء أ٤ُ ىبقل شقس٦ ا٤ًٕي ، و٤دقك اًبٕض 

ذوـ٤ٝ وآظرون قغ أٟف ح٧ اعِٞئ٦ ، وقغ يؾ ط٤ل و٤ه قز وضؾ ي٘بؾ قبده 
 (3) شْٗا ُٜف وير٤ُ وهق أرطؿ اًرامل .

                                                 
 98اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (1
 715اسـ اًتٚٛس٤ي   ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 373 - 372/  1اًس٤ٗريٜٞل  أٟر : ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ  ( (3
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ويٜ٘ؾ اًبٞجقري أراء ذ اعس٦ً٠ قغ اًقضف اعبل آ٤ٟٗ ، وٞ٘قل : ) وذ ىبقل  
اًتقس٦ رأى إًٚاء ىد اظتٚػ ، و٤٘ل إ٤ُٜ٤ُ أسق احسـ إؿٕري س٠ه٤ ش٘بؾ ى٤ٕٓ 

، [ 25اًِقرى  ]  ザ ジ ズ  ゼ ゾ        ダ ヂ ゴ : ًف ىقًف ش٤ٕميدل ىٕٓل يا سدًٞؾ 
سنوـ٤ٝ ، وى٤ل إ٤ُم احرُل وا٤ً٘ي س٠ه٤ ش٘بؾ ف٤ٜ واًدق٤ء س٘بقخ٤ ًٕدم اًقصقق 

 ザ ジ ズ  ゼ:  سدًٞؾ فٜل ، ًٜٙف ىري٥ ُـ اً٘ٓع ، إ  حتٛؾ أن ُٕٜك ىقًف ش٤ٕم
ゾ        ダ ヂ ゴ  [  25اًِقرى  ، ] أٟف ي٘ب٤ٝٚ إن ؿ٤ء ، وهذا اخاف ذ هػ شقس٦

 │ ━ ザ ش٤ٕما٤ًٙور ، وأ٤ُ هل وٛ٘بق٦ً ى٤ٕٓ سدًٞؾ ىٕٓل اش٤ٗى٤ ً٘قًف 
┃ ┄  ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ゴ  [  38ا٤ٟٕٗل  ] )(1) . 


ي٘قل اًرامي : ) اًدًٞؾ دل قغ إ٦ُ٤ُ أي سٙر ري اه قٜف و٤ُ ي٤ن ًتٚؽ 
اإ٦ُ٤ُ ؾب٥ إٓ اًب٦ٕٞ إ  ًق ي٤ن ُّٜقص٤ قٚٞف ٤ًٙن شقىٞٗف إُر قغ اًب٦ٕٞ ظ٠ٓ 

 (2)قٔٞؿ ي٘دح ذ إ٤ُُتف ، و ًؽ س٤ـؾ ، وقض٥ يقن اًب٦ٕٞ ـري٤٘ صحٞح٤ ( 
ذه اعس٦ً٠ : أٟف ٓ ؾبٞؾ إ٦ُ٤ُ أي ويرد اسـ اًتٚٛس٤ي : ) اقٚؿ أن ىقًف ذ ه

اإ٤ُم احؼ سٕد رؾقل اه صغ اه قٚٞف  (3)سٙر إٓ اًب٦ٕٞ ُع ىقًف ذ اعس٦ً٠ اًس٤دؾ٦
 (4)وؾٚؿ أسق سٙر اًّديؼ ويدل قٚٞف اً٘رآن واخؼ واإم٤ٌ . ش٤ٜىض ُٜف ( 

                                                 
 325ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ اجقهرة  ( (1
 103اًرامي  ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (2
 104ٟٗس اعّدر  ( (3
 731اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  ( (4
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شب٤ٕٝ آًري٦٘ اًتل اٟتٝج٤ٝ اًرامي ذ هذه اعس٦ً٠ هل ٟٗس آًري٦٘ اًتل ا 
قٚاء أهؾ اًس٦ٜ واجاق٦ ، وىد وّؾ اًب٤ىاي اً٘قل ذ هذه اعس٦ً٠ اع٦ٛٝ اًتل 
أح٤ٝ٘ اعتٙٚٛقن سٛس٤ئؾ إً٘ٞدة ٕمٞت٤ٝ وشرش٥ سٕض اعس٤ئؾ ق٤ٝٞٚ ، وٕن 
ا٦ًِٕٞ يروْقن إ٦ُ٤ُ اًّديؼ ري اه قٜف ي٧ٟ٤ ق٤ٜي٦ قٚائ٤ٜ سب٤ٞن أط٘ٞتف 

اًقاردة ذ اًس٦ٜ ، وق٘د اًب٦ٕٞ ًف ري اه قٜف يقم ًٚخاو٦ ُٜبٝل قغ اإؿ٤رات 
اًس٦ٗٞ٘ . ي٘قل اًب٤ىاي : ) إن ى٤ل ى٤ئؾ : ٤ُ اًدًٞؾ قغ إصب٤ت إ٦ُ٤ُ أي سٙر ، وأن 
إً٘د ًف وىع ُقى٤ٕ صحٞح٤  ؟ ىٞؾ ًف : اًدًٞؾ قغ  ًؽ أٟف س٦ّٗ ُـ يّٚح ًف 

يقم اًس٦ٗٞ٘ ُـ أو٤ضؾ أهؾ اإ٦ُ٤ُ ومي٤دة ق٤ٝٞٚ ...... وأن ا٤ًٕىديـ ًف إُر 
 (1)احؾ وإً٘د مـ يّٚح أي٤ْ إ٦ُ٤ُ اعسٚٛل واًت٘دم قٚٞٝؿ ( 

اىتدوا  "وُـ اإؿ٤رات اًتل أورده٤ اًب٤ىاي . ىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
وإي سٕث٧ إم ا٤ًٜن يٚٝؿ و٤ً٘قا:   "وىقًف  (2) "س٤ًذيـ ُـ سٕدي أي سٙر وقٛر 

 . (4)،  (3)  " يذس٧ ، وى٤ل أسقسٙر صدى٧
                                                 

  480اًب٤ىاي  اًتٛٝٞد  ( (1
  609/  5(  3662طدي٨ رىؿ ) س٤ب : ٤ُٜى٥ أي سٙر اًّديؼ  أظرضف اًؽُذي ذ ؾٜٜف  ( (2
ىؾ ي٤أه٤ ا٤ًٜن إي رؾقل  "س٤ب : ىقًف ش٤ٕم   -يت٤ب : اًتٗسػ  أظرضف اًبخ٤ري ذ صحٞحف  ( (3

إي ى٧ٚ : ي٤ أه٤  "سٚٗظ   59/  6( 4640طدي٨ رىؿ )  -158إقراف  "اه إًٞٙؿ م٤ٕٞ
  "ا٤ًٜن ، إي رؾقل اه إًٞٙؿ م٤ٕٞ ، و٘ٚتؿ : يذس٧ ، وى٤ل أسق سٙر : صدى٧ 

و٤ُ  385/  8اجرض٤ي  ، ذح اعقاىػ ًإجل  485  484اًب٤ىاي  تٛٝٞد أٟر : اً ( (4
 و٤ُ سٕده٤ 254/  5اًت٘ت٤ماي  سٕده٤ ،  ذح اع٤٘صد 
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ً٘د ش٤ٜول اًرامي إ ن ُس٦ً٠ اإ٦ُ٤ُ ُب٤ٜٞ و٤ٝٞ رأي أهؾ اًس٦ٜ واجاق٦: ًٚرد  
قغ اعخ٤ًٗل ظ٤ص٦ آصٜل قني٦ ، ُٜقق٤ ذ ردوده سل إً٘ؾ واًٜ٘ؾ ، و٤ُ أصبتف 
اسـ اًتٚٛس٤ي ه٤ٜ ًٞس ش٤ٜى٤ْ يا ادقك : ٕن اج٦ٝ ٦ُٜٙٗ ، و٤ًرامي سل أوٓ 

اه قٜف ، ويٞػ م٧ ًف ، وهذا م حّؾ إٓ  ـري٦٘ ٥ّٟ اإ٦ُ٤ُ ًّٚديؼ ري
ا٤ُٕرات اًدا٦ً قغ إ٦ُ٤ُ  سٕضقـ ـريؼ اًب٦ٕٞ ، صؿ أشبع  ًؽ س٤حدي٨ قـ 

 اًّديؼ ري اه قٜف ، وا ش٤ٕرى طٜٞئذ .

١٣٩٢



   
 115 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

 اخامة 
 ذ ظت٤م هذا اًبح٨ ٟقرد أهؿ اًٜت٤ئ٩ اًتل شقص٧ٚ إ٤ًٝٞ هذه اًدراؾ٦ :

: ىقل اًرامي س٠ن اعٕٚقم اًتّقري حّؾ س٤ًرورة ٓ يتاؿك ُع ٤ُ اؾت٘ر  أوا
قٜد يثػ ُـ إًٚاء ، ويذًؽ قدم اؾت٤ٕٞسف ًٙثػ ُـ اًتّدي٤٘ت ًزم قٜف 
سٕض إُقر اعستح٦ٚٞ : ي٢ظراج قٚؿ اًب٤ري ُـ ُٗٝقم إًٚؿ ، وأي٤ْ 

ف ضٕؾ ٟٔرشف شريٞزه قغ احٙؿ سٗس٤د أًٜر ُـ ظال ٤ُدة ا٤ًٞ٘ن وصقرش
هػ ؿ٦ُٚ٤ ٦ًْٞ٘ٚ، وأي٤ْ خ٤ًٗتف جٛٝقر إؿ٤قرة ذ ض٦ٝ اؾتٚزام أًٜر 
ًٕٚٚؿ ، وىقًف س٠ه٤ ق٦ٞٚ٘ ، وهذا يقُلء إم اً٘قل س٤ًقضقب اًذي يٜٗر ُٜف 

 أهؾ اًس٦ٜ .
: اقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ شٕريػ اًرامي ًٚدًٞؾ ًٞس ذ ُقضٕف : ٕن ثاىوا 

ٜد أيثر اعتٙٚٛل ، وًٙـ اسـ اًتٚٛس٤ي يٜبف إم ان شٕريٗف هق ٤ُ اؾت٘ر ق
اًدًٞؾ اًٜ٘ك يٗٞد اًٞ٘ل ذ  اشف ٤ُ دا٧ُ ُ٘د٤ُت اًدًٞؾ صحٞح٦ ، سخاف 

 اًرامي اًذي يرى أٟف ٓ يقضد دًٞؾ ؾٕٛل حض .
: ٟٗل اًرامي ًٚح٤ل هق اًث٤س٧ قٜد اعح٘٘ل :ٕن إصب٤شف يٚزم قٜف أُقر ثالثا 

 قًف سبداه٦ اًقضقد ، وهذا هق اًراضح.ُت٤ٜى٦ْ ، ويذًؽ ى
: ش٘رير اًرامي س٠ن ا٤ًّٗت م٦ٜٙ ٓ يقاوؼ أهؾ اًس٦ٜ ، وًٙـ شبل ٤ًٜ ان  رابعا

ُٕٜك اإ٤ُٙن قٜده هق أًٜر إ٤ًٝٞ س٤قتب٤ر  اه٤ ، وًٙـ ىقل اًرامي س٠ن 
 إًرى هق ا٤ً٘ئؿ س٤ًٖػ يٚزم قٜف اقتب٤ر ا٤ًّٗت أقراض٤. 

١٣٩٣



   
 116 ول الدين  ـه أصـرحه معالـمن خال ش رازيـى الـاني علـتدراكات ابن التلنسـاس

ٚٛس٤ي ذ ق٤ٜيتف س٤ًدى٦ ذ إًب٤رات اعستخد٦ُ ذ احدي٨ قـ : أض٤د اسـ اًت خامسا 
ص٤ٗت اًب٤ري ؾبح٤ٟف وش٤ٕم ع٤ يٚزم أط٤ٟ٤ٞ ُـ ًقامم س٤ـ٦ٚ قٜد و٘د اًدى٦ 

 ، وُـ ه٤ٜ صقب سٕض قب٤رات اًرامي ذ هذا اًب٤ب .
: ىقل اًرامي ذ ص٦ٗ اً٘درة وش٤ٕٝ٘ٚ وُ٘ت٤ْٝٞ ، وقدم اضتاٌ ؿٞئل قغ  سادسا

اطد هق اًث٤س٧ قٜد أهؾ اًس٦ٜ ، وُـ ه٤ٜ و٤ؾتدراك اسـ اًتٚٛس٤ي أصر و
ًٞس ذ ُقضٕف ، وًٙـ رد اًرامي أىس٤م اًٙام ي٤ٝٚ إم ىسؿ واطد هػ 

 ُ٘بقل قٜد مٝقر أهؾ اًس٦ٜ : ًروع آظتاف اح٘ٞ٘ل وٞا س٤ٜٝٞ .
ر اًٞٝقد : شرٌ اًرامي ذ طٙٛف قغ احِقي٦ س٤ًٙٗر، واقتب٤ره أهٚظ ُـ يٗ سابعا

وا٤ًّٜرى ، وي٧ٟ٤ ٟٔرة اسـ اًتٚٛس٤ي أدق : ٕن اعٕتؼ قٜد أهؾ اًس٦ٜ 
 واجاق٦ ذ هذا اًب٤ب هق قدم اًترٌ ذ شٙٗػ اعخ٤ًػ .

: ىقل اًرامي سٕد ٤ُٜىِتف ًدًٞؾ إؿ٤قرة ذ اًرؤي٦ س٠ه٤ ض٤ئزة ؾ٤ٕٛ ضٕؾ  ثامنا
وىقق٤ٝ و٘ط وإٓ ي٤ن  اسـ اًتٚٛس٤ي يٚزُف س٤ً٘قل سّحت٤ٝ أو إ٤ُٙه٤ ٓ

 ُت٤ٜى٤ْ ، ويذًؽ رورة آقتاد قغ اًدًٞؾ اًٜ٘ك .
: ُٞؾ اًرامي إم رأي عٕتز٦ً ذ أو٤ٕل إًب٤د واًتحسل واًت٘بٞح إً٘ٚٞل  تاسعا

ؾببف اًرئٞس ـري٘تف ذ آؾتدٓل قغ اعس٦ً٠، وٟٗس اًسب٥ أي٤ْ ذ 
 طديثف قـ اعٕراج .

 ؾ اًٜبقة قغ شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل ًٞس ذ ُقضٕف : ٕن: ىٍ اًرامي دٓئ عارا
ه٤ ، وإيراده ًِٚب٦ٝ شّٗٞا واًرد دٓئ٤ٝٚ ُتٜقق٦ : سؾ ٓ يٛٙـ طٍ
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ق٤ٝٞٚ إم٤ٓ ق٤دة هػ طس٦ٜ ، وهذا ٤ُ شٜبف إًٞف اسـ اًتٚٛس٤ي وتٕ٘بف ذ  
 سٕض اعس٤ئؾ وّٗؾ و٤ٝٞ اً٘قل وسٜٞف .

 والصاة والسام على سيدنا حمد أفضل الصاة وأم التسلين وآخر دعوانا أن احمد ه رب العامن ،
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 ثــــالبح ع ـــمراج 

 اً٘رآن اًٙريؿ 

ح٘ٞؼ : د . وقى٦ٞ طسل  ٕي احسـ إؿٕري  -اإس٦ٟ٤  قـ أصقل اًدي٦ٟ٤   
 م 1977/  1دار ا٤ّٟٕر ي  حٛقد 

ح٘ٞؼ : د . أمد حٛد  ؾٞػ اًديـ أُدي  أس٤ٙر إو٤ٙر ذ أصقل اًديـ  
 م  2004/  2ي  دار اًٙت٥ ٍُ  اعٝدي 

ُٙتب٦  ح٘ٞؼ : د . أمد طج٤مي اًس٤٘  اًرامي  إرسٕل ذ أصقل اًديـ  
 م1986/  1ي  ا٤ًٞٚٙت إمهري٦  ا٤ً٘هرة 

ح٘ٞؼ   إ٤ُم احرُل اجقيٜل اإرؿ٤د إم ىقاـع إد٦ً ذ أصقل آقت٤٘د  
اخ٤ٟجل ٍُ  احٛٞد  اعٜٕؿ قبد وشٕٚٞؼ : د . حٛد يقؾػ ُقؾك ، قك قبد

 م  1950

دار  ح٘ٞؼ : ؾ٤م حٛد ق٤ٓ ، حٛد قك ُٕقى  اًؼ  اسـ قبد -آؾتذي٤ر   
 م 2000/  1اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  ي

تب٦ اعٙ ح٘ٞؼ : ه٤ي حٛد ط٤ُد   -اًرامي  اإؿ٤رة ذ قٚؿ اًٙام  
 م 2009إمهري٦ ًٚؽاث  إيداٌ 

/  1ي  اؾت٤ٟبقل ُٓب٦ٕ اًدو٦ً   -ا٤ً٘هر اًبٖدادي  قبد اًديـ أصقل 
 م  1928

دار اسـ ق٤ٗن اًسٕقدي٦  ح٘ٞؼ / ؾٚٞؿ سـ قٞد اخاز  -ا٤ًِـبل  آقت٤ّم  
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 م 1992/  1ي   
دار اع٤ٕرف  ح٘ٞؼ : اًسٞد أمد ص٘ر   -أسق سٙر اًب٤ىاي  إقج٤م اً٘رآن 

 م1997/  5ي  سٍٛ 
 م 2002/  15ي  دار إًٚؿ ًٚٛايل  اًزريك  إقام  
دار ح٘ٞؼ : د .ُّٓٗك قٛران  ط٤ُد اًٖزاز  أسق آىت٤ّد ذ آقت٤٘د 

 م 2009/  1ي  اًب٤ّئر ا٤ً٘هرة 

/  1ي  دار اًسام  ا٤ً٘هرة  د . طسـ ا٤ًِوٕل  أُدي وآراؤه اًٙا٦ُٞ  
 م1998

ح٘ٞؼ  اًرطٞؿ اخ٤ٞي اعٕتزز  قبد آٟت٤ّر واًرد قغ اسـ اًروٟدي اعٚحد  
 م 1993/  2سػوت ًب٤ٜن ي  اًدار إًرس٦ٞ ًٚٙت٤ب  -: د . ٟٞؼج  

ح٘ٞؼ  -سٙر اًب٤ىاي أسق اإ٤ّٟف وٞا ج٥ اقت٤٘ده وٓ جقم اجٝؾ سف   
/  2ي  اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث  وشٕٚٞؼ وش٘ديؿ : حٛد ماهد اًٙقصري 

 م 2000

 سدون ش٤ريخ -دار اًب٤ّئر  أمد اًدُٜٝقري  إي٤ْح اعبٝؿ ع٤ٕي اًسٚؿ  

دار إط٤ٞء   -إؾاقٞؾ اًبٖدادي  إي٤ْح اعٜٙقن ذ اًذيؾ قغ يِػ أًٜقن  
 سدون ش٤ريخ  اًؽاث إًري سػوت ًب٤ٜن 

ي  -ٟجٞؿ اعٍيدار اًٙت٤ب اإؾاُل  اسـ -اًبحر اًرائؼ ذح يٜز اًدى٤ئؼ  
 سدون ش٤ريخ  - 2
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اسـ اعٚ٘ـ  -اًقاى٦ٕ ذ اًنح اًٙبػ وأص٤راًبدر اعٜػ ذ خري٩ إط٤دي٨   
دار  -ح٘ٞؼ: ُّٓٗك أسق اًٖٞط وآظرون -راج اًديـ ا٤ًِوٕل اعٍي 

 م2004/  1ي -اًسٕقدي٦ -اًري٤ى -اخجرة ًٜٚن واًتقميع 
ؿٛس اًديـ إص٤ٝٗي )اعتقر:   -ذح ختٍ اسـ اح٤ض٥ س٤ٞن اعختٍ  

 م1986/  1ي -دار اعدي، اًسٕقدي٦  -ح٘ٞؼ: حٛد ُٔٝر س٤٘  -ها( 749
ح٘ٞؼ د. حٛد إٟقر ط٤ُد  -أسق اعٕل اًٜسٗل شبٍة إد٦ً ذ أصقل اًديـ  

 م 2011/  1اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث ي  قٞسك 
 ح٘ٞؼ / يال يقؾػ احقت  -اعٔٗر اإؾٗرايٜٞل  أسق اًتبّػ ذ اًديـ 

 م 1983/  1ي  ق٤م اًٙت٥ ًب٤ٜن 
 ح٘ٞؼ / د. قبد قاء اًديـ احٜبك  اًتحبػ ذح اًتحرير ذ أصقل اًٗ٘ف  

 م 2000/  1ُٙتب٦ اًرؿد اًسٕقدي٦ ي  اًرمـ اجؼيـ ومُٞاه 
 ى٥ٓ اًديـ اًرامي  س٦ٞ اً٘قاقد اع٦ٜٞ٘ٓ ذ ذح اًرؾ٦ً٤ اًِٛ حرير 

 ه 1426/  2ي  ُِٜقرات سٞدار ىؿ  شّحٞح : حسـ سٞدارور 
ُٓب٦ٕ  حٛد سـ إسراهٞؿ اًقمير  -شرضٞح أؾ٥ًٞ٤ اً٘رآن قغ أؾ٥ًٞ٤ اًٞق٤ٟن 

 ه 1349اع٤ٕهد س٤ً٘٤هرة  
 م 1983/  1ي  سػوت ًب٤ٜن  دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ  -اجرض٤ي  اًتٕري٤ٗت  
اخٞئ٦ اعٍي٦ ا٦ُ٤ًٕ  اًرمـ سدوي  ح٘ٞؼ : د . قبد اسـ ؾ٤ٜٞ  اًت٤ٕ٘ٞٚت  

 م 1973ًٚٙت٤ب 
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 م1999ـٞب٦ ًٜٚن   ح٘ٞؼ : ؾ٤ُل سـ حٛد ؾا٦ُ   شٗسػ اسـ يثػ   
اعٙتب٦  شّحٞح وٟن : إب رشند اًٞسققل  -سٙر اًب٤ىاي أسق –اًتٛٝٞد  

 م1957سػوت  اًنى٦ٞ 
دار اًرامي ًٚٓب٤ق٦  ؾٕٞد وقدة   -هذي٥ ذح اًسٜقؾ٦ٞ ) أم اًؼاهل (  

 م 2004/  2ي واًٜن 
 ض٤ُع اًب٤ٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن ) شٗسػ آًؼي ( ح٘ٞؼ : أمد حٛد ؿ٤ير  

 م ١ُ2000ؾس٦ اًرؾ٦ً٤ 
 –طسـ  سـ ح٘ٞؼ: قك -اسـ ش٦ٞٛٞ   اعسٞح ديـ سدل عـ اًّحٞح اجقاب 

/  2ي  -اًسٕقدي٦  ا٤ًٕص٦ٛ دار –حٛد  سـ ن مد –إسراهٞؿ  سـ يزإًز قبد
 م1999

ط٤ؿ٦ٞ اًبٞجقري قغ ضقهرة اًتقطٞد ) اعسٛك ح٦ٗ اعريد قغ ضقهرة  
دار اًسام ًٚٓب٤ق٦  ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د . قك مٕف حٛد ا٤ًِوٕل  -اًتقطٞد (
 م  2002/  1ي  واًٜن 

 دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ قٞسك احٚبل  ط٤ؿ٦ٞ اًدؾقىل قغ أم اًؼاهل  
 ا٤ً٘هرة سدون ش٤ريخ 

ح٘ٞؼ : حٛد أسق  اًسٞقـل   -طسـ اعح٤رة ذ ش٤ريخ ٍُ وا٤ً٘هرة  
 م 1967/  1ي  دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ ا٤ً٘هرة  اًْٗؾ إسراهٞؿ 

ٟن  ح٘ٞؼ د / حٛد رؿ٤د ؾ٤م  اسـ ش٦ٞٛٞ  درء ش٤ٕرى إً٘ؾ واًٜ٘ؾ  
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 م 1991/  2اًسٕقدي٦ ي  ٦ٕ اإ٤ُم حٛد سـ ؾٕقد اإؾا٦ُٞ ُض٤ 
 سدون ش٤ريخ  دار اعٕرو٦ سػوت ًب٤ٜن  اسـ ش٦ٞٛٞ  -اعٜٓ٘ٞل قغ اًرد 

ُٙتب٦  اه اجٜٞدي  ح٘ٞؼ ودراؾ٦ : قبد إؿٕري رؾ٦ً٤ إم أهؾ اًثٖر  
 م2002/  2ي إًٚقم واحٙؿ اعدي٦ٜ اعٜقرة 

دار اسـ اً٘ٞؿ   -ح٘ٞؼ / حٛد سـ ؾٕٞد اً٘ح٤ٓي   اًس٦ٜ ًٕبد اه سـ أمد  
 م 1986/  1ي  اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ اًسٕقدي٦ 

 دار إط٤ٞء اًٙت٥ إًرس٦ٞ  اًب٤ىل  ح٘ٞؼ : حٛد و١اد قبدؾٜـ اسـ ٤ُض٦  
 سدون ش٤ريخ

صٞدا  اعٙتب٦ إًٍي٦ احٛٞد  ح٘ٞؼ : حٛد حل اًديـ قبدؾٜـ أي داود  
 سدون ش٤ريخ سػوت 

 -ٟن: دار اًٖرب اإؾاُل  -ح٘ٞؼ: س٤ِر ققاد ُٕروف   -ؾٜـ اًؽُذي  
 م 1998سػوت 

 م2006-ها1427ي  -ا٤ً٘هرة  -احدي٨ دار –اًذهبل  ؾػ أقام اًٜباء  
ح٘ٞؼ : قك ؾ٤ُل ا٤ًِٜر ،  إ٤ُم احرُل اجقيٜل   ا٤ًُِؾ ذ أصقل اًديـ 

 م ٠ُِٜ1969ة اع٤ٕرف س٤إؾٜٙدري٦  وّٞؾ سدير ققن ، ؾٝػ حٛد خت٤ر 
إسراهٞؿ اع٤رهٜل  اعجٞد اًنٟقي  اًِذرات اًب٦ٞٝ قغ ا٤ًٕ٘ئد اًنٟقس٦ٞ ًٕبد 

 م1953/  5شقٟس ي  ُٓب٦ٕ اع٤ٜر   -
ح٘ٞؼ : حٛقد  اسـ إًاد احٜبك  ه٥ ؿذرات اًذه٥ ذ أظب٤ر ُـ   
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 م   1986/  1ي  دار اسـ يثػ سػوت  إر٤ٟؤوي  

اًٙريؿ  ح٘ٞؼ وش٘ديؿ : د . قبد ا٤ً٘ي قبداجب٤ر  ذح إصقل اخٛس٦  
 م1996/  3ي  ُٙتب٦ وهب٦ ا٤ً٘هرة  قثان 

اًرءوف  ـف قبدح٘ٞؼ وش٘ديؿ :  ؾٕد اًديـ اًتٗت٤ماي  -ذح ا٤ًٕ٘ئد اًٜس٦ٞٗ 
 م2000/  1ي اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث  ؾٕد 

اعٙتب٦  ح٘ٞؼ: حٛد سـ ري٤ى إمد  اسـ ش٦ٞٛٞ  ذح إً٘ٞدة إص٦ٟٞ٤ٝٗ  
 ها  1425/  1ي  -إًٍي٦ سػوت 

ومارة  ح٘ٞؼ : أمد ؿ٤ير  اسـ أي إًز احٜٗل  ذح إً٘ٞدة آًح٤وي٦  
 ه 1418/  1ي اًسٕقدي٦ إوى٤ف 

اًرمـ قٛػة  ح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د . قبد ؾٕد اًديـ اًتٗت٤ماي  ذح اع٤٘صد 
 م 1998/  2ي  ق٤م اًٙت٥ سػوت ًب٤ٜن  

دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت ًب٤ٜن   -اًنيػ اجرض٤ي  ذح اعقاىػ ًإجل  
 م 1998/  1ي  

/  1ي  ُٓب٦ٕ آؾت٦ُ٤٘  حٛد سـ يقؾػ اًسٜقد  -ذح أم اًؼاهل 
 ه 1351

ؿ٤ٝب اًديـ اً٘راذ  ذح شٜ٘ٞح اًّٗقل ذ اظت٤ّر اعحّقل ذ إصقل  
 م 2004 سػوت ًب٤ٜن  دار اًٗٙر  

/  2سػوت  ي دار إط٤ٞء اًؽاث إًري   -ًٜٚقوي   -ذح صحٞح ُسٚؿ  
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 اه 1392 
ش٘ديؿ وح٘ٞؼ وشٕٚٞؼ : د . ققاد  اسـ اًتٚٛس٤ي  ذح ٤ُٕم أصقل اًديـ  

 م  2011/  1ي  اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽاث  حٛد ققاد ؾ٤م 

/  2قان ي  -دار اًٗٞح٤ء  -ا٤ً٘ي ق٤ٞى   ا٤ًِٗ ستٕريػ ط٘قق اعّٓٗك  
  اه 1407

 ح٘ٞؼ : د . ؿٛران إًجك  حٛد سـ أي ٍٟ اًٙر٤ُي  ؿقا  اً٘راءات  
 سػوت ًب٤ٜن  سدون ش٤ريخ ١ُؾس٦ اًباٍ 

ي  دار ـقق اًٜج٤ة  ح٘ٞؼ : حٛد سـ مهػ ٤ٟس ا٤ًٜس صحٞح اًبخ٤ري  
 اه 1422/  1
ي  ُٙت٦ٞ اسـ ش٦ٞٛٞ، ٍُ   -ح٘ٞؼ  : حٛد رؿ٤د ؾ٤م  اسـ ش٦ٞٛٞ  اًّٗدي٦  

 اه 1406/  2
 إًٚٞؿ ظ٤ن  ح٘ٞؼ : د . اح٤وظ قبد ؿٝب٦  يى٤ اسـ ا٤ًِو٦ٕٞ  ـب٤٘ت 

 اه1407/  1ي  ق٤م اًٙت٥ سػوت 
 -اًسبٙل   اًديـ ش٘ل سـ اًقه٤ب قبد اًديـ ش٤ج -اًٙؼى ا٤ًِو٦ٕٞ ـب٤٘ت 

 ًٚٓب٤ق٦ هجر -احٚق حٛد اًٗت٤ح د. قبد ا٤ًٜٓطل حٛد . حٛقد ح٘ٞؼ : د
 ها1413/  2ي -واًتقميع  واًٜن

 سدون ش٤ريخ . اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  دار اًداودي  ـب٤٘ت اعٗريـ  

 ١ُ2ؾس٦ إقغ ًٚٛٓبقق٤ت ي إسراهٞؿ اعقؾقي اًزٟج٤ي  ق٤٘ئد اإ٦ُٞ٤ُ  
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 م 1973/  
ح٘ٞؼ : حٛد  إ٤ُم احرُل اجقيٜل  إً٘ٞدة ا٦ُٞ٤ًٜٔ ذ إري٤ن اإؾا٦ُٞ  

 م 1992اث اعٙتب٦ إمهري٦ ًٚؽ ماهد اًٙقصري 

 دار–رض٤  ٟزار . ح٘ٞؼ: د - -اسـ أي أصٞب٦ٕ  -قٞقن إٟب٤ء ذ ـب٤٘ت إـب٤ء 
 سدون ش٤ريخ  سػوت اح٤ٞة  ُٙتب٦

 م 1907ُٓب٦ٕ اًس٤ٕدة  ضٛـ اعجٛقٌ  ا٤ًٗراي  قٞقن اعس٤ئؾ  
 قبد حٛقد ح٘ٞؼ :  طسـ ؾٞػ اًديـ أُدي  ه٤ي٦ اعرام ذ قٚؿ اًٙام  

 سدون ش٤ريخ ا٤ً٘هرة اإؾا٦ُٞ  ًِٚئقن إقغ اعجٚس–اًٚٓٞػ ا٤ًِوٕل 

 م  1987/  1دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ ي  اسـ ش٦ٞٛٞ  اًٗت٤وى اًٙؼى  

  اه 1414دار اسـ يثػ دُِؼ   اًِقي٤ي  وتح اً٘دير  
دار  حٛد ص٤ًح اًزري٤ن  وخر اًديـ اًرامي وآراؤه اًٙا٦ُٞ واًٗٚس٦ٞٗ  

 م1995/  1ي  اًث٤٘و٦ ًٚٓبع واًٜن واًتقميع 
 سدون س٤ٟ٤ٞت ق٤م اًٙت٥  اً٘راذ  اًٗروق  

ُٙتب٦ اخ٤ٟجل  اسـ طزم إٟدًز  اًّٗؾ ذ اعٚؾ وإهقاء واًٜحؾ  
 سدون ش٤ريخ ا٤ً٘هرة 

ص٤در  دار–قب٤ن  ح٘ٞؼ :إطس٤ن -ه٤رون سـ ؿ٤ير سـ حٛد-اًقو٤ٞت وقات 
  1ي -سػوت  

 م 1993/ 1ي  شٕٚٞؼ : حٛقد سٞجق  وّٞؾ اًتٗرى٦ سل اإؾام واًزٟدى٦  
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راضٕف وقٚؼ قٚٞف /  اًسام  إًز سـ قبد ىقاقد إط٤ٙم ذ ٤ًُّح ا٤ٟٕم   
 م 1991ُٙتب٦ ا٤ًٞٚٙت إمهري٦   ـف قبداًرؤف ؾٕد 

ح٘ٞؼ  إؾت٤  اًِٞخ : حٛقد أسق دى٦٘ٞ  اً٘قل اًسديد ذ قٚؿ اًتقطٞد  
 م 1995سدون س٤ٟ٤ٞت ٤ًٜٚذ إيداٌ  وشٕٚٞؼ د . ققى اه طج٤مي 

ُٙتب٦ اعثٜك سٖداد  ط٤ضل ظ٦ٗٞٚ  يِػ أًٜقن قـ أؾ٤ُل اًٙت٥ واًٜٗقن  
 م   1941ي  

شّحٞح  -اإ٤ُم أسق احسـ إؿٕري-اًٚٛع ذ اًرد قغ أهؾ اًزيغ واًبدٌ 
 م  1955ُٓب٦ٕ ٍُ  -وش٘ديؿ : د . مقده هراس٦

 ١ُؾس٦ -احٜبك اًس٤ٗريٜل ؾ٤م سـ أمد سـ حٛد -ًقاُع إٟقار اًب٦ٞٝ 
 م1982/ 2ي  دُِؼ اخ٤و٘ل 

 سدون س٤ٟ٤ٞت  -اًرامي  اعب٤ط٨ اعنى٦ٞ ذ قٚؿ اإخ٤ٞت وآًب٤ٕٞٞت  

اعٓب٦ٕ ا٤ًٙصق٦ًٞٙٞ  ا٤ً٘ي قبد اجب٤ر  اعجٛقٌ ذ اعحٞط س٤ًتٙٚٞػ  
 سدون ش٤ريخ سػوت 

اًسام  اعحرر اًقضٞز ذ شٗسػ اًٙت٤ب إًزيز ) شٗسػ اسـ ق٦ٞٓ ( ح٘ٞؼ : قبد 
 ه1422/  1ي  دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ سػوت  ا٤ًِذ حٛد  قبد

 اًرامي  حّؾ أو٤ٙر اعت٘دُل واعت٠ظريـ ُـ إًٚاء واحٙاء واعتٙٚٛل  
 ُٙتب٦ ا٤ًٞٚٙت إمهري٦  سدون ش٤ريخ  وىدم ًف / ـف قبداًرؤوف ؾٕد راضٕف 

 ١ُؾس٦ -إًٚقاي و٤ٞى ض٤سر وح٘ٞؼ: د .ـف دراؾ٦ –اًرامي  اعحّقل  
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 م 1997/  3ي  -اًرؾ٦ً٤  
إدارة اً٘رآن وإًٚقم  د . طسـ ا٤ًِوٕل  اعدظؾ إم دراؾ٦ قٚؿ اًٙام  

 م 2001/  2ي  اإؾا٦ُٞ س٤يست٤ن 

ا٤ًٗروق احديث٦   قبد اه طسل سـ ق٤ٙؿ٦  ح٘ٞؼ : أسق اعس٤ئؾ وإضقس٦  
 م 2004/  1ي  ا٤ً٘هرة 

ا٤ًِذ دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ  اًسام قبد ح٘ٞؼ : حٛد قبد اًٖزاز  -  اعستّٗك 
 م 1993/  1ي  

     ١ُؾس٦ اًرؾ٦ً٤  ح٘ٞؼ : ؿ٥ٕٞ إر١ٟوي وآظرون  ُسٜد اإ٤ُم أمد  
 م2001/  1ي 

 ح٘ٞؼ : د . أمد طج٤مي اًس٤٘  اًرامي  اع٥ً٤ٓ ا٦ًٞ٤ًٕ ُـ إًٚؿ اإخل  
 م1987/  1ي  دار اًٙت٤ب إًري سػوت ًب٤ٜن 

 -ؿٛس اًديـ إص٤ٝٗي  -٤ًُٓع ا٤ٟٕٔر قغ ُتـ ـقاًع إٟقار ًٚب٤ْٞوي 
 م 2008 1ا٤ً٘هرة ي /  -دار اًٙتبل  

دار اًٗٙر  وشٕٚٞؼ د . ؾٛٞح دهٞؿ ش٘ديؿ  -اًرامي   ٤ُٕم أصقل اًديـ  
 م1992/  1ي اًٚب٤ٜي سػوت 

 اًرامق اعٝدي  ٤ُٕم اًتٜزيؾ ذ شٗسػ اً٘رآن ) شٗسػ اًبٖقي ( ح٘ٞؼ : قبد 
 ه 1420/ 1ي  -سػوت  دار إط٤ٞء اًؽاث إًري 

ي احسل أسق –اًٗ٘ف  أصقل ذ اعٕتٛد  ٍْ  –اعٞس  ح٘ٞؼ: ظٚٞؾ -اعٕتزز  اًَب
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 اه 1403/ 1ي  -سػوت  ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ دار 
 م  1995/  2ي -دار ص٤در سػوت   ي٤ىقت احٛقي  ُٕجؿ اًبٚدان  

اخٞئ٦ ا٦ُ٤ًٕ ًِئقن اع٤ٓسع إُػي٦  ُٕجؿ ا٦ًٖٚ إًرس٦ٞ  اعٕجؿ اًٗٚسٗل  
 م  1983

 سدون ش٤ريخ ُٙتب٦ اعثٜك سػوت  قٛر رض٤ يح٦ً٤  اع١ًٗل  ُٕجؿ 

/  1دُِؼ ي  دار اً٘ٚؿ  إسراهٞؿ حٛد اجرُل  ُٕجؿ قٚقم اً٘رآن  
 م2001

 ح٘ٞؼ / سس٤م قبد اًٖزاز  اعّ٘د إؾٜك ذ ذح ٤ُٕي أؾاء اه احسٜك  
 م1987/  1ي ٟن اج٤ٗن واج٤ي س٘ؼو  اًقه٤ب اج٤ي 

إٟجٚق  اًٚٓٞػ إًبد  ش٘ديؿ وإقداد : د. قبد اًِٝرؾت٤ي  اعٚؾ واًٜحؾ  
 م  1977/  1ي  اعٍي٦ 

احٚٞؿ حٛقد  ش٘ديؿ وح٘ٞؼ و٦ْٚٞ اإ٤ُم / قبد اًٖزاز  اعٜ٘ذ ُـ اًْال  
 سدون ش٤ريخ دار اًٙت٥ احديث٦  

أضقاء اًسٚػ اًسٕقدي٦  آًقي٤ن   إًزيز ح٘ٞؼ : قبد اسـ ش٦ٞٛٞ اًٜبقات  
 م2000/  1ي  

 2ُٓب٦ٕ احٚبل ي /  اسـ ؾ٤ٜٞ  اًٜج٤ة ذ اح٦ٛٙ اع٦ٜٞ٘ٓ وآًب٦ٕٞٞ واإخ٦ٞ  
 م 1938

اعٓب٦ٕ ح٘ٞؼ : قك حٛد اًْب٤ٌ  اسـ اجزري  اًٜن ذ اً٘راءات إًن  
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 سدون ش٤ريخ اًتج٤ري٦ اًٙؼى  

 طرره وصححف  اًٙريؿ اًِٝرؾت٤ي  قبد ه٤ي٦ اإىدام ذ قٚؿ اًٙام  
 م2009/  1ي ُٙتب٦ اًث٤٘و٦ اًدي٦ٜٞ ا٤ً٘هرة  أًٗريد ضٞقم 

دار اًذظ٤ئر  ح٘ٞؼ : ؾٕٞد وقدة  اًرامي  ه٤ي٦ إً٘قل ذ دراي٦ إصقل  
 م2015/  1ي  سػوت ًب٤ٜن 

 دار –ُّٓٗك  إر٤ٟؤوي ، وشريل ح٘ٞؼ : أمد اًّٗدي  اًقاذ س٤ًقو٤ٞت  
 م2000 -سػوت -اًؽاث  إط٤ٞء

قب٤ن ،  ُٝدي ح٘ٞؼ :ص٤ًح -اًساُل راوع سـ حٛد اًديـ ش٘ل –اًقو٤ٞت  
  اه1402/  1ي -سػوت  اًرؾ٦ً٤  ١ُؾس٦ –ُٕروف  ققاد د. س٤ِر

–قب٤ن  ح٘ٞؼ: إطس٤ن - -اسـ ظ٤ٙٚن  وو٤ٞت إق٤ٞن وأٟب٤ء أس٤ٜء اًز٤ُن  

 . م 1971/   1سػوت ي  ص٤در  دار
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 رس اموضوعاتــفه 

 الصفحة وعـــــــــــــاموض

  ُ٘د٦ُ
  مٝٞد : شرم٦ ُقضزة ًٚرامي واسـ اًتٚٛس٤ي

  أوٓ : اًتٕريػ س٤ًرامي
  ص٤ٟٞ٤ : اًتٕريػ س٤سـ اًتٚٛس٤ي
  اعبح٨ إول : إُقر ا٦ُ٤ًٕ

  مٝٞد
  اً٘قل سبداه٦ اًتّقرات

  ش٘سٞؿ اًتّديؼ إم ض٤مم وهػ ض٤مم
  ىقًف ذ أًٜر ا٤ًٗؾد

  ط٤صؾ أًٜر
  ض٦ٝ اؾتٚزام أًٜر ًٕٚٚؿ

  شٕريػ اًدًٞؾ
  ـرق ُٕرو٦ ذٌ ؾٞد٤ٟ حٛد صغ اه قٚٞف وؾٚؿ

  اح٤ل سل اإصب٤ت واًٜٗل
  شّقر اًقضقد وإًدم

  إ٤ُٙن ا٤ًّٗت أو وضقا٤
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 الصفحة وعـــــــــــــاموض 

  وضف اوت٤٘ر اعٛٙـ إم اع١صر
  ش٘سٞٛف ًٚجقاهر وإقراى

  شٕريػ احري٦ واًسٙقن
  اًقضقد واع٤ه٦ٞ

  اعبح٨ اًث٤ي : ذ اإخ٤ٞت
  اخاف طقل إ٤ُٙن ُٕرو٦ اًبن ح٦٘ٞ٘ ) يٜف ( اًب٤ري ش٤ٕم

  اقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ شس٦ٞٛ اًرامي ص٤ٗت اه ش٤ٕم إض٤و٤ت
اقؽاى اسـ اًتٚٛس٤ي قغ إـاق اًرامي قغ ص٤ٗت اه ش٤ٕم أه٤ ُت٤ٖيرة 

 اح٦٘ٞ٘
 

  قغ آؾتدٓل قغ ص٦ٗ إًٚؿ ه ؾبح٤ٟف وش٤ٕم إؿ٤ٙل
  قٛقم ىدرشف ش٤ٕم

  اخاف طقل إ٤ُٙن وىقٌ ١ُصريـ قغ أصر واطد
  اعخ٤ًٗقن ذ يام اه ش٤ٕم

  اخاف طقل احٙؿ قغ احِقي٦
  رد اًرامي أىس٤م اًٙام إم اخؼ

  ص٦ٗ اًب٤٘ء
  ٓ يٚزم ُـ قدم اًدًٞؾ قدم اعدًقل

  ذ اًرؤي٦
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 الصفحة وعـــــــــــــاموض 

  أو٤ٕل إًب٤د
  ) ٤ُ ي٘ع سف إًٗؾ (

  طسـ إو٤ٕل وىبح٤ٝ
  ) اًتٕٚٞؾ ذ أو٤ًٕف ش٤ٕم (

  اعبح٨ اًث٨ً٤ : ذ اًٜبقات
  إد٦ً قغ ٟبقة ظ٤شؿ اًٜبٞل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ

  ُـ دٓئؾ اًٜبقة : شٙٛٞؾ ا٤ًٜىّل
  ُـ ؿب٤ٝت ُٜٙري اًٜبقة

  إٟب٤ٞء واعائ٦ٙاًت٤ٗضؾ سل 
  إد٦ً قغ صبقت ا٦ًّٕٛ
  إد٦ً قغ إًروج س٤جسد

  اعبح٨ اًراسع : ذ اًس٤ٕٞٛت
  ط٦٘ٞ٘ اًٜٗس

  اًتقس٦
  ذ إ٦ُ٤ُ أي سٙر ري اه قٜف

  اخ٤م٦
  ُراضع اًبح٨
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