
 

f 
 

h 
 

j 
 

 

 



 
 

 
 

 

462 V 

[ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 إنارة العقول 462

 

 
 مقّدمة التحقيق

 | 

َّددذ ٚ يدد٘    َّدد ٠ ٚايظَّدد ّ  ًدد٢ وددأ  سطددً٘ ذل ً دد٘ سلع اي،ددأفضل ٚلصلددٌ اي احلُددذ ي

 ايطَّٝبض ايطَّأٖشٜٔ.

َّد١ ايؼَّدشٜ ١   ٠ُ افبأسن١ اي،شٜكد١ل احلدٛص٠ اي،ً  ٖأ سلٔ ْكتطف مثش٠ جذٜذ٠ َٔ ايؼَّجش

 كذعَٗأ إىل رٟٚ اي لٌ ٚاي،ًِ.يف ايَّجف األػشف يٓ

َّ ْعش٠ّ وأط ١ّ إىل طري ايذعساطأت اي،١ًَُّ ٚال َّأدس٠  ٚإ طَُّأ اي ك١َّٗ ٚاألؿٛي١َّ اي

 ٔ ٖزٙ افذسط١ افبأسن١ و ٍ تأسطلٗأ ايّٛكأ٤ تهؼف  ٔ  ذّ صتٛس لٚ تٛق ف دٚسٖأ 

ٛاسٖددأ ٚتهأًَددٗأ س   َّدد،ب١  اي أ ددٌ ٚثٛاٗددأ اي،ًَُّدد١ل رددٌ تت،ددشل  ددٔ تمط غددِ ايعددشٚف اي

ٚاألحددذاا افشٜددش٠ ايدد  َددشَّت  ًٝٗددأل صهددإٔ رددأ احلددغ  األٚصددشت يف إنُددأٍ َظددري٠ اي كدد٘  

ٍٍ اإلَأَٞل ٚإزلأل ل َٚٔ رض لٚي٦و اي زٜٔ نإٔ رِ ٢ً َشع ايظعٓض ٚاأَلٜأّلصزار   سجأ

ُاٌ َٗأّ احل أظ  ًد٢ احلدٛص٠ اي،   ًَُّد١ يف لحًدو   رأيغت اأَلاِش يف اطتُشاس ريو ايذَّٚس ٚتمخ

ايع شٚف اي  َشَّت  ًٝٗأل ٚنإٔ حًك١ ايٛؿٌ َع اي،ـدش ايدزٖل يًخدٛص٠ اي،ًَُّد١ يف     

ايد  ردض لٜدذٜٓأ    ايؼَّدشٜ ١  ايٓجف األػشف إرَّإٔ لٚج حشانٗأ اي،ًُٞ ٖٛ َؤي ف ايشطأي١ 

ُلطتأر اي كٗأ٤ ٚاجملتٗدذٜٔ ٚقبًد١ افؼدت ًض ةأحد١  ٜد١ اظ اي،عُد٢ ايظدٝذ لردٛ ايكأطدِ          

 .دد   ل ٢ً اظ َكأَ٘ ايؼَّشٜف ددافٛطٟٛ اخل٥ٛٞ 
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[ 
 :   (1)يف ططٛس Q افؤيف

 ٞ َّ ةأح١ ايظٝذ اخلد٥ٛ غد   دٔ ايت،شٜدفل ٚقدذ لآد٢  ًٝد٘ ٚلػدأد  هأْتد٘          Q إ

ندإٔ َٓدأسّا   )اي،ًٝأ يف اي،ًِ ٚايذٜٔ نبأس افشاجع ٚاي،ًُأ٤ل صكذ ٚؿ ٘ لحذ افشاجع رأَّ٘ 

ٚٚؿد ٘ َشجدع   ل (2)(١ٖ ٚاإلصتأ٤ل ص ِٝ احلٛصات اي،ًَُّد١ يً،ًِ ٚايتك٢ل ٚطًطإٔ اي كأ

ُلمنددٛرج ايظَّددًف ايـددأقل ر،بكشٜتدد٘ اي ددز٠َّل َٚٛاٖبدد٘ ايهدد ري٠ل ًَٚهأتدد٘ ) رأَّدد٘ نددإٔ  وددش

ًّٖتد٘ أَلٕ ٜت،دّذ يف ايطًٝ،د١ َدٔ  ًُدأ٤ اإلَأَٝد١ل ايدزٜٔ نشَّطدٛا حٝدأتِٗ            ايؼَّشٜ ١ل ايد  ل

ال َ ٝددٌ ياَددأّ اخلدد٥ٛٞ يف دلددأٍ اي،ًددِ    ) :ٚقددأٍ اأيدد   .(3)(يٓـددش٠ ايددذعٜٔ ٚافددزٖ   

ٚايت ك٘ل ٜٚـذم حذٜ  ر،ض اي،ًُدأ٤ حٛيد٘ إر ٜكدٍٛ: ٖدٛ لطدتأرٟ ٚلطدتأر ندٌ َدٔ         

َدٔ ايكدٍٛ إٕ اي، َد١ اخلد٥ٛٞ      ضل غ  ٓ٘ اي،ًِ يف ايكشٕ األوري. ٚردٛجٝض اي،بدأس٠ الردذَّ   

 .(4)(ل ًِ اي كٗأ٤ َٓز  ـش اي ٝب١ حت٢ َٜٛٓأ ٖزا ٚال ل شف لحذا ٜ ٛق٘  ًُّأ

ٚقذ ُلي دف يف تشتتد٘ ٚازلأصاتد٘ يف رلتًدف افٝدأدٜٔ اي،ذٜدذ َدٔ ايهتد  ٚايشطدأ٥ٌ          

 اجلأَ،١َّ ٚغريٖأ.

رٓ ظددد٘ يف تشتتددد٘ يف نتأرددد٘ اخلأيدددذ )َ،جدددِ سجدددأٍ  Q رأإلكدددأص١ إىل َدددأ رندددشٙ

  :شٜ ١طٓهت ٞ رزنش ططٛس  ٔ حٝأت٘ ايؼَّٚيزيو  لاحلذٜ (

W ٚيددذ Q  19/11/1899ٖددد افٛاصددل   1317سجدد    15يف   ِ  ّ يف َذٜٓدد١ وددٟٛ َددٔ إقًددٝ

 .  رسرٝجإٔ. ٜٚتـٌ ْظب٘ ايؼشٜف رأإلَأّ َٛط٢ رٔ ج، ش

                                                 

(ل 23 ٓ٘ل ٜ حغ: َ،جِ سجأٍ احلذٜ  اجلض٤ ) أ ُنت اطت ذْأٖأ مم أ نتب٘ )قّذغ طشٙ( رٓ ظ٘ل ٚمم (1)
١ اإلَأّ اخل٥ٛٞ )افكذ١َ(ل ْبز٠ رلتـش٠ اإلَأّ لرٛ ايكأطِ اخل٥ٛٞ ص ِٝ احلٛص٠ اي،١ًُٝل َٛطٛ 

 .ل ٚغريٖأإلَأّ اخل٥ٛٞ( اخلأق  ٔ ا17) دل١ً افٛطِ اي،ذدَٔ حٝأ٠ ايظٝذ اخل٥ٛٞل 
َّذ سكأ ايهًبأٜهأْٞ( افشحّٛ 2)   .Q ايظٝعذ ذل

  .Cايظٝظتأْٞ  احلظٝ  ( ةأح١ ايظٝذ  3ًٞ)
 .احلظٝ  ايشٚحأْٞ ةأح١ ايظٝذ ؿأدم ( 4)
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 إنارة العقول 462

W ( ّ1906ٖد( افٛاصل ) 1324دوٌ َذسط١ منأص٣ يف وٟٛ يف حذٚد  أ.)ّ 
W  ( ّألجددٌ حأدادد١  1910ٖددد( افٛاصددل ) 1328طددأصش ٚايددذٙ إىل ايٓجددف األػددشف  ددأ )ّ

 افؼشٚط١.

W ٚركٝدد١ لصددشاد  أ٥ًتدد٘ رٛايددذٙ يف ايٓجددف     - ايؼددكٝلغددري –رشصكدد١ لوٝدد٘ األندد    ايتخددل

ً ١ اي،ُأس٠. 1912ٖد( افٛاصل ) 1330األػشف  أّ )  ّ(ل ٚطهٓٛا ذل

W    ٖددد(  1330:  دأّ ) لٟىل ايٓجدف األػددشفل  ػدش  رأيدذسٚغ احلٛصٜٚدد١ صدٛس ٚؿددٛي٘ إ

 ّ(. 1912افٛاصل )

W  طأتز٠ اف،شٚصض:  األ اي،أيٞ  ٓذ حيف َشح١ً ايظط تتًُز 

 اظ ايظٝذ  ًٞ ايهأصسْٚٞل اجلض٤ األٍٚ يهتأل ن أ١ٜ األؿٍٛ..  ١ٜ 1

 .  ١ٜ اظ ايؼٝخ َريصا ذلُٛد ايؼرياصٟل اجلض٤ اي أْٞ يهتأل ن أ١ٜ األؿٍٛ.2

 نتأل افهأط  احملش١َ.ايؼٝخ َريصا صشج اظ ايت ٜضٟل .  ١ٜ اظ 3

W ٌُاخلأسج ايبخ  يف رأحللٛس ٚػش  اي،أيٞل ٚايظطح افكذَأت لن  ّ ٖدد(   1338)  دأ

 ّ(. 1919افٛاصل )

W  َّذ Q  ُ٘لطأتزت٘ يف ايذسٚغ اي،ًٝأ )ايبخ  اخلأسج(: يف َ،ج َٔ 

 ٖد(. 1339.  ١ٜ اظ ايؼٝخ صتح اظ اف،شٚف رؼٝخ ايؼشٜ،١ األؿ ٗأْٞ )ت 1

 ٖد(. 1342.  ١ٜ اظ ايؼٝخ َٗذٟ افأصْذساْٞ )ت 2

 ٖد(. 1361.  ١ٜ اظ ايؼٝخ كٝأ٤ ايذٜٔ اي،شاقٞ )ت 3

 ٖد(. 1361)ت  .  ١ٜ اظ ايؼٝخ ذلُذ حظض األؿ ٗأ4ْٞ

 ٖد(. 1355.  ١ٜ اظ ايؼٝخ ذلُذ حظض ايٓأ٥ٝ  )ت 5
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[ 
ٌّ ٜ،ددٛد إىل األطددبك١ٝ يف صَددٔ   يف رنددش لةددأ٤ َؼددأطل٘    Qايرتتٝدد  ايددزٟ لٚسدٙ   ٚي،دد

 ثٛاِٗ ٚيٝع يف األ١ُٖٝ لٚ افشتب١ اي،١ًُٝ ألطأتزت٘.دلأيع  يفاحللٛس 

ٚلؿٛاّل. ٚلَّ٘  لٕ لطتأرٜ٘ ايٓأ٥ٝ  ٚاألؿ ٗأْٞ لن ش َٔ تتًُز  ًُٝٗأ صكّٗأ Qد ٚقذ لصأ

نددإٔ ٜكددشس لثأاُٗددأ  ًدد٢ تددع َددٔ احلأكددشٜٔ يف ايبخدد  ٚصددِٝٗ غددري ٚاحددذ َددٔ       

 لقشاْ٘.   ٔ متَّضٚ دساطت٘ َٔ مته ٔ فٔ إال ال تتٛصش وأؿ١ قأر١ًٝ  ٢ً ٜذٍ اٖٚز األصأكٌل

W  ٚقذ دسغQ ٜٔل َِٓٗ: ٓذ لطأتز٠  وش 

َدٔ ايطد ل    Qٖدد(ل ٜٚ،دّذ ايظدٝذ     1352.  ١ٜ اظ ايؼٝخ ذلُذ جدٛاد ايب غدٞ )ت   1

 ِ ٚقدذ َذحد٘ يف    يف  ًدِ ايهد ّ ٚاي،كأ٥دذ ٚايت ظدري.     ايبأسصٜٔ رزا األطتأر اي،عدٝ

إَّد٘ ندإٔ َدٔ لردشص اي،ًُدأ٤      ) أ ٖٛ لًٖ٘ل قأ٥ّ :  (1)َكأر١ً ي٘ َع دل١ً اي شٟ ايٓج ١ٝ

ٚلػدأس   شاص األٍٚ َدٔ اي كٗدأ٤ ٚاألؿدٛيٝض(.   ز٠ افذقكض َٚٔ ايطد احملككض ٚاجلٗأر

إَّ٘ نإٔ ٜطً،   ًد٢ نتأرد٘ )ايشحًد١ افذسطد١َّ(     ) :إىل َضٜذ اوتـأؿ٘ ر٘ حض قأٍ

َّ ٜب، ٗأ إىل افطب،١ ٗ   نشاط١ نشاط١ ا نٓد  لْدأ   )ٚقدأٍ لٜلدّأ:   . (األودري  أ ًد٢ ػدهً

 .  ( ٔ ا طأ٥ٗأ لػذ االَتٓأ ٚحذٟ ايزٟ َٓخ٘ إجأص٠ االجتٗأد حٝ  نإٔ ميتٓع 

)يف َشح١ً ص١َٝٓ َٔ  ُدشٙ ايؼدشٜف(   ٖد(ل  1380.  ١ٜ اظ افريصا  ًٞ ايكأكٞ )ت 2

 .Qٚنإٔ ي٘ ايذٚس اي ّ،أٍ ٚاألطأغ يف َشاحٌ طري ٚطًٛى ايظٝذ اخل٥ٛٞ 

 حلش  ٓذٙ اي ًظ ١ ٚاي،شصإٔ. ٖد( 1358ذ حظض ايبأدنٛر٘ اٟ )ت .  ١ٜ اظ ايظ3ٝ

 اي،أي١ٝ. ايشٜأكٝأت يف لطتأرٙ ٚنإٔ  ٖد( 1358)ت ْظأسٟااخلٛ ايكأطِ لرٛ يظٝذا اظ .  4١ٜ

 األو م. دسغ  ٓذٙ حلش ٚقذ ٖد( 1365 )ت ْٞاسافأصْذ اي  أس بذ  ايظٝذ اظ .  5١ٜ

                                                 

 ّ.1956 /8 /1( 5اي،ذد ) لايظ١ٓ ايظأر،١  ؼش لي شٟدل١ً ا( 1)
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W أصٙ رأالجتٗددأدجددل  ٚ  حظددض ذلُددذ ايؼددٝخ ل ٖٚددِ:ت٘لطددأتزلطددأطض ل دد ّ  ـددشٙ 

رتدأسٜخ   ايؼٝخ ذلُدذ حظدض ايٓدأ٥ٝ    ل ٖٚدد( 1350 احلشاّ ذلشّ 22) رتأسٜخ األؿ ٗأْٞ

ٞ ل ٚ ٖددد( 1353ػددٛاٍ  19) ل ٚافددريصا  ًددٞ  قددأ ايؼددرياصٟل  غددأ كددٝأ٤ ايددذٜٔ اي،شاقدد

 ٖد(. 1353 ػٛاٍ 20) رتأسٜخ االؿ ٗأْٞ احلظٔ لرٛ ايظٝذٚ ايب غٞل جٛاد ٚايؼٝخ

W   ( يف طد١ٓ )ٖدد(ل   1348طبع تكشٜشات ث  افريصا ايٓأ٥ٝ  افظُأ٠ رد )لجٛد ايتكشٜدشات

 : قبٌ ٚصأ٠ افريصا رظبع طٓض.لٟ

W رذل Q لّ( 1936) افٛاصل (1)ٖد( 1355) ط١ٓ األٚىل( )ايذٚس٠ اخلأسج بخ اي تذسٜعر 

 .(2)ريولٚ قبٌ  ّ( 1933ٖد( افٛاصل ) 1352ط١ٓ )رأيبخ  اخلأسج  رذل لَّ٘ هٞٚح

W     ٝيؼدٝخ ذلُدذ  ًدٞ    ٖٚدٛ افشحدّٛ ا   - اػتٗش دسط٘ ٚدسغ تًُٝز  ودش يًُدريصا ايٓدأ٥

ٖدد(ل   1355ر،ذ ٚصدأ٠ افدريصا ايٓدأ٥ٝ  )    -ايهأظُٞ اخلشاطأْٞ ؿأح  صٛا٥ذ األؿٍٛ

ايددذسٚغ  Qٖددد( تـددذَّس دسغ ايظددٝذ  1365ٚر،ددذ سحٝددٌ افشحددّٛ ايهددأظُٞ  ددأّ )

 األوش٣ َٔ حٝ  ايهٝ ١ٝ ٚايه١ُٝ.

W  ٖددد( يف تددذسٜع صددشٚ  )اي،ددش٠ٚ ايددٛاك٢( ي كٝدد 1377سرٝددع األٍٚ طدد١ٓ ) 27ػددش  يف ٘

 .Q ايطأ٥ ١ ايظٝذ ايٝضدٟ

W          ِٝتظَِّٓ افشج،١ٝ اي،ًٝأ ٚايض أَد١ ايهد ٣ يًؼدٝ،١ اإلَأََّٝد١ ر،دذ ٚصدأ٠ ايظدٝذ احلهدQ 

 ٖد. 1390 أّ 

W   َ١ ٚافؤطظدأت  ع افشاندض اإلطد ١ََّ ٚاي كأصَّد   طد حعٝ  رش أٜت٘ احلدٛصات اي،ًَُّد١ل ٚل

 شٜطأْٝأ ٚلَشٜهأ َٚٓأطل لوش٣.اخلري١َّ يف اي،شام ٚإٜشإ ٚارٓذ ٚرأنظتإٔ ٚيبٓإٔ ٚر

                                                 

 .299 ل 274 اي،ًٝأ: لطأطض افشج،١ٝالحغ: ( 1)

الحغ: اإلَأّ لرٛ . ( حهٞ ريو  ٔ ايظٝذ ذلُذ حظض ارُذاْٞ ٚايظٝذ ج، ش ػٗٝذٟ ٚ وش2ٜٔ)
 .299اي،ًٝأ:  لطأطض افشج،١ٝ .169ل 158ايكأطِ اخل٥ٛٞ ص ِٝ احلٛص٠ اي،١ًُٝ: 



 
 

 
 

 

422 V 

[ 
W ١ُ ١ ايكّٝٙ اي،ًَُّؤْ  ْعشٜأت٘ اجلذٜذ٠ ٚ ساٚعدت   ٘ تكشٜدشات ند ري َدٔ    ٚ َدٔ ود ٍ َؤي أتد

١ افختً ١ َٔ اي ك٘ ٚاألؿٍٛ ٚ ًدّٛ ايكدش ٕ   يف ػت٢ احلكٍٛ اي،ًَُّ صأكٌت َزت٘ األ

ٚاي،ًُدأ٤ل  بدأح ض  ل ٚاي  ت،ت  ايّٝٛ َٔ لَٗأت افـأدس احلذٜ ١ يًٚايت ظري ٚاي،كأ٥ذ

ذٚس سح٢ ايبخٛا ٚايدذسٚغ يف  تل ٚ ًٝٗأ طأتز٠ ٚايط ل َ،ّأاأل  ٓ٘ممأ ال ٜظت   

ٚقذ ُطبع لن شٖأ يف حٝأت٘ ايؼدشٜ ١  ل  تٝع احلٛصات ايذ١ٜٝٓ اف،شٚص١ٖزٜٔ احلكًض يف

 ٚقذ رنشٖأ يف َ،جُ٘ل ٚر،لٗأ ر،ذ ٚصأت٘.

W َّخدٛص٠ افبأسند١   يًسٜخ ص أَتد٘  أتد دسطد٘  ًد٢ ٜذٜد٘ ايهدشميتض طدٛاٍ       ج َدٔ دلًدع  ختش

طد َٞ  طدأس اي،دأا اإل  طأتز٠ ٚافذسطدض يف احلدٛصات اي،ًُٝد١ افٓتؼدش٠ يف لق    ٦َأت األ

٠ افشج،ٝد١ يف  ِ شلب١ َِٓٗ يف اي،ـش احلأكدش طدذَّ  َّٓتظقذ ٚ لٚ ؼشات اجملتٗذٜٔ ايهبأس

 .غذَّط١ َٚؼٗذ ايشكأ افكػشف ٚقِ افكذَّصات اي،١ًُٝ ايؼٗري٠ يف ايٓجف األاحلٛ

W   تٛق ددفQ ٖددد( افٛاصددل متددٛص  1409)يف رٟ احلجدد١ َددٔ  ددأّ اي،أيٝدد١ يكددأ٤ ثٛادد٘  ددٔ إ

 ر،ذ لن ش َٔ ْـف قشٕ َٔ اي،طأ٤ افتٛاؿٌ. ّ(ل 1989)

W       1992ّ/ 8/ 8ٖدد افٛاصدل    1413ؿد ش   8صأك  سٚحد٘ ايطدأٖش٠ ر،دذ  رإ ايعٗدش يف 

 ،  حّٝأ.ٖٚٛ قأ٥ِ ٜـًٞل صظ ّ  ًٝ٘ ّٜٛ ٚيذ ّٜٚٛ َأت ّٜٚٛ ٜتب

 :R احلظٔ األؿ ٗأْٞ ايظٝذ اخل٥ٛٞ رأيظٝذ لرٛ  ق١ 

يٓأ َٔ ٚق ١ َع ٖزٙ ايشطأي١ َٚأ جأ٤ يف َطً،ٗأل صكذ لٖدذاٖأ ايظدٝذ اخلد٥ٛٞ     الرذَّ

 ل ركٛي٘:Rإىل َكأّ ايظٝذ لرٛ احلظٔ 

ٔ لحهدأّ  َٚبدٝع  لٜٔحأٌَ يدٛا٤ ايدذع   لشٜ،١َٚشجع ايؼَّ لٝ،١إىل ص ِٝ ايّؼ أٚلٖذٜتٗ)

ّ  ل١ اإلط ّحجَّ لشطًضذ افطٝع َّ لٚ ١ٜ اظ  ٢ً األْدأ  لل اي دشد ٚاحملك د  لأَد١ األٚحدذ  اي،

ّٟ ْٕ (لافظًُض ربكأ٥٘ لداّ اظ  ضَّ)ٗأْٞ بؿاأل ايظَّٝذ لرٛ احلظٔ افٛطٛ هدٕٛ  ت ٚلسجٛ ل

 (.أَٞنُأ ٖٛ افأٍَٛ َٔ صلً٘ ايظَّ لِِ٘تشمْليف حم ١َّكبٛي
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ال ٜٓتُددٞ إىل َذسطدد١ ايظددٝذ لرددٛ احلظددٔ ٖددزا  ًدد٢ ايددشغِ َددٔ لٕ ايظددٝذ اخلدد٥ٛٞ  

 ٞ ل ايدد  ٖددٞ يف Q وشصلددٞ َذسطد١ افددريصا ايٓدأ٥ٝ   ل ٝدإٔ  ل رددٌ ٖدٛ َددٔ  R األؿد ٗأْ

 شكددٗأل ٚيهٓدد٘ فَّددأ اْ ٓدد  ٚطددأد٠ افشج،ٝدد١ اي،ًٝددأ يًطأ٥ دد١ يًظددٝذ لرددٛ احلظددٔ ٚحطَّدد   

رشحأرأ  ٓذٙل ْدش٣ َٓد٘ ٖدزا افٛقدف ايظدأَٞ ايدذاٍ  ًد٢ َدذ٣ كدشٚس٠ ت،عدِٝ َكدأّ            

ِ لاددش ٚجًٝددٌ ْ ددعل فشج،ٝدد١ ٚاالْلددٛا٤ ودد  يٛا٥ٗددأ; فددأ يف تٛحٝددذ ايهًُدد١ َددٔ  عددٝ  ا

ً ٓأ ْظري خبطأِٖ ْٚٗتذٟ رٓدٛس    Qٚرزيو ٜلشل يٓأ  لسٚ  ايذسٚغ ٚاي،  ايتطبٝك١ٝل  

 ٖذِٜٗ سكٛإ اظ ت،أىل  ًِٝٗ لت،ض.

 افٗذا٠ ي٘ ايشطأي١: -رؼهٌ َٛجض – جِٚرٗزٙ افٓأطب١ ْرت

ٞ   حلظدٔ ردٔ ذلُددذ ردٔ  بددذ احل   لرددٛ اٖدٛ ايظدٝذ     ُٝدذ ردٔ ذلُددذ افٛطدٟٛ األؿدد ٗأْ

 1284)ٚيدذ طد١ٓ    نإٔ َٔ ل  ّ صكٗأ٤ اإلَأ١َٝل َٚٔ لػٗش َشاجع ايتكًٝدذ.  .(1)ايٓج ٞ

ً ِ رٗأ. ٚاْتكٌ يف ػدبأر٘ ايبدأنش إىل لؿد ٗإٔل صدذسغ      ٖد( يف إحذ٣ قش٣ لؿ ٗإٔل ٚت،

ل صخلش  ٢ً افريصا (ٖ 1308ط١ٓ )١ يف ايٓجف األػشف ٚاسوٌ إىل احلٛص٠ اي،ًَُّل رٗأ

ً ٘ ايشػ  )ت  ذلُذ نأظِ اخلشاطأْٞ ايٓج ٞ ايؼٝخ اِ حلش ث   .(ٖ 1312حبٝ  اي

 .(ٖ 1329يف اي كدد٘ ٚاألؿددٍٛل ٚاوددتّف ردد٘ل ٚالصَدد٘ إىل لٕ تددٛص ٞ اخلشاطددأْٞ طدد١ٓ )     

َدٔ ايش٥أطد١ ايذٜٓٝد١ ر،دذ      ْٚأٍ حعّأ ٚاطتكٌ رأيبخ  ٚايتذسٜعل صخلش  ًٝ٘ ن ريٕٚ.

حتد٢ اسلـدشت    صؼ٦ّٝأ لمحذ نأػف اي طأ٤ل ٚلوز ٜؼتٗش يف األٚطأط ػ٦ّٝأايؼٝخ ٠ ٚصأ

ل ٚطبكدد  ػددٗشت٘ (ٖ 1355ردد٘ افشج،ٝدد١ ر،ددذ ٚصددأ٠ افددريصا ذلُددذ حظددض ايٓددأ٥ٝ  طدد١ٓ )   

 اآلصأمل ٚلؿبح َ   ايؼٝ،١ يف طأ٥ش األقطأس اإلط ١َٝ.

 ُٝددل اي هددشل: ٚاطددع اي،ًددِ ٚاي كدد٘ل   -نُددأ ٜكددٍٛ ايظددٝذ ذلظددٔ اي،ددأًَٞ -ٚنددإٔ

 

                                                 

 .ل رتـشف4420 رشقِ 31ق 1م 14ج ٛطٛ ١ طبكأت اي كٗأ٤; َ (1)
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[ 
 ًدد٢  ُددّٛ  يف إؿدد ا اجملتُددعل ػد ٝكأّ   ٛاقددع األَددٛسل جأٖدذاّ  حظدٔ ايتددذرريل  أسصدأّ  

 ايٓأغل جًٌٝ افكذس٠ل  عِٝ ايظٝأط١.

 حأػد١ٝ  ًد٢  ٚأٖأ ٚط١ًٝ ايٓجأ٠ )َطبٛ ١(ل ٚتشى َٔ افؤي أت: سطأي١ صتٛا١ٝ٥ ّة

يف لؿدٍٛ   ه أٜد١( )اي،ش٠ٚ ايٛاك٢( يف اي ك٘ يًظٝذ ايٝضدٟ )َطبٛ د١(ل ٚػدشا  ًد٢ )اي   

 اي ك٘ ألطتأرٙ اخلشاطأْٞ.

 : (1)تأسٜخ افظأي١ افبخٛا  ٓٗأ َٚٔ ؿَّف صٝٗأ

لحدذ ايدضٚجض قبدٌ     صُٝأ إرا َدأت ٗش اف )حهِ  ٓٗأ اٛبخأي١ افظتتبع حهِ افَٔ 

 ٚ اددأسِٖ َضافتكددّذ يف نًُددأت اي كٗددأ٤ تتؼددبع ث ددّأ ٚت ـددّٝ   ا لْٗددأ ٚجددذ ( ايددذوٍٛ

ٔ  صٝٗدأ   ٢ً ايشغِ َٔ ٚسٚد سٚاٜأت ن ري٠( سكٛإ اظ  ًِٝٗ) ل لٖدٌ ايبٝد      د

أ سلٖٚدأ قدذ وشَّصد      ًٝٗدأ َدٔ جذٜدذ ف د     األ  ّ  ٠ َٔٚقذ حمظتٔ حع ٗأ لوريّا صأقبٌ  ذَّ

صدأيَّ ٛا صٝٗدأ سطدأ٥ٌ َظدتك١ً تؼدتٌُ  ًد٢        لصُٝأ اػتٗش َٔ حهُٗأ  ٔ احلل ٚايـٛال

ً ٗأ حظ  َأ  َّ      ؿً  إيٝد٘  ٚسٚاٜأت افظأي١ ٚتكشٜش ح  ساؤٖدِل ٚايشطدأ٥ٌ ايد  اطدتك

 ل ٖٚٞ:مثأ١ْٝا تتجأٚص  -صُٝأ ٚق ٓأ  ًٝ٘ -صٝٗأ رأيتأيٝف 

W   ٖددٌ ٜٛجدد  افٗددش نددأَّ  لّ ال   لٚايضٚجدد١ قبددٌ ايددذوٍٛلسطددأي١ يف َددٛت ايددضٚج  

 .(2)ٖد( ٚايذ ؿأح  احلذا٥ل 1131 تيًؼٝخ لمحذ ايذساصٟ ايبخشاْٞ )

W    ذوٍٛ يًؼددٝخ ذلُددذ رددٔ لمحددذ ايددذساصٟ  سطددأي١ يف َددٛت لحددذ ايددضٚجض قبددٌ ايدد

 .(3)(ٖد 1182ت )لخ ايؼٝخ ٜٛطف ايبخشاْٞ  لايبخشاْٞ

                                                 

 َٚأ ر،ذٖأ.  26ايشطأي١ اي أ١ْٝ:  لسطأيتإٔ يف اْتـأف افٗش رأفٛت قبٌ ايذوٍٛ(الحغ: )( 1)

 .8824رشقِ  244/ 23( ايزسٜ،١: 2)

. ٚقأٍ: ايٓظخ١ كُٔ دلُٛ ١ َٔ سطأ٥ً٘ خبط ايظٝذ وًٝ ١ 8827رشقِ  245/ 23( ايزسٜ،١: 3)
 ٖد. 1221ظأ٥ٞ تأسطلٗأ اإلح
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W      تدشال   ٛر ١ٝ اي خٍٛ يف حهِ افٗش إرا َأت لحذ ايضٚجض قبدٌ ايدذوٍٛ يًظدٝذ لرد

 .(1)ٖد( 1346ت اخلٛاْظأسٟ )

W        اظ غأ١ٜ افظؤٍٚ يف اْتـأف افٗش  دٛت لحدذ ايدضٚجض قبدٌ ايدذوٍٛ يًؼدٝخ  بدذ 

طددأي  تددع َددٔ اإلوددٛإ لٕ لحددشس  )قددأٍ يف لٚرددأ:  .(2)ٖددد(1351ت افأَكددأْٞ )

سطأي١ يف ... ٚحٝد  إٕ افظدأي١ نأْد  َ،شٚصد١ّ خبد ف َدأ تكتلدٝ٘ قٛا دذ اي كأٖد١          

ٚنٓ  قذ حشَّستٗأ يف صـٌ افٗٛس َٔ نتأل ايٓهأا لجبتِٗ إىل ريو ٚاطدتخشجتٗأ  

 .((3)ايهبري حت٢ ٜؼٝع احلل ٜٚبض رٓأأَٔ نت

W    1351سطأي١ يف اْتـأف افٗش رأفٛت قبٌ ايذوٍٛ يًُريصا ؿأدم  قأ ايت ٜدضٟ )ت 

قذ اوتً   نًُأت األؿخأل يف اْتـدأف افٗدش ردأفٛت قبدٌ ايدذوٍٛ      )ٖد(. قأٍ: 

ـعدف   َّ ٘ َِٚٓٗ َٔ ا ٜتٓ ر،ذ االت أم َِٓٗ  ٢ً االْتـأف رأيط مل صُِٓٗ َٔ ْ

ٌَّ رض َدٛت ايضٚجد١ ٚايدضٚج    َّدف يف األٍٚ دٕٚ اي دأْٞل َٚٓؼدأ     َِٚٓٗ َٔ ص صٓ

ّ     ٖزا االوت ف اوت ف األوبأس افش١َّٚ  ِٓٗ   ٚغُدٛ  افٓدأط يف يدضّٚ متدأ
 

                                                 

. ٚرنشٖأ يف ايزسٜ،١: 188/ 2. ٚسضلأ١ْ األدل: 174/ 1. َٚش ٠ ايؼشم: 14/ 2( لحظٔ ايٛدٜ،١: 1)
 .و   ٓٛإ )سطأي١ يف افٗش يًُتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ قبٌ ايذوٍٛ( 9041رشقِ  295/ 23

 ٓ٘ يف صٗشغ  77رشقِ  22/ 16ٚإجأر١ ايظؤاٍ..( و   ٓٛإ ) 579رشقِ  120/ 1ايزسٜ،١:  (2)
َع و ١ ايـ ٠ٛ يف ت ٜض  األوري،ٓٛإ ٗزا ايٚقذ طب،  ر. (..تـأْٝ ٘ و   ٓٛإ )غأ١ٜ ايظَّؤٍٚ

يف اْتـأف افٗش  ٛت لحذ ايضٚجض قبٌ أٖأ يف افكذ١َ )إجأر١ ايظؤٍٚ ٚقذ ّة (ٖد 1320)ط١ٓ 
رأي،ٓٛإ افزنٛس ل  ٙ  (ٖد 1344)ٚاأ١ّْٝ يف افطب،١ افشتل١ٜٛ رأيٓجف األػشف ط١ٓ  .(ايذوٍٛ

٢ُّ رأالا   ؼش١ٜل ٚايشطأي١ ٖٞ  ّٚةأٖأ لٜلأ يف َكذَتٗأ ر٘ ٚريو يف دلُٛ ١ َٔ سطأ٥ً٘ تظ
)سطأي١ إجأر١ و   ٓٛإ  َٔ دل١ً صك٘ لٌٖ ايبٝ   (39)يف اي،ذد احلأد١ٜ  ؼش٠ َٓٗأ. ٚاأي ١ّ 

 .ايؼٝخ وأيذ اي  ٛسٟل تخكٝايظؤٍٚ( ر

َٓت٢ٗ َكأؿذ األْأّ يف ْه  ػشا٥ع اإلط ّ ايزٟ اطتخشج َٓ٘ لٜلّأ ر،ض  ( افشاد رهتأر٘ ايهبري3)
 .13/ 23 اأسٙ األوش٣ نُأ يف ايزسٜ،١: 



 
 

 
 

 

422 V 

[ 
 . (1)(افٗش لٚ ْـ ٘

W      ٔ  كدٝأ٤ اي،كددٍٛ يف حهدِ افٗددش إرا َددأت لحدذ ايددضٚجض قبددٌ ايدذوٍٛ يًظددٝذ ذلظدد

 ػددهأٍ ٖددزٙحددذاْٞ  ًٝٗددأ َددأ سلٜتدد٘ َددٔ إ )قددأٍ:  ٖددد(. 1371ت األَددض اي،ددأًَٞ )

افظأي١ َع ن ش٠ االرت ٤ رٗأ ٚرٖأل ن ري َٔ األطأطض صٝٗدأ إىل ود ف َدأ تكتلدٝ٘     

 .(2)(األدي١ يؼب١ٗ دوً   ًِٝٗ

W   ٍٛقأٍ: . ٖد( 1380يً ٝض ايظُٓأْٞ )ت سطأي١ يف اْتـأف افٗش رأفٛت قبٌ ايذو

 .(3)قذ ٚقع اخل ف صُٝأ صل  َٔ ايـذام إرا َأت لحذ ايضٚجض قبٌ ايذوٍٛ

W   ايكأطدِ   ٛلحذ ايضٚجض قبٌ ايذوٍٛ يًظٝذ لرد إْأس٠ اي،كٍٛ يف اْتـأف افٗش  ٛت

   .ٖٚٞ ٖزٙ ايشطأي١ اي  رض لٜذٜٓأ لٖد( 1413ت اخل٥ٛٞ )ی افٛطٛ

ُلي دد  َٓددز  لوددشٖٚٓددأى لٜلددّأ سطددأ٥ٌ يف لؿددٌ ايـددذام ٚافٗددش ٚر،ددض َظددأ٥ً٘ األُ  

قبٌ ايذوٍٛ رأفٓكط،١ يًُدٛىل  ٓأ سطأي١ يف َٛت ايضٚج ٛكٛ َىل إايكذّل ٚلقشرٗأ 

 .(4)ذلُذ حظٔ احلأ٥شٟ َٔ ت َٝز ؿأح  ايشٜأ 

 :ٚؿف ايٓظخ١ اف،تُذ٠ يف ايتخكٝل

نتبٗدأ افؤيدف    اي  شٜذ٠ل اي يف وكٝل ٖزٙ ايشطأي١ ايك١ُّٝ  ٢ً ْظختٗأ ْأا تُذ

ٌ  خبطْ ظ٘  يف  (5)ٚاحمل ٛظد١ يف )َهتبد١ اإلَدأّ اخلد٥ٛٞ اي،أَد١(      لايٓظخ اجلًٞ اجلُٝد

                                                 

١َُّ  إىل سطأي١ اي ٝض ايظُٓأْٞ 1) و   ٓٛإ )سطأيتإٔ يف  -اآلت١ٝ ايزنش –( ٚقذ طب،  َؤوشّا َٓل
  .ٖد 1434رريٚتل ط١ٓ  –اْتـأف افٗش ..( كُٔ َٓؼٛسات َؤطظ١ األ ًُٞ 

 .ٖد1332 ط١ٓ رأفطب،١ ايٛط١ٝٓصٝٗأ  ٚطبعٖد رذَؼل  1329صشغ َٓ٘  .842ايشقِ  125/ 15( ايزسٜ،١: 2)
١َُّ  إىل سطأي١  ا -نُأ رنشْأ  ْ ّأ –( ٚقذ طب،  َؤوشّا 3) و   ٓٛإ فريصا ؿأدم  قأ ايت ٜضٟ َٓل

 )سطأيتإٔ يف اْتـأف افٗش ..(.
 ٖٚٞ خبط٘ َٓل١ُ إىل سطأي١ لوش٣ ي٘ لٜلّأ.. 8825رشقِ  244/ 23( ايزسٜ،١: 4)
 .(ّ 1971)افٛاصل  (ٖد 1391)اي  لطظٗأ اإلَأّ اخل٥ٛٞ ط١ٓ  (5)
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ودٟٛ ندٌ ؿد خ١     ٚسقد١ل  16يف  ٖدزٙ ايٓظدخ١  ٚتكدع   ل(314يٓجف األػشف ردشقِ ) ا

ٚ   13ٚطٍٛ ايٛسق١  َهتٛر١ َٓٗأ ا ا١  ؼش ططشّال  ٚاي د ف  طدِل   5,10 ٗأ شكد طدِل 

 اخلأسجٞ ٚسقٞل يْٛ٘ لمحش.

ّٚر َّ لٚإ تؼشيف رأيبًدذ٠  أ ر،ذ ايبظ١ًُ : )احلُذ ظ سل اي،أفض.. إل َّ٘ قذ ٚسد  ً

١ ايهأظَُّدد١  ًدد٢ َؼددّشصٗأ  الف اي ٓددأ٤ ٚايتخٝدد١ َهتددٛل َددٔ ر،ددض لؿددذقأ٥ٞ     افكذَّطدد

 احملرتَض..(.

: )ٖزا غأ١ٜ َأ ٚط،  َٔ ايتهًِ يف حهِ افظأي١  جأي١ل ٚاحلُذ ظ لٚاّل ٖأ وشٚ

َددٔ ارجددش٠ ايٓبّٜٛدد١ل ٚقددذ  1355ٚ وددشّال ٚقددذ ػددش   صٝٗددأ غددش٠َّ تددأد٣ اي أْٝدد١ طدد١ٓ 

 صشغ  َٓٗأ  ـشّا(.

 .1423ايشقِ  354/ 2ٖأ ايؼٝخ  قأ رضسى ايطٗشاْٞ يف ايزسٜ،١: ٚقذ رنش

 : يف ايتخكٝل  ًُٓأ

تـددخٝح األوطددأ٤ ٚ ايددّٓف كددبط ًدد٢ ايددزٟ اػددتٌُ  ٚتكٛميدد٘ايددّٓف تكطٝددع  .1

 .ٚس أ١ٜ قٛا ذ اإلَ ٤ ٚسلٖٛأٚٚكع   ٥ِ ايرتقِٝ 

 ختشٜج اآلٜأت ايهشمي١ ٚاألحأدٜ  ايؼشٜ ١. .2

 أ ٚإسجأ ٗأ إىل َـأدسٖأ ايش٥ٝظ١ٝ.ُٚغريٖ ختشٜج األقٛاٍ اي ك١ٝٗ ٚاألؿٛي١ٝ .3

حشؿٓأ  ٢ً  ذّ جتأٚص افكذاس ايلشٚسٟ َٔ اإلكأص١  ٢ً افنتل ٚٚك،ٓأ َدأ   .4

 لك ٓأٙ رض َ،كٛصض.

 ـأدس ايتخكٝل.فصٗشغ إ ذاد  .5
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[ 
 ن١ًُ ػهش ٚتكذٜش : 

ٚ عدِٝ اَتٓأْٓددأ إىل ايكدأ٥ُض  ًدد٢ َهتبدد١   ٚيف ْٗأٜد١ افطددأف ْتكدّذّ خبددأيف ػددهشْأ   

حٝدد  لتددأحٛا يٓددأ ٖددزٙ ايٓظددخ١ ايٛحٝددذ٠    اخلدد٥ٛٞ اي،أَدد١ يف ايٓجددف األػددشف  ّاالَددأ

 يًُخطٛط١ل طأ٥ًض افٛىل  ضَّ ٚجٌ لٕ ٜذِٜ تٛصٝكأتِٗ إَّ٘ ٚيٞ ايتٛصٝل.

ّٚاّلٌ رًط ٘ ٚنشَ٘ ٖزا اي،ٌُ ايكًٌٝت،أىل لٕ ٜتكّب ْ٘أٌَ َٓٚ  .ٚ وشّا ل ٚي٘ احلُذ ل

 

 

 
 

 

 

 

 اي شٜ ٞافٛطٟٛ جٛاد 

 ايٓجف األػشف

 ٖد 1436 وش٠تأد٣ اآل 20
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 إنارة العقول 422

 

 الصفحة األوىل من املخطوطة
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 الصفحة األخرية من املخطوطة
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422 V 

[ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 إنارة العقول 422

| 
َّد  ل ّ  ًد٢ لػدشف األْبٝدأ٤ ٚافشطدًض    ٚايـ ٠ ٚايظَّد  لاي،أفض احلُذ ظ سلع ذ ذل

َّ لأٖشٜٔٝبض ايطَّٚ رتت٘ ايطَّ  ا١ُ٥  ٢ً ل ذا٥ِٗ لت،ض.،١ٓ ايذَّٚاي

َّ لردٛ ايكأطدِ ردٔ  ًدٞ لند  افٛطدٟٛ        ل٘ اي  أد اظ إىل سرعصٝكٍٛ لصكش  ب لأ ر،ذل

ََّّْإ :اخل٥ٛٞ ف ال صٗأ  ًد٢ َؼدشع   - ١يف رأيبًدذ٠ افكذعطد١ ايهأظَُّد   لٚإ تؼدشا  ٘ قذ ٚسد  ً

صٝ٘  ٔ  ٜظأي  ؤٙ(ٙ ٚركأداّ  ضا)َهتٛل َٔ ر،ض لؿذقأ٥ٞ احملرتَض  - ١خَّٓأ٤ ٚايتَّاي َّ

 لٜلأا افظًوإَع رٝإٔ افذسى ٚ لحذ ايضٚجض قبٌ ايذاوٍٛحهِ افٗش صُٝأ إرا َأت ل

٘ ّْددلٚ ددأ   لٚلصددشدت يدد٘ سطددأي١ رلتـددش٠  لاَت ًدد  لَددشٙ لٞ ا لنددٔ يف طدد،١ َددٔ رلأي تدد

ٚاقتـشت َدٔ ايشعٚاٜدأت  ًد٢     لطٌٜٛ يف ايكٌٝ ٚايكأٍٚايتَّ لْكٌ األقٛاٍ أٚاجتٓب  صٝٗ

ريددو فددأ لْددأ صٝدد٘ َددٔ تؼددٜٛؽ ٚ ي وتـددأس;ػددأس٠ إىل ايبددأقٞ َددع اإل لَكددذاس ايلددشٚس٠

ٗ  لٚكٝل احلأكدش  لاخلأطش حأَدٌ يدٛا٤    لشٜ،١َٚشجدع ايؼَّد   لإىل ص دِٝ ايؼدٝ،١   أٚلٖدذٜت

ّ حجَّدد لذ افشطدًض ٔ لحهددأّ طدٝع َٚبدٝع  لٜٔايدذع  ّ   ل١ اإلطد  َّ لٚ ٜد١ اظ  ًدد٢ األْدأ أَدد١ اي،

ّٟ لل اي شدٚاحملك  لاألٚحذ افظدًُض     دضَّ لداّ اظ)ٗأْٞ بؿد األ ايظَّٝذ لرٛ احلظٔ افٛطٛ

ْٕ (لربكأ٥٘ صدأقٍٛ   لأَٞنُأ ٖٛ افأٍَٛ َٔ صلً٘ ايظَّ لِِ٘تشمْليف حم ١ّهٕٛ َكبٛيت ٚلسجٛ ل

 :طت،ضلٚرأظ 

ٌ ل  ـدٌٝ ردض َدٛت ايضَّٚجد١ َٚدٛت ايدضَّٚج      اأي ٗأ ايتَّ لاألقٛاٍ يف افظأي١ ا ا١  صكٝد

َّ  .يتَّٓـٝف َطًكّأٚاألق٣ٛ َٓٗأ ٖٛ ايكٍٛ رأ لأٍْٞ دٕٚ اي َّرأيتَّٓـٝف يف األ

ْٕٚيتٛكٝح احلأٍ ْكذع ٚيف  لطد م ٜهٕٛ َذسنّأ يًكٍٛ رأيتَُّدأّ  ًد٢ اإل   ّ َأ ميهٔ ل

 .١ ايكٍٛ افختأسٚؿخَّ ل ـٌٝكُٓ٘ ٜعٗش َذسى ايكٍٛ رأيتَّ



 
 

 
 

 

424 V 

[ 
َّ  يًكٍٛ رأيتَُّأّ رٛجٛٙ: اطتذ

َّ ]ج٘ايٛ[ َّ ٍ:األ ىل  دّض  نُأ ٖٛ َكتل٢ قٛي٘ ت،دأ  ل١ متأّ افٗشاي،كذ َٛج  فًهَّ إ

١ًََّٔ قأ٥ٌ:  َّ ِْْخ ِٗ  ًد٢ َدأ    -ٚت١ً َٔ األوبأس افظت ٝلد١   ل(1)ٚم تتِٛا ايَّظمأ٤ ؿمذتَقأِت

  .-(2)ػأس٠ إيٝٗأأتٞ اإلتط

َّ ٍ يٌٝ  ًدد٢ ايتَّٓـددٝف رددأيطَّ  ايددذَّ ٚقددذ د  لٚا ٜ بدد  يف غددريٙ  ل م قبددٌ ايددذاوٛ

 .شٚضلهِ رأطتخكأم ايضَّٚج١ يتُأّ افٗ لو رأالطتـخألصٝتُظَّ

َّ :َٚأ قٌٝ  وٍٛودش ميًدو رأيدذا   ـدف اآل ٚايٓع لُدأ ٖدٛ ْـدف افٗدش    افًُدٛى إَّ  َٔ ل

و صد  ٜكدض طدأرل حتَّد٢ ٜتُظَّد      لٚال لقدٌ َدٔ ايؼَّدو     ل-(3)اإلطدهأيف نُأ رٖد  إيٝد٘    -

َلدأصّأ إىل   لـدف رأي،كدذ   ذّ ًَه١َّ األصٜذ َدٔ ايٓع  ٞرٌ األؿٌ ٜكتل لرأالطتـخأل

   :ظَّ ّ يف ت١ً َٔ ايشعٚاٜأت٘ َكتل٢ قٛي٘  ًٝ٘ ايلَّ

ِ     َٓٗأ ّ   ل حٝد  قدأٍ يًبدأقش   سٚاٜد١ ذلُدذ ردٔ َظدً افٗدش    َتد٢ صلد    (4) ًٝد٘ ايظَّد 

  .(7)(إرا دوٌ رٗأ): (6)  ًٝ٘ ايظَّ ّ (5)قأٍ

                                                 

 .4ايٓظأ٤: ( 1)

 َٔ ٚجٗض: -(369/ 4نُأ جأ٤ يف اخل ف ) -ٚتكشٜ  داليت٘ 
ّٔل ٚا ٜ ّشم رض قبٌ ايذوٍٛ ٚر،ذٙ. لحذُٖأ: ّٔل ٚايعأٖش لَّ٘ ر  لَّ٘ لكأف ايـذقأت إيٝٗ
ّٔ. ٚاي أْٞ: َّ ر َّ ايه  لَّ٘ لَش رإٜتأ٥ٗٔ ريو نً٘ل ص ب  ل

 .َٚأ ر،ذٖأ 289 خ١ طتأتٞ يف ؿ (2)

َّأ١َ يف رلتًف ايؼٝ،١: )( 3)  (.172/ 7حهأٙ  ٓ٘ اي،

 يف افـذس: )قأٍ: طأي ت لرأ ج، ش  ًٝ٘ ايظَّ ّ( رذٍ )حٝ  قأٍ يًبأقش  ًٝ٘ ايظَّ ّ(. (4)

 يف افـذس: )صكأٍ(. (5)

 ا ٜشد يف افـذس ) ًٝ٘ ايظَّ ّ(. (6)

 .818ا 226/ 3ل االطتبـأس: 1860ا 464/ 7تٗزٜ  األحهأّ:  (7)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 إنارة العقول 422

 .لٜلّأ (1)ٚيف َ،ٓأٖأ غريٖأ

 األؿدخأل  ٚتظأا لرأي،كذ افٗش متأّ ًَه١َّ  ٢ً ايه ري٠ ـٛقايٓا رذالي١ :َذصٛ 

 :أ ًٝٗ

ً د  َٓٗأ ٍّ  ٢ً ًَه١َّ ايضَّٚج١ يًُٓأ٤ افتخ  بٝدذ   لنُٛاَّد  لٌ ردض ايطَّد م ٚاي،كدذ   َأ د

َّ :ألرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ قً ت :قأٍ لرٔ صساس٠ا َّ   لج اَشل٠  ٢ً َأ١٥ ػأ٠سجٌ تض اد

َّ لطأم إيٝٗأ اي ِٓ َّ ط نأْ  اي ِٓ  ْٕإ) :قأٍ لٚقذ ٚيذت اي ِٓ لكٗأ قبٌ لٕ ٜذوٌ رٗأا

 ٕ ا ٜهٔ احلٌُ  ٓذٙ سجدع رٓـد ٗأ  إٚ لمحً   ٓذٙ سجع رٓـ ٗأ ْٚـف لٚالدٖأ

 .(2)(ٚالد رؼ٤ٞٚا ٜشجع َٔ األ

 .(3)وشاآل ٘كٚقشٜ  َٓ٘ َٛاَّ

َّ  ذّ ايشاجدٛ  رٓـدف األٚالد صُٝدأ إرا ا تهدٔ ايدٛالد٠  ٓدذٙ َدٔ         َٚٔ اف،ًّٛ ل

َّ يٌٝ إَّٚايدذَّ  لنْٛٗأ منأ٤ ًَو ايضَّٚج١ ١جٗ ايشاجدٛ  رٓـدف افٗدش ال رٓـدف      ًد٢   ُدأ د

ٛ        لمنأ٥٘ لٜلّأ  ٚلَأ ايشاجٛ  صُٝأ إرا ندإٔ احلُدٌ  ٓدذٙ صًدذوٍٛ األٚالد يف افٗدش نُدأ ٖد
 

                                                 

 (226/ 3(ل االطتبـأس )1862ل 1861ل 1859( األحأدٜ  )464/ 7الحغ: تٗزٜ  األحهأّ ) (1)

 َٔ اي أ٥ذ٠ ْزنش ْـٛؿٗأ رأيتظًظٌ: (ل ٚفضٍٜذ820ل 819ل 817األحأدٜ  )
َّذ رٔ ايٛيٝذ  ٔ ْٜٛع رٔ ٜ،كٛل  ٔ لرٞ  ]يف االطتبـأس صٜأد٠: رٔ صلأٍ[  ًٞ رٔ احلظٔ ل:  ٔ ذل

 (.ال ٜٛج  افٗش إيَّأ ايٛقأ  يف اي شج بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ قأٍ ة،ت٘ ٜكٍٛ: )
 ٔ ارٔ لرٞ  ُري ٚلمحذ رٔ احلظٔ  ٔ ٖأسٕٚ رٔ  ]:  ٔ ايشَّٜإٔيف االطتبـأس[ ٓ٘  ٔ ايضََّّٜأت  ل:

إرا لرٞ  ُري  ٔ ح ف رٔ ايبخرتٟ  ٔ لرٞ  بذ اظ يف سجٌ دوٌ رأَشل٠ قأٍ: ) َظًِ  ٔ ارٔ
 (.ايتك٢ اخلتأْإٔ ٚج  افٗش ٚاي،ذ٠َّ

َّذ رٔ َظًِ  ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ قأٍ:  ج:  ٓ٘  ٔ  ًٞ رٔ لطبأط  ٔ   ٤ رٔ سصٜٔ  ٔ ذل
 (.ا لدوً٘ ٚج  اي تظٌ ٚافٗش ٚايشَّجِإرطأيت٘  ٔ ايشَّجٌ ٚافشل٠ َت٢ صل   ًُٝٗأ اي تظٌ. قأٍ: )

 .10835ا 594/ 11ايهأيف: ( 2)

 ٚسد يف رٌٜ احلذٜ  ايظأرلل ٖٚٛ َ ً٘ إيَّأ لَّ٘ قأٍ: طأم إيٝٗأ غُّٓأ ٚسقٝكّأل صٛيذت اي ِٓ ٚايشقٝل.( 3)
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[ 
  .صريجع رأجلُٝع قبٌ ايطَّ م ٚر،ذٙ ٚإال  لظأٖش

ٍّم َٚٓٗأ َّدذام   ٘لتد رشل ٢ً سجٛ  ايضَّٚج رٓـف افٗش  ٢ً ايضَّٚج١ صُٝأ يدٛ   َأ د اي

َّ َّ ط ٌٍ :قأٍ ل٠ ةأ ١نُلُش لكٗأا َّ طأيت٘  ٔ سج َِّ ج،ًتد٘   لع رٗأج جأس١ٜ لٚ متتَّتض ا

ٍّ ْٕ ٜ،طٝٗأ ػ٦ّٝأ[ يف ح ْٕ ٜذوٌ رٗأ قبٌ ل ]َٔ ؿذاقٗأل صلٛص ل
ِ [ل قدأٍ: ) (1) ]ْ،د

إرا ل (2)

ٍّ ]َٓ٘[ صكذ قبلت٘ ج،ًت٘ يف ح
ً إصد  ل(3) ْٕ  ٕ و ت افدشل٠  ًد٢   ٜدذوٌ رٗدأ سدَّ   أٖدأ قبدٌ ل

َّذام تد٘ صد    لرشلصًٛ نإٔ افًُٛى يًُشل٠ رأي،كذ ٖٛ ايٓـدف ٚقدذ    .(4)(ايضَّٚج ْـف اي

ّ        لَٛج  يشجٛ  ايضَّٚج رد٘  ًٝٗدأ   ٗدأ  َّْإص لٖٚدزا خبد ف َدأ إرا ندإٔ افًُدٛى ٖدٛ ايتَُّدأ

َّ لٗأ قبلت٘رأإلرشا٤ نأَّ ـدف صهدزيو   يف صش  ايكبض ٜشجدع ايدضَّٚج  ًٝٗدأ رأيٓع    صهُأ ل

  .يف اإلرشا٤

  .هتأل نُأ  شص ٖٚزٙ األوبأس َٛاصك١ يعأٖش اي

َّ اإلطهأيفٚقٍٛ  ٘ َظدبٛم ًَٚخدٛم رأإلتدأ   ًد٢     رأطتخكأم ايٓـف رأي،كذ ي،

  .و ص٘

َّ  ;ٗأ ال دالي١ صٝٗأ  ٢ً َدأ رندش  َع لَّ - (5)ٚاألوبأس افضرٛس٠ ْٕ يكد ٜهدٕٛ   ٠ احتُدأٍ ل

ً دد   ٌ [ٚ دٕٚ احلددذٚا لضّٚ ٚاالطدتكشاس افدشاد َددٔ ايٛجدٛل صٝٗددأ اي ٚيددزا  لبددٛتاي ا ]لؿد

إر يٛ نإٔ افشاد َٓ٘ لؿٌ احلذٚا يهإٔ َذيٛرأ رلأي ّأ  لىل متأّ افٗش دٕٚ ْـ ْ٘ظ  إ

صٝهدٕٛ   لحدأٍ اي،كدذ   ٘ ال قأ٥ٌ ر،ذّ ًَه١َّ ايضَّٚجد١ يؼد٤ٍٞ  كشٚس٠ لَّ ;ياتأ  ايكط،ٞ

                                                 

 َأ رض اف،كٛصض َٔ افـذس.( 1)

 َأ رض اف،كٛصض َٔ افـذس. (2)

 فـذس.َأ رض اف،كٛصض َٔ ا (3)

 .1513ا 374/ 7ل ٚلٚسد َ ً٘ رظٓذ  وش: 1130ا 261/ 7تٗزٜ  األحهأّ:  (4)

 َتّٓأ ٖٚأَؼّأ. 283ٚ 282،ٓأٖأ ممأ َشَّ يف  ؿ خ١  لٟ: سٚا١ٜ ذلُذ رٔ َظًِ َٚأ  (5)
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ؿدأحل١   غدري  -دٕٚ اخلًد٠ٛ ٚسلٖٛدأ   للٕ افٛجد  ي طدتكشاس ٖدٛ ايٛقدأ      :افتخـٌ َٓٗدأ 

  .َٔ ٚجٛٙ ال خت ٢ (1)ٛت رأؿٌ اي،كذبيًُ،أسك١ َع لوبأس اي ا

َّإًَه١َّ متأّ افٗش رأي،كذ ٚ :ال ٜكأٍ ٠ َدٔ  افظدتكشَّ  د٠ ردض ٗأ َدشدَّ ١ُ إيَّأ لَّٕ نأْ  َظ

َّ لٚافتضيضي١ رأفٛت لغري ج١ٗ ايطَّ م َّد  ل أْٝد١ ص دري   أ اي َّأ األٚىل ص ري ذلشص٠ احلدذٚال ٚل

   !طتـخألصهٝف ميهٔ ايتَُّظاو رأال لذلت١ًُ ايبكأ٤

االطتـددخأل  ُددأ ميٓددع  ددٔ جشٜددإَٔددأ رنددش  ًدد٢ تكددذٜش تظددًُٝ٘ صإَّ َّٕإ :٘ ٜكددأٍَّددإص

٘  لحذ ايؼَّ َّٕإحٝ   لخـٞايؼَّ َّد  لٙؤودش ال ضلتُدٌ ركدأ   ٚاآل لخـض ا ضلدشص حذٚاد أ ٚل

 ً صد  َدأْع َٓد٘     ل١خـض ر  َ حع١ اخلـٛؿدَّ ٞ افًه١َّ اجلأَ،١ رض ايؼَّاطتـخأل ن

ٔ ريو يف رٝدإٔ جشٜدإٔ االطتـدخأل يف    نُأ رّٝ لَؼهٛنّأ الحكّأّٚٓأ طأركّأ كَّر،ذ نْٛ٘ َتٝ

ً ايكظِ اي َّ ً د  ٚقدذ رَّ  لٞأْٞ َٔ لقظأّ اطتـخأل ايه ٘   (2)٘ٓدأ يف ذل افٝدضإ   َّٕإ :َدأ حأؿدً

َّ ً     لو َدٔ حٝد  ايٛجدٛد   ل ايدٝكض ٚايؼَّد  يف اجلشٜإٔ ٚحذ٠ َت، كد٘  َدٔ دٕٚ صدشم ردض ت،

 ً ايٛجٛد افؼهٛى يف ايكظِ  َّٕإص لأي أْٞ  ٔ اي َّٗزا ميتأص ايكظِ اي َّٚر لٞ لٚ اي شدرأيه

  .احتٌُ َكأسْت٘ َ،٘ لٚ َع است أ ٘ ْٕإٔ قط،ّأ ٚأي  َ أٜش َع افتٝك اي َّ

َّ ٢ً لَّ ٚ ذَ٘ ال ٜٛجد  ندٕٛ افًهَّد١     كشٚس٠ لٕ صٚاٍ افًه١َّ رؼ٤ٍٞ ;ِ٘ غري َظ

ٙ  ٢ً َأ ٤ٞ ركأ شطٛا٤ نإٔ حهُ٘ ايؼَّ لرٌ ٖٞ صشد ٚاحذ حذا رأي،كذ لرات صشدٜٔ

  .نإٔ ر،ذ افٛت لٚ طكٛط ْـ ٘ ر٘

ٕ  ايَّد  تدِٖٛ لَّ   لأصَد١ ١ًَّ اجلأ٥ض٠ ٚايص  ٜكأغ ريو رأفًهَّ ٍّ  لُٗدأ ْٛ دأ َُٓٗدأ   ٚيهد

  ّ ٟعيف صددشد لَّدد  صددإرا ػددو   لطددب  َظددتكٌ َ،ًددٛ ايٓددٛ ض صدد  ميهددٔ ايتَُّظاددو     ٘ َددٔ ل

                                                 

 .284ٚ  283 لٟ: َٛال  بٝذ رٔ صساس٠ َٚلُش٠ ةأ ١ ٚسلُٖٛأ ممأ َشَّ  يف ؿ خ١ (1)

 َٚأ ر،ذٖأ. 103/ 3 الحغ: َـبأا األؿٍٛ:( 2)



 
 

 
 

 

426 V 

[ 
ٕ     كدشٚس٠   ;خـٞرأالطتـخأل ايؼَّ ردٌ ٖدٞ ْدٛ      للٕ افًهَّد١ يف افكدأّ يدٝع ردأ ْٛ دأ

   .خـٞص  َأْع َٔ االطتـخأل ايؼَّ ليف ركأ٥٘ ٚصٚاي٘ رأفٛت ٚاحذ ػوَّ

 ً َّرٌ قذ وكل يف ذل ً  ٘ ل ُٗدأ  َّْإحٝ   لضّٚ لٜلّأ نزيوافًه١َّ َٔ حٝ  اجلٛاص ٚاي

َ    لإٔ طلتً دإٔ ردأوت ف األطدبأل   حهُإٔ ػدش ّٝ  ضٜدذ  ًٝد٘ ػدٝخٓأ    نُدأ لٚكدخ٘  دأ ال 

 ً  .(1)أ١َ األْـأسٟ قذعغ طشاٙ يف َبخ  اف،أطأ٠ َٔ َتأجشٙاي،

َّ ْ ٖم :إٕ قً  َّ ل ايؼَّو  يف افكأّ َٔ قبٝدٌ ايؼَّدو  يف    االطتـخأل ػخـٞ إيَّأ ل

ّٝٔ يف ٚقدذ رتد   ل١ متدأّ افٗدش حتَّد٢ ر،دذ افدٛت     حٝ  ا ضلشص اقتلأ٤ اي،كدذ فًهَّد   لافكتلٞ

ً دد ٕ االطتـددخأل صُٝددأ إرا نددإٔ ايؼَّددو  يف ايبكددأ٤ َددٔ جٗدد١ ايؼَّددو  يف      ٘  ددذّ جشٜددأ ذل

 .ٞافكتل

  :قً 

َّ  رلتددأس نددإٔ ْٕإٚ ٞ ددذّ جشٜددإٔ االطتـددخأل َددع نددٕٛ ايؼَّددو  يف افكتلدد َّٕإ :اّلل

ً تًدد١ َددٔ احملك  احملكددل  األطددتأرٚتب،دد٘ ػددٝخٓأ  ل(2)أَدد١ األْـددأسٟكددض َددِٓٗ ػددٝخٓأ اي،

َّ إيَّأ لٚكخ٘  أ ال َضٜذ  ًٝ٘ٚل لقذعغ طشاٙ (3)ايٓأ٥ٝ  ٖٛ  ذّ اي شم  ايتخكٝل  ٓذْأ ل

ٚايت ـدٌٝ   ٞليف اجلشٜإٔ رض َدٛاسد ايؼَّدو  َدٔ جٗد١ ايشاصدع َٚدٛاسد ايؼَّدو  يف افكتلد        

 ً  . (4)َ٘ٛنٍٛ إىل ذل

يف  ال َددٔ جٗدد١ ايؼَّددو   لايشاصددع ]يف[يف افكددأّ َددٔ قبٝددٌ ايؼَّددو    ايؼَّددوَّ َّٕإ :ٚاأْٝددّأ

ٞ    َّٕإٝ  ح ٞلافكتل  لافًه١َّ يف ْ ظٗأ ممأ ٜكبٌ ايبكأ٤ إىل األرذ يٛال حدذٚا ساصدع صَدأْ

                                                 

 َٚأ ر،ذٖأ. 51/ 3الحغ: نتأل افهأط :  (1)

 .575 - 574/ 2صشا٥ذ األؿٍٛ:   (2)

 .331 - 324/ 4. ٚصٛا٥ذ األؿٍٛ: 357 - 353/ 2لجٛد ايتكشٜشات: ( 3)

 َٚأ ر،ذٖأ. 26/ 3الحغ: َـبأا األؿٍٛ: ( 4)
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عدش  أ ٜشت ع رٓ ظ٘ يف  ُٛد ايضَدإٔ ٚيدٛ َدع قطدع ايَّ    ٚيٝظ  ٖٞ مم  لٖٚٛ افٛت يف افكأّ

ٗدأ تشت دع رأْتٗدأ٤    َّْإحٝد    ليف اي،كدذ افٓكطدع   ١ٚجَّد ضَّنأي ل ٔ حذٚا لٟ حأدا صَأْٞ

ٖٚزا ٖٛ ايلأرط يف إحدشاص ندٕٛ ايؼَّدو  َدٔ      لف  ٢ً حأدا  وشَإٔ ر  تٛق ْ ع ايضَّ

 (1)نُددأ لٚكددخٓأٙ يف تكشٜشاتٓددأ للٚ َددٔ قبٝددٌ ايؼَّددو  يف ايشاصددع ٞقبٝددٌ ايؼَّددو  يف افكتلدد

ٚردزيو دص،ٓدأ تًد١ َدٔ      ل١نَّد غ اظ ْ ظد٘ ايضَّ احملكل افضرٛس قدذَّ  ريبخ  ػٝخٓأ األطتأ

ً اإل  ًدد٢  (2)أطبددأ٥ٞ ايٝددضدٟ قددذعغ طددشاٙ يف حأػددٝت٘أَدد١ ايطبػددهأالت ايَّدد  لٚسدٖددأ اي،

 ً َّ  له٘ رأالطتـدخأل أَد١ األْـدأسٟ قددذعغ طدشاٙ يف َدٛاسد متظادد    اي، َدٔ رددأل   ايؼَّددوَّ ردأ

 .صشاجع ايتكشٜش ٚتذرش لٚال دلش٣ ي طتـخأل َ،٘  ٓذٙ ٞليف افكتل ايؼَّو 

 ْٕ  دذّ ايتَّٓـدٝف   ل يف إابأت جشٜإٔ االطتـخأل إلابأت ٜكشَّ ٖزا غأ١ٜ َأ ميهٔ ل

 رأفٛت.

َّ ٚاجلٛال  ٓ٘: ٚ  االطتـخأل يف افكدأّ يف حدذع   إ ندإٔ ال َدأْع  ٓد٘ نُدأ      ْٕإْ ظد٘ 

 لٚايٓـددٛق يف افكددأّ ندد ري٠ َددٔ ايطددشصض ليٌُٝددأ صلددشٟ َددع  ددذّ ايددذَّ٘ إَّإيَّددأ لَّدد لرنددش

 ٌ ً د    لصأيكٍٛ رأيتَُّأّ لٚ ايتَّٓـٝف إمنأ ٖٛ َٔ ج١ٗ ايدذيٝ ٘ ال تـدٌ  لَّد  (3)٘ٚقدذ ابد  يف ذل

 .يٌٝ لٚ رلأي ّأ ي٘طٛا٤ نإٔ َٛاصكّأ َع ايذَّ لٛر١ إىل األؿٌ اي،ًُٞايَّ

عدش  دٔ   راتٗدأ َدع قطدع ايَّ    ١ لوبدأس ايتَّٓـدٝف يف حدذع   يٛ رٓٝٓأ  ٢ً  ذّ حجَّد  لْ،ِ

ّٖ  إل شا  ;َ،أسكتٗأ رأوبأس ايتَُّأّ ٚا ْظدت ذ حهدِ ؿدٛس٠     لِافؼٗٛس  ٓٗأ نُأ تدٛ

ّ  َٛت ايضَّٚجد١ َدٔ لوبدأس    بكد٢  تصد  ذلأيد١    لالوتـأؿدٗأ رـدٛس٠ َدٛت ايدضَّٚج     ;ايتَُّدأ

                                                 

 .357 - 353/ 2لجٛد ايتكشٜشات: ( 1)

 .73/ 1ًظٝذ ايٝضدٟ طأل اشاٙ: الحغ: حأػ١ٝ افهأط  ي( 2)

 َٚأ ر،ذٖأ. 206/ 2الحغ: َـبأا األؿٍٛ: ( 3)
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[ 
 ٌ ٞ  لؿددٛس٠ َددٛت ايضَّٚجدد١ ردد  ديٝدد  لصدد  َٓددأق  ددٔ ايشاجددٛ  صٝٗددأ إىل األؿددٌ اي،ًُدد

 ػأ٤ اظ ت،أىل. ٕإعٗش يو حكٝك١ احلأٍ تٚط

قدذعغ   (2)ٚتب،د٘ اردٔ إدسٜدع    ل(1) ٢ يف ند ّ افشتلد٢  اإلتأ  افذَّ أْٞ:ايٛج٘ اي َّ

ـعح لُٖأطشا  . أمأٖش يف د ٛاٙ االّتايعَّ لًضٝ  ْظ  ايكٍٛ رأيتَُّأّ إىل احمل

  :ٚاجلٛال

َّ ُدأ ٖدٛ نؼد ٘  دٔ سلٟ اف،ـدّٛ  ًٝد٘ ايظَّد ّ        إَّ (3)١ اإلتأ   ٓذْأَّٝحجع َّٕإ :اّلل

َٚددٔ  لش ٞأ صأالت ددأم رٓ ظدد٘ ال ٜهددٕٛ َددذسنّأ يًخهددِ ايؼَّددٚإي دد لرأحددذ ٚجددٛٙ ايهؼددف

ٌٍاف،ًددّٛ يف افكددأّ اطددتٓ َددٔ لؿددٌ لٚ  ليف افظددأي١ أد ايكددأ٥ًض رأيتَُّددأّ رددأت،ِٗ إىل ديٝدد

ّأ  دٔ سلٜد٘ ؿدًٛات اظ     دأم يف افظدأي١ نأػد ّأ قط،َّد    صهٝدف ميهدٔ لٕ ٜهدٕٛ االتّ    لَأس٠ل

ٙ صد  َدأْع َدٔ    ؤ ًِ وطد  ْٕإص لعش إىل َذسى االت أمَٔ ايَّ ٚ ًٝ٘ ص رّذ !ٚط َ٘  ًٝ٘

حٝد    لغري َٛسد َدٔ افظدأ٥ٌ نٓجأطد١ ايب٦دش ٚسلٖٛدأ      ل ريو يف نُأ اتَّ لرلأي ١ اجلُٝع

شٕٚ لتدع َدٔ غدري    َٚع ريو صكذ وأي ِٗ افتأّو لَضتش٣  ذّ اخل ف صٝٗأ رض افتكذع

ٔ ساجع اي كد٘  فنُأ ٜعٗش  لٚنِ رأ َٔ ْعري ل١ ايكذَأ٤ يف ْعش١ِٖ لديَّي،ذّ متأََّ ;ْهري

 ش ٚاجتٗأد.ْعش تذّر

َّ ٚاأّْٝأ: يف افكأّ َع رلأي ١ تًد١ َدٔ لندأرش اي كد٘ نُدأ طدٝعٗش       د ٣ٛ اإلتأ   إ

قدذعغ طدشاٙ ايكدٍٛ رأيتَّٓـدٝف إىل افؼدٗٛس ردض        (4)حتَّد٢ ْظد  ؿدأح  ايشٜدأ      - يو

َدع َـدري َ دٌ ايهًدٝ       ! ٚنٝف ميهٔ د ٣ٛ اإلتدأ   لال طلًٛ َٔ اجلضاف - ايكذَأ٤

                                                 

 .334افظأ٥ٌ ايٓأؿشٜأت: ( 1)

 .585/ 2ايظشا٥ش احلأٟٚ يتخشٜش اي تأٟٚ: ( 2)

 .140/ 2الحغ: َـبأا األؿٍٛ:  (3)

 .40/ 12سٜأ  افظأ٥ٌ: ( 4)
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ٚا ٜدزنشا لوبدأس    لفردزنش لوبدأس ايتَّٓـدٝ    (1)حٝد  اقتـدشا   - ُٖأٚايـذٚم قذعغ طشا

أ َطًكدّأ لٚ يف  َّد إ لغ اظ ت،أىل لطدشاسِٖ إىل ايتَّٓـدٝف  قذَّ (2)كشار٘لٝخ ٚٚايؼَّ -ايتَُّأّ

 وـٛق ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج١.

َّ ٚاأي ّأ: َّ إ ٌ اإلتأ  احمل ٌ     لٌ غري حأؿد ٔ ممَّد  وـٛؿدأّ  لٚافٓكدٍٛ َٓد٘ رد  طأ٥د

ذ ٚلَ أي٘ َدٔ ايكدذَأ٤   ٝعنأيظَّ للؿٌد اإلتأ   ٢ً قأ ذ٠ لٚ  ًِ َٔ حأي٘ د ٛاٙ  جشَّ

ٛ  ظأٖش فٔ تتبَّد ٖٛ نُأ  لغ اظ ت،أىل لطشاسِٖقذَّ ٘   ِٖاع َدٛاسد د د  لاإلتدأ  يف اي كد

َّ ٘  ي،ذّ ٚسٚد ايَّ ;اإلتأ   ٢ً جٛاص ايٛك٤ٛ  أ٤ ايٛسد ٞ ايظَّٝذ ٜذَّ صرت٣ ل  لٗدٞ  ٓد

  ًٝ٘.  ٘صٝج،ٌ اإلتأ   ٢ً األؿٌ إتأ ّأ  ٢ً اي ش  رأ تكأدٙ ت ّش

  :١  ٢ً ريوايَّايشعٚاٜأت ايذَّ : -ٖٚٛ اي،ُذ٠ - أي ايٛج٘ اي َّ

٢  ٓٗدأ  افتدٛصَّ  طأيت٘  ٔ :قأٍ ل ٔ طًُٝإٔ رٔ وأيذ ايتَّٗزٜ سٚا١ٜ ايؼَّٝخ يف  َٓٗأ

 ل٠ٚ ًٝٗدأ اي،دذَّ   لصًدٗأ َٗشٖدأ   لٗشّاَنإٔ صش  رأ  ْٕإ) :صكأٍ لصٚجٗأ ٚا ٜذوٌ رٗأ

]١ لػٗش ٚ ؼشّاٚ ذَّتٗأ لسر،[ لٚرأ افرياا
]قذ[ ا ٜهٔ ْٕإٚل (3)

 لصش  رأ َٗشّا (4)

  .(5)(٠ٚ ًٝٗأ اي،ذَّ لٚرأ افريااَٗشل صًٝع رأ 

                                                 

وٌ رٗأ َٚأ رأ َٔ ايـذام ٚاي،ذ٠َّ. ( رأل افتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ ٚا ٜذ625/ 11الحغ: ايهأيف ) (1)

 ( رأل َرياا افتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ.312/ 4َٚٔ ال ضللشٙ اي كٝ٘ )
 (.425(ل ٚايهٝذسٟ )إؿبأا ايؼٝ،١  ـبأا ايؼشٜ،١: 204/ 2نأرٔ اي َّاج )افٗزَّل: ( 2)

 َٔ افـذس.( 3)

 َٔ تٗزٜ  األحهأّ. ٚ ا تشد يف االطتبـأس.( 4)

/ 3(ل ٚقذ ٚسد َ ً٘ رظٓذ  وش: )1212ا 340/ 3ل االطتبـأس )502ا 145/ 8تٗزٜ  األحهأّ: ( 5)

 (.1214ا 340
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[ 
 (2)ٚسٚاٜتد٘  دٔ احلًدل    . ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ (1)ْٞأٓسٚاٜت٘  ٔ ايه َٚٓٗأ

ّ   .(3)ٚسٚاٜت٘  ٔ صساس٠ . ٓ٘  ًٝ٘ ايظَّ ّ  رندش  سلدٛ َدأ   (4)ٚسٚاٜت٘  ٔ َٓـٛس ردٔ حدأص

  .رأد٢ْ ت أٚت

ّ     قًد ت  :قأٍ لسٚاٜت٘  ٔ َٓـٛس رٔ حأصّ لٜلّأ َٚٓٗأ  :ألردٞ  بدذ اظ  ًٝد٘ ايظَّد 

َّ َّ َأت  ٓٗأ ل٢ رأ ؿذاقّأةَّٚ لج اَشل٠سجٌ تض ٍ  لٚا ٜذوٌ رٗأ لا ردأ افٗدش   ) :قدأ

َّ َّْإص :قً  (.ٚرأ افرياا لنأَّ  ٍ  لردأ ْـدف افٗدش    ِٗ سٚٚا  ٓدو ل ٛ ) :قدأ ٕ ال ضل عد

َّيف اُأ ريو إَّ لٞ ٓع   .(6)((5)ك١فط

                                                 

 .503ا 145/ 8تٗزٜ  األحهأّ:  (1)

ـّٗأ: َّبأا ايهٓأْٞ  ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّل قأٍ: ) ْٚ إرا تتٛص ٞ ايشَّجٌ  ٔ اَشلت٘ ٚا  ٔ لرٞ اي
ْٕ نإٔ ة٢َّ ر ً ٘ إ ٢َّ رأ َٗشّا ٜذوٌ رٗأ صًٗأ افٗش ُن ْٕ ا ٜهٔ طم أ َٗشّا ٚطُٗٗأ َٔ افرياال ٚإ

 (.ا ٜهٔ رأ ٌَٗش ٚنإٔ رأ افرياا
 .505ا 146/ 8تٗزٜ  األحهأّ:  (2)

ـّٗأ: َّص٢  ٓٗأ صٚجٗأ إرا ا ٜذوٌ رٗأ إٕ  ٔ احلًل  ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ لَّ٘ قأٍ: ) ْٚ يف افت
رأ ٚرأ افرياا ٚ ذَّتٗأ لسر،١ لػٗش ٚ ؼشّا ن،ذ٠َّ ايَّ  دتوٌ نإٔ َصش  رأ َٗشٖأ ايَّزٟ صش  

ْٕ ا ٜهٔ َصش  رأ َٗشّا ص  َٗش رأ ٚ ًٝٗأ اي،ذ٠َّ ٚرأ افرياا  (.رٗأل ٚإ
 .506ا 146/ 8تٗزٜ  األحهأّ:  (3)

 َ ٌ طأركتٗأ. ٖٚٞ
  .508ا 146/ 8تٗزٜ  األحهأّ:  (4)

ـّٗأ   َّج افشل٠ صُٝٛت  :  ٔ َٓـٛس رٔ حأصّل قأٍ: طأي تْٚ لرأ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ  ٔ ايشَّجٌ ٜتض
رأ ؿذاقٗأ نأَّ  ٚتشا٘ ٚت،تذ لسر،١ لػٗش ٚ ؼشّا ن،ذ٠َّ افتٛص٢َّ  ٓٗأ قبٌ لٕ ٜذوٌ رٗأ. قأٍ: )

 (. ٓٗأ صٚجٗأ
َّك١. ْ،ِل ٚسد يف االطتبـأس ) (5)  .( نُأ يف األؿٌ: )يف افطًك١(1223ا 342/ 3يف افـذس: يًُط

 .513ا 147/ 8تٗزٜ  األحهأّ:  (6)
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َّد   لٖزٙ ايشعٚاٜأت ؿشضل١ يف  ذّ ايتَّٓـٝف َّٕإ :ٚتكشٜ  االطتذالٍ خٝح ٚصٝٗدأ اي

َّد  َّْلغأ١ٜ األَش  لَٔ اي،ٌُ رٗأ ص رذَّ لٚقذ  ٌُ رٗأ افؼٗٛس للٚافٛاَّ ١ ٗأ نُأ تدش٣ رلت

 ٛجٛٙ:ي ّألٜل ايضَّٚج١ َٛت ؿٛس٠ إىل ٟ،ذعايتَّ  ٔ َٓأق ال ٘لَّ إيَّأ لايضَّٚج َٛت رـٛس٠

َّ   :َأ حأؿً٘ لقذعغ طشاٙ (1)َأ لصأدٙ ؿأح  اجلٛاٖش ٍ:األ

َّ َّٕإ ٚال ٜٓب دٞ ايؼَّدو  يف    لْ ٝدّأ ٚإابأتدأّ   لٗأ يف افكأّ ت شغ  ٔ يظإٔ ٚاحذاألوبأس ن

َّ ٛ ٝخـددتص لاحلهددِ يف افظددأيتض ٚاحددذ ل ت ف َددٛسد ايظاددؤاٍ يف ايشعٚاٜددأت رـددٛس٠ َدد

 ايضَّٚج ال ٜٛج  اوتـأق احلهِ ر٘.

ٔ  أْٞ:اي َّ  َدٔ احتُدأٍ اطدت أد٠ ريدو َدٔ رٜدٌ سٚاٜد١        ل(2)َأ لصأدٙ ر،ض اف،أؿدشٜ

ٍ  -ايَّ  ٖدٞ َدٔ األوبدأس اف،أسكد١    -ا٤ ايهًٝ  رإطٓأدٙ إىل احلزَّ طدأي  لردأ ج، دش     :قدأ

َّ ل ًٝ٘ ايظَّ ّ  ٔ غ ّ ٚجأسٜد١  ٍ   ضُٖٚدأ غدري َدذسنَ    لإٔ رُدأ جُٗدأ ٚيَّد  ص  :(3)صكدأ

ْٕ (5)ْٕإٚ لاخلٝأس (4) ٢ًُٗأ لدسى نإٔ ٚلٜا لايٓهأا جأ٥ض)  َرياا ص  لٜذسنأ َأتأ قبٌ ل

ٌ  ْٕإصدد :إىل لٕ قددأٍ (.ٚال َٗددش لرُٝٓٗددأ ]ايددزٟ[ نددإٔ ايشَّجدد
 لقبددٌ اجلأسٜدد١   لدسى (6)

 

                                                 

 .332/ 39الحغ: جٛاٖش ايه ّ:  (1)

ٌّ افكـٛد ٖٛ ايظٝذ ذلظٔ اي،أًَٞ )طأل اشاٙ(  (2) إال  لَّ٘  صإَّ٘ ٚإٕ ا ٜزنش ٖزا االحتُأٍ ؿشضلّأي،

ََّأ قٛي٘  ًٝ٘ ايظَّ ّاالطتذالٍ يًكٍٛ رأيتٓـٝفٜعٗش َٔ و ٍ دص،٘ ي٘ل حٝ  قأٍ يف َكأّ  يف  : ٚل
٠ّٛ احتُأٍ لٕ  (ٚافٗش  ٢ً األل يًجأس١ٜ) وش ؿخٝخ١ احلزا٤  ص  دالي١ صٝ٘  ٢ً و ف ريول يك

 .46. ٜ حغ: كٝأ٤ اي،كٍٛ: ٜهٕٛ ايظؤاٍ صٝ٘  ٔ غري ؿٛس٠ َٛت اجلأس١ٜ(
 ( ٖهزا: )قأٍ: صكأٍ(.13484ا 655/ 13يف افـذس ) (3)

 ر،ض ْظخ افـذس(ل 27203ٚا 326 /21نزا يف األؿٌل ٚيف لحذ َٛسدٟ ٚطأ٥ٌ ايؼٝ،١ ) (4)

 (: ي٘.13484ا 655/ 13ل 9727ا 772/ 10. ٚيف افـذس )- نُأ لػري يف ٖأَؼ٘  -
ْٕ.13484ا 655/ 13يف افـذس ) (5)  (: صإ

 (ل ٚا تشد يف األؿٌ.13484ا 655/ 13ل 9727ا 772/ 10َٔ افـذس ) (6)
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[ 
َّ َأت قبٌ لٕ تدذسى اجلأسٜد١   لهأاٚسكٞ رأيٓع  ٍ  لتشاد٘   لا ّ   قدأ ِ ) :(1) ًٝد٘ ايظَّد   لْ،د

رأظ َأ د أٖأ إىل لودز افدرياا إيَّدأ سكدأٖأ      (2)صتخًف لذسى،ضٍ َريااٗأ َٓ٘ حت٢َّ تتٜت

َّ ٜت لضٜٚجرأيتَّ ٚا تهدٔ   لَأتد  اجلأسٜد١   ْٕإصد  :قًد   (.ذصع إيٝٗأ افرياا ْٚـف افٗدش ا

َّ لال) :قأٍ  لٜشاٗأ ايضَّٚج افذسى للدسن  ٕ ندإٔ  إص :قً ت (.رأ اخلٝأس إرا لدسن  أل

َّلرٖٛأ ٖٛ  ْٕايزٟ ص ٍ   ذسىتت جٗأ قبٌ ل  ٚصلدٛص  ًد٢   لصلدٛص  ًٝٗدأ تدضٜٚج األل   ) :قدأ

  .(3) (ٚافٗش  ٢ً األل يًجأس١ٜ لاي  ّ

َّ تكشٜ  االطدت أد٠ ٖدٛ لٕ اإلَدأّ  ًٝد٘ ايظَّد ّ حهدِ رهدٕٛ متدأّ افٗدش  ًد٢            ٚي،

اف دشٚ  يف ايظادؤاٍ ٖدٛ ؿدٛس٠      َّٕإٚحٝد    -طد م نُأ ٖٛ ظدأٖش اإل  -األل يًجأس١ٜ 

ٍّ َددٛ شٜ ١  ًدد٢  ددذّ ايتَّٓـددٝف صٝٗددأ ٚاػددرتاى احلهددِ يف    ٚاٜدد١ ايؼَّدد ايشع ت اجلأسٜدد١ صتددذ

ـا  ٛستض.اي

حٝد  لْهدش اإلَدأّ     ل(4)َد١ اطت أد٠ ريو َٔ سٚا١ٜ َٓـٛس رٔ حأصّ افتكذع أي :اي َّ

  ٍ ْٚظدد  ايددشاٚا٠ إىل االػددتبأٙ يف   ل ًٝدد٘ ايظَّدد ّ حهُدد٘ رأيتَّٓـددٝف يف َ ددشٚ  ايظاددؤا

َّيف اريو ) ًٝ٘ ايظَّ ّ قأٍ  ٘ٚلَّ لايٓكٌ صًدٛ ندإٔ احلهدِ رأيتَّٓـدٝف اأرتدّأ يف       ل(5)(كد١ فط
                                                 

 ) ًٝ٘ ايظَّ ّ( ا ٜشد يف افـذس. (1)

 (: ٚوًف.13484ا 655/ 13) يف افـذس (2)

 .13484ا 655/ 13ل 9727ا 772/ 10ايهأيف: ( 3)

( رظٓذ  وش  ٔ احلظٔ رٔ ذلبٛلل  ٔ  ًٞ رٔ 1366ا 9/382ٚٚسد ٖزا اخل  يف تٗزٜ  األحهأّ )
 ًٝ٘ رض ارٔ س٥أل ٚرض لرٞ ج، ش  احلّزا٤س٥ألل قأٍ: طأي ت لرأ ج، ش  ًٝ٘ ايظَّ ّل ٚا ٜتٛطَّط 

َٔ لؿخأل لرٞ ج، ش  ًٝ٘ ارٔ س٥أل ي،ذّ نٕٛ ظٓذ; ٖزا ايٚايعأٖش ٚقٛ  وًٌ يف . ايظَّ ّ
يف  ذ٠َّ َٛاكع سٚاٙ ارٔ  ل  ٚقذ ٚسد اخل ر  ٚاطط١ ًٝ٘ ايظَّ ّ ٘  ٓ ت٘ا ت ب  سٚاٜٚ ايظَّ ّل

 (.22/ 13َ،جِ سجأٍ احلذٜ : )ظ:   ٔ لرٞ ج، ش  ًٝ٘ ايظَّ ّ. ]احلّزا٤[٠ س٥ألل  ٔ لرٞ  بٝذ

 .290  خ١تكذََّ  يف ؿ (4)

 .293يف ايـ خ١  (5)الحغ: ارأَؽ  (5)
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ْٕ لؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج١ ُدأ ريدو   ٞ إَّال ضل عدٕٛ  ٓعد  :)ٍ  ًٝ٘ ايظَّد ّ  ٜٛك يهإٔ األٚىل ل

َّ  (;يف َدٛت ايضَّٚجد١   ـاد  إاػدتبأٙ   كدشٚس٠ ل  لٛستض ردأألوش٣ لَدش ممهدٔ قشٜد     حدذ٣ اي

َّ  !الػدتبأٙ إىل لَدش لجدٓل   صهٝف ٜدرتى ريدو ٜٚٓظد  ا     تاَٚدٔ لد  (ُدأ إَّ)ي عد١    ًد٢ ل

صهُأ ٜظت أد َٓ٘  ذّ ابٛت ايتَّٓـٝف يف ؿٛس٠ َدٛت ايدضَّٚج ردأفٓطٛم ندزيو      لاحلـش

 ٜظت أد َٓ٘ ريو يف ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج١ رأف ّٗٛ.

  :ٚاجلٛال

َّ َّ اّل:ل غدري ٚاصٝد١    -عدش  دٔ َ،أسكدتٗأ رأوبدأس ايتَّٓـدٝف     َع قطدع ايَّ -ايشعٚاٜأت  إ

 لغأٜت٘ ايكٍٛ ر،ذّ ايتَّٓـٝف يف ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج لالي١  ٢ً  ذّ ايتَّٓـٝف َطًكّأايذَّ

ـاد     لٓـٝف يف ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚجد١ ٚرأيتَّ ٚرأوبدأس   لٛس٠ األٚىل ُدّ  رأوبدأس افكدأّ يف اي

َّد   لأ١ْٝ غري اف،أسك١ رؼ٤ٞايتَّٓـٝف يف اي َّ ٌ ٖدٛ ايكدٍٛ رأيتَّ   :ٌصٝهدٕٛ افتخ نُدأ   ل ـدٝ

َّدد لُٖأقددذعغ طددشا (2)ٚاي أكددٌ ارٓددذٟ (1)وتددأسٙ ايؼَّددٝخا  (3)اج٘ وددري٠ ارددٔ ايددّ رددٌ ي،

ً   ل(4)ٜٔ ايهٝددذسٟٚقطدد  ايددذع ايكددٍٛ ر،ددذّ  (5)أَدد١ يف افختًددفحٝدد  ْظدد  إيُٝٗددأ اي،

ايكٍٛ رأيتَّٓـدٝف صُٝدأ    (6)ٚقذ ْظ  إيُٝٗأ لايتَّٓـٝف صُٝأ إرا َأت ايضَّٚج قبٌ ايذاوٍٛ
                                                 

 .471ايٓٗأ١ٜ يف دلشد اي ك٘ ٚاي ت٣ٛ: ( 1)

َّ  بأس٠ اي أكٌ ارٓذٟ قذعغ طشاٙ لقشل إىل ايكٍٛ 415/ 7نؼف ايً أّ: ( 2) . َٚٔ اجلذٜش رأيّزنش ل

ْٕ رأيتُأّ َطًكّأ ا رت   ٢ً محٌ لوبأس ايتٓـٝف يف  َٓٗأ إىل ايكٍٛ رأيت ـٌٝ; صإَّ٘ قذعغ طشاٙ ٚإ
ْٕ محًٗأ يف ؿٛس٠ َٛت ايضٚج  ًٝ٘ل ٚظأٖش ريو  ؿٛس٠ َٛت ايضٚج١  ٢ً االطتخبألل ر،ذ ل

ْٕ  ايتَّٓـٝف - يف ؿٛس٠ َٛت ايضٚج١ - َٓٗأ افشاد ٜهٕٛ ايت ـٌٝل إال لَّ٘ احتٌُ يف رٌٜ ن َ٘ ل
 اإلسال ٚرزيو ختشج  ٔ افكأّ لؿّ . ج١ٗ َٔ

 .204/ 2ل: افٗزَّ( 3)

 .425إؿبأا ايؼٝ،١  ـبأا ايؼشٜ،١: ( 4)

 .159/ 7رلتًف ايؼٝ،١: ( 5)

 صاد يف ٖزا افٛكع َٔ األؿٌ ي غ )ايؼٝخ(ل ٚايعأٖش لَّ٘ َٔ طبل ايكًِ. (6)
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[ 
َّ ليضَّٚج١ قبً٘إرا َأت  ا ٘ رلتأس تأ ١ َٔ ايكأ٥ًض رأيتَُّأّ صُٝدأ إرا َدأت ايدضَّٚج    رٌ ي،

ٍٍ لقبٌ ايذاوٍٛ لٜلّأ  َٔ ايٛج٘. َٚأ رنش ٚجّٗأ يًت،ُِٝ وأ

َّ ٙ    ل ٚ     َّٕصد   ;أ َأ لصأدٙ ؿدأح  اجلدٛاٖش قدذعغ طدشا  ْٕإػدٗش٠ اخلد ف ردض اي،ًُدأ٤ 

ٗدأ ال  ذ َدأ رندشٙ إيَّدأ لَّ   أ ٜؤٜعد ٖٚدٛ مم د   ليوي،دذّ ندز  اايتَّٓـٝف َطًكدّأ لٚ   لنأْ  يف قٛيض

ٚسصع ايٝذ  دٔ لوبدأس ايتَّٓـدٝف     ل١ قأط،١ يـشف ظٛاٖش األوبأس إىل غريٖأتـًح حجَّ

  .صُٝأ إرا َأت  ايضَّٚج١ ر  َ،أس 

ََََّّٚل  ُدأ ٜـدحّ  صإَّ لخـدٝف يف ايظادؤاٍ ال ٜٛجد  االوتـدأق    ايتَّ أ َأ لصأدٙ َٔ ل

أ ندإٔ  ال يف َ ٌ افكأّ مم د  ليًت،ُِٝ َٔ  ُّٛ اجلٛال لٚ غريٙصُٝأ إرا نإٔ ٖٓأى َٛج  

  شص . نُأ ايتَّٓـٝف ي،ذّ غريٙ يف َكتلّٝأ األؿٌ ٚنٕٛ ايظاؤاٍ ط،١  كذاس اجلٛال ١دالي

افدٛت   شٜ ١ لجٓل  ٔ صش ٚا١ٜ ايؼَّرٌٜ ايشع َّٕص  ;أ َأ لصأدٙ اي أكٌ اف،أؿشَََّٚل

ّٞرددٌ ٖددٛ ْددأظش إىل اي ددشم رددض  للؿددّ  َّ لش ٞ ٚغددريٙايؼَّدد  ايددٛي َّ يف ل ٍ  ًدد٢  كددذ األ

نُدأ ٖدٛ    لإر ٖدٛ َٛقدٛف  ًد٢ اإلجدأص٠     لدٕٚ  كدذ غدريٙ   اجلأس١ٜ ٚاي د ّ ْأصدز َدأ ٍ   

  .ؿشٜح ؿذسٖأ

َّ (ٚافٗش  ٢ً األل يًجأس١ٜ)ٚقٛي٘  ًٝ٘ ايظَّ ّ  ٚصلدٛص  )١ قٛي٘  ًٝ٘ ايظَّ ّ َٔ تت

َّ :َٚ،ٓأٙ (ل ٢ً اي  ّ ّ    -أسٜد١  ًد٢ األل   افٗش ٜهٕٛ يًج ل صُٝدأ إرا   -ٜ،د  لردأ اي د 

ٚع إر يٛ ندإٔ ٖٓدأى صدش      لأ ص  َ،٢ٓ يهٕٛ افٗش  ٢ً األل يًجأس١ٜٚإي  لجنإٔ ٖٛ افض

   .نُأ ٖٛ ٚاكح لال  ًٝ٘ لاا٘ لحذ ايّٛسَٛت يًضٚج١ يهإٔ افٗش ألرٞ اجلأس١ٜ  أ لَّ

ْٕ ًدل َدأ تظدتخك٘ ايضَّٚجد١  ًد٢      اد َٔ افٗش صٝ٘ ٖدٛ َط شاف َّٕإ :ٜكأٍ  ٢ً لْ٘ ميهٔ ل

ركش١ٜٓ حهُ٘  ًٝ٘ ايظَّ ّ رأيتَّٓـٝف  لال وـٛق ايتَُّأّ لـف لٚ ايتَُّأّايضَّٚج َٔ ايٓع

ْٕ َٚدٔ ايلدشٚسٟ لَّد    لدساىصُٝأ إرا َأت ايضَّٚج قبٌ اإل ٜهدٕٛ احلهدِ صٝد٘     ٘ ال ضلتُدٌ ل

 ش ت،شف.صتذرَّ لايتَّٓـٝف ٚصُٝأ إرا َأت  ايضَّٚج١  ذَ٘
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 ٘أ لَّد يَّد إ لنإٔ لٚج٘ ايٛجٛٙ نُدأ  شصد    ْٕإ٘ ٚأي  ايزٟ رنشْأٙ ص َّْيٛج٘ اي َّأ اَََّٚل

ٓد٘ يف َكدأّ َ،أسكد١ لوبدأس ايتَّٓـدٝف َدع       ٚاٜد١  ًد٢ ايتَّكَّد١ نُدأ ْبٝع    ٔ محٌ ٖدزٙ ايشع ٜت،َّ

َّتص   للوبأس ايتَُّأّ ٍ    بك٢ يف ايبض إيَّأ األوبأس افخت  ل١  أ إرا َدأت ايدضَّٚج قبدٌ ايدذاوٛ

سصع ايٝذ  ٔ تًو األوبأس يف وـدٛق   َٚكتل٢ تكذميٗأ  ٢ً لوبأس ايتَّٓـٝف يٝع إال 

ـاد  صد     لبكد٢ لوبدأس ايتَّٓـدٝف صُٝدأ إرا َأتد  ايضَّٚجد١ قبًد٘ رد  َ،دأس          تص لٛس٠ٖزٙ اي

  ـٌٝ.َٓأق  ٔ ايكٍٛ رأيتَّ

َّٚاأّْٝأ  َّط أت  ايضَّٚج١ لوبأس  ذّ ايتَّٓـٝف َكتل١ٝ ي٘ َطًكّأ حت٢َّ صُٝأ إرا َ ُٓأ ل

نٝف  لايتٛاتش لٚ قشٜ  َٓ٘ ُأ تبًغ حذَّسرَّ لٗأ َ،أسك١ رأوبأس ن ري٠لَّ إال  لقبٌ ايذاوٍٛ

ـع لاض سٚا١ٜال ٖٚٞ تكشل َٔ ا  َّد  لكأتخأا ٚافٛاَّصٝٗأ اي  اد١  ذٕٚ اي َّٚقذ رنشٖأ احمل

ٗدأ نُدأ   َّْإص لّٖٚدزا خبد ف لوبدأس اي،دذ     ل(1)طشاسِٖ يف نتبِٗ األسر،١لغ اظ ت،أىل قذَّ

 لص  َٓأق  ٔ محًٗأ  ٢ً ايتَّكَّد١  ل(3)٘ٝيف نتأر (2)ٚا ٜٓكًٗأ غري ايؼَّٝخ ل شص  ق١ًًٝ
 

                                                 

ٚا ٜذوٌ رٗأ َٚأ رأ َٔ ايـذام  : افتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ47( رأل 625/ 11) ايهأيف الحغ: (1)

 3( رأل َرياا افتٛص ٢  ٓٗأ صٚجٗأل ٚصٝ٘ 312/ 4) َٔ ال ضللشٙ اي كٝ٘. حذٜ ّأ 11ٚاي،ذ٠ل ٚصٝ٘ 
ل 500ل 499َٚأ ر،ذٖأ( رأل  ذد ايٓظأ٤ل الحغ: األحأدٜ :  144/ 8) تٗزٜ  األحهأّ لحأدٜ .

: 197َٚأ ر،ذٖأ( رأل  339/ 3) االطتبـأس صُٝأ اوتًف َٔ األوبأس. 512ل 511ل 510ل 509ل 501
ل 1208ل 1207ٚجٗأ قبٌ ايذوٍٛ رٗأ نإٔ  ًٝٗأ  ذ٠َّل الحغ: األحأدٜ : لٕ ايَّ  ٜتٛص٢  ٓٗأ ص

198ْٕل ٚرأل 1209 َّ َأت قبٌ ل ل الحغ: ٜذوٌ رٗأ نإٔ  ًٝ٘ افٗش نأَّ  : إرا ة٢َّ افٗش ا
 (. 1222ل 1221ل 1220ل 1219األحأدٜ : 

ل 503ل 502حأدٜ : َٚأ ر،ذٖأ( رأل  ذد ايٓظأ٤ل الحغ: األ 145/ 8: )تٗزٜ  األحهأّ الحغ: (2)

 َٚأ ر،ذٖأ( 340/ 3) االطتبـأس صُٝأ اوتًف َٔ األوبأس. 513ل 508ل 507ل 506ل 505ل 504
198ْٕرأل  َّ َأت قبٌ ل ل الحغ: األحأدٜ : ٜذوٌ رٗأ نإٔ  ًٝ٘ افٗش نأَّ  : إرا ة٢َّ افٗش ا
 .1223ل 1218ل 1217ل 1216ل 1215ل 1214ل 1213ل 1212

 .يف األؿٌ: نتأر٘( 3)



 
 

 
 

 

426 V 

[ 
َّأدم  ًٝ٘ ايظَّ ّ ً ٗأ َٓت١ٝٗ إىل اي ٚقذ ؿذس لن دش سٚاٜدأت ايتَّٓـدٝف َٓد٘ طد ّ       لإر ن

فظدأي١ ايَّد  ا   ا ]ٖدزٙ [وـٛؿدّأ يف َ دٌ    ل٠ ايتَّكَّد١ ٙ رؼدذَّ ؤَٚٔ اف،ًدّٛ اردت    لاظ  ًٝ٘

١َّ صٝٗأ ٜ ِ  ُّ لرأيتَّٓـٝف لحذ َٔ اي،أ  : ّٓأٚال رأغ رزنش ت١ً َٔ ايشعٚاٜأت تٝ

  .(1)َ ٚقذ تكذَّ لسٚا١ٜ ايهًٝ   ٔ ايبأقش  ًٝ٘ ايظَّ ّ َٓٗأ

يف ايشَّجٌ ميدٛت   ل ٔ لحذُٖأ  ًُٝٗأ ايظَّ ّ لٝخ لٜلّأسٚا١ٜ ايهًٝ  ٚايؼَّ َٚٓٗأ

 (2)ٚوت٘ اَشل٠
]ٜذوٌ رٗأا [

ٚ ًٝٗدأ   لٚرأ افدرياا ندأَ ّ   لرأ ْـف افٗش) :قأٍ ل(3)

  .(5) ((4)٠ نأ١ًَاي،ذَّ

ّ  لَأ سٚاٙ ايؼَّٝخ َٚٓٗأ َّ    ل(6) ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّد   لاَدشل٠  ج دٔ سجدٌ تدض

َّ للٚ ًٖدو  لًٖهد   ْٕإ) :(7)قأٍ لٚا ٜذوٌ رٗأ  صًدٗأ  ل(8)ل ٚا ٜدذوٌ رٗدأ  كٗدأ لٚ ط

  .(11)(ٚرأ افرياا ل(10)نُّ  ٠ٗأ اي،ذَّٚ ًٝ ل(9)ـفايٓع

                                                 

 .291ؿ خ١ تكذََّ  يف ( 1)

 (: افشل13489٠ا 659/ 13يف ايهأيف ) (2)

 َٔ افـذس.( 3)

 (.13489ا 659/ 13)ٚ ًٝٗأ اي،ذ٠َّ نأ١ًَ( ا ٜشد يف ايهأيف ) (4)

/ 3. االطتبـأس 499ا 144/ 8. تٗزٜ  األحهأّ: 13489ا 658/ 13ل 10895ا 11/625ايهأيف: ( 5)

 .1207ا 339
 ي ت لرأ  بذاظ( رذٍ ) ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ(.يف افـذس: )طأ (6)

 نزا يف األؿٌ ٚايهأيف. ٚيف تٗزٜ  األحهأّ ٚاالطتبـأس: صكأٍ.( 7)

 )ٚا ٜذوٌ رٗأ( ا ٜشد يف افـذس.( 8)

 يف االطتبـأس: )ْـف افٗش( رذٍ )ايٓـف(.( 9)

 ١ّ.نزا يف األؿٌ ٚايهأيف. ٚيف تٗزٜ  األحهأّ ٚاالطتبـأس: نأًَ (10)

 = 626/ 11. ٚقذ سٟٚ يف ايهأيف 1208ا 339/ 3ل االطتبـأس 500ا 8/144تٗزٜ  األحهأّ: ( 11)
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ّ   لسٚا١ٜ ايهًٝ  َٚٓٗأ ٢  ٓٗدأ  لْد٘ قدأٍ يف افتدٛصَّ    ل ٔ  ًٞ رٔ احلظض  ًٝد٘ ايظَّد 

َّذام َّٕإ) :صٚجٗأ ٚا ٜذوٌ رٗأ   .(1)(٠ٚ ًٝٗأ اي،ذَّ لٚرأ افرياا لرأ ْـف اي

]صلٌ[ٚ ٠ ٔ  بٝذ رٔ صساس لٗزٜ َأ سٚاٙ يف ايهأيف ٚايتَّ َٚٓٗأ
 لأغلردٞ اي،بَّد   (2)

ٌٍ :قًٓأ ألرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ :(3)قأال َّ َأ تكٍٛ يف سج َّ َدأت  ٓٗدأ    لج اَدشل٠ تض  لاد

َّدذام  ٍ   ٚقذ صش  رأ اي َّدذام   : )(4)صكدأ  ْٕإٚ لٚتشاد٘ َدٔ ندٌ ػد٤ٍٞ     لردأ ْـدف اي

  .(7) (نزيو (6)صٗٛ (5)َأت 

َمد  ل(8)أسغري ريو َدٔ ايشعٚاٜدأت افدزنٛس٠ يف نتد  األوبد      َٚٓٗأ  االطد   ٔ ػدأ٤  ٚ

َّ ل ًٝٗأ ص،ًٝ٘ افشاج،١ إيٝٗأ  ل أ إرا َأت ايضَّٚج قبٌ ايذاوٍٛ ر،لٗأ رلتّف ٚقذ تش٣ ل
 

 ٚر،لٗأ َؼرتى رٝٓ٘ ٚرض َٛت ايضَّٚج١.

ٚ   :قً م ْٕإص ٖٚدزا خبد ف    لٗدأ غدري ؿدشضل١   نأْد  ند ري٠ إيَّدأ لَّ    ْٕإلوبدأس ايتَّٓـدٝف 

 ّ صًٝخُددٌ لوبددأس ايتَّٓـددٝف  ًدد٢    ليف ٚجددٛل متددأّ افٗددش  ٗددأ ؿددشضل١ َّْإص للوبددأس ايتَُّددأ

                                                                                                                     

 لٜلّأل ٚا ٜؼش افـٓعف قذعغ طشاٙ إىل ريو يف افنت. 10896ا =
 .10897ا 626/ 11ايهأيف: ( 1)

 َٔ ايهأيف. ٚيف تٗزٜ  األحهأّ )اي لٌ(. (2)

 األحهأّ: قأٍ.نزا يف األؿٌ ٚايهأيفل ٚيف تٗزٜ  ( 3)

َّأ يف ايتٗزٜ  ٚر،ض ْظخ ايهأيف ( 4)  : )قأٍ(.-نُأ ُلػري يف ٖأَؼ٘ -نزا األؿٌ ٚايهأيفل ل

 نزا يف األؿٌ ٚايهأيفل ٚيف تٗزٜ  األحهأّ: َأت (5)

 نزا يف األؿٌ ٚٚطأ٥ٌ ايؼٝ،١ل ٚيف ايهأيف ٚتٗزٜ  األحهأّ: صٗٞ. (6)

 .511ا 147/ 8. تٗزٜ  األحهأّ: 10901ا 628/ 11ايهأيف: ( 7)

: يف افتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ ٚا ٜذوٌ رٗأ َٚأ رأ َٔ  47رأل  625/ 11الحغ: )َٓٗأ( ايهأيف:  (8)

 ايـذام ٚاي،ذ٠َّ.



 
 

 
 

 

422 V 

[ 
ٙ   (1)نُأ ص،ً٘ ايؼَّٝخ لاالطتخبأل  لّأ ردض األوبدأس  صٝهدٕٛ ريدو ت،دّأ داليَّد     لقدذعغ طدشا

َّ  ;َٚ،٘ ال َٛج  حلٌُ لوبأس ايتَُّأّ  ًد٢ ايتَّكَّد١   اليد١  اجلُدع َدٔ حٝد  ايذَّ    كدشٚس٠ ل

  .ٓذّ  ٢ً اجلُع َٔ حٝ  ايظََّكذَّ

ْٕ لبددأس ايتَُّددأّ يٝظدد  رددأظٗش َددٔ لوبددأس ايتَّٓـددٝف   لو :قًدد ت تهددٕٛ  صلددّ   ددٔ ل

٘ نُأ ميهٔ محٌ لوبدأس ايتَّٓـدٝف  ًد٢ اطدتخبأل لودز ايضَّٚجد١ لٚ       كشٚس٠ لَّ ;ؿشضل١

 طددأ٤ ايددضَّٚج لٚ إنددزيو ميهددٔ محددٌ لوبددأس ايتَُّددأّ  ًدد٢ اطددتخبأل   لـددفٚساتٗددأ ايٓع

   .ٚسات٘ متأّ افٗش

َّ ;َُٓٗأ خكٝل  ذّ إَهإٔ احلٌُ  ٢ً االطتخبأل يف ػ٤ٍٞٚايتَّ ايظادؤاٍ   ٚريو أل

َّ ٖٚدٛ ظدأٖش يف    لأ تظدتخك٘ ايضَّٚجد١  ًد٢ ايدضَّٚج    ٚاجلٛال يف ٖزٙ ايشعٚاٜأت يٝع إيَّأ  

٢ ،ٓددٚال َ -ايدضَّٚج  ل د  ردد٘ َدأ تظدتخك٘ ايضَّٚجدد١  ًد٢    -ايظادؤاٍ  دٔ احلهددِ ايٛكد،ٞ    

  .ايٛك،ٞ يًخٌُ  ٢ً االطتخبأل يف احلهِ

ٚاألوش٣ رًظإٔ رٝدإٔ   لٚاٜتض رًظإٔ األَش رإ طأ٤ ايتَُّأّحذ٣ ايشاإ  يٛ نأْ لْ،ِ

أٍ دلد يهإٔ حلٌُ األَش رإ طدأ٤ ايتَُّدأّ  ًد٢ االطدتخبأل      لهًٝ ٞاحلهِ ايٛك،ٞ لٚ ايتَّ

 يهٓ٘  ٢ً و ف ايٛاقع يف ايشعٚاٜأت نُأ  شص . لٚاطع

ٌ قٛي٘  ًٝد٘ ايظَّد ّ يف    َّٕإ :قً م ْٕإص ] ود   [رٜد
ال ضل عدٕٛ  )َٓـدٛس ردٔ حدأصّ     (2)

َّيف اُأ ريو إَّ ّٓٞ  َّ (ك١فط ٔ الػدتبأٙ  َٚبدٝع  ل عدٞ إىل سٚاٜدأت ايتَّٓـدٝف   ْأظش  ذيٛي٘ اي

ٚ كتل٢ اجلُع اي،دشيف ردض ديًٝدٞ احلدأنِ ٚاحملهدّٛ       لصٝهٕٛ حأنُّأ  ًٝٗأ لايشاٚا٠ صٝٗأ

صد  ٜٓتٗدٞ األَدش     لتَّٓـٝف  ًد٢ االػدتبأٙ  ٚمحٌ لوبأس اي لٔ األوز رشٚاٜأت ايتَُّأّٜت،َّ

   .إىل اف،أسك١ يٝخٌُ لوبأس ايتَُّأّ  ٢ً ايتَّك١َّ

                                                 

 (.342/ 3(ل االطتبـأس صُٝأ اوتًف َٔ األوبأس )148/ 8تٗزٜ  األحهأّ ) (1)

 ا ٜشد يف األؿٌ.( 2)
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 ٚريدو يهُدأٍ ايٛادٛم    ;َٔ محً٘  ًد٢ ايتَّكَّد١   و  َٓـٛس الرذَّ ََّٕل إال  لْ،ِ :قً ت

ايَّد    -،دذ االػدتبأٙ يف دلُدٛ  ٖدزٙ ايشعٚاٜدأت      كدشٚس٠ رت  ;رـدذٚسٙ تكٝد١   -يٛال ايكطع -

ُأ َددع غأٜدد١ اٖتُددأّ لؿددخأل احلددذٜ  ٚالطددَّ  -كدد١ٕ لن شٖددأ ؿددخٝخ١ لٚ َٛاَّ شصدد  ل

وـٛؿّأ َع اػدتُأٍ تًد١    لن ا٥ِٗ يف ْكٌ احلذٜ  ٚح غ َكأؿذِٖ  ًِٝٗ ايظَّ ّ

نُدأ يف سٚاٜد١  بٝدذ    -  مرٌ يف ر،لٗأ تؼبٝ٘ افٛت رأيطَّ لَٓٗأ  ٢ً حهِ ايطَّ م لٜلّأ

٢  ٓٗدأ  ٗدزٜ   دٔ لردٞ  بدذ اظ  ًٝد٘ ايظَّد ّ يف افتدٛصَّ       ١ يف ايهأيف ٚايتَّافشَّٚ ٠رٔ صساسا

َّ) :(1)قأٍ  ًٝ٘ ايظَّ ّ لصٚجٗأ ٚا ٜذوٌ رٗأ َٚ،د٘ نٝدف ميهدٔ     -(2)(كد١ ٖٞ  ٓضي١ افط

ْٕصت،دَّ  لْٚكدٌ احلهدِ اي أرد  يف ايطَّد م يف افدٛت      لاالػتبأٙ َدٔ ٖدزٙ ايدشاٚا٠    ٜهدٕٛ   ٔ ل

ٚيدٛ  -هِ رأيتَّٓـٝف َِٓٗ  ًِٝٗ ايظَّد ّ  ٚا١ٜ ر،ذ ايٛاٛم رـذٚس احلوـٛق ٖزٙ ايشع

 لشٚإْهأس اإلَأّ  ًٝ٘ ايظَّ ّ دص،ّأ يًؼَّ لذلُٛاّل  ٢ً ايتَّك١َّ -يف وـٛق َٛت ايضَّٚج١

ا طد ّ اظ  ًٝد٘ رد٘ يف    نُدأ ؿدشَّ   ١لنُأ نإٔ دلر٘  ًٝد٘ ايظَّد ّ ريدو يف َدٛاسد احلأجد     

ا ٞ ألحدذع اد٘ ٚإّْد  ذ لحدذّا لحذع َأ لجد ) : ًٝ٘ ايظَّ ّ سٚا١ٜ َٓـٛس رٔ حأصّ حٝ  قأٍ

  .(4) (ٞ ا لقً٘إّْ :صأقٍٛ ٢ر٘ صأٚت (3)صٝخذعاايشَّجٌ رأحلذٜ  

ال ٜـدذس َدٔ    احتُأٍ االػتبأٙ يف دلُٛ  ٖزٙ ايشعٚاٜأت احتُأاّل  ك ٥ّٝأ :ٚرأجل١ًُ

١ سٚاٜدأت  لوزْأ ربكَّ ْٕإٚا١ٜ ٚص  َٓأق َٔ طشا وـٛق ٖزٙ ايشع ل ٛغ افظتك١ُٝايٓا

   .ُأّ لٜلّأايتَّ

                                                 

 ) ًٝ٘ ايظَّ ّ( ا ٜشد يف ايهأيف.( 1)

( 1834ا 458/ 7. ٚا ل  ش  ًٝٗأ يف تٗزٜ  األحهأّ. ْ،ِل ٚسد صٝ٘ )10903ا 629/ 11: ايهأيف( 2)

ِع رأ  َّج ٚا ٜتظ ٌٍ تض ٖزا افلُٕٛ رظٓذ  وش  ٔ صٜذ ايؼّخأّ  ٔ لرٞ  بذ اظ  ًٝ٘ ايظَّ ّ يف سج
َّك١َٗشّا صُأت قبٌ لٕ ٜذوٌ رٗأل قأٍ: )  (.ٖٞ  ٓضي١ افط

 .اخذَّتصٝيف افـذس:  (3)

 .287. رلتـش ايبـأ٥ش: 552/ 26. جأَع لحأدٜ  ايؼٝ،١: 27226ا 333/ 21ٚطأ٥ٌ ايؼٝ،١: ( 4)
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[ 
  َّ  ١ ايتَُّددأّ  ًدد٢ لوبددأسَكتلدد٢ تكددذِٜ لديَّدد َٚددٔ ٖٓددأ ٜعٗددش ٚجدد٘ َددأ رنشْددأ َددٔ ل

ٌ ايتَّٓـٝف ٖٛ ايكدٍٛ رأيتَّ  ٚريدو ي،دذّ اف،دأس  ألوبدأس ايتَّٓـدٝف يف وـدٛق        ; ـدٝ

 ٔ محًٗأ  ٢ً ايتَّك١َّ.ٚا١ٜ افت،ّٝمَٛت ايضَّٚج١ إيَّأ وـٛق ٖزٙ ايشع

ْٕ َّ :قً م إ َّ ُٓأط َّ إال  لايتَُّأّ ألوبأس َ،أسك١ أس ايتَّٓـٝفلوب ل  ايتَّٓـدٝف  لوبأس ل

 لٚد ٖٛأ يف نتبِٗ.   ْٕإٚ لر،ذ إ شا  افؼٗٛس  ٓٗأ  ُّ  ل١غري ٚاجذ٠ ف ى احلجَّ

َّددد :قًددد ت  كدددّأ  ٓٗدددأ َدددع  ُدددٌ تأ ددد١  هدددٕٛ ٖدددزٙ األوبدددأس َ،شم تٚنٝدددف  لأن

َّدددد لَددددٔ لنددددأرش األؿددددخأل  ًٝٗددددأ    ٘  نأي َّ ذٚم  ًدددد٢ َددددأ ْكددددٌ  بأستدددد  (1)أَدددد١اي،
 

                                                 

 . 160/ 7رلتًف ايؼٝ،١:  (1)

ْٕ ا ٜهٔ دوٌ رٗأ ٚقذ صش  رأ َٗشّال صًٗأ ْـ ٘ )ٚيف حذٜ   وش:ٚصٝ٘: قأٍ ايـذٚم يف افكٓع:   إ
ل ٖٚزا ٖٛ ايزٟ حهأٙ ايظٝذ ؿأح  ٚرأ افرياا ٚ ًٝٗأ اي،ذ٠َّل ٖٚٛ ايزٟ ل تُذٙ ٚلص  ر٘(

 (ل ٖٚٛ ؿشٜح يف  ٌُ ايـذٚم خب  ايتٓـٝف.387/ 1افذاسى يف نتأر٘ اآلوش )ْٗأ١ٜ افشاّ: 
( ٖهزا: )ٚافتٛص٢َّ  ٓٗأ صٚجٗأ اي  357ٚيهٔ اي،بأس٠ افٛجٛد٠ يف ايطب،١ احملكك١ األوري٠ َٔ )افكٓع: 

ْٕ نإٔ صش  رأ ؿذاقّأ صًٗأ ؿ ذاقٗأ ايزٟ صش  رأل ٚرأ افرياال ٚ ذَّتٗأ لسر،١ ا ٜذوٌ رٗأل إ
ْٕ ا ٜهٔ دوٌ رٗأ ٚقذ صش  رأ َٗشّال صًٗأ ْـ ٘ ٚرأ افرياا  ٚيف حذٜ   وش:لػٗش ٚ ؼشّا..  إ

 .(ٖٚٛ ايزٟ ل تُذٙ ٚلص  ر٘: )ٚ ًٝٗأ اي،ذ٠َّ(. لٟ رذٕٚ قٛي٘
َّ ٖزا ايزٌٜ ا ٜشد يف ايطب،١ احلجش١ٜ يًُكٓع )ظ   ل افطبٛ 30: اجلٛاَع اي ك١ٝٗ ايٛسق١ : ٚاف حمغ ل

ٖد(ل ٚال صُٝأ رض لٜذٜٓأ َٔ ْظخ وط١ٝ َتّٝظش٠ل صكذ ُلػري يف ايطب،١ احلذٜ ١ يًُكٓع  1276 ط١ٓ
 ٖد( َلَّ٘ متَّ  َتأر،١ طبع ْظخ وط١ٝ 1415)وكٝل ْٚؼش َؤطظ١ اإلَأّ ارأدٟ  ًٝ٘ ايظَّ ّل طبع 

  ٌ افزنٛس صٛك،٘ رض َ،كٛصض ْكّ   ٔ افختًف.( ٚا ٜ، ش صٝٗأ  ٢ً ايزٜيًهتأل )
  = ( ٚا ٜشد صٝٗأ ايزٌٜ افزنٛس لٜلّأ.ٚقذ تأر، ت إكأص١ إىل ريو ا ا ْظخ وط١ٝ لوش٣ )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
(الحغ: افكٓع ) )9: )ط. احلذٜ ١ . 
()ٕط١ٓ نتأرتٗأ ٚتأسٜخ 1اجملُٛ ١  ل1700أ ذل ٛظ١ يف َهتب١ اإلَأّ احلهِٝ اي،أ١َ افشق١ُ: َٓٗ ( )اآتأ 

 3027. )ٚاي أي ١( ذل ٛظ١ يف َشنض إحٝأ٤ َرياا إط َٞل ٚافشق١ُ: 916 . ٚافشق١ُ:ٖ  1232
 ٖد.1232ٚتأسٜخ نتأرتٗأ ط١ٓ  1اجملُٛ ١ 
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ٖد( ٚايعأٖش لَّ٘ لوزٙ َٔ افختًف ١1377 رطٗشإ ْ،ِل ٚسد يف افكٓع افطبٛ  يف )افطب،١ اإلط َٝ= 
َّ َشج،٘ يف ايتـخٝح 20ٖٛلٜلّأل حٝ  إَّ٘ ؿشَّا  ٓذ رنش َٓٗج٘ يف اي،ٌُ )ت حغ: ق:  (: ل

 ٌّ افطبٛ  َٓ٘ يف اجلٛاَع اي ك١ٝٗ .. ٚافختًف اخل. ٚيهَّ٘ ا ٜؼش إىل ريو يف ٖأَؽ افٛسد ذل
  َٔ قبٌ رأإلػأس٠ إىل تٝع َٛاسد االوت ف.( سغِ ت،ٗذٙ 121-120ايبخ  )ظ: ق: 

َّ ْظخ١  ًَّأ١َ يف افختًف ٚايؼَّٗٝذ اي أْٞ يف افظأيو َٔ افكٓع َٚٔ اجلذٜش رأإلػأس٠ ل  اي،
ُّأ رأٜذٜٓأ َٔ ايٓظخ يف ت١ً َٔ افٛاسد ) َأ يٝع  رٌ صٝٗأ َٔ ايضٜأدات (ٜبذٚ لَّٗأ نأْ  رلتً ١  

  (.يف ٖزٙ )
َّ تٝع ايٓظخ اخلط١ٝ افٛجٛد٠ يف صَأْٓأ قشٜب١ اي،ٗذ رأيهتأر١ل صإَّٗأ َٔ رلطٛطأت ايكشٕ  ٚاف حمغ ل

إىل ْظخ١ ٚاحذ٠ل نُأ  ٖدل ٚال ٜتظتب،ذ سجٛ ٗأ تٝ،ّأ 1231اي أي   ؼش ارجشٟ ٚلقذَٗأ يف  أّ 
 = (.ٜعٗش ريو رأفكأس١ْ رٝٓٗأ)

 

   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

(( َأ جأ٤ يف افكٓع :)ل ٚيف افظأيو (: )ٚصلًذإ يف اٝأرُٗأ اي  نأ428( )َٓٗأ)ًُٝٗأ حض ص٢ْ   ْ
(: 9/224َٓٗأ(: جأ٤ يف افختًف  )(:  )صلًذإ َ،ّأ  ٢ً احلأي١ اي  ٚجذا  ًٝٗأ(. )390ٚ/ 14)

 ٚاحذ٠ رأيظشق١ قطع(ل ٚيف افكٓع)ٚقأٍ ايـذٚم يف افكٓع: ٚاحلش إرا لقش  ٢ً ْ ظ٘  ٓذ اإلَأّ َش٠ 
( لٕ ػأسل اخلُش ٜتكتٌ يف )اي أي ١( رُٝٓأ  يف 455(:  ).. ا ٜكطع(. )َٚٓٗأ(: جأ٤ يف افكٓع )448)

ْٕ 501َٓٗأ(: َأ يف افكٓع )( ٜتكتٌ يف )ايشار،١(. )466ٚ/ 14( ٚيف افظأيو )203/ 9افختًف ) (: )إ
صًًجذ َٔ قبٌ األل اي ً إٔ ٚيًجذ َٔ قبٌ األّ  تشى جذّا َٔ قبٌ األل ٚجذّا َٔ قبٌ األّ

ْٕ تشى جذّا ألّ ٚجذّا ألل صًًجذ (: )قأٍ ايـذٚم يف افكٓع: صإ43/ 9ي ً ( رُٝٓأ  يف افختًف ) ا
( ْكٌ ٖزا افلُٕٛ األوري 143/ 13َٔ األّ ايظذغ َٚأ ركٞ صًًجذ َٔ األل(ل ٚيف افظأيو )

  ٔ ايـذٚم.
(الحغ: افكٓع :)َٚٓٗأ( الحغ: 470/ 9( ٚافظأيو )400/ 7رأفكأر١ً َع افختًف ) 352: ( )َٓٗأ( .)

 421ع: (. )َٚٓٗأ( الحغ: افك118ٓ/ 5( ٚافظأيو )61/ 6رأفكأر١ً َع افختًف ) 386افكٓع: 
افختًف  َع رأفكأر١ً 499 افكٓع: الحغ: )َٚٓٗأ( (.12/51) ٚافظأيو (8/299) افختًف َع رأفكأر١ً

( 9/176رأفكأر١ً َع افختًف ) 428(. )َٚٓٗأ( الحغ: افكٓع: 13/143ٚافظأيو )( 9/43)
 (.8/134ٚافظأيو ) (7/212) افختًف عَ رأفكأر١ً 315 افكٓع: الحغ: )َٚٓٗأ( (.14/390) ٚافظأيو

(:حٝ  اػرتن  تٝع ايٓظخ اي،ؼش٠ يف َٛاسد ايظكط ٚاخلطأ )  
/ 117ل 9/ ٖد 114ل 3ٚ 1/ ٖد 110ل 3/ ٖد 96ل 8/ ٖد66حغ: )ي ط    ٢ً ر،ض َٛاسد ايظكط: ال

 (.4/ ٖد355ل 4/ ٖد251ل 4/ ٖد243ل 6/ ٖد 212ل 2/ 148ل 2/ ٖد 144ل 1/ ٖد 141ل 5ٖد
 (.8/ ٖد295/ ٖدل 253/ ٖد ل 250/ ٖد ل 197)ٚي ط    ٢ً ر،ض َٛاسد اخلطأ: الحغ: 
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[ 
 د٠ ريددو َددٔ  بأستدد٘ َظددتٓذ إىل طددكٛط اطددت أ (2)ٚإْهددأس ؿددأح  احلددذا٥ل - (1)ٚغددريٙ

ايهأيف  حٝ  اقتـش يف (3)ٚايهًٝ   -ْظخت٘ نُأ ٖٛ احتٌُ ريو لٜلّأرٌٜ اي،بأس٠ َٔ 

َّدذٚم   لأٖش يف  ًُد٘ رٗدأ  رزنش لوبدأس ايتَّٓـدٝف ايعَّد    ٘  (4)نُدأ لٕ اي  ص،دٌ ريدو   يف اي كٝد

 ٚؿددأح  (7)ٚايهأػددأْٞ (6)افددذاسى ٚؿددأح  (5)اجلٓٝددذ ارددٔ  ددٔ حملهددٞا ٖٚددٛ للٜلددّأ

ٞ   ل ايؼَّد ٚاحملك د  (8)ايٛطأ٥ٌ َّ (9)ٗري اآلغدأ سكدأ ارُدذاْ  (10)طدأي١ إيٝد٘ ايشع  ٗدذ٣ اُف أَد١ ٚاي،
 

                                                                                                                     

ًَّأ١َ ٚايؼٗٝذ اي أْٞ قذعغ طّشُٖأل رٌ ال ٚيزيو ميهٔ لٕ ٜتكأٍ إَّٗأ ال تٓأصع يف اال تبأ=  س ْظخ١ اي،
خبط افؤيف )الحغ: َظأيو  ٝذ اي أْٞ حٝ  ؿشَّا لَّٗأ نأْ ا تبأس رٗأ يف َكأرٌ ْظخ١ ايؼٗ

 (.21/ 10ل 219/ 7األصٗأّ: 
 ًف يًتطأرل رُٝٓٗأ نُأ ٜعٗش ممأٚال ٜظتب،ذ لَّٗأ نأْ  ٖٞ ايٓظخ١ اي  ا تُذٖأ اي، ١َ يف افخت

 (.َٔ ايـ خ١ ايظأرك١ () ٜ حغ ارأَؽتكذَّّ  )
 (.387/ 1نـأح  افذاسى يف ْٗأ١ٜ افشاّ )( 1)

 .549/ 24احلذا٥ل ايٓأكش٠: ( 2)

َّ ْظخ١ ؿأح  احلذا٥ل ال تتلُٔ اي،بأس٠ )ٖٚٛ ايزٟ ل تُذٙ ٚلص  ر٘(ل ٚقذ اتلح احلأٍ ممأ  حٝ  إ
 َشَّ  ْ ّأ. 

 : افتٛص٢  ٓٗأ صٚجٗأ ٚا ٜذوٌ رٗأ َٚأ رأ َٔ ايـذام ٚاي،ذ47.٠َّرأل  625/ 11الحغ: ايهأيف:  (3)

 : رأل َرياا افتٛص ٢  ٓٗأ صٚجٗأ.4/312الحغ: َٔ ال ضللشٙ اي كٝ٘:  (4)

ًَّأ١َ يف رلتًف ايؼٝ،١: ( 5)  .172/ 7حهأٙ اي،

 .389/ 1ْٗأ١ٜ افشاّ: ( 6)

 .510/ 22الحغ: ايٛايف: ( 7)

 ..: حهِ َأ يٛ َأت ايضَّٚج لٚ ايضَّٚج١ قبٌ ايذوٍٛ 58أل : ر326/ 21ٚطأ٥ٌ ايؼٝ،١: ( 8)

 .432الحغ: جأَع ايؼتأت: ( 9)

 .348ٚط١ًٝ ايٓجأ٠: ( 10)
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 (3)ٜدأ  ٚؿدأح  ايشع  (2)ٚاجملًظٞ (1)افٌٝ إيٝ٘  ٔ ايظبضٚاسٟ ٞهلداّ اظ ظ ي٘ل ٚحت

ٌّ   ليكذَأ٤ْأطبّأ ي٘ إىل افؼٗٛس رض ا ٌ َدٔ قدأٍ رأيتَّ   ردٌ ند ٘ لٚ (4)ٝخنأيؼَّد  ل ـدٝ  ل(5)تبأ د

ا رد٘  نُدأ ؿدشَّ   ل٘ محًدٗأ  ًد٢ االطدتخبأل   غأٜد١ األَدش لَّد    لصكذ  ٌُ رأوبأس ايتَّٓـدٝف 

ٌّ ايكددأ٥ًض رأيتَُّددأّ     لايؼَّددٝخ ٚغددريٙ  ً -رددٌ ال ٜب،ددذ لٕ ٜهددٕٛ جدد قددذ قددأيٛا   -ٗددِيددٛال ن

ٌّ  ٚح٦ٓٝد  لٚج١ لٚ ٚساتٗدأ ـف يًضَّرأطتخبأل ايٓع  دأَّ  رأوبدأس ايتَّٓـدٝف     ز صٝهدٕٛ ايهد

   .نأْٛا رلتً ض يف داليت٘ ْٕإٚ

 ٌ  نُددددأ ا ددددرتف ردددد٘ لنددددإٔ لن ددددش ْٕإايكددددأ٥ًض ر،ددددذّ ايتَّٓـددددٝف ٚ َّٕإ :ٚاحلأؿددد

ٟ   (6)أْٞٗٝذ اي َّد ايؼَّ ٞ  (9)ٗٝذردٌ ْظدب٘ ايؼَّد    ل(8)ٚغريُٖدأ  (7)ٚاي أكدٌ ارٓدذ  (10)ٚايهشند

ُعددد  ٘  لإىل افؼدددٗٛس (13)ٛاٖشٚؿدددأح  اجلددد  (12)ٚاجملًظدددٞ (11)ٞٚاي أكدددٌ ايك  ردددٌ ْظدددب

                                                 

 .236/ 2ن أ١ٜ األحهأّ: ( 1)

 .203/ 21َش ٠ اي،كٍٛ: ( 2)

 .40/ 12سٜأ  افظأ٥ٌ: ( 3)

 .471ايٓٗأ١ٜ يف دلشد اي ك٘ ٚاي تأ٣ٚ: ( 4)

 (.425 ايؼشٜ،١:  ـبأا ايؼٝ،١ )إؿبأا الحغ: ٚايهٝذسٟل (ل204/ 2 ل:)افٗزَّ الحغ: ايّ اجل نأرٔ( 5)

 (.353/ 5ايشٚك١ ايب١َّٗ يف ػشا ايًُ،١ ايذَؼك١َّ )( 6)

 . 415/ 7نؼف ايً أّ: ( 7)

 (.236ل 232/ 2(ل ن أ١ٜ األحهأّ )42ل 40/ 12الحغ: سٜأ  افظأ٥ٌ ) (8)

 .132/ 3غأ١ٜ افشاد يف ػشا ْه  اإلسػأد: ( 9)

 .364/ 13جأَع افكأؿذ: ( 10)

 .432جأَع ايؼتأت: ( 11)

 .202/ 21َش ٠ اي،كٍٛ يف ػشا لوبأس  ٍ ايشطٍٛ: ( 12)

 .326/ 39جٛاٖش ايه ّ: ( 13)
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[ 
ـعدد (1)ارددٔ إدسٜددع  لٕ ايكأ٥ددٌ  إال  لإىل اإلتددأ  نُددأ  شصدد   (2)ٚافشتلدد٢ لًضإىل احمل

َٚددع ريددو ال ٜ بدد  اإل ددشا  وـٛؿددّأ إرا نددإٔ َددذسى    ل(3)رأيتَّٓـددٝف يددٝع ر،ضٜددض 

 .ضٌَ اجلُع اي،شيف رض ايشعٚاٜأت رأحذ ايٛجٗض افتكذعايكأ٥ًض رأيتَُّأّ ٖٛ ختٝا

ٚا١ٜ َ،٘ غدري َٛادٛم   كٛط ألجٌ نٕٛ ايشع شا  افؼٗٛس إمنأ ٜٛج  ايظاإ ٢ً لٕ 

َّ ل(4)رٗأ ؿذٚسّا لٚ ج١ّٗ  لاحتُدأٍ ايتَّكَّد١ يف لوبدأس ايتَّٓـدٝف َ كدٛد      َٚٔ ايلشٚسٟ ل

ـا ٖٚٛ يف غأ١ٜ ايدِٖٛ َدع ايه دش٠ افضردٛس٠ ايكشٜبد١ حدّذ        لذٚس صٝٗأصٝبك٢ احتُأٍ  ذّ اي

يف  أطدشاسِٖ  ًد٢ رنشٖد   لغ اظ ت،دأىل   اد١ قدذَّ   أم افؼأٜخ اي ََّع اّت وـٛؿّأ لايتٛاتش

ٖزٙ األوبأس َٛاٛقّأ رٗأ حتَّد٢   هٕٛتَٚ،٘ نٝف ال  لرٌ اقتـأس غري ايؼَّٝخ  ًٝٗأ لنتبِٗ

  !١ختشج  ٔ َٛكٛ  احلجَّ

َّدد   ْٕإٚ للوبددأس ايتَُّددأّ َٛاصكدد١ يًهتددأل   َّٕإ :إٕ قًدد م  ل١ لٜلددّأنأْدد  َٛاصكدد١ يً،أ

َّدد١ رتجددٝح  ٛاصكدد١ ايهتددأل َكددذَّ ٚاي َّنُددأ حكَّ لّ  ًدد٢ ايرتجددٝح  خأي دد١ اي،أ أَدد١ كدد٘ اي،

 قذعغ طشاٙ.  (5)األْـأسٟ

  :قً ت

َّ َّد١ َدب ّ   تكذا َّٕإ :اّلل   ًد٢ َدأ لصدأدٙ َدٔ ندٕٛ ايرتجدٝح       ّ افٛاصك١  ٢ً رلأي د١ اي،أ

َّدد١ تشجٝخددّأ جٗتٝددّأ تددأل نددأيرتجٝح ر ريٖددأ ٚنددٕٛ ايرتجددٝح  ٛاصكدد١ ايه ل(6) خأي دد١ اي،أ
                                                 

 .585/ 2ايظشا٥ش احلأٟٚ يتخشٜش اي تأٟٚ:  (1)

 .334افظأ٥ٌ ايٓأؿشٜأت: ( 2)

 .َٚأ ر،ذٖأ 300نُأ َشَّ يف ؿ خ١ ( 3)

َّ إ شا  افؼٗٛس  ٔ طّشٙغ ٖزا ٚصل َبٓأٙ )قّذ( 4) ( حض وشٜش ٖزٙ ايشطأي١ل ٚقذ ر٢ٓ الحكّأ  ٢ً ل

 (.203/ 2ايشٚا١ٜ اف،ت ٠ ال ٜٛج  طكٛطٗأ  ٔ احلج١ٝ. )الحغ: َـبأا األؿٍٛ: 
 .819/ 2الحغ: صشا٥ذ األؿٍٛ: ( 5)

 .804/ 2الحغ: صشا٥ذ األؿٍٛ:  (6)
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ْٕرٌ ايعَّ ل(1)ٖٚٛ ذلٌ ْعش رٌ َٓع لتشجٝخّأ طٓذّٜأ خأت افدزنٛس٠  ٜهٕٛ نٌ افشجع أٖش ل

ل نُددأ اوتددأسٙ احملك دد  لٓذ١ٜ ٚيف  ددش  ٚاحددذ خددأت ايظَّدد شجٝح َددٔ افشجعيف لوبددأس ايتَّدد 

 قذعغ طشاٙ. (2)ؿأح  ايه أ١ٜ

َّ :ٚاأّْٝأ فخأي ١ رٓخٛ اي،ُّٛ ٚاخلـٛق مشٍٛ تًو األوبأس يـٛس٠ افٛاصك١ ٚا إ

ردٌ ايعدأٖش    لافٓدع  كٝٝذ ممأ ال ٜش٣ اي،شف َ ً٘ رلأي ١ ممٓدٛ  لػدذّ  ط م ٚايتَّافطًل لٚ اإل

ش َددٔ لوبددأس طددشا افخددأيف ٚاألوددز رددأفٛاصل ٖددٛ َددأ إرا نأْدد  افخأي دد١  ًدد٢ سلددٛ وّٝدد 

ْٕ ل(3)اي،شف يف اجلُع رُٝٓٗأ  لودش ف يف اآلـشا١  ٢ً ايتال ٜهٕٛ لحذُٖأ قش١ٜٓ  شصَّ رأ

َّ لٕ ٜهْٛأ ظأٖشٜٔ يف  ش  ٚاحذأن هٕٛ افخأي ١ صٝٗدأ  تأ َٛاسد اجلُع اي،شيف ايَّ  ٚل

 خ١ َٓـشص١  ٓٗأ قط،ّأ.١ صأألوبأس افشّجارتذا٥َّ

َّ :ٚاأي ددّأ  ;ْددّأ رـددذٚسٙأُددأ ٜهددٕٛ صُٝددأ إرا ا ٜهددٔ افخددأيف َطُّ افٛاصددل إَّتكددذا إ

ـاد  َدٔ افشجع شجٝح رأفٛاصكد١  كشٚس٠ لٕ ايتَّد  َّد ١ ايَّد  رٗدأ ٜت،دَّ   ذٚسَّخدأت اي أدس  دٔ  ٔ اي

افٛاصدل   ٘ٔ  دذّ ؿدذٚس َ،أسكد   َٚع االط٦ُٓإٔ رـذٚس افخأيف صد  ذلأيد١ ٜت،دَّ    لغريٙ

َّددلٚ ؿددذٚسٙ تكَّدد ليًهتددأل َّ ل١١ صُٝددأ إرا نددإٔ َٛاصكددّأ يً،أ لوبددأس  ٚحٝدد  قددذ  شصدد  ل

 لوشٚا١ٜ َلأص١ إىل ايكشا٥ٔ اأُلٝ  ايشعيؼٗشتٗأ َٔ ح ;ايتَّٓـٝف ممأ السٜ  يف ؿذٚسٖأ

نُدأ   لٔ محٌ لوبأس ايتَُّأّ رأت،ٗأ  ٢ً ايتَّك١َّ  ٢ً تكدذٜش اي دشاغ  دٔ ؿدذٚسٖأ    صٝت،َّ

  .َٓـٛس رٔ حأصّ  ًٝٗأتأ   سٚاًُٜحت

                                                 

َّ قٙ( حض وشٜش ٖزغ طّشٖزا َأ نإٔ  ًٝ٘ سلٜ٘ )قّذ (1)  أٍ )قذٙ( ر ري ريو الحكّأ.ٙ ايشطأي١ل ا

 .419/ 3َـبأا األؿٍٛ: الحغ: 
 َٚأ قبًٗأ. ٚصٝ٘ ر،ض االوت ف. 454الحغ: ن أ١ٜ األؿٍٛ: ( 2)

١ل ٚيهٔ رٖ  إىل غري ريو الحكّأ. ٙ( حض وشٜش ٖزٙ ايشطأيغ طّشٖزا َأ نإٔ  ًٝ٘ سلٜ٘ )قّذ (3)

 . 408/ 3الحغ: َـبأا األؿٍٛ: 
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[ 
 ;ٚ دذّ إَهدإٔ محًدٗأ  ًد٢ ايتَّكَّد١      لاالط٦ُٓإٔ رـذٚس لوبأس ايتَّٓـٝف :ٚرأجل١ًُ

َّ ٞ      ٜٛج ل١فخأي تٗأ يً،أ  ل  االط٦ُٓإٔ ر،ذّ ؿدذٚس لوبدأس ايتَُّدأّ يبٝدإٔ احلهدِ ايدٛاق،

إر ال  لص  َٓأق  ٔ يضّٚ اي،ٌُ رأوبأس ايتَّٓـٝف َطًكدأّ  ل١صتخشج  ٔ َٛكٛ  احلجَّ

٘ صلددّ   ددٔ اي كٝدد٘ ر،ددذ اإلحأطدد١  ددأ رنشْددأٙ لٕ ٜشصددع ايٝددذ  ددٔ لوبددأس      ميهددٔ يًُت ك دد 

ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج١ ايَّ  قدذ  شصد     وـٛؿّأ يف لٜٚ   رٛجٛل متأّ افٗش لايتَّٓـٝف

 . ذّ اف،أس  ألوبأس ايتَّٓـٝف صٝٗأ

 ً ْٕاي َّ ْٕإلوبأس ايتَُّأّ ٚ َّٕإ :كأٍٜت ِٗ إيَّأ ل َّ    نأْ  رلت  ١ رـدٛس٠ َدٛت ايدضَّٚج إيَّدأ ل

ْٕ ٜهٕٛ افشاد َٓٗأ ايتَّٓـدٝف َدٔ جٗد١     لوبأس ايتَّٓـٝف يف ؿٛس٠ َٛت ايضَّٚج١ ضلتٌُ ل

صٝبكد٢ يٛسادد١   لْـدد ٗأ -َٚٓٗدأ افٗدش  -إسا ايدضَّٚج َددٔ تشند١ ايضَّٚجدد١    َّٕإحٝد    لاإلسا

نُدأ احتًُد٘    لذ إط م ايشعٚاٜأت رـٛس٠  ذّ ايٛيذ رأغأ١ٜ األَش ٜكَّ لـفايضَّٚج١ ايٓع

رٌ يف نًُأت ايكأ٥ًض رأيتَّٓـدٝف صُٝدأ إرا    لقذعغ طشاٙ يف ايشعٚاٜأت (1)ؿأح  اجلٛاٖش

و صٝٗددأ بكدد٢ ؿددٛس٠ َددٛت ايضَّٚجدد١ ردد  ديٝددٌ صٝتُظَّدد     تٚ ًدد٢ ريددو   لَأتدد  ايضَّٚجدد١ 

 .  رأالطتـخأل نُأ َشّم

  :قً ت

َّ َّ :اّلل طد م صٝٗدأ   ردٌ ٜهدٕٛ اإل   لتكٝٝذ ايشعٚاٜأت رـٛس٠  ذّ ايٛيذ ر  َٛجد   إ

َّ   .احلهِ َٔ ج١ٗ ْ ع افٗش دٕٚ اإلسا قش١ٜٓ  ٢ً ل

 ٠اي،دذَّ  أٚ ًٝٗد  لـفصًٗأ ايٓع)١َ تكذعقٛي٘  ًٝ٘ ايظَّ ّ يف سٚا١ٜ ايؼَّٝخ اف َّٕإ :ٚاأّْٝأ

ردأ ْـدف   )ٗدزٜ   ٚقٛي٘  ًٝ٘ ايظَّد ّ يف سٚاٜد١ ايهدأيف ٚايتَّ    ل(2)(ٚرأ افرياا ل]نُ [

                                                 

 َٚأ ر،ذٖأ. 330/ 39: جٛاٖش ايه ّ: الحغ( 1)

 .296ؿ خ١ تكذََّ  يف  (2)
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َّذام ٌع   لاي َّد    ايؼَّد  (1)(ػد٤ٞ  ٚتشا٘ َدٔ ند نُدأ   -شاح١ أًَض يـدٛس٠ َدٛت ايضَّٚجد١ رأي

احتُدأٍ   َّٕإردٌ   لريااؿشضلإٔ يف ندٕٛ احلهدِ َدٔ جٗد١ افٗدش ْ ظد٘ يف قبدأٍ افد         -ّتكذَّ

بدّأ َدٔ ؿدأح     ٚا ٜهدٔ َ ًد٘ َرتقَّ   لرٖإٔ افظتك١١ُٝ ايشعٚاٜأت ر،ٝذ  ٔ اأَلريو يف ركَّ

  .اجلٛاٖش قذعغ طشاٙ

َّ َّ    صكذ و ندإٔ   ْٕإٚ ل٠ ايكدٍٛ رٛجدٛل ايتَّٓـدٝف َطًكدأّ    ٌ َٔ تٝدع َدأ رنشْدأٙ قد

 ٓب ٞ تشن٘.  ُأ صُٝأ إرا َأت ايضَّٚج قبٌ ايذاوٍٛ ال ٜاالحتٝأط الطّٝ

ً ٖزا غأ١ٜ َأ ٚط،  َٔ ايتَّ َّ لِ يف حهِ افظأي١  جأي١ّه  .وشّا اّل ٚٚاحلُذ ظ ل

ٚصشغ   ل١َٔ ارجش٠ ايٓبَّٛ 1355أ١ْٝ ط١ٓ ٠ ػٗش تأد٣ اي َّشَّٚقذ ػش   صٝٗأ ُغ

   .َٓٗأ  ـشّا

ّٟ األحكش لرٛ ايكأطِ  أ ٗاطتٓظأوٗأ رٝذ َؤي   َّ ّٞافٛطٛ  .    اخل٥ٛ
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[ 
 ٚافكّذ١َ َـأدس ايتخكٝل

 ايكش ٕ ايهشِٜ. .1

ايظددٝذ اخلدد٥ٛٞل اْتؼددأسات   ركًددِ لثددأا افددريصا ايٓددأ٥ٝ ل ل لجددٛد ايتكشٜددشات .2

 ٖد ؾ. 1368قِل  –َـط ٟٛ 

لحظٔ ايٛدٜ،د١ يف تدشاجِ لػدٗش َؼدأٖري  ًُدأ٤ ايؼدٝ،١ل ايظدٝذ ذلُدذ َٗدذٟ           .3

احلدأج  بدذ    ر دذادل ايٓأػدش:   –افٛطٟٛ األؿ ٗأْٞ ايهأظُٞل َطب،١ ايٓجدأا  

 أغ.اي،ضٜض ايذّر

ل ايدذنتٛس ذلُدذ حظدض ايـد ريل     يف ايٓجدف األػدشف   ي،ًٝألطأطض افشج،١َّ ا .4

 ّ.2011 -ٖد1432َؤطظ١ ايب غ رريٚتل ايطب،١ األٚىل 

 ل1ط ٖددل 1390 اإلطد ١َٝل  ايهتد   داس ايٓأػدش:  ايؼٝخ ايطٛطٞل سلاالطتبـأ .5

 طٗشإ.

ذلُددذ رددٔ احلظددضل ايٓأػددش:  ل قطدد  ايددذٜٔ إؿددبأا ايؼددٝ،١  ـددبأا ايؼددشٜ،١  .6

: قددِل وكٝددل: إرددشاِٖٝ رٗددأدسٟ  1ٖدددل ط1416ل َؤطظدد١ اإلَددأّ ايـددأدم  

 َشاغٞ.

أطددِ اخلدد٥ٛٞ ص ددِٝ احلددٛص٠ اي،ًُٝدد١ل ايددذنتٛس طددشاد محددأد٠ل   اإلَددأّ لرددٛ ايك .7

إػشاف  بذ احلظض األَٝ ل ايٓأػش: َؤطظ١ اإلَأّ اخل٥ٛٞ اخلري١ٜ يف يٓدذٕل  

 .ٖد1425صل ّل افٛا2004ايطب،١ األٚىلل 

ٖددل  1407ل ايؼٝخ ايطٛطٞل ايٓأػش: داس ايهتد  اإلطد ١َٝل   تٗزٜ  األحهأّ .8

 ل طٗشإ.4ط

حظض ايطبأطبأ٥ٞل ايٓأػدش: اْتؼدأسات صشٖٓدو    ايظٝذ ل جأَع لحأدٜ  ايؼٝ،١ .9

 .1ٖدل ط1429طبضل 

 ٖد. 1310جأَع ايؼتأتل افريصا ايكُٞل ط. حجشٟ  .10
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ْٞ  ًددٞ رددٔ احلظددٔ اي،ددأًَٞل  يف ػددشا ايكٛا ددذل احملكددل اي ددأ جددأَع افكأؿددذ .11

 ل قِ.  1ٖدل ط1414ل ايٓأػش: َؤطظ١  ٍ ايبٝ  

12.  ّ ّ  جدٛاٖش ايهدد  ل ايؼددٝخ ذلُددذ حظددٔ ايٓج ددٞ )ت: يف ػددشا ػددشا٥ع اإلطد 

ٖدل ايطب،١ ايظأر،١ل ردريٚت   1404حٝأ٤ ايرتاا اي،شرٞ إٖد(لايٓأػش: داس  1266

  ًٞ اآلوْٛذٟ. –يبٓإٔل وكٝل:  بأغ ايكٛجأْٞ  –

ٟ  ا لهأطد  حأػ١ٝ اف .13 ٖددل  1421ل ل ايٓأػدش: َؤطظد١ إةأ ًٝٝدإٔل    يظدٝذ ايٝدضد

 ل قِ.1ط

ٜٛطف ايبخشاْدٞل ايٓأػدش:   ايؼٝخ يف لحهأّ اي،رت٠ ايطأٖش٠ل  احلذا٥ل ايٓأكش٠ .14

ايؼددٝخ ذلُددذ تكددٞ   ل وكٝددل: 1ٖدددل ط1405قددِ افكذطدد١ل   –جأَ،دد١ افذسطددض  

 .ّٜشٚاْٞل ايظٝذ  بذ ايشصام افكّشاإل

ٖددل  1407قدِ افكذطد١ل    -ايٓأػدش: جأَ،د١ افذسطدض   ل ايؼٝخ ايطٛطٞل اخل ف .15

ل وكٝل: ايظٝذ  ًٞ اخلشاطأْٞل ايظٝذ جٛاد ايؼٗشطدتأْٞل ايؼدٝخ َٗدذٟ    1ط

 ط٘ زلفل ايؼٝخ دلتب٢ اي،شاقٞ.  

يؼٝخ  قأ رضسى ايطٗشاْٞل ايٓأػش: إةأ ًٝٝإٔ ل اايزسٜ،١ إىل تـأْٝف ايؼٝ،١  .16

 ٖد .1408طٗشإل  -قِ ٚنتأخبأ١ْ إط ١َٝ  -

يتإٔ يف اْتـدأف افٗدش ردأفٛت قبدٌ ايدذوٍٛل افدريصا ؿدأدم  قدأ ايت ٜدضٟ          سطأ .17

ٚاي دٝض ايظدُٓأْٞل وكٝدل ٚت،ًٝددل: ايؼدٝخ َٗدذٟ ػدشٜ، ل ايطب،دد١ األٚىلل       

 رريٚت. -ايٓأػش: َؤطظ١ األ ًُٞ يًُطبٛ أتّ ل 2013 -ٖد 1434

،دأًَٞل  ل ايؼٗٝذ اي أْٞ صٜدٔ ايدذٜٔ اي  ايشٚك١ ايب١َّٗ يف ػشا ايًُ،١ ايذَؼك١َّ .18

 ل قِ.1ٖدل ط1410ايٓأػش: نتأل صشٚػٞ داٚسٟل 

احلذٜ دد١(ل ايظددٝذ  ًددٞ رددٔ ذلُددذ ايطبأطبددأ٥ٞل ايٓأػددش:    -)ط سٜددأ  افظددأ٥ٌ .19

 ل قِ.1ٖدل ط1418ل َؤطظ١  ٍ ايبٝ  
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[ 
ايكذمي١(ل ايظٝذ  ًدٞ ردٔ ذلُدذ ايطبأطبدأ٥ٞل َؤطظد١  ٍ       -سٜأ  افظأ٥ٌ )ط .20

 ل قِ.1ط ايبٝ  

شٚصض رأيه١ٝٓ ٚايًك ل افريصا ذلُدذ  ًدٞ افدذسغ    سضلأ١ْ األدل يف تشاجِ اف، .21

 ٖدل اْتؼأسات وّٝأّ. 1374ايت ٜضٟل ايطب،١ ايشار،١ل 

ل اردددٔ إدسٜدددع احلًدددٞل ايٓأػدددش: جأَ،ددد١ ايظدددشا٥ش احلدددأٟٚ يتخشٜدددش اي تدددأٟٚ .22

 .1ٖدل ط1410قِ افكذط١ل  -افذسطض

ٞل ل ايؼدٗٝذ األٍٚ ذلُدذ ردٔ َهدٞ اي،دأًَ     سػدأد غأ١ٜ افشاد يف ػدشا ْهد  اإل   .23

 سكأ رلتأسٟ.ايؼٝخ ٖد ل وكٝل: 1414قِ افكذط١ل  -ايٓأػش: جأَ،١ افذسطض

 ل ايؼٝخ األ عِ َشتل٢ األْـأسٟل دصرت اْتؼأسات إط َٞ.صشا٥ذ األؿٍٛ .24

 ٖد. 1417ل افريصا ايٓأ٥ٝ ل ايٓأػش: دصرت اْتؼأسات إط َٞل صٛا٥ذ األؿٍٛ .25

أػدددش: داس ايهتددد  إطددد ١َٝ(ل ذلُدددذ ردددٔ ٜ،كدددٛل ايهًدددٝ ل ايٓ -)ط ايهدددأيف .26

  ًٞ لن  غ أسٟ.ايؼٝخ ل وكٝل: 4ٖدل ط1407اإلط ١َٝل 

داس احلدذٜ (ل ايهًدٝ ل ايٓأػدش: داس احلدذٜ  يًطبأ د١ ٚايٓؼدشل        -ايهأيف )ط .27

 ل قِ.1ٖدل ط1429

ل ايؼٝخ َشتل٢ األْـأسٟل إ دذاد جلٓد١ وكٝدل تدشاا ايؼدٝخ      نتأل افهأط  .28

 ٖد. 1431ي أ١ْٝ  ؼش٠ / قِل دلُع اي هش اإلط َٞل ايطب،١ ا -األ عِ

ٟ ٚاإلرٗأّ  ٔ قٛا ذ األحهأّل نؼف ايً أّ  .29 ل ايٓأػدش: جأَ،د١   اي أكٌ ارٓدذ

 ٖد.1416قِ افكذط١ل  -افذسطض

قدِ افكذطد١ل    -،د١ افذسطدض  أَايظدبضٚاسٟل ايٓأػدش: ج   احملكلل ن أ١ٜ األحهأّ .30

 .1ٖدل ط1423

ل ٍ ايبٝد   ل احملكل اآلوْٛذ اخلشاطدأْٞل ايٓأػدش: َؤطظد١     ن أ١ٜ األؿٍٛ .31

 ٖد. 1409
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حظدٔ ردٔ طدًُٝإٔ احلًدٞل ايٓأػدش: َؤطظد١ ايٓؼدش        ايؼدٝخ  ل رلتـش ايبـدأ٥ش  .32

 ٖدل ايطب،١ األٚىل. 1421قِل  –اإلط َٞ 

ٖددد(ل ايٓأػددش:  726رلتًددف ايؼددٝ،١ يف لحهددأّ ايؼددشٜ،١ل اي، َدد١ احلًددٞ )ت   .33

 ٜشإ.إ -ٖدل قِ  1413ط َٞل ايطب،١ اي أ١ْٝ إدصرت اْتؼأسات 

َٛطٛ ١ تشاجِ ل  ّ ايؼٝ،١ اإلَأ١َٝ يف ايكشْدٞ اي أيد   ؼدش    َش ٠ ايؼشمل  .34

ٚايشارع  ؼش. تـخٝح ٚتكدذِٜ:  ًدٞ ايـدذسا٥ٞ اخلد٥ٛٞل رإػدشاف: ايظدٝذ       

ٖدد   1427قِ. ايطب،١ األٚىلل  -ذلُٛد افش ؼٞ. ْؼش: َهتب١ افش ؼٞ ايٓج ٞ

- 2006 .ّ 

ايٓأػش: داس  ل اي، ١َ اجملًظٞ اي أْٞلَش ٠ اي،كٍٛ يف ػشا لوبأس  ٍ ايشطٍٛ .35

 ٖد. 1304قِل ايطب،١ اي أ١ْٝل  –ايهت  اإلط ١َٝ 

ذلُذ رأقش اجملًظدٞل ايٓأػدش:   ايؼٝخ يف ػشا لوبأس  ٍ ايشطٍٛل  َش ٠ اي،كٍٛ .36

 ل طٗشإل وكٝل: ايظٝذ ٖأػِ سطٛيٞ.  2ٖدل ط1404داس ايهت  اإلط ١َٝل 

37.  ّ ٔل إىل تٓكددٝح ػددشا٥ع اإلطدد ّل ايؼددٗٝذ اي ددأْٞ صٜددٔ ايددذٜ     َظددأيو األصٗددأ

 ل قِ.1ٖدل ط1413ايٓأػش: َؤطظ١ اف،أسف اإلط ١َٝل 

ٖد(ل ايٓأػش: سارطد١ اي كأصد١    436 ايٓأؿشٜأتل ايؼشٜف افشتل٢ )تافظأ٥ٌ   .38

 ٜشإ.إ –ٖدل طٗشإ  1417ٚاي، قأت اإلط ١َٝل ايطب،١ األٚىل 

احلهِٝ ل ايٓأػش: َؤطظ١  ل ايظٝذ ذلظٔ ايطبأطبأ٥َٞظتُظو اي،ش٠ٚ ايٛاك٢ .39

 ل قِ.1ٖدل ط1416ريل داس ايت ظ

ل ايظٝذ لردٛ ايكأطدِ اخلد٥ٛٞل ايٓأػدش: نتأر شٚػدٞ داٚسٟل      َـبأا األؿٍٛ .40

 ٖد. 1417

ّ     ايطب،دد١ ا  لافكٓددعل ايؼددٝخ ايـددذٚم     .41  حلذٜ دد١ل وكٝددل ْٚؼددش َؤطظدد١ اإلَددأ

ٖددد . ٚايطب،دد١ ايكذميدد١ )افطب،دد١ اإلطدد ١َٝ رطٗددشإ    1415ل طبددع  ارددأدٟ
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ٖددد.  1276اَددع اي كٗٝدد١( افطبددٛ   ٖددد(. ٚايطب،دد١ احلجشٜدد١ كددُٔ )اجل1377ٛ

 إكأص١ إىل  ّذ٠ ْظخ رلطٛط١ رنشْأ َـأدسٖأ  ٓذ ايت،ّش  رأ.

ٖددد(ل ايٓأػددش: دصددرت اْتؼددأسات  381َددٔ ال ضللددشٙ اي كٝدد٘ل ايؼددٝخ ايـددذٚم )  .42

 ٜشإ.إ –ٖدل ايطب،١ اي أ١ْٝل قِ  1413ط َٞ إ

ػددش: جأَ،دد١ )الرددٔ ايدد اج(ل  بددذ اي،ضٜددض ايكأكددٞ ايطشارًظددٞل ايٓأ  افٗددزَّل  .43

 .1ٖدل ط1406قِ افكذط١ل  -فذسطضا

َٛطدٛ ١ اإلَدأّ اخلد٥ٛٞ )افكذَد١(ل ايظددٝذ َشتلد٢ احلهُدٞل ْؼدش: َؤطظدد١         .44

 ٖد. 1418قِل  –إحٝأ٤  اأس اإلَأّ اخل٥ٛٞل ايطب،١ األٚىل 

َٛطددٛ ١ طبكددأت اي كٗددأ٤ يًؼددٝخ ج، ددش ايظددبخأْٞل ايٓأػددش: َؤطظدد١ اإلَددأّ   .45

 ٖد .1418قِل  ايـأدم 

 ل ايؼٝخ ذلُذ إطخأم اي ٝأ .ش٠ َٔ حٝأ٠ ايظٝذ اخل٥ْٛٞبز٠ رلتـ .46

يف ػشا رلتـش ػشا٥ع اإلط ّل ذلُذ رٔ  ًٞ افٛطٟٛ اي،دأًَٞل   ْٗأ١ٜ افشاّ .47

 .1ٖدل ط1411قِ افكذط١ل  -ايٓأػش: جأَ،١ افذسطض

ل ايؼٝخ ايطٛطٞل ايٓأػش: داس ايهتأل اي،شردٞل  ايٓٗأ١ٜ يف دلشد اي ك٘ ٚاي ت٣ٛ .48

 ت.ل رري2ٖٚدل ط1400

ٖدد(ل ايٓأػدش: َهتبد١ اإلَدأّ لَدري افدؤَٓض        1091ايٛايفل اي ٝض ايهأػدأْٞ )ت   .49

 ًٞ   إٜدشإل وكٝدل ايظدٝذ كدٝأ٤ ايدذٜٔ       -ل لؿ ٗأ1406ٕل ايطب،١ األٚىل

 احلظٝ  األؿ ٗأْٞ.

إىل وـٌٝ َظأ٥ٌ ايؼشٜ،١ل احلش اي،أًَٞل ايٓأػش: َؤطظد١  ٍ   ٚطأ٥ٌ ايؼٝ،١ .50

 ل قِ.1ٖدل ط1409ل ايبٝ  

ل ايظٝذ لرٛ احلظٔ األؿ ٗأْٞل ايٓأػش: َؤطظ١ تٓعِٝ ْٚؼش  اأس ١ً ايٓجأ٠ٚطٝ .51

 .اإلَأّ اخلُٝ  


