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F
ًقدً ٞاملسؤضطٞ

ٔ هٳٚاُٹ ـػٔ جٳصٳًٝاج ـ ٹ٘ ٗ ايِعٳِٹـٞو ٚٳاٱٔبٵهــاه
ل هللٹ ايــن ٟبٳص ـٍٳ ٜٳٓــابٹ ٵٝعٳ اؿٹهُِٳـ١ٹ َٹـ ٵ
اؿَُٵـ ٴ
شعٳـٌٳ أَكٹيٖـَ١
٭ًٵواه أيِةاثٴ ٳم ٟٔٚا ِيةٳٔا٥ٹؤ ٚٳا٭َبٵٔـاه ٚٳ ٳ
ٌحٳٓٹرلٳ بٹٗا ٗ َٴلٵيٹُٗٸادٹ غَٛاَٹضٔ ا َ
ٹيحٳ ٵ
٭ًٵـؿاه ٚٳأَٗـا٤ٳ بٹُٳٔـابٹٝٵػ ٖٹلاٜحـ٘ٹ
ظٛٵَ ّ١ؾَوا٥ٹلٴٖا ٗ ًٴـ ٴُ ٵَ ٛٴ ِؿعٳُـادٹ ا َ
عكٖ١ٹ َٳٓٵ ُ
ا ِيعٳكا٥ٹلٹ ايِ ٳ
٭ًٵــحاه ٚٳ َأؾِ٘ٳ ـٌٴ
ًٴ ـةٴٌٳ ايُِــاجٹٌٓٳ ٚايِٸــاهٔظٹٝٵٔٳ يَٗــا ٹيحٳٓٵعٳٌٹ ـوٳ عٳ ـٔٵ َٳ٘ــاَٹٝٵٓٹٗا ايِعٴصٴ ـتٴ ٚٳا َ
ل بٳؤٜٸحـ٘ٹ ؿـاأ ا٭ْةٝـا٤ٹ
ٓٳًَٛاج٘ٹ ٚٳأَىٵناٖا ٚٳأَعٵطَوٴ جٳعٝٸاجٹ٘ٹ ٚٳأْٵُاٖا عًٓ ٢ٳ ِؿٛٳ٠ٹ ؿٳًٹ ٵٝكَح٘ٹ ٳًٚٳـٝو ٹ
عحٵوٳجٹ٘ٹ ايطٖٝٸةٹٌٳ
ٚإوًٳًٌٳ أب ٞايكاًِ قُٸلٺ إُٔٵطؿ ٢ايُِٴـٵحاه ٚٳعٳً ٢ا٭َ٥ٹُٻ١ٹ ا ِيًَٗٳاَٹ ٵَ ِٔٝٹٔٵ ٹ
٭ؾِهاه.
ا٭طِٗاه َا أَُٵوٳقَخٵ أَْٵٛا ٴه ُٴوٴٚٵؾٔ ٴَ ٴح ٵ ٕٔٛاؿٹهُِٳ ١ٹبةٳلا ٹ٥عٔ ايِؿَٛا٥ٹل ٚٳهٳٚا٥ٹع ا َ
ع ٗ َٳٗٛـٛعاج٘ٹ
ٚٳ ٳبعٵلٴ :ؾَةٌٳ ٜلٳ ٟايكاهٔ ٨ايهَؤٜٵِ ٖـنا ايهٹحـاثٴ ايٓؿـٍٝٴ ٗ بابـ٘ٹ إُُحٹـ ٴ
إًّٛٛٴ بـ(جعًٝك١ٺ عًُ ٢وؾٔ إٓظ )١َٛاين ٟشـا٤ٳ َٓحظُـاّ بعكـٛكٹ اؿهُـ١ٹ اؾَٛٵٖٳوٜـ١ٹ َٹـٔ
هٳُٳـعادٹ ٜٳـواعٔ ايؿكٝـ٘ٹ ا٭ٓــٛيٞٸ اؿهـً ِٔٝٳـُاظ١ٹ آٜـ١ٹ اهللٹ ايعظُــ ٢ايِٸـٝف عًـٞٸ ناُـــ
ايػطا(  ٤د ٖ1411ـ) ْكلٸَ٘ بٌ ٜٳل ٟايكاه ٗ ٨طةعح٘ٹ ا٭ ٍٚعًٓح٘ٹ ايكِٝة١ٹ َيكاْـّ١
بحعكٝلٔ َ١ًٌ٪ٹ ناُـٹ ايػطا ٤ايعاَٸ ٗ ١ايٓصـ ا٭ُوف.
ٚؿحاَاّ ٜ ٫ٳٌٳعٓا إ ٫إٔ ْحكلٸّٳ بآٜادٹ ايِـهؤ ٚايرٓـا٤ٹ إٍ نـٌٸ َٳـٔ آىهْـا َٚٳـلٸ إيٓٝـا ٜٳـلٳ
ايع ٗ ٕٔٛكحًـٹ اجملا٫دٹ ٖا ٜٳحعًٓل ٗ جٗ١٦ٝٹ ٖنا ايعٹ ًِلٔ ايٓؿـَ ٍٔٝٹـٔ آذـاهٔ ًٳـًَؿٓا ائٸـاحل
ٚايِــهوٴ َٓٛــٍٛٷ إٍ ا٭َــٌ ايعــاّ يٹًُ٪ٸٌــ ١ناُـــ ايػطــا ٤ايعاَٸــ ١زلاظــ ١ايِــٝف
ايلنحٛه عةاَ ناُـ ايػطا ٤ؾً٘ ٚشلا ٚؾُٝع اؾٗٛك اييت جظاؾود َٔ أشـٌ طةاعحـ٘
ؿايٕ ايرٓاَِ ٤ؿٛعاّ غرل كعا.٤
ٚاؿُلٴ هلل اين ٟبٓعُح٘ جحِٸ ائاؿاد.
أَـرل هٜـاض إعُاه
َلٜو إ١ًٌ٪

يف تقسٙظ غسح املِظً٘ٞ
هوعالًّ ٞاهطّٚد عبد اهطتاز احلطين
 ٞبٵــٔٔ ايؤٗــا ُٳــوٳؾٳ ائٻــلٵها
بٳٝــإٴ عٳًٹــ و

ٚٳعٳ ـٔٵ ٴَةٵٗٳُــادٹ ايِٻ ـوٵع قَ ـلٵ نَِٳ ــٳ ايٌٹ ـحٵوا

ٌ قَٛاعٹــــــلاّ
ٳ ٚٳٚطٖـــــلٳ يٹًِؿٹهِـــــؤ ا٭ٓٹـــــٝٵ ٔ

ٔ ٳج ٳحةٻـــ ـعٳ ٚاًـــــحكو٣
ٜٳـــ ـ٪ٴّټ ٓٴـــــٛاٖا َٳـــ ـ ٵ

ِ كٳبٻصٳــــخٵ ًٹــــؿِو ّا ْٳؿٹٌٝــــاّ ٜٳُٹٝٵٓٴــــ٘ٴ
ؾهَــــ ٵ

طحٵٗـــــا بٹا ِيعٳطـــــا ٜٳـــــلٴٙٴ ايٝٴٌٵـــــو٣
غةٳ َ
بٹـــــ٘ٹ َ

ٚٳؿـــاضٳ ؾٓٴـــٕٛٳ ايعٹًِــِٔ ؿٳــٛٵضٳ َٴٓٳكــتٺ

ؿةٹٝٵــــوٕ ظٳٝٵــــزٴ أ ٵًٚٳــــعٳٗا ًٳــــةٵوا
َٳهٹــــ ٵ ٕٔٝٳ

ٍ ٹبةٹــــ ـلٵعٕ إٕٵ ظٳةاْــــــا شٳــــــٛاٖٹواّ
ؾًََــــــ ٝٳ

ٚأجٵعٳؿَٓــــــــا َٹٓٗــــــــا ايًَــــــــآيٹ٧ٳ ٚٳايــــــ ـلټهٳا

( ٗٚٳْكِــــــلٹٙٹ اٯها٤ٳ) أَبٵــــــلٳَ ٣ٳٗــــــاهٳّ٠

هةٵــو)٣
ل بـــ(ائٴٸػوٳ )٣ايهٹؿاٜٳـ(ٚ َ١اي ُ
ظكٓـ ٳ
ٚٳ ٳ

ؿةٹٝٵ٦ــــــ ـ١ٺ
ٚأظِٗٳــــــ ـ ٳو بــــــــايحٳ ٵٓكٹٝٵؤ نُــــــ ـٌٻ ٳ

ظٳٔإٕ ً -ٳصٹٝٵٍٳ ايلٻٖٵؤ -ظايَؿَخٹ اـٹلٵها

ٔ (ؾَوا٥ٹـــلٺ)
ؾَــــ٬ؾٳ ًٳــــٓاٖا َٴٌٵـــؿٹواّ عٳـــ ٵ

أْاؾَــخٵ عًــ( ٢ا٭ًٵــؿاهٔ) ٚٳا ٵ٥حٳ ًَكَــخٵ ؾَصٵــوا

ٚٳٗ (ايـــ ٳٓكِضٔ ٚاٱبـــوأّ) شـــا٤ٳ َٴصٳًٝـــاّ

ؾَعــــا ٳى هٖٔــــإٳ ايٌٻــ ـةٵلٔ ٚاجٸِٳــ ـػٳ ايؿَـٵــــوا

ٚٳٗ ُٳـــوٵظٹ٘ٹ (َٳٓٵظَُٛٳـــ )َ١ايـــلٴ وه ُـــاَٖٹلٷ

عًـــَ ٢ـــا ٹب ٳح ٵٗٛٹـــٝٵػٕ (َٳكآٹـــلٳٖا) أذٵـــوٳ٣

إمٹ اًٵـــــحٳـٵوٳطٳ إَهِٓٴـــــٕٛٳ َٹٓٵٗـــــا نَأْٻـــــ٘ٴ

ِ (َاجٹٓٹٗـــــا) أكهٳ٣
بأًٵـــــواهٖٔا َٹــــٔٵ ؾَٗٵــــ ٔ

ٚٳظٳٌٵـتٴ (اؿَهٹـ ٵ ِٔٝايٌـةٵيٳٚاهٟٔو) إَٔٵ يَٗــا

ؿةٵــــوا
جٳٔٳــ ـلٻ( ٣عٳًٹــ ـٞأ) إٔمٵ أظــــا َ بٹٗــــا ٴ

ؾَ ـأَيِلٔ ايعٳٔــا (ٚ )1ٳاشٵٗٳ ـوٵ ٚٳأَهوؿٵ ـ٘ٴ :ظاي ٝـاّ

ل ْٳِٵـــــوا
عةٳـــ ـ ٕ
ثٗ ٳ
ْٹحــــــــاطٴ عٳًٹـــ ـ ٕٞطـــــا ٳ
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ًٖٓ1438 ١ــ
َٹٔٳ ا٭َقٌو عةل ايٌحٸاه
عٳؿا عٳٓٵ٘ٴ إًَٹٝٵوُ ايػٳؿٓاه

نفٹ (َ َٔ )1اكٸ ٠ايحاهٜف ٚب٘ ٜحِ إكٔٛك.
عٵ
( ٗ )1عةاهٚ( ٠ٳأَيِلٔ ايعٳٔا) جٛه ْ١ٜبٹ ٳ

F
املقدًٞ

اؿُل هلل هث ايعإٌ ٚائٚ ٠٬ايٌ ّ٬عًـ ٢ؿـرل ؿًكـ٘ قُـل ٚعًـ ٢أٖـٌ بٝحـ٘
ايطٝةٌ ايطاٖو.ٜٔ
ظاىد ايهحـت ايكلّـ ١ايـيت ؼحـ ٟٛعًـ ٢أبهـاه ا٭ؾهـاه ٚيٛاَـع ا٭ًـواه عًـ٢
َطــايع أْظــاه ايةــاظرٌ ٚطٛايــع جــأَ٬د إؿهــو ٜٔظٝــز جــلاٚيٖٛا بايِـــوؾ إــةٌ
ٚايهِـ عٔ ًوٸٖا إحٌ ٚميو ٕا ظٛج٘ َـٔ شيايـ ١ايًؿـو ٚعُـل ايؿهـوًٚ ٠ـةان١
ايةٝإ .ؾهاْخ ائعا٥ـ ا٭نرو جلا َٔ - ّ٫ٚظٝز ايِـوؾ ٚايٓكل ٚايعوض ٖٞ -جًـو
اييت جٴعٓ ٢بايؿهو ايعكا٥ل.ٟ
 ٫ٚغو ٚإٔ ا٫ؿح٬ف ٗ ايو ٣٩بٌ إؿهو ٜٔقل ٚيٓل ايعلٜل َٔ ايحةـا ٗ ٜٔاٯها٤
ظحُ ٢ـٸض عٔ نٌ َٓٗا َلهًٌَ ١حكً ١جحةَٓٗٓ ٢صـاّ ؿآـاّ بحٛشـ٘ َعـٌ م ٚطـابع
ن َٞ٬أ ٚؾًٌؿ ٞأ ٚأٓٛي ٞأ ٚؾكٗٚ ٞغرل ميو.
ؾهاْخ جًـو اٱبٗاَـاد ٚاجملـاك٫د ايـيت جـلٚه ٗ أؾـل إعوؾـ ١قـل اؽـند أيٛاْـ ّا
َحعــلك ٠إ ٫إٔ ايعٓٔـــو إِــذلى ٗ ٖــنا ا٫ؿــح٬ف بِــهٌ عــاّ ٜعــٛك اٍ إٌــاٌ٥
ايهَٝ٬ــَٚ ١ــا ٜحعًــل باـٔــَٗٓ ٖٛــا ٗ أعــاس إشلٝــاد ايؿًٌــؿ ١ؾُــرَ ّ٬ــٔ جٓــاٍٚ
ايواى ٗ ٟايٓكل ٚايحصوٜػ ٗ نحاب٘ (اع ّ٬ايٓة )٠ٛمل ٜهٔ ْـاظواّ اٍ َـا نحـت ٗ ايطـت
أ ٚاشلٓلًــ ١بــٌ إٍ أعاذــ٘ إحعًٓكــ ١باٱشلٝــاد ٚآها٥ــ٘ ايهَٝ٬ــٚ ١نــنا اؿــاٍ يًِــٝف
ايــو ٍٝ٥ظحــ ٢إٔ أنرــو إُــها٫د أبــ ٞايووــإ عًٝــ٘ ناْــخ جٔــت ٗ آها٥ــ٘ ايؿًٌــؿ١ٝ
ْٚظوٜاج٘ ؾٗٝا ٚمل ٜحعوض يٓكل أعاذ٘ ٗ ايطةٝعٝاد ٚايؿًو ٚايوٜاٗٝاد اييت بٳوٳعٳ ؾٗٝا
ٕ بٗـا َأبٴـ ٛايووـإ ؾكًُٓـا نحـت ايحـاهٜف ٚأقـوٸ بـا٫ؿح٬ف ٗ
ايِٝف ايو ٍٝ٥نُا اؿـح ٸ
ايعً ّٛايوٜاٗ ١ٝاييت عٌُ بٗا اـٛاهىَٝـٚ ٕٛايٓٛغحٝـ ٕٛأ ٚعًـ ٢ا٭َـٛه ايطةٝـ ١ايـيت
ؼلس عٓٗا ايِٝف ايوٚ ٍٝ٥ابٔ اشلٝرِ ٚابـٔ ايةٝطـاه أ ٚعًـِ اشل٦ٝـٚ ١ايؿًـو ٚايطةٝعـ١
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اييت ؼلس عٓٗا ايةرل ْٞٚبٌ إٕ اـ٬ؾاد ٚإٓانؿاد  -اييت ًٓٚخ اٍ ظل ايـحهؿرل-
ى عـٔ جًـو
نإ شًٓٗا ٜوشع اٍ أعـاس اٱشلٝـاد ٚإٌـا ٌ٥إحعًكـ ١بٗـا ٚايحـاهٜف ظـا ٺ
ايٛقــا٥ع ايــيت ظٔٸــًٗا ايــةعض ٖــٔ جًٛٸــِ بــايؿهو ايؿًٌــؿً ٞــٛا ٗ ٤جــاهٜف اؿ٘ــاه٠
اٱً ١َٝ٬أَ ٚا قةًٗا َٔ اؿ٘ـاهاد ا٭ؿـو ٣ظٝـز نـإ أٓـعاث ايٌـًطٜ ١كوٸبـٕٛ
ايةعض ٜٓٚؿ ٕٛاٯؿو ٭ًةاث كحًؿٚ ١أك ٣ميو اٍ ٚقٛع أظـلاس ايُٝـ ١٭ٓـعاث
ايعً ّٛايعكًٚ ١ٝايؿًٌؿاد ايٓظوٚ ١ٜجعوٗٛا يِح ٢أْٛاع ا٭مٚ ٣ايكحٌ ٚايحٗصرل.
ؾإٕ قًخَ :ا ايلاع ٞيحٛش٘ إًٌٌُ م ٛايؿًٌؿٚ ١اٖ٫حُاّ بٗا؟ بٌ َـا ٖـٖ ٛـلف
طايت ايعً ّٛايؿًٌؿ١ٝ؟ ٚنٝـ هت إٔ ٜهٕٛ؟  ٌٖٚجٴكـلٸّ ايعًـ ّٛايؿًٌـؿ ١ٝبـل ّ٬ٜعـٔ
اـطاباد اٱشل ١ٝاييت أقوٸجٗا ايِـوا٥ع ايٌُا١ٜٚ؟  ٌٖٚػعٌ َٔ اٱٌْإ إٌْـاْاّ نـاَّ٬؟
َٚــا ٖــلف اؿهٓــاّ َــٔ بٓــا ٤إ ًٌ٪ـاد ٚجكوٜــت ايؿً٬ــؿ ١أ ٚايحٓهٝــٌ بٗــِ؟ ٖٚــٌ
ايكٛاعل ايؿًٌؿ ١ٝاٱًٌْ ٖٛ ١َٝ٬ف إغوٜكَ ٞحلاٍٚ؟ ٚغرل ميو َـٔ ا٭ًـ ١ً٦إحعـلك٠
ٚايهررل.٠
أقــ :ٍٛجًــو اً٫ــحؿٗاَاد ٚغرلٖــا ؼُــٌ أبعــاكاّ َحعــلك ٠ؾُٓٗــا ايةعــل ايٌٝاًـــٞ
ٚا٭ؿ٬قٚ ٞايعًُٚ ٞايعكا٥لٚ ٟايحاهى ٞؾٓعحاط يةعـزٺ ٌَـحكٌ يةٝاْٗـا ٚعًـٖ ٢ـنا
ا٭ًاَ اْطًكخ ايٓظو ٠اؿُهُ ١ٝعً ٢أٓعاث ٖنا إًٌو ٚاييت  ٫جٌحٛقـ كهاًـ١
َٛٗٛع ١ٝ٭بعاك.ٙ
ٚنُا ْعًِ إ اؿ٘اه ٠اٱً ١َٝ٬الةخ ايعلٜل َٔ إـلاهَ ايهَٝ٬ـٚ ١ايؿًٌـؿ١ٝ
ماد إٓاٖض إحعلك ٠إٗاؾ ١اٍ ايركاؾاد إٌحٛهكٚ ٠اْ٫لَاط اؿآٌ بٌ ايؿهؤٜ
ؾكلٸَخ نـٌ َٓٗـا جعوٜؿـ ّا ٚبٝاْـ ّا ٕؿٗـ ّٛايؿًٌـؿ( ١نُـا جعحكـل ٚجـ )َٔ٪ؾهاْـخ ا٭ظهـاّ
جٔله جةاعاّ ينيو.
ظٝز قلٸَخ اؿ٘اه ٠ايْٛٝاَْ - ١ٝا ُحًو َٔ َلاهَ َحعلك - ٠بٝاْاد كحًؿ ١عـٔ
َؿٗ ّٛايؿًٌؿٚ ١ننيو إلاهَ اٱً ١َٝ٬بأطٝاؾٗا إحً ١ْٛإ ٫إٔ ايعٓٔـو إِذلى ٗ
جلاٚشلِ يحعوٜـ ايؿًٌؿُٖ ١ا ايعًِ ٚايعٌُ ايعًِ َا ٜٓةػـ ٞيًٓٛـ ٍٛاٍ ايهُـا٫د
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َٔ ؿ ٍ٬جٗنٜت ايٓؿٍ بايعٌُ ٚبايحاي ٞإهاك ْظاّ إٌْاَْ ٞحهاٌَ ٖٚـنا َـا ٌٜـع٢
اي ٘ٝايؿً٬ؿ ١اٱشل َٔ ٕٛٝؿَ ٍ٬عوؾـ ١ظكـا٥ل إٛشـٛكاد يـنا قٌٸـُٖٛا اٍ اؿهُـ١
ايٓظوٚ ١ٜاؿهُ ١ايعًُ.١ٝ
ٚعًــٖ ٢ــنا ا٭ًــاَ جٛاٗــع ايةــاظٹ ٴرٛٵٕ عًــ ٢جٌــُ ١ٝإــٓٗض ا٭هًــط ٞايــنّ ٟحــاى
بايلقــ ١ايعكًٝــ ١بـــ(إلهً ١إِــا ٗ )١ٝ٥قةــاٍ ايــٓٗض اٱؾ٬طــ ْٞٛإعحُــل عًــ ٢ايــنٚم
ٚا٫شلــاّ إٌ ـُٸ ٢بـــ(إلهً ١اٱُــواقٚ )١ٝػــل ميــو ٚاٗــع ّا ٗ نًُــاد ا٭عــٗ ّ٬
ٓٚـ ظاٍ ايِٝف ايوَ ٍٝ٥ع ٞايٓظاّ إِا ٗ ٞ٥اؿ٘اه ٠اٱًٚ ١َٝ٬ننا ايؿـاهابٞ
ٚايهٓـــلٚ ٟغرلٖـــِ اَـــا إٌـــًو اٱُـــواق ٞؾكـــل ايحٔـــل بايِـــٝف ُـــٗاث ايـــلٜٔ
ايٌٗوٚهك.ٟ
ٚقل منودٴ ٗ نحاث (عك ١ْٝ٬ايحؿهو َٗٓٚصٝـ ١ايـحؿهرل) إَٔٻ اٱٌْـإ َـا ّحًـو َـٔ
َلهناد عكٚ ١ْٝ٬عكٚ ١ٝ٥٬عكًّ ٫ ١ٝهٔ اًحٌٓـاق ؾهـو ٠بهاَـٌ شيٝ٥اجٗـا أ ٟبحعـةرل
آؿو ٜٛ ٫شل ؾًٌٝـٛف َِٸـا ٤قـض أ ٚإُـوام قـض ٚإ نـإ ايـةعض ٜكـ ٍٛإ ابـٔ
هُــل ٚايهٓــل ٟاهًــطٝ٥ٛٸإ ٖٚــ ٛظــاٖو ايــةطَ ٕ٬ــٔ ؿــ ٍ٬ا٫طــ٬ع عًــَ ٢ــا َنحٳةــا
ؾايِـٝف ايــو ٍٝ٥قـل جٓــا ٍٚايعلٜـل َــٔ آها ٤أهًــط ٛبايٓكـل ٚايــٓكض َٚـٔ قةًــ٘ إعًٓــِ
ايرــاْ ٞايــنً ٟــع ٗ ٢جكوٜــت ا٭ؾهــاه بــٌ إلهًــحٌ (إٕ ٓــعخ ايحٌــُ )١ٝبٗٛــع٘
نحاث (اؾُع بٌ هأ ٟاؿه )ٌُٝأهًطٚ ٛأؾ٬ط.ٕٛ
ٖٚنا ايحٓٛع ٗ جكُٸٕ ايؿهوٚ ٠عوٗٗا عًَ ٢عٝـاه ايعكـٌ ٚإوُـػ ايٓكـلٖ ٟـٛ
َــا اَحــاى بــ٘ اؿهــ ِٝايٌــةيٚاه ٟظٝــز أُــاه ٗ َٛاٗــع كحًؿــ ١إٍ هؾــض ايكٛيةــ١
ٚا٫جٸٌاّ بايٓٗض اٱُواق ٞأ ٚإِا ٞ٥نُا هزلٗا ٗ َٓظَٛح٘ ٚمنـو ميـو ٗ أنرـو َـٔ
َٗٛع ظٝز قاٍ ٗ َةعز ايٛشٛك اينٖينٚ( :باؾًُ ١أؿند َٔ نٌ َنٖيب ٓله
إحأشلٌ ٚاحملكل ايلٚٸاُْ ٞـّ ٦ٝا ٚجونـخ ُـ٦ٝاّ) ٚنـنيو اؿـاٍ ٗ َةاظـز ايحِـهٝو ٗ
إاٖٝــٚ ١ايذلنٝــت بــٌ إــاكٚ ٠ائــٛهٚ ٠ايكــ ٍٛبا٭ُــةاؾ ٚايحُــاٜي بــا٭عواض ٫
با٭شياٚ ٤غرلٖا.
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ٚنحاث إٓظ َٔ ١َٛايهحت ايـيت اًـحٛقؿخ إؿهـوٕ ٜٔـا ٗـُٸح٘ َـٔ كقـ ١ايؿهـو٠
ٚبلٜع ايةٝإ نحةٗا اؿه ِٝايعاهف إٖ ٍٛاك ٟايٌةيٚاه ٟبطوٜك ١ايٓرو عً ٢قٌٌُ:
ا٭ ٗ :ٍٚإٓطل ٚزلٸاٖا بـ(ايً٦اي ٧إٓحظُ.)١
ٚايرــاْ ٗ :ٞاؿهُــٚ ١زلٸاٖــا بـــ(غوه ايؿوا٥ــل)ٚ .جِــحٌُ عًــً ٢ــةعَ( ١كآــل)
ٚقٌٸِ نٌ َكٔـل اٍ (ؾوا٥ـل) ٚبٌـل ايكـ ٗ ٍٛنـٌ ؾوٜـلَ ٠ـٔ ؿـ( ٍ٬غـوه) ٚشـا٤د
َكآل ٙعً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
إكٔل ا٭ :ٍٚا٭َٛه ايعاَ.١
إكٔل ايراْ :ٞاؾٛاٖو ٚا٭عواض.
إكٔل ايرايز :اٱشلٝاد بإعٓ ٢ا٭ؿٕ.
إكٔل ايوابع :ايطةٝعٝاد.
إكٔل اـاٍَ :ايٓةٛاد ٚإٓاَاد.
إكٔل ايٌاكَ :إعاك.
إكٔل ايٌابع :ا٭ؿ٬م.
ٚنُا ٖ ٛظاٖو اُـحُاٍ ٖـن ٙإٓظَٛـ ١عًـ ٢كحًــ ايؿٓـ ٕٛاؿهُٝـٚ ١يـنيو ؾـإ
نًُ( ١ؾوٜل )٠اييت شا٤د عٓٛاْاّ ٭بـٛاث ٖـنا إكٔـل جعـين يػـ( ١اؾـٖٛو ٠ايٓؿٌٝـ)١
ٚايػــوه ْــع (أغــو) ٖٚــ ٛايِـــوٜـ ؾٝهــَ ٕٛعٓــ( ٢غــوه ايؿوا٥ــل) اؾــٛاٖو ايٓؿٌٝــ١
ايِـوٜؿ.١
ٚقل أ ٓةػ ٖنا ايهحـاث َـٔ ايهحـت ايلهًـٝٸ ٗ ١ظٛىاجٓـا ايعًُٝـْٚ ١ـاٍ اٖ٫حُـاّ
ايٛاًـــع َـــٔ أًـــاطٌ ايؿهـــو ٚهٚٸاك إعوؾـــ ١ؾهحةـــخ عًٝـــ٘ نـــررل َـــٔ ايِــــوٚظاد
ٚايحعًٝكاد بايٓكض ٚاٱبواّ ٚإٛاؾكٚ ١اي٥ٛاّ.
ٖ َٔٚن ٙايحعًٝكاد َا ْكوٸظ ي٘ يًُعكل ايِٝف عً ٞناُـ ايػطـا ٤ظٝـز جٓـاٍٚ
ايؿوا٥ل اـٌُـ ١ا٭َ ٍٚـٔ إكٔـل ا٭ٚ ٍٚايـيت كْٗٚـا ٗ ٌَـٛك ٠أٜـاّ ُـةاب٘ عٓـلَا
نإ ٜلهٸَ نحت ايٌطٛؾ يًعٛى ٠ايعًُ.١ٝ
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ايٌٓـ ١اييت اعحُلجٗا ٖ ٞغل ايِاهؾ  ٖٞٚ إـطٛط ١ايٛظٝل ٠إٛشـٛكٗ ٠
ؿياْ ١اًــو ٠آٍ ناُــ ايػطـاُٚ ٤حـاى أٜ٘ـ ّا بًٌ٬ـ ١عـوض إطًـت ٚا٫بحعـاك عـٔ
ايحعكٝــل ٗ ايعةــاهَ ٠ــع ايلقــ ٗ ١اً٫ــحعواض ٚعُــل ايحعكٝــل ٖٚــنا َــا ٌٜــع ٢ايٝــ٘
ايطايت يؿِٗ َطايت إٓظٚ ١َٛشلنا مل ٜكِ ايِـاهؾ َٓاقِـًَٛ ١ٸـعٕ ١ـا جةٓٸـا ٙإٔـٓـ
َٔ آهاَٚ ٤ةإٔ ٚانحؿ ٢بةٝإ ايعةاه ٠إَٛ ٗ ٫اٗع قً ١ًٝؼحاط إٍ إٓاقِٚ ١ايحأَٸٌ.
ٖٚنا ايِـوؾ نةكٝٸ ١ايِـوٚظاد  ٫ىً َٔ ٛايٓكض ٚايٓكٕ ٚإْ٫ ٫حؿ ٢ايـلاعٞ
يحعلكٖا  ٖٛٚايٌـة ٌٝايـن ٟعًٝـ٘ ٜحكـٛٸّ بٓـا ٤ايِـٔـ ١ٝايعًُٝـ ١ايـيت جٌـع ٢يٲجٝـإ
با٭ؾٌ٘.

املِٔج املتبع يف اهتحقٚق
ّٚهٔ بٝاْ٘ عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
 .1إـطٛط ١جكـع ٗ شـي ٌ٥ا٭َٗٓ ٍٚـا ٜٓـلهط ؼـخ ايحًٌٌـٌ ( ٗ )1735قٌـِ
اؿهُ ١بعـلك (ٓ )301ـؿعٚ ١بأبعـاك (5ؽً 22ـِ طـً 14 × ٍٛـِ عـوض)
ٚاؾــــي ٤ايرــــاْٜ ٞكــــع ؼــــخ ايحًٌٌــــٌ (ٚ )1736بعــــلك (ٓ )108ــــؿع١
بأبعاك (5ؽ ًِ 22ط ًِ 14 × ٍٛعوض) ٗ َ ١ًٌ٪ناُـ ايػطا ٤ايعاَ.١
 .2بعل إكابًَ ١ع ايٌٓـ ١اـط ١ٝقُخ بحٔعٝػ بعـض ايهًُـاد ايـيت ٚهكد ٗ
إـطٛطٚ ١ننيو اييت ٓٴعٸؿخ َع بٝإ ايوَـٛى إعٗـٛكٚ ٠إـحٔــواد ٗ
نحاب ١إـطٛطاد.
 .3جوٌْٜ ١رل ٠يةعض ا٭ع ّ٬اينٚ ٟهك منوِٖ.
 .4ا٫عحُاك ٗ بعـض إٛاٗـع عًـَ ٢ـا قـوٸه ٙا٭ًـحام ظٌـٔ ىاك ٠آًَـ ٗ ٞؼكٝكـ٘
يِـوؾ إٔٓـ ٚننا ٗ جل ٜٔٚإً.
 .5ا٫بحعاك عٔ إبلا ٤إكاهْاد بٌ ُـوٚظاد ايهحاث ٚننيو عٔ قانُ ١ايـٕٓ
ٚطوٜك ١ايِـوؾ ٖٚنا ٜ ٫حٓاًت بطةٝع ١اؿاٍ َع َٗـاّ ايحعكٝـل إٗـاؾ ١اٍ
ا٫قحٔاك ٗ بٝإ إطًت ٚا٫قحٔاه عً ٢ا٫ؿحٔاه ٗ ايحعًٝل.

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

14

 .6ايٌــرل عًــٌَ ٢ــًو احملككــٌ ٗ ؽــوٜض اٯٜــاد ايكوآْٝــٚ ١ا٫ظاكٜــز ايٓةٜٛــ١
ٚايوٚاٜاد ٗٚٚع ايؿٛاهى ٚؽوٜض إٔاكه ٚنحاب ١بعض ايؿٗـاهَ ٚغـرل
ميو َٔ َوجهياد ايحعكٝل.
 .7نحابَ ١كلََ ١ٴٌٝٻو ٠عٔ إٔٓـ ٚ عٔ ايِاهؾ .
 ٗٚاـحاّ أقلٸّ ايرٓا ٤اؾُ ٌٝينه ١ٜايِاهؾ ايِٝف ايلنحٛه عةـاَ ناُــ ايػطـا٤
ٖ٫حُاَ٘ بِٓو ايذلاس اٱًٚ َٞ٬إٍ ا٭ؿ ١ًٌ٪َ ٗ ٠ٛآٍ ناُـ ايػطا ٤ايعاَـٕ ١ـا
بني َٔ ٙٛشٗٛك قَ َٔ ١ُٝواشع ١ايهحاث ٚجٓظ ِٝؾٗاهً٘ ٚاؿواش٘ ؾٓٝاّ ٚأًاٍ ايعًـٞ
ا٭عً ٢إٔ ٜٛؾل ْٝع ايعاًٌَ ـلَ ١ايلٚ ٜٔإعوؾ.١

عُاه ايحُُٞٝ
ايٓصــ ا٭ُوف
ُٛ 1اٍ ٖ1437ـ

تسمج ٞاملصِف
ٗالدتٕ:
ٚيـل اؿهـ ِٝايٌـةيٚاهً ٟــٖٓ1212( ١ــ) ٗ َلٜٓـً ١ـةيٚاه ٚنــإ أبـَٗ ٙٛـل ٟبــٔ
ٖاك ٟايٌةيٚاه َٔ ٟأ نـابو ايحصـاه ٗ َلٜٓـً ١ـةيٚاه عٴوؾـخ عاً٥حـ٘ بـايعًِ ٚايؿ٘ـٌ
ٚايؿكاٖ ١جٚ ٗٛايل ًٔ ٗ ٖٛٚ ٙايرآَ ١يٝح ٙٓ٫ٛابـٔ عُٸحـ٘ إـ ٍٛظٌـٌ ايٌـةيٚاهٟ
ٚقل منو ميو  ٗ جوْ ١نحةٗا اؿهْ ِٝؿٌـ٘ ٗ هًـاي ١شٛابـاّ ٕـٔ ًـأٍ َٓـ٘ ميـو
ٚايوًايٖ ١ن ٙبايؿاهًٝٸَ ١طةٛع( ٗ ١فًٜ ١اكگاه/ايٌٓ ١ا٭/ٍٚهقِ )47- 45 ٖ /3
ٚقـل جوْٗـا اٍ ايًػـ ١ايعوبٝـ ١احملكـل قٌـٔ بٝـلاهؾو بإهـاى ٗ َكلٸَـ ١نحـاث (ُــوؾ
ْدلاَ اشلل.)٣
(اًــحلع ٢بعــض ا٭ظةٸــاَ ٤ــين نحابــُ ١ــ ٤ٞعــٔ نٝؿٝٸــ ١ؼٔــ ًٞٝيًعًــِ ٚجعوٜـــ
أًاجنجٚ ٞإشاب ١عٔ ٖنا أنحت َٛشياّ َٔ ميو:
ُــــوعٓا ٗ ايٌـــةع أ ٚايرُـــإ َـــٔ اؿٝـــا ٠بحعٔـــ ٌٝايٓعـــٚ ٛائــــوف ٚٚايـــلْا
ايؿاٌٗ -ظِـو ٙايًٖ٘ َع ا٭ؿٝاه  -عيّ ىٜاه ٠بٝخ ايًٖ٘ اؿواّ  ٗٚإواشعـ ١اهؼـٌ ٗ
ُرلاى إٍ ايلاه ايةاقٖٚ ٞنا اؿكرل بك ٞإٍ ايعاُـو َٔ ٠عُوً ٗ ٙةيٚاه ٚبعل ميو
أجــ ٢بــ ٞابــٔ عُــيت ايؿاٗــٌ ايهاَــٌ اؿــاط َــ ٬ظٌــٌ ايٌــةيٚاه  ٟإٍ إِــٗل
ايوٗٚ ٟٛنإ ً ـانٓاّ بإِـٗل طـٛاٍ ايٌـٌٓ ٚنـإ أبـُ ٙٛــوٜو أبـَِ ٞـاعاّ ٗ
ا٭َـٛاٍ َِـػ ّ٫ٛبايحعٔــ ٌٝعإـاّ َٓيٜٚـاّ عؿٝؿـاّ قًٝـٌ ايػـنا ٤فحٓةـاّ عـٔ احملوٸَــاد
ٚإهوٖٚاد َٛاظةـاّ عًـ ٢ايؿـوا٥ض ٚايٓٛاؾـٌ ٚظٝـز نٓـخ بوٖـَ ١ـٔ اييَـإ َعـ٘
 ٗٚظصوجــ٘ أًــُٗين ٗ ميــو ايٌــٝام ٚطــاٍ َعِٝــحٓا نــنيو َعــ٘ ًــٓٛاد ٗ ٖــنٙ
ايوٜاٗاد.
ٚنإ  أًحام ٗ ٟايعً ّٛايعوبٝٸٚ ١ايؿكٗٝٸٚ ١ا٭ٓٛيٝٸٚ ١يهٓٸ٘ َع عًُـ٘ باؿهُـ١
ٚايهٜ ٫ ّ٬عًُٓين َٔ ميو غرل إٓطل ٚقً َٔ ّ٬ٝايوٜاٗـٝٸاد َـع َـا نـإ ٜـوَٓ ٣ٸـٞ
َٔ اً٫حعلاك ينيو ايعًِ ٚايِٛم إي.٘ٝ
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ؾهٓخ َٔاظةاّ شلنا إوظ ٗ ّٛشٛاه اٱَاّ إعٔـ  ّٛعِــو ًـٓٛاد ناًَـ١
ظحــ ٢اُــحلٸ ُــٛق ٞإٍ اؿهُــ ١اٱُـــواقٝٸٚ ١بًػــين ٓــٝخ ظــٛى ٠أٓــؿٗإ ٚاْةٌــا
بٌا اؿهُ ١ؾٗٝا ؾعيَخ إيٗٝا ٚجونخ ا٭َٛاٍ ٚا٭َ٬ى ايهررل ٗ ٠احملٌ ًٚـهٓخ
ٗ أٓــؿٗإ قوٜة ـاّ َــٔ مثــإ ًــٓٛاد ٚٚؾٓكــخ يحعٔــ ٌٝايعًــ ّٛاؿكٝكٝٸــٚ ١ايوٜاٗــاد
ايِـوعٝٸ ١ؾٚ ٘ٝنٓـخ ٗ أغًـت ا٭ٚقـاد َِـحػ ّ٬باؿهُـ ١اٱُــواقٝٸ .١جعًُٖـخ اؿهُـ١
ٍٔ ًٓٛاد ٗ فًٍ كه َٚىبل ٠اؿهُا ٤اٱشلٝٸٌ ٚؾـو احملكٓكٌ ٚبـله إـحـًٖكٌ
بــأؿ٬م ايوٚظــاْٝٸٌ  -بــٌ بــأؿ٬م ايًٖــ٘  -اٯؿْٛــل َــ ٬إزلاعٝــٌ ا٭ٓــؿٗاْ ٞ
ايِــوٜـٚ .بعــل ٚؾاجــ٘  ظ٘ـــود ًــٓحٌ أ ٚذــ٬س ًــٓٛاد فًــٍ كه َٚاؿهــِٝ
إحأيٖـ٘ احملكٓـل ايؿــا٥ل ٚايٓٝٸـو ايِـاهم اٯؿْٛــل إـ ٍٛعًـ ٢ايٓــٛه -ٟقـلٸَ ايًٖـ٘ ْؿٌــ٘
ٚطٝٸــت هٌَــ٘ٚ -قةــٌ ميــو أٚإ ٚهٚك ٟإٍ أٓــؿٗإ نٓــخ أظ٘ـــو ًــٓحٌ أ ٚذــ٬س
كهَ ايؿك٘ يًُ ٍٛايٓةٚ ٌٝايعـامل ايٛشٝـ٘ ٚاحملكٓـل ايؿكٝـ٘ اٯغـا قُٸـل عًـ ٞإِـٗٛه
بــايٓصؿ -ٞأعًــ ٢ايًٖــ٘ َكاَــ٘ٚ -بعــل َــواشعيت إٍ ؿواًــإ نٓــخ َِــحػ ّ٬بحــلهٍٜ
اؿهُ ٗ ١إِٗل ؿًٛٓ ٍٔ ٍ٬اد َع قً َٔ ٌٝايؿك٘ ٚايحؿٌرل ٭ٕٸ ايعًُا ٤ناْٛا
َكةًٌ إٍ ٖـن ٙايعًـَٚ ّٛعوٗـٌ عـٔ اؿهُـ ١بايهًٝٸـٚ ١يـنيو نـإ اعحٓـا ٤ايـلاعٞ
باؿهُ ١اٱُـواقٝٸ ١أنرو ٚبعل ميو ًاؾود قآلاّ ييٜاه ٠بٝخ ايًٖ٘ ٚطاٍ ٖـنا ايٌـؿو
ًــٓحٌ أ ٚذــ٬س ٚاٯٕ أْــا َِــحػٌ ٗ ًــةيٚاه طــٛاٍ مثاْٝــٚ ١عِـــوً ٜٔــٓ ١بحــلهٍٜ
اؿهُ.١
ٖن ٙا٭ًةاث ايظاٖوٚ ١ٜاشلاك ٗ ٟاؿكٝك ٖٛ ١ايًٖ٘ اين ٟعًُٖين ٚهبٸاْ.)ٞ
اْحَٗ ٢ا ظهٓٝا َٔ ٙهق ١ُٝاؿه ِٝايٌةيٚاه.)1(ٟ

دزاضتٕ:
اَحــاى  بــايٓةٛؽ ٚايــننا ٤اؿــاك ٚعِــك٘ يًعًــِ ٚإعوؾــٚ ١قــل منــو احملكـــل
(ُ )1ـوؾ ْدلاَ اشلل ٣اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل قٌٔ بٝلاهؾو ٖ.9

ذشمجح املصنف

17

اشلٝلش ٞاْـ٘ (عـيّ ٗ ًـٓ ١اؿاكٜـٚ ١ايعِــوَ ٜٔـٔ عُـو ٙإٍ ًـؿو اؿـضٸ ٚنـإ  إم
ماى ٖحــاىاّ بــٌ أقواْــ٘ ٗ ايعًــ ّٛايػوٜةــٚ ١ايؿكــ٘ قــإٍٚ :ــا نــإ اٱٓــؿٗإ ظٓٝــناى
كاه ايعًــِ ؾٌــاؾود إيٗٝــا قةــٌ إًٛــِ قآــلاّ اٱقاَــ ١مــُ ٛــٗو ؾٗٝــا ي٬طــ٬ع
عًـــ ٢نٝؿٝٸـــ ١ايحـــلهٚ ٍٜايحعٔـــٚ ٌٝأٖـــٌ ايعًـــِ ؾٗٝـــا ٚظ٘ــــود فًـــٍ كهَ
اؿاط ايهًةاًـٚ ٞإوظ ّٛايِٝف قُٸل جكٚ ٞنٓـخ أجؿعٸـٕ عـٔ ايـله َٚا٭ؿـو٣
أٜ٘اّ ٚاجٸؿل عةـٛهَٜٛ ٟـاّ إٍ ٌَـصل هأٜـخ ظًكـ ١كهَ كا٥ـواّ ؾٗٝـا ؾصًٌـخ ؾـِٗٝ
ٚنإ اؾُع أنرـو َـٔ َا٥ـ ١طايـت ٌٜـحُع ٕٛإٍ أًـحام عًٝـ٘ أهمٍ ايرٝـاث ما ًـه١ٓٝ
ٚٚقــاه ٜــلهٸَ عًــِ ايهــٌَٚ ّ٬ــأي ١ايحٛظٝــل ؾــأعصةين جكوٜــو ٙيًٌُــأيٚ ١ظ٘ــود
ايلهَ ذ٬ذ ١أٜـاّ َحٛايٝـٚ ١هأٜـخ ايٛاشـت عًـٞٸ ُــوعاّ ظ٘ـٛه ميـو ايـلهَ ٚإٔٸ
ميــو أٚشــت عً ـٞٸ َــٔ ًــؿو اؿ ـضٸ ؾٔــوؾخ َْ٪ــ ١ظصٸــُ ٗ ٞــوا ٤ايهحــاث ٚيــٛاىّ
اٱقاَــٚ ١بكٝــخ قوٜة ـاّ َــٔ عِ ــو ًــٓٛاد ًَحيَ ـاّ ق٘ــو ميــو ا٭ًــحام ايعظــ ِٝإــٍٛ
إزلاع.ٌٝ
ٚنإ ا٭ًحام بعل ايؿواؽ َٔ ايلهَ ٜوٚؾ إٍ ظًكـ ١كهَ اٯؿْٛـل إـ ٍٛعًـٞ
ايٓــٛه ٟؾٔـــود بعــل ٔــٍ أً ٚــخٸ ًــٓٛاد َ٘ـــَ ٢ــٔ جعًُٓــ ٞعٓــل ٙأهٚؾ ٗ
َٔــاظةح٘ إٍ كهَ أًــحام ٙايٓــٛه ٟأٜ٘ـاّ ؾأًــحؿٝل َٓــ٘ ٚبعــل إقاَــ ١مثــإ ًــٓٛاد ٗ
أٓؿٗإ شا ٤إوظـ ّٛايِـٝف أٓـل ا٭ظٌـا ٞ٥إٍ أٓـؿٗإ ٚأَـو اٯؿْٛـل ايٓـٛهٟ
جَ٬نج٘ ع٘ٛه كهَ ميو ايِٝف ؾع٘ـود إشاب ١٭َـو ا٭ًـحام فايٌـ٘ ؿـ ٍ٬ذ٬ذـ١
َٜٛ ٌٌٔٚاّ ٚهغِ أْٸ٘ نإ ٗ اييٖل بَ ٬راٍ غرل إٔٸ عًُٝٸح٘ مل جحظاٖو قةاٍ عًُٝٸـ١
أؾاٌٗ أٓؿٗإ)(.)1

اضاترتٕ:


إ ٍٛظٌٌ ايٌةيٚاه ٟابٔ عُح٘.

(ُ )1ـوؾ ْدلاَ اشلل ٣اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل قٌٔ بٝلاهؾو ٖ.11

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

18



ايِٝف قُل عً ٞإاىْلهاْ ٞايٓصؿ.ٞ



اؿاط قُل إبواٖ ِٝايهًةاًـ.ٞ



ايِٝف قُل جك ٞايٓصؿٓ ٞاظت نحاث ٖلا ١ٜإٌذلُل.ٜٔ



إ ٍٛإزلاع ٌٝايلهبهُٛه ٞا٭ٓؿٗاْ ٞإعوٚف بٛاظل ايعٌ.



إ ٍٛعً ٞبٔ ِْٝل ايٓٛه.ٟ



ايِٝف أٓل ا٭ظٌا.ٞ٥



ايٌٝل هٗـ ٞاي٬ههاْ ٞإاىْلهاْ.ٞ

تالًـرتٕ:


ظٌٌ قً ٞاشلُلاْ( ٞاًحام ايعوؾا.)٤



قُل ناظِ اـواًآْ( ٞاظت نحاث ايهؿا.)١ٜ



إرلىا ظٌٌ ايٌةيٚاه.ٟ

ًسؤهفـاتٕ:
 .1أشٛبٌَ ١ا ٌ٥أب ٛاؿٌٔ ايوٗـ ٟٛبايؿاهًـ ١ٝطةعـخ ٗـُٔ (فُٛعـ ١هًـاٌ٥
ًةيٚاهَ )ٟع جعًٝكاد ا٭ًحام ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔاٯُحٝاْ.ٞ
 .2أشٛبٌَ ١ـا ٌ٥إـ ٍٛأٓـل ايٝـيك ٟبايعوبٝٸـ ١طةعـخ ٗـُٔ فُٛعـ ١ايوًـاٌ٥
إننٛه.٠
 .3أشٛبــٌَ ١ــا ٌ٥إــ ٍٛإزلاعٝــٌ ايةصٓــٛهك ٟا٭ٚ ٍٚايراْٝــٚ ١ايرايرــ ١بايعوبٝٸــ١
طةعخ ُٗٔ فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .4أشٛبــٌَ ١ــا ٌ٥إــ ٍٛإزلاعٝــٌ إٝــإ آبــاك ٟبايعوبٝٸــ ١طةعــخ ٗــُٔ فُٛعــ١
ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .5أشٛبــٌَ ١ــا ٌ٥ايٌــٝل ٓــاكم ايٌــُٓاْ ٞبايؿاهًــٝٸ ١طةعــخ ٗــُٔ ايوًــاٌ٥
إننٛه.٠
 .6أشٛبٌَ ١ا ٌ٥ايِٝف قُل إبواٖ ِٝايٛاعو ايطٗواْـ ٞبايؿاهًـٝٸ ١طةعـخ ٗـُٔ
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فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .7أشٛبٌَ ١ا ٌ٥إرلىا بابا اؾوشاْ ٞبايؿاهًٝٸٚ ١قل ًـأٍ ايٌـا ٌ٥أًـً٦ح٘ ْظُـاّ
ؾأشاب٘ اجملٝت عًَٛٓ ٢اي٘ طةعخ ُٗٔ فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .8أشٛبــٌَ ١ــا ٌ٥بعــض ؾ٘ــ ٤٬قــِ بايؿاهً ـٝٸ ١طةعــخ ٗــُٔ فُٛعــ ١ايوًــاٌ٥
إننٛه.٠
 .9أشٛبٌَ ١ا ٌ٥ايٌٝل زلٝع اـًـاي ٞبايعوبٝٸ ١طةعـخ ٗـُٔ فُٛعـ ١ايوًـاٌ٥
إننٛه.٠
 .10أشٛبٌَ ١ا ٌ٥ايؿاٌٗ ايحةٸيت بايعوبٝٸ ١طةعخ ُٗٔ فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .11أًــواه اؿهــِ بايؿاهًــٝٸ ٗ ١اؿهُــحٌ ايعًُٝٸــٚ ١ايعًُٝٸــ :١نحةــ٘ إشابــ ١يطًــت
ايًٌطإ ْآـو ايل ٜٔايكاشاه طةع ٗ ظٝـا ٠إ٪يــ ذـِٸ َـع ظٛاُــ ٞايعَ٬ـ١
أب ٛاؿٌٔ ايِعواْٖ1351( ١ًٓ  ٞـ) (ايطةع ١ايراْ )١ٝبطٗوإ.
.12جعًٝكـاد عًــ ٢اؿهُــ ١إحعايٝــ ١ئــله إحـأيٌٓٗ طةعــخ عًــٖ ٢ــٛاَّ اؿهُــ١
إحعاي.١ٝ
 .13جعًٝكاد عً ٢ايِٛاٖل ايوبٛبٝٸ ١ئله إحأيٌٓٗ طةعخ َع أٌٓ ايهحاث طةع١
ظصوٖ1268( ١ًٓ ١ٜـ) َٚع جٔعٝػ ٚجعًٝكـاد ا٭ًـحام ايعَ٬ـ ١ايٌـٝل شـٍ٬
ايل ٜٔاٯُحٝاْ.ٞ
 .14جعًٝكاد عً ٢إةلأ ٚإعاك ئله إحأيٌٓٗ.
.15جعًٝكاد عًَ ٢ؿاجٝػ ايػٝت ئله إحأيٌٓٗ.
 .16جعًٝكاد عً ٢ايةٗص ١إوٗٝٸُ ٗ ١ـوؾ ا٭يؿٝٸ٫ ١بٔ َايو ٗ ايٓعـ ٛمل ٜطةـع
ٚجٛشــل كطٛطــَٗٓ ١ــا ٗ إهحةــ ١إونيٜٸــ ١ؾاَعــ ١طٗــوإ (هقــِ  158ؾٗــوَ
إهحة.)374 /2 :١
 .17جعًٝكاد عًُٛ ٢اهم اٱشلاّ ٗ عًِ ايه ّ٬يًُعكٓل عةل ايـوىٸام ايٖٝ٬صـٞ
مل ٜطةع مل ٜننوٖا ٓاظت اينهٜع.١
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 .18جعًٝكاد عً ٢ايِؿا٫ ٤بٔ ًٓٝا منو ٙناجت نحـاث ايٓـدلاَ ٗ ؿاُـ ١ايهحـاث
ُٗٔ جأيٝؿاد اؿهٚ ِٝمل جٛشل ٌْـح٘.
.19كٜٛإ ا٭ُعاه فُٛع َٔ ١أُعاه اؿه ِٝبايؿاهًٝٸ.١
.20هاؾ ايكــواؾ  -نُــا ٗ ؾٗــوَ َهحــةيت ايوٗــٜٛٸٚ ١إوعِــٝٸ - ١أ ٚهاؾ ا٭ؾــواؾ
 نُا منوٓ ٙاظت َطًع ايٍُِ  ٗ -عًِ ايةلٜع..21ايوظٝل ٗ عًِ ايةلٜع.
 .22هًاي ٗ ١اُذلاى ايٛشٛك ٚائؿاد اٱشلٝٸ ١بـٌ اؿـلٸ ٚاـًـل طةعـخ ٗـُٔ
فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .23هًايَِ ٗ ١اهن ١اؿلٸ ٚايدلٖإ طةعخ ُٗٔ فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
ُ .24ـوؾ اؿلٜز ايعًَ( ٟٛعـوؾيت بايٓٛهاْٝٸـ )١طةعـخ ٗـُٔ فُٛعـ ١ايوًـاٌ٥
إننٛه.٠
ُ .25ـوؾ كعا ٤اؾ ُٔٛايهةرل إِـٗٛه بـ(ُــوؾ ا٭زلـا ٤اؿٌـَٓ٘ٓ )٢ـُٸاّ إيٝـ٘
ُـوؾ كعا ٤ائةاؾ.
ُ .26ـوؾ إرٓ ٟٛيًُ ٍٛش ٍ٬ايـل ٜٔايوَٚـُ ٞــوؾ ؾٝـ٘ ا٭بٝـاد إِـهًٚ ١مل
ِٜـوؾ ْٝع إرٓ.ٟٛ
 .27احملانُاد ٚإكاَٚاد عًُ ٢ـوؾ هًاي ١ايعًِ يًِٝف أٓل ايةعوٜين طةعخ
ُٗٔ فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
َ .28ؿحاؾ ايؿ٬ؾ َٔٚةاؾ ايٓصاؾ ٗ ُـوؾ كعا ٤ائةاؾ إوٜٚٸ ١عٔ أَرل إـٌَٓ٪
.
 .29إكٝاَ َٓظ ١َٛؾكٗٝٸ ١غرل ايٓدلاَ ٚمل ٜطةع منوٖا ٓاظت َطًع ايِـٍُ
(ٚ )203 / 3اينهٜع.)126 / 23( ١
َٓ .30ظ ٗ ١َٛإٓطل ُٚـوظٗا أهشٛى ٗ ٠إٓطل زلٸاٖـا (ايً٦ـاي ٞإٓحظُـ )١ذـِٸ
ُـوظٗا بٓؿٌ٘.
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َٓ .31ظ ٗ ١َٛاؿهُ ١زلٸاٖـا (غـوه ايؿوا٥ـل) ُــوظٗا َرـٌ ًـابكحٗا بٓؿٌـ٘ ذـِٸ
نُحت عً ٢ايِـوؾ جعًٝكاد نـررلٚ( ٠ايـنَٗٓ ٟـا ٖـنا ايهحـاث ايـن ٟبـٌ اٜـلٜٓا)
ٖٚنا ايهحاث بعل اْحِاهٓ ٙاه نحاباّ كهًٝٸاّ ٗ اؿٛىاد ايعًُ.١ٝ
 .32نحاث كحٔـو ٗ إةلأ ٚإعاك.
ْ .33دلاَ اشللُٚ ٣ـوظ٘.
ٖ .34لا ١ٜايطايةٌ ٗ َعوؾ ١ا٭ْةٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸـ ١إعٔـ ٌَٛبايؿاهًـٝٸ ١طةعـخ ٗـُٔ
فُٛع ١ايوًا ٌ٥إننٛه.٠
 .35منو ٗ ؾٗوَ كطٛطاد إهحةـ ١إوعِـٝٸ ١بكـِ ( )131 / 5هقـِ ٖ 1747ـاكٟ
إًٌ٘ ٗ ٚ 136هق َٔ ١جأيٝؿاد اؿهـ ِٝايٌـةيٚاه ٗ ٟايعكا٥ـل نُـا أْٸـ٘ منـو
هًــاي ١بــٓؿٍ اً٫ــِ ٗ ايؿٗــوَ ا٭ظــلٕ ٟـطٛطــاد إهحةــ ١ايوٗــٜٛٸَِ ١ــٗل
(ٖ )605هقِٚ .10715ٚ 290يعًٖ٘ َحٸعل َع إةلأ ٚإعاك(.)1

ٗفاتٕ:
اْحكٌ  إٍ شٛاه هبٸ٘ ٗ ايعِـو ٠ا٭ؿرل َٔ ٠م ٟاؿصٖ1289( ١ًٓ ١ـ) ٚناْـخ
َلٸ ٠عُو ٙمثإ ًٚةعٌ ًٓٚ ١كؾٔ ٗ َلُ ١ٜٓرلاى.
ٚبٓٝخ عً ٢قدل ٙقةٸ ٗ ١عٗل ْآــو ايـلُ ٜٔـاٖٚ ٙـَ ٞكـدل ٠نـةرل ٠ؾـُـٚ ١ناْـخ
أهض إكدل َٔ ٠أَ٬ى اؿه ِٝايٌةيٚاهٟٸ ؾحٛيٌَٓ ٢ح ٗٛإُايو أَو بٓاٗ٥ا ؾةٴين ؾٗٝا
بٓا ٤نةرل ِٜ٘ٸ علكاّ نةرلاّ َٔ ايػٴـوف ايـيت جكـوٸه إٔ جهـ ٕٛشـي٤اّ َـٔ َلهًـٗ ١ــُ١
يهٓٸٗا ؼٛٸيخ بايحلهٜض إٍ َكابو يًعًُاٚ ٤ا٭ع َٔ ّ٬جَ٬ن ٠اؿه ِٝايٌةيٚاه.)2(ٟ

(ُ )1ـوؾ ْدلاَ اشلل ٣اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل قٌٔ بٝلاهؾو ٖ.21
( )2اْظو ينيوُ :ـوؾ ْدلاَ اشلل ٣اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝـل قٌـٔ بٝـلاهؾوُ .ــوؾ ا٫زلـا٤
اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب .قٕٔ ا٫بواه َوج٘ـَ ٢طٗـو .ٟاعٝـإ
ايِٝع ١قٌٔ ا٭ٌَ ط.601ٖ 2

تسمج ٞاهػازح
ُطبٕ:
ٖ ٛايؿك ٘ٝايِٝف عً ٞابٔ ايِٝف قُل هٗـا ابـٔ ايِـٝف ٖـاك ٟابـٔ ايِـٝف عةـاَ
ابٔ ايِٝف عًٓ ٞاظت (اـٝاهاد) ابٔ ايِٝف ايهةرل شعؿو ٓـاظت (نِــ ايػطـا)٤
ابٔ ايِٝف ؿ٘و اؾٓاش ٞايٓصؿ ٞإايه.ٞ

ٗالدتٕ ُٗػأتٕ:
ٚيــــل ً ــــٖٓ1331( ١ـــــ) ٗ قًــــ ١ايعُــــاهَ ٠ــــٔ قــــاٍٸ ايٓصـــــ ا٭ُــــوف
ُت ٗ بٝخ عًُِْٚ ٞأ َع أًو ٠أكبٝـ ١كٜٝٓـ ١جٓعـله َـٔ ًـ٬ي ١عوبٝـ ١عوٜكـٜٓ ١حٗـٞ
ٌْةٗا إٍ َايـو ا٭ُـذل

()1

ٚجـ ٍٛجوبٝحـ٘ شـل ٙايعَ٬ـ ١اشلـاك ٟناُــ ايػطـا ٤ؾهـإ

ًٜكٓــ٘ إعــاهف ٚاؿهــِ ٜٚػنٜــ٘ ٜٚلهبــ٘ عًــَ ٢واقــ ٞايؿ٘ــٌ ٚايعةكوٜــ ١ؾِٓــأ ؿــرل
َِٓأ

()2

ٚبعل إٔ ؾوؽ َٔ ايكواٚ ٠٤ايهحاب ١جٛش٘ م ٛإةاك َٔ ٨ايعً ّٛا٭ٚي ١ٝؾأجكٓٗـا

ل ٗ ؼٔـ ٌٝايعًـ ّٛايلٜٝٓـَ ١ـٔ ا٭ٓـٚ ٍٛايؿكـ٘ ظحـٓ ٢ـاه ٜٴِـاه إيٝـ٘
َٗٚو بٗـا ٚشـ ٸ
بايةٓإ

()3

ؾأٓةػ َٔ ؾٖ٘ ٤٬ن ٙا٭ًو ٠إًٔعٌ  ١ًٓ َٔٚايعًِ ايٓـابٌٗ جؿـٛٸم

عً ٢أقواْ٘ ٚىاظِ ايِٛٝق ٗ َعاهؾِٗ ًٚةل ايهررل َِٓٗ ٗ َعًَٛاجِٗ(.)4

أضاترتٕ:
َٚٹ ٔ أُٗو أًاجنج٘ ا٭ع َٔ ّ٬غرل أًوج٘ ايؿكٝـ٘ ايهـةرل ايِـٝف نـاظِ ايِـرلاىٟ
ض بـآ٫ف ايطًةـ٦َٚ ١ـاد
اين ٟنإ َٹٔٵ أيُِع ا٭ًـاجن ٠إُلهٸًـٌ ٜـ ّٛناْـخ ايٓصــ جٳعـ ټ
ـ ٚؾهـو ٺْ ٠ـكــٸاك٠ٺ ٚنـإ ّحـاى
احملٔٸـًٌ ٚنـإ ٖـنا ايِـٝف ما ْظـو ذاقـت ٚهأ ٟظٔـ ٝٺ

(َ )1اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب ١ط.176ٖ 1
( )2آٍ ناُـ ايػطآَ ٤اٌٖ عطاُ ٤انو شابو َ ٢ًٛايةػلاك.23ٖ ٟ
( )3ايعةكاد ايعٓدل ٗ ١ٜايطةكاد اؾعؿو ١ٜايِٝف قُل ظٌٌ ناُـ ايػطا.12ٖ ٤
(َ )4اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب ١ط.183ٖ 1
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أّ ٜ٘ا بكٛٻ ٠ايحكوٜو ٚشياي ١ايحعوٜـو ٚايؿواًـ ١ائـاكقُٝٝ ٗ ١ـي َٛاٖـت جَ٬نجــ٘ َٚـٔٵ
َٔاكٜل قٛٸ ٠اي ٻح ٳًٛټـِ ؾٝـ٘ أْــٻ٘ قـلٻّ ُـٝـٓا إذلشٳـِ أعًـ ٢اهلل َكاَـ٘ عًـً ٢ـا٥و ظٴ٘ٸـاه
عر٘ بٌٵ نإ ٜٴ٪ذو ٙبإيكـاَ ٤طايـت عايٝـ ٗ ١ايؿكـ٘ ٚأٓـٛي٘ عًـ ٢مـ ٛا٫ؿحٔـاٖ ٚمل
ِٜاهن٘ غرل َٔ ٙنةاه جَٝ٬ن ٗ ٙظ٘ٛهٖـا ذـِ بًـؼ ا٭َـو بايِـٝف ايِـرلاى ٟإٔٵ ظـوٻّ
عً ٢ايِٝف ناُـ ايػطا ٤إٔٵ و٘و كهَ غرل َٔ ٙا٭عٖ ّ٬نا ٚايِـٝف بعـل ٕٓـا ٜـيٍٵ
غضٻ اٱٖاث مل ىًِع بٴوٵكٳ ايؿحٛٻٚ ٠مل ٜٓـيع شًةاث ايِةاث ٚنإ شٴـٌٻ ؼٔ ً٘ٝعً٘ٝ
ظحــ ٢جةعــو ٗ عًــ ّٛايؿكــ٘ ٚا٭ٓــٚ ٍٛج٘ ـ ًٖعٳ َــٔ إعكــٚ ٍٛإٓكــٚ ٍٛبًــؼ كهشــ١
ا٫شحٗاك إُطًِل قةٌ اير٬ذٌ َٔ عٴُٴوٙٹ إةاهى(.)1
َٚــٔ أًاجنجـــ٘ ٗ إعكــ ٍٛايعَ٬ــ ١ايٌــٝل عًــ ٞايًهٓٗــ ٗ ٟٛايؿًٌــؿٚ ١إٓطــل
ٚايعكا٥ــل

()2

َٚــٔ أًــاجنج٘ أ ٜ٘ـاّ ايِــٝف ٗــٝا ٤ايــل ٜٔايعواقــٚ ٞايِــٝف قُــل ظٌــٌ

ايٓاٝ٥ين.

تالًرتٕ:
ٚجَ٬نجٴـــ٘ٴ ٖــِ ْٗــوٓ ْ٠ــاؿَ ْ١ــٔ نةــاه ايعًُــاٚ ٤ايةــاظرٌ ٚا٭كبــاٚ ٤ايٓټعــا٠
ٚايًٖػـٳٜٝٛٸٔ َٔ َِاٖرلِٖ:
 ايٌٝل ْاٍ ايل ٜٔلٌ إوشع ايلٜين ا٭عً ٢ايٌٝل أب ٛايكاًِ اـ. ٞ٥ٛ
 أؿ ٙٛايٌٝل عً ٞلٌ ايٌٝل اـ. ٞ٥ٛ
 ايع ١َٓ٬اؿص ١ايهاجت اٱً َٞ٬ايِٗرل ايِٝف باقو ُوٜـ ايكوُ.ٞ
 ايع ١َٓ٬ايؿك ٘ٝايِٝف عةل ايهو ِٜايكطٝؿ.ٞ
 ايع ١َٓ٬ايِاعو ايهةرل ايِٝف عةل إٓعِ ايؿوط.ًٞٛ
 ايع ١َٓ٬ايهاجت اٱً َٞ٬ايِٗرل ايِٝف أًل آٍ ظٝله ٓاظت نحـاث (اٱَـاّ
ائاكم ٚإناٖت ا٭هبع.)١
( )1مهٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌين ٖ.11 -10
( )2إٔله ايٌابل ٖ.11
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 اـطٝت ايهةرل ايع ١َٓ٬ايلنحٛه ايِٝف أٓل ايٛا.ًٞ٥
 ايع ١َٓ٬ايِٝف ْٛه ايل ٜٔاؾيا٥و.ٟ
 ايع ١َٓ٬ايلنحٛه َٗل ٟإـي َٞٚنةرل عًُا ٤ايٓع.ٛ
 ايع ١َٓ٬ايِٝف ظٌٌ آٍ ىاٜو كٖاّ إـي َٞٚايٓصؿ.ٞ

دٗزٖ اهدٙين ٗاهعوٌ:ٛ
إٕ ُعٛه ايِٝف عً ٞناُـ ايػطاْ ٤ؿٌ٘ إٕ ٚاشة٘ ايلٜين ٜؿـوض عًٝـ٘ إٔ ٜهـٕٛ
ٗ ًٚل ا٭ظلاس َوُل ّا ْٚآع ّا َٛٚشٗـ ّا ٌَٚـاْل ّا نـإ ٖـ ٛاحملؿٓـي يًكٝـاّ ظ٥٬ـٌ
ا٭عُاٍ ٚقل نإ ي٘ ظُٝع َِاهناج٘ ؾاعًٚ ١ٝقٚ ٠ٛجأذرل ّٚهٔ اٱُـاه ٠إٍ ايٌـُع١
ايطٝةــٚ ١إهاْــ ١إوَٛقــ ١ايــيت اظحًحٗــا أًــوج٘ -آٍ ناُـــ ايػطــا ٗ -٤اجملــا٫د ايلٜٝٓــ١
ٚايعًُٚ ١ٝايٌٝاً ١ٝقل ًاُٖخ إٍ ظل نةرل ٗ بيٚغ٘ ؾٗن ٙا٭ًـو ٠ايعوبٝـ ١ائـُ١ُٝ
قـلٸَخ اييعُــا ٤ايــل ٌٜٝٓعًــ ٢اَحــلاك قــوٌْ َــٔ اييَــإ (ايكــوٕ ايحاًــع عِــو ٚايكــوٕ
ايعِو.)1()ٜٔ
ٴهشٹع إي ٗ ٘ٝايحكًٝل بعل إوشع ايِـٝف قُـل اؿٌـٌ آٍ ناُــ ايػطـا ٤ؾكـل بًـؼ
كهشــ ١ا٫شحٗــاك إطًــل قةــٌ ايــر٬ذٌ َــٔ عُــوٚ ٙجــ ٍٛإَاَــ ١اؾُاعــ ٗ ١ائــعٔ
اؿٝــله ٟايِــوٜـ ٗ َهــإ ٚايــلٚ ٙشــل ٙاشلــاك ٟهُٓٗــا اهلل ٚاْحكًــخ إيٝــ٘ َهحةــ١
شـلٚ ٙأبٝـ٘ ٚأٗــاف إيٗٝـا نــررلاّ َـٔ ايهحـت إطةٛعــٚ ١إـطٛطـ ١ؾٗــَ ٞـٔ َهحةــاد
ايٓصـ إُٗ.)2(١
ٚقل نإ ايِٝف ناُـ ايػطـاٜ ٤حٔــ ٹبٌٹـُاد ايوشـٌ اؾـا ٸٹك ايـنٜ ٟعُـٌ بِٓـا
ٓٚاَ ٗ نٌ َٛقـ ٜو ٣ؾَٔ ٘ٝـًع ١يٲًـٚ ّ٬إٌـًٌُ

()3

ؾهـإ ٌٜـع ٢بهـٌ َـا

أعطــَ ٞــٔ ظــٚ ٍٛطــ ٗ ٍٛق٘ــا ٤ظــٛا٥ض إــٚ ٌَٓ٪اؿؿــاظ عًــ ٢كَــا ٤إٌــًٌُ
(َ )1كلَ ١هًاي ١إاشٌحرل إ ١ًَٛٛايِٝف عً ٞناُـ ايػطاٚ ٤كٚه ٙاٱٓ٬ظ ٞايلٜين ٗ ايعوام.
(َ )2اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب.176ٖ ١
(ًَٛٛ )3ع ١ايعحةاد إكلً ١شعؿو اـً.245ٖ ًٞٝ
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ٚايلع ٠ٛيٛظل ٠ائـ ؾوَح٘ ًٗاّ أعلا٥ـ٘ بأباطٝـٌ ٚأهاشٝــ ٚأٖٚـاّ ٜٴٌـأي ٕٛعٓٗـا
أَاّ َايو  ّٜٛايل.ٜٔ

إجاشتٕ يف اهسٗا:ٞٙ
ٜو ٟٚايِٝف إذلشٳِ باٱشاى ٠عٔ شـلٸ ٙاٱَـاّ اشلـاك ٟعـٔ ايعَٓ٬ـ ١ايهـةرل ايؿكٝـ٘
ا٭ٓٛي ٞايوشاي ٞايِـٗرل ايٌـٝل أبـ ٞقُـل اؿٌـٔ آٍ ٓـله ايـل ٜٔإًٛـ ٟٛايعـاًَٞ
ايهاظُٚ ٞقل نحةٗا ايٌٝل إننٛه يًِٝف اشلاك ٟشلٸ إذلشِ عً ٢م ٛايحؿٔٚ ٌٝؾٗٝـا
َٔ ايؿٛا٥ل َا ٌٜ ٫حػين عٓ٘ ؾكَٚ ٘ٝٴعلٸس(.)1

آثازٖ اهعوٌ:ٞٚ
ٚيـ٘ َٔ ـٓؿاد قٝٸُـ ٗ ١كحًــ ؾٓـ ٕٛإعوؾـ ١اٱًـَ ١َٝ٬ـٔ ايؿكـ٘ ٚا٭ٓـٍٛ
ٚإٓطل ٚايذلاشِ ٚإٓاظواد بٚ ٘ٓٝبٌ نةاه عًُا ٤ا٭َ َٔ ١ايؿوٜكٌ :ٖٞٚ

أ :ّ٫ٚإطةٛعاد:
.1

ا٭ظهــاّ جكوٜــواّ يةعرــ٘ اـــاهط ٗ ا٭ٓــً( ٍٛــح ١فًــلاد) طةعحــ٘ ًٌَ٪ــ١
اينؿا٥و ًابكا -ناُـ ايػطا ٤ظايٝاّ -طةاع ١أٚي.١ٝ

 .2أكٚاه عًِ ايؿك٘ ٚأطٛاه ٙطةعح٘ َ ١ًٌ٪ناُـ ايػطا ٤ايعاَـً ١ـٖٓ1439( ١ــ)
بحعكٝل ايِٝف ؼٌٌ ايةًلا.ٟٚ
 .3أًٍ ايحك ٣ٛيٓ ٌٝشٓ ١إأ ٖٞٚ ٣ٚهًايح٘ ايعًُٚ ١ٝناْخ ايطةع ١ايوابعَٓ ١ـ٘
ٗ ًٖٓ1391( ١ـ) َٔ قةٌ َطةع ١اٯكاث ٗ ايٓصـ ا٭ُوف.
 .4باث َل ١ٜٓعًِ ايؿك٘ طةع ٗ َطةع ١كاه اييٖوا ٗ ٤برلٚد ًٖٓ1405( ١ـ).
 .5ايحعاكٍ ٚايحعاهض ٚايذلشٝػ طةعحـ٘ ًٌَ٪ـ ١ايـنؿا٥و ًـابكا -ناُــ ايػطـا٤
ظايٝاّٚ -عاكد طةاعح٘ َطةعًًُٝ ١اْياك ٗ ٙقِ ًٖٓ1430( ١ـ).
( )1مٹهٵٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌين ٖ.14
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 .6جعًٝك ١عًُ ٢وؾ إٓظٖ ٖٛٚ ١َٛنا ايهحاث.
ُ .7ـــوؾ ايعـــو ٠ٚايـــٛذك ٢جكوٜـــو ّا يـــلهَ اًـــحام ٙايِـــٝف نـــاظِ ايِـــرلاىٟ
طةعحــ٘ ًٌَ٪ــ ١ناُـــ ايػطــا ٤ايعاَــً ١ــٖٓ1439( ١ـــ) بحعكٝــل ايِــٝف نــوِٜ
ايهُٛي.ٞ
 .8نِـ ابٔ ايوٗا عٔ ؾك٘ ايوٗا هًايٌَ ١حً َٔ ١نحابـ٘ ُـوؾ إهاًـت طةـع
ٗ برلٚد َٔ قةٌ َطةعٓ ١ةػ ًٖٓ1432( ١ـ).
طةٹع َٔ قةٌ اينؿا٥و ًابكاّ.
 .9ايهٛانت ايلهٸ ٗ ١ٜا٭ظهاّ ايٓعُ ١ٜٛ
 .10إـحٔو َٔ َوُل ا٭ْاّ ؿض بٝـخ اهلل اؿـواّ ايطةعـ ١ا٭َ ٍٚـٔ قةـٌ إطةعـ١
اؿٝله ٗ ١ٜايٓصـ ا٭ُوف ًٖٓ1374( ١ـ) ٚايراْ ٗ ١ٝايٓصـ أٜ٘ا ٗ َطةعـ١
اٯكاث ًٖٓ1398( ١ـ).
َٔ .11اكه اؿهِ ايِوعٚ ٞايكـاْ ٕٛإلْــ( ٞفًـلإ) طةـع ا٭َٓ ٍٚـ٘ ٗ َطةعـ١
اٯكاث ٗ ايٓصـ ا٭ُوف ًٖٓ1408( ١ــ) ٚايرـاَْ ٗ ٞطةعـ ١ايعـاْ ٗ ٞبػـلاك
ًٖٓ1410( ١ـ).
ْ .12ظواد ٚجأَ٬د ُ ٖٛٚنهاد َٔ إطاهظاد ايعًُٚ ١ٝإٓـاظواد ا٭كبٝـ ١بٓٝـ٘
ٚبٌ ايلنحٛه ؾًٝٝت ظيت.
ْ .13كل اٯها ٤إٓطك( ١ٝفًلإ) طةعح٘ إطةع ١اؿٝله ٗ ١ٜايٓصـ ا٭ُوف ٚطةع١
أؿو َٔ ٣قةٌ َطةعًًُٝ ١اْياك ٗ ٙقِ ًٖٓ1427( ١ـ).
ْٗ .14ض ائٛاث إٍ ظٌ َِه٬د اٱعواث طةعح٘ َ ١ًٌ٪اينؿا٥و ًابكاّ.
ْٗ .15ـــض اشلـــل ٗ ٣عًـــِ ايهـــ ّ٬إطةعـــ ١اؿٝلهٜـــ ٗ ١ايٓصــــ ا٭ُـــوف ًـــٓ١
(ٖ1354ـ).
 .16ايٓٛه ايٌاطع ٗ ايؿك٘ ايٓاؾع جكوٜـواّ يةعرـ٘ اــاهط ٗ ايؿكـ٘ (فًـلإ) ايطةعـ١
ا٭ َٔ َ٘ٓ ٍٚقةٌ َطةع ١اٯكاث ٗ ايٓصـ ا٭ُـوف ًـٖٓ1381( ١ــ) ٚايراْٝـ١
َٔ قةٌ ًحاه ٗ ٠قِ إِوؾٖ1430( ١ًٓ ٗ ١ـ).
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ذاْٝاّ :إـطٛطاد:
 .17إظٗاه اؿل ُـوؾ ؿاُ ١ٝايِٝف َ ٬عةلٹ اهلل ايٝيك.ٟ
 .18اؿل ايٝكٌ ٗ جواشِ إعٔ. ٌَٛ
 .19هًاي ٗ ١أَاه ١ٜايٝل.
 .20هًايٚ ٗ ١ظل ٠ايٛشٛك.
ُ .21ـوؾ ايوًاً( ٌ٥ح ١عِو فًلا).
ُ .22ـوؾ إهاًت (اهبع ١فًلاد).
ُ .23وؾ ػوٜل ا٫عحكاك.
ُ .24وؾ نؿا ١ٜا٭ٓ( ٍٛعِو ٠فًلاد).
 .25ايهًِ ايطٝت فُٛع ١هًاَٚ ٌ٥كا٫د.
ٚجعُــٌ ًٌَ٪ــ ١ناُـــ ايػطــا ٤ايعاَــ ١عًــ ٢ؼكٝــل ٚإؿــواط جًــو ايــلهه ٗــُٔ
ًَٛٛع ١جواس ايِٝف عً ٞآٍ ناُـ ايػطا.٤

ٗفاتُُٕ:
يةٻْ ٢لا ٤هب٘ بعل إٔٵ أنٌُ جهةرل ٠اٱظواّ َٔ ؾوٜ٘ـ ١ايعِـاٚ ٤نـإ ميـو ٗ يًٝـ١
ِٓٸ َٔ ًٖٓ1411( ١ـ) ٚكؾٔ ٗ َكدل ٠شلٸٙٹ ايِٝف ا٭ندل ناُــ
ا٭هبعا 19 ٤هشت ا٭ ٳ
ايػطا ٗ ٤قً ١ايعُاه َٔ ٠قاٍ ايٓصـ ا٭ُوف(.)1

( )1مٹهٵٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌين ٖ.36
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ٓٛه ٠ائؿع ١ا َٔ ٍٚ٫إـطٛط١

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

30

ٓٛه ٠ائؿع ١ا٫ؿرل َٔ ٠إـطٛط١

ًقدً ٞاهػازح
جعوٜـ اؿهُ:١
اؿهُـــٖ :)1(١ـــ ٞايعًـــِ بأعٝـــإ أ ٚعكـــا٥ل إٛشـــٛكاد أ ٟايٛشـــٛكاد ايعٝٓٝـــ١
اـاهش ١ٝعًَ ٢ا ٖـ ٞعًٝـ٘ بكـله ايطاقـ ١ايةِــو ١ٜأ ٟايٛشـٛث ٚاٱَهـإ ٚاَ٫حٓـاع
ٚايحعٝٸي ايحاّ.
ٚجٓكٌِ إٍ:
( )1قٌُٸُخ اؿهُ ١باعحةاه غاٜحٗا َٓٚؿعحٗا اٍ قٌٌُ:
ا :ٍٚ٫اَٸا اْ٘ ْؿٍ ايعًِ ؾكل َٔ غرل اعحةاه عٌُ َكح٘ا ٙؾٗ ٛاؿهُ ١ايٓظوٚ ١ٜايٓظو ؾٗٝا اَٸا اْـ٘
ٗ ْؿــٍ ٚشــٛكاد اُ٫ــٝاٖٚ ٤ــ ٛايؿًٌــؿ ١ا ٍٚ٫أ ٗ ٚعٛاهٗــٗا ؾــايٓظو ا ٸَــا ٗ اٚا٥ــٌ اُ٫ــٝا ٤أٚ
اٚاًطٗا أ ٚاٚاؿوٖا ؾايعًِ ا٫شلٚ ٞايوٜاٗـٚ ٞايطةٝع.ٞ
ايراْٚ :ٞاَٸا ٖ ٛايعٌُ بٗا  ٖٞٚاؿهُ ١ايعًُٚ ١ٝايعٌُ اَٸا اْ٘ عٌُ اؾٛاٖو ايةلْ ١ٝؾٗـ ٛاَٸـا َحعًـل
بٝل ُـٕ ٚاظل ؾعًِ جٗنٜت ا٫ؿ٬م أْ ٚاعَِ ١ذلنٌ ٗ ايةٝـخ ؾحـلبرل إٓـيٍ أَِ ٚـذلنٌ ٗ
إل ١ٜٓؾايٌٝاً ١إلْٚ ١ٝاَٸا اْ٘ عٌُ ايك ٣ٛايؿهوٜٸ ١ؾٗ ٛإٓطل.
ٕ ايعًـّٛ
ٚقل أُاه إٍ ٖنا ايحكٌ ِٝا٭ٚٸي ٞيًؿًٌؿ ١ايِٝف ايو ٗ ٍٝ٥إشلٝٸاد ايِؿا ٤ظٝـز قـاٍ( :إ ٸ
ايؿًٌؿٝٸ - ١نُا قل أُرل إيَٛ ٗ ٘ٝاٗع أؿو َٔ ٣ايهحت  -جٓكٌِ إٍ ايٓظوٜـٚ ١إٍ ايعًُٝـ .)١ايِـؿا٤
(قٌِ اٱشلٝٸاد) ابٔ ًٓٝا ٖ.3
ٚقاٍ ايِٝف ايو ٍٝ٥أٜ٘اّ ٗ جعوٜؿ٘ يًعهُ ١ايٓظوٚ ١ٜاؿهُ ١ايعًُ:١ٝ
(ٚا٭ُــٝا ٤إٛشــٛك ٠إَٸــا أُــٝاَٛ ٤شــٛك ٠يــٚ ٍٝشٛكٖــا باؿحٝاهْــا ٚؾعًٓــا ٚإَٸــا أُــٝاٚ ٤شٛكٖــا
باؿحٝاهْا ٚؾعًٓا َٚعوؾ ١ا٭َٛه اييت َٔ ايكٌِ ا٭ٚٸٍ جٌـُٸ ٢ؾًٌـؿْ ١ظوٜـَٚ ١عوؾـ ١ا٭َـٛه ايـيت َـٔ
ايكٌِ ايراْ ٞجٌُٸ ٢ؾًٌؿ ١عًُ .)١ٝإٔله ايٌابل (قٌِ إٓطل) ٖ.12
اَا ٓله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟؾكـإٍٓٚ( :ـا شـا ٤اٌْ٫ـإ نـإعصَ ٕٛـٔ ؿًطـٌٓ :ـٛه ٺَ ٠عٜٓٛـ ٺ ١أَوٜـ ٺ١
خ اؿهُـ ُ ١عٌـت عُــاه ٹ٠
ل ٚػـ ٸو ٺك  ٫شـو ٳّ أؾحٓٸـ ٹ
َٚـا ٸك٠ٺ ظٌٸـ١ٝٺ ؿًك ٸٝـ١ٺ ٚناْـخ يٓؿٌٹـ٘ أٜ٘ـ ّا شٗحـا جعًٗـ ٕ
ايِٓأجٌٔ بإٓــ٬ؾٔ ايكٛٸجٌٔ إٍ ؾ ٸٌْٓٔ :ظوٜٸ ١ػوٸكٚ ١ٜعًُ ١ٝجعًٓكٝٸ.١
أَٸا ايٓظو :١ٜؾػاٜحٴٗا اْحكاْٴ ايٓؿٍ بٔٛه٠ٹ ايٛشٛكٹ عًْ ٢ظاَٹ٘ بهُايٹ٘ ُٚاَٹ٘ ٓٚرلٚهجٴٗا عإـاّ عكًٝٸـاّ
َِابٗاّ يًعامل ايعٝينو  ٗ ٫إاكٸ ٠بٌ ٗ ٓٛهجٹ٘ ٚهقِٹ٘ ٦ٖٝٚحٹ٘ ْٚكِٹ٘.
ٕ ٚاشل٦ٝـ ٹ١
ٍ عًـ ٢ايةـل ٔ
ٌ اشل٦ٝـ ٹ ١اً٫ـحع ٝ٥٬ٹ ١يًـٓؿ ٔ
ٌ اــرلٔ يحعٔـٔ ٝ
ٚأَٸا ايعًُ :ُ١ٝؾرُوجٴٗا َةاُـو ُ٠عُ ٔ
اْ٫كٝاك١ٜٹ اْ٫كٗاه١ٜٹ يًةلٕٔ َٔ ايٓؿٍٔ) .اؿهُ ١إحعايٓ ١ٝله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.27ٖ 1
ٜةك ٢ايٌ٪اٍ إطوٚؾ ٗ إكاّ ظ ٍٛاعحةاهٖ ١ٜنا ايحكٌٚ ِٝظكٝكح٘ ٗ ظاش ١اٍ ايةعز ٚايةٝإ.
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ايعًُ ٖٞٚ :١ٝايعًِ َا ٖ ٛؿاهط عٔ قٝل قلهجٓا ٚاؿحٝاهْا.
ٚايعًُ ٖٞٚ :١ٝايعًِ َا ٜه ٕٛؼخ اؿحٝاهْا ٚقـلهجٓا َٚـا ٜهـَ ٕٛـٔ أؾعايٓـا َـٔ
ظٝز أْ٘ ٪ٜك ٟٱٓ٬ؾ إعاهف ٚإعاْ.
]ٚاؿهُ [١ايعًُ :١ٝإٕ نإ ايةعز ؾٗٝا عٔ َا ٖ ٛفوكاّ عٔ إاك ٠مٖٓـاّ ٚؿاهشـاّ
ؾٗ ٛايعًِ اٱشلٌُٜٚ ٞٸ ٢بايعًِ ا٭عًٚ ٢ايؿًٌـؿ ١ا٭ٚ ٍٚايعًـِ ايهًـَٚ ٞـا بعـل
ايطةٝعَٚ ١ا قةٌ ايطةٝعٚ ١ىٕٸ باٱشل ٞبإعٓ ٢ا٭ؿٕ ٚقل ٜطًـل اٱشلـ ٞعًـَ ٢ـا
 ٬أ ٚقاهْٗـا نايٛظـل٠
ٜةعز ؾٗٝـا عُـا ٜ ٫ؿحكـو إٍ إـاكً ٠ـٛا ٤نـإ مل ٜكاهْٗـا آـ ّ
ٚايهرــوًٚ ٠ــا٥و ا٭َــٛه ايعاَــ ٌٜٚ ١ـُٸ ٢بــاٱشل ٞبــإعٓ ٢ا٭عــِ نايةعــز عــٔ ماد
اهلل ٓٚ ؿاج٘ ٚازلاَٛٗٛٚ ٘٥ع٘ ايٛشٛك َا ٖٚ ٛاشتٚ .إٕ نإ ايةعز ؾٗٝا عُـا
وحــاط إٍ إــاك ٠ؿاهشــ ّا  ٫مٖٓــ ّا ؾٗــ ٞايعًــِ ايوٜاٗــ ٞبأقٌــاَ٘ ا٭هبعــ ١اؿٌــاث
ٚاشلٓلًٚ ١اشلٚ ١٦ٝإًٝٛك.٢
ٚأَا اؿهُ ١ايعًَُ ٖٞٚ :١ٝا نإ َٛٗٛعٗا َا ؼخ قلهجٓا ٚاؿحٝاهْا.
أق :ٍٛإٕ نـإ ايةعـز ؾٗٝـا عُٸـا ٜٔـًػ أْؿٌـٓا ؾٗـ ٞجٗـنٜت ا٭ؿـ٬م أٜٔ ٚـًػ
ايةٝخ ؾٗ ٞجلبرل إٓيٍ أًٜٔ ٚػ اـاهط َع ايٓـاَ ؾٗـ ٞعًـِ ايٌٝاًـ ١أَ ٚـا ٜٔـًػ
اـــاهط َــع اهلل  ؾٗــ ٛعًــِ ايٓــٛاَٖٚ ٍٝــ ٛايؿكــ٘ َٗٛــٛعٗا إٛشــٛكاد اـاهشٝٸـ١
ٚعً ٘ٝؾٝـوط إٓطل َٓٗا.

اهفسٙد ٝاألٗىل
يف اه٘ج٘د ٗاهعدَ

[]1
غسز يف بدآ ٞاه٘ج٘د
ِ
َٴعٳــــووفٴ ايٛٴشـــــٛكٹ ُٳــــوٵؾٴ اً٫ٵــــ ٔ

ِ
ٚيــــــــ ٍٝباؿَــــــــلو  ٫ٚبايوٻًٵــــــــ ٔ

ف ا٭ُـــــٝا٤ٹ
ٳَؿٗٴَٛٴـــــ٘ٴ َٹـــــٔٵ أعٵـــــ ٳو ٹ

ٳٚنُٓٵـــــــــــٗٴ٘ٴ ٗ غاٜٳــــــــــ ٹ ١اـَؿــــــــــا٤ٹ

يف اه٘ج٘د ٗاهعدَ
[]1
غسز يف بدآ ٞاه٘ج٘د
ٚإْ٘ غين عٔ ايحعوٜــ اؿكٝكـٚ ٞإٕ َـا منـوٚا يـ٘ َـٔ إعوٸؾـاد جعوٜــ
يؿظَ( . )1(ٞعوف ايٛشٛك) نايرابخ ايعٌ أ ٚاينّ ٟهٔ إٔ ىدل عٓـ٘ أ ٚغـرل
ميـــو(ُ( )2ــــوؾ اً٫ـــِ)( )3أَ ٟطًـــت َـــا ايِـــاهظٖٚ .)4(١ـــَ ٛـــا ٜكـــاٍ
( ٖٛٚ )1جؿٌرل َلي ٍٛايًؿو ٚجٝٗٛػ َعٓا ٙنحعوٜـ ا٭ًل بايػ٘ٓؿو.
(َ )2رٌ جعوٜـ ايٛشٛك بأْ٘ إٓكٌـِ إٍ ؾاعـٌ َٓٚؿعـٌ ٚظـاكس ٚقـلٚ ِٜايعـلّ َـا
ي ٍٝننيو.
( )3أ ٟجٗٛــٝػ َعٓــا ٫ ٙيةٝــإ َاٖٝحــ٘ ؾايحعــاهٜـ إــننٛه ٠إِــا ٖــ ٞجٗٛــٝػ ٕعٓــ٢
ايٛشٛك.
( )4قــاٍ ا٭ًــحام(ٚ ٫ )1شــ٘ شلــنا ايحؿٌــرل; ٭ٕ إطًــٛث ب ــ(َا) ايِــاهظ ١قةــٌ اؾــيّ
بٛشٛك ٙإِا ُٖ ٛـوؾ إاٖٚ ١ٝبعل اؾـيّ بٛشـٛكٜ ٙهـ ٕٛبٝـإ ؿكٝكـ ١جًـو إاٖٝـ١
ٚايحعوٜـ ايًؿظِٜ ٫ ٞـوؾ إاٖٜ ٫ٚ ١ٝةـٝٸٔ ظكٝكحٗـا بـٌ ٜٗٛـػ ايًؿـو ؾـٚ ٬شـ٘
يحؿٌرل ُـوؾ اَ ًِ٫طًـت (َـا) ايِـاهظ ١إم إطًـٛث بٗـا ٜ ٫هـ ٕٛجعوٜؿـاّ يؿظٝـاّ.
ْعِ ا ٫اما شو ٣عً ٢هأ ٟإ ٬ش ٍ٬ايـلٸ ٜٔظٝـز إٔ هأٜـ٘ إ (َـا) قـل ٜطًـت بٗـا
جعوٜـ يؿظ.)2(ٞ

(ْ )1كٌ ايِاهؾ ٗ بعـض جعًٝكاجـ٘ اها ٤جملُٛعـَ ١ـٔ اًـاجنج٘ ٗ ؾـٔ إعكـ ٍٛؾٝـننو ايـةعض َـِٓٗ ٗٚ
بعض ا٫ظٝإ ٜهحؿ ٞباٱُاه ٠اٍ بٝإ ها ٟاً٫حام ٗ فًٍ ايلهَ.
( )2إ ُـوؾ اٜ ًِ٫واكف ايحعوٜـ ايًؿظٚ ٞبعةاه ٠اؿو ٣إ َـا ٜكـاٍ ٗ شـٛاث َـا ايِـاهظٜٚ ١عةٸـو
عٓ٘ بِـوؾ اٜٚ ًِ٫واكف ايحعوٜـ ايًؿظ ٞنُا اُاه ايَ ٘ٝٴ ٬شـ ٍ٬ايـل ٜٔايـلٚاْ ٗ ٞظاُـٝح٘ عًـ٢
ايحٗنٜت ٚعًُ ٢ـوؾ ايٌُِٚ ١ٝنـنيو ٗ ظاُـٝح٘ عًـ ٢إطـايع ٖٚـَ ٛـنٖت اؿهـ ِٝايٌـةيٚاهٟ
ٚ قل جةع ٗ ميو َا اؾاك ٙايِٝف ٗ ايٓصا( َٔ ٠إ ايٛشـٛك ّ ٫هـٔ إ ِٜــوؾ بػـرل اً٫ـِ ٭ْـ٘
َةلأ اٚٸٍ يهٌ ُـوؾ ؾُ ٬ــوؾ يـ٘ بـٌ ٓـٛهج٘ جكـ ٗ ّٛايـٓؿٍ بـ ٬جًٛـل ُــَٚ )٤ٞـواك ٙايحعوٜــ
ايًؿظـ ٞإكابــٌ يًعكٝكــ ٞأ ٟإ ٓــٛهج٘ جكــ ٗ ّٛايــٓؿٍ بـ ٬جًٛــل ُــٜ ٫ٚ ٤ٞهــُ ٕٛــ ٤ٞقٔٸـّ٬
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بايؿاهً ١ٝباًف( )5بوًّ( )6نٌحٌ(.)7
قــــــــاٍ ايِــــــــٝف ايــــــــو ٗ ٍٝ٥ايٓصــــــــا ٠إٕ ايٛشــــــــٛك ّ ٫هــــــــٔ إٔ
ِٜــــــــــــــ ــوؾ بػــــــــــــــــرل اً٫ــــــــــــــ ــِ( )8٭ْــــــــــــــ ــ٘ َةــــــــــــــ ــلأ أٍٚ

( )9

ٚأق :ٍٛهأ ٟإٓاطك ١إٔ (َا) ايِاهظ ٖٞ ١اييت جٌحعٌُ يطًت ُـوؾ اٚ ًِ٫بٝـإ

َؿٗ َ٘ٛأ ٟجعوٜـ يؿظٜ ٞٴطًت بٗا نُا أُاه إي ٘ٝقُل عًُ ٗ ٞـوؾ اؿاُ.)1(١ٝ
( )5أَ ٟطًت.
( )6أ ٟايٌ٪اٍ.
( )7أ ٟا٭.ٍٚ
( )8أُ ٟـوؾ ا ًِ٫ؾٗ ٛعً ٢ظنف َ٘اف(.)2

( )9أ ٟ٭ٕ ايٛشٛك َةلأ أ ٍٚيِـوؾ نٌ ُـ ٤ٞأَ ٟحٛقـ عً ٘ٝنٌ ايِــوٚؾ عٝـز
ّ ٫هٔ َعوؾ ١أُ ٟـ ٤ٞبلَ ٕٚعوؾحـ٘

()3

نُـا أْـ٘ أكعـ ٢إٔ ايٓك٘ٝـٌ  ٫ -هحُعـإ

ٜ ٫ٚوجؿعإَ -ةلأ نٌ جٔلٜل ٚيٖ٫ٛا ٕا نإ ٖٓاى جٔلٜل بِـ.٤ٞ
ٚايدلٖإ عً ٢ميو َننٛه ٗ ظاُ ١ٝإٔٓـ ٗ إٓطل ٗ عز جكٌ ِٝإةاك ٨عٓـل
قٛي٘ َةلأ إةاك.)4(٨

ئٛهج٘ ظحٜ ٢ه ٕٛجعوٜؿاّ ظكٝكٝاّ ي٘ بٌ َا ٜعدل عٓ٘ ؾإِا ٖ ٛجعوٜـ بًؿو آؿو نايذلْ.١
ٚا ٫ؾاينٓ ٟــوؾ بـ٘ ايِـٝف ٗ اُ٫ـاهاد ٚاحملكـل ايطًٛــُ ٗ ٞـوظٗا ٚاحملكـل ايٖٝ٬صـ ٗ ٞظاُـٝح٘
عً ٢ايِٛاهم ٚاحملكل آ٫ؿٗاْ :ٞإ ايحعوٜـ ايًؿظٜ ٞكابٌ ايحعوٜـ اؿكٝك.ٞ
ُـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل) ط1
(َةعــز إعوٸؾــاد) ٖ .190ايٓصــا ٠ايِــٝف ايــوُ .496ٖ ٍٝ٥ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل
ايطًٛـ ٞط.309ٖ 1
( )1اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل إ ٍٛعةل اهلل بٔ ُٗاث ايل ٜٔايٝيك ٟباث إعٸوف ٖ.50
( )2ايٓصا ٠ايِٝف ايو ٍٝ٥جٔعٝػ قُل جك ٞكاّْ ٖ.496
 ٬اٱٌْــــإ ٜعــــوف بــــاؿٛٝإ ايٓــــاطل ٚاؿٝــــٛإ ٜعــــوف باؾٌــــِ
(( )3٭ٕ ايحعــــاهٜـ جٓحٗــــ ٞإيٝــــ٘ َــــر ّ
ايٓــاَ ٞاؿٌــاَ ٚاؾٌــِ ايٓــاَٖ ٞــ ٛاؾٌــِ ايكابــٌ يًعــل ٚاؾٌــِ اؾــٖٛو ٖــ ٛايكابــٌ يٮبعــاك اير٬ذــ١
ٕ َؿَٗٛـ٘
ٚاؾٖٛو ٖـَ ٛـا إما ٚشـل نـإ  ٗ ٫قـٌ ؾـإما أْحٗـ ٢إٍ ايٛشـٛك مل وـحض إٍ جعوٜــ ظٝـز إ ٸ
ٚاٗػ).) َ٘ٓ( .
)ُ (4ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل) ط1
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يهٌ ُوؾ ؾُ ٬ـوؾ ي٘( )10بٌ ٓٛهج٘ جك ٗ ّٛايٓؿٍ ب ٬جًٛل ُ.٤ٞ
(ٚي )ٍٝأ ٟإعوف (باؿل)( )11ظٝز إٕ ايٛشٛك بٌٝل  ٫ؾٌٔ ي٘  ٫ٚشٍٓ ي٘
نُا ًٝص ٫ٚ( ٤ ٞبايوًِ) ٭ٕ ايوًِ ٜهـ ٕٛبايعوٗـ )12(ٞا يـنَ ٟـٔ ايهًٝـاد
اـُــٍ ايــيت َكٌــُٗا ُــ ١ٝ٦ٝإاٖٝــٚ )13(١ايٛشــٛك ٚعٛاهٗــ٘ يــَ ٍٝــٔ ًــٓف
إاٖٚ )14(١ٝ٭ٕ إعوف ٫بل إٔ ٜه ٕٛأظٗو ٚأشًَ ٢ـٔ إعـوف  ٫ٚأظٗـو َـٔ
ايٛشــــــٛك (َؿَٗٛــــــ٘) أَ ٟؿٗــــــ ّٛايٛشــــــٛك(َ( )15ــــــٔ أعــــــوف ا٭ُــــــٝا٤
(ٚ )10إًٜ ٫يّ ايلٚه إم عً] - ٘ٝا ٟايٛشٛك[ -جحٛقـ ا٭ُٝا ٤ؾً ٛجٛقـ عًُ ٢ــ٤ٞ
َٓٗا ييّ ايلٚه.
(ٖ )11نا ْؿ ٞيننو اؿلٸ ٕؿٜٗ َ٘ٓٚ َ٘ٛةحين ظاٍ ظكٝكح٘ ؾٗنا كيٝـٌ عًـ ٢اْحؿـا ٤اؿـل
إؿٗٚ َٞٛاؿكٝك ;١٭ْ٘ إما مل ٜهٔ يًُؿٗ ّٛظلٸ مل ٜهٔ يًعكٝك ١ظل.
(ٖ )12ــنا ايــليّ ٌٝهــٔ اشــوا ٴْ ٗ ٙ٩ؿــ ٞاؿـلٸ; ٭ْــ٘ َونٓـت َــٔ شــٍٓ ٚؾٔــٌ ُٖٚــا
]شي٤إ[ يِ ١ٝ٦ٝإاٖٖٚ ١ٝنا ْؿ ٞيوزلَ ١ٝؿٜٗ َ٘ٓٚ َ٘ٛعًِ ايوًِ اؿكٝك.١
( )13اٗ٫اؾ ١بٝاْ.١ٝ
( )14٭ْ٘ ي٘ ظٝر ١ٝا٫با ٤عٔ ايعلّ  ٖٞٚشلا ظٝر ١ٝاي٬إبا.٤
(ٖٓ ) 15ا أَٛه ذ٬ذـ :١إٕ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك ايعـاّ ٖـ ٛأَـو مٖـين َٓحـيع َـٔ إٛشـٛكاد
بٌةت ايٛشـٛكاد إكَٛـ ١شلـا ٚيـنيو إؿٗـ ّٛظٔـٕ َحهرـو ٠جحهرـو ايٛشـٛكاد
اـآــ ١بٛاًــط ١اٱٗــاؾ ١إٍ إاٖٝــاد نٛشــٛك اٱٌْــإ ٚايؿــوَ ٚإؿٗــ ّٛايعــاّ
يًٛشــٛك ماجــ ٞشلــا ٖٚــْ ٛــٛع شلــا; ٭ْٗــا أؾــواك َحُاذًــَ ١حعــلكَ ٠صــوك إٗــاؾ ١ميــو
إؿٗــ ّٛإٍ إاٖٝــاد ؾٗــ ٞظٔــٕ َحُاذًــ ١إعــاْٖٚ ٞــَ ٞــع ميــو إؿٗــ ّٛايعــاّ
إِذلى  -اين ٖٛ ٟماج ٞشلا  -ىا٥ل ٠عً ٢إاٖٝٸاد ٚعً ٢ايٛشٛكاد اـآـ ١أٜ٘ـاّ
أَـا ايٛشـٛكاد اـآـ ١ؾٗـَ ٞحـايؿــ ١اؿكـا٥ل بايِـلٸٚ ٠اي٘ـعـ ٚيٌٝـخ َحـايؿــ١
َعـــاْ ٞماجٝـــ ١كاؿًــــ ١ؾٗٝـــا نايؿٔــــ ٍٛأ ٚب٘ــــُاَ ِ٥ـــأؿٛمَ ٠عٗــــا نإٔــــٓؿاد
ٚإِـٸٔاد بٌ اؿح٬ؾٗا بهُايْٚ ١ٝكـٕ ُٚـلٗٚ ٠ـعـ ٗ ْؿـٍ طةٝعـ ١ايٛشـٛك
ًٓف ظكٝكح٘ ايةٌٝط ١ؾإٕ ا٫ؿح٬ف بـنيو ٜهـ ٕٛاؿح٬ؾـاّ ٗ ْؿـٍ َـا بـ٘ اٱُـذلاى

(َةعز ائٓاعاد اـٍُ) ٖ.335 - 334
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ٚنٓٗــــــ٘) ٖٚــــــ ٛاؿكٝكــــــ ١ايةٌــــــٝط ١ايٓٛهٜــــــ ١ايــــــيت ظٝرٝــــــ ١ماجٗــــــا
ظٝرٝــــــــــــ ١اٱ بــــــــــــا ٤عــــــــــــٔ ايعــــــــــــلّ َِٓٚــــــــــــٝ٦ٸ ١اٯذــــــــــــاه

()16

ٚاٱجؿام نطةٝع ١ايٓٛه إِـذلى بـٌ ا٭ْـٛاه إـحًؿـ ١با٭ُـل ٚا٭ٗـعـ ٚا٭نُـٌ
ٚاْ٫كــٕ نطةٝعــ ١ايعــلك إِــذلى بــٌ ا٭عــلاك إحؿاٚجــ ١با٭ىٜــل ٚا٭ْكــٕ ٖٚــنا
غـ٬ف إاٖٝـاد ؾإْٗـا َحـايؿـ ١بإعـاْٖٚ ٞـ ٞايؿٔـٚ ٍٛإٔـٓؿاد ٚإِـٔـاد
ٚإاٖٝاد َعً ١َٛا٭ًاَٚ ٞايٛشٛكاد فٗٛي ١ا٭ًاَ.ٞ
ذـِٸ إٔٸ َعوؾــَ ١اٖٝــ ١ايٛشــٛك ٚجٔــٛهٖا إِــا ٜهــ ٕٛبٛشٗٗــا  ٫بهٓٗٗـا ً٫ــحعاي١
ٚشٛك ْؿٍ َاٖٝـ ١ايٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ ٚإ ٓ٫٭ْكًـت ايـنٖٔ ؿاهشـاّ; ٭ٕ ا٭ُـٝاٗ ٤
َكاّ جٔٛهٖا ؼٔـٌ بأْؿٌـٗا ٗ ايـنٖٔ ؾًـٚ ٛشـل ْؿـٍ ايٛشـٛك ٗ ٚعـا ٤ايـنٖٔ
ٓاه اينٖٔ ؿاهشاّ.
ٚبعةــاه ٠أؿــو :٣إٔ إعــاْ ٞايــيت جٛشــل ٗ ايــنٖٔ ٫بــل إٔ ٜهــ ٕٛشلــا ٚشــٛكإ
أًٓ ٞعٝين ؿـاهشٚٚ ٞشـٛك ظًـ ٞمٖـين َـع امؿـاظ ايـناد ٗ نـ ٬ايٛشـٛكٜٔ
ظحٸ ٢ؽًع أظلُٖا ٚجًةٍ اٯؿو َٚاٖ ١ٝايٛشـٛك ٕٓـا ناْـخ ماجٗـا ايٛشـٛك ا٭ٓـًٞ
ايعٝين ؾُٔ احملاٍ إٔ ؽًع٘ ٚجًةٍ غـرلٚ ٙإ ٓ٫يحـًٓؿــخ ايـناد عـٔ ْؿٌـٗا ٓٚـػ
ًًةٗا عٔ ْؿٌـٗا ْعـِ إِـا جعـوف َاٖٝحـ٘ اؿكٝكٝـ ١عًـً ٢ـة ٌٝاٱظاطـ ١بـإٔ ٜهـٕٛ
بايعًِ ايِٗٛك ٟاؿ٘ٛه ٟنعًِ اهلل  بٗا.
إٕٵ قًخ :إْا ْعًِ بٛشٛكْا عًُاّ ظ٘ٛهٜاّ بإظاط ١أْؿٌٓا ب٘ ْظرل اؾٛع.
قًٓا :أْؿٌٓا يٌٝخ شلا إظاط ١إ ٫بةعض َاٖ ١ٝايٛشٛك; ٭ٕٸ َاٖٝح٘ عةاه ٠عٔ ُــ٤ٞ
ٚشلاُْ ٞـٔـَٓ ٞةٌل عً ٢ايعامل نًٓ٘ ؾٓؿٍ اٱٌْإ  ٫ؼٝل إَ ٫كلاه اؿٔـ١
اييت اْةٌطخ عًٗٝـا ٖٚـ ٞنـايكطو ٗ ٠ايةعـو اـ٘ـِ ؾٗـٜٛ ٫ ٛشـت ايعًـِ بايهٓـ٘
ٚاؿكٝك.١
ٚأَٸا َؿٗ ّٛايٛشٛك  -ؾٗ ٛايِٚ ١ٝ٦ٝإُهٓ - ١ٝأَو اْحياع َٔ ٞظكٝك ١ايٛشـٛك ٜكـع
ب٘ اؿها ١ٜعٓٗا ٚآي٬ٕ ١ظظحٗا ٚي ٍٝبناج ٞشلا; ٭ٕٸ َٔلاق٘ ٓـوف اؿكٝك ١ؾٗـٛ
بٌٝل.
( )16نايعًِ ٚايكـلهٚ ٠اؿٝـاٚ .٠اعًـِ إ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك يـٜٓ ٍٝـلهط ؼـخ نًـَ ٞـٔ
ايهًٝاد; ٭ْ٘ يٛظو ؾإٕ ٗ َعٓا.ٙ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )1غشس يف تذاىح اٌٌجٌد
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ٚاييت ميو إؿٗـ ّٛايةل ٜٞٗعٓٛاْـ٘(( )17ؾـ ٞغا ١ٜاـؿا.)٤
ٚبٗنا ايةٝخ ْع بٌ قَ ٍٛـٔ ٜكـ ٍٛإْـ٘ بـل ٜٞٗأَ ٟؿَٗٛـ٘ ٚقـَ ٍٛـٔ
ٜك ٍٛإْ٘ ٜ ٫حٔٛه أٓ ّ٬أ ٟظكٝكح٘ ٚنٓٗ٘ إم ي ٛظًٔخ( ٗ )18اينٖٔ ؾإَا إٔ
ٜذلجت عًٗٝا آذاهٖا ؾًِ ؤٌ ٗ اينٖٔ إم إٛشٛك ٗ اينٖٔ َا ٜ ٫ذلجت عً٘ٝ
اٯذاه إطًٛبَ٘ٓ ١

()19

ٚإَا إٔ ٜ ٫ذلجت ؾًِ ٜهٔ ظكٝك ١ايٛشـٛك ايـيت ٖـ ٞعـٌ

َِٓ ١ٝ٦اٯذاه.
ٚأٜ٘ـــا نًُـــا ٜوجٌـــِ بهٓٗـــ٘ ٗ ا٭مٖـــإ هـــت( )20إٔ ٜهـــَ ٕٛاٖٝحـــ٘

()21

قؿٛظــَ ١ــع جةــلٍ ٚشــٛكٚ )22(ٙايٛشــٛك َ ٫اٖٝــ ١يــ٘ َٚاٖٝحــ٘( )23ايــيت ٖــٛ
بٗـــا ٖـــٛ

()24

عـــٌ ظكٝكـــ ١ايٛشـــٛك ٚ ٫ٚشـــٛك ىا٥ـــل عًٗٝـــا ظحـــٜ ٢ـــيٍٚ

( )17أ ٟعٓٛإ ميو ايهٓ٘ٚ .اعًِ إ إؿٜٗ ّٛه ٕٛعٓٛاْـاّ يًـناد اما نـإ مل ٜٛشـل
ٗ اـــاهط َرــٌ َؿٗــ ّٛايٛشــٛك ؾإْــ٘ يــ ٛنــإ ٖــ ٛإٛشــٛك ٗ اـــاهط ٜٛٚشــل ٗ
اينٖٔ ييّ اْك٬ث اينٖٔ ؿاهشاّ.
ؾًنا ق ٌٝي٘ عٓٛإ يناد ايٛشٛك ٚيَٛ ٍٝشٛكاّ بٗـا ٚجـاهٜ ٠هـ ٕٛيـ ٍٝبعٓـٛإ
ناٱٌْإ ٚايٓاطل اينٜٛ ٟشل بٛشٛك ماج٘.
(ٖٚ )18نا كي ٌٝعً ٢علّ ظٔٛشلا ظكٝك ١ايٛشٛك ٗ ايـنٖٔ بـايعًِ اؿٔـٛيٚ ٞاَـا
بايعًِ اؿ٘ٛه ٟؾكل بٝٸٓ٘ إٔٓـ ٗ اؿاُ ١ٝؾًرلاشع(.)1
( ٗ )19اـاهط ٚا ٫ي ٛظٌٔ ْ٫كًت اينٖٔ ؿاهشاّ.
( )20إ ٜهَ ٕٛاٖ ;١ٝ٭ْ٘ ٫بـل إ ٜهـ ٕٛقـلٚكاّ ظحـ ٢وـٝل بـ٘ ايـنٖٔ ؾحعٔـٌ َٓـ٘
ٓٛه ٠ؾ.٘ٝ
( )21أ ٟإواك بٗا َا ٜكع ٗ شٛاث َا ٖ.ٛ
( )22اـاهش ٞباينٖين.
( )23أَ ٟاٖ ١ٝايٛشٛك.
ن جهــ ٫ ٕٛجٔــلم
( ) 24يًُاٖٝــ ١اط٬قــإ :اَ ٍٚ٫ــا ٜكــع ٗ شــٛاث َــا ٖــٚ ٛظ٦ٓٝــ ٺ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 63ٖ 2ظاُ.8١ٝ
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عٓٗـا ٚجةكْ ٢ؿٌٗا قؿٛظ ٗ ١اينٖٔ(.)25
عً ٢ايٛشـٛك ٭ْـ٘ ٜكـع ٗ شـٛاث َـا ٖـٚ .ٛايرـاَْ ٞـا بـ٘ ايـِــٖ ٤ٞـٖ ٛـٚ ٛظ٦ٓٝـنٺ
جٔلم عً ٢ايٛشٛك.
( )25ؾحرةخ إ َاٖ ١ٝايٛشٛك  ٫جٛشل ٗ اينٖٔ ؾٜ ٬ه ٕٛشلا جعوٜـ ؾاؾِٗ.

[] 2
غسز يف أصاه ٞاه٘ج٘د
عٓـــــــلٳْا أَٓٹـــــــٌٝٴ
إٕٸ ايٛشـــــــٛكٳ ٹ

كيٝـــــ ـٌٴ َٳـــــ ـٔ ؿايَ َؿٓـــــــا عٳ ٹًٝٵـــــ ـٌٴ

ف
٭ْٸــــــ ـ٘ َٳٓٵةٳــــــ ـعٴ نُــــــ ـٌٔٸ ُٳــــــ ـ ٳو ٹ

ٕ ٜؿـــٞٵ
 ٟايهَــٛٵ ٳ
ٚايؿَــوٵمٴ بــٌٳ ٳْعٵــ ٳٔ ٛ

ل ٗ ايعٹًٹٸٝٸـــــ١
نـــــنا يُـــــيٴٚٵّٴ ايٌٻـــــةٵ ٔ

ل ّٔ ايحٻِــــهٝوٹ ٗ إَاٖٹٝٻــ ــ١
َٳــ ـعٵ عٳــ ـ ٳ

نـــــــٕٛٴ إواجـــــ ـتٹ ٗ اُ٫ـــــــحلاكٹ

أْٛاعـــــــــاّ اًحٓــــــــــاهٳ يًُٴـــــــــواكٹ

ٕ عــــٔ اًحٹـــــٛا٤ٹ
نٝـــــٳ ٚبٹــــايهَٛٵ ٔ

طةـــ ـ ُ١ا٭َُٝــــــا٤ٹ
ؿ ٳوشٳـــ ـخٵ قا ٹ
قَـــ ـلٵ ٳ

يــ ٛمل ٓ٪ٜٸ ـٌٵ ٚظــلَ ْ٠ــا ظٳٔٳ ـًخٵ

إم غــــــرلٴٙٴ ٳَرــــــاهٴ نرــــــو٠ٺ َأجٳــــــخٵ

ل اؿــــ ـلٸ  ٫ٚنًُحــــ ـ٘ٴ
َــــــا ٚٳظٸــــ ـ ٳ

إَ ٫ـــــــا ايٛظـــــــل ُ ٠كاهٳدٵ ٳَعٳـــــ ـ٘ٴ

[] 2
غسز يف أصاه ٞاه٘ج٘د
اعًِ إٔ نٌ ٖهٔ( )2ىٚط

( )3

()1

جونٝيب ي٘ َاٖٚٚ ١ٝشـٛكٚ .إاٖٝـ ١ايـيت ٜكـاٍ

شلا ايهًـ ٞايطةٝعـَ ٞـا ٜكـاٍ ٗ شـٛاث َـا ٖـٚ .ٛمل ٜكـٌ أظـل َـٔ اؿهُـا٤

()4

(َ )1عٓ ٢ا٭ٓاي ٖٛ :١ن ٕٛأٚ ٟاظل َُٓٗا طاهكاّ يًعلّ ٌٖ إاٖٝـ ١أ ٚايٛشـٛك ٫ٚ
ُو إٔ ايٛشٛك ٖ ٛايطاهك يًعـلّ; ٭ْـ٘ ٖـْ ٛك٘ٝـ٘  ٫إاٖٝـٚ ١ايـنٜ ٟطـوك ايعـلّ
ي ٍٝا٭َو ا٫عحةاه ٟبٌ ا٭َو إٛشٛك ٗ اـاهط ؾايٛشٛك َٛشٛك ٗ اـاهط.
( )2ايلي ٌٝإٔ يًُُهٔ شٗحٌٚ :شٛك ٚظلٚك ٚشٛك ٚإآَٖ ١ٝحيعـَ ١ـٔ ايرـاْ .ٞؾـ٬
ٚش٘ يحـٔ ٕٝايٓياع بإُهٔ بٌ ٗ ايٛاشت أٜ٘اّ هو ;ٟ٭ْ٘ ق ٌٝأْ٘ عٌ ايٛشٛك
ٚإٔ ايٛشٛك أٓٚ ٌٝق] ٌٝايٛشٛك[ اعحةاهٚ ٟيهٔ ٕـا عكـل يٛشـٛك ايٛاشـت بـاث
ٌَحكٌ ينا ؿٔٸٕ ايٓياع بإُهٔ(.)1
(ٚ ٫ )3ش٘ يًحكٌ ِٝؾإْ٘ عً ٢هأ )2(ٜ٘إٔ ايٓؿٍ ٖهٓٚ ١ي ٍٝشلا َاٖ.١ٝ
(ْ )4عــــــــِ قــــــــاٍ ايِــــــــٝف أٓــــــــل ا٭ظٌــــــــا )3(ٞ٥ايِــــــــاهؾ يًعـــــــــوُٝاد

(ٚ )1قل اُاه إٔٓـ اٍ َا منو ٙايِٝف ايو( :ٍٝ٥ؾاعًِ إ اين ٟيًُُهٔ باعحةاه ماج٘ ٖٚ -ـ ٛإاٖٝـ- ١
غرل اين ٟباعحةاه غرل ٖٛٚ - ٙايٛشٛك ٖٚ -نا إُهٔ ايٛاشت بـايػرل ظآـٌ اشلٜٛـَُٗٓ ١ـا ْٝعـ ّا ٗ
ايٛشٛك ؾًنيو ُ ٫ـ ٤ٞغرل ايٛاشت جعاٍ ٜعو ٣عٔ َ٬بٌـَ ١ـا بـايكٚ ٠ٛباٱَهـإ باعحةـاه ْؿٌـ٘...
ؾًٗ ٛةعاْ٘ ايؿوك اؿكٝكٚ ٞغرل ٙعً ٢ا٫ط٬م ىٚط جونٝيب) .اشلٝاد ايِـؿا ٤ايِـٝف ايـو ٍٝ٥ط1
ٖ.305
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١طَ 5ةعز ػوك ايٓؿٍ ايٓاطك.١
(ٌْ )3ة٘ :آل بٔ ى ٜٔايل ٜٔبٔ ابواٖ ِٝبٔ ٓكو بٔ ابواٖ ِٝبٔ كاغو بٔ هاُل بٔ كٖ ِٝبـٔ سلـوٚق
آٍ ٓكو إطرل ٟا٫ظٌا ٞ٥ايةعواْ.ٞ
٫ٚكج٘ ٚٚؾاج٘ٚ :يل با٭ظٌا ٗ ٤هشت (ٖ1241 - 1166ـ) ٚجَ ٖٛٚ ٗٛحٛشـ٘ اٍ اؿـض َٓـيٍ ٖلٜـ١
قوٜةاّ َٔ إل ٗ ١ٜٓآؿو م ٟايكعل ٌٓٚ ٠اٍ إلٚ ١ٜٓكؾٔ بايةكٝع.
كهاًح٘ :ؾكل كهَ أ ٗ ّ٫ٚا٭ظٌاَ ٤ةاك ٨ايعًٚ ّٛأنٌُ ؾٗٝا إكلَاد ٚايٌطٛؾ عًٜ ٢ل ْاعـ١
َٔ ايؿ٘ ٗ ٤٬قوابً ١خ ًٌٓ ذِٸ ٖـاشو إٍ ايعـوام عـاّ (ٖ1186ــ) ٖٚـ ٛابـٔ عِــوً ٜٔـٓٚٚ ١هك


ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

46

بأٓايحُٗا

()1

 ٖٛٚي ٍٝعهٝـِ

()2

بٌ هشٌ أؿةاه.ٟ


نوبٚ ٤٬ظ٘و ؾٗٝا عز ايٛظٝل ايةٗةٗاْـٚ ٞايٌٝل عً ٞايطةاطةآ ٞ٥اظت (ايوٜاض) ٚايٌـٝل َـرلىا
َٗل ٟايِٗوًحاْ ٞذِ ٖاشو إٍ ايٓصـ ا٭ُوف ٚظ٘ــو عٓـل ايِـٝف شعؿـو ناُــ ايػطـاٚ ٤ايٌـٝل
قُل َٗل ٟعو ايعًٚ ّٛغرلِٖ ٚبعل َل - ٠مل ؼلك  -ظلس طـاع ٕٛشـاهف ٗ ايعـوام عـاك عًـ٢
إذو ٙإذلشِ ي٘ إٍ ٚطٓ٘ ٗ ا٭ظٌا٤
جَ٬نج٘ :نإ َِٓٗ ايٌٝل قٌٔ ابٔ ايٌٝل ظٌٔ ا٭عوشـ ٞاؿٌـٝين ايهـاظُٚ ٞايٌـٝل نـاظِ ابـٔ
ايٌٝل قاًِ اؿٌٝين ايوُيت اؿا٥وٚ ٟإرلىا ظٌٔ بٔ عً ٞايِٗرل بـ(نٖٛو) ٚايٌٝل أبـ ٛاؿٌـٔ بـٔ
اؿٌــٌ اؿٌــٝين ايحٓهــابين ايكيٜٓٚـــٚ ٞايِــٝف قُــل ٓــي ٠اؿُــي ٠ن٥٬ــ٪َ ٞيـــ أً ــواه ايِــٗاك٠
ٚايِاهؾ يـ(ُــوؾ ايعوُـ )١ٝجـأيٝـ أًـحامٚ ٙايِـٝف عةـلإطًت بـٔ قُـل ظٌـٔ ا٭ٓـؿٗاْ ٞايِـٗرل
بـ(ايعةاَ آباكٓ )ٟاظت نحاث اؿص ١ايةايػٚ .١غرلِٖ.
َ٪يؿاجــ٘ ُ :ــوؾ ايعوُــ ُ ١ٝــوؾ إِــاعو هًــا ٗ ٌ٥ايؿكــ٘ هًــا ٗ ٌ٥آ٫ــ ٍٛظكٝكــ ١ايوٜ٩ــا
ٚاقٌاَٗا ظٝا ٠ايـٓؿٍ ٗ ايعكا٥ـل بٝـإ ظصـ ١اْ٫ـاع جٗٛـٝػ َعٓـ ٢اؾٌـٌُ ٚاؾٌـلٚ ٜٔبٝـإ
ظكٝكــ ١ايعكــٌ ٚايــوٚؾ ٚغــرل ميــو ٚقــل ْعــخ َ٪يؿاجــ٘ ٗ كٚهٗ ٠ـــُ ١جكــع ٗ  9اشــيا ٤زلٸٝــخ
بـــ(شٛاَع ايهًــِ) .اْظــو :شٛاَــع ايهًــِ ايِــٝف آــل ا٫ظٌــا ٞ٥ط .22 - 2ٖ 1ا٫عــ ّ٬ؿــرل
ايــل ٜٔاييهنًــ ٞط .128ٖ 1اينهٜعــ ١اٍ جٔــاْٝـ ايِــٝع ١اغــا بــيهى ايطٗواْــ ٞط253ٖ 5
ط 253ٖ 12ط .305ٖ 13اعٝإ ايِٝع ١قٌٔ ايعاًَ ٞط.592ٖ 2
( ُ )1ــوؾ ايعوُــ ١ٝايِــٝف آــل ا٫ظٌــا ٞ٥اجملًــل ايرايــز َــٔ شٛاَــع ايهًــِ ٖ ُ .50 - 31ــوؾ
إِاعو ايِٝف آل ا٫ظٌا ٞ٥اجملًل ايوابع َٔ شٛاَع ايهًِ إِعو اـاٍَ ٖ.231
(ْ )2كٌ اؿه ِٝايٌةيٚاه ٟعٔ اظل َعآـ و ٖٔ ٜ٘مل ٜهـٔ يـ٘ َعوؾـ ١ناًَـ ١بايكٛاعـل ايؿًٌـؿ ١ٝظٌـت
هأ ٜ٘باْ٘ ٜعحكـل بأٓـاي ١نًُٗٝـا ٚاًـحلٍ عًـْ ٢ظوٜحـ٘( :إ ايٛشـٛك َٔـله اؿٌـٓٚ ١اــرل ٚإاٖٝـ١
َٔله ايٌـٚ ١٦ٝايِــو َٚـٔ ائـٛاكه اَـٛه آـ ١ًٝؾُٛهكٖـا ا ٍٚبا٭ٓـاي .)١ذـِٸ اُـهٌ عًـٖ ٢ـنا
اً٫ـحل ٍ٫ؾكــاٍٚ( :إ جعًـِ إ ايِــوٚه اعـلاّ ًَهــاد ٚعًٓـ ١ايعــلّ عـلّ ؾهٝـــ  ٫جهؿٝـ٘ إاٖٝــ١
ا٫عحةاه.)١ٜ
ٚقل بٝٸٔ احملكل اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ( :ٞإ إاٖ ١ٝبناجٗا غرل طاهك ٠يًعلّ  ٫ٚجأب ٢عـٔ ايٛشـٛك
ٚايعلّ ٚايٛشٛك بناج٘ طاهك يًعلّ ٜٚأب ٢عـٔ ايعـلّ ؾُٗـا َحةآٜـإ ؾًـ ٛناْـا آـ ًٌٝيـيّ ايحـٛايٞ
ايؿاًــل ٗ ٠ايهحــاث ٚمل ٜحؿــ ٙٛاظــل َــٔ اؿهُــا ٤بأٓــايحُٗا َع ـاّ ٚايِــٝف آــل ا٫ظٌــا ٞ٥جــِٖٛ
آايحُٗا َعـاّٖٚ ...ـنا ايـوأ ٟايؿا٥ـٌ ٜٓـاك ٟباْـ٘ مل ٜـحكٔ ايكٛاعـل اؿهُٝـٚ ١اَرايـ٘ َٓـ٘ ٗ ٌَـٛكاج٘
نِـوظ٘ عً ٢إِاعو ٚايعوُٚ ١ٝغرلُٖا)ُ .وؾ إٓظ ١َٛاؿهَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آَـً ٞقٌِ اؿهُ ١ط.65ٖ 2

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )2غشس يف أصاٌح اٌٌجٌد

47

بأٓايحُٗا َعا .إم ي ٛناْا أٓ ًٌٝيـيّ إٔ ٜهـ ٕٛنـٌ ُـُ ٤ٞـَ )5(ٌ٦ٝحةـآٌٜ
ٚييّ ايذلنٝت اؿكٝك ٗ ٞائاكه ا٭ٚ )6(ٍٚيـيّ إٔ ٜ ٫هـ ٕٛايٛشـٛك(ْ )7ؿـٍ
ؼكل إاٖٚ ١ٝنْٗٛا ٚغرل ميو( َٔ )8ايحٛاي ٞايؿاًل .٠بٌ اؿحًؿٛا عً ٢قٛيٌ:
أظلُٖا إٔ ا٭ٌٓ ٗ ايحعكل ٖ ٛايٛشٛك ٚإاٖ ١ٝاعحةاهَٚ ١ٜؿٗ ّٛظاى عٓ٘

( )9

َحعل ب٘  ٖٛٚق ٍٛاحملككٌ َٔ إِا ٖٛٚ ٌ٥إـحاه نُا ٗ ايٓظِ (إٕ ايٛشٛك
عٓلْا أٓٚ .)ٌٝذاُْٗٝا إٔ ا٭ٌٓ ٖ ٛإاٖٚ ١ٝايٛشـٛك اعحةـاهٖٚ .ٟـَ ٛـنٖت
ُٝف اٱُـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٖٛٚ  ٟإِاه إي ٘ٝبكٛيٓا (كئَ ٌٝ
ؿايؿٓا عًَ )ٌٝرٌ إٔ ايٛشٛك ي ٛنإ ظآ ٗ ّ٬ا٭عٝإ يهـإ َٛشـٛكاّ ؾًـ٘
أٜ٘ـاّ ٚشــٛك ٚيٛشــٛكٚ ٙشــٛك إٍ غــرل ايٓٗاٜــٖٚ .١ــَ ٛيٜـــ( )10بــإٔ ايٛشــٛك
َٛشٛك بٓؿٍ ماج٘  ٫بٛشٛك آؿو ؾٜ ٬نٖت ا٭َو إٍ غرل ايٓٗا.١ٜ
(ٚ )5ميــو باطــٌ; ٭ُْٗــا إ ناْــا ٌَــحكًٌ ؾٗــ ٛباطــٌ ٕـايؿــ ١ايٛشــلإ ٚإٕ نــإ
اظلُٖا ظاٍ ٗ اٯؿو ؾٝه ٕٛيهٌ َُٓٗا ٚشٛك; ٭ٕ ٚشٛك اؿاٍ غرل ٚشٛك احملـٌ
ؾٝه ٕٛيًٛشٛك ٚشٛك ْٓٚكٌ ايه ّ٬إٍ ٖنا ايٛشٛك ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ.
( ٖٛٚ )6ايعكٌ ا٭ ٖٛٚ ٍٚباطٌ نُا ًٝص.٤ٞ
(ٖ )7ــ ٛميــو; ٭ٕ ن ـَُٗٓ ّ٬ــا َحأٓــٌ ٗ ايٛشــٛك ]اـــاهط[ ؾهــٌ َُٓٗــا َحعكــل ٗ
اـاهط ؾٗ ٛي٘ ٚشٛك ؾًيّ ايحًٌٌٌ.
( َٔ )8ايًٛاىّ ايؿاًل] ٠علّ ٓع ٌٓ [١أظلُٖا عً ٢اٯؿو; ٭ٕ نٌ َُٓٗا ُـ٤ٞ
َةا ٜٔيٰؿو.
( )9أ ٟعٔ ايٛشٛك ؾإما قًخ اؿٛٝإ ايٓاطل ؾٗـ ٛظـاى عـٔ اٱٌْـإ إٛشـٛك ٚأَـا
اين ٟيَٛ ٍٝشٛك ]ؾإؿٗ ّٛغرل ظاى عٓ٘[ ؾإْ٘ ي ٍٝعٛٝإ ]ْاطل[.
( )10أ ٟباطــٌ ٚيــٝعًِ إٔ ايكــا ًٌ٥بأٓــاي ١إاٖٝــ ١عًــ ٢قٌــٌُ :بع٘ــِٗ ٜكــ ٍٛإٔ
ايٛشــٛك اعحةــاهٚ )1(ٟيــَٛ ٍٝشــٛكاّ ٗ اـــاهط ٚبع٘ــِٗ ٜكــ ٍٛإٔ ايٛشــٛك ْؿٌــ٘
(ٖٚ )1ــَ ٛةٓــ ٢اُ٫ـــواقٚ ٌٝقــل منــو ايِــٝف ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٗ ٟاعحةاهٜــ ١ايٛشــٛك ذ٬ذــ١
اظحُا٫د:
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َحعكل ٗ اـاهط ٓ ٖٛٚاظت ايِٛاهم(.)1
ٚظآٌ َنٖة٘ إ ا٭ُٝا ٤عً ٢قٌٌُ:
َٓٗــا َــا ٖــَٛ ٛشــٛك بٛشــٛك ٗ ٙاـــاهط نإاٖٝــاد عًــ ٢هأٜــ٘ .ؾاـــاهط ظ ــوف
ٚشٛك.ٙ
ٚقل أبطٌ اً٫ـحام ايٌـٝل ظٌـٔ(ٖ )2ـنا ايكـ ٍٛبـإٔ قـاٍ :أْـا ْ ٫عكـٌ ٚشـٛك ْؿـٍ
ايِـ ٗ ٤ٞاـاهط; ٭ٕ ايِــ ٤ٞأَـا َحعكـل ٗ اــاهط أ ٚغـرل َحعكـل ؾٝـ٘ ؾـا٭ٍٚ
َٛشٛك ؾ ٘ٝك ٕٚايراْٚ ٞننا ايٛشٛك.
ؾــإٕ قًــخ :قــل منــو ايكــ ّٛأَــٛهاّ ْؿٌــٗا ٗ اـــاهط ٚ ٫شٛكٖــا ناٱٗــاؾاد
ٚا٫عحةاهٜاد.
قًٓاٖ :نا آط٬ؾ َِٓٗ عً ٢إٔ اين ٟي ٍٝي٘ ٚشٛك ٗ اـاهط بٌ إٛشٛك َِٓـأ
اْحياع٘ ٌُٜٸْ ٢ؿٌ٘ ٗ اـاهط ٚإٕ نإ َٖٛ ٛشٛكاّ ؾٌُٝٸَٛ ٢شٛكاّ ٗ اـاهط.
َٗٓٚا َا ٜه ٕٛاـاهط ظوؾـاّ ٭ْؿٌـٗا  ٫يٛشٛكٖـا نـايٛشٛك ؾـإٕ اــاهط ظـوف
يٓؿٍ ايٛشٛك  ٫يٛشٛك ايٛشٛك ٚإ ٫ييّ ايحًٌٌٌ.


ا٭ٚٸٍ ٖٛ :إٔٸ ايٛشٛك اييا٥ل عً ٢ايٛشٛك ايعٝين أَو اعحةاه ٫ ٟؼكٓل ي٘ ٚها ٤اٱعحةاه.
ٕ اجملُٛع َٔ ايٛشـٛك ايعـٝين َٚـا ٜعـوض عًٝـ٘ َـٔ إؿـاٖ ِٝا٫عحةاهٜـ ١اؿآـٌ ٗ ٚعـا ٹ٤
ايراْ ٖٛ :ٞأ ٸ
ا٫عحةاه أَو اعحةاه ٟغرل ظكٝك.ٞ
ٚايرايز ٖٛ :إٔٸ ايٛشٛك ْؿٌ٘ أَو اعحةاه ٟغرل َحعكٓل ٗ ظوف ايٛاقع.
ٚقل جٔل ٣اب ٛظاَل إعوٚف (بذلن )١يوكٖا ؾٔٓـ قٛاعل ايحٛظٝل ٗ ميو ٚبعـلُ ٙــوؾ ايكٛاعـل
ئا ٔ٥ايل ٜٔعً ٞبٔ جون ١باًِ ُٗٝل ايكٛاعل ٗ ُـوؾ قٛاعل ايحٛظٝـلٚ .اٜ٘ـاّ عرٗـا ْٚاقِـٗا ٓـله
إحأشلٌ ٗ نحاب٘ (إِاعو) ٚغرلِٖ نررل.
فُٛعــَٔ ١ــٓؿاد ُــٝف اُ٫ـــوام ايٌــٗوٚهك ٟجٔــعٝػ ٖٓــو ٟنوبــإ ط391ٖ 156ٖ 1
ٖ .402ايحُٗٝـــل ٗ ُـــوؾ قٛاعـــل ايحٛظٝـــل ٓـــا ٔ٥ايـــل ٜٔجونـــ .54ٖ ١إِـــاعو ٓـــله ايـــلٜٔ
ايِرلاى .84ٖ ٟإةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟجٓة.149ٖ ٘ٝ
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ احملكل ايٖٝ٬صـ ٞؼكٝـل ايِـٝف انـدل اًـل عًـ ٞىاك ٠طَ 1ةعـز ىٜـاك ٠ايٛشـٛك
عً ٢إاٖ.181 - 141ٖ ١ٝ
( )2مل ْعرو عً ٢جوْ ١ي٘.
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ٚقــٍ عًٝــ٘ ًــا٥و أكيحــ٘ إــننٛه ٠بأشٛبحٗــا ٗ إطــ٫ٛدْ ٫ٚ .طٝــٌ ٖــنا
إـحٔـو بننوٖا( .)11ذـِٸ أُــ وْا إٍ بعـض أكيـ ١إـنٖت إٓٔـٛه ٖٚـً ٞـح:١
ا٭ ٍٚقٛيٓا (٭ْ٘ َٓةع نٌ ُـوف) ظح ٢قاٍ اؿهُاٌَ ٤أي ١إٔ ايٛشٛك ؿرل

()12

بلَٚ .١ٜٝٗعً ّٛأْ٘ ُ ٫ـ وف  ٫ٚؿرل ٗ إؿٗ ّٛا٫عحةاه.)13(ٟ
ٚايرــاْ ٞقٛيٓــا (ٚايؿــوم بــٌ مــ ٟٛايهــ )ٕٛأ ٟايهــ ٕٛاـــاهشٚ ٞايهــٕٛ
اينٖين (ٜؿ )ٞبإذةاد إطًٛث.
بٝاْــــــ٘ :إٔ إاٖٝــــــ ٗ ١ايٛشــــــٛك اـــــــاهشٜ ٞذلجــــــت عًٗٝــــــا اٯذــــــاه
إطًٛبـــــــــَٗٓ ١ـــــــــا  ٗٚايٛشـــــــــٛك ايـــــــــنٖين( )14غ٬ؾـــــــــ٘ ؾًـــــــــ ٛمل
(٬َٚ )11نٗا ايحًٌٌٌ َ ٖٛٚلؾٛع َا منوْا.ٙ
( )12قل ٜعوٗ٘ ايِـو َٔ شٗ ١ايعلّ ناييْا ؾـإٕ ٚشـٛك ٙؿـرل ٚعـوض يـ٘ ايِــو َـٔ
شٗ ١ىٚاٍ نُاٍ ايٓؿٍ ب٘ ٚٚشٛك ]ايُِو[ ؿرل ٚايِـو عوض ي٘ َٔ شٗـ ١اىٖـام
هٚؾ اَ٫اّ اؿٌٌ ٚ ينا ٖ ٛأٚشت ن ٕٛاَ٫اّ اؿٌٌ  ٗ اؾٓٸَٓ ١يي ١ايٓيب
ٚ ؼٔـ ٌٝايرـٛاث يًةـانٌ عًٝـ٘ ٖٚـ ٛأَـو بـل ٜٞٗظحـ ٢إٔ إـحهًٌُ ٚاؿهُـا٤
اجؿكٛا عًٚ ٘ٝبعِ٘ٗ اًحلٍ عً َٔ ٘ٝإٔ ٚشٛك نـٌ ُـ٥٬ٜ ٤ٞـِ ماجـ٘
ُـواّ عً ٢ماج٘

()2

()1

ؾٗـ ٛيـٍٝ

ٚننا  ِ٥٬ٜعًح٘ ٚننا بايٌٓة ١إٍ ٚشٛك آؿو ؾٗ ٛيُ ٍٝـواّْ .عِ

ٜهُ ٕٛـواّ بايٌٓة ١إٍ اعلاّ ٚشٛك ُـ ٤ٞأ ٚعلّ نُاٍ ٚشٛك َٔ ٙعًـِ أ ٚقـله٠
ٚظ٦ٓٝنٺ ايِـوٸ ١ٜجعوض عً ٘ٝؾُعٓ ٢اـرل ظ٦ٓٝنٺ َٖ ٛا ٥٫ـِ ايـناد ٚطًةحـ٘ اُ٫ـٝا٤
بؿطوجٗا ٚايٛشٛك جطًة٘ اؿٛٝاْاد ٚاؿصو ٚايٓةاد نُا ًٝص.٤ٞ
( )13اين ٟي ٍٝي٘ ؼٔٸٌ ٗ اـاهط.
( )14ايظًٓ ٞيًٛشٛك اـاهشٚ ٞإ ٫ؾإٛشٛكاد اينٖٓ ١ٝعًـ ٢هأ ٟاؿهُـا )3(٤جحًـةٸٍ
بٔٛه قٌ ١ًٛنُا ٗ ظاي ١ايٓٚ ّٛإٛد ٚا٫غُـا ٤ؾًـنا جٌـحًن بوٜ٩ـ ١احملةـٛث ٗ
( )1قاٗـواد ٗ ا٫شلٝاد ايِٝف شعؿو ايٌةعاْ.54ٖ ٞ
( )2ػوٜل ا٫عحكاك ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـُٛ .107ٖ ٞاهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايهـ ّ٬احملكـل عةـل
ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.53ٖ 1
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط( 1ؾٌٔ ٗ اذةاد ايٛشٛك اينٖين) ٖ.263
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ٜهٔ ايٛشٛك َحعككاّ( )15بٌ إحعكل ٖ ٞإاٖ ٖٞٚ ١ٝقؿٛظ ٗ ١ايٛشـٛك ٜٔبـ٬
جؿاٚد مل ٜهٔ ؾوم بٌ اـاهشٚ ٞاينٖين(ٚ )16ايحاي )17(ٞباطـٌ( )18ؾإكـلّ

()19

َرً٘.
ٚايرايز

()20

قٛيٓا (نـنا) ٜؿـ ٞبإذةـاد إطًـٛث (يـي ّٚايٌـةل) بايـناد (ٗ

ايعً )١ٝأ ٗ ٟنُ ٕٛـ ٤ٞعًٓ ١يِـَ( ٤ٞع علّ) شٛاى (ايحِهٝو ٗ إاٖ.)١ٝ
ايوٜ٩ا ٚجؿو َٔ ايٓاه ٖٓاى.
( )15أ ٗ ٟاـاهط.
( )16٭ٕ إاٖٝــٖ ١ــَِٓ ٞــأ اْ٫حــياع يًٛشــٛك اـــاهش] ٞبٓــا٤اّ عًــ ٢أٓــايحٗا[ ٖٚــٞ
َٛشٛك ٗ ٠اينٖٔ بٓؿٌٗا نُا ًٝعكل ؾُٝا بعل(.)1
ؾــايٛشٛك اـــاهش ٞذابــخ يًُاٖٝــ ١يحعكــل َِٓــأ اْحياعــ٘ ؾًٝــيّ إٔ ٜهــ ٕٛايٛشــٛك
اينٖين عٌ ايٛشٛك اـاهش ;ٞ٭ٕ َِٓـأ اْحياعُٗـا ٚاظـل ؾـإما ٚشـلد ٗ اــاهط
ؾٗــَٛ ٞشــٛك ٗ ٠ايــنٖٔ; ٭ٕ َِٓــأ اْحــياع ايٛشــٛك ايــنٖين ٖٚــ ٛإاٖٝــَٛ ١شــٛك
ؾًٓٝحـيع عٓــْ٘ .عــِ إما قًٓــا إٔٸ ايٛشــٛك ٖـ ٛآ٫ـٚ ٌٝإاٖٝــ ١اعحةاهٜــ ١ؾٓكــ ٍٛايٛشــٛك
اـاهشَ ٞوجةَ َٔ ١واجت ايٛشٛك ٚايٛشٛك ايـنٖين َوجةـَ ١ـٔ َواجةـ٘ ٖٚـ ٛيـٍٝ
َٓحيعا َٔ إاٖ.١ٝ
( ٖٛٚ )17علّ ن ٕٛؾوم بٌ ايٛشٛك اينٖين أ ٚاـاهش.ٞ
( )18٭ٕ ايؿوم بُٗٓٝا ٚاٗػ; ٭ٕ آذاه ٖنا غرل آذاه ماى.
( ٖٛٚ )19ن ٕٛإاٖ ٖٞ ١ٝا ٌٓ٫باطٌ.
( )20قةٌ اـٛض ٗ بٝإ ٖنا ايلي ٌٝوحاط إٍ جكلَ ِٜكلٸَ:١
 ٖٞٚإٔ ايكا ًٌ٥بأٓـاي ١ايٛشـٛك ٜكٛيـ ٫ ٕٛجِـهٝو ٗ إاٖٝـٚ ١إِـا ايحِـهٝو ٗ
ايٛشٛك ٚإٔ ي٘ َواجت(.)2

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 2ايؿوٜل ٠اـاٌَ ٗ ١إاٖٚ ١ٝيٛاظكٗا ٖ.229
( )2اً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟط .446ٖ 427ٖ 49ٖ 44ٖ 1ايِـــٛاٖل
ايوبٛبٓ ١ٝله ايل ٜٔايِرلاى.95ٖ ٟ
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بٝاْ٘ :أْ٘ هت جكلّ ايعً ١عً ٢إعً ٫ٚ )21(ٍٛهـٛى ايحِـهٝو ؾــ ٞإاٖٝـ١
ؾإما ناْحا(ْٛ َٔ )22ع ٚاظل أ ٚشـٍٓ ٚاظــل نُـا ٗ عًٓٝـْ ١ـاه يٓـاه( )23أ ٚعًٓٝـ١
اشلٚ ٍٛٝائٛه ٠يًصٌِ أ ٚايعكـٌ ا٭ ٍٚيًرـاْٚ )24(ٞنـإ ايٛشـٛك اعحةاهٜـاّ
ييّ ن ٕٛإاٖ ١ٝايٓٛع ١ٝايٓاهَ ١ٜر ٗ ّ٬أْٗا ْاه(َ )25حكلٸَٚ ١إاٖ ١ٝايٓاه ٗ ١ٜأْٗا
ٚايكا ًٌ٥بأٓـاي ١إاٖٝـ ١عًـ ٢قـٛيٌ :ا٭نرـو قـا ًٕٛ٥بأْـ٘  ٫جِـهٝو ٗ إاٖٝـٚ ;١إِـا
ايحِهٝو ٗ عٛاهٗٗا ٚبعِ٘ٗ قاٍ بايحِهٝو بإاٖ.)1(١ٝؾٗنا ايـليٜ ٫ ٌٝهـ ٕٛهكاّ
إ ٓ٫عً ٢ايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاَٖ ١ٝع إٔ ايحِهٝو ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا(.)2
(ُٖٚ )21ا عةاه ٠عٔ إاٖ ١ٝعً ٢ايك ٍٛبأٓايحٗا ٚايٛشٛك اعحةاه.ٟ
( )22أ ٟايعًٚ ١إعً.ٍٛ
( )23أعًِ إٔٸ إؿٝض يًٛشٛك ٖـ ٛاهلل  ٫ غـرلْ .ٙعـِ قـل ؤـٌ ايٛشـٛك يًُاٖٝـ١
نايٓـاه ؼٔـٌ ايٛشــٛك يٓـاه أؿــوٚ ٣نايةٓـا ٤ؤــٌ ايٛشـٛك يًةٝــخ ٚأَـا ايٛشــٛك
ؾاينٓٓ ٟع٘ ٖ ٛاهلل .
( )24أ ٟيًعكٌ ايراْ.ٞ
(َ )25ا ٖ ٞعً.١
(َٔ )1ــــٓؿاد ُــــٝف اُ٫ــــوام ايٌــــٗوٚهك ٟط.333ٖ 299ٖ 269ٖ 153ٖ 21ٖ 1
اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.427 - 254ٖ 1
( )2منو ٓله إحأشلٌ ٗ جعًٝكح٘ عً ٢ظهُـ ١اُ٫ــ وام ٗ ْؿٝـ٘ يًحِـهٝو ٗ إاٖٝـَ ١ـا ٖـٖ ٞـ ٞبـإعٓ٢
ا( :ٍٚ٫ي٫ ٍٝظلٺ إ ٜك :ٍٛايكٛٸٚ ٠اي٘عـ ظايحإ يًُعاْٚ ٞإؿَٗٛاد ظحٜ ٢هَ ٕٛؿٗ ّٛاٌْ٫ـإ
اقَ َٔ ٣ٛؿٗ ّٛايةعَ ١ٗٛع قطع ايٓظو عٔ ٚشٛكُٜٗا ٭ْ٘ َعً ّٛايؿٌاك ؾُـٔ قـاٍ َؿٗـ ّٛايعكـٌ
اقَ َٔ ٣ٛؿٗ ّٛايٓؿٍ ؾكل ؿوط عٔ أْ٫اف).
َٗٛ ٗٚع اؿو َٔ ْؿٍ ايهحاث ِٜـرل  اٍ ْؿـ ٞايحِـهٝو ٗ إاٖٝـَ ١ـا ٖـٖ ٞـ ٞبـإعٓ ٢ايرـاْٞ
ؾٝك ٫( :ٍٛع٬ق ١بٌ َاَٖٚ ١ٝاٖ َٔ ١ٝظٝز نٌ ٚاظل َُٓٗا ٖ ٖٞ ٞؾإٕ نـٌ َاٖٝـ ١نًٝٸـ ١اما ْظـود
ايٗٝــا َــٔ ظٝــز ٖــٖ ٞــ ٞمل ػــل ؾٗٝــا اقح٘ــا ٤ايحكــلّ ٚايحــأؿو  ٫ٚايعًٝــ ٫ٚ ١إعًٜٛــٚ ١ا ٫يهــإ
َؿَُٗٗٛا َٔ َكٛي ١إ٘اف ئلم ظل إ٘اف ٚجعوٜؿ٘ عًُٗٝا َ ٖٛٚاٖٝـ ١نًٝـ ١اما عكًـخ عكًـخ
َعٗا َعٓ ٢اؿو).
ُـوؾ ظهُ ١اُ٫وام ٓله ايل ٜٔايِرلاىْ .237 - 234ٖ ٟظاّ ظهُـخ ٓـلها ٞ٥جِـهٝو
كه ٚشٛك ٖ.68 - 20
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ْــاه َــ٪ؿو٠
ايعً١

()27

()26

ٚإاٖٝــ ١اؾٌٓــ ١ٝاؾٖٛوٜــ ٗ ١أْٗــا شــٖٛو َحكلَــَ ١ــا ٖــٗ ٞ

 ٗ ٖٞٚأْٗا شٖٛو َحأؿوَ ٠ـا ٖـ ٗ ٞإعًـ )28(ٍٛؾًٝـيّ ايحِـهٝو ٗ

ايناج.)29(ٞ
ٚقل ْع شِ غؿرل َِٓٗ( )30بٌ اعحةاه ١ٜايٛشٛك ْٚؿ ٞايحِهٝو ٗ إاٖ١ٝ
ٚعً ٢ايك ٍٛبأٓايح٘( .)31ؾإحكلّ ٚإحأؿو(ٚ )32إٕ ناْا َاٖ ١ٝيهٔ َا ؾ ٘ٝايحكلٸّ
ٚايحأؿو ٖ ٛايٛشٛك اؿكٝك.ٞ
(َ ) 26ا َٖ ٞعًٛي ١ؾايحكلّ بايعًٚ ١ٝإعًٛي ١ٝإِا نإ ٗ إاٖٝـ ١٭ْٗـا ٖـ ٞايـيت نـإ
أظلُٖا عًٓ ١يٰؿو ٚأَا ايٛشٛك ؾاعحةاه ٟؾٜ ٬ه ٕٛعًٓ ١يًُاٖ.١ٝ
( ٖٞٚ )27اشلٚ ٍٛٝائٛهٚ ٠ايعكٌ ا٭.ٍٚ
( ٖٛٚ )28اؾٌِ ٚايعكٌ ايراْ.ٞ
( ٖٛٚ )29إاٖ ١ٝعً ٢هأ ٟايكا ًٌ٥بأٓايحٗا.
( )30اَ ٟٹٔٳ ايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاٖ.١ٝ
( )31أ ٟآاي ١ايٛشٛك.
( )32أ ٟاين ٟب٘ ظٌٔ جكلٸّ إاٖ ٖٛ ١ٝايٛشـٛك ٚظآـً٘ :إٔ ايحِـهٝو

()1

إِـا ٚقـع

ٗ ايٛشٛك عً ٢ايك ٍٛبأٓايح٘; ٭ْ٘ ٖ ٛايعً ٖٛٚ ١إعً ٫ ٍٛإاٖٝـ ١٭ْٗـا اعحةاهٜـ١
ؾًُــا ٚقــع ؾٔــاهد َحكلَــَٚ ١حــأؿوٚ ٠ايحِــهٝو إِــا ٚقــع ٗ ايٛشــٛك ك ٕٚإاٖٝــ١
جوُػ عًٗٝا ايحكلّ ٚايحأؿو ؾَِٗ ٞهه ١بايعوض ٚاجملاى(.)2
( )1إ َؿوك( ٠ايحِهٝو) ٗ ايؿًٌؿ ١قل جوك َعٓ :٢إ َا ب٘ اُ٫ذلاى َٚـا بـ٘ اَ٫حٝـاى ٗ اَ٫ـٛه إحهرـو٠
ظكٝكٚ ١اظلً ٠ـٛا ٤نـإ َِٓـأ ٖـن ٙاـٔٓٛـ ١ٝايحؿاٗـٌ (ٚايـنٜ ٟطًـل عًٝـ٘ ايحِـهٝو ايطـٛي ٞأٚ
ايحؿاًٗ )ٞأ ٚنإ َِٓأ ميو غرل ايحؿاٌٗ (َ ٖٛٚا ٜطًل عً ٘ٝايحِهٝو ايعوٗـ.)ٞ
ؾإعٝــاه اً٫اًــ ٞيًحِــهٝو (ايــنٜ ٟهــ ٕٛعا ٸَ ـاّ) بٓعــِٜ ٛــٌُ ايحِــهٝو ايحؿاٗــًٚ ٞايحِــهٝو
ايعوٗـ ٞاٜ٘اّ ٚظلَ ٙا ب٘ اُ٫ذلاى َٚا ب٘ اَ٫حٝاى أَ ٚا ؾ ٘ٝايحؿاٚد أَ ٚا ب٘ ايحؿاٚد.
ٚقل اُاه ٓله إحأشلٌ اٍ ٖنا إعٓ ٢بكٛي٘( :إ ايحؿاٚد بـٌ ُـ ٌ٦ٝقـل ٜهـ ٕٛبـٓؿٍ َـا ٚقـع ؾٝـ٘
ايحٛاؾل بُٗٓٝا َ ٫ا ٜيٜل عًَ ٫ٚ ٘ٝـا ٜـلؿٌ ؾٝـ٘) ُــوؾ اشللاٜـ ١ا٫ذرلٜـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاىٟ
ٖ .302اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.255ٖ 120ٖ 36ٖ 1
( )2إواك َٔ ايحِهٝو ٗ إاًٖٛ - ١ٝا ٤يل ٣ايؿً٬ـؿ ١إٓهـو ٜٔيـ٘ أ ٚايكـا ًٌ٥بـ٘  -ايحِـهٝو ٗ ؾـوك
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ٚايوابــع( )33قٛيٓــا (نــ ٕٛإواجــت) أَ ٟواجــت ايِل ٜــل ٚاي٘ــعٝـ ايػــرل
(ٖ )33نا ايليَ ٌٝةين عً ٢اهبع َكلَاد:
ا٭ :ٍٚإٔٸ اُ٫حلاك ظون َٔ ١اي٘عٝـ اٍ ايك ٟٛنعون ١ايدلٚك ٠ايـيت جهـٗ ٕٛ
إا ٤إٍ اُلٖا ظحٸ ٢هُل إاٚ ٤ننا اؿواه ٠جحعوى إٍ إٔ جٌٔ إٍ ايػًٝإ.
ٌ عٓـل ايـ ِٖٛإٍ ايحصـيٸ ٤إٍ أشـيا ٤غـرل َحٓاٖٝــ١
ايراْٝـ :١ايهـِ إحٔـٌ ٖـ ٛايكابـ ٴ
 ٫شلــنا ايكٌــِ أ ٚآؿــو شلــنا ايكٌــِ
ٚإٛشــٛك ؾٝــ٘ ظــل َِــذلى قابــٌ ٭ٕ جؿوٗــ٘ أّ ٚ
ناـل ؾإْ٘ أظل ْكاط٘ ايًٛط ١ٝنُا ّهٔ يً ِٖٛإ ٜؿوٗـٗا بلاٜـ ١يكٌـُٹ٘ ايرـاْٞ
ٚقابٌ ٭ٕ ٜؿوٗٗا ْٗا ١ٜيًكٌِ ا٭.ٍٚ
ايرايرــ :١اُ٫ــحلاك ٕــا نــإ ظونــ ;١نــإ َــٔ ايهــِ إحٔــٌ ٚايــلي ٌٝعًــ ٢ميــو إٔ
اؿونَٓ ١طةكـ ١عًـ ٢اييَـإ ؾٗـ ٫ ٞجهـ ٕٛإَ ٫ـع اييَـإ; ٭ْٗـا  ٫جٛشـل إَ ٫عـ٘
َٓ ٖٞٚطةكَ ١ع إٌاؾ ;١٭ْٗا  ٫جٛشل إَ ٫عٗـا ٚإٌـاؾَٓ ١طةكـ ١عًـ ٢اؾٌـِ ؾـإما
نإ ننيو; ؾاؿون ١ي ٛناْخ نُاّ ٴَٓؿٔ ّ٬ؾَٗ ٞونٓةـَ ١ـٔ أشـيا ٫ ٤جحصـيأ ؾـاؾي٤
ا٭ؿرل َٓطةل عً ٢شي َٔ ٤اييَإ ٚعً ٢شي َٔ ٤إٌاؾ ١ؾ٬بل إٔ ٜه ٕٛاؾيَ ٤ـٔ
اييَإ ٚاؾي َٔ ٤إٌاؾ ١شي٤اّ ٜ ٫حصيأ ٚإ ٫ؾـٜٓ ٬طةـل عًُٗٝـا اؾـيَ ٤ـٔ اؿونـ١
ؾًٝــيّ إٔ ٜهــ ٕٛاييَــإ ٚإٌــاؾَ ١ذلنٓــةٌ َــٔ شــي٤ٺ ٜ ٫حصــيأ ٚميــو باطــٌ نُــا
ًٝص ٤ٞؾاُ٫حلاك نِ َحٌٔ.
ايوابع :١إٔ إاٖ( ١ٝعً ٢قٛشلِ)(ٜ ٫ )1ه ٕٛؾٗٝا ُلٗٚ ٠عـ إِا ا٫ؿح٬ف ٗ

إاْٖ ٗ ٫ ١ٝؿٍ إاَٖ ١ٝا ٖ ٖٞ ٞأٓ ٗ ٚلقٗا ظٝـز ٜكـ ٍٛايِـٝف ايـو( :ٍٝ٥إ ايحكـلّ ٚايحـأؿو
ٗ شيٝ٥اد ًُِٜٗا َعٓٚ ٢اظل  ٫ىً ٛاَـا .)...ايِـؿا ٤ايِـٝف ايـو ٍٝ٥ابـٔ ًـٓٝا (قٌـِ إٓطـل)
طٜٚ .74ٖ 1كــُ ٍٛــٝف اُ٫ـــوام( :ؾهــٌ نًــٚ ٞاقــع بايحِــهٝو ًٜ ٫ــيّ إ ٜهــ ٕٛاَ٫حٝــاى بــٌ
ُـٔٝاج٘ ٗ ايٛشٛك َا ٚها ٤إاٖ .)١ٝفُٛعَٔ ١ـٓؿاد ُـٝف اُ٫ــوام ايٌـٗوٚهك ٟط.22ٖ 1
ٜٚــننو إرلكاَــاك( :ؾًــٝعًِ إ ايحِــهٝو ٖــ ٛإ ىحًـــ قــ ٍٛايطةٝعــ ١إوًــً ١عًــ ٢اؾواكٖــا ٗ مــٛ
ايؿوك ٗٚ ١ٜكهش ١ايؿوكَٓٔ .)١ٜؿاد إرلكاَاك احملكل ايلاَاك ط.142ٖ 1
(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد ْٔرل ايـل ٜٔايطًٛــ ٞط .34ٖ 3ايِـٛاٖل ايوبٛبٝـٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِــرلاى .166 - 162ٖ ٟفُٛعــَٔ ١ــٓؿاد ُــٝف اُ٫ـــوام ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٟط1
ٖ.300 - 294ٖ 153
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إحٓاٖ ١ٝنُا كٍٸ

()34

عًٝـ٘ قٛيٓـا (ٗ اُ٫ـحلاك) ٭ٕ اُ٫ـحلاك ظونـٚ ١اؿونـ١

َحًٔٚ ١نٌ َحٌٔ ّهٔ إٔ ٜؿوض ؾ ٘ٝظلٚك( )35غرل َحٓاٖٝـ( ١أْٛاعـا) يهـٌ
َٓٗا َاَٖ ١ٝحعٔٸً( ١اًحٓاه يًُواك)(.)36
اْٛ٫اع ؾحهَ ٕٛاٖ ١ٝأؿوٌٜٚ ٣حلي ٕٛعً ٢ميو بـإٔ اُ٫ـحلاك أَـا ٗ ايعـٛاهض;
ؾع٦ٓٝنٺ  ٫اُحلاك ٗ إاٖ ١ٝأ ٚإٔ ٜه ٕٛاُ٫حلاك ٗ إاٖٝـ ١ؾع٦ٓٝـنٺ جهـَ ٕٛاٖٝـاد
َحعلك ٠نايةٝاض.
( )34أ ٟعًٖ ٢نا ايكٝل  ٖٛٚايػرل إحٓاٖ.١ٝ
( )35أ ٟاشيا.٤
(ٖ )36نا ايلي ٌٝايوابع بٝاْ٘ َةين عًَ ٢كلٸَاد:
أظلٖا :إٔ اُ٫حلاك ٗ إاٖٝاد ظون َٔ ١اي٘عٝـ إٍ ايك.ٟٛ
ذاْٗٝا :إٔ اؿون ١نِ َحٌٔ ٚايهِ إحٌٔ قُوه ٗ قً٘ ي ٍٝي٘ أشيا ٤ؿاهشـاّ بـٌ
ٖ ٛقابٌ ٗ اينٖٔ يْ٬كٌاّ إٍ أشيا ٫ ٤جحٓاٖ ٢إم نٌ َا ؾُوض ػي٥ح٘ نُٸاّ َكـلاه
ؾايعكــٌ ه ـٛٸى اْكٌــاّ ميــو إكــلاه إٍ أشــيا ٤أؿــوًٖٚ ٣ــِ شــوا إٍ (إٔ) ٜٓكطــع
ايؿوض.
ذايرٗا :إٔ إاٖٝاد يٌٝخ بٓؿٌٗا قابً ١يُ٬حلاك; ٭ٕ ايِـلٜل َٓٗـا إٕ ناْـخ ُـلج٘
بٛشٛك أَـو كاؿـٌ ٗ إاٖٝـٚ ١شـيَٗٓ ٤ـا نـإ اي٘ـعٝـ ؾاقـلاّ يـ٘ ٚنـإ اي٘ـعٝـ
َاٖ ١ٝأؿـوٚ ٣إ ٓ٫يـيّ ؽًــ ايـناج ٞعـٔ ماجـ٘ٚ .إٕ ناْـخ ُـلج٘ بـأَو ؿـاهط عـٔ
إاٖ ١ٝؾًِ ٜهٔ اُ٫حلاك ٗ إاٖ ١ٝبٌ ٗ غرلٖا.
هابعــا :إٔ اُ٫ــحلاك ٜ ٫هــ ٗ ٕٛا٭َــو ا٫عحةــاه )1(ٟإم يــ ٍٝا٫عحةــاه قــابٹ ّ٬يًِــل٠
ٚاي٘عـ.
إما عوؾخ ميو ؾٓك:ٍٛ
إما ناْخ إاٖ ١ٝآٚ ١ًٝايٛشٛك أعحةاهٜاّ نإ اُ٫حلاك ٗ إاٖ ١ٝيًُكلٸَ ١ايوابع١
٫ٚب ـلٸ إٔ ٜهــ ٕٛاُــحلاكٖا بحةــلٍ إاٖٝــ ١بــأؿو ٣يًُكلَــ ١ايرايرــ٫ٚ ١ب ـلٸ إٔ جهــٕٛ
إاٖٝاد إحةلي ٫ ١جحٓاٖ ٢يًُكلَ ١ايراْ ;١ٝ٭ٕ إاٖٝاد إما ناْخ ٖ ٞا٭ٓـٌ ناْـخ
( )1شاٖ ٤آٖا إٔ اَ٫و ا٫عحةاه ٟجابع ٗ ايٛظلٚ ٠ايهروِٕٓ ٠ٹ.) َ٘ٓ( ٘٦
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بٝاْــ٘ :إٔ َواجــت ايِــلٜل ٚاي٘ــعٝـ ٗ اُ٫ــحلاك ناً٫ــحعاي )37(١أْــٛاع
َحـايؿ ١عٓلِٖٚ .جًو إواجت غرل َحٓاٖ ١ٝظٌت ق ٍٛإحٔـٌ اْكٌـاَاد غـرل
َحٓاٖ.١ٝ
ؾً ٛنإ ايٛشٛك اعحةاهٜاّ نإ ٗ ايٛظلٚ )38(٠ايهرـو ٠جابعـاّ يًُٓحـيع َٓـ٘
أشيا ٤اؿونٚ ١اؿون ١نِ َحٔـٌ أشيا٥ـ٘  ٫جحٓـاٖ ٢ؾًٝـيّ ٚشـٛك َـا ٜ ٫حٓـاٖٗ ٢
أَــو َٴحٳٓــاٙٺ يًُكلَــ ١اـاٌَــ ;١٭ٕ ايٛشــٛك اعحةــاه َِٓ ٟـ ٙ٪إاٖٝــٖٚ ١ــ ٞناْــخ ٫
جحٓاٖ.٢
ؾإْــ٘ نــٌ َوجةــَٓ ١ــ٘ َاٖٝــْٚ ١ــٛع غــرل َوجةــ ١اٯؿــو ؾع٦ٓٝـنٺ ٜحٛشــ٘ اُ٫ــهاٍ :إٔ
ايةٝاض ي ٛأؿن ٗ ايِل ٠ؾًٝيّ إٔ ٜهٖٓ ٕٛـاى َاٖٝـاد غـرل َحٓاٖٝـ ;١٭ٕ اُ٫ـحلاك
ظون ١ؾٗ ٛنِ َحٌٔ ٚايهِ إحٌٔ َونٓت َٔ اشيا ٫ ٤جحٓاٖ ٢ؾاُ٫ـحلاك َونٓـت
َٔ َاٖٝاد  ٫جحٓاّٖ ٫ٚ ٢هٔ إٔ جك ٍٛأْٗـا ُٖٝٚـ ١٭ْهـِ شعًـحِ ٖـنا اُ٫ـحلاك
إٛشٛك ٖ ٛعةاه ٠عٔ إاٖٝاد ؾَٗٛ ٞشٛكٚ ٠أٜ٘ـاّ بٓـا٩نِ عًـ ٢آـاي ١إاٖٝـاد
ٚإْٗا ٖ ٞإٛشٛك ٠ؾًٝيّ ٚشٛك َا ٜ ٫حٓاَٖ ٢ـٔ إاٖٝـاد ٗ ُــَ ٤ٞحٓـاًٖٜٚ ٞـيّ
إٔ ٜه ٕٛايهِ إحٌٔ نُا ْؿٔٚ ٬ميو نًٓ٘ باطٌ.
ٚأَــا عًــ ٢ايكــ ٍٛبأٓــاي ١ايٛشــٛك ؾٓكــ :ٍٛإٕ ايٛشــٛك ؿــٝل ٌَــحُو بــٌ َواجــت
اُ٫حلاك ٚي ٍٝعةاه ٠عٔ ٚشٛكاد ٌَحُوٚ ٠يهـٔ ٖـنا اُ٫ـهاٍ يـ ٍٝبٔـعٝػ;
٭ٕ ايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاٖٜ ١ٝكٛي ٕٛاُ٫حلاك ٗ ْؿٍ إاٖ ١ٝ٭ْـ٘ ٖٓـاى َاٖٝـاد نُـا
ىعِ ميو ُٝف اُ٫ـوام(.)1
ؾإكلَ ١ايوابع ١يٌٝخ ًٌَُٓ ١عٓل اـِٔ  ٫ٚعٓلْا; ٭ْا ْك :ٍٛبإٔ اُ٫حلاك ٜهٕٛ
ٔ قاٍ بإكلَ ١ايوابع َٔ ١اـِٔ.
ٗ ايٛشٛك  ٗ ٫إاْٖ ١ٝعِ ٜهٖ ٕٛنا هكاّ عًَ ٢ٳ ٵ
( )37اييت ٖ ٞظونَ َٔ ١اٖ ١ٝإٍ أؿو.٣
( )38أ ٟنــــإ ايٛشــــٛك ٚاظــــلاّ أ ٚنــــررلاّ جــــابع يًُاٖٝــــاد; ٭ْــــ٘ َٓحــــيع َٓٗــــا
( )1فُٛعــَٔ ١ــٓؿاد ُــٝف اُ٫ـــوام ايٌــٗوٚهك ٟط.301- 296ٖ 294ٖ 153ٖ 21ٖ 1
ٚقل منو ٓـله إحـأشلٌ جًـو اٯهاْٚ ٤اقِـٗا بايحؿٔـ .ٌٝاً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاىٟ
ط .419 - 401ٖ 1إةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.83ٖ 1

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

56

أعين إاٖٝاد ٖٓ ٖٞٚا غرل َحٓاَٖ ١ٝحأًٓ ١نإ أْٛاع غـرل َحٓاٖٝـ ١بايؿعـٌ
قٔٛه ٠بٌ ظآـو ٜٔإةلأ ٚإٓحٗ ٢غ٬ف َا إما نإ يًٛشٛك ظكٝك.١
ؾإْ٘ نـٝل ٜٓظِ ُحاجٗا(ٜٓ ٫ٚ )39ؿِٔ ب٘ َحؿوقاجٗا ؾهإ ٖٓا أَو ٚاظل نُا ٗ
إُحلاد ايكاه )40(٠أ ٚغرل ايكاه )41(٠ظٝز إٕ نروجٗا( )42بايك.)43(٠ٛ
ٚاـاٍَ قٛيٓا (نٝـ) ٜ ٫ه ٕٛايٛشٛك أٓ ٗ ّ٬ايحعكل (ٚبايه )ٕٛإواك
ب٘(َ )44ا ٜواكف ايٛشٛك (عـ ٔ اًحٛا )٤أ ٟاًحٛاٌْ ٤ة ١ايٛشٛك ٚايعـلّ َحعًـل
عً ٢هأ.)1(ِٜٗ
( )39أُ ٟــــحاد إاٖٝــــاد ٚظٝــــز إْــــا ًــــٓدلٖٔ عًــــٚ ٢ظــــل ٠ايٛشــــٛك

()2

ؾــــ٬

ًٜيّ جعلك ايٛشٛك ظ٦ٓٝنٺ ّٚهٓو إٔ جؿوض ي٘ ظلٚكاّ ٚنٌٸ ٚاظل َٓٗـا جٓـيع َٓـ٘
َاٖ.١ٝ
( )40ناـل
( )41ناييَإ.
( )42أ ٟنرو ٠أشياٗ٥ا.
( )43أ ٟبايٚ] .ِٖٛقل[ منو اً٫حام ايٌٝل ظٌٔ :إٔ إكلَـ ١ايوابعـ ١يـنيو اُ٫ـهاٍ
ًٜ ٫يّ منوٖا ظحٸٜ ٢حٛش٘ اُ٫هاٍ بٌ ْك :ٍٛي ٛنإ ٖٓـاى اُـحلاك ٗ إاٖٝـ ١أٗ ٚ
عٛاهٗٗا ؾً ٛاؿند إاٖ ١ٝأ ٚعٛاهٗٗا ٗ اُ٫حلاك; ؾع٦ٓٝنٺ جهـ ٕٛاُــاٖ شلـا
غـرل َحٓاٖٝــ ١بـٌ ظاٗــوٚ ٜٔأَـا عًــ ٢ايكـ ٍٛبأٓــاي ١ايٛشـٛك ؾــايٛشٛك ٚاظـل ٕــا
ًٝصٚ َٔ ٤ٞظل ٠ايٛشٛك.
( )44ايه ٕٛي٘ َعٓٝإ:
ا٭َ :ٍٚا منو ٙإٔٓـ(.)3

( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫وام ايٌٗوٚهك ٟط.402ٖ 391ٖ 156ٖ 1
(َ )2ةعز ىٜاك ٠ايٛشٛك عً ٢إاٖ.١ٝ
( )3ؾـ(ايه ٗ ٕٛآط٬ؾ ٖن ٙايطا٥ؿـ ١عةـاه ٠عـٔ ٚشـٛك ايعـامل َـٔ ظٝـز ٖـ ٛعـامل َ ٫ـٔ ظٝـز اْـ٘
ظــل ٚإ نــإ َواكؾـاّ يًٛشــٛك إطًــل عٓــل اٖــٌ ايٓظــو)ُ .ــوؾ ؾٔــ ٖٛاؿهــِ كاٚك ايك ٔٝــوٟ
ُـوؾ ايؿٕ اٯكَ.62ٖ ٞ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )2غشس يف أصاٌح اٌٌجٌد
بكٛيٓا (قل ؿوشخ قاطة ١ا٭ُٝا )٤أ ٟإاٖٝاد إم ايِـَ )45(٤ٞعٓ ٢ايِــ٤ٞ
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ٚشٛك ٖٛٚ )47(ٙإاٖ.١ٝ
ٚبٝــإ ٖــنا ايٛشــ٘ عٝــز ٜــلؾع جــ ِٖٛإٔــاكه )48(٠أْــ٘ باجؿــام ايؿــوٜكٌ
ٚايراْ ٖٛ :ٞعامل ايؿٌاك.
ؾإٕ ايعـٛامل ذ٬ذـ :)1(١عـامل ا٫بـلاع ٖٚـ ٛعـامل ايعكـٚ ٍٛعـامل ا٫ؿـذلاع ٚعـامل
ايؿٌاك  ٖٛٚايعامل إاك ٖٛٚ ٟمٔ.
(ٖ )45نا جعً ٌٝإٍ جؿٌرل اُٝ٫ا ٤بإاٖٚ ١ٝإٔ إواك بٗا ٖ ٛإاٖٝاد.
( )46أظذلى عٔ ايِـ ٤ٞإٌاٚم يًٛشٛك.
( )47أ ٟإؿاض عًٚ ٢شٛك ٙاُ٫اٚ ٠٤اٱهاك.٠
(ٚ )48ميــو إٔ ٖــنا ايــلي ٌٝنــإ ٓــله إحــأشلٌ(ٜ )2ــننو ٙأ ٍٚا٭كيــ ١عًــ ٢أٓــاي١
ايٛشٛك بٗن ٙائٛه:٠
ٖٚــ ٞإٔ ؿــوٚط إاٖٝــاد عــٔ اً٫ــحٛا ٤بــايٛشٛك ٜــلٍ عًــ ٢أٓــاي ١ايٛشــٛك
(ٚ )1قل منوٚا جكٌُٝاد اؿو:٣
َٓٗا عامل ايعكٌ ٚعامل إراٍ ٚعـامل ا ٕـاكٜٚ ٠هـ ٕٛميـو ايحكٌـ ِٝعٌـت كهشـٓ ١ـؿاٚ ٤نـلٚه٠
ايعــٛامل َــٔ ايهراؾــاد ايعٓٔ ــوٚ ١ٜائــٛه اؾٌــُ .١ٝؾعــامل ايعكــٌ عــامل  ٫جِــٛب٘ نراؾــَ ١اكٜــ٫ٚ ١
ٓٛهٚ .١ٜعامل إاك ٖٛ ٠عامل ايهراؾاد ايعٓٔــ وٚ ١ٜا٭شٌـاّ إاكٜـٚ .١عـامل إرـاٍ ٖـ ٛعـامل َحًٛـل
يطٝـ ي ٍٝؾ ٘ٝعٓآـو َاكٚ ١ٜإِا ٓٛه فوك ٠قا ١ُ٥بأشٌاّ أذرل.١ٜ
َٗٓٚا جكٌـ ُ٘ٝإٍ عـامل ايٖ٬ـٛد ٚعـامل اؾـدلٚد ٚعـامل إًهـٛد ٚعـامل إًـو ٌٜٚـحٓل ٖـنا
ايحكٌ ِٝاٍ كهش ١ايحصوك َـٔ ايحعًٓكـاد ؾعـامل ايٖ٬ـٛد فـوك َـٔ ناؾـ ١ايحعًٓكـادٚ .عـامل اؾـدلٚد
فوك َٔ ايحعًٓكاد إاكٚ ١ٜائٛهَ ١ٜعـاّ ٚيهٓـ٘ غـرل فـوك َـٔ إعـاْ ٞايعكًٝـٚ .١عـامل إًهـٛد عـامل
فوك َٔ ايحعًٓكاد إاكٜـٚ ١ائـٛهٚ ١ٜإعٜٓٛـٖٚ ١ـ ٛعـامل ايٓؿـ َٛاجملـوك ٠ايكابًـ ١يًحعًٓـل با٭شٌـاّ.
ٚعامل إًو ٖ ٛعامل ايحعًٓكاد بهاؾ ١أْٛاعٗا َاكَٚ ١ٜعٓٛٓٚ ١ٜٛه.١ٜ
ٚقل ػل ٗ قٌ اؿو َا ٌُٜٸ ٢بٓظو( ١ٜجطابل ايعٛامل) ٕٚيٜل َٔ ايحؿآ ٌٝاً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله
ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط .412ٖ 6ايِــٛاٖل ايوبٛبٝــ ٗ ١إٓــاٖض ايٌــًٛنٓ ١ٝــله ايــل ٜٔايِــرلاىٟ
ٖ.65 - 57
(ٚ )2قــل منــو ٓــله إحــأشلٌ بعــض اٯها ٤يًُعكــل ايــلٚاْٚ ٞغــرل ٙهاكاّ عًٗٝــا ٗ اًــؿاه .ٙاً٫ــؿاه
ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 74 – 73ٖ 1ط.218ٖ 2
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إاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞيٌٝخ إٚ ٖٞ ٫ناْخ بناجٗا َحٌا ١ٜٚايٌٓـة ١إٍ ايٛشـٛك
ٚايعلّ ٚي ٛنإ ايٛشٛك اعحةاهٜاّ ؾُا إـوط شلا عٔ اً٫ـحٛا٤؟ ٚمبٳ ٓـاهد
ٌَـــحعك ١ؿُـــٌ َٛشـــٛك؟ ؾـــإٕ ٗـــِ َعـــل )49(ّٚإٍ َعـــلٜٔ ٫ ّٚـــرل َٓـــا
إٛشٛك.١ٜ
ٚقــ ٍٛاـٔــِ :إٕ إاٖٝــَ ١ــٔ ظٝــز ٖــٚ ٞإٕ ناْــخ ٗ ظــل اً٫ح ــٛا٤
إ ٫أْٗــــا َــــٔ ظٝرٝــــَ ١هحٌــــةَ )50(١ــــٔ اؾاعــــٌ بعــــل اْ٫حٌــــاث( )51إيٝــــ٘
ٓــاهد َٔــلاقاّ ؿُــٌ إٛشــٛك ؿــاٍ عــٔ ايحعٔــ )52(ٌٝإم بعــل اْ٫حٌــاث
إٕ جؿاٚجـــــخ ظاشلـــــا

()53

ؾُـــــا بـــــ٘ ايحؿـــــاٚد ٖـــــ ٛايٛشـــــٛك ٚإٕ ؼاُـــــ٢

اـٔــــِ عــــٔ ازلـــــ ٘ ٚناْــــخ جًــــو اٱٗـــــاؾ ١إُـــــواقَ ٫ )54(١ٝكٛيٝــــ١
ٚإاٖ ١ٝاعحةاه .١ٜؾأُهٌ عً :٘ٝبإٔ ٖنا َٔاكه ٠عً ٢إطًٛث; ٭ٕ إٔاكهٖ ٠ـ ٛإٔ
ٜه ٕٛايلي ٌٝعٌ إلع ٢أٜ ٚه ٕٛايـليَ ٌٝـةين عًـ ٢إـلعٖٚ ٢آٖـا نـنيو ٭ٕ
ؿوٚط إاٖٝاد عٔ اً٫حٛا ٤بايٛشٛك َحٛقؿـ ١عًـ ٢أٓـاي ١ايٛشـٛك ؿُـٌ ايٛشـٛك
بعلَا ناْخ َعل.١َٚ
(ٖ )49نا شٛاث اُهاٍ  ٖٛٚأْٗا ٓاهد َٛشـٛك ٠ب٘ـِ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك ا٫عحةـاهٟ
إيٗٝا ؾأشاث :بإٔ َؿٗ ّٛايٛشٛك عً ٢هأٜهِ اعحةاه ٟعلَ ٖٞٚ ٞناْخ َعل١َٚ
ؾِ٘ َعل ّٚإٍ َعلٜ ّٚيٜل ايعلّ.
( ٖٞٚ )50اجملعٛي.١ٝ
( )51أ ٟاْحٌاث إاٖ ١ٝإي ٘ٝأ ٟا٫جٔاٍ ب٘ عً ٢م ٛاجٔاٍ ايعً ١بإعً.ٍٛ
(ٖ )52ــنا ؿــدل قٛيــ٘ٚ( :قــ ٍٛاـٔــِ) ٖٚــ ٛقــ ٍٛإـ ٬شــ ٍ٬ايــل ٜٔايـلٚاْ ٞمنــوٗ ٙ
ُـوؾ ايحصوٜل(.)1
( )53أ ٟظاٍ إاٖ.١ٝ
( )54اُ٫ــاه ٠عا٥ــل ٠يًعٝرٝــ ١إهحٌــةَ ١ــٔ اؾاعــٌ أ ٟإٗــاؾٚ ١شــٛك إعًــٌْٚ ٍٛــةح٘
يًناد إكلً ١اٗاؾ ١اُـواق١ٝ

()2

ٚيٝعًِ إٔ اٗ٫اؾ ١عً ٢قٌٌُ:

( )1ظاُ ١ٝايلٚاْ ٞعًُ ٢ـوؾ ايكُٛص ٞعً ٢ايحصوٜل ٖ.91
( )2ظٝز إ (اٗ٫اؾ ١اُ٫ـواق ٖٞ ١ٝاُــوام ْـٛه اْ٫ـٛاه شـٌ ُـأْ٘ ٚاُــواق٘ ٖـ ٛايٛشـٛك إٓةٌـل
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٭ْٗا اعحةاه )55(١ٜنايٛشٛك ا٫عحةاهٚ )56(ٟإٕ مل جحؿاٚد(َٚ )57ع ٖنا( )58ناْخ
ٌَحعك ١ؿٌُ َٛشـٛك يــيّ اْ٫كـ٬ث(ٚ )59إٕ مل جٌـحعل ناْـخ باقٝـ ١عًـ٢
اً٫حٛاٖ ٤نا ؿًـ(.)60
]ايكٌِ[ ا٭ ٍٚإكٛي ٖٞٚ :١ٝاييت جك ّٛبٌ ُٚٚ ٌ٦ٝشٛكٖا َٛقـٛف عًـ ٢ؾـوض
ٚشٛكٖا نا٭بٚ ٠ٛايةٓ ٠ٛاييت ٖ ٞاعحةاه.١ٜ
ٚايكٌــِ ايرــاْ ٞاُ٫ــواقٖٚ :١ٝــ ٞايــيت جهــَ ٕٛحٛقؿــ ١عًــ ٢أظــل ايطــوؾٌ ٜٛٚشــل
ايطوف ايراْ ٞبٛشٛكٖـا نـايٛشٛك ؾإْٗـا َؿـاض عًـ ٢اُ٫ـٝاٖٚ ٤ـَٛ ٛقـٛف عًـ٢
ٚشٛك ايةاهٚ ٟايطوف ايراَْٛ ٞشٛك بٛشٛك ٖن ٙاٱٗاؾ ١اُ٫ـواق ١ٝنـايٓٛه ؾإْٗـا
َؿاض عً ٢اُ٫ـٝاٜٛٚ ٤شـل ايطـوف ايرـاْٖٚ -ٞـ ٛإحٓـٛه -بٛشـٛك جًـو اٗ٫ـاؾ١
ٚننيو ايؿٝض عً ٢اُٝ٫ا ٤أ َٔ ٟايعً ١إٍ إعً.ٍٛ
(ٖ )55ــنا جعًٝــٌ إٍ نــ ٕٛجًــو اٗ٫ــاؾ ١اُـــواقَ ٫ ١ٝكٛيٝــٚ .١قٛيــ٘ (أْٗــا) أ ٟ٭ٕ
اٗ٫اؾ ١إكٛي.١ٝ
( )56عً ٢ق ٍٛاُ٫ـواق ٌٝايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاٖ.١ٝ
( )57أ ٟإاٖٝاد بعل اْ٫حٌاث إٍ ايناد إكلً.١
( )58أَٚ ٟع علّ جؿاٚجٗا بعل اْ٫حٌاث.
( )59أ ٟاْك٬ث إاٖ ١ٝإٍ ايٛشٛك; ٭ْا ؾوٗٓا إٔ إاٖٜ ٫ ١ٝهـ ٕٛؾٗٝـا جؿـاٚد ٖٚـٞ
جٌحعل ؿٌُ ايٛشٛك يـيّ إٔ جهـ ٕٛإاٖٝـ ١عـٌ ايٛشـٛك ٚيـيّ إٔ ٜهـ ٕٛإُهـٔ
عٌ ايٛاشت ٚميو ٭ٕ ايٛاشت َا اْحيع َٔ ْؿـٍ ايٛشـٛك َـٔ ماجـ٘ ْٚؿٌـ٘ -بعـل
ؾوض علّ ايحؿاٚد -ؾًٝيّ اْحياع ايٛشٛك َٔ ْؿٍ إاٖ ١ٝؾحهٚ ٕٛاشة ١ايٛشٛك.
( )60٭ٕ بكاٗ٥ــا عًــ ٢اً٫ــحٛا ٤ىــايـ َــا ؾوٗــٓاَ ٙــٔ أْٗــا ٌَــحعك ١ؿُــٌ ايٛشــٛك
عًٗٝا.

ٖٚ ٬ـن ٙاٗ٫ـاؾٖ ١ـ ٞإـواك ٠عٝرٝٸـ ١ؾاعًٝٸـ ١ايؿاعـٌ ايلاؿًـَٔ ٗ ١ـلام اؿهـِ بـإ
ؾهإ ٖ ٛآـّ ٝ
ايِـ ٤ٞايؿَٛ ْٞ٬شٛك عٔ إعحـدلَ ٜٔـٔ إِـاُ .)ٌ٥ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 73ٖ 2ظاُ.29 ١ٝ
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ٚايٌاكَ قٛيٓا (ي ٛمل ٓ٪ٜـٌ) ايٛشـٛك (ٚظـلَ ٠ـا ظٔـًخ( )61إم غـرل)ٙ
 ٖٛٚإاٖ )62(١ٝ٭ٕ أٓايحٗا( )63قٌ ايٓياع َراه نرو .)64(٠أجخ(.)65
ٚإما نــإ نــنيو (َــا ٚظــل اؿــل  ٫ٚنًُحــ٘) ٓ ٫ٚــؿاج٘ (إَ ٫ــا) أ ٟعكٝكــ١
ايٛشٛك اين( ٟايٛظل ٠كاهد َع٘).
بٝاْـــ٘ )66(:أْـــ٘ يـــ ٛمل ٜهـــٔ ايٛشـــٛك أٓـــ ّ٬ٝمل ؤـــٌ ٚظـــل ٠أٓـ ـّ٬
٭ٕ إاٖٝــــَ ١رــــاه ايهرــــوٚ ٠ؾطوجٗــــا ا٫ؿــــح٬ف ؾــــإٕ إاٖٝــــاد بــــنٚاجٗا
كحًؿــاد

()67

َٚحهرــواد ٚجــررل غةــاه ايهرــو ٗ ٠ايٛشــٛك( .)68ؾــإٕ ايٛشــٛك

()69

(ٜحهرـــو ْـــٛع جهرـــو( )70بحهرـــو إٛٗٛعـ ــ اد نُـــا إٔ ايٛشـــٛك َونـــي ٜـــلٚه
( )61ؾ ـٜٔ ٬ــػ ظ ٦ٓٝـنٺ اؿُــٌ; ٭ْــ٘ ٫بــل َــٔ ا٫ؼــاك ٗ ايٛشــٛك ٚؾٝــ٘ أَٚ ٟــٔ بــٌ
إاٖٝـــاد مل ؼٔـــٌ ٭ٕ إاٖٝـــاد َحعـــلكٚ ٠ايٛشـــٛك َٓحـــيع َٓٗـــا ؾٗـــَ ٛحعـــلك
بحعلكٖا ٚ ٫ٚظل ٠بٌ ايٛاشةٌ  ٫ٚبٌ ائؿاد.
(ٕ )62ا نإ غرل ايٛشٛك ايعلّ ٚإاٖ ١ٝبٌ إواك بايػرل ٖآٖا.
(ٖ )63نا جعً ٌٝاٍ ن ٕٛإواك بايػرل ٖ ٛإاٖ ٫ ١ٝايعلّ ٚاٜ٘ا ٖٓاى كي ٌٝآؿـو عًـ٢
إ إواك بايػرل ٖ ٛإاٖ ٖٛٚ ١ٝجأْٝز (أجخ).
( )64أ ٟقٌ ايحهرٸو.
( )65أْٸرٗا َع ن ٕٛايُ٘رل عا٥ل إٍ غرل ٙيحأ ٍٚايػرل بايهرو.٠
( )66أ ٟبٝإ ٖن ٜٔايةٝحٌ.
(ٕ )67ا ػل َٔ اؿح٬ف َؿاُٖٗٝا ؾُاٖٝاد اؾٍٓ غـرل َاٖٝـ ١ايؿٔـٌ ٚنـٌ ٚاظـل
َٓٗــا َػــاٜو ٕاٖٝــ ١ايٓــٛع أَٚ ٟــٔ بــٌ إاٖٝــاد مل ؼٔــٌ; ٭ٕ إاٖٝــاد َحعــلك٠
ٚايٛشٛك َٓحيع َٓٗا ؾَٗ ٛحعلك بحعلكٖا ٚ ٫ٚظل ٠بٌ ايٛاشةٌ  ٫ٚبٌ ائؿاد.
( )68٭ْ٘ عً ٢هأ ِٜٗاعحةاه ٟؾٗ ٛجابع يًُٓحيع َٓـ٘ ؾـإٕ نـإ ٚاظـلاّ ٓـاه ٚاظـلاّ
ٚإٕ نإ َحعلكاّ ٓاه َحعلكاّ.
( )69جعً ٌٝإٍ ِْـو غةاه ايهرو.٠
( )70٭ٕ ايٛشــٛك يــ٘ ْٛعــإ ٗ ايحهرــو :ا٭ ٍٚايحهرــو عٌــت إواجــت ٚايرــاْ ٞايحهرــو
عٌت إٛٗٛعاد أ ٟإاٖٝاد.

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )2غشس يف أصاٌح اٌٌجٌد
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عً ٘ٝؾًو ايٛظل.)71(٠
ٚإما مل ؤٌ ٚظل ٠مل ؤٌ ا٫ؼاك اينٖ ٟـ ٛاشلٜٖٛٛـ )72(١ناٱٌْـإ
ناجت ٚايهاجت ٗاظو
اعحةاه١ٜ

()75

()73

إما إؿوٚض إٔ شٗـ ١ايٛظـلٖٚ )74(٠ـ ٞايٛشـٛك

ٚا٭ٌٓ َٖ ١ٝ٦ُٝ ٛاٖ ١ٝاٱٌْإ َٚؿٗ ّٛايهاجت ٚاي٘اظو.

ٚإؿاٖ ِٝماجٗٝا ا٫ؿح٬ف(ٚ )76جٔعػ ايػرل١ٜ
 ٫اشلٜٖٛٛــــــــٚ )78(١مل ٜــــــــحِ

()79

()77

ٚأ ٜٔأظلٖا َٔ اٯؿـو

ٌَــــــــأي ١ايحٛظٝــــــــل ايــــــــيت ٖــــــــ ٞأَ

( )71أ ٟأُٜٓا نإ ايِـَٛ ٤ٞشٛكاّ نإ ٚاظلاّ ٖٚنا َعٓـ ٢إٔ ايِــٜ ٫ ٤ٞحِــٸٕ ظحـ٢
ٜٛشل ٚايٛشٛك إٕ ٗعـ ٗعؿخ ايٛظلٚ ٠إٕ ق ٣ٛقٜٛخ ؾإٕ ايٛاظل ٚشـٛك ٙقـٟٛ
ؾٛظلج٘ ق ١ٜٛغ٬ف أيـ َـٔ ظٝـز ٖـ ٛأيــ ؾٛشـٛكٗ ٙـعٝـ نـنيو نْٛـ٘ ٚاظـلاّ
ي ٍٝبا٭يـ ٗعٝـ.
( ٖٛ )72اؿٌُ.
( )73يٛشٛك اؾٖٛو َع ايعوض ٚٚشٛك ايعوض َع ايعوض.
( )74أ ٟشٗ ١اؼاك ايٛشٛك ٜٔبٌ إٛٗٛع ٚاحملُ.ٍٛ
( )75أ ٟشٗ ١ا٫ؼاك اعحةاهٕ ١ٜا نإ ٖنا ايليَ ٌٝةٓٝاّ عًَ ٢كلَحٌ:
ا٭ ٖٞ :ٍٚإٔ إاَٖ ١ٝراه ايهرو.٠
ٚايراْ :١ٝإٔ ايٛظـل ٠اعحةاهٜـ ١جابعـ ١يًٛشـٛك; ٭ْـ٘ شٗـ ١شلـا ؾأُـاه إٍ إكلَـ ١ايراْٝـ١
بحًو ايعةاه.٠
( )76ؾــايٛشٛك ظٝــز إْــ٘ اعحةــاه ٟجــابع يًُٓحــيع َٓــ٘ ٚظٝــز إْــ٘ َحهرــو ؾــايٛشٛك َحهرــو
ػ اؿٌُ.
َٚحعلك ؾًِ ٜهٔ ٖٓاى ٚظل ٠ظحٸٜ ٢ٳٔٹ ٸ
( )77أٚ ٟماد إؿاٖ ِٝجكح٘ ٞايحػاٜو.
( )78عطـ عً ٢جٔعػ ايػرل.١ٜ
( )79إٔ ٟا نإ َكح٘ ٢قٛشلِ اْحؿا ٤ايٛظل ٠هجت عً٫ ٘ٝىَإ باط:ٕ٬

ا٭ :ٍٚعلّ ٓع ١اؿٌُ; ًٛا ٤نإ بايِا٥ع أ ٚباؿٌُ ا٭ٚيٚ ٞنـَ ّ٬ـٓ ٬ـلها

()1

ِٜــعو باْحؿــا ٤ا٭ ٍٚك ٕٚايرــاْٚ ٞيهــٔ آ٫ــػ إٔ ايرــآْٜ ٞحؿــ ٞأ ٜ٘ـاّ; ٭ْــ٘ ٜعحــدل

( ٗ )1ظٌ مل ٜننو ٓـله إحـأ شلٌ ٖـنا إطًـت ا ٫بإُـاه ٠ايٝـ٘ ٗ َةعـز ايٛظـلٚ ٠ايهرـو .٠اً٫ـؿاه
ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاىَ ٟةعز اشلَٚ ١ٜٖٛٛا ٜكابًٗا ط.92ٖ 7

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

62

إٌــا ٫ )80(ٌ٥جٛظٝــل ايــناد( )81٭ْــ٘ إما ن ــاْخ إاٖٝــ ١أٓ ـٜ ٫ ّ٬ه ــ ٕٛبــٌ
ايٛاشةٌ ٭ْ٘ إما نإ ايٛشـٛك اعحةاهٜـاّ ّ ٫هـٔ إٔ وهـِ ايعكـٌ بـإٔ َؿـاِٖٝ
ؾٝــ٘ اؼــاك ايٛشــٛك ايــنٖين ناٱٌْــإ إٌْــإ ؾــإما قًٓــا إٔ ايٛشــٛك اعحةــاهٓ ٟــاه
ايٛشٛك اينٖين َحعلكاّ ؾٜٛ ٬شل ؾٜٔ ٬ػ اؿٌُ.
ٚايراْ :ٞعلّ ُاٌََ ١ٝأي ١ايحٛظٝل.
( )80أٌَ ٟا ٌ٥اؿهُ.١
(ٚ )81ميو أِْٗ اًحليٛا( )1عًٚ ٢ظـل ٠ايٛاشـت ٚأْـ٘ ٚاظـل :بأْـ٘ يـ ٛنـإ اذـٌٓ نـإ
َِـذلنٌ ٗ ٚشـٛث ايٛشـٛك َٚــا بـ٘ اُ٫ـذلاى ٜ ٫هـ ٕٛبــ٘ اَ٫حٝـاى ؾـإٕ مل ٜهــٔ
بُٗٓٝا ُاٜي ييّ اـًـ ٚإٕ نإ ييّ ايذلنٝت ٗ نٌ ٚاظل َُٓٗـا ؾٝهـَ ٕٛونةـاّ ٖـا
بــ٘ اَ٫حٝــاى ٖٚــا بــ٘ اُ٫ــذلاى ٚايذلنٝــت ًٜــيّ ا٫ظحٝــاط ٗ إونــت إٍ اشــياٙ٤
ٚا٫ظحٝــاط َــٔ ُــإٔ إُهــٔ َ ٫ــٔ ُــإٔ ايٛاشــت ٖٚــنا ايــليٖ ٌٝــ ٛايِــا٥ع بــٌ
إحكلٌَ ٚإحأؿؤٜ

()2

ٚعً ٘ٝبٓٛا ٌَأي ١ايحٛظٝل.

ؾعًــــــــــ ٢ايكــــــــــ ٍٛبأٓــــــــــاي ١إاٖٝــــــــــٜ ٫ ١هــــــــــٖ ٕٛــــــــــنا ايــــــــــليٌٝ

()3

( )1منو إٔٓـ بعض اُ٫ها٫د ٚهكٸ عًٗٝـاُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 75 – 74ٖ 2ظاُ.38 ١ٝ
( )2شاَع اً٫ـواه َٓٚةع اْٛ٫اه ايٌٝل ظٝله اٯًَـ ٞؼكٝـل ٖٓـو ٟنوبـإ َٖ .657ؿحـاؾ ايٌـعاك٠
ٗ ُ ــوؾ ْٗــض اية٬غــ ١قُــل جكــ ٞايٓكــ ٟٛايكــاٝ٥ين ط .113ٖ 1اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِرلاى ٟط .57ٖ 6إةاظز إِـوق ١ٝؾـو ايل ٜٔايواى ٟط.454 - 451ٖ 1
(ٕٚ )3يٜل َٔ ايحًٛعّ ١هٔ ا٫طـ ٬ع عًـ ٢ايِـةٗ ١ايـيت اعـذلد ابـٔ نُْٛـٚ ١ايـيت زلٸٝـخ بــ(اؾحـاه
ايِٝاطٌ) ٓٚوٸؾ ٓله إحأشلٌ اٜ٘اّ بإ ٖن ٙايِةٗ ١اييت جٌٓت اٍ ابٔ نُْٛـٖ ١ـ ٞبا٭ٓـٌ جعـٛك
اٍ ٓاظت اُ٫وام اً٫ؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟطٚ .63ٖ 6نـنا احملكـل ايـلاَاك
ظٝز قاٍٖٚ( :نا ا٫ع٘اٍ َعي ٣عً ٢ايٌـٖٓ ١ـ ٤٫٪احمللذـ ١اٍ هشـٌ َـٔ إحؿًٌـؿٌ احملـلذٌ ٜٴعـوف
بإ بٔ نُٚ ١ْٛي ٍٝاَ ٍٚـٔ اعـذلاٖ ٙـنا ايِـو نٝــ ٚا٫قـلَ ٕٛنايعـاقةٌ قـل ٚنٓـلٚا ايؿٔـٝٸ ١عٓـ٘
 ٬عـٔ ُـوؾ ا٭زلـا٤
ٚبنيٛا شٗٛكِٖ ٗ ًة ٌٝميو قوْٚـ ّا ٚكٖـٛهاّ) اْحٗـ ٢نَ٬ـ٘ ٗ ايحكلٌٜـاد ْكـ ّ
اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.373ٖ ٟ
ٚقل منوٖا ٓله إحأشلٌ ْٚاقِـٗا ٗ انرـو َـٔ َٗٛـع .اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاىٟ
ط .149 - 146ٖ 1إِاهع ٚإطاهظاد ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك.395ٖ ٟ
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ايعًِ ٚاٱهاكٚ ٠ايكلهٚ ٠غرلٖا َٔ ائؿاد اؿكٝكٝـٚ )82(١اظـلٖ ٫ٚ ٠ـَ ٞـع
ايناد إكلً ١ايٛشٛبٚ ١ٝاظل ٠إم إؿوٚض إٔ  ٫شٗـٚ ١ظـلٖ ٠ـ ٞايٛشـٛك
ؾٗٝا ظح ٢جهَ ٗ ٖٞ ٕٛكاّ ٚشٛكٖا ٚاظلَ ٗٚ ٠وجةَ ١ؿاُٖٗٝا َحػاٜو ٠نـٌ
َع اٯؿو.
ٚايهٌ َع ايناد إكلً ١إٛٓٛؾ ١بٗا ٭ْٗا أٜ٘اّ عًٖ ٢نا ايحكلٜو َاٖ١ٝ
ٓعٝعاّ( ;)1٭ٕ إؿوٚض إٔ ماد نٌ ٚاظل َٔ ايٛاشةٌ َاٌَٖ ١ٝحكً ١ؾًٖٓ ٍٝاى
ُــَِ ٤ٞــذلى بُٗٓٝــا; ٭ٕ ايٛشــٛك أَــو اعحةــاهٚ ٟإٓحــيع َٓــ٘ َحعــلك ؾٗــَ ٛحعــلك
ؾاين ٟؾوٗحَُِ ٙٛذلناّ يَِ ٍٝذلى.
إؿوَ ٌٗٚا ب٘ اُ٫ذلاى ظحٜ ٢ذلنٓت نٌ َُٓٗا ٖا ب٘ اُ٫ذلاى َٚـا بـ٘ اَ٫حٝـاى
٭ٕ إؿوٚض إٔ ماجُٗا إاٖٚ ١ٝإاٖٝاد َحـايؿاد بايناد.
ؾًـــــِ ٌٜـــــحكِ اًـــــحل٫شلِ عًـــــ ٢ايحٛظٝـــــل بًـــــي ّٚايذلنٝـــــت  ٫ٚجٛظٝـــــل
ائؿاد.
أَا عً ٢ايك ٍٛبأٓـاي ١ايٛشـٛك ؾايـليٜ ٌٝـحِ; ٭ٕ ايٛشـٛك ايـن ٟؾوٗـٓاَِ ٙـذلى
ي ٍٝباعحةاه ٟظحٸـٜ ٢حعـلك بحعـلك إاٖٝـ ١بـٌ ٖـ ٛأَـو ٚاظـل ٕـا ًـٓةٌ َـٔ ٚظـل٠
ايٛشٛك ؾ ٬بل ظ٦ٓٝنٺ إٔ جه ٕٛإاَٖ ١ٝونة.١
ٚيـــنا قـــاٍ :آغـــا ظٌـــٌ اـٛاٌْـــاه ٗ ٟظاُـــٝح٘ عًـــ ٢ايِـــؿا٤

()2

بـــإٔ جٛظٝـــل

ايةـــاهٌَ ٟـــحؿاك َـــٔ قٛيـــ٘ [جعـــاٍ] :ؼلُل لًْ ىللٌأ اَُ أَ أل لذٌغ(ٕ )3ـــا نـــإ قـــا ّ٬٥بأٓـــاي١
إاٖ.١ٝ
( ٖٞٚ )82اييت جهٓ ٕٛـؿاد يًـناد ٚأَـا اٗ٫ـاؾٖٚ ١ٝـ ٞايكاُ٥ـ ١بـٌ ُـٖٚ ٌ٦ٝـٞ
ٓؿاد ا٭ؾعاٍ نايكاكهٜٸٚ ١ايعإٝٸٚ ١اـايكٝٸٚ ١مٖٛا.

(ٜ ٫( )1هٓ ٕٛعٝعاّ ٖنا ايلي .)ٌٝننا ٚشل ٗ ا٭ٌٓ.

( )2اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِؿا ٤ظٌٌ اـٛاٌْاهٚ .297 - 288ٖ ٟقل اًحلٍ بكٛي٘ جعـاٍ ؼٌَلٌ وَلاْأ
فٍِيِّأا آٌِيأحٌ إٌَِّا اَُ ٌَفَغأذأذَاغًٛ .ه ٠ا٭ْةٝا ٤اٯ.22 ١ٜ
(ًٛ )3ه ٠اٱٔؿ ٖ٬اٯ.1 ١ٜ
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َٔ إاٖٝاد ؾًٝيّ ايهرـو )83(٠ظٌـت نرـو ٠ائـؿاد َـع ايـناد  ٫ٚجٛظٝـل
ؾعــٌ اهلل ٚنًُحــ٘

()84

٭ْــ٘ عًــٖ ٢ــنا مل ٜهــٔ ائــٛاكه إ ٫إاٖٝــاد إحـايؿــ١

ايــيت يهــٌ َٓٗــا شــٛاث( )85عٓــل ايٌــ٪اٍ عٓــ٘ َــا ٖــٜٚ ٛكـــاٍ ٗ ظكٗـــا

()86

أ ٜٔاجملوك( َٔ )87إاكٚ ٟأ ٜٔايٌُا َٔ ٤ا٭هض ٚأ ٜٔاٱٌْـإ َـٔ ايؿـوَ

ٖٚهنا .ؾأٚ ٜٔش٘( )88اهلل ايٛاظل إِـاه إيٝـ٘ بكٛيـ٘ جعـاٍ ؼفَؤٌَنأّلا ذٌُأٌولٌا فَلَََُّ ًأجلو

اٌٍَّوِغ َٚعً ّٛإٔ ٚش٘ ايٛاظل ٚاظل(ٚ )89أْ ٢نًُ ١نٔ ايٛاظل ٠إلي ٍٛعًٗٝا
بكٛيــ٘ جعــاٍ ؼًأِللا أَِشٔللا إٌَِّللا ًا ِ لذأجٌغ غــ٬ف َــا إما نــإ ايٛشــٛك ايــنٜ ٟــلٚه
عًٝــ٘ ايٛظــل ٠بــٌ ٖــ ٞعٓٝــ٘ أٓــ ّ٬ٝؾإْــ٘ ٜحٛاؾــل ؾٝــ٘ إحـايؿــاد ٜٚحِــاهى
( )83غـ٬ف َــا يـ ٛقًٓــا إٔ ايٛشـٛك أٓــ ٌٝؾٝهـٚ ٕٛشٛكٖــا ٚاظـلاّ ٖٚــَ ٞحعــل;٠
يهٚ ٕٛشٛكٖا ٚاظلاّ ٚإٕ ناْخ َؿاُٖٗٝا كحًؿ.١
(ٖ )84ــنا عطـــ جؿٌــرل; ٭ٕ نًُــ ١اهلل ٖ ــ ٞؾعًــ٘ ٖٚــنا َعٓــ ٢إٔ إٌــٝػ نًُــ١
اهلل  أ ٟؾعًــ٘ ًٚــٝص ٤ٞإٔ اهلل  أؾعايــ٘ ٚاظــلٖٚ ٠ــنا َعٓــ ٢ايٛشــ٘ ٗ قٛيــ٘

جعاٍ ؼفَؤٌَنأّأا ذٌُأٌوٌا فََََُّ ًأجو اٌٍَّلوِغ( )1أ ٟؾعً٘ ٖٚنا َعٓ ٢نًُ ١نٔ ٚايٛاظـل ؾـإٕ َعٓـاٙ

ظكٝك - ١بايٌٓة ١إٍ ايناد إكلٸً ٖٛ - ١ايؿعٌ ايٛاظل ٚميـو ايؿعـٌ ٖـ ٛايٛشـٛك
 ٖٛٚايعكٌ ا٭ْ ٖٛٚ ٍٚـٛه قُـل ٖٚ :ـٚ ٤ٗ ٛشـٛكٖٓٚ ٙـاى كيٝـٌ عكًـ ٞعًـ٢
ٚظل ٠أؾعاي٘  ٖٛٚأْ٘ ٚاظل ٚايٛاظل ٜٔ ٫له َٓ٘ َحعلك.
( )85ي ٍٝيٮؿوٜ ٣كع شٛاباّ.
( َٔ )86ظٝز ايحػاٜو ٚعلّ ا٫ؼاك.
( )87نايعكٌ ٚايٓؿٍ ؾٗ ٞيٌٝخ َحعلَ ٠ع أْٗا أؾعاٍ هلل .
( )88أ ٟؾعٌ اهلل .
(ٖ )89نا كؾع اُهاٍ ٖٛٚ :أْ٘ َٔ أ ٜٔعوؾخ إٔ ٚش٘ اهلل ٚ اظل.
ؾأشاث َا جو ٣إٔ اهلل ٚ اظل ؾ٬بل إٔ ٜهٚ ٕٛشٗ٘ ٚاظلاّ.
(ًٛ )1ه ٠ايةكو ٠اٯ.115 ١ٜ
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ؾ ٘ٝإحُاٜياد  ٖٛٚاؾٗ ١ايٓٛهاْ )90(١ٝاييت اْطٍُ ؾٗٝا ايظًُاد  ٖٛٚنًُح٘
َِٝٚح٘ ٚهٓح٘ ٚغرلٖا َٔ ائؿاد ايؿعً.)91(١ٝ
ٔ
( )90يًُُهٔ شٗحإ :إظٵلٳ ٴُٖا ْٛهاْ ٖٞٚ ١ٝايٛشٛك ٚايراْٝـ ١ايظًُـٖٚ ١ـ ٞايـيت جٴعٳـٝٸ ٴ
شٗ ١ايٛشٛك.
( )91ناٱؾاٗــٚ ١اٱظٌــإ ؾإْٗــا نًــٗا عةــاه ٠عــٔ ايٛشــٛك ؾرةــخ إٔ نــٌ ا٭ُــٝا٤
ٚشٛك ٚإاٖٝاد اعحةاه.١ٜ

[] 3
غسز يف اغرتان اه٘ج٘د
ٜعطـــ ٞاُٵـ ـذلانُ٘ٴ ٓٴـ ـًٛؾٳ إُكٌِــــِٔ

ل ّٔ
نـــــنيو اجٸعـــــاكٴ َعٓـــــ ٢ايعٳـــ ـ ٳ

ٚأْٸــــ ـ٘ٴ يــــــٍٝٳ اعحكــــــاكٴٙٴ اهجٳؿَــــ ـعٵ

إما ايحٻعـــــــٝټٔٴ اعحكــــــــاكٴٙٴ اَحٳٓٳـــــــعٵ

 ٬آٜـــــــــ ـ ُ١اؾًٝـــــــــ ـٌٔ
ٚإٔ نُـــــــــ ـ ّ

ؿٔٵــــُٴٓا قَــــلٵ قــــاٍٳ بايحٻعٵـــــطٌٔٝ
ٳ ٚٳ

ٹَُٸــــــ ـا بــــــ ـ٘ٹ َأٜٻــــــ ــلٳ ا٫كٹٸعــــــــا٤ا

شعًـــــــــ٘ٴ قاؾٝـــــــــ ّ١إٜٵطــــــــــا٤ا
إٔٵ ٳ

[] 3
غسز يف اغرتان اه٘ج٘د

()1

ٖن ٙإٌأي ١أٜ٘ا َٔ أَٗـاد( )2إٌـا ٌ٥اؿهُٝـَٗٓٚ ١ـا ٌٜـحٓةل( )3ظكٝكـ١
َنٖت ايؿًٗ ٌٜٛاينًٝ ٟص ٤ٞمنو ٙؾإْ٘ إما نإ َؿٗ ّٛايٛشٛك َِـذلناّ ؾٝـ٘
ؾُٝــع ا٭ُــٝاَٚ ٤عًــ ّٛإٔ َؿٗ َٛـاّ ٚاظــلاّ ٜ ٫حٓــيع َ ــٔ ظك ــا٥ل َحةا ٜــٓ َ ١ــا
( )1إواك باُ٫ـذلاىٜ :عـين ٖـٌ ايـن ٟقًٓـا بأٓـايح٘ َؿَٗٛـ٘ َِـذلى أّ يـَِ ٍٝـذلى
ًٛا ٤نإ ٌُٜٸ ٢ميو إؿٗٚ ّٛشٛكا أ ٚظٔ ّ٫ٛأ ٚغرل ميو َٔ ا٫زلـا ٤ؾًـٍٝ
ايٓياع ٗ ايٗٛع ٚإً٫ ٫حلٍ بٔع ١ايًٌت أ ٚبايحةاكه.
بٌ ايٓياع إٔ ايٛشٛك ٌٖ ٖٚ ٛاظل ٖٚن ٙاُٝ٫اَ ٤واجةـ٘ ناي٘ـ ٤ٛؾـإٕ ]نـإ[ يـ٘
َواجــت ؾٗــَِ ٛــذلى َعٓــٚ ٟٛإٔ ايٛشــٛك كحًـــ ٚإٔ ٖــنا ايٛشــٛك غــرل ميــو
ايٛشٛك ٚإٔ نَُٗٓ ّ٬ا ظكٝك ١غرل اٯؿو.
( )2نُا إٔ أٓاي ١ايٛشٛك ننيو.
( )3أعًِ إٔ ايكا ًٌ٥بايحٛظٝل(:)1
 جــاهٜ ٠كٛيــ ٕٛبحٛظٝــل ايٛشــٛث ٚإٔ ايٛاشــت ٖــ ٛاهلل  ٫ غــرلٖٚ ٙــنا أغًــت
ايِوا٥ع َحؿكـ ١عًٝـ٘ٚ .جـاهٜ ٠كٛيـ ٕٛبحٛظٝـل اـايكٝـَ ١عٓـ ٢إٔ اــايل ٖـ ٛاهلل 
( )1ايكا ٌ٥بايحٛظٝل:
• اَا إ ٜك ٍٛبهرو ٠ايٛشٛك ٚإٛشٛك ْٝعاّ َع ايحهًِ بهًُ ١ايحٛظٝل يٌاْاّ ٚاعحكاكاّ بٗـا اْـاّ٫
ٚأنرو ايٓاَ ٗ ٖنا إكاّ.
• ٚاَا إ ٜك ٍٛبٛظل ٠ايٛشٛك ٚإٛشٛك ْٝعاّ َ ٖٛٚنٖت بعض ائٛؾ.١ٝ
• ٚاَا إ ٜك ٍٛبٛظل ٠ايٛشٛك ٚنرو ٠إٛشٛك  ٖٛٚإٌٓٛث إٍ أمٚام إحأشلٌ ٚعهٌ٘ باطٌ.
• ٚاَا إ ٜك ٍٛبٛظل ٠ايٛشٛك ٚإٛشٛك ْٝع ّا ٗ عٌ نروجُٗا ٖٚـَ ٛـنٖت إٔـٓـ ٚ ايعوؾـا٤
ايِاكٌ.
ٚا٭ ٍٚجٛظٝــل عــاَٚ ٞايرايــز جٛظٝــل ؿآــٚ ٞايرــاْ ٞجٛظٝــل ؿــاٖ اـــاٖ ٚايوابــع جٛظٝــل
أؿٕٸ اـٛاٖ.
ؾًًحٛظٝل اهبع َواجت َ ٗٚواجة٘ ا٭هبع ٗ جكٌ ِٝآؿو اييت ٖ :ٞجٛظٝـل اٯذـاه ٚجٛظٝـل ا٫ؾعـاٍ
ٚجٛظٝل ائؿاد ٚجٛظٝل ايناد .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.75ٖ 2
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ٚظلٚ .ٙإـايـ ٗ ميو إعحيي )1(١ظٝز قـايٛا :إٕ ايعةـل أٜ٘ـاّ ىًـل ٚأْـ٘ ٜٔـٓع
ٖن ٙا٭ُٝا َٔ ٤قٝاّ ٚقعٛك


()2

ٚجاهٜ ٠كٛي ٕٛبحٛظٝل ايٛشٛك
ٚاظل

()5

ٚننا ايرٓ.)3(١ٜٛ

()4

ٜعين إٔ ايٛشٛك ٚاظل َعٓـ ٢إٔ ٚشـٛك ايةـاهٟ

ٖٚن ٙايٛشـٛكاد نًٓٗـا ٚشـٛك ايةـاه ٟؾًـٖٓ ٍٝـاى ٚشـٛك ٚهاٚ ٤شـٛك

ايةاهٖٚ ٟنا َنٖت ايؿًٗ )6(ٟٛاينٜ ٟنٖت إي ٘ٝإ٪يـ

()7

ٖٚنا َـةين عًـ ٢إٔ

( )1يًحعــوف عًــ ٢آها ٤إعحييــ .١اْظــو :إًــٌ ٚايٓعــٌ ايِٗوًــحاْ ٞط .45ٖ 1ايحةٔــرل ٗ ايــلٜٔ
اً٫ؿواٝ٥ين ٖ .58قٔٸٌ اؾهاه إحكلٌَ ٚإحأؿو ٜٔايواى .281ٖ ٟايؿٌٔ ٗ إًـٌ ٚاٖ٫ـٛا٤
ٚايٓعٌ ابٔ ظيّ اْ٫ليٌ ٞطَ .62 - 33ٖ 3كا٫د ا٫ ٌَٝ٬ً٫ب ٞظٌٔ اُ٫ـعو ٟؼكٝـل
ق ٞايل ٜٔعةل اؿُٝل ٖ .310 - 298ايؿـوم بـٌ ايؿـوم عةـل ايكـاٖو ايةػـلاكَ .114ٖ ٟـناٖت
ا ٌَٝ٬ً٫عةل ايوٓٔ بل ٟٚط.54 - 47ٖ 1
( )2يعٌ ايةاعز اين ٟكؾع بايؿهو ا٫عحيايٌْ َٔ ٞـةٓ ١ـلٚه ا٫ؾعـاٍ اٍ اٌْ٫ـإ َةاُــوٚ ٠عًـ ٢مـٛ
اً٫حكٜ ٍ٬هُٔ عوِٓٗ عً ٢جٓي ٜ٘ظو ِٜايعلٍ ا٫شلٓ َٔ ٞـلٚه ايكةـا٥ػ عـٔ اٌْ٫ـإ ٖـا ٜحٓـيٙ
ايةـاه ٟعٓٗــا  ٫ٚجٌٓــصِ َــع عليـ٘ٚ .جٌـُٸْ ٢ظــوٜحِٗ بــايحؿٜٛض ٚقـل ْٛقِــخ عًــٌَ ٢ــح ٣ٛايةعــل
ايعكًٚ ٞايةعل ايٓكً َٔ ٞقةٌ ْع غؿرل َٔ عًُا ٤اً٫ـ .ّ٬ايحٛظٝـل ايٌـٝل نُـاٍ اؿٝـله ٟط2
ٖ.85 - 64
( )3ايكا ًٌ٥بٛشٛك َةلأٚ ٜٔؿايكٌ أظـلُٖا يًــرل ٚايرـاْ ٞيًِــوُ .ــوؾ ْٗاٜـ ١اؿهُـ ١ايٌـٝل نُـاٍ
اؿٝله ٟط.257 - 253ٖ 2
( )4ايؿحٛظــاد إهٝــ ١ابــٔ عوبــ ٞط .40 - 28ٖ 3ؾُٝــا منــو ٓ ـله إح ـأشلٌ( :إٕ بع٘ ـاّ َــٔ أش ًٓ ـ١
ايعًُا ٤إحأؿو ٜٔأهاك إٔ ٜٔـٌ إٍ َكـاّ ايٛآـًٌ َـٔ أٓـعاث إعـاهط ٚأٚيٝـا ٤اؿهُـ ١إحعايٝـ١
ؾكاٍ ٗ هًايح٘ إٌـُٸا ٠بــ(اييٚها )٤إعكـٛك ٠يةٝـإ جٛظٝـــل ايٛشـٛك) .اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِرلاى ٟط.331ٖ 1
(ْ )5ظوٚ ١ٜظل ٠ايٛشٛك بٌ ابٔ عوبٚ ٞاؾ ١ًًٝٗ ًٞٝعةل ايةاعز ايذلْإ ٖ.229 - 224
( )6ايؿًٗـــَ :ٟٛعـــوث بًٗـــ ٗ ٟٛايؿاهًـــٖٚ ١ٝـــِ ظهُـــا ٤ايؿـــوَ .اً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــلٜٔ
ايِرلاى ٟط.433 - 432ٖ 1
( )7ا ٫إ إٔــٓـ ٜ ٫كــ ٍٛبٛظــل ٠ايٛشــٛك ايــيت جةٓاٖــا إٌــًو ائــ ٗٛظٝــز منــو ٓــله إح ـأشلٌ
ا٫ؿح٬ف بٌ إًٌهٌ ٗ ُـوظ٘ يًٗلا ١ٜا٫ذرل ١ٜؾكاٍ( :ايراْ ِٖٚ ٞائٛؾ َٔ ١ٝاٌٖ ايٛظـل ٠قـإًٛ٥
بــإٔ يــ ٗ ٍٝايٛشــٛك ا ٫إٛشــٛك اؿكٝكــٚ ٞايعــامل يــ ٍٝإُ ٫ــٚ ْ٘ٚ٪ظٗٛهاجــ٘ ٚجعٝٸٓاجــ٘ مل ٜــوٚا ٗ
ايٛشٛك ا ٫اهلل ٚ ؾ ٫ ٘٘ٝإ يؿٚ ٘٘ٝشٛكاّ باْ٫ؿواكٚ .ائـٓـ ايرايـز ٖٚـِ ايواًــ ٗ ٕٛايعًـِ
َٔ اؿهُا ٤قا ًٕٛ٥بإ ايعامل ي ٍٝعةاه ٠عٔ إُهٔ ائــوف  ٫ٚعـٔ ايٛشـٛك اؿكٝكـ ٞائــوف
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ٖـــَ ٞحةآٜـــ ١مل ٜهـــٔ ايٛشـــٛكاد ظكـــا٥ل َحةآٜـــ ١بـــٌ َواجـــت ظكٝكـــ١

()4

َكٛيـــــــــــ ١بايحِـــــــــــهٝو ٚايـــــــــــلي ٌٝعًٝـــــــــــ٘(َ )5ـــــــــــٔ ٚشـــــــــــ:ٙٛ
َؿٗ ّٛايٛشٛك َِذلى َعٟٓٛ

()1

 ٫ي ٛنإ َِذلناّ يؿظٝاّ ٕـا ناْـخ ظكا٥كـ٘ َحؿكـ١
ٚإ ٓ

ٚمل ٜهٔ ايٛشٛك ٚاظلاّ بٌ أَٛه َحةا.)2(١ٜٓ
( )4ناي٘ ٤ٛؾإٕ ي٘ َواجت َ ٖٛٚك ٍٛبايحِهٝو عً ٢اؾواك.)3(ٙ
( ) 5أ ٟعًــٖ ٢ــنا إطًــت قٝــٌ :إٔ ٖــن ٙا٭كيــ ١نًــٗا َٓةٗــاد ٭ٕ إٌــأي ١بلٜٝٗــ١
٭ٕ نــٌ أظــل ٜٓ ٫هــو عًــ ٢إٔ بــٌ إٛشــٛكاد ُــ٦ٝاّ َِــذلناّ يــَٛ ٍٝشــٛك ّا بٗٓٝــا
ٚبــٌ ايعــلّ ٚميــو ايِــٖ ٤ٞــ ٛايٛشــٛك ؾُٗــ ّٛايٛشــٛك ٚاظــل َِــذلى اُــذلاناّ
َعٜٓٛاّ(.)4

بٌ َٔ ظٝـز ٖـَٛ ٛشـٛك بـايٛشٛك اؿكٝكـ ٞيـ٘ اعحةـاه َٚـٔ ظٝـز إْـ٘ ٜٓكٌـِ اٍ ايعكـٚ ٍٛايٓؿـَٛ
ٚغرلٖا اعحةاه آؿو ؾايعامل ىٚط جونٝيب َٔ إُهٔ ٚايٌٓف ايةاق ٞاين ٖٛ ٟبناجـ٘ َٛشـٛك ٚٚشـٛك
ؾً ٍٝايعامل عةاه ٠عـٔ ايـنٚاد إحعـلك ٠نُـا ظٌـة٘ احملصٛبـ ٕٛبـٌ ماجـ٘ ٚاظـل ٖـ ٛاؿـل ايـنٖ ٟـٛ
ايٛشٛك اؿكٝكٚ ٫ٚ ٞش٘ يًُُهٓاد ا ٫باهجةاطٗا ب٘  ٫بإ ٜؿٝض عًٗٝا ٚشٛكاد َػـاٜو ٠يًُٛشـٛك
اؿكٝكٚ ٞبوٖإ ميو َٛشٛك ٗ نحابٓا إٌُٸ ٢بـ(ا٭ًؿاه ا٫هبعـ )١ؾواشـع)ُ .ـوؾ اشللاٜـ ١ا٫ذرلٜـ١
ٓله ايل ٜٔايِرلاى.209ٖ ٟ
(ٚ )1إٔٓـ ْـاظو ٗ ٖـن ٙإٌـأيَ ١ـٔ ؿـ ٍ٬ايؿٔـٌ بـٌ اَـو ٜٔاظـلُٖا إ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك َِـذلى
ٚذاُْٗٝا اْ٘ قُ ٍٛعًَ ٢ـا ؼحـ٘ ٓـٌ ايحِـهٝو ٓ ٫ـٌ ايحٛاطـ .٪نُـا قـاٍ ٓـله إـأاشلٌٚ( :اَـا
نْٛــ٘ َِــذلناّ بــٌ إاٖٝــاد ؾٗــ ٛقوٜــت َــٔ اٚ٫يٝــاد...اٍ إ قــاٍٚ :اَــا نْٛــ٘ قُــ ّ٫ٛعًــَ ٢اؼحــ٘
بايحِهٝو...اخل) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.7ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط.80 - 79ٖ 2
( )3ظٝــز َ ٸرــٌ انرــو اؿهُــا ٤عكٝكــ ١ايٓــٛه يهْٛــ٘ ما َٳوا ٹج ـتٳ كحًؿــ .١اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِرلاى ٟط.71 - 69ٖ 49ٖ 1
( )4إٕ ا٫قٛاٍ ٗ ظكٝك ١ايٛشٛك مثاْ:١ٝ
اَ :ٍٚ٫ا مٖت اي ٘ٝاُ٫اعوٖٚ ٠ـ ٛإ ايٛشـٛك َِـذلى يؿظـَ ٞطًكـ ّا أْٝ ٗ ٟـع َـا ٜطًـل عًٝـ٘
يؿو ايٛشٛك َٔ ايٛاشت ٚإُهٔ بأقٌاَ٘.
ايراْ :ٞإٔ ايٛشٛك َِـذلى يؿظـ ٞبـٌ ايٛاشـت ٚإُهـٔ َِٚـذلى َعٓـ ٟٛبـٌ اقٌـاّ إُهـٔ نُـا
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ا٭َ ٍٚــا أُــرل إيٝــ٘ بكٛيٓــا ( ٜعطــ ٞاُــذلان٘) أ ٟاُــذلاى ايٛشــٛك َعٓــ٢
(ًٓٛؾ إكٌِ) بإٔ ٜكٌِ ايٛشٛك إٍ ٚشٛك ايٛاشت ٚٚشٛك إُهٔ ٚٚشٛك
إُهٔ إٍ ٚشٛك اؾٖٛو ٚٚشٛك ايعوض ٖٚهـناٚ .إكٌـِ  ٫بـل ٚإٔ ٜهـٕٛ
َِذلناّ( )6بٌ ا٭قٌاّ.
( )6٭ٕ إكٌِ ٖ ِٗ ٛظٔ ١إٍ ُـ ٤ٞؾٝعٔـٌ قٌـِ ذـِٸ ٗـِ ظٔـ ١أؿـو ٣إيٝـ٘
ؾٝعٌٔ قٌِ ؾع٦ٓٝنٺ إكٌِ َؿٗـَِ ّٛـذلى بـٌ ايكٌـٌُ ؾٝهـ ٕٛايٛشـٛك َؿَٗٛـاّ
َِذلناّ بـٌ ايكٌـٌُ ٖٚـنا يـْ ٍٝياعـاّ ٗ ايٗٛـع ظحٸـٜ ٢كـاٍ اً٫ـحعُاٍ أعـِ َـٔ
اؿكٝكــٚ ١اجملــاى بــٌ إــواك جٔــٜٛو اؾــاَع ٚإٔ َؿٗــ ّٛايٛشــٛك َِــذلى بــٌ ْٝــع
إٛشٛكاد.

مٖت ايْ ٘ٝاع َٔ ١إحأؿو.ٜٔ
ايرايــز :إٔ ايٛشــٛك َِــذلى َعٓــ ٗ ٟٛنــٌ َــا ٜطًــل عًٝــ٘ ٚيــ ٍٝيــ٘ ؾــوك آـٚ ّ٬جه ٸرــو ٙإِــا ٖــٛ
بايٛشٛكاد إ٘اؾ ١اٍ إاٖٝاد إعةٸو عٓٗا باؿٕٔ َ ٖٛٚنٖت ْاع َٔ ١إحهًٌُ.
ايوابع :إ ايٛشٛك َِذلى َعٓ ٗ ٟٛنٌ َا ٜطًل عًٝـ٘ ٚيـ٘ اؾـواك َحعـلك ٠غاٜـ ١اَ٫ـو ٚاظـل َٓٗـا
َٛشــٛك ؿــاهشٖٚ ٞــ ٛايٛاشــت جعــاٍ َٚــا ًــٛا ٙاَــٛه ؿاهشٝــ ١غــرل قاُ٥ــ ١بــناجٗا َٛ ٫شــٛكاد
ؿاهشٖٚ ١ٝنا َا مٖت اي ٘ٝايٌٝل ايِـوٜـ ٚاحملكل ايٖٝ٬ص.ٞ
اـاٍَ :إ ايٛشٛك ي٘ ؾوك ٚاظل ٗ اـاهط ٚها ٤اؿٕٔ ٖٚنا ايؿـوك ٖـ ٛايٛاشـت جعـاٍ ٚيـٍٝ
يًُُهٓاد ٚشٛكاد اُؿو ٚها ٤اؿٕٔ ؾايٛشٛك ٚاظل ٚإٛشـٛك نـررل ٖٚـ ٛقـ ٍٛاحملكـل ايـلٚاْٞ
ٌْٚة٘ اٍ مٚم إحاشلٌ.
ايٌاكَ :إ ايٛشٛك يـ٘ اؾـواك َحعـلك ٠نًٓٗـا َٛشـٛك ٗ ٠اــاهط با٭ٓـايٚ ١جًـو ا٫ؾـواك بٌـا٥ل
َحةا ١ٜٓبحُاّ ايناد غا ١ٜاَ٫و اْٗا جِذلى ٗ َؿٗ ّٛايٛشٛك  ٖٛٚق ٍٛإِا.ٌ٥
ايٌــابع :إ ايٛشــٛكاد بــٌ إٛشــٛكاد يٌٝــخ َحه ٸرــو ٗ ٠اؿكٝكــ ١بــٌ ٖٓــا َٛشــٛك ٚاظــل ٖــ ٛاهلل
جعاٍ قل جعلكد ُٚ ْ٘ٚ٪جهرٸود اطٛاهٖٚ ٙنا َا مٖت اي ٘ٝائٛؾ.١ٝ
ايرأَ :إٔ يًٛشٛك أؾواكاّ َحعلك ٠نًٓٗا َٛشٛك ٗ ٠اــاهط ٚايٛشـٛك ؾٗٝـا ظكٝكـٚ ١اظـلَِ ٠ـهٓه١
ٚاؿح٬ؾٗــا إِــا ٖــ ٛبايِــلٚ ٠اي٘ــعـ ٚغرلُٖــا َــٔ اقٌــاّ ايحِــهٝو ٖٚــنا َــا ٌْــت اٍ ايؿًٗــٌٜٛ
ٚاؿحاهٓ ٙله إحأشلٌ ٚجةع٘ إٔٓـْٗ .ا ١ٜاؿهُـ ١ايٌـٝل قُـل ظٌـٌ ايطةاطةـا ٞ٥ؼكٝـل عةـاَ
ايياهع ٞايٌةيٚاهٖ ٟاَّ ٖ.25 - 24
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ٚايراَْ ٞا أُرل إي ٘ٝبكٛيٓا (ننيو) أٜ ٟعط ٞاُذلان٘(( )7اؼاك َعٓ ٢ايعلّ) إم
ُ ٫ــاٜي ٗ ايعــلّ ٚايٛشــٛك ْك٘ٝــ٘ ْٚكــٝض ايٛاظــل ٚاظــل(ٚ )8إ )9(٫اهجؿــع
ايٓك٘ٝإ.
( )ٚايرايـز (أْــ٘ يـ ٍٝاعحكــاك )ٙأ ٟاعحكــاك ايٛشـٛك (اهجؿــع إما) أ ٟظــٌ
(ايحعٌ)( )10ناؾٖٛوٜٸ ١أ ٚايعوٗٝٸ  ٖٛٚ ١نًؿو اـٔ ٗ )11(١ٝٓٛقـٓ ٍٛـاظت
ظهُــ ١ايعــٌ(ٚ( )12إ ٫يــياٍ

()13

اعحكــاك ايٛشــٛك بــيٚاٍ اعحكــاك اـٔٓٛــ)١ٝ

( )7أ ٟاُذلاى ايٛشٛك.
( )8ؾايٛشٛك ٚاظل; ٭ْ٘ ْكٝض ايعلّ.
( )9أٚ ٟإٕ مل ٜهٔ ٚاظلاّ أهجؿع ايٓك٘ٝإ; ٭ْـ٘ إما ذةـخ ايرايـز اهجؿعـا بـٌ ٜهْٛـإ
ظ٦ٓٝنٺ ٗل.ٜٔ
()1

( )10أ ٟجعٌ ايٛشٛك بأْ٘ شٖٛو أ ٚعوض أٚ ٚاشت .
( )11أ ٟيؿــو ايحع ـٝٸٔ ٗ ايةٝــخ نًؿــو اـٔٓٛــ ٗ ١ٝنحــاث ايِــٝف ايــو ٗ )2(ٍٝ٥إٔ
َعٓاُٖا ٚاظل ٚإواك بُٗا ٚاظل.
( ٖٛ )12ايِٝف ايو.)3(ٍٝ٥
(ٖ )13ـــنا َكـــ ٍٛايكـــ ٍٛأٚ ٟإٔ مل ٜهـــٔ ايٛشـــٛك َِـــذلناّ َعٜٓٛـ ـاّ يـــياٍ اعحكـــاك
ايٛشٛك.
( )1نِـ إواك ٗ ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ.24ٖ ٞ
(ٓٚ )2ـــاظت نحـــاث (ظهُـــ ١ايعـــٌ) ٖـــ ٛايعَ٬ـــ ١لـــِ ايـــل ٜٔعًـــ ٞبـــٔ عُـــو ايهـــاجيب ايكـــيٜٚين
(ٖ675 - 600ــ) ٚقل نحت عً ٢نحاب٘ ايعلٜل َـٔ ايِــوٚؾ نـإ َـٔ ابوىٖـا اٜ٘ـاؾ إكآـل يًعَ٬ـ١
اؿًٚ ٞاٜ٘ا ُـوظ٘ قُل بٔ َةاهى بٔ ُا ٙايةـاه ٟنُا نحةخ ظٛاُـ ٞعً َٔ ٘ٝقةٌ قطـت ايـلٜٔ
ايواىٚ ٟايٌٝل ايِـوٜـ اؾوشاْٚ ٞغرل ميو َٔ ايِــوٚظاد ا٫ؿو.٣
ٚقـل منـو ٓـاظت ظهُـ ١ايعـٌ ٗ نحابـٖ٘ٚ( :ـ - ٛأ ٟايٛشـٛك َِ -ـذلى ٚا ٫يـياٍ اعحكـاك ايٛشــٛك
بــيٚاٍ اعحكــاك اـٔٓٛــٝاد ٚيةطــٌ امٔــاه ايِ ــ ٗ ٤ٞإٛشــٛك ٚإعــل .)...ّٚاٜ٘ــاؾ إكآــل ٗ
ُـوؾ ظهُ ١ايعٌ ايع ١َ٬اؿً.5ٖ ٞ
( )3بــٌ ٖــ ٛايعَ٬ــ ١لــِ ايــل ٜٔعًــ ٞبــٔ عُــو ايهــاجيب ايكــيٜٚين (ٖ675 - 600ـــ) إعــوٚف بـــ(كبرلإ
ناجيب).
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(اعحكاكَ )14()ٙةحلأ ؿدل( ٙاَحٓع) ٚاؾًُ ١ؿدل يًحعٌ .جكوٜو :ٙأْا إما أقُٓا ايليٌٝ
عً ٢إٔ ايعامل  ٫بل ي٘ َٔ َ٪ذو َٛشٛك اعحكلْا ٚأٜكٓا بٛشـٛك إـ٪ذو ذـِ يـٛ
ظٌٔ يٓا ايذلكٸك ٗ أْ٘ ٚاشـت أ ٚشـٖٛو أ ٚعـوض مل ٜكـلؾ ميـو ايـذلكك ٗ
ا٫عحكاك إننٛه.
ؾإما اعحكلْا أْ٘ ٚاشـت ذـِٸ بـلٍ ميـو ا٫عحكـاك باعحكـاك أْـ٘ ٖهــٔ اهجؿـع
ا٫عحكاك بأْ٘ ٚاشت ٜ ٫ٚوجؿع ا٫عحكاك بأْ٘ َٛشـٛك .ؾًـ ٫ٛاُـذلان٘ ٫هجؿـع
ا٫عحكاك بهَٛ ْ٘ٛشٛكاّ باهجؿاع اعحكاك أْ٘ ٚاشت ٚايحاي ٞباطٌ ؾإكلٸّ َرً٘.
( )ٚايوابع (إٔ ن َٔ )٬إٛشٛكاد اٯؾاقٚ )15(١ٝا٭ْؿٌ( )16(١ٝآٜـ ١اؾًٝـٌ)

شٌ ش٬ي٘ ٚعَ٬ح٘ نُا قاٍ ٗ نحاب٘ اجملٝل ؼعأنشٌِيُِ آٌاذِنا فًِ اٌْآفاقِ ًفًِ أَْٔفُغِيُِ أرَّى

ٌأرَثأٍَٓأ ٌَيُ أََّٔو اٌْحأكُّغٚ .ع ١َ٬ايِـ ٫ ٤ ٞجةاْٝ َٔ ٜ٘ٓع ايٛش ٙٛبٌ ٜه ٕٛنايؿـ٤ٞ
َٔ ايِـٖٚ .)17(٤ٞـٌ ٜه )18(ٕٛايظًُ ١آ ١ٜايٓـ ٛه ٚايظـٌ آٜـ ١اؿـوٚه( )19ؾًـ ٛمل
( )14أ ٟاعحكاك ايحعٝٸٔ.
( ٖٞٚ )15اُٝ٫ا ٤اييت َا علا ا٭ْؿٍ ايٓاطك.١
(ٖٚ )16ــ ٞاُ٫ــٝا ٤ايــيت شلــا ْؿــٍ ْاطكــ١

()1

ٖٚــْ ٞؿــٍ ايةِـــو ٚا٭ٚيٝــاٚ ٤أْؿــٍ

ا٭ؾ٬ى(.)2
( ٗ )17أْ٘ ي٘ ًـٓـَ ١ٝـع ايِــٖٚ ٤ٞـ ٛإٔ ٓـٛهج٘ عـٌ ٓـٛه ٠ايِــٜٚ ٤ٞـلٍ عًـ٢
ايِـ.٤ٞ
(ٖ )18نا اًحؿٗاّ إْهاه.ٟ
()3

( )19أٚ ٟايً ٌٝع] ١َ٬يػوٚث[ ايٍُِ .
ٔــٌ ْآ ــو بــٔ اؿٌــٔ
هــِ ايؿحٛظــاد إٌ ـُٸ ٢فُــع ايةعــو ُ ٗ ٜٔــوؾ ايؿ ٸ
هــِ ايؿٔــٚ ٖٛظٹ َ
( )1ظٹ َ
اؿٌٝين ايه.60 - 58ٖ ْٞ٬ٝ
( )2ؾهٌ إٛشٛكاد اٯؾاقٚ ١ٝا٭ْؿٌ ١ٝاعين َا ًٛا ٙآٜاد ي٘ نُا شا ٗ ٤اٯٜحٌ إةاهنحٌ.

(ٚ )3قل اُاه إٔٓـ اٍ قٛي٘ جعاٍ :ؼًأال اٌظوٍُّأاخ ًأٌَا اٌنٌُّس ًأال اٌظًِّو ًأٌَا اٌْحأشًسغ ًٛه ٠ؾاطو اٯٜـ.21–20 ١
(ايٌُ ّٛج ه ٕٛبايٓٗاه ٚاؿوٚه بايًٚ ٌٝايٓٗاه ٚقٝـٌ بايًٝـٌ ؿآٸـ )١ايهِـاف عـٔ ظكـا٥ل غـٛاَض
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ٜهٔ ايٛشٛك َِذلناّ بٌ إٛشـٛكاد ٕا ناْخ آٜاج٘ جعاٍ(.)20
ٚاؿــــــــــــاٍ إٔ إٛشـــــــــــــٛكاد َــــــــــــا ٖـــــــــــــَٛ ٞشـــــــــــــٛكاد

()21

آٜـــــــاد يـــــــ٘ جعـــــــاٍ ٌَـــــــطٛه ٗ )22(٠نحابـــــــ٘ ايحهـــــــٜٛين( )23اٯؾـــــــاقٞ
( ) 20٭ْٗــا ٫بــل ٚإٔ جهــ ٕٛبٗٓٝــا ٚبٓٝــ٘ مــً ٛــٓـٚ ١ٝيــ ٍٝهلل َاٖٝــ ١ظحٸــ ٢جهــٕٛ
ايٌٓـ ١ٝبإاٖ ١ٝؾ٬بل إٔ جه ٕٛايٌٓـ ١ٝبايٛشٛك ؾٗ ٞظٝز إْ٘ كاي ١عً ٘ٝؾٗ ٞؾٗٝا
ًٓـ ٖٞٚ ١ٝايٛشٛك.
ٖٚنا ايليٜ ٌٝلٍ عً ٢أٓاي ١ايٛشـٛك; ٭ْـ٘ يـ ٛمل ٜهـٔ أٓـٕ ّ٬ٝـا نـإ بٗٓٝـا ٚبٓٝـ٘
ًٓـ ;١ٝ٭ْ٘ مل ٜهٔ ٚشٛك ٗ ايةٌ ظحٸ ٢جهًٓ ٕٛـٜٚ ١ٝلٍ عًـٚ ٢ظـل ٠ايٛشـٛك
ٚإٔ ايٛشــٛك ٚاظــل ٚإ ٫مل جهــٔ ًــٓـ ٗ ١ٝايــةٌ ٜٚــلٍ عًــ ٢إٔ َؿٗــ ّٛايٛشــٛك
ٚاظــل ٚميــو ٭ْــ٘ إما كٍ عًــ ٢إٔ ظكٝكــ ١ايٛشــٛك ٚاظــل ؾٝهــَ ٕٛؿٗــ ّٛايٛشــٛك
ٚاظــلاّ; ٭ٕ ايِ ــ ٤ٞايٛاظــل ٜٓحــيع َٓــ٘ ُ ــٚ ٤ٞاظــل ٚإما نــإ َِــذلناّ أ ٟظكٝكــ١
ٚاظلَِ ٠ذلن ١ؾإؿٗ ّٛإٓحيع أٜ٘اّ َِذلى.
( )21أَا َا اْٗا َاٖٝاد ؾ ٬جلٍ عً ;٘ٝ٭ْ٘ ي ٍٝي٘ جعاٍ َاٖ.١ٝ
(ٖ )22ن ٙؾا٥ل ٠اًحطواكٚ ١ٜقعخ ٚإ ٫ؾايلي ٌٝجاّ.
( )23نٌ ُـ ٤ٞي٘ أهبعٚ ١شٛكاد(:)1
ٚشٛك يؿظٚٚ ٞشٛك نحيب ٚٚشٛك مٖين ٚٚشٛك ٚاقع.)2(ٞ
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛايكـوإٓ يـ٘ أٜ٘ـاّ أهبعـٚ ١شـٛكاد ا٭ ٍٚيؿظـٖٚ ٞـ ٛظـاٍ
ايٓطل ب٘ ٚنحيب  ٖٛٚإهحٛث ٚمٖين  ٖٛٚإعاْ ٞإؿٖٗٚ َ٘ٓ ١َٛـْ ٛؿـٍ قُـل
ٚننا نٌ َ٪يـ ؾإٕ ٚشٛك ٙايٛاقعْ ٞؿٍ َ٪يؿ٘.
ؾــايكوإٓ اجملٝــل ٚشــٛك ٙايــٛاقعْ ٞؿــٍ قُــل :ايــيت ٗ ايعكــٌ اٍٚ٫

()3

ٖٚــٞ


ايحٓي ٌٜاييكِـو ٟط.608ٖ 3
( )1أ ٟؾُٝع ا٭ُٝا - ٤عًَ ٢ا َٖ ٛكح٘ـ ٢اؾُـع احملًـ ٢بـاي - ّ٬ؾـٜٓ ٬ـاٗ ٚشـٛك ْـٛع آؿـو أ ٚأْـٛاع
أؿو َٔ ايٛشٛك يـةعض ا٭ُـٝا ٤نائـٛه ٠ايؿحٛغواؾٝـ ١أ ٚايحُرـاٍ يٮشٌـاّ ٚنـنا ايٛشـٛك إرـايٞ
ٚايٛشٛك ايعكً.ٞ
( )2إٓطل ايِٝف قُل هٗا إظؿو طَ( 1ةعز ا٫يؿاظ) ٖ.30 - 27
( )3جؿٌرل بٝإ ايٌعاكَ ٗ ٠كلَاد ايعةاكً ٠ـًطإ قُـل نٓابـاك ٟط .17 - 16ٖ 1شـاَع اً٫ــواه
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ٚنحابـــــــــ٘ ايحهـــــــــٜٛين ا٭ْؿــــــــــٌ )24(ٞنُـــــــــا منـــــــــو ٗ َٛاٗـــــــــع
َــــــــــــــــٔ نحابــــــــــــــــ٘ ايحــــــــــــــــلٜٚين( )26إٛاؾــــــــــــــــل شلُــــــــــــــــا

()25

()27

َا اُحًُخ عً ٢نٌ ُـ ٤ٞ٭ْٗا ؿًل َٓٗا نٌ ُ.٤ٞ
قــاٍ( :أَ ٍٚــا ؿًــل ْــٛه ٟذـِٸ ؿًــل َــٔ ْــٛهْٝ ٟــع ا٭ُــٝاْ )1()٤ــٛه قُــل 

ْٚؿٌ٘ نإ نٌ َُٛ ٤ٞشٛك ؾٚ ٘ٝإي ٘ٝاُاه ؼًأٌَا سأؼْةٍ ًأٌَلا ٌألاتِظٍ إٌَِّلا فِلً وِرَلابٍ ِلثِ غ

()2

ٜوٜل ْؿٍ قُل )3(ننا منو ٙاً٫حام ايٌٝل ظٌٔٚ .قٛي٘ ايحهٜٛين ]ا [ٟايٛاقع.ٞ
( )24اينَِ ٖٛ ٟحٌُ عً ٢أظـٛاٍ ايٓؿـ َٛقٝـٌ ٚايهحـاث اٯؾـاقَٛ ٞشـٛك ٗ نحابـ٘
ا٭ْؿٌـ ;ٞ٭ٕ ا٭ْؿٍ ايٓاطك ١ؾٗٝا أٚيٝا ِٖٚ ٤عإ ٕٛباٯؾام ؾإما نحت عِٓٗ ٫بـل
إٔ ٜهحت عٔ أظٛاشلِ ٚعٔ عًٚ َِٗٛعًُٗـِ ظ٘ـٛه ٟؾٝهحـت ْؿـٍ ا٭ُـٝاٗ ٤
ايهحاث اْ٫ؿٌـ.ٞ

( )25ظٝز قاٍ [جعاٍ] :ؼًأال سأؼْةٍ ًأٌَا ٌأاتِظٍ إٌَِّا فًِ وِرَابٍ ِثِ غ(.)4
( ٖٛٚ )26إهحٛث.
( )27أ ٟايحلٜٚين ٚإٛاؾل يًهحاث اٯؾاقٚ ٞا٭ْؿٌـ ٞإم ٖـ ٛوهـ ٞعُٓٗـا ٚإ ٫يـيّ
ؾ ٘ٝايهنث  ٖٛٚنحاث نو ٫ ِٜهٜت ؾ.٘ٝ

َٓٚةع اْٛ٫اه ايٌٝل ظٝله آًَ.410ٖ ٞ
( )1اؿلٜزٚ( :ٳعٳٔٵ شٳابٹوٕ َأٜٵ٘اّ قَاٍٳ :قَاٍٳ ٳهًٴٍٛٴ ايًٖ٘ ٹ :أَٚٻٍٴ َٳا ؿٳًَلٳ ايًٖ٘ٴ ْٴٛهٔ ٟابٵحٳلٳعٳ٘ٴ َٹٔٵ ْٴٛهٔٙٹ ٚٳاُٵـحٳكٖ ٴ٘
ْ
ل ا ِيعٳـ ٵو ٳ
ؿًَـ ٳ
ِ ٳ
 ٞذٴـ ٻ
عًٹـ م
ل ٹَٓٵـ ٴ٘ ْٴـ ٛٳه ٳ
َٹٔٵ شٳًَأٍ عٳظَُٳحٹ٘)  ٗٚهٚاٜـ ١اؿـو( :٣أَٚٻٍٴ َٳـا ؿٳًَـلٳ ايًٖـ٘ٴ ْٴـٛهَٔ ٟؾ َؿحٳـ ٳ
ٚٳاي ًٖٛٵؾٳ ٚٳايِٻ ٵٍُٳ ٚٳٗٳـٛٵ٤ٳ ايٓٻٗٳـاهٔ ٚٳْٴـٛهٳ ايِأَبٵٔٳـاهٔ ٚٳايِعٳكِـٌٳ ٚٳايُِٳعٵؤؾَـ ..َ١ايِـٳةٳـوٳ) .عـاه اْ٫ـٛاه قُـل بـاقو
اجملًـــٌ ٞط 105ٖ 97ٖ 1ط 24ٖ 15ط .170ٖ 54عــٛاي ٞايً٦ــاي ٧ابــٔ ابــْٗ ٞــٛه
ط.99ٖ 4
(ًٛ )2ه ٠ا٭ْعاّ اٯ.59 ١ٜ
( )3جؿٌرل ْٛه ايركًٌ ايِٝف عةل عً ٞبٔ ْع ١ايعوًٚــ ٞاؿـٜٛي ٟجٔـعٝػ ٖاُـِ ايوًـٛي ٞط4
ٖٚ .9 - 7قــل ٚهك ٗ بٝــإ (ايهحــاث إــةٌ) اٚشــ٘ َحعــلك .٠إٝــيإ ٗ جؿٌــرل ايكــوإ ايٌــٝل قُــل
ظٌٌ ايطةاطةا ٞ٥ط .80 - 69ٖ 7جؿٌرل اَ٫رٌ ْآـو َهاهّ ايِرلاى ٟط.388ٖ 13
(ًٛ )4ه ٠ا٭ْعاّ اٯ.59 ١ٜ
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َٛاؾك ١ايٛشٛك ايهحيب ٚايًؿظ ٞيًٛشٛك اينٖين ٚايعٝين(.)28
( )ٚاــــاٍَ إ (ؿٔـــُٓا) نـــأب ٞاؿٌـــٔ ا٭ُـــعوٚ )29(ٟأبـــ ٞاؿٌـــٌ
ايةٔـــــوٚ ٟنـــــررل َـــــٔ َعآـــــوٜٓا(َ )30ـــــٔ غـــــرل أٖـــــٌ ايٓظـــــو ايٓـــــاؾٌ
يُ٬ـــذلاى إعٓـــ ٟٛظـــنهاّ َـــٔ إِـــابٗٚ ١ايٌـــٓـ )31(١ٝبـــٌ ايعًٓــٚ ١إعًـــٍٛ
( )28أ ٟاـاهش.ٞ
( )29بعــض اـٔــِ( )1يــ٘ َــٔ ٜكــ ٍٛبٓؿــ ٞاُ٫ــذلاى إعٓــ ٟٛبــٌ نــٌ إٛشــٛكاد
ٚبع٘ــِٗ َــٔ ٜكــ ٍٛبٓؿــ ٞاُ٫ــذلاى بــٌ إٛشــٛكاد إُهٓــٚ ١بــٌ ايٛاشــت ٚأَــا
ايٛشٛك بٌ إُهٓاد ؾُِذلى َعٓ.ٟٛ
( )30نايِٝف أٓل اٱظٌاٞ٥

()2

ٓٚاظت ايؿٔ.)3(ٍٛ

(ٖ )31نا عطـ جؿٌرل ٚإواك بايٌٓـٖ ١ٝـ ٞإ إعًـِٜ ٍٛـحٌُ عًـ ٢اَـو َٛشـٛك ٗ
ايعًٚ ١ميو ا٭َو ٖ ٛاين ٟاؾٝض َٔ ايعً ١عً ٢إعً ٍٛؾصًُـَ ١ـٔ ايكـ ّٛأْهـوٚا
ٖنا إطًت ٚقايٛا :ي ٛنإ ٖٓاى ًٓـ ١ٝبٌ إعًٚ ٍٛايعًَِٚ ١ابٗ ١يـيّ إٔ ٜهـٕٛ

بــٌ اهلل ٚ بــٌ َعً٫ٛجــ٘ َِــابٗٚ ١اؿــاٍ أْــ٘ ٜكــ:ٍٛؼٌَللٍظأ وٍََِِّّْ لوِ شأللً ٌغ(ٚ )4نــنا
ٌٜحؿاك َٔ ايوٚا ١ٜعٔ ايوٗـا ( :أْـا ِْـذلى َـع اهلل  ٗ اً٫ـِ ؾكـل)(َ )5عٓـ٢

(ُ )1ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬عةــل ايــوىام ايٖٝ٬صــ ٞط .29ٖ 1إٛاقـــ ٗ عًــِ
ا٫ن ّ٬ا٫ه.48ٖ ٞ
( )2ٱٓــواه ٙعًــ ٢عــلّ ايٌــٓـ ١ٝبــٌ ايع ًٓــٚ ١إعًــ ٍٛبـٌ جهؿــرل ايكا٥ــٌ بٗــاُ .ــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــِٝ
اشلٝلش.165ٖ ٞ
( )3قُل ظٌٌ اؿا٥وٓ ٟاظت نحاث ايؿٔ ٍٛايػو.١ٜٚ
(ًٛ )4ه ٠ايِٛه ٣اٯ.11 ١ٜ
( )5عٔ عً ٞبٔ إبواٖ ِٝعٔ إ ـحاه بٔ قُل بٔ إـحاه اشلُـلاْٚ ٞقُـل بـٔ اؿٌـٔ عـٔ عةـل اهلل بـٔ
اؿٌٔ ايعًْٝ ٟٛعا عٔ ايؿحػ بٔ ٜيٜـل اؾوشـاْ ٞعـٔ أبـ ٞاؿٌـٔ  قـاٍ :زلعحـ٘ ٜكـٖٚ( :ٍٛـٛ
ايًطٝـ اـةرل ايٌُٝع ايةٔرل ايٛاظل ا٭ظل ائُل مل ًٜل ٚمل ٜٛيل ٚمل ٜهٔ ي٘ نؿٛا أظل يـ ٛنـإ
نُـا ٜكـ ٍٛإِـةٗ ١مل ٜعـوف اــايل َـٔ إـًـٛم  ٫ٚإِٓــَ ٧ـٔ إِٓـأ يهٓـ٘ إِٓــ ٧ؾـوم بـٌ َــٔ
شٌُ٘ ٛٓٚهٚ ٙأِْأ ٙإم نإ ِٜ ٫ةٗ٘ ُـِٜ ٫ٚ ٤ٞة٘ ٖ٦ُٝ ٛا).
قًــخ :أشــٌ شعًــين اهلل ؾــلاى يهٓــو قًــخ :ا٭ظــل ائــُل ٚقًــخِٜ ٫ :ــةٗ٘ ُ ــٚ ٤ٞاهلل ٚاظــل
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ٜطًل عً ٢إٌْإ هظٜٚ ِٝطًل عً ٘ٝهظ ِٝؾً ٛقايٛا باُ٫ذلاى إعٓـ ٗ ٟٛايٛشـٛك
ييَِٗ ايك ٍٛبايٌٓـٚ ١ٝإِابٗ ١بٌ اهلل َٚ عً٫ٛجـ٘ ؾؿـواهاّ عـٔ ٖـنا قـايٛا يـٍٝ
ٖٓاى اُذلاى(.)1
يهٔ ايحعكٝل ٚشٛث ايٌٓـ ١ٝبٌ ايعًٚ ١إعًٚ ٍٛميو يلي:ًٌٝ
أظلُٖا :يي ّٚايذلشٝػ بَ ٬وشػ إم أْ٘ مل ٜهٔ بٌ ٖـنا إعًـَ ٍٛـع جًـو ايعًـ١
َٓاًـة ١بــٌ ٌْــة ١إعًـ ٍٛإيٗٝــا نٌٓــةح٘ إٍ ُــ ٤ٞآؿـو ؾصعــٌ ٖــنا عًــ ١ك ٕٚماى
ًٜيَ٘ ايذلشٝػ بَ َٔ ٬وشػ(.)2
ايراْ :ٞإٕ ؾاقل ايِـٜ ٫ ٤ٞعط ٘ٝؾ٬بل إٔ جهـ ٕٛايعًٓـ ١شلـا ُــ ٤ٞجعطٝـ٘ يًُعًـٍٛ
ؾإما نإ ننيو ؾإعًَِ ٍٛاهى شلا ٗ ميو ايـَِِ ٤ٞـاب٘ شلـا ٗ ميـو ٖٚـنا ٖـٛ
َعٓ ٢ايٌٓـٝٸ.١

ٚاٱٌْإ ٚاظل أي ٍٝقل جِابٗخ ايٛظلاْ١ٝ؟
قاٍٜ( :ا ؾحػ أظًخ ذةحو اهلل إِا ايحِة ٗ ٘ٝإعاْ ٞؾأَـا ٗ ا٭زلـا ٤ؾٗـٚ ٞاظـلٖٚ ٠ـ ٞكايـ ١عًـ٢
إٌُٸٚ ٢ميو إٔ اٱٌْإ ٚإٕ قٝـٌ ٚاظـل ؾإْـ٘ ىـدل أْـ٘ شرـٚ ١اظـلٚ ٠يـ ٍٝبـاذٌٓ ٚاٱٌْـإ ْؿٌـ٘
ي ٍٝبٛاظل ٭ٕ أع٘ا ٙ٤كحًؿٚ ١أيٛاْ٘ كحًؿ َٔٚ ١أيٛاْ٘ كحًؿ ١غرل ٚاظل  ٖٛٚأشيا ٤في ١٥يـٍٝ
بٌٛا ٤كَ٘ غرل ؿُ٘ ٚؿُ٘ غرل كَ٘ ٚعٔة٘ غـرل عوٚقـ٘ ُٚـعو ٙغـرل بِــوًٚ ٙـٛاك ٙغـرل بٝاٗـ٘
ٚننيو ًا٥و ْٝع اـًل ؾاٱٌْإ ٚاظل ٗ اٚ ٫ٚ ًِ٫اظل ٗ إعٓٚ ٢اهلل شٌ ش٬ي٘ ٖٚ ٛاظـل
ٚ ٫اظــل غــرل ٫ ٙاؿــح٬ف ؾٝــ٘  ٫ٚجؿــاٚد  ٫ٚىٜــاكْ ٫ٚ ٠كٔــإ ؾأَــا اٱٌْــإ إـًــٛم إٔــٓٛع
إ٪يـ َٔ أشيا ٤كحًؿٚ ١شٛاٖو ُح ٢غرل أْـ٘ با٫شحُـاع ُـٚ ٤ٞاظـل)ُ .ــوؾ آـ ٍٛايهـاٗ قُـل
ٓاحل إاىْلهاْ ٞط.47ٖ 7
(ٚ )1قل منو إٔٓـ ٗ ظاُٝح٘ عً ٢اً٫ـؿاه( :ايـن ٜٔقـايٛا بعـلّ ايٌـٓـ ١ٝبـٌ ايعًـٚ ١إعًـ ٍٛبـٌ بـٌ
ٚشٛك ٚٚشٛك ٚي ٛنايٌٓـ ١ٝبٌ ايِـٚ ٤ٞايؿًٛ ٤ٞا ٤قايٛا باُ٫ذلاى ايًؿظ ٗ ٞايٛشـٛك ظـنها َـٔ
ايٌٓـ ١ٝأ ٚباُ٫ذلاى إعٓ ٟٛبٌ ٚإ قـايٛا بأٓـاي ١ايٛشـٛك ٚيهـٔ قـايٛا ؾٝـ٘ عكـا٥ل َحةآ٥ـ ١بـنٚاجٗا
ايةٌٝط ١عٝز  ٫ظٝر ١ٝاجؿام بُٗٓٝا جه ٕٛعٌ َا ب٘ ا٫ؿحـ٬ف بٌ أق ٍٛكؾعٗا عً ٤٫٪ٖ ٢أٓعت َـٔ
كؾعٗا عًـ ٢أٚي٦ـو بـٌ  ٫جٓعـٌ ٭ْٗـا َـٔ يـٛاىّ ميـو إـنٖت ظٝـز ِٜ ٫ـعو ٕٚيهـِٓٗ ٜٓطكـٕٛ
بايحٛظٝل ٚب٘ ٜعحكل ٕٚ٭ِْٗ إما شٛٸىٚا علّ جًو ايٌـٓـ ١ٝبـٌ ايعًـٚ ١إعًـ ٍٛؾًٝصـٛىٚا بـٌ عًـحٌ
ٚٚاشةٌ) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.58ٖ 8
ف ٗ ايذلشٝػ.
(ٚ )2ؾ ٘ٝإٔ فوك ا٫قح٘ا َٔ ٤ايعً ١نا ٺ
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ٚاؿاٍ إٔ ايٌٓـ ١ٝنٌٓـ ١ٝايِٚ ٤ٞايؿُ َٔ )32(٤ٞـ وا٥ل ايعًٚ ١ٝإعًٛي( ١ٝقل
قاٍ بايحعط )33()ٌٝأ ٟعٔ َعوؾ ١ماج٘ جعاٍ ٓٚؿاج٘.
٭ْــا إما قًٓــا إْــ٘ َٛشــٛك ٚؾُٗٓــا َٓــ٘ ميــو إؿٗــ ّٛايةــل ٜٞٗايٛاظــل ٗ
ْٝـــع إٔـــاكٜل(ٚ )34إٕ نـــإ بعـــض َٔـــاكٜك٘( )35ؾـــٛم َـــا ٜ ٫حٓـــاٖ٢

()36

ٚؾ :٘ٝإٔ ايكله ٠عً ٢اهاك ايِـ ٤ٞناؾٝـ ٗ ١ايعًٓٝـ ١ؾـإٕ إـحهًِ ٜٛشـل ايهـٚ ّ٬مل
ٜهٔ عٓلٚ ٙايِـٕ ٜٛشل ايعلّ نايُِو ٜٛشل علّ ايوٚؾ عـٔ اؿٌـٌ َ ـع
أْ٘ ًٓ ٫ـٚ ٫ٚ ١ٝشلإ.
ٚأَــا ]َــا[ اًــحلٍ بــ٘ اـٔــِ َــٔ اٯٜــ ١ؾُــوكٚك بــإٔ إــواك بإرــٌ ٖــ ٛإُاذــٌ
ٚإُاذٌ غرل إِاب٘; ٭ٕ إُاذٌ ٖ ٛايـنٜ ٟهـَِ ٕٛـابٗاّ يًِـَ ٤ٞـٔ ْٝـع ايٛشـٙٛ
ٚإعًِٜ ٫ ٍٛذل ؾ ٘ٝإٔ ٜهـَِ ٕٛـابٗاّ يًِــَ ٤ٞـٔ ْٝـع ايٛشـٚ ٙٛايٌـٓـ ١ٝبٓٓٝـا
ٚبٌ اهلل  ٖٞ ايٛشٛك.
ٚأَا اـدل ؾاؾٛاث عٓ٘ :إٔ إواك با ٖٛ ًِ٫إؿْٗٚ ّٛظـرل ٙقٛيـ٘ َ( :ـٔ عةـل
ا ًِ٫ؾكل نؿو)

()1

أ َٔ ٟعةل َؿٗ ّٛا ًِ٫ؾٝه ٕٛاـدل كي ّ٬ٝيٓا  ٫عًٓٝا.

( )32أ ٟنُِابٗ ١ايِـٚ ٤ٞظًٓ٘.
(ٖ )33ــنا ٖــ ٛايــلي ٌٝاـــاٍَ ٚايهــ ّ٬ايــن ٟجك ـلٸّ عًٝــ٘ نــإ اًــحطواكٜاّ ٚقٛيــ٘
(بايحعط )ٌٝأ ٟبحعط ٌٝايعك ٍٛعٔ َعوؾ ١ماج٘ ٖٚنا باطـٌ; ٭ْـ٘ ًٜـيّ عةرٝـ ١أهًـاٍ
ايوًٌ ٚا٭َو َعوؾ ١اهلل ٚ ايحٔلٜل بٛشٛك.ٙ
(ٖ )34نا ٓؿ ١يًُؿٗ ّٛأ ٟايٛاظل ايػرل إحعلك إٛشٛك ٗ ْٝع إٔاكٜل.
( )35أَٔ ٟاكٜل ٖنا إؿٗ.ّٛ
( )36قةٌ اـٛض ٗ ٖن ٙايعةاه٫ ٠بل يٓا َٔ منو أَٛه:

( )1عٔ ِٖاّ بٔ اؿهِ قاًٍ :أيخ أبا عةل اهلل  عٔ أزلـا ٤اهلل عـي منـوٚ ٙاُـحكاقٗا ؾكًـخ :اهلل ٖـا
َِٖ ٛحل؟ قاٍٜ( :ا ِٖاّ اهلل َِـحل َـٔ إيـ٘ ٚإيـ٘ ٜكح٘ــَ ٞأيٖٛـا ٚاً٫ـِ غـرل إٌـُ ٢ؾُـٔ عةـل
ا ًِ٫ك ٕٚإعٓ ٢ؾكل نؿو ٚمل ٜعةل ُ٦ٝاّ  َٔٚعةل اٚ ًِ٫إعٓ ٢ؾكل نؿـو ٚعةـل ا٫ذـٌٓ َٚـٔ عةـل
إعٓـ ٢ك ٕٚاً٫ــِ ؾــناى ايحٛظٝــل) ًٚــا ٌ٥ايِــٝع ١اؿــو ايعــاًَ ٞط .353ٖ 28آــ ٍٛايهــاٗ
ايِٝف ايهًٝين ط.87ٖ 1
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أظلٖا :إٕٸ ايعً ١ؾٛم إعًٚ ٍٛي ٍٝإواك ايؿٛق ١ٝاؿٌٸـ ١ٝبـٌ إعٜٓٛـٖٚ ١ـ ٞعًـٛ
إٓيي ١ؾاهلل ؾٛم ايعكٌ ا٭.ٍٚ
ايراْ :ٞإٕٸ علّ ايحٓاُٖ ٞل ٖٛ ٠عةاه ٠إٔ جهـ ٕٛإاٖٝـٓ ١ــوؾ ١أَِ ٟـحًُ ١عًـ٢
ْٝع إواجت شلا ناهلل َِ حٌُ عًـْٝ ٢ـع َواجـت ايٛشـٛك ٚإ ٫ؾُحـ ٢ؾكـلد
إاٖٝــ ١أظــل ٣إواجــت مل جهــٔ ٓ ــوؾ ١بــٌ َونٓةــَ ١ــٔ عــلّ جًــو إوجةــَ ١ــع بــاقٞ
إواجــت ٚعــلّ ايحٓــاٖ ٗ ٞايِــلٜٛ ٫ ٠شــل إ ٗ ٫اهلل ٚ أَــا بــاق ٞاُ٫ــٝا ٤ؾًــِ
ٜٛشــل ؾٗٝــا عــلّ ايحٓــاٖ ٞعٌــت ايِــلٚ ٠ايعكــٌ ا٭ ٍٚيــَ ٍٝــا َ٫حٓاٖ ٝـاّ عٌــت
ايِل ;٠٭ْ٘ غرل َِحٌُ عًَ ٢واجـت ايٛشـٛك بأْعٗـا; ٭ٕ َٓٗـا ٚشـٛث ايٛشـٛك
 ٖٛٚغرل َِحٌُ عًٗٝا.
ايرايــز :إٕٸ عــلّ ايحٓــاٖ ٞعٌــت إــل٠

()1

ٖــ ٛإٔ ٜهــٖ ٕٛــنا ايِ ــَٛ ٤ٞشــٛك ّا ٗ

ْٝع ا٭ىَٓ ١ناهلل  ؾإْ٘ َٛشٛك ٗ ْٝع ا٭ىَٓ.١
ٚأعًِ إٔ اط٬قِٗ إٔ اهلل  غرل َحٓاٙٺ عٌت إل ٫ ٠ىً َٔ ٛجٌـاَػ; ٭ٕ اهلل 
ي ٍٝي٘ ىَإ

()2

ٚننا ايعكٌ ا٭ ٍٚغـرل َحٓـاٙٺ عٌـت اييَـإ; ٭ٕ اهلل  - ظٌـت

َلع ٢اؿهُا - ٤عًٓ ١جاَ ١يٛشٛك ايعكٌ ا٭ ٍٚؾٗ ٛقل ِٜناهلل .
ايوابع :إٕٸ علّ ايحٓاٖ ٞعٌت ايعلٖ ٠ـ ٛإٔ آذـاه ٫ ٙجحٓـاُٖ ٫ٚ ٢ـو إٕ اهلل 
أذو ٙايعكٌ ا٭ ٖٛٚ ٍٚظكٝكَٓ ١ةٌطَ ١اي ١٦يًهـ ٕٛغـرل َحٓاٖٝـٚ ١نـنا ايعكـٌ ا٭ٍٚ
غرل َحٓاٙٺ; ٭ٕ اٯذاه اييت جٔله َٓ٘  ٫جكـ عٓل ظلٸ قلٚك نُا ًٝص.٤ٞ
ٕ ا٭قــوث عٓــلْا ٗ إ ـلٸٚ ٠اييَــإ ٖــَ ٛــنٖت
( )1أ ٸَــا َعٓــ ٢إ ـلٸ ٠ؾكــل بٝٸٓٗــا ايؿـــو ايــواى ٟؾكــاٍ( :إ ٸ
أؾ٬طــٖٚ .ٕٛــ ٛأٸْــ٘ َٛشــٛك قــا ِ٥بٓؿٌــ٘ ٌَــحكٌٸ بناجــ٘ ؾــإٕ اعحدلْــا ٌْــة ١ماجــ٘ إٍ مٚاد إٛشــٛكاد
ايكاُ٥ــ ١إ ـدلٸأ ٠عــٔ ايحػ ٸٝــو زلٸٓٝــا ٙبايٌـــوَل ٚإٕ اعحدلْــا ٌْ ـة ١ماجــ٘ إٍ َــا قةــٌ ظٔــ ٍٛاؿونــاد
ٚايحػٝٸواد ؾناى ٖ ٛايلٖو ايلاٖو ٚإٕ اعحدلْـا ٌْـة ١ماجـ٘ إٍ نـ ٕٛإحػٝٸـواد َكاهْـ ١يـ٘ ظآـًَ ١عـ٘
ؾناى ٖ ٛاييَإ)ًَٛٛ .عَٔ ١طًعاد ؾـو ايل ٜٔايواى ٟزلٝػ كغ.698ٖ ِٝ
( )2عٔ اَ٫اّ َ ٢ًٛبٔ شعؿـو  أْـ٘ قـاٍ( :إٕ اهلل جةـاهى ٚجعـاٍ نـإ مل ٜـيٍ بـ ٬ىَـإ َ ٫ٚهـإ
 ٖٛٚاٯٕ نُا نإ  ٫ىًَٓ ٛـ٘ َهـإ ِٜ ٫ٚـحػٌ بـ٘ َهـإ  ٫ٚوـٌ ٗ َهـإ َـا ٜهـَ ٕٛـٔ لـ٣ٛ
ذ٬ذــ ١إٖ ٫ــ ٛهابعٗــِ ٌٔ ٫ٚــ ١إٖ ٫ــً ٛاكًــِٗ  ٫ٚأكْــَ ٢ــٔ ميــو  ٫ٚأنرــو إٖ ٫ــَ ٛعٗــِ أُٜٓــا
نــاْٛا يــ ٍٝبٓٝــ٘ ٚبــٌ ؿًكــ٘ ظصــاث غــرل ؿًكــ٘ اظحصــت بػــرل ظصــاث قصــٛث اًــحذل بػــرل ًــذل
ٌَحٛه  ٫إي٘ إ ٖٛ ٫ايهةرل إحعاٍ) .عاه اْٛ٫اه ايع ١َ٬اجملًٌـ ٞط.327ٖ 3
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َـــــــــــــــا ٜ ٫حٓـــــــــــــــاٖ )37(٢عـــــــــــــــلَٚ ٠ـــــــــــــــلُٚ )38(٠ـــــــــــــــل٠

()39

ٚغـــــــــــــرل )40(ٙنـــــــــــــإ قـــــــــــــلٚكاّ( ٗٚ )41عـــــــــــــٌ قلٚكٜحـــــــــــــ٘

()42

اـاٍَ :إٕ اهلل  يَ ٍٝا أْ٘ غـرل َحٓـاٙٺ عٌـت إـلٚ ٠ايعـل ٠ؾـٛم ايعكـٌ ا٭;ٍٚ
٭ْ٘ ًٜيّ  -إما نإ غرل َحٓاٙٺ باعحةاه ن ْ٘ٛؾٛم ايعكٌ ا٭ ٍٚعًٚ ١عً - ٛإٔ ٜهـ ٕٛيـ٘
ىَإ غرل َحٓاٙٺ قةٌ ايعكٌ ا٭ٚ ٍٚعً ٢هأ ٟاؿهُـا ٤إٔ ايعكـٌ ا٭ ٍٚيـٚ ٍٝشـٛكٙ
َحأؿو عٔ ٚشٛك إةلأ ايؿٝاض بٌ قلَ ِٜرً٘ٚ .إٔ ٜه ٕٛي٘ آذاه َحكلَ ١عً ٢ايعكـٌ
ا٭ ;ٍٚ٭ْ٘ ؾوٗٓاً ٙابكاّ عً ٘ٝعٌت ايعلٚ ٠اؿاٍ أِْٗ ؾوٗـٛا أْـ٘  ٫آذـاه َحكلٸَـ١
قةٌ ايعكٌ ا٭.)1(ٍٚ
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾع٦ٓٝنٺ اهلل  ؾٛم ايعكٌ ا٭ ٍٚاينٜ ٫ ٟحٓاَٖ ٢ـلٚ ٠عـل ٠نُـا
إٔ اهلل ٜ ٫ حٓاُٖ ٢ل.٠
(ٖ )37ــنا هاشــع إٍ ايؿــٛم أ ٟنُــا ٜ ٫حٓــاٖ ٢ميــو ٚبعــض ايٌٓــف جهــ ٕٛبايةــا٤
ٚظ٦ٓٝنٺ ؾَٗ ٛحعًل بؿٛم ٚايةا ٤يًُ٬بٌ.١
(ٖٚ )38نإ ُٝيإ يًنٜ ٫ ٟحٓاٖ ٢يًؿٛقٕ ٞا منوْا ٗ ٙا٭َو اـاٍَ(.)2
( ) 39نإ ُٝي ّا يًـنٜ ٫ ٟحٓـاٖ ٢ايؿـٛق ٞبٓـا ٤عًـَ ٢ـا قوهْـا ٗ ٙا٭َـو ايرـاْٚ ٞيهـٔ
إٔٓـ علٍ عٔ ٖـنا ايـوأٟ

()3

ٚهغـِ أْـ٘ أٜ٘ـاّ غـرل َحٓـاٖ ٞعٌـت ايِـل ;٠٭ْـ٘

فوك ٚاجملوكاد جحعانٍ أْٛاهٖا ؾايعكٌ ا٭ ٍٚشاَع يهٌ أْٛاه ايٛشٛك ؾٗ ٛغـرل
َحٓا.ٙ
ِٜٚهٌ عً ٘ٝبأَْ٘ ١ًْ َٔ :واجت ايٛشٛك ٚشٛث ايٛشـٛك ٚيـ ٍٝايعكـٌ ا٭ٍٚ
ٴَِٵحٳُٹ ّ٬عًٗٝا.
( )40أٚ ٟغرل ميو ايةعض َٔ َٔاكٜك٘.
( )41٭ْ٘ عةاه ٠عٔ ٚشٛك قلٚك.
( )42أ ٗ ٟظٌ قلٚكٜح٘ ٚبعةاه ٠أؿوْ ٗٚ ٣ؿٍ قلٚكٜح٘.
(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ كاٚٚك ايكٔٝـو ٟؼكٝل ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔاُ٫حٝاْ.214 - 213ٖ ٞ
( )2اْظو ائؿع ١ايٌابك.١
( )3بٝٸٓ٘ ٗ إٔٓـ ٗ اؿاُُ .١ٝـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 85 - 84ٖ 2ظاُ.20 ١ٝ
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ظٚ ّ٬ؾ٦ٝاّ( ٫ )43أٓ٦ُٝٚ ّ٬اّ()44ؾكل شا ٤اُ٫ذلاى(.)45
ٜ ٤٫٪ٖٚؿو َٔٚ َ٘ٓ ٕٚيٛاىَ٘( )46ؾواه إين َٔ ّٛها٥ع ١إٌو.
ٚإٕ مل مٌُ( )47عً ٢ميو إؿٗ ّٛبٌ عً ٢أْ٘ َٔلام ٕكابٌ جًو ايطةٝع١
ْٚكٗ٘ٝا ْٚكٝض ايٛشٛك ٖ ٛايعـلّ يـيّ جعطٝـٌ ايعـامل عـٔ إةـلأ إٛشـٛك
ْعٛم باهلل َٓ٘ٚ .إٕ مل ْؿِٗ(٦ُٝ )48اّ ؾكل عطًٓٓا عكًٓا عٔ إعوؾ.١
ٚننا إما قًٓا( )49إْ٘ ماد َـنٚٸد ايـنٚاد(ٚ )50إْـ٘ ُــَِ ٤ٞــٞٸ ٤ا٭ُـٝا٤
ؾإَــا إٔ ْؿٗــِ ايــ٬ماد ٚايُ٬ـــ ٤ ٞجعــاٍ عُــا ٜكــ ٍٛايظــإ ٕٛعًــٛاّ نــةرلا
( )43اطًل عٓ٘ إـًٛقاد ايظًٝٸٚ ١ايؿٝ٦ٝٸ ١يٛشٛك ٖـنا ا٫طـ٬م ٗ بعـض ا٭ؿةـاه

()1

نُا منو ميو اً٫حام  ٖٛٚاط٬م فاى ٟنُا إٔ ايظٌ َوجةٗ ١ـعٝؿَ ١ـٔ ايِــ٤ٞ
ننيو مٔ َوجةٗ ١عٝؿ َٔ ١ايٛشٛك.
( )44بٓؿٌ٘ يَ ٍٝحأٓ ّ٬بايٛشٛك عٝز ٜهَٛ ٕٛشٛك ّا بٓؿٌ٘ٚ .قٛي٘ (٦ُٝٚاّ) َٛشـٛكاّ
بٓؿٌــ٘ ]ؾــإٔ[ إــواك بايِ ــٖ ٤ٞــ ٛإكــوه ايرابــخ ٗ اـــاهط ٌَــحك ّ٬عــٔ ايٛشــٛك
 ٫ظٔـو َٔطًػ إحهًٌُ(.)2
( )45٭ِْٗ قايٛا بٛشٛك َؿَِٗ ّٛذلى ٗ إكاّ.
( )46أ ٟيٛاىّ ايك ٍٛباُ٫ذلاى ٚ ٖٞٚظل ٠ايٛشٛك ٚايٌٓـٚ ١ٝغرلٖا.
( )47أٚ ٟإٔ مل مُــٌ عًــ ٢ميــو إٔــلام ٖٚــ ٛاهلل  إؿٗــَ ّٛــٔ ايٛشــٛك مُــٌ
ايٛشٛك عً ٢اهلل  ٗ قٛيٓا (أْ٘ َٛشٛك) بـإعٓ ٢إحعـاهف ؾٝهـ ٕٛإؿٗـَ ّٛؿعـٍٛ
فٌُ ٚاًِ اُاه ٠اُاه ٠ئًُلام إعلٸ اين ٖٛ ٟقَ ٍٛا ٜ ٫حٓاٖ.٢
( َٔ )48ايٛشٛك عٓل ًٓ٘ عً ٘ٝؾكـل عطًٓـا عكٛيٓـا عـٔ َعوؾحـ٘ ٜٚهـ ٕٛعةـز أَـو
ا٭ْةٝا ٤يٓا ٚايحٔلٜل بٛشٛكٚ ٙجؿٌرل ا٭ ١ُ٥يٓا بعض ٓؿاج٘.
(ٚ )49اؿآٌ إٔ إٔٓـ أُاه إٔ ايٓياع شاه ٗ ٟايٛشٛك ٚغـرلَ ٙـٔ ا٭َـٛه ايـيت
جطًل عًٚ ٘ٝعًٓٝا.
( )50أٓ ٟاْع اينٚاد.
(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ ٓا ٔ٥ايل ٜٔجون ١ؼكٝل قٌٔ بٝلاهؾو ط.443 - 436ٖ 1
(ُ )2ـوؾ إٛاقـ ي٬هُ ٞـوٜـ اؾوشاْ ٞط.17ٖ 3
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َٚرً٘ ايك ٗ ٍٛائؿاد ؾإْـا إما قًٓـا إْـ٘ عـامل أٜ ٚـا عـامل

ب عٓٛإ إشوا ٤أزلا ٘٥اؿٌٓ ٗ )52(٢ا٭كعٚ ١ٝا٭ٚهاك إَا إٔ ٜعين َٔ ٜٓهِـ
يل ٜ٘ايِـ ٤ ٞؾكل شا ٤اُ٫ذلاى ٚيٛاىَ٘( )53أ ٫ ٚؾكل شا ٤احملنٚهاد اٯؿو.
ؾعطًٛا ايعك )54(ٍٛعٔ إعاهف ٚا٭مناه إ ٫عٔ فوك يكًك ١ايًٌإ.
ٚباؾًُْٝ ١ع َا زلعٓا عٔ نررل َٔ إعآـوَ ٜٔػايطـَ ١ـٔ بـاث اُـحةاٙ
إؿٗ ّٛبإٔلام(.)55
ٚايٌاكَ(َ )1ا أُرل إي ٘ٝبكٛيٓا (ٖا ب٘ أٜل ا٫كعـا )٤أ ٟكعـ ٣ٛاُ٫ـذلاى إعٓـٟٛ
َا ْكً٘ ايؿـو ايواىُ ٗ ٟـوظ٘ يٲُاهاد عٔ ايك.ّٛ
( ٖٛٚإٔ) كؿٓؿ ١عٔ إركًٓ( ١شعً٘) أ ٟشعٌ ايٛشٛك (قاؾ )١ٝ٭بٝـاد (إٜطـاٖٚ )٤ـٛ
جهواه ايكاؾ ١ٝإعٝت عٓـل ايةًػـا ٤ؾـلٍٸ عًـ ٢إٔ يـ٘ َعٓـٚ ٢اظـلاّ ٚيـ ٛنـإ َِـذلناّ
يؿظٝاّ مل ًٜيّ َٔ اؾعٌ إننٛه إٜطا ٤نُا ي ٛشعـٌ يؿـو ايعـٌ قـٛاٗ ا٭بٝـاد بـٌ
ٜٓةػ ٞإٔ وهِ بايحعٌٌ ٭ْ٘ ٜٝٔٸوٖا َٔ بـاث ػٓـ ٍٝايكاؾٝـ ١إعـلٚك َـٔ احملٌـٓاد
ايةلٜع.١ٝ
( )51عكٛي ٓا  ٖٛٚباطٌ ٚأَا إٔ ْؿِٗ َٓ٘ َـا نٓـا ْؿُٗـ٘ عٓـل اط٬قـ٘ عًـ ٢غـرلٖٚ ٙـٛ
إطًٛث يٓا.
( )52أ ٟعٓل ؿطاب٘ بٗا بإٔ ْكٜ :ٍٛاعامل ٛٓ ٗ ٫ه ٠ا٫ؿةاه نُا ْك ٖٛ ٍٛايعامل.
( ٖٞٚ )53ايٌٓـٚ ١ٝايٛظل.٠
(ٖ )54نا بٝإ يًُعنٚهاد ا٭ؿو.
( )55ؾأؾِٗ ٕاما إٔاكٜل َحػاٜو ٠ؽًٛٝا إٔ َؿٗ ّٛايٛشٛك َحػاٜو ؾٗٝا ظٝز ٜـلعٕٛ
إٔ ٚشٛك ٙغرل ٚشٛكْا ؾاينٜ ٟؿِٗ َـٔ اطـ٬م ايٛشـٛك عًٝـ٘ غـرل ايـنٜ ٟؿٗـِ َـٔ
اط٬م ايٛشٛك عًٓٝا

()2

ؾإٔ ٖنا ايٓياع ي ٍٝشاه ٗ ٟايٛشٛك ؾكل بـٌ ٗ نـٌ َـٔ

ا٭زلاٚ ٤ائؿاد إِذلن ١بٓٓٝا ٚب.٘ٓٝ

(ً )1كل.
(ٚ( )2ننا عامل ٖٓ َٔ٪ٜا بعًِ) ٖهنا ٚشل ٗ ا.ٌٓ٫

[]4
غسز يف شٙاد ٝاه٘ج٘د عو ٟاملآٞٚ
إٕٸ ايٛشــــــــٛكٳ عــــــــاهضٴ إاٖـــــــــٝٸِ١

ٳجٔٳـــــــــ ـٛټهاّ ٚاؼـــــــــــلا ٖٴ ٜٔٛٻـــــــــ ــِ١

ٹئٹـ ـعٸ ٹ ١ايٌٻـ ـًتٹ عًـــ ٢ايهـــَ ٕٔٛؾكَـ ــلِ

ظُٵًٹـــــ ـ ٹ٘ إٍ ايٛٳًٳـــــ ـلِ
٫ٚؾحكـــــــاهٔ ٳ

ٳْ٫ٚٵ ٹؿهـــــــــاىٺ ٹَٓٵــــــــــ٘ٴ ٗ ايحعكٗــــــــــٌٔ

ٌ
٫ٚٹجٸعـــــ ـا ٹك ايهُـــــ ــٌٸ ٚايحٻًٌٌِٴـــــ ـ ٔ

ٚايؿــــوكٴ نــــإُطًِلٔ ٹَٓٵـــــ٘ٴ ٚاؿُٔٳــــٕٵ

ع ًَٝٵٗـــا َٴطِ ًَكـــاّ عٳـــِٻ ٳٚؿٳـــٕٵ
ٔىٜٵــــلٳ ٳ

[]4
غسز يف شٙاد ٝاه٘ج٘د عو ٟاملآٞٚ
ؿ٬ؾــــــــا يٮُــــــــعو ٟظٝــــــــز ٜكـــــــــ ٍٛبعٝٓٝحــــــــ٘ شلــــــــا مٖٓــــــــاّ
َعٓــــــ ٢إٔ إؿٗــــــَ ّٛــــــٔ أظــــــلُٖا( )1عــــــٌ إؿٗــــــَ ّٛــــــٔ اٯؿــــــو
(ٜ )1عين إٔ إؿٗ َٔ ّٛاٱٌْإ عٌ َؿٗٚ ّٛشٛك ٖٞٚ ٙاؿٛٝاْ ١ٝايٓاطكٚ .١اعًِ أْـ٘
عً ٢ايك ٍٛبيٜاك ٠ايٛشٛك عً ٢إاٖ١ٝ

()1

ؼٌٔ عٓلْا ؾا٥لجإ:

ا٭ :ٍٚأْ٘ ٜٓلؾع اٱُهاٍ عً ٢ايكاعل ٠ايؿوع ٖٞٚ ١ٝإٔ ذةٛد ُـ ٤ٞيِــ ٤ٞؾـوع
يرةٛد إرةخ ي٘ٚ .ظآٌ اٱُهاٍ :إٔ ٖن ٙايكاعل ٗ ٠اشلًٝٸ ١إونٓة ١شاهٚ ١ٜأَـا ٗ
اشلًٝٸ ١ايةٌٝط ١ؾًٌٝخ شاه ;١ٜ٭ٕ إٛٗٛع ؾٗٝا إٔ نإ ذابحاّ بايرةٛد ا٭ ٍٚييّ جكلّ
ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ ٚإٕ نإ برةٛد آؿو ؾحه ٕٛجٓعٌ َٓ٘ ق٘ـ ١ٝبٌـٝطٚ ١هـ ٤ٞعـٌ
ٖنا ايهٚ .ّ٬يلؾع ٖنا اٱُهاٍ أشٛبَ ١حعلكًٝ ٠ص ٤ٞإ ُا ٤اهلل ٖٓ َٔٚا ّهـٔ
إٔ ٜه ٕٛشٛاباّ عٔ ٖنا اٱُهاٍ ٚإٔ ْك ٍٛإٔ ايٛشٛك ىا٥ل عًـ ٢إاٖٝـٚ ١عـاهض
شلا ٗ اينٖٔ

()2

ؾٝه ٕٛإٛٗٛع ٗ ايةٌٝطَٛ ١طٓـ٘ ايـنٖٔ  ٫اــاهط; ٭ٕ ايحعًٝـٌ

إِا ٜه ٗ ٕٛاينٖٔ  ٗ ٫اـاهط ٖٚنا ذابخ ٗ َٛطٓ٘ ٚايٛشٛك أذةخ ي٘.
ٚايراْ :١ٝإٔ بعلَا اذةخ إٔ ايٛشٛك عاهض إاٖ ١ٝاْلؾع َـا ٜكـاٍ يٹـِٳ ؿًـل اهلل 
اؿُاه ٓاهاّ ٖٚنا ظًِ يًعُاه  ٚٹيِٳ شعٌ ايِكُ ٞكٚ ٞشٳعً٘ ظًِٷ ٚإِا اْلؾع
ٖنا; ٭ْ٘ بعلَا ذةحخ ىٜاك ٠ايٛشٛك عًـ ٢إاٖٝـ ١ؾـاهلل  عٳًٹـِٳ بٗـن ٙإاٖٝـاد قـلَاّ
ٚأىَ ّ٫ـٔ ا٭بـل ٚيــ ٍٝعًُـ٘ ظـاكس ؾٗــ ٗ ٞعًـِ اهلل  ذابحـٚ ١نــٌ َٓٗـا طايــت
يًٛشٛك َٔ اهلل َٚ عٓ ٢طًة٘ اًحعكاق٘ يًٛشٛك ؾاهلل  إ ٜؿٝض عًٝـ٘ ايٛشـٛك
ظٝز ٖٜ ٛطًة٘  ٖٛٚايعلٍ ٖٚنا َعَٓ ٢ٮ علي٘ نٌ ُـ.٤ٞ

(ُ )1ـــوؾ ا٫شلٝــاد َــٔ نحــاث ايِــؿا ٤قُــل َٗــل ٟايٓواقــ ٞؼكٝــل ظاَــل ْــاش ٞآــؿٗاْ ٞط1
ٖ.361 - 351
( )2ؿ٬ؾاّ يٮُـاعو .٠إةاظـز إِــوق ١ٝايؿــو ايـواى ٟؼكٝـل قُـل إعحٔـِ طُ .130ٖ 1ـٛاهم
ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.29ٖ 1

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح
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٭ٕ احملككٌ( َٔ )2اؿهُا ٤قايٛا بيٜاكج٘ عًٗٝا ٗ اينٖٔ  ٗ ٫ايعٌ( )3بٌ ٫ٚ
ٗ ظام اينٖٔ( )4بٌ ؼًٝـٌ ٚجعٌُ( َٔ )5ايعكٌ ؾإٕ ايه ٗ ٕٛاينٖٔ( )6أٜ٘اّ
ٚشٛك مٖين نُا إٔ ايه ٗ ٕٛاـاهط ٚشٛك ؿاهش.ٞ
يهــٔ ايعكــٌ َــٔ ُــأْ٘ إٔ ٬ٜظظٗــا ٚظــلٖا َــٔ غــرل َ٬ظظــُ ١ــَ ٤ٞــٔ
ايٛشٛك ٜٔبٓع ٛعلّ ا٫عحةاه( ٫ )7اعحةاه ايعلّ.
ٚبعةــــاه ٠أؿــــو ٣بعــــل ايحعُــــٌ ايِــــلٜل ٗ ؽًٝــــ ١إاٖٝــــ ١عــــٔ َطًــــل
ايٛشـــــــٛك يٌٝـــــــخ إاٖــــــــ  ١ٝباؿُـــــــٌ ا٭ٚيـــــــ )8(ٞايــــــــناجٚ ٞشـــــــٛكا
(ٖ )2ــنا جعًٝــٌ إٍ شعــٌ ايٓــياع( ٗ )1ىٜــاك ٠ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــ ٗ ١ايــنٖٔ ٗ ٫
اـاهط.
(ٖٓ )3ا َا ْاؾ ١ٝأ ٗ ٫ ٟايعٌ أ ٗ ٫ ٟاـاهط.
( )4أْ ٟؿٍ اينٖٔ ؾإٕ ايٛشٛك اينٖين َحعل َع إاٖ.١ٝ
( )5أ ٟعٌُ َٔ ايعكٌ بإٔ ٜك ٍٛايعكٌٖ :نا ايٛشٛك ٖٚن ٙإاٖٝـٚ ١إٕ ناْـخ إاٖٝـ١
ٗ ٖــن ٙائــٛه ٠أٜ٘ـاّ َٛشــٛك ّ٠ؾإاٖٝــ ١شلــا ٚشــٛك ٗ َوجةــ ١ايحعًٝــٌ َٓؿهــ ١عــٔ
ايٛشٛك.
(ٖ )6نا جعً ٌٝإٍ إٔ ىٜاك ٠ايٛشٛك ي ٗ ٍٝظام اينٖٔ ٚإٔ ٖ ٞجه ٕٛعٓل ايحعُٸٌ
يكٛي٘ ايٛشٛك ٜٔاينٖين ٚاـاهش.ٞ
( )7أ٬ٜ ٟظو إاٖ َٔ ١ٝغرل َ٬ظظـ ١ايٛشـٛك َعٗـا بـٌ َٓؿهٓـ ١عٓـ٘ عًـ ٢مـ ٛعـلّ
اعحةاه ايٛشٛك َعٗا بـإٔ ٬ٜظظٗـا بٓؿٌـٗا  ٫أْٸـ٘ ٬ٜظظٗـا ٜٚعحـدل عـلّ ايٛشـٛث
َعٗا ؾأْ٘ ظ٦ٓٝنٺ جهَ ٕٛعل ٫ ١َٚأْٗا َٛشٛك.)2(٠
( )8أ ٟيٌٝخ إاَٖ ٗ ١ٝكاّ ايحعًٚ ٌٝإ ٫ؾٗ ٞاؿٕٸ نٗٚ ١ٜٛاؿٌُ اٚ٫يـٓ ٞـٌ
ُـ ٤ٞعًُ ٢ـَ ٤ٞحعلَ ٜٔؿَٗٛاّ أ ٟبعل ايحعً ٌٝي ٌٓ ٍٝايٛشٛك عًٗٝـا ٓـّ٬
أٚيٝاّ بٌ َٔ قة ٌٓ ٌٝايعاهض عً ٢إعوٚض.
( )1ػوٜل ا٫عحكاك ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـ ٞؼكٝل قُل شـٛاك ظٌـٝين ط .245ٖ 1اً٫ـؿاه ا٫هبعـ١
ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.245ٖ 1
(َٔ )2ةاؾ اشللا ١ٜاٍ اـ٬ؾٚ ١اي ١ٜ٫ٛايٌٝل اـُٝين ؼكٝل ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.38ٖ ٞ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )4غشس يف صٌادج اٌٌجٌد ػٍى املاىٍح
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ٚإٕ ناْخ باؿٌُ( )9ايِا٥ع ائٓاعٚ )10(ٞشٛكا.
ٚنــــــنا ايحـًٝــــــ١

()11

ٚايحصوٜــــــل( .إٕ ايٛشــــــٛك عــــــاهض إاٖٝــــــ)١

()12

عوٗٚــ ـاّ مٖٓٝــ ـاّ ٜهؿٝــــ٘ ْؿــــٍ ُــــ ١ٝ٦ٝإاٖٝــــ ٫ ١ؿاهشٝــ ـ ّا(َ )13كح٘ــــٝاّ

()14

يٛشــــٛك إعــــوٚض ًــــابكاّ (جٔــــٛها ٚاؼــــلا ٖٜٛــــ ٗ )15()١ايٛاقــــع .ذــــِٸ
أُـ ــوْا إٍ أكيـــ ١أهبعـــ ١عًـــ ٢ايعـــوٚض .ا٭ ٍٚقٛيٓـــا (ئـ ـع ١ايٌـــًت)

()16

( )9أٚ ٟإٕ ناْخ إاٖ.١ٝ
(ُ ٌٓ ٖٛٚ )10ـ ٤ٞعًُ ٢ـَ ٤ٞع ا٫ؼاك ٗ اـاهط ٚايحػاٜو ٗ إؿٗٚ ّٛايٛشـٛك ٖـٛ
َحعل َع إاٖ ٗ ١ٝاـاهط ٚإٔ ناْا َحػاٜو ٗ ٜٔعامل اينٖٔ نعٌُ اؾي ٤عًـ ٢ايهـٌ
نـ(اٱٌْإ ظٛٝإ) ٚايعاهض عً ٢إعوٚض نكٛيٓا (اٌْ٫إ ٗاظو).
( ٗ )11أْٗا بعل ايحعُٸٌ باؿٌُ ا٭ٚي ٞإاٖ ١ٝعٓل ]ايحؿهو[ ؿاي ١ٝعٔ ايٛشـٛك ٚباؿُـٌ
ايِا٥ع إاٖ ١ٝغرل ؿاي ١ٝعٔ ايٛشٛك بـٌ ٖـَ ٞحع ًٓٝـ ١بـ٘ ٚنـنا باؿُـٌ ا٭ٚيـ ٞإاٖٝـ١
فــوك ٠عــٔ ايٛشــٛك ٚباؿُــٌ ايِــا٥ع إاٖٝــ ١كحًطــ ١بــ٘ ؾٗــ ٞباؿُــٌ ا٭ٚيــَ ٞحـًٝــ١
َٚحصوك ٠عٔ ايٛشٛك ٚباؿٌُ ايِا٥ع غرل َحـًٚ ١ٝغرل فوك ٠عٔ ايٛشٛك(.)1
(ِٜ ٫ٚ )12ذل ٚشٛكٖا غ٬ف إعك٫ٛد ايراْ ١ٝؾإْ٘ ِٜـذل ٗ عوٗٚـٗا يًُاٖٝـاد ٗ
اينٖٔ ٚشٛك إاٖٜ ٫ٚ ١ٝهؿ ١ٝ٦ُٝ ٘ٝإاْٖٚ ١ٝؿٍ إاٖ.١ٝ
( )13أ ٫ ٟعوٗٚاّ ؿاهشّ ٝا أ ٗ ٟاـاهط.
( )14ميــو ايعــوٚض اـــاهط يٛشــٛك إعــوٚض ٖٚــ ٛإاٖٝــً ١ــابكاّ ميــو ايٛشــٛك عًــ٢
ٚشٛك ايعاهض  ٖٛٚايٛشٛك نعوٚض ايٌٛاك يًُاٖٝـ ١ؾإْـ٘ عـاهض ٜكح٘ــً ٞـابك١ٝ
إاٖ ١ٝعً ٢ايٌٛاك; ٭ْ٘ عوض ي٘ ؿاهشاّ.
( )15أ ٟماجاّ ٗ ايٛاقع ٚإٕ نإ ايحعُٸٌ هعٌ ن ّ٬عً ٢ظل.٠

( )16بإٔ ٜكاٍ َاٖ ١ٝاٱٌْإ إٛشٛك ٗ ٠ايعكٌ َ ٗٚكاّ ايحعُٸٌ يٌٝخ ٚشٛكاّ.
( )1قاٍ إٔٓـ( :ؾأْٗا با٭ٚي ٞؽً ١ٝيهٓٗا بايِا٥ع ؼًٚ ١ٝايحصوٜـل بـا٭ٚي ٞػوٜـل ٚبايِـا٥ع ؽًـٝل
ٖٚنا َٔ عُْٛ ّٛه ًـ وا ١ٜايٛشٛك ؾهًُٓا ؿًٓٝخ إاٖٝـ ١عٓـ٘ ٚشـلجٗا قؿٛؾـ ١بـْ٘ .عـِ اما ْؿـن ْـٛه
ايٛشٛك اٍ إكابٌ ؾهٝـ ىًٜٚ ٢ػاكه ايكابٌ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 90ٖ 2ظاُ.7 ١ٝ
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إعٗٛك٠

()17

بٌ ايك ّٛظعٌ اٱٗاؾٚ ١اي ّ٬يًعٗل (عًـ ٢ايهــ ٕٛؾكـل)( )18أٟ

ٜٔــػ ًــًت ايٛشــٛك عــٔ إاٖٝــٜٔ ٫ٚ ١ــػ ًــًةٗا( )19عــٔ ْؿٌــٗا ً ٫ٚــًت
ماجٝاجٗــا عٓٗــا( .)20ؾًــ ٍٝعٓٝــا( ٫ٚ )21شــي ٤شلــا( )ٚ( . )22ايرــاْ ٞقٛيٓــا (٫ؾحكــاه
(ًً ٖٞٚ )17ت ايًؿو َعٓا ٙإوجهي ٗ اينٖٔ أْا ّ٫عٔ َعٓ٢ٶ.
( )18أ ٗ ٟايه ٕٛبإٔ ٜه ٕٛايهٜٔ ٕٛػ ًًة٘ عٔ إاٖ.١ٝ
( )19أًً ٟت إاٖ ١ٝعٔ ْؿٌٗا ؾٗ ٞيٌٝخ عٌ ايٛشٛك.
(ٜ ٫ )20كاٍ اٱٌْإ ي ٍٝظٛٝإ ؾٗ ٛيٌٝخ شيَٗٓ ٤ا.
( )21ناُ٫عو.)1(ٟ
( )22ؿ٬ؾاّ يةُٗٓٝاه(ٚ )2اُهٌ عًٖ ٢نا ايلي ٌٝبـإ ٓـع ١ايٌـًت إٔ نـإ إـواك بـ٘
ًًت اؿٌُ ا٭ٚي ٞؾٗنا ٜ ٫رةخ إ ٫إٔ ايعَٓ ١ٝٓٝحؿ ١ٝك ٕٚاؾي ;١ٝ٥٭ٕ ٌٓ اؾي٤
عً ٢ايهٌ ُٓ ّ٬ا٥عاّ ٓٓاعٝاّ ٚإ اهاك ًـًت اؿُـٌ ايِـا٥ع ائـٓاع ٞؾٗـ ٛغـرل
ُ ٬ا٥عاّ ٓٓاعٝاّ.
ٓعٝػ ٭ْ٘ وٌُ عًّ ٓ ٘ٝ
ٚأشٝت :بأْ٘ اؿٌُ ايِا٥ع عً ٢قٌٌُ:
ا٭ ٌٓ :ٍٚاؾي ٤عً ٢ايهٌ نعٌُ اؿٛٝإ عً ٢اٱٌْإ.
ٚايراْ ٌٓ :ٞايعاهض عً ٢إعوٚض نعٌُ اي٘اظو عً ٢اٱٌْــإ ٖٚـ ٛأهاك
ًًت اؿٌُ ا٭ٚيٚ ٞاؿٌُ ايِا٥ع ائٓاع ٞاينٖ ٟـٓ ٛـٌ اؾـي ٤عًـ ٢ايهـٌ
ٚايٛشٛك وٌُ عً ٢إاٖ َٔ ١ٝقة ٌٓ ٌٝايعاهض عً ٢إعوٚض.

( )1مٖت اؿهُا ٤إٍ ىٜاك ٠ايٛشـٛك عًـ ٢إاٖٝـ ٗ ١ايـنٖٔ  ٗ ٫اــاهط ٚاًـحليٛا عًـ ٢ميـو بٔـع١
ًــًت ايٛشــٛك عــٔ إاٖٝــٚ ١باؾحكــاه ٓــٌ ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــ ١إٍ ايــليٚ ٌٝباْؿهــاى إاٖٝــَ ١ــٔ
ايٛشٛك ٗ ايـنٖٔ ٚبًـي ّٚاؼـاك نـٌ إاٖٝـاد يـ ٛنـإ ايٛشـٛك عٓٝـ ّا شلـا ٚبًـي ّٚايحًٌٌـٌ يـ ٛنـإ
ايٛشٛك شي٤ا يًُاٖ.١ٝ
أَا أب ٛاؿٌٔ ا٭ُعوٚ ٟأب ٛاؿٌٌ ايةٔـوٚ ٟأب ٛإًعام بٔ ْٛغخ ؾـنٖةٛا إٍ إ ايٛشـٛك ٖـٛ
ْؿٍ إاٖٝاد ٚاشة ١ناْخ أٖ ٚهُٓ .١ــوؾ إكآـل ًـعل ايـل ٜٔايحؿحـاىاْ ٞط.313 - 312ٖ 1
ايدلاٌٖ ايكاطعُ ٗ ١ـوؾ ػوٜل ايعكا٥ل ايٌاطع ١قُل بٔ شعؿو اً٫ذلاباك ٟط.165 - 164ٖ 1
( )2ايحعٔ ٌٝبُٗٓٝاه ؼكٝل َوج٘ـَ ٢طٗو.531ٖ ٟ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )4غشس يف صٌادج اٌٌجٌد ػٍى املاىٍح
ًٓــ٘)( )23أٓ ٟــٌ ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــ( ١إٍ ايًٛــل)( )24أَ ٟــا ٜكــوٕ
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بكٛيٓا ٭ْ٘ نُا عوٸؾ٘ ايِٝف(.)26
ؾكٛيٓا ايعكٌ َٛشٛك َؿحكو إٍ ايلي ٌٓٚ .ٌٝإاٖٝـٚ ١ماجٝاجٗـا غـرل َؿحكـو
إيٝــ٘ ٭ٕ ماجــ ٞايِ ــ ٤ٞبــٌ ايرةــٛد يــ٘( .)27ؾًــ ٍٝع ٓٝـاّ( ٫ٚ )28شــي ٤شلــا ()ٚ
ايرايــز قٛيٓــا (ْ٫ؿهــاى) يًُاٖٝــٚ - )29(١ايحــٓهرل( )30يًٓٛعٝــ )31(١إُـــاه ٠إٍ
ٚايعةاه ٠اؾاَع ١يه ٬ايكٌٌُ ايٌابكٌ بإٔ ٜكآٍ :عًً ١ت ايٛشـٛك عـٔ إاٖٝـ١
َٔ ظٝز ٖ ٞؾع٦ٓٝنٺ جٓحؿ ٞايعٚ ١ٝٓٝجٓحؿـ ٞاؾيٝ٥ـ ٫ٚ ١جٓحؿـ ٞايعاهٗـ ;١ٝ٭ْـا قًٓـا
َٔ ظٝز ْٖ ٞعِ ي ٛقًٓا َٔ ظٝز ايعوٚض ْ٫حؿخ ايعاهٗ.١ٝ
ؾاؿآٌ إٔ ايعةاه ٠جٓؿٓ ٞـعٓ ١ـٌ ايٛشـٛك عًـ ٢مـ ٛايعٝٓٝـٚ ١اؾيٝ٥ـٚ ١يـٍٝ
جٓؿ ٘ٝعً ٢م ٛايعاهٗ ١ٝبٌ وٌُ عًٗٝا عً ٢م ٌٓ ٛايعاهض عً ٢إعوٚض.
( )23ظآً٘ :ي ٛقًٓا بإٔ ايٛشٛك عٌ إاٖٝـ ١ؾـإما قًٓـا إٔ ٖـنا ايِــَ ٤ٞاٖٝحـ٘ نـنا
ٜٓةػ ٞإٔ جك ٍٛأْ٘ َٛشٛك; ٭ٕ َاٖٝح٘ عٌ ٚشٛك ٙؾايك ٍٛبٗا قـ ٍٛبٛشـٛكٚ ٙنـنا
ي ٛنإ شي٤اّ ؾايك ٍٛبٗا ق ٍٛبٛشٛكً٫ ٙحعايٚ ١شٛك ايهٌ بـل ٕٚشي٥ـ٘ ٚاؿـاٍ
أْا ْك ٍٛبإاٖٚ ١ٝؽحًـ ٗ اجٔاؾٗا بايٛشٛك نُا ٗ ايعكـٌ ؾأْـا ْكـ :ٍٛبـإٔ َاٖٝحـ٘
شٖٛو بٌٝل فوك غرل َكاهٕ ٗ ؾعً٘ ٚماج٘ يًُاكَ ٠ع أِْٗ اؿحًؿٛا ٗ ٚشٛكَ ٙع
ا٫جؿام عً ٢إٔ َاٖٝح٘ َا منوْا.ٙ
( )24أٚ ٟاًط ٗ ١ا٫ذةاد.
( )25نكٛيٓا ايعامل ظاكس; ٭ْ٘ َحػرل ىٜل قُ ;ّٛ٭ْ٘ َحعؿٔ ا٫ؿ. ٬
( )26بإٔ ايًٛل َا ٜكاهٕ قٛيٓا ٭ْ٘(.)1
( )27ناؿٛٝاْٚ ١ٝايٓاطك.١ٝ
( )28أ ٟايٛشٛك ي ٍٝعٓٝاّ يًُاٖ.١ٝ
( )29عٔ ايٛشٛك.
( )30أ ٟجٓهرل ا٭ْؿهاى.
( )31أ ٟاُاه ٠إٍ ْٛع َٔ اْ٫ؿهاى  ٖٛٚاين ٗ ٟايعكٌ  ٫اْ٫ؿهاى اـاهش.ٞ
( )1نُا عوٸؾ٘ ايِٝف ايوُ .ٍٝ٥ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد ايِٝف ايطًٛـ ٞط.27ٖ 3
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ايحعًٝــٌ ٚايحعُٸـٌ إــننٛهَٓ( -ٜٔــ٘) أَ ٟــٔ ايٛشــٛك (ٗ ايحعٸكــٌ) أْ ٟعكــٌ
إاٖٝـــ ١نُاٖٝــــ ١إرًــــز

()32

ْٚػؿــــٌ عـــٔ ٚشٛكٖــــا اـــــاهشٚ ٞايــــنٖين

ٚغــــرل إػؿــــ )33(ٍٛغــــرل إػؿــــ . )34(ٍٛؾرةــــخ ىٜاكجــــ٘ عًٗٝــــا )ٚ( .ايوابــــع
قٛيٓــــا(٫( )35ؼــــاك ايهــــٌ)( )36أ  ٟيًــــي ّٚاؼــــاك نــــٌ إاٖٝــــاد يــــ ٛنــــإ
ايٛشــــٛك عٓٝــــاّ شلــــا ٭ْــــ٘ َعٓــــٚ )37(٢اظــــل ؾٝهــــٓ ٕٛــــٌ ايٛشــــٛك
عًٗٝـــــا ٓٚـــــٌ بع٘ـــــٗا عًـــــ ٢بعـــــض ٓـــــ ّ٬أٚيٝـــــاّ -٭ٕ ايهـــــٗ ّ٬
ايعٝٓٝــــــــٚ ١إػــــــــاٜو ٠عٌــــــــت إؿٗـــــــــٚ -)38(ّٛايــــــــ٬ىّ باطــــــــٌ

()39

باي٘ـوٚه.٠
( )32ؾإْٗا با٫جؿام جٛشل ٗ ايعكٌ ٚنـنا نـٌ شٌـِ جعًُٝـ ٞنـإوبع غـ٬ف َاٖٝـ١
اٱٌْإ ؾإِْٗ اؿحًؿٛا ٗ ٚشٛكٖا ٗ اينٖٔ.
( )33نإاٖ.١ٝ
( )34أَ ٟػاٜو يًُػؿ ٍٛعٓ٘ نايٛشٛك.
(ٖ )35نا ايلي ٌٝايوابع َِحٌُ عً ٢قنٚه:ٜٔ
ا٭َ :ٍٚذلجت عً ٢ايك ٍٛبايع.١ٝٓٝ
ٚايراَْ :ٞذلجت عً ٢ايك ٍٛباؾي.١ٝ٥
(ٖ )36نا ٖ ٛاحملنٚه اينٜ ٟذلجت عً ٢ن ٕٛايٛشٛك عٌ إاٖ.١ٝ
( )37أ ٟ٭ٕ ايٛشـــٛك َعٓـــٚ ٢اظـــل َِـــذلى بـــٌ إاٖٝـــاد نُـــا جكـــلٸّ ايدلٖـــإ
عً.)1(٘ٝ
(ٚ )38كعــٛانِ إٔ إاٖٝــ] ١عــٌ[ ايٛشــٛك

()2

ٖٚــَِ ٛــذلى بٗٓٝــا ؾحهــ ٕٛإاٖٝــاد

َحعل ٠بإؿٗ ّٛؾًٝيّ ٌٓ بع٘ٗا عً ٢بع٘ٗا ٓ ّ٬أٚيٝاّ.
( )39أٓ ٟــٌ ايٛشــٛك عًٗٝــا ٓٚــٌ بع٘ــٗا عًــ ٢بع٘ــٗا ٓـ ّ٬أٚيٝـاّ ايــنٖ ٟــٛ
عةاه ٠عٔ أؼاك ايهٌ ٗ إؿٗ.ّٛ

(َ ٗ )1ةعز اُذلاى ايٛشٛك.
(( )2إ إاٖ ١ٝايٛشٛك عٓٗا) ننا ٗ ا٭ٌٓ.

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )4غشس يف صٌادج اٌٌجٌد ػٍى املاىٍح
ٚعًـــــــٖ ٢ــــــــنا ايحكوٜـــــــو

()40
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ّ ٫هـــــــٔ ايحـــــــياّ ٖـــــــنا ايـــــــ٬ىّ

()41

بٓـــا ٤عًـــَ ٢ـــا ٌْـــت( )42إٍ ْاعـــَ ١ـــٔ ائـــٛؾَ ١ٝـــٔ ٚظـــل ٠ايٛشـــٛك
(ٖ )40ن ٙايعةاه ٠منوٖا إٔٓـ يلؾع اُهاٍ ٓاظت ايِٛاهم عًـٖ ٢ـنا ايـليٌٝ

()1

ٚظآــٌ اُــهاي٘ :إٔ ا٫يحــياّ باؼــاك ايهــٌ غــرل باطــٌ بــٌ قــايٛا بــ٘ نُــا ٌْــت إٍ
ْاع َٔ ١ائٛؾٚ )2(١ٝظل ٠ايٛشٛك بٌ ٖ ٛايظاٖو َـٔ نـٓ ّ٬ـاظت ا٭ًـؿاه ٗ
ايةعز عٔ ايعًٚ ١إعًٍٛ

()3

 َٔٚن ّ٬إٔٓـ ٗ نحاب٘ أًـواه اؿهِ(.)4

ٚقل أشاث ٓاظت إٛاقـ( )5عٔ ٖـنا ايـلي :ٌٝبـإٔ ٚظـل ٠ايٛشـٛك طـٛهاّ ٚها ٤طـٛه
 ٫بـايعًِ اؿ٘ـٛهٚ ٟباجملاٖـلاد ايٓؿٌـاْ ١ٝؾـٓعٔ
ايعكٌ يـ ٍٝايعكـٌ ّهٓـ٘ أكهانٗـا إ ٓ
ابٓا ٤ايليٚ ٌٝيٌٝخ ٚظل ٠ايٛشٛك ٖا جرةخ بايلي ٌٝؾٗ ٞباطًٚ .١ظآـٌ كؾـع إٔـٓـ
٭ُــهاٍ ٓــاظت ايِــٛاهم :إٔ َــا ٌْــت إٍ ائــٛؾٖ ١ٝــٚ ٛظــل ٠ايٛشــٛك اؿكٝكــٞ
َٔٚـــلام ايٛشـــٛك ٚمـــٔ نَٓ٬ـــا ٗ إؿـــاٖٖ ِٝـــٌ ٖـــَ ٞحعـــل ٠أ ٚغـــرل َحعـــل٠
ٖٚــِ (ائــٛؾ )١ٝقــا ًٕٛ٥بــاؿح٬ف إؿــاٖٚ ِٝعــلّ اؼاكٖــا ؾأٓـٖ ّ٬ــنا ا٭ُــهاٍ غــرل
ٚاهك.

( )41أ ٟاؼاك نٌ إؿاٖ.)6(ِٝ
( )42أٚ ٟي ٛبٓٓٝا عًَ ٢ا ٌْت.
( )1ظٝز منو اكي ١اؿهُا ٤ايكا ًٌ٥بيٜاك ايٛشٛك عً ٢إآَٖ ١ٝاقِاّ اٜاٖا ٚاًحلٍ عًَ ٢ةٓـاُ .ٙـٛاهم
ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.180 - 141ٖ 1
( )2ايـلٸه ٠ايؿــاؿو ٗ ٠ؼكٝــل َــنٖت ائــٛؾٝٸٚ ١إــحهًٌُٓ ٚاؿهُــا ٤إحكـلٸٌَ ْــٛه ايـلٸ ٜٔعةــلايوٸٓٔ
اؾاَ.4 - 3ٖ ٞ
(ٚ )3قل منـو ٗ َةعـز (اؼـاك ايٛشـٛك بإاٖٝـَٓ )١اقِـاد َـع ُـٝف اُ٫ــوام ٚطا٥ؿـَ ١ـٔ ائـٛؾ١ٝ
ٚغرلِٖ .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.261 - 245ٖ 1
ه ـِ بايؿاهً ـٝٸ ٗ ١اؿهُــحٌ ايعًُ ٸٝــٚ ١ايعًُ ٸٝــ :١نحةــ٘ إشابــ ١يطًــت ايٌــًطإ ْآ ــو ايــلٜٔ
( )4أًــواه اؿٹ َ
ايكاشاه طةع ٗ ظٝا ٠إ٪يٖـ َع ظٛاُـ ٞايع ١َ٬أب ٛاؿٌٔ ايِعواًْ  ٞـٖٓ1351( ١ــ) (ايطةعـ١
ايراْ )١ٝبطٗوإ.
( )5إٛاقـ ع٘ل ايل ٜٔعةل ايوٓٔ ا٫ه ٞؼكٝل عةل ايوٓٔ عُرل ٠ط.153ٖ 1
(٫( )6ؼاك ايهٌ) أ ٟاؼاك نٌ إاٖٝاد.

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

94

نُا ٗ ايِٛاهم( )43٭ٕ َا قايٛا(َ ٗ )44كـاّ ٚشٛكٖـا اؿكٝكـٚ ٞأَـا ٗ َكـاّ
ُٝ٦ٝاد إاٖٝاد ٚإؿاٖ )45(ِٝؾّ ٬هِٓٗ( )46ايحياّ ا٫ؼاك.
( )ٚيـي( ّٚايحًٌٌـٌ)( )47ي ٛنإ ايٛشٛك شي ٤يًُاٖ ١ٝبٝإ ايًي ّٚأْ٘ عً٢
ٖنا نإ شلا( )48شي ٤آؿو َٛشٛك َ٫حٓاع جكٛٸّ إٛشٛك( )49بإعل ّٚؾًٝيّ إٔ
ٜه ٕٛايٛشٛك عًـٖ ٢ـنا ايحكـلٜو شـي٤اّ يًصـيٖٚ ٤هـنا ؾًٝـيّ مٖـاث أشـيا٤
إاٖ ١ٝإٍ غرل ايٓٗا ١ٜؾُٝحٓع جعكٌ َاٖ َٔ ١ٝإاٖٝاد بايهٓ٘(.)50
 ٖٛ ٚباطـٌ ٭ْـا ْحٔـٛه نـررلاّ

()51

َـٔ إاٖٝـاد ظُٝـع ماجٝاجٗـا ا٭ٚيٝـ١

()52

( )43إٔ ٖنا ايليٜ ٫ ٌٝحِ عًٖ ٢نا ايةٓا ٤ؾٗن ٙايعةاه ٠هشعخ يًُٓؿ ٫ ٞيًٓؿ.)1(ٞ
( )44ا ٟائٛؾ.)2(١ٝ
( )45عطـ جؿٌرل عً٦ُٝ ٢ٸٝاد إاٖ.١ٝ
( )46أ ٟؾّ ٬هـٔ ئًـٛؾ ١ٝا٫يحـياّ باؼـاك إؿـاْٖ٫ ِٝـا لـل بايٛشـلإ َؿٗـٖ ّٛـنٙ
إاٖ ١ٝغرل َؿٗ ّٛجًو إاٖ.١ٝ
(ٖ )47نا ٖ ٛقنٚه اؾي.١ٝ٥
( )48أ ٟيًُاٖ ١ٝشي ٤آؿو َٛشٛك غرل ايٛشٛك.
(ٖ )49نا جعً ٌٝإٍ ن ٕٛاؾي ٤اٯؿو َٛشٛك ٚإِـا نـإ ٖحٓعـاّ ً٫ـحعاي ١نـ ٕٛايعـلّ
ؾٔ ;ّ٬٭ٕ ايٛشٛك ٖ ٛنإ َِذلناّ ؾـٜٔ ٬ـػ ؾٝـ٘ ايؿٔـً ;١ٝ٭ٕ َـا بـ٘ اُ٫ـذلاى ٫
ٜه ٕٛب٘ اَ٫حٝاى ؾ٬بل إٔ ٜهُ ٕٛـ ٤ٞب٘ اَ٫حٝاى ٚايعلّ ٜ ٫ه ٕٛب٘ اَ٫حٝاى(.)3
( )50٭ْ٘ ًٜيّ ظ٘ٛه َا ْٗ ٫ا ١ٜي٘ ٗ اينٖٔ.
( )51نإرًز ٚإاٖٝاد آ٫ط٬ظٚ ١ٝا٫عحةاه.١ٜ
( ٖٞٚ )52شٌٓٗا ٚؾًٔٗا ٚايـناجٝاد ايراْٜٛـٖ ١ـ ٞشـٍٓ اؾـٍٓ ٚؾٔـً٘ ناٱٌْـإ
عً ٢ايك ٍٛبإٔ ظكٝكح٘ ظٛٝإ ْـاطل ؾـاؿٛٝإ ماجـ ٞأٚيـٚ ٞنـنا ايٓـاطل ٚاؾٌـِ
اؿٌاَ إحعوى باٱهاك ٠ماجٝاد ذاْ.١ٜٛ
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.41ٖ 30ٖ 1
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.71ٖ 1
( )3ؾًٝيّ إٔ ٜه ٕٛايهٌ َٛشٛكاّ َٚعلَٚاّ ٖٚنا باطٌ.
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ٚايراْٚ ١ٜٛإْهاه ميو َهابوٚ .٠نـٖ ٕٛـنا جًٌٌـ )53(ّ٬إٕ ناْـخ ٖـن ٙا٭شـيا٤
إذلجةــ )54(١ؿاهشٝــ )55(١ظــاٖو ٚأَــا إٕ ناْــخ أشــيا ٤عكًٝــ ١ؾٮْٗــا َحعــل٠
ٗ ايٛشـــٛك(َ ٗ ٫ )56كـــاّ ػـــٖٛو مٚاجٗـــا( )57ؾٗـــَ ٞحُـــاٜي ٠عٌـــت ْؿـــٍ
ا٭َو(.)58
نٝــــ ٖٚـــنا َـــ٬ى(ً )59ـــةكٗا بـــايحصٖٛو؟ ٖـــنا عًـــ ٢قـــ ٍٛايكـــاًٌ٥
بأٓاي ١إاٖٚ ١ٝأَا عً ٢ايك ٍٛبأٓاي ١ايٛشٛك ؾٓك :ٍٛاؼاكٖا ٗ ايٛشٛك

()60

( )53أٚ ٟن ٕٛإواك ب٘ ٖآٖا ٖ ٛمٖاث أشيا ٤إاٖ ١ٝإذلجة ١إٍ غرل ايٓٗا.١ٜ
( ٗ )54ايحكلّ ٚايحأؿو; ٭ٕ بع٘ٗا نٌٷ ٚبع٘ٗا شي٤ٷ ٚاؾيً ٤ابل عً ٢ايهـٌ َٚـٔ
]ٖٓا[ ٜظٗو إٔ إواك بايحًٌٌٌ ٖآٖا ٖ ٛجوجت اشيا ٫ ٤جحٓاٖ.٢
(ٖ )55نا  ٫وحٌُ ٗ إكاّ; ٭ٕ نَٓ٬ا ٗ َؿٗ ١َٝٛايٛشٛك أْٗا شيَ َٔ ٤ؿٗ ّٛإاٖ١ٝ
أ ٫ ٚؾً ٍٝايه ٗ ّ٬ايٛشٛك اـاهش ٞبٌ أْ٘ قًٓا إؼلا ٖٜٛـٚ ١يهـٔ ٖـنا فـاها٠
يًـِٔ ْٝٚع َا وحٌُ ٜننو ٗ هك.ٙ
( )56ناؿٛٝإ ٚايٓاطل ؾإٕ ٚشٛكٖا ٚاظل.
( )57أ ٟشٖٛو ١ٜماجُٗا أ ٗ ٟماجٗا ْٚؿٌٗا ٗ اؿٛٝإ ٚايٓاطل ٗ ماجُٗا ٜحػـاٜوإ
 ٗٚماجُٗا ًابكإ عً ٢ايٓٛع ٚننا ٗ ايٓاطل ًـابل عًـ ٢اؿٝـٛإ عًـ ٢ايكـ ٍٛبأْـ٘
عًٓ ١ي٘ ٚيهٔ ٗ ايٛشٛك ٚاظل.
( )58أ ٗ ٟماجٗا.
( )59أُٚ ٟاٜيٖا َ٬ى ًـةكٗا عًـ ٢ايٓـٛع ًٚـٝص ٤ٞؼكٝـل ٖـنا ايٌـةل

()1

ٚإما نـإ

يًُاٖ ١ٝعٌت ْؿٍ ا٭َو أشيا ٫ ٤جحٓاٖ ٢أعين نإ شلا أشـيا ٤عكًٝــ ١ؾًٝـيّ إٔ ٫
جٛشل َاٖ ١ٝبهٓٗٗا ٗ اينٖٔ ٖٚنا باطٌٷ عً ٢إٔ علّ جٓاٖ ٞأشيا ٤إاٖ ١ٝعٌـت
ْؿٍ ا٭َو باطٌ عٓلِٖ(.)2
(ٕ ) 60ا نـإ ايحًٌٌـٌ ٗ ا٫عحةاهٜـاد ٜٓكطـع باْكطـاع ا٫عحةـاه ؾًـنا مل ٜهـٔ بـاطّ٬
( ٗ )1اؾي ٤ايراَْ ٞةعز ايٌةل.
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 92ٖ 2ظاُ.25 ١ٝ
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َاٖٝاد ايةٌـا٥ل اـاهشٝـٚ ١أَـا ٗ َاٖٝـاد إونةـاد اـاهشٝـ ١ؾٗـ )61(ٞعـٔ
إٛاك ٚائٛه ٚايحؿاٚد با٫عحةاه(.)62
ؾــــــــــــــــــإما ناْــــــــــــــــــخ

()63

غـــــــــــــــــــرل َحٓاٖٝــــــــــــــــــًٜ ١ـــــــــــــــــــيّ

ن أشياٖ٤ـا إؿَٗٝٛـ١
ٚظٝز إْ٘ عً ٢ايك ٍٛبأٓـاي ١ايٛشـٛك ؾإاٖٝـ ١اعحةاهٜـٚ ١ظ٦ٓٝـ ٺ
قابً ٕ٫ ١جٓكطع باْكطاع ا٫عحةاه ٚيهٔ ظٝز إٕ اشلٝـٚ ٍٛائـٛهَٛ ٠شـٛك ذـاْٗ ٞ
اـــاهط نُــا ًــٝصٚ ٤ٞإٔ ناْــخ إاٖٝــ ١اعحةاهٜــٚ ١اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ َٓحيعــإ َــٔ
اشلٝــٚ ٍٛائــٛه ٠ؾع ٦ٓٝـنٺ إما نــإ ايٛشــٛك شــيَ ٤ــٔ َؿٗــ ّٛإاٖٝــٚ - ١ظٝــز إٕ
إؿٗــ ّٛعةــاه ٠عــٔ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ -ؾحهــ ٕٛيًُاٖٝــ ١أشٓــاَ ٚؾٔــ ٫ ٍٛجحٓــاٖ٢
ؾحه ٕٛيًُاٖٖٛٝ ١ٝيٝاد ٛٓٚه  ٫جحٓاٖ ٢ؾحه ٕٛأشيا ٤إاٖٝـ ١اـاهشٝـ ٫ ١جحٓـاٖ٢
ٚميو باطٌ.
ٚيهٔ ٖنا شاه ٗ إاٖ ١ٝإونٓة )1(١ك ٕٚايةٌٝط ;١٭ْ٘ ي ٍٝشلا ٖٓٚ ٍٛٝـٛه ٠ظحٸـ٢
ٜهـ ٕٛشلـا شـٍٓ ٚؾٔـٌ َـأؿٛم ّا ؾُٗٝــا ايٛشـٛك ٚقٛيـ٘ (ؾٓكـ ٍٛاؼاكٖـا) أ ٟإؼــاك
اشــيا ٤إاٖٝــ ٗ ١ايٛشــٛك اـــاهش ٫ ٞأْــ٘ ٜكــ ٍٛبعــلَٗا نأْٝــاث ا٫غــٛاٍ بــٌ
ٚشٛكٖا اؼل َع ايٛشٛك.
( )61ا ٟاشيا ٤يًُاٖ ١ٝإٛشٛك ٗ ٠اينٖٔ.
(َ )62عٓ ٢إٔ إاكٚ ٠ائـٛه ٠اعحـدلا بِــو ] ٫اؿُـٌ[ ٚاؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ -ايًـنإ
ُٖا أشيا ٤إاٖ ١ٝاينٖٓٝـ -١اعحـدلا  ٫بِــو ]اؿُـٌ[ ٚيـنا ٓـػٸ ٓـٌ نـٌ َُٓٗـا
عً ٢اٯؿو ًُٗٓٚا عً ٢إاٖ.١ٝ
( )63أ ٟا٭شيا ٤اينٖٓ ١ٝغرل َحٓاٖ.١ٝ
(( )1إاٖ ١ٝإونٓة ١اييت شلا ٚظل ٠طةٝع ٖٞ ١ٝايـيت أشٓاًـٗا ٚؾٔـٛشلا عـنا ٤اشياٗ٥ـا إاكٜـٚ ١ائـٛه١ٜ
(نُـا َـو ٗ َةعــز إاٖٝـ )١ؾٓكـ ٍٛيحًــو إاٖٝـ ١اعحةــاهإ :اعحةـاه نروجٗـا ٚجؿٔــًٗٝا ٚاعحةـاه ٚظــلجٗا
ٚاْاشلا ؾإما ْظود إيٗٝا َٔ شٗٚ ١شٛكٖا ايحؿٔٚ ًٞٝأهكد ؼلٜلٖا ؾ ٬بل يـو َـٔ اٜـواك ْٝـع
إعاْ ٞاييت ٖ ٞعنا ٤جًـو ا٭شـياٚ ٤إما ْظـود إيٗٝـا َـٔ اؾٗـ ١ايـيت ٖـ ٞبٗـا ٚاظـل ٖٚـٓ ٞـٛهجٗا
ايهُايٚ ١ٝأهكد ؼلٜلٖا ؾٗنا ايحعلٜل ٜ ٫ه ٕٛبا٭شيا ٕ٫ ٤ائٛه ٠بٌٝط ٫ ١شي ٤شلـا ؿاهشـاّ
 ٫ٚمٖٓاّ نُا ٖ ٛايحعكٝل بٌ بايًٛاىّ) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.188ٖ 5
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ايحًٌٌٌ( ٫ )64قايٚ ١يي ّٚايحًٌٌٌ ٗ َٗٛـع َـا ٜهؿـ ٗ ٞاحملنٚهٜـٗٚ )65(١
ؼكــل ايطةٝعــٚ( .)66(١ايؿــوك) َــٔ ايٛشــٛك(( )67نــإطًل َٓــ٘) ٖٚــَ ٛؿٗــّٛ
ايٛشــٛك( )68إطًــل (ٚاؿٔــٕ) ٖٚــْ ٞؿــٍ إؿٗــَ٘ ّٛــاؾاٶ( )69إٍ َاٖٝــ١
َاٖ )70(١ٝعٝز ٜه ٕٛاٱٗاؾ )71(١كاؿًٚ ١إ٘اف إي ٘ٝؿاهشاّ(( )72ىٜل عًٗٝـا)
أ ٟعً ٢إاَٖ( ١ٝطًكا) جعُ ٗ ِٝايؿوك (عُٸ ّا ٚؿٕٸ) أ ٟعاَـاّ ٚؿآـاّ -بٝـإ
يٲط٬مٚ -إواك بايعُٚ ّٛاـٖٔٓ ٖٛا( )73ايٌعٚ ١اي٘ـٝل عٌـت ايٛشـٛك
ايعٝين( )74ايػرل إٓاٗ يًؿوك.١ٜ
ٖٚنا نررل( )75ايلٚه عً ٢أيٌٓحٓا طةكاّ ٭ٌٖ اينٚم ؾٝطًك ٕٛعً ٢ايٛشٛك
( ٗ )64إٛاك ٚائٛه نُا بٓٝا(.)1
( َٔ ) 65شي ١ٝ٥ايٛشٛك ٚمـٔ نَٓ٬ـا عـاّ ٗ ْٝـع إاٖٝـاد  ٗ ٫بعـض ك ٕٚبعـض
ٚا٭ظهاّ ايعكً ٫ ١ٝؽٕٔ.
( )66أ ٟطةٝعــ ١ايحًٌٌــٌ; ٭ٕ ايطةٝعــ ١جٛشــل بٛشــٛك ؾــوك َٓٗــا ٚجٓحؿــ ٞباْحؿــاْٝ ٤ــع
أؾواكٖا ٚظٝز إٕ ٖن ٙايطةٝع ١عً ٢ميو ايكًٜ ٍٛيّ ؼككٗـا; ٖٚـٌَ ٞـحع ١ًٝايٛشـٛك
ؾٌٝحع ٌٝؼككٗا.
( )67أعين َٔلام ايٛشٛك.
( )68اينٌٖ( ٖٛ ٟخ) ٗ ايؿاهً.١ٝ
( )69نٛشٛك اٱٌْإ ٚٚشٛك ىٜـل ٚٚشـٛك ايؿـوَ ؾٗـنا ايٛشـٛك ظٔـَ ١ـٔ ظٔـٕ
ايٛشٛك.
(ٖ )70نا ْظرل عًُح٘ اؿٌاث باباّ باباِ.
( )71أ ٟايحكٝل كاؿٌ عٝز جه ٕٛاؿٔ ٖٞ ١ايٛشٛك إكٝٸل بهنا.
( )72أ ٟايكٝل ؿاهط ٖٚـ ٛعةـاه ٠عـٔ إاٖٝـ ١إ٘ـاف إيٗٝـاٚ .بعةـاه ٠أؿـو ٣إٔ ايٛشـٛك
إكٝٸل ٖ ٛاؿَٔ َٔ ١طًل  ٫ايٛشٛك َع إاٖ ٖٛ ١ٝاؿٔ.١
( ٗ )73ايؿوك.
( )74أ ٟإحعٌ أ ٟايٛشٛك ايؿوك.ٟ
( )75أٚ ٟعُ ّٛؾوك ١ٜايٛشٛك ٚؿٔٗٓٛا نررل ...اخل.
(ٚ( )1ائٛه ٠عً ١يًُاكٖ )٠هنا ٚشل ٗ ا.ٌٓ٫
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اؿكٝكٞ

()76

إُحٓع ائـلم عًـ ٢نـررل ٜٔيؿـو ايهًـٚ ٞايعـاّ ٚإطًل ٜٚعٓـٕٛ

احملــٝل ايٛاًــع(ٚ )77عًــ ٢مــَ )78(ٛــٔ ايٛشــٛك اؿكٝكــ ٞيؿــو اـــاٖ ٚإكٝٸ ـل
ٚاؾيٜٚ ٞ٥عٓ ٕٛاحمللٚك احملا (.)79
َٚــــٔ ٖــــنا ايكةٝــــٌ( )80إطــــ٬م اٱُـــــ واق ٌٝيؿــــو ايهًــــ ٞعًــــ ٢هث
ايٓٛع(.)81
ٚإكٔٛك

()82

إٔ ٖآٖا ذ٬ذ ١أُٝا ٤نٌ َٓٗا َػاٜو يًُاٖ )83(١ٝإؿٗ ّٛايعاّ

ايةل َٔ ٜٞٗايٛشٛك ٚظٔٔ٘ ٚأؾواك ٙاييت ٖ )84(ٞظكٝك ١ايٛشٛك( )85إٓةٌل
( )76أَٔ ٟلام ايٛشٛك َ ٫ؿٗ.)1(َ٘ٛ
(ٚ ٖٛٚ )77شٛك إةلأ ايؿٝاض إاي ٧علي٘ نٌ ُـ.٤ٞ
( )78أٜٚ ٟطًك ٕٛعً ٢م.ٛ
(ٚ ٖٛٚ )79شٛك ا٭ُٝا ٤اـاهش ٞأ ٚاينٖين.
( )80أ  َٔٚ ٟقة ٌٝأط٬م ايهً ٞعً ٢ايؿوك ايٛاًع احملٝل.
( )81أ ٟعً ٢عكٌ ايٓٛع ؾإْ٘ ٚاًع َع أْ٘ ؾوك نُا ًٝص.)2(٤ٞ
(ٖ َٔ )82ن ٙا٫بٝاد.
( )83أ ٟبًؿو إػاٜو اُاه ٠إٍ إواك باييٜاك ٗ ٠ا٭ؾواك إػاٜو ;٠٭ٕ ايٛشٛك اؿكٝكٞ
ًٓف ٜكح٘ـ ٞاٱبا ٤عـٔ ايعـلّ ٚإاٖٝٸـً ١ـٓف ٜكح٘ــ ٞاٱبـاٚ ٠٤يـ ٍٝإـواك بيٜـاك٠
ايٛشٛك ٗ ا٭ؾواك ٖٓا ٖ ٛايعوٚض بٌ إػاٜوٚ ٠يهٔ اؼـلا ٖٜٛـٚ ١هـٛى إٔ ْوٜـل
باييٜاك ٗ ٠إكاّ ايعوٚض; ٭ْ٘ ٕٓا نإ ايٛشٛك إطًل عٓـٛإ شلـنا ايٛشـٛك ٓٚـؿٓا
ايٛشــٛك إعٓــ ٕٛبأظهــاّ ايٛشــٛك ايعٓــٛاْ ;ٞ٭ٕ ايعٓــٛإ عًٓــ ١يًعــاظ إعٓــ ٕٛشــاى
ٓٚـــ إعٓــ ٕٛبــةعض أظهــاّ ايعٓــٛإ َٚــٔ اظهاَــ٘ ايعــوٚض ؾًــنا ٖــنا ظهُــ٘
ايعوٚض.
(ٖ )84نا ٓؿ ١يٮؾواك.
( ٖٛٚ )85ايٛشٛك ]اينٌُٜ ٟٸ ٢بايؿٝض إكلٸَ َا ٜكابٌ ايؿٝض ا٫قلَ[.
(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿهِ كاٚك ايكٔٝـو.245ٖ ٟ
( )2فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط.463ٖ 1
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إٌُٸ ٢بايؿٝض إكلٸَ ٚأما ٤ايٛشٛكاد اـآ )86(١اييت بٗا ٜطوك ا٭عـلاّ
عٔ إاٖٝادٚ .ا٭ ٕ٫ٚنُا ُٖا()87ىا٥لإ عً ٢إاٖ )88(١ٝننيو ىا٥لإ عًـ٢
ايرايز ٚيٌٝا ماج ٌٝي٘ .إِا ايناج ٖٛ ٞإؿٗ ّٛايعاّ( )89يًعٕٔٚ .ا٭ُاعو٠
ٗ إكاَاد اير٬ذٜ ١كٛي ٕٛبايع ١ٝٓٝأ ٟيٖ ٍٝآٖا ٚشٛك عاّ  ٫ٚظٕٔ َٓ٘
 ٫ٚأؾواك ي٘ ً ٣ٛإاٖٝاد إحـايؿ.)90(١
(ٚ ٖٞٚ )86شٛكاجٓا.
(ٖ )87ــنا َطًــت ؿــاهط عــٔ إكــاّ جعــوض إيٝــ٘ اًــحطواكاّٚ .قٛيــ٘ (ٚا٭ُٖٚ )ٕ٫ٚـا
ايٛشٛك إطًل ٚظٔح٘.
( )88أَ ٟؿٗ ّٛايٛشٛك ٚظٔح٘ عاهٗإ يًؿوك.
(ٜ )89وٜــل إٔ إؿٗــ ّٛايعــاّ ماجــ ٞيًعٔــٕ َــٔ ايٛشــٛك; ٭ٕ اؿٔ ـٕ َونٓةــَ ١ــٔ
َُ :ٌ٦ٝؿٗ ّٛايٛشٛك ٚايحكٝٸل ؾُؿٗ ّٛايٛشٛك ماج ٞيًعٕٔ.
( )90نايؿوَ ٚايةكو ٚاٱٌْإ.

[] 5
غسز يف أْ احلق تعاىل إُ ّٞٚصسفٞ
ٳٚاؿَـــــــــــ ـلټ َاٖٹٝٻحٴـــــــــــ ــ٘ٴ إْوٝٻحٴـــــــــــ ــ٘ٵ

إمٵ َكح٘ـــــ ٢ايعٴـــ ـوٴٚضٔ ٳَعٵًُٛٵ ٹيٝٻحٴـــ ـ٘ٵ

ل اجٸعٳــــــلٵ
ل قَـــــ ٹ
ل َٳـــــعٵ ٫ظٹـــــ ٕ
َؾٌـــــابٹ ٷ

ًًٌِٹــ ًَ ُ١ايهَــ ٕٔٛٹيعٳـــلٵ
أٚٵ يَــِٵ ٳجٔٹــٌٵ ٹ

[] 5
غسز يف أْ احلق تعاىل إُ ٞٚصسفٞ
(ٚاؿل) جعاٍ ُأْ٘ قاٍ إعًِ ايراْٜ( :ٞكاٍ ظل يًك ٍٛإطابل( )1يًُــدل
عٓــ٘ إما طــابل ايكــٜٚ ٍٛكــاٍ ظــل يًُٛشــٛك اؿآــٌ بايؿعــٌ ٜٚكــاٍ ظــل
يًُٛشٛك اينً ٫ ٟة ٌٝيًةط ٕ٬إي.)2(٘ٝ
ٚا٭ ٍٚجعاٍ( )3ظلٷ َٔ شٗ ١إـدل عٓ٘( )4ظلٷ َٔ شٗـ ١ايٛشٛك( )5ظل َٔ
شٗــ ١أْــ٘ ً ٫ــة ٌٝيًــةط ٕ٬إيٝــ٘ .يهٓــا إما قًٓــا( )6إْــ٘ ظــل ؾٮْــ٘ ايٛاشــت
( )1بؿحػ ]ايةا [٤منو إعًِ ايراْ ٗ ٞؾٔ ٖٛاؿهِ( )1إٔ ايك ٍٛباعحةاه َطابكح٘ يًٛاقع
ٌُٜٸٓ( ٢لقاّ) ٚباعحةاه َطابك ١ايٛاقع ي٘ ٌُٜٸ( ٢ظكاّ)(.)2
( )2أً ٫ ٟة ٌٝيًيٚاٍ إي ٘ٝأٜ ٟحطوٸق٘ ايعلّ أعين أْ٘ كا.ِ٥
( )3أهاك اهلل .
( )4بايٛشٛك ؾٝكاٍ :اهلل َٛ شٛك.
( )5٭ٕ ٚشٛك ٙؾعً.ٞ
(ٖ )6نا َٔ ن ّ٬إعًـِ ايرـاْ ٞأعـين (ايؿـاهابٖٚ )3()ٞـنا َعٓـ ٢هابـع يًعـلٸ ىـحٕٸ
بناج٘ إكلٸً ١إحعايٚ ١ٝأَا جًو إعاْ ٞؾ ٬ؽحٕ ب٘ .أَـا بـإعٓ ٢ا٭ ٍٚؾٝطًـل عًـ٢
ايكــٚ ٍٛأَــا إعٓــ ٢ايرــاْ ٞؾٝطًــل عًــٚ ٢شٛكاجٓــا ٚأَــا إعٓــ ٢ايرايــز ؾٝطًــل عًــ٢
ايعكٌ ا٭ ٍٚؾإْ٘ عً ٢هأ ِٜٗقل ِٜغرل قابٌ يًيٚاٍ غ٬ف ٖنا إعٓ ٢ايوابع(.)4
هــِ أ ٚؾٔــ ٖٛاؿهُــ ١يًُعًــِ ايرــاْ ٞابــ ْٔ ٛــو ايؿــاهابٖٚ ٞــ ٞغــرل نحــاث
( )1هًــاي ١ؾٔــ ٖٛاؿٹ َ
هــِ ٫بــٔ عوبــٚ )ٞقــل طةعــخ ع ـلٸ ٠طةعــاد ٚنحةــخ عًٗٝــا ايهــررل َــٔ ايِــوٚظاد.
ؿَ
(ؾٔــ ٖٛا ٹ
اينهٜع ١آغا بوىى ايطٗواْ ٞط.235ٖ 16
(ٚ )2قل منو ٗ ٙايؿٕ ايعاُـو ٚايراْ ٞعِـو .ؾٔـ ٖٛاؿٹهَـِ ابـْٔ ٛــو ايؿـاهاب ٞؼكٝـل قُـل ظٌـٔ اٍ
ٜاًٌ ٖ ْٖٛٔ .59ٖ 56اؿٹهَِ عً ٢ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ.540ٖ 13ٖ ٞ

( )3إٔله ايٌابل.
هــِ كاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝــل ظٌــٔ ىاك ٠آًَــ ٞايؿٔــٌ ا ٗ ٍٚ٫ايٛشــٛك ٚاْــ٘
(ُ )4ــوؾ ؾٔــ ٖٛاؿٹ َ
اؿــل ٖٚ .21قــل منــو ايِــاهؾ ايعَ٬ــ ١ايك ٔٝــو ٗ ٟايؿ ـٕٸ اشلــٛكٚ( :ٟايعًــ ّٛا٫شلٝــَ ١ــا ٜهــٕٛ
َٛٗٛع٘ اؿـل ٓٚـؿاج٘ نعًـِ ا٫زلـاٚ ٤ائـؿاد ٚعًـِ اظهاَٗـا ٚيٛاىَٗـا ٚنٝؿٝـ ١ظٗٛهاجٗـا ٗ
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اين ٫ ٟىايط٘ بطٚ ٕ٬ب٘ هت ٚشٛك نٌ باطٌ( .)7أ ٫نٌ ُـَ ٤ٞـا ؿـ ٬اهلل
باطٌ)(.)8اْحٗ.٢
(َاٖٝح٘) أَ ٟا ب٘ ٖٖ ٛـ( )9(ٛإْٝحـ٘)( )10إٗـاؾ ١اٱْٸ ٝـ ١إيٝـ٘ جعـاٍ إُـاه ٠إٍ
إٔ إــواك عٝٓٝٸــٚ ١شــٛك ٙاـــاٖ( )11ايــن ٟبــ٘ َٛشٛكٜحــ٘  ٫ايٛشــٛك إطًــل
( )7أٚ ٟشٛباّ غرلٜاّ.
( )8اُهٌ عً ٢إٔ ٖنا ٚ ٫ش٘ يً٬حِٗاك ب٘ ٭ٕ َـا ؿـ ٬اهلل َ ـٔ ًْحـ٘ ايعكـٌ
ا٭ٚ .ٍٚاؾٛاث :إٔ إواك بايةاطٌ ٖٓا َا قابٌ اؿلٸ بإعٓ ٢ايوابع  ٖٛٚاينٜ ٟهٕٛ
ٚاشةاّ  ٫ىايط٘ باطٌ

()1

ٚب٘ هت ٚشٛك نٌ باطٌ.

( )9يًُاٖ ١ٝجؿٌرلإ:
ا٭ ٖٛ :ٍٚاين ٟجكلٸّ ٗ أٓاي ١ايٛشٛك َٔ أْ٘ ٖـ ٛايٛاقـع ٗ شـٛاث َـا ٖـ ٛأٟ
ايهً ٞايطةٝع.ٞ
ايرــاْٖ :ٞــَ ٛــا بــ٘ ايِـــٖ ٤ٞــٖ ٛــٖٚ ٛــنا أعــِ َــٔ ا٭ ;ٍٚ٭ٕ ا٭ٜٔ ٍٚــلم
عًــ ٢ايهًــ ٞايطةٝعــ ٞؾكــل ٚايرــاْ ٞعًــ ٢ايهًــ ٞايطةٝعــٚ ٞايٛشــٛك ائـــوف; ٭ٕ
ايهًــ ٞايطةٝعــ ٞبهًٝحــ٘ ايطةٝعٝــ ١نًــ ٞناٱٌْــإ بإٌْــاْٝح٘ إٌْــإ ٚنــنا ايٛشــٛك
بٛشٛكٜح٘ ٚشٛك ٚيهٔ ايٛشٛك ٜ ٫كع َاٖٝح٘ ٗ شٛاث َا ٖـٚ ٛإًٜ ٫ـيّ ٚشٛكٖـا
ٗ اينٖٔ.
( )10أ ٟؼكك٘ َأؿٛم َٔ (إٔ) إِةٸٗ.١
( )11أ ٟاؿكٝك.ٞ

َظاٖوٖا ٚعًِ ا٫عٝإ ايرابحٚ ١عًِ ا٫عٝإ اـاهش َٔ ١ٝظٝز اْٗا َظاٖو اؿـل)ُ .ــوؾ ؾٔـٖٛ
اؿٹهَِ كاٚك ايكٔٝـوْٚ .245ٖ ٟكٌ اؿه ِٝابٔ ايؿٓاهَٔ ٗ ٟةاؾ ا ٍْ٫ظصـض إٓهـو ٜٔؿكٝكـ١
اؿــل َــٔ ايٌٛؾٌــطاٚ ٌٝ٥غرلٖــِ ٚكؾــع نــٌ ٚاظــل َٓٗــا بأنُــٌ ٚشــَ٘ٔ .ــةاؾ اْ٫ــٍ بــٌ إعكــٍٛ
ٚإِٗٛك قُل ابٔ ٓي ٠ايؿٓاه.56ٖ ٟ
( َٔ )1بٝخ ُعو قاي٘ اب ٛعك ٌٝيةٝل بٔ هبٝع ١ايعاَو:ٟ
ا ٫نــٌ ُــــَ ٤ٞــا ؿــ ٬اهلل بــــاطٌ

ٚنـــــــٌ ْعٝــــــــِ  ٫قايــــــــــ ١ىا٥ــــــــــٌ

ُـوؾ ْدلاَ اشلل ٣اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاهٖ ٟاَّ ٖ.76
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إِـذلى ؾٝــ٘( )12٭ْــ٘ ىا٥ـل ٗ اؾُٝــع( )13عٓــل اؾُٝـع( )14ؾٗــٓ ٛــوف( )15ايٓــٛه
ٚعخ ايٛشٛك( )16اينٖ ٟـ ٛعـٌ ايٛظـل ٠اؿكٓـٚ )17(١اشلٜٛـ ١ايِـٔـ( )18(١ٝإم
َكح٘ـ  ٢ايعوٚض) ي ٛنإ ٚشٛك ٙعوٗٝاّ ٕاٖٝح٘ بإٔ ٜهُ ٕٛـ٦ٝاّ ٚٚشـٛكاّ نُـا
إٔ إُهــٔ َاٖٝــٚٚ ١شــٛك

()19

(َعًٛيٝحــ٘) أَ ٟعًٛيٝــ ١ايٛشــٛك ايعــاهض ٭ٕ

نـــٌ عوٗـ ــَ ٞعًٓـ ـٌ ظحـــ ٢إْـــ٘ عـ ـوٸف ايـــناجَ ٞـــا ٜ ٫ٴعًٓـ ـٌ ٚايعوٗـ ــَ ٞـــا
ٜٴعًٌٓ.
ؾٛشٛك )20(ٙإَا َعًٕ ٍٛعوٚ ٘ٗٚايعًَ ١حكلٸ َـ ١بـايٛشٛك عًـ ٢إعًـٍٛ

()21

ٚميو ايٛشٛك اين٬َ ٖٛ ٟى ايحكلٸّ إَا عٌ ميو ايٛشـٛك إعًـ( ٍٛؾٌـابل)
لّ
ٖٚ ٛشٛك إعوٚض (َـع ٫ظـل) ٖـ ٛايٛشـٛك ايعاهض(قـل اؼـل) ؾًٝـيّ جكـ ٸ
( )12بؿحػ ايحا.٤
( )13أْٝ ٗ ٟــع إٛشــٛكاد ٕــا بٓٝــا إٔ ايٛشــٛك إطًــل  -أعــين َؿٗــ ّٛايٛشــٛك -
ىا٥ل ٗ ْٝع إاٖٝاد.
(َ )14ا عل ٣ا٭ُاعو )1(٠ؾإِْٗ ٜ ٫كٛي ٕٛإ ٓ٫بإاٖٝٸاد ٚي ٍٝعٓلِٖ ٖٓاى ٚشٛك.
( )15أ ٟؾايناد إكلً.١
( )16أٓٚ ٟـوف ايٛشٛك.
( )17أعًِ إٔ إاٖ ١ٝمٚ ٚظل ;٠٭ٕ ايٛظـل ٠غـرل ماجٗـا ٚظٝـز إٕ ايٛاشـت َ ٫اٖٝـ١
ي٘ٓ ٖٛٚ -ـوف ايٛشٛك -نإ عٌ ايٛظل ٫ ٠مٚ ٚظل.)2(٠
( )18اٗ٫اؾ ١بٝاْٚ ١ٝي ٛنإ ي٘ َاٖ ١ٝيك ٌٝم ٟايحِـٸٕ.
(ٚ )19اؼلا ؿاهشاّ ٚي ٍٝأظلُٖا عاهٗاّ يٰؿو ٗ اـاهط ْعـِ ٗ ايـنٖٔ عـاهض
َؿٗ ّٛايٛشٛك يًُاٖ.١ٝ
( )20أٚ ٟشٛك اؿلٸ جعاٍ.
( )21٭ٕ ؾاقـــل ايِـ ــٜ ٫ ٤ٞعطٝـــ٘ ٚيـــنا نـــإ عًٓـ ـ ١إاٖٝـــَ ١اٖٝـــ ١نًـــٛاىّ إاٖٝـــ١
( )1إٛاقـ ٗ عًِ ايه ّ٬احملكل ا٫ه.59 - 48ٖ ٞ
( )2اٗاؾ ١شلنا ايلي ٌٝؾكل منو ٗ غوه ايؿوا٥ل أكي ١أؿو ٗ ٣ؾٌاكُ .ٙـوؾ إٓظ ١َٛاؿهَ ِٝـٖ ٬ـاكٟ
ايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط.102 - 101ٖ 2
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ايِــــ٤ٞ

()22

عًـــْ ٢ؿٌـــ٘ ٚإَـــا غـــرل ميـــو ايٛشـــٛك( )23إعًـــ ٍٛؾع٦ٓٝـــنٺ

ْٓكــــــٌ ايهــــ ــ ّ٬إيٝــــ ــ٘(ٚ )24ايؿــــــوض إٔ( )25ايٛشــــــٛك عــــــاهض ٖٚــــــٛ
أٜ٘ا َعً ٍٛيًُعوٚض(ٖٚ )26هنا(ٚ )27إي ٘ٝأُـ وْا بكٛيٓا (أ ٚمل جٔـٌ ًًٌـً١
ايهــ )ٕٛأ ٟايٛشــٛك (ؿــلٸ) أ ٟإٍ ظــلٸ ؾًٝــيّ ايحًٌٌــٌ ٚإَــا َعًــ ٍٛيػــرل
إعوٚض( )28ؾًٝيّ إَهاْ٘( )29إم إعًٛي )30(١ٝيًػـرل ٜٓـاٗ ايٛاشةٝـٚ .)31(١إِـا مل
ْحعــوض يــ٘

()32

يظٗــٛه بطْ٬ــ٘ ٚيــو إٔ جلهشــ٘ ٗ ايــٓظِ( )33٭ٕ ميــو ايػــرل

ناييٚشٝــ ١يٮهبعــ ١ؾــإٕ عًٓحٗــا إاٖٝــٚ ١عًــ ١ايعــلّ ايعــلّ ؾــ ٬بــلٸ ٖــَ ٞحكلَــ١
بٛشٛكٖا عًٚ ٢شٛك َعًٛشلا ٚنَٓ٬ا ٗ ايعًٖٓ ١آٖا َا َٓ٘ َ ٫ـا بـ٘ ؾـٓؿٍ إاٖٝـ١
ّ ٫هٔ إٔ ]ج٪ذو[ بايٛشٛك ؾ ٬بلٸ إٔ ج٪ذوَٛ ٖٞٚ ٙشٛك.٠
( )22اين٫ ٖٛ ٟىّ ؾاًل  ٫أؾٌل َٓ٘ ٚب٘ بطٌ ايلٚه.
(ٖ )23نا عطـ عً ٢قٛي٘ :أَا عٌ ميو ايٛشٛك.
( )24أ ٟإٍ ٖنا ايٛشٛك ايراْ ٞيًُعوٚض.
( )25٭ٕ ايه ّ٬إِا ٖ ٗ ٛهك ايكا ًٌ٥بإٔ ٚشٛك ماج٘ ي ٍٝعٌ ماج٘.
( )26٭ْ٘ نَٓ٬ا َع اـِٔ عً ٢ؾوض إٔ إعوٚض ٖ ٛإ٪ذو ٚايعً.١
( )27أْٓ ٟكٌ ايه ّ٬إٍ ٚشٛك ٖنا إعوٚض ؾإٕ نإ عٌ ا٭ ٍٚيـيّ جكـلّ ايِــ٤ٞ
عًْ ٢ؿٌ٘ ٚإٕ نإ غرل ٙيؿوض إٔ إعوٚض ٖ ٛإـ٪ذو ؾ٬بـل إٔ ٜهـَٛ ٕٛشـٛكاّ
 ًِٖٚشوا ؾًٝيّ جًٌٌٌ ايٛشٛكاد ٚميو باطٌ.
(ٖ )28نا عطـ عً ٢قٛي٘ :إَا َعًٕ ٍٛعوٚ .٘ٗٚقٛي٘ (ٚإَا َعً )ٍٛأ ٟايٛشٛك.
( )29أ ٟإَهإ ايٛاشت; ٭ْ٘ نإ قحاش ّا إٍ ايػرل.
(ٖ )30نا جعً ٌٝإٍ إَهاْ٘.
(ٌٜٚ )31حلع ٞاٱَهاْٝٸ.١
( )32أٚ ٟإِا مل ْحعوض شلنا ايِل ايراْٚ :ٖٛٚ ٞإَا َعً ٍٛيػرل إعوٚض.
( )33أٚ ٟيــو إٔ جــلهط ٖــنا ايِــل ايرــاْ ٗ ٞايــٓظِ َعٓــ] ٢إٔ[ لعــٌ أظــل مٜٓــو
اي٬ىٌَ ايةاطًٌ َذلجةاّ عً ٢ايك ٍٛبايِـل ايرـاْ ٞنُـا إٕ نـإ اظـلُٖا َوجةـاّ عًـ٢
ايك ٍٛبايِل ا٭.ٍٚ
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إَا ٖهٔ ؾٝلٚه(َٚ )34ؿٌل ٠ايلٚه جكلٸّ ايِـ  ٤ٞعًْ ٢ؿٌـ٘ ٚإَـا ٚاشـت آؿـو
ؾٝحًٌٌــٌ( )35٭ٕ ايهــ ّ٬ؾٝــ٘ نــايه ٗ ّ٬ا٭ ٍٚظٝــز( )36إٕ عٝٓٝــ ١ايٛشــٛك
يًناد َٔ ؿٛاٖ ايٛاشت(.)37
ٚبٝإ ميو إٔ ْك( :ٍٛإٕٸ ميو ايػرل) إَٸا ٖهٔ ؾًٝيّ جكلّ ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌـ٘ ٚميـو
٭ٕ ايٛاشت ٚشـٛكٌَ ٙـحُل َـٔ إُهـٔ ؾـإُهٔ َحكـلّ عًـ ٢ايٛاشـت ٚإُهـٔ
ٌَــحُل َــٔ ايٛاشــت ؾايٛاشــت َحك ـلٸّ عًــ ٢إُهــٔ ؾٔــاه إُهــٔ َحكــلَاّ عًــ٢
ايٛاشت ٚايٛاشت َحكلَاّ عً ٢إُهٔ ؾًيّ جكلٸّ ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ ٓٚاه ظ٦ٓٝنٺ
ايٌابل  ٖٛٚإُهٔ ]َحعلاّ[ َع اي٬ظل  ٖٛٚإُهٔ ٚجٛقـ ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘(.)1
ٚإَٸا إٔ ٜهٚ ٕٛاشةاّ ؾٓٓكٌ ايه ّ٬إي ٘ٝؾإٕ نإ بٛاشت آؿـو ؾأٜ٘ـاّ ْٓكـٌ ايهـّ٬
إي ٘ٝؾحص ١ًًًٌ ٤ٞايٛاشةاد.
( )34٭ٕ ايٛاشت َحٛقـ عًَ ٖٛٚ ٘ٝحٛقـ عً ٢ايٛاشت ؾًٝيّ جكلٸّ ايِــ ٤ٞعًـ٢
ْؿٌ٘ ٚقل أُاه اٍ ٖنا اي٬ىّ بكٛي٘ :ؾٌابل َع ٫ظل قل اؼل.
(ٚ )35أُاه إٍ ٖنا اي٬ىّ بكٛي٘ :أ ٚاجٌٔ ًًًٌ ١ايه ٕٛؿل.
(ٖ )36نا جعً ٌٝإٍ إٔ ايه ٗ ّ٬ايراْ ٞعٌ ايه ٗ ّ٬ا٭.ٍٚ
(ٚ )37ي َٔ ٍٝؿٛاٖ ايناد إكلٸً ١غٔٗٓٛا بٌ إـلع ٢ايعٝٓٝـٜ ١ـلع ٗ ٞنـٌ
َٔ ٚشلد ؾٓ ٘ٝـؿٚ ١شـٛث ايٛشـٛك ؾع٦ٓٝـنٺ إٔ قًـحِ بـإٔ ٚاشـت ايٛشـٛك ايرـاْٞ
ٚشٛك ٙعٌ ماج٘ ؾًِ جؿًٖٔٓ ٕٛاى ي ٍٝبعٖٓٚ ٘ٓٝا عٚ ٘ٓٝإٕ مل جكٛيـٛا بأْـ٘ عٓٝـ٘
هو ٟايه ّ٬ؾ ٘ٝنا٭.ٍٚ
قاٍ اً٫حام ايٌٝل ظٌٔ (اكاّ اهلل عًٓٝا ؾٝض عًُ٘) :إٔٸ ٓله إحأشلٌ أٚهك عًـ٢
ٖنا ايلي :)2(ٌٝبإٔ ايٛشٛك عاهض َؿَٗٛـاّ عًـ ٢إاٖٝـ ٗ ١ايـنٖٔ ٚأَـا ٗ اــاهط
ؾُحعلإ  ٫إٔ اظلُٖا عاهض عً ٢اٯؿو ٚمٔ نَٓ٬ـا ٗ ٚشـٛك اؿـلٸ اؿكٝكـٞ
ٚاـــاهشٖ ٞــٌ ٖــ ٛعــٌ ماجــ٘ أ٫ ٚ؟ ُٖٚــا ٗ اـــاهط َحعــلإ ؾًــ ٍٝأظــلُٖا

( ٖٛٚ )1ايلٚه.
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط 2ايؿٔـٌ ايرايـز ٗ إ ٚاشـت ايٛشـٛك أْٝحـ٘ َاٖٝحـ٘
ٖ.112 - 96

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

108

عاهٗ ـاّ يٰؿــو ؾكابــٌ ٕٓهــو إٔ ٜكــ ٍٛأُْٗــا َحعــلإ ٗ اـــاهط نٛش ـٛك إُهــٔ
ؾع٦ٓٝنٺ ي ٍٝايٛشٛك عاهٗاّ ظحٜ ٢كح٘ـ ٞعًٓٚ ١جػاٜوُٖا نُا ٗ إُهٔ ٌٜ ٫حلعٞ
ايعًْٓ .١ٝعِ ايعوٚض ٌٜحلع ٞايعًٚ ;١ٝيهٔ يٖٓ ٍٝا عوٚض ؾٗنا ايلي ٌٝباطٌ.
ذِٸ قاٍ :قل ٜحعصت ايٌاَع شلنا ايلي َٔ ٌٝإٔٓـ; ٭ٕ إٔٓـ ُـاهؾ يٲًـؿاه
ٚهكٸ ٖنا ايليَ ٌٝننٛه ؾٗٝا ٗ َكاٌَ.
ٚأشاث ا٭ًحام :بإٔ إٔٓـ ٗ ظاُٝح٘ عً ٢ا٭ًؿاه ٗ اؾي ٤ايراْ )1(ٞأشاث عـٔ
هك ٖنا ايلي :ٌٝبأْ٘ إما نإ ايٛشٛك ٗ ]ايـنٖٔ[ عـاهض إاٖٝـٚ ١ايعكـٌ َوجةـَ ١ـٔ
ايٛاقــع ؾٝهــ ٕٛايٛشــٛك ٗ ايٛاقــع عــاهض إاٖٝــ ١ؾٝصــ ٤ٞاٱُــهاٍ إٔ ايعــوٚض
ٜكح٘ـ ٞايعًٝٸ...١اخل.
ٚاُـهٌ عًٝـ٘ اًـحامْا :إٔ ٖـنا ٜ ٫وؾــع اٱُـهاٍ; ٭ٕ نَٓ٬ـا ٗ ايٛشـٛك اؿكٝكــٞ
اـاهش ٗ ٫ ٞإؿٖٗٚ ّٛنا ايلي ٌٝظ٦ٓٝنٺ ٜٓؿ ٞعوٚض َؿٗ ّٛايٛشٛك يًُاٖ.١ٝ
ٚاؿلٸ إٔ ٖـنا ايـلي ٌٝغـرل ٓـعٝػ ؾ٬بـل يٓـا َـٔ اً٫ـحل ٍ٫بػـرلٖٓٚ ٙـاى أكيـ١
نررل٠

()2

َٓٗا أْ٘ ي ٛمل ٜهٔ ٚشٛك ٙعٌ َاٖٝٸح٘ ييّ ايذلنٓت ٖٚـَ ٛـٔ ُـإٔ إُهـٔ

 ٫ايٛاشتٚ .أّ ٜ٘ا ي ٛنـإ يـ٘ َاٖٝـ ١يـيّ إٔ ٜهـٚ ٕٛشـٛكْ ٙاقٔـا; ٭ٕ إاٖٝـٖ ١ـٞ
ؼلك ايٛشٛكُٓٚ .ع بٌط٘.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطٖ 2اَّ ٖ.108
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞطُ .110ٖ 1ــوؾ إٓظَٛـ١
اؿهـــَ ِٝـــٖ ٬ـــاك ٟايٌـــةيٚاه ٟعًٓـــل عًٝـــ٘ اً٫ـــحام ظٌـــٔ ىاك ٠اًَـــ( ٞقٌـــِ اؿهُـــ )١ط2
ٖ.102 - 101

[] 6
غسز يف بٚاْ األق٘اي يف ٗحد ٝحقٚق ٞاه٘ج٘د ٗكجستٔا
لٖٴــــــِٵ
عٓٵ ٳ
ٕ ايٛٴشـــــٛكٴ ٹ
ايؿَٗٵ ًَٜٛٸــــــٛٵ ٳ

و ٳجعٴـــــــِٵ
ظكٝكــــــ ْ١مادٴ ٳجِٳــــــهٗ ٺ

غٓــ ـ٢ٶ ٳَ ٚؾكِــ ـواّ ٳجـٵحٳــ ــًٹـٵ
ٳَواجٹةــ ـاّ( )1ٹ

ٗعٴــــٵ
ظٝٵرٴُـــا جٳكَــٛٸٚ ٣ٳ ٳ
نــايٓٸٛهٔ ٳ

ظكــــــــــا٥ٹلٴ
ل ٳَِٸا٥ٹٝٸــــــــــ١ٺ ٳ
ٚعٹٓٵـــــــــ ٳ

جةاٜٳٓٳــــــ ـخٵ ٚٚيــــــــل ٟىاٖٹـــــــــلٴ

٭ٕٸ ٳَعٵٓــــ ـ٢ٶ ٚاظٹــــ ــلا ٜ ٫ٴٓٵحٳــــ ــيٳعٵ

ل َـــا يَـــِ ٜٳكَـــعٵ
ٹَُٸـــا شلـــا جٛظٸـــ ٷ

نــــإٔٸ َٹــــٔٵ مٚمٔ ايحٸأيٗـــــ٘ٹ اقِحٳــــ ٳٕٓٵ

ٕٔٵ
ً ٣ٛاؿٹ ٳ
ٳَٔٵ قاٍ َا نإ يَ٘ٴ ٹ

ٚاؿٹٔٸــــ ُ١ايهًُــــٞٵ َٴ َكٝٻــــلاّ ٳٜصٹــــٞٵ

جكٝـــ ـلٳ شٴـــ ـي٤ٺ ٚقٝــــــلٳ ؿـــــاهٔشٞ

(َ )1واجت َٔ ٓٝػَ ١ٴٓحٗ ٢اؾُٛع ٖٛٓ ٖٞٚع َٔ ١ائوف ٓٚٴؤؾَخٵ ٖٓا ٕواعا ٠نُاٍ ايٛىٕ.

[] 6
غسز يف بٚاْ األق٘اي يف ٗحد ٝحقٚق ٞاه٘ج٘د ٗكجستٔا

()1

(ايؿًٜٗٛــَ )ٕٛــٔ اؿهُــاٚ ٤ايؿًٗــَ ٟٛعــوث ايةًٗــ( ٟٛايٛشــٛك عٓــلِٖ
( ٗ( )1بٝإ أقٛاٍ ٚعًٓ ١ايٛشٛك)
قةٌ اـٛض ٗ بٝإ ٖنا إةعز محاط إٍ بٝإ أهبع َكلٸَاد:
ا٭ :ٍٚأْــ٘ عٓــلْا ٚظــل ٠ايٛاشــت

()1

ٚٚظــل ٠اـًــل ٚقــل ْــاىع ؾٗٝــا ايرٜٓٛــ١

()2

ٚٚظل ٠ايٛشٛك(ٚ )3قل ْٛىع ؾٗٝا.
ايراْٝــ :١إٔ بع٘ــِٗ قــاٍ :إٔ اهلل ٚ شــٛك ٙغــرل ٚشٛكْــا ٖٚــنٚ ٙظــل ٠ايٛشــٛك
ايعاَٝــ] ١اي ـنٜ [ٟكــ ٍٛإ اهلل ٚ شــٛك ٙغــرل ٚشٛكْــا ٚىعــِ َــ ٬شــ )4(ٍ٬بــإٔ
ايٛشٛك ٚاظل ٚميـو أْـ٘ أكعـ ٢إٔ اهلل ٖ ـ ٛإحٔــ بـايٛشٛك ٚمـٔ يـ ٍٝؾٓٝـا
ايٛشٛك بٌ ٜكاٍ يٓا َٛشٛك ٜٔباعحةاه ٌْةحٓا إي ٘ٝنُـا ٜكـاٍ (جـاَو) ٌْـة ١يًحُـو ٫
أْ٘ ؾُ ٘ٝو ٖٚنٜ ٙكاٍ شلا ٚظل ٠ايٛشٛك اـاٖ; ٭ْ٘ قـاٍ بٗـا ؿآـ ١ايٓـاَ ٖٚـِ
بعض ايعًُا.٤
ٚىعــِ ايؿًٗ ٜٝٛـٖٚ - )5(ٕٛــِ أٖــٌ يٌــإ ايؿــوَ ٚنــاْٛا ٗ ىَــإ اجملــ - َٛإٔ
ايٛشٛك ٚاظل ٚإٛشٛك ٚاظل ؾٗ ٛنايةعو ايٛاظـل ٚايٓـٛه ايٛاظـل ٚشلـِ ٗ ٖـنا
ايكَِ ٍٛـوبإ:
ا٭َِ ٖٛ :ٍٚـوث ايؿًٗ ٖٛٚ ٌٜٛإٔ ايٛشٛك ٚإٛشـٛك ٚاظـل ٚيهـٔ نـإ بٗٓٝـا
جؿاٚد بايِلٸٚ ٠اي٘عـ ٚا٫ظحٝاط ٚعلَ٘ نايٓٛه نٝـ ىحًـ بايِلٚ ٠اي٘ـعـ
ٚايةعو باؿًٚ ٛإاحل ٚائاٗ ٚايهله.
ٚايراَِْ ٖٛٚ :ٞـوث ائٛؾ َٔ ٌٝايٛشٛك ٚاظل  ٫ٚجؿاٚد بٗٓٝا ٚقايٛا ٖنا ٫

(ٚ )1اغًت ايِـوا٥ع َحؿك ١عً.٘ٝ
( )2ايكا ًٌ٥بٛشٛك َةلأٚ ٜٔؿايكٌ أظلُٖا يًـرل ٚايراْ ٞيًِـو.
(ٚ )3اين ٟجك ٍٛب٘ إلهً ١ائٛؾ.١ٝ
( )4ايحعًٝكاد عًُ ٢ـوؾ ايعكا٥ل ايع٘ل ١ٜش ٍ٬ايل ٜٔايلٚاْ.259ٖ ٞ
( )5فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط.119ٖ 2
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ظكٝكـ  ١ماد) أٓ ٟاظة( ١جِهو جعِ َواجةا) َؿع ٍٛجعِ (غٓٚ ٢ؾكوا)( )2عً٢
ًة ٌٝايحُرٝـٌ ؾهـنا ُـلٸٗٚ ٠ـعؿا(ٚ )3جكـلٸَاّ ٚجـأؿواّ ٚغـرل ميـو(( )4ؽحًــ
نايٓٛه)ٜ .عين إٔ ايٓٛه اؿكٝك ٞاين ٖٛ ٟظكٝك ١ايٛشٛك إما ايٓٛه ٖ ٛايظاٖـو
ٜظٗو إ ٫بايعًِ ايِٗٛكٚ ٟإ ٫ؾايعكٌ ٌَ ٫ـوؾ ي٘ ٖٓا ٚقل اًحليٛا بةعض اٯٜـاد

نكٛي٘ جعاٍ:ؼاٌٍَّو ٌُٔس اٌغَّأاًأاخِ ًأاٌْؤَسضِغ

()1

ؼىٌأ اٌْؤًََيُ ًأاٌْلآَخِش ًأاٌظَّلاىِش ًأاٌْثألاؼِٓغ

()2

ٚيهـٔ

ظٝز إٕ ٖنا طٛه ٚها ٤طٛه ايعكٌ ٫بل يٓا َٔ ايحأ ٌٜٚؾٗٝا.
ايراير :١إٔ إاٖٝاد قل جحؿاٚد بأْؿٌٗا نا٭شٓاَ ناؾٖٛو ٚايهٝـ ٚقل جحؿاٚد
با٭شيا ٤نايٓٛع ؾٍٓ ٚاظل ٚقل جحؿاٚد با٭عواض ٚايطٛاه ٨نُاٖ ١ٝاٱٌْـإ ٗ
ىَإ آكّ ٚىَآْا ؾٗن ٙاؿحًؿخ عٌت ايعٛاهض  ٖٛٚاييَإ ٖٚن ٙا٫قٌاّ َحؿـل
عًٓ ٢عحٗا ٚيهٔ ٖٓاى قٌِ هابـع ٖٚـ ٛإٔ إاٖٝـاد جحؿـاٚد بايِـلٚ ٠اي٘ـعـ
ٚايعًٚ ١ٝإعًٛيٚ ١ٝايحكلّ ٚايحأؿو يناجٗا بناجٗا َعٓـ ٢إاٖٝـٚ ١اظـلٚ ٠جهـ ٕٛشلـا
َواجـــت َحؿاٚجـــ ٫ ١بعـــاهض بـــٌ بٓؿٌـــٗا ٚظكٝكحٗـــا ٖٚـــنا ٖـــ ٛايـــن ٟقـــاٍ بـــ٘
اُ٫ـواقٚ )3(ٕٛٝأْهو ٙإِا ٖٛٚ ٕٚ٩نعكٝك ١ايٛشٛك ٚايٓٛه.
ايوابع :١إٔ َنٖت ايؿًٗ ٟٛمل ٜٴكِ إٔٓـ عً ٘ٝكيٌَ ّ٬ٝحك ّ٬ظٝـز إْـ٘ ٕـا أبطـٌ
إناٖت اييت غرل ٙذةخ ٖ.ٛ
( )2بعض إواجت ٌَحػٓ ١ٝعٔ إ٪ذو ناهلل ٚ بع٘٘ َؿحكو ٠إي.٘ٝ
( )3نٛشٛك اهلل ٚٚ شٛكْا.
( )4نايعًٚ ١ٝإعًٛيٚ ١ٝنُواجت إاٖ.١ٝ
(ًٛ )1ه ٠ايٓٛه اٯ.35 ١ٜ
(ًٛ )2ه ٠اؿلٜل اٯ.3 ١ٜ
( )3ؾكل مٖت ُٝف اُ٫ـوام اٍ شٛاى ايحِهٝو ٗ إاٖ ٖٛٚ ١ٝاؿح٬ف ْـٛع ٚاظـل بايِـلٚ ٠اي٘ـعـ
ٚايحكلّ ٚايحأؿو ٚغرلٖاُ .ـوؾ ظهُ ١اُ٫وام ايٌٗوٚهك.224ٖ ٟ
ٚاؿــل اْــ٘  ٫جِــهٝو إ ٗ ٫ظكٝكـ ١ايٛشــٛك ٖٚــَ ٛــا اذةحــ٘ ٓــله إحـأشلٌ ٗ جعًٝكاجــ٘ عًــ ٢ظهُــ١
اُ٫ـوامُ .ـوؾ ظهُ ١اُ٫ــوام ٓـله ايـل ٜٔايِـرلاىٕٚ .237ٖ 234ٖ ٟيٜـل َـٔ ايحًٛـع١
ٚا٫ط٬ع عً ٢اشلٝهًٝٸ ١ايعإَ ١لهًـ ١اؿهُـ ١إحعايٝـ ١اىاَ ٤ةعـز ايحِـهٝو اْظـو :ايٓظـاّ ايؿًٌـؿٞ
ٕلهً ١اؿهُ ١إحعاي ١ٝعةل ايوً ٍٛعةٛكٜخ ط.241 - 191ٖ 1

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )6غشس يف تٍاْ األلٌاي يف ً ذج مٍمح اٌٌجٌد ًوَّشهتا
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بناجــ٘ إظٗــو يػــرلٖٚ ٙــنا ؿآــ ١ٝظكٝكــ ١ايٛشــٛك( )5يهْٗٛــا ظــاٖو ٠بــناجٗا
َظٗـــــو ٠يػرلٖـــــا ايـــــنٖ ٟـــــَ ٛاٖٝـــــاد زلـــــاٚاد( )6ا٭هٚاؾ ٚأهاٗــــــٞ
ا٭ُـــةاؾ( )7نـــايٓٛه اؿٌـ ــ  ٞايـــنٖ ٟـــ ٛأٜ٘ـــا طةٝعـــَِ ١ـــهه ١ماد َواجـــت
َحؿاٚجــ ـ( ١ظٝرُــــا جكــــ )8()٣ٛميــــو ايٓــــٛه اؿٌــ ــٗٚ( ٞــــعـ).ؾا٫ؿح٬ف
بــــــٌ ا٭ْــــــٛاه( )9يــــــ ٍٝاؿح٬ؾــــ ـاّ ْٛعٝــــ ـاّ( )10بــــــٌ بــــــايكٚ ٠ٛاي٘ــــــعـ
( )5٭ْ٘ ظاٖو بٓؿٌ٘ َٚظٗو يًُاٖٝاد ٚايٓٛه عةاه ٠عٔ ايٛشٛك ؾٜ ٬وك إٔ ٖنا غرل
كحٕ بايٛشٛك.
(ٖ )6نا ٓؿ ١يًػرل.
( )7إــواك بٌــُٛاد ا٭هٚاؾ ٖــ ٞا٫شٌــاّ اجملــوك ٠نــايعكٚ ٍٛزلٸٝــخ زلــا ٤٭ْٗــا
عايٚ ١ٝإواك با٭هاٗـ ٞا٭ُةاؾ

()1

ٖ ٞا٭شٌاّ ايٌؿً ٢أ ٟايػرل اجملوك.٠

(ٖ )8ــن ٙاؿٝرٝــ ١هاشعــ ١إٍ ايٓــٛه ٖٚــنا ٖــٚ ٛشــ٘ ايِــة٘ ظٝــز ٜحؿــاٚد ]بــايك[٠ٛ
ٚاي٘عـ ؾهنا ايٛشٛك ي٘ جؿاٚد(.)2
ٚيٮًحام كي ٌٝعًٖ ٢نا إنٖت ٖٛ :إٛشٛكاد َحؿاٚجٚ ١كحًؿـ ١ؾـإٕ ناْـخ بأْؿٌـٗا
يــيّ عــلّ ايٌــٓـ ١ٝبٗٓٝــا ٚإٔ ٜ ٫هــَ ٕٛؿٗــ ّٛعــاّ شــاَع شلــا ٚقــل اذةحٓـا إٔ ايٛشــٛك
َِذلى بٗٓٝاٚ .إٕ ناْخ بأشياٗ٥ا ؾًيّ جونٓت ايٛشٛك; ٭ْٗا يٌٝخ إٚ ٫شٛك ٚايٛشـٛك
بٌٝل ٚإٕ نإ بأَو ؿاهط عٔ ايٛشٛك ؾ ٬ىً ٛإَٸـا إٔ ٜهـ ٕٛايعـلّ أ ٚإاٖٝـاد ٫ٚ
هٛى إٔ ٜه ٕٛايعلّ; ٭ٕ ا٫علاّ  ٫جٌحلع ٞايحُٝي  -نُا ًـٝأج ٫ٚ - ٞإاٖٝـاد ٭ْٗـا
ن اْحـياع إاٖٝـَ ١ـٔ ٖـنا ايٛشـٛك ك ٕٚماى جـوشٝػ بـَ ٬ـوشػ ؾ٬بـل إٔ
َعلَ ١ؾ ع٦ٓٝـ ٺ
جهٖٓ ٕٛاى َواجت يًٛشٛك ٖ ٞاييت اًحلعخ ايحُٝٝي بـٌ إٛشـٛكاد ٓٚـع ١اْحـياع
إاٖٖ َٔ ١ٝنا ايٛشٛك كٖ ٕٚنا ٚجًو إواجت ماج.١ٝ

( )9اؿٌٸ ١ٝا ٟإِة٘ بٗا.
( )10أ ٟي ٍٝا٫ؿح٬ف بٗٓٝا أ ٟنا٫ؿح٬ف بٌ اْٛ٫اع.

( )1ايةعو إلٜل آل بٔ عصٝة ١ؼكٝل آل عةل اهلل ايكوِٜـ ٞط.365ٖ 4
( )2ظٝز منو احملكل ٗ غوه ايؿوا٥ل فُٛعَ ١ـٔ ا٫قـٛاٍ ئـاظت اُ٫ــوامُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـِٝ
َٖ ٬اك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط.107 - 106ٖ 2
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ؾإٕ إعحدل ٗ ايٓٛه( )11إٔ ٜه ٕٛظاٖواّ بايناد َظٗواّ يًػرلٖٚ .نا َحعكل(ٗ )12
نٌ ٚاظلَ َٔ ٠واجت ا٭ُعٚ )13(١ا٭ظً )14(١ؾ ٬اي٘عـ قـاكؾ ٗ نـ ٕٛإوجةـ١
اي٘عٝؿْٛ ١هاّ  ٫ٚايكٚ ٠ٛايِلٸ ٫ٚ )15(٠ايحًٛل ُـو أَ ٚكٛٸَ )16(١إ ٫يًُوجةـ١
اـآَ )17(١عَٓ ٢ا ي ٍٝغاهط( )18عٓٗا أ ٚقاكظ.)19(١
ؾايك ٖٛ ٟٛايٓٛه ٚإحًٛل أٜ٘ا ٖـٖ ٛـٚ ٛنـنا اي٘ـعٝـ .ؾًًٓـٛه عـوض
عــوٜض

()20

باعحةــاه َواجةــ٘ ايةٌــٝطٚ ١يهــٌ َوجةــ )21(١أٜ٘ــاّ عـــوض باعحةـــاه

إٗاؾحٗا( )22إٍ ايكٛابٌ إحعلك.٠
(ٖ )11نا كي ٌٝعً ٢إٔ ا٫ؿح٬ف ٗ َواجت ايٓٛه  ٫إٔ ايٓٛه ظكا٥ل َحـايؿ.١
( )12ؾعٝز إْ٘ ؼكل ٗ نًٗا َؿٗ ّٛظكٝك ١ايظٌ عًِ أْٗا يٌٝخ ظكا٥ل َحةا.١ٜٓ
( ٖٛ )13ايٓٛه ايهاٌَ ايِلٜل.
( ٖٛ )14ايٓٛه اؿآٌ َع ايظٌ َ ٖٛٚوجةٗ ١عٝؿ.١
( )15عطـ جؿٌرل.
(ٖ )16نا هاشع يًكٚ ٠ٛايِلٸٚ ٠ايحًٛل.
( )17إٔ ٟوجةح٘ ؾايِلٸ ٠جكَ ٟٛوجة ١ايِلٸٚ ٠ايحًٛل ٜكَ ٟٛوجة ١ايحًٛل.
( )18إك ّٛي٘ جؿٌرلإ:
َكَ ّٛعٓ ٢شي ٤ايناد  ٖٛٚاؾٍٓ ٚايؿٌٔ.
َٚكَ ّٛعٓاَ ٙا ي ٍٝغاهط عٔ ايناد.
ٚظ٦ٓٝنٺ ايٓٛع ٜهَ ٕٛكَٛاّ; ٭ْ٘ َك ّٛ٭ؾواك ٙ٭ْ٘ يـ ٍٝؿاهشـاّ عٓٗـا  ٫ٚشيٖ٤ـا
ؾهنا ٖآٖا ايِـلٸ َ ٠كٛٸَـٕ ١وجةحٗـا َعٓـ ٢أْٗـا غـرل ؿاهشـ ١عـٔ إوجةـ ٫ ١أْٗـا شـي٤
َوجةحٗا; ٭ٕ َواجت ايٓٛه نًٓٗا بٌٝط.١
(ٖ )19نا عطـ عًَ ٢ك.َ٘ٛ
( )20ظكٝكٚ ١اًع ١عاَ ١غرل ٗٝك.١
( )21أٜ٘اّ عوض أً ٟع.١
( )22نُوجة َٔ ١ايٓٛه ج٘ٝؿٗا إٍ ىشاشاد َحً ١ْٛؾٗنَ ٙوجةـَ ١ـٔ ايٓـٛه أٜ٘ـاّ نـإ
شلا ًٚع َٔ شٗ ١نْٗٛا شلا َواجت.
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ؾهنيو ظكٝك ١ايٛشٛك ماد َواجـت َحؿاٚجـ ١بايِـلٸٚ ٠اي٘ـعـ ٚايحكـلٸّ
ٚايحأؿو ٚغرلٖا عٌت أٌٓ جًو اؿكٝك .)23( ١ؾإٕ نٌ َوجة َٔ )24(١ايٛشٛك
بٌٝل َٔ ايٛشٛك بٌٝل يُ ٍٝلٜلَ )25( ٙونةـاّ َـٔ أٓـٌ اؿكٝكـٚ ١ايِـلٸ٠
ٚننا اي٘عٝـ( )26ي ٍٝإ ٫ايٛشٛكٚ -اي٘عـ علَ -ٞنايٓٛه اي٘عٝـ ظٝـز
إْ٘ غرل َونٓت َٔ أٌٓ ايٓٛه ٚايظًُ ١٭ْٗا علّ(ٚ )27ناؿون ١ايةط .١٦ٝظٝز
ٚاعًِ إٔ ُر ٌٝايٛشٛك بايٓٛه  ٫ىًَ ٛـٔ إُـهاٍ; ٭ٕ ايٓـٛه جؿـاٚد َواجةـ٘( )1إِـا
نإ عٌت ايكٛابٌ ؾٓٛه ايكُو إٌحؿاك َٔ ايٍُِ ْٛٚه ايظٌ إٌـحؿاك َٓٗـا نـإ
ٗعٝؿاّ َٔ شٗ ١اؿـح٬ف ايكٛابـٌ َ ٫ـٔ شٗـْ ١ؿـٍ ايٓـٛه ٚيـنا يـ ٛؿًـ ٞايٓـٛه ٗ
ايعامل بٓؿٌ٘ يهإ ٖنا ايٓٛه ٚاظلا  ٫جؿاٚد ؾ ٘ٝغ٬ف ايٛشـٛك; ؾـإٕ ا٫ؿـح٬ف
ؾٝــ٘ يــ ٍٝعٌــت ايكٛابــٌ بــٌ بناجــ٘ يناجــ٘ ٚيهــٔ وحُــٌ أْــ٘ َحُرــٌ بــ٘ َــٔ شٗــ١
ا٫ؿح٬ف ٗ ايِلٚ ٠اي٘عـ َٔ شٗ ١أْ٘ ظكٝكٚ ١اظل ٠نُا إٔ ايٛشٛك ننيو.
( ٫ )23عٌت ايكٛابٌ شلا نايٓٛه ؾإْ٘ عٌت ايكٛابٌ ٚي ٍٝبٌةت شيٗ٥ا بٌ ْؿٍ
جًو اؿكٝك ١جاهَ ٠حكلََٚ ١حأؿو.)2(٠
(ٖ )24نا جعً ٌٝإٍ ن ٕٛايٛشٛكاد َواجةاّ ٚا٫ؿح٬ف عٌت أٌٓ جًو اؿكٝك.١
(َ )25ونٓةـَ ١ــٔ أٓــٌ اؿكٝكــٚ ١ايِـل ٠يــ ٍٝنــٌ َوجةــُ ١ـلٜل ٠بــٌ بع٘ــٗا ُــلٜل
ٚايِلٜل َٓٗا يَ ٍٝونةاّ َٔ أٌٓ اؿكٝكٚ ١ايِلٸ ٠بٌ ايِلَ ٠كٛٸَ ١يـ٘ َعٓـ ٢يـٍٝ
غاهش ١عٓ٘ نايٓٛع ي ٍٝغاهطٕ ٚي ٍٝشي٤ٶ.
( )26أ َٔ ٟإواجت.
(ٚ )27ايٛشٛك ٜ ٫ذلنٓت َع ايعلّ ٚإ ٫ييّ ن ٕٛايِـَٛ ٤ٞشٛكاّ َٚعلَٚاّ(.)3
( )1اٜكاظ ايٓآ ٌُ٥له ايل ٜٔايِرلاى ٟؼكٝل قٌٔ َٜ٪ل.61 - 60ٖ ٟ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.71 - 69ٖ 1
(ٚ )3إٔٓـ ٜو ٣إ (ؾ ٘ٝكؾع ٕٓا قل ٜح ِٖٛاْ٘ نٝـ ٜه ٕٛايٛشٛك عًـٖ ٢ـنا إـنٖت ظكٝكـٚ ١اظـل٠
ٚاي٘عـ ٚايِلٸَ ٠حةآٜإ ٚننا ايٓكٕ ٚايهُاٍ.
ل
اؾـٛاث :إ اي٘ـعـ ٚنـنا ايـٓكٕ قـل ٜطًـل ٜٚـواك بـ٘ ْؿـٍ ايٛشـٛك اي٘ـعٝـ ايـن ٟعًـ ٢ظـ ٺ
كٔٚ ٖٛي٘ ايٌٓـٝٸَ ١ع ايِلٜل ٚايهاٌَ  ٫إةاٚ .١ٜٓقل ٜطًل ٜٚواك ب٘ إعٓ ٢ايعـلَٚ ٞيـ٘ َةآٜـ١
َعُٗا يهٓ٘ غرل كاؿٌ ٗ ايٛشٛك ٭ْ٘ ْؿ ٞقض عً ٢إ ايٛشٛك بٌٝل)ُ .ـوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـِٝ
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إْٗا غرل َونٓةـَ ١ـٔ اؿونـاد ٚايٌـهٓاد

()28

بـٌ قـله َـٔ اَ٫حـلاك عًـ٦ٖٝ ٢ـ١

ؿآ.١
نـــــــــنا ايحكــــــــــلٸ ّ يًٛشـــــــــٛك إحكـــــــــلّ يـــــــــَ ٍٝكــــــــــَٛاّ(ٚ )29إ٫
يذلنٓـــــــــت(ٚ )30ايٛشـــــــــٛك بٌــــــــــٝل( ٫ٚ )31عاهٗـــــــــاّ(ٚ )32إ ٫يهــــــــــإ
شـــا٥ي ايحـــأؿو

()33

ٚاؿـــاٍ إٔ شـــٛاى جـــأؿوٌَ ٙـــاٚم شـــٛاى اْ٫كـــ٬ث

()34

( )28٭ْ٘ ي ٛناْخ َونةَٗٓ ١ا ييّ جونت ايِـ َٔ ٤ٞايٛشـٛك ٚايعـلّ; ٭ٕ ايٌـهٓاد
علّ اؿون.١
( )29عً ٢م ٛأْ٘ شـي ٤يـ٘; ٚإ ٫ؾٗـَ ٛكـٛٸّ َعٓـ ٢أْـ٘ غـرل ؿـاهط عـٔ َوجةحـ٘ نـايٓٛع
بايٌٓة ١إٍ اؾواك.ٙ
( )30أ ٟايٛشٛك إحكلّ.
( )31أٚ ٟاؿاٍ إٔ َطًل ايٛشٛك بٌٝل.
( )32أ ٫ٚ ٟايحكلّ عاهض يًٛشٛك إحكلّ.
( )33أ ٟيهإ ايٛشٛك إحكـلّ هـٛى إٔ ٜهـَ ٕٛحـأؿواّ; ٭ٕ ايعـاهض هـٛى إْؿهانـ٘
ؾٝصٛى إٔ جٓكًت إاٖ.١ٝ
ٚاُهًخ عً ٢اً٫حام َٔ :أْ٘ وحٌُ إٔ ٜه َٔ ٕٛايعٛاهض إٌـحع ١ًٝاْ٫ؿهـاى
ؾةاْؿهانٗا جنٖت إاٖ ٫ ١ٝأْٗا جٓكًت.
ٚأشاث :بأْ٘ إواك بأْٗا عوض َؿـاهم أ ٚجـأذو بـلي ٌٝآؿـو ٖٚـ ٛأْـ٘ يـُ ٍٝــ٤ٞ
ٚها ٤ايٛشٛك إ ٫إاٖٚ ١ٝايعلّ ٚإاٖ ١ٝي ٍٝايِلٸٚ ٠ايحكلٸّ ُـَٗٓ ٤ٞا ٚايِــ٫ ٤ٞ
ٜعوض يٓؿٌ٘ ؾايِلٸ ٠كاؿً ٗ ١ايٛشٛك َكٛٸَـٕ ١وجةحٗـا َعٓـ ٢أْٗـا يٌٝـخ غاهشـ١
]عٓٗا[ ؾهنا ايحكلٸّ.
( )34٭ٕ ايٛشٛك إحكلّ ؾَ ٘ٝاٖٚ ١ٝايٛشـٛك إحـأؿو ؾٝـ٘ َاٖٝـ ١ؾـإما شـاى اْ٫كـ٬ث
ٗ ايٛشٛك شاى اْ٫ك٬ث ٗ إاًٖٝٚ ١ٝص ٤ٞايدلٖإ عً ٢علّ شٛاى اْ٫ك٬ث ٗ

َٖ ٬اك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 108ٖ 2ظاُ.11١ٝ
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بـــٌ عٓٝـــ٘ ٚإٕ مل ٜعحـــدل ٗ أٓـــٌ اؿكٝكـــٚ .)35(١نـــنا ايحـــأؿو( )36يًٛشـــٛك
إحأؿوْٝٚ .عٗــــــــا َــــــــا ٖــــــــٚ ٞشــــــــٛك(َٚ )37كٌٝــــــــ ١إٍ ايعــــــــلّ
إاٖٝاد(.)1
(ٖ )35ــنا عطـــ عًــ ٢قٛيــ٘  ٫ٚعاهٗــاّ ٚإٕ ٓٚــً ١ٝأ ٟيــ ٍٝبعــاهض ٚإٕ مل
ٜعحدل ٗ ْؿٍ ظكٝك ١ايٛشٛك بٌ اعحدل ٗ َوجةـَ ١ـٔ َواجةٗـا; ٭ْـ٘ يـ ٛأعحـدل ٗ ْؿـٍ
اؿكٝك ;١ييّ إٔ جهْٝ ٕٛع َواجت ايٛشٛك ]َحكلٸَٚ [١ييّ إٔ جهـ ٕٛإواجـت نًٓٗـا
َحكلَ.١
( )36اٜ٘اّ يَ ٍٝكَٛـاّ بٓعـ ٛاؾيٝ٥ـٚ ;١إ ٫يـيّ ايذلنٓـت بـٌ ٖـ ٛعـلَٚ ٞنـنا يـٍٝ
بعاهض; ٚإ ٫يـيّ اْ٫كـ٬ث ٚيـَ ٍٝعحـدلاّ ٗ أٓـٌ اؿكٝكـٚ ;١إ ٫يـيّ جـأؿو ْٝـع
إواجت(.)2
(ٕ )37ــا منــو( )3شٗــ ١اؿــح٬ف ايٛشــٛك أؿــن ٗ شٗــ ١اؼــاكٚ ٙقٛيــ٘ (ْٝٚعٗــا)
( )1اْظو ايؿوٜل ٠اـاٌَ ٗ ١إاٖٚ ١ٝيٛاظكٗا.
(ٚ )2قل منو ٓله إحأشلٌ إ (إحكلٸّ ٚإحأؿو ٚننا ا٫قٚ ٣ٛاٗ٫عـ نـإكٛٸٌَ يًٛشـٛكاد ٚإ مل
جهٔ ننيو يًُاٖٝاد ؾايٛشٛك ايٛاقع ٗ نٌ َوجة َٔ ١إواجت ٜ ٫حٔـٛٸه ٚقٛعـ٘ ٗ َوجةـ ١اؿـو٫ ٣
ًابك٫ ٫ٚ ١ظكٚ ٫ٚ ١قٛع ٚشٛك اؿو ٗ َوجةح٘ ً ٫ابل ٫ ٫ٚظل) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِرلاى ٟط.8ٖ 1
(ٚ )3قل اُاه إٔٓٸـ (اٍ ايحٛظٝل اـآٸـٚ ٞاْ٘ ايٛظل ٗ ٠ايهروٚ ٠ايهرـو ٗ ٠ايٛظـلٚ ٠إ جؿـاٚد
ا ٕواجت ٜٓ ٫رًِ بـ٘ ايٛظـلٚ ٠اٍ كؾـع َـا ٜحـَ ِٖٛـٔ احمللٚكٜـ ١اما نـإ ايـناد ا٫قـلَ َوجةـ ١ؾـٛم
ايحُاّ ٚايٛشٛك ا٫ظل ٟاين ٫ ٟاًِ  ٫ٚهًِ ي٘ نُا ظٓٸ٘ بعض إحٔٛٸؾٚ ١ميو يًٌٓـٝٸ ١اييت بـٌ
إواجت ؾأْٗا َٔ ظكٝكٚ ١اظـلَِ ٠ـهه ١نـأؾواك َـٔ ْـٛع ٚاظـل ٚإ مل ٜهـٔ ظكٝكـ ١ايٛشـٛك ْٛعـاّ
ؾ٘ ّ٬عٔ إ ٜه ٕٛي٘ اؾواكْ .عِ شلا َواجت َحُٝٸي ٠يعٝٓٝٸ ١ايٛشٛك ٚايٛظلٚ ٠ايحِــٸٕ ٚنٝــ ٜٓـرًِ
ا ٗ َحًـٚ ٙٛبـايعهٍ َـٔ
ايٛظل ٠اؿكٓ١؟ ٚنٌ ايهُا٫د اٚ ٍٚ٫ايرٛاْ ٗ ٞنـٌ جـاٍ عًـ ٢ايٓعـ ٛا ٫ٸ
ل ايـناد ا٫ظلٜٸـٚ ١ايٛشـٛك
إحً ٗ ٛايحاي ٞعًـ ٢ايٓعـ ٛاٗ٫ـعـ ؾٗـ ٞناؿـل ٚاحملـلٚك ٚنٝــ وـ ٸ
إٓةٌل ظٗٛهٚ ٙنًُح٘؟ ٚظٗـٛه ايِــ ٚ ٤ٞنًُحـ٘ ٜ ٫ةآٜـ٘ ٚايعًٓٝـٖ ١ـ ٞايحِـإٔ .ؾعـاك ايٛشـٛك طـ ٸو ّا اٍ

اقً ِٝاهلل جعاٍ ٚايٓٛه اٍ ٓكع اهلل جعاٍ ؼاَُ ٌُٔس اٌغَّأاًأاخِ ًأاٌْؤَسضِغ ًٛه ٠ايٓٛه اٯُ .)35 ١ٜــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 109ظاُ.17١ٝ
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نأُــعٚ ١أظًــَ )38(١كٌٝــ ١إٍ ظًُــ ١عحــَٚ ١ــا ٖــَِ ٞــذلناد(َ ٗ )39ؿٗــّٛ
ايٛشٛك َٚا ُٖ ٞـ ٤ٞمل ٜحـًٌ( )40ايُ٬ــ ٤ ٞؾٝـ٘ َٚـا إٔ َـا بـ٘ اَ٫حٝـاى ٗ
ُ ١ٝ٦ٝايٛشٛك عٌ َا ب٘( )41ا٫جؿـام يةٌـاطح٘(ُ ٗ ٫ )42ـ ١ٝ٦ٝإاٖٝـَٚ )43(١ـا إٔ
ٖن ٙايهرو َٔ ٠ظٝز ايِلٚ )44(٠اي٘عـ ٚايهُاٍ ٚايٓكٕ ٚايحكلّ ٚايحأؿو
َةحلأ ؿدل ٙجوشع أْٝٚ ٟع َواجت ايٛشٛك.
( )38ايٛشٛك ايٛاشت نايِعاع ٚٚشٛكْا نأظً.١
( )39أْٚ ٟعٗٝا َا َِٖ ٞذلناد ٗ َؿٗ ّٛايٛشٛك ٚاُ٫ـٝا ٤إحةآٜـ ٫ ١جِـذلى ٗ
َعٓٚ ٢اظل.
( )40أْٝٚ ٟعٗا َا ُٖ ٞـ ٤ٞمل ٜحـًـٌ ايُ٬ــ ٤ٞؾٝـ٘ ٕـا بٝٸٓـا إٔ ايٛشـٛك بٌـٝل
ٚ٭ٕ ايِـٜ ٫ ٤ٞذلنٓت َٔ علَ٘.
(ْٝٚ )41عٗا َـا إٔ َـا بـ٘ اَ٫حٝـاى عـٌ َـا بـ٘ ا٫جؿـام نُـا ٗ ا٫عـلاك ؾـإٕ َـا بـ٘
اَ٫حٝاى ايٛاظل  ٫بِـو

َ ٖٛٚا ب٘ ا٫ؾذلام ؾإٕ ا٫علاك نًٓٗا َونٓةـَٓ ١ـ٘ عًـَ ٢ـا

ًـٝصٚ ٤ٞايعِــوَ ٠ــع ايٌــحَِ ١ــذلن ٗ ١ايٛاظـل  ٫بِــو
ٖٚــ ٞيٌٝــخ إ ٫ايٛاظــل  ٫بِــو

َٚؿذلقــ ١عٓٗــا بأهبعــ١

ٚنــنا اـــل ايطٜٛــٌ َــع اـــل ايكٔــرل َحؿــل ٗ

اَ٫حلاك ايطٛيٖٚ ٞحاى عٓ٘ باييا٥ل عًٚ ٘ٝميو اييا٥ل أٜ٘اّ إَحلاك طٛي ٞننا ٚهك
ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
( )42٭ْ٘ ي ٛنإ َا بـ٘ اَ٫حٝـاى غـرل َـا بـ٘ اُ٫ـذلاى; يهـإ نـٌ َوجةـَٓ ١ـ٘ َونٓةـَ ١ـٔ
َُ ٌ٦ٝحػاٜو.ٜٔ
( )43ؾـــإٕ َـــا بـــ٘ اَ٫حٝـــاى غـــرل َـــا بـــ٘ اُ٫ـــذلاى ؾـــإٕ ا٭ ٍٚايؿٔـــٌ ٚايرـــاْٞ
اؾٍٓ.
( )44أْٝٚ ٟعٗـا َــا ]إٔٸ[ ٖــن ٙايهرــوَ ٠ــٔ ايِـل...٠اخل ج٪نــل اْٗــا َــا ناْــخ ج٪نــل
ايٛظل ٠٭ْٗا نًُٓا نرود َواجت ايٛشٛك اجٌعخ ْطام ايٛظلٚ ٠نًُا قًٓخ َواجت
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ ٞقٌـِ اؿهُـ١
ط 110ٖ 2ظاُ.20 ١ٝ
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ج٪نل ايٛظـل ٠ايـيت ٖـ ٞظـل ايٛظـلٚ )45(٠إٕ مل جهـٔ ايهرـو ٠ايـيت َـٔ ظٝـز
اٱٗاؾ ١إٍ إاٖٝاد اٱَهاْ ١ٝننيو( )46جوشع( )47إٍ أٓـٌ ٚاظـل(ًٚ )48ـٓف
ؾاهك ٚظل ٠يٌٝخ َـٔ شٍٓ ايٛظلاد( )49إِٗٛه.٠
ايٛشٛك ٗعؿخ ٚظلج٘ ي٘عـ ْطاقٗا.
( )45أ ٟايٛظلًٝٚ ٠ص ٤ٞايه ٗ ّ٬ايٛظل ٠أْٗا عً ٢قٌٌُ:
َٓٗا إٔ جه ٕٛايٛظل ٠عٌ ايناد  ٖٞٚجٌـُٸ( ٢ايٛظـل ٠اؿكٓـ )١نُـا ٗ ايٛشـٛك
ؾإْٗــا عــٌ ايــنادَٗٓٚ .ــا إٔ جهــ ٕٛؿاهشــ ١عــٔ ايــناد نٛظــل ٠إاٖٝــٚ ١اؾــٍٓ
ٚايؿٌٔ ؾإْٗا ماد ٚظل.٠
ٚايٛظــل ٠اؿكٓــ ١عًــ ٢قٌــٌُ( :ظًٝٸــٖٚ )١ــٚ ٞشٛكْــا (ٚظكٝكٝــٖٚ )١ــٚ ٞظــل٠
ايٛاشت.
( )46أ ٟج٪نل ايٛظل ;٠٭ٕ إاٖ ١ٝؼلك ايٛشٛك ُٓٚع ًعح٘ ٚجٛشت ظًُح٘.
( )47ؿدل قٛي٘ ْٝٚعٗا.
( )48أ ٟإٍ ظكٝكـٚ ١اظـلًٚ ٠ـٓف ٚاظـل ٚايٌــٓـ ١ٝأعًـَ ٢ـٔ إرًٝـ ;١٭ٕ ايٌــٓـ١ٝ
جه ٗ ٕٛؾوك ٚاظل ي٘ َواجت َحعلك ٠غ٬ف إرً ١ٝإِا جه ٗ ٕٛؾوك.ٜٔ
( )49٭ْٗا يٌٝخ َٔ ٚظل ٠اؾٍٓ  ٫ٚايٓٛع  ٫ٚايؿٌٔ  ٫ٚايٛظلَ ٠ا ]ٖ [ٞإكابًـ١
يٮذٌٓ بٌ َعٓٚ ٢ظل ٠ايٛشٛك أْ٘ يُ ٍٝـ ٗ ٤ٞايعامل غـرل ;ٙ٭ٕ إاٖٝـاد َٓحيعـ١
َٓــ٘ ٚجابعــ ١يــ٘ بــٌ ٖــًَ ٞعكــ ١بايعــلّ ٚايعــلّ عةــاه ٠عــٔ ايــةط ٕ٬ؾــٜٔ ٬ــػ إٔ
ٜهُ ٕٛـٚ ٤ٞها ٤ايٛشٛك ٗ ايهٚ ٕٛهَا ِٜهٌ عًَ ٢ـنٖت ايؿًٗـ ٟٛبأْـ٘ شعًـحِ
ايٛشــٛك َواجة ـاّ ٚشعًــحِ اهلل َ وجةــَٓ ١ــ٘ ؾًٝــيّ ؼلٜــل ايٛاشــت ٚؾكلاْــ٘ يةــاقٞ
إواجت(.)1
ٚاؾٛاث :إٔ ٖنا ْاُ َٔ ٧علّ ايؿِٗ ٚإ ٫ؾاهلل َ وجة ١شاَع ١ؾُٝع إواجـت
نٝـ ٚؾاقل ايِـٜ ٫ ٤ٞعطْ ٘ٝعـِ جًـو إواجـت ؾٗٝـا ظـلٚك ٚاؿـلٚك ْكـٕ; ٭ْٗـا
أعــلاّ ؾًــنا مل جٛشــل جًــو اؿــلٚك ٗ ايــناد إكلٸًــٚ ١إٕ ُــ٦خ ؾــاعحدل ميــو ٗ
ايٓٛه ايِلٜل ؾإْ٘ ؾَ ٘ٝوجةْٛ ١ه ايظٌ.
(ٜ )1أج ٗ ٞعز ايٛظلٚ ٠ايهرو ٗ ٠ايؿوٜل ٠ايٌاكً.١
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( )ٚايٛشٛك (عٓل) طا٥ؿَِ( ١ا َٔ )١ٝ٥اؿهُا( ٤ظكا٥ل جةآٜـخ)(ٓ )50ـؿ١
ؿكـا٥ل بحُـاّ مٚاجٗا( )51ايةٌٝط ٫ ١بايؿٔـ -)52(ٍٛيًٝيّ ايذلنٝت(ٜٚ )53هٕٛ
ايٛشٛك إطًل شٌٓاّ  ٫ٚ -بإٔٓٸؿاد ٚإِـٸٔاد( -)54يٝهْٛ ٕٛعاّ -بٌ إطًل
عوٗ ــ٫ ٞىّ شلــا َعٓــ ٢أْــ٘ ؿــاهط قُــ ٫ ٍٛأْــ٘ عوٗ ــَ ٞعٓــ ٢احملُــٍٛ
بايُ٘ )ٖٛٚ( .١ُٝأٖ ٟنا إـنٖت (يـل ٟىاٖـل) باطـٌ (٭ٕ َعٓـٚ ٢اظـلا ٫
ٜٓحــيع ٖــا) أَ ٟــٔ أُــٝا( ٤شلــا جٛظٸــل َــا) إبٗاَٝــ( ١مل ٜكــع) .بٝــإ ميــو:
( )50أ ٟايٛشٛكاد ظكا٥ل َحةا.)1(١ٜٓ
(َ )51حعًل بحةآٜخ  ٖٛٚايكٌِ ا٭ َٔ ٍٚايحةا ٜٔاين ٟجكلٸّ ًابكاّ.
( )52أ ٟي ٍٝايٛشٛكاد شلا شٍٓ  ٖٛٚايٛشٛك إطًل ٚشلـا ؾٔـَ ٍٛحـايؿـٖ ١ـٞ
اييت َٝيد بعض اؿكا٥ل عٔ بع٘ٗا; ٭ٕ ايٛشٛك بٌٝل  ٫شي ٤يـ٘ ٗ ايـنٖٔ ٗ ٫ٚ
اـاهط نُا ًٝص ٤ٞايدلٖإ عً.٘ٝ
( )53أ ٟيذلنٝــت ايٛشــٛك ٗ ايــنٖٔ; ٭ٕ ايؿٔــٌ ٚاؾــٍٓ َــٔ ا٭شــيا ٤اينٖٓٝــ١
ًٚــٝص ٤ٞإٔ ايٛشــٛك يــَ ٍٝذلنٓة ـاّ  ٗ ٫ايــنٖٔ  ٗ ٫ٚاـــاهط عًــ ٢أْــ٘ يــ ٛنــإ
يًٛشٛك شٍٓ ٚؾٌٔ يٛشـل ٗ ايـنٖٔ عكٝكحـ٘; ٭ٕ اؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ َـٔ ا٭شـيا٤
اينٖٓٝــَٚ ١حــٚ ٢شــلا ٗ ايــنٖٔ ٚشــلد اؿكٝكــٚ ١ايٛشــٛك ّ ٫هــٔ إٔ ٜٛشــل ٗ
اينٖٔ ٚإ ٫إْكًت اينٖٔ ؿاهشاّ.
( )54أٚ ٟي ٍٝظكا٥ل ايٛشٛك َحةا ١ٜٓبا٭ٓـٓاف ٚإِـٔـاد نـا٭ؾواك يٓـٛع ٚاظـل
نيٜل ٚعُو ٚؾإُْٗا جةآٜا با٭ٓٓاف  ٖٛٚنـٖ ٕٛـنا هَٚـٚ ٞميـو لؿـٚ ٞباشل٦ٝـ١

( )1قـاٍ ٓــله إحـأشلٌ ٗ ايِــٛاٖل ايوبٛبٝـ( :١إ ايٛشــٛك َــع نْٛـ٘ أَــو ّا ُـٔـٝاّ ٖٓــا هـٛى ايكــ ٍٛبأْــ٘
كحًـ اؿكـا٥ل عٌـت إاٖٝـاد إحعـل ٠نـٌ َٓٗـا َوجةـَ ١ـٔ َواجةـ٘ ًـ ٣ٛإٛشـٛك ا ٍٚ٫ايـن٫ ٟ
ِٜٛب٘ َاٖ ١ٝآ ...ّ٬ؾ ٬ؽايـ بٌ َا مٖةٓا ايٝـ٘ َـٔ اؼـاك ظكٝكـ ١ايٛشـٛك ٚاؿـح٬ف َواجةٗـاَٚ ...ـا
مٖــت ايٝــ٘ إِــاَ ...ٕٚ٩ــٔ اؿــح٬ف ظكا٥كٗــا عٓــل ايحؿحــ .)ّٝايِــٛاٖل ايوبٛبٝــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِـــرلاى ٟاُ٫ـ ــوام ايرايـــز َـــٔ إِـــٗل اْ .11 - 10ٖ ٍٚ٫كــ ّ٬عـــٔ ُـــوؾ إٓظَٛـــ ١اؿهـــِٝ
اشلٝــلشٚ .177 - 176ٖ ٞػوٜــل ا٫عحكــاك ْٔــرل ايــل ٜٔايطًٛـــُ .110ٖ ٞــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ
ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.68ٖ 1
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اؿآً ١يعُو ٚغـرل اشل٦ٝـ ١اؿآـً ١ييٜـل; ٭ْـ٘ يـ ٛناْـخ ظكـا٥ل ايٛشـٛكاد َحةآٜـ١
با٭ٓٓاف ٚإِـٔاد; يهإ ايٛشٛك إطًـل ٖـ ٛايٓـٛع ؾًٝـيّ إٔ ٜٛشـل ٗ ايـنٖٔ;
٭ٕ ايٓٛعٝــ ١أِــا جعــوض يٮُــٝا ٗ ٤ايــنٖٔ ٚاؿــاٍ إْــا بٝٸٓــا إٔ ايٛشــٛك ّ ٫هــٔ إٔ
ٜٛشل ٗ اينٖٔ  ٫ٚايحُاٜي بعٌ َا ب٘ اُ٫ذلاى; ٭ٕ اُ٫ـلٸٚ ١ٜاٗ٫ـعؿٝٸٚ ١ايهُـاٍ
ٚايٓكٔإ:
 إٕ ناْخ عٌ إواجت َٔ ايٛشٛك; ييّ إٔ جه ٕٛجًو إواجت ظكا٥ل َحةا.١ٜٓ ٚإٕ نإ اشياٖ٩ا; ييّ إٔ ٜه ٕٛايٛشٛك َونٓةاّ. ٚإٕ ناْخ اعواٗاّ ؾًٖٓ ٍٝاى جؿاٚد بايٛشٛك بٌ بأعواٗ٘ ٖٚنا باطـٌ; ٭ْـُ٘ ٫ـٚ ٤ٞها ٙ٤ظحٜ ٢عوض ي٘ عً ٢أْ٘ ًٜيّ اْ٫ك٬ث.
ٖنا كي ٌٝإِاٌ٥

()1

َٛ ِٖٚاؾك ٕٛيٓا ٗ ن ٕٛايحُاٜي  ٫با٭شيا ٫ٚ ٤با٭عواض

ٚكايؿ ٕٛيٓا ٗ ن ٕٛإٔ َا ب٘ ايحُاٜي عٌ َا ب٘ ايحؿاٚد ٚيهـٔ اؿـل َـا منوْـاَ ٙـٔ
إٔٸ َا ب٘ ايحُاٜي عٌ َا ب٘ اُ٫ذلاى.
ٚاؾٛاث عٔ كي :ًِٗٝأْ٘ َا نإ بٗن ٙاؿٝطٚ ١ايٌعٚ ١ي ٍٝقـلٚكاّ عـلٸ بـٌ ٖـٛ
ٜ ٫حٓـاَٖ ٢ـلُٚ ٠ــلٚ ٠عـل ٠قابـٌ ٭ٕ ٜحعــل بـةعض إواجـت ٚجهــَ ٕٛوجةـ ١ؾــي٤
َٚوجة ١اؿو ٣ؾيْ ٘٥عِ ظٝز إٕ إاٖٝاد ي ٍٝشلـا ًـعٚ ١اظاطـ ١با٭ُـٝا ٤يـنيو
نــإ َــا بــ٘ ا٭ُــذلاى غــرل َــا بــ٘ ا٫ؾــذلام ٚمــٔ ْٴٌـًِٓ ٖــنا ٗ إاٖٝــاد ٚإواجــت
ٚاؿلٚك ٖٚ ٞشٛك  ٫أْٗا غرل ٚشٛك.
ٚهَا اُهٌ إِا ٕٚ٩عًـَ ٢ـنٖت ايؿًٗـ :ٌٜٛبأْـ٘ ًٜـيّ جـأذرل ايِــ ٤ٞبٓؿٌـ٘; ٭ٕ
ا٭ُٝا ٤نًٓٗا َحؿكًٓٚ ١ف ٚاظل.
ٚاؾٛاث :إٔ ا٫ؿح٬ف ٗ إواجت ناف ٗ جٔـعٝػ إعًٛيٝـٚ ١ايعًٝـٚ ١قٛيـ٘ (بـٌ
إطًل عوٗـ )ٞأ ٟايٛشٛك إطًل عوٗ ٞؿكا٥ل ايٛشٛكاد ٚميو إٔ ايعوض يـ٘
إط٬قإ:
ا٭ ٗ :ٍٚبــاث اؾــٖٛو ٚايعــوض ظ ٦ٓٝـنٺ إــواك بــ٘ َــا نــإ قــا ِ٥بــايػرل ٜٚطًــل
ايعوض ٗ باث ايهًٝاد ٚظ٦ٓٝنٺ إواك ب٘ َـا ٖـ ٛؿـاهط عـٔ ايـناد ٚوُـٌ عًٗٝـا

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطَ( 1ةعز ايِلٚ ٠اي٘عـ) ٖ.446 - 431
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ٚي ٛنإ شٖٛواّ ؾاؿٛٝإ عـوض ٗ بـاث ايهًٝـاد; ٭ْـ٘ وُـٌ عًـ ٢ايٓـاطل ٖٚـٛ
ؿــاهط عــٔ ايٓــاطل ٚبُٗٓٝــا عُــٚ ّٛؿٔــَ ٖٛــٔ ٚشــ٘ ٫شحُاعُٗـا ٗ اً٫ــٛك
ٜٚؿذلم اين ٗ ٟباث اؾٖٛو ٗ ايٌٛاك ٚايةٝاض ؾإْ٘ عوض ٗ باث اؾٖٛو ٚيٍٝ
عوٗاّ ٗ باث ايهًٝاد; ٭ْ٘  ٫وٌُ ٜٚؿذلم ايراْ ٗ ٞاؿٛٝإ; ؾإْ٘ عـوض ٗ بـاث
ايهًٝاد ٚي ٍٝعوٗاّ ٗ باث اؾٖٛو.
ٚايعوض ٗ باث ايهًٝاد قٌٌُ:
ؿاهط احملُ ٖٛٚ :ٍٛاـاهط عٔ ايناد اين ٟوُـٌ عًٗٝـا ٚيـ ٍٝيـ٘ ٚشـٛك ٚها٤
ٚشــٛك إٗٛــٛع َٓٚحــيع َٓــ٘ نايٛظــلٚ ٠ايِــٚ ١ٝ٦ٝنــنا نــٌ إعكــ٫ٛد ايراْٝــ١
ٚايٛشٛك إطًل عً ٢هأ ٟإِاٖ َٔ )1(ٌ٥نا ايكة ;ٌٝ٭ْ٘ ايٛشٛك إطًل قُ ٍٛعً٢
ٖن ٙاؿكا٥ل إحةآَٚ ١ٜٓحيع َٓٗا.
ٚعٓلْا قُ ٍٛبايُ٘ ٖٛٚ :١ُٝاـاهط عٔ ايناد اين ٟي٘ بإىا ٗ ٤اـاهط ٚي٘ ٚشـٛك
غرل ٚشٛك إٛٗٛع نا٭بٝض; ؾإْ٘ وٌُ عً ٢إٛٗٛع ٚي٘ بإىا ٗ ٤اـاهط.
ٚاعًــِ أْٸــ٘ عًــَ ٢ــنٖت إِــا ٌ٥مل جٓعــٌ ُــةٗ ١ابــٔ نُْٛــ ;)2(١٭ْــ٘ ّهٓــ٘ كعــ٣ٛ
ٚشٛك ٜٔبٌٝطٌ ؾًـٖٓ ٍٝـاى َـا بـ٘ اُ٫ـذلاى ٚأَـا عًـ ٢هأ ٟايؿًٗـ ٌٜٛؾحٓعـٌ ٭ْـ٘
ٚشٛكإ ٚاشةإ ي ٍٝأظلُٖا إ ٫أنٌُ ٚاٯؿو أْكٕ ٚإ ٓ٫ي ٛناْا َٔ ْٝع اؾٗاد
َحـٛاؾكٌ ناْــا ُــ٦ٝاّ ٚاظـلاّ ؾٝهــ ٕٛأظــلُٖا عًــٚ ١اٯؿـو َعًــٚ ٍٛمل جهــٔ ًــٓـ١ٝ
ؾًٝيّ إٔ ٜه ٕٛؾاقل ايِـٜ ٤ٞعطٚ ٘ٝمل جهٔ ايٛشـٛكاد آٜـ ١يـ٘ ٚمل ٜهـٔ ايعًـِ بايعًـ١
ٌٜحًيّ ايعًِ بإعً ٍٛننا ٗ اؿاُ.)3(١ٝ

ٚينا ٓـله إحـأشلٌ( )4أٚٸٍ َـنٖةِٗ بـإٔ إـواك :إٔ جؿـاٚد ايٛشـٛكاد بإاٖٝــاد;
( )1ػوٜل ا٫عحكاك ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـُٛ .110ٖ ٞاهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايهـ ّ٬عةـل ايـوىام
ايٖٝ٬ص ٞط.68ٖ 1
(ٕ ٚ )2يٜل َٔ ايحًٛعّ ١هـٔ ا٫طـ٬ع عًـ ٢ايِـةٗ ١ايـيت اعـذلد ابـٔ نُْٛـٚ ١ايـيت زلٸٝـخ بــ(اؾحـاه
ايِٝاطٌ) ٓٚـوٸؾ ٓله إحأ شلٌ اّ ٜ٘ا بإ ٖـن ٙايِـةٗ ١ايـيت جٌٓـت ٫بـٔ نُْٛـٖ ١ـ ٞبا٭ٓـٌ جعـٛك
اٍ ٓاظت اُ٫ـوام .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.63ٖ 6
(ُٛ )3اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.213 - 201ٖ 4
( )4شاٖ ٗ ٤اَّ اً٫ؿاه (ام إاَٖ ١ٝراه ايهروٚ ٠ا٫ؿح٬ف بايؿعٌ ٚإؿوٚض إ ظٝرٝاد مٚاجٗـا ٖـٞ
ا٭ٌٓ ٗ ايحعكل ٚايهرو ٠بكله قة ٍٛايكٌُ ١ايػرل إحٓاٖ ١ٝغـ٬ف َـا إما نـإ ايٛشـٛك أٓـ ّ٬ؾٗـٛ
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أْ٘ ي ٛاْحيع َؿٗٚ ّٛاظل َٔ أُٝاَ ٤حـايؿَ ١ا َٖ ٞحـايؿ ١ب ٬شٗٚ ١ظـل٠
ٖ ٞباؿكٝكَٔ ١لاق٘ يهإ ايٛاظل نرٝــواّ ٚايــحاي ٞباطـٌ باي٘ــوٚه ٠ؾإكـلٸّ
َرً٘.
بٝــإ إ٬ىَــ :١أْــ٘ ظ٦ٓٝــنٺ ٜهــ ٕٛإٔــلام ٚاحملهــ ٞعٓــ٘ بــنيو إؿٗــّٛ
ايٛاظل( )55جًو اؾٗاد ايهررل ٠إهرٸو.)56(٠
إٕ قًــخٌْ ٫ :ــًِ بطــ ٕ٬ايحــايٚ ٞاكعــا ٤اي٘ ــ وٚه ٠ؾٝــ٘ غــرل ٌَــُٛع

()57

ٚايٌــــٓل( )58إ ايٛاظــــل اؾٌٓـــــ )59(ٞعــــٌ ايهــــررل ايٓــــٛعٚ )60(ٞايٛاظــــل
٭ْٗا َراه ايهرو ٠ؾٌـو ٣اؿهِ يًٛشٛك بايعوض.
ٚقٛيــ٘( :بــ ٬شٗــٚ ١ظــلٖ ٠ــ ٞباؿكٝكــ )١أ ٟبــ ٬أؼــاك بٗٓٝــا ٚأعًــِ أْــ٘ ًــٝص٤ٞ
إٔ إحـايؿــــاد ٚإحةآٜــــاد إما ناْــــخ بٗٓٝــــا شٗــــٚ ١ظــــل ٗ ٠اؿكٝكــــ ١ؾــ ـإؿّٗٛ
ائاكم عًٗٝا َٔلاق٘ ايٛاقع ٖٞ ٞشٗ ١ايٛظلٚ ٠جًو اؿٔـٕ ايـيت ٖـَ ٞحعـل٠
َٔلاق٘.
( )55أ ٟإؿٗـ ّٛايٛاظـل ٕٓــا نـإ َحٓيعـاّ َـٔ ٖـن ٙايهرــو ٠ؾٗـَٓ ٛطةــل عًٗٝـا ؾٝهــٕٛ
إؿٗ ّٛايٛاظل عٌ ا٭ُٝا ٤إحـايؿٚ ١اُٝ٫ا ٤إحـايؿ ١عٌ ايٛاظل ٖٚنا باطٌ.
( )56اًِ ؾاعٌ ا ٟاييت جٛشت ايهرو.٠
( )57أ ٟغرل َكة.ٍٛ
( )58أٚ ٟإٌحٓل ٗ علّ جًٌ ِٝبط ٕ٬ايحاي.ٞ
( )59ناؿٛٝإ.
( )60ناٱٌْإ ٚايؿوَ ٚاؿُاه ...اخل.

نـٝل ٜٓظِ ُحاجٗا بٌ ٖ ٞاعحةاه ١ٜؼككٗا باعحةاه إعحـدل َـا كاّ ٜعحـدل ٚيـ ٛبٓـ ٢عًـ ٢ظـاٖو َـنٖت
إِا َٔ ٌ٥إٔ ايٛشٛك أٌٓ ٚيهٓ٘ ظكا٥ل َحةا ١ٜٓبحُـاّ مٚاجٗـا ايةٌـٝط ١يـحِ اً٫ـحل ٍ٫أٜ٘ـاّ ٕ٫
ايحةا ٜٔاِـا ٖـَٗٛ ٗ ٛـع ايهرـو ٠ايٛشٛكٜـ ١بايؿعـٌ ٖٓٚـا ٚشـٛك ٚاظـل يهٓـ٘ َحٔـٌ ًـٝاٍ عًـ ٢إٔ
اؿهٜ ٫ ِٝوٗـ ٢بٗنا ايكٚ ٍٛينا أ ٍٚن .) َ٘٬اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط4
ٖ.82
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ايٓــٛع )61(ٞعــٌ ايهــررل ايعــلك .)62(ٟقً ــخ :ؾــوم بــٌ إٔ ٜهــ ٕٛايٛاظــل عــٌ
ايهررل(ٚ )63بٌ إٔ ٜه ٕٛؼح٘ ايهررل(ٚ )64ايٌٓل َٔ ٖنا ايكة.)65(ٌٝ
إٕ قًــخ :أيــ ٍٝوُــٌ ايٓــٛع عًــ ٢ا٭ؾــواك َــرٚ ّ٬اؿُــٌ ٖــ ٛا٫ؼــاك ٗ
ايٛشٛك؟(.)66
قًــخ :بًــٚ ٢يهــٔ إٗٛــٛع ٗ اؿكٝكــ ١شٗــ ١ايٛظــل ٗ )67( ٠ا٭ؾــواك ؾــإٕ
شٗاد ايهرو ٗ ٠أؾواك اٱٌْإ َر ٖٞ ّ٬ايعٛاهض نايهِ ٚايهٝــ ٚايٗٛـع
ٚغرلٖا َٚعً ّٛإٔ نٌ ُْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ ي ٍٝإْ ٫ؿٌ٘(.)68
ٚأٜ٘ــــــا يــــــ ٛاْحــــــيع َؿٗــــــٚ ّٛاظــــــل(َ )69ــــــٔ إحـايؿــــــاد َــــــا
ٖــــــَ ٞحـايؿــــــاد ؾ إَــــــا إٔ ٜعحــــــدل ٖــــــن ٙاـٔٓٛــــــٓ ٗ )70(١ٝــــــلق٘
مل ٜٔـــــلم عًـــــ ٢ايـــــن ٟيـــــ٘ ؿٔٓٛـــــ ١ٝأؿـــــوٖ ٣ـــــا ؼحـــــ٘ ٚإَـــــا
إٔ ٜعحـــدل ا٭ؿـــو ٣مل ٜٔـــلم عًـــَ ٢ـــا يـــ٘ ٖـــنٚ ٙإٕ اعحـــدل اجملُـــٛع

()71

( )61ناٱٌْإ.
( )62نيٜل ٚعُوٚ ٚؿايل ...اخل.
( )63نإؿٗ ّٛإٓحيع عٔ ْؿٍ ايهررل.
( )64بإٔ ٜٓحيع َٔ ُـٚ ٤ٞاظل ٚيهٔ ٖنا ايٛاظل جعوض ي٘ ايهرو ٠ناٱٌْإ ؾإْ٘ ٜٓحـيع
َٔ اٱٌْاْ ١ٝإٛشٛك ٗ ٠ا٭ؾواك ٖٚن ٙاٱٌْاْ ١ٝعوٗخ شلا ايهرو ٠بإٔ ٓاهد ىٜـلاّ
ٚأؿو ٣عُوٳ ٚأؿو ٣ؿايلاّ.
(َٓ )65حيع عٔ ايهررلٚ ٜٔعٌ ايهررل ٜٔظحٸٜ ٢هًٓ ٕٛل ايعلّ ٓعٝعاّ.
( )66ؾايٓٛع ايٛاظل َحعل َع ايهرو َٔ ٠ا٭ؾواك ؾايٛاظل ّهٔ إٔ ٜه ٕٛعٌ ايهرو.٠
( )67ناٱٌْاْ.١ٝ
( )68ؾايهِ ٜ ٫ه ٕٛإٌْاْاّ  ٫ٚايهٝـ ٜهـ ٕٛإٌْـاْاّ ؾ٬بـل إٔ ٜهـ ٕٛإٗٛـٛع ٖـ ٛشٗـ١
ايٛظل ٠أعين اٱٌْاْ.١ٝ
(ٖ )69نا كي ٌٝذاْ ٞعً ٢إٔ ايٛاظل ٜ ٫ه ٕٛعٌ ايهرو.٠
( )70بعٗٓٝا أ ٚعًً ٢ة ٌٝعلّ ايحعٌ ٚظ٦ٓٝنٺ اينٜٔ ٟلم عً ٘ٝإؿٜٗ ٫ ّٛعًِ َا ٖ.ٛ
( )71أ ٟفُٛع اـٔٝٓٛاد إحـايؿ.١
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ؾٚ ٬شٛك ي٘ ً ٣ٛنٌ ٚاظلٚ )72(٠اظلٚ ٠عً ٢جكـلٜو(ٚ )73شـٛك عًـ ٢ظـل٠
ي٘ ٜه ٕٛايٛاظل عٌ ايهررل( .)74ذـِٸ نٝــ ٜهـ )75(ٕٛؿكٝكـحٌ كحًؿـحٌ َاٖٝـ١
( )72أ ٟيٚ ٍٝشٛك اجملُٛع إٚ ٓ٫شٛك أؾواك ٙؾإما اْحيع َؿٗٚ ّٛاظل َٓ٘ يـيّ اؼـاك
ايٛاظل َع ايهررل.
( )73أَ ٟع ايحٓيٸٍ إٔ يًُصُٛع ٚشٛكاّ عً ٢ظل ٠غرل ٚشٛك ا٭ؾواك ٚظ٦ٓٝنٺ أٜ٘ـاّ
ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛايٛاظل عٌ إحهرو; ٭ٕ اجملُٛع ي ٍٝإ ٓ٫ا٫ؾواك ٚا٭شيا.٤
(ٖ )74نا شٛاث اٍ قٛي٘ ٚإ اعحدل اجملُٛع.
(ٖ )75نا كي ٌٝذاْ ٞعً ٢علّ اعحةاه اجملُٛع.
ٚبٝاْ٘ :إٔ ايؿوم بٌ إاٖٚ ١ٝاؿكٝك ١با٫عحةاه َعٓ ٢إٔ إؿٗ ّٛإٕ ٚشـل ٗ ايـنٖٔ
ؾٌُٝٸ( ٢إاٖٚ )١ٝإٕ ٚشل ٗ اـاهط ؾٌُٝٸ( ٢اؿكٝك )١ؾإؿٗ ّٛايٛاظل يـ ٛاْحـيع َـٔ
اجملُٛع; ؾًٝيّ إٔ جه ٕٛإاٖٚ ١ٝاظـلٚ ٠اؿكـا٥ل نـررل ٠يحًـو إاٖٝـٚ ١اؿـاٍ أْـ٘ ٫
ؾوم بُٗٓٝا إ ٓ٫با٫عحةاه ٗ اـاهط ٚاينٖٔ.
ٚيهٔ ٖنا ايلي ٌٝأؿٕٸ َٔ إلع ;٢٭ٕ إلع ٢إٔ َطًل إؿٗ ّٛايٛاظـل ٜٓ ٫حـيع
َــٔ اجملُــٛع ًــٛا ٤أنــإ َؿَٗٛــا عٓٛاْ ٝـاّ نــإعك٫ٛد ايراْٝــَ ١رــٌ ايِــٚ ٤ٞايهًٝــ١
نــايٛشٛك; ٭ٕ إؿٗــ ّٛايعٓــٛاْٖ :ٞــ ٛعةــاه ٠عــٔ ايــن ٟمل ٜهــٔ ماجٝــاّ يٮؾــواك ٫ٚ
عوٗاّ ٚايٛشٛك ننيو نُا إٔ إعك٫ٛد ايراْ ١ٝننيو ًٛا ٤أنإ إؿَٗ ّٛاٖٜٛـاّ
]أ.[٫ ٚ
ٖٚــنا ايــلي ٌٝإِــا هــو ٗ ٟإؿٗــ ّٛإــاٖ ٗ ٫ ٟٛإؿٗــ ّٛايعٓــٛاْْ ٞعــِ ]ٖــ [ٛقابــٌ
ٱشواَ ٗ ٘٥ؿٗ ّٛايٛشٛك; ٭ْ٘ نُؿٗ ّٛإـاٖ ;ٟٛ٭ْـ٘ ظهاٜـ ١عـٔ ماد ايٛشـٛك  ٫عـٔ
عاهٗ٘ ؾٌٓةَ ١ؿٗ ّٛايٛشٛك إٍ ظكٝكح٘ ٌْةَ ١ؿٗـ ّٛاٱٌْـإ إٍ اٱٌْـإ اــاهشٞ
عٝـز يــ ٛنــإ ايٛشـٛك ٜٛشــل ٗ ايــنٖٔ يٛشـل يــ٘ ٖــنا إؿٗـ ّٛؾُؿٗــ ّٛايٛشــٛك َــٔ
ايًٛاىّ إٓحيع َٔ ١ماد إًي.ّٚ
ٖٚنا إطًت ٖٛٚ :علّ جؿاٚد إاٖٝـٚ ١اؿكٝكـ ١إ ٗ ٫ا٫عحةـاه ّهـٔ إٔ هعـٌ كيـّ٬ٝ
ٌَحك ّ٬عًـ ٢عـلّ إَهـإ اْحـياع َؿٗـٚ ّٛاظـل َـٔ اُـٝاَ ٤حـايؿـ ;١٭ْـ٘ ًٜـيّ إٔ جهـٕٛ

إاٖٚ ١ٝاظلٚ ٠اؿكا٥ل َحعلكٚ ٠اؿاٍ أْ٘  ٫ؾوم بٗٓٝا إ ٗ ٫ا٫عحةاه ٖٚـنا قابـٌ ٭ٕ
ٌْـوَ ٗ ٜ٘ؿٗ ّٛايٛشٛك; ٭ْ٘ نُا بٝٸٓا أْ٘ َرٌ َؿٗ ّٛإاٖٝـ ٗ ١إـ٬ى ؾـّ ٬هـٔ إٔ
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ٚاظل ٫ٚ ٠جؿاٚد بٌ إاٖٚ ١ٝاؿكٝكـ ١إ ٫باعحةـاه ٚعـا ٤ايـنٖٔ ٚاــاهط؟ بـٌ
فوك ٖنا

()76

ناف ٗ إبطاٍ َنٖت إِـا ١ٝ٥٭ٕ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك نإاٖٝـ١

()77

ؿكٝكح٘(ٚ )78إٕ ناْخ اـٔٝٓٛاد ًَػا ٠ؾايكله إِذلى ٖ ٛاحمله ٞعٓ٘ ٖٚـٛ
ٚاظل.
ٚأَا ٓله إحأشلٌ  ؾكل شعٌ ٗ ا٭ًؿاه ٚإةـلأ ٚإعـاك ٚغرلُٖـا
ٖنا اؿهِ أعين علّ شٛاى اْحياع َؿٗٚ ّٛاظل َٔ ظكا٥ل َحـايؿ َٔ ١ظٝز
ايحـــايـ َــٔ ايؿطوٜــاد(( . )79نــإ َــٔ) َــنٖت ٌَٓــٛث عًــ ٢ىعــِ احملكــل
ايلٚاْ ٞإٍ(مٚم ايحأي٘)( )80أ ٟايحٛغـٌ ٗ ايعًـِ اٱشلـ )81(ٞؾايحـا ٤يًُةايػـ١
نُا ٗ ايحطةٸ ت إم ىٜاك ٠إةاْ ٞجلٍ عًـ ٢ىٜـاك ٠إعـاْ( ٞاقحـٕٓ) ٚأؿـن (َـٔ
قــاٍ) َــٔ إــحهًٌُ(َ( )82ــا) ْاؾٝــ( ١نــإ يــ٘) أ ٟيًٛشــٛك أؾــواك ظكٝكٝــ١

()83

ىحًـ َع َا ٗ اـاهط.
( )76أ ٟعلّ ا٫ؿح٬ف بٌ إاٖٚ ١ٝاؿكٝك ١إ ٓ٫با٫عحةاه.
( )77أَ ٟرٌ َؿٗ ّٛإاٖ ١ٝقل بٝٸٓا ٗ اؿاُ ١ٝإحكلَٚ ١ش٘ إرًٝٸ.١
( )78أ ٟؿكٝك ١ايٛشٛك ٖٚنا َحعًل بكٛيَ٘ :ؿٗ ّٛايٛشٛك.
( )79ؾ ٬وحاط إٍ كي.)1(ٌٝ
( )80أ ٟإٔ ايكا ٌ٥بٗن ٙإكاي ١قل اؿنٖا َٔ ايك ٍٛإٌٓٛث ٕ ٬ش ٍ٬ايلٚاْ.)2(ٞ
( )81أ ٟايحعُٸل ٗ ايعًِ ا٫شلٚ ٞاؿهُ ١اٱشلٝٸ.١
( )82أٜ ٟوشع ق ٍٛإحهًٌُ( )3إٍ ايك ٍٛائاكه َٔ ايوشاٍ اين ٜٔكؿًـٛا ٗ ايعًـِ
اٱشلٚ ٞجٛغًٛا ؾٓٚ ٘ٝاه شلِ مٚم ؾ.٘ٝ
( )83أ ٟؿاهش.١ٝ
(ٕٚ )1يٜل َٔ ا٫ط٬ع عً ٢آهآ ٤له إحأشلٌ .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط.35ٖ 1
إةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِرلاى.23ٖ ٟ
( )2ذ٬س هًا ٌ٥ش ٍ٬ايل ٜٔايلٚاْ ٞؼكٝل ايٌٝل آل جٌٜٛـوناْ.168ٖ ٞ
(ُ )3ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُ ــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬عةــل ايــوىام ايٖٝ٬صــ ٞط .69ٖ 1اً٫ــؿاه ا٫هبعــ١
ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.249ٖ 1
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َحـايؿ ١بايناد( )84أ ٚبإواجت( )85ايهُايٚ ١ٝايٓكًٔ( ١ٝـ ٣ٛاؿٔـٕ) ايـيت
ٖٞ

()86

َؿٗ ّٛايٛشـٛك إطًـل إحؿـاٚد عٓـلِٖ َصـوك عـاهض اٱٗـاؾ ١إٍ

َاَٖ ١ٝاٖ .١ٝؾايٛشٛك عٓلِٖ( )87اعحةاه.)88(ٟ
ٚاؿٔـــٕ اينٖٓٝـــ١

()89

نةٝـــاض ٖـــنا ايـــرًض ٚماى ٚميـــو ٗ اــــاهط

()90

( )84نُا قاٍ إِا.ٕٚ٩
( )85نُا قاٍ ايؿًٗ.ٕٜٛٛ
(ٖ )86نا ]ْعخ[ يًعٕٔ.
( )87أ ٟعٓـــل إـــحهًٌُ ٖـــنا ٚأهاك إٔ ٜؿـــوم بـــٌ َـــنٖت ايؿًٗـــٚ ٌٜٛإِـــاٌ٥
ٚإحهًٌُ(.)1
( )88٭ْٗـِ شعًــ ٙٛعةــاه ٠عــٔ اؿٔــٕ ٚيــ ٍٝيــ٘ أؾــواك ٗ اـــاهط ٚقــل جكـلٸّ إٔ
اؿٕٔ ٗ ايٛشٛك ٖ ٞعةاه ٠عٔ إٔ جه ٕٛاٗ٫اؾ ١كاؿًٚ ١إ٘اف إيٝـ٘ ؿاهشـاّ
أ ٟايحكٝل كاؿٌ ٚايحكٝل َحَ ٢ا نإ َعحـدلاّ ٗ ايِــٜ ٤ٞهـ ٕٛميـو ايِــ ٤ٞمٖٓٝـاّ;
٭ٕ ايحكٝٝل مٖين.
(َ )89ةحلأ ؿدل ٙنةٝاض ايرًض.
( )90اُــاه ٠إٍ إٔ ايحِــاب٘ بـــٌ ظٔــٕ ايٛشــٛك ٚبٝـــاض ٖــنا ايــرًض ٚميـــو ٗ
ا٫ؿح٬ف عٌت إ٘اف إي ٘ٝؾإٕ ايةٝاض نُا أْ٘ اؿحًــ باٱٗـاؾ ١إٍ ٖـنا ايـرًض
ٚماىٚ -إٕ نإ ٖ ٛظكٝكٚ ١اظل - ٠ننيو ايٛشٛك اؿحًـ باٱٗاؾ ١إٍ ٖـن ٙإاٖٝـ١
ٚجًو ٚإٕ نإ إِةٸ٘ َٛشٛكاّ ٗ اينٖٔ ٚإِةٸ٘ ب٘ ٗ اـاهط; ٭ٕ ايةٝاض َٛشٛك
ٗ اـاهط ؾًٗنا قٝٸل إِةٸ٘  ٖٛٚاؿٕٔ باينٖٓٚ ١ٝقٝٸـل ايةٝـاض باــاهط ؾع٦ٓٝـنٺ
ٜهــ ٕٛايػاٜــَ ١ــٔ ايحِــة ٘ٝا٫ؿــح٬ف عٌــت إ٘ــاف إيٝــ٘ ٖــنا إما شعًــخ ايكٝــل ٗ
اـاهط هاشعاّ إٍ ايةٝاض ٚأَٸا إما شعًح٘ هاشعاّ يًرًض ٚاهكد بايةٝـاض اؿٔـٕ
ؾٝهــ ٕٛايةٝــاض ظٔٔــ٘ ؾٝهــَٛ ٕٛشــٛكاّ ٗ ايــنٖٔ ؾٝحؿــل إِ ـةٸ٘ ٚإِ ـةٸ٘ بــ٘ ٗ
ايٛشٛك اينٖين.
()1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ٟجٔعٝػ ٖٓو ٟنوبإ ط.402-391ٖ 156ٖ 1
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ظٝز إْٗـا َحُاذًـَ)91(١حؿكـ ٗ ١ايًـٛاىّٚ .ا٭ؾـواك اـاهشٝـ )92(١إحـايؿـ ١عًـ٢
َــــــنٖت إِــــــا ٌ٥نا٭شٓــــــاَ ايعايٝــــــ ١إحؿاٚجــــــ ١بــــــٓؿٍ مٚاجٗــــــا

()93

ايةٌٝط.١
ٚإواجت اـاهش )94(١ٝعًَ ٢نٖت ايؿًٗ ٌٜٛنُـواجت ا٭ْـٛاه إحؿاٚج ١نُا
ٗ ايٓظِ(.)95
ٚقلٸ أُـ وْا ٗ ٖنا ايةٝـخ إٍ قـٛيٌ :أظـلُٖا إـنٖت إٌٓـٛث إٍ أمٚام
إحـــأشلٌ ايكـــا ًٌ٥بٛظـــل ٠ايٛشـــٛك ٚنرـــو ٠إٛشـــٛك َعٓـــ ٢إٌٓـــٛث

()96

إٍ ايٛشٛك( .)97ؾإِْٗ قايٛا :ظكٝك ١ايٛشٛك قا ١ُ٥بناجٗا ٚ ٖٞٚاظل ٫ ٠جهرو
(ٖ )91ــنا ٚشــ٘ ايِــة٘ بــٌ اؿٔــٕ اينٖٓٝــٖٚ ١ــنا ايةٝــاض ٚماى أ ٟإٔ ايٛشــٛكاد
َحُاذً ٗ ١ماجٗا ٚننا ايةٝاض يًرًض َحُاذٌ ٗ اؿكٝكٚ ١ننا بٝـاض ايـرًض َحؿـل ٗ
يٛاىَــ٘ نــنا ايٛشــٛك إ٘ــاف يًعٔــٕ َحؿــل ٗ يٛاىَــ٘ .إما شعــٌ إحهًُ ـ ٕٛيــ٘
٫ىَـاّ نــإٔ هعًــٛا طــوك ايعــلّ ٫ىَـاّ يــ٘ ؾاؿآــٌ إٔ إــحهًٌُ مل هعًــٛا أؾــواكاّ
يًٛشٛك بٌ شعًٛا ي٘ ظٔٔاّ.
(ٖ )92نا َةحلأ ؿدل ٙنا٭شٓـاَ ايعايٝـ ١ؾإِـا )1(ٕٚ٩قـا ًٕٛ٥بـا٭ؾواك إحـايؿـ ١كٕٚ
إحهًٌُ.
(ٖ )93نا بٝإ ٚش٘ ايِة٘.
(َ )94ةحلأ ؿدل ٙنُواجـت ا٭ْـٛاه ؾـايؿًٜٗ )2(ٕٜٛٛكٛيـ ٕٛإٔ ٖـن ٙايٛشـٛكاد ٚشـٛك
ٚاظل َ ٖٞٚحـايؿ ٗ ١إواجت .ؾظٗو ايؿوم بٌ إناٖت اير٬ذ.١
( )95إحكلٸّ ًابكاّ  ٖٛٚقٛي٘ نايٓٛه ظٝرُا جكٗٚ ٣ٛعـ.
(ٖ )96نا جؿٌرل اٍ نرو ٠إٛشٛك.
( ٖٞٚ )97ايناد إكلٸً.١
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.181ٖ 69ٖ 1
( )2فُٛعــَٔ ١ــٓؿاد ُــٝف اُ٫ــوام ايٌــٗوٚهك ٟط 119ٖ 1ط .464ٖ 2اً٫ــؿاه ا٫هبعــ١
ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.349ٖ 2
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ؾٗٝا بٛش٘ َٔ ايٛشٚ )98(ٙٛإِا ايحهرٸ و ٗ إاٖٝاد إٌٓٛب ١إٍ ايٛشـٛك ٚيـٍٝ
يًٛشٛك قٝاّ بإاٖٝاد ٚعوٚض شلـا ٚإطـ٬م إٛشـٛك عًـ ٢جًـو اؿكٝكـ١

()99

َعٓ ٢أْٗا ْؿٍ ايٛشٛك ٚعً ٢إاٖٝاد َعٓ ٢أْٗا إٌٓـٛب ١إٍ ايٛشـٛك َرـٌ
إٍُِ

()100

ٚاي٬بٔ ٚايحاَو ٚمٖٛاٖٚ .نا إنٖت ٚإٕ اهج٘ا ٙشِ غؿـرل يهٓـ٘

عٓلْا غرل ٓعٝػ

()101

٭ِْٗ ظٝز قايٛا بأٓاي ١إاٖٝـًٜ ١ـيّ عًـ )102(ِٗٝايكـٍٛ

بايراْ ٞيًٛشٛك ٚإٔ ٗ كاه ايحعكل ًٓـٌ ٚأًٌٓ(.)103
ٚأَا مٔ ؾٓعحكل إٔ مٚم ايحأي٘ ٜكح٘ـًٓ ٞـاّ ٚاظلاّ ٚأٓ ّ٬ؾاهكاّ ٭ٓـاي١
ايٛشــــٛك ٚاعحةاهٜــــ ١إاٖٝــــ ١إم ايِــــَٓ ١ٝ٦ٝعٔــ ــو )104(٠ؾُٗٝــــا ٚا٭َــــو ٗ
ا٭ٓــايٜ ١ــلٚه عًُٗٝــا( .)105ؾــإما بطــٌ أٓــاي ١ايرــاْ )106(ٞجع ـٝٸٔ أٓــاي ١ا٭.ٍٚ
ؾإ٘ــاف إيٝــ٘(ٖ )107ــ ٛايٛشــٛك ٚاٱٗــاؾ )108(١إُـــواقٖ )109(١ٝــ ٞايٛشــٛك
( ٫ٚ )98ا٭ؾواك  ٫ٚإواجت  ٫ٚاؿٕٔ.
( ٖٞٚ )99ايناد إكلٸً.١
( ٗ )100قٛشلِ إا ٤إِٸٍُ أ ٟإٌٓٛث إٍ ايٍُِ.
( )101٭ْ٘ اذةحٓا إٔ ٖنا إؿٜٗ ّٛطًل عً ٢إُهٓاد ٚايٛاشـت َعٓـٚ ٢اظـل ٚبٝٸٓـا إٔ
نٌ ٖهٔ ىٚط جونٝيب َٔ إاٖٚ ١ٝايٛشٛك.
( )102أ ٟبأٓاي ١ايٛشٛك يًٛشٛك اين ٟعً ٢هأ ٖٛ ِٜٗايٛظل ٠اييت  ٫جهرٸو ؾٗٝا.
(ٚ )103شٛك َٚاٖٚ ١ٝاؿاٍ إْا بٝٸٓا ًابكاّ :إٔ ا٭كي ١اييت اقُٓاٖا عً ٢آاي ١ايٛشـٛك
عاَٸ ١يٛشٛك ايٛاشت ٚيٛشٛك إاٖ ١ٝؾً ٗ ٍٝكاه ايحعكل إ ٓ٫أٓٚ ّ٬اظلاّ.
( )104أ ٟإَٸا ُ ١ٝ٦ٝايٛشٛك أ ١ٝ٦ُٝ ٚإاٖ.١ٝ
( )105أ ٟعً ٢أٓاي ١ٝ٦ُٝ ١ايٛشٛك أ ١ٝ٦ُٝ ٚإاٖ.١ٝ
( )106أ ٟأٓاي ١إاٖ.١ٝ
( )107عً ٢هأ ٟإٔٓـ أ ٟإٌٓٛث إي ٘ٝايٛشٛك ٖنا شوٜاّ عً ٢مٚم إحأي٘ ٚاهاك
بإ٘اف إي ٖٛ ٘ٝايٛاشت.
( )108إ ٟاُ٫ـوام َٔ ايناد إكلٸً ١عًٓٝا بايٛشٛك.
( )109أ ٟاييت ٜٛشل إ٘اف بٛشٛكٖا.
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ٚإ٘ــــــاف( )110أٜ٘ــــــاّ أمــــــا ٤ايٛشــــــٛكاد( )111ايــــــيت ٖــــــ ٞإحعًكــــــاد
بٓؿٌـــــــٗا( )112إحـــــــليٝٸاد( )113بـــــــناجٗا بإوجةـــــــ )114(١ايػـــــــرل إحٓاٖٝـــــــٗ ١
ُـــــــــل ٠ايٓٛهٜـــــــــ . )115(١بـــــــــٌ آـــــــــطًعٓا( )116عًـــــــــ ٢جٌـــــــــُٝحٗا

()117

بايحعًٓكـــــــاد ٚايـــــــوٚابل احمل٘ـــــــ ٫ ١أْٗـــــــا أُـــــــٝا ٤شلـــــــا ايحعًـــــــل

()118

( )110أٚ ٖٛٚ ٟشٛك إاٖٝاد ٌَٛٓ ٖٛٚث إٍ إاٖٝاد.
( )111أَ ٟواجةٗا.
( )112بايناد إكلٸً ٫ ١بٛاًطُ ١ـ َٔ ٤ٞا٭ُٝا.٤
(ٖ )113نا جؿٌرل إٍ إحعًٓكاد.
( ٖٛٚ )114اهلل ٖٚ نا َحعًل بإحعًٓكاد.
(ٖ )115نا َحعًل بإحٓاٖ.١ٝ
( ٗ )116بعض ن َ٘٬آطًػ عً ٢إٔ ٌُٜٸ ٢أما ٤ايٛشٛك.
( )117أ ٟجٌُ ١ٝأما ٤ايٛشٛك.
( )118نُــا يــ ٛأْــ٘ ٜؿٗــِ ٖــنا إعٓــ ٢يــ ٛعةٸوْــا بإحعًٓكــاد ٖــنا ٚهَــا ىعــِ بع٘ــِٗ
إٔ ايكــاَ ًٌ٥ــنٖت مٚم ايحأيــ٘ قــا ًٕٛ٥باعحةاهٜــ ١إاٖٝــ ١ؾــًٜ ٬ــيّ إٔ ٜهــ ٗ ٕٛكاه
ايحعكل ًٓـٚ ١ٝيهٔ ٖنا ٚ ٫ش٘ ي٘ يحٔــووِٗ بـإٔ إاٖٝـ ١أٓـٌ نُـا منـوٓ ٙـله
إحــأشلٌ ٗ اًــؿاهٙ

()1

ٚظ٦ٓٝـنٺ ٜــوك عًــَ ِٗٝــا ٜــوك عًــ ٢ايٛظــل ٠ائــٛؾٖٚ ١ٝــ ٛإٔ

إاٖ ١ٝإما ناْخ اعحةاه٫ ١ٜبلٸ شلا َٔ َِٓأ اْحـياع ٚيـ ٗ ٍٝكاه ايحعكـل َوجةـ ١قابًـ١
يْ٬حياع َٓٗا إٚ َٔ ٫شٛك ٚاشت ايٛشٛك ٚ ٫ٚشـٛك غـرلٚ ٙظٝـز إْٗـا ْاقٔـ١
ؾ[ ٬بل] إٔ جٓيع َٔ َوجةْ ١اقٔ ١ؾًٝيّ إٔ جهَ ٕٛوجةح٘ ْاقٔ ١جعاٍ عٔ ميو عًٛاّ
نةرلاّ.
ًٜٚيّ إٔ ٜه ٕٛيٛشٛك ٙظلٸ ظح ٢جٓحيع َٓ٘ إاٖ ٫ٚ ١ٝظلٸ يٛشٛك ;ٙ٭ْـ٘ ٜــًيّ إٔ
ٜهَ ٕٛاٖ ١ٝبـٌ ٜهـ ٕٛيـ٘ َاٖٝـاد يهرـو ٠إاٖٝـاد ٚنًٓٗـا َٓحيعـَٓ ١ـ٘ ٚظٝـز إٔ
ٚشٛك إاٖٝاد ٖهـٔ ٚٚشـٛك ايٛاشـت ٚاشـت يـيّ اشحُـاع إحكـابًٌ بايـناد ٗ
( )1اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط ٗ 1شــٛاث اُ٫ــها٫د ايــيت ٚهكد عًــ ٢آــاي١
ايٛشٛك ٖ.85 - 77

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )6غشس يف تٍاْ األلٌاي يف ً ذج مٍمح اٌٌجٌد ًوَّشهتا
ٚايوبل(ٚ .)119ذاُْٗٝا ق ٍٛإـحهًٌُ
أهكْــا جأًٜٚــ٘ بإهشاعــ٘ إٍ ا٭ٍٚ

()120

()121
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إـننٛهٕٚ .ـا نـإ ٖـنا بظـاٖو ٙبـاطّ٬

بحٓيٜــٌ ْٝــع َــا قــايٛا ٗ إؿٗــ ّٛعًــ٢

اؿكٝكــ ١بــإٔ ٜهــَ ٕٛــواكِٖ بهــ ٕٛايٛشــٛك َؿَٗٛــاّ ٚاظــلاّ نــ ٕٛظكٝكحــ٘
ٚاظـــل )122(٠نُـــا ٗ ميـــو إـــنٖت إٌٓـــٛث إٍ أم ٚام إحـــأشلٌ َٚـــواكِٖ
عٔٔــــ٘( )123ايحصًٝــــاد( )124ايــــيت  ٫جٌــــحًيّ جهرــــواّ ٗ إحصًــــ )125(ٞإٗ ٫
ٚشٛك ٚاشت ايٛشٛك ٚييّ إٔ جه ٕٛايعً ١عٌ إعً.ٍٛ
( )119بـــٌ أمـــا ٤ايٛشـــٛكاد ٖـــْ ٞؿٌـــٗا عةـــاه ٠عـــٔ ايـــوبل ٚاٗ٫ـــاؾٚ ١ايحعًٓـــل
ٚايٛشٛك إٓةٌل ٚايٛشٛك ايٌعُ ٫ ٞـٚ ٤ٞهاٖ٤ـا نـايٓٛه ايـن ٟاؿذلقـ٘ ٚائـاكه
َٓ٘ ْٛه.
( )120إــننٛه ًــابكاّ ٖٚــ ٛإٔ ايٛشــٛك يــ ٍٝيــ٘ ؾــوك ٗ اـــاهط ٚإٕ ٗ كاه ايحعكــل
َاٖٝاد ٚاشةاّ نإ أٖ ٚهٔ.
(ٖٚ ) 121ــ ٛقــ ٍٛمٚم ايحأيــ٘ عًــ ٢مــٜ ٛهــ ٕٛإهشــاع ؾاًــل إٍ ؾاًــل ٚظٝــز إٕ
إحهًٌُ ايكا ًٌ٥بٗنا ايك َٔ ٍٛايهةاه ايـنٜٔ ٫ ٜٔـله َـِٓٗ ٖـنا ايكـٍٛ

()1

يـنيو

أهشعـ٘ إٍ ٖـنا ايكـٚ ٍٛإٕ نـإ ؾاًـلاّ أٜ٘ـاّ إ ٫أْـ٘ أقـوث إٍ ائـٛاث َـٔ ماى
قٛي٘ بحٓيْٝ ٌٜـع َـا قـايٛا ٗ إؿٗـ ّٛعًـ ٢اؿكٝكـ ١بـإٔ جكـ ٍٛأْٗـِ أهاكٚا َؿٗـّٛ
ايٛشٛك ظكٝك ١ايٛشٛك أ ٟايٛشٛك اـاهش.)2(ٞ
( ٖٞٚ )122ايناد إكلٸً.١
( )123أ ٟظٕٔ َؿٗ ّٛايٛشٛك.
( )124أ ٟايظٗــٛهاد يًٛاشــت ٖٚــ ٛايظٗــٛه ٗ إاٖٝــاد عًــ ٢مــ( ٛايٌٓــة )١نُــا إٔٸ
مٚم إحأشلٜ ١كٛي ٕٛبظٗٛه ايٛاشت ٚظكٝك ١ايٛشٛك ٗ إاٖٝاد يٌٓةحٗا ي٘.
(] )125بهٌو[ اي َٔ ّ٬إحصًٖٚ ٞإواك ب٘ ظكٝك ١ايٛشٛك أٚ ٟاشت ايٛشٛك.
(ٚ )1قل منو ٓله إحأشلٌ عةاه ٠احملكل ايلٚاْ ٗ ٞاًؿاهُ .ٙـوؾ إٓظ ١َٛاؿهـٖ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
ؼكٝل ايِٝف ظٌٔ ىاك ٠آًَ ٞط 117 - 116ٖ 1جعًٝكُٛ .59 ١اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايهـّ٬
عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.69ٖ 1
( )2بإٔ ٜه ٕٛاؿهِ عً ٢إؿٗ َٔ ّٛظٝز ايٌـوا ١ٜإٍ اؿكٝكٚ ١اؿها ١ٜعٓٗا.
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ايٌٓــت( )126نُــا قــايٛا( ٫ )127جهرــو ٗ َؿٗــ ّٛايٛشــٛك( )128إَ ٫صــوك عــاهض
اٱٗاؾ.)129(١
ٚنُا إٔ اؿٔٸ ْ ١ؿـٍ ميـو إؿٗـ ّٛايٛاظـل َـع إٗـاؾ ١إٍ ؿٔٓٛـ١ٝ

()130

كاؿًَ ١ا ٖ )131(ٞإٗاؾَ ٫ )132(١ا ٌَٖ ٞحكً ٗ )133(١ايًعاظ ٭ْٗا ظ٦ٓٝنٺ جٔرل
طوؾاّ(ٖ )134نا ؿًـ( .)135ننيو َعْٓٗٛـا( )136أعـين اؿٔٸـ ١اؿكٝكٝـ )137(١ايـيت
( )126٭ٕ مٚم إحأيــ٘ ٜكــ :ٍٛاؿكٝكــٚ ١اظــلٚ ٠شلــا َظــاٖو َحعــلك ٫ٚ ٠جٌــحًيّ جًــو
ايظٗٛهاد جهرواّ; ٭ٕ ظٗٛهٖا عً ٢م ٛايٌٓة ١إيٗٝـا ْعـِ جًـو ايظٗـٛهاد جٌـحلعٞ
نرو ٠ايٌٓت.
( )127عوض إٔٓـ جطةٝل ق ٍٛإحهًٌُ عً ٢مٚم ايحأي٘.
(ٚ )128ظٝــز بٝٸٓــا إٔ إ ــواك بــإؿٖٗ ّٛــ ٛاؿكٝكــ ١ؾٝهــَ ٕٛعٓــا ٫ :ٙجهرــو ٗ ظكٝكــ١
ايٛشٛك إَ ٫صوك ايٌٓت ٖٚنا عٌ ق ٍٛمٚم ايحأي٘.
( )129أ ٟايٌٓة.١
( ٖٞٚ )130إاٖ ١ٝايِـٔ ١ٝأ ٚايهً.١ٝ
( )131أ ٟاٗ٫اؾ ١كاؿً ١أعين ايٌٓة ١كاؿًٖٚ ١نا جكلٸّ نًٓ٘.
( )132أٌْ ٟة ١أَ ٟعٓ٢ٶ ظوؾٝاّ ًَٚعٛظَ ّ١ع ايػرل ٚظاي ١ي٘ نُـا ٖـُ ٛـإٔ إعٓـ٢
اؿوٗ.
( )133أ ٫ ٟبــإٔ اٗ٫ــاؾًَ ١عٛظــٌَ ١ــحكً ;١٭ْٗــا ظ ٦ٓٝـنٺ جٔــرل قٝــل ّا ؾحعحــاط إٍ جكٝــل
ٌْٚةٖٚ ١نا ؿ٬ف ايؿوض َٔ أْٗا ٌْٖ ٞـة ١بـإٔ ٜهـٖ ٕٛهـنا َؿٗـ ّٛايٛشـٛك إكٝـل
باٱٗاؾ ١إٍ َاٖ ١ٝؾحٔرل اٗ٫اؾ ١قٝلاّ ٚطوؾاّ ٖٚن ٙاٗ٫اؾ ١غرل َعحدل ٗ ٠اؿٔ ١بٌ
إعحدل ٠ؾٗٝا ٖ ٞاييت بإعٓ ٢اؿوٗ.
( )134إم إعٓ ٢اؿوٗ ٜٔرل ازلاّ ٜحٛش٘ ا٫يحؿاد إي.٘ٝ
( )135٭ٕ إعحدل ٗ اؿٔ ٖٛ ١إعٓ ٢اؿوٗ ٚايوابط ١بٌ ايكٝل ٚإكٝل  ٫اييت ٖ ٞقٝل.

(ٖ )136نا ؿدل إٔ ٗ قٛي٘ (ٚنُا إٔ اؿٔ )١أ ٟايـن ٟشعًـخ اؿٔـ ١عٓٛاْـاّ يـ٘ عٓـل
إحهًٌُ عٌت ا٫هشاع.
(ٖٚ )137نا جؿٌرل ٕعٓ ٕٛاؿٔ.١

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )6غشس يف تٍاْ األلٌاي يف ً ذج مٍمح اٌٌجٌد ًوَّشهتا
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ْٖ ٞؿٍ ظكٝك ١ايٛشٛك(َ )138ـع إٗـاؾ ١إُــواقٚ )139(١ٝػـٌ ماجـَ )140(ٞـا ٖـٞ
هبل( )141قض عٝز  ٫ىً ٗ )142(ٛايًعـاظ عـٔ اؿكٝكـٚ( .١اؿٔـٖ )143()١ـٞ
(ايهًَ ٞكٝلا هَ )ٞكٔٛه( )144ي٘ـ وٚه ٠ايِعو (جكٝل شيَ )٤ا ٖـ ٛجكٝـل َ ٫ـا
ٖ ٛقٝل(ٚ( )145قٝل ؿاهش.)146()ٞ
ؾاؿٔــ ٫ ١جػــاٜو ْؿــٍ ايهًــ ٞإ ٫با٫عحةـــاه( ;)147٭ٕ( )148ايكٝــل ؿــاهط
( ٖٛٚ )138اهلل  جعاٍ عً ٢هأ.ِٜٗ
( )139أهاك ٖآٖا باٱٗـاؾ ١اُ٫ــواق ٫ ١ٝإعٓـ ٢إٔـطًػ عًٝـ٘ بٝـِٓٗ ٖٚـ ٞإكابًـ١
يًُكٛي ١ٝؾإٕ مٚم ايحأي٘ ٜ ٫ك ٍٛبٗا بٌ إواك باٱٗاؾٖ ١آٖـا ٖـ ٞايٌٓـةٓٚٚ ١ـؿٗا
با ُ٫ــواق ;١ٝ٭ْٗــا جٛشــت إٔ جهــ ٕٛإاٖٝــ ١ظــاٖو َِٚ ٠ــوقٚ ١ؽوشٗــا عــٔ ظًُــ١
ايعلّ ؾٜ ٬وك َا منو ٙبعض احملٌِ(.)1
( ٗ )140ظكٝك ١ايٛشٛك ٚايناد إكلٸً.١
( )141أ ٟجًو اٗ٫اؾ ١اُ٫واق ١ٝأ ٟغرل ٌَحكً ١بٓؿٌٗا ًَٚعٛظ ١اًحك ّ٫٬بـٌ َـا
أْٗا عةاه ٠عٔ ايحكٝٝل ايها ٔ٥بٌ اؿكٝكٚ ١إاٖٝاد.
(ٖ )142نا بٝإ يًوبل احملض ٖنا ايـوبل عٓـل ؿاظـ٘ ؿـاظ ظكٝكـ ١ايٛشـٛك بـٌ ٫بـل
عٓل ؿاظ٘ َٔ ؿاظ ظكٝك ١ايٛشٛك نُا ُٖ ٛإٔ إعٓ ٢اؿوٗ َٔ أْ٘ ٫بـل ٗ ؿاظـ٘
َـٔ ؿـاظ َحعًٓ كـ٘ ٚنُـا ٗ ظٔـ ١ايٛشـٛك; ؾإْـ٘  ٫ىًـ ٛؿـاظ ايـوبل ؾٗٝـا َـٔ ؿـاظ
َؿٗ ّٛايٛشٛك.
(ٖ )143نا جؿٌرل يًعٕٔ ايٛاقع ٗ ١ايةٝخ إحكلّ.
( )144٭ْ٘ آً٘ ه ٤ٞؾعنف اشلُي.٠
( )145أ ٟغرل ٌَحكٌ ٗ ايًعاظ نُا ي ٛيٛظو ٌَحك.ّ٬
( ٖٛٚ )146اين ٟاٗٝـ إكٝل أعين ايهً ٞإي.٘ٝ
(ٚ )147ميو  ٕ٫ايهً ٞمل ٜعحدل ًٜٚعو َع٘ ايحكٝل غ٬ف اؿٔ ١ؾإْٗا ايهً ٞايـنٟ
يٛظو َع٘ ايحكٝل.
(ٖ )148نا بٝإ يٛش٘ علّ ايحػاٜو بُٗٓٝا.
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.94 - 93ٖ 1
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ٚايحكٝٝــل َــا ٖــ ٛجكٝٝــل ٚإٕ نــإ كاؿ ـ ّ٬إ ٫أْــ٘ أَــو اعحةــاه ٫ ٟظهــِ يــ٘ ٗ
ْؿٌ٘( )149بٌ ْ ٫ؿٌ ١ٝي٘ بٗن ٙاؿٝر.)150(١ٝ
( )149أْ ٟؿٍ ايحكٝٸـل  ٫ظهـِ يـ٘  ٫ٚوهـِ عًٝـ٘ بأْـ٘ ٖـ ٛأ ٚيـٖ ٍٝـ ;ٛ٭ْـ٘ نـإ آيـ١
يًعاظ ايػرل ٚهبطاّ ق٘اّ ؾهٝـ ٜٔػ اؿهِ عً ٗ ٘ٝماج٘ ؾ ٬وهِ عً ٘ٝبِ.٤ٞ
( َٔ ٖٞٚ )150ظٝز إْ٘ جكٝل ٚهبل قض أ ٫ ٟماد يًحكٝل قا ١ُ٥بٓؿٌٗا ظحٸـٜٔ ٢ـػ
اؿهِ عً ٘ٝبأْ٘ ٖ ٛأ ٚي ٍٝبٗ َٔ ٛظٝز إْ٘ جكٝٝل بٌ ٖ ٛاٯي٬ٕ ١ظظ ١ظاي ١ايػـرل
ؾٗ ٛقا ِ٥بايػرل.

[] 7
غسز يف اه٘ج٘د اهرٓين
ٕ ٗ ا٭عٝـــإٔ
رل ايهَـــٛٵ ٔ
يًِـــ ٞٹ ٤غَـــ ٳ

نــــــٕٛٷ ٹبٓؿٌــــ ـ٘ٹ يــــــل ٣ا٭مٖــــــإٔ

ِ إهابــــاّ عًــــ ٢إعـــــلّٔٚ
ٹيًِعٴهِــــ ٔ

٫ٚٹْٵحــــــياعٔ ايِــــــ٤ٞٹ ٹم ٟايعٴُــــــّٔٛ

ٓٳـــوٵفٴ اؿكٹٝكـــ١ٹ ايـــنَ ٟـــا نَرٴـــوا

ٕ َٴٓٵ٘ٳـــُٸاجٹٗا ايعٳكِـــٌٴ ٜٳــــو٣
َٹـــٔٵ كٴٚٵ ٔ

ٚايناد ٗ أَْٵعا ايٛشـٛكادٹ ظٴؿٹـوِ

ٔ ٹَٓٵــ ـ٘ٴ قَــ ـلٵ يُعٹــ ــوِ
شُٵــ ـعٴ إكَــ ـابٹ ًَٝٵ ٔ
ٳ

ـ اشٵ ٳحُٳ ــعٵ
ض َنٝٵ ـ ٳ
َؾصٳ ـٛٵ ٳٖ ٷو َٳ ـعٵ عٳ ـ ٳو ٕ

ٌ قَـلٵ ٳٚقَــعٵ
خ ايهَٝـٹ نُـ أ
َأّٵ َنٝـٳ ٳجعٵ ٳ

ؾَـــــأْهَ ٳو ايـــــنوٖٵ ٹٓٞٻ قَـــــٛٵ ٷّ َٴطِ ًَكــــــا

ض ٹقٝاَـــاّ َٹـــٔٵ ظٴٔٴـــَ ٍٕٛؾوٸقـــــا
ٳبعٵـــ ٷ

ط ٳةعٳـ ـخٵ
ٌ با٭َُـــةاؾ اَُ٫ٵـ ـٝا اْٵ َ
ٳ ٚٹقٝٵـ ـ ٳ

 ٞاْٵ َك ًَةٳـــــخٵ
ٍ ٳٖٚٵــــ ٳ
ٌ بـــــا٭ْٵؿُ ٔ
ٚقٹٝٵــــ ٳ

عِ١
ٌ بايحٸِٵـــــــ ٹةٝٵ ٹ٘ ٚإٌُـــــــاَٳ ٳ
ٚقٹٝٵـــــــ ٳ

عِ١
ـ عٳــ ـٓٵٗٴِٵ َٴؿِٔٹــ ـ ٳ
جٌــــُ ْ١ٝبــــايهَٝٵ ٹ

ٌ ٳمادٹ ٓٴــــــٛٵ ٳه ٺ ٠ٳَكُٛٵيَـــــــِ١
عُٵــــــ ٔ
ٹب ٳ

لجٴٗا َٳــــ ـعٵ عـــــــاقٌٕ َكٛيَــــ ــِ١
ٳٚظٵــــ ـ ٳ
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قاٍ اً٫حام قةٌ اـٛض ؾ٫ ٘ٝبلٸ َٔ جكلَ ِٜكلٸَاد:
ا٭ :ٍٚإٔٸ قــٌ ايٓــياع يــ ٗ ٍٝايعًــِ بــٌ إٓهــو ٕٚيًٛشــٛك ايــنٖين( )1قــإًٛ٥
بايعًِ ٚأْ٘ عٓلِٖ إعًَٛاد َٓكٌُ ١إٍ جٔٛه ٚجٔلٜل غاَ ١ٜا ٗ ايةـاث ٜؿٌـوٕٚ
ايعًِ باٱٗاؾ ١بٌ ايعامل ٚإعًٜٚ ّٛكٛي ٕٛيٌٝخ اُٝ٫اَٛ ٤شٛك ٗ ٠اينٖٔ ٚيـٍٝ
شلــا ٚشــٛك ٚها ٤ايٛشــٛك اـــاهشٚ ٞأَــا ايكــا ًٕٛ٥بــايٛشٛك ايــنٖين ؾُــواكِٖ :إٔ
اُٝ٫ا ٤شلا ٚشٛك ٗ اْؿٌٓا نُا شلـا ٚشـٛك ٗ اــاهط ؾةع٘ـِٗ هعـٌ ظٔـ ٍٛجًـو
اُٝ٫ا ٤أ ٚاْؿٌٗا ٖ ٞايعًِ ٚبعِ٘ٗ هعٌ ايعًِ ٖ ٛاٗ٫اؾ ١نُا جكلّ(.)2
ايراْ :١ٝإٔ ايكا ٌ٥بأٓاي ١إاٖٝـّ ٫ ١هٓـ٘ ايكـ ٍٛبـايٛشٛك ايـنٖين; ٭ْـ٘ عًـ ٢هأٜـ٘
جه ٕٛإاٖٝاد ٖ ٞإذلجة ١عًٗٝا اٯذاه ؾًٚ ٛشلد إاٖ ٗ ١ٝاينٖٔ ًٜـيّ جوجـت اٯذـاه
اـاهش ١ٝعًٗٝا ٗ اينٖٔ ٚميو باطٌ باؿٍٚ .ننا ايكا ٌ٥بايٛظل ٠ائــوؾّ ٫ ١هٓـ٘
ايك ٍٛبايٛشٛك اينٖين; ٭ٕ اُٝ٫ا ٤نًٓٗا ٚشٛك ٚاظل َ ٫وجة ١ي٘ ؾـّ ٬هـٔ ٚشٛكٖـا
ٗ اينٖٔ; ٚا ٫ييّ اْك٬ث ايـنٖٔ اٍ اــاهط ؾايـن ٟيـ٘ ظـل ايٓـياع ٖـ ٛايكا٥ـٌ بـإٔ
ايٛشٛك َواجت َحعلكٚ ٠ايكا ٌ٥بإٔ اُٝ٫اٚ ٤شٛكاد َحةا ١ٜٓبايناد.
ايراير :١إٔ ٖن ٙإٌأي ١جٓؿع ٗ إعاك اؾٌُاْ.ٞ
ايوابع :١إٔ ْ ٫ـياع ٗ إٔ ظكٝكـ ١ايٛشـٛك اــاهشّ ٫ ٞهـٔ إٔ جٛشـل ٗ ايـنٖٔ
ٚإ ٓ٫ييّ اْ٫ك٬ث.

(ٚ )1قل ٓٓٸـ ايع ١َ٬ايِـٝف ظٌـٔ ىاك ٠آًَـ ٞهًـايَ ١ؿٝـل ٠شـل ّا ٗ ؼكٝـل ايٛشـٛك ايـنٖين هجٸةٗـا ٗ
ذ٬ذ ١ؾٔٚ ٍٛؿاَُ ١كوهاّ آٌ إطًت ٚمانواّ اؿصض إحعلك ٗ ٠اذةاد ايٛشـٛك ايـنٖين َٓٚاقِـاّ
أكي ١إعذلٌٗ ٚايٓاؾٌٚ .قل زلٸاٖا (ايٓٛه إحصً ٗ ٞايظٗٛه ايظًٓ.)ٞ
( )2ننا قٚ ٌٝمنو ٙاً٫حام إٔ ايٓياع ٗ َ٬ى ايعًِ ٌٖ اْـ٘ عًـ ٢مـ ٛاٗ٫ـاؾ ١أ ٚعًـ ٢مـ ٛايٛشـٛك
ٗ اينٖٔ) َ٘ٓ( .

[] 7
غسز يف اه٘ج٘د اهرٓين
(يًِـ)٤ٞ

()1

أ ٟإاٖ( ١ٝغرل ايه ٗ ٕٛا٭عٝإ)  ٖٛٚايٛشـٛك ايـنٜ ٟذلجـت

عً ٘ٝاٯذاه( )2إطًٛب( )3(َ٘ٓ ١ن ٕٛبٓؿٌ٘) َٚاٖٝح٘(.)4
ٖــنا إُــاه ٠إٍ َــا ٖــ ٛايحعكٝــل َــٔ إٔ ا٭ُــٝا ٤ؼٔــٌ بأْؿٌــٗا(( )5يــل٣
ا٭مٖــإ) ٖٚــ ٛايٛشــٛك ايــنٜ ٫ ٟذلجــت( )6عًٝــ٘ جًــو اٯذــاه( .)7مل ْكــٌ ٗ
ا٭مٖإ يٲ ُاه ٠إٍ إٔ قٝاّ ا٭ُـٝا ٤بٗـا( )8قٝـاّ ٓـلٚه ٫ )9(ٟظًـٛي ٞنكٝـاّ
( )1أ ٟإاٖ ١ٝؿاهط ايٛشٛك اـاهش.ٞ
(ٜٚ )2كاٍ ي٘ ايٛشٛك اـاهشٚ ٞايٛشٛك ايعٝين ٚايٛشٛك ا٭ٓ.ٌٝ
( )3أ ٟإطًٛث َٔ ايٛشٛك اـاهش.ٞ
( )4عطـ جؿٌرل عًْ ٢ؿٌ٘ أ ٟن ٕٛبٓؿٍ ميو ايِــَٚ ٞاٖٝحـ٘ أ ٟيـ٘ ٚهاٚ ٤شـٛكٙ
اـاهشٚ ٞشٛك بٓؿٌ٘ َٚاٖٝح٘.
( ٫ )5بأُةاظٗا ٗ اينٖٔ(.)1
( )6أ ٟاٯذاه إذلجة ١عً ٢ايٛشـٛك اــاهشٜٚ ٞكـاٍ يـ٘ ايٛشـٛك ايـنٖين (ٗ ايـنٖٔ)
ٚايٛشٛك ايظًٞٸ ٚايٛشٛك ايػرل ا٭ٓ ٌٝننا منو ٙبعض احملٌِ(.)2
(َ )7ــا مل ٜكــ ٣ٛبــإٛد أ ٚايؿٓــا ٤أ ٚايٓــ ّٛؾإْــ٘ إما قــ ٣ٛبٗــن ٙايــر٬س ؾٝذلجــت عًٝــ٘
اٯذاه اـاهش ١ٝبٌ جه ٕٛأق.٣ٛ
( )8أ ٟبا٭مٖإ.
( )9قٝــاّ ايؿعــٌ بايؿاعــٌ  ٫نكٝــاّ ايؿعــٌ بــإؿعَ ٍٛعٓــ ٢إٔ ايــٓؿٍ ٚايــنٖٔ ؿايك ـ١
يٮُٝا ٤ؾٗٝا َٛٚشٛك ٠شلا ٖٓاى ٖٚنا ٜٓ ٫اٗ َا منو َٔ إٔ ؾاعٌ ايٛشٛك ٖـ ٛاهلل
 ٫ غرل ;ٙ٭ٕ ايٓؿٍ ٖ ٛؾاعٌ َـا بـ٘ َٓ ٫ـ٘ ٚايؿاعـٌ يًٛشـٛك َـا َٓـ٘ ٖـ ٛاهلل 
ؾكل ٚأَا اينَ ٟا ب٘ ٚبٌةة٘ ؤٌ ايٛشٛك ؾٗنا نررل ًْ َٔٚح٘ ايٓؿٍ ٚاينٖٔ.

(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ كاٚك ايكٔٝـو.148ٖ ٟ
( )2كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.95 - 94ٖ 1

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

138

ا٭ُٝا ٤بإةاك ٨ايعايًُٝ ٫ٚ )10(١ٝا َةلأ إةـاك .)11(ٟذـِٸ أُــوْا إٍ ٚشـَ ٙٛـٔ
ا٭كي .١ا٭ ٍٚقٛيٓا (يًعهِ إهابا) أ ٟمهِ ظهُاّ إهابٝا (عً ٢إعل )ّٚأَ ٟا
ٚ ٫شٛك ي٘ ٗ اـاهط نكٛيٓا عو َٔ ىٜةـل بـاهك بـايطةع ٚاشحُـاع ايٓك٘ٝـٌ
َػاٜو ٫شحُاع اي٘لٚ .ٜٔذةٛد ُ ٤ٞيِ ٤ٞؾوع ذةٛد إرةخ ي٘.
ٚإم ي ٍٝإرةخ ي٘ ٖٓا ٗ اـاهط ؾؿ ٞاينٖٔ(.)12
( )ٚايرــاْ ٞقٛيٓــا (ْ٫حــياع ايِ ــ  ٤ٞم ٟايعُــ )ّٛأْ ٟحٔــٛه َؿَٗٛــاد

()13

جحٔــــــــ بايهًٝـــــــٚ ١ايعُـــــــ ّٛعـــــــنف َـــــــا بـــــــ٘ اَ٫حٝـــــــاى عٓٗـــــــا

()14

(ْ ٖٞٚ )10ؿ َٛا٫ؾ٬ى ٚايعك ٍٛؾإٕ اُٝ٫ا ٤قا ١ُ٥بٗا قٝـاّ ٓـلٚه ٟ٭ْٗـا جٔـله
َٓٗا بعض اُٝ٫ا ٖٛٚ ٤قا ِ٥بٗا.
( ٖٛٚ )11ايناد إكلٸً ١ؾإٕ ْٝع ٖن ٙإـًٛقاد قاُ٥ـ ١قٝـاّ ٓـلٚه; ٭ْٗـا ٓـاكه٠
َٓ٘.
(ٚ )12اشحُاع ايٓكٚ ٌ٘ٝايةعو إننٛه نًٓٗا اذةحخ شلا أظهـاّ ٚقاعـل ٠ذةـٛد ُــ٤ٞ
يِـــ ٤ٞؾــوع يرةــٛد إرةــخ يــ٘ ٌَــًُٓ ١عٓــل اـٔــِ ٚظٝــز إْــ٘ ٚ ٫شــٛك شلــنٜٔ
إٛٗٛعٌ ٗ اـاهط ؾُٗا َٛشٛكإ ٗ اينٖٔ ؾرةخ ايٛشٛك اينٖين.
ٚأُهٌ عًٖ ٢نا ايلي :ٌٝبأْـ٘ إٕ ٖـن ٙإٗٛـٛعاد إِـا ظهُـ٘ عًٗٝـا يٛشٛكٖـا ٗ
إةـاك ٨ايعايٝـٚ ١مـٔ نَٓ٬ـا ٗ إٔ اُ٫ــٝا ٤جٛشـل ٗ اْؿٌـٓا أ .٫ ٚؾٗـنا ايــلي٫ ٌٝ
ٜرةخ إطًٛثٚ .أشاث ٓاظت ايِٛاهم( )1ظٛاث مل ٜوج٘٘ اً٫ـحام ٚاشـاث :بـإٔ
ظهُٓــا عًٗٝــا إَٸــا َــع ا٫يحؿــاد إٍ ٚشٛكٖــا ٗ جًــو إةــاك ٨أٚ .٫ ٚإَٸـا َــع عــلّ
ا٫يحؿاد ؾٜٔ ٬ػ اؿهِ; ٭ْ٘ ٖٓاى عٓلى ُٚ ٤ٞإٕ نإ َع ا٫يحؿاد بإٔ أكهنحٗـا
ٚبًػحٗا ًٓٚخ إيٗٝا ؾً ٍٝطوٜل اي ٌٓٛإيٝـو بٗـا إ ٫إٔ جٛشـلٖا ْؿٌـو عٓـلٖا
ٜٔٚػ ظ٦ٓٝنٺ اؿهِ إيٗٝا ٚإ ٫ؾّ ٬هٔ با٫يحؿاد اؿهِ; ٭ْٗا غرل قٝط ١بٗا.
( )13ناٱٌْإ ٚايؿوَ.
( )14أ ٟبلَِ ٕٚـٔاجٗا.
ِ ُــوع ٗ َٓاقِـحٗاُ .ـٛاهم
(ٚ )1قل منو ٓـاظت ايِـٛاهم اكيـ ١اذةـاد ايكـا ًٌ٥بـايٛشٛك ايـنٖين ذـ ٸ
ا٫شلاّ ٗ ُوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.208 - 194ٖ 1
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ٚايحٔـــٛه( )15إُـــاه ٠عكًٝـــٚ ١إعـــل ّٚإطًـــل(ِٜ ٫ )16ـــاه إيٝـــ٘ َطًكـــاّ

()17

ؾٗ ٞبٓع ٛا يهًَٛ ١ٝشٛكٚ ٠إم ي ٗ ٍٝاـاهط -٭ٕ نـٌ َـا ٜــٛشل ٗ اــاهط
شي -ٞ٥ؾؿ ٞاينٖٔ(.)18
ٚايرايـــز قٛيٓـــا (ٓــــوف اؿكٝكـــ )19()١أٜـــ ١ظكٝكـــ ١ناْـــخ(( )20ايـــن)ٟ
ٓــــؿٓ ١ــــوف(َ( )21ــــا) ْاؾٝــــ( ١نرــــوا)( - )22ا٭يـــــ يٲطــــ٬مَ( -ــــٔ كٕٚ
َُٓ٘اجٗا) أ ٟغوا٥ةٗا(ٚ )23أشاْةٗا( )24نإاكٚ ٠يٛاظكٗـا(( )25ايعكـٌ ٜـو )٣أٟ
( )15ظآــً٘ َــا ٜــوك ٙبٗــنا :إٔ ٖــن ٙإؿَٗٛــاد ايــيت جحٔـــ بايهًٝــ ١إٓطكٝــ ١يٌٝــخ
َعلَٚــَ ١طًك ـاّ; ٭ٕ إعــلٜ ٫ ّٚحٔــٛه ٚيٌٝــخ ٗ اـــاهط; ٭ٕ ايــنٜٛ ٟشــل ؾٝــ٘
ٜهُ ٕٛـٔٝاّ  ٫نًٝـاّ ٚأَـا إٔ ٜهـ ٕٛيـ٘ ُـ ١ٝ٦ٝإاٖٝـ ١ؾكـل َٛ ٫شـٛك َ ٫ٚعـلّٚ
نُا جك ٍٛإعحييـٖٚ )1(١ـ ٛباطـٌ نُـا ًـٝص ٤ٞؾ٬بـل إٔ ٜهـَٛ ٕٛشـٛك ّا ٗ ايـنٖٔ
ؾرةخ إطًٛث.
( )16ؾًٌٝخ جًو إؿَٗٛاد َعلَ ١َٚطًكاّ.
( )17أ ٫ ٟباٱُاه ٠اؿٌ ٫ٚ ١ٝايعكً.١ٝ
( )18أ ٟؾٛشٛكٖا ٗ اينٖٔ.
( )19إواك بائـوف ٖ ٛاـايٕ أ ٟاؿكٝك ١اـائ َٔ ١علّ نٌ َوجةَ ١ـٔ َواجةٗـا
عٝز نٌ َوجةَٗٓ ١ا اٚشلد شـا٤د ؾٗٝـا جًـو اؿكٝكـٖٚ ١ـٓ ٞـاكق ١عًـْٝ ٢ـع
َواجةٗا ؾائـوف ٖٓا ٖ ٛاؿكٝك ١ائاكق ١عً ٢أؾواكٖا إؿو ١ٗٚشلا ناٱٌْإ.
(َ )20ا علا ظكٝك ١ايٛشٛك ؾإْ٘ بٝٸٓا إٔ ايه ّ٬ي ٍٝؾٗٝا بٌ ٗ إاٖٝاد; ٭ْٗـا ػــ٤ٞ
ٗ اينٖٔ ك ٕٚظكٝك ١ايٛشٛك.
( )21أ ٟجعوٜـ إٍ ٓـوف اؿكٝك.١
( )22أَ ٟا نرو ٓـوف اؿكٝك ١أ ٟاؿكٝك ١اـائ ٫ ١جهرٸو ؾٗٝا.
( )23أ ٟاـاهش ١عٔ ماجٝاجٗا.
( )24أٚ ٟا٫شاْت عٔ اؿكٝكٖٚ ١نا عطـ جؿٌرل.

( )25نإكلاه ٚا٭ٚ ٜٔايٗٛع ٚايهٝـ ٚمٖٛا.
(َ ٗ )1ةعز إٔ إعل ّٚي ٍٝبِـُٚ ٤ٞـوٚع ٗ بعض أظهاّ ايعلّ ٚإعل.ّٚ
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ٜعـــوف ؾٔـ ــ وف اؿكٝكـــَ ١ؿعـــٜ ٍٛـــو ٣قـــلّ عًٝـــ٘ٚ .اؿآـــٌ إٔ ٓـ ــوف
نــٌ ظكٝكــ ١بإًــكا
ٚاظــــل

()26

إٗــاؾح٘ عــٔ نــٌ َــا ٖــ ٛغــرلَ ٙــٔ ايِــٛا٥ت ا٭شٓة ــ١ٝ

نايةٝــــاض ؾإْــــ٘ إما أًــــكل عٓــــ٘ إٗٛــــٛعاد(َ )27ــــٔ ايــــرًض

ٚايعــــاط ٚايكطــــٔ ٚغرلٖــــا ٚايًٛاظــــل َــــٔ اييَــــإ ٚإهــــإ ٚاؾٗــــ١

()28

ٚغرلٖـــا ٖـــا ؿكـــ٘ بايـــناد( )29أ ٚبـــايعوض( )30نـــإ ٚاظـــلاّ( )31إم َٝ ٫ـــي ٗ
ايِـ )32(٤ٞؾٗ ٛبٗنا ايٓعٛ

()33

َٔ ايٛظل ٠اؾاَعٕ ١ا ًٖ َٔ ٛـٓـ٘ احملـنٚف

عٓٗا(َ )34ا ٖ َٔ ٛغوا٥ة٘(َٛ )35شٛك بٛشٛك ًٝٚع(ٚ )36إم ي ٗ ٍٝاـاهط

()37

( )26ؿدل قٛي٘ ؾٔـوف نٌ ظكٝك ١أ ٟاؿكٝكـ ١ائــوؾٚ ١اظـل ٠أ ٟاؿكٝكـ ١إحٛظـل٠
ٚإحؿوك ٠اييت يٌٝخ َع اُٝا ٤أُؿو.
( )27أ ٟإٛاك; ٭ٕ َاك ٠ايعوض َٖٛٗٛ ٛع٘ ٚقًٓ٘.
( )28إواك بٗا اؾٗاد ايٌخ ٚإ نإ ٜٛشل ؾٗٝا.
( )29نإكلاه يًةٝاض ؾإْ٘ ؿك٘ بايناد.
( )30ا ٟبٛاًط ١اؾٌِ نإهإ ٚاييَإ ؾإْ٘ ٕـا نـإ اؾٌـِ ٗ َهـإ نـإ ايةٝـاض
ؾٚ ٘ٝننا ٕا نإ اؾٌِ ٗ ىَإ نإ ايةٝاض ؾ.٘ٝ
(ٖ )31نا شٛاث إما أ ٟنإ ايةٝاض ٚاظلاّ أٓ ٟـوف اؿكٝك.١
( )32ؾ ٬جهرٸو ؾ ٘ٝبٌ ايِـ ٤ٞائـوف ٚاظل ّ ٫اهً٘ ايعلّ.
( )33أ ٟؾايةٝاض بٗنا ايٓع َٔ ٛايٛظل ٠اؾاَع ١جًو ايٛظل ٠يهٌ َا َٖ ٛـٔ ًـٓف
ايةٝاض عٝز أُٜٓا ٚشـل َكـلاه ؿوكيـَ ١ـٔ ايةٝـاض ؾٗـنا ايةٝـاض ٜٔـلم عًٝـ٘
ؾٗنا ايةٝاض إحٔٛه ٜ ٫حٓاٖ ;٢٭ٕ نٌ َوجة ١ؾوٗحٗا ي٘ ٓلم عً.٘ٝ
(ٖ )34نا ٓؿ ١يًٛظل.٠
( )35أ َٔ ٟغوا٥ت ظكٝك ١ايةٝاض أ ٟاـاهط عٔ ظكٝك ١ايةٝاض.
(ٖ )36نا ؿدل قٛي٘ (ؾٗ ٛبٗنا ايٓع )ٛاينٜٛ ٟشل ؾ:٘ٝ
 جاه ٠بٛشٛك ٗٝل  ٖٞٚاؾيٝ٥اد اما ٚشلد ؾاْ٘ جهٚ ٗ ٕٛش٘ ٚاظل. ٚجاه ٠بٛشٛك ًٝٚع ٚ ٖٛٚشٛك ايهًٝاد; ٭ْٗا جٔلم عً ٢نررل.ٜٔ( )37اٖ ٟنا ايٛشٛك ايًٝٛع ي ٗ ٍٝاـاهط.
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٭ْ٘ ؾ )38(٘ٝبٓعخ ايهروٚ ٠ا٫ؿح ٬ؾؿٓ ٞكع(ُ )39اَف( َٔ )40اينٖٔ.
ٖٚن ٙايٛش ٙٛاير٬ذ )41(١ؾوٚقٗـا شًٝـ ١٭ٕ بع٘ـٗا ٜرةـخ إطًـٛث َـٔ ٌَـًو
َٗٛــٛع ١ٝإٛشةــٚ )42(١بع٘ــٗا َــٔ ٌَــًو ايهًٝــٚ )43(١بع٘ــٗا َــٔ ٌَــًو
ايٛظـــلٚ )44(٠أٜ٘ـــا بع٘ـــٗا َـــٔ ٌَـــًو ايحٔـــلٜل(ٚ )45بع٘ـــٗا َـــٔ ٌَـــًو
ايحٔٛه(ٚ .)46٭ٕ َةاكٜٗا كحًؿ ١ؾإٕ َ ١ْ ٪قاعـل ٠ايؿوعٝـ ٫ ١ؼحـاط إيٗٝـا ؾُٝـا
عــلا ا٭ٚ )47(ٍٚنــنا َةــاك ٤٣اٯؿــو )48(ٜٔؾــٚ ٬شــ٘ يكــ ٍٛاحملكــل ايٖٝ٬صــٞ
ٗ ايِـــٛاهم بعـــل ْكـــٌ ٌَـــًو ايهًٝـــ ١عـــٔ إٛاقــــ ُٚـ ــوؾ إكآـــل إٕ
( )38أ ٟ٭ْ٘ ٗ اـاهط ٜٓعخ بايهرو ٠ؾٜ ٬ه ٕٛي٘ أؾـواك نـررلٚ ٠اؿايـ ١أْـ٘ ؾوٗـٓاٙ
ٚاظــلاّ ٜٚهــٖ ٕٛــنا ايٛشــٛك كحًطـ ّا بــايػرل ٚاؿايــ ١أْــ٘ ؾوٗــٓا ٙفــوكاّ عــٔ ايػــرل
ٚقطعاّ يَ ٍٝعلَ ّٚطًكاّ; ٭ْ٘ َحٔٛه ؾَِٗ ٛاه إي ٘ٝباٱُاه ٠اؿٌٝٸ.١
( )39أ ٟشٗ ٖٞٚ ١ايحعكٌ; ٭ْٗا ٖ ٞاييت ٜٛشل ؾٗٝا ايٛشٛك ايًٝٛع.
( )40أًٝٚ ٟع عاي ;ٞ٭ٕ ٖن ٙاؾٗ ٖٞ ١اييت جٛشل ؾٗٝا ايٛشٛكاد ايًٝٛع ٫ ١غرلٖـا
َٔ إواجت.
( )41اييت منوٖا ٱذةاد إطًٛث.
( ٖٛٚ )42ايٛش٘ ا٭ ٍٚظٝز إْ٘ نإ َةحٓٝـاّ عًـ ٢إٔ ذةـٛد ُــ ٤ٞيِــ ٤ٞؾـوع يرةـٛد
إرةخ ي٘.
( ٖٛٚ )43ايلي ٌٝايراْ :ٞظٝـز إْـ٘ منوْـا إٔ ايِــ ٞإعـل ّٚنًـٚ ٞيـَٛ ٍٝشـٛكاّ ٗ
اـاهط ؾ٬بلٸ إٔ ٜهَٛ ٕٛشٛكاّ ٗ اينٖٔ.
( ٖٛٚ )44ايلي ٌٝايرايز.
( ٖٛٚ )45ايلي ٌٝا٭.ٍٚ
( ٖٛٚ )46ايلي ٌٝايراْٚ ٞايرايز.
( ٖٛٚ )47ايراْ ٞأ ٚايرايز ٚينا ي ٛمل جرةخ قاعـل ٠ايؿوعٝـ ١ؾايـلي ٌٝايرـاْٚ ٞايرايـز
ٜحِ.
( ٖٞٚ )48ايراْٚ ٞايرايز أَٸا َةلأ ايراْ ٞؾٗ :ٛإٔ إعلَ ّٚطًكـاّ ِٜ ٫ـاه إيٝـ٘ َطًكـاّ
ٚأَا َةلأ ايرايز  :ٖٛٚأْ٘ بإًكا ايِٛا٥ت ا٫شٓة ١ٝنإ ٚاظلاّ.
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ٖنا كاؿٌ ٗ ايٛش٘ اينٌُ ٟو ؾ )49(٘ٝباؿهِ اٱهاب ٞعً ٢إعل.ّٚ
(ٚايــــناد)( )50أ ٟإاٖٝــــٚ ١ماجٝاجٗــــا (ٗ أمــــا ايٛشــــٛكاد) اـاهشٝــــ١
ٚاينٖٓ )51(١ٝعاي ١ٝناْـخ أً ٚـاؾً( ١ظؿـو)( )52نُـا اُـحٗو بٝـِٓٗ إٔ ايـناج٫ ٞ
ىحًـ(ٜ ٫ٚ )53حـًـ( .)54ؾٗنا ظهِ ٓلق٘ ايعكـٌ ٚيهـٔ عاهٗـ٘ ْٚاىعـ٘ إٔ
(ْع إكابًٌ َٓ٘) أ َٔ ٟامؿاظ ايناد ٚايناج( ٞقل ؿو) ٚييّ بٓظو ايعكـٌ
أٜ٘اّ  ٖٛٚقاٍ.
(ؾصٖٛو َع عوض نٝـ اشحُع)؟ ٖنا جع ٌٝيًُحكابًٌ(.)55
بٝإ ايًـيّٚ

()56

إٔ اؿكـا٥ل اؾٖٛوٜـ ١بٓـا ٤عًـ ٢إٔ اؾـٖٛو( )57شـٍٓ شلـا

( ٖٛٚ )49ايٛش٘ ا٭ ٍٚاينَ ٟةل ٙ٩ايكاعل ٠ايؿوع.)1(١ٝ
(ٖ )50نا اُاه ٠اٍ إُهايٌ ٌَُٗ( )2عً ٢ايٛشٛك اينٖين نُا ًٝننوُٖا يو.
( )51ؾإٕ إٛشٛكاد اينٖٓ :١ٝجاه ٠جٛشل ٗ ايٓؿ َٛايٌـُاٚ ١ٜٚايعكـ ٍٛايهًٝـٖٚ ١ـنٙ
عًــ ٢أمــا ٤ايٛشــٛكادٚ .جــاه ٠جٛشــل ٗ طــوف اـــاهط  ٗٚايــنٖٔ ٖٚــنا مــَ ٛــٔ
ايٛشٛك يهٓ٘ مً ٛاؾٌ.
(ٖ )52ــنا ؿــدل ٚايــناد أٚ ٟايــناد ظؿظــخ ٗ اؼــاك ايٛشــٛكاد ؿاهش ـاّ ٚمٖٓــاّ
ٚايٓؿ َٛايهً ١ٝايٌُاٚ ١ٜٚايعك.ٍٛ
( )53أٜٓ ٟكًت.
( )54ا ٟمل ٜأدٹ.
( )55ايًَنٳ ٜٔييّ أشحُاعُٗا َٔ اؿهِ بٛشٛك ايناد ٗ اما ٤ايٛشٛكاد.
( )56إعًِ إٔ ٖـنا اُ٫ـهاٍ ٜرةـخ اشحُـاع اؾـٖٛو ٚايعـوض ؾكـل غـ٬ف اُ٫ـهاٍ
ايراْ ;ٞؾإْ٘ ٜرةخ إٔ إك٫ٛد ايحٌع نًٓٗا َٓلهش ١ؼخ ايهٝـ.
(ٚ )57أَا عً ٢ايك ٍٛبإٔ اؾٖٛو عوض شلا ؾٜ ٬وك ٖنا اُ٫هاٍ; ٭ْ٘ إما نإ
( )1إٛاقـ ٗ عًِ ايهـ ّ٬ا٫هـُ .52ٖ ٞــوؾ إكآـل ايحؿحـاىاْ ٞؼكٝـل عةـل ايـوٓٔ عُـرل٠
ط.345ٖ 1
(ٚ )2قل منو ٓاظت ايِٛاهم اكي ١ايٓـاؾٌ يًٛشـٛك ايـنٖينُ .ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـّ٬
احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.209ٖ 1
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ٚقل جكوٸ ه امؿاظ ايـناجٝاد ٗ أمـا ٤ايٛشـٛكاد نُـا جٌـٛم إيٝـ٘ أكيـ ١ايٛشـٛك
اينٖين

()58

هت إٔ جهـ )59(ٕٛشـٛاٖو أُٜٓـا ٚشـلد(ٚ )60غـرل ظايٓـ )61(١ظٝرُـا

ؼككخ ؾهٝـ شاى إٔ جه ٕٛظايٓـ ١نُا َٖ ٛنٖةِٗ( ٗ )62اينٖٔ( ٖٛٚ )63قـٌ
ٌَحػٔ عٓٗا ٗ ٚشـٛكٚ ٙاؿـاٍ ٗ إٌـحػين عـوض؟ (أّ) – َٓكطعـَ )64(١عٓـ٢
بٌ( -نٝـ ؼخ) َكٛيـ( ١ايهٝــ نـٌ) َـٔ إكـ٫ٛد ايحٌـع (قـل ٚقـع)؟ ٖـنا
إُهاٍ آؿو أٓعت( َٔ )65ا٭.ٍٚ
اؾٖٛو عوٗاّ ٚقل اشحُع َع ايعوض ٚايعوض هحُع َع َطًل ايعوض نـايهٝـ
هحُع َع ايعوض ٗ ايٌٛاك ؾإْ٘ ٜٔلم عً ٘ٝنٝـ ٚعوض ٖٚنا َ ٫اْع َٓ٘; ٭ْـ٘
 ٫جكابٌ بٌ ايهٝـ ٚايعوض ؾهنا إما قًٓا اؾٖٛو عوض ؾإما اشحُع َـع ايعـوض
َ ٫اْع َٓ٘; ٭ْ٘ ظ٦ٓٝنٺ  ٫جكابٌ بُٗٓٝا.
( )58ظٝز ْك ٍٛإٕ ايِـَٛ ٤ٞشٛك بناجٝاج٘ ٗ اينٖٔ عًـ ٢أْـ٘ يـ ٛنـإ ايِــ ٤ٞغـرل
َٛشٛك ٗ اينٖٔ بناجٝاج٘ ٚي ٖٛ ٍٝظ٦ٓٝنٺ َٛشٛكاّ ؾ ٘ٝبٌ غـرل ;ٙ٭ٕ ُـ ١ٝ٦ٝايِــ٤ٞ
بناجٝاج٘ ؾإما مل ٜٛشل بناجٝاج٘ ؾٜٛ ٬شل بٓؿٌ٘.
( )59أ ٟاؿكا٥ل اؾٖٛو.١ٜ
( )60٭ٕ شٖٛوٜح٘ ظ٦ٓٝنٺ ماج ١ٝشلا.
( )61أ ٟاؿكا٥ل اؾٖٛو ;١ٜ٭ْٗا ي ٛناْخ ظايٓ ٗ ١قٌ أ ٟقحاشـ ١إٍ قـٌ ٖٚـ ٛغـرل
قحاط إيٗٝا ناْخ عوٗاّ ٚاؿايٓ ١قل منوْـا أْٗـا شـٖٛو ٚاؾـٖٛو شـٍٓ شلـا ٖٚـٛ
َكابٌ يًعوض.
( )62أَ ٟـــنٖت ايكـــا ًٌ٥بـــايٛشٛك ايـــنٖين  ٫إٔـــٓـ ؾإْـــ٘ قا٥ـــٌ بائـــلٚه ٫
باؿً.ٍٛ
( )63أ ٟإٔ جهــ ٕٛاؿكــا٥ل اؾٖٛوٜــ ١ظايٓ ـ ٗ ١ايــنٖٔ ٚظ ٦ٓٝـنٺ اشحُــع إحكــاب٬د ٗ
اؾــٖٛو; ٭ْــ٘ ماجــ ٞؾٗــَٛ ٛشــٛك َعٗــاٚ .ايعــوض; ٭ْٗــا ظايٓ ـ ٗ ١ايــنٖٔ ٚايــنٖٔ
ٌَحػٕٔ عٔ اؿكا٥ل اؾٖٛوٚ ١ٜاؿاٍ ٗ إٌحعين عوض.
(ٖ )64نا ُـوٚع ٗ اٱُهاٍ ايراَْ ٖٛٚ ٞةين عًـَ ٢كلَـَ :١ـٔ إٔ إكـ٫ٛد ايحٌـع١
شٍٓ اٍ َا ؼحٗا ؾايهٝـ شٍٓ إٍ َا ؼح٘ ٚننا غرل َٔ ٙإك٫ٛد.
(ًٝ )65صٚ ٤ٞش٘ آ٫عة.١ٝ
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بٝاْ٘ :إٔ ايك ّٛقل علٸٚا ايعًِ نٝؿاّ ْؿٌاْٝاّ ٚايعًِ عٌ إعً ّٛبايناد

()66

ٚإعً ّٛبايناد قل ٜه ٕٛشٖٛواّ ٚقل ٜه ٕٛنُٸا ٶٚقل ٜهَ ٕٛكٛي ١أؿو ٣ؾًٝيّ
اْلهاط ْٝـع إكـ٫ٛد ٗ ايهٝــ(ٚ .)67إِـا قًٓـا ٖـنا أٓـعت َـٔ ا٭ ٍٚ٭ٕ
ايعوض عوض عاّ( )68يًُك٫ٛد ايحٌع ايعوٗ ١ٝيهَ ْ٘ٛـٔ ايعـوٚض ٖٚـٛ
ٚشٛكٖا ٗ إٛٗٛعاد(.)69
ؾًـــ ٍٝنـــررل إُـــهاٍ( ٗ )70نـــ ٕٛاؾـــٖٛو ايـــنٖين عوٗـــاّ إم ٜٔ ٫ـــرل
( )66ائٛه ٠اينٖٓ ١ٝيًِـَ ٤ٞعً ١َٛبايناد ٚايِـ ٤ٞاـاهشَ ٞعً ّٛبايعوض; ٭ْ٘
بٛاًط ١ائٛه ٠عًِ ٚي ٍٝايعًِ إ ٫عةاه ٠عٔ جًو ائٛه ٠اؿآً ١ؾـايعًِ عـٌ
إعً ّٛبايناد
(ٚ )67ميو ٭ْٗا نًٓٗا جهَ ٕٛعًٚ ١َٛظ٦ٓٝنٺ جحٔـ بـايهٝـ ٚظ٦ٓٝـنٺ ٜهـ ٕٛايهٝــ
شي٤اّ َٔ ظكٝكحٗا ٚاؿاي ١إٔ اؾٖٛو ١ٜأٜ٘اّ شي٤ٷ َٔ ظكٝكحٗا ٚننا ايهِ ؾٝصحُـع
إحكابُ ٗ ٕ٬ـٚ ٤ٞاظل ٚميو باطٌ اُل ايةط.ٕ٬
(ٚ )68ي ٍٝشٌٓاّ شلا.
( )69هَٸ ـا ِٜــهٌ إٔ ايعــوٚض ٖــ ٛايطــوٚ ٚاؿًــ ٍٛؾــٚ ٬شــ٘ يحؿٌــرل ٙبــايٛشٛك ٗ
إٛٗٛعاد.
ٚاؾــــٛاث :إٔٸ ايطــــوٚ ٚاؿًــــ ٍٛيــــ ٍٝيــــ٘ ٚشــــٛك ٚهاٚ ٤شــــٛك ايعــــٛاهض ٗ
قًٗا.
قًٓا :إٔ ايعوٚض ٖٚ ٛشٛكٖا ٗ إٛٗٛعاد ٚايٛشٛك يًِـ ٤ٞبعـل ُـاّ َاٖٝحـ٘
ؾهإ ايٛشٛك ىا٥لاّ عً ٢إاٖ ١ٝؾايعوٗ ١ٝىا٥ل ٠عً ٢إاٖ ١ٝؾٗ ٞىا٥ـل ٠عًـ ٢ايهـِ
ٚايهٝـــ ًٚــا٥و إكــ٫ٛد .ؾظٗــو إٔ ايعــوض يــ ٍٝشٌٓ ـ ّا إٍ َــا ؼحــ٘ بــٌ عاهٗ ـاّ
عًٗٝا.
ٖٚا ٜ٪ٜل إٔ ايعوض عـوض عـاّ يًُكـ٫ٛد ايحٌـع ١إٔ إكـ٫ٛد ايحٌـع ١أشٓـاَ
عايٚ ١ٝي ٛنإ ايعوض شٌٓ ّا شلا ٕا ناْخ اشٓاَ عاي.١ٝ
( )70أ ٟيٖٓ ٍٝاى اُهاٍ عظ ٗ ِٝنـ ٕٛاؾـٖٛو إٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ عوٗـاّ بـٌ أْـ٘
قل أشٝت عٔ اٱُهاٍ ا٭ -ٍٚنُا ًٝصـ -٤ٞبإٔ اؾٖٛو إٕ ٚشل ٗ اــاهط ناْـخ
اؾٖٛوٜـــ ١جكح٘ـــ ٞاً٫ـــحػٓا ٤عـــٔ احملـــٌ ٚإٔ ٚشـــل ٗ ايـــنٖٔ مل جكـــحض ميـــو
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شٌٓاّ ي٘( )71غ٬ف ايهٝـ ؾإْ٘ شٍٓ عاٍ .ؾإما ناْخ ائٛه ٠ايعًُ ١ٝشٖٛواّ
ناٱٌْـإ ٚايؿــوَ أ ٚنُٸـ ّا أٗٚ ٚــعاّ نايٌــطػ أ ٚاْ٫حٔــاث يــيّ إٔ ٜهــٕٛ
ُـٚ ٤ٞاظل(َٓ )72لهشاّ ؼخ َكٛيحٌ(ٚ )73فٓٸٌـاّ ظٌٓـٌ ٗ َوجةـٚ ١اظـل٠

()74

عٌت ماج٘ ٚإما ناْخ( )75نٝؿاّ قًٌٛاّ َر ّ٬نايٌٛاك يـيّ إٔ ٜهـُ ٕٛــ٤ٞ
ٚاظل نٝؿاّ قًٌٛاّ ٚنٝؿاّ ْؿٌاْٝاّ َعاّ.
ؾٗنا اٱُهاٍ شعٌ ايعك ٍٛظٝاهٚ ٣ا٭ؾٗاّ ٓـوع ٢ؾاؿحاه نٌ َٗوبا.
(ؾـــــأْهو) ايٛشـــــٛك (ايـــــنٖين) ؾـــــواهاّ َـــــٔ ٖـــــنا ْٚظـــــا٥و( ٙقـــــ)ّٛ
َـــٔ إـــحهًٌُ (َطًكـــا) ٚإٕ نـــإ بٓعـــ ٛايِـــةػ ٚشعًـــٛا ايعًـــِ بايِـ ــ٤ٞ
بٌ ٜه ٕٛعوٗاّ ؾع٦ٓٝنٺ قابٌ ٭ٕ ٜه ٕٛايِـ ٤ٞشٖٛو ّا بإعحةاه اًحػٓا ٘٥عٔ احملٌ ٗ
اـــاهط ٚعوٗ ـاّ بإعحةــاه اظحٝاشــ٘ إٍ احملــٌ ٗ ايــنٖٔ ؾكابــٌ ٭ٕ ٜهــ ٕٛايِ ــ٤ٞ
شٖٛواّ ٚعوٗاّ باعحةاهَٓ ٫ٚ ٜٔاؾـا ٠بُٗٓٝـا ٚيـٖٓ ٍٝـاى ْـع بـٌ إحكـابًٌ; ٭ٕ
نَُٗٓ ّ٬ا نإ باعحةاه ٚإِا إٓاؾا ٠ي ٛاشحُعا عًُ ٢ـٚ ٤ٞاظل نُا ي ٛنإ ايعوض
شٌٓــاّ ؾع٦ٓٝــنٺ ًٜــيّ إٔ هحُعــا ٗ ُـــٚ ٤ٞاظــل كاُ٥ــاّ أَــوإ َحكــاب ٕ٬ايعــوض
ٚاؾٖٛو ٗ نٌ َٔ اما ٤ايٛشٛكاد.
ٚنُا بٝٸٓا ٗ اؿاُ ١ٝايٌابكَ ١ـٔ أْـ٘ قابـٌ ٭ٕ ٜهـ ٕٛاؾـٖٛو عوٗـ ّا اشـاث عٓـ٘
بعِ٘ٗ.
( )71أ ٟإم ٜٔ ٫ـــرل ايعــــوض شٌٓـــاّ يًصــــٖٛو ٚظ٦ٓٝـــنٺ قابــــٌ إٔ ٜهــــ ٕٛاؾــــٖٛو
ايــنٖين عوٗ ـاّْ .عــِ يــ ٛنــإ ايعــوض شٌٓ ـاّ نــإ نــررل إُــهاٍ اشحُــاع اؾــٖٛو
ٚايعوض; ٭ُْٗا َحكاب ٕ٬ؾهٝـ هحُعإ ٗ ُـٚ ٤ٞاظل ٚشـيَ ٤ـٔ ظكٝكـُ ١ـ٤ٞ
ٚاظل.
( ) 72نٔٛه ٠اٱٌْإ ؾإْٗـا شٌٓـٗا اؾـٖٛو ٖٚـ ٞأٜ٘ـ ّا نٝــ; ٭ٕ إعًـ ّٛبايـناد
نٝـ ؾٗن ٙنٝـ ٚشٖٛو.
( )73اظلُٖا ايهٝـ ٚاٯؿو أظل إك٫ٛد ايحٌع.١
(َ ٖٞٚ )74وجة ١ايٛشٛك اينٖين.
( )75أ ٟائٛه ٠ايعًُ.١ٝ
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فوك اٱٗاؾ.)76(١
ٜٚةطًــ٘ ايعًــِ بإعــلّٚ
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ٚعًــِ ايــٓؿٍ بناجــ٘( .بعــض) ٖٚــ ٛايؿاٗــٌ

ايكُٛص( ٞقٝاَا) بايـنٖٔ (َـٔ ظٔـ )ٍٛؾٝـ٘( ٗ )78ايحـٓهرل( )79ايـن ٟيًحٜٓٛـع
إُاه ٠إٍ َا آطًػ عً( )80(٘ٝؾوقا) ؾكاٍ :إٕ ٗ اينٖٔ عٓـل جٔـٛهْا اؾـٖٛو
أَو :ٜٔأظلُٖا َاٖٝـَٛ ١شٛك ٠ؾـ  ٞاينٖٔ َ ٖٛٚعًٚ ّٛنًٚ ٞشٖٛو  ٖٛٚغرل
قا ِ٥باينٖٔ ْاعحاّ ي٘( )81بٌ ظآٌ ؾ ٘ٝظٔـ ٍٛايِــ  ٗ ٤ٞاييَـإ ٚإهـإ

()82

( )76بٌ ايعامل ٚإعً.)1(ّٛ
( )77ؾإْــ٘  ٫إٗــاؾ ١بُٗٓٝــا; ً٫ــحعاي ١اٗ٫ــاؾ ١بايكٝــاَ إٍ إعــلٚ ّٚنــنا اًــحعاي١
ؼكل إٗاؾ ١ايِـ ٤ٞإٍ ْؿٌ٘ ٚميو ٭ٕ اٗ٫اؾ ١جٌحلع ٞؼكل ايطـوؾٌ ٚيـٗ ٍٝ
إكاّ ننيو.
( )78أ ٗ ٟاينٖٔ.
( )79قٝاَاّ ٚظٔ.ّ٫ٛ
( )80ايؿاٌٗ ايكُٛصٞ

()2

 ٖٛٚأْ٘ اهاك ٖٓا بايكٝاّ ظُٔ ٍٛـ ٗ ٤ٞاينٖٔ عً ٢مـٛ

ا٫ظحٝاط إيٝـ٘ ٚاهاك باؿٔـٖٓ ٍٛـا ٚشـٛك ُــ ٗ ٤ٞايـنٖٔ  ٫عًـ ٢مـ ٛا٫ظحٝـاط
إي ٘ٝنٛشٛك ايِـ ٗ ٤ٞاييَإ ٚإهإ.
( )81أٚ ٟغرل ْاعخ يًنٖٔ بايعًِ ٚغرل ٚآـ ي٘ أ ٟايـنٖٔ ٜٓعـخ بـايعًِ يـٍٝ
بٗنا ايِـ ٤ٞاؿآٌ ٗ اينٖٔ بٌ ٜٓعخ َٔ شٗ ١ظٔٛٓ ٍٛهُٚ ٠ةػ ؾَ ٘ٝطابكاّ
شلنا إٛشٛك ٗ اينٖٔ ؾع٦ٓٝنٺ ٜٓعخ بايعًِ ٜٓٛٚـ ب٘.
( )82ؾإٕ ايِـ ٤ٞاؿآٌ ؾٗٝا ي ٍٝعاٍ.
( )1إٛاقـــ احملكــل ا٫هــُ .52ٖ ٞــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬احملكــل عةــل ايــوىام
ايٖٝ٬ص ٞط.48ٖ 1
( )2ايحُرٝـٌ إـننٛه َـٔ إٔـٓـ يحٗٛـٝػ َـواك ايكُٛـص ٞنُـا مٴنـو ٗ ظٛاُــ ٞإٔـٓـ اٜ٘ـاّ عًـ٢
اً٫ــؿاه .جعًٝكــ ١اُ٫ــحٝاْ ٞعًــ ُ ٢ــوؾ إٓظَٛــَٗ ١ــل ٟإــلهٸَ اُ٫ــحٝاْ ٞط .191ٖ 2جعًٝكــ١
ايؿاٗــٌ ايكُٛــص ٞعًــ ٢عةــاه ٠ايِــٝف ايط ًٛــ ٗ ٞايحصوٜــل ُ .ــوؾ ػوٜــل ا٫عحكــاك عــ ٤٬ايــلٜٔ
ايكُٛص.16ٖ ٞ
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ٚذاُْٗٝـــــــــا َٛشـــــــــٛك ؿـــــــــاهشٚ )83(ٞعًـــــــــِ ٚشي٥ـــــــــٚ ٞعـــــــــوض
قا٥ــــــــــــــ ــِ بايــــــــــــــــنٖٔ َــــــــــــــــٔ ايهٝؿٝــــــــــــــــاد ايٓؿٌــــــــــــــــاْ١ٝ

()84

(ٖٚ )83ــ ٛائــٛهٚ ٠ايِــةػ ايــن ٟظٔــٌ َــٔ ٓــٛه ٠ايِ ــ ٤ٞإٛشــٛك ٗ ٠ايــنٖٔ
ٚظٝز إٕ ٖنا ايِـةػ قـا ِ٥بايـنٖٔ ٚظـاٍٸ ؾٝـ٘ ظًـ ٍٛايعـوض َعوٗٚـ٘ ٚايـنٖٔ
َٛشٛك ٗ اـاهط ؾٗنا أٜ٘اّ َٛشٛك ٗ اــاهط; ٭ٕ ٖـنا ايِـةػ عـاهض يًـنٖٔ
ؾٛشــٛك ٙجــابع يٛشــٛك ايــنٖٔ ٚايــنٖٔ َٛشــٛك ٗ اـــاهط ؾٗــنا أٜ٘ـاّ َٛشــٛك ٗ
اـاهط ٖٚنا ايِةػ ٖ ٛايعًِ  ٫جًو ائٛه ٠اؿآً ٗ ١اينٖٔ.
( )84عً ٢ايٛشٛك اينٖين اُهًٛا أهبع ١إُها٫د(:)1
ا٭ًٜ :ٍٚيّ إٔ ٜه ٕٛاؾٖٛو عوٗاّ ٚقل جكلٸّ ايه ّ٬عً.٘ٝ
ٚايراًْٜ :ٞـيّ إٔ جهـْٝ ٕٛـع إكـ٫ٛد َٓلهشـ ١ؼـخ َكٛيـ ١ايهٝــ ٚقـل جكـلٸّ
ايه ّ٬اٜ٘اّ ؾ.٘ٝ
ٚايرايزًٜ :يّ إٔ ٜه ٕٛايعًِ عٌ إعً ّٛعً ٢ايك ٍٛبايٛشٛك ايـنٖين; ٭ٕ ايعًـِ
ٖـ ٛايٛشــٛك مٖٓـاّ ٚظٝــز إْهــِ قًــحِ بٛشــٛك اُ٫ــٝا ٤بأْؿٌــٗا ٗ ايــنٖٔ ؾايِــ٤ٞ
(ّٚ )1هٔ بٝإ اِٖ اُ٫ها٫د اييت ٚهكد عً ٢ايكا ًٌ٥بايٛشٛك اينٖين:
ًٜ -1يّ َٔ ايك ٍٛب٘ اشحُاع اؾٖٛو ٚايعوض.
ًٜ -2يّ اْلهاط ناؾ ١إك٫ٛد ٚ -إاٖٝاد إٓلهش ١ؼخ إك٫ٛد َ ٗ -كٛي ١ايهٝـ.
 -3يي ّٚايؿوك اجملوٸك يهٌ ْٛعٕ شٌُاْ.ٞ
 -4يي ّٚاجٔاف ايٓؿٍ بٔؿاد ا٫شٌاّ ٚبا٭َٛه إح٘اك.٠
 -5ييٚ ّٚشٛك اَٛهٕ ٖحٓع ١بايناد.
 -6يي ّٚاشحُاع اؾيٝ٥ٸٚ ١ايهًٓ.١ٝ
 -7يي ّٚاْطةاع ائػرل ٗ ايهةرل.
 -8ييَ ّٚةا ١ٜٓائٛه ٠إٓطةع ٗ ١ايع٘ ٛاؿـٌـٸَ ٞع م ٟائٛه.٠
 -9يي ّٚن ٕٛاَٛ٫ه اينٖٓ ١ٝؿاهش.١ٝ
ٕٚيٜــل َــٔ ا٫طــ٬ع عًــٖ ٢ــن ٙاُ٫ــها٫د َــع ا٫شٛبــ ١عًٗٝــا .اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِــرلاى ٟط .308 - 297ٖ 1ايِــٛاٖل ايوبٛبٝــ ٗ ١إٓــاٖض ايٌــًٛنٓ ١ٝــله ايــل ٜٔايِــرلاىٟ
َٖ .40 - 30ؿحاؾ ايػٝـت ٓـله ايـل ٜٔايِـرلاى .104 - 101ٖ ٟايٓظـاّ ايؿًٌـؿٕ ٞلهًـ ١اؿهُـ١
إحعاي ١ٝعةل ايوً ٍٛعةٛكٜخ ط.48ٖ 3

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

148

ايٛاظل عًِ َٚعًـٚ ّٛاؿايـ ١إٔ ايعًـِ غـرل إعًـٚ ّٛيـنا يًعًـِ ظهـِ ٚيًُعًـّٛ
ظهــِ آؿــو ٜ ٫هــ ٕٛنــٌ َُٓٗــا ذابحـاّ يٰؿــو ؾــإٕ ايعًــِ بــايهؿو ٜٛ ٫شــت ٓٚـــ
اٱٌْإ بايهؿو ٚي ٛنإ ايعًِ عٌ إعً ;ّٛيـيّ إٔ ٜهـ ٕٛايعًـِ بـايهؿو نؿـو ٚاهلل
 عامل بايعامل ٚعًُ٘ عٌ ماج٘ ؾًٝيّ إٔ ٜه ٕٛاهلل  عٌ ماج٘ ايعامل بٓا٤اّ عًـ٢
إٔ ايعًِ عٌ إعً.ّٛ
ٚايوابــعٖ :ــ ٛإٔ ٜهــ ٕٛايهًــ ٞشي٥ــٚ ٞميــو ٭ْــ٘ بعــلَا ٚشــل ايهًــ ٗ ٞايــنٖٔ
اظحاط إٍ َٛٗٛع ٚايِـ ٤ٞإما اظحاط إٍ َٛٗٛع جِـٸٕ ٚينا قٝـٌ :ايِــ ٤ٞإما
ٚشل جِـٸٕ  ٗٚعةاه ٠إٔٓـ منو ذ٬ذ ١إُها٫د ٚأٌُٖ ايراْ.ٞ
ٚا٭ٓــػ :أْــ٘ بكٛيــ٘ (ٚعــوض قــا ِ٥بايــنٖٔ َــٔ ايهٝؿٝــاد ايٓؿٌــاْ )١ٝاُــاه إٍ
اٱُهاٍ ا٭ٚ ٍٚايراْ ٞ٭ٕ احملنٚه ؾُٗٝا إِا نإ يـي ّٚايعوٗـ ١ٝيًصـٖٛو ٚايهٝــ
يًُك٫ٛد ايةاقٚ ١ٝإٍ احملنٚه ا٭ ٍٚاُاه بايعوض ٚإٍ ايراْ ٞبكٛي٘ أ ٟايهٝؿٝـاد
ايٓؿٌاْ.١ٝ
ٚاؾٛاث :عٔ ٖنا اٱُهاٍ كؾع٘ ايؿاٌٗ ايكُٛصَ )1(ٞا منو َٔ ٙإٔ إٛشـٛك ٗ
اينٖٔ ُ٦ٝإ ؾاؿآٌ ٗ اينٖٔ ٖ ٛاؾٖٛو  ٖٛٚإعً ٖٛٚ ّٛايهً ٖٛٚ ٞايهـِ
ٚمــٚ .ٙٛايكــا ٗ ِ٥ايــنٖٔ ٖــ ٛايهٝـــ ٖٚــ ٛايعًــِ ٖٚــ ٛاؾي٥ــ ٞؾحػــاٜو ايهًــٞ
ٚاؾيٚ ٞ٥ايعًِ ٚإعًٚ ّٛأَا إٔٓـ ؾاٱُها ٕ٫ا٭ًٝ ٕ٫ٚص ٤ٞكؾع٘ شلُا.
ٚأَٸا اٱُهاٍ ايرايز ؾأشاث عٓ٘ ٗ ظاُٝح٘( :)2إٔ ايعًِ ٚإعً ّٛبايناد َحعـلإ
ماجاّ ٚكحًؿـإ اعحةـاهاّ ؾايِــ ٤ٞاؿآـٌ ٗ ايـنٖٔ  -باعحةـاه ٚشـٛك ٙؾٝـ٘ ٚظٔـٛي٘
ؾ -٘ٝعًِ َٔ ظٝز ٖ ٛعًِ ٖٚنا ْظرل جػاٜو ايٛشٛك ٚإاٖ ١ٝؾإُْٗا َحعـلإ ماجـاّ
كحًؿإ با٫عحةاه ؾُٔ ظٝز اؿلٚك َاٖ َٔٚ ١ٝظٝز ايحعكل ٗ اـاهط ٚشٛك.
ٚأَــا اٱُــهاٍ ايوابــع :ؾصٛابــ٘ عًــ ٢هأ ٟإٔــٓـ نُــا منــو ٗ ٙاؿاُــ١ٝ

()3

ٗ

إٔ ايهًــ ٗ ٞايــنٖٔ ٚإٕ نــإ شيٝ٥ــاّ إ ٫أْــ٘ إما قــ ٍٝإٍ ا٭ُـــاٖ اـاهشٝــ١
(ُ )1ـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ع ٤٬ايل ٜٔايكُٛص.14 - 13ٖ ٞ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 130ٖ 2ظاُ.35١ٝ
( )3إٔله ايٌابل.
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ؾع٦ٓٝنٺ ٜ ٫وك إُهاٍ(.)85
إِــا اٱُــهاٍ َــٔ شٗــ ١نــ ُ ٕٛــٚ ٤ٞاظــل شــٖٛواّ(ٚ )86عوٗ ـاّ أ ٚعًُ ـاّ
َٚعًَٛاّ أ ٚنًٝاّ ٚشيٝ٥اّ اْحٗـٚ .٢جٜٔٛو )87(ٙأْـ٘ إما ؾوض َِهٌ( )88قؿٛؾـاّ
َوآ َٔ ٠بًٛه أَ ٚاْٝ َٔ ٤ع اؾٛاْت عٝز اْطةع ٓٛهج٘( )89ؾٗٝا( )90ؾٗآٖا
أَوإ:
أظلُٖا ُ ٤ٞي ٍٝقاُ٥اّ بإوآٚ ٠يهٓ٘ ؾٗٝا  ٖٛٚائٛه.٠
ٚذاُْٗٝـــــا ُــــــ  ٤ٞقـــــا ِ٥بـــــإوآٖٚ ٠ـــــْ ٛؿـــــٍ ائـــــٛه ٠إٓطةعـــــ.١
ؾكــــــــــٍ عًٝــــــــــ٘ َــــــــــا ٗ َــــــــــوآ ٠ايــــــــــنٖٖٔ .ــــــــــنا َنٖةــــــــــ٘

()91

ٚاينٖٓ - ١ٝباعحةاه ائلم عًٗٝا  -ؾٗ ٛايهًٚ ٞباعحةاه ٚشٛك ٗ ٙاينٖٔ شي.ٞ٥
( )85٭ْ٘ ذةخ ُ٦ٝإ ٗ اينٖٔ أظلُٖا عًِ ٚاٯؿو َعًٚ ّٛاظـلُٖا نًـٚ ٞاٯؿـو
شيٚ ٞ٥أظلُٖا عوض ٚاٯؿو شٖٛو ٚاظلُٖا نٝـ ٚاٯؿو أظل باق ٞإكـ٫ٛد
ايحٌع.١
( )86أ ٟاٱُهاٍ ايـن ٟنـإ ٜـوك ٖـ :ٛنـإ ايِـ ٤ٞايٛاظـل شـٖٛواّ ٚعوٗـاّ ٚعًٝـ٘
جوجت ميو احملـنٚه ايؿاًـل ٖٚـ ٛنٝــ هحُـع اؾـٖٛو ٚايعـوض ٚبعـلَا اذةحٓـا إٔ
ٖٓاى ُ ٗ ٌ٦ٝاينٖٔ اظلُٖا شٖٛو ٚاٯؿو عوٗاّ ؾـ ٬إُـهاٍ ظ٦ٓٝـنٺ ٚاهك; ٭ٕ
 ٫قــنٚه ٗ نــُ ٕٛــَٛ ٌ٦ٝشــٛكَٗٛ ٗ ٜٔــٛع ٚاظــل أظــلُٖا شــٖٛو ٚاٯؿــو
عوض ٚننا ايه ٗ ّ٬باق ٞاٱُها٫د.
( )87أ ٟجٜٔٛو َنٖت ايؿاٌٗ ايكُٛص.ٞ
( )88أ ٟي٘ ُهٌ.
( )89أٛٓ ٟهٖ ٠نا ايِهٌ.
( )90أ ٗ ٟإوآ ٠أ ٗ ٚإاَٚ ٤رٸٌ بعض ُاهظ ٞايٌٴًِٓ باي٘ٝا ٗ ٤غوؾ ١ؾكـآٍٖ :ـاى
ُـ ٤ٞظآٌ ٗ ايػوؾْ ٖٛٚ ١ؿٍ اي٘ٝاُٚ ٤ـ ٤ٞظاٍٸ ٗ ايػوؾْ ٖٛٚ ١ؿٍ اي٘ـٝا٤
ُٚـ ٤ٞظاٍ ٗ ايػوؾ ٖٛٚ ١ايٓٛه اؿآـٌ َـٔ اي٘ـٝا ٤ذـِٸ قـاٍٖٚ :ـنا ايحُرٝـٌ أٍٚ
َٔ غرل.ٙ
( )91ؾحًـٕ َٔ عٓلٜٛ ٙشـل ايِــ ٗ ٤ٞاــاهط ٚؤـٌ ٗ ايـنٖٔ ٜٚكـُ ّٛـةع٘

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

150

ٚؾٝـــ٘ َـــا ؾٝـــ٘(ٚ( . )92قٝـــٌ) ٚايكا٥ـــٌ ْاعـــَ ١ـــٔ اؿهُـــا( ٤با٭ُـــةاؾ) ٫
بــا٭ْؿٍ (ا٭ُــٝا ٤اْطةعــخ) ٗ ايــنٖٔ ؾــًٜ ٬ــيّ نــ ُ ٕٛــٚ ٤ٞاظ ـلٺ شــٖٛواّ
اؿآٌ َٔ جًو ائٛه ٗ ٠اينٖٔ.
(ٚ )92ميو بإٔ ٜكاٍ :إٕ أهاك ايؿاٗـٌ إـننٛه بايحػـاٜو بـٌ ٖـن ٜٔايِـ ٗ ٌ٦ٝايـنٖٔ
ايحػاٜو ا٫عحةاه ٟؾٗنا ٜ ٫لؾع إُهاٍ اؾٖٛو ٚايعوض ٚإْلاهط إكـ٫ٛد ايحٌـع١
ؼخ ايهٝـ; ٱٕ ٖن ٙأَٛه ماجٝـ ٫ ١ؽحًــ بـاؿح٬ف ا٫عحةـاه ٚايِــ ٤ٞبـامٕ عًـ٢
ٚظلاْٝح٘ ؾًي ّٚاشحُاع ا٭َو ٜٔإحكابًٌ ٗ ُـٚ ٤ٞاظل بامٕ عً ٢ظايحـ٘ ٚإٕ أهاك
أُْٗا َحػاٜوإ بايناد نُا ٖ ٛظاٖو عةاهٖ ٠نا ايكا٥ـٌ ٚنـنا إٔـٓـ ٗ اؿاُـ١ٝ

()1

هك عًٖ ٢نا ايٛش٘ ايراْ ٫ ٞا٭ ٍٚؾرلكٸ عً:٘ٝ
أ :ّ٫ٚأْ٘ ٖنا كايـ يً٘ـوٚهٚ ٠ايٛشلإ.
ٚذاْٝاّ :إظلاس ق ٍٕٛذايز ب ٬بٓٝـ ٫ٚ ١بوٖـإ; ٭ٕ اؿهُـاَ ٤ـِٓٗ َـٔ قـاٍ عٔـٍٛ
ا٭ُٝا ٤بأُةاظٗا ٗ اينٖٔ َٚـِٓٗ َـٔ قـاٍ عٔـٛشلا بأْؿٌـٗا ٗ ايـنٖٔ ٚمل ٜكـٌ
أظل بإٔ ا٭ُٝا ٤جٛشل بأُةاظٗا ٚاْؿٌٗا ٗ اينٖٔ  ٫ٚكاع ٞإٍ ٖنا ا٫يحياّ َـع
إَهإ كؾع٘ بػرل ٖنا ا٫يحياّ.
ٚذايراًّٜ :يَ٘ إٔ ٜك :ٍٛجهـ ٕٛايـٓؿٍ ؾعٸايـٕ ١ـا ٖـ ٛعكـٌ بايؿعـٌ; ٭ٕ ٖـن ٙائـٛه٠
إٛشٛك ٗ ٠ايٓؿٍ ايػرل ايكا ١ُ٥بٗا عكٌ بايؿعٌ ٕا جكوه عٓل اؿهُـا ٤إٔ نـٌ فـوك
قا ِ٥بناج٘ ؾٗ ٛعكٌ عاقٌ يناج٘ َٚعك ٍٛيناج٘ ؾٗن ٙائٛه ٠عكٌ عاقٌ َعك.ٍٛ
ّ ٫ٚهٔ ايك ٍٛعٖٔ ٍٛـن ٙائـٛهَ ٠ـٔ كَ ٕٚلؿًٝـ ١يًـٓؿٍ ٗ ظٔـٛشلا ؾٗٝـا
ٚإ ٫يٹـِٳ ظٔــًخ ٗ جًــو كٖ ٕٚــن ٙؾٗــن ٙائــٛه ٠ايــيت ظٔــًخ يًــٓؿٍ بإكهانٗــا
إٜاٖا ٫بل إٔ ٜه ٕٛيًٓؿٍ عًٓ ١ٝبايكٝاَ إيٗٝا أَا إٔ جه ٕٛايـٓؿٍ عًٓـ ١ؾاعًٝـ ١شلـا

(( )1٭ْــ٘ ؿــ٬ف ايٛشــلإ ٚ٭ْــ٘ ْــع بــٌ ايكــ ٍٛبايِــةػ ٚايكــ ٍٛبإرً ٸٝــ ١٭ٕ ميــو ايكــاُ ِ٥ــةػ
يًُٛشٛك اـاهشٚ ٞميو اؿآٌ َرٌ ي٘ ٚٚشٗ٘ ٚاٗػٚ .ؾٝـ٘ قـنٚهاد اؿـو ٣جطًـت َـٔ نحـت
اؿــو ٣نا٭ًــؿاه ٚايِــٛاهم ٚأْــ ٗ ٞجعــايٝك ٞعًــ ٢اً٫ــؿاه منــود يــ٘ جٛشٗٝـاّ ٚش ٗٝـاّ عًــ ٢طوٜكــ١
اُ٫ـوام يـٖٓ ٍٝـا َٗٛـع منـوُ .)ٙــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـٖ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام
ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 130ٖ 2ظاُ.38١ٝ
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ٚعوٗاّ أ ٚشٖٛواّ ٚنٝؿاّ َر ّ٬٭ٕ بكا ٤ايناج ٗ ٞم ٟٛايٛشٛك ؾوع بكا ٤مٟ
ايــناجٚ .ٞعًــ ٢ايكــ ٍٛبايِــةػ  ٫ؤــٌ بٓؿٌــ٘(َٚ )93اٖٝحــ٘ ٗ ايــنٖٔٚ .أْــخ
ؿةرل

()94

بإٔ ايٛش ٙٛايلاي ١عً ٢ذةٛد ايٛشٛك اينٖين إِا ك٫يحٗا عًٚ ٢شٛك

ظكا٥ل( )95ا٭ُٝاَٚ ٤اٖٝاجٗا ٗ اينٖٔ َ ٫ا ٜػاٜوٖا ٗ إاٖٝـٜٛٚ )96(١اؾكٗـا ٗ
أَ ٚاك )1(١ٜأ ٚغا ١ٝ٥أٛٓ ٚهً ٫ ١ٜة ٌٝإٍ نْٗٛا عً ١غاٝ٥ـ ١أٓ ٚـٛه ;١ٜ٭ْـ٘ بعـلَا
أذةحٓا أْٗا عكٌ ٚايعكـٌ أاٸ ٚأُــ وف َـٔ ايـٓؿٍ; ٭ْـ٘ ٖـ ٛايـن ٟأؿـوط ايـٓؿٍ َـٔ
ايكـٛٸ ٠إٍ ايهُـاٍ ظٝـز ٓـٝٸوٖا َلهنـ ١ؾهٝــ ٜهـ ٕٛاْ٫كـٕ غاٜـ ١يٮُــوف أٚ
ٓٛه ٠ي٘ ؾّ ٬هٔ إٔ جه ٕٛايٓؿٍ ٓٛه ٠أ ٚغا ١ٜئًٛه ٠اؿآً ١ؾٗٝـا ٚأٜ٘ـاّ ٫
ًة ٌٝإٍ نْٗٛا عًَٓ ١اك ;١ٜ٭ْ٘ باعذلاف ايؿاٌٗ أْٗا غرل قا ١ُ٥بايٓؿٍ.
ؾحعٝٸٔ نْٗٛا عًٓ ١ؾاعً ١ٝشلن ٙائٛه ٠اييت ٖ ٞعكٌ ٚظٝز إٕ قًٓا أْٗـا اُــوف
ٚايٓؿٍ أقٌ َوجةَٗٓ ١ا; ٭ٕ ايٓؿٍ ٗ ق َٛايٓـي ٗ ٫ ٍٚقـ َٛائـعٛك ؾـّ ٬هـٔ
إٔ ٜحأذو ا٭ْكٕ ٗ ا٭عً ٢ؾ ٬ج٪ذو ايٓؿٍ ٗ ائٛهَ ٠طًكاّ.
ٚهابعاّٖ :نا قٛي٘ علٚس ايعكٌ ٚػلك ٖٛ ٙؿ٬ف َا جكوٸه عٓلٖـِ ٚقل قوٸه ٖنٙ
اٱُها٫د عًٖ ٢نا ايؿاٌٗ ٗ ظاُ ١ٝايِٛاهم ؾواشع(.)2
( )93أ ٟم ٟايناج ٫ ٞؤٌ بناج٘ ْٚؿٌ٘ ؾع٦ٓٝـنٺ ماجٝاجـ٘  ٫ؼٔـٌ بـٌ ٜٛشـل ظًـ٘
اؿان ٞعٓ٘ نعها ١ٜايًؿو ٚايهحاب ١إ ٫إٔ قانـا ٠ا٫يؿـاظ ٚايهحابـ ١عٌـت ايٗٛـع
ٚجًو اُ٫ةاؾ عٌت ايطةٝع.١
(ٖ )94نا شٛاث عٔ ايك ٍٛبا٭ُةاؾ( ٗ )3كؾع اٱُهاٍ.
( )95٭ٕ َؿاكٖا إٔ ايِـ ٤ٞي ٛمل ٜٛشل ٗ اينٖٔ يهإ ننا ٚننا.
( )96نُا ي ٛقًٓا ايِةػ ؾإٕ َاٖٝح٘ غرل َاٖٝـ ١ايِــ ٤ٞؾًـِ ٜهـٔ ايِــَٛ ٤ٞشـٛكاّ ٗ
اينٖٔ ٚمل ٜهٔ يًُاٖ ١ٝمٛإ َٔ ايٛشٛك اينٖين ٚاـاهش ٞبٌ نـإ شلـا ٚشـٛك

( )1أ ٟائٛه ٠عاهٗ ١عًٗٝا ٚا ٫ؾٜ ٬عكٌ إٔ جهَ ٕٛاكٚ ٠ائٛه ٠اؿآًٛٓ ١ه ٠شلا.) َ٘ٓ( .
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.218 - 208ٖ 1
(َ ٖٛٚ )3نٖت اؾ٬طـٚ ٕٛا٫قـلٌَ .فُٛعـَٔ ١ـٓؿاد ُـٝف اُ٫ــوام ُـٗاث ايـل ٜٔايٌـٗوٚهكٟ
ط.302ٖ 1

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

152

بعض ا٭عواض( )97نُا  ٫ىؿ.٢
(ٚقٚ )ٌٝايكا ٖٛ ٌ٥ايٌٝل ايٌٓل ٓله ايل )98(ٜٔاْطةعخ ا٭ُٝا ٗ ٤اينٖٔ
(بـــا٭ْؿٍ) أ ٟبأْؿٌـــٗا َٚاٖٝاجٗـــا (ٖٚـــ )ٞأٚ ٟاؿـــاٍ إٔ أْؿـــٍ إاٖٝـــاد
ؿاهش ٞؾكل.
َٚــٔ إؿاًــل ايعظُٝــ ١عًــ ٢ايكــ ٍٛبايِــةػ يــي ّٚنــ ٕٛإعًــ ّٛشٗايــ ;١٭ٕ ايعًــِ
بايِ ٤ٞاْهِاؾ٘ َا ٖ ٛعًٚ ٘ٝإما مل ٜٛشل ُـَ َٔ ٤ٞكٛٸَاجـ٘ مل ٜهـٔ ٖـن ٙإاٖٝـ١
جًو إاٖ ١ٝؾًِ ٜٓهِـ ايِــَ ٤ٞـا ٖـ ٛعًٝـ٘ إما مل ٜٛشـل بٓؿٌـ٘ ٗ ايـنٖٔ ٚقـل
ٚشٸــ٘ ايكــ ٍٛبايِــةػ ايٖٝ٬صــ :)1(ٞإٔ إاٖٝــٚ ١إٕ ناْــخ َٛشــٛك ٠بٓؿٌــٗا إ ٫إْــ٘
بـــايٛشٛك ايـــنٖين ؾٗـــُ ٞـــةػ يًُاٖٝـــ ١بٛشٛكٖـــا اــــاهش ٞنـــنا ٗ اؿاُـــ١ٝ
ئًُٓـ(.)2
( )97نايهِ ٚاشل.١٦ٝ
(ٚ )98ايكا ٌ٥ايٌٝل ايٌٓل ائله

()3

ظآـٌ َنٖةـ٘ :إٔ إاٖٝـ ١شلـا ٚشـٛكإ ٖٚـٞ

( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط.302ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 131ٖ 2ظاُ.41 ١ٝ
(ٌْ )3ة٘ :قُل بٔ غٝاس ايل ٜٔاَٚ٫ٸٍ َٓٔٛه بٔ ٓله ايل ٜٔايراْ ٞقُل بٔ إبواٖ ِٝابـٔ ٓـله ايـلٜٔ
اَٚ٫ٸٍ قُل بٔ إًعام اؿٌٝين ٓله ايل ٜٔايرايز أب ٛإعاي ٞايلُحه ٞايِرلاى.ٟ
٫ٚكجــ٘ ٚٚؾاجــ٘ٚ :يــل ٗ ُــعةإ ًــٓ ١مثــإ ٚعِــوٚ ٜٔمثاِا٥ــٖ903 - 828( ١ـــ) ٚقــاٍ ٚيــل ٙغ ٸٝــاس
ايل :ٜٔإٕٸ ٚايل ٙاًحِٗل ٗ ٓةٝع ّٜٛ ١اؾُع ١ايراْ ٞعِو َٔ ُٗو هَ٘إ ًٓ ١ذـ٬س ٚجٌـعُا ١٥بٝـل
ايذلنُإ.
كهاًح٘ٚ :أؿن ايعً ّٛايِـوع ١ٝعٔ أبٚ ٘ٝابٔ عِ أبْ ٘ٝظاّ ايل ٜٔأٓـل بـٔ إًـعام ابـٔ إبـواِٖٝ
ٚايعً ّٛايعوبٚ ١ٝايؿٓ ٕٛاَ٫كب ١ٝعٔ ابٔ عُح٘ ظةٝت ايًٓ٘ ٚايعً ّٛايعكًٝـ ١عـٔ ايٌـٝل ٌَـًِ ايؿاهًــٞ
ٚغرلَٗٚ ٙو ؾٗٝا ٚنإ ؾكٗٝاّ َٓاظواّ قلٜواّ َٔ نةاه ايعًُا ٤باؿهُٚ ١ا٫ٹشلٝاد.
جَ٬نج٘ :سلٍ ايل ٜٔقُل بٔ أٓل اـؿوٚٚ ٟيل ٙغٝاس ايلَٛٔٓ ٜٔه.
َ٪يؿاج٘ٓٓ :ٸـ أهبع ١عِـو نحاباّ َٓٗا :جعًٝكاد عً ٢ايحٌٝرل ٗ ؾك٘ ايِاؾعُ ١ٝـوؾ كحٔــو أُٓـٍٛ
ابــٔ اؿاشــت إــايه ٞإذةــاد ايٛاشــت ظاُــ ١ٝعًــ ٢ايهِــاف ٗ ايحؿٌــرل يًيكِــو ٟظاُــُ ١ٝــوؾ
إطايع ٚظاُ ١ٝعًـُ ٢ــ وؾ ايٌُِـ ٗ ١ٝإٓطـل يكطـت ايـل ٜٔايـواى ٟهًـاي ٗ ١ؿـٛاٖ اؾـٛاٖو
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(اْكًةخ) ٚقل بٌ َنٖة٘ ٖنا ايكا ٌ٥بعل ُٗٝل َكلٸَ ١بأْ٘ ٕا ناْـخ َٛشٛكٜـ١
إاَٖ ١ٝحكلٸَ ١عًْ ٢ؿٌٗا

()99

ؾُع قطع ايٓظو عٔ ايٛشٛك ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى َاٖ١ٝ

أٓــ .٬ؾــإما جةــلٍ ايٛشــٛك بــإٔ ٜٔــرل إٛشــٛك اـــاهشٚ ٞايٛشــٛك ايــنٖين
ؽحًـ بناجٝاجٗا ٚجٓكًت عٌةُٗا ؾُاٖ ١ٝاٱٌْإ ٖ ٞإوكٸك ٠بٌ ايٛشـٛك اــاهشٞ
ٚايٛشــٛك ايــنٖين ٖٚــ ٗ ٞاـــاهط شــٖٛو  ٗٚايــنٖٔ ع ــوض ؾؿــ ٞاـــاهط شلــا
ماجٝاد  ٗ ٖٞٚاينٖٔ جٓكًت جًـو ايـناجٝاد قـايٛا اؾـٖٛو ٜهـ ٕٛعوٗـاّ ٚايهـِ
نٝؿاّ ؾُاٖ ١ٝىٜل ٚشلد بناجٝاجٗا اينَٖٓٚ ١ٝع ماى أْلؾع اُ٫ها ٕ٫إننٛهإ.
( )99أْ ٟؿٍ إاٖ ١ٝ٭ْٗا قةٌ ايٛشٛك مل جهٔ َاٖٚ ١ٝبعل ايٛشٛك ٓـاهد َاٖٝـ.١
ؾُٛشٛك ١ٜإاًٖ ١ٝابك ١عًْ ٢ؿٍ إاٖٚ ١ٝإواك بايحكلٸّ ٖٓا ايحكلٸّ با٭ظكٝٸـٜ ١عـين
ل باؿٔـَ ٍٛـٔ
ؼكل ايِــٚ ٤ٞظٔـٛي٘ َـٔ ظٝـز ٖـَٛ ٛشـٛك اٚ ٍٚأظٌـٔ ٚأظـ ٸ
ظٝز َٖ ٛاٖ.١ٝ
قـاٍ إٔـٓـ ٗ اؿاُــ ١ٝعًـ ٢ا٭ًـؿاه(ٖٚ :)1ــنا ايهحـاث يعًـو جكــ ٍٛنٝــ ٜكــٍٛ
ايٌٝل بٗنا ٜ ٖٛٚك ٍٛبأٓاي ١إاٖٚ ١ٝاعحةاهٜـ ١ايٛشـٛك ٚأقـ ٍٛقـل نـإ َحٔـًةاّ ٗ
ميو ظٝـز أكعـ ٢أٓـاي ١إاٖٝـ ١ظحٸـ ٗ ٢ايٛاشـت ٚنـإ ٜكـ :ٍٛإما اقـذلٕ َؿٗـّٛ
إٛشٛك َع إاٖٚ ١ٝشٛكاد ٚي ٍٝعٓلْا ٚشٛك أٓ.ّ٬
ذِٸ قاٍ إٔٓـ ؾأقَ :ٍٛواك ٙجكلٸّ إاٖٝٸ ١اـاهشـ ١عـٔ اًـحٛا ٤ايطـوؾٌ إٌـحعك١
ؿٌُ إٛشٛك عًٗٝا بانحٌابٗا ظٝر ١ٝاجملعٛي ١ٝعً ٢إاٖٝٸ َٔ ١ظٝـز ٖـٖ ٞـ ٞجكـلٸَاّ


هًاي ٗ ١ايك َٛقيؾ.
ٕ ايػايـت
ٚمنو ٗ نحاث فايٍ إ ٌَٓ٪إٔٸ أً٬ف إذلشِ نًٓٗـِ َـٔ ظؿظـ ١ايٌـٓٸٚ ١اؿـلٜز إ ٓ٫أ ٸ
عً ٢أَوِٖ علّ ايحٔـوٜػ َنٖةِٗ ٚينيو اقحٔـوٚا ٗ جآيٝؿِٗ عًْ ٢كٌ أظاكٜز أٖـٌ ايٌـٓٸ ١يهـٔ
ًٝلْا إذلشِ علٍ عٔ ميو ٓٚاهؾ َعحكل ٤٫ٚ َٔ ٙأُ٥ٸ ١آٍ ايةٝخ .
فــايٍ إــ ٌَٓ٪ايٌــٝل ايِــٗٝل ْــٛه اهلل إوعِــ ٞايحٌــذل ٟط .239ٖ 2اعٝـإ ايِــٝع ١قٌــٔ
اَ٫ــٌ طًَٛ .60ٖ 9ــٛع ١طةكــاد ايؿكٗــا ٤ايًصٓـــ ١ايعًُٝــًٌ٪َ ٗ ١ــ ١اَ٫ــاّ ائـــاكم
بإُـواف ايِٝف شعؿو ًةعاْ ٞط.3283ٖ 10
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.315ٖ 1
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ٚاـاهش ٞكحًؿإ باؿكٝك.)100(١
َٛشٛكاّ ٗ اينٖٔ  ٫اًحةعاك إٔ ٜحةلٍ إاٖ )101(١ٝأٜ٘ا .ؾإما ٚشل ايِـ٤ٞ
ٗ اـاهط ناْخ ي٘ َاٖ ١ٝإَا شٖٛو أ ٚنِ أَ َٔ ٚكٛي ١أؿو.٣
ٚإما جةلٍ ايٛشٛك ٚٚشل ٗ اينٖٔ اْكًةخ َاٖٝح٘(ٓٚ )102اهد َٔ َكٛي١
ايهٝـٚ .عٓل ٖنا اْلؾع اٱُها٫د إم َلاه اؾُٝع عً ٢إٔ إٛشٛك اينٖين
بام عً ٢ظكٝكح٘ اـاهش.١ٝ
با٭ظكٓٚ ١ٝبعةـاه] ٠اؿـوْ [٣ؿـٍ إاٖٝـ ١إحعـلَ ٠ـع َؿٗـ ّٛإٛشـٛك َحكلٸَـ ١عًـ٢
إاٖٝـــ ١ايـــيت مل جحعـــل يهـــٔ إٓاًـــت ٭ٓـــاي ١إاٖٝـــ ١إٔ ٜكـــ :ٍٛإاٖٝـــَ ١حكلٸَـــ١
عًـــ ٢ايٛشـــٛك بـــايحصٖٛو نُـــا ٜكـــ ٍٛايٌـــٝل ايـــلاَاك ٚاحملكـــل ايـــلٚاْٚ ٞاحملكـــل
ايٖ٬ص.)1(ٞ
اقـٖ :ٍٛـ ٛيـ ٍٝقـ ّ٫ٛبأٓـاي ١إاٖٝــ ٕ٫ ١ظكٝكـ ١آ٫ـاي ١اقح٘ـا ٤اً٫ٸـ ٗ ١ٝايةٓــا٤
ايعك٥٬ــ ٞعًــ ٢اُ٫ــٝا ٤يحهــٖ ٕٛــ ٞإٓطًــل ٚإوجهــي يًةٓــا ٤ا ٫اْــ ٞاه ٣اْــ٘ قــٍٛ
بايحكـلٸّ ايــوجيب يًكـا ًٌ٥بــايحصٖٛو ؾـٜٔ ٬ــػ ايٛشـٛك ايعةرــ ٞاي٬اكهانـ ٞؾعكٝكــ١
اُٝ٫ا ٤اكهانٗا قةـٌ ٚشٛكٖـا ٚا ٫نـإ ٚشـٛكاّ عةرٝـاّْ .عـِ  ٫اقـ ٍٛبأٓـايحٗا بـٌ
ايٛشٛك ٖ ٛا ٌٝٓ٫اينٜ ٟةحين عً ٘ٝايًٛاىّ ايناجٚ ١ٝايعوٗٚ ١ٝاعحكل ايٓياع يؿظ.ٞ
( )100إٍ ٖٓا ُخ إكلٸَ.١
(ٕ )101ا بٝٸٓا ٗ إكلَ َٔ ١إٔ إاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞجابعـ ١يًُاٖٝـ ١إٛشـٛك ٠ؾكابـٌ ٭ٕ
ؽحًــ إاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖــ ٞباعحةـاه ايٛشـٛك ٜٔغـ٬ف َــا يـ ٛقًٓـا إٔ إاٖٝـٖ ١ــٞ
إحكلٸَٚ ١يٌٝخ بحابع ١ؾع٦ٓٝنٺ ٌٜحةعل جةلشلا بحةلٍ ايٛشٛك.
(ٚ )102ظ٦ٓٝنٺ ؾا٭ُٝا ٤جٛشـل ٗ ايـنٖٔ َاٖٝاجٗـا غاٜـَ ١ـا ٗ ايةـاث أْـ٘ َ ٫اٖٝـ ١إٕ
ناْخ ٗ اـاهط ؾٗ ٞجًو مٚاجٗا ٚإٕ ناْخ ٗ اينٖٔ ؾٗ ٞمٚاجٗا َٓكًة ١عٔ جًـو
ٚظ٦ٓٝنٺ ىٜل ٚشٛك َاٖٝح٘ ْٚؿٌ٘ ٗ اينٖٔ.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 133ٖ 2ظاُ.45١ٝ
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أقَ :ٍٛلاه إُهاٍ( )103نُ ٕٛـٚ ٤ٞاظل شيٝ٥اّ ٚنًٓٝاّ ي ٍٝعً.)104(٘ٝ
ذــــِٸ أٚهك عًــــْ ٢ؿٌــــ٘ إٔ ٖــــنا ٖــــ ٛايكــــ ٍٛبايِــــةػ(ٚ .)105أشـــــاث
بأْــ٘ يــ ٍٝيًِـــ ٤ٞبايٓظـــو إٍ ماجـــ ٘ بناجــ٘ ظكٝكــَ ١عٓٝـــ )106(١بــٌ إٛشـــٛك
ؾهأْ٘ هعٌ َاٖ ١ٝىٜل ٖ ٛإاٖ ١ٝايحابع ١يًٛشٛك اـاهشٚ ٞاينٖين.
(ٖ )103نا اُهاٍ عً ٢ايٌٝل ايٌٓل(.)1
( )104أ ٟعًــ ٢نــ ٕٛايٛشــٛك ايــنٖين بــام عًــ ٢ظكٝكحــ٘ اـاهشٝــ ١قــاٍ إٔــٓـ ٗ
اؿاُ :)2(١ٝإم َلاه شيٝ٥ح٘ عً ٢ن ٕٛإٛٗٛع َٔ ًْ ١إِـٸٔاد َٚـلاه نًٓٝحـ٘
عً ٢إٔ نٌ ُ ٗ ٤ٞايعكـٌ وـنف غوا٥ةـ٘ ًـٛا ٤نـإ ْؿـٍ إٛشـٛك اــاهش ٞأٚ
ُةع٘ أَٓ ٚكًة٘.
( )105٭ٕ ايكا ًٌ٥بايِةػ ٜكٛيـ ٕٛبأْـ٘ ٜٛشـل ُــ ٤ٞظـاىٺ كـايـ ٗ اؿكٝكـ ١يًٛشـٛك
اـاهش.ٞ
( ) 106نُا ٖ ٛق ٍٛايكـا ًٌ٥بايِـةػ َـٔ إٔ يـ٘ ظكٝكـَ ١عٓٝـٖٚ ١ـنا كـايـ شلـا ظـانٞ
عٓٗــا ؾٗــُ ٛــةعٗا ٚعًــ ٢هأ ٟايٌــٝل ؾًــ ٍٝشلــا ظكٝكــَ ١عٓٝــ ١ظحٸــٜ ٢هــ ٕٛـايكٗــا
ُٚةعٗا بٌ عً ٢هأ ٜ٘إٔ شلا إبٗاَاّ َرٌ أْـ٘ ا٭َـو ايـلا٥و ]بـٌ[ اؾـٖٛو ٚايهٝــ
ؾحه ٕٛإَا ٖن ٙظكٝكٚ ١إَـا جًـو ؾـإٕ ٚشـل ٗ اــاهط ؾحًـو ظكٝكحـ٘ ٚإٕ ٚشـل ٗ
اينٖٔ ؾحًو ظكٝكح٘.

(ٚ( )1ميو َ ٕ٫لاه نُ ٕٛـ ٚ ٤ٞاظل شٖٛو ّا ٚعوٗـ ّا ٚعًُـ ّا َٚعًَٛـ ّا ٖـ ٛإ إٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ ٕـا
نإ بع ٘ٓٝإٛشٛك ٗ اـاهط َٚا ٗ اـاهط َعًٚ ّٛشٖٛو َٚا ٗ اينٖٔ عًِ ٚعـوض ؾًٝـيّ نـٕٛ
ُـٚ ٤ٞاظل باعحةاه ايٛعا ٌ٥شٖٛواّ ٚعوٗاّ ٚعًُاّ َٚعًَٛـاّ ٚاَـا َـلاه اُـهاٍ نـُ ٕٛــٚ ٤ٞاظـل
شيّ ٝ٥ا ٚنًّ ٝا ؾٗ ٛباعحةاه ٚعا ٤ايـنٖٔ ؾكـل ام إٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ شي٥ـ ٞباعحةـاه نْٛـ٘ قاُ٥ـ ّا بايـنٖٔ
ٚإٛٗٛع َٔ ًْـ ١إِـٸٔـاد ٚنًـ ٞباعحةـاه إ نـٌ ُــ ٗ ٤ٞايعكـٌ قـنٚؾاّ عٓـ٘ ايػوا٥ـت نًـٞ
ًٛا ٤نإ ميو ايِـ ْ ٤ٞؿٍ إٛشٛك اـاهش ٞعًـَ ٢ـا ٜكٛيـ٘ احملككـ ٕٛأُ ٚـةع٘ عًـ ٢قـ ٍٛايكـاًٌ٥
بايِةػ أَٓ ٚكًة ١عً ٢قٖ ٍٛنا احملكـل ايٌـٝل ايٌـٓل) .كهه ايؿٛا٥ـل ايِـٝف قُـل جكـ ٞاٯًَـ ٞط1
ٖ.108
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 133ٖ 2ظاُ.47١ٝ
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اـــاهش )107(ٞعٝــز إما ٚشــل ٗ ايــنٖٔ اْكًــت نٝؿ ـاّ ٚإما ٚشــلد ايهٝؿٝــ١
اينٖٓ ٗ ١ٝاـاهط ناْخ عٌ إعً ّٛاـاهش.ٞ
ذِٸ أٚهك ً٪ا ّ٫آؿو بأْ٘ إِـا ٜحٔـٛه ٖـنا اْ٫كـ٬ث يـ ٛنـإ بـٌ إٛشـٛك
ايـنٖين ٚاــاهشَ ٞـاكَِ ٠ـذلن )108(١نُــا قـوٸ هٚا ا٭َـو ٗ اشلٝـ ٍٛإةُٗــ١

()109

ٚي ٍٝننيو(.)110
ٚأشاث بأْ٘ أِا اًحلع ٢اْ٫ك٬ث َاك ٠ي ٛنإ اْك٬ث أَو ٗ ٓؿح٘( )111أٚ
ٓٛهج٘

()112

ٚأَا اْك٬ث ْؿٍ اؿكٝك ١بحُاَٗا إٍ ظكٝك ١أؿو ٣ؾ.٬

(ْ )107ظو شلنا إطًت إٔٓـ ٗ اؿاُ١ٝ

()1

بـإٔ قـاٍ َرـٌ َـا ٜكـاٍ ٗ جؿٌـرل ايهًـٞ

بإطابل يًهررلَ ٜٔع إٔ إطابل فوك ٚايهررلَ ٕٚاكٚ ٕٜٛبُٗٓٝا غا ١ٜايةعل.
إٔ إواك بإطابك :١أْ٘ ي ٛظٌٔ ايهً ٗ ٞاــاهط نـإ عـٌ ا٭ؾـواك ٚيـ ٛظٔـًخ
ا٫ؾواك ٗ ايعكٌ ناْخ عٌ ايهً ٞاجملوك إما ونف غوا٥ةٗا جه ٕٛع.٘ٓٝ
( ) 108بٌ إٓكًت ٚإٓكًت إيٚ ٘ٝبوٖٓٛا عًـ ٢ميـو بأْـ٘ يـ ٛمل جهـٔ َـاكَِ ٠ـذلن ١مل
ٜكٌ ٖنا َٓكًت عٔ ماى كٖ ٕٚنا أ ٚمل ٜكـٌ إٔ نـَُٗٓ ّ٬ـا ظكٝكـ ١بٓؿٌـ٘ ؾ٬بـل
َٔ ٚشٛك َاكَِ ٠ذلن.١
( ) 109ظٝز قاٍ :إٔ اشل ٍٛٝجٓكًـت ٓـٛهجٗا إٍ ٓـٛهْٛ ٠عٝـ ١أؿـو ٣نُـا ٗ ٖٝـٍٛ
إا ٤ؾحاه ٠جٔرل َا٤ٶ ٚجاهٖٛ ٠ا٤ٶ ٚجاهْ ٠اهاّ ٚإِذلى بٌ ٖن ٙايعٓآـو اير٬س ٖٛ
اشل ٍٛٝإةُٗ ١ائٛه.٠
( )110أٚ ٟإٛشٛك اينٖين ٚاــاهش ٞيـ ٍٝبُٗٓٝـا أَـو َِـذلى بـٌ ٓـاه نـٌ َُٓٗـا
ؼخ شٍٓ غرل اؾٍٓ ا٭ ٍٚنُا يٓ ٛاه يًِـٖٝ ٤ٞـ ٍٛغـرل اشلٝـ ٍٛا٭ ٍٚؾًـِ
ٜهٔ ٖٓاى أَو َِذلى ٜٔػ ا٭ْك٬ث.
( )111نُا ي ٛاْكًت اؾٌِ اًٛ٫ك إٍ ايةٝاض ؾٗٓاى َُِ ٤ٞذلى  ٖٛٚاؾٌِ.
( )112نُا إٕ اْكًةخ ٓٛه ٠إـا ٤إٍ ٓـٛه ٠اشلـٛآٚ ٤ـٛه ٠اشلـٛا ٤إٍ ٓـٛه ٠ايٓـاه
ؾٗٓا أٜ٘اّ ٜواك أَواّ َِذلناّ.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 133ٖ 2ظاُ.52١ٝ
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ْعِ ٜؿوض ايعكٌ يحٜٔٛو ٖنا اْ٫ك٬ث أَوا َةُٗا عاَٸ ّا(ٖ .)113ـنا َـنٖت
ٖنا ايٌٝل  ٖٛٚ بظاٖوً ٙـٝـ

()114

٭ْ٘ قا ٌ٥بأٓاي ١إاٖٚ .١ٝأْ ٢يًُاٖ١ٝ

ٖـــنا ايعـــوض ايعـــوٜض(َ )115ـــع نْٗٛـــا َرـــاه ا٫ؿـــح٬ف ٚعـــلّ ٚشـــٛك
َاكَِ ٠ذلن )116(١نُا اعذلف ب٘ ٗ اْ٫ك٬ث ايناجٞ؟
ِٜٚهٌ عً :٘ٝأْ٘ ي ٍٝجوشػ ٭ٕ ٜكـاٍ ٖـنا َٓكًـت َـٔ ماى عًـ ٢إٔ ٜكـاٍ أُْٗـا
ظكٝكحإ بوأًُٗا إم ي ٍٝؾُٗٝا َاكَِ ٠ذلن ١ؾًٹِٳ جكٖ ٍٛن ٙجًو.
( )113يًُٛشٛك ٗ اينٖٔ ٚاــاهط َرـٌ إُهـٔ ٚا٭َـو ٚايِــ ٫ٚ ٤ٞىؿـ ٢إٔ نـٌ
ٚاظل َٓٗا َٔ إعك٫ٛد ايراْ ٫ٚ ١ٝوامُ ٜ٘ـ ٗ ٤ٞاـاهط َِـذلى بُٗٓٝـا بـٌ ٖـٞ
أَٛه اعحةاه ١ٜؾًِ ٜهٔ ُٝـّ ٦ا باقّ ٝا ٗ ا٫ظٛاٍ.
( ) 114أج ٢بًؿو ايظاٖو يٲُـاه ٠عًـ ٢أْـ٘ يـ٘ جٛشٝـ٘ جٓـلؾع بـ٘ جًـو اٱُـها٫د نُـا
منوٓ ٬َ ٙلها ٗ ايٛشٛك اينٖين َٔ أًؿاه.)1(ٙ
( )115أ ٟجهــَ ٕٛاٖٝــٚ ١اظــلَ ٠كٛيــ ١بايحِــهٝو ؾحــاه ٠جهــ ٕٛشلــا َوجةــ ١اؾٖٛوٜــ١
ٚأؿــوَ ٣وجةــ ١ايعوٗــَ ١ٝــع نْٗٛــا َرــاه ا٫ؿــح٬ف َِٓٚــأ يًحعــلك ٚعــلّ ٚشــٛك
َاكَِ ٠ذلن ١ظحٸ ٢جكٖ ٍٛن ٙإاٖٖ ١ٝـ ٞجًـو ؾُـع ٖـن ٙا٭َـٛه ايـر٬س نٝــ ٜكـاٍ
أُْٗــا َاٖٝــٚ ١اظــلٚ ٠يِـــٕ ٚاظــل َــع ايكــ ٍٛبــإٔ ايــناجٝاد كحًؿــ ١ؾ٬بــل إٔ
ٜكــاٍ إٔ ٖٓــاى َــاٖٝحٌ كحًؿــحٌ ٚظ ٦ٓٝـنٺ  ٫عًكــ ١بُٗٓٝــا جٛشــت ايع٬قــَٚ ١اٖٝــ١
اٱٌْإ ٚاظلَُٗٓ ٠ا ؾأَـا إٔ ٜكـٖ ٍٛـ ٞاـاهشٝـ ١ؾكـل ٚاينٖٓٝـ ١ؾكـل ٚأَـا إٔ ٫
جهَٛ ٕٛشـٛك ٗ ٠اــاهط إٕ ناْـخ مٖٓٝـٚ ١إ ٫ؾًـَٛ ٍٝشـٛك ٗ ايـنٖٔ إٕ ناْـخ
مٖٓ.١ٝ
( )116ؾٜ ٬ه ٕٛشلا َواجت بٌ ٫بلٸ ٚإٔ جه ٕٛشلا َوجةٚ ١اظل.٠
ٚأُهٌ ا٭ًحام عًٖ ٢نا اؾٛاث َـا ظآـً٘ :أْـ٘ ٜظٗـو َـٔ ٖـنا اؾـٛاث بأْـ٘ يـٛ
نــإ يًُاٖٝــٖ ١ــنا ايعــوض ايعــوٜض ئ ـػٸ َنٖةــ٘ ٚاؿايــٖ ١ــ ٛغــرل ٓــعٝػ; ٭ْــ٘
باعذلاؾ٘ ٜك ٍٛباْ٫ك٬ث ٚشعٌ اْ٫ك٬ث شي٤اّ َٔ كيٚ ً٘ٝمل هعٌ اُ٫ذلاى ٗٚ
ٖنا ْظو.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطَ 1ةعز ايٛشٛك اينٖين ٖ.261
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ْعِ ٖنا( )117ظل طًل يًٛشٛك يهَ ْ٘ٛك ّ٫ٛبايحِهٝو عًَ ٢واجت ؾٗٝا أٌٓ
قؿٛظ ًٓٚف بام .يهٓ٘ ٜ ٫ ك ٍٛبأٓايح٘(.)118
(ٚقٚ )ٌٝايكا ٖٛ ٌ٥احملكل ايلٚاْ( ٞبايحِةٚ ٘ٝإٌاقَ -)١حعًـل َؿٔـع-١
(جٌـــُ )١ٝأ ٟجٌـــُ ١ٝايعًـــِ (بـــايهٝـ عـــِٓٗ) أ ٟعـــٔ اؿهُـــاَ( ٤ؿٔـــع)١
أَ ٟوٜٚــ .١ؾعٓــل احملكــل إطــ٬م ايكــ ّٛيؿــو ايهٝـــ عـــ ً ٢ائــٛه ايعًُٝـــ١
َـــــــٔ اؾـــــــٖٛو َٚـــــــٔ ًـــــــا٥و إكــــــــ ٫ٛد َـــــــا عـــــــلا ايهٝــــــــ

()119

أِا ٖ ٛعً ٢إٌاق ١جِةٗٝاّ يٮَٛه اينٖٓ )120(١ٝباؿكا٥ل ايهٝؿ ١ٝاـاهشٚ .١ٝأَا
ٗ اؿكٝك ١ؾايعًِ ٕٓا نإ َحعلاّ بايناد َع إعً ّٛبايناد( )121نإ َٔ َكٛي١
( )117أ ٟايعوض ايعوٜض ٚايحِهٝو ٚشٛك إواجت إِا ٖ ٛظل طًل ايٛشـٛك أٟ
َطًل ايٛشٛك.
( )118أُهٌ اً٫حام عً :٘ٝبإٔ ٖ ٛظـاٖوٖ ٙـنا اؾـٛاث أْـ٘ يـ ٛقـاٍ بأٓـاي ١ايٛشـٛك
ؾٔعٝػ َنٖة٘ ٚاؿاي ١أْ٘ ي ٛقاٍ اٜ٘اّ ]بعلّ أٓايح٘[ مل ٜهٔ ٓعٝعاّ; ٭ٕ ايهّ٬
ٗ إاٖٝاد ٌٖ ّهٔ ٚشٛكٖا ٗ اينٖٔ بـناجٝاجٗا أّ  ٫ٚ ٫كؿـٌ ٗ ٖـنا إـنٖت
٭ٓاي ١ايٛشٛك.
( )119٭ْ٘ عًْ ٢ظو ايلٚاْٞ

()1

إٔ ائٛه ٠ايعًُ ١ٝجابع ١يًُعً ّٛاـاهش ٞؾـإما ناْـخ

ائٛه ٠ايعًُ ١ٝيًهٝـ ؾإط٬م ايهٝـ عًٗٝا ٓعٝػ; ٭ْٗا جابع.
(ٚٚ )120شــ٘ ايِــة٘ إٔ ائــٛه ٠ايعًُٝــ ١غــرل قابًــ ١يًكٌــُ ١قحاشــ ١إٍ احملــٌ ٚاحملــٌ
ٌَحػٔ عٓٗا ٚي ٍٝشلا إٗاؾ ١إٍ أَو َـٔ ا٭َـٛه ؾاًـحعكخ إٔ ٜطًـل عًٗٝـا يؿـو
ايهٝـ جٌاقاّ ٚ٭شٌ إِابٗ ٫ ١أْٗا نٝـ ٚاقعاّ.
(ٚ )121إعً ّٛبايناد ٖ ٛائٛه ٠اينَٖٓ ٖٛٚ ١ٝطابل يًُعًـ ّٛبـايعوض ٖٚـ ٛا٭َـو
اـاهش ٞؾُٗا َرٚ ٕ٬اَ٫وإ إحُاذَِ ٕ٬ذلنإ بإاٖٚ ١ٝاي٬ىّ.
قاٍ إٔٓـ ٗ اؿاُٖ )2(١ٝر ّ٬ينيو :إٕ ايعًِ بايٍُِ سلٍ أؿوٚ ٣ينا ٜكاٍ
(ٚ )1قــل منــوٓ ٙــله إح ـأشلٌ ٚهكٸ .ٙاً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟطَ 1ةعــز ايٛشــٛك
اينٖين ٖ.298
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
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إعً )122(ّٛؾـًٜ ٬يّ اْلهاط ُٚ ٤ٞاظل ؼخ َكٛيحٌ(.)123
ٚأَا شٖٛوُ ١ٜـ ٚ ٤ٞاظل ٚعوٗٝح٘ ؾً ٍٝؾ ٘ٝعٓل ٙإُهاٍ ٭ٕ ايعـوض
نُــا َــو َــٔ ايعــوٚض ٖٚــ ٛاؿًــٖٚ ٍٛــ ٛمــَ ٛــٔ ايٛشــٛك(ٚ )124ايٛشــٛك
ايعًِ بايِـ ٤ٞائٛه ٠اؿآً ١عٓل ايعكٌ ٜٚكاٍ ٓٛه ٠ايِـَ ٤ٞاٖٝح٘.
( ) 122أ ٟنإ ايعًِ َـٔ َكـ ٍٛإعًـ ّٛبـايعوض ٕـا بٓٝـا َـٔ أُْٗـا َحُـاذ ٕ٬ؾـاي٬ىّ
ٚايناج٫ ٞظلُٖا عٌ اي٬ىّ ٚايناج ٞيٰؿو.
ؾإٕ نإ شٖٛواّ ؾصٖٛو ٚإٕ نُاّ ؾهِ ٚإٕ نٝؿاّ ؾهٝـ ٖٚهنا.
( )123إٕ قًخ :قل منوا إٔ ائٛه ٠ايعًُ ١ٝؾٗٝا ظل ايهٝـ َٚؿٗ َٔ َ٘ٛأْـ٘ ايكـاِ٥
ٗ قٌ َٔ ك ٕٚإٗاؾ ١غرل قابٌ يًكٌُ ١ؾٗ ٞنٝـ.
قًخٖ :نا اٱُهاٍ ٚاهك عًَ ٢نٖت ايلٚاْ ;)1(ٞ٭ْ٘ عً ٢هأٜـ٘ إٔ ٖـن ٙإكـ٫ٛد
َأؿٛم ؾٗٝا ايٛشٛك اـاهشٚ ٞميو ٭ْـ٘ ٜكـ ٍٛأْٗـِ قٌٸـُٛا إٛشـٛك اــاهش ٞإٍ
قٌــٌُٚ :اشــت ٖٚهـــٔ ٚإُهــٔ إٍ إكــ٫ٛد ايحٌـــعٚ ١اؾــٖٛو ؾٗــن ٙايحٌـــع١
ٚاؾٖٛو شعٌ َكٌُٗا ايٛشٛك اـاهش ٞؾايهٝـ َعٓـاٖ ٙـ ٛايِـ ٤ٞايـن ٟإما ٚشـل
ٗ اـاهط ٜه ٕٛقاُ٥اّ ٗ قٌ َٔ ك ٕٚإٗاؾ ١غـرل قابـٌ يًكٌـُٓٚ ١ـٛه ٠اؾـٖٛو
يٌٝخ ننيو ؾٔـٛه ٠اٱٌْـإ يٌٝـخ إما ٚشـلد ٗ اــاهط ؼحـاط إٍ قـٌ ٚنـنا
اؾٖٛو ٖ ٞايِ ٤ٞاين ٟإما ٚشل ٗ اـاهط  ٫وحاط إٍ قٌ َٚحكٛٸّ بناجـ٘ ٖٚـنا
ٜٓطةل عًٓ ٢ـٛه ٠اٱٌْـإ ؾٗـ ٞشـٖٛو  ٫نٝــ ٚنـنا ًـا٥و إكـ٫ٛد ؾائـٛه٠
جابعٜٔ ٫ٚ ١لم عًٗٝا جعوٜـ ايهٝــ ْعـِ ٜٔـلم عًـٓ ٢ـٛه ٠ايهٝــ; ٱْٗـا اما
ٚشلد ٗ اـاهط جه ٕٛقحاش ١إٍ احملٌ غرل قابً ١يًكٌُ ٫ٚ ١ايٌٓة.١
(ٖٚ )124ــ ٛايٛشــٛك ايوابطــٚ ٞايٛشــٛك ٜهــ ٕٛبعــل ُــاّ إاٖٝــ ١ىا٥ــلاّ عًٗٝــا ؾــ٬
ٜهــ ٕٛايعــوض إطًــل ماج ٝـاّ يًُاٖٝــ ١بــٌ ]ٖــ [ٛؿــاهط قُــ ٍٛعًٗٝــا ؾــًٜ ٬ــيّ إٔ

اؿهُ )١ط 137ٖ 2جعًٝك.67 ١
(ٚ )1قــل منــوٓ ٙــله إح ـأشلٌ ٚهكٸ .ٙاً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟطَ 1ةعــز ايٛشــٛك
اينٖين ٖ.298
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ي ٍٝماجٝاّ يًُاٖ ١ٝؾُؿٗ ّٛايعوض ٜٔلم عً ٢إك٫ٛد ايعوٗٚ )125(١ٝعً٢
اؾٖٛو اينٖين ٓلم ايعوض ايعاّ عً ٢إعوٚض.
َٓ ٫ٚاؾا ٠بٌ ن ٕٛايِـ ٤ٞشٖٛواّ مٖٓٝاّ َعٓ ٢أْ٘ َاٖ ١ٝظلٸ ٚشٛكٖا ٗ
ا٭عٝــإ إٔ ٜ ٫هــ ٗ ٕٛإٗٛــٛع ٚبــٌ نْٛــ٘ عوٗ ـاّ ؿاهش ٝـاّ(َ ٗ ٫ )126كــاّ
ماجـ٘(.)127
(عٌُ ماد)

()128

أ ٟباؿٌُ ا٭ٚي ٞايناجٛٓ( ٞه )٠عًُ َٔ ١ٝنـٌ ٖهـٔ

جذلنٓت َاٖ ١ٝعٓل ٚشٛكٖا ٗ اينٖٔ َٔ أَوَ ٜٔحةا.ٌٜٓ
( )125أ ٟايحٌع.١
َٛٗٛ ٗ ٬ع.
( )126أَٛ ٟشٛكاّ ؾع ّ
( )127أ ٟن ْ٘ٛعوٗاّ َ ٗ ٫كاّ ماج٘ بٌ بايعوض ٚعاهض عً ٘ٝايعوٗـٚ ١ٝيٌٝـخ
شي٤ٶ يناج٘.
ٜٚةطٌ ٖنا اؾٛاث :إٔ ائـٛه اينٖٓٝـ ١بًعاظٗـا إٍ ايٛشـٛكاد اـاهشٝـ ١جٌـُٸ٢
 ٫بايًعــاظ إٍ ْؿٌــٗا جهـ ٕٛؿاهشٝــ ;١٭ْٗــا َٛشـٛك ٗ ٠ايــٓؿٍ ٚايــٓؿٍ
مٖٓٝـٚ ١إ ٓ
ؿاهش ١ٝؾَٗٛ ٞشٛك ٗ ٠اـاهط ٚهجةـخ عًٗٝـا آذاهٖـا ٖٚـ ٛايعًـِ ؾٗـ ٞأٜ٘ـ ّا ٗ
ْؿٌــٗا شــٖٛو ٚنــِ ٚمٖٛــا َــع أْٗــا قحاشــ ١إٍ قــٌ ؾٗــ ٗ ٞاـــاهط بايٌٓــة ١إٍ
ْؿٌٗا  ٖٞٚقحاش ١إٍ قٌ ٗ اـاهط ؾًٝيّ اُ٫هاٍ إننٛه.
ٚإما قًخ :أْٗا نٝـ ؾعوٗٗٝا ماج ١ٝشلا َ ٗٚكاّ ماجٗا.
ٚأٜ٘اّ ٜوك عً َٔ :٘ٝإٔ ائٛه ايعًُ ١ٝيٌٝخ جٓلهط ؼخ أٜٸـَ ١كٛيـَ ١ـٔ إكـ٫ٛد
َــٔ ظٝــز ٖــ ٞنُــا ًــٓعكك٘ ٗ َــنٖت َــٓ ٬ــلها

()1

ٚإٔــٓـ مل ٜةطــٌ ٖــنا

اؾٛاث; ٭ْ٘ ٜظٗو اؾٛاث عٓ٘ َٔ نٓ ٬َ ّ٬لها; ٭ْ٘ ٗ شٛاب٘ عٔ اٱُـهايٌ ىحـاه
أظل ُك.٘ٝ

(ٖ )128نا َنٖت َٓ ٬لها

()2

ٚي٘ ٗ اؾٛاث عٔ ٖن ٜٔاٱُهايٌ ٌَايو ذ٬س:

ا٭ :ٍٚإٔ ائٛه اينٖٓ ١ٝيٌٝخ قا ٗ ١ُ٥اينٖٔ قٝاّ ظًـ ٍٛبـٌ قٝـاّ ٓـلٚه
( )1نُا ًٝأج ٗ ٞآؿو ٖنا ايػوه.
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.265ٖ 1
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(َكٛي َٔ )١إك٫ٛد شٖٛو أ ٚنِ أ ٚنٝـ أ ٚغرلٖاٚ .أَا باؿٌُ ايِا٥ع ؾٗٞ
نٝـ َٓ ٫ٚاؾا٫ ٠ؿح٬ف اؿٌُ نُا إٔ اؾي ٞ٥شي ٞ٥بأظل اؿًٌُ.
ٚيٝــٍ ظ ــي ٞ٥بــاٯؿوٚ .يــنا اعحــدل ٗ ايحٓــاقض ٚظــل ٠اؿُــٌ أ ٜ٘ـاّ ٚها٤
ايٛظلاد ايرُإٖٚ .نا طوٜكٓ ١له إحأشلٌ .
ؾًٌٝخ بهٝـ; ٭ْٗا يٌٝخ ظايٓ ٗ ١اينٖٔ نائٛه إٓاَٝٸ ١عٓلَا ٜواٖـا ايٓـا ِ٥أَـا
ٗ َرــٌ ائــٛه اؾيٝ٥ــ ١ؾٛاٗــػ ٓــلٚهٖا َــٔ ايــٓؿٍ ٚأَــا ايهًٝــاد إعكٛيــ ١ؾٗــٞ
عٓلَا ج٬ظو هث ايٓٛع ٜٚحصً ٢شلا ٜٔله َٓٗا ٓٛهَٚ ٠ؿٗ ّٛي٘.
ٚايراْ :ٞأْ٘ بايٌٓة ١إٍ ائٛه اؾيٝ٥ـٓ ١ـلٚه ٚبايٌٓـة ١إٍ إعكـ٫ٛد ايهًٝـَ ١ـٔ
قةَِ ٌٝاٖلاد هث ايٓٛع  ٫أْ٘ جأجٛٓ ٞه ٠ي٘ ٚجٔله عٓٗا ٓـٛه ٠بـٌ ٜظٗـو هث
ايٓٛع يًٓؿٍ عٓل إكهانٗا يًهًٝاد.
ًٝٚصًٌَ ٤ٞو ذايز ي٘ ٖٚنا شٛاث ي٘ َع ايةٓا ٤عً ٢إٔ ائـٛه ايعًُٝـ ١ظايٓـ١
ٗ ايٓؿٍ ٚايٓؿٍ قٌ شلا ٚإ ٫ؾٗن ٙإٌـايو ايـر٬س إـننٛه ٠ناؾٝـ ٗ ١اؾـٛاث
ؾٗنا اؾٛاث َع علّ ايةٓا ٤عًٖ ٢ن ٙإٌايو.
ٚظآٌ ٖنا اؾٛاثٕٓٚ :ا نـإ قٔٸـٌ اٱُـهايٌ يـي ّٚايحٓـاقض; ٭ْـ٘ عًـٖ ٢ـنا
جــاهٜ ٠كــاٍ يــ٘ شــٖٛو ٚغــرل شــٖٛو ٚنٝـــ ٚغــرل نٝـــ يــنيو قٔــٌ شٛابــ٘ َٓــع
ايحٓاقض بٌ ن ْ٘ٛشٖٛواّ ٚي ٍٝظٖٛو ٚنٝؿاّ ٚي ٍٝبهٝــ ٚميـو أْٗـِ اُـذلطٛا
ٗ ٚشٛك ايحٓاقض ُـوطاّ جاًعاّ ٚ ٖٛٚظل ٠احملٌ إٕ ماج ٞؾناجٚ ٞإٕ ُـا٥ع ؾِـا٥ع
ٌَحليٌ عً ٢ميو :بإٔ اؾئٜ ٞ٥ػ ٓـٌ اؾي٥ـ ٞعًٝـ٘ ٜٔٚـػ ًـًة٘ عٓـ٘ َٚـع
ميو ؾ ٬جٓاقض; ٭ْ٘ ٗ ٓـٛه ٠اؿُـٌ ٜهـٓ ٕٛـ ّ٬أٚيٝـاّ َـٔ قةٝـٌ ٓـٌ ايِــ٤ٞ
عًْ ٢ؿٌ٘ ٛٓٚهًً ٠ت اؾي ١ٝ٥عٓ٘ ٜهـَ ٕٛـٔ قةٝـٌ ًـًت اؿُـٌ ايِـا٥ع ٚميـو
٭ٕ اؾي٥ــ ٞيــ ٍٝظي٥ــ ٞباؿُــٌ ايِــا٥ع; ٭ْــ٘ باؿُــٌ ايِــا٥ع َــٔ اؾــواك ايهًــ٫ ٞ
اؾيٚ ٞ٥ائٛه ٠اينٖٓ َٔ ١ٝظٝز ٖـ ٞيٌٝـخ ؾـوكاّ ٭ٜـَ ١كٛيـَ ١ـٔ إكـ٫ٛد ٫ٚ
ؼٌُ عًٗٝا باؿٌُ ايِا٥ع بٌ ٖ ٞنِ أ ٚنٝـ عٌت ماجٗا ٚوُـٌ عًٗٝـا ماد ٫
باؿٌُ ايِا٥ع ٚأَا َٔ ظٝز ٚشٛكٖا ٗ اينٖٔ ؾٗ ٛنٝـ باؿٌُ ايِا٥ع ٚيٌٝخ
ؾوكاّ يػرلٚ ٙظ٦ٓٝنٺ ؾكٛيٓا ئًٛه ٠اينٖٓ ١ٝشٖٛو أ ٟماجاّ ٚيٌٝخ ظٖٛو أ ٟباؿٌُ
ايِا٥ع  ًِٖٚشوا.

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

162

ؾكــــــاٍ ٗ َةعــــــز ايٛشــــــٛك ايــــــنٖين َــــــٔ ا٭ًــــــؿاه :إٕ ايطةــــــا٥ع
ايهًٝــــ )129(١ايعكًٝــــَ ١ــــٔ ظٝــــز نًٓٝحٗــــا(َٚ )130عكٛيٝحٗــــا( ٫ )131جــــلؿٌ
ؼــــخ َكٛيــــَ ١ــــٔ إكــــ٫ٛد(َٚ )132ــــٔ ظٝــــز ٚشٛكٖــــا ٗ ايــــٓؿٍ أٟ
ٚشـٛك( )133ظاي )134(١أًَ ٚه ٗ )135(١ايـٓؿٍ جٔـرل َظٗـواّ أَٔ ٚـلهاّ شلـا

()136

(ٖ )129نا َننٛه عًً ٢ة ٌٝايحُرٚ ٌٝإ ٫ؾايطةا٥ع اؾي ١ٝ٥ايعكً ١ٝنٔٛه ٠ىٜل ٚعُـو
ؾٗ ٞشٖٛو ماجاّ ٚيٌٝخ باؿٌُ ايِا٥ع شٖٛواّ بٌ نٝـ ٚعوض.
( )130أ ٟنْٗٛا نًٝاّ طةٝعٝاّ  َٔ ٫ظٝز شيٝ٥حٗا  ٖٛٚنْٗٛا َٛشٛك ٗ ٠اينٖٔ.
( )131أ ٟنْٗٛا َؿَٗٗٛاّ َٔ إؿاٖ.ِٝ
( )132أ ٫ ٟجٓـــلهط  ٫ٚوُـــٌ عًٗٝـــا باؿُـــٌ ايِـــا٥ع ائـــٓاع ٞأَ ٟكٛيـــَ ١ـــٔ
إك٫ٛد.
(ٓ )133ؿ ١يكٛي٘ ٚشٛكٖا ٗ ايٓؿٍ َٓ ٖٛٚيي ١قٛيٓا َطًكاّ.
( )134أؿن ٗ جؿٔ ٌٝايٛشٛكد ايٓؿٌاْٚ ١ٝأْـ٘  ٫جؿـاٚد بٗٓٝـا ٗ ٖـنا اؿهـِ ؾٗـٞ
ائٛه ٠ايػرل ايواًـ.١
( ٖٞ )135ائٛه ٠ايواًـ.١
( )136أعًــِ إٔ ٓــله إحــأشلٌ ٕــا هأ ٣إٔ ائــٛه ايهًٝــ ٫ ١جــحػرل  ٫ٚجحةــلٍ بــٌ
ٖ ٞعً ٢ظايٚ ١اظل ٠ؾّٗ ٫ ٞهٔ اْحياعٗا َٔ ا٭َٛه اؾي ١ٝ٥يحػرلٖا ٚعلّ ذةاجٗـا
عً ٢ظايـٚ ١اظـل ٠ؾٗـَ ٞةآٜـ ١يًصيٝ٥ـاد ٚايهًٝـاد أعظـِ َوجةـَٗٓ ١ـا ؾـّ ٬هـٔ
اْحياع ايهًٝاد َٓٗا بٌ ايحيّ إٔ ٖٓاى أَوا َٛشٛكا ٗ اـاهط يهٌ ْٛع غـرل َـحػرل
عً ٢ظايٚ ١اظلٚ ٠يهٓ٘ ًٚـٝع ٌٜـُٸ ٢هث ايٓـٛع

()1

ؾًٲٌْـإ هث ايٓـٛع ٚيًؿـوَ

ننيو َ ٖٛٚوجةح٘ ؼخ ايعكٚ ٍٛايٓؿٍ عٓل َ٬ظظح٘ جظٗـو َٓـ٘

()2

ٓـٛه ٠ؼـٌ ٗ

ايٓؿٍ  ٖٞٚأّ ٜ٘ا َرً٘ ًٝٚع ١نآ٥ـ ١عًـ ٢ظايـٚ ١اظـلٕٚ ٠ـا نـإ شلـا ٚشـٛك ًـعٞ
وان ٞايٓؿٍ (ايٓؿٍ ايٓاطك )١مل ْكٌ بإٔ ائٛه ٠يًهًَٔ ٞلهاّ يًٓؿٍ بـٌ ٜعـدل
بايظٗٛه أ ٚبهْٗٛا َٔ ٓكع ايٓؿٍ نُا إٔ ايعك َٔ ٍٛظٝـز إٕ شلـا ٚشـٛك ًـعٞ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.57ٖ 7
(ٚ )2إٕ ناْخ  ٫جِعو بنيو نُا ٖٚ ٛاٗػ (َٓ٘ .)
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ؼخ َكٛي ١ايهٝـ(.)137
ذِٸ ُـوع ً ٗ ل ذػٛهَ )138(ٙا ؿٓ٬ح٘(:)139
إٔ اؾٖٛو ٚإٕ أؿن ٗ طةٝعْٛ ١ع٘ ناٱٌْـإ ٚنـنا ايهـِ ٗ طةٝعـْٛ ١عـ٘
نايٌــطػ ؾكــل ظــلكا(َ )140ــا اُــحٌُ عًُٗٝــا(ٚ )141نــنا ٗ بــٛاق ٞا٭شٓــاَ
ٚا٭ْٛاع(.)142
ٜكاٍ شلا أْٗـا َـٔ ٓـكع ايٛاشـت  ٫أْٗـا ٓـاكهَ ٠ـٔ ايٛاشـت ٕٓٚـا ناْـخ ائـٛه
اؾيٝ٥ــٖ ١ــَ ٞــحػرل ٠نــحػرل اؾيٝ٥ــاد قٝــٌ بــإٔ ايــٓؿٍ جٔــلهٖا عٓــل َ٬ظظحٗــا
يًصيٝ٥ــاد ٕٓٚــا مل ٜهـــٔ شلــا ٚشـــٛك ًــع ٞقٝـــٌ إٔ ايــٓؿٍ ؽًـــل جًــو ائـــٛه
ٚجٔلهٖا.
ؾأج٘ػ إٔ ايٓؿٍ ايٓاطك ١جهَ ٕٛٴظٹٗـو٠

()1

ئًـٛه ايهًٝـَٔ ٫ ١ـله ٠شلـا ٚبايٌٓـة١

إٍ ائــٛه ٠اؾيٝ٥ــَٔ ١ــله ٠شلــا ٚؿايكــ ١شلــا ٚعًــ ٢نــٌٕ ؾحًــو ائــٛه إظٗــو٠
ٚإٔله ٠ظايٓ ٗ ١ايٓؿٍ  َٔ ٖٞٚظٝز ٚشٛكٖا نٝـ ٚعوض.
ُ ٬ا٥عاّ ٓٓاعٝاّ(.)2
( )137أَٓ ٟلهش ١ؼخ َكٛي ١ايهٝـ ٚوٌُ عًٗٝا ايهٝـ ٓ ّ
( )138أ ٗ ٟايلؾع عُا ٜوك عً.٘ٝ
(ٖ )139نا جكوٜو اٱُهاٍ عً.٘ٝ
( )140أ ٟاٱٌْإ ٚايٌطػ ٚايؿا ٗ ٤ؾكل يحعً ٌٝا٭ؿن ٚايدلٖإ عً ٢ا٭ؿن.
( )141أ ٟبِـ ٤ٞإُحٌُ عً ٢اؾٖٛو ٚايهِ.
( ٗ )142أْ٘ ا٭ْٛاع أؿن ؾٗٝا ا٭شٓاَ.

ٚ ٬ميـو ٭ٕ ايعًٓٝــ١
( )1ؾـــ(إظٗوٜٸ ١بايٌٓـة ١اٍ إعكـ٫ٛد ايهًٝـٚ ١إٔـله ١ٜبايٌٓـة ١اٍ اـٝـا٫د َـر ّ
جكح٘ـًٛ ٞاٝ٥ٸ ١اىٜل ٖٓا ٗ ايعكًٝاد ام شلا ٚشٛك ػوٸكًٝٚ ٟع ٚٚظـلْ ٠عٝٸـ ١ؼـان ٞػـوٸك ايـٓؿٍ
ايٓطكٝٸ ١ايكلً .١ٝؾٗـَ ٞـٔ ٓـكع ايـٓؿٍ نُـا ٜكـ :ٍٛإ ايعكـ ٍٛإؿاهقـَ ١ـٔ ٓـكع ايوبٛبٝـ ١غـ٬ف
َٗٓ ٬ــا قـلٚك َحكـلٸه َحِـهٌٓ  ٫ٚػـوك ظكٝكـ ٞؾٗٝــا ٚيـنا نـررل ّا َــا ٜكـ :ٍٛايحع ٓكــٌ
اـٝـا٫د ٭ٕ نُـ ّ
با٫ؼاك ٚايحـٝٸٌ َا باـ٬قٝٸ ١بامٕ اهلل جعاٍ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 139ٖ 2ظاُ.76١ٝ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.294ٖ 1
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نٝـ؟ ٚي ٛمل ج٪ؿن ؾ )143(٘ٝمل ٜهٔ ا٭ُـاٖ أٜ٘اّ شٛاٖو( )144أ ٚنُٝاد
أ ٚغرلُٖـ ا باؿكٝكٚ ١باؿٌُ ايِا٥ع َع أْٗا ننيو(.)145
يهٓ٘ غرل فل( )146٭ٕ فوك أؿن َؿٗ ّٛشٌٓـ َ ٗ ٞؿٗـْ ّٛـٛعٜٛ ٫ ٞشـت
اْلهاط ميو ايٓٛع ٗ ميو اؾٍٓ ناْلهاط ايِـٕ ؼخ ايطةٝعً٘ٓ ٫ٚ ١
ُا٥عاّ عً ٘ٝإم مل ٜهٔ أىٜل َٔ ٓلم ميو اؾٍٓ عًْ ٢ؿٌ٘ ظٝز ٜٛ ٫شت
( )143أ ٟيــ ٛمل جأؿــن ا٫شٓــاَ ٗ ا٭ْــٛاع ٖــنا كيٝــٌ ذــاْ ٞعًــ ٢أؿــن ا٭شٓــاَ ٗ
ا٭ْٛاع ٚإٔ اؾٖٛو َأؿٛم ٗ طةٝعْٛ ١ع٘ ناٱٌْإ ٚننا ايهِ أؿن ٗ طةٝعْٛ ١ع٘
نايٌطػ.
( )144٭ْ٘ ي ٍٝا٭ُــاٖ إ ٓ٫ايحِــٸٕ ايعاهٗــٚ ٞايطةٝعـ ١ؾًـ ٍٝاؾٖٛوٜـ ١شـي٤
َٔ ايحِـٸٕ; ٭ْ٘ عاهض ٚاؾٖٛو ١ٜماجٚ ١ٝإؿوٚض أْ٘ ي ٍٝظـي ٤يًطةٝعـ ١ؾٗـٛ
ي ٍٝظـيَ ٤ـٔ ا٭ُــاٖ َ ٫ٚـأؿٛم ؾٗٝـا ٚميـو باطـٌ; ؿًُـ٘ عًـ ٢ا٭ُــاٖ
ُٓ ّ٬ا٥عاّ ؾٗ٫ٛبلٸ ٚإٔ ٜهَ ٕٛأؿٛماّ ٗ ايطةٝعـٚ ١إما أؿـن ؾٗٝـا ؾ٬بـلٸ إٔ وُـٌ
عً ٢ايطةٝعُ ّ٬ٓ ١ا٥عاّ; ٭ٕ َٓا اؿٌُ ايِا٥ع ا٭ؿن ٗ ايِـٚ ٤ٞقل اذةحٓا أؿنٙ
ؾٗٝا ؾاؾٖٛو ١ٜؼٌُ عً ٢طةٝع ١اٱٌْإ ُٓ ّ٬ـا٥عاّ ًـٛاٚ ٤شـلد ٗ ايـنٖٔ أٚ
ٗ اـاهط ؾٝصحُع اؿُ ٕ٬ايِا٥عإ  -اؾٖٛوٜـٚ ١ايهٝــ ٗ ايـنٖٔ  -عًـ ٢طةٝعـ١
ٚاظل ٠ؾعاك اٱُهاٍ شنعاّ.
( )145أ ٟؼٌُ باؿٌُ ايِا٥ع عً ٢ا٭ُـاٖ ؾٝعًِ أؿنٖا ٗ ايطةٝعٚ ١أؿـنٖا ٗ
ايطةٝعٜ ١هؿ ٞئع ١اؿٌُ ايِا٥ع ائٓاع ٞؾؿَ ٞوجةـ ١ايـنٖٔ وُـٌ عًـ ٢ايطةٝعـ١
اؾٖٛوٜــَ ١ــرٚ ّ٬ايهٝـــ ٚنــٌ ميــو باؿُــٌ ايِــا٥ع ٖٚــنا ٖــ ٛاٱُــهاٍ إــننٛه
ًابكاّ.
(ٖ )146نا شٛاث ٖنا اٱُهاٍ ٚظآٌ ٖنا اؾٛاث إٔ ٌٓ ايِــ ٤ٞايـناج ٞعًـ٢
ُ ٬ا٥عاّ ٓٓاعٝاّ ٜٴِحـو ؾُ ٘ٝوطإ(:)1
ُ ٤ٞآؿو ٓ ّ
ا٭ :ٍٚا٭ؿن ؾ ٘ٝظكٝك ١ميو ايِـ.٤ٞ
ايراْ :ٞجوجـت آذـاه ٙعًٝـ٘ ؾاؾٖٛوٜـٚ ١إٕ أؿـند ٗ اٱٌْـإ ايـنٖين ٚيهـٔ آذـاه
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.116 - 115ٖ 1
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ن ْ٘ٛؾوكاّ َٔ ْؿٌ٘ .بٌ اْ٫لهاط إٛشـت يـنيو إٔ ٜذلجـت عًـ ٢إٓـلهط آذـاه
جًــو ايطةٝعــ ١إٓــلهط ؾٗٝــا( )147نُــا ٜكــاٍ :ايٌــطػ نــِ َحٔــٌ قــاه َٓكٌــِ ٗ
اؾٗحٌ( . )148ؾٝه ٕٛايٌطػ باعحةاه نُٝح٘ قـاب ّ٬يْ٬كٌـاّ ٚباعحةـاه اجٔـاي٘ ما
ظل

()149

َِـذلى ٚباعحةـاه قـواه ٙما أشـيا ٤فحُعـ ٗ ١ايٛشـٛكٚ .جوجـت اٯذـاه

َِو ٚبايٛشٛك ايعٝين نُا ٗ ايِـٕ اــاهشَ ٞـٔ ايٌـطػٚ .أَـا طةٝعـ١
ايٌطػ إعكٛي ١ؾٜ ٬ذلجت عًٗٝا جًو اٯذاه نُا  ٫ىؿـْ .٢عـِ َؿاُٖٗٝـا(٫ )150
جٓؿو عٓٗا.
أقــــ :ٍٛإــــ٬ى نــــٌ إــــ٬ى( )151ؾُٝــــا منــــو  ٙاعحةاهٜــــ ١إاٖٝــــاد
إعةٸــ ـو عٓٗــــا ب ايهًٝــــاد ايطةٝعٝــــ .١ؾٗــــَ ٞــــع قطــــع ايٓظــــو عــــٔ ايٛشــــٛك
اؾٖٛوٜــ ٫ ١جذلجــت عًٗٝــا ٗ َوجةــ ١ايــنٖٔ بــٌ َــٔ ايكٝــاّ بناجــ٘ ْعــِ إما ٚشــل ٗ
ُ ٬ـا٥عاّ ؾإِـهٌ
اـاهط جوجةـخ جًـو اٯذـاه عًٝـ٘ ؾًـنا وُـٌ عًـ ٢اٱٌْـإ ٓـ ّ
ج ِٖٛإٔ ٓـ وف ا٭ؿن ٜهؿ ٗ ٞاؿُـٌ ايِـا٥ع ٚيهـٔ ٖـنا ؿطـأ نُـا بٝٸٓـاْ .عـِ إٔ
ٓـوف ا٭ؿن ٜكح٘ـ ٞاؿٌُ ا٭ٚي.ٞ
٬
 ٬أٚيٝـ ّا ٓ ٫ـ ّ
قاٍ اً٫حام :ؾيٜل إٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ وُـٌ عًٝـ٘ اؾٖٛوٜـٓ ١ـ ّ
ُا٥عاّ.
( )147بؿحػ ايوا.٤
( )148أ ٟايطٚ ٍٛايعوض.
( )149أَِ ٟذلى بٌ ايكٌٌُ بإٔ ٜهٓ ٕٛاؿاّ شلنا ايكٌِ ٚينيو ايكٌـِ ُ ٫ٚـو
إٔ ايٌطػ  -أَ ٟكلاهاّ َٓ٘ٓ ٖٛ -احل ٭ٕ ٜهـ ٕٛظـلاّ شلـنا ايكٌـِ ٚظـلاّ يـنيو
ًٝٚص ٤ٞجؿٖٔ ٌٝنا.
( )150أَ ٟؿاٖ ِٝجًو اٯذاه  ٫جٓؿو عٔ جًو ايطةا٥ع إعكٛي.١
(ٚ )151بٝإ ميو :إٔ َا منوٓ ٙله إحأشلٌ(ُ َٔ )1ـو اؿٌُ ايِا٥ع جوجت اٯذاه
(ٚ )1هك ٗ ظاُ ١ٝإٔٓـٖ( :نا اؿه ِٝإحأي٘ َ ع احملكـل ايـلٚاُْ ٗ ٞـكام ؾـاحملكل ٜـلٸعٓ ٞـع١
ايًٌت يًهٝـ ٓٚع ١ا٫ذةاد يًُك٫ٛد ا٫ؿو ٖٚـٜ  ٛـلٸعٓ ٞـع ١ايٌـًت ؿكـا٥ل إكـ٫ٛد
ٓٚع ١ا٫ذةاد يًهٝـ َٚلاه ٖنا اُ٫هاٍ عً ٢اذةاد ن ٬اَ٫و ٜٔباؿكٝك ١يهـٌ ٓـٛهٓ ٠ـٛهَ ٠ـٔ
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يٌٝــــــــــــــخ إَ ٫ؿٗــــــــــــــ ّٛاؾــــــــــــــٖٛو( )152أَ ٚؿٗــــــــــــــ ّٛايهــــــــــــــِ
ٚغرلُٖــــــــــــــــا  ٫ظكا٥كٗــــــــــــــــا

()153

ٚنــــــــــــــــنا ٗ أْٛاعٗــــــــــــــــا(.)154

ٚايٛشــــــٛك ٚإٕ مل ٜهــــــٔ( )155شــــــٖٛواّ  ٫ٚعوٗــــ ـاّ يهٓــــــ٘ َــــــا بــــــ٘

()156

 ٖٞٚإِا جذلجت بايٛشٛك ايعٝين إِـا ٜٔـػ إٕ قًٓـا بأٓـاي ١ايٛشـٛك ٚأْـ٘ ٖـَِٓ ٛـأ
ن إكـ٫ٛد  ٫ؼُـٌ عًـ ٢أؾواكٖـا باؿُـٌ ايِـا٥ع إما ٚشـلد
اٯذاه ٚجوجةٗا ٚظ٦ٓٝـ ٺ
ا٭ؾواك ٗ اينٖٔ; ٭ْٗا مل ٜذلجت عًٗٝا آذاهٖا ٗ عامل اينٖٔ ٚإِا جذلجت بـايٛشٛك
اـاهشٚ ٞيهٓا إما قًٓا بأٓاي ١إاٖٝـٚ ١إعحةاهٜـ ١ايٛشـٛك ؾحهـ ٕٛإاٖٝـٖ ١ـَِٓ ٞـأ
اٯذاه  ٖٞٚبٓؿٌٗا َٛشٛك ٗ ٠اينٖٔ ٚظ٦ٓٝنٺ ؾٔٝػ ٓـٌ إكـ٫ٛد عًـ ٢ا٭ؾـواك
ُ ٬ا٥عاّ; ٭ٕ َِٓأ اٯذاه ظ٦ٓٝنٺ َٛشٛك ٗ اينٖٔ.
اينّٖٓ ٓ ١ٝ
( ٫ٚ )152وٌُ عًٗٝا إ ٓ٫باؿٌُ ا٭ٚي ٫ ٞايِا٥ع.
( )153أ ٫ ٟظكا٥ل اؾٖٛو أ ٚايهِ إم اؿكٝك ١باعحةاه ايٛشٛك ايعٝين يًُاٖ.١ٝ
( ) 154أ ٟأْٛاع ايهـِ ٚاؾـٖٛو ٚبـاق ٞإكـ٫ٛد ؾٗـْ ٗ ٞؿٌـٗا يٌٝـخ إَ ٫ؿاُٖٗٝـا
ٚيٌٝخ عكا٥ل إم يٌٝخ َحٔؿ ١بايٛشٛك اـاهش.ٞ
( )155ظآً٘ كؾع إُهاٍ  ٖٛٚإٔ ايٛشٛك ي ٍٝظٖٛو  ٫ٚعوض ؾهٝـ بـ٘ جذلجـت
آذاه اؾٖٛو ٚا٫عواض ٚجظٗو ب٘.
ؾإشاث :بأْ٘ ٚإٕ مل ٜهـٔ نـنيو يهٓـ٘ بـ٘ ظٗـٛه إاٖٝـاد ٚاٯذـاه ٚآذاهٖـا ٖٚـٛ
نايٓٛه ؾإْ٘ ي ٍٝبً َٔ ٕٛا٭يٛإ ٚيهٔ ب٘ جظٗو ا٭يٛإ.
( )156أ ٟبٌةة٘ جظٗو إاٖٝاد.
يًكْ ّٛياع ٗ أْ٘ ٖـٌ يًُاٖٝـ ١يـٛاىّ أّ َ ٫ـ ٬شـ )1(ٍ٬مٖـت إٍ ايرـاَْ ٞـٔ أْـ٘
ي ٍٝيًُاٖ ١ٝيٛاىّ ٚإِا ٖ ٞنًٓٗا يٛاىّ ايٛشٛك.

إكــ٫ٛد َٚحــ ٢طــوك اظــلُٖا أم ـٌٸ)ُ .ــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ )١ط 140ٖ 2ظاُـ .83١ٝاً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِرلاى ٟط.298ٖ 1
( )1ظاُ ١ٝايلٚاْ ٞعًُ ٢ـوؾ ايحصوٜل يًكُٛص.27ٖ ٞ
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ظٗـ ٛه إاٖٝـاد ٚآذاهٖـا .إٕ قًـخ )157(:جًـو إاٖٝـاد ٚإٕ مل جهـٔ َٛشـٛك٠
بــايٛشٛك اـــاهش ٞيهٓٗــا َٛشــٛك ٠بــايٛشٛك ايــنٖين ٭ٕ ايهــ ٗ ّ٬ايهًــٞ
ايعكً .)158(ٞقًخْ :عِ(ٚ )159يهٔ ٖنا ايٛشٛك( )160شلا جةعاّ ٚجطؿ )161(ّ٬٭ٕ ٖنا
ٚكحاه أًحامْا قحصٸاّ عً ٢ميو َٔ :إٔ ايِـ ٤ٞايـن ٟوُـٌ عًـُ ٢ــ ٤ٞآؿـو ٫بـل
ٚإٔ ٜهــ ٕٛإَــا بايــناد ًٓــ٘ يــ٘ أ ٚبــايعوض ٚايًــٛاىّ ٚاٯذــاه ٖــ ٞعــٛاهض
إاٖ ١ٝؾٗ٫ ٞبل ٚإٔ ؼٌُ عًٗٝا ؾإَا إٔ ٜهًٗٓ ٕٛا عًٗٝا بايـناد أ ٚبـايعوض
ٚايٛاًطً ٫ ١ة ٌٝإٍ ايك ٍٛبهًٗٓ ٕٛا عًٗٝا بايناد; ٭ٕ إاْٖ ٗ ١ٝؿٌٗا يٌٝـخ
إ ٖٞ ٫أ ٚأشياٗ٥ا ؾاين ٟوٌُ عًٗٝـا بايـناد أشياٖ٩ـا ْٚؿٌـٗا ٚاٯذـاه ؿاهشـ١
عٓٗــا ؾًـــًٓ ٍٝـــٗا عًٗٝــا بايـــناد ؾ٬بـــل إٔ جهــ ٕٛعاهٗـــ ١يًٛشـــٛك ظكٝكـــ١
ٚبــايعوض جٌٓــت إٍ إاٖٝــ ١بٛاًــط ١ايٛشــٛك; ٭ْــ٘ ٖــَِٓ ٛــأ نــٌ ُــ ٤ٞؾــايًٛاىّ
ظ٦ٓٝنٺ ٫ىّ ـٔ ٖٛايٛشٛك اـاهش ٞأ ٚاينٖين أ ٚيهًُٗٝا ناييٚش ١ٝيٮهبع.١
ٚإٔٓـ هأ ٜ٘إٔ ٖٓاى يٛاىَاّ يًُاٖ ١ٝغاَ ١ٜا ٗ ايةاث إِا جه ٗ ٕٛعـٌ ايٛشـٛك
اـاهش ٞأ ٚاينٖين  ٫نُا ٜنٖت إي ٬َ ٘ٝش َٔ ٍ٬أْـ٘ بِــو ايٛشـٛك ٚايعةـاه٠
إحكلَ ١نُا َٖ ٛؿاك ايةا ٤ظاٖوٖا إٔ ايٛشٛك ًةت يٰذاه.
( ) 157ظآً٘ أْهِ ىعُحِ إٔ ايٛشٛك اــاٖ َـا بـ٘ ظٗـٛه إاٖٝـاد ٚجوجـت اٯذـاه
ٚإاٖ ١ٝعٓل اينٖٔ َٛشٛك ٠بٛشٛك ؿاٖ شلا ٜعدل عٓ٘ بايـنٖين ؾٓٝةػـ ٞإٔ ؼُـٌ
عًٗٝا إك٫ٛد باؿٌُ ايِا٥ع يذلجت ا٭ذو عًٗٝا ٫جٔاؾٗا بايٛشٛك اـاٖ.
( )158إواك بايهً ٞايعكً ٖٛ ٞإٛشٛك ٗ اينٖٔ ًٛا ٤نإ ُـٔٝاّ أ ٚنًٝاّ.
( )159ظآٌ اؾٛاث :إٔ ايٛشٛك اينٖين يٚ ٍٝشٛكاّ ؿآاّ يًُاٖ ١ٝبٌ ٖٚ ٛشـٛك
يًٓؿٍ ٚإاٖٝاد اينَٖٓٛ ١ٝشٛك ٠جةعـاّ يٛشـٛك ايـٓؿٍ نائـٛه ٗ إـوآَٛ ٠شـٛك٠
جةعاّ يٛشٛك إوآٚ ٠ي ٍٝشلا ٚشٛك ؿاٖ ؾًنا ٜ ٫ذلجت عً ٘ٝاٯذاه ؾإمٕ مل ٜهـٔ
ئًٛه اينٖٓٚ ١ٝشٛك ؿاٖ.
قًٓاٜ ٫ :ذلجت عً ٘ٝا٭ذاه ؾاما مل ٜهـٔ ئًـٛه اينٖٓٝـٚ ١شـٛك ؿـاٖ ؾـَ ٬عٓـ٢
ؿٌُ إك٫ٛد عًٗٝا ُٓ ّ٬ا٥عاّٚ .قٛي٘ (قًخ ْعِ) أَٛ ٟشٛك ٠بايٛشٛك اينٖين.
( )160أ ٟايٛشٛك اينٖين.
( )161عطـ جؿٌرل.
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ايٛشٛك يًـٓؿٍ ظكٝكـَٚ ١ـا بـ٘ ٜذلجـت( )162عًـ ٢إاٖٝـاد آذاهٖـا ٖـ ٛايٛشـٛك
اـاٖ(.)163
ٖٚـــــــــــنا ْظـــــــــــرل إاٖٝـــــــــــاد(ٚ )164ا٭عٝـــــــــــإ ايرــــــــــــابحٗ )165(١
( )162أٚ ٟايٛشٛك اينٜ ٟذلجت بٌةة٘.
( )163أ ٟايٛشٛك اينٜ ٟه ٕٛيًُاٖ ٫ ١ٝيػرلٖا.
( )164أ ٟإٛشٛكاد اينْٖٓ ١ٝظرل إاٖٝاد ...اخل.
( )165أعًِ إٔ ٚاشت ايٛشٛك:
 جــاهًٜ ٠عــو فــوكاّ عــٔ ا٭زلــاٚ ٤ائــؿاد ٌٜٚــُٸَ( ٢ةــلأ إةــاك(ٚ )٨غٝــتايػٛٝث) َ(ٚوجة ١ايٖٛ٬د) ٚظ٦ٓٝنٺ ّ ٫هٔ إٔ ِٜاه إيٚ ٘ٝي ٍٝي٘ اًِ.
 ٚجــاهٜ ٠ٴًِع ـوَ َــع نُايــ٘ ؾحٓحــيع َٓــ٘ ازلــا ٤ائــؿاد نــايعًِ ٚايكــلهٚ ٠ايــلٚاّٚمٖٛا ٚأٜ٘اّ جٓحيع ازلا ٙ٤نايعامل ٚايكاكه ٚايلاٖٚ ِ٥ن ٙإوجةـ ١جٌـُٸ( ٢ايؿـٝض
ا٭قلَ)(ٚ )1جٌُٸَ( ٢وجة ١ايٖٛ٬د).
قاٍ ايعوؾإٚ :٤ا أهاك اهلل  إٔ ٜظٗو ْؿٌـ٘ شعـٌ يهـٌ ٓـؿَ ١ظٗـواّ ؾيعُـٛا إٔ
ايؿًو َظٗو يًلا ِ٥ايوؾٝع ٚإظٗو ايهاٌَ ي٘ ٖ ٛاٱٌْإ ٚينا قٝـٌ اْـ٘ َظٗـو يؿـو
اهلل  ؾصُٝع ايطةا٥ع َظٗـو ٭زلا٥ـ٘ ٓٚـؿاج٘ ؾايطةـا٥ع ذابحـ ٗ ١عًـِ اهلل  جةعـاّ
يٛشــٛك ٓــؿاج٘ ٚأزلا٥ــ٘; ٭ْٗــا جكح٘ ــ ٞجًــو ايطةــا٥ع ؾإاٖٝــاد ٗ ايعًــِ ايوبــٛبٞ
َٛشـٛكٚ ٠يهـٔ ٚشٛكٖـا يــ ٍٝؿآـاّ شلـا بـٌ جابعـاّ يٛشـٛك ا٭زلـاٚ ٤ائــؿاد
ٚقٛي٘ (ٚا٭عٝإ ايرابح )2()١عطـ جؿٌرل عً ٢إاٖٝاد.
هــِ ايؿحٛظــاد إٌــُ ٢فُــع ايةعــو ُ ٗ ٜٔــوؾ ايؿٔــٌ ْآ ــو بــٔ اؿٌــٔ
هــِ ايؿٔــٚ ٖٛظٹ َ
( )1ظٹ َ
هــِ َٜ٪ــل ايــلٜٔ
اؿٌــٝين ايهْ٬ٝــ ٞؼكٝــل آــل إيٜــل ُ .134 - 133ٖ ٟــوؾ ؾٔــ ٖٛاؿٹ َ
اؾٓـــل ٟؼكٝـــل ايٌـــٝل شـــ ٍ٬ايـــل ٜٔآُـــحٝاْ .156 - 155ٖ ٞاً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــوكٜٔ
ايِرلاى ٟط 354ٖ 2ط .203 8أْٛاه اؿكٝكٚ ١أطـٛاه ايطوٜكـٚ ١أًــواه ايِـوٜع ١ايٌـٝل ظٝـله
آًَ ٞؼكٝل ايٌـٝل قٌـٔ إًٛـُ .42ٖ ٟٛــوؾ ؾٔـ ٖٛاؿٹهَـِ كاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝـل ايٌـٝل
ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ .73 - 70ٖ ٞاٜكـاظ ايٓـآ ٌُ٥ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟؼكٝـل قٌـٔ َٜ٪ـلٟ
ٖ .33إِاعـو ٓله ايل ٜٔايِرلاى.97ٖ ٟ
هــِ كاٚك ايك ٔٝــو ٟؼكٝــل ظٌــٔ ىاك ٠آًَــ ٞط .94 - 81ٖ 1اً٫ــؿاه ا٫هبعــ١
( )2ؾٔــ ٖٛاؿٹ َ
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ِْــأ )166(٠ايعًــِ ايوبــٛب )167(ٞظٝــز إْٗــا َــع ٚشٛكٖــا جةع ـاّ يٛشــٛك ا٭زلــا٤
ٚائــؿاد َعــلَٚاد(َ )168عٓــ ٢أْٗــا يٌٝــخ َٛشــٛك ٠بٛشٛكاجٗــا اــــآٸ١
اـاهش .١ٝؾً ٗ ٍٝميـو إكـاّ ايِـاَف ظٝـٛإ ٚإٌْـإ  ٫ٚعكـٌ ْ ٫ٚؿـٍ
ٜٔـلم عًٗٝــا عٓٛاْاجٗـا باؿُــٌ ايِـا٥ع(.)169إٕ قًــخ :ؾعًـٖ ٢ــنا( )170مل ٜهــٔ
يًِـ ٤ ٞمٛإ َٔ ايٛشٛك.
قًخ :قل أُـوْا

()171

إٍ إٔ ايٛشٛك اينٖين شلا جةعاٚ .أكي ١ايٛشٛك اينٖين

 ٫جرةخ أىٜل َٔ ٖنا.
ٚقل أٚهكْا ٗ جعايٝكٓا عً ٢ا٭ًؿاه( )172إٔ َا منو ٜٔػٸ ٗ نًٝاد اؾٛاٖو
( )166أ ٗ ٟعامل.
( )167أ ٟاٱشل.ٞ
(ٖ )168نا َعٓ ٢ن ٕٛإاٖٝاد ٗ عًِ اهلل َ عل.١َٚ
(ْ )169عِ ٖٓاى ا ٗ ٟايعًِ ايوبـٛب ٞظٝـٛإ ٚإٌْـإ ٚعكـٌ ْٚؿـٍ ٜٔـلم عًٗٝـا
عٓٛاْاجٗا باؿٌُ ا٭ٚي.ٞ
( ) 170أ ٟبٓا ٤عً ٢نـ ٕٛإاٖٝـاد ٗ ايـنٖٔ يـ ٍٝشلـا ٚشـٛك ؿـاٖ إِـا ٖـٚ ٛشـٛك
يًٓؿٍ.
( )171إٔ قًخ إحكلٸّ.
( )172ظآــٌ ٖــنا اٱُــهاٍ :إٔ ائــٛه اؾيٝ٥ــ ١نٔــٛه ٠ىٜــل ٚعُــو ؼُــٌ عًٗٝــا
إاٖٝاد باؿٌُ ايِا٥ع ٚظ٦ٓٝنٺ ؾٝعٌُ ايهٝـ عًٗٝا ُا٥عاّ ٚاؾٖٛو عًٗٝا ُا٥عاّ


ٓـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط .349ٖ 2فُٛعـ ١آذـاه آقــا قُـل هٗـا ايكُِـ ٞ٦قُـل هٗـا قُِــٞ٦
ؼكٝل ظاَل ْاش ٞا٭ٓؿٗاْ ٞؿً ٌٝبٗواَ .94 - 86ٖ ٞايهحـاث ايحـنناهْ ٟـع َـٔ إـ٪يؿٌ
جٔعٝػ ابواٖ ِٝبَ َٞٛٝـلنٛه ٖ .220 - 207شـٛاٖو ايٓٔـُ ٗ ٖٛــوؾ ايؿٔـ ٖٛعةـل ايػـين
ايٓابًٌــــ ٞؼكٝـــل عآـــِ ابـــواٖ ِٝطُ .139 - 136ٖ 1ـ ــوؾ ا٫زلـــا ٤اؿٌـــٓٓ ٢ـــله ايـــلٜٔ
ايك ْٟٛٛؼكٝل قاًِ ايطٗواَْ .165ٖ ٞؿاجٝػ ايػٝت ٓله ايل ٜٔايِرلاى.331ٖ ٟ
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ٚا٭عــو اض ايــيت ٗ ايعكــٌ ٚأَــا ائــٛه ٠اؾيٝ٥ــ ١ايــيت ٗ اـٝــاٍ(َ )173ــٔ
اٱٌْإ(َ )174ـر ّ٬ؾٗـ ٛشـٖٛو

()175

ٚإٌْـإ باؿُـٌ ايِـا٥عْٚ .اٖٝـو ٗ ميـو

قٛشلِ :إٕ يهٌ طةٝع ١أؾواكا مٖٓٝـٚ .١ايؿـوك َٔـلام ايطةٝعـ ١باؿُـٌ ايِـا٥ع.
ٚاؾـــٛاث أْـــ٘ ٜ ٫حؿـــاٚد ا٭َـــو( )176ؾـــإٕ ٖـــنا ايٛشـــٛك أٜ٘ــاّ يـــٚ ٍٝشـــٛك
ايطةٝع.)177(١
ؾنيو اٱٌْإ( )178اين ٗ ٟاـٝاٍ ي ٍٝؾوك اٱٌْإ( ٫ٚ )179اؾـٖٛو بـٌ
ميو ايٛشٛك أٜ٘اّ إُـ وام َٔ ايٓؿٍ ٚظٗٛه ي٘( )180نُـا ٗ ميـو ايٛشـٛك

()181

اٱظاط )182(ٞايـن ٟيًهـً ٞايعكـًٚ .ٞإاٖٝـ ١قـل عًـُخ ظـاشلا(.)183
ؾاٱُهاٍ بام عً ٢ظاي٘(.)1
(ٚ )173إواك بائٛه اـٝاي ٖٞ ١ٝاييت جهحٌـ ٞقٛٸ ٗ ٠ايٓٚ ّٛايدلىق.
( )174أٛٓ َٔ ٟه شيٝ٥اد اٱٌْإ.
( )175أ ٟؾائٛه اييت ٗ اـٝاٍ شٖٛو َٚـٔ ٖٓـا ٜظٗـو إٔ ايعةـاه ٠ائـعٝع( ١ؾٗـٞ
شٖٛو) ا ٫ايًِٗ باعحةاه اـدل.
( )176بٌ ائٛه ايعكًٚ ١ٝائٛه اـٝاي.١ٝ
( )177اـاٖ.
( )178أ ٟؾنيو اؾي َٔ ٞ٥اٱٌْإ.
( )179ظٝز إْ٘ ٜ ٫ذلجت عً ٘ٝاٯذاه اـاهش.١ٝ
( )180أٚ ٟظٗٛه يًٓؿٍ ٚايعةاه ٠ائعٝع ١إٔ ٜك ٍٛشلا.
( )181ؾإْ٘ أٜ٘اّ ٚشٛك يًٓؿٍ ٚظٗٛه شلا.
( )182أ ٟايًٝٛع.
( )183ؾائٛه اينٖٕٓ ١ٝا عًُٓا إٔ ايٛشٛك يـ ٍٝشلـا ؾـٜ ٬هـَِٓ ٕٛـ٦اّ يذلجـت اٯذـاه
عًٗٝــا ؾــٜ ٬هــ ٕٛاؿُــٌ ُــا٥عاّ َــٔ شٗــ ١ايٛشــٛك ٚأ ٜ٘ـاّ يــَ ٍٝــٔ شٗ ــ ١إاٖٝــ١
ٜكح٘ـ ٞإٔ ٜه ٕٛاؿٌُ ُا٥عا ٕا ذةـخ أْٗـا اعحةاهٜـٚ ١يٌٝـخ َِٓـأ يذلجـت اٯذـاه

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 297ٖ 1جعًٝك.2 ١
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ٚباؾًُٓ )184(١عٖ ١ن ٙايًٌٛث عًٚ ٢شٛك جًو ائٛه ايعًُ ١ٝ٭ْٗـا ؾٛم
اؾٖٛوٚ ١ٜغرلٖا  ٫٭ْٗا كْٗٚا.
إٕ قًخ:

()185

إما ناْخ إك٫ٛد إعك٫ٛد نٝؿـا بايـناد نـإ َؿٗـ ّٛايهٝــ

ٚقٛي٘ (إاٖ ١ٝقل عًُخ ظاشلا) َٔ أْٗا اعحةاهٚ ١ٜيٌٝخ َِٓأ يذلجت اٯذاه.
( )184ظآً٘ :إٔ ًًت إاٖ ١ٝعٔ ائـٛه اينٖٓٝـ ٫ ١يهْٗٛـا بٗـنا ايٛشـٛك ايـنٖين
أقٌ َوجةَٗٓ ١ا عٓل ايٛشٛك اــاهش ٞاــاٖٸ بـٌ ٖـ ٗ ٞايٛشـٛك ايـنٖين أُــوف
َٓٗا ٗ ايٛشٛك اــاٖ اــاهش ;ٞ٭ٕ ٖـنا ايٛشـٛك يًـٓؿٍ ايـيت ٚشٛكٖـا أُــوف
ايٛشــٛكاد َــا ع ــلا اهلل  ؾإاٖٝٸــ ١إما اجٔــؿخ بٛشــٛك ايــٓؿٍ ؾٗــ ٞأُ ــوف َــٔ
ٚشٛكٖا اـاهش ;ٞ٭ْ٘ ٚشـ ٛٷك شلـا  ٫يًـٓؿٍ ٖٚـ ٛأؿـٍٸ َـٔ ٚشٛكٖـا ايٓؿٌــٞ
ٖٚنا نا٭عٝإ ايرابح ٗ ١ايعًِ ايوبٛب.ٞ
ٚأعًِ إٔ ٖنا اين ٟمنو ٙإٔٓـ َٔ ُـوؾ ١ٝإاٖ ١ٝعٓل ٚشٛكٖا ٗ ايـنٖٔ ٜٓـاٗ
َا منوٓ ٙله إحأشلٌ( ٗ )1ايِل ايراْ َٔ ٞأْٗا نٝـ َٔ ظٝز ٚشٛكٖـا ٗ ايـنٖٔ
ؾإٕ ٚشٛك ايهٝـ أٗعـ َٔ ٚشٛك اؾٖٛو ٚأؿٍ َٓ٘.
إ ٫ايًِٗ إٔ ٜكاٍ إٔ قٛي٘ (باؾًُ )١منو ٙعًًٌَ ٢ه٘ ظٝز إْ٘ نُا ًٝص ٤ٞىحاه
ٖنا ايِل ٜٚةطٌ ايِل ايراْٚ ٞظ٦ٓٝنٺ ؾٔٝػ قٛي٘ ٚباؾًُ.١
(ٕٓ )185ا ًلٸ ذػـٛه ايِـل ا٭ٖٚ ٍٚـ :ٛإٔ جًـو ائـٛه يٌٝـخ جٔـلم عًٗٝـا َك٫ٛجٗـا
باؿٌُ ايِا٥ع أؿن ٌٜلٸ ذػٛه ايِل ايراْٖٚ ٞـ ٛأْٗـا وُـٌ عًٗٝـا ايهٝــ باؿُـٌ
ايِا٥ع.
ٚظآــٌ ٖــنا اٱُــهاٍ :أْــ٘ بعــل ؾــوض إٔ ايهٝـــ وُــٌ عًٗٝــا ؾإَــا إٔ ٜهــٕٛ
ماج ٝـاّ شلــا ؾًٝــيّ احملــنٚه ايٌــابل َــٔ اشحُــاع ايهٝـــ ٚجًــو إكٛيــ ١ا٭ؿــو ٣٭ٕ
جًــو إكٛيــ ١كاؿًــ ٗ ١ماد جًــو إاٖٝــٚ ١ايهٝـــ أٜ٘ــ ّا كاؿــٌ ٗ ماجٗــا ؾًٝــيّ
إٔ ٜٛشل إؿَٗٛإ إحكاب ٗ ٕ٬ماى ايِـٚ ٤ٞإٕ ناْخ جًو ائٛه نٝـ بـايعوض
ؾ٬بـــل ٚإٔ ٜٓحٗـــ ٞإٍ َـــا بايـــناد أ ٟإٍ َـــا ٜهـــ ٕٛبايـــناد نٝــــ ٚيـــٚ ٍٝها٤
ائــٛه ٗ ايــنٖٔ إ ٫ايٛشــٛك ايٛشــٛك  ٫شــٖٛو  ٫ٚعــوض ؾًٝــيّ إٔ ٜهــَ ٕٛــا
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.74 - 73ٖ 1
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َأؿٛماّ ؾٗٝا نأؿن نٌ طةٝع ٗ ١ؾوكٖا َٚؿاٖ ِٝإك٫ٛد أٜ٘اّ إَا ْؿٌـٗا

()186

أ ٚشيٖ٩ا ؾًيّ اشحُاع إحكابًٌٚ .إما ناْخ نٝؿاّ بايعوض نُـا قـاٍ ؾُٝا بعل
ٖنا ايه )187(ّ٬ؾُا ٖنا ايهٝـ بايناد؟ ؾإٕ نإ ايٛشـٛك نُـا ٗ قٛيـَ٘ٚ :ـٔ
ظٝز ٚشٛكٖا ٗ ايٓؿٍ ٚنُا ٗ عةـاه ٠جًُٝـن ٗ ٙايِـٛاهم ؾـايٛشٛك يـٍٝ
ظٖٛو  ٫ٚعوض.
بايعوض بلَ ٕٚا بايناد.
( )186أْ ٟؿٍ جًو إعك٫ٛد أ ٚشي ٤جًو إعك٫ٛد.
( )187أ ٟبعل ايه ّ٬عً ٢كؾع اٱُـهاٍ( )1عًـ ٢ايٛشـٛك ايـنٖين ظٝـز قـاٍَٚ :ـٔ
ظٝز ٚشٛكٖا ٗ اينٖٔ ؾُٔ ٜك ٍٛايهٝـ  ٫إٔ ايهٝـ ماج ٞشلا.
ؾ٬بل إٔ ٜٓحٗ ٞإٍ َا بايناد.
(ٚ )1قل عًٓل إٔٓـ عً ٢قٓ ٬َ ٍٛلها ٗ اًؿاهٕ( ٙا ؾوؽ َٔ جٔـعٝػ إ إكـ٫ٛد ٗ ايـنٖٔ يٌٝـخ
باؿٌُ ايِا٥ع َك٫ٛد بٌ باؿٌُ ا٭ ٍٚؾكل .منو اؾي ٤ايراْ َٔ ٞإطًٛث  ٖٛٚاْٗا نٝـ باؿُـٌ
ايِــا٥ع ٕٚــا هأ ٣أْــ٘ يــٓ ٛــلم عًٗٝــا ايهٝـــ ٓــلق ّا ماج ٝـاّ عــاك اُ٫ــهاٍ شــنعاّ قــاٍ إْٗــا نٝـــ
بايعوض يهٓ٘ َ ا منو ٗ بٝإ نٝؿٝحٗا ً ٣ٛاْٗا ٓؿاد يًـنٖٔ ٚإ ٚشٛكٖـا ٗ ايـٓؿٍ ٚأْـخ
جعًِ أْ٘ ٜ ٫رةخ ًـ ٣ٛعوٗـٝحٗا إطًكـ ١ايِـاًَ ١يهـٌ إكـ٫ٛد ٗ ايـنٖٔ نُـا قـاٍ احملكـل ايـلٚاْٞ
ٚغرل ٙؾإ ٚشٛكٖا ٗ أْؿٌٗا نْٗٛا ٚؼككٗا  ٫اَـو ٜ٘ٓـِ إيٗٝـا ٚايٛشـٛك يـ ٍٝنٝؿـاّ ْٚؿـٍ جًـو
إاٖٝاد َٔ َك٫ٛد إعًَٛاد َع إٔ ٚشٛكٖا ٗ أْؿٌٗا عٌ ٚشٛكٖا ٕٛٗٛعٗا  ٖٛٚايٓؿٍ.
ذِٸ اْحٌابٗا إٍ ايـٓؿٍ إٕ نـإ اٗـاؾ ١اُــواقَ ١ٝـٔ ايـٓؿٍ ؾاٱُــوام ٖـ ٛايٛشـٛك ؾهـإ نإُــوام
اؿل ٗ نٌ عٌـة٘ ؾًـِ ٜهـٔ َـٔ َكٛيـ ١ايهٝــ بـٌ َـٔ َكٛيـ ١إعًـٚ ّٛيهـٔ بـايعوض ٚإٕ نـإ
اٗاؾَ ١كٛي ١ٝنإ إعًَٛاد اٗاؾ ١بايعوض  ٫نٝؿاّ بايعوض ذِٸ َا بايعوض  ٫بل ٚإ ٜٓحٗـ ٢إٍ َـا
بايناد ؾُا ميو ايهٝـ بايناد ظح ٢جه ٕٛجًـو إؿَٗٛـاد اينٖٓٝـ ١نٝؿٝـاد بـايعوض يـ٘ ٚايهٝــ
َٔ احملُ٫ٛد بايُ٘ٚ ١ُٝي ٍٝنايعوض إطًل ٗ ٫ٚـُ ١ُٝؾٗٝـا ٜٓحـيع َٓٗـا َاٖٝـ ١ايهٝــ إطًـل
َٚاٖ ١ٝايهٝـ اـاٖ نُؿٗ ّٛايعًِ.
ٚاؾــٛاث :إ بٓــا ٙ٤عًــ ٢طوٜكــ ١ايكــَ ّٛــٔ ايكٝــاّ اؿًــٛي ٫ ٞائــلٚه ٫ٚ ٟا٫ؼــاك ؾــإك٫ٛد ٗ
ايعكٌ َؿـاٖ ِٝشـٖٛو ٚنـِ ٚنٝــ ..اخل ٜ٘ٚـاف إيٗٝـا ٚشـٛك ْـاعيت عٓـل ايكـٖٚ ّٛـنا ايٛشـٛك يـ٘
َاَٖ ٖٞ ١ٝؿٗ ّٛايعًِ  ٖٞٚنٝـ بايناد ٚإك٫ٛد نٝـ بايعوض).
اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.299ٖ 2

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )7غشس يف اٌٌجٌد اٌزىين

173

قًٓاٚ)188(:شٛك جًو إاٖٝاد( )189نْٗٛا ٚؼككٗا.
ٚي ٍٝإواك َٔ قٛي٘ َٔ ظٝز ٚشٛكٖا ميو ايٛشٛك ( )190بٌ يعً٘ ٚشٛك
ؿاٖ ي٘ َاٖ ١ٝؿآَ ٖٞ ١اٖ ١ٝايعًِٚ .ميو ايٛشٛك اـاٖ ظٗٛهٖا عًـ٢
ايٓؿٍ

()191

ٖٚنا نُاٍ ذإ يٛشٛك جًو ائٛه ٚٚشٛك آؿو ٭ٕ ٚشٛكٖـا ٗ

اـاهط نإ َحعككاّ(ٚ )192مل ٜهٔ ٖنا ايٛشٛك(.)193
ؾُاٖ ١ٝايعًِ نٝـ بايناد ٚجًو ائٛه إعً ١َٛنٝـ بايعوض.
ٚيهٔ بعل ايًحٝا ٚاييت( )194يٌخ أؾيت به ٕٛايعًِ نٝؿاّ ظكٝكٚ ١إٕ أٓـوٸ ٖنا
( )188ظآٌ ٖنا اؾٛاث :إٔ ائـٛه شلـا نُـاٍ أٚٸٍ ٖٚـ ٛؼككٗـا ٖٚـ ٛنُـا أْـ٘ ٗ
ايـنٖٔ نـنيو ٗ اـــاهط ٚشلـا نُــاٍ ذـاْٖٚ ٞــ ٛظٗٛهٖـا يًــٓؿٍ ٚٚشـٛك ؿــاٖ
َِحٌُ عًَ ٢اَٖ ٖٞ ١ٝاٖ ١ٝايعًِ  ٖٞٚنٝـ بايناد ٖٚنا ايهُـاٍ ايرـاَْ ٞحعـل
َع ايهُاٍ ا٭َ ٍٚعٓـ ٢أْـ٘ ٚشـٛك ٚاظـل ئًـٛه ٕٚاٖٝـ ١ايعًـِ ؾائـٛه بٛاًـط١
ايعًِ ق ٌٝأْٗا نٝـ ؾُواك ٓله إحأشلٌ(ٜ )1ك َٔ :ٍٛظٝز ايٛشٛك أ َٔ ٟظٝـز
إاٖ ١ٝاييت اُحٌُ عًٗٝا ٖنا ايٛشٛك اـاٖ ٚجًو إاَٖ ٖٞ ١ٝاٖ ١ٝايعًِ.
( )189أ ٗ ٟاينٖٔ.
( )190أ ٟايهٚ ٕٛايحعكل ٗ اينٖٔ ٚايٓؿٍ.
( )191أ ٟظٗٛه ائٛه عً ٢ايٓؿٍ ٚػًٓٗٝا شلا.
( ) 192أٚ ٟشــٛك ائــٛه ٗ اـــاهط ٖــنا جكًٝــٌ يهــٖ ٕٛــنا ايظٗــٛه نُــا ّ٫ذاْٝــاّ.
ٚظآــً٘ :إٔ ٚشــٛك ائــٛه ٗ ايــنٖٔ َرًــ٘ نــإ ٚشٛكٖــا ٗ اـــاهط ٚظٝــز إٕ
ايٛشــٛك ٗ اـــاهط مل ٜهــٔ َذلجة ـاّ عًٝــ٘ ظٗٛهٖــا يًــٓؿٍ ٚمل ؤــٌ بــ٘ ظٗٛهٖــا
يًٓؿٍ ٜعًِ إٔ ظٗٛهٖا ٚػًٗٝا نُاٍ ذاْ ٞغرل ايٛشٛك ٗ اينٖٔ.
( )193أ ٟايحصً ٞؾٝعًِ إٔ ايٛشٛك ٗ اينٖٔ أٜ٘اّ غـرل ٖـنا ايحصًـٚ ٞايظٗـٛه ٚإٕ
ٖنا ايظٗٛه نُاٍ ذاْ.ٞ
( ) 194ظآـً٘ ايـوك عًــ ٢ايظٗـٛه نُــاٍ ذـاْ ٞغـرل ايحعكــل ٚأبطـاٍ نــ ٕٛايعًـِ َــٔ
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اؿهــ ِٝإحأيــ٘ عًٝــ٘ ٗ نحةــ٘ ٭ٕ ٚشــٛك جًــو ائــٛه ٗ ْؿٌــ٘(ٚٚ )195شٛكٖــا
يًٓؿٍ ٚاظل(ٚ .)196ي ٍٝميو ايٛشٛك(ٚ )197ايظٗٛه( )198يًـٓؿٍ ٗـُ ١ُٝجيٜـل
عـًٚ ٢شـٛكٖا جه ٖٞ ٕٛنٝؿـ ّا( ٗ )199ايٓؿٍ ٭ٕ ٚشٛكٖا( )200اـاهش )201(ٞمل
ٜةل بهًٝح٘(َٚ )202اٖٝاجٗا ٗ أْؿٌٗا نٌ َٔ َكٛي ١ؿآٚ )203(١باعحةاه ٚشٛكٖا
ايــنٖين  ٫شــٖٛو  ٫ٚعوضٚ.ظٗٛهٖــا يــل ٣ايــٓؿٍ( )204يــً ٍٝــ ٣ٛجًــو
َكٛي ١ايهٝـ.
( )195ايُ٘رل عا٥ل يًٛشٛك.
( )196ؾً ٍٝايظٗٛه نُا ّ٫ذاْٝاّ ٚها ٤ايحعكل ٗ ايٓؿٍ.
( )197أٚ ٟشٛك ائٛه يًٓؿٍ ٚػًٗٝا شلا.
( )198عطـ جؿٌرل قٛي٘ (عًٚ ٢شٛكٖا) أٚ ٟشٛك ايٓؿٍ.
( )199أ ٟجه ٕٛجًو ايُ٘ ١ُٝنٝؿاّ يًٓؿٍ.
(ٖ )200نا كي ٌٝعً ٢ايلع ٣ٛا٭َٚ ٍٚعًً ١يهٖٓ ٕٛاى نُاٍ ذاْ ٖٛٚ ٞقٛي٘ (٭ٕ
ٚشٛك جًو ائٛه ٗ ْؿٌ٘...اخل) ٚأٜ٘ـ ّا كيٝـٌ عًـ ٢ايـلع ٣ٛإةطًـ ١يـلع ٣ٛنـٕٛ
ايعًِ نٝؿاّ  ٖٞٚقٛي٘ (ٚي ٍٝميو ايٛشٛك ٚايظٗٛه ...اخل).
( )201أٚ ٟشٛك ائٛه ٚإعك٫ٛد.
( )202٭ْٗا َٛشٛك ٗ ٠اينٖٔ.
( )203ؼٌُ عًٗٝا باؿٌُ ا٭ٚي ٫ ٞايِا٥ع نُا منوْا.
( )204إعًِ إٔٸ ايؿوم بٌ ايظٗٛه يل ٣ايٓؿٍ ٚايظٗٛه يًٓؿٍ إٔ ا٭ٜ ٍٚهـٌْ ٕٛـة١
ايظٗٛه إٍ ايٓؿٍ ٌْة ١ايظوؾٚ ١ٝايراٌْْ :ٞة ١ايؿعٌ يًؿاعٌ.
ٚعً ٢ا٭ٜ ٫ ٍٚه ٕٛايظٗٛه إٗاؾ .١عً ٢ايرـاْٜ :ٞهـ ٕٛاٗـاؾٚ .١اً٫ـحام قـاٍ إٔ
ا٭ َٔ ٍٚقة ٌٝاؿٝرٝٸٚ ١ايراْ َٔ ٞقة ٌٝإِـوٚط.١
قــاٍ ٗ اؿاُــٖ )1(١ٝــنا شــٛاث عُٸ ـا َــو ٗ جٛشٝــ٘ ايهٝؿٝــَ :١ــٔ إٕ ميــو ايٛشــٛك
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 146ٖ 2ظاُ.106١ٝ
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إاٖٚ )205(١ٝميو ايٛشٛك( )206إم ظٗٛه ايِـ ٤ٞي ٍٝأَواّ ٜ٘ٓـِ إيٝـ٘(ٚ )207إ٫
يهـــإ ظٗـــٛه ْؿٌـــ٘(ٚ )208يـــٖٓ ٍٝـــا أَـــو آؿـــو(ٚ )209ايهٝــــ َـــٔ احملُـــ٫ٛد
بايُ٘.)210(١ُٝ
ٚايظٗـــٛه ٚايٛشــــٛك يًــــٓؿٍ يــــ ٛنــــإ ٌْــــةَ ١كٛيٝــــ )211(١نــــإ َــــاٖ١ٝ
ايعًِ إٗاؾ ٫ )212(١نٝؿاّٚ .إما نإ( )213إٗاؾ ١إُـواق َٔ )214(١ٝايٓؿٍ نـإ

()215

ٚشٛكاّ(.)216
اـاٖٸ ظٗٛهٖا عً ٢ايٓؿٍ ٖٚـ ٛايهُـاٍ ايرـاْ ٞبـإٔ إـواك بـايظٗٛه إَـا ايظٗـٛه
يل ٣ايٓؿٍ ٚإَا ايظٗٛه يًٓؿٍ ٚنٌ َُٓٗا ٚشٛك جةع ٞيًٓؿٍ.
( )205إعكٛي.١
( )206اينٖين.
( )207بٌ ٜحعل َع ايِٜٚ ٤ٞهْٛإ ُـ٦ٝاّ ٚاظلاّ.
( )208أ ٟي ٛنإ ايظٗٛه اُْ٘ـاَٝاّ يهإ ايظٗٛه ظٗٛه ماج٘  ٫ظٗٛه ميو ايِـ.٤ٞ
( )209أٚ ٟي ٗ ٍٝايٓؿٍ أَو آؿو غرل جًو إاٖٝاد ٚايٛشـٛك ٚقـل بٝٸٓـا إٔ إاٖٝـاد
ٖ ٗ ٞأْؿٌٗا َٔ نٌ َكٛيٚ ١ايٛشٛك  ٫شٖٛو  ٫ٚعوض ٚايهٝـ َٔ احملُـ٫ٛد
اييت شلا َا بإىا ٗ ٤اـاهط ٚينا ق َٔ ٌٝاحملُ ٍٛبايُٖ٘ٚ ١ُٝآٖا مل ٜهٔ يًـٓؿٍ
ُـ ِٜ٘ٓ ٤ٞإيٗٝا عٓل جعكًٗا يٮُٝاٜ ٤ه ٖٛ ٕٛايعًِ َ َٔٚكٛي ١ايهٝـ.
(ٚ )210مل ٜهٔ عٓل ايٛشٛك اينٖين ُٗ ١ُٝظحٸ ٢جه ٕٛنٝؿاّ.
( )211أٌْ ٟــة ١ايظٗــٛه يًــٓؿٍ ٌْــةَ ١كٛيٝــ ١أ ٟبــٌ ائــٛهٚ ٠ايــٓؿٍ جٓــلهط ؼــخ
َكٛي َٔ ١إك٫ٛد  ٖٞٚاٗ٫اؾ ١نٌٓة ١ا٭بٚ ٠ٛايؿٛق ١ٝيًٌـُا ٤ؾإْٗـا ٌْـة ١جٓـلهط
ؼخ َكٛي َٔ ١إك٫ٛد  ٖٞٚاٗ٫اؾ.١
( )212٭ْٗا عةاه ٠عٔ جًو ايٌٓة ٖٞٚ ١ايظٗٛه ايكا ِ٥بٌ ائٛه ٚايٓؿٍ.
( )213أ ٟايظٗٛه يًٓؿٍ.
( )214أٚ ٟشٛك َٔ ايٓؿٍ ئًٛه نايٛشٛك َٔ اهلل  عًٓٝا ؾإْ٘ إٗاؾ ١اُواق.١ٝ

( )215أ ٟايعًِ.
( َٔ )216ايٓؿٍ َكٝلاّ بحًو.
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ؾايعًِ(ْٛ )217ه ٚظٗٛه

()218

ُٖٚا ٚشٛك ٚايٛشٛك يَ ٍٝاٖ .)219(١ٝؾـاؿل

إٔ ن ٕٛايعًِ نٝؿاّ أ ٚائٛه إعً ١َٛبايناد نٝؿٝاد أِا ٖ ٛعًً ٢ة ٌٝايحِة.٘ٝ
ؾهُــــا إٔ ؾــــٝض اهلل إكــــلٸَ

()220

أعــــين ايٛشــــٛك إٓةٌــــل  ٫شــــٖٛو ٫ٚ

(ٖ )217نا جؿوٜع عً ٢ن ٕٛايعًِ اٗاؾ ١اُـواق.١ٝ
( )218ئًٛه.
( )219ؾايعًِ أٜ٘اّ يَ ٍٝاٖ ١ٝبٌ ٖ ٛعةاه ٠عٔ ماى ايٛشٛك ئًٛه.
( )220منـو أٖـٌ ايعوؾــإ( )1إٔ ظكٝكـ ١ايٛشــٛك ايٛاشـت َ -ــع قطـع ايٓظــو عـٔ ْٝــع
ائؿاد ٚا٫زلـاٖ - ٤ـ ٛإٌـُٸ ٢بـ(اؿ٘ــو ٠ا٭ظلٜٸـ(ٚ )١اشلٜٛٸـ ١ائــوؾ(ٚ )١غٝـت
ايػٛٝث) (ٚايهٓي إـؿ(ٚ )ٞايػٝت إَٔٓ(ٚ )ٕٛكطع اُ٫اهاد) َ(ٚكاّ  ٫اًِ يـ٘
 ٫ٚهًِ).
ذِ إٔٸ اهلل  أهاك ظٗٛه ْؿٌ٘ ٚػًٓٗٝا نُا ٚهك( :نٓخ نٓي كؿٝاّ ؾـأهكد إٔ أعـوف
ؾـًكخ اـ٥٬ل)( )2ؾً٘ ظٗٛهٓ ٙؿاجٚ ٞازلاٚ ٞ٥ايؿوم بُٗٓٝا نايؿوم بٌ إِحل
ٚإةـــلأ ؾـــايوٓٔ اًـــِ ٚائـــؿ ١ايوٓـــٚ ١يهـــٌ َـــٔ ٖـــن ٙائـــؿاد ٚا٫زلـــا٤
َاٖ ١ٝجه ٕٛشلا َظٗواّ ظحٸ ٢قايٛا( :إٔ اٱٌْإ َظٗو يًؿو اهلل  )3()ؾًنا ق :ٌٝإٕ
( )1ي٬ط٬ع عًَ ٢يٜل َـٔ ايحؿآـ ٌٝظـٖ ٍٛـن ٙإةاظـز فُٛعـ ١هًـا ٌ٥ابـٔ عوبـ ٞقـ ٞايـل ٜٔابـٔ
عوب ٞطَٓ .31ٖ 3حٗ ٢إلاهى ٗ ُـوؾ جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض ًعٝل ايل ٜٔايؿوغاْ ٞؼكٝـل عآـِ
ابواٖ ِٝط .636 - 635ٖ 1فُٛع ١هًآَٔٚ ٌ٥ؿاد ايهاُاْ ٞعةـل ايـوىام ايهاُـاْ ٞؼكٝـل
قُل ٖاك ٟىاكُ .644 - 643ٖ ٠ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌـٓ ٢اؿهـٖ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟؼكٝـل لــ
قً ٞظةٝيب ُٖ .381ٖ 211ٖ 49ـوؾ ؾٔـ ٖٛاؿهـِ ٓـا ٔ٥ايـل ٜٔعًـ ٞبـٔ جونـ ١ؼكٝـل
قٌٔ بٝلاه ط .294 - 293ٖ 1يطا٥ـ ا٫ع ٗ ّ٬اُاهاد أٌٖ ا٫شلـاّ عةـل ايـوىام ايهاُـاْٞ
ؼكٝل آل عةل ايوظ ِٝايٌا٥ػ  -جٛؾٝل عًٖٚ ٞة - ١عاَو ايٓصاه ط.547ٖ 3
( )2عــاه اْ٫ــٛاه ايعَ٬ــ ١اجملًـٌ ــ ٞؼكٝــل ابــواٖ ِٝإٝــال ٞقُــل بــاقو ايةٗةــٛك ٟط199ٖ 84
ُٖ .344ـوؾ آ ٍٛايهاٗ قُل ٓاحل إاىْـلهاْ ٞؼكٝـل ٚجعًٝـل إـرلىا ابـ ٛاؿٌـٔ ايِـعواْٞ
ط.97ٖ 74ٖ 1
(َٔ )3ةاؾ ا ٍْ٫بٌ إعكٚ ٍٛإِـٗٛك قُـل بـٔ ٓـي ٠ايؿٓـاه ٟؼكٝـل قُـل ؿٛاشـ.671ٖ ٟٛ
جعًٝكــاد عًــ ٢ايِــٛاٖل ايوبٛبٝــ ١اؿهــٖ ِٝــاك ٟايٌــةيٚاه ٟجعًٝــل ايٌــٝل شــ ٍ٬ايــل ٜٔآُــحٝاْٞ
ٖ .697اًـواه اٜ٫اد ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟؼكٝل قُل ؿٛاش.42ٖ ٟٛ
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عوض َٚع ميو اْةٌل عًْٝ ٢ع َاٖٝاد اؾٛاٖو ٚا٭عواض ٚنـنا ؾ٘ٝـ٘
ا٭قلَ اينٜ ٟظٗو ب٘( )221بٛظلج٘( )222نٌ ايحعٓٝاد( ٗ )223إوجة ١ايٛاظل٫ ١ٜ
ٖــ ٛنٝـــ  ٫ٚايحعٓٝــاد ؾهــنيو إُ ــ وام ايــٓؿٍ إٓةٌــل عًــ ٢نــٌ إاٖٝــاد

\

إاٖٝاد ذابحِْ ٗ ١أ ٠ايعًِ ايوبٛبٖٚ ٞنا ٖ ٛايظٗٛه ا٭ ٍٚعً ٢ا٭عٝــإ ٌٜٚـُٸ٢
ٖــنا ايظٗــٛه بـ(اؿ٘ـــو ٠ايٛاظلٜٸــ(ٚ )١عــامل ا٭زلــا(ٚ )٤بــوىق ايــدلاىق) َ(ٚكــاّ
اؾُع) (ٚايحصًٓ ٞا٫زلـا(ٚ )ٞ٥ايؿـٝض ا٭قـلٸَ) ٓ(ٚـةػ ا٭ىٍ ايعُـا(ٚ )٤ايِٓـأ٠
ايعًُ.)١ٝ
ذِٸ ي٘ ظٗٛه ذاْ ٞعً ٢إاٖٝاد إُهٓٚ ١ػٌٕ ذإٕ عًٗٝا  ٗ ٖٛٚنٌٕ عٌـة٘ ٜٓٚـاٍ
نٌ َـا ٌٜـحعك٘ ٚيـ٘ اطـ٬م ٚاهًـاٍ ٚنًٝـٚ ١اْةٌـا

ٖٚـنا ايظٗـٛه ايرـاٌْٜ ٞـُٸ٢

(ايؿــٝض إكـلٸَ) (ٚايــٓؿٍ ايوٓــاْٞٸ) (ٚاؿـلٸ إـًــٛم بــ٘) (ٚايوٓــ ١ايٛاًــع)١
(ٚاؿكٝكــ ١احملُلٜــ ١إطًكــَ(ٚ )١ــاك ٠إــٛاك) (ٚاحملةــ(ٚ )١إِــ ١٦ٝا٫ؾعايٝــْ(ٚ )١ــٛه
ايٌُاٚاد ٚا٭هض).
قايٛاٚ :شلنا ايؿـٝض

()1

إٓةٌـل عًـ ٢إاٖٝـاد ٚايظٗـٛه ايرـاَْ ٞواجـت ٚكهشـاد

ٴَوٳجٸة ١عٌت ايعًٝٸٚ ١إعًٛيٝٸ.١
ؾأَٓ ٍٚـاىٍ ٖـن ٙإوجةـ ١ايعكـٖٚ ٍٛـنَ ٙوجةـ ١اؾـدلٚد ٚبعـلٖا َوجةـ ١ايٓؿـَٛ
ٖٚــ ٞعــامل إًهــٛد ٚبعــلٖا َوجةــ ١ايطةــا٥ع اؾٌــُاْٝٸ ١إاكٜٸــَ ١ــٔ ا٭طًــٍ َٚــا ٗ
شٛؾ٘  ٖٞٚعامل ايٓاًٛد  ٖٞٚآؿو ًًًٌ ١ايٓي.)2(ٍٚ
( )221ايُ٘رل عا٥ل يًؿٝض ا٭قلَ.
( )222ايُ٘رل أٜ٘اّ هاشع يًؿٝض ا٭قلَ.
( )223أ ٟإاٖٝاد بايظٗٛه ا٭ٚيٞٸ.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ ٞقٌـِ اؿهُـ١
ط 146ٖ 2ظاُ .108١ٝكهه ايؿٛا٥ل قُل جك ٞاٯًَ ٞط.123 -122ٖ 1
( )2اً ــواه ايعةــاكاد ٚظكٝكــ ١ائــ ٠٬ايكاٗ ــً ٞــعٝل ايكُــ ٞؼكٝــل ايٌــٝل قُــل بــاقو ايٌــةيٚاهٟ
ُٖ .91ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟؼكٝـل لــ قًـ ٞظةـٝيب َٖ .151عوؾـ١
اهلل ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطٗواْ ٞط.168ٖ 1
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إعً ١َٛشلا

()224

ي ٍٝظٖٛو  ٫ٚعوض ؾً ٍٝنٝؿاّ  ٖٛٚعًِ( ٫ٚ )225إاٖٝاد

إٓةٌل عًٗٝا إُـ واقٗا نٝؿٝاد َ ٖٞٚعًَٛاد(ٚ .)226باؾًُ ١أؿـند َـٔ نـٌ
َنٖيب ٓله إحأشلٌ ٚاحملكل ايلٚاْ٦ُٝ ٞاّ ٚجونخ ُ٦ٝا.
أَا إأؿٛم َٔ ا٭ٍٚ

()227

ؾه ٕٛائٛه ايعًُ ١ٝباؿٌُ ا٭ٚيَ ٞكـ٫ٛد ٫

بايِـ ا٥عٚ .أَا إذلٚى ؾهْٗٛا نٝؿـ ّا بايِا٥ـع.
ٚأَا إأؿٛم َٔ ايراْ )228(ٞؾهْٗٛا نٝؿاّ جِةٗٝاّ.
ٚأَــا إــذلٚى ؾهْٗٛــا َٓلهشــ ١ؼــخ إكــ٫ٛد ظكٝكــ ١ؾصٖٛوٖــا شــٖٛو
ظكٝكٚ ٞنُٸٗا نِ ظكٝكٖٚ ٞهنا.
ٚشلــنا(ً )229ــهخ ٗ إــً( )230عــٔ نــ ٕٛائــٛه ايعًُٝــ ١نٝؿ ـاّ بايِــا٥ع.
ٚيٝعنهْ ٞإؿٛاْ ٗ ٞاـوٚط عٔ طٛه ٖنا ايِــوؾ َـٔ ا٫ؿحٔـاه يهـٖ ٕٛـنٙ
إٌأي َٔ ١ايعٜٔٛاد(.)231
( )224أ ٟيًٓؿٍ.
( )225أٚ ٟاُ٫ـوام عًِ.
( )226أٚ ٟإاٖٝاد َعًَٛاد.
(َ ٖٛٚ )227نٖت ٓله إحأشلٌ.
( ٖٛٚ )228ايلٚاْ.)1(ٞ
(ٕ )229ا أؿحاه ن ٕٛائٛه باؿٌُ ايِا٥ع.
( )230عٓل منو هأٓ ٟله إحأشلٌ.
( )231قـــاٍ اًـــحامْا ايعَ٬ـــ :١إٔ قٛيـــ٘ إٔ ايعًـــِ اٗـــاؾ ١اُـــواقٜٓ ١ٝـــاٗ َـــا منـــوٙ
ًــابكاّ َــٔ ]نــٚ [ٕٛشــٛك ائــٛه جةع ٝـاّ; ٭ٕ اٗ٫ــاؾ ١ا ُ٫ــواق ١ٝجهــ ٗ ٕٛايٛشــٛك
اـاٖ.
ٚأٜ٘اّ ِٜهٌ عً :٘ٝي ٛناْخ ائٛه َٛشٛك ّ٠بٛشـٛك ايـٓؿٍ ٕـا قٜٛـخ عٓـل إٓـاّ
ٚظٌٔ َٓٗا ا٭ذو!.

(ٚ )1قل جكلٸّ ايهَ ٗ ّ٬نٖيب ٓله إحأشلٌ ٚاحملكل ايلٚاْ.ٞ
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(ٚظــلجٗا)( )232أٚ ٟظــل ٠ائــٛه ٠إعكٛيــ ١بايــناد (َــع عاقــٌ َكٛيــ)١
ؾا٭ ٗ ٍٚاؾٛاث إٔ ٜكاٍ :أْٗا ٗعٝؿ ١ايٛشٛك ٗ ايـٓؿٍ ٚيـنا مل جٔـلم عًٗٝـا
إك٫ٛد باؿُـٌ ايِـا٥ع ٚأَـا عٓـل إٓـاّ ؾحكـ ٣ٛؾٔٝـلم عًٗٝـا َك٫ٛجٗـا باؿُـٌ
ايِا٥ع.
ذِٸ منو اً٫حام إٔ ]كي ٌٝإٔٓـ[ عًٖ ٢نا اؾٛاث ٖ ٛبط ٕ٬باق ٞا٭شٛب.١
قًٓا :نإ كي ٖٛ ً٘ٝآػ ا٭كيٓ.١
قاٍ اً٫حامّٚ :هٔ جٔعٝػ قٓ ٍٛـله إحـأشلٌ بـإٔ ائـٛه جٛشـل ٗ َوجةـَ ١ـٔ
ايٓؿٍ ٖٚنا ايٛشٛك ٜهٚ ٕٛشٛكاّ ئًٛه ٕٚاٖ ١ٝايعًِ ٚيٖٓ ٍٝاى ٚشٛكإ نُـا
ج ِٖٛإٔٓـ.
(ٖ )232نا شٛاث أٜ٘اّ عٔ ايٛشٛك اينٖين.
ٚظآـً٘ :إٔ إعكـٜ ٍٛحعـل َــع ايعاقـٌ ٚيـ ٍٝإــواك إٔ إعكـٜٔ ٍٛـرل عــٌ ماد
ايعاقٌ ؾإٕ ٖنا ٜ ٫ك ٍٛب٘ أظل ٚننا ي ٍٝإواك إٔ إعك ٍٛبايعوض عٌ ايعاقـٌ
يٛٗٛؾ اذٓٝٓٝحُٗا ٚننا ي ٍٝإواك إٔ َاٖ ١ٝايعاقـٌ عـٌ إعكـٚ ٍٛاظـل ٠يٗٛـٛؾ
اؿح٬ؾُٗا بإاٖ ١ٝبٌ إـواك إٔ إعكـ ٍٛبايـناد  -أ ٟائـٛه ٠اينٖٓٝـ - ١جهـَ ٕٛـع
()1

ماد ايعاقٌ َٛشٛك ٠بٛشٛك ٚاظل ٖٓ َٔٚـا ٜظٗـو يـو ؾُٝـا قايـ٘ ايِـٝف ايـوٍٝ٥

َٔ اُ٫ها٫د عًٖ ٢نا ؾإٕ َعظُٗا ٜوشع إٍ ظٓ٘ إٔ إواك با٫ؼاك اؼاك ايعاقٌ
َــع إعكــ ٍٛبــايعوض أعــين ايــناد اـاهشٝــٖٚ ١ــنا أَ ٍٚــٔ قايــ٘ ؾٛهؾوٜــَٛ

()2

(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط.541ٖ 4
(٫ٚ )2كج٘ٚ :يل ؾوؾو َٜٛائٛهَ ٗ ٟلٓ ١ٜٓـٛه ايًةٓاْٝـَ ١ـٔ أًــو ٠ؾٝٓٝكٝـً ١ـٓ )ّ305 - 233( ١إ٫
إٔ جه ٜ٘ٓٛايركاٗ  َٔٚذِٸ ايؿًٌؿ ٞنإ ْٜٛاْٝاّ ؿائاّ.
كهاًح٘ :كهَ عٓل يْٛهٍٓ َل ٠ذ٬ذٌ عاَ ّا ٗ أذٓٝا ٚنإ ؾوؾوٜـٚ َٛاظـلاّ َـٔ ط٬بـٜ٘ٚ .كـاٍ إٕ
يْٛهٍٓ ٖ ٛاين ٟأطًل عً ٘ٝاٱًِ ؾوؾوٚ( َٜٛاينٜ ٟعين يةاَ اٱهشٛإ)  ٖٛٚك٫ي ١عًً( ٢ـعٓ١
ؾوؾو )َٜٛأ ٚي ٕٛايوكا ٤اٱَدلاطٛه ٟاين ٟنإ ٜوجل.ٜ٘
ذِٸ هظٌ اٍ هَٚا يًٝحك ٞبأًحام ٙاؾًٛطٌ يٝع٘ـو عٓل ٙايلهَ ايؿًٌؿ.ٞ
َ٪يؿاج٘ :نحت ؾوؾو َٜٛائٛه٪َ ٟيؿ٘ ٗ عًِ إٓطل ٚإعٓ( ٕٛاٱٌٜاغٛشٚ )ٞايـنٜ ٟعـل َـٔ أؾ٘ـٌ
ٌَاُٖاج٘ ٗ جًو ايؿذلَُ٘ ٗ ٠اه ايؿًٌؿ ٗٚ ١طوف َٓ٘ قلٸّ يٓا ْٔ ّا ٌٜـاعل ٗ كهاًـ ١إعكـ٫ٛد ٖٚـٞ
ٗ ايحك ِٜٛا٭ؿـرل ؿٓ٬ـ ١إؾ٬طْٝٛـ ١قلذـ ١أًاًـ ١ٝيًُكـ٫ٛد ٚايـيت ج٘ـُٓخ ُــوظاّ ٕكـ٫ٛد أهًـطٛ


ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

180

َٚعحكل )233(٠يؿوؾٛه َٜٛاين َٔ ٖٛ ٟأعاظِ إِا.ٌ٥
ٚإعحُل ٗ إذةاد َطًة٘(َ )234ا ْكٌ عٔ إًهٓله(َ )235ـٔ باث اؼاك
ٓاظت َ٪يـ ايهًٝاد اـٍُ أ ٟباث اٌٜاغٛش.ٞ
( )233أٚ ٟظل ٠ائٛهٚ ٠شٛكاّ َع ايعاقٌ َعحكل ٠يؿوؾٛه.)1(َٜٛ
( )234قـاٍٚ :إعحُـل; ٭ْــ٘ ٗ ْظـو ٙإٔ كيٝـٌ ٓــله إحـأشلٌ عًـ ٢إذةــاد ٖـنا إطًــت
ؾاًل نُا ًٝص.٤ٞ
( )235قـــاٍ بعـــض احملِـــٌ(ٖ )2ـــ ٛاً٫ـــهٓله ا٫ؾوٚكٌٜـــٞ

()3

ٖٚـــ ٛغـــرل اًـــهٓله


ٖٚنا ٖ ٛايعٓٛإ اؿكٝك ٞيهحاث اٱٌٜاغٛش ٞنُا إ ا َٔ ٍٚجوْ٘ اٍ ايعوب ٖٛ ١ٝابٔ إكؿع.
ِْــاط٘ ايحــلٜٚين :إعحٓــ ٢ؾوؾوٜــ َٛائــٛه ٟبــايعًِ ايوٜاٗ ــَٓٚ ٞعــ٘ أُٖٝــَِ ٗ ١ــوٚع٘ ٗ ايحــلٜٔٚ
ايؿًٌــؿ ٞعاَــٚ ١ايحــل ٜٔٚايعًُــ ٞؿآــ ١جحــٛط ميــو ٗ ايِ ــوؾ ايــنٗٚ ٟــع٘ عًــ ٢نحــاث ا٭ٓــٗ ٍٛ
اشلٓلًٚ ١اين ٟنحة٘ عامل اشلٓلً ١إقًٝلَ ًـٓ 300( ١م )ّ.نُـا ٚنحـت اٜ٘ـاّ ٗ عًـِ ايحٓصـ ِٝايـلٜٔ
ايؿًٌؿ.١

نُا بلأ ظُع هًا ٌ٥أًحام ٙإؾًٛطٌ ْٚكعٗا ٗٚٚع شلا َكلَِْٚ ١ـوٖا َع ًرل ٠إؾًٛطٌ ٗ ايعـاّ
(ٚ . )ّ270ؾوؾو ٖٛ َٜٛاينٗٚ ٟع شلـا عٓـٛإ (ايحٌـاعٝاد) أ( ٚجاًـٛعاد اؾًـٛطٌ) ٖٚـ ٛايعٓـٛإ
اين ٟأًحٓةط٘ َٔ هًا ٌ٥إؾًٛطٌ ماجٗا.
ايؿهو إٓطك ٞاٱً َٞ٬ايـلنحٛه قُـل شًـٛث ايؿوظـإ ٖ .42ؾوؾوٜـ َٛأ.بـاهنو َِٓـٛه ٗ
َعصــِ أنٌــؿٛهك ايهً٬ــٝه .1227 - 1226ٖ ٞأذــو ؾوؾوٜــ َٛائــٛه ٟايــلنحٛه قُــل شًــٛث
ايؿوظإ فً ١كهاًاد ا٫شٝاٍ .1986
(ُ )1ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل ايطًٛـــ ٞط .395ٖ 3اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِــــرلاى ٟط 487ٖ 3طَ .181ٖ 6ؿــــاجٝػ ايػٝــــت ٓــــله ايــــل ٜٔايِــــرلاى ٟجٔــــعٝػ
ؿٛاش.544ٖ 421ٖ ٟٛ
( )2جعًٝكاد عًُ ٢ـوؾ إٓظ ١َٛاؿه ِٝاشلٝلش .193ٖ ٞا ٫إ ايِٝف ظٌـٔ ىاك ٠آًَـ ٗ ٞجعًٝكحـ٘
منو إ (اًهٓله ٖنا ٖـ ٛاًـهٓله ا٫ؾوٚكٌٜــ ٞايوَٚـٚ )ٞاٖ ٍٚ٫ـ ٛغـرل ايرـاْٚ ٞيعـٌ ايـلاع ٞاٍ
ظٔ ٍٛاـًل بُٗٓٝا ٌْٖ ٛة ١اؿه ِٝا٫ؾوٚكٌٜـ ٞاٍ ظهُا ٤هَٚـا (نُـا ًـٝأج ٗ ٞجوْحـ٘) ٚاَ٫ـو
ًٌُٗ .ـوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط.148ٖ 2
(٫ٚ )3كجَ٘ َٔ ٖٛٚ :ل ١ٜٓابوٚكَاًاَ عاْ ٗ ايوبع ا٭ؿرل َٔ ايكوٕ إ٬ٝك ٟايرـاْٚ ٞايوبـع ا٭ٍٚ
َٔ ايكوٕ ايرايز ٚقل أٖـل ٣نحابـ٘ (ٗ ايكـله) إٍ اَ٫دلاطـٛهً ٜٔـٝؿرلٚ َٜٛأْطْٝٛـ َٛبـٌ ًـٓيت
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إاكٚ ٠ائٛه )236(٠ؾـإٕ ايٓؿٍ ٗ َكاّ ايعكٌ اشلَ ْٞ٫ٛٝاك ٠إعكـ٫ٛد ٖٚـٞ
ٓٛه ي٘.
ايوَٞٚ

()1

ٚمنو اًحامْا أْ٘ َحأؿو عٔ ؾوؾٛه.َٜٛ

( )236ظآــٌ ٖــنا ايــلي :ٌٝإٔ ايــٓؿٍ ٗ أ ٍٚجعًكٗــا بايةــلٕ  ٫جعًــِ بِــً ٤ٞــ٣ٛ
عًُٗا بـناجٗا ٚجٌـُٸٖ ٢ـن ٙإوجةـ( ١ايعكـٌ اشلٝـٚ )ْٞ٫ٛإٔ جـلهشخ بـايُٓ ٛعٝـز
أكهنخ احملًٌٛـاد بطوٜـل اؿـٍ زلٸٝـخ (ايعكـٌ بإًهـٚ )١إٕ جـلهشخ ؾأؿـند
جهوه ايٓظوٜاد بٛاًط ١اؿٌٸٝاد ٚا٭َٛه ايةل ١ٜٝٗزلٝٸخ (ايعكٌ اً٫ـحعلاكٚ )ٟإٕ
أكهنــخ ا٭َــٛه ايٓظوٜــَ ١صــوك َ٬ظظحٗــا ٚإْهِــؿخ شلــا اؿكــا٥ل زلٝٸــخ (ايعكــٌ
بايؿعٌ) ٚظٝز إٕ ايٓؿٍ يًطاؾحٗا ٚػوكٖـا ناْـخ ٖـٖٝ ٞـ ٍٛإعكـ٫ٛد ايٓؿٌـاْٝٸ١
ٚإعك٫ٛد ٓٛه شلا ٚائٛهَ ٠حعلَ ٠ع اشلٚ ٍٛٝشٛكاّ ؾَٗ ٞحعلَ ٠ـع ائـٛه٠

(ٚ )ّ208ٚ 198عٗل إي ٘ٝجله ٍٜؾًٌؿ ١أهًط ٗ ٛأذٓٝا بٌ عاَٚ .)ّ211 -197( ٞمثَ ١ا ِٜرل إٍ أْـ٘
أقاّ َل َٔ ٠ايئَ ٗ هَٚا ظٝز وحٌُ أْ٘ يك ٞشاي.َٛٓٝ
كهاًح٘ :ظ٘ـو عٓل اهًطٛطايَ ٍٝلٸ َٔ ٠ايئَ َحأذواّ بأؾهـاهْٚ ٙظوٜاجـ٘ ٖـا ظـل ٣بـ٘ اٍ ايحؿـوؽ
ل ؿـةرل ّا ٗ ؾًٌـؿ ١أهًـطً٫ٚ ٛـُٝا ٗ فـاٍ ايهًٝـاد ْٚظوٜـ١
يِـ وؾ ٚجل٪َ ٜٔٚيؿاد اًحامٚ ٙقل عٴـ ٻ
ايعكٌ اٍ إ يُكت بـ أهًط ٛايراْ ٞأ ٚايِاهؾٚ .باجخ ُـوٚظ٘ َِٓٗٛٚ ّ٬مشاّ ٜؿٝـل َٓٗـا أجةاعـ٘ َـٔ
اٱغوٜل ٚايةٝيْطْٚ ٌٝكًخ جًو ايِـوٚؾ إٍ ايًػاد ايٌـوٜاْٚ ١ٝايعوبٚ ١ٝاي٬ج.١ٝٓٝ
َ٪يؿاج٘ٚ :إٍ شاْت ُـوٚؾ اً٫هٓله عًـ ٢أهًـط ٛناْـخ يـ٘ آها ٤ؿآـٗ ١ـُٸٓٗا هًـا ٌ٥ؾُكـل
أنروٖا ٗ أًٓٗا ايْٛٝاْ.ٞ
ٚقل نحت ايحعً٬ٝد ٚؾٗٝا ُـوٚؾ ٭ًحام ٙناْخ ايحعً٬ٝد ا٭ ٍٚجحُ٘ٔ نحابٌ ايهحـاث ا٭ٍٚ
اؾلٍ (طٛبٝكا) (ٚإؿكٛك َٓٗا :إك٫ٛد ٚايعةاهٚ )٠ايهحاث ايرـاْ ٗ ٞإػايطـاد ٚاٯذـاه ايعًٜٛـ١
 ٗٚاٱظٌاَ  ٗٚإٝحاؾٝيٜكا (ٚإؿكٛك َٓٗا :ايطةٝع ٗٚ ١ايٌُا ٗٚ ٤ايهٚ ٕٛايؿٌاك  ٗٚايـٓؿٍ)
اَا َٔٓؿاج٘ اـآ :١نحاث ٗ ايٓؿٍ ٚنحاث ٗ ايعكٌ ٚنحـاث ٗ ايكـله ٚهًـايَ ٗ ١ةـاك ٨ايهـٌ
ٚنحاث ٗ ايعٓا ١ٜاٱشلَ( ١ٝؿكٛك بايًػ ١ايْٛٝاْ ٌُٜ٘ٝٚ )١ٝعةل ايوٓٔ بل ٗ( ٟٚايعٓا.)١ٜ
اهًـــط ٛعٓـــل ايعـــوث عةـــل ايـــوٓٔ بـــل .277 - 253ٖ ٟٚإًٛـــٛع ١ايعوبٝـــ ١عـــاكٍ ايعـــٛا
اً٫ــهٓله ا٫ؾوٚكٌٜـــ .ٞإًــٌ ٚايٓعــٌ ايِٗوًــحاْ ٞجٔــعٝػ آــل ؾُٗــًَٛ .490ٖ ٞــٛع١
ايؿًٌؿ ١عةل ايوٓٔ بل ٟٚط.153ٖ 1
( )1اً٫هٓله إكل ْٞٚاين ٟيكٓت بن ٟايكوٌْ.
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ٚأَـــا ٌَـــًو ايح٘ـــاٜـ( )237ايـــنً ٟـــًه٘ ٓـــله إحـــأشلٌ ٗ إِـــاعو
اين ٟجٛشٗخ إيٚ ٘ٝجٔٛهج٘ اؿآٌ أْٗا ي ٛمل جحعل ٕا ٓاهد ٖنَ ٙواجت يٛشٛك
ايعكٌ بٌ ٖ ٞجه ٕٛعٛاهض.
أُــهٌ اً٫ــحام عًــ ٢إٔــٓـ :بأْــ٘ ٖــنا ٜــحِ إما قًٓــا بــإٔ ايذلنٝــت بــٌ ائــٛه٠
ٚاشل ٍٛٝإؼاكٟ

()1

أَا إما قًٓا اُْ٘اَ ٞؾٜ ٬حِ ٖـنا ايحكوٜـت; ٭ْـ٘ ٖٓـاى ٚشـٛكإ

ٚيـٚ ٍٝشـٛك ٚاظـل ئًـٛه ٠اشلٝـٚ ٍٛإٔــٓـ قا٥ـٌ بـإٔ ائـٛهٚ ٠إـاكَ ٠ونةــإ
جونٝةاّ اُْ٘اَٝاّ

()2

ؾٜ ٬حِ ٖنا ايلي ٌٝعً ٢هأ ٜ٘ؾٚ ٬ش٘ يكٛي٘ ٚإعحُل.

(ٖ )237نا بوٖإ عً ٢إؼاك ايعاقٌ ٚإعكـ ٍٛبايـناد ئـله إحـأشلٌ

()3

ٖٚـَ ٛـةين

عًَ ٢كلَحٌ:
ا٭ :ٍٚإٔ إعك٫ٛد بايناد ًٛا ٤نإ ظ٘ٛهٜاّ نعًِ ايٛاشـت إحعـاٍ بـايػرل أٚ
(ًٝ )1أج ٞميو ٗ غوه إٔ ايذلنٝت بٌ إاكٚ ٠ائٛه ٠اؼاك ٟأ ٚاُْ٘اَ.ٞ
(( )2ؾــإ قًــخ :قــل اؿحــاه  ٗ ايؿوٜــل ٠اـاٌَــ ١ايــيت ٜةعــز ؾٗٝــا عــٔ إاٖٝــٚ ١يٛاظكٗــا َــنٖت
إِا َٔ ٌ٥إٔ ايذلنٝت بٌ إاكٚ ٠ائٛه ٠اُْ٘اَ ٫ ٞاؼاك ٟؾهٝــ ؿـايـ َـا اعحكـلٖٓ ٙـا؟ ا٫
إ ٜكاٍ بعلٚي٘ عٔ جًو ايعكٝل ٠ؾُٝا بعل ؾًٝيّ إ ٜعلٍ عُٸـا اعحكـلَ ٙـٔ اؼـاك ايعاقـٌ بـإعك ٍٛأٚ
ٜةك ٢عٓل ٙب ٬كيًٌَ ٕ٫ ٌٝو ايح٘اٜـ عًَ ٢ا ًٔٝــوٸؾ بـ٘ غـرل جـاّ عٓـلٚ ٙاما مل ٜهـٔ ايذلنٝـت
ا٫ؼاكَ ٟوٗٝاّ عٓل ٙؾةأ ٟكيٜ ٌٝرةخ َا اكٸع َٔ ٢ا٫ؼاك؟
قًــخ :اَــا ا ّ٫ٚؾًــ ٍٝايطوٜــل عٓــل  ٙ٭ذةــاد اؼــاك ايعاقــٌ بــإعكَٓ ٍٛعٔـــو ّا ٗ ٌَــًهٞ
ايح٘اٜـ ٚايذلنٝت ا٫ؼاك ٟبٌ إاكٚ ٠ائٛه ٠بٌ ٱذةاد ٖنا إطًت ايعـايٚ ٞايـله ايػـاي ٞطـوم
علٜلٌَٚ ٠ايو نررل ٠غرل إًٌهٌ إننٛه ٜٔقـل أُـاه اٍ اذـٌٓ َٓٗـا ٗ ايِــوؾ ٚاؿاُـٚ ١ٝاٍ
ايةاق ٗ ٞظٛاُـ ٞاً٫ؿاه ٚايِٛاٖل ٚغرلُٖا.
ٚاَا ذاْٝاّ ؾُا اؿحاه ٙؾُٝا بعل ٖنا إةعز َٔ ايذلنٝت اُْ٘٫اَ ٞيٖ ٍٝا ٜٓاٗ َا مٖـت ايٝـ٘ ٖٓـا
َٔ ا٫ؼاك َ ٕ٫واك ٙؾُٝا ًٝأج ٞعلّ مٖاث ظهِ إاكَ ٠طًكاّ بعل ظٔ ٍٛائٛه ٠ؾٗٝـا بـٌ جهـٕٛ
َوجة ١ايكٛٸٚ ٠كهشحٗا ٚأظهاَٗا اييت َٖ ٞـٔ يٛاىَٗـا قؿٛظـ ٗ ١عـٌ انحٌـاٗ٥ا بائـٛه ٗ ٠اؾًُـ١
َع ايكـ ٍٛبؿٓاٗ٥ـا ؾٗٝـا ٚاِعاٗ٥ـا ؼحٗـا ٚا ِعاقٗـا عٓـلٖا ؾـإٕ بكـاٖٝ ٤هـٌ ايكـٛٸ ٠عٓـل طًـٛع سلـٍ
ايؿعًٚ - ١ٝعلّ اْلناى أْٸٝحٗا عٓل ػًٓٗٝا ٚؼكٓكٗا ظُٝـع آذاهٖـا ٚؿٛآٸـٗا ٚيٛاىَٗـا ٚظـلٸٖا  -نةكـا٤
ايِـ ٗ ٤ٞشٓت ايِـٖٓ ٤ٞا ٜ ٫حؿ ٙٛب٘ شاٌٖ ؾ٘ ّ٬عٔ عاقٌ) .جعًٝكـ ١عًـُ ٢ــوؾ إٓظَٛـ ١إـرلىا
َٗل ٟإلهَ اُ٫حٝاْ ٞط.223ٖ 2
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.326 - 312ٖ 4
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ٱذةاد ٖنا إطًت ؾػرل جاّ ٕا منوْا ٗ جعايٝل ا٭ًؿاه(.)239

ظٔٛيٝاّ نعًـِ ايـٓؿٍ با٫غٝـاه أَـا عًـِ ايِــ ٤ٞبٓؿٌـ٘ ؾكطعـاّ ٖٓـاى إؼـل ايعاقـٌ
ٚإعك٫ ٍٛبلٸ إ ٜه٫ ٕٛىّ ٚشٛك ٙإعكٛيُ ٫ٚ ١ٝإٔ ي٘ إُ ٫ـإٔ إلهٳنٝـٚ ١إعكٛيٝـ١
بٌ إٔ إعكٛيٚٚ ١ٝشٛكْ ٗ ٙؿٌ٘ ٚاظـل ؾإعكٛيٝـ ١ماجٝـ ١يٛشـٛكٕ ٫ ٙاٖٝحـ٘; ٭ٕ ايـناجٞ
ٖ ٛايرابخ يًِـَ ٤ٞع قطع ايٓظو عٔ ْٝع ا٭غٝاه.
ٚبعةاه ٠أؿو ٣إٔٸ إعك ٍٛبايناد عٓل َ٬ظظٚ ١شٛكْ ٗ ٙؿٌ٘ ٜه ٕٛعٓٛإ إعكٛيٝـ١
ذابحاّ ي٘.
ايراْٝـ :١إٔ إح٘ــاٜؿٌ َحهاؾ٦ـإ َعٓــ ٢أُْٗــا ٜٛشـلإ َعـاّ ٜٚعــلَإ َعـاّ ؾــّ ٬هــٔ
ٚشٛك أظلُٖا بل ٕٚاٯؿو.
ؾــإما عوؾــخ ٖــنا ؾٓكــ :ٍٛقــل عوؾــخ إٔ إعكــ ٍٛبايــناد بــايٓظو إٍ ٚشــٛك ٙذابحــ ١يــ٘
إعكٛيٝــ ١ؾًــ ٛجهــٔ ايعاقًٝــ ١ذابحــ ١يــ٘ يــيّ ٚشــٛك أظــل إح٘ــاٜؿٌ بــل ٕٚاٯؿــو ٚيــيّ
جٔٛٸهٚ ٙظـلٖٚ ٙـنا ٜوؾـع ايحهـاؾ ٪إكـوٸه عٓـلِٖ ؾ٬بـل إٔ ٜهـ ٕٛإعكـ ٍٛبايـناد ٗ
ْؿٌ٘ عاقَٚ ٬عكٚ ٫ٛقل اذةخ بايدلاٌٖ إٔ ٖٓاى عاق ّ٬ؾٔاه ايعاقٌ ٚإعك ٍٛبايـناد
َحعــلاّ ٚشــٛكاّ َٚــٔ جأَــٌ ٗ طــوف ٖــنا ايــلي ٌٝمل ٜهــٔ يــ٘ ُــو ٗ اؼــاك ايعاقــٌ
ٚإعك ٍٛبايناد.
ٚإٔٓـ ظٔ إٔ إكلٸَ ١ايراْ ٖٞ ١ٝايلي ٌٝعً ٢ا٫ؼاك ؾاُهٌ عًٓ ٢له إحأشلٌ َـا
ظآً٘( :)1إٔ جهاؾ ٪إح٘اٜؿٌ ٜ ٫ه ٕٛكي ّ٬ٝعً ٢اؼاك ايعاقٌ ٚإعكـ ٍٛإم ايحهـاؾٗ ٪
إوجة - ١اين َٔ ٖٛ ٟأظهاّ ايح٘اٜـ ٜ ٫ -كح٘ـ ٞأىٜـل َـٔ ؼكـل أظـل إح٘ـاٜؿٌ َـع
اٯؿو ٚيـ ٛبٓعـ ٛإكاهْـَ ٫ ١كـلٸَاّ َ ٫ٚـ٪ؿواّ  ٫ٚا٫ؼـاك ٗ ايٛشـٛك نٝــ ٚايعًـ١
َ٘اٜؿ ١يًُعًٚ ٍٛاحملوى يًُحعوى ُٖٚا َحػاٜوإ.
( ٖٛٚ )238ا٭ًؿاه(.)2

( )239عٓل ايه ٗ ّ٬إكٔل ايرايز( )3عٔ بٝإ أْ٘ اهلل جعـاٍ عـامل بناجـ٘ ٚقـل بٝٸٓـا إٔ

()1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.40ٖ 3
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايـل ٜٔايِـرلاى ٟطُ .188ٖ 4ــوؾ هًـاي ١إِـاعو شعؿـو ايٖٝ٬صـٞ
ؼكٝل ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.243ٖ ٞ
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.169ٖ 6
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ٖٚـــا ٜ٪ٜـــل ميـــو إطًـــت

()240

ٖـــ ٛإٔ إٛشـــٛك ٗ اــــاهط ٚإٛشـــٛك ٗ

ايــنٖٔ جٛأَــإ ٜوج٘ــعإ( )241بًــي ٚاظــل .ؾهُــا إٔ َعٓــ ٢إٛشــٛك ٗ ايعــٌ
ي ٍٝإٔ ايعٌ ُـٚ )242(٤ٞىٜل إٛشٛك ؾُ ٘ٝـ ٤ ٞآؿو نايظوف ٚإظـوٚف بـٌ
َعٓــا ٙإٔ ٚشــٛكْ ٙؿــٍ ايعٝٓٝــٚ )243(١أْــ٘ َوجةــَ ١ــٔ َواجــت ايعــٌ ؾهــنيو
يـــَ ٍٝعٓـــ٢

()244

إٛشـــٛك ٗ ايـــنٖٔ إٔ ايـــنٖٔ أ ٟايـــٓؿٍ ايٓاطكـــُ ١ـ ــ٤ٞ

ٚميــــو إٛشــــٛك ؾٗٝــــا ُــــ ٤ٞآؿــــو بــــٌ إــــواك أْــــ٘ َوجةــــَ ١ــــٔ َواجــــت
ايٓؿٍ.
ايلي ٌٝجاّ ٚإٔٓـ ٫ظو إكلَـ ١ايراْٝـٚ ١مل ٬ٜظـو ا٭ٜٚ ٍٚعًـِ إٔ إعكٛيٝـ١
٫ىَ ١يٛشٛك ائٛه ٠إعكٛي ٗ ١ايٓؿٍ.
( ٖٛٚ )240ا٫ؼاك.
( ) 241يه ٕٛنٌ ٚاظل َُٓٗـا عةـاه ٠عـٔ إاٖٝـٚ ١ايٛشـٛك ؾُـا ٜرةـخ ٭ظـلُٖا ٜرةـخ
يٰؿو عٌت اؿلَ ائا٥ت.
( )242قٝطاّ أ ٟي ٍٝإٔ اـاهط ُـٚ ٤ٞإ ٓ٫يهإ اـاهط قٝطاّ بإٛشٛك ؾٚ ٘ٝظ٦ٓٝـنٺ
ًٜيّ إٔ قٝل اـاهط بايٛاشت ٚبايعك ;ٍٛ٭ْٗا نًٓٗـا َٛشـٛك ٗ ٠اــاهط ّ ٫ٚهـٔ
اظاطُ ١ـ ٤ٞب٘ عً ٢أْ٘ ًٜـيّ جعـلك ايكـلَا ;٤٭ٕ ايٛاشـت َٛشـٛك ٗ اــاهط أىّ٫
ٚأبلاّ.
( )243أ ٟاـاهش ١ٝؾٗنا إٛشٛك ؿاهشٚ ٞؿاهط.
( )244هَــا ٜٓــاىع ؾٗٝــا بــإٔ ٜكــاًٍٜ ٫ :ــيّ ميــو ٗ إٛشــٛك ٗ ايــنٖٔ ٚأُْٗــا ي ٌٝـا
جٛأٌَ ٚإٕ ًًُٓٓا ميو ٗ إٛشٛك باـاهط ؾًُا ناْـخ ٖـن ٙإكلٸَـ ١قابًـ ١يًٓـياع
منو ٖنا ايلي ٌٝبٓع ٛإٜ٪ل.
ذـ ـِٸ قـــاٍ اً٫ـــحامّ :هـــٔ إٔ هعـــٌ ٖـــنا إٜ٪ـــل كيـــٚ ّ٬ٝميـــو إٔ ٌٜـــحلٍ عًـــ٢
إكلٸَ ١ايراْ ٖٞٚ ١ٝإٔ إٛشـٛك ٗ ايـنٖٔ َوجةـَ ١ـٔ َواجـت ايـٓؿٍ نُـا اًـحليًٓا
عً ٢إكلٸَ ١ا٭ ٍٚبإٔ ْك:ٍٛي ٛناْخ ايٓؿٍ ظوؾاّ يًُٛشـٛك ؾٗٝـا ًٜـيّ إٔ  ٫جحٌـع
ٚجُٓ ٛبإعًَٛاد ؾٝهْ ٕٛؿٍ اؿه ِٝعٌ ْؿٌ٘ ظاٍ نْٛـ٘ ٓـػرلاّ ً٫ـحعايِ ١ـٛ
ٚاجٌــاع ايظــوف بــإظوٚف بٗــنا ايٓعــ ٛبــٌ َ ٫عٓــ ٢شلــا ؾ٬بــل إٔ جهــٖ ٕٛــنٙ
إعًَٛاد َوجة َٔ ١ايٓؿٍ ؾةيٜاكجٗا جيكاك َواجةٗا ٚجُٓٚ ٛجحٌع.
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ذِ إٕ َواك ايكا ٌ٥باؼاك إلهى َع إلهى بايناد ي ٍٝم ٛايحصاٗ( )245عٔ
إكاّ .بٌ ٌٜحعُـٌ ميو ؾـَٗٛ ٞعٌ:
أظــــــــلُٖا ٗ َكـــــــــاّ ايهرــــــــو ٗ ٠ايٛظـــــــــلَ ٠عٓ ٢إٔ ٚشـــــــــٛكاد
ذِٸ منو اً٫حام َٜ٪لاّ ذاْٝاّ بٝٸٓ٘ إٔٓـ ٗ اؿاُٚ )1(١ٝبٓا ٙعًَ ٢كلٸَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ نٌ َوجةٖ َٔ ١نا ايعامل َعً ١َٛيًُوجة ١اييت أعًَٗٓ ٢ا ٚينا ق ٌٝعٳًٹـِٳ
ؾأَٚٵشٳلٳ ؾٓعٔ عًِ ٕا نإ ٗ َوجة ١أعً.٢
ايراْٝـــــ :١إٔ ايِــــــٕ إما نًُـــــخ شٓةحـــــ٘ ايعًُٝـــــٚ ١ايعًُٝـــــٜ ١هـــــَ ٕٛـــــٔ
ايٌابكٌ ايٌابكٌ ٖٚنا عٓـل إـٛد جًعـل ْؿٌـ٘ بـايعكٚ ٍٛؼـٝل بايعـامل ٚايـنٟ
جك ٣ٛشٓةح٘ ايعًُ ١ٝك ٕٚايعًُٝـ ١ؾٗـنا ٗ اؾٓـُ ١ــ٦ٝاّ ؾِــ٦ٝاّ جكـٓ ٣ٛـٛهج٘ ايعًُٝـ١
ٚنــنا يــ ٛناْــخ اؾٓةـ ١ايعًُٝــٗٚ ١ــعؿخ اؾٓةــ ١ايعًُٝــ ١ؾأٜ٘ـاّ مل ؤــٌ ايــلهشاد
ايعايٜٚ ١ٝكاٍ شلِ أٓـعاث ايـٚ ٌُٝإٔ ٗـعؿخ نًحـا اؾـاْةحٌ ؾأٚي٦ـو أٓـعاث
ايُِاٍ.
إما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛإٔ ٗ عامل اٯؿـوٓ ٠ـٛه ٓــوؾ ١بـلٖٝ ٕٚـَٚ ٍٛـاك ٠إم ٫
اًحعلاك ٖٓاى ئـرلٚه ٠اُ٫ـٝا ٤ن ًٓ ٗـا ؾعًٝـاد ؾـَ ٬عٓـ ٢يًـٗ ٫ٚ ٍٛٝظاشـ ١شلـا
ؾإما نإ نًٓٗا ٓـٛهاّ ٚيـٖٓ ٍٝـاى ٖٝـٚ ٍٛاًـحعلاك ٚنًٓٗـا ؾعًٝـاد ؾِٝـهٌ ا٭َـو
بأٓعاث اي ٌُٝاين ٜٔجحلهط أؾعاشلِ ُـ٦ٝاّ ؾِــ٦ٝاّ ٚجحـلهط أؾعـاشلِ ٚايحـلهط َـٔ
ُإٔ اشلٚ ٍٛٝاً٫حعلاكاد ُ َٔ ٫إٔ ايؿعًٝاد.
ٚاؾــٛاث :إٔ اؼــاك ايعكــٌ بائــٛه ٠نــإ َحــلهشاّ ؾايحــلهط ٓــاه ماجٝــاّ شلــا
ؾؿــَ ٞوجةــ ١ايحصـــوك جًــو ائــٛه جٛشـــل عًــ ٢ايحــلهٜض ؾـــاؾٛاث أمــٌ بـــايكٍٛ
با٫ؼاك.
( )245أ ٟايحٓيَ َٔ ٌٜكاّ ماج٘ ٚا٫مطا َٔ قًٓ٘ بٌ إلهى ٗ قًٓـ٘ َٚوجةـ ١ماجـ٘
ٜٚحعل َع إلهٳى.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 150 – 149ٖ 2ظاُ.120١ٝ
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إـــلهناد(َٓ )246طٜٛــــ )247(١ؾــــٚ ٞشــــٛك ميـــو إــــلهى بٓعـــ ٛأعًـــ٢

()248

نــــاْطٛا ٤ايعكــــ ٍٛايحؿٔــــ ٗ ١ًٝٝايعكــــٌ ايةٌــــٝل اٱْــــايٚ .ٞذاُْٗٝــــا ٗ
َكـــــــــــاّ ايٛظـــــــــــل ٗ ٠ايهرـــــــــــوَ ٠عٓـــــــــــ ٢إٔ إـــــــــــلهى ْـــــــــــٛهٙ
ايؿعًــــــ ٞاْةٌــــــل عًــــــ ٢نــــــٌ إــــــلهناد بــــــ ٬ػــــــاف عــــــٔ َكاَــــــ٘
( ) 246بًؿو اًِ إؿعٚ ٍٛقاٍ ٚشـٛكاد; ٭ٕ ْؿـٍ إـلهٳناد أَـٛه اعحةاهٜـ ١جٓحـيع َـٔ
جًـو ايٛشــٛكاد ٖٚــَ ٞؿـاَٖ ِٝةآٜــ ١يًُــلهٳى ٚإــواك بإـلهٳناد أعـِٸ َــٔ إٔ جهــٕٛ
َعً ١َٛبايعًِ اؿ٘ٛه ٟنايك ٣ٛايٓؿٌاْ ١ٝأ ٚاؿٔٛي ٞنائٛه.
( ) 247أَٛ ٟشــٛك ٠ؾٝــ٘ ٚقحــ ٟٛعًٗٝــا ٚشــٛك إــلهٳى ؾٛشــٛك ايــٓؿٍ َِــحٌُ عًــ٢
ٚشٛكاد إلهٳناد ناهلل جعاٍ َِحٌُ ٚشٛك ٙعًٚ ٢شٛكْا.
ؾإٕ قًخ :ايٓؿٍ ي ٛنإ ٚشٛكٖـا َِـحٌُ عًـٚ ٢شـٛك إـلهٳناد يـيّ إٔ ْعًـِ بهـٌ
اُٝ٫ا ٤إما َٖٛ ٞشٛك ٗ ٠ايٓؿٍ  ٫جطوأ ٚشٛكٖا ؾٗٝا.
قًخْ :عِ نإ ٜٓةػ ٞميو ٚيهٔ َٖٛ ٞشـٛك ٠ؾٗٝـا ٚيهٓـا ْعًـِ بٗـا بـايعًِ ايةٌـٝل
أْ ٟعًِ با٭ُـٝاٚ ٤يهٓـا ْ ٫عًـِ بأْـا ْعًـِ با٭ُـٝاْ ٤عـِ باجملاٖـلاد ايٓؿٌـاْٜ ١ٝـحُهٔ
اٱٌْــإ إٔ ٜعًــِ بأْــ٘ ٜعًــِ با٭ُــٝا( ٤أجــيعِ اْــو شــوّ ٓــػرل ٚؾٝــو أْطــ ٣ٛايعــامل
()1

ا٭ندل)

ٖٚنا إكاّ ٚإٕ نإ ٓعٝعاّ ٗ ظـل ماج٘ ٚيهٓ٘ ٜ ٫ؿٝل ٖٓا ُـ٦ٝاّ إم ايهـّ٬

ٗ ايٛشٛكاد اينٖٓ ٖٞٚ ١ٝبايٌٓة ١يًٓؿٍ َٔ إكاّ ايراْ ٞاينً ٟـٝص ٤ٞمنـو ٙؾـٓعٔ
ٌْـًِٓ ٓــعٖ ١ــنا إكــاّ ٖٚــ ٛإٔ ايٛشــٛكاد اينٖٓٝــَٓ ١طٜٛــٚ ٗ ١شــٛك ايــٓؿٍ ٚيهــٔ
نَٓ٬ا ٗ ايٛشٛكاد اينَٖٓ ٗ ١ٝكاّ اٱْحِاه  ٖٛٚاينًٝ ٟص.٤ٞ

( )248أ ٟإٔ جه ٕٛجًو ايٛشـٛكاد ٗ ٚشٛك ايٓؿٍ بٓعـ ٛايًـ ٚايةٌل ٚايٛظل٠

(ٚ )1قل ٌْةخ ٖن ٙا٫بٝاد اٍ اَرل إ: ٌَٓ٪
كٚا٩ى ؾٝــــــــــو ؾـــــــــــــــ ٬جةٔـــــــــــــــو

ٚكا٩ى َٓــــــــو ؾـــــــــــــ ٬جِعــــــــــــــــو

ٚأْـــــــخ ايهحـــــــاث إةـــــــــــــٌ ايـــــــنٟ

بأظــــــــــــوؾ٘ جظٗـــــــــــو إُ٘ــــــــــــــــو

أجــــــــيعِ أْــــــــو شـــــــــــوّ ٓػـــــــــــــرل

ٚؾٝـــــو اْطـــــ ٣ٛايعــــــــامل ا٭نةـــــــــــو

َٓٗاط ايرلاعُ ٗ ١ـوؾ ْٗض اية٬غـ ١ظةٝـت اهلل اشلـاسل ٞاــ ٞ٥ٛؼكٝـل ايٌـٝل ابـواٖ ِٝإٝـالٞ
ط.36ٖ 7
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ايِاَف( .)249بٌ نٌ َلهى َحعل َع إلهى ٗ َوجةح٘ ؾإحـَ ٌٝـع ايـٓؿٍ ٗ
َوجةــ ١اـٝــاٍ ٖٚهــنا ظحــ ٢إعكــَ ٍٛحعــل َــع ايعكــٌ(َ ٗ )250وجةــ ١ايظٗــٛه
بإعك٫ٛد( )251إوًً ١احملٝطَ ٫ )252(١ع٘(َ ٗ )253وجة ١ايٌو ٚاـؿ.ٞ
ؾةاؿكٝكـــــــــ ١إـــــــــلهى

()254

َحعـــــــــل بـــــــــايٓٛه ايؿعًـــــــــ ٞيًُـــــــــلهى

ؾـــ ــ ٞايرـــــاْٚ )255(ٞيهـــــٔ ميـــــو ايٓـــ ــٛه ايؿعًـــــٕ )256(ٞـــــا نـــــإ نـــــإعٓ٢
ننا ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
( )249أ ٟبل ٕٚجٓيٸي٘ عٔ قًٓ٘ ؾايٓؿٍ ٗ َوجةحٗا ايعاي ١ٝجحعل ٗ َكاّ ايِٓـو ٚايهرـو٠
َع نٌ إلهٳناد ٗ َواجةٗا.
( )250أ ٟايٓؿٍ ايٓاطك.١
( )251أ ٟايعًِ بٗا ٚإكهانٗا.
( ) 252أ ٟاَٛ٫ه ايهًٝـٚ ١ظٝـز أْٗـا َوًـًَ ١ـٔ نـٌ قٝـل َٚطًكـً ١ٴـُٸٝخ (َوًـً)١
ٚظٝز إْٗا قٝط ١بهـٌ ا٭ؾـواك ٓٚـاكق ١عًـ ٢أؾواكٖـا ؾٗـ ٞقٝطـ ١بأؾواكٖـا ٚيـنا
زلٝٸخ (قٝط.)١
(ٖ )253نا عطـ عً ٢قٛي٘ :نٌ َلهى َحعل َع إلهٳى ٗ َوجةح٘ ٚإعٓ ٢إٔ ايعاقـٌ
ٜحعل َع إعكَ ٗ ٍٛوجة ١إعكَ ٗ ٍٛكاّ ايهروٚ ٠اْ٫حِاه َ ٗ ٫وجةـ ١ايعاقـٌ ْعـِ
ٜحعل َع َوجة ١ايعاقٌ ٗ َكاّ ايًـ ٚايٛظلٚ ٠ايةٌاطٚ .١قٛي٘(َ ٫عـ٘) أَ ٫ ٟحعـل
إلهٔى َع إلهٳى ٗ َوجة ١إلهى َ ١ًْ َٔٚواجت إلهٔى ايٌـو ٚا٫ؿؿ.٢
( )254بؿحػ ايوا ٖٞٚ ٤ائٛه ٚايك ٣ٛبهٌو ايوا ٖٛٚ ٤ايٓؿٍ ايٓاطك.١
( )255أ ٗ ٟإكاّ ايراَْ ٖٛٚ ٞكاّ ايهروٚ ٠اْ٫حِاه قـاٍ اً٫ـحام ٖٚـ ٛنٛشـٛك اهلل
 أٜ٘اّ ي٘ جًو إكاَاد.
(ٖ )256ــنا كؾــع اُــهاٍ ٚظآــٌ اٱُــهاٍ :إٔ إــلهٳى أؼــل َــع ايٓــٛه ايؿعًــٚ ٞمل
ٜحعل َع إلهى ٗ ٖنا إكاّ ايراْ ٞؾً ٍٝنُا جلع َٔ ٕٛأْ٘ اؼل ايعاقٌ بـإعكٍٛ
ٚإلهٔى بإلهٳى ٗ إكاّ ايراْ.ٞ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 151ٖ 2ظاُ.125١ٝ
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اؿــــوٗ( )257بايٌٓــــة ١إٍ ماد إــــلهى( ٫ )258قــــٛاّ  ٫ٚظٗــــٛه يــــ٘( )259إ٫
()262

بٛشٛكٚ )260(ٙظٗٛهٚ – ٙبٌ إواجت( )261أٌٓ قؿٛظ ًٓٚف بام نايٓؿٍ-
ٜكاٍ( )263اؼل إلهى بإلهى.

 ٗٚإٗٛعٌ ميـو ا٫ؼـاك عٌـت ايٛشـٛكٚ .أَـا إؿـاٖ )264(ِٝؾٗـَ ٞرـاه
إػاٜوٚ ٠عًٗٝا َلاه ايهرو.٠
ٚظآٌ ايلؾع :إٔ ٖنا ايٓٛه اين ٖٛ ٟؾعٌ يًُلهٔى ٖ ٛناٚ َٔ ٔ٥شـٛك إـلهٔى
ؾٗٚ ٛشـٛك إـلهٔى ٖٚـنا إـلهٳى اؼـل َـع ٖـنا ايٛشـٛك ؾإؼـاكٚ ٙاجٔـاؾ٘ بٛشـٛك
إلهٔى ٖ ٛاين ٟاًحلع ٢٭ٕ ٜكاٍ إؼل ايعاقٌ ٚإعكٚ .ٍٛقٛي٘ (ايٓٛه ايؿعًـ )ٞأٟ
ايٓٛه اين ٖٛ ٟؾعٌ يًُلهٔى.
(َ )257ــٔ ظٝــز إْــ٘  ٫اًــحك ٍ٬يــ٘ بــٌ ٖــ ٛجعًٓـل ٓــوف بٛشــٛك ايــٓؿٍ ٚاٗــاؾ١
اُـواق ٖٛٚ ١ٝػًٓ َٔ ٞكع ايٓؿٍ.
( )258بهٌو ايوا.٤
( )259أ ٫ ٟقــٛاّ يــنيو ايٓــٛه ايؿعًــ ٞإحعــل َــع إــلهٳى إ ٫بٛشــٛك إــلهٔى ؾٗــٛ
ٚشٛك إلهٔى إم ؾاقل ايِـٜ ٫ ٤ٞعط ٘ٝؾهإ إلهٳى ٚإلهٔى ٚشٛكُٖا ٚاظل.
( )260أ ٟبٛشٛك إلهٔى.
( )261أَ ٟواجت ايظٗٛهاد ٚا٭ْٛاه اييت ٖ ٞيًٓؿٍ إحعلَ ٠ع ائٛه.
( )262أ ٟنٛشٛك ايٓؿٍ ٖٚن ٙناف جطةٝل.
(ٖ )263نا شٛاث ٕٓا.
(ٖ )264نا كؾع إُهاٍ  :ٖٛٚأْ٘ مل نإ ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك ٚمل ٜهٔ ٗ إؿٗ.ّٛ
أشاث :بإٔ إؿاَٖ ِٝراه ايهروٚ ٠ايحػاٜو ؾً ٍٝبٗٓٝا أؼاك.
ؾا٥ل ٠جٓؿع ٗ ايةعز ٖ ٞإٔ ايعوؾا ٤منوٚا يٲٌْإ ًةع يطا٥ـ(:)1

( )1إرٓ ٟٛإعَٓ( ٟٛعوث ايلًٛق )ٞشـ ٍ٬ايـل ٜٔقُـل ايةًــَٛ( ٞيـ )ٟٛؼكٝـل إبـواٖ ِٝايلًـٛقٞ
ُحا ط .520ٖ 2ايٓٔـٓ ٖٛـله ايـل ٜٔايكْٛـ ٟٛؼكٝـل ايٌـٝل شـ ٍ٬ايـل ٜٔآُـحٝاْ.102ٖ ٞ
ُــوؾ ؾٔـ ٖٛاؿٹهَـِ (ايكٔٝــو )ٟكاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝـل ايٌـٝل شـ ٍ٬ايـل ٜٔآُــحٝاْ115ٖ ٞ
ٖ .250هُعاد عٌ اؿٝـا ٠ظٌـٌ بـٔ عًـ ٞايهاُـؿ ٞؼكٝـل عآـِ ابـواٖ ِٝايهٝـاي.594ٖ ٞ
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ايطةع ٖٛٚ :ايك ٟٛإلبٸو يًصٌِ ناشلاُٗٚ ١إاًه.١
ٚايٓؿٍ ٖٞٚ :ايةـاه ايًطٝـ اين ٟىوط َٔ ايكًـت ؾٝهـ ٗ ٕٛايةٔــو ايةآـو٠
 ٗٚاٱمٕ ايٌاَع ًِٖٚ ١شواّ ٖٚنا ٖ ٞايوٚؾ ٗ ايٌٓ ١ا٫طةاٖٚ ٤ـن ٙجؿٓـ ٢بؿٓـا٤
ايةلٕ.
ٚايكًت ٖٛٚ :إلهٔى يٮَـٛه ايهًٝـٚ ١يـ٘ َواجـت ٌٜٚـُٸ ٢ايعكـٌ ايحؿٔـٖٚ ًٞٝـٛ
إٓط ٗ ٟٛايعكٌ ايةٌٝل نُا منو ٙايِاهؾ.
ايوٚؾ ٖٞ :ظٔ ٍٛإًه ١ايةٌٝط ١اـ٬ق ١يًحؿٔٚ ٌٝجٌُٸ ٢ا٫شحٗاك.
ايٌـو ٖٛٚ :ؾٓا ٤ايٓؿٍ ٗ ايعكٌ ا٭.ٍٚ
ٚاـؿ ٖٛٚ :ٞؾٓا ٤ايٓؿٍ ٗ عامل ا٫زلاٚ ٤ائؿاد.
ٚا٭ؿؿ ٖٛٚ :٢ؾٓا ٤ايٓؿٍ ٗ غٝت ايػٛٝث.


َؿــاجٝػ ايػٝــت ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟؼكٝــل قُــل ؿٛاشــُ .39ٖ ٟٛــوؾ ا٫زلـا ٤اؿٌــٓ٢
اؿهٖ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟؼكٝـل لــ قًـ ٞظةـٝيب ٖ .507ٖ 382ٖ 170ٖ 126فُٛعـ١
آذاه آقا قُل هٗا ايكُِ ٞ٦ظهٗٓ ِٝةا قُل هٗا قُِ ٞ٦ؼكٝل ظاَـل ْـاش ٞا٭ٓـؿٗاْ - ٞؿًٝـٌ
بٗواَـــ ٞقٔــــوْ .211 - 210ٖ ٞهُـــعاد ايةعـــاه قُـــل عًـــُ ٞـــا ٙآبـــاك.127 - 125ٖ ٟ
إهحٛبــاد يًٌـــوٖٓل ٟآــل ايؿــاهٚق ٞايٌــــوٖٓل - ٟقُــل إــواك إٓييــ ٟٛؼكٝــل عةــل اهلل اظــلّ
اؿٓؿ ٞإٔـو - ٟعً ٞهٗا قًِ ٞط 316ٖ 100ٖ 1ط.463ٖ 2

[] 8
غسز يف تعسٙف املعق٘ي اهجاُٗ ٛبٚاْ اصطالحني فٕٚ
ضٗ
إٕٵ نــــإٳ ا٫جؤــــافٴ نــــايعٴوٴٚٵ ٔ

ـ
ٍ بايرــــآْ ٞٹــ ـ ٹ
و ؾــــإعكٛٵ ٳ
عكًِٹــ ـ َ
ٳ

َــــــا عٴوٴٚٵٗٴــــــ٘ بٹ ٳعكِ ٹًٓــــــا اهٵ ٳجٌٳـــــــِٵ

ٔ أ ٚؾٝــ ـ٘ٹ اجؤــــاؾُ٘ٴ هٴًٹــ ــِٵ
ٗ ايعٳــ ـٝٵ ٔ

ف
ؾــــــــــــإٓطكٞٵ ا٭ٚٸٍٴ نــــــــــــايُِٴ ٳعوو ٹ

طًَـــــ ــػٷ يًؿًٌـــــــؿٞ
ذاْٹٝٵ ُٔٗـــــــا َٴٔٵ َ

ٕ
ُٝٵ ٹٝ٦ـــــــــــ١ٺ أ ٚإَهـــــــــــا ٔ
َؾ ٹُرٵــــــــــٌٴ ٳ

ٳَعٵكُــــٛٵٍٴ ذــــإٕ شــــا بٹ ٳُعٓـــــ ٢ذــــإٔ

[] 8
غسز يف تعسٙف املعق٘ي اهجاُٗ ٛبٚاْ االصطالحني فٕٚ

()1

(إٕ نــإ ا٫جٔـــاف( )2نـــايعوٚض) أ ٟا٫جٔــاف بـــإعكٚ )3(ٍٛعوٗٚـــ٘
ناجٔاف اٱٌْإ بايهًٓٚ ١ٝعوٗٗٚا ي٘ نُٖ٬ا( ٗ( )4عكًو ؾإعك ٍٛبايرـاْ)ٞ
أ ٟبًؿــو ايرــاْٚ ٞإــواك بايرــاَْ ٞــا يــ ٗ ٍٝايلهشــ ١ا٭ْ )5(ٍٚظــرل اشلٝــٍٛ
ايراْ.)6(١ٝ
( )1أ ٟآط٬ؾ إٓطكٚ ٞآط٬ؾ ايؿًٌؿ.ٞ
(ٖ )2ــ ٛايحًــةٍ بــنيو ايِــٚ ٤ٞايعــوٚض ٖــ ٛذةــٛد ُــ ٤ٞيِــًٚ ٤ٞــٝص ٤ٞايؿــوم
بُٗٓٝا.
( )3أ ٟايراْ.ٞ
( )4أ ٟا٫جٔاف ٚايعوٚض.
(ٚ )5ي ٍٝإواك بايراَْ ٞا نإ ٗ ايلهش ١ايراْ ١ٝؾإٕ ايٓٛع ١ٝنُا ٗ اؿاُ١ٝ

()1

َعكٍٛ

 ٬إما ظـنف َِـٔـاج٘ بٓظـو ايعكـٌ ؾٗـٛ
ذإٕ َع أْ٘ َعك ٍٛهابـع ؾـإٕ اٱٌْـإ َـر ّ
َعك ٍٛأٚيٚ ٞعوٗ٘ ايهً.١ٝ
ذِٸ إما قاً٘ ايعكٌ إٍ اؾواكٚ ٙهآ ٙغرل ؿاهط عٓٗا طوأجـ٘ ايناجٝـٖٚ ١ـ ٞإعكـٍٛ
ايرايز .ذِٸ إما ٫ظو ًٓ٘ عً ٢ايهرو ٠إحؿك ١اؿكٝك ١طوأج٘ ايٓٛعٖٚ ١ٝـ ٞإعكـٍٛ
ايوابع.
( )6اشل ٍٛٝنُـا ًـٝص ٗ ٤ٞايطةٝعٝـاد إٕ ناْـخ ٖـ ٞأ ٍٚاشلٝـ٫ٛد نٗٝـ ٍٛايؿًـو
ٚايعٓآـو ا٭هبعٚ ١إٕ ناْـخ َحؿوعـ ١عًـٖٝ ٢ـ ٍٛأؿـو ٣جٌـُٸٖٝ ٢ـ ٍٛذاْٝـٚ ١إٕ
ناْخ ٖ ٍٛٝذاير ١ؾإٕ ٖ ٍٛٝايعٓآـو أ ٍٚذِٸ جه ٍٖٛٝ ٕٛايعٓآــو اـِـت ٖٚـٞ
ايراْٝـ ١ذِ ٸاـِت ٜه ٍٖٛٝ ٕٛايةاث  ٖٞٚذاير ١ؾإواك بايراْٝـ ١عةـاه ٠عُٸـا مل جهـٔ
ٗ ايلهش ١ا٭.ٍٚ

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ ٞقٌـِ اؿهُـ١
ط 164ٖ 2ظاُ.2١ٝ
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ذِٸ َٖ ٛحعًل( )7بكٛيٓا ( ٓؿ )ٞايٝا ٤يٲط٬م ؾإْٗا جًعـل إما نـإ ايـوٸٟٚ
َهٌٛهاّ ٚايٌانٔ أٜ٘اّ ًَعل ب٘ ٭ْ٘ ووى بايهٌـو.
ؾـــوط َــٔ ايةٝــخ

()8

جعوٜـــ إعكــ ٍٛايرــاْ ٞأْــ٘ ايعــاهض ايــن ٟعوٗٚــ٘

يًُعوٚض ٚاجٔاف إعوٚض ب٘ نُٖ٬ا ٗ ايعكٌ(.)9
ذـ ـِٸ بعـــل ايؿـــواؽ عـــٔ بٝـــإ َؿٗـــ ّٛإعكـــ ٍٛايرـــاْ ٞبآـــط٬ؾ إٓطكـــٞ
أُـــــوْا إٍ هزلـــــ٘ بآـــــط٬ؾ اؿهـــــ )10(ِٝبكٛيٓـــــا (َـــــا) َحعًـــــل بوًـــــِ
ٗ آؿــــــو ايةٝــــــخ أ ٟهًــــــِ أٜ٘ــــــاّ بعــــــاهض(( )11عوٗٚــــــ٘ بعكًٓــــــا)
أ ٗ ٟعكًٓـــــــ ا َحعًــــــل بكٛيٓــــــا (اهجٌــــــِ) ًــــــٛا ٤نـــــــإ اجٔــــــاؾ٘

()12

( )7أ ٟقٛي٘ بايحاي.ٞ
( )8أ ٟؾاًحـوط َٔ ايةٝخ ٚاًحٓحض َٓ٘.
( )9أ ٟايعوٚض ٚا٫جٔاف.
( )10أ ٟايؿًٌٛٝف.
( )11اُاه إٍ إٔ (َا) عةاه ٠عٔ ايعاهض.
( )12أ ٗ ٟاـــاهط نايِــ ١ٝ٦ٝؾإْٗــا عاهٗــ ١عٓــل ايعكــٌ ٚا٫جٔــاف بٗــا ٗ اـــاهط
ٚإواك با٫جٔاف ٗ اـاهط إٔ ٜه ٕٛايٛشٛك ايوابط ٞئًؿ ٗ ١اـاهط.
ٚإــواك بــايعوٚض ٗ عكًٓــا; ٖٚــ ٛإٔ ٜهــٚ ٕٛشٛكٖــا ايوابطــٚٚ ٞشٛكٖــا احملُــٍٛ
ايٓاعيت ٗ ايعكٌ ننا ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
( )1قاٍ إٔٓـَ( :عٝاه ن ٕٛا٫جٔاف ٗ ايعٌ إ ٜه ٕٛايوابل ئًـؿ ٗ ١اــاهط ٚنـ ٕٛعوٗٚـٗا ٗ
ايعكٌ إ ٜهٚ ٕٛشٛكٖا ايوابط ٞأٚ ٟشٛكٖا احملُٛي ٞايٓاعيت ٗ ايعكٌ  ٗ ٫اــاهط  ٫ٚغـوٗ ٚ
ميو  ٕ٫ذةٛد ُـ ٤ٞيِـ ٤ٞؾوع ذةٛد إرةخ ي٘  ٫ايرابخ ٚنـ ٕٛايٛشـٛك ايـوابل أ ٟذةـٛد ُــ٤ٞ
يِـ ٗ ٤ٞاـاهط ٌٜ ٫حلع ٞىٜاك ١ْ٪َ ٠نُا إ ا٫علاّ ذابحـ ١يٮُـٝا ٗ ٤اــاهط بٗـنا إعٓـٚ ٢نـنا
ا٫عحةاهٜاد .ؾايعُ ٢ذابخ ييٜل ٗ اــاهط ٚنـنا اؾٗـٌ ايةٌـٝل ًٚـًت ايهٓاٜـٚ ١مٖٛـا  ٫ٚذةـٛد
ْؿٌـ ٞشلا ٗ اـاهط ٚبٛش٘ اؿو َعٓ ٢نٖ ٕٛن ٗ ٙاـاهط إ اـاهط ظـوف يٓؿٌـٗا  ٫يٛشٛكٖـا
نُـا إ ايٌٓــة ١اـاهشٝــَ ١عٓاٖــا إ اـــاهط ظــوف يـٓؿٍ ايٌٓــة ٫ ١يٛشٛكٖــا .ؾهــ ٕٛايعــلّ ييٜــل ٗ
اـاهط أًً ٚت بٔـو ٗ ٙاـاهط َعٓا ٙإ اـاهط ظوف يٓؿٍ ايعلّ ٚايًٌت  ٫يٛشٛكُٖا ظحـ٢
ًٜيّ ايحٗاؾخ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـٞ


يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )8غشس يف ذؼشٌف املؼمٌي اٌَّأً ًتٍاْ اإلصؽال
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(ٗ ايعٌ أ ٚؾ ))13(٘ٝأ ٗ ٟعكًٓا (اجٔـاؾ٘) أ ٟا٫جٔـاف بـ٘( )14ؾٗـَ ٛـٔ بـاث
اؿنف(ٚ )15اٱٜٔاٍ (هًِ).
(ؾإٓطك )ٞأ ٟإعك ٍٛايراْ ٞإٓطك( ٖٛ ٞا٭ َٔ )ٍٚايوزلٌ (نـإعوٸف)
ًٚا٥و َٛٗٛعاد ٌَا ٌ٥إٓطل نايٓٛعٝٸٚ ١اؾٌٓٝٸٚ ١ايناجٝٸٚ ١ايعوٗٝٸٚ ١ايك٘ٝٸ١
ٚايكٝاَ ؾعوٚض إعوؾ ١ٝيًعٛٝإ ايٓاطل بايٌٓة ١إٍ اٱٌْإ ٚاجٔاؾ٘ بٗا ٗ
ايعكــٌ ٭ْــ٘ ٗ اـــاهط( )16شي٥ــٚ ٞاؾي٥ــ ٞيــَ ٍٝعوؾـاّ ؾُــا ٗ اـــاهط ماد
اؿٛٝإ ايٓاطل ٓٚ ٫ـ َعوؾٝٸح٘.
(ذاْ ُٗٝـ ا) أ ٟذــاْ ٞايــوزلٌ (َٔــطًػ يًؿًٌــؿٖٚ )ٞــ ٛأع ـِٸ َــٔ ا٭.ٍٚ
ٚجٝٗٛػ إكـاّ( )17إٔ ايعـاهض ذـ٬ذ ١أقٌاّ :عاهض ٜه ٕٛعو ٘ٗٚيًُعوٚض
ٚاجٔـــــاف إعـــــوٚض بـــــ٘ ٗ اــــ ــاهط نايٌـــــٛاكٚ .ظـــــاٖو أْـــــ٘ َعكـــــٍٛ
أ ٍٚبهـــــ ٬آ٫ـــــط٬ظٌٚ .عـــــاهض ؾٝـــــ٘ نُٖ٬ـــــا ٗ ايعكـــــٌ نايهًٝـــــ.١
ٚعــاهض عوٗٚــ٘ ايعكــٌ ٚيهــ ٔ ا٫جٔــاف بــ٘ ٗ اـــاهط نــا٭ب .٠ٛؾإْٗــا
ٚإٕ مل وامٖــا ُ ــ ٗ ٤ٞاـــاهط نايهًٓ ٝــ ١يهــٔ اجٔــاف ا٭ث بــ٘ ٗ اـــاهط.
ٚنُٖ٬ـــا َعكـــ ٍٛذـــإ ٚا٭ ٍٚإعكـــٛك( )18بـــ٘ َـــٔ ايك٘ـــاٜا ق٘ـــ ١ٝمٖٓٝـــ١
(ٖٓ َٔ )13ا ٜظٗو يو إٔ إعك ٍٛايراْ ٞبوأ ٟاؿه ِٝأعِٸ َٔ إٓطك ;ٞ٭ْ٘ ٜكـاٍ عًـ٢
إٓطكــٖٚ ٞــ ٛايــنٜ ٟهــ ٕٛايعــوٚض ٚا٫جٔــاف ٗ ايعكــٌ ٚعًــ ٢غــرلٖٚ ٙــ ٛايــنٟ
ٜه ٕٛايعوٚض ٗ ايعكٌ ٚا٫جٔاف ٗ اـاهط.
( )14أ ٟبايعاهض.
( )15٭ْ٘ ظنف ظوف اؾو ٚأ ٌٓٚقٛي٘ ا٫جٔاف بايُ٘رل.
( )16أ ٟ٭ٕ اؿٛٝإ ايٓاطل عٓل ؼكك٘ ٗ اـاهط شي.ٞ٥
( )17يه ٬ايوزلٌ إٓطكٚ ٞايؿًٌؿ.ٞ
( )18أ ٟايعـــاهض ا٭ ٍٚايـــنٜ ٟهـــ ٕٛعوٗٚـــ٘ ٚاجٔـــاف إعـــوٚض بـــ٘ ٗ ايعكـــٌ


(قٌِ اؿهُ )١ط 165ٖ 2ظاُ.5١ٝ
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ٚايراْ ٞإعكٛك ب٘(َٗٓ )19ا ق٘ ١ٝظكٝكٚٚ ١ٝش٘ ايحٌُ ١ٝعًـ ٢ا٭ )20(ٍٚظـاٖو
٭ْ٘ إما عكٌ عاهٗاّ ٜ ٫عكٌ إ ٫عاهٗاّ

()21

ٕعكـ ٍٛآؿـو ٚأَـا عًـ ٢ايرـاْٞ

()22

ؾٮْ٘ َا مل ٜحطوم ؼً ٌٝايعكٌ ٚمل ٜعكٌ َعوٚض أ ّ٫ٚمل ٜعكـٌ عـاهض ذاْٝاّ.
ؾإْ٘ إما نإ َٛٗٛع ق٘ٝٸ ١جه ٕٛجًو ايك٘ـٝٸ ١مٖٓٝـ ١يعـلّ ٚشـٛك أؾـواك َٗٛـٛعٗا
إ ٗ ٓ٫اينٖٔ.
( ٖٛٚ )19ايعاهض اينٜ ٟه ٕٛعو ٗ ٘ٗٚايعكٌ ٚيهٔ ا٫جٔاف ب٘ ٗ اــاهط ؾـإما
نإ َٛٗٛع ق٘ ١ٝجه ٕٛظكٝك ;١ٝ٭ْٸ٘ نإ ٚشٛك أؾواكٖا ٗ اـاهط.
( )20أ ٟآ٫ط٬ؾ إٓطك.ٞ
( )21أ ٟإما جٔــٛه ٖــنا بٓٛـــ عاهٗــٝح٘ أ ٟإما جٔــٛه ُـــ٦ٝاّ ٜٔــلم عًٝــ٘ ميــو
ايعاهض باؿٌُ ايِا٥ع نُا إما جٔٛهْا نًٓ ١ٝاٱٌْإ ؾٜٗٔ ٞلم عًٗٝا ايهً ١ٝؾـ٬
ٜوك إٔ َؿٗ ّٛايهً ٞعٓلَا ٜحعكٌ بل ٕٚجعكٌ َعوٚض.
( ٖٛٚ )22إعك ٍٛايراْ ٞايـنٜ ٟهـ ٕٛايعـوٚض ٗ ايعكـٌ ٚا٫جٔـاف ٗ اــاهط ٕٚـا
نـإ إعــوٚض َحٔــؿاّ بايعـاهض ؿاهشـاّ; ؾهٝـــ ٌٜـُٸ ٢ايعـاهض َعكــ ّ٫ٛذاْٝـاّ بعــل
إعك ٍٛا٭ ٍٚؾننو ٚش٘ ايحٌُٝٸ.١
ٚاؿل اً٫حام ٖآٖا ؾا٥لجٌ:
ا٭ :ٍٚإٔ ايٛشٛك نُا ًٝص ٤ٞهابـل ٖٚـ ٛعةـاه ٠عـٔ ذةـٛد ُـ ٤ٞيِـٖٚ ٤ٞـٛ
َؿاك اشلًٝٸ ١إونٓة ٖٛٚ ١عةاه ٠عٔ ايٌٓة ١اؿهُ ٗ ١ٝإٛشة.١
ٚٚشــٛك هابطــٖٚ ٞــ ٛايٛشــٛك يِـــٖٚ ٤ٞــٚ ٛشــٛك احملُــ ٍٛظٝــز إْــ٘ ٜهــٕٛ
يًُٗٛــٛع ؾــإعك ٍٛإٓطكــٖ ٞــ ٛإٔ ٜهــ ٕٛايٛشــٛك ايــوابل ٚايوابطــ ٞنُٖ٬ــا ٗ
ايعكٌ ٚايكٌِ ايراْ َٔ ٞإعك ٍٛايؿًٌؿ ٞايٛشٛك ايـوابل ٗ اــاهط ٚايوابطـٗ ٞ
ايعكٌ.
ؾإٕ قًخ :نٝـ ٜهـ ٕٛايٛشـٛك ايـوابل ٗ اــاهط ٚاؿايـ ١إٔ إعكـ ٍٛايرـاْ ٞغـرل
َٛشٛك ٗ اـاهط.
ٚاؾٛاث :إٔ ًٜ ٫يّ ؼكل احملُ ٗ ٍٛاـاهط إما نإ ذةٛج٘ يًِـ ٗ ٤ٞاـاهط ؾإٕ
قٛيٓا ىٜل  ٫ظصو ؾٗ ٛقُ ٍٛعً ٢ىٜل َٚع ميو ٖ ٛعلّ ٚننا ىٜل اعُـ ٢ؾـإٕ
ايعُ ٢يَٛ ٍٝشٛكاّ ٗ اـاهط نٝـ  ٖٛٚعلّ.
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(ؾُرٌ ُ ١ٝ٦ٝأ ٚإَهإ َعك ٍٛذإ شا َعٓ ٢ذإ)(ٜ )23عين إما عوؾـخ عكـل
آ٫ط٬ظٌ ٗ إ عك ٍٛايراْ ٫ ٞؽحًل نُا ؿًل بعِ٘ٗ آ٫ط٬ظٌ(ٗ )24
ؾِٗ ن ّ٬ايع ١َ٬ايطًٛـ . ٞؾإْ٘ ظٝز( )25قاٍ :اؾٖٛوٜٸٚ ١ايعوٗٝٸٚ ١ايِٝ٦ٝٸ١
ٚغرلٖــــــــ ــ ا َــــــــــٔ إعكــــــــــ٫ٛد ايراْٝــــــــــ ١أهاك إعٓــــــــــ ٢ايرــــــــــاْٞ

()26

ٚجٖٛٸِ ميو ايةعض إٔ َ ٫عٓ ٢ي٘( )27إ ٫إٓطك ٞؾكلؾ ٗ ن.)28(َ٘٬
ايراْ :١ٝإٔ ا٫عحةاه ٟإما اطًل فوكاّ عٔ ايكـوا ٔ٥ؾـرلاك بـ٘ إعكـ ٍٛايرـاْ ٞإٓطكـٞ
َٚع ايكوٜ ١ٜٓواك ب٘ إعك ٍٛايؿًٌؿٚ ٞأَا ايؿكٗا )1(٤ؾإما أطًكٛا ا٫عحةـاه ٟؾرلٜـلٕٚ
َا ٜهٚ ٕٛشٛك ٙبٌـةت اعحةـاه إعحـدل نإًهٝـ ١ؾإْٗـا بٌـةت ايِـاهع ٚنـنا ايٗٛـع
باعحةاه ايٛاٗع ظٝز ٖ ٛاعحدلٚ ٙغرل ميو.
( )23أَ ٟعك ٍٛذاْ ٞبإعٓ ٢ايؿًٌؿ.ٞ
( ٖٛٚ )24ايكُٛص.)2(ٞ
( )25أ ٟؾإٕ ايع ١َ٬ايطًٛـ.)3( ٞ
(َ َٔ )26عٓ ٢إعك ٍٛايراْ ٖٛٚ ٞايؿًٌؿ.ٞ
( )27يًُعك ٍٛايراْ.ٞ
( )28أ ٗ ٟنـــ ّ٬احملكـــل( ;)4٭ٕ ايِـــٚ ١ٝ٦ٝاؾٖٛوٜـــٚ ١ايعوٗـــ ١ٝمل جهـــٔ َعكـــ٫ٛد
َٓطك.١ٝ

( )1بلا ١ٜايُ ٗ ٍٛٓٛـوؾ نؿا ١ٜا ٍٛٓ٫قُل طاٖو اٍ ايِٝف هاٗـ ٞجٔعٝػ ايٌـٝل قُـل ايةهـا٤
طٖ.241ٖ 3ل ٣ايطايت اٍ ُـوؾ إهاًت شعؿو اؾيا٥و ٟإوٚط ط.188-185ٖ 6ٖ 1
(ُ )2ـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايكُٛص.53ٖ ٞ
( )3نِـ إواك ٗ ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ظٌٔ ىاك ٠آًَ.42ٖ ٞ
ٓــً ٗ ١ايٛشــٛك)
( )4منــو احملكــل ايط ًٛــ ٗ ٞايحصوٜــل بإٔ(ايِــٝ٦ٝٸَ ١ــٔ إعكــ٫ٛد ايراْٝــٚ ١يٌٝــخ َحأ ٸ
َٖٗٛ ٗٚ 110ع اؿو قاٍٚ( :ايٛشٛك َٔ احملُـ٫ٛد ايعكًٝٸـَ٫ ١حٓـاع اًـحػٓا ٘٥عـٔ احملـٌٸ ٚظٔـٛي٘
ؾ َٔ ٖٛٚ ٘ٝإعك٫ٛد ايراْٚ ١ٝننيو ايعلّ ٚشٗاجُٗا ٚإاٖٝٸٚ ١ايهًٝٸـٚ ١اؾيٝ٥ٸـٚ ١اينٸاجٝٸـٚ ١ايعوٗـٝٸ١
ٚاؾٌٓــٝٸٚ ١ايؿٔـــًٝٸ ١ايٓٛعٝٸـــٚ 116ٖ )١مل ٜـــننو َـــا اٚهك ٙإٔـــٓـ ْكــ ّ٬عٓ٘(:ؾاْـــ٘ ظٝـــز قـــاٍ:
ٚاؾٖٛوٚ ١ٜايعوٗٚ ١ٝايِٚ ١ٝ٦ٝغرلٖا َٔ إعك٫ٛد ايراْ .)١ٝػوٜـل ا٫عحكـاك ْٔـرل ايـل ٜٔايطًٛــٞ
ؼكٝل قُل شٛاك اؿٌٝين اؾ٬ي.116ٖ 110ٖ ٞ
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ذِٸ إٕ اجٔاف( )29ايِ ٤ٞاـاٖ( )30بايِٝ٦ٝٸ ١ايعاَٸـ ٗ )31(١اــاهط ٚيهـٔ
عوٗٗٚـ ــا يـــ٘ ٗ ايـــنٖٔ ٚإ ٫يـــيّ ايحًٌٌـــٌ(ٚ )32إٔ  ٫جهـــَ ٕٛـــٔ ا٭َـــٛه
ايعاَٚ . )33(١ننا اجٔاف إاٖ ١ٝاـاهش ١ٝباٱَهإ ٗ اـاهط ٚيهـٔ عوٗٚـ٘
( )29بعــلَا ب ـٝٸٔ نًــ ٞإعكــ ٍٛايرــاْ ٞأؿــن ٌٜــحلٍ عًــ ٢نــ] ٕٛبع ـض[ ا٭ُــٝاَ ٤ــٔ
إعك٫ٛد ايراْ ١ٝؾننو ايِٝٸٝ٦ٸ.١
ُ ٬ا٥عاّ.
( )30أ ٟاين ٟؼٌُ عً ٘ٝايِٝٸٝ٦ٸّ ٓ ١
( )31أَ ٟؿٗ ّٛايِ.٤ٞ
( )32أٚ ٟي ٛناْخ ايِ ١ٝ٦ٝعاهٗ ٗ ١اـاهط ييّ ايحًٌٌٌ; ٭ْ٘ ظ٦ٓٝـنٺ جهـ ٕٛايِـ١ٝ٦ٝ
َٛشٛك ٗ ٠اـاهط ُ ٖٞٚـ ٤ٞؿاٖ ظ٦ٓٝنٺ; ٭ٕ ايِ ١ٝ٦ٝايعاَّ ٫ ١هـٔ إٔ جٛشـل;
٭ْٗا عةاه ٠عٔ َؿٗ ّٛايِـٚ ٤ٞميو ايِ ٤ٞاـاٖ أٜ٘ـاّ عاهٗـ ١يـ٘ ايِـ ١ٝ٦ٝؾـإٕ
ناْخ ٗ اينٖٔ ؾٗ ٛإطًٛث ٚإ ٓ٫ؾُٗ ٞـ ٤ٞؿاٖ أٜ٘اّ عاهٗ ١ي٘ ايًِٖٚ ١ٝ٦ٝـِ
شوا ؾحنٖت ايًًٌٌ.١
ٚقل أُهٌ ٓاظت ايِٛهام( )1عًٖ ٢نا َا قٔـً٘ :أْـ٘ ّهـٔ إٔ ٜكـاٍ إٔ ايِـ١ٝ٦ٝ
عاهٗ ٗ ١اـاهط ُ ٖٞٚـ ٤ٞؿاٖ ٚقٛيهِ ًٜـيّ إٔ جهـ ٕٛعاهٗـ ١يـ٘ ايِـ١ٝ٦ٝ
 ٖٞٚأٜ٘اّ ُـ ٤ٞؿاٖ ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ(.)2
ْك :ٍٛي ٍٝب٬ىّ ميو ؾإٕ ايِ ١ٝ٦ٝعاهٗـ ٗ ١اــاهط ُٚـٝ٦ٝحٗا بـناجٗا نُـا إٔ
ايٌٛاك عاهض ٗ اـاهط ًٛٚاكٜح٘ بناج٘ ٚاً٫حام ًًِٓ بٛهٚك.ٙ
(ٖ )33نا كيٝـٌ ذـاْ ٞعًـ ٢نـ ٕٛايِـ ١ٝ٦ٝعاهٗـ ٗ ١ايـنٖٔ ٚظآـً٘ :أْـ٘ يـ ٛناْـخ
عاهٗــ ٗ ١اـــاهط نايٌــٛاك يهاْــخ كٔٓٛــ ١بائــلم عًــ ٢ميــو ايعــاهض ٫ٚ
جٔلم عً ٢باق ٞا٭َٛه َٔ إاٖٝاد ٚايٛشٛكاد نايٌٛاك ؾإْـ٘ ٜٔ ٫ـلم إ ٫عًـ٢
ميو ايًٚ ٕٛاؿاي ١إٔ ايِ َٔ ١ٝ٦ٝا٭َٛه ايعاَـ ١ائـاكق ١عًـ ٢نـٌ ُـٚ ٤ٞيٌٝـخ
نايٛشٛك.
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.296 - 287ٖ 1
( )2كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.135ٖ 1
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شلا ٗ ايـنٖٔ( )34إم  ٫وامٜـ٘ ُـ ٗ )35(٤ٞاــاهط يهْٛـ٘ ًـًت اي٘ــوٚهجٌ
ٚ٭ٕ ٫ىّ إاٖٝـــــــــــــ١

()36

اعحةـــــــــــــاهٚ ٟأٜ٘ـــــــــــــا يـــــــــــــ ٛنــــــــــــــإ

عـــــــوٚض اٱَهــــــإ يًُاٖٝــــــ ٗ ١اـــــــاهط يــــــيّ إَــــــا ايحًٌٌــــــٌ

()37

( )34أٚ ٟيهٔ عوٚض اٱَهإ شلا ٗ اينٖٔ.
(ٖ )35ـنا ايـلي ٌٝا٭ ٍٚعًــ ٢نـ ٕٛاَ٫هــإ عاهٗـا ٗ ايــنٖٔ يًُاٖٝـٚ ١ظآــً٘ :إٔ
اٱَهإ علّ ٚايعلّ يَٛ ٍٝشٛكاّ ٗ اـاهطٚ .قٛي٘ (إم  ٫وام )ٜ٘أ ٟيـُ ٍٝـ٤ٞ
ٜٔلم عً ٫ٚ ٘ٝؾوك ي٘ ٗ اـاهط.
(ٖ )36نا كي ٌٝذاْٚ ٞظآً٘ :إٔ اٱَهـإ ٫ىّ يًُاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖـٖ ٞـ ٞبكطـع
ايٓظو عٔ ايٛشٛك ٖٞٚ ٜٔاعحةاه ١ٜؾُا ًٜيَٗا أ ٍٚبا٫عحةاه.
( )37ا ٟي ٛنإ ٖٓاى إَهإ ذاْ.ٞ
ٖنا كي ٌٝذايز ٚبٝاْ٘ :أْ٘ ي ٛؾـوض عـوٚض اٱَهـإ يًُاٖٝـ ١إُهٓـ ٗ ١اــاهط
ؾإاٖٝــَ ٗ ١وجةــ ١ماجٗــا ٖــٌ َحٔــؿ ١باٱَهــإ  -غــرل ميــو اٱَهــإ  -أَ ٚحٔــؿ١
باَ٫حٓاع أ ٚايٛشٛث أ ٚغرل َحٔؿ ١بِ َٔ ٤ٞميو؟.
ً ٫ة ٌٝإٍ ا٭ ٍٚيًـي ّٚايحًٌٌـٌ; ٭ْـ٘ إٕ نـإ ميـو اٱَهـإ ايرـاْ ٞعـاهض ٗ
اـــاهط ؾأ ٜ٘ـ ّا ْعٝــل ايهــْٚ ّ٬كــ ٍٛإاٖٝــَ ٗ ١وجةــ ١ماجٗــا َــا ٖــ .ٞؾــإٕ نــإ أ ٜ٘ـاّ
عاهٗاّ عًٗٝـا إَهـإ آؿـو ؾأٜ٘ـ ّا ٌْـأٍ َـا ٖـَ ٗ ٞوجةـ ١ماجٗـا ًٖٚـِ شـوا ؾًٝـيّ
ايحًٌٌٌ.
ٚأٜ٘اّ ً ٫ة ٌٝإٍ ايكـ ٍٛبأْٗـا ٗ َوجةـ ١ماجٗـا َحٔـؿ ١بـايٛشٛث أ ٚاَ٫حٓـاع; ٭ْـ٘
ؿ٬ف ايؿوض َٔ أْٗا ٖهٓ.١
ً ٫ٚة ٌٝإٍ ايك ٍٛبأْٗا ؿاي ١ٝعٔ ايٛشٛث ٚاَ٫حٓاع ٚاٱَهإ; ٭ْ٘ نُا ًٝص٤ٞ
أْ٘ نٌ َاٖ ٫ ١ٝؽً ٗ ٛايٛاقع عٔ ٖن ٙاير٬ذ.١
ؾإٕ قًخ :إْ٘ ًٝص ٤ٞؼكٝك٘ إٔ إاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞيٌٝخ إ ٖٞ ٫ؾٗ ٞؿاي.١ٝ
اؾــٛاث :إٔ إاٖٝــَ ١ــٔ ظٝــز ٖــ ٞيٌٝــخ َٛشــٛكَ ٫ٚ ٠علَٚــٚ ١مــٔ نَٓ٬ــا
ٗ إاٖٝــ ١إٛشــٛك ٠يـــ ٛنــإ اٱَهـــإ عاهٗــاّ عًٗٝــا ؿاهشــاّ نعــوٚض ايٌـــٛاك
يًصٌِ ؾَٗ ٗ ٞوجة ١ماجٗا ٗ ايٛاقـع ايـنٖ ٟـ ٫ ٞؽًـ ٛؾٝـ٘ عـٔ إٔ جهـٖ ٕٛهٓـ ١أٚ
ٖحٓع ١أٚ ٚاشة .١ؾإما قًٓا إٔ اٱَهإ َعك ٍٛذاْ ٖٛٚ ٞعاهض ٚيُ ٍٝـ ٤ٞوامٜ٘
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ٚإَــا اـًـــ (ٚ )38إَــا ؿًــ ٛايِــ ٤ٞعــٔ إــٛاك ايــر٬س(ٚ )39ايحــٛاي ٞبأًــوٖا
ؾاًل.)40(٠
ٗ اـاهط ؾٝهَٓ ٕٛحيع ّا َـٔ َكـاّ ايـناد ؾـّ ٬هـٔ إٔ جهـ ٕٛايـناد ٗ ايٛاقـع ٗ
َوجة ١بل ْ٘ٚ٭ْ٘ اْحيع َٓٗا.
( )38ي ٛناْخ إاٖ ١ٝإُهَٓ ٗ ١وجة ١ماجٗا ٚاشة ١أٖ ٚحٓع.١
( ٖٛٚ )39أْ٘ ي ٛمل جحٔـ إاَٖ ٗ ١ٝوجة ١ماجٗا  ٫بايٛشٛث ٚاٱَهإ  ٫ٚاَ٫حٓاع.
( )40نُا بٝٸٓا ٚأعًِ أْـ٘ اًـحلٍ عًـ ٢إٔ ايِـ ١ٝ٦ٝعاهٗـ ٗ ١ايـنٖٔ ٚنـنا اٱَهـإ
ٚمل ٌٜحلٍ عً ٢أُْٗا ٜحٸٔـ بُٗا إعـوٚض ٗ اــاهط; ٭ْـ٘ ٖـنا أَـو بـل ٜٞٗ٭ٕ
اٱَهاْٝـ ١إِـا ٖـ ٞذابحـ ١يٮَـٛه اـاهشٝــٚ ١نـنا ايِـ ١ٝ٦ٝغـ٬ف إعوؾٝـ ١إِـا جرةــخ
ئًٛه اينٖٓ ٫ ١ٝيٮَٛه اـاهش.١ٝ

[ ]9
غسز يف أْ اه٘ج٘د ًطوق ًٗقّٚد ٗكرا اهعدَ
لّٵ
ع َؿٗــــ ّٔٛايعٳــ ـ ٳ
إٕٸ ايٛشــــٛكٳ َٳــ ـ ٳ

ٔ اطـــــ٬مٕ ٚجكٝٝـــ ـلٺ َقٌٳـــ ـِٵ
نـــ ـَ ٘٬ٹـــ ـ ٔ

[ ]9
غسز يف أْ اه٘ج٘د ًطوق ًٗقّٚد ٗكرا اهعدَ
َ )٬ؿعَ ٍٛكلٸّ( َٔ( )1إط٬م ٚجكٝٝل قٌِ)
(إٕ ايٛشٛك َع َؿٗ ّٛايعلّ نٓ ّ
ؾايٛشٛك إطًل َا ٖ ٛاحملُ ٗ ٍٛاشلً ١ٝايةٌٝط )2(١ناٱٌْإ َٛشٛك ٚإكٝٸل َا
ٖ ٛاحملُـ ٗ ٍٛاشلًٝـ ١إونٓةـ )3(١ناٱٌْـإ ناجـتٚ .هؾــ ع ٖـن ٜٔعـلّ َطًـل

()4

َٚكٝٸل(.)5
 ٗٚؽٔ ٕٝايعـلّ بإٗـاؾ ١يؿـو إؿٗـ ّٛإُـاه ٠إٍ عـلّ اؿحٔـاٖ ٖـنٙ
ايكٌــُ ٗ ١ايٛشــٛك َؿٗــ ّٛبــٌ شاهٜــ ٗ ١ظكٝكحــ٘( )6نُــا ٖــَٔ ٛــطًػ أٖــٌ
اينٚم( .)7ؾٝطًك ٕٛايٛشٛك إطًل عًَ ٢ا ٜ ٫ه )8(ٕٛقلٚكاّ عل ؿاٖ ٖٚـٛ
ظكٝكـ ١ايٛشــٛك ايــيت ٖـ ٞعــٌ ظٝرٝــ ١اٱبــا ٤عــٔ ايعـلّ ٚعــٌ َِٓــ ١ٝ٦اٯذــاه
( )1يكٛي٘ :قٌِ.
( ٖٞٚ )2اييت ٜه ٕٛاحملُ ٍٛؾٗٝا ْؿٍ ايٛشٛك  ٫غرلٖٚ ٙنا جكٌـٕ ِٝؿٗـ ّٛايٛشـٛك
ٚاحملُٜ ٍٛعحدل ؾ ٘ٝإؿٗ.ّٛ
( ٖٞٚ )3اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ذةٛد ُــ ٤ٞيِــ ٤ٞناٱٌْـإ ناجـت ؾعُـٌ عًـ ٢اٱٌْـإ
ايٛشٛك إكٝٸل بايهحابٚ ١زلٸٝخ ًٖ ١ٝبٌٝطَ ١ًٖٝٚ ١ونٓةـ ١يٛقٛعٗـا ٗ شـٛاث ٖـٌ
ايةٌٝل نـ(ٌٖ ىٜل َٛشٛك)  ٌٖٚإونٓة ١نـ(ٌٖ ىٜل ناجت).
( )4نكٛيٓا ىٜل َعل.ّٚ
( )5نإٛشة ١إعلٚي ١احملُ ٍٛنكٛيٓا (نٌ إٌْإ ٖ ٫ ٛظصو).
( )6أ ٟظكٝك ١ايٛشٛك أ ٟايٛشٛك اؿكٝك ٞاين ٟوٌُ عً ٘ٝايٛشٛك باؿٌُ ايِا٥ع
أعــين ايٛشــٛك اـــاهش ٞغــ٬ف ايعــلّ ؾإْــ٘ يــ ٍٝيــ٘ ظكٝكــ ١ؾايكٌــُ ١شاهٜــٗ ١
َؿٗ َ٘ٛؾكل.
( ِٖ )7ايعوؾا.)1(٤
( )8أ ٟعً ٢ايٛشٛك اؿكٝك.ٞ
(َ )1عصِ َٔطًعاد ائٛؾ ١ٝعةل ايوىام ايهاُاْ ٞؼكٝل ايلنحٛه قُل نُاٍ ابواٖ.48ٖ ِٝ
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اؾاَع يهٌ ايٛشٛكاد بٓع ٛأعًٚ ٢أبٌل(ٚ )9إكٝٸل عً ٢احمللٚك(.)10
(ٚ ٖٛٚ )9شٛك اهلل .
(ٚ )10نٛشٛك اٱٌْإ احمللٚك بإاٖ ١ٝإـًٛطَ ١ع ا٭علاّ.

[]11
غسز يف أحلاَ ضوب ٞٚهو٘ج٘د
يـــٍٝٳ ايٛشـــٛكٴ شـــٖٛواّ  ٫ٚعٳـــوٳضٵ

عٓـــل اعحةـــاهٔ ماجٹـ ـ ٹ٘ بٳـ ـٌٵ بـــايِ ٳع ٳوضٵ

ُ ٫ـــــ ٞٳٗ ٤ٹـــــلٸٙٴ َ ٫ٚـــــا َـاذٳــــــًَ٘ٵ

ٚيـــٍٝٳ شٴـ ـي٤ا ٚنـــنا  ٫شٴـ ـيٵ ٳ ٤يَـ ـ٘ٵ

ت إُ َكٌٸــــــــــِٴ َٴ َكٛٸَـــــــــــا
إم قًُٹــــــــــ ٳ

أ ٚايكـــــٛاّٴ َٹـــــٔٵ ٳْكٹـــــٝضٕ َي ٔيَـــــا

[]11
غسز يف أحلاَ ضوب ٞٚهو٘ج٘د
َٓٗا أْ٘ (ي ٍٝايٛشٛك شٖٛواّ) ٭ٕ اؾٖٛو(َ )1اٖ ١ٝإما ٚشلد ٗ اــاهط
ناْــخ  ٗ ٫إٗٛــٛع ٚايٛشــٛك يــَ ٍٝاٖٝــ ٫ٚ( ١عــوض)ٚ .قـــ إٓٔــٛث
بايٌه ٕٛيػ.)2(١
ًٚـــًت ايعوٗـــ ١ٝ٭شـــٌ إٔ َٗٛ ٫ـــٛع يـــ٘ .نٝـــــ ٚإٗٛـــٛع َحكـــٛٸّ
بـــايٛشٛك(ْ )3عـــِ َؿَٗٛـــ٘( )4عـــوض أ ٟعوٗـ ــ َ ٞعٓـــ ٢اــــاهط احملُـــٍٛ
قل جكلٸَخ ا٫ظهاّ ايرةٛج ١ٝيًٛشٛك ٚأؿنْا اٯٕ ٗ ا٫ظهاّ ايًٌة ١ٝيًٛشٛك.
( )1يًصٖٛو ذ٬ذ ١اط٬قاد:
ا٭ ٖٛ :ٍٚإٛشٛك ايكا ِ٥بناج٘ ٚبٗنا إعٜٓ ٢ه ٕٛايٛشٛك شـٖٛواّ; ٭ْـ٘ إٛشـٛك
ايكا ِ٥بناج٘ ٚي ٍٝقاُ٥اّ بإاٖ.١ٝ
ايراْ ٖٛ :ٞإٛشٛك َٛٗٛ ٗ ٫ع ٚعًٖ ٢نا أٜ٘اّ ايٛشٛك شٖٛو; ٭ْ٘ ي ٍٝبكـاِ٥
ٗ َٛٗٛع ٚقحاط إٍ قٌ.
ٚايرايز ٖٛ :إاٖٝـ ١ايـيت إما ٚشـلد ٗ اــاهط  ٫جهـَٗٛ ٗ ٕٛـٛع ٚعًـٖ ٢ـنا
ايٛشٛك ي ٍٝظٖٛو ]٭ْ٘[; ٭ٕ يَ ٍٝاٖ.١ٝ
( )2إعوٚف أْٗا يػ ١هبٝع.)1(١
( )3ؾهٝـ ايٛشٛك ٜحك ّٛب٘ يًي ّٚجٛقـ ايِـ ٤ٞعًَ ٢ا ٜحٛقـ عً.٘ٝ
( )4إعًــِ إٔ َؿٗــ ّٛايٛشــٛك يــ ٍٝعــٌ ظكٝكــ ١ايٛشــٛك ٚإ ٫يــيّ إٔ ٜٓكًــت ايــنٖٔ
ؿاهشـاّ  ٫ٚغــرل عاهٗــ٘ إم نــٌ اُ٫ــٝاٚ ٤شــٛك بــٌ ٖــَٓ ٛحــيع َٓــ٘ ٚوُــٌ عًــ٢
ايٛشٛك ماجاّ ٚعً ٢إاٖ ١ٝبايعوض  َٔ ٖٛٚقة ٌٝإعك ٍٛايراْ ٞايؿًٌـؿ ٞأ ٚيـٍٝ
( )1شو ٣عً ٢يػ ١هبٝع َٔ ١ايٛقـ عً ٢إٓٔٛث بايٌهَٚ ٕٛرً٘ ق ٍٛا٭عِـ:٢
إٍ إـــو ٤قـــ ٍٝأطٝــــــٌ ايٌــــــــــــــــو٣

ٚآؿــــــن َــــٔ نــــٌ ظــــ ٞعٔــــــــِ

إْةــا ٙايــوٚا ٠عًــ ٢أْةــا ٙايٓعــا ٠عًــ ٞبــٔ ًٜٛـــ ايكؿطــ ٞؼكٝــل قُــل أبــ ٛايؿ٘ــٌ إبــواٖ ِٝط2
ٖ ُ .60ــوؾ ُــاؾ ١ٝابــٔ اؿاشــت هٗ ــ ٞايــل ٜٔاً٫ــذلاباك ٟؼكٝــل قُــل ْــٛه اؿٌــٔ  -قُــل
اييؾواف  -قُل ق ٞط.70ٖ 17ٖ 2
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 ٫احملُ ٍٛبايُ٘( ١ُٝعٓل اعحةاه ماج٘)( )5أ ٟماد ايٛشٛك (بـٌ بـايعوض) أٟ
بحةع ١ٝإاٖٝـاد اؾٖٛوٜٸـٚ ١ايعـوٗٝٸ  .١ؾٝهـ ٕٛايٛشـٛك اــاٖ( )6شـٖٛواّ بعـٌ
شٖٛوٜحٗا  ٫ظٖٛو )7(١ٜأؿوٚ ٣عوٗاّ بعٌ عوٗٝحٗا  ٫بعوٗ ١ٝأؿـو .٣بـٌ
ًٜعل ايٛشٛكاد اـآٸ ١أظهاّ أؿو يًُاٖٝاد( )8يهٔ بايعوض.
ُ ٤ٞوام ٗ ٜ٘اـاهط ٚا٫جٔاف بـ٘ ٗ اــاهط ٚقًٓـا َـٔ قةٝـٌ إعكـ ٍٛايرـاْ ٞ٭ٕ
َعوٗٚـ٘ ٖٚ -ـ ٛظكٝكـ ١ايٛشـٛك ٫ -هـ ٗ ٤ٞايـنٖٔ ؾُؿٗـ ّٛايٛشـٛك ؿـاهط عـٔ
ظكٝك ١ايٛشٛك ٚإاٖ ٖٛٚ ١ٝوٌُ عًٗٝا ٚي ٍٝي٘ َٔلام .ِٜ٘ٓ
(ٖ )5نا ظوف إٍ ن ٕٛايٛشٛك ي ٍٝشٖٛـواّ  ٫ٚعـوٗاّ.
هم اييشـــــــــاط ٚهقـــــــــخ اـُـــــــــو

ؾحِــــــــــابٗا ٚجِــــــــــانٌ ا٭َــــــــــو

ؾهأِــــــــــــا ٔــــــــــــو  ٫ٚقــــــــــــلؾ

()1

ٚنأِـــــــــا قـــــــــلؾ ٔ ٫ٚــــــــــو

( )6أ ٟاـاهش.ٞ
( )7أ ٟإٔ إاٖٝــاد ٚاًــط ٗ ١ايعــوٚض ٚم ٚايٛاًــط ٗ ١ايعــوٚض ٜهــَ ٕٛحٔــؿاّ
بٓٛـ ايٛاًط ١ناؿون ٗ ١ايٌؿ ١ٓٝيًوانت ؾٗٝا ؾإٕ ظونح٘ عـٌ ظونـ ١ايٌـؿ١ٓٝ
غــ٬ف ايٛاًــط ٗ ١ايرةــٛد ؾعونحــ٘ يٌٝـخ عــٌ ظونحٗــا بــٌ غرلٖــا نعونــ ١ايٝــل
يًُؿحاؾ ؾإٕ ظون ١إؿحاؾ يٌٝخ عٌ ظون ١ايٝل بٌ نٌ ظونْ ١ؿٌ٘.
ٚقٛيــ٘ (شــٖٛواّ بعــٌ شٖٛوٜحٗــا) بــإٔ ً ــود شٖٛوٜــ ١إاٖٝــ ١إٍ ٚشــٛك ؾٔــاه
شٖٛو ّا بايعوض ٕهإ ا٫ؼاك بُٗٓٝا ٚؾٓا ٤إاٖ ١ٝبايٛشٛك.
قاٍ ٗ اؿاُ : )2(١ٝؾهُا إٔ إاٖٝـ ١جحٔــ بـايحعكل جةعـ ّا يًٛشـٛك نـنيو ايٛشـٛك
ٜحٔـ بأظهاَٗا بايعوض.
( )8ؾٝحٔــــ بٗـــا ايٛشـــٛك عوٗـــاّ ناي٘ـــلٚ ١ٜإرًٝـــٚ ١إـايؿٝـــٚ ١ا٫ظحٝـــاط إٍ
(ٚ )1ايكا :ٖٛ ٌ٥أب ٛايكاًِ إزلاع ٌٝبٔ عةـاك بـٔ عةـاَ ايطايكـاْ ٞإِـٗٛه بــ(ائاظت)ً .ـرل أعـّ٬
ايٓة ٤٬قُـل بـٔ آـل ايـنٖيب إُــواف ٚؽـوٜض ُـعٝت ا٭هْـٚ٪

ؼكٝـل أنـوّ ايةُٛــ ٞط16

ٖٚ .513ؾٝاد ا٫عٝإ ابٔ ؿًهإ ؼكٝل اظٌإ عةاَ ط.230ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 174ٖ 2ظاُ.7١ٝ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )11غشس يف ا ىاَ عٍثٍح ٌٌٍجٌد
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َٗٓٚا أْـ٘ (ُ ٫ـٗ ٤ٞـل )9()ٙ٭ٕ اي٘ـل ٜٔأَـوإ ٚشٛكٜـإ(ٜ )10حعاقةـإ عًـ٢
َٛٗٛع ٚاظل ٚبُٗٓٝا غا ١ٜاـ٬ف ٜٚهْٛإ كاؿًٌ ؼخ شـٍٓ قوٜـت(.)11
ٚايٛشٛك يٚ ٍٝشٛكٜاٶ( )12بٌ ْؿٍ ايٛشٛك َٛٗٛ ٫ٚع( ٫ٚ )13شٍٓ ي٘ ٫ٚ
غا ١ٜايةعل ٚاــ٬ف َـع ُـٚ .٤ ٞيـنا ؽًٝـ ١إاٖٝـ ١عٓـ٘( )14ؼًٝحٗـا بـَ٘ ٫ٚ( .ـا
َاذًــ٘) ٭ٕ إــرًٌ ُٖــا إحِــاهنإ ٗ إاٖٝــٚ ١يٛاىَٗــا ٚايٛشــٛك َ ٫اٖٝــ١
إٛٗٛع ٚغرلٖا.
( )9اعًِ إٔ ايِ ٌ٦ٝإحػاٜو ٜٔإَا َـرٚ ٕ٬إَـا َحـايؿـإ ٚإَـا َحكـاب ;ٕ٬٭ُْٗـا إٕ
ناْ ـا هحُعــإ نــاؿٚ ٠ٚ٬ايٌــٛاك ؾُٗــا إحـايؿــإ ٚإٕ نــإ ّ ٫هــٔ اشحُاعُٗــا ٗ
َٛٗٛع ٚاظل َٔ شٗٚ ١اظلٚ ٠ىَإ ٚاظل ؾإَا إٔ ٜهـَِ ٕٛـذلنٌ ٗ ُـاّ إاٖٝـ١
نيٜل ٚعُـو ؾُٗا إرٚ ٕ٬إٕ مل ٜهْٛا َِذلنٌ ٗ ُاّ إاٖ ١ٝؾُٗا إحكاب.ٕ٬
ٚإحكـــاب ٕ٬عًـــ ٢أهبعـــ ١أقٌـــاّ :جكابـــٌ ايح٘ـــاٜـ ٚايعـــلّ ٚإًهـــٚ ١اٱهـــاث
ٚايًٌت ٚاي٘لٜٸٖٔ .نا ٖ ٛايحكٌ ِٝإعوٚف عٓل اٛٓ٫يٌ ٚاؿهُا.)1(٤
ٖٓٚـــاى جكٌـــ ِٝآؿـــو ٖٚـــ ٛإٔ ايِـــ ٌ٦ٝإحػـــاٜو ٜٔأَـــا ٗـــلإ أَ ٚحُـــاذ ٕ٬أٚ
َحـايؿــ ـإ ؾــــرلاك بإحـــــايؿٌ إحـايؿــــإ بــــإعٓ ٢ا٭ٚ ٍٚا٫هــــاث ٚايٌــــًت
ٚايح٘اٜـ ٚايعلّ ٚإًهٚ ١عًٖ ٢نا ايحكٌ ِٝايراْ ٞبٓٛا ٖـنا إةعـز ٚيـنا قـايٛا
ٗ ٫ل ي٘ َ ٫ٚرٌ ي٘.
( )10أٜ ٟحٔؿإ بايٛشٛك.
( )11٭ُْٗا إٕ ناْا كاؿًٌ ؼخ شٍٓ بعٝل قل ٜهْٛإ َحـايؿٌ ناؿٚ ٠ٚ٬ايٌٛاك.
( )12أٜ ٟحٔـ بايٛشٛك.
( )13يًٛشٛك ٕا بٝٸٓا َٔ إٔ إٛٗٛع َحكٛٸّ ب٘.
( )14أ ٟعٔ ايٛشٛك قل جكلٸّ ًابكاّ إٔ إاٖ ١ٝإما ؿٴًٓٝخ عٔ ايٛشٛك ٗ اينٖٔ ؾٗـٞ
ق ٠٬ب٘ ٗ اينٖٔ بايٛشٛك ٚينا ق ٌٝإٔ ايٛشٛك َٔ ُـوؾ٘ عٓل ػوٜل إاٖ ١ٝعٓـ٘ ٗ
اينٖٔ ؾٗ ٞظ٦ٓٝنٺ َحٔؿ ١ب٘ مٖٓاّ ؾإاٖٝاد إُ٥٬اد ي٘ اُلٸ إ.١ُ٥٬
( )1جكوٜــواد ٗ أٓــ ٍٛايؿكــ٘ جكوٜــو عــز ايدلٚشــوك ٟيُ٬ــحٗاهكَ .95ٖ ٟطــاهؾ اْ٫ظــاه ايِــٝف
َوج٘ـ ٢أْ٫اهُ .106ٖ ٟـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.243ٖ ٟ
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ي٘ ْٛع ١ٝأ ٚغرلٖـا( )15بـٌ  ٫ذـاْ ٞيـ٘( )16ؾ٘ـ ّ٬عـٔ اي٘ــل ٚايٓـل إم َٝ ٫ـي ٗ
ٓـ وف ايِ .٤ٞؾهًُا ؾوٗح٘ ذاْٝاّ ي٘ ؾٗ ٫ ٖٛ ٛغرل.ٙ
(َٗٓ )ٚـــــا( )17أْـــــ٘(( )18يـــــ ٍٝشـــــي٤ا) يًِــــــ ٤ٞهنٓـــــت َٓـــــ٘ َٚـــــٔ
غـــرل ٙجونٝةـــاّ ظكٝكٝـــاّ( )19يـــ٘ ٚظـــل ٠ظكٝكٝـــ ;١٭ٕ أشـــيا ٤إونٓـــت اؿكٝكـــٞ
إٍ ٖٓا ا ايلي ٌٝعً ٢نٗ ٫ ْ٘ٛل ي٘ ٖٚنا ايلي ٌٝنُا ًٜٔػ ٭ٕ ٜه ٕٛكيـ ّ٬ٝعًـ٢
إٔ ظكٝكــ ١ايٛشــٛك ٗ ٫ــل يــ٘ ؾٗــ ٛأ ٜ٘ـاّ ٜٔــًػ ٭ٕ ٜهــ ٕٛكيــ ّ٬ٝعًــ ٢إٔ َؿٗــّٛ
ايٛشٛك ٗ ٫ل يـ٘; ٭ْـ٘ يـ ٍٝبٓٝـ٘ ٚبـٌ بـاق ٞإؿـاٖ - ِٝظحٸـَ ٢ؿٗـ ّٛايعـلّ  -غاٜـ١
اـ٬ف بٌ ٖ ٛوٌُ عًٗٝا.
( )15أ ٟشٌٖٓٚ ١ٝنا كي ٌٝنُا ٜٓؿ ٞإُاذٌ ؿكٝك ١ايٛشٛك ننيو ٜٓؿ ٞإُاذٌ.
(ٖ )16نا كي ٌٝعاّ ٜٓؿ ٞعٔ ظكٝك ١ايٛشٛك اي٘لٚ ١ٜإرًٚ ١ٝإكابٌ عًً ٢ة ٌٝايعلّ
ٚإًهــٚ ١ايح٘ــاٜـ ٚايحـــايـ ٚظآــً٘ :إٔ ٖــن ٙا٭ظهــاّ جكح٘ ــ ٞإػــاٜو ٠بــٌ
ايِ ٌ٦ٝايٛشٛكٚ ٌٜايٛشٛك اؿكٝك ٞيٚ ٍٝشٛكٜـاّ بـٌ ٖـ ٛعـٌ ايٛشـٛك ٚيـٍٝ
ايٛشٛك َػـاٜو يٛشـٛك ٟآؿـو; ٭ٕ ظكٝكـ ١ايٛشـٛك ٓٚــوؾ٘ نـٌٸ أَـو َػـاٜوٕ يـ٘ ؾٗـٛ
ٚشٛك َٛٚشٛك ٗ ٖنا ايةعو ايعظ ٖٛٚ ِٝايكاٖو ؾًٖٓ ٍٝاى ُـٚ ٤ٞشٛكٟٸ َػـاٜوا
ي٘ ْعِ ايعلّ َكابٌ ؿكٝك ١ايٛشٛك جكابـٌ اٱهـاث ٚايٌـًت ٚأَـا َؿٗـ ّٛايٛشـٛك
َع باق ٞإؿاٖ ِٝؾً ٍٝبُٗٓٝا إ ٫ايحـايـ بإعٓ ٢ا٭ؿٕٸ أعين نايٌٛاك ٚاؿ٠ٚ٬
ؾإْ٘ ي ٍٝعٌ باق ٞإؿاٖ ِٝبٌ ٖ ٛفحُع َعٗا َٚػاٜو شلا ظحٸَ ٢ع َؿٗ ّٛايعلّ.
( )17أ َٔٚ ٟا٫ظهاّ ايًٌة.١ٝ
( )18أ ٟإٔ ايٛشٛك.
(ٖٚ )19ــ ٛإٔ ٜهــ ٕٛيٮشــيا ٤بعــل جونٝةٗــا ٚظــل ٠ظكٝك ٝـٚ ١عَ٬ــ ١ظٔــ ٍٛايٛظــل٠
اؿكٝك ١ٝإٔ ٜه ٕٛيًُصُٛع أذو مل ٜهٔ يٮشياً ٤ابكاّ نايٝاقٛد ؾإٕ ي٘ أذواّ ٖٚـٛ
إؿوظ ١ٝعٓل ايو ٖٛٚ ١ٜ٩مل ٜهٔ ٭شيا٥ـ٘ ٖٚـ ٞايعٓآــو إونٓـت َٓٗـا ٚإونٓـت
ا٫عحةاه ٖٛ ٟإٔ ٜ ٫ه ٕٛيًُونٓت أذو ٚها ٤أذو اشيا ٘٥نائـ ٠٬ؾـإٕ اذوٖـا ايٓٗـٞ
عٔ ايؿعِا ٤ؾإٕٸ ]نٌ شـي ٤ؾٝـ٘ ميـو[ ٚيهٓـ٘ يـُ ٍٝـلٜلاّ نِـلٸ ٠اجملُـٛع ؾـا٭ذو
َٛشٛك ٗ اؾيٚ ٤يهٓ٘ بٓع ٛأٗعـ.
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هـــــــت إٔ ٜهـــــــ )20(ٕٛبع٘ـــــــٗا ظـــــ ــا ٗ ٫ايـــــــةعض( )21بـــــــٌ بع٘ـــــــٗا
َــــــــٓؿع ّ٬عــــــــٔ ايــــــــةعض نُــــــــا ٗ إُحيشــــــــاد(ٚ .)22اؿًــــــــٍٛ

()23

ٚقل قٝٸل ايذلنٝت باؿكٝك ٞإظذلاىاّ عٔ ايذلنٝـت ا٫عحةـاه ٟؾـإٕٸ ايٛشـٛك قـل ٚقـع
شــي٤اّ َــٔ إونٓـت ا٫عحةــاه ٟظٝــز قٝــٌ إٔ اُ٫ــٝا ٤إٛشــٛكَ ٠ونٓةــَ ١ــٔ ايٛشــٛك
ٚايعلّ; ٭ْ٘ َِحٌُ عً ٢ؾعًٝح٘ َٚعل َ٘ٓ ١َٚؾعً ١ٝاٯؿو ؾاـٌ َٛشٛك ؾٝـ٘ ؾعًٝـ١
اـــٌ َٚعــلَٓ ّٚــ٘ ؾعًٝــ ١ايعٌــٌ ٚبــاق ٞاُ٫ــٝاًٚ ٤ٴـُٸٖ ٞــنا ايكٌــِ َــٔ ايذلانٝــت
ا٫عحةاه ١ٜبـ(ُـو ايذلانٝت)(ٚ )1ميو ٭ْ٘ ٌٖٜ ٛحلع ٞجونٝت ُـَ ٤ٞع ُـ ٤ٞؾاـٌ ٕـا
٬
نإ َعـلَٚاّ َٓـ٘ ؾعًٝـ ١ايعٌـٌ اظحصٓـا ٭ٕ ْ٘ـُ٘ َـع ايعٌـٌ ظحٸـٜ ٢هـً ٕٛـهٓصةّ ٝ
ؾايٛشٛك شي٤ٷ َٔ ُـو ايذلانٝت اين ٖٛ ٟجونٝت إعحةاه.ٟ
()2

( )20يٝعٔــٌ ا٫هجةــا ايحــاّ ٚا٫ؼــاك ؾٝهــ ٕٛايذلنٝــت ظكٝكٝـ ّا  ٫اعحةاهٜـاّ ٚاؿهُــا٤
هاعٛا ايةلاٖ ٗ ١ن ٕٛبٌ ا٫شيا ٤اهجةا ٚظاش.١

ٚاُــهٌ عًــ :ِٗٝإٔ جونٝــت ايةٌــا٥ل اـاهشٝــ ١يعــلّ اُــحُاشلا عًــٓ ٢ــٛهَٚ ٠ــاك٠
نايٌــٛاك ٚايةٝــاض َــٔ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ ظكٝك ٝـاّ  ٫ٚاهجةــا ٖٓــاى ٭ْــ٘  ٫ظًــ٫ٚ ٍٛ
اْؿعاٍ.
ٚأشٝت( :)3إٔ ا٫هجةا ؾٗٝا َٔ شٗ ١عًٓ ١ٝايؿٌٔ يًصٍٓ ٚإعًَٓ ٍٛؿعٌ َـٔ عًحـ٘
ؾةُٗٓٝا اْؿعاٍ.
( )21نعً ٍٛائٛه ٗ ٠اشل.ٍٛٝ
(ٖ )22نا َراٍ يًُٓؿعٌ بع٘ٗا عٔ بعض.

( )23أهاك بــاؿً ٍٛبــإٔ ايٛشــٛك بايٌٓــة ١إٍ بــاق ٞا٭شــياّ ٫ ٤هــٔ إٔ ٜهــ ٕٛظــاّ٫
ٗ بع٘ٗا; ٭ْ٘ ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛقحاشاّ إٍ احملٌ ٚاؿاي ١إٔ احملٌ َحكـ ّٛبـ٘ ّ ٫ٚهـٔ
إٔ ٜه ٕٛق ّ٬ؾي ٤آؿو; ٭ٕ احملٌ ؾي ٤آؿو قحـاط ٖـنا اؾـي ٤احملـٌ إٍ ميـو اؾـي٤
(ُ )1ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه .6ٖ ٟجعًٝكـاد عًـ ٢ايِـٛاٖل ايوبٛبٝـ ١ايٌـٝل
ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.466ٖ ٞ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 175ٖ 2ظاُ.14 ١ٝ
( )3إٔله ايٌابل.
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ٚاْ٫ؿعاٍ( )24عً ٢ظكٝك ١ايٛشٛك غرل شا٥ي ٜٔبٌ ًٜيّ اـًـ( )25ؾإٕ اؾـي٤
اٯؿو ٚايهٌ نًٓٗا َٛشٛك.٠
ذِٸ إٕ ٗ قٛيٓا

()26

٫ٚؼاك ايهٌ ٚايحًٌٌٌ ْؿـ ٞشيٝ٥حـ٘ يًُاٖٝـٖٚ ١آٖـا

َطًلٚ( .ننا  ٫شي ٤ي٘)( .)27ذِٸ ٕا نـإ ٚشـ٘ ايٌـًٛث اٯؿـو( )28ظـاٖواّ مل
ْحعوض ي٘ غ٬ف ٖنا .ؾأُـ وْا إٍ ٚش٘ ًًت ا٭شيا ٤ايعكًٝـ )29(١عٓـ٘  -ظحـ٢
اؿاٍ أَا ٗ ايٛشٛك ناشل ٍٛٝؾإْٗا قٌ ئًٛه ٖٞٚ ٠قحاش ١شلا ٗ ايٛشٛك ؾـإٕ
اشل ٫ ٍٛٝجٛشل بل ٕٚائٛه.٠
ٚأَا ٗ ايحٓٛع ناؾٍٓ ؾإْ٘ قٌ يًؿٌٔ  ٖٛٚقحاط يًؿٌٔ ٭ٕ ٜٔرل ْٛعاّ.
ٚأَا ٗ ايحِـٸٕ نايٓٛع ؾأْ٘ قٌأ يًعٛاهض ٚقحاط إيٗٝا ٗ ايحِـٸٕ.
( )24أّ ٫ ٟهٔ إٔ ٜه ٕٛايٛشٛك شي٤اّ َٓؿع ّ٬ؾـي ٤آؿـو إم نـٌ ؾاعـٌ َـ٪ذو َحكـٛٸّ
ب٘ ّ ٫ٚهٔ إٔ ٜه ٕٛايٛشٛك شي٤اّ ؾاع ّ٬يهإ أٜ٘اّ َٓؿع٫ ّ٬ظحٝاش٘ ٗ ايحعكـل
إٍ ٚشٛك ميو اؾي ٤ايراْ ٞؾإٕ ايؿٌٔ عًٓ ١يًصٍٓ ٚايؿٌٔ قحاط إي ٘ٝ٭شـٌ إٔ
ٜحٔـ بنيو اؾٍٓ.
(ٖ )25نا كي ٌٝذاْ ٞعًَ ٢لٸعاٚ ٙظآً٘ :إٔ أظل ا٭شـيا ٗ ٤إونٓـت إٔ ٜهـ ٕٛغـرل
اٯؿو ٚإٔ ٜه ٕٛإونٓت غرل اجملُٛع ٚيـ ٛؾوٗـٓا إٔ ايٛشـٛك شـي ٤ؾإونٓـت أٜ٘ـاّ
ٚشٛك ٚاؾي ٤ا٫ؿو اٜ٘ـاّ ٚشـٛك ؾٝهـ ٕٛنًٓٗـا َٛشـٛكاّ  ٗٚظكٝكـ ١ايٛشـٛك ؾـ٬
ٜه ٕٛشي٤اّ ذاْٝاّ َكابٌ اؾي ٤ا ٍٚ٫ؾٜ ٬ه ٕٛشي٤ا َا ؾوٗٓا ٙشي٤اّ.
(ٖ )26نا كؾع اُهاٍ ٚظآٌ اُ٫هاٍ :اْ٘ قل جكلٸّ ٗ َةعـز ىٜـاك ٠ايٛشـٛك عًـ٢
إاَٖ ١ٝا ٜػين عٔ ٖنا ايةعز ؾإ ٖٓاى قل بؤٖ بـإ ايٛشـٛك يـ ٍٝشـي ٤يًُاٖٝـ١
بكٛي٘ (٫ٚؼاك ايهٌ ٚايحًٌٌٌ) ٚظآٌ ايلؾع :إ ماى كحٕ بٓؿ ٞشي ١ٝ٥ايٛشـٛك
عٔ ؿٔ ٖٛإاٖٖٚ ١ٝنا إةعز ٜٓؿ ٞشي ١ٝ٥ايٛشٛك عٔ نٌ ُـ.٤ٞ
( )27أ ٟيًٛشٛك أ ٟنُا إ ايٛشٛك ي ٍٝشي ٤ننيو ي ٍٝي٘ شي.٤
( )28أ ٟايلي ٌٝعً ٢ا٫ظهاّ إًٌٛبً ١ابكاّ ٚاٗػ مل ٜحعوض إيٝـ٘ بـايٓظِ غـ٬ف
ٖنا اؿهِ ايًٌيب ؾإْ٘ مل ٜهٔ ظاٖواّ ينا جعوٸض ي٘ ٗ ايٓظِ.
( )29أ ٟاؾٍٓ ٚايؿٌٔ.

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )11غشس يف ا ىاَ عٍثٍح ٌٌٍجٌد
ًٜيّ َٓ٘
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ًًت ا٭شيا ٤اـاهش ١ٝأعـين إـاكٚ ٠ائـٛه ٠ؾإُْٗـا(َ )31أؿـنا

اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ بــٌ عُٗٓٝــا(ٚ )32ايحؿــاٚد با٫عحةــاه(ًٜٚ )33ــيّ َٓــ٘ ًــًت
ا٭شيا ٤إكلاه )34( ١ٜ٭ٕ إكلاه َٔ يٛاىّ اؾٌِٚ .إم َ ٫ـاكٛٓٚ ٠ه )35(٠ؾ٬
شٌِ َ ٫ٚكـلاه -بكٛيٓا )36(:إم قًت( )37ايؿٌٔ (إكٌِ) يًٛشٛك (َكَٛاّ) ي٘
(أ ٚايكــٛاّ) أ ٟايحك ـٛٸ ّ ٚايحــأيـ (َــٔ ْكــٝض)( )38أ ٖٓ ٚـ ا ٖــ ٗ ٛقــ ٠ٛايٓكــٝض
(ييَا)(.)39
بٝإ ميو أْ٘ ي ٛنـإ ؿكٝكـ ١ايٛشـٛك شـٍٓ ٚؾٔـٌ ؾصٌٓـ٘ أَـا ايٛشـٛك
ؾًٝــيّ ا٭ )40(ٍٚإم قــلٸ جكــوٸه إٔ نــَ ٬ــٔ اؾٓـــٍ ٚايؿٔــٌ عــاهض يٰؿــو
( )30أًً َٔ ٟت ا٭شيا ٤ايعكً.١ٝ
(ٖ )31نا بٝإ يٛش٘ ايًي.ّٚ
( )32ؾإما ًًت اؾٍٓ ٚايؿٌٔ قل ًًةخ ائٛهٚ ٠إاك.٠
( )33أٚ ٟايحؿاٚد بٌ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ ٚبٌ إاكٚ ٠ائٛه ؾاؾٍٓ ٚايؿٔـٌ ُٖـا ٫
بِـو

ٚإاكٚ ٠ائٛه ٠بِـو  ٫أ ٟبِـو علّ اؿٌُ عً ٢إونٓت.

( )34نايكطع ائػاه َٔ اـل ٚايٌطػ ٚاؾٌِ.
( )35ظٝــز إْٗــِ اذةحــٛا إــاكٚ ٠ائــٛه ٠يًصٌــِ ؾــإما اْحؿٝــا عٴًــِ إٔ  ٫شٌــِ ؾــ٬
َكلاه إم إ إكلاه َٔ ١ٜعٛاهض اؾٌِ.
(ٖ )36نا َحعًل بـ(اُـوْا إٍ ٚش٘ ًًت ا٫شيا ٤ايعكً )١ٝظآٌ ٖنا ايـلي :ٌٝأْـ٘ يـٛ
نإ يًٛشٛك شٍٓٷ ٚؾٌٔ ؾ ٬ىً ٛشٌٓ٘ َٔ أظل أَٛه ذ٬ذ :١إَا ايٛشٛك أ ٚايعلّ
أ ٚإاٖ ١ٝإم يٖٓ ٍٝاى أَو عـاّ ٚهاٖ ٤ـنا اير٬ذـٜٔ ١ـًػ إٔ ٜهـ ٕٛشٌٓـاّ يًٛشـٛك
ٚقل أبطٌ إٔٓـ ن ٕٛنٌ ٚاظل َٓٗا شٌٓاّ ؾحعٌ إٔ  ٫شٍٓٳ ي٘ َٚا  ٫شٍٓٳ يـ٘
 ٫ؾٌٔ ي٘ ؾ ٬شٍٓ  ٫ٚؾٌٔ يًٛشٛك ؾً ٍٝي٘ اشيا ٤عكً.١ٝ
(ٖ )37نا ًٜيّ ي ٛشعٌ ايٛشٛك شٌٓاّ.
(ٖ )38نا ًٜيّ ي ٛشعٌ ايعلّ شٌٓاّ.
(ٖ )39نا ًٜيّ ي ٛشعٌ اؾٍٓ ٖ ٛإاٖ.١ٝ
( )40أ ٟاْك٬ث ايؿٌٔ إكٌِ يًِـَ ٤ٞكٛٸَاّ ي٘ ٖٚنا اْ٫ك٬ث قاٍ; ٭ْ٘ ًٜيّ جكلّ
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ٚظاشــــ ١اؾــــٍٓ إٍ ايؿٔــــٌ يــــ ٗ ٍٝقــــٛاّ ماجــــ٘(َٚ )41اٖٝحــــ٘ بــــٌ ٗ
ؼٔٸــــــ ــً٘(ٚ . )42يــــــــنا ؾايؿٔــــــ ــٌ

()43

بايٌٓــــــــة ١إٍ اؾــــــــٍٓ َكٌــــــــِ

ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ ٚميو إٔ إاَٖ ١ٝحكلٸَ ١هجة ١عًٚ ٢شٛكٖـا ٚايؿٔـٌ إكـٖ ّٛـٛ
اين ٟجه ٕٛإاَٖ ١ٝحٛقـ قٛاَٗا ٚماجٗا عًٝـ٘ ؾٗـَٛ ٛشـٛك َوجةـ ١إاٖٝـٚ ١ايؿٔـٌ
إكٌِ ٖ ٛاين ٟؼحاط إي ٘ٝإاٖ ١ٝعٓل ٚشٛكٖا  ٗ ٫قٛاَٗـا ؾٗـَٛ ٛشـٛك ٗ َوجةـ١
ايٛشٛك ٚايحعٔٸٌ ؾَٗ ٛحأؿو هجة ١عٔ ايِـ ٤ٞؾً ٛشعـٌ َكَٛـاّ يـيّ جكلٸَـ٘ عًـ٢
َوجةْ ١ؿٌ٘.
ٚقٛي٘ (إم قل جكوه) ٖنا جعً ٌٝعً ٢يي ّٚاْ٫ك٬ث إما شعٌ ايٛشٛك شٌٓاّ ٚقٛيـ٘ (إٸ
نٓ ـَ ّ٬ــٔ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ عــاهض يٰؿــو) أ ٟإٔ شــٍٓ إاٖٝــٚ ١ؾٔــًٗا نــٌ َُٓٗــا
ٜعوض يٰؿـو ٚيهٔ اؾٍٓ عوض عاّ يًؿٌٔ نُا إٔ ايؿٌٔ عوض ؿاٖ يًصـٍٓ
ؾً ٍٝاظلُٖا ماجٝاّ يٰؿو ؾٜ ٬ه ٕٛأظلُٖا َكٛٸَاّ إٍ اٯؿو.
(ٕ )41ا بٓٝٸا َٔ إٔ ايؿٌٔ عاهض عً ٢اؾٍٓ(.)1
( )42أ ٟبٌ ٗ ٚشٛك ;ٙ٭ٕ ايؿٌٔ عًٓ ١يًصٍٓ نُا ًٝص.٤ٞ
( )43أٚ ٟيهٔ ايؿٌٔ عًٓ ١يحعٔ ٌٝاؾٍٓ ٚٚشٛك ظَٔٓ ١ـ٘ ٗ اــاهط زلٸـ ٞايؿٔـٌ

بايٌٓة ١إٍ اؾٍٓ َكٌٸُاّ; ٭ْ٘ ٜكٌـُ٘ ظٝـز ٜأؿـن ظٔـَٓ ١ـ٘ ٚيـ ٍٝايحكٌـ ِٝإٗ ٫ـِ
ظٕٔ يٲقٌاّ.
( )1ؾكل منو إٔٓـ ٗ اؿاُـ( :١ٝإ ايؿٔـٌ عًٓـ ١اؾـٍٓ ٚميـو  ٕ٫ايؿٔـٌ ايطةٝعـٓ ٞـٛه ٠ظحـٗ ٢
ايةٌا٥ل اـاهش ١ٝؾاْ٘ بِـو ٛٓ ٫ه ٠عكًٝـ ١شٌٓـٗا بِــو َ ٫ ٫ـاك ٠عكًٝـٚ ١ئًـٛه ٠عًٓٝـَ ١ـا
يٛشــٛك إــاكَٚ ٠ــا ٜكــاٍ (إ اؾــٍٓ َــةِٗ ٚايؿٔــٌ عًٓــ ١جعٓٝٝــ٘) ٜوشــع اٍ ايٛشــٛك ام ايحعــٝٸٔ
ب ـايٛشٛك ٚظكٝكــ ١اَ٫ــو إ ابٗــاّ اؾــٍٓ يــ ٍٝعٌــت َاٖٝحــ٘ َ ٕ٫اٖٝحــ٘ َعٝٸٓــ ١إِــا ٖــ ٛعٌــت
ايٛشٛك ٭ْ٘ َأؿٛم  ٫بِـ و

ٚٚشـٛكٚ ٙشـٛكاد ٚيـنا ٜكـاٍ :اؾـٍٓ وُـٌ عًـ ٢ايهرـو ٠إـحًؿـ١

اؿكا٥ل اٜ ٟحعل بٗا ٜٓٚػُو ٚشٛكٚ ٗ ٙشٛكاد ايؿٔ ٍٛايطةٝعٝـ ١يـ٘ َ ٕ٫ؿـاك اؿُـٌ ٖـ ٛا٫ؼـاك
ٗ ايٛشٛك غ٬ف ايٓٛع ؾاْ٘ وٌُ عً ٢ايهرو ٠إحؿك ١٭ْـ٘ ٜحعـل بٛشـٛك اؾـواك ُـحِ ماجٗـا ٚاظـل٠
ٚؾًٔٗا ٚاظل ٖٚنا َعٓ ٢عًٓ ١ٝايؿٔـ ٍٛيًصـٍٓ ًٜ ٫ٚـيّ جـٛاهك ايعًـٌ عًـَ ٢عًـُ ٍٛـٔــ ٞام
ٔــَٓ ١ــ٘ ٚٚشــٛك ايطةٝعــٚ ٞظٔٔــ٘ بٛشــٛك
يًصــٍٓ ظٔــٕ ٚنــٌ ؾٔــٌ ظكٝكــ ٞع ًٓــ ١يٛشــٛك ظ ٸ
اؾواكُ .)ٙـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط 177 - 176ٖ 2ظاُ.22١ٝ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )11غشس يف ا ىاَ عٍثٍح ٌٌٍجٌد
َ ٫كٚ )44(ّٛميو أِـا ٜحٔـٛه
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ٗ اؾـٍٓ ايـنَ ٟاٖٝحـ٘ غـرل ايٛشـٛك ٚأَـا

اؾٍٓ اين ٖٛ ٟع )46(٘ٓٝؾُؿٝل إْٝح٘(َ )47ؿٝـل َاٖٝح٘(ٖٚ .)48ــنا ٖـ ٛايكًـت

()49

( )44أٚ ٟي ٍٝؾٌٔ إاَٖ ١ٝكَٛاّ ؾٌٓٗا أ ٟي ٍٝكاؿ ٗ ّ٬ماج٘ ٜٚه ٕٛشي٤ا َٓ٘.
( )45أ ٟجكٌ ِٝايؿٌٔ إٍ اؾٍٓ إِا ٜحٔٛه ٗ غرل اؾٍٓ اينَ ٟاٖٝح٘ غرل ايٛشٛك
أَا اؾٍٓ اين ٖٛ ٟعٌ ايٛشٛك َٚاٖٝح٘ ٖـ ٞايٛشـٛك ؾايؿٔـٌ ظ٦ٓٝـنٺ َكـٕ ّٛاٖٝـ١
ٖنا اؾٍٓ إم َاٖٖ ١ٝنا عةاه] ٠عٔ[ عٌ ٚشٛكٚ ٙشٛكٜ ٫ ٙه ٕٛبـل ٕٚايؿٔـٌ
إم اؾٍٓ قحاط ٗ ٚشٛك ٙيًؿٌٔ ؾٝهٖ ٕٛنا ايؿٌٔ َكٛٸَاّ َٚكٌٸُاّ يًصٍٓ.
( )46أ ٟعٌ ايٛشٛك.
( )47أ ٟؼكٓك٘ ٚٚشٛك.ٙ
( )48إمٵ إؿوٚض إٔ َاٖٝح٘ ٖ ٞايٛشٛك ايةعخ ؾٝه ٕٛايؿٌٔ َكٛٸَاّ ٕاٖٝـ ١اؾـٍٓ
ٚاؿاي ١نُا منوْا ٙإٔ ايؿٌٔ بايٌٓة ١إٍ شٌٓ٘ َكٌِ ؾهٝـ ٜهَ ٕٛكٛٸَاّ.
( )49إمٵ ايكًت ٖ ٛعةاه ٠عٔ إٔ ٜه ٕٛايؿٌٔ َؿٝـل ا٭ْٝـٚ ١ايٛشـٛك ٖـ ٛإكـ ّٛأعـين
َؿٝل إاٖ.١ٝ
ٚأُهٌ اًحامْا (ظؿظ٘ اهلل) بأْ٘  ٫بأَ باْ٫ك٬ث ٗ ٓٛهٜ ٠هـ ٕٛاؾـٍٓ َاٖٝحـ٘
عٌ ايحعكل ٚايـلي ٌٝايـن ٟأقـاَ ٙٛعًـ ٢اًـحعاي ١اْ٫كـ٬ث إِـا ٖـ ٗ ٛإاٖٝـٗ ٫ ١
ايٛشــٛك; ٭ٕ اؾــٍٓ ايــنَ ٟاٖٝحــ٘ عــٌ ايحعكٓ ـل يــٖٓ ٍٝــاى ؾٝــ٘ َوجةحــإ َاٖٝــ١
ٚؼكل ُٖا ُٚ ٤ٞاظل َٚوجةٚ ١اظل ٠ؾَ ٬اْع َٔ إٔ ٜهـ ٕٛايؿٔـٌ ظ٦ٓٝـنٺ َكٛٸَـا
َٚكٌٸُاّ.
ٚأشاث َا ظآً٘ :إٔ ٖنا إطًت َةين عًـٚ ٢ظـل ٠ايٛشـٛك إم َـع ايحٌـً ِٝبٗـا
ٜه ٕٛايٛشٛك ظكٝك ١ؾً ٛنإ َونٓةاّ َٔ شٍٓ ٖ ٛايٛشٛك ٚؾٔـٌ ؾـايٛشٛك ايـنٟ
ٖــ ٛاؾــٍٓ ٫بــل ٚإٔ ٜهــَ ٕٛونٓة ـاّ أ ٜ٘ـاّ َــٔ اؾــٍٓ ٖٚــ ٛايٛشــٛك ٚعــٌ ميــو
ايؿٔــٌ ٚاؾــٍٓ َك ـلٸّ هجةــ ١عًــ ٢إاٖٝــ ١ؾٝهــ ٕٛؾٔ ـٚ ّ٬اظــلاّ نُــا أْــ٘ َك ـٛٸّ
يًصٍٓ قٔٸٌ ي٘ َٚك ّٛي٘ ًٜٚيّ اْ٫ك٬ث ٚظ٦ٓٝـنٺ ٜهـ ٕٛبـاط ّ٬ؿٔـ ٍٛجكـلٸّ
ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ أَا عً ٢ايك ٍٛبإٔ ايٛشٛك ظكا٥ل َحةا ١ٜٓؾٜٔ ٬ػ ٖـنا ايكـٍٛ
إمٵ ّهٔ إٔ ٜكاٍ إٔ َاٖٖ ١ٝنا ايٛشٛك َونٓة َٔ ١شٍٓ ٖ ٛايٛشٛك ٚؾٌٔ ًٜ ٫ٚيّ
إٔ ٜه ٕٛميو ايٛشٛك اين ٖٛ ٟاؾٍٓ َونٓةاّ َٔ ٖنا اؾٍٓ ٚايؿٌٔ; ٭ْـ٘ عٓـلِٖ
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اين ٟمنوْا(.)50
َٚرٌ ٖنا( )51ايةٝـإ يـ ٍٝايٛشـٛك ْٛعـاّ أٜ٘ـاّ إم ايٌٓـة ١بـٌ إِــٸٕ
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ٚايطةٝعــ ١ايٓٛعٝٸ ـ ١ايٌٓــةٚ .)53(١أَــا غــرل ايٛشــٛك(ٚ )54ايػــرل(ٖ )55ــ ٛايعــلّ أٚ
إاٖٖٚ )56(١ٝنا ٖ ٛاي٬ىّ ايراْ.)57(ٞ
ايٛشٛك ظكا٥ل َحةا ١ٜٓؾُٝهٔ إٔ ٜهٖ ٕٛنا اؾٍٓ َونٓةاّ َٔ شٍٓ ٚؾٌٔ آؿو.
( ٗ )50إً.
( )51ايةٝإ ٗ َٓع ن ٕٛايٛشٛك ْٛعاّ ٖٚنا َطًت منو ٙإٔٓـ اًـحطواكاّ ٚظآـً٘:
ْؿ ٞايٓٛع ١ٝعٔ ايٛشٛك ٚن ٕٛايٛشـٛكاد أؾـواكاّ يـ٘ ٚميـو ٭ٕ ايعـٛاهض يًٓـٛع
يٌٝخ َكٛٸَ ١ي٘ بٌ َٖ ٞكٝٸل ٠ؼًٔ٘ ٚٚشٛك ٙؾًـٓ ٛـاه ايٓـٛع عةـاه ٠عـٔ ظكٝكـ١
ايٛشٛك ؾحه ٕٛايعٛاهض بايٌٓة ١إٍ ايٓـٛع َكٛٸَـ ١٭ْٗا َكٝلٚ ٠شـٛكٚ ٙإؿـوٚض
أْ٘ عةاه ٠عٔ ايٛشٛك ؾحهَ ٕٛك ١َٛي٘ ؾًٝيّ اْك٬ث احملٔٸٌ َكٛٸَاّ ٚميو باطٌ.
( ٖٛٚ )52عةاه ٠عٔ ايعٛاهض ظٝز إْٗا جِـٸٕ ايٓٛع.
(ٖ )53ــنا ؿــدل قٛيــ٘ (ام ايٌٓــة )١أ ٟايٌٓــة ١بــٌ ايٓــٛع َِٚـٔ ـ٘ ٖــ ٞايٌٓــة ١بــٌ
اؾٍٓ ٚؾًٔ٘ ؾهُا إٔ ظاش ١اؾـٍٓ إٍ ايؿٔـٌ يٌٝـخ ٗ جكٛٸَـ٘ بـٌ ٗ ؼٔٸـً٘
ننيو ظاش ١ايٓٛع إٍ إِـٸٕ يٌٝخ ٗ جكٛٸَ٘ بٌ ٗ ؼٔٸً٘.
( )54أٚ ٟأَا إٔ ٜه ٕٛشٍٓ ايٛشٛك غرل ايٛشٛك.
( )55أٚ ٟاين ٖٛ ٟغرل ايٛشٛك ًٜٔػ ٭ٕ ٜه ٕٛشٌٓاّ ي٘ يـ ٍٝإاٖٝـ ١أ ٚايعـلّ إم
يٖٓ ٍٝاى َُ ٤ٞػاٜو ي٘ ٚهاٖ٤ا.
(ٚ )56ايعلّ ًٜٔ ٫ػ إٔ ٜه ٕٛشٌٓاّ يًٛشـٛك ٭ْـ٘ ْكـٝض ايٛشـٛك ٚنـنا إاٖٝـ٫ ١
جًٔػ إٔ جه ٕٛشٌٓاّ يًٛشٛك; ٭ْٗا ٗ ق ٠ٛايٓكٝض إم ٖـ ٞعةـاه ٠عـٔ اي٬إقح٘ـا٤
ٚايٛشٛك عةاه ٠عٔ اقح٘ا ٤ايحعكٓل ؾّ ٬هٔ ايذلنٓت َُٓٗا.
( )57أ ٟن ٕٛايعلّ أ ٚإاٖ ١ٝشٌٓـاّ يًٛشـٛك ٖٚـ ٛايـ٬ىّ ايرـاْ ٞايـن ٟاُــوْا يـ٘ ٗ
إــً بكٛيٓـــا (أ ٚايكـــٛاّ َـــٔ ْكـــٝض ييَــا جهرـــو ايٛشـــٛك بإاٖٝـــاد ٚأْـــ٘ َكـــٍٛ
بايحِهٝو).

[]11
غسز يف أْ تلجس اه٘ج٘د باملآٚات ٗإُٔ ًق٘ي باهتػلٚم
هرٻــــ ـوا
هرٵــــ ـ ٳو ٹ ٠إٗٛــــــٛعٔ قَــــ ـل جٳ َ
ٹب َ

ٚنْٛٴـــــــ٘ٴ َٴِٳـــــــهٖهاّ قـــــــل ظَٗٳــــــــوا

إَٝٵـــــــيٴ إَـــــــا بٹ ٳحُـــــــأّ ايـــــــنٸادٹ

ُ٘ٸــــــــادٹ
أ ٚبٳعٵ٘ٹـــــــٗا أ ٚشـــــــا َٴٓٵ ٳ

بــــــايٓكٕٔ ٚايهَُــــــأٍ ٗ إاٖٹٝٻــــ ـِ١

ل ا٫ٹُٵــــــواقٹٝٻِ١
عٓٵــــــ ٳ
أٜ٘ــــــاّ هــــــٛىٴ ٹ

نُـــــٌټ إؿـــــاٖ ِٔٝعًـــــ ٢ايٌٻــــــٛا٤ٹ

ٗ ْؿـــــ ٔٞجِـــــهٝوٺ عًـــــ ٢ا٭مـــــا٤ٹ

[]11
غسز يف أْ تلجس اه٘ج٘د باملآٚات ٗإُٔ ًق٘ي باهتػلٚم
(بهرو ٠إٗٛـٛع) ٚإـواك بـ٘ َـا ٜكابـٌ احملُـَٔٚ )1(ٍٛـلاق٘( )2إاٖٝـ( ١قـل
جهروا) أ ٟايٛشٛك ٚإ ٫ؾايِـ ٤ٞبٓؿٌ٘ ٜ ٫حرٜٓ ٫ٚ ٢حهـوهٚ( .نْٛـ٘) أ ٟنـٕٛ
ايٛشٛك (َِهها قل ظٗوا) أً ٟابكاّ عٓل قٛيٓا ايؿًٗ ٕٜٛٛإٍ آؿو .ٙذِٸ ٕا ؿوط
َٔ ٖنا ايةٝخ إٔ ٗ ايٛشٛك نروجٌ :إظلاُٖا ن ْ٘ٛإٌْـاْاّ(ٚ( )3ؾوًـاّ ُٚـصواّ
ٚظصواّ ٚغـرل ميـو ٚايراْٝـ ١نْٛـ٘ َكلَــ ّا(َٚ )4ـ٪ؿواّ ُٚـلٜلاّ ٗٚعٝؿــ ّا ٚمـٛ
ميو أهكْا( )5إٔ ْةٌ إٔ ايحهرٸ و عً ٢ايٛش٘ ايراْ ٞي ٍٝجهرو ّا ٗ اؿكٝك٫ٚ ١
ٜٓرًِ ب٘ ٚظل ٠ايطةٝع ١إِهه.)6(١
ؾكًٓـــــــــــــــــا َـــــــــــــــــٔ هأَ(( )7إٝـــــــــــــــــي) بـــــــــــــــــٌ نـــــــــــــــــٌ
( ٗ )1اشلًٝٸ ١ايةٌٝط ١اظذلاىاّ عٔ إٛٗٛع َعٓ ٢احملٌ.
( )2أ ٟيؿو إٛٗٛع إاٖٚ ١ٝنإٔ َا جكلٸّ اُاه ٠إٍ َؿٗ.َ٘ٛ
(ٖٚ )3ــن ٙايهرــو ٠بإٗٛــٛع ٚجٌ ـُٸ( ٢نرــو ٠ظًُاْٝــ ;)1()١٭ْــ٘ ايٛشــٛك ٜ٘ــعـ بٗــا
ٚجهَ ٕٛوجةٗ ١عٝؿ ١ظٝز ىحًل َع٘ ايعلّ.
(ٖٚ )4ن ٙايهرـو ٠بايحِـهٝو ٚجٌـُٸ( ٢ايهرـو ٠ايٓٛهٜٸـ )2()١٭ْٗـا ج٪نٓـل ايٛظـل ٠يٛؾـٛه
ايٛشلإ يًؿعًٝاد ٚايهرو ٠أِا جِٓأ َٔ ايٌـًٛث ٚظٝـز إْـ٘ ً ٫ـًٛث  ٫ٚؾكـلإ
ٜهٖ ٕٛنا ايِٚ ٤ٞاظلاّ ننا اُاه إي ٗ ٘ٝاؿاُ.)3(١ٝ
(ٖ )5نا شٛاث ٕا.
(ٓ )6ؿ ١يًطةٝع.١
( )7أ َٔ ٟأ ٍٚإطًت.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.71ٖ 2
( )2إٔله ايٌابل ٖ.75
(ُ )3ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 181 - 180ٖ 2ظاُ.5١ٝ

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح
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ُ( )8(ٌ٦ٝإَا بحُاّ ايناد) نا٭شٓاَ ايعايٚ ١ٝأْٛاعٗا( )9نٌ َع اٯؿو(( )10أٚ
بع٘ــــــــٗا) أ ٟبعــــــــض ايــــــــناد

()11

ناٱٌْــــــــإ ٚايؿــــــــوَ (أ ٚشــــــــا٤

إٝي َُٓ٘اد) ٚعٛاهض غوٜةـ )12(١نيٜـل ٚعُـوٚ .ٚإِــا ٕ٩ظٔــوٚا أقٌـاّ
ايحُاٜي ٗ ٖن ٙاير٬ذٚ ١مل ٜحؿطٓٛا بكٌِ هابع جؿطٓٔ ب٘ اٱُـواق ٕٛٝنُـا قًٓـا
(بايٓكٕ ٚايهُاٍ ٗ) أٌٓ (إاٖ)١ٝ

()13

ايٛاظلًٓٚ ٠ـٗا بإٔ ٜه ٕٛايٓاقٕ

ٚايهاٌَ نُٖ٬ا َـٔ جًـو اؿكٝكـ( ١أٜ٘ـا هـٛى عٓـل) ايطا٥ؿـ( ١اٱُـواق)١ٝ

()14

(ٖ )8نا ُـوٚع ٗ أقٌاّ ايحُاٜي.
( )9أْٛ ٟع ٖنا اؾٍٓ ايعايْٛٚ ٞع ميو اؾٍٓ ايعاي ٞاٯؿو ناٱٌْإ اين[ٖٛ] ٟ
ْٛع اؾٖٛو ٚايٌٛاك اينْٛ [ٖٛ] ٟع ايهٝـ.
( )10أ ٟنٌ َٔ ا٭شٓاَ ايعايَ ١ٝع اؾٍٓ ايعاي ٞاٯؿو ٚنـٌټ ْـٛع َـٔ شـٍٓ عـامل
َع ْٛع َٔ شٍٓ عامل آؿو ؾإٕ بٗٓٝا ايحُاٜي عٌت ايناد.
( )11ي ٛنإ ْٛعإ َٔ شٍٓ ٚاظل.
(ٖ )12نا عطـ جؿٌرل.
( )13أْ ٗ ٟؿٌٗا ٚاهاك بإاَٖ ١ٝا ب٘ ايِـٖ ٖٛ ٤ٞـ ٛيحِـٌُ ظكٝكـ ١ايٛشـٛك ٚبـاقٞ
إاٖٝاد.

(ٚ )14أعًِ أْو إٕ أهكد ا٫ط٬ع عً ٢ظكٝك ١اؿاٍ ؾاًحُع إٍ َا ْحً ٙٛيو:
إٔ اٱُـواق )1(ٌٝاذةحٛا قٌُاّ هابعاّ  ٖٛٚإٔ إاٖ- ١ٝأعين َا ٜكع ٗ شٛاث َا ٖـ-ٛ
قابــٌ ٭ٕ ٜكــع بٗــا ايحُــاٜي بــٌ ُــ ٌ٦ٝنُٖ٬ــا َــٔ جًــو اؿكٝكــ ١عًــ ٢مــ ٛايــٓكٕ
ٚايهُاٍ.
ٚاُــهٌ عًــ ِٗٝإِٸــاَ )2(ٕٚ٩ــا ظآــً٘ :إٔ ايهُــاٍ اؿآــٌ ٗ ميــو ايـِـــ٤ٞ
ٚايٓكٕ اؿآٌ ٗ اٯؿو; إٕ نإ ْؿٌ٘ َاٖ ١ٝميو ايِــٚ - ٤ٞايـٓكٕ ْؿـٍ َاٖٝـ١
( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ٟط.120ٖ 2
( )2نِـــ إــواك ٗ ُــوؾ ػوٜــل ا٫عحكــاك ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞؼكٝــل ظٌــٔ ىاك ٠آًَــُ .45ٖ ٞــٛاهم
ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ لوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.68ٖ 1

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )11غشس يف أْ ذىَّش اٌٌجٌداخ تاملاىٍاخ ًأٔو ِمٌي تاٌرشىٍه
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نُا بٝٸ ٓا ٗ ظكٝك ١ايٛشـٛك( .)15ؾـإٝٸي بـٌ ٖـنا ايٓـاقٕ(ٖٚ )16ـنا ايهاَـٌ يـٍٝ
بحُــاّ ماجُٗٝــا بــإٔ ٜهْٛــا َــاٖٝحٌ  ٫ٚبايؿٔــ ٍٛإم ناْــا بٌــٝطٌ
بايعٛاهض إ ٫يهـإ َحٛاط٦ـاّ ٖـنا ؿًــ

()18

()17

٫ٚ

بـٌ بهُـاٍ َـٔ ْؿـٍ اؿكٝكـ١

ْٚكٕ ننيو بإٔ ٜه ٕٛايٓاقٕ ٚيهاٌَ ٖحـاى ٜٔبحُـاّ ماجُٗٝـا ايةٌـٝطحٌ ٫
اٯؿو -ؾايحُاٜي ٗ إاٖٚ ١ٝإٕ نإ ايٓكٕ ٚايهُـاٍ شـي ٤إاٖٝـ ١ؾايحُـاٜي بـايةعض
ٚإٕ نــإ ايــٓكٕ ٚايهُــاٍ عاهٗـٌ ؾايحُــاٜي بــايعٛاهض ؾــٜ ٬هــ ٕٛاُ٫ــذلاى ٗ
ْؿٍ إاٖٚ ١ٝايحُاٜي بٗا.
ٚأشاث اٱُـواقٝٸ :)1(ٕٛإٔ ٖنا شا٥ي إٔ ٜه ٕٛاُ٫ـذلاى بِــٚ ٤ٞايحُـاٜي بـ٘ ؾـإٕ
اـطٓــٌ ]ايًــن [ٜٔأظــلُٖا قٔــرل ]ٚاٯؿــو طٜٛــٌ[ ؾأُْٗــا ٜحٌــاٜٚإ ٗ اـطٝــ١
ٜٚحؿاٚجإ باـط ١ٝأٜ٘اّ.
ٚأَا أٌٖ اؿهُ ١إحعاي١ٝ

()2

ؾاؿحاهٚا شـي٤ٶ َـٔ قـ ٍٛإِٸـاٖٚ ٌ٥ـ ٛعـلّ ايحؿـاٚد

بإاٖٝــاد ٚشــي٤ٶ َــٔ قــ ٍٛا ُ٫ــواقٖٚ ٌٝــ ٛإٔ ٖــنا ايكٌــِ ايوابــع  -اعــين َــا بــ٘
اُ٫ذلاى ب٘ ا٭َحٝاى  -اذةح ٗ ٙٛايٛشٛك ٚإٔٓـ أ ّ٫ٚعُٸـِ إطًـت ذـِٸ بعـل ميـو
ْؿٖ ٢نا ايكٌِ َٔ ايحُاٜي ٗ إاٖ ١ٝاييت جكع ٗ شٛاث َا ٖ.ٛ
ٚايٌــ و ٗ اؿحٝـاه أٖـٌ اؿهُـ ١إحعايٝـ ١نـٖ ٕٛـنا ايكٌـِ َـٔ ايحُـاٜي كٔٓٛـاّ ٗ
ايٛشٛك إٔ أٌٖ اؿهُ ١إحعايْ ١ٝظوِٖ إٔ ايٛشٛك أٌٓ ٚإاٖ ١ٝاعحةاهٜـ ١ؾـٜ ٬ـحِ
ؾٗٝا ا٭ىٜلٜٸٚ ١ا٭ْكٔٝٸٚ ١اُ٫لٜٸٚ ١اٗ٫عؿٝٸ ١إم  ٫أذو ٜذلجت عًٗٝا.
ٚا ُ٫ــواق ٌٝظٝــز إْٗــِ ٜــو ٕٚإٔ ايٛشــٛك أعحةــاهٚ ٟإاٖٝــ ١آــ ١ًٝؾــّ ٬هــٔ
ا٫ؿح٬ف ٗ ايٛشٛك باٗ٫عؿٝٸٚ ١اُ٫لٸ ١ٜأ ٵم ٖ ٛاعحةاهُ ٫ٚ ٟل ٗ ٠ا٫عحةاه.ٟ
( )15عٓل قٛي٘ (نَِ ْ٘ٛهٓهاّ قل ظٗوا).
( َٔ )16ظكٝك ١ايٛشٛك.
( )17٭ُْٗا َٔ َاٖ ١ٝايٛشٛك.
( )18يؿوض ا٫ؿح٬ف بايحِهٝو.
( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ٟط.119ٖ 2
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.414 - 401ٖ 1
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بإٔ ٜهْٛا َاٖٝحٌ بٌ بإٔ ٜهْٛا َاٖٚ ١ٝاظـلَ ٠كٛيـ ١بايحِـهٝو .ؾاـطـإ

()19

إحؿاٚجإ بهُاي ١ٝاـل ْٚكٔ٘ َا ىاك ب٘( )20أظلُٖا عـً ٢اٯؿـو(ٖ )21ـ ٛنُــا
ًا ٣ٚبـ٘( ٗ )22اؿكٝك.)23(١
ٚنُا عًُخ إٔ ايٛشٛك َِهو ؾاعًِ إٔ (نٌ إؿاٖٚ )ِٝإاٖٝـاد ظحـ٢
َؿٗ ّٛايٛشٛك َٔ ظٝز ٖ َٔ ٫ ٛظٝز اؿها )24(١ٜعٔ إعٓ( ٕٛعً ٢ايٌٛا٤
ٗ ْؿ ٞجِهٝو) عٓٗـا (عًـ ٢أمـا )٤بأْعٗـا َـٔ ا٭ٚيٝٸـٚ ١اٯؿوٜٸـٚ ١ا٭ٚيٜٛٸـ١
ٚؿ٬ؾٗــا ٚا٭ُــلٜٸٚ )25(١ا٭ٗــعؿٝٸٚ ١ا٭ىٜلٜٸــٚ )26(١ا٭ْكٔــٚ ١ٝا٭نروٜٸــ١

()27

ٚا٭قًٝٸ.١
(ٖ )19نا جٓظرل إٍ ايٛشٛك ٗ نَ ٕٛا ب٘ ايٓكٕ ٚايهُاٍ ْٖ ٛؿٍ َا ب٘ اُ٫ذلاى.
(ٖ )20نا ؿدل قٛي٘ ؾاـطإ.
( ٖٛٚ )21اَ٫حلاك ايطٛيٚ ٞاـطٝٸ.١
( )22أ ٟاييا٥ل ٖ ٛايـن ٟجٌـاٜٚا ؾٝـ٘ َـٔ اَ٫حـلاك ايطـٛيٚ ٞاـطٝـ ١ؾإْٗـا جٌـاٜٚا ؾٝـ٘
ٚأؾذلقا.
(ٖ ) 23ــنا ٚشــ٘ ايِــة٘ ٗ إٔ ظكٝكحُٗــا ٚاظــل ٠قــاٍ اً٫ــحام مــٔ اهبــاث اؿهُــ١
إحعايْ )1(١ٝكٖ ٍٛنا ايحِهٝو بايٛشٛك اـاٖ ٚأَا إِٸا ٕٚ٩ؾٝكٛي ٕٛبإاٖ.١ٝ
( )24ؾإْ٘ َٔ ٖن ٙاؿٝرٜ ١ٝه ٕٛؾإٕ ٗ إعٓٚ ٕٛغـرل إكٔـٛك بايـناد ؾٝهـ ٕٛظهُـ٘
ظهِ إعٓٚ ٕٛي ٍٝي٘ ظهِ عً ٢ظل٠ٺ.
(ٖ )25نا ٗ ايهٝـ.
(ٖ )26نا ٗ ايهِ إحٌٔ.
(ٖ )27نا ٗ ايهِ إٓؿٌٔ.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.414 - 401ٖ 1

[]12
غسز يف أْ املعدَٗ هٚظ بػـٛء
ٗغسٗع يف بعض أحلاَ اهعدَ ٗاملعدَٗ
ٍ ٳَٛٵشٴــ ـٛٵكاّ ٜهــــٕٛٴ َيٝٵٌـــــا
َــــا يَــ ـٝٵ ٳ

لٜٵٓا ا٭َٜٵٌــــا
قــل ًـــاٚم ايِٻــ٤ٞٴ يَــ ٳ

ٌ إعحييـــ ـٞٵ ايرةـــــٛدٳ عٳـــ ــِٵ
شعٳـــ ـ ٳ
ٳ ٚٳ

لّٵ
َٹــٔ ايٛشـــٛكٹ َٚـــٔ ايٓؿــ ٔٞايعٳــ ٳ

ٗ ايٓؿـــٚ ٔٞايرةــــٛدٹ ٜٓؿــــٚ ٞٳًٳــ ــطا

ُطَـــــطا
ٍ نــــإٳ ٳ
ٳٚقَــــٛٵيُٗٴِٵ باؿــــا ٔ

ٹبٔٹـــــ ـ َؿ ٹ ١إَٛشـــــــٛكٹ َ ٫ٳٛٵشٴـــــ ــٛٵ ٳكِ٠

ناْٳــــ ـخ َ ٫ٚعلَٚــــ ـ ّ١قـــــــلٚكِ٠

ٳْؿِــــــٞٴ ذةــــــٛدٺ ٳَعٵٗٴ ُــــــا َواكؾـــــــ١

ؿٔٵــــــ ـ ٹُٓا َٴ ٳيٜٸؿَــــــ ـِ١
ٳُٚٴــــــ ـةٴٗادٴ ٳ

[]12
غسز يف أْ املعدَٗ هٚظ بػـٛء
ٗغسٗع يف بعض أحلاَ اهعدَ ٗاملعدَٗ
(َا) أَ ٟاٖ( ١ٝيَٛ ٍٝشٛكا ٜه ٕٛيٌٝا) ٓـوؾاّ ؾً ٍٝذابحـاّ قةـٌ ٚشـٛكٙ
أٜ٘ــــاّ ؿ٬ؾــــاّ يًُعحييــــ )1(١ظٝــــز ٜكٛيــــ :ٕٛإٕ إاٖٝــــ ٗ ١ظــــاٍ ايعــــلّ
(ٖٓ )1ا ذ٬ذْ ١ياعاد اكهشٗا إٔٓـ بٗن ٙا٫بٝاد ٚاُاه إيٗٝا:
]ايٓــياع[ ا٭ٖ :ٍٚــٌ إاٖٝــاد إُهٓــ ١ايــيت مل جٛشــل ٖــٌ ٖــ ٞذابحــ ١أَ ٚعلَٚــ١
ؾإعحييٜ )1(١كٛي ٕٛبأْٗا ذابحٚ ١يٌٝخ َٛشٛكَ ٫ٚ ٠علٚ ١َٚمٔ ْك ٍٛأْٗا َعلَٚـ١
َع ا٫جؿام ؾُٝا بٓٓٝا ]عًـ [٢إٔ إاٖٝـاد إُحٓعـ ١نِــوٜو ايةـاه ٟيٌٝـخ ذابحـ .١قـاٍ
إٔٓـ ٗ :اؿاُٚ )2(١ٝاين ٟكعاِٖ إٍ ميو أَوإ:
ا٭ :ٍٚإٔ إاٖٝــ ٗ ١ظــاٍ ايعــلّ َٓٛــٛؾ ١باٱَهــإ ٖٚــً ٛــًت اي٘ ــوٚه ٠عــٔ
ايٛشٛك ٚايعلّ  ٗ ٖٞٚظاٍ ايٛشٛك ٗـوٚه ١ٜايٛشٛك  ٗٚظاٍ ايعـلّ ٗــوٚه١ٜ
ايعلّ ؾ٬بل إٔ جه ٕٛذابحَٛ ٫ ١شٛكَ ٫ٚ ٠عل ١َٚظحٜٔ ٢ػ ًًت اي٘ـوٚهجٌ.
ٚاؾٛاث :أْ٘ ٜهؿ ٗ ٞذةٛد اٱَهإ شلا ًـًت اي٘ــوٚهجٌ عٓٗـا ٗ َوجةـ ١ماجٗـا
عٓل ايعكٌ.
ٚايرــاْ :ٞجٔــعٝػ عًــِ ايٛاشــت ؾــإٕ عًُــ٘ أىيــٚ ٞإما مل ٜهــٔ ٗ ا٭ىٍ ٚشــٛك
ا٭ُٝا ٖٛٚ ٤عًُ٘ إظاطًٜ ٞيّ شًٗ٘ جعاٍ ٚيٌٝخ َٖٛ ٞشٛك ٠ؾٝـ٘ ٚإ ٫يـيّ إٔ
جه ٕٛإاٖٝاد قلّ ١ؾ٬بل إٔ جه ٕٛيٌٝخ َٛشٛكَ ٫ٚ ٠علٖٚ ١َٚـ ٞذابحـٚ ١اهلل
 قٝل بٗا ًٜ ٫ٚيّ جعلك ايكل ِٜإم إُحٓع ٚشٛك قل ٣ًٛ ِٜاهلل  ٫ ذةٛج٘.
ٚاؾٛاث :أْ٘ ًٝأج ٞاذةاد عًُ٘ أى َٔ ّ٫ك ٕٚظاش ١إٍ ايك ٍٛبرةٛد إعلَاد.
إٕ قًــخ :يــ ٍٝإعحييــ ١قــا ًٌ٥بــنيو ؾكــل بــٌ ايعوؾــا ٤أٜ٘ــ ّا قــايٛا بــنيو ظٝــز

(ُ )1ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ ٞط.352ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 183ٖ 2ظاُ.1١ٝ
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ذابحٚ ١يٌٝخ َٛشٛك ٠بٛش٘ َٔ ايٛش( . )2(ٙٛقل ًـاٚم ايِـ )٤ٞأ ٟإاٖٝـ١

( )3

(يلٜٓا) َعاُـ و اؿهُا( ٤ا٭ٌٜا) ا٭يـ يٲطـ٬م ٚا٭ٜـٍ ٖـ ٛايٛشـٛك)ٚ( .
يهٔ (شعٌ إعحيي ٞايرةٛد عِٸ) أ ٟأعـِٸ (َـٔ ايٛشـٛك(َٚ )4ـٔ ايٓؿ ٞايعـلّ)
أٚ ٟشعٌ ايعلّ أعِٸ َٔ ايٓؿ.)5(ٞ
ٜكٛي ٕٛبرةٛد إاٖٝاد ٗ ايعًِ ايوبٛبٌُٜٚ ٞٸْٗٛا ا٭عٝإ ايرابح.١
قًٓاٜ ِٖ :كٛي ٕٛبٛشٛك إاٖٝاد جةعاّ ٚجطؿٓـ ّ٬أَـا إعحييـ ١ؾٓٝهـوٚ ٕٚشٛكٖـا بـأٟ
م ٛنإ جةعاّ أ ٚجطؿٓ.ّ٬
ايٓياع ايراْ :ٞإٔ إعحيي١

()1

ٜيعُ ٕٛإٔ ايِ ١ٝ٦ٝأعِٸ َٔ ايٛشـٛك ؾإاٖٝـاد إُهٓـ١

إعلُ ٖٞ ١َٚــٚ ٤ٞأَـا اؿهُـا )2(٤ؾعًـ ٢هأٜٗـِ إٔ ايِـٌَ ١ٝ٦ٝـاٚق ١يًٛشـٛك أٟ
َحعلَٔ ٠لاقاّ َع٘ ؾأُٜٓا ٓلم ايٛشٛك ٓلقخ ٖٚ ٞأُٜٓا اْحؿ ٢اْحؿخ.
ايٓياع ايرايز ٗ :إٔ بعـض إعحييـ )3(١اذةـخ ٚاًـط ١بـٌ ايٛشـٛك ٚايعـلّ ٚزلٸاٖـا
اؿاٍ ٚعً ٢هأ ٟاؿهُا ٤إٔ ايٛاًط ١غرل َٛشٛك ٙبُٗٓٝا.
( ٫ )2جطؿ ّ٬أ ٫ ٟبايٛشٛك ايعًُ ٫ٚ ٞاـاهش.ٞ
( )3أهاك بإاَٖ ١ٝا ب٘ ايِـ ٌُِٜ ٖٛ ٖٛ ٤ٞإاَٖ ١ٝعٓ ٢ايهًٚ ٞايٛشٛك ٚإـواك إٔ
ايِـ ٤ٞاينٜٔ ٟلم عً ٢إاٖٚ ١ٝايٛشٛك ًاٚم ايٛشٛك َعٓ ٢إُٜٓا ٓلم ايٛشٛك
عًــ ٢أَــو ً -ــٛا ٤نــإ َاٖٝــ ١أٚ ٚشــٛك ٓ -ــلم ايِ ــ ٤ٞعًٝــ٘ ٚبــايعهٍ ٚؾٌ ــٸوٙ
اً٫ــحام ]بــإ إــواك َــٔ ايِــ [١ٝ٦ٝإاٖٝــٚ ١أْٗــا يٌٝــخ ٖــ ٞايعــلّ ٚإ ٫ؾــَ ٬عٓــ٢
يًٌُاٚق ٫ٚ ١ايٛشٛك إم َ ٫عٌٕٓ ٢اٚق ١ايٛشٛك يًٛشٛك بٌ إواك بٗا إاٖٝـ ١أٟ
أُٜٓا ظًٓخ إاٖ ١ٝظٌ ايٛشٛك إم ٖ ٞاعحةاه ١ٜؾٗ ٞجابعـ ١يًٛشـٛك ٚيـ ٍٝايٛشـٛك
جابعاّ شلا ؾًنا  ٫جٔلم عً ٢ايٛاشت ايِ ٫ ٤ُٞ ٖٛ ١ٝ٦ٝنا٭ُٝا.٤
( )4ئلق٘ عً ٢إاٖٝاد إُهٓ ١إعل ١َٚك ٕٚايٛشٛك.
( )5٭ٕ ايٓؿٜٔ ٫ ٞلم إ ٫عً ٢إاٖٝاد إعل ١َٚإُحٓع ١نِـوٜو ايةاهٚ ٟأَا عً٢
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.63ٖ 1
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.95ٖ 1
(ُ )3ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ ٞط.351ٖ 1

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )12غشس يف أْ املؼذًَ ٌٍظ تشً ًششًع يف تؼط أ ىاَ اٌؼذَ ًاملؼذًَ
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ؾإعل ّٚأ ٟإاٖ ١ٝإُهٓ ١عٓل )6(ٙذابخ ٚيَٛ ٍٝشٛك ٚننا يَٓ ٍٝؿـ.ٞ
ٚإعل ّٚإُحٓع عٓلَٓ ٙؿٚ ٞي ٍٝبرابخٚ .ايؿطـو ٠ايٌـً )7(١ُٝجهؿـْ٪َ ٗ ٞـ١
إبطاٍ ٖنا ايك.ٍٛ
ذِٸ إٕ بعض إعحيي ١قاٍ بحعكل ايٛاًط ١بٌ إٛشٛك(ٚ )8إعلٚ ّٚزلٸاٖا
ظاٚ .ّ٫أطًل عًٗٝا ايرابخ ٚبٓؿ ٞايٛاًط )9(١بٌ ايرابخ ٚإٓؿـ ٞنُا قًٓـا (ٗ
ايٓؿٚ ٞايرةـٛد ٜٓؿـ )ٞإعحــييًٚ( ٞطــا(ٚ . )10قـٛشلِ باؿـاٍ نـإ ُـططا) .أٟ
عل ٫ٚعٔ ائـوا إٌحك.ِٝ
(بٔــؿ ١إٛشــٛك َٛ ٫شــٛك ٠ناْــخ) جًــو ائــؿَ ٫ٚ( ١علَٚــ )١ناْــخ
(قلٚك )٠ب٘ ٜحعًل قٛيٓا بٔؿ ١أ ٟاؿـاٍ قـلٚكَٚ ٠عوؾـ ١عٓـلِٖ بٔـؿ ١نـنا
ننا.
ؾكــٛشلِ ٓــؿ ١أهاكٚا بٗــا إعٓــ ٢اْ٫حياعــ ٞايكــا ِ٥بــايػرل َرــٌ ٚايكاكهٜــ١
ٚا٭ب ـٛٸ ًٚ ٠ــا٥و اٱٗــاؾاد  ٫إعٓــ ٢ايكــا ِ٥بــايػرل َطًك ـاّ( )11نُــا ٖــَ ٛعٓاٖــا
إاٖٝاد إُهٓ ١إعل ١َٚؾٜٔ ٬لم ايٓؿٜٔٚ ٞلم ايعلّ عً ٢ن ٬ايكٌٌُ.
( )6أ ٟعٓل إعحيي.ٞ
( )7إم بعــل َ٬ظظــ ١إٔ ايٛشــٛك َعٓــا ٙؼكــل إاٖٝــٚ ١ايرةــٛد َعٓــا ٙؼكــل إاٖٝــ١
ؾُٗـــا َذلاكؾـــإ ٚإماّ بعـــل َ٬ظظـــ ١إٔ ايعـــلّ عةـــاه ٠عـــٔ عـــلّ ؼكـــل إاٖٝـــ١
ٚايٓؿــ ٞعةــاه ٠عــٔ عــلّ ؼككٗــا ؾُٗــا َذلاكؾــإ ٚايــنٜٓ ٟــاىع ؾًــ ٍٝعٓــل ٙؾطــو٠
ًً.١ُٝ
( )8أَا ايؿوق ١ا٭ ٍٚؾًـِ جكـٌ بايٛاًـط ١بُٗٓٝـا بـٌ منـود يًُعـل ّٚقٌـٌُ :ذابـخ
َٓٚؿ.ٞ
( )9أٚ ٟقــاٍ بٓؿــ ٞايٛاًــط ...١اخل َٚعٓــ ٢ايرابــخ عٓــلٖ ٙــ ٛإاٖٝــاد إٛشــٛك٠
ٚا٫ظٛاٍ اييت غرل َٛشٛكَٚ ٠عٓ ٢إٓؿَ ٖٛ ٞا علا ميو.
(ٜٚ )10ك ٍٛب٘ ٗ ايٛشٛك ٚايعلّ.
( )11أًٛ] ٟا ٤نإ[ اْحياعٝاّ أ ٚاُْ٘اَٝاّ نايٌٛاك.
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إحعاهف( )12عٓل إحهًٌُ.
ؾايـناد إكابًـ )13(١يًُعٓ ٌٝأٜ٘اّ ي٘ َعٓٝإٚ .اظـذلىٚا بإٗـاؾ ١ائـؿ ١إٍ
إٛشٛك عٔ ٓؿاد إعـلّٚ

()14

ؾإْٗـا ٓـؿ ١يًرابـخ  ٫يًُٛشـٛك ٚبكـٛشلِ ٫

َٛشٛك ٠عٔ ائؿاد ايٛشٛك )15(١ٜيًُٛشٛك ٚبكٛشلِ َ ٫عل ١َٚعٔ ائؿاد
ايًٌة . )16(١ٝؾةك ٗ ٞاؿل َرٌ اْ٫حياعٝاد ايػرل إعحدل ٗ َؿَٗٗٛا( )17ايًٌت َٔ
ٓؿاد إٛشٛكاد.
ٚاعذلض ايهاجيب عًٖ ٢نا اؿل بأْ٘ ٜٔ ٫ػ عًَ ٢ـنٖت إعحييـ ١٭ْٗـِ
شعًــٛا اؾ ٖٛــ وَ ١ٜــٔ ا٭ظــٛاٍ َــع أْٗــا ظآــً ١يًــناد ٗ ظــاييت ايٛشــٛك
ٚايعلّ.
( )12ايُ٘رل ٜعٛك إٍ ايحعوٜـ ايراْ.)1(ٞ
(ٕ )13ــا ناْــخ ائــؿ ١جكابًــٗا ايــناد ؾــإما شٛٸىْــا ٗ ائــؿَ ١عٓٝــإ ؾ٬بــل يًــناد
َ ـٔ َعٓــَ ٌٝػــاٜو نــٌ َُٓٗــا ٕــا قابًــ٘ َــٔ َعٓــ ٢ائــؿ ١ؾٗــ ٞإما قابً ـخ ائــؿ١
بــإعٓ ٢ا٭ٜ ;ٍٚهــ ٕٛإــواك بٗــا َــا يــ ٍٝبــإعٓ ٢اْ٫حياعــ ٞايكــا ِ٥بــايػرل ؾع ٦ٓٝـنٺ
جٔــلم ايــناد عًــ ٢ايٌــٛاك ٚ٭ْــ٘ يــَ ٍٝعٓــ ٢اْحياعٝــاّ قاُ٥ــاّ بــايػرلٚ .إما قابًــ٘
ائؿ ١بإعٓ ٢ايراْ ٞؾٝهَ ٕٛعٓاٖا َا يَ ٍٝعٓ ٢قا ِ٥بايػرل ؾحٔلم عًـ ٢اؾـٛاٖو
ؾكل.
( )14نٔــؿاد ايرابحــاد ا٫ىيٝــ ١عًــ ٢ايكــ ٍٛبٗــا َرــٌ اَ٫هــإ ٚاؾٖٛوٜــٚ ١ايعوٗــ١ٝ
ايرابح ١يحًو اُٝ٫ا ٤إعل.١َٚ
( )15نايٌٛاك شلنا اؾٌِ.
( )16نايٓ٬وٚ ٠ايعُٚ ٢ايؿكو.
( )17أ ٟغـــرل كاؿـــٌ ٗ َؿَٗٗٛـــا ايٌـــًت نـــإعك٫ٛد ايراْٝـــ ١ايؿًٌـــؿ ١ٝناٱَهـــإ
ٚايهً.١ٝ

( )1إٛاقـ احملكل ا٫ه.177ٖ ٞ
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ٚأشاث عٓ٘ ُاهؾ إٛاقـ بإٔ إواك بهٓ ْ٘ٛؿ ١يًُٛشٛك إٔ ٜهٓ ٕٛـؿ١
ي٘ ٗ اؾًُ ٫ ١أْ٘ ٜهٓ ٕٛؿ ١ي٘ كاُ٥اّٚ .أٜ٘اّ ٖنا( )18عًَ ٢ـنٖت َـٔ قـاٍ:
بإٔ إعل ّٚذابخ َٚحٔـ با٭ظٛاٍ ظاٍ ايعلّ.
ٚأَـــا عًـــَ ٢ـــنٖت َـــٔ مل ٜكـــٌ :إعـــل ّٚذابـــخ أ ٚقـــاٍ بـــ٘ ٚمل ٜكـــٌ
باجٔاؾٗ ةا٭ظٛاٍ ؾا٫عذلاض ًاقل عٔ أًٓ٘(.)19
ذ ـِٸ أُـــ وْا إٍ بطــٖ ٕ٬ــنا ايكــ ٍٛبكٛيٓــا (ْؿــ ٞذةــٛد)( )20إَــا َــٔ قةٝــٌ
ايحعلاك(ٚ )21إَا َٔ قة ٌٝإًكا ايعاطـ( )22يً٘ـ وٚهَ( ٠عُٗـا) أَ ٟـع ايعـلّ
ٚايٛشـــٛك (َواكؾـــ )١عكـــٚ )23(ّ٬آـــط٬ظاّ( )24نُـــا ُٖــــا نـــنيو يػـــّ١

()25

ٚعوؾاّ(.)26
( )18أٖ ٟنا ايحعوٜـ إننٛه.
( )19إم ظ٦ٓٝنٺ ٜ ٫و ٣إٕ اؾٖٛو ١ٜظاٍ.
(ٖ )20ـنا هك عًـ ٢قـ ٍٛإعحييـ ١بإاٖٝــاد ايرابحـ١

()1

ٚهك عًـ ٢قـ ٍٛبع٘ـِٗ إٔ ٖٓــاى

ٚاًط ١بٌ ايٛشٛك ٚايعلّ جٌُٸ ٢بـ(اؿاٍ).
( )21نُا جك ٍٛيًُعاًت ذٛث كاه ٌَصل ؾٓؿ ٞذةٛد ايحعلاك.
(ٚ )22آً٘ ْؿٚ ٞذةٛد.
( )23إم ا ٖٛ ٌٓ٫ايٛشٛك ٚايعلّ ٗ ْك ٘٘ٝإم َعٓا ٙعلّ ايٛشٛك ؾ ٬ىًَُٗٓ ٛـا
ُــٚ ٤ٞيــ ٍٝايرةــٛد إ ٫ايحعكــل ٖٚــ ٛعةــاه ٠عــٔ ايٛشــٛك ٚايعــلّ َعٓــا ٙعــلّ
ايٛشٛك  ٖٛٚايٓؿ.ٞ
( )24عٓل إحهًٌُ ٚاؿهُا ٤ظح ٢إما اطًل ايٛشٛك ؾُِٗٔٳ َٓ٘ ايرةٛد ٚننا إما اطًـل
ايعلّ ؾُِٗٔٳ َٓ٘ ايٓؿٚ ٞبايعهٍ.
( )25نُا جِٗل ب٘ ايهحت ايًػ.١ٜٛ
( )26نُا ٖ ٛإحةاكه عٓل اٱط٬م.

(ُ )1ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ ٞط 103ٖ 1ط.184ٖ 2
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إؾــواك )27(ٙعًــ ٢جكــلٜو ايعطـــ باعحةــاه نــٌ ٚاظــل(ٚ )28جأْٝرــ٘ باعحةــاه إٔ
إٔله( )29شا٥ي ايٛشٌٗ ٚوحٌُ( )30إٔ ٜه ٕٛإواكؾـَٔ ١ـلهاّ( )31أ ٟايٓؿـٞ
ٚايرةـٛد ٜٔاظةُٗـا إواكؾـ َ ١ع ايعلّ ٚايٛشـٛك.
ٚاؿآٌ أْ٘ نُا إٔ ايٛاًط ١بٌ إٓؿٚ ٞايرابخ غرل َعكٛي )32(١ننيو بٌ
إعلٚ ّٚإٛشٛك يًذلاكفُٚ( .ةٗاد ؿُٔٓا) ٗ باث اؿاٍ بٌ ٗ باث ذةٛد
إعلَ( ّٚيٜؿَ )١وكٚك.٠
ؾُٔ ُةٗاد ذةٛد إعل ّٚأْ٘ كدل عٓ٘ ٚنٌ كدل عٓ٘ ؾٗ .٤ُٞ ٛاؾٛاث:
إٔ إواك بإٛٗٛع ٗ ائػو ٣إٕ نإ إعل ّٚإطًل ؾ ٬ىدل عٓـ٘ ٚإٕ
نإ إعل ٗ ّٚاـاهط ؾاٱؿةاه عٓ٘( )33يٛشٛك ٗ ٙاينٖٔ.
ُ َٔٚـةٗاد إذةـاد اؿـاٍ إٔ ايٛشـٛك يـَٛ ٍٝشـٛك ٚإ ٫يٌـا ٣ٚغـرلٙ
ٗ ايٛشـــٛك ؾٝيٜـــل ٚشـــٛك ٙعًٝـــ٘ ٜٚحًٌٌـــٌ(َ ٫ٚ )34عـــلٚ ّٚإ ٫اجٔــــ
( )27ا ٟاؾواك َواكؾ .١ظآً٘ كؾع إُهاٍ ٖ ٛأْ٘ َواكؾ٘ ؿدل عٔ ْؿ ٞذةٛد ؾٓٝةػٞ
إٔ ٜرٓٗٝا ٜٚكَ ٍٛواكؾإ ٚأٜ٘اّ يٹـِٳ أَْٻـزٳ (َواكؾـَ )١ـع أْٗـا ؿـدل عـٔ ْؿـٚ ٞذةـٛد
َ ٖٛٚننو ؾأشاث َا جو.٣
( )28ؾٝه ٕٛإعٓ ٢نٌ ٚاظل َٔ ايٓؿٚ ٞايرةٛد َع ايٛشـٛك ٚايعـلّ َواكؾـ ١ؾًـٛظو
ايٛظل ٠عٓل ا٫ؿةاه.
(ْ ٖٛٚ )29ؿٚ ٞذةٛد.
(ٚ )30أَا بٓا ٤عًَ ٢ا جكلٸّ ؾٗ ٞاًِ ؾاعٌ.
(ٚ )31ظ٦ٓٝنٺ جه ٕٛؾاعٌ ؾعٌ قنٚف نُا قلٸه ٙإٔٓـ كٍ عً ٘ٝبٌٝام ايه.ّ٬
( )32عً ٢ن ٬إنٖةٌ اين ٜٔقا ٫بُٗا إعحييً ١ـابكاّ ؾـإِْٗ مل ٜكٛيـٛا بايٛاًـط ١بـٌ
إٓؿٚ ٞايرابخ آٚ ّ٬اؾٛاث :إٔ إـواك بإٗٛـٛع َ٘ـاؾ ّا إٍ إٔ ايـلي ٌٝيـً ٛـًِ
ٜرةخ إٔ إُحٓع ذابخ أٜ٘اّ.
( )33بإ ٜكاٍ إٔ علّ ىٜل ي ٍٝبعًٓ ١يعلّ بهو.
( )34بــإ ٜهــ ٕٛيٛشــٛك ايرــاْ ٞأٜ٘ـاّ ٚشــٛك ٚميــو ايٛشــٛك ايرايــز أٜ٘ـاّ َٛشــٛك
 ًِٖٚشوا.
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بٓك٘ٝــ٘(ٚ .)35اؾــٛاثَ :ــٔ ٚشــ ٙٛا٭ ٍٚإٔ ايٛشــٛك َٛشــٛك ٚيهــٔ بــٓؿٍ
ماجــ٘(ٚ )36ايرــاْ ٞأْــ٘ َعــلَ )37(ّٚعٓــ ٢أْــ٘ يــ ٍٝبــنٚ ٟشــٛك(ٜ ٫ٚ )38حٔـــ
( )35ؾًٝيّ اشحُاع إحٓاقٌ٘.
( )36نًُع ١ٝإًػ.
( )37ظآٌ ٖنا اؾـٛاث ايرـاْ ٞإ ْـا نحـاه ايِـل ايرـاْٖٚ ٞـ ٛإٔ ايٛشـٛك َعـلّٚ
ٚقٛيهِ أْ٘ ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛايَِ ٤ٞحٔؿاّ بؿعً٘ قًٓا ًٜ ٫يّ ميو ٚبٝإ علّ ييَٚـ٘:
أْ٘ قل جكلٸّ أْ٘ ِٜذل ٚظل ٠اؿٌُ ٗ ايحٓاقض ع ٠ٚ٬عً ٢ايٛظلاد ايرُاْ.١ٝ
ؾإما عوؾخ ميو ؾٓك :ٍٛاؿٌُ ايِا٥ع قٌُإَٛ ٌٓ :اطـأٖٚ ٠ـٓ ٛـٌ ٖـٖ ٛـٛ
 ٌٓٚاُحكام  ٌٓ ٖٛٚم ٌٓٚ ٖٛ ٟاُ٫حكام جاهٜ ٠ه ٕٛبإجٝـإ م ٟبـإٔ ٜكـاٍ
ىٜل م ٚظونٚ ١جاهٜ ٠أج ٞبًؿو إِحل ٜٚوٜل ٕٚبـ٘ مٖ ٟـ ٛؾٝهـٓ ٕٛـٌ اُـحكام
نُا ي ٛقًٓا ىٜـل َحعـوى ٚاهكْـا بـ٘ م ٟظونـ ١نُـا أْـ٘ قـل ٜـواك بـ٘ ٓـٌ إٛاطـأ٠
ٜٚه ٕٛإعٓ ٢ىٜل ٖ ٛإحعوى ٜٔٚـلم عًٝـ٘ إحعـوى ٚقـل ٌٜـُٸٓ ٕٛـٌ إٛاطـأ٠
ٓــٌ عًــ ٢٭ٕ َؿــاكٓ ٙــلم احملُــ ٍٛعًــ ٢ايــناد إٗٛــٛع ٌٜٚ ١ٝـُٸٓ ٕٛــٌ
اُ٫حكام ٌٓ ٗ; ٭ٕ َؿاك ٙإ إٛٗٛع ٗ احملُ ٍٛؾيٜل م ٟظونـَ ١عٓـا ٙىٜـل ٗ
اؿون.١
ؾــإما عوؾــخ ٖــنا ؾٓكــَ :ٍٛــٔ ُ ــو ايحٓــاقض ا٫ؼــاك ٗ اقٌــاّ اؿُــٌ نُــا أْــ٘
اُذل ا٫ؼاك ؾٝـ٘ ٚيـنا مل ٜهـٔ َـٔ ايحٓـاقض قٛيٓـا اؿونـ ١ظونـٚ ١اؿونـ ١يـٍٝ
بــن ٟظونــ ١ظٝــز إٕ ا٭ٓ ٍٚــٌ َٛاطــأٚ ٠ايرــاْ ٞاؿُــٌ ؾٝــ٘ أُــحكام ْعــِ يــٛ
قًٓـــا ٖـــن ٙاؿونـــ ١ظونـــٚ ١يٌٝـــخ عونـــٓ ١ـــاه جٓـــاقض ٭ٕ اؿُـــٌ ٗ نًُٗٝـــا
ٓــٌ َٛاطــأ ٠نــنيو َــا مــٔ ؾٝــ٘ ؾــإٕ إعــل ّٚاحملُــ ٍٛعًــ ٢ايٛشــٛك إــواك بــ٘
يــ ٍٝما ٚشــٛك ٖٚــنا يــ ٍٝبٓكــٝض; ٭ْــ٘ ٓــٌ إُــحكام ٚايٛشــٛك ٚشــٛك عُــٌ
إٛاطأ ٠ؾ ٬جٓـاقض ْعـِ ايٓكـٝض يًٛشـٛك ٖـ ٛايعـلّ ٚايٚ٬شـٛك ٭ْـو إما قًـخ
ايٛشــٛك عـلّ أٚ٫ ٚشــٛك; نــإ ًٓــُٗا عًٝــ٘ عُــٌ إٛاطــأ ٠ؾُٗــا ْك٘ٝــإ يكٛيٓــا
ايٛشٛك ٚشٛك.
( )38ؿدل ٙبنيو; ٭ٕ ايٛشٛك َكـلٸّ َعٓـ ٢أْـ٘ ٜٔـلم عًٝـ٘ ايعـلّ ْكـٝض يًٛشـٛك
ٚشٛك.
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بٓك٘ٝــــ٘ ٭ ٕ ْكــــٝض ايٛشــــٛك ٖــــ ٛايعــــلّ أ ٚايٚ٬شــــٛك  ٫إعــــلّٚ

()39

أ ٚايَٛ٬شـــٛك(ٚ )40ايرايـــز ايـــٓكض بٛشـــٛك ايٛاشـــت( )41جعـــاٍ ٚايوابـــع
قًت ايلي ٌٝعً ِٗٝ٭ٕ ايٛشٛك ي ٛنإ ظاٚ ّ٫اؿاٍ ٓؿ ١يًُٛشٛك ييّ إٔ
ٜه ٕٛإاٖٝــ ١قةــٌ ايٛشـٛك َٛشــٛكٜٚ ٠حًٌٌــ ٌ ايًـِٗ إ ٫إٔ ٜكـاٍ إْـ٘ ٓـؿ١
يًُٛشــــٛك بٗــــنا ايٛشــــٛك أٜ ٚكــــاٍ ايٛشــــٛك عٓــــلِٖ اْحياعــــٚ ٞاؿــــاٍ
ٓــؿ ١اْحياعٝــٚ ١ا٫جٔــاف بائــؿ ١اْ٫حياعٝــٌٜ ٫ ١ــحًيّ يًُٓٛــٛف جكــلٸَاّ
بايٛشٛك(.)42
َٗٓٚــا :إٔ ايهًــ ٞايــن ٟيــ٘ شيٝ٥ــاد َحعككــ ٗ ١اـــاهط ناٱٌْــإ يــٍٝ
َٛشٛك ٚإ ٫يهإ َِـٸٔـاّ  ٫نًٝـاّ َ ٫ٚعـلٚ ّٚإٕ ٫ـا نـإ شـي٤اّ ٕٛشـٛك
نيٜل(.)43
ٚاؾٛاث :إٔ ايهًَٛ ٞشٛك .قٛيهِ ؾٝهَِ ٕٛـٸٔاّ .قًٓا ايطةٝعٜ ٫ ٞـأب٢
عٔ ايِـٔ ١ٝؾإْ٘ ْؿـٍ ايطةٝعـ ١ايـيت ٜعوٗـٗا ايهًٝـِْ ٗ ١ـأ ٠ايـنٖٔ(٫ٚ )44
( )39اينَ ٟعٓ ٢ي ٍٝما ٚشٛك.
( )40اينَ ٟعٓ ٢ي ٍٝبنٚ ٟشٛك.
( )41ؾإِْٗ ٜعذلؾ ٕٛبإٔ ٚشٛكَٛ ٙشٛك ٚي ٍٝعاٍ ؾإْ٘ ٜكاٍ شلِ إٔ ٚشـٛك ايٛاشـت
َٛشٛك ؾٗ ٛي٘ ٚشٛك ذاْ ٌٖ ٞأْ٘ َعل ّٚأَٛ ٚشٛك؟
إٔ قًحِ :أْ٘ َعل ّٚييّ اجٔاف ايِـ ٤ٞبٓكٚ ٘٘ٝإٕ نإ َٛشٛكاّ ؾٚ ٬شٛك ذايـز
ٖٚهنا.
( )42بٌ بايحصٖٛو ْظرل إجٔاف إاٖ ١ٝباٱَهإ ٚايِـ ١ٝ٦ٝؾـإٕ ايحكـلّ ٗ َٓٛـٛؾُٗا
بايحصٖٛو ننا منو ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
(ً٫ )43حعاي ١جك ّٛإٛشٛك بإعل.ّٚ
( )44أ ٗ ٟعامل اينٖٔ ؾإٕ اهٜل باينٖٔ امٖإ ايٌاؾً ١نإ جٌُ ١ٝايهً ٞايطةٝعٞ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 189ٖ 2ظاُ.27 ١ٝ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )12غشس يف أْ املؼذًَ ٌٍظ تشً ًششًع يف تؼط أ ىاَ اٌؼذَ ًاملؼذًَ
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ًـ ـٝٸُا()45أْـــ٘ اي٬بِـ ــو ( )46ايـــنٖ ٟـــَ ٛكٌـــِ يًُطًكـــٚ )47(١إـًٛطـــ١

()48

ٚاجملوك .)49(٠أْ ٚك :ٍٛإْ٘ َعلًٜ ٫ٚ ّٚيّ جكـٛٸّ إٛشــٛك بإعــل ّٚ٭ْـ٘ يـٍٝ
شـي٤اّ ي٘ ٗ اــاهط(.)50
َٗٓٚــا :إٔ شــٍٓ إاٖٝــاد( )51اؿكٝكٝــ ١ايعوٗــ ١ٝنًْٝٛــ ١ايٌــٛاك يــٍٝ
َعلٚ ّٚإ ٫يحكٛٸّ إٛشٛك بإعلَٛ ٫ٚ ّٚشـٛك(ٚ )52إ ٫يـيّ قٝـاّ ايعـوض
ظاٍ ٚشٛك ٗ ٙاـاهط بـايهً ٞبع٬قـ ١ا٭ ٍٚنُـا ٗ ]قٛيـ٘ جعـاٍ[ ؼإِِّٔلً أَسأأِلً أَػصِلش
خأّللشاغ

()1

أَ ٟــا ٜــ ٍ٪إٍ اـُــو ٚإٕٵ أهاك بايــنٖٔ ا٫مٖــإ ايعايٝــ ١نايعكــٌ نــإ

جٌُٝح٘ بايهً ٞظاٍ ٚشٛك ٗ ٙاــاهط بع٬قـ ١ايهْٛٓٝـ ١نُـا ]ٗ قٛيـ٘ جعـاٍ[ ؼًأآَذُلٌا
اٌٍْأرَاِأى أٌَِأاٌَيُغ

()2

أَ ٟا ناْٛا ٜحاَ ٢اعط ِٖٛأَٛاشلِ.

( )45أًُٝ ٫ٚ ٟا إٔ ايهً ٞاين ٟي٘ شيٝ٥اد قكك ٗ ١اـاهط أ ٟايهً ٞايطةٝع.ٞ

( )46اين ٟهحُع َع ايـ ُـو .
( ٖٛ )47إاٖ ١ٝاي٬بِـو ايكٌُ ٞأ ٟبِـو علّ اشحُاعٗا َع نـٌ ُـو ٚشـٛكٟ
أ ٚعلّ.
( ٖٞ )48إاٖ ١ٝبِو ُ.٤ٞ
( ٖٞ )49إاٖ ١ٝبِـو .٫
( )50أ ٟايهًَ ٞعل ٗ ّٚاـاهط ٚي ٍٝشي٤اّ ؿاهشٝاّ يًِـٕ اـاهط بٌ ٖ ٛشي٤
مٖين ناؾٍٓ ٚايؿٌٔ ايًنُٖ ٜٔا شـيإٓ يٮيـٛإ ٗ ايـنٖٔ ٚيـ ٍٝشـيإٓ شلـا ٗ
اـــاهط إم ٖــ ٞبٌــا٥ل ٗ اـــاهط ؾايًْٝٛــٚ ١إؿوقٝــ ١ايًــنإ ُٖــا شــٍٓ ٚؾٔــٌ
يًةٝاض ُٖا َعلَٚإ ٗ اـاهط يةٌاط ١ايةٝاض بٌ ُٖا شيإٓ ٗ اينٖٔ.
(ٚ )51ننا ؾٌٔ شلا.
( )52ؾٗ ٛظاٍ َٓحيع َٔ ايناد نايهً ٞايطةٝع ٞعً ٢هأ.ِٜٗ
(ًٛ )1هًٜٛ ٠ـ اٯ.36 ١ٜ
(ًٛ )2ه ٠ايٌٓا ٤اٯ.2 ١ٜ
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بايعوض ٭ٕ ايذلنٝت اؿكٝك ٞعً ٢قٝاّ ا٭شيا ٤بع٘ٗا بةعض(ٚ .)53اؾٛاث:
إٔ ا٭عواض بٌا٥ل ؿاهش ١ٝؾ ٬جكٛٸّ ؾٗٝا ٗ اـاهط( )54ظح ٢ي ٛناْخ ايً١ْٝٛ
َعل ٗ ١َٚاـاهط ييّ جكٛٸّ إٛشٛك بإعـ لٚ .ّٚأٜ٘ا قٝـاّ ايعـوض بـايعوض
شـا٥ي(.)55
(ٚ )53اؾٍٓ نُا بٝٸٓا قا ِ٥بايؿٌٔ; ٭ْ٘ عاهض ي٘ ٚايؿٔـٌ عـاهض يًعُـٌ ؾكـاّ
ايعوض بايعوض  ٖٛٚباطٌ.
( )54بأشيا ٤ؿاهشْ ١ٝعِ شلا أشيا ٤مٖٓ ١ٝبع٘ٗا َحكٛٸّ.
( )55نكٝاّ اؿواه ٠باؿون ١ايِلٜلْ ٠عِ قٝاّ ايعوض بايعوض غرل شا٥ي ٗ ٓٛه ٠يٛ
مل جٓح٘ٹ إٍ عوض قا ِ٥ظٖٛو ٖ ٛباطٌ ٚإ ٫ؾَ ٬اْع َٔ قٝاّ ايعوض بايعوض.

[]13
غسز يف عدَ اهتٌاٙص ٗاهعو ٞٚيف االعداَ
لّ
ظٝٵــزٴ ايعٳــ ٳ
َ ٫ٳٝٵــ ٳي ٗ ا٭عــلأّ َٹــٔٵ ٳ

ٳٖٚٵــــ ـ ٳ ٛشلــــــا إما بٹــــ ـ ٳٖٛٵِ جٳوٵ ٳجٌٹــــ ـِٵ

نَـــــــــناىَ ٗ ا٭عـــــــــلأّ  ٫عٹًٝٸــــــــــِ١

ٚإٕٵ ٹب ٗـــــــــا ؾـــــــــاٖٛٵا ؾَ ٳحكِ ٔوٜٵةٹـــــــ ــٝٻِ١

[]13
غسز يف عدَ اهتٌاٙص ٗاهعو ٞٚيف األعداَ
(َٝ ٫ي ٗ ا٭علاّ( َٔ )1ظٝز ايعلّ  )ٖٛٚأ ٟإٝٸي (شلا) أ ٟيٮعلاّ (إما
بــ )ِٖٛأٖٚ ٗ ٟــِ (جوجٌــِ)( )2جًــو ا٭عــلاّٚ .اهجٌــاَٗا ٗ ايــ ِٖٛباعحةــاه
اٱٗاؾ ١إٍ إًهاد ؾٝحٔٛه ًَهـاد َحُـاٜيٚٚ ٠شـٛكاد َحـايؿـٚ ١ج٘ـٝـ
إيٗٝا َؿٗ ّٛايعلّ ؾٝعٌٔ عٓل ٙأعلاّ َحُاٜي ٗ ٠ا٭ظهاّ(ٚ .)3أَا َـع قطـع
ايٓظو عٔ ميو( )4ؾـٜ ٬حُٝٸي عـلّ عٔ عـلّ ٚإ ٫يهإ ؾـ ٞنـٌ ُــ )5(٤ٞأعـلاّ
غرل َحٓاٖ( .١ٝنناى ٗ ا٭علاّ  ٫عًٓٝـ )١ظكٝكٝـ ١ــ ٚإٕ ناْـخ يعـلّ ٗ عـلّ

( )6

( )1إم ٚ ٫شٛك ي٘ ٗ اـاهط ٚإ ٫ييّ اجٔاف ايِـ ٤ٞبٓؿٌ٘ ؾحأٌَ.
( )2إِا شعٌ إٝٸي ٗ اي ;ِٖٛ٭ٕ ايعلّ بايٌٓة ١إٍ إاٖٝاد ٜه ٕٛشيٝ٥اّ ؾٚ ٬شٛك يـ٘
إ ٗ ٫اي.ِٖٛ
( )3ؾٝكاٍ علّ ٖنا عً ١يعلّ ماى ٚعلّ ٖنا ٬ٜىّ علّ ماى.
( )4أ ٟعٔ جًو إًهاد ٚإاٖٝاد اييت اٗٝـ إيٗٝا ايعلّ.
( )5أ ٟإٕ مل ٜهٔ ُاٜيٖا بايٓظو إٍ إًهاد بٌ بٓؿٌٗا يهإ ٗ نٌ ُــ ٤ٞاعـلاّ غـرل
َحٓاٖٚ .١ٝقٛي٘ يهإ ٗ نٌ ُٖ ٤ٞنا ِٜرل ب٘ إٍ كيٓ ٬َ ٌٝلها( )1عًْ ٢ؿ ٞايحُـاٜي
بٌ ا٫علاّ َٔ ظٝز ٖ.ٞ
ٚظآًًٜ٘ :ـيّ إٔ ٜهـ ٕٛيًِـ ٤ٞايٛاظـل ٓـؿاد ًٚـًٛث َحًٌٌـً ;١٭ْـ٘ علَـ٘
ٚعلّ علَ٘  ًِٖٚشوا ؾً ٛقًٓا أْٗا َـٔ ظٝـز ٖـ ٞيـيّ اَـو َحعـلك يِـٚ ٤ٞاظـل
َٚحًٌٌٌ ٚيهٔ يٛقًٓا إْٗا يُٝ ٍٝيٖا َٔ ظٝـز ٖـ ٞؾٗـُ ٞـٚ ٤ٞا٫عحةـاه جـاه٠
ٜٝ٘ؿ٘ إٍ ٖنا ٚإٍ ماى ٖٓٚاى كي ٌٝآؿو عً ٢ميو  ٖٛٚإٔ ايعـلّ ْؿـٓ ٞـوف ٫
اُــاه ٠يــ٘ آـٚ ّ٬نــٌ َــا ٖــَ ٛحُٝــي ؾًــ٘ ٚشــٛك ٚؼٔٸــٌ  ٫قايــ ١ؾحهــ ٕٛا٫عــلاّ
َٛشٛكَٚ ٠حعٔٸً ١ؾًٝيّ اجٔاف ايَِ ٤ٞا ٜعاْل.ٙ
( )6بـــإٔ ٜهـــ ٕٛأظـــل ايعـــلٌَ عًٓـــ ١يٰؿـــو ظكٝكـــ ١ؾ٘ـ ـ ّ٬عـــٔ إٔ ٜهـــ ٕٛايعـــلّ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.339ٖ 1
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(ٚإٕ بٗا) أ ٟبايعً( ١ٝؾاٖٛا) أْ ٟطكٛا نكٛشلِ( )7علّ ايعً ١عً ١يعلّ إعًٍٛ
(ؾحكوٜة )١ٝأ ٟق ٍٛعًً ٢ة ٌٝايحكوٜت ٚاجملاى( )8ؾإٕ اؿهِ بايعً ١ٝعًٗٝا بحِاب٘
إًهاد(.)9
ؾإما قٝـٌ :عـلّ ايػـ ِٝعًٓـ  ١يعـلّ إطـو ؾٗـ ٛباعحةـاه إٔ ايػـ ِٝعًٓـ ١إطـو
ؾةاؿكٝك ١ق :ٌٝمل ٜحعكل ايعًٝـ ١ايـيت ناْـخ بـٌ ايٛشـٛكٖٚ .ٜٔـنا نُـا هـوٟ
أظهاّ إٛشةاد عً ٢ايٌٛايت ٗ ايك٘اٜا ؾٝكاٍ ًـايةًٝٓ ١ـ )10(١أُ ٚــوط١ٝ
َحًٔ ١أَٓ ٚؿًٔ ١أ ٚغرلٖا( . )11نٌ ميو بحِاب٘ إٛشةاد.
عًٓ ١يًٛشٛك.
( )7قل قاٍ ميو احملكل ايطًٛـ.)1(ٞ
( )8عطـ جؿٌرل عً ٢ايحكوٜتٚ .ايع٬ق ١إٔ إًهاد ٕٓـا ٚقعـخ بٗٓٝـا ايعًٓٝـٚ ١ايعـلّ ٕـا
اٗــٝـ إيٗٝــا ٓــاه عًٓــَٚ ١عًــٚ ّ٫ٛإ ٫ؾايعًٓــٖ ١ــ ٞإــ٪ذوٚ ٠إعًــٖ ٍٛــ ٛإحــأذو
ٚا٭علاّ  ٫جأذو  ٫ٚجأذرل ؾٗٝا.
(ٖ )9ــن ٙع٬قــ ١اجملــاى ٚظآــًٗا نُــا منوْــا :ٙإٔ ا٫عــلاّ ٕــا اٗــٝؿخ إٍ إًهــاد
ٓاهد عًَٓٚ ١عً ;ّ٫ٛ٭ْٗا ٓاهد ُة ١ٗٝبإًه ١بٛاًط ١اٗ٫اؾ١
(ٚ )10اؿاٍ إٔ ايٌايةً ٖٞ ١ـًت اؿُـٌ ؾٗٝـا ٚيهٓٗـا ٕـا ُـابٗخ إٛشةـ ١اؿًُٝـٗ ١
ا٭طواف ُأطًل عًٗٝا ًٓ.١ٝ
( )11نعٓاكٚ ١ٜييٚ ١َٝٚاجؿاق.١ٝ

( )1اؿاُـ ١ٝعًــ ٢ظاُــ ١ٝاـؿــو ٟعًــُ ٢ــوؾ ايحصوٜــل آغــا ْــاٍ اـٛاٌْــاه - ٟاحملكــل ايٌــةيٚاهٟ
جٔعٝػ هٗا أًحاك.262ٖ ٟ

[]14
غسز يف أْ املعدَٗ ال ٙعاد بعِٕٚ
إعــــــاك ُ٠إعــــــل ّٔٚٹَُٸــــــا اَحٳ ٳٓعــــــا

ٳ ٚٳبعٵ٘ٴــــٗٴِٵ ؾٝــــ٘ٹ اي٘ٻــــوٴٚٵ ٳه َ ٠اكٻعــــــ٢

ؾإْٸـــــ ـ٘ٴ عًـــــــ ٢شٳٛاىٖٔـــــــا ظٳحٳـــــ ــِٵ

لّٵ
ٗ ايِـــــٕٔ ٳجصٵــ ـٜٛٵي ؽًٓــ ـٌ ايعٳــ ـ ٳ

ل َــــــا ٜٴُـــــــاذٹًُ٘ٵ
ٚشــــــاى إٔ ٜٴٛٵشٳــــ ـ ٳ

طًُــــ ــ٘ٵ
َٴٌٵــــ ـ ٳحأِ ٳْؿاّ ًٚٳــــ ـًتٳ ٳَٝٵــــ ــيٕ ٳٜةٵ ٹ

ٔ ا٫بٵحٹــــ ــلا٤ٹ
ٚايعٳــــ ـٛٵكٴ عٳــــ ـاكٳ عٳــــ ـٝٵ ٳ

ٚيـــــــــــٍٝٳ بايٹػــــــــــــاّ إٍ اْحٹٗـــــــــــا٤ٹ

َـــا ٗٳــوٻ إٔٻ اؾٌـ ـِٳ غٹــتٻ َـــا ؾٓٳـ ــ٢

ٖٴـــــ ـ ٳ ٛإُعـــــــاكٴ ٗ إَعــــــــاكٹ قٛيُٓــــــــا

ٚإَحٓاعٴٗــــــــــــــــا ٭ََٵــــــــــــــــ ٕو ٫ىّٔ

َٚعٓــــ ٢اَ٫هــــإٔ ؿٹــــ٬فٹ اؾــــاىّٔ

ٗ َرــــــٌ مه ٗ بٴكِعٳــــــ ٹ ١اٱَهـــــــإٔ

َـــــــا مل ٜٳـــــ ـنٴكٵٙٴ قـــــــا٥ٹِٴ ايدلٖــــــــإٔ

[]14
غسز يف أْ املعدَٗ ال ٙعاد بعِٕٚ
اؿحًؿــٛا ٗ شــٛاى إعــاك ٠إعــلٚ ّٚعلَــ٘ .ؾــأنرو إــحهًٌُ عًــ ٢ا٭ٍٚ
ٚاؿهُاْٚ ٤اع َٔ ١إـحهًٌُ عًـ ٢ايرـاْٖٚ ٞـ ٛاؿـل نُـا قًٓـا إٕ (إعـاك٠
إعل )ّٚبع - )1(٘ٓٝؾإٕ قـٌ ايٓـياع إعاكجـ٘ َـع ْٝـع َِـٸٔـاج٘ ٚعــٛاهٗ٘-
ؾَٗ( ٞـُـا اَحٓعـا).
ؾـــــ ٬جهـــــواه( ٗ )2ػًٝـــــ٘

( )3

جعـــــاٍ  ٗٚنـــــٌ إٓ يـــــ٘ ُـــــإٔ شلٜـــــل

()4

ٖنٌَ ٙأيٌَ ١حكًٚ ١ي ٍٝشلا هبل ٗ َةعز إعاك ؾٜٓ ٬ؿ ٞإْهاهٖا َـٔ شٗـ ١إٔ ايكـٍٛ
()1

بٗا ٜٓؿ ٞإعاك ]ًِٝ [ٚـرل إيٝـ٘ إٔـٓـ َٚـٔ ٖٓـا ٜظٗـو يـو غًطٝـ ١إـحهًٌُ

ظٝـز

أْهوٚا ٖن ٙإٌأي ١ظٓ ّا َِٓٗ بأْ٘ ٜٛشت ايك ٍٛبٗا أْهاه إعاك.
( )1إعًِ إٔ أعاك ٠إعل ّٚجاهٜ ٠واك بٗا اعاكَ ٠اٖٝح٘ ايِـٔٚ ١ٝأَا ايٛشٛك ؾُحػـاٜو َـع
ايٛشــٛك ا٭ٚ .ٍٚجــاهٜ ٠ــواك بٗـا أعــاك ٠إاٖٝــ ١ايِـٔــٚٚ ١ٝشٛكٖــا ا٭ٚيــ ٞبــإٔ جهــٕٛ
إاٖٚ ١ٝايٛشٛك عٌ إاٖ ١ٝآ٫ـًٚ ١ٝايٛشـٛك ا٭ٓـًٚ ٞا٭كيـ ١ايـيت ٜـننوٖا إٔـٓـ
ْاؾ ١ٝيٲعاك ٠بهَ ٬عٓٗٝٝا.
()2

( )2أؿن ٜ٪ٜل ٖنا إٔٓـ

بهًُاد ايعوؾاٚ ٤ايكوإٓ ٚايعوف.

( ) 3أ ٟػً ٞاـايل  ٫جهواه ؾٝـ٘ ؾًـ ٛأعٝـل إعـل ّٚبٓؿٌـ٘ ٓـاه ٖٓـاى جهـواه يًحصًٓـٞ
ؾٗن ٙايهًُ ١بٗنا إعٓ ٢جٔعػ قٛيٓا.

(ٖ )4نا َكحةٍ َٔ قٛي٘:ؼوًَُّ ٌأٌٍَ ىٌأ فًِ شأؤٍْْغ(ٚ )3إـواك بـاٯٕ ٖـ ٞايٛشـٛكاد ٚايحٔـٛهاد

يٮُٝاٖٚ ٤ـُ ٞـ ْ٘ٚ٪ؾًـ ٛنـإ إعـلٜ ّٚعـاك بعٓٝـ٘ يـيّ إٔ ٜ ٫هـ ٗ ٕٛنـٌ إٓ ُـإٔ
شلٜل; يه ٗ ٕٛبعض اٯْاد ُإٔ عحٝل.
( )1ي٬ط٬ع عً ٢آها ٤إحهًٌُ ُــوؾ إكآــل ًـعل ايـل ٜٔايحؿحـاىاْ ٞط .82ٖ 5نِــ إـواك ٗ
ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ظٌٔ ىاك ٠آًَ.73ٖ ٞ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 196ٖ 2ظاُ.5 ١ٝ
(ًٛ )3ه ٠ايوٓٔ اٯ.29 ١ٜ

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح
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يَٝٵٍٳ نَُٹرٵًٹ٘ٹ ُٳٞٵ ٷ ٗٚ .)5(٤نٌ ُـ ٤ٞيـ٘ آٜـ )6(١جـلٍ عـً ٢أْ٘ ٚاظـلٚ( .بعِ٘ٗ)
نايِٝف ايو( ٍٝ٥ؾ )٘ٝأ ٗ ٟاَ٫حٓاع (اي٘ـوٚهٚ )٠ايةلاٖ( ١اكعٚ .)٢اًحعٌٔ
اٱَاّ ايواى )7(ٟكع )8(٣ٛاي٘ـوٚه.٠
( )5نٌ ُٖ َٔ ٤ٞن ٙإٛشٛكاد ٖـَ ٛظٗـو ئـؿَ ١ـٔ ٓـؿاد اهلل  أً٫ ٚـِ َـٔ
ازلا ٘٥ظحٸ ٢ق ٌٝإٕ اٱٌْإ ايهاٌَ َظٗـو يً٬ـِ (اهلل )

()1

ؾاًـِ (ٜـأَ يـٍٝ

نُرً٘ َُ )٤ٞظٗو ٖن ٙاٯْاد إٛشٛكاد ؾإْ٘ يَ ٍٝرٌ يٛاظل َٓٗا ُ.٤ٞ
ؾً ٛقًٓا (أْ٘ ٜعاك) ييّ إٔ  ٫جهٖ ٕٛن ٙايٛشٛكاد َظٗــواّ شلـنا اً٫ـِ ؾإْـ٘ ذةـخ
شلا َرٌ ٚظٝز إْ٘ َ ٫رٌ شلا ٗ اٯٕ ايرـاْ- ٞنُـا ٖـَ ٛكح٘ــ ٢إظٗوٜٸـ -١ؾـ ٬عـٌ
ي٘(.)2
( )6أ ٗ ٟنٌ ُـ ٤ٞي٘ عَٚ ١َ٬ظٗوٜٸ ١بأْ٘ َ ٫رٌ ي٘ ؾٗنا َٖ ٛعٓـ ٢ايةٝـخ ؾًـ ٛقًٓـا
باٱعاك ٠ييّ اذةاد إرً ١ٝؾايةٝخ َؿاكَ ٙؿاك اٯ ١ٜؾواشعٗا.
(َ )7ع أْ٘ ٜٴعةٸو عٓ٘ بو ٍٝ٥إِههٌ(.)3
( )8ايكا ٌ٥إٔ ايك ٍٛبإعاك ٠إعلْ ّٚظرل ايطؿو ٗ إهإ ؾهأْٗا طؿو ٗ ٠اييَـإ; ٭ْـ٘
ًٜــيّ ٚشــٛك ايِ ــ ٗ ٤ٞاييَــإ إحــأؿو َــٔ كٚ ٕٚشــٛك ٙاييَــإ إحًٛــل ٚايطؿــو٠
باطً ١عٓلْا( )4نُا ًٝص.٤ٞ
هــِ يًكٔٝــو ٟكاٚك ايكٔٝـــو ٟؼكٝـل ايٌـٝل شــ ٍ٬ايـل ٜٔآُــحٝاْ.431ٖ ٞ
(ُ )1ــوؾ ؾٔـ ٖٛاؿٹ َ
فُٛع ١آذاه آقا قُل هٗا ايكُِ ٞ٦ظهٗٓ ِٝةا قُل هٗا قُِ ٞ٦ؼكٝل ظاَل ْـاش ٞا٭ٓـؿٗاْٞ
ؿً ٌٝبٗواَ ٞقٔوْ.108ٖ ٞ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 196ٖ 2ظاُ.7١ٝ
( )3ؾكاٍ ٗ إةاظز إِـوقْٚ( :١ٝعِ َا قاٍ ايِٸٝف َٔ إٔٸ نٌٸ َٔ هشع إٍ ؾطوجـ٘ ايٌٸـًٚ ١ُٝهؾـض عـٔ
ْؿٌ٘ إٚ ٌٝايعٔةٝٸُٗ ١ل عكً٘ ائـوٜػ بـإٔٸ إعـاك ٠إعـلٖ ّٚحٓـع) .إةاظـز إِــوق ١ٝؾــو ايـلٜٔ
ايــواى ٟايؿٔــٌ ايعاُ ــو َــٔ ايةــاث ا ٍٚ٫ط .148ٖ 1اشلٝــاد ايِــؿا ٤ايِــٝف ايــو ٍٝ٥ؼكٝــل
ابواَٖ ِٝلنٛه ط.38ٖ 1
(ٚ( )4اما نإ إواك اعـاك ٠إعـل ّٚبعٓٝـ٘ ظُٝـع يٛاىَـ٘ ٚعٛاهٗـ٘ ظحـ ٢ىَاْـ٘ َٚوجةحـ٘ ؾـ ٬هٜـت ٗ
اَحٓاعٗا)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط 197ٖ 2ظاُ.9١ٝ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )14غشس يف أْ املؼذًَ ال ٌؼاد تؼٍنو
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ٚايكا ًٕٛ٥بٓظو ١ٜإطًل( )9اًحليٛا عً ٘ٝبٛش:ٙٛ
َٓٗاَ :ا أُـوْا إي ٘ٝبكٛيٓا( :ؾإْ٘) ايُ٘رل يًِـإٔ (عًـ ٢شٛاىٖـا) أ ٟعًـ٢
جكلٜو شٛاى اٱعاك( ٠ظحِ ٗ ايِـٕ) إعاك (ػٜٛي ؽًٌ ايعلّ)  ٖٛٚبـلٜٞٗ
ايةط .)10(ٕ٬نٝـ؟  ٖٛٚجكلٸّ ايِـ  ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ باييَـإ ٖٚـ ٛعـنا )11(٤جكـلٸّ
ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘ باينادَٗٓ )ٚ( .ـا :أْـ٘ عًـ ٢جكـلٜو شـٛاى اٱعـاك( ٠شـاى إٔ
ٜٛشل َـا ّاذًـ٘) أّ ٟاذـٌ إعـاك

()12

َـٔ ْٝـع ايٛشـٌَ( ٙٛـحأْؿا) أ ٟابحـلا٤

(ٚ )9ايكـا ًٕٛ٥بةلاٖـ ١إطًــت نٔـاظت إٛاقـــ

()1

اًـحلٍ عًٝــ٘ بٛشـ ٙٛا٭َ ٍٚــٔ

ايٛشــ ٙٛايــيت منوٖــا إٔــٓـ ٚأُــهٌ ايحؿحــاىاْ )2(ٞعًــ :ِٗٝبــإ بلاٖــ ١ايــلي٫ ٌٝ
ٌٜحًيّ بلاٖ ١إلعٖٚ ٢نا ايليٚ ٌٝإٕ ناْخ َكلٸَاج٘ بل ١ٜٝٗيهٔ ٌٜ ٫حًيّ بلاٖـ١
ٖن ٙايلع.٣ٛ
( )10إم إٔ ايٛشٛك ٌَاٚم يًٛظلٚ ٠ايحِـٸٕ ٚايعلّ ٖـ ٛإٛشـت ي٬ذٓٝٓٝـٚ ١بطـٕ٬
ايٛظل ٠ؾاما ؽًٌ ايعلّ بٌ ايِـٕ ]ْٚؿٌـ٘[ يـيّ إٔ ٜهـُ ٕٛـٔـٌ إم ايعـلّ
ي ٍٝإ ٫بطٓ ٕ٬ـوف يًُاٖ ١ٝايِـٔٚ ١ٝيٛشٛكٖا ؾإما بطٌ ٖنا ايِـٚ ٤ٞمٖـت
ؾٚ ٬ش٘ ٜ ٕ٫هَ ٕٛا ٜأج ٖٛ ٞع ٘ٓٝإم أْ٘ ماى اْعلّ.
( )11٭ْ٘ إما جكلٸّ باييَإ عً ٘ٝؾكل جكلٸّ بايوجةٚ ١بايناد بـٌ قٝـٌ ٖـ ٛأعظـِ بطْ٬ـاّ
َٔ ايحكلٸّ بايناد إم ايحكلٸّ بايناد ٜ ٫لهى إ ٫بايدلٖإ غـ٬ف ايحكـلّ باييَـإ
ؾإْ٘ ٜلهى بأكْ ٢جٓة٘.
(ٚ )12ظآــٌ ٖــنا ايــلي :)3(ٌٝأْــ٘ يــ ٛعــلّ ايِ ــ ٤ٞذ ـِٸ ٚشــل ذاْ ٝـاّ ؾع ٦ٓٝـنٺ ٖهــٔ إٔ
( )1إٛاقـ ٗ عًِ ايه ّ٬احملكل ع٘ل ايل ٜٔا٫ه ٞإوٓل ايراْ ٞإكٔل ا.371ٖ ٍٚ٫
(ُ )2ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ ٞايؿٌٔ ايراْ ٞإةعز ا ٍٚ٫ط.86ٖ 5
(ٚ )3قاٍ ٓاظت ايِٛاهم ٗ جكوٜو ٖنا ايدلٖإ( :إٔٸ َعٓـ ٢اٱعـاكٖ ٠ـ ٛإٔ ٜهـ ٕٛايِــَٛ ٤ٞشـٛك ّا ٗ
ىَإ ذِٸ علّ ٗ ىَإ ذإ ذِٸ ٚشل ٗ ىَإ ذايزُ ٫ٚ .و ٗ أْٸ٘ إما عـلّ نـإ قـل بطـٌ ماجـ٘ ؾـ٬
ٜه ٕٛماج٘ ذابح ١بٓا ٤عًَ ٢ا َ ٸو َـٔ ٌَـاٚق ١ايٛشـٛك يًرةـٛد ؾًـ ٛناْـخ ماجـ٘ ذابحـ ٗ ١اييٸَـإ ايرٸـاْٞ
٭َهٔ  ٫قاي ١إٔ وهِ عً ٢إٛشٛك ٗ اييٸَـإ ايرٸايـز أْٸـ٘ ٖـ ٛإٛشـٛك ٗ اييٸَـإ ا٭ٚٸٍٚ .قـل أُعٝـل
نُا ٗ ائٸؿاد ايٓيت ًٜ ٫يّ َٔ إْعلاَٗا عـٔ ايـنٸاد إٓٛـٛؾ ١بٗـا إْعـلاّ ماد إٓٛـٛف ٚبطْٗ٬ـا
ِ ىاٍ عٓ٘ ايةٝاض ٗ ىَإ ذإ ذـِٸ أُعٝـل عًٝـ٘ ايةٝـاض ٗ ىَـإ
َرٌ اؾٌِ إما نإ أبٝض ٗ ىَإ ذ ٸ
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٭ٕ ظهـــِ ا٭َرـــاٍ( )13ؾُٝــــ ا هــــٛى ٚؾُٝـــا  ٫هـــٛى ٚاظـــل ( )ٚاؿــــاٍ إٔ
ٜٛشل ابحـلا٤ٶا ٖاذـٌ ٗ إاٖٝـٚ ١ايعـٛاهض ٕعـاك ؾع٦ٓٝـنٺ أُٜٗـا ؼهـِ بأْـ٘ ٖـ ٛإعـاك
ايٌابل  ٫هٛى إٔ جكـ ٍٛنُٖ٬ـا عـٛك يـ٘ ٚإ ٫يـيّ إٔ ٜهـ ٕٛايِــٕ ُـٔـٌ
ٚاشل ١ٜٛايٛاظلٜٖٛ ٠حٌ.
ٚإٕ قًخٖ :نا عـٛك يـناى يـيّ ايذلشـٝػ بـَ ٬ـوشػ; ٭ٕ ٜهـٖ ٕٛـنا عـٛكاّ ٚماى
ي ٍٝبعٛك يًٌابل.
( )13ىعــِ بع٘ــِٗ

()1

إٔ ٖــنا جعًٝــٌ إٍ قٛيــ٘ شــاى إٔ ٜٛشــل ٚا٭ٓــػ أْــ٘ جعًٝــٌ


ذايز ؾإْٸ٘ ُ ٫ةٗٓ ٗ ١عٸ ١اؿهِ عً ٢ا٭بٝض ٗ اييٸَإ ايرٸايـز بأْٸـ٘ ٖـ ٛا٭بـٝض ٗ اييٸَـإ ا٭ٚٸٍ
ٚعً ٢ا٭بٝض ٗ اييٸَـإ ا٭ٚٸٍ اْٸـ٘ ٖـ ٛايٓـن ٟعـاك أبـٝض ٗ اييٸَـإ ايرٸايـزٚ .أَٸـا إما مل ٜهـٔ ايـنٸاد
ٕ ٌْـة ١ايٛشـٛك إٍ إاٖٝٸـ ١يٌٝـخ ٌْـة ١ايعـٛاهض ايٓـيت هـٛى
ذابح ١نُـا ٗ ٓـٛه ٠ىٚاٍ ايٛشـٛك ؾـإ ٸ
جةلٸشلا ٚاؿح٬ؾٗا َع امؿاظ ٚظل ٠اينٸاد مل ٜهٔ اؿهِ عً ٢إٛشٛك ايرٸايز أْٸ٘ ٖـ ٛإٛشـٛك ا٭ٚٸٍ.
ٚعً ٢إٛشٛك ا٭ٚٸٍ أْٸ٘ ٖ ٛايٓـن ٟأُعٝـل ٗ اييٸَـإ ايرٸايـز ٚميـو يعـلّ اًـحُواه ايـنٸاد ؾـٜ ٬هـٕٛ
إٛٗٛع ٚاظلاّ.
ـ إيٝـ٘؟ اعحـدل
أ ٫جو ٣أْٸ٘ ي ٛؾوض أْٸ٘ َٛشٛك ٌَحأْـٷ مل ٜهـٔ ٌْـة ١إؿـوٚض أْٸـ٘ َٛشـٛك ٌَـحأْ ٷ
ميو بٓكّ ظوف نحت ٗ ايًٓٛؾ ذِٸ ق ٢ذِٸ نحت ٗ ميو إٗٛع ميـو اؿـوف بعٓٝـ٘ ٚبـٓكّ آؿـو
نحت ٗ ميو إٗٛع ابحلا َٔ ٤ك ٕٚإٔ نحت ؾ ٘ٝأٚٸ ّ٫ذِٸ َٴعٹ.ٞ
ؾُعٓ ٢ن ّ٬إٔٓٸـ أْٸ٘ ّحٓع اٱُاه ٠إٍ إعل ّٚايٓن ٟقل بطـٌ ماجـ٘ ؾـ ٬جهـ ٕٛذابحـ ١يـٝعهِ عًٝـ٘
أْٸ٘ ٖ ٛايٓن ٟأُعٝل ؾٜٔ ٬ػٸ ميو اؿهِ عًٜٔ ٫ٚ ٘ٝلم يعلّ ٚظل ٠إٛٗٛع.
ؾإٕ قًخ :إعلٚ ّٚإٕ بطٌ ماج٘ ٗ اـاهط يهٓٸٗا ذابح ٗ ١اينٸٖٔ ؾٔٝػ اؿهِ عًٗٝا.
قًخ :إٛشٛك ٗ اينٸٖٔ ي ٖٛ ٍٝإٛشٛك ٗ اـاهط بع ٘ٓٝبٌ َرًـ٘ نُـا َـوٸ ٚيـَ ٍٝعٓـا ٙاْٸـ٘ ّحٓـع
اؿهِ عًً٫ ٘ٝحلعا ٤اؿهِ بٔع ١ايعٛك ٚشٛك احمله ّٛعً ٘ٝنُا ٌٓ عًٝـ٘ ايِٸـاهظ ٕٛبـٌ ًـا٥و
إحأؿو ٗ ٜٔجكوٜو ٖنا ايلٸي ٌٝؾاعذلٗٛا عًٝـ٘ باًـحلعا ٤اؿهـِ َطًكـاّ ًـٛا ٤نـإ بٔـعٸ ١ايعـٛك أٚ
بًٌةٗا بٌ بٔعٸ ١ايٛشٛك ٚاؿلٚس َطًكاّ ميو ؾًٝيّ إ ٜٔ ٫ػٸ اؿهِ عًٝـ٘ باَحٓـاع ايعـٛك أٜ٘ـاّ
 ٫ٚعًَ ٢عل ّٚبٔعٸ ١اٱهاك َطًكاّ إٍ غرل ميو َٔ ا٫عذلاٗـاد ٚنٝــ ٜحٔـٛٸه َـٔ عاقـٌ َرـٌ
ٖــنا اً٫ــحلٍ٫؟)ُ .ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُ ــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬احملكــل عةــل ايــوىام ايٖٝ٬صــ ٞؼكٝــل
ايِٝف اندل اًل عً ٞىاك ٠ط.497 - 496ٖ 1
( )1غوه ايؿٛا٥ل قُل جك ٞاٯًَ ٞط.170ٖ 1
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(ًًت َٝيٕ(ٜ )14ةطًـ٘) أٜ ٟةطـٌ إٔ ٜٛشـل َرًـ٘( )15ابحلاٚٚ.٤شـ٘ عـلّ اَ٫حٝـاى
بُٗٓٝــا( )16إٔ إؿــوٚض اُــذلانُٗا ٗ إاٖٝــْٝٚ ١ــع ايعــٛاهض ؾًــِ ٜهــٔ
أظلُٖا ٌَحعكاّ ٭ٕ ٜهَ ٕٛعاكاّ يِـٚ ٤ٞاٯؿو ٭ٕ ٜه ٕٛظاكذاّ شلٜلاّ بٌ
إَا إٔ ٜهـ ٕٛنـٌ ٚاظـل(َُٗٓ )17ـا َعـاكاّ( )18أ ٚنــٌ ٚاظــل َُٓٗــا شلٜــلاّ

()19

ْعِ( )20ي ٛنإ جكوه إاَٖ ١ٝٴ ٓؿه ١عٔ ايٛشـٛك شـا٥ياّ ٚنـإ ايٛشـٛك( )21نـأَو
طاه عًٗٝا شاى اؿح٬ؾُٗا ٗ اؿهِ( )22يهٓ٘ قاٍ(.)23
إٍ جؿٌرل إُاذً ١بهْٗٛا َٔ ْٝع ايٛش.ٙٛ
( )14أ ٟاَ٫حٝاى بٌ إعاك ٚإرٌ إٌحأْـ.
( )15ؾأٜ٘اّ ّ ٫هٔ ا٫عاك ٠ظٝز إٕ ظهِ اَ٫راٍ ٚاظل أ ٟإٔ علّ اَ٫حٝـاى ٜةطـٌ
ٚشٛك إرٌ إكاهٕ يًُعاك يًي ّٚايذلشٝػ بَ ٬وشػ ؾهـنيو إعـاك ٜةطـٌ ٚشـٛكٙ
َع إرٌ اينٖ ٖٛ ٟهٔ ايٛشٛك إم ًٜيّ ايذلشٝػ بَ ٬وشػ.
( )16أ ٟبٌ إٌحأْـ ٚإعاك.
(ٚ )17إ ٫ييّ ايذلشٝػ بَ ٬وشػ.
( ٖٛٚ )18باطٌ إم إؿوٚض ًابكاّ َاٖٚ ١ٝاظلٚ ٠جِـٕ ٚاظل.
( ٖٛٚ )19إطًٛث.
( )20ظآً٘ :أْ٘ عً ٢هأ ٟإعحييّ )1(١هٔ إٔ ْكـٖ ٍٛـنا َعـاك ٚماى ٌَـحأْـ ٚميـو
٭ِْٗ ٜكٛي ٕٛبإٔ إاٖٝاد ذابح ١ؾإما نـإ نـنيو ؾإاٖٝـ ١ايِـٔـ ١ٝايـيت قـل ؿًـع
ايٛشٛك ا٭َٗٓ ٍٚا ذِٸ انحٌخ ايٛشٛك ايراَْٚ ٞا بُٗٓٝا جه ٖٞ ٕٛذابح ٖٞ ١ايـيت
جهَ ٕٛعاكٚ ٠اييت مل جهٔ ننيو جه ٖٞ ٕٛإٌحأْؿ ١ؾٝعٌٔ ايحُٝي ٚاقعاّ ٚجًـو
ٜكاٍ شلا أْٗا َعاكٜ ٫ٚ ٠كاٍ يًراٌَْ ١ٝحأْؿ.١
(ٖ )21نا عطـ جؿٌرل.
( )22بإٔ ٖن ٙعٛك ٚجًو ٌَحأْؿ.١
( )23أ ٟجكوه إاٖ ١ٝقاٍ بٌ ٖ ٞجابع ١يًٛشٛك ُ ٫ٚـٚ ٤ٞها ٙ٤٭ٓايح٘.
(ٚ )1قل منوٖا ٓله إحأشلٌ عٓل ايحعوض اٍ ايدلاٌٖ ايؿًٌؿ ١ٝاييت اقاَٗا عً ٢اَحٓـاع اعـاك ٠إعـلّٚ
َ ٗٚعوض هكٸ ٙعً ٢إحهًٌُ اٜ٘اّ .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.364- 356ٖ 2
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(َٗٓ )ٚــــــا :أْــــــ٘ عًــــــ ٢جكــــــلٜو شــــــٛاى إعــــــاك ٠إعــــــل ّٚبعٓٝــــــ٘
(ايعـــــــٛك عـــــــاك) أٓ ٟــــــــاه (عٝــــــــٔ ا٫بحـــــــلا )٤إم إؿــــــــوٚض( )24إٔ
اشلـــ ــ )25(١ٜٛبعٗٓٝـــ ــا ٖـــــ ٞإةحل٥ـــــٚ ١٭ٕ اييَـــــإ(َ )26ـــــٔ إِـٔـــــاد
(ٕ )24ا نإ ٖنا ايليٜ ٌٝوشع إٍ َكلَحٌ:
اظلُٖا :إٔ إعاك ٜه ٕٛعٌ إةحلأ عً ٢جكلٜو ا٫هاك.
ٚايراْ :ٞإٔ ٖنا باطٌ ؾاًـحلٍ عًـ ٢إكلَـ ١ا٭ ٍٚبر٬ذـ ١أكيـ ١ذـِٸ أًـحلٍ عًـ٢
ن ٕٛإعاك عٌ ا٫بحلا ٤باطٌ.
( )25أ ٟإاٖ ١ٝايِـٔٚٚ ١ٝشٛكٖا ٖنا كي ٌٝأ ٍٚعً ٢إكلٸَ ١ا٭ ٍٚأعـين أْـ٘ يـٛ
شاى ا٫عاك ٠ييّ إٔ ٜه ٕٛإعاك عٌ إةحلأ.
( َٔ )26إِـٸٔاد ؾإما عاك ايِـ ٤ٞعاك ىَاْ٘ اين ٟنإ ؾ ٘ٝؾٝعٛك اييَـإ إةحـلأ
ؾٔٝرل إعاك َةحلأ ؿًٛي٘ ٗ اييَإ ا٭.ٍٚ
ٚهَا اُهٌ عً ٢ن ٕٛاييَإ َٔ إِـٔاد عهاَ ١ٜعوٚؾـ ١يًِـٝف أبـ ٞعًـَ ٞـع
جًُٝن ٙبُٗٓٝاه

()1

ٚميو إٔ بُٗٓٝـاه نـإ َٔــواّ عًـ ٢نـ ٕٛاييَـإ َِـٸٔـاّ ؾكـاٍ

اًــحام :ٙإٕ نــإ ا٭َــو عًــَ ٢ــا جــيعِ ؾــًٜ ٬ــيّ َــين اؾــٛاث ٭ْــ ٞغــرل َــٔ نــإ
ٜةاظرو ٚأْخ أٜ٘اّ غرل اين ٟجةاظرين.
قــاٍ اً٫ــحام ٚاؿــل َــع بُٗٓٝــاه; ٭ٕ إــواك باييَــإ  -ايــنٖ ٟــ َِ ٛــٸٕ ٖ -ــٛ
فُٛع ىَاْ٘ َٔ أٚي٘ إٍ آؿوّٝٚ ٙٸي عـٔ ايٌـابل عًٝـ٘ ٚاي٬ظـل ؾايـن ٟعُٸـو َا٥ـ١
ًٓ ١اييَإ إِـٕ ي٘ ْٖ ٛؿٍ إاً ١٥ـٓ ٫ ١نـٌ ٜـٜ ّٛـٚ ّٛيـنا إما قٝـٌ اييٜـلإ
إُٜٗا عٴُٸو َُٓٗا؟ ؾٝكاٍ ٗ اؾٛاث :ماى ٗ ىَإ ننا ٖٚنا ٗ ىَإ ننا ؾًٛا عٹٝـل
إٛشٛك ٗ ىَإ أ ;ٍٚييّ إٔ ٜعاك ىَاْ٘ َع٘.
ٚأَا ظها ١ٜايِٝف َع جًُٝن ٙإٔ جًُٝن ٙنإ َٔـوٸاّ َطايةاّ يًِٝف عً ٢بكا ٤ايـناد
ٚاشل ١ٜٛؾايِٝف قاٍ ي٘ إٕ مل جهٔ ايناد باق ١ٝؾًِ جطايةين باؾٛاث ٚأْا غرل ايـنٟ
ًــأيح٘ ٚأْــخ غــرل ايٌــا ٫ ٌ٥نُــا اُــحة٘ إحهًُٓ ـَ ٕٛــٔ ]إٔٸ[ ٖــنا اؿــلٜز ٚقــع ٗ
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬صـ ٞؼكٝـل ايِـٝف انـدل اًـل عًـٞ
ىاك ٠ط.503ٖ 1

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )14غشس يف أْ املؼذًَ ال ٌؼاد تؼٍنو

247

أ ٚ٭ْــــ٘ أٜ٘ــــاّ ٜعــــلّ(ٚ )27هــــٛى إعاكجــــ٘ ؾــــإما عــــاك اييَــــإ إةحــــلأ
ٓـــلم عًـــ ٢إعـــاك أْـــ٘ َةحـــلأ يهْٛـــ٘ َٛشـــٛكاّ ٗ اييَـــإ إةحـــلأ ؾًٝــــيّ
اْ٫كـــــ٬ث(ٚ )28اـًـــ ـــ أ ٚاشحُـــــاع( )29إحكـــــابًٌ ٗ اشلٜٛـــــ ١ايٛاظـــــل.٠
(َٗٓ )ٚا :أْ٘ عً ٢جكلٜو شٛاى إعاك ٠إعل ّٚبع( ٘ٓٝي )ٍٝعلك ْؿٍ ايعٛك

()30

اييَإ نٝـ ٚايِٝف َعذلف به ٕٛاييَـإ َـٔ إِـٸٔـاد نُـا ْكـٌ عٓـ٘ اً٫ـحام.
ْعِ ّهٔ إٔ ٜه ٕٛإحهًُْ ٕٛؿٛا عٓ٘ ٖن ٙاؿها٫ ١ٜؼاك إ٬ى ٗ ن ٕٛاييَـإ َـٔ
إِـٸٔاد ٚبكا ٤اينادٚ .قٛي٘ (ٚ٭ٕ اييَإ َٔ إِـٸٔاد) ٖنا كي ٌٝذاْ ٞعًـ٢
إكلٸَ ١ا٭.ٍٚ
ن إما عـلّ شـاى عـٛك ;ٙ٭ٕ ا٫ظهـاّ
(ًٛ ) 27ا ٤قًٓا أْ٘ َـٔ إِـٔـاد أّ ٚ ٫ظ٦ٓٝـ ٺ
ايعكً ٫ ١ٝؽٔ ٕٝؾٗٝا ؾإما ُأعٝل َع إعل ّٚييّ ن ٕٛميو إعاك ٗ اييَـإ إةحـلأ
ؾَٗ ٛةحلأ ظ٦ٓٝنٺ ٖٚنا ٖ ٛايلي ٌٝايرايز عً ٢إكلٸَ ١ا٭.ٍٚ
(ٖٚ )28نا بوٖإ يًُكلَ ١ايراْ ٖٞٚ ١ٝبط ٕ٬ن ٕٛإةحلأ عٌ إعاك.
ٚظآٌ ٖنا ايدلٖإ إٔ ٜكاٍ :أْ٘ ي ٛنإ إةحلأ عٌ إعاك ؾٗن ٙاشل ١ٜٛايٛاظل- ٠
اييت اعٝلد  -إَا إٔ جهَ ٕٛةحلأ ٙأَ ٚعـاك ٫ ٠شـا٥ي إٔ جهـَ ٕٛةحـلأ ;ٙ٭ْـ٘ ؿـ٬ف
ايؿوض إم ؾوٗخ أْٗا َعاك ٫ٚ ٙشا٥ي إٔ جهَ ٕٛعاك ٙ٭ْ٘ ًٜـيّ اْ٫كـ٬ث إم أْٗـا
َٖ ٞةحلأ ٠نٝـ جهَ ٖٞ ٕٛعاك ٠ؾًٝيّ إْك٬ث اٱبحـلا ٤عـٛكاّ ٖٚـ ٛاْكـ٬ث اي٘ـل
إٍ آؿو ٖٚنا ٌَحعْ ٌٝظرل اًحعـاي ١اْك٬ث اؾٖٛو اـاهش ٞنٝؿاّ مٖٓٝـاّ  -ايـنٟ
ىعُــ٘ ايٌــٝل( ٗ )1ايٛشــٛك ايــنٖين ٚ -قــل بٝٸٓــا بطْ٬ــ٘ ؾٗــنا اْ٫كــ٬ث أٜ٘ـ ّا باطــٌ
بايدلٖإ إحكلٸّ اين ٟأبطًٓا بـ٘ قـ ٍٛايٌـٝل ٗ ايٛشـٛك ايـنٖين  ٫ٚشـا٥ي إٔ جهـٕٛ
َةحلأَٚ ٠عاك ;٠٭ْ٘ ًٜيّ اشحُاع إحكابًٌ ٗ قٌ ٚاظل.
( )29شٳعٳٌٳ اشحُاع إحكابًٌ قٌُاّ ٚاـًـ ٚاْ٫ك٬ث قٌُاّ عً ٢ظل ;ٙ٭ْ٘ ٗ ٓٛه٠
اـًـ ٚاْ٫ك٬ث ٜرةخ إَا إٔ اشلَ ١ٜٛعاك ٠أَ ٚةحـلأ ٠ؾٝرةـخ ٚاظـل َُٓٗـا ٚإَـا ٗ
ٓٛه ٠اشحُاع إحكابًٌ ؾٝرةحإ نُٖ٬ا.
( ) 30إــواك بــايعٛك ٖــ ٛؾعــٌ ا٫عــاكٚ ٠إعــاك ٖٚــ ٛايــنٚ ٟقــع عًٝــ٘ ايعــٛك ؾكــل
( )1ايٌٝل ايٌٓل ائله ٗ َةعز ايٛشٛك اينٖين.
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(بايػاّ إٍ اْحٗا )٤إم ظ٦ٓٝنٶ مل ٜهٔ

()31

ؾـوم بـٌ ايعـٛك ا٭ٚ ٍٚبٝــٔ ايرـاْٞ

()32

ٚايرايز ٚايوابـع ٖٚهـنا ظحـٜ ٢حعـٝٸٔ ايٛقـٛف( )33عًـَ ٢وجةـ .١ؾـإٕ َـا ؾـوض
عٛكاّ أ ّ٫ٚي ٍٝظاي ١إ ٫نُا ٜؿوض ذاْٝاّ أ ٚغرل )34(ٙنُا مل ٜهٔ ؾوم بٌ ظاي١
ا٫بحلاٚ ٤ظاي ١ايعٛك.
ٚننا ي ٍٝعلك إعـاك

()35

بايػـا إٍ اْحٗـاَ ٤ـٔ ٚشٗـٌ :أظـلُٖا أْـ٘ ظـٌ

إعاك ٠ماد ُـًٜٔ ١ٝـي ّ إٔ ٜعاك ْٝع َا ٜحٛقـ( )36عًٝـ٘ َـٔ عًٓـ ٺُٚ ١ــو ٺ
َٚعـلٸ ٚغرلٖــا ٚعًــ ١ايعًــُٚ ١ــو ايِــو َٚعـلٸ إعـلٸ ٖٚهــنا ظحــٜ ٢عــٛك
اً٫ــــحعلاكاد ظًُحٗــــا ٚا٭كٚاه ايؿًهٝــــٚ ١ا٭ٗٚــــاع ايهٛنةٝٸــ ـ ١بوَٸحٗــــا
ٜه ٕٛايعٛك ٚاظل ّا ٚيهٔ إعـاك نـررل نُـا يـ ٛاعٝـل َكـلاه نـررل كؾعـٚ ١اظـلٚ ٠قـل
ٜه ٕٛايعٛك نررلاّ ٚإعاك ٚاظلاّ نُا ي ٛأعٝل ايِـ ٤ٞايٛاظل ]َوٸادٺ[ َحعلك.٠
(ٖ ) 31ـنا جعًٝـٌ إٍ نــ ٕٛأْـ٘ عًـ ٢جكــلٜو اعـاك ٠إعـل ّٚيــ ٍٝعـلك ايعـٛك بايػـ ّا إٍ
اْحٗا.٤
( ) 32ؾٚ ٬ش٘ يًٛقٛف عًَ ٢وجةـَ ١ـٔ ايعـٛك إم  ٫كٔـٕ شلـا يؿـوض جٌـاٜٗٚا َـع
غرلٖا ؾايٛقٛف عًٗٝا جوشٝػ بَ ٬وشػ ؾٝنٖت ايعٛك إٍ غـرل ايٓٗاٜـٚ ١اؿايـ ١أْـ٘
ي ٍٝننيو إم اـِٔ إِا ٜك ٍٛباٱعاكَ ٠وجٌ أٚ ٚاظل ٠عً ٢اؿـح٬ف ايـوأٗ ٌٜ
ايةعز َٔ أْ٘ ٖٓاى بعز ٚاظل أ ٚإذٓإ.
(ٖ )33نا َحعًل بـ(ٜهٔ) ٚإعٓ ٢مل ٜهٔ ؾوم ؾهٝـ ٜـحعٌ ايٛقـٛف عًـَ ٢وجةـ ١إم
ًٜيّ ؽٖٔ ٕٝن ٙإوجة ١ب ٬كٕٔ ؾًٝيّ عًٝـ٘ عـٛك غـرل َحٓـاٙٺ ٖٚـٜ ٫ ٛكـ ٍٛبـ٘
اـٔــِٚ .أ ٜ٘ـاّ ًٜــيّ جــوشٝػ بــَ ٬ــوشػ إم َ ٫ــوشػ ٭ٕ ٜهــٖ ٕٛــنا ايعــٛك أّ٫ٚ
ٜٚه ٕٛايراْ ٞناؾٝاّ.
( ٖٛٚ )34ذايراّ ٚهابعاّ.
( )35أٚ ٟعًــ ٢جكــلٜو شــٛاى إعــاك ٠إعــل ّٚنــنيو ٜهــ ٕٛإعــاك اُــٝا٤ٶ نــررل ٠غــرل
َحٓاٖ.١ٝ
(ٚ )36أعًـِ أْــ٘ قــل منــو اؿهُــا )1(٤إٔ ايعًـ ١ايحاَــ ٫ ١جٓؿــو عــٔ إعًــ ٍٛعٝــز إما
( )1اً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟط .265ٖ 4بلاٜـــ ١اؿهُـــ ١ايٌـــٝل قُـــل ظٌـــٌ
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بــٌ ًْــَ ١ــا ًــةكخ ٗ ايًٌٌــً ١ايطٛيٝــٚ )37(١ايعوٗــٚ .)38(١ٝايــ٬ىّ باطــٌ
باي٘ـوٚه.٠
ٚذاُْٗٝا :أْ٘ ي ٛشاى إعاك ٠إعل ّٚؾاى إعاك ٠اييَإ(ٚ .)39ي ٛأعٝل اييَإ
يــيّ ايحًٌٌــٌ إم  ٫ؾــوم بــٌ اييَــإ إةحــلأ ٚاييَــإ إعــاك إ ٫بــإٔ ٖــنا ٗ
ٴٚشٹلٳدٵ ٴٚشٹلٳ ٚشلنا ق ٌٝإٔ اؿٛاكس يٌٝخ َعًٛي ١هلل  ;٭ْ٘ ًٜيّ إٔ جه ٕٛقلّ١
يكلَ٘ جعاٍ أٜ ٚه ٕٛاهلل  ظاكذاّ ٚإْ٫ ٫ؿهخ ايعً ١ايحاَ ١عٔ َعًٛشلا بـٌ نـٌ
ظاكس ايعً ١ايؿاعً ١ٝي٘ ٖ ٛايكلٖٓٚ ِٜـاى ظـٛاكس َحكلَـ ١عًٝـ٘ شعًحـ٘ ٌَـحلعٝاّ
يًٛشــٛك نــا٭ث بايٌٓــة ١إٍ أبٓــ٘ ٚنــنا ا٭ّ ٚاعطــا ٤ايــلهاِٖ يًعكــل عًــ ٢أَــ٘
ٚاجملاَعٚ ١نٌ ظاكس ؾوٗح٘ ؾٗ٫ ٛبل إٔ ٜه ٕٛقةً٘ ظٛاكس  ٫جحٓاٖ ;٢٭ْ٘ ي ٛنإ
ميو اؿاكس إؿوٚض َعًـ ّ٫ٛيًكـل ِٜعًـ ٢مـٜ ٛهـ ٕٛايكـل ِٜعًـ ١جاَـ ١يـ٘ يـيّ َـا
منوْا ؾ٬بل ]إ ٜهَ [ٖٛ ٕٛعً ّ٫ٛؿاكس آؿو ٚكاؿٌ ٗ إهاك ٙظاكس آؿو ٚينا
ْٴكٌ ٗ ا٫ؿةاه( )1قةٌ ٖنا ايعامل أيٛف َٔ ايعٛامل  ٫ؼٔـٚ ٢نـٌ ظـاكس يـ٘ هبـل
بأيٛف أيٛف َٔ ايعٛامل ٚقل ىعُٛا إٔ نٌ عامل َحكلٸّ َٴعـل يًعـامل اي٬ظـل ؾـإما
اعٝل ُـٕ ييّ اعاكج٘ ظُٝـع َحعًكاجـ٘ ؾ٬بـلٸ يٲعـاك ٠ىَـإ غـرل َحٓـاٙٺ ٜعـاك ؾٝـ٘
جًو ايعٛامل ٭ْٗا نًٓٗا ناْخ شلا كؿٌ ٗ ٚشـٛكٚ ٙاي٘ـوٚه ٠قاٗـ ١ٝبـةطٖ ٕ٬ـنا
عٓــل ا٫عــاك ٠ؾ٬بــل ]إ ٜهــ [ٕٛإعــاك يــ ٍٝبعٓٝــ٘ ٚأ ٜ٘ـاّ اـٔــِ  ٌٜـًِٓ بأْــ٘ عٓــل
اٱعاكٜ ٫ ٠كح٘ـ ٞإٔ ٜه ٕٛيٲعاك ٠ىَإ ٜ ٫حٓاٖ.٢
( )37إواك بٗا اٱؾاٗاد اٱشل.١ٝ
( )38إواك بٗا ايٓاًٛد أ ٟعامل ا٭شٌاّ.
( )39أَـــا يهـــ ٕٛا٭ظهـــاّ ايعكًٝـــ ٫ ١ؽٔـــ ٕٝؾٗٝـــا ٚأَـــا ٭ٕ اييَـــإ َـــٔ ًْـــ١
إِـٔاد.

ايطةاطةا ٞ٥ؼكٝل عةاَ اييهاع.114ٖ ٞ
( )1عــاه اْ٫ــٛاه ايعَ٬ــ ١اجملًـٌ ــ ٞؼكٝــل وٝــ ٢ايعابــل ٟاييلــاْ ٞط 375ٖ 8ط.321ٖ 54
ايحٛظٝل ايِٝف ائلٚم ؼكٝل ايٌٝل ٖاُِ اؿٌٝين ايطٗواْ.378ٖ ٞ
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ىَ إ ٫ظل ٚماى ٗ ىَإ ًابل( )40ؾًًيَإ ىَإ ؾًٝيّ إعاكج٘ ٜٚحًٌٌٌ.
ؾــإٕ قًــخً :ــابك )41(١ٝاييَــإ إةحــلأ بــٓؿٍ ماجــ٘  ٫بهْٛــ٘ ٗ ىَــإ آؿــو
ًابل.قًـخ :ؾعًـٖ ٢ـنا ٜٔ ٫ـلم عًٝـ٘

()42

إعـاك ٭ٕ ايٌـابك ١ٝماجٝـ ١يـ٘ .ؾـ٬

جحـًـ( ٫ٚ )43جٔرل ٫ظك.)44(١ٝ
ؾكل ْٗض شٛاى َؿاهق ١ايٌابكٚ ١ٝطو ٚاي٬ظك ١ٝعً ٘ٝإٌـاٚم ؾـٛاى نـٕٛ
اييَإ ٗ اييَإ َٔ ؾوض شٛاى اٱعاك.)45(٠
ؾٗنٚ ٙش ٙٛذ٬ذ ١أُـ وْا إيٗٝا بكٛيٓا ٚي ٍٝبايػاّ إٍ اْحٗـا.)46(٤
( )40إم  ٫جؿــاٚد بإاٖٝــ ;١٭ٕ إاٖٝــٚ ١اظــل ٫ٚ ٠بــايٛشٛك ٓٚــؿاد ايٛشـــٛك إم
ايٛشٛك ٚاظل بٌ ايحؿاٚد بايكةًٝٸٚ ١ايةعلٜٸ ١أ ٟايٌابكٝٸٚ ١اي٬ظكٝٸ ٫ ١غـرلَٚ .عٓـ٢
ايكةًٝٸ ١ن ٕٛايِ ٗ ٤ٞىَإ َحكلٸّ َٚعٓ ٢ايةعلٜٸ ١ن ٕٛايِـ ٗ ٤ٞىَـإ َحـأؿو ؾًـٛ
أعٝل اييَإ إحكلّ; ييّ إ عـاك ٠اييَـإ ايـن ٟظـٌ ؾٝـ٘ اييَـإ ا٭ ;ٍٚ٭ٕ اَحٝـاى ٙبـ٘
ٚقٛاَ٘ ب٘ ٚاييَإ ايراْ ٞأٜ٘اّ ي٘ ىَإ; ٭ْ٘ ٫بلٸ إٔ ٜعاك  ٫ٚؾوم بٚ ٘ٓٝبـٌ إعـاك
إ ٫بايٌابكٝٸ ١ؾً٘ ىَإ  ًِٖٚشوا ؾًٝيّ اعاك ٠اُٝاَ ٤حًًٌٌ ١غرل َحٓاٖ.١ٝ
( )41إٔ اُٝ٫اً ٤ةكٗا باييَإ ٚأَا اييَإ ؾٌةك٘ بناج٘.
( )42أٜٔ ٫ ٟلم عً ٢اييَإ اينٚ ٟشل ذاْٝاّ.
(ً٫ )43حعاي ١ؽًـ ايناج.ٞ
( )44يًي ّٚاْ٫ك٬ث اين ٖٛ ٟباطٌ نُا ًٝص.٤ٞ
(ٖ )45نا َحعًل بٓٗض ٚأَا إما مل ْكٌ ظٛاى ا٫عاك ٠ؾٓك :ٍٛايؿـاهم بـٌ اييَـإ ٖـٛ
ايٌابكٚ ١ٝاي٬ظك ١ٝايناجًٜ ٫ٚ ١ٝيّ إعاك ٠إعل ّٚبع.٘ٓٝ
( )46٭ْ٘ هٛى إٔ ٜه ٕٛاًِ (ي )ٍٝايعٛك أ ٚإعاك بايٛشٌٗ.
(جٓة)٘ٝ
منـو اًــحامْا ا٭عظــِ أكاّ اهلل عًٓٝــا أؾاٗـاد عًُــ٘ :إٔ ايــلي ٌٝا٭ ٍٚعًــ ٢إعــاك٠
إعل ّٚإِاه إي ٘ٝبكٛي٘ (ٚي ٍٝبايػاّ إٍ اْحٗا )٤إِا ٜحِ عًـ ٢جكوٜـو إٔـٓـ إما نـإ
ل بـٌ
اـِٔ ٜك ٍٛبإٔ ايعٛك ٜكـ إٍ ظلٸ ٜ ٫ٚحصاٚىٚ ٙأَا إما قـاٍ ٜ ٫كــ إٍ ظـ ٸ
ٜ ٫حٓاٖٜ ٫ ٢هٖ ٕٛنا ايلي ٌٝهكاّ عًٚ .٘ٝإٕ ايلي ٌٝايرـاْ ٞإٌـحؿاك أٜ٘ـاّ َـٔ جًـو
ايعةــاه ٠امٕ ٜــحِ; اما قــاٍ اـٔــِ إ ايعــٛك ٗ ىَــإ َحٓــاٙٺ ٚأَــا إما قــاٍ اـٔــِ إٔ
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ذِٸ ٕا نإ عُل ٠كٚاع ٞإـحهًِ عًـ ٢إْهـاه )47(ٙظٓـ٘ كايؿحـ٘ يًكـ ٍٛعِـو
ا٭شٌاك ايٓاطل عكٝح٘ أيٌْٓٝ ١ع ايِـوا٥ع اؿك ١أُـ وْا إٍ ؾٌاك ٖنا ايظٔ
ؾكًٓاَ( :ا) ْاؾٗ( ١ٝـ و إٔ اؾٌِ غت) أ ٟبعل (َا) َٔله( ١ٜؾٓـٖ ٢ـ ٛإعـاك)
بِ٘ إ ٗ( ِٝإعاك) بؿحػ إٚ ِٝإٔ َع ازلٗا ٚؿدلٖا ٗ َٗٛع ؾاعٌ ٗــو
(ٚقٛيٓا) َؿعٛي٘ ٕا ًٝأجٞ

()48

ٗ ايؿوٜل ٠ايراير َٔ ١إكٔـل ايٌـاكَ َـٔ إقاَـ١

ايدلاٖـٌ ايٛذٝك ١عً ٢إٔ ايةلٕ احملِٛه  ّٜٛايِٓٛه ٖـ ٛعـٌ ايةـلٕ إٛشـٛك ٗ
كاه ايػــوٚهٚ( .اَحٓاعٗــا) أ ٟاَحٓــاع اٱعــاك( ٠٭َــو ٫ىّ) إُــاه ٠إٍ شــٛاث
اًحل ٍ٫ايكا ًٌ٥باؾٛاى.
ايعٛك ي ٗ ٍٝىَإ َحٓاٙٺ ؾع٦ٓٝنٺ ٜ ٫وك ماى ايلي ٌٝعً ;٘ٝ٭ْ٘ ًٜحيّ بإعـاك ٠أَـو غـرل
َحٓاٙٺ ِٜ ٫ٚهٌ عًٖ ٢نا ايـلي ٌٝايرـاْ ٞبأْـ٘ َـةين عًـ ٢نـ ٕٛاؿـٛاكس  ٫جحٓـاٖ٢
ٚإحهًُٜ ٫ ٕٛكٛي ٕٛبنيو ؾٗ ٛكايـ ٕةٓاِٖ.
قًٓا :إْ٘ ًٝص ٤ٞإٔ َةٓاِٖ غرل ٓعٝػ نُا ًٝص.٤ٞ
ٚأٜ٘ــاّ قٛيٓــا :إٔ اييَــإ َــٔ إِـٸٔــاد أْــ٘ ٖــَِ ٛـــٸٕ بــٌ ايٛشــٛك ٖــٛ
إِـٸٕ ٚاييَإ أَـاه ٠يًحِــٸٕ ؾـإما أعٝـل إعـل ّٚأعٝـل اييَـإ َـا أْـ٘ أَـاه٠
يًحِـٸٕ.
( )47أ ٟإْهاه ايك ٍٛباًحعاي ١إعاك ٠إعل.)1(ّٚ
(ٖ )48نا بٝإ يٛش٘ اي٘وه ٚظٝز إٔ ٚش٘ عـلّ اي٘ــوه بعٝـل ُ(ٚـو اٯٕ ؿـرل َـٔ
شواك(ٚ )ٙؿرل ايدل َا نإ عاشً٘)(٫ )2بلٸ إٔ ْـةٌ ٚشـ٘ اي٘ــوه بايةٝـإ ايـن ٟمنـوٙ
اً٫حام ٚظآً٘:
إٔ ايك ٍٛبإعاك ايوٚظاْ ٞقطعـ ّا ٜٓ ٫ـاٗ ايكـ ٍٛبعـلّ اعـاك ٠إعـل ّٚبعٓٝـ٘ إم ايـوٚؾ ٫
جؿٓــ ٢نُــا ٗ اؿــلٜز (ؿًكــحِٗ يًةكــا ٫ ٤يًؿٓــا )3()٤ؾٗــ ٞغــرل َعلَٚــ ١ظحٸــٜ ٢كــاٍ ٖــنا
( )1إٛاقـ ع٘ل ايل ٜٔا٫ه.372ٖ ٞ
(ٖ )2ن ٙاَراٍ ٜطًكٗا ايعوف.
( )3عــاه اْ٫ــٛاه ايعَ٬ــ ١اجملًـٌـــ ٞؼكٝــل وٝــ ٢ايعابــل ٟاييلــاْ ٞط 249ٖ 6ط.78ٖ 58
ُ ــوؾ أٓــ ٍٛايهــاٗ قُــل ٓــاحل إاىْــلهاْ ٞؼكٝــل ٚجعًٝــل ابــ ٛاؿٌــٔ ايِــعواْٗ ٞــةل عًــٞ


ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

252

إعل ّٚأعٝل بٓؿٌ٘ أَ ٚرً٘ ٚأَا إعاك اؾٌُاْ ٞؾكل نـإ ايكـَ ّٛـٔ اؿهُـا ٤إحكـلٌَ
مل ٜكــِ بوٖــإ عًٝــ٘ عٓــلِٖ ٚإٍ ىَــإ ايِــٝف ابــٔ ًٝــٓا ظحٸــ ٢ىعــِ ايِــٝف ٗ بعــض
نحةــ٘( )1أْــ٘ نــاف يٓــا ٗ ايكــ ٍٛبإعــاك اؾٌــُاْ ٞايحعةــل بايِــوا٥ع اؿكٓــٚ ١يهــٔ ٓــله
إحأشلٌ( )2أقاّ ايدلٖإ عًٚ ٘ٝإٔ اؾٌِ ٜعاك بع.٘ٓٝ
ٔ قــاٍ باًــحعاي ١اعــاك ٠إعــل ّٚقــاٍ بــإٔ اؾٌــِ ٜعــاك َرًــ٘ َعٓــ ٢إٔ
ٚبعــض َٳــ ٵ
ايــٓؿٍ باقٝــ ٗ ١عــامل ايــلْٝا ؽًــع ٖــنا ايةــلٕ ؾٔٝــرل جــواث ٖٚــ ٞباقٝــ ١ذ ـِٸ ٗ عــامل
ن ؼـٌ ايـٓؿٍ بـ٘
 ٬يًصٌـِ ايـلْٚ ٟٛٝظ٦ٓٝـ ٺ
اٯؿو َٔ ٠ميو ايـذلاث ٜٔـٓع شٌـُ ّا ٖـاذ ّ
ٜ ٫ٚــــوك عًــــٖ ٢ــــنا ايكــــ :ٍٛنٝـــــ ٜعاقــــت ٖــــنا ايةــــلٕ ا٫ؿــــوٚ ٟٚمل ٜهــــٔ ٖــــٛ
إنْت.
قًٓا :إنْت ٖ ٛايوٚؾ ٚإحأمل ٖـ ٛايـوٚؾ ٖٚـ ٞباقٝـٚ ١إ ٫ؾايةـلٕ يـ ٍٝيـ٘ أمل أٓـّ٬

عاُٛه ط.70ٖ 6
( )1ا ٫إ ايِٝف ايو ٍٝ٥مل وكل إعـاك اؾٌـُاْ ٞبايدلٖـإ ٚاً٫ـحل ٍ٫ايعكًـٚ ٞيهٓـ٘ اعـذلف برةٛجـ٘
عٔ طوٜل ايِـوع نُا منو ميو ٗ نحاث ايٓصاٚ ٠ايِؿا ٤ظٝز قاٍ( :هـت إٔ ٜعًـِ إٔ إعـاك َٓـ٘ َـا
َٖٓ ٛكَ ٍٛـٔ ايِــوع ً ٫ٚـة ٌٝإٍ إذةاجـ٘ إَ ٫ـٔ طوٜـل ايِــوٜعٚ ١جٔـلٜل ؿـدل ايٓةـٖٚ ٠ٛـ ٛايـنٟ
يًةلٕ عٓل ايةعز ٚؿرلاد ايةلٕ ُٚـوٚهَ ٙعً ٫ ١َٛوحاط إٍ إٔ جعًِ ٚقل بٌـطخ ايِــوٜع ١اؿكـ١
اييت أجاْا بٗا ْةٓٝا ًٝٚلْا ْ٫َٛٚا قُل ًٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آيـ٘ ظـاٍ ايٌـعاكٚ ٠ايِـكا ٠ٚايـيت عٌـت
ايةلٕ.
َ َ٘ٓٚا َٖ ٛلهى بايعكٌ ٚايكٝـاَ ايدلٖـاْٚ ٞقـل ٓـلقح٘ ايٓةـٖٚ ٠ٛـ ٛايٌـعاكٚ ٠ايِـكا ٠ٚايرابححـإ
بايكٝاَ ايًحإ يٮْؿٍ ٚإٕ ناْـخ ا٭ٖٚـاّ ٖآٖـا جكٔــو عـٔ جٔـٛهُٖا اٯٕ ٕـا ْٗٛـػ َـٔ ايعًـٌ
ٚاؿهُا ٤اٱشل ٕٛٝهغةحِٗ ٗ إٓـابٖ ١ـن ٙايٌـعاك ٠أعظـِ َـٔ هغةـحِٗ ٗ إٓـاب ١ايٌـعاك ٠ايةلْٝـ ١بـٌ
نأِْٗ ًٜ ٫حؿح ٕٛإٍ جًو ٚإٕ أعطٖٛا ٌٜ ٫ٚـحعظُْٗٛا ٗ شٓةـٖ ١ـن ٙايٌـعاك ٠ايـيت ٖـَ ٞكاهبـ ١اؿـل
ا٭ ٖٞٚ ٍٚعًَ ٢ا ًٓٔؿٗا عٔ قوٜت ؾًٓعوف ظاٍ ٖن ٙايٌعاكٚ ٠ايِكا ٠ٚإ٘اك ٠شلـا ؾـإٕ ايةلْٝـ١
َؿوٚؽ َٓٗا ٗ ايِـوع) .نحاث ايِؿا - ٤ا٫شلٝاد ايِـٝف ايـو ٍٝ٥ابـٔ ًـٓٝا ؼكٝـل ابـواَٖ ِٝـلنٛه
طُ .423ٖ 2ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـٞ
قٌـِ اؿهُـ ١طٚ .314ٖ 308ٖ 283 - 273ٖ 5قــل ظكـل اقـٛاٍ ايِــٝف ايـو ٗ ٍٝ٥إعــاك
اظل ايةاظرٌ إعآـو .ٜٔإعاك اؾٌُاُْ ٞانو عط ١ٝايٌاعل.190 - 184ٖ ٟ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 5ايةاث اؿاك ٟعِـو ٗ منو ا ٍٛٓ٫اييت وحـاط ايٗٝـا
ٗ اذةاد إعاك اؾٌُاْ 185ٖ ٞاٍ ْٗا ١ٜايةاث.
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جكوٜو ٙأْ٘ ي ٛاَحٓعخ( )49ؾنيو إَا ٕاٖ ١ٝإعل٫ٚ ّٚىَٗا ؾًٝيّ إٔ ٜٛ ٫شل
ٖٚنا ايكّ ٍٛهٔ إٔ ٜوشع إٍ ا٫عاك ٠بع ٘ٓٝبإٔ ٜه ٕٛايِـٕ ٖ ٛايِــٕ ايـلْٟٛٝ

ٚإٕ نإ بُٗٓٝا ُٝٸي نُا إٔ ايِـٕ ٗ ظاٍ ايطؿٛي ١ع ٗ ٘ٓٝظاٍ ايِٝـٛؿٚ ١إٕ نـإ
بُٗٓٝا ُٝٸي إ ٫أْ٘ ُـٕ ٚاظل عٝز ا٫ظهاّ إذلجة ١عً ٗ ٘ٝظاٍ ايطؿٛي ١جذلجـت
عً ٗ ٘ٝظاٍ ايِٝـٛؿ ١نُا ي ٛنـإ ٗ ظـاٍ ايةًـٛؽ ًــوم ٚبعـل ايِـٝـٛؿ ١قـةض
عً ٘ٝظانِ ايِـوع ؾع٦ٓٝنٺ ولٸ .ٙؾايِـٕ ٚاظل ٚايٌـو ٗ ماى :إ ايحِـٸٕ إَٸـا
إٔ ٜه ٕٛبه ٕٛايٓؿٍ ٚاظل ٠أ ٚبه ٕٛايٛشـٛك ٚاظـلاّ ؾـإٕ ىٜـلاّ ٚاظـل ٚإٕ طـوأ
عًَ ٘ٝا طـوأ َـٔ ايحةـل٫د عٌـت أًـٓاْ٘ ؾعٝـز إٔ ايـٓؿٍ ٚاظـلٚ ٠مل جٴؿـٔٳ ٚإٔ
عوض عًٗٝا أَٛه َحةليٚ ١ايِـٕ ٚاظل ٚظ٦ٓٝنٺ ٗ  ّٜٛايكٝاَ ١أعٝـل بٓؿٌـ٘ ٚقـل
أٜٸل قٛي٘ ٖنا ايكا ٌ٥بإرٌ بكٛي٘ جعاٍ ؼػأٍَى أَْ ُٔثأذِّيَ أَََِّلاٌَىُُ ًأُٔنشِلكَىُُ فِلً ِألا ٌَلا ذَؼٍَّلٌْأغ

()1

ؾٗــنا ايكــ ٍٛبإرــٌ ٜٓ ٫ــاٗ عــلّ إعــاك ٠إعــلٚ ّٚأَــا إما قًٓــا إٔ ٖــنا إعــاك عــٌ
إعــل ّٚؾأ ٜ٘ـاّ ٜٓ ٫ــاٗ ايكــ ٍٛباَ٫حٓــاع نُــا ٖــ ٛاؿــل ٚميــو إ ُــ ١ٝ٦ٝايِ ــ٤ٞ
بٔٛهج٘ ٚائٛه ٠بعل إٛد  ٫جعلّ ْعِ اشل ٍٛٝجعلّ َ ٖٞٚوجة ١ايٓكٕ ٚظٝز
إٕ ميو ايعامل َٖ ٛوجةـ ١ايهُـاٍ ٚايٓٛـ ٍٛإٍ ايػاٜـ ١جـنٖت اشلٝـ ٍٛ٭ْٗـا ْكـٕ
ٓـوف ؾحةك ٢ا٭ُٝاٛٓ ٤ه ق٘ٚ ١جًو ائٛه ُـة ١ٗٝبائـٛه ٗ ٠إـوآد إ ٫إٔ
ائٛه ٗ ٠إوآد غرل قا ١ُ٥بٓؿٌٗا ٚجًو ائٛه قاُ٥ـ ١بٓؿٌـٗا ٚائـٛه ٗ إـوآد
ي ٍٝؾٗٝـا هٚؾ ٚجًـو ؾٗٝـا هٚؾ ٚيـ ٛؾـوض إٔ هٚظـو جعًٓكـخ بحًـو ائـٛهٗ ٠
إــوآد اؿانٝــ ١عــٔ ٓــٛهجو اشلْٝ٫ٛٝــ ١يهٓــخ ٖــٓٚ ٞــاهد ٓــٛهجو اشلْٝ٫ٛٝــ١
ُةعاّ ؾً ٗ ٍٝإعاك إ ٫ائٛه ائــوف ٖٚـ ٞاشٌـاّ ٚأهٚاؾ ٚجـنٖت اشلٝـٍٛ
عٓٗا ننا ٗ اؿاُ.)2(١ٝ
( )49أ ٟا٫عاك.)3( ٠
(ًٛ )1ه ٠ايٛاقع ١اٯ.61 ١ٜ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 204 - 202ٖ 2ظاُ.30١ٝ
(ٚ )3قــل عكــل ٓــله إح ـأشلٌ نحــاث ىاك إٌــاؾو ٭ذةــاد إعــاك اؾٌــُاْ .ٞىاك إٌــاؾو ٓــله ايــلٜٔ
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ابحلاٚ )50(٤إَا يعاهٗٗا إؿاهم ؾايعاهض ٜي ٍٚؾٝي ٍٚاَ٫حٓاع(.)51
ٚجكوٜــو اؾــٛاث إٔ اَ٫حٓــاع ٭َــو ٫ىّ  ٫يًُاٖٝــ ١بــٌ يًٜٗٛــ )52(١إٔ ٚاٖٝــ١
إٛشٛك بعل ايعلّ(.)53
( )50أًٜ ٟـــيّ إٔ ٜٛ ٫شـــل إعـــل ّٚإبحـــلا ;٤٭ٕ عـــٛك إعـــل ّٚعةـــاه ٠عـــٔ ٚشـــٛكٙ
ذاْ ٝـاّ ؾــإما ناْــخ إاٖٝــ ١أ ٚيٛاىَٗــا َكح٘ــَ٫ ١ٝحٓــاع ايٛشــٛك ذاْ ٝـاّ ًٜــيّ إٔ جهــٕٛ
َكحَ٘٫ ١ٝحٓاع ايٛشٛك إبحلا ٤ؾإٕ ا٭ٚيٚ ١ٝايراْٜٛـ ٫ ١أذـو شلُـا ٗ ميـو بلاٖـ ١إٔ
َكح٘ـــ ٢ماد ايِـــ٫ٚ ٤ٞىَــ٘ ٜ ٫حـًـــ عٌــت ا٭ىَٓــْ ١عــِ إما نــإ إٛشــٛك
جلههٝاّ ؾٝصٛى إٔ ٜحـًـ ماج ٞايِـ ٤ٞأ٫ ٚىَ٘ ناييَإ ؾحأٌَ.
( )51ؾٝصٛى ا٫عاك ٠إم إٔ ايعاهض إؿاهم هٛى إْؿهان٘ عـٔ إاٖٝـٚ ١ظ٦ٓٝـنٺ ؾٝصـٛى
ا٫عاك ٖٛٚ ٠إطًٛث.
( )52أ ٟايحِـٸٕ.
(ٚ )53ميو اَ٫و اين ٟنإ ٫ىَاّ ٭ظل ٖن ٜٔايِ ٌ٦ٝعلّ ؽًـٌ ايعـلّ بـٌ ايِـ٤ٞ
ايٛاظل إٛشٛك بايٛشٛك ايٛاظـل  ٫نُـا قٝـٌ ٖـٓٚ ٛــ ايعـلّ بعـل ايٛشـٛك ٫ٚ
ًٜيّ َٔ ميـو إَحٓـاع ايٛشـٛك إبحـل٤اّ إم مل ٜهـٔ ُــَٛ ٤ٞشـٛك ٚاظـل ؽًـٌ ايعـلّ
ب ٘ٓٝؾًٜ ٬يّ ؽًـ َكح٘ـ٫ ٢ىّ إاٖ ١ٝعٓـ٘ ٖٚـنا ايِــ ٤ٞايـ٬ىّ يًٜٗٛـ ١أ ٚإٗٝـ١
إٛشٛكٜٓ ٫ ٠ؿو عٓٗا ظحٸ ٢هٛى ا٫عاك ٠ؾاٱعاكٖ ٠حٓعٖٚ .١ـنا اؾـٛاث ّهـٔ إٔ
ٜه ٕٛإٔٓـ أؿحاه ايِل ايراْ ٞب٘  ٖٛٚإٔ اَ٫حٓاع ي٬ىّ إاٖ ١ٝجكٛيـًٜ ٕٛـيّ إٔ
 ٫جٛشل إبحلا.٤
قًٓا٫ ٖٛ :ىّ يًُاٖ ١ٝإٛشٛك ٠أ ٚإحِـٸٔٚ ١مل جهٔ إاٖ ٗ ١ٝا٫بحـلاَٛ ٤شـٛك٠
َ ٫ٚحِـٸٔــ ١ؾًــنا شــاى ايٛشــٛك ّٚهٔ إٔ اؿحــاه ؾٝــ٘ إٔ اَ٫حٓــاع ٭َــو َؿــاهم
يًُاٖ.١ٝ
جكٛي ٕٛإمٕ ّهٔ اْ٫ؿهاى ؾٝصٛى ا٫عاك.٠
قًٓــاٖ :ــَ ٛؿــاهم بايٌٓــة ١إٍ إاٖٝــَ ١ــٔ ظٝــز ٖــٖ ٞــٚ ٞيهــٔ بعــل ٚشٛكٖــا أٚ

ايِرلاىُ ٟـوظ٘ ٚعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.ٞ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )14غشس يف أْ املؼذًَ ال ٌؼاد تؼٍنو
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(َٚعٓ ٢اٱَهإ ؿ٬ف) ا٫عحكاك (اؾاىّ) أعـين( )54ا٫ظحُـاٍ (ٗ َرـٌ)
قــٛشلِ (مه ٗ بكعــ ١اٱَهــإ َــا) َٓٛــٛي( ١مل ٜــنك )ٙأ ٟمل ٜلؾعـــ٘ (قــاِ٥
ايدلٖإ) إُاه ٠إٍ شٛاث كي ٌٝآؿو إقٓاع )55(ٞشلـِٖٚ .ـ ٛإٔ ا٭ٓـٌ ؾُٝـا ٫
كي ٌٝعً ٢اَحٓاع٘ ٚٚشٛب٘ ٖ ٛاٱَهإ( )56نُا قاٍ اؿهُا :٤نٌ َا قوع زلعو
َٔ ايػوا٥ت ؾنه ٗ ٙبكع ١اٱَهإ َا مل ٜنكى عٓ٘ قا ِ٥ايدلٖإٚ .اؾٛاث إٔ
ايحٌُو با٭ٌٓ بعـل إقاَـ ١ايـل ٌ٥٫عًـ ٢اَ٫حٓــ اع أَـو غوٜـت ٚبعـل ؾٝـ٘ َـا
ؾ.)57(٘ٝ
جِـٔٗا ٓاه ٫ىَاّ شلا ّٚهٔ أْ٘ ٜٴصٵعٳٌٳ ٖٓاى قٌِ هابع.
ٜٚوك عً ٢اـِٔ :بـإٔ ايكٌـُ ١غـرل ظآــوٚ ٠ايكٌـِ ايوابـع ٖـ ٛايـ٬ىّ يًُاٖٝـ١
إٛشٛك ٠أ ٚيًٗ.١ٜٛ
( )54أ  ٟباٱَهإ.
لَاد ظٓ.١ٝ
( ٫ )55بوٖاْ ٞإم ِٜحٌُ عًَ ٢ك ٸ
( )56اـاٖ ٚننا نًُٓا أطًل يؿو اٱَهإ فوكاّ عٔ ايكوا.ٔ٥
( )57قــاٍ ٗ اؿاُــَ )1(١ٝـــا ًَـٔــ٘ :أْــ٘ إٕ اُهٜـــل بهــٖ ٕٛــنا أٓــ ّ٬نْٛــ٘ نـــررلاّ
هاشعـاّ ؾـٌْ ٬ـًِٓ نـ ٕٛاٱَهـإ ايـناج ٞأنرـو ٚأهشـػ ؾُٝـا  ٫كيٝـٌ عًـٚ ٢شٛبــ٘
ٚإظحُاي٘.
ٚإٕ اهٜــل إٔ ايظــٔ ًٜعــل ايِ ــ ٤ٞا٭ع ـِٸ ا٫غًــت ٚاٱَهــإ ايــناجٖ ٞــ ٛا٭عــِ
ا٭غًت ؾإِهٛى ًٜعل ب٘ .ؾٓك :ٍٛإٕ ايظٔ ٜ ٫ػين ٗ ٖن ٙإٌـا ٌ٥بـٌ ٫بـلٸ َـٔ
ا٫عحكاك ٚاؾيّ ؾٗٝا عً ٢إٔ اؿص ١ٝإِا قاَـخ عًـ ٢ؿٔـ ٖٛبعـض إـٛاهك; ٚإٕ
 ٬أْـ٘ ٜ ٫عـلٍ عٓـ٘ إ ٫يـلي ٌٝؾًـُ ٍٝـَ ٤ٞـٔ ايٛشـٛث ٚاٱَهـإ
أهٜل به ْ٘ٛأٓـ ّ
ننيو.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 205ٖ 2ظاُ.36 ١ٝ
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َٚعٓ٢

()58

َا قاي٘ اؿهُا ٤إٔ َا  ٫كي ٌٝعًـٚ ٢شٛبـ٘  ٫ٚعًـ ٢اَحٓاعـ٘ ٫

ٜٓةػ ٞإٔ جٓهو ٙٚبٌ مهً ٗ ٙٚـٓةً٘  ٗٚبكعـ ١ا٫ظحُـاٍ ايعكًـ ٫ ٞأْـ٘ ٜعحكـل
إَهاْ٘ ايناج.ٞ
(ٖ )58نا إبطاٍ ذايز شلنا ايليٖٚ ٌٝـ ٛإٔ َـواك اؿهُـا )1(٤باٱَهـإ ٖـ ٛا٫ظحُـاٍ ٫
اٱَهإ ايناج ٞؾَ ٬عٓ ٢يً٬حل ٍ٫بٗنا.

( )1قــاٍ إٔــٓـَ( :ــر ّ٬اما زلعــخ إ ٖٓــا َٛشــٛكاّ  ٗ ٫كاؿــٌ ايعــامل  ٗ ٫ٚؿاهشــ٘ ٚيــٗ ٍٝ
اُٝ٫ا ٤بٛاجل  ٫ٚعٓٗـا غـاهط ؾاًـصػ  ٫ٚجٓهـو ٚمه ٚقٛعـ٘ ٗ بكعـ ١اَ٫هـإ أ ٟا٫ظحُـاٍ ٫
اَ٫هإ ايناجٚ ٞا ٫ؾاْهوج٘ ٭ْ٘ ايٛشٛث ايـناج .)ٞإٔـله ايٌـابل ٖ 206ظاُـُ .38 ١ٝــوؾ
اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط.418ٖ 3

[]15
غسز يف دفع غبٔ ٞاملعدَٗ املطوق
ٹي ٳعكِ ٹً ٓــــــــا اقحــــــــلاهٴ إٔٵ ٳجٔـــــــــ ٸٛها

لَٴــــــــــ ـ٘ ٚغــــــــــ ـرلٴٜٚ ٙٴـٵةٳــــــــــ ـوا
عٳ
ٳ

ل بٹـــ ـ ٬إؿــــــةاهٔ
عــــٔٵ ْؿـــ ـَ ٔٞٴطًَِــــ ٕ

ٚباَحٓـــــاعٕ عـــــٔ ُـــــوٜوٹ ايةــــــاهٟٔٵ

ٚذابــ ـخٺ ٗ ايــ ـنٸٖٔٔ ٚايــــ ٬ذابٹــ ــخٹ

خ
ٔ ايِـــــ ٞٹ ٤بٹـــــ ٬جٳٗاؾُـــــ ٹ
ٹؾٝٵـــــ ٹ٘ عٳـــــ ٔ

ٌ ا٭ٚيـ ـٞٵ ُـــوٜوُ ظٳـ ـلٵ
عُٵـ ـ ٔ
َؾُـــا بٹ ٳ

ٌ ُـــــا٥عٕ ٖـــــا ؿٳًَـــــلٵ
عُٵـــــ ٕ
عـــــلٻ ٹب ٳ

ٚعـــــلَاّ قٹـــ ـٍ أْٸـــ ـ٘ٴ ماجـــ ـاّ عٳـــ ــلٳّٵ

يهـــٔ ذةـــٛدٷ ظٝـ ـزٴ بايـــنٖٔ اهجٳٌٳـ ـِٵ

[]15
غسز يف دفع غبٔ ٞاملعدَٗ املطوق
ٕا نإ ايٓؿٍ ايٓاطك َٔ ١عامل إًهٛد(ٚ )1ايكله )2( ٠نإ (يعكًٓا( )3اقحلاه
إٔ جٔٛها علَ٘) أ ٟعـلّ ْؿٌـ٘ ؾًٝـيّ اجٔـاف ايعكـٌ بـايٛشٛك ٚايعـلّ ()ٚ
ن( )4بايٛش ــٛك
عــلّ (غــرلَ )ٙــٔ إٛشــٛكاد اـاهشٝــ ١ؾًٝــيّ اجٔــاؾٗا ظ ٦ٓٝــ ٺ
ٚايعلّ( )ٚ ( .)5ي٘ اقحلاه إٔ (ىدلا عٔ ْؿَ ٞطًل) ٚعلّ عخ.
ٖٚنا( َٔ )6إٗاؾ ١إٛٓٛف إٍ ائؿٚ .١قٛيٓا (ب ٬إؿةاه) ًٓ( )7(١يكٛيٓا
إٔ ىدلاٚ .إعل ّٚإطًل  ٫ىدل عٓ٘ أٖٓٚ ّ٬نا إؿةاه عٓ٘( )8ب ٬إؿةـاه)ٚ( .
إٔ ىدل (باَحٓاع عٔ ُـوٜو ايةاه )ٟؾٝكُ ٍٛـ وٜو ايةاهٖ ٟحٓع َع إٔ اٱؿةاه
عــٔ ايِــٜ ٤ٞحٛقـــ عًــ ٢جٔــٛه ٚ ٙنــٌ َــا ٜحكــوه ٗ عكــٌ أٖٚ ٚــِ ؾٗــٛ
إٔٓـ عٖٓ ٕٛنا ايةعـز بٗـنا ايعٓـٛإ ُ٫ـحُاي٘ عًـٖ ٢ـن ٙايِـةٗ ١إِـٗٛه ٠بـٌ
اؿهُا ٤غ٬ف باق ٞايِٴةٳ٘(.)1
ِ َـٔ عـامل
( )1اينٖ ٟـ ٛعـامل ايٓؿـ َٛنُـا جكـلٸّ قـل قـاٍ اً٫ـحام إـواك بـ٘ ٖـ ٛأعـ ٸ
اؾدلٚد أ ٟايعكٚ ٍٛإًهٛد أ ٟايٓؿٚ َٛإراٍ.
( )2أ ٟعامل ايكله ٠ؾَٗ ٞكحله ٠عً ٢إهاك ٙأ ٟظكٝك ١ؾٗٝا.
( )3اين ٖٛ ٟشي َٔ ٤ايٓؿٍ.
( )4أ ٟاجٔاف اَٛ٫ه اـاهش ١ٝظٌ جٔٛٸه علَٗا.
( )5إم ٖـ ٞعٓــل جٔـٛٸه عــلَٗا َٛشـٛك ٗ ٠ايــنٖٔ ٚإ ٫ؾـّ ٬هــٔ ؾـوض ٌْــة ١ايعــلّ
إيٗٝا.
( )6أ ٟقٛيٓا ْؿَ ٞطًل.
( )7أَ ٟحعًل.
( )8ؾـاشحُع ايٓك٘ٝــإ; ٭ٕ إعــل ّٚإطًـل ظ٦ٓٝـنٺ أُؿــدل عٓـ٘ ٜٓٚاق٘ــ٘ عــلّ ا٫ؿةــاه
عٓ٘ ؾًٝيّ اشحُاع ايٓك.ٌ٘ٝ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط ٗ 2كؾع ُةٗ ١إعل ّٚإطًل ٖ.364 - 347
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َٔ إٛشٛكاد(ٚ )9وهِ عً )10(٘ٝباٱَهإ  ٫باَ٫حٓاع.
(ٚذابخ) باؾو أٚ ٟىـدل برابـخ (ٗ ايـنٖٔ ٚاي٬ذابـخ ؾٝـ٘) أ ٗ ٟايـنٖٔ
(عٔ ايِـ َ )٤ٞحعًل بـ(ىدل) إكـلٸه أ ٟىدل عًً ٢ةٝـ ٌ اْ٫ؿٔاٍ اؿكٝك ٞعـٔ
ايِـ  ٤ٞبأْ٘ إَـا ذابـخ ٗ ايـنٖٔ( )11أ ٫ ٚذابـخ ؾٝـ٘(َ )12ـع اًـحلعا ٤ميـو

()13

جٔٛه َا ي ٍٝبرابخ( ٗ )14اينٖٔ إٌحًيّ يرةٛج٘ ٗ اينٖٔ.
ؾٝظٗو ٖا منوْا إٔ ٗ ٖن ٙنًٓٗا جٓاق٘اّ ٚجٗاؾحاّ عٌـت ايظـاٖو .ؾأُــوْا إٍ
إٔ  ٫قنٚه ٗ ميو بكٛيٓا( :ب ٬جٗاؾخ) أ ٗ ٟنٌ ٚاظل (ؾُا عُـٌ ا٭ٚيـ)ٞ
ايؿا ٤يًٌةة )15(١ٝبٝإ يعلّ ايحٗاؾخ (ُـوٜو ظل) ًةعاْ٘ ٚجعــاٍ (عــل عُـٌ
ُا٥ع َـُـا ؿًل).
( )9ؾع ٦ٓٝـنٺ يــيّ اشحُــاع ايٓك٘ٝــٌ ٖٚــُ ٗ ٛــوٜو ايةــاه ;ٟ٭ْــ٘ َٛشــٛك يٛشــٛكٗ ٙ
اينٖٔ َٚعل ّٚيٲؿةاه عٓ٘ بإُحٓع.
( )10ؾعًٖ ٢نا أٜ٘اّ ًٜيّ ايحٓاقض; ٭ْ٘ ٜٔلم عًُ ٢ـوٜو ايةاه - ٟعٓل اؿهِ عًٝـ٘
باَ٫حٓاع  -أْ٘ ٖهٔ يٛشٛك ٗ ٙاينٖٔ ٖٚحٓع ٭ْ٘ أؿدل عٓ٘ بنيو.
( )11أ ٟقابٌ ٭ٕ ٜرةخ ؾٝـ٘ أ ٚإـواك بايـنٖٔ ايـنٖٔ ايعـاي ٞأ ٟايعكـ ٍٛنإاٖٝـاد
ؾإْٗا ذابح ٗ ١اينٖٔ.
( )12نعكٝكــ ١ايٛشــٛك ؾإْٗــا ّ ٫هــٔ إٔ جــأج ٗ ٞمٖــٔ ماٖــٔ; ٚإ ٫يــيّ اْ٫كــ٬ث
ٚاُ٫هاٍ ٗ ٖنا ايِل  ٫غرل.ٙ
( )13أ ٟاًحلعا ٤ايحكٌ.ِٝ
(ً٫ )14ــحعاي ١اؿهــِ بــاجملٗٚ ٍٛا٫قٌــاّ ظهــِ عًــ ٢إكٌــِ ؾايِ ــ ٤ٞايــن ٟيــٍٝ
برابخ بٗنا ايعٓٛإ ذابخ ٗ اينٖٔ; ٭ْـ٘ ٚشـل ؾٝـ٘ ٚأٜ٘ـاّ يـ ٍٝبرابـخ; ٭ْـ٘ ظهـِ
عً ٘ٝبأْ٘ ي ٍٝبرابخ ؾايِـ ٤ٞاين ٟي ٍٝذابحاّ أشحُع ؾ ٘ٝايٓك٘ٝإ.
(ٚ )15ظآٌ اؾٛاث عٔ جًو اٱُها٫د :إٔ يٖٓ ٍٝاى جٓاقض ٫ؿح٬ف اؿًٌُ.
ؾاٱُــهاٍ ا٭ٜ ٍٚوجؿــع :إم إٔ ايعكــٌ َٛشــٛك باؿُــٌ ايِــا٥ع َٚعــل ّٚباؿُــٌ
ا٭ٚي ٞإم ايعلّ اين ٟجٔٛه ٙي ٍٝعلَ ّا باؿٌُ ايِا٥ع إم ٜ ٫ذلجت عًٝـ٘ آذـاه أم
ٖ ٛي َٔ ٍٝأؾواك ايعلّ ؾٗ ٛعلّ ايعكٌ باؿٌُ ا٭ٚي.ٞ
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ؾهُا إٔ اؾي ٞ٥شيَ ٞ٥ؿَٗٛا ٚيهٓ٘ َٔلام يًهً ٞؾهنا ُـوٜو ايةاهٟ
ُــــ وٜو ايةـــاهَ ٟؿَٗٛــــ ّا ٖٚهـــٔ كًــــٛم يًةــــاهَٔ ٟـــلاقاّٚ .هأٜـــخ

()16

ٚننا اٱُهاٍ ايراْ :ٞؾإٕ ا٭َٛه اـاهشٝـَٛ ١شـٛك ٠باؿُـٌ ايِـا٥ع يٛشٛكٖـا ٗ
اـاهط َ ٖٞٚعل ١َٚباؿٌُ ا٭ٚي ٞإم إٔ جٔٛه علَٗا ي َٔ ٍٝأؾواك ايعلّ.
ننا اٱُهاٍ ايرايز :ؾإٕ قٛيٓا ايٓؿ ٞإطًل  ٫ىدل عٓ٘ ٖ ٛإؿةاه باؿُـٌ ايِـا٥ع
 ٫ٚاؿةاه عٓ٘ باؿٌُ ا٭ٚي ٞإم ٖنا عٌ اي٬إؿةاه عٓ٘.
ٚننا اٱُهاٍ ايوابع :ؾإٕ ٓٛهُ ٠ـوٜو ايةاهُ ٟـوٜو ايةاهَ ٟؿَٗٛـاّ ٚباؿُـٌ
ا٭ٚيــٖٚ ٞــٖ ٛحٓــع عٌــت إؿٗــٚ ّٛيهــٔ جًــو ائــٛه ٠كًٛقــ ١يًةــاهٚ ٟأٚشــلٖا
ايةاهٖ ٖٞٚ ٟهٖٓ ٫ ١حٓع ١نٌ ما باؿٌُ ايِا٥ع.
ٚننا اٱُهاٍ اـاٍَ أٜ٘اّ إهجؿع :إم إٔ َا ي ٍٝبرابـخ ٖـ ٛيـ ٍٝبرابـخ باؿُـٌ
ا٭ٚيٚ ٞذابخ باؿٌُ ايِا٥ع.
ؾاٱُها٫د اـٌُ ١نًٓٗا اهجؿعـخ يهـ ٕٛا٫ؿـح٬ف ٗ اؿُـٌ ٚيـنا اُـاه إيٗٝـا
إٍ ايوؾع بايةٝحٌ ايًنًٝ ٜٔص ٤ٞايه ّ٬ؾُٗٝا.
( )16ق ٖٛ ٌٝايِٝف أٓل ا٭ظٌا.)1(ٞ٥
( )1ؾكاٍ ايِٝف ظٌٔ ىاك ٠آًَ ٗ ٞجعًٝكح٘( :نأْ٘ ٜوٜل ايِٝف آل ا٫ظٌا ٞ٥ؾإٔ اقٛايـ٘ ٗ ايٓظوٜـاد
عًٖ ٢نا إٓٛاٍ ٚعًٖ ٢ن ٙإرابٚ ١اؾو ٠شلاّ نُا إ ٌَٛكاج٘ ُـاٖل ٠عًـ ٢ميـو)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ١
اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط210ٖ 2
جعًٝكٚ . 6١أَا إرلىا َٗل ٟاُ٫حٝاْ ٞقاٍ( :يعٌٸ َكٔٛك ايكاَ ٌ٥ـا اؾـاك ٙقطـت إهاُـؿٌ قـ ٞايـلٜٔ
ا٫عواب ٗ ٞايةاث َٔ ايؿحٛظـاد) .جعًٝكـ ١اُ٫ـحٝاْ ٞعًـُ ٢ــوؾ إٓظَٛـ ١إـرلىا َٗـل ٟاُ٫ـحٝاْٞ
ط .285ٖ 2اَا ايِٝف قُـل جكـ ٞاٯًَـ ٞقـاٍ ٫ٚ( :ىؿـ ٢إ ٖـنا ايكا٥ـٌ إ نـإ َـواكَ ٙـٔ إ
ُـ وٜو ايةاهٜ ٫ ٟحٔـٛه إ َٔـلاق٘ ٜ ٫حٔـٛه ٚإ ؾـوض َٔـلام احملـاٍ قـاٍ ؾٗـ ٛنـ ّ٬ظـل ٫
اُهاٍ ؾٗ ٘ٝـوٚه ٠اْ٘ ي ٛنإ ُـَٔ ٤ٞلاقاّ يِـوٜو ايةاه ٟؾٗـٜ ٫ ٛـلؿٌ ٗ جٔـٛٸه َحٔـٛه نُـا
إ ايةاه ٟعي ازل٘ ننيو ؾهُا ٜ ٫ه ٕٛيِـوٜو ايةاهَٔ ٟلام ٗ اــاهط ٜ ٫هـ ٕٛيـ٘ َٔـلام ٗ
اينٖٔ َٚا ّهٔ جٔٛٸهَ ٖٛ ٙؿُٗ ّٛــوٜو ايةـاهٖٚ ٟـ ٛيـَٔ ٍٝـلاقاّ يـ٘ بـٌ ٖـَٔ ٛـلام ُٕهـٔ
َٛشٛك ٗ اينٖٔ َٛشٛك بإهاك اينٖٔ ٚننيو َٔلام احملاٍ غرل َحٔـٛه ام ايحٔـٛه مـٚ ٛشـٛك
ي٘ َ ٖٛٚع نَٔ ْ٘ٛلاقاّ يًُعاٍ ٜ ٫هَٛ ٕٛشٛكاّ بٛشٛك آٚ ّ٬ي ٛبايٛشٛك اينٖين ٚاَـا َؿٗـّٛ
احملاٍ ؾٗ ٛئَ ٍٝلام يًُعاٍ بٌ ٖـَٔ ٛـلام يًُُهـٔ ايٛشـٛك نُـا ٗ َؿٗـُ ّٛــوٜو ايةـاه.)ٟ
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َٔ ي٘ ظوٓ َٔ اينٚقٝاد( ٫ٚ )17ظوٓ يـ٘ َـٔ ايٓظوٜـاد ٜكـُ :ٍٛــوٜو ايةـاهٟ
ٜ ٫حٔــــٛه(ٚ )18ؾــــوض احملــــاٍ( )19قــــاٍ .ؾٝكــــاٍ يــــ٘ ٚ٭َرايــــ٘ :يــــ ٫ٛنٓــــحِ
َػايطٌ(ٚ )20مل ىحًل( )21عًٝهِ إؿٗٚ ّٛإٔلام يلهٜحِ( )22إٔ نـٌ َؿٗـّٛ
ؼكــل ٗ مٖــٔ أ ٚؿــاهط مل ىــوط عــٔ نْٛــ٘ ميــو إؿٗــٚ ّٛمل ٜٓكًــت ظــل
ماج٘( )23بٌ ايٛشٛك ٜدلى ٙعًَ ٢ا ٖ ٛعً .٘ٝؾايةٝاض إما ٚشل ؾـ ٞاــاهط أٗ ٚ
ايــنٖٔ عاي ٝــ ّا( )24نــإ أً ٚــاؾ )25(ّ٬مل ىــوط عــٔ نْٛــ٘ بٝاٗ ـاّ(ٚ )26مل ٜٓكًــت
( )17أ ٟايعوؾاْٝاد ٚظآٌ نٖ ّ٬ـنا ايِــٕ إٔ غوٗـ٘ كؾـع ٖـن ٙاٱُـها٫د
ٚظآً٘ :إٔ ٖن ٙنًٓٗا ؾوٚض يًُعاٍ ٚاحملاٍ ّ ٫هٔ ؾوٗ٘.
( )18أًٜ ٟيّ ٚشٛكٚ ٙؾوٗ٘ ٗ اينٖٔ.
( )19أٚ ٟشٛك.ٙ
( )20ؾٗـنا إُــهاٍ أ ٍٚعًــ ٢شــٛاث ٖــنا ايِـــٕ ٚظآــً٘ :إٔ ٖــنَ ٙػايطــ ١إم إٔ
جٔــٛه احملــاٍ عةــاه ٠عــٔ ٚشــٛك َؿَٗٛــ٘ ٚؾــوض احملــاٍ قــاٍ أ ٟؾــوض َٔــلاق٘
ٚٚشٛك ٗ ٙاـاهط ٖـ ٛاحملـاٍ َ ٫ؿَٗٛـ٘ ؾاُـحة٘ إٔـلام بـإؿٗ ّٛؾاٯذـاه إذلجةـ١
عً ٢إٔلام ٚذٳةٳخٵ عً ٢إؿٗ.ّٛ
( )21اُاه إٍ إٔ ٖن ٙإػايطْ ١اُـَ ١٦ـٔ اُـحةا ٙإؿٗـ ّٛبإٔـلام ٚيًُػايطـ ١أْـٛاع
َٔ ًْحٗا ٖنا ايٓٛع نُا منو ٙإٔٓـ ٗ إٓطل.
(ٖ )22نا ٖ ٛاؾٛاث ايراْ ٞعٔ إُهاٍ ميو ايِـٕ.
( )23ؾع٦ٓٝنٺ عٓلَا ٜٛشل احملاٍ ٗ اينٖٔ مل ٜهٔ ٖهٓاّ.
( )24نأمٖإ اجملوكاد نايعك.ٍٛ
( )25نأمٖآْا.
( )26باؿٌُ ا٭ٚي.ٞ


كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.180ٖ 1
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ٚشـــٛكاّ( )27نُـــا إٔ ٚشـــٛك )28(ٙمل ٜٔـ ــو بناجـــ٘ بٝاٗـ ـاّ .ؾُؿَٗٛـــاد احملـــاٍ
ُٚـوٜو ايةاهٟ

()29

ٚإعل ّٚإطًل ٚغرلٖا ننيو;  ٫جًٌٓف عٔ أْؿٌٗا .ؾـإما

ؾوٗـــــحِ َؿٗـــــ ّٛاحملـــــاٍ نٝــــــ ٜكـــــاٍ :ؾوٗـــــحِ َؿٗـــــ ّٛإُهـــــٔ( )30أٚ
َؿٗــ ّٛايٛاشــت؟(ٚ )31ذةــٛد ايِــ ٤ٞيٓؿٌــ٘(ٗ )32ــوٚهًٚ ٟــًة٘ عــٔ ْؿٌــ٘
قـاٍ.
(ٚعــلَا قــٍ)( )33ؾإْــ٘ شي٥ــ . )34(ٞآؿــو َــٔ ٖــن ٙايكاعــل( )35(٠أْــ٘) ٗ
( )27أٚ ٟمل ٜٓكًت ايةٝاض ٚشٛكاّ بٌ َٖ ٛونٓت َٔ ٚشٛك ٚبٝاض(.)1
( )28أٚ ٟشٛك ايةٝاض مل ٜهٔ بٝاٗاّ ؾً ٍٝأظلُٖا ٜٓكًت إٍ اٯؿو.
( )29أَٚ ٟؿُٗ ّٛـوٜو ايةاهَٚ ٟؿٗ ّٛإعل ّٚإطًل.
( )30ؾَ ٬عٓ ٢يه ّ٬ايِٝف أٓل ا٭ظٌا ٞ٥إم مل ٜؿوض َؿٗ ّٛإُهٔ بـٌ ؾـوض
َؿٗ ّٛإُحٓع ْعِ ٖٖ ٛهٔ باؿٌُ ايِا٥ع.
(ٖ )31نا شا ٤ب٘ عًً ٢ـة ٌٝايحُرٝـٌ ٚإ ٫مل ٜهـٔ عٓـلْا ٖٓـاى َؿٗـ ّٛاحملـاٍ ٜٔـلم
عً ٘ٝأْ٘ َؿٗ ّٛايٛاشت.
( )32ايٛا ٚيًعاٍ أ ٟنٝـ ٜكاٍ ٚاؿاٍ إٔ ذةٛد ايِـ ٤ٞيٓؿٌ٘ ٗــوٚه ٟناَ٫حٓـاع
ؾِوٜو ايةاه ٟإُحٓع ُـوٜو ايةاه ٟإُحٓع.
( )33أ ٟقٌ٘ عًُ ٢ـوٜو ايةاه.ٟ
(ٖ )34نا بٝإ يٛش٘ ايكٝاَ.
( ٖٞٚ )35يي ّٚاشحُاع إحٓاق٘ـٌ ٚميـو ٭ٕ ايعـلّ إما جٔـٛه ؾٗـ ٛعـلّ ٚٚشـٛك
٭ْ٘ َٛشٛك ٗ اينٖٔ ؾأشاث أٜ٘اّ :بأْ٘  ٫جٓاقض ٫ؿـح٬ف اؿًُـٌ ؾٗـنا ايةٝـخ
اُاه ٠إٍ اُهاٍ ٚكؾع٘.

(ُ )1وؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 211 – 210ٖ 2ظاُ.8١ٝ
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َٗٛــع( )36ايحعًٝــٌ(( )37ماجــا) أَ ٟؿٗ َٛـاّ (عــلّ يهــٔ) ميــو ايعــلّ باؿُــٌ
ايِا٥ع (ذةٛد ظٝز) جعً( ًٞٝباينٖٔ اهجٌِ).
( )36أ ٟأج ٞبٗا ٗ ٖنا إهإ ٭شٌ ايحعً.ٌٝ
( )37إٔ ظٝز جعً ًٞٝإٍ ٌٓ ايرةٛد عً ٢ايعلّ.

[]16
غسز يف بٚاْ ًِاط اهصدق يف اهقطٞٚ
لمٵ
اؿُهِــــــِٴ إٕٵ ٗ ؿاهشٝــــــ١ٺ ٓٳــــــ ٳ

طةٳــــــلٵ
ٔ اْٵ َ
ٹَرٵـــــٌٴ اؿَ ٹكٝكٹٝٻـــــ ٹ ١يًعٳـــــٝٵ ٔ

ظكٗـــــــ٘ٴ َٹـــــــٔٵ ٹٌْٵـــــــ ٳة ٺ ١ظٴهِ ٹُٝٻـــــــِ١
ٳ ٚٳ

ٍ ا٭ََــــؤ ٗ اينٖٓٝٸـــــِ١
ل يٹــــ ٳٓؿِ ٔ
طةٵــــ ٷ
ٹ

عَــلٹٸ مادٹ ايِٸــ٤ٞٹ ْؿــٍٴ ا٭َــؤ ظـــٳلٵ

ٳٚعـــــامل ا٭َٵـــــ ٔو ٚما عكـــــٌٕ ٜٴعٳـــــلٵ

ٔ عٳــــِٵ
َٹـــٔٵ ؿـــاهطٕ أعٳـــِٸ إم يًــــنٹٸٖٵ ٔ

نُـــا َـــٔ ايــنوٖٵينٔٸ َٹــٔٵ ٳٚشٵــ ٺ٘ َأعٳــِٵ

إمٵ ٗ ٓٳــــــٛاكمٔ ايك٘ــــــاٜا ٓٴــــــلٹٸقا

 ٗٚنـــــــــٛامثٹ ٚظٳـــــــــلٕٸ ؾُؤٸقـــــــــا

[]16
غسز يف بٚاْ ًِاط اهصدق يف اهقطٞٚ
(اؿهِ

()1

إٕ ٗ) ق٘( ١ٝؿاهشٝـٓ ١ـلمَ .رـٌ) ظهـِ ايك٘ـٝٸ( ١اؿكٝكٝــ)١

ائـــاكق( ١يًعـــٌ( )2اْطةــــل ٚظكـــ٘(َ )3ـــٔ ٌْـــة )4(١ظهُٝـــ )١جاَـــ ١ؿدلٜـــ١
ٚايحعــةرل بــاؿل( )5يٲُــاه ٠إٍ اؼــاك ٙبايــناد(َ )6ــع ائــلم .ؾــإٕ ائــاكم
ٖــ ٛاـــدل إطــابل بايهـٌ ــ و يًٛاقــع ٚاؿــل ٖــ ٛاـــدل إطــابل بــايؿحػ يًٛاقــع
شود عاك ٠ايك ّٛإٔ ٜعكةٛا عز ايعلّ بٗـنا ايةعـز; ٭ٕ ايٌٓـةَ ١ـٔ ا٫عحةاهٜـاد
َ ٖٞٚعل.١َٚ
ؾإٕ قًخٌُْ :عِٗ ٜكٛيٖ ٕٛن ٙايٌٓة ١ؿاهشٚ ١ٝجًو مٖٓ.١ٝ
قًٓا :إواك إٔ اـاهط ظوف ْؿٍ ايٌٓةٚ ٫ ١شٛكٖا نحعةرلِٖ عٔ ا٫علاّ بإًهـ١
اـاهش ١ٝأ ٟإٔ اـاهط ظوف ْؿٌٗا َٚعٓ ٢ن ٕٛاـاهط ظوف يٓؿٍ ايِـ ٤ٞكٕٚ
ٚشٛكٚ ٙاؿاي ١إٔ ايِـٜ ٤ٞوجؿع عٔ احملٌ باهجؿاع ٚشـٛكٖ ٙـ ٛإٔ ٖـن ٙا٫عـلاّ ٫
ّهٔ إٔ جحٔـ بايٛشٛك ٚا٫عحةاهٜاد ٚ ٫شٛك شلا بٌ إِـا ٖـَٛ ٞشـٛك ٠بٛشـٛك
إعحدل ؾ ٘ٝؾٗ ٗ ٞاؿكٝكٚ ٫ ١شٛك شلا ؾٗنإ ايكٌُإ ق ٌٝؾُٗٝا :إٔ اـاهط ظوف
يٓؿٌُٗا  ٫يٛشٛكُٖا.
( )1أ ٟايٌٓة ١اؿهُ ١ٝاييت ٖ ٞايٛقٛع أ ٚايٚ٬قٛع.
( )2أ ٟيًـــاهط إْطةــل أٓ ٟــلم اؿهــِ اْطةاقــ٘ يًـــاهط غاٜــَ ١ــا ٗ ايةــاث ٗ
اـاهشٜ ١ٝه ٕٛإْطةاق٘ يًـاهط احملكل  ٗٚاؿكٝكٜ ١هـ ٕٛأْطةاقـ٘ يًــاهط احملكـل أٚ
إكلٸه; ٭ٕ اؿهِ ؾٗٝا ٜعِٸ احملكل ٚإكله اؿهِ.
( )3أٓٚ ٟلم اؿهِ ٖٚنا بٝإ ٕٓا ٓلم اؿهِ ٗ ايك٘ ١ٝاينٖٓ.١ٝ
( )4يؿو َٔ ٖنا يًٌةة ١ٝأٓ ٟلم اؿهِ نا ٔ٥بٌةت ٌْـة ١ظهُٝـ ٗ ١اينٖٓٝـ ١طةـل
ْؿٍ ا٭َو ٖنا إٕٵ قوأ ٚظك٘ بايُ٘رل ٚأَا إٕٵ قوأ بايحا ٤ايحأْٝز ؾُٔ يًةٝإ.
( )5أٚ ٟإِا عةٸوْا عٔ ٓلم اؿهِ ٗ إً عكٝٸ ١اؿهِ ٚمل ْكٌ ٓٚلق٘.
(ٚ )6إٕ اؿحًؿا با٫عحةاه إم إٔ ائلم ٖـَ ٛطابكـ ١اــدل يًٛاقـع ٚاؿـل ٖـَ ٛطابكـ١
ايٛاقع يًـدل.
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(طةل

( )7

يٓؿٍ ا٭َو ٗ اينَٖٓ )١ٝحعًل بايٌٓة )8(١اؿهُ.١ٝ

ٚجًـ ٕٝإكاّ إٔ ايك٘ ١ٝقل ج٪ؿن ؿاهشٖٚ ١ٝـ ٞايـيت ظهـِ ؾٗٝـا عًـ٢
أؾواك َٛٗٛعٗا إٛشٛك ٗ ٠اـاهط قكك ١نكٛيٓا قحٌ َٔ ٗ ايـلاه ًٖٚهـخ
إٛاُـ ٞمُٖٛـ ا ٖا اؿهِ ؾٗٝا َكٔٛه عً ٢ا٭ؾواك احملكك ١ايٛشٛكٚ .قل ج٪ؿن
مٖٓ ٖٞٚ ١ٝاييت ظهِ ؾٗٝا عً ٢ا٭ؾواك اينٖٓ ١ٝؾكل نكٛيٓا( )9ايهً ٞإَا ماجٞ
ٚإَا عوٗـ ٚ ٞايناج ٞإَا شٍٓ ٚإَا ؾٌٔٚ .قل ج٪ؿـن ظكٝكٝـٖٚ )10(١ـ ٞايـيت
ظهِ ؾٗٝا عً ٢ا٭ؾواك إٛشٛك ٗ ٠اـاهط قكك ١ناْخ أَ ٚكلٸه ٠نكٛيٓا :نٌ
شٌـــِ َحٓـــا )11(ٙأَ ٚحعٝـــي أَٓ ٚكٌـــِ إٍ غـــرل ايٓٗاٜـــ )12(١إٍ غـــرل ميـــو َـــٔ
ايك٘اٜا( )13إٌحعًُ ٗ ١ايعً.ّٛ
إما عوؾخ ٖنا ؾٓكـ :ٍٛائـلم ٗ اـاهشٝـ ١باعحةـاه َطابكـٌْ ١ـةحٗا ٕـا ٗ
اـاهط ٚننا ٗ اؿكٝك ١ٝإم ؾٗٝا أٜ٘اّ ظهِ عً ٢إٛشٛكاد اـاهشٚ ١ٝيهٔ
(ٖ )7نا ؿدل قٛي٘ٚ :ظك٘.
( )8أٓٚ ٟلم اؿهِ نا ٔ٥بٌةت ن ٕٛايٌٓة ١اؿهُ ٗ ١ٝايك٘ ١ٝاينٖٓ ١ٝطٹةٵكاّ يٓؿٍ
ا٭َو.
( )9بٌ ق :ٌٝإٔ ٌَا ٌ٥عًـِ إٓطـل نًٓٗـا مٖٓٝـ ١إم َٗٛـٛعاجٗا َـٔ إعكـ٫ٛد ايراْٝـ١
اييت مل جٛشل ٗ اـاهط.
(ٚ )10زلٸاٖا بعض إحأؿو ٜٔظكٝك ١ٝؿاهشٚ ١ٝشعـٌ َكابًـٗا اؿكٝكـ ١اينٖٓٝـٖٚ ١ـٞ
ٚ ٫ايـيت ًـحٛشل ؾٝـ٘
اييت ٜه ٕٛاؿهِ ؾٗٝـا عًـ ٢ا٭ؾـواك إٛشـٛك ٗ ٠ايـنٖٔ ظـا ّ
ٚشعٌ ايك٘اٜا بإٓطك ١ٝنًٓٗا َٔ ٖنا ايكة.ٌٝ
( ٗ )11ا٫بعاك اير٬ذ.١
( ٖٞٚ )12مهاد ٓػاه ٚقل ٌُْٜٗٛا ا٭شيا ٤اينّكواط.)1(١ٌٝٝ
( )13اؿكٝكٚ ١ٝأَا اـاهشٚ ١ٝاينٖٓ ١ٝؾكً ٌٝاًحعُاشلا ٗ ايعً.ّٛ

(ْ )1ظو ١ٜا٫نٌُ ٚاُهاي ١ٝايِـوٚه ايِٝف عُاه ايحُ .204 - 184ٖ ُٞٝإنٖت اينه ٟباْ.94ٖ ٍٝ

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )16غشس يف تٍاْ ِناغ اٌصذق يف اٌمعٍح
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قكك ١أَ ٚكلهٚ .)14(٠أَا ائلم ٗ اينٖٓ ١ٝؾةاعحةاه َطابكٌْ ١ـةحٗا ٕـا ٗ ْؿـٍ
ا٭َو إم  ٫ؿاهط شلا جطابك٘.
ٚأَا ْؿٍ ا٭َو ؾكل أُـ وْا إٍ جعوٜؿ٘ بكٛيٓا (علٸ ماد ايِـْ ٤ٞؿٍ ا٭َو
ظل) أ ٟظل ٚعوف ْؿٍ ا٭َو عل ماد ايِـ.٤ٞ
ٚإـــواك ايـــناد ٖٓـــا َكابـــٌ ؾـــوض ايؿـــاهضِٜٚ .ـــٌُ َوجةـــ ١إاٖٝـــ١

()15

ٚايٛشٛك ٜٔاـاهشٚ ٞاينٖين .ؾه ٕٛاٱٌْـإ ظٛٝاْـاّ ٗ إوجةـَٛٚ )16(١شـٛكاّ
ٗ اـاهط( )17أ ٚايهًَٛ ٞشٛكاّ ٗ اينٖٔ نًٓٗا( َٔ )18ا٭َٛه ايٓؿٍ ا٭َو١ٜ
إم يٌٝــخ َصــوك ؾــوض ايؿــاهض ناٱٌْــإ ْــاك( .)19ؾــإواك بــا٭َو ٖــٛ
ايِْ ٤ٞؿٌ٘ .ؾإما قٝــٌ :ا٭هبعـْ ٗ ١ؿـٍ ا٭َــ و نـنا َعٓـا ٙإٔ ا٭هبعـ ٗ ١ظـلٸ
ماجٗا ننا .ؾًؿو ا٭َو ٖٓا َٔ باث(ٗٚ )20ع إظٗو َٗٛع إُ٘ـو .ذِ أُوْا إٍ
َا ق ٌٝإٕ ْؿٍ ا٭َو ٖ ٛايعكٌ ايؿعاٍ( )21بكٛيٓا (ٚعـامل ا٭َــو ٚما) أ ٟميـو
(َ ٖٞٚ )14طابك ١يًٌٓة ١اـاهش ١ٝاحملكك ١أ ٚإكله.٠
( )15يٓا ذ٬س َواجت :ايٛشٛك اـاهشٚ ٞايٛشٛك ايـنٖين ٚإاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖـٞ
ؾَٗٛ ٫ ٞشٛكَ ٫ٚ ٠علْٚ ١َٚؿٍ ا٭َو(ٖ ٌُِٜ )1ن ٙإواجت اير٬س.
( )16أ ٟذابخ ي٘ ٗ َوجة ١إاٖ.١ٝ
( )17أ ٟؾه ٕٛاٱٌْإ َٛشٛك ّا ذابخ ٗ اـاهط.
( )18أ ٟن ٕٛاٱٌْإ ظٛٝاْـ ّا ٗ إوجةـٚ ١نْٛـ٘ ٗ اــاهط ٚنـ ٕٛايهًـَٛ ٞشـٛك ّا ٗ
اينٖٔ ؾإٕ نٌ ٖن َٔ ٙا٭َٛه َٛشٛكْ ٗ ٠ؿٍ ا٭َو.
( )19ؾإٕ ايـنٖٔ ؾـوض ْاكٜـ ١اٱٌْـإ ٚيـ ٍٝأَـواّ ذابحـاّ ٗ ظـلٸ ماجـ٘ ٚنـنا ًـا٥و
ايهٛانت.
( )20أْ ٗ ٟؿٌ٘ ؾا٭َو عةاه ٠عٔ ايِـ ٤ٞاين ٟأؿدل عٓ٘ أْ٘ ٗ ْؿٍ ا٭َو.
( )21قاٍ اً٫حام بعل اؾلاٍ َع٘ َا ًَـٔ٘ :إٔ ايعًُاَ ٤حٸؿك ٕٛعً ٢ن ٕٛايٛشـٛك ٗ
( )1أٚ ٟنُــا عوٸؾٗــا ايِــٝف ايــو ٗ ٍٝ٥إــًُ .ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل ايطًٛـــ ٞط2
ٖ.186
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ايعــــــامل(( )22عكــــــٌ) نًــــــٜ )23(ٞعــــــل أٜ(ٚ ٟعــــــل) ْؿــــــٍ ا٭َــــــو عٓــــــل
ْؿـٍ ا٭َـو ٖـٚ ٛشـٛك ايِــْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘ ٚيهـٔ اؿحًؿـٛا إٔ ٚشـٛك ايِــْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘
إٌُٸ ٢بٛشٛك ايِـْ ٗ ٤ٞؿٍ ا٭َو ٌٖ ٖٚ ٛشٛك ايِـ ٗ ٤ٞظلٸ ماج٘ أٚ ٚشـٛكٙ
ٗ ايعكٌ ايؿعاٍ(.)1
ٚينا إٔٓـ ٜةطٌ ايكـ ٍٛبـايٛشٛك ٗ ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ بـٌ ٚشـٛك ايِــ ٗ ٤ٞعـامل
إــاكُ ٫ ٠ــو بأْــ٘ ٚشــٛك ايِ ــْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘ ْٚؿــٍ ا٭َــو ٚيــٚ ٍٝشــٛك ٗ ٙايعكــٌ
ايؿعاٍ ؾـ ٬بـل إٔ ٜـواك بـ٘ ٚشـٛك ٗ ٙظـلٸ ماجـ٘ ؾـإٕ ٚشـٛك ايِــ ٗ ٤ٞعـامل إـاك٠
ٚشٛك ي٘ ٗ ظلٸ ماج٘ بل ٕٚاعحةاه ؾوض ؾـاهضٚ .ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ ٖـ ٛعٓـل اؿهُـا٤
ايعكٌ ايعاُـو

()2

ٚعٓل ايعوؾا ٖٛ ٤هث ايٓٛع(.)3

( )22أ ٟعامل ا٭َو ًٝٚص ٤ٞعامل ايعكٌ.
( )23أ ٟقــٝل ٚاًــع َٓةٌــل ٚيــ ٍٝإــواك بايهًٝــ ١ائــلم عًــ ٢نــررل ٜٔبــٌ ٖــٛ
(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط .361ٖ 2نِـ إواك ٗ ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكـاك
ايع ١َ٬اؿً.70ٖ ٞ
(ٚ )2قل منو ميو إٔٓـ ٗ ظاُٝح٘ عًـ ٢اً٫ـؿاه (إ ٖـنا ٌٜـحك ِٝعًـَ ٢ـنٖت إِـا ٌ٥إم عٓـلِٖ
ؾاعٌ ايٓؿٚ َٛكوشٗا َٔ ايك ٠ٛإٍ ايؿعٌ ٖ ٛايعكٌ ايؿعٸـاٍ ٜٚعٓـ ٕٛبـ٘ ايعكـٌ ايعاُــو ٖٚـ ٛأٜ٘ـا
ؾاعٌ ٖنا ايعامل بإمٕ اهلل جعاٍ ٚقايٛا إيَ ٘ٝؿٛض نلؿلا ٘ٝ٥أ ٟجٔـوف عـامل ايعٓآــو ٚاَـا عٓـل
اُ٫ـــواقٚ ٌٝإٔــٓـ  ؾؿاعــٌ ايٓؿــ َٛاٱٌْــ ١ٝكوشٗــا َــٔ ايكــ ٠ٛإٍ ايؿعــٌ ٖــ ٛهث ايٓــٛع
اٌْ٫اَْ ٞةاكٛٓ ٨ه ا٭ْٛاع ا٭ؿو اييت ٗ ٖنا ايعامل أٓعاث أْٛاعٗا ٓ ٫اظت ايٓـٛع اٌْ٫ـاْٞ
 ٫ٚايعكٌ ايعاُـو ٭ِْٗ ٚإ قايٛا بايطةك ١ايطٛي َٔ ١ٝايعك ٍٛنُا قايٛا بايطةك ١ايعوٗ ١ٝا ٫اْٗـِ مل
ولكٚا ايطٛيَ ٗ ١ٝةًـؼ َعـٌ نعِــوٚ ٠عِــو ٜٔبـٌ قـايٛا ٜةًـؼ ا٭ْـٛاه ايكاٖــوَ ٗ ٠واجـت ايحٓـي٫د
ٚآ٫طهاناد إٍ ْٛه ٜ ٫ؿٝض َٓ٘ ايٓٛه نُا ٗ َواجت ا٭ٗٛا ٤اؿٌ َٔ ١ٝاي٘ـ ٤ٛا٭ٚ ٍٚايرـاْٞ
ٚايرايز إٍ إٔ ٜٓحٗ ٢إٍ ٗٗ ٤ٛعٝـ ٜ ٫ؿٝض َٓ٘ ٗ ٤ٛأَٓ ّ٬ع إٔ أْٛاع ٖـنا ايعـامل ْؿٌـاّ ناْـخ
أ ٚشٌُاّ ٌَحٓل ٠إٍ ايطةك ١إحهاؾ ٫ ١٦إٍ ايطةك ١إذلجة .)١اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاىٟ
ط .398ٖ 9ايِؿا – ٤ا٫شلٝاد ايِٝف ايو ٍٝ٥ؼكٝل ابواَٖ ِٝلنٛه ط.22ٖ 1
( )3هًاُٝ ٌ٥ف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟؼكٝل ٖٓو ٟنوبٔ  -ايٌٝل ظٌٌ ْٔــو  -لــ
قً ٞظةـٝيب ط 464 - 459ٖ 1ط .159 - 158ٖ 2اؿلٜكـ ١ايٛهكٜـ( ١ا٫هبعٝٓٝـاد يهِــ أْـٛاه
ايكلًٝاد) ايكاٗـً ٞعٝل ايكُ ٞؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب ٖ.230
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ايــةعض( )24عــامل ا٭َــو ٚميــو ايعــامل عكــٌ( )25نــٌ ٓــػرل(ٚ )26نــةرل ٚبٌــٝل
َٚونٓت ؾٌَ ٘ٝٸحطو(.)27
ٚايحعةرل بايعةاهجٌ( )28يٲُاه ٠إٍ آ٫ط٬ظٌ:
أظـلُٖا آــط٬ؾ أٖــٌ اهلل( )29ظٝـز ٜعــدل ٕٚعــٔ عـامل ايعكــٌ بعايـــــــــِ

ا٭َـو َكحةٌٌ َـٔ ايهحاث اٱشل ٞؼأَال ٌَو اٌْخٍَْك ًأاٌْؤَِشغ(.)30
شي ٞ٥بٌ إواك بٗا َا منوْا َٔ ا٫ظاط.١

( )24نُا ْكٌ ايعًٓاَ ١عٔ اـٛاشْٔ ١رل ايل ٜٔايطًٛـُ ٗ )1(ٞــوؾ ايحصوٜـل إ إـواك
بٓؿٍ اَ٫و ٖ ٛايعكٌ ايؿعٸاٍ.
( )25اٌُٜ ٟٸ ٢بايعكٌ ايؿعٸاٍ.
(َ )26ةحلأ ٚؿدل ٙؾٌَ ٘ٝحطو.
( )27اَٛ ٟشـٛك ؾٝــ٘ ا ٗ ٟميــو ايعــامل ايــنٌٜ ٟـُٸ( ٢عــامل اَ٫ــو) (ٚعــامل ايعكــٌ
ايؿعٸاٍ).
(ُٖٚ )28ا عامل اَ٫و ٚعامل ايعكٌ.
( ِٖ )29ايعوؾا ٤ايِاك.)2(ٕٛ

( )30قاٍ بعض ايِـاهظٌ( : )3إـواك بعـامل اـًـل عـامل احملًٌٛـاد ٜٚكـاٍ يـ٘ عـامل
ايِٗاكٚ ٠عامل إًو ٚعـامل ا٫شٌـاّ ٚايعـامل ايٌـؿًٚ ٞإـواك بعـامل اَ٫ـو ٖـَ ٛـا
ٚها ٤احملًٌٛــاد ٜٚكــاٍ يــ٘ عــامل ايػٝــت ٚعــامل إًهــٛد ٚعــامل اٚ٫هاؾ ٚايعــامل
ايعً ٟٛؾًُا نإ عامل ايعكٌ عةٸو عٓـ٘ اهلل جعـاٍ ٗ نحابـ٘ اجملٝـل بـا٭َو ؾًـنا زلٸـاٙ
(ٓٚ )1ــله إح ـأشلٌ ٚابــٔ ايؿٓــاه .ٟنِـــ إــواك ٗ ُ ــوؾ ػوٜــل ا٫عحكــاك ايعَ٬ــ ١اؿًــ.70ٖ ٞ
اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط 436ٖ 3طَٔ .32ٖ 7ــةاؾ اْ٫ــٍ قُــل بــٔ
ٓي ٠ايؿٓاه.36ٖ ٟ
(ُٝٗ )2ل ايكٛاعل ٓا ٔ٥ايل ٜٔعًـ ٞبـٔ قُـل ايذلنـ ١جٔـعٝػ ٚجعًٝـل ايٌـٝل شـ ٍ٬ايـل ٜٔآُـحٝاْٞ
ٖ .146ٖ 30اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.362ٖ 32ٖ 7
( )3جعًٝكـاد اؿهــ ِٝاشلٝــلش ٞعًــُ ٢ــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــ ِٝقُــل اشلٝــلش ٞؼكٝــل قٌــٔ بٝــلاهؾو
ٖ.214
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ٖٚــنا ايحعة ٝــو أٌْــت( )31يــٓؿٍ ا٭َـــوٚ .إِ ــا عةٸ ــو جع ــاٍ عٓــ٘ بــا٭َو
يٛشٌٗ :أظلُٖا َٔ شٗ ١اْلناى إْٝحـ٘

()33

()32

ٚاًـحٗ٬ن٘ ٗ ْـٛه ا٭ظلٜـ )34(١إم

ايعوؾا ٤عامل اَ٫و ٚعًٖ ٢نا إعٓٓ ٢ـٌ قٛيـ٘ جعـاٍ ؼلُلًِ اٌلشًُّح ِِلٓ أَِلشِ سأتِّلًغ( )1اٟ
َٔ عامل اجملوكاد.
( )31اٚ ٟايحعــةرل بعــامل اَ٫ــو عــٔ َعٓــْ ٢ؿــٍ اَ٫ــو اٌْــت َــٔ ايحعــةرل عٓــ٘ بعــامل
ايعكٌ ٚإٓاًت َٔ شٗ ١ايًؿو ام ظ٦ٓٝنٺ ِٜحٌُ ٖنا ايحعةرل عً ٢يؿـو اَ٫ـو كٕٚ
ايراْ ٞؾِٝذلى َع إؿٌٸـو ٗ ايًؿو ٚاٜ٘اّ ظ٦ٓٝنٺ قٛيٓا ْؿٍ اَ٫و َٔ ٗٚع ايظـاٖو
َٗٛع إظٗو اين ٖٛ ٟغرل ٌَحعٌٔ عٓل عًُا ٤ايةٝإ ام ظ٦ٓٝـنٺ إـواك بـا٭َو ٖـٛ
عــامل ايعكــٌ ٚاجملــوكاد  ٫ايِ ــْ ٤ٞؿٌــ٘ غــ٬ف ايحعــةرل بعــامل ايعكــٌ ؾــِٜ ٬ــعو
بنيو.
( )32أ ٟعٔ عامل ايعكٌ ًٚا٥و اجملوكاد.
ٚإٔٓـ ٜوٜل إٔ ٜننو ؾا٥لٌَ ٠حطوك ٫ ٠هبل شلا بأٌٓ إطًت :ٖٞٚ
ِ عةٸـو ٗ نحابـ٘ اجملٝـل عـٔ عـامل ايعكـٌ ًٚـا٥و اجملـوكاد بـا٭َوٚ .منـو
إٔ اهلل  ٹي ٳ
ينيو عًٓحٌ:
أظلاُٖا ٖٞٚ :ا٭َ ٍٚةٓ ١ٝعً ٢ايك ٍٛبإٔ عـامل ايعكـٚ ٍٛشـٛكاد بـلَ ٕٚاٖٝـ١
ٚيٌٝخ شلا َاٖ.١ٝ
ٚايراَْ :١ٝةٓ ١ٝعً ٢ن ٕٛعامل ايعك ٍٛشلا َاٖ.١ٝ
( )33أٚ ٟشٛك ٙأعين ٚشٛك ايعكٌ ايؿ ٸعاٍ.
(ٖ )34نا عطـ جؿٌرل ٚايٓٛه ا٭ظلٜٸْٛ ٖٛ ١ه اهلل جعاٍ أ ٟإٔ ٚشٛك ايعكٌ ايؿعٸاٍ
َٓلى ٌَٚحًٗو ٗ ٚشٛك ٙجعـاٍ ناًـحٗ٬ى ْـٛه ايكُـو ايـنٖ ٟـٌَ ٛـحؿاك َـٔ ْـٛه
ايٍُِ ٗ ْٛه ايٍُِ ْٗاهاّ.
عٝــز يــً ٛــأيح٘ ٜكــَ :ٍٛــٔ هآْــ ٞؾكــل هأ ٣اهلل  نٓــٛه ايكُــو بايٌٓــة ١إٍ ْــٛه
ايٍُِ ٗ ايٓٗاه عٝز ي ٛهأٜح٘ ؾكل هأٜخ ْٛه ايٍُِ.
(ًٛ )1ه ٠اٱًوا ٤اٯ.85 ١ٜ
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ايعكَ )35(ٍٛطًكاّ َٔ ٓكع ايوبٛب.)36(١ٝبــٌ ا٭ْـٛاه ا٭ًؿٗةــلَ ٫ )37(١ٜاٖٝــ١
شلا( )38عً ٢ايحعكٝـل.
(َ )35طًكاّ ايعكٌ ايؿعٸاٍ ٚغرل َٔ ٙباق ٞايعكٚ ٍٛغوٗ٘ بٗنا إٔ ٜةٝٸٔ ٌٜٚـحلٍ عًـ٢
إٔ ايعكَٓ ٍٛلن ٗ ١ايٓٛه ا٭ظل.ٟ
خ َ ٫اٖ ١ٝي٘ َ ٫ٚاك٠
( )36أ َٔ ٟطوف ْٚاظٚ ١ٝشٗٶ ٖٞ ١ايوبٛب ١ٝؾٗٚ ٞشٛك بٳعٵ ٷ
ٚي ٗ ٍٝشٗـ ١ايوبٛبٝـَ ١اٖٝـاد َ ٫ٚـٛاك نٝــ ٚإاٖٝـاد َرـاه ايهرـوٚ ٠إـاكَ ٠ـٔ
ُإٔ ايٓٛاقٕ ُ َٔ ٫ـإٔ ايهُـاٍ ٚيـنا قٝـٌ إٔ ايحصـوك َـٔ إـاكٖ ٠ـ ٞايػاٜـ٫ٚ ١
ْكٕ ؾإما مل ٜهٔ شلا َاَٖ ٫ٚ ١ٝاك ٠ؾًٖٓ ٍٝاى ُـٜ ٤ٞكح٘ــ ٞإػـاٜو ٠بٗٓٝـا ٚبـٌ
ايٓٛه ا٭ظل ٟإم اينٜ ٟكح٘ــ ٞإػـاٜوٚ ٠ايةْٛٓٝـٖ ١ـ ٛإاٖٝـٚ ١إـاكٚ ٠يٛاظكٗـا; َـٔ
ظونــٚ ١ؼـٛٸٍ ٚؼٝٸــي ٚؼلٜــل ؾــ ٬ؾــوم بٓٝــ٘ ٚبٗٓٝــا ؾــإما مل ٜهــٔ ٖٓــاى ؾــوم ؾرةــخ
إلع ٢أْٗا ٌَحًٗهَٓٚ ١لن ١ؾ ٖٛٚ ٘ٝإطًٛث.
( )37اييت ٖ ٞأقٌ َوجة َٔ ١ايعكٚ ٍٛقٛي٘ (ؾهٝـ بـايعكٚ )ٍٛمنوٖـا ٗ إكـاّ يـٍٝ
ايػوض َٓ٘ إٓ ٫ـوف ايحأٜٝل يه ٕٛايعكَ ٫ ٍٛاٖ ١ٝشلا.
ٖنا َٚعوث اًؿٗةل( )1اَ ٟلبٸو اؾٌِ ٚإواك بٗا ايٓؿ َٛايٓاطك.١
( )38أ ٟيًعكٚ ٍٛا٭ْٛاه اً٫ؿٗةلٚ ١ٜإِا ْؿ ٞإاٖ ١ٝؾكل عٔ ايعكَ ٍٛع إٔ اؿاٍ
ٜكح٘ـ ٞإٔ ٜٓؿ ٞإـاك ٠أٜ٘ـاّ إم إ ْؿـ ٞإاٖٝـٌٜ ٫ ١ـحًيّ ْؿـ ٞإـاكٚ ٠يـنا ْ ٫كـٍٛ
باْ٫لناى ٚاً٫حٗ٬ى ٗ اْٛ٫اه اً٫ؿٗةل ١ٜإم شلا جعًٓـل بإـاكٚ ٠ا٭شٌـاّ ؾٓكـٍٛ
ٗ اؾٛاث :إٔ ايعك ًٌَِٓ ٍٛب ِٗٓٝعً ٢أْ٘ َ ٫اك ٠شلا ٜٚهاك ٜهـ ٕٛؾُٝـا بٝـِٓٗ َـٔ
ايةلٜٝٗاد ْعِ ْؿ ٞإاٖ ١ٝعٓٗا ٖا ٚقع ؾ ٘ٝايٓياع ٚاؿٚ ٕٝايةـٚ ٕٝيـنا قـاٍ عًـ٢
ايحعكٝل ٚعًٖ ٢نا ايةٓا ٤أج ٞبايؿا ٤ايحؿوٜعٚ ١ٝقاٍ ؾُٓا ...اخل.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط 45 - 44ٖ 7طُ .93ٖ 71ٖ 17ٖ 8ــوؾ
ا٫زلـــا ٤اؿٌـــٓ ٢اؿهـــَ ِٝـــٖ ٬ـــاك ٟايٌـــةيٚاه ٟط 167ٖ 88ٖ 1ط.93ٖ 15ٖ 2
هًاُٝ ٌ٥ف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟؼكٝـل ٖٓـو ٟنـوبٔ  -ايٌـٝل ظٌـٌ ْٔــو  -لــ
قً ٞظةٝيب ط.226 - 223ٖ 2

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

274

ؾُٓــا ايةْٛٓٝــ )39(١ايــنٖ ٟــ ٛإــاك ٗ )40(٠ايعكــ ٍٛؾــَ ٬اكً.٠ــٛا ٤ناْــخ
ؿاهش )41(١ٝأ ٚعكًَ )42(١ٝؿكٛك ؾٗٝا(.)43
ؾٗ ٞفوك ايٛشٛك

()44

اين ٖٛ ٟأَو اهلل ٚنًُ ١نٔ ايٛشٛك ١ٜايٓٛه.١ٜ

( )39أ ٟايحػاٜو بٌ اُٝ٫اٚ ٤ايٓٛه ا٭ظل.)1(ٟ
( )40إم إٔ ايِـَ ٤ٞـع ػـوك ٙعـٔ إـاك ٠بـإعٓ ٢ا٭عـِٸ قٔـل ٙإٔـٓـ ٜهـَِ ٕٛـابٗاّ
يًناد إكلٸً ١ظحٸٜ ٢ه ٫ ٕٛؾوم بٚ ٘ٓٝبٗٓٝا إ ٫باٱَهـإ ٚايٛشـٛك إم إ ايِــ٤ٞ
َع َِـابٗ ١يًِــ  ٤ٞاٯؿـو َـٔ شٗـٜ ١هْٛـإ َـٔ جًـو اؾٗـُ ١ــ٦ٝاّ ٚاظـلاّ ٚايٓـٛه
ا٭ظــل ٫ ٟؾــوم بٓٝــ٘ ٚبــٌ ا٭ُــٝا ٤إ ٫بهْٛــ٘ َ ٫ــاك ٠يــ٘  -أٖٝ ٟــٓٚ ٍٛــٛه٫ٚ -
َاٖٚٚ ١ٝاشت ايٛشٛك ٚايعكَ ٫ ٍٛاك ٠شلا  -نُا ٖ ًٌَِٓ ٛعٓل َـٔ قـاٍ بٗـا ٫ٚ -
َاٖٝــ ١نُــا ًــٝدلٖٔ عًٝــ٘ ٖــٖ ٞهٓــ ١ؾٗــَ ٞحعــلَ ٠عــ٘ ٚا٫ؿــح٬ف بــايٛشٛث
ٚاٱَهإ ٜ٘ ٫ـو با٫ؼاك.
( ٖٞٚ )41اييت ٜعدل عٓٗا باؾٌِ اييت ٖ ٞعةاه ٠عٔ ائٛه ٚاشل.ٍٛٝ
( ٖٞٚ )42إاٖ ١ٝؾإْٗا ٜكاٍ شلا َاك ٠عكً.١ٝ
( )43أ ٗ ٟايعكـــٚ ٍٛإِـــا شعًٓـــا اي٘ـــُرل عا٥ـــلاّ إٍ ايعكـــ ٍٛؾكـــل ك ٕٚا٭ْـــٛاه
اً٫ؿٗةل ;١ٜ٭ْٗا غرل َٓلن ١بايٓٛه ا٭ظل ٟيحعًٓكٗـا بإـاك ٠أ ٟا٭شٌـاّ ٚإٕ نـإ
َ ٫اك ٠عكً ١ٝشلا إم َ ٫اٖٚ ١ٝيهٓٗا شلا َاك ٠ؿاهش ١ٝيحعًكٗا بٗا.
( )44ؾةعل إٔ ذةخ أْٗا ٌَحًٗه ١ظٝز َ ٫ـاك ٠عكًٝـ ٫ٚ ١ؿاهشٝـ ١ؾٗـ ٞظ٦ٓٝـنٺ فـوك
ايٛشــٛك إؿــاض َــٔ ايٓــٛه ا٭ظــل ٟايــنٖ ٟــ ٛأَــو اهلل  إم إٔ اهلل  يــ ٍٝيــ٘
ا٭يؿاظ بٌ إٔ أٚاَو ٖٞ ٙأؾعاي٘ ٚظٝز إٕ أَو ٙيٖ ٍٝـ ٛإاٖٝـاد إم إٔ إاٖٝـاد
غـرل كًٛقــ ١يــ٘ نُــا ًــٝص ٤ٞؾًــ ٍٝأَـو ٙإ ٫ايٛشــٛك ايةعــخ ايــنٖ ٟــ ٛعةــاه ٠عــٔ
ايعكــٚ ٍٛايعكــَٗٓ ٍٛــا اؾــٝض عًٗٝــا ايٛشــٛك ؾًُــا ناْــخ ايعكــٖ ٍٛــ ٞأَــو اهلل 
ينيو عةٸو عٓٗا اهلل جعاٍ ٗ نحاب٘ بًؿو اَ٫و.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ ٞقٌـِ اؿهُـ١
ط 217ٖ 2ظاُ.19١ٝ
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ٚذاُْٗٝــــا( )45أْــــ٘ ٚإٕ نــــإ( )46ما َاٖٝــــٜٛ )47(١شــــل َصــــوك أَــــو اهلل
ٚجٛش٘ نًُــ  ١نـٔ إيٝـ٘ َـٔ كْ٪َ ٕٚـ ١ىا٥ــلَ ٠ـٔ َـاكٚ ٠ؽٔٸـٕ اًـحعلاك

()48

ؾٝهؿ )49(٘ٝفوك إَهاْ٘ ايناج.ٞ
ٚاٯؿو( )50آط٬ؾ اؿهُا ٤ظٝز ٜعدل ٕٚبايعكٌ عٔ إؿاهقاد احمل٘.)51(١
ٖٚن ٙايعةاه )52(٠أٜ٘ا نررلايلٚه ٗ يٌإ ايِوٜع.١
(ٖ )45نا ٖ ٛايحعً ٌٝايرـاْ ٞيحعـةرل اهلل  عـٔ ايعكـٌ بـا٭َو ٖٚـَ ٛـةين عًـ ٢إٔ شلـا
َاٖ ١ٝنُا ٖ ٛإِٗٛه.
( )46أ ٟإٕ ايعكٌ أ ٚا٭َو ٚايِإٔ.
( )47ظآً٘ :إٔ إاٖٝاد عٓل ٚشٛكٖا ٫بلٸ َٔ إٔ جهٖٓ ٕٛاى َـاكٌَ ٠ـحعل ٠يكةـٍٛ
ٓٛه ٠جًو إاٖ ١ٝايٓٛعٚ ١ٝإٔ ٜهٚ ٕٛشٛكٖا ٖهٓاّ باٱَهإ ايناجٚ ٞيهٔ ايعكٍٛ
عً ٢جكلٜو إٔ ٜه ٕٛشلا َاٖ ١ٝؾ ٬وحاط ٚشٛكٖا إٍ َاكَ ٠حٔـؿ ١باً٫ـحعلاك بـٌ
ٜهؿ ٗ ٞفوك ٚشٛكٖا إٍ اٱَهإ ايناجٚ ٞنًُ( ١نٔ) ايٛشٛك بـ٘  ٫ٚؼحـاط إٍ
َاكٖٓ ٠اى ٌَحعل ٠يكةٛٓ ٍٛهجٗا نُا ًٝص.٤ٞ
( ٗ )48إـــاك ٠أ ٟإٔ ٜهـــ ٕٛاًـــحعلاك كٔـــٕ ٖٛاٖٝاجٗـــا نٌـــا٥و اً٫ـــحعلاكاد
إـحٔ ١بهٌ َاَٖ ١ٝاٖ ١ٝؾإٕ اًحعلاك إاك ٠يٲٌْاْ ١ٝغرل اًحعلاكٖا يًؿوً.١ٝ
( )49أٜ ٟهؿٚ ٞشٛك ايعكٌ ؾهًُ( ١نٔ) قاَ ١ُ٥كاّ اً٫حعلاك إـاك ٟؾًُـا نـإ ٗ
ايعكٌ ننيو بإٔ اًحػٓ ٢بأَو (نٔ) عٔ اًحعلاك إاك ٗ ٠ايعكٌ عةٸو عٓ٘ با٭َو.
(ٚ )50اٯؿــو آــط٬ؾ أٚ ٟايحعــةرل اٯؿــو عــٔ ْؿــٍ ا٭َــو بايعكــٌ ٖــ ٛآــط٬ؾ
اؿهُا.)1(٤
( )51يًُاك ٠اـاهش ١ٝأ ٟاجملوكاد احمل٘ ١أ ٟاييت  ٫جعًـل شلـا بإـاك ٠أٓـٖٚ ٬ـنٙ
ٖ ٞايعكٚ ٍٛأَا إؿاهقاد ايػرل احملَ٘ ١عٓ ٢أْٗا شلا اؾذلام عٔ إاك ٠يـ ٍٝإؾذلاقـاّ
ق٘اّ بٌ شلا جعًٓل ٚاجٔاٍ بٗا ٖٚنٖ ٙـ ٞايٓؿـ َٛؾإْٗـا َ ٫اكٜـاد نـاؿصو ٫ٚ
َؿاهقاد يًُاكُ ٠اَاّ بٌ شلا جعًٓل بإاك ٠نُا ًٝص ٤ٞأٜ٘اّ.
( )52أ ٟايعكٌ نررل ايٛشٛك ٗ يٌإ ايـِــوع نُـا ٚهك( :إٕ اهلل أَ ٍٚـا ؿًـل ايعكـٌ
( )1إةلأ ٚإعاك ايِٝف ايو .98ٖ ٍٝ٥اشلٝاد ايِؿا ٤ايِٝف ايو ٍٝ٥ط.401ٖ 2
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ّٚهٔ إٔ( )53هعٌ ٜعلٸ( َٔ )54ايعلٸ َعٓـ ٢اؿٌـةإ( ٫ )55اؿٌـاث جٓةٗٝـا
عً ٢أٚي ١ٜٛإعٓ ٢ا٭ٍٚ

()56

٭ٕ ظٗٛه ايِ ٤ٞبٛشٛك ػـوك )57(ٟأَ ٚـاكٟ

()58

ذِٸ قاٍ ي٘ :اقةٌ ؾاقةٌ ذِٸ قاٍ ي٘ :أكبـو ؾـاكبو ذـِٸ قـاٍٚ :عيجـٚ ٞش٬يـَ ٞـا ؿًكـخ
أُـوف َٓو)(ٚ )1غرل ميو ؾًرلاشع نحت ا٫ؿةاه(.)2
(ٖ )53نا ُـوٚع ٗ اٱُهاٍ عً َٔ ٢ؾٌـٸو ْؿٍ ا٭َو بأْـ٘ ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ ّٚهـٔ إٔ
هوٖ ٟنا اٱُهاٍ عً َٔ ٢ؾٌٸـو ْؿٍ ا٭َو بعًِ اهلل .
 ٚظآٌ ٖنا اٱُهاٍ :إٔ ٚشٛك ىٜل ٗ عامل إاكٚ ٠شٛك ٗ ْؿـٍ ا٭َـو ٚيـٍٝ
ٚشٛكاّ ٗ عامل ايعكٌ ايؿعٸاٍ أ ٚعًِ اهلل  إم إؿوٚض إٔ ٚشٛك ٙإاك ٗ ٟظـلٸ
ْؿٌــ٘ ٜ ٫ؿٝــل نْٛــ٘ ٗ عًــِ اهلل  أ ٗ ٚايعكــٌ ايؿعٸ ـاٍ ؾٗــٚ ٛشــٛك ٗ ظــلٸ ماد
ايِـٚ ٤ٞيٚ ٍٝشٛكاّ ٗ عًِ اهلل  أ ٚايعكٌ ايؿعٸاٍ.
( )54أ ٟإٛشٛك ٗ ٠ايٓظِ.
( )55أ ٟايظٔ َعٓا ٙأْ٘ ظٔ بعِ٘ٗ ٖنا ايحؿٌرل ٗ ْؿٍ ا٭َو ٚظ٦ٓٝـنٺ أ ٟأْـ٘ يـٍٝ
َــحٌ يــٛهٚك ٖــنا اٱُــهاٍ إــننٛه ؾحهــٜ( ٕٛع ـلٸ) ٗ ايةٝــخ إُــاه ٠إٍ اٱُــهاٍ
إننٛه.
( )56يــٓؿٍ ا٭َــو ٚعةٸــو با٭ٚيٜٛــَ ١ــٔ إٔ إكــاّ ٜكح٘ــ ٞإٔ ٜكــٚ ٍٛائــٛاث; ٭ٕ
ا٭ٚي ١ٜٛقل جٌحعٌُ يًحعٝٸٔ نأٚي ١ٜٛأٚٴي ٞا٭هظاّ.
ّٚهٔ إٔ هاث عٔ ٖنا اٱُهاٍ َا اٚهكج٘ عً ٢اً٫حام ٗ فًٍ كهًـَ٘ :ـٔ إٔ
ايِـ ٤ٞأٚ ٟشٛك ؾوٗح٘ ي٘ ؾَٗٛ ٛشٛك ٗ عًِ اهلل ٚ ايعكٌ ايؿعٸاٍ.
( )57نظٗٛه اهلل ٚٚ شٛك.ٙ
( )58نٛشٛكْــا ٗ عــامل اؾٌــِ ؾٛشــٛك ايِــْ ٗ ٤ٞؿــٍ ا٭َــو ٖــٚ ٛشــٛكْ ٗ ٙؿــٍ
ماجـ٘ ايحصــوك ٟأ ٚإــاك ٟؾُعٓــ ٢إطابكــ ١يـٓؿٍ اَ٫ــوٖ :ــ ٛإطابكــ ١يــنيو ايٛشــٛك

( )1ايهاٗ ايِٝف ايهًٝين ط .26ٖ 10ٖ 1اؿلا٥ل ايٓاٗـو ٠احملكل ايةعواْ ٞؼكٝل ايِٝف قُـل
جك ٞاٜ٫وٚاْ ٞط .127ٖ 7ايًٛا ٌ٥اؿو ايعاًَ ٞط 5ايةاث ايراْ َٔ ٞاظهـاّ إ٬بـٍ .ايكـٍٛ
ايوُٝل ٗ ا٫شحٗاك ٚايحكًٝل ايٌٝل إوعِـ ٞط.32ٖ 1
(ُ )2ـوؾ آ ٍٛايهاٗ ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟجٔعٝػ قُل ؿٛاش ٟٛط.462 - 417ٖ 2
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ٚن )59(ْ٘ٛعٓل َُ ٤ٞاك )60(٠نإ أ ٚيٛظاّ عايٝاّ ْٛهٜٸ ّا ؿاهط( )61عٔ ْؿٌ٘ .ذِٸ
بٝٸ ٓا ايٌٓة ١بٌ ْؿٍ ا٭َو(ٚ )62اـاهط ٚايـنٖٔ بكٛيٓـا (َـٔ ؿـاهط أعـِ) أٟ
ايرابخ ي٘ ٗ ظل ماج٘ َاكٜاّ نإ أ ٚػوكٜاّ.
( )59أ ٟن ٕٛظٗٛه ايِـٚٚ ٤ٞشٛك.ٙ
( )60أٚ ٟشٛك ايِـ ٤ٞإوٖـ ٕٛبإـاك ٠أ ٚايًـٛؾ احملؿـٛظ ؿـاهط ٖـنا عـٔ ٚشـٛكٗ ٙ
ْؿٌ٘ إم ٖ ٛجكٝٝل يٛشٛكْ ٗ ٙؿٌ٘ ؾكٛيهِ ٚشٛك ايٓؿٍ ا٭َـوٖ ٟـ ٛايٛشـٛك عٓـل
ايعكٌ ايؿعٸاٍ مل ٜهٔ ي٘ َعٓ ٢إم ايٛشٛك عٓل ايعكٌ ايؿعٸاٍ ٖٚ ٛشٛك ايِــ ٤ٞيـٍٝ
ٗ ْؿٌ٘ بٌ ٚشٛك ايِـ ٤ٞبكٝـل نْٛـ٘ ٗ ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ ؾـايٓؿٍ ا٭َـو ٖـ ٛايٛشـٛك
بطٛه إاٖ ١ٝاي٬بِـو .
( )61عٔ ْؿٌ٘ أ ٟعٔ ٚشٛكْ ٗ ٙؿٌ٘.
( )62جٝٗٛػ ٖـنا إكـاّ :إٔ ايٌٓـة ١بـٌ اــاهشٚ ٞايـٓؿٍ ا٭َـوٚ ٟايـنٖين  -أعـين
ايٛاقع ٗ ْؿٍ ا٭َو ٚ -اـاهط ٚاينٖٔ ؾٓك ٍٛنٌ ٌْة ١ناْخ َحعككـ ٗ ١اــاهط
ؾَٗ ٞحعكٓكْ ٗ ١ؿٍ ا٭َو إم ٖ ٞظ٦ٓٝنٺ َٛشٛك ٠بل ٕٚؾوض ؾاهض ٚيـ ٍٝنًُٓـا
ؼككــخ ايٌٓــةْ ٗ ١ؿــٍ ا٭َــو ؼككــخ ٗ اـــاهط نُــا يــ ٛناْــخ مٖٓٝــ ٫ ١جٛشــل ٗ
اـاهط نصٌٓ ١ٝاؿٛٝإ ٚنًٓ ١ٝاٱٌْإ ؾةٌ اـاهط ْٚؿـٍ ا٭َـو ٟعُـَ ّٛطًـل
ٚايعُ ٗ ّٛشاْـت ايـٓؿٍ ا٭َـوٚ ٟأَـا ايٌٓـة ١بـٌ ايـنٖين ْٚؿـٍ ا٭َـو ٟعُـّٛ
ٚؿٔٚ َٔ ٖٛش٘ ؾإُْٗا هحُعإ ٗ ىٚشٝـ ١ا٭هبعـ ١إم ٖـن ٙايٌٓـةَٛ ١شـٛكٗ ٠
ْؿــٍ ا٭َــو بــل ٕٚؾــوض ؾــاهض ٖٚــ ٞجٛشــل ٗ ايــنٖٔ ٚنــنا شٌٓــ ١ٝاؿٝــٛإ
ٚجٛشل ايٌٓة ١اينٖٓ ١ٝبل ٕٚإٔ جهْ ٕٛؿٍ ا٭َـو ٗ ١ٜايهـٛامث نيٚشٝـ ١اـٌُـ١
ؾإْٗا يٌٝخ َٛشٛك ٗ ٠ظـلٸ ماجٗـا بـٌ بؿـوض ايؿـاهض ٖٚـَٛ ٞشـٛك ٗ ٠ايـنٖٔ
كْ ٕٚؿٍ ا٭َو ٚجٛشل ايٌٓة ١ايٓؿٍ ا٭َو ١ٜبل ٕٚإٔ جٛشل اينٖٓٝـ ١نٛشـٛك اهلل
جعاٍ ؾإْ٘ ٜٛ ٫شل ٗ مٖٔ مأٖ نُا قوه ٗ قًٓـ٘ ٚبـٌ اـاهشٝـٚ ١اينٖٓٝـ ١عُـّٛ
َٔ ٚش٘ ٫شحُاعُٗـا ٗ ىٚشٝـ ١ا٭هبعـ ١إما ٜٔـلم عًٗٝـا ٌْـة ١ؿاهشٝـٚ ١أٜ٘ـاّ
نٌٓة ١مٖٓ ١ٝيٛشٛكٖا ٗ اينٖٔ ٚاـاهط.
ٚجحؿـــوك اينٖٓٝـــ ١عـــٔ اـاهشٝـــ ٗ ١ايهـــٛامث ؾإْٗـــا ٌْـــةَٛ ١شـــٛك ٗ ٠ايـــنٖٔ
ك ٕٚاــــاهط ٚجحؿـــوك اـاهشٝـــ ١عـــٔ اينٖٓٝـــ ١نُـــا ٗ ٚشـــٛك اهلل جعـــاٍ ؾإْٗـــا

278

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

ٌْة ١ؿاهش ٫ ١ٝمٖٓ.١ٝ
ؾظٗود ايٌٓة ١بٌ اـاهشٚ ٞاينٖين ْٚؿٍ ا٭َوٜ َ٘ٓٚ ٟعًِ ايٌٓة ١بٌ اــاهط
ٚاينٖٔ ْٚؿٍ ا٭َو إم َا ٜه َٔ ٕٛايٌٓة ١بـٌ إِـحكاد جهـ ٕٛبـٌ َةاكٗ٥ـا ؾـةٌ
اـاهط ْٚؿٍ ا٭َو عَُ ّٛطًل ٚبٌ اينٖٔ ْٚؿٍ ا٭َو عُٚ َٔ ّٛش٘ هحُعإ
ٗ ىٚش ١ٝا٭هبع.١
ٜٚؿذلم اينٖٔ ٗ ايهٛامث ْٚؿـٍ ا٭َـو ٗ ٚشـٛك ٙجعـاٍ ٚبـٌ ايـنٖٔ ٚاــاهط
أٜ٘اّ عُٚ َٔ ّٛش٘ ٫شحُاعُٗا ٗ ىٚش ١ٝا٭هبعٜٚ ١ؿـوم ايـنٖين ٗ ايهـٛامث
ٜٚؿذلم اـاهط ٗ ٚشٛك ٙجعاٍ.
ؾإٕ قًخ :إٕ بٌ اينٖٔ ٚاـاهط جةا ٜٔإم ٜٔ ٫لم أظلُٖا عًَ ٢ا ٜٔـلم عًٝـ٘
اٯؿو  ًٌِْ ٫ٚإٔ ايٌٓة ١ايٛاقع ١بٌ إِحكٌ ٫بل َٔ ٚشٛكٖا بـٌ إةـل ٌ٥نٝــ
ٚبٌ ايٓاطل ٚاي٘اظو جٌاٚ ٟٚاؿايـ ١إٔ بـٌ اي٘ـعو ٚايٓطـل مل ٜهـٔ جٌـاٟٚ
بٌ بُٗٓٝا ايحةا.ٜٔ
يٓا :إٕ ايٌٓت جاه ٠جعحدل عٌت ائلم بـإٔ ٜٔـلم ٖـنا عًـ ٢أؾـواك ماى أ٫ ٚ
ٚجــاه ٠عٌــت ايحعكــل َعٓــ ٢إٔ ٖــنا ٜحعكــل َــع ماى نُــا ٖــ ٛظــاٍ ايٌٓــت بــٌ
ايك٘اٜا ٚايل٫٫د اير٬س ؾإْ٘  ٫جٔلم اظلاُٖا عًَ ٢ا ٓـلم عًٝـ٘ اٯؿـو بـٌ
إواك أُْٗا ٜحعككإ كؾعٚ ١اظل.٠
ؾهنا قٛيٓا إٔ إِحل إما نـإ بٓٝـ٘ ٚبـٌ َِـحل آؿـو ٌْـة ;١نـإ بـٌ َةـلُٗٝ٥ا جًـو
ايٌٓة ١أ ٟعٌت ايحعكل ٚإٕ نإ بٌ إِحكٌ جًو ايٌٓـة ١عٌـت ائـلم ؾـةٌ
ايٓــاطل ٚاي٘ــاظو ايٌٓــة ١عٌــت ائــلم ٚبــٌ اي٘ــعو ٚايٓطــل ايٌٓــة ١عٌــت
ايحعكل إم نًُٓا ؼكل ايٓطل بايكٛٸَٛ ٗ ٠هك ؼكل اي٘عو بـايك ٗ ٠ٛميـو إـٛهك
بٌ َٔ ايٛاٗػ إٕ ا٫جٔاف بإِحل ٌٜحلعٚ ٞشٛك َةلأ ٙؾ ٘ٝؾاما ؾوٗـٓا ٗ ْٝـع
إٛاهك اشحُـع إةـل٥إ عٌـت ايحعكـل ٗ ْٝعٗـا ًٖٚـِ شـوا ؾـإواك بهـٖ ٕٛـنٙ
إةــاك ٨اير٬ذــ ١أعــين اـــاهط ْٚؿــٍ ا٭َــو ٚايــنٖٔ بٗٓٝــا ايٌٓــت إٛشــٛك ٠بــٌ
إِحكاد َٓٗـا إٔ جهـ ٕٛعٌـت ايحعكـل  ٫عٌـت ائـلم ُ ٫ٚـو أْٗـا عٌـت
ايحعكل جه ٕٛبٗٓٝا جًو ايٌٓت ٖنا.

يف اٌٌجٌد ًاٌؼذَ ( )16غشس يف تٍاْ ِناغ اٌصذق يف اٌمعٍح

279

ٚاعًِ إٔ احملكل ايلاَاك( )1اكع ٢إٔ بٌ ْؿٍ ا٭َو ٚاينٖٔ عَُٛاّ َطًك ّا بدلٖاٌْ:
ا٭ :ٍٚإٔ إٛشـــٛك ٗ ايـــنٖٔ ًـــٛا ٤نـــإ َـــٔ ايهـــٛامث أ ٚغرلٖـــا َٓٛـــٛف
باٱَهـــإ إم ٖـــٖ ٛهـــٔ ايٛشـــٛك ٗ ايـــنٖٔ ٚ ٫اشـــت ٚاٱَهـــإ َـــٔ ائـــؿاد
ايٛاقع ١ٝؾإٛٓٛف ب٘ ٫بل ٚإٔ ٜهٚ ٕٛاقعـ ٞإم إٔ ائـؿ ١جابعـ ١يًُٓٛـٛف ؾًـٛ
مل ٜهٔ إٛٓٛف ٚاقعٝاّ مل جهٔ ائؿٚ ١اقع ١ٝؾإٛٓٛف باٱَهإ ٫بل ٚإٔ ٜهـٕٛ
ٚاقعٝاّ ٚإ ٫ييّ إٔ ٜه ٕٛاٱَهإ غرل ٚاقعٖٚ ٞنا ؿًـ.
ؾإٛشٛك ٗ اينٖٔ ٜهٚ ٕٛاقعٝاّ ْٚؿٍ ا٭َو.ٟ
ايراْ :ٞإٔ ايٓؿٍ ٚقٛاٖا اٱكهانٝٸ ١نًٓٗا ْؿٍ اَ٫وٜـ ١ؾُـا ٚشـل ؾٗٝـا َٚـا جعًٓكـخ
ب٘ ٖ ٛأٜ٘اّ ْؿٍ ا٭َو ٟؾـايهٛامث َٛشـٛكْ ٗ ٠ؿـٍ ا٭َـو ؾٔٝـلم ْؿـٍ ا٭َـو
عً ٢اينٖٔ يه ٕٛنٌ َا ٚشل ؾ ٘ٝؾْٗ ٛؿٍ ا٭َو.ٟ
ٚيًك ّٛأشٛب ١عٔ ٖن ٜٔاٱُهايٌ ٚآ٫ػ ٗ اؾٛاث إٕ ٜكاٍ:
أْـــ٘ عٓـــلْا َعًـــ ّٛبايـــناد ٖٚـــ ٛائـــٛه ٠اينٖٓٝـــَٚ ١عًـــ ّٛبـــايعوض ٖٚـــٛ
ا٭َـــو اــــاهش ٞإم ٖـــَ ٛعًـــ ّٛبٛاًـــط ١ائـــٛه ٠إٛشـــٛك ٗ ٠ايـــنٖٔ َٓٚـــا
ائــلم ٗ إعًــ ّٛبايــناد ايــنّ ٟهــٔ إٔ ٜهــ ٕٛيــ٘ َعًــ ّٛبــايعوض إٕ ٜطــابل
إعً ّٛبايناد يًُعً ّٛبايعوض ؾإما مل ٜهٔ يًُعً ّٛبايناد أَـو باــاهط ٜطابكـ٘
ننث.
ؾإما عوؾخ ٖـنا ؾٓكـ :ٍٛإٔ ايهـٛامث شلـا شٗحـإ :شٗـٚ ١شٛكٖـا ايـنٖين ٚبٗـنا
َٛشــٛكْ ٗ ٠ؿــٍ ا٭َــو ٚجحٔـــ باٱَهــإ إم إٔ ٚشٛكٖــا ٗ ايــنٖٔ أَــو ٚاقعــٞ
ذابخ.
ٚاؾٗــ ١ايراْٝــ :١شٗــ ١عــلّ َطابكحٗــا يًٛاقــع ٖ ٗٚــن ٙاؾٗــٜ ١كــاٍ شلــا نامبــ٫ٚ ١
جحٔــ باٱَهــإ ٚيٌٝـخ َحعكٓكــ ٗ ١ايٛاقـع ؾــ ٬جهـْ ٕٛؿــٍ ا٭َوٜـ ١نــنا قــوهٙ
اً٫حام ؾاؾِٗ.

( )1ايكةٌاد قُل باقو إرلكاَاك ؼكٝل َٗل ٟقكل ٖ.387 - 386
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ْؿٍ ا٭َو  -ظنف ٭ٕ ايه ّ٬قل نإ ؾ -٘ٝأعِٸ َطًكاّ َٔ اـاهط (إم يًـنٖٔ
عِٸ)

()63

ؾهٌ َا ٖ ٗ ٛاـاهط ؾْٗ ٗ ٛؿٍ ا٭َو َٔ غرل عهـٍ(( )64نُـا) إٔ

ْؿٍ ا٭َو (َٔ اينٖين َٔ ٚش٘ أعِٸ).
ذِٸ منوْا َاك ٠ا٫شحُاع ٚا٫ؾذلام( )65بكٛيٓا (إم ٗ ٓٛاكم ايك٘اٜا) نكٛيٓا
ا٭هبعـ ــ ١ىٚط ( ٓـــلقا) أ ٟاشحُـ ــع ْؿـــٍ( )66ا٭َـــو ٚايـــنٖين ( )ٗٚق٘ـــاٜا
(نٛامث ( ٗ )ٚظل) َطًل عي ازل٘ (ؾوقا) .ؾؿ ٞايهٛامث َرٌ :ا٭هبع ١ؾوك
ٜحعكل اينٖين  ٫ايـٓؿٍ ا٭َـو ٗٚ .ٟاؿـل جعـاٍ ٜٔـلم ايـٓؿٍ ا٭َـو٫ ٟ
اينٖين يه ْ٘ٛؿاهشٝاّ ٓـوؾاّ  ٫وـٝل بـ٘ عكـٌ ٖٚ ٫ٚـَِٚ .ـٔ ٖـنا ظٗـو

()67

ايٌٓة ١بٌ اــاهط ٚايـنٖٔ( )68أٜ٘ـاّٚ .ايحعـةرل بايـنٖٔ َـوٚ ٠بايـنٖين أؿـو٣
يٲُاه ٠إٍ شوٜإ ٖـ ن ٙايٌٓت بعٗٓٝا ٗ مٚاد ايٌٓـت(.)69
( )63أ ٟسلٌ ْؿٍ ا٭َو اينٖٔ ٗ َٛاهك مل ٜحعكل ؾٗٝا اـاهط نصٌٓـ ١ٝاؿٝـٛإ
ٚنًٓٝح٘ ٚغرل ميو َٔ إعك٫ٛد ايراْ.١ٝ
(ٕ )64ا بٓٝا َٔ إٔ ْؿٍ ا٭َو َٛ ٌُِٜاهك مل ِٜـًُٗا اــاهط نُـا ٗ بعـض إـٛاهك
اينٖٓ ١ٝنصٌٓ ١ٝاؿٛٝإ.
( )65يٓؿٍ ا٭َو ٚاينٖٔ.
( )66إم َٖٛ ٞشٛك ٗ ٠نًُٗٝا.
( )67أَ ٟــٔ بٝــإ ايٌٓــة ١بــٌ ايــنٖٔ ْٚؿــٍ ا٭َــو َــع ايحُرٝــٌ يًُــاك ٠ا٫شحُــاع
ٚا٫ؾذلام ظٗو ايٌٓة...١اخل.
( ٖٞٚ )68ايعُٚ َٔ ّٛش٘.
( )69ؾٌٸـو ٙإٔٓـ بحؿٌرل ٗ ٜٔاؿاَُ )1(١ٝا ظآً٘ :إٔ ايٌٓت اؾاهٜـ ١بـٌ اــاهط
ٚاينٖٔ ْٚؿٍ ا٭َو نـنيو شاهٜـٖ ١ـ ٞبـٌ ٓـاظةاد ايٌٓـت أ ٟايـيت اُـحًُخ
عًــ ٢ايٌٓــة ١إٍ ٖــن ٙا٭َــٛه اير٬ذــٖٚ ١ــٔ اـــاهشٚ ٞايــنٖين ٚايٓؿـٌــ ٞا٭َــوٟ

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 219ٖ 2ظاُ.25١ٝ
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ّٚهــٔ إٔ ٜعهــٍ أ ٟنُــا إٔ ايٌٓــت ٚاقعــٖ ٗ ١ــن ٙا٭ٓٚــاف ٖٚــ ٞاـــاهشٞ
ٚايــنٖين ٚايــٓؿٍ ا٭َــو; نــنيو شاهٜــ ٗ ١ايــنٚاد ٖٚــ ٞاـــاهط ْٚؿــٍ ا٭َــو
ٚاينٖٔ.

[]17
غسز يف اجلعـى
ل ٚايٓؿٌـ ـٞٵ ايٛشـــٛكٴ إمٵ َقٌٳـ ــِٵ
ٹيًـ ـوٻبٵ ٹ

ؾاؾَعٵــــٌٴ يًحــــأيٝـٹ ٚايةٌٝـــــلٹ عٳــــِٵ

ٗ عٳ ٳوٗٹـــــ ـٕٞٸ قـــــــل بٳـــــ ـلا َٴؿاهٔقـــــــا

ـ اْٵطٹـــــكا
٪يٖــــ ٹ
ٌ إُ ٳ
صعٵــــ ٔ
 ٫غَٝٵــــ ٳو بايِ ٳ

ٕ َاٖٹٝٻـــــــ َ ١أٚ ٚٴشٴـــــــٛكٹ أٚٵ
ٗ نَـــــــٛٵ ٔ

ٓٳـــ ـرلٴٚٵ ٳه ٺ ٠ٳَصٵعــــــ ّ٫ٛاقِــــــٛا ّ٫ٳه ٳٚٚٵا

 ٟا٭ٍٚٴ يٲُٵـــــــــــ ـواقٹٞٵ
ٳٚعٴـــــــــــ ــئ ٳ

ٳٚقَــ ـلٵ ٳَِــــ ٢إَِٸــ ـا ٴ ٤ٳْعٵــ ــٛٳ ايةــــاقٞ

ت
بايـــ ـنٸادٹ بـــــايعوضٔ َٹـــ ـٔٵ َٴ ٳونٖـــ ـ ٹ

ث
ل ٗ اير٬ذـــــ١ٹ اٗٵــــ ٔو ٹ
ٳَٚٹــــٔٵ ٳبٌٹــــٝٵ ٺ

ل اهٵجٴ٘ٹـ ـٞٵ
لْا قَـ ـ ٹ
عٓٵـ ـ ٳ
شعٵـ ـٌٴ ايٛشـــٛكٹ ٹ
ٳ

ض
َاٖٝـــــــــ ّ١فعــــــــــٛي ّ١بايعٳــــــــــوٳ ٔ

صعٵـــٌٔ شٴعٹـــٌٵ
نــنا اجؤــافٷ ٚبــنا ايِ ٳ

جونٝةــ ـاّ ايٛشـــــٛك َــــع مٜــــٔ ؾَٓٳــ ــٌٵ

نٟٵ ٖٴــ ـ ٳ ٛاؿحٝـــــاهٟ
ٳٚيٹـــٞٵ عًــــ ٢ايٖــ ـ ٹ

إٔٵ ٫ىّٔٴ إا ٹٖٝٻـــــــــــ ـ ٹ ١اعحــــــــــــــةاهٟ

ٳٚنُـــــٌټ ٳَعًـــــ ٍٕٛينٜـــــ٘ٹ قَــــــلٵ يَـــــ ٔيّٵ

ؾؿــــً ٞــــ ٣ٛإعـــــً ٍٔٛا٭ٚٻٍ ظٴــ ـ ٹحِٵ

ٍ اُ٫ـــــوامٔ اْحياعٹٝٻحٴـــ ــٗا
َٹـــ ـٔٵ قَـــ ـٛٵ ٔ

ـٝٸ ٹحٗـــــــــا
ًٓٵ ٹ
ٚأٜ٘ــــــــاّ اْٵٌـــــــــٹ٬ثٴ ٹ

ت ائټـــ ٳٛهٵ
نــــايؿ ٞٹ ٤يًِٳـــ ٞٹ ٤يـــــٛاٖٹ ٹ

ظٝــــز اْٵ ٹحؿــــا إاٖٝــــ ١عٓــــ٘ ظٗـــــو

ٹَرٵـــــٌ اٌْـــــ٬ثٹ َنٛٵ ٹْٗـــــا َٴوٵ ٳج ٹةطَــــــِ١

ٳٚمادٳ فعــــــــ ٍٕٛبــــــــ٘ٹ َٴِٵ ٳحـوطَــــــــِ١

[]17
غسز يف اجلعى
(يًوبل)( )1أ ٟإٍ ايٛشٛك ايوابل َ-حعًل بكٌِ )ٚ( -إٍ ايٛشٛك (ايٓؿٌـٞ
ايٛشٛك) إطًل (إم) جٛقٝح( ١ٝقٌِ ؾاؾعٌ يًحأيٝـ ٚايةٌٝل عِ) .أ ٟايٛشٛك ٕا
نإ َكٌَٛاّ إٍ ايوابل ٚايٓؿٌــ )2(ٞؾعـِ اؾعـٌ ٚاْكٌـِ إٍ اؾعـٌ ايحـأيٝؿٞ
ٚاؾعٌ ايةٌٝلٚ .قل ؿوط(ٖ َٔ )3نا جعوٜؿُٗا(.)4
ؾاؾعٌ ايةٌٝل َا نإ َحعًٓك٘ ايٛشٛك ايٓؿٌــٚ )5(ٞاؾعـٌ إ٪يــ َـا نـإ
( )1أ ٗ ٟاـًـــل ٚاٱهـــاك ٚأْـــ٘ بـــأُ ٟـ ــٜ ٤ٞحعًـــل ٚهبٸُـــا قٝـــٌ عًـــ ٢إٔ عـــز
آــاي ١ايٛشــٛك ٜػــين عــٔ ٖــنا إم إٔ اؾَعــٌ إِــا ٜحعًٓ ـل با٭ٓــٚ ٌٝبــا٭َو ايــنٟ
ٜٴصعٳٌ ؾً ٛقًٓا بأٓاي ١إاٖٝـ ١ؾٗـ ٞايـيت جٴصعٳـٌ  ٫ايٛشـٛك إم ٖـ ٛاعحةـاهٚ ٟنـنا
بايعهٍ.
ٜٚكـــــاٍ ٗ اؾـــــٛاث عٓـــــ٘ :أْـــــ٘ ؾـــ ـوٸم بـــــٌ ايةعـــــرٌ إم إٔ َـــــٔ قـــــاٍ بأْـــــ٘
 ٫شاعٌ -نايطةٝع -١ؾٜ ٬ةعز عٔ ٖنا إةعز أعين َةعـز اؾعـٌ إم  ٫شاعـٌ
عٓــلٚ ٙيهــٔ يــ٘ إٔ ٜةعــز ٗ إٔ ايٛشــٛك أٓــ ٌٝأّ َ٘ ٫ــاؾاّ ]اٍ أْٸــ٘[ ًــحص٤ٞ
اُ٫اه ٠إٍ ]إْٸـ٘[ ّهـٔ إ ٜكـاٍ بأٓـاي ١إاٖٝـٜٚ ١كـاٍ باؾعـٌ ٗ ايٛشـٛك ٚاْهـاه
ايعهٍ ّ ٫هٔ ايك ٍٛب٘ نُا ًٝأج.ٞ
( )2إعًِ إٔ ايٛشٛك ايٓؿٌـَ ٖٛ ٞؿاك اشلًٝٸ ١ايةٌٝطٚ ١ايٛشٛك ايوابل َٖ ٛؿاك اشلًٝـ١
إونٓةًٝٚ ١ص ٤ٞايه ّ٬ؾ ٘ٝإٕ ُا ٤اهلل جؿٔ.ّ٬ٝ
( )3إم أْ٘ إما جعًٓل بايوابل ٓاه شع ّ٬جأيٝؿٝاّ ٚإما جعًٓل بايٓؿـٌـٓ ٞاه شع ّ٬بٌٝطاّ.
(ٖ )4ــنا ايحعوٜـــ إٌــحؿاك إِــا ٖــ ٛعًــ ٢هأٜــ٘ ظٝــز أْــ٘ ٜــو ٣إٔ اؾعــٌ إِــا ٜحعًــل
بايٛشٛك  ٫بإاٖٚ ١ٝأَـا عًـ ٢ايكـ ٍٛبـإٔ اؾعـٌ ٜحعًـل بإاٖٝـ ;١ؾـٜ ٬هـ ٕٛجعوٜؿٗـا
ٓعٝعاّ.
(َ ) 5عٓ ٢إٔ ٜحعًل بـايٛشٛك ْؿٌـ٘ عٝـز ٖـ ٛعةـاه ٠عـٔ أهـاك ايٛشـٛك ٚأَـا شعـٌ
ايٛشٛك إٍ إاٖ - ١ٝأ ٟشعًٗا َٛشـٛك - ٠ؾٗـ ٛشعـٌ جـأيٝؿ ٞإم نـإ شعـٌ ايِـ٤ٞ
ُ٦ٝاّ.
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َحعًٓك٘ ايٛشٛك ايوابل( .)6ؾإٕ ا٭ )7(ٍٚشعٌ ايِـٚ )8(٤ٞإؾاْٗ ١ؿٍ ايِـ٤ٞ
ٚبًٌإ ا٭كبا )9(٤اؾعٌ إحعل ٟيٛاظل(.)10
ٚايراْ ٞشعٌ ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ(ٚ )11اؾعٌ إحعل٫ ٟذٌٓ(.)12
( )6بإٔ هعٌ إاَٖ ١ٝحٔؿ ١بِـ ٤ٞؾٗ ٛشعٌ ٜحعًل بٛشٛك اٱهجةا بٌ َُٓٚ ٌ٦ٝـ٘
شعٌ إاَٖ ١ٝوجةط ١بايٛشٛك.
( )7أ ٟاؾعٌ ايةٌـٝل غوٗـ٘ َـٔ ٖـنا ٗ يـت ا٭َـو إٔ ٜـةٌ إٔ جعوٜؿـ٘ ٜٓطةـل عًٝـ٘
جعوٜـ ايكٚ ّٛيهٔ ايحعوٜـ يًك ّٛإٛشٛك ٗ نحةِٗ ًٜٔػ يْ٬طةـام عًـْٝ ٢ـع
إناٖت ٚجعوٜؿ٘ كَٔ ٖٛنٖة٘ ٗ ٖنا ايةاث.
( )8إَا ايٛشٛك ؾكل أ ٚإاٖ ١ٝؾكل نُا عوٸؾ٘ ايكٚ ّٛأَا إٔٓـ ؾٝكـ ٍٛايِــٖ ٤ٞـٛ
ايٛشٛك  ٫إاٖٝـٚ .١ظ٦ٓٝـنٺ شعـٌ ايٛشـٛك ايةٌـٝل ٖـ ٛشعـٌ ُــ ٫ ٤ٞشعـٌ ُــ٤ٞ
يِـ ٤ٞؾايحعوٜـ ٓعٝػ ٜٓٚطةل عً ٘ٝجعوٜـ ايك.ّٛ
( )9أ ٟأٌٖ ايعوب.١ٝ
( )10اين ٖٛ ٟعةاه ٠عٔ (شعٌ) ايحاَ ١إحعل )1(١ٜإٍ َؿعـٚ ٍٛاظـل (نصعـٌ ايظًُـاد
ٚايٓٛه)(.)2
( )11أَ ٟحٔــؿاّ بِــ ٤ٞآؿــو نُــا عوٸؾــ٘ ايكــٚ ّٛظ ٦ٓٝـنٺ اؾعــٌ ايــنَ ٟحعًٓكــ٘ ايٛشــٛك
ايوابل ٖ ٛشعٌ ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ ؾع٦ٓٝنٺ ايحعوٜـ ٜٓطةل عً ٘ٝجعوٜــ ايكـ ّٛؾرةـخ إٔ
جعوٜـ إٔٓـ ٓعٝػ إم أْ٘ ٜٓطةل عً ٘ٝجعوٜـ ايك.ّٛ
( )12أ ٟيًُؿعـــــٛيٌ بًٌـــــإ ا٫كبـــــا٤

()3

َرـــــٌ (شعًـــــخ ايطـــــٌ ابوٜكـــ ـاّ) ٖٚـــــٛ

(( )1ا ؾعٌ َٔ ا٫ؾعاٍ إحعلٸٜـ ١اٍ َؿعـٛيٌ َحعـلَٔ ٜٔـلاق ّا َحػـاٜوَ ٜٔؿَٗٛـ ّا نأؾعـاٍ ايكًـٛث ٫
َرــٌ اٱعطــاٚ ٤ا٫ظؿــاه ٚا٫طعــاّ ٚغــرل ميــو ٚقــل هــَ ٤ٞعٓــ ٢ؿًــل ؾٝحعــل ٣اٍ َؿعــٚ ٍٛاظــل.
ٚاؾعٌ بإعٓ ٢ايراْ ٖٛ ٞاؾعٌ ايةٌٝل ٚبا٭ ٖٛ ٍٚاؾعٌ إ٪يـ ٜٚعةٸو عٓـ٘ باؾعـٌ إونٓـت اٜ٘ـاّ.
ٚاؾعٌ ايةٌٝل ٖ ٛشعٌ ايِـٚ ٤ٞاؾاْٗ ١ؿٍ ايِـٚ ٤ٞإ٪يـ شعٌ ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ .ؾاؾعٌ ايةٌـٝل َـا
نإ َحعًك٘ ايٛشٛك ايٓؿٌـٚ ٞإ٪يـ َا نـإ َحعًٓكـ٘ ايٛشـٛك ايـوابل)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـ٬
ٖاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 222ٖ 2جعًٝك.2 ١

( )2اُاه ٠اٍ قٛي٘ جعاٍ ؼًأجأؼأًَ اٌظوٍُّأاخِ ًأاٌنٌُّسأغًٛ .ه ٠ا٭َْعاّ اٯ.1 ١ٜ

(ُ )3ـوؾ ابٔ عك ٌٝبٗا ٤ايل ٜٔعةل اهلل بٔ عك ٌٝايعك ًٞٝاشلُلاَْ ٞع٘ نحاث َٓعـ ١اؾًٝـٌ بحعكٝـل
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ٚايًةٝت ولَ َٔ ميو َا مٔ بٔلك إذةاج٘ َٔ فعٛي ١ٝايٛشٛك ظٝـز ٜـلٚه
اْكٌاّ اؾعٌ(َ )13لاه اْكٌاّ ايٛشٛك.
ذ ـِٸ اؾعــٌ إ٪يـــ ىــحٕ جعًٓ كــ٘ بايعوٗــٝاد إؿاهقــ ١ـًــ ٛايــناد عٓٗــا
ٜ ٫ٚحٔـــــٛه بـــــٌ ايِـــ ــ ْٚ ٤ٞؿٌـــــ٘  ٫ٚبٓٝـــــ٘ ٚبـــــٌ ماجٝاجـــــ٘  ٫ٚبٓٝـــــ٘
ٚبــــــٌ عٛاهٗــــــ٘ اي٬ىَــــــ١

()14

ناٱٌْــــــإ إٌْــــــإ ٚاٱٌْــــــإ ظٝــــــٛإ

ٚا٭هبعــ ١ىٚط ٭ْٗــا ٌْــت ٗـــوٚهَٓٚ ١ٜــا اؿاشــٖ )15(١ــ ٛاٱَهــإ

()16

(شعٌ) ايٓاقٔ.١
( )13ظٝز شعًٓا ٗ ايةٝخ إحكلٸّ إٔ اْكٌـاّ اؾعـٌ إٍ قٌـٌُ َذلجـت عًـ ٢اْكٌـاّ
ايٛشٛك ؾايؿطٔ ولَ َٔ ميو َنٖةٓا ٗ إكاّ ٚهآٜا إٔ اؾعٌ ٜحعًـل بـايٛشٛك
ٚإ ٫ي ٛنإ عًَ ٢نٖةٓا َحعًكاّ بإاٖٕ ١ٝا نإ َعٓ ٢يذلجٝة٘ عً ٢اْكٌـاّ ايٛشـٛك إم
 ٫كؿٌ ي٘ ظ٦ٓٝنٺ.
( )14إواك بٗا يٛاىّ إاٖ ١ٝؾإْ٘ عٓل شعٌ إاٖٝـ ١باؾعـٌ ايةٌـٝل جٛشـل ٚؼـلٸ ٚإ٫
ؾًٛاىّ ايٛشٛك بايٌٓة ١إٍ إاٖ ١ٝعٛاهض.
( )15إٍ اؾعٌ ٖنا جعً ٌٝعًـ ٢نـ ٕٛاؾعـٌ ايحـأيٝؿٜ ٫ ٞحعًـل بٗـن ٙإـٛاهك اير٬ذـ١
أعين بٌ ايِْٚ ٤ٞؿٌ٘ ٚبٌ ايِـٚ ٤ٞماج٘ ٚبٌ ايِـٚ ٤ٞعٛاهٗ٘ ايناج.١ٝ
ٚاؿآٌ ٖنا ايحعً :ٌٝإٔ اين ٟوحـاط إٍ اؾعـٌ ٖـ ٛإُهـٔ إم ٚ ٫شـ٘ يذلشـٝػ
طــوف ايٛشــٛك عًــ ٢ايعــلّ ؾعًٓــ ١اؿاشــ ١إٍ اؾعــٌ ٖــ ٛاٱَهــإ ٚيــنا مل ٜحعًــل
اؾعٌ بايناد إكلٸً ١إم ٖٚ ٞاشة ٫ٚ ١بٛشٛك ُـوٜو ايةـاه ٟإم ٖـٖ ٛحٓـع ٖٚـنٙ
إٛاك اير٬س ٚاشةاد ايرةٛد ٕٛٗٛعٗا ؾعٓل ٚشٛك َٗٛـٛعٗا ًٜـيّ ذةٛجٗـا ٚهـت
ؼككٗــا  ٫ٚكاعــٖٓ ٞــاى إٍ شعًــٗا ٖٚــنا ؾــوم بٗٓٝــا ٚبــٌ ٚشــٛث اهلل  ؾــإٕ
ٚشٛث اهلل ً ـوَل ٟغ٬ف ٚشٛبٗا َا كاّ إٛٗٛع ؾإْ٘ عٓل ٚشـٛك إٗٛـٛع
ؾ٬بل إٔ جٛشل ْؿٌ٘ ٚماجٝاج٘ ٚيٛاىَ٘.
(ٖٚ )16ن ٙذةٛجٗا ٗـوٚه ٟؾاٱَهإ َؿكٛك ؾٗٝا.

ُـوؾ ابٔ عك ٌٝجأيٝـ قُل ق ٞٝايل ٜٔعةل اؿُٝل ط.512ٖ 1
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 ٚايٛشٛث ٚاَ٫حٓاع َٓا ايػٓا(.)17
ٚينا قاٍ ايِٝفَ :ا شعٌ اهلل إِـُّ َُِِـاّ ٚيهـٔ أٚشـلٚ .ٙإٍ ٖـنا
ِٜرل قٛيٓا (ٗ عوٗـ  ٞقل بلا َؿاهقا  ٫غرل) أ ٗ ٫ ٟغرل ايعوٗـ ٞإؿاهم

()18

(باؾعٌ إ٪يـ اْطكا) َ٪نل بايٓ )19(ٕٛاـؿٝؿ.١
ذـــــِ ٕـــــا نـــــإ إُهـــــٔ( )20ىٚشـــــاّ جونٝةٝـــــاّ يـــــ٘ َاٖٝـــــٚٚ ١شـــــٛك
ٚنـــــــــإ بُٗٓٝـــــــــا اجٔـــــــــاف جِـــــــــححٛا( ٗ )21فعٛيٝـــــــــ ١إُهـــــــــٔ

()22

( )17عٔ اؾعٌ ؾإٕ ايِـ ٤ٞإما نإ ٚاشت ايٛشٛك ؾؿٚ ٞشٛك ٫ ٙوحاط إٍ اؾعٌ
ؾٜ ٬علّ ٚايِـ ٤ٞإُحٓع ّ ٫هٔ ٚشٛك ٙظحٸ ٢هعٌ ٚإٛاك اير٬س ٚاشةـ ١ايرةـٛد
يًُٗٛــٛع َــا كاّ َٛشــٛكاّ ؾعٓــل ٚشــٛك إٗٛــٛع  ٫محــاط اٍ شعــٌ بــٌ جٛشــل
بٛشٛك ٙاـاٖ.
(ٖ )18نا  ٌُِٜإٛاك اير٬س.
(ٚ )19قًةٗا ايؿاّ ٭ٕ ْ ٕٛايحٛنٝل اـؿٝؿ ١جكًت ايؿاّ عٓل ايٛقـ.
(ٕٓ )20ا عوٸف اؾعٌ بكٌُ ٘ٝأؿن ٜننو قٌ ايٓياع ؾةـٝٸٔ أْـ٘ ٗ إُهـٔ ٚإٔ اجملعـٍٛ
بايــناد باؾعــٌ ايةٌــٝل ٗ إُهــٔ ٖــٚ ٛشــٛك ٙأَ ٚاٖٝحــ٘ أْ ٚؿــٍ إجٔــاف إاٖٝــ١
بايٛشٛك أ ٟإٔ اؾعٌ جعًٓل بٓؿٍ ٖنا ايِـ ٤ٞأعين ا٫جٔاف ؾٗ ٛشعٌ بٌٝل.
ٚبٗنا اؾعٌ ايةٌٝل ي٬جٔاف هعٌ إاٖٚ ١ٝايٛشٛك بايعوض  ٫بايناد نُا أْ٘
عً ٢ايكـ ٍٛبحعًـل اؾعـٌ بـايٛشٛك ٜهـ ٕٛشعـٌ أجٔـاف إاٖٝـ ١بـايٛشٛك ٚشعـٌ
إاٖ ١ٝنُٖ٬ا بايعوض ٚشعٌ إاَٖ ١ٝاٖٚ ١ٝشعٌ ايٛشـٛك ٚشـٛكاّ ٚشعـٌ شـي٤
ايِ ــ ٤ٞيًِ ــٚ ٤ٞشعــٌ عــاهض ايِ ــ ٤ٞايــ٬ىّ يًِ ــ ٤ٞؾإْٗــا ٚإٕ مل جهــٔ ٖــنٙ
فع٫ٛد بايناد نُا بوٖٓـا ٚيهٓٗـا فعـ٫ٛد بـايعوض باؾعـٌ ايحـأيٝؿٚ ٞنـنا إما
قًٓا إٔ شعٌ ايحعًل بإاٖ ١ٝؾٗن ٙاؾع ٍٛايحأيٝؿٚ ١ٝاؾع ٍٛايةٌٝط ١جه ٕٛبـايعوض
نًٓٗا هاشع ١اٍ اؾعٌ اين ٟجعًٓل بإاٖٚ ١ٝننا عً ٢ايكـ ٍٛبـإٔ ا٫جٔـاف جعًٓـل بـ٘
اؾعٌ ؾاؾع ٍٛايةاقًٛ ١ٝا ٤ناْخ جأيٝؿ ١ٝأ ٚبٌٝط ١جه ٕٛبايعوض.
( )21جؿوقٛا.
 ٫بايناد َٔ ٖن ٙاير٬ذٚ ١ايةاق ٞفع ٍٛبايعوض.
( )22أ :ٟأٟټ َٔ ٖن ٙاير٬ذ ١فعّ ٛ
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ؾكــل ٜعةٸ ـو ٕٚبٗــنا(ٚ )24قــل ٜعةٸ ـو ٕٚبحًــو -

(فعــــ )٫ٛؿــــدل نـــــ( ٕٛأقــــٛاَ ) ّ٫ؿعـــــ( ٍٛهٚٚا(ٚ .)26عــــي )ٟأٌْ ٟـــــت
(ا٭ ٍٚيٲُـــواق .)ٞؾكــايٛا :أذــو اؾاعـــٌ أٚ ّ٫ٚبايــناد(ْ )27ؿــٍ إاٖٝـــ١
ذــــــِ ٸ ٌٜــــــحًيّ ميــــــو اؾعــــــٌ(َٛ )28شٛكٜــــــ ١إاٖٝــــــ )29(١بــــــ ٬إؾاٗــــــ١
َـــــــٔ اؾاعـــــــٌ  ٫يًٛشـــــــٛك  ٫ٚي٬جٔـــــــاف( )30٭ُْٗـــــــا عكًٝـــــــإ

()31

( )23أ ٟقٛيٓا ٓٝـوٚه ٠عةاه ٠أؿو ٣ي٬جٔاف.
( )24أ ٟبا٫جٔاف.
( )25أ ٟبائٝـوٚه.٠
(ٚ )26إعٓ ٢هٚٚا أقـٛا ٗ )1(ّ٫نـ ٕٛإاٖٝـٚ ١شـٛك أٓ ٚـرلٚه ٠فعـٚ ّ٫ٛأهاك بـايهٕٛ
ْؿٍ ٚإعْٓ ٗ ٢ؿٍ إاٖ ١ٝأْ ٚؿٍ ايٛشٛك أْ ٚؿـٍ ا٫جٔـاف ٚإ ٫ؾايعةـاه٫ ٠
ؽً ٛعٔ جٌاَػ.
( )27أ ٟابحلا٤اّ بلٚ ٕٚاًطٚ ١قل بٝٸٓا ٙجؿْٔٗ ٗ ّ٬ٝض ائٛاث(.)2
( )28أ ٟشعٌ إاٖٖٚ ١ٝنا نُا منوْا ًابكاّ َٔ إٔ ايكا ٌ٥ظعـٌ إاٖٝـٜٚ ١كـ ٍٛبـإٔ
ٚشٛك إاٖ ١ٝفعـ ّ٫ٛبـايعوض ٚنـنا شعـٌ إاٖٝـَٛ ١شـٛك ٠بـايعوض ٚنـنا شعـٌ
إاَٖ ١ٝاٖ ١ٝؾإْ٘ بايعوض إم إٔ ٖن ٙاؾع ٍٛنًٓٗا ٌَحٓل ٠إٍ اجملع ٍٛبايناد ٖٚـٛ
إاٖٚ ١ٝجًو اؾعـ ٍٛجابعـ ١شلـنا اؾعـٌ ايةٌـٝل ؾاًـحًيّ شعـ ّ٫ٛبٌـٝط٪َ ١يؿـٕ ١ـا
ٜذلنٓت َٓ٘ إُهٔ.
( )29أ ٟشعٌ َٛشٛك ١ٜإاٖ ٖٛٚ ١ٝشعٌ بٌٝل إم جعًل بايٛشٛك إٌٓٛث يًُاٖ١ٝ
ْعِ شعٌ إاَٖٛ ١ٝشٛكَٚ ٠وجةط ١بايٛشٛك ٖ ٛشعٌ جأيٝؿ.ٞ
( )30أٚ ٟي ٍٝاؾاعٌ يًُُهٔ بؿٝض ٚشٛك ٙأ ٚاجٔاف َاٖٝح٘ بٛشٛك ٙنُـا ٜلٸعٝـ٘
بعِ٘ٗ.
(ٖ )31نا جعً ٌٝإٍ إٔ اؾاعٌ ٜ ٫ؿٝض ايٛشٛك  ٫ٚا٫جٔاف ٚظآٌ ٖنا ايحعً:ٌٝ
إٔ إاٖٝــ ١آــٚ ١ًٝايٛشــٛك اعحةــاهٜٛ ٟشــل ٗ ايعكــٌ ٚنــنا ا٫جٔــاف أَــو عكًــٞ
( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ٟط.301ٖ 1
(ْٗ )2ض ائٛاث ٗ ظٌ َِه٬د ا٫عواث ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا.53 - 13ٖ ٤
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َٔــــلاقُٗا ْؿــــٍ إاٖٝــــ )32(١نُــــا  ٫وحــــاط( )33بعــــل ٓــــلٚه ايــــناد
عــٔ اؾاعــٌ نــ ٕٛايــناد ماج ـاّ إٍ شعــٌ عًــ ٢ظــل .٠أقــ :ٍٛأنرــو ُــٛٝع
ٖـــــــنا إـــــــنٖت

()35

نـــــــإ َـــــــٔ ىَـــــــإ ُـــــــٝف اٱُــــــــوام 

()34

()36

ٜعحــدل ٙايعكــٌ ؾُٗــا إَــوإ أعحةاهٜــإ ٜعحــدلإ ٗ إاٖٝــٚ ١اَ٫ــو ا٫عحةــاهٜٛ ٟشــل
بٛشٛك إعحدل ؾ ٘ٝؾٛشٛكُٖا جابع يٛشٛك إاٖ.١ٝ
ؾإاٖ ٖٞ ١ٝاجملعٛي ١بايناد ٚايٛشٛك ٚا٫جٔاف فع ٍٛبايعوض.
أشــاث إٔــٓـ عٓــ٘ ظــٛاث َــننٛه باؿاُــٖٚ :)1(١ٝــ ٛاْــا اذةحٓــا آــاي ١ايٛشــٛك
ٚاعحةاه ١ٜإاٖ ١ٝؾٗ ٛأَو عكً ٫ ٞايٛشٛك ؾايليَٓ ٌٝكًت عً.ِٗٝ
( )32أعًِ أْ٘ ٜكـاٍ يًـن ٟاعحـدل ؾٝـ٘ ُــَٔ ٤ٞـلام يـنيو ا٭َـو إعحـدل إم إٔ ا٭َـو
إعحــدل  ٫ؼكــل يــ٘ ٚ ٫ٚشــٛك يــ٘ إ ٫بايــن ٟاعحــدل ؾٝــ٘ نُــا إٔ ايِــٜٛ ٫ ٤ٞشــل إ٫
َٔلاق٘.
( ) 33أ ٟنُا إٔ ايٛشـٛك ٚا٫جٔـاف  ٫وحاشـإ بعـل ٓـلٚه إاٖٝـ ١عـٔ اؾاعـٌ إٍ
شعٌ عً ٢ظل ٠بٌ ٜهْٛإ فعٛيٌ بايعوض ننيو  ٫وحاط ن ٕٛايناد ماجاّ بعـل
ٓلٚه إاٖ ١ٝعٔ اؾاعٌ إٍ شعٌ عً ٢ظلْ .٠عِ ٖ ٞفعٛي ١بايعوض ٚننا ًـا٥و
ايًٛاىّ ٚايناجٝاد ؾٗ ٞقحاش ١إٍ اؾاعٌ بايعوض.
(ٕ )34ا نإ َنٖت اُ٫ـواقَ ٌٝةٓٝاّ عً ٢آاي ١إاٖ ١ٝإم أِْٗ عًٓكٛا اؾعٌ بإاٖٝـ;١
٭ٓــايحٗا ٚاعحةاهٜــ ١ايٛشــٛك ٚا٫جٔــاف أؿــن إٔــٓـ وكٓــل ٗ إٔ ايكــ ٍٛبإٓــاي١
إآٖٜ ١ٝاٗ ايك ٍٛبحعًل اؾعٌ بايٛشٛك أّ ٜٓ ٫اؾ.٘ٝ
( ٖٛٚ )35ايك ٍٛبحعًل اؾعٌ بٓؿٍ إاٖ.١ٝ
( ٖٛٚ )36نُا جكلٸّ ٜك ٍٛبإٓاي ١إاٖ.)2(١ٝ

(ُ )1ــــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠آًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 224ٖ 2ظاُ.14١ٝ
(ٚ )2قل منو ُٝف اُ٫ـوام ٗ اؿو ايحًٛواد بإ ايٓؿٍ َٚا ؾٛقٗـا اْٝـاد ٓــوؾٚٚ ١شـٛكاد ق٘ـ:١
(اما نإ ماج ٢عًٖ ٢ن ٙايةٌاط ١ؾايعك ٍٛأٚ ٍٚاَٸا علّ ا٭ٚي ١ٜٛؾ ٢اهاك بعض ْٛع يةع٘ـ٘ ؾاْٸُـا
ٌٜحكوٸ عٓل اًحٛا ٤هجة ١ايٛشٛك ٚإٌاٚا ٠ؾ ٢ايهُاٍ ٚايٓكٕ ٚايٓا عٓــل ايحؿـاٚد نُـا ٗ ايٓـٛه ايحـاّٸ
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ٚأجةاع٘ ٚنإ ايك ٍٛبحكوٸه إاٖٝاد(َٓ )37ؿه ١عٔ ايٛشٛك نإ ٗ عٔــو ٙ
ُا٥عاّ.
( )37نُا جكلٸّ َٔ َنٖت إعحيي ١ؾإٕ قايٛا بإٔ إاٖٝاد ذابح ٗ ١ايعـلّ ٖٚـ ٞأىيٝـ١
قلّ ١غرل فعٛي ١إم ا٭ىيَٓ ١ٝا ايػٓـا ٤عـٔ اؾعـٌ ٚأذـو اؾاعـٌ اْ٘ـُاّ ايٛشـٛك
إٍ جًو إاٖ ١ٝا٭ىي.١ٝ
ؾِــٝف اٱُ ــوام أهاك كؾــع ٖــنا ايكــَ ٍٛــٔ نــ ٕٛإاٖٝــاد ذابحــ ١أى - ّ٫نُــا جكٛيــ٘
إعحيي – ١ؾكاٍ :إٔ إاٖٝاد فعٛيٚ ١ظاكذ ١بايناد ؾاين ٟكعا ٙإٍ ايكَ ٍٛصعٛيٝـ١
إاٖ ١ٝي ٍٝن ٕٛإاٖ ١ٝآٚ ١ًٝأْ٘ ّ ٫هٔ جعًل اؾعٌ بايٛشٛك عًـ ٢جكـلٜو آـاي١
إاٖ ١ٝبٌ إٔ ايـن ٟكعـا ٙإٍ ايكـَ ٍٛصعٛيٝـ ١إاٖٝـٖ ١ـ ٛكؾـع قـ ٍٛإعحييـ ١ايـنٜٔ
ٜكٛيــ ٕٛبــإٔ إاٖٝــاد ذابحــ ١إى ّ٫ؾٮشــٌ ٖــنا ىعــِ ميــو ؾأْــ٘ يــ ٛقــاٍ َصعٛيٝــ١
ايٛشٛك; يح ِٖٛإٔ إاٖٝاد ذابح ١أىٚ ّ٫أبلاّ ٚاٗاف اؾاعٌ إيٗٝا ايٛشٛك.
ؾًــ ٍٝقــُ ٍٛــٝف ا ُ٫ــوام ظعــٌ إاٖٝــ ١٭شــٌ إٔ ايٛشــٛك َ -ــع ايكــ ٍٛبأٓــاي١
إاّٖ ٫ - ١ٝهٔ جعًٓل اؾعٌ ب٘ بٌ ٖٖ ٛهٔ َـع ايكـ ٍٛبأٓـاي ١إاٖٝـ ١بـٌ إِـا ٖـٛ
٭شٌ هك إعحيي ٗ ١قٛشلِ إٔ إاٖٝاد ذابح ١أىٚ ّ٫أبلاّ ٚاين ٟأُاه إٍ ٖنا إطًت
احملكل ايٖٝ٬صٞ

()1

ٚعً ٘ٝاًحٓل إٔٓـ ٗ ٖن إطًت.


ٚايٓاقٕ ٜٔ ٫ػٸ) .فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط.117ٖ 1
ٓ ٌٓٚاظت اً٫ؿاه ن ّ٬ايِٝف اُ٫ـواق ٗ ٞاعحةاه ١ٜايٛشٛك بإ َواك ٙاعحةاه ١ٜايٛشـٛك ايعـاّ
ايةل ٜٞٗايحٔٛه ظٝـز قـاٍ :جٓةٝـ٘ عوُــ( ٞإ ٓـاظت اُ٫ــوام َٚحابعٝـ٘ ظٝـز مٖةـٛا عًـٚ ٢ؾـل
ا٭قــلٌَ َــٔ ايؿً٬ــؿ ١ا٭ًــاطٌ ناغاذــامّٚ ٕٛاْةــامقًٍ ٚؾٝرــاغٛهَ ًٚــكوا ٚأؾ٬طــ ٕٛإٍ إٔ
ايٛاشت جعاٍ ٚايعكٚ ٍٛايٓؿـ َٛمٚاد ْٛهٜـ ١يٌٝـخ ْٛهٜحٗـا ٚٚشٛكٖـا ىا٥ـل ٠عًـ ٢ماجٗـا ؾـُٝهٔ
ٌٓ َا ْكًٓا ٙعٓ٘ ٗ اعحةاه ١ٜايٛشٛك ٚجٓيَ ٌٜا منوٖ ٗ ٙنا ايةاث عً ٢إٔ َـواك ٙاعحةاهٜـ ١ايٛشـٛك
ايعاّ ايةل ٜٞٗايحٔٛه  ٫ايٛشـٛكاد اـآـ ١ايـيت بعٗٓٝـا َـٔ َواجـت ا٭ْـٛاه ٚا٭ٗـٛاٚ ٤إ ٜـٍٚ٪
اظحصاشاج٘ عً ٢علّ اجٔاف إاٖ ١ٝبايٛشٛك باَحٓاع عـوٚض ايٛشـٛك ٗ اــاهط ٕاٖٝـَ ١ـا  ٫عًـ٢
اَحٓاع قٝاّ بعض اؾواك ٙبناجٗا) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.411ٖ 2
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬صـ ٞؼكٝـل ايِـٝف انـدل اًـل عًـٞ
ىاك ٠ط.528 - 526ٖ 1
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ٚاُهٌ عًُٝ ٢ف اُ٫ـوام  َٔٚجةع٘ َٔ :إٔٸ ايك ٍٛبحعًٓل اؾعٌ بإاَٖ ١ٝـٔ شٗـ ١هك
إعحيي ٗ ١قٛشلِ بإٔ إاٖٝاد ذابح ١أىٚ ّ٫إ ٫ؾُٝهٔ جعًٓل اؾعٌ بايٛشٛك ي ٛذةـخ أْٗـا
يٌٝخ ذابحـ ١أىٚ ّ٫أبـلاّ .بأْـ٘ يـ ٛقـاٍٜ :حعًـل اؾعـٌ بـايٛشٛك ٚإاٖٝـ ١فعٛيـ ١بـايعوض
أٜ٘ــاّ يهــإ هكاّ عًــ ٢قــ ٍٛإعحييــ ١إم إٔ ايرابــخ ا٭ىيــ ٞيــ ٍٝفعــ ٫ٛبايــناد ٫ٚ
بايعوض ؾُع قٛي٘ :ظعٌ إاٖ ١ٝبايعوض ٜه ٕٛكؾعاّ يكٛشلِ َٔ أْ٘ ذابخ أى.ّ٫
قــاٍ اً٫ــحام٫ٚ :بـلٸ يٓــا َــٔ أذةــاد إٔ عًــ ٢جكــلٜو أٓــاي ١إاٖٝــّ ١هــٔ ايكــ ٍٛظعــٌ
ايٛشٛك ؾٝهـٖ ٕٛـنا ايكـَ ٍٛـٔ عـلّ إٓاؾـا ٠بـٌ آـاي ١إاٖٝـٚ ١شعـٌ ايٛشـٛك فـوك
كع ٫ ٣ٛبٝٸٓ ١عًٗٝا بٌ اقُٝخ ايةٝٸٓ ١عً ٢ؿ٬ؾٗا نُا جكلٸّ ايليَ ٌٝـٔ أْـ٘ عًـ ٢جكـلٜو
آاي ١إاٖٜ ١ٝه ٕٛايٛشٛك ٚا٫جٔاف اعحةاهٚ ٌٜي ٍٝشلُا ؼكل ٗ اــاهط ٚاؾعـٌ
أِا ٜحعًل با٭َٛه اـاهش.١ٝ
ؾٓك ٗ ٍٛاذةاد ن ٕٛأٓاي ١إاٖ ٫ ١ٝجٓاٗ ايكَ ٍٛصعٛي ١ٝايٛشٛك.
ٚبٝإ ميو :إٔ ايك ٍٛبأٓاي ١إاٖ ١ٝعًَ ٢نٖةٌ:
()1

أظلُٖاَ :ا مٖت إيٓ ٘ٝـاظت ايِـٛاهم

ٚأكٸعـ ٢إٔ ُـٝف اٱُــوام ٜـنٖت إيٝـ٘

َٔ إٔ إاٖٚ ١ٝايٛشٛك نُٖ٬ا ؿاهشٝـإ أ ٟإٔ إاٖٝـ ١بٛشٛكٖـا اــاٖ ٗ اــاهط
ٚي ٍٝايٛشٛك إعحةاهٜاّ ق٘اّ ؾٜٗ ٛك ٍٛبأٓاي ١إاَٖ ١ٝع ا٫عذلاف بهٚ ٕٛشٛكٖا يٍٝ
إعحةاه ٜـاّ بــٌ ؿــاهش ٞغاٜــَ ١ــا ٗ ايةــاث ٜكــ :ٍٛإٔ إاٖٝــ ١اـــاهط ظــوف يٛشٛكٖــا
ٚايٛشٛك اـاهط ظوف يٓؿٌـ٘ ٚيـ ٛنـإ ظوؾـاّ يٛشـٛك ٙيـيّ إٔ ٜهـ ٕٛيًٛشـٛك ٚشـٛك
ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ.
ٚايرــاْٖٚ :ٞــ ٛإٔ إاٖٝــٖ ١ــ ٞإٛشــٛك ٗ ٠اـــاهط ٚيــ ٍٝايٛشــٛك ؿاهشٝـاّ بــٌ ٖــٛ
اعحةاه ٟقض ٖٚنا ٖ ٛاين ٟمٖت إي ٘ٝإحهًُ.)2(ٕٛ
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓكَ :ٍٛا منو ٙإٔٓـ َٔ إٔ ايك ٍٛبأٓاي ١إاّٖ ١ٝهٔ إٔ هحُع
(ُ )1ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬طَ 1ةعــز ىٜــاك ٠ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــ.181 - 141ٖ ١
ٕٚيٜــل َــٔ ايًٛــع ١فُٛعــَٔ ١ــٓؿاد ُــٝف اُ٫ـــوام ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٟجٔــعٝػ ٖٓــوٟ
نوبإ ط .402ٖ 391ٖ 156ٖ 1ايحُٗٝل ٗ ُـوؾ قٛاعل ايحٛظٝل ٓا ٔ٥ايل ٜٔجونـ.54ٖ ١
إِاعـو ٓله ايل ٜٔايِرلاى.84ٖ ٟإةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟجٓة.149ٖ ٘ٝ
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ احملكل ايٖٝ٬ص ٞؼكٝل ايِٝف اندل اًل عً ٞىاك ٠طٚ .219ٖ 1قل ابطً٘ ُـٝف
اُ٫ـوام .فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُـوام ايٌٗوٚهك ٟجٔعٝػ ٖٓو ٟنوبإ ط.68 - 64ٖ 2
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َصعٛيٝــ ١ايٛشــٛك مٖــت ايــ ِٖٛإٍ غٓــا ٤إاٖٝــ١

ٗ جكوٸ هٖـــــا عـــــٔ اؾاعـــــٌ ٕػـــــاٜو ٠إاٖٝـــــ ١يًٛشـــــٛك( )39ؾًٝـــــيّ ايرابحـــــاد
ا٭ىيٝـــ .)40(١ؾـــلؾع ٖـــنا ايـــ ِٖٛظـــلاِٖ( )41عًـــ ٢ايكـــ ٍٛبـــإٔ إاٖٝـــ ٗ ١قـــٛاّ
َع ايك ٍٛبحعًل اؾعٌ بايٛشٛك إِا ٜحِ عً ٢إنٖت ا٭ ٍٚ٭ٓاي ١إاَٖ ٖٛٚ ١ٝـنٖت
ٓاظت ايِٛاهم إم ظ٦ٓٝنٺ ايٛشٛك يـ ٍٝباعحةـاه ٟقـض بـٌ ٖـ ٛأَـو ؿـاهش ٞقابـٌ
يحعًل اؾعٌ ب٘ ٚأَا عً ٢ايك ٍٛايراْ ٞؾ ٬هحُع ايك ٍٛبأٓاي ١إاَٖ ١ٝع ايك ٍٛبحعًـل
ٜحعًل ب٘ اؾعٌ ٚظٝز إٕ ٓاظت ايِٛاهم اؿحاه ا٭ٓـاي ١بـإعٓ ٢ا٭ٚ ٍٚنـنا ُـٝف
اٱُـوام بإهشاع ٓاظت ايِٛاهم ن َ٘٬إي ٘ٝنإ ّهُٓٗا ايك ٍٛبأٓاي ١إاٖٝـٚ ١جعًٓـل
اؾعٌ بايٛشٛك.
ن ٜظٗو يو جِ ّٜٛن ّ٬إٔٓـ ٖٓـا إم أْـ٘ منـو كيٝـٌ َـٔ قـاٍ بأٓـاي ١إاٖٝـ١
ٚظ ٦ٓٝٺ
بإعٓ ٢ايراْ ٞذِٸ ىعِ إٔ أٓاي ١إاٖ ٫ ١ٝجٓاٗ ايك ٍٛبحعًٓـل اؾعـٌ بـايٛشٛك ؾـإٕ نـإ
أهاك بأٓاي ١إاٖ ١ٝإعٓ ٢ايراْ ٫ ٞجٓـاٗ ايكـ ٍٛبحعًٓـل اؾعـٌ بـايٛشٛك ؾٗـ ٛباطـٌ اُـل
ايةط ٕ٬إم إٔ ايٛشٛك ظ٦ٓٝنٺ اعحةاه ٟقض ٓٚـاظت ايِـٛاهم ٜ ٫ـنٖت اٍ اؾعـٌ
بايٛشٛك إم إٔ ايٛشٛك اعحةاه ٟقض  ٫ؼكل يـ٘ باــاهط ظحٸـٚ ٢إٕ اهاك بـإٔ أٓـاي١
إاٖ ١ٝبإعٓ ٢ا٭ ٫ ٍٚجٓاٗ ايك ٍٛبحعًٓل اؾعٌ بايٛشٛك ؾٗـٓ ٛـعٝػ  ٫غةـاه عًٝـ٘ إم
ايٛشٛك ؿاهشٚ - ٞيهٓ٘  ُ٘٥٬ٜ ٫اً٫حل ٍ٫إحكلٸّ منـو -ٙإم نـإ َةٓٝـاّ عًـ ٢اعحةاهٜـ١
ايٛشٛك (ينا ٚشٗ٘ اً٫حام).
(ٌْ )38ة ١إٍ ظٌةإ ٚمل ٜكٌ (ب٘ـوَ قاطع) ٚي ٛقـايٛا إم أْـ٘ ّهـٔ إٔ ٜكٛيـٛا بحعًٓـل
ن ٜ ٫ــنٖت ايــ ِٖٛإٍ َــا منــو إم
اؾعــٌ بــايٛشٛك ٚإاٖٝــ ١فعٛيــ ١بــايعوض ٚظ ٦ٓٝـ ٺ
ا٭ىي ٫ ٞهعٌ  ٫بايعوض  ٫ٚبايناد.
( )39ؾً ٛقايٛا بحعًل اؾعٌ بايٛشٛك جٴٖٔٛٹِ إٕ إاٖ ٫ ١ٝؼحاط إٍ اؾعٌ ؾ٬بل إٔ جهٕٛ
ذابح ١أى ّ٫إم َٖٛ ٞشٛك.٠
(ُٝٚ )40ف اٱُـوام َٓهوٖا اُلٸ اْ٫هاه.

( )41أً ٟاقِٗ ٚؾاعٌ ظلا ٖ ٛكؾـع ٖـنا ايـٚ ِٖٛإعٓـ ٢كعـاِٖ كؾـع ٖـنا ايـِٖٛ
ٚعً ٢نٌٕ ؾً ٍٝظلاِٖ بحِلٜل ايلاٍ نُا ىعِ اً٫حام.
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ماجٗا فعٛي١

()42

َؿحكو ٠إٍ اؾاعٌ نُا قاٍ احملكل ايٖٝ٬ص ٞعً ٘ٝايوٓٗ ١

إٌأي ١ايٌابعٚ ١ايعِـو َٔ ٜٔايِٛاهم َع جٔـًة٘ ٗ أٓـاي ١إاٖٝـ ١شعـّ٬
ٚؼككاّ:

()44

()43

إواك َٔ ن ٕٛاجملع ٖٛ ٍٛإاْٖ ٖٛ ١ٝؿ ٞج ِٖٛإٔ ٜهـ ٕٛإاٖٝـاد

ذابحاد ٗ ايعلّ ب ٬شعٌ(ٚٚ )45شٛك( )46ذِٸ ٜٔله َـٔ اؾاعـٌ( )47ايٛشـٛك أٚ
اجٔاف إاٖ ١ٝبايٛشٛك .ؾإما اهجؿع

()48

ٖنا ايح ِٖٛؾَ٘ ٬اٜك ٗ ١ايـنٖاث إٍ

شعٌ ايٛشٛك أ ٚا٫جٔاف بعل إٔ جٝكٔ إٔ َ ٫اٖ ١ٝقةٌ اؾعٌ.
ٚإٍ ٖنا َ ٍ ٪ٜنٖت أًـحامْا اؿهـ ِٝاحملكـل اٱشلـ ٗ  ٞايكـ ٍٛظعـٌ
ايٛشٛك :ؾإْ٘ ٜٔـوٸؾ به ٕٛايٛشٛك فع ّ٫ٛبايناد(ٚ )49إاٖ ١ٝفعٛي ١بايعوض.
اْحٗ.٢
ٚنُــا قــاٍ ايٌــٝل احملكــل ايــلاَاك  :)50(إْــ٘ ٕــا نــإ ْؿــٍ قــٛاّ إاٖٝــ١
( )42ؾٗــ ٞيــ ٍٝذابحــ ١أىٚ ّ٫أبــلاّ غــ٬ف َــا يــ ٛقــايٛا بحعًٓـل اؾعــٌ بــايٛشٛك ؾــاِْٗ
ظٌةٛا بهٖ ٕٛنا فا ّ٫يً ِٖٛبإٔ إاٖٝاد ذابح ١أى.ّ٫
( )43أ ٟإٔ إاٖ ٖٞ ١ٝاجملعٛي ٫ ١ايٛشٛك.
( )44أٚ ٟؿاهشاّ بإٔ ٜك ٍٛا٭ٌٓ ٗ اـاهط ٖ ٛإاٖ ٫ ١ٝايٛشٛك.
( )45يحًو إاٖٝاد  ٫ٚإهاك.
( )46عطـ جؿٌرل يًصعٌ.
(ٖ )47نا َٔ شعً٘ ايح ِٖٛاينٜ ٟوؾع بايك ٍٛظعـٌ إاٖٝـ ١ؾإعحييـٜ )1(١حُٖٛـ ٕٛإٔ
 ٫بحعًل ٚاؾاعٌ ٜٔله َٓ٘ ايٛشٛك أ ٚا٫جٔاف.
إاٖٝاد ذابح ١أى ّ
(ٖ )48نا ايح ٖٛٚ ِٖٛن ٕٛإاٖٝاد ذابح ١أى.ّ٫
( )49ظٝــز اذةــخ ٚجــٝكٔ َٓــ٘ إٔ َ ٫اٖٝــ ١قةــٌ اؾعــٌ ظٝــز أذةــخ أٓــاي ١ايٛشــٛك
ٚاعحةاه ١ٜإاٖٚ ١ٝأْٗا َٓحيع َٔ ١ايٛشٛك.
( )50ؾــإٕ َــٔ ٫ظــو ٖــنا ايــلي ٌٝإــننٛه إٌٓــٛث ايٝــ٘

( )1جٝٗٛػ إواك ايٌٝل ٖاُِ اؿٌٝين ايطٗواْ.28ٖ ٞ
( )2ايكةٌاد إرلكاَاك ؼكٝل ايلنحٛه َٗل ٟقكل ٖ.73

()2

هأ ٣إٔ ًــو قٛيــ٘ بحعًٓ ـل
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َٔــــــعػ ٓــــــٌ ايٛشــــــٛك( )51ؾاظــــــلَ أْٗــــــا إما اًــــــحػٓخ عٌــــــت
اؾعٌ بإاٖ ١ٝك ٕٚايٛشٛك ٖ ٛيي ّٚذةٛد إاٖ ١ٝأىٚ ّ٫أبلاّ ؾـَ ٬ـاْع يـ٘ إٖ ٫ـنا
ؾً ٛىاٍ ٖنا إاْع شاى ايك ٍٛبحعًل اؾعـٌ بـايٛشٛك ٚإم قًٓـا بأٓـاي ١إاٖٝـ ١ؾًـِ
هعٌ َٓا علّ ايك ٍٛبحعًل اؾعـٌ بـايٛشٛك ٖـ ٛأٓـاي ١إاٖٝـ ١ؾٝظٗـو أْـ٘ ٜٓ ٫ـاٗ
ايك ٍٛباؾعٌ بايٛشٛك.
ؾظٗو َٔ ايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاٖ :١ٝإٔ ايك ٍٛبحعًٓل اؾعٌ بٗا يـ ٍٝ٭ٕ ايٛشـٛك عٓـل
أٓايحٗا غرل قابٌ يًصعٌ بٌ ٖ ٛقابٌ يحعًل اؾعٌ ب٘ ٚيهٔ علّ ايكـ ٍٛؿٛؾـاّ َـٔ
جٖٛٸِ ن ٕٛإاٖٝاد اىي ١ٝي ٛجٝكٔ نْٗٛا غرل اىي.١ٝ
ٚأعًِ إٔ ٖنا ٓعٝػ ٗ ظل ايلاَاك إٕ قاٍ بأٓـاي ١إاٖٝـاد َرـٌ قـٓ ٍٛـاظت
ايِٛاهم ٚإ ٫ؾٜٔ ٬ػ ٗ ظك٘ ميو.
( )51أ ٟإٔ إاٖ ١ٝقةٌ اؾعٌ ُ ٫ـ ٤ٞظحٸـْ ٢ؿٌـٗا ٌٜـًت عٓٗـا ؾـ ٬نـ ّ٬يٓـا ؾٗٝـا
ٚأَا بعل اؾعٌ ؾاينٜٔ ٟػ ٓـٌ ايٛشـٛك عًٗٝـا ٖـ ٛقٛاَٗـا ا ٟماجٗـا ٚايٌــو ٗ
ميو إٔ احملكـل ايـلاَاك قا٥ـٌ بأٓـاي ١إاٖٝـ ١ؾـايٛشٛك عٓـل ٙإِـا وُـٌ عًـ ٢إاٖٝـ١
باعحةــاه ماجٗــا إم ٖــ ٛاعحةــاه ٟظ٦ٓٝـنٺ ؾٗــ ٛجــابع يًُاٖٝــ ١نٌــا٥و ا٫عحةاهٜــاد ؾــإٕ
إٔعػ ؿًُٗا ماد إعحـدل ؾٝـ٘ ٖٚـنا ايحعًٝـٌ ٖـ ٛايـن ٟعًـٌ بـ٘ ٖـن ٙإكلٸَـَ ١ـ٬
ٓلها( )1نُا ْكٌ اً٫حام ٚمل ٜوجضٔ جعً ٌٝإٔٓـ شلا ٗ اؿاُ.)2(١ٝ
( )1اً٫ؿاها٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.406ٖ 1
( )2ظٝز قاٍ ٕ٫( :ايٛشٛك ْؿـٍ نـ ٕٛإاٖٝـٚ ١ؼككٗـا  ٫اَـو ٜ٘ٓـِ ايٗٝـا ٚا ٫نـإ عوٗـ ّا ؾٗٝـا ٫
ٚشٛكاّ شلا ٖنا ؿًـ .ؾُا ب٘ ِٜاه ايٗٝا اُاه ٠عكً ١ٝجحـنٚٸد بـ٘ ٖـٚ ٛشٛكٖـا .ؾاًـحػٓاٖ٩ا عٌـت
ماجٗــا عــٔ اؾاعــٌ ٗ ق ـٛٸ ٠اًــحػٓاٚ ٤شٛكٖــاٚ .إٌــحػين ايٛشــٛك ٚاشــت ايٛشــٛكٖ .ــنا َواَــ٘ هؾــع
َكاَ٘.
ٚظآــٌ اٜ٫ــواك ٜٔنُــا ِْــرل ايٝــ٘ اْــ٘ اٜــٔ اً٫ــحػٓاَ ٤ــٔ شٗــ ١إ ايِـــ ٤ٞؾــٛم اؾعــٌ نُــا ٗ
ايٛاشت جعاٍ َٔ اً٫حػٓا َٔ ٤شٗ ١إ ايِـ ٤ٞك ٕٚاؾعٌ نُا ٗ إاٖٝٸ ١ايٌـٸوابٝٸ١؟
ٚاما قًٓا :إُحٓع بٌ ايعلّ َا ٖ ٛعلّ  ٫وحاط اٍ شاعٌ َٛشٛك ؾٌٗ ْٔٝٸوُ ٙـ٦ٝاّ َحعٔٸـ ّ٬أٚ
َٛشٛكاّ غٓ ٸٝاّ؟
ٚاّ ٜ٘ا قٛاّ إاٖٝٸَٔ ١عػ ٓـٌ ْؿٌـٗا ٓ ٫ـٌ إٛشـٛك غاٜحـ٘ َٔـعػ ٓـٌ َٛ ٫شـٛك٫ٚ ٠
َعل ١َٚبٌ َٔعػ ًًت ٓـٌ إٛشـٛك ًٚـًت ٓـٌ إعـل ّٚنُـا قـوه ٗ جكـل ِٜايٌـًت عًـ٢
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ْؿٌــٗا(َٚ )52ــٔ ظٝــز أٓــٌ قٛاَٗــا( )53عــٔ ايؿاعــٌ ٓــلم ٓــٌ إٛشــٛك
عًٗٝا( َٔ )54شٗ ١ماجٗا ٚؿوشخ عٔ ظلٚك بكع )55(١اٱَهإ  ٖٛٚباطٌ.
( )52بإٔ قًٓـا إٔ اؾعـٌ مل ٜحعًٓـ ل بٗـا ؾًُـا نـإ ٚشٛكٖـا إٔـعػ ؿًُـ٘ عًٗٝـا ٖـٛ
ماجٗا ؾٗ ٛكاؿٌ ٗ ماجٗا ٚهاشع يناجٗا ْٚؿٌٗا ؾاًحػٓاٖ٩ا عٌت ماجٗا ْٚؿٌـٗا;
ٗ قٛٸ  ٠اًحػٓاٚ ٤شٛكٖـا ٚإٌـحػين ٗ ٚشـٛك ٙعـٔ ايؿاعـٌ ٖـ ٛايٛاشـت ؾًٝـيّ إٔ
ٜه ٕٛإُهٔ ٚاشةـاّ ٚذابحـاّ أىٚ ّ٫أبـلاّ ؾ٬بـل إٔ ْكـ ٍٛإٔ اؾعـٌ َحعًٓـل بٗـا ؾٗـٞ
قحاش ١إٍ ايؿاعٌ ٚغرل ٌَحػٓ ١ٝعٓ٘ ؾٛشٛكٖا أٜ٘ـاّ غـرل ٌَـحػٕٔ عٓـ٘ إم ٖـ ٛجـابع
يًُاٖ ١ٝؾُا ٜرةخ يًُاٖٜ ١ٝرةخ ي٘.
ٖٓ َٔٚـا ٜظٗـو إٔ ايـلاع ٞيًكـ ٍٛبحعًـل اؾعـٌ بإاٖٝـ ١يـ ٍٝنـ ٕٛإاٖٝـ ١آـ١ًٝ
ٚأٓاي ١إاٖ ١ٝجٓاٗ ايك ٍٛبحعًل اؾعٌ بٌ ؿٛؾاّ َٔ مٖـاث ايـ ِٖٛإٍ نْٗٛـا قلّـ١
ٚاشة ١ايٛشٛك ؾً ٛمل ٜنٖت اي ِٖٛإٍ ميو ٕا نإ َاْع َـٔ ايكـ ٍٛبحعًـل اؾعـٌ
بايٛشٛك.
( )53أ ٟأٌٓ ماجٗا ٖنا عطــ جؿٌـرل عًـ ٢قٛيـ٘ عٌـت ْؿٌـٗا ٚإٗـاؾ ١أٓـٌ إٍ
ايك ّٛإٗاؾ ١بٝاْ.١ٝ
( )54أٜ ٟهٓ ٕٛلقاّ  ٫ننباّ ٌٓ إٛشٛك عًٗٝا َٔ شٗـ ١ماجٗـا َ ٫ـٔ شٗـ ١ؾاعًـٗا
إم إٕ إٔــعػ ؿُــٌ إٛشــٛك ٖــ ٛايكــٛاّ ٖٚــٌَ ٛــحػٕٔ عــٔ اؾاعــٌ إم اؾعــٌ مل
ٜحعًل ب٘ عً ٢ايؿوض ؾايٛشٛك وٌُ عً ٢إاٖ َٔ ١ٝشٗ ١ماجٗا َ ٫ـٔ شٗـ ١ايعًـ١
إم ايكٛاّ مل ٜحعًٓل بـ٘ اؾعـٌ ٖٚـٌَ ٛـحػين عٓـ٘  ٕ٫ؾـوض ايهـ ّ٬إٔ إاٖٝـ ١غـرل
فعٛيــ ١ؾحهــ ٕٛإاٖٝــٚ ١اشةــ ١ايٛشــٛك; ٭ٕ ٚاشــت ايٛشــٛك ٖــ ٛايــنٌٜ ٟــحػين
ٜٔٚلم ٌٓ ايٛشٛك عً ٘ٝبل ٕٚعًٓ ١بٌ ٗ ماج٘.
(ٚ )55كؿًخ ٗ بكع ١ايٛشٛث ٕا بٝٸٓا ٗ اؿاُ ١ٝاييت جكلٸَخ ٖٚنا عطـ ٫ىّ عً٢

اؿٝرٝٸ ١ؾإ إٛشة ١إعلٚي ١جٌحلع ٞايٛشٛك يًُٗٛـٛع ٚ ٫ٚشـٛك ٗ إوجةـ ٗٚ ١اؿكٝكـ ١عٓـل ؽًٝـ١
إاٖ ٗ ١ٝؿاظ ايعكـٌ نـإ َٔـعٸػ ٓـٌ إٛشـٛك ٚشٛكٖـا ايـنٖين  ٫ايكـٛاّ)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ١
اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط227ٖ 2
ظاُ.251١ٝ
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إٔ اًحػٓا ٤إاٖ ١ٝبايناد عٔ اؾاعٌ يهْٗٛا ًـواباّ

()57

ٚاعحةاهٚ ١ٜأْٗا ك ٕٚاجملعٛي ٫ ١ٝىوشٗا عٔ اٱَهإ(ًٜ ٫ٚ .)58عكٗا بايػين
َٔ ؾو ايحعٔٸٌ(ٚ )59أْ٘ ؾٛم اؾعٌ(.)60
ًَي ّٚأ ٚعطـ جؿٌرل ٚعً ٢نٌ ؾكل أٗٚعٓا إطًت شلاّ.
( )56ظآً٘ نُا أُاه إيٝـ٘ ٗ اؿاُـ :)1(١ٝإٔ ايِــٌٜ ٤ٞـحػين عـٔ اؾعـٌ أَـا يهْٛـ٘
ؾــٛم اؾعــٌ نُــا ٗ ايٛاشــت جعــاٍ ٚأَــا ٭ْــ٘ ك ٕٚاؾعــٌ نُــا ٗ إاٖٝــ ١إم ٖــٞ
اعحةاه ١ٜق٘ٚ ١اؾعٌ إِا ٜحعًل بإٛشٛك اـاهش ٞؾًٜ ٬يّ أْا إما قًٓا بعلّ جعًٓـل
اؾعٌ بإاٖٚ ١ٝأْٗا ٌَحػٓ ١ٝعٔ اؾعٌ أْٗا ٚاشة ١ايٛشٛك .إم عـلّ جعًٓكـ٘ بٗـا َـٔ
شٗ ١كْٖٛا نُا إٔ إُحٓع ٚايعلّ َـا ٖـ ٛعـلّ ؾإْـ٘ ٌَـحػٕٔ عـٔ اؾعـٌ يـلَْ ٙٛـٔ
َوجة ١اؾعٌ.
ٚاُهٌ اً٫حام عًٖ ٢نا اؾٛاث :بإٔ ن ّ٬ايلاَاك َةين عً ٢أٓاي ١إاٖٚ ١ٝأْٗا
غرل إعحةاه ١ٜؾٗ ٞقابً ١يًصعٌ َ ٗٚوجةحـ٘ ؾـَ ٬عٓـ ٢يٲُـهاٍ عًٝـ٘ بأْٗـا إعحةاهٜٸـ١
ًوابٝٸ.١

( )57وٌـــة٘ ايظُـــإٓ َـــاٚ ٤يٌٝـــخ ٖـــ ٞأَـــواّ شلـــا جعًٓـــل باــــاهش ٞؼإِْ ىِل لًأ إٌَِّلللا
أَعل لّأا ٌ عأل لٍَّرٌُّىأا أَْٔل لرُُ ًأآَتألللاإوُُ ِألللا أَْٔل لضأيَ اٌٍَّلللو تِيألللا ِِلللٓ عل لٍْؽَاٍْغ

()2

اؾـــاه ٚاجملـــوٚه َحعًٓـ ـل

باً٫حػٓا.٤
(ٖ )58نا ؿدل إٔ ٗ قٛي٘ إٔ اً٫حػٓا.٤
( )59أ ٟبٌــةت ُــل ٠ايحعٔٸــٌ ٚايٛشــٛك َحعًٓــل بــايػرل أ ٟايػــين عــٔ ايؿاعــٌ
ٚاؾاعٌ بؿو ايحعٔٸٌ.
(ٖ )60نا عطـ عً ٢ؾو

عطـ ٫ىّ عًًَ ٢ي ّٚأ ٚجؿٌرل إاٖ ١ٝيحأًٜٗٚا بايِـ٤ٞ

ٚاي٘ــُرل ٗ أْــ٘ عا٥ــل إٍ اجملعــ ٍٛإؿٗــَ ّٛــٔ ايهــ ّ٬اًٜ ٫ٚ ٟعكٗــا بــايػٓ ٢عــٔ
ايؿاعٌ َٔ شٗ ١أْٗا ؾٛم اؾعٌ بٌ ٖ ٞك ٕٚاؾعٌ.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟط 227ٖ 2ظاُ.251١ٝ
(ًٛ )2ه ٠ايٓصِ اٯ.23 ١ٜ
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ٚأ ٜ٘ـاّ

()61

نٝـــ ٜهــْ ٕٛؿــٍ قــٛاّ إاٖٝــَٔ ١ــعػ ٓــٌ ايٛشــٛك ٖٚــٞ

()62

َٛ ٫شـــٛكَ ٫ٚ ٠علَٚـــ١؟(ٚ )63يـــ ٛناْـــخ َٔــعٸع )64(١يـــيّ اْ٫كـــ٬ث عـــٔ
اٱَهـــإ ايـــناج ٞإٍ ايٛشـــٛث ايـــناج ٞنُـــا ٗ ا٭ًـــؿاه(ٚ( .)65قـــل َِـــ٢
(ٖ )61نا إُهاٍ ذاْ ٞعً ٢ايلاَاك.
( )62أٚ ٟإاٖ ١ٝعٌت ماجٗا ٚقٛاَٗا.
( )63بطٛه ايٌاية ١بأْحؿا ٤إٗٛـٛع َٛ ٫شةـَ ١علٚيـ ١احملُـ ٍٛإما إٛشةـ ١جٌـحلعٞ
ٚشٛك إٛٗٛع.
( )64أ ٟي ٛناْخ ماد إاٖٚ ١ٝقٛاَٗا َٔععاّ َٔعع.١
ٖنا إُهاٍ ذايز عً ٢كي ٌٝايلاَاك ٚظآً٘ :أْ٘ ي ٛنإ إٔعػ ؿُـٌ ايٛشـٛك
قـٛاّ إاٖٝــًٜ ١ــيّ اْ٫كـ٬ث عــٔ اٱَهــإ ايــناج ٞإٍ ايٛشـٛث ايــناج ٞؾــإٕ َٓــا
ٚشٛك ايٛاشت بايناد عٓلِٖ ٖ ٛنْ ٕٛؿٍ ظكٝك ١ايٛاشـت َـٔ ظٝـز ٖـَِٓ ٞـأ
ْ٫حياع إٛشٛكَٔٚ ١ٜلاقاّ ؿًُٗا عًٗٝا ؾإُهٔ بعل ٓلٚه َاٖٝحـ٘ عـٔ اؾاعـٌ
إما ناْخ ماج٘ عٝز جهَٔ ٕٛلاقاّ ؿُـٌ إٛشٛكٜـ ١بـ٬َ ٬ظظـُ ١ــ ٤ٞآؿـو َعٗـا
نإ ايٛشٛك ماجٝاّ يًُُهٔ.
ؾإٕ قًخ :إٔ بعـل ؾـوض ائـلٚه عـٔ اؾاعـٌ مل ٜهـٔ ظ٦ٓٝـنٺ إُهـٔ ٚاشةـاّ إم
ايٛاشت ي ٍٝبٔاكه عٔ ايؿاعٌ ٚاؾاعٌ.
قًٓا :إٔ ائلٚه عٔ ايعًٓ ١إٕ نإ َأؿٛماّ َع إاٖ ١ٝعٓل ٌٓ ايٛشٛك أّ  ٫ؾـإٕ
مل ٜهــٔ َــأؿٛماّ عــاك احملــنٚه إم يــيّ اْ٫كــ٬ث ٚيــيّ نــ ٕٛإُهــٔ اْكًــت إٍ
ايٛاشت ٓٚاه ايٛشٛك ماج ٞي٘ إم َٖٓ ٛحيع ظ٦ٓٝنٺ َٔ َكاّ ايناد.
ٚإٕ نإ َـأؿٛماّ ٚكاؿـٓ ٗ ّ٬ـٌ ايٛشـٛك ٚاْحياعـ٘ َٓـ٘ إٔ ٜهـ ٕٛائـاكه عـٔ
اؾاعٌ إٌُٸ ٢بإاٖٚ ١ٝجًو اؿٝر ١ٝأ ٟائـلٚه عـٔ ايؿاعـٌ ؾٝهـٖ ٕٛـنا ؿـ٬ف
ايؿــوض إم ايؿــوض إٔ قــٛاّ إاٖٝــٖ ١ــ ٛائــعٝػ ك ٕٚغــرل .ٙاْحٗــَٗٛ ٢ــعاّ َــٔ
ا٭ًؿاه(.)1
(ٖ )65نا هاشع إٍ ايلي ٌٝايرايز.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١لهايل ٜٔايِرلاى ٟطْ ٗ 2كل اظحصاشاد ايكاَ ًٌ٥صعٛي ١ٝإاٖ.407ٖ ١ٝ
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إِٸا ٤م ٛايةاق.)66()ٞ
يهٔ قككَِ ِٖٛـٛا إٍ شاْـت فعٛيٝـ ١ايٛشـٛك ٚغرلٖـِ( )67إٍ فعٛيٝـ١
ا٫جٔاف ٓٚرلٚه ٠إاَٖٛ )68(١ٝشٛك.٠
ٚيعــٌ ٖــ )69(٤٫٪أهاكٚا إٔ أذــو اؾاعــٌ أَــو بٌــٝل( )70وًًــ٘ ايعكــٌ إٍ
َٛٓٛف ٓٚؿ.)71(١
ٚباؿكٝكــ ١ميــو ا٭َــو ايةٌــٝل ٖــ ٛايٛشــٛك(ٚ )72إ ٫ؾظــاٖوً ٙـــٝـ

()73

( )66أ ٟقــل مٖــت إِــا )1(ٕٚ٩إٍ ايكــ ٍٛظعــٌ ايٛشــٛك ٚإٍ ايكــ ٍٛظعــٌ اجٔــاف
إاٖٝـ ١بــايٛشٛك ؾةع٘ــِٗ مٖــت إٍ ا٭ٚ ٍٚبع٘ــِٗ مٖــت إٍ ايرــاْٚ ٞعةٸــو عــٔ
ٖن ٜٔايكٛيٌ بايةـاق ;ٞ٭ٕ ا٭قـٛاٍ نُـا بٝٸٓـا ًـابك ّا ذ٬ذـ :١جحعًـل اؾعـٌ بإاٖٝـ ١أٚ
بايٛشٛك أ ٚبا٫جٔاف ٚقل منو إٔ اُ٫ـواق ٌٝمٖةٛا إٍ ا٭ ٍٚؾايةاق ٖٛ ٞايكٍٛ
بحعًل اؾعٌ بايٛشٛك أ ٚجعًٓك٘ با٫جٔاف.
( )67ا ٟغرل احملككٌ َٔ إِا.ٌ٥
(ٖ )68نا عطـ جؿٌرل عً ٢ا٫جٔاف.
( )69أ ٟاين ٜٔقـايٛا بحعًـل اؾعـٌ با٫جٔـاف ٚغـوض إٔـٓـ َـٔ ٖـنا ايهـ ّ٬إٔ
ٚ٪ٜٸٍ نٜٚ َِٗ٬وشع٘ إٍ ايك ٍٛبحعًٓل اؾعٌ بايٛشٛك.
( )70ؿاهش ٫ ٞمٖين  ٖٛٚايٛشٛك اـاهش.ٞ
( )71إٛٓٛف ٖ ٛإاٖٚ ١ٝائؿ ٖٛ ١ايٛشٛك ٚقل جكلٸّ إٔ ايٛشـٛك عـاهض إاٖٝـ١
جٔٛهاّ ٚاؼلا ٗ اـاهط ماجاّ.
(ٚ )72إِا عةٸوٚا عٔ ٖنا ا٭َو ايةٌٝل با٫جٔاف; ٭ْ٘ ٖ ٛاين ٟاْحيع َٓـ٘ ا٫جٔـاف
 ٖٛٚايكابٌ يًحعً ٌٝايعكً ٞإٍ ٓؿَٛٓٛٚ ١ف.
( )73أٚ ٟإٕ مل وٌُ ٜٚوشع إٍ ايكَ ٍٛصعٛي ١ٝايٛشٛك ٚمًُ٘ عًـ ٢ظـاٖوَ ٙـٔ
إٔ اؾعــٌ جعًٓــل با٫جٔــاف ٚايٌٓــة ١ك ٕٚإاٖٝــٚ ١ايٛشــٛك ؾُٗــا فعــ ٕ٫ٛباؾعــٌ
ايةٌٝل ايعوٗـ ٞؾٝهٖ ٕٛنا ايكً ٍٛـٝـ شـلاّ إم يـ ٍٝا٫جٔـاف إ ٫عةـاه ٠عـٔ
جًو ايٌٓة ١إٓحيعَ َٔ ١كاّ إٛٓٛف ٚائـؿ ١ؾٗـ ٛأَـو اْحياعـ ٞيـَٛ ٍٝشـٛكاّ ٗ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١لهايل ٜٔايِرلاى ٟط.397ٖ 2
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٭ٕ ا٫جٔاف ؾوع ؼكل ايطوؾٌ(ٚ )74أْ٘ أَو اْحياع.)75(ٞ
ذِٸ ُـ وعٓا ٗ اًحٝؿا ٤أقٌاّ اؾعـٌ( )76بكٛيٓـا( :بايـناد)((ٚ )77بـايعوض
َــٔ) شعــٌ (َونٓـت َٚــٔ)

()79

()78

شعــٌ (بٌــٝل) ٖٚــ ٞأهبعــ ٗ( ١ذ٬ذــ )١أ ٟاير٬ذــ١

إننٛه َٔ ٠فعٛي ١ٝايٛشٛك ٚإاٖٚ ١ٝائٝـوٚه( ٠إٗوث) ؾحٔرل إذين عِو(.)80
اـــاهط ؾهٝـــ ٜحعًٓ ـل اؾعــٌ بــ٘ إم ايِــ ٤ٞإعــل ّٚعــٔ اـــاهط ٜ ٫حعًــل اؾعــٌ بــ٘
بايناد ٚأٜ٘اّ ا٫جٔاف َعٓٓ ٢ــوؾٝاّ ٜ ٫كـ ّٛإ ٫بطـوؾٌ ؾٗـٜٛ ٫ ٛشـل إ ٫إٔ ٜٛشـل
طوؾــاٚ ٙعًــ ٢ايكــ ٍٛبحعًٓ ـل اؾعــٌ با٫جٔــاف ٜهــٚ ٕٛشــٛك ايطــوؾٌ جابعــاّ يٛشــٛك
ا٫جٔــاف ؾًٝــيّ ايــلٚه إم ٖــَ ٛحٛقـــ عًُٗٝــا ُٖٚــا َحٛقؿــإ عًٝــ٘ .ؾــإٕ قًــخ :إٕ
ا٫جٔــاف ٌْــة ١اُ ــواقٖٚ ١ٝــ ٞغــرل َحٛقـــ ٚشٛكٖــا عًــٚ ٢شــٛك ايطــوؾٌ بــٌ عٓــل
ٚشٛكٖا ٜٛشل ايطوؾٌ.
قًٓــا :ظ٦ٓٝــنٺ ٜهــ ٕٛا٫جٔــاف ٖــ ٛايٛشــٛك إم ايٌٓــة ١اٱُـــواقٖ ١ٝــ ٛايٛشــٛك ٖٚــٛ
إطًٛث.
( )74ؾعً ٢ايك ٍٛبحعًٓل ايٛشٛك ب٘ ًٜيّ ايلٚه ٚقل جكلٸّ بٝاْ٘ ٗ اؿاُ ١ٝايٌابك.١
(ٖ )75نا كي ٌٝذإٕ عًً ٢ـاؾٖ ١نا ايكٚ ٍٛقل جكلٸّ جؿٔ ٗ ً٘ٝاؿاُ ١ٝإحكلٸَ.١
( )76أ ٟا٫ظحُــا٫د ايــيت ؾٝــ٘ عًــ ٢إــناٖت اير٬ذــً ١ــٛا ٤ناْــخ ٓــعٝع ١أّ غــرل
ٓعٝع.١
( )77اجملع ٍٛبايناد َٖ ٛا جعًٓل ب٘ اؾعٌ بٓؿٌ٘ بلٚ ٕٚاًطٜٔ ٫ٚ ١ػ ًًة٘ عٓ٘.
( )78اجملع ٍٛبايعوض ٖ ٛاين ٟمل ٜحعًل اؾعٌ بٓؿٌ٘ ٚماج٘ بٌ جعًٓـل بـ٘ بٛاًـط ١جعًكـ٘
بِـ ٤ٞآؿو ٜٔٚػ ًًة٘ عٓ٘.
( )79قل جكلٸّ ٗ ٓله ايةعز جؿٌرلَ ٙع اؾعٌ ايةٌٝل.
( )80قٌــُاّ ٚيٌٝــخ نًــٗا ٓــعٝع ١بــٌ بع٘ــٗا ٓــعٝػ ٚبع٘ــٗا غــرل ٓــعٝػ عًــ ٢قــٍٛ
إٔٓـ ٚننا بع٘ٗا ٓعٝػ ٚبع٘ٗا غرل ٓعٝػ عً ٢ق ٍٛبعض إِـا )1(ٌ٥إــايؿٌ
يــوأ ٟإٔــٓـ عٌــت ايظــاٖو ٚنــنا بع٘ــٗا ٓــعٝػ ٚبع٘ــٗا غــرل ٓــعٝػ عًــ ٢هأٟ
اٱُـواق.)2(ٌٝ
(ًٝٚ )1أج ٞميو ٗ اؾل ٍٚاينٗٚ ٟع٘ إٔٓـ يحًو ا٫قٛاٍ.
( )2فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط .301ٖ 1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله
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َــــا ٖــــ ٛائــــعٝػ َــــٔ ٖــــن ٙايٛشــــٙٛ

شعــــٌ ايٛشـــــٛك بايــــناد شعــــ ّ٬بٌـــــٝطاّ ٚشعًــــ٘ بـــــايعوض َونٓةــــآ

()82

()83

ٚشعٌ إاٖٚ ١ٝا٫جٔاف بايعوض بٌٝطاّ َٚـونةاّ(َٚ .)84ا ٖ ٛايةاطٌ( )85شعًـ٘
بايناد َونٓةاّ ٚشعً٘ بايعوض بٌٝطاّ ٚشعًُٗا بايناد( )86بٌٝطاّ َٚونةاّٚ .قٍ
( ٖٛٚ )81ن ٕٛاؾعٌ جعًٓل بايٛشٛك.
( )82ا٫ذين عِـو ٖٚآٖا ٖ ٞظٔٓ ٍٛؿ ١يًك ٍٛإوٗـٜٔٚ ٞـػ ايـن ٟجكـلٸّ َٓٗـا
ًٖ ٛحٚ ١ايٌح ١ايةاق ١ٝبايهً.١ٝ
( )83أ ٟشعٌ ايٛشٛك ٚشٛكاّ.
ؾإٕ قًخ :إٕ جعًل اؾعٌ بٛشٛك ايٛشٛك باطٌ إم ًٜيّ ايحًٌٌٌ.
قًٓا ٗ اؾٛاث :إٕ شعٌ ايٛشٛك ٚشـٛكاّ ٖـ ٛشعـٌ ايِــ ٤ٞبٓؿٌـ٘ ؾـاجملع ٍٛعـٌ
اجملع ٍٛي٘ ؾايك٘اٜا إذلجة ١نصعٌ ٚشٛك ايٛشٛك ٚشـٛكاّ ٖـ ٞعـٌ شعـٌ ايٛشـٛك
ٚشٛكاّ إم يٚ - ٍٝايٛشٛك اين ٟجعًٓل ب٘ اؾعٌ  -يًٛشٛك ُ ٤ٞغرل ٙبٌ ٖـ ٛعٓٝـ٘
ؾ ٬جًٌٌٌ إم مل ٜهٔ ٖٓاى اُٝاَ ٤حعلكٚ ٠شعـٌ ايِـْ ٤ٞؿٌـ٘ إِـا ٖـ ٛبـايعوض
ٜٔٚػ ًًت اؾعٌ عٓ٘ ٚيهٓ٘ باعحةاه إٔ شعٌ ايِٖ ٤ٞـ ٛشعـٌ يِـ ١ٝ٦ٝقةـٌ شعـٌ
ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ.
(ٖٚ )84ــنا اهبعــ ١أقٌــاّ ٖٚــ :ٞشعــٌ إاٖٝــ ١باؾعــٌ ايةٌــٝل ٚشعــٌ إاٖٝــَ ١اٖٝــ١
باؾعٌ إونٓت ٚشعٌ ا٫جٔاف باؾعٌ ايةٌٝل ٚشعًـ٘ باؾعـٌ إونٓـت أ ٟشعـٌ
ا٫جٔاف إجٔاؾاّ ؾٔاه فُٛع ا٭قٌاّ ائعٝع َٔ ١جًو ا٭ٚش٘ ًح ١أهبعٖ ١نٙ
ٚإذٓإ جكلٸَا.
( َٔ )85ا٭ٚش٘ ا٭ذٓـ ٢عِو ٚا٭ٚش٘ ايةاطً ١أٜ٘اّ ًح.١
( )86أ ٟشعٌ إاٖٚ ١ٝا٫جٔاف.
( )87أ ٟإم نـــٌ َـــٔ ايكـــٛيٌ ًـــحَ ١ـــٔ ٖـــن ٙا٭ٚشـــ٘ ا٭ذٓـــ ٢عِـــو ٓـــعٝػ ًٚـــح١
باطً.١
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عً )87(٘ٝائعٝػ ٚايةاطٌ عً ٢ق ٍٛاٱُـواقٚ ٞعًـــ ٢ايك ٍٛظعـٌ ا٫جٔـافٚ .إٕ

ُ٦خ ؾاْظو إٍ ٖنا اؾل.)1(ٍٚ
عً ٢إوٜٗ ٞعين شعٌ

عً ٢ق ٍٛاُ٫واقٜ ٞعين شعٌ

عً ٢ق ٍٛبعض إِاٜ ٌ٥عين

ايٛشٛك

إاٖ١ٝ

شعٌ ا٫جٔاف

شعٌ

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ

شعٌ ايٛشٛك

ايٛشٛك

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ بايناد

ا٫جٔاف

بٌٝطاّ بايعوض

بٌٝطاّ

بايناد

بايناد

بٌٝطاّ بايناد

بايناد
شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ ايٛشٛك

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ بايناد

بايعوض

بايعوض

بايعوض

بايعوض

بايعوض

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

إاٖ ١ٝبٌٝطاّ

إاٖ١ٝ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ

بٌٝطاّ بايناد

بايعوض

بٌٝطاّ بايناد

بايعوض

بايناد

بايػوض

شعٌ

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ

شعٌ ايٛشٛك

ايٛشٛك

َونةاّ بايناد

َونةاّ

َونةاّ بايناد

ا٫جٔاف

َونةاّ

َونةاّ بايعوض

بايناد

بايعوض

َونةاّ
بايعوض
شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ إاٖ١ٝ

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ ايٛشٛك

شعٌ إاٖ١ٝ

َونةاّ

َونةاّ

َونةاّ

َونةاّ بايناد

َونةاّ بايعوض

َونةاّ بايناد

بايعوض

بايعوض

بايعوض

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ

شعٌ ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

ا٫جٔاف

إاَٖ ١ٝونةاّ

َونةاّ

َونةاّ

َونةاّ بايناد

َونةاّ

َونةاّ بايناد

بايعوض

بايناد

بايعوض
ٓعٝػ

بايعوض
باطٌ

ٓعٝػ

باطٌ

ٓعٝػ

باطٌ

( )1ام عً ٢نٌ َٔ ايكٛيٌ ا٫ؿرل ٜٔجه ٕٛا٫ظحُا٫د اذٓـا عِــو اٜ٘ـاُّ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـ٬
ٖاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 230ٖ 2شل ٍٚهقِ.1
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ذِٸ أُـوْا إٍ َا ٖ ٛائعٝػ بكٛيٓا( :شعٌ ايٛشٛك عٓلْا قـل اهج٘ــَ ;ٞاٖٝـ١
فعٛي ١بايعوض) (ننا اجٔاف) أ ٟفع ٍٛبايعوض (ٚبنا اؾعٌ) أ ٟباؾعـٌ
بـــايعوض(.شعـــٌ جونٝةــاّ) أ ٟشعــ ّ٬جونٝةٝٸــاّ (ايٛشـــٛك َـــع مٜـــٔ)أ ٟإاٖٝـــ١
ٚا٫جٔاف .ؾإما شعٌ ايٛشٛك بٌٝطاّ ؾايٛشٛك ٚشٛك فع ٍٛجونٝةٝٸاّ بايعوض
ٚننا إاٖٚ ١ٝا٫جٔاف فعٛي ١جونٝةٸآ ٚيهٔ بايعوض بٓؿٍ شعٌ ميو ايٛشٛك
بٌٝطاّ (ؾٌٓ) ْٝع ميو  ٖٛٚأَو َٔ ايٓ .ٌٝذِ ُـوعخ ٗ منو ا٭كي١

()88

(ٚ )88قل اُاه إٍ كي:ًٌٝ
]ا :[ٍٚ٫ؾإْ٘ قل ظٗو ٖا جكلٸّ إٔ ايٛشٛك أٓٚ ٌٝإاٖ ١ٝاعحةاهٚ ١ٜاؾعٌ ٜ ٫حعًل
با٫عحةاه ٟإم ٖ ٛي ٍٝبِـ ٤ٞظحٜ ٢حعًل ب٘ اؾعٌ.
ٚايراْ :ٞإٔ ٚظل ٠اؾعـٌ كا٥ـوَ ٠ـلاه ٚظـل ٠ايٛشـٛك ؾُحـ ٢نـإ ايٛشـٛك ٚاظـلاّ
نــإ اؾعــٌ ٚاظــلاّ  ٫عًــٚ ٢ظــل ٠إاٖٝــٚ ١جعــلكٖا ٚيــ ٛناْــخ إاٖٝــ ١فعٛيــ١
بايناد يحعلك اؾعٌ بحعلكٖا َـع أْـ٘ يـ ٍٝنـنيو ؾـإٕ َاٖٝـ ١اؾـٍٓ غـرل َاٖٝـ١
ايؿٌٔ ُٖٚا غرل َاٖ ١ٝايٓـٛع ؾًٝـيّ جعـلك اؾعـٌ عٓـل جعًٓكـ٘ بٗـنا ايٓـٛع َـع أْـ٘
ٜهؿ ٞشعٌ ٚاظل يًُاٖ ١ٝباعذلاؾِٗ َع إٔ ايدلٖإ قا ِ٥عً ٢إٔ اؾعـٌ ٚاظـل عٓـل
جعًٓكــ٘ َرــٌ ٖــنا ايٓــٛع; ٭ٕ اؾعــٌ ٖــ ٛاٱهــاك  ٫ٚؾــوم بــٌ اٱهــاك ٚايٛشــٛك إ٫
با٫عحةاه.
ؾًـــ ٛجعـــلك اؾعـــٌ جعـــلك ايٛشـــٛك ؾًـــ ٛمل ٜهـــٔ شعـــٌ ٚاظـــل َحعًٓكـ ـاّ بـــايٓٛع
بـــٌ ناْـــخ ذ٬ذـــ ١شعـــ ٍٛأظـــلٖا َحعًـــل بـــاؾٍٓ ٚايرـــاْ ٞبايؿٔـــٌ ٚايرايـــز
بايٓٛع.
ؾًٝــيّ إٔ ٜهــ ٕٛيًصــٍٓ ٚشــٛك ٚيًؿٔــٌ ٚشــٛك آؿــو ٚيًٓــٛع ٚشــٛك ذايــز
ن ًٜـيّ إٔ ٜٔ ٫ـػ ٓـٌ اؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ عًـ ٢ايٓـٛع; ٭ٕ
٫ؿح٬ف اؾعٌ ٚظ٦ٓٝـ ٺ
َٓا اؿٌُ ٚظل ٠ايٛشٛك ٚايٛشٛك ٖآٖا أؿحًـ ؾٜٔ ٬ػ اؿٌُ.
ٚي ٛقًٓا إٔ اؾعٌ ٜحعًٓل بايٛشٛك ؾايٓٛع ٚشـٛكٚ ٙاظـل ٚجعًٓـل بـ٘ شعـٌ ٚاظـل
ٚظ٦ٓٝنٺ ٜٔػ اؿٌُ ؾاؾعٌ ٚاظل ٚجعلك ٙكا٥و َلاه ايٛشـٛك ٚيـ ٍٝكا٥ـواّ َـلاه
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عً ٢ايك ٍٛإوٗـ .ٞؾُٓٗا قـٛيٚ( )89(ٞيـ ٞعًـ )٢ايكـ( ٍٛايـنٖ ٟـ ٛاؿحٝـاهٟ
إٔ ٫ىّ إٗٝـــ )90(١اعحةـــاهٚ .)ٟإِـــا نـــإ اعحةاهٜـ ــ ّا( )91٭ْـــ٘ ًٜيَٗـــا َـــا ٖـــٞ
ٖــَ ٞــع قطــع ايٓظــو عــٔ ايٛشــٛك ٜٔظحــ ٢يــ ٛؾــوض( )92إٔ إاٖٝــ ١جهــٕٛ
َحكــــوٸهَٓ ٠ؿهٓـــ ١عـــٔ ناؾـــ ١ايٛشـــٛكاد يهـــإ ٫ىَـــاّ شلـــاٚ .إاٖٝـــ ١بٗـــنا
ا٫عحةاه( )93اعحةاه ٟبا٫جؿام ؾ ُا ًٜيَٗا ننيو أ ٍٚبا٫عحةاه.)94(١ٜ
إاٖ ١ٝؾٝعًِ أْ٘ جعًٓل بايٛشٛك  ٫بإاٖ ١ٝإم ي ٛنإ َحعًٓكاّ بإاٖ ١ٝيحعـلك بحعـلكٖا
إم ايحابع ٜحعلك بحعلك َحةٛع٘ ٖٚنا ايلي ٖٛ ٌٝاين ٟاُاه إي ٗ ٘ٝاؿاُ.)1(١ٝ
(َ ٖٛٚ )89ةين عً ٢ذ٬س َكلَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ ٫ىّ إاٖ ١ٝاعحةاه ٟنُا ًٝدلٖٔ عً ٗ ٘ٝأذٓاٖ ٤نا ايلي.ٌٝ
ايراْ :١ٝإٔ نٌ َعً٫ ٍٛىّ يعًح٘ اييت َٖ ٞا َٓٗا َ ٫ا بٗا(.)2
ايراير :١إٔ إاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞاعحةاه ١ٜعً ٢ايك ٍٛبا٭ٓايٚ ١عًـ ٢ايكـ ٍٛبعـلّ
أٓايحٗا ٚإ ٫ييّ ايك ٍٛبايرابحاد ا٭ىيٝـٚ ١ايـنٜ ٜٔكٛيـ ٕٛبا٭ٓـاي ١إِـا ٜكٛيـٗ ٕٛ
إاٖ ١ٝإٛشٛك.٠
(ٖ )90ن ٖٞ ٙإكلٸَ ١ا٭ ٍٚيًلي.ٌٝ
(ٖ )91نا كي ٌٝعً ٢إكلٸَ ١ا٭.ٍٚ
( )92نُا قاٍ ب٘ إعحيي َٔ ١إاٖٝاد ذابح ١أىّ٫

()3

ؾ٬ىَٗا ٫بل ٚإٔ ٜه ٕٛذابحاّ أى.ّ٫

( )93أ ٟباعحةاه قطع ايٓظو عٔ ايٛشٛك.ٜٔ
( )94يةلاٖ ١إٔ غرل ا٫عحةاه ٟيـ ٍٝبـ٬ىّ ي٬عحةـاه ٟؾرةـخ إٔ ٫ىّ إاٖٝـ ١اعحةـاهٟ
قض.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 231ٖ 2ظاُ.33١ٝ
( )2ايعً ١نُا أُاه إيٝـ٘ عًـ ٢قٌـٌَُ :ـا َٓـ٘ ٖٚـ ٞإعطٝـ ١يًِــَٚ ٤ٞـا بٗـا ٖٚـ ٞايـيت جًٔـل ايِــ٤ٞ
بِـ ٤ٞآؿو نائةاؽ ًٜٔل اؿدل بايرٛث (َٓ٘ .)
(ُ )3ـــوؾ إكآــل ًــعل ايــل ٜٔايحؿحــاىاْ ٞطُ .427ٖ 1ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــّ٬
احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞؼكٝل ايِٝف اندل اًل عً ٞىاك ٠ط.528 - 526ٖ 1
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(ٚنٌ َعً )95(ٍٛين - )ٜ٘أ ٟئاظة٘  ٖٛٚايعًٖٚ ;١نا َٔ قةٝـٌ( )96قٛيـ٘ :إِـا
ٜعوف ما ايؿٌ٘ َٔ ايٓاَ م( -ٙٚٚقل ييّ) ً٫حعاي ١اْؿهاى إعً ٍٛعٔ ايعً.١
(ٖ )95نَ ٙكلٸَ ١ذاْ ١ٝيًلي.ٌٝ
(ٖ )96نا كؾع إُهاٍ ٚظآً٘ :إٔ (م )ٚإِا ج٘اف  ًِ٫اؾٍٓ ايظاٖو نكٛيٓـا (مٚ
َاٍ) ؾهٝـ ٖآٖا أٗؿحٗا إٍ ايُ٘رل ؾأشاث إٔ ٖنا شا٥ي ٗ اي٘ـوٚهٚ ٠أج ٢عًٝـ٘
بِاٖل ٗ ايعوب.)1(١ٝ

(( )1إعًِ إٔ ا٭ٌٓ ٗ ٗٚع (م )ٚايـيت َعٓـٓ ٢ـاظت إٔ ٜحٓٛـٌ بٗـا إٍ ْعـخ َـا قةًـٗا َـا بعـلٖا
ٚميو ٌٜحلع:ٌ٦ُٝ ٞ
أظلُٖا :إٔ ٜهَ ٕٛا بعلٖا ٖا ّ ٫حٓع إٔ ٜٓٛـ ب٘.
ٚايراْ :ٞإٔ ٜهَ ٕٛا بعلٖا ٖا ًٜٔ ٫ػ إٔ ٜكع ٓؿ َٔ ١غـرل ظاشـ ١إٍ جًٛـل ُــَٚ ٤ٞـٔ أشـٌ
ميو ٫ىَخ اٱٗاؾ ١إٍ أزلا ٤ا٭شٓاَ إعٜٓٛـ ١نـايعًِ ٚإـاٍ ٚايؿ٘ـٌ ٚاؾـا ٙؾحكـ( :ٍٛقُـل مٚ
عًِ) (ٚؿايل مَ ٚاٍ) (ٚبهـو م ٚؾ٘ـٌ) (ٚعًـ ٞم ٚشـاَٚ )ٙـا أُـة٘ ميـو ٖ ٕ٫ـن ٙا٭ُـٝا٫ ٤
ٜٓٛـ بٗا إ ٫بٛاًطُ ١ـ ٤ٞأ ٫جو ٣أْو  ٫جك( ٍٛقُل ؾٌ٘) إ ٫بٛاًط ١جأٜٚـٌ إٔـله بإِـحل
أ ٚبٛاًط ١جكلٜو َ٘اف أ ٚبٛاًـط ١قٔـل إةايػـ ١ؾأَـا ا٭زلـا ٤ايـيت ّحٓـع إٔ جهـْ ٕٛعحـا ٚ -ميـو
ايُ٘رل ٚايعًِ  -ؾٜ٘ ٬اف (مَ ٫ٚ )ٚرٓاْ ٫ٚ ٙع٘ إٍ ُـَٗٓ ٤ٞا.
ُٚنٸ ق ٍٛنعت بٔ ىٖرل بٔ أب ٢ًًُ ٞإيْ ٞاينً ٟةل إِْاك:ٙ
ٓــــــــةعٓا اـيهشٝــــــــَ ١وٖؿــــــــاد

أبـــــــــــــاه م ٟٚأهَٚحٗـــــــــــــا مٖٚٚـــــــــــــا

نُا ُنٸ ق ٍٛاٯؿو( :إِا ٜعوف ما ايؿٌ٘ َٔ ايٓاَ م.)ٙٚٚ
ُٚنٸ ننيو َا أِْل ٙا٭ُٓع ٞقاٍ :أِْلْ ٞأعواب َٔ ٞبين ُ ِٝذِ َٔ بين ظٓظً:١
أٖٓــــــــــــــأ إعــــــــــــــوٚف َــــــــــــــا مل

جةحــــــــــــــــــنٍ ؾٝــــــــــــــــــ٘ ايٛشــــــــــــــــــٙٛ

إِـــــــــــــــــــــــــــــا ٜٔـــــــــــــــــــــــــــــطٓع

إعــــــــــــــــــــوٚف ٗ ايٓــــــــــــــــــــاَ مٙٚٚ

ٚإٕ نـإ اًــِ أَ ٚـا ٜكــَ ّٛكاَــ٘ ٖـا ٜٔــػ إٔ ٜهـْ ٕٛعحـاّ بػــرل ظاشـ ١إٍ ُــٚ - ٤ٞميـو اً٫ــِ إِــحل
ٚاؾًُ - ١مل ٜٔػ إٗاؾ( ١م )ٚإيْٚ ٘ٝـله مـ ٛقـٛشلِ( :امٖـت بـن ٟجٌـًِ) ٚإعٓـ( :٢امٖـت بطوٜـل مٟ
ً.)١َ٬

ؾحًـٕ إٔ (م ٫ )ٚج٘اف إٍ ٚاظل َٔ أهبع ١أُـٝا :٤ايعًـِ ٚاي٘ـُرل ٚإِـحل ٚاؾًُـٚ ١أْٗـا
ج٘اف إٍ اًِ اؾٍٓ اؾاَل ًٛا ٤أنإ َٔلها أّ مل ٜهٔ)ُ .ـوؾ ابٔ عك ٌٝبٗا ٤ايل ٜٔعةـل اهلل
بٔ عك ٌٝايعك ًٞٝاشلُلاَْ ٞع٘ نحاث َٓعـ ١اؾًٝـٌ بحعكٝـل ُــوؾ ابـٔ عكٝـٌ جـأيٝـ قُـل قٝـٞ
ايل ٜٔعةل اؿُٝل ط.57ٖ 1
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ؾــــإما ُٗــــل ٖاجــــإ إكــ ـلٸَحإ(( )97ؾؿــــً ٞــــ )98(٣ٛإعًــــ ٍٛا٭))99(ٍٚ
 ٖٛٚق ٍٛايِاعو(:)1
إِـــــــــــــا ٜعـــــــــــــوف ما ايؿ٘ـــــــــــــٌ

َـــــــــــــــــــٔ ايٓـــــــــــــــــــاَ مٳ ٴٙٚٚ

ط

( )97ا٭٫ :ٍٚىّ إاٖ ١ٝاعحةاه .ٟايراْ :١ٝنٌ َعً٫ ٍٛىّ يعًٓح٘.
(ٚ )98ظآٌ ايلي ٌٝبعل إكلٸَحٌ :أْ٘ ي ٛجعًٓل اؾعٌ بإاٖ ١ٝيـيّ إٔ ٜهـ ٕٛنـٌ َـا
ٗ ايعامل َـا عـلا ايعكـٌ ا٭ ٍٚاعحةاهٜـاّ ق٘ـاّ إم إٔ اهلل ؿًـل ايعكـٌ ا٭ٚ ٍٚشعًـ٘
عًٓ ١يةاق ٞاُٝ٫ا ٤ايه ١ْٝٛؾً ٛجعًٓل شعً٘ َاٖ ١ٝايعكٌ ا٭ ٍٚؾع٦ٓٝنٺ َاٖٝح٘ بٓؿٌـٗا
ٖ ٞايعًٕٓ ١ا ٗ ايه ٕٛاين ٟأٚكع ؾ ٘ٝاهلل  جًو اـآ ١ٝأعين ايعًٕٓ ١ٝا عـلاٖ ٙـٛ
كًٛق٘ ٚكًٛق٘ َٖ ٛاٖٝح٘ ٚ ٫شٛك ٙؾُـا ٗ ايعـامل َعًـٕ ٍٛاٖٝـ ١ايعكـٌ ا٭َ ٍٚـٔ
ظٝز ٖٚ ٖٞ ٞإاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٖٞ ٞاعحةاه ١ٜنُا جكلٸّ باجؿام ايؿوٜكٌ َٚـا ٗ
ايعامل ٫ىّ شلا; ٭ْ٘ َعً ٍٛشلـا ٫ٚىّ ا٫عحةـاه ٟاعحةـاه ٟؾهـٌ َـٔ ٗ ايعـامل َـا
ًــ ٣ٛايعكــٌ ا٭ ٍٚاعحةــاه ٟأَــا ايعكــٌ ا٭ ٍٚؾٗــ ٛيــ ٍٝباعحةــاه ;ٟ٭ْــ٘ َعًــٍٛ
يًٛاشت ٚقل بٝٸٓا اْ٘ َ ٫اٖ ١ٝي٘ بـٌ اؿـل إٔ َاٖٝحـ٘ عـٌ إْٝحـ٘ ؾٗـ ٛيـَ ٍٝعًـّ٫ٛ
ٕاٖٝحـ٘ َـٔ ظٝـز ٖــ ٞبـٌ ٖـَ ٛعًـ ٍٛيًٛشــٛك ايةعـخ ٫ٚىّ يـ٘ ٚيـ ٍٝايٛشــٛك
اعحةاهٜاّ.
( َٔ ) 99إـًٛقاد ايهٚ ١ْٝٛإـواك بـإعً ٍٛا٭ٖ ٍٚـ ٛايعكـٌ ا٭ ٍٚايـنٖ ٟـ ٛعًٓـ١
يةاق ٞا٭ُٝا.٤
( )1قاٍ اييشاشُ ٗ ٞـوؾ أكث ايهاجت أِْلْا اب ٛبهو بٔ كهٜل قاٍ :أِْلْا عةـل ايـوٓٔ ابـٔ اؿـٞ
آُ٫ع ٞعٔ عُ٘ قاٍ :أِْلْ ٞاعواب َٔ ٞبين ُ َٔ ِٝبين ظٓظً:١
َــــــــــــــــٔ جٔــــــــــــــــل ٣٭ؿٝـــــــــــــــــ٘

بــــــــــــــــايػٓ ٢ؾٗــــــــــــــــ ٛاؿــــــــــــــــٙٛ

اْـــــــخ َـــــــا اًـــــــحػٓٝخ عـــــــٔ ٓـــــــا

ظةـــــــــــــــو ايـــــــــــــــلٖو اؿـــــــــــــــٙٛ

ؾـــــــــــــــــاما اظحصـــــــــــــــــخ ايٝـــــــــــــــــ٘

ًـــــــــــــــــاع ١فـــــــــــــــــو ؾـــــــــــــــــٙٛ

أٖٓـــــــــــــــأ إعــــــــــــــــوٚف َــــــــــــــــا مل

جةحـــــــــــــنٍ ؾٝـــــــــــــ٘ ايٛشـــــــــــــــــــــٙٛ

إِـــــــــــــــا ٜعـــــــــــــــوف ما ايؿ٘ـــــــــــــــٌ

َـــــــــــــــــــــــٔ ايٓـــــــــــــــــــــــــاَ مٙٚٚ

اْظو :إيٖـو ايٌٛٝط ٞط.157ٖ 1
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يًصاعٌ اؿل(ٚ )100ايك ّٛٝإطًل (ظحِ) ٚييّ (َٔ ق ٍٛاٱُـوام)  ٖٛٚ -فعٛيٝـ١
إاٖ ( -١ٝاْحياعٝحٗا) أ ٟاْحياع ١ٝميو ايٌ )101(ٟٛ٭ٕ ايهٌ(٫ )102ىّ إاٖ ١ٝإعًٍٛ
ا٭ ٍٚإما إؿوٚض( )103إٔ َا ٖ ٛائاكه بايناد ٚا٭ٌٓ ٗ ايحعكل ٗ إعًـٍٛ
ا٭ ٖٛ ٍٚإاٖ.١ٝ
َٚا ًٛاَ ٙعً٫ٚ ٍٛىّ ٕاٖٝح٘ٚ .ظ٦ٓٝنٺ ؾاحملنٚه ٫ىّ(.)104
ٚاًــــــــحرٓا٤

()105

إعًــــــــ ٍٛا٭ ٍٚ٭ْــــــــ٘ ٫ىّ ايٛشــــــــٛك اـــــــــاهشٞ

()106

( )100أعٓـ ٞاهلل ٚ اؾاه ٚاجملوٚه َحعًٓل بإعً ٍٛا٭.ٍٚ
( )101ؾٝــ٘ اُــاه ٠إٍ إٔ اي٘ــُرل ٗ اْحياعٝحٗــا عا٥ــل إٍ ايٌــٚ ٣ٛأْٸرــ٘; ٭ٕ ؾٝــ٘ ايـــ
إكٔٛه ٠ننا منو اً٫حام.
( ) 102اينَ ٖٛ ٟـا ًـ ٣ٛإعًـ ٍٛا٭ٖ ٍٚـنا جعًٝـٌ إٍ نـ٫ ٕٛىّ قـ ٍٛاُ٫ــواقٞ

()1

اعحةاه ١ٜايهٌ.
عكَـل أَـا ايٛشـٛك ٚأَـا إاٖٝـ١
( )103إم قل َـو ٗ أَ ٍٚةعـز أٓـاي ١ايٛشـٛك إٔ إُ ٳ
ٚإما نــإ ايٛشــٛك اعحةاه ٜـاّ عٓــلِٖ; ؾًــ ٍٝاحملكــل عٓــل اؾعــٌ ٗ إعًــ ٍٛا٭٫ ٍٚ
إاٖ ٖٞٚ ١ٝاييت أٚكع ؾٗٝا ايعًٝـ ١إٍ َـا ًـٛاٖا  ٫ٚايٛشـٛك ٭ْـ٘ اعحةـاه ٟقـض
٫ٚىّ إٔ ٜه ٕٛإحعكل َٔ اهلل .
إم إٔ اهلل  إِا ٜٛكع ٗ كًٛق٘ ٚفعٛي٘ ُـ٦ٝاّ  ٗ ٫غرل فعٛي٘  ٫ٚإاٖ ١ٝإٛشٛك;٠
٭ْ٘ ًٜيّ إٔ ٜ ٫ه ٕٛاجملعْ ٖٛ ٍٛؿٍ إاٖ ١ٝيلؿٌ ايٛشـٛك ٗ ايعًٝـ ١ظ٦ٓٝـنٺ ٕـا عـلاٙ
ٚاهلل  إِا أؾاض ايعً ١ٝعًَ ٢اٖ ١ٝائاكه ا٭ ;ٍٚ٭ْٗـا ٖـ ٞإـًٛقـ ١يـ٘ بايـناد نُـا
ٜلع ٞاٱُــواقٚ ٞايٛشـٛك ظ٦ٓٝـنٺ اعحةـاه ٟؾًـ ٍٝكًٛقـاّ يـ٘ جعـاٍ ؾـٜ ٬ـلع ؾٝـ٘ جًـو
اـٔ.١ٝٓٛ
( ٖٛٚ )104اعحةاهَ ١ٜا ً ٣ٛإعً ٍٛا٭ ٍٚؾٜ ٬هَٛ ٤ُٞ ٕٛشٛكاّ ٗ ايعامل.
(ٖ )105نا شٛاث ً٪اٍ َكله  :ٖٛٚإٔ إعً ٍٛا٭ ٍٚيٹِٳ مل ٜهٔ اعحةاهٜـاّ أٜ٘ـاّ .ؾأشـاث

َا جو.٣
( )106أعين ٚشٛك ٚاشت ايٛشٛك ؾٗ ٛيَ ٍٝعً٫ ٫ٚ ّ٫ٛىَـاّ ٭َـو اعحةـاه ٟظحـ٢
( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك ٟط.301ٖ 1
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ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛاعحةاهٜاّ.
ٚاُهٌ عًٖ ٢نا ايلي ٌٝبر٬ذ ١إُها٫د:
ا٭ :ٍٚإ ٖنا ايلي ٌٝاِا اييّ اـِٔ باْ٘ عً ٢قٛي٘ ٜهْٝ ٕٛع َا ٗ ايعـامل َ -ـا
عــلا ايعكــٌ ا٭ - ٍٚاعحةاهٜــاّ ٖٚــنا  ٫بــأَ بــ٘ نٝـــ ٚقــل مٖــت إيٝــ٘ ايعوؾــا٤
ٚاحملكك ٕٛقاٍ قا:)1(ًِٗ٥
نـــٌ َـــا ٗ ايهـــٖٚ ٕٛـــِ أ ٚؿٝــــاٍ

أ ٚعهــــــ ٗ َٛإواٜــــــا أٗ ٚــــــٍ٬

ٚقل ق :ٌٝي ٗ ٍٝايلٜو إ ٫ايلٜٸاه.
ٚاؾٛاث :إٔ ا٫عحةاه ٚايٚ ِٖٛاـٝـاٍ ايـن ٗ ٟأيٌـٓ ١ايعوؾـاٜ ٤طًـل عًـ ٢ايعـامل
غرل ا٫عحةاه ٟاين ٟاييَٓا ب٘ اـِٔ ًٝٚص ٤ٞجؿٔ ٌٝميو.
ٚأُهٌ ذاْٝاّ :أْ٘ يًٜ ٍٝيّ اـِٔ نَ ٕٛا ً ٣ٛإعً ٍٛا٭ ٍٚاْحياعٝـاّ إم يٌٝـخ
َاٖٝح٘ باعحةاه ماجٗا  َٔٚظٝز ٖٖ ٞـ ٞعًٓـٕ ١ـا ًـٛاٖا إم إاٖٝـ ١بٗـنا ا٫عحةـاه ٫
جكح٘ـ٦ُٝ ٞاّ بٌ إِا ٖ ٞعًٕٓ ١ا ًٛاٖا َٔ ظٝز َٖٛ ٞشٛك ٗ ٠اـاهط ؾًِ جهٕٛ
اُٝ٫ا٫ ٤ىَ ١ي٬عحةاه ٟننا قوه ٙبعـض احملِـٌ .نـأْ ٞبٗـنا احملِــ )2(ٞمل ٜواشـع
ظاُ ١ٝإٔٓـ عًٖ ٢نا ايلي ٌٝؾإْ٘ عٓل َواشعحٗا ٜظٗو اؾٛاث َٓٗا ٚظآٌ َـا
منــو :ٙإٔ إاٖٝــٕ ١ــا ناْــخ ٖــ ٞاجملعٛيــ ١ؾايعًٝــٕ ١ــا ًــٛاٖا َٛكعــ ١ؾٗٝــا ْؿٌــٗا; ٭ٕ
ايٛشٛك اعحةاه ٟظ٦ٓٝنٺ  ٖٛٚغرل فع ٍٛبايـناد ظحـ ٢جـٛكع ؾٝـ٘ ايعًٝـٚ ١إٕ أهكد
ٔـ ّ٬ؾواشــع اؿاُــ ١ٝإحكلٸَــ ١عًــ ٢قٛيــ٘ (إم
َعوؾــ ١اؾــٛاث عــٔ ٖــنا اٱُــهاٍ َؿ ٸ
إؿوٚض إننٛه)(ٖ ٗ )3نا اؾٛاث ؾإْ٘ ٜظٗو يو اؾٛاث ؾٗٝا بأظٌٔ َا ٜواّ.

( )1كٜٛإ اؾاَ ٞعةل ايوٓٔ اؾاَ ٞط.551 - 550ٖ 1
( )2جعًٝكــاد اؿهــ ِٝاشلٝــلش ٞعًــُ ٢ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــ ِٝقُــل اشلٝــلش ٞؼكٝــل قٌــٔ بٝــلاهؾو
ٖ.221
( )3ؾكـاٍ إٔــٓـ( :ام َـوٸ إ إحعكــل اَـا ايٛشــٛك ٚاَــا إاٖٝــٚ ١اما نـإ ايٛشــٛك اعحةاهٜـاّ عٓــلِٖ
ؾإحعكل ٗ ايٛاقع ٗ إعً ٍٛا ٍٚ٫ي ٍٝاَ ٫اٖٝح٘ٚ .نـٌ َـا ٜعحـدل ٕٚؾٗٝـا َـٔ اْ٫حٌـاث ٚا٫هجةـا
ٚاُْ٘٫اّ ؿاهشٝاّ نإ أ ٚعكًٝـ ّا ىوشٗـا عـٔ نْٗٛـا ْؿٌـٗا ٚعـٔ نـ ٕٛاجملعـٖ ٍٛـْ ٛؿـٍ إاٖٝٸـ.١
ؾُعًٛي٘ ٫ىّ ْؿٍ َاٖٝٸحٖ٘ٚ .هنا ٗ ٫ىّ اي٬ىّ بايػاّ َا بًـؼ)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاكٟ
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ؾإٕ ايٛاشت جعاٍ َاٖٝح٘ إْٝح٘ٚ( .أٜ٘اّ)( )107عً ٢إـحاه (اٌْ٬ث ًٓـٝحٗا)
اٱُهاٍ ايرايز ٖٛٚ :٭ًحامْا ايٌٝل ايٌٓل ٚايونٔ إعحُل ايٌٝل ظٌـٔ ايةـٓيب

()1

ٚظآً٘ :إٔ ٫ىّ إاٖ ١ٝؾ ٘ٝذ٬ذ ١أقٛاٍ:
أظلٖا :يًُعحيي ٖٛٚ ١اي٬ىّ شلا ٗ ظاٍ يًعلّ ٚظاٍ ايٛشٛك.
ٚايراْ ٖٛ :ٞاي٬ىّ يًُاٖ ٗ ١ٝظاٍ ايٛشٛك ٜٔاينٖين أ ٚاـاهش ٫ ٞأْ٘ ٫ىّ شلـا
ٗ ظاٍ ايعلّ إم ٖ ٞيٌٝخ َٛشٛك.٠
ٚايرايز :أْ٘ ٫ىّ شلا ٗ ظاٍ ايٛشٛك ٜٔعً ٢مٜ ٛه ٕٛايٛشٛكإ ُـوطاّ يًي.ّٚ
ٚإٔــٓـ مل ىــذل إــنٖت ا٭ ٍٚإم مل ٜكــٌ بايرابحــاد ا٭ىيٝــٚ ١ظ٦ٓٝـنٺ ؾــأَ ٟــٔ
إــنٖةٌ ا٭ؿرلٜــٔ أؿحــاه٫ ٗ ٙىّ إاٖٝــ ١جهــ ٕٛإاٖٝــ ١غــرل اعحةاهٜــ ١عًــ ٢هأٟ
اـِٔ إم إاٖ ٗ ١ٝظاٍ ايٛشٛك جه ٕٛآ ١ًٝعًـ ٢هأ ٟاـٔـِ  ٫أْٗـا اعحةاهٜـ١
ؾُعًٛشلا ي ٍٝاعحةاهٜاّ.
ٚاؿآــٌ :إٔ اً٫ــحام ٜــوكٸ إٔــٓـ بإبطــاٍ ٖــن ٙإكلٸَــٖٚ ١ــ :ٞإٔ ٫ىّ إاٖٝــ١
اعحةاه ;ٟ٭ْٗا ٖ َٔ ٞظٝز ٖ ٖٞ ٞاعحةاه.١ٜ
ٚظآٌ هكٸ :ٙإ إاٖ ١ٝعٓل ايًي ّٚيٌٝخ اعحةاه ١ٜعً ٢هأ ٟاـِٔ; ٭ْٗـا أٓـ١ًٝ
ٗ ظاٍ ايٛشٛك إ ٫ايًِٗ إٔ  ِٜ٘إيٝـ٘ َكلٸَـٜٚ ١كـاٍ :إٔ اـٔـِ ٜكـ ٍٛبهـ٫ ٕٛىّ
إاٖ ١ٝإعحةاهٜاّ نُا ٓٓع ٓله إحأشلٌ

()2

ؾٝه ٕٛايلي ٌٝإيياَٝاّ .ؾأؾِٗ ٚجعكٌٓ.

ذِٸ قاٍ مٔ إِا ْٓحكل كي ً٘ٝعً ٢إكلٸَ ١اٚ ٍٚ٫ا ٫ؾإكلَ ١آ ٍٚ٫عٝعـ ١ام ٖـٛ
ًٌَِٓ إ يٛاىّ إاٖ ١ٝاعحةاه ٟام ي ٍٝيـ٘ ٚشـٛك ؿـاٖ ٚا ٫نـإ ٫ىّ ايٛشـٛك
ؾٗــَ ٛــٔ اـــاهط احملُــ ٫ ٍٛاحملُــ ٍٛباي٘ــُٖٚ ١ُٝــ ٛاعحةــاه ٟام يــ ٍٝيــ٘ ٚشــٛك
ؿاٖ بٌ ]َٖ ٛحٓيع َٔ إاٖ ١ٝكاُ٥اّ[.
(ٖ )107نا كي ٌٝذاْ ٞعً ٢إلٸعَ ٖٛٚ ٢ةين عًـَ ٢كلٸَـٚ ١اظـلٖٚ ٠ـ :ٞأْـ٘ ٫بـلٸ َـٔ

ايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 232ٖ 2ظاُ.37١ٝ
( )1مل ْعرو عً ٢جوْ ١ي٘.
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.411ٖ 179ٖ 91ٖ 2
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ايٌٓـ ١ٝبٌ ايعًٚ ١إعًٚ ٍٛايلي ٌٝعً ٢ماى ْكًٚ ٞعكً.)1(ٞ
أَا ايٓكً :ٞؾكل قـاٍ اهلل جعـاٍ :ؼلُلًْ وُلً ٌأؼّألًُ ػأٍَلى شألاوٍَِرِوِغ

()2

ٚقـاٍ بعـض ايعوؾـا:٤

(ايِـٜ ٫ ٤ٞه ٕٛأذو ٗل.)3()ٙ
ٚأَـــا ايعكًـــ :ٞؾٗـــ ٛإٔ ؾاقـــل ايِــــٜ ٫ ٤ٞعطٝـــ٘ ٚإ ٫يـــيّ اشحُـــاع ايٓك٘ٝـــٌ;
٭ْ٘ َكح٘ـ ٢ؾكلاْ٘ أْ٘ ٜ ٫عطَٚ ٘ٝكح٘ـ ٢اعطا ٘٥أْ٘ ٜعطٝـ٘ ؾٗـٜ ٛعطٝـ٘ ٜ ٫ٚعطٝـ٘
ٚأٜ٘ـــاّ يـــ ٫ٛايٌـــٓـ ١ٝيـــيّ ايذلشـــٝػ بـــَ ٬ـــوشػ ٗ شعـــٌ ماى عًٓـــ ١شلـــنا كٕٚ
ٖــنا ٚايٌــٓـ ١ٝبــٌ ايعًــٚ ١إعًــٖ ٍٛــ ٞنايٌــٓـ ١ٝبــٌ ايؿــٚ ٤ٞم ٟايؿــ ٗ ٤ٞأْــ٘
غوٚط ٖنا ايؿٜٓ ٫ َ٘ٓ ٤ٞكـٕ ُـ ٫ٚ َ٘ٓ ٤ٞبوشٛع إيٜ ٘ٝيٜل ؾُ ٘ٝـ ٤ٞأ ٚنايٓٛه
بايٌٓــــة ١يِــــعاع ايِــــٍُ ٚيٌٝــــخ ايٌــــٓـ ١ٝبــــٌ ايعًــــٚ ١إعًــــ ٍٛنايٌــــٓـ١ٝ
بٌ ايةعو ٚقطوج٘ ؾإٕ ايٌٓـ ١ٝبُٗٓٝا جكح٘ـ ٞىٜاك ٠ايةعو ٚإٕ ناْخ غرل قًٌٛـ١
عٓل هشٛع ايكطو ٠إيْٚ ٘ٝكٔاْ٘ ٚإٕ نـإ غـرل قٌـ َٛعٓـل أؿـنٖا َٓـ٘ ٚجٌـُٸ٢
(جٛيٝل) غـ٬ف ايعًـ ١ؾإْٗـا  ٫جـٓكٕ  ٫ٚجيٜـل عٓـل أؿـن إعًـَٗٓ ٍٛـا أ ٚهشٛعـ٘
إيٗٝا.
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾ٬بل إٔ ٜه ٕٛعًٓ ١ايٛشٛك ٖ ٛايٛشـٛك ٚعًٓـ ١إاٖٝـٖ ١ـ ٞإاٖٝـ١
ٚعً ١ايعلّ ٖ ٛايعلّ.
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛي ٛنإ اؾعٌ َحعًكـاّ بإاٖٝـ ;١٭ْـ٘ ًٜـيّ إٔ ٜهـ ٕٛايٛشـٛك
اعحةاهٜاّ ٚإاٖ ٖٞ ١ٝاٚ ٌٓ٫قل ]بٝٸٓـا إٔٸ[ ايٛاشـت ايٛشـٛك ٖٚ -ـ ٛايعًـٚ - ١شـٛك
قض ؾ ٬جهًٓ ٕٛـ ١ٝبٌ إعًٚ ٍٛعًح٘ٚ .قٛي٘ (ٚأٜ٘اّ َٓٗـا) أَٓ ٟـ٘ ا٭كيـ ١عًـ٢
إلع ٢إـحاه.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 232ٖ 2ظاُ.39١ٝ
(ًٛ )2ه ٠اٱًـوا ٤اٯ.84 ١ٜ
(َٓ )3حٗ ٢إلاهى ٗ ُـوؾ جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض ًعٝل ايل ٜٔايؿوغاْ ٞؼكٝـل ٚجٔـعٝػ عآـِ إبـواِٖٝ
ايهٝاي ٞاؿٌٝين ط.190ٖ 1
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أً ٟــٓـ ١ٝإاٖٝــاد (نــايؿ ٤ٞيًِـــ ٫ )108()٤ٞنايٓــلَ )109(ٟــٔ ايةعــو ؾإْــ٘
جٛيٝل( )110جعاٍ عٓـل ميـو(( )111يٛاٖـت ائـٛه)(َ )112حعًـل بٌـٓـٝحٗا (ظٝـز)
جعً( )113(ًٞٝاْحؿ ٢إٗ ١ٝعٓ٘) ًةعاْ٘ (ظٗو) ًابكاّ(.)114
َٚعًـــــــ ٍٛايٛشـــــــٛك ٚشـــــــٛك ٚعًٓـــــ ـ  ١إاٖٝـــــــَ ١اٖٝـــــــ ;١ؾإاٖٝـــــــ١
 ٫جٔــــــــــًػ يًُصعٛيٝــــــــــٚ ١ا٫جٔــــــــــاف( )115ظايــــــــــ٘ َعًَٛــــــــــ١

()116

( )108ؾإْــ٘ ٜٓ ٫كٔــ٘ إم ؿــوط َٓــ٘ ٜ ٫ٚيٜــل إما هشــع إيٝــ٘ ٚنــنا ايعًٓــ ١بايٌٓــة ١إٍ
إعً.ٍٛ
( )109أ ٟايكطو ٠ؾإْ٘ ٜيٜل ٙإما هشع إيٜٓٚ ٘ٝكٕ إما ؿوط َٓ٘.
( )110أ ٟؾإْ٘ ايٓل ٣بايٌٓة ١إٍ ايةعو جٛيٝـل ٚاهلل  ٫ جٛيٝـل ؾٝـ٘ ؾًٌٝـخ ٌْـةح٘ إٍ
إاٌْٖ ١ٝة ١جٛيٝل ١ٜبٌ أْ٘ ٌْةًٓ ١ـ.١ٝ
( )111٭ْ٘ ًٜيّ ْكٔاْ٘ عٓل ؿوٚط إعًٚ ٍٛىٜاكجـ٘ عٓـل هشٛعـ٘ يـ٘ ؾًٝـيّ إؾحكـاه ٙإٍ
إعًٚ ٍٛإما بٌ اهلل ٚ بٌ إاٖٝاد ٌْة ١جٛيٝل ١ٜؾًٌٝخ ايٌٓـ ١ٝبُٗٓٝا جٛيٝل١ٜ
بٌ ًٓـ ١ٝؾٝ٦ٝٸ.١
(ٖٚ )112ــ ٛاهلل ٚ ظٝــز إٔ ايٌــٓـٌَٓ ١ٝــًة ١بــٌ اهلل ٚ إاٖٝــاد ؾهٝـــ جهــٕٛ
فعٛي ١ي٘  ٖٛٚشاعٌ شلا ٚعًٓ ١شلا َع اُذلا ايٌٓـ ١ٝبٌ ايعًٚ ١إعً.ٍٛ
( )113أ ٟأْٗا ظٝر ١ٝجعً ٖٞٚ ١ًٝٝعًٓـ ١إٍ نـ ٕٛايٌـٓـٌَٓ ١ٝـًة ١بـٌ ايعًـٚ ١إعًـٍٛ
ٚظآٌ ايلي ٌٝأ ٟبٌ إاٖٝـاد ٚاهلل ً ٫ ـٓـٕ ١ٝـا قـل ظٗـو إٔ اهلل َ اٖٝحـ٘
عــٌ ٚشــٛك ٙؾــٜ ٬هــ ٕٛاهلل  عًٓ ـ ١يًُاٖٝــاد بــٌ يًٛشــٛكاد; ٭ْــ٘ ٖــٚ ٛشــٛك
ؾايٌٓـَٛ ١ٝشٛك ٠ظ٦ٓٝنٺ.
( ٗ )114عز إٔ َاٖٝح٘ عٌ إْٸٝح٘.
( )115نأْـ٘ شـٛاث ًـ٪اٍ َكـلٸه ٖٚـ ٛإٔ ٖـن ٙا٭كيـ ١ايــيت منوجٗـا إِـا جٓؿـ ٞفعٛيٝــ١
إاٖ ٫ٚ ١ٝجٓؿـ ٞفعٛيٝـ ١اٱجٔـاف ظحـٜ ٢رةـخ َطًٛبـو َـٔ إٔ ايٛشـٛك فعـٍٛ
ؾإشاث بإٔ ا٫جٔاف ...اخل.
(ٖ )116ــا ًــةل عٓــل منــو قــ ٍٛإِــاَ ٌ٥ــٔ إٔ ايكــ ٍٛبــ٘ ًـــٝـ; ٭ْــ٘ أَــو ٌْــيب
اْحياع.ٞ
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ؾةك ٞايٛشٛك(َٗٓٚ .)117ـا (َرـٌ اٌْـ٬ث نْٗٛـا)( )118أ ٟنـ ٕٛإاٖٝـَ( ١وجةطـ)١
(ٖ )117نا شٛاث ُـو َكلٸه َؿَٗ ّٛـٔ ايهـ ّ٬جكـلٜوٚ ٙإم بطـٌ ايكـَ ٍٛصعٛيٝـ١
إاٖٚ ١ٝايكَ ٍٛصعٛي ١ٝا٫جٔاف جعٝٸٔ ايكـَ ٍٛصعٛيٝـ ١ايٛشـٛك إم ُ ٫ــ ٤ٞقابـٌ
يًصعٌ غرل ٖن ٙاير٬ذٚ ١إم بطٌ ايراْ ٞجعٝٸٔ ايرايز.
(ٖ )118ـــنا كيٝـــٌ ذايـــز عًـــَ ٢ـــلعاٖ ٙـــنا ايـــليَ ٌٝـــةين عًـــَ ٢كـــلَحٌ ٜٓةػـــٞ
إظواىُٖا:
ا٭ :ٍٚإٔ َا بايعوض ٫بل ٚإٔ ٜٓحٗ ٞإٍ َا بايـناد ٚايـلي ٌٝعًٗٝـا :إٔ اجٔـاف
ايِـــ ٤ٞبٓٛـــٺ أَــا إٔ ٜهــ ٕٛماجٝــاّ يــ٘ أٜ ٫ ٚهــ ٕٛؾــإما نــإ ماجٝــاّ ؾٗــ ٛيــٍٝ
بعوضٚ -مٔ نَٓ٬ا ٗ ايِـ ٤ٞاينٜ ٟه ٕٛبايعوضٚ -إٕ مل ٜهٔ ماجٝاّ ي٘ ؾًٗ ٛـاهٕ
ي٘ َٔ ُـ ٤ٞآؿو إم ي ٛمل ٜهٔ ماجٝاّ ي٘ ظحٸٜ ٢حٸٔـ ب٘; ؾ٬بل إٔ ٜهً ٕٛاهٜاّ ي٘ َـٔ
ُـ ٤ٞآؿو ٚظ٦ٓٝنٺ إٕ نإ عاهٗاّ يِـ ٤ٞآؿو ؾًٗ ٛاهٜاّ ي٘ َٔ ُـ ٤ٞذايز ًٖٚـِ
شوا ؾ٬بل إٔ ٜٓحٗ ٞإٍ ُٜ ٤ٞه ٕٛميو ايٓٛـ ماجٝاّ ي٘.
ايراْ :١ٝإٔ َعوؾ ١نٖ ٕٛنا ايٓٛــ بايـناد شلـنا ايِــ ٤ٞإٔ ايِــ ٤ٞبلْٚـ٘ يـٍٝ
ٖ ٛأٜ ٟعلّ بلٜ ٫ٚ ْ٘ٚحٔٛه بل ْ٘ٚناٱٌْإ بايٌٓة ١إٍ اؿٝـٛإ ٚايٓـاطل ؾإْـ٘
بلُْٗٚا ي ٍٝبإٌْإ ٚي ٍٝإحٔٛه اٱٌْإ ّهٔ جٔٛه ٙبلُْٗٚا َٚع قطع ايٓظـو
عُٓٗا ٚإ ٫ؾإحٔٛه يـ ٍٝبإٌْـإ َٚحـ ٢أَهـٔ جٔـٛه ٖـنا ايِــ ٤ٞبايهُٓٵـ٘ٹ بلْٚـ٘
ؾــٝعًِ أْــ٘ يــ ٍٝبايــناد يــ٘ َــرّ ّ٬هــٔ جٔــٛه اٱٌْــإ بايهُٓٵ ـ٘ٹ ٚيــٜ ٍٝحٔــٛه َعــ٘
ايهحاب ١ؾايهحاب ١بايعوض ٖٚـ٫ ٞبـل ٚإٔ جٓحٗـ ٞإٍ َـا بايـناد ٜهـ ٕٛنحابـٖٚ ١ـٛ
ايهحاب ١ؾإْٗا نحاب ١بايناد ٖٓ َٔٚا ق ٌٝإٕ اؾٍٓ ]عـوض يـ٘ ايؿٔـٌ[; ٭ْـ٘ ّهـٔ
جٔٛه ٙبلٚ ْ٘ٚننا ايؿٌٔ بايٌٓة ١ي٘ ؾـإٕ اؿٝـٛإ ٓٚــ ايٓطـل يـ٘ بـايعوض إم
ّهــٔ جٔــٛه ٙبهٓٗــ٘ بلْٚــ٘ ٖٚــٜٓ ٛحٗــ ٞإٍ َــا بايــناد ٖٚــ ٛايٓطــل ٚنــنا ٓٚـــ
اؿٛٝإ بايٌٓة ١ي٘.
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛإٔ ٓؿ ١اؾعٌ ّ ٫هٔ إٔ جه ٕٛبايناد إٍ إاٖٝـ ١إم قـل
ّهٔ جٔٛهٖا بهٓٗٗا َع قطع ايٓظو عٔ ايٛشـٛك ٚاٱهـاك ٚاجملعٛيٝـٚ ١اؾعـٌ ؾًـٛ
ناْخ ٓ ؿ ١اؾعٌ شلا بايناد ٕا أَهٔ جٔٛهٖا َـع قطـع ايٓظـو عٓـ٘ ؾـ ٬إٔ ٜهـٕٛ
ٓؿ ١اؾعٌ ٖ ٞبايناد يًٛشٛك إم ا٫جٔاف قـل عًـِ ظايـ٘ بأْـ٘ أَـو اْحياعـ ٞؾـ٬
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()119

َـع قطـع ايٓظـو عـٔ ايٛشـٛك ؾهٝــ

عـــــــــٔ اٱهـــــــــاك(ٚ )120ا٫هجةـــــــــا ؟ ( )ٚاؿـــــــــاٍ إٔ (ماد فعــــــــــ)ٍٛ
بايـــــــــناد

()121

(بـــــــــ٘) أ ٟبا٫هجةـــــــــا إٍ اؾاعـــــــــٌ (َِـــــــــذلط)١

()122

ّهٔ جعًٓ ل اؾعـٌ بـ٘ نٝــ ٚايٛشـٛك ّ ٫هـٔ جٔـٛه ٙإ ٫بحٔـٛه اؾاعـٌ ٖٚـ ٛاهلل
 إما ظٌ ايحلي َٔ ٞاؾاعـٌ ]ٚنْٗٛـا[ َحكٛٸَـ ١باؾاعـٌ َٚوجةطـ ١بـ٘ ّ ٫هـٔ
جعكًٗا إ ٫ب٘ ؾاؾعٌ ٚاجملعٛيٓ ١ٝؿ ١ماج ١ٝي٘ ؾايٛشٛك ٖ ٛاجملع ٍٛبايناد ٚإاٖٝـ١
بايعوض.
( )119إم ِٜٚـــٗل بـــنيو َ٬ظظحٓـــا بعـــض إاٖٝـــاد بـــل ٕٚا٫يحؿـــاد إٍ ٚشٛكٖـــا
بـــٌ قـــل جحٓـــاىع ٗ ٚشٛكٖـــا ؾًـــ ٛنـــإ ايٛشـــٛك ٚاجملعٛيٝـــ ١ماجٝـــ ١شلـــا يهـــإ
َصــوك جٔــٛهٖا; ظهُٓــا بٛشٛكٖــا ٚفعٛيٝحٗــا نُــا عٓــل جٔــٛهْا يٲٌْــإ مهــِ
عٛٝاْٝح٘.
( ) 120أ ٟاؾعٌ ظاٖو عةاهجـ٘ أْـ٘ إما مل ٜحٔـٛه ايٛشـٛك َـع إاٖٝـ ١ؾـايطوٜل ا٭ٍٚ
عــلّ جٔــٛه اٱهــاك َعٗــا أ ٟاٱلعــاٍ ٚميــو ٚاٗــػ; ٭ٕ ايؿــوم بــٌ اٱهــاك
ٚايٛشٛك ٚا٫لعاٍ ٚاؾعٌ إِا ٖ ٛاعحةاه ٟؾاٱهاك ٚا٫لعـاٍ باعحةـاه َ٬ظظـ١
ايؿعٌ َع ايؿاعٌ ٚاؾعٌ ٚايٛشٛك اعحةاه َ٬ظظح٘ َـع إٓؿعـٌ .ؾـإما ناْـخ إاٖٝـ١
ّهٔ جٔٛهٖا بل ٕٚايٛشٛك ٚاؾعٌ ؾةايطوٜل ا٭ ٍٚبل ٕٚا٫لعاٍ ٚاٱهاك; ٭ْـ٘
ًَعٛظ َع ايؿاعٌ ٚميو ًَعٛظ َعٗا.
( ٫ )121اجملع ٍٛبايعوض.
( )122أّ ٫ ٟهٔ جعكًٓٗا بل ٕٚجعكٌ ا٫هجةا ٚاجملعٛي ١ٝإاٖ ١ٝيٌٝخ ننيو غـ٬ف
ايٛشٛك ٗ إُهٓـاد ّ ٫هـٔ جعكًـ٘ بـل ٕٚجعكـٌ ا٫هجةـا ٚاجملعٛيٝـ ١بـٌ ٖـ ٛعـٌ
ا٫هجةا ٚايحلي ٞاـاٖ ؾهٝـ ّهٔ جعكٌٓ ايِ ٤ٞبلْ ٕٚؿٌ٘.
ٚقــل أُــهًخ عًــ ٢اً٫ــحام :بــإٔ ايطةٝعــٜ ٌٝحعكًــٚ ٕٛشــٛك ايِ ــ ٤ٞبــل ٕٚجعكــٌ
ا٫هجةا .
ٚأشــاث :بــأِْٗ شــاًٖ ٕٛباؾٗــٌ إونــت ٚنأْــ٘ ٜوٜــل أْٗــِ مل ٜحعكًٓــٛا ايٛشــٛك
بايهُٓٵ٘ ْعِ ي ٛجعكًٓ ٙٛبايهٓ٘ بطٛه ايؿٓا ٤يوأ ٙٚعٌ ا٫هجةا باؾاعٌ.
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بٌ ٜه ٕٛعٌ ا٫هجةـا ( )123اؿكٝك.)124(ٞ
( )123أٜ ٟه ٕٛاجملع ٍٛعٌ ا٫هجةا

()1

ٚإاٖ ١ٝيٌٝخ ننيو يٹُـا بٝٸٓـا ؾًٌٝـخ ٖـٞ

فعٛيٚ ١ا٫جٔاف ظاي٘ َعً ّٛؾٝةك ٢ايٛشـٛك ٚميـو ٭ٕ اجملعـ ٍٛبايـناد أَـا إٔ
ٜه ٕٛا٫هجةا باؾاعٌ عاهٗاّ ي٘ ٚميو باطٌ; ٭ْ٘ مل ٜهٔ ظ٦ٓٝنٺ ي٘ جعًٓل بايـناد
باؾاعٌ بٌ أشٓيب عٓ٘ ؾٜ ٬ه ٕٛفعـ ّ٫ٛبايـناد ٖٚـ ٛؿـ٬ف ايؿـوضٚ .أَـا إٔ
ٜهـَ ٕٛونٓةـاّ َـٔ ا٫هجةـا بايـناد َــع ُــ ٤ٞآؿـو ٖٚـنا أٜ٘ـاّ باطـٌ; ٭ٕ ايِــ٤ٞ
اٯؿو ظ٦ٓٝنٺ فعٍٛٷ بايناد إم ظ٦ٓٝنٺ ٜه ٕٛاشٓةٝاّ عٔ اؾاعـٌ ؾًـِ ٜهـٔ َـا ؾـوض
 ٫بايـــناد فعـــ ّ٫ٛبايـــناد بأْعـــ٘ ٚأَـــا إٔ ٜهـــ ٕٛعـــٌ ا٫هجةـــا
فعـــّ ٛ

ٖٚـــٛ

إطًٛث.
( )124إعًِ إٔ ا٫هجةا اـاهشٌٜ ٞـُٸ( ٢ا٫هجةـا اؿكٝكـٚ )ٞا٫هجةـا إؿٗـ َٞٛأٟ
َؿٗــ ّٛا٫هجةــا ٌٜــُٸ( ٢ا٫هجةــا إٔــله )ٟنُــا إٔ ايٛشــٛك اـــاهشٌٜ ٞــُٸ٢
(ايٛشٛك اؿكٝكَٚ )ٞؿٗ ّٛايٛشٛك ٌُٜٸ( ٢ايٛشٛك إٔلهٚ )ٟإٔٓـ ٖٓا اهاك إٔ
ٜةٌ إٔ اجملع ٍٛبايناد ٜه ٕٛعٌ ا٫هجةا اـاهش ٫ ٞعٌ ا٫هجةا إٔله.ٟ

((ٚ )1نُــا ٗ ايٛشــٛك اـــاٖ اؿكٝكــ ٞعًــَ ٢اًــٝص ٤ٞاْــ٘ عــٌ ايــوبل ٚايحع ًٓــل ٚايؿكــو  ٫بإعــاْٞ
إٔله .١ٜبٌ نٌ َٓٗا ٗ آـط٬ؾ اٖـٌ اؿهُـ ١إحعايٝـَ ١ـواكف َـع ظٔـٕ َؿٗـ ّٛايٛشـٛك ٗ
اهاك ٠ايٛشٛك اـاٖ اين ٖٛ ٟظٝر ١ٝطوك ايعـلّ إحكـٛٸّ بٛشـٛك ايكٝٸـ ّٛجكٛٸَـاّ ٚشٛكٜٸـاّ ااٸ ٚاقـّٛ
َٔ جكٛٸّ إاٖٝٸ ١ايٓٛعٝٸـ ١بعًـٌ قٛاَٗـا)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 234ٖ 2ظاُ.43١ٝ

اهفسٙد ٝاهجاُٞٚ
يف اه٘ج٘ب ٗاإلًلاْ

[]18
غسز يف امل٘اد اهجالث
ل ٚهابطٹــــــ ــٞٵ
إٕٻ ايٛشــــــــٛكٳ هابــــــ ــٹ ْ

َ ٞؾٗــــــاىَ ٳٚاٗٵــــ ـةلٹ
خ ٳْؿٌِٹــــ ـ ٷ
ذٴُٻــــ ـ ٳ

٭ْٸــــــــــ٘ ٗ ْؿٌــــــــــ٘ٹ َأٚٵ َٚ ٫ٳـــــــــــا

ٗ ْؿٌٹـــــــ٘ إَٸـــــــا يٹ ٳٓؿٌِٹـــــــ ٹ٘ ًٳـــــــُا

أ ٚغـــــــرلٙٹ ٚاؿـــــ ـلٸ ٳْعٵـــــ ــٛٳ َأٜٵٌٹـــــ ـ ٹ٘

ٗ ْٳؿٌِٹـــــــــ ـ ٹ٘ ٹي ٳٓؿٌِٹـــــــــ ـ ٹ٘ ٹب ٳٓؿٌِٹـــــــــ ـ ٹ٘

قَــــلٵ نــــإٳ ما اؾٗــــاد ٗ ا٭مٖــــإٔ

ث إَحٓــــــــاعٕ أ ٚإَهــــــــإٔ
ٚٴشٴــــــــٛٵ ٳ

غ ٹٓٝٻــــــ ـ ْ ١عــــــــٔ اؿُــــــ ــلٴٚكٹ
َ ٞ
ٳٖٚٵــــــ ـ ٳ

مادٴ جٳـــــــ ـ َإَٔٸ ؾٝـــــــ ـ٘ٹ بايٛٴشٴـــــــ ــٛٵ ٹك

يف اه٘ج٘ب ٗاإلًلاْ
[]18
غسز يف امل٘اد اهجالث
(إٕ ايٛشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛك

( )2

()1

هابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل)

مل ٜننو اَ٫حٓاع َع أْ٘ َٔ إٛاك اير٬ذ ;١٭ْ٘ ٜ ٫كـع ايةعـز عـٔ اَ٫حٓـاع ٗ ٌَـاٌ٥
اؿهُٚ ١ميو ٭ٕ عًِ اؿهُ ١إِا ٜةعز عٔ ظـاٍ إٛشـٛكاد ٚاَ٫حٓـاع يـَ ٍٝـٔ
ظــاٍ إٛشــٛكاد بــٌ ٖــَ ٛــٔ ظــاٍ إعــلَٚاد ْعــِ ٜحعــوض يــ٘ اًــحطواك ّا يححُــِٝ
ايؿا٥ل ٠نُا إٔ ايعلّ ٜحعوض ي٘ ٗ َةعز ايٛشٛك اًحطواكاّ(.)1
( ٖٞٚ )1ايٛشٛث ٚاٱَهإ ٚاَ٫حٓاع ٚزلٸٝخ َٛاكاّ ٭ْٗا جهَ ٕٛاك ٠يًك٘اٜا(.)2
ل قٝـٌ أْٗـا
(ٓ ) 2لٸه ايةعز عـٔ إـٛاك بحكٌـ ِٝايٛشـٛك ٭ْـ٘ عـٛاهض يًٛشـٛك ٚقـ ٸ
نٝؿٝاد ي٘(.)3
ٚظآــٌ ٖــنا ايحكٌــ - ِٝظحــٜ ٢ح٘ــػ يــلٜو َطًــت إٔــٓـ  -إٔ ايٛشــٛك عًــ٢
قٌٌُ:
]ايكٌِ[ ا٭ ٍٚايوابلٌُٜٚ :ٸ( ٢ايٛشٛك ايوابطـٚٚ )ٞشـٛك ايِــ ٗ ٤ٞغـرلٖٚ ٙـٛ
ذةٛد ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ أ ٟذةٛد ُـ ٤ٞيِـ ٖٛٚ ٤ٞايٛشـٛك إكٝٸـل احملُـ ٗ ٍٛايك٘ـ١ٝ
 ٖٛٚايٛاقع ٗ شٛاث ٌٖ إونٓ ةـٚ ١يـنا ايك٘ـ ١ٝإِـحًُ ١عًٝـ٘ جٌـُٸًٖٝ( ٢ٸـَ ١ونٓةـ)١
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 196 – 194ٖ 2طْٗ .253 - 250ٖ 3اٜـ ١إـواّ ٗ
عًِ ايه ّ٬ايع ١َ٬اؿًـ ٞؼكٝـل ؾاٗـٌ ايعوؾـإ ٖ .113 - 88ايًُعـاد إِـوقٓ ١ٝـله ايـلٜٔ
ايِرلاىُ .17 - 16ٖ ٟـوؾ ا٫شلٝاد َٔ نحاث ايِؿا ٤قُـل َٗـل ٟايٓواقـ ٞؼكٝـل ظاَـل ْـاشٞ
آؿٗاُْ .503ٖ ٞوؾ ؾٔ ٖٛاؿهِ كاٚٚك ايكٔٝـو.486ٖ ٟ
(( )2إِا عكٓت َةاظز اؾعٌ ٚجكٌ ِٝايٛشٛك اٍ ايوابل ٚايوابطـٚ ٞايٓؿـــٌَ ٞةاظـز إـٛاك اير٬ذـ١
٭ْٗا َٔ ايهٝٸؿٝاد ايعاهٗ ١عً ٢ايٛشـٛك ايـوابل ايـنٖ ٟـَ ٛحعًٓـل اؾعـٌ ايذلنـٝيب بٓـا ٤عًـ ٢عـلّ
ؼكل ايٛشٛك ايوابل ٗ اشلًٝٸ ١ايةٌٝطٚ .١ميو ْٗ٫ـِ اؿحًؿـٛا ٗ نْٛـ٘ َـٔ اقٌـاّ ايٛشـٛك َٚواجةـ٘ أٚ
َٔ اقٌاّ إاٖٝٸ ٗٚ ١نَ ْ٘ٛحعككاّ ٗ اشلًٝٸاد ايةٌٝط ١أ ٚغـرل َحعكـل ؾٗٝـا) .جعًٝكـ ١اُ٫ـحٝاْ ٞعًـ٢
ُـوؾ إٓظ ١َٛإرلىا َٗل ٟإلهٸَ اُ٫حٝاْ ٞط.298ٖ 2
( )3إٔله ايٌابل.
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نكٛيٓا (اٱٌْإ ناجةاّ) ؾـإٕ َعٓـا ٙاٱٌْـإ ٜٛشـل ناجةـاّ ٚجٛشـل ايهحابـَ ١وجةطـ ١بـ٘
َ ٖٛٚـع ايٌٓـة ١اؿهُٝـ ١عٌـت إـٛهك ٚا٫شحُـاع  ٫عٌـت ائـلم بُٗٓٝـا عُـّٛ
ٚؿَٔ ٖٛطًل ٚايعُ ٗ ّٛشاْت ايٌٓة ١اؿهُٚ ;١ٝميو يٛشـٛك ايٌٓـة ١اؿهُٝـ١
ٗ ايك٘ ١ٝايٌاية ١إم ٜٓ ٫هو ٚشٛك ايٌٓة ١اؿهُ ١ٝؾٗٝا ٚإِا اؿحًؿـٛا ٗ أْٸٗـا ]ٖـ[ٞ
ايٌٓــة ١اٱهابٝــ ١أّ َ ٫ــع أْــ٘ مل ٜه ـٔ ٚشــٛك هابطــٖٓ ٞــا إم مل ٜهــٔ ذةــٛد ُ ــ٤ٞ
يِـ ٚ ٤ٞننا ٗ (اشلًٝٸ ١ايةٌٝط )١اييت ٜه ٕٛاحملُ ٍٛؾٗٝا ٖـ ٛايٛشـٛك إطًـل نكٛيٓـا
(اٱٌْإ َٛشٛك) (ٚايةٝاض َٛشٛك) ؾإْ٘ ٚشلد ؾٗٝـا ايٌٓـة ١اؿهُٝـَٚ ١ـع ميـو
يٖٓ ٍٝاى ٚشٛكٷ هابل إم مل ٜهٔ ؾٗٝا ذةٛد ُـ ٤ٞيِــ ٤ٞبـٌ ذةـٛد ايِــ ٤ٞؾكـل
نُا ًٝص ٤ٞؼكٝـل ميـو ٗ ايكاعـل ٠ايؿوعٝـٚ ١نًُٓـا نـإ ايٛشـٛك ايوابطـ ;ٞناْـخ
ايٌٓة ١اؿهُ.١ٝ
ٚأَــا ايٌٓــة ١بُٗٓٝــا عٌــت ائــلم ؾــيعِ اً٫ــحام أْــ٘ ٜظٗــو َــٔ نــ ّ٬بعــض
احملككٌ( َٔٚ )1نًُاد إٔٓـ أْ٘ عٌت ائـلم بُٗٓٝـا عُـٚ ّٛؿٔـَ ٖٛطًـلٷ
أٜ٘اّ ٚايعُ ٗ ّٛشاْت ايٌٓة ١اؿهُ ١ٝأٜ٘اّ نـ(اؿٛٝإ) يٲٌْإ ٌَـحليٌ عًـ٢
ميو أْ٘ ي ٗ ٍٝايك٘ ١ٝإ ٫إٛٗٛع ٚاحملُٚ ٍٛايٌٓةٚ ١إٗٛـٛع يـٖ ٍٝـ ٛايٛشـٛك
ايوابل ٚننا احملُ ٍٛؾٝحعٝٸٔ إٔ جه ٕٛايٌٓة ٖٞ ١ايٛشٛك ايوابل.
ٚاً٫حام ىعِ إٔ بُٗٓٝا جةآٜاّ عٌت ائـلم إم إ ايٛشـٛك ايـوابل ٖـٖ ٛـ ٛميـو
ا٫هجةــا

ٚايٛشــٛك اـــاهش ٞبــٌ احملُــٚ ٍٛإٗٛــٛع ؾٗــَ ٛوجةــَ ١ــٔ اـــاهط

ٚاـاهط ٜٛ ٫شل ٗ اينٖٔ ؾًٗنا ّ ٫هٔ إؾاكج٘ بًؿو إم ا٭يؿاظ إِـا ؽطـو إعـاْٞ
ٗ اينٖٔ ٖٚنا ٜٛ ٫شل ٗ اينٖٔ; ٭ْ٘ َوجة َٔ ١اـاهط ؾةٛشـٛكٜٓ ٙكًـت ايـنٖٔ
ؿاهشاّْ .عِ ي٘ َؿٗ ّٛعٓٛاْٜٛ ٞشل بةعض ا٭يؿاظ ايلاي ١عًٝـ٘ نـايٛشٛك اؿكٝكـٞ
ؾإْــ٘ ّ ٫هــٔ ٚشــٛك ٗ ٙايــنٖٔ نُــا جكـلٸّ َؿٗــ ّٛعٓــٛاْٜٛ ٞشــل ٗ ايــنٖٔ بــةعض
ا٭يؿاظ نًؿو ايٛشٛك ٚايرةٛد ٚا٭ٜـٍ ٌٖٚـخ بايؿاهًـٚ ١ٝأَـا ايٌٓـة ١اؿهُٝـ:١
ٖ ٞجًو ائـٛه ٠اينٖٓٝـ ١ايـيت ٖـ ٞعةـاه ٠عـٔ اؾـيّ  ٫ٚجٛشـل ٗ اــاهط ٖٚـٞ

(ٕ )1يٜل َـٔ ايةٝـإ ٚايحؿٔـ ٌٝاْظـو :ايعُـٌ اي٘ـابل ٗ ايوابطـٚ ٞايـوابل اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠آًَـ.ٞ
ظٝز ْع ايهررل َٔ ا٭قٛاٍ ٚاٯها ٤ظ ٍٛميو.
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َوجةـَ ١ــٔ ايــنٖٔ ٚبعةـاه ٠أٗٚــػ إٔ ايٌٓــة ١اؿهُٝــ ١ظانٝـ ١عــٔ ايٛشــٛك ايــوابل
ؾايؿوم بٗٓٝا نايؿوم بٌ اؿانٚ ٞاحمله ٞؾُٗا َحةآٜإ ننا قوٸه ٙاً٫حام.
ٚأق :ٍٛبعل ايةٓـا ٤عًـ ٢إٔ ايٛشـٛك ايـوابل ٖـ ٛميـو ا٫هجةـا اــاهشٚ ٞايٌٓـة١
اؿهُ ٖٞ ١ٝجًو ائٛه ٠اينٖٓ ١ٝاييت ٖ ٞشي َٔ ٤ايك٘ـٝٸ ١ايعكًٝـ ١ؾٝهـ ٕٛبُٗٓٝـا
عُٚ ّٛؿٔٚ َٔ ٖٛش٘ عٌت إٛهك ٚا٫شحُـاع َ ٫ـٔ َطًـل; يحعكٓـل ايٛشـٛك
ايوابل بل ٕٚايٌٓة ١اؿهُٛٓ ٗ ١ٝه ٠ي ٛذةخ ُـ ٤ٞيِـٚ ٤ٞمل ٜعحكل أظل ذةٛجـ٘ يـ٘
ٗ ٖــن ٙائــٛه ٠ؾايٌٓــة ١اؿهُٝــ ١مل جهــٔ َٛشــٛك ٠غــ٬ف ايٛشــٛك ايــوابل ؾإْــ٘
َٛشٛك.
ٚايكٌِ ايراٌُْٜٚ ٞٸ( ٢ايٛشٛك احملُٚٚ )ٍٛشٛك ايِـْ ٗ ٤ٞؿٌ٘  ٖٛٚاينٜ ٟكع
ٗ شٛاث ٌٖ ايةٌٝطٚ ١ينا زلٸٝخ ايك٘ ١ٝإِحًُ ١عًًٖٝ( ٘ٝٸـ ١بٌـٝطٖٚ )١ـ ٛعةـاه٠
عٔ ايٛشٛك إطًل احملُ ٗ ٍٛايك٘ـٖٚ ١ٝـ ٛعةـاه ٠عـٔ ذةـٛد ايِــ ٤ٞؾكـل نكٛيٓـا
(اٱٌْإ َٛشٛك) (ٚايةٝاض َٛشٛك) ٚايٌٓة ١بٚ ٘ٓٝبٌ ايٌٓة ١اؿهُ ;١ٝنايٌٓـة ١بـٌ
ايٛشٛك ايوابل ٚبٗٓٝا َٛهكاّ َٔٚلاقاّ  ٖٛٚعً ٢قٌٌُ:
ا٭ْ :ٍٚؿٌـ ٖٛٚ ٞذةٛد ايـِْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ يٓؿٌ٘  ٫يًُعٌ نٛشٛك اؾٛاٖو اييت
ٖ ٞغرل ظايٓ ٗ ١قٌ ناشلٚ ٍٛٝايعكٌ ٚاؾٌِ  ٖٛٚعً ٢قٌٌُ أٜ٘اّ:
 ا٭ :ٍٚذةٛد ايِـ ْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ يٓؿٌ٘ بٓؿٌ٘ ٚ ٖٛٚشٛك ايٛاشت ؾإْ٘ ذةٛد ٚشـٛك
 ٗ ٫غــرل ٙنــايٛشٛك ايــوابل ٚيٓؿٌــ٘  ٫يػــرل ٙنٛشــٛك
ٗ ْؿٌــ٘  ٗ ٫غــرلٚ ٙظــا ّ
ا٫عواض ٚبٓؿٌ٘  ٫بػرل ٙإمٵ مل ٜهٔ هلل  ؿايل جعاٍ عٔ ميو عًٛاّ نةرلا.
ٚ ايراْ :ٞذةٛد ايِـٚٚ ٤ٞشٛكْ ٗ ٙؿٌ٘ يٓؿٌ٘ بػرل ٙنٛشٛك اؾٛاٖو ايـيت مل ؼـٌ
ٗ قـــٌ نايعكـــٌ ٚاؾٌـــِ ؾـــإٕ ٚشٛكٖـــا ٗ أْؿٌـــٗا ]يـــَٓ [ٍٝحِــــواّ ٗ غرلٖـــا
نايوابل ؾإْ٘ َٓحِــ و ٗ إٗٛـٛع ٚاحملُـٚ ٍٛيـنا قٝـٌ ٖـ ٛنـإعٓ ٢اؿـوٗ ٚنـنا
يٓؿٌٗا  ٫يػرلٖا نٛشٛك ا٭عواض ؾإٕ ٚشٛكٖا ٕٛٗٛعاجٗا ٚنـنا نـإ بػرلٖـا;
٭ٕ ٚشٛكٖا باهلل .
ايراْ َٔ :ٞجكٌ ِٝايٛشٛك احملٌُُٜ ٍٛٸ ٢بــ(ايوابطٖٚ )ٞـ ٛذةـٛد ايِـٚٚ ٤ٞشـٛكٙ
ٗ ْؿٌــ٘ يػــرل ٙبػــرلٖٚ ٙــٚ ٛشــٛك اؾــٛاٖو احملحاشــ ١إٍ قــٌ نائــٛه ٠بايٌٓــة ١إٍ
اشلٝــٚٚ ٍٛشــٛك ا٭عــواض ؾإْــ٘ ٚشــٛك ٗ ْؿٌــ٘ إم يــَٓ ٍٝحِـــواّ ٗ إٗٛــٛع
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أ ٟذةٛد ايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ (ٚهابط )3(ٞمثٸخ ْؿٌـ - )4(ٞقل ًٜعـل( )5ايحـا ٤إحعونـ١
بــــــ(ذِٸ) ايعاطؿـــــَٓٚ ١ـــــ٘ قٛيـــــ٘( :ؾُ٘ـــــٝخ مثٸـــــ خ قًـــــخ ٜ ٫عٓـــــٝين)-
ٚإعٓ ٢إِذلى بٌ ايوابطٚ ٞايٓؿٌـ )6(ٞذةٛد ايِـ( .٤ٞؾٗاى) أ ٟؿن (ٚاٗةل
ٚاحملُــ ٍٛإم ايعكــٌ ٜحٔــٛه شلــا َاٖٝــٌَ ١ــحكً ١غــرل ًَعــٛظ َعٗــا ُــ ٤ٞنُاٖٝــ١
ايٌٛاك ٚايةٝاض ذِٸ ٜرةخ شلا ايٛشٛك َٔ ك٬َ ٕٚظظُ ١ـ ٤ٞآؿو.
ٚأ ٜ٘ـ ّا يػــرل ٙإم ٚشٛكٖــا نــإ يًُٳعــاٍ ٚإٗٛــٛعاد ايــيت ظًٓــخ ؾٗٝــا يــٍٝ
٭ْؿٌٗا ًَٚهٗا.
ٚأٜ٘اّ بػرل ٙإم ٚشٛكٖا نإ باهلل .
ؾايوابط ٞاًِ يٛشٛك ايِْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ يػرل ٙبػرلٚ ٙاًِ يًٛشٛك ايـوابل ٚيـنا قـلٸ
ٜطًل ٜٚواك ب٘ ايوابل ٚقـلٸ ٜطًـل ٜٚـواك بـ٘ إعٓـ ٢ايرـاْ .ٞؾحعكٓـٌ ٚجـلبٸو ؾُٝـا منوْـا
جؿِٗ َواك إٔٓـ.
( )3أهاك ب٘ ذةٛد ايِـْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ يػرل ٙبػرل ٙنُا جكلٸّ.
(ٚ ٖٛٚ )4شٛك ايِـْ ٗ ٤ٞؿٌ٘ يٓؿٌ٘ ًٛا ٤نإ بٓؿٌ٘ أ ٚبػرل ٙؾٗ ٛمنو ذ٬ذ ١اقٌـاّ
يًٛشٛك.
(ٖ )5نا كؾع اُهاٍ ٖٛٚ :أْ٘ َا ٚش٘ ؿٛم ايحا ٤برِٻ ايعاطؿ١

()1

َع أْ٘ غـرل ٌَـُٛؾ.

ؾأشاث :بأْ٘ ٌَُٛؾ ؿٛقٗا بٗاٚ .قٛي٘ (مثٸخ) أٚ ٟقًخ.
(ٚ )6إننٛهإ ٗ إً ٗ َكابٌ ايوابل ٖ ٛذةٛد ايِـٚ ٤ٞإعٓ ٢ايناج ٞىحًؿإ ؾ٘ٝ
ٖ ٛإٔ ايوابط ٞذةٛد ايِـ ٤ٞيػرل ٙبػرلٚ ٙايٓؿٌـ ٞذةٛد ايِـ ٤ٞبٓؿٌ٘ َطًكاّ ًٛا٤
نإ بٓؿٌ٘ أ ٚبػرل.)2(ٙ
( )1ؿياْ ١ا٭كث ايةػلاك ٟؼكٝل قُل ْة ٌٝطوٗ  -اَ ٌٝبلٜع ايةعكٛث ٖ.348
( )2اؿهُــا ٤نــاْٛا ٜطًكــَ ٕٛؿٗــ( ّٛايٛشــٛك ايوابطــ )ٞعًــ ٢نــ ٬ايكٌــٌُ ُٖٚــا :ايٛشــٛك احملُــٛيٞ
ايٓــاعيت ٚايٛشــٛك احملُــٛيٚ ٞنأْــ٘ َِــذلى يؿظــ ٞبــٌ ٖــن ٜٔايكٌــٌُ ٚنــإ ايحُٝٝــي ٜكــع عٌــت
ٚقٛعُٗا ٗ إٛهك .إ ٫إٔٸ ٓاظت اً٫ؿاه ٚجةعاّ ٭ًحام ٙإرلكاَاك مل ٜوجض ميو ؾكاٍٚ( :نـررلاّ َـا
ٜكع ايػًل َٔ اُذلاى ايًؿو ؾًـ ٛآـطًػ عًـ ٢ايٛشـٛك ايوابطـ ٞيًٛشـٛك احملُـٛي ٞايٓـاعيت ٚعًـ٢
ايٛشٛك ايوابل ٕكابً٘ إٌحعٌُ ٗ َةاظز إٛاك اير٬س ٚبإىاُٗ٥ا ايٛشٛك احملُـٛي ٗ ٞقةـاٍ ايٛشـٛك
ايوابل ٚايٛشٛك ٗ ْؿٌ٘ ٗ قةاٍ ايٛشٛك ايوابطٜ ٞكع ائٝاْ ١عً ٢ايػًل) .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١ـله
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٭ْـــ٘) أ ٟايٛشـــٛك(َ )7طًكــاّ إَـــا إٔ ٜهـــٚ ٕٛشـــٛكاّ (ٗ ْؿٌـــ٘) ٜٚكـــاٍ يـــ٘:
ايٛشــٛك احملُــٛيٖٚ )8(ٞــَ ٛؿــاك نــإ ايحاَــ ١إحعكٓـل ٗ اشلًٝٸـاد ايةٌــٝط( ١أ)ٚ
ٜهــٚ ٕٛشــٛكاّ (ْ ٗ )٫ؿٌــ٘

( )9

ٖٚــَ ٛؿــاك نــإ ايٓاقٔــ ١إحعكــل ٗ اشلًٝــاد

إونٓةٜٚ ١كاٍ ي٘ ٗ إِٗٛه ايٛشٛك ايوابطٚ.ٞا٭ ٍٚعًَ ٢ا ٗ إً إٔ ٌُٜٸ٢
بايٛشٛك ايوٸ ابل عًـَ ٢ـا آـطًػ عًٝـ٘ ايٌـٝل احملكـل ايـلاَاك ٗ ا٭ؾـل إـةٌ
ٓٚله إحأشلٌ  ٗ ا٭ًؿاه يٝؿـوم بٓٝـ٘ ٚبـٌ ٚشـٛك ا٭عـواض( )10ظٝـز
أطًكـــٛا عًٝـــ٘ ايٛشـــٛك ايوابطـــٚ .)11(ٞقـــ ٍٛاحملكـــل ايٖٝ٬صـــ ٗ )12(ٞبعـــض
(ٖ )7نا ُوٚع ٗ اً٫حل ٍ٫عً ٢جكٌ ِٝايٛشٛك إٍ ٖن ٙا٭قٌـاّ اير٬ذـ ١إـننٛهٗ ٠
إً.
( ٖٛٚ )8اينٜٓ ٟكٌِ إٍ ايوابطٚ ٞايٓؿٌـ ٞإننٛه ٗ ٜٔإً.
( ٖٛٚ )9ايوابل إننٛه ٗ إً.
(ٚٚ )10شٛك اؾٛاٖو اؿايٓ ٗ ١قٌ نائٛه ٠ؾإْ٘ ٌُٜٸٚ ٢شٛكٖا هابط ٞأٜ٘اّ.
(ٚ )11إِــا ؿــٕٸ ٓــله إحــأشلٌ(ٚ )1اًــحام ٙايــلاَاك

()2

ٚشــٛك ا٫عــواض بــايوابطٞ

ٚا٭ ٍٚبايوابل ٚمل ٜعهٌٛا; ٭ٕ ذةـٛد ُــ ٤ٞيِــٖ ٤ٞـ ٛهبطـ٘ بـ٘ ٚيهـٔ ٚشـٛك
ا٫عــواض -ظٝــز إْــ٘ عــوض عًٝــ٘ ا٫هجةــا  ٫بٓؿٌــ٘ -اهجةــا ٚهبــل يــنا زلٸــٞ
(هابط.)ٞ
( )12غوٗ٘ اٱُهاٍ عً٘ٝ

()3

ظٝز شعـٌ ٖـٚ ٛشـٛك ا٫عـواض َؿـاك نـإ ايٓاقٔـ١

ٚاؿايــ ١إٔ ٚشٛكٖــا ايوابطــ ٞايــنٖ ٟــ ٛقٌــِ َــٔ احملُــٛيٚ ٞاحملُــٛيٖ ٞــَ ٛؿــاك
نــإ ايحاَــ ١ؾٛشٛكٖــا َؿــاك نــإ ايحاَــ ٫ ١ايٓاقٔــْ ١عــِ ايــوابل ٖــَ ٛؿــاك نــإ
ايٓاقٔ.١

ايل ٜٔايِرلاى ٟط.83ٖ 2
( )1ا٫ؾل إةٌ إرلكاَاك ٖ.124
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.79ٖ 2
( )3إٔله ايٌابل ٖ.80
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جأيٝؿاجــ٘( )13إٕ ٚشــٛك ايعــوض َؿــاك نــإ ايٓاقٔــٖٚ ١ــِ( )14٭ْٸ ـ٘ قُــٛيٞ
ٜكـــــــــع ٗ ًٖٝٸـــــــــ ١ايةٌـــــــــٝط )16(١نكــــــــــ ٛيو ايةٝـــــــــاض َٛشـــــــــٛك

()15

()17

( ٖٛٚ )13ظاُٝح٘ عً ٢ايكُٛص ٗ )1(ٞجعوٜـ ايعوض ٚاؾٖٛو.
(ٖ )14نا ؿدل قٛي٘ (ٚق ٍٛايٖٝ٬ص.)ٞ
( )15أ ٟ٭ٕ ٚشٛك ا٫عواض قُٚ ٍٛاحملُ ٍٛنُا جكلٸّ َؿاك نإ ايحاَ ٫ ١ايٓاقٔ.١
(َٚ )16ؿاك نإ ايٓاقٜٔ ٫ ١كع ٗ اشلًٝٸ ١ايةٌٝط ١بٌ ٜكع ٗ اشلًٝٸ ١إونٓة.١
(ٖ )17نا جعً ٌٝإٍ نٚ ٕٛشٛك ا٫عواض قُٜ ّ٫ٛكع ٗ اشلً ١ٝايةٌٝط ;١٭ٕ ايٛشٛك

( ُ )1ــوؾ ػوٜــل ايعكا٥ــل يًِــٝف عــ ٤٬ايــل ٜٔعًــ ٞبــٔ قُــل ايكُٛــص( ٞإحــٛؾٖٓ879 ٢ـــ) ٜٚٴعــوف
بـ(ايِ ــوؾ اؾلٜــل) ٚقــل نرــود اؿٛاُ ــٚ ٞايحٸعًٝكــاد عًــٖ ٢ــن ٜٔايِ ــٸوظٌ (ايكــل(ٚ )ِٜاؾلٜــل)
ًٝ٫ٚٸُا ذاُْٗٝا ٕيٜل اعحٓا ٤احملكٓكٌ ب٘.
 ٬شـ ٍ٬ايـلٸٜٔ
 َٔٚأِٖٸ اؿٛاُـ ٞعًٖ ٢نا ايِـٸ وؾ ذ٬س ظـٛاْ بعٓـٛإ (ظاُـ ١ٝايحٸصوٜـل) يًُـ ٓ
قُٸل بٔ أًعل ائلٜك ٞايلٸٚاْ( ٞإحٛؾٖٓ907 ٢ـ)ٚ .اُحٗود ظاُٝح٘ ا٭ُ ٍٚبـ(اؿاُ ١ٝايكلّ )١نحةٗـا
ٗ ايةلاٜــ ١باًــِ ايٌــًطإ ٜعكــٛث بآٜــله ٟآم قًٜٓٛــٖ896 – 883( ٛـــ) ذ ـِٸ أٖــلاٖا إٍ ايٌــًطإ
باٜيٜل.
نُا إٔٸ ٖٓاى ظاُ ١ٝأُؿو ٣يًٌٝٸل ٓـله ايـلٸ ٜٔقُٸـل ايلُـحه ٞايِـرلاىٖ903 - 828( ٟــ) ًـصٸٌ
ؾٗٝا َ٪اؿناج٘ عً ٢ظاُ ١ٝايلٸٚاْ ٞإحكلٸّ ؾكاّ ايلٸٚاْ ٞبهحاب ١ظاُ ١ٝذاْ ١ٝعًـ ٢ميـو ايِـــوؾ كٚٸٕ
ؾٗٝا اعذلاٗاج٘ عً ٢ظاُ ١ٝايلُحه ٞايِرلاىٚ ٟاُحٗود ٖن ٙاؿاُ ١ٝبـ(اؿاُ ١ٝاؾلٜل.)٠
ذِٸ نحت ٓله ايلٸ ٜٔظاُٝح٘ ايراْٚ ١ٝأشاث ؾٗٝا عٔ اعذلاٗاد ايلٸٚاْ .ٞؾوكٸ عًٝـ٘ ايـلٸٚاْ ٞعاُـٝح٘
ايراير ١إِٗٛه ٠بـ(اؿاُ ١ٝا٭شلٸ).
ٚجعحدل ٖـن ٙاؿٛاُــ ٞأٜ٘ـاّ َـٔ أؾ٘ـٌ اؿٛاُــ ٞإهحٛبـ ١عًـُ ٢ــوؾ ايحصوٜـلٚ .جعـوف ظٛاُــٞ
ايلٸٚاْ ٞاير٬س ٚظاُٝٳحا ٓله ايلٸ ٜٔبٌ ايعًُا ٤باًِ (ايطةكاد اؾ٬يٝٸٚ ١ائلهٜٸ.)١
ٚمل ٜهحت احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞظاُ ١ٝعًُ ٢ـوؾ ايكُٛص ٞبـٌ نحـت ُـٛاهم اٱشلـاّ ٗ
ُـوؾ ػوٜل ايهٚ ّ٬ق ٌٝعٓل ايةعض إ ي٘ نحاث اؿو غرل ايِٛاهم ازل٘ َِاهم اٱشلـاّ ٗ ُــوؾ
ػوٜل ايهٜٚ ّ٬كاٍ اْ٘ ُـوؾ ؾ ٘ٝا٭َُٛه ايعاَٸ ١ؾكل .منوٓ ٙاظت اينهٜعَِ( ١عواّ بأْٸـ٘ غـرل ُـٛاهم
اٱشلاّ ٚيعٌٸ ايِـوظٌ ُـوؾ ٚاظل اؿحًؿا ٗ اً٫ـِ َـع ٚظـلجُٗا ٗ إٌـُٸ .٢اينهٜعـ ١اغـا بـيهى
ايطٗواْ ٞط 355ٖ 3ط 144ٖ 6طٖ .139ٖ 13ل ١ٜايعـاهؾٌ ازلاعٝـٌ باُـا ايةػـلاكٟ
طُٛ .567ٖ 1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل عةـل ايـوىام ايٖٝ٬صـ ٞؼكٝـل ايِـٝف
عً ٞاندل اًل ىاك ٙط.16 - 14ٖ 1
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غ٬ف َؿـاك نـإ ايٓاقٔـ ١أعـين ايـوابل ؾإْـ٘ كاُ٥ـاّ هبـل بـٌ ايِـ٫ )18(ٌ٦ٝ
ًٌٜٓف عٔ ٖنا ايِإٔ(َٚ( .)19ا) أٚ ٟشـٛك(ْ ٗ( )20ؿٌـ٘ إَـا يٓؿٌـ٘) نٛشـٛك
اؾٛاٖو(( )21زلا)  -إَٸـا َ٪نـل( )22بـايٓ ٕٛاـؿٝؿـ ١أَ ٚـاض َعٓـ ٢عـ( -٬أٚ
غرلٜ )ٙعـين أٚ ٚشـٛك ٗ ْؿٌـ٘ يػـرل )23(ٙنٛشـٛك ايعـوض( )24ظٝـز ٜكـاٍ(:)25
ٚشٛك ايعوض ٗ ْؿٌ٘ عٌ ٚشٛك ٙيػرل.)26(ٙ
ؾًـــ٘ ٚشـــٛك ٗ ْؿٌـــ٘( )27يهْٛـــ٘ قُـــٚ ّ٫ٛيـــ٘ َاٖٝـــ ١جاَـــًَ ١عٛظـــ١

()28

احملُ ٖٛ ٍٛايٛشٛك اينٜ ٟكع قُ ّ٫ٛنُـا إٔ اشلًٝٸـ ١ايةٌـٝطٖ ١ـ ٞقُٛشلـا ايٛشـٛك
إطًل ٖٚا ٖٓا نإ ايؿوض ايٛشٛك إٌٓٛث إي ٘ٝقَُٚ ٍٛؿاك اشلً ١ٝايةٌـٝط ;١٭ْـ٘
مل ٜكٝٸل بِـ ٤ٞبٌ نإ َطًكاّ.
( )18ؾٜ ٬ه ٕٛقَُ ٫ٚ ّ٫ٛؿاك اشلً ١ٝايةٌٝط.١
( )19أ ٟايوبل بٌ ايِ ;ٌ٦ٝ٭ْ٘ نُا جكلٸّ ذةٛد ُـ ٤ٞيِـ.٤ٞ
(ٕ )20ا ؾوؽ َٔ جكٌ ِٝايٛشٛك إٍ َا ٗ ْؿٌ٘ ٚإٍ َا ْ ٗ ٫ؿٌ٘ أؿن اٯٕ ٗ جكٌـِٝ
ايٛشٛك اينْ ٗ ٟؿٌ٘ ٚينا قاٍ (َٚا ٗ ْؿٌ٘).
( )21اييت ٖ ٞغرل ظايٓ ٗ ١قـٌ ؾٛشـٛك ائـٛهٚ ٠إٕ نـإ ٚشـٛكاّ شٖٛوٜـاّ إ ٓ٫أْـ٘ ٫
ٜكاٍ ي٘ ٚشٛك يٓؿٌ٘ بٌ ٜكاٍ ي٘ ٚشٛك يػرل.ٙ
( )22ؾٝه ٕٛظ٦ٓٝنٺ ؾعٌ أَو َأؿٛماّ َٔ ا ًِ٫أ ٟايٛشـٛك ٗ ْؿٌـ٘ إَٔٸـا زلٝٸـ٘ ٚشـٛك
يٓؿٌ٘ ٚإَٔا زلٝٸ٘ ٚشٛك يػرل.ٙ
( )23اُاه إٍ إٔ (أ ٚغرل ٗ )ٙإً عطـ عً( ٢يٓؿٌ٘) ٚينا اكؿٌ عًٗٝا اي.ّ٬
(ٚ )24نٛشٛك ائٛه  ٖٛٚاينٌُٜ ٟٸ ٢بايوابط.ٞ
(ٖ )25نا جعً ٌٝإٍ نٚ ٕٛشٛك ايعوض ٚشٛكاّ ٗ ْؿٌ٘.
(َٔ )26لامأ ٚ ١ٜٖٛٚإٕ اؿحًؿا با٫عحةاه ؾإٕ ٚشـٛك ٙيٓؿٌـ٘ باعحةـاه إٔ َاٖٝحـ٘ أَـو
ًَعٛظ بايناد  ٫بايػرل ؾايٛشٛك ٜرةخ شلـا ٗ ْؿٌـٗا ٚباعحةـاه إٕ ٚشـٛك ٙقـاٗ ِ٥
إٛٗٛع ؿاهشاّ ؾايٛشٛك يػرل.ٙ
(ٚ )27إٕ ٫ا قٚ ٌٝشٛك ايعوض ٗ ْؿٌ٘.
( )28ؾإٕ ايةٝاض ًٜعو بناج٘ ؾٗنا كي ٌٝذإٕ عً ٢إٔ ايعوض ي٘ ٚشٛك ٗ ْؿٌ٘.
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بايناد( ٗ )29ايعكٌ ٚيهٔ ميو ايٛشٛك( ٗ )30غرل )31(ٙ٭ْـ٘ ٗ اــاهط ْعـخ
يًُٛٗٛع( .)32ذِٸ ايٓؿٌـ )33(ٞقٌـُإ إٔ ايٛشـٛك ٗ ْؿٌـ٘ يٓؿٌـ٘ إَـا بػـرلٙ
نٛشٛك اؾٖٛو

()34

ؾإْ٘ ٖهٔ َعًٚ ٍٛإَا بٓؿٌ٘ ٚ ٖٛٚشـٛك اؿـل جعـاٍ نُـا

قًٓاٚ( :اؿل) شٌ ُأْ٘ (م ٛأ )ٌٜ٘أٚ ٟشٛكْ ٗ( ٙؿٌ٘)  ٫نايوابلٓ ظٝز إْ٘
ٚشٛك ْ ٗ ٫ؿٌ٘(( )35يٓؿٌ٘)  ٫نايوٸابط )36(ٞؾإْ٘ ٗ ْؿٌ٘ يػرل( )37(ٙبٓؿٌ٘) ٫
نٛشٛك اؾٖٛو ؾإْ٘ ٚإٕ نإ يٓؿٌ٘ يهٔ ي ٍٝبٓؿٌ٘(.)38
ٚشعــٌ ايعــوض(َٛ )39شــٛكاّ ٗ ْؿٌــ٘ يػــرلٚ ٙاؾــٖٛو َٛشــٛكا ٗ ْؿٌــ٘
ٌ َا نإ ننيو ٜرةخ يـ٘ ايٛشـٛك ٗ ْؿٌـ٘;  ٗ ٫غـرلْ .ٙعـِ يـ ٛناْـخ إاٖٝـ١
(ٚ ) 29ن ٸ
ًَعٛظــ ٗ ١ايػــرل ذةــخ شلــا ايٛشــٛك ٗ غرلٖــا; ٭ٕ ايٛشــٛك جــابع يًُاٖٝــ ١إم ُٖــا
َحعلإ ٖٚ ١ٜٛعاهض شلا ٗ اينٖٔ.
( )30أٚ ٟشٛك ايعوض.
( )31إٖٓ )ٗٚ( ٫ــا َعٓــ ٢ايــٚ ّ٬إ ٫يــيّ ايحٓــاقض; ٭ْٸــ٘ قــاٍ ؾُٝــا جكــٛٸّ ٚشــٛك
ٚايعوض ٗ ْؿٌ٘ ؾهٝـ ٜكٖ ٍٛآٖا ٗ غرل.ٙ
( )32أ ٟيًُعوٚض ٚيٚ ٍٝشٛك ٙإٚ ٫شٛك إٛٗٛع َٚحكٛٸّ ب٘.
( )33بعلَا قٌٸِ ايٛشٛك ٗ ْؿٌـ٘ :إٍ ايـن ٟيٓؿٌـ٘ ٌٜٚـُٸ ٢بـ(ايٓؿٌــٚ )ٞإٍ ايـنٟ
يػرلٌٜٚ ٙـُٸ ٢بــ(ايوابطُ )ٞــوٳع ٗ ايحكٌـ ِٝايٓؿٌــ :ٞإٍ َـا ٜهـَٛ ٕٛشـٛك بٓؿٌـ٘
ٌ ٗ قٌ.
( ٖٛٚاؿلٸ جعاٍ) ٚإٍ َا ٜه ٕٛبػرلٚ( ٖٛٚ ٙشٛك اؾٛاٖو) اييت مل ؼ ٸ
( )34اين ٟمل وٌ ٗ قٌ.
( )35بٌ ٖ ٛنإعٓ ٢اؿوٗ يكٝاَ٘ بإٛٗٛع ٚاحملُ.ٍٛ
( )36نٛشٛك ا٫عواض.
( ٖٛٚ )37إعوٚض.
( )38بٌ بٛشٛك اهلل .
(ٖ )39نا اُهاٍ ٚكؾع٘.
أَــا اٱُــهاٍ :ؾٗــ ٛأْهــِ ىعُــحِ إٔ ٚشــٛك ا٫عــواض ٚٚشــٛك اؾــٛاٖو ٚشــٛك
ٗ ْؿٌ٘ ٚي ٍٝبايٛشٛك ايوابل ٚاؿاٍ قلٸ ظكٓل بٌ قـل جكـلٸّ إٔ ٚشـٛك َـا ًـ٣ٛ
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يٓؿٌ٘ بػرلٜٓ ٫ ٙاٗ َا ظكل ٗ َٗٛع٘ َٔ إٔ ٚشٛك َا ً ٣ٛايٛاظـل ا٭ظـل
هابل قض ٭ٕ َا منو ٖآٖا أِا ٖ ٛؾُٝا بٌ إُهٓاد أْؿٌٗا(ٚ )40إ ٫ؾايهـٌ
هٚابل ٓـوؾْ ٫ )41(١ؿٌٝٸ )42(١شلا بايٌٓة ١إي .)43(٘ٝإٕ ٖ ٞإُٜٗٛ ٫اد(ُٚ )44اذٌٝ
اهلل  هابل قضٸ ٖ ٌٖٚنا إ ٖٛ ٫عٌ اـةل ٚاـًلٚ.أشٝت عـٔ ٖـنا اٱُـهاٍ
بر٬ذ ١أشٛب:١
ا٭ٖ :ٍٚــ ٛإــننٛه ٗ ايهحــاث ٚظآــً٘ :إٔ شعــٌ ايعــوض َٛشــٛك ّا بٓؿٌــ٘ ٚنــنا
اؾٖٛو بايٌٓة ١إٍ كا٥و ٠إُهٓاد  ٫بايٌٓة ١إٍ ايٛاشت.
ايراَْ :ٞننٛه ٗ اؿاُٚ )1(١ٝظآً٘ :إٔ شعٌ ايعوض َٛشٛكاّ بٓؿٌ٘ ٚنـنا اؾـٖٛو
بايٌٓــة ١إٍ ايكابــٌ أ ٟاحملــٌ ايكابــٌ شلــا ٚاطــ٬م ايــوابل عًــٚ ٢شٛكٖــا بايٌٓــة ١إٍ
اؾاعٌ ٚايؿاعٌ; أعين اهلل ًةعاْ٘ ٚجعاٍ.
ٚايرايـــز :منـــو ٙاًـــحامْا ٖٚـــ ٛإٔ ايٛشـــٛك ايـــوابل ايـــن ٟشعـــٌ َكـــاب ّ٬يًٛشـــٛك
ٗ ْؿٌ٘ -إننٛه ٗ َكاّ ايحكٌ ٖٛ -ِٝغرل ايٛشٛك ايوابل اينٜ ٟطًل عًَ ٢ا ً ٣ٛاهلل
 ؾـــــإٕ َعٓاُٖـــــا كحًــــــ ؾـــــايٛشٛك ايـــــوابل إـــــننٛه ٗ ايحكٌـــــ ِٝإـــــواك بـــــ٘
ذةــٛد ُـــ ٤ٞيِـــ ٚ ٤ٞايٛشــٛك ايــوابل ايــنٜ ٟطًــل عًــً ٢ــا٥و إُهٓــاد إــواك بــ٘
إٔ ٚشٛكٖا ٖٚ ٛشٛك اؾاعٌ ٚي ٍٝغرل ٙإٚ ِٖٚ ٫باطٌ .ؾةٌ إعٓ ٌٝؾوم عظ.ِٝ

( )40ؾإٕ قًخ :ي ٛنإ بٌ إُهٓاد ؾَ ٬عُٓ٫ ٢حُاٍ ايحكٌ ِٝعًـ ٢ايٛشـٛك ٗ ْؿٌـ٘
يٓؿٌ٘ بٓؿٌ٘ اينٚ ٖٛ ٟشٛك ايٛاشت.
ٚاؾٛاث :أْ٘ مل ٜوك إ ايحكٌ ِٝنـإ ؾُٝـا بـٌ إُهٓـاد ظحٸـٜ ٢ـوك اٱُـهاٍ بـٌ
اهاك إٔ شعٌ ٚشٛك ايعوض ٚاؾٛاٖو ٗ ْؿٌ٘ إِا ٖ ٛبإ٬ظظ ١يًُُهٓاد.
( )41بايٌٓة ١هلل .
( )42أٚ ٟشٛك ٌَحكٌ.
( )43أ ٟإٍ ايٛاظل ا٭ظلٸ.
( ) 44أ ٟؿ٬ف َا ْواٚ ٙؿٝـا٫د عحـٓٚ ١ـٛه ق٘ـٚ ١يـ ٛاطًعـخ عًـ ٢ايٛاقـع مل

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 242ٖ 2ظاُ.12١ٝ
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ٚبأْؿٌٗا أعلاّ(ٚ )45أباط.ٌٝ
(قـــــل نـــــإ)( )46أ ٟايٛشـــــٛك َطًكـــــا(( )47ما اؾٗـــــاد) أٓ ٟـــــاظت
ػل ُـ ٣ًٛ ٤ٞاهلل جعاٍ(.)1
(ٖ )45نا عطـ جؿٌرل.
(ٕ )46ا قٌٸِ ايٛشٛك إٍ قٌٌُ :قُٛيَ ٖٛٚ ٞؿاك اشلً ١ٝايةٌٝطٚ ١هابـل ٖٚـَ ٛؿـاك
اشلً ١ٝإونٓة ١أؿن ٗ منو اؾٗاد ٚإٛاك اير٬ذ ١ؾننو اين ٖٛ ٟقلٓ ايةعز.
(ًٛ )47ا ٤نإ قُٛيٝاّ ]اّ[ هابطاّ ٖٜ ٛهٓ ٕٛاظت اؾٗـاد ؾٛشـٛك ىٜـل ٚٚشـٛك
ىٜل ناجت ٖٓ ٛاظت شٗ ١اٱَهإ َٚعٓ ٢ن ٕٛايٛشٛك ما اؾٗاد; َعٓ ٢أْ٘ عٓـل
ًٓـ٘ ٚعٓــل هبطـ٘ يًُٗٛــٛع بـاحملُ ٍٛؼــلس ٌْـة ١جًــو ايٌٓـةَ ١هٝٸؿــ ١بأظـل ٖــنٙ
اؾٗــاد ٚنــنا عٓــل ايعــلّ ًــٛا ٤شعــٌ قُــ ّ٫ٛنكٛيٓــا (ىٜــل َعــل )ّٚأ ٚهابطــ١
نكٛيٓــا (ىٜــل َعــل ّٚعٓــ٘ ايهحابــ )١ظ٦ٓٝـنٺ أ ٜ٘ـاّ جحٛيٓــل اؾٗــاد اير٬ذـ ١يًٌٓــة ١ايــيت
ظًٔخ.
ٚاعًِ إٔ ٖن ٙاَ٫ـٛه اير٬ذـ ١إحٛيٓـل ٠عٓـل ايٛشـٛك ٚعٓـل ايعـلّ بايٌٓـة ١إٍ ْؿـٍ
ا٭َو جٌُٸَٛ( ٢اك)(ٚ )2بايٌٓة ١إٍ اينٖٔ َ -عٓـ ٢جهـ ٕٛشلـا ٓـٛه ٗ ٠ايـنٖٔ نُـا
جهٛٓ ٕٛه ٠يًُٛٗٛع ٚاحملُ - ٍٛؾحًو ائٛه ٠جٌُٸ( ٢شٗ.)١
ل ؾٗٝـا َـٔ جًـو إـٛاك
ؾاؿآٌ عٓل ٌٓ ايٛشٛك ٚعٓل هب طـ٘ جحٛيٓـل ٌْـة٫ٚ ١بـ ٸ
ؾٗنا َٖ ٛعٓ ٢نـ ٕٛايٛشـٛك ما اؾٗـاد ٚإِـا ؿـٕٸ ايٛشـٛك بايـننو; ٭ٕ ايعـلّ ٫
ٜةعز عٓ٘ ٗ اؿهُ ١إحعاي.١ٝ
ٖٚــنا اُــاه ٠إٍ إٔ اؾٗــاد  -عٓــل أٖــٌ اؿهُــ ١إحعايٝــ - ١جهــ ٕٛنٝؿٝــاد يًٌٓــة١
اؿآً ١عٓل ايٛشٛك احملُٛيٚ )3(ٞعٓل ايٛشٛك ايوابل ؾً ٍٝؾوم عٓلِٖ بٗٓٝا نُا
( )1اُاه ٠اٍ قٛي٘ جعاٍ :ؼِأا ىأزِهِ اٌرَّّأاثًٍُِ اٌَّرًِ أَْٔرُُ ٌَيأا ػأاوِفٌُْأغًٛ .ه ٠ا٭ْةٝا ٤اٯ.52 ١ٜ
(ُ )2ـوؾ ايٌُِـ ١ٝقطـت ايـل ٜٔايـواى .102ٖ ٟاؾـٖٛو ايٓ٘ـٝل ٗ ُــوؾ َٓطـل ايحصوٜـل ايعَ٬ـ١
ايطًٛـــ .50ٖ ٞايٓصــا ٠ايِــٝف ايــوُ .17ٖ ٍٝ٥ـــوؾ َطــايع اْ٫ــٛاه قطــت ايــل ٜٔايــواىٟ
ٖ.145
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.79ٖ 2

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ( )18غشس يف املٌاد اٌَّالز
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اؾٗاد  ٖٛٚ -ؿدل نإ (ٗ ا٭مٖإ) ٖنا إُاه ٠إٍ أْٗـا ٗ اــاهط َـٛاك

()48

 ٗٚا٭مٖإ شٗاد(ٚ( - )49شٛث) باؾو بلٍ َٔ اؾٗاد  ٫بايوؾع يٝحٛاؾل
ايوٜٚٸ ـإ((ٚ )50اَحٓــاع أ ٚإَهــإ)( )51نًُــ ١أ ٚيًحٜٓٛــع(ٖٚ( .)52ــ )ٞأ ٟاؾٗــاد
(غٓٝٸ  ١عٔ اؿلٚك) يهَ ٕٛعاْٗٝا ٖا جوجٌِ ٗ ايٓؿٍ اهجٌاَاّ أٚيٝاّ(.)53
ٖ ٞعٓل إٓطك ٌٝؾآ٫ط٬ظإ َحعلإ .ؿ٬ؾـاّ ئـاظت إٛاقــ( )1ظٝـز أكعـ٢
إٔ اٱَهإ َطًلٚ .ايٛشٛث ٚاَ٫حٓـاع عٓـل إٓطكـ ٌٝنٝؿٝـاد يًٌٓـةَ ١طًكـ ّا ٚعٓـل
أٌٖ اؿهُ ١نٝؿٝاد يًٌٓة ٗ ١اشلً ١ٝايةٌٝط ٗ ٫ ١اشلً ١ٝإونٓة.١
ؾٗــن ٙعةــاه ٠إٔــٓـ هكا ٶعًٝــ٘ ٜٓٚةػــ ٞإٔ ٜؿٗــِ أْٗــا عٓــل اؿهُــ ١نٝؿٝــاد ٕطًــل
ايٌٓةٚ ١يهٔ إةعٛس عٓ٘ ؾٗٝا ٖ ٛنْٗٛا نٝؿٝاد يًٌٓة ٗ ١اشلً ١ٝايةٌٝط.١
( )48أهاك باـاهط ْؿٍ ا٭َو ٚإ ٫ؾٗ ٞاعحةاهٚ ٫ ١ٜشٛك شلا ٗ اـاهط.
( )49بُٗٓٝا جةا ٜٔإم اؾٗاد َوجة ١اؿهاٚ ١ٜإٛاك َوجة ١احمله ٞعٓ٘ نُـا بـٌ ايٌٓـة١
ٚايٛشٛك ايوابل نُا جكلٸّ.
ٚا٭يؿاظ ايلاي ١عًٗٝا أٜ٘اّ جٌُٸ( ٢شٗـاد) ٚإِـا منـوٚا جٌـُٝحٗا بايٌٓـة ١إٍ ْؿـٍ
اَ٫ــو ٚإٍ ايــنٖٔ ٚمل ٜــننوٖٚا بايٌٓــة ١إٍ ايًؿــو; ٭ٕ اؿهُــا ٤إِــا ٜةعرــ ٕٛعــٔ
ايٛشٛك اـاهشٚ ٞايٛشٛك اينٖين ك ٕٚايٛشٛك ايًؿظٚ ٞايٛشٛك ايهحيب.
( )50٭ْ٘ إما قوأ ٚشٛث بايوؾع عً ٢أيؿٗـا; ؿـدل إٍ َةحـلأ جكـلٜوٖ ٙـٚ ٞشـٛث...اخل.
ظ٦ٓٝنٺ اٱَهإ ٜكوأ بايوؾع ؾٜ ٬حٛاؾـل ايوٜٚـإ; ٭ٕ ه ٟٚائـٛه أعـين ٗ ا٫مٖـإ
فـــوٚه ٚه ٟٚايعصـــي اعـــين ٚاٱَهـــإ َوؾـــٛع ؾًٝـــيّ إٔ ٜحــــايـ ايوٜٚـــإ ٗ
ا٫عواث ُ َٔٚأُْٗا ايحٛاؾل.
( )51اعًِ إٔ نٝؿ ١ٝايٛشٛث جلٍ عًٚ ٢ذاق ١ايـوبل ٗ طـوف ايرةـٛد ٚاَ٫حٓـاع عًـ٢
ٚذاقح٘ ٗ طوف ايعلّ ٚاَ٫هإ عًٗ ٢عـ ايوبل.
( )52ؾَٗ ٞعٓ ٢ايٛا.ٚ
( )53ؾٗــ ٫ ٞؼحــاط إٍ نٌــت ظحٸــ ٢إٕ ا٫طؿــاٍ ٜؿُٗــَ ٕٛعاْٗٝــا ٖٚــَٛ ٞشــٛكٗ ٠
امٖــاِْٗ ؾٗــِ ٜعًُــ ٕٛإٔ ائــعٛك إٍ ايٌــُاّ ٫ ٤هــٔ ٖٚــنا اَ٫ــو ٖهــٔ ٖٚــنا
(ُ )1ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ.131ٖ ٞ
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ؾُٔ أهاك إٔ ٜعوٸؾٗا جعوٜؿاّ ظكٝكٝاّ  ٫يؿظٝـاّ مل ٜـأد إ ٫بحعوٜؿـاد كٚهٜـ;١
َرٌ إٔ ايٛاشت َا ًٜيّ َٔ ؾوض علَ٘ قاٍ ٚإُهٔ َـا ًٜ ٫ـيّ َـٔ ؾـوض
ٚشٛكٚ ٙعلَ٘ قاٍ ٚإُحٓـع َـا يـَُ ٍٝهـٔ( )54أَ ٚـا هـت إٔ ٜ ٫هـٕٛ

()55

ٚغرل ميو( .)56ؾٗ( ٞماد جأَ ؾ )٘ٝأٓ ٟاظة ١اقحـلا ٗ ٤ايػٓـا ٤عـٔ ايحعلٜـل
(بايٛشٛك).
ايِـ ٤ٞهـت ٚشـٛك ٙناَحرـاٍ أَـو ٚايـل ٙؾٗـَ ٞعاْٗٝـا َٛشـٛك ٗ ٠أمٖـاِْٗ ظحٸـ٢
أكع ٢اً٫حام إٔ َعاْٗٝا َٛشٛك ٗ ٠أمٖإ اؿٛٝاْاد.
( ) 54ؾُعوؾ ١إُحٓع ناْخ َحٛقؿـ ١عًـَ ٢عوؾـ ١إُهـٔ ٚناْـخ َعوؾـ ١إُهـٔ َحٛقؿـ١
عًَ ٢عوؾ ١إُحٓع ٭ؿن ٗ ٙجعوٜؿ٘ ظٝز عوٸؾ٘ نُا جكلٸّ :بأْ٘ َا ًٜ ٫يّ َٔ ؾوض
ٚشٛكٚ ٙعلَ٘ قاٍ ٚاحملاٍ ٖ ٛإُحٓع  ٫غرل.ٙ
( )55ؾٗآٖا جٛقـ َعوؾ ١إُحٓـع عًـ ٢ا يٛشـٛث ٚقـل جكـلٸّ إٔ ايٛاشـت َـا ًٜـيّ َـٔ
ن ؾَٗ ٛحٛقــ َعوؾحـ٘ عًـَ ٢عوؾـ ١إُحٓـع; ٭ٕ احملـاٍ ٖـٛ
ؾوض علَ٘ ]قاٍ[ ؾع ٦ٓٝٺ
إُحٓع.
( )56نُا عوف ايٛشٛث باَحٓاع اْ٫ؿهاى ٚاَ٫حٓاع بعـلّ اٱَهـإ ٚاَ٫هـإ بعـلّ
ايٛشٛث ٚننا ٜعوف نٌ َُٓٗـا بٌـًت اٯؿـو ٜٔؾٝكـاٍ ايٛشـٛث ًـًت اٱَهـإ
ٚاَ٫حٓاعٚ .اعًِ إٔٸ اؿهِ بأْٗا بل ١ٜٝٗإعٓ ٢بلٖ ٞٱَهإ ايعًِ بٗا.

[]19
غسز يف أُٔا اعتبازٞٙ
ٚٴشٴٛكٴٖــــــا ٗ ايعٳكِـــــــٌٔ بايحٻ ٳعُٸـــــــٌٔ

ٌ
ًٌٌِٴـــ ـ ٔ
ئًٹٸـــ ـلمٔ ٗ إعـــــلٚ ّٔٚايحٻ ٳ

عٔٻًَـــِ١
َــا ٓٳــػٻ إٔٵ يَــٛٵ يَــِٵ ٳجهُــٔٵ َٴ ٳ

إَهاْٴــــ ـ٘ٴ  ٫نــــــإٳ  ٫إَهــــــإٳ يَــــ ـ٘ٵ

ٚأْـــــــ٘ هٳؾِـــــ ـعٴ ايٓك٘ٝٳٝٵـــــ ــٔٔ يَـــــ ـ ٔيّٵ

عٌٹـــِٵ
عٓٵــ٘ٴ ايٛشٴــٛثٴ ٳٜٓٵ ٳ
ٳٚايٛاشــتٴ ٳ

[]19
غسز يف أُٔا اعتبازٞٙ
(ٚشٛكٖــا) أٚ ٟشــٛك اؾٗــاد( )1ايــيت ٖــ ٞنٝؿٝٸ ـاد ايٌٓــت( ٗ( )2ايعكــٌ
( ) 1أهاك بٗا إٛاك اير٬ذٚ ١اطـ٬م اؾٗـاد  ٫ىًـَ ٛـٔ جٌـاَػ إم إ إـٛاك جٓٛــ
بأْٗا شٗاد ٜٓ ٫هو نْٗٛا ٗ ايعكٌ ؾٚ ٬شٛك شلا ٗ اـاهط ٚإِـا ايٓـياع( ٗ )1أْٗـا
جٓٛـ أْٗا َٛاك ٌٖ َٖٛ ٞشٛك ٗ ٠اـاهط أ ٚاعحةاهٚ ١ٜينا قًٓا أهاك إٛاك.
( )2نٌٓة ١اييٚش ١ٝإٍ ا٭هبعٌْ ١ة ١ايٛشٛث ٌْٚـة ١اؿصوٜـ ١يٲٌْـإ ٖـ ٞاَ٫حٓـاع
ٚايهحابــ ١إٍ اٱٌْــإ أَهــإ ٚاؾٗــاد ايــيت عٓــل إٓطكــ ٞجوشــع إيٗٝــا ؾاي٘ــوٚه٠
جوشع يًٛشٛث ٚايلٚاّ ٚايؿعً ١ٝجوشع إٍ اٱَهإ.
َٔ ٖن ٙايعةاهٌٜ ٠حؿاك أَوإ:
ا٭ :ٍٚكي ٌٝعً ٢اعحةاهٜـ ١إـٛاك; ظٝـز ٖـٓ ٞـؿاد يًٌٓـت ٚايٌٓـت اعحةاهٜـ١
ؾٗ ٞأ ٍٚبا٫عحةاه; ٭ْٗا ًةو اعحةاه َٔ اعحةاه ّ ٫ٚهـٔ إٔ جهـ ٕٛؿاهشٝـ ;١٭ْـ٘
ًٜيّ ؼكل ائؿ ١بل ٕٚإٛٓٛف ٗ اـاهط إم ٖٓ ٞؿاد يًٌٓت ٚايٌٓت يٌٝخ
ؿاهش ١ٝؾهنا ٖ ٞيٌٝخ ؿاهش.١ٝ
ايراْ :ٞإٔ ايٛشٛث اؿكٝك ٞاين [ٖٛ] ٟعةاه ٠عـٔ ُـلٸ ٠ايٛشـٛك ؾإْـ٘ عـٌ ماجـ٘
 ٖٛٚؿاهشٚ ٞي ٍٝنٝؿ ١ٝيًٌٓـت ؾٗـ ٛيـَ ٍٝـٔ إـٛاك ْعـِ ايٛشـٛث ايـنٖ ٟـٛ
(ٚ )1قل ظوٸهٓ ٙله إحأ شلٌ ؾكاٍ ٗ ؿحاَـ٘ جٔـاحل اجؿـاق( :ٞإ َـا اُـحٗو َـٔ اؿهُـا ٤إِـا ٌ٥اجةـاع
إعًِ ا٭ َٔ ٍٚاؿهِ بٛشٛك ٖن ٙإعاْ ٞايعاَٸـ ١نـايٛشٛث ٚاَ٫هـإ ٚايعًٝـٚ ١ايحكـلّ ْٚظا٥وٖـا
ٚاِْٗ ىايؿ ٕٛا٭قلٌَ َٔ ظهُا ٤ايوٚام .ظٝز قايٛا :بإ مٚ ٛشـٛك ٖـن ٙإعـاْ ٞاِـا ٖـ٬َ ٛظظـ١
ايعكٌ ٚاعحةاه.ٙ
ؾُِٓأ ميو َا ظككٓا ٗٚ ٙايحعكٝل ٚعٓل ايحؿح ٫ ّٝؽايـ بٌ ايوأَٓ ٫ٚ ٌٜاق٘ـ ١بـٌ ايكـٛيٌ
ؾإ ٚشٛكٖا ٗ اــاهط; عةـاه ٠عـٔ اجٔـاف إٛشـٛكاد ايعٝٓٝـ ١بٗـا عٌـت ا٭عٝـإ ٚقـل كهٜـخ إ
ايٛشٛك ايوابل ٗ اشلًٝٸ ١إونةٸ ١اـاهشٜٓ ٫ ١ٝاٗ اَ٫حٓاع اـاهش ٞيًُعُـ ٍٛؾعًـَ ٢ـا منوْـا ٙوُـٌ
ن ّ٬أهًـطٚ ٛاجةاعـ٘ ؾـٜ ٬ـوك عًـ ِٗٝجِـٓٝعاد إحـأؿوً ٜٔـٝٸُا ايِـٝف إحأيٓـ٘ ٓـاظت اُ٫ــوام).
اً٫ــــؿاه ا٫هبعــــٓ ١ــــله ايــــل ٜٔايِــــرلاى ٟط .139ٖ 2ظهُــــ ١اُ٫ــــوام ُــــٗاث ايــــلٜٔ
ايٌٗوٚهك.72 - 71ٖ ٟ
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بايحعُٸـ ـٌ)( ٗ ٫ )3اــــاهط يٛشـــَٗٓ :ٙٛـــا قٛيٓـــا (ئًـــلم ٗ إعـــل )ّٚؾـــإٕ
إعـــل ّٚإُحٓـــع ٖحٓـــع ايٛشـــٛك ٚٚاشـــت ايعـــلّ ٚإعـــل ّٚإُهـــٔ ٖهـــٔ
ايٛشــــٛك ٚايعــــلّ ٚاجٔــــاف إعــــل ّٚبائــــؿاد( )4ايٛشٛكٜــــ ١ايعٝٓٝــــ١

( )5

قــــاٍَٗٓٚ .ــــا قٛيٓــــا (ٚايحًٌٌــــٌ) .بٝاْــــ٘ أْــــ٘ يــــ ٛنــــإ ٖــــن ٙايهٝؿٝٸـــاد
َحعككٓــــــــ ٗ ١ا٭عٝــــــــإ يهاْــــــــخ َِــــــــاهن ١يػرلٖــــــــا ٗ ايٛشــــــــٛك
َٚحُٝــــــــي ٠عٓٗــــــــا باـٔٓٛــــــــٝاد( )6ؾٛشٛكٖــــــــا غــــــــرل َاٖٝاجٗــــــــا

( )7

نٝؿ ١ٝيٌٓة ١ايٛشٛك إي ٘ٝماى ٖ َٔ ٛإٛاك.
(َ )3عٓ ٢إٔ ايعكـٌ وًـٌ ٖـنا ايِــ ٤ٞاــاهش ٞإٍ َاٖٝـٚٚ ١شـٛك ٌْٚـةٚ ١نٝؿٝـ١
ٚننا ٗ ٓٛه ٠ايعلّ وًٌ ايِـ ٤ٞإٍ َاٖٚ ١ٝعلّ ٌْٚةٚ ١نٝؿ ١ٝؾؿْ ٞؿٍ ا٭َـو
ٖٓاى ُـٚ ٤ٞاظل ايعكٌ وًًٓ٘ إٍ نٝؿَٚ ١ٝاكٚ ٠غرلٖا ؾٗ ٞاَٛه ٜعحدلٖا ايعكٌ.
( )4٭ٕ ٚشٛك ائؿ ١ؿاهشاّ ٌٜحلعٚ ٞشٛك إٓٛـٛف; ً٫ـحعاي ١قٝـاّ ائـؿ ١بـلٕٚ
إٛٓٛف ؾ٬بل إٔ جهٓ ٕٛؿاد علَ.١ٝ
ؾإٕ قًخٖ :نا ايلي ٌٝأؿٕٸ َٔ إلع ;٢٭ٕ غاَ ١ٜا ٜرةخ عًـ ٢أْٗـا غـرل ؿاهشٝـ١
عٓل شعًٗا ٓؿ ١يًُعلٚ ّٚنٝؿٝاد ايٌٓة ١إيٚ ٘ٝعٓل شعًٗا ٓؿ ١يًُٛشٛك ٚنٝؿٝاد
يًٌٓة ١إي ٘ٝؾ.٬
قًٓاٖ :نا ايلي ٌٝوحاط إٍ ٗـِ َكلٸ َـ ١يـ٘ ظحٸـٜ ٢ـحِ ٖٚـ ٞإٔ ٖـن ٙإـٛاك بإعـاْٞ
ايحٸـ ٞجهــ ٕٛبٗـا ٓــؿ ١يًُٛشـٛك جهــٓ ٕٛـؿ ١يًُعــل ّٚؾٗـ ٞإما ناْــخ اعحةاهٜــٗ ١
ُـ ٤ٞؾ٬بل ٗ ايةاق ٞإٔ جه ٕٛأٜ٘اّ ننيو.
( )5أ ٟاـاهش ٫ ١ٝاعحةاه.١ٜ
(ٚ )6إ ٫يهاْخ ٚشٛك عخ ِٜٛ ٫ب٘ ؼلٜل ٚي ٍٝننيو غرل اهلل  ؾٗ٫ ٞبـلٸ ٚإٔ
جهٖ ٕٛحـاى ٠عـٔ غرلٖـا باـٔٓٛـٝاد ٖٚـَ ٞاٖٝاجٗـا; ٭ْـ٘ يـ ٛناْـخ ٚشـٛكاّ يـيّ
احملــنٚه ا٭ٖٚ ٍٚــ ٞإٔ جهــٚ ٕٛشــٛكاّ عح ـاّ ؾ٬بــل إٔ جهــٖ ٕٛــَ ٞاٖٝاجٗــا ٖٚــٞ
اٱَهاْٚ ١ٝاَ٫حٓاعٚ ١ٝايٛشٛب.١ٝ
( )7أَــا يهــَ ٕٛــا بــ٘ اَ٫حٝــاى غــرل َــا بــ٘ اُ٫ــذلاى أ ٚ٭ْــ٘ يــ ٛناْــخ َاٖٝاجٗــا عــٌ
ٚشٛكٖا ييّ احملنٚه إحكلٸّ  ٖٛٚإٔ يٖٓ ٍٝاى غرل ايٛاشت َاٖٝح٘ عٌ أْٝح٘.
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ؾاجٔاف َاٖٝاجٗا( )8بٛشٛكٖا  ٫ىً ٛعٔ أظل ٖنٜٚ ٙحًٌٌٌ.
ذِٸ أُـ وْا إٍ بطَ ٕ٬حٌُهاد ايكـا ًٌ٥بأْٗـا أَـٛه ؿاهشٝـ ١بكٛيٓـا (َـا)
ْاؾٝــٓ( ١ــػٸ إٔ يــ ٛمل جهــٔ)( )9اؾٗــً ١ــ ٣ٛاَ٫حٓــاع( )10إم مل ٜــنٖت أظــل
إٍ ذةٛجٝحـــ٘(( )11قٔٸــً )12()١يـــيّ َـــٔ علَٝـــ )13(١اجملُـــٛع فُـــٛع احملـــنٚهاد
( ) 8أَ ٟاٖٝاد إـٛاك بٛشٛكٖـا أٌْ ٟـةٚ ١شٛكٖـا إٍ َاٖٝـاد َهٝٸؿـ ١بأظـلٖ ٣ـنٙ
ايهٝؿٝاد ٚجًو ايهٝؿ ١ٝإٔ ناْخ ؿاهش ١ٝؾَٗٛ ٞشٛك ٠ؾٌٓة ١ايٛشٛك إيٗٝـا ؼحـاط
إٍ نٝؿ ًِٖٚ ١ٝشوا.
ٖٚن ٙايهٝؿٝاد بٗٓٝا جوجت ا٭َ ٍٚكلَ ١عً ٢ايراْ ;١ٝ٭ٕ ايرآْٚ ١ٝـ شلـا ؾًـنا
قاٍ ًٜيّ ايحًٌٌٌ أَا إما ناْخ اعحةاه ١ٜؾايحًٌٌٌ ي ٍٝباط ٗ ّ٬ا٫عحةاهٜاد; ٭ْـ٘
ٜٓكطع باْكطاع ا٫عحةاه.
(ْ )9ؿ ٞايٓؿ ٞاذةاد ٚإعَٓ ٢ا ٓػ إ ناْخ قٔٸ ّ٬ننا.
( )10ؾٗن ٙأكي ١عً ٢ن ٕٛايٛشٛث ٚاٱَهإ ؿاهش ٌٝؾكل.
( )11إم ٖٓ ٛؿ ١يًُعل.ّٚ
( )12أَٛ ٟشٛك ٗ ٠اـاهط.
(ٖ )13ـنا كؾــع إُـهاٍ

()1

ٚظآــٌ اٱُـهاٍ :إٔ قٛيــو يـ ٛمل جهــٔ اؾٗـاد قٔٸــً١

َٛٚشــٛك ٗ ٠اـــاهط عــلَخ ٚإٕ اير٬ذــ ١إــننٛه ٠ظــاٖو ٗ ٠إٔ نــٌ ٚاظــل ٠إما
عــلَخ َــٔ اؾٗــاد; إٔ ًٜــيّ احملــنٚهاد اير٬ذــ ١عًــ ٢عــلَٝحٗا َــع أْــ٘ يعلَٝــ١
ايٛشٛث ُـ ٤ٞيًٜ ٍٝيّ ٖنا ايِـ ٤ٞيعلَ ١ٝاٱَهـإ .ؾأشـاث عـٔ ٖـنا اٱُـهاٍ:
بأْ٘ إواك يـيّ يعلَٝـ ١فُـٛع اٱَهـإ ٚايٛشـٛث فُـٛع ٖـن ٙاحملـنٚهاد عًـ ٢مـٛ
ايحٛىٜــع بــإٔ ٜكــاٍ احملــنٚه ا٭٫ ٍٚىّ عًــ ٢علَٝــ ١اٱَهــإ احملــنٚه ايرايــز ٫ىّ

 ٬بعلَٝـ ١ايٛشـٛث بـإ ٜكـاٍ ا:ّ٫ٚ
(( ٖٛٚ )1كؾع ٕا قل ٜح َٔ ِٖٛعلّ جعًٓـل قٛيٓـا( :اَهاْـ٘ َ )...٫ـر ّ
فُٛع احملنٚهاد يعلَ ١ٝفُٛع ا٫ذٌٓ عً ٢ايحٛىٜع ا ٫هؾـع ايٓك٘ٝـٌ ؾٝحعًٓـل بُٗـا .أٜ ٚكـاٍ :نـٌ
َٔ اير٬ذ ١هو ٗ ٟفُٛع ا٫ذٌٓ ب ٬اؿحٔاٖ يهٌ ٚاظل .ؾؿ ٞعلَٝـ ١ايٛشـٛث ٜكـاٍٚ :شٛبـ٘ ٫
نإ ٚ ٫ٚشٛث ي٘  ٗٚعلَ ١ٝاَ٫هإ ٜكـاٍ :إُهـٔ اَهاْـ٘ ٜٓعٌـِ)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـ٬
ٖاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 246ٖ 2ظاُ.5١ٝ
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اير٬ذـــــــــــــــ ١إـــــــــــــــننٛه ٗ ٠ايةٝـــــــــــــــحٌ أ ٚنـــــــــــــــٌ ٚاظـــــــــــــــل

()14

َٔ اير٬ذ ١بإٔ ٜه ٕٛاـٔ )15(١ٝٓٛظٝز ٚقعخ عًً ٢ة ٌٝايحُر.)16(ٌٝ
أظـــــــــــــلٖا( )17أْـــــــــــــ٘ ظ٦ٓٝــــــــــــنٺ( )18قٛيٓـــــــــــــا( :إَهاْـــــــــــــ٘ ٫

()19

يعلَ ١ٝايٛشٛث احملنٚه ايراْ٫ ٞىّ يعلَ ١ٝنٌ َٔ اٱَهإ ٚايٛشٛث ٖٚنا ْظـرل
هنت ايك ّٛكٚابِٗ بأْ٘ عًً ٢ة ٌٝايحٛىٜع أ ٟنـٌ ٚاظـل َـِٓٗ هنـت كابحـ٘ ؾـ٬
إُهاٍ.
أ ٚبأْ٘ إواك ييّ يعلَ ١ٝفُٛع ا٫ذٌٓ ب ٬اؿحٔاٖ بٛاظل عٝز ٖن ٙاحملنٚهاد
اير٬ذ ١جذلجت عً ٢نٌ ٚاظل َٔ ٠علَٝـ ١اٱَهـإ ٚايٛشـٛث بـإٔ لوٜٗـا ٗ علَٝـ١
نــٌ ٚاظــل بــإٔ ٌْــكل ؿٔٓٛــَ ١ٝــا نــإ َٓٗــا كحٔ ـاّ بعلَٝــٚ ١اظــل كٚ ٕٚاظــل
ٚلعٌ منو اـٔ ١ٝٓٛعًً ٢ة ٌٝايحُر ;ٌٝ٭ٕ نٌ ٚاظل َٔ ٖن ٙاحملنٚهاد  -اييت
ظاٖواّ كحٔ ٗ ١علَُ ١ٝـ ٤ٞك ٕٚآؿو ّ -هٔ إٔ ػعٌ شاه ٗ ١ٜعلَ ١ٝاٯؿو نُا
ًٓصوٜٗا يو عٓل منوٖا.
(ٖ )14نا عطـ عً ٢فُٛع احملنٚهاد.
( )15اييت جٌحلع ٞإؿحٔآ٘ بعلَٚ ١ٝاظل ك ٕٚآؿو ٖٚـ ٞيؿـو اٱَهـإ ٗ احملـنٚه
ا٭ ٍٚؾإْ٘ ٌٜحلع ٞإؿحٔآ٘ بعلَ ١ٝاٱَهإ ٚيؿو ايٛشٛث ٗ احملـنٚه ايرايـز
ؾإْ٘ أٜ٘اّ ٌٜحلع ٞإؿحٔآ٘ بعلَ ١ٝايٛشٛث غ٬ف احملنٚه ايرايـز ؾإْـ٘ َِـذلى
بُٗٓٝا.
( )16ؾٝه ٕٛشاهّ ٜا ٗ نًٓٗٝا.
(ٖ ) 17نا كي ٌٝعًـ ٢نـ ٕٛاٱَهـإ ذةٛجٝـ ّا ٚؿاهشٝـ ّا اًـحلٍ بـ٘ ايِـٝف أبـ ٛعًـ ٞإبـٔ
ًٓٝا(.)1
( )18أ ٟظٝز نْٗٛا غرل قٔٸً.١
( )19ظآٌ ٖنا ايلي :ٌٝأْ٘ إما قًٓـا اٱَهـإ يـ ٍٝذابحـاّ شلـنا ايِــ ٗ ٤ٞاــاهط نُـا
ٜلع ٞاـِٔ

()2

 ٫ٚقٔٸٌ ٜه ٕٛعٌ قٛيٓا  ٫إَهإ شلنا ايِ.٤ٞ

(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط.105 - 104ٖ 3
( )2قاٍ ٓاظت اً٫ؿاه ٗ ٖنا إكاّٖٚ( :ا ؼككخ اْهِــ يـو ٗـعـ َـا ٚقـع ايحٌُـو بـ٘ ٗ بعـض
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نــــــإ) عــــــٌ( )20قــــ ــ ٛيٓا ( ٫إَهــــــإ يــــ ــ٘) إم َٝ ٫ٸــــ ـي ٗ ا٭عــــ ــلاّ(.)21
ؾًٝــــيّ( )22إٔ ٜ ٫هــــ ٕٛإُهــــٔ ٖهٓــــاٖ .ــــنا ؿًـــــٚٚ .شــــ٘ ايــــةطٕ٬

()23

بٝإ إ٬ىَ :١أْ٘ إما مل ٜهٔ اٱَهإ ذابحاّ يِـ ٤ٞؾً ٍٝي٘ إَهـإ; ٭ٕ ا٭عـلاّ ٫
ُاٜي بٗٓٝا ؾإما مل ٜهٔ ذابحاّ اٱَهـإ ؾٗـَ ٛعـل ّٚعٓـ٘ ٚإما مل ٜهـٔ يـ٘ إَهـإ ؾٗـٛ
َعل ّٚعٓ٘ ؾٔاه ق ٍٛاـِٔ  ٫إَهإ شلنا ايِـٚ ٤ٞايحاي - ٞأعين علّ اٱَهـإ
شلــن ايِــ - ٤ٞباطــٌ يًــي ّٚاْ٫كــ٬ث َــٔ اٱَهــإ يػــرلٚ ٙاْ٫كــ٬ث باطــٌ; ٭ْــ٘
ًٝص ٤ٞإٔ ايِـ ٤ٞإما ذةحخ ي٘ ٖن ٙإٛاك ؾـّ ٬هـٔ اْك٬بٗـا عٓـ٘ ؾـإُهٔ ّ ٫هـٔ
إٔ ٜه ٕٛغرل ٖهٔ ؾإكـلٸّ ٖٚـ ٛنـ ٕٛاٱَهـإ يـَ ٍٝعٔٸـٌ أٜ٘ـ ّا باطـٌ ايـليٌٝ
بٓؿٌ٘ قابٌ ٭ٕ هو ٗ ٟايٛشٛث أٜ٘اّ بإٔ قٛيٓا ايٛشٛث يـ ٍٝبرابـخ عـٌ قٛيٓـا
ٚ ٫شٛث ي٘ إم َٝ ٫ٸي ٗ ا٭علاّ ؾًٝيّ إٔ ٜ ٫ه ٕٛايٛاشت ٚاشةـاّ .ؾكٛيـ٘ إَهاْـ٘
 ٫أ ٟإَهــإ ايِـــ ٫ ٤ٞقٔــٌ  ٫ٚذابــخ ٚإِــا ظــنف َــلؿ )٫( ٍٛيٗٛــٛظ٘
ي٬ؿحٔاه ؾِٗ بلٍ إٔ ٜكٛيٛا إَهاْ٘ ي ٍٝذابحاّ قايٛا إَهإ .٫
( )20اًِ نإ ُٗرل عا٥ل إٍ قٛيٓا ايٌابل.
(ٖ )21نا كي ٌٝعً ٢ن ٕٛقٛيٓا عٌ ٖنا ايكٚ ٍٛقل منوْا ًـابكاّ ٚشـ٘ اً٫ـحل ٍ٫بـ٘
 ٖٛٚإما نإ اٱَهإ ي ٍٝبرابخ ؾَٗ ٛعل ٫ٚ ّٚإَهإ َعٓـا ٙإٔ اٱَهـإ َعـلّٚ
عٓ٘ ؾهُٖ٬ا علَإ َٝ ٫ٚٸي ٗ ا٫علاّ

()1

ؾاما َٝٸي بٌ ُـ ٌ٦ٝنـإ أظـلُٖا عـٌ

اٯؿو ؾاٱَهإ ي ٍٝذابحاّ َع  ٫إَهإ ي٘ ُـٚ ٤ٞاظل ٚاظلُٖا عٌ اٯؿو.
( )22أ ٟعً ٢اـِٔ إٔ ٜه ٕٛإُهٔ ي ٍٝي٘ إَهإ; ٭ْ٘ ٜلع ٞإٔ إَهاْ٘ ي ٍٝذابحـاّ
اين ٖٛ ٟعٌ  ٫إَهإ ي٘ ؾحٓعٌ كعٛا ٙإٍ أْ٘  ٫إَهإ يًُُهٔ.
(ٖ )23نا ٖ ٛايليٚ ٌٝظآـً٘ :إٔ ٖٓـاى ؾوقـاّ بُٗٓٝـا ؾـإٕ َعٓـ ٢قٛيٓـا اٱَهـإ يـٍٝ

إٌطٛهاد ايه َٔ ١َٝ٬إٔ علّ ايؿوم بٌ ْؿـ ٢اَ٫هـإ ٚاَ٫هـإ إٓؿـُٖٚ ٢ـا َؿـاك  ٫اَهـإ يـ٘
ٚاَهاْ٘ ٜٛ ٫شت ن ٕٛاَ٫هإ ذةٛجّ ٝا ٚإ نـٌ عـلّ ؾإْـ٘ ٜحعـوف ٜٚحعكـل بـايٛشٛك ؾُـا ٜهـ ٕٛيـ٘
علّ ٜه ٕٛيـ٘ ذةـٛد َٚـا يـ٘ ذةـٛد ؾٗـ ٛذابـخ .)...اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط2
ٖ.140
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.205ٖ 1
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إٔ اٱَهـــإ ظ٦ٓٝـ ـنٺ

()24

ٖـــ ٛا٭َـــو ايعـــلَْٚ ٞؿـــ ٞاٱَهـــإ ٖـــ ٛهؾـــع ٖـــنا

ايِـ ٤ٞايعلَٚ ٞايِـَ ٤ٞطًكا(ٚ )25هؾع٘ َحٓاق٘ـإ(ٚ )26ا٭عـلاّ باعحةـاه

()27

َا ٜ٘اف إيٗٝا َحُاٜي .٠نُا َو )ٚ( .ذاْٗٝـا( :أْـ٘ هؾـع ايٓك٘ٝـٌ يـيّ) ٭ْـ٘ إما
نإ ايٛشٛث ٚاٱَهـإ عـلَٚ ٌٝايٚ٬شـٛث ٚاي٬إَهـإ أٜ٘ـا عـلَٝإ

()28

ٚنـــ ٕٛايٓك٘ٝـــٌ عـــلَٖ ٌٝـــَ ٛعٓـــ ٢اهجؿاعُٗـــا ًٜـــيّ احملـــنٚه(ٚٚ .)29شـــ٘
ايةط ٕ٬أ ّ٫ٚايٓكض بايعُٚ ٢اي٬عُـٚ )30(٢ذاْٝـاّ اؿـٌ( )31ؾـإٕ َعٓـ ٢اهجؿـاع
ايٓك٘ٝــٌ ٗ إؿــوكاد عــلّ ٓــلقُٗا عًــ ُ ٢ــ ٤ٞبــإٔ ٜٔ ٫ــلم ايٛشــٛث
برابخ إٔ اٱَهإ أَـو عـلََٚ ٞعٓـ ٢قٛيٓـا  ٫إَهـإ يـ٘ إٔ ميـو ا٭َـو ايعـلَٞ
ي ٍٝبرابخ ٖٚنا ْظـرل قٛيـ٘ ايعُـ ٢يـ ٍٝبرابـخ يـ٘  ٫ٚعُـ ٢يـ٘ ٚايِــَ ٤ٞطًكـاّ
ًٛا ٤نإ ذابحاّ أَ ٚعلَٚاّ َع علَ٘ َحٓاق٘ـإ ؾٝهـ ٕٛايؿـوم بُٗٓٝـا ٖـ ٛايؿـوم بـٌ
إحٓاقٌ٘; ٭ٕ اظلُٖا نإ هؾعاّ يًراْ.ٞ
( )24أ ٟظٌ ن ْ٘ٛي ٍٝذابحاّ.
(ٚ )25شٛكٜاّ نإ أ ٚعلَٝاّ.
( )26ؾايؿوم بُٗٓٝا ٖ ٛايؿوم بٌ إحٓاقٌ٘.
(ٖ ) 27نا ٚعًـ ٢جًـو إكلٸَـ ١ايـيت اًـحلٍ بٗـا عًـ ٢ايعٝٓٝـ ١ؾاٱَهـإ  - ٫أ ٟيـٍٝ
ذابحاَّ٘ -اف إٍ اـاهط َ ٫عٓا ٙإَهإ  ٫ذابخ ٗ اـاهط ؾٌَٗٛٓ ٛث ٖنا اَ٫و
ايعلَ ٞإٍ اـاهط  ٗٚايراْ ٞإ٘اف إيْ ٖٛ ٘ٝؿٍ اٱَهإ; ٭ٕ أجًٔخ ب٘.
( )28ئلقُٗا عً ٢إُحٓع ٚايٛشٛك ٜٔ ٫لم عً ٢إعل.ّٚ
(ٖٚ )29ــ ٛاهجؿــاع ايٓك٘ٝــٌ ٖٚــنا شــٛاث إمٕ ؾٗــنا ايــليَِ ٌٝــذلى بــٌ ايٛشــٛث
ٚاٱَهإ ٚي ٍٝكحٔواّ بأظلُٖا.
( )30ؾإُْٗا نُٖ٬ا علَإ ٚبُٗٓٝا ايحٓاقض.
(ٚ )31ظآً٘ :إٔ ايحٓاقض بٌ ايك٘اٜا ٌٜحلع ٞعلّ ؼكـل اظـلُٖا ٚؼكـل اٯؿـو
ؾاهجؿاعُٗا إِا ٜهـ ٕٛإما ناْـا عـلٌَ غـرل َـحعككٌ ٗ اــاهط نُـا إٔ إشحُاعُٗـا
ؼككٗــا ٗ اـــاهط ٚٚشٛكُٖــا ؾٝــ٘ أَــا جٓــاقض إؿــوكاد ؾٗــ ٛإِــا ٌٜــحلعٓ ٞــلم
أظلُٖا بل ٕٚاٯؿو ؾاهجؿاعُٗا إما مل ٜٔلم أظلُٖا عًٖ ٢نا ايِـ ٫ ٤ٞنُْٗٛـا
عــلٌَ نُــا إٔ إشحُاعُٗــا ٖــٓ ٛــلقُٗا َع ـاّ عًــٖ ٢ــنا ايِ ــٚ ٤ٞايحٓــاقض بــٌ
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ٚايٚ٬شٛث َر ّ٬عًُ ٢ـ ٫ ٤ٞعلَٝٸحُٗا ٗ أْؿٌُٗا( )ٚ( .)32ذايرٗـا )33(:أْـ٘
ظ٦ٓٝــنٺ(( )34ايٛاشــت عٓــ٘) أ ٟعــٔ ايٛاشــت (ايٛشــٛث ٜٓعٌــِ) أٜٓ ٟكطــع
ٜٚي .ٍٚبٝاْ٘ :إٔ ايٛشٛث إما نإ اعحةاهٜاّ ييّ إٔ ٜ ٫هـ ٕٛايٛاشـت ٚاشةـاّ
إ ٫عٓـــــــل اعحةـــــــاه ايعكـــــــٌ ٚعٓـــــــل علَـــــــ٘ مل ٜهـــــــٔ ٚشـــــــٛث(.)35
ٚٚشــــــ٘ ايــــــةط ٕ٬ايــــــٓكض باَ٫حٓــــــاع بــــــٌ بايِــــــٚ .)36(١ٝ٦ٝاؿــــــٌ

()37

اٱَهإ ٚاي٬إَهإ ٚننا ايٛشٛث إِا ٖـ ٛجٓـاقض إؿـوكاد ؾعـلَٝحُٗا ٫
جٛشت اهجؿاعُٗا.
( )32ؾهُْٗٛا علٌَ ٜٛ ٫شت اهجؿاعُٗا نُا ٜلع ٞاـِٔ.
(ٖ )33نا كي ٌٝيه ٕٛايٛشٛث ذابحاّ ؿاهشاّ ٚقاب ّ٬أشوا ٗ ٘٥إُهٔ.
( )34أ ٟظٌ ن ٕٛإٛاك اييت َٓٗا ايٛشٛث اعحةاه.١ٜ
( )35أٚ ٟعٓل علّ اعحةاه ايعكٌ مل ٜهٔ ٚشٛث ؾًٝيّ عٓل عـلّ ايعكـٌ ٚ ٫شـٛث إم
 ٫اعحةاه ظ٦ٓٝنٺ َع أْ٘ ٚاشت عً ٢نٌ ظاٍ َ٘اؾاّ إٍ إٔ اْ٫كـ٬ث ٌَـحع ٗ ٌٝظـل
إٛاك اير٬ذ ١ؾّ ٬هٔ إٔ ٜه ٕٛايٛاشت ي ٍٝبٛاشت ٖٚنا ايليّ ٌٝهـٔ إٔ هـوٗ ٟ
إُهٔ بإٔ ٜكاٍ :أْ٘ ظ٦ٓٝنٺ إُهٔ عٔ اٱَهإ ٜٓكطع ؾًٝيّ اْ٫ك٬ث.

(ٚ )36اـِٔ ٖٚـِ إحهًُـٕٛ

()1

]قـايٛا[ بـإٔ اَ٫حٓـاع أَـو اعحةـاهٚ ٟنـنا ايِـ١ٝ٦ٝ

ٚايِـٜ ٤ٞحٔـ بُٗا ٚإٕ نإ ايعكٌ مل ٜعحدل ٙؾٗٝا.
( ) 37ظآٌ ٖنا اؾـٛاث بـإٔ ْكـ :ٍٛايٛشـٛث أَـو اعحةـاهٜ ٟحٔــ بـ٘ ايٛاشـت ٗ
اـاهط ًٜ ٫ٚيّ َٔ علّ اعحةاه ايعكٌ علّ ٚشٛك ;ٙ٭ْ٘ أَو ٜحٔـ ب٘ ٗ اــاهط
ؾٜٗٛ ٛشل بٛشٛك َةلأ ا٫جٔاف ب٘ ٗ اـاهط ًٜ ٫ٚيّ َٔ ا٫جٔـاف بـ٘ ٗ اــاهط
ٚشٛك ٗ ٙاـاهط ْعِ ًٜيّ ٚشٛك َٛٓٛؾ٘ ؾٚ ٘ٝينا ق :ٌٝذةٛد ُــ ٤ٞيِــ ٤ٞؾـوع
يرةــٛد إرةــخ يــ٘

()2

ٚمل ٜكــٌ ؾــوع يرةــٛد إرةــخ ْظــرل ميــو ايعُــ ٢ؾــإٕ ا٫عُــ٢

ٜحٔـ ب٘ ٗ اـاهط ؾٗ ٛعٓل علّ اعحةـاه ايعكـٌ يـ٘ أٜ٘ـ ّا َحٔــ بـايعَُ ٢ـع أْـ٘
اعحةاهٚ ٟيَٛ ٍٝشٛك ٗ اـاهط.
( )1غا ١ٜإواّ ٗ عًِ ايه ّ٬ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ؾاٌٗ ايعوؾإ ط.93ٖ 1
( )2اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايل ٜٔايٝيك.58ٖ ٟ
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بـإٔ اجٔـاف ايناد بٔؿ ٗ ١ظوف(ٜ ٫ )38كح٘ـ ٞذةٛد جًو ائؿ ١ؾَ ٘ٝع إٔ
ايه )39(ّ٬أِا ٖ ٗ ٛايٛشٛث اين ٖٛ ٟنٝـ ايٌٓة.)40(١
( )38إواك ب٘ ٖ ٛاـاهط.
(ٖ )39نا اؾٛاث إِا ٜه ٕٛعً ٢جكلٜو ؽٔـ ٕٝايـلي ٌٝبـايٛشٛث غـ٬ف ا٫شٛبـ١
ا٭ ٍٚؾإْٗـــا جٔـــًػ يًصـــٛاث ٚيـــ ٛعًـــ ٢جكـــلٜو اُـــذلان٘ ٚأٜ٘ــ ّا ٖـــنا اؾـــٛاث
عًــ ٢جكــلٜو أهاك ٙاـٔــِ بٛشــٛث ايٛاشــت ايٛشــٛث اؿكٝكــ ٞنُــا ٖــ ٛإحةــاكه
عٓــل اطــ٬م ٚشــٛث ايٛاشــت ٗ ايٌــٓحِٗ أَــا إما أهاك ايٛشــٛث ايــنٖ ٟــ ٛنٝؿٝــ١
يٌٓـة ١ايٛشــٛك إيٝــ٘ ؾــٜ ٬ــوك ٖــنا عًٝــ٘ أٜ٘ـاّ ٚمل أهٳ َــٔ ظكــل ٖــنا اؾــٛاث بٗــنا
ايحعكٝل.
( )40بٌ إٛٗٛع ٚاحملُٚ ٍٛي ٍٝنَٓ٬ا ٗ ايٛشٛث اؿكٝك ٞاين ٖٛ ٟؿاهش ٞيٍٝ
باعحةاه ٟإم ٖـ ٛعـٌ ُـل ٠ايٛشـٛك ٚقٛيـ٘ ٚإوجةـ ١ايعًٝـا َٓـ٘ ٖٚـ ٞعـٌ ايٛاشـت
جعاٍ ؾة ٕٛبعٝل بُٗٓٝا ؾٜٔ ٬ػ ايٓكض ب٘ ٚاٱُهاٍ عً ٢اـِٔ ب٘ ٕا بٚ ٘ٓٝبـٌ
ايٛشٛث  -اين َٔ ٖٛ ٟايهٝؿٝاد  -بعل إِـوم ٚإػوث.

[]21
غسز يف بٚاْ أقطاَ كى ٗاحد ًّ امل٘اد اهجالث
ٳٚنُـــ ـٌټ ٚاظـــ ـلٺ يَـــ ـل ٣ا٭نٝـــــأَ

بايـــــــنادٹ ٚايػٳٝٵـــــ ـ ٔو ٚبايكٹٝــــــــأَ

إ ٗ ٓ٫ا٫ٹَٵهـــــإ ؾػٳٝٵـــــوٟأ ًٴـــــ ٹًتٵ

ٍ َـــا بايـ ـنٸادٹ ٹَٓٵٗــــا ٜٳٓٵ َكًٹـ ـتٵ
َؾًَـ ـٝٵ ٳ

ٔ
٘ـاٜؿَــــــ ــٝٵ ٔ
َــــــــا بايكٝــــــــأَ نإُ ٳ

ٔ
ٳذُٻــــــــ َ ١نــــــــإؿوٚضٔ ٚاشٹةٳــــــــٝٵ ٔ

[]21
غسز يف بٚاْ أقطاَ كى ٗاحد ًّ امل٘اد اهجالث
(ٚنٌ ٚاظـل) َـٔ ايٛشـٛث ٚاٱَهـإ ٚاَ٫حٓـاع (يـل ٣ا٭نٝـاَ بايـناد
ٚايػرل) أٚ ٟبايػرل (ٚبايكٝاَ) .ؾٝعٌٔ َٔ ٗـوث ذ٬ذ ٗ ١ذ٬ذ١

()1

جٌعَ ١رٌ

ايٛشٛث بايناد ٚايٛشٛث بايػرل ٚايٛشٛث بايكٝاَ إٍ ايػرل; ٚقـٍ عًٝـ٘
ايةاق.)2(ٞ
(إ ٗ ٫اٱَهإ ؾػرل )ٟأ ٟاٱَهـإ بـايػرل (ًـًت) َـٔ أقٌـاَ٘( .)3ؾةكـٞ
ا٭قٌاّ( )4إحعكك ١مثاْ.١ٝ
(ؾًـــَ ٍٝـــا بايـــناد َٓٗـــا) أَ ٟـــٔ نـــٌ ٚاظـــلَ ٠ـــٔ ٖـــن ٙإـــٛاك

( )5

( )1أٗ َٔ ٟـ وث إٛاك اير٬ذٖ ٗ ١ـن ٙاَ٫ـٛه اير٬ذـ ١أعٓـَ ٢ـا بايـناد َـا بـايػرل َـا
بايكٝاَ ًٝٚص ٤ٞجؿٌرل نٌ ٚاظل َٓٗا.
(َ )2ــٔ اَ٫هــإ ٚاَ٫حٓــاع ؾإَهــإ بايــناد ٚإَهــإ بــايػرل ٚإَهــإ بايكٝــاَ إٍ
ايػرل ٚننا اَ٫حٓاع.
( )3أَ ٟـٔ اقٌــاّ اٱَهــإ اير٬ذــً ١ــًت اٱَهــإ بــايػرل أّ ٟحٓــع إٔ ٜهــ ٕٛإَهــإ
بايػرل.
( )4اييت ٖ ٞيًُٛاك.
( ٖٛٚ )5ذ٬ذ:١
ا٭ٚ :ٍٚشٛث بايناد  ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛايِـٗ ٤ٞـوٚه ٟايٛشٛث ٗ ْؿٌ٘ بٓؿٌ٘.
ٚايراْ :ٞاٱَهإ بايناد ٖ ٛعلّ ٗـوٚه ٠ايِـٚ ٤ٞاَحٓاع٘ ٗ ْؿٌ٘.
ٚايرايز :اَ٫حٓاع بايناد  ٖٛٚإٔ ٜهـ ٕٛايِــٗ ٤ٞــوٚه ٟعـلّ ٚشـٛكْ ٗ ٙؿٌـ٘
بٓؿٌ٘.
ؾٗن ٙإٛاك ايناجٌٜ ١ٝحع ٌٝاْكـ٬ث بع٘ـٗا إٍ بعـض ؾـٜ ٬هـ ٕٛاٱَهـإ ايـناجٞ
ٚشٛباّ ماجٝاّ غ٬ف َا بـايػرل أ ٚبايكٝـاَ إٍ ايػـرل ؾإْـ٘ ٜٓكًـت ؾايِــ ٤ٞقـلٸ ٜهـٕٛ
ٚاشةاّ بايػرل إما ٚشلد عًٓح٘ ٜٓٚكًت إٍ اَ٫حٓاع بايػرل إما عـلَخ عًحـ٘ ٚايِــ٤ٞ
قــل ٜهــٚ ٕٛاشةــاّ بايكٝــاَ إٍ ٚشــٛك َ٘ــاٜؿ٘ ٜٓٚكًــت  -إما عــلّ َ٘ــاٜؿ٘ -إٍ
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(ٜٓكًت) إٍ ا٭ؿو .)6(٣منو ٖن ٙإٌأي )7(١بايؿا ٤إؿٝل ٠يًٌةة ١ٝيٲُعاه بليٌٝ
اَحٓاع اٱَهإ بايػرل( )8إم ي ٛنإ ايِـٖ ٤ٞهٓاّ بايػرل ؾإَا إٔ ٜه ٗ ٕٛظلٸ ماج٘
ٚاشةــاّ أٖ ٚحٓعــاّ أٖ ٚهٓــاّ إم ايكٌــُ ١إٍ اير٬ذــ )9(١عًــً ٢ــة ٌٝاْ٫ؿٔــاٍ

()10

اَ٫حٓاع بايكٝاَ إي.٘ٝ
إٕ قًخَ :ا َعٓ ٢نْٗٛا ماجٚ ١ٝاؿاي ١أْٗا يٌٝخ شي ٤ايناد.
قًخ :إٔ ايناج ٞي٘ َعٓٝإ نُا بٝٸٓ٘ إٔٓـ ٗ َٓطل إٓظ:)1(١َٛ
أظلُٖا :ايناج ٗ ٞباث اٌٜ٫اغٛشٞ

()2

 ٖٛٚغرل اـاهط عٔ ايناد.

ٚايراْ ٖٛ :ٞايناج ٗ ٞنحاث ايدلٖإ َ ٖٛٚا اْحيع َٔ ْؿٍ ايِـٚ ٤ٞإٛاك إـواك
بٗا ايناج ٞبإعٓ ٢ايراْ.ٞ
(ٚ )6إِا نإ ٌٜـحع ٌٝاْ٫كـ٬ث ٗ ايـناجَ ٞـٔ ٖـن ٙإـٛاك َ٫حٓـاع إٔ ٜـي ٍٚعٌـت
ايناد ٜٔٚرل ايناد غرل ايناد ؾاؿٛٝإ ايٓاطل ٜٔ ٫رل ظٛٝاْاّ ٓاَحاّ.
( )7أٌَ ٟأي ١علّ اْك٬ث ايناج ٞظٝز قاٍ ؾًَ ٍٝا بايناد ٚنأْ٘ اُهاٍ ٚكؾعـ٘
ٚظآٌ اٱُهاٍ :أْ٘ ٚ ٫ش٘ يننو ايؿاٖ ٤آٖا َـع إٔ ٖـن ٙإٌـأي ٫ ١جعًٓـل شلـا َـا
جكلّ.
( )8اين ٟقًٓا أْ٘ ًًت َٔ أقٌاّ اٱَهإ ٚبٌةة٘ ٓاهد أقٌاّ إٛاك مثاْ.١ٝ
( )9أ ٟايٛشٛث ٚاَ٫حٓاع ٚاٱَهإ عٌت ايناد.
( )10أ ٫ ٟهــٛى اشحُاعٗــا  ٫ٚهــٛى اـًــَٗٓ ٛــا ٚميــو ً٫ــحعاي ١إٔ ٜهــ ُ ٕٛــ٤ٞ
ٚاشةاّ يناج٘ ٖٚحٓعاّ يناج٘ أٖ ٚهٓ ّا يناج٘ أٜ ٚهٖ ٕٛحٓع ّا يناج٘ ٖٚهٓاّ يناج٘.
إم ايٛشٛث بايناد ٖ ٛايِـ ٤ٞايٛاشت ايػرل إؿحكو إٍ ؾاعٌ ٗ ْؿٌ٘ بٓؿٌ٘.
ٚاَ٫حٓاع ٖ ٛايِـ ٤ٞاي٘ـوٚه ٟايعلّ اينٜ ٫ ٟكةٌ ايحأذرل ٗ ماج٘ بناج٘.
ٚإُهٔ ٖ ٛاينٜ ٟكةٌ ايٛشٛك ٚايعلّ ٗ ماج٘.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل)
ط.179ٖ 1
( ) 2نحاث (اٌٜـاغٛش ٗ )ٞإٓطـل يؿوؾوٜـ َٛاؿهـ ِٝجوْـ٘ ُٚــوظ٘ اً٫ـهٓله ا٫ؾوٚكٌٜــٚ ٞقـل
نحةخ عً ٘ٝايعلٜل َٔ ايِـوٚظاد .اؾُع بٌ هأ ٟاؿه ٌُٝابْٔ ٛـو ايؿاهاب.59ٖ ٞ

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ( )21غشس يف تٍاْ ألغاَ وً ًا ذ ِٓ املٌاد اٌَّالز
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اؿكٝكــــ ٞؾــــ ٬هــــٛى اـًــــ ٛعٓٗــــا( . )11ؾعًــــ ٢ا٭ٚيــــٌ ًٜــــيّ اْ٫كــــ٬ث

()12

ٚعًـ ٢ا٭ؿـرل(ًٜ )13ـيّ إٔ ٜهـ ٕٛاعحةـاه ايػـرل يػـٛاّ( )14ذـِٸ أُــوْا إٍ أَرًـَ ١ـا
ّ ٫ٚهٔ اـًٚ َٔ ٛاظل َٓٗا إم ايِـ ٗ ٤ٞماج٘ إَا هـت ٚشـٛك ٙأٚ ٫ ٚايرـاْٞ
إَا ّحٓع أٚ ٫ ٚا٭ ٖٛ ٍٚايٛاشت ٚايراْ ٖٛ ٞإُحٓع ٚايرايـز ٖـ ٛإُهـٔٚ .نـنا
نــٌ قُــ ٍٛبايٌٓــة ١إٍ إٗٛــٛع ٚيــ ٍٝكٔ ٓٛـاّ بــايٛشٛث بايٌٓــة ١إٍ إاٖٝــ١
ؾاؿٛٝاْ ١ٝبايٌٓة ١إٍ اٱٌْإ; أَا ٚاشة ١أٖ ٚهٓ ١أٖ ٚحٓع.١
( ٫ٚ )11هٛى اشحُاعٗا إِا منو ؿٔ ٖٛاَحٓاع اـًـ ٛعٓٗـا; ٭ْـ٘ ٖـ ٛايـنٜٓ ٟؿـع ٗ
إكاّ.
( )12أ ٟإما نــإ إُهــٔ بــايػرل ٚاشةـاّ أٖ ٚحٓعـاّ يــيّ اْ٫كــ٬ث; ٭ٕ نــٌ ٖهــٔ بــايػرل
ٖهٔ بايناد; ٭ٕ اٱَهإ بايػرل ٖ ٛإٔ ٜهـ ٕٛايِــٌٜ ٤ٞـًت ؾٝـ٘ ٗــوٚه ٠ايٛشـٛك
ٗٚـوٚه ٠ايعلّ بٌةت ايػرل ؾٗـٖ ٛهـٔ بايـناد; ٭ٕ اٱَهـإ ٖـً ٛـًت اي٘ــوٚه٠
عٔ ايطوؾٌ ؾإما ٓاه ايٛاشت أ ٚإُحٓع ٖهٓاّ بايػرل ؾكل ٓاه ٖهٓاّ بايناد.
( )13أ ٟإما نإ إُهٔ بايػرل ٖهٓاّ بايناد.
( )14أ ٟئ ٜه ٖٛ ٕٛإ٪ذو يٲَهإ ٗ ٖنا إُهٔ بايناد يػٛاّ إم ًٜيّ جـٛاهك عًـحٌ
عًَ ٢عًٚ ٍٛاظـل; ٭ٕ ايـناد جكح٘ــ ٞاٱَهـإ ٚايػـرل ٜكح٘ـ ٘ٝؾحـٛاهكد عًٓحـإ
عًَ ٢عًٚ ٍٛاظل إم  ٫جعلك ٗ اٱَهإ بٌ ٖ ٛعةاه ٠عٔ ميو ايًٌت(.)1

(( )1إ قًخ :مل  ٫هٛى اشحُاع اَهاٌْ ٗ ايـناد ايٛاظـل ٠اظـلُٖا بايـناد ٚا٫ؿـو بـايػرلٜٚ .هـٕٛ
ايراْ٪َ ٞنلاّ يٮٚٸٍ؟
قًخ :إواك باٱَهإ ايػرلَ ٟاٜ ٫ه ٕٛظآَ ّ٬ع قطع ايٓظو َٔ ايػرلٖ ٗٚ .نا ايؿوض قلٸ ظٔـٌ
بل ٕٚايػرل ؾ٘ ّ٬عٔ قطع ايٓظو عٓ٘.
ؾإٕ قًخ :اؿآٌ ٖٓا ننيو ٖ ٛاَ٫هإ ايناجَ ٫ ٞا ٖ ٛظآٌ بايػرل َ٪نٓلاّ يٮ.ٍٚ
قًخ :ا :ّ٫ٚاما نإ اَ٫هإ ماجٝاّ ٜٔرل ٌَحػٓٝاّ عٔ ايػـرل نُـا ٗ ايٛشـٛث ٚاَ٫حٓـاع; ٭ْـ٘ ٜٔـرل
ٗـوٚه ٟايٛشٛك يًُٛٗٛع ٚاي٘وٚهَٓ ٠ـا ايػٓـا ٤ؾٝهـ ٕٛؾـوض ايػـرل يػـٛاّ نُـا  ٫ىؿـ .٢ذاْٝـاّ:
ظٔ ٍٛاَ٫هإ بايػرل ٖـا ٜ ٫حٔـٛه آـ ٕ٫ ;ّ٬اعطـا ٤ايػـرل يٲَهـإ عًـ ٢ايِــ ٤ٞؾـوع إَهاْـ٘; ٕ٫
ايٛاشت ٚإُحٓع ّحٓع اظحٝاشُٗا اٍ ايػرل ؾًٝيّ جكلٸّ ايـِ ٤ٞعًَ ٢ا ٜحكلٸّ عً .٘ٝذايراّ :جأنل ايِــ٤ٞ
بح٘اعـ ا٫عحةاهٜاد غرل َحٔٛٸه نُا  ٫ىؿ ٢ؾحلبٸو) .جعًٝك ١اٯُحٝاْ ٞعًـُ ٢ـوؾ إٓظَٛـ ١إـرلىا
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بايكٝاَ َـٔ اير٬ذـ )15(١بكٛيٓـاَ( :ـا بايكٝـاَ) أَ ٟـا بايكٝـاَ َـٔ اجملُـٛع

()16

نُصُٛع ٖن ٙا٭َرًـ )17(١ؾكٛيٓـا (نإ٘ـاٜؿٌ)(َ )18رـاٍ يًٛاشـت بايكٝـاَ إٍ
ايػرل(ٚ )19يًُُحٓع بايكٝاَ إٍ ايػرل(.)20
ؾًٮٍٚ

()21

باعحةاه ٚشٛكُٖا ٚي ًراْ ٞباعحةاه ٚشٛك أظلُٖا ٚعلّ اٯؿـو.

ٚباؾًُـــــــــــ ١إح٘ـــــــــــاٜؿإ ٗٚـــــــــــعاّ(ٚ )22هؾعـــــــــــاّ(ْٚ )23عـــــــــــاّ

()24

( )15أ َٔ ٟإٛاك اير٬ذ.١
( )16أ ٟفُٛع إٛاك اير٬ذ.١
( ) 17أج ٢بًؿو اجملُٛع ٚاؿاٍ أْ٘ منو َرايٌ ظٝـز إْـ٘ ٚاظـل َـٔ إرـايٌ َٓييـَ ١رـايٌ
ًٜٔػ إ ٜهَ ٕٛرا ّ٫يكٌٌُ ٖا بايكٝاَ.
(ُٖٚ )18ــا ا٭َــوإ ايٛشٛكٜــإ ايًــنإ ٜ ٫عكــٌ اظــلُٖا بــل ٕٚاٯؿــو( )1نــا٭ؿ ٠ٛنُــا
ًٝص.٤ٞ
( )19٭ْ٘ ٚشٛك أظلُٖا ٫بل إٔ ٜٛشل اٯؿو ؾهـٌ ٚاظـل ٚاشـت بايكٝـاَ إٍ ٓـاظة٘
ًٝٚص ٤ٞجٝٗٛػ ميو جؿٔ.ّ٬ٝ
( )20ؾإْ٘ ّحٓع ٚشٛك أظلُٖا عٓل عـلّ اٯؿـو ؾهـٌ ٚاظـل ٖحٓـع عٓـل عـلّ اٯؿـو نُـا
ًٝص ٤ٞجؿٔ ٌٝميو.
( ) 21ؾٝك ٍٛنإ٘اٜؿٌ َراٍ يًٛاشت بايكٝاَ باعحةاه ٚشٛكُٖا ٚقٛيٓا نإ٘اٜؿٌ َراٍ
يًراْ ٞأ ٟيًُُحٓع بايكٝاَ باعحةاه ٚشٛك اظلُٖا ٚعلّ اٯؿو ٚقل بٝٸٓا ميو.
( )22أٚ ٟشٛكُٖا َ ٖٛٚراٍ يًٛاشت بايكٝاَ إم نٌ ٚاظل َُٓٗا ٚاشت بايكٝـاَ إٍ
ٓاظة٘.
( )23أ ٟعــلَُٗا ٖٚــَ ٛرــاٍ يًٛاشــت أ ٜ٘ـاّ ؾــإٕ عــلّ أظــلُٖا ٚاشــت بايكٝــاَ إٍ
ٓاظة٘.
( )24أٚ ٟشٛك أظـلُٖا ٚعـلّ اٯؿـو ٖٚـَ ٛرـاٍ يًُُحٓـع بايكٝـاَ ؾإْـ٘ ّحٓـع ٚشـٛك
أظلُٖا بايكٝاَ إٍ علّ اٯؿو نُا أْ٘ علّ أظلُٖا ّحٓع بايكٝاَ إٍ ٚشٛك اٯؿو.

َٗل ٟإلهٸَ اٯُحٝاْ ٞط.307ٖ 2
( )1اؾٖٛو ايٓ٘ٝل ٗ ُـوؾ َٓطل ايحصوٜل ايع ١َ٬اؿً.13ٖ ٞ
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َٗٛـــٛع إرـــايٌ(ٚ .)25جًــــ ٕٝإكـــاّ( )26إٔ ايٛشـــٛث بايكٝـــاَ إٍ ايػـــرل
ٗــــوٚه ٠ؼكـــل ايِــــ )27(٤ٞبـــايٓظو إٍ ايػـــرل عًـــً ٢ـــة ٌٝاً٫ـــحلعا٤

()28

ا٭عــ ـِٸ(َ )29ــــٔ ا٫قح٘ــــاٜٚ ٤وشــــع( )30إٍ إٔ ايػــــرل ٜــــأب ٢ماجــــ٘( )31إ ٫إٔ
ٜهـــ ٕٛيًِـ ــٗ ٤ٞـ ــ وٚه ٠ايٛشـــٛك ًـــٛا ٤نـــإ( )32باقح٘ـــا ٤ماجـــ ٞنُـــا ٗ
ايٛشــٛث بايكٝــاَ إحعكــل ٗ إعًــ ٍٛبايٌٓــة ١إٍ ايعًــ ١أ ٚعاشــ ١ماجٝــ١

()33

نُـــــا ٗ ايٛشـــــٛث بايكٝـــــاَ إحعكـــــل ٗ ايعًٓـــــ  ١بـــــايٓظو إٍ إعًـــــٍٛ
( )25أ ٟعٓٛإ ًٜٔػ ٕراٍ ايٛاشـت بايكٝـاَ إٍ ايػـرل ٕٚرـاٍ إُحٓـع ]بايكٝـاَ[ اٍ
ايػرل.
( ٗ )26بٝإ اقٌاّ َا بايكٝاَ َٔ إٛاك ٚجؿاًرلٖا.
( )27أٚ ٟشٛث ؼكٓل ايِـ.٤ٞ
( )28أ ٟإٔ ايػرل ٌٜحلعٚ ٞشٛث ٚشـٛك ميـو ايِــً ٤ٞـٛا ٤نـإ بٓعـ ٛا٫قح٘ـا;٤
٭ْ٘ عًٓـ ١يـ٘ أ ٚبـل ٕٚاقح٘ـا ٤نُـا ٗ ٚشـٛك ايعًـ ١بايٌٓـة ١إٍ إعًـٚ ٍٛإٕ ٚشـٛك
إعًٌٜ ٍٛحلعٚ ٞشٛك ايعًٚ ١يهٔ ٜ ٫كح٘ـٚ ٞشٛكٖا ؾايعًٓـٚ ١اشةـ ١بايكٝـاَ إٍ
إعً.ٍٛ
(ٖ )29نٓ ٙؿ ١يً٬حلعاٚ ٤قل بٝٸٓا ٚش٘ عُ ّٛاً٫حلعا َٔ ٤ا٫قح٘ا َٔ ٤أْـ٘ أُٜٓـا
ٚشـل ا٫قح٘ـاٚ ٤شــل اً٫ـحلعا ٤بــل ٕٚايعهـٍ ؾايعًٓـ ١بايٌٓــة ١إٍ إعًـ ٍٛجكح٘ــ٘ٝ
ٚجٌــحلعٚ ٘ٝإعًــ ٍٛبايٌٓــة ١إيٗٝــا ٌٜــحلعٗٝا ٜ ٫ٚكح٘ــٗٝا ؾإْــ٘ ٌٜــحع ٌٝإٔ ٜٛشــل
إعً ٍٛبل ٕٚايعً ١ؾٛشٛكٌٜ ٙحلعٚ ٞشٛكٖا.
( )30أ ٟؾٝصعٌ ايٛشٛث بايكٝاَ إٍ ايػرل.
( )31أ ٟمل جكةــٌ ماجــ٘ ايػــرل  ٫إٔ ٜهــ ٕٛيًِـــ ٤ٞايٛاشــت بايكٝــاَ إيٝــ٘ ٚشــٛث
ايٛشٛك.
( )32أ ٟإ بــا ٤ماجــ٘ ايػــرل ًــٛا ٤نــإ بٌــةت اقح٘ــا ٤ماجــ ٗ ٞماد ايػــرل نُــا ٗ
ايٛشٛث ...اخل.
( )33أ ٟإبــا ٤ماد ايػــرل ؿاشــ ١ماجــ٘ إٍ ميــو ايِ ــَ ٤ٞعٓــٜٛ ٫ ٢شــل إ ٫بــنيو
ايِـ.٤ٞ
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أ ٚباًحلعا َٔ ٤ايطوؾٌ( )34ب ٬اقح٘اَُٗٓ ٤ا  َٔ ٫ٚأظلُٖا نُا ٗ ٚشٛكٟ
إح٘اٜؿٌ .ؾهٌ ٚاظـل َُٓٗـا ٚاشـت بايكٝـاَ إٍ اٯؿـو  ٫بـاٯؿو( )35إم ٫
عًٓ ٝــ ١بــٌ إح٘ــاٜؿٌ .ؾــايٛشٛث بايكٝــاَ هحُــع َــع ايٛشــٛث ايــناجٞ

()36

ٚايػــــــــرلٜٓٚ )37(ٟؿــــــــوك عُٓٗــــــــا أٜ٘ــــــــاّ(ٚ .)38اَ٫حٓــــــــاع بايكٝــــــــاَ
إٍ ايػــرل ٗ ــوٚه ٠عــلّ ٚشــٛك ايِ ــ ٤ٞبــايٓظو إٍ ايػــرل عٌــت اً٫ــحلعا٤
إطًـــــــل

()39

نُـــــــا ٗ ٚشـــــــٛك إعًـــــــ ٍٛبايٌٓـــــــة ١إٍ عـــــــلّ ايعًٓــــــ١

()40

( )34أ ٟإ با ٤ماد ايػرل بٌـةت اًـحلعا ٤نـٌ ٚاظـل َـٔ ايػـرل ٚميـو ايِــٚ ٤ٞشـٛك
ٓاظة٘.
( )35أ ٟبٌةت اٯؿو عً ٢إٔ ٜه ٕٛعًٓ ١ي٘.
( )36نُا ٗ ايعًٓ ١ؾإْٗا ٚاشة ١بناجٗا ٚبايكٝاَ إٍ إعً.ٍٛ
( ) 37نُا ٗ إعًـ ٍٛبايٌٓـة ١إٍ ايعًـ ١ؾإْـ٘ ٚاشـت بـايػرل; ٭ْـ٘ ٌَـةت ٚشـٛك ٙعـٔ
ايعًٚٚ ١اشت بايكٝاَ إٍ ايػـرل; ٭ٕ ايعًـ ١جٌـحلعٚ ٞشـٛك ٙؾـّ ٬هـٔ إٔ جٛشـل
بل.ْ٘ٚ
( )38نُا ٗ إح٘اٜؿٌ

()1

ؾإٕ نٌ ٚاظل َُٓٗا ٚاشـت بايكٝـاَ إٍ غـرل ٙإم ٚشـٛك

اظلُٖا ٌٜحلعٚ ٞشٛك اٯؿو ٚيـ ٍٝأظـلُٖا بايٌٓـة ١إٍ اٯؿـو ٚاشةـاّ بـايػرل إم
ي ٍٝأظلُٖا عًٓ ١ئاظة٘ ٚ ٫ٚشٛث ماج ٞؾُٗٝا; ٭ُْٗا كاُ٥اّ َعً ٕ٫ٛيعً ١ذاير١
ٚإ ٫ي ٛنإ أظلُٖا ٚاشةاّ يهإ اٯؿو ٚاشةاّ; ٭ْ٘ عٓل ٚشٛك ميـو ٜٛشـل ٓـاظة٘
ٚي ٛناْا نُٖ٬ا ٚاشةٌ ييّ جعلك ايٛاشت  ٖٛٚباطٌ نُا ًٝص.٤ٞ
(ًٛ )39ا ٤نإ با٫قح٘ا ٤ايناج ٞأ ٚعاش ١ماج ١ٝأ ٚباًحلعا َٔ ٤ايطوؾٌ.
(ٖ )40نا اً٫حلعا ٤باقح٘ــا ٤ماجـ ٞؾـإٕ ماد ايعًٓــٌٜ ١ـحلع ٞعـلَُٗا اَحٓـاع ٚشـٛك
إعً.ٍٛ
(( )1ؾٝؿذلم ايٛشـٛث بايكٝـاَ اٍ ايػـرل عـٔ ايٛشـٛث بـايػرل اؾذلاقـ ّا شًٝٸـ ّا بٗـناٜٚ .ؿذلقـإ ؿؿٝٸـ ّا بـإ
اٚ٫ٸٍ ظــاٍ اٗــاٗ يًِ ــ ٤ٞبايكٝــاَ اٍ غــرلٚ ٙايرــاْ ٞظــاٍ ماجــ ٞيــ٘ ٚإ شــاَ ٤ــٔ غــرلُ .)ٙـــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 252ظاُ.7١ٝ
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ٚعلَــ٘ بايٌٓــة ١إٍ ٚشٛكٖــا(ٚ )41نُــا ٗ ٚشــٛك أظــل إح٘ــاٜؿٌ( )42بايٌٓــة١
إٍ عـلّ اٯؿــو ٚعلَـ٘ بايٌٓــة ١إٍ ٚشـٛك اٯؿــوٖٚ .ـ ٛأٜ٘ـاّ نٌــابك٘(ٗ )43
ايعُ.ّٛ
ٚاٱَهإ بايكٝاَ إٍ ايػـرل ٗ ٫ــوٚهٚ ٠شـٛك ايِــ ٚ ٤ٞعلَـ٘ بـايٓظو إٍ
ايػرل ٜٚوشع إٍ إٔ ايػرل ٜ ٫أب ٢عٔ ٚشٛك ٫ٚ )44(ٙعـٔ علَـ٘ ظـٌ َـا ٜكـاَ
إي.٘ٝ
ٖٚـــنا إ ِـــا ٜحعكـــل ٗ ا٭ُـــٝا ٤ايـــيت ٜ ٫هـــ ٕٛبٗٓٝـــا ع٬قـــ ١طةٝعٝـــ١

()45

َٔ شٗ ١ايعًٓٚ ١ٝإعًٛيٝٸ ١أ ٚا٫جؿام ٗ عًٓٚ ١اظـل.)46(٠
(ٖ )41نا أٜ٘اّ َراٍ ي٬قح٘ا ٤بناد ايػرل  ٖٛٚايعًٚ ١أَا َرـاٍ اً٫ـحلعا ٤ؿاشـٗ ١
ماد ايػرل  -نُا ٗ عـلّ ايعًـ ١بايٌٓـة ١إٍ ٚشـٛك إعًـ - ٍٛؾعٝـز إٕ ماد إعًـٍٛ
قحاش ١يناد ايعً ١ؾهإ علَٗا ٖحٓعاّ بايٌٓة ١إٍ ٚشٛك.ٙ
(ٖ )42ـــنا َرـــاٍ يً٬ـــحلعا ٤بٌـــةت اًـــحلعا ٤نـــٌ َُٓٗـــا ٓـــاظة٘  ٫بٓعـــ ٛايعًٝـــ١
ٚإعًٛي.١ٝ
( )43أٚ ٟاَ٫حٓــاع بايكٝــاَ إٍ ايػــرل نٌــابك٘ ٖٚــ ٛايٛشــٛث بايكٝــاَ إٍ ايػــرل
ؾهُــا أْــ٘ هحُــع َــع ايٛشــٛث ايــناجٚ ٞايػــرلٜٓٚ ٟؿــوك عُٓٗــا نــنيو اَ٫حٓــاع
بايكٝـاَ إٍ ايػرل هحُع َع ايناج ٞنُـا ٗ عـلّ ايعًٓـ ١بايٌٓـة ١إٍ ٚشـٛك إعًـٍٛ
ؾإْــ٘ ٖحٓــع بايــناد بايــناد ٗ ايٛاشــت جعــاٍ ٗ ظ ـلٸ ماجــ٘ ٚبايكٝــاَ إٍ ٚشــٛك
إعً ٍٛأٜ٘اّ ٖحٓع ٚهحُع َع اَ٫حٓاع بايػرل نعلّ إعً ٍٛبايٌٓة ١إٍ ٚشـٛك عًٓحـ٘
ؾإْــ٘ ٖحٓــع بٌــةت ايػــرل ٖٚــٚ ٛشــٛك ايعًــٖٚ ١حٓــع بايكٝــاَ إٍ ايػــرل ؾــإٕ ايعًــ١
جٌــحلعٚ ٞشــٛك إعًــٜٓٚ ٍٛؿــوك عُٓٗــا ٗ إح٘ــاٜؿٌ ؾــإٕ عــلّ نــٌ َُٓٗــا ٖحٓــع
بايٌٓة ١إٍ ايػرل.
( )44أّ ٫ ٟحٓع عٔ ٚشٛك ميو ايِـ.٤ٞ
( )45أ ٟعٌت طةٝعحُٗا ٚظكٝكحُٗا.
( )46أ ٟا٫شحُــاع ٗ عًٓــٚ ١اظــل ٠نُــا ٗ إح٘ــاٜؿٌ قوٜةــ ١ناْــخ أ ٚبعٝــلٚ .٠بٗــنا
ٜظٗو علّ ٓع ١ايحُر ٌٝبٓاطك ١ٝاٱٌْإ َٚاٖٝٸ ١اؿُاه.
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ٚإٍ َراي٘ أُـوْا بكٛيٓا (مثخ)  -عاطؿ( - )47(١نإؿوٚض ٚاشـةٌ)( )48إم
 ٫ع٬ق ١يي ١َٝٚاقح٘ـا )49(١ٝ٥بُٗٓٝـا ٚإ ٫مل ٜهْٛـا أ ٚأظـلُٖا ٚاشةـاّ(ٖ )50ـنا
ؿًــ ؾهــٌ ٚاظـل َُٓٗــا ٜ ٫ـأب )51(٢عــٔ ٚشـٛك اٯؿــو  ٫ٚعـٔ علَــٖ٘ٚ .ــنا
ايؿــوض( )52يــ٘ ؾٛا٥ــل عًُٝٸ ـ ١أؿــو )53(٣نُــا ٗ ٌَــأيْ )54(١ؿــ ٞا٭شــيا ٤عــٔ
( )47عاطؿ ١عً ٢قٛي٘ نإ٘اٜؿٌ.
( )48أ ٟنُا ي ٛؾوٗٓا ٖٓاى ٚاشةٌ ؾإٕ نـٌ ٚاظـل َُٓٗـا يـٗ ٍٝــوٚه ٟايٛشـٛك
 ٫ٚعلَ٘ بايٌٓة ١إٍ اٯؿو.
( )49أ ٟجكح٘ـ ٞيي ّٚإكلٸّ يًحايًٛ ٞا ٤ناْخ ْاُ َٔ ١٦ن ٕٛاظـلُٖا عًٓـٚ ١ايرـاْٞ
َعً ّ٫ٛأ ٚبايعهٍ أ ٚنُْٗٛا َعًٛيٌ يعً ١ذاير.)1(١
( )50أٚ ٟإٔ ناْخ بُٗٓٝا ع٬ق ١يي ١َٝٚاقح٘ا ١ٝ٥مل ٜهْٛا ٚاشةٌ ٗ ٓٛه ٠يـ ٛناْـخ
ايع٬قْ ١اَُ ١٦ـٔ نُْٗٛا َعًٛيٌ يعً ١ذاير ١ؾـإٕ ايٛاشـت ٜ ٫هـَ ٕٛعًـ ّ٫ٛيِــ٤ٞ
ٚإ ٫يهإ ٖهٓاّ ُ ٕ٫إٔ ايٛشٛث اً٫حػٓا ٤عٔ ايعً - ١نُـا ًـٝص - ٤ٞأ ٚمل ٜهـٔ
ٚ ٫اٯؿـو
أظلِٖ ٚاشةاّ; ٗ ٓـٛه ٠يـ ٛناْـخ ايع٬قـْ ١اُـَ ١٦ـٔ نـ ٕٛأظـلِٖ َعًـّ ٛ
عًٓ ١ؾإٕ إعً ٍٛمل ٜهٔ ٚاشةاّ ٕا قلٸَٓا.
( )51أّ ٫ ٟحٓع عٔ ٚشٛك اٯؿو  ٫ٚعٔ علَـ٘ ؾـٗ ٬ــوٚه ٠٭ظـلُٖا بايكٝـاَ إٍ
اٯؿو  ٫عٌت ايٛشٛك  ٫ٚعٌت ايعلّ ٚننا كًٛقاجُٗا.
(ٖ )52ــنا شــٛاث ًــ٪اٍ َك ـلٸه نــإٔ ايٌــاٜ ٌ٥كــ :ٍٛمل ؿٔٔــحِ ايحُرٝــٌ بــإُهٔ
بايكٝاَ إٍ ايػرل بؿوض ايٛاشةٌ ٹيِٳ مل ُرٸًٛا ي٘ بايعًحٌ ايًٓحٌ ٌٜ ٫ـحلعٚ ٞشـٛك
أظلُٖا ا٭ؿو أَ ٚعً ٍٛعًحٌ ننيو؟.
ؾأشاث :بإٔ شلنا ايحُر ٌٝؾٛا٥لاّ ...اخل.
( )53غرل ؾا٥ل ٠ايحُر ٌٝب٘ يًُُهٔ بايكٝاَ إٍ ايػرل.
(ٚ )54ميو بإٔ ٜكاٍ :ي ٛنـإ يًٛاشـت أشـيا٤

()2

ؾإَـا إٔ جهـٖ ٕٛهٓـ ١ؾًٝـيّ اظحٝـاط

ايٛاشت إٍ إُهٔ ٚأَا ٚاشةاد ؾ ٬ع٬ق ١بٗٓٝــا إم  ٫عًٓٝــَ ٫ٚ ١عًٛيٝـ ;١يهْٗٛـا
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.92ٖ 2
( )2إةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِرلاى.43ٖ ٟ

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ( )21غشس يف تٍاْ ألغاَ وً ًا ذ ِٓ املٌاد اٌَّالز
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ايٛاشت ٚغرلٖا(.)55
ٚاشةــ ١بايــناد ؾحهــٌَ ٕٛــحكًٓٚ ١ــاه ايٛاشــت أذــٌٓ ٚ ٫اظــلاّ َونة ـاّ ؾؿــوض
ايٛاشةٌ أؿن ٗ ٖنا ايلي ٌٝأظل ُكٚ ٘ٝاٸ ب٘.
( )55نُا ٗ هك إ ٓ٬ش ٍ٬يِٝف اُ٫ــوام
أْ٘ ي ٍٝيًٛاشـت َاٖٝـ١

()2

()1

ٚميـو إٔ ُـٝف اُ٫ـوام أًـحلٍ عًـ٢

بـإٔ إاٖٝـُٓ ٫ ١ـع عـٔ نرـو ٠ا٫ؾـواك ٚنًٓٗـا ٚاشةـ ١يـٛ

ناْخ ٚاشةٚ ١نًٓٗا ٖحٓع ١ي ٛناْخ ٖحٓعٚ ١نًٓٗا ٖهٓ ١ي ٛناْخ ٖهٓ.١
ؾً ٛنـإ يًٛاشـت َاٖٝـ ١إَٸـا إٔ جهـٖ ٕٛهٓـ ١أٖ ٚحٓعـٖٚ ١ـ ٛؿـ٬ف ايؿـوض إم
ٜهَ ٕٛا ؾوٗٓاٚ ٙاشةاّ; ٖحٓعاّ أٖ ٚهٓاّ ٕا بٝٸٓا.ٙ
ٚإٕ ناْخ َاٖٝـ ١ايٛاشـت ٚاشةـ ١يـيّ إٔ جهـٚ ٕٛاشةـاد غـرل َحٓاٖٝـ ;١٭ٕ يهـٌ
َاٖ ١ٝأؾواك غرل َحٓاٖٕٚ ١ٝا ناْخ إاٖٚ ١ٝاشة ١ناْخ نًٗا ٚاشة.١
ٚإ ٓ٬ش ٍ٬ايلٚاْ ٞؾِٗ َٔ ٖنا ايلي :ٌٝإٔ َواك ُٝف اٱُــوام بعـلّ ايحٓـاٖٗ ٞ
ايٛاشةــاد -عًــ ٢جكــلٜو ٚشــٛث إاٖٝــ -١أْــ٘ ٜوٜــل ايحًٌٌــٌ ٗ ايٛاشةــاد ؾأُــهٌ
عً :٘ٝإٔ ايحًٌٌٌ ٖ ٛجوجٝت أَٛه ٚعً ٢ؾوض نْٗٛا ٚاشةاد ؾ ٬جوجٝت بٗٓٝا إم
 ٫عًٝٸ ١بٗٓٝا بٌ إَهإ بايكٝاَ.
()3

ٚأُــهٌ إــٓ ٓ٬ــلها عًــ ٢إــ ٓ٬شــ : ٍ٬بــإٔ َــواك ايِــٝف يــي ّٚعــلّ جٓــاٖٞ
ايٛاشةاد  ٖٛٚباطٌ; ٭ْ٘ ٜٓاٗ أكي ١ايحٛظٝل.

( )1ايحعًٝكاد عًُ ٢ـوؾ ايلٚاْ ٞايعكا٥ل ايع٘ل ١ٜايٌٝل ْاٍ ايـل ٜٔا٭ؾػـاْ - ٞايِـٝف قُـل عةـل٠
جكل ِٜايٌٝل ٖاك ٟؿٌـوُٚاٖ.205 - 204ٖ ٞ
( )2ايحًٛوــاد ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك .35 - 34ٖ ٟإطاهظــاد ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهكٟ
ُٖ .399 - 398ـــوؾ اٱُــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل ايطًٛـــ ٞط.58ٖ 39ٖ 35ٖ 3
إةـلأ ٚإعــاك ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاى .29 - 27ٖ ٟا٭ًــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط1
ٖ 113 – 96طُ .57 - 48ٖ 6ـوؾ اشللا ١ٜا٭ذرلٓ ١ٜله ايـل ٜٔايِـرلاى.288 - 283ٖ ٟ
ُـوؾ اشللا ١ٜا٫ذرل ١ٜيًُٝةلُٛ .167ٖ ٟاهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةـل ايـوىام
ايٖٝ٬ص ٞطُ .108 - 99ٖ 1ـوؾ ايحصوٜل ع ٤٬ايـل ٜٔايكُٛـص .52ٖ ٞايحعٔـ ٌٝبُٗٓٝـاه
ٖ.571
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.380ٖ 9
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ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

ؾهــإ ٗ اُــهاٍ إ ـ ٓ٬شــ ٍ٬أؿــن ايؿــوض ٗ جعــلك ايٛاشــت ٚهجٸــت عًٝــ٘ عــلّ
ايحًٌٌٌ ٚاٱَهإ بايكٝاَ ؾحُر ٌٝاٱَهإ بايكٝاَ بٗنا ايؿوض أٗٚػ يٓا نـّ٬
إ ٓ٬شٚ ٍ٬ي ٛمل ّرٌ يٓا ب٘ ٕـا ؾُٗٓـا نٝــ بٗٓٝـا إَهـإ بايكٝـاَ ٚأْـ٘ ٌٜـحلعٞ
علّ ايعًٝٸٚ ١إعًٛي َٔ ١ٝايطوؾٌ ظحٸٜ ٫ ٢ه ٕٛجًٌٌٌ(.)1

(( )1ؾٝكاٍ :ي ٛنإ يًٛاشـت اشـيا ٤ؾٗـ ٞاَٸـا ٖهٓـاد ؾًٝـيّ ظاشحـ٘ اٍ اؾـي ٤بـٌ اٍ إُهـٔ ٚاَـا
ٚاشةــاد ؾــ ٬ع٬قــ ١بٗٓٝــا ام بٗٓٝــا ائــعاب ١ا ٫ا٫جؿاقٝــ ٫ ١ايوابطــ ١ايعًٓٝــ ١ام ٓــاكَٗا ايٛشــٛث
ايناجٖٚ ٞنا ؿًـ .ظٝز ؾوض ايٛاشت ايٛاظل َونةاّ ٚظٗو اذٓإ نٌ َُٓٗا بٌٝلٚ .اَا غـرل ٖـنٙ
إٌأيَ ١رٌ َا ٜك ٍٛايِٝف اُ٫ـواق ٗ ٞبوٖإ ْؿ ٞإاٖ ١ٝعٔ ايٛاشت جعاٍ اْـ٘ يـ ٛنـإ يـ٘ َاٖٝـ١
ٚنــٌ َاٖٝــُٓ ٫ ١ــع ايهرــو ٠ا٫ؾواكٜــ ١ؾهًٓٗــا ٚاشةــ ١يــٚ ٛشةــخ جًــو إاٖٝــٖٚ ١هٓــ ١يــ ٛاَهٓــخ
ٖٚحٓع ١ي ٛاَحٓعخٚ .ا٫ؿرلإ ظاٖوا ايةطٚ ٕ٬عً ٢ا ٍٚ٫ييّ ٚاشةـاد غـرل َحٓاٖٝـ .١ؾةع٘ـِٗ ؾٗـِ
َٔ ن َ٘٬ايياّ ايحًٌٌٌ ٚاعذلض بإ بط ٕ٬ايحًٌٌٌ َِـو ٚبايذلجت ٚايٛاشةاد ٫جوجـت بٗٓٝـا
ام ّ ٫هٔ ايعًٓ ١ٝؾٗٝا ؾةُٗٓٝا اَ٫هإ بايكٝاَ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 253ٖ 2ظاُ.10١ٝ

[]21
غسز يف أحباث ًتعوق ٞباإلًلاْ بعطٔا بأصى امل٘ض٘ع ٗبعطٔا باهو٘احق
ٌ ٳٚقَـــ ـعٵ
عٴــــوٴٚٵضٴ ا٫ٹَٵهـــــإٔ ٹب ٳحعٵ ٹًٝٵــــ ٕ

ٔ اشٵ ٳحُٳ ــعٵ
ع ايػٳٝٵ ـوٟٸ َٹ ـٔٵ ٳمٜٵ ـ ٔ
ٳٖٚٵ ـ ٳَ ٛٳ ـ ٳ

ٳٚقَــــــلٵ ٜٴــــــواكٴ ٹَٓٵــــــ٘ٴ ٗ اًحٹعٵُـــــــأٍ

ايعٳـــــــِټ ٚا٭َؿٳـــــــٕټ ٚاًـــــــحٹكةايٹٞٵ

قَـــــــلٵ يَـــــــ ٔي ٳّ اٱَهـــــــإٴ ٹيًُِاٖٹــــــــٝٻِ١

ٔ أٚٻ ٹيٝٻـــــــــــِ١
ٳٚظاشٳــــــــــ ُ١إُُٵهٹــــــــــ ٔ

ٌ ٚٴشٴـــــ ـٛٵ ٷك اهجٳةٳـــــ ــلِ
ٳَ ٚأذٳـــــ ـوٴ اؾَعٵـــــ ـ ٔ

ٌ َؾكَـــ ـلِ
ٳٓٚٹـــ ـ َؿ ُ١ايحٻـــ ـأذرلٔ ٗ ايعٳكِـــ ـ ٔ

ٜ ٫ٳؿِـــــــــوٴمٴ اؿُـــــــــلٚسٴ ٚايةكـــــــــا٤ٴ

ٔ اقِ ٹح٘ٳـــ ــا٤ٴ
إمٵ يَـــ ـِٵ ٳٜهُـــ ـٔٵ ٹيًُِٴُٵهٹـــ ـ ٔ

ٕ ُٳــ ـ٤ٞٵ
ٳٚإْٻُــــا ؾــــاضٳ اجٸٔــــاٍٴ نَــ ـٛٵ ٔ

ٳ ٚٳَرٳــــٌٴ إَصٵعٴــــ ٍٔٛٹيًِٻــــ٤ٞٹ َنؿــــ٤ٞ

قـــــــل نـــــــإٳ ا٫ٹؾحكـــــــاهٴ يٲَهـــــــإٔ

ٌ ايكَــــــــلِٜٴ باييٻَـــــــــإٔ
َؾًِٝٴصٵعٳــــــــ ٔ

ٗٳــــــــــوٴٚٵ ٳه ُ٠ايك٘ــــــــــ١ٝٹ ايؿعًٝٻــــــــــِ١

يــــــــــــــــٛاىّ ا٭ٚ ٍٚٳإا ٹٖٝٻــــــــــــــ ـِ١

ذـــــــِ اَحٓـــــــاعٴ ايِٻـــــــوٵ ٹ بإُعاْـــــــلٹ

ٚايؿَكِـــ ـوٴ ظايـــــ ١ايةكـــــا ُٳـــ ـٛاٖلٟ

عًٓــــ َّ ١ٹــــٔٵ ٳهأًِٹــــ ٹ٘
يــــٍٝٳ اؿــــلٚسٴ ٹ

ُٳـــــ ـوٵطاّ ُ ٫ٚٳـــــ ـطِواّ  ٫ٚبٹ ٳٓؿٌِٹـــــ ـ ٹ٘

ـ َـــا يَعٹـ ـلٵ
ـ ٳٚايِعٴـ ـلٴٚٵسٴ َنٝٵـ ـ ٳ
ٳَ ٚنٝٵـ ـ ٳ

ٹيًِ َؿكِـــــ ٔو إم عٴـــــلٻ إواجٹـــــتٴ اجٻٌٳـــــلٵ

ٍ ؿٳـــٕٵ
لّٴ ايٌـــابلٴ نْٛـ ـاّ يَـ ـٝٵ ٳ
ٚايعٳـ ـ ٳ

لًَٜـــــــ٘ٴ ْك٘ٝٳـــــــ٘ كاه اؿٹٔٳـــــــٕٵ
ٳب ٹ

[]21
غسز يف أحباث ًتعوق ٞباإلًلاْ
بعطٔا بأصى امل٘ض٘ع(ٗ )1بعطٔا باهو٘احق

()2

ؾُٓٗــــــــا قٛيٓــــــــا (عــــــــوٚض اٱَهــــــــإ)( )3يًُاٖٝــــــــ( ١بحعًٝــــــــٌ)
َـــٔ ايعكـــٌ (ٚقـــع) ظٝــــز

()4

٬ٜظظٗـــا َـــٔ ظٝــــز ٖـــَ ٞكطٛعـــ ١ايٓظــــو

عٔ اعحةاه ايٛشٛك ٚعًٓ ح٘ ٚايعلّ ٚعًح٘ ؾٔٝؿٗا بًٌت اي٘ـوٚهجٌ(.)5
ٚأَا عٓل اعحةاهُٖا( )6ؾُعؿٛؾ ١باي٘ـوٚهجٌ( )7أ ٚاَ٫حٓاعٌ(.)8
( )1أْ ٗ ٟؿٍ اٱَهإ ٚبٝإ َعٓا.)1(ٙ
( )2أ ٟيٛاظل اٱَهإ أ ٟأظهاَ٘.
(ٖ )3ــنا عــز َــٔ ايًٛاظــل ٚغوٗــ٘ َــٔ منــو ٙإٔ ٜــةٌ أْــ٘ شٗــ ١عــوٚض اٱَهــإ
ايناج ٞيًُاٖ.١ٝ
( )4بٝإ إٍ ؼً ٌٝايعكٌ.
( )5أٗ ٟوٚه ٠ايعلّ ٚايٛشٛك.
( )6ؾإاٖٝــ ٗ ١ظــٌ نْٗٛــا َعوٗٚــ ١يٲَهــإ ايــناجَ ٞعوٗٚــ ١يًٛشــٛث ٚاٱَحٓــاع
ايػرلٚ ٟيهٌ َُٓٗا باعحةاه.
( )7أ ٟايٛشٛبٌ ًٝص ٤ٞإٕ ُا ٤اهلل جعاٍ إٔ يًُاٖٚ ١ٝشٛبٌ( )2عٓل َ٬ظظحٗا َع
ايٛشٛك:
ا٭ٗ :ٍٚـ وٚهً ٠ـابكٖٚ ١ـ ٞايـيت ٜعةٸـو عٓٗـا بـإٔ ايِــَ ٤ٞـا مل هـت مل ٜٛشـل
ً ٖٞٚابك ١عًٚ ٢شٛكٖا ٚإٕ نإ عوٗٗٚا بايٌٓة ١إي.٘ٝ
ٚايراْٗ :ٞـوٚه٫ ٠ظكـٖٚ ١ـ ٞايـيت ٜعةٸـو عٓٗـا باي٘ــوٚه ٠بِــو احملُـٖٚ ٍٛـٞ
اييت ٜرةخ شلا ٚشٛث ايٛشٛك بعل ايٛشٛك ٚينا زلٝٸخ ٗـوٚه٫ ٠ظك.١
(ً )8ـــٝص ٤ٞإٕ ُـــا ٤اهلل إٔ يًُاٖٝـــ ١بايٌٓـــة ١إٍ ايعـــلّ اَحٓـــاعٌ بـــايػرل اَحٓـــاع

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.150ٖ 2
( )2غوه ٗ بعض اظهاّ ايٛشٛث ايػرل.ٟ
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َٗٓٚـــا قٛيٓـــاٖٚ( :ـــ )9()ٛأ ٟاٱَ هـــإ ايـــناجَ( ٞـــع ايػـــرلَ ٟـــٔ مٜـــٔ)
أ ٟايٛشـــــٛث ٚاَ٫حٓـــــاع (اشحُـــــع)( )10غـــــ٬ف ايـــــناجَُٗٓ ٞـــــا(َ )11ـــــع
ايػــــرلَُٗٓ ٟــــآَ ٫ٚ .اؾــــا )12(٠بــــٌ اقح٘ــــاَ )13(٤ــــٔ قةــــٌ ماد إُهــــٔ
يًٛشٛك ٚايعلّ ٚاقح٘اَ )14(٤ـٔ قةـٌ ايػـرل( )15يًٛشـٛك أ ٚايعـلَّٗٓٚ .ـا قٛيٓـا
ًابل  ٖٛٚاينٜ ٟعةٸو عٓ٘ إٔ إاَٖ ١ٝا مل ُحٓع مل جعلّ ٚميو أْ٘ بعلّ عًٓحٗا ُحٓـع
إاٖٚ ١ٝاَحٓاع ٫ظل  ٖٛٚاَ٫حٓاع بِـ و احملُـ ٍٛؾإْـ٘ بعـل ايعـلّ ؾٗـٖ ٞحٓعـ ١عـٔ
ايٛشٛك ٗٚـوٚه ٟشلا ايعلّ.
(ٖ )9نا أٜ٘اّ َٔ ايًٛاظل.
(ٚ )10يهٔ نُا قلَٓا عوٚض نٌ َُٓٗا َٔ شٗ.١
( )11أ َٔ ٟايٛشٛث ٚاَ٫حٓاع ؾإْ٘  ٫هحُع َع ايػرلَُٗٓ ٟا ٚائٛه ٖآٖا أهبعـ:١
اَحٓــاع ماجــَ ٞــع اَحٓــاع غــرلٚ .ٟشــٛث ماجــَ ٞــع ٚشــٛث غــرل .ٟاَحٓــاع ماجــَ ٞــع
ٚشٛث غرلٚ .ٟشٛث ماجَ ٞع اَحٓاع غرل.ٟ
أَــا عــلّ ٓــع ١ايكٌــٌُ ا٭ٚيــٌ ؾًًــي ّٚايًػٜٛــٚ ١أَــا عــلّ ٓــع ١ايكٌــٌُ
ا٭ؿرل ;ٜٔؾٮٕ اَ٫حٓاع ايـناجٜ ٞكح٘ــ ٞعـلّ ايٛشـٛك ٚايٛشـٛث ايػـرلٜ ٟكح٘ــٞ
ايٛشٛك ٚننا ايه ٗ ّ٬ايٛشٛث ايناج ٞؾإْ٘ ٜكح٘ـ ٞايٛشٛك ايـلاٚ ُٞ٥اَ٫حٓـاع
بايػرل ٜكح٘ـ ٞايعلّ ؾةٌ َكح٘اُٖا جٓافٺ ؾٌٝـو ٟايحٓـاٗ إيُٗٝـا; ٭ٕ إعًـٛيٌ إما
نإ بُٗٓٝا جٓاٗ ؾةٌ عًٓحُٗٝا أٜ٘اّ ٜه ٕٛجٓافٺ.
(ٖ )12نا بٝإ ٚش٘ اشحُاع اٱَهإ ايناجَ ٞع ايػرل َٓٗا.
( )13اينَ ٖٛ ٟعٓ ٢اَ٫هإ ا يناج.ٞ
( َٔ )14قةٌ ايػرل ؾإٕ علّ اقح٘اُ ٤ـ ٤ٞيِـ ٗ ٤ٞماج٘ ٜٓ ٫اٗ إٔ ٜهُ ٕٛـ ٤ٞآؿـو
هعً٘ ٜكح٘ـ ٞي٘ ْعِ يـٖ ٛـ ٛاقح٘ــُ ٢ــ٦ٝاّ ٗ ماجـ٘ ّ ٫هـٔ ايػـرل إٔ هعًـ٘ ٜكح٘ــٞ
غرل.ٙ
( )15أَا ي ٛاقح٘ـُ ٖٛ ٢ـ٦ٝاّ; ّ ٫هٔ إ هعً٘ ُـ٦ٝاّ آؿو ٜ ٫كح٘ــُ ٞــ٦ٝاّ أٜ ٚكح٘ــٞ
آؿو.
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(ٚقـلٸ ٜــواك(َٓ )16ــ٘) أَ ٟــٔ اٱَهــإ (ٗ اًــحعُاٍ) أ ٟاًــحعُاٍ اٱشلــٞ

()17

ٚإٓطكـــــ ٞاٱَهـــــإ (ايعـــ ـِٸ) كؿٓـــ ــ ايعـــــاّ(ٖٚ .)18ـــــ ٛعـــــاّ ٚعـــــاَٸٞ
٭ٕ اٱَهـــإ( ٗ )19ايعـــوف ايعـــاّ أٜ٘ـ ـاّ نـــإ َعٓـــً ٢ـــًت اي٘ـ ــوٚه ٠عـــٔ
ايطــوف إـــايـ .ؾهــاْٛا ٜكٛيــ ٕٛايِ ــ ٤ٞايؿْ٬ــٖ ٞهــٔ أ ٟيــَُ ٍٝحٓــع
نُــــــــا إٔ َعٓــــــــا )21(ٙإِٗــــــــــٛه( )22أعــــــــين ًــــــــًت اي٘ــــــــوٚهجٌ

()20

()23

(ٖ )16نا عٌت إحعًٓل بأٌٓ إٛٗٛع أْ ٗ ٟؿٍ اٱَهإ(.)1
( )17إواك ب٘ إعٓ ٢ا٭عِ أ ٗ ٟاؿهُ.١
( )18٭ْ٘ أعِٸ َٔ اٱَهإ اـاٖ.
(ٖ )19نا اُاه ٠إٍ ٚش٘ ايحٌُٝٸ ١بايعاَ.ٞ
( )20أ ٟي ٍٝعلَ٘ ٗـوٚهٜاّ ٚإ ٫نإ ٖحٓعاّ.
( )21أَ ٟعٓ ٢اٱَهإ.
( )22عٓل اؿهُاٚ ٤إٓطكٌٝ

()2

عٝز إما اطًل عٓل ٙفوٸكاّ عٔ ايكوا ٔ٥وٌُ عً.٘ٝ

( )23يٲَهإ اـاٖ أهبعَ ١عإٕ:
ا٭ًً :ٍٚت اي٘وٚهجٌ عٔ ايطوؾٌ بطٛه ايٌاية ١ايةٌٝط ١ايعلّ احملض.

ٖ
( )1ظٝز عًٓل إٔٓـ عًٖ ٢نا إـٛهك ؾكـاٍ ( :اًـحٝؿاَ ٤عـاْ ٞاَ٫هـإ اْٗـا ًـةع :١ايعـاّ ٚاــا ٸ
ٚا٫ؿــٕٸ ٚاً٫ــحكةايٚ ٞاً٫ــحعلاكٚ ٟايٛقــٛعٚ ٞايؿكــو ٚمل ْــننو اير٬ذــ ١ا٫ؿــرلٖٓ ٠ــا ام
٫
إكٔٛك منو اؾٗاد  ٖٞٚيٌٝـخ ظٗـاد ا ٫ايٛقـٛع ٞبـةعض َعاْٝـ٘ .ؾاً٫ـحعلاكٜ ٟهـ ٕٛقُـّ ٛ
ٚاَ٫هــإ َعٓــ ٢ايؿكــو ٚايحعًــل عــٌ ايٛشــٛك احملــلٚك .عًــ ٢إ اً٫ــحعلاكٕ - ٟـايؿحــ٘ بإٗٛــٛع
يًناج -ٞظٝز إ َٛٗٛع٘ إاكٚ ٠يهرو ٠كٚهاْـ٘ عًـ ٢ايٌـٓحِٗ ٚاْـ٘ يـ ٍٝاعحةاهٜـ ّا نايـناج٥٫ - ٞـل
بإ عكلْا ي٘ غوهاّ عً ٢ظل.٠
ذــِ إ اـــاٖ ٜؿٌ ــٸو بحؿٌــرلاد ذ٬ذــً :١ــًت اي٘ ــوٚهجٌ ٚجٌــا ٟٚايطــوؾٌ ٚشــٛاى ايطــوؾٌ
ٚا ٍٚ٫اظل ٚايراْ ٞظكٝل بٓا ٙ٤عً ٢بط ٕ٬اٚ٫يٚ ١ٜٛايرايز شـا٥ي ًـٝٸُا عًـ ٢شٛاىٖـا)ُ .ــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 256 - 255ظاُ.4١ٝ
( )2اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايـل ٜٔايٝـيك .296ٖ ٟايحعًٝكـاد عًـ ٢ايِـٛاٖل
ايوبٛب ١ٝاؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.565ٖ ٟ
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ؿاٖ(ٚ )24ؿآٸــ )25(ٞظٝـز جؿطـٔٸ بـ٘ اـآٸـٚ .)26(١مل ْـننو ٗ ٙجعـلاك
َعاْٝــــ٘ إم شعًٓــــا ٙأٓــــّ٬

()28

()27

ٚايهــــ ّ٬ؾٝــــ٘ )ٚ( .اٱَهــــإ (ا٭ؿــــٕٸ)

ايراْ ٖٛ :ٞا٭ ٍٚبطٛه إٛشة ١إعلٚي.١
ايرايز :جٌا ٟٚايطوؾٌ.
ايوابع :شٛاى ايطوؾٌ ٚأظٌٔ ايحؿاًرل ايحؿٌرل ا٭ ;ٍٚ٭ْـ٘ عًٗٝـا ٜهـ ٕٛاٱَهـإ
أَواّ ٚشٛكٜاّ ؾٝكح٘ـ ٞإٔ هعٌ ٓٚؿاّ يًُعلَ ّٚع أْ٘ ٜهـٓٚ ٕٛـؿاّ يـوٚ .ايرايـز
أظٌٔ َٔ ايوابع; ٭ٕ ايرايز ؾ ٘ٝإُعاه بوك َٔ قاٍ بأٚي ١ٜٛايٛشٛث ٗ إُهٔ.
( )24٭ْ٘ أؿٕٸ َٔ اٱَهإ ايعاّ.
( )25ظٝز ٖنا جعً ٌٝإٍ جٌُٝح٘ باـآٸـ ٞؾكل.
( َٔ )26اؿهُاٚ ٤إٓطك.)1(ٌٝ
(ٖ ) 27نا كؾع إُهاٍ اٱُـهاٍ ٖـ :ٛإٔ ٖـنا ايةعـز َعكـٛك يـننو َعـاْ ٞاٱَهـإ
ؾًُاما مل جننو ٗ ٙإً ؾأشاث َا جو.٣
ؾــإٕ قًــخ :إٔ ٗ ٚشــ٘ عــلّ منــوٖ ٗ ٙــنا ايةعــز يٲَهــإ ايؿكــو ٟايــنَ ٟعٓــاٙ
ايٛشــٛك احملــلٚك ًٚٴ ـُٸ ٞإَهاْ ـاّ ؾكوٜٸ ـاّ; ٭ٕ ايؿكــو عــٌ ماجــ٘ ٚاٱَهــإ ايٛقــٛعٞ
ٚاٱَهإ اً٫حعلاك ٟنُا ًٝص ٤ٞجؿٌرلُٖا.
قًخ :ايهـ ٗ ّ٬منـو اٱَهـإ ايـنٜ ٟهـ ٕٛشٗـ ١يٌٓـة ١اشلًٝٸـ ١ايةٌـٝط ١أ ٚإونٓةـ١
ٖٚنا اير٬ذ ٫ ١جكع شٗاد يًك٘ ١ٝأَا اٱَهإ ايؿكو ٟؾكل جةٝٸٔ أْ٘ ٓــوف ايٛشـٛك
احمللٚك ٚأَا اً٫حعلاك ٟؾوَا ِْرل إٍ علّ ن َٔ ْ٘ٛاؾٗاد ٚأَا ايٛقٛع ٞؾعًـ٢
بعض َعاْ ٘ٝي َٔ ٍٝاؾٗاد نُا هَـا ِْـرل إيٝـ٘ إ ُـا ٤اهلل ٚيـنا مل ٜحعـوض يـ٘
ٖآٖا.
( )28شلنا ايػوض ٚايه ّ٬ؾَٗٛ ٖٛٚ ٘ٝـٛع ايةعـز ؾهـإ َعٓـاَ ٙؿوٚغـاّ عٓـ٘ نُـا
ُٖ ٛإٔ َٛٗٛع أُ ٟـ ٤ٞنإ ٚينا مل هعً َٔ ٙٛايعًِ.

(ُ )1وؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط 1إٓطل ٖ .195اؾٖٛو ايٓ٘ـٝل ٗ ُــوؾ َٓطـل
ايحصوٜل  ًٜ٘ٝٚهًاي ١ايحٔٛه ٚايحٔلٜل ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـٓ - ٞله ايـل ٜٔقُـل ايِـرلاىُ ٟـوؾ
ايع ١َ٬اؿً ٞبأُواف قٌٔ بٝلاهؾو ٖ.63
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ٖٚــً ٛــًت اي٘ـــوٚهاد ايناجٝــٚ ١ايٓٛــؿٚ ١ٝايٛقحٝــ .١قــاٍ ايِــٝف ٗ َٓطــل
اٱُاهاد :قلٸ ٜكاٍ ٖهٔ ٜٚؿٗـِ َٓـ٘ َعٓـ ٢ذايـز ؾهأْـ٘ أؿـٕٸ َـٔ ايـٛشٌٗ
إننٛه.ٜٔ
 ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛاؿهِ غـرل ٗــوٚه ٟايةحـٚ ٗ ٫ ١قـخ نايهٌـٛف(ٗ ٫ )29
ظاٍ نايحػرل يًُحعوى

()30

بٌ ٜه ٕٛنايهحاب ١يٲٌْإ اْحٗ .٢ؾايهحابٗ ١ـوٚه١ٜ

يٲ ٌْـإ ٗ ظـاٍ جٔـُ ِٝعيَٗـا(ٚ )31أَـا بايٌٓـة ١إٍ ْؿـٍ ايطةٝعـ ١اٱٌْـاْ١ٝ
ؾُعًــ ّٛإٔ ٗ ٫ـــ وٚه ٠ماجٝــً٫ ١ــحٛاٗ٥ا بايٌٓــة ١إٍ ايهحابــٚ ١اي٬نحابــ٫ٚ ١
ٗـوٚهٓٚ ٠ؿٚ ٫ٚ )32(١ٝقحٝٸ  ١إم مل ٪ٜؿن ٗ شاْـت إٗٛـٛع ٓٚــ عٓـٛاْٞ
ٚ ٫ٚقـــــــخ َِـــــ ــ و ٚبُٗـــــــا ايهحابـــــــ )ٚ( .١إَهـــــــإ (اًـــــــحكةاي)ٞ

()33

ٖٚــــً ٛــــًت اي٘ــ ــوٚهاد ْٝعــ ـاّ ظحــــ ٢اي٘ــ ــوٚه ٠بِــ ــو احملُــــٍٛ

()34

( )29ؾإْ٘ ٗـوٚهٚ ٗ ٟقخ اؿًٛٝي.١
( )30ؾإٕ ٗـوٚه ٗ ٟظاٍ اؿونٚ ١ايؿوم بٌ ايٛقخ ٚاؿـاٍ إ اؿـاٍ ٖـ ٛايٓٛــ
ايعٓٛاْ ٞغ٬ف ايٛقخ.
( )31أ ٗ ٟظاٍ إهاكجٗا ً٫حعاي ١ؽًــ إـواك عـٔ اٱهاكٚ ٠إ ٫مل جهـٔ إهاك ٠بـٌ
ُٛقاّ ؾٗٗ ٞـوٚه ١ٜيًُوٜل ايهحاب ٗ ١ظاٍ ا٫هاك.٠
( )32أ ٟظايٝٸ ;١٭ٕ ٓٚـ اٱٌْإ ٜ ٫كح٘ـ ٞايهحاب.١
( )33ي ٍٝإواك اٱَهإ ٗ اً٫حكةاٍ ؾً ٍٝاً٫حكةايٓ ٞؿ ١يٲَهإ بٌ ٖٓ ٛـؿ١
يًُُهٔ أ ٟإَهإ ذابخ ظا ّ٫يًُُهٔ ٜكع ٗ اً٫حكةاٍ بٌ اٱَهـإ غٝـو َ٪قـخ;
٭ٕ إاٖٝـــاد ٗ أٜـــِْ ١ـ ــأ ٠ناْـــخ َـــٔ ايِٓـــآد ايعًُٝـ ــ ٗ )1(١ايعًـــِ ايوبـــٛب ٞأٚ
ايعك ٞ٥٬أ ٚايؿًو أ ٚشلا إَهإ ايٛشٛك ؾُٝا ٜ ٫ياٍ.
( ٖٞٚ )34اي٘ـوٚه ٠اي٬ظك ١اييت ٖ ٞجرةخ يًِـ ٤ٞعٓل إجٔاف إٗٛـٛع بـاحملٍُٛ
ؾإْ٘ هت ذةٛد احملُ ٍٛي٘ ؾاٱَهإ اً٫حكةايٜٓ ٞؿْٝ ٞع اي٘ـوٚهاد عٔ ايٌٓة١

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 257ٖ 2ظاُ.10١ٝ
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يهَ ْ٘ٛعحدلاّ( ٗ )35ا٭ٓٚاف إٌحكةً ١يًِـ .٤ ٞقـاٍ احملكـل ايطًٛــ ٞ

()36

عٓــل منــو ايِــٝف ٖــنا إعٓــ :٢إِــا اعحــدلَ ٙــٔ اعحــدل ٙيهــَ ٕٛــا ٌٜٓــت إٍ
إاٗــــٚ ٞاؿـــاٍ َـــٔ ا٭َـــٛه إُهٓـــ ١إَـــا َٛشـــٛكاّ أَ ٚعـــلَٚاّ ؾٝهـــٕٛ
إِا ًاقٗا( )37ظام ايًٛـل(َ )38ـٔ إٍ أظـل ايطـوؾٌ ٗــوٚهَ ٠ـا(ٚ )39ايةـاقٞ
عًـــ ٢اٱَهـــإ ائـ ــوف(ٜ ٫ )40هـــ ٕٛإَ ٫ـــا ٌٜٓـــت( )41إٍ اً٫ـــحكةاٍ َـــٔ
إُهٓــــاد ايــــيت ٜ ٫عــــوف ظاشلــــا( )42أجهــــَٛ ٕٛشــــٛك ٠إما ظــــإ ٚقحٗــــا
ظحٖ ٢ن ٙؾٗ ٞأؿٕٸ َٔ ا٭ؿٕٸ إم ا٫ؿٕٸ ًٌٜ ٫ت اي٘ـوٚه ٠بِـو احملُ.ٍٛ
(ٖ )35نا جعً ٌٝإٍ نًً ْ٘ٛت اي٘ــوٚه ٠ظحٸـ ٢ايــ٘وٚه ٠بــِو احملُـٚ ٍٛظآـٌ
ايحعً :ٌٝإٔ ٖنا اٱَهإ َعحدل ٗ احملُ ٍٛإٌحكةٌ ايـيت مل جكـع ظـا ٫ٶ ؾـٗ ٬ــوٚه٠
شلا بِـو احملُ ٍٛإم ٖ ٞظا ّ٫غرل ٚاقع.١
( )36غوٗ٘ َٔ ْكٌ ٖنا ايك )1(ٍٛاً٫حِٗاك بهَ ْ٘ٛعحدلاّ ٗ آٚ٫اف إٌحكةًَ ١ٝع
منو ٚش٘ ايحٌُ ١ٝباً٫حكةاي.ٞ
( )37أً ٟام جًو ا٭َٛه إُهٓ ١اؿايٚ ١ٝإاٗ.١ٝ
( )38أ َٔ ٟنُاي ١ٝايحًٛل أ ٟايحًٛل ايهاٌَ بٌ ايٛشٛك ٚايعلّ.
(ٖ )39ــ ٞاي٘ ــوٚه ٟبِ ــو احملُــ ٍٛؾــإٕ ا٭َــٛه إاٗــٚ ١ٝاؿايٝٸ ـٚ ١اشةــ ١بِ ــو
احملُ ;ٍٛ٭ٕ ايٛشٛك ٚايعلّ نإ ذابخ شلا.
( )40أٚ ٟايرابخ عً ٢اٱَهـإ ائــوف أ ٟايـن ٫ ٟىايطـ٘ ٗــوٚهٚ ٫ ٠قحٝٸـ٫ٚ ١
ٓٚؿٝٸ ٫ٚ ١قُٛيٝٸ.١
(ٖ )41نا ؿدل قٛي٘ ٚايةاق.ٞ
( )42أَا اييت ٜعـوف ظاشلـا

()2

نطًـٛع ايِـٍُ بهرـو ;٠ؾٗـٚ ٞاشةـ ١ايرةـٛد بهرـو ٠إم

(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط 1إٓطل ٖ.156
(ٚ )2قل (اظذلى بٗنا ايكٝل عٔ َرٌ طًٛع ايٍُِ ٗ ايػل ؾ ٬وهـِ بإَهاْـ٘ بـٌ بٛشٛبـ٘ٚ .اْـخ اما
عًُخ ٗ ايِحا ٤إ اشلٛاًٝ ٤عُ ٞبعل ًح ١اُٗو –  ٕ٫ايٍُِ جلؿٌ ٗ بوط ايٌــوطإ ٚاٗٚـاع
ايٌــُاٚ ٤ايٌــُا ٟٚشلــا اْحظــاّ ٚاجٌــام ؼًأٌَللٓ ذَدِ لذأ ٌِغلنَحِ اَِ ذَثلذٌٍِاغً .ــٛه ٠ا٭ظــياث اٯٜــَ – 62 ١ــا
ظهُخ باٱَهإ عً ٘ٝبٌ بايٛشٛث ايػرل ٟا ٫اَ٫هإ باعحةاه ْؿٍ إاٖٝـٚ ١ايهـٌ بايٌٓـة ١اٍ
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أّ  ٫جهٜٓٚ )43(ٕٛةػ ٞإٔ ٜهٖ ٕٛـنا إُهـٔ ٖهٓـاّ بـإعٓ ٢ا٭ؿـٕٸ َـع جكٝـلٙ
باً٫حكةاٍ ٭ٕ ا٭ٚٸيٌ( )44هَا ٜكعإ عًَ ٢ا جعـٌ أظـل طوؾٝـ٘ ي٘ــوٚهَ ٠ـا
نايهٌٛف( )45ؾٜ ٬هٖ ٕٛهٓاّ ٓـوؾاّ( )46اْحٗ ٗٚ .٢قٛي٘  َٔ إُهٓاد اييت
ٜ ٫عوف إٍ آؿو ٙإُاه ٠إٍ إٔ علّ جعٌ ايٛشٛك ٚايعـلّ ٗ اً٫ـحكةاٍ ٚبكـا٤
إُهٔ عًٓ ٢ـ واؾ ١اٱَهإ إِا ٖ ٛعٌت عًُٓا( ٫ )47عٌت ْؿٍ ا٭َو.
 ٫جةل ٌٜيٌٓح٘ ؾحهـٗ ٕٛـوٚه ١ٜايحعكـل عٓـ٘ بِــو احملُـ ٍٛيحعككٗـا أَـا ايـيت ٫
ٜعوف ظاشلا ؾعٝز ٜ ٫عًـِ ؼكـل أٚ ٟاظـل َـٔ ايطـوؾٌ ؾًـ ٍٝأظـلُٖا ٚاشـت
ايحعكل ٗ ْظوْا ؾٗ ٛإعحـدل يٲَهـإ اً٫ـحكةاي ٞإم مل ٜحعـٝٸٔ اً٫ـحكةاٍ ٗ ْظوْـا
ؾَٗ ٛحعٌ ٗ ايحعكل بٛاقع.
(ٖ )43نا بٝإ يعلّ إعوؾ.١
(ٖ )44نا جعً ٌٝيٛش٘ ايحٌُ ١ٝبا٭ؿٕٸ ؾكل ٚأَا ٚش٘ ايحكٝٝل باً٫حكةاي ٞؾًٗٛـٛظ٘
ٖــا جك ـلٸّ ظٝــز إْــ٘ إِــا ٜهــ ٗ ٕٛا٭َــٛه إٌــحكةً ١ايــيت ٜ ٫عــوف ظاشلــا ؾًــنا مل
ٜحعوض يٛش٘ ايحكٝٝل ب٘ أ ٟاٱَهإ ايعاّ ٚاـاٖٸ  ٫ا٭ؿٕٸ.
( )45ؾإْ٘ جعٌ أظل طوؾ ٘ٝيًكُو باي٘ـوٚه ٠ايٛقح.١ٝ
ٕ ٖـــ ٛاٱَهـــإ ائــــوف نُـــا
( )46ؾـــٜ ٬هـــٖ ٕٛهٓــاّ أؿــٕٸ; ٭ٕ اٱَهـــإ ا٭ؿــ ٸ
جكلٸّ(.)1
( )47ظٝز لٌٗ ٚقٛع أظل ايطوؾٌ ؾً ٍٝأظلُٖا ٚاشةاّ عٓلْا أَا عٌـت إةـاك٨
ايعاي - ١ٝناهلل ٚ ايؿًو ٚايعكٌ ظٝز َحعٝٸٔ عٓـلِٖ أظـل ايطـوؾٌ -ؾٗـِ بايٌٓـة١
إي ٫ ِٗٝإَهإ اًحكةاي ٞإم ا٭َٛه إٌحكةًٜ ١ٝعًُ ٕٛأظل طوؾٗٝـا ٚأَـا بايٌٓـة ١إٍ
ْؿٍ ا٭َو; ؾاظل ايطوؾٌ أٜ٘اّ َحعٝٸٔ ؾ ٬إَهإ اًحكةاي ٞبايٌٓة ١إي.٘ٝ

إةاكٚ ٨اٍ عًَٗٛا ٖهنا .ؾايٛشٛث ذابخ يًهٌ ٗ ْؿٍ اَ٫ـو ا ٫اْـ٘ ٚ ٫شـٛك هابطـ ٞيـ٘ بايٌٓـة١
اٍ اؾاٌٖ با٭ًةاث)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 257ٖ 2ظاُ.14١ٝ
(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط 1إٓطل ٖ156
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ٚشلنا قاٍ ٗ َةعز( )48ايحٓاقض َٔ ُــوؾ اٱُـاهاد :ائـلم ٚايهـنث قـل
ٜحعٝٸٓــإ( )49نُــا ٗ َــاكج ٞايٛشــٛث ٚاَ٫حٓــاع ٚقــل ٜ ٫حعٝٸٓــإ نُــا ٗ َــاك٠
اٱَهإ ًٝ ٫ٚٸ ُا اً٫حكةاي ٞؾإٕ ايٛاقع ٗ إاٗـٚ ٞاؿاٍ قـل ٜحعـٝٸٔ طـوف
ٚقٛع٘ ٚشٛكاّ نـإ أ ٚعـلَاّ ٜٚهـ ٕٛائـاكم ٚايهـامث عٌــت إطابكــ١
ٚعلَٗا َحعٌٓٝ

()51

()50

ٚإٕ ناْا بايكٝاَ إيٓٝا ؾًٗٓا با٭َو( )52غـرل َحعٝـٌٓٚ .أَـا

اً٫ــحكةاي )53(ٞؾكــل ْظــو( ٗ )54عــلّ جع ـٝٸٔ أظــل طوؾٝــ٘ أٖــ ٛنــنيو ٗ ْؿــٍ
ا٭َـــو

()55

أّ بايكٝـــاَ إيٓٝـــاٚ .اؾُٗـــٛه ٜظْٓٛـــ٘ نـــنيو(ْ ٗ )56ؿـــٍ ا٭َـــو

ٌ
( ) 48أٚ ٟ٭شٌ ن ٕٛعلّ ايحعٌ إِا ٖـ ٛبايٌٓـة ١إيٓٝـا  ٫عٌـت ْؿـٍ ا٭َـو ْٚكـ ٳ
ٖنا ايك )1(ٍٛيؿا٥لجٌ:
ا٭ :ٍٚجأٜٝل َا منو َٔ ٙأْ٘ َعحدل ٗ ا٭َٛه اجملٗٛي ١يٓا.
ٚايراْ :ٞإبطاٍ اٱَهإ اٱًحكةاي.ٞ
( )49عٌت ايٛاقع (ٚقل) ٖآٖا يٌٝخ يًحكً ٌٝبٌ يًحهرو(.)2
( ٗ )50ايٛاقع.
( )51أعين ائاكم ٚايهامث.
( )52أ ٟبايٛاقع ٚينا بايٌٓة ١إٍ إةاك ٨ايعاي ١ٝإم  ٫شٌٗ شلا بايٛاقع ؾُٗا َحعٝٸٓإ.
( )53أٚ ٟأَا َاك ٠اٱَهإ اً٫حكةاي ٞأ ٟإُهٔ باٱَهإ اً٫حكةاي.ٞ
( )54أ ٟعز.
( )55أ ٟغــرل َــحعٌ أظــل طوؾٝــ٘ ٗ ْؿــٍ ا٭َــو ؾٝظٓــ ٕٛإٔ ايِ ــ ٤ٞاجملٗــ ٍٛيٓــا َــٔ
ا٭َٛه ا٭ًحكةاي ١ٝغرل َحعٝٸٔ  -عٌت ايٛاقع -أظل طوؾ.٘ٝ
( )56أْٗ ٟــٛه إٓطكــٜ )3(ٌٝظٓــ ٕٛاً٫ــحكةاٍ نــنيو أ ٟغــرل َحع ـٝٸٔ أظــل طوؾٝــ٘

( )1ق ٍٛايِٝف ايوُ ٗ ٍٝ٥ـوؾ ايؿٌٔ ا َٔ ٍٚ٫ايٓٗض اـاٍَ َٔ ُـوؾ َٓطل اُ٫اهاد.
(ٚ )2اهاك بإاكٖ ٠نا ايٛاشت ٚإُحٓع ٚإٔ َاك ٠ايعوض إعوٚض (َٓ٘ .)
( )3اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟطُ .152ٖ 2ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل
ايطًٛـ ٞط 1إٓطل ٖ.157
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ً٫حٓاك اؿٛاكس ٗ أْؿٌٗا إٍ عًٌ هت بٗا ّٚحٓع كْٗٚـا

ٚاْحٗا ٤جًو ايعًٌ إٍ شاعٌ أ ٍٚهت يناج٘( )58اْحٗ.٢
بايٌٓة ١إٍ ايٛاقع ؾً ٗ ٍٝاً٫حكةاٍ ٚاشت ايرةٛد أ ٚايعلّ.
هبٸُـا ِٜـهٌ عًـٖ ٢ـنا بأْـ٘ َٓـافٺ يهَ٬ـ٘ ايٌـابل ٖٚـٚ( ٛايةـاق ٞعًـ ٢اٱَهـإ
ائـوف ٜ ٫ه ٕٛإَ ٫ا ٌٜٓت إٍ اً٫حكةاٍ َٔ إُهٓاد ايـيت ٜ ٫عـوف ظاشلـا)
ؾإْ٘ ظاٖو إٔ اعحةـاه اٱَهـإ اً٫حكةــاي ٞإِـا ٖـ ٛعٌـت عًُٓــا ٖٚآٖـا ٜظٗـو َٓـ٘
عٌت ايٛاقعٚ .اؾٛاث :إٔ ْٗٛه إٓطك ٌٝظٝز ظٓٸٛا إٔ ا٭َـٛه إٌـحكةً ١ايـيت
ٜ ٫عوف ظاشلا ٖ ٞاييت جه ٕٛغرل َعٝٸٓ ١عٌـت ايٛاقـع ؾًـنا جـاهٌٜ ٠ـٓل ميـو إٍ
علّ إعوؾٚ ١جاه ٠إٍ علّ ايحعٌ ٗ ايٛاقع.
( )57أّٓ ٟــع َــٔ نــ ٕٛاجملٗــ ٍٛاً٫ــحكةاي ٞغــرل َــحعٌ ٗ ايٛاقــع ٚشٛبـ٘ أ ٚاَحٓاعــ٘
بايػرل اين ٖٛ ٟاي٘ـوٚه ٠اي٬ظك ١أ ٟبِـو احملُ.ٍٛ
( )58ؾإما نإ اؾاعٌ ا٭ٚ ٍٚاشةاّ يناج٘ ؾايعًٌ ٚاشةـ ١بـ٘ ؾـاؿٛاكس ٚاشةـ ١بٗـا ٗ
أٚقاجٗا

()1

ًٛا ٤ناْخ اًحكةاي ١ٝأَ ٚاٗ ١ٝأ ٚظاي.)2(١ٝ

(ٚ )1ميو ( :ٕ٫ايٌةت َٛشت يًٌُةت .أ ٫جو ٣اْ٘ عٓل َٛاؾا ٠ايكـٛٸ ٠ايؿعًٝٸـ ١ايٓاهٜٸـٚ ١ايكـٛٸ ٠اْ٫ؿعايٝـ١
اؿطةٝٸٚ ١اًحٝؿا ٤ايِـوا٥ل ٚهؾع إٛاْع ٚشٛك ا٫ظذلام ٚاشتٚ .عٓل علّ ايعًـٖ ١حٓـع .ؾهـٌ اَـو
ٗ إٌحكةٌ عٓل ؼكل ًةة٘ ٚاشت ٚقةً٘ ٖحٓع ٚيـ ٛباعحةـاه عـلّ َ٘ــٚ ٞقـخ ٖـُ ٛــو ظٔـٛي٘.
ؾــا ٜٔاَ٫هــإ ا ٫باعحةــاه ْؿــٍ إاٖ ٸٝــ ١ظٝــز إ ايٛشــٛك أ ٚايعــلّ يــ ٍٝعٗٓٝــا  ٫ٚشيٗ٥ــا ٚإ
اٌْعت اظلُٖا عًٗٝا ٗ ايٛاقعٚ .ؾـوم بـٌ إ ٜهـ ٕٛايِــَ ٤ٞـع ايِــ ٤ٞكاُ٥ـاّ نـاي٬ىّ ٚإًـيّٚ
ٚإ ٜه ٕٛايِـْ ٤ٞؿٍ ايِـٚ .٤ٞنٌ اؿٛاكس َعً ١َٛهلل جعـاٍ ٗ ا٫ىٍ .ؾًـ ٛمل جكـع اْكًـت عًُـ٘
شٗ .ّ٬جعاٍ عٔ ميو عًٛاّ نةرلاّ .ا ٫إ اَٛ٫ه َوٖ ١ْٛبأٚقاجٗاٚ ...ايعًِ ٚا٫هاك ٠جعًٓكـا بٛشـٛك نـٌ
ٗ ٚقح٘ٚ .نُا إ نٌ َٛشٛك ٗ ظلٸٚ ٙاشت بعًح٘ ٚعلَ٘ هؾع٘ عٔ َوجةح٘ ٖحٓع نـنيو هؾعـ٘ عـٔ
َطًل ايٛاقع ٖحٓع  ٕ٫ايوؾع عٔ ايٛاقـع بـايوؾع عـٔ ْٝـع َواجةـ٘ٚ .باؾًُـ ١ايهآ٥ـاد اما اؿـند
َحعًكاد بعًًٗا ٚعًًٗا َٓحَٗ ٢حعًكًًٌ ١ـً ١اؿاشـاد ٖٚـ ٛقٝٸَٗٛـا َٚكَٗٛـا َٓ ٫ؿٔـًٌَٚ ١ـحكً١
ناْــخ عًــ ٢اي٘ـــوٚه ٠ايةــخَٚ .ــٔ اا اً٫ــةاث ايعًــِ ايؿعًــ ٞإٌــُٸ ٢بايعٓاٜــ ١إوشــع يــٲهاك٠
ٚايكله ٠يهْٛـ٘ َِٓـأ يًٓظـاّ ا٫ظٌـٔ)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 259ٖ 2ظاُ.21١ٝ
( )2اْحٗ ٢إٔٓـ َٔ ْكٌ ن ّ٬ايِٝف ٗ ُـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد ط.178ٖ 1
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ؾظٗو إٔ ٖنا ُـ )59(٤ٞاعحدل ٙاؾُٗٛه َٔ إٓطك.ٌٝ
ٚأَا ايحعكٝل اؿهُ ٞؾ٪ٝك ٟإٔ اً٫حكةاٍ(ٚ )60إاٗـٚ ٞاؿاٍ َحٌاٗ ١ٜٚ
عــــلّ ايحعــــْ ٗ ٌٝظوْــــا( ٗٚ )61ايحعــــْ ٗ )62(ٌٝؿــــٍ ا٭َــــو  ٗٚاي٘ــ ــوٚه٠
ٚاَ٫حٓاع( ٗ )63ايٛاقع ٚاٱَهإ

()64

باعحةاه ْؿـٍ إؿٗـَٗٓٚ .ّٛـا قٛيٓـا( :قـل

يــيّ( )65اٱَهــإ يًُٗٝــ )١أْ ٟؿــٍ ُــ ١ٝ٦ٝإاٖٝــ ١ناؾٝــ )66(١ؾٝــ٘ بــ ٬ظاشــ١
( )59أ ٟاٱَهإ اً٫حكةاي.ٞ
( )60ا٭َو ايٛاقع ٗ اً٫حكةاٍ.
(َ )61عٓ ٢أْ٘ قل ٜ ٫حعٌ أظل طوؾْ ٗ ٘ٝظوْا  ٫عً ٢م ٛايك٘ ١ٝايلاُ٥ـ ١بـٌ إـواك
بٗا ؾعًٝٸ.١
( )62أ ٟجعٌ اظل ايطوؾٌ ٖٚنا عطـ عً ٢علّ ايحعٌ.
( )63أ ٟايػرلٖٚ ٜٔنا عطـ عً ٢علّ ايحعٌ أٜ٘اّ ؾظٗو إٔ اٱَهإ اً٫حكةاي- ٞ
ايــنٜٓ ٟؿــ ٞاي٘ـــوٚه ٠بِـــو احملُــٚ ٫ - ٍٛشــٛك يــ٘ إمٵ ايِـــ ٤ٞاجملٗــ ٍٛيٓــا ٗ
اً٫حكةاٍ أ ٟجرةخ ي٘ اي٘ـوٚه ٠بِـو احملُ ٍٛأ ٚاَ٫حٓاع بِـو احملُ.ٍٛ
( )64أ ٟايناج ٞاـاٖ ٖٚنٌَ ١ًْ ٙحأْؿٜ ١لؾع ؾٗٝا اُهاٍ ٚظآٌ اٱُهاٍ:
أْــ٘ إما ناْــخ اي٘ ــوٚهٚ ٠اَ٫حٓــاع ٜرةح ـإ ٗ ايٛاقــع ؾٝكح٘ــ ٞإٔ اٱَهــإ ٖٚ -ــٛ
ًًت اي٘ـوٚهجٌٜ ٫ -رةخ يِـ َٔ ٤ٞا٭ُٝا.٤
ؾأشــاث :أ ٟأْــ٘ ٜرةــخ باعحةــاه إؿٗــ( ّٛك ٕٚايٛاقــع; ٭ْٗــا  ٫ؽًــ ٛعــٔ اظــل٣
اي٘ـوٚهجٌ.
(ٖ )65ــنا َــٔ ًْــ ١يٛاظــل اٱَهــإ ٚايؿــوم بــٌ ٖــنا إًعــل ٚايٌــابل إــننٛه ٗ
ٓله ايةعز إٔ إحكلٸّ ٗ بٝإ نٝؿ ١ٝعوٚض اٱَهـإ يًُاٖٝـٖٚ ١ـنا بٝـإ ييَٚـ٘
يًُاٖ.١ٝ
( )66بٝإ ٖنا إطًت ٚٚش٘ جؿٌـرل ٙبٗـنا ايحؿٌـرل :إٔ ايـ٬ىّ يًٛشـٛك ٖـ ٛإكح٘ــٞ
ٚايٛشٛك عًٓ ١ي٘ نطًٛع ايٍُِ إكح٘ـ ٞيٛشٛك ايٓٗاه ٚايٓاه إكح٘ٝــ ١يًعـواه٠
ٚأَـــا ٫ىّ إاٖٝــــ ١ؾعًــــ ٢هأ ٟإـــ ٬شـــَ )1(ٍ٬ــــٔ أْــــ٘ ٫ىّ يهٹــــ ٬ايٛشــــٛكٜٔ
(ٚ )1قــل ْــاقّ ٓــله إح ـأشلٌ ٗ أًــؿاه ٙقــ ٍٛاحملكــل ايــلٚاْ ٞظــ ٍٛاُــحةاٖ٘ ٗ َةعــز ٫ىّ إاٖٝــ.١
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إٍ َ ١ْ٪ىا٥ل ٠٭ْ٘ ي ٍٝإ ٫علّ ا٫قح٘ا ٤يًٛشٛك ٚايعلّ.
ؾإما جٔٛهد إاٌْٖٚ ١ٝة ١ايٛشٛك ٚايعلّ إيٗٝا عًُخ أْٗـا بـناجٗا ناؾٝـ١
ْ٫حياع ٖنا ايعلّ(ٚ .)67إما نإ اٱَهإ ٫ىَاّ يًُاٖ ١ٝعٓل اعحةـاه ماجٗـا َـٔ
ظٝز ٖ ٞؾٜ ٬عةأ بِةٜٗ ١ةلأ ٗ إكاّ( َٔ )68إٔ إُهـٔ( )69إَـا َٛشـٛك ٚإَـا
َعــلٚ ّٚعًــ ٢أ ٟجكــلٜو ؾًــ٘ اي٘ ــوٚه ٠بِـــو احملُــ ٍٛؾــأّ ٜٔهــٔ()70؟
ٚأّ ٜ٘ا( )71أَا َع ٚشٛك ًةة٘ ايحاّ ؾٝصت ٚأَا َع علَ٘ ؾُٝحٓع(.)72
َٗٓٚــــــا قٛيٓــــــاٚ( :ظاشــــــ ١إُهــــــٔ) إٍ إــــــ٪ذو بلٜٝٗــــــ( ١أٚيٝــــــ)١
غـــــرل َؿحكـــــو ٠إٍ ايـــــلي ;ٌٝبـــــٌ إٍ ُــــــ ٤ٞآؿـــــو(ٖ )73ـــــا ٜؿحكـــــو إيٝـــــ٘
ؾُعٓـا ٙإٔ نٹــ ٬ايٛشـٛكٜ ٜٔكح٘ــٝإ ٚأَــا إما قًٓـا بأْــ٘ ٫ىّ يــٓؿٍ إاٖٝـ ١ؾــَ ٬عٓــ٢
ن بـاي٬ىّ ٖـٛ
٫قح٘اٗ٥ا ي٘ إم ٖ ٞأَو اعحةاه ٟعلَٜ ٫ ٞـ٪ذو ٗ ُــ ٤ٞؾـرلاك ظ٦ٓٝـ ٺ
ايحابع شلا ٕٚا نإ اٱَهإ ًًةاّ بٌٝطاّ ٚعلَاّ ق٘اّ ؾّ ٬هـٔ إٔ ٜكـاٍ ٗ ظكـ٘ أْـ٘
جابع يًُاٖ ١ٝؾٌـٸو يي َ٘ٚبأْ٘ ْؿٍ إاٖ ١ٝناؾ ٗ ١ٝؼكك٘ نُا أْ٘ ٜطًل عً ٘ٝأْ٘ ماجٞ
بٗنا إعٓ ٫ ٢أْ٘ شي ٤إاٖ.١ٝ
( )67أ ٟعلّ ا٫قح٘ا ٤إٌُٸ ٢باٱَهإ ٬ٜ ٫ٚظو ايٛاقع ٗ اْحياع٘.
( )68أ ٟجننو.
(ٖ )69نا إبلا ٤شلا باعحةاه ايٛشٛث اي٬ظل.
(ٚٚ )70قع ٖنا ظـاٖو ٖـا جكـلّ ظٝـز إٔ إاٖٝـ ١جًعـو َـٔ ظٝـز ٖـٖ ٞـٜ ٫ ٞؿٝـل
نْٗٛا َٛشٛك ٠أَ ٚعل ١َٚبايٌٓة ١إٍ ايٛشٛك ٚايعلّ.
(ٖ )71نا أبلا ٤يًِةٗ ١بإعحةاه ايٛشٛث ايٌابل.
(ٚ )72اؾٛاث :إٔ اٱَهإ عٓل عو ٘ٗٚيًُاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖـٖ ٞـٜ ٫ ٞكٝٸـل ٚشـٛك
ايٌةت  ٫ٚعلَ٘.
( )73أٚ ٟغرل َؿحكـو ٠إٍ ُــ ٤ٞآؿـو غـرل ايـليَ ٌٝـٔ ظـلَ أ ٚػوبـ ١أُ ٚـاٖل أٚ

اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟطُ .93 - 92ٖ 2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاكٟ
ايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ إٓطل) ط 176 – 174ٖ 1جعًٝك.28 ١
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أقٌاَ٘ اـٌُ ١ا٭ؿو.)74(٣
ٚيهٔ ايحٔلٜل ا٭ ٍٚقلٸ ؤٌ ؾ ٘ٝؿؿا ٤يعلّ جٔٛه أطواؾ٘(.)75
ٚؿؿــــــا ٤ايحٔــــــٛه غــــــرل قــــــاكؾ ٗ أٚيٝٸــــــ  ١ايحٔــــــلٜلٚ .اعًــــــِ

()76

إٔ ايكا٥ـــٌ بايةــــخ ٚا٫جؿـــام(ٜٓ )77هـــو ٖـــن ٙايك٘ـــٚ ١ٝإْهاهٖـــا ٌَـــاٚم
جٛاجو أٚ ٚاًط ٫ ١جػٝت عٔ اينٖٔ.
( )74أ ٟأقٌـاّ ايةــلٖ ٞا٭ؿــوٚ ٣أعًــِ إٔ اقٌـاّ ايةــلًٖ ٞــحٖٚ ١ــ ٫ ٞؼحــاط إٍ
اؾيّ بٗا إٍ ُـ  ٤ٞؿاهط عٓٗا بٌ ٜهؿ ٞؾٗٝا جٔٛه اطواؾٗـا َٗٓٚـا ٖـن ٙايك٘ـ١ٝ
ٚاـٌُــــ ١ايةاقٝــــٖ ١ــــ :ٞإِــــاٖلاد ٚايحصوٜةٝــ ـاد ٚاؿلًــــٝاد ٚإحــــٛاجواد
ٚايؿطوٜادٚ .جؿٔ ٌٝايه ّ٬ؾٗٝا ٗ إٓطل(.)1
( )75منــو اً٫ــحام :إٔ ٗ ظاُــ ١ٝإٓطــل

()2

ِٜــهٌ بع٘ــِٗ عًــ ٢قــ ٍٛإٓطكــ ٌٝبــإٔ

ايهٌ أعظِ َٔ اؾي َٔ ٤ايك٘اٜا ا٭ٚي.١ٝ
ٚظآٌ إُهاي٘ :أْٗا نامب ;١٭ٕ ايطا َٚٚم ًٜ٘شيٚ َ٘ٓ ٤اؿاي ١إٔ اين ٌٜاعظـِ
َٓ٘ ؾٗـنا ايِــٕ ظٝـز إْـ٘ مل ٜحٔـٛه أطـواف ٖـن ٙايك٘ـ ١ٝأُـهٌ عًٗٝـا َٚـا
عــوف إٔ ايهــٌ ٖــ ٛايطــاَ َٚٚــع مًٜــ٘ ٚإ ٫مل ٜهــٔ مًٜــ٘ شــيَٓ ٤ــ٘ .ؾــإما جٔــٛه
أطواف ٖن ٙايك٘ ١ٝعوف إٔ إُهٔ ٖ ٛإاٖ ١ٝاـاي ١ٝعـٔ ايٛشـٛك ٚايعـلّ ُٖٚـا
بايٌٓة ١إيٗٝا عً ٢ظل ًٛاٚ ٤عًـِ إٔ إـ٪ذو ٖـ ٛإٛشـٛك يًٛشـٛك عًـِ إٔ إُهـٔ
وحاط ٗ ٚشٛك ٙإٍ إ٪ذو ٚإ ٫ييّ ايذلشػ بَ ٬وشػ.
( )76غوٗ٘ ايوك عً َٔ ٢أْهو ٖن ٙايك٘.١ٝ
( )77ا٫جؿام ٖ ٛظٔ ٍٛايِـًٛ ٤ٞا ٤نإ اؿحٝاهٜاّ أّ  ٫بل ٕٚؾاعٌ ٚغا.)3(١ٜ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل)
ط.323ٖ 1
( )2اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايل ٜٔايٝيك.380ٖ ٟ
( )3ا ٫إ اٯُحٝاْٜ ٞو( :٣ايكا ًٕٛ٥با٫جؿام َِٓٗ َـٔ ٜٓهـو ايعًـ ١ايػاٝ٥ٸـ ١ٱهـاك إٛشـٛكاد َٚـِٓٗ
َٔ ٜٓهو ايعًٓ ١ايؿاعًٕٚ .١ٝا نإ اْهاه ايعًٓ ١ايػاٝ٥ٸَ ٗ ١عٓ ٢اْهاه ايعً ١ايؿاعًٌَٚ ١ٝـاٚقاّ َعـ٘ شعـٌ
ايكا ًٌ٥با٫جؿام َطًكاّ َٓهو ٜٔشلن ٙايكاعلٚ .٠ا ٫ؾايؿوق ١ايراْٝـ ١غـرل َٓهـو ٜٔشلـا ظـاٖواّ ؾحـلبٸو).
جعًٝك ١اٯُحٝاْ ٞعًُ ٢ـوؾ إٓظ ١َٛإرلىا َٗل ٟإلهَ اٯُحٝاْ ٞط.316ٖ 2
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ؾٛاى ايذلشػ بَ ٬وشػ( )78ايـنٜ ٫ ٟكـ ٍٛبـ٘ ا٭ُـعو ٟأٜ٘ـاّٚ .منـو ايؿــو
ٚايةـخ ٖـ ٛظٔـ ٍٛايِــ ٤ٞا٫ؿحٝـاه ٟبـل ٕٚؾاعـٌ ٚغاٜـٚ .١اعًـِ إٔ ٖـنا ايكـٍٛ
ٌَٓــٛث إٍ مّكــواطٍٝ

()1

ْٚظــو ٙإٔ ٗ ايعــامل مهاد ٓــػاه َحِــابٗ ٗ ١اؿكٝكــ١

جحهَٗٓ ٕٛا ا٫شٌاّ ٚإٕٵ نإ إٓ ٬لها ْيٸٖ٘( )2عٔ ٖـنا ايكـ ٗ ٍٛاًـؿاهٚ ٙأٍٚ
نًُاج٘.
ٖٚنا ايكٜ ٍٛننو ٗ نحت اؿهُ ٗ ١ذ٬ذَٛ ١اٗع:
ا٭ٖٓ :ٍٚــا شٗــ ١كايؿحــ٘ يك٘ــ ١ٝإُهــٔ قحــاط إٍ إــ٪ذو ٜٚــوك َــٔ شٗــ ١ايةـــخ
ٚا٫جؿام(.)3
ٚايراَْ ٗ :ٞةعز ايطةٝعٝـاد

()4

ُ٫ـحُاي٘ عًـ ٢نـ ٕٛا٫شٌـاّ َونٓةـَ ١ـٔ أشـيا٤

ٓػاه ٜٚوك َٔ ٖن ٙاؾٖٗٓ ١اى ٜٚننو.
ٚايرايز ٗ :عز ايعًٚ ١إعًٍٛ

()5

ُ٫حُاي٘ إٔ ايِـٜٛ ٤ٞشل ب ٬غاٜـٜٚ ١ـوك َـٔ

ٖن ٙاؾٗ.١
( )78عٓــلْا جــوشٝػ بــَ ٬ــوشػ ٖٚــ ٛإٔ ٜهــ ٕٛايؿاعــٌ ٜٛشــل ايِ ــ ٤ٞبــَ ٬ــوشػ
ٚعٓلْا جوشػ بَ ٬وشػ  ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛايِـ ٤ٞؿـاهط بٓؿٌـ٘ إٍ أظـل ايطـوؾٌ بـ٬
َــوشػ ٚا٭ ٌٜ ٫ ٍٚـًِٓ بةطْ٬ــ٘ اُ٫ــعوٟ

()6

ٚايرــاْ ٌٜ ٞـًِٓ بةطْ٬ــ٘ ا٭ُــعوٟ

ٚعً ٢ايك ٍٛبايةـخ ٚا٫جؿام ًٜيّ ايذلشػ بَ ٬وشػ; ٭ْ٘ ٜـًيّ ؿوٚط إُهٔ عـٔ
ايحٌا ٟٚب ٬ؾاعٌ ٚغاٚ ١ٜميو بإٔ ىوط بٓؿٌ٘ إٍ أظل ايطوؾٌ.

(ُ )1ـ ــوؾ ا٫زلـــا ٤اؿٌـــٓ ٢اؿهـــٖ ِٝـــاك ٟايٌـــةيٚاه ٟطْ .137ٖ 1ظوٜـــ ١ا٫نُـــٌ ٚاُـــهاي١ٝ
ايِـــوٚه ايِــٝف عُــاه ايحُُٝــ .204 - 184ٖ ٞإــنٖت ايــنه ٟبــاْ ُ .94ٖ ٍٝــوؾ إكآــل
ايحؿحاىاْ ٞط.292ٖ 1
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.257 - 253ٖ 7
( )3إةــلأ ٚإعــاك ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟؼكٝــل اً٫ــحام شــ ٍ٬ايــل ٜٔآُــحٝاْ .237ٖ ٞاً٫ــؿاه
ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.111ٖ 3
(ُ )4ـوؾ ا٫شلٝاد َٔ نحاث ايِؿا ٤قُلَٗل ٟايٓواق ٞؼكٝل ظاَل ْاش ٞآؿٗاْ ٞط.306ٖ 1
(ُ )5ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞط.128ٖ 3
( )6اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.208ٖ 2
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ايواى َٔ ٟقةًِٗ(ُ )79ةٗادَٗٓ :ا :إٔ اظحٝاط إُهـٔ إٍ إـ٪ذو إَـا ٗ َاٖٝـ١
إُهٔ بإٔ هعًٗا َاٖٚ ١ٝإَـا ٗ ٚشـٛك ٙبـإٔ هعًـ٘ ٚشـٛكاّ ُٖٚـا ٌَـحًيَإ
يٌــًت ايِـــ ٤ٞعــٔ ْؿٌــ٘( )80نُــا  ٫ىؿــٚ ٢إَــا ٗ ا٫جٔــاف ٖٚــ ٛأَــو
عــــــلَ )ٚ( . )81(ٞاؾــــــٛاث إٔ (أذــــــو اؾعــــــٌ(ٚ )82شــــــٛك اهجــــــةل)

()83

 ٫ايٛشـــٛك ٚشـــٛك نُـــا َـــو(َٗٓٚ .)84ـــا أْـــ٘ يـــ ٛاظحـــاط إٍ إـــ٪ذو ؾٔـــؿ١
إ٪ذوٜــــ ١أٜ٘ــــا ُــ ــ ٖ ٤ٞهــــٔ ؾاظحاشــــخ إٍ َ٪ذوٜــــ ١أؿــــوٖٚ ٣هــــنا
ؾٝحًٌٌٌ )ٚ( .اؾٛاث إٔ (ٓؿ ١ايحأذرل ٗ ايعكٌ ؾكل) ٚيٌٝخ َحأٓٸً.)85(١
( )79ا َٔ ٟقةٌ ايكا ًٌ٥با٫جؿام(.)1
( )80٭ْ٘ ايؿاعٌ ي ٛنإ هعٌ إاَٖ ١ٝاٖ ١ٝقةٌ اؾعٌ ؾإاٖ ١ٝيٌٝخ َاٖٚ ١ٝإ ٫ييّ
ؼٔــ ٌٝاؿآــٌ ؾًــيّ ًــًت ايِ ــ ٤ٞعــٔ ْؿٌــ٘ ٚنــنا ايهــ ٗ ّ٬شعــٌ ايٛشــٛك
ٚشٛكاّ.
( )81إم يَٛ ٍٝشٛك ٗ اـاهط ٚايِــ ٤ٞايعـلَٜ ٫ ٞحعًـل بـ٘ اؾعـٌ إم يـ ٍٝقـابّ٬
َ ٗ ٬ةعز اؾعٌ ؾواشع جوُل.
يًٛشٛك ٚقل جكلٸّ ايه ّ٬ؾ ٘ٝجؿّٔ ٝ
( )82ظآٌ ٖنا اؾٛاث :أْ٘ عٓلْا ٓـٛه ٠غـرل جًـو اير٬ذـ١

()2

ٖٚـ ٛشعـٌ ايٛشـٛك

اين ٖٛ ٟاؾعٌ ايةٌٝل  ٫شعٌ ايٛشٛك ٚشٛكاّ.
(ٖ )83نا قٝل  ٫كؿٌ ي٘ باؾٛاث ٚإِا منو ٙيةٝإ ايٛاقـع ٖٚـ ٛإٔ ايٛشـٛك اجملعـٍٛ
ْٖ ٛؿٍ ا٫هجةا

ُ ٫ـ ٤ٞي٘ ايوبل.

( ٗ )84عز اؾعٌ ؾحننو.
( )85أ ٟيٌٝخ شلا ٚشٛك ؿاهشٌَ ٞحكٌ ؿاٖ ؾٗ ٞجٛشل بٛشـٛك قـٌ اْحياعٗـا

( )1إةاظز إِـوق ١ٝؾـو ايل ٜٔايواى ٟط .206ٖ 1إطايت ايعايَ ١ٝـٔ ايعًـِ ا٫شلـ ٞؾــو ايـلٜٔ
ايواى ٟؼكٝل ايلنحٛه آل ظصاى ٟايٌكا ط.130 - 70ٖ 1
(ٚ )2ميو ( ٕ٫اؾعٌ إحعًل بايٛشٛك بٌٝل .ؾهإ اؾعٌ عٓل َٛهك ايِةَٗٓ ١عٔــواّ ٗ إ٪يــٖٚ .ـٛ
باطٌٚ .ؾا٥ل ٠نً ُ( ١اهجةل) اُ٫اه ٠اٍ ايٛشٛك اؿكٝك ٞاــاٖ ايـنٖ ٟـ ٛظٝرٝـ ١طـوك ايعـلّ ٖٚـٛ
هابــل قــض ٚجع ًٓــل ٓــوف باؾاعــٌ)ُ .ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 262 – 261ٖ 2ظاُ.33١ٝ

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ()21غشس يف أحباز ِرؼٍمح تاإلِىاْ تؼعيا تؤصً املٌظٌع ًتؼعيا تاٌٌٍا ك

369

ٜ ٫ٚكــلؾ( )86ميــو ٗ اجٔــاف إــ٪ذو بٗــا ٭ٕ ذةــٛد ُـــ ٤ٞيِـــ٫ ٤ٞ
ٌٜحًيّ( )87ذةٛد ايرابـخ ٗ اــاهطَٚ .ـٔ ا٭عـاس إحعًكـ ١باٱَهـإ ظاشـ١
إُهــٔ إٍ ايعًٓــ ٗ ١ايةكــا ٤أٜ٘ــاّ( )88نُــا قًٓــا (ٜ ٫ؿــوم اؿــلٚس ٚايةكــا)٤
ٗ اؿاشـــ( ١إم مل ٜهـــٔ يًُُهـــٔ اقح٘ـــا .)٤ؾهُـــا مل ٜهـــٔ ٚشـــٛك ٗ ٙأٍٚ
اؿــاٍ باقح٘ــاَ ٤ــٔ ماجــ٘ ؾهــنا ٗ ذــاْ ٞاؿــاٍ(ٚ )89ذايــز اؿــاٍ ٖٚهــنا
٭ٕ َٓــا ( )90اؿاشــ ١نُــا ًــٝصٖ ٤ ٞــ ٛاٱَهــإ ٖٚــ٫ ٛىّ إاٖٝــ .١ؾهــنا
اؿاشــ ١بــٌ ايٛشــٛك( )91اٱَهــاْ ٗ )92(ٞأٚ ٟعــاَ ٤ــٔ أٚعٝــ ١ايٛاقــع نــإ
 ٫ٚؼحاط إٍ َ٪ذو ؿاهش.ٞ
( ) 86ظآٌ ايكلؾ :إٔ ٓؿ ١إ٪ذو ١ٜي ٛناْـخ ٗ ايعكـٌ ٕـا نـإ ٚشـ٘ ي٬جٔـاف بٗـا ٗ
اـاهط.
( )87أ ٫جــو ٣إٔ ا٭عُــٜ ٢حٔـــ بــايعُ ٗ ٢اـــاهط َــع إٔ ايعُــ ٢يــَٛ ٍٝشــٛكاّ ٗ
اـاهط.
( )88نُا قًٓا ٗ اؿلٚس.

( ) 89اين ٖٛ ٟايةكا ;٤٭ٕ ايةكاٖ ٤ـ ٛايٛشـٛك بعـل ايٛشـٛك ٗ ذـاْ ٞاؿـاٍ ٚذايرـ٘ عًـ٢
ًة ٌٝا٫جٔاٍ نُا إٔ اؿلٚس ٖ ٛايٛشٛك بعل ايعلّ.
(ٖ )90ـنا جعًٝـٌ إٍ إٔ ٚشـٛك ٗ ٙذـاْ ٞاؿـاٍ يـ ٍٝباقح٘ـاَ ٤ـٔ ماجـ٘ ؾإْـ٘ يـ ٛنـإ
باقح٘ـاَ ٤ـٔ ماجـ٘ يهاْـخ عًٓـ ١اؿاشـ ١إٍ إـ٪ذو َٓحؿٝـ ;١٭ٕ ايِــ ٤ٞإكح٘ــ ٞبناجـ٘
يًٛشٛك  ٫وحاط إٍ َ٪ذو.
(ٖ )91نا كي ٌٝآؿو عً ٢ن ٕٛإُهـٔ ٗ ايةكـا ٤قحاشـاّ إٍ إـ٪ذو ٚيهٓـ٘ عًـٌَ ٢ـًو
إٔٓـ ٚايلي ٌٝا٭ ٍٚعاّ عًْٝ ٢ع إٌايو.
ٚظآً٘ :إٔ ايٛشٛك عٓلْا ٖ ٛعـٌ ايؿكـو إٍ ايعًـَٚ ١حكـٛٸّ بٗـا عٝـز إما قطـع
ايٓظو عٓٗا ٜهُ ٫ ٕٛـٚ ٤ٞظ٦ٓٝنٺ ٫بل إٔ ٗ بكا َٔ ٘٥ايعًٓـٚ ١إ ٫ؾٝهـُ ٫ ٕٛــ.٤ٞ
ٚايؿوم بٚ ٘ٓٝبٌ ا٭ ٍٚإٔ ا٭ ٍٚنإ كي َٔ ّ٬ٝشٗـَ ١اٖٝـ ١إُهـٔ ٖٚـنا َـٔ شٗـ١
ٚشٛك.ٙ
( )92إــواك باٱَهــإ ٖٓــا ٖــ ٛايؿكــو ً ٫ــًت اي٘ ــوٚه ٠عــٔ ايطــوؾٌ ؾإْــ٘ ٓٚـــ
يًُاٖٝــ ٫ ١يًٛشــٛك ْعــِ اٱَهــإ َعٓــ ٢ايؿكــو َــٔ أٓٚــاف ايٛشــٛك ؾــايٛشٛك
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ًٛا ٤نـإ ٗ ايـلٖو( )93أ ٗ ٚاييَـإ( )94أ ٗ ٚطوؾـ٘( )95ظاكذـاّ أ ٚباقٝـاّ عـٌ
ايؿكــو ٚايؿاقــ ١إٍ ايعًٓـ ٫ - ١أْــ٘ ماد يــ٘ ايؿكــوٖٚ -ــَ ٛحكـٛٸّ بٗــا َحــنٚٸد
بناجٗا عٝز ي ٛقطع ايٓظو عٔ ٚشٛكٖا مل ٜهٔ ُ٦ٝاّ ٚبٛش٘ بعٝل نكطع

()96

()97

ايٓظو عٔ ماجٝاد ُ ١ٝ٦ٝإاٖ ١ٝظٝز  ٫جةك ٢جًو إاٖ .١ٝؾُا أًــ قَٔ ٍٛ
ٜك :ٍٛإٕ إعً ٍٛقحاط إٍ ايعًٓ  ١ظلٚذا  ٫بكاٚ .٤قلٸ جؿٖٛٛا بأْ٘ يـ ٛشـاى عًـ٢
ائاْع ايعلّ ٕا ٗـوٸ علَ٘ ٚشٛك ايعامل .جعاٍ عُٸا ٜك ٍٛايظإ.ٕٛ
ٚقٛيٓاٚ( :إِا ؾاض اجٔاٍ نُ ٕٛـ )98()٤ٞشٛاث عُٸا عٌ ٢إٔ ٜكٛيٛا :يٛ
اظحاط إُهٔ ٗ ظاٍ ايةكـا ٤إٍ إـ٪ذو ؾحـأذرل ٙإَـا ٗ ايٛشـٛك ايـنٖ ٟـ ٛنـإ
ظآ ّ٬قةٌ ٖن ٙاؿاٍ ؾٗ ٛؼٔ ٌٝاؿآٌ ٚإَــا ٗ ٚشـٛك شلٜــل ظـاكس;
اٱَهاْ ٞأ ٟايٛشٛك ايؿكوٜٚ ٟكابً٘ ايٛشٛك ايٛاشيب.
( ٖٛ )93ايعكٌ ايهًٚ ٖٛٚ ٞعاٚ ٤شٛكاد اجملوكاد(.)1
(ٚ ٖٛٚ )94عا ٤ايٛشٛكاد ايٌٝاي ١ناؿون.١
( )95أ ٟطوف اييَإ  ٖٛٚاٯٕ ؾإٕ اٯٕ ٜهْٗ ٕٛا ١ٜأ ٟىَإ ؾـوض نايٓكطـٖٚ ١ـٛ
قــٌ اٯْٸٝــاد نائــؿل ٚنايٓٛــ٫ٛد إٍ ظــلٚك إٌــاؾاد ؾإْٗــا جكــع ٗ اؾــي٤
ا٭ؿرل َٔ ميو اييَإ.
(ٖ )96نا عطـ جؿٌرل.
( )97أٜ ٟه ٕٛايحِة ٘ٝبٛش٘ بعٝل  ٫بٛش٘ قوٜـت ٚايحِـة ٘ٝايةعٝـل ٖـ ٛايـنٜٓ ٫ ٟحكـٌ
َٔ إِة٘ إٍ إِة٘ ب٘ ٚإِا نإ ٖٓا نـنيو; ٭ٕ ماجٝـاد إاٖٝـ ١اشـيا ٤شلـا غـ٬ف
ايعًٓ ١بايٌٓة ١إٍ إعً ٍٛؾإْ٘ ي ٍٝشي٤ا شلا بٌ ٖ ٛظًٓٗا ٚؾٖ٪ٝا.
( )98أ ٟاؾاعٌ ٚايؿاعٌ عٓل ايةكا ٤إِـا ٜؿـٝض اجٔـاٍ نـُ ٕٛــ ٤ٞأ ٟاًـحُواه ٚشـٛك
ُـ.٤ٞ
(ّٚ )1هٔ ايك ٍٛبإ (ايلٖو ٜٓكٌِ اٍ اٚ ّٔ٫اٌٜ٫ـو ٚنٌ ٚاظل َُٓٗا اٍ ا٫عًٚ ٌٝا٫كْـ :ٌٝاٍٚ٫
ايعك ٍٛايطٛيٚ ١ٝايراْ ٞايعك ٍٛإحهاؾٚ ١٦ايرايز ايٓؿ َٛايهًٝـٚ ١ايوابـع ايٓؿـ َٛاؾيٝ٥ـًٚ .١ـٝأجٞ
بٝإ نٌ ٚاظل َٓٗا)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 262ٖ 2ظاُ.37١ٝ
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ٖنا ؿًـ(ٚ .)99ظآٌ اؾٛاث إٔ ايحأذرل ٗ أَو شلٜل يهٓ٘ اًحُـواه ايٛشٛك
ا٭ٚ )100(ٍٚاجٔاي٘( ٫ )101أَو َٓؿٌٔ عٔ ا٭ )102(ٍٚيٝه ٕٛؿ٬ف ايؿوض(.)103
(ٕ )ٚا ٌُهٛا َراٍ ايةٓاٚ ٤ايةٓٸاٖ )104(٤لَٓا بٓـا ِٖ٤عًـ ِٗٝبـإٔ (َرـٌ اجملعـٍٛ
يًِـٚ )٤ٞظاي٘ (نؿ )٤ٞأ ٟنُرٌ ايؿ ٤ٞيًِاؿٕ ؾإْ٘ جةع قـض يـ٘ وـلس
علٚذـ٘ ٜٚةكــ ٢بةكا٥ـ٘ ٜٚــلٚه َعـ٘ ظٝرُــا كاهٚ .ايةٓـا ٤يــ ٍٝعًٓـَٛ ١شــل .٠بــٌ
ظوناد ٜل ٙعًٌ َعلٸ٫ ٠شحُاع ايًةٓاد

()105

ٚا٭ؿِاث ٚميو ا٫شحُاع عًٓـ١

( )99٭ٕ إؿــوٚض إٔ ايحــأذرل ٗ بكــا ٤ايِ ــ ٗ ٫ ٤ٞظلٚذــ٘ ٚعًــ ٢جكــلٜو جــأذرلٗ ٙ
ٚشٛك شلٜل ظاكس ٜه٪َ ٕٛذواّ ٗ ظلٚذـ٘; ٭ٕ ٖـنا ايٛشـٛك مل ٜهـٔ ًـابكاّ بـٌ
نإ َعلَٚاّ ٚاؿلٚس ٖ ٛايٛشٛك بعل ايعلّ(.)1
ٚمنو اً٫حام ٚش٘ اـًــ :بـإٔ ايِــ ٤ٞإٛشـٛك مل ٜهـٔ ٖـ ٛا٭ ٍٚبـٌ غـرل ;ٙ٭ٕ
ٚشٛك ٙغرل ايٛشٛك ا٭.ٍٚ
(ٚ )100إــواك باً٫ــحُواه ٖــ ٛايٛشــٛكاد إحٔــً ١ايــيت جهــ ٕٛعٌــت ايظــاٖو ٚشــٛكاّ
ٚاظلاّ ٚمل ٜحـًٌ بٗٓٝا اْؿٔاٍ ٚي ٛجةلٸيخ ائٛه.٠
( )101عطـ جؿٌرل عً ٢اً٫حُواه.
( )102أٚ ٟشٛك َٓؿٌٔ عٔ ايٛشٛك ا٭.ٍٚ
( )103بإٔ ٜٓكًت ايةكـا ٤إٍ اؿـلٚس أَ ٚـا ؾـوض باقٝـاّ يـٖ ٍٝـ ٛايِــ ٤ٞا٭ ٍٚبـٌ
غرل.ٙ
(ٚ )104ظآــٌ ٌُــهِٗ بــ٘ :إٔ ايةٓــاٜ ٤ةكــ ٢وحــاط ٗ ظلٚذــ٘ إٍ ايعًــ ١ك ٕٚبكـــا٘٥
ؾـــإٕ ايةٓـــاٜ ٤ةكـــَ ٢ـــع إٔ ايةـــآْٜ ٞعـــلّ ٚنـــنا ايهحابـــ ١جةكـــَ ٢ـــع إٔ ايهاجـــت
ٜٓعلّ(.)2
(ٚ )105ايؿاعٌ ٖ ٛاهلل .
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.381ٖ 9
( )2إٔله ايٌابل طْٗ .371ٖ 216ٖ 7ا ١ٜإواّ ٗ عًِ ايهـ ّ٬ايعَ٬ـ ١اؿًـ ٞؼكٝـل ايِـٝف
ؾاٌٗ ايعوؾإ ط.158ٖ 1
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يِــهٌ َــا( .)106ذ ـِٸ بكــا ٤ميــو ايِــهٌ ؾٗٝــا َعًــ ٍٛايٝةًٛــ )107(١إٌــحٓل ٠إٍ
ايطةٝعٚ .)108(١إ٪ذو اؿكٝك )109(ٞي ٍٝإ ٫اهلل شٌ ُأْ٘.
َٗٓٚـــــــــا )110(:إٔ عًٓـــــــ ـ  ١اؿاشـــــــــ ١إٍ ايعًٓـــــــ ـ ٖ ١ـــــــــ ٞاٱَهـــــــــإ.
(قـــل نــــإ ا٫ؾحكــــاه)

()111

إٍ ايعًــــ( ١يٲَهــــإ) نُــــا ٖــــ ٛقــــ ٍٛاؿهُــــا.٤

َٚـــٔ ؾوٚعاجـــ٘ ( )112أْـــ٘ (ؾًٝصعـــٌ ايكـــل ِٜباييَـــإ)( )113نايعكـــٌ ايهًٓـــٞ
( )106أ ٟعًَٓ ١علٸٚ ٠ايؿاعٌ ي٘ ٖ ٛاهلل .
( )107بٓع ٛايعًٓ ١إعلٸٚ ٠ايؿاعٌ ٖ ٛاهلل .
( ) 108أ ٟايطةٝع ١نٗـن ٙا٫ظصـاه ٚا٫ؿِـاث َـٔ ظٝـز ٚشٛكٖـا َ ٫ـٔ ظٝـز ٖـٞ
ٖ.ٞ
( )109شلن ٙا٭َٛه.
( )110ا َٔٚ ٟا٫عاس إحعًك ١باٱَهإ(.)1
( )111أ ٟاؾحكاه إُهٔ إٍ ايعًٓ ١٭شٌ إَهاْ٘  ٫٭شٌ ظلٚذ٘.
( )112أ َٔٚ ٟؾوٚعاد ٖنا إةعز أ َٔ ٟايرُواد إذلجٸة ١عً.٘ٝ
( ) 113أ ٟاين ٟمل ٌٜـةل ٚشـٛك ٙعلَـ٘ ٚمل ٜكح٘ـ ٞبناجـ٘ ايـلٚاّ ٚا٭ىيٝـ ١غـ٬ف
ايكل ِٜبايناد ؾإْ٘ بناج٘ نإ َكح٘ٝاّ يٮىيٚ ١ٝايلٚاّ ٖٚنا ي ٍٝإ ٫اهلل .
ٚاؿآــٌ :أْــ٘ عًــ ٢ايكــ ٍٛبــإٔ اٱَهــإ ٖــ ٛايعًــ )2(١ؿاشــ ١إُهــٔ إٍ ايؿاعــٌ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.206ٖ 2
(ٚ( )2بنيو ٜٓلؾع َا اظحض ب٘ بعض ايكا ًٌ٥بإٔ عً ١اؿاش ١إٍ ايعًـٖ ١ـ ٛاؿـلٚس ك ٕٚاٱَهـإ َـٔ
أْ٘ ي ٛنإ اٱَهإ ٖ ٛايعً ١ك ٕٚاؿلٚس شاى إٔ ٜٛشل ايكل ِٜاييَـاْٖٚ ٞـ ٛايـن ٫ ٟأ ٍٚيٛشـٛكٙ
 ٫ٚآؿو ي٘ َٚعًـ ّٛإٔ ؾـوض كٚاّ ٚشـٛكٜ ٙػٓٝـ٘ عـٔ ايعًـ ١إم ً ٫ـة ٌٝيًعـلّ إيٝـ٘ ظحـ ٢وحـاط إٍ
اهجؿاع٘.
ٚش٘ اْ٫لؾاع :إٔ إؿوٚض إٔ ماج٘ ٖ ٞإِٓأ ؿاشح٘ ٚايناد قؿٛظَ ١ع ايٛشٛك ايلا ِ٥ؾً٘ عًـ٢
ؾــوض كٚاّ ايٛشــٛك ظاشــ ١كاُ٥ــ ٗ ١ماجــ٘ ٚإٕ نــإ َــع ُ ــو ايٛشــٛك يــ٘ بٓعــ ٛاي٘ــوٚه ٠بِ ــو
احملٌَُ ٍٛحػٓٝاّ عٔ ايعًَ ١عٓ ٢اهجؿاع ظاشح٘ بٗا) .بلاٜـ ١اؿهُـ ١ايٌـٝل قُـل ظٌـٌ ايطةاطةـاٞ٥
ٖ ٗ .68ظٌ إ َواك( َٔ ٙبعض ايكاْ )ًٌ٥ع َٔ إـحهًٌُ نُـا ٌْـة٘ إيـ ِٗٝايعَ٬ـ ١ايحؿحـاىاْٞ
ٗ ُـــوؾ إكآــل طٌْٚ .127ٖ 1ــة٘ ايِــٝف ايــو ٍٝ٥إٍ ٗــعؿا ٤إــحهًٌُ ٗ ايٓصــا.213ٖ ٠
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يهٖ ْ٘ٛهٓاّ(ٚ . )114أَا عً ٢ق ٍٛؿُِٔٗ ؾْ٫ )115(٬حؿا ٤اؿـلٚس ايـنٖ ٟـَٓ ٛـا
اؿاش ١عٓلِٖ.
ذِٸ إٕ عً ٢إطًٛث ُٛاٖل َٓٗاٗ( :ــوٚه ٠ايك٘ـ ١ٝايؿعًٝـ )116()١أَ ٟـا نـإ
قُٛي٘(ٚ )117اقعاّ ٗ أظل ا٭ىَٓ .١بٝاْ٘ إٔ ايِــ ٤ٞظـاٍ اعحةـاه شـٛكٗ ٙــوٚهٟ
ايٛشٛك ٚظاٍ اعحةاه علَ٘ ٗـوٚه ٟايعلّٖٚ .نا ٗـوٚه ٠بِـو احملُٗٚ ٍٛ
ىَاْــ٘ ٚاؿــلٚس عةــاه ٠عــٔ جوجــت ٖــاجٌ اؿــايحٌ( . )118ؾًــْ ٛظوْــا إٍ إاٖٝــ١
ؾايكل ِٜاييَاْ ٞقحاط إٍ ايعًٓ ;١٭ْ٘ ٖهٔٚ .عً ٢ايكـ ٍٛبـإٔ اؿـلٚس ٖـ ٛايعًٓـ ١ؿاشـ١
إُهٔ إٍ ايؿاعٌ ؾايكل ِٜباييَإ إُهـٔ غـرل قحـاط إٍ ايعًٓـٚ ١يـ ٍٝقـاب ّ٬يًصعـٌ;
٭ْ٘ ي ٍٝعاكس ٭ٕ اؿلٚس ٖ ٛايٛشٛك بعل ايعلّ.
(ٖ )114نا قًٓ٘ ؾعٌ ايكل ِٜباييَإ.
( )115أ ٟؾ ٬هعٌ ايكل ِٜباييَإ(.)1
()2

( )116ايك٘ــ ١ٝايؿعًٝــ ١أ ٟإطًكــ ١ايعاَــ١

ًــٛا ٤نــإ احملُــ ٍٛؾٗٝــا ايعــلّ أ ٚايٛشــٛك.

َعٓ ٢إٔ احملُ ٍٛؾٗٝا ٜهٗ ٕٛـوٚه ٟايرةٛد عٓل ذةٛج٘ ي٘  ٗٚىَإ ؼككـ٘ يـ٘ ٚجٌـُٸ٢
اي٘ـوٚه ٠اي٬ظك.١
( )117أ ٟاين ٟنإ قُٛيـ٘ بٗـن ٙائؿــٜ ١طًــل عًٝــ٘ ايك٘ٝٸــ ١ايؿعًٝـٸـَٚ ١ـا عةـاه ٠عـٔ

ايك٘ٚ ١ٝمنو ايُ٘رل باعحةاه يؿو َا.
(َ )118عٓٚ ٢شٛك ايِـ ٤ٞعكٝت علَ٘.

ٌْٚــة٘ احملكــل ايٖٝ٬صــ ٞإٍ قــلَا ٤إــحهًٌُ ٗ ُــٛاهم اٱشلــاّ طٌْٚ .90 - 89ٖ 1ــة٘ ٓــله
إحأشلٌ إٍ ق َٔ ّٛإحٌُٸٌ بأٌٖ ايٓظو ٚأٚيٝا ٤ايحُٝي ٗ ا٭ًؿاه طٌْٚ .206ٖ 1ة٘ ابـٔ َٝـرِ إٍ
أبٖ ٞاُِ َٔ إحهًٌُ ٗ قٛاعل إواّ ٖ .48ؾايكا ٌ٥ب٘ ْع َٔ قلَا ٤إحهًٌُ ٚأَا إحـأؿوٕٚ
َِٓٗ ؾنٖةٛا إٍ ؿ٬ف ميو.
( )1ؾ ٬هعٌ ايكل ِٜباييَإ; ْ٫حؿا ٤اؿلٚس اينَٓ ٖٛ ٟا اؿاشـ ١عٓـل اـٔـِ  ٕ٫اؿـلٚس ٚشـٛك
بعـل ايعـلّ ٖٚـَٓ ٛحــ عٓـل ايكـل ِٜباييَــإ ْعـِ ظلٚذـ٘ ماجـَ ٞعٓـ ٢إ ٚشـٛكَ ٙـٔ ايػــرل  ٫إ
ٚشٛكٌَ ٙةٛم بايعلّ ؾاْ٘ ٜ ٫حٔٛه ٗ ايكلُ .ِٜـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 265ٖ 2جعًٝك.45١
( )2إٔله ايٌابل (قٌِ إٓطل) ط.261ٖ 1
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َٔ ظٝز شلا ٖن ٙاؿاي )119(١ؾكل ناْخ ٗـوٚه.)120(١ٜ
ٚاي٘ـ وٚهَٓ ٠ا ايػٓا ٤عٔ ايٌةت .ؾاؿلٚس َٔ ظٝز ٖ ٛظـلٚس َـاْع
عٔ اؿاش .١ؾُا مل ٜعحدل ظاٍ إاٖ ٗ ١ٝماجٗا أعين إَهاْٗا ايـناج ٞمل ٜوجؿـع
ايٛشٛث(ٚ )121مل ؼٔـٌ اؿاشـ ١إٍ ايٌـةتَٗٓٚ.ا( :يـٛاىّ( )122ا٭ )ٍٚجعـاٍ
(ٚإٗ .)١ٝبٝاْ٘:

()123

إٔ يًٛاشت جعاٍ عٓل نٌ ؾوق َٔ ١ايؿوم إحٔلٕ ٜٔعوؾ١

اؿكا٥ل( )124يٛاىّ.
( )119أ ٟظاي ١اؿلٚس.
( )120٭ْٗـــا ٗ ظـــاٍ ايعـــلّ ايٌـــابل ٖـــٗ ٞـــوٚه ١ٜايعـــلّ ٚظـــاٍ ايٛشـــٛك ٖـــٞ
ٗ ــوٚه ١ٜايٛشــٛك ٚمل ٜة ـلٳ ظــاٍ شلــا  ٗٚظايــ ١اؿــلٚس مل جهــٔ ؾٗٝــا ٗ ــوٚه١ٜ
ٚقحاشَ ١عٗا إٍ ايؿاعٌ بٌةت اؿلٚس.
( )121اي٬ظل شلا ٗ ظاٍ ٚشٛكٖا ٚظاٍ علَٗا اينَ ٖٛ ٟـ٬ى ايػٓـا ٤عـٔ ايؿاعـٌ
نايحكلٸّ ٗ َةعز اؾعٌ.
( )122أ َٔٚ ٟايِٛاٖل عً ٢إطًٛث.
( )123أ ٟبٝإ ٖنا ايِاٖل.
( ِٖ )124أهبع ؾوم ٭ْ٘:
إَا إٔ ٜه ٕٛطوٜكِٗ ايٓظو ٚاً٫حل ٍ٫إٍ َعوؾحٗا.
ٚإَا إٔ ٜه ٕٛايوٜاٗٚ ١ايحـً.١ٝ
ٚإَا إٔ هُعٛا بٌ نًُٗٝا.
ٚايرايزٖ :ـ ٛاُ٫ــ واقٚ ٕٛٝا٭ ٍٚإٔ نـإ ٜكحٔــو ٕٚعًـًَٓ ٢ـَ ١ـٔ إًـٌ عٝـز
إٕ ٚاؾـل اً٫ــحل ٍ٫أؿةــاه جًــو إًٓــٚ ١ظاٖوٖــا أؿــنٚا بــ٘ ٚإ ٫طوظــٛا اً٫ــحلٍ٫
ٚإٕ نــإ ٓــعٝعاّ ٜٚةطًْٛــ٘ بــأَٛه ٚيــ ٛناْــخ ؾاًــل ٠ؾٗــِ ٚإحهًُ ـٚ .ٕٛإٕ نــإ
ٜحةعــَ ٕٛــ٪ك ٣اً٫ــحلً ٍ٫ــٛاٚ ٤اؾــل ايِــوٜع ١أّ  ٫ؾٗــِ إِــاٚ .ٕٛ٥ايرــاْٖ ٞــِ
ائٛؾ.)1(ٕٛٝ
(ٚ )1ننا اؿاٍ عٓل إٔٓـ ظٝز قٌٸُِٗ اٍ (اهبـع ؾـوم ْٗ٫ـِ اَـا إ ٜٔـًٛا ايٗٝـا َصـوك ايؿهـو أٚ
جٔــؿ ١ٝايــٓؿٍ بايحـًٝــٚ ١ايحعًٝــ .١أ ٚبــاؾُع بُٗٓٝــا .ؾاؾــاَعٖ ٕٛــِ اُ٫ـــواقٚ .ٕٛٝإٔــؿٖ ٕٛــِ
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ؾعٓـــــل اؿهُـــــا ٤ائـــــؿاد اٱٗـــــاؾ )125(١ٝبـــــٌ عٓـــــل اٱُـــ ــواقَ ٌٝـــــِٓٗ
ا٭ْـــــــــــٛاه ايكـــــــــــاٖو٠

()126

ٚعٓـــــــــــل إِـــــــــــاَ ٌ٥ـــــــــــِٓٗ ائـــــــــــٛه

( )125اعًِ إٔ ٓؿاج٘ جعاٍ عً ٢قٌٌُ:
َٓٗــاَ :ــا ٖــ ٞقاُ٥ــ ٗ ١ماجــ٘  ٫ٚجٌــحلع ٞطــوؾٌ نــايعًِ بناجــ٘ ٚاؿٝــاٚ ٠جٌ ـُٸ٢
(اؿكٝك.)١ٝ
َٗٓٚــاَ :ــا جٌــحلع ٞايطــوؾٌ نايكــله - ٠ؾإْٗــا ٫بــل شلــا َــٔ إكــلٚه ٚ -ايعإٝــ١
ٚايوٓـٚ ١مٖٛا ٚجٌُٸ( ٢اٱٗاؾ.)1()١ٝ
ٚاؿهُا ٤ىعُٛا( )2إٔ ايكٌِ ا٭ ٍٚعٌ ماج٘ ٫ ٫ىّ ي٘ غ٬ف ايكٌِ ايراْ ٞؾإْ٘
أكعٛا أْ٘ ٫ىّ ي٘; ٭ْ٘ ي ٛناْخ ع ٘ٓٝييّ إٔ ٜه ٕٛايٛاشت ٌَـحلعٝاّ يًطـوؾٌ ٕهـإ
ايع ١ٝٓٝؾًُا نإ ننيو قٝٸل ائؿاد باٱٗاؾ ;١ٝ٭ْٗا ٖـ ٞاي٬ىَـ ١عٓـلِٖ يًٛاشـت
 ٫اؿكٝك.١ٝ
( )126با٭ْٛاه عً ٢ائؿاد اٗ٫اؾٚ ١اْٛ٫اه ايكاٖو ٖٞ ٠ايعك.)3(ٍٛ


ائــٛؾٚ .١ٝإكحٔ ــو ٕٚعًــ ٢ايؿهــو اَــا ٜٛاظةــَٛ ٕٛاؾكــ ١اٗٚــاع َ ًٓــ ١ا٫كٜــإ ٖٚــِ إحهًُــ ٕٛأٚ
ٜةعر ٕٛعً ٢ا٫ط٬م  ِٖٚإِاٚ .ٕٛ٥ايؿهو َِـ ٞايعكـٌ ام ايؿهـو ظونـَ ١ـٔ إطايـت اٍ إةـاك٨
 َٔٚإةاك ٨اٍ إطايت)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 266ٖ 2ظاُ.50١ٝ
(ُ )1ـــوؾ ا٫شلٝــاد َــٔ نحــاث ايِــؿا ٤قُــل َٗــل ٟايٓواقــ ٞؼكٝــل ظاَــل ْــاش ٞآــؿٗاْ ٞط2
ٖ .474اً٫ــؿاه ا٫هبعــ ١طُ .107 - 106ٖ 6ـــوؾ ؾٔــ ٖٛاؿهــِ قُــل كاٚٚك ايكٔٝـــوٟ
ٖ.50
(ٖ( )2ن ٖٞ ٙإحؿـل عًٗٝـا بـٌ اؿهُـا ٤اْٗـا ىا٥ـل ٠عًـ ٢ايـناد يهٓٗـا يـٛاىّ قلّـ ١يهْٗٛـا ٌَـحلع١ٝ
يًطوؾٌ ام يٌٝخ ناؿٝاٚ ٠ا٫هاكٚ ٠ايعًِ بايناد ٚمٖٛا ٖـا ٌٜ ٫ـحلعُٗٝاٚ .نـنا ايعًـِ بـايػرل ام
ؤٌ بٔـٛه ٠ايػـرل يهـٔ ٓـٛه ٠قةـٌ مٓ ٟـٛه ٠نُـا ٖـ ٛعٓـل إِـا ٌ٥غـ٬ف اـايكٝٸـٚ ١ايواىقٝٸـ١
ٚايػاؾوٜٸٚ ١غرلٖا َٔ ائؿاد اٗ٫اؾٝٸٚ ١إ نإ َةلٗ٥ا اٜ٘اّ عٌ ايناد إحعايُ .)١ٝـوؾ إٓظَٛـ١
اؿهـــَ ِٝـــٖ ٬ـــاك ٟايٌـــةيٚاه ٟعًٓـــل عًٝـــ٘ اً٫ـــحام ظٌـــٔ ىاك ٠اًَـــ( ٞقٌـــِ اؿهُـــ )١ط2
ٖ 267 – 266ظاُ.53١ٝ
(ٚ )3قل منو إٔٓـ جًو ا٫قٛاٍ يًُـناٖت إـحًؿـ ١بايحؿٔـ ٗ ٌٝإكٔـل ايرايـز ٗ ا٫شلٝـاد بـإعٓ٢
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إوجٌـــُٚ )127(١عٓـــل ا٭ُـــاعو ٠ائـــؿاد اؿكٝكٝـــ )128(١اييا٥ـــلٚ )129(٠عٓـــل
إعحيي ١ا٭ظٛاٍ(ٚ )130عٓل ائٛؾ ١ٝا٭عٝإ ايرابحٚ .)131(١يٌٝخ ٖـن ٙايًـٛاىّ
ٚاشة ١ايٛشٛك يل ٌ٥٫ايحٛظٝل( )132ؾٖٗ ٞهٓ ١ايرةٛد بـناجٗا ٚاشةـ ١ايرةـٛد
ْظـــواّ إٍ ماد ا٭ ٍٚجعـــاٍ( .)133ؾرةـــخ إٔ ايحـــأذرل( )134غـــرل َِـ ــو ٚبٌـــةل
( )127ع ٠ٚ٬عً ٢ائؿاد اٗ٫اؾٚ ١ٝإواك بائٛه إوجٌـُٖ ١ـٓ ٞـٛه إعًَٛـاد
ؾإْ٘ عٓلِٖ إٔ عًِ اهلل  ظٔٛي ٫ ٞظ٘ٛه.ٟ
( )129قٝل جٝٗٛع ٞؾِٗ ع ٠ٚ٬عً ٢اٗ٫اؾٜ ١ٝكٛي ٗ ٕٛاؿكٝك.١ٝ
( )128٭ٕ ْظوِٖ إٔ ٓؿاد اهلل  يٌٝخ عٌ ماج٘ َطًكاّ اٗاؾ ١ٝناْخ أ ٚظكٝك.١ٝ
( )130ائؿاد ايكا ١ُ٥بايػرل نايعإٚ ١ٝايكاكه ١ٜؾإْٗا نُا جكلٸّ عٓلِٖ أظٛاٍ ٖٚـٞ
٫ىَْ ٗ ١ظوِٖ ي٘ جعاٍ.
( ٖٞٚ )131إاٖٝاد ٗ عًِ اهلل  ؾإْٗا ٫ىَ ١ي٘(.)1
( ٖٞٚ )132ايٓاطك ١بإٔ ٚاشت ايٛشٛك ٖ ٛاهلل جعاٍ  ٫غرل.ٙ
( )133٭ْ٘ بعلَا ذةخ أْٗا ٖهٓ٫ٚ ١ىَ ١ؾَٗ ٞعًٚ ١َٛإَ ٫ ٫عٓ ٢يٛشٛكٖا يًذلشٝػ بـ٬
َوشػ.
(ٚ )134ميو ٭ْ٘ بعلَا ذةخ أْٗـا ٫ىَـ ١يـناد ايٛاشـت ؾٗـ ٞغـرل ٌَـةٛق ١بايعـلّ ؾـ٬
()2

ظلٚس بايٌٓـة ١إيٗٝـا ٚذةـخ أْٗـا ٖهٓـ ١يـل ٌ٥٫ايحٛظٝـل

ؾٗـ ٞقحاشـ ١إٍ ا٭ ;ٍٚ٭ٕ

إُهٔ قحاط إٍ إ٪ذو ؾٝرةخ َٔ ٖنا نًٓ٘; إٔ عًٓ ١اؿاش ٗ ١إُهٔ إٍ ايؿاعٌ ٚإ٪ذو
ٖ ٛاٱَهـإ ٚيـ ٍٝاؿـلٚس يـ٘ َـلؿٌ ٗ ا٫ظحٝـاط ٚإ ٫يـ ٛنـإ يـ٘ َـلؿٌ; يـيّ إٔ

جهٖ ٕٛنا ائؿاد إُهٓ ١غرل قحاش ١إٍ إ٪ذو ْ٫حؿا ٤عًٓ ١ا٫ظحٝاط ٚاؿاي ١قل جكلٸّ
إٔ نــٌ ٖهــٔ قحــاط إٍ إــ٪ذو بايةلاٖــ ١ا٭ٚيٝــ ١ؾ٬بــل إٔ ٜهــ ٕٛعًٓــ ١ا٫ظحٝــاط

ا٫ؿٕٸُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط.584 - 571ٖ 3
(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿهِ قُل كاٚٚك ايكٔٝـو ٟؼكٝل ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.333ٖ ٞ
( )2ا٫شلٝاد شعؿو ًةعاْ ٞؼكٝل ظٌٔ َه ٞايعاًَ.408ٖ ٞ
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ايعــلّ( .)135ؾًــ ٔ٦قــايٛا :ايهــ ٗ ّ٬ا٭ؾعــاٍ(ٖٚ )136ــن ٙيٌٝــخ بأؾعــاٍ; ْكــٍٛ
َكٔـــٛكْا إٔ ايـــلٚاّ ٚعـــلّ ًـــةل ايعـــلّ مل ّٓـــع اً٫ـــحٓاك(ٚ .)137ايكاعـــل٠
ايعكً ٫ )138(١ٝؽٕٔٚ .ننا يهـٌ َاٖٝـ٫ )139(١ىّ ٌَـحٓل إيٗٝـا غـرل َحـأؿو
عٓٗا ىَاْاّ ٜ ٫ٚحـًٌ ايعلّ بُٗٓٝا.
ٖ ٛاٱَهإ ؾكل.
( )135ايــنٜ ٟحٛقـــ عًٝــ٘ اؿــلٚس ؾــإما مل ِٜــذل ظــٌ ايعــلّ ؾــِٜ ٬ــذل بٌــةل
اؿلٚس.
( )136أ ٟاؿلٚس ي٘ كؿٌ ٗ عًٓ ١ا٫ظحٝاط ٗ ا٫ؾعاٍ إُهٓ ٫ ١ائؿاد ايكلّ.١
(َٚ )137كح٘ــ ٢نَ٬هــِ أْــ٘ ّٓعــ٘; ٭ٕ عًٓـ ١اً٫ــحٓاك ٖــ ٛاؿــلٚس َٚــع ايــلٚاّ ٫
ظلٚس ؾٝكح٘ـ ٞإٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى اًحٓاك  ٫ٚجـأذرل ٚاؿايـ ١قـل ذةـخ ؾُٝـا ًـةل إٔ
نٌ ٖهٔ ٌَحٓل إٍ ايعًٚ ١قحاط شلا.
(ٖ )138ـــنا شـــٛاث ذـــإٕ عـــٔ ميـــو اُ٫ـــهاٍ ٚظآـــً٘ :إٕ نـــٌ قاعـــل ٠عكًٝـــ١
 ٫ؽٕٔ

()1

ؾً ٛنإ اؿلٚس ٖـ ٛعًٓـ ١ا٫ظحٝـاط يهـإ ٗ ْٝـع إـٛاهك ؾكـٛيهِ

َكٔٛكْا ٗ ا٫ؾعاٍ ؽٔ ٕٝيًكاعـل ٠ايعكًٝـٚ ١بع٘ـِٗ شعـٌ(اٍ) يًعٗـل ٚإـواك
بايكاعل ٠ايعكً ٖٞ ١ٝايك٘ ١ٝإحكلٸَ ١نٌ ٖهٔ قحـاط إٍ َـ٪ذو ٚنـإٔ ٖـنا ايِــٕ
شعٌ ٖنا كؾع ج.ِٖٛ
ٚظآٌ ايح :ِٖٛإٔ ايلٚاّ ّٓع اً٫حٓاك ٗ إُهٔ.
ؾأشاث :بإ جًو ايكاعـلٖٚ ٠ـ ٞنـٌ ٖهـٔ قحـاط ٌَٚـحٓل إٍ إـ٪ذو  ٫ؽٔـٕ
بايلا.ِ٥
( )139أعًِ إٔ ٖنا ايليَ ٌٝةين عًَ ٢كلٸَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ اؿلٚس ًٖ ٛةل ايعلّ عً ٢ايٛشـٛك ٗ ىَـإ ايعًـ ١بـإٔ جهـ ٕٛايعًـ١
َٛشٛكٚ ٠ايِـَ ٤ٞعلَٚاّ ذِٸ جٴٛشل.ٙ
ايراْ :١ٝإٔ يٛاىّ إاَٖ ١ٝعًٛي ١شلا.
ايراير :١إٔ يٛاىّ إاٌٖٜ ١ٝحعٚ ٌٝشٛك إاٖ ١ٝبلْٗٚا ٚإ ٫مل ٜهٔ اي٬ىّ ٫ىَاّ.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطٖ 5اَّ ٖ.46
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(ذِٸ ) َٓٗا (اَحٓاع ايِـ و ) أ ٟاُ٫ـذلا (بإعاْـل) .إٔ ايعـلّ ايٌـابل

()140

ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛي ٛنإ اؿلٚس عًٓ ١اؿاش ;)1(١ييّ إٔ جهـ ٕٛيـٛاىّ إاٖٝـ١
جعلّ ٗ ىَـإ إاٖٝـ ١ذـِٸ جٛشـل ٚإ ٫مل جهـٔ ظاكذـ ;١٭ٕ اؿـلٚس نُـا جكـلّ ٖـٛ
ايعلّ ٗ ىَإ ايعً ١ذِٸ ايٛشٛك ٗ ىَاْٗا ؾ٬بـل إٔ جهـ ٕٛظاكذـ ١يرةـٛد ا٫ظحٝـاط
ؾٗٝا إٍ إاٖٚ ١ٝنْٗٛا ظاكذ ١باطٌ; ٭ْ٘ ًٜيّ إٔ جٓؿو إاٖ ١ٝعٓٗا; ٭ْ٘ ظ٦ٓٝـنٺ ٫بـل
َٔ إٔ جعلّ ٗ ىَإ بٝاْ٘ إاٖٖٚ ١ٝنا ٖ ٛا٭ْؿهاى ؾا٫ظحٝـاط ذابـخ ك ٕٚعًحـ٘ ٗ
ايًــٛاىّ ٖٚــ ٛباطــٌ ً٫ــحعاي ١اْؿهــاى إعًــ ٍٛعــٔ عًحــ٘ ؾ٬بــل إٔ جهــ ٕٛعًــ١
ا٫ظحٝاط أَواّ آؿو ٚيٖ ٍٝـ ٛإ ٫اٱَهـإ إم مل ٜكـٌ بػرلُٖـا ٗ إكـاّ ٚإما بطـٌ
أظلُٖا ذةخ اٯؿو.
ٜٚوك عًٖ ٢نا ايليَٓ :ٌٝع إكلٸَ ١ا٭ ;ٍٚ٭ٕ اؿلٚس عٓـلِٖ ٖـً ٛـةل ايٛشـٛك
بايعلّ ٚي ٍٝب٬ىّ إٔ ٜه ٕٛايعلّ ٗ ىَإ ايعًٓٚ ١يٛاىّ إاٖ ١ٝننيو.
ٚذاْ ٝـآَّ :ــع إكلٸَــ ١ايراْٝــٖٚ ١ــ ٞإٔ ايًــٛاىّ يٌٝــخ َعًٛيــ ١يًُاٖٝــ ١بــٌ إاٖٝــ١
ٚيٛاىَٗا َعً ٍٛيِـ ٤ٞآؿو.
(ِٜ )140هٌ عً ٘ٝبأْ٘ ًـٝصَٓ ٤ٞـ٘ إٔ إعاْـل يٛشـٛك ايِــ ٤ٞعلَـ٘ ايةـل ٫ ٌٜايعـلّ
ايٌابل ٕهإ اؿح٬ؾُٗا باييَإ.
ّٚهـــٔ إٔ هـــاث عـــٔ ٖـــنا اٱُـــهاٍ :أْـــ٘ جٓيًٜـــ ;ٞ٭ٕ نـــ ٕٛإعاْـــل يًِـ ــٖ ٤ٞـــٛ
ايع ــلّ ايةــل ٌٜإِــا جؿطــٔ يــ٘ بعــض اـآــَ ١ــٔ إحــأؿوٚ ٜٔإ ٫ؾــاؾُٗٛه عًــ ٢إٔ
( )1نُا ْٴٌت اٍ بعض إحهًٌُٚ .قاٍ إٓ ٬لها ٗ اًؿاهٖٚ( :ٙنا ٜ -عين ن ٕٛعً ١اؿاش ١إٍ ايعًـ١
ٖــ ٞاؿــلٚس  -أٜ٘ــا باطــٌ ٭ْــا إما ظًًٓــا اؿــلٚس بايعــلّ ايٌــابل ٚايٛشــٛك اي٬ظــل ٚنــ ٕٛميــو
ايٛشٛك بعل ايعلّ ٚجؿعٔٓا عٔ عًٓ ١ا٫ؾحكاه إٍ ايؿاعٌ أٖ ٞأظـل ا٭َـٛه اير٬ذـ ١أّ أَـو هابـع َػـاٜو
شلا؟ مل ٜةل َٔ ا٭قٌاّ ُـ  ٤ٞإ ٫ايكٌِ ايوابع .أَـا ايعـلّ ايٌـابل ؾٮْـ٘ ْؿـ ٞقـض ٜٔ ٫ـًػ يًعًٝـ.١
ٚأَا ايٛشٛك ؾٮْ٘ َؿحكو إٍ ا٫هاك إٌةٛم با٫ظحٝاط إٍ ايٛشٛك إحٛقـ عً ٢عًٓ ١اؿاشـ ١إيٝـ٘ .ؾًـٛ
شعًٓا ايعً ٖٞ ١ايٛشٛك يـيّ جٛقــ ايِــ  ٤ٞعًـْ ٢ؿٌـ٘ َواجـتٚ .أَـا اؿـلٚس ؾ٬ؾحكـاه ٙإٍ ايٛشـٛك
٭ْ٘ نٝؿٓٚ ١ٝؿ ١ي٘ ٚقل عًُخ اؾحكاه ايٛشٛك إٍ عً ١ا٫ؾحكاه َواجت .ؾً ٛنإ اؿلٚس عً ١اؿاشـ١
ٜحكــلّ عًــْ ٢ؿٌــ٘ َواجــت ؾعًــ ١ا٫ؾحكــاه ىا٥ــل ٠عًــَ ٢ــا منــود) .اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِــرلاى ٟط ُ .204 - 203ٖ 2ــوؾ إكآــل ايعَ٬ــ ١ايحؿحــاىاْ ٞطْٗ .173ٖ 1اٜــ ١اؿهُــ١
ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطةاطةا.73ٖ ٞ٥
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عًٚ ٢شٛك ايِـَ ٤ٞكابٌ َٚعاْل ي٘.
ؾهٝـ ِٜذل ٚشٛك ايِـَ ٤ٞعاْل)141(ٙ؟ ٚإٕ نـإ ًـةل( )142ايعـلّ ُــوطاّ
يحأذرل ايؿاعٌ ؾهنيو( )143٭ٕ إعاْل(ٕ )144ا هت إٔ ٜهَ ٕٛكاهْاّ يًِـَ ٤ٞعاْل ّا
ايعلّ ايٌابل ٖ ٛإعاْل(.)1
(َ )141ع أْ٘ يـ ٛشعـٌ عًـ ١ا٫ظحٝـاط إٍ ايعًـٖ ١ـ ٛاؿـلٚس ًٜـيّ ميـو; ٭ْـ٘ ٚشـٛك
ايِـَِ ٤ٞـو ٚباظحٝاش٘ ٚا٫ظحٝاط َعً ٍٛاؿلٚس ٚاؿلٚس َحٛقـ عً ٢عـلّ
ايِـً ٤ٞابكاّ ٚإِـو ٚبأَو َحٛقـ عًُ ٢ـَِ ٤ٞـو ٚبنيو ايِــ ٤ٞؾـايٛشٛك
ٜهَِ ٕٛـوٚط ّا بايعلّ.
(ٖ )142نا كؾع إُهاٍ ٚظآٌ اٱُهاٍ :إٔ ايعلّ ايٌابل إِا نـإ ٜحٛقــ عًٝـ٘ جـأذو
ايؿاعٌ ٗ ٚشٛك ٖنا ايِـ ;٤ٞ٭ٕ ايحأذرل ؾوع ا٫ظحٝـاط إٍ ايؿاعـٌ ٚا٫ظحٝـاط ؾـوع
اؿلٚس ٚاؿلٚس ؾوع ايعلّ ايٌابل ؾايحأذرل َِو ٚبايعلّ ايٌابل  ٫ٚايٛشـٛك
ؾأشاث َا جو.٣
( )143أ ٟأٜ٘اّ ًٜيّ اُذلا ٚشٛك ايِـَ ٤ٞعاْل.ٙ
( )144ظآٌ ٖنا ايحعً :ٌٝإٔ إعاْل ٭َو َٔ ا٭َٛه نايعلّ ايٌـابل إعاْـل يًٛشـٛك
اي٬ظـل ٚميـو ا٭َـو َكـاهٕ يًِــَٚ ٤ٞـ٬ىّ يـ٘ نُـا ٗ ٚشـٛك ايــِ ٤ٞؾإْـ٘ ٫ىّ
يحأذرل ايؿاعٌ ؾنيو إعاْل ٜهَ ٕٛعاْلاّ شلنا إكاهٕ ٫شحُاع٘ َع َعاْـل ٙؾايعـلّ
ايٌابل ٜهَ ٕٛعاْلاّ يحأذرل ايؿاعٌ ؾهٝـ هعٌ ُـوطاّ ي٘(.)2

( )1ظٝــز ( ٫ىؿــ ٢إ ايعــلّ ايٌــابل عًــٚ ٢شــٛك ايِــ ٤ٞيــَ ٍٝكــابَٚ ّ٬عاْــلاّ يــ٘ ظحــًٜ ٢ــيّ اُــذلا
ايِـَ ٤ٞعاْل ٙبٌ إعاْل ي٘ ٖ ٛايعلّ ايةل ٌٜي٘ إكاهٕ َع٘ ٖٚـ ٛيـُ ٍٝــوطاّ ٖآٖـا ْعـِ َـٔ شٗـ١
ييَ ّٚكاهْ ١ايِـو َع ايِـو ٚىَاْاّ اين ٖٛ ٟاٜ٘اّ َٔ باث يـيَ ّٚـاًٜ ٫ـيّ ٜهـ ٕٛإُحٓـع ٖآٖـا
ٖ ٛشعٌ ايعلّ ايٌابل ُـوطاّ يًٛشٛك اي٬ظل ٚعً ٘ٝؾصعٌ ايعلّ ايٌابل ُـوطاّ يحـأذرل ايؿاعـٌ يـٍٝ
َُحٓع ا َٔ ٫شٗ ١إ ا٫ذو ٫بل َٔ إ ٜهَ ٕٛكاهْاّ يحـأذرل إـ٪ذو ؾًٝـيّ إ ٜهـُ ٕٛــو ايحـأذرل ايـنٟ
ٜهـً ٕٛـابكاّ َكاهْـاّ َــع ا٭ذـو اي٬ظـل)ُ .ـــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ــاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝــ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 267ٖ 2جعًٝك.60١
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.308ٖ 3
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َٓٚــاف يــ٘ أٜ٘ـاّٚ .أَــا اٱَهــإ( )145ؾٗــ ٛهــاَع ٚشــٛك ايِــٚ ٤ٞيــَ ٍٝكــابّ٬
ي٘.
(َٗٓ )ٚا( :ايؿكو) ٗ (ظاي ١ايةكا) .بٝاْ٘ :إٔ اؿٛاكس ٗ ظاٍ ايةكاَ ٤ؿحكو٠
إٍ ايعً .١ؾً ٛنإ َٓا ا٫ؾحكاه ٖ ٛاؿلٚس ؾايةكاَ ٤كابٌ اؿلٚس(.)146
ٚإٕ نــإ ٖــ ٛاٱَهــإ ٜرةــخ إطًــٛث .ؾٗــن ٙايٛشــُ( ٙٛــٛاٖل)ٟؿدل
( )145ايناج ٞأ ٚايؿكو ٟهاَع ٚشٛك ايِـ ٤ٞأَا ايناج ٞؾٝحٔــ بـ٘ ايـِــ ٗ ٤ٞظـاٍ
ٚشٛك ;ٙ٭ْ٘ َعٓ ٢أْ٘ ي ٛقطع ايٓظو عٔ ٚشٛكٜ ٫ ٙهـَٛ ٕٛشـٛكاّ َ ٫ٚعـلَٚاّ نُـا
جكلٸّ ًابكاّ ؾواشع جوُلٚ .أَا ايؿكو ٟؾ ْ٘٬عٌ ايٛشٛك.
( )146ؾٜ ٬ه ٕٛاؿلٚس ٖ ٛايعً ١يٛشٛك َعًٛي٘ بل ْ٘ٚنُا ٗ ظاي ١ايةكـا ٤٭ٕ بكـا٤
ايٛشٛك بعل ايٛشٛك ٚاؿلٚس ايٛشٛك بعل ايعلّ.
]اَا[ ايةكاَ ٤كابٌ ايعـلّ ِٜـهٌ عًٝـ٘( :)1إٔ ٌَـأي ١إٔ ايةكـا ٤قحـاط إٍ ايعًٓـ ١بٓـا٤اّ
عًـٖ ٢ــن ٙإٌـأيٖٚ ١ــ ٞإٔ اٱَهـإ ع ًٓــ ١ا٫ظحٝـاط نُـا ٗ ايـلي ٌٝا٭ٖ ٗٚ ٍٚــنا
ايلي ٌٝناْخ ٖن ٙإٌايَ ١ةٓ ١ٝعً ٢جًو ؾًيّ ايلٚه.
ٚاؾــٛاث :إٔ با٭كيــ ١إحكلَــ - ١عًــ ٢إٔ اٱَهــإ عًــ ١ا٫ظحٝــاط  -ذةــخ نــٕٛ
اٱَهإ عًٓ ١ا٫ظحٝاط ؾرةحخ إٌـاي ١إحكلٸَـٚ ١ظ٦ٓٝـنٺ جرةـخ ٖـنا إٌـاي ١أٜ٘ـاّ أٚ
(( )1إ قًخٖ :نا َٔاكهَ ٠ع إطًٛث اٚ٫ٸٍ ظٝز إ اظحٝاط ايِـ ٤ٞظاٍ ايةكا ٤اٍ ايعًَٓ ١ـةين عًـ٢
ن ٕٛعًٓـ ١اؿاشـٖ ١ـ ٛاَ٫هـإ; ك ٕٚاؿـلٚس ٚايكـا ًٕٛ٥بـإٔ عًٓـ ١اؿاشـٖ ١ـ ٛاؿـلٚس ٜ ٫كٛيـٕٛ
باظحٝاط اؿٛاكس ظاٍ ايةكا ٤اٍ ايعًٓ ١ظحٜ ٢هٖ ٕٛنا هكاّ عً.ِٗٝ
قًخ :ايكا ًٕٛ٥بِـوط ١ٝاؿلٚس يٌٛٝا َحؿكٌ عً ٢علّ اظحٝـاط ايِــ ٤ٞظـاٍ ايةكـا ٤اٍ ايعًـ ١بـٌ
بعِ٘ٗ قا ٌ٥باظحٝاش٘ ظاي ١ايةكا ٤اٜ٘اّ اٍ ايعًًٓٝ ١ٸُا ايكاَ ًٌ٥لؿً ١ٝاٱَهـإ ٗ اؿاشـ ١اٍ ايعًٓـ١
اٜ٘اّ .ؾٗنا ٜهؿ ٗ ٞايياَِٗ به ٕٛايعًٓ ٖٛ ١اٱَهإ ك ٕٚاؿـلٚس; ٭ٕ ايةكـا ٤نُـا اؾـاك ٙقـلٸَ ٙكابـٌ
اؿلٚس .ؾّٗ ٫ ٛهٔ إ ٜه ٕٛكؿ ٗ ّ٬ٝا٫ظحٝاط اٍ ايعًٓ ١ظاٍ ايةكا ٤آٚ ّ٬أّ ٜ٘ا اظحٝـاط ايِــ٤ٞ
اٍ ايعًٓ ١ظاٍ ايةكاٗ ٤ـوٚه ٫ ٟهٜـت ؾٝـ٘ آـٚ . ّ٬إكٔـٛك َـٔ ٖـنا ايـلي ٌٝإذةـاد اؿـل ايكـواؾ ٫
ٓـوف اًهاد اـِٔ ظحٜ ٢كـلؾ ٖـنا ٗ اهغـاَِٗ ؾـإٕ ؾُٝـا اقـَ ِٝـٔ ا٫كيـٖ ١ـا َـ ٸو أً ٚـٝص٤ٞ
اٱُـاه ٠ايٗٝــا غٓــٚ ٢نؿاٜــ ١ٱهغــاّ اْــٛؾِٗ ؾحـلبو) .جعًٝكــ ١اٯُــحٝاْ ٞعًــُ ٢ــوؾ إٓظَٛــ ١إــرلىا
َٗل ٟإلهٸَ اٯُحٝاْ ٞط.325ٖ 2
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ٗـوٚهَٚ ٠ا عطـ عًٗٝا; ٚايُ٘رل( )147يًُحهًِ.
ذـــِٸ بٝٸ ٓــــا إٔ اؿــــلٚس يــــَٓ ٍٝــــا اؿاشــــَ ١طًكـــاّ( )148ؾكًٓــــا( :يــــٍٝ
اؿـلٚس عًٓـ  )١يًعاشــَ( ١ــٔ هأًــ٘) أ ٟأٓـٜٗٛٚ .ّ٬ــع٘( )149قٛيٓــا (ُــوط ّا)
بإٔ ٜهـ ٕٛعًٓـ  ١اؿاشـٖ ١ـ ٛاٱَهـإ بِــ و اؿـلٚس (ُ ٫ٚـطوا) بـإٔ جهـٕٛ
ٖـــٖ ٞـــَ )150(ٛـــع اؿـــلٚس ( ٫ٚبٓؿٌـــ٘) بـــإٔ جهـــٖٚ ٕٛـــن ٙأقـــٛاٍ ذ٬ذـــ١
يًُــــحهًٌُٚ( .نٝـــــ) ٜحٔــــٛه( )151إٔ ٜهــــ ٕٛعًٓــــ ٚ( ١اؿــــلٚس نٝـــــ)
أ ٟنٝؿٝــــــــَ( ١ــــــــا) أٚ ٟشــــــــٛك (ؿــــــــل يًؿكــــــــو)(ٚ )152اؿاشــــــــ١

()153

ٚجأؿو عٓ٘ َواجت()154؟
ْك ٍٛإٔ ٖنا ايليَ ٌٝةين عًـ ٢ذةـٛد جًـو إٌـاي ١بايـلي ٌٝايرـاْ ٫ ٞبايـلي ٌٝا٭ٍٚ
اين ٟناْخ ُاَٝح٘ َٛقٛؾ ّ١عًٖ ٢ن ٙإٌاي.١
(ُٛ ٗ )147اٖل.ٟ
(ًٝ )148صٚ ٤ٞش٘ ا٫ط٬م.
( )149أٜٗٛ ٟػ قٛيٓا َٔ هأً٘ ٚأٓ.ّ٬
( )150أ ٟبــإٔ جهــ ٕٛعًــ ١اؿاشــ ١اٱَهــإ َــع اؿــلٚس ؾاي٘ــُرل ا ٍٚ٫هاشــع يعًٓـ١
اؿاشٚ ١ايراْ ٞيٲَهإ ٖ ٞاؿلٚس ؾكل.
( )151منو اً٫حام إٔ ٖنا ٚاينًٝ ٟأج ٞشعً٘ إٔٓـ هكٸاّ عًِٗٝ

()1

َـع أْـ٘ ّهـٔ إٔ

ٜه ٕٛكي ّ٬ٝعً ٢إطًٛث َرٌ ا٫كي ١إحكلٸَ.١
( )152أَ ٟوجةح٘ َحأؿو ٠عٔ ايؿكو نُا ًٝص ٤ٞبٝاْ٘.
(ٚ )153ا٫ظحٝاط إٍ ايؿاعٌ ٖٚنا عطـ جؿٌرل عً ٢ايؿكو.
( )154أٚ ٟجأؿو ايٛشٛك عٔ ايؿكو َواجت ًٝٚص ٤ٞمنو جًو إواجت ؾهٝــ هعـٌ
اؿلٚس عًٓ ١يًؿكو أ ٚشي ٤عً ١أُ ٚـوطٗا َع أْ٘ ٓؿ ١يًٛشٛك اينَ ٖٛ ٟحأؿو عٔ
ايؿكو َواجت.
( )1أ ٟعً ٢إحهًٌُ .إٛاقـ احملكل ع٘ل ايل ٜٔا٫هُ .78 - 71ٖ ٞـوؾ إكآـل ًـعل ايـلٜٔ
ايحؿحاىاْ ٞط.497 - 459ٖ 1
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بٝاْــــــ٘ )155(:إٔ اؿــــــلٚس نٝؿٝٸــــ ـ ١ايٛشــــــٛك( )156٭ْــــــ٘ عةــــــاه )157(٠عــــــٔ
ٌَـــةٛق )158(١ٝايٛشـــٛك بايعـــلّ ؾٝحـــأؿو( )159عـــٔ ايٛشـــٛك( )160إحـــأؿو عـــٔ
( )155أ ٟبٝإ ٖنا ايوك.
( )156أٚ ٟشٛك إُهٔ ٖٓ َٔٚا ق ٌٝايٛشٛك اؿاكس( )157( .)1أ ٟ٭ْ٘ اؿلٚس.
(ٚ )158إٌةٛق ١ٝنٝؿ ١ٝايٛشٛك ؾاؿلٚس ننيو.
( )159أ ٟ٭ٕ ايهٝؿَ ١ٝحأؿو ٠عٔ إهٝٸـ ٚهجةح٘ ايحكلٸّ عًٗٝا.
( )160اُهٌ ٓاظت ايِٛاهم

()2

بإٔ اٱَهـإ َحـأؿو عـٔ ايٛشـٛك أٜ٘ـ ّا ٭ْـ٘ نٝؿٝـ١

ايٌٓة ١بٌ ايٛشٛك ٚإاٖ ١ٝؾٜ ٬ه ٕٛعًٓ ١ا٫ؾحكاه إحكلٸّ عً.٘ٝ
ٚأشــاث :بأْــ٘ نٝؿٝــ ١يٌٓــةَ ١ؿٗــ ّٛايٛشــٛك َــٔ ظٝــز ٖــ ٛيًُاٖٝــ ٫ ١بــٌ إاٖٝــ١
ٚايٛشٛك اؿآٌ شلا ٚينا جٓٛـ إاٖ ١ٝباٱَهإ قةٌ اجٔـاؾٗا بـايٛشٛك غـ٬ف
اؿلٚس ؾإْ٘ ٓٚـ يًٛشٛك اؿآٌ شلا ُ ٫ٚو ٗ جأؿو ٙعٔ اٱهاكٚ .باؾًُ١
 ٫جحٔـ إاٖ ١ٝب٘ إ ٫ظاٍ ايٛشٛك  ٫قةً٘.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.207ٖ 2
( )2قاٍ احملكل ايٖٝ٬صُٛ ٗ ٞاهق٘( :ذِٸ اؿلٚس نٝؿٝٸ ١ايٛشٛك ؾً ٍٝع ًٓ ّٕ ١ا جكلٸّ عًَ ٘ٝواجت ظصٸـ١
٭بطــاٍ نــ ٕٛاؿــلٚس يــ٘ َــلؿٌ ٗ عًٓٝــ ١ا٫ؾحكــاه َطًكــ ّا ًــٛا ٤نــإ باً٫ــحك ٍ٬أ ٚباؾيٝ٥ٸــ ١أٚ
بايِٸـوطٝٸ.١
ٕ اؿلٚس نٝؿٝٸ ١يًٛشٛك ٭ْٸ٘ عةاه ٠عـٔ ٌَـةٛقٝٸ ١ايٛشـٛك بايعـلّ ؾٝحـأؿٸو عـٔ ايٛشـٛك
جكوٜوٖا :أ ٸ
إحأؿٸو َٔ اٱهاك إحـأؿٸو عـٔ اؿاشـ ١إحـأؿٸو ٠عـٔ عًٓحٗـا ؾًـ ٛنـإ عًٓـ ١يًعاشـ ١أ ٚشـي٤اّ ُٚــوطاّ
يحكلٸّ عًْ ٢ؿٌ٘ َواجت.
ؾإٕ ق :ٌٝاٱَهإ أٜ٘اّ يه ْ٘ٛنٝؿٝٸ ١ايٓٸٌة ١بٌ إاٖٝٸٚ ١ايٛشٛك َحأؿٸو عٔ ايٛشـٛك ؾـٜ ٬هـ ٕٛعًٓـ١
ي٬ؾحكاه إحكلٸّ عًَ ٘ٝواجت.
قًٓا :اٱَهإ إْٸُا ٖ ٛنٝؿٝٸ ١ايٓٸٌة ١بٌ إاٖٝٸَٚ ١ؿٗ ّٛايٛشـٛك َـٔ ظٝـز ٖـَ ٛحٔـٛٸه  ٫بـٌ إاٖٝٸـ١
ٚايٛشٛك اؿآٌ شلا.
ٚشلــنا ٜٓٛـــ إاٖ ٸٝــ ١باٱَهــإ قةــٌ اجٸٔــاؾٗا بــايٛشٛك غــ٬ف اؿــلٚس ؾإٸْــ٘ ٌَــةٛقٝٸ ١ايٛشــٛك
اؿآٌ يًُاٖٝٸ ١بايعلّ ُ٫ٚو ٗ جأؿٸو ٙعٔ اٱهاك ئٸع ١إٔ ٜكاٍ( :أٚشـل ؾعـلس) ٚبـنيو ٜـحِٸ
إطًل ًٛا ٤قًٓا بحأؿٸو ٙعٔ ايٛشـٛك أٜ٘ـاّ أُ .)٫ ٚـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل
عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞؼكٝل ايِٝف اندل اًل عً ٞىاك ٠ط.359 - 358ٖ 1
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اٱهاك( )161إحأؿو عٔ اؿاش )162(١إحأؿو ٠عٔ عًحٗا.
ؾًــ ٛنــإ عًٓــ ١يًعاشــٌَ ١ــحكً ١أ ٚشــي٤اّ أُ ٚـــوطاّ يحكــلٸّ عـــًْ ٢ؿٌــ٘
َواجت(( )163إم) جٛقٝح١ٝ

()164

َحعًك ١بًعل (عـل إواجـت اجٌـل) ٚاْـحظِ ظٝـز

ٜكــاٍ( )165ايِـــ ٤ٞقــوه( )166ؾــأَهٔ ؾاظحــاط ؾأٚشــت( )167ؾأٚشــل ؾٛشــل

()168

( )161أ ٟايٛشٛك َحأؿو عٔ اٱهاك.
اُهًخ عً ٢اًحام ٗ ٟفًٍ ايلهَ :بإ اٱهاك عٌ ايٛشٛك ؾً ٛنإ َحأؿواّ عٓ٘
ييّ جأؿو ايِـ ٤ٞعٔ ْؿٌ٘.
()1

ٚاشــاث :بــإٔ ا٫هــاك ٖــٌْ ٛــة ١ايٛشــٛك إٍ ايؿاعــٌ

ٚايٛشــٛك ٖــٌْ ٛــة ١ايٛشــٛك

إٍ إؿع ٍٛنايحأذرل ٚا٭ذو ٚإواك أْـ٘ جًـو ايٌٓـة - ١أعـين ٌْـة ١ايٛشـٛك اٍ إؿعـ-ٍٛ
َحأؿو ٠عٔ ٌْةح٘ إٍ ايؿاعٌ; ٭ٕ ايٌٓة ١إٍ ايؿاعٌ ناْخ عً ١يحًو ايٌٓة.١

( )162بٛاًطحٌ ٭ٕ اٱهاك َحـأؿو عـٔ ا٫هـاث ٖٚـَ ٛحـأؿو عـٔ ايٛشـٛث ٖٚـٛ
َحأؿو عٔ اؿاش ١نُا ًِٝرل إي.٘ٝ
( )163٭ْ٘ َحأؿو عٓٗا بر٬س َواجت ؾً ٛنإ عٗٓٝا أ ٚشيٗ٥ـا أُ ٚــوطٗا يـيّ جكلٸَـ٘
عًٖ ٢ن ٙإواجت أ ٚجأذرل إحأؿو ٗ م ٛاؿـلٚس ٗ إحكـلٸّ ٖٚـ ٛاؿاشـٚ ١اؿايـ١
إٔ إ٪ذو هجة ١ايحكلّ عً ٢إ٪ذو ؾ.٘ٝ
( )164أَ ٟعٓٚ ٢قخ أ ٟايٛشٛك اينًٜ ٟعـل ايؿكـو ٚاؿاشـ ١عٓـل عـلٸ إواجـت عًـ٢
اْ٫حظاّ َعٜٓ ٫ ٢ٴكلٸّ إحأؿو ٜ ٫ٚٴ٪ؿٸو إحكلٸّ.
( ٗ )165علٖا عً ٢اْ٫حظاّ.
( )166أ ٟذةخ ٗ عًِ اهلل .
( )167بايةٓـــا ٤يًُصٗـــٚ ٍٛايهـــ ٗ ّ٬اٱهـــاث ٚايٛشـــٛث ٖـــ ٛايهـــ ٗ ّ٬اٱهـــاث
ٚايٛشٛك ٚاؾٛاث ٖ ٛاؾٛاث ؾواشع.

( )168ؾايٛشٛك َحأؿو عٔ اؿاشٚ ١ايؿكو عٓل علٸ إواجت يًِـ.٤ٞ

( )1ا٫هاك عٌ ايٛشٛك ٚجػاٜوُٖا با٫عحةاه ؾإٕ ايٛشٛك ايٛاظـل إما ٌْـت إٍ ايكابـٌ زلٸـٚ ٞشـٛكاّ
ٚإما ٌْت إٍ ايؿاعٌ زل ٞإهاكاّ .جكوٜواد عز ايٌٝل قُل باقو ائله يًٌٝل ناظِ اؿـا٥و ٟط1
ٖ .531جكوٜواد عز ايدلٚشوك ٟيًِٝف إٓحظو ٟط.162ٖ 1
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ؾعلسٚ .أٜ٘اّ نٝــ ٜحٔـٛه( )169ميـو ٜٚهـٚ ٕٛشـٛك إُهـٔ(َِ )170ــوٚطاّ
بٌــةل ايعــلّ؟ (ٚايعــلّ ايٌـــابل( )171نْٛــا(َ ) )172ؿعــ ٍٛايٌــابل (يـــٍٝ

()173

ؿـــ ـٕٸ بلًٜـــــ٘ ْك٘ٝـــــ٘(َ ) )174ةحـــــلأ ٚؿـــــدل أ ٟعـــــلّ ٖـــــ ٛبـــــلٍ ميـــــو
( )169أ ٟنٝـ ٜحٔٛه نـ ٕٛاؿـلٚس عًٓـ ١ي٬ظحٝـاط أ ٚشيٗ٥ـا أُ ٚــوطٗا ٖٚـنا هك
ذاْ ٞعً.ِٗٝ
(ٖ )170ــنا عطـــ ايــ٬ىّ عًــ ٢إًــيٚ ّٚميــو ٭ٕ ٚشــٛك إُهــٔ َٛقــٛف عًــ٢
اظحٝاش٘ ٚا٫ظحٝاط َٛقٛف عً ٢اؿلٚس; ٭ٕ ؾوض ايه ّ٬أْ٘ ي٘ كؿــٌ ٗ عًحـ٘
ٚاؿــلٚس َٛقــٛف عًــ ٢ايعــلّ ايٌــابل ؾٝهــٚ ٕٛشــٛك إُهــٔ َٛقٛؾـاّ عًــ ٢ايعــلّ
ايٌابل; عً ٢ايك ٍٛبإٔ اؿلٚس ي٘ كؿٌ ٗ ا٫ظحٝاط.
(ٖٚ )171نا عطـ عً ٢قٛي٘ (ٚاؿلٚس نٝـ َا ؿل) أ ٟنٝــ ٜحٔـٛه ميـو ٚايعـلّ
ايٌابل ٖٚن ٙاؾًُ ١ظاي ;١ٝ٭ْٗا َعطٛؾ ١عً ٢اؿاي ١ٝأٜ٘اّ أ ٟايعلّ إطًل ؾُٝع
٫
ا٭ُٝا ٤اين ٖٛ ٟأىيًٚ ٞابل عًـٚ ٢شـٛك نـٌ ٖهـٔ ؾـإٕ إُهٓـاد مل جهـٔ أى ّ
َٛشٛك.٠
( )172أ ٟايعلّ إطًل ايٌابل ٚشٛكاّ.
ٚظآٌ ٖنا ايوك :إٔ ايعلّ اين ٟشعًحُُ ٙٛـوطاّ; أَا إٔ جوٜلٚا ب٘ ايعـلّ إطًـل
اين ٟمل ٜحـٕٔ بإ٘اف إيٚ ٘ٝمل ٜكٝٸل بِـ ٤ٞؾٗنا غرل كٔـ ٖٛعـاكس ظحٸـ٢
ٜهُ ٕٛـوطاّٚ .اَا إٔ جوٜلٚا ب٘ ايعـلّ ايةـل ٌٜيٛشـٛك ايِـ - ٤ٞأ ٟايعـلّ يـٖ ٫ٛـنا
ايٛشــٛك ؿــٌٸ قًــ٘  -ؾٗــنا ايعــلّ ْكــٝض يــنيو ايٛشــٛك ٚقــل ؾــوض ؼكــل ٖــنا
ايٛشٛك ؾايعلّ ايةلَ ٌٜوجؿع ؾايـِو يًٛشٛك َوجؿع ؾًٝيّ اهجؿاع ايٛشـٛك ٚإٔ
ب٘ ايعلّ إحـٕٔ أ ٟإ٘اف شلنا ايِـ ٤ٞؾًٝيّ ايلٚه نُا ًٝص ٤ٞجؿٔـ ٌٝميـو
ؾأْحظو.
( )173أ ٟي ٍٝكٔٓٛاّ عاكس ؿاٖ ٖٚهـٔ َعـٌ بـٌ ٖـ ٛعـلّ يهـٌ ٖهـٔ ؾـ٬
ٜهُ ٕٛـوطاّ ٕا ًٓننو.ٙ
( )174ؾٜ ٬هُ ٕٛـوطاّ يـ٘ أٜ٘ـاّ ٚاي٘ـُرل ٗ بلًٜـ٘ عا٥ـل إٍ ايهـ ٕٛإـننٛه ًـابكاّ
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ايهــــْ ٕٛك٘ٝــــــ٘ (كاه اؿٔــــٕ)( )175أ ٟظٔــــٕ ايعلّ.بٝاْــــ٘ أْــــ٘ يــــٛ
نإ ايعلّ ُـوطاّ يٛشٛك إُهٔ ؾإَا ٜه ٕٛايعلّ ايٌابل َطًكاّ( )176ؾٗ ٛيٍٝ
ُـــــــــ ــوطاّ ؿـــــــــــاكس ؿـــــــــــاٖ(ٚ )177إَـــــــــــا إٔ ٜهـــــــــــ ٕٛايعـــــــــــلّ
ٓ ٖٛٚؿ ١حملنٚف جكلٜو ٙعلّ بل ٌٜايه ٕٛنُا اُاه إي ٗ ٘ٝايِـوؾ(.)1
( )175أًٜ ٟيّ ايلٚه عً ٢شعٌ ظٕٔ ا٫علاّ ايٌـابكُ ١ــوط ّا يٛشـٛك إُهٓـاد
َعٓ ٢علّ نٌ ُـً ٤ٞابل ٜهُ ٕٛـوطاّ يٛشٛك.ٙ
(ٖ )176نا قٝل يًعلّ( ٫ )2يًٌابل أ ٟايعلّ ا٭ىي ٞاين ٟنـإ عٓـل عـلّ نـٌ ٖهـٔ
بإٔ هعٌ ميو ايعلّ ُـوط ّا يٛشٛك ٖنا اؿاكس.
( )177أ ٟايعلّ إطًل يُ ٍٝـوطاّ ؿاكس ؿاٖ أ ٟيُ ٍٝــوط ّا يٛشـٛك أٖ ٟهـٔ
نإ يٛشٌٗ:
ا٭ َٔ :ٍٚشٗ ١اعذلاف اـِٔ بنيو.
[ايراْ َٔ :]ٞشٗ ١ا٫علاّ يٮُٝا ٤ا٭ؿـو ٫ ٣كؿـٌ شلـا ٗ ٚشـٛك ٖـنا ايِــ٤ٞ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 268ٖ 2ظاُ.66 - 65١ٝ
(( )2أَ ٟطًل ايعلّ علّ أُ ٟـ ٤ٞنإ ؾٗ ٛي ٍٝننيو بٌ ي ٛنإ ايعلّ ُــوطاّ ؾعـلّ ْؿـٍ ميـو
ايها ٖٛ .ٔ٥اٜ٘اّ باطٌ يحٛقـ ايها ٔ٥عً ٢علَ٘ ايٌابل ايٛاقع ٞيهَِ ْ٘ٛـوٚطاّ بـ٘ ٚجٛقــ ميـو
ايعلّ عً ٘ٝيهَ٘ ْ٘ٛاؾ ّا ايٝـ٘ عًـ ٢إ ايعـلّ ايٌـابل يـ ٍٝعـلَ ّا يـ٘ ام يـٚ ٍٝشـٛكَ ٙذلقةـ ّا ٗ غـرل
ٚقح٘ ظحٜ ٢ه ٕٛهؾع٘ ٖٓاى علَاّ ي٘ ام يهٌ َٛشٛك هجة ١ؿآٸـٚ ١يهـٌ ظـاكس َحـ ٢ؿـاْٖ .عـِ
ايٜ ِٖٛطُع ٚشٛك ٗ ٙنٌ اٚ٫قـاد ٜ٘ٚـع قةـ ٍٛإاٖٝـ ١ايٓٛعٝٸـ ١يًٛشـٛك ُٚـأْٝحٗا يـ٘ َٗٛـع قةـٍٛ
اشلٖٚ .ٓ١ٜٛنا طُع نامثٚ .اٜ٘اّ علّ ايِـ ٫ ٤ٞبل إ ٜهْ ٕٛكٚ ٘٘ٝهؾعـ٘ .ؾاؼـاك اييَـإ ُــو

ام

علّ ايكٝاّ ٗ ايًٜ ٫ ٌٝطوك ايكٝاّ ٗ ايٓٗاهًٝٚ .صٖ ٤ٞنا عٓـل قٛيٓـا (ؾهأْـ٘ قٝـٌٚ )...ايعـلّ ايةـليٞ
إؿوٚض ٗ َكاَ٘ َوجؿع بٛشٛك ْٖ ٛعِ ايةلٍ.
ٚباؾًُ ١ؾهأْ٘ ق ٌٝباؿكٝك ١عٓـل اٖـٌ اؿكٝكـ ٫ ١عـلّ ظحـٜ ٢هـً ٕٛـةك٘ باييَـإ ُــوط ّا يٛشـٛك
اؿاكس ا ٫ايًٌٝٝٸ ١ايناج ١ٝيِٝ٦ٝٸ ١إاَٖ ١ٝعٓ ٢إ ايٛشـٛك يـ ٍٝعٓٝـ ّا شلـا  ٫ٚشـيٚ ٤إ نـإ ٌَٓـعة ّا
عًٗٝا كاُ٥اّ .ؾرلشع اَ٫و ٗ إٓا اٍ اَ٫هإ .نٝـ؟ ٚايٛشٛكاد َا ٖٚ ٞشٛك اْـٛاه اهلل  ايـيت
ّ ٫هٔ عًٗٝا ا٫ؾٚ ٍٛعً َ٘ٛاييت شلا ابلاّ يل ٜ٘إرًَ َٔٚ ٍٛه٘ ُــٜ ٫ ٤ٞـي .)ٍٚإٔـله ايٌـابل
ٖ 269ظاُ.67١ٝ
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إ٘ــاف( )178إٍ اؿــاكس( )179اـــاٖ( )180ؾًٝــيّ ايــلٚه( )181يحٛقـــ نــٌ َــٔ
إ٘اف(ٚ )182إ٘اف إي )183(٘ٝعً ٢اٯؿو ٚإَا إٔ ٜه ٕٛايعلّ ايةلي )184(ٞؾٗٛ
ْكٝض ايه ٕٛاؿاكس( )185ؾةحعكك٘ اهجؿع ميو ايعلّ(ٚ .)186إٕ أهٜل ايًٌٝٝٸ١

()187

ايناجٝــ ١يًُهــٔ أعــين  ٫اقح٘ــا )188(٤ايٛشــٛك ٚايعــلّ ؾرلشــع إٍ اعحةــاه
 ٫ٚه بــل شلــا بــ٘ ؾعــلّ اؾــلاه  ٫هبــل يــ٘ بٛشــٛك ىٜــل ؾــَ ٬عٓــ ٢ٱهاك ٠ايعــلّ
إطًل.
( )178ايٌابل عً ٢اؿاكس اـاٖ.
( )179نعلّ ىٜل ايٌابل إ٘اف إٍ ىٜل.
(ٜ ٖٛ )180هُ ٕٛـوط ّا يٛشٛك ميو اؿاكس اـاٖ ٚاي٘ـُرل ؾٝـ٘ ٜهـ ٕٛعا٥ـلاّ عًـ٢
ايعلّ اينُ ٖٛ ٟـو يًُُهٔ.
(ٚ )181ميـو إٔ ايعـلّ إِـا ٜحعٔــٕ ٚجهـ ٕٛيـ٘ ظٔٔـ٘ ٜٚحُٝٸـي بإ٘ـاف إيٝـ٘ نُــا
جكلٸّ عٓل قٛي٘ (َٝ ٫ٵي ٗ ا٭علاّ َٔ ظٝز ايعـلّ) ؾةإٗـاؾح٘ يِــ ٤ٞبـإٔ ٜكـاٍ عـلّ
ىٜــل ٜحعٔــٕ ؾٗــَٛ ٛقــٛف عًــ ٢إ٘ــاف إيٝــ٘ ٚإ٘ــاف إيٝــ٘ َٛقــٛف عًٝــ٘; ٭ٕ
ٚشٛك ٙنُا ٜلع ٞاـِٔ َٛقٛف عًٖ ٢نا ايعلّ ؾهٌ َُٓٗا جٛقـ عًـٓ ٢ـاظة٘
ؾًيّ ايلٚه.
( ٖٛٚ )182ايعلّ ؾإْ٘ ٜحٛقـ عً ٢إ٘اف إي ٘ٝ٭شٌ ؽٔٸٔ٘ ُٝٚٸـي ٗٚ ٙؿٔـٖٛ
ٖنا إٛهك أْ٘ ٗ ْٝع إٛاهك ٜه ٕٛإ٘اف َحٛقـ عً ٢إ٘اف إي.٘ٝ
( ٖٛٚ )183ايِ ٤ٞظٝز إْ٘ َحٛقٓؿاّ عً ٢ايعلّ ٭شٌ إٔ ٚشٛكَِ ٙـو ٚب٘.
( ٖٛٚ )184اينٜ ٟهَ ٗ ٕٛهإ ايٛشٛك إما مل ؤٌ.
(ٚ )185ميو ٭ْ٘ هؾع٘ ٚىَاُْٗا ٚاظل ًٓٗٛع٘ عٔ قوٜت ؾآدل.
( )186ؾٜ ٬هُ ٕٛـوطاّ ي٘ ظ٦ٓٝـنٺ  ٕ٫ايِــو ٜهـَٛ ٕٛشـٛكاّ عٓـل ٚشـٛك َِـوٚط٘
ٚذاْٝاّ ايِـٜ ٫ ٤ٞهُ ٕٛـوط ّا يٓك.٘٘ٝ
( )187أٚ ٟإٔ اهٜل بايعلّ اينُ ٖٛ ٟـو ايٛشـٛك ايًٌٝـٚ ١ٝمل ٜـننو ايِـاهؾ ٖـنا
ا٫ظحُاٍ ٗ إً يٛٗٛؾ بط.ْ٘٬
(ٖ )188نا جؿٌرل ايًٚ ١ٌٝٝجةاٜٗٓا ايٛقٛع ٖٞٚ ١ٝعلّ ايٛقٛع.

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ()21غشس يف أحباز ِرؼٍمح تاإلِىاْ تؼعيا تؤصً املٌظٌع ًتؼعيا تاٌٌٍا ك

387

اٱَهإٖ .نا ؿًـ َع إٔ ًـةك٘( )189بايـناد  ٫باييَـإٚ .إِـا منوْـا ايعـلّ
ايةليٞ

()190

َـع أْـ٘ مل ٜكٔـل ٙاـِٔ إُـاه ٠إٍ أْـ٘ عـلّ ايِــ ٗ ٤ٞاؿكٝكـ١

ٚيهٔ باعحةاه َاٖٝح٘ َٔ ظٝز َٖ ٖٞ ٞع قطع ايٓظو عٔ نْٗٛا َظٗو ايحصًٓٞ
اٱشلٚ )191(ٞي ٗ ٛىَإ جٓٛهٖا بايٛشٛك(.)192
( )189أً ٟةل اي٬اقح٘ا ٤اينٖ ٟـ ٛعةـاه ٠عـٔ ايًٌٝـ ١ٝايناجٝـ ١عًـ ٢ايٛشـٛك ًـةل
بايناد  ٫باييَإ إم إ ايِـ ٗ ٤ٞظاٍ ايعلّ ٜ ٫حٔـ بِــَ ٤ٞـٔ اُ٫ـٝا ٤ظحٸـ٢
إٔ ْؿٌ٘ جًٌت عٓ٘ بٌ إِا ٜحٔـ بنيو ظاٍ ايٛشٛك ٚيهٔ ا٫جٔاف باي٬اقح٘ا٤
ٜهً ٕٛـابك ّا عًـ ٢ايٛشـٛك بايـناد َعٓـ ٢إٔ عٓـل ايـنٖٔ ٗ َكـاّ ايحعًٝـٌ أَ ٍٚـا
ٜحٔـــ باي٬اقح٘ــا )1(٤ذـِٸ بــايٛشٛك ٖٚــنا إــواك بايٌــةل بايــناد نُــا ًــٝص ٤ٞعــٔ
قوٜت.
ٚاؿاي ١إٔ َواكِٖ ًةل ايعلّ عً ٢ايٛشٛك ايٌةل باييَإ  ٫بايناد.
(ٖ ) 190نا كؾـع إُـهاٍ ٚظآـٌ اٱُـهاٍ :إٔ ايعـلّ ايةـلٕ ٌٜـا نـإ ْكـٝض ايهـٕٛ
اؿاكس ٚ -يـ ٍٝأظـل ايٓك٘ٝـٌ ًـابكاّ عًـ ٢اٯؿـو ي٬ؼـاك ٗ اييَـإ  -ؾًـٖ ٍٝـنا
ايعلّ ًابكاّ عً ٢ايه ٕٛاؿاكس  ٫بايناد  ٫ٚباييَإ غ٬ف ايعلّ إطًل ايٌـابل
ٚايعلّ اـاٖ بٌ ايً ١ٌٝٝايناج ١ٝنُا أْٗا ًابك ١بايناد ؾَ ٬عٓـ٫ ٢ظحُـاٍ نْٛـ٘
َواكاّ يًـِٔ.
ٚظآٌ ايـلؾع :أْـا منوْـا ٙيٲُـاه ٠إٍ إُـهاٍ عًـٖٚ ِٗٝـ ٛإٔ ايِــٌٜ ٫ ٤ٞـةل
بعلَ٘ ؾكٛيهِ ُـو ٚشـٛك ايِــً ٤ٞـةل علَـ٘ َ ٫عٓـ ٢يـ٘; ٭ٕ ايِــٌٜ ٫ ٤ٞـةل
بعلَ٘.
( )191أَ ٟع قطع ايٓظو عٔ نَ ٕٛاٖٝح٘ َٛشٛك ٠اَا عًـ ٢جكـلٜو ٚشٛكٖـا ؾـَ ٬عٓـ٢
ي٘; يًي ّٚأجٔاؾ٘ ظ٦ٓٝنٺ بايٛشٛك ٚايعلّ اين ٖٛ ٟعةاه ٠عٔ اشحُاع ايٓك.ٌ٘ٝ
( )192أ ٗ ٫ ٟىَإ إجٔاؾٗا بايٛشٛك ؾإ علَٗا اؿكٝكٖ ٞـ ٛايعـلّ ايةـليٚ ٞيهـٔ
باعحةاه قطع ايٓظو عٔ ايٛشٛك.
( )1نِـ آط٬ظاد ايؿٓٚ ٕٛايعً ّٛقُـل عًـ ٞايحٗـاْ ٟٛط .1305ٖ 2اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله
ايل ٜٔايِرلاى ٟط.204ٖ 1
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ٚأَا بٗنا ايٓظو( )193ؾ ٬علّ يحعكل ْكٚ .)194(٘٘ٝايعلّ ايٌابل أ ٚاي٬ظل يٍٝ
علَاّ ي٘ ٗ اؿكٝك )195(١٭ٕ علّ ايِـ )196(٤ٞهؾع٘ ٚهؾع٘ ْكٚ ٘٘ٝاؼاك اييَإ
ُـو ٗ ايحٓاقض .ؾهأْ٘ ق )197(:ٌٝايعلّ ايٌابل ي ٍٝعلَاّ ي٘ ٭ْ٘ يْ ٍٝك٘ٝاّ
ي٘ ٭ٕ بل ي٘ ْكْٚ ٘٘ٝكٝض ايٛاظل ٚاظل(.)198
( )193أ ٟبٓظو أْٗا َٛشٛك.٠
( ٖٛٚ )194ايٛشٛك.
( ٕ٫ )195علّ ايِـ ٤ٞهؾع ٚشٛك ٫ ٙهؾع ْؿٌ٘ إم ٖ َٔ ٛظٝز ٖ ٛي ٍٝقاب ّ٬يًوؾـع
 ٫ٚيٮذةاد ٚايِـً ٤ٞابكاّ مل ٜهٔ َٛشٛكاّ ظحـٜ ٢وؾـع ٚشـٛكٚ ٙنـنا عٓـل علَـ٘
اي٬ظل.
(ٖ )196نا جعً ٌٝإٍ إٔ ايعلّ اي٬ظل ٚايٌابل ي ٍٝعلّ ايِـ ٗ ٤ٞاؿكٝك.)1(١
ٚظآٌ ٖنا ايحعً :ٌٝأْ٘ َٔ إًٌُِٓ إٔ ايعلّ ايةلْ ٌٜكـٝض َٚـٔ إٌُـًِٓ إٔ عـلّ
ايِـ ٤ٞهؾع٘ َٚـٔ إٌُـًِٓ إٔ هؾـع ايِــْ ٤ٞك٘ٝـ٘ َٚـٔ إٌُـًِٓ إٔ ُــو ايحٓـاقض
ا٫ؼاك ٗ اييَإ.
ؾــإما عوؾــخ ٖــنا إك ـلٸَاد ا٫هب ـع إٌُ ـًُٓ ١عٓــل ايهــٌ عًُــخ إٔ ايعــلّ ايٌــابل
ٚاي٬ظل ي ٍٝعلّ ايِ ٗ ٤ٞاؿكٝكٚ ١ميو إٔ علّ ايِــ ٤ٞهؾعـ٘ ٚهؾعـ٘ ْك٘ٝـ٘
ْٚك٘ٝــ٘ َحعــل َعــ٘ ٗ اييَــإ ٚايعــلّ ايٌــابل ٚاي٬ظــل ٚاي٬ظــل ٚايٌــابل ي ٌٝـا
َحٸعلَ ٜٔع٘ ٗ اييَإ ؾٜ ٬هْ ٕٛك ٘٘ٝؾٜ ٬ه ٕٛهؾع٘ ؾٜ ٬ه ٕٛعلَ٘.
( ٗ )197إً عٓل قٛيٓا بلْ ًٜ٘ك.٘٘ٝ
(ٖ )198نا كؾع إُهاٍ ظآٌ اٱُهاٍ :أْ٘ ًٜ ٫ـيّ َـٔ نـ ٕٛايةـلْ ٌٜكـٝض ايعـلّ
ايٌابل ي ٍٝعلَاّ ي٘ ظحٌٜ ٢حؿاك َٔ إً َا منوا.
ؾإشاث :بإٔ ْكٝض ايٛاظل ٚاظل ؾةعل ن ٕٛايعلّ ايةـليْ ٞك٘ٝـاّ ؾايعـلّ ايٌـابل
يْ ٍٝك٘ٝاّ ؾٜ ٬ه ٕٛهؾعاّ يًِـ ٤ٞؾٜ ٬ه ٕٛعلَاّ ي٘ نُا جكلٸّ.
ٚأعًِ إٔ ؼكٝل ٖنا إطًت عًٖ ٢نا ايٛش٘ مل ٌٜةكين إي ٘ٝأظل ؾُٝا أعًِ.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.345ٖ 2

[]22
غسز يف بعض أحلاَ اه٘ج٘ب اهػريٜ
ٜ ٫ٴٛٵشٳـــــ ـلٴ ايِـــــــ٤ٞٴ بأَٚٵ َي ٜٔٛٻـــــ ـِ١

غٝٵوٜٻـــــــــ ّ ١جهـــــــــٕٛٴ أ ٚماجٹٝٻــــــــــِ١
َ

ناؾٹٝٳـــــ ّ ١أٚٵ  ٫عًــــــ ٢ائٻـــــٛاثٹ

ػ َٹـــٔٵ ٔإهـــــاثٹ
 ٫بٴـــلٻ ٗ ايحٻـــوشٹٝٵ ٔ

ٔ ٳجٓٵؿٹــــ ٞايراْٹٝٳـــــِ١
َيٝٵٌٹــــٝٻ ُ١إُُٵهٹــــ ٔ

ٳهأِ ًـــا نـــنا ا٭ ٍٚبكـــا ٤ايحٻٌٵ ٜٔٛٳـ ــِ١

ذـــــِ ٚشـــــٛثٷ ٫ظـــــلٷ َٴ ٳةٝٻــــــٔٴ

ؾةاي٘ــــــوٚهٳجٌ ظٴــــ ــٻ إُُٵــــ ــهٹٔٴ

ٳ ٚٹٌْٵـــــ ٳة ُ١ايٛٴشـــــٛثٹ ٚاٱَهـــــإٔ

َن ٹٌٓٵـــــــ ٳة ٹ ١ايحٻُـــــــأّ ٚايـــــــــٓټكِٔإٔ

[]22
غسز يف بعض أحلاَ اه٘ج٘ب اهػريٜ
ًّ أْ اهػٛء ًا مل جيب مل ٘ٙجد ٗاهق٘ي باألٗه٘ ٞٙباطى
(ٜٛ ٫شــــل ايِــــ ٤ٞبأٚيٜٛــــ )١بأْٛاعٗــــا(( )1غرلٜــــ )2(١جهــــ )ٕٛا٭ٚيٜٛــــ١
( )1إعًِ إٔ أٚي ١ٜٛإُهٔ عٌت ايٛشٛك

()1

ٚنـٚ ٕٛشـٛك ٙأَ ٍٚـٔ علَـ٘ ٜحٔـٛه

عً ٢أهبع ١اقٌاّ ٚميو ٭ْ٘ إَا إٔ جه ٕٛا٭ٚي ١ٜٛماج ١ٝأ ٟماد إُهٔ جكح٘ـٗٝا
أ ٚغرلَ ١ٜعٓ ٢بٌـةت ايػـرل ظٔـًخ يـ٘ أٚيٜٛـ ١ايٛشـٛك ٚايٝكٝٓٝـٚ ١نـٌ َُٓٗـا إَـا
ناؾ ١ٝأٜ ٟه ٕٛايعلّ َعٗا قا ّ٫أ ٚغرل ناؾ ١ٝأٜ ٫ ٟه ٕٛقا ّ٫بـٌ هـٛى ٚشـٛكٙ
ٚعلَ٘ .ؾاٱقٌاّ أهبع:١
ا٭ :ٍٚا٭ٚيٜٛــ ١ايناجٝـــ ١ايهاؾٝـــٖٚ ١ـــن ٙمل ٜـــنٖت إيٗٝـــا أظـــل َـــٔ أٖـــٌ إًـــٌ
ٚا٭كٜإ; ٭ْ٘ بٗا ًٜيّ ًل باث اذةاد ائاْع جعاٍ ٭ٕ إاٖٝاد جه ٕٛظ٦ٓٝنٺ نًٓٗـا
ٚاشة ١ايٛشٛك بأْؿٌٗا إم علَٗا ظ٦ٓٝنٺ ٜه ٕٛقا.ّ٫
ايراْ :١ٝا٭ٚي ١ٜٛايناج ١ٝايػرل ايهاؾ.١ٝ
ايراير :١اٚ٫ي ١ٜٛايػرل ١ٜايػرل ايهاؾ.١ٝ
ايوابع :١ا٭ٚي ١ٜٛايػرل ١ٜايهاؾ ١ٝاييت ٖ ٞايٛشٛث بايػرل  َٔٚايؿاعٌ َ ٖٞٚـلعاْا
ٚإما اطًكخ ا٭ٚي ١ٜٛايػرل ١ٜبل ٕٚقٝل; ؾرلاك َٓٗا ايػـرل ايهاؾٝـٜ ٫ٚ ١ـواك َٓٗـا ايهاؾٝـ١
ٌ غوٗـٓا ٗ ٖـنا إكـاّ ابطـاٍ ايكٌــِ
بـٌ ٜعـدل ٗ أيٌـٓحِٗ عٓٗـا بـايٛشٛث ايػـرلَ .ٟؾصٴـ ٸ
ايرــاْٚ ٞايرايــز َــٔ ا٭ٚيٜٛــٚ ١هَــا جعــةرل اًــحطواكاّ ٱبطــاٍ ايكٌــِ ا٭ ٍٚنُــا ٓٓ ــع
()2

إٔٓـ

ؾإواك بأْٛاعٗا ٖ ٞا٭ْٛاع اير٬ذـ ;١٭ٕ ايٓـٛع ايوابـع ٜ ٫طًـل عًٝـ٘ أٚيٜٛـ١

بٌ ٚشٛث بايػرل نُا منوْا.

( ٖٞٚ )2إٔ جه ٕٛأٚي ١ٜٛايٛشٛك ايػرل ايهاؾ ١ٝأ ٟاييت مل ٜهـٔ َعٗـا ايطـوف اٯؿـو
قــا ّ٫ايــيت مل جكح٘ــٗٝا ماد إُهــٔ بــٌ أَــو ؿــاهط عٓٗــا ٚيــ ٍٝإــواك ايػرلٜــ١
ايهاؾ ١ٝإم يٌٝخ باطً ١عٓل.ٙ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.199ٖ 2
(ٖ ٗ )2نا ايػوه  ٗٚجعًٝكاج٘ عً ٢اً٫ؿاه .اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.200ٖ 1
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(أ ٚماجٝـــ ١ناؾٝـــ )١جهـــ ٕٛا٭ٚيٜٛـــ ١ايناجٝـــٚ ٗ ١قـــٛع إُهـــٔ (أ )3(٫ ٚعًـــ٢
ائــٛاث) ؿ٬ؾ ـاّ يــةعض إــحهًٌُ ايكــا )4(ًٌ٥با٭ٚيٜٛــ ١ايػرلٜــ )5(١إٓهــؤٜ
يٲهــاث(ٚ )6ايٛشــٛث ٗ إهــاك إُهــٔ ٫( .بــل ٗ ايذلشــٝػ) أ ٗ ٟجــوشٝػ
ايؿاعٌ ٚشٛك إُهٔ أ ٚعلَ٘ (َٔ إهاث) ينيو ايٛشٛك أ ٚميـو ايعـلّ .ذـِٸ
أُـــوْا إٍ ايــلي )7(ٌٝبكٛيٓــا (يٌٝــ ١ٝإُهــٔ) أ ٟنــ ٕٛإُهــٔ َــٔ ماجـــ٘

()8

( )3أ ٟأ ٚغــرل ناؾٝــٖٚ ١ــنا جكٌــ ِٝيًناجٝــ ١أ ٟا٭ٚيٜٛــ ١ايناجٝــ ١ايــيت جكح٘ــٗٝا ماد
إُهٔ ًٛا ٤ناْخ ناؾ ١ٝأّ  ٫ؾٗ ٞباطً.١
(ٚ ) 4نــنا ٖــِ قــا ًٕٛ٥با٭ٚيٜٛــ ١ايناجٝــ ١ايػــرل ايهاؾٝــٚ ١أَــا ايهاؾٝــ ١ؾًــِ ٜكــٌ بٗــا
 ٬ؾواشع.
إحهًُ ;)1(ٕٛ٭ِْٗ أٌٖ كُٚ ٜٔـوٜع ١نُا بٝٸٓا ميو جؿّٔ ٝ
( )5ايػرل ايهاؾٜٚ ١ٝيعُ ٕٛأْ٘ َعٗا ٜكع إُهٔ ٚإٔ نإ ايعلّ شا٥ياّ.
( )6أٜ ٟكٛيٕٛ

()2

بإٔ ٓلٚه إُهـٔ َـٔ ايؿاعـٌ ٌٜ ٫ـحلع ٞإٔ ٜٛشةـ٘ َعٓـ ٢هعـٌ

علَــ٘ قــا ّ٫ؾٝهــٚ ٕٛاشــت ايٛشــٛك ؾٛٝشــل ؾــ ٬إهــاث عٓــلِٖ ٚ ٫ٚشــٛث عٓــل
ايٛشٛك.
( ) 7اينٜ ٟةطٌ ا٭ٚيٜٛـ ١بأْٛاعٗـا اير٬ذـٜٚ ١رةـخ َـٔ أْـ٘ ٫بـل ٗ ٚشـٛك إُهـٔ َـٔ
اٱهاث.
( )8أ َٔ ٟظٝز ماج٘ يٌٝاّ أًٌٜ ٟت عٔ ماج٘ نٌ ُـ ٤ٞظحْ ٢ؿٌ٘ باؿُـٌ ايِـا٥ع
ؾهٝـ ٜحٔــ با٭ٚيٜٛـٚ ١وُـٌ عًٝـ٘ ٓـُ ّ٬ـا٥عاّ قةـٌ ايٛشـٛك ظحـ ٢بٗـا وُـٌ
ايٛشٛك.
(ٖ ) 1هنا قاٍ إٔٓٸـ ٗ ظاُٝحَ٘ٚ( :ـِٓٗ َـٔ ٜكـ ٍٛبا٭ٚيٜٛـ ١ايناجٝـ ١ايػـرل ايهاؾٝـٚ .١اَـا ايهاؾٝـ ١ؾـ٬
قا٥ـٌ بٗــا َــِٓٗ .نٝــ؟ ٖٚــ ٞجٛشــت اٌْـلاك بــاث اذةــاد ائـاْع جعــاٍ ٖٚــِ ًَٓٝـ ٕٛاٖــٌ ايوُــاك
َدلٸ ٕٛ٥عٔ ا٫ؿاك)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 272ٖ 2ظاُُ .4 ١ٝـوؾ إٛاقـ ايِــوٜـ اؾوشـاُْ .141ٖ ٞــوؾ
إكآــل ًــعل ايــل ٜٔايحؿحــاىاْ ٞط .492ٖ 1اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط1
ٖ.203
 ٫اؿـوُ .٣ــوؾ إٛاقــ ايٌـٝل
(ٚ ) 2ايٓاقٌ ٓاظت إٛاقـ ُٚاهظ٘ ظٝـز منـو ٗ ٖـنا إكـاّ اقـٛا ّ
ُـوٜـ اؾوشاْْٚ .141ٖ ٞكً٘ اٜ٘اّ ٓله إحأشلٌ ٗ اًؿاه ٙط.204ٖ 1

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ( )22غشس يف تؼط أ ىاَ اٌٌجٌب اٌغريي
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إٔ ٜه ٕٛي( ٍٝجٓؿ ٞايراْ )9()١ٝأ ٟا٭ٚي ١ٜٛايناج( ١ٝهأًاّ) أ ٟبه ٬قٌَُٔ ٘ٝ
ايهاؾٚ ١ٝغرلٖا.
ؾــإٕ إاٖٝــ ١مل جهــٔ عٌــت ماجٗــا إٖ٫ــَٚ ٞــا مل جــلؿٌ ٗ كاه ايٛشــٛك
بــــايعوض( )10مل جهــــٔ ُــــ٦ٝاّ َــــٔ ا٭ُــــٝا ٤ظحــــ ٢إْــــ٘ مل ٜٔــــلم ْؿٌــــٗا
عًـــــْ ٢ؿٌـــــٗا(ٚ .)11ماجٗـــــا(ٚ )12ماجٝاجٗـــــا(ٚ )13إَهاْٗـــــا ٚظاشحٗـــــا ٚإٕ
ناْـــخ َحكلٸ َـــ ١عًـــٚ ٢شٛكٖـــا جكـــلَاّ بـــإعٓ )14(٢يهٓـــ٘ عٌـــت ايـــنٖٔ

()15

( )9بٌ ا٭.ٍٚ
( )10٭ٕ ايــلاؿٌ ٗ كاه ايٛشــٛك  -أعــين اـــاهط ٖ -ــ ٛايٛشــٛك بايــناد; ٭ْــ٘ ٖــٛ
ا٭ٌٓ  ٫إاٖٚ ١ٝإاٖ ١ٝبايحةع ٚايعوض.
( )11أ ٟمل ؼٌُ باؿٌُ ايِا٥ع ائٓاع ;ٞ٭ٕ إٛشة٫ ١بل شلـا َـٔ ٚشـٛك إٗٛـٛع
َٚع علّ اجٔاؾٗا بايٛشٛك مل ٜهٔ إٛٗٛع َٛشٛكاّ ؾًٗ ٞاية ١باْحؿاَٛٗٛ ٤عٗا.
(ٖ ) 12نا َةحـلأ ؿـدل ٙيهٓـٖ٘ .ـنا كؾـع إُـهاٍ عًـ ٢نـ ٕٛإاٖٝـ ١إما مل جهـٔ َٛشـٛك٠
ًٌٜت عٓٗا نٌ ُـٚ ٤ٞأْٸٗا قةٌ ٚشٛكٖا ظحْ ٢ؿٌٗا جًٌت عٓٗا.
ٚظآــٌ اٱُــهاٍ :أْــ٘ قــل جك ـوٸه ٗ قًــ٘( )1إٔ إجٔــاف إاٖٝــ ١بٓؿٌــٗا ٚباٱَهــإ
َحكلٸّ عًٚ ٢شٛكٖا ؾَٗ ٞحٔؿ ١قةٌ ٚشٛكٖا بٓؿٌٗا ٚبٔؿاد نررل.٠
ؾأشاث :إٔ جكلٸَٗا عً ٢ايٛشـٛك عٌـت ايـنٖٔ

()2

َعٓـ ٢إٔ ايـنٖٔ بعـلَا وًـٌ

إاٖ ١ٝعٔ ايٛشٛك; ٌٜٓت إيٗٝا أ ّ٫ٚماجٗا ٚإَهاْٗا ذِ ٌٜٓت إيٗٝا ايٛشٛك.
( )13أ ٟاشياٗ٥ا.
( )14أ ٟعٓل ايحعً.ٌٝ
( )15أ ٟيهٔ ٖنا ايحكلٸّ عٌت اينٖٔ َعٓ ٢عٓل ايحعً ٌٝاينٖين ظٝـز إٕ ايـنٖٔ
وًًٗا إٍ ايٛشٛك ٚإآٌٖٜٚ ١ٝت جًو ا٭َٛه شلا قةٌ ٌْة ١ايٛشٛك.
( )1ايًُعاد ايعوُ ١ٝقُل َٗل ٟايٓواق .70 - 60ٖ ٞإةلأ ٚإعاك ٓله ايل ٜٔايِـرلاى24ٖ ٟ
ٖ.31
( )2اْٛاه اؿهُ ١ايؿٝض ايهاُاُْ .16ٖ ٞــوؾ إٛاقــ ايٌـٝل ُــوٜـ اؾوشـاْ ٞط.156ٖ 2
عٌ ايٝكٌ إًكت با٭ْٛاه ٚاً٫ـواه ايؿٝض ايهاُاْ ٞط.69ٖ 1
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ٚأَا ٗ اـاهط ؾا٭َو بايعهٍ( . )16ؾُا مل ٜهٔ ٚشٛك مل جهٔ َاٖ ٫ٚ ١ٝبوٚى
٭ظهاَٗــا( )17ايناجٝــٚ .١ظ٦ٓٝــنٺ ؾــَ ٬اٖٝــ ١قةــٌ ايٛشــٛك ظحــ ٢جٌــحلعٞ

()18

( ) 16ا ٟؾايٛشٛك َحكلٸّ عًٗٝا; ٭ْٗـا اعحةاهٜـَٓٚ ١حيعـَ ١ـٔ ظـلٚك ٙغـ٬ف ايـنٖٔ
ؾإٕ ايٛشٛك بٓؿٌ٘ مل ٜٛشل ؾ ٘ٝبٌ عٓٛاْ٘  ٖٛٚعاهض يًُاٖ ١ٝظٝز أْٗا جحٔـ
ب٘ ٚايِـٜ ٫ ٤ٞعوض ي٘ ُـ ٤ٞآؿو إ ٫بعـل ذةـٛد يٛاىَـ٘ ٚماجٝاجـ٘ ؾًـنا قٝـٌ أْٗـا
َحكلٸَ ١عً ٢ايٛشٛك عٌت إعٓ ٗ ٢اينٖٔ.
( )17أ ٫ٚ ٟظٗٛه  ٫ٚذةٛد يحًو ا٫ظهاّ; ٭ْٗا جهَ ٕٛعل ١َٚؾأظهاَٗا ننيو.
( )18أ ٟجهَ ٕٛحٔؿ ١با٭ٚي ١ٜٛايناج.١ٝ
ِٜٚهٌ عًٖ ٢نا ايلي :ٌٝبأْ٘ إاٖٝـاد ذابحـ ٗ ١عًـِ اهلل ٚ عًـِ اْ٫ـٛاه ايكـاٖو٠
ٚباق ٞاجملوكاد ؾَٗ ٞحٔؿ ١با٭ٚي ١ٜٛقةٌ ٚشٛكٖا باعحةاه ذةٛجٗا ٖٓاى.
ٚأشٝت( :)1إٔ ٖنا إطًت إِا ٜواك اذةاج٘ قةٌ اذةاد جًو ؾً ٍٝاذةاجـ٘ َحٛقؿـاّ عًـ٢
جًو ظح ٢ػعً٘ َحٛقؿاّ عً ٘ٝإِا غوِٗٗ إٔ ذةحخ اٚ٫يٜٛـ ١يًُاٖٝـ ١قةـٌ ايٛشـٛك
بكَ ٍٛطًل ٚبأ ٟم ٛنإ ٚإ ٫ؾٓٓكٌ ايه ّ٬بايٌٓة ١إٍ جًو ايٛشٛكاد.
ٚأُهٌ اًحامْا ٗ فًٍ كهً٘ عًٖ ٢ـنا ايـليَ ٌٝـا ظآـً٘ :إِـا ّهٓٓـا إٔ ْـلع ٞإٔ
ا٭ٚيَ ١ٜٛرٌ اٱَهإ َعٓ ٢ي٘ جكلٸّ عٌت ايـنٖٔ ٚإ نـإ بوٚىٖـا عٌـت ايٛشـٛك
اـاهط ؾهُا نإ اٱَهإ عًٓ ١يٛشٛك إُهٔ ننيو ا٭ٚيٚ ١ٜٛأكعـ ٢ظؿظـ٘ اهلل أْـ٘
مل ٜحعوض أظل شلنا اٱُهاٍ عًٖ ٢نا ايلي ٌٝأٓ.ّ٬
ْعــِ ٖــنا ايــليٜ ٌٝــلؾع قــ ٍٛاـٔــِ ايــنٜ ٟكــ :ٍٛبــإٔ ا٭ٚيٜٛــ ١ذابحــ ١يًُاٖٝــ ١قةــٌ
ٚشٛكٖا ٚيهٔ ٜ ٫لؾع ٖن ٙايلع ٣ٛي ٛأكعٝخ ؾ٬بل إٔ ْننو كيـ ّ٬ٝآؿـو(ٖٚ .)2ـ ٛإٔ
ا٭ٚي ١ٜٛي ٛناْخ ذابح ١يهإ يًُاٖ ١ٝجوشٝػ بايٌٓة ١إٍ ايطوف إوشٳػ ٚاؿاي ١أْ٘ عٓل
َ٬ظظحٗا ٗ ماجٗا مل ٜهٔ ذابحاّ شلا ٖنا ايذلشـٝػ; ٭ْـ٘  ٫جـابع شلـا نُـا ٖـ ٛنـنيو ٗ
اٱَهإ.
(ٚ )1قـــل هكٸٚا ٖـــن ٙا٫قـــٛاٍ بعـــل اٜ٘ـــاؾ ؾٌـــاكٖاُ .ــــوؾ إكآـــل ًـــعل ايـــل ٜٔايحؿحـــاىاْ ٞط1
ٖ .129 - 127إةاظز إِـوق ١ٝؾـو ايل ٜٔايـواى ٟط .132ٖ 1اً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِرلاى ٟط .222 - 221ٖ 1احملٔٸٌ ؾـو ايل ٜٔايواى.53ٖ ٟ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 2ايؿٌٔ ايراْ ٞعِـو ٗ بط ٕ٬اٚ٫ي.199ٖ ١ٜٛ

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ( )22غشس يف تؼط أ ىاَ اٌٌجٌب اٌغريي
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أٚيَ ١ٜٛطًكاّ( .ننا) جٓؿ( ٞا٭ )ٍٚأ ٟا٭ٚي ١ٜٛايػرل( ١ٜبكـا ٤ايحٌـ )19()١ٜٛأٟ
جٌ ١ٜٛايٛشٛك ٚايعلّ( )20عاشلا( .)21ؾإٕ ٖن ٙا٭ٚيٕ )22(١ٜٛا ناْخ غرل بايػ ١إٍ
ظل ايٛشٛث( ٫ )23هعٌ ايطوف إكابٌ قا.ّ٫
ؾــــايٛقٛع بٗــــن ٙا٭ٚيٜٛــــٚ ١عــــلّ ايٛقــــٛع بٗــــا نُٖ٬ــــا َحٌــــاٜٚإ

()24

( ٗ )19إُهٔ َع ٖن ٙا٭ٚي.١ٜٛ
( ٗ )20اؾــٛاى َعٓــ ٢إٔ إُهــٔ هــٛى ؾٝــ٘ َــع ٖــن ٙا٭ٚيٜٛــ ١ايعــلّ ٚايٛشــٛك ٫
ايحٌ ١ٜٛبايٌٓة ١إٍ ْؿٍ ايٛشٛك ٚايعلّ إم ٜٓ ٫هـو َـع ؾـوض ا٭ٚيٜٛـٚ ١ايٛشـٛك
أ َٔ ٍٚايعلّ ٗ إاٖ.١ٝ
(ٖ ) 21ــنا َحعًــل بةكــا ٤ايحٌــ ١ٜٛأ ٟإٔ ا٭ٚيٜٛــ ٫ ١جوؾــع ايحٌــ ١ٜٛبــٌ جةكــَ ٢عٗــا
ايحٌَٚ ١ٜٛع بكاٗ٥ا ّ ٫هٔ ٚشٛك إُهٔ نُا ًأمنو يو ميو.
(ٖ )22نا جعً ٌٝإٍ بكا ٤ايحٌ ١ٜٛعاي٘.
( )23إم ؾوض ايه ّ٬إٔ ا٭ٚي ١ٜٛغرل ناؾ.١ٝ
( ٗ )24علّ ايحعٌ ٚاؾٛاى; ٭ْ٘ ي ٛناْـخ ا٭ٚيٜٛـ ١ايػرلٜـَ ١حعٝٸٓـ ١يًٛشـٛك ٚمل هـي
جعًكٗا ٚ ٫قٛع ايعلّ ٚجهَ ٕٛاْعـَٓ ١ـ٘ ناْـخ ٚشٛبـ ّا بـايػرل ٖٚـ ٛإطًـٛثٚ .إٕ
ناْخ غرل َعَٚ ;١ٓٝعٗا ٜةك ٢ايٌ٪اٍ ٹيِٳ ٚشل؟ ٚايعلّ ٜه ٕٛشا٥ي ايٛقـٛع ؾـإُهٔ
َحٌا ٟٚايطـوؾٌ بايٌٓـة ١ايٗٝـا ؾٝعحـاط ايٛشـٛك اٍ ُــ ٤ٞآؿـو ٜوشٸعـ٘ ؾـإ نـإ
ٜٛشة٘ ؾٗ ٛإطًٛث ٚإٕ نـإ أٚيٜٛـاّ ؾأٜ٘ـاّ وحـاط اٍ َـوشػ آؿـو يةكـا ٤ايحٌـاٟٚ
ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ َٚع ميو  ٫ؤٌ جعٌ ٫ظل ايطوؾٌ ننيو ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
(( )1ايحٌا ٟٚباعحةاه إ اٚ٫ي ١ٜٛجكَ ّٛكاّ ايعًٓ ١ؾهُا إ ايٛشٛث اينٖ ٟـ ٛيـناد ايعًٓـٜٔ ٫ ١ـاكّ
ايحٌاْ ٗ ٟٚاظٝـ ١إعًـ ٍٛنـنيو اٚ٫يٜٛٸـٚ ;١٭ْـ٘ إ ناْـخ اٚ٫يٜٛـَ ١حعٝٸٓـ ١ايحعًٓـل بٛقـٛع ايٛشـٛك
َرٚ ّ٬مل هو جعًٓكٗا بٛقٛع ايعلّ ناْخ ٚشٛباّ  ٕ٫ايحعٝٸٔ ٚايحـٕٔ ٖ ٛايٛشٛثٖ .ـنا ؿًــ
ٚا ٫ؾٗـٌَ ٞــح ١ٜٛايٌٓــة ١اٍ ايطـوؾٌ ؾٝعحــاط ايٛشــٛك اٍ ُــ ٤ٞاؿــو ٜوشٸعــ٘ ٖٚـ ٛاٜ٘ـاُ َــوشػ
اٚيٖٚ ٟٛهنا ْٓكٌ ايهٜٚ ّ٬حًٌٌٌَٚ .ع ميو  ٫ؤٌ جعـٝٸٔ ٫ظـل ايطـوؾٌ ٜ ٫ٚهـَ ٕٛوشعـاّ
َا ؾوض َوشعاّ.
ٚباؾًُ ١بٌ اٚ٫ي ١ٜٛايٛقٛع ٚايحأك ٟاٍ ايٛقٛع جٗاؾخ ام ٗ ظاٍ ايٛقٛع إ طـوك ايعـلّ َـرّ٬
ؾهإ عًً ٢ة ٌٝايٛشٛث ٚا ٫شاى ايحةاكٍ ٚظٔـٌ ايحٔـاكّ .ؾـإ جـأكد اٚ٫يٜٛـ ١اٍ ايٛقـٛع يـيّ
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ؾــــٜ ٬ــــحعٌ بعــــل أظــــلُٖا

()25

غــــ٬ف َــــا إما بًػــــخ إٍ ظــــل ايٛشــــٛث

٭ْــــــ٘ ظ٦ٓٝــــ ـنٺ ٜ ٫ةكــــــ ٢ايطــــــوف اٯؿــــــو( .)26ؾُــــــا مل ٌٜــــ ـلٸ ايؿاعــــــٌ
ْٝـــــــع أمـــــــا ٤عـــــــلّ إعًـــــــ ٍٛمل ٜٛشـــــــل ٚمل ٜٓكطـــــــع ايٌـــــــ٪اٍ
بأْــــــ٘ :مل ٚقــــــع ٖــــــنا ك ٕٚماى؟ ٖـــــــنا ٖــــــ ٛايٛشــــــٛث ايٌـــــــابل

()27

( )25بٌ ٫بل َٔ َوشٸػ َٛشت.
( )26أٜٓ ٫ ٟةػ ٞشٛاى ٙبٌ ٜه ٕٛقا.ّ٫
( )27أعين اٌْلاك ْٝع أما ٤ايعلّ بايؿاعٌ اينٜٓ ٟكطع َع٘ ايٌ٪اٍ مل ٚشـل ٖـٛ
إٌُٸ ٢بــ(ايٛشٛث ايٌـابل) ٭ْـ٘ ًـابل عًـٚ ٢شـٛك إُهـٔ عٓـل ايعكـٌ ظٝـز إٕ
ايعكــٌ أَ ٍٚــا وهــِ عًــ ٢إُهــٔ بٛشٛبــ٘ ٚاٌْــلاك ْٝــع أمــا ٤علَــ٘ ذــِ وهــِ
بٛشٛك.ٙ


اـًـٚ .ا ٫ؾاٚ٫ي ١ٜٛن ٬اٚي.١ٜٛ
ٚاٜ٘اّ نُا إ ٚقٛع ايٛشٛك عًً ٢ة ٌٝاٚ٫ي ١ٜٛننيو ٚقٛع ْؿٍ اٚ٫ي ١ٜٛعًً ٢ـة ٌٝاٚ٫يٜٛـ١
ؾٛقٛعٗا ٚ ٫ٚقٛعٗا َحٌاٜٚإ .ؾٝعحاط ٚقٛعٗـا اٍ َـوشػٚ .ايؿـوض إ إـوشػ اٚيـٚ ٫ ٟٛشـٛبٞ
ؾٝعحاط اٜ٘اّ اٍ َوشػٖٚ .هنا ٗ اٚ٫يٜٛاد ا٫ؿو اٍ غـرل ايٓٗاٜـَٚ .١ـع ميـو ْٝعٗـا ناٚ٫يٜٛـ١
ا ٍٚ٫نُا ٜكاٍ :إ إُهٓاد ايػرل إحٓاٖ ٗ ١ٝظهِ إُهٔ ايٛاظل ٗ شٛاى طوٜإ ايعلّ.
 ٫ذـِ ٜكـع ٚشـٛك ٙاٚ٫يـٚ .ٟٛاؿـاٍ اْٗـا
ٚاؿآٌ إ نٌ َٛشٛك ٖهٔ ٜٓةػ ٞإ ٜكـع اٚيٜٛحـ٘ اّ ٚ
اٜ٘اّ هٛى إ جكع ٚإ  ٫جكع جةاك ّ٫ام نٌ ٚقٛع عٓلِٖ بٚ ٬شٛث.
َٚــٔ ٖٓــا ىــحًض غــاطو ٟبوٖــإ عًــْ ٢ؿــ ٞاٚ٫يٜٛــٖٚ ١ــ ٛاْــ٘ يــٚ ٛشــل إُهــٔ باٚ٫يٜٛــ ١يٛشــل
ائاكه ا ٍٚ٫بٗا ٭ْ٘ اٜ٘اّ ٖهٔٚ .يٚ ٛشل بٗا مل ٜهٔ ٓـاكهاّ ا .ّ٫ٚام ٫بـل إ ٜكـع اٚيٜٛحـ٘ اّ٫ٚ
ظحٜ ٢كع ٚشٛكٖا ذاْٝاّٖٚ .ن ٙاٚ٫ي ١ٜٛيٌٝخ عـٌ ٚشـٛك ٙ٭ْٗـا ًـةت ٚشـٛكٚ .ٙاٜ٘ـاّ ٖـ ٞشـا٥ي٠
ايعــلّ ٚايٛشــٛك ٜــأب ٢ايعــلّٚ .يٌٝــخ ٓــؿ ١ايٛاشــت اٜ٘ـاّ ٚ ٕ٫اشــت ايٛشــٛك بايــناد ٚاشــت
ايٛشــٛك َــٔ ْٝــع اؾٗــادٖٚ .ــنا غــ٬ف َــا ٖــ ٛإــنٖت إٓٔــٛه .ؾــإ ا٫هــاث ٓــؿح٘ جعــاٍ
ٚايٛشٛث ايٌابل ئًاكه اٚ٫ٸٍ ٖ ٛاـٔ ١ٝٓٛاييت ٖ ٞعٌ ماد ايٛاشت  ٖٞٚاييت ُ ٫هـٔ َـٔ
علَ٘ ٚجاب ٞا ٫إ ٜذلجت عًٗٝا ٚشٛك ٙام يهٌ عًٓ ١ؿٔٓٛـَ ١ٝـع َعًٛشلـا اــاٖ( .ؾاًـحكِ نُـا
اَود))ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط 274 - 273ٖ 2ظاُ.7١ٝ
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اؾا َٔ ٞ٥ايعً ٗ )28(١إُهٔ .ؾإٕ قًخ :ي ٛنإ ايٛشٛث اي٬ظل ٫ىَ ّا يناد
ٚشــٛك إُهــٔ ٚيــ ٍٝبــايػرل نُــا (ذ ـِٸ) ٖٓــا ٚشــٛث آؿــو ٜكــاٍ يــ٘ (ٚشــٛث
٫ظل)(.)29
ل أمـا ٤عـلّ إُهـٔ ايـنٖ ٟـ ٛايٛشـٛث ؾـايٛشٛث هـ٤ٞ
( ) 28٭ْٗا ٖـ ٞايـيت جٌـ ٸ
َٓٗا.
(ٕ ) 29ا نإ ايٛشٛث ٖـ ٛعةـاه ٠عـٔ ا٫بـا ٤عـٔ ايطـوف إــايـ ٚقايٝحـ٘ ٚنـٌ َـٔ
ايعلّ ٚايٛشٛك ًٜعك٘ ٜٚحةع٘ ا٫با ٤عٔ َكابً٘ ؾهٌ َٓٗـا يـ٘ ٚشـٛث ًٜعكـ٘ ٜٚحةعـ٘
ٖٚنا أٜ٘اّ ٚشٛث بايػرل بايٌٓة ١إٍ َاٖ ١ٝإُهٔ; ٭ْ٘ إِا ؼٔـٌ بِــو ا٫جٔـاف
بــاحملٍُٛ

()1

ٚا٫جٔــاف َــٔ ايؿاعــٌ ؾــايٛشٛث اي٬ظــل ٜهــَٓ ٕٛــ٘ ٚبٌــةة٘ ٚأَــا

بايٌٓة ١إٍ ٚشٛك إُهٔ ؾٗ ٛماج ٞي٘ َعٓ ٢جابع ي٘; ٭ْ٘ ي ٛمل ٜهٔ جابعاّ ي٘ َ -عٓـ٢
مل ٜهــٔ هــت احملُــ ٍٛبِـــو ا٫جٔــاف  -يهــإ شــا٥ي ايطــوف إكابــٌ ٗ ظــاٍ
ا٫جٔــاف ٚشــٛاىٌٜ ٙــحًيّ اشحُــاع ايٓك٘ــٌ; ٭ٕ ٖــنا ا٫جٔــاف َٛشــٛكاّ ظــاّ٫
ْٚك ٘ٝ٘ٝهٛى ؼكك٘  ٫أْـ٘ ٜـأب ٢عٓـ٘ ؾٝصـٛى إشحُـاع ايٓك٘ٝـٌ ٖٚـَ ٛـع ايٛشـٛك
َحعل ماجاّ َحػاٜو عٓل ايعكٌ.
ٚينيو اًحامْا قاٍ :إٔ ايٛشٛث اي٬ظل عـٌ ايٛشـٛك اــاهط  ٫أْـ٘ َحعـل َعـ٘
ماجاّ ْعِ ايعكٌ َٔ َكاّ ايٛشٛك اـاهشٜٓ ٞحيع َؿٗ ّٛايٛشٛك ٚايٛشٛث اي٬ظل
ٚاًــحلٍ عًــ ٢ايعٝٓٝــَ ١ــٔ إٔ ايٛشــٛك ٖــ ٛعــٌ ا٫بــا ٤عــٔ ايعــلّ ٚإِــا ٜحكــ ّٛبٗــنا

(ٚ )1قل مٖت اؿه ِٝإً٪ٸٍ آقا عً ٞإلهٸَ  إٍ إٔ ايٛشٛث بِـو احملُ ٍٛأؿٕٸ َٔ ايٛشـٛث
اي٬ظلٚ .إيٝو ْٕ نَ ٗ َ٘٬ا عًٓل عًُٛ ٢اهم اٱشلاّ( :أق :ٍٛايٛشٛث ايٌابل ٖـ ٛجعـٌ إعًـٍٛ
بٜٗٛح٘ اـآَ ٗ ١وجة ١اقح٘ا ٤ايعً ١إكح٘ـ ١ٝاؾاَعـ ١ؾُٝـع شٗـاد اقح٘ـا ٤جًـو اشلٜٛـ ١ايـنٖ ٟـٛ
عــٌ ٚشٛكٖــاٚ .ايٛشــٛث اي٬ظــل ٖــ ٛجعــٌ إعًــَ ٗ ٍٛوجةــٚ ١شــٛكٜٖٛٚ ٙحــ٘ بــٌ ٚشــٛث اعحــدل ٗ
َوجة ١ماد ايِـٚ ٖٛ ٤ٞشٛث ٫ظل ي٘ ٚإٕ نإ ًابكاّ بايٌٓة ١إٍ ٚشٛث َعًٛي٘ َٓ٘ٚٚ .شـ٘ جٌـُٝح٘
بــاي٬ظل ٖــ ٛنْٛــ٘ ٫ظكــاّ بــايٛشٛث ايٌــابل ٗ أنرــو أؾــواكٖٚ ٙــ ٞايٛشٛبــاد اؿآــًَ ٗ ١وجةــ١
ايٛشــٛكاد إُهٓــادٚ .ايٛشــٛث بِـــو احملُــٚ ٍٛشــٛث آؿــو أؿ ـٕٸ َٓــ٘  ٫ٚؤــٌ إ ٫باعحةــاه
اُ٫ذلا ٚاعحةاه احملَُ ٍٛع إٛٗٛع اــاي ٞعٓـ٘ عٌـت ماجـ٘) .بلاٜـ ١اؿهُـ ١ايٌـٝل قُـل ظٌـٌ
ايطةاطةا.62ٖ ٞ٥
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 ٖٛٚأٜ٘ا َدلٖٔ عًَ(ٚ )30(٘ٝةٝٸٔ)ًٜ .عل إُهٔ بعل ظٔ )31(ٍٛايٛشـٛك
أ ٚايعلّ بايؿعٌ( ٖٛٚ .)32اينٜ ٟكاٍ ي٘ اي٘ـوٚه ٠بِـو احملُ ٫ٚ .)33(ٍٛىًٛ
عٓ٘ ق٘ ١ٝؾعً.)34(١ٝ
إٕ قًــــخَ :ــــا َعٓــــ٢

()35

ًــــةل ايٛشــــٛث عًــــ ٢ايٛشــــٛك ٚؿٛقــــ٘ يــــ٘

قوها ييّ إٔ ٜهٚ ٕٛشٛكٚ ٙاشةاّ ؾٓٝكًت.
قًٓا :إٔ ٚشٛب٘ اي٬ظل( )1إِا ٜه ٕٛماج٘ َا كاّ ماد ايٛشـٛك ؾـإما اْكطـع ايؿــ٤ٞ
ٚمٖةخ ماد ايٛشٛك مٖت ايٛشٛث; ْ٫حؿا ٘٥باْحؿاَٗٛ ٤ـٛع٘ ناؿٛٝاْٝـ ١بايٌٓـة١
إٍ اٱٌْإ ْعِ يـ ٛناْـخ يـ٘ ٗــوٚه ٠أىيٝـَ ١رـٌ ٚشـٛث ايٛاشـت يٛشـٛك ;ٙيًـيّ
اْك٬ب٘ ٚيهٔ مٔ مل ْلعٸ ميو.
(ٚ )30ظآٌ ايدلٖإ( :)2إٔ ايٛشٛك احملُ ٍٛبٌٝطاّ نإ ]أّ[ َونٓةاّ إٔ نإ هـٛى إٔ
ٜحعكل َع٘ ايطوف إكابٌ ؾًٝـيّ شـٛاى اشحُـاع ايٓك٘ٝـٌ ؾًٝـيّ اًـحعاي ١ايحعكـل
يًطوف إكابٌ  ٖٛٚايٛشٛث يًٛشٛك ٚننا ايه ٗ ّ٬ايٛشٛث اي٬ظل يًعلّ.
ٚأَا ايٛشٛث ايٌابل; ؾايدلٖإ عًَ ٘ٝا جكلٸّ َٔ ايدلٖإ ايٓاٗ يٮٚي.١ٜٛ
( )31أَا ايٛشٛث ايٌابل ًٜعك٘ قةٌ اؿٔ.ٍٛ
( )32أ ٗ ٟظاٍ اؿٔ ٗٚ ٍٛظاٍ ا٫جٔاف ٜهـ ٕٛميـو ايطـوف ٚاشةـاّ ً٫ـحعاي١
َكابً٘.
( )33ؾإْـــ٘ عٓـــل ا٫جٔـــاف بـــاحملُٜ ٍٛهـــ ٕٛايرةـــٛد ٚايٛشـــٛك إونٓـــت أ ٚايةٌـــٝل
ٗـوٚهٜاّ ؿٔ ٍٛاٱبا ٤عٔ ايعلّ ٚإ ٫ؾاى اشحُاع ايٓك.ٌ٘ٝ
( )34أ ٟناْــخ ٗ ــوٚه ١ٜأ ٚكاُ٥ــ ١أَ ٚطًكــ ١عاَٸ ـَ ١ــا عــلا إُهٓــ ١٭ْــ٘ مل ٜهــٔ ٗ
َٛهكٖا ايرةٛد ٗ أ ٟظوف نـإ غـ٬ف ايؿعًٝـاد ؾإْـ٘ ؾٗٝـا َٛ ٗٚطٓـ٘ ٫بـل َـٔ
ايٛشٛث بايػرل ٚاي٘ـوٚه ٠بِـو احملُ.ٍٛ
( )35ظآــٌ ٖــنا اٱُــهاٍ :إٔ ايٛشــٛث ٖــ ٛعةــاه ٠عــٔ اٱبــا ٤عــٔ ايطــوف إكابــٌ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.229 - 224ٖ 2
( )2كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.244ٖ 1
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ٚظٝرٝـــ ١ايٛشـــٛك( )36ناُـــؿ ١عـــٔ ظٝرٝـــ ١ايٛشـــٛث( )37بـــٌ عٗٓٝـــا( )38٭ٕ
ظٝرٝـــ ١ايٛشـــٛك( )39ظٝرٝـــ ١اٯبـــا )40(٤عـــٔ ايعـــلّ()41؟ قًـــخٖ )42(:ـــنا ايٌـــةل
ٚقايٝح٘ ٖٚنا عٌ ايٛشٛك ٗ اـاهط ؾَ ٬عٓ ٢ؾعٌ ًابكاّ ٫ٚظكاّ.
( )36أٚ ٟشٗ ١ايٛشٛك.
( )37ظٝز إٕ ٚشٛك ايِـٜٓ ٤ٞةـأ عـٔ إٔ ايطـوف إكابـٌ قـاٍ ٚاٱبـا ٤عٓـ٘ ٚإٕ ٫ـا
ٚشل يًي ّٚايذلشٝػ بَ ٬وشػ.
(ٖ )38نا اًحل ٍ٫ذاْٜ ٖٛٚ ٞه ٕٛعً ٢علّ ايًعٛم ٚايٌةل نًُٗٝا.
(ٖ ) 39نا كي ٌٝعًـ ٢ؿٔـ ٖٛعـلّ ًـةل ايٛشـٛث عًـ ٢ايٛشـٛك ٚيـْ ٍٝـاظواّ إٍ
ايًعٛم.
ٜٓٚةػ ٞإٕ ٜكوه ٖهنا :إٔ ايٛشٛث يً ٍٝابكاّ ٗ اــاهط عًـ ٢ايٛشـٛك; ٭ْـ٘ غـرل
قحاط إيٝـ٘ ظٝـز أُْٗـا غـرل َحُٝـي ٗ ٜٔاــاهط بـٌ ايٛشـٛث َحٛقــ عًٝـ٘; ٭ْـ٘
ٓــؿ ١يــ٘ ؾٝهــٖ ٕٛــ ٛا٭ًــةل ٗ ٫ٚ .ايــنٖٔ; ٭ٕ ايٛشــٛك ناُـــ عــٔ ايٛشــٛث
ؾايٛشٛث َحأؿو ٗ اينٖٔ ً ٫ابل.
ٚإكلٸَ ١ا٭ ٍٚاييت جٓؿ ٞاً٫ةك ٗ ١ٝاـاهط ٚإٕ نإ إٌحِهٌ قحاط إيٗٝـا; ٭ٕ
فــوك نْٛــ٘ ناُــؿاّ ٜ ٫رةــخ عــلّ اًــةكٝح٘ إم إٔ إعًـٜ ٍٛهِـــ عــٔ ايعًــَ ١ــع أْٗــا
اًــةل إ ٫أْــ٘ ٕــا ناْــخ بلٖٝــ ١عٓــل إٔــٓـ -٭ْــ٘ ٜعــذلف أُْٗــا غــرل َحُــاٜيٗ ٜٔ
اـــاهط ٚيــ ٍٝأظــلُٖا عًٓــ ١يٰؿــو بــٌ ايعكــٌ هعًــُٗا َحُــاٜي -ٜٔؾًــنا أًُٖــٗا
يٛٗٛظٗا َع اؿحٔاه َ٪يؿ٘.
( )40اين ٖٛ ٟايٛشٛث ؾايٛشٛك عٌ ايٛشٛث.
( )41نُا إٔ ظٝز ايعلّ ظٝر ١ٝاٱبا ٤عٔ ايٛشٛك.
(ٕ ) 42ا نـإ ٗ ْظـو إٔـٓـ إٔ ايٛشـٛث ٖـ ٛاٱبـا ٤عـٔ ايطـوف إكابـٌ ٖٚـنا عـٌ
ايٛشــٛك ٗ اـ ــاهط ب ـٝٸٔ إٔ اً٫ــةكٚ ١ٝايًعــٛم بإعحةــاه ايعكــٌ

()1

عٓــلَا ٬ٜظــو

ايٛشٛث ٚايٛشٛك ٚإاٖٚ ١ٝايؿاعٌ ٚإ ٫ؾٗٚ ٞاــاهط ُــٚ ٤ٞاظـل .ؾكـٛيهِ :أْـ٘
( َٔ ٖٞٚ( )1ا٫عحةاهاد ايٓؿٍ اٯَـوُ .)١ٜــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 275ٖ 2ظاُ.9١ٝ
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ٚايًعـٛم ٗ اعحةـاه ايعكـٌ عٓـل َ٬ظظـٖ ١ـن ٙإعـاْٚ )43(ٞاعحةـاه ايذلجٝــت
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بٗٓٝا.
ناُـ ًٜ ٫يّ علّ اً٫ةك ١ٝعٓل ايعكٌ ؾإٕ بعض اُ٫ـٝا ٤طإـا عٓـل ظٔـٛشلا ٗ
اينٖٔ ٜه ٕٛناُؿاّ عٔ ُـ ٤ٞآؿو ٚيهٔ عٓل َ٬ظظـ ١ايعكـٌ شلُـا وهـِ ايعكـٌ
بحكلّ ميو ايِـ ٤ٞاٯؿـو ناٱَهـإ َـع ٚشـٛك إاٖٝـ ١ؾـإٕ ٚشٛكٖـا ناُــ عـٔ
إَهاْٗا َع أْ٘ أًةل.
ٚقٛيهِ :إٔ ظٝر ١ٝايٛشٛك عٌ ظٝر ١ٝاٱبا ٤عٔ ايعـلّ إٕ أهكا بـ٘ أْـ٘ ٗ اــاهط
ؾٔعٝػ ٚيهٔ ْ ٫ك ٍٛمٔ ب٘ بٌ ْوٜل ا٭ًـةكٚ ١ٝايًعـٛم عٓـل ايعكـٌٚ .إٕ أهكا
ب٘ ٗ ايعكٌ عٓـل َ٬ظظـٖ ١ـن ٙإعـاْ ٞؾًـ ٍٝنـنيو ؾـإٕ ايعكـٌ ٜؿههٗـا ٜٚواٖـا
َحػاٜو ٠بع٘ٗا اًةل عٓل َٔ ٙا٭ؿوٚ ٣ؼكٝل ٖنا إطًت عًٖ ٢نا إٓـٛاٍ ٖـا مل
ٌٜةكين إي ٘ٝأظل ؾُٝا أعٗل بع ٕٛإًو اؾةاه.
ٚإعًِ إٔ بعِ٘ٗ مٖت إٍ إٔ ايٛشٛث ايٌابل ٖ ٛاـٔ ١ٝٓٛإٛشٛك ٗ ٠ايعًـ١
اييت بٗا ظٌٔ ا٫هجةا بٌ ايعً ١إعًٚٚ ٍٛشـٛك إعًـ ٍٛبٗـا ٚإٕ ناْـخ ٖـ ٞعـٌ
ايعًٚ ١ظ٦ٓٝنٺ ؾايٛشٛث ايٌابل ٚايٛشٛك َحُاٜيإ ٗ اــاهط نُـا ٗ ايعكـٌ ْعـِ
اي٬ظل َع ايٛشٛك َحعلإ ؿاهشاّ َحُاٜيإ عك.ّ٬
( ٖٞ )43ايٛشٛث بايػرل ٚايٛشٛك.
(ٖ )44نا عطـ عً٬َ ٢ظظ١

()1

 ٫بـايٛشٛث
أ ٟعٓل اعحةاه ايذلجت بٗٓٝا ؾـٝعهِ أّ ٚ

أ ٟإٔ َاٖٝــ ١ايطــوف اٯؿــو ؾٗٝــا قــاٍ ٚإ ٫يــيّ ايذلشــٝػ بــَ ٬ــوشػ ؾحٛشــل
ؾٛشٛكٖــا بعــل ٚشٛبٗــا ٚبعــل ٚشٛكٖــا ٜهــ ٕٛؾٗٝــا ٚشــٛث; ٭ْــ٘ بعــل ا٫جٔــاف
(( )1ؾُا مل ٜعحدل ْؿٍ ُٝ٦ٝٸ ١إاٖٚ ١ٝمل ٜحكوٸه ٚمل ٬ٜظو ؿًٖٛا عٌـت ماجٗـا عـٔ ايٛشـٛك ٚايعـلّ
مل ٜأد اَ٫هإٚ .اما اعحدل اَ٫هإ ٚإ إحٌاَ ٌٜٚامل ٜذلشـػ اظـلُٖا َٓؿٔـٌ مل ٜكـع ٚيـٛظو
جِةرٗا بإظلاُٖا ظهِ باؿاش ١اٍ ايعًٚ .١بعل اؿاش ١ايٗٝا ٬َٚظظ ١نٝؿ ١ٝايحأذرل ٚاْ٘ بٓع ٛايٌـل
إٌــطٛه ظهــِ باٱهــاث ذ ـِٸ بــايٛشٛث نذلجــت اْ٫هٌــاه عًــ ٢ايهٌـــو; ذ ـِٸ باٱهــاك ٚايٛشــٛك.
ٚا٫هاك اؿكٝكَ ٞحكلٸّ عًـ ٢ايٛشـٛك َـع اْـ٘ ايٛشـٛك اؿكٝكـ ٞ٭ْـ٘ ايٛشـٛك إٓةٌـل ايٌـابل عًـ٢
احملــلٚكاد  ٕ٫ٚايٛشــٛك َ٘ــاؾ ّا اٍ اؿــل جعــاٍ اهــاك ظكٝكــَ ٞحك ـلٸّ عًــ ٢ايٛشــٛك إ٘ــاف اٍ
إاٖ .)١ٝإٔله ايٌابل ٖ 275ظاُ.10١ٝ
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ؾكٛشلِ ايِـَ ٤ ٞا مل هت مل ٜٛشل َعٓاَ ٙا مل ٌٜٓل ْٝع أما ٤علَـ٘
مل وهِ ايعكٌ بٛشٛك( .)45(ٙؾةاي٘ـوٚهجٌ( )46ظـٸ إُهٔ(.))47
ٚقٛيٓــا (ٌْٚــة ١ايٛشــٛث ٚاٱَهــإ نٌٓــة ١ايحُــاّ(ٚ )48ايٓكٔــإ) ٌَــأي١
َحلاٚي ١بَ .ِٗٓٝعٓاٖا إٔ اٱَهإ ٕـا نـإ بوىؿـاّ بـٌ ايٛشـٛث ٚاَ٫حٓـاع

()49

ناْــخ ٌْــةح٘ إٍ ايٛشــٛث نــنا(ٚ .)50ا٭ ٍٚإٔ ٜهــ )51(ٕٛإــواك باٱَهــإ ٖــٛ
بايٛشٛك جأب ٢عٔ ايطوف إكابٌ ٜٚه ٕٛقاٚ ّ٫إ ٫ؾاى اشحُاع ايٓك ٌ٘ٝؾحهـٕٛ
ٚاشة ١ؾإْ٘ َصوك َ٬ظظٖ ١ن ٙإعاْٜ ٫ ٞه ٕٛأظلٖا اًةل بٌ عٓلَا ٜوك اعحةاه
ايذلجت بٗٓٝا بعل َ٬ظظحٗا.
( ) 45٭ْ٘ َواكِٖ أْ٘ ٗ اـاهط َا مل هت مل ٜٛشل ؾحه ٕٛايكاعل ٠اعين إٔ ايـَِ ٤ٞا
مل هت مل ٜٛشل ٓعٝع.١
( )46أ ٟايٛشٛث ايٌابل ٚايٛشٛث اي٬ظل.
( )47عٓل ٚشٛك ٙأ ٚعٓل علَ٘.
(ٜ ) 48طًل ايحُاّ ٚايهُاٍ عًـ ٢ايٛشـٛث ٗ شاْـت ايٛشـٛك ٚمل ٜحعـاهف اط٬قـ٘ عًـ٢
ايٛشٛث ٗ شاْت ايعلّ; ٭ْ٘ بط ٕ٬قض  ٗٚكهى ًؿً ٞؾً ٍٝؾ ٘ٝنُاٍ يِـ.٤ٞ
( )49جعاهف عٓلِٖ إٔ ايٛشٛث ٜطًل عً ٢ايٛشٛث ٗ طوف ايٛشـٛك ٚأَـا ايٛشـٛث
ٗ طوف ايعلّ ؾٝطًل عً ٘ٝاَ٫حٓاع.
( ) 50أ ٟنٌٓة ١ايٓكٔإ ٚايحُاّ ٚميو ٭ٕ إَهإ ايٛشٛك ٕـا نـإ ٚشـٛكاّ بـايكٛٸٓ ٠ـاه
بايٌٓة ١إي ٘ٝاْكٕ َٓ٘ كهشٚ ١ايٛشٛث ٖ ٛايهاٌَ ٚظ٦ٓٝنٺ ؾايهـاف ٗ نٌٓـة ١يًحِـة;٘ٝ
٭ْ٘ ي ٍٝظ٦ٓٝنٺ اٱَهإ ْاقٔاّ ٚايٛشٛث أَو جاّ ي٘ إم إٔ ايحُاّ ٚايٓكٔإ إِـا ٜهـٕٛ
ٗ ظكٝكٚ ١اظل ٠ماد َواجت ٚايٛشٛث ٚاٱَهإ نٌ َُٓٗا ظكٝكح٘ غرل اٯؿو.
ْعِ ٜهُ ٕٛةٗٝاّ بٌٓة ١ايحُاّ ٚايٓكٔإ; ٭ٕ ايٛشٛث أعً َٔ ٢اٱَهإ ا ٟاَ٫هـإ
اْكٕ َٓ٘.
( )51ايحٛشٝــ٘ ا٭ :ٍٚنــإٔ إــواك باٱَهــإ ؾٝــ٘ ٖــ ٛاٱَهــإ ايــناج ٞايــنٖ ٟــً ٛــًت

اي٘ـوٚهجٌ(.)1
( )1اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايل ٜٔايٝيك.296ٖ ٟ
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اٱَهإ َعٓ ٢ايؿكو إٌحعٌُ ٗ ايٛشٛكاد( )52احمللٚك )53(٠إٔطًػ عً٘ٝ
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ئله إحأشلٌ ٚ بايٛشٛث ٖ ٛايٛشٛث ايناج.ٞ
ٚظ٦ٓٝــــــ ـنٺ ؾايٌــــــــٓـ ١ٝبٓعــــــــ ٛايِــــــ ــٚ ٤ٞايؿــــــ ــ )55(٤ٞإعحــــــــدلٗ ٠
ايحــــاّ(ٚ )56ايٓــــاقٕ َحعككــــ .)57(١ذــــِٸ َــــع نْٗٛــــا(ْ ٗ )58ؿٌــــٗا ٌَــــأي١
ٚايحٛش ٘ٝايراْ :ٞإواك باٱَهإ ٖ ٛاٱَهإ ايؿكو.ٟ
ٚأٜ٘اّ ٜه ٕٛايٛشٛث ٗ ايحٛش ٘ٝا٭ ٖٛ ٍٚايٛشـٛث ايػـرلٚ ٟأَـا ٗ ايرـاْ ٞؾٗـٛ
ايٛشٛث ايناجٚ .ٞإِا نـإ ايرـاْ ٞأ ٍٚبـاٱهاكَ ٠ـٔ إعٓـ ٢ا٭ ;ٍٚ٭ْـ٘ عًٝـ٘ جهـٕٛ
ْؿٍ ٌْة ١ايـٓكٕ ٚايحُـاّ َحعككـ ١بـٌ ايٛشـٛث ٚاٱَهـإ إم ُ ٫ـو إٔ ايٛشـٛك
ايػــرل - ٟايــنٖ ٟــ ٛاٱَهــإ -أْكــٕ َــٔ ايٛشــٛث ايــناج ٞإم ا٭ٚ ٤ٗ ٍٚايرــاْٞ
ظًٓ٘.
( )52أ ٟاينٜ ٟطًل ٜٚواك ب٘ ايٛشٛكاد احمللٚك ;٠٭ْٗا عٌ ايؿكو نُا جكلٸّ.
(ٚ ٖٞ )53شٛكاد إاٖٝاد.
( )54أ ٟاين ٟآطًػ عًٖ ٢نا إعٓ ٗ ٢اٱَهإ ٖٓ ٛله إحأشلٌ(.)1
( )55أ ٟبٓع ٛاٚ ٌٓ٫ؾ ٫ ٘٦ٝبٓع ٛايحٌا ٟٚبٌ اؾواك إاٖ ١ٝايٛاظل.٠
(ٚ )56ميو ٭ٕ ايحاّ ٚايٓـاقٕ ٫بـلٸ ٚإٔ ٜهْٛا َٔ اؾواك ظكٝكٚ ١اظلٚ ٠ايٓـاقٕ ٖـٛ
َٔ ايحاّ ٚمل ٜٓكٕ ُـ َٔ ٤ٞايحاّ.
( )57بــٌ اٱَهــإ ايؿكــو ٟايــنٖ ٟــ ٛايٛشــٛك بــايػرل ٚايٛشــٛث ايــناج ٞايــنٖ ٟــٛ
ٚاشت ايٛشٛك ٕا قلٸَٓا إٔ ا٭ ٤ٗ ٍٚيًراْ.ٞ
غ٬ف ايحٛش ٘ٝا٭ ;ٍٚؾإٕ ايٌـٓـ ١ٝبٓعـ ٛايِــٚ ٤ٞايؿــ - ٤ٞايـيت ٖـَ ٞعحـدل ٠بـٌ
ايٓاقٕ ٚايحاّ  -غرل َحعكٓك ١ؾ ٘ٝنُا قلٸَٓا.
(ٖ )58ــنا كؾــع إُــهاٍ ٚظآــٌ اٱُــهاٍ :إٔ ٖــنٌَ ٙــاي ١عًــ ٢ظٹ ـل ٠ؾــٚ ٬شــ٘
ٱٜواكٖا ٖٓا ٗ ٖن ٙإٌاي ١بٌ ٜٓةػ ٞإٔ ٜعكل شلا باث ٌَحكٌ.
ؾأشاث :أْ٘ َع ايحٌـً ِٝأْٗـا ٌَـأ يٌَ ١ـحكً ١إ ٫أْـ٘ ٖٓـاى ؾا٥ـل ٠بإٜواكٖـا ٖٓـا نُـا
ًٝظٗو يو.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.149ٖ 2
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بإٜواكٖا(ٖٓ )59ا ٜلؾع ج ِٖٛإٓاؾا )60(٠بٌ اي٘ـ وٚهجٌ ٚاٱَهـإ ؾـإٕ اٱَهـإ
ايناج ٞنإاكٚ )61(٠ايٛشٛث ايػرل ٟنائٛه )62(٠ؾٝصحُعإ(.)63
(ٖ ) 59ــنا َحعًــل بكٛيــٜ٘ :ــلؾع جــٖٚ ِٖٛــنا ايهــٚ ّ٬اؾــٛاث بٓــا ٤عًــ ٢ايحٛشٝــ٘
ا٭.ٍٚ
ٚأَا عً ٢ايحٛش ٘ٝايراْ ٞؾٗ ٫ ٞجهٌَ ٕٛأيٌَ ١حكً ١عٔ إٌاي ١إحكلَ ;١٭ْٗا جـلٍ
عًْ ٢ؿ ٞا٭ٚي ١ٜٛ٭ْا إما قًٓـا إٕ ايٛشـٛك ايػـرلْ ٟـاقٕ بايٌٓـة ١يًٛشـٛك ايـناجٞ
ٚعٌ ايوبل ٚايحعًل ؾ ٬أٚي ١ٜٛظ٦ٓٝنٺ إم ٜهٚ ٕٛاشةاّ ب٘.
(ٚ )60ظ٦ٓٝــنٺ ٴِ ٜــهٌ عًــ ٢ايهــ ّ٬ايٌــابل عٓــل ايحــ ِٖٛبأْــ٘ نٝـــ جكــ ٍٛإُهــٔ
باي٘ـوٚهجٌ ظلٸ ٚبإٜواك ٖن ٙإٌأيٜ ١وجؿع ٖنا ايحٜٚ ِٖٛرةخ عهٍ ٖـنا ايحـِٖٛ
 ٖٛٚهحُعإ.
( )61٭ْــ٘ ٜكةــٌ ٭ٕ ٜحٔــٛه بــايٛشٛث ٜٚكةــٌ ٭ٕ ٜحٔــٛه باَ٫حٓــاع ٚإًــحؿلْا نْٛــ٘
نإاك َٔ ٠إط٬م ايٓكٕ عً ;٘ٝ٭ْ٘ نُا بٝٸٓا إٔ َعْٓ ٢كٔ٘ بايٌٓة ١اٍ ايٛشٛث ٖٛ
نٚ ْ٘ٛشٛب ّا بايكٛٸ.٠
ٚإِا مل ٜه ٔ إـاك ;٠٭ٕ إـاك ٠إِـا جهـ ٗ ٕٛعـامل اؾٌـِ  ٗ ٫اَ٫ـٛه ا٫عحةاهٜـ١
ناٱَهإ ٚايٛشٛث.
( )62٭ٕ ائٛهَ ٠ا ب٘ ٜه ٕٛايِـ ٤ٞبايؿعـٌ ٚبطـو ٚايٛشـٛث ايػـرلٜ ٟهـٚ ٕٛشٛبـاّ
بايؿعٌ.
( )63٭ٕ ائٛهٚ ٠إاك ٠بُٗٓٝا نُاٍ اي٥ٛاّ.

[]23
غسز يف اإلًلاْ االضتعدادٜ
قَـــلٵ ٜٴٓٛٳــــٴ اٱَٔٵهـــإٴ باًٵ ٹحعــــلاكٹٟٵ

ٳٖٚٵـــ ٳ ٛبعٴـــوٵ ٹؾ ِٔٗٵ ًٹٴـــ ٣ٛاًحٹعـــــلاكٹ

عٞو كٴعٹـــــٞٵ
ما َــــا بٹا٫ٹَٵهــــإٔ ايٛٴقُــــٛٵ ٹ

ٚايؿَـــــوٵمٴ ٳبٝٵٓٳـــــ٘ٴ ٚماجٹــــــٞٸ هٴعٹــــــٞٵ

ٌ
شٗٳــــــ ــ١ٺ ٹبايؿٹعٵــــــ ـ ٔ
هٛٵْٹــــــ ـ ٹ٘ َٹــــــ ـٔٵ ٹ
ٹي َ

ٕ ماجٹــــ ـٕٞٸ يَــــ ـ٘ٴ نا٭ٓٵــــ ــٌٔ
ٳٚنَــــ ـٛٵ ٔ

ٚإٕٵ َٴ َكٛوٜــــــــــ ـاّ عًٝــــــــــــ٘ عٴٝٸٓـــــــــــــا

ٚؾٝــــ٘ ًٳــــٛٵؽ إٔ ٜــــيٍٚٳ إُُٵهـــــٓا

ٔ
ٌ إُُٵهٹـــــــ ـ ٔ
ٳٚإٔٸ ٖـــــــــنا ٗ َٳعٳـــــــ ـ ٔ

ٳ ٚٹؾٝٵــــ ـ ٹ٘ ُٹــــ ـلٸ ّٗٚ ٠عؿـــــــاّ أٜٵكٹــــ ــٔٔ

[]23
غسز يف اإلًلاْ االضتعدادٜ
(قلٸ ٜٓٛـ اٱَهإ باً٫حعلاكٟ

()1

ٖٚـ ٛبعـوؾِٗ ًـ ٣ٛاًـحعلاك) .ؾـإٕ

جٗٝٸ ٪ايِـ ٤ٞئرلٚهج٘ ُ٦ٝاّ آؿو ي٘ ٌْـة ١إٍ ايِــ ٤ٞإٌـحعلٸ(ٚ )2يـ٘ ٌْـة ١إٍ
ايِـ ٤ٞإٌحعل ي٘.
ؾةا٫عحةاه ا٭ٜ ٍٚكاٍ ي٘ اً٫ـحعلاك ؾٝكـاٍ :إٕ ايٓطؿـٌَ ١ـحعل ٠يٲٌْـاْ.١ٝ
ٚباٱعحةــاه اير ـ اْٜ ٞكــاٍ يــ٘ اٱَهــإ اً٫ــحعلاك )3(ٟؾٝكــاٍ :اٱٌْــإ ّهــٔ إٔ
( )1أ ٟعٌت ا٫عحةاه( ٫ )1بايناد.
( )2اينَٛٗٛ ٖٛ ٟع ايحٗ.٪ٝ
( ) 3ؾٝهـــٓٚ ٕٛـــؿ ّا يًٌُـــحعل يـــ٘; ٭ْـــ٘ عةـــاه ٠عـــٔ ايحٗٝـــ ٪إٌٓـــٛث يـــ٘ ٚيـــٍٝ
ٓٚـؿاّ يًٌُــحعل; ٭ْــ٘ يــ ٍٝايحٗٝــ ٪إــلي ٍٛيــ٘ ٌَٓــٛث إيٝــ٘ نُــا إٔ (َ٘ـــوٚث) ٕــا
نــإ عةــاه ٠عــٔ (اي٘ـــوث) إٌٓــٛث إٍ إؿعــ ٍٛنــإ ٓٚــؿاّ يًُؿعــٓٚ ٫ ٍٛــؿاّ
يًؿاعٌ.
ٚقٛي٘ (ٜكاٍ ي٘ اٱَهإ اً٫ـحعلاكٖٚ )2()ٟـ ٛيـَ ٍٝـٔ إـواك بٗـنا إعٓـ ٢بـٌ ٖـٛ
(( )1إٔٸ اٱَهإ اٱًحعلاكٚ ٟإٕ نإ َػاٜواّ يًنٸاج ٞايٓا أْٸ٘ َرًـ٘ ٗ نْٛـ٘ َـٔ اَُ٫ـٛه اٱعحةاهٜٸـٚ ١يـٍٝ
َٔ ايهٝؿٝٸاد إٛشٛك ٗ ٠اـاهط نُا عً ٘ٝإحأؿٸو ٕٚإم  ٫كي ٌٝعًٚ ٢شٛك نٝؿٝٸَٛ ١شـٛك ٗ ٠ايٓٸطؿـ١
َرَ ّ٬ػاٜو ٠يًهٝؿٝٸـ ١إياشٝـٚ ١غرلٖـا َـٔ ايهٝؿٝٸـاد إًًُٛـ ١ؾٗٝـا َكوبـ ١شلـا إٍ قةـ ٍٛائٸـٛه ايٓـيت
جحٛاهك عًٗٝا.
ؾاؿلٸ إٔٸ اً٫حعلاك أٜ٘اّ أَو اعحةاهَ ٟػاٜو يٲَهـإ ايـنٸاج ٞبٛشـ٘ نُـا قوٸهْـاٚ ٙعـلٸ ايكـلَا ٤إٜٸـاٙ
َٔ ايهٝؿٝٸاد ٜٛ ٫شت اعحكـاكِٖ ٚشـٛك ٗ ٙاــاهط ٭ْٸٗـِ نـاْٛا ٜحٌـاقٜ ٫ٚ ٕٛؿوقـ ٗ ٕٛا٭غًـت
بٌ إٛشٛك ٗ اـاهط ٚإٛشٛك ٗ ْؿٍ ا٭َو  ٖٛٚأ ٟايٛاشت بايناد ايؿوك ٚغـرلَ ٙـٔ إُهٓـاد
ىٚط جونٝيب ٕا عوؾخ َٔ جونٓة٘ َٔ أَوُ .)ٜٔـوؾ ا٫شلٝاد َٔ نحاث ايِؿا ٤قُـل َٗـل ٟايٓواقـٞ
ط.643ٖ 2
(( )2ذِٸ قل ٜطًل اَ٫هإ ٜٚواك ب٘ اَ٫هإ اً٫حعلاك ٟاين ٖٛ ٟجٗ ٪ٝإاكٚ ٠اًـحعلاٖا ٕـا ؤـٌ شلـا
َـــٔ ائـــٛه ٚا٫عـــواض .)...اً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟط186 – 182ٖ 2
ٖ.391ٖ 231
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ٜٛشل ٗ ايٓطؿ .١ؾًًَٛ ٛػ ٚق :ٌٝايٓطؿّ ١هٔ إٔ ٜٔرل إٌْاْاّ( .)4نإ إواك َا
منوْا(( . )5ما) أ ٟاٱَهإ اً٫حعلاكَ( ٟا باٱَهإ ايٛقٛع )ٞأٜ٘ا (كع.)ٞ
ٖٚنا اٱَهإ ايٛقٛع ٞإواكف اً٫ـحعلاك ٟغـرل اٱَهـإ ايٛقـٛع ٞإؿــٌٸو
بهـــ ٕٛايِـ ــ ٤ٞعٝـــز(ًٜ ٫ )6ـــيّ َـــٔ ؾـــوض ٚقٛعـــ٘ قـــاٍ ٭ٕ ميـــو(ٗ )7
إاكٜــاد(ٖٚ )8ــنا أع ـِٸ َــٛهكاّ( .)9إاكٜــاد; ٭ْــ٘ ًٜ ٫ــيّ َــٔ ؾــوض ٚقٛعٗ ـا
عوض َٔ ايهٝؿٝاد اً٫حعلاك ;١ٜ٭ٕ ايحٗ َٔ ٪ٝايهٝـ اً٫حعلاك.ٟ
ٚأُهٌ اً٫حام عًٖ ٢نا ايحؿٌـرل :بـإٔ اٱَهـإ اً٫ـحعلاك ٟعٓـل اؿهُـاٖ )1(٤ـٛ
اٱَهـإ ايــناج ٞيًٌُـحعل يــ٘ َــع ظٔـ ٍٛبعــض ايِــوا٥ل ٚاهجؿـاع بعــض إٛاْــع
ٚي ٍٝميـو َعحـدل ٗ اٱَهـإ ايـناج ٞؾٗـَ ٛحعـل َعـ٘ ماجـ ّا ٚيـٖ ٍٝـ ٛعةـاه ٠عـٔ
ايحٗٚ ٪ٝأَا ٓـاظت ايِـٛاهم( )2ؾحـاهٜ ٠ؿٌٸــو ٙبـإعٓ ٢ايـن ٟمنـو ٙإٔـٓـ ٚجـاه٠
بإعٓ ٢اين ٟمن و ٙاً٫حام ٜٚيعِ إٔ ايؿوم بٓٝـ٘ ٚبـٌ اٱَهـإ ايـناجٖ ٞـ ٛايؿـوم
بٌ ايهٌ ٚاؾيٚ ٤عً ٢جؿٌرل اً٫حام ٜه َٔ ٕٛإٛاك.
( ) 4أَــا ٚشــ٘ إٌــاق ١ؾًُــا قــلَٓا َــٔ إٔ اٱَهــإ ٜ ٫هــٓٚ ٕٛــؿ ّا يًٌُــحعل بــٌ
يًٌُحعل ي٘ ٖٓٚا شعٌ ٓٚؿاّ يًٌُحعل.
( )5أعين ن ٕٛاٱٌْإ ّهٔ إٔ ٜٛشل ٗ ايٓطؿٜٚ ١ه َٔ ٕٛايٓٛـ عاٍ إحعًل نُا
ق.ٌٝ
(ٖٚ )6نا أٜ٘اّ ي َٔ ٍٝاؾٗاد.
( )7أ ٟاٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
(َ ٖٞٚ )8ا عل ٣اجملوكاد; ٭ْٗـا ٖـ ٞايـيت ٜهـ ٕٛؾٗٝـا ايكـ ٠ٛأ ٚايحٗٝـ ٪يِــ ٤ٞآؿـو
ٚاَا اجملوكاد ؾًـ ٍٝؾٗٝـا قـٛٸٚ ٠جٗٝـ ٪بـٌ نًٓٗـا ؾعًٝـاد إم ايكـٛٸٚ ٠ايحٗٝـَ ٪ـٔ ُـإٔ
ايٓاقٕ  ٫ايهاٌَ  ٖٞٚناًَ ١شاَع ١ؾُٝع ؾعًٝاجٗا.
( )9أٚ ٟاٱَهــإ ايٛقــٛع ٞبــإعٓ ٢ايرــاْ ;ٞأع ـِٸ َــٔ اٱَهــإ اً٫ــحعلاك ٟعٌــت
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.394ٖ 2
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞؼكٝـل ايِـٝف عًـ ٞانـدل اًـل
ىاك ٙإٌاي ١اـاٌَٚ ١ايعِـو َٔ ٜٔايؿٌٔ ا ٗ ٍٚ٫اَ٫هإ اً٫حعلاك ٟط.380ٖ 1
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قاٍ ٜٛٚشـل ٗ اجملـوكاد ٭ْـ٘ ًٜ ٫ـيّ َـٔ ؾـوض ٚقٛعٗـا قـاٍ ٚيـنا ٖـٞ
(ٚايؿوم ب )٘ٓٝأ ٟبٌ اٱَهإ اً٫حعلاك )ٚ( ٟبـٌ إَهـإ (ماجـ ٞهعـَ )ٞـٔ
ايحعكل(َٛٚ )1هك ا٫شحُاع  ٫عٌت ائلم ٚميو ٭ٕ اٱَهإ ايٛقٛع ٞبـإعٓ٢
ٕ بإاكٜــاد
ايرــاْٜ ٞحعكــل ٗ ٚاقعــٚ ١قــل قًٓــا :إٔ اٱَهــإ اً٫ــحعلاك ٟكــح ٸ
ٚايٛقٛع ٞبإعٓ ٢ايراْٜٛ ٞشل ؾٗٝا  ٗٚغرلٖا ؾٗ ٛأعِٸ عٌت إٛهك أعين عٌـت
ايحعكل.
ٚأَا بـٌ ايٛقـٛع ٞبـإعٓ ٢ايرـاْٚ ٞبـٌ اٱَهـإ ايـناج ٞؾةعٌـت ظـين إٔ بُٗٓٝـا

( )1قاٍ ايٌٝل ايعَ ١َ٬ةٓٝاّ ايؿوم بُٗٓٝاٚ( :قل ٌٜحعٌُ اٱَهإ َعٓ ٌٝآؿو:ٜٔ
أظلُٖاَ :ا ٌُٜٸ( ٢اٱَهإ ايٛقٛع ٖٛٚ )ٞن ٕٛايِــ ٤ٞعٝـز ًٜ ٫ـيّ َـٔ ؾـوض ٚقٛعـ٘ قـاٍ
أ ٟيٖ ٍٝحٓعاّ بايناد أ ٚبايػرل ًً ٖٛٚت اَ٫حٓاع عٔ اؾاْت إٛاؾل نُا إٔ اٱَهإ ايعـاّ ًـًت
اي٘ـوٚه ٠عٔ اؾاْت إـايـ.
ٚذاُْٗٝا( :اٱَهإ اً٫حعلاك ٖٛٚ )ٟنُا منوْ ٙٚؿٍ اً٫حعلاك ماجـاّ ٚغـرل ٙإعحةـاهاّ ؾـإٕ جٗٝـ٪
ايِـ ٤ٞ٭ٕ ٜٔرل ُ٦ٝاّ آؿو ي٘ ٌْة ١إٍ ايِـ ٤ٞإٌحعل ٌْٚة ١إٍ ايِـ ٤ٞإٌحعل يـ٘ ؾةا٫عحةـاه ا٭ٍٚ
ٌٜــُٸ( ٢اًــحعلاكاّ) ؾٝكــاٍ َــر( :٬ايٓطؿــ ١شلــا اًــحعلاك إٔ جٔــرل إٌْــاْاّ) ٚبا٫عحةــاه ايرــاٌْٜ ٞــُٸ٢
(اٱَهإ اً٫حعلاك )ٟؾٝكاٍ( :اٌْ٫إ ّهٔ إٔ ٜٛشل ٗ ايٓطؿ.)١
ٚايؿوم بٚ ٘ٓٝبٌ اٱَهإ ايـناج ٞإٔ اٱَهـإ ايـناج - ٞنُـا ًـٝص – ٤ٞاعحةـاه ؼًًٝـ ٞعكًـًٜ ٞعـل
إاٖ ١ٝإأؿٛم َٔ ٠ظٝز ٖٚ ٞاٱَهإ اً٫حعلاكٓ ٟؿٚ ١شٛك ١ٜجًعل إاٖ ١ٝإٛشـٛك ٠ؾاٱَهـإ
ايناجًٜ ٞعل إاٖ ١ٝاٌْ٫اْ ١ٝإأؿٛم َٔ ٠ظٝز ٖٚ ٞاٱَهـإ اً٫ـحعلاكًٜ ٟعـل ايٓطؿـ ١ايٛاقعـٗ ١
فو ٣جه ٕٛاٌْ٫إ.
ٚينا نإ اٱَهإ اً٫حعلاك ٟقاب ٬يًِلٚ ٠اي٘عـ ؾإَهإ ؼكل اٌْ٫اْ ٗ ١ٝايعًك ١أقـَٓ ٣ٛـ٘ ٗ
ايٓطؿ ١غ٬ف اٱَهإ ايناج ٞؾُ ٬لٸٗ ٫ٚ ٠عـ ؾ.٘ٝ
ٚينا أٜ٘اّ نإ اٱَهـإ اً٫ـحعلاكٜ ٟكةـٌ ايـيٚاٍ عـٔ إُهـٔ ؾـإٕ اً٫ـحعلاك ٜـي ٍٚبعـل ؼكـل
إٌحعل ي٘ بايؿعٌ غ٬ف اٱَهإ ايناج ٞؾإْ٘ ٫ىّ إاَٖ ٖٛ ١ٝعٗا ظٝرُا ؼككخ.
ٚينا أٜ٘ا نإ اٱَهإ اً٫حعلاكٚ - ٟقً٘ إاك ٠بإعٓ ٢ا٭عـِ ٜ -ـحعٌ َعـ٘ إُهـٔ إٌـحعل يـ٘
ناٱٌْاْ ١ٝاييت جٌحعل شلا إاك ٠غ٬ف اٱَهإ ايناج ٞاين ٗ ٟإاٖ ١ٝؾإْ٘ ٜ ٫حعٌ َع٘ شلـا ايٛشـٛك
أ ٚايعلّ.
ٚايؿوم بٌ اٱَهإ اً٫حعلاكٚ ٟايٛقٛع ٞإٔ اً٫حعلاك ٟإِا ٜه ٗ ٕٛإاكٜـاد ٚايٛقـٛع ٞأعـِ
َٛهكا) .بلا ١ٜاؿهُ ١ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطةاطةا.65ٖ ٞ٥

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

410

ٚشَ ٙٛننٛه ٗ ٠ا٭ؾل إةٌ(ٚ )10ا٭ًؿاه.
ا٭ ٍٚقٛيٓــــا( :يهْٛــــ٘) أ ٟاً٫ــــحعلاكَ( )11(ٟــــٔ شٗــــ ١بايؿعــــٌ())12
٭ْــــــــ٘ َــــــــٔ ا٭َــــــــٛه إحعككــــــــ ٗ ١ا٭عٝــــــــإ( )13يهْٛــــــــ٘ نٝؿٝٸــــــ ـ١

()14

ظآــــــــً ١يًُــــــــاكَٝٗ )15(٠ٸ ٦ــــــــ ١إٜاٖــــــــا ٱؾاٗــــــــ ١إةــــــــلأ( )16اؾــــــــٛاك
عَُٛاّ َٔ ٚش٘  ٫عُ َٔ ّٛإطًل ٚايعُ ٗ ّٛشاْت اٱَهـإ ايـناجٞ

()1

ٚميـو

يحعكل اٱَهإ ايٛقٛع ٞبإعٓ ٢ايراْ ٗ ٞاهلل  ؾإْ٘ ًٜ ٫يّ َٔ ؾوض ٚقٛع٘ قاٍ
جعاٍ عٔ ميو ك ٕٚاٱَهإ ايناج ٞؾإٸْ٘ جعاٍ غرل ًٌَٛث عٓ٘ اي٘ـوٚهجإ يرةـٛد
ٗوٚه ٠ايٛشٛك ي٘ ٜٛٚشل اٱَهإ ماج ٞك ٕٚايٛقٛع ٞبإعٓ ٢ايراْ ٗ ٞعلّ ايعكٌ
ا٭ ٍٚؾإْــ٘ ٌَــًٛث عٓــ٘ اي٘ ــوٚهجإ ٚيــنا نــإ َعًــٚ ّ٫ٛيهــٔ يــ ٍٝؾٝــ٘ إَهــإ
ٚقٛع ٞبإعٓ ٢ايراْ ;ٞ٭ْ٘ ًٜيّ َٔ ؾوض ٚقٛع٘ قاٍ إم ي ٛعـلّ ايعكـٌ ا٭ ٍٚيـيّ
عــلّ ايٛاشــت; ٭ْــ٘ ٫ىّ يــ٘ ٌَٚــحعٚ ٌٝشــٛك ايعًــ ١بــل ٕٚإعًــٚ ٍٛهحُعــإ ٗ
ٚشٛك ايعكٌ ا٭ًٚ ٍٚا٥و ايٛشٛكاد إُهٓـ ١ؾإْٗـا ٖهٓـ ١ماجـ ّا ًٜ ٫ٚـيّ َـٔ ؾـوض
ٚقٛعٗا قاٍ.
( )10يًلاَاك(.)2
( )11أ ٟاٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
( )12أَ ٟحعٌٔ بايؿعٌ أ ٗ ٟاؿاٍ.
( )13أ ٟؾ ٘ٝاـاهط.
(ٖ )14نا جعً ٌٝإٍ نَ ْ٘ٛحعككاّ ٗ ا٭عٝإ.
( )15أهاك بإاك ٠بإعٓ ٢ا٭عِٸ َ ٖٞٚا ناْخ ق ّ٬يِـ ٤ٞآؿو أَ ٚـا نـإ ٜٛشـل َعـ٘
ُ ٤ٞآؿو.
( )16إةلأ ؾاعٌ ا٫ؾاٗٚ ١قٛي٘ ٚشٛك اؿاكس َؿع ٍٛشلا.
(( )1يحعكك٘ ٗ اجملوكاد ام مل ًٜيّ َٔ ؾوض ٚقٛعٗا قاٍ .يهٓ٘ اؿٕٸ َـٛهكاّ َـٔ اَ٫هـإ ايـناجٞ
 ٕ٫علّ ايعكٌ ا ٍٚ٫يـ٘ اَ٫هـإ ايـناج ٞيهـٔ يـ ٍٝاَ٫هـإ ايٛقـٛع ٞام ًٜـيّ َـٔ ؾـوض ٚقٛعـ٘
قاٍ  ٖٛٚعلّ ايٛاشت بايناد جعـاٍ عـٔ ميـو عًـّ ٛا نـةرلا)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاكٟ
ايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 279ٖ 2جعًٝك.2١
( )2ا٫ؾل إةٌ قُل باقو إرلكاَاك ٖ.317ٖ 155

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ()23غشس يف اإلِىاْ االعرؼذادي
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ٚشــــــــٛك اؿــــــــاكس ؾٗٝــــــــا نائــــــــٛه(ٚ )17ا٭عــــــــواض أَ ٚعٗــــــــا

()18

نـــايٓؿٍ اجملـــوك )19(٠غـــ٬ف اٱَهـــإ ايـــناج .)20(ٞؾـــايحَٗ ٪ٝـــٔ ظٝـــز إْـــ٘
نٝؿٝـــــ ١كٔٓٛـــــ ٗ ١إـــــاك ٠بـــــإعٓ ٢ا٭عـــ ـِٸ( )21أَـــــو بايؿعـــــٌ(َٚ )22ـــــٔ
ظٝز إْ٘( )23إَهإ ٚقابً )24(١ٝيًٌُحعل ي٘ أَو بايكٛٸ.)25(٠
ٚأَـــــــــــا َـــــــــــا منـــــــــــو ٗ ٙا٭ًـــــــــــؿاه( )26بكٛيـــــــــــ٘ :يهْٛـــــــــــ٘
(ٖ )17نا َراٍ يٛشٛك اؿاكس إؿاض ٗ إاك.٠
(ٖ )18نا عطـ عً ٢قٛي٘ (ؾٗٝا) أَٝٗ ٟٸ ١٦ٱؾاٗ ١إةلأ اؾٛاك ٚشٛك اؿاكس َعٗا.
( ) 19ؾإْٗا  ٫جؿاض ٗ إاك ;٠٭ْٗا َحعًك ١بإاك ٗ ٫ ٠إـاك ٠نُـا ًـٝص ٤ٞبـٌ جؿـاض َـع
إاك.٠
( )20ظٝز إْ٘ ي ٍٝي٘ شٗ ١ؾعً ١ٝظٝز إْ٘ غرل َحعكل ٗ اـاهط إم أْ٘ علّ قض; ٭ْـ٘
ًًت اي٘ـوٚهجٌ.
(َ ٖٛٚ )21ا ٜٛشل َع٘ ايِـ ٤ٞأ ٚوٌٸ ؾٚ ٘ٝي ٍٝإواك بإاك ٠بـإعٓ ٢ا٭ؿـٕٸ ٖٚـَ ٛـا
نإ ق ّ٬يًِـ.٤ٞ
(ٖ )22نا ؿدل قٛي٘ ؾايحٗ٪ٝ
( )23أ ٟايحٗ٪ٝ
( )24عطـ جؿٌرل يٲَهإ.
()1

( )25ا ٗ ٟق ٠ٛايِـ ٤ٞإٌحعل ي٘  ٗٚجكلٜوٙ

ٚقابٌ ٭ٕ ٜه ٕٛايِـ ٤ٞإٌحعل ي٘.
()2

( )26غوٗــ٘ َــٔ ٖــنا كؾــع إُــهاٍ عــٔ اً٫ــؿاه

ٖٚــ ٛأْــ٘ ٗ بٝــإ نــ ٕٛاٱَهــإ

اً٫حعلاك ٟي٘ شٗحإ منو حملًٓ٘ اؾٗحإ  ٫يٓؿٌ٘.
ٚظآٌ كؾع٘ :إٔ منو ٙيًُعٌ َٔ قة ٌٝايحٓظرل أ ٚ٭شٌ ايحةع ١ٝنُا ًٝص.٤ٞ
( )1٭ٕ (إواك بايهٝؿ ١ٝايهٝؿ ١ٝاً٫حعلاكٚ .١ٜبإعٓ ٢ا٫عِٸ ايكله إِذلى بٌ احملـٌٸ نايٓطؿـ ١ئـٛه٠
اؿٝـٛإ ٚإٗٛـٛع ناؿٔـــوّ يًعـٚ ٠ٚ٬إحعًـل نــاؾٌٓ يًـٓؿٍ ايٓاطكـٚ ١بايؿعــٌ ؾعًٝٸـ ١ايكـٛٸ٠
نؿعً ١ٝاشل ٍٛٝظٝز اْٗا قٛٸٓ ٠ـٸوؾٚ ١ؾعًٝحٗا عٌ اي كـٛٸٚ .٠نـ ٕٛظٝرٝـ ١اَ٫هـإ اَـو ّا بـايك ٠ٛيهْٛـ٘
اٗـــاؾٖٚ ١ـــ ٞاٍ إعـــل ّٚاــــاهش ٞإٛشـــٛك ٗ ايـــنٖٔ)ُ .ــــوؾ إٓظَٛـــ ١اؿهـــَ ِٝـــٖ ٬ـــاكٟ
ايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 280ٖ 2ظاُ.9١ٝ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.334ٖ 1

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح
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بايؿعٌ( َٔ )27شٗ ١أؿـو)28(٣غـرل شٗـ ١نْٛـ٘ قـٛٸٚ ٠إَهاْـاّ( )29يِــ )30(٤ٞؾـإٕ
إين

()31

ٚإٕ نإ بايكٝاَ إٍ ظٔ ٍٛائٛه ٠اٱٌْاْ ١ٝي٘ بايكٛٸ ٠يهٔ بايكٝاَ

إٍ ْؿٌ٘ ٚن ْ٘ٛما ٓٛه ١َٜٛٓ ٠بايؿعٌ .ؾْٗ ٛاقٕ اٱٌْاْ ١ٝجاّ إٓ ١ٜٛغ٬ف
اٱَهإ ايـناج ٞايـنٖ ٟـ ٛأَـو ًـًيب قـض ٚيـ ٍٝيـ٘ َـٔ شٗـ ١أؿـوَ ٣عٓـ٢
ؼٔٸــً( )32(ٞؾًعـــٌ إـــواك بـــ٘( )33ايحـــٓظرل أ ٚإٔ ايعـــوض(ً )34ــ ٸُٝا ايهٝؿٝٸــ١
اً٫حعلاكٕ )35(١ٜا نإ جابعاّ يًُٛٗٛع ؾؿ ٞايؿعًٚ ١ٝايكٛٸ ٠جابع ي٘.
( )27أ ٟيه ٕٛاٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
( َٔ ٖٞٚ )28شٗ ١ماج٘ ؾإْ٘ َٔ ا٭َٛه اـاهش ١ٝنُا جكلٸّ.
( )29أّ ٟهٔ ٚشٛك ميو ايِـ ٤ٞؾ ٘ٝؾًُا نإ اٱَهإ اً٫حعلاك ٟؾٖ ٘ٝـن ٙاؾٗـ١
 ٖٞٚايٓٛؿ ١ٝيًُعلٓ ّٚاه بايكٛٸ ٠بايٌٓة ١إٍ ميو إعل.ّٚ
( )30إَهاْاّ اًحعلاكٜاّ.
(ٖٓ )31ا ْكط ١اٱُهاٍ إم إٔ إين ٖ ٛقٌ اٱَهإ ٚنإ عً ٘ٝإٔ ٜننو ايحٗ.٪ٝ
( )32بٌ ٖ ٛقٛٸٓ ٠وؾٚ ١قابً ١ٝق٘ ١يًٛشٛك أ ٚايعـلّ ٚيـ ٍٝيـ٘ َعٓـ ٢ؼٔٸـً ٞبـٌ
ٖ ٛعلّ; ٭ْ٘ عةاه ٠عٔ ًًت اي٘ـوٚهجٌ.
( )33أشاث عٔ اً٫ؿاه( )1ظٛابٌ:
ا٭ :ٍٚإٔ إواك جٓظرل اٱَهإ اً٫حعلاك ٟبإين اينٖ ٟـ ٛقًـ٘ ؾهُـا أْـ٘ يًُـين
شٗحٌ ايؿعًٚ ١ٝايكٛٸ ٠ؾهنا يٲَهإ اً٫حعلاك.ٟ
ايراًْٝ :ٞننو.ٙ
(ٖ )34ــنا ٖــ ٛاؾــٛاث ايرــاْ ٞعٓــٖ٘ٚ :ــَ ٛــةين عًــَ ٢كلٸَــٖٚ ١ــ ٞإٔ ايعــوض جــابع
ٕٗٛـٛع٘ ؾــإٕ نــإ يــ٘ شٗـ ١قــٚ ٠ٛؾعًٝــ ١نــإ نــنيو ٚإٕ نـإ يــ٘ شٗــ ١قـٛٸ ٠نــإ
ننيو.
( )35إِــا ؿــٕ ايهٝؿٝــ ١اً٫ــحعلاك ١ٜبايــننو كَ ٕٚــٔ عــلاٖا َــٔ ا٫عــواض; ٭ْٗــا
اٗعـ ا٭عواض ٚشٛكاّ ٚؼْٔ٫ ّ٬حٌابٗا ٭َو علَ ٞؾصٗ ١ايكـٚ ٠ٛايؿعًٝـ ١ؾٗٝـا
ٜظٗو أىٜل.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.186 - 182ٖ 2

يف اٌٌجٌب ًاإلِىاْ ()23غشس يف اإلِىاْ االعرؼذادي
ؾاٱَهإ اً٫حعلاكٕ ٟا نإ َٛٗٛع٘ َونةاّ َٔ ايؿعًٚ ١ٝايكٛٸ ٠ؾٗ ٛؾعـٌ
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()36

َٔ شٗٚ ١ق َٔ ٠ٛشٗ ١غ٬ف ايناج )37(ٞؾإٕ َٛٗٛع٘ ي ٍٝبايؿعٌ( )38ظح٢
ٗ ايٛشـــٛك ٚايعـــلّ ؾٗـــ ٛايكـ ـٛٸ ٠ائـ ــوؾٚ .)39(١إ ٫ؾـــايه ٗ )40(ّ٬اٱَهـــإ
اً٫حعلاكَٛٗٛ ٗ ٫ ٟع اً٫حعلاك( )ٚ( . )41ايراْ( ٞن )ٕٛإَهإ (ماجـ ٞيـ٘)
أ ٟيً٬ــــــــحعلاك( )42(ٟنا٭ٓــــــــٌ)(َ )43ــــــــٔ ٚشٗــــــــٌ :أظــــــــلُٖا

()44

( )36أ ٟؾاٱَهإ اً٫حعلاك ٟؾعـٌ َـٔ شٗـ ١ؼٔٸـً٘ نُـا إٔ َٗٛـٛع٘ ؾعـٌ َـٔ شٗـ١
ؼٔٸً٘ ٚبايكـ ٸَ ٠ٛـٔ شٗ ١ن ٖٞ ْ٘ٛقٛٸ ٠إٌحعـل ي٘ نُا إٔ َٛٗٛع٘ ٗ ق ٠ٛإٌحعل ي٘.

( )37أ ٟاٱَهإ ايناج.ٞ
( ) 38ظٝز إٕ َٛٗٛع٘ ٖ ٛإاٖٝـ ١ايـيت وًًٓـٗا ٜٚؿهٗـا ايعكـٌ عـٔ نـٌ ا٫عحةـاهاد
ظح ٢ايٛشٛك ٚايعلّ ؾُٛٗٛع٘ ي ٍٝي٘ ؼٔٸٌ أٓ.ّ٬
ْعِ ي٘ شٗ ١قٛٸ  ٠إم َٛٗٛع٘ ي٘ قابًٝـ ١ايٛشـٛك ٚايعـلّ نـاشل ٍٛٝايـيت شلـا قابًٝـ١
ائٛه.
( )39أ ٟايػــرل إِــٛب ١بايؿعًٝــ ١ؾاٱَهــإ ايــناجٖ ٞــ ٛايكــ ٠ٛائ ــوؾ ;١٭ٕ ايٛشــٛك
ٚايعلّ نُا إٔ َٛٗٛع٘ ننيو ٗ إٔ ي٘ قابً ١ٝايٛشٛك ٚايعلّ.
( َٔ )40إٔ ي٘ شٗ ١ؾعًٚ ١ٝشٗ ١قٛٸ ٠أٚ ٟإٕ وٌُ ن َ٘٬عًـ ٢ايحـٓظرل أ ٚايحةعٝـٜ .١ـوك
عً :٘ٝإٔ ايهْ ٗ ّ٬ؿٍ اٱَهإ َٛٗٛ ٗ ٫ع٘ ٚأْخ بٝٸٓخ َٛٗٛع٘(.)1
( )41ؾَ ٬عٓ ٢ؾعٌ ن ّ٬ائله ؾ ٘ٝؾ٬بلٸ َٔ جأَ ًٜ٘ٚا منوْا.
( )42أ ٟيٲَهإ اً٫حعلاك ٟأ ٟبايٌٓة ١ي٘.
( )43اَ ٖٛ ٌٓ٫ا ابحٓ ٢عً ٘ٝغرل ٙأ ٟايناج ٞنا٭ٌٓ يً٬حعلاك.ٟ
٬
(ٚ ) 44عًــٖ ٢ــنا جهــ ٕٛايهــاف نــاف جِــة ;٘ٝ٭ٕ ايــناج ٞبٗــنا ايٛشــ٘ يــ ٍٝأٓــ ّ

( ٫( )1ىؿ ٢إ ايه ٗ ّ٬اَ٫هإ اً٫حعلاكَٛٗٛ ٗ ٫ ٟع اً٫حعلاك نإين ٚيعـٌ َـواك ٙايحـٓظرل
أ ٚإ ايعوض ًُٝا ايهٝؿ ١ٝاً٫حعلاكٕ ١ٜا نإ جابعاّ يًُٛٗٛع ؾؿ ٞايؿعًٝـٚ ١ايكـ ٠ٛجـابع ؾاٱَهـإ
اً٫حعلاكٕ ٟا نإ َٛٗٛع٘ َونةاّ َٔ ايؿعًٝـٚ ١ايكـٛٸ ٠ؾٗـ ٛؾعـٌ َـٔ شٗـٚ ١قـَ ٠ٛـٔ شٗـ ١غـ٬ف
ايناج ٞؾإ َٛٗٛع٘ ي ٍٝبايؿعٌ ظح ٗ ٢ايٛشٛك ٚايعلّ ؾٗـ ٛايكـ ٠ٛائــوٸؾ .)١اً٫ـؿاه ا٫هبعـ١
ٓله ايل ٜٔايِرلاى ٟط.182ٖ 2
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إٔ اً٫ــــحعلاك ٟنأْــــ٘ ايــــناجَ )45(ٞــــع ىٜــــاك ٠اعحةــــاه(ٚ )46ذاُْٗٝــــا( )47إٔ
ايـــناجَِٓ ٞـــأ( )48اً٫ـــحعلاك ٟ٭ٕ اشلٝـــ )49(ٍٛايـــيت ٖـــَٔ )50(ٞـ ـعٸع١

()51

شٗــاد ايِـــوٚه أِــا ِْــأد َــٔ ايعكــٌ ايؿعٸــاٍ( )52بٛاًــط ١شٗــ ١اٱَهــإ
يً٬حعلاك ٟبٌ ُة ٘ٝبا٭ٌٓ; ٭ْ٘ ُة ٘ٝباؾي.٤
( ٗ )45جعٌ إٌحعل ي٘ ٚقوث ظٔٛي٘.
( ٖٛٚ )46ظٔ ٍٛبعض ايِـوا٥ل ٚاهجؿاع بعض إٛاْع ؾايناد ناؾي ٤ي٘ ٚناؾي٤
نا٭ٌٓ يًِـٚ ٤ٞأَا بٓا ٤عً ٢ايحؿٌرل ايراْ ٞاين ٟمنو ٙاً٫حام ؾٗ ٛأٓـٌ ٚشـي٤
ظكٝكٚ ١أّ ٜ٘ا بٓا ٤عًٜ ٫ ٘ٝحأج ٢ايؿوم ا٭ ;ٍٚ٭ْـ٘ ٜ ٫هـ ٕٛنٝؿٝـ ١اًـحعلاك ١ٜظحـ٢
ٜه ٕٛي٘ شٗحإ.
(ٚ )47عً ٘ٝجه ٕٛايهاف جطةٝك ١ٝنكٛيٓا اي٘اظو ناٱٌْإ; ٭ْ٘ عًٜ ٘ٝه ٕٛاٱَهإ
ايناج ٞأٓ ّ٬يً٬حعلاك ٫ ٟأْ٘ ُة ٘ٝبا٭ٌٓ.
( )48أ ٟبٛاًطح٘ ظٌٔ.
( )49اييت ٖ ٞقٌ اٱَهإ اً٫ـحعلاك ;ٟ٭ٕ شلـا اًـحعلاكاّ إٍ ائـٛه ٠ايٓٛعٝـ ١نُـا
ًٝص ٤ٞجؿٔ ً٘ٝإٕ ُا ٤اهلل.
(ٖ )50نا قٝل ٚاقع ٫ ٞكؿٌ ي٘ ٗ إكاّ.
( )51يةعلٖا عٔ َةلأ ايٓٛه ٚايٛظل ٠اؾُعٚ ١ٝعـامل اــرل ٫ٚجٔـاشلا بعـامل ايعـلّ
اين ٖٛ ٟايِـو نُا جكلٸّ إٔ ايٛشٛك ؿرل قض ٚايعلّ ُـو قض.
( )52عً ٢هأ ٟإِا ٖٛ ٌ٥ايعكٌ ايعاُـو

()1

ٚعٓل ايعوؾا ٖٛ ٤هث ايٓٛع.

(ٚ )1قــل بـٝٸٔ إٔــٓـ ٚشــ٘ ا٫ؿــح٬ف ٗ إٔــطًعٌ ٗ ظاُــٝح٘ عًــ ٢اً٫ــؿاه ؾكــاٍ(ٚ :ؾٝــ٘ إ ٖــنا
ٌٜــحك ِٝعًــَ ٢ــنٖت إِــا ٌ٥إم عٓــلِٖ ؾاعــٌ ايٓؿــٚ َٛكوشٗــا َــٔ ايكــ ٠ٛإٍ ايؿعــٌ ٖــ ٛايعكــٌ
ايؿعٸاٍ ٜٚعٓ ٕٛب٘ ايعكٌ ايعاُـو ٖٚـ ٛأٜ٘ـا ؾاعـٌ ٖـنا ايعـامل بـإمٕ اهلل جعـاٍ ٚقـايٛا إيٝـ٘ َؿـٛض
(نلؿلا )٘ٝ٥أ ٟجٔـوٸف عامل ايعٓآـو ٚاَا عٓل اُ٫ـواقٚ ٌٝإٔٓـ  ؾؿاعٌ ايٓؿـ َٛاٱٌْـ١ٝ
كوشٗا َٔ ايك ٠ٛإٍ ايؿعٌ ٖ ٛهث ايٓٛع اٌْ٫اَْ ٞةاكٓ ٨ـٛه ا٭ْـٛاع ا٭ؿـو ايـيت ٗ ٖـنا ايعـامل
أٓعاث أْٛاعٗا ٓ ٫اظت ايٓٛع اٌْ٫اْ ٫ٚ ٞايعكٌ ايعاُـو ٭ِْٗ ٚإ قايٛا بايطةكـ ١ايطٛيٝـَ ١ـٔ
ايعك - ٍٛنُا قايٛا بايطةك ١ايعوٗ - ١ٝا ٫اِْٗ مل وـلٸكٚا ايطٛيٝـَ ٗ ١ةًـؼ َعـٌ نعِــوٚ ٠عِــؤٜ
بٌ قايٛا ٜةًؼ ا٭ْٛاه ايكاٖوَ ٗ ٠واجت ايحٓيٸ٫د ٚآ٫طهاناد إٍ ْٛه ٜ ٫ؿٝض َٓـ٘ ايٓـٛه نُـا ٗ
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ايناج ٞؾ )ٚ( .)53(٘ٝايرايز( :إٔ َكٜٛٸ ّا عً)٘ٝأَ ٟا عًٝـ٘ ايكـٛٸٚ )54(٠اً٫ـحعلاك
(عٝٸ ٓا) ٗ اً٫ـحعلاك ٟ٭ْـ٘

()55

جٛشـ٘ ٗ طوٜـل ؿـاٖ إٍ نُـاٍ كٔـٖٛ

ناًحعلاك ايٓطؿ ١اٱٌْاْ ١ٝئٛهجٗا( )56غ٬ف َا ٜ٘اف إي ٘ٝايناج )57(ٞ٭ْ٘ ن٬
ايطـوؾٌ( َٔ )58ايٛشٛك ٚايعلّ ٚايحعٝٸٔ ْاْ َٔ قةٌ ايؿاعٌ )ٚ( .ايوابع

()59

( )53أ ٗ ٟايعكٌ ايؿعٸاٍ ؾً ٛمل ٜٛشل اٱَهإ ايناج ٗ ٞايعكٌ ايؿعٸاٍ ٕـا ٓـلهد
َٓ٘ اشلٚ ٍٛٝميو أْ٘ ًٝص َٔ ٤ٞإذةاد إٔ ايٛاظل ٜٔ ٫له َٓ٘ إ ٫ايٛاظل َٔ إٔ
نرــو ٠إـًٛقــاد َــٔ جعــلك اؾٗــ ١ؾايعكــٌ ا٭ ٍٚباعحةــاه إَهاْــ٘ ْٚؿٌــ٘ ٓــله َٓــ٘
ايعكٌ ايراْٚ ٞايؿًـو ا٭ٚ ٍٚنـنا ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ باعحةـاه شٗـ ١إَهاْـ٘ إَهاْـ ّا ماجٝـ ّا
ٓلهد َٓ٘ اشل ٍٛٝاييت ٖ ٞقٌ اٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
ٚأعًِ إٔ ٖنا إِا ٜحِ بٓا٤اّ عً ٢إِـٗٛه َـٔ إٔ ايعكـٌ ايؿعٸـاٍ َاٖٝـٚ ١أَـا بٓـا٤اّ
عً ٢هأ ٟإٔٓـ َٔ أْـ٘ ٚشـٛك عـخ ؾاٱَهـإ ايـن ٟؾٝـ٘ يـ ٍٝإَهاْـاّ ماجٝـاّ; ٭ٕ
َٛٗٛع٘ إاَٖ ٫ٚ ١ٝآٖٖ ١ٝا بٌ ٖ ٛإَهإ ؾكو ;ٟ٭ٕ َٛٗٛع٘ ايٛشٛك.
ٚعً ٘ٝؾٜ ٬حِ إلع َٔ ٢ن ٕٛاٱَهإ ايناج ٖٛ ٞا٭ٌٓ بٗنا ايٛش٘.
( )54أَ ٟا أٗٝؿخ ي٘ ايكٚ ٠ٛاً٫حعلاك أ ٟإٌحعل ي٘.
( )55أ ٟاٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
( ٫ )56يًؿوًٝٸ ١ؾإٌحعل ي٘ َحعٝٸٔ.
( )57أ ٟإكـٛٸ ٟعًٝــ٘ ٗ اٱَهــإ ايــناج ٞؾإْــ٘ مل ٜعــٌ عٌــت ْؿــٍ اٱَهــإ ؾإْــ٘
هٛى إٔ ٜه ٕٛايعلّ ٚهٛى إٔ ٜه ٕٛايٛشٛك ْعِ قـل ٜحعـٝٸٔ إكـ ٟٛعًٝـ٘ بٛاًـط١
ايؿاعٌ ؾإٕ نإ ٖٓاى ؾاعٌ ايٛشٛك جعٝٸٔ ايٛشٛك ٚإ ٫ؾايعلّ.
( )58أ ٟ٭ٕ َا ٜ٘اف إي ٘ٝايناج.ٞ
(ٚ ) 59ظآٌ ٖـنا ايؿـوم ايوابـع إٔ اٱَهـإ اً٫ـحعلاك ٟهـٛى إٔ ٜـي ٍٚؾإْـ٘ عٓـل
ظٔ ٍٛإٌحعل ي٘ ٜٓحؿ ٞاً٫حعلاك ي٘ ٜٚه ٕٛظ٦ٓٝنٺ بايؿعٌ غـ٬ف ايـناج ٞؾإْٸـ٘ ٫


َواجت ا٭ٗٛا ٤اؿٌٸ َٔ ١ٝاي٘ـ ٤ٛا٭ٚ ٍٚايرـاْٚ ٞايرايـز إٍ إٔ ٜٓحٗـ ٢إٍ ٗـٗ ٤ٛـعٝـ ٜ ٫ؿـٝض
َٓ٘ ٗ ٤ٛأٓ .)ّ٬اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 398ٖ 9ظاُ.2١ٝ
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إٔ (ؾ )٘ٝأ ٗ ٟاً٫حعلاكًٛ( ٟؽ إٔ ٜي ٍٚإُهٓا) أ ٟعٔ إُهٔ( )60عٍٔٛ
إٌحعل ي٘ ٭ٕ اً٫حعلاك ٜوجؿع بطوٜإ ايؿعًٝـ )61(١غـ٬ف ايـناج ٞؾإْـ٘ ٫ىّ
إاٖ ١ٝكاُ٥اّ ٚهحُع َع ايػرل )62(ٌٜنُا َوٸ(.)63
( )ٚاـــــاٍَ (إٔ ٖــــنا) أ ٟاً٫ــــحعلاك ٗ( ٟقــــٌ إُهــــٔ)( )64أٗ ٟ
َاكج٘( )65بإعٓ ٢ا٭عِٸ َٔ قٌ ائٛه ايٓٛعٚ )66(١ٝإٛٗٛع(ٚ )67إحعًٓل(.)68
ٜيٚ ٍٚإٕ ظٌٔ إك ٟٛعً ٖٛٚ ٘ٝايٛشٛك ؾإْٸ٘ بامٕ ٗ إُهٔ نُا جكلٸّ.
( )60أُاه إٍ إٔ إُهٔ َٓٔٛث بٓيع اـاؾض.
( )61يًٌُحعل ي٘ ٚإِا نإ ٜوجؿع اً٫حعلاك بطومٔ ايؿعً ;١ٝ٭ٕ ايكٛٸ ٠بايٌٓة ١يًٌُـحعل
ي٘  -اييت ناْخ َأؿٛم ٠ؾ - ٘ٝجوجؿع.
(ُٖٚ )62ا اَ٫حٓاع بايػرل ٚايٛشٛث ب٘.
( ٗ )63نٌ إةاظز إحعًك ١باٱَهإ ٚيٛاظك٘ َٔ علّ إٓاؾا.٠
( )64أ ٟاٱَهإ اً٫حعلاك ٟقـاَ ٗ ِ٥ـاك ٠إُهـٔ ؾـإٕ اٱٌْـاْ ١ٝايـيت ]ٖـٖ [ٞهـٔ
اًــحعلاك ٟيــ ٍٝاٱًــحعلاك  -ايــنٖ ٟــ ٛماد اٱَهــإ اً٫ــحعلاكَٛ - ٟشــٛك ٗ
َاٖٝحٗا بٌ َٛشٛك ٗ َاكجٗا  ٖٞٚايٓطؿ ١غ٬ف اٱَهإ ايناج ٞؾإْ٘ قاَ ِ٥اٖ١ٝ
ايِـ.٤ٞ
( )65أُــاه إٍ إٔ إــواك باحملــٌ ٖٓــا إــاك ٠بــإعٓ ٢ا٭ع ـِٸ

()1

 ٫قــٌ ائــٛه ايٓٛعٝــ١

غٔ ٘ٓٛنُا ٖ ٛإحعاهف ٗ اط٬ق٘.
( )66أ ٚايِـٔ ٗ ١ٝا٭ْٛاع ٚا٭ُـاٖ.
( ٗ )67ا٭عواض.
( ٗ )68ايٓؿٚ َٛأَا إاك ٠بإعٓ ٢ا٭ؿٕٸ ؾٗـ ٞعةـاه ٠عـٔ ؿٔـ ٖٛقـٌ ائـٛه
ايٓٛع.١ٝ

(( )1إاك ٠بإعٓ ٢ا٭عِٸ جٌُِ إاك ٠بإعٓ ٢ا٭ؿٕٸ  ٖٞٚاؾـٖٛو ايكابـٌ ئًـٛه إٓطةعـ ١ؾٗٝـا نُـاك٠
ايعٓآـو ئٛهٖا ٚجٌُِ َحعًٓل ايٓؿٍ اجملوك ٠نايةـلٕ يًـٓؿٍ ايٓاطكـٚ ١جِـٌُ َٗٛـٛع ايعـوض
ناؾٌِ يًُكاكٜو ٚايهٝؿٝاد) .بلا ١ٜاؿهُ ١ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطةاطةا.65ٖ ٞ٥
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ٚإِــا نــإ قا ُ٥ـاّ َعًٓ ـ٘( )69٭ْــ٘ إحٔـــ باً٫ــحعلاك(ٚ )70ايكــوث ٚايةعــل

()71

ظكٝكٚ .١إِا ٜٓٛـ ب٘ إُهٔ( )72يحعًٓكـ٘ بـ٘(ٚ )73اْحٌـاب٘ إيٝـ٘ .ؾٗـ ٛبايٓٛــ
عاٍ إحعًل أُة٘(ٚ .)74أَا ايناج ٞؾٗٓٚ ٛــ إُهـٔ عٌـت ظايـ٘()ٚ( .)75
ايٌاكَ إٔ (ؾُ ٘ٝلٸٗٚ ٠ـعؿاّ أٜكـٔ( .))76ؾاًـحعلاك ايٓطؿـ ١ئًـٛه ٠اٱٌْـاْ١ٝ
أٗــعـ(َ )77ــٔ اًــحعلاك ايعًكــ )78(١شلــا ٖٚــَ )79(ٛــٔ اًــحعلاك( )80إ٘ــػ١
ٖٚهــنا( )81إٍ اًــحعلاك ايةــلٕ ايهاَــٌ( ٚ .)82إِــا ؤــٌ اً٫ــحعلاك ايحــاّ

()83

( )69أَ ٟاكج٘ بإعٓ ٢ا٭عِٸ.
( )70ايــنٖ ٟــ ٛماد اٱَهــإ اً٫ــحعلاكٚ ٟعةــاه ٠عٓــ٘ يــ ٍٝإحٔـــ بــ٘ إُهــٔ
باٱَهإ اً٫حعلاك ٟأ ٟإٌحعل ي٘ إم َٖ ٛعلٚ ّٚاً٫حعلاك َٛشٛك.
( )71ايــنٖ ٟــَ ٛــٔ َواجــت اً٫ــحعلاك ;ٟ٭ٕ اً٫ــحعلاك إٍ ايِـــٜ ٤ٞهــ ٕٛقوٜةــاّ
ٜٚه ٕٛبعٝلاّ نُا ًٝص ٤ٞإٕ ُا ٤اهلل جعاٍ.
( )72أ( ٟبطو )٤ٚإِا ٜٓٛـ باٱَهإ اً٫حعلاك إُهٔ باٱَهإ اٱًحعلاك.ٟ
( )73أ ٟيحعًل اٱًحعلاك بإُهٔ.
( )74٭ٕ اٱَهــإ اٱًــحعلاكٜٓ ٟةػــ ٞإٔ ٜٓٛـــ بــ٘ إٌــحعل يكٝــاّ اٱًــحعلاك١ٜ
ٚيهــٔ ٕــا جعًٓــل ا٭ًــحعلاك بــإُهٔٚ -إُهــٔ نــإ َحعًٓكــاّ باٱًــحعلاكٓٚ -ـــ
باٱَهإ اً٫حعلاك.ٟ
( )75يكٝاَ٘ ب٘.
( )76أ ٟأعًِ.
( )77ؾٝه ٕٛاٱَهإ اٱًحعلاك ٟئًٛه ٠اٱٌْاْٗ ١ٝعٝؿاّ.
( )78ئًٛه ٠اٱٌْاْ.١ٝ
( )79أٚ ٟاًحعلاك ايعًك ١ئًٛه ٠اٱٌْاْ ١ٝؾاي٘ـُرل ايرـاْ ٞعا٥ـل ً٫ـحعلاك ايعًكـ١
ٚا٭ ٍٚهاشع ئًٛه ٠اٱٌْاْ.١ٝ
( )80أ ٟاٗعـ َٔ اًحعلاك إ٘ػ ١ئًٛه ٠اٱٌْاْ.١ٝ
(َ )81ر ّ٬اًحعلاك ايعًك ١ئًٛه ٠اٱٌْاْ ١ٝأٗعـ َٔ اًحعلاك ايعظاّ شلا.
( )82اين ٖٛ ٟقٌ ائٛه ٠اٱٌْاْ.١ٝ
(ٖ )83نا يةٝإ اُل ١ٜاٱَهإ اً٫حعلاك ٟاينٜ ٫ ٟهَ ٕٛوجة ١اُل َٓ٘ ٚبعلٙ
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بعــل ؼكــل ايــناج )84(ٞعــلٚس( )85بعــض ا٭ًــةاث ٚايِ ــوا٥ل ٚهؾــع بعــض
إٛاْع ٜٓٚكطع اًحُواه )86(ٙإَا عٔ ٍٛايِـ ٤ٞبايؿعـٌ ٚإَـا بطوٜـإ بعـض
إٛاْع(.)87
ٜه ٕٛايِـ ٤ٞؾعًٝاّ.
( )84أ ٟاٱَهإ ايناج ٞيًٌُحعل ي٘.
( )85أَ ٟع ظلٚس.
( )86أ ٟاًحُواه اً٫حعلاك.
( )87عٔ ظٔ ٍٛإٌحعل ي٘ ؾرلجؿع اً٫حعلاك.

اهفسٙد ٝاهجاهجٞ
يف اهقدَ ٗاحلدٗث

[]24
غسز يف تعسٙفٌٔا ٗتقطٌٌٔٚا
لّٵ
ل ايعٳـــ ٳ
إم ايٛشـــٛكٴ مل ٜٳهُـــٔٵ ٳبعٵـــ ٳ

أ ٚغَٝٵـــ ـ ٔو ٹَ ٙؾٗٵـــ ـ ٳَ ٛٴٌٳـــ ـُٸ ٢بايكٹـــ ــلٳّٵ

ٚاكٵ ٔه اؿُــــ ـلٚسٳ ٹَٓٵــــ ـ٘ٴ باــــــــ٬فٹ

ٓٹـــــــٵ بــــــاؿكٝكٞو ٚباٱٗـــــــاٗ

ٳٜٛٚٵٓٳــــٴ اؿُـــلٚسٴ بايناجٹــــٞٵ ٚمٳا

َقةٵ ٹًٝٸــــــ َّ ١يٌٝٹــــــٝٸ ١ايـــــــنٸادٹ ؿٴـــــــنا

ل ّٔ اجملـــــــــاَٹعٵ
َأ ٚعٳةٻـــــــ ـ ٳوٕٵ بايعٳـــــــ ـ ٳ

نُــــا ٜهــــٕٛٴ ًٳــ ـةٵلٴ َيٝٵــ ــٍٳ ٚاقٹــ ـعٵ

َٴٓٵٔٳـــــــ ـ ٔو ٷّ ٜٴٓٵعٳـــــــ ــخٴ باييٻَـــــــــاْٹٞ

ل نُــــــٌٻ إٓٔ
لٜٵـــــ ٹ
ع ٹم ٟايحٻصٵ ٹ
نـــــايطٓةٵ ٔ

ٳكٖٵـــــ ٔو ٟأبـــــلٳا ًٳـــــٝٸلٴ ا٭ؾاٗٹــــــٌٔ

ٌ
نـــــناى ًٳـــــةٵلٴ ايعٳــــــلٳ ّٔ إُكــــــابٹ ٔ

بٌابٹ ٹكٝٻـــــــــــ ــ١ٺ يَـــــــــــ ـ٘ٴ َؾهٹٸٝٻـــــــــــ ــِ١

يهٹـــــــٔٻ ٗ ايٌٹًٌٹًَــــــــ١ٹ ايطٗٛٵ ٹيٝٻـــــــِ١

عـٞٵ
ط ًَ ٹ
نٟٵ َٴٔٵ َ
ٚاؿاكٹسٴ اٱًٵ ٹُٞٵ ايٓ ٹ

ِ شـا ظـلٜزٷ َٴٓٵُٳــعٹٞٵ
ِ اًٵـ ٷ
ًٳ
إٕ هٴ ٹ

ٳجةــــأٜٳ ايٓٛــــؿٞټ  ٫ايعٳيٵيٹــــ ٞأذٳــــوٵ

ٌ نأ ٹبٝٵٓــــــا يٹًِةٳـــــــِٳوٵ
ٹَُٻــــــٔٵ ٹي ٳعكِــــــ ٕ

ٕ ٹيِٳـ ـ٤ٞٵ
ؾَـ ـاؿَلټ قَـ ـلٵ نـــإٳ  ٫ٚنَـ ـٛٵ ٳ

َنُــا ًٳــٝٴطِ ٣ٛايهُــٌټ ٹبايكاٖٹـــؤ طَــٞٵ

نٟٵ اؿــلٚذادٴ ايــيت َٳ ـوٻدٵ شٴُٳ ــعٵ
ؾَ ـ ٹ

ل ٳجكَــعٵ
ـًِـ ٔ
ٹيُـا ًٴـ ٣ٛم ٟا٭َٵـ ٔو ٳٚايِ ٳ

شٴيٵ ٹٝ٥ٸـــــ ـ ّ ١نًٝـــــــ ّ١شـــــــي٤ٶ ٚنُــــــــٌٵ

ع بإَرٳــــٌٵ
ظؿِــــوُ نُــــٌو ْٳــــٛٵ ٕ
ٚنــــإٳ ٹ

يف اهقدَ ٗاحلدٗث
[]24
غسز يف تعسٙفٌٔا ٗتقطٌٌٔٚا
(إم ايٛشـــــــٛك مل ٜهـــــــٔ بعـــــــل ايعـــــــلّ)  ٫إكابـــــــٌ  ٫ٚاجملـــــــاَع

()1

(أ )ٚبعـــــل (غـــــرل )ٙجوكٜـــــل( ٗ )2ايعةـــــاهٜ ;٠عـــــين( )3إٕ ُـــــ٦خ عـــــوٸف
( )1ايعــلّ إكابــٌ ٖــ ٛايــن ٟمل هحُــع َــع ٚشــٛك ايِــ ٤ٞأٓـٌٜٚ ّ٬ـُٸٖ ٢ــنا ايعــلّ
(ايعلّ ايؿه ٖٛٚ )ٞعً ٢قٌٌُ:
]ايكٌِ ا٭ :[ٍٚعلّ ؾهـ ٞيًِــ ٗ ٤ٞايًٌٌـً ١ايطٛيٝـ١

()1

نعـلّ إعًـَ ٗ ٍٛوجةـ١

ايعًَ ١رٌ علّ ايعامل اؾٌُاَْ ٗ ٞوجة ١ايعك.ٍٛ
ٚايكٌِ ايراْ :ٞعلّ ؾه ٞيًِـ ٗ ٤ٞايًًٌٌ ١ايعوٗ ١ٝنعلّ ايِـَ ٗ ٤ٞوجةح٘ قةٌ
ىَإ ٚشٛكَ ٙرٌ علّ ىٜل قةٌ عِوً ٜٔـٓ ١أَـا ايعـلّ اجملـاَع( )2يٛشـٛك ايِــ٤ٞ
ايٌابل عً ٘ٝؾًًٗ ٛت اي٘ـوٚهجٌ ايٌابل عًٚ ٢شٛك إُهٔ; ٫جٔـاف َاٖٝحـ٘ بـ٘
قةٌ ٚشٛكٚ ٙبعل ايٛشٛك أٜ٘اّ فاَع ي٘ َٚح ٢ايٛشٛك نإ ًابكاّ أظل ٖن ٙا٫علاّ
ؾٗ ٛظـاكس ٚيـٜ ٍٝـ٬ىّ ٗ اؿـلٚس عًٝـ٘ إٔ ٜهـً ٕٛـابكاّ عًٝـ٘ نـٌ ٖـن ٙا٫عـلاّ
ٚننا ِٜ ٫ذلى ٗ قلَ٘ علّ ًةل ٖن ٙا٫عـلاّ بأْعٗـا عًٝـ٘ بـٌ ٜهؿـً ٞـةل ٚاظـل
َٓٗا.

ٖٓ َٔٚا ظٗو إٔ ٗ عةاه ٠إٔٓـ جٌاقاّ ٚا٭ ٍٚإٔ جٚ٪ٸٍ ٖهنا إما ايٛشـٛك مل
ٜهٔ بعل ؾوك َٔ ايعلّ  ٫إما ايٛشٛك مل ٜهٔ بعل أؾواك ايعلّ بأْعٗا.
( )2اُاه إٍ إٔ (أ ٗ )ٚايٓظِ إِا ٖ ٞيًحٜٓٛع ٗ ايحعةرل.
( )3ا٭ ٍٚإٔ ٜعحــدل بــا٭يـ إكٔــٛه ٠بايةٓــا ٤يًُصٗــ ٍٛأٜ ٟعــين بكٛيٓــا جوكٜــل ٗ
ايعةاه.٠
( )1ؾوٖٓو َعاهف اً ٢َ٬ايٌٝل شعؿو ًصاك ٟط.1247ٖ 2
( )2جٗٛـٝػ إـواك ايٌـٝل ٖاُـِ اؿٌـٝين ايطٗواْـُ .76ٖ ٞــوؾ ا٫زلـا ٤اؿٌـٓ ٢اؿهـٖ ِٝـاكٟ
ايٌةيٚاه.73ٖ ٟ
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بٗــنا(ٚ )4إٕ ُــ٦خ عــوف بــناى .نــنا ٚق ـلٸ ع ـوٸ ف ايعكــ ٤٬بهــٌ ٚاظــل ٚإــاٍ
ٚاظل

( )5

إم إواك بايػرل أعِٸ َٔ ايعًٓٚ ١ايعلّ.

(ؾٗــــ )ٛأ ٟعــــلّ ايهــــ ٕٛإــــننٛه (ٌَــ ـُٸ ٢بايكــــلّ) .ؾٝــــ٘ إُــــاه٠

( )6

( )4غوٗ٘( )1بٗنا ايةٝإ كؾع َا أُهٌ عًـ ٢إحكـلٸٌَ ظٝـز عوٸؾـٛا ايكٹـلّ بـايحعوٜـ
ا٭ٖٚ :ٍٚـ ٛعــلّ ٌَــةٛق ١ٝايٛشـٛك بايعــلّ(ٚ .)2عوٸؾــٛا اؿـلٚسٌَ :ــةٛق ١ٝايٛشــٛك
بايعلّ(.)3
ٚظآٌ اٱُـهاٍٖ :ـ ٛإٔ ايعـلّ عًـَ ٢ـا ٜحةـاكه َٓـ٘ عوؾـ ّا ٖـ ٛايعـلّ ٗ اييَـإ
ايٌابل ٚظ٦ٓٝنٺ ٖنا ايحعوٜـ  ٌُِٜ ٫اؿاكس ايناج ٞنـايعك ٍٛعٓـلْا; ٭ْٗـا يٌٝـخ
ٌَةٛق ١بايعلّ إكابـٌ إم مل جهـٔ َعلَٚـً ١ـابك ّا ؾًـنا عـليٛا عـٔ ٖـنا ايحعوٜــ
ٚعوٸؾٛا اؿاكس بإٌةٛق ١ٝبايػرل

()4

ٚعوٸؾٛا ايكٹلّ بعلّ إٌةٛق ١ٝبايػرل ٚاهاك بايػرل

أعِٸ َٔ ايعًٚ ١ايعلّ ٚإٔٓـ اُاه إٍ كؾع اٱُهاٍ بـإٔ َوشـع ٖـن ٜٔايحعـوٜؿٌ
إٍ َعٓٚ ٢اظل  ٖٛٚعلّ إٌةٛق ١ٝبايعلّ

()5

ٚإٌـةٛق ١ٝبـ٘; ٭ٕ إـواك بـايػرل اعـِٸ

َٔ ايعًٚ ١ايعلّ ٚايعًـ ١إما ناْـخ ًـابك ١ؾُعٓـا ٙإٔ ايعـلّ نـإ ًـابكاّ ٭ٕ ايعًـ١
يًِـ ٤ٞجٌحًيّ إَهاْ٘ اين ٖٛ ٟعةاه ٠عٔ ايعـلّ اجملـاَع يٛشـٛك ايِــٚ ٤ٞايٌـابل
عً ٘ٝأٜ٘اّ.
(ٌَ ٖٛٚ )5ةٛق ١ٝايعلّ ٚعلّ ٌَةٛقٝح٘.
( )6ظٝز اج ٢بًؿو إٌُٸ ٢ؾٝهَ ٕٛعٕٓ ٢لي ٍٛيؿو ايكلّ.
( )1قاٍ إٔٓـ( :إٌحؿاك َٔ نًُـ( ١مل ٜهـٔ)  ٫إ إوشـع ٖـ ٛايٛشـٛك ٭ْـ٘ قـل ٫ ِٜقـلّ) ُــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 286ظاُ.3١ٝ
ٔــٌ ْٔــرل
(َٔ )2ــٓؿاد إرلكاَــاك قُــل بــاقو ايــلاَاك ؼكٝــل ٖٓــو ٟنوبــإ ٖ .436جًـــ ٕٝاحمل ٸ
ايل ٜٔايطًٛـ.318ٖ ٞ
(ً )3ةع هًا ٌ٥احملكل ايلٚاْ ٞازلاع ٌٝاـٛاش.253ٖ 233ٖ ٞ٥ٛ
(ُ )4ـوؾ إكآل ايحؿحاىاْ ٞط.129ٖ 1
(ُ )5ـــٛاهم اي٬شلـــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜـــل ايهـــ ّ٬احملكـــل عةـــل ايـــوىام ايٖٝ٬صـــ ٞط .16ٖ 1نِــــ
آط٬ظاد ايؿٓٚ ٕٛايعً ّٛقُل عً ٞايحٗاْ ٟٛط.1305ٖ 2

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا
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إٍ إٔ ايحعوٜــ ُــوؾ اً٫ـِ( .)7ذـِٸ ُــ وعٓا ٗ منـو أقٌـاّ ايكـلّ ٚاؿـلٚس
ٚجعوٜــــ أنروٖـــا

()8

بكٛيٓـــا (ٓــــ) نـــَ ٬ـــٔ ايكـــلّ ٚاؿـــلٚس (بـــاؿكٝكٞ

ٚباٱٗاٗ) .أَـا اؿكٝكـَُٗٓ ٞـا ؾظٗـوٚ .أَـا ايكـلّ اٱٗـاٗ( )9ؾٗـ ٛنـَ ٕٛـا
َ٘ــ َ ٢ــٔ ىَــإ ٚشــٛك ُــ ٤ٞأنرــو ٖــا َ٘ــ َ ٢ــٔ ىَــإ ٚشــٛك ُــ ٤ٞآؿــو
ٚاؿلٚس اٱٗاٗ ن ْ٘ٛأقٌٜٓٛٚ( .ـ اؿلٚس بايـناج )ٚ ٞجعوٜــ (ما قةًٝـ١
ي ١ٌٝٝايناد ؿـنا) َ٪نـل بـايٓ )10(ٕٛاـؿٝؿـ( ١أ ٚعـدلٕ)( )11بـلٍ يٌٝـ ١ٝايـناد
(بايعلّ اجملاَع) ٜعين اؿلٚس ايناجٌَ ٞةٛقٚ ١ٝشٛك ايِ ٤ٞبايً ١ٌٝٝايناجٝٸ١

()12

( )7٭ُْٗا َٔ عٛاهض ايٛشٛك ؾُٗا َـٔ اعـوف اُ٫ـٝاٚ ٤نُٓٗٗـا ٗ غاٜـ ١اـؿـا٤
ؾٗ ٞي ٍٝشلا شٍٓ  ٫ٚؾٔـٌ  ٫ٚؿآـ ١٭ُْٗـا يٌٝـا َاٖٝٸــٚ( ١اكه اؿـلٚس َٓـ٘) أٟ
َٔ ايكلّ َحعًٓل بكٛيٓـا( :بـاـ٬ف) أ ٟاكه اؿـلٚس غـ٬ف ايكـلّٜ .عـين أْـ٘ إٌـةٛق١ٝ
بايعلّ أ ٚبايػرلٚ .قلٸ جكلٸّ ٗ أٚاٚ ٌ٥ظل ٠ايٛشٛك َا ٜٓؿعو ٖٓا ؾواشع.

( ٖٞٚ )8اقٌاّ اؿلٚس ٚأقٌاّ ايكٹلّ جعوف َٓٗا ٭ْٗا غ٬ؾٗا.
( )9إِا مل ٜحعوض ي٘  ٫ٚيًعلٚس اٗ٫ـاٗ ٗ إـً; ٭ْـ٘ ٗ اؿكٝكـ ١يـ ٍٝبكـلّ ٫ٚ
ظلٚس ٚينا قٝٸلا باٗ٫اؾُٖٚ ٌٝا ايِا٥عإ ٗ ايٌٓ ١ايعوف(.)1
( )10غوٗ٘ كؾع جَ ِٖٛا

()2

هَا ٜكاٍ َٔ أْ٘ ٚ ٫شـ٘ ٱجٝـإ ا٭يــ ٗ ٖـنا .ؾأشـاث:

بأْٗا ْ ٕٛجٛنٝل ؿؿٝؿ ٖٞٚ ١جكًت أيـ عٓل ايٛقـ.
( )11اُاه إٍ أْ٘  ٫ؾوم ٗ ايحعةرل بٗن ٜٔايًؿظٌ ٗ بٝإ ٖنا ايكٌِ َٔ اؿلٚس.
( )12أ ٟباٱَهــإ ٖٚــنا ايٌــةل ٌٜـُٸ ٢بـــ(ايٌةل بإاٖٝــٚ )١ميــو بــإٔ ٜهــ ٕٛايِــ٤ٞ
( )1قل ٜواك بايكلّ نَ ٕٛا َ٘ـ َٔ ٢ىَإ ٚشٛك ايِـٸ ٤ٞأنرـو ٖٓـا َ٘ــَ ٢ـٔ ىَـإ ٚشـٛك ُــ ٤ٞآؿـو
ؾٝكــاٍ يــٮٚٸٍ بايٓٸٌــة ١إٍ ايرٸــاْ ٞقــلٚ ِٜيًرٸــاْ ٞبايٓٸٌــة ١إٍ ا٭ٚٸٍ ظــاكسُ .ـــوؾ ػوٜــل ايعكا٥ــل
ايكُٛــصُ .42ٖ ٞــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬احملكــل عةــل ايــوىام ايٖٝ٬صــ ٞط1
ٖ.198 - 197
(ٚ ) 2قل بٝٸٓ٘ إٔٓـ ٗ ظاُٝح٘ ؾكاٍٚ( :إِا ناْخ يٌٝـٝٸ ١إاٖٝـ ١قةـٌ اٌٜ٫ـٝٸ ٕ٫ ١ايًٌٝـٝٸَ ١ـا بايـناد
ٚاٌٜٝ٫ٸَ ١ا بايػرل َٚا بايناد َحكلٸّ عًَ ٢ا بايػرل .ؾٗن ٙإٌـةٛقٚ ١ٝايٌـابكٝٸَ ١عٝـاه اؿـلٚس ايـناجٞ
ؾُٝع َا ً ٣ٛاهلل جعاٍ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 287ٖ 2ظاُ.5١ٝ
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أ ٚإٌةٛق ١ٝبايعلّ اجملاَع.
ُٖٚا اٱَهإ اينٟ

()13

ٖ٫ ٛىّ يًُاٖ ١ٝأعـين  ٫اقح٘ـا ٤ايٛشـٛك ٚايعـلّ

َٔ ماجٗا( )14نُا قاٍ ايِٝف( :)15إُهٔ َٔ ماج٘ إٔ ٜه ٕٛيٚ ٍٝي٘ َٔ عًٓح٘ إٔ
ٜه ٕٛأ( ٍٜنُا ٜهً ٕٛـةل يـٚ ٍٝاقـع( ))16أ ٟايعـلّ إكابـٌ ايـنٜ ٟكـاٍ يـ٘
بايٌٓــة ١إٍ إاٖٝــ ١بايــناد ٚإٌــةٛم عًٝــ٘ بــايػرل َٚــٔ ٖٓــا قٝــٌ إٔ اشــيا ٤إاٖٝــ١
ًابك ١عًٚ ٢شٛكٖا( ;)1٭ْٗا بايـناد يًُاٖٝـٚ ١ايٛشـٛك بـايػرل َٚـا بايـناد َكـلٸّ
عًَ ٢ا بايػرل ُ ٫ٚو إٔ اٱَهإ أ ٟايً ١ٌٝٝماج ٞيًُاٖٝـ ١نُـا جكـلٸّ ؾٗـً ٛـابل
عًٚ ٢شٛكٖا; ٭ْ٘ بايػرل ٚقل اُاه إٍ ميو باؿاُ١ٝ

()2

ؾٜ ٬وك َـا منـو ٙبع٘ـِٗ

إٔ ايٛشــٛك أٓــٚ ٌٝإاٖٝــَٓ ١حيعــَ ١ــٔ ظــلٚك ٙؾًــ ٍٝشلــا  ٫ٚ٭شياٗ٥ــا ٚيٛاىَٗــا
ايٌةل عً.)3(٘ٝ
( )13ايُ٘رل عا٥ل يًعلّ اجملاَع ٚإٍ ايً ١ٌٝٝايناج.١ٝ
(َ )14حعًل بكٛي٘  ٫اقح٘ا.٤
(ٖ )15ـــنا ُـــاٖل( )4عًـــ ٢نـــ ٕٛإُهـــٔ َـــٔ ماجـــ٘  ٫اقح٘ـــاٚ ٤إ ٖـــنا ايعـــلّ
٫ىّ ي٘.
( )16ا ٟعلّ ٚاقعٚ ٞذابخ ٗ ايٛاقع.
( )1إةاظز إِـوقٝٸ ١ؾـو ايل ٜٔايواى ٟط.38ٖ 1
( )2ظاُ ١ٝإٔٓـ ايٌابك.١
(ٚ )3قـل ْكــٌ ٓــاظت ايِـٛاهم قــ ٍٛايِــٝف( :إ يًُعًـْ ٗ ٍٛؿٌــ٘ إ ٜهــ ٕٛيـٚ ٍٝيــ٘ َــٔ عًٓحــ٘ إ
ٜه ٕٛاٜـٍ أَٛ ٟشـٛك ّا ٚايـنٜ ٟهـ ٕٛيًِــْ ٗ ٤ٞؿٌـ٘ اقـلّ عٓـل ايـنٖٔ بايـناد  ٫باييَـإ َـٔ
اينٜ ٟه ٕٛي٘ َٔ غرل ٙؾٝه ٕٛنٌ َعً ٍٛاٌٜاّ بعل ي ٍٝبعلٜٸ ١بايناد).
ذِٸ قاٍ ٓاظت ايِٛاهم بعل ْكٌ ن ّ٬ايِٝفَٚ( :كٔٛك ايِٝف َٔ ايحكلٸّ بايناد ٖآٖا ٖـ ٛايحكـلٸّ
بإاٖٝٸـ ١٭ٕ جكـلٸّ َـا بايـناد عًـَ ٢ـا بـايػرل ٖـٖ ٛـنا ايحكـلٸّ إم ايحكـلّ ٕـا بايـناد ظآـٌ ٚيــٍٝ
عآٌ ٕا بـايػرل ٚيـ ٍٝعآـٌ ٕـا بـايػرل إٖٚ ٫ـ ٛظآـٌ ٕـا بايـناد ؾٝحعكـل ٖآٖـا َـ٬ى ايحكـلٸّ
بإاٖ ١ٝؾُا بايناد َحكـلٸّ بإاٖٝـ ١عًـَ ٢ـا بـايػرل ٖٚـ ٛإطًـٛث)ُ .ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل
ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط97ٖ 1

.1

( )4اشلٝاد ايِؿا ٤ايِٝػ ايو ٍٝ٥ابٔ ًٓٝا ط.266ٖ 2

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا
ايعــــــــلّ اييَــــــــأَْٓ( ٞــــــ ــوّ) أَٓ ٟكطــــــــع
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()17

(ٜٓعــــــــخ) ؿــــــــدل ٜهــــــــٕٛ

(باييَــــــاْ )ٞأٌٜ ٟــــــحعل(ٖ )18ــــــنا ايٓٛـــــــ (نــــــايطةع)( )19أ ٟنعــــــلٚس
ايطةـــــــــــــــــــع (م ٟايحصلٜـــــــــــــــــــل) ٗ (نـــــــــــــــــــٌ إٓ) َكح٘ــــــــــــــــــــ٢

()20

( )17بٛشٛك إعلٚ ّٚي ٍٝظاَع ٚشٛك.ٙ
(ٖ )18نا إعٓ ٖٛٚ ٢إٔ ٜٓٛـ باؿلٚس اييَاْ.)1(ٞ
( ٖٛٚ )19طةع ايعامل اؾٌُاْ ٞأ ٟطةٝعح٘ ؾإْـ٘ َحصـلك ٗ نـٌ إٓ ؾٗـٌَ ٛـةٛم بايعـلّ
إكابٌ.
(ٖ )20نا َحعًل بكٛي٘ م ٟايحصلك.
( )1ام إ (اؿــلٚس إٌـُٸ ٢باؿــلٚس اؾــٖٛوٚ ٟايــناجٖ ٞــا ابــلآ ٙــله إحــأشلٌ  ؾــإ اؿــلٚس
اييَاْ ٞقل نإ ٗ عٴوف اؿهُاٜ ٤طًل عً ٢ظـلٚس اييَاْٝـاد ٚايـناج ٞعًـ ٢ظـلٚس اييَـإٚ .قـل
اطًل اؿهُا ٤عً ٢نًُٗٝا اييَاْٚ ٞشعًٛا اييَاْ ٞاعِٸ َٔ إ ٜه ٕٛىَاْٝاّ بناج٘ أ ٚبٌـةت نْٛـ٘ ٗ
اييَإ أ ٚطوؾ٘ عًٚ ٢ش٘ اْ٫طةام أ ٫ ٚعًٚ ٢ش٘ اْ٫طةام.
ٚيهــٔ ٹنــ ٬ايؿــوٜكٌ ٕــا ناْــا َــٔ إٓهــو ٜٔيًعونــ ١اؾٖٛوٜــ ١شعًــٛا اؿــلٚس اييَــاْ ٞيًيَــإ
بايناد ٚيٹُا ٜكع ؾٝـ٘ أ ٗ ٚطوؾـ٘ بـايعوضٚ .ىعُـٛا إ شـٛاٖو ا٫شٌـاّ ايعٓٔــو ١ٜذابحـٓٚ ١ـؿاجٗا
َحصلكٚ ٠اْٗا بٌةت ًةل ٚشٛكٖا بايعلّ (ايػرل اجملاَع)  َٔٚشٗـ ١ػـلك ٓـؿاجٗا ٚجػٝٸـو عٛاهٗـٗا
َحٔٸؿ ١باؿلٚس اييَاْ ٞبايعوض ٚإ ناْخ َٔ ظٝـز ذةـاد مٚاجٗـا غـرل َحٸٔـؿ ١بـ٘ٚ .اَـا ا٫ؾـ٬ى
ؾيعُٛا اْٗا يحكلَٗا عً ٢اييَإ َـٔ شٗـ ١ظلٚذـ٘ َـٔ ظونحٗـا عٓـلِٖ غـرل ٌَـةٛق ١باييَـإ ٚإـلٸ٠
آ.ّ٬
ٓٚله َحأيٓٗ ١اؿهُا  ٤ظٝز اذةخ بايدلٖإ ايٓٝٸو ايعوُـ ٞؼكل اؿونٚ ١ايٌـ ٗ ٕ٬ٝمٚاد ا٫شٌـاّ
َطًكاّ َٔ ايؿًهٝاد ٚايعٓٔـوٜاد بأْعٗا شعٌ نًٓٗا ظاكذ ١باؿلٚس اييَاْ ٞبايناد  ٫بايعوض.

َٔٚــٓـ ايهحــاث  ظٝــز اؿحــاه َنٖةــ٘ ٚ اقحــل ٣بٗــلا ٙاُــاه بكٛيــ٘ اٍ ٖــنا ايكٌــِ َــٔ
اؿلٚس اييَاْ ٞاين ٟمل ٜحؿطٓٔ ي٘ اؾُٗٛه ؾحأٌَ!.
ٜ ٫ٚحــ ُٖٔٛإ َوشــع ٖــنا اؿــلٚس اٍ اؿــلٚس ايــناج ٞنُــا جُٖٛــ٘ ايــةعض .٭ْــ٘ ًــةل عــلّ
اجملاَع ٖٚنا غرل فاَعًٜ ٫ٚ .يّ َٓ٘ ايؿٌٔ ايػـرل إحٓـاٖ ٞبـٌ إُهـٔ ٚايٛاشـت ٭ٕ إـواك بـايػرل
إحٓــاٖ ٞإ نــإ إكــلاهَٓ ٟــ٘ ؾــَ ٬كــلاه ٖٓــا ظحــٜٓٛ ٢ـــ ايؿٔــٌ بــٌ اؿــل ٚاـًــل باي٬جٓــاٖٞ
إكلاهٚ .ٟإ نإ إواك ب٘ اي٬جٓاٖ ٞايِٸل ٟؾٗ ٛؾٛم َاٜ ٫حٓاَٖ ٢ـا ٜ ٫حٓـاُٖ ٢ـلَٚ ٠ـلٸً ٠ـٛا٤
قًٓا بٗنا ايحكلٸّ اّ ٚ .٫يٖ ٍٝنا اٜ٘اّ ايٌةل بايعً ١ٝؾكل بٌ َع ايؿو ايٛشٛكَ ٗ ٟـٛطٔ ا٫عٝـإ
ٚباعحةــاه ٚشــٛك ٟايعًــٚ ١إعًــ ٍٛؾحــلبو) .جعًٝكــ ١اٯُــحٝاْ ٞعًــ ٢إٓظَٛــ ١إــرلىا َٗــل ٟإــلهَ
اٯُحٝاْ ٞط.340 - 339ٖ 2
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اؿون ١اؾٖٛوٜٸ.)21(١
ظــلٚس (كٖــو ٟأبــلا)( )22أ ٟأبــلا ً( ٙـٝٸل ا٭ؾاٗــٌ) ٖٚــ ٛايٌ ـٝٸل احملكــل
ايلاَاك ايةاهع ٗ اؿهُ ١اؿكٓ  ١عٝـز قٝـٌ يـ٘ إعًـِ ايرايـز قـلٸَ اهلل ْؿٌـ٘
ٚهٚٸؾ هٌَ٘.
( )21يطةع ايعامل اييت اذةحٗا إٓ ٬لها

()1

ًٝٚص ٤ٞبٝاْ٘ َؿٔٸ.ّ٬

(َِٓ )22أ ايك ٍٛب٘ إٔ ايعـامل عًـ ٢هأ ٟإـحهًٌُ ظـاكس ىَـاْٞ

()2

َعٓـ ٢أْـ٘ ٚشـل

ايعامل بعل َ٘ـ ٞىَإ عً ٢علَ٘ ٚاؿهُا ًٌُٕٜٛٓ ٫ ٤بٗن ٙإكايـ١

()3

ْٚظـوِٖ إٔ

ايعامل إِا ٖ ٛظاكس ماجٚ ٞي ٍٝي٘ علّ ًابل عًـٚ ٢شـٛك ٙىَاْـاّ ٌَـحليٌ عًـ٢
ميو بلي:ًٌٝ
]ايــلي [ٌٝا٭ٖ :ٍٚــ ٛإٔ اهلل  أَــا إٔ ٜهــ ٕٛعًٓــ ١جاَــ ١يٛشــٛك ايعــامل أ ٚعًٓــ١
ْاقًٔ ٫ ١ة ٌٝإٍ ايراْ ٞإم  ٫عًًٛ ١اٚ ٙإٕ نـإ عًٓـ ١جاَـ ١ؾٌٝـحعٚ ٌٝشٛكٖـا
بلٚ ٕٚشٛك َعًٛشلا ؾٌٝحع ٌٝإٔ ٜه ٕٛايعامل بعل َ٘ـ ٞعلَـ٘; ٚإ ٫مل ٜهـٔ عًٓـ١
جاَ ١يحـًـ إعً ٍٛعٓٗا ؾ٬بل بٛشٛكٚ ٙشٛك ايعامل ؾٗ ٛقل ِٜىَاَْٚ ٞـا منـو
َٔ إًٔعٚ ١اٱهاك ٠باطٌ نُا منو ايِٝف ايو ٗ ٍٝ٥نحة٘(.)4
ٚايلي ٌٝايراْ :ٞأْ٘ ي ٛنإ نُا منوا َٔ َ٘ ٞعلّ ايعامل ًٜـيّ إٔ جهـ ٕٛاؾاٗـ١
اهلل  يٛشــٛك ايعــامل ٖهٓــٚ ٫ ١اشةــٌْ٫ ;١ــةاقٗا بايعــلّ ؾًٝــيّ إٔ ٜهــٚ ٕٛاشــت
ايٛشٛك َونٓةاّ ٭ْ٘ ي٘ شٗٚ ١شٛث  َٔ ٖٛٚظٝز ماج٘ ٚيـ٘ شٗـ ١إَهـإ َـٔ ظٝـز
(َ )1كح٘ـ ٢اؿون ١اؾٖٛو ١ٜاييت ٜك ٍٛبٗاٚ( .يلٜٓا ؼكٝل اْٝل ٗ هًايحٓا إًٛـ( ١َٛاؿونـ ١اؾٖٛوٜـ١
بٌ َٓ ٬لها ٚابٔ ًٓٝا).
)ٚ (2قل ٓٓٸـ إعًِٓ ايرايز إرلايلاَاك نحاث ايكةٌاد ٭شٌ َٓاقِ ١قلّ ايعامل ٚظلٚذ٘.
(ْ )3ظو ١ٜا٫نٌُ ٚاُهاي ١ٝايِـوٚه ايِٝف عُٸـاه ايحُ.173 - 123ٖ ُٞٝ
(ٚ )4قل قلٸّ ايؿاهابٚ ٞابٔ ًٓٝا ٓٛه ٠ؿإٌٓ ١اي ١قلّ ايعامل ٚايـيت اْةركـخ َٓٗـا ْظوٜـ ١عوؾـخ ؾُٝـا
بعل بٓظو ١ٜائلٚه أ ٚايؿٝض .نحاث ايٓصا ٠ابٔ ًٓٝا إكايـ ١ايراْٝـَ ١ـٔ ا٫شلٝـاد ٖ.288 - 310
ايوًاي ١ايٓرلٚى ١ٜابٔ ًٓٝا جعًٝـل ك.قُـل ذابـخ ٖ .12-16جٌـع هًـا ٗ ٌ٥اؿهُـٚ ١ايطةٝعٝـاد
ابــــٔ ًــــٓٝا ٖ .135 - 137هًــــاي ١ايعِــــل ابــــٔ ًــــٓٝا ٖ .22 - 27ايعوُــــ ١ٝابــــٔ ًــــٓٝا
ٖ.36 - 37
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ؾٜٗ ٛك ٍٛعلٚس ايعامل ظلٚذاّ كٖوٜاّ ٚ .قل بٌـل ايكـ ٍٛؾٝـ٘ َـا َ ٫يٜـل عًٝـ٘
(نـــــناى)( )23أَ ٟرـــــٌ اؿـــــلٚس اييَـــــاًْ( )24(ٞـــــةل ايعـــــلّ إكابـــــٌ)
اؾاٗــح٘ ٚايذلنٝــت ؾٝــ٘ ٌَــحع ٌٝنُــا ًــٓدلٖٔ عًٝــ٘ ٚأٜ٘ــ ّا قــل قٝــٌ إٔ ٚاشــت
ايٛشٛث ٚاشت ايٛشٛك َٔ ْٝع اؾٗاد.
ٕٚا شا ٤ايٌٝل ايلاَاك ٚهأ ٣ظكٝٸٖ ١ن ٜٔايليٚ ًٌٝاؿايـَ ١ـع إٔ ايِــوا٥ل فُعـ١
عً ٢إٔ ايعامل ظاكس أهاك إٔ ٜوؾع َٓاؾاٖ ٠ن ٜٔايـلي ًٌٝ٭ْـاع ايِـوا٥ع ؾكـاٍ
باؿلٚس ايلٖو ٟيًعـامل

()1

بـإٔ قـاٍ اْ٫ـاع ٗ ايِـوا٥ع يـ ٍٝإ ٫عًـ ٢إٔ ايعـامل

ٚشـــٛك بعـــل ايعـــلّ ٚايعـــامل ُ ٫ـــو أْـــ٘ غـــرل َٛشـــٛك ٗ َوجةـــ ١اهلل ٚ زلٸـــٞ
ٖنا  ٖٛٚ -علّ ٚشـٛك ايِــَ ٗ ٤ٞوجةـ ١عًٓحـ٘ – بـ(اؿــلٚس ايـلٖوٚ .)ٟيهـٔ إـ٬
ٓـلها قاٍ(ٚ :)2إٕ نـإ َـا منـو ٙايـلاَاك(ٓ )3ـعٝعاّ َـٔ اؿـلٚس ايـلٖو ٟإ ٫إٔ
اؿــل إٔ اْ٫ــاع إِــا قــا ِ٥عًــ ٢إٔ ايعــامل اؾٌــُاَْ ٫ -ٞطًــل ايعــامل ايٓــٛهاْٞ
ٚاؾٌُاْ - ٞظاكس ىَـاْ ٞنُـا قـاٍ إحهًُـٕٛ

()4

ؾأذةـخ ظلٚذـ٘ اييَـاْ ٞباؿونـ١

اؾٖٛوَ ٫ ١ٜا قاي٘ إحهًَُ٘ َٔ )5(ٕٛــ ٞىَـاْ ٞمل ٜٛشـل ؾٝـ٘ ايعـامل ظحـٜ ٢ـوك
عً ٘ٝاُ٫هاًٝٚ ٕ٫ص ٤ٞميو جؿٔ.ّ٬ٝ
( )23ؿدل قٛي٘ ًةل ايعلّ إكابٌ.
( ٗ )24ن ٕٛنـٌ َٓٗـا ًـابكاّ عًٝـ٘ عـلّ اْؿهـان ٞغــرل فـاَع يًٛشـٛك ٚيهـٔ ايؿـوم
بُٗٓٝا إٔ ا٭ ٍٚاٌْةام علَ٘ ٗ ايًًٌٌ ١ايعوٗٚ ١ٝايراْ ٗ ٞايطٛي.١ٝ

( )1ايكةٌاد قُل باقو ايلاَاك ؼكٝل َٗل ٟقكل ٖ.117
( )2اً٫ــــــؿاه ا٫هبعــــــٓ ١ــــــله ايــــــل ٜٔايِــــــرلاى ٟط 63ٖ 6ط 233ٖ 207ٖ 4ط7
ٖ.59 - 58
( )3هاشع اٍ ايكةٌٌ ايرايز ٚايرأَ َٔ ايكةٌاد.
(ُ )4ـوؾ إٛاقــ ايٌـٝل ُـوٜـ اؾوشـاْ ٞطُ .230ٖ 7ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـّ٬
احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.504 - 502ٖ 347ٖ 2
(ٚ )5قــل ع ٓكــل ٓــله إحــأشلٌ هًــاي ٗ ١بٝــإ ٖــنا إطًــت زلٸاٖــا (هًــاي ٗ ١اؿــلٚس)ٕٚ .يٜــل َــٔ
ا٫طــ٬ع اْظــو :ظــٛاه بــٌ ايؿً٬ــؿٚ ١إــحهًٌُ ايــلنحٛه ظٌــاّ قــ ٞايــل ٜٔاٯيًٛـــ103ٖ ٞ
ٖ.133
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عًٚ ٢شٛك ايِـ( ٤ ٞبٌابك ١ٝي٘) أ ٟيًعلّ (ؾه .١ٝيهـٔ) َكابًـ ١ايعـلّ ًٚـةك٘
اْ٫ؿهان ٗ( ٞايًًٌٌ ١ايطٛي )25()١ٝغ٬ؾُٗا( ٗ )26اؿلٚس اييَاْ ٞؾإُْٗا ٗ
ايًًٌٌ ١ايعوٗٚ .)27(١ٝيُٓٗل يةٝإ ميو( )28ذ٬س َكلٸَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ نــــٌ َٛشــــٛك ؾًٛشــــٛكٚ ٙعــــا ٤أَ ٚــــا هــــو ٟفــــوا.)29(ٙ
ؾٛعـــــــا ٤ايٌـــــــٝا٫د ناؿونـــــــاد ٚإحعوٸنـــــــاد(ٖ )30ـــــــ ٛاييَـــــــإ

()31

ًـــــٛا ٤نـــــإ( )32بٓؿٌـــــ٘ أ ٚبأطواؾـــــ٘(َ )33ـــــٔ اٯْـــــاد إؿوٗٚـــــ ١ايـــــيت
ٖــ ٞأٚعٝــ ١اٯْٝــاد نايٓٛــ٫ٛد إٍ ظــلٚك إٌــاؾادَٚ .ــا نــإ بٓؿٌــ٘

()34

( ١ًًًٌ ٖٞٚ )25عامل ايعًٚ ١عامل إعً.ٍٛ
( )26أ ٟغ٬ف َكابً ١ايعلّ ًٚةك٘ اْ٫ؿهان.ٞ
( ١ًًًٌ ٖٞٚ )27عامل إعً ٍٛأ ٟإعً٫ٛد ؾإٕ علّ ايِـٖ ٗ ٤ٞن ٙإوجةـ ١ايٌـابل
عًٚ ٢شٛك ٙؾٗٝا ٜكاٍ ي٘ ظلٚس ىَاْ.ٞ
( )28أ ٟاؿلٚس ايلٖوٚ ٟإِا بٝٸٓ٘ ٚبٌل ؾ ٘ٝايك ;ٍٛ٭ٕ ن ٫ َ٘٬ىً َٔ ٛإبٗاّ.
( ٖٛٚ )29ي ٍٝإ ٫هجةٚ ١شٛك ايِـ.٤ٞ
( ٖٞٚ )30ؾاعٌ اؿوناد ًٝٚص ٤ٞأْ٘ ٚعا ٤شلا.
(ٜٓ ٫ٚ )31اٗ إٔ جه ٕٛاطواؾ٘ ٚعا٤ٶ إٍ غرلٖا.
(ٖ )32نا جكٌ ِٝيٛعاَ ٘٥طًكاّ  ٫يٛعاٝ٥ٸح٘ بايٌٓة ١إٍ ايٌٝٸا٫د ظحِٜ ٢هٌ عًٝـ٘ إٔ
]اٯْاد[ يٌٝخ َٔ ايٌٝٸا٫د.
( ٖٞٚ )33اييت جه ٕٛطوؾ٘ آؿو ٙعٓل ؾوض اْكطاع٘.
( )34أٚ ٟاين ٟنإ اييَإ بٓؿٌ٘ ٚعا٤اّ ي٘ ٚقل منو يـ٘ قٌـُإ ٚأُٖـٌ ذايـز ٖٚـٛ
ٚعا ٤اييَإ يًيَإ ؾإٕ اييَإ بٓؿٌ٘ ٚعا ٤يٓؿٌـ٘ نُـا إٔ اي٘ـَ٘ ٤ٛــ ٤ٞبٓؿٌـ٘
ٚقل منو ٖنا ايكٌِ ٗ اؿاُ )1(١ٝننا قوٸه اً٫حام.
( )1نُا (إ إٛشٛك اَا ًـوَلٚ ٟاَا كٖوٚ ٟاَا آْٚ ٞاَٸا ىَـاْٚ .ٞا٫ؿـرل اقٌـاّ ٭ْـ٘ اَـا ىَـاْٞ
بٓؿٌ٘ نٓؿٍ اييَإ ؾإ نـٌ ىَـاْ ٞغـرل اييَـإ ىَـاْ ٞبـ٘ ٖٚـ ٛىَـاْ ٞبٓؿٌـ٘ نُـا إ نـٌ ُــ٤ٞ
َ٘ـ ٤ٞباي٘ٚ ٤ٛايَ٘٘ ٤ٛـ ٤ٞبناج٘ ٚاَا ىَاْ ٞعًٚ ٢ش٘ اْ٫طةام عً ٢اييَإ ناؿون ١ايكطعٝٸـ١
ؾأْٗــا اَــو ٖحــل َٓطةــل عًــٖ ٢حــل ٖــ ٛاييَــإ ؾــإ ٌْــة ١اييَــإ اٍ اؿونــٌْ ١ــة ١ؿِــة ١ايــناهع اٍ
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أعــــ ـِٸ َــــــٔ إٔ ٜهــــــ ٕٛعًــــــٚ ٢شــــــ٘ اْ٫طةــــــام( )35نايكطعٝــــــاد َــــــٔ
اؿونـــــاد

()36

أ ٫ ٚعًـــــٚ ٢شـــــ٘ اْ٫طةـــــام نايحًٛـــــطٝاد(َٗٓ )37ـــــا(.)38

َٚــــــا هــــــو ٟفــــــو ٣ايٛعــــــا ٤يًُؿاهقــــــاد ايٓٛهٜــــــٖ )39(١ــــــ ٛايــــــلٖو
ٚأق ٫ :ٍٛىًٖ ٛنا َٔ جعٌـ إم ايِـٜ ٫ ٤ٞه ٕٛظوؾـاّ يٓؿٌـ٘ ٚإٕ نـإ ّهـٔ إٔ
ٜه٦َٝ٘ ٕٛاّ بٓؿٌ٘ ّٚهٔ جٛش ٘ٝعةاهجـ٘ ٗ إـً ْعـِ ّهـٔ إٔ ٜعـل ٖـنا َـا هـوٟ
فو ٣ايٛعا.٤
( )35عً ٢اييَإ ناْطةام ايناهع عً ٢إنهٚع.
( )36إعًِ إٔ يًِـ ٤ٞظونحٌ(:)1
]اؿون [١ايكطعٖٚ :١ٝـ ٞاؿونـٚ ١اْ٫حكـاٍ إُحـلَ ٠ـٔ إةـلأ إٍ إٓحٗـٖٚ ٢ـ ٞأَـو
َٓحيع َٔ ٚشٛك ايِـ ٤ٞإحعوى ٗ اشيا ٤إٌاؾ ١باعحةاه اٯْاد ًٚـٝص ٤ٞجؿٔـًٗٝا
ٗ َةعز ايطةٝعٝاد.
(ٚ )37اؿون ١ايحًٛط ٖٞٚ ١ٝن ٕٛإحعوى َحعوناّ َـٔ إةـلأ ٚإٓحٗـ ٢نٓكطـ ١اؿـدل
ايــيت ىــل ايكًــِ َٓٗــا اـــل ٖٚــنا ايهــ ٕٛأَــو بٌــٝل ٚايةٌــٝل يــَٓ ٍٝطةــل عًــ٢
اييَإ; ٭ْ٘ َكلاه َ ٫ٚكلاه يًةٌٝل ظحٜٓ ٢طةـل عًٝـ٘ ٚإِـا نـإ اييَـإ ظوؾـاّ يـ٘
٭ْٗا ٚاقع ١ؾًٝٚ ٘ٝص ٤ٞجؿٔ ٌٝميو ٗ ايطةٝعٝاد.
( )38أ َٔ ٟاؿوناد.
(ٖٚ )39ـــــ ٞايعكـــــ ٍٛايهًٝـــــٚ ١ايٓؿـــــٚ َٛزلٸٝـــــخ َؿاهقـــــاد; ٭ْٗـــــا ؾاهقـــــخ
إاك.٠

إنهٚعاد ٚاَا ىَاْ ٫ ٞعًٚ ٢شـ٘ اْ٫طةـام ناؿونـ ١ايحًٛـط ١ٝؾأْٗـا بٌـٝط ١نٓكطـً ١ـٝٸاي٫ٚ ١
هٛى اْطةام ايةٌٝل عً ٢إُحل ٚاَا َ ٫كلاه ي٘ ٗ ماج٘ عًـ ٢إكـلاه ٚإِـا ٖـ ٞىَاْٝـَ ١عٓـ ٢اْـ٘ ٫
ّهــٔ إ ٜؿــوض إٓ ٗ ميــو اييَــإ اٖٚ ٫ــ ٞظآــً ١ؾٝــ٘ ام إحعــوى ٗ نــٌ إٓ يــ ٍٝؾاهغ ـاّ عــٔ
َٗٓ ٬ا اَـا َٓطةـل أ ٚظآـٌ ٗ ْٝـع ا٫ىَٓـ ١نُـا ٗ اؿونـ ١ايؿًهٝـ ١أ ٚعًـ٢
ِ إ ن ّ
ايحًٛل .ذ ٸ
قطع َٔ ١اييَإ أ ٚؾٗٝا نُا ٗ اؿون ١إٌحكُ .)١ُٝـوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 289ٖ 2ظاُ.15١ٝ
(ْٗ )1ا ١ٜاؿهُ ١ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطةاطةا ٞ٥ايؿٌٔ اـاٍَ ٗ َةلأ اؿونَٓٚ ١حٗاٖا ٖ.256
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ٖٚــ ٛنٓؿٌــٗا( )40بٌــٝل فــوٸ ك عــٔ ايهُٝــٚ ١ا٫جٔــاٍ ٚايٌــٚ ٕ٬ٝمٖٛــا(.)41
ٌْٚةح٘( )42إٍ اييَإ ٌْة ١ايوٚؾ إٍ اؾٌل(َٚ . )43ا هو ٟفو ٣ايٛعا ٤يًعل
ٓٚؿاج٘ ٚأزلا ٖٛ ٘٥ايٌـوَل(.)44
ايراْ :١ٝإٔ يًٛشٛك باٱْاٍ ًًًٌحٌ( )45طٛيٚ ١ٝعوٗ .١ٝأَا ايطٛي ١ٝؾةعل
َةــــلٗ٥ا(ٖٚ )46ــــَ ٛةــــلأ إةــــاكٚ )47(ٟغاٜــــ ١ايػاٜــــاد(ٚ )48ايٖ٬ـــــــــٛد

()49

(ٚ )40بعةاه ٠أٌْ ٚاٗٚػ َٖ ٞوجةٚ ١شٛكٖا.
( َٔ )41ؿٛاٖ اؾٌِ نايحعٝٸي.
( )42أٌْٚ ٟة ١ايلٖو إٍ اييَإ.
(ٖٓٚ ) 43ا اهاك بـايوٚؾ ايـٓؿٍ ؾهُـا إٔ ايـٓؿٍ قٝطـ ١باؾٌـل نـنيو ايـلٖو قـٝل
باييَإ; ٭ٕ إؿاهقاد ايٓٛه ١ٜقٝط ١ب٘  ٖٛٚؿاٖ بعامل اؾٌِ.
( ٖٞٚ )44اٜ٘اّ َوجةٚ ١شٛكٖا  ٖٛٚقٝل بايهٌ.
(ٚ )45إِــا قٝٸــل باٱْــاٍ; ٭ْــ٘ يهــٌ َوجةــَ ١ــٔ إواجــت;  ٕ٫يــةعض َواجــت ايًٌٌــً١
ايطٛيًًًٌ ١ٝحٌ أٜ٘اّ  -نُا ًٝص - ٤ٞبٌ يًًًٌٌ ١ايعوٗ ١ٝأٜ٘اّ.
( )46اين ٟجكلٸّ.
( )47ؾإٕ اـايل إحعاٍ ٗ ظلٸ ماج٘ ٓ ٫ؿ ١ي٘  ٫ٚهًِ  ٫ٚاًِ ٖٚـ ٛعًٓـ ١ايعًـٌ
 ٌٜٚـُٸَ ٢ةــلأ إةــاكٚ ٨غٝــت ايػٝــٛث ٚايػٝــت إٔــٖٚ ٕٛــ ٛإوجةــ ١ا٭َ ٍٚــٔ
ايًًٌٌ ١ايطٛيٚ ١ٝقل جكلٸّ جؿٖٔ ٌٝنا إطًت ٗ ايٛشٛك اينٖين(.)1
(ٖ )48نا اًِ ذإٕ ي٘; ٭ْ٘ غا ١ٜايهٌ ٚإي ٘ٝجوشع.ٕٛ
(ٖ )49ــنا َةحــلأ ٖٚــ ٛإوجةــ ١ايراْٝــَ ١ــٔ ايًٌٌــًٖٚ ١ــ ٛعــامل َؿــاٖ ِٝا٫زلــا ٤أٟ
ٚشٛك اـايل اينٜٓ ٟحيع َٓ٘ َؿاٖ ِٝا٫زلاٚ ٤ائؿاد اييت ًٜيَٗا ا٫عٝإ ايرابح١
ناهلل ٚايوٓٔ ٚايوظ ِٝؾكل ق :ٌٝإٔ َؿٗ ّٛاهلل ًٜ يَ٘ اٱٌْإ ايهاٌَ( ;)2٭ٕ
( )1اؾي ٤ا.184ٖ ٍٚ٫
(َٔ )2ــةاؾ اْ٫ــٍ بــٌ إعكــٚ ٍٛإِــٗٛك قُــل ٓــي ٠ايؿٓــاه .365 - 362ٖ ٟإرٓــ ٟٛإعٓــٟٛ
شــ ٍ٬ايــل ٜٔايوَٚــ ٞجوْــ٘ ُٚـــوظ٘ ايــلنحٛه ابــواٖ ِٝايلًــٛقُ ٞــحا طُ .33 - 20ٖ 4ـــوؾ
هــِ يًكٔٝـــو ٟكاٚك ايكٔٝـــو ٟؼكٝـل ايٌــٝل شــ ٍ٬ايــل ٜٔآُــحٝاْ.369 - 329ٖ ٞ
ؾٔـ ٖٛاؿٹ َ
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ٚاؾدلٚد(ٚ )50إًهٛد(ٚ )51ايٓاًٛد(.)52
ٚأَا ايعوٗ ١ٝؾأعين بٗا(ٖٓ )53ا عامل ا٭شٌاّ ايطةٝع.)54(١ٝ
ٖن ٙائؿاد ؼحاط إٍ َظٗو ؾاٱٌْإ ٗ ايِٓأ ٠ايوبٛبٝـ ١عـٌ ذابحـٕ ١ؿٗـ ّٛاهلل 
ٚننا نٌ ائؿاد ٚقل جكلٸّ ٗ ايٛشٛك اينٖين َا ٜٓؿعو ٗ إكاّ ؾواشع.
(ٖ )50ن ٙإوجة ١ايراير ١يًًًٌٌ ١ايطٛيٖٚ ١ٝـ ٛعةـاه ٠عـٔ ايعكـ ٍٛايهًٝـٚ ١قٝـٌ عةـاه٠
عٔ ا٫عٝإ ايرابح ١ؾإْٗا ٖ ٞايعكـ ٍٛ٭ْٗـا ؾاعًـٕ ١اٖٝاجٗـا ؾهـٌ َاٖٝـ ١شلـا عكـٌ
ًٝٚص ٤ٞؼكٝل ميو.
(ٖ )51ــن ٙإوجةــ ١ايوابعــَ ١ــٔ ايًٌٌــً ١ايطٛيٝــٖٚ ١ــ ٞقٌــُإًَ :هــٛد أعًــٖٚ ٢ــٞ
ايٓؿ َٛايهًًَٚ .١ٝهٛد اًؿٌ  ٖٛٚعامل إراٍ(.)1
(ٖٚ )52ــ ٛإوجةــ ١اـاٌَــٖٚ ١ــَٓ ٛحٗــ ٢ايًٌٌــًٚ ١آؿوٖــا ٖٚــ ٛعــامل اؾٌــِ ٚعــامل
إاك ٖٛٚ ٠عةاه ٠عٔ ا٫طًٍ َٚا ٗ شٛؾ٘.
( )53إظذلى َٔ ايًًٌٌ ١ايعوٗ ١ٝؾإْٗا ٜطًكٗا اُ٫واق )2(ٕٛٝعً ٢ايعكـ ٍٛايعوٗـ١ٝ
 ٖٞٚاهباث ايٓٛع.
( )54أ ٟعإٓا إاك ٖٛٚ ٟاينٜ ٟه ٕٛآؿو ايًًٌٌ ١ايطٛيٝـٚ ١زلٸـًًٌ ٞـً ١عوٗـ;١ٝ
٭ْ٘ َٔ َةل ٘٥إ ٍ َٓحٗـاَِ ٙـذلى ٗ إعًٛيٝـ ١هلل جعـاٍ ٚيـ ٍٝبع٘ـ٘ عًٓـ ١إٍ بعـض


اٌْ٫إ ايهاٌَ عةل ايهو ِٜاؾ ًٞٝؼكٝل ٓ٬ؾ بٔ قُل بٔ ع.١ٜٔٛ
(( ) 1ايٖٛ٬د ٖٛ :ايٛشٛك اؾاَع ؾُٝع ا٫زلـا ٤اؿٌـٓٚ ٢ائـؿاد ايعًٝـا إًيَٚـ ١ي٬عٝـإ ايرابحـاد
ايهآَاد ؼخ ا٫زلاٚ ٤ائؿاد.
ٚاؾدلٚد :عامل ايعك ٍٛايهًٓ.١ٝ
ٚإًهٛد قٌُإ :اعًٚ ٢اًؿٌ ؾإًهٛد ا٫عً ٖٛ ٢ايٓؿ َٛايهًٓٚ ١ٝإًهـٛد اً٫ـؿٌ ٖـ ٛإرـٌ
إعًك.١
ٚايٓاًٛد ٖٛ :عامل ايِٗاكٚ ٠عًٜٛاج٘ ًٚؿًٝاج٘)ُ .ـوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 290ٖ 2ظاُ.19١ٝ
( )2إِاهع ٚإطاهظاد ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهكٚ .459 - 455ٖ ٟقل جعوٸض شلا ٓـله إحـأشلٌ ٗ
اًؿاه ٙط .55 - 52ٖ 2ظهُ ١اُ٫وام ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك.144 - 142ٖ ٟ
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ايرايرــ :١إٔ ايعــلّ ٗ أظهاَــ٘( )55جــابع( )56يًٛشــٛك َرــٌ ٚظلج ــ٘ ٚنروجــ٘
ٚذةاج٘(ٚٚ )58(ْ٘٬ًٝٚ )57عا .)59(٘٥ؾُٓ٘ ىَاْ َ٘ٓٚ )60(ٞكٖوً َ٘ٓٚ ٟـوَل.ٟ
ٚإٔ هاًِ ا٭علاّ ٗ ا٭مٖإ( )61ؾكل نـٌ َوجةـَ ١ـٔ ايٛشـٛك يٮؿـوٗ ٣
إٛشٛكاد ايعوٗٚ )62(١ٝؾكل نٌ ٚشٛك كإ( )63يًٛشٛك ايعاي ٗ ٞإٛشٛكاد
ايطٛي.١ٝ
بٓع ٛايؿاعٌ َا َٓ٘ َ ٫ا ب٘.
( )55اييت ٜكةٌ ٭ٕ ِٜذلى َع٘ بٗا ٚإ ٫ؾُٔ ًْ ١أظهاّ ايٛشٛك أْ٘ ٜذلجت.
( )56٭ْ٘ إِا ٜحُٝي ٜٚحعٔٸٕ باينٜٓ ٟحـيع َٓـ٘ ؾـايٛشٛك أ ٟظهـِ جوجـت عًٝـ٘ ؾٗـٛ
ٌٜو ٟإي ;٘ٝ٭ٕ ايعلّ ي ٍٝي٘ ٌَٖ ١ٜٛحكً ١نُا قلٸَٓا َـر ّ٬إما نـإ ايٛشـٛك ٚاظـلاّ
ؾايعلّ ٜه ٕٛأٜ٘اّ ٚاظلاّ; ٭ْ٘ مل ٜحِـٸٕ إ ٫بنيو ايٛشٛك ايٛظلاْ ٞؾـٜ ٬هـٕٛ
ايعـلّ إٚ ٫ظــلاْٝاّ; ٭ْــ٘ مل ٜهــٔ َٓحيعـاّ اَ ٫ــٔ ٚشــٛك ٚاظــل نُـا أْــ٘ عٓــل ايحهرــو
ٜحه رو ؾعلّ ىٜل إٓحيع عٔ ٚشٛك عُو ٚاظل نُا إٔ علّ عُـو إٓحـيع عـٔ َحعـلك
َٖ ٛحعلك أٜ٘اّ.
( )57بِ٘ ايحا ٖٛٚ ٤إكابٌ يًٌ ٕ٬ٝنٛشٛك اـل.
( ٖٛٚ )58ايٛشٛك اين ٟمل ٜهٔ ذابحاّ ٚغرل قاه ناؿونٚ ١اييَإ.
( )59ؾإٕ نإ ايٛشٛك ٚعا ٙ٤اييَإ ؾعلَ٘ ننيو.
( )60أ ٟؾُٔ ايعلّ ىَاْٖ ٞنا جؿوٜع عً ٢منـو ٙإٕ ايعـلّ جـابع يًٛشـٛك ٗ ٚعا٥ـ٘
ٚظٝز إٕ ايٛشٛك ي٘ ٖن ٙا٭ٚع ١ٝؾايعلّ أٜ٘اّ ننيو ؾهٌ َوجة ١جوًِ ئـاظةحٗا
علّ.
ل نٌ َوجةَ ١ـٔ ايٛشٛك يٮؿـو ٣ؾـا٭ؿو٣
( )61أ ٟاينٜٓ ٟحيع َٓ٘ ايعلّ يِـ ٤ٞؾَكِ ٴ
علَٗا َٓحيع َٔ ٖن ٙإوجةٚ ١إٛشت ْ٫حياعٗا َٓٗا ٖ ٛؾكلٖا أٜا.ٙ
( )62أ ٗ ٟايًًٌٌ ١ايعوٗ.١ٝ
( )63إعًــِ أْٸـ٘ ٕــا نــإ ؾاقــل ايِــٜ ٫ ٤ٞعطٝــ٘ ٚايٛشــٛك ايعــاي ٗ ٞايًٌٌــً ١ايطٛيٝــ١
َعط ٞايٛشٛك ٕوجة ١ايٌاؾٌ ؾايعاي ٞغرل ؾاقل يٛشٛك ايٌاؾٌ ٚيهـٔ ايـلاَْ ٞوجةحـ٘
اـآَ ١ؿكٛك عٔ ايعايٚ ٞيَٛ ٍٝشٛكاّ ؾٚ ٘ٝإ ٫ييّ اْك٬ث ايعـاي ٞكاْٝـاّ ؾًـٍٝ
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ؾإما ُٗٸل ٖنْ ٙك :ٍٛق ٍٛايٌٝل  ايعامل ظاكس كٖوَ ٟعٓا ٙإٔ عامل
ٚشٛك ايلاَْ ٞؿكـٛكاّ عـٔ ايعـاي ٞبـٌ َوجةحـ٘ اـآـ ١بـ٘ َؿكـٛك ٠ؾـايٛشٛك ايعـايٞ
ٜٓحيع َٓ٘ علّ ايٛشٛك ايلاْٖٚ ٞنا ايعلّ ٚعاٚ ٙ٩عا ٤ايعاي.ٞ
ؾإما عوؾخ ٖنا ظٗو يو إٔ عامل اؾٌِ ٚايطةٝعـٚ ١إـاكٌَ ٠ـةٛم بعـلّ إْؿهـان;ٞ
٭ٕ علَــ٘ َٓحــيع َــٔ عــامل إًهــٛد ايٌــابل عًٝــ٘ ؾايعــلّ ًــابل عًٝــ٘; ٭ْــ٘ جــابع
ٕٓحيع٘ ٖٚنا ايعلّ إْؿهان ٞغرل فاَع َع٘ ٗ ايٛشٛك ٖٚنا ايٌةل نإ ٗ ايـلٖو
ؾرةخ اؿلٚس ايلٖو.ٟ
ٚاُــهٌ عًٝــ٘ :بــإٔ ٖــنا ايٌــةل ٖــ ٛايٌــةل ايعًٓــٚ ٫ ٞشــٛك إًهــٛد عًٓ ـ ١يعــامل
ايطةٝع ١ؾه ّ٬ايلاَاك هاشع إٍ ايٌةل ٗ ايعًٓ ١ٝننا منو ٙايِٛاهم(.)1
ٚاؾٛاث:
أ :ّ٫ٚإٔ ايٌـــــةل ٗ ايعًٓٝـــــٜ ١حعكـــــل ٗ إٛشـــــٛكاد ايعوٗـــــ ١ٝنعونـــــ ١ايٝـــــل
ٚإؿحاؾ ٚاؿلٚس ايلٖوٜ ٫ ٟحعكل ٗ إٛشٛكاد ايعوٗ.١ٝ
ذاْٝاّ :إٔ اُ٫عو ٟاينٜ ٫ ٟك ٍٛبإٔ ٗ ايعامل عًَٚ ١عً ٍٛؾٜٗ ٫ ٛك ٍٛبايٌةل ٗ
ايعًٚ ١ٝيهٔ ي٘ إٔ ٜك ٍٛباؿلٚس ايلٖو.ٟ
[ذايراّ] :إٔ اؿلٚس ايلٖوً ٖٛ ٟةل ايعلّ عً ٢ايٛشٛك  ٫ٚعً ١ٝبُٗٓٝا.
ٚاُهٌ عً ٘ٝذاْٝاّ :إٔ اؿلٚس إطًل ٖ ٛإٌةٛق ١ٝبايػرل ٚايػرل ٖ ٛايعًٓـ ١ؾرلشـع
ٖنا اؿلٚس إٍ اؿلٚس ايناج ٞاين [ٖٛ] ٟعةاه ٠عٔ إٌةٛم بًٌت اي٘ــوٚهجٌ
نُا جكلٸّ; ٭ٕ ٖنا ٌَةٛم بايعًٓ.١ٝ
ٚاؾــٛاث :إٔ إٌــةٛم بايعًٓٝــ ١جعوٜـــ ٕطًــل اؿــلٚس ٖٚــن ٙأؾــواك ٙؾإٌــةٛم
بايعلّ اجملاَع ٖ ٛايناجٚ ٞايعلّ ايلٖو ٖٛ ٟايلٖوٚ ٟننا باق ٞا٫قٌاّ.
ٖٚنا اٱُهاٍ إِا منوْا ٙعًً ٢ـاؾح٘; ٭ٕ إٔٓـ منوٖ ٗ ٙاَِ٘(.)2

(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.16ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 291ٖ 2ظاُ.26 ١ٝ
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إًــو(ٌَ )64ــةٛم ايٛشــٛك( )65بايعــلّ ايــلٖو )66(ٟ٭ْــ٘ ٌَــةٛم ايٛشــٛك

()67

بٛشٛك إًهٛد( )68اينٚ ٟعا ٙ٩ايلٖو(ً )69ةكاّ كٖوٜا( .)70ؾهُا إٔ نٌ ظلٸ

()71

َٔ ٖن ٙايًًٌٌ ١ايعوٗٚ ١ٝنٌ قطع َٔ ١ىَاْٗا عـلّ أ ٚهاًـِ عـلّ( )72ٯؿـو
َٓٗا(ٚ )73أؿوَ٘ٓ ٣

()74

ننيو نٌ َوجةَ ١ـٔ ايًٌٌـً ١ايطٛيٝـ ١عـلّ أ ٚهاًـِ

( )64أ ٟعامل اؾٌِ ٚإاك.٠
( )65أٌَ ٟةٛم ٚشٛك.ٙ
( )66ايعلّ اينٚ ٟعا ٙ ٩ايلٖو; ٭ْـ٘ َٓحـيع َـٔ عـامل إًهـٛد ايـنٚ ٟعـا ٙ٩ايـلٖو
ٚايعلّ جابع ٕٓحيع٘ نُا ًٝص.٤ٞ
( )67أ ٟ٭ٕ عــامل إًــو ٖــنا ايحعًٝــٌ إٍ إٔ ٚشــٛك عــامل إًــو ٌَــةٛم بايعــلّ
ايلٖو.ٟ
( )68أهاك بإًهٛد بإعٓ ٢ا٭عِٸ ٖٚـ ٛعـامل ايعكـٚ ٍٛايٓؿـٚ َٛإرـاٍ  ٫إًهـٛد
بإعٓ ٢ا٭ؿٕٸ  ٖٛٚعامل ايٓؿٚ َٛإراٍ ٚعامل إًهٛد ٚإًو ظاكس باؿلٚس
ايٌ ــوَل ;ٟ٭ْــ٘ ٌَــةٛم َةــلأ إةــاك ٨ايــنٚ ٟعــا ٙ٩ايٌ ــوَل ؾٗــٌَ ٛــةٛم بايعــلّ
ايٌـوَل.ٟ
( )69ؾٝه ٕٛايعلّ اينَِٓ ٟأ اْحياع٘ إًهٛد أٜ٘اّ ٚعا ٙ٩ايلٖو ٚايلٖو أٜ٘ـاّ ٚعـا٤
يًًُو; ٭ٕ ٚعا ٤ايعايٚ ٞعا ٤ايٌاؾٌ.
(ًٝ )70ص ٤ٞعل ايٌةل ايلٖو َٔ ٟأْٛاع ايٌةل ٚظآً٘ إٔ ٜه ٕٛاظـلُٖا َحكـلَاّ
عً ٢اٯؿو ٗ ٚعا ٤ايلٖو.
( )71أ ٟنٌ ٚشٛك قلٚك نيٜل  ّٜٛٚاـُ.ٍٝ
(ٜ )72طًل عًٖ ٢نا اؿلٸ علّ باعحةاه أْ٘ ؾاقل ٚشٛك جًو إوجةٚ ١هاًِ علّ; ٭ْـ٘
ٜٛشت اْحياع علّ ميو ايِـ.َ٘ٓ ٤ٞ
ٚأُهٌ عً ٘ٝاً٫حام :بإٔ اط٬م ايعلّ عًٖ ٢نا إٛشٛك ٚ ٫ش٘ ي٘; ٭ٕ ايعلّ يـ٘
ظٝر ١ٝإ٫با ٤عٔ ايٛشٛك ٚايٛشٛك ي٘ ظٝر ١ٝاٱبا ٤عٔ ايعلّ ؾهٝـ ٜطًل عًْ .٘ٝعِ
اط٬م اْ٘ هاًِ علّ  ٫باَ ب٘.
( )73ا ٟؿل ٚشٛك آؿو َٔ ايًًٌٌ ١ايعوٗ ١ٝنيٜل ٜوًِ علّ ايعُ.٢
( )74أٚ ٟقطع ١أؿو َٔ ٣اييَإ ن ّٛٝاـُٜ ٍٝوًِ علَاّ ي ّٛٝاؾُع.١
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علّ ٗ جًو إوجة ١٭ؿوَٗٓ ٣ا.
ؾهُــــــــــا إٔ ايعــــــــــلّ ٖٓــــــــــا ٚاقعــــــــــ )75(ٞؾهــــــــــنيو ايعــــــــــلّ
ٖٓاى( )76٭ٕ ايٛشٛكاد(ٚ )77اقعَ ٗٚ ١ٝوجة ١نٌ( )78علّ يٰؿو( )79بٌ نـٌ
عــــــــــلّ يٰؿــــــــــو

()80

ٚنــــــــــٌ ٚعــــــــــا ٤يٛشــــــــــٛك ٚعــــــــــا ٤بعٓٝــــــــــ٘

يعــــــــلّ جايٝــــــــ٘(ٚ )81قوٜٓــــــــ٘(ٚ . )82نُــــــــا إٔ َكــــــــاكٜو اؿونــــــــاد

()83

( )75أ ٗ ٟايًٌٌ ١ايعوٗٚ ١ٝاقعَٚ ٞحعكل ٗ ايٛاقع نُا جكلٸّ إٔ ايعلّ َٓ٘ ٚاقعـٞ
 َ٘ٓٚفاَع.
( )76أ ٗ ٟايًًٌٌ ١ايطٛي ١ٝأٜ٘اّ ٚاقع.ٞ
( )77أٚ ٟشـٛكاد ايًٌٌــً ١ايطٛيٝــٖ ١ــنا كيٝــٌ عًــ ٢إٔ ايعــلّ ٗ ايًٌٌــً ١ايطٛيٝــ١
ٚاقع.ٞ
( )78ايحٓــ ٜٔٛعــٛض عــٔ َ٘ــاف أَ ٗٚ ٟوجةــ ١نــٌ ٚشــٛك هًــِ عــلّ يًٛشــٛك
اي٬ظل.
( )79ؾٝه ٕٛايعلّ أٜ٘اّ ٚاقع ;ٞ٭ْ٘ جابع يًٛشٛك ٗ ظهُ٘.
( )80أ ٟبٌ نٌ ٚشٛك علّ يٮؿو.٣
( ٗ )81ايًًٌٌ ١ايطٛي ١ٝ٭ْ٘ َٓحيع َٓ٘ ؾٛعا ٤إًهٛد ٚعا ٤يعلّ إًو.
( )82أٚ ٟيعلّ قوٜٓٹ٘ٹ ٖٚنا ٗ ايًًٌٌ ١ايعوٗ.١ٝ
( )83جٝٗٛػ ٖنا إطًت َع ٖاَِ٘ وحاط إٍ َكلَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ اي ّٛٝيَ ٍٝعٓا ٖٛ ٙاؿون ١ايلٚه ١ٜيًؿًو  -نُا ٖ ٛإِـٗٛه  -يٛشـٛك
اًحعُاي٘ ٗ ايكـوإٓ غـ٬ف ٖـنا إعٓـ ٢نـإط٬م ايٝـ ّٛعًـٜ ٢ـ ّٛايكٝاَـ ١إم  ٫ؾًـو
ٖٓاى نكٛي٘ :ؼفًِ ٌأٌٍَ وَاْأ ِِمْذأاسه خأّغِ أ أٌَْفأ عأنأحغ(.)1
ايراْ :١ٝإٕ ايكوإٓ ظٝز إٕ ي٘ َعإٕ ٜ ٫لهنٗا ايعكـٌ ايعـوٗ ايٌـامط ؾًـنا اهلل جعـاٍ
نإ ٜٴكوٸبٗا يٓا بأَٛه قٌ ١ًٛنُا أْ٘ ي ٛأهٜل بٝإ يـن ٠اجملاَعـ ١إٍ ايطؿـٌ ؾٝكـاٍ يـ٘
(ًٛ )1ه ٠إعاهط اٯ.4 ١ٜ
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أْ٘ ناؿًٕٚ ٛا ٜهدل ٜو ٣ؿ٬ف ميو ٜ ٫ٚهٖ ٕٛنا قٔٛها ٶٗ إحهًِ بٌ ٜهٕٛ
قٔٛهاّ ٗ إـاطت.
 ٬إٝـيإ هٚؾ َعٓـاَ ٙـا ٜـٛىٕ بـ٘ ٖٚـٛ
ايراير :١إٔ ا٭يؿاظ شلا هٚؾ ٚشلا ظاٖو َـر ّ
ظاٖو ٖنا اؿلٜل ٠إـٔٚ ١ٓٛعًِ إٓطل; ٭ْ٘ ٜـٛىٕ بـ٘ ا٭َـٛه ايؿًٌـؿٚ ١ٝعًـِ
ايعــوٚض; ٭ْــ٘ ٜــٛىٕ بــ٘ ايِــعو ٚاٱَــاّ ٗ ٜــ ّٛايكٝاَــ ;١٭ْــ٘ ٜــٛىٕ ا٫عُــاٍ
ٌ ؾٌٸــوٙ
ٚإؿٌٸـو ٕٚيًكوإٓ ظٝز إْـ٘ مل ٜـلهنٛا هٚؾ ا٭يؿـاظ ٚاكهنـٛا ايظـاٖو نـ ٷ
بظاٖو ي٘ ٚننا إحِاب٘ ي٘ هٚؾ ٜٚذلكك بٌ ظاٖو ٙؾاؾاَع بـٌ ايظـٛاٖو ٖـَ ٛعٓـاٙ
ؾـ ٬اؿـح٬ف ٗ أغًـت جؿاًـرل ايكـوإٓ  ٕ٫ايـوٚؾ ٚاظـلٚ ٠نـٌ ِٜـرل شلـا بايظـاٖو
عٓل ٙؾواشع جوُل.

ايوابع :١إٔ ي ٍٝإواك باي ٗ ّٛٝقٛي٘ جعاٍ :ؼًأىٌأ اٌَّزِي خأٍَلكأ اٌغَلّأاًأاخِ ًأاٌْلؤَسضأ فِلً عِلرَّحِ
أٌََلاٍَغ( )1ظون ١ايؿًو ايلٚه ١ٜأ ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ؾًو  ٫ٚسلٍ بٌ إواك بٗـا بـايّٛٝ
َوجة َٔ ١ايٛشٛك نأط٬م اي ّٛٝعً ٢ايكٝاَ ١ؾإواك با٭ٜاّ ٖٓا َواجت ٚشٛك ًح١
ٚاؿحًؿٛا
ٗ جعٖ ٌٝن ٙإواجت ظح ٢إٔٓـ( )2ؾٌٸـوٖا جؿٌرل:ٜٔ
بــإٔ شعًــٗا عةــاه ٠عــٔ ايٖ٬ــٛد ٚايٛشــٛك إٓةٌــل ٚايعكــٚ ٍٛايٓؿــ َٛايهًٝــ١
ٚإراٍ ٚايٓاًٛد.
ٚشعًٗا بحؿٌـرل آؿـو ٖـ ٞعةـاه ٠عـٔ ايطةـع ٚايـٓؿٍ ٚايكًـت ٚايـوٚؾ ٚايٌــو
ٚاـؿٚ ٞأَا ا٭ؿؿ ٢ؾَٗ ٛكاّ ايؿٓـا ٫ٚ ٤ؿًكـ ١بايٌٓـة ١إيٝـ٘ ٚبع٘ـِٗ َـٔ ؾٌٸــوٖا
ظــٍٓ إًــو ٚشــٍٓ اؾــٔ ٚشــٍٓ ايٓةــاد ٚشــٍٓ إعــاكٕ ٚشــٍٓ اٱٌْــإ
ٚشٍٓ اؿٛٝإ.

(ًٛ )1هٖٛ ٠ك اٯ.7 ١ٜ
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 293 – 292ٖ 2ظاُ.31١ٝ
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ايلٚهٜــــٖٓ )84(١ــــا( )85أىَٓــــ ١نــــنيو َــــلٸ ًــــرل ْٝٸــــو ايٓٸــــٛه اؿكٝكــــٞ
ٗ قًٛــــ ــ ٞايٓــــــيٚ ٍٚائــــــعٛك(َ )87ــــــٔ َــــــلاه ؾًــــــو ٚشــــــٛكاد

()86

()88

جًـــــــــو ايعـــــــــٛامل( )89أٜـــــــــاّ هبٛبٝـــــــــ )90(١نُـــــــــا قـــــــــاٍ جعـــــــــاٍ

()91

( )84أ ٟظوناد ايؿًو ٚكٚهاْ٘.
( )85أ ٗ ٟعامل اؾٌِ ٚاينٜ ٟعلّ ؾٗٝا ذِٸ ٜٛشل ظاكس ىَاْ.ٞ
( )86أ ٟايٛشٛك إٓةٌل يًٓٛه اؿكٝك ٖٛٚ ٞاهلل جعاٍ.
(ُٖٚ )87ــا جًــو ا٭َــٛه ايٌــح ١ايٖ٬ــٛد ٚايٛشــٛك إٓةٌــل ...اخل

()1

ؾٓــٛه اهلل 

ٌٜوٖ ٗ ٟن ٙإواجت.
(ٖ )88نا َحعًل َل ًرل ٚإواك بإلاه ٖ ٛاهلل ٚ اٗاؾ ١ؾًـو إٍ ايٛشـٛك اٗـاؾ١
بٝاْ ١ٝاين ٖٛ] ٟؾًو[ ايٛشٛكاد.
( )89ايٌخ اييت َةلٖ٩ا ايٖٛ٬د ٚجٓحٗ ٞبايٓاًـٛد ٚجٌـُٸٖ ٢ـن ٙايعـٛامل ٗ ايٌـٓ١
ايعوؾا )2(٤باؿ٘ـواد ؾٝكاٍ ظ٘ـو ٠ايٖٛ٬د.
(ٖ )90ــنا ؿــدل َــل ًــرل نُــا إٔ ٖٓــا ًــرل ايِــٍُ ٌٜـُٸ ٢بٝــ ّٛنــنا َــل ًــرل ايٓــٛه
اؿكٝكٚ ٞاؾاٗ ١ايٛشٛك َٔ َةلأ إةاك ٨عًٖ ٢ن ٙايعٛامل ٌُٜٸ( ٢أٜاّ هبٛب.)١ٝ
ؾإؾاٗح٘ عً ٢أ ٟعامل ٌُٜٸٚ )ّٜٛ( ٢ظٝز إْٗا ٗ ق َٛايٓيً ٍٚح ٗ ٖٞٚ ١جًو
ايٌٓ ١ؾٝه ٕٛاذٓا عِو َٜٛاّ هبٛبٝاّ.
( )91كاطةاّ ٕ ٗ ٢ًٛأْ٘ اطًل عً ٢ايكطع َٔ ١ايٛشٛك بـايٚ ّٛٝإ ٫ؾٗـ ٞمل ٜـوك بٗـا
ا٭ٜاّ ايوبٛب.١ٝ
(ٚ( )1بإىاُٗ٥ا ق َٛايًٚ ٌٝق َٛايٓٗاه ٚإ ُ٦خ ايحطةٝل عً ٢ايدلٚط ا٫ذٓ ٢عِــو قٌـُخ نـَ ّ٬ـٔ
قًٛـ ٞايٓيٚ ٍٚائعٛك عًً ٢ـح ١نـايٖٛ٬د ٚايٛشـٛك إٓةٌـل ٚايعكـٚ ٍٛايـٓؿٍ ايهًٓٝـٚ ١إرـٌ
إعًٓكٚ ١ايطةا٥ع .أم نٌ َا ٖ ٗ ٛايٓيٜٛ ٍٚشل َرً٘ بإىا ٗ ٘٥ائعٛك .ؾٝه ٕٛاجملُـٛع اذٓـ ٢عِــو).
ُـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 292ٖ 2ظاُ.30١ٝ
(َٔ )2ــةاؾ اْ٫ــٍ بــٌ إعكــٚ ٍٛإِــٗٛك قُــل ٓــي ٠ايؿٓــاه ٟؼكٝــل عآــِ ايهٝــاي.468ٖ ٞ
ايؿٛاجػ ا٫شلٚ ١ٝإؿاجػ ايػٝةْ ١ٝعُـ ١اهلل بـٔ قُـٛك ايٓـصـٛاْ ٞط .503ٖ 1نِــ ايٛشـٛك ايػـو
ٕعاْْ ٞظِ ايلهه عةل ايوىام ايهاُاْ ٞؼكٝل آل إيٜل.176ٖ ٟ
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ؼًأرَوِّشىُ تِؤٌََاَِ اٌٍّوِغ(.)92
ٚاؿآـــــــــٌ إٔ ايعـــــــــامل عٓـــــــــلٌَ ٙـــــــــةٛم ايٛشـــــــــٛك بايعـــــــــلّ
ايـــــــــــــــــــــــــــــٛاقعٞ

()93

ايـــــــــــــــــــــــــــــلٖو ٫ ٟاييَـــــــــــــــــــــــــــــاْٞ

()94

( ٖٞٚ )92عًَ ٢ا هٜٚخ ٗ نحت ا٫ؿةاه اهبع ّٜٛ :)1(١ايظٗٛه ٜٚـ ّٛايوشعـٜٚ ١ـّٛ
ايكٝاَ ّٜٛٚ ١إٛد ٚإِـا ٌْـة ٴ٘ إٍ اهلل  ;٭ْـ٘ ِٜـعو بٗـا اٱٌْـإ بايؿٓـاٚ ٤جظٗـو
ايٛظل.٠
( )93أ ٟإحعكل ٗ ايٛاقع نُا جكلٸّ ٗ قٛي٘ يٚ ٍٝاقعاّ.
(ٖ )94نا عطـ عً ٢ايلٖو ٟأ ٫ ٟايعلّ ايٛاقع ٞاييَاْ.ٞ
( ٗ )1جؿٌرل عً ٞبٔ إبواٖ ٗ ِٝقٛيـ٘ جعـاٍ (ٚمنـوِٖ بأٜـاّ اهلل) قـاٍ :أٜـاّ اهلل ذ٬ذـٜ :١ـ ّٛايكـا ِ٥
 ّٜٛٚإٛد  ّٜٛٚايكٝاَ ٗٚ .١اـٔاٍ َٚعاْ ٞا٭ؿةاه :عٔ َرٓ ٢اؿٓا قاٍ :زلعخ أبـا شعؿـو
ٜك :ٍٛأٜاّ اهلل ذ٬ذٜ ّٜٛ :١ك ّٛايكـاٜٚ  ِ٥ـ ّٛايهـوٜٚ ٠ـ ّٛايكٝاَـٌَ .١ـحلهى ًـؿ ١ٓٝايةعـاه عًـٞ
ايُٓــاى ٟايِــاٖوٚك ٟط .611ٖ 10عــاه اْ٫ــٛاه ايعَ٬ــ ١اجملًٌـــ ٞط .13ٖ 13ط.54ٖ 51
جؿٌرل ْٛه ايركًٌ عةل عً ٞبٔ ْع ١اؿٜٛي ٟط.84ٖ 4
ٚٚهك اٜ٘اّ عٔ إبواٖ ِٝبٔ عُو عُٔ منو ٙعٔ أب ٞعةل اهلل  ٗ ق ٍٛاهلل (ٚمنـوِٖ بأٜـاّ اهلل)
قــاٍ :بــآ ٤٫اهلل ٜعــين ْعُــ٘ .عــاه اْ٫ــٛاه ايعَ٬ــ ١اجملًٌـــ ٞط .53ٖ 68ط .145ٖ 83جؿٌــرل
ايعٝاُـ ٞقُل بٔ ٌَعٛك ايعٝاُـ ٞط.222ٖ 2
(ُ ٫و إ إواك بٗا أٜاّ ؿآٸٌْٚ ١ة ١أٜـاّ ؿآٸـ ١إٍ اهلل ًـةعاْ٘ َـع نـْٝ ٕٛـع ا٭ٜـاّ ٚنـٌ
ا٭ُـٝا ٤يـ٘ جعـاٍ يٌٝــخ ا ٫يظٗـٛه اَـو ٙجعـاٍ ؾٗٝــا ظٗـٛهاّ ٜ ٫ةكـَ ٢عـ٘ يػــرل ٙظٗـٛه ؾٗـ ٞا٭ىَٓــ١
ٚايظوٚف اييت ظٗود أًٝ ٚظٗو ؾٗٝا اَو ٙجعاٍ ٚآٜـاد ٚظلاْٝحـ٘ ًٚـًطٓح٘ نٝـ ّٛإـٛد ايـنٜ ٟظٗـو
ؾًً ٘ٝطإ اٯؿوٚ ٠جٌـكل ؾٝـ٘ ا٭ًـةاث ايلْٜٛٝـ ١عـٔ ايحـأذرل ٜٚـ ّٛايكٝاَـ ١ايـنًّ ٫ ٟـو ؾٝـ٘ ْؿـٍ
يــٓؿٍ ُــ٦ٝا ٚاَ٫ــو ٦َٜٛــن هلل ]اٜ ٚــ ّٛؿــوٚط ايكــا( ِ٥عصــٌ اهلل يــ٘ ايؿــوط) ؾًُٝــ ٧ا٫هض عــلّ٫
ٚقٌطا[ أ ٖٞ ٚنا٭ٜاّ اييت أًٖو اهلل ؾٗٝا قْ ّٛـٛؾ ٚعـاك ٚمثـٛك ؾـإ ٖـنٚ ٙأَراشلـا أٜـاّ ظٗـو ؾٗٝـا
ايػًةــٚ ١ايكٗــو ا٫شلٝــإ ٚإ ايعــي ٠هلل ْٝعــاّٚ .هــٔ إ ٜهــَٗٓ ٕٛــا أٜــاّ ظٗــود ؾٗٝــا ايــٓعِ اٱشلٝــ١
ظٗــٛهاّ يــ ٍٝؾٝــ٘ يػــرل ٙجعــاٍ ٓــٓع نٝــ ّٛؿــوٚط ْــٛؾ ٚ أٓــعاب٘ َــٔ ايٌــؿ ١ٓٝبٌــَ ّ٬ــٔ اهلل
ٚبوناد  ّٜٛٚالا ٤إبواٖ َٔ ِٝايٓاه ٚغرلُٖا ؾإْٗا أٜ٘اّ نٌـٛابكٗا ٌْ ٫ـة ١شلـا ٗ اؿكٝكـ ١إٍ غـرلٙ
جعاٍ ؾٗ ٞأٜاّ اهلل ٌَٓٛب ١إي ٘ٝنُا ٌٜٓت ا٭ٜاّ إٍ ا٭َِ ٚا٭قٛاّ َ٘ٓٚ .أٜـاّ ايعـوث نٝـ ّٛم ٟقـاه
 ّٜٛٚؾصاه  ّٜٛٚبػاس ٚغرل ميو) .إٝيإ ٗ جؿٌرل ايكوإٓ ايعَ٬ـ ١قُـل ظٌـٌ ايطةاطةـا ٞ٥ط12
ٖ .19 -18جؿٌرل ائاٗ ايؿٝض ايهاُاْ ٞط.81ٖ 4

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا
إ )95(ّٖٛٛنُا ٜك ٍٛإحهًِ  ٫ٚايعلّ اجملاَع اييت ٗ َوجة ١إاٖ )96(١ٝؾكل
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نُا ٌٜٓت إٍ بعض ايؿً٬ؿ.)98(١
( )95إعًــِ إٔ إــحهًٌُ(ٕ )1ــا ىعُــٛا إٔ ايعــامل ظــاكس ىَــاْٚ ٞأْــ٘ ٌَــةٛم بايعــلّ
ايٛاقع ٗ اي يَـإ ؾأُـهٌ عًـ :ِٗٝإٔ ايعـامل ٖـَ ٛـا ًـ ٣ٛاهلل جعـاٍ ٚاييَـإ َـٔ
ًْح٘ ؾهٝـ ٜه ٕٛعـلّ اييَـإ ٚاقعـاّ ٗ اييَـإ بـٌ ٖـنا اييَـإ أٜ٘ـا ٶظـاكس
ؾٝعحاط إٍ اييَإ ؾًٝيّ إٔ ٜه ٕٛيًيَإ ظوف ٚجه ٕٛأىَٓ ٫ ١جحٓاٖ.٢
ؾأشابٛا عـٔ ٖـنا اٱُـهاٍ( :)2إٔ عـلّ ايعـامل ٚاقعـ ٗ ٞىَـإ َٖٛـ ٫ ّٛوامٜـ٘
ُـ ٗ ٤ٞاـاهط ٜٔ ٫ٚلم عًُ ٢ـ ٤ٞؿاهشاّ َِٓٚأ اْحياعـ٘ بكـا ٤ايٛاشـت ؾٗـٛ
أَو َٚ ّٖٛٛي ٍٝي٘ ُإٔ ظحٜ ٢ه َٔ ٕٛايعـامل بـٌ ُ ٫ـإٔ يـ٘ إُ ٫ـإٔ ايٛاشـت
ؾٗ ٛي ٍٝعاكس بٌ ٚاشت.
م عًـ ٢ظايـ١
ٚاُهٌ عً : )3(ِٗٝإٔ اييَإ اَـو ًـٝٸاٍ ٚنٝــ ٜٓحـيع َـٔ ٚشـٛك بـا ٕ
ٚاظل ٫ ٠جةلٍ ي٘  ٫ٚجػرل ؾًنا  ٫اييَاْ ٞإ ;ّٖٛٛ٭ْ٘ باطٌ باين ٟمنوْا.
( )96نإ عً ٘ٝإٔ ٜك ٍٛاينَ ٗ ٟوجة ١إاٖ ;١ٝ٭ْ٘ ٓؿ ١يًعـلّ إ ٫ايًـِٗ إٔ ٜكـإٍ :ـا
نإ ايعلّ اجملاَع ٖ ٛايًٌٝـ ١ٝايناجٝـ ;١اْٸـز إٓٛـ( ٍٛايـيت) أَ ٚـٔ غًـل ايٓاًـف
 ٖٛٚا٫قوث يًنٚم.
( )97أَٓ ٟعٔـ و ظلٚذ٘ بٗنا اؿـلٚس ٖٚـٌَ ٛـةٛق ١ٝايٛشـٛك بايعـلّ اجملـاَع ٕوجةـ١
إاٖ ١ٝاعين اؿلٚس ايناج.ٞ
( )98ظٝز ىعُٛا( )4إٔ ايعامل ظاكس ماج ٞؾكل ٚي ٍٝظاكذاّ علٚس آؿو.
ٜٚوكِٖ :أْ٘ ظاكس باؿلٚس ايلٖو ٟأٜ٘اّ.
ٜٚوكِٖ أٜ٘اّ :إٔ اؿلٚس ايناجٌَ ٖٛ ٞةٛق ١ٝايٛشٛك بايعلّ اجملاَع ٕوجة ١إاٖٝـ١
(ُ )1ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ ٞط.14ٖ 2
(َٓٔ )2ؿاد َرلكاَاك قُل بـاقو ايـلاَاك ٖ .294 - 289ايًُعـاد ايعوُـ ١ٝقُـل َٗـل ٟايٓواقـٞ
ٖ.488 - 481
(ُٛ )3اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞطُ .96ٖ 1ــوؾ إٛاقــ
ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ.148ٖ ٞ
( )4إٔله ايٌابل.
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(ٚاؿــــــــاكس ا٫زلــــــــ )99(ٞايــــــــنٖ )ٟــــــــَٔ( ٛــــــــطًع )ٞأٖ ٟــــــــا
آــــــــــــطًعخ أْــــــــــــا عًٝــــــــــــ٘ (إٔ هًــــــــــــِ اًــــــــــــِ( )100شــــــــــــا)
ؾٗ ٛإِا ٜه ٗ ٕٛايٛشٛكاد اييت شلا َاٖٚ ١ٝأَا ايٛشٛكاد اييت َ ٫اٖ ١ٝشلا بـٌ
ٖٚ ٛشٛك قض ؾً ٍٝشلا يٌٝٝٸ ١ماجٝـ ١إم ايًٌٝـ ١ٝايناجٝـٖ ١ـً ٞـًت اي٘ــوٚهجٌ
ٚايٛشٛك ٜٔ ٫ػ َع ًًت اي٘ـ وٚهجٌ بـٌ ٗـوٚه ٠اٱهـاث ذابحـ ١يـ٘ ٚقـل منوْـا
ًابكا ٶًٓٚ -ةٌ ٫ظكا  -إٔ ايٓؿٚ َٛايعك ١ًْ َٔ ٖٞ ٍٛايعامل ٖٚـٚ ٞشــٛكاد
ق٘ ١ؾ ٬ظلٚس ماج ٞبايٌٓة ١شلا ؾايعامل إِا ٖ ٛظاكس باؿلٚس ايلٖو.ٟ
( )99ظآً٘ :إٔ ٖن ٙإاٖٝاد نإ اهلل ٚ مل جهـٔ ؾعـلّ نْٗٛـا ظاكذـاد َٛشـٛك٠
ٗ ٚقخ عٓل ٚشٛك إةلأ َٖ ٛعٓ ٢اؿلٚس ا٫زل.)1(ٞ
٫ٚبل يو إٔ جعوف إٔ ٖنا اؿلٚس اٱزل ٞي ٍٝظاهٕ ٗ ايٛشٛك عٓـل إٔـٓـ;
٭ٕ ْظوٚ ٙظل ٠ايٛشـٛك ٚإٔ ايٛشـٛك إٓةٌـل قـلْ ِٜعـِ ايحعٝٸٓـاد أعـين إاٖٝـاد
ظاكذ ١إم نإ اهلل ٚ مل ٜهٔ َع٘ غ٬ف ايٛشٛك إٓةٌل ٚزلٸـٖ ٞـنا اؿـلٚس
بــا٫زل ;)2(ٞ٭ٕ إاٖٝــاد ٗ ايٌــٓ ١ايعوؾــا )3(٤ازلــاَٚ ٤ؿــآَٖ ِٝحيعــَ ١ــٔ ظــلٚك
ايٛشٛك.
( )100أ ٟأ ٚظــلٸ ٚجعــٝٸٔ َٚؿٗـــ ّٛؿـــاٖ شـــا ٗ ٤ايٛشـــٛك إٓةٌـــل ؾايوًـــِ عٓـــل
ايعوؾا ٖٛ )4(٤ائؿٚ ١ا ًِ٫عٓلِٖ ٖ ٛإاٖ ١ٝاعين ايـحعٌ ايـحعٌ اــاٖ إٓحـيع

(ُ )1ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب ٖ.77
(ُ )2ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ كاٚٚك ايكٔٝـو.457ٖ ٟ
(ُ )3ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 294ٖ 2جعًٝك.37١
(ُ )4ــوؾ أزلــا ٤اهلل اؿٌـٓ ٢أبــ ٛايكاًـِ عةــل ايهـو ِٜايكِــرل ٟؼكٝـل عةــل ايـوٚ٩ف ًــعٝل ً -ــعل
ظٌٔ قُل عًُ .327ٖ ٞوؾ ايكٔٝـو ٟعً ٢جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض ايهدل ٣كاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝـل
أٓل ؾوٜل إيٜل .82 - 81ٖ ٟايهٗـ ٚايوقُ ٗ ِٝـوؾ بٌـِ اهلل ايـوٓٔ ايـوظ ِٝعةـل ايهـوِٜ
اؾًٝــ ٞؼكٝــل قاًــِ ايطٗواْــ .23 - 21ٖ ٞمــ ٛايكًــٛث (ايكِــرل )ٟأبــ ٛايكاًــِ عةــل ايهــوِٜ
ايكِــرل ٟؼكٝــل أٓــل عًــِ ايــل ٜٔاؾٓــلُٝٗ .124 - 119ٖ ٟــل ايكٛاعــل ٓــا ٔ٥ايــل ٜٔعًــ ٞبــٔ
جون ١ؼكٝل ايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔاٯُحٝاْ.119 - 118ٖ ٞ
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بايكٔـو( )101يً٘ـوٚه( ٠ظلٜز)( )102أ ٟشلٜل إم نإ اهلل ٚمل ٜهٔ َع٘ ُـ٤ٞ
 ٫ٚاًِ  ٫ٚهًِ ٓ ٫ٚؿ ٫ٚ ١جعٌ ؾعلس ٚشلك َـٔ إوجةـ ١ا٭ظلٜـ١

()103

َــٔ ظــلٚك ايٛشــٛك ٚاٗــاؾ ١هًــِ ايواًــِ اٗــاؾ ١بٝاْٝــ ١ا ٟايوًــِ ٖــ ٛاً٫ــِ
ٚإـواك إ إؿٗـٚ ّٛايحعـٝٸ ٔ اــاٖ إٓحـيعٌ َـٔ ظـلٚك ايٛشـٛك ًـٛا ٤نـإ ميـو
إؿَٗ ّٛؿَٗٛاّ ٓؿحٝاّ أَ ٚؿَٗٛاّ َاٖٜٛاّ.
( )101أ ٟبكٔـو شا.٤
( )102أ ٟظاكس ٖٚنا ؿدل إٍ َةحلأ قنٚف شٛاباّ ٭ٕ ايِوط ١ٝأ ٟؾٗ ٛظلٜز.
( )103إٔ َةلأ إةاكٚ ٨إوجة ١اييت َ ٫وجة ١ؾٛقٗا ٗ ايًًٌٌ ١ايطٛي.١ٝ
ٚإٍ ٖٓا ٜظٗو ]ايؿوم[ بٌ اؿلٚس ايلٖوٚ ٟاؿلٚس اٱزل:ٞ
ا٭ :ٍٚإٔ اؿــلٚس ايــلٖو ٟهــو ٗ ٟايٛشــٛكاد ٚإاٖٝــاد ٚاؿــلٚس ا٫زلــٞ
 ٫هـــو ٟإ ٗ ٫ايحعٝٸٓـــاد ائـــؿحٚ ١ٝإاٖٝـــ ١ظٝـــز شعًـــ٘ ٗ ؿٔـــ ٖٛايوًـــّٛ
ٚا٫زلا.٤
ٚايرــاْ :ٞإٔ َوجةــ ١ايٖ٬ــٛد -ايــيت ٖــَ ٞوجةــ ١ازلــا ٤اهلل ٓٚ ــؿاجٕ٘ -ــا ناْــخ
َحعلَ ٠ع٘  ٖٞٚع ٫ ٘ٓٝنٌا٥و إواجت ؾٗـ ٞقلّـ ١بكلَـ٘ يٌٝـخ ظاكذـ ١باؿـلٚس
ايلٖوٚ ٟأَا باؿلٚس ا٫زل ٞؾظاٖو عةاه ٠إٔٓـ أْٗا ظاكذـ ١٭ْٗـا عةـاه ٠عـٔ
ازلاٚ ٤هً ّٛظلذخ ٚظلٚس َٔ إوجة ١ا٭ظلٚ ١ٜعًٖ ٢نا ايؿوم ايرـاْ ٫ ٞىًـٛ
عٔ ايؿٌاك ٚإٔ إٔٓـ غرل َوٜل ي٘ ٭ْ٘ ٓـوٸؾ ٗ ٖاَِ٘ عًُ ٢ـوظ٘ يٮزلـا٤

()1

ٗ اًــِ قــل ِٜبــإٔ ازلــا ٤اهلل ٓٚ ــؿاج٘ قلّــ ١ازلٝــٚ ١أ ٜ٘ـاّ بٓــا ٤عًــ ٢إٔ نــٌ
ظاكس َٔ -أ ٟقٌِ نإ٫ -بـل ٚإ ٜهـ ٕٛيـ٘ قـلَ ِٜـٔ قٌـُ٘ ٚاؿـاكس ا٫زلـٞ
٫بل ٚإٔ ٜه ٕٛي٘ قل ِٜازلٚ ٞاهلل  ي ٍٝقلّاّ ازلٝٸاّ; ٭ْ٘ يـ ٍٝبإًـِ ؾأزلـا٤
اهلل ٓٚ ؿاج٘ قلّاد ازل ١ٝننا قوٸه ٙاً٫حام.
ؾا٭ٓــػ إٔ ٜكــاٍ ٗ جؿٌــرل عةاهجــ٘ :إٔ َوجةــ ١ايٖ٬ــٛد أعــين ازلــآٚ ٙ٤ــؿاج٘
ٕا ناْخ عـٌ َوجةـ ١ا٫ظلٜـٚ ١إِـا ا٫ؿـح٬ف با٫عحةـاه ؾُـواك ٙبايـن ٟظـلس َـٔ
إوجة ١ا٫ظل ١ٜأ ٟاين ٟظلس َٓٗا غرل َوجة ١ايٖٛ٬د; ٭ْٗـا عٗٓٝـا ْٚؿٌـٗا ؾـ٬
(ُ )1ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب ٖ.77ٖ 69
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ا٭زلـــاٚ ٤ايوًـــٚ . )104(ّٛنُـــا نـــٌ َـــا شـــاَ ٤ـــٔ اًـــِ ٚهًـــِ ظـــلٜز
مل ٜهــــٔ ؾهــــإ نــــنيو َطُــــَُٓ( )105(َٛعــــ ) ٞعٓــــل َٔــــرل ايهــــٌ

()106

إٍ إًـــــــو ايـــــــلٜإ; نُــــــــا قـــــــاٍ ًــــــــٝل ا٭ٚيٝـــــــا )107(٤عًــــــــ: ٞ
ظلٚس بُٗٓٝا.
( )104غرل ازلآٚ )1(٘٥ؿاج٘ ٚغرل ا٫زلا ٤اييت ٖ ٞعٓٛإ يًٛشٛك يهٔ  ٫علٚكٙ
بٌ باعحةاه هبط٘ نهًُ ١نٔ ٚايٛشـٛك إٓةٌـل ؾإْٗـا قلّـٚ ١أَـا ا٫زلـا ٤ايـيت يـ٘
باعحةاه ظلٚك ناًِ ايعكٌ ا٭ ٍٚؾإْ٘ اًِ يًٛشٛك إحعٝٸٔ عٔ َاٖٝح٘.
( ) 105أ ٟننيو نـٌ اًـِ ٚهًـِ ىا٥ـٌ عٓـل هشـٛع ايعـامل إٍ إًـو ايـلٸٜإ ٜٚـّٛ
إي ٘ٝجوشعـٚ ٕٛميـو  ٫نـٌ ظـاكس ٜـيٚ ٍٚا٫زلـا ٤ظاكذـ ١ؾٗـ ٞجـي ٗ ٍٚميـو
ايٛقخ.
( )106أَــا ايدلٖــإ عًــ ٢إٔ ايحكــلّ ِٜحٓــع ٚقــٛع علَــ٘( ;)2ؾٮْــ٘ ٗ ا٭ىٍ يــ ٛمل ٜهــٔ
علَ٘ ٖحٓع ايٛقٛع يٛقٛع ؾكلَ٘(ٚ )3قٛع٘ ٖحٓع ظحٜ ٢ه ٕٛقلّاّ ٚأَا ايدلٖإ عًـ٢
إٔ اؿـاكس ٜوشــع إٍ إًــو ايـلٜإ ٕــا ًــٝصَ ٗ ٤ٞةعـز ايػاٜــ ١إٔ اهلل جعــاٍ ٖــٛ
غا ١ٜايٛشٛكاد ٚإي ٘ٝجوشع.ٕٛ
(ٖ )107نا هاشع إٍ آٌ إطًت ُٚاٖل عً ٢إٔ نًُٓا شا َٔ ٤اًِ ٚهًِ ظلٜز
(( )1إــواك با٭زلــاَ ٤رــٌ َؿــاٖ ِٝايعــامل ٚايكــاكه ٚاؿــٚ ٞمٖٛــاٚ .بايوًــَ ّٛظاٖوٖــا َرــٌ اٌْ٫ــإ
ٚاؿٛٝإ ٚمُٖٛـاٜٚ .هـٚ ٕٛشـ٘ جٌـُٝحٗا بايوًـَ ّٛـٔ شٗـ ١اْٗـا َظـاٖو ا٫زلـاْٚ ٤كُٛـٗا َٓييـ١
هًِ ايـلاهّٚ .هـٔ إ ٜهـ ٕٛإـواك َـٔ نًٓٗـا إاٖٝـاد ٚا٫عٝـإ ايرابحـ ١نُـا ٜظٗـو ٖـا اؾـاكٗ  ٙ
اؿاُ .)١ٝجعًٝك ١اٯُحٝاْ ٞعًُ ٢ـوؾ إٓظ ١َٛإرلىا َٗل ٟإـلهَ اٯُـحٝاْ ٞطٚ .360ٖ 2قـل
منو إٔٓـ ٗ اؿاُ ١ٝبإ إواك َٔ ا٫زلاٚ ٤ايوً( ّٛأ ٟإؿاٖٚ ِٝإاٖٝـادٖٚ .ـنا اؿـاكس ٜحعًـل
بــايعك ٍٛايهًٝــ ١ا ٜ٘ـاّ ٭ْٗــا ا ٜ٘ـاّ َؿاُٖٗٝــا ظلٜرــٚ ١إ نــإ ٚشٛكٖــا َــٔ ٓــكع ايوبٛبٝــُ .)١ـــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 295ظاُ.46١ٝ
( )2أ ٟايعلّ.
(( )3ام نُــا إ َــا ذةــخ قلَــ٘ اَحٓــع علَــ٘ نــنيو َــا ذةــخ ظلٚذــ٘ ذةــخ ىٚايــ٘ ٭ْــ٘ نعهــٍ ْكــٝض
يــٮُ .)ٍٚــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــٖ ِٝــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 295ٖ 2ظاُ.46١ٝ
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(نُاٍ اٱؿْ )108(ٖ٬ؿ ٞائؿاد عٓ٘).
ٖٚــــــــــنا آ٫ــــــــــط٬ؾ( )109أؿــــــــــنجٗا(َ )110ــــــــــٔ ايهــــــــــ ّ٬اٱشلــــــــــٞ

ؼإِْ ىًِأ إٌَِّا أَعّأا عأٍَّرٌُّىأا أَٔرُُ ًأآتأاإوُُ َِا أَٔضأيَ اٌٍَّو تِيأا ِِٓ عٍْؽَاٍْغ

()111()1

مل ٜهٔ ؾهإ.
( )108إِٗٛه ٗ إٔ ٖن ٙايؿكوْ ٠اظو ٠إٍ هك ا٭ُاعو٠

()2

ايكا ًٌ٥بـإٔ هلل ٓ ـؿاد

أَا إٔٓـ ؾـيعِ إٔ إـواك بائـؿاد; ايحعٝٸٓـاد ٚإاٖٝـاد ٚإؿَٗٛـاد إٓحيعـَ ١ـٔ
ظلٚك ايٛشـٛك ؾـإما نـإ نُـاٍ جٛظٝـلْ )3(ٙؿـ ٞايحعٓٝـاد عٓـ٘ ظٗـو إٔ اهلل  مل
ٜهٔ َع٘ ُـْٝٚ ٤ٞعٗا ًٌَٛب ١عٓ٘ ٚظاكذ ١بعل.ٙ
( )109أ ٟاًحؿلد ٖنا ايكٌِ َٔ اؿلٚس َٔ ن ...ّ٬اخل.
( )110آ٫ػ ٚعٌت ايًٌٝك ١اؿنج٘.
(ٚ )111ش٘ اًحؿاكٖ ٠نا إعٖٓ َٔ ٢ن ٙاٯٜ ١ٜحٛقـ عً ٢منو َكلَاد:
ا٭ :ٍٚإٔ ا٭يؿــاظ إِــا ٖــَٗٛ ٞــٛع ١يًُؿَٗٛــاد ايعٓٛاْٝــٚ ١إاٖٝــاد ّ ٫ٚهــٔ
ٗٚعٗا يًٛشـٛك إم ٖـ ٛيـ ٍٝقـاب ّ٬يٲؾـاكٚ ٠اً٫ـحؿاك ٠إم  ٫هـ ٗ ٤ٞمٖـٔ ماٖـٔ
ؾأزلــا ٤آ٫ــٓاّ َرــٌ ٫د ٚعــيٚ ٣غرلٖــا َــٔ ازلــا ٤غرلٖــا إِــا ٖــَٗٛ ٞــٛع١
يًحعٓٝاد ٚإؿَٗٛاد إٓحيع َٔ ١ظلٚك ايٛشٛك.
ايراْٝــ :١إٔ إاٖٝــاد ٗ عكٛيٓــا اي٘ــعٝؿ ١آــٓاّ( ;)4٭ْٗــا ٗ ْظوْــا إٔ شلــا ٚشــٛكاّ
(ًٛ )1ه ٠ايٓصِ اٯ.23 ١ٜ
( )2ايحعوف ٕنٖت أٌٖ ايحٔٛف أب ٛبهـو قُـل ايه٬بـام ٟؼكٝـل ايـلنحٛه عةـل اؿًـ ِٝقُـٛك  -طـ٘
عةــل ايةــاقً ٞـــوٚه َٖ .36عــامل ايؿــً ًــعٝل اٜــٛث ط .401ٖ 2جــاهٜف ايؿــوم اً٫ــ١َٝ٬
َٔطؿ ٢بٔ قُل َٔطؿ.158ٖ ٢
(ْٗ )3ض اية٬غ ١ؿطة.39ٖ 1١
(( )4أ ٟإ إُهٓاد ا ٫إاٖٝاد اييت ٖ ٞازلا ٤ايٛشٛكاد اييت َٖ ٞـٔ ٓـكع اؿـل جعـاٍٚ .اي٘ـُرل
ٚإ عاك اٍ َاٖٝاد آٓ٫اّ ناي٬د ٚايعي ٣ا ٫إ إُهٓـاد َاٖٝاجٗـا نًٓٗـا آـٓاّ يًعكـ ٍٛاؾيٝ٥ـ١
ايُٖٝٛــ ١عٌــت ايةــاطٔ جٛقــع ْظوٖــا ٗ ايحِــحخ ٚؼصــت عٓٗــا ٚشــ٘ إكٔــٛك)ُ .ـــوؾ إٓظَٛــ١
اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط296ٖ 2
ظاُ.45١ٝ
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َٚـــــــٔ نـــــــ ّ٬أَـــــــرل إـــــــًٚ )112(ٌَٓ٪ـــــــٝل إٛظـــــــل ٜٔعًـــــــ: ٞ
جٛظٝــــــلُٝٝ ٙــــــي ٙعــــــٔ ؿًكــــــ٘; ٚظهــــــِ ايحُٝٝــــــي بْٛٓٝــــــٓ ١ــــــؿ١

()113

اًحك٬يٝاّ أشٓةٝاّ عٔ ايناد إكلٸً ١نايةٓاٚ ٤ايةٓٸـاٚ ٤جوجـت عًٗٝـا اٯذـاه َــٔ ظٝـز
جعٝٸٓٗا  َٔ ٫ظٝز ٚشٛكٖا إطًل إحعل َع ايناد  ٖٞٚظانٝـ ١عـٔ ٚشـ٘ اهلل 
أٜ٘اّ نا٭ٓٓاّ.
ايراير :١أْ٘ جكلٸّ إٔ إاٖٝاد ٚايحعٓٝاد أَو ْعحدل ٙمٔ ٚمل ٜحعًل ب٘ اؾعٌ بايـناد
َٔ إةلأ ايؿٝاض ٚإِا جعًٓل ب٘ بٛاًط ١ايٛشٛك.
إما عوؾخ ٖنا ؾٓكُٗ :ٍٛرل ٖٚ ٞإٕ عاك عً ٢آٓ٫اّ اييت ٖ ٞعٓل ايعوث إ٫
أْٸ٘ ٕا ناْخ نٌ ايحعٝٸٓاد آٓاّ َرًٗا ؾاٯ ١ٜشاهْٝ ٗ ١ٜع ايحعٓٝٸـاد ٚإاٖٝـاد

()1

ؾإعٓ ٢إٔ ٖن ٙإاٖٝـاد جعٝٸٓـاد يًٛشـٛك إطًـل مل ٜٓـيٍ اهلل  بٗـا َـٔ قـٚ ٠ٛمل
جهٔ َٔ اهلل ُ ٗ ـ ٤ٞؾٗن ٙاٯ )2(١ٜجـلٍ عًـ ٢إٔ ٖـن ٙايحعٝٸٓـاد مل جهـٔ َـع اهلل
َٛ ٖٞٚ شٛك ٠بعل ٙ٭ْٗا َٓحيع َٔ ١ايٛشٛك اينَ ٖٛ ٟعً ٍٛي٘ جعاٍ.
( )112أٚ ٟاؿند ٖنا آ٫ط٬ؾ َٔ ن ...ّ٬اخل.
( )113بعِ٘ٗ ؾٌٸوٖا بإٔ اهلل ٚ إُهٓاد َحعل ٠ايٛشٛك ٚايحُاٜي بائؿ ١٭ْ٘ ٖٛ
اُلٸ ٚإُهٓاد اٗعـ.
ٚمنو شلا جؿٌرل ذإٕ ٚظآـً٘ :إٔ إـًٛقـاد َوجةطـ ١بـ٘ َٚحعًٓكـ ١بـ٘ جعًٓـل ائـؿ١
بإٛٓٛف.
ٚشلا جؿٌـرل ذايـز :إٔ إـواك بائـؿٖ ١ـ ٛايـحعٌ ٚإاٖٝـ ١ؾايحةـا ٜٔبٓٝـ٘ جعـاٍ ٚبـٌ
كًٛقاج٘ بايحعٝٸٔ ٚإاٖ ١ٝؾظٗو َٔ ٖنا ايٛش٘ أْ٘ نـإ اهلل ٚ مل ٜهـٔ َعـ٘ ُــ٤ٞ
ًٌَٛ ٖٞٚب ١عٓ٘ ٚظاكذ ;َ٘ٓ ١٭ْٗا عاهٗ ١يًٛشٛك إعً ٍٛي٘(.)3
( )1ؾإ ظاٖو اَ٫و ٚإ نإ ايُ٘رل عا٥ـل اٍ ايـ٬د ٚايعـيٚ ٣غرلٖـا َـٔ آ٫ـٓاّ ا ٫إ باطٓـ٘ اهاك٠
ْٝع إاٖٝاد ا٫عحةاه.١ٜ
(ًٛ )2ه ٠ايٓصِ اٯ.23 ١ٜ
(ٚ )3قل اُاه إٔـٓـ اٍ ٖـنا إعٓـ ٗ ٢جعًٝكحـ٘ عًـُ ٢ــوؾ ا٫زلـا ٤اؿٌـٓ ٗ ٢بٝـإ ايةْٛٓٝـ ١ؾكـاٍ:
(ٚظهِ ايحُٝي بٓ ١ْٛٓٝؿ .١ؾكاٍ ؾٚ ٘ٝش:ٙٛ
ا٭ٚٸٍ :إٔٸ ايةْٛٓٝــ ١بــٌ ٚشــٛك ٙجعــاٍ ٚبــٌ ٚشــٛك ؿًكــ٘ بْٛٓٝــ ١ايِـلٸٚ ٠اي٘ــعـ نُــا ٗ اؿكٝكــ١
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 ٫ب ١ْٛٓٝعيي )114(١نُا قًٓا(( :)115جةا ٜٔايٓٛؿ )٫ )116(ٞايحةا( ٜٔايعيي ٞأذو) أٟ
ه ٖٔ( ٟٚيعكٌ نأبٓٝا يًةِـو) أ ٖٔ ٟعكً٘ ٗ ايحأٌٓ(ٚ )117ايهً )118(١ٝبايٌٓـة١
إٍ ايعكــ ٗ ٍٛايؿوعٝــٚ )119(١اؾيٝ٥ــ )120(١نأبٓٝــا آكّ  بايٌٓــة ١إٍ ا٭شٌــاك
( )114أ ٟي ٍٝبٚ ٘ٓٝبٌ كًٛقاج٘ جةا ٜٔبايعيي١

()1

أ ٟي ٍٝكًٛقاج٘ ٌَحكًٚ ٗ ١شٛكٖا

عٓ٘.
( ٗ )115ن ّ٬عً. ٞ
( )116بٌ ا٫زل ٞاؿاكس ٚؾاعً٘.
( )117أ ٗ ٟن ْ٘ٛأٓ ّ٬يةاق ٞايعك.ٍٛ
(ٚ )118اهاك بٗا ٖٓا  -نُا اُاه إيً ٘ٝـابكاّ  -ايٌـعٚ ١إما ًٚـع عكـ ٍٛايةِــو إم ٖـٛ
َحعل َع ايعكٌ ا٭.ٍٚ
( )119عٔ عكً٘; ٭ْ٘ آٌ شلا َٝ ٖٞٚا ٙشاه َٔ ١ٜعو.ٙ
( )120أهاك بٗا اي٘ٝك.١


إكٛي ١بايحِهٝو  ٫نايحٸةا ٜٔايٓٸٛع.ٞ
ٚايرٸاْ :ٞإٔٸ اية ١ْٛٓٝبُٗٓٝا نة ١ْٛٓٝائٸؿ ١يًُٛٓٛف ٖٚنا عًٚ ٢شٌٗ:
أظــلُٖا إٔٸ ايٛشــٛكاد اجملعٛيــ ١بايٌٓــة ١إٍ اؾاعــٌ اؿــلٸ جعًٓكٝٸــ ١نٛشــٛك ائــؿ ١يًُٓٛــٛف
ٚنايعوض يًُٛٗٛع ٚاٯؿـو إٔ ٜـواك إٔٸ إاٖٝٸـاد بايٌٓـة ١إٍ ايٛشـٛك إطًـل إٓةٌـل نائٸـؿاد
ٜٚهــ ٕٛايعــوٚض نعــوٚض عــاهض إاٖٝٸــ ٫ ١عــاهض ايٛشــٛك نُــا قٝــٌَ( :ــٔ جــ ٛعــاهض ماد
ٚشٛك.)ِٜ
ٚايرٸايز :إ ٜـواك إٔٸ ايةْٛٓٝـ ١نةْٛٓٝـَٓٛ ١ـٛف بٔـؿَ ١عـ٘ َٓٛـٛؾاّ بٔـؿ ١أؿـو ٣ؾًٓٓظـو ٗ َرًـ٘
ا٭عً ٢ؾايٛشٛك إٓةٌـل َ٘ـاؾا إٍ إوجةـ ١ا٭ظلٜٸـٚ ١اظـل ٚإهـاك َِٚـٝٸٚ ١عًٝٸـْٚ ١ـٛه ايٌٸـُاٚاد
ِــاكٚ ١يهــٔ َ٘ــاؾا إٍ ا٭ُــٝا ٤نــررل ٚٚشــٛك
ٔــؿاد اي ٸ
ٚا٭هض اٍ غــرل ميــو َــٔ ا٭زلــاٚ ٤اي ٸ
يٮُٝاٚ - ٤بٓٛه ٙاؼاك عـلك ايٛشـٛك ٚاٱهـاك ٖٚـ ٛجٌـع ١عِــو عـلك ظـوٚف ايةٌـًَُِٚ - ١ــ٤ٞ
َٚعًٚ ٍٛم ٛميو ؾاْظو نٝـ أؿند ؽايـ ائٸؿ ١بٓ ١ْٛٓٝـؿحٝٸ١؟ ؾـاؾِٗ ٚاًـحكِ)ُ .ــوؾ ا٫زلـا٤
اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.77 - 76ٖ ٟ
( )1ا٫ظحصــاط آــل بــٔ عًــ ٞبــٔ ابــ ٞطايــت ايطدلًـــ ٞؼكٝــل ايٌــٝل قُــل بــاقو اـوًــإ ط1
ٖ.299
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ايةِــ ــو .١ٜؾٗــــ  ٛأبــــ ٛايعكــــٚ ٍٛا٭هٚاؾ نُــــا إٔ آكّ  أبــــ ٛا٭شٌــــاك
ٚا٭ُةـاؾ.
ْٚعــــِ َــــا قٝــــٌ ٚإْــــٚ ٞإٕ نٓــــخ ابــــٔ آكّ ٓــــٛه ٠ؾًــــ ٞؾٝــــ٘ َعٓــــ٢

()121

ُــاٖل بــأبٛج )122(ٞؾــاؿل قــل نــإ( ٫ٚ )123نــ ٕٛيِـــ ٤ٞنُــا ًــٝط )124(ٟٛايهــٌ
بايكاٖو( )125ط ٞجكوٜو ٚجرةٝخ يًُكاّ(ٚ )126إُـاه )127(٠إٍ إٔ ايةلاٜـٚ )128(١ايٓٗاٜـ١
ٚاظل ٚإٍ إٔ ايط ٞبازل٘( )129ايكاٖو نُـا إٔ ايِٓــو با٭زلـا ٤إٓاًـة ١يـ٘

()130

نإةــل ٤ٟإةــلع إِٓــ ٤ ٢إهــ ٕٛنُــا ٖــ ٛطوٜكــ ١ايعوؾــا( .)131(٤ؾــن )ٟاًــِ
( ٖٛٚ )121ؿًك ٞي٘; ٭ْ٘ اؼـل َـع ايعكـٌ ا٭ ٍٚايـن ٟؿًـل َٓـ٘ آكّ  ؾٔـاه آكّ 
كًٛقاّ َٓ٘.
(ٚ )122أْ٘ ٌَحُل َٔ هٚظ٘ ْٚؿٌ٘ ٚعكً٘(.)1
(ٖ )123نا ٗ ق َٛايٓي.ٍٚ
(ٜٚ )124وشع إي ٘ٝأ ٟإٍ اؿل ٖٚنا ٗ ق َٛائعٛك.
( )125أ ٟباًِ ايكاٖو.
( ٖٛٚ )126اؿلٚس ا٫زلٚ ٞإ ٫مل ٜهٔ ي٘ هبل ٗ إكاّ.
( )127أٖ ٟنا ايةٝخ اُاه ٖٞٚ ٠اُاه ٠اًحطواك ٫ ١ٜهبل شلا ٗ َكآَا.
( )128أ ٟإٔ ابحــلا ٤ايعــامل َــٔ اؿــل ٚاْحٗــا ٙ٩إيٝــ٘ نُــا ًــٝص ٤ٞايدلٖــإ عًــ ٢ميــو ٗ
َةعز ايػا.١ٜ
( )129أ ٗٚ ٟايةٝخ اُاه ٠إٍ إٔ اْطٛا ٤ايعامل بازل٘ ايكاٖوٖٚ .نا َطًت عوؾاَْ ٞـواهاّ
أُـوْا إي َٔ ٘ٝإ اهلل جعـاٍ ؿًـل ازلـاٚ ٙ٤شعـٌ يهـٌ َٓٗـا َظٗـواّ ٚشعـٌ اٱٌْـإ
َظٗواّ هلل ٚ ب٘ ؿًل اٱٌْإ ؾهنا يؿو ايكاٖو َظٗو ٙاْط ٣ٛايعامل ٚقٗو ٙؾٚ ٘ٝب٘
ٜٓط ٟٛايعامل ٚبازل٘ إةلع ٚمِٜٓ ٙٛـو ايعامل ٜٚظٗو; ٭ْ٘ َظٗو.ٙ
( )130أ ٟيًِٓـو.
(َٚ )131ــنٖةِٗ(َ )2ــٔ إٔ اهلل  بأزلا٥ــ٘ ىًــل ٖــن ٙإٛشــٛكاد ٖٚــَ ٞظــاٖو شلــا
( )1كٜٛإ ابٔ ؾاهض ابٔ ايؿاهض ؼكٝل َٗل ٟقُل ْآـو ايلَٓ .73ٖ ٜٔحٗ ٢إـلاهى ٗ ُــوؾ
جا ١ٝ٥ابٔ ؾاهض ًعٝل ايل ٜٔايؿوغاْ ٞؼكٝل عآِ إبواٖ ِٝايهٝاي ٞاؿٌٝين ط.198ٖ 2
(ُ )2ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿٹهَِ ؿٛاش٘ قُل باهًا جٔعٝػ كنذل شًٌَ ٌٝهوْيا ٖ.21

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا
اٱُـــــاه( )132(٠اؿـــــلٚذاد ايـــــيت َـــــود(ْ )133ـــــع) جأنٝـــــل يـــــنٟ
(ٕا ً٣ٛ

()135
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م )ٟأٓ ٟاظت (ا٭َو) أ ٟعامل اجملـوكاد(ٚ( )136اـًـل())137

أ ٟعــامل ا٭شٌــاّ ٚاؾٌــُاْٝاد(( )138جكــع)( )139أ ٟاجملُــٛع يًُصُ ــٛع(.)140
ٖنا ُاّ اؿلٚس ا٫زل.ٞ
ٚهَــا ِٜــهٌ عًٝــ٘ :بــإ اؿــلٚس ا٫زلــ ٞإ هشــع اٍ اؿــلٚس ايــلٖو ٟؾٗــٛ
اؿلٚس ايلٖوٚ ٟا ٫ؾَ ٬عٓ ٢قٔٸٌ ي٘.
ٚاؾــٛاث عٓــ٘ :إ اؿــلٚس ايــلٖو ٟإِــا ٖــ ٗ ٛايٛشــٛك ٚاؿــلٚس ا٫زلــٗ ٞ
إاٖٝاد ْعِ َ٬نُٗا ٚاظل  ٖٛٚعلّ ٚشٛك ٖنا ٗ إوجة ١ايعايًًٚ ١ٝة٘ عٓٗـا ا٫
إ ٜكاٍ إ اؿلٚس ٚايكلّ َٔ ٓؿاد ايٛشٛك ٚاَا إاٖٝـاد ؾـ ٬جحٔــ بُٗـا ام
ٖ ٞيٌٝخ اٚ ٖٞ ٫إِا جحٔـ بُٗـا بٛاًـط ١ايٛشـٛك ْعـِ ايٛشـٛك إطًـل قـلِٜ
 ٖٛٚإِا ٜحٔـ بايناد باعحةاه جعِٜٚ .٘ٓٝهٌ عً :٘ٝظٝز اْ٘ شعٌ عامل ايٖ٬ـٛد -
ا ٟازلآٚ ٙ٤ؿاج٘  -قلّاّ ازلٝاّ ٗ ُـوظ٘ يٮزلاٚ ٤اؿاي ١اْٗـا كًٛقـ ١يـ٘ ٚعًٓـ١
ي٘ ْعِ  ٫جه ٕٛظاكذـاّ كٖوٜـاّ ٚ ٕ٫شٛكٖـا عـٌ ٚشـٛكّٚ ٙهـٔ اْـ٘ بٗـنا ا٫عحةـاه
شعًٗا قلّاّ ازلٝاّ.
( )132يًعلٚذاد.
( ٖٞٚ )133اؿلٚس ايناجٚ ٞاييَاْٚ ٞايلٖوٚ ٟا٫زل.ٞ
( )134ا ٟ٭ًِ اٱُاه.٠
( )135إ ٟا ً ٣ٛاهلل  َٔ اجملوكاد ٚاؾٌُاْٝاد.
(ٖ )136نا جؿٌرل يٮَو.
(ٖ )137نا عطـ عً ٢اَ٫و إ ٟا ًٓ ٣ٛاظت اَ٫و ٚاـًل  ٖٛٚاهلل .
( )138نا٭ؾعاٍ ائاكه َٔ ٠ا٫شٌاّ.
(ٖ )139نا ؿدل اًِ اٱُاه.٠
( )140اٖ ٟــن ٙاؿــلٚذاد بأْعٗــا جهــ ٕٛيًُصُــٛع َــا ًــ ٣ٛاهلل َ ــٔ اجملــوكاد
ٚغرلٖا  ٫إ نٌ ٚاظل كحٕٸ بٛاظل ٖـٔ ًـ ٣ٛاهلل  عٝـز ٜٛ ٫شـل ٗ غـرلٙ
ؾٜٓ ٬اٗ ٚشٛك بع٘ٗا ٗ ُـٜٛ ٫ٚ ٤ٞشل ٗ غرلٖا ناؿلٚس اييَـاْ ٞؾاْـ٘ ٜٛشـل
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ؾـــــــــــــٜٓ ٬ـــــــــــــاٗ إٔ ٜهـــــــــــــ ٕٛيًـــــــــــــةعض(ٖٚ )141ـــــــــــــ ٛعـــــــــــــامل
اـًـــل فُـــٛع جًـــو اؿـــلٚذاد ظحـــ ٢اييَـــاْ ٞايـــنَ ٟـــا ٓٚـــٌ إيٝـــ٘

()142

ٗ عامل اـًل ٜٛ ٫ٚشل ٗ عامل اَ٫و ٜٓ ٫ٚاٗ ٚشٛك ْٝعٗا ٗ ُــٚ ٤ٞاظـل ام
اْٗا يٌٝخ كحٔٸ ١نٌ ٚاظل َٓٗا بِـ ٤ٞك ٕٚا٫ؿو.
(ٖ )141ا ً ٣ٛاهلل .
(ٜٓ )142ةػ ٞقةٌ اـٛض ٗ ٖنا إطًت َٔ ايه ّ٬عً ٢ذ٬ذ ١اَٛه:
ا :ٍٚ٫إ اٌَاى ايؿٝض ٚا٫هاك قاٍ.
ايراْ :ٞاْاع إًٓ ٌٝعً ٢اؿلٚس.
ايرايز :اذةاد اؿلٚس اييَاْ ٞيًعامل.
اَا ا :ٍٚ٫اعين اٌَاى ايؿٝض قاٍ ؾكل منو ي٘ اًحامْا اكي:١
ا :ٍٚ٫اْ٘ ي ٛاٌَو ايؿٝض ًٜيّ اْؿهاى ايعًٓ ١ايحاَ ١عٔ إعًـ ٍٛ٭ْـ٘ يٛنـإ اهلل
ٚ مل ٜهٔ ُـ ;٤ٞييّ اْ٫ؿهاى ٚقل منوْا ٖنا ايليَ ٌٝواهاّ ؾواشع٘.
ايراْ :ٞاْ٘ ي ٛمل جهٔ َعً٫ٛج٘ ٚاشة ١ايٛشٛك عٓل ٚشٛك ٙبٌ ٖهٓ ١ييّ جونٝة٘ َٔ
اَ٫هإ ٚايٛشٛث  ٕ٫شٗ ١اؾاٗح٘ ٖهٓـٚ ١شٗـ ١ماجـ٘ ٜهـٚ ٕٛاشةـاّ ؾًٝـيّ جونٓةـ٘
َٔ شٗحٌ ًٝٚص ٤ٞبط.ْ٘٬
ايرايز :اْ٘  ٫بل َٔ ايٌٓـ ١ٝبٌ ايعًٚ ١إعً ٍٛؾً ٛناْـخ ا٫ؾاٗـ ١قـلٚك ٠يـيّ
إ ٜه ٕٛقلٚكاّ ؾٝهَِ ٕٛحُ ّ٬عً ٢ايٓكٕ جعاٍ عٔ ميو عًٛاّ نةرلا.

ايوابع :إ جعاٍ منو ٗ نحاب٘ إٓيٍ ؼًأِأا خأٍَمْد اٌْدَِٓ ًأاٌْإِْٔظأ إٌَِّا ٌٍِأؼثذًِْغ(ٚ )1ايحعكٝـل:

إ إــواك بايعةــاكٖ ٠ــ ٞإعوؾــُ ٫ٚ ١ــو إ إـًــٛم يٛنــإ قــلٚكاّ يهــإ َعوؾحــ٘
قلٚك ٠ؾٝه ٕٛإعوٚف يلٖٚ ِٜٗـ ٛاهلل  قـلٚكاّ ؾًٝـيّ ايـٓكٕ ؾٝـ٘ جعـاٍ عـٔ
ميو عًٛاّ نةرلا.
اـاٍَ :اْ٘ ًٜيّ ظلٚس ايٛاشت;  ٕ٫ايكله ٠ايؿعً ١ٝعٌ ماج٘  ٖٞٚظاكذـ ;١٭ٕ
َامل ٜهٔ مل جهٔ قله ٠ؾعً ١ٝي٘ ذِٸ ظلس.

(ًٛ )1ه ٠ايناهٜاد اٯ.56 ١ٜ
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ايٌاكَ :اْ٘ ًٜيّ إ ٜه ٕٛاهلل َ اكٜاّ ىَاْٝاّ;  ٕ٫ايكله ٠عًـ ٢ايعـامل ناْـخ ؾٝـ٘
بايكٛٸ  ٠ذِ ٓاهد ؾعً ١ٝؾٗ ٛؼوى َٔ ايك ٠ٛاٍ ايؿعٌ ٚاً٫حعلاك َٔ ُإ إاك٠
ٚايحعوى ٜه ٕٛي٘ ىَاْاّ.
ايٌابع :إ ق ٍٛإـحهًِ إ اهلل  قةـٌ ايعـامل إ اهاك بٗـا ايكةًٝـ ١ايناجٝـ ١ؾـٓعٔ
ْك ٍٛبٗا ٚإ اهاك ايكةً ١ٝاييَاْ ١ٝؾًٝيّ إ ٜه ٕٛهلل  ىَإ.
اَا ايراْ :ٞاعين إ اْاع إًٓ ٌٝعً ٢ا ٟظلٚس.
ؾٓك :ٍٛقطعاّ مل ٜكِ اْاع إًٓ ٌٝعً ٢اؿلٚس( )1اييَـاْ ٞيًعـامل ايـنٜ ٟكـ ٍٛبـ٘
إــحهًِ ٕــا منوْــا ٗ ٙا٭َــو ا٭َ ٍٚــٔ ا٭كيٓـ ١عًــ ٢إ اٌَــاى ايؿــٝض قــاٍ ٚقــٍٛ
إحهًِ ًٜيَ٘ اٌَاى ايؿٝض ٭ْ٘ ٜلع ٞإ ايعامل مل ٜهٔ ذِٸ نإ(.)2
ٚاٜ٘اّ مل ٜكِ اْاع إًٓ ٌٝعً ٢إ ايعامل ظاكس علٚس َا ؾُـٔ قـاٍ باؿـلٚس
ايناج ٞأ ٚبايلٖو ٟأ ٚا٭زل ٞمل ىايـ اْ٫اع نُا ٜظٗـو َـٔ عةـاه ٠إٔـٓـ ٗ
ٖاَِ٘ عًٖ ٢نا ايهحاث

()3

ٚميو ٭ٕ ظـاٖو اٯٜـاد ٚايوٚاٜـاد أْـ٘ ظـاكس ىَـاْٞ

َرــٌ قٛيــ٘ جعــاٍ ؼًأاخرٍَِللا أٌَْغِلنأرِىُُ ًأأٌَْلٌأأِىُُغ( )4ؼٌخْلشِ اٌْحألًَ ِِلٓأ اٌّْأٍِّلدِ ًأٌخْلشِ اٌّْأٍِّلدأ ِِلٓأ

اٌْحألًِّغ(ٚ )5غرلٖــا ٖــا  ٫ؤ ــ ٢ؾــإٕ ٌٜــحلٍ عًــ ٢ظــلٚس ايعــامل بــا٭َٛه اؿاكذــ١
اييَاْ ١ٝبٌ َٔ هاشع ا٭ؿةاه(ٜ )6وٓ ٣عَ ١ا منوْا.ٙ
ؾإما عوؾخ إٔ َعكل اْ٫ـاع ٖـ ٛاؿـلٚس اييَـاْ ٞؾٓكـٖ :ٍٛـٌ إٔ إـواك بايعـامل
اينٜ ٟعكل قً ١ٝاْ٫اع باؿلٚس اييَاَْ ٖٛ ;ٞا ً ٣ٛايناد اٱشل ١ٝأَ ٚا ً٣ٛ
اهلل .
(ٚ )1شٛك ايعامل بعل ايعـلّ عٓـل اَ٫اَٝـ ١ايٌـٝل قاًـِ عًـ ٞآ٫ـل .46ٖ ٟكهه ايؿٛا٥ـل ايِـٝف
قُل جك ٞاٯًَ ٞط.269ٖ 1
( )2ظلٚس ايعامل ابٔ ايػ.3ٖ ٕ٬ٝ
(ُ )3ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 297ٖ 2ظاُ.53١ٝ
(ًٛ )4ه ٠ايو ّٚاٯ.22 ١ٜ
(ًٛ )5ه ٠ايو ّٚاٯ.19 ١ٜ
( )6إو ٗ ١ٜٚآ ٍٛايهاٗ ٗ باث (ظلٚس ايعامل ٚاذةاد احمللس) َٔ نحاث ايحٛظٝل.
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ؾحكّ ٫ :ٍٛهٔ إٔ ٜك ّٛاٱْاع عً ٢ظلٚس َا ً ٣ٛايناد ىَإ; َ ١ًْ ٕ٫ـا
ً ٣ٛايناد ٖ ٞا٫زلـاٚ ٤ائـؿاد ؾًٝـيّ إٔ ٜهـ ٕٛاهلل ٚ ٗ قـخ ٚمل جهـٔ يـ٘
ٓؿ َٔ ١ائؿاد  ٫ٚإًِ ؾًٝيّ اٌَاى ايؿٝض ايـن ٟبٓٝـا بطْ٬ـ٘ ؾ٬بـل إٔ ٜهـٕٛ
إـواك بـ٘ َــا ًـ ٣ٛاهلل  أعـين َــا ًـ ٣ٛاجملـوكاد; ٭ٕ اجملــوكاد نًٓٗـا كاؿًــٗ ١
ائكع ايوبٛب ٞؾٗ ٞاهلل .
ٜ٪ٜٚل ميـو :أْٗـِ ٌٜـحلي ٕٛعًـ ٢ظـلٚس ايعـامل بـا٭َٛه إاكٜـ ١ؾرةـخ إٔ َعكـل
ا٭ْاع ٖ ٛاؿلٚس اييَاْ ٞيعامل إاك ٠أ ٟعامل اؾٌِ ٚاؾٌُاْٝاد.
أَا ا٭َو ايرايز :أعين اذةاد اؿلٚس اييَإْ ٞا ً ٣ٛاهلل  أعين عـامل إـاك٠
ؾٓك ٍٛأْ٘ منو يًلي ٌٝعً ٘ٝأَوإ:
]اَ٫و[ ا٭ :ٍٚإٔ عامل اؾٌـِ يـ٘ كٚهاد نُـا ٖـٓ ٛـوٜػ ا٫ؿةـاه( ٗ )1أْـ٘ نـإ
قةــٌ ٖــنا ايعــامل عــٛامل َحعــلك ٠ؾكةــٌ ٖــن ٙايعــٛامل عــٛامل  ٫ؼٔــ ٫ٚ ٢جٴع ـلٸ ٫ٚ
جحٓــاٖ ٫ ٢أ ٍٚشلــا  ٫ٚآؿــو نــنيو ايٛاشــت ؾإْــ٘  ٫أ ٍٚيــ٘  ٫ٚآؿــو; ً٫ــحعاي١
اٌَاى ايؿٝض ؾهٌ ٚاظل ٌَةٛم بايعلّ اييَاْ ٗ ٞايعامل ايٌابل عً ٘ٝؾٗ ٛظاكس
ىَاْ.ٞ
ٚقل ِٜهٌ عًٖ ٢نا َا ظآً٘ :إٔ فُٛع ٖن ٙايعٛامل اؾٌُ ٖٛ ١ٝؾـوك َـا ًـ٣ٛ
اهلل  ؾٓٝةػــ ٞإٔ ٜهــ ٕٛظاكذــاّ ىَاْٝــاّ ٭ْهــِ ىعُــحِ إٔ نــٌ َــا ًــ ٣ٛاهلل 
ظاكس ٚي ٛنإ ظاكذـاّ ىَاْٝـاّ يـيّ إْكطـاع ؾ٘ٝـ٘; ٭ْـ٘ ٜهـ ٕٛاهلل ٚ مل ٜهـٔ َعـ٘
ُـ.٤ٞ
ٚأشاث اً٫حام عٓ٘ بر٬ذ ١أشٛب:١
ا٭ :ٍٚإٔ ايــــنٜ ٫ ٟحٓــــاّٖ ٫ ٢هــــٔ ؾــــوض ُــ ــ ٤ٞوــ ـلٸٚ ٙاجملُــــٛع وــــلك
ايعٛامل.
ايرــاْ :ٞأْــ٘ عٓــلْا إاٖٝــاد إحهــوه ٠أعــين ايــيت ٌٜــحًيّ ٚشٛكٖــا ٗ اـــاهط ٚشــٛك
َاٖٝاد  ٫جحٓاٖ ٢يٌٝخ َٛشٛك ٗ ٠اـاهط ٚإِا ٖـ ٞاَـٛه إعحةاهٜـٚ ١اجملُٛعٝـَ ١ـٔ

( )1ايحٛظٝــل ايِــٝف ائــلٚم ؼكٝــل ايٌــٝل ٖاُــِ اؿٌــٝين ايطٗواْــ .278ٖ ٞاـٔــاٍ ايِــٝف
ائلٚم ؼكٝل عً ٞأندل ايػؿاه.652ٖ 639ٖ ٟ

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا

453

نررل َٔ أٖـٌ ايٓظـو جملُٛعـ٘( )143عٝـز ًٜ ٫ـيّ( )144اٱٌَـاى عـٔ اؾـٛك عًٝـ٘
جعاٍ.
ٖنا ايكة ٌٝؾإْ٘ َٔ ؾوض ٚشٛكٖا ٗ اـاهط ٌٜحًيّ فُٛعَٗٓ ١ٝـا َٚـٔ غرلٖـا ٚنـنا
ي ٛناْخ ٖنَٛ ٙشٛك ٗ ٠اـاهط  ًِٖٚشوا.

ؾاجملُٛعٝـــ ١أَـــو اعحةـــاهٚ ٟاؿـــاكس بايـــناد أ ٚايكـــل ِٜبايـــناد ٖـــ ٛإٛشـــٛك
اـاهش ٫ ٞا٭َو ا٫عحةاه ٟؾًٌٝخ ٖ َٔ ٞا٭َٛه اؿاكذ ١أ ٚايكلّ ١بايناد.
ايرايــز :إٔ ايهــٌ يــ ٍٝيــ٘ ظكٝكــٚ ١ها ٤ظكٝكــ ١ا٭شــيا ٤ؾــإما ذةــخ أْٗــا ظاكذــاد
ىَاْ ١ٝؾٗ ٛظاكس ىَاْ.ٞ
ا٭َــو ايرــاْ :ٞإٔ ايعــامل ٗ نــٌ إٓ ٜحةــلٍ  -نُــا ًــٝص ٤ٞإذةــاد ميــو -باؿونــ١
اؾٖٛوٜــ١

()1

أ ٚجةــلٍ اَ٫حرــاٍ ؾٝهــ ٕٛنــٌ إٓ ظاكذ ـاّ ىَاْ ٝـاّ; ٭ْــ٘ ٌَــةٛم بايعــلّ

اييَاْ ٗ ٞايًًٌٌ ٗ ١اٯٕ اين ٟقةً٘ ٖٚنا ا٭َو ٜٓ ٫اٗ ا٭َـو ا٭ ٍٚؾـإٕ بـا٭ٍٚ
ٜرةخ ظلٚس نًٓ ٞايعامل ٖٚنا آْٝاج٘.
( )143أ ٟاين ٟمل  ٌٜٔإٍ ٖنا اؿلٚس اييَاْ ٞجملُٛع عامل اـًـل نـررل َـٔ أٖـٌ
ايحعكٝل نايلاَاك(ٚ )2ايِٝف ايوٚ )3(ٍٝ٥أجةاع٘.
()4

( ٗ )144اذةاد ٖنا اؿلٚس اييَاْ ٞيعامل اـًل اٌَاى ايؿٝض ٚايٛشٛك

اينٖٛ ٟ

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط.317 - 237ٖ 4
(َٓٔ )2ؿاد َرلكاَاك قُل باقو ايلاَاك جٔعٝػ عةل اهلل ْٛهاْ.44 - 24ٖ ٞ
(ُ )3ـوؾ نحاث ايٓصا٫ ٠بٔ ًٓٝا (قٌِ اٱشلٝاد) ؾـو ايل ٜٔا٭ًؿواٝ٥ين ايِٓٝابٛه.124ٖ ٟ

(( )4قاٍ جعاٍ :ؼٌأذأاه ِأثغٌؼَرَاِْ ٌنفِك وٍَفأ ٌأشألا غ ًـٛه ٠إا٥ـل ٠اٯٜـٚ .64 ١ؾٝـ٘ اُـاه ٠اٍ اْـ٘ ٫بـلٸ ٭ٖـٌ
ايحعكٝــل إ هُعــٛا بــٌ اٗٚ٫ــاع أ ٟاٗٚ٫ــاع ايدلٖاْٝــٚ ١ايلٜٝٓــَٚ .١عًــ ّٛإ اذةــاد ائــاْع اَٸ
إطايت ٚبعل ٙاذةاد إعاك ٚيي ّٚاجملاىاٚ ٠ايطوٜل ايُٗٝا عٓل اٌٖ ايظاٖو َـٔ إحِــوع ١اؿـلٚس.
ؾاؿاكذاد  ٫بلٸ ي٘ َٔ قلس ٚاٜ٘ـاّ اؿـاكس كا٥ـو ىا٥ـٌ ٌَٚـًو اَ٫هـإ كقٝـل بايٌٓـة ١ايٝـ٘ عًـ٢

اؾُٗٛه ٖنا ظهُ ١اؿلٚس ٚيهٔ ٜٓةػ ٞإ ٜ ٫كـ ايعاقٌ نُا قاٍ جعـاٍ :ؼػأٍَلى شألفَا جلش ىألاسٍغ
ًــٛه ٠ايحٛبــ ١اٯٜــٜٗٓ ٫ٚ .109 ١ــاه ٗ ْــاه ا٫عحكــاك بإٌَــاى اؾــٛك ٚاْكطــاع ايؿــٝض اؿــانِ بةطْ٬ــ٘
ايٛشلإ ائعٝػ ؾ٘ ّ٬عٔ ايدلٖإ ٜٔ ٫ٚـرل َٔـلاقاّ يكـ ٍٛايكا٥ـٌ :ظؿظـخ ُـ٦ٝاّ ٚغابـخ عٓـو
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بٝاْــــــ٘ :أْــــــا(ً )145ــــــٓدلٖٔ( )146عًــــــ ٢إذةــــــاد اؿونــــــ ١اؾٖٛوٜــــــٚ ١إٔ
طةــــــا٥ع ايعــــــامل( )147ؾًهٝــــــ )148(١أ ٚعٓٔــــــوَ ١ٜحةلٸيــــــ ١ماجــــــاّ ًــــــٝٸاي١
شــٖٛواّ(ٚ )149أعواٗــٗا( )150جابعــ ١شلــا ٗ ايحصــلك ٚقابًــٗا(َ )151حعــلَ ٠عٗــا

()152

ٗ ايحعٔٸـــ ٌ اؼـــاك اؾـــٍٓ َـــع ايؿٔـــٌ ًـــٝٸاٍ بٌـــْٗ٬ٝا .ؾـــايحػرل(٫ )153
باطٌ با٭كي ١إننٛه.٠

( )145أ ٟبٝإ اؿلٚس اييَاْ ٗ ٞعامل اـًل.
( ٗ )146باث إكٔل ايوابع ٗ ايطةٝعٝاد

()1

عٓل منو اقٌاّ اؿون.١

( )147ؾٌٸـو اً٫حام ايطةا٥ع بائٛه ٚبعِ٘ٗ ؾٌٸـوٖا باشل.)2(ٍٛٝ
( ٖٞ )148عةاه ٠عٔ ا٫ؾ٬ى ايحٌـعٚ ١ايعٓٔــوٖ ١ٜـ ٞايعٓآــو ا٭هبعـ ١أعـين ايٓـاه
ٚاشلٛاٚ ٤إاٚ ٤ايذلاث َٚا جونٓت َٓٗا.
( )149اَ ٟحعون ١باؿون ١اؾٖٛوٖٚ ١ٜنا جؿٌرل اٍ إحةلٍ ماجاّ.
( َٔ )150ا٫ؾعاٍ ٚاؿوناد.
( )151أ ٟقابٌ ايطةا٥ع  ٖٞٚاشل ٍٛٝعً ٢جؿٌرل اً٫حام ٚائٛه عً ٢جؿٌرل غرل.ٙ
(ًٝٚ )152ص ٤ٞإٕ ُا ٤اهلل اذةـاد إؼـاك ائـٛهٚ ٠اشلٝـ ٗ ٍٛا٫ؾـ٬ى ٚايعٓٔــوٜاد
ؿ٬ؾ ّا يةعِ٘ٗ(.)3
( ٗ )153ايعامل ُاٌَ يهـٌ اُ٫ـٝا ٫ ٤نُـا قايـ٘ بع٘ـِٗ(َ )4ـٔ إٔ ايـحػرل إِـا ٖـٗ ٛ

اُــٝا .٤ؾــايك ٍٛباؿــلٚس اؾــاَع َــا ْةٝٸٓــ٘ َــٔ ايحصــلك ايــناج ٞؾُٝــع ايعــامل َٚرًــ٘ ٗ اؾُــع ايكــٍٛ
باؿلٚس ايلٖوُ .)ٟــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 298ٖ 2ظاُ.59 ١ٝ
( )1إٔله ايٌابل ط.101ٖ 4
( )2إٔله ايٌابل ط.143 - 116ٖ 4
( )3نُا مٖت ايَ ٘ٝحأؿو ٟإِا .٤هًاي ٗ ١اؿلٚس ٓله ايل ٜٔايِرلاى.58 - 48ٖ ٟ
( )4إةاظــز إِـــوق ١ٝايؿـــو ايــواى ٟطُ .707ٖ 1ـــوؾ إٛاقـــ ايٌــٝل ُــوٜـ اؾوشــاْ ٞط6
ُٖ .216ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحـاىاْ ٞط .423ٖ 2ايؿٔـٌ ايرايـز َـٔ إكايـ ١ايراْٝـَ ١ـٔ
ايؿــٔ ا٭ٚٸٍ َــٔ طةٝعٝــاد ايِــؿا ٤يًِــٝف ايــوْٗ .ٍٝ٥اٜــ ١إــواّ ٗ عًــِ ايهــ ّ٬ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞط3
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ٌٜٓــعت ظهُــ٘ عًــٓ ٢ــؿاد ايعــامل( )154ؾكــل بــٌ عًــ ٢مٚاجٗــا( )155أ ٜ٘ـاّ.
ٚايِــ ــ ٤ٞايٌــ ـٝٸاٍ( )156نــــٌ ظــ ـلٸ ًٜعــــو َٓــــ٘( )157قؿــــٛف بايعــــلٌَ

()158

ًــــــــابل ٫ٚظــــــــل ُٖٚــــــــا ًــــــــٝٸا )159(ٕ٫ىَاْٝٸــــــــإ ٭ٕ ٚعاُٖ٤ــــــــا
ائٛه ٚا٫عواض  ٗ ٫اشل.ٍٛٝ
ٜٚيعِ ٖنا ايةعض إٔ ايـلي ٌٝإِـٗٛه( :)1ايعـامل َـحػرل ٚنـٌ َـحػرل ظـاكس

()2

إٔ

ايعامل ي ٍٝبأْع٘ َحػرل بٌ بع٘٘ ؾـٜ ٬ـحِ ايـليٚ ٌٝيهـٔ عًـ ٢ايـن ٟقوهْـا ٙإٔ
ايعامل بأْع٘ َحػرل ؾايلي )3(ٌٝشاهْٝ ٗ ٟع ايعامل  ٖٛٚجاّ.
( )154أ ٟا٫عواض.
( )155أ ٟمٚاد ائؿاد أَٛٗٛ ٟعاجٗا.
( )156أ ٟايٛشٛك ايٌٝاٍ نيٜل ٚعُو.ٚ
( )157أ ٟنٌ َكلاه َٔ ميو ايٛشٛك يٛشٛك ىٜل ٗ  ّٜٛاؾُع.١
( )158٭ْ٘ مل ٜهٔ ًابكاّ ٚمل ٜٛشل ٫ظكاّ.
( )159أ ٟايعلٌَ ايٌابل ٚاي٬ظل(.)4

ٖ.411
(( )1جًُــٝػ اٍ إ ايكٝــاَ إِــٗٛه إ ايعــامل َحػٝٸــو ٚنــٌ َــحػرل ظــاكس ٖــنا َعٓــاٚ .ٙنــنا قــٍٛ
إحهًٌُ :إ ا٫شٌاّ  ٫جٓؿو عٔ اؿونٚ ١ايٌه ٕٛاؿاكذٌٚ .نٌ َآٜ ٫ؿو عٔ اؿـٛاكس ظـاكس.
إواك ب٘ ٖنا ايحصلك ايناجُ .)ٞـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 299ٖ 2ظاُ.61١ٝ
( )2إٛاقـــ احملكــل ا٫هــ ٞط .145ٖ 1شــاَع ا٫ؾهــاه ْٚاقــل اْ٫ظــاه قُــل َٗــل ٟايٓواقــ ٞط1
ٖ.103
(ُ )3ـــوؾ ا٫زلــا ٤اؿٌــٓ ٢اؿهــٖ ِٝــاك ٟايٌــةيٚاه ٟؼكٝــل ل ــ قًــ ٞظةــٝيب ٖ.72ٖ 35
ظٛاه بٌ ا٫شلٚ ٌٝإاك ٌٜايِٝف قُل ائاكقُ .192ٖ ٞـوؾ إكآل ًـعل ايـل ٜٔايحؿحـاىاْٞ
ط.246 - 240ٖ 1
(ٌٜٚ )4حعٌٔ ٗ ٖنا إكاّ إ ْٓكٌ ؾا٥ل ٠منوٖا إٔٓـ ٗ ظاُٝح٘ عًـ ٢اً٫ـؿاه ٖٚـ ٛاُـهاٍ ظـاٖو
ايٛهٚك قل ْكً٘ ايٌٝل احملكل ايـلاَاك عـٔ احملكـل ايطًٛــ ٞقـلٸَ ًــوٸُٖا ٗ (ايكةٌـاد) ٚقـل ٓٚـؿ٘
ايٌٝل  بأْ٘ َٔ ٌَحٔـعةاد ايعكـل ايحع٘ـٖٚ ١ًٝٝـ( :ٛاْـ٘ إما عـلّ ُــ ٗ ٤ٞايعـامل يـيّ َٓـ٘ عـلّ
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ايٛاشت (جعاٍ عـٔ ميـو) ٭ٕ عـلّ ميـو ايِــ ٤ٞاَـا يعـلّ ُــوط٘ أُ ٚــو عًحـ٘ أ ٚيعـلّ شـي٤
عًٓح٘ ٚايه ٗ ّ٬علَ٘ نايه ّ٬ؾ ٘ٝظحٜٓ ٢حٗـ ٢إٍ ايٛاشـت جعـاٍ  ٕ٫إٛشـٛكاد بأًــوٖا ٜٓحٗـ٢
ٗ ًًًٌ ١اؿاش ١إٍ ايٛاشت جعاٍ.
ٚاؾــٛاث :إ عــلّ اؿــاكس ٜٓحٗــ ٢إٍ عــلّ َوجةــٚ ١قطعــ٘ َــٔ ظكٝكــَ ١حصــلك ٠بايــناد نايطةٝعــ١
اؾٖٛو ١ٜايٌٝٸاي ١ايٛشٛك عٓل إٔٓـ ٚناؿون ١ايٗٛع ١ٝايؿًه ١ٝعٓل ايكٚ ّٛجًـو اؿكٝكـ ١نـٌ ظـلٸ
َٓٗا ٗـوٚه ٟايعلّ عٓل ٚشٛك ظل آؿو بـ ٬ظاشـ ١إٍ عًٓـ ١أؿـو ٣ن٘ــوٚه ٠عـلّ ٜـ ّٛاؾُعـٗ ١
 ّٜٛاـُ ّٜٛٚ ٍٝايٌةخ ؾـإما اْحٗـ ٢عـلّ اؿـاكس إٍ عـلّ جًـو إوجةـَ ١ـٔ جًـو اؿكٝكـ ١ايٌـٝٸاي١
ايٛشٛك ٜكاٍ علَٗا ماجٚ ٞايناجٜ ٫ ٞعًٌٓ ؾٜٓ ٬حٗ ٢إٍ علّ ايٛاشت جعاٍ ؾاؾاعٌ شعـٌ ْؿـٍ
ماجٗا شع ّ٬بٌـٝطاّ  ٫اْـ٘ شعًـٗا َحك٘ـَ ١ٝحصـلكٚ ٠ايٌـٝل  أُـاه أ ّ٫ٚإٍ َـا منوْـاٚ ٙذاْٝـاّ إٍ
ؼكٝل آؿو بكٛي٘ :ؾإمٕ هت عًٓٝا إ ْكطع ٚهٜـل ايِـةٗٚ ١لـت عـوم ا٭ع٘ـاٍ ؾٓكـَ :ٍٛـا ظكٓكٓـاٙ
يو إ اؿلٚس ٚاييٚاٍ ٗ عامل اَحلاك اييَإ ٜ ٫حٔعػ ا ٫باْ٫حٗا ٤إٍ طةٝعَ ١حصـلكَ ٠حٔــوَ١
ٜه ٕٛطةاع شٖٛوٖا ذةاد اجٔاٍ ايحصلك ٚايحٔـوّ ًٚـ ٕ٬ٝاًـحُواه اؿـلٚس ٚايـةطَ ٕ٬ـٔ غـرل
اًحٓاك ٗ اْ٫ك٘اٚ ٤ايحٔـوٸّ إٍ عًٓ ١ؿاهشـ ١عـٔ ماجٗـا ٜ٘ـُٔ يًُحأَـٌ إــوط عـٔ ٖـن ٙإ٘ـا٥ل
ٚيهٓا ٌْحأْـ ا ٕ٫بٝاْاّ طاهؾاّ َٔ ًة ٌٝآؿو ؾاعًُٔ اْ٘ اِا ٜعحاٖ اَ٫و ٖٓايو عًـَ ٢ـٔ بحُٖٛاجـ٘
ايؿاًــل ٠وٌــت; إٔ ايعــلّ ايطــاه ٟعًــ ٢ايِـــ ٤ٞايهــا ٔ٥ايؿاًــل ٗ اييَــإ ظــاكس َحصــلك ٗ َــً
ايٛاقع ٚطو ٚايعلّ عةاه ٠عٔ ػلك ايةط ٕ٬بعل ايحكوٸه ٚإ اْعلاّ ايِـ ٤ٞاييَاْ ٞإِـا ٖـ ٛباهجؿـاع
ٚشٛك ٙاؿآٌ ٗ ىَٔ ظٔٛي٘ َٔ جًكـا ٤اؾاعـٌ إٛشـت عـٔ ٚعـا ٤ايحعكـل عـٔ ىَـإ اؿٔـٍٛ
ٚإ ايعلّ ؾعٌ ايؿاعٌ ٚايؿاعٌ ؾاعٌ ايةطٚ ٕ٬إ علّ ظٔـ ٍٛايِــ ٗ ٤ٞىَـإ َـا غـرل َحعكـل
ائلم ا ٗ ٫ميو اييَإ َٚع ؼكٓك٘  ٫قةًـ٘ ٚإ اْحؿـا ٤إـاْع َحكـلٸّ عًـٚ ٢شـٛك إعًـ ٍٛبايـناد
جكلٸَاّ بايطةـع يه َٔ ْ٘ٛاشيا ٤عًٓحـ٘ ايحاَـُٚ ١ــَ ٤ٞـٔ جًـو ا٭ٖٚـاّ يـ ٍٝيـ٘ ٗ عـامل ايعكـٌ َــٔ
ْٔٝت  ٗ ٫ٚإقً ِٝاؿهُـَ ١ـٔ ؿـ٬م ٚإ ٗ إـحهًؿٌ ٚإحؿًٌـؿٌ أقٛاَـاّ ٚعِـا٥و جًـو أَـاِْٗٝ
 ٖٛ َٔٚعً ٢بٔرل ٗ ٠اَـوٜ ٙعًـِ إٔ َـا وـلس ٜٚحصـلك ٜٚعكـٌ ؾٝـ٘ ايؿعـٌ ٚايكةـٜ ;ٍٛهـ ٫ ٕٛقايـ١
ُ٦ٝاّ َا ٜعةٸو عٓـ٘ بايًٌٝـٚ ١ٝاْ٫حؿـا ٤بـٌ ٖـً ٛـًت قـض ٚيـٓ ٍٝــوف  ٫ىـدل ا ٫عـٔ يؿظـ٘ ٫ٚ
ٜوَ ّٚؿٗ َ٘ٛا ٫اْ٘ ي ٗ ٍٝاؿٔ ٍٛاَو َا أٓٚ ّ٬اِا طو ٚايعلّ عً ٢ايهـا ٔ٥اييَـاْٖ ٞـً ٛـًت
ٚشٛك ٗ ٙاييَإ ايعاقت ًًةاّ ٓـوؾاّ.
ذِ قاٍ :أؾً َٔ ٍٝإٓٔـوؾ إ اهجؿاع٘ عٔ ىَاْـ٘ ٗ قـ ٠ٛاشحُـاع ايٓك٘ٝـٌ ٚعـٔ اييَـإ ايةعـل غـرل
َعك ٍٛإم مل ٜهٔ َحعككاّ قل .ؾإمٕ قل اًحٚ ٣ٛاًـحةإ إ ايـيٚاٍ ظكٝكـ ١اْكطـاع اجٔـاٍ ايؿ٘ٝـإ
يعــلّ اٱؾاٗــ ١ا٫بكاٝ٥ــ ١إعةٸــو عٓٗــا ٗ ايكــوإٓ اؿهــٚ ِٝايحٓيٜــٌ ايهــو ِٜجــاه ٠بــاؿؿو (ٜ ٫ٚــ٪كٙ
ظؿظُٗا) ٚجاه ٠باٌَ٫اى (ٌّٚو ايٌـُاٚاد ٚا٭هض إ جـيٚ )٫ٚاْـ٘  ٫عـلّ اٖٚ ٫ـ ٛأىيـٚ ٞإ
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ٚعا ٤ايٛشٛك ٜٔإهحٓؿٌ( )160بـ٘ ٖٚـنإ ايٛشـٛكإ ًـٝٸاٚ .ٕ٫قـل عوؾـخ إٔ
ٚعا )161(٤ايٌٝا٫د ىَإ(.)162
ؾنيو اؿلٸ ٌَـةٛم ايٛشـٛك

()163

بايعـلّ اييَـاْٖٚ .ٞهـنا ٗ أشـيا ٤ميـو

( )160أ ٟينيو اؿلٸ ايٛشٛك ٟإًعـٛظ ٚإِـا نـإ ٚعـا ٤ايعـلٌَ ٚعـا ٤ايٛشـٛك;ٜٔ
٭َْٸُٗا َٓحيعإ َُٓٗا.
( ٗ )161إكلٸَ ١ا٭ َٔ ٍٚن ّ٬اؿلٚس ايلٖو.)1(ٟ
( )162ؾٛعا ٤ايٛشٛك ٜٔاييَإ ٚقل عوؾـخ ٗ إكلٸَـ ١ايرايرـَ ١ـٔ اؿـلٚس ايـلٖوٟ
إٔ ايعــلّ إٓحــيع َــٔ ايٛشــٛك; جــابع يــ٘ ٗ أظهاَــ٘ َــٔ ايٛعــا ٤أ ٚغــرل ٙؾايعــلَإ
ٚعاُٗ٥ا اييَإ.
( )163أٌَ ٟةٛم ٚشٛك ٙبايعلّ اييَاْٚ ٞي ٍٝاؿلٚس اييَاْ ٞإٖ ٫نا  ٫غرل.ٙ

ٔــٌ ؽٔــٚ ٕٝشــٛك ٙبيَــإ َــا قــلٚك ٗ شٗــ١
طـو ٚايعــلّ عًــ ٢اؿــاكس اييَــاْ ٞإِــا َعٓــا ٙاحمل ٸ
ايٓٗا ١ٜعلٸ بع ٘ٓٝنُا ٖ ٛقلٚك ٗ شٗـ ١ايةلاٜـ ١نـنيو ٚميـو ايٛشـٛك احملـلٚك عـل ٟايطـوؾٌ غـرل
َوجؿع  ٫عٔ ايلٖو  ٫ٚعٔ ميو اييَإ احمللٚك ٗ اؾٗحٌ.
ذِٸ قاٍ :ؾإمٕ قل بيؽ إ ايعـلّ اي٬ظـل بايهـا ٔ٥ايؿاًـل أىيـ ٞيـٜٔ ٍٝـػ اًـحٓاك ٙإٍ عـلّ ؼكـل
ايعًٓ ١ايحاَ ١ؿٔ ٍٛايٛشٛك ٗ اييَإ ايعاقت َٔ بل ٚاَ٫و ٗ اٯىاٍ ٚاٯباك هأًـاّ نُـا إٔ ايعـلّ
ايٌابل قةـٌ ظٔـ ٍٛايٛشـٛك اؿـاكس ٗ اييَـإ ا٭ ٍٚأٜ٘ـاّ نـنيو  ٫اْـ٘ َحصـلك ٌَـحٓل إٍ اْحؿـا٤
شيَ ٤ا َٔ اشيا ٤ايعً ٓ١ايحاَ ١يًٛشٛك اؿآٌ ٗ ىَإ ايه ٕٛؾإٕ ايعًـ ١ايحاَـ ١يـنيو ايٛشـٛك ٚ٭ٟ
ٚشٛك قل كؿٌ ٗ ايحعكل غرل َٓحؿ ١ٝابلاّ ٚاِا ائعٝػ إ ايعًٓ ١ايحاَـ ١يحكـوه َـا َؿـوٚض ٚٚشـٛك
َا َكلٸه; غرل كاؿً ٗ ١ايحعكل َٔ بل ٚاَ٫و أىٚ ّ٫أبلاّ ٚايعلَٝاد ا٭ىيً - ١ٝـابك ١ناْـخ أ٫ ٚظكـ١
 َٔ ظاُٝحـ ٞايٛشٛك ايها ٗ ٔ٥ىَإ بعًَٓ ١ٝحًًٌٌ ٗ ١ايعًٚ ١ٝإعًٛيٝـ ١عًـ ٢اؾٗـ ١ايـٜ ٬كؿٝـَ ١ـاَٖ ٞحُرً ٗ ١ؿاظ ايعكٌ َحُا٥ي ٠عٌت اٱٗاؾ ١إٍ إًهاد  ٫إٍ ْٗا ١ٜأؿرلٜ ٠كـ اَ٫ـو عٓـلٖا
ؾًٌٝحٝكٔ.
اْحٗخ نًُاج٘ ايٓٛهٚ ١ٜاِا ْكًٓاٖـا بطٛشلـا َـع نْٛـ٘ ؿوٚشـاّ عـٔ طـٛه ٖـن ٙاؿاُـُ٫ ١ٝـحُاشلاعً٢
ؼكٝكاد ُـوٜؿْ ١اؾعٖ ٗ ١ـنا إكـاّ َ ٗٚكاَـاد آؿـو ؾًٝـلهى بعـل غـٛهٚ ٙيٝـنعٔ ظٌـٔ طـٛه.)ٙ
اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطٖ 9اَّ ٖ.386
( )1ايكةٌاد قُل باقو ايلاَاك ٖ.117
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اؿلٸ(ٚ )164أشيا ٤أشياٖٚ .٘٥هنا ؾُٝا  ًٜٞميو اؿلٸ َٔ ايطوؾٌ(َٚ )165ـا ًٜـٞ
َـــا ًٜٝـــ٘ .ؾؿـــ ٞنـــٌ ظـ ـلٸ َـــٔ ظـــلٚك ايطةـــا٥ع ايٌـ ـٝٸايٓ ٫ )166(١ـــع ١يٌـــًت
إٌةٛق)167(١ٝبايعلّ اييَاْٚ.ٞننا ٗ ايهٌ( )168اجملُٛع.)169(ٞ
إم ٚ ٫شٛك ي٘ ًٚ ٣ٛشٛك ا٭شياًٝ ٫ٚ ٤ٸُا ٗ إُحلاد( )170ايكـاهٸ٠

()171

(ٖ )164نا ًٝصَ ٗ ٤ٞةعز ايطةٝعٝاد َٔ ْؿ ٞاؾي ٤اينٜ ٫ ٟحصيٸ ٤عٔ اؾٌِ ٚأْ٘
ٌَحع ٌٝإٔ ٜٓحٗ ٞإٔ ٜحصي ٤اؾٌِ إٍ شي ٤ي ٍٝقابٌ يًحصي ٤ؾإ ٟشي ٤ؾوٗح٘ ؾٗٛ
ٜٓكٌِ ؾاؾٌِ أ ٟظـلٸ َـٔ ٚشـٛك ٙؾوٗـح٘ ؾٗـ ٛيـ٘ ظـلٚك ٚيحًـو اؿـلٚك ظـلٚك
أٜ٘اّ  ًِٖٚشوا إٍ َا ْٗ ٫ا ١ٜي٘.
( )165أ َٔ ٟايٛشٛك ٜٔإهحٓؿٌ ب٘ ؾإْٗا ظاكذاد ىَاْ.١ٝ
(ٚ )166اعواٗٗا ٚقٛابًٗا.
( )167بٌ إِا ٌَٖ ٞةٛق.١
(ٖ )168نا كؾع يٲُهاٍ اين ٟمنوْا َٔ :ٙإٔ اجملُٛع َٔ ا٭ؾواك َا ً ٣ٛاهلل َ ـٔ
عامل اـًل ٜٓةػ ٞإٔ ]ٜهٌَ [ٕٛةٛقاّ بايعلّ اييَاَْ ٞع أْ٘ يَ ٍٝهحٓــ بـايٛشٛك
ايٌابل اييَاْ ٞظحٸٜ ٢ه ٕٛعلَ٘ ايٌابل علَاّ ىَاْٝاّ.
إٕ قًخ :إٔ اؿاكس اييَاْ ٞعامل اـًل ؾكل .ؾأشاث َا جو.٣
( ) 169ؾإْــ٘ ظــاكس ىَــاْ ;ٞ٭ْــ٘ ٚ ٫شــٛك يًُصُــٛع إٚ ٫شــٛك ا٭شــيا ٤ؾٗــ ٛأَــو
اعحةاه ٟجابع شلا ٗ اؿهِ ٚظٝز ٖ ٞظاكس ؾٗ ٛظاكس بايحةع(.)1
( )170أًُٝ ٫ٚ ٟا نـ ٕٛايهٌ اجملُٛع ٚشٛك ٙعـٌ ٚشٛك أشيا ٗ ٤إُحلاد...اخل.
( )171ناـل ٚايٌطػ ٚاؾٌِ ايحعً.ُٞٝ

( )1ؾـ(اؿآٌ إ ايعامل ايطةٝع َٔ ٞايؿًو ا٫طًٍ َٚا ؾٝـ٘ اٍ إونـي َٚـا جعًٓـل بـ٘ َـٔ ايٓؿـَ َٛـا
ْٖ ٞؿ َٛظاكس .ام ايعامل عٛامل ٚاؿـاكس ظـٛاكس نُـٌ َُٓٗـا فُـٛع ؿـاٖ .ؾًًعـامل اٍٚ
بــٌ اٚا٥ــٌ ٚيــ٘ ٌَــةٛق ١ٝبايعــلّ بــٌ ٌَــةٛقٝٸاد با٫عــلاًّٚ .ــٝص ٤ٞإ ايؿــٝض َٓــ٘ كا٥ــِ َحٔــٌ
ٚإٌحؿٝض كاذو ٚىاُ .)ٌ٥ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 299ٖ 2ظاُ.64١ٝ
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ٚايػرل ايكاهٸ )172(٠إحٛاؾك ١ا٭شياٚ )173(٤إٛاؾك ١يًهٌ( ٗ )174اؿلٸ ٚا.)175(ًِ٫
ؾعهُ٘ ظهُٗا(ٚ .)176ننا ٗ ايهً ٞايطةٝعٞ

()177

َٓٗـا إم ٚ ٫شـٛك يـ٘ ًـ٣ٛ

ٚشٛك ا٭ُـاٖ.
ٚينا قًٓا(( )178شي(ٚ )١ٝ٥نً.)١ٝ
ّٚهٔ إٔ ٜكوأ نٌٸ ٚاظل َُٓٗا َ٘اؾا إٍ ايُ٘رل( )179عً ٢إٔ ٜه ٕٛبلٍ
( )172ناييَإ ٚاؿون.١
( )173ؾإ ٖنا اـل أ ٟشيَٛ َ٘ٓ ٤اؾل يًصي ٤ايراْ ٗ َ٘ٓ ٞاً٫ـِ ظٝـز ٜطًـل عًُٗٝـا
اًِ اـل  ٗٚاؿلٸ; إم جعوٜؿُٗا ٚاظل ٖٚـ ٛطـوف ايٌـطػ أ ٚايكابـٌ يْ٬كٌـاّ طـّ٫ٛ
ؾكل.
( ) 174ؾإٕ شي ٤اـل ٜٛاؾل اـل ٗ ايحٌـُٚ ١ٝايحعوٜــ ٚنـنا شـي ٤اييَـإ ٚنـنا شـي٤
اؿون.١
( )175أ ٗ ٟايحعوٜـ ٚايحٌُ.١ٝ
( )176أ ٟظهِ ايهٌ اجملُٛع ٞظهِ ٚشٛك ا٫شيا.٤
(ٖ )177نا كؾـع اُـهاٍ ٚظآـٌ اٱُـهاٍ :إٔ ايهًـ ٞايطةٝعـَ ٞـٔ عـامل اـًـل َـع أْـ٘
قل ِٜأم ٌَٖ ٛحُو ايٛشٛك  ٫ٚجػرل  ٫ٚجةلٍ ؾ ٘ٝبٌ ىعُخ ايؿً٬ؿ )1(١قلَ٘.
ؾأشاث :إٔ ٚشٛك ٙعٌ ٚشٛك أؾواك.ٙ
ؾإما قًخ :ظلٚذٗا.
قًٓا :ؾٗ ٞأٜ٘اّ ظاكذ.١
(ٚ )178يهــ ٕٛايهــٌ اجملُــٛع ٞظاكذ ـاّ ٚايهًــ ٞايطةٝعــ ٞا ٜ٘ـاّ ظــاكس عــلٚس ا٭شــيا٤
ٚا٭ؾواك قًٓا ننا ٚننا.

( )179بإٔ ٜك ٍٛشي ١ٝ٥باشلا ٤عً ٢إٔ جه ٕٛعا٥ل ٠إٍ َا ً.٣ٛ
(َٚ( )1ا قاٍ نررل َٔ ايؿً٬ؿ :١إ ايٓٛع قلٚ ِٜقؿٛظ بحعاقت اُ٫ـاٖ ؾؿ ٘ٝإ ايٓـٛع يـَٛ ٍٝشـٛك
عً ٢ظلٚ .٠إٛشة ٫ ١بل َٔ ٚشٛك َٛٗٛعٗا .بٌ ي ٍٝي٘ ظلٚس عً ٢ظل ٠اٜ٘ـاّ يـنيوْ .عـِ ٚشـ٘
اهلل  قلٚ ِٜقؿٛظ ؾُـا َـٔ ٓـكع اهلل  قـلٚ ِٜاـًـل َٚـا ٗ ْاظٝحـ٘ ظاكذـ .)١إٔـله ايٌـابل
ظاُ.66١ٝ
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جؿٖٔ )180(ٌٝا ً( )181(٣ٛشيٚ ٤نٌ)(ٕٚ . )182ا نإ يكا ٌ٥إٔ ٜكًٜ :)183(ٍٛيّ
بٓا ٤عً ٢ايحةلٍ ايناج )184(ٞإٔ ٜه ٕٛنٌ طةٝعٚ )185(١نٌ ٓٛهْٛ ٠عٝـ )186(١مٚاجـاّ
َحـايؿ.)187(١قًٓاٚ( :نإ ظؿـو( )188نـٌ ْـٛع) ًـٝٸ اٍ بايـناد ٚائـؿاد (بإرـٌ)
ايٓٛهٜٸ ـ )189(١نُــا إٔ ظؿــو نــٌ بــلٕ ُـٸٔ ــ ٞإٌْــاْٚٚ ٞظلجــ٘ ٚذةاجــ٘ َ ـع جةليــ٘
بايحعًٌٓ ُ٦ٝاّ ؾِ٦ٝاّ بايٓؿ َٛايٓاطك .)190(١ؾٗن ٙا٭ْٛاع إحةليٕ ١ا اجٌٔ نٌ َٓٗا
( )180أٜ ٟؿٔــٌ إةــلٍ َٓــ٘ ٖٚــ ٛنــررل ٗ نَٗ٬ــِ نُــا جكــ( ٍٛأنــوّ ايــوش ٕ٬ىٜــل
ٚعُو).
( )181إننٛه ايةٝخ إحكلٸّ عً.٘ٝ
( )182أٜ٘اّ بلٍ جؿٔ ًٞٝأ ٟشيٚ ٙ٤نًٓ٘ أ ٟايهٌ اجملُٛع.ٞ

( )183ظآٌ اٱُهاٍ :أْ٘ ي ٛنإ اؿلٚس اييَـاْ ٞبحةـلٍ ايـنٚاد ٗ نـٌ إٓ ٚنـنا
ائؿاد; ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛايٓٛع مٚاجاّ َحـايؿٚ ١ميو ٭ٕ ايهً ٞايطةٝعـ ٞعـٌ ٚشـٛك
اؾواكَٓ ٖٛٚ ٙحيع َٓٗا ؾإما ناْخ ا٭ؾواك ػلٸك ٗ نـٌ إٓ ٜٚهـ ٕٛشلـا ٚشـٛك غـرل
ايٛشٛك ايٌابل ٚاينًٜ ٟعل ناْخ يًٓٛع مٚادٷ َحـايؿ ٫ ١هبل بع٘ٗا بةعض.
( )184اين ٖٛ ٟاؿون ١اؾٖٛوٚ ١ٜجعاقت ا٭َراٍ.
( )185أْٛ ٟع ١ٝبٌ ُٚـٔٝٸ ١أٜ٘اّ.
(ٖ )186نا عطـ جؿٌرل.
( )187ظٝز أْٗا ٚشٛكاد َحعلكٚ ٠اؿاي ١أْـا ْواٖـا ٚاظـل ٫ ٠جحةـلٍ ؾائـٛه ٠ايٓٛعٝـ١
ٚايطةٝع ١ٝايٓٛع ١ٝييٜل باق ١ٝي٘  ٫جحةلٍ بايٛشلإ ٚايعٝإ.
(ٚ )188ظآٌ اؾٛاث :إٔ ظؿو ايٓٛع ٚاًحُواه ايٛشٛك ٚعلّ جةلي٘ ٗ ايظاٖو بٛاًط١
ٚشٛك هث ايٓٛع ي٘ اين ٖٛ ٟعكٌ ي٘.
()1

( ٖٞٚ )189عكٌ نٌ َاٖٚ ١ٝهث ْٛعٗـا ٚجٌـُٸ ٢إرـٌ ا٭ؾ٬طْٝٛـ١

ٖٚـ ٞأَـٛه ذابـخ

ٚاظل ٫ ٠جػرل  ٫ٚجةلٍ ٚبٛظلجٗا ٚذابحٗا ٜٓحيع ذابخ ايطةٝع ١ايٓٛعٚٚ ١ٝظلجٗا.

( )190ؾٛظل ٠ىٜل ذةاج٘ برةاد ْؿٌ٘ ايٓاطك.١

( )1إطايت ا٫شل َٔ ١ٝايعًِ ا٫شل ٞؾـو ايل ٜٔايواى ٟط .166ٖ 4ايًُعاد ايعوُ ١ٝقُل َٗـلٟ
ايٓواق.448 - 446ٖ ٞ

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )24غشس يف ذؼشٌفيّا ًذمغٍّيّا
بإُـوام ٓاظة٘

()191

461

ايٛاظل ايةٌٝل ايرابخ عً ٢ظايٚ ١اظل ٠اين ٖٛ ٟنـوٚؾ

ٖٚنا نصٌـل )192(ٙأ ٚنُعٓـٖٚ ٢ـنا( )193نٔـٛهج٘ ٚعةاهجـ٘( )194أ ٚنأٓـٌ غـرل

كايل(ٖٚ )195نا ؾوع٘ ؼًأاَُ ِِٓ ًأسأائِيُِ ِحِلٍػٌغ( ٫ )196()1شوّ ظؿظخ ٚظلجـ٘
ٚذةاج٘ بنيو اٱُـوام.
( ٖٛٚ )191إراٍ ايٓٛه ٟي٘ ٚهث ْٛع٘.
( )192أْٛ ٟع٘ نصٌل ي٘; ٭ٕ ايٓٛع َحكٛٸّ ب٘.
( )193أٚ ٟإراٍ ايٓٛه ٟنُعٓٚ ٢ايٓٛع عةاهج٘.
( )194عطـ جؿٌرل عً ٢ائٛه.٠
( )195يؿوع٘ ٖٚهنا إرٌ ايٓٛه.١ٜ
(ٖ )196نا نٓا ١ٜعٔ قٗو ٙشلِ ًًٚطاْ٘ عً.ِٗٝ
( )197أٚ ٟظلد ايٓٛع ٖٚنا شٛاث ٕا ٗ قٛي٘ ٕا اجٌٔ نٌ َٓٗا.

(ًٛ )1ه ٠ايدلٚط اٯ.20 ١ٜ

()197

[]25
غسز يف ذكس األق٘اي
يف ًسجح حدٗث اهعامل فٌٚا ال ٙصاي
خ إمٵ
َٴـ ـ ٳوشٸػٴ اؿُـ ـلٚسٹ مادٴ ايٛٳقِـ ـ ٹ

خ َقةٵًَــ٘ٴ ٳٚما ايهَعٵةٹــٞٵ اجٻــــٳنٵ
ٚ ٫ٳقِــ ٳ

ػ
عًِــــ ـِٴ ٳهبوٓــــــا با٭َٓٵــــ ـ ًَ ٔ
ٌ ٹ
ٳ ٚٹقٝٵــــ ـ ٳ

ػ
ٚا٭ُٵــــ ـ ٳعوٟټ ايٓٸــــ ـافٹ يًُٴــــ ـ ٳوشو ٔ

٫ٚ ٞ
لْا اؿُـــــ ـلٚسٴ ماجٹـــــ ـ أ
عٓٵـــــ ـ ٳ
ٳ ٚٹ

ٔ ايــــناجٹٞٸ شــــا َٴ ٳعًٖــ ـ٬
ُٳــ ـ٤ٞٳ َٹــ ـ ٳ

[]25
غسز يف ذكس األق٘اي يف ًسجح حدٗث اهعامل فٌٚا ال ٙصاي

()1

إعًــِ إٔ ٖــنا ايةعــز أَ ٍٚــٔ أًٌــ٘ إحهًُ ـ ٕٛيــلؾع ُــةٗ ١جــوك عًــ ٢قــٛشلِ
علٚس ايعامل ىَاْاّ جٌُٸ ٢بـ(ايلا ٤ايعٝا.)1()٤
ٚظآً٘ :إٔ ايعـامل  -أعـين َـا ًـ ٣ٛايٛاشـت َ -ـٔ فـوكاد َٚاكٜـاد يـ ٛمل
جهٔ َٛشٛكَ ٗ ٠ا ٜ ٫حٓاٖ ٢ذِ ٚشلد ٗ ٚقخ كٔ ;ٖٛييّ ايذلشٝػ بَ ٬ـوشػ
إم َ ٫وشػ يٛشٛك ايعامل ٗ ٖنا ايٛقـخ كٚ ٕٚقـخ آؿـو ؾعكـل إحهًُـ ٕٛبابـاّ يـلؾع
ٖــن ٙايِــةٗٚ ١إٔــٓـ( )2منــو أٖــِ ا٫شٛبــ ١عٓٗــا ٚابطًٗ ــا ؾٝهــ ٕٛقــٛشلِ بــاطّ٬
ٓٚــعػ قــٓ ٍٛــله إحــأشلٌ ٗ ظــلٚس ايعــامل باؿونــ ١اؾٖٛوٜــ )3(١أ ٚاؿــلٚس
ايلٖو.ٟ
( )1أ ٗ ٟاين ٟي ٍٝبيا ٗ ٌ٥إٌحكةٌ ظحٸ ٢جكـ ّٛايكٝاَـٖٚ ١ـ ٛايكٝاَـٚ ١ايؿـوم بٓٝـ٘
ٚبٌ َا مل ٜـيٍ إٔ ا ٍٚ٫إِـا ٜـلٍ عًـ ٢اًـحُواه ٚشـٛك ٗ ٙإٌـحكةٌٚ .أَـا ايرـاْٞ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 392ٖ 7جعًٝك.3١
(( )2ي ٛنإ ايعـامل ظاكذـ ّا َعٓـ ٢نْٛـ٘ ٌَـةٛم ايٛشـٛك بايعـلّ اييَـاْ ٞإٖٛـٚ َٞٛايٛاقـع ٗ عـوض
ايعامل عٝز َ٘ـ ٢عًٚ ٢شٛك ٙايـ ًٓ ١أ ٚايـ ايــ ًـٓٚ ١عًٓحـ٘ اىيٝٸـ ١جاَٸـ ١غٓٝٸـ ١يـيّ اـًــ.
ؾوبل ٖنا اؿاكس بايكل ِٜجعاٍ ُأْ٘ ؾ ٘ٝاُهاٍ ٌُٜٸ( ٢ايلا ٤ايعٝـا .)٤ؾٝطايـت إـٔـٕ يًعـلٚس.
ؾايهعيب شعً٘ ْؿٍ ايٛقخ ٜعين نُـا إ ماجـٜ ٞـ ّٛا٫ذـٌٓ ٚقٛعـ٘ ٗ َوجةـ ١ؿآٸـٜ ٫ٚ ١كـع ٗ ٜـّٛ
ا٫ظل ننيو ماج ٞآـٌ ايٛقـخ قٛعـ٘ ؾُٝـا ٜ ٫ـياٍ ّ ٫ٚهـٔ جكلَـ٘ ظحـٜ ٢حكـلّ ٚشـٛك ايعـامل
ؾعلس ايعامل ؾُٝـا ٜ٫ـياٍ ٚإـٔـٕ ٖـ ٛايٛقـخٚ .ؾٝـ٘ اْـ٘ مل ؽًــ ايٛقـخ؟ ٚمل مل ىًـل عٝـز
٫ظل  ٫ٚعل ٕ٘ ٘ٝنٌةل ايٛاشت جعاٍ؟ ْ ٫ٚك :ٍٛمل مل ٜكلٸّ؟ بٌ ْك :ٍٛمل قطع ٚمل مل ٜحٔـٌ بـ٘
ٚقخ ؾٝه ٕٛقةً٘؟ َع إ قٛي٘ (ٚ ٫قخ قةً٘)  ٕ٫ ِٖٚايعلّ اين ٗ ٟعوٗ٘ قةً٘ باييَـإ ؾًـيّ َـٔ
هؾعـ٘ ٗٚــع٘ بــٌ اما نـإ ايعــلّ َكــاب ّ٬ؾإَــا  ٫هحُـع َــع ٚشــٛك ايٛقـخ ٚإٛقــٛد بايــناد ؾٗــٛ
اييَإ أ ٚبـايعوض ؾٌٝـحًيّ اييَـإ)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 303ٖ 2ظاُ.1١ٝ
(ٕ )3يٜل َٔ ا٫ط٬ع ٚايحًٛعْ ١ظو ١ٜاؿون ١اؾٖٛو ١ٜعٓل ايِرلاىٖ ٟاك ٟايعً .ٟٛايٓظـاّ ايؿًٌـؿٞ
ٕلهً ١اؿهُ ١إحعاي ١ٝعةـل يوًـ ٍٛعةٛكٜـخ جعوٜـت عًـ ٞإًٛـَ ٟٛواشعـ ١ؿٓصـو ٓٝـ ١ط2
ٖ.206 - 83
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(َوشػ اؿلٚس) أ ٟظلٚس ايعامل ٚكٔٸٔ٘( )2بٛقخ كٔ( )3(ٖٛماد
ايٛقخ)(ْٚ )4ؿٌ٘(( )5إم ٚ ٫قـخ قةًـ٘(ٚ . )6ما) ايكـ( ٍٛايهعـيب) َـٔ إـحهًٌُ
(اؽــن) ٚاهج٘ــاٚ .ٙؾٝــ٘ أْــا ْٓكــٌ ايهــ ّ٬إٍ ْؿــٍ ايٛقــخ )7(:مل ٚقــع ؾُٝــا ٫
ٜياٍ(ٚ )8عًٓح٘ ؾُٝا مل ٜيٍ؟ (ٚق )ٌٝايكا ٖٛ ٌ٥إعحيي ٞإٕ إوشػ (عًـِ هبٓـا)
جعاٍ ٚجكٓلَ ( با٭ًٓػ) أ ٟبإٔ ا٭ًٓػ عاٍ ايعامل إٜكاع٘ ؾُٝا ٜ ٫ياٍٚ .ؾ٘ٝ
أْ٘ :أًَٔ ١ٜع ٗ ١إٌَاى ايؿٝض ٚاؾٛك عٓ٘(َ )9ا ْٗ ٫ا ١ٜي٘؟
ؾٝلٍ عً ٢علّ اًـحُواه ٚشـٛك ٗ ٙإاٗــ ;ٞ٭ٕ َعٓـا ٙؾُٝـا يـ ٍٝبيا٥ـٌ ظٝـز إٕ
(مل) إما كؿًخ عً ٢ايؿعٌ إ٘اهع جكًة٘ إٍ إاٗـ.ٞ
( )2عطـ جؿٌرل.
( )3ك ٕٚغرل َٔ ٙا٭ٚقاد.
( )4أ ٟماد ٚقخ اؿلٚس ٖ ٞإوشعـ ١يًعـلٚس ؾٝـ٘  ٫قةًـ٘  ٫ٚبعـلٚ ٙايـناج٫ ٞ
ٜعًٌ نُا إٔ ماد  ّٜٛا٭ظل جكح٘ـٚ ٞقٛع٘ ٗ ٖنا إوجة ١اـآـَٓ ١ـ٘ ٜ ٫ٚكـع ٗ
 ّٜٛايٌةخ ننا ْظو ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
( )5عطـ جؿٌرل عً ٢ماد ايٛقخ.
(ٖ )6نا جعً ٌٝإٍ نَ ٕٛوشػ اؿلٚس ٖ ٛماد ايٛقـخ ٚظآـٌ ايحعًٝـٌ إٔ جـوشػ
ماد ايٛقخ يًعلٚس إم ٚ ٫قخ ًابل عً ٢ميو ايٛقخ ؾإٕ اٚ٫قاد ايـيت ٌٜـأٍ
عٔ ايذلشػ ؾٗٝا يٌٝخ َٛشٛك ٠ظٝز  ٫ىَإ ٚ ٫ٚقخ ُ ٫ٚـَ ٤ٞـٔ اُ٫ـٝا٤
ٚاييَإ إ ٫ ّٖٛٛوكٓل ي٘ َطًت ايذلشٝػ ٗ اشيا ٘٥ايؿوٗ ١ٝغرل َكة ٍٛإٔ ٜهـٕٛ
ميو َٔ قة ٌٝإٛشة ١باْحؿا ٤إٛٗٛع ٖٚنا ٌَحع.ٌٝ
( )7اين ٟماج٘ جكح٘ـ ٞاؿلٚس يًعامل.
( )8أ ٟمل ٚقع ايٛقخ ٗ اينٜ ٫ ٟياٍ أ ٗ ٟإوجة ١اـآٸ ١اييت جه ٕٛبعل ايٛاشـت
َــا ٜ ٫حٓــاٖ ٢ك ٕٚإٔ ٜكــع قــل ٗ ِٜايــن ٟمل ٜــيٍ أ ٗ ٟإوجةــ ١اـآــ ١ايــيت ٖــٞ
قلّ.١
( )9أ ٟعــٔ ايعــامل ٚاؿايــ ١إٔ ايعــلّ ُ ــو قــض ٚايٛشــٛك ؿــرل قــض عًــ ٢أْــ٘
( )1نُا منوْا ق ٍٛإٔٓـ ٗ ائؿع ١ايٌابك.١

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )25غشس يف روش األلٌاي يف ِشجح ذًز اٌؼامل فٍّا ال ٌضاي
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(ٚا٭ُعو ٟايٓـاف(َ - ))10ةحـلأ ٚؿـدل( )11(-يًُـوشػ) يكٛيـ٘ ظـٛاى ؽًٓــ
إعً ٍٛعٔ ايعًٓ ١ايحاَ ١بٌ  ٫عًَٓٚ ١ٝعًٛي ١ٝعٓل ٚ ٙجوجت إعاي ٌٝعً ٢ايعًٓاد
َعض شـو ٟايعـلٚ .٠بِـاعٖ ١ـنا ايكـٖ )12(ٍٛـا  ٫وحـاط إٍ ايةٝـإٚ( .عٓـلْا
اؿــلٚس( )13ماجــ )ٞإم قــل عوؾــخ إٔ اؿــلٚس(ٚ )14ايحصــلك( )15طةٝعــٚ ٞماجــٞ
يًعامل ايطةٝعُ ٫ٚ( ٞـ َٔ ٤ ٞايناج ٞشا َعً )٬ؾ ٬كٕٔ يًعلٚس(.)16
ٜٓاٗ ايعً ١ٝايحاَ.١
( )10آً٘ ايٓاٗ ؾعنؾخ ايٝا ٤يً٘ـوٚه.٠
( )11اُ٫عو ٖٛ )1(ٟإةحلأ ٚاـدل ايٓاف.
( )12إم قل بٝٸٓا إٔ اٱَهإ عًٓ ١اؿاش ١إٍ ايؿاعٌ ٚإٕ ايذلشٝػ بَ ٬وشػ باطٌ.
( )13أ ٟظــلٚس اييَــاْ ٞيًعــامل اـًكــَ ٞوشٸعــ٘ إٔ ْؿــٍ ماد اؿــلٚس جكح٘ ــٞ
ايٛقــٛع شلــنا إٛشــٛك بعــل ماى ؾــايٛشٛك اٯْــٜ ٞكح٘ــ ٞماد ظلٚذــ٘ ٚقٛعــ٘ بعــل
ايٛشٛك ا٭ ًِٖٚ ٍٚشوا إٍ َا ْٗ ٫ا ١ٜي٘ ٚايناجٜ ٫ ٞعًٌٓ.
( )14أ ٟاؿلٚس اييَاْ ٞباؿون ١اؾٖٛو.١ٜ
( )15أ ٟاؿلٚس ايلٖو.ٟ
( )16غــرل ماجــ٘ ؾــايٛشٛك َــٔ ايعــامل ايطةٝعــٜ ٞكــع ٗ ٖــنا اٯٕ ك ٕٚماى َــٔ شٗــ١
ماج٘.

(ُ )1وؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞطُ .131ٖ 3وؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحـاىاْٞ
ط.17ٖ 2

[]26
غسز يف أقطاَ اهطبق ٗٓ ٛمثاُٞٚ
ايٌٻــ ـةٵلٴ ٹَٓٵــ ـ٘ٴ َــــا ىَٳاْٹٝــ ـاّ َنِٳــ ــٵ

ٚايٌٻــــةٵلٴ بايوټجٵةٳــــ ٹ ١ذٴــــِٻ بايِٻــــ ٳوفٵ

ٚايٌٻــــــ ـةٵلٴ بــــــــايطٖةعٔ ٚبايعٹًٹٸٝٻــــــ ــِ١

نٟٵ ٜٴكـــــــاٍٴ بإا ٹٖٝٸـــــ ــِ١
ذٴـــــ ـِٸ ايٓـــــ ـ ٹ

ٚايٌٻةٵلٴ باينادٹ ٖٴـ ٳ ٛايًَـنٵ نـإٳ عٳـِٵ

نٟٵ اير٬ذــــ١ٹ ا٭ؿـــــرل٠ٹ اْٵ َكٌٳــــِٵ
بٹــــ ٹ

بايــنٸاد إٕ ُٳــٞٵ ٷ ٤بٳــلا ٚبايعٳـــوٳضٵ

ل باؿكٹٝكــ ـ١ٹ اْحٳٗٳــ ــضٵ
ٌ ًٳــ ـةٵ ٷ
٫ذٵــ ـ ٳٓ ٔ

ٚايٌٻـــــةٵلٴ َؾهٹٸٝٸـــــ ّا ٳٜصٹـــــٞٵ طُٛٵ ٹيٝٸــــــا

ًوٵ ٳَـلٹٜٸـــــــــا
 ٞٳكٖٵ ٔوٜٸــــــــ ّا ٳ ٚٳ
ًٴــــــــُٹٸ ٳ

[]26
غسز يف أقطاَ اهطبق ٗٓ ٛمثاُٞٚ
ٜٓٚكٌِ َكاب )1(ٙ٬أٜ٘اّ عٌت اْكٌاَ٘ ب ٬جؿاٚدٚ .ينا مل ْحعـوض شلُـا.
ٕٓٚــا نــإ( )2ايحكــلٸّ ٚايحــأؿو َــأؿٛمَ ٗ ٜٔؿٗــ ّٛايكــلّ ٚاؿــلٚس(ُٖٚ )3ــا
عً ٢أما )4(٤أهكؾٓا َةعر٘ َةعر٘(( . )5ايٌةل َٓـ٘ َـا ىَاْٝـاّ نِــ)ٖٚ .ـنا َـٔ
أقٌــاّ ايٌــةل(ٖ . )6ــ ٛايٌــةل اْ٫ؿهــان ٗ )7(ٞايٛشــٛك ًــٛا ٤نــإ ايٌــابل
(ُٖٚ )1ا ايحأؿو ٚإع.)1(١ٝ
(ٖ )2ــنا اُــاه ٠إٍ إُــهاٍ ٚظآــً٘ :أْهــِ شعًــحِ عــز اقٌــاّ ايٌــةل َــٔ ًْــ١
َةاظز ايكلّ ٚاؿلٚس; ٭ْ٘ شعًحُـَ ٙٛـٔ غـوهٚ ٙمل ػعًـَ ٙٛةعرـاّ ٌَـحك ّ٬بـإٔ
ٜه ٕٛؾوٜل ٠نٌا٥و ايؿوا٥ل .ؾأشاث َا جو.٣
( )3ظٝز ؾٌٸـو ايكل ِٜبعـلّ ٌَـةٛق ١ٝايعـلّ أ ٚايػـرل ٚاؿـلٚس بعهٌـ٘ ؾُعوؾحُٗـا
َٛقٛؾ ١عًَ ٢عوؾ ١ايٌةل ٚاؿلٚس.
( )4أ ٟايٌةل ٚاؿلٚس عً ٢ا٭قٌاّ ؾ٬بل َٔ َعوؾـ ١أقٌـاَُٗا ظحـْ ٢عـوف إُٜٗـا
َعحدل ٗ اؿلٚس ٚايكلّ.
( )5أًٓٓٚ ٟا َةعز ايٌةل َةعز ايكلّ ٚاؿلٚس ٚشعًٓاُٖا َةعراّ ٚاظلاّ.
( )6ايعةاه ٠ائعٝعٖٚ :ٖٞ ١نا ٖ ٛايٌةل اٱْؿهان.ٞ
( )7أ ٟايًـــنإ  ٫هحُعـــإ ٗ ٚقـــخ نطٛؾـــإ ْـــٛؾ ٚ إهًـــاٍ قُـــلٚ .أُـــهٌ

( )1قاٍ ايع ١َ٬اؿًٚ( :ٞاما عوؾـخ آـٓاف ايحكـلّ ؾـاعوف َٓٗـا آـٓاف ايحـأؿو ٖٚـ ٛظـاٖو ٚنـنا
آٓاف إعٝٸ ١ا ٗ ٫إع ١ٝبايعًً٫ ١ٝـحعاي ١اشحُـاع عًٓـحٌ ٌَـحكًحٌ عًـَ ٢عًـٚ ٍٛاظـل ٚإٔـٓـ
اطًل ميو ٚي ٍٝظٝل) .اؾٖٛو ايٓ٘ـٝل ٗ ُــوؾ َٓطـل ايحصوٜـل ايعَ٬ـ ١اؿًـ .29 - 28ٖ ٞاَـا
ٓاظت ايِٛاهم ؾكاٍ( :اما عًِ اقٌاّ ايٌةل عًِ اقٌاّ ايحـأؿو اٜ٘ـاّ ٭ْـ٘ َ٘ـا٥ؿ٘ ٚاَـا اقٌـاّ
إعٝٸ ١ؾ ٬ؿؿا ٗ ٤إعٝٸ ١ايوجة ١ٝنُؿَٗ ٌَٛحٌاٚ ٌٜٚنُحعام ٗ ٫ٚ ٌٜإعٝٸ ١بايطةع نعًٓـحٌ ْاقٔـحٌ
ٕعكٚ ٍٛاظل ٚنُعًٛيٌ َِـوٚطٌ بِـو ٚاظل  ٫ٚبايعًٓ ١ٝنعًحٌ ٌَحكًحٌ ٕعًـٚ ٍٛاظـل ْـٛعٞ
إٔ ٚعًٛيٌ يعًٓٚ ١اظلَ ٠طًكاّ عٓل إحهًٌُ  َٔٚشٗـ ١اؿهُـاُ .)...٤ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل
ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.92 - 91ٖ 1
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عًــ ٢ايحعوٜـــ يًٌــةل اييَــاْ ;ٞبأْــ٘ ِٜــٌُ ايٌــةل ايــلٖو ٟؾــإٕ َوجةــ ١ا٭َ ٍٚــٔ
ايًًٌٌ ١ايطٛيَ ١ٝٴٓؿه ١ايٛشٛك عٔ ايراْ ;١ٝ٭ٕ جًو ٗ َوجةٖٚ ١نَ ٗ ٙوجة.١
ٚاشٝت :نُا ٖ ٗ ٛاؿاُ )1(١ٝإٔ ايٌةل ايلٖو ٟؾاْ٫ؿهاى ؾٚ ٘ٝإٕ نإ ٚاقعٝاّ; ؾ٬
ىً ٛعٔ اشحُاع َـٔ ظٝـز إٕ إوجةـ ١ايراْٝـٚ ١اشـل ٠يًُوجةـ ١ا٭ ٍٚبٓعـ ٛاٗـعـ
ٚا٭ ٍٚشاَعٚٚ ١اشلٹ ٠يًراْ ١ٝبٓع ٛأعً.٢
(َ )8رـٌ ا٭َــٍ ٚايٝـ ّٛؾــإٕ ا٭َـٍ ًــابل عًـ ٢ايٝــ ّٛباييَـإ; ٭ْــ٘ ؾُٗٝـا أْؿهــاى
بـايٛشٛك ٚغوٗــ٘ بٗـن ٙايعةــاه ٠ايـوك عًــ ٢إـحهًٌُ ظٝــز ىاك بع٘ـِٗ( )2ايٌــةل
بايناد َٚرٌ بايٚ ّٛٝا٭ٍَ ٚقاٍ ّ ٫هٔ إٔ ٜهٖ ٗ ٕٛنا ًـةل ىَـاْ ٞإم ًٜـيّ
إٔ ٜه ٕٛيًيَإ ىَإ; ٭ِْٗ اعحـدلٚا ٗ ايٌـةل اييَـاْ ٞإٔ ٜهـ ٕٛيًٌـابل ٚإٌـةٛم
ىَإ ؿاهط عُٓٗـا ٚاؿهُـا ٤مل هعًـٛا ٖـنا قٌـُاّ ٌَـحك ّ٬بـٌ شعًـ ٙٛكاؿـٗ ّ٬
(( )1أ ٟايعوٗـــ ٞاييَــاْٚ .ٞايكوٜٓــ ١إ إطًــل ٜٔٓـــوف اٍ ايؿــوك ايهاَــٌ َٓــ٘ ٚظــل اْ٫ؿهــاى َــا ٗ
اييَاْٝاد ٚإهاْٝاد ٚشلنا نإ إهإ ٚاييَإ ظصابٌ عظ ٌُٝعـٔ ْٝـع ائـٛه ٜ ٫ٚطٜٛـإ ا٫
بٝل ايحصوٸك ٚؾٌع ١قلّ ايهًٚ .١ٝاَـا اْ٫ؿهـاى ايطـٛي ٗ ٞايٌـةل ايـلٖو ٟؾٗـٚ ٛإ نـإ ٚاقعٝـ ّا ؾـ٬
ىً ٛعٔ اشحُاع َٔ ظٝز إ ايحايٚ ٞاشل يًُحً ٛبٓع ٛاي٘عـ ٚإحً ٛشـاَع يًحـاي ٞبٓعـ ٛاعًـ.)٢
ُـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 307ٖ 2ظاُ.2١ٝ
( )2اعًِ إٔ ايِٝف ايو ٍٝ٥منو يًحكلٸّ ٚايحأؿو ٌٔ ١أقٌـاّ ٚجةعـ٘ غـرلَ ٙـٔ اؿهُـا .٤ايؿٔـٌ ا٭ٍٚ
َـــٔ إكايـــ ١ايوابعـــَ ١ـــٔ إشلٝـــاد ايِـــؿا .٤ايٓصـــا ٠ايِـــٝف ايـــو .222ٖ ٍٝ٥ايحعٔـــ ٌٝبُٗٓٝـــاه
ٖٚ .468 - 467ٖ 36 - 35جةعــ٘ ايِــٝف اٱُـــواق .ٞإطاهظــاد ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهكٟ
ٖ.303 - 302
زلــ( ٙٛايحكــلّ ٚايحــأؿو ايــناج .)ٞنِـــ إــواك ٗ ُـــوؾ ػوٜــل
ذ ـِٸ إحهًُــ ٕٛىاكٚا قٌــُاّ آؿــو  ٚٸ
ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً.58 - 57ٖ ٞ
ذِٸ ايٌٝل ايلاَاك ىاك قٌُاّ آؿو ٚزلٸـا( ٙايحكـلّ ٚايحـأؿو بايـلٖو) .ايكةٌـاد قُـل بـاقو ايـلاَاك
ٖ.18 - 3
ذِٸ ىاك ٓله إحأشلٌ قٌٌُ آؿو :ٜٔأظلُٖا (ايحكـلّ ٚايحـأؿو باؿكٝكـٚ ١اجملـاى)ٚ .ذاُْٗٝـا (ايحكـلّ
ٚايحأؿو باؿل) .ا٭ًؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط .257ٖ 3ايِـٛاٖل ايوبٛبٝـٓ ١ـله
ايل ٜٔايِرلاى.61ٖ ٟ
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أ ٚبايعوض ناييَاْٝاد(.)9
(( :َ٘ٓ )ٚايٌةل بايوجة ))10(١أ ٟبايذلجٝت.
(ذِٸ) َٓ٘ :ايٌةل (بايِـوف) نحكلٸّ ايؿاٌٗ عً ٢إؿ٘.ٍٛ
( :َ٘ٓٚايٌةل بايطةع)  ٖٛٚجكلٸّ ايعًٓ ١ايٓاقٔ )11(١عً ٢إعً.ٍٛ
( :َ٘ٓ )ٚايٌةل (بايعً ٖٛٚ )١ٝجكلٸّ ايعًٓ ١ايحاَـ )12(١عًـ ٢إعًـٖٚ .ٍٛـ٫ ٞ
جٓؿو عٔ إعًٚ .ٍٛيهٔ ايعكٌ وهِ بإٔ ايٛشٛك ظآٌ يًُعً َٔ ٍٛايعً١

()13

 ٫ٚعهٍ .ؾٝك :ٍٛؼوٸنخ ايٝل ؾحعوٸى إؿحاؾ( )14بحـًٌ ايؿا.٤
ايٌةل اييَاْٚ ٞايٌابل ٚإٌةٛم ؾًٜ ٫ ٘ٝيّ إٔ ٜه ٕٛشلُا ىَإ ؿاهط عُٓٗـا; ٭ٕ
َ٬ى اْ٫ؿهاى ٗ ايٛشٛك ٖٚنا قل ٜهـ ٕٛايٌـابل ٚإٌـةٛم ْؿـٍ اييَـإ ٜٚهـٕٛ
عوٚض ايٌابل ٚإٌةٛم شلُا يـناجُٗا ٜٚهـ ٕٛعـوٚض ٖـنا ايٌـةل اييَـاْ ٞبػـرل
أشيا ٤اييَإ بايعوض ٚ٭شيا ٤اييَإ بايناد.
( )9أ ٟا٫ؾعاٍ ا٭َٛه ايٛاقع ٗ ١اييَإ ؾإْٗا جٛشـل ْؿٌـٗا قابًـ ١ي٬شحُـاع ٗ ىَـإ
ٚاظل إ ٫إٔ عٌت ٚقٛعٗا ٗ اييَإ اي٬ظل ٚايٌابل ّ ٫هٔ اشحُاعُٗا.
( ٢ٌُٜٚ )10ايٌةل بإهإ نحكلٸّ اَ٫اّ عً ٢إأَ.)1(ّٛ
(ًٛ )11ا ٤ناْخ ايعً ١ائٛه ١ٜأ ٚإاك ١ٜأ ٚايؿاعً ١ٝأ ٚايػا.١ٝ٥
( ٗ )12إوجة ١ايعكً.١ٝ
( )13ؾْٗ ٗ ٛظو ايعكٌ َكلٸّ ٚشٛكٖا عًٚ ٢شٛك.ٙ
( )14هَا ٜكاٍ إٔ ظون ١ايٝل يٌٝخ عًٓـ ١جاَـ ١ؿونـ ١إؿحـاؾ; ٭ْٗـا َحٛقؿـ ١عًـ ٢ظونـ١
ايع٘٬د.
ٚاؾٛاث :إٔ إواك بايعًٓ ١ايحاََ ١ـا ٌٜـحع ٌٝإْؿهـاى إعًـ ٍٛعٓـل ٚشٛكٖـا ٚبعـل
ٚشٛكٖا ٜٛشل إعً ٍٛب ٬جٛقـ عًُ ٢ــ ٤ٞآؿـو ٜ٘ ٫ٚــو ٗ ميـو جٛقؿٗـا عًـ٢
ُـ ٤ٞآؿو.
(( )1ؾإْو إٕ اعحدلد إةلأ ٖ ٛاحملواث نإ اٱَاّ ٖ ٛايٌابل عًًٜٝ َٔ ٢ـ٘ َـٔ إـأَ ٌَٛذـِٸ َـٔ ًٜٝـ٘
عًٚ .ًٜ٘ٝ َٔ ٢إٕ اعحدلد إةلأ ٖ ٛايةاث نإ أَو ايٌةل ٚايًعٛم بايعهٍٜٚ .كابٌ ايٌـةل ٚايحكـلٸّ
بايوجة ١ايًعٛم ٚايحأؿو بايوجة .)١بلا ١ٜاؿهُ ١ايٌٝل قُل ظٌٌ ايطةاطةا.146 - 145ٖ ٞ٥
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(ذِٸ) َٓ٘ :ايٌةل (اينٜ ٟكاٍ) يـ٘ ايٌـةل (بإٗٝـٚ )١ايٌـةل بـايحصٖٛو ٖٚـٛ
جكلٸّ( )15عًٌ ايكٛاّ( )16عً ٢إعًْ ٗ ٍٛؿٍ ُ١ٝ٦ٝ
إاٖٝـــٚ )17(١شـــٖٛو ايـــناد( )18نحكـــلٸ ّ اؾـــٍٓ ٚايؿٔـــٌ عًـــ ٢ايٓـــٛع
ٚإاٖٝـــ ١عًـــ٫ ٢ىَٗـــا(ٚ )19إاٖٝـــ ١عًـــ ٢ايٛشـــٛك عٓـــل بعـــض(ٚ( .)20ايٌـــةل
بايناد( ٖٛ )21ايًن نإ عِٸ) أ ٟي ٍٝقٌُاّ عً ٢ظل َٔ ٠ايٌةل بٌ ٖ ٛايكله
إِــذلى ايــن( ٟبــن ٟاير٬ذــ ١ا٭ؿــرل )٠أعــين َــا بــايطةع ٚبايع ًٓٝــٚ ١بإاٖٝــ١
( )15منــو اؾــواك ٙيحح٘ــػ ظكٝكحــ٘ ٚقــل جكـلٸّ ايهــ ٗ ّ٬جعوٜؿــ٘ ٗ ظاُــ ١ٝإٔــٓـ ٗ
َةعــز ىٜــاك ٠ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــَ )1(١ــا ظآــً٘ :أْــ٘ عةــاه ٠عــٔ جكـلٸّ َاٖٝــ ١أظــل
ا٭َــو ٜٔعًــ ٢اٯؿــو َــٔ ظٝــز إاٖٝــٚ ١ايِــٚ ١ٝ٦ٝايؿــوم بــٌ ٖــنا ايٌــةل ٚبــاقٞ
ا٭قٌاّ َٔ ايٌةل; إٔ جًو َـ٬ى جكـلٸَٗا ايٛشـٛك ٖٚـنا َـ٬ى ايحكـلٸّ ٖـ ٛإاٖٝـ١
ٚينا إحكلٸّ بايطةع بإعحةـاه ٚشـٛكٜ ٙهـَ ٕٛحكـلٸَاّ بـايطةع ٚبإعحةـاه إاٖٝـٜ ١هـٕٛ
َحكلٸَاّ بإاٖٚ ١ٝايحصٖٛو.
(ٖ )16ــ ٞايعًٓ ـ ١ائــٛهٚ ١ٜايعًــ ١إاكٜــٚ ١اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ نُــا إٔ ايعٸًــ ١ايؿاعًٝــ١
ٚايػا ١ٝ٥جٌُٸ ٢عًٓ ١ايٛشٛك.
(ْ ٗ ٫ )17ؿٍ ُ ١ٝ٦ٝايٛشٛك ؾإُْٗا ؾٗٝا ٜهْٛإ َحكلٸٌَ بايطةع  ٫بايحصٖٛو.
( )18اٗ٫اؾ ١بٝاْ.١ٝ
(ٖ )19ــنا عطـــ عًــ ٢قٛيــ٘ جكٓ ـلّ عًــٌ ايكــٛاّ أٖٚ ٟــ ٛجك ـلٸّ عًــٌ ايكــٛاّ ٚجك ـلٸّ
إاٖ...١ٝاخل.
( ِٖٚ )20ايكا )2(ًٕٛ٥بأٓاي ١إاٖ ١ٝؾإْ٘ عٓلِٖ إٔ إاًٖ ١ٝابك ١عًـ ٢ايٛشـٛك يهـٔ
ي ٍٝبايٛشٛك ٚإ ٫ييّ ايحًٌٌٌ بٌ بٓؿٍ ُٝ٦ٝحٗا ٚػٖٛوٖا.
( ٖٛٚ )21جكلٸّ إحٛقـ عً ٘ٝعً ٢إحٛقـ.
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 92ٖ 2ظاُ.25١ٝ
(ُ )2ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞطُٛ .11ٖ 3اهم ا٫شلـاّ ٗ ُوؾ ػوٜل ايهـّ٬
احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.103ٖ 1
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(اْكٌِ) ٗ إِٗٛه( .)22ذِٸ َٔ ايٌةل قٌِ آؿو  ٖٛٚأْـ٘ (بايـناد إٕ ُــ ٤ٞبـلا
ٚبايعوض ٫ذٌٓ)( )23عًً ٢ة ٌٝايحٛىٜع( )24أ ٟإٕ ظٗو ظهِ( )25يٛاظل َٔ ٌُ٦ٝ
بايناد ٚٯؿو َٓٗا بايعوض ناؿون ١بايٌٓة ١إٍ ايٌؿٚ ١ٓٝشايٌٗا ؾع٦ٓٝنٺ (ًـةل
باؿ كٝك ١اْحٗض)ٖٚ .نا إٌُٸ ٢بايٌةل باؿكٝك )26(١قل ىاكٓ ٙله إحأشلٌ .
ٖٚـــــــــ ٛغـــــــــرل ْٝـــــــــع ا٭قٌـــــــــاّ( )27إم ٗ ايهـــــــــٌ نـــــــــٌ َـــــــــٔ

إحكــــ ـلٸّ ٚإحــــــأؿو َحٔـــــــ بــــــإ٬ى( )28باؿكٝكــــــٓ ٫ٚ ١ــــــع ١يٌــــــًت
( )22أ ٟاْكٌِ ايٌةل ايناج ٞإٍ ٖن ٙايحكلَاد اير٬ذـ ٗ ١إِـٗٛه ٚبع٘ـِٗ( )1ىعـِ أْـ٘
ٜٓكٌِ إٍ ايحكلّ بايطةع ٚايعً ١ٝؾكل.
( )23أ ٟإما نإ أَوإ عوض شلُا ُـ ٤ٞنإ ٌَٓٛباّ ٭ظـلُٖا بايـناد ٚنـإ ٌَٓـٛباّ
يٰؿو بايعوض ؾُا بايناد ًابل باعحةاه ٖنا ايِـ ٤ٞعًَ ٢ا بايعوض.
( )24بإ ٜه ٕٛبل ٙٚ٭ظلُٖا بايناد ٚبل ٙٚيٰؿو بايعوض.
( )25ؾٌٸو ايِـ ٗ ٤ٞايةٝخ باؿهِ.
( )26اؿكٝكَ ٖٞ ١ا قابٌ اجملاى ٚإِـا ٌٜـُٸ ٢بٗـا( ;)2٭ٕ ٌْـةٖ ١ـنا اؿهـِ إٍ َـا بايـناد
باؿكٝكٌْٚ ١ةح٘ إٍ اٯؿو باجملاى.
(ٕ )27ا نإ ايؿوم بٚ ٘ٓٝبٌ ايٌةل بايحصٖٛو ٚاٗعاّ إم ٖ٬َ ٛن٘ ايٛشٛك غ٬ف َ٬ى
ايٌةل بايحصٖٛو ؾإْ٘ بإاٖ ١ٝينا مل ٜحعوض يًؿوم بُٗٓٝا.
( ٖٛٚ )28ايٛشٛك.
(( )1إكابٌ يًُحهًٌُ ايـن ٜٔهعًـ ٕٛايٌـةل بايـناد قٌـُ ّا عًـ ٢ظـلٚ ٠ؿٔٸـ ٙٛبٌـةل اشـيا ٤اييَـإ
بع٘ٗا عً ٢بعض ؾِٗ ىايؿَ ٕٛع اؿهُاَٛ ٗ ٤هك :ٜٔاظلُٖا ٗ شعٌ ًةل اشيا ٤اييَـإ بع٘ـٗا
عً ٢بعض قٌُاّ عً ٢ظلَ ٠ػاٜو يًٌةل باييَإ عًَ ٢ا جكلٸّ بٝاْ٘ٚ .ذاُْٗٝـا ٗ شعـٌ ايٌـةل بايـناد
قٌُ ّا ًاكً ّا َػـاٜو ّا َـع ا٫قٌـاّ إِـٗٛه ٠عٓـل اؿهُـاٚ .٤اَـا اؿهُـا ٤ؾصعًـٛا ًـةل اشـيا ٤اييَـإ
بع٘ٗا عً ٢بعض َـٔ ايٌـةل باييَـإ ٚمل هعًـٛا ايٌـةل بايـناد قٌـُاّ عًـ ٢ظـل ٠بـٌ ٖـ ٛعٓـلِٖ
ايكــله إِــذلى بــٌ ايٌــةل بــايطةع ٚبايعًٝــٚ ١بإاٖٝــ .)١كهه ايؿٛا٥ــل ايِــٝف قُــل جكــ ٞاٯًَــ ٞط1
ٖ.278
( )2أ ٟايحكــلٸّ باؿكٝكــٖٚ ١ــَ ٛــا منــوٓ ٙــله إحــأشلٌ ٗ اًــؿاه .ٙاً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِرلاى ٟط.265 - 264ٖ 255ٖ 3

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

476

ا٫جٔـاف َــٔ إحـأؿو ٚؾٝــ٘ قـلٸ اعحــدل( )29إٔ ٜهـ ٕٛاجٔــاف إحـأؿو بــإ٬ى

()30

فاىاّ َٔ بـاث ايٓٛــ عـاٍ إحعًـل(ٜٚ )31هـ ٕٛايٌـًت ٓـعٝعاّ( )32نٌـةل
ايٛشــٛك عًــ ٢إاٖٝــ١

()33

عًــ ٢إــنٖت إٓٔــٛه .ؾــإٕ ايحعكــل ذابــخ يًٛشــٛك

باؿكٝكٚ ١يًُاٖ ١ٝباجملاى ٚبايعوضٚ( .ايٌـةل) ظـاٍ نْٛـ٘ (ؾهٝٸـ ّا) ناييَـاْٞ
ٚيهٔ اْؿهان٘ (ه ٞطٛيٝاّ)  ٫عوٗٝا نُا َو (زلٸ ٞكٖوٜاّ ًٚـوَلٜاّ(ٖ .))34نا
قٌِ آؿو َٔ ايٌةل قل ىاك ٙايٌٝل احملكل ايلاَاك  ٖٛٚ غرل ايٌٛابل إم
ٗ ايهٌ غرل اييَاْ ٞإحكلٸ ّ ٚإحـأؿو فحُعـإ ٗ ايٛشـٛك أ ٚغـرل آبـ ٌٝعـٔ
ا٫شحُاع(ٚ )35ؾ ٘ٝاعحدل اْ٫ؿهاى  ٫عًٚ ٢ش٘ َعحدل ٗ اييَاْ .)36(ٞإما عوؾخ
ٖنا عوؾخ إٔ قلؾ احملكل ايٖٝ٬ص - ٞهٓ ١اهلل عً - ٘ٝؾَ ٘ٝكـلٚؾ بِــو
ايوشٛع إٍ َا منوج٘( ٗ )37بٝإ اؿلٚس ايلٖو.ٟ
( )29أ ٗٚ ٟايٌةل باؿكٝك ١اعحدل.
( ٖٛٚ )30ايٛشٛك اـاٖ ٜعين اؿهِ نُرٌ اؿون.١
( )31أ ٟإوجةل.
( )32أًً ٟت اؿهِ ٚإ٬ى عٔ ايرآْ ٞعٝعاّ.
( ٗ )33ايحعكل.
( )34أ ٟي٘ إزلإ ٚي ٍٝايلٖو ٟغرل ايٌـوَل ٟنُا ٗ ايكلّ ٚاؿلٚس.
( ٗ )35ايٛشٛك ُٖٚا ٗ ايٌةل ايطةٝع ٞؾإْ٘ ايعًٓ ١ايٓاقٔ ٫ ١جأب ٢عٔ ا٫شحُاع َع
إعً.ٍٛ
( )36ؾإٕ اْ٫ؿهاى إعحدل ٗ اييَاْ ٞاْ٫ؿهاى ٗ ايًًٌٌ ١ايعوٗٚ ١ٝؾ ٗ ٘ٝايًٌٌـً١
ايطٛي.١ٝ
( ٗ )37اشلاَّ عٓل جؿٌرل قٛي٘; ٭ْ٘ ٌَةٛم بايٛشٛك.
ٚظآٌ إُهاٍ ايِٛاهم( : )1إٔ ٖـنا ٖـ ٛايٌـةل بايعًٝـ ٫ ١غـرل ;ٙ٭ٕ ايٌـابل عًٓـ١
يً٬ظل ٗ ايًًٌٌ ١ايطٛي.١ٝ

(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.96ٖ 1
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ٚأشاث عٔ ٖنا ايكلؾ ٖٓاى :إٔ اُ٫عو ٟاينٜ ٫ ٟك ٍٛبايعًٚ ١ٝإعًٛيٝـٜٓ ٫ ١هـو
ٖنا ايٌةل ٜٓٚهو ايٌةل بايعًٚ ١ٝأٜ٘اّ ايٌةل بايعًٝـٜٛ ١شـل ٗ ايًٌٌـً ١ايعوٗـ١ٝ
ٖٚنا ٜٛ ٫شل ؾٗٝا ٚأٜ٘اّ اٱْؿهاى بـٌ ايعًـٚ ١إعًـ ٍٛعكًٝـإ ٚاْ٫ؿهـاى ٗ ٖـنا
ايٌةل ٚاقع.ٞ

[]27
غسز يف بعض أحلاَ األقطاَ
ٳ ٫ٚاشحٹُـــــــاعٳ ٗ اييٻَـــــــاْٹٞٸ ٳَٚـــــــا

طةٵعــــــاّ ٳ ٚٳٗٚٵــــــعاّ قٌُٹــــــُا
ٹبوٴجٵةٳــــــ ٺَ ١

ِ ٚاؿَٝٵـــــــــــ ـٛإٔ
ٚأٍٚٷ ناؾٹٌٵـــــــــــ ـ ٔ

ت ٗ إهــــــــإٔ
ٚايرـــــــإٔ نايحٸوٵ ٹجٝٵـــــ ـ ٹ

صٛٵٖٹـــــ ــؤ
ع ٚبايحٳ ٳ
ٚايٌٸـــــ ـةٵلٴ بـــــــايطٖةٵ ٔ

ل ٹَٓـــــ٘ٴ اعحةٹـــــ ٔو
نـــــاذٌٓٔ ٚايٛاظٹـــــ ٳ

[]27
غسز يف بعض أحلاَ األقطاَ
( ٫ٚاشحُاع( )ٗ )1ايٌةل (اييَـاْ )2()ٞبٓعـ ٛاَ٫حـلاك ايٌـَٚ( )3(ْٞ٬ٝـا)
أً ٟـــةل (بوجةـــ ١طةعـ ـاّ) ٖٚـــ ٛايٌـــةل( )4بايوجةـــ ١ايعكًٝـــٗٚٚ( )5(١ـــعاّ) ٖٚـــٛ
( )1بٌ ايٌابل ٚإٌةٛم ٗ ٚقخ ٚاظل.
( )2أ ٗ ٟإحكٓلّ ٚإحأؿو ايًن ٜٔبُٗٓٝا ًةل ىَاْ.ٞ
(ٚ )3ؼكٝك٘ عًَ ٢ـا منـو ٗ ٙاؿاُـ )1(١ٝإٔ إحكـلّ بايٌـةل اييَـاَْ ٞـع إحـأؿو جـاه٠
ٜهْٛإ ْؿٍ أشيا ٤اييَإ نايٚ ّٛٝايػلٚ .جاهٜ ٠هْٛـإ ىَـاْ ٔٓٝٝنطٛؾـإ ْـٛؾ 
ٚاهًاٍ قُل  ٗٚ ن ٬ايكٌٌُ ا٫شحُاع بٌ إحكلٸّ ٚإحأؿو.
ٚأَا ايراْ :ٞؾٛاٗػ إٔ ٖنا ايؿعٌ غرل فاَع ٗ ايٛشٛك َع ماى.
ٚأَا ا٭ :ٍٚؾوَا ِٜهٌ عً ٘ٝظٝز إٕ بُٗٓٝا ٚظل ٠إجٔاي ٗ ٕ٬ًٝٚ ١ٝايٛشٛك.
ٚشٛاب٘ :إٔ اييَإ ا٭ ٍٚيَٛ ٍٝشـٛكاّ َـع ٖـنا اييَـإ اي٬ظـل ٚإٔ اجٔـٌ بـ٘
ٖٚنَ ٖٛ ٙعٓ ٢اْ٫ؿهاى.
ٚإٔٓـ ٕـا هأ ٣إٔ ايكٌـِ ا ٭ ٍٚيـ ٍٝبـلٖ ٞاْ٫ؿهـاى ؾٝـ٘ بـٌ هَـا ىؿـ ٢عًـ٢
ايٌــطعْ ٞةٸــ٘ عًٝــ٘ بكٛيــ٘ :بٓعـ ٛاَ٫حــلاك ايٌــٚ ْٞ٬ٝجــوى ايكٌــِ ايرــاْ ٞيٗٛــٛؾ
اْ٫ؿهاى ؾ ٘ٝبٌ اْ٫ؿهاى ؾ ٘ٝبايطوٜل ا٭.ٍٚ
ؾكٛي٘ (بٓع ٛاَ٫حـلاك ايٌـ )ْٞ٬ٝايـنٜ ٟهـ ٕٛبـٌ ُـٚ ٌ٦ٝشٛكُٖـا ٜهـ ٕٛبٓعـٛ
اَ٫حلاك ايٌُٖٚ ْٞ٬ٝا شي٥ا ْؿٍ اييَإ  ٫بٓع ٛاَ٫حلاك ايػرل ايٌ ْٞ٬ٝناـل.
(ٜ )4وٜــل إٔ ٜكٌــِ ايٌــةل ايــوجيب  -ايــنٖ ٟــ ٛايكٌــِ ايرــاَْ ٞــٔ اقٌــاّ ايٌــةل  -إٍ
قًٌٌُ :ةل طةع ٞغرل ايٌةل ايطةٝع ٞإحكلّ منو ٗ ٙاقٌاّ ايٌةل ًٚةل ٗٚع.ٞ
( )5بإٔ ايعكٌ ٜوٖ ٣نا َكلٸَاّ عً ٢ماى  َٔ ٫شٗ ١ايعًٚ ١ٝإعًٛي.١ٝ
(ٖ( )1نا نايؿوك اـؿ ٖٛٚ ٞايحكلٸّ ٚايحأؿو ٗ ْؿٍ اشيا ٤اييَإ .ؾاما مل ٜهٔ ؾ ٘ٝاشحُاع َع ايٛظـل٠
ا٫جٔاي ١ٝؾؿ ٞاييَاٌْ ايًن ٜٔؾُٗٝا ايحكلٸّ ٚايحأؿو باعحةاه اييَإ مل ٜهٔ اشحُاع بـايطوٜل اٍٚ٫
ْ٫ؿٔاشلُا نحكلٸّ ايطٛؾإ عًٓٝا)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عًٝـ٘ اً٫ـحام
ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 313ٖ 2ظاُ.1١ٝ
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ايٌــةل بايوجةــ ١اؿٌٸــ( ١ٝقٌــُا(ٚ )6أ )ٍٚأَ ٟــا بايذلجٝــت ايطةٝعــ( ٞناؾٌــِ
ٚاؿٝــٛإ) ٖٚهــنا ٗ ا٭ْــٛاع

( )7

ٚا٭شٓــاَ إوجةــَ ١ــٔ أٜــَ ١كٛيــ ١ناْــخ

()8

(ٚايرـإ ) أَ ٟــا بايذلجٝـت ايٗٛــع( ٞنايذلجٝـت ٗ إهــإ) نحكـلٸّ اٱَــاّ عًــ٢
إأَٚ( .ّٛايٌةل( )9بايطةع ٚبايحصٖٛو( )10ناذٌٓ( ))11أ ٟنُا ٗ اذٌٓ (ٚايٛاظل
َٓ٘) أ َٔ ٟا٫ذٌٓ (اعحدل) بٔٝػ ١ا٭َوٚ .ؾ ٘ٝإُاه ٠إٍ اشحُاع ٖن ٜٔايكٌٌُ
َٔ ايٌةل ٖٓا( . )12ؾإٕ اعحدل ايٛشٛك ٗ ايٛاظل ٚا٫ذـٌٓ ٚإٔ ايٛاظـل( )13عًٓـ١
ْاقٔ ١بٛشٛك ٙيٛشٛك ا٫ذٌٓ ؾايٌةل بايطةعٚ .إٕ اعحدل ْؿٍ َُ ١ٝ٦ٝؿَُٗٗٛا
ٚايحٝاّ ٖنا إؿٗ ّٛإونٓت َٔ ٖنا إؿٗ ّٛايةٌٝل( )14ؾايٌةل بايحصٖٛو.
ٚايحعكٝل :إٔ ايٌةل بايوجة ٖٛ ١عةاه ٠عٔ نـ ٕٛايٌـابل اقـوث إٍ َـا ؾـوض َةـلأ
َٔ إٌةٛم ؾُا ؾوٗ٘ ايعكٌ َةلأ ناؾٍٓ ايعاي ٞؾوٗ٘ قوٜةاّ َٓ٘ ٚبعٝلاّ عٓـ٘ ٖـٛ
ايٌابل ٚايةعٝل ٖ ٛإحأؿو ٚننا إما ؾـوض َةـلأ ٗ اؿٌـٝٸاد ناٱَـاّ بايٌٓـة ١إٍ
إأَ.ٌَٛ
( )6أ ٟقٌٸِ ايٌةل بايوجة ١إيُٗٝا.
( )7اٗ٫اؾ ١ٝؾإما ايعكٌ ؾـوض شلا َةلأ ؾُا قوث َٓ٘ ؾٗ ٛايٌابل َٚـا بعـل عٓـ٘ ؾٗـٛ
إحأؿو.
(ًٛ )8ا ٤ناْخ َٔ ايهِ نُا ٜكاٍ نِ ذِٸ ايهـِ إحٔـٌ ذـِٸ ايكـاه ذـِٸ إُحـل ٗ نـِ
اؾٗحٌ ايطٚ ٍٛايعوض ذِٸ إٌح ٣ٛذِٸ ايٌطػ أ َٔ ٚايهٝـ نُا ٜكاٍ نٝـ ذـِٸ
احملٌ َٛذِٸ إةٔـو ذِٸ ايً ٕٛذِٸ ايةٝـاض ؾإةـلأ ٖٚـ ٛإكٛيـٖ ١ـ ٛايٌـابل َٚـا
بعلَ ٙحأؿو بايٌٓة ١ايً ٘ٝابل بايٌٓة ١اٍ َا بعل.ٙ
( )9بايطةع اين ٖٛ ٟايكٌِ ايوابع َٔ اقٌاّ ايٌةل.
( )10اين ٖٛ ٟايكٌِ ايٌاكَ َٔ أقٌاّ ايٌةل.
(ٖ )11نا ناف ٗ ايحُر ٌٝأّ ٟرٌ شلا با٫ذٌٓ َع ايٛاظل.
( )12أ ٗ ٟا٭ذٌٓ َع ايٛاظل.
(ٖ )13نا عطـ جؿٌرل.
(َ ٖٛٚ )14ؿٗ ّٛايٛاظل.

[]28
غسز يف تعٚني ًا ف ٕٚاهتقدَ يف كى ٗاحد ًِٔا [اهطبق]
ٹَ٬نُــــــ ـ٘ٴ اييٻَــــــــإٴ ٗ اييٻَاْٹــــــ ــٞ

ٚإَ ةـــــلأ احملـــــلٚك ؿٴـــــنٵ ٹيراْــــــٞ

ٗ ايِٻــــ ٳو ٹؾٞٵ ايؿَ٘ٵــــٌٴ  ٗٚايطٓةعٹــــٞو

ٚشــــــٛك ايٛشــــــٛث ٗ ايعًـــــــٞ

ٗ ًـــــاكَٕ ٳجكَـــ ـوٻ ٳه ايِـــــ٤ٞٴ َٹـــ ــيا

ٗ ايٌـــابعٔ ايهـــٕٛٴ ٚيـــ ٛجٳصٳــــٛټىا

ع
ٔ ايٛاقٹــــ ٔ
ٗ ايرــــاَٹٔ ايهــــٕٛٴ ٹبُٳــــحٵ ٔ

ٚ ٗٚٴعـــــــا٤ٹ ايـــــــلٻٖٵ ٔو يًةلا٥ــــــــعٔ

[]28
غسز يف تعٚني ًا ف ٕٚاهتقدَ يف كى
ٗاحد ًِٔا [ اهطبق]
 ٖٛٚإٌُٸ ٢عٓلِٖ( )1بإ٬ىَِ ٖٛٚ .ذلى

( )2

بٌ إحكـلّ ٚإحـأؿو ٜٚهـٕٛ

َٓ٘ ُــ ٤ٞيًُحكـلٸّ  ٚيـ ٍٝيًُحـأؿو ٚيهـٔ يـ ٍٝيًُحـأؿو َٓـ٘ ُــ ٤ٞإٖٚ ٫ـٛ
ظآٌ يًُحكلٸّ.
(َ٬ن٘) أ٬َ ٟى ايٌةل ٖ ٛاْ٫حٌاث إٍ (اييَإ( )ٗ )3ايٌةل (اييَاْ)ٞ
ًــٛا ٤نــإ ٗ ْؿــٍ اييَــإ( )4أُ ٗ ٚـــ  ٤ٞىَــاْ )ٚ( ٞاْ٫حٌــاث إٍ (إةــلأ
احملــلٚك( )5ؿــن) َ٬نــاّ (يرــاْ )ٞأ ٟايٌــةل بايوجةــ ١نٔــله اجملًــٍ ٗ ايٌــةل
( )1أٚ ٟاينٜ ٟكع ؾ ٘ٝايحكلّ ٚايحأؿو ٌُٜٸ ٢بإ٬ى( )1شلنا ايٓٛع َٔ ايحكلّ ٚايحأؿو.
(ٚ )2إ ٫مل ٜكع ؾ ٘ٝايحكلّ ٚايحأؿو.
( )3ؾإٕ اْحٌاث اؾعايٓا إٍ اييَإ َ٪ؿو عٔ اْحٌاث طٛؾإ ْـٛؾ  إٍ ىَـإ ؾٗـٛ
َحكلٸّ ايٌةل ٗ ٖنا اْ٫حٌاث .ؾكٛي٘ (اْ٫حٌاث إٍ اييَإ)  ٖٛٚاْ٫حٌاث اؿآـٌ
يًُحكلّ بٓع ٛأ ;ٍٚ٭ٕ اييَإ ايٌابل َعـل يًيَـإ اي٬ظـل ٚاْ٫حٌـاث إٍ إعـلٸ
أَ ٍٚــٔ اْ٫حٌــاث يًُع ـلٸ يــ٘ إمٵ ٖــَ ٛرابــ ١ايعًٓــ ١ؾٗــن ٙاـٔٓٛــ ١ٝناْــخ ظآــً١
يًُحكلّ ك ٕٚإحأؿو ٗ اييَإ.
( )4أٚ ٟي ٛنإ ايٌةل ٗ ْؿٍ اييَإ ن ّٛٝاـُـٚ ٍٝاؾُعـ ١ؾإْـ٘ أٜ٘ـاّ إْحٌـاب٘ إٍ
ماج٘ َحكلٸّ عً ٢اْحٌاث إحأؿو إٍ ماج٘.
( )5أ ٟإعٌ أَ ٟا ؾوض أ ّ٫ٚيٛظو ايحكـلٸّ ٚايحـأؿو بايٌٓـة ١إيٝـ٘ نٔـله اجملًـٍ
أ ٚاحملواث ؾإٕ إحكلٸّ ؾٜ ٘ٝه ٕٛيـ٘ َيٜـٖٚ ١ـ ٞايكـوث إٍ إةـلأ غـرل َٛشـٛكٗ ٠
إحأؿو.
 ٫عًـٚ ٢شـ ٙٛنـررل ٠ؾأْٗـا جهـاك ػُـع عًـ٢
( )1قاٍ ايِٝف ايو( :ٍٝ ٥إ ايحكـلٸّ ٚايحـأؿو ٚإ نـإ َكـّ ٛ
ًة ٌٝايحِهٝو ٗ ُـٚ ٤ٞاظل  ٖٛٚإ ٜه ٕٛيًُحكـلٸّ َـٔ ظٝـز ٖـَ ٛحكـلٸّ ُــ ٤ٞيـ ٍٝيًُحـأؿو
ٜ ٫ٚه ٕٛيًُحأؿو ُـ ٤ٞاَٛ ٖٛٚ ٫شٛك يًُحكلّ) .اشلٝاد ايِؿا ٤ايِٝف ايو ٍٝ٥ط.374ٖ 2
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بايوجةـــ ١اؿٌـــ ١ٝأ ٚنايِــــٕ( )6أ ٚاؾـــٍٓ( )7ايعـــاي ٗ ٞايٌـــةل بايوجةـــ١
ايعكً.)8(١ٝ
(ٗ) ايٌـــةل (ايِـ ــ وٗ) إـــ٬ى ٖـــ( ٛايؿ٘ـــٌ) ٚإيٜـــ )ٗٚ( .)9(١ايٌـــةل
(ايطةٝع )ٞإ٬ى (ٚشٛك)(ٚ .)10إـ٬ى ٖـ( ٛايٛشـٛث( )ٗ )11ايٌـةل (ايعًٓـٗ ٞ
ًـــاكَ) ٖٚـــ ٛايٌـــةل بـــايحصٖٛو (جكـ ـوٸه ايِـ ــٚ )12()٤ٞقٛاَـــ٘(َ( )13ـــيا)

()14

( )6إما أؿــن َةــلأ يًًٌٌــً ١ايعكًٝــ ١بــإٔ شعــٌ ٖــ ٛا٭ٚ ٍٚؾٛقــ٘ ائــٓـ ٚؾــٛم
ائٓـ ايٓٛع ٚؾٛق٘ اؾٍٓ.
( )7إم اؿن َةلأ ٚشعٌ ٖ ٛا٭ٚ ٍٚؼح٘ ايٓٛع  ًِٖٚشوا.
( )8اين ٖٛ ٟقٌِ َٔ ايٌةل بايوجة.١
( )9بإٔ ِٜذلنا ؾُٗٝا ٚيًُحكلّ ىٜاك ٠عً.٘ٝ
( )10ؾإٕ ايعً ١ايٓاقَٔ ١حكلٸَ ١عٌت ايٛشٛك عً ٢إعًٚ ٍٛيٛشٛكٖا مـ ٛاًـحكٍ٬
ٚعــلّ اظحٝــاط إٍ ُـــ ٤ٞمل ٜٛشــل َــع ٖــنا ايٓعــَ ٛــٔ اً٫ــحك ٗ ٍ٬ايٛشــٛك
يًُعً.ٍٛ
( ٗ )11ايٌةل ايعً ٞؾإٕ إعًٚ ٍٛايعًـ ١ايحاَـِٜ ١ـذلنإ ٗ ايٛشـٛث إ ٫إٔ ٚشـٛث
ايعً ١أقٚ َٔ ٣ٛشٛث إعً.ٍٛ
ٜ ٫ٚكــاٍ إ ٗ جكــلٸّ ايعًــ ١ايٓاقٔــ ١عًــ ٢إعًــ - )1(ٍٛايــنٖ ٟــ ٛايحكــلٸّ ايطةعــٞ
يًُــ٬ى  -يٹـِٳ يَــِ هعــٌ ايٛشــٛث ك ٕٚايٛشــٛك; ٭ْــ٘ ٜكــاٍ إٔ ٚشــٛث إعًــ ٍٛغــرل
ٌَحؿاك َٓٗا بٌ إِا اًحؿٝل َٔ ايعً ١ايحاَ ١ؾً ٖٛ ٍٝأق ٗ َ٘ٓ ٣ٛايٛشٛث.
( )12ؾـإٕ إاٖٝــَ ١ــع اؾــٍٓ نــٌ َُٓٗـا ذابــخ ٗ َوجةحــ٘ ايعكًٝــْ ٗٚ ١ؿٌــُٗا إ ٫إٔ
اؾٍٓ اًةل ٗ ٖنا ايحكوٸه; ٭ٕ إاَٖ ١ٝحٛقؿ ١عً.٘ٝ
( )13عطـ جؿٌرل.
( )14أ ٟاٌْت يًُ٬ى ٖ ٛايه.ٕٛ
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط 259ٖ 3جعًٝكـُ .2١ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل
ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.99ٖ 1

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )28غشس يف ذؼٍ ِا فٍو اٌرمذَ يف وً ًا ذ ِنيا ]اٌغثك[
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يًُ٬ى َ٪نل( )15بايٓ ٕٛاـؿٝؿ ٗ( ١ايٌـ ابع) ٖٚـ ٛايٌـةل باؿكٝكـ ١إـ٬ى ٖـٛ
(ايهٚ ٕٛي ٛػٛىا( ) )16أَ ٟطًل ايهً ٕٛـٛا ٤نـإ باؿكٝكـ ١أ ٚباجملـاى ظحـ٢
ٜهَِ ٕٛذلناّ( )17بٌ إحكلٸّ ٚإحأؿو بٗنا ايٓع ٗ( .)18(ٛايرأَ)( ٖٛٚ )19ايٌةل
ايـــــــلٖوٚ ٟايٌـــــ ــ وَل ٟإـــــــ٬ى ٖـــــــ( ٛايهـــــــَ ٕٛـــــــً ايٛاقـــــــع)
ٚظـــــــام ا٭عٝـــــــإ(ٚ ٗٚ( )21عـــــــا ٤ايـــــــلٖو)( )22اٱٗـــــــاؾ ١بٝاْٝـــــــ١

()20

()23

( )15أ ٟيؿو َٔ إ٪نل.
( )16أ ٟأعِٸ َٔ ايٛشٛك اؿكٝك ٞأ ٚاجملاى.ٟ
(ٚ )17إ ٫ي ٛنإ إواك ب٘ اؿكٝك ٞمل ٜهـٔ َِـذلن ّا بـٌ إحكـلٸّ ٚإحـأؿو; ٭ٕ إحـأؿو
َحٔؿاّ ب٘ فاىاّ ؾٜ ٬ه٬َ ٕٛناّ يًحكلٸّ ٚايحأؿو.
( )18أ ٟبٓع ٛا٫ط٬م ٚإ ٫بٓع ٛايحكٝٝل باؿكٝك ١أ ٚاجملاى ٜه ٕٛكحٔٸ ّا بأظلُٖا إَا
إحكلٸّ ٚإَا إحأؿو.
( ٖٛٚ )19ايٌـةل ايـلٖوٚ ٟايٌــ وَلٚ ٟايٌـةل ايـلٖوٖ ٟـً ٛـةل ايٖ٬ـٛد عًـَ ٢ـا
علا ٙأعين ًةل َا عـلَ ٣ةـلأ إةـاك ٨عًـ ٢غـرلًٚ ٙـةل َةـلأ إةـاك ٨عًـ ٢غـرلٙ
ٌٜـُٸ( ٢ايٌــةل ايٌــوَلٚ )ٟقـلٸ ٜطًــل ايــلٖو ٟعًٝــ٘ ٚنًٓــ٘ ٜوشــع إٍ ٚشــٛك عــلّ
ايِـ ٤ٞاْ٫ؿهان ٗ )1(ٞإوجة ١ايٌابك.١
( ) 20أٚ ٟشــٛك ايـــِْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘ ؾٛشــٛك ايِـــْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘ أَــو ِٜــذلى ؾٝــ٘ إحكــلّ
ٚإحأؿو; ٭ٕ نَُٗٓ ّ٬ا َٛشٛك ٗ ْؿٌ٘ إ ٫إٔ ايٌابل َٛشٛكٜح٘ ٗ ْؿٌ٘ أقَ ٣ٛـٔ
إحأؿو; ٭ٕ إحكلٸّ ٗ ٖنا ايٌةل ؾَ ٘ٝا ٗ إحأؿو َـٔ ايٛشـٛك ٚىٜـاك ٠بـٌ إحـأؿو
َوجةٗ ١عٝؿٚ .َ٘ٓ ١قٛي٘ (ًَ ايٛاقع) أ ٟأٌٓ ايٛاقع.
( )21اْٚ ٟؿٍ ا٭عٝإ ٖٚنا عطـ جؿٌرل عً ًَ ٢ايٛاقع.
( )22أٚ ٟايهــٚ ٗ ٕٛعــا ٤ايــلٖو أ ٟايرــأَ َ٬نــ٘ ايهــَ ٕٛــً ايٛاقــع ٚايهــٗ ٕٛ
ٚعــا ٤ايــلٖو إ ٫إٔ ٖــنا ا٭ؿــرل ٜهــ٬َ ٕٛنـاّ يكٌــِ َــٔ ايٌــةل ايرــأَ ٖٚــً ٛــةل
إةلعاد بع٘ٗا عً ٢بعض.
( )23أ ٟؾٝه ٕٛإعٓٚ ٢عا٤ٶ ٖ ٛايلٖو.
(ُ )1ـوؾ نحاث ايكةٌاد ايٌٝل آل ايعً.221ٖ ٟٛ
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(يًةـــــــــلا٥ع)( )24أٚ ٟعـــــــــا ٤ايـــــــــلٖو( )25كٔـــــــــ ٖٛبإةـــــــــلعاد

()26

غـــ٬ف ايعةـــاه ٠ا٭ ٍٚأعـــين َـــً ايٛاقـــع( )27ؾإْـــ٘ ِٜـــٌُ ايٌـ ــوَل.)28(ٟ
قـــــاٍ ايٌـــــٝل  ٗ )29(ايكةٌـــــادٚ :إم جةـــــٝٸٔ إٔ ايٛشـــــٛك ا٭ٓـــــٌٝ

()30

ٗ َــــــً ا٭عٝــــــإ عــــــٌ َاٖٝــــــ )31(١ايةــــــاه ٟاؿــــــل ْٚؿــــــٍ ظكٝكحــــــ٘
ٕ ا٫ؾعاٍ ايػرل إٌةٛقَ ١اكَٚ ٠ل ٠أ ٟبٗٝـٚ ٍٛىَـإ جٌـُٸ( ٢إةـلعاد
( )24إعًِ أَ ٻ
ٚايةلا٥ع) َرٌ ايعامل أعـين َـا ًـ ٣ٛاهلل  ؾإْـ٘ غـرل ٌَـةٛم َـاكَٚ ٠ـلٚ ٠عـاٙ٩
ايلٖو ٚاييت جهٌَ ٕٛةٛقَ ١اك ٠ؾكل كَ ٕٚلٸ ٠جٌُٸ ٢بـ(إـذلعاد)  ٖٞٚا٭ؾـ٬ى
ٚاييت جهٌَ ٕٛةٛق ١بُٗا نُٖ٬ا جٌُٸ( ٢ايهآ٥اد)(.)1
( )25أ ٟايهٚ ٗ ٕٛعا ٤ايلٖو ٕا ْٛٸع ايحعةرل عٔ َ٬ى ايٌةل ايرأَ أهاك إٔ ٜةٌ إٔ
بعض ايحعةرلاد كٔ ١ٓٛبةعض أقٌاَ٘.
( )26أ ٟكٔــ ٗ ٖٛنْٛــ٘ َ٬نــاّ يًُةــلعاد أ ٟيًٌــةل ايــنٜ ٟكــع بٗٓٝــا نٌــةل
إًهــٛد عًــ ٢ايٓاًــٛد ٚإِــا ٜ ٫هــ٬َ ٕٛن ـاّ يًٌــةل ايٌ ــوَل ٟ٭ٕ إحك ـلٸّ غــرل
َحٔـ ب٘; ٭ٕ َةلأ إةاك - ٨أعين اهلل جعاٍ -ي ٍٝناٚ ٗ ٔ٥عـا ٤ايـلٖو ٚإِـا ٖـٛ
ناٚ ٗ ٔ٥عا ٤ايٌـوَل.
( )27أ ٟايه ًَ ٗ ٕٛايٛاقع ٚظنؾ٘ اعحُاكا ٶعًٛٗٚ ٢ظ٘.
( )28أ ٗ ٌُِٜ ٟن٬َ ٕٛناّ يًٌةل ايٌــوَلٚ ٟايٌـةل ايـلٖو ;ٟ٭ٕ اهللَٛ شـٛك
ٗ ًَ ايٛاقع.
(ٖ )29ــنا بوٖــإ عًــ ٢نــَ ٕٛــ٬ى ايٌــةل ايرــأَ ٖــ ٛايهــَ ٕٛــً ايٛاقــع ٚاًحِٗـــل
بهَ٬ــ٘( ;)2٭ْــ٘ ٖــ ٛأؿــذلع ٖــنا ايكٌــِ َــٔ ايٌــةل ؾٗــ ٛأعــوف َ٬نــ٘ ٚاًحِــٗل
ٗ عةاهج٘ ؾٛا٥ل ينا ْكًٗا نًٓٗا.
( )30أهاك بــ٘ اهلل  ;٭ْــ٘ ٗ ْظــو ٙإٔ إاٖٝــ ١أٓــٚ ١ًٝايٛشــٛك اعحةــاه ٟإٚ ٫شــٛك
ايةاه ٟؾإْ٘ أَٓٚ ٌٝاٖٝح٘ عٌ ميو ايٛشٛك.
(ٚ )31قل جكلٸّ َٔ إٔٓـ ايدلٖإ عً ٢ميو ٚإٔ ٚشٛك اهلل  عٌ َاٖٝح٘.
(ُ )1ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب ٖ.73
( )2ايكةٌاد قُل باقو ايلاَاك ٖ.75

يف اٌمذَ ًاحلذًز ( )28غشس يف ذؼٍ ِا فٍو اٌرمذَ يف وً ًا ذ ِنيا ]اٌغثك[
ؾإوجة ١ايعكًٚ )32(١ٝظام ايٛشٛك ايعٝين(ٖٓ )33اى(ٚ )34اظل(ٚٚ )35شٛكٜح٘
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ًــةعاْ٘ ٗ ظــام نةــل ا٭عٝــإ َٚــً ؿــاهط( )37ا٭مٖــإ ٖــ ٞبعٗٓٝــا إوجةــ١
ايعكً )38(١ٝيناج٘ اؿكٓ َٔ ١نٌ شٗ.)39(١
( )32اييت ٖ٬َ ٞى ايٌةل ايعًٓ ٖٞٚ ٞاييت ٜه ٕٛايٌةل ؾٗٝا ٕاٖٝٸ ١ايعًٓ ١عًَ ٢اٖ١ٝ
إعً ٍٛعهِ ايعكٌ.
(٬َ ٖٛٚ )33ى يٌةل ٚشٛك ايعً ١عً ٢إعً ٗ ٍٛاـاهط ْٚؿٍ ايٛشٛك اـاهش.ٞ
( )34ا ٟاهلل .
( )35أ َٓ ٟييٚ ١اظل ٗ ٠إٔ إوجة ١ايعكً ١ٝنُا ٜكع ؾٗٝا ايٌةل ننيو ايةـاهٚ ٟقـع يـ٘
ايٌةل ٗ ايٛشٛك ايعٝين; ٭ْـ٘ بعـلَا جـةٌ إٔ َاٖٝـ ١ايةـاه ٟعـٌ ٚشـٛك ٙؾـّ ٬هـٔ
ٚشٛك َاٖٝح٘ ٗ ايعكٌ ؾً ٍٝي٘ َوجة ١عكًٜ ١ٝه ٕٛؾٗٝا ايحكـلٸّ عًـَ ٢ـٔ عـلاْ ٙعـِ
ٚشٛك ٗ ٙظام ا٭عٝإ ًابل عً َٔ ٢علا ٙؾايٛشٛك ٗ ظام ا٭عٝإ َٓييـ ١إوجةـ١
ايعكًٝــٚ ١يــنا قًٓــا بايٌٓــة ١إٍ ايــناد إكلٸًــ ;١إوجةــ ١ايعكًٝــَ ١ــع ايهــ ٗ ٕٛظــام
ا٭عٝإ ُـٚ ٤ٞاظل َٔ شٗٚ ١قٛع ايٌةل ؾ ٘ٝنُا ٜكع ٗ إوجةـ ١ايعكًٝـ ١بـٌ َاٖٝـ١
ايعًٓٚ ١إعً.ٍٛ
إٕ قًــخٖ :ـــت إٔ ايٛشــٛك آ٫ـــٜٛ ٫ ٌٝشــل ٗ ايـــنٖٔ ٚيهــٔ ّهـــٔ ٚشـــٛكٙ
َؿَٗٛاج٘ إٓحيع ١ؾً٘ َوجة ١عكً.١ٝ
قًٓــا :إٔ ايحكـلٸّ بايوجةــ ١ايعكًٝــ ١يــ ٍٝإٍ ايٛشــٛك ا٭ٓــ ٌٝبايــناد; ٭ْــ٘ مل ٜٛشــل
بٓؿٌ٘ ٗ ايعكٌ ؾ٬بل ٚإٔ ٜه ٕٛبايعوض ٚنٌ َا بايعوض ٫بل ٚإٔ ٜٓحٗ ٞإٍ َـٔ
بايناد ُ ٫ٚـٜ ٤ٞهٖٓ ٕٛا بايناد إْ ٫ؿٍ إؿٗ ّٛإٓحيع  ٖٛٚغرل ٓـعٝػ ٭ْـ٘
ي ٍٝعًٓ ١يًُٛشٛكاد ظحٸٜ ٢هَ ٕٛكلٸَاّ عًٗٝا.
(ٖ )36نا عطـ جؿٌرل.
(ٖ )37نا عطـ جؿٌرل أٜ٘اّ.
( ٗ )38نْٗٛا َ٬ناّ يٌةك٘ عًَ ٢عً٫ٛج٘ ٚإ ٫ؾً ٍٝي٘ َوجة ١عكً ١ٝعًَ ٢لعا.ٙ
(َ )39حعًل باؿكٓ  ١أ ٟي ٍٝؾ ٘ٝباطٌ َٔ نٌ شٗـ ١أعـين يـ ٍٝؾٝـ٘ ْكٔـإ َـٔ نـٌ
شٗ.١
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ؾإٛشٛكٜــــ ١إحأٓــــً١

()40

ٗ ظــــام ا٭عٝــــإ َٚــــً اـــــاهط ٗ ايعــــامل

ايوبٛبَٓ )41(ٞييَ ١وجة ١ماد اٱٌْإ(َٚ )42اٖ ١ٝايعكٌ(َ )43ـرَ ّ٬ـٔ ظٝـز ٖـٞ
ٖــ ٗ ٞعــامل اٱَهــإ( . )44ؾــإمٕ جــأؿو ايعــامل عــٔ إوجةــ ١ايعكًٝــ ١يناجــ٘

()45

( )40أٚ ٟشٛك ايةاه.ٟ
(ٚ ٖٛٚ)41عا ٤ايٛشٛك اؿلٸ أعين ايٌـوَل َ ٖٛٚحعًٓل بكٛي٘ إٛشٛك ١ٜإحأًٓ.١
( )42أَ ٟوجةح٘ ايعكً ١ٝبايٌٓة ١إٍ َعً٫ٛج٘ ائاكه.َ٘ٓ ٠
( )43أَٚ ٟوجةح٘ ايعكًٕ ١ٝاٖٝٸ ١ايعكٌ ايؿع ٓاٍ بايٌٓة ١إٍ َعً٫ٛج٘.
( )44ؾإٕ اٱَهإ ظوف شلن ٙإٛشٛكاد ؾعآٌ َـا واٚيـ٘ ٗ إكـاّ شعـٌ ايهـٕٛ
ٗ ًَ ايٛاقع ٗ ايعامل ايوبٛبَٓ ٞيي ١إوجة ١ايعكً ٗ ١ٝعامل اٱَهإ.
( ) 45أ ٟايهَ ٗ ٕٛـً ايٛاقـع يناجـ٘ اؿكـٕ ١ـا بٝٸٓـا إٔ َ ٫وجةـ ١عكًٝـ ١يـ٘ ٚأُْٗـا ؾٝـ٘
عةاه ٠عٔ ايه ًَ ٗ ٕٛايٛاقع ٚغوٗ٘ بٗنا ايه )1(ّ٬إهشاع ايحكلّ بايعًٓٝـ ١ؾٝـ٘ إٍ
(ٜ( ) 1وٜل ٖنا ايحكلٸّ ٜ ٫وشع اٍ َـا بايعًٝٸـ ١بـٌ ٜوشـع َـا بايعًٝٸـ ٗ ١اؿـل إ ايحكـلّ ايٌــوَل ٟام ٫
م ايٛاقعٚ .ايحكـلٸّ بايعًٝٸـٜ ١هؿـ ٞؾٝـ٘ ظهـِ ايعكـٌ بـإ
َاٖ ١ٝي٘ ً ٣ٛايٛشٛك اؿكٝك ٞاين ٖٛ ٟظا ٸ
إوجة ١ايعكًٕ ١ٝاٖٝٸ ١ايعًَٓ ١حكلَ ١عًـَ ٢اٖٝـ ١إعًـٚ ٍٛإ نـإ ٚشٛكُٖـا َعـ ّا نعونـ ١ايٝـل ٚظونـ١
إؿحاؾ .ؾًَ ٍٝعٓ ٢ايحكلٸّ ؾ ٘ٝا ٫ؽًٌ ايؿا ٤عهِ ايعكٌ ٗ إاٖٝحٌٚ .اَا عٌـت ايٛشـٛك ؾا٫شحُـاع
ٚاشت نُا ٗ انرو ايحكلٸَاد ا٫ؿو ٣عًَ ٢ـا ٓــوٸظٛا بـ٘ َٚـٔ اؾـوا يـي ّٚا٫شحُـاع ٖٓـا قـاٍ
بعِ٘ٗ بٓؿ ٞجكلٸّ ايعً ١ايحاَ ١عً ٢إعً ٍٛؾؿ ٞجكلٸّ ايعكٌ ايهًٓ ٞعًـ ٢ايـٓؿٍ ايهًٝـ ١جكـلٸّ َاٖٝحـ٘
عًَ ٢اٖٝحٗا عٌت إوجة ١ايعكً ١ٝبايعًٚ ١ٝفوك ميـو ٜ ٫ـأب ٢عـٔ ا٫شحُـاع ٗ ايٛشـٛك عٌـت ِْـأ٠
ٚاظل ٠يهٔ جكلٸَ٘ ٚجأؿوٖا ايلٖوٜ ٌٜكح٘ٝإ اْ٫ؿهاى ؾإ ِْأج٘ ٗ ايلٖو ا ّٔ٫ا٫عًـِْٚ ٢ـأجٗا
ٗ ايلٖو ا ّٔ٫ا٭ًؿٌ ٚنأْٗا جأؿود عٓ٘ بأيـ ًٓ ١نُا ٚهك (ؿًـل ا٫هٚاؾ قةـٌ ا٫شٌـاك بـأيؿٞ
عاّ)ٚ .اَا اؿل جعاٍ َٔ ظٝز جكلٸَ٘ ايٌـوَل ٟؾايعامل َحأؿو عٓ٘ جأؿو ّا اْؿهانٝـاّ ٜ ٫كـاَ ام ٫

ظل ي٘ َٔٚ( .ظلٸ ٙؾكل علٸٚ )ٙقل َ٘ ٢اٜ٫اّ ايٌح ٗ ١ايةٌ ؼًأإَِْ ٌأٌِلا ػِنلذأ سأتِّلهأ وَلؤٌَْفِ عألنأح َِِّلا ذَؼلذًُّْأغ

(ًٛه ٠اؿـض اٯٜـ )47 ١بـٌ قـاٍ جعـاٍ ؼذَؼلش اٌّْأٍَائِىَلحُ ًأاٌلشًُّح إٌٍَِلوِ فِلً ٌألٌٍَ وَلاْأ ِِمْلذأاسه خأّغِل أ أٌَْلفأ عألنأحغ
(ًــٛه ٠إعــاهط اٯٜــَٚ .)4 ١ــا قــاٍ  إ ٚشــٛكَٓ ٙييــ ١ماد اٌْ٫ــإ َٚاٖٝــ ١ايعكــٌ َعٓــا ٙاْــ٘
ننيو ٗ ايحكلٸّ عًْٝ ٢ع ا٫عحةاهاد ؾٛشٛك ٙايٛاقع ٗ ظام ا٫عٝإ َحكـلٸّ عًـٚ ٢شـٛك ايعـامل
إحأؿو جأؿواّ اْؿهانٝاّ كٖوٜاّ عٓ٘  ٫نُا ٗ إٛاٗع ا٫ؿو َٔ ٣ايحكلٸّ بايعً ٕ٫ ١ٝإحكـلّ ٚإحـأؿو
فحُعإ عٌت ايٛشٛك  ٫عٌت إوجةـ ١ايعكًٝـُ .)١ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
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اؿك ١شٌ ًًطاْ٘ جأؿواّ بإعًٛي ٖٛ )46(١ٝبع.)47(٘ٓٝ
ايحــأؿو اْ٫ؿهــان )48(ٞعٓــ٘ ًــةعاْ٘ عٌــت ٚشــٛكً )49(ٙــةعاْ٘ ٗ ظــام
ا٭عٝإ.
ذـــِٸ قـــاٍٚ :يـــٜٔ ٍٝـــػ إٔ ٜكـــاَ َـــا ٖٓايـــو( )50بايِـــٍُ ُٚـــعاعٗا
َٚــا بُٗٓٝــا(َ )51ــٔ ايحك ـلٸ ّ ٚايحــأؿو بايــناد عٌــت إوجةــ ١ايعكًٝــٚ )52(١إعٝٸ ـ١
ٗ ايٛشٛك( )53عٌت ًَ ا٭عٝإ( )54نُا ُٛه ب٘ ا٭ئٌ(َ )55ـٛهاّ ٚجؿـٛه

()56

بــ٘ ا٭ؾــٛا ٙؾــٛهاّ ٕــا قــل كهٜــخ إٔ إوجةــ ١ايعكًٝــ ١يــناد ايِــٍُ َــا ٖــٖ ٞــٞ
يٌٝـــخ بعٗٓٝـــا ٖـــ ٞايٛشـــٛك ٗ َـــً( )57ا٭عٝـــإ نُـــا ٖـــً ٛـــة ٌٝا٭َـــو ٗ
ايحكلّ ايٌـوَل.ٟ
(َ )46ؿعَ ّ٫ٛطًكاّ يكٛي٘ جأؿو ايعامل.
( )47أ ٟجأؿو ايعامل بعٖٚ ٘ٓٝنا ؿدل قٛي٘ جأؿو ايعامل.
(ٖٚ )48ــ ٛفاَعــ ١عــلّ إحــأؿو ٗ ايًٌٌــً ١ايطٛيٝــ ١يًُحكـلٸّ ٖٓٚــا عـلٸّ ايعــامل نــنيو
ؾايحأؿو نإ جأؿواّ ًـوَلٜاّ ؾوشع إٍ ايحأؿو ايـٌـوَل.ٟ
( ٫ )49عٌت ٓؿاج٘ ؾإْٗا َٔ ايعامل أٜ٘اّ.
( َٔ )50ايٛشٛك ا٭ٓٚ ٌٝايعامل َٚا بُٗٓٝا َٔ ايحكلٸّ ٚايحأؿو.
( )51أَٚ ٟا بُٗٓٝا.
( )52ؾــإٕ ايعكــٌ وهــِ بحك ـلٸّ َاٖٝــ ١ايعًٓــ ١عًــَ ٢اٖٝٸــ ١إعًــ ٍٛؾٗــ ٛوهــِ بحكـلٸّ َاٖٝــ١
ايٍُِ عًَ ٢اٖ ١ٝايِعاع بحعًٌ ايِعاع عٌت ظٔ ٍٛايٛشٛك.
( )53أٜٛ ٟشلإ َعاّ ؾايٍُِ َٔ ايِعاع ٜٛشلإ كؾعٚ ١اظل ٗ ٠اـاهط.
( )54أ ٟاـاهط.
( )55ا ٟجٓطل ب٘ ا٫ئٌ.
( )56عطـ جؿٌرل.

( )57٭ْ٘ ايعًٓٚ ١إعًـٚ ٍٛايِـٍُ ُٚـعاعٗا َٛشـٛكإ َعـاّ ؾًـ ٍٝاظـلُٖا ًـابكاّ

عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 318 - 317ٖ 2ظاُ.9١ٝ
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ايعامل ايوبٛبٚ .ٞننيو ا٭َو ٗ ظون )58(١ايٝل ٚظون ١إؿحاؾ َـر .ّ٬ؾـاؿؿض
شٓاؾ عكًو يًعل  ٫ٚجه َٔ ْٔٛاؾاًٌٖ اْحٗ.٢
بايٛشٛك ٗ ًَ ا٭عٝإ بايٌةل اٱْؿهانْ ٞعِ ٗ إوجة ١ايعكً ١ٝنإ أظلُٖا ًـابكاّ
عً ٢اٯؿو.
( )58ؾإٕ أظلُٖا يً ٍٝابكاّ عٌت ايٛشٛك ايعٝين ؾٜٔ ٬ػ ايكٝاَ.

اهفسٙد ٝاهسابعٞ
يف اهفعى ٗاهق٘ٝ

[]29
غسز يف أقطأًٌا
ف قُــــٛٻ ْ ٠قَــــلٵ ٳ ٚٳه ٳكدٵ
عًــــٓ ٢ٴــــٓٴٛٵ ٺ

ٌ ٳذةٳــــخٵ
ٌ ايؿٹعٵــــ ٔ
َٓٗــــا ايــــنَ ٟٴكابٹــ ـ ٳ

ـ ٳَٚـــا
نـــنا ايـــنٜ ٟٴكابٹـ ـٌٴ اي٘ٳـ ـعٵ ٳ

ل َأ ايحٻ ٳػٝټـــــــ ٔو اعٵًَــــــــُا
ٳٜهُـــــــٛٵٕٴ ٳَةٵـــــــ ٳ

لدٵ َٴٓٵ َؿ ٹعًَـــــــِ١
ٳٚقُـــــــٛٻ ْ ٠إَٸـــــــا بٳـــــــ ٳ

ٹيِٳــــــ٤ٞٺ َاٚٵ َأُٵـــــ ـٝا ٚإَٸـــــ ـا ؾاعٹًَـــــ ـِ١

ـايَؿَـــ ــخٵ
َؾ ٳُةٵــــلأُ ا٭ؾِعـــــأٍ قَــــلٵ ٳج ٳ

خ
ى قُـــــ ـٛٻ ْ ٠ٹيُـــــــا ٳْةٳـــــ ــ ٵ
لٜٵِٴ ٳكهٵ ٺ
عٳـــــ ـ ٹ

ٳَٚٳــعٵ ُٴــعٴٛٵ ٔه قُــلٵ ٳه ٹ ٠اؿٝـــٛإٔ ًٹـــِٵ

ِ
ٌ ٳ ٚٳجوٵنٹــــ ـ ٹ٘ هٴًٹــــ ــ ٵ
ٹبٔٹــــ ـعٻ ٹ ١ايؿٹعٵــــ ـ ٔ

لَٳـــــا
ل إٕٵ يَــــِٵ ٳٜعٵ ٳ
لأ ايٛاظٹــــ ٹ
ٳ ٚٳَةٵــــ ٳ

ٹب َؿعٵًٹـــ ـ ٹ٘ ايِټـــ ـعٛهٳ ما ْؿـــــٍ ايٌٻـــ ـُا

ل ٳّ ايـــلٻهٵىُ ٳٚقُـــٔٛٸ ٳّ ايَُعٳـــٌ
إٕٵ ٳٜعٵـــ ٳ

ٌ
ظٔٳــ ــ ٵ
ل قَــ ـلٵ ٳ
طةٝعــ ـ ّ١إٕٵ ٗ ايةٌــــ ٝٹ
َ

ٓٚــــــٛه ْ٠ٳْٛعٝــــــ ْ١إما اْؿَــــــ ٳوضٵ

َٴ ٳونٓةــــــ ـاّ ٳٚكٴٕٚٳ جكــــــــ ِٕٜٛعٳــــــ ــوٳضٵ

و َٳــــ ـعٵ َٴؿــــــاهقٹ ٞإَــــ ــٛاكٹ
ؾحٹًِــــ ـ َ

ٌ شٓــــــــٛكٴ َةــــــــلأ إـــــــــةاكٟ
نُـــــــ أ

يًكُــــــله٠ٹ اٌْٹــــــتٵ قُــــــٛٸ ّ ٠ٹؾعٵ ٹًٝٻــــــِ١

ِ ٳٚإَِـــــــ ـٝٻِ١
إٕ قاهٳْٳـــــــ ـخٵ بـــــــــايعٹًِ ٔ

يًكُــله٠ٹ ايٌــةلٴ عًــ ٢ايؿعــٌٔ ٚقـــلٵ

ٌ ٳَعٝٻـــــــ ّٚ ١يـــــــٍٝٳ إُعٵ ٳحُٳـــــــلٵ
ٹقٝٵـــــــ ٳ

ٹيًكُــــــٛٸ ٹ ٠ايٌٻــــــةٵلٴ ىَاْٹٝــــــاّ نُٳـــــــا

ٌ عًَٝٵٗـــــــا َٴطِ ًَكـــــــاّ ٳجكَــــــــلٸَا
ٹؾعٵـــــــ ٷ

اهفسٙـد ٝاهسابعٞ
يف اهفعى ٗاهقـ٘ٝ
[]29
غسز يف أقطأًٌا
(عًٛٓٓ ٢ف ق )1(٠ٛقل ٚهكد) ْننو بع٘ٗا اين ٖٛ ٟأنرو جلا ّ٫ٚب.ِٗٓٝ
(َٓٗــا) ائــٓـ(( )2ايــنٖ )ٟــَ( ٛكابــٌ ايؿعــٌ( )3ذةــخ) نُــا ٜكــاٍ :اشلٝــٍٛ
ق :ٌٝإٔ ايؿعٌ مل جننو ي٘ اقٌاّ ٗ ٖنا ايةعز.
ٚأشٝت أْ٘ َٔ باث ايحػًٝت; ٭ْ٘ ٕا نإ يًك ٠ٛأقٌاّ شعٌ نأْ٘ يًؿعٌ أقٌاّ.
ٚأُهٌ عً :٘ٝأٜ٘ـاّ إٔ َـا منـو ٗ إةعـز َعـإٕ يًؿـو ايكـٛٸ ٫ ٠أقٌـاّ شلـا; ٭ْٗـا
ي ٍٝشلا شاَع نُا ًٝظٗو يو ميو بٌ إٔٓـ ٓـوٸؾ عًـ ٢إٔ يؿـو ايكـٛٸَِ ٠ـذلى
يؿظ ٞبٌ ٖن ٙإعاْ ٗ ٞظاُٝح٘ عً ٢ا٭ًؿاه(.)1
ٚأشــاث ا٭ًــحام :إٔ َــواك ٙأقٌــاّ إٌـُٸ ٢بــايكٛٸ ٠ؾٝهــ ٕٛاًــحعٌُ يؿــو ايكـٛٸٗ ٠
َعٓ ٢نًٖٚ ٞن ٙاقٌاّ ي٘  ٖٛٚإٌُٸ ٢بايكٛٸ.٠
( )1أ ٟعً ٢أقٌاّ إٌُٸ ٢بايكٛٸ ٠قٓل شاٚ ٤ي ٍٝإــواك بائـٓـ ٖٓـا َعٓــا ٙاؿكٝكـ;)2(ٞ
٭ْ٘ ي ٍٝبٌ ٖن ٙإعاْ ٞظكٝكَِ ١ذلنٖ ١ن ٙظٕٔ َٓٗا نٝـ ٚبٗٓٝا ايحةا.ٜٔ

( )2أ ٟايكٌِ.
( )3أ ٟإعٓــ ٢ايــنٜ ٟكابــٌ ايؿعــٌ ٖٚــْ ٛؿــٍ ايحٗٝــٜٚ ٪كابًــ٘ ايؿعــٌ ٖٚــْ ٞؿــٍ

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟطٖ 9اَّ ٖ.10
(( )2ائٓـ قُ ٍٛعًَ ٢عٓا ٙايًػٚ ٟٛايعـوٗ ٖٚـَ ٛـا ٜـواكف ايكٌـِ  ٫ظكٝكحـ٘ آ٫ـط٬ظٕ٫ ١ٝ
بعض ا٫قٌاّ ؾٗٝا ايحةاٚ ٜٔغا ١ٜاـ٬ف َرٌ ايكٛٸ ٠اييت جكابٌ ايؿعٌ ؾأْٗا علّ ا ٫اْٗا عـلّ ُـأْٞ
ٚجٗٚ ٪ٝايكٛٸ ٠ايؿاعًٚ ١ايكٛٸ ٠إٓؿعً ١بُٗٓٝا جةا.ٜٔ
ِ بـٌ ايكـٛٸ ٠ايؿاعًـ ١ايٛاشةـ ١بايـناد ٚايكـٛٸ ٠ايؿاعًـ ١ايعوٗـ ١ٝإحك ٸَٛـ ١باحملـٌ إٌـحػين نــاؿواه٠
ذـ ٸ
ٚايدلٚكٚ ٠بٌ ايكـٛٸ ٠إـ٪ذوٚ ٠إةـل ٨يًـحػرل ٚبـٌ ايكـٛٸ ٠إٌـُٸا ٠بايكـله ٠عُٚ ّٛؿٔـُ .)ٖٛــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 322ظاُ.1١ٝ
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أَو بايكٛٸ( . )4(٠ننا) َٓٗا ائٓـ (اينٜ ٟكابٌ اي٘عـ)( )5نُا ٜكاٍ ايٛاشـت
جعـــاٍ ؾـــٛم َـــا ٜ ٫حٓـــاٖ ٢قـــٚ . )6(٠ٛبٗـــنا إعٓـــٜ ٢طًــــل عــــً ٢ايهٝؿٝٸـــاد
اً٫حعـلاك )7(١ٜايكـٛٸٚ )8(٠اي٬قـ )ٚ( ٠ٛنـنا َٓٗـا (َـا) أٓ ٟـٓـ (ٜهـَ ٕٛةـلأ
ايــحػرل( ُ ٗ ))9ــ ٤ ٞآؿــو َــٔ ظٝــز ٖــ ٛآؿــو(( )10اعًُــا) ٚبٗــنا إعٓــ ٢جطًــل
جًو ائٛه ٠إحٗٝأ شلا نٔٛه ٠اؾٌٓ.
( )4أ ٟأَو َحٗٝأ يكةٛٓ ٍٛه.٠
( ٖٛٚ )5ايِل.٠
( ٖٛ )6أهاك ايِل ٠أُ ٟل ٗ ٠ايٛشٛك ٚقٛي٘ قَ ٠ٛؿعٜ ٍٛحٓاٖ.ٞ
(ٖٚ )7ــ ٞايهٝؿٝــاد ايــيت ٜهــَ ٕٛعٗــا ايِـــ ٤ٞقــاب ّ٬يٲًــحعلاك ايِــلٜل اٍ شاْــت
اٱْؿعاٍ نائ٬بٚ ١جٌُٸ( ٢ايكٛٸ )٠أ( ٚاٱًحعلاك ايِـلٜل)(ٚ )1إٍ شاْـت اٱْؿعـاٍ
نايًٌ ٚجٌـُٸ( ٢اي٬قـٚ )٠ٛقٝٸـل ايهٝؿٝـاد باً٫ـحعلاك ;)2(١ٜٱؿـواط ايهٝؿٝـاد ايػـرل
اً٫حعلاك ٖٞٚ ١ٜايهٝؿٝاد ايٓؿٌَ ١ٝرٌ ا٫هاكٚ ٠مٖٛا.
( )8أ ٟايِل ٠ؾٝكاٍ ٖـن ٙايهٝؿٝـ ١ؾٗٝـا قـٛٸ ٠أُ ٟـلٸ ٗ ٠عـلّ قةـ ٍٛاٱْؿعـاٍ ٖٚـنٙ
ايهٝؿٝٸ ١ؾٗٝا  ٫قٛٸ ٠أُ ٫ ٟلٸ ٗ ٠علّ قة ٍٛاٱْؿعاٍ أ ٟجٓؿعٌ بٌـوعٚ ١قل جطًل
ايكٛٸ ٠عًْ ٢ؿٍ ايهٝؿٝـ ١ايـيت ؾٗٝـا ُـلٸ ٠عًـ ٢عـلّ قةـ ٍٛاٱْؿعـاٍ نائـ٬ب ١نُـا
منوْاً ٙابكاّ ٚظ٦ٓٝنٺ ؾ ٬إُهاٍ عً ٢عةاه ٠إٔٓـ نُا منو ٙاً٫حام َٔ إٔ ايكٛٸ٠
ْٖ ٞؿٍ ايهٝؿٝاد  ٫أْٗا بٗـنا إعٓـ ٢أعـين ايِـلٸ ٠جطًـل عًـ ٢ايهٝؿٝـاد ٚعًـ٢
ٖنا ؾٝكابًٗا اي٬ق ٖٞٚ ٠ٛايهٝؿٝاد اً٫حعلاك ١ٜاييت ؾٗٝا ُلٸ ٠عًـ ٢قةـ ٍٛاٱْؿعـاٍ
نايًٌ.
( )9أ ٟعًٓ ١ايحأذرل ٗ ُـ ٤ٞآؿو نايٓاه ؾإْٗا عًٓ ١اٱظوام ٗ ُـ ٤ٞآؿو.
( ) 10قٝٸل بٗـنا ايكٝـل ٱكؿـاٍ َـا ٖـَ ٛةـلأ ايـحػرل ٗ ْؿٌـ٘ ٚعًٓـ ١يًحـأذرل ؾٗٝـا نايطةٝـت
إوٜض اين٪ٜ ٟذو بٓؿٌ٘ اؾٛع ٚانٌ ٖنا ايِـُٚ ٤ٞـوث ايلٚا ٤ؾإْ٘ ٪ٜذو ٜٚهٕٛ
(ْٗ )1ا ١ٜإواّ ٗ عًِ ايه ّ٬ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ؾاٌٗ ايعوؾإ ط.597ٖ 467ٖ 1
( )2إةاظــز إِـــوق ١ٝايؿـــو ايــواى ٟطُ .216ٖ 1ــوؾ إكآــل ًــعل ايــل ٜٔايحؿحــاىاْ ٞط1
ٖ.254
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عًــــــَ ٢ةــــــاك ٟاٯذــــــاه نكــــــ ٣ٛايــــــٓؿٍ(ٚ )11غرلٖــــــا(ٚ(.)12قــــ ـٛٸ ٠إَــــــا
بــــلد َٓؿعًــــ )13(١يِــ ــ ٚ )٤ٞاظــــل نُــــاك ٠ايؿًــــو( )14ظٝــــز جكةــــٌ أَــــواّ
ٚاظــــلاّ ٖٚــــ ٛاؿونــــ ١ايٗٛــــع( )15(١ٝأ ٚأُــــٝا )16()٤قــــلٚك )17(٠نــــايكٛٸ٠
اْ٫ؿعايٝــــــ ٗ ١اؿٝــــــٛإ( )18أ ٚغــــــرل َحٓاٖٝــــــ ١نكــــــ ٠ٛاشلٝــــــ ٍٛا٭ٍٚ

()19

َةلأ يًحػرل ٗ ْؿٌ٘ َٔ ظٝز ن ْ٘ٛعإاّ ٚطةٝةاّ ٜٚحعاجل ٚجٳكةٌ ْؿٌ٘ ميو َٔ جعًٓكٗا
بإاك ٠ايكابً ١ؾُٔ ظٝز ٖ ٛؾاعٌ غرل َٔ ٙظٝز إْ٘ َٓؿعٌ.
( ٖٞٚ )11نايك ٠ٛإلهنٚ ١ايك ٠ٛإاًهٚ ١إػنٚ ١ٜايك ٠ٛايةآـوٚ ٠غرلٖا َٔ ق٣ٛ
ايٓؿٍ ؾإْٗا َةلأ ايحػرل ٗ ُـ ٤ٞآؿو.
( )12نايٓاه ؾإْٗا َةلأ ايحػرل ٚايحأذرل ٗ ُـ ٤ٞآؿو ناـِت ؾإْٗا ج٪ذو ؾ ٘ٝاٱظوام.
( )13غوٗ٘ نُا ٖ ٗ ٛاؿاُ١ٝ

()1

إٔ يؿـو ايكـ ٠ٛقـل ٜطًـل عًـْ ٢ؿـٍ ايكابـٌ يِــ٤ٞ

آؿو نُا جطًل عًْ ٢ؿٍ ايحٗ ٪ٝيـِ ٤ٞآؿو إٛشٛك ٗ ايكابـٌ ٖٚـنا ا٫طـ٬م إِـا
ٜطًل عًـْ ٢ؿـٍ ايكابـٌ أعـين إحٗٝـأ نايٓطؿـ ١غـ٬ف ا٫طـ٬م ا٭ ٍٚؾإْٗـا ناْـخ
جطًل عً ٢جٗ ٪ٝايٓطؿٚ ١إما أهٜل بـايكٖ ٠ٛـنا إعٓـ ٢ؾ٬بـل إٔ جكٝٸـل إَـا بإٓؿعًـ ١أٚ
اْ٫ؿعاي ١ٝؾٝكاٍ قٛٸَٓ ٠ؿعً ١أ ٚق ٠ٛإْؿعايٝٸ.١
( )14ؾإْ٘ ٜطًل عًٗٝا قَٓ ٠ٛؿعً ١أ ٚاْؿعاي ١ٝأ ٟقابً.١
( ٖٞٚ )15اؿون ١بٓع ٛاً٫حلاه.٠
( )16أَٓ ٟؿعًٚ ١قابً ١٭ُٝا.٤
( )17أَ ٟحٓاٖ.١ٝ
( )18أ ٟنصٍٓ ايك ٠ٛإٓٸؿعً ٗ ١اؿٛٝإ نإـ ١ًٝؾإْٗا قابً ١ئًٛهٚ ٠ايٌاَع ١ؾإْٗـا
جكةٌ ائٛد.
( )19أ ٟنك ـٛٸٖ ٠ــ ٞاشلٝــ ٍٛا٭ ٍٚؾاٱٗــاؾ ١بٝاْٝــٚ ١اشلٝــ ٍٛا٭ً ٍٚــٝص ٤ٞؾٗٝــا
ايه ّ٬أْٗا جكةٌ اَٛهاّ  ٫جحٓاٖ.٢
(ْ( )1وٜل اْ٘ جطًل (ايكَ )٠ٛع قٝل إٓؿعًٚ ١ننا ايكٛٸ ٠اْ٫ؿعاي ١ٝعٔ ْؿٍ ايكابٌ نُا اطًكـخ (ايكـٛٸٗ)٠
ا ٍٚ٫ؾحطًل عً ٢اشل ٍٛٝاٚ ٍٚ٫عً ٢اشلٝـ ٍٛاجملٌٸـُٚ ١عً ٢نـٌ َاكُ.)٠ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـِٝ
َٖ ٬اك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حامظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 323ٖ 2ظاُ.4١ٝ
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(ٚإَا ؾاعً )20()١يِــٚ ٤ٞاظـل أ ٚأُـٝاَ ٤حٓاٖٝـ ١نـايكٛٸ ٠ايؿاعًـ ٗ ١ايؿًـو

()21

ٚاؿٛٝإ( )22أ ٚغـرل َحٓاٖٝـ )23(١نـايك ٸ ٠ٛايؿاعًـ )24(١ايٛاشةـ ١ايكـلٜو ٠عًـ ٢نـٌ
ُـْ.٤ٞوٜل إٔ ْكٌِ( )25ايكٛٸ  ٠ايؿاعً ١بأْٗـا إَـا َةـلأ أؾعـاٍ(ٚ )26إَـا َةـلأ ؾعـٌ
ٚاظل; ٚا٭ )27(ٍٚإَا َع ايِعٛه أ ٚعلّ٘(ٚ )28ايراْ )29(ٞأٜ٘اَٶ إَا َع ايِعٛه
أ ٚعلّ٘.
ذِٸ ايعل َٔ ِٜايراْ )30(ٞإَا َحكٛٸّ باحملٌ( )31أَ ٚكٛٸّ ي٘; ٚإكٛٸّ( )32إَـا ٗ
ايةٌٝل( )33أ ٗ ٚإونٓت.
(ٖٚ )20ن ٖٞ ٙايكٛٸ ٠اييت َعَٓ ٢ةلأ ايحػرل ٗ ُـ ٤ٞآؿو ٚإِا منوٖا َـو ٠ذاْٝـ ١٭شـٌ
جكٌُٗٝا.
( )21أ ٟنُةلأ ايحأذرل ٗ ايؿًو ْ ٖٛٚؿٌ٘ اييت ٜعةٸو عٓٗا بايٓؿٍ ايؿًه ١ٝؾإْٗـا ؾاعًـ١
يًعونــ ١ايٗٛــع ١ٝنُــا إٔ َــاك - ٠نُــا منوْــاً ٙــابكاّ  -ق ـٛٸَٓ ٠ؿعًــ ١قابًــ ١يًعونــ١
ايٗٛع.١ٝ
( )22أٚ ٟقٛٸ  ٠اؿٛٝإ اييت َٖ ٞةلأ ايحػرل ٚايحأذرل ٗ ُـ ٤ٞآؿو ْ ٖٞٚؿٌـ٘ ايٓاطكـ١
ؾإْٗا ج٪ذو اينٖٔ ٚا٫هٚاؾ ٚا٫ؾعاٍ ٚغرل ميو ؾٗ ٞؾاعً ١٭ُٝاَ ٤حٓاٖ.١ٝ
( )23أ ٟؾاعً ١٭ُٝا ٤غرل َحٓاٖ.١ٝ
( ٖٞ )24ماد اهلل .
( )25أْ ٟوٜل َٔ نَٓ٬ا أَا ؾاعً ١إٔ ْكٌِ ؾٜ ٬ه ٕٛنَٓ٬ا جهواهاّ.
( )26أ ٟعًٓ ١أؾعاٍ.
( )27أَ ٟةلأ ا٭ؾعٸاٍ.
( )28أ ٟعل ِٜايِعٛه.
( )29أَ ٟةلأ ؾعٌ ٚاظل.
( )30أ ٟذِٸ عل ِٜايِـعٛه َـٔ ايـنٜٔ ٟـله َٓـ٘ ؾعـٌ ٚاظـل ٚظٝز إٔ ٖـنا ايحكٌـِٝ
عٌت ايٛقٛع ؿٔٸٕ ايكل َٔ ِٜايراْ ٞبنيو ٚإ ٫ؾايعكٌ هوٜٗا ٗ ْعٗٝا.
( ٖٛٚ )31ايعوض.
( )32أ ٟإك ّٛيًُعٌ.
( )33أ ٟأَا ٗ احملٌ يًةٌٝل.
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ظاٍ َٔ إةحلأ(( )37ق )٠ٛؿدل إةحلأ(ٕ( )38ا ْةخ)( )39أْ ٟةاجٝٸَٚ( .)40(١ع) نٕٛ
َةلا ا٭ؾعاٍ ما (ُعٛه) ؾحًو ايك ٸ( )41(٠ٛقله ٠اؿٛٝإ ( )43(ًِ )42بٔع ١ايؿعٌ
ٓ )ٚع( ١جون٘ هًِ) ايكـلهٚ .)44(٠ايحـننرل( )45٭شـٌ ايحعـةرل بإةـلأ(ٚ .)46قـل
أُـوْا( )47إٍ إٔ ٖنا ايوًِ( )48يكله ٠اؿٛٝإ نُا ٓـوٸ ؾ ب٘ ايِـٝف  ٫يكـله٠
ايٛاشت ( )49جعاٍ ؿ٬ؾاّ يًُحهًٌُ.
(ٖ )34نا جؿوٜع عً ٢قٛي٘ ْوٜل إٔ ْكٌٸِ ايكٛٸ ٠ايؿاعً.١
( )35أَ ٟحػاٜو.٠
( )36أ ٟعلُ ِٜعٛه.
( ٖٛ )37ؾُةلأ.
( )38أعين َةلأ.
(َ )39حعًل بكَ ٠ٛرٌ ايكـٛٸ ٠ايـيت جهـ ٕٛيًـنٜٓ ٟةـخ أ ٟايـٓؿٍ ايٓةاجٝـ ١ؾإْٗـا جؿعـٌ
أؾعاٍ َحـايؿ َٔ ١ايُُٓٚ ٛـوث إاٚ ٤اعطا ٤ايٍُِ.
( )40أ ٟقٛٸْ ٠ةاج ٖٞٚ ١ٝايٓؿٍ ايٓةاج.١ٝ
( )41اييت َٖ ٞةلأ ا٫ؾعاٍ ٚناْخ ماد ُعٛه.
( ٖٞٚ )42نٝؿْ ١ٝؿٌاْ.١ٝ
( )43أ ٟزلٸ ٞجًو ايك ٠ٛقله ٠اؿٛٝإ.
( )44أ ٟعوؾخ قله ٠اؿٛٝإ بٔع ١ايؿعٌ ا ٟإَهإ ٓٚع ١جون٘.
( ٗ )45قٛي٘ هًِ ٚمل ٜكٌ هزلخ.
( )46أ َٔ ٟشٗ ١أْ٘ جعةرل بكله ٠اؿٛٝإ عٔ إةلأ ؾايُ٘رل باعحةاه َعٓا.ٙ
( )47أٓ ٟـوٸظٓا.
(ٓ ٖٛٚ )48ع ١ايؿعٌ

()1

ٓٚع ١جون٘.

(ًٝٚ )49ص ٤ٞميو إٕ ُا ٤اهلل جعاٍ.
( )1نُا ٓـوٸؾ ب٘ ايِٝف ايو .ٍٝ٥ايِؿا( ٤ا٫شلٝاد) ايِٝف ايو ٍٝ٥ط.170ٖ 1
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(َٚةلأ) ايؿعٌ (ايٛاظل إٕ مل ٜعلَا) َ٪نل( )50بايٓ ٕٛاـؿٝؿ ١نكٛي٘:
وٌــة٘ اؾاٖــٌ َــا مل ٜعًُــا (بؿعًــ٘) َحعًــل بكٛيٓــا( :ايِــعٛه

()51

ما ْؿــٍ

ايٌُا)( )52ؾإْٗا َٔله( )53يًؿعٌ عًٚ ٢جرلٚ ٠اظل( .)54(٠إٕ ٜعلّ) َةلأ ايٛاظل
(ايلهى ٚقٛٸّ احملٌ) ؾٗـ( ٛطةٝعـ )55(١إٕ ٗ) احملـٌ(( )56ايةٌـٝل) نإـا( )57(٤قـل
(ٜ )50عين قٛي٘ بعلَا.
(َ )51ؿع ٍٛبعلَا.
( )52ؾٗنا اُاه ٠إٍ إةلأ أَ ٖٛ ٟةلأ ايؿعـٌ ايٛاظـل ايـن ٟنـإ عٓـلُ ٙـعٛه ٖـٛ
َرٌ ايٓؿٍ ايٌُا ١ٝ٥أْ ٟؿٍ ايؿًو.
( )53أْ ٟؿٍ ايٌُا.٤
( ٖٛٚ )54اؿون ١ايٗٛع.١ٝ
(ٜٚ )55عةٸو عٓٗا بايؿعٌ نإا ١ٝ٥ؾإْٗا َكٛٸَ ١شل ٍٛٝإاَٚ ٤اكج٘ اييت ٖ ٞقٌ يًطةٝعـ١
ايٓٛع.١ٝ
( )56أٜ ٟهَ ٕٛةلأ ايؿعٌ ايٛاظل ايعل ِٜايـلهى إكـٛٸّ حملًـ٘ ؾٌٝـُٸ( ٢طةٝعــ )١إما
ظٌٔ ٗ قٌ بٌٝل.
( )57أعًِ قل نرو ايحُرٕ ٌٝكآَا بٗن ٜٔإرايٌ.
ٚهَا ِٜهٌ عً ٢ايحُر ٌٝبٗا ٚظآً٘ :إٔ ايطةٝع ١إاٚ ١ٝ٥ايطةٝع ١ايٓاه ١ٜيٌٝا َةلأّ
يؿعــٌ ٚاظــل بــٌ جٔــله َُٓٗـا اؾعــاٍ َحعــلك ٠ؾايطةٝعــ ١إاٝ٥ــٜٔ ١ــله َٓٗــا ايــدلٚك٠
ٚاؿونـــٚ ١اٱهجـــٛاٚ ٤ايٓظاؾـــٚ ١ايطةٝعـــ ١ايٓاهٜـــٜٔ ١ـــله َٓٗـــا اٱٗـــاٚ ٠٤اؿونـــ١
ٚاٱظوام.
ٚقــل أشٝــت عٓــ٘ ٗ اُ٫ــاهاد ُٚــوظٗا(َ )1ــا ظآــً٘ :إٔ إــاك ٠ايــيت ؼ ـٌٸ ؾٗٝــا
ايطةٝعــ ١عٓــل ٚشٛكٖــا ٫بــل ٚإٔ جكــذلٕ بــأعواض ّ ٫هــٔ يًصٌــِ اْ٫ؿهــاى عٓٗــا
عٓل ٚشٛك ٙنـا٭ ٚ ٜٔايٗٛـع ٚايهـِ ٚايهٝــ غـرل ميـو ٚطةٝعـ ١اؾٌـِ ٫بـل ٚإٔ
جكح٘ـَ - ٞع نٌ ٚاظل َٓٗا  -ؾع ٬ٶٚاظلاّ عًٚ ٢جرلٚ ٠اظل ٠ؾايطةٝع ١ايٓٛع ١ٝكاُ٥ا
ٶجكحـ٘ـ ٞؾعٚ ّ٬اظلاّ غاَ ١ٜا ٗ ايةاث ٖـنا ايؿعـٌ ايٛاظـل قـلٸ ٜهـ ٕٛاظواقـاّ ٚقـل
( )1اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـ - ٞايكطت ايواى ٟط.201 - 195ٖ 57 – 49ٖ 2
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ظٔــٌ) ٚ .ميــو إةــلأ( )58إكــٛٸ ّ (ٓــٛهْٛ ٠عٝــ ١إما اْؿــوض َونةــاّ) أٗ ٟ
َونٓت( )59أ ٚؾوض احملٌ َونةاّ.
(ٚك ٕٚجك َٔ )ِٜٛميو إةلأ يًُعٌ بٌ ٜهَ ٕٛحكٛٸَاّ ب٘( )60ؾٗ( ٛعوض).
ؾاؿواهَ )61(٠ر َٔ ّ٬ظٝز إْٗا َةلأ ايحٌـٔ ٗ آؿو قٛٸ( .٠ؾحًـو) إةـاكٟ

()62

إكاهْ ١يًُٛاك ٚي ٛبٓع ٛايحعًٓل(َ( )63ع) َةاكَ( ٟؿاهق ٞإٛاك)( )64نًٓ( )65(١ٝنٌ
شٓٛك َةلأ إةاك )66()ٟجعاٍ ُأْ٘.
ٕٚــا منوْــا إٔ ٓ ـعٸ )67(١ائٸ ـلٚه ٚايٓ ٓ٬ــلٚه جؿٌــرل يكــله ٠اؿٝــٛإ أهكْــا
ٜه ٕٛاٗا ٠٤عٌت اؿح٬ف َا ٜعوض يٛشٛكٖا َٔ ا٫شٓاَ.
(َ ٖٛٚ ) 58ةلأ ايؿعـٌ ايٛاظـل ايعـل ِٜايِـعٛه إكـ ّٛيًُعـٌ إما نـإ قًـ٘ َو ٓنةـاّ ٫
بٌٝطاّ ؾٌُٝٸٛٓ( ٢هْٛ ٠ع.)١ٝ
(ٜ )59وٜل إٔ ٜةٌ إٔ قٛيـ٘ َونةـاّ إَـا َٓٔـٛث بٓـيع اــاؾض أَٔٓ ٚـٛث عًـ ٢أْـ٘
ظاٍ َٔ ايُ٘رل اـاؾض يًُعٌ.
(ٚ )60نإ علُ ِٜعٛه.
( )61اييت ٖ ٞعوض قا ِ٥ظٌِ ايٓاه أ ٚغرل.ٙ
(ٖ )62ن ٙؾا٥ل ٠اًحطواك ٫ ١ٜهبل شلا بإكاّ.
( ) 63أ ٟإكاهْ ١يًُٛاك ًـٛا ٤ناْـخ بٓعـ ٛاؿًـ ٍٛنايطةٝعـٚ ١ائـٛه ٠ايٓٛعٝـ ١أٚ
بٓعــ ٛايحعًٓ ـل; أ ٟشلــا ٚشــٛك ٌَــحكٌ إ ٫أْٗــا َــلبٸو ٠يًُــاك ٠نــايٓؿٍ ايٓةاجٝــ ١أٚ
ايٓؿٍ ايٓاطكٚ ١نكله ٠اؿٛٝإ.
( )64اَ ٟع ايعًٌ إؿاهق ١يًُٛاك نايعك ٍٛؾإٗاؾَ ١ةاك ٨اٍ َا بعلٖا اٗاؾ ١بٝاْ.١ٝ
( )65أَ ٟؿاهق ١نً ١ٝأ ٫ ٟػحُع َع إٛاك  ٫بٓع ٛايحعًٓل  ٫ٚبٓع ٛاؿً.ٍٛ
( )66أ ٟنٌ ٖن ٙإةاك ٨شٓٛك هلل ٌٜـوٖا ظٝرُا ِٜا ٤ؾٗ ٛايكلٜو عً ٢نٌ ُــ٤ٞ
 ٫جعٔ ٗ ٘ٝأَو َٔ ا٭َٛه.
( )67أ ٟإَهاْــ٘ ٖٚــن ٙاُــاه ٠اًــحطواك ١ٜإٍ َــا منــو ٙاؿهُــا ٗ ٤جعوٜـــ ايكــله٠
ٚايوك عً ٢إحهًٌُ

()1

ٚإ ٫ؾٗ ٛاشٓيب عٔ َكآَا.

( )1إٛاقـــ احملكــل ع٘ــل ايــل ٜٔا٫هــ .150ٖ ٞاً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط3
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إٔ ْننو َا ٖ ٛإعحدل ٗ ايكلهَ )68(٠طًكاّ( )69ظح ٌُِٜ ٢قله ٠ايٛاشت بايناد
اينٖ ٟـٚ ٛاشـت ايٛشـٛك َـٔ ْٝـع اؾٗـاد( .)70ؾكًٓـا( :يًكـله ٠اٌْـت قـٛٸ٠
ؾعً )١ٝأ ٟايكٛٸ ٠إ٪ذو( )71(٠إٕ قاهْخ)( )72ايكٛٸ( ٠بايعًِ ٚإِـ .)73()١ٝؾـإعحدل
ٗ ايكلهَ ٠طًكاّ إٓلاه ايؿعٌ عٔ عًِ َِٝٚٸ  ١نُـا قـاٍ اؿهُـا :٤ايكـاكه ٖـٛ
اين ٟإٕ ُـا )74(٤ؾعـٌ ٚإٕ مل ِٜـأ مل ٜؿعـٌ(ٚ .)75أَـا ائـعٚ ١اٱَهـإ

()76

( )68أ ٗ ٟجعوٜؿٗا ٚجؿٌرلٖا.
( )69إٔ قله ٠ايٛاشت جعاٍ ٚقله ٠اؿٛٝإ.
(ٖ ٗ )70نا اُاه ٠إٍ إحهًٌُ

()1

ظٝز إِْٗ ٜؿٌـو ٕٚقله ٠ايٛاشت بإَهإ ايؿعٌ

ؾًٝيّ إٔ ٜه َ٘ٓ ٕٛشٗ ١قلهج٘ ٚعًٓٝح٘ ٖهٓاّ ٚ ٫اشةاّ; ٭ْ٘ ظ٦ٓٝـنٺ جهـ ٕٛقلهجـ٘ عًـ٢
ايِـ ٤ٞشا٥ي ٠ايٛشٛك ٚشا٥ي ٠ايعـلّ ٚإ ٫يـ ٛناْـخ ٚاشةـ ١ايٛشـٛك يهـإ إعًـٍٛ
ٚاشت ايٛشٛك أٜ٘اّ إم َع ايكلهٜٛ ٠شل إكلٚه.
( )71ؾؿٌـو ايؿعً ١ٝبإ٪ذو ٠ؾع.ّ٬
( )72أ ٟايك ٠ٛايؿعً.١ٝ
( )73أٚ ٟا٫هاك.٠
( )74أ ٟايكاكه َطًكاّ ًٛا ٤نإ ايٛاشت أ ٚاؿٛٝإ.
( )75غاَ ١ٜا ٗ ايةاث إٔ إِٚ ١٦ٝاشة ١أىي ٗ ١ٝاهلل ٚ علّ إِٖ ١٦ٝحٓع ٗ اهلل 
ٚبايٌٓة ١إٍ اؿٛٝإ نُٖ٬ا ٖهٔ.
( )76أٖ ٟنا عطـ جؿٌرل; ٭ٕ ائع ٖٞ ١اٱَهإ أ ٟجعوٜـ ايكلهَ ٠طًك ّا بٔع١


ِ ٗ َةعــز ا٫شلٝــاد
ٖ .10طٚ .307ٖ 6قــل منــو إٔــٓـ َةعــز ايكــله ٗ ٠ط .376ٖ 1ذ ـ ٸ
بإعٓ ٢ا٫ؿٕٸ ط.618ٖ 3
(ٖ( )1ـنا نـلع ٣ٛايِــ ٤ٞبةٝٸٓـٚ ١بوٖـإ ؾاْـ٘ جعـاٍ نُـا اْـ٘ ٚاشـت ٚشـٛكٚٚ ٙاشـت عًُـ٘ ٚٚاشـت
قلهجـ٘ َِٚــ٦ٝح٘ ٖٚهـنا ًــا٥و ٓــؿاج٘ ؾهٝــ ٌٜــٛؽ إ ٜهـ ٕٛقلهجــ٘ ظايــ ١اَهاْٝـ١؟ ٚايحعوٜـــ عــٌ
إعوف)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ
اؿهُ )١ط 326ٖ 2ظاُ.16١ٝ

يف اٌفؼً ًاٌمٌج ( )29غشس يف ألغاِيا
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ٚاْؿهاى ايؿعٌ( )77ؾػرل َعحدل ٜٔؾٗٝا(.)78
(يًكله ٠ايٌةل( )79عً ٢ايؿعٌٚ .قلٸ ق )ٌٝايكا ٖٛ ٌ٥ا٭ُعو ٟشلا (َعٝٸـ)١
بايؿعــٌ(ٚ( . )80يــٖ )ٍٝــنا ٖــ ٛايكــ( )81(ٍٛإعحُــل) عًٝــ٘ يحهًٝـــ ايهــاؾو

()82

ائلٚه ٓٚع ١ايٓ٬لٚه.
( ) 77أٚ ٟاعحةاه اْؿهاى ايؿاعٌ عـٔ ايؿعـٌ َعٓـ ٢إٔ ايكـاكه ٫بـل ٚإٔ ٜٓؿـو ايؿعـٌ
عٓ٘  ٫عٓل ٚشٛكٜٛ ٙشل ايؿعٌ.
( )78أ ٗ ٟايكـلهَ ٠طًكـاّ نُــا اعحـدل إحهًُـ ٕٛميــو ٗ ايكـلهَ ٠طًكـاّ

()1

ٌَــحليٌ

عً ٢إٔ ايكاكه ٫بل ي٘ َٔ َكحـله ٚعًـِ ٚإ ٫نـإ َٛشةـاّ ؾؿعًـ٘ ٫بـل يـ٘ َـٔ قٔـل
ٚاهاك ٠ؾٛٝشل َٓ٘ ؾٝه ٕٛعلّ ايؿعٌ َكاهْاّ يٲهاك ٠ؾٓٝؿو عٓ٘ ايؿعٌ ؾٝعحدل ؾٗٝا
اْؿهاى ايؿعـٌ ٫ٚبـل إٔ ٜهـٖ ٕٛهـٔ ايٛشـٛك; ٚإ ٫يـ ٛنـإ ٚاشـت ايٛشـٛك يهـإ
َٛشةاّ  ٫قاكه; ٭ْـ٘ ٜٔـله َٓـ٘ بـل ٕٚقٔـل ٚاهاكٚ ٠يـ ٛنـإ ٓـلٚهَ ٙـع ا٫هاك٠
يهإ هٛى ٚشٛكٚ ٙهٛى علَ٘; ٭ٕ ايؿاعٌ كحاه بايٌٓة ١إي.٘ٝ
ٚاؾٛاث عٓ٘ :إٔ قٔل اهلل ٚ اهاكج٘ عٌ ماج٘ ٚٚاشة ١ايٛشٛك ؾٜٓ ٬اٗ قلهجـ٘
ٚشــٛث َعًٛيــ٘ ٚقلَــ٘ ٚعــلّ اْؿهانــ٘ بايٌٓــة ١إيٝــ٘ ْعــِ ٖــنا ٖــَ ٛعحــدل ٗ قــله٠
اؿٛٝإ إم اٱهاك ٠ؾ ٘ٝىا٥ل ٠عً ٢ماج٘ ٚظاكذـ ١ؾـٜ ٬هـَ ٕٛعًٛيـ٘ ٚاشـت ايٛشـٛك
ٚقلّاّ بٌ ٜٓؿو عٓ٘ ٜٚهٖ ٕٛهٓاّ.
( )79أ ٟيًكلهَ ٠طًكاّ ًٛا ٤ناْخ قله ٠اهلل  أ ٚقله ٠اؿٛٝإ ايٌةل عًـ ٢ايؿعـٌ
ائاكه َٔ ايكاكه غاَ ١ٜا ٗ ايةاث ايٌةل ٗ قله ٠ايٛاشت عً ٢ايؿعٌ ًةل ماجٞ
 ٗٚاؿٛٝإ ًةل ىَاْ.ٞ
( )80أ ٟاقذلإ َع ايؿعٌ ائاكه َٔ ايكاكه.
( )81أٚ ٟي ٍٝق ٍٛاُ٫عو ٖٛ )2(ٟايك...ٍٛاخل.
(ٖ )82ـــنا كيٝـــٌ أ ٍٚيعـــلّ ا٫عحُـــاك عًٝـــ٘ ٚظآـــً٘ :إٔ ايهـــاؾو َهًــــ ُٚـــو
( )1إٛاقـ ع٘ل ايل ٜٔا٫ه.153ٖ ٞ
(ُ )2ـوؾ إٛاقــ ًـٝل ُـوٜـ اؾوشـاُْ .290ٖ ٞـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل
عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط .431ٖ 2إةاظز إِـوق ١ٝؾـو ايل ٜٔايواى ٟط.502ٖ 1
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ٚيــي ّٚأظــل احملــايٌ( )83إَــا قــلّ ايعــامل ٚإَــا ظــلٚس قــله ٠اهلل جعــاٍ
ٚغــــــــرل ميــــــــو(( .)84يًكــــــــ)٠ٛ

()85

ايــــــــيت ٖــــــــَ ٞكابًــــــــ ١يًؿعــــــــٌ

(ايٌــةل ىَاْٝــا) عًــ ٢ايؿعــٌ(ٚ . )87باؿكٝكــٖ ١ــنا ايٌــةل يؿــوك ؾــوك َٓٗــا

()86

()88

ايحهًٝـ ايكله ٠ؾً ٛناْـخ ايكـلهَ ٠كاهْـ ١يًؿعـٌ يـيّ إٔ ٜٔ ٫ـػ جهًٝــ ايهـاؾو;
٭ْ٘ غرل قاكه عً ٢ايؿعٌ ظاٍ ايهؿو إم ٖ ٛئٜ ٍٝـله َٓـ٘ ايؿعـٌ ظـا ّ٫ؾـ ٬ؾعـٌ
ؾ ٬قلهٖٚ ٠نا  ٫جًحيّ ب٘ إٜٗا اُ٫عو.ٟ
(ٖ )83نا كي ٌٝذاْٚ ٞظآً٘ :إٔ ايكله ٠إما ناْخ َكاهْ ١إٍ ايؿعٌ ؾ ٬ىً :ٛإَا إٔ
جه ٕٛقله ٠اهلل  قلّ ١أ ٚظاكذ ١ؾإٕ ناْخ قلًّٜ ١يّ إٔ ٜه ٕٛايعـامل قـل ;ِٜ٭ٕ
ايعامل ؾعٌ اهلل َ ٖٛٚ كاهٕ يًكلهٚ ٠أْحِ  ٫جكٛي ٕٛبنيو بـٌ جكٛيـ ٕٛعلٚذـ٘
ٚإٕ ناْخ ظاكذ ١ؾٗ ٛباطٌ; ٭ْ٘ ًٜيّ إٔ ٜه ٕٛاهلل  ق ّ٬يًعٛاكس.
( َٔ )84ا٫قٛاٍ ايةاطً ١إذلجة ١عًٖ ٢نا ايك ٍٛنُا منـو ٙايِـٝف ٗ ايِـؿا ٗ )1(٤ايـوك
عً ٢اُ٫عوٟ

()2

إٔ إحُهٔ َٔ ايكٝاّ ٜه ٕٛقاكهاّ قةٌ إٔ ٜكٚ ّٛائـعٝػ ايةٔـو

نإ قاكهاّ عً ٢ا٫بٔاه قةٌ إٔ ٜةٔـو.
(ٖٚ )85نا َطًت ٌَحكٌ اُاه إي ٘ٝإًحطواكاّ.
( )86أعين اييت َعٓ ٢ايحٗ ٪ٝيكةٛٓ ٍٛهٚ ٠ؾعً ١ٝأؿو.٣
( )87ؾايكٛٸ ٠اييت ٗ ايٓطؿً ١ابك ١عً ٢ؾعً ١ٝاؾٌٓ.
( )88ظآً٘ :إٔ ٖنا ايٌةل يٕ ٍٝطًل ايكٛٸ ٠عًَ ٢طًل ايؿعٌ إم ايكٛٸ٪َ ٠ؿو ٠عـٔ
ايؿعــٌ; ٭ْٗــا  ٫جكــ ٗ ّٛقــٌ َــا مل ٜهــٔ َٛشــٛكاّ ٜ ٫ٚهــَٛ ٕٛشــٛكاّ َــا مل ٜهــٔ
(( )1ىعِ ق َٔ ّٛإحكلٸٌَ ٚطا٥ؿ َٔ ١إحأؿو َٔ ٜٔعًُا ٤ايه ّ٬إٔ ايكلهٜ ٫ ٠هـ ٕٛإ ٫ظـٌ ايؿعـٌ
 ٫ٚايكٛٸّ ٠هٔ ذةٛجٗا إَ ٫ع ايؿعـٌ ٚايِـٝف هك عًـ :ِٗٝبـإٔ ٖـنا ايكا٥ـٌ ًٜـيّ عًٝـ٘ إٔ ٜ ٫كـله عًـ٢
ايكٝاّ عٓل ايكعٛك  ٫ٚعً ٢ايكعٛك عٓل ايكٝـاّ ؾهٝــ ٓـاه إُحٓـع ايٛشـٛك َٛشـٛكاّ ٚإٔ ٜـوُ ٣ـ٦ٝاّ
قةٌ إٔ ٜةٔـو ٚإٔ ٜةٔـو ٗ ٚ ّٜٛاظل َواها ؾٗ ٛباؿكٝكـ ١أعُـ ٢إم ايـن ٟنـإ ّحٓـع عًٝـ٘ إٔ ٜـو٣
ُ٦ٝاّ ٌٜحع ٌٝإٔ ٜٔرل بٔرلا إم اـِت اين ٟي ٗ ٍٝطةع٘ إٔ ٜكةـٌ ايٓعـخ نٝــ ٜٔـرل َٓعٛجـا
ؾهٌ َا يَٛ ٍٝشٛك بايؿعٌ  ٫ٚؾ ٘ٝإَهإ ايٛشٛك ؾٌَٗ ٛحع ٌٝايٛشـٛك ؾةطـٌ َـنٖةِٗ) .اؿاُـ١ٝ
عً ٢اشلٝاد ايِؿآ ٤له ايل ٜٔايِرلاى.168ٖ ٟ
(ُ )2ـوؾ إكآل ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ ٞطُ .116ٖ 2ـوؾ ايحصوٜل ايكُٛص.273ٖ ٞ

يف اٌفؼً ًاٌمٌج ( )29غشس يف ألغاِيا
عً ٢ؾوك ؾوك َٓ٘

()89
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بايحعاقت ٚايحٓاٚث (نُا ؾعٌ عًٗٝا َطًكاّ) ٓـؿَ ١ؿعـٍٛ

َطًل( )90قنٚف يكٛيٓا( :جكلٸَاّ) أ ٟجكلٸّ ايؿعٌ عً ٢ايكٛٸ ٠ظُٝع أما ٤ايحكلٸّ
َٔ ايناجٚ )91(ٞاييَاْٚ )92(ٞايِـوٗ(ٚ )93غرلٖا(.)94
بايؿعٌ إم إاك٫ ٠بل شلا َٔ ٓٛه ٠ؾايكٛٸ ٠إٛشـٛكَ ٗ ٠ـاك ٠ايٓطؿـ ١يكةـ ٍٛاؾـٌٓ
٫بل َٔ إٔ جهَ ٕٛحٸٔؿ ١بايٓطؿ ١ؾعْ ّ٬عِ نٌ ؾوك َٔ أؾواك ايكً ٠ٛابل عً ٢ؾعً١ٝ
ؾإما ٚشلد جًو ايؿعًٚ ١ٝمٖةخ جًـو ايكـ ٠ٛظًٓـخ ٗ َهاْٗـا قـٛٸ ٠يؿعًٝـ ١أؿـو٣
ً ٖٞٚابك ١عً ٢ايؿعً ١ٝؾهٌ قٛٸ ٠شيٖ ٗ ١ٝ٥ن ٙإٛشٛكاد ايؿاًل ٠ايةاطًً ١ابك١
عً ٢ؾعًٝٸ ١شي .١ٝ٥ؾلاُ٥اّ جعكت قٛٸ ;٠ق ٠ٛأؿوٚ ٣جهـ ٕٛبـلشلا ٖٚـ ٞجهـَ ٕٛكلٸَـ١
عً ٢ميو ايؿعٌ اين ٖٞ ٟجه ٕٛقٛٸ  ٠يـ٘ ظحـ ٢جٓحٗـ ٞإٍ ؾعًٝـ ١ايٛاشـت ؾـ ٬قـ ٸ٠ٛ
ظ٦ٓٝنٺ إم ؽوط َٔ عامل ايؿٌاك ٚجلؿٌ ٗ ايعامل ايوبٛب.ٞ
( )89أ َٔ ٟايؿعٌ.
( )90جكلٜو ٙجكلَاّ َطًكاّ.
( )91أً ٟابل بايٌةل ايعً ٞعً ٢ايك ;٠ٛ٭ٕ ايعكـ ٍٛنًٓٗـا ؾعًٝـٖٚ ١ـ ٞعًـٌ إٍ ٖـنٙ
ايكٛاد ٚايحٗ٪ٝاد إٛشٛكٖ ٗ ٠نا ايعامل عامل ايكٛٸٚ ٠ايةط.ٕ٬
( )92ؾإٕ نٌ ؾعٌ شيٖ ٗ ٞ٥نا ايعامل َكلٸّ عً ٢قٛٸ ٠شي ١ٝ٥ؾايٓطؿ ١ايؿعًٝـَ ١كلٸَـ١
باييَإ عً ٢ايكٛٸ ٠إٛشٛك ٗ ٠اؾٌٓ يٲٌْإ.
( )93ؾإٕ ايؿعٌ نُاٍ ايِـٚ ٤ٞايك ٸْ ٠ٛكٔاْ٘ ؾٗ ٛايهاٌَ اُـوف َٔ ايٓكٔإ عً٢
إٔ ايؿعٌ شٗٚ ١شٛك ٚايكٛٸ ٠شٗ ١علّ ٚايٛشٛك ؿرل ٚايعلّ ُـو.
( َٔ )94ايحكلٸّ ايٌـوَل ٟؾإٕ ؾعً ١ٝاهلل َ كلٸَ ١عً ٢ايكـٛاد إٛشـٛكاد ٗ عـامل
ايؿٌاك ٚننا بايحكلٸّ ايلٖو ٟؾإٕ ؾعً ١ٝايكَ ٣ٛكلٸَ ١عً ٢ايكـ ٠ٛإٛشـٛكٖ ٗ ٠ـنا
ايهٚ ٕٛننا ًابل عًٗٝا بايٌـةل باؿكٝكـ ١ايـن ٟقايـ٘ ٓـله إحـأشلٌ

()1

ؾـإٕ ايؿعـٌ

َٛشــٛك بايــناد ٚايك ـٛٸَٛ ٠شــٛك ٠بــايعوض ٚاجملــاى; ٚنــنا بايٌــةل ايٓٛــؿ ٞؾــإٕ
ايؿاعٌ َا مل ٜحٔـ بائٛه ٠ايٓٛعٜٚ ;١ٝه ٕٛبايؿعٌ ٜٔ ٫له َٓـ٘ قـٛٸ ٠بايٌٓـة ١إٍ
ؾعٌ َٔ ا٫ؾعاٍ ًٚةل ٗ ايحصٖٛو بُٗٓٝا; ٭ْ٘ ٜه ٕٛبٌ إاٖٝاد َ ٫ٚآٖٖ ١ٝا.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.257ٖ 2

اهفسٙد ٝاخلاًطٞ
يف املآٗ ٞٚه٘احقٔا

[]31
غسز يف تعسٙفٔا ٗبعض أحلأًا
ٌ ٗ شٳـــٛاثٹ َـــا اؿكٝكـــِ١
َـــا قٹٝٵـــ ٳ

َاٖٝٸـــــــــ ْٚ ١ايـــــــــنادٴ ٚاؿكٝكــــــــــِ١

ع ًَٝٵٗــا َٳ ـعٵ ٚٴشــٛكٺ ؿاهشٹ ــٞٵ
ٹقٝٵًَ ـخٵ ٳ

ٳٚنًُٗٗـــــــا إعكـــــــٍٛٴ ذاْٝـــــ ـاّ ٳٜصٹـــــ ــٞٵ

ظٝــزٴ ٹٖٝٳـــ٘ٵ
ٳَ ٚيٝٵٌٳــخ اٖ ٓ٫ٹـــٞٳ َٹــٔٵ ٳ

ٳَوٵ ٳجةٳــــــــــ ـ ْْ ١كــــــــــــا٥ضٷ َٓحؿـــــــــــــِ١ٝ

ل
و اْٵ ٹحؿــــا إُ َكٝٻــــ ٹ
ٚايهــــٕٛٴ ٗ جٹًِــــ ٹ

ل
ٳْ ٹكٝٵ٘ٳـــــــــ ـ٘ٵ ك ٕٚاْحٹؿـــــــــــا َٴ َكٝٻـــــــــ ـ ٹ

ٳٚقَـــــلٹٸ ٳَٔٵ ًٳـــــًِةا عًـــــ ٢اؿٝرٝــــــِ١

ظحٸـــــ ـٜ ٢ٳعٴـــــ ـِٻ عـــــــاهٔض إا ٹٖٝٻـــــ ــِ١
ٳ

ؾـــاْـ بـــ٘ ايٛشـــٛكٳ ما ايحكٝٝــــلٹ ٫

نْٵــــــــــ ـ٘ٴ َٳــــــــــ ـ ٳر٬
ـٳ
َٴطِ ًَكَــــــــــ ـ٘ٴ ٳٚاجٻ ٹ

عٔٻــ ـ٬
ٚايٌــــًتٴ ؿٴــ ـنٵٙٴ ًــــايةاّ َٴ ٳ

ٳ ٫ٚاقح٘ـــا يــــٍٝٳ اقح٘ــــا َــــا قــــابٳ٬

اهفسٙـد ٝاخلاًطـٞ
يف املآٗ ٞٚه٘احقـٔا
[]31
غسز يف تعسٙفٔا ٗبعض أحلأًا
ٗ إاٖٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

()1

أعًِ إٔ َةعز إاٖٝـ ١إِـا عـلٸ ٙإٔـٓـ َـٔ َةاظـز ا٭َـٛه ايعاَـ ;١٭ٕ آؿـو َـا
اْحٗٛا إي ٗ ٘ٝظلٸٖا َٔ أْٗا ٖ ٞا٭َٛه اييت مل ؽحٕ بٛاظل َٔ ٖن ٙاير٬ذ ١أعين
اؾــٖٛو ٚايعــوض ٚايٛاشــت ٚإاٖٝــَِ ١ــذلن ١بــٌ اؾــٖٛو ٚايعــوض ؾإْٗــا جهــٕٛ
يةعض اؾٛاٖو اييت ٖ ٞاؾٌُٚ ١ٝأَا َرٌ ايعكٚ ٍٛايٓؿ َٛؾَٗ ٫ ٞاٖ ١ٝشلا ٚأَا
ايٛاشت ؾَ ٬اٖ ١ٝي٘

()1

ٚا٭عواض بأقٌاَٗا ايحٌع ١شلا َاٖٝاد(.)2

( )1إاٖ ١ٝشلا َعٓٝإ:
ا٭َ :ٍٚا ب٘ ايـِـٖٛ ٖٛ ٤ٞ

()3

ٚبٗنا إعٓـٜ ٢كـاٍ :إٔ َاٖٝـ ١ايٛاشـت عـٌ إْوٝحـ٘

ٚبٗنا إعَِٓ ٖٞ ٢ـذلن ١بـٌ ْٝـع اُ٫ـٝا ٤ظحـ ٢ايٛاشـت ٚايعكـ ;ٍٛ٭ْٗـا َـا بـ٘
جه ٖٛٚ ٖٞ ٖٞ ٕٛايٛشٛك.
ٚايراْ ٖٞٚ :ٞاييت جكاٍ ٗ شٛاث َا ٖٚ ٛبٗنا إعٓ ٖٞ ٢إكٔـٛك ٠يٓـا بايةعـز
ٖٚــ ٞكحٔــ ١بــاؾٖٛو ٚايعــوض  ٫ٚجهــ ٕٛيًٛاشــت ٚبٗــنا إعٓــْ ٢ؿاٖــا بعــض
احملككٌ( )4عٔ ايعك ٚ ٍٛايٓؿـٖٚ َٛـ ٞجٔـلم عًـ ٢ايهًٝـاد اـٌُـ ١بٗـنا إعٓـ٢
(َ )1ؿاجٝػ ايػٝت ٓله ايل ٜٔايِرلاى.254ٖ ٟ
(ُ )2ـٛاهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل عةـل ايـوىام ايٖٝ٬صـ ٞط .181ٖ 1نِــ إـواك ٗ
ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ظٌٔ ىاك ٠آًَٚ .114ٖ ٞنُا َعً ّٛبإ (ا٫عـواض جٌـع١
ض عـا ٷّ شلـا (ٚا ٫امٔــود إكـ٫ٛد ٗ َكـٛيحٌ
ٖ ٞإكـ٫ٛد ٚا٫شٓـاَ ايعايٝـَٚ ١ؿٗـ ّٛايعـوض عـو ٷ
ٚايعوض قٝاّ ٚشٛك ُـ٤ٞٺ بِـ٤ٞٺ اؿو ٌٜحػين عٓ٘ ٗ ٚشٛك ٙؾٗ ٛم ٛايٛشٛك)  ٫شـٍٓ ؾٛقٗـا نُـا إ
إؿٗ َٔ ّٛإاٖ ١ٝعوضٷ عاّ ؾُٝع إك٫ٛد ايعِـو ٚي ٍٝظٍٓ ي٘) .بلا ١ٜاؿهُ ١ايعَ٬ـ ١ايٌـٝل قُـل
ظٌٌ ايطةاطةا.87ٖ ٞ٥

( )3جعًٝكاد عً ٢ايِٛاٖل ايوبٛب ١ٝايٌٝل ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ.572ٖ ٞ
( )4فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ُـٗاث ايـل ٜٔايٌـٗوٚهك ٟطُ .213ٖ 2ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـِٝ
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ٚيٛاظكٗا(.)2
(َا ق )ٌٝأ ٌٓ ٟعًـ ٢ايِــ ٤ٞؾايِــ َ ٤ٞعًـَ ّٛـٔ ًـٝام إكـاّ(ٗ( )3
شٛاث َا اؿكٝكَ )4(١اٖ )١ٝيًِـ.)5(٤ٞ
ؾٝكاٍ يًصٍٓ ٚايٓٛع ٚايؿٌٔ ٚغرلٖا َاٖ.١ٝ
ؾإٕ قًـخ :أْهـِ عـوٸؾحِ إاٖٝـَ ١ـا ٜكـاٍ عًـ ٢ايِــ ٗ ٤ٞشـٛاث َـا ٖـٚ ٛايؿٔـٌ
ٚاـآٚ ١ايعوض ايعـاّ ٜ ٫كـاٍ ٗ شـٛاث َـا ٖـ ٛبـٌ ايؿٔـٌ ٜكـاٍ ٗ شـٛاث أٟ
ُـ ٗ ٖٛ ٤ٞماجـ٘ ٚاـآـ ٗ ١شـٛاث أُ ٟــٖ ٤ٞـ ٗ ٛعوٗـ٘ اــاٖٸ ٚايعـوض
ايعاّ ٗ شٛاث أُ ٟـ ٗ ٖٛ ٤ٞعوٗ٘ ايعاّ ؾا٭ ٍٚإٔ جٌُٸٖ ٢ن ٙبـ(ا٭ٌٜٝٸ )١نُا
زلٸاٖا بعِ٘ٗ بٗنا ا.ًِ٫
( َٔ )2ايٛظلٚ ٠ايهروٚ ٠ايهًٚ ١ٝاؾيٚ ١ٝ٥غرلٖا.
قًٓا :إٔ ٖن ٙاير٬ذـ - ١نُـا اُـاه إيٝـ٘ ٓـاظت إطـايع( - )1نًٓٗـا أْـٛاع بايٌٓـة ١إٍ
اؾواك ٙظحٸ ٢اؾٍٓ; ٭ْٗا ُاّ ظكٝكَ ١ا ؼحٗا َـٔ ا٭ؾـواك ٖٚـ ٞبايٌٓـة ١إٍ اؾواكٖـا
جكاٍ ٗ شٛاث َا ْٖ ٛعـِ ٖـ ٞبايٌٓـة ١إٍ َٔـاكٜكٗا  ٫جكـاٍ ٗ شـٛاث َـا ٖـ ٛإ٫
اؾـٍٓ ؾإْـ٘ ٜكـاٍ ٗ شــٛاث َـا ٖـ ٛؾايهحابـْ ١ــٛع ٖـن ٙايهحابـ ١اـآـٜٚ ١كــاٍ ٗ
شٛاث َا ٖ ٛعًٗٝا ْعِ ٖ ٞبايٌٓة ١إٍ َعوٗٚـٗا ٖٚ -ـ ٛىٜـل ٜ ٫ -كـاٍ ٗ شـٛاث
َــا ٖــَ٘ ٛــاؾاّ إٍ إٔ يًؿٔــٌ بع٘ــِٗ( )2ىعــِ أْــ٘ ٜكــاٍ ٗ شــٛاث َــا ٖــ ٛظحٸــ٢
بايٌٓة ١إٍ َٔاكٜك٘.
( )3أًٛ َٔ ٟم ايهٖ ٗ ّ٬نا إكاّ ؾإٕ اؿٌُ ٫بلٸ ي٘ َٔ ُـ ٤ٞوٌُ عً.٘ٝ

( ٖٞٚ )4اييت ٜكع شٛابٗا ظكٝك ١ايِــَٚ ٤ٞاٖٝحـ٘ ٚنٓٗـ٘  ٫جعوٜؿـ٘ ايًؿظـُٚ ٞـوظ٘
ايًػ.ٟٛ
( )5اينٚ ٟقع ايٌ٪اٍ َا ٖ ٛاؿكٝك ١عٓ٘.

َٖ ٬اك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط.149 - 148ٖ 5

(ُ )1ـوؾ َطايع اْٛ٫اه قطت ايل ٜٔايواى.61ٖ ٟ
(ٕٚ )2يٜل َٔ ايحؿُٔ ٌٝـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ إٓطل) ط.206 - 205ٖ 1

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )31غشس يف ذؼشٌفيا ًتؼط أ ىاِيا

515

ٚقل اظذلىْا َا اؿكٝكـ ١عـٔ َـا ايِـاهظ )6(١ؾـإٕ َـا ٜكـاٍ ٗ شٛابٗـا يـٍٝ
َاٖ ١ٝبٌ ُٖ ٛــوؾ اً٫ـِ(ٚ .)7بايؿاهًـَ )8(١ٝاٖٝـخ( )9باًـف( )10بوًـّ
اى( )12نٖٛو ُــ )13(٤ٞاًـخ ُٚــوؾ اًـِ( )14باًـف( )15بوًـّ( )16نٌـحٌ

()11

()17

اًخ(.)18
( )6اُــهٌ عًٝــ٘ اً٫ــحام :بــإ َــا ايِــاهظ ١أٜ٘ـ ّا جكــع ٗ شٛابٗــا إاٖٝــ ١غاٜــَ ١ــا ٗ
ايةاث أْٗا قةٌ إظواى ٚشٛك ايِـ ٤ٞإٌ ٍٚ٪عٓ٘ جٌُٸَ ٢ـا ايِـاهظٚ ١بعـل إظـواى
ٚشٛك ٙجٌُٸَ ٢ا اؿكٝك ١ٝبٌ ايحعوٜـ ايًؿظٜ ٫ ٞكع ٗ شٛابٗا ْعِ بعِ٘ٗ إكعـ٢
ٚقٛع٘ ٗ شٛابٗا ٚعً ٢نٌٕ ؾك ٍٛإٔٓـ ٜ ٫كاٍ ٗ شٛابٗـا إ ٫إاٖٝٸـٚ ٫ ١شـ٘ يـ٘
بٌ إٓطل منو أْ٘ جكع إاٖ ٗ ١ٝشٛابٗا(.)1
( )7أ ٟايحعوٜـ ايًؿظ.ٞ
( )8أَ ٟا ٜكاٍ ٚشٛاث َا ٌُٖٜ ٛٸ ٢بايؿاهً...١ٝاخل.
( )9أَ ٟاٖ.١ٝ
( )10أ ٟشٛاث.
( )11أ٪ً ٟاٍ.
( )12أ.َٔ ٟ
( )13أ ٟشٖٛو ُـٚ ٤ٞبعةاه ٠أؿوَ ٣عٓاَ ٙاٖ ١ٝشٛاث ايٌـ٪اٍ عـٔ شـٖٛو ايِــ٤ٞ
ٚظكٝكح٘.
( )14أٌُٜٚ ٟٸ ٢بايؿاهًُ ١ٝـوؾ ا ًِ٫اينٜ ٟكاٍ ٗ شٛاث َا ايِاهظ ١بهنا.
( )15أ ٟشٛاث.
(٪ً )16اٍ.
( )17أ ٟأ.ٍٚ
( ) 18هابطــٚ ١بعةــاه ٠أؿــو ٣شــٛاث ًــ٪اٍ ا٭ ;ٍٚ٭ٕ اٱٌْــإ أَ ٍٚــا ٌٜــأٍ َــا
(ٚ )1قل ْاقّ إٔٓـ ٗ قٌِ إٓطـل بعـض ا٫قـٛاٍ ُــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ إٓطل) ط .193 - 190ٖ 1اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل
ُٗاث ايل ٜٔايٝيكَٓٔ .233ٖ ٟؿاد إرلكاَاك قُل باقو ايلاَاك ٖ.120 - 129
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ٚإطايــــــت ًــــــح١

()19

ٚبع٘ــــــِٗ ٚإٕ ىاكٚا عًٗٝــــــا يهــــــٔ أًٸــــ ـٗا

()20

ايِاهظ ١ؾٝؿِٗ َعٓ ٢ايِـ ٤ٞذِٸ بعل ما ٌٜأٍ عٔ ظكٝكح٘.
( )19أ ٟأكٚاد ايٌ٪اٍ ًح١

()1

ٚزلٸٝخ َطايت; ٭ْٗا ٜطًت بٗا اؾٛاث.

( )20اعًــِ إٔ أَٸ إطايــت ٚأَٗاجٗــا عٓــل إٓاطكــٖ ١ــ ٞاكٚاد ايٌــ٪اٍ ايــيت جهــٕٛ
بايٌٓة ١إٍ باق ٞا٭كٚاد ايٌ٪ايٝٸ ١نٌٓـة ١اؾـٍٓ إٍ ايهًٝـاد أ ٚنٌٓـة ١ايٓـٛع إٍ
أٓٓاؾ٘ ؾإٕ ٗ إٔ ايهٌ هاشـع إيٝـ٘ َعٓـ ٢إٔ نـٌ َـا ٌٜـأٍ عٓـ٘ بـأكٚاد ايٌـ٪اٍ
ٌٜأٍ عٓ٘ بأظلٖا.
ؾةعِ٘ٗ ىعِ إٔ أَ إطايـت مثاْٝـ ١ؾـياك َطًـت (أ )ٟأعـين (أ ٟايناجٝـٖٚ )١ـٞ
ٌٜأٍ بٗا عٔ ايـناج(ٚ ٞأ ٟايعوٗـٖٚ )١ٝـ ٞايـيت ٌٜـأٍ بٗـا عـٔ اـآـٚ ١ايعـوض
ايعاّ.
ٚبعِ٘ٗ شعًٗا جٌعٚ ١ىاك (أ )ٜٔظٝز ٜطًت بٗا إهإ.
ٚبع٘ــِٗ شعًــٗا عِ ــوٚ ٠ىاك َطًــت (نٝـــ) ٖٚــ ٞايــيت ٜٴٌ ـأٍ بٗــا عــٔ نٝؿٝــ١
ايـِ.٤ٞ
ٚبعِ٘ٗ شعًٗا أظل عِـو ٚىاك َطًت (نِ) اييت ٜطًت بٗا إكلاه.
ٚبعِ٘ٗ شعًٗا اذين عِـو ٚىاك َطًت (َح ٖٞٚ )٢اييت ٜطًت بٗا اييَإ(.)2
ٚايحعكٝل :إٔ أَ إطايت ًحَ ٖٞٚ ١طًت (َا ايِاهظَٚ )١طًـت (َـا اؿكٝكـ)١
(ٚ( ) 1عًٖ ٢ن ٙإطايـت ايٌـح ١جـلٚه كا٥ـو ٠نـٌ عًـِ َـٔ ايعًـ ّٛإلٚٸْـ ١ا ٫جـو ٣إ أشـيا ٤نـٌ عًـِ
ذ٬ذَٛٗٛ :١عاد ٌَٚاَٚ ٌ٥ةـاك ٨ؾإٗٛـٛعاد َطايـت (َـا) ٚإٌـاَ ٌ٥طايـت (ٖـٌ) إونٓةـ١
ٚإةــاك ٨ايحٔــلٜكَ ١ٝطاي ـت (مل) ٚإةــاك ٨ايحٔــٛهَ ١ٜطايت(َــا) اؿكٝكٝــْ .١عــِ َطايــت (ٖــٌ)
ايةٌٝط ١عً ٢مَ ١ايعًِ ا٫عً ٖٛٚ ٢عًِ َا قةٌ ايطةٝعٚ ١ي ٍٝبٝإ (ٌٖ) ايةٌٝطٕٛٗٛ ١عاد ًـا٥و
ايعً ّٛؾٗٝا بٌ بٝاْٗا ٖٓاى ٚأَا َٛٗٛع ْؿٌ٘ ؾـةٌ إاٝ٥ـٚ ١بـٌ اشلًٝـ ١ايةٌـٝطُ .)١ــوؾ إٓظَٛـ١
اؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط330ٖ 2
ظاُ.3١ٝ
(ٕٚ )2يٜل َٔ ايةعز عٔ إطايت اْظو ينيو :اؾٖٛو ايٓ٘ٝل ٗ ُـوؾ َٓطل ايحصوٜـل ايعَ٬ـ ١اؿًـٞ
َٖٓ . 169 - 165طل اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكل ايطًٛـ ٞايٓٗض ايحاًعَٓ .طل ظهُ ١اُ٫ــوام
ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهكُٚ ٟـوؾ ايكطت ايواى ٟعً.135 - 133ٖ ٘ٝ
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َٚطًـــت (ٖـــٌ ايةٌـــٝطَٚ )١طًـــت (ٖـــٌ إونةـــَٚ )١طًـــت (مل ايرةٛجٝـــَٚ )١طًـــت
(مل ا٫ذةاج.)١ٝ
ؾؿ ٞاؿكٝك ١اَٸ ا٫كٚاد اكٚاد ذ٬ذـ( :١أٖ(ٚ )ٚـٌ) (ٚيٹـِٳ) َٚـا عـلاٖا ٜوشـع ٗ
ايٌ٪اٍ إيٗٝا.
ٚميو ٭ٕ َا ايِاهظٜ :١طًت بٗا ُـوؾ اً٫ـِ ٚإٜ٘ـاؾ َعٓـاٜٚ ٙكـع ٗ شٛابٗـا
إاٖٝــ ١إَــا بطــٛه اؿ ـلٸ أ ٚايوًــِ ٚإَــا ايحعوٜـــ ايًػــ ٟٛؾُعــٌ ْــياع ٗ ٚقٛعــ٘
بعلٖا ؾـ(إ ٬ش )ٍ٬شٛٸى ٚقٛع٘

()1

ٚغرلَٓ ٙعـ٘ نــ(َٓ ٬ـلها)

()2

ظٝـز منـو ٗ

اً٫ؿاه إٔ ايحعوٜـ ايًؿظ َٔ ٖٛ ٞا٭َٛه ايحٔـلٜك ;١ٝ٭ْـ٘ ٜؿٝـل ايحٔـلٜل بـإ ٖـنا
ايًؿو َٛٗٛع شلنا إعٓـ ٢غـ٬ف ُــوؾ اً٫ـِ ؾإْـ٘ ٱؾـاك ٠جٔـٛه َعٓـ ٢ايًؿـو.
ؾا٭ٓػ إٔ ٜكع ايحعوٜـ ايًؿظ ٗ ٞشٛاث ٌٖ إونة.١
َٚــا اؿكٝكٝـٖ :١ــ ٞايــيت ٜطًــت بٗــا اؿـلٸ إــاٖ ٟٛأ ٚايوًــِ إــاٖ ٟٛبعــل أؾــواى
ٚشٛك إاٖ ١ٝإٌ ٍٚ٪عٓٗا ٚاجؿكٛا عً ٢أْ٘ ٜ ٫كع ٗ شٛابٗا ايحعوٜـ ايًؿظ.ٞ
 ٌٖٚايةٌٝط ٖٞٚ :١ايـيت ٌٜـأ ٍ بٗـا عـٔ ايٛشـٛك إطًـل يًِــ ٤ٞؾٝكـع ٗ شٛابٗـا
ايٛشٛك إطًل  ٖٛٚايٛشٛك ايةٌٝل ٱزلٝٸ ٌٖ ١ايةٌٝط.١
 ٌٖٚإونة ٖٞٚ :١اييت ٜطًت بٗا ايٛشٛك إكٝٸل نايهحاب ١ؾٝكاٍ (ٌٖ ىٜل ناجت).
 ٚٹيِٳ ايرةٛج ٖٞٚ :١ٝاييت ٜطًت بٗا عًٓ ١ذةٛد ايِـ ٤ٞيِـ ٤ٞآؿو ٗ ايٛاقع ٚجكـع ٗ
شٛابٗا ايعًٌ ا٭هبع ٖٞٚ ١ايؿاعًٚ ١ٝايػاٚ ١ٝ٥ائٛهٚ ١ٜإاكٚ ١ٜعًٌ ايكـٛاّ ٖٚـٞ
اؾٍٓ ٚايؿٌٔ ٌُٜٚٸ ٢شٛابٗا (كي.)ٕٞٓ ٌٝ
 ٚٹيِٳ اٱذةاج ٖٞٚ :١ٝاييت ٌٜأٍ بٗا عٔ عًٓ ١ايعًِ برةٛد ٖنا يناى ٜٚكـع ٗ شٛابٗـا
اؿل ا٭ًٚل ٌُٜٚٸ ٢شٛابٗا (كي ٌٝإْ.)ٞ
ؾأَا أٚ ٜٔنٝـ ٚنِ َٚح ٢ؾُـا ٌٜـأٍ بٗـا ٜٚكـع ٗ شٛابٗـا ٌٜـأٍ بــ(ٌٖ إونٓةـ)١
ٜٚكع ٗ شٛابٗا; ٭ْٗا ٜطًت بٗا ٚشٛكاّ َكٝٸلاّ َٔ نٝؿُ ١ٝـ ٤ٞأَ ٚكلاه ٙأَ ٚهاْـ٘ أٚ
ىَاْ٘ ٖٚن ٙنًٓٗا ٚشٛكاد َكٝل ٠جكع ٗ شٛاث ٌٖ إونة.١

(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.19ٖ 1
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.25ٖ 2
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َٖ ٞطًةا َا ايِاهظٚ )21(١اؿكٝكَٚ )22(١ٝطًةا ٌٖ( )23ايةٌٝطٚ ١إونٓةَٚ ١طًةا
مل( )24ايرةٛد ٚاٱذةاد.
َٓ ٗٚظَٛيت ٗ إٓطل اييت ٗ ْٝيت إُاَٗا إٕ ًاعلْ ٞايحٛؾٝـل منـود
إطايت بكٛيْ :ٞظِ
أَ إطايــــــــت ذ٬ذــــــــ ١عًـــــــــِ

َطًــت َــا َطًــت ٖـــٌ َـــطًت مل

ؾُـــــا ٖـــــ ٛايِــــــاهؾ ٚاؿكٝكـــــٞ

()25

ٚم ٚاُــــحةاى َـــــع ٖـــــٌ أْٝـــــل

ٚأَا أ ٟايناج ٖٞٚ :١ٝاييت ٌٜأ ٍ بٗا عٔ ايؿٔـٌ ؾعًـَ ٢ـا ظككـ٘ إٔـٓـ َـٔ نـٕٛ
ؾٌٔ ايِـٛٓٚ ٤ٞهج٘ َا ب٘ ٜه ٕٛايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ ؾاؿلٸ اؿكٝك ٞي٘ ٖـ ٛايؿٔـٌ ؾٗـٛ
ٜكع ٗ شٛاث َا اؿكٝك ١بعل ايعًِ بايٛشٛك ٚبعل َا ايِاهظ ١قةٌ ايعًِ بايٛشٛك.
ٚأَا أ ٟايعوٗ ٖٞٚ :١ٝايـيت ٌٜـأٍ بٗـا عـٔ ايعـوض اــاٖ أ ٚايعـاّ ٜٚكعـإ ٗ
شٛابٗا ؾُٗا ٜكعإ ٗ شـٛاث ٖـٌ إونةـ ;١٭ْـ٘ ٌٜـأٍ بٗـا عـٔ ٚشـٛك َكٝٸـل ُٖٚـا
مٛإ َٔ ايٛشٛك إكٝل(.)1
( )21بعض ايٌٓف َٛشٛك ؾٗٝا يؿو (َطًت) َهحٛث بايحٓٚ ٜٔٛا٭ٓػ بأيـ ايحِـة٘
ٚننا اي ٚ ٌٖ ٗ ّ٬ٹيِٳ .ؾإما اطًل إطًت بل ٕٚاٗ٫اؾ ١إٍ أكا ٠ايٌ٪اٍ ؾـإواك بـ٘
ْؿٍ ا٭كاٚ ٠إما أٗٝـ إٍ ا٭كا ٠أهٜل ب٘ اؾٛاث.
(ُٖٚ )22ا إاٖ ١ٝقةٌ ايعًِ بايٛشٛك ٚإاٖ ١ٝبعل ايٛشٛك.
(ُٖٚ )23ا ايٛشٛك ايةٌٝل ٚايٛشٛك إونٓت.
(ُٖٚ )24ا عًٓ ١اؿهِ ٗ ايٛاقع ٚعً ١ايعًِ ب٘.
( )25يؿو م ٚاُـاه ٠إٍ َـا ايِـاهظٚ ١اؿكٝكٝـٚ ١اُ٫ـحةاى ٖـ ٛايذلجٝـت ٚأْٝـل ٖـٛ
اؿٌٔ أَٚ ٟا ايِـاهظَ ١ـع ٖـٌ إونةـٚ ١ايةٌـٝط ١شلـا جوجٝـت ظٌـٔ; ٭ٕ ايذلجٝـت
اينٜ ٟكح٘ ٘ٝايطةع ٗ ايٌ٪اٍ جكلٸّ َا ايِاهظ ١ذِٸ ٌٖ ايةٌٝط ١ذِٸ َا اؿكٝك ١ٝذـِٸ
ٌٖ إونةٚ ١ميو ٭ٕ ايٌا ٌ٥أَ ٍٚـا ٜعـوف ُــوؾ اً٫ـِ َٚعٓـا ٙذـِ ٸٜطًـت بٗـٌ
(ٚ )1قل اًحٛؾ ٢إٔٓـ ايةعز ٗ ايٰي ٧إٓحظُُ ١ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ إٓطل) ط.196 - 190ٖ 1

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )31غشس يف ذؼشٌفيا ًتؼط أ ىاِيا
ٖٚــــــٌ بٌــــــٝطا َٚـــــــونةا ذةـــــــخ
إيٝــ٘ آيــخ(َ )28ـــا ؾـوٜـــل أذـةحـــا

()29

ٹيُٝٻـــ )26(١ذةٛجــــا اذةــــاجاّ ظــــٛد
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َطًـــت أٟم أٜـــٔ نٝــــ نــــِ َحـــ٢

ايةٌٝطٚ ١شٛك ٙذِٸ ٜطًت ظكٝكح٘; ٭ٕ َعوؾ ١اؿكٝك ١بعل اظواى ايٛشٛك ٚايٛشـٛك
َٴكلٸّ باؿكٝك ١عً ٢إاَٖٚ ١ٝا ٚ ٫شـٛك يـ٘ َ ٫اٖٝـ ١يـ٘ ذـِٸ ٜطًـت بٗـٌ إونٓةـ ١إما
اهاك َعوؾ ١بعض عٛاهٗ٘; ٭ٕ ذةٛد ُـ ٤ٞيِـ ٤ٞؾوع يرةٛد إرةخ ي٘.
( )26جٔػرل ٹيِٳ.
( )27أ ٟاُحًُخ.
( )28أ ٟإٍ اَٸ إطايت هشعخ.
( )29أ ٟاين ٟاذةح٘ ؾوٜل َٔ َطًت أَٚ ٟطًـت أٜـٔ ...اخل إٍ أَ إطايـت هشـع
 ٫أْ٘ غرل.ٙ
(بكُ ٞـَ ٖٛٚ )٤ٞنٖت ٓله إحأشلٌ( )1إٔ ايوً ٫ ّٛجكع ٗ شٛاث َـا اؿكٝكٝـ١
أ ٚايِاهظ ;١ٱْٗا ٜطًت بٗـا َاٖٝـ ١ايِــٖٚ ٤ٞـ ٞيٌٝـخ َاٖٝـ ١يًِــْ .٤ٞعـِ عًـ٢
ًة ٌٝاٗ٫طواه جكع ٗ شٛابُٗا إما ً ٌ٦بُٗا عٔ ايةٌا٥ل ؾإٕ ايوًٖ ّٛـ ٞظـامٸ
جًو ايةٌا٥ل ٜ ٫ٚح ٌٓٛإيٗٝا إ ٫بٗا إم َ ٫اٖ ١ٝشلا.
ذِٸ إٔ إٔٓـ اًحلٍ عً ٢إٔ ٌٖ ايةٌٝطَ ١كلٸَ ١عًـَ ٢ـا اؿكٝكٝـ ٗ ١اؿاُـٗٚ ١ٝ
َٓظَٛح٘ إٓطك١ٝ

()2

بإٔ ق :ٌٝايٛشٛك َ ٫اٖٝٸ ٫ٚ ١ظكٝك ١إم َا ٚ ٫شٛك ي٘ َ ٫اٖٝٸـ١

ي٘; ٭ٕ إاٖٝٸ ١اعحةاهٜٸ ١ؾ٬بلٸ َٔ َعوؾ ١ايٛشٛك ظح ٢جعوف إاٖٝٸ.)3(١
( )1إِاعـــو ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟجكــلٖٓ ِٜــو ٟنــوبٌ جوْــ ١ابحٌــاّ اؿُــ ٟٛجعًٝــل ٚجٔــعٝػ
ايلنحٛه ٠ؾاجٔ قُل ؿً ٌٝايًة.89ٖ ٕٛ
(ُ )2ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل)
ط.193 - 191ٖ 1
ل ايٛشـٛك عٓـلِٖ
(( )3إ قًخٖ :نا ٓعٝػ عًَ ٢نام ايكا ًٌ٥بأٓاي ١ايٛشـٛك ظٝـز إ إاٖٝـ ١ظـ ٸ
ٚأَا عٓل ايكا ًٌ٥بأٓاي ١إاٖ ١ٝؾًـٖ ٍٝـنا ٌَـًِٓ عٓـلِٖ بـٌ  ٫ٚعٓـل غرلٖـِ .٭ْٗـِ ٓــٸوظٛا بـإٔ
ايؿوم بٌ إاٖٚ ١ٝاؿكٝك ١بايعُٚ ّٛاـٔٚ ٖٛإٔ إاٖ ١ٝجطًل عً ٢إعل ّٚاـاهش ٞاٜ٘ـاّ َـع إ
بعِ٘ٗ مٖت اٍ ذةٛد إعلَٚاد ا٫ىيٝٸ ١ؾهٝـ ّهٔ إٔ ٜكاٍ بإٔ َا  ٫إْٝٸ ١ي٘ َ ٫اٖ ١ٝي٘؟.
قًخ :إواك باٱْٝٸ ١اعِٸ َٔ ايٛشٛك اـاهشٚ ٞاينٖين َٚـا أؾـاكَ  ٙـةين عًـٌَ ٢ـاٚق ١ايٛشـٛك
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ٚأُهٌ عً ٘ٝاً٫حام بإٔ ٖنا غرل ٓعٝػ يٛشٌٗ:
ا٭ :ٍٚإٔ َــا ايِــاهظَ ١كلٸَــ ١عًــٖ ٢ــٌ ايةٌــٝطَ ١ــع أْــ٘ ٌٜـأٍ بٗــا عــٔ إاٖٝٸـ١
ؾإاٌٖٜ ٓ١ٝأٍ عٓٗا قةٌ إٔظواى ايٛشٛك ْعِ عًَ ٢نٖت إٔٓـ َٔ إٔ َـا ايِـاهظ١
ن  ٫جكـع ٗ
ٜ ٫طًت بٗا إ ٫ايحعوٜـ ايًؿظـٜ ٫ ٞـوك ٖـنا اٱُـهاٍ; ٭ٕ إاٖٝـ ١ظ٦ٓٝـ ٺ
شٛابٗا ٚيهٔ بٝٸٓا بطٖ ٕ٬نا إنٖت.
ايراْ :ٞإٔ َطًت إاٖٝـ ٗ ١ايٌـ٪اٍ ٜهؿـ ٞؾٝـ٘ ايٛشـٛك ايـنٖين  ٫ٚظاشـٕ ١عوؾـ١
ايٛشٛك اـاهش ٞظحٸ ٢جكَ ٍٛا ٚ ٫شٛك ي٘ َ ٫اٖ ١ٝي٘ ٚينا ٗ َـا ايِـاهظٜ ١طًـت
بٗا إاٖ ;١ٝ٭ْٗـا َٛشـٛك ٠مٖٓـ ّا ؾُاٖٝـ ١ايعٓكـا ٗ ٤ايٌـ٪اٍ َـا ايِـاهظٜ ١هؿـ ٞؾٗٝـا
ايحٔٛه ٕاٖٝحٗا ْعِ ي ٛنإ ايٛشٛك اينٖين كا٥واّ َـلاه ايٛشـٛك اــاهش ٞؾٔـعٝػ
َا منو ٙإ ٫إٔ اذةاد ميو ك ْ٘ٚؿو ايكحاك.
ْعِ كي ً٘ٝايراْ ٞعًٖ ٢نا إطًت ٓعٝػ َٔ إٔ اؿه ِٝإِا ٜةعز عٔ إاٖٝـَ ١ـٔ
ظٝز ايٛشٛك ؾٗ ٞعٓلُ ٫ ٙــ ٤ٞبـل ٕٚايٛشـٛك ؾًـنا ناْـخ ٖـٌ ايةٌـٝطَ ١كلَـ١
عٓل ٙعًَ ٢ا اؿكٝك.١ٝ
ذِ إعًِ أْ٘ عًٖ ٢ن ٙإطايت ٜلٚه قٛه نٌ عًِ إم إ اشيا ٤ايعً ّٛذ٬ذ:)1(١
جعوٜـ َٛٗٛع ايعًِ ٚبٝإ َٛٗٛع ايعًِ َ ٖٞٚطايت َا ايِاهظ.١
ٚإٌاَ ٖٞٚ ٌ٥طايت ٌٖ إونة.١
ٚإةــاك ٨ايحٔــٛهٖ ١ٜــَ ٞطايــت َــا اؿكٝكٝــٚ ١إةــاك ٨ايحٔــلٜكٖ ١ٝــَ ٞطايــت مل
ايرةٛجٚ ١ٝمل اٱذةاج.١ٝ
أَا ٌٖ ايةٌٝط ١ؾُطًةٗا ٖٚ ٛشٛك ْؿٍ إٛٗٛع اينٜ ٟةعـز عٓـ٘ ٗ ايعًـِ ٖٚـٛ


ػ َـا أؾـاكٚ  ٙأَٸـا عهـٍ َـا
َع ايِـٝ٦ٝٸْٚ ١ؿـ ٞايرابحـاد ا٫ىيٝـ .١ؾعًـَ ٢ـنٖت نًحـا ايكةًٝـحٌ ٜٔـ ٸ
منو ٙأ ٟنٌ َاَ ٫اٖ ١ٝي٘  ٫إْٝٸ ١ي٘ ؾإِـا ٜٔـػ عًـَ ٢ـنٖت ايكـا ًٌ٥برةـٛد إعـلَٚادٚ .ايكـاًٌ٥
برةٛد إاٖ ١ٝيًٛاشت ؾكل ٚعًً ٢ا٥و ا٫قٛاٍ ي ٍٝبٔعٝػ قطعاّ ؾحلبٸو جعـوف) .جعًٝكـ ١اٯُـحٝاْٞ
عًُ ٢ـوؾ إٓظ ١َٛإرلىا َٗل ٟإلهَ اٯُحٝاْ ٞط.374 - 373ٖ 2
( )1هًاُٝ ٌ٥ف اٱُــوام ُـٗاث ايـل ٜٔايٌـٗوٚهك ٟؼكٝـل ٚجٔـعٝػ ٖٓـو ٟنـوبٔ  -ايٌـٝل ظٌـٌ
ْٔـو  -لـ قً ٞظةٝيب ٖ.179

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )31غشس يف ذؼشٌفيا ًتؼط أ ىاِيا
 ٗٚنـــررل نـــإ َـــا ٖـــ ٛمل ٖـــٛ
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ي َٔ ٍٝايعًِ إ ٫إٔ ٜننو ٚشٛك ٗ ٙايعًِ اينٜ ٟهَٛٗٛ ٕٛع٘ أعِ َٓ٘ ٌُٜٚٸ٢
بـــ(ايعًِ ا٭عًــ )٢ؾُــر ّ٬عًــِ ايطــت َٗٛــٛع٘ شٌــِ اٱٌْــإ ٚايعًــِ ايطةٝعــٞ
َٛٗٛع٘ اؾٌِ َطًكاّ ؾايطةٝعَٛٗٛ ٞع٘ أعِ ؾٛشٛك اؾٌِ اٱٌْاْٜ ٞةعز عٓ٘
ٗ ايعًِ ايطةٝع ;ٞ٭ْ٘ َٔ شيٝ٥اج٘  ٖٛٚعـاهض عًٝـ٘ َٚـٔ ُـإٔ ايعًـِ إٔ ٜةعـز
عٔ َعوٗٚاج٘ ؾ ٘ٝؾٛشٛك نٌ َٛٗٛع إِا ٜننو ٗ ايعًِ ا٭عًٜٓٚ َ٘ٓ ٢حٗ ٞا٭َـو
إٍ َٗٛــٛع ايعًــِ ايــن ٫ ٟأعًــَٓ ٢ــ٘ ؾٝهــ َٗٛ ٕٛـٛع٘ بــٌ َاٖٝحــ٘ ٚبــٌ ًٖٝحــ٘
ايةٌٝط ١نُا إٔ عًِ اؿهُـ ١اٱشلٝٸـَٗٛ ١ـٛعٗا أعـِٸ َـٔ نـٌ عًـِ; ٭ْـ٘ إٛشـٛك
َ ٖٛٚعًٚ ّٛشٛكٚٚ ٙاٗػ َعٓاَٚ ٙؿٗ.َ٘ٛ
( )30أ ٟنررل َا ٜهَ ٕٛطًت َا ٖ ٛايِاهظ ١أ ٚاؿكٝكَ ١ٝطًت ٹيِٳ ٖ ٛايرةٛج.١ٝ
قاٍ اً٫حام :إٔ ايؿً٬ؿ ١نررلاّ َـا إٖحُـٛا ٗ ٖـن ٙايكاعـل٠

()1

ٚيـ ٍٝإـواك بٗـا إٔ

ايؿٌٔ ٚاؾٍٓ ايًنُٖ ٔ ٜا عًـٌ ايكـٛاّ نُـا ٜكعـإ ٗ شـٛاث َـا ٖـ ٛايِـاهظ ١أٚ
اؿكٝك ;١ٝ٭ُْٗا َاٖ ١ٝيًِـ ٤ٞننيو ٜكعإ ٗ شٛاث ٹيِٳ; ٭ُْٗا عًٓ ١يكٛاّ ايِـ٤ٞ
إم ٖنا أَو َعًـ ّٛيهـٌ أظـل ٜعوؾـ٘ َـٔ يـ٘ أكْـ ٢إٕـاّ بايؿًٌـؿ ١بـٌ إـواك إٔ ايعًـ١
ايؿاعًٚ ١ٝايعً ١ايػا ١ٝ٥نُا ٜكعإ ٗ شٛاث ٹيِٳ ٖ ٛنـنيو جكعـإ ٗ شـٛاث َـا ٖـٛ
نُا ٗ إؿاهقاد ايٓٛهٜٸ ١نايعكٚ ٍٛايٓؿ َٛعً ٢ايكـ ٍٛبأْٗـا ٚشـٛك عـخ َ ٫اٖٝـ١
شلا ؾٝه ٕٛايٛشٛك ايةٌٝل َٖ ٛاٖٝحٗا ٚآًٗا ٚماجٗا; ٭ْٗا ب٘ جهُ ٕٛـ٦ٝاّ ؾِٝ٦ٝحٗا
ب٘ َٚا ب٘ ايِـَ ٖٛ ٖٛ ٤ٞاٖ ١ٝايِـٚ ٤ٞظٝز إْـ٘ َ ٫اٖٝـ ١شلـا َعٓـ ٢ايهًٓـ ٞنـإ
َٖ ٛاٖٝحٗا بٌ َٖ ٛاٖ ١ٝنٌ ٚشـٛك ْؿٌـ٘ ٚايهًٝـاد َاٖٝـاد إٛشـٛكاد ٚأٜ٘ـاّ
ايٛشــٛك ايةٌــٝل ٖــ ٛعًٓحٗــا ايػاٝ٥ــ ;١٭ْٗــا يــ٘ جعــٛك ٚجوشــع نــٌ ايٛشــٛكاد ٚأٜ٘ـاّ
ايٛشٛك ايةٌٝل عًحٗا ايؿا عً ;١ٝ٭ْٗـا بـ٘ جٛشـل ؾـإما ًـً٦خ َـا ٖـ ٛعـٔ إؿاهقـاد
ٚقع اؾٛاث ٖ ٞايٛشٛك ؾإٕ ًً٦خ مل ٖ ٞعٔ ايعً ١ايؿاعًٚ ١ٝقًـخ يٹـِٳ ٖـٜ ٞكـع

( ) 1بل ايعاهف عةـل اؿـل بـٔ إبـواٖ ِٝبـٔ قُـل (ابـٔ ًـةعٌ) جٔـعٝػ شـٛهط نحـٛه.52 - 51ٖ ٠
ايحعٔ ٌٝبُٗٓٝاه ٖ .197 - 196هًا ٌ٥ايِصو ٠ا٫شلٝـ ٗ ١عًـ ّٛاؿكـا٥ل ايوباْٝـ ١سلـٍ ايـلٜٔ
ايِٗوىٚه .399 - 398ٖ ٟايٓصا ٠ايِٝف ايو.129ٖ ٍٝ٥
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نُا ٜهَ ٕٛا ٖ )31(ٖٛ ٌٖ ٛاْحةٗـٛا
ٚا٫نٌـــــاف ا٭ٜٓ ٍٚاًـــــت

()32

اؾــٛاث يًٛشــٛك ٚنــنا إٕ ًــً٦خ عــٔ ايعًــ ١ايػاٝ٥ــٚ ١قًــخ مل ٖــٜ ٞكــع اؾــٛاث
يًٛشٛك ٚننا ْؿٍ ايٛشٛك اؿكٝك ٞيهٌ ٚظل ٠ؾإٕ ظكٝكح٘ ايٛشٛك إٓةٌل ٖٛٚ
عًٓ ١ؾاعًٓٚ ١ٝغاٝ٥ٸـ  ١يـ٘ نُـا ًـٝص ٤ٞؾًـً ٛـ ٌ٦عٓـ٘ (َـا ٚشـٛك ىٜـل) ؾٝكـاٍ ايٛشـٛك
ايةٌٝل ٚإما ً ٌ٦عٓ٘ ٚق( ٌٝمل ٚشٛك ىٜل) ؾٝكاٍ يًٛشٛك ايةٌٝل.
ٚنــنا ايهــ ٗ ّ٬ايٛشــٛك ايةٌــٝل ؾــإٕ عًــ ١ؾاعًٝحــ٘ اهلل ٚ غاٜحــ٘ اهلل َٚ اٖٝٸحــ٘
ٚماج٘ َٚا ب٘ ٜه ;ٖٛ ٖٛ ٕٛي ٍٝإ ٫اهلل  ؾإما ًَ ٌ٦ا ٖـ ٛقٝـٌ ٗ اؾـٛاث (ٖـٛاهلل
ٚ )إما ً ٌ٦مل ٖ ٛق( ٌٝهلل ْٚ .)ظرلٜ ٙكاٍ َا إٓطل ؾٝكع ٗ اؾٛاث (آي ١قاْْٝٛـ١
جعِٔ اينٖٔ عٔ اـطـأ) ؾـإما ًـ ٌ٦بًـِ ٖـ ٛؾٝكـاٍ (٭ْـ٘ آيـ ١قاْْٝٛـ...١اخل) ٖٚـ ٞعًـ١
غاٚ .١ٝ٥ننا ٜكاٍ َا اؿهُ ١ؾٝكاٍ (اًحهُاٍ ايٓؿٍ يًحـًـل بـا٭ؿ٬م عًُـاّ ٚعُـ)ّ٬
ؾً ٌ٦ً ٛبًِ ٖ ٞيك( ٌٝيٲًحهُاٍ ٚغرل ميو)ٚ .ننا ٜكاٍ َا ايةٔـو ؾٝكاٍ (قٜٓ ٠ٛظو
بٗا اُٝ٫ا )٤ؾًٌٜ ٛأٍ بًِ ٖ ٛيك( ٌٝ٭ْ٘ قٛٸٜٓ ٠ظو...اخل).
( )31أ ٟقلٸ ٜهَ ٕٛا ٜكع ٗ شٛاث َا ٖ ٛعٌ َا ٜكع ٗ شٛاث ٌٖ ٖ ٛايةٌـٝطٚ ١ميـو
نإؿاهقاد ايٓٛهْٚ ١ٜؿٍ ايٛشٛك اؿكٝكـ ٞيهـٌ أظـل ٚايٛشـٛك ايةٌـٝل إم ٖـن ٙإِـا
جهَٛ ٕٛشٛك ٠بٓؿٌٗا  ٫بٛشٛك آؿو ٚإ ٫ييّ ايحًٌٌٌ ؾإما ً ٌ٦عٓٗا بٌٗ ايةٌٝط١
ٜكع ٗ شٛابٗا ايٛشٛك اينَ ٖٛ ٟاٖٝحٗا ٚآًٗا ٚماجٗا; ٭ٕ ٚشٛكٖا -نُا قلٸَٓا -يٍٝ
ىا٥ــلاّ عًــَ ٢اٖٝحٗــا ٚمٚاجٗــا ؾــإما ًــ ٌ٦بٗــٌ عٓٗــا ٚقٝــٌ (ٖــٌ ٖــَٛ ٞش ـٛك )٠ؾٝكــاٍ
(َٛشٛكٚ ) ٠إِـحل غـرل إةـلأ ٚإِـا ىحًــ باعحةـاه  ٫بِــو

ٚبِــو  ٫ؾهأْـ٘ قـاٍ

ٚشٛك ٚننا إما ًَ ٌ٦ا ٖ ٛعٓٗا ٚاقع ايٛشٛك ٚبعةاه ٠أؿو ٣إٔ ٚشٛكٖا عٌ ماجٗـا
ٚماجٗا عٌ ايٛشٛك ؾحكع َاٖٝحٗا ٚماجٗا ٗ شٛاث مل ٚشٛاث ٌٖ.

ٚيــٝعًِ إٔ بــٌ ايكاعــلجٌ عُ َٛـا َــٔ َطًــل عٌــت إــٛهك ٚايعُــ ٗ ّٛشاْــت
ا٭ ٍٚؾٝصحُعــإ نُــا ق ـلٸَٓا ٗ إؿاهقــاد ايٓٛهٜــٚ ١ايٛشــٛك اؿكٝكــٚ ٞايٛشــٛك
ايةٌٝل ٚجؿذلم ا٭ ٍٚعٔ ايراْ ٗ ١ٝا٫نٌاف نُا ًٝص ٤ٞإٕ ُا ٤اهلل جعاٍ.
( )32أ ٟانٌاف ايكُو عٓل ايٌ٪اٍ عٓ٘ َا ٖٚ ٛمل ٖٜ ٛه ٕٛاؾٛاث ٚاظل.
ؾإما قًخ َا ا٫نٌاف؟ ٚقع اؾٛاث ٖ ٛجًٛل ا٭هض بـٌ ايكُـو ٚبـٌ ايِـٍُ.
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مل ا٫نٌاف؟ ؾٝكـع اؾـٛاث يحًٛـل ا٭هض بـٌ ايكُـو ٚايِـٍُٚ .أَـا
ٚإما قًخ :ٶ
عٓل ايٌ٪اٍ عٔ ايٌ٪اٍ بٗـٌ ٖـ ٛايةٌـٝط ١عٓـ٘ ؾٝكـع ايٛشـٛك ايـنٖ ٟـ ٛىا٥ـل عًـ٢
ظكٝكح٘  ٖٛٚغرل ايحًٛل ؾًِ ٖ ٛنإ عٌ َا ٖ ٗ ٛا٫نٌاف أَا َا ٖ ٛؾًِ ٜهـٔ
عٌ ٌٖ ٖ ٗ ٛا٫نٌاف; ٭ٕ ايٛاقع ٗ شٛاث ٌٖ ٖ ٛايٛشٛك ٖٚـ ٛمل ٜهـٔ عـٌ
ظكٝك ١ا٫نٌافٚ .قٛي٘ (ا٭ٜٓ ٍٚاًت) ٖ ٛإٔ شـٛاث َـا ٖـ ٛؾٝـ٘ عـٌ شـٛاث مل
ٖٚ ٛمل ٜهٔ عٌ شٛاث ٌٖ ٖ ٛؾٚ ٘ٝقوٸبٓـا ايٛشـ٘ َـٔ نـ ٕٛظكٝكحـ٘ يـٓ ٍٝــوف
ايٛشٛك(.)1
(ٚ )1قل منو إٔٓـ عًٖ ٢اَّ ٖنا إطًت (جًُٝػ اٍ َا منو ٙايِـٝف ايـو ٗ ٍٝ٥ايٓصـاَِ ٗ ٠ـاهن١
ل ٚايدلٖإ بكٛي٘( :اْا نُـا ْ ٫طًـت ايعًٓـ ١بــ(مل) ا ٫بعـل َطًـت (ٖـٌ) نـنيو ْ ٫طًـت اؿكٝكٝـ١
اؿ ٸ
بـ(َا) ا ٫بعل (ٌٖ) ٚعٔ نٌ ٚاظل شـٛاث يهـٔ اؿك ٝكـَ ١ـٔ اؾـٛاث عـٔ (مل) ٖـ ٛاؾـٛاث بايعًـ١
ل ٗ شـٛاث (َـاٖ )ٛؾٝحؿـل امٕ
ايناجٚ .١ٝاٜ٘اّ ؾإٕ ايعًٓ ١ايناجَ ١ٝكٛٸَ ١يًِـ ٤ٞؾٗ ٞامٕ كاؿً ٗ ١اؿـ ٸ
ايــلاؿٌ بــٌ اؾــٛابٌ َرايــ٘ إ ٜكــاٍ :مل اْهٌـــ ايكُــو؟ ؾحكــْ٫ :ٍٛــ٘ جًٛــل بٓٝــ٘ ٚبــٌ ايِــٍُ
ٚا٫هض ؾاِعْٛ ٢ه .ٙذِ ٜكـاٍَ :انٌـ ٛف ايكُـو؟ ؾحكـٖ :ٍٛـ ٛاِعـاْ ٤ـٛه ٙيحًٛـل ا٫هض يهـٔ
ٖنا اؿل ايهاٌَ يًهٌٛف ٜ ٫ه ٕٛعٓـل ايحعكٝـل ظـل ّا ٚاظـل ّا ٗ ايدلٖـإ بـٌ ظـل ٜٔاٜ٫ ٟهـٕٛ
ل
ٖ ٫ـ ٛاؿـ ٸ
شيَ ٤ـٔ َكلٸَـ ١ايدلٖـإ بـٌ شـيٚ .ٌ٥ايـن ٟوُـٌ َُٓٗـا عًـ ٢إٗٛـٛع ٗ ايدلٖـإ اّ ٚ
 ٫اٚٸّ٫
اًٚ٫ل ٜه ٗ ٕٛاؿلٸ قُ ّ٫ٛبعل اٚ٫ٸٍٚ .اين ٟوٌُ ٗ ايدلٖإ ذاْٝاّ ٜهـ ٗ ٕٛاؿـل قُـّ ٛ
ْ٫و جك ٗ ٍٛايدلٖإ :إ ايكُو قل جًٛل ا٫هض بٚ ٘ٓٝبـٌ ايِـٍُٚ .نـٌ ٌَح٘ــَ ٤ٞـٔ ايِـٍُ
ٜحًٛل بُٗٓٝا ا٫هض ؾاْ٘ ُٜٓع .٘٥ٛٗ ٞذِٸ جكٚ :ٍٛإُٓعَٓ ٘٥ٛٗ ٞهٌــ .ؾـايكُو امٕ َٓهٌــ.
ِ ايحًٛـل ٭ْـو جكـ:ٍٛ
 ٫اِ٫عـا ٤ذـ ٸ
ل ايحـاّ جـٛهك اّ ٚ
ؾأٚٸًٓ ّ٫خ ايحًٛل ذِ ٸاِ٫عا ٗٚ .٤اؿـ ٸ
اْهٌاف ايكُـو ٖ ٛاِعا ٘٥ٛٗ ٤يحًٛل ا٫هض بٚ ٘ٓٝبٌ ايٍُِ) .اْحٗ ٢ن.َ٘٬
ؾٗنا َراٍ اؿن ايعًٓ ١ايؿاعً ٗ ١ٝاؿلٸ;  ٕ٫اؿن (مل َٖ( ٗ )ٛا ٖ )ٛقٌُإ عٌت ايؿاعـٌ ٚايػاٜـ١
ٚاَرً ١اؿن ايػا ١ٜقل َوٸد ٚجأج .ٞؾاعًِ إ ٖن ٙاؿلٚك اير٬ذ :١ظلٸ َٖ ٛةلأ ايدلٖإ ٚظلٸ ٖـْ ٛحٝصـ١
ل ا٫نٌـاف بـٌ ايعًـٚ ١إعًـ ٍٛبـإ جكـ:ٍٛ
ل ناٌَ ُٖ ٛاّ ايدلٖإ .ؾإ ْعـخ ٗ ظـ ٸ
ايدلٖإ ٚظ ٸ
ل ايهاَـٌ ايـنٖ ٟـُ ٛـاّ
ا٫نٌاف اِعاْٛ ٤ه ايكُو يحًٛل ا٫هض بٚ ٘ٓٝبٌ ايٍُِ نـإ َـٔ اؿـ ٸ
ايدلٖــإٚ .إ اقحٔـــود عًــ ٢ايعًــٚ ١قًــخٖ :ــ ٛجًٛــل ا٫هض بٓٝــ٘ ٚبــٌ ايِــٍُ ؾٗــ ٛظ ـلٸ َةــلأ
ايدلٖإٚ .إ اقحٔـود عً ٢إعًٚ ٍٛقًخ ٖٛ :اِعاْٛ ٤ه ايكُـو ؾٗـ ٛظـل ْحٝصـ ١ايدلٖـإ  ٗٚظـلٸ
ايػ٘ت ٚايدلٖإ عً ٘ٝجك :ٍٛؾٜ ٕ٬وٜل اْ٫حكاّ ٚنٌ َٔ ٜوٜل اْ٫حكاّ ٜػً ٞكَ٘ ؾؿٜ ٕ٬ػًـ ٞكَـ٘.
ذ ـِٸ جكــٚ :ٍٛنــٌ َــٔ ٜػًــ ٞكَــ٘ ٜػ٘ــت ؾؿــٜ ٕ٬ػ٘ــت .ؾــإ ْعــخ ٗ اؿ ـلٸ يًػ٘ــت بــٌ ايعًــ١
ل ُــاّ ايدلٖــإٚ .إ قًــخٖ :ــ ٛاهاك٠
ٚإعًــٚ ٍٛقًــخ :غًٝــإ كّ ايكًــت ٱهاك ٠اْ٫حكــاّ ؾٗــ ٛظ ـ ٸ
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ٚ ٗٚشـــــٛك ٟاؼـــــل إطايــــــت

()33

ٚإاَِٖ ١ٝحك ١عٔ َا ٖٚ ٛايٝا ٤يًٌٓة.١
(ٚايــناد ٚاؿكٝكــ )١أ ٟنــٌ ٚاظــل َُٓٗــا (قًٝــخ عًٗٝــا) أ ٟعًــ ٢إاٖٝــ١
(َـــــــع ٚشـــــــٛك ؿـــــــاهش .)ٞؾـــــــٜ ٬كـــــــاٍ ماد ايعٓكـــــــاٚ ٤ظكٝكحٗـــــــا

()34

بـــــٌ َاٖٝحٗـــــا ؾـــــإٕ إاٖٝـــــ ١أعـــــِٸ َُٓٗـــــا( . )35يهـــــٔ هَـــــا ٜ ٫واعـــــ٢
ٖـــنا ايؿـــوم( )36ؾٌٝـــحعٌُ نـــٌ َعٓـــٚ( .)37(٢نًٓٗـــا إعكـــ ٍٛذاْٝـــا( )38هـــ)ٞ
( )33أٚ ٗ ٟشٛك ٟاؿكٝك ٞاؾي ٞ٥اؼلد إطايت َ ٖٞٚطًت مل َٚـا ٖٚـٌ; ٭ٕ
ظكٝكــٖ ١ــنا ايٛشــٛك اؿكٝكــٖ ٞــ ٛايٛشــٛك إطًــل ٚعًحــ٘ أٜ٘ــاّ ايٛشــٛك إطًــل
َٛٚشٛك بٓؿٌ٘ ؾٛشٛك ٙعٌ ماج٘  ٫ىا٥ل عًٗٝا ٚإ ٫ييّ ايحًٌٌٌ ؾـإما ًـ ٌ٦بًـِ
أَ ٚا أ ٌٖ ٚعٓ٘ ٜكع اؾٛاث بايٛشٛك.
(ٚ )34ننا ٜ ٫كاٍ طةٝع ١ايعٓكا ٤إم َاٖٝحٗا مل جهٔ َٛشٛك.٠
( )35أ َٔ ٟايناد ٚاؿكٝك ١إم ُٖا ٜ ٫طًكإ عً ٢إاٖ ١ٝإ ٫بعـل ٚشٛكٖـا غـ٬ف
إاٖ ١ٝؾإْٗا جطًل عًَ ٢اٖ ١ٝإٛشٛك ٚإعل.ّٚ
( )36بإٔ ٜطًل اؿكٝكٚ ١ايناد عً ٢إاٖ ١ٝإعل١َٚ
( )37أ ٟنـــٌ َـــٔ ايـــناد ٚاؿكٝكـــَ ١عٓـــ ٢إاٖٝـــ ١ؾٝطًكـــإ عًـــَ ٢اٖٝـــ ١إعـــلّٚ
ٚإٛشٛك.
( )38أَ ٟؿٗ ّٛإاٖ ٚ ١ٝايـناد ٚاؿكٝكـٚ ١نـنا ًٜعـل بٗـا َؿٗـ ّٛايطةٝعـَ ١عكـ٫ٛد
ذاْٝـــٚ ١ميـــو ٭ٕ إعكـــٖ ٍٛـــ ٛايعـــاهض ايـــن ٫ ٟوامٜـــ٘ ُــــ ٗ ٤ٞاــــاهط أٟ
 ٫ذاْٝـاّ; ٭ْـ٘ وامٜـ٘
ٜه ٕٛعوٗٚـ٘ يًـِــ  ٗ ٤ٞايعكـٌ ؾُرـٌ ايٌـٛاك ٌٜ ٫ـُٸَ ٢عكـّ ٛ
ُـ ٗ ٤ٞاـاهط ٜٚه ٕٛعو ٘ٗٚيًِـ ٤ٞؾٚ ٘ٝيٖٓ ٍٝاى أَو وامٖ ٟن ٙا٭َٛه ٗ


اْ٫حكــاّ ؾٗــ ٛظ ـلٸ َةــلأ ايدلٖــإٚ .إ قًــخٖ :ــ ٛغًٝــإ كّ ايكًــت ؾٗــ ٛظ ـلٸ ْحٝصــ ١ايدلٖــإٖٚ .ــنٙ
ل ا٫ؿـرل ٚاؿـلٚك ايًٛـط.)٢
إننٛهاد بٝإ َِاهن ١اؿلٸ ٚايدلٖإ ٗ اؿلٚك أ ٟاؿلٸ اٚ ٍٚ٫اؿـ ٸ
ُـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 333 - 332ٖ 2ظاُ.8١ٝ
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إم َعً ّٛأْ٘ ي ٗ ٍٝايٌٛاك أَو وام )39(ٟنَ ْ٘ٛاَٖ ١ٝطًك )40(١أ ٚماجاّ ٚظكٝك١
اـاهط إم ٖن ٙإؿاٖ ِٝإِـا جٔـلم عًـ ٢إاٖٝـاد ٚيـ ٍٝأَـو وامٜٗـا ٗ اــاهط
ٜهــ ٕٛعاهٗ ـاّ شلــا أ ٚماج ٝـاّ إم إ ٗ اـــاهط ظٝــٛإ ْــاطل َ ٫ــا ٖــٖ ٛــٜ )1(ٛهــٕٛ
يٲٌْإٚ .هَا ٌٜحلٍ عًْ ٢ؿ ٞنْٗٛا ماجٕ ١ٝا ؼحٗا َٔ ا٭ؾواك بلي:ًٌٝ
ا٭ :ٍٚأْٗا ي ٛناْخ ماجٚ ١ٝأشياَ ٤كٛٸَٕ ١ا ؼحٗا َٔ إاٖٝاد; ٭ؿند ٗ جعوٜؿٗا
ؾٝكاٍ اٱٌْإ َاٖ ١ٝظٛٝإ ْاطل أ ٚظكٝكح٘ أ ٚماد ظٛٝإ ْاطل.
ايراْ :ٞأْٗا ي ٛناْخ ماجٕ ١ٝا ؼحٗا; يهاْخ شـٍٓ ا٭شٓـاَ إم ٖـ ٞظ٦ٓٝـنٺ جٔـلم
عًْٝ ٢ع إاٖٝاد ٜٓٚعٔـو شٍٓ ا٭شٓاَ ٗ ٚاظل َ ٖٛٚؿٗـٖ ّٛــن ٙا٭َــٛه
ٚا٫يؿاظ ًٝٚص ٤ٞايدلٖإ ٗ باث اؾٖٛو ٚايعوض إٔ ا٫شٓاَ ايعايٝـَ ١حعـلك٫ ٠
ٚاظل.٠
ٚقٛيـــ٘ (َعكـــ ٍٛذـــاْ )ٞؾًٌـــؿ ;ٞ٭ٕ ايعـــوض ٗ ايـــنٖٔ ٚا٫جٔـــاف َؿاُٖٗٝـــا ٗ
اـــاهط نــا٭بٚ ٠ٛاٱَهــإ ظٝــز إْٗــا جرةــخ شلــا ٗ اـــاهط غــ٬ف إعكــ ٍٛايرــاْٞ
إٓطك ٞؾإٕ ا٫جٔاف ب٘ ٗ اينٖٔ نُا إٔ ايعوٚض ؾ ٘ٝأٜ٘ـاّ نايهًٝـ ١ؾـإٕ ا٫جٔـاف
بٗا ٗ اينٖٔ.

( )39أُ ٟـٜٔ ٤ٞلم عًَ ٘ٝؿٗ ّٛإاٖٜ ١ٝه ٕٛعـاهض ايٌـٛاك أ ٚماجٝـاّ يـ٘ ؾٝهـٕٛ
َؿٗ ّٛإاٖ َٔ ١ٝاـاهط احملُ ٫ ٍٛاحملُ ٍٛبايُ٘ ١ُٝظٝز  ٤ُٞ ٫وام.ٜ٘
( )40أ ٟنـــ ٕٛايٌـــٛاك َاٖٝحـــ٘ إطًكـــَٚ ١ـــواك ٙإٔ يـــُ ٍٝـــَٛ ٤ٞشـــٛك ٗ ايٌـــٛاك
ٜهــَٔ ٕٛــلاقاّ ٚاقعٝــاّ ٕؿٗــ ّٛإاٖٝــٚ .١قٛيــ٘ (َاٖٝــَ ١طًكــ )١أ ٟنًــ ٞإاٖٝــ ١أٟ

ِ ٖــ )ٛاَـا اٚ٫ٸٍ ؾـ ٕ٬إاٖٝــٗ ١
(( )1اَ( ٟـاٖٚ ٗ )ٛشـٛكٖ ٟـٖ( ٛــٌ ٖـَ(ٚ )ٛـا ٖــ )ٛؾٝـ٘ ٖـ( ٛيٹـ ٳ
ايٛشٛك ٖ ٛاٱْٸٚ ١ٝإاٖ ١ٝايكابً ١عاهش ١عٔ ايٛشٛك اـاٖ ٚإِا ٖـ ٞيًٛشـٛك ؾحعكـل ايٛشـٛك
اـاٖٸ عٌ ظكٝكح٘ َٚاٖٝح٘ اَ ٟاب٘ ًٖٖٝ ٖٛ ٛٸح٘ٚ .اَا ايراْ ٞؾـُ ٕ٬ـٝ٦ٝٸ ١ايِــٚ ٤ٞظكٝكحـ٘ بحُاَـ٘
ل جعـاٍ يهـٌ
 ٫بٓكٔ٘ ؾعكٝك ١نـٌ ٚشـٛك ظكٝكـُٚ ٞاَـ٘ ٖـ ٞايٛشـٛك إٓةٌـل ايـنٖ ٟـ ٛعًٓٝـ ١اؿـ ٸ
ٚشٛك ٦َِٝٚح٘ ؾٗ( ٛايًِٓ) ايؿاعً(ٚ ٞايًِٓ) ايػا ٞ٥يهٌ ٚشٛكٖٚ .ـ( ٛإـا) اؿكٝكٝـ ١يـ٘ ام إِـٛث
 ٫ىًــ ٛعــٔ ائـــوف ٚاـــاٖ  ٫ىًــ ٛعــٔ اؿكٝكــ ً ١ـٝٸُا إ َابــ٘ اَ٫حٝــاى ٗ ايٛشــٛك عــٌ َابــ٘
اُ٫ذلاىٚ .ايـٓكٕ عـلّ ٚايـٓؿٍ ٚشـٛك بٌـٝل)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 333ٖ 2ظاُ.9١ٝ
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َطًكــــحٌ(ٚ )41ها ٤إاٖٝــــ )42(١اـآٸــــ  ١أعــــين ايًــــ ٕٛايكــــابض( )43يٓــــٛه
ايةٔـو.
(ٚيٌٝخ)

()44

أ ٟإاٖ( ١ٝإَ ٖٞ ٫ـٔ ظٝـز ٖٝـ٘) اشلـا ٤يًٌـهخ( )45نكٛيـ٘

جعاٍ ؼًأِألا أَدسأانَ ِألا ىٍِألوغ

()1

أ ٟيٌٝـخ نـٌ َاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ْؿٌـٗا إْ ٫ؿٌـٗا

َٛ ٫شٛكَ ٫ٚ ٠علٚ ٫ٚ ١َٚاظل ٫ٚ ٠نررل ٫ٚ ٠نً ٫ٚ ١ٝشي ٫ٚ ١ٝ٥غرلٖا(.)46
ؾهُا إٔ ايٛشٛك ٚايعلّ ي ٍٝأظلُٖا عٌ اٯؿو  ٫ٚشي ٘٥بٌ ايٛشٛك ٚشٛك
ٚايعلّ علّ ننيو نٌ ٚاظل َُٓٗا( )47بايٌٓة ١إٍ ايٌـٛاك َـرَ( .٬وجةـ)١

()48

َؿع ٍٛؾِٕ )49(٘ٝحل بعلْ( )50(ٙكا٥ض َٓحؿ.)51()١ٝ
َؿٖٗ ّٛنا ايًؿو.
( )41أَ ٟؿٗ ّٛيؿو اؿكٝك ١يؿو ايناد.
( )42أ ٟغرلٖا.
(ٚ )43نَ ْ٘ٛا ٖ ٖٛ ٛيًٌٛاك يَٛ ٍٝشٛك ّا ٗ اـاهط بٌ اَو ٜعحدل ٙايعكٌ.
(ٖٚ )44نا ظهِ ذايز يًُاٖ.١ٝ
( ٗ )45قٛي٘ َع.١ٝ
( )46أٖ ٫ ٟهٓٚ ٫ٚ ١اشةٚ ١ي ٛناْخ َٔ ظٝز َٖ ٞحٔؿ ١بٛاظل َٓٗـا ٕـا إجٔـؿخ
َكابً٘ أبلاّ ؾً ٛنإ ايٛشٛك شي٤اّ َٔ ظكٝكحٗا ٕا اجٔؿخ بايعلّ.
( )47أ ٟنٌ ٚاظل َٔ ايٛشٛك ٚايعلّ ننيو َٓحـٺ عٔ ايٌٛاك ٚاٱٌْإ َـٔ ظٝـز
ٖ.ٛ
( )48أَ ٟوجة ١إاٖ.١ٝ
( )49أ ٟيؿو َوجةَ ١ؿع ٍٛؾ.٘ٝ
( ٖٛٚ )50قٛي٘ َٓحؿ.١ٝ
( )51أَ ٗ ٟوجة ١إاٖ ١ٝأ َٔ ٟظٝـز ٖـ ٞايٓك٘ٝـإ ٜوجؿعـإ ؾٝكـاٍ َٛ ٫شـٛك٫ٚ ٠
َٛ٫شٛك ٫ٚ ٠نً ٫ ٫ٚ ١ٝنً.١ٝ
(ًٛ )1ه ٠ايكاهع ١اٯ.10 ١ٜ
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ٚاهجؿـــــــاع ايٓك٘ٝـــــــٌ( )52عـــــــٔ إوجةـــــــ )53(١شـــــــا٥ي ٭ٕ َعٓـــــــا )54(ٙإٔ
(ٖ )52نا كؾع اُهاٍ ٚظآٌ اٱُهاٍ :أْ٘ قل بؤٖ بٌ شعٌ َٔ ايك٘ـاٜا ايةلٜٝٗـ١
إٔ اهجؿاع ايٓك ٌ٘ٝقاٍ ؾكٛيهِ إٔ َوجة ١إاٖ ١ٝاهجؿـع عٓٗـا ايٓك٘ٝـإ ٚ ٫شـ٘ يـ٘
ن ٜٔ ٫ــػ ٖــنا اؿهــِ ايرايــز ٖٚــ ٛإٔ إاٖٝــَ ١ــٔ ظٝــز ٖــ ٞيٌٝــخ إ٫
ٚظ٦ٓٝــ ٺ
ٖ.ٞؾأشاث ظٛابٌ:
ا٭ٚ :ٍٚظآً٘ أْ٘ نُا منوْا ٗ َةعز ائلم ٚايهنث إٔ إاٖٝـ ٗ ١ظـلٸ ماجٗـا
َوجةَ ١ـٔ ايٛاقـع نـايٛشٛك ايـنٖين ٚاــاهشَٚ ٞـا قٝـٌ َـٔ إٔ اهجؿـاع ايٓك٘ٝـٌ
قــاٍ; إِــا ٖــ ٛبايٌٓــة ١إٍ َطًــل ايٛاقــع أ ٟنًٝــ ١ايٛاقــع ّ ٫هــٔ إٔ ٜوجؿــع عٓــ٘
ايٓك٘ٝإ ٖٚنا ٖ ٛاين ٟقاَخ عً ٘ٝايـدلاٌٖ

()1

 ٫إٔ اهجؿـاع ايٓك٘ٝـٌ عـٔ َوجةـ١

َٔ ايٛاقع قاٍ ٚإاٖٝـَ ١وجةـَ ١ـٔ ايٛاقع ؾٝصـٛى إٔ ٜوجؿـع عٓٗـا ايٓك٘ٝـإ ؾُـرّ٬
إاٖ ٗ ١ٝايٛاقع ٫بل إٔ جه ٕٛأَا َٛشٛك ٠أَ ٚعلٚ ١َٚيهٔ إاَٖ ٗ ١ٝوجةْ ١ؿٌٗا
 ٫جهَٛ ٕٛشٛكَ ٫ٚ ٠عل.١َٚ
ٖٓٚا جعوض اً٫حام إٍ ؾا٥ل :ٖٞ ١َُٗ ٠إٔ نٌ ٚشـٛك ؿـاٖ جوجؿـع عٓـ٘ ْكـا٥ض
نررل ٠بايٌٓة ١ي٘ ؾٛشٛك ىٜل ًٌَٛث عٓ٘ ٚشٛك ا٭هض ٚايٌُاٚ ٤عُو ٚغرل ميـو
ًٌَٛٚث عٓ٘ اعلاّ ٖن ٙاَٛ٫ه  ٕ٫علّ ايـِـ ٤ٞبلٚ ًٜ٘شٛكٚٚ ٙشٛك ىٜـل يـٍٝ
عــلّ ا٭هض;٭ْــ٘ يــ ٍٝبــلٚ ٌٜشٛكٖــا ٚإٕ ٫ــا ٚشــل ىٜــل ٚا٭هض;٭ٕ ايِــ٫ ٤ٞ
ٜٛشل َع علَ٘ ْعِ ٚشٛك ا٭هض ٚعلَٗا بايٌٓة ١إٍ ايٛاقع نً ١ٝإَـا َٛشـٛك أٚ
َعل.ّٚ
ٚأَا اؾٛاث ايراْ :ٞؾٌٝص ٤ٞايه ّ٬عً.)2(٘ٝ
( )53أَ ٟوجة ١إاٖ ٖٞٚ ١ٝن ٕٛإاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ.ٖٞ ٞ
( )54أَ ٟعٓ ٢اهجؿاع ايٓك ٌ٘ٝعٔ إوجة.١

( )1اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِؿآ ٤له ايل ٜٔايِرلاى .233ٖ ٟجك ِٜٛاّ٫إ ايٌٝل آـل ايعًـٟٛ
ٖ .669 - 668ؼوٜو ايكٛاعل إٓطكُ ٗ ١ٝـوؾ ايوًاي ١ايٌُِ ١ٝقطت ايل ٜٔايواى.380ٖ ٟ

( )2جعًٝك ١هقِ (.)58
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نـــــــــٌ ٚاظـــــــــل َُٓٗـــــــــا( )55يـــــــــ ٍٝعٓٝـــــــــاّ يًُاٖٝـــــــــ ٫ٚ ١شـــــــــي٤ا
َٓٗا

()56

ٚإٕ مل ىٌ عـٔ أظـلُٖا ٗ ايٛاقـع( )57عًـ ٢إٔ ْكـٝض ايهحابـٗ )58(١

( )55أ َٔ ٟايٓك.ٌ٘ٝ
( )56أَ ٟـٔ إاٖٝـٚ ١ميــو ٚاٗـػ; ٱْـا إما قًٓـا إٔ إاٖٝــَ ١ـٔ ظٝــز ٖـ -ٞبإًــكا
ْٝع ايعٛاهض اـاهشَ - ١وجؿع عٓٗا ايٓك٘ٝإ ؾُعٓا ٙإٔ نـٌ ٚاظـل َُٓٗـا يـٍٝ
شــي٤ٶ شلــا  ٫ٚعٗٓٝــا ؾــ ٬ايعــلّ شــي ٤شلــا  ٫ٚايٛشــٛك  ٫ٚايهًٝــ ١شيٖ٩ــا ٫ٚ
اؾيٖٚ ١ٝ٥نا أَو شا٥ي ٓعٝػ ٜٓ ٫هو َٔ ٙنـإ يـ٘ أكْـ ٢عكـٌ ؾةعـل ٖـنا ايحؿٌـرل
إج٘ػ أْـ٘ هٛى إٔ ٜوجؿع عٓٗا ايٓك٘ٝإ.
( )57أ ٟإٔ مل ؽٌٴ إاٖ ١ٝعٔ أظل ايٓك ٌ٘ٝؾٗ ٞإَا َٛشٛك ٠أ ٚغرل َٛشٛكًِٖٚ ٠
شوٸا.
(ٖ )58نا ٖ ٛاؾٛاث ايراْ ٞعٔ اٱُهاٍ اين ٟعً ٢قاعـل ٠إٔ إاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖـٞ
يٌٝخ إ َٔ ٖٞ ٫يي ّٚاهجؿاع ايٓك.)1(ٌ٘ٝ
ٚظآٌ ٖنا اؾٛاث :إٔ ْكٝض نٌ ُـ ٤ٞهؾع٘ ؾـايٛشٛك ايـنٖ ٟـ ٛشـي ٤إاٖٝـ١
َٔ ظٝز ٖ ;ٞإِا ٜهْ ٕٛك٘ٝـ٘ ًـًت ايٛشـٛك إٓٛـٛف ميـو ايٛشـٛك بأْـ٘ شـي٤
إاٖ ٫ ١ٝإٔ ْكًً ٘٘ٝت ايٛشٛك إطًـل ايـنٜ ٟهـ ٕٛميـو ايٌـًت شـي٤اّ أ ٚعٓٝـاّ
يًُاٖ ;١ٝ٭ْ٘ ي ٍٝهؾعاّ يًٛشٛك اين ٖٛ ٟشي ٤أ ٚعٌ بٌ ٖ ٛهؾع يًٛشٛك إطًل.
ؾإما عوؾخ ٖنا :ؾً ٍٝايٓك٘ٝإ ٜوجؿعإ عٔ إْٸ ١ٝإاٖ ;)2(١ٝ٭ٕ ايٛشـٛك ايـنٖ ٟـٛ
شــي ٤أ ٚعــٌ إما اهجؿــع ٓــاه ٌَــًٛباّ عــٔ َوجةــ ١إاٖٝــٖ ١ــنا ايٓعــ ٛاـــاٖ َــٔ
ايٛشٛك ْعِ ي ٛنإ ْكٝض ايًٌت اينٖ ٟـ ٛشـي ٤يًُاٖٝـ ١أ ٚعٗٓٝـا إحعًـل بـٓؿٍ
ايٛشٛك إطًل ْعِ اهجؿع ايٓك٘ٝإ; ٭ٕ ايًٌت ي ٍٝشي٤ٳٖا  ٫ٚعٗٓٝـا نٝــ ٚيـٛ
نإ ايًٌت عٓٝاّ شلا ٚشيٗ٥ا ٕا اجٔؿخ بايٛشٛك.

(ٕٚ ) 1يٜل َٔ ايحؿٔ ٌٝظ ٍٛايِةٗ ١إكلٸهٖٚ ٠ـ( :ٞإٔ إاٖٝٸـّ ٫ ١هـٔ إٔ ؽًـَ ٛـٔ ايٛشـٛك أ ٚايعـلّ
٭ْــ٘ اهجؿــاع يًٓك٘ٝــٌ ٖٚــ ٛقــاٍ) .جعًٝكــ ١اٯُــحٝاْ ٞعًــُ ٢ـــوؾ إٓظَٛــ ١إــرلىا َٗــل ٟإــلهٸَ
اٯُحٝاْ ٞط.376 - 374ٖ 2
( )2ايكةٌاد احملكل ايلاَاك ٖ .22 - 21اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.5 - 4ٖ 2
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إوجةـــــ ١عـــــلّ ايهحابـــــ ٗ ١إوجةـــــ )59(١عًـــــ ٢إٔ ٜهـــــ )60(ٕٛايظـــــوف
قٝــــلاّ يًُٓؿـــــ ٫ )62(ٞيًٓؿــــٞ

()63

()61

نُـــــا قًٓــــا (ٚايهـــــ )ٕٛأ ٟنــــُ ٕٛـــــ٤ٞ

(ٗ جًــــو) إوجةــــ( ١اْحؿــــا إكٝٸــــل) باٱٗــــاؾْ( )64(١ك٘ٝــــ٘)( )65٭ٕ ْكــــٝض
نــــٌ ُــــ ٤ٞهؾعــــ٘(( )66ك ٕٚاْحؿــــا َكٝــــل) بايحٓٛــــٝـ( )67ؾــــإما نــــنث

()68

( )59أٖ ٟنا قٝل يًهح اب ١أْ ٟكـٝض ايهحابـ ١ايـيت ٖـَ ٗ ٞوجةـ ١إاٖٝـ ١أ ٟشيٗ٥ـا أٚ
عٗٓٝا.
( ٗ )60قٛيٓا علّ ايهحاب ٗ ١إوجة.١
(ٜ )61عين قٛي٘ ٗ إوجة.١
(ٜ )62عين ايهحاب.١
(ٜ )63عـين ايعــلّ ٚميــو ٭ٕ ْكــٝض نــٌ ُــ ٤ٞهؾعــ٘ ٚايوؾــع إكٝــل بِـــ ٤ٞإحعًــل
بإطًل ي ٖٛ ٍٝايوؾع إطًل إحع ًٓل بإكٝٸل.
( )64أ ٟبإٗاؾ ١اْحؿا ٤إٍ إكٝٸل ٚاٗ٫اؾَ ١عٓ ٢اي ّ٬أ ٟاْحؿا ٤يًُكٝل(.)1
(َ )65ةحلأ َ٪ؿو ٚؿدل ٙاْحؿا ٤إكٝٸل ٚايُ٘رل ٗ ْك ٘٘ٝعا٥ل إٍ قٛي٘ ايه.ٕٛ
( )66ؾٓكٝض إكٝٸل ايوؾع إحعًل بنيو إكٝل.
( )67بــإٔ هعــٌ إكٝٸــل ٓــؿ ١يٲْحؿــا ٤أ ٟايٌــًت إكٝٸــل بهْٛــ٘ ٗ إوجةــٚ ١إٕ ميــو
ايًٌت أَا عٌ إاٖ ١ٝأ ٚشيٖ٩ا ؾإٕ ٖنا ايًٌت ٜ ٫هْ ٕٛك٘ٝـاّ يًهـ ٕٛايرابـخ ٗ
إوجةــٚ ١ايٌٓــة ١بــٌ ايٌــًت ايــنٖ ٟــ ٛعــٌ إوجةــ ١أ ٚشيٗ٥ــا أ ٚايٌــًت إعًٓــل
إحعًل بايٛشٛك إكٝل; به ْ٘ٛشي٤ٶ أ ٚعٓٝـاّ عَُٛـاّ ٚؿٔٓٛـاّ َـٔ ٚشـ٘ ؾٝصحُعـإ
ؾُٝا ي ٛنإ ايًٌت إطًل عٌ إاٖ ١ٝأ ٚشيٖ٩ا َحعًٓكاّ بـايٛشٛك إكٝٸـل بهْٛـ٘ شـي٤ٶ
أ ٚعٓٝاّ ٜٛٚشل ًًت إكٝٸل باٱٗاؾ ١بل ٕٚايًٌت إكٝٸل بايحٝٓٛـ ٗ ٓـٛه ٠يـٛ
ًــًت إكٝٸــل باٱٗــاؾ ١يــ ٍٝشيٖ٤ــا يًُاٖٝٸــ ٫ٚ ١عٗٓٝــا ٜٛٚشــل ايٌــًت إكٝٸــل
بايحٝٓٛـ كًً ٕٚت إكٝٸـل ٗ ٓـٛهَ ٠ـا يٛنـإ ايٌـًت عـٌ إاٖٝٸـ ١أ ٚشيٖ٩ـا
ٚمل ٜهٔ َحعًٓكاّ بايٛشٛك إكٝٸل به ْ٘ٛشي ٤أ ٚعٌ بٌ بايٛشٛك ايعاهض َر.ّ٬
( )68أهاك بايهــنث عــلّ اؿُــٌ; ٭ٕ نَٓ٬ــا ٗ إؿــوكاد إم قــٌ ايةعــز إٔ َوجةــ١
( )1أ ٟاْحؿا ٤يًه ٕٛإكٝل به ٗ ْ٘ٛإوجة.) َ٘ٓ( .١
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ذةٛد ائؿ ٗ ١جًو إوجةٓ )69(١لم ًًت( )70ائؿ ١اييت ٗ جًو إوجة ١٭ْ٘
ْكٚ )71(٘٘ٝإٕ ننث أٜ٘ـاّ(ً )72ـًت ائـؿ ١ايـن ٗ ٟجًـو( )73إوجةـ ١إم يـٍٝ
ْك.)74(٘٘ٝ
ؾُـــــــــا ُٖـــــــــا ْك٘ٝـــــــــإ( )75مل ٜوجؿعـــــــــا(َٚ )76ـــــــــا اهجؿعـــــــــا

()77

يٌٝـــــــــا ْك٘ٝـــــــــٌ(ٚ( . )78قـــــــــل َـــــــــٔ ًـــــــــًةا عًـــــــــ ٢اؿٝرٝـــــــــ)١

()79

إاٖٝـ ١ايٓك٘ٝـإ َرــٌ ايهحابـ ١اي٬نحابــٜ ١وجؿعـإ عٓٗــا أّ ٚ ٫إ ٫ؾـ ٬إُــهاٍ ٗ إٔ
ايٓكا٥ض ٗ ايك٘اٜا َوجؿع ١عٔ نٌ َٛٗٛع َٔ إٛٗٛعاد.
( )69أَ ٟوجة ١إاٖٖٚ ١ٝنا قٝل إٍ ايرةٛد.
( )70أٓ ٟــٌ ًــًت ائــؿ ١عًــَ ٢وجةــ ١إاٖٝــٚ ١يهــٔ باؿُــٌ ايِــا٥ع  ٫باؿُــٌ
ايناج ٞإم يٖ ٍٝنا ايًٌت ماجٝاّ يًُاٖ ١ٝظٝز إْ٘  ٫شيٖ٩ا  ٫ٚعٗٓٝا.
( )71أ ٟ٭ْ٘ ْكٝض ذةٛد ائؿ.١
( )72أٚ ٟإٕ مل وٌُ أٜ٘اّ عً ٢إاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ.ٞ
(ٖ )73نا قٝل يًًٌت أ ٟايًٌت اين ٖٛ ٟشي ٤أ ٚعٌ.
( )74أ ٟيْ ٍٝكٝض ذةٛد ائؿ ٗ ١جًو إوجةً ١ـًت ائـؿ ١ايـن ٗ ٟجًـو إوجةـ١
ؾًنا عٓل ننث ذةٛد ائؿٜٔ ٫ ١لم ٖنا ايًٌت.
(ُٖٚ )75ا ذةٛد ائؿ ٗ ١إوجةًًٚ ١ت ائؿ ١اييت ٗ جًو إوجة.١
( )76إم قًٓا إٔ ايًٌت ٓلم عً ٢إوجة.١
(ُٖٚ )77ا ذةٛد ائؿ ٗ ١جًو إوجةًًٚ ١ت ائؿ ١اين ٗ ٟجًو إوجة.١
(ٚ )78ينا نُٖ٬ا ننبا.
( )79ظآــً٘ :أْــ٘ إما ًــ ٌ٦عــٔ ذةــٛد ُ ــ ٤ٞيًُاٖٝــ١

()1

َــٔ ظٝــز ٖــٚ ٞيــَ ٍٝــٔ

( )1ؾكــاٍ َــٓ ٬ــلهاٚ( :إاٖٝــَ ١ــا ٖــَ ٞاٖٝــ ١ا ٟباعحةــاه ْؿٌــٗا ٚ ٫اظــل ٫ٚ ٠نــررل ٫ٚ ٠نًٝــ٫ٚ ١
شيٚ ١ٝ٥إاٖ ١ٝاٌْ٫اَْ ١ٝر ّ٬يُٓا ٚشلد ُـٔٚ ١ٝعكًخ نً ١ٝعًِ أْ٘ يـَ ٍٝـٔ ُــوطٗا ٗ ْؿٌـٗا
إٔ جه ٕٛنًٓ ١ٝأُ ٚـٔٝٸٚ ١ي ٍٝإ اٌْ٫اْ ١ٝإما مل ؽٌ َٔ ٚظل ٠أ ٚنرـو ٠أ ٚعُـ ّٛأ ٚؿٔـٖٛ
ٜه َٔ ٕٛظٝز إْٗا اٌْاْ ;١ٝاَا ٚاظل ٠أ ٚنررل ٠أ ٚعاَ ١أ ٚؿآٸٖٚ ١هنا اؿهِ ٗ ًا٥و إحكـاب٬د
اييت يُ ٍٝـَٗٓ ٤ٞا ماجٗا أ ٚماجٗٝا ًًٚت ا٫جٔاف َٔ ظٝر ٫ ١ٝجٓاؾ ٢ا٫جٔاف َـٔ ظٝرٝـ ١أؿـو٣


يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )31غشس يف ذؼشٌفيا ًتؼط أ ىاِيا
ؾكٌ ي ٍٝاٱٌْإ
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َٔ ظٝز ٖ ٛإٌْإ بهاجت  ٫ ٫ٚناجت ٚبٛاظل ٫ ٫ٚ

شٖٛوٜحٗا أًً ٚت ميو ايِـ ٤ٞعٓٗا ؾ٬بـلٸ ٗ َكـاّ اؾـٛاث بٌـًت نـ ٬ايطـوؾٌ
َٔ إاٖ ١ٝإ ٫إٔ اؿٝرٝـ - ١أعـين قٛيٓـا َـٔ ظٝـز ٖـٜ -ٞكـلٸّ ايٌـًت عًٗٝـا ؾٝكـاٍ
(ي ٍٝاٱٌْإ َٔ ظٝز ٖ ٛبهاجت  ٫ ٫ٚناجت) ٚايؿـوم بـٌ جكـل ِٜايٌـًت عًـ٢
اؿٝرٚ ١ٝبٌ جأؿرل ٙعٓٗا أْ٘ ٗ ا٭ٜ ٍٚه ٕٛايًٌت ًٌَٓطاّ عً ٢احملُـَ ٍٛـٔ ظٝـز
ن ْ٘ٛعٌ إاٖ ١ٝأ ٚشيٖ٩ا  ٗٚايراْٜ ٞهـ ٕٛاحملُـٌَ ٍٛـًٛباّ َطًكـاّ أَ ٟـٔ ظٝـز
ٕ أْـ٘ ٗ ا٭ٜ ٍٚهـٕٛ
ن ْ٘ٛشـي٤ٶ أ ٚعٓٝـاّ أ ٚعاهٗـاّ عـٔ َوجةـ ١إاٖٝـٚ .١بعةـاه ٠أؿـ ٸ
ايًٌت ًٌَٓطاّ عً ٢اؿٝر ١ٝغ٬ف ايراْ.ٞ
(َ ٗ ) 80كاّ ًًت َـا يـَ ٍٝـٔ اؾٖٛوٜـاد يـ٘ عٓـل ًـ٪اٍ ايٌـا ٌ٥عـٔ ذةـٛد أظـل
ايٓك ٌ٘ٝنايهحابٚ ١اي٬نحاب.١


ٚيْ ٍٝكٝض اقح٘ا ٤ايِـ ٤ٞا ٫ ٫اقح٘ا ٫ ٙ٩اقح٘اَ ٤كابً٘ يًٝيّ َـٔ عـلّ اقح٘ـا ٤أظـل إحكـابًٌ
يـي ّٚإكابـٌ ا٫ؿـو ٚيــ ٍٝإما مل ٜهـٔ يًُُهـٔ ٗ َوجةــَ ١اٖٝـٚ ١شـٛك نـإ يــ٘ ؾٗٝـا ايعـلّ يهْٛــ٘
ْكٝض ايٛشٛك ٭ٕ ؿً ٛايِـ ٤ٞعٔ ايٓك ٗ ٌ٘ٝبعض َواجت ايٛاقع غرل ٌَحع ٌٝبٌ إِا إٌـحعٌٝ
ؿً ٗ ٙٛايٛاقع ٱٕ ايٛاقع أًٚع َٔ جًو إوجة ١ا  ٫جو ٣إ ا٭ُٝا ٤اييت يٌٝـخ بٗٓٝـا ع٬قـ ١ماجٝـ١
يٚ ٍٝشٛك بع٘ٗا  ٫ٚعلَٗا ٗ َوجةٚ ١شٛك ا٫ؿو أ ٚعلَ٘ عً ٢إٔ ْكـٝض ٚشـٛك ايِــَ ٗ ٤ٞوجةـ١
َٔ إواجت كؾع ٚشـٛك ٙؾٗٝـا بـإٕ جهـ ٕٛإوجةـ ١ظوؾـا يًُٓؿـ ٫ ٞيًٓؿـ ٞأعـين هؾـع إكٝٸـل  ٫ايوؾـع
إكٝٸل ٚشلنا قايٛا يً ٛـ ٌ٦بطـوٗ ايٓكـٝض نـإ اؾـٛاث ائـعٝػ ًـًت نـٌ ُــ ٤ٞبحكـل ِٜايٌـًت
عً ٢اؿٝر ١ٝؾًً ٛـ ٌ٦إ اٌْ٫ـإ َـٔ ظٝـز ٖـَٛ ٛشـٛك أَ ٚعـل ّٚهـاث بأْـ٘ يـَ ٍٝـٔ ظٝـز ٖـٛ
َٛشٛكاّ َ ٫ٚعلَٚاّ  ٫ٚغرلُٖا َٔ ايعٛاهض َعٓ ٢إ ُ٦ٝاّ َٓٗا يٌٝخ ْؿٌ٘  ٫ٚكاؿ ّ٬ؾٝـ٘ ٚإ
مل ٜهٔ ؿايٝاّ عٔ ُـَٗٓ ٤ٞا أْ ٚك٘ٝـٗا ٗ ْؿـٍ اَ٫ـو ٜ ٫ٚـواك َـٔ جكـل ِٜايٌـًت عًـ ٢اؿٝرٝـ ١إ
ميو ايعاهض يَ َٔ ٍٝكح٘ٝاد إاٖٝـ ١ظحـٜٔ ٢ـػ اؾـٛاث با٫هـاث ٗ يـٛاىّ إاٖٝـ ١نُـا ؾُٗـ٘
بعض يظٗٛه ؾٌاك ٫ٚ ٙايػوض َٔ جكلّ٘ عًٗٝا إ ٜ ٫هـ ٕٛاؾـٛاث با٫هـاث ايعـلٚيَٓ ٕ٫ ٞـا
ايؿوم بٌ ايعلٚ ٍٚايحعٔ ٗ ٌٝايًٌت جكل ِٜايوابط ١عًٚ ٘ٝجأؿرلٖا عٓ٘  ٫غرل) .اً٫ـؿاه ا٫هبعـ١
ٓـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟطٕٚ .5ٖ 7يٜـــل َـــٔ ايحٗٛـــٝػ اْظـــو :ايِـــؿا ٤ايِـــٝف ايـــوٍٝ٥
ٖ .484 - 482ايِٛاٖل ايوبٛب ٗ ١ٝإٓاٖض ايًٌٛنٓ ١ٝله ايل ٜٔايِـرلاى .111ٖ ٟنِــ إـواك
ٗ ُـوؾ ػوٜل ا٫عحكاك ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ.86ٖ ٞ
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ٚاظلٖٚ .هنا;  ٫إٔ ٜكاٍ

()81

اٱٌْإ َـٔ ظٝـز ٖـ ٛيـ ٍٝبهـنا ٚنـنا (ظحـ٢

ٜعِٸ) ايًٌت( )82٭شٌ ايحكل( )83(ِٜعاهض إْٗ )١ٝؿٌٗا  ٫ٚىحٕ بعـاهض
ٚشٛكٖا(.)84
بٝإ ميو :إٔ يًُاٖ ١ٝبايكٝاَ إٍ عٛاهٗٗا ظـايحٌ :إظـلاُٖا( )85عـلّ
ا٫جٔاف بٗا  ٫ٚبٓكاٗ٘٥ا ظٌ أؿن إاَٖ ١ٝـٔ ظٝـز ٖـ ٞنُـا ٗ ايعـٛاهض
ايــيت جعوٗــٗا بِـــ و ايٛشــٛك نايهحابــٚ ١اؿونــٚ ١مُٖٛــاٚ .ا٭ؿــو٣

()86

( )81أٜ ٟكلّ اؿٝر ١ٝعً ٢ايًٌت.
( ) 82ظؿو جعً ٌٝإٍ جكل ِٜايًٌت عًـ ٢اؿٝرٝـ ١ك ٕٚجـأؿو ٙعٓٗـاٚ .قٛيـ٘ (ظحـٜ ٢عـِ
ايًٌت) ٭شٌ إٔ ٜٔػ ايًٌت ٗ عاهض إاٖ ١ٝنُا ٜٔـػ ٗ عـٛاهض ايٛشـٛك
ؾإْ٘ عٓل ايحكـلٜٔ ٫ ِٜـػ ايٌـًت إٔ ٜحعًـل بعـاهض َـٔ إاٖٝـٜٚ ١حعًـل غٔـٖٛ
عاهض ايٛشٛك نُا ًٓٗٛػ ميو عٔ قوٜت.
( )83أ ٟ٭شٌ جكلّ٘ عً ٢اؿٝر.١ٝ
( )84أ ٫ٚ ٟىحٕ ايًٌت ظ٦ٓٝنٺ بعاهض ايٛشٛك اينٖين أ ٚاـاهش.ٞ
(ٚ )85جٌـُٸ ٢عــٛاهض ايٛشــٛك; ٭ْٗــا جعــوض يًُاٖٝــ ١بِــو ايٛشــٛك ٖٚــ ٞعًــ٢
قٌـــٌُ( :)1عـــٛاهض ايٛشـــٛك اــــاهشَ :ٞرـــٌ اؿونـــٚ ١ايهحابـــ ١يٛشـــٛك اٱٌْـــإ
اـاهشٚ ٞناؿواه ٠ايعاهٗ ١يٛشٛك ايٓاه اـاهش.ٞ
ٚعٛاهض ايٛشٛك اينٖين :نايهًٝـٚ ١ايٓٛعٝـٖٚ ١ـَٓ ٞييـ ١إِــوٚطَٗٛ ١ـٛعٗا
إاٖ ١ٝإٛشٛكٚ ٠قُٛشلا ْؿٍ ايعاهض ٚايٓٛـ ايعٓٛاْْ ٞؿٍ ايٛشٛك.
(ٚ )86جٌُٸ ٢عٛاهض إاٖٝـٖٚ ١ـ ٞايـيت جعـوض إاٖٝـٚ ٗ ١شٛكٖـا [ٚجٓكٌـِ] إٍ
اـاهشٚ ٞايـنٖين ناييٚشٝـ ١ي٬هبعـٖٚ ١ـ ٞجوشـع إٍ ايك٘ـ ١ٝاؿٝٓٝـَٗٛ ١ـٛعٗا
ْؿـٍ إاٖٝـ ١قُٛشلا ايعـاهض ٚقحٗـا ٖــ ٛايٛشـٛكٚ .قٛيـ٘ (ٚا٭ؿـو )٣أٚ ٟاؿايــ١
٭ؿو.٣
ا ُ

(ُ )1ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُوٜـ اؾوشاْ ٞط.49 - 45ٖ 3
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ا٫جٔـــاف( )87بٗـــا ظـــٌ َـــا أؿـــند نـــنيو( )88نُـــا ٗ ايعـــٛاهض ايـــيت
جًعكٗــــا َــــع ايٛشــــٛك  ٫بِـــــ و ايٛشــــٛك نــــايٛشٛك(ٚ )89ايٛظــــل٠

()90

ٚاٱَهـــــإ(ٚ )91مٖٛـــــا( . )92ؾإاٖٝـــــ ١بايكٝـــــاَ إٍ عـــــٛاهض ايٛشـــــٛك
ؽً ٛعٔ ايطوؾٌ(َ ٗ )93وجةْ َٔ ١ؿٍ ا٭َو َ ٖٞٚوجة ١ماجٗا ٚأَـا بايكٝـاَ
إٍ عــٛاهض ْؿٌــٗا ؾإْٗــا ٚإٕ مل ؽــٌ عــٔ أظــل ايطــوؾٌ( )94يهــٔ يٌٝــخ
ظٝرْ )95(١ٝؿٌٗا ظٝر ١ٝميو ايعاهض(.)96
ؾايحكل ِٜاينُ ٟـوط )97(ٙٛإ ِـا ٖـ ٛبايكٝـاَ إٍ عـاهض إاٖٝـْ ١ؿٌـٗا

()98

( )87أ ٟاجٔاف إاٖ ١ٝبايعٛاهض.
( )88أ ٟظُٓٝا اؿند إاَٖٛ ١ٝشٛك ٠با َٔ ٟايٛشٛك ٗ اـاهش ٞأ ٚاينٖين.
( )89أ ٟنُؿٗ ّٛايٛشٛك ؾإْ٘ عاهض شلا  ٫ ٖٞٚؽً ٛعٔ ا٫جٔاف ب٘  ٫مٖٓـاّ ٫ٚ
ؿاهشاّ.
( )90ؾإٕ ايٛظل - ٠نُا ًٝص - ٤ٞعٌ ايٛشٛك ؾٗ ٫ ٞؽً ٛعٓٗا مٖٓاّ  ٫ٚؿاهشاّ.
( )91قل جكلٸّ إٔ إاٖ ٫ ١ٝؽً ٛعٔ اٱَهإ  ٫مٖٓاّ  ٫ٚؿاهشاّ.
( )92نايحِـٸٕ ٜٓ ٫ؿو عٓٗا  ٫مٖٓاّ  ٫ٚؿاهشاّ ٚننا ايِ.١ٝ٦ٝ
(َ ٗ )93وجةــْ ١ؿٌــٗا إم نُــا ب ـٝٸٔ إٔ إاٖٝــَ ٗ ١وجةــ ١ماجٗــا ٖهٓــَ ١حِـٸٔــٚ ١اظــل٠
َٛشٛك ٠إم أْٗا إِا جرةخ شلـا ٖـن ٙإوجةـ ١عٓـل ٚشٛكٖـا ٗ ايـنٖٔ ؾٗـ ٫ ٞجًعـو.
َعٗــا ٖــن ٙإوجةــ ١ايــيت ٖــَ ٞوجةــْ ١ؿٌــٗا إ ٗ ٫ايــنٖٔ َٚعــ٘  ٫ؽًــ ٛعــٔ ٖــنٙ
ايعٛاهض.
( )94أٚ ٟشٛك ايعاهض أ ٚعلَ٘ غ٬ف عاهض ايٛشٛك ؾإْ٘ ٗ إوجة ١نُا جكـلٸّ ٫
ٜهَٛ ٕٛشٛك ّا ؾٗٝا َ ٫ٚعلَٚاّ ؾإوجةْ ١ؿٌٗا ؽً ٛعٔ أظل طوؾ.٘ٝ
( )95٭ٕ نُ ٕٛـَ ٤ٞع ُـٜ ٫ ٤ٞكح٘ـ ٞإٔ ٜه ٕٛع ٘ٓٝأ ٚشي.ٙ٤
( )96أٚ ٟي ٍٝميو ايعاهض شي٤ٶ َٔ إاٖ ١ٝأ ٚعٗٓٝـا أ ٟيـ ٍٝايعـاهض َـٔ ظٝـز
ٖ ٛذابخ شلا َٔ ظٝز ٖ.ٞ
( )97أعين جكل ِٜايًٌت عً ٢اؿٝر.١ٝ
( )98٭ْ٘ ي ٛمل ٜكلّ ايًٌت عً ٢اؿٝرٕ ١ٝا ٓػ ايًٌت ٗ ٖنا ايكٌـِ َـٔ ايعـاهض
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إم اـً )99(ٛعٔ عاهض ايٛشٛك ٚعٔ َكابً٘( )100شا٥ي(.)101
ٚإٕ ٓــػ ٗ عــاهض ايٛشــٛك ٚيهــٔ إشــوا٤اّ يًةــاث عًــٌْ ٢ــل ٚاظــل ايحــيّ جكــلِٜ
ايًٌت عً ٢اؿٝر.)1(١ٝ
ٚبٝإ علّ ٓع ١ايًٌت ٗ عاهض إاٖ ١ٝعٓل جأؿرل ايٌـًت عـٔ اؿٝرٝـ :١أْـ٘ عٓـل
جأؿو ايًٌت عٔ اؿٝر ١ٝجه ٕٛاؿٝر ١ٝشي ٤إٛٗٛع ٚجه ٕٛاؿٝر ١ٝاط٬قٜٚ ١ٝهـٕٛ
ايًٌت ًٌَٓطاّ عً ٢ايعاهض بأ ٟم ٛنإ(.)2
ؾإما قًخ :اٱٌْإ َٔ ظٝز ٖ ٛيَُ ٍٝهٔ ؾُعٓا ٙإٔ اٱٌْإ ٗ ْؿٌـ٘ مل ٜهـٕٛ
اٱَهإ ذابحاّ ي٘  ٫بٓع ٛاؾي ٫ٚ ١ٝ٥بٓع ٛايع ٫ٚ ١ٝٓٝبٓع ٛايعاهٗ.١ٝ
ٖٚنا غًل; ٭ْ٘ قل منوْا ًابكاّ إٕ اٱَهإ عاهض يًُاَٖ ٗ ١ٝوجة ١ماجٗـا ؾهٝــ
ٌٜــًت عــٔ إوجةــَ ١طًكــا ٶ ْعــِ ٜٔــػ ايٌــًت عــٔ عــاهض إاٖٝــ ١يــ ٛق ـلٸّ عًــ٢
اؿٝرٝــ١

()3

إم أْــ٘ جهــ ٕٛظ ٦ٓٝـنٺ اؿٝرٝــ ١كاؿًــ ٗ ١احملُــٚ ٍٛجهــ ٕٛاؿٝرٝــ ١جكٝٝلٜــ١

ٚعٓلٜ ٙه ٕٛايًٌت َحٛشٗاّ يًُعُ ٍٛإكٝل به ْ٘ٛشي ٤إاٖ ١ٝأ ٚعٗٓٝا.
ؾإما قًخ :ي ٍٝاٱٌْـإ َـٔ ظٝـز ٖـَُ ٛهـٔ ؾُعٓـا ٙإٕ اٱٌْـإ يـ ٍٝاٱَهـإ
شي ٙ٤أ ٚعٓ ٖٛٚ .٘ٓٝعٝػ إم ًٜ ٫يّ َٓ٘ أْ٘ ي ٍٝعاهٗاّ ي٘ ْعِ عـاهض ايٛشـٛك
ٗ ٫ـوه ٗ جكلٸّ اؿٝر ١ٝعًًً ٢ة٘ ٜٚكاٍ اٱٌْإ َٔ ظٝـز ٖـ ٛيـ ٍٝبهاجـت; ٭ْـ٘
ٜٔػ ًًت ايهحابَ ١طًكاّ ٚي ٛبٓع ٛايعوٚض عٔ َوجة ١اٱٌْإ; ٭ْٗا َٔ عـٛاهض
ايٛشٛك ٚإوجة ١ؽً ٛعٔ طوؾٗٝا.
(ٖ )99نا جعً ٌٝإٍ ن ْ٘ٛبايٌٓة ١إٍ عاهض إاٖ ١ٝك ٕٚعـاهض ايٛشـٛكٚ .قٛيـ٘ (إم
اـً )ٛأ ٟؿً ٛإاَٖ ٗ ١ٝوجةحٗا.
( )100أْ ٟك.٘٘ٝ
( )101ؾٔٝػ ًًة٘ َطًكاّ ٚي ٛبٓع ٛايعوٚض.
( )1اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝـاد ايِـؿآ ٤ـله ايـل ٜٔايِـرلاى .83ٖ ٟايحعًٝكـاد عًـ ٢ايِـٛاٖل ايوبٛبٝـ١
اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.546ٖ ٟ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.6ٖ 2
( )3ايًُعاد ايعوُ ١ٝقُل َٗل ٟايٓواق.38 - 35ٖ ٞ
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ؾــإما قًــخ :اٱٌْــإ(َ )102ــٔ ظٝــز ٖــ ٛيــَٛ ٍٝشــٛك ٜٔــرل اؿٝرٝــ ١شــي٤
إٛٗٛع  َٔ ٫جحُ ١احملُ ٍٛؾٜ ٬حٛش٘ ايٓؿ ٞإٍ ايٛشٛك( )103بٓع ٛؿاٖ
أٚ ٟشٛك(ٜ )104ه ٕٛعٓٝـاّ أ ٚشـي٤اّ يـ٘( )105بـٌ إٍ ايٛشـٛك َطًكـاّ( )106ؾًٝـيّ إٔ
ٜه ٕٛاٱٌْإ َٔ ظٝز ٖ ٛأْ ٟؿٌ٘( )107ؿايٝاّ عٔ ايٛشٛك َطًكاّ(ْٚ )108ؿٌـ٘
ْؿٌ٘( ٖٛٚ .)109باطٌ( )110غ٬ف َا إما قًخ بايعهٍ(.)111
(ؾاْـ ب٘)( )112أ ٟبايحكل )113(ِٜأ ٚبايًٌت (ايٛشٛك ما ايحكٝٝل)( )114أ ٟيٍٝ
اٱٌْإ ٗ َوجة ١ماج٘ َٛشٛكاّ َٔ ظٝـز ٖـ ٛبـإٔ ٜهـ ٕٛعٓٝـاّ أ ٚشـي٤اّ يـ٘

()115

( )102أًً ٟةخ عٓ٘ عاهض إاٖٚ ١ٝقلَخ اؿٝر ١ٝعً ٢ايًٌت.
( )103اين ٖٛ ٟايعاهض.
(ٜ )104هٖ ٕٛنا بٝاْاّ يًٛشٛك اين ٖٛ ٟبٓع ٛؿاٖ.
( )105أ ٟيٲٌْإ.
( )106أ ٟبٌ ٜحٛش٘ ايٓؿ ٞإٍ ايٛشـٛك َطًكـاّ أ ٟايٛشـٛك ايـنٖ ٟـ ٛعـٌ أ ٚشـي ٤أٚ
عاهض.
(ٖ )107نا جؿٌرل إٍ قٛي٘ َٔ ظٝز ٖ.ٛ
( ٫ٚ )108ايٛشٛك ايعاهض.
( )109ايٛا ٚظاي ١ٝأٚ ٟاؿاٍ إٕ اٱٌْإ إٌْإ.
( )110أْٚ ٟؿ ٞايٛشٛك عٔ ُـ ٤ٞظاٍ نَ ْ٘ٛحٔؿاّ عٔ ُـ ٤ٞباطـٌ; ٭ٕ ايِــ ٤ٞعٓـل
ايعــلّ جٌــًت ْؿٌــ٘ عٓــ٘ ؾاٱٌْــإ إعــل ّٚيــ ٍٝبإٌْــإ َ ٗٚكــاّ إوجةــ ١اٱٌْــإ
إٌْإ ؾ٬بلٸ إٔ ٜهَ ٕٛؿٗ ّٛايٛشٛك عاهٗاّ ي٘.
( )111بإٔ قلَخ ايًٌت عً ٢اؿٝرٚ ١ٝقًخ :ي ٍٝاٱٌْإ َٔ ظٝز َٖٛ ٛشٛكاّ ؾإْ٘
ٜهًً ٕٛةاّ يًٛشٛك َٔ ظٝز ن ْ٘ٛشي٤اّ أ ٚعٓٝاّ  َٔ ٫ظٝز ن ْ٘ٛعاهٗاّ.
(ٖ )112نا جؿوٜع عًَ ٢ا جكلٸّ.
( )113أ ٟبحكل ِٜايًٌت عً ٢اؿٝرٖٚ ١ٝنا جؿٌرل يًُ٘رل ٗ ب٘.
( )114أ ٟايٛشٛك اين ٖٛ ٟشي ٤أ ٚعٌ  ٫ايٛشٛك ايعاهض.
( )115أ ٟيٲٌْإ.
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(َ ٫طًكـــ٘) أَ ٟطًـــل ايٛشـــٛك ٚيـــ ٛبٓعـــ ٛا٫جٔـــاف َـــٔ قةـــٌ ايػـــرل(.)116
(ٚاؽنْ٘)(٪َ )117نل بايٓ ٕٛاـؿٝؿَ( ١ر .)٬ؾأشو ٗ ٙايٛظل )118(٠ؾكلٸّ ايٌـًت
ٚاْـ ايٛظل ٠اييت َٔ ظٝز ْؿـٍ إاٖٝـَ ٫ )119(١طًكٗـا(ٖٚ )120هـنا(ٚ .)121قـلٸ
ٜكاٍ ٗ ؾـ ا٥ل ٠جكل ِٜايًٌت غرل ميو(.)122
( )116أ ٟبٓعــــ ٛايعــــوٚض; ٭ٕ ايِـــــ ٤ٞايعــــاهض ٫بــــل ٚإٔ ٜكح٘ــــ ٘ٝأَــــو غــــرل
إعوٚض.
( )117أٚ ٟاؽن ايٛشٛك َر ٗ ّ٬عٛاهض إاٖ ٗ ١ٝأْ٘ ٗ َكـاّ ايٌـًت ٜكـلٸّ ايٌـًت
عً ٢اؿٝر ٫ ١ٝأْٗا ج٪ؿو.
( )118أ ٟؾأشو ٖنا ايٓع َٔ ٛايًٌت ٗ ايٛظل.٠
( )119أ ٟاييت جه ٕٛشي٤ٶ أ ٚعٓٝاّ.
( )120أ ٟظح ٢بٓع ٛايعوٚض.
(ٜ )121كاٍ ٗ باق ٞعٛاهض إاٖ َٔ ١ٝاٱَهإ ٚم.ٙٛ
( )122منـــو اً٫ـــحام إٔ ٖـــنا إِـــا هـ ـوٓ ٗ ٟـــٛه ٠ايٌـــ٪اٍ عـــٔ ايٓك٘ٝـــٌ ٚأَـــا
ٗ ٓــٛه ٠ايٌــ٪اٍ عــٔ ايعــلٚ ٍٚاٱهــاث بــإٔ ٜكــاٍ :اٱٌْــإ َــٔ ظٝــز ٖــٖ ٛــٌ
ٖــ ٛناجــت أ ٫ ٚناجــت؟ أَ ٚــا نــإ َٓييــ ١ايٓك٘ٝــٌ َرــٌ ٖــٌ اٱٌْــإ ٚاظــل
أ ٚنررل؟.
ؾكــل منــو ٓــاظت ايِــٛاهم( )1أْــ٘  ٫شــٛاث شلــا; ٭ٕ ايعــوض ٗ َكــاّ ايٌــ٪اٍ
ٜطًت جع ٌٝأظل ايطوؾٌ بٓع ٛاؾي ١ٝ٥أ ٚايعَ ٗ ١ٝٓٝوجة ١إاٖٚ ١ٝإاٖٝـ ١يـ ٍٝاظـل
ايطوؾٌ شيٖ٤ا أ ٚعٗٓٝا ؾإما اهٜل اؾٛاث عٓـ٘ قٝـٌٖ ٫ :ـنا  ٫ٚماى ٚٚاؾكـ٘ عًـ٢
ميو إٓ ٬لها (.)2
ذِ اٚهكٚا ً٪ا ّ٫عً :ِٗٝأْ٘ ٗ ٓٛه ٠ايٌ٪اٍ عـٔ ايٓك٘ٝـٌ أٜ٘ـاّ اٱشابـ ١بأظـل
ايطوؾٌ ًٜيَ٘ أْ٘ شي ٙ٩أ ٚع ٘ٓٝنُا ٖآٖا؟.
(ُٛ )1اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.146ٖ 1
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 2ايؿٌٔ ايحاًع َٔ إٓٗض ايراْ.ٞ
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َٚا منوْا أ.)123(ٍٚ
ؾأشابٛا عٔ ميو :٭ْا ْكلٸّ ايًٌت عً ٢اؿٝر ٗ ١ٝاؾٛاث

()1

ؾٜ ٬ح ِٖٛأْـ٘ شـيٙ٩

أ ٚع ٘ٓٝأظل ايطوؾٌ.
ٚأُهٌ عً ِٗٝاً٫حام :إْ٘ ٗ ٖن ٙائٛه ٠أٜ٘اّ مل ٜهٔ شٛاباّ أٓـَٚ ّ٬ـا أشٝـت
ب٘ ي ٍٝظٛاث; ٭ٕ ايٌا ٌ٥نإ ٜطًت ٗ قٛي٘ ٌٖ :اٱٌْإ ناجت أّ يـ ٍٝبهاجـت
جعٝٸٔ أظل ايطوؾٌ بٓع ٛاؾي ١ٝ٥أ ٚايعٝٸٓٝـ ١ؾٝـ٘ َ ٗٚكـاّ اؾـٛاث مل ٜهـٔ عـٔ جعـٝٸٔ
اظلُٖا بٌ ًـًةُٗا بٗـنا ايٓعـ ٛعٓـ٘ عًـ ٢أْـا ْكـ ٍٛإٔ ايٌـ٪اٍ عـٔ ايٓك٘ٝـٌ مل
ٜهٔ ٭ْ٘ نإ ً ٌ٦عٔ جعـٝٸٔ ايٛشـٛك أ ٚايٌـًت ٗ إوجةـٚ ١قـل منوْـا إٔ ايٓكـٝض
ايًٌت عٔ إوجة ٫ ١ايًٌت إكٝلٸ بإوجة ١ؾحننو.
(ٖ )123نا هاشع إٍ َا منو ٗ ايِٛاهم َٔ ؾا٥ل ٠جكل ِٜايًٌت.
ٚظآٌ َا منو ٗ ٙايِٛاهم :إٔ ايًٌت يـ ٛأؿـو عـٔ اؿٝرٝـٚ ١قٝـٌ اٱٌْـإ َـٔ
ظٝز ٖ ٛيَٛ ٍٝشٛك ئاهد ايكَ٘ٛ ١ٝشةـَ ١علٚيـ ١احملُـٚ ٍٛإٛشةـ ١إعلٚيـ١
احملُ٫ ٍٛبل ٚإٔ ٜهَٛٗٛ ٕٛعٗا َٛشٛك ٗ َوظًـ ١اْ٫طةـام ٚايحعكـل ٚظٝـز إٔ
ٓــلم ٖــنا اؿهــِ عًــ ٢إاٖٝــ ٗ ١إوجةــٚ ١إاٖٝــ ٗ ١إوجةــ ١يٌٝــخ َٛشــٛك٫ٚ ٠
َعل ١َٚؾ ٬جٔلم ايك٘ ١ٝؾ٬بل َٔ جكل ِٜايًٌت; ٭ْٗا ظ٦ٓٝنٺ جهً ٕٛـايةَٚ ١عـ٘
 ٫بِـو ٚشٛك إٛٗٛع(.)2
( )1ايحعًٝكاد عً ٢ايِٛاٖل ايوبٛب ١ٝاؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه .539 - 538ٖ ٟاؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝـاد
ايِــؿآ ٤ــله ايــل ٜٔايِــرلاى .183 - 181ٖ ٟاً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟط2
ٖ. 6 - 5
( )2ظٝز قاٍ( :ؾإ اٌْ٫إ ايٛاظل َر َٔ ّ٬ظٝز ٖٚ ٛاظل َكابٌ يٌْ٬إ ايهررل َٔ ظٝز ٖـ ٛنـررل
 ٖٞٚا ٣إاًَٖ ١ٝعٛظ َٔ ١ظٝز ٖ ٞغـرل َـأؿٛمَ ٠ـع ُــَ ٤ٞـٔ ا٫عحةـاهاد يٌٝـخ اٖ ٫ـ ٞؾـإ
اٌْ٫إ إًعٛظ َٔ ظٝـز ٖـ ٛاٌْـإ; غـرل َـأؿٛم َـع ايهحابـٚ ١اي٘ـعو ٚايٛظـلٚ ٠ايهرـو ٠اٍ غـرل
ميو اٌْإ ؾكل  ٫اٌْإ ٗاظو  ٫ٚاٌْإ ناجت  ٫ٚاٌْإ ٚاظل  ٫ٚاٌْـإ نـررل  ٫ٚبِـو
إ ٜهَٗٓ ٕٛا ُـَٗٓ ٤ٞا اٍ غرل ميو ؾً ٌ٦ً ٛبطوٗ ايٓكٝض عًً ٢ة ٌٝاًـٓاك ايؿعـٌ اجملٗـ ٍٛاٍ
ايظوف ٚينا مل ْ٪ٜرـ٘ بـإ قٝـٌ ٖـٌ اٌْ٫ـإ َـٔ ظٝـز ٖـ ٛاٌْـإ ناجـت أ ٚيـ ٍٝبهاجـت ؾـاؾٛاث
ايًٌت يهٌ ُـ ٤ٞا ٟي ٍٝبهاجـت  ٫ٚبِــَ ٤ ٞـٔ اُ٫ـٝا ٤قةـٌ اؿٝرٝـ ٫ ١بعـلٖا اٜ ٟـننو ظـوف
ايًٌت قةٌ اؿٝر ١ٝبإ ٜكاٍ :اٌْ٫إ ي َٔ ٖٛ ٍٝظٝز ٖ ٛاٌْإ بهاجت  ٫بعل اؿٝر ١ٝبـإ ٜكـاٍ:
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(ٚايٌـــًت) ٗ قٛيـــو :إاٖٝـــ )124(١يٌٝـــخ َـــٔ ظٝـــز ٖـــ ٞنـــنا (ؿـــنٙ
ًـــايةاّ قٔــَٛ ٫ )ّ٬شةـ ـاّ عـــلٚيٝاّ( )125ظحـــٜ ٢كح٘ـ ــٚ ٞشـــٛك إٗٛــــــٛع

()126

ٚأُهٌ عً :٘ٝإْ٘ ٗ ٓٛه ٠ايحأؿرل ّهٔ إٔ جهً ٕٛاية ;١٭ٕ ايًٌت ٚايعل ٍٚجابع
يًكٔل ؾإٕ قٔل ًًت ايوبل نإ ًًةاّ ٚإٕ قٔل هبل ايًٌت نإ عل ّ٫ٚؾُٝهٔ
إٔ ٪ٜؿٸ و أكا ٠ايًٌت ٜٚكٔـل ًـًت ايـوبل ؾحهـً ٕٛـاية .١ؾًـنا قـاٍ إٔـٓـَٚ :ـا
منوْا أ.ٍٚ
( )124أٛٓ ٗ ٟه ٠جكل ِٜايًٌت عً ٢اؿٝر.١ٝ
(ٚ )125عً ٘ٝجهَ ٕٛعلٚي ١احملُ.ٍٛ
( ) 126أ ٟظحٸــٜ ٢كح٘ــ ٞقٛيــو :إاٖٝٸــ ١يٌٝــخ َــٔ ظٝــز ٖــَٛ ٞشــٛك ٠إٍ ٚشــٛك
إٗٛــٛع إم عًــ ٢جكــلٜو شعًــٗا َٛشةــَ ١علٚيــ ١احملُــ٫ ;ٍٛبــل شلــا َــٔ إٔ ٜهــٕٛ
إٛٗٛع َٛشـٛكاّ ٗ َوجةـ ١ائـلم; ٭ٕ إٛشةـ ١غٔٓٛـٗا ٫بـل ٗ ٓـلقٗا ٗ ٫ -
َكاّ اؿهـِ َ -ـٔ ٚشـٛك إٗٛـٛع ٖٓٚـا إٗٛـٛع مل ٜهـٔ َٛشـٛكاّ; ٭ْـ٘ اعحـدلد
إاٖ َٔ ١ٝظٝز ماجٗا فوك ٠عٔ نٌ ايعٛاهض ٚظهِ عًٗٝا بٗنا اؿهـِ ؾًـ ٛنـإ
اؿهــِ إهاب ٝـاّ ٫بــل ؾٝــ٘ َــٔ إٔ ٜهــ ٕٛإٗٛــٛع َٛشــٛكاّ ٚاؿايــ ١إٔ إاٖٝــ ١بٗــنا
ا٫عحةــاه يــ ٍٝشلــا ٚشــٛك ٗ َوظًــ ١ائــلم ٚايٛاقــع ؾ٬بــل إٔ ٜهــٖ ٕٛــنا اؿهــِ
ًًةٝاّ ٚعٓلٖا  ٫وحاط ٭ٕ ٜه ٕٛإٛٗٛع َٛشٛكاّ.
إٕ قًخ :بأْ٘ جكلّ َٓهِ إٔ إاٖٜ ١ٝعوض عًٗٝـا ايٛشـٛك ٚيـنا قًـحِ بأْـ٘ ٜٔ ٫ـػ

اٌْ٫إ َٔ ظٝز ٖ ٛاٌْإ ي ٍٝبهاجت ٖ ٕ٫ن ٙائٝػ ١قل جهـ ٕٛي٬هـاث ايعـلٚي ٞناْـو قًـخ:
اٌْ٫إ َٔ ظٝز ٖ ٛاٌْإ ُـ ٖٛ ٤ٞاي٬ناجت َر ٖٛٚ ّ٬باطٌٚ .اٍ ٖنا اُاه ايِـٝف ظٝـز قـاٍ
ٗ ؿاٌَ ١إشلٝٸاد ايِؿا :ؾإ ًايٓا ًاٚ ٌ٥قاٍ أيٌحِ ػٝةٚ ٕٛجكٛيـ ٕٛاْٗـا يٌٝـخ نـنا ٚنـنا ٚنْٗٛـا
يٌٝخ ننا ٚننا غرل نْٗٛا اٌْاَْ ١ٝا ٖ ٞاٌْاْ ١ٝؾٓك ٍٛاْا  ٫لٝت اْٗا َٔ ظٝـز ٖـ ٞاٌْـاْ ١ٝيٌٝـخ
نن ا بٌ لٝت اْٗا يٌٝخ َـٔ ظٝـز ٖـ ٞاٌْـاْ ١ٝنـنا ٚقـل عًـِ ايؿـوم بُٗٓٝـا ؾـ ٢إٓطـل ٚإِـا قـاٍ
بطوٗ ايٓكٝض يه ٕٛايذلكٜل ظ٦ٓٝنٺ ظآـواّ ايةح ١ؾٌٝحعل اؾٛاث باؿحٝـاه اظـل ايِـكٌ غـ٬ف َـا
اما ً ٌ٦بطوؾٌ ٜ ٫هْٛإ َحٓاقٌ٘ نإ ٜكاٍ ٌٖ اٌْ٫إ ناجت أٗ ٚاظو أ ٌٖ ٚاٌْ٫ـإ ناجـت
أ ٫ ٚناجت ؾٌٜ ٬حعل اؾٛاث آُٛ .)ّ٬اهم ا٫شلاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل عةـل ايـوىام
ايٖٝ٬ص ٞط.146 - 145ٖ 1
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ظحـ ٢جــأؿرل ايٌــًت عــٔ اؿٝرٝـ ;١٭ْــ٘ ًٜــيّ َٓــ٘ ًـًت ايعــاهض عًــ ٢إاٖٝــٖٚ ١ــٛ
باطـٌ ؾـ ٬هـٛى إٔ جكـ ٍٛإاٖٝـَ ١ـٔ ظٝـز ٖـ ٞيٌٝـخ َٛشـٛك ;٠٭ْـ٘ ًٜـيّ ًــًت
ايٛشٛك َطًكاّ ٚي ٛنإ بٓع ٛايعوٚض عٓٗا  ٖٛٚغًل; ٭ٕ ايٛشٛك عـاهض شلـا َـٔ
ظٝز ٖ ٞؾإاٖٝٸَٛ ١شٛك ٠بايٛشٛك ايعوٗـَٚ ٞع٘ ٜٔـلم اؿهـِ بٓعـ ٛاٱهـاث
ايعلٚي ;ٞ٭ٕ إٛٗٛع َٛشٛك.
قًٓا :إٕ احملُ ٍٛقل ٜه ٗ ٕٛايكَ٘ ١ٝطًكاّ َرٌ ي ٍٝىٜـل ايهـا ٗ ٔ٥ايـلاه بكـاِ٥
ؾإٕ َعٓا ٙأْ٘ ي ٍٝبكا ٗ ِ٥ايلاه ٚايٌٛم ٚإٌصل ٚغرل ميو ٚقل ٜهَ ٕٛكٝـلاّ نُـا
ٗ قٛيٓا (ىٜل ي ٍٝبكا ٗ ِ٥ايلاه) ؾإْ٘ ًٜ ٫ـيّ َٓـ٘ أْـ٘ يـ ٍٝبكـا ٗ ِ٥ايةٝـخ ٖٓٚـا
ٖهنا ؾإٕ ايٛشٛك ٜعوض يًُاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞعٓل إجٔاؾٗا بايٛشٛك اـاهش.ٞ
ؾإما قًٓا :إاٖٝٸ َٔ ١ظٝز ٖ ٞيٌٝخ َٛشـٛك ٠ؾُعٓـاً ٙـًت ايٛشـٛك إطًـل أٟ
ي ٍٝايٛشـٛك شيٖ ٤ـا  ٫ٚعٗٓٝـا ٜ ٫ٚعـوض شلـا عٓـل اجٔـاؾٗا بـايٛشٛك اــاهشٞ
ٖٚنا غًل ٚ ٫ش٘ ي٘ إم إٕ ايٛشٛك ٜعوض شلا عٓل اجٔاؾٗا بايٛشٛك اـاهش ٞنُـا
جكلٸّ ؾَ ٬عٓ ٢يًٌة٘ َطًكاّ ٖٚنا ًٜ ٫يّ َٓ٘ إٔ إاَٖ ٗ ١ٝوجةـ ١ماجٗـا عـاهض شلـا
ايٛشــٛك نٝـــ ٚإعــوٚض ٗ َوجةــ ١ماجــ٘ فــوك عــٔ ايعــاهض إم ٖــَ ٛحكــلّ عًٝــ٘
ٚإاٖٖ ٗ ١ٝن ٙايكًَ٘ ١ٝعٛظ ؾٗٝا َوجة ١ماجٗا ٖٓ َٔٚا ق :ٌٝإٕ إاٖٸ ٗ ١ٝظلٸ ماجٗـا
َٛ ٫شٛكَ ٫ٚ ٠عل١َٚ

()1

ؾً ٍٝإٛٗٛع َٛشٛكاّ ظحٸ ٢جهَٛ ٕٛشة.١

ٚأٚهك عً ٘ٝاًحامْا احملكل ايِٝف قُـٛك ايِـرلاى )2(ٟبـإٔ إٔـٓـ ًـٝصَٓ ٤ٞـ٘ ٗ
قاعل ٠ايؿوع ١ٝإٔ ايك٘اٜا ايةٌٝط ١إٛشةِٜ ٫ ١ذل ؾٗٝا ٚشٛك إٛٗٛع.
ؿ٬ؾاّ يًُِٗٛه ٖٚن ٙق٘ ١ٝبٌٝط ;١٭ٕ َٛٗٛعٗا إاٖٚ ١ٝقُٛشلا َؿٗ ّٛايٛشـٛك
ؾً٬ٜ ٍٝىّ ٗ نْٗٛا َٛشة ١إٔ ٜه ٕٛإٛٗٛع َٛشٛكاّ.
ٚأشةخ :بإٔ إٔٓـ ّهـٔ إٔ ٜهـ ٕٛشـو ٣عًـَ ٢ـنٖت إِـٗٛه َـٔ إٔ ٚشـٛك
(ُ )1ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ ٞط.170ٖ 1
( )2ايع ١َ٬ايؿك ٘ٝإـرلىا قُـٛك ايِـرلاى ٟايٓصؿـٓ ٞـاظت اؿٛاُــ ٞعًـ ٢ايهحـت ايوٜاٗـٝٸٚ ١عًـ٢
نؿا ١ٜاَٚ ٍُٛٓ٫طاهؾ ا٭ْظاه ٚغرلٖا كهَ ايِاهؾ عٓـل ٗ ٙايٓصــ ا٭ُــوف إٌـا ٌ٥ايعكًٝٸـ.١
كٴؾٔ ٗ ًاَوٸا( ٤قلٸَ اهلل ْؿٌ٘).
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إم ٗ َ٬ظظ ١إاٖ َٔ )127(١ٝظٝز ٖٚ ٫ ٞشٛك بعـل( ٫ٚ( .)128اقح٘ـا) ُــ٤ٞ
ُ٦ٝاّ

()129

(ي ٍٝاقح٘ا َا قاب )٬أَ ٟكابً٘(ٜ )130ح ِٖٛإٔ إاٖٝـ ١إما مل جهـٔ

()131

ٗ َوجة ١ماجٗا َٛشٛك ٠ؾٗ ٞؾٗٝا(َ )132علٚ ١َٚإما مل جهٔ ٚاظل )133(٠ناْخ
نررلٖٚ ٠هنا.
إٛٗٛع ِٜذل ظحٸ ٗ ٢إٛشة ١ايةٌٝط.)1(١
ٚأشــاث أطــاٍ اهلل عُــو :ٙبــإٔ ٖــنا إِــا ٜــوك يــ ٛأؿــند ٖــن ٙايك٘ــ ١ٝبايٌٓــة ١إٍ
عٛاهض إاٖٚ ١ٝيهٔ ٖ ٞنُا جكـلٸّ َـأؿٛم ٠بايٌٓـة ١إٍ عـٛاهض ايٛشـٛك أٜ٘ـاّ
ٚايكَ٘ ١ٝعٗا جهَ ٕٛونٓة.١
(ٖ )127نا جعً ٌٝإٍ نًً ْ٘ٛةاّ قٔٸ ٫ ّ٬اهابا ٶعلٚيٝاّ.
( )128أٚ ٫ ٟشــٛك شلـــا بعــل ٖـــن ٙإ٬ظظــ ;١٭ْٗـــا ٗ َوجةــ ١ماجٗـــا َٛ ٫شـــٛك٫ٚ ٠
َعل.١َٚ
(ٖ )129نا كؾع إُهاٍ ٚظآٌ اٱُـهاٍ :إٔ عـلّ اقح٘ـا ٤إاٖٝـ ١يًٛشـٛك جكح٘ــٞ
إٔ جهــَ ٕٛعلَٚــَٛ ٫ٚ ١شــٛك ٠ؾهٝـــ جكٛيــ ٕٛإٔ إاٖٝــ ١يٌٝــخ َــٔ ظٝــز ٖــٞ
َٛشٛكَ ٫ٚ ٠عل.١َٚ
ؾأشاث :إٔ يي ّٚاقح٘ا ٤إاٖ ١ٝيًٛشٛك ٌٜ ٫حلع ٞإٔ جه ٕٛإاَٖ ١ٝكح٘ ١ٝايعلّ.
ٚقٛيــ٘ (ُــُ ٤ٞــ٦ٝاّ) أهاك بايِـــ ٤ٞا٭ ٍٚإاٖٝــٚ ١ايرــاْٖ ٞــ ٛايٛشــٛك ٚغــرلَ ٙــٔ
ايعٛاهض.
( )130أَ ٟكابٌ ايِـ ٤ٞاين ٟمل ٜكحضٔ ُـ٦ٝاّ آؿو.
( )131أ ٟمل جكحض.
( )132أ ٟؾإاَٖ ٗ ١ٝوجة ١ماجٗا َعل.١َٚ
( )133أٚ ٟإما مل جهٔ إاَٖ ٗ ١ٝوجة ١ماجٗا ٚاظل.٠

(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد ؾـو ايل ٜٔايواى.159ٖ ٟ
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كًٛطـــــــــَ ْ١ٴطًَكَـــــــــ َْ ١ٴصٳــــــــــوٸ ٳكِ٠

عٓــــلٳ اعحةـــــاهادٺ عًٗٝــــا َٴـــــٛٵ ٳه ٳكِ٠

َٳـ ـٔٵ  ٫بٹِٳـ ـوٵ ٺ ٚنـــنا بٹِٳـ ـوٵ ٹ ُٳـ ـٞٵ

ٳ ٚٳَعٵ ٳٓٝٳــــٞٵ بِٳــــوٵ ٹ  ٫اًٵــــ ٳح ٹُعٵ إيَــــٞٵ

ؾــــأٍٚٷ ظٳــــنفٴ ْٝــــعٳ َــــا عــــلا

ٚايرـــإٔ نـــاؿٛٝإٔ شٴـــيٵ٤اّ قَـــل بٳـــلا

ٌ ْٴُٹــــــٞٵ
ٳ ٫ٚٹبِٳـــــوٵ ٺ نـــــإ ٫ذٵـــــ ٳٓ ٔ

ِ
ِ ٚذـــــاَْ ٞٴكٌِٳـــــ ٔ
َٹـــــٔٵ أ ٍٕٚٹقٌٵـــــ ٷ

ٳٖٚٵـــــ ٳ ٛٹبهًُـــــٞم طةٝــــــعٹٞم ٚٴٓٹـــــــٵ

ٕ ٹقٌٵـــ ٳُٝٵ ٹ٘ نُِٹـــــٵ
ٳَ ٚنٛٵْٴـ ـ٘ٴ َٹـــٔٵ نَـ ـٛٵ ٔ

ُـٵٔٴــ ـ٘ٴ ٚاًٹــ ـط ُ١ايعٴــ ـوٚضٔ يَــ ـ٘ٵ
ٳ ٚٳ

عٔٸـ ًَ٘ٵ
ظٝزٴ ايؿَٔـٌٴ شـا َٴ ٳ
ناؾٹٍٓٔ ٳ

ٕ مادٷ َـــــا يَـــ ـ٘ٴ ايهًُٝٻـــ ـِ١
مٴٚٵ ايهَـــ ـٛٵ ٔ

 ٞإا ٹٖٝٻــــــِ١
عٌٵـــــتٴ ٳٖٚٹـــــ ٳ
مٖٵٓـــــاّ َؾ ٳ

إٕٵ شٴـــــيٵ٤ٴ ؾَـــــوكٺ جٔـــــػ٘ٴ ايحعُټــــــٌٴ

ٳٜعٵــــــ ـين ٚإ ٓ٫يَــــــ ــيٳّ ايحًٌٌـــــــــٌٴ

يــــــٍٝٳ ايطةٝعــــ ـٞټ َٳــــ ــعٳ ا٭ؾــــــواكٹ

نـــــا٭ثٹ بٳـــــٌٵ أبـــــاّ َــــــع ا٭٫ٚكٹ
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اييت  ٫ىً ٛعٓٗـا َاٖٝـَ ١ـٔ إاٖٝـاد بـٌ ػـو ٗ ٟايٛشـٛك( )2عٓـل أٖـٌ
اينٚم(ٚ )3قل اقحؿٓٝا مٔ أذوِٖ ٗ نررل َٔ إٛاٗع ؾإاٖ( ١ٝكًٛطـَٚ ١طًكـ١
ٚفوٸ ك ٠عٓل اعحةـاهاد عًٗٝـا) أ ٟعًـ ٢إاٖٝـَ( ١ـٛهكَ ٠ـٔ) بٝـإ ي٬عحةـاهاد
( ٖٞٚ )1بِـو  ٫ٚ ٫بِـو

ٚبِـو ُـ.٤ٞ

( ) 2ؾُوجةَ ١ةلأ إةـاكٚ ٨جٌـُٸ ٢بــ(ا٭ظل(ٚ )١ٜغٝـت ايػٝـٛث) ٚشـٛك بِــو إٔ ٫
ٜهــَ ٕٛعــ٘ ُــَ ٤ٞــٔ ا٭زلــاٚ ٤ائــؿاد ؾٗــ ٛبِـــو َٚ ٫وجةــ ١ايؿــٝض إكـلٸَ
ٚجٌـ ـُٸ ٢بــــ(اؾدلٚد) ؾٗٝـــا ا٫زلـــاٚ ٤ائـــؿاد جهـــٚ ٕٛشـــٛك بِــــو ا٫زلـــا٤
ٚائؿاد ؾٗ ٛبِـو ُـٚ ٤ٞايٛشٛك إطًل ايٌاه ٗ ٟايٛاشت ٚإُهٔ ٌٜٚـُٸ٢
بـ(اشل ١ٜٛايٌاهٚ ٖٛ )١ٜشٛك  ٫بِـو ; ٭ْ٘ ذابخ ٗ ايٛاشت ٚإُهٔ.
( )3أ ٟأٌٖ ايعوؾإ ًٝٚصَٛ ٤ٞاٗع نررل ٠جابعِٗ ؾٗٝـا ٚجكـلَخ َٛاٗـع َحعـلك٠
جــابعِٗ ؾٗٝــا َٗٓٚــا ٖــنا إٗٛــع; ؾإْــ٘ ٜــٛاؾكِٗ( )1عًــ ٢شوٜــإ ٖــن ٙا٫عحةــاهاد ٗ
ايٛشٛك ٚقل قوه ميو ٗ ظاُٝح٘( )2عًٖ ٢نا ايهحاث.
( )1نِـ ايػاٜاد ٗ ُـوؾ ايحصًٝاد ا٫شل ١ٝابٔ ًٛكنٌ ؼكٝل قُل عةل ايهو ِٜايُٓـو-107ٖ ٟ
َِ .108اهم اينهاهُ( ٟـوؾ جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض) ًعٝل ايل ٜٔؾوغاْ ٞؼكٝل ٚجعًٝل اً٫ـحام شـٍ٬
ايل ٜٔآُحٝاْ .34 - 14ٖ ٞاً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط .248ٖ 1ط.124ٖ 6
(َ( )2رٌ َا قايٛا :ظكٝك ١ايٛشٛك اما اؿند بِــو إ ٜ ٫هـَ ٕٛعٗـا ُــَ ٤ٞـٔ ا٫زلـاٚ ٤ائـؿاد
ؾٗ ٞإوجة ١ا٫ظل ١ٜإٌحًٗه ١ؾٗٝا ْٝع اُٝ٫اٚ .٤اما اؿند بِـو ا٫زلاٚ ٤ائـؿاد ؾٗـ ٞإوجةـ١
ايٛاظل ١ٜإليٛي ًِ٫ ١اؾ٬ي ٖٛٚ ١اهلل ٚ .اما ؿند  ٫بِـو ُـ ٤ٞؾٗ ٞاشل ١ٜٛايٌـاه ٗ ١ٜنـٌ
ُـــَٚ .٤ٞــواكِٖ َــٔ ا٫زلــاٚ ٤ائــؿاد َؿاُٖٗٝــا .ؾــإٕ ظكا٥كٗــا ظكٝكــ ١ايٛشــٛك .ؾٝهــ ٕٛاُــذلا
ايِـ ٤ٞبٓؿٌ٘ ام ظكٝك ١ايٛشٛك ٖ ٞاؿٝاٚ ٠ايعًِ ٚا٫هاكٚ ٠ايعِـل ٚايٓـٛه ٚغرلٖـا َـٔ ايهُـا٫د
ٚشلنا ًـود ٖنً ٙـوٜإ ايٛشٛك ؾهاْخ اُٝ٫ا ٤ظٝٸُ ١اعوَ ٠وٜل ٠عاُكٕ ١ةلٗ٥ا نُـا قـاٍ جعـاٍ:

ؼعأثَحأ ٌٍَِّوِ ِأا فًِ اٌغَّأاًأاخِ ًأاٌْؤَسضِغ (ًٛه ٠اؿلٜل اٯٚ )1 ١ٜقاٍ :ؼًأإِْ ِِٓ شأً إٌَِّلا ٌغألثِّح تِحأّلذِهِغ (ًـٛه٠
اٱًوا ٤اٯٚ )44 ١ٜايحٌةٝػ جٓي ٜ٘عٔ ايٓكا ٖٛٚ ٕ٥ؾوع ايِـعٛه بهُـاٍ إٌـةٸػ يـ٘ ٚايٌـةت ٗ اْـ٘
ٜ ٫ــنعٔ انرــو ايعكــ ٍٛبهــ ٕٛايٛشــٛك آُٜــا ؼكــل ٖــ ٛعــٌ اؿٝــاٚ ٠ايعًــِ ٚا٫هاكٚ ٠غرلٖــا َــٔ
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( ٫بِـو ) ْاظو إٍ إطًكٚ( )4(١ننا بِـو ُـْ )٤ٞاظو إٍ إـًٛطَٚ( ١عٓٞٝ
بِـو ْ )٫اظو إٍ اجملوك( )5(٠اًـحُع إيـ )6(ٞؾـأ )ٍٚأ ٟأَ ٍٚعٓٝـ ٞبِــو ٫
(ظنف ْٝع َا علا() )7ظح ٢ايٛشٛك ؿاهشاّ أ ٚمٖٓاّ.
( )4أ ٟإاٖ ١ٝجهَ ٕٛطًك ١عٓل أؿنٖا  ٫بِـو .
( )5أ ٟإاٖ ١ٝجٌُٸ(٢فوك)٠إما أؿند بِـو  ٫بإعٓ ٌٝإننٛه ٜٔإٍ بِو .٫
(ٖ ٗ )6ن ٙا٭َٛه  ٫ٚجعحين بإـايـ يٓا ٗ ٖن ٙا٭َُٛه إننٛه ٗ ٠ا٭بٝاد نُا قاٍ
ايِاعو:
ؾــلع نــٌ ٓــٛد غــرل ٓ ــٛج ٞؾــإْين

اْا ائاَخ احملهٚ ٞاٯؿـو ائـلٟ

()1

(َ )7ــــا عــــلا إاٖٝــــ ١أ ٟاـــــاهط عــــٔ ماجٗــــا ٚماجٝاجٗــــا ًــــٛا ٤نــــإ عاهٗــ ـاّ


ايهُا٫د اْ٘ اما زلعٛا ايٛشـٛك مٖةـٛا اٍ َؿَٗٛـ٘ ايعـاّ ايةـلٖٚ .ٜٞٗـنا إؿٗـ ّٛؿـاٍ عٓٗـا بـٌ
ىايـ َؿَٗٛاجٗاٚ .اَا ايعكـ ٍٛإحأيٓٗـ ١ؾًٌٝـخ نـنيو بـٌ جوقـخ اٍ َعوؾـ ١ظكٝكـ ١ايٛشـٛك ايةٌـٝل
إةٌٚ . ٛاْخ اما اهكد ا٫معإ ايحاّ عٓل ٓٚـ ايٛشـٛك َـا منـو  ٫جكــ ٗ َكـاّ ايؿـوم َٚكـاّ
ؾوم ايؿـوم َـٔ إعٓـ ٕٛاٜ٘ـاّٚ .آـعل بـنٖٓو اٍ إواجـت ايعايٝـَٓ ١ـ٘ نٛشـٛكاد ا٫هٚاؾ إ٘ـاؾ١
ٚا٫هٚاؾ إوًً ١ظح ٢جو ٣إ٘اف ؾ٘ ّ٬عٔ إوًًٚ ١شٛكٖا عٌ ايعًِ ٚغـرلَ ٙـٔ ايهُـا٫د
بٌ ي ٍٝايـٓؿٍ ايٓطكٝٸـ ١ايكلًـٝٸ ١ا  ٫ايٛشـٛك عٓـل ايحعكٝـل ؾكـل ظكـل إ عًُٗـا بـناجٗا ظ٘ـٛهٟ
ي ٍٝا ٫ماجٗا .ؾٛشٛكٖا عًِ ٚعامل َٚعًٚ .ّٛنـنا اهاكٚ ٠عِـل بـناجٗا يـناجٗاَٚ .واكٜٸـَ ١ـا ًـٛاٖا
َٚعِٛقٝح٘ َٓطَ ٗ ١ٜٛواك ١ٜماجٗا يناجٗا َٚعِٛقٝٸ ١ماجٗا يناجٗا.
ٚاٜ٘اّ ميو ايٛشٛك ٚظلْ ٠عٚ ١ٝجِـٸٕ ٚظٝاْٛٚ ٠ه ٚقلهٚ ٠اُـوام عً ٢ايكٚ ٣ٛغرل ميـو
نٌ ميو ٗ ايٓؿٍ ٚايعكٌ قا ِ٥بايناد  ٗٚايٛاشت جعاٍ قٝٸ ّٛبايناد ٫ٚ .جعلٸك اَ ٗ ٫ؿاُٖٗٝـا.
ٖٚــنا ٖــ ٛإ٘ـــو ٠إِــذلنَ ٗ ١كــاّ آؿــو .ؾــإ نــررلاّ َــٔ إــحهًٌُ ٕــا زلعــٛا َــٔ اؿهُــا ٤ا٫شلــٌٝ
ٚإحاشلٌ إ ايٛاشت بايناد جعا ٍ َ ٫اٖٝـ ١يـ٘ بـٌ ٖـٚ ٛشـٛك عـخ مٖـت اٖٚـاَِٗ اٍ ايٛشـٛك
ايةل ٜٞٗؾكايٛا :ايٛشـٛك َعًـ ّٛبايةلٜٝٗـٚ ١ظكٝكـ ١ايٛاشـت يٌٝـخ َعًَٛـٚ ١اؿـاٍ إ َـواكِٖ بـ٘
ظكٝك ١ايٛشٛك اين ٖٛ ٟعٌ ا٫عٝإ ٚظام ايٛاقع اينٚ ٟشٛك إؿاهقاد ايـن ٟعوؾـخ ظايـ٘ ظًٓـ٘.
ٖٚنا إؿٗ ّٛعًُ .)٘ٝــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك٠
اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 340 – 339ٖ 2ظاُ.2 ١ٝ
( )1ظاٖو ٠ايعلُ ٗ ٍٚعو إحٓيب َٔطؿ ٢عةل اشلاك ٟعةل اهلل ٖ.102
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ٖٚنا ٖ ٛإٌحعٌُ(َ ٗ )8ةاظز إاَٖ ١ٝكاب ّ٬يًُطًكٚ ١إـًٛطٚ .١ظٝز
اعحدل ػوك )9(ٙعٔ ْٝع َا علا ٙؾٚ ٬شٛك يًُاٖ )10(١ٝاجملوك ٗ ٠اينٖٔ ؾّ٘٬
عٔ اـاهط.
ؾإٕ قًخ :ؾهٝـ( )11جه َٔ ٕٛا٫عحةاهاد اينٖٓ١ٝ؟
قًخٖ :نا ْظرل ُةٗ )12(١إعل ّٚإطًل(ٚ )13جكٌ ِٝإٛشـٛك( )14إٍ ايرابـخ
ٗ ايــنٖٔ ٚاي٬ذابــخ ؾٝــ٘ٚ .قــل َــوٸ كؾعٗــا( )15ؾحــننوٚ( .ايرــإ) َــٔ َعٓٝــٞ
َؿاهقاّ أ٫ ٚىَاّ.
( )8أٖٚ ٟنا إعٓ ٢إٍ بِـو  ٖٛ ٫إواك ٗ َةاظز إاٖ.١ٝ
( )9أ ٟاعحدل ٗ إكٝٸل بِـو  ٫بٗنا إعٓ ٢إٔ ٜحصوك عٔ ْٝع َا علا.ٙ
( )10٭ْٗا إما ٚشلد ٫بل إٔ ٜهَ ٕٛعٗا غرلٖا ٚاقًٓ٘ ايحِـٸٕ ْٚؿٍ ايٛشٛك ٖٛٚ
ؿ٬ف ايؿوض إم إؿوٚض أْٗا فوك ٠عٔ نٌ ُـ.٤ٞ
( ) 11ظآـٌ ٖـنا اٱُــهاٍٖ :ـ ٛأْٸهـِ ىعُــحِٗ إٔ إاٖٝـ ١ايـيت جهــ ٕٛبِــو  ٫بٗــنا
إعٓٚ ٫ ٢شـٛك شلـا ٗ ايـنٖٔ  ٫ٚاــاهط ٖٚـنا باطـٌ; ٭ٕ اعحةـاه بِــو ٗ ٫
إاٖٝـ ١إِـا ٜهـ ٗ ٕٛايـنٖٔ ؾٗـَ ٛـٔ ا٫عحةـاهاد اينٖٓٝـ ١يًِــ ٤ٞؾ٬بـل إٔ ٜهــٕٛ
ايِـٜٛ ٤ٞشـل ٗ ايـنٖٔ بٗـنا ا٫عحةـاه ظحـّ ٢هـٔ ٌْـةٖ ١ـنا ا٫عحةـاه يـ٘ ؾ٬بـل إٔ
ٜٛشل ٗ اينٖٔ ؾٜ ٬ه ٕٛشلا ٖنا ا٫عحةاه.
( )12ؾاؾٛاث عٔ ٖن ٙايِةٗ ١عٌ اؾٛاث عٔ جًو.
( )13ايــيت جك ـلٸّ جكوٜوٖــا َــٔ إٔ قٛيٓــا إعــل ّٚإطًــل  ٫ىــدل عٓــ٘ ٖــ ٛاؿةــاه عــٔ
إعل ّٚإطًل.
( ) 14أُٚ ٟةٗ ١جكٌ ِٝإٛشٛك إٍ ايرابخ ٗ اينٖٔ ٚاي٬ذابخ ٚقل جكلٸّ جكوٜوٖا َـٔ
أْ٘ ٖن ٙايكٌُ ١غرل ٓعٝع ;١٭ٕ اي٬ذابخ ٜه ٕٛذابحاّ ٗ اينٖٔ.
( )15أ ٟكؾع ُةٗ ١إعل ّٚإطًل ُٚة٘ ايحكٌ ِٝقـلٸ جكـلٸّ ٗ َةعـز إعـل ّٚإطًـل
()1

ٚنإ ظآـٌ ايـلؾع قٛيٓـا إعـل ّٚإطًـل  ٫ىـدل عٓـ٘

إـواك بـ٘ َـا نـإ َعـلَٚاّ

( )1جعًٝك ١عًـُ ٢ــوؾ إٓظَٛـ ١يًعهـ ِٝايٌـةيٚاه ٟايِـٝف عًـ ٞناُــ ايػطـا ٤ؼكٝـل ايِـٝف عُـاه
ايحُ ُٞٝط.365 - 355ٖ 1
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بِـو ٫

()16

إٔ ج٪ؿن إاٖٚ ١ٝظـلٖا عٝـز يـ ٛقاهْٗـا ُـ ٤ٞاعحـدل(َ ٫ )17ـٔ

ظٝز ٖ ٛكاؿٌ ؾٗٝا( )18بٌ َٔ ظٝز ٖـ ٛأَـو ىا٥ـل عًٗٝـا ٚقـل ظٔـٌ َُٓٗـا
فُـٛع(ٜٔ ٫ )19ـلم ٖــ ٞعًٝـ٘ بٗــنا ا٫عحةـاه(( )20نــاؿٛٝإ) َـأؿٛماّ َــاك٠

()21

َطًكاّ باؿٌُ ايِا٥ع اين ٟأؿدل عٓ٘ ٖٓا َعـلَ ّٚطًـل باؿُـٌ ا٭ٚيـ ٫ ٞباؿُـٌ
ايِــا٥ع ٚنــنا اي٬ذابــخ إــواك بــ٘ اي٬ذابــخ ٗ ايــنٖٔ باؿُــٌ ايِــا٥ع  ٫باؿُــٌ
ا٭ٚيٖٚ ٞنا  ٫ذابخ باؿٌُ ا٭ٚيٚ ٞإ ٫ؾٗ ٛباؿٌُ ايِا٥ع ذابخ.
ٚننا ٖنا اٱُهاٍ ٜلؾع ٖٓا :إٔ إاٖٝـ ١ظـاٍ اعحةاهٖـا بِــو َ ٫عٗـا ٗ ايـنٖٔ
ٚإٕ ناْخ َٛشٛك ٠إ ٫أْٗا ٜطًل عًٗٝا فوك ٠باؿٌُ ا٭ٚيـ ٫ ٞباؿُـٌ ايِـا٥ع إم
ٖ ٞباؿٌُ ايِا٥ع كًٛط ;١٭ْٗا ناْخ بِـو ايٛشٛك اينٖين ؾٗ ٞبِـو ُـ.٤ٞ
(ٚ )16ايؿوم بٚ ٘ٓٝبٌ ا٭ ٍٚإٔ ا٭ًً ٖٛ ٍٚت ا٭َـٛه اـاهشـ ١عـٔ إاٖٝـً ١ـٛا٤
ناْخ عاهٗ ١أ٫ ٚىَٚ ١ايراًًْ ٞت اؼاكٖا َعٗا ًٗٓٚا عًٗٝـا ٚأٜ٘ـاّ إٔ إكٝـل
با٭ ٍٚايٛشٛك ي٘ ٗ اينٖٔ ٚاـاهط غ٬ف ايراْ ;ٞؾإْ٘ ي٘ ٚشٛك ٗ ايـنٖٔ .ؾكٛيـ٘
(ٚايراْ ٖٛٚ )ٞآٌ اًحعُاي٘ ٗ ايؿوم بـٌ اؾٓــٍ ٚإـاكٚ ٠ائـٛهٚ ٠ايؿٔـٌ ذـِٸ
اًحعُـٌ ٗ جعوٜــ نٌ َاٖ ١ٝبايٌٓة ١إٍ ُـ ٤ٞآؿو.
( )17أ ٟميو ايِـ ٤ٞإكاهٕ.
( )18أ َٔ ٫ ٟظٝز إٕ ميو ايِـ ٤ٞكاؿٌ ٗ إاٖ ١ٝبإٔ ٜه ٕٛي٘ كؿـٌ ٗ َؿَٗٗٛـا
َٔٚلاقٗا َٚحعل َعٗا ٗ ايٛشٛك ٚقٔٸٌ ايٗٝا بـٌ َـٔ ظٝـز أْـ٘ ُــٖٚ ٤ٞـٞ
ُـ  ٤ٞآؿو ٚنٌ َُٓٗا ٖحاى عٔ اٯؿو ٚاجملُٛع جونٓـت َٓـ٘ َٚـٔ إاٖٝـ ١ؾـاؿٛٝإ
بِـو  ٫ي ٛقاهْ٘ ايٓاطل مل ٜهٔ َٔ ظٝز إْـ٘ شـي ٤كاؿـٌ ٗ إؿٗـ ّٛأ ٚإٔـلام
َٚحعل َع٘ ٗ ايٛشٛك ٚقٔٸٌ ي٘ بٌ َٔ ظٝز إٕ اؿٛٝإ ُـٚ ٤ٞايٓـاطل ُــ٤ٞ
جونٓت َُٓٗا اٱٌْإ ٚننا ايه ٗ ّ٬ايٓاطل إما اؿن بِـو .٫
( )19قل ٜهْٛ ٕٛعاّ أُ ٚـٔاّ.
( )20أ ٫ ٟجٔلم إاٖ ١ٝعًٖ ٢نا اجملُٛع إما أؿند باعحةاه بِـو .٫
( )21ؾإْ٘ ٜه ٕٛبِـو  ;٫٭ٕ إاك ٖٞ ٠اؾٍٓ إأؿٛم بِـو (.)1
(ُ )1ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد احملكــل ايطًٛـــ ٞطُ .25ٖ 1ـــوؾ َطــايع اْ٫ــٛاه قطــت ايــلٜٔ
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(شــــــي٤ا قــــ ـلٸ بــــــلا)( )22نُــــــا قــــــاٍ ايِــــــٝف :إٕ إاٖٝــــــ ١قــــــل ٪ٜؿــــــن
بِــــ ــو ُ ٫ــــ ــ ٤ٞبــــــإٔ ٜحٔــــــٛه َعٓاٖــــــا بِــــ ــ و إٔ ٜهــــــ ٕٛميــــــو
إعٓــٚ ٢ظــل ٙعٝــز ٜهــ ٕٛنــٌ َــا ٜكاهْــ٘ ٚىا٥ــلاّ عًٝــ٘ ؾٝهــ ٕٛشــي٤اّ

()23

يــــــنيو اجملُــــــٛع(َ )24ــــــاك ٠يــــــ٘(َ )25حكــــــلَاّ عًٝــــــ٘ ٗ ايٛشــــــٛكٜٔ

()26

( ) 22أ ٟقل ظٗو َراٍ ٕـا منوْـا َـٔ إعٓـ ٢ايرـاْ ٞاؿٝـٛإ ايـنٖ ٟـ ٛشـي ٤يًُٛشـٛك
اـــاهش ٞؾإْــ٘ ٜهــ ٕٛبِ ــو ٚ ٫أَــا إما شعــٌ شــي٤ٶ يًُٛشــٛك ايــنٖين ٜهــ٫ ٕٛ
بِـو .
( )23أ ٟؾٝه ٕٛايهً ٞإأؿٛم بِـو  ٫شي٤ٶ.
( )24اين ٟجونٓت َٔ ايهً ٞإأؿٛم بٗنا ا٫عحةاه  َٔٚايِـ ٤ٞاييا٥ل عً.٘ٝ
( )25أٖ ٟنا ايهً ٞإأؿٛم باعحةاه بِـو َ ٫اك ٠يًُصُٛع إٕ نإ شٌٓـاَ ٓٚـٛه٠
يًُصُٛع إٕ نإ ؾٔٸٚ ّ٬ؿٔٸٕ ايه ٗ ّ٬إاك ٠عًً ٢ة ٌٝايحُر.ٌٝ
( )26أٖ ٟــنا ايهًــ ٞإــأؿٛم بِـــو َ ٫حك ـلٸّ عًــ ٢اجملُــٛع ٗ ايٛشــٛك ٚايــنٖٔ
ٚاــــاهط أ ٟإـــاك ٠أ ٚائـــٛهَ ٠كلٸَـــ ١عًـــ ٢اجملُـــٛع إونٓـــت َُٓٗـــا ٗ ايٛشـــٛك
اـاهشٚ ٞاينٖين .أَا ٗ اـاهط ؾٛاٗـػ; ٭ٕ إـاك ٠شـي ٤ؿـاهش ٞيًِــٚ ٤ٞنـنا
ائـٛهٚ ٠ايهـٌ َحٛقـــ ٚشـٛك ٗ ٙاـــاهط عًـٚ ٢شــٛك أشيا٥ـ٘ ؾٝــ٘ ؾإـاكٚ ٠نــنا
ائٛهَ ٠حكلٸَإ ٗ ايٛشٛك اـاهش ٞعً ٢ايِـ ٤ٞإونٓت َُٓٗا

()1

ٚأَا ٗ ايٛشـٛك

ايــنٖين; ؾــٮٕ جٔــٛه ايٓــٛع ٜ ٫ــحِ إ ٫بحٔــٛه شٌٓــ٘ ٚؾٔــً٘ ٚماد اؾــٍٓ ٚإــاك٠
ٚاظل ٫ ٠جػاٜو ؾُٗٝا إ ٫با٫عحةاه ظٝز إٕ اؾٍٓ ٖ ٛإاك ٫ ٠بِـو
اؾٍٓ بِـو

ٚإاكٖ ٠ـٞ

ٚ ٫ننا ايؿٔـٌ ٚائـٛه ٠ؾإـاك ٠أٜ٘ـ ّا َحكلٸَـ ٗ ١ايٛشـٛك ايـنٖين


ايواىُ .92ٖ ٟـوؾ ايكُٛص ٞعً ٢ايحصوٜل ع ٤٬ايل ٜٔبٔ عً ٞايكُٛص.86ٖ ٞ
(( )1هَا ٜكاٍ :إ إاك َٔ ٠ا٭شيا ٤اـاهش ١ٝؾ ٬جحكلٸّ ا ٗ ٫ايٛشـٛك اــاهش ٫ ٞايٛشـٛك ايـنٖين.
ٚاؾٛاث عٔ ميو َٔ :شٗ ١إ جٔٛٸه ايٓٛع ناٱٌْإ ٜ ٫حِ ا ٫بحٔٛه شٌٓ٘ ٚؾًٔ٘ٚ .ماد اؾـٍٓ
ٚإاكٚ ٠اظل ٫ٚ ٠جػاٜو ا ٫باعحةاه اؿنٖا  ٫بِـو

ٚبـِو ٚ ٫اّ ٜ٘ا ايحعلٜـل بـا٭شيا ٤اـاهشٝـ١

شا٥ي نحعلٜل اٱٌْإ باْ٘ ْؿٍ ٚبلٕٚ .ايحعلٜل ي ٍٝا ٫ايحٔٛه ايعكًُ .)ٞــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـِٝ
َٖ ٬اك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 342ٖ 2ظاُ.10١ٝ
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ؾُٝحٓـــع ًٓـــ٘ عًـــ ٢اجملُـــٛع(ْ٫ )27حؿـــاُ ٤ــــو اؿُـــٌ ٖٚـــ ٛا٫ؼـــاك ٗ
ايٛشــٛك(ٚ .)28قــل ج٪ؿــن  ٫بِـــو

()29

بــإٔ ٜحٔــٛه َعٓاٖــا َــع ػــٜٛي نْٛــ٘

ٚظــلٚ )30(ٙنْٛــ٘ ٚ ٫ظــل ٙبــإٔ ٜكــذلٕ(َ )31ــع ُـــ ٤ٞآؿــو ؾٝعُــٌ عًــ٢
اجملُٛع(ٚ )32عًْ ٢ؿٌ٘ ٚظلٚ . )33(ٙإاٖ ١ٝإـأؿٛم ٠نـنيو( )34قـلٸ جهـ ٕٛغـرل
َحعٔٸ ـً ١بٓؿٌــٗا ٗ ايٛاقــع( )35بــٌ ٜهــ ٕٛأَــواّ قــحُ ّ٬يًُكٛيٝــ ١عًــ ٢أُــٝا٤
عً ٢ايِـ ٤ٞإونٓت َُٓٗا.
( )27أ ٌٓ ٟايهً ٞاين ٖٛ ٟبِـو  - ٫اين ٖٛ ٟعةاه ٠عٔ ائٛهٚ ٠إـاك -٠عًـ٢
ايٓٛع إونٓت َُٓٗا.
(ٚ )28إاكٚ ٠ائٛهَٛ ٠شٛكإ بٛشٛك ٗ ٜٔاـاهط ٚايعكٌ ؾإاك ٠جػاٜو اجملُـٛع ٗ
ايٛشٛك اـاهشٚ ٞاينٖين ؾ ٬ؼٌُ عًٚ ٘ٝننا ائـٛه ;٠٭ٕ ٚشـٛك ايهـٌ ظ٦ٓٝـنٺ
عةاه ٠عٔ ايٛشٛك ٖٛٚ ٜٔغرل ٚشٛك اؾي ;٤٭ْ٘ ٚشٛك ٚاظل.
(ٚ )29ظ٦ٓٝنٺ جٌُٸ ٢شٌٓاّ إٕ ناْخ َِذلن ١بٌ اؿكا٥ل ٚؾٔ ّ٬إٕ ناْخ كحٔٸ.١
( )30أَُ٘ٓ ٟٸـاّ إٍ ايػرل  ٖٛٚايؿٌٔ َر.ّ٬
(ٖ )31نا جؿٌرل إٍ نٚ ٫ ْ٘ٛظل.ٙ
( )32ا ٟعً ٢إونٓت َٓٗا  َٔٚميو ايِـ ٤ٞإكـذلٕ بٗـا نـايٓٛع إونٓـت َـٔ اؾـٍٓ
ٚايؿٌٔ ٭ْٗا ظ٦ٓٝنٺ َحعلَ ٠ع٘ ٗ ايٛشٛك إم  ٫قٛاّ ٚ ٫ٚشٛك شلا بٗـنا ا٫عحةـاه
إٚ ٫شٛك اجملُٛع.
( )33أ ٟايهً ٫ ٞبِـو وٌُ عًْ ٢ؿٌ٘ أٜ٘اّ ٚظل ٙنُا وٌُ عً ٢اجملُٛع ؾٝكـاٍ
اؿٛٝإ ظٛٝإ(.)1
( )34أ ٫ ٟبِـو .
(ٖٚ )35ــ ٞاؾــٍٓ إــأؿٛم  ٫بِ ــو

ٚيــ ٍٝإــواك إٔ َؿَٗٗٛــا غــرل َحعٔٸــٌ ؾــإٕ

َؿٗ ّٛنٌ َاَٖ ١ٝحعٔٸٌ ٗ ْؿٌ٘ بٌ إواك أْٗـا غـرل َحعٔـًٚ ١غـرل َحعٓٝـ ١بٓؿٌـٗا
َــٔ ظٝــز ايحعكــل ٚايٛشــٛك; ٭ٕ ٚشــٛك اؾــٍٓ عة ــاه ٠عــٔ ٚشــٛكاد َحعــلك٠
( )1اْحٗــ ٢نــ ّ٬ايِــٝف .اشلٝــاد ايِــؿا ٤ايِــٝف ايــو ٍٝ٥طُ .204ٖ 1ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد
احملكل ايطًٛـ ٞط .76ٖ 1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.18ٖ 2
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كحًؿ ١إاٖٝادٚ .إِا ٜحعٔٸٌ َا ٜ٘ٓاف إيٗٝا( )36ؾٝحـٔٸٕ ب٘ ٜٔٚرل بعٗٓٝـا
أظل جًو ا٭ُٝا )37(٤ؾٝه ٕٛشٌٓاّ

()38

ٚإٓ٘اف إي ٘ٝاين ٟقٛٸَـ٘ ٚشعًـ٘ أظـل

جًــو ا٭ُـــٝا )39(٤ؾٔــٚ .ّ٬قــلٸ جهـــَ ٕٛحعٔٸــً ٗ )40(١ماجٗــا غـــرل َحعٔٸــً١
ٚؼكٓكاد كحًؿٚ ١ينا ق :)1(ٌٝإٕ اؾٍٓ ٖ ٛإك ٗ ٍٛايهرو ٠إـحًؿ ١اؿكا٥ل.
( َٔ )36ايؿٔ.ٍٛ
( )37أٜٔٚ ٟرل اؾـٍٓ أ ظـل جًـو اُ٫ـٝا ٤أ ٟإاٖٝـاد ٚاْ٫ـٛاع بعٗٓٝـا ٗ اــاهط;
٭ُْٗا ٜحعلإ ٚشٛك ّا ٗ اـاهط ؾٔٝرل اؾٍٓ عٌ ايٓٛع.
( )38أ ٟؾٝهٖ ٕٛنا ا٭َو إحعٌُ يًُكٛي ١ٝعً ٢نررل ٜٔشٌٓاّ.
( ٖٞٚ )39اْٛ٫اع.
( )40أٚ ٟقل جه ٕٛإاٖ ١ٝإأؿٛم ٫ ٠بِـو َحعٔٸً ٗ ١ماجٗا  ٖٞٚايٓٛع.
إٕ قًخ :إٔ اؾٍٓ علّ ؼٔٸً٘ ٚجعٝٸٓ٘ ٚنَ ْ٘ٛةُٗاّ; يهٚ ْ٘ٛشـٛكاد كحًؿـٚ ١شلـا
ؼككـاد َحةآٜـ ١نـنيو ايٓـٛع ؾإْـ٘ يــ٘ ٚشـٛكاد كحًؿـ ;١٭ْـ٘ َكـ ٍٛعًـ ٢اُـــاٖ
كحًؿ ١اشلٜٛاد ٚايٛشٛكاد ؾهٝـ ٜه ٕٛايٓٛع َحعٔٸ ّ٬ك ٕٚاؾٍٓ.
ٚاؾٛاث عٓ٘ َٔ ٚشٌٗ(:)2
ا٭ :ٍٚإٔ ايعدل ٗ ٠ايحعٔٚ ٌٝا٭بٗاّ ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛايِـ ٗ ٤ٞايعكٌ جاّ اؿكٝكـ١
ي ٖٛ ٍٝظايَٓ ١حظوٚ ٠ي ٍٝي٘ ماجًٜ ٞعك٘ ٚايٓٛع ننيو; ؾإْـ٘ ٗ ايعكـٌ يـ٘ َاٖٝـ١
جاَ ١غرل َٓحظو ٠٭ٕ ًٜعكٗـا ُــ ٤ٞغـ٬ف اؾـٍٓ ؾإْـ٘ ٗ ايعكـٌ َ -ـا ٖـ ٛشـٍٓ-
َحُ٘ٸٔ ٚشٛك ٗ ٙايٓٛع ٚقحاط إٍ ؿٛم ُــ  ٤ٞآؿـو بـ٘ ٖٚـ ٛايعكـٌ ْعـِ َـا ٖـٛ
ن ْـٛع إٍ َـا ؼحـ٘ نُـا منوْـا
َاٌَٖ ١ٝحكً ١غرل قحـاط إٍ ُــ ٚ ٤ٞيهـٔ ٜهـ ٕٛظ٦ٓٝـ ٺ
ًابكاّ ميو عٔ ُاهؾ إطايع(.)3

(ْٗ )1ا ١ٜإـواّ ٗ عًـِ ايهـ ّ٬ايعَ٬ـ ١اؿًـ ٞطُ .201ٖ 1ــوؾ إكآـل ًـعل ايـل ٜٔايحؿحـاىاْٞ
ط .369ٖ 1ط.108ٖ 3
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 343ٖ 2ظاُ.16١ٝ
(ُ )3ـوؾ َطايع اْٛ٫اه قطت ايل ٜٔايواى.61ٖ ٟ

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

550

باعحةـــاه اْ٘ـــٝاف أَـــٛه إيٗٝـــا( ٫ٚ( )41بِــــو ) أٜ٘ـــاّ(( )42نـــإ ٫ذـــٌٓ

()43

ِـــــَ ٞـــــٔ) بٝـــــإ شلُـــــا (أ ٍٚقٌـــــِ(ٖٚ ))44ـــــ ٛإكٝٸـــ ـل باي٬بِـــ ــوط١ٝ

()45

(َ )ٚـــٔ (ذـــإ(َ )46كٌـــِ( ))47يـــٮٚ )48(ٍٚيٰؿـــوٖٚ )49(ٜٔـــ ٛغـــرل َكٝٸـ ـل

()50

ايراْ :ٞأْ٘ قل جكوٸه عٓل اُ٫ـواق )1(ٌٝأْـ٘ يهـٌ ْـٛع ؾـوك َٛشـٛك ٗ اــاهط فـوك
عٔ ْٝع ايعٛاهض ٚظكٝك ١ؿائ ١عٔ نٌ أَو عـاهض ٌٜٚـُٸ ٢عٓـلِٖ بــ(هث
ايٓٛع) ؾٝه ٕٛايٓٛع يـ٘ ٚشـٛك ٌَـحكٌ َحعٔٸـٌ ٗ ْؿٌـ٘ بـل ٕٚايعـٛاهض غـ٬ف
اؾٍٓ ؾإْ٘ ي ٍٝي٘ ؾوك ننيوٚ .قٛي٘ (غرل َحعٔٸً )١أ ٟغرل َحعٝٸٓٚ ١جاَ ١ايٛشٛك
بٌ جه ٕٛقحاش ١إيٗٝا ٗ ايٛشٛك  ٗ ٫ايحكٛٸّ.
( ٖٞٚ )41إِـٔاد.
( )42أَ ٟرٌ بِـو .٫
( )43إٔ ٟعٌْٓ ٌٝت.
( )44أ ٟا٭ َٔ ٍٚإعٌُٜٓ ٌٝٸ ٫ ٢بِـو قٌُٚ ٞظنؾخ ٜا ٤ايٌٓة ١يًٛىٕ.
( )45أ ٟايهً ٞاين ٟأؿن ؾ ٘ٝاي٬بِـو قٝلاّ يَ ٗ ٍٝكاّ ايًعاظ أًٜ ٟعـو ايهًـٞ
بكٝل نِٜ ٫ ْ٘ٛذل ؾُ ٘ٝـٚ ٤ٞعًٜ ٫ ٘ٝهَٛ ٕٛشـٛكاّ ٗ اــاهط; ٭ٕ ايِــ ٤ٞبكٝـل
ا٫ط٬م ٚ ٫شٛك ي٘ ٗ اـاهط بٌ َٛطٓ٘ اينٖٔ.
(ٖ )46نا عطـ عً َٔ ٢أ.ٍٚ
( )47أ ٟايرــاَْ ٞــٔ َعٓــ ٫ ٢بِ ــو  ٌٜـُٸ ٫ ٢بِ ــو َكٌــُٖٚ ٞــٜ ٛهــَ ٕٛكٌــُاّ
ي٬بِـو ايكٌُ ٞبِـو ٚ ٫بِـو ُـ.٤ٞ
( ٫ ٖٛٚ )48بِـو ايكٌُ.ٞ
(ُٖٚ )49ا بِـو ٚ ٫بِـو ُـ.٤ٞ
( )50أٚ ٟايِـ ٤ٞاينٜ ٟه ٫ ٕٛبِـو َكٌُٜ ٫ ٞهَ ٕٛكٝـلاّ بِــَ ٗ ٤ٞكـاّ ايًعـاظ
ٚيـــ ٍٝاي٬بِــــوط ١ٝقٝـــلاّ ٗ إًعـــٛظ ٚايًعـــاظ َطًـــل بـــإٔ جًعـــو إاٖٝـــ ١إكٝـــل٠
باي٬بِـوط ١ٝنُا ٗ اي٬بِـو ايكٌُ ٞبٌ اي٬بِــوط ١ٝجهـ ٕٛقٝـلاّ ٗ ايًعـاظ َعٓـ٢

( )1فُٛعَٓٔ ١ؿاد ُٝف اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ٟط.464 - 459ٖ 1
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بِ ــٚ ٤ٞيــ ٛباي٬بِ ــوط ١ٝؾٗــ ٛنُطًــل( )51ايٛشــٛك( )52إٓكٌــِ إٍ ايٛشــٛك
إطًل(ٚ )53ايٛشٛك إكٝٸل(.)54
(ٖٚــــــــ )ٛأ ٟايرــــــــاْٞ

()55

(بهًــــــــ ٞطةٝعــــــــٓٚ ٞـــــــــ)  ٫ا٭ٍٚ

ٚإٕ ٚقــــــــــ ع ٗ بعـــــــــض ايعــــــــــةاهاد( )57٭ْـــــــــ٘ أَــــــــــو عكًـــــــــٞ

()56

()58

ٚ ٫شـــــٛك يـــــ٘ ٗ اــــــاهط (ٚنْٛـــــ٘)( )59أٚ ٟشـــــٛكَ( ٙـــــٔ نـــــ )ٕٛأٟ
أْــ٘ ًٜعــو إاٖٝــ ١بٗــنا ايٓعــَ ٛــٔ ايًعــاظ أعــين ًٜعظٗــا  ٫بِ ــو ُ ــ ٫ ٤ٞأْــ٘
ًٜعظٗا َكٝل ٠باي ٬بِـوط ١ٝبٌ ًٜعو ْؿٍ إاٖ ١ٝغرل َكٝل شلا بًعاظـ٘ بِــَ ٤ٞـٔ
اُٝ٫ا ٤ؾحه ٕٛاي٬بِـوط ١ٝقٝل ّا بًعاظ ٚنٝؿ ١ٝي٘  ٫يًًُعٛظ ؾأؾِٗ شٝلاّ ٚجةٔٸـو.
( )51أ ٟؾ ٬بِـو إكٌِ نُطًل ايٛشٛك.
( ٗ )52إٔ ا٫ط٬م ي ٍٝقٝلاّ ي٘ بٌ ٖ ٛنٝؿ ١ٝيًعاظ٘ فوٸكاّ عٔ نٌ ؿٔ.١ٝٓٛ
( )53اين ٟأؿن ا٫ط٬م قٝلاّ ؾٌُٜٚ ٘ٝٸ ٢بايٛشٛك ايٌع.ٞ
( )54بِ ــو ٖٚ ٫ــَ ٛةــلأ إةــاكٚ ٨بِ ــو ُ ــٖٚ ٤ٞــ ٛايٛشــٛك اؾدلٚجــ ٞؾإْــ٘ َكٝٸ ـل
َؿٗ ّٛا٫زلاٚ ٤ائؿاد.
(ٜ )55عين اي٬بِـو إكٌُ.ٞ
( ٖٛٚ )56اي٬بِـو ايكٌُ.ٞ
()1

( )57جٌُ ١ٝاي٬بِـو ايكٌُ ٞبايهً ٞايطةٝع. ٞ
(ٕ ) 58ا قلَٓا َٔ ٙإٔ اي٬بِـوط ١ٝجهـ ٕٛقٝـل ّا ؾٝـ٘ ٚا٫طـ٬م َـأؿٛم ّا َعـ٘ إاٖٝـ ١إكٝـل٠
باٱط٬م غرل َٛشٛك ٗ ٠اـاهط; ٭ٕ إٛشٛك ٗ اـاهط ٜهـَ ٕٛحِـٸٔاّ ٚعٓـل ٙؾـ٬
ٜهَ ٕٛطًكاّ بٌ َكٝٸل; ٭ٕ ايهً ٞاين ٫ ٖٛ ٟبِـو قٌُ ٞأَو عكًـٚ ٫ ٞشـٛك يـ٘ ٗ
اــاهط ٚايهًـ ٞايطةٝعــَٛ ٞشـٛك ٗ اـــاهط ؾـٚ ٬شــ٘ ؾعـٌ اي٬بِــو ايكٌـُٖ ٞــٛ
ايهًٓ ٞايطةٝع.ٞ

(ٖ )59ــنا ُــوٚع ٗ اً٫ــحل ٍ٫عًــٚ ٢شــٛك ايهًــ ٞايطةٝعــ ٗ ٞاـــاهط

()2

ٚظآــٌ

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل)
ط.137 – 130ٖ 1
( ) 2ؼوٜو ايكٛاعـل إٓطكٝـُ ٗ ١ــوؾ ايوًـاي ١ايٌُِـ ١ٝقطـت ايـل ٜٔايـواى .170 - 167ٖ ٟاؿاُـ١ٝ
عً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايل ٜٔايٝيك.152 - 150ٖ ٟ
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ٚشـــــٛك (قٌـــــُ )60()٘ٝأعـــــين إاٖٝـــــ ١بِـــ ــو ُـــ ــٚ ٤ٞإاٖٝـــــ ١بِـــ ــو
 ٫بـــــإعٓ ٢ايرـــــاْ )61(ٞؾإْـــــ٘ إـــــاكٚ )62(٠ؿٔٓٛـــ ـاّ ايراْٝـــــَٛ )63(١شـــــٛك٠
(نِـ).
ٚنٝـــــ ٜهــــ )64(ٕٛقٌــــِ ايِـــــَٛ ٤ٞشــــٛكاّ َٚكٌــــُ٘ غــــرل َٛشــــٛك
ٚايكٌِ ٖ ٛإكٌِ بعَ ٘ٓٝع اُْ٘اّ قٝل ٚبُٗٓٝا اؿٌُ َٛاطأ ٖٛٚ )65(٠ا٫ؼاك
اً٫حل :ٍ٫إٔ اـُٔاٜ ٤عذلؾـ ٕٛبـإٔ ايهًـ ٞايطةٝعـٜ ٞهـَ ٕٛكٌـُاّ يًُاٖٝـ ١بِــو
ُـٚ ٤ٞإاٖ ١ٝبِـو  ٫بإعٓ ٢ايراْ ٞأعين إاك ٠أ ٚائٛه ٠نُا جكـلٸّ ٚا٫قٌــاّ
ٖ ٞعةاه ٠عٔ إكٌِ َع ِٗ قٛٝك َحـايؿـ ١إيٝـ٘ ؾـإما ناْـخ ٖـن ٙا٫قٌـاّ َٛشـٛك٠
باـاهط ؾإكٌِ أٜ٘اّ ٜهَٛ ٕٛشٛكاّ ٗ اـاهطٚ .قٛي٘ (ن )ْ٘ٛأ ٟنـ ٕٛايطةٝعـٗ ٞ
اـاهط ٚنإ جاَْ ٫ ١اقٔ.١
(ٖ )60نا اؾـاه ٚاجملـوٚه َحعًٓـ ل بهِــ أ ٟظٗـو ٚشـٛك ايهًـ ٞايطةٝعـَ ٞـٔ ٚشـٛك
قٌُ.٘ٝ
( )61ايــنٖ ٟــ ٛنُــا جك ـلٸّ عةــاه ٠عــٔ إــاكٚ ٠ائــٛه ٠ايًــنُٖ ٜٔــا شــيإٓ ؿاهشٝــإ
يًِـ ٤ٞإٛشٛك ٗ اـاهط.
ٚأَـــا إاٖٝـــ ١بِــــو  ٫بـــإعٓ ٢ا٭ ٍٚؾكـــل جكـــلٸّ أْٗـــا يـــ ٍٝشلـــا ٚشـــٛك ٗ
ايـــنٖٔ  ٫ٚاــــاهط ؾـــٌٜ ٬ـــحلع ٞنْٗٛـــا قٌـــُاّ يًهًـــ ٞايطةٝعـــٚ ٞشـــٛك ايهًـــٞ
ايطةٝع.ٞ
( )62أ ٟؾإٕ اينٜ ٟه ٕٛبِـو  ٖٛ ٫إاكٚ ٠ائٛه ٠أ ٚائٛه ٠ؾننو إـاكٜ ٠هـٕٛ
عًً ٢ة ٌٝايحُر.ٌٝ
( ) 63قــل جكــلّ ًٚــٝص ٤ٞأْــ٘ عٓــلْا َــاك ٠أٖٚ ٍٚــَ ٞــاك ٠ايةٌــا٥ل َٚــاك ٠ذاْٝــ١
ٖٚــَ ٞــاك ٠إونٓةــاد ؾٛشــٛك ا٭ ٍٚقــٌ ايٓــياع غــ٬ف ايراْٝــ ١ؾإْــ٘ َحؿــل عًــ٢
ٚشٛكٖا.
(ٖ )64نا بٝإ يهٚ ٕٛشٛك ا٫قٌاّ ٜهِـ عٔ ٚشٛك إكٌِ.
( )65أ ٟبٌ إكٌِ ٚايكٌِ ٌٓ إ٪اطا ٠اينٖ ٌٓ ٖٛ ٟـٖ ٛـٓ ٫ ٛـٌ ٖـ ٛمٟ
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ٗ ايٛشــــٛك؟ ٖٚــــنا ايٓعــــَ ٛــــٔ اً٫ــــحل ٍ٫عًــــٚ ٢شــــٛك ايطةٝعــــ ٞأٍٚ
ٚأؿـــ َْ ٪ــٖ ١ــا ٖــ ٛإِــٗٛه(َ )66ــٔ أْــ٘ شــي )67(٤يًِـــٕ ٚايِـــٕ
َٛشـــٛك ٚشـــي ٤إٛشـــٛك َٛشـــٛك نُـــا  ٫ىؿـــ ٢عًـــ ٢ايؿطـــٔ( )68ايعـــاهف
ٖ ٛنكٛيٓا (ايٌكـ م ٚؾٛق )١ٝاين ٟي٬َ ٍٝن٘ ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك ؾًـنا ايؿٛقٝـ ١مل
جحعل َع ايٌكـ ٗ ايٛشٛك اـاهش ٞؾٗ ٞأَو اعحةاه.ٟ
( )66٭ٕ اً٫حل ٍ٫إِٗٛه إٌٓٛث إٍ ايِٝف ابٔ ًٓٝا(ٜ )1وك عً ٘ٝإُهاٍ ًٓننوٙ
بعل غ٬ف ٖنا ؾإْ٘  ٫إُهاٍ عً.٘ٝ
( )67أ َٔ ٟإٔ ايهً ٞايطةٝع.ٞ
( )68أٚي ١ٜٛاًحل٫يٓا عًٖ ٢نا اً٫حلٚ ٍ٫ميو ٭ْ٘ إٔ اهٜل به ٕٛايهًـ ٞايطةٝعـٞ
شي ٤يًِـٕ ٗ اـاهط( )2ؾٗ ٛأ ٍٚايهٚ ّ٬عٌ إحٓاىع ؾٚ ٘ٝإٕ أهاك أْ٘ شي ٤يـ٘
ٗ ايعكــٌ ؾــٜ ٬رةــخ إطًــٛث; ٭ٕ إحٓــاىع ؾٝــ٘ نْٛــ٘ َٛشــٛك ّا ٗ اـــاهط  ٫نْٛــ٘
َٛشـٛك ّا ٗ ايـنٖٔ ٖٚـنا اٜ٫ــواك ٌَٓـٛث يًٌـٝل ُــوٜـ منــو ٙعًـَ ٢ـا أعٗــل ٗ
ُـوظ٘ عً ٢ايٌُِ.)3(١ٝ
أق ٗ :ٍٛنَٛ َ٘٬اٗع يًٓظو  ٗٚاـٛض ؾٗٝا ٫بل يٓا َٔ جكلَ ِٜكلَحٌ:
ا٭ :ٍٚإٔ إاٖ ١ٝقل جًعو َٔ ظٝز َٖ ٖٞ ٞع قطع ايٓظو عٔ نٌ أَو ٫ظل شلا
ىا٥ل عًٗٝا عٝز ًٜ ٫عـو َعٗـا إ ٫ماجٗـا ٚماجٝاجٗـا ٚجٌـُٸ ٢إاٖٝـ ١إًُٗـٚ .١جـاه٠
جًعو بايٌٓة ١إٍ أَٛه ؿاهش ١عٓٗا ؾإٕ ناْخ َحٔـؿ ١بِــ ٤ٞازلٸٝـ٘ بِــو ُــ٤ٞ
بايٌٓة ١ينيو ايِـٚ ٤ٞإٕ ناْخ غرل َحٸٔؿ ١بـإَو ناْـخ بِــو  ٫بايٌٓـة ١إٍ ميـو
(ُ )1ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد َع احملانُاد ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـ ٞط.161 - 160ٖ 1
(ٖٓ( )2ــٛع ام يــ ٗ ٍٝاـــاهط .نٝـــ ٚبــٌ عٓــٛإ اؾيٝ٥ــٚ ١عٓــٛإ اؿُــٌ إعحــدل ٗ ايطةٝعــَ ٞطًك ـاّ
جٗاؾخ؟ ٚإِا قًٓا (ا )ٍٚاٍ ائٛاث ام ّهٔ ًٓـ٘ عًـ ٢اؾـي ٤ايحعًًٝـ ٞنُـا ًـٝأج ٞؾـإٕ َؿٗـّٛ
ايٓــٛع شــيَ ٤اٖٝــ ١ايِـــٕ .ؾــإٕ َاٖٝحــ٘ َــا ٖــُ ٛـــٕ َؿٗــ ّٛايٓــٛع َــع ايعــٛاهض إِـٸٔــ١
 ٞاؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ شـي ٤اظـل ايٓـٛع ٚاَـا ايٛشـٛك ؾٛشـٛك اؾُٝـع ٚاظـل ٚشعًـٗا ٚاظـل).
َٚؿٗ َٛٸ
ُـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ)١
ط 345ٖ 2ظاُ.21١ٝ
(ُ )3ـوؾ ايوًاي ١ايٌُِ ١ٝايٌٝل ُوٜـ اؾوشاْ.62 - 61ٖ ٞ
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ايِـ ٚ .٤ٞجاه ٠جًعو َطًكـ ٫ ١بكٝـل نْٗٛـا َحٔـؿ ٫ٚ ١بكٝـل نْٗٛـا فـوكٚ ٠جٌـُٸ٢
إاٖ ٫ ١ٝبِـو .
ايراْ :١ٝإٔ إكٌِ إِا ٜهًَ ٕٛعٛظاّ  ٫بِو قٛٝك أقٌاَ٘.
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾٓك :ٍٛإٕ ايؿوم بٌ اي٬بِــو إكٌـُٚ ٞايكٌـُٖ ٞـ ٛإٔ ا٭ٍٚ
 ٫بِـوطٝح٘ بايٌٓة ١إٍ قٛٝك ا٫قٌاّ ٚايراْ ٫ ٞبِــوطٝح٘ بايٌٓـة ١إٍ يٛاظـل إاٖٝـ١
ٚعٛاهٗٗا  ٫نُا مٖت إي ٘ٝإٔٓـ َٔ إٔ اي٬بِـوط ١ٝقٝل ٗ ايكٌِ ك ٕٚإكٌـِ
ؾإٕ اي ٬بِـوط ١ٝي ٍٝقٝل ؾ ٘ٝبٌ اؿل إٔ اي٬بِـوط ١ٝيٌٝخ قٝـلاّ ٗ فُـٛع نًٗٝـا
بٌ ٖ ٞنٝؿ ١ٝيًعاظ إاٖ - ١ٝنُا جكلٸّ َٔ -غرل ؾوم ٚنإٔ إٔٓـ ٕا مل ًٜحؿخ اٍ
ٖــنا ايؿــوم ؾؿ ـوٸم َــا عًُــخ ؾٌــاكٚ ٙايهًــ ٞايطةٝعــٖ ٞــ ٛاي٬بِــو ايكٌــُ٫ ٞ
إكٌُ ;ٞ٭ْ٘ ٖ ٛايهً ٞإطًل بايٌٓـة ١إٍ يٛاظـل إاٖٝـٚ ١اي٬بِــو ايكٌـُٖ ٞـٛ
اينٜ ٟهـ ٕٛنـنيو  ٫إكٌـُ ٞؾإْـ٘ ِٜ ٫ـذل بايٌٓـة ١إٍ قٝـٛك نا٭قٌـاّ ٚنـإٔ
إٔٓـ يٌٝخ عٓـل ٙإاٖٝـ ١إةُٗـ ١ظٝـز إْـ٘ مل ٜحعـوض شلـا َعٗـا ؾٗـَٔ ٞـلام
ايكاعل ٠اييت ٖ ٞإاٖ َٔ ١ٝظٝز ٖ ٞيٌٝخ ٖـْ ٞعـِ ايـلي ٌٝعًـ ٢ايهًـ ٞايطةٝعـٞ
ٓعٝػ;  ٕ٫ايهً ٞايطةٝع ٞبإعٓ ٢اين ٟمنوْا ٙنإ َٔ اي٬بِــو ايكٌـُٜ ٞهـٕٛ
َٓكٌِ إٍ بِـو ُـٚ ٤ٞبِـو  ٫بإعٓ ٢ايراَْٚ ٞكٌِ ايٛشٛك َٛشٛك.
ؾإٕ قًخ :إٔ َكٌِ ايِـٜ ٫ ٤ٞه ٕٛقٌٚ ُ٘ٝعًٖ ٢ـنا ٜهـ ٕٛاي٬بِــو ايكٌـُٞ
َكٌِ بِـو ُـٚ ٤ٞبِـو  ٫ؾٝهٖ ٕٛن ٙاير٬ذ ١اقٌاّ ي٬بـِو إكٌِ.
قًٓا :إٔ ايحكٌ ِٝعٌت ا٫عحةاه َ ٖٞٚحػاٜو ٠اعحةـاهاّ إم بع٘ـٗا اعحـدلد بِــو
ٚ ٫بع٘ٗا  ٫بِــو

ٚبع٘ـٗا بِــو ُــٜٓ ٫ٚ ٤ٞـاٗ ميـو ٓـلم بع٘ـٗا عًـ٢

بعض ؾاؾِٗ ٚجلبٸو.
ٚقل أج٘ػ يو إٔ إاٖ ١ٝإةُٗ ١يٌٝخ َٔ اقٌاّ  ٫بِـو إكٌُ ٞإم ًَٖ ٛعٛظ
بايٌٓة ١إٍ ايعٛاهض.
ّٚهٔ جٔعٝػ اًحل ٍ٫ايِٝف ٚميو بإٔ ْك :ٍٛإ ا٫شيا ٤إؿَٗٗٓ ١َٝٛـا اشـيا٤
ؼً ٖٞٚ ١ًٝٝاييت ؼٌُ عً ٢إٛشٛك اـاهش ٞناؾٍٓ ٚايؿٌٔ ؾإْٗـا ؼُـٌ عًـ٢
ايٓٛع َٗٓٚا أشيا ٤غرل ؼً ٫ ١ًٝٝؼُـٌ عًـ ٢إٛشـٛك اــاهش ٞنـاـل إـأؿٛم ٗ
َؿٗ ّٛايٓكط ١ظٝز ٜكـاٍ ٗ جعوٜؿٗـا ايٓكطـ ١طـوف اــل َٚرـٌ ايةٔــو إـأؿٛم ٗ
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باؿكا٥ل ٕٚا منوْا( )69إٔ ايطةٝعَٛ ٞشٛك  ٖٛٚإاَٖٛ ٖٞٚ ١ٝشٛك ٠بايعوض
ٚايٛشٛك ٚاًط ٗ ١ايعوٚض(.)70
جعوٜـ ايعُ ٢ؾٝكاٍ ايعُ ٢علّ ايةٔــو ؾإْٗـا  ٫ؼُـٌ عًـ ٢إعـوف .ؾـإما عوؾـخ
ميو ظٗو يو إٔ ا٭شـيا ٤ايحعًًٝٝـَٛ ١شـٛك ٗ ٠اــاهط; ٭ْٗـا ؼُـٌ عًـ ٢إٛشـٛك
اـاهشُٚ ٞـ و اؿٌُ ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك اـاهشٚ ٞايهً ٞايطةٝع ٞشي ٤ؼًًٝـٞ
يًِـٕ  ٖٛٚوٌُ عًٝـ٘ ؾ٬بـل إٔ ٜهـَٛ ٕٛشـٛك ٗ اــاهط; ٭ٕ ُــو اؿُـٌ
ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك اـاهش.ٞ
( )69غوٗ٘ إٔ َا منوْا َٔ ٙن ٕٛايهً ٞايطةٝعـَٛ ٞشـٛك ٗ اــاهط إِـا ٖـ ٛبـايٓظو
ايٌطع ٞايعوٗ ايظاٖوٚ ٟأَا بايٓظو ايلقٝل ايعوؾاْ ٞؾًَٛ ٍٝشٛك ٗ اـاهط.
ٚظآٌ َواَ٘ ٖ ٛكؾع إٓاؾـا ٠بـٌ نـ ٕٛايطةٝعـَٛ ٞشـٛكاّ ٗ اــاهط ٚبـٌ نـٕٛ
إاٖ ١ٝاعحةاهٚ ١ٜايٛشٛك ٖ ٛا٭ٓ.ٌٝ
ٚظآٌ كؾع٘ :إٔ قٛيٓا إٔ ايطةٝعَٛ ٞشٛك ٗ اـاهط بـايٓظو ايٌـطع ٞظٝـز إٕ
ايٛاًط ٗ ١عوٚض ايٛشٛك ي٘ ؿؿٚ ١ٝأَا بايٓظو ايدلٖاْ ٞايعوؾاْ ٞؾ ٬ظٝز ٜوٕٚ
ايٛاًطٚ ١إٕ ايٛشٛك اـاهش ٞمل ٜهٔ ذابحاّ ي٘ بايناد بٌ بٓع ٛايٛاًط.١
ؾاؿآٌ إٔ َواكْا به ٕٛايطةٝعَٛ ٞشٛكاّ ٖ ٛأْ٘ َٛشـٛك بـايعوض َٚواكْـا بـإ
إاٖ ١ٝاييت ٖـ ٞعةـاه ٠عـٔ ايطةٝعـ ٞغـرل َٛشـٛكٖ ٠ـ ٛأْٗـا غـرل َٛشـٛك ٠بايـناد
ٚإٛشٛك ا ٖٛ ٌٝٓ٫ايٛشٛك.
( )70أعًِ إٔ ايٛاًط ١عً ٢ذ٬ذ ١أقٌاّ(:)1
 ٚاًط ٗ ١اٱذةاد  ٖٞٚاؿـلٸ ا٭ًٚـل ظٝـز إْـ٘ ٜٛشـت ايعًـِ برةـٛد احملُـٍٛيًُٛٗٛع.
 ٚٚاًط ٗ ١ايرةٛد  ٖٞٚعً ٢قٌٌُ:ا٭ٖٚ :ٍٚــ ٛإٔ ٜهــ ٕٛايٛاًــطٚ ١م ٚايٛاًــطَ ١حٸٔــؿٌ بايــناد بايِ ــَ ٤ٞرــٌ
اؿون ١ايعاهٗ ١يًٝل ٚإؿحاؾ بايناد.

(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ إٓطـل)
ط.142 - 139ٖ 1
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بايٌٓة ١إيٗٝا(ٚ ٫ )71اًط ٗ ١ايرةٛد( )72أهكْا إٔ ْـةٌ إٔ ايطةٝعـَٛ ٞشـٛك
بايعوض (ُٚـٔ٘(ٚ )73اًط ١ايعوٚض ي٘ ( ٗ ))74باث اجٔاؾ٘( )75بايٛشٛك
ؾإٕ ايحِـٸٕ

()76

ٖ ٛايٛشٛك ٗ اؿكٝكٚ .١قل عًُـخ( )77إٔ ايحعكـل يًٛشـٛك

ٚايراْ :ٞإٔ ٜه ٕٛم ٚايٛاًطَ ١حٔـ بايِـ ٤ٞبايناد ك ٕٚايٛاًـطَ ١رـٌ ايكطـع
اين ٟجحٔـ ب٘ اـِة ١بايناد ك ٕٚإِٓاه اينٚ ٖٛ ٟاًط ٗ ١عوٚض ايكطع عً٢
اـِة.١
 ٚٚاًــط ١ايعــوٚض ٖٚــ ٞإٔ ٜهــ ٕٛايٛاًــطَ ١حٔــؿ ١بايعــاهض بايــناد ك ٕٚمٟايٛاًــط ١ؾإْــ٘ غــرل َحٔـــ بــ٘ بايــناد عٝــز ٜٔــػ ًــًت ايعــاهض عٓــ٘ كٕٚ
ايٛاًــطَ ١رــٌ اؿونــ ١ايعاهٗــ ١يًصــايٍ ٗ ايٌــؿ ١ٓٝؾــإٕ ايٌــؿٖ ١ٓٝــ ٞإحعونــ١
بايناد ك ٕٚاؾايٍ ؾٗٝا ؾإْ٘ ٜٔػ ًًت اؿونـ ١عٓـ٘ ٚنـنا َرـٌ ايةٝـاض ؾـإٕ
اؾٌِ عوض ي٘ ٓٚـ ايةٝاض بٛاًط ١ايةٝاض ٓٚٚــ ايةٝـاض عـاهض يـٓؿٍ
ايةٝاض بايناد ك ٕٚاؾٌِ ٚينا ٜٔػ ًًت ايةٝاض عٔ اؾٌِ بايناد.
ؾإما عوؾخ ٖنا ؾايٛشٛك ٚاًط ٗ ١عـوٚض ٓٚــ إٛشٛكٜـ ١يًُاٖٝـ ;١٭ْـ٘ نُـا
قـلٸَٓا إٔ إاٖٝــ ١غــرل أٓــٚ ١ًٝايٛشــٛك ٖــ ٛا٭ٓــ ٌٝؾإٛشٛكٜــٜٔ ١ــػ ًــًةٗا عــٔ
إاٖ ١ٝإم ٖ ٞمل جهٔ عاهٗ ١شلا بايناد ٚيهٔ ٜٔ ٫ػ ًًةٗا عـٔ ايٛشـٛك; ٭ْٗـا
عاهٗ ١ي٘ بايناد.
( )71أ ٟبايٌٓة ١إٍ إاٖ ١ٝؾايٛشٛك ٚاًط ٗ ١عوٚض إٛشٛك ١ٜشلا.
( )72إم ي ٍٝإاَٖ ١ٝحٔؿ ١بإٛشٛك ١ٜبايناد عٝز ٜٔ ٫ػ ًًت ايٛشٛك عٓٗا.

( ) 73اهاك ب٘ ايحِـٸٕ ٚايحِــٸٕ ٖـ ٛايٛشـٛك ْؿٌـ٘ ٚايعـٛاهض إٌـُٸا ٠عٓـلِٖ
بإِـٸٔاد ٖ ٞأَاهاد يًحِـٸٕ ٚناُؿ ١عٓ٘  ٫أْٗا َِـٸٔاد ظكٝك.١ٝ
( )74إٔ ٚاًط ٗ ١عوٚض ايٛشٛك يًهً ٞايطةٝع.ٞ
( )75أ ٗ ٟا٫جٔاف ايهً ٞايطةٝع ٞبايٛشٛك ؾإٕ ايٛشٛك ٚايحِـٕ ٜهٚ ٕٛاًـط١
ٗ اجٔاف ايهً ٞبايٛشٛك.
(ٖ )76نا جعً ٌٝإٍ ن ٕٛايحِـٸٕ ٚاًط ٗ ١ايعوٚض يًهً.ٞ
(َ ٗ )77ةعز آاي ١ايٛشٛك.
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أٚ ّ٫ٚبايـــــــــناد ٚيًُاٖٝـــــــــ ١ذاْٝــــــــاّ ٚبـــــــــايعوضٕٚ .ـــــــــا منوْـــــــــا إٔ
ايِـــــــــٕ ٚاًــــــــط ٗ ١ايعــــــــوٚض ٖٚــــــــ ٞإٔ ٜهــــــــَٓ )78(ٕٛاطــــــــاّ
٫جٔــــــاف م ٟايٛاًــــــط ١بِـــــــ ٤ٞبــــــايعوض(ٚ )79اجٔـــــــاف ْؿٌــــــٗا
بـــــ٘ بايـــــناد ٚناْـــــخ عًـــــ ٢أمـــــا ٗٚ )81(٤بع٘ـــــٗا ٓـــــع ١ايٌـــــًت
ظـــاٖو٠

()83

()80

()82

نُـــا ٗ ظونـــ ١ايٌـــؿٚ ١ٓٝظونـــ ١شايٌـــٗا  ٗٚبع٘ـــٗا ؿؿٝٸـ ـ١

()84

( )78أ ٟايٛاًط ٗ ١ايعوٚض إٔ جه.ٕٛ
( )79أ ٟباجملاى ي ًع٬ق ١عٝز ٜٔػ ًًة٘ عٓـ٘ ٚإِـا ٜكـاٍ عًٝـ٘ َحٔــ ٜٓٛٚــ بـ٘
يع٬قَٛ ١شٛك.٠
( )80أ ٟاجٔاف ْؿٍ ايٛاًط ١بايِـ ٤ٞؾايٌـؿَ ١ٓٝـرَ ّ٬حٔـؿ ١بٓؿٌـٗا باؿونـ ١كٕٚ
م ٟايٛاًط ٖٛٚ ١اؾايٍ ؾٗٝا.
( )81أ ٟناْخ ايٛاًط ٗ ١ايعوٚض عً ٢أماٚ ٤اقٌاّ ٚايٛآٖ ٚا ظاي ١ٝأٚ ٟاؿـاٍ
إٔ ايٛاًط ٗ ١ايعوٚض عً ٢اما.٤
( )82أٓ ٟعًً ١ت ايِـ ٤ٞايعاهض عٔ م ٟايٛاًط ١نًٌت اؿونـ ١عـٔ اؾـايٍ
ٗ ايٌؿٚ ١ٓٝبعةاه ٠أٗٚػ ٓعًً ١ت َا ناْخ ي٘ ايٛاًط ١عٔ م ٟايٛاًط.)1(١
( )83عٝز نٌ ٚاظل َٔ ايعوف ًٜحؿخ إٍ ٓع ١ايًٌت ٖٓا.
( )84عٝز ًٜ ٫حؿخ إٍ ٓع ١ايًٌت عٔ م ٟايٛاًط ١نٌ أظـل بـٌ بعـض احملككـٌ
ٚإلقكٌ َٚا علا ٙؾٝذلا٥ـ ٢يـ٘ إٔ م ٟايٛاًـطَ ١حٔــ ظكٝكـٚ ١بايـناد

()2

َِٓٚـأ

اـؿا ٤اؼاك م ٟايٛاًطٚ ١ايٛاًط ٗ ١اُ٫اه ٠اـاهشٝـ ١غـ٬ف ؾُٝـا ناْـخ ٓـع١
ايًٌت ؾ ٘ٝظاٖو ٠ؾإٕ ايٛاًـطٖٚ ١ـ ٞايٌـؿٚ ١ٓٝم ٟايٛاًـطٖٚ ١ـ ٛاؾـايٍ ؾإُْٗـا
غرل َحعلإ( ٗ )3اُ٫اه ٠اـاهشٚ ١ٝيـنا ناْـخ ظـاٖوَٚ .٠ـٔ ٖٓـا قٝـٌ :إٔ اـؿـا٤
ُلٸٗٚ ٠عؿاّ كا٥و َلاه ُلٸ ٠ا٫هجةا بٌ ايٛاًطٚ ١مٜٗا ٚينا جو ٗ ٣أْ٘ يـ ٛاؼـلا
(ُ )1ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌٓ ٢اؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.331ٖ ٟ
( ) 2فُٛعــ ١آذــاه آقــا قُــل هٗــا ايكُِــ ٞ٦ظهــٓ ِٝــٗةا قُــل هٗــا قُِــ ٞ٦ؼكٝــل ظاَــل ْــاشٞ
ا٭ٓؿٗاْ - ٞؿً ٌٝبٗواَ ٞقٔوْ.229ٖ ٞ
( )3هُعاد ايةعاه قُل عًُ ٞا ٙآباك.153ٖ ٟ
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نُا ٗ أب ١ٝ٘ٝاؾٌِ(ٚ )85أب٘ٝـ ١ٝايةٝـاض  ٗٚبع٘ـٗا أؿؿـ( )86(٢نـاؾٍٓ)
ٗ بـــاث ايحعٔٸـــٌ(( )87ظٝـــز) جعًًٝـــ( )88(ٞايؿٔـــٌ شـــا) ميـــو ايؿٔـــٌ
(قٔٸً٘( ))89أ ٟقٔ ّ٬ينيو اؾٍٓ ظٝز إٕ َ ٫وجة ١ي٘( ٗ )90ايحعكل ٜهٕٛ
ؾـ ٞاُ٫اه ٠اؿٌٸٚ ١ٝايعكً ١ٝنإ ٓع ١ايًٌت أؿؿ.٢
( )85ؾــإٕ اؾٌــِ عــاهض يــ٘ ا٭ب٘ٝــ ١ٝبٛاًــط ١ايةٝــاض ٚيــ ٍٝا٭ب٘ٝــ ١ٝذابحــ ١يــ٘
بايــناد إم ٖــْ ٗ ٛؿٌــ٘  ٫اًــٛك  ٫ٚأبــٝض ٚيــ ٛناْــخ بايــناد ٕــا ٓ ـػٸ اجٔــاؾ٘
بايٌٛاك ؾٔٝػ ًًت ا٭ب ١ٝ٘ٝعٓ٘ ٚإِا إحٔـ بايـناد با٭ب٘ٝـ ١ٝعٝـز ٜٔ ٫ـػ
ًًةٗا عٓ٘ ٖ ٞايٛاًط ١أعين ايةٝـاض إِـا ناْـخ ٓـع ١ايٌـًت ٖٓـا ؿؿٝـ ١عٝـز
ًا٥و ايٓاَ ٜٓ ٫حةٗ ٕٛشلا ٫ؼـاك اؾٌـِ َـع ايةٝـاض ٗ اُ٫ـاه ٠اـاهشٝـ ١عٝـز
ِٜاه شلا بإُاهٚ ٠اظلٚ ٠إِا ايعكٌ ٜؿهو بُٗٓٝا ؾِٝرل يهٌ َُٓٗا عً ٢ظل.٠
ٖٓ َٔٚا ٜظٗو يٓا بوٖإ عً ٢بٌاط ١إِحل  ٖٛٚإٔ نٌ َا بايعوض ٫بل إٔ ٜٓحٗٞ
إٍ َا بايناد

()1

ٚقل منوْا إٔ إِحل ٜٔلم بايعوض ٚباجملاى عً ٢إٓٛـٛف ٚإ٫

َــا ٓــػ اجٔــاف إٓٛــٛف بٓك٘ٝــ٘ ٜٔٚــلم عًــْ ٢ؿــٍ إةــلأ نايةٝــاض بايــناد
ٚباؿكٝك ١ؾٝه ٕٛظكٝك ١ؾٚ ٘ٝبٌٝل َ ٫ونٓت.
( )86أٓ ٟع ١ايًٌت جهـ ٕٛأؿؿـًٜ ٫ ٢حؿـخ شلـا إ ٫ا٭ٚظـلَ ٟـٔ ايٓـاَ َِٓٚـأ
اـؿاُ ٤لٸ ٠ا٫هجةا

ٚاؼاكٖا ٗ اُ٫اه ٠اـاهشٚ ١ٝايعكً.١ٝ

( )87أ ٟعٓل عوٚض ايحعٔٚ ٌٝايحعٝٸٔ ٗ قٛي٘ جعً.ًٞٝ
( )88إٍ ن ٕٛاؾٍٓ ي ٍٝاجٔاؾ٘ بايحعٔٸٌ بايناد بٌ بايعوض.
( )89ؾايحعٔٸٌ ٚايحعٝٸٔ عاهض يًؿٌٔ بايناد ٚيًصٍٓ بايعوض بٛاًط ١ايؿٌٔ.
(ٖ )90نا جعً ٌٝإٍ نٓ ٕٛع ١ايًٌت اؿؿ ٢ؾَ ٬وجة ١يًصٍٓ  ٫ٚؼكل ي٘ ٗ ايـنٖٔ
ٚاـاهط.

( َٔٚ )1إحكوٸهاد إٔ َا بايعوض  ٫بلٸ ٚإٔ ٜٓحٗ ٞإٍ َا بايناد .قاٍ إعًِ ايرـاْ ٫( :ٞبـلٸ إٔ ٜهـٗ ٕٛ
ايعًِ عًِ بايناد  ٗٚايكله ٠قله ٠بايناد  ٗٚاٱهاك ٠إهاك ٠بايناد ظحٜ ٢هـٖ ٕٛـنُ ٗ ٙــ٫ ٤ٞ
بايناد .ؾهُا أْ٘ ٗ طـوف ايؿعًٝـ ١جٓحٗـ ٞايؿعًٝـاد إٍ ؾعًٝـ ١قاُ٥ـ ١بـناجٗا نـنيو ٗ طـوف ايكـٛٸ٠
جٓحٗ ٞايك ٣ٛإٍ قٛٸ ٠قا ١ُ٥بناجٗا) .ؾٔ ٖٛاؿهُ ١ابْٔ ٛـو ايؿاهاب ٞايؿٕ.18
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ؾٗٝــــا ؿايٝــــاّ( )91عــــٔ ؼكــــل ايؿٔــــٌ يؿٓــــا ٤نــــٌ شــــٍٓ( ٗ )92ؾٔــــً٘
ً ٫ٚـــــــٝٸُا ٗ ايةٌـــــــا٥ل(ٚ )93نـــــــٌ َـــــــةِٗ ٗ َعٓٝـــــــ٘( )94أُــــــــوْا إٍ
إٔ

()95

ايًٛـــــــــاط ٗ ١ايعـــــــــوٚض ٗ ايطةٝعـــــــــُٚ ٞـٔـــــــــ٘ ٚإاٖٝـــــــــ١

ٚٚشٛكٖــــــا(َ )96ــــــٔ ٖــــــنا ايكةٝــــــٌ( . )97ؾٔــــــعً ١ــــــًت ايحعكــــــل
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( )91أٜ ٟه ٕٛاؾٍٓ ٗ ميو ايحعكل اـاٖ ؿايٝاّ عـٔ ؼكـل ٚٚشـٛك ايؿٔـٌ; ٭ٕ
َا ٖ ٛشٍٓ باؿٌُ ايِا٥ع  -نُا جكلٸّ ٫ -بل ٚإٔ ٜهَ ٕٛع ايؿٌٔ ٚإ ٫نإ ْٛعـاّ
ٕــا ؼحــ٘ ؾــإما نــإ اؾــٍٓ  ٫ىًــ ٛعــٔ ايؿٔــٌ  ٫مٖٓــا ٶ  ٫ٚؿاهشــاّ ٚ -اؼــلا ٗ
ايحعكل -ؿٌُ أظلُٖا عً ٢اٯؿو ؾهاْـا َحعـل ٗ ٜٔاُ٫ـاه ٠ايعكًٝـٚ ١اـاهشٝـ١
ؾهإ ا٫هجةا بُٗٓٝا ُلٜلاّ ؾًنا ٓع ١ايًٌت ؾُٗٝا ناْخ ؿؿ.١ٝ
( ) 92جعً ٌٝإٍ قٛي٘ َ ٫وجة ١ي٘ ٗ ايحعكل ...اخل ٚقٛي٘ (يؿٓا ٤نٌ شٍٓ) نُـا اُـوْا
إيً ٘ٝابكاّ َٔ شٗ ١إٔ ٚشٛك ٙجابع يٛشـٛك ٚؼكـل ؾٔـٛي٘ ٚيـنا نـإ يـ٘ ٚشـٛكاد
كحًؿٚ ١اطٛاه َحةاٚ ١ٜٓق ٗ ٌٝجعوٜؿ٘ :أْ٘ ٜكاٍ عً ٢ايهرو ٠إـحًؿ ١باؿكا٥ل(.)1

( )93اـاهش ١ٝنا٭عواض َرٌ ايٌٛاك ٚإِـا قـاٍ ً ٫ـُٝا ٗ ايةٌـا٥ل; ٭ٕ إونٓةـاد
اـاهشٕ ١ٝا نإ شلا ٓٛهَٚ ٠ـاكٚ ٠يهـٌ َُٓٗـا ٚشـٛك عًـ ٢ظـل ٠ؾوَـا ايِــٕ
٬ٜظو ائٛهٚ ٠إاك ٠غٝاٍ أْٗا شٍٓ ٚؾٌٔ ؾٝظٔ أْ٘  ٫ؾٓا ٤يًصـٍٓ ٗ ايؿٔـٌ
إم إاك ٠غرل ؾاْ ٗ ١ٝائٛه ٠غ٬ف ايةٌا٥ل اـاهش ١ٝؾإْٗا َ ٫اك ٠شلا ٛٓ ٫ٚه٠
ؾِٜ ٬حة٘ ؿاظٗا بًعاظ إاكٚ ٠ائٛه ٠ظحٸٜ ٢ك ٫ ٍٛؾٓا ٤يًصٍٓ ٗ ايؿٌٔ.
( )94أٚ ٟيؿٓا ٤نٌ َةِٗ ٗ َع ٘ٓٝإم ٚشٛك ٙجابع يـ٘ ٚاؾـٍٓ َـةِٗ ٚايؿٔـٌ َعـٌ
ٕ ؾٚ ٘ٝننا إاَٖ ١ٝةُٗٚ ١ايٛشٛك َعٌ ؾٗ ٞؾاْ ١ٝؾ.٘ٝ
ؾٗ ٛؾا ٕ
(ٖ )95نا شٛاث ايكٕٚ ٍٛا منوْا إٔ ايحِـٸٕ ...اخل.
( )96عطـ جؿٌرل; ٭ٕ ايطةٝع ٖٛ ٞإاُٖٚ ١ٝـٔ٘ ٖ ٛايٛشٛك نُا جكلٸّ.
( )97أ َٔ ٟقة ٌٝاؾٍٓ ٚايؿٌٔ أٖٓ ٟا ناْخ ٓع ١ايًٌت ؾ ٘ٝاؿؿ.٢
( )98عٔ ايطةٝع.ٞ
( )1اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُٗاث ايـل ٜٔايٝـيك .233ٖ 36ٖ ٟايحعًٝكـاد عًـ٢
ايِٛاٖل ايوبٛب ١ٝاؿهٖ ِٝاك ٟايٌةيٚاه.553ٖ 531ٖ ٟ
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ٚايحعٔٸـــٌ ٖٓـــا( )99بـــايٓظو ايـــلقٝل ايدلٖـــاْ )100(ٞبـــٌ بإعاْـــَ ١ـــٔ ايـــنٚم
ايعوؾاْ.)101(ٞ
ٚأَا بعـل ايحٓـيٸٍ( )102ؾـايحعكٓل يـن ٟايٛاًـطٖٓ )103(١ـا ظكٝكـٓٚ ٞـع ١ايٌـًت
َٓحؿ ١ٝ٭ٕ ؾٓا ٤إاٖ ٗ )104(١ٝايٛشٛك أُـلٸ َـٔ ؾٓـا٤اؾٍٓ ٗ ؾٔـً٘ ؾحعككٗـا
( )99أ ٗ ٟباث ايطةٝع.ٞ
( )100ايــن ٟاقــ ِٝعًــ ٢آــاي ١ايٛشــٛك ٚإٕ إاٖٝــ ١يــ ٍٝشلــا ؼكــل ٚشــٛك بــٌ ٖــٞ
اعحةاهٜٸً ١ـوابٝٸ.١
( )101ؾإْ٘ ي ٫ ٛايهِـ بأْ٘ ٚ ٫شٛك إ ٫يًعل ٚإٕ إاٖٝٸً ١وابٝٸٕ ١ـا اًـحطاع ايعكـٌ
ايةِـو ٟاي ٍٛٓٛإٍ ميو.
(َ )102ــٔ عــلّ ٓــع ١ايٌــًت عــٔ ايهًــ ٞايطةٝعــٚ ٞإٔ ايٛشــٛك ٚايحعكــل ذابــخ يــ٘
بايـناد أ ٚبعــل ايحٓـيٸٍ َــٔ ايــنٚم ايعوؾــاْٚ ٞايٓظــو ايــلقٝل ٖٚــنا ايحؿٌــرل أقــوث َــٔ
ا٭.ٍٚ

(ٖٚ )103ــ ٛايهًــ ٞايطةٝعــٜٚ ٞهــ ٕٛايٛشــٛك ٚاًــط ٗ ١ذةــٛد ايٛشــٛك يــ٘ ناؿونــ١
يًُؿحاؾ ٚايٝل.
(ٚ )104ميو ٭ٕ ؾٓا ٤إاٖ ٗ ١ٝايٛشٛك َٔ قة ٌٝؾٓا ٤ا٫عحةـاه ٗ ٟآ٫ـٚ ٌٝأَـا ؾٓـا٤
اؾٍٓ ٗ ايؿٌٔ ؾٝه ٕٛؾٓا ٤اعحةاه ٗ اعحةاه(.)1

(َ( )1ا اُة٘ ٖنا بك ٍٛايعوؾا :٤اما شاٚى ايِـ ٤ٞظلٸ ٙاْعهٍ ٗلٸ ٙؾً ٛناْخ إاٖ ١ٝايـيت ٖـ ٞايهًـٞ
ايطةٝع ٞجكو ٸه ظٝكـ ٞبـناجٗا ن٘ـُ ١ُٝيًٛشـٛك ايـنٖ ٟـ ٛايحِــٸٕ اؿكٝكـ ٞنُـا ٖـ ٛؼككٗـا يهٓـ٘
باطٌ .ؾايحعكل اين ٟيًٛشٛك بايناد ٜه ٕٛشلا ؼككاّ بايعوض ٭ٕ ظهِ إؿـين ؾٝـ٘ ٌٜٓـعت عًـ٢
ايؿاْٚ .ٞينا ٜكاٍ :اؼاكُٖا اؼاك ايَ٬حعٔٸٌ ٚإحعٔٸٌ ٚاؼاك إـةِٗ ٚإعـٌٚ .باؾًُـٖ ١ـنا ًـةٌٝ
ايكٔل ٗ ايك ٍٛبٛشٛك ايهً ٞايطةٝع َٔ َِٗٓٚ .ٞاؾو ؾكاٍ بٛشٛك ٙبايناد  ِٖٚايكـا ًٕٛ٥بإٓـاي١
إاٖٝــَٚ .١ــِٓٗ َــٔ ؾـ ٸو ؾٝــ٘ ْٚؿــاَ ٙطًكـاَّٚ .ــِٓٗ َــٔ قــاٍ بٛشــٛك ٙبــايعوض ٚيهــٔ  ٫عًــ ٢ايٛشــ٘
ايًطٝـ اين ٟقًٓا ٗ َعَٓ ٢ا بايعوض بٌ ناجٔاف اؾايٍ ٗ ايٌؿ ١ٓٝباؿونـ ١ايعوٗـَٚ .١ٝـِٓٗ َـٔ
قـاٍ إ ٚشـٛك ايهًــ ٞايطةٝعـٖ ٞـٚ ٛشــٛك هث ايٓـٛعَٚ .ـِٓٗ َــٔ ٜكـاٍ بٛشـٛك ٙنُــا ظٓٸـ٘ اشلُــلاْ.ٞ
ٚايهٌ َيٜؿُ .)١ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـٞ
(قٌِ اؿهُ )١ط 347ٖ 2ظاُ.27١ٝ
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بــ٘( )105أُ ـلٸ َــٔ ؼككــ٘ بــ٘(( .)106م ٚايهــ )107()ٕٛأ ٟم ٚايٛش ــٛك (ماد َــا يــ٘
ايهًٝـــ )108(١مٖٓــاّ ؾعٌــت(ٖٚ )109ــ )ٞأ ٟايــناد(( )110إٗٝــٜ .)١عــين احملهــّٛ
بايٛشٛك ماد ايهًـ ٞايطةٝعـْٚ ٞؿـٍ ايطةٝعـ ١ايـيت عوٗـٗا ايهًٝـ ٗ ١ايـنٖٔ.
َٚعًــ ّٛإٔ ايهًــ ٞايطةٝعــْ ٞؿــٍ إعــوٚض ٚإاٖٝــ ١ايــيت(ٖ )111ــ ٫ ٞنًٓٝــ٫ٚ ١
شي( .١ٝ٥إٕ شي ٤ؾوك
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جٔػ٘) أ ٟإٕ جٌـُع ايطةٝعـ ٞأْـ٘ شـي ٤ؾـوكَ ٙرـٌ َـا

ٜكــاٍ )113(:ايهًــ ٞشــي ٤ايؿــوك إٛشــٛك (ايحعُٸ ـ ٌ ٜعــين) أٜ ٟكٔــل َٓــ٘ اؾــي٤
ايحعُٸً ٫ ٞاـاهش.)114(ٞ
( )105أ ٟؼكل إاٖ ١ٝبايٛشٛك.
( )106أ َٔ ٟؼكل اؾٍٓ بايؿٌٔ.
( ٖٛٚ )107ايهً ٞايطةٝع ;ٞ٭ْ٘ ٖ ٛاين ٟاذةحٓا ٚشٛكٖٚ ٙنا ُـوٚع ٗ ٌَـأيٌَ ١ـحكً١
 :ٖٞٚإٔ ايهً ٞايطةٝع ٖٛ ٞماد إعوٚض يًهً.١ٝ
( )108نٓؿٍ اٱٌْإ ٜ ٫ؿٝل ن ْ٘ٛنًٝاّ ؾإْ٘ َع ايحكٝل بايهًٜ ١ٝه ٕٛنًٝاّ عكًٝاّ.
( ) 109أ ٟايــن ٟجعــوض يــ٘ بايهًٝــ ٗ ١ايــنٖٔ ؾكــل بــإٔ ٜهــ ٕٛعوٗٚــ٘ ٗ ايــنٖٔ
ٚا٫جٔاف بٗا ٗ اينٖٔ اٜ٘اّ نُا ُٖ ٛإٔ إعك ٍٛايراْ ٞإٓطك.ٞ
(ٜ )110عحدل ماد َا ي٘ ايهً.١ٝ
(َٚ )111عً ّٛإٔ ايهً ٞايطةٝعْ ٞؿٍ إاٖ.١ٝ
(ٖ )112نٌَ ٙأي ١أؿو.٣
( )113نُا ٗ اً٫حل ٍ٫إِٗٛه عًٚ ٢شٛك ايهً ٞايطةٝع ٗ ٞاـاهط(.)1
( )114أٜ ٟكٔــل إٔ ايطةٝعــ ٞشــي ٤عكًــ ٫ ٞشــي ٤ؿــاهشٚ ٞميــو ٭ٕ ايعكــٌ وًــٌ
ايِـٕ إٍ ايحِـٸٕ ٚايهً ٞايطةٝعٚ ٞاؾي ٤اـاهش ٖٛ ٞاينٜ ٟه ٕٛيـ٘ ٚشـٛك
ٌَحكٌ غرل ٚشٛك اؾي ٤اٯؿو غ٬ف ايعكً ٞؾإْ٘ يٚ ٍٝشـٛكاّ ٌَـحك ّ٬غـرل ٚشـٛك
اؾي ٤اٯؿو بٌ ٖ ٛشي ٤وًً٘ ايعكٌ َٔ إٛشٛك اـاهشٚ ٞايهً ٞايطةٝع ٞينيو.
( ) 1ايله ٠ايؿاؿو ٗ ٠ؼكٝـل َـنٖت ائـٛؾٚ ١ٝإـحهًٌُ ٚاؿهُـا ٤إحكـلٌَ ْـٛه ايـل ٜٔعةـل ايـوٓٔ
اؾاَُ .83ٖ 6ٖ ٞـوؾ َطـايع اْ٫ـٛاه قطـت ايـل ٜٔايـواىَٓ .58ٖ ٟطـل إًــٕ ؾــو
ايل ٜٔايواى.370ٖ ٟ
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(ٚإ ٫يــيّ ايحًٌٌــٌ( ))115٭ْــ٘ إما نــإ شــي ٤ؿاهشٝــاّ نــإ يــ٘ ٚشــٛك
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ٚيًحِـــٕ ٚشــٛك .ذ ـِٸ إما نــإ َٛشــٛكاّ( )117نــإ ُـٔ ـاّ إم ايِ ــَ ٤ٞــا مل
ٜحِــٸ ٕ مل ٜٛشــل ؾٓٓكــٌ ايهــ ّ٬إيٝــ٘(ٚ )118ايطةٝعـ ٞشــيَٓ )119(٤ــ٘ نُــا ٖــٛ
إؿوٚض ؾهإ ُـٔاّ(ٖٚ )120هنا(.)121
(يـــ ٍٝايطةٝعـــَ )122(ٞـــع ا٭ؾـــواك نـــا٭ث ايٛاظـــل َـــع أ٫ٚك) َحعـــلك٠
نُــا ىعُــ٘ ايوشــٌ اشلُــلاْ ٞايــنٓ ٟــاكؾ٘ ايِــٝف ايــوَ ٍٝ٥لٜٓــُٖ ١ــلإ
( )115أٚ ٟي ٛنإ ايطةٝع ٞشي٤ٶ ؿاهشٝاّ  ٫عكًٝاّ ييّ ايحًٌٌٌ.
( )116نُا ُٖ ٛإٔ ا٭شيا ٤ايعكً ١ٝايحعً.١ًٝٝ
( )117أ ٟإما نــإ ايهًــ ٞايطةٝعــَٛ ٞشــٛكاّ ٚذ ـِٸ ٖٓــا َعٓــ ٢ايؿــا ٤يًذلجٝــت أ ٟبعــل
ؾوض نَٛ ْ٘ٛشٛكاّ ٕهإ اْ٘ شي ٤ؿاهش ٞي٘ ٚشٛك.
( )118أ ٟاٍ ميو ايِـٕ اينَ ٖٛ ٟونٓت َٔ ايطةٝعٚ ٞايحِـٸٕ.
( )119ؿاهشٚ ٞنإ ي٘ ٚشٛك ؾهإ أٜ٘اّ ُـٔاّ.
( )120أ ٟؾهإ ايطةٝع ٞاين ٖٛ ٟشي َ٘ٓ ٤ؿاهشـ ّا ُـٔـاّ ٚايطةٝعـ ٞأٜ٘ـ ّا شـيَٓ ٤ـ٘
ؾً٘ ٚشٛك آؿو  ًِٖٚشواّ.
( )121ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ بايٛشٛكاد ٚإٔ جهٖٓ ٕٛاى ٚشٛكاد جحًٌٌٌ.
(ٖ ) 122نٌَ ٙـأي ١أؿـوٚ ٣ظآـًٗا :إٔ ايهًـ ٞايطةٝعـٖ ٞـٌ ٖـ ٛبايٌٓةــ ١إٍ أؾـواكٙ
()1

نٌٓــة ١ا٭ث ايٛاظــل إٍ ابٓا٥ــ٘

َعٓــ ٢إٔ اٱٌْــإ ُـــٚ ٤ٞاظــل ٚيــ٘ ٚشــٛك ٚاظــل

ًع.ٞ

ٚبعةــاه ٠أٗٚــػ :إٔ ايهًــ ٞايطةٝعــ ٞبٔــؿ ١ايٛظــلٚ ٠ايهًٝــٚ ;١اقــع َٚحعكــل ٗ
ا٫عٝإ أّ نٌٓة ١اٯبا ٤إٍ ا٫بٓاَ ٤عٓ ٢إٔ نٌ ؾـوك جحعكٓـل ؾٝـ٘ ظٔٸـ ١غـرل اؿٔٸـ١
إحعكك ٗ ١اٯؿو ٚنٌ ظٔٸَٓ ١يي ١ا٭ث ينيو ايؿـوك ؾٝهـ ٕٛيٲٌْـاْٚ ١ٝشـٛكاد
َحعلكٚ ٠ايكله إِـذلى بٗٓٝـا اٱٌْـإ ؾٗـَٛ ٛشـٛك بٛشـٛك ٚاظـل ٗ ايـنٖٔ ؾكـل
ك ٕٚاـاهط.
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.312ٖ 1

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )31غشس يف اػرثاساخ املاىٍح
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ْٚكٌ أْ٘ نإ ٜظٔ إٔ ايطةٝعٚ ٞاظل بايعـلك(َٚ )123ـع ميـو َٛشـٛك ٗ ْٝـع
ا٭ؾواك ٜٚحٔـ با٭ٗلاك ُٓٚٸع عً ٘ٝايِٝف ٚقلؾ ٗ َنٖة٘ بٌ َرً٘ نُرٌ
آبا َع ا٭٫ٚك نُا ظككٓا( )124اؼاكَ ٙع ا٭ؾواك(.)125
( )123أ ٟيــ ٗ ٍٝاـــاهط إ ٫إٌْــاْٚ ١ٝاظــل ٫ ٠إٌْــاْٝحٌ  ٫ٚذ٬ذــٚ ١يــ ٍٝإــواك
بايٛظل ٖٞ ٠علّ ايِـوٜو ي٘ نُا َٖ ٛعٓاٖا ٗ اهلل جعاٍ.
( ٗ )124أٚاٖ ٌ٥نا إةعز عٓل اً٫حل ٍ٫عً ٢إٔ ايهً ٞايطةٝعَٛ ٞشٛك(.)1
( )125ؾٝهٚ ٕٛشٛك ٙعٌ ٚشٛك ا٫ؾواك ؾٝه ٕٛي٘ ٚشٛكاد ٚظٕٔ بعلك ا٫ؾواك.

(ٚ )1قل ظكٓكـ٘ إٔـٓـ ٗ ايٮيـ ٧إٓحظُـُ .١ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ ٞقٌِ إٓطل ط.149 - 146ٖ 1

[]32
غسز يف بعض أحلاَ أجصاء املآٞٚ
ٌ  ٫بٹِٳــــوٵ ٺ ظٴُٹــــ٬
ٍ ٚؾَٔٵــــ ٷ
شٹــــٓٵ ٷ

َؾُٴـــــــــلٻ ْ ٠ٳٓٚٴـــــــــٛه ْ٠ٹبِٳـــــــــوٵ ٹ ٫

شٝٻحــــــإ ٗ
ٗ اؾٌــــــِ جــــــإٔ ؿاهٔ ٹ

ـ
عكِ ٹًٝٻحـــــــــإٔ ؾـــــــــاقِ ٳح ٹ
َأعواٗٹـــــــ ـ ٹ٘ ٳ

إمٵ َـــــا بٹـــــ ٹ٘ ايِوـــــوٵ َن ٗ ُ١ا٭عٝـــــإٔ

ٳَٚــــــــا بٹــــــ ـ ٹ٘ اَحٝاىٴٖــــــــا ًٹٝٸــــــ ــإٔ

ٳٚيَـــــٝٵٍ ؾَٔٵـــــ ٫ٚ ٕٔ٬شٹٓٵٌــــــإٔ ٗ

ل ٖـــــــا جٳعـــــــوفٹ
ٳَوٵ ٳجةٳـــــــ ٺ ١يٛاظٹـــــــ ٺ

 ٞاُحكاقٹــــــــٞٵ
ٚايؿٔـــــــٌٴ َٓطٹكٹـــــــ أ

ٌ ٚما ظٳ ٹكٝٵكٹـــــــٞٵ
نُةـــــــلأٹ ايؿٔـــــــ ٔ

[]32
غسز يف بعض أحلاَ أجصاء املآٞٚ

()1

(شٍٓ ٚؾٔـٌ  ٫بِــو (ٓ )2ـ ) ّ٬وحُـٌ إٔ ٜهـ )3(ٕٛؿـدلاّ ٚإٔ ٜهـٕٛ
ٓؿٚ ١اـدل َـا بعـل( ٙؾُـل )٠كٓؿــ َـاك )4(٠يً٘ــ وٚهٓٚ( ٠ـٛه )٠إما أؿـنا

( )5

(بِـو  )6()٫ؾًـِ وُـٌ إظـلاُٖا( )7عًـ ٢ا٭ؿـوٚ .٣ؾٝـ٘ إُـاه ٠إٍ إٔ نـ٬
(ٚ )1إِا نإ ٖنا إةعـز ٗ بٝـإ ايـةعض َٓٗـا( ;)1٭ْـ٘ مل ٜـننو بعـض ا٫ظهـاّ شلـا
َرــٌ إٔ اؾــٍٓ قوٜــت ٚبعٝــل ٚنــنا ايؿٔــٌ ٚنــنا َرــٌ إٔ إك ـٛٸّ يًعــايَ ٞك ـٛٸّ
يًٌاؾٌ ٚإكٌِ بايعهٍ ٚغرلٖا َٔ ا٭ظهاّ.
( )2اهاك ب٘  ٫بِـو إكٌُ ٫ ٞايكٌُ ٞظٝز إٕ ايكٌُ ٞعًـ ٢هأ ٟإٔـٓـ نًـٞ
عكً.ٞ
( )3أ ٟوحُــٌ إٔ ٜهــ ٕٛقٛيٓــا  ٫بِ ــو ٓــٌ ؿــدل إٍ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ ٚإٌ ـُٸ٢
با٫بحلا ٤اهاك ٠ايعُ ;ّٛ٭ٕ إعٓ ٢نٌ شـٍٓ ٚؾٔـٌ ْظـرل (ُـو ٠ؿـرل َـٔ شـواك)٠

()2

ٚوحٌُ إ ٜهٓ ٕٛؿ ١يًصٍٓ ٚايؿٌٔ ٚغرلٖا.
( )4عنف ا٫يـ.
( )5أ ٟاؾٍٓ ٚايؿٌٔ.
( ) 6بإعٓ ٢ايراْ ٖٞٚ ٞإ ج٪ؿـن إاٖٝـٚ ١ظـلٖا عٝـز يـ ٛقاهْٗـا بِــ ٤ٞاعحـدل َـٔ
ظٝز أْ٘ اَو ىا٥ل عًٗٝا ٚقل ظٌٔ َُٓٗا َونٓت  ٫جٔلم ٖ ٞعً ٘ٝبٗنا ا٫عحةـاه
ٚأَا بإعٓ ٢ا٭ ٍٚؾًِ ٜهـٔ ايِــَٛ ٤ٞشـٛكاّ  ٗ ٫اــاهط  ٗ ٫ٚايـنٖٔ ؾـّ ٬هـٔ
اعحةاه ٗ ٙإكاّ ٚقل جكلٸّ ايه ٗ ّ٬ميو ؾواشع.
( )7أ ٟإـــاكٚ ٠ائـــٛه ٠غـــ٬ف اؾـــٍٓ ٚايؿٔـــٌ ؾإْـــ٘ وُـــٌ اظـــلُٖا عًـــ٢
اٯؿو(.)3
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.283 - 228ٖ 1
(ُ )2وؾ ا٫سل ْٞٛعً ٢ايؿ ١ٝابٔ َايو عً ٞبٔ قُل ا٫سل ْٞٛط.37ٖ 1
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.280ٖ 4
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َٔ ٖاجٌ(َ )8ع نٌ(ٖ َٔ )9نَ ٜٔحعل ماجاّ( )10كحًـ اعحةاهاّ ٗ( .اؾٌِ جإ)
أ ٟإـــــــاكٚ ٠ائـــــــٛه( ٠ؿاهشٝحـــــــإ(ٚ ))11اؾًُـــــــَ )12(١ةحـــــــلأ ٚؿـــــــدل
ٚيـــنا ناْـــخ( )13ا٭شٌـــاّ َونٓةـــاد ؿاهشٝـــٚ )14(١جـــإ (ٗ أعواٗـــ٘( ))15أٟ
( )8أ ٟإاكٚ ٠ائٛه.٠
(ٖ َٔ )9نُٖٚ ٜٔا اؾٍٓ ٚايؿٌٔ.
( )10ايُ٘رل ٗ َحعل عا٥ل إٍ قٛي٘ نٖ َٔ ّ٬اجٌ أ ٟإٔ اؾٍٓ َحعل َـع إـاك ٠ماجـاّ
ٚكحًـ با٫عحةاه; ٭ٕ إاك ٠بِـو ٚ ٫اؾٍٓ  ٫بِـو

ٚنـنا ايؿٔـٌ َحعـل َـع

ائٛه ٠ماجاّ ٚكحًـ با٫عحةاه; ٭ٕ ائٛهَ ٠عحدل ؾٗٝا بِـو ٚ ٫ايؿٌٔ َعحـدل ؾٝـ٘
 ٫بِـو .
( )11أ ٟيهٌ َُٓٗا ٚشٛك ٗ اـاهط عً ٢ظل.٠
(ٜ )12عــين بٗــا قٛيــ٘ ٗ اؾٌــِ جــإٕ ؿاهشٝحــإٚ .قٛيــ٘ (َةحــلأ ٚؿــدل) ماجــإ َةحــلأ
ٚؿاهشٝحإ ؿدل ٗٚ ٙاؾٌِ َحعًٓل ب٘.
( )13أٚ ٟيه ٕٛإاكٚ ٠ائٛه - ٠ايًن ٜٔنإ اؾٌِ َونٓةاّ َُٓٗا  -ؿـاهشٝحٌ ناْـخ
ا٫شٌاّ...اخل.
( )14أ ٟناْخ اشياٖ٩ا ٖحاى ٗ ٠ايٛشٛك اـاهشٚ ٞنإ يهٌ ٚاظل َٓٗا ٚشٛك عًـ٢
ظل ٠غرل ٚشٛك اٯؿو.
( )15أٚ ٟإاكٚ ٠ائٛه ٗ ٠اعواض اؾٌِ بٌ ٗ نٌ بٌٝل ؿاهش ٞنايعك ٍٛعًـ٢
ايك ٍٛبإ شلا َاٖٝاد

()1

ٚنائٛهْ ٠ؿٌٗا ٚإاكْ ٠ؿٌٗا.

(ْٚ )1ٴٌت ٖنا ايك ٍٛاٍ إعًِٓ ايراْ ٞنُا منـو ميـو اً٫ـحام شـ ٍ٬ايـل ٜٔآُـحٝاْ ٞؾكـاٍٜ( :ذلا٥ـ ٢إٔ
ايظاٖو إٔ ٜكٚ ٍٛإ ٫يهاْا َحٌا ٫ ٌٜٚجوشٝػ يه ٕٛأظلُٖا عًٓـٚ ١اٯؿـو َعًـٚ ّ٫ٛمل جهْٛـا ُـ٦ٝاّ
ٚاظــلاّ ٭ٕ إؿــوٚض جٌــاٚ ٟٚظــلاْٝحٗا بــٌ ٚشٛكُٖــا بــٌ مل ٜهْٛــا ُــ٦ٝاّ ٚاظــلاّ ٚإٕ ؾــوض
ٚظلاْٚ ١ٝظلاْٝحُٗا ٚٚشٛكُٖـا إم ا٫ذٓٝٓٝـ ١باقٝـٚ ١يـ ٛ٭شـٌ إاٖٝـ ٗ ١ايعكـٌ ٚعـلَٗا ٗ ايٛاشـت
جعاٍ ٜٓٚاك ٟن ّ٬إعًِ بعل أًطو بإٔ يًعكٌ َاٖ.١ٝ
لٗٚ ٠ـعؿا ؾـإما مل ٜحـًـــ
ٚاؾـ ٛاث أْـ٘ قـل َـو :إٔ اْةعـاس إاٖٝـاد َــٔ اؿـح٬ف ايٛشـٛكاد ُـ ٸ
ايٛشٛك بايِلٚ ٠اي٘ـعـ ٗ إةـلع ٚإةـلع نٝــ ؤـٌ إاٖٝـ ١ظحـٜ ٢هْٛـإ ُـ ٫ٚ ٌ٦ٝأقـٌ ّحـاى
أظــــلُٖا بإاٖٝــــٚ ١اٯؿــــو بعــــلَٗا) .جعًٝكــــ ١عًــــ ٢ايِــــٛاٖل ايوبٛبٝــــ ١اً٫ــــحام شــــ ٍ٬ايــــلٜٔ


يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )32غشس يف تؼط أ ىاَ أجضا املاىٍح

569

أعواض اؾٌِ (عكًٝحإ( )16ؾاقحـ).
ؾإُْٗـــــــــــــــا ؾٗٝـــــــــــــــا

()17

ْؿـــــــــــــــٍ شٌٓـــــــــــــــٗا ٚؾٔـــــــــــــــًٗا

( )16ا ٟإــاكٚ ٠ائــٛه ٗ ٠اعــواض اؾٌــِ عكًٝحــإ  ٫ٚؿاهشٝحــإ ام إ ُٝٸــي نــٌ
َُٓٗا عٔ اٯؿو ٗ اعـواض اؾٌـِ بـٌ ٗ نـٌ بٌـٝل ؿـاهش ٞإِـا ٖـ ٗ ٛايعكـٌ;
يه ٕٛنٌ َٓٗا َٛشٛك ّا ٗ ايعكٌ بٛشـٛك ٜٔعًـ ٢ظـلَ ٠عٓـ ٢إٔ ايعكـٌ إما ْظـو إٍ
ايةٌــٝل ٚظــلًَ ٙح ُ٦ـاّ َــٔ شــيٚ ٌ٥أَــا ٗ ايٛشــٛك اـــاهش ٞؾُٛشــٛكإ بٛشــٛك
ٚاظل ٚي ٍٝيهٌ َُٓٗا ٚشٛك عً ٢ظل ٠ؾؿ ٞاؿكٝكـ ١إ ٖٓـاى جونٝةـاّ ظكٝكٝـاّ َـٔ
 ٬ايٌـٛاك
ا٫شيا ٤ا ٫إ ايحُٝٝي بـٌ ا٫شـيا ٗ ٤ايٛشـٛك ايعكًـ ٫ ٞاــاهش ٞؾُـر ّ
بٌٝل ٗ اـاهط َونٓت ٗ ايعكٌ إما نإ ي٘ شي٤إ ٗ ايعكٌ ُٖٚا ايًٚ ١ْٝٛقابً١ٝ
ايةٔـ و َٛشٛك ٜٔبٛشٛك ٚاظل ٗ اـاهط ٚغرل َحُٝـي ٜٔؾٝـ٘ ٚإِـا ُٖـا ٖحـاىإ ٗ
ايٛشٛك ايعكً.ٞ
ٖٚــن ٙا٫شــيا ٤ايعكًٝــ ١إ يٛظظــخ بِــو  ٫زلٸٝــخ (َــاكٓٚ ٠ــٛه ٠عكًٝــٚ )١إٔ
يٛظظخ  ٫بِـو زلٸٝخ (شٍٓ ٚؾٌٔ) ٚننا ٗ إونٓةاد اـاهش ١ٝؾإٕ اشياٖ٤ـا
ايعكً ١ٝإٔ يٛظظخ بِـو  ٫زلٸٝخ (َـاكٓٚ ٠ـٛه ٠عكًٝـٚ )١إٕ يٛظظـخ  ٫بِــو
زلٸٝخ (شٍٓ ٚؾٌٔ).
ؾحًـٕ :إٔ يًُونٓةاد اـاهشَ ١ٝاكٛٓٚ ٠ه ٠ؿاهشٝـ١

()1

َٚـاكٓٚ ٠ـٛه ٠عكًٝـ١

ُٖٚــا عٗٓٝــا إ ٫أُْٗــا َٛشــٛكإ بــايٛشٛك ايعكًــٚ ٞماْــاى َٛشــٛكإ بــايٛشٛك
اـــاهشٚ ٞشلــا شــٍٓ ٚؾٔــٌ ىحًـــ َعُٗــا با٫عحةــاه ٚيًةٌــا٥ل اـاهشٝــَ ١ــاك٠
ٛٓٚه ٠عكًٚ ١ٝؾٌٔ ٚشٍٓ ىحًؿإ با٫عحةاه ٚي ٍٝشلُا َـاكٓٚ ٠ـٛه ٠ؿاهشٝـ١
نُا جكلٸّ.
( )17أ ٟؾإٕ إاكٚ ٠ائٛه ٗ ٠اعواض اؾٌِ.

آُحٝاْٚ .636 - 627ٖ ٞقل ْاقِٗا اّ ٜ٘ا ٓله إحأشلٌ ٗ اًؿاه .ٙاً٫ـؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـلٜٔ
ايِرلاىٚ .357 - 317ٖ ٟاٜ٘اّ اؿاُ ١ٝعٌ اشلٝاد ايِؿآ ٤له ايل ٜٔايِرلاى.90ٖ ٟ
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.324ٖ 1
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َــأؿٛم )18(ٜٔبِ ــو  ٗ ٫ايعكــٌ ٚيٌٝــحا َــاكٓٚ )19(٠ـ ٛه ٠ؿــاهشٝحٌٚ .يــنا
ناْخ ا٭عواض بٌا٥ل ؿاهش )20(١ٝنُا قًٓا( :إم َا ب٘ ايِــون )١أعـين شٌٓـٗا
(ٗ ا٭عٝإ

()21

َٚا ب٘ اَحٝاىٖا) أعين ؾًٔٗا (ًٝإ) أَ ٟحعلإ( ٫ )22نُـا ٗ

إونٓةاد اـاهشٝـ ١٭ُْٗـا ج٪ؿـنإ ؾٗٝـا(َ )23ـاكٓٚ ٠ــٛه ٠ؿـاهشٝحٌ يهـٌ
َُٓٗا ٚشٛك عـً ٢ظل.)24(٠
( )18أْ ٟؿٍ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ ظاٍ نُْٗٛا َأؿٛمٕ ٜٔاك.٠
( )19أٚ ٟيٌٝخ إـاكٚ ٠ائـٛه ٗ ٠ا٫عـواض ؿـاهشٝحٌ ٖٚـنا ايهـ ّ٬عطــ عًـ٢
قٛي٘ عكًٝحإ.
( )20أ ٟي ٍٝشلا اشـياَٛ ٤شـٛك ٠بٛشـٛك عًـ ٢ظـل ٠غـرل ٚشـٛك اؾـي ٤اٯؿـو ٚغـرل
ٚشٛك ايهٌ.
( )21أ ٗ ٟاـاهط.
( )22ناْا َٛشٛك ٜٔبٛشٛك ٚاظل.
( )23أ ٗ ٟإونٓةاد اـاهش.١ٝ
(ٚ )24اْ٘ــِ نــٌ َــٔ ايٛشــٛك ٜٔإٍ اٯؿــو ؾٔــاها َونٓةـاّ ؿاهشٝـاّ ٚيٌٝــا َحعــلٜٔ
بايٛشٛك ؾٝه ٕٛايذلنٝت بُٗٓٝا اُْ٘اَٝاّ  ٫اؼاكٜاّ.
ؾحًـٕ َٔ ٖنا إكاّ إٔ هأ ٟإٔٓـ ٖٓـا ٖـ :ٛإٔ اؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ ىحًؿـإ َـع
إــاكٚ ٠ائــٛه ٠اـــاهشٝحٌ ٚايعكًٝــحٌ با٫عحةــاه َــع إٔ جونٝــت اؾٌــِ َــٔ إــاك٠
ٚائــٛه ٠اـاهشٝحــإ اْ٘ــُاَ ٫ ٞاؼــاكٚ ٟىعــِ بع٘ــِٗ نايكاٗـــُ ٗ ٞـــوؾ
ايًٌِٓ( :)1إٔ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ إِا ُٖا َحعلإ بايناد ٚكحًؿـإ با٫عحةـاه َـع إـاك٠
ٚائــٛه ٠ايعكًٝــحٌ ٚهَــا ٜظٗــو ميــو َــٔ نــٓ ّ٬ــاظت ايِــٛهام( ٗ )2بعــض
اَ٫ــانٔ ٚإٕ نــإ ٓــٸوؾ َــنٖت إٔــٓـ ٗ بعــض ا٭َــانٔ أٜ٘ـاّ ّٚهــٔ ٓــٌ
نــ ّ٬ايكاٗ ــَٚ ٞــٔ جةعــ٘ عًــَ ٢ــنٖت إٔــٓـ إما مل ٜهــٔ ٗ نَٗ٬ــِ جٔ ــوٜػ
( ً )1ـًِٓ ايعًــٚ ّٛظاُــٝح٘ إِــٗٛه ٠بايكاٗـــَ ٞــع َٓٗٝاجــ٘ ايكاٗـــ ٞقُــل بــٔ َةــاهى ٖ.111- 107
(ظصوٖ1306 ٟـ).
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.178 - 162ٖ 1
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بــاـ٬ف بــإٔ ٜكــاٍ :إٔ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ أٜ ّ٫ٚحعــلإ بايــناد َــع إــاكٚ ٠ائــٛه٠
ايعكًٝحٌ ذِ ٜحعلا َع إاكٚ ٠ائٛه ٠اـاهشٝحٌ بٛاًط ١اؼاكُٖا َع ايعكًٝحٌ(.)1
ٚايحعكٝـــل إٔ ٜكـــاٍ :أْـــ٘ عًـــ ٢ايكـــ ٍٛبـــإٔ إونٓةـــاد اـاهشٝـــ ١ايذلنٝـــت ؾٗٝـــا
اُْ٘اَٞ

()2

بإٔ ٜه ٕٛيًُاكٚ ٠شٛك عً ٢ظـلٚ ٠ئًـٛه ٠نـنيو  -نُـا جكـلٸّ َـٔ

َنٖت إٔٓـ  -ؾّ ٬هٔ ايك ٍٛبٗن ٙايكاعـل ٠أعـين إٔ اؾـٍٓ ٚايؿٔـٌ َحعـلإ
بايــناد ٚكحًؿــإ با٫عحةــاه َــع إــاكٚ ٠ائــٛه ٠اـــاهشٝحٌ ٚميــو ٭ٕ اؾــٍٓ
ٚايؿٌٔ َحعلإ بايٛشٛك ٚإحعلإ بايٛشٛك نٝـ ٜحعلإ بايناد َع إٛشـٛكٜٔ
بٛشٛكَُ٘ٓ ٜٔاّ أظلُٖا إٍ اٯؿو ٚىحًؿإ با٫عحةاه.
ْعـــِ يـــ ٛقًٓـــا بـــإٔ ايذلنٝـــت ٗ إونٓةـــاد اـاهشٝـــ ١اؼـــاكٓ ;ٟـــػ ايكـــ ٍٛبٗـــنٙ
ايكاعـــــل٠

()3

أعـــــين نـــــ ٕٛاؾـــــٍٓ ٚايؿٔـــــٌ َحعـــــل ٜٔبايـــــناد َـــــع إـــــاك٠

ٚائٛه ٠اـاهشٝحٌ ٚكحًؿـإ با٫عحةـاه ٚميـو ٭ْـ٘ ٗ ايذلنٝـت ا٫ؼـاك ٟجهـٕٛ
ائــٛهَٛ ٠شـــٛك ٠بايــناد ٚإـــاكَٛ ٠شــٛك ٠بحةعٗـــا ؾإــاكٚ ٠ائـــٛهَِ ٠ـــذلنإ
بايٛشٛك إ ٫إٔ ئًٛه ٠كهش َٔ ١ايٛشٛك غرل ايلهش ١اييت ٖ ٞيًُاك ;٠٭ٕ ٚشٛك

( )1اؾٖٛو ايٓ٘ـٝل ٗ ُــوؾ َٓطـل ايحصوٜـل ًٜٝٚـ٘ هًـاي ١ايحٔـٛه ٚايحٔـلٜل ْٔـرل ايـل ٜٔايطًٛـــٞ
ٓله ايل ٜٔقُل ايِرلاىُ ٟـوؾ ايع ١َ٬اؿً .252ٖ ٞإةاظز إِـــوق ١ٝايؿــو ايـواى ٟط1
ٖ.157
( )2أَا إرل كاَاك ؾرل ٣إ (اْعلاّ ايِـٸ ٤ٞبةعض أشيا ٘٥ك ٕٚبعض إْٸُا ٜحٔٛٸه ٗ إونٓةـاد اـاهشٝٸـ١
ٔــًٗا ٗ ؿــاظ ايحع ـٝٸٔ ٚاٱبٗــاّ َــٔ شٖٛوٜٸاجٗــا
 ٗ ٫إاٖ ٸٝــاد ايةٌــٝط ١عٌــت ا٭عٝــإ ٚإٕ نــإ ؼ ٸ
ٚ ٬جكـوٸها
ٕ طةـا٥ع إكٛٸَـاد احملُٛيـَ ١حٸعـل ٠شعـ ّ
بطةا٥عٗا إوًً ١احملُٛي .١أَٸا يلٜو َٔ إٓٔــوؾ :أ ٸ
ٕ اشلٝـ ٍٛايِـٔـٝٸ ١جةكـَ ٢ـع طـو٤ٚ
ؾهٝـ جحؿاهى بايةكاٚ ٤اييٚاٍ ٗ إاٖٝٸ ١ايةٌـٝطٚ .١قـل أْــوؾ :أ ٸ
اْ٫ؿٔاٍ ٚجي ٍٚايِٸـٔٝٸ ١اؾوَاْٝٸ .١ؾإمٕ جأيٓـ اؾٌِ َُٓٗا اْ٘ـُاَ٢ٸ بٛشـٛك ائٸـٛه ٗ ٠اشلٝـٍٛ
ٗ ا٭عٝإ  ٫جونٝت اجٸعاكٟٸ ٗ ايعكٌ .ؾُٗا َاكٸٛٓٚ ٠ه ٠ؿاهشٝٸحـإ يًصٌـِ  ٫شـٍٓ ٚؾٔـٌ يـ٘.
ٚٚشٛك ائٸٛه ٠ايِٸـٔٝٸ ١اؾوَاْٝٸ ٗ ١ماجٗا ٖ ٛبعٚ ٘ٓٝشٛكٖا ٗ اشلٝـ .ٍٛؾـ ٬قايـ ١عـلَٗا عٓٗـا ٖـٛ
بعٓٝــ٘ عــلَٗا ٗ ماجٗــا)َٔ .ــٓؿاد إرلكاَــاك قُــل بــاقو ايــلاَاك ؼكٝــل عةــل اهلل ْــٛهاْ27ٖ ٞ
ٖ.63
( )3اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط .282ٖ 222ٖ 5هًاي ٗ ١اؿلٚس ٓـله ايـلٜٔ
ايِرلاى.77ٖ ٟ
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(ٚيــ ٍٝؾٔــَ ٗ ))25(ٕ٬وجةــٚ ١اظــل )26(٠بــإٔ ٜهْٛــا قــوٜةٌ ( ٫ٚشٌٓــإ
ائٛه ٠بايناد ٚٚشٛكٖا بايعوض ٚايحةع يٛشٛكٖا.
ؾإما نإ ا٭َو ننيو ؾٓك :ٍٛإٔ إـاكٚ ٠ائـٛه ٠باعحةـاه ايٛشـٛك ايٛاظـل ايٌـاهٟ
ؾُٗٝــا ٜهــ ٕٛشٌٓـاّ ٚؾٔـ٪ٜٚ ّ٬ؿــنإ  ٫بِــو

ٚوُــٌ نــٌ َُٓٗــا عًــ ٢اٯؿــو

ٚعً ٢ايهٌ ا٫ؼاك ٗ ايٛشـٛك; باعحةـاه ايلهشـٚ ١إوجةـَ ١ـٔ ايٛشـٛك ؾٝهـ ٕٛيهـٌ
َُٓٗا ٚشٛك غرل ٚشٛك اٯؿو; ٭ٕ أظلُٖا بايناد ٚاٯؿو بايعوض ؾٝهْٛإ َـاك٠
ٛٓٚه ٠بِـو  ٫ٚ ٫وٌُ اظلُٖا عً ٢اٯؿو يعلّ ا٫ؼاك ٗ ٖـن ٙايلهشـَ ١ـٔ
ايٛشٛك ٜٚعين ٖنا ايهٜ ّ٬كاٍ ٗ ايةٌا٥ل اـاهش.١ٝ
ؾإٕ قًخ :ؾإمٕ َا ايؿوم بٌ ايةٌا٥ل ٚإونٓةاد.
قًخ :ايؿوم نُا ًٝص ٤ٞإٔ ماد إاك ٫ ٠بعٓٛإ نْٗٛـا َـاك ٠يًُونٓـت قـل جٛشـل
قةٌ ٚشٛك إونٓت ٚقل جٛشل بعل ٙنُا ٗ ايٓطؿ ١ؾإْٗا َاك ٠اؾٌٓ ٚنـنا اٱٌْـإ
َاك ٠اؾٌٓ أٜ٘اّ ؾإما نإ ظاٍ ايِـ ٤ٞننيو زلٸَ ٞونٓةاّ ؿاهشٝاّ ٚإما ٚشل قةًـ٘
ٚبعل ٙزلٸ ٞبٌٝطاّ ؿاهشٝاّ نايٌٛاك(.)1
(ٖ )25نا ظهِ آؿو ٚظآً٘ :أْ٘ ّ ٫هـٔ إٔ ٜهـٕ ٕٛاٖٝـٚ ١اظـل ٠ؾٔـ ٕ٬قوٜةـإ

()2

ٚايعًٓــ ٗ ١ميــو; إٔ ايؿٔــٌ نايعًٓــ ١ايحاَــٚ ٗ ١شــٛك اؾــٍٓ إم  ٫وحــاط اؾــٍٓ ٗ
ٚشٛك ٙإٍ ُ ٤ٞبعل ٚشٛك ايؿٔـٌ بـٌ نُـا جكـوٸه أْـ٘ قٔٸـٌ يـ٘ ّ ٫ٚهـٔ جـٛاهك
عًـحٌ ٌَـحكًحٌ عًـَ ٢عًـٚ ٍٛاظـل

()3

ٚأٜ٘ـ ّا يـ ٛنـإ يًِــ ٤ٞؾٔـًٌ قـوٜةٌ يــيّ

اً٫حػٓا ٤عٔ ايناج ;ٞ٭ٕ أظـل ايؿٔـًٌ إما إقـذلٕ بـاؾٍٓ ايكوٜـت ظٔـًخ إاٖٝـ١
ايٓٛع ١ٝؾٝه ٕٛايؿٌٔ اٯؿو ٌَحػٔ عٓ٘ غرل قحاط إيٖٚ ٘ٝنا ٜٓاٗ ن ْ٘ٛماجٝاّ.
(ٚ )26ميو ٭ٕ اؾٍٓ ُٖ ٛاّ إِـذلى بـٌ اؾـواكَِ ٫ٚ ٙـذلى آؿـو َعـ٘ ؾـإما نـإ
( )1ايٓظو ٠ايلقٝك ٗ ١قاعل ٠بٌٝل اؿكٝك ١قُٛك ايِٗاب.53 - 52ٖ ٞ
(ُ )2ـوؾ َطايع اْٛ٫اه قطت ايل ٜٔايواى .94ٖ ٟاً٫ؿاه ا٫هبعـٓ ١ـله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟط6
ُٖ .185ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ ٞط.79 - 78ٖ 3
( )3اؾٖٛو ايٓ٘ـٝل ٗ ُــوؾ َٓطـل ايحصوٜـل ايعَ٬ـ ١اؿًـَٔ .35ٖ ٞـٓؿاد َرلكاَـاك قُـل بـاقو
ايــلاَاك ُٖ .116ــوؾ ظهُــ ١ايعــٌ قُـل بــٔ َةــاهى ايةـــاهَ( ٟــرلى ايةـــاهً .196ٖ )ٟــةع
هًا ٌ٥احملكل ش ٍ٬ايل ٜٔايلٚاْ.89ٖ ٞ
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ٗ َوجةٚ )١اظل ٠بـإٔ ٜ ٫هـ )27(ٕٛأظـلُٖا( )28شـي ٤يٰؿـو(( )29يٛاظـل) َـٔ
ا٭ْٛاعٖ( .ا) أ ٟؿن (جعوف).
ْعِ هَا ٜ ٫ه ٕٛايؿٌٔ اؿكٝكَ ٞعًَٛاّ ؾٗٛٝع أقوث يٛاىَ٘(َ )30هاْ٘.
ٚقلٸ ِٜحة٘ أقوبٝٸ٫ ١ىٌَ(َ )31حٌا ٌٜٚبايٌٓة ١إي ٘ٝؾٗٛٝعإ َعاّ َهاْ٘ ؾٝحِٖٛ
أُْٗــا ؾٔــَ ٗ )32(ٕ٬وجةــٚ ١اظــل ٠ناؿٌٸ ـاَ ٚإحعــوى بــاٱهاك ٗ ٠اؿٝــٛإ
ٚي ٍٝننيو ٭ٕ ايؿٌٔ ًَيَُٗٚا ٚ ٖٛٚاظل.
ٕاٖٚ ١ٝاظل ٠شٌٓإ ٗ َوجةٚ ١اظل ٠نإ نٌ َُٓٗا بع٘ـاّ َـٔ ُـاّ إِـذلى يٛشـٛك
اٯؿــو َعــ٘ ؾ٬بــل إٔ ٜهــ ٕٛاؾــٍٓ ٖــ ٛفُٛعُٗــا; ٭ٕ اجملُــٛع َُٓٗــا ٖــُ ٛــاّ
إِذلى ٚأٜ٘اّ ي ٛنإ يًِـ ٤ٞشٌٓإ قوٜةإ; ًٜيّ اً٫حػٓا ٤عٔ ايناج ٞؾـإٕ اظـل
اؾٌٓــٌ إما أقــذلٕ بايؿٔــٌ ؼٔٸــًخ إاٖٝــ ١ايٓٛعٝــٜٚ ١هــ ٕٛاؾــٍٓ اٯؿــو يػــٛاّ ٫
وحاط إيٌَٚ ٘ٝحػٓٝاّ عٓ٘ ٗ ايحكٛٸّ.
(ٖ )27نا جؿٌرل إٍ قٛي٘ ٗ َوجةٚ ١اظل.٠
( )28أ ٟأظل اؾٌٌٓ.
(ٚ )29إ ٫ؾكابــٌ ٭ٕ ٜهــٕ ٕٛاٖٝــ ١اشٓــاَ َحعــلكٜ ٠هــ ٕٛبع٘ــٗا شــي ٤ايــةعض آؿــو
ناٱٌْإ ؾإٕ ي٘ اؿٛٝإ ٚايٓاَٚ ٞاؾٌِ ٚاؾٖٛو إ ٫إٔ بع٘ٗا شي ٤يةعض.
( )30أ ٟاقوث يٛاىّ ايٓٛع َهإ ايؿٌٔ نُا ٜكاٍ ميو ٗ ايٓاطل; ؾإْـ٘ يـ ٍٝبؿٔـٌ
اٱٌْإ

()1

ظٝـز إْـ٘ َـٔ ايعـٛاهض إم ايٓطـل َـٔ َكٛيـ ١ايهٝــ ؾٗـ ٛعـاهض ٫

ماج ٞؾعٝز إٔ ايؿٌٔ مل ٜهٔ َعًَٛاّ ٗٚع بلي٘ ٖن ٙاـآ.١
( )31أٜ ٫ ٟعًــِ إٔ ٖــن ٜٔاي٬ىَــٌ  -ايً ـنُٖ ٜٔــا ٌَــاٜٚإ يــ٘ ٗ ائــلم  -أُٜٗــا
ٜه ٕٛأقوث اي ٘ٝأ ٟأُٜٗا ٜه ٕٛعاهٗاّ ي٘ بايـناد ٚاٯؿـو عاهٗـاّ يـ٘ بايٛاًـط١
ؾُر ّ٬ايحعصت ٚاي٘عو ٌَاٜٚإ يٲٌْإ ٚيهٔ ايحعصت أقوث إي.٘ٝ
( )32نُـا جـ ِٖٛايِـٝف ٗ ايِــؿا )2(٤ؾصـٛٸى إٔ ٜهـ ٕٛيًُاٖٝــ ١ؾٔـ ٕ٬قوٜةـإ َٓظٓــواّ
(َٓ )1طل ايِؿا ٤ايِٝف ايو .97ٖ ٍٝ٥ايةٔا٥و ايٓٔرل ٗ ١ٜعًـِ إٓطـل عُـو بـٔ ًـٗ ٕ٬ايٌـاٟٚ
ٖ .86ا٫عُاٍ ايؿًٌؿ ١ٝابْٔ ٛـو ايؿاهاب .397ٖ ٞايحعًٝكاد ايِٝف ايو.137ٖ ٍٝ٥
( )2ظٝــز قــاٍٚ( :نــنيو قــل جٛشــل ؾٔــ ٍٛنــررلَ ٠حؿاٚجــ ١ؾــ ٢ايذلجٝــت ٚيهٓٗــا  ٫جهــ ٕٛنًٓٗــا ؾٔــٍٛ


ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

574

(ٚايؿٔــــٌ َٓطكــــٖٚ ))33(ٞــــ٫ ٛىّ ايؿٔــــٌ اؿكٝكــــ )34(ٞنايٓــــاطل أٚ
ايٓطـــــل يٲٌْـــــإ( )35ؾٗـــــ ٛيـــــ ٍٝؾٔـــ ـ ّ٬ظكٝكٝـــ ـاّ إم يـــــ ٛأهٜـــــل ايٓطـــــل
ايظاٖو ٟنإ نٝؿاّ(ٌَُٛ )36عاّ ٚيـ ٛأهٜـل ايٓطـل ايةـاطين أ ٟكهى ايهًٝـاد
ينيو باؿٌٸاَ ٚإحعوى باٱهاك ٠بايٌٓة ١إٍ اؿٛٝإ.
(ٖ )33ــنا ظهــِ آؿــو ٚظآــً٘ :جكٌــ ِٝايؿٔــٌ عًــ ٢قٌــٌُ ا٭ٌٜٚ ٍٚـُٸ ٢بــإٓطكٞ
ٚايراٌُْٜٚ ٞٸ ٢اُ٫ـحكاق ٞأ ٟايـنِٜ ٟـحل َٓـ٘ ايؿٔـٌ إٓطكـ٪ٜٚ ٞؿـن ٚيـ ٍٝإـواك
باُ٫حكام ٖآٖا اُ٫حكام ايعوٗ بٌ إواك ب٘ إٔ ٜٓحيع َٓ٘ ٌُٜٚٸ ٢أٜ٘ـاّ َةـلأ ايؿٔـٌ
إٓطكٚ ٞبايؿٌٔ اؿكٝك.)1(ٞ
(ٖ ) 34ــَٓ ٛحــيع َٓــ٘ ٚاؿآــٌ :إٔ ايؿٔــٌ إٓطكــٖ ٞــ ٛايعــوض إٓحــيع َـــٔ ايؿٔــٌ
اؿكٝكٚ ٞيَ ٍٝكَٛاّ يًناد إ ٫أْ٘ ٫ىّ يًؿٌٔ اؿكٝكٚ ٞينا ٜٗٛـع َهاْـ٘ ٌٜٚـُٸ٢
بايؿٌٔ.
( )35اُاه بٗنا إٍ إٔ  ٫ؾوم بٌ إِحل َٚةل ٗ ٘٥ن ْ٘ٛؾَٔٓ ّ٬طكٝاّ غاَ ١ٜا ٗ ايةـاث
ٜعحدل اؿٌُ ؾُٗٝا ؾإةلأ وٌُ عً ٘ٝعٌُ م ٫ ٖٛ ٟعٌُ ٖ ٖٛ ٛنُا ٗ إِحل.

(ْ )36ؿٌاْٝاّ نُا ٖ ٛإِٗٛه(.)2

 ٬قوٜةـ ّا يٲٌْـإ عًـ٢
ٕ ايٓـاطل يـ ٍٝؾٔـ ّ
ايِــ ٤ٞباؿكٝك ١بٌ بع٘ٗا ؾٔ ٍٛشٌٓ٘ نُا َرٸـٌ بـ٘; ؾـإ ٸ
ٖن ٙايطوٜك ١اييت هجٸةٛا عًٗٝا قٌُحِٗ بٌ ٖ ٛؾٌٔ شٌٓ٘ٚ .إِا ؾًٔ٘ إٓ٬ل عًٖ ٢ـنا إـنٖت ٖـٛ
إا٥خ ٖٚنا ؾَ ٢راي٘ ٚاظل بٌ نُا إٔ اؾٍٓ ا٭قوث اين ٟي ٍٝظٍٓ اؾٍٓ ٖ ٛؾَ ٢راي٘ ٚاظـل
ننيو ايؿٌٔ ا٭قوث اين ٟي ٍٝبؿٌٔ اؾٍٓ َٖ ٗ ٛراي٘ ٚاظل  ٖٛٚإا٥ـخ .يهـٔ قـل ٜٛشـل شلـنا
إٗٛــع أَرًــ ١أؿــوَ ٣رــٌ اؿٌــاَ ٚإحعــوى بــاٱهاك ;٠ؾإُْٗــا عًــ ٢ظــاٖو ا٭َــو ؾٔــ ٕ٬قوٜةــإ
يًعٛٝإ ؾٝه ٕٛاؾٍٓ ايكوٜت ي ٍٝإٚ ٫اظلاّ ٚايؿٔ ٍٛايكوٜة ١قل جهـ ٕٛأنرـو َـٔ ٚاظـل)َٓ .طـل
ايِؿا ٤ايِٝف ايو.97ٖ ٍٝ٥
(ٖ( )1نا آ٫ط٬ؾ ٗ ايؿٌٔ إٓطك ٞغرل َا ٖ ٛإِٗٛه ٗ إٓطل ٭ٕ ميو ْؿٍ ايؿٔـٌ ٚايؿٔـً١ٝ
ل ايِـَ ٖٛٚ ٤ٞا ٜعوٗ٘ ايؿٌٔ إٓطك ٞبنيو إعٓـ ٢ؾٌٝـُٸ٢
ٚإواك بـ(إٓطكٖٓ )ٞا َا ٜٗٛع ٗ ظ ٸ
إعوٚض باًِ ايعاهض اي٬ىّ)ُ .ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام
ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 352ٖ 2ظاُ.7 ١ٝ
( )2اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُـٗاث ايـل ٜٔايٝـيك .391ٖ 130ٖ ٟايحعًٝكـاد ابـٛ
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نــــــإ نٝؿــــ ـاّ أ ٚإٗــــــاؾ )37(١أ ٚاْؿعــــــاٚ )38(ّ٫نًٓٗــــــا أعــــــواض  ٫جكــــــّٛ
اؾــــــــٖٛو ايٓــــــــٛعٞ

()39

 ٫ٚؼٔــــــــٌ اؾــــــــٖٛو اؾٌٓـــــــــَٚ )40(ٞرًــــــــ٘

ائــــــــاٌٖ ٚايٓــــــــاٖل ٚاؿٌٸــــــــ اَ ٚإحعــــــــوى بــــــــاٱهاكٚ ٠غرلٖــــــــا
ٚقــل جكــوٸه إٔ ايِـــ )41(٤ٞغــرل َعحــدل ٗ إِــحكاد(ً ٫ٚ )42ــُٝا ايؿٔــٍٛ

()43

( )37نُا عً ٘ٝاٱَاّ ايؿـو ايواى َٔٚ ٟجابع٘(.)1
( )38نُا عً ٘ٝبعض إحأؿو.)2(ٜٔ
( )39أ ٫ ٟجكٛٸّ ايٓٛع.
( )40ا ٫ٚ ٟجكٌٸِ اؾٍٓ ٚقٔٸٌ اؾٍٓ بٗا ؾٝهْٛ ٕٛعا ٶَٔ اْٛ٫اع.
(ٖ )41نا ايعةاه ٫ ٠كؾع شلا ٖٓا إ ٫ايًِٗ إٔ ٜكاٍ أْٗا كؾع إُهاٍ.
ٚظآٌ اٱُهاٍ :إٔ َرٌ إحعوى بـاٱهاكٜ ٠هـ ٕٛماجٝـاّ; ٭ٕ َعٓـ ٢إِـحل ُــ٤ٞ
ذةخ ي٘ ايحعوى ؾٝه ٕٛماج ٞايرةٛد يًعٛٝإ; ٭ٕ ايِـ ٤ٞاين ٟذةخ ي٘ ايحعـوى ٖـٛ
عٌ اؿٛٝإ ٚذةٛد ايِـ ٤ٞيٓؿٌ٘ ٗـوٚه ٟؾ ٬جه ٕٛأعواٗاّ.
ل جك ـوٸه إٔ يــَ ٍٝؿٗــ ّٛايِ ــَٔ ٫ٚ ;٤ٞــلاق٘ َعحــدلاّ ٗ
ؾأشــاث :بــإٔ إِــحكاد ق ـ ٸ
إِحكاد بٌ ٖ ٛكاٍ عً ٢إةلأ  ٫بِـو .
( )42يًي ّٚاْكـ٬ث ايك٘ـ ١ٝإُهٓـ ١اـآٸـٗ ١ــوٚه ١ٜنُـا ٗ (نـٌ إٌْـإ ٗـاظو)
ؾإْٗــا جهــ ٗ ٕٛــوٚه ;١ٜ٭ٕ َعٓــاُ ٙــ ٤ٞذةــخ يــ٘ اي٘ــعو ٚذةــٛد ايِ ــ ٤ٞيٓؿٌــ٘
ٗـوٚهٚ ٟأٜ٘اّ ًٜيّ جهواه إٛٓٛف.
( َٔ )43إِحكاد ؾإٕ ايٌٝل ُـوٜـ( )3اًـحلٍ عًـ ٢عـلّ إَهـإ أؿـن ايِــ ٤ٞؾــٞ

ْٔـو ايؿاهاب.20ٖ ٞ
(ُ )1ـوؾ ع ٕٛٝاؿهُ ١ايؿـو ايواى ٟط .272ٖ 2احملانُاد بٌ ُوظ ٞاُ٫ـاهاد قطـت ايـلٜٔ
ايواى ٟطُٛ .290ٖ 2انٌ اؿٛه ٗ ُـوؾ ٖٝانٌ ايٓٛه احملكل ش ٍ٬ايل ٜٔايلٚاْ.137ٖ ٞ
( )2ايٓٴطِل بايِ٘ ًٚه ٕٛايطاٜ ٤طًل عً ٢ايٓٸطل اـاهش ٖٛٚ ٞايًؿو ٚعًـ ٢ايٓٸطـل ايـلاؿً ٞايـنٟ
ٖ ٛإكهاى ايهًٓٝاد ٚعًَٔ ٢له ميو ايؿعٌ ٖٚـ ٛايًٌـإ ٚعًـَ ٢ظٗـو ٖـنا اٱْؿعـاٍ أ ٟاٱكهاى
ننا ٗ ُـوؾ إطايع ٗ جعوٜـ إٓطلُ .ـوؾ َطايع اْٛ٫اه قطت ايل ٜٔايواى.15ٖ ٟ
( ) 3ؼوٜو ايكٛاعل إٓطكُ ٗ ١ٝـوؾ ايوًاي ١ايٌُِ ١ٝقطـت ايـل ٜٔايـواى ٟظاُـ ١ٝايٌـٝل َـرل ُــوٜـ
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(ٚاُحكاق ))44(ٞأ ٟإِحل َٓ٘ ٚاحمله ٞعٓ٘(( )45نُةلأ ايؿٌٔ) إٓطكٖٛٚ )46(ٞ
إًيّٚ

()47

نه ٕٛاٱٌْـإ ما ْؿـٍ ْاطكـٚ )48(١نـ ٕٛايؿـوَ ما ْؿـٍ ٓـاًٖ١

َؿٗــ ّٛؿٔــ ٖٛايؿٔــ ٍٛبأْــ٘ ًٜــيّ كؿــ ٍٛايعــوض ايعــاّ ٗ ايؿٔــٌ ؾــٜ ٬هــٕٛ
ايناج ٞماجٝاّ(.)1
(ٖ )44نا ٖ ٛايكٌِ ايراْ َٔ ٞايؿٔ.ٍٛ
(ٕ )45ــا نــإ يؿــو (اُــحكاقٜ )ٞــ ِٖٛإٔ ٖــنا ايكٌــِ ايرــاْٜ ٞهــَِ ٕٛــحك ّا ٚاؿــاٍ إٔ
ايؿٌٔ إٓطكِٜ ٞحل َٓ٘ ؾٌٸو اُ٫حكاق ٗ ٞايٓظِ باينِٜ ٟحل َٓ٘ ٕٚا نـإ ٜحـِٖٛ
َٔ قٛي٘ ِٜحل َٓـ٘ اُ٫ـحكام ايعـوٗ ٖـٓ ٛـٛؽ نًُـَ ١ـٔ نًُـ ١أؿـوٚ ٣اؿـاٍ إٔ
ايؿٌٔ اُ٫حكاق ٞي ٍٝبهًُٜٔ ١اؽ َٓ٘ نًُ ١ايؿٌٔ إٓطك ٞبٌ ٖـ ٛأَـو ٜٓحـيع َٓـ٘
ايؿٌٔ إٓطكٜٚ ٞه ٕٛظانٝاّ عٓ٘ ؾٌٸو إِحل َٓ٘ بأْ٘ احمله ٞعٓ٘.
( َٔ )46ظٝز إٕ ايؿٌٔ إٓطكَٓ ٞحيع َٓ٘ ٚعٓٛإ ي٘ ٚظاىٺ عٓ٘.
( )47أٚ ٟايؿٌٔ اُ٫كاقًَ ٞي ّٚيًُٓطكٚ ٞإٓطك٫ ٞىّ يـ٘ نايٓـاطل ؾإْـ٘ ؾٔـٌ
َٓطك٫ ٞىّ يًؿٌٔ اُ٫حكاق ٞاين ٖٛ ٟايٓؿٍ ايٓاطكَِٚ ١حل َٓٗا.
( )48ؾاٱٌْــإ ٖــ ٛايٓــٛع ٚايــٓؿٍ ايٓاطكــٖ ١ــ ٛايؿٔــٌ اُ٫ــحكاقَٚ ٞةــلأ يًؿٔــٌ
إٓطكٚ ٞاؿاٍ أْ٘ بٔـلك ايحُرٝـٌ يًؿٔـٌ اُ٫ـحكاق ٞؾكـل; ٭شـٌ بٝـإ إٔ ايؿٔـٌ

اؾوشاْ.215 - 213ٖ 164 – 160ٖ ٞ
(ٚ )1ميــو (٭ٕ اعحةــاه ٙاَــا عًــً ٢ــة ٌٝايعُــ ّٛؾًٝــيّ نــ ٕٛايعــوض ايعــاّ ماج ٝـاّ ٚاَــا عًــً ٢ــةٌٝ
اـٔــ ٖٛؾًٝــيّ نــ ٕٛايك٘ــ ١ٝإُهٓــٗ ١ـــوٚه ١ٜؾح ـلبوٚ .يرلاشــع إيٜــل يحٗٛــٝػ إكــاّ; اٍ آؿــو
ايؿٌٔ ايوابع َٔ إٓٗض اٚ٫ٸٍ َٔ إوظً ١ا َٔ ٍٚ٫اً٫ؿاه ظٝـز قـاٍٜ٪ٜٚ( :ـل ميـو َـا ٜٛشـل ٗ
اؿٛاُـ ٞايِـوٜؿ ٖٛٚ ١ٝإ َؿٗ ّٛايِـٜ ٫ ٤ٞعحدل ٗ َؿٗ ّٛايٓاطل َرٚ ّ٬ا ٫يهـإ ايعـوض ايعـاّ -
 ٖٛٚايِ ١ٝ٦ٝكاؿ ٗ ّ٬ايؿٌٔ; ٚي ٛاعحدل ٗ إِحل َا ٓلم عً ٘ٝايِـ ٤ٞاْكةًخ َاك ٠اٱَهـإ اــاٖ
ٗـوٚه ١ٜؾإٕ ايِـ ٤ٞاين ٟي٘ اي٘عو  ٖٛٚاٌْ٫إ ٚذةٛد ايِـ ٤ٞيٓؿٌـ٘ ٗــوٚه ٟؾـننو ايِــ٤ٞ
ٗ جؿٌــرل إِــحكاد بٝــإ ٕــا هشــع ايٝــ٘ اي٘ــُرل ايــنٜ ٟــننو ؾٝــ٘) .اً٫ــؿاه ا٫هبعــٓ ١ــله ايــلٜٔ
ايِــرلاى ٟطُ .43 - 41ٖ 2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام
ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١طٖ 354ٖ 2اَّ.10
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ٚن ٕٛاؿٛٝإ ما ْؿٍ ظٌاًٚ .١اقحعاّ م ٗ )49(ٟقٛي :ٞما ْؿـٍ يٲُـاهٗ ٠
ايًؿو إٍ ا٫عحةاه اي٬بِـ وط ٞإعحدل ٗ ايؿٌٔ يٝعٌُٚ .إ ٫ؾـٓؿٍ ايـٓؿٍ

()50

إأؿٛم ٫ ٠بِـو ؾٌٔ ظكٝك .ٞيهٔ إما أؿند( )51بِـو  ٫ؾٗٛٓ ٞهٚ ٠شي٤
ؿاهشٚ( . )52(ٞما) ٜكاٍ ي٘ ؾٌٔ (ظكٝك )53()ٞأٜ٘اّ.
اُ٫حكاقٜ ٞعحدل اؿٌُ ؾ.٘ٝ
( )49بٌ ايٓٛع ٚبٌ ايؿٌٔ اؿكٝك ٞاُ٫حكاق.ٞ
(ٚ )50إٕ مل ٜهٔ اقحعاّ ما ٕا منوْاٚ .ٙقٛي٘ (ؾٓؿٍ ايٓؿٍ) ا ٟك ٕٚما.
( )51أ ٟايٓؿٍ.
( )52نُا جكلٸّ إٔ ايؿوم بُٗٓٝا اعحةاه.ٟ
( )53أٚ ٟايؿٌٔ اُ٫حكاقٌُٜ ٞٸ ٢بايؿٌٔ اؿكٝك ٞأٜ٘اّ.
إعًـِ ىعـِ اًـحامْا (ظؿظـ٘ اهلل) :إٔ ايٛشـ٘ ٗ ؽٔـٖ ٕٝـنا ايحكٌـ ِٝباُ٫ـحكاقٞ
ٚإٓطك ;ٞبايؿٌٔ ك ٕٚاؾٍٓ ٚايٓٛع أَا عً ٢هأٓ ٟله إحأشلٌ( َٔ )1إٔ ايؿٌٔ
ٖ ٛايٛشٛك اـاٖ يًُاَٖٚ ١ٝؿٗ ّٛاؾٍٓ ٚايؿٌٔ إٓطكٚ ٞايٓـٛع َٓحيعـاد َٓـ٘
ؾٛاٗػ اؿحٔاٖ ٖـنا ايحكٌـ ِٝبايؿٔـٌ; ٭ٕ ايٛشـٛك اــاٖ ٜٛ ٫شـل ٗ ايـنٖٔ
 ٖٛٚاؿكٝك ;ٞ٭ْ٘ ٖ ٛاين ٟب٘ قٛاّ إاٖٚ ١ٝي٘ َؿٗـَٓ ّٛحـيع َٓـ٘ ظـاىٺ عٓـ٘ ٚيهـٔ
اؾٍٓ ٚايٓٛع ظ٦ٓٝنٺ مل جه ٔ إَ ٫ؿـآَٖ ِٝحيعـَ ١ـٔ ايؿٔـٌ ؾكـل ٚمل جهـٔ ظانٝـ١
عٔ ْٛع ظكٝكٚ ٞشٍٓ ظكٝك.ٞ
ذِٸ قاٍ بعل ٖنا :أَا عً ٢هأ ٟايك] َٔ ّٛإ[ ايؿٌٔ َٖ ٛاٖٚ ٫ ١ٝشـٛك ؾـ ٬أه٣
ٚشٗـاّ ٫ؿحٔــاٖ ٖــنا ايحكٌــ ِٝبــٌ ٖــ ٛشــاهٕ ٗ اؾــٍٓ ٚايٓــٛع ؾــاؾِٗ ٚاعكــٌ ٫
جػؿٌٖٓ َٔٚ .ا ظٗود ؾا٥ل ٠شًٖٚ ١ًٝـٚ :ٞشـ٘ ايكـ ٍٛبعـلّ إَهـإ َعوؾـ ١اُ٫ـٝا٤
عكا٥كٗا ظٝز إٕ ايٛشٛك ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٗ ٕٛاينٖٔ َ٘اؾ ّا إٍ َا اًـحلٍ بـ٘ َـٔ

(ٚ )1قل منو ايةعض َٔ اقٛاٍ ٓـله إحـأشلٌ ٗ ٖـاَّ ظاُـ ١ٝإٔـٓـُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـ٬
ٖــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ اؿهُــ )١ط354 – 352ٖ 2
ٖاَّ .8
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علّ ُٝٸي اؾٍٓ عٔ ايعوض ايعاّ ٚايؿٌٔ َٔ اـآٸـ ١نُـا عـٔ ًـٝل ُـوٜـ

()1

ٚإٕ نإ َا قاي٘ قٌ جأٌَ َ٘ٚاؾاّ إٍ َـا اًـحلٍ بـ٘ عًـ ٢ميـو َـٔ نـ ٕٛإونٓةـاد
جٓحٗ ٞإٍ ايةٌا٥ل; ٭ٕ ايؿٌٔ ايكوٜـت بٌـٝل ٚنـنا شـٍٓ ا٫شٓـاَ ٚايةٌـٝل ٫
ٜعوف عكٝكح٘ ؾٗن ٙإونٓةاد  ٫جعوف عكا٥كٗا.

( ) 1ؼوٜو ايكٛاعل إٓطكُ ٗ ١ٝـوؾ ايوًاي ١ايٌُِـ ١ٝقطـت ايـل ٜٔايـواى ٟظاُـ ١ٝايٌـٝل َـرل ُــوٜـ
اؾوشاْ.164 - 160ٖ ٞ

[]33
غسز يف أْ حقٚق ٞاهِ٘ع فصوٕ األخري
ٳٚمٴٚٵ قٹـــــ ـٛإّ َٹـــــ ـٔٵ ٳَعـــــــإٕ ٳب ٹكٝـــــــا

َــــــا كاّٳ َؾٔٵــــــًُ٘ٴ ا٭ؿــــــرلٴ ٚٴ ٹقٝــــــا

٭ٕٻ ما ايؿَٔــــــ ـٌٔ شلــــــــا جٳ٘ٳــــــ ـُٻٓا

َؾٗٵــــــــ ٳٚ ٛإٕٵ ٳجةٳــــــــلٻ َيخٵ م ٟعٳٝٸٓــــــــا

دلِ٠
 ٞعًــــــ ٢إبٗاَٹٗــــــا َٴعٵحٳــــــٳـ ٳ
َؾٗٵــــــ ٳ

َ كا٥ــــوٳِ٠
ؿٴـــٕٻ نُـــا ٗ ظٳـــلو قَـــٛٵ ٕ

ؾاؾٹٌٵــــــِٴ ٚايٓټُٴــــــٛټ قــــــل جٳةٳـــــــلٻ٫

ظٔٳـــــ٬
ٚاؾُــــيٵ٤ٴ َــــا ٗ أٟو ؾَــــوٵ ٺك ٳ

[]33
غسز يف أْ حقٚق ٞاهِ٘ع فصوٕ األخري

()1

ٚبـــاق ٞإكَٛـــاد(َ )2عحـــدل ٠ؾٝـــ٘( )3عًـــ ٢اٱبٗـــاّ(ٚ( .)4م ٚقـــٛاّ(َ ))5ـــٔ
ا٭ْٛاع(َ َٔ( )6عإ( ) )7شٌٓٚ ١ٝؾٔـً ١ٝقوٜةـٚ ١بعٝـل( ٠بكٝـا) أ ٟبكـ ٞظكٝكـ١
إعًِ إٔ ٖنا ايةعز َٔ إةاظز إُٗ ٖٛٚ ١أظل إكلٸَاد يلي ٌٝإعاك اؾٌـُاْٞ
اين ٟمنوٓ ٙله إحأشلٌ(.)1
( )1عٝــز يــ ٛأْؿٔــٌ عٓــ٘ اؾــٍٓ ٚبكــ ٞؾٔــً٘ ايكوٜــت  -نُــا ٜكــاٍ ٗ ايٓؿــ َٛعٓــل
ايعكٌ ا٭ٜ - ٍٚه ٕٛايٓٛع باقّ ٝا ٚننا يـ ٛجةـلٸٍ اؾـٍٓ ٚنـإ ايؿٔـٌ ايكوٜـت عًـ٢
ظاي٘ نإ ايٓٛع َٛشٛك ّا غ٬ف َـا يـ ٛجةـلٍ ايؿٔـٌ ايكوٜـت ٚاؾـٍٓ بـاق ٞؾـإٕ
ايٓٛع ٜحةلٍ ٜٚي ٍٚؾعآٌ ايلع :٣ٛإٔ َا ب٘ قٛاّ ايٓٛع ٖ ٛايؿٌٔ ا٭ؿـرل ٖٚـٛ
عً ٘ٝإلاه كَ ٕٚا علا.ٙ
(َ )2رٌ اؾٍٓ.
( )3أ ٗ ٟايٓٛع.
(َ )4عٓــ ٢أْــ٘ ٜ ٫عحــدل َوجةــ ١ؿآٸــَٓ ١ــ٘ ٗ ايٓــٛع بــٌ ٜهــَ ٕٛعحــدلاّ ؾٝــ٘ عًــً ٢ــةٌٝ
اٱط٬م  ٫عًً ٢ة ٌٝايحعٌ ٚايحـٔ ٕٝؾُر ّ٬اٱٌْإ َعحدل ؾ ٘ٝاؿٛٝإ إطًـل
أعِٸ َٔ إٔ ٜه ٕٛاؿٛٝإ ايلْ ٟٛٝأ ٚايدلىؿ ٞأ ٚا٭ؿو.ٟٚ
ٚاؿآٌ إٔ ايلع ٣ٛإطًٛث اذةاجٗا ٖٓا ٖ ٛإٔ ايؿٌٔ ايكوٜت ٖـ ٛظكٝكـ ١ايٓـٛع
اييت  ٫جحةلٸٍ  ٫ٚجحػٝٸو

()2

َٚعحدل ٠ؾ ٘ٝعًـً ٢ـة ٌٝايحعـٝٸٔ عٝـز يـ ٛىايـخ أ ٚجةـلٸٍ

ىاٍ ايٓٛع ٚمل ٜةل ميو ايٓٛع.
( )5أٓ ٟاظت ايكٛاّ ٚايذلنٝت.
(ٖ )6نا بٝإ ين.ٚ
(َ )7حعًل بٓؿٍ قٛاّ ٚشٛك ٙاينٜ ٟهَ ٕٛحكٛٸَاّ َٔ َعإٕ أ ٟايٓٛع.
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.108ٖ 9
( )2إٔله ايٌابل ط.36 - 35ٖ 2
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ميـــو ايٓـــٛع عايـــ٘ (َـــا كاّ ؾٔـــً٘ ا٭ؿـــرل ٚقٝـــا) ٚظؿـــو .ؾاؿكٝكـــ ١جـــلٚه
َعــــ٘( )8ظٝرُــــا كاهٚ .شلــــنا قــــايٛاُ )9(:ــــ ١ٝ٦ٝايِــــ )10(٤ٞبٔــــٛهج٘ٚ .قــــاٍ
ايِٝف (ٛٓ :)11ه ٠ايِــ َ ٤ٞاٖٝحـ٘ ايـيت ٖـ ٛبٗـا(َ )12ـا ٖـ( ٛ٭ٕ ما ايؿٔـٌ())13
( )8أ ٟظكٝك ١ايٓٛع جلٚه َع ايؿٌٔ ايكوٜت.
( )9اٚ ٟيه ٕٛاؿكٝك ١جلٚه َع٘ قايٛا ...اخل.
( )10أ ٟن ٕٛايِـُ ٤ٞـّ ٦ٝا ٚيـ٘ ظكٝكـَ ١ػـاٜو ٠ؿكـا٥ل اُ٫ـٝا ٤ايةاقٝـ ١بٌـةت ائـٛه٠
اييت ٖ ٞعٌ ايؿٔـٌ ماجـ ّا ؾًـ ٛمل ٜهـٔ ايؿٔـٌ ٖـَ ٛـلاه اؿكٝكـٕ ١ـا ناْـخ ُـ١ٝ٦ٝ
ايِـ ٤ٞبٗا.
( )11أٚ ٟشلــنا قــاٍ ايِــٝف( .)1ؾــإٕ ايؿٔــٌ يــ ٛمل ٜهــٔ ظكٝكــ ١ايٓــٛع ٕــا نــإ ٚشــ٘
يحـٖٔ ٕٝنا إكاٍ َٔ ايِٝف بائٛه ٠اييت ٖ ٞعٌ ايؿٌٔ ماجاّ َٚـٔ ٖٓــا ٜظٗـو
يٓا اًـحل ٍ٫غـرل ايـنً ٟـٝننو ٙإٔـٓـ بعـل ٖٚـ ٛإٔ ايؿٔـٌ عـٌ ائـٛهٚ ٠قـل
عوٸؾٛا ائٛه ٠باْٗا َا بٗا ايِـٖ ٤ٞـٖ ٛـ ٛأَ ٟـا بٗـا ؾعًٝـ ١ايِــٚ ٤ٞإـاكَ ٠ـا بٗـا
ايِـــ ٤ٞبــايكٛٸَٚ ٠ــا ٜهــ ٕٛق ـٛٸ ٠ايِـــ ٤ٞؿــاهط عــٔ ظكٝكــ ١ايِـــَٚ ٤ٞــا بــ٘ ؾعًٝــ١
ايِـٜٚ ٤ٞه ٕٛايِـ٦ُٝ ٤ٞاّ بٌةة٘ ٖ ٛاينٜ ٟه ٕٛظكٝك ١ايِـ .٤ٞؾٝرةـخ إٔ ظكٝكـ١
ايٓٛع ٖ ٛؾًٔ٘ ا٭ؿرل.
( )12أ ٟايِـ ٤ٞبٌةةٗا.
(ٖ )13نا ٖ ٛايلي ٌٝعً ٢ن ٕٛأْ٘ َا كاّ ؾٌٔ ايِـ ٤ٞا٭ؿرل باقٝاّ ؾاؿكٝك ١باق.١ٝ

ٚقةٌ اـٛض ٗ اً٫حل٫ ٍ٫بلٸ يٓا َٔ َكلٸَ:١
ٖٚــ ٞأْــ٘ قــل جك ـلٸّ إٔ يًٛشــٛك قًٛــٌ قــْ َٛــيٚ ٍٚقــٓ َٛــعٛك  ٗٚقــَٛ
ايٓيٜ ٍٚه ٕٛإحً ٛعًٓ ١يًحايٞ

()2

ٚشاَعاّ ؾُٝـع ٚشـٛكاد ايحـاي ٞبٓعـ ٛأا ٚاعًـ٢

ِ ٜكـ ٍٛعكٝةـ٘ َٚاكجـ٘ ٖـٞ
(ٚ( )1ايعصت أْ٘ قل منو :إٔ ٓٛه ٠ايِـَ ٖٞ ٤ ٞاٖٝح٘ اييت بٗا َٖ ٛـا ٖـ ٛذـ ٸ
ػ إٔ وًُـ٘ اشلٝـ ;ٍٛيٌٝـخ ائـٛه ٠ايـيت
ظاٌَ ٓٛهج٘ ٖٚنا بعٝل ؾإٕ ائـٛه ٠بـإعٓ ٢ايـنٜٔ ٟـ ٸ
َٖ ٞعٓ ٢إاٖ ١ٝؾإٕ ٖن ٙائٛه ٖٞ ٠فُـٛع إـاكٚ ٠ائـٛه ٗ ٠إونٓـت َ ٫ـا وًُـ٘ إـاكْ ٠ؿٌـ٘).
اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِؿآ ٤له ايل ٜٔايِرلاى.217ٖ ٟ
(( )2بٌ نٌ جاٍٸ ؾْٝ ٘ٝع نُا٫د إحًَ ٛع ُـ ٤ٞىا٥ل ٭ٕ ايحػٝٸـواد ايطٛيٝـ ٗ ١ائـعٛك اًـحهُاٍ
ِ ايًـةٍ نُـا ٗ اْ٫ك٬بـاد ٗ ايًٌٌـً ١ايعوٗـٝٸ .١ؾٓٝحٗـٞ
ِ ايًةٍ يًُـاك ٫ ٠اـًـع ذـ ٸ
 ٖٛٚايًةٍ ذ ٸ
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ما اًــِ إُــاه( )14(٠شلــا) أ ٟيًُعــاَْ )15(ٞحعًــل بكٛيٓــا( :ج٘ــُٓا) .أٚ ٟشــٛك
ايهٌ(َ ١َُٓ٘ )16طٚ ٗ ١ٜٛشٛك.ٙ
ؾايعكــٌ ا٭ ٍٚعًٓــ ١يًٓؿــ َٛايٓاطكــ ١ايٓاىيــَٓ ١ــ٘ ٚشــاَع ؾُٝــع ٓــؿاجٗا بٓعــ ٛأاٸ
ٚأعًٚ ٢ايٓؿ َٛايٓاطك ١عًٕٓ ١ا ؼحٗا أ ٟأْكٕ َٓٗا َٔ ٚشٛكاد اؾٖٛو ٚاؾٌـِ
ٚإحعوى باٱهاك.٠
 ٗٚقـ َٛائـعٛك ٖٚـ ٛإٔ ٜوشـع ايـلاْ ٞإٍ ايعـايٖٚ ٞـَ ٗ ٛكـاّ ايذلقـَ ٞــرّ٬
اؾٖٛوٜــ ١جذلقــ ٢إٍ اؾٌــُ ١ٝذــِٸ إٍ ايٓاَٝــ ١ذــِٸ إٍ اؿٌاًــ ١ٝذــِٸ إٍ ايــٓؿٍ
ايٓاطكــ ١ذـِٸ إٍ ايعكــٌ ا٭ ٍٚؾححعــل َعــ٘ ٖ ٗٚــنا ايكــٜ َٛهــ ٕٛا٭َــو بــايعهٍ
أعين ايحايٜ ٞه ٕٛشاَعاّ يًُحًْٝ ٗ ٛع ٓؿاج٘ بٓع ٛأا ٚأعًـٚ ٢ايؿٔـ ٍٛايكوٜةـ١
جه ٗ ٕٛق َٛائعٛك جاي ١ٝيًؿٔ ٍٛايةعٝـلٚ ٠ا٭شٓـاَ إحعٔـً ١بٗـا; ٭ٕ ايِــ٤ٞ
َرٜ ّ٬ه ٕٛشـٖٛواّ ذـِٸ شـٖٛواّ ظٌــٸٝاّ ذـِٸ َعـلْٝاّ ذـِٸ ْاَٝـاّ ذـِٸ ظٛٝاْـاّ ذـِٸ ْؿـٍ
ْاطك ١ذِٸ ٜه ٕٛعك ّ٬ؾايؿٌٔ ا٭ؿـرل يٲٌْـإ ٚيػـرلٜ ٙهـ ٕٛجـإٍ يًؿٔـ ٍٛايةعٝـل٠
ٚا٭شٓاَ ٚإحعًٔ ١ب٘ ٗ قـ َٛائـعٛك ٚقـل منوْـا إٔ ايحـاي ٗ ٞقـ َٛائـعٛك
شاَع ؾُٝع ٚشٛكاد إحً ٛبٓع ٛأا ٚأعً ٢ؾٝهـ ٕٛايؿٔـٌ ايكوٜـت شاَعـاّ ؾُٝـع
ٚشــٛكاد َــا نــإ ًــابكاّ عًٝــ٘ َــٔ ا٫شٓــاَ ٚايؿٔــٚ ٍٛظٝــز ذةــخ إٔ ا٫شٓــاَ
ٚايؿٔــ ٍٛايةعٝــلَٛ ٠شــٛكٚ ٗ ٠شــٛك ايؿٔــٌ ايكوٜــت بٓعــ ٛأاٸ ٚأعًــ ٢ذةــخ إٔ
ايؿٌٔ ا٭ؿرل َا كاّ باقٝاّ ناْخ ظكٝك ١ميـو ايٓـٛع باقٝـ ١بةكا٥ـ٘; ٭ْـ٘ شـاَع ؾُٝـع
ٚشٛكاد ؾٔٛي٘ ايةعٝلٚ ٠أشٓاً٘  ٖٛٚإطًٛث يٓا.
( )14إٍ ايؿٌٔ ايكوٜت يًٓٛع.
( )15إكٛٸَ ١يًٓٛع.
(ٕ )16ـــا نـــإ ٗ بـــاك ٨ايـــوأِٜ ٟـــهٌ عًـــ ٢عةاهجـــ٘ َـــٔ إٔ ايؿٔـــٌ مل ٜهـــٔ َح٘ــُٸٓاّ

اً٫حهُاٍ ا ٍ ُاَٝٸ ١ايؿٌٔ ا٫ؿرل  ٖٛٚشاَع بٓعـ ٛايًــ ٚايوجـل ْٝـع ايهُـا٫د ايـيت ناْـخ
ؾُٝا ك ْ٘ٚبٓع ٛايِٓـو ٚايؿحل ٜٚك ٟٛعًْٝ ٢ع َا ٜك ٟٛايك ٣ٛا٫ؿـو ٣عًٝـ٘ ٭ْـ٘ ُاَٗـاٚ .ايحـاّ
ظُٝــع ؾعًٝــاد ايٓــاقٕ ٜٚؿعــٌ ؾعًــ٘)ُ .ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟع ًٓــل عًٝــ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 358ٖ 2ظاُ.5١ٝ
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ؾـــــــايٓؿٍ ايٓاطكـــــــ ١ايـــــــيت ٖـــــــ ٞايؿٔـــــــٌ ا٭ؿـــــــرل ٗ اٱٌْـــــــإ
ٕــــا ناْــــخ بٌــــٝط ١اؿكٝكــــٚ )17(١ايةٌــــٝل شــــاَع( )18ؾُٝــــع ايهُــــا٫د
ايـــــيت ٚشـــــلد ؾُٝـــــا ؼحـــــ٘( )19ناْـــــخ ايٓاطكـــــَِ )20(١ـــــحًُ )21(١عًـــــ٢
ٚشٛكاد اؾٖٛو ٚاؾٌِ ٚإعـلْٚ ٞايٓـاَٚ ٞاؿٌٸـاَ ٚإحعــوٸى بـاٱهاك٠
يٮشٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝل ٠ظٝز إْ٘ بٌٝل ؾٗ ٞيٌٝخ أشيا٤ٶ ي٘  ٫ٚأْٗـا ؼُـٌ عًٝـ٘
باؿٌُ ا٭ٚي ٞؾً ٍٝايؿٌٔ َحُ٘ٸٓاّ شلا ؾَ ٬عٕٓ ٢ا قًح٘ َٔ إٔ ايؿٌٔ جُ٘ٔ إعاْٞ
إكٛٸَــ ١ؾًــنا ؾٌ ـٸـو ج٘ ـُٸٔ ايؿٔــٌ شلــا بــإ ٚشــٛكَِ ٙــحٌُ عًــٚ ٢شٛكاجٗــا بٓعــٛ
ايةٌــاط ٫ ١بٓعــ ٛايذلنٝــت ناُــحُاٍ ٚشــٛك ايٛاشــت عًــٚ ٢شٛكاجٓــا بٓعــ ٛايةٌــاط١
ٚا٭ُٝٸٚ .١قٛي٘ (ٚشٛك ايهٌ) أ ٟنٌ إعاْ ٞإك َٔ ١َٛا٭شٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝل.٠

( )17٭ْٗا ؾٌٔ.
(ٚ )18ينا ق ٌٝبٌٝل اؿكٝك ١نٌ ُـ.)1(٤ٞ
(َ )19عٓ ٢نإ ايةٌٝل جايٝاّ َٚا ؼح٘ َحً ٗ ٛق َٛائعٛك.
إعًِ إٔ إٔٓـ مل ٜهٔ ي٘ كاعٕ ٗ َكاّ اً٫حل ٍ٫٭ٕ ٌٜـحعٌ بكاعـل ٠بٌـٝل اؿكٝكـ١
نٌ ُـ ٤ٞبٌ نإ ٜهؿ ٗ ٘ٝإكاّ إٔ ٜك( :ٍٛؾايٓؿٍ ايٓاطك - ١اييت ٖـ ٞايؿٔـٌ ا٭ؿـرل
ٗ اٱٌْــإ ٕٓ -ــا ناْــخ شاَعــ ١ؾُٝــع ايهُــا٫د ؾُٝــا ؼحٗــا ٗ قــ َٛائــعٛك ناْــخ
ايٓاطك ...١اخل) نُا أْ٘ ٗ ُـوظ٘ عً ٢إٓطل مل ٜهٔ مانواّ شلن ٙايكاعل ٗ ٠اً٫حلٍ٫
عً ٢أْ٘ َ ٫عٓ ٢ٱعُاشلا ٖٓا; ٭ٕ قاعل ٠بٌٝل اؿكٝك ١عٌت ايدلاٌٖ إننٛه ٠عًٗٝـا
()2

إِا جحِ ٚجهٓ ٕٛعٝع ٗ ١ايةٌٝل َٔ ْٝع اؾٗاد

أعين اهلل  ٗ ٫ ايٛشٛكاد

إكٝٸل ٠نايٓؿٍ ايٓاطك.١

( )20أ ٟايٓؿٍ ايٓاطك.١
( )21عٌت ٚشٛكٖا.

(ُ )1ـوؾ ؾٔ ٖٛاؿهِ (ايكٔٝـو )ٟكاٚك ايكٔٝـو ٟؼكٝل اً٫ـحام شـ ٍ٬ايـل ٜٔآُـحٝاْ.72ٖ ٞ
َؿـــاجٝػ ايػٝـــت ٓـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟؼكٝـــل قُـــل ؿٛاشـــٕٚ .769 - 768ٖ ٟٛيٜـــل َـــٔ
ايحؿٔ ٌٝاْظو :ايٓظو ٠ايلقٝك ٗ ١قاعل ٠بٌٝل اؿكٝك ١قُٛك ايِٗاب.ٞ
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.110ٖ 6
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بٓع ٛايةٌاطٚ )22(١ايٛظل.)23(٠
(ؾٗـــــــــــ )ٛأ ٟايؿٔـــــــــــٌ
(عٓٝـــــا)

()26

()24

(ٚإٕ جةـــــــــــليخ م )ٟأ ٟإعـــــــــــاْٞ

ؿـــــدل ٖـــــٜ ٛعـــــين أْـــــ٘ أٓـــــًٗا احملؿـــــٛظ ٖٚنٜـــــ ١ايٓـــــٛع

()25

()27

بـــــــ٘ ؾـــــــٜ ٬عةـــــــأ بـــــــيٚاٍ ٖـــــــن( )28(ٙؾٗـــــــ )ٞأ ٟنـــــــٌ ٚاظـــــــل

()29

َـــٔ إعـــاْ( ٞعًـــ ٢إبٗاَٗــــا)  ٫عًـــ ٢اـٔـــَ( )30(ٖٛعحـــدل ٗ )٠ظكٝكــــ١
ايٓــٛع ؾؿــ ٞاٱٌْــإ َــر ّ٬إعحــدل َــٔ اؾــٖٛو أع ـِٸ ٖــا ٗ اجملــوك ٚإــاكٟ

()31

( )22أعًِ إٔ ايِــِٜ ٤ٞـحٌُ عًـُ ٢ــ  ٤ٞآؿـو جـاه ٠بٓعـ ٛايذلنٝـت ظٝـز إْـ٘ نـإ
إونٓت َٓ٘  َٔٚغرلٚ ٙجاه ٠بٓع ٛايةٌا٥ل أٜ ٫ ٟهَ ٕٛونٓةاّ َٓ٘ َٚـٔ غـرل ٙيهـٔ
ٚشٛك ٙؾ ٘ٝبٓع ٛأا ٚأعً ٢نُـا ٖـ ٛايِـإٔ ٗ ٚشٛكاجٓـا بايٌٓـة ١إٍ ٚشـٛك ايةـاهٟ
جعاٍ ٚايٓؿٍ ايٓاطكَِ ١حًُ ١عً ٢جًو بٓع ٛايةٌاط.١
( )23أٜ ٟه ٕٛإِحٌُ ٚإِحٌُ عًٚ ٘ٝاظـلاّ  ٫اذـٌٓ نُـا ٗ اُـحُاٍ إونٓـت عًـ٢
أشيا ٘٥غ٬ف اُحُاٍ ايةٌٝل عً ٢أَو ؾإْ٘ ٜه ٕٛبٓع ٛا٫ؼاك ٚأْ٘ ع ٘ٓٝؾٝهٕٛ
عطؿاّ ٚايٛظل ٠عً ٢ايةٌاط ١عطـ ٫ىّ عًًَ ٢ي.ّٚ
(ٕ )24ا بؤٖ عًٖ ٢ن ٙايكاعل ٠ؾوٸع عً ٢ذةٛجٗا.
( ٖٞٚ )25ا٫شٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝل.٠
( )26بًؿو إاٗـ ٞإةين يًؿاعٌ َٔله ٙايحعٌ أ ٟعٌ ايؿٌٔ ايٓٛع ٚظٔح٘.
( )27أٚ ٟظكٝك ١ايٓٛع ب٘.
( )28إعاْٚ ٞجةلشلا.
(ٖ )29نا جؿوٜع عً ٢قٛي٘ :إٔ جةليخ ننا منو ٗ اؿاُ.)1(١ٝ
( )30أ ٟي٘ ؿَٔ ٖٛوجةٚ ١اظلَٗٓ ٠ا َعحدل ٠ؾ.٘ٝ
( )31أ ٟأعِ َٔ اؾٖٛو إٛشٛك ٗ اجملـوٸك ٚإـاكٚ ٟميـو ٭ٕ يـ ٛاعحدلْـا ؿٔـٖٛ
إاك ٗ ٟاٱٌْإ مل ٜهٔ َٛشٛكاّ َع اٱٌْإ اجملوك; ٭ْـ٘ ٜحةـلٍ إٍ شـٖٛو فـوك
ٚننا ي ٛاعحـدلد ؿٔـ ٖٛاؾـٖٛو ٚمل ٜهـٔ َٛشـٛك ّا َـع اٱٌْـإ ؾٗـَ ٛعحـدل ٗ
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُـ)١
ط 359ٖ 2ظاُ.6١ٝ
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 َٔٚاؾٌِ( )32أعِٸ َٔ ايطةٝع )33(ٞايعٓٔـوٚ )34(ٟإراي َٔٚ )35(ٞاؿٝـا٠

()36

أعِٸ َٔ ايلْٚ ١ٜٛٝا٭ؿو.١ٜٚ
ٚقـــٍ عًٝـــ٘ ايةـــاق( )37(ٞؿـــٕ) أ ٟاــــاٖ(َ )38ـــٔ نـــٌ ٚاظـــل

()39

اٱٌْإ عًً ٢ة ٌٝاٱبٗاّ ٚايعُ.ّٛ
( )32أٚ ٟإعحدل ٗ اٱٌْإ َٔ اؾٌِ.
( )33أ ٟاينَٛ ٖٛ ٟشٛك ٗ عامل ايطةٝعٌُٜٚ ١ٸ ٢بإاك ٟأٜ٘اّ.
( ٖٛٚ )34إونٓت َٔ ايعٓآـو ا٭هبع ١إاٚ ٤اشلٛاٚ ٤ايٓاه ٚايذلاث.
( ٖٛٚ ) 35اؾٌِ إٛشـٛك ٗ عـامل إرـاٍ ؾاٱٌْـإ اؾٌـِ إعحـدل ؾٝـ٘ يـ ٍٝأظـلُٖا
غٔٚ ٘ٓٛإٕ ٫ا نإ ٚشٗاّ يًحةلٍ.
(ٚ )36إعحدل ٗ اٱٌْإ َٔ اؿٝا ٠أعِٸ َٔ ايلْٚ ١ٜٛٝقٛي٘ (اؿٝا )٠اييت ٜعةٸو عٓٗا ٗ
جعوٜـ اٱٌْإ باؿٛٝإ.
(َ )37رٌ اؿٌاًٝٸ ١ؾإٕ إعحدل ٗ اٱٌْإ َٓٗا أعِٸ َٔ اؿٌاًٝٸ ١بايعًِ اؿٔٛيٞ
أ ٚبايعًِ إِاٖل ٟاؿ٘ٛه.ٟ
ٕ كؿٓـ اـاٖ.
(ٖ )38نا بٝإ إٍ إٔ ؿ ٸ
(ٕ )39ا بٝٸٔ إٔ نٌ ٚاظل َٔ ا٭شٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝلَ ٠عحدل عًً ٢ة ٌٝاٱبٗـاّ ٗ
ايٓٛع هجٸت عً ٘ٝبأْ٘ ٜٓةػ ٞإ جأؿن يٮشٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝل ٗ ٠ظـل ايٓـٛع عًـ٢
ًــة ٌٝاٱبٗــاّ ٚايعُــ ٫ ّٛؿٔــَ ٖٛوجةــَٗٓ ١ــا يٹُــا منــوَ ٙــٔ إٔ إكـٛٸّ َــٔ جًــو
إعــاْٖ ٞــ ٛإــةِٗ  ٫ٚكؿــٌ ـٔٓٛــَ ١ٝوجةــَٗٓ ١ــا ؾًــ ٛأؿــن ٚاظــل َٓٗــا َــع
اـٔ ١ٝٓٛبإٔ أؿن ٗ ظلٸ اٱٌْإ اؿٛٝإ ايلْ ٫ ٟٛٝاين ٖٛ ٟأعِٸ َٔ ايـلْٟٛٝ
ٚا٭ؿــو ٟٚناْــخ ؿٔٓٛــ ١ٝنْٛــ٘ كْ ٜٛٝـاّ ؿاهشــٚ ١نْٛــ٘ ظٝــٛإ ٖــ ٛأع ـِٸ َــٔ
ل ايٓـٛع ْظـرل أؿـن
ايلْٚ ٟٛٝا٭ؿو ٟٚكاؿٌ ٗ ايحعوٜــ ؾاؿـن اـٔٓٛـ ٗ ١ٝظـ ٸ
ايلا٥و ٗ ٠ظلٸ ايك َٛظٝز ق ٗ ٌٝظلٸ ٙأْ٘ قطع َٔ ١ايلا٥و٠

()1

ؾإٕ ايـلا٥و ٠يٌٝـخ

ل بأْٗـا طـوف
َعحدل ٗ ٠ايكٚ َٛنـنا ْظـرل أؿـن اــل ٗ جعوٜــ ايٓكطـ ١ظٝـز ؼـ ٸ
اـلٚ .قٛي٘ (اـاٖ) أَ ٟوجة ١ؿآ.١
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟط.212 - 209ٖ 1

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )33غشس يف أْ مٍمح اٌنٌع فصٍو األخري
َٓٗا( َٔ )40ظٝز اـٔ١ٝٓٛ

()41
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ي ٛأؿن ٗ ظل ايٓٛع ؾٗ( ٛنُـا(٪ٜ ))42ؿـن

()43

(ٗ ظلٸ ق َٛكا٥و )٠ؾٝكاٍ( )44ايك َٛقطع َٔ ١ايلا٥وٚ .)45(٠قل ٓـوٸظٛا أْ٘ َٔ
باث ىٜاك ٠اؿلٸ( )46عً ٢احمللٚك( .ؾاؾٌِ ٚايُٓ ٗ ))47(ٛاٱٌْإ (قل جةل))48(٫
ظحٜ ٢ةًؼ بُٗا ايحةلٍ إٍ إٔ ٜٔرلا(َ )49رايٝاّ(َٚ )50عٜٓٛـاّ( .)51ؾُٗـا ٚغرلُٖـا

()52

عًٚ ٢ش٘ اـٔ ١ٝٓٛيٌٝخ ماجٚ )53(١ٝشي.٤

( )ٚإِا (اؾيَ )54(٤ا) أ ٟقله َِذلى (ٗ) ُٗٔ (أ ٟؾوك ظٔ.))55(٬
( )40أ َٔ ٟجًو إعاْ ٞإك َٔ ١َٛا٭شٓاَ ٚايؿٔ ٍٛايةعٝل.٠
(ٚ )41إوجةٚ ١أَا َٔ ظٝز ْؿٌ٘ َع قطع ايٓظـو عـٔ اـٔٓٛـ ١ٝؾًـ ٍٝا٭َـو نـنيو
نُا منوْا.ٙ
( )42أ ٟؾأؿن اـٔ ٗ ١ٝٓٛظلٸ ايٓٛع نأؿن ايلا٥و ٗ ٠ظلٸ ايك.َٛ
(َ )43ا َٔله ١ٜأ ٟنا٭ؿن ٗ ظلٸ ق َٛايلا٥و.٠
( )44أ ٗ ٟظلٸ ايك.َٛ
(ٚ )45ايلا٥و ٠يٌٝخ شي٤ٶ َٔ ظكٝك ١ايك ;َٛ٭ٕ ايكً َٛطػ وٝل ب٘ ؿل ٌَـحلٜو
ؾٓٝحٗ ٞطوؾا ٙبٓكطحٌ.
( )46أ ٟإٔ أؿن ايلا٥و ٗ ٠ظل ايكٖ َٔ َٛنا ايةـاث ؾهـنا أؿـن اـٔٓٛـٜ ١ٝهـٕٛ
َٔ ٖنا ايةاث.
(ٖ )47نا جؿوٜع عً ٢قٛي٘ :أْٗا َعحدل عًً ٢ة ٌٝاٱبٗاّ.
( ٗ )48ايعامل ا٭ؿو.ٟٚ
( )49أٜٔ ٟرل اؾٌِ ٚايُٓ.ٛ
(ٖ )50نا هاشع إٍ اؾٌِ ؾإْ٘ ٗ ايعامل ا٭ؿوٜ ٟٚه ٕٛشٌُاّ َرايٝاّ.
(ٖ )51نا هاشع إٍ ايُٓ ٛؾإْ٘ ٗ ايعامل ا٭ؿوٜ ٟٚهِٛ ٕٛاّ َعٜٓٛـاّ ٖٚـ ٛعةـاه ٠عـٔ
جوق ٞايٓؿٍ ك ٕٚايذلق ٞاؾٌُ ٞاينٜ ٟه ٗ ٕٛعامل ايلْٝا.
( َٔ )52ايؿٔ ٍٛايةعٝلٚ ٠ا٭شٓاَ.
( )53يًٓٛع.
( )54أ ٟاؾي ٤يًٓٛع َٔ ايؿٔ ٍٛايةعٝلٚ ٠ا٭شٓاَ.
( )55أَ ٟوجة ١ظٌٔ ٚي ٍٝاؾيَ ٖٛ ٤وجة ١ؿآ.َ٘ٓ ١

[]34
غسز يف ذكس األق٘اي يف كٚف ٞٚاهرتكٚب ًّ األجصاء احلدّٞٙ
ظلوٜٳـــ ـ ُ١ا٭شـــــيا٤ٹ ٹمٖٵٓـــ ـاّ غـــــاٜٳ ٳودٵ
ٳ

ٔ أ ٚٳجعٳـــلٻ ٳكدٵ
لدٵ ٗ ايعٳــٝٵ ٔ
ٖــٌ ٚٳظٻــ ٳ

ذٴـــ ـِٻ عًـــــ ٢ايرـــــاْ ٞؾإَٸـــ ـا اجٻعـــــلا

ٚٴشـــــــــٛكا ا ٚنـــــــــناجٹٗا جٳعٳـــــــ ـلٻكا

لٟٻ َٴعٵ ٳحةٳـــــ ـوٵ
أقـــــــٛاٍٷ ايرـــــــاْ ٞيَـــــ ـ ٳ

و ائټـــ ٳٛهٵ
بٳـــٌ بٹاعحةـــاهادٺ يَـــ٘ٴ ٹجًِـــ َ

[]34
غسز يف ذكس األق٘اي
يف كٚف ٞٚاهرتكٚب( ًّ )1األجصاء احلدّٞٙ

()2

ٚقــل ٓٚــؿ٘ احملكـــل ايِـــوٜـ بأْـــ٘ ٖــا ؼــرلد ؾٝـــ٘ ا٭ٖٚــاّ ٚاؿحًؿـــخ
ؾٝـــ٘ آها ٤ا٭عـــ( ّ٬ظلٸ ٜـــ ١ا٭شـــياَ )٤ـــٔ إٗـــاؾ ١ائـــؿ ١إٍ إٓٛـــٛف

( )3

(مٖٓـــا غـــاٜود( ))4عٌـــت مٚاجٗـــا(ٚ )5عٌـــت ٚشٛكاجٗـــا(َ )6عـــا قطعـ ـاّ

( )7

ٚاجؿاقاّ(.)8
( )1أ ٟجونٝت ايٓٛع َٔ ا٫شيا ٤اييت ج٪ؿن ٗ ظلٸَ ٌٖ ٙونةَٗٓ ١ا بٓع ٛا٫ؼـاك أٚ
بٓع ٛاُْ٘٫اّ أ ٚبٓعٚ ٛظل ٠إاٖ.١ٝ
(ٖٚ )2ــ ٞاؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ ٚائــٛهٚ ٠إــاك ٠ؾإْــ٘ ًــٝص ٤ٞايهــ ٗ ّ٬نٝؿٝــ ١ايذلنٝــت
َُٓٗا(.)1
( )3أ ٟا٫شيا ٤اؿل.١ٜ
( )4أ ٟعٓل ايحعً ٌٝايعكًَ ٞحػاٜوٚ ٠ي ٍٝإواك بٛشٛكٖا ٗ اينٖٔ بـأ ٟمـٜ ٛهـٕٛ
ظحٸــ ٢يــ ٛناْــخ َٛشــٛكٗ ٗ ٠ــُٔ ايٓــٛع ؾإْٗــا إما ناْــخ َٛشــٛكٗ ٗ ٠ــُٔ ايٓــٛع
مٖٓاّ أٜ٘اّ جه ٕٛق ّ٬يًٓياع ٚإِا اين ٖٛ ٟيَ ٍٝعٌ ايٓـياع ٖـ ٛعٓـل ٚشٛكٖـا ٗ
ظوف ايحعً ٌٝايعكً.ٞ
( )5٭ْٗـا  ٫ؼُـٌ أظـلٖا عًـ ٢اٯؿـو باؿُـٌ ا٭ٚيـ ٗ ٞظـوف ايحعًٝـٌ ؾًـ ٛناْــخ
َحعل ٠ماجاّ ٖٓاى ؿًُخ باؿٌُ ا٭ٚي.ٞ
( )6اينٖين ٗ ظوف ايحعً ٌٝؾإْٗا  ٫وٌُ أظلُٖا باؿٌُ ايِا٥ع عً ٢اٯؿو ٚيـٛ
ناْخ َحعل ٠ايٛشٛك ٖٓاى ؿٌُ أظلُٖا عً ٢اٯؿو.
(ٕ )7ا منوْا َٔ ٙعلّ اؿٌُ ا٭ٚٸيٚ ٞايِا٥ع.
( )8ظٝز أْ٘ مل ىايـ ٗ ميو أظل.

(ُ )1ـوؾ َطايع اْٛ٫اه ايكطت ايواىُ .110 - 104ٖ ٟــوؾ اُ٫ـاهاد ٚايحٓةٗٝـاد ايؿــو ايـواىٟ
َٖٓ .125 - 107طل إِـوق ٌٝايِٝف ايو.47 - 34ٖ ٍٝ٥
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ٚيهــٔ اـــ٬ف ٗ أْٗــا نٝـــ ٖــ ٗ ٞايعــٌ(ٖ( . )9ــٌ ٚظــلد) َاٖٝحٗــا (ٗ
ايعٌ( )10أ ٚجعلكد؟ ذِٸ عً ٢ايراْ )ٞأ ٟجعلكٖا َاٖٝـ( )11(١ؾإَـا اؼـلا( ))12أٟ
ا٭شياٚ( ٤شٛكا) ٚجننرل ايؿعٌ( )13إٌٓل إٍ ُٗرل إْ٪ز اجملاى )14(ٟنـررل ٗ
ايٓظِٚ .هؾع ٚشٛك عً ٢ايؿاعًٚ )15(١ٝجٓ ٜ٘ٓٛيًحعـٜٛض(ٚ )16إٕ ناْـا ٖهـٌٓ

()17

يهــٔ ىًــ ٛايهــ ّ٬عــٔ ايًٌ٬ــ( )18(١أٚ )ٚشٛكٖــا(( )19نــناجٗا) أَ ٟاٖٝحٗــا
(جعلكا) .ؾٗن( ٙأقٛاٍ) ذ٬ذ ١قل مٖت إٍ نٌ طا٥ؿ.١
(ايراْ ٖٛٚ )ٞإٔ ا٭شيا ٤اؿلٸَ ١ٜحعلك ٗ ٠ايعٌ َاٖٝـَ )20(١حعـلٚ ٠شـٛكا
( )9أ ٗ ٟاـاهط َعٓ ٢بأ ٟم ٛجونٓت َٓٗا ايٓٛع ٚعٓل ٚشٛكٖا ٗ ٗـُٔ ايٓـٛع ٗ
اينٖٔ.
( )10أ ٌٖ ٟناْخ َاٖ ١ٝاؾٍٓ ٚايؿٌٔ ٗ اــاهط ٚاظـل ٠ؾحهـَٛ ٕٛشـٛك ٠بٛشـٛك
ٚاظل; ٭ٕ إاٖ ١ٝايٛاظل ٫ ٠جٛشـل بٛشـٛكٖٚ ٜٔـنا ايٛشـٛك ايٛاظـل ايـنٜ ٟهـٕٛ
ٕاٖٚ ١ٝاظلٜٓ ٠حيع َٓ٘ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ.
( )11أ ٟجعلك ا٭شيا ٤عٌت إاٖ ١ٝأ ٟناْخ َاٖٝحٗا َحعلك.٠
( )12ا٭يـ ٗ أؼل يٲط٬م يٝـؿـ ب٘ يًكاؾ.١ٝ
( ٖٛٚ )13إجٸعلا إم مل ٜكٌ أؼلد.
(ُٗ ٖٛٚ )14رل ا٭شياٚ ٤ا٭شياْ ٤ع ايحهٌرل ْٚع ايحهٌرل َْ٪ز فاى.ٟ
( )15ٱؼل ؾًٜ ٬يّ آًاك ايؿعٌ إننو إٍ ايُ٘رل اجملاى.ٟ
( ) 16أ ٟجٓٚ ٜٔٛشٛك يًحعٜٛض عـٔ إ٘ـاف إيٝـ٘ ايـنٖ ٟـ ٛا٭شـيا ٤ؾٝهـ ٕٛإعٓـ٢
اؼل ٚشٛك ا٭شيا.٤
( )17أ ٟايوؾع ٚايحٓ.ٜٔٛ
( )18أ ٟايٛىٕ ٚايٓظِ.
(ٖ )19نا ق ٍٛذايز ٚظآً٘ :إٔ ٚشٛك ا٭شيا ٗ ٤اـاهط ٚايعٌ َرـٌ َاٖٝحٗـا ٗ أْـ٘
َحعلك.
( )20أ ٟنـٌ ٚاظــل َٓٗــا َٛشـٛك ٗ اـــاهط ٜٔ ٫ٚــػ ْؿٝـ٘ عٓــ٘ إ ٫أْٗــا َِــذلنٗ ١
ٚشٛك ٚاظل.

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )34غشس يف روش األلٌاي يف وٍفٍح اٌرتوٍة ِٓ األجضا احلذٌح
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(يلَ ٟعحدل) .ؾإٕ إاٖٕ ١ٝا ناْخ َحعكٓكٚ ١فعٛي ١بايعوض( ٗ )21ايعٌ ؾحًو
ا٭شياَ ٗ ٤كاّ ػٖٛوٖا(َ ١ٝ٦ُٝٚ )22اٖٝحٗا( )23كحًؿٚ ١يهٓٗا ٗ َكاّ ٚشٛكٖا
ٚاظلٖ . )24(٠نا إما ْظوْا إٍ ؼكل إاٖ ١ٝبايعوض(ٚ .)25أَا إما ْظوْـا إٍ عـلّ
ؼكل إاٖ ١ٝبايناد ٚإٔ ايٛشٛك ٖ ٛإحعكل بايناد ؾَ ٬كـاّ ماد يٮشـيا٤
ٗ ايعٌ(ٚ )26ها ٤ايٛشٛك( )27ؾ٘ ّ٬عٔ بٌاط ١ايناد( )28أ ٚجونٝةٗا.
( )21بٛاًط ١ايٛشٛك نُا قلٸَٓا ايه ّ٬ؾ.٘ٝ
( )22أَ ٗ ٟكاّ ْؿٌٗا َٚكاّ َاٖٝحٗا ٚماجٗا ٚماجٝاجٗا.
(ٖ )23نا عطـ جؿٌرل عًَ ٢ا قةً٘.
(ٚ )24ينا وٌُ أظلٖا عً ٢اٯؿو باؿٌُ ايِا٥ع اين٬َ ٟن٘ ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك.

( )25أ ٟنحــاه ايكــ ٍٛايرــاْ ٞإما ٫ظظٓــا إاٖٝــ ١بايًعــاظ ايعــوٗ ايٌــامط َــٔ أْٗــا
َٛشٛك ٗ ٠اـاهط ٚأَا إما ٫ظظٓا إاٖ ١ٝبايًعاظ ايؿًٌؿ ٞايعوؾاْ َٔ ٞأْٗا يٌٝخ
َٛشـٛك ٗ ٠اــاهط ٚيـ ٗ ٍٝاــاهط ايٛشــٛك ٖٚـً ٞــواب ١ٝاعحةاهٜـ ١ؾـ ٬نحــاه
ايك ٍٛايراَْ ٞـٔ إٔ َاٖٝاجٗـا َٛشـٛك ٗ ٠اــاهط بٛشـٛك ٚاظـل بـٌ ْكـ ٍٛيـٗ ٍٝ
اـاهط إٚ ٫شٛك عخ ٚيٌٝخ َاٖٝحٗا َٛشٛك ٗ ٠ايعٌ بٌ جه ٕٛا٭شيا ٤اؿلٸ١ٜ
ٓٛه اعحةاهَٓ ١ٜحيع َٔ ١ميو ايٛشـٛك ؾٝهـٖ ٕٛـنا قـ ّ٫ٛهابعـاّ ٚإيٝـ٘ اُـاه بـإً
بكٛي٘ :بٌ اعحةاهاد ...اخل.
( )26أ ٟبٗنا ايٓظو ايلقٝل ٜ ٫ه ٕٛيٮشياَ ٤اٖ ٗ ١ٝاـاهط.
( )27أ ٟغرل ايٛشٛك.
( )28أ ٟبٌـــاط ١ماد ا٭شـــياٚ ٤اهاك بةٌـــاطحٗا إٔ جهـــ ٕٛماد ا٫شــــيا ٤اؿلٸٜـــ١
َٚاٖٝحٗا; ٚاظل ٠غرل َحعلك ٗ ٠اـاهط نُا ٖ٪َ ٛك ٟايك ٍٛا٭ٚ ٍٚاهاك بذلنٝت
ماد ا٭شــيا ٤إٔ جهــ ٕٛماجٗــا َٚاٖٝحٗــا َحعــلك ٗ ٠اـــاهط ًــٛا ٤ناْــخ َحعــل٠
ايٛشٛك ؾ ٘ٝنُا ٖ٪َ ٛك ٣ايك ٍٛايراْ ٞأ ٚناْخ َحعـلك ٠ايٛشـٛك نُـا ٖـَ ٛـ٪ك٣
ايك ٍٛايرايز(.)1
(( )1ا ٍٚ٫اْٗا ٗ ايعٌ ٚاظلَ ٠اٖٝٸَٚ ١عً ّٛإ إاٖ ١ٝايٛاظلٜ ٫ ٠ه ٕٛشلا اٚ ٫شـٛك ٚاظـلٚ .ايرـاْٞ
اْٗــا ٗ ايعــٌ َحه ٸرــوَ ٠اٖ ٸٝــ ١نُــا ٗ ايــنٖٔ َحعــلٚ ٠شــٛكاّ ٚائــٛاث قــ ٍٛهابــع ٖٚــ ٛإ َاٖ ٸٝــ١
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بـــــٌ نُـــــا ٜكـــــ ٍٛأٓـــــعاث ايكـــــ )29(ٍٛبٛظـــــلجٗا ماجـــــ ّا ٚٚشـــــٛكاّ
ٗ شـــــٛاث َـــــٔ ٜكـــــ ٍٛعًـــــ :ِٗٝإٕ ائـــــٛه ايعكًٝـــــ )30(١إحـايؿـــــ١
نٝـــ جهــَ ٕٛطابكــ ١٭َــو بٌــٝل( )32ماج ـاّ ٚٚشــٛكاّ ٗ ايعــٌ؟ إْٗــا جٓحــيع

()31

()33

ٚقٛي٘ (ؾ٘ َٔ ّ٬بٌاطٜ )١وٜل إٔ ٖنا ايٓظو ٚ ٫ش٘ يًٓياع ٚاينٖاث إٍ ٚاظل َـٔ
ا٭قٛاٍ; ٭ْ٘ بٗنا ايٓظو َ ٫اٖ ١ٝيٮشيا ٗ ٤اـاهط ظحٸٜٓ ٢اىع ٗ إٔ إاٖٚ ١ٝاظـل٠
أَ ٚحعلك .٠اَا قٛيـ٘( :بـٌ باعحةـاهاد يـ٘...اخل) ٖـنا اُـاه ٠إٍ ايكـ ٍٛايوابـع إـةين
عً ٢ايٓظو ايلقٝل ايعوؾاْ.ٞ
(ٜ )29عين ب٘ أٓعاث ايك ٍٛا٭.ٍٚ
(ٖ ) 30نا َكـ ٍٛقـَ ٍٛـٔ ٜكـ ٍٛعًـٚ ِٗٝبعةـاه ٠أٗٚـػ ٖـنا ٜهـ ٕٛجكوٜـواّ يٲُـهاٍ
عًٚ .ِٗٝقٛي٘ (إٔ ائٛه ايعكً ٖٞٚ )١ٝاؾٍٓ ٚايؿٌٔ.
( ٗ )31اينٖٔ ماجاّ ٚٚشٛكاّ.
( )32أ ٟيِـ ٤ٞبٌٝل َ ٖٛٚاٖٝحٗا; ٭ٕ إؿوٚض أْٗا ٚاظل.٠
(ٖ )33نا َك ٍٛقَ ٍٛا ٜكٛي٘ آعاث ايك ٍٛبٛظلجٗا ماجا ٚٚشٛكاّ ٚبعةـاه ٠أٗٚـػ
أْ٘ َؿع ٍٛيكٛي٘ نُا ٜك ٍٛآعاث...اخلٚ .قٛي٘ (إِـا جٓحـيع) أ ٟإٔ ائـٛه ايعكًٝـ١
أعين اؾٍٓ ٚايؿٌٔ.

ا٫شيا ٤ايعكًٝٸ ١غرل َحعكك ٗ ١ايعٌ  ٫بٓع ٛايٛظل ٫ٚ ٠بٓع ٛايهرو ٠نُـا اُــوْا ايٝـ٘ بكٛيٓـا( :بـٌ
باعحةاهاد ي٘ جًو ائٛه)َ ٖٛٚ .كح٘ـ ٢آاي ١ايٛشـٛك ٚاعحةاهٜـ ١إاٖٝـ .١ؾؿـ ٞاــاهط يـ ٍٝا ٫مـٛ
ٚشٛك ٜٓحيع َٓ٘ ايعكٌ ٭شٌ ايحٓةَِ ٘ٝاهناد اقٌ أ ٚانرو َؿاٖ ِٝؿآٸٚ ١عاَٸٚ ١اعِٸ ؾـاما ظٔـٌ
ىٜــل ٗ ايعكــٌ َعْٛــ ١اؿــٍ ُٚــاٖل َعــ٘ عُــوٚاّ ٚبهــواّ ٚؿايــلاّ َــر ّ٬ظٔــٌ يــ٘ اًــحعلاك ظٔــٍٛ
 ٬ظٔـٌ اؿٝـٛإ ٚاما ُـاٖل َعٗـا ايِـصو ظٔـٌ يـ٘
اٱٌْإ ٚاما ُـاٖل َعٗـا ايؿـوَ ٚايةكـو َـر ّ
اؾٌِ ايٓاَٖٚ ٞهنا ٚيٌٝخ َحعكك ٗ ١ايعٌ ا ٫بايعوضٖٚ .نا َنٖت ٓـله إحـأشلٌ ٚ ايٝـ٘
ْاظو َـا اهج٘ـاَ ٙـٔ إ ايؿٔـ ٍٛاؿكٝكٝـ ١امـا ٤ايٛشـٛكاد ٚا ٫ؾايؿٔـٌ اظـل إاٖٝٸـاد ٚايهًٓٝـاد
ٔــً٘ بايؿٔــٌ ُٚــٝ٦ٝٸ ١ايِـــ٤ٞ
ٔــ٘ بايؿٔــٌ ٭ٕ اؾــٍٓ َاٖٝــْ ١اقٔــَ ١ةُٗــ ١ؼ ٸ
اـُــٍ ٚإِــا ؿ ٸ
بائٛه ٠اييت َٖ ٞأؿن ايؿٌٔ بٌ عُ .)٘ٓٝـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘
اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 362 - 361ٖ 2ظاُ.3١ٝ
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َـــــــــٔ ميـــــــــو ايةٌـــــــــٝل( )34عٌـــــــــت اعحةـــــــــاهاد ٚاًـــــــــحعلاكاد
ؼٔـــــــٌ يًعكـــــــٌ(َِ )35ـــــــاٖل٠
ٚجٓةٸٗـــ٘

()37

()36

شيٝ٥ـــــــاد أقـــــــٌ أ ٚأنرـــــــو َعـــــــ٘

ٕـــا بـــ٘ اُ٫ـــذلاى َٚـــا بـــ٘ اَ٫حٝـــاى بٗٓٝـــا( )38نـــنيو ْكـــٍٛ

()39

مـــٔ (باعحةـــاهاد يـــ٘( ) )40إٔ ٟـــا يـــ٘ جًـــو ا٭شـــيا )41(٤ؾـــإوشع َعًـــّٛ

()42

( )34أ ٟايةٌٝل ماجاّ ٚٚشٛكاّ َ ٖٛٚاٖٝحٗا.
( )35أ ٟعٌت اْحياع ايعكٌ ٚاعحةاهٚ ٙاًحعلاك ٙؿٔ ٍٛائٛه ٠ايعكًٝـَ ١ـٔ ايِـ٤ٞ
ؾٚ ٘ٝبعةاه ٠أؿو ٣أْ٘ ٜه ٕٛاعحةاهاد يًعكٌ ٚاًحعلاكاد َٛشـٛكاد ؾٝـ٘ ؾٓٝحـيع
َٓ٘ ٖن ٙائٛه ايعكً.١ٝ
(ٖ )36نا َحعًٓ ل بكٛي٘ (ٜٓحـيع) أٜٓ ٟحـيع َـٔ ميـو ا٭َـو ايةٌـٝل عٌـت َِـاٖلاد
شيٝ٥ــاد قًًٝــ ١أ ٚنــررلَ ٠ــع ميــو ا٭َــو ايةٌــٝل نُــا َرٸــٌ يــنيو ٗ اؿاُــَ )1(١ٝــا
ظآً٘ :أْ٘ إما ظٌٔ ىٜل ٗ ايعكٌ َِاٖلج٘ ُٚـاٖلَ ٙعـ٘ عُـو ٚجهـوه ؿايـل أٚ
أنرو َٔ ميو ظٔـٌ يًعكـٌ اًـحعلاك ظٔـ ٍٛاٱٌْـإ ؾـإما يـ٘ اًـحعلاك ؿٔـٛي٘
ظٔٸــ ً٘ ٚإ ٫ؾــٚ ٬إما ُــاٖل َعــ٘ ايؿــوَ ٚغرلٖــا ظٔــٌ اؿٝــٛإ إما نــإ يــ٘
اًحعلاك ٚإما ُاٖل ايعكٌ َع٘ ايِصو ظٌٔ اؾٌِ ايٓاَٚ ٞإما ُاٖل َع٘ اؿصـو
ظٌٔ اؾٌِ ٖٚهنا.
ذِٸ ٬ٜظو ايؿاهم َـا بـٌ ٖـن ٙإِـاٖلاد ؾٝعٔـٌ ايؿٔـٌ نايٓـاطل ٚائـاٌٖ
ؾإِــاٖلَ ٠ــع اٱٌْــإ ظٔــٌ يًعكــٌ عٌــت اًــحعلاك ٙاعحةــاه أَــو ٗ اٱٌْــإ بــ٘
اُ٫ذلاى ٚاعحةاه أَو ؾٜ ٘ٝه ٕٛب٘ اَ٫حٝاى.
( )37أٚ ٟبٌةت جٓة٘ ايعكٌ.
( )38ا ٟبٌ ٖن ٙا٭َٛه ا٫عحةاه.١ٜ
( )39أ ٟنُا ٜك ٍٛأٓعاث ايك ...ٍٛاخل ننيو ْك.ٍٛ
( )40أ ٟنُا ْك ٍٛمٔ بٌةت اعحةاهاد ايعكٌ جه ٕٛي٘ جًو ائٛه.
( ٖٛٚ )41ايٓٛع.
( )42أَ ٟوشـــع اي٘ـــُرل ٗ قٛيـــ٘ اعحةـــاهاد يـــ٘ ...اخل ايـــنٖ ٟـــ ٛعا٥ـــل إٍ َايـــ٘
(ُ )1ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟط 362 - 361ٖ 2ظاُ.3١ٝ
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َٔ ايٌٝام  ٖٛٚظ٦ٓٝنٺ( )43م َٔ ٛايٛشٛك بٌٝل (جًو ائٛه( ))44اينٖٓ.١ٝ
ؾةاؿكٝك ١نًٓٗا( )45ؿاهش َٔ ١ميو ايٛشٛك ماج ١ٝناْخ( )46إؿاٖ ِٝاينٖٓ ١ٝأٚ
عوٗ ١ٝإ ٫إٔ َا ٜٓحيع(ٚ )47وه ٢عـٔ َكاَـ٘ ا٭ )48(ٍٚجٌـُٸ ٢ماجٝـاد َٚـا
ٜٓحــيع ٚوهــ ٢عــٔ َكاَــ٘ ايرــاْ ٌٜ )49(ٞـُٸ ٢عوٗــٝادٚ .أَــا ايكــ ٍٛايرايــز
ؾٌـٝـ إم ٜ ٫حعكل اؿٌُ بٗٓٝا( )50ظ٦ٓٝنٺ(.)51
جًو ا٭شيا.٤
( )43أَٚ ٟاي٘ جًو ا٭شيا ٤ظٌ ايٓظو إٍ علّ ؼكل إاٖ ١ٝبايناد ٗ اـاهط.
(َ )44ةحلأ َ٪ؿو إٍ قٛي٘ :باعحةاهاد ي٘.
( )45أ ٟائٛه اينٖٓ.١ٝ
( )46أ ٟجًو ائٛه ايعكً.١ٝ
(ٖ )47نا ُـوٚع ٗ ايؿوم ٗ إؿاٖ ِٝايناجٚ ١ٝايعوٗ.)1(١ٝ
( )48أ ٟبٚ ٬اًطُ ١ـٜ ٤ٞرةح٘ ايعكٌ ي٘ ٜٚعحدل ٙؾ.٘ٝ
( )49أ ٟبٛاًطُ ١ـٜ ٤ٞرةح٘ ايعكٌ ي٘ ٜٚعحدل ٙؾ.٘ٝ
( )50يعلّ ا٫ؼاك ٗ ايٛشٛك.
( )51أ ٟظٌ ايك ٍٛبايك ٍٛايرايز ٚأَا ايك ٍٛا٭ ٍٚؾٌــٝـ أٜ٘ـاّ; ٭ٕ إما جػـاٜود
إؿاٖ ِٝمٖٓ ّا َٚاٖ ٗ ١ٝاينٖٔ نٝـ جهـ ٕٛشلـا َاٖٝـٚ ١اظـل ٗ ٠اــاهط نـنا منـو
اً٫حام.

(ْ( )1ظرل ا٫زلا ٤ا٫شلَ ١ٝرٌ ايعًِ إطًل ٚاؿٝاٚ ٠ايكله ٠إطًكحٌ ٚمٖٛا .ؾإْٗـا َـٔ شٗـ ١ظهاٜحٗـا
م ماجـ٘ جٌـُٸ ٢بأزلـا ٤ايـنادَٚ .ـا وهـ ٢عـٔ َكـاّ
عٔ ايهُاٍ ايناج ٞيًٛشٛك ٚاْحياعٗـا عـٔ ظـا ٸ
ظٗــٛهٚ ٙايحعٝٸٓــاد ايطاه٥ــ ١عًٝــ٘ ٗ ٖــنا إكــاّ ٌٜـُٸ ٢بأزلــا ٤ايؿعــٌ ٚمــَ .ٙٛــع إ نًٓٗــا َــٔ ظٝــز
م ايٛشـٛك ؾحـلب و) .جعًٝكـ ١اُ٫ـحٝاْ ٞعًـ ٢إٓظَٛـ ١إـرلىا َٗـل ٟإـلهٸَ
َؿاُٖٗٝا ؿاهش ١عٔ ظا ٸ
اٯُحٝاْ ٞط.392ٖ 2

[]35
غسز يف خ٘اص األجصاء
غ ٹٓٝٻــــــ ـ ْ ١عٳــــــ ــٔٔ ايٌٻــــــ ـ ٳةتٵ
ٳبٝٸٓٳــــــ ـ َْ ١

أٳشٵــيا ٚٳًٳــةٵكُٗا عًــ ٢ايهُــٌو ٳٚشٳـــتٵ

يهُـــــٌو أشـــــيا٤ٳ اعحةـــــاهادٷ جٴعٳــــــلٵ

ايهُـــــ ـٌټ ٹأؾـــــــواكاّ ٚفُٛعــــــــاّ ٳ ٚٳهكٵ

ٹبِٳــــــوٵ ٹ ا٫شحٹُـــــــاع أ ٚبايِٻــــــطِ ٔو

ٍ ا٫ٹشٵــ ـيا٤ٹ ايٖــ ـيتٵ با٭ًَٵــ ــ ٔو
أْ ٚٳؿِــ ـ ٔ

عًــــ٢
َؾايٌٻــــةٵلٴ يٮَشٵــــيا٤ٹ با٭ًٵــــ ٔو ٳ

نُـــــٌم ٹب ٳُعٵٓـــــ ٢نـــــإٳ ٳٜحٵــــــًُٛٵ ا٭َٚٸ٫

[]35
غسز يف خ٘اص األجصاء

()1

إظلاٖا أْٗا (بٝٸٓ )١ؿدل َكلٸ ّ ٜعين ايعكـٌ ٗ ايحٔـلٜل برةٛجٗـا يًُاٖٝـ١

( )2

ٌَحػٔ عٔ ايًٛل ؾٗنا اًحػٓا ٤عٔ ايٌةت( )3يهٔ ٗ ايـنٖٔ( .)4ذاْٝحٗـا أْٗـا
(غٓٝٸ  ١عٔ ايٌةت) أ ٗ ٟايٛشٛك اـاهش .)5(ٞنُا ٖـ ٛإحةـاكه(ٚ .)6قـلٸ عـوف
ايناج )7(ٞبٗن ٙاـآٸ ١ؾك :ٌٝايناجَ ٞا ٜ ٫عًٌ.
ٚإـــــواك :ايػٓـــــا ٤عـــــٔ ًـــــةت عًـــــ ٢ظـــــلٚ ٠هاً ٤ـــــةت إاٖٝـــــ١
( )1اهاك باـآٸٖ ١آٖاًٛ :ا ٤ناْخ َطًك١

()1

()8

 ٖٞٚاييت جٛشل ٗ غرل ايِــ ٤ٞإ ٫إٔ

ايِـّ ٫ ٤ٞهٔ إٔ ٜه ٕٛبلْٗٚاٚ .ؿآٸَ ١كٝٸل ٖٞٚ ٠اييت  ٫جٛشل ٗ غـرلٚ .ٙقٛيـ٘
(ا٫شـياً )٤ــٛا ٤ناْـخ شٌٓـاّ أ ٚؾٔـ ّ٬أٓ ٚــٛه ٠أَ ٚـاكٚ .٠قٛيــ٘ ؿـدل َكــلّ يكٛيــ٘
اشيا.٤
( )2إحٔٛه ٠بايهٓ٘ ٚاؿكٝك ١أَا إحٔٛٸه بٛش٘; ؾٝعحاط إذةاجٗا ي٘ إٍ ظلٸ أًٚل.
( )3أ َٔ ٟاؿٓل اًٚ٫ل.
( )4أ ٟيهٔ ٖنا اً٫حػٓاٜ ٤ه ٗ ٕٛاينٖٔ  َٔٚإعً ّٛإٔ ٖن ٙاـآ ١يٌٝخ كحٔٸ١
با٭شيا ٤بٌ َٖٛ ٞشٛك ٗ ٠يٛاىّ إاٖ ١ٝناييٚش ١ٝيٮهبع.١
(َٚ )5ـٔ إعًـ ّٛإٔ ٖــن ٙاـآٸـَٛ ١شـٛك ٗ ٠يـٛاىّ إاٖٝـ ١أٜ٘ــاّ ؾإْٗـا ٜ ٫هـ ٕٛشلـا
ًةت غرل ًةت إاٖ.١ٝ
( )6عٓلَا ٜٴٓؿ ٢ايٌةت عٔ ُـ ٤ٞؾإْ٘ ٜحةاكه َٓ٘ ْؿ ٞايٌـةت اــاهش ٞك ٕٚايٌـةت
اينٖين اين ٖٛ ٟاؿلٸ ا٭ًٚل ؾإما ق :ٌٝإٔ اهلل  ي ٍٝي٘ ًةت ٜٴؿٗـِ َٓـ٘ أْـ٘ ٫
ًةت ي٘ ٗ اـاهط.
( )7أ ٟشي ٤إاٖ.١ٝ
( )8إ ٫ؾٖٗ ٛهٔ ايٛشٛك وحاط إٍ ًةت ًٚةة٘ ًٖ ٛةت إاْٖ ١ٝؿٌٗا.

(َٓ )1طــل إِـــوق ٌٝايِــٝف ايــوُ .53ٖ ٍٝ٥ــٛاهم ا٫شلــاّ ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ايهــ ّ٬احملكــل عةــل
ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.163ٖ 1
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ٚعٔ ًةة ١ٝعً ٢ظل َٔ )9(٠قةٌ ًةت إاٖ.١ٝ
(أشـــياَ )٤ةحـــلأ َـــ٪ؿو( )ٚ( )10ذايرحٗـــا(( )11إٔ ًـــةكٗا عًـــ ٢ايهـــٌ(ٗ ))12
ايٛشــٛكٚ( )13(ٜٔشــت)ٚ .يــو إٔ ػعــٌ ايــٛا ٚيًعــاٍ( )14ظحــٜ ٢ؿٝــل َــع منــو
اـآٸ  ١ايراير ١ايلي ٌٝعً ٢اـآحٌ ا٭ٚي.)15(ٌٝ
(َ )9واك ٙإٔ ٜ ٫هً ٕٛةت إاٖ٪َ ١ٝذواّ ٗ اؾي ٤بٌةةٝح٘ غـرل ًـةةٝٸح٘ يًُاٖٝـ ١أ٫ ٟ
جه ٕٛشٗ ١جأذرل ٗ إاٖ ١ٝغرل شٗ ١جأذرل ؾ.٘ٝ
( )10يكٛي٘ بٌ.
( )11أ ٟذايز اـٛاٖ.
( )12أً ٟةل ا٫شيا ٤عً ٢اجملُٛع ًٚةكٗا عٌت إاٖٜ ١ٝهـً ٕٛـةكاّ بـايحصٖٛو; ٭ٕ
اؾــيَ ٤كــ ّٛيًهــٌ ًٚــةكٗا عٌــت ايٛشــٛك ٜهــً ٕٛــةكاّ بــايطةع; ٭ٕ َــ٬ى ايٌــةل
بايطةع إٔ ٜهـ ٕٛإحـأؿو قحاشـاّ يًٌـابل ٚيـ ٍٝعٓـل ٚشـٛك ايٌـابل ٜٛشـل إحـأؿو
ٚننا ٖٓا ؾإ ايهٌ ٗ ٚشٛك ٙقحاط يًصيٚ ٤ي ٍٝعٓل ٚشٛك اؾيٜٛ ٤شل ايهٌ(.)1
( )13اينٖين ٚاـاهش.ٞ
( )14شعًٓاٖا اًحٓ٦اؾ ١ٝؾ.٘ٝ
( )15إَٸا شعً٘ كي ّ٬ٝعً ٢اـآٸ ١ا٭ ٍٚؾحكوٜو ٙإٔ ٜكاٍ :نٝـ  ٫جه ٕٛا٭شـيا ٤بٝٸٓـ١
ايرةٛد

()2

ٚجٔٛه ايهٌ باؿكٝكٌَ ١ةٛم بحٔٛهٖا ؾًٝـيَ٘ ايحٔـلٜل برةٛجٗا يًهـٌ

ٚإ ٫ؾٜ ٬هَ ٕٛحٔٛهاّ يًُاٖ ١ٝبايهٓ٘ ٚاؿكٝك.١
ٚإَٸا شعً٘ كي ّ٬ٝعً ٢اـآ ١ايراْ ١ٝؾحكوٜو ٙإٔ ٜكاٍ :ظٝز إٕ ًـةكٗا عًـ ٢إاٖٝـ١
ٜه َٔ ٕٛقةً ٌٝةل ا٭شيا ٤عً ٢ايهٌ ٚماجٝاد ايِــ ٤ٞعًـْ ٢ؿـٍ ميـو ايِــ٤ٞ
ؾً ٛناْخ ؼحاط ا٫شيا ٤إٍ ًةت ٚهاً ٤ةت إاٖ ١ٝميـو ايٌـةت ٖـ ٛايـن ٟهعًـ٘
(ٖ )1نا اـآ ٫ ١جٛشل ٗ غرل اؾي َٔ ٤ايًٛاىّ.) َ٘ٓ( .
(( )2ام نٝـ ٜ ٫ه ٕٛا٫شيا ٤بٝٸٓ ١ايرةٛد ٚجٔٛٸه ايهٌ ٌَةٛم بحٔٛهٖا؟ بٌ جٔـٛٸه اجملُـٛع يـ ٍٝا٫
جٔٛٸه ٖنا ٚماى .ؾًٝيَ٘ ايحٔلٜل برةٛجٗا يًهٌ ٚيـ ٙ٫ٛؾُعًـ ّٛاْـ٘ مل ٜحٔـٛٸه إاٖٝٸـ ١ا ٫بٛشـ٘ َـا
ٚاّ ٜ٘ا ي ٛمل ٌٜحػٔ عـٔ ايٛاًـط ٗ ١ايرةـٛد يـيّ اؾعـٌ ايذلنـٝيب ٗ ايـناجٝادٖٚ .ـ ٛباطـٌ)ُ .ــوؾ
إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ ىاك ٠اًَـ( ٞقٌـِ اؿهُـ )١ط2
ٖ 364ظاُ.2١ٝ
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ٕٚا نإ ٗ جكلٸ ّ ا٭شيا ٤عً ٢ايهٌ إُـهاٍ(ٖ )16ـ ٛناٱُـهاٍ إِـٗٛه ٗ
ًةل ايعًٓ ١ايحٸاَ )17(١عً ٢إعً )18(ٍٛجٔلٜٓا يلؾع٘ بننو ا٫عحةاهاد ا٭هبع١

( )19

اييت ٗ نٌ نرو.)20(٠
ؾكًٓــــا( :يهــــٌ أشــــيا ٤اعحةــــاهاد جعــــل( ) )21أظــــلٖا (ايهــــٌ أؾــــواكا)
شي٤ٶ يًُاٖ ١ٝيًيّ ؽًٌ اؾعٌ بٌ ايِـٚ ٤ٞماجٝاج٘  ٖٛٚباطـٌ نُـا منوْـا ٗ ٙبـاث
اؾعٌ.
( ٖٛٚ )16إٔ ايهٌ عـٌ ا٭شـيا ٤ؾًـ ٛناْـخ ا٫شـياَ ٤حكلٸَـ ١عًـ ٢ايهـٌ يـيّ ًـةل
ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘  ٖٛٚباطٌ.
( ٖٛٚ )17إٔ ايعًٓ ١ايحاََِ ١حًُ ١عًَ ٢اك ٠إعًٛٓٚ ٍٛهج٘ ٚإـاكٚ ٠ائـٛه ٠يِــ٤ٞ
ّحٓع جكلٸَٗا عً ٢ميو ايِـ ;٤ٞ٭ْٗا اشيا ٤ي٘  ٖٛٚنٌٷ شلـا ٚايهـٌ عـٌ ا٫شـيا٤
ؾً ٛناْخ ا٫شياَ ٤كلٸَ ١عً ٢ايهٌ ييّ جكـلٸّ ايِــ ٤ٞعًـْ ٢ؿٌـ٘ ٖٚـنا اٱُـهاٍ
منو ٙايٌٝل ُـوٜـ ٗ ُـوؾ إكآل

()1

ٚمنو أْ٘ ٚ ٫شـ٘ ٭طـ٬م ايكـ ٍٛبـإ ايعًـ١

ًابك ١عً ٢إعً ٍٛبٌ إِا ايٌابل ٖ ٛايعً ١ايٓاقٔ ٫ ١ايحاَ.١
( )18إونٓت ٚأَا ايةٌٝل ؾٜ ٬وك عً ٘ٝميو اٱُهاٍ; ٭ْ٘ َ ٫اك ٠ي٘ ٛٓ ٫ٚه.٠
( )19اييت جه ٕٛ٭شيا ٤نٌ َونٓت.
( )20جه ٕٛاشيإ ٤ونٓت ؿاهش.ٞ
( )21ا٭ :ٍٚإٔ جعحدل نٌ ٚاظل َٔ ا٫شـيآَ ٤ؿـوكاّ عـٔ ا٭ؿـو أًٜ ٟعـو نـٌ ٚاظـل
َٓٗا عً ٢ظل ٠بِـو عـلّ اْ٘ـُاَ٘ إٍ ُــ ٤ٞآؿـو َـٔ ا٭شـياٖٚ ٤ـنا ايًعـاظ ٫
جه ٕٛأشيا ٤بٌ أَٛه ٌَحكًٌُٜٚ ١ٸٖ ٢نا اعحةاه بِـو .٫
ايراْ :ٞإٔ جًعو َٓ٘ـُٸ ١بع٘ـٗا يـةعض أ ٟفحُعـ ١بِــو ا٫شحُـاع ٖٚـنا ٖـٛ
ايهٌ ٜٚه ٕٛا٫عحةاه بِـو ُـ.٤ٞ
ايرايز :إٔ جًعو فحُع ١بِطو ا٫شحُاع أ ٟعً ٢مـٜ ٛعـدل إٔ اشل٦ٝـ ١ا٫شحُاعٝـ١
شيَ ٤رًٗا.
ايوابــع :إٔ جًعــو فحُعــ ٫ ١بِ ــو ا٫شحُــاع أٜ ٫ ٟعحــدل َعٗــا ا٫شحُــاع ٫ٚ
(ُ )1ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُـوٜـ اؾوشاْ ٞط.105ٖ 4
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أ ٟنــــــٌ ؾــــــوك ؾــــــوك(ٚ )22ذاْٗٝــــــا ايهــــــٌ (فُٛعــــــا(ٚ )23هك بِـــــــو
ا٫شحُـــــــاع(ٚ ))24ذايرٗـــــــا َـــــــا ٗ قٛيٓـــــــا( :أ ٚبايِـــــــطو) أ ٟايهـــــــٌ
فُٛعــــاّ بٓعــــُ ٛــــطٓو ١ٜا٫شحُــــاع

()26

()25

ٚهابعٗــــا َــــا ٗ قٛيٓــــا (أْ ٚؿــــٍ

ا٭شــــــــيا ٤ايــــــــيت با٭ًـــــــــو( ) )27أ ٟايهــــــــٌ فُٛعــــــــاّ ٚيهــــــــٔ ماد
اجملُٛع(َ ٫ )28ع ايٓٛـ ايعٓٛاْ.)29(ٞ
ًٜعو َعٗا ا٫شحُاع ؾٝهـٖ ٕٛـنا ا٫عحةـاه  ٫بِــو

ٚبٗـنا ايًعـاظ جهـ ٕٛأشـيا٤

يًُونٓت اين ٖٛ ٟا٭شيا ٤إًعٛظ ١بِـو ا٫شحُاع ٚي ٍٝاي٬بِـو ٚبِـو ٫
ٚإننٛهإ ٗ ٖنا إةعز ُٖا اي ٬بِـو ٚبِــو  ٫إـننٛهَ ٗ ٜٔةعـز ايؿـوم
بٌ ائٛهٚ ٠إاكٚ ٠بٌ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ; ٭ُْٗا ٖٓـاى جهـ ٕٛاعحةـاهاد ٗ ا٭شـيا٤
اييت َٖ ٞعحدل ٠بإعحةاه  ٫بِــو ٖٓـا ٚأٜ٘ـاّ إٔ إ٘ـاف إيٝـ٘  ٫بِــو ٚبِــو ٫
ٖٓاى ٖ ٛا٫ؼاك ٚإ٘اف إي ٫ ٘ٝبِـو ٚبِـو  ٖٛ ٫اي٬اشحُاع.
( )22أ ٟجًعو ا٭شيا ٤نٌ عً ٢ظل.٠
( )23أ ٟنٌ ا٭شيا ٤جًعو َُٓ٘ٸ.١
( )24أ ٟجًعــو ا٫شــيا ٤إٓ٘ـُٸ ١بِـــو اْ٘٫ــُاّ ٚا٫شحُــاع بــإٔ ٜهــ ٕٛا٫شحُــاع
ؿاهشاّ(.)1
( )25أ ٟنٌ ا٭شيا ٤فحُع.١
( )26أ ٟبٓع ٛا٫شحُاع اين ٖٛ ٟأَو اعحةاه ٟشيَ ٤رًٗا.
( ) 27أ ٟايــيت جهــ ٕٛفحُعــ ١أ ٟا٭شــيا ٤ايــيت جهــَ٘ٓ ٕٛــُٸ ١جًعظٗــا  ٫بـــِو
اُْ٘٫اّ  ٫إْا ًْعظٗا بِـو علّ اُْ٘٫اّ ْظرل ميـو َـر ّ٬يـ٫ ٛظظٓـا ايِــ٤ٞ
اينٜ ٟهٚ ٕٛاظلاّ  ٫بِـو ايٛظل.٠
( )28أ ٫ ٟايهٌ اجملُٛع ٞبِـو ا٫شحُاع بٌ ًٜعو ايهٌ اجملُـٛع ٞبـناد َ ٫ـع
ٓٚـ ايعٓٛإ نُا ًٜعو ايعاهض ي٘ ايٛظل َٔ ٠ظٝز ماج٘  ٫بِـو ايٛظل٫ٚ ٠
بِطوٖا ٚي ٛؿو إحٔـ بايعإ ٫ ١ٝبِـو ايعإ.١ٝ
( ٖٛٚ )29ا٫شحُاع  ٫بِـو ا٫شحُاع  ٫ٚبِطو ا٫شحُاع.
( )1كهه ايؿٛا٥ل ايِٝف قُل جك ٞاٯًَ ٞط.325ٖ 1
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ؾـــــإٕ ماد اجملُـــــٛع(ُ )30ـــ ــ٦ٖٝٚ ٤ٞـــــ ١اجملُٛعٝـــــُ )31(١ـــ ــ ٤ٞآؿـــــو
نُـــــا إٔ ماد ايٛاظـــــل ُــــــٓٚ ٤ٞـــــؿ ١ايٛظـــــلُ ٠ــــــ )32(٤ٞآؿـــــو

()33

ٖٚـــن ٙاير٬ذـــَ )34(١حعًكـــ ١بكٛيٓـــا :فُٛعـــاّ(َِٚ )35ـــذلن ٗ ١ا٫شحُـــاع

()36

(ٖ )30نا شٛاث ٚكؾع ً٪اٍ َكله :أْ٘ نٝـ ًٜعو نـٌ ا٫شـيا ٤فُٛعـاّ ٚمل ٜأؿـن
َعٗا ا٫شحُاع  ٫بٓع ٛايِـو

 ٫ٚبٓع ٛايِطو ؾأشاث َا جو.٣

( )31أ ٟا٫شحُاع ٚاُْ٘٫اّ.
()1

(ٜٔٚ )32ػٸ إٔ ًٜعو إحٔـ بِـ ٫ ٤ٞبِـو ميو ايِـ ٫ٚ ٤ٞبِطـو. ٙ
(ٜٔٚ )33ػ ؿاظ ايٛاظل  ٫بِـو ايٛظل ٫ٚ ٠بِطوٖا.
(ٜ )34عين َا علا اعحةاه ايهٌ اؾواكاّ.
( )35أ ٟاقٌاّ ي٘ ٖٚـَ ٛعحـدل ؾٗٝـا; ٭ْٗـا عةـاه ٠عـٔ ؿـاظ جًعـو ا٫شـيا ٤إٓٛـٛؾ١
با٫شحُاع; بِـو ا٫شحُاع أ ٚبِطو ٙأ ٫ ٚبِـوط٘ ُ ٫ٚطو.ٙ
( )36أ ٟجًعو ا٫شيا ٤بٓٛـ ا٫شحُاع ؾذلك عًٗٝا ٖن ٙا٫عحةاهاد اير٬ذ.١
(( )1إٔٸ إحٸٔـ بِـ ٤ٞبايعوض َطًكاّ َا ٜ٫حٸٔـ ب٘ ظكٝكٚ ١إْٸُا ٜٓٛـ ب٘ ٕكاهْح٘ ٕـا ٖـ ٛإٓٛـٛف
ب٘ ظكٝكٖٚ ١نا ٫ىحٕٸ با٫جٸٔـاف بـايٛشٛك بـٌ هـوً ٗ ٟـا٥و اٱجٸٔـاؾاد -نا٫جٔـاف باؿونـ١
ٚايٗٛـــع ٚا٭ٜـــٔ ٚايهٝــــ ٚأَرـــاٍ ميـــو  -ؾـــايحصٛٸى ٗ إٛشـــٛك بـــايعوض ٗ ْؿـــٍ اٱجٸٔـــاف
ٚاٱًــٓاك ؾٗــ ٛػ ـٛٸى عكًــ ٗٚ ٞإٛشــٛك بايهحابــٚ ١ايعةــاه ٗ ٠شعــٌ إليٛيٝــ ١شلُــا ٚشــٛكاّ ٖٚــٛ
ػ ـٛٸى يػــٕٓ ٚ .ٟٛــا نــإ إحةــاكه َــٔ اجملــاى ٗ عــوؾِٗ ٖــ ٛايًٓػــ ٟٛأطًكــ ٙٛعًــٖ ٢ــن ٜٔايٛشــٛكٜٔ
ٚشعًــٛا إٛشــٛك بٛشــٛك ايػــرل قٌــُ ّا عًٝعــلٚ ٠زلٸــ ٙٛبـــ(إٛشٛك بــايعوض) نٌــا٥و اٱجٸٔــاؾاد
ايعوٗ.١ٝ
ٍ َـٔ ايهحابـ ١أ ٚايعةـاه ٠عًٝـ٘
ٚعًَ ٢امنو ؾًٓٚ ٛـ ىٜل بـايٛشٛك ٗ اــاهط بإعحةـاه ٚشـٛك كا ٸ
ؾ ٘ٝنإ َٔ قة ٌٝاٱجٸٔاف بايعوض ٚنإ فاىاّ عكً ٸٝاّ.
ِ ايٛشــٛك باي ـنٸاد نــ ٕٛايِـــْ ٗ ٤ٞؿٌــ٘ َــٔ ك ٕٚنْٛــ٘ يػــرلٖٚ ٙــَ ٛطًــت ٖــٌ
ٚعًــَ ٢ــامنو ٜع ـ ٸ
ايةٌٝط ١نكٛيٓا (ىٜل َٛشٛك) ٚن ْ٘ٛيػرل ٙإما نإ شلنا ايِــٚ ٤ٞشـٛك ٗ ْؿٌـ٘ أٜ٘ـاّ ٖٚـَ ٛطًـت
ٕ ايٛشٛك بايعوض به ْ٘ٛيػرل ٙإما ملٜهٔ يـ٘ ٚشـٛك
ٌٖ إونة ١نكٛيٓا (ىٜل إٌْإ أ ٚظٛٝإ)ٚ .ىح ٸ
ٗ ْؿٌ٘ بٌ نإ َٛشٛكٜح٘ بٛشٛك ايػرل ٭شٌ َكاهْحـ٘ يـ٘ أ ٚاْحياعـ٘ َٓـ٘ نُـا ٗ ًـا٥و اٱجٸٔـاؾاد
ايعوٗــُ .)١ٝـــوؾ ا٫شل ٝــاد َــٔ نحــاث ايِــؿا ٤قُــل َٗــل ٟايٓواقــ ٞؼكٝــل ظاَــل ْــاش ٞط2
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ٚإع )37(١ٝغ٬ف ايهٌ ا٭ؾواك.)38(ٟ
إما عوؾخ ٖـن ٙؾايٌـةل يٮشـيا ٤با٭ًــو( )39عًـ ٢نـٌ(َ )40عٓـ ٢نـإ

()41

ٜحًــــــ ٛا٭ٚٸ )42(٫أ ٟعًــــــ ٢ايهــــــٌ اجملُــــــٛع )43(ٞبِــــ ــو ا٫شحُــــــاع ٫
بــإعٓ ٢ايرايــز( )44ؾــإٕ ٖ٦ٝــ )45(١ا٫شحُــاع أَــو اعحة ــاه )46(ٟؾهــنيو فُ ــٛع
( )37عطـ جؿٌرل عً ٢ا٫شحُاع.
( )38ؾإْ٘ ًٜ ٫عو َع٘ ا٫شحُاع بٌ ًٜعو علَ٘.
( )39ا٫شيا ٤اجملحُع ٫ ١بِـو ا٫شحُاع أ ٟا٫شيا ٤با٫عحةاه ايرايز.
( )40أ ٟعً ٢إونٓت.
( )41أ ٟايهــٌ ٚإونٓــت ايــنٖ ٟــ ٛعةــاه ٠عــٔ ا٭شــيا ٤إًعٛظــ ١بِـــو ا٫شحُــاع
ايــنٖ ٟــ ٛا٫عحةــاه ايرــاْ ٞإــننٛه ٗ ايــٓظِ بعــل اعحةــاه ايهــٌ أؾــواكاّ ايــنٖ ٟــٛ
ا٫عحةاه ا٭.ٍٚ
( )42أ ٟنإ ٜحً ٛا٫عحةاه ا٭ ٗ ٍٚايٓظِ ؾا٫عحةاه إننٛه بعل ا٫عحةاه ا٭ ٍٚايـنٟ
ٖ ٛايهٌ اؾواكاّ َٖ ٛعٓ ٢ايهٌ ٚإونٓت.
( )43أً ٟةل ا٭شيا ٤با٭َو عً ٢ايهٌ اجملُٛع.ٞ
( ) 44أ ٟي ٍٝايٌـةل عًـ ٢ايهـٌ بـإعٓ ٢ايرايـز ٖٚـ ٛا٫شـيا ٤بِـطو ا٫شحُـاع; ٭ٕ
ايهٌ بٗنا إعٓٚ ٫ ٢شٛك ي٘ ٗ اـاهط; ٭ٕ يًٗ٦ٝـ ١ا٫شحُاعٝـ ١أعـين ا٫شحُـاع أَـو
اعحةاه ٟؾإما ناْخ شي٤اّ يِـ ٤ٞمل ٜهٔ ميو ايَِٛ ٤ٞشٛكاّ; ٭ٕ اَ٫و ا٫عحةاهٟ
غرل َٛشٛك ٗ اـاهط ؾاينٜ ٟه ٕٛشي ٙ٤مل ٜهٔ َٛشٛكاّ ٗ اــاهط; ٭ٕ إونٓـت
إما اْحؿ ٢أظل اشيا٥ـ٘ ٗ َهـإ اْحؿـْ ٢ؿٌـ٘ ؾـإما نـإ ا٭َـو نـنيو ؾًـ ٍٝايهـٌ
ٚإونٓت بإعٓ ٢ايرايز ٚإ ٫ييّ علّ ٚشٛك إونٓةاد ٗ اــاهط ٖٚـنا ٜ ٫كـ ٍٛبـ٘
أظل.
(ٖ )45نا جعً ٌٝإٍ ن ٕٛايهٌ ي ٍٝبإعٓ ٢ايرايز ٚأَا ن ٕٛايهٌ ي ٍٝبإعٓ ٢ا٭ٍٚ
ؾٛاٗػ إم َٔ إعً ّٛإٔ ا٭شيا ٤بنيو ايًعاظ يٌٝخ بأشياٚ ٤ظٝـز  ٫شـي ٤ؾـ٬
نــٌ ٚاؾيٝ٥ــٚ ١ايهًٝــَ ١حهاؾ٦ــإ ٗ ايٛشــٛك إما ٚشــل أظــلُٖا ٚشــل اٯؿــو ٚإما
اْحؿ ٢اظلُٖا اْحؿ ٢اٯؿو.
( )46إم ي ٛنإ أَو َٛشٛك ٗ اـاهط يًيّ ايحًٌٌٌ ٚميو ٭ٕ ا٭شيا ٤ا٫هبع ١ايـيت
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ايعاهض ٚإعوٚض( . )47ؾعٌٔ إػاٜو ٠بٌ إحكلٸّ(ٚ )48إحأؿو(.)49
جه ٕٛشلا ٖ ١٦ٝاشحُاع ١ٝي ٛناْخ اشلَٛ ١٦ٝشٛك ;٠يهاْـخ ا٫شـيأٌ ٤ـٚ ١جهـٕٛ
شلا ٖ ١٦ٝؾحه ٕٛا٭شياً ٤ح ًِٖٚ ١شوا(.)1
( )47أ ٟا٫شيا ٤اييت عوٗخ شلا اشلٚ ١٦ٝجه ٕٛشيَ ٤رًٗا ٜه ٕٛميو اجملُٛع أَـواّ
اعحةاهٜاّ ٚ ٫شٛك يـ٘ ٗ اــاهط ٚمـٔ نَٓ٬ـا ٗ إونٓةـاد ايـيت عٓـلْا بأٜـلٜٓا ايـيت
ّهٔ ٚشٛكٖا ٗ اـاهط ٚبٗنا إعّٓ ٫ ٢هٔ إٔ ٜٛشل ٗ اـاهط نُـا بٝٸٓـا ؾًـٍٝ
نَٓ٬ا ٗ إونٓت بإعٓ ٢ايرايز.
( ٖٛٚ )48ا٫شيا ٤اجملحُع ٫ ١بِو ا٫شحُاع.
( ٖٛٚ )49ا٫شيا ٤بِـو ا٫شحُاع ٚاهجؿـع اٱُـهاٍ ٗ جكـلٸّ ا٭شـيا ٤عًـ ٢ايهـٌ
٭ْ٘ مل ٜهٔ إحكلٸّ عٌ إحأؿو ٚننا أهجؿع شلـنا ايحكوٜـو إُـهاٍ ايعًٓـ ١ايحاَـ ١ؾـإٕ
إحكلّ ٗ ايعًٓ ١ايحاَْ ١ؿٍ إـاكٚ ٠ائـٛه ٠إًعٛظـ ٫ ١بِــو ا٫شحُـاع ٚإــحأؿو
ٖ ٛإعً ٍٛاين [ٖٛ] ٟعةاه ٠عٔ ا٭شيا ٤بِـو ا٫شحُاع.

(( )1ام يــ ٛناْــخ ٖ٦ٝــ ١ا٫شحُــاع ٗ ايعِـــوَ ٠ــر ّ٬اَــواّ ع ٓٝٸ ٝـاّ نايةٝــاض ناْــخ ٖــ ٞاؿاكٜــ ١عِـــو.٠
ؾؿوٗخ ٖ ١٦ٝاشحُاع ا٫ظل عِـوٚ .إؿـوٚض إ اشل٦ٝـ ١ا٫شحُاعٝـَ ١طًكـ ّا اَـو عـٝين ؾٔٝـرل ا٫ظـل
عِـو اذٓ ٢عِـو ٚي٘ ٖ ١٦ٝاؿو ٣عٝٓٝٸٖٚ .١هنا .ؾًٝيّ ايحًٌٌٌ.
ٖٚآٖا ٚش٘ آؿـو ٗ ظـٌ اُـهاٍ :جكـلٸّ ايعًٓـ ١ايحاَٸـ ١إونٓةـَ ١ـٔ اشياٗ٥ـا  -إـاكٚ ٠ائـٛه - ٠عًـ٢
إعً ٖٛٚ .ٍٛإ ايعًٓ ١إاكٜٸٚ ١ائٛهٜٸَ ١عحدلجإ ٗ ْاظ ١ٝايعًٓـ ٫ ١إعًـ ٍٛام إعًـ ٍٛاَـو ٚظـلاْٞ
عًَ ٢ا عوؾخ َٔ إ ُٝ٦ٝٸ ١ايِـ ٤ٞبٔٛهج٘ ٚإ ايؿٌٔ ا٫ؿرل اؾاَع يٛشـٛكاد اشٓاًـ٘ ٚؾٔـٛي٘
ٖ ٛظكٝك ١ايٓٛع بٌ ٖ ٛايٛشٛك .ؾهٝـ ٜحعكل إاكٸٚ ٠ائٛهَ ٠ا ُٖا ُ٦ٝإ ٗ إعً ٍٛظحٜ ٢كـاٍ:
ُٖا ٗ ايعًٓ ١عٌ َا ٗ إعً ٍٛؾ ٬جكلٸّ؟ نٝــ  ٫جكـلٸّ يًعًٓـ ١ايحاَٸـٖٚ ١ـ ٞايعًٓـ ١اؿكٝكٝـ١؟ ٚاطـ٬م
إونٓت عً ٢إعًـ ٍٛإٌـحهٌُ بايٓٛـ ٍٛاٍ ايػاٜـ ١باعحةـاه قةـ ٍٛايحعًٝـٌ عٓـل ايعكـٌ اٍ نُـا٫د
جًو إٛشٛكاد إحعاقةٚ ١ؾعًٝٸاجٗا ؾاْ٘ شاَع شلا بٓعـ ٛايًــ ٖٚـ ٛبٛظلجـ٘ ٜـٛاى ٟايهـٌ بهروجٗـا.
ٚي ٍٝؾاقلاّ اَ ٫ا ٖ َٔ ٛباث اؿـلٚك ٚايٓكـاُ .)ٕ٥ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاهٟ
عًٓل عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 366ٖ 2ظاُ.4١ٝ

[]36
غسز يف إُٔ ال بد يف أجصاء املسكب احلقٚقٛ
ًّ احلاج ٞبِٔٚا
ل ظكٝكــــــــ ـ ّ١ٳجونٖةـــــــــــا
ٗ ٚاظٹــــــــ ـ ٺ

ٔ ا٫شٵــ ـيا ٚٳشٳــ ــةا
ايؿكــ ـوٴ ٹؾٝٵُــــا بٳــ ـٝٵ ٳ

ٹي ٳٛظٵـــــــــــل٠ٺ ظكٹٝكـــــــــــ ّ١ٹَعٵٝـــــــــــاهٴ

إٕٵ نــــــــإٳ ٗ َٳٛٵٓٴــــــ ـٛٵ ٹؾٗا آذـــــــــاهٴ

ًٴــ ٣ٛايــن ٟا٭شٵــيا عٳــوا َــٔ أذـــو

نـــــــأذٳ ٔو ايٝـــــــاقٛدٹ  ٫نايعٳٌهــــــــؤ

[]36
غسز يف إُٔ ال بد يف أجصاء املسكب احلقٚق ًّ )1(ٛاحلاج ٞبِٔٚا

()2

(ٗ ٚاظــــل ظكٝكــــ )١أٚ ٟاظــــل( )3يــــ٘ ٚظــــل ٠ظكٝكٝــــ( )4(١جونٓةــــاّ())5
َـــــٔ أشـــــيا( .٤ايؿكـــــو( )6ؾُٝـــــا بـــــٌ ا٭شـــــيا(ٚ )7شةـــــا) ٚإَ٫ ٫حٓـــــع

()8

إٔ ؤــــــٌ َٓٗــــــا( )9ظكٝكــــــٚ ١اظــــــلٚ ٠ظــــــل ٠ظكٝكٝــــــ )10(١باي٘ــــ ــوٚه٠
(ٜٚ )1كابً٘ إونٓت ا٫عحةاه ٟاين ٖٛ ٟعةاه ٠عٔ اعحةاه أَـٛه فحُعـ ١مل جهـٔ بٗٓٝـا
ٚظــل ٠ظكٝك ٝـ ١أ ٟمل جهــٔ َحِـٸٔــ ١بحِـــٕ ٚاظــل غــرل جِـٔــاد ا٭شــيا٤
ٚإونٓـت اؿكٝكــٖ ٞــ ٛايـنٜٓ ٟكٌــِ ٗ ايٌــٓ ١ايكـ ّٛاٍ اؼــاكٚ )1(ٟأْ٘ــُاَٚ ٞأَــا
إونت ا٫عحةاه ٟؾلاُ٥اّ اُْ٘اَ.ٞ
( )2إِا َٔ اؿاش ١أَا ٗ اؿايٝٸـٚ ١احملًٓٝـٚ ١ايعًٝٸـٚ ١إعًٛيٝـ ١نُـا إٔ ائـٛه ٠قحاشـ١
إٍ اشل ;ٍٛٝ٭ْٗا ظايٓ ١ؾٗٝا ٚاشل ٍٛٝقحاش ١إٍ ائٛه ;٠٭ٕ ائـٛه ٠عًـ ١شلـا أٚ
ٗ ايحأذرل ٚايحأذو نُا ٗ إُحيشاد ؾـإٕ نـٌ َـٔ ا٫شـيا ٤نـإ قحاشـاّ إٍ اٯؿـو ٗ
جأذو ٙباٯؿو ٚغرل ميو َٔ شٗاد اؿاش.١
( )3أُ ٟـٚ ٤ٞاظل.
( )4أ ٟيــ٘ جِ ــٸٕ ٌَــحكٌ ٚها ٤جِـــٕ أشيا٥ــ٘ ٜٚكابــٌ ايٛظــل ٠اؿكٝكٝــ ١ايٛظــل٠
ا٫عحةاهٜــ ١نٛظــل ٠ايعِ ــوٚ ٠ايعٌــهو ؾــإٕ ايٛظــل ٠ا٫عحةاهٜــ ١جحعكــل ٗ إونٓــت
ا٫عحةاه.ٟ
( )5أ ٟميو ايٛاظل جونٓت َٔ أشياٚ ٤ا٭يـ يٲط٬م.
( )6أ ٟاؿاشَ [ٖٛٚ] ١ةحلأ ؿدلٚ ٙشةا.
( )7أ ٟبٌ اشيا ٤ميو ايٛاظل إونٓت.
( )8أٚ ٟإٕ مل ٜهٔ ؾكو بٌ ا٭شيا.٤
( )9أ َٔ ٟا٫شيا.٤
( )10أ ٟشلا جِـٸٕ.

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.282ٖ 5
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نُــا ٗ اؿصــو إٗٛــٛع( )11ظٓــت اٱٌْــإٖٚ .ــن ٙإظــل )12(٣إٌــا ٌ٥ايــيت مل
ٜدلٖٓٛا عًٗٝا( )13يهْٗٛا ٗـوٚه.)14(١ٜ
ذـــــِٸ ٕـــــا منوْـــــا ٚشـــــٛث اؿاشـــــ ٗ ١ايٛاظـــــل اؿكٝكـــــ ٞأهكْـــــا إٔ
ْـــــةٌ عَ٬ـــــ ١ايٛظـــــل ٠اؿكٝكٝـــــ ١ؾكًٓـــــا( :يٛظـــــل ٠ظكٝكـــــَ ١عٝـــــاه())15
( )11ؾإْ٘ ظٝز  ٫ظاش ١بٗٓٝا  ٫جًحَٗٓ ِ٦ا ظكٝكٚ ١اظل ٠شلا ٚظل ٠ظكٝك.١ٝ
( )12أٚ ٟنـــ ٕٛإونٓـــت اؿكٝكـــ٫ ٞبـــلٸ َـــٔ اؿاشـــ ١بـــٌ أشيا٥ـــ٘ ]ٖـــ [ٞأظـــل٣
إٌا.)1(ٌ٥
(ْ )13ظرل ن ٕٛايٛشٛك ؿرلاّ ق٘اّ ٚايعلّ ُـواّ ق٘اّ ؾإْٗا أٜ٘اّ مل ٜدلٖٓـٛا عًٗٝـا
ٚنــنا َرــٌ ٌَــأي ١إٔ بــٌ إٌــحؿٝل ٚإؿٝــل ٫بـلٸ َــٔ إٓاًــة ١ؾإْٗــا أٜ٘ـاّ مل ٜدلٖٓــٛا
عًٗٝا نٔاظت ايِٛاهم ٗ إكلٸَ ١عٓل ايه ٗ ّ٬ائ.٠٬
(ٖٚ )14ا ٜليو عً ٢ن َٔ ْ٘ٛايةلٜٝٗاد اييت  ٫ؼحاط إٍ بوٖـإ أْـ٘ إما مل ٜهـٔ بـٌ
أشــيا ٤إونٓــت اؿكٝكــ ٞظاشــ ١مل ٜهــٔ بٗٓٝــا اهجةــا

ٚإما مل ٜهــٔ بٗٓٝــا هبــل ؾــ٬

ؼٌٔ ايٛظل ٠اؿكٝكٜ ٫ٚ ١ٝذلجت عً ٢اجملُٛع اذو ٚها ٤أذو ا٭شـيا ٤نُـا ًـٝص٤ٞ
إٕ ُــا ٤اهللٚ .اي٘ـــوٚهٌٜ ١ٜــحع ٌٝايدلٖــإ عًٗٝــا; ٭ٕ ايدلٖــإ َــا ؤــٌ ا٭َــو
اجملٗــٖٚ ٍٛــ ٞيٌٝــخ َــٔ ا٭َــٛه اجملٗٛيــ ١ظحٸـ ٢ؤٸــًٗا ايدلٖــإ ؾًــ ٛأقــ ِٝعًٗٝــا
ايدلٖإ ًٜيّ ؼٔ ٌٝاؿآٌ(.)2
( )15أَٝ ٟيإ.
(َٗٓٚ )1ا ٌَأي( ١ايٛشٛك ؿرل قض)َٗٓٚ .ا ٌَأي( ١إ ايح٬ىّ ايعكً ٞبـٌ ايِـ ٌ٦ٝؾـوع نـ ٕٛاظـلُٖا
عًٓٚ ١ا٫ؿو َعًَٗٓٚ .)ّ٫ٛا (بط ٕ٬ايذلشٝػ بَ ٬وشػ)(ٚ .اظحٝاط إُهـٔ اٍ ايعًٓـَٗٓٚ .)١ـا (عـلّ
اشحُــاع اي٘ــلٚ ٜٔايٓك٘ٝــٌ ٚإــرًٌ)(ٚ .عــلّ اهجؿــاع ايًٛــطٌ)َٗٓٚ .ــا (إ إاٖٝــَ ١ــٔ ظٝــز ٖــٞ
يٌٝخ اَٗٓٚ .)ٖٞ ٫ا(بط ٕ٬ايلٚه)(ٚ .جٛقـ ايِـ ٤ٞعًْ ٢ؿٌ٘) اٍ غرل ميـو َـٔ إٌـا ٌ٥ايٓاؾعـ١
نررلاّ ظٝز ٜرةخ بٗا ْؿ ٞايذلنٝت عٔ ايٛاشت َٔ ا٫شيا ٤ايٛاشةْٚ ١ؿ ٞنـ ٕٛايٛاشـت شـيَ ٤ـٔ
غرلٚ ٙعلّ شٛاى جٛاهك ايؿًٌٔ عً ٢شٍٓ ٚاظل ٚعلّ جونٝت إاٖ َٔ ١ٝآَوَ ٜٔحةا ٌٜٓاٍ غـرل
ميو َٔ إٌا .)ٌ٥جعًٝك ١اٯُحٝاْ ٞعًُ ٢ـوؾ إٓظ ١َٛإرلىا َٗل ٟإلهٸَ اٯُحٝاْ ٞط.396ٖ 2

(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 368ٖ 2ظاُ.1١ٝ

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )36غشس يف أٔو التذ يف أجضا املشوة احلمٍمً ِٓ احلاجح تٍنيا
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ٖ( ٛإٔ)(.)16بؿحػ اشلُي( )17(٠نإ ٗ َٛٓٛؾٗا) أَٛٓٛ ٟف ايٛظل( )18(٠آذاه
ً ٣ٛاين ٟا٭شيا عو ))19(ٟأ ٟعـو ٟا٭شـياَ( ٤ـٔ أذـو) بٝـإ يًُٓٛـٍٛ

()20

(نأذو ايٝاقٛد( ))21نايحؿوٜػ(َ )22ر ّ٬ؾإْ٘ أذو ؿاٍَ ً ٣ٛأذـو نـٌ ٚاظـل َـٔ
عٓآـو ٣ًٛٚ )23(ٙاٯذاه ا٭هبع ١اييت جملُٛع ايعٓآـو( ٫( )24نايعٌهو( ))25إم
ي ٍٝأذو ايعٌهو إ ٫فُٛع آذاه آظاك.ٙ
( )16أ ٟميو إعٝاه إٔ..اخل ٚظآً٘ :إٔ ع ١َ٬ايٛظل ٠اؿكٝكَٚ ١ٝعٝاهٖا إٔ ٜهـٕٛ
يًُحٔـ بايٛظل ٠أذو مل ٜهٔ ٖ ٛأذو اظل ا٭شيا ٫ٚ ٤فُٛع آذاه ا٭شيا.٤
(َٔ )17لهٚ ١ٜإعَٓ ٢عٝاه  ٖٛٚنَٛٓٛ ٗ ٕٛؾٗا...اخل.
( )18اؿكٝكٜ ١ٝعين إونٓت اؿكٝك.ٞ
( )19أ ٣ًٛ ٟا٭ذو اين ٟعوض عً ٢ا٭شيا ٤ؾعوَ ٣عٓ ٢عوض.
( ٖٛٚ )20اين.ٟ
( )21ؾإْ٘ ع ١َ٬يًٛظل ٠اؿكٝك ;١ٝ٭ْ٘ أذو مل ٜهٔ أذو ٫ظل أشيا.٘٥
(ْٚ )22ؿ ٞايؿكو.
( )23أ َٔ ٟعٓآو ايٝاقٛد ٚأشيا ٘٥إونٓت َٓٗا َٔ ايذلاث ٚإاٚ ٤اشلٛاٚ ٤ايٓاه.
( )24أٚ ٟي ٍٝايحؿوٜػ ٖ ٛفُٛع آذاه أشيا ٤ايٝـاقٛد ٚعٓآــو ٙنُـا ٗ هؾـع اؿصـو
ايهةرل بايٌٓة ١إٍ عِــ و ٠هشـاٍ ؾإْـ٘ ٖـ ٛفُـٛع آذـاه ا٭شـياٖٚ ٤ـِ ايوشـاٍ ؾـ٬
ٜه ٕٛع ١َ٬يًٛظل ٠اؿكٝك.١ٝ
(ٖ ) 25نا عطـ عًَ ٢ا ٗ ايٓظِ َـٔ قٛيـ٘ (نـأذو ايٝـاقٛد) أ ٫ ٟنـأذو ايعٌـهو ؾـإٕ
أذوِٖ َٔ ٖيّ ايعل ٖٛ ٚفُٛع آذاه هشاشلِ ؾٜ ٬ه ٕٛع ١َ٬يًٛظل ٠اؿكٝكٝـَ ١رـٌ
ٖنا ا٭ذو.

[]37
غسز يف أْ اهرتكٚب بني املادٗ ٝاهص٘زٝ
احتاد ٜأٗ اُطٌاًٛ
ل ايٌٸــــــــ ـٓاكٹ
ٍ ايٌٻــــــــ ـٝٸ ٹ
إٕٻ بكَــــــــ ـٛٵ ٔ

عٝٵ ٹٓٝٻــــــــ ـ ٺ ١اجوعـــــــــــاكٹٟٵ
ت ٳ
ٳجوٵ ٹنٝٵــــــــ ـ ٳ

ِ ٹب ٳحعٵـــــــلاكٺ إٍ
ٜٴٓٵظَـــــــوٴ ٗ اؿُهِـــــــ ٔ

ظٔٳــــــ٬
إٔٸ اْٵ ٹؿهانـــــاّ ٳبٗٓٝـــــا قَـــــلٵ ٳ

ل ايعٳـــــوا٤ٹ باقٹٝٳــــــِ١
إم ٓٴـــــٛٵ ٳه ْ ٠ٳبعٵـــــ ٳ

ٳٚنــــــإ قَةٵ ًَٗــــــا اشلَٝٴــــ ـٛٵٍ ايراْٹٝٳــــ ـِ١

هُــــــا ايعٹظَــــــأّ
ٍ اؿُ َ
يهٹــــــٔٻ قَــــــٛٵ ٳ

ُ٘اَٹــ ــٞٵ
َٹــ ـٔٵ َقةٵًٹــ ـ ٹ٘ ايذلنٝــ ـتٴ ا٫ٹْٵ ٹ

[]37
غسز يف أْ اهرتكٚب بني املادٗ ٝاهص٘ز )1(ٝاحتاد )2(ٜأٗ اُطٌاًٛ

()3

(إٕ بكــ ٍٛايٌٝـــل ايٌٓـــاك( ))4أ ٟايكــٖٚ ٟٛــٓ ٛــله ايــل ٜٔايِــرلاىٟ

( )5

إِــٗٛه بايٌـــٝل ايٌٸــٓل ٚقــلٸ جةعــ٘ ٗ ميـــو ٓـــله إحـــأشلٌ ( جونٝـــت)
أشـــيا( ٤عٝٓٝـــ )6(١اؼـــاكٜٓ )7(ٟظـــو ٗ اؿهـــِ( )8بحعـــلاك) ظٝـــز وهـــِ عًـــ٢
( )1أ ٟاؾٍٓ ٚايؿٌٔ إأؿٛم ٜٔبِـو  ٫أعين ا٭شيا ٤اـاهش ١ٝيًصٌِ.
(ٖٚ )2ــ ٛعةــاه ٠عــٔ إٔ ٜٔــرل ُ ــ ٤ٞعــٌ ُــ ٤ٞآؿــو ٜٚحعــلا ٗ ايٛشــٛك ُ ٫ٚــاٜي
بُٗٓٝا ٗ اـاهط ِٜٚاه شلُا بإُـاهٚ ٠اظـل ٗ ٠اــاهط جهـ ٕٛشلـا ماد ٚاظـلٗ ٠
اـاهط َٚعٓ ٢ايذلنٝت ؾٖ :)1(٘ٝـ ٛإٔ ايعكـٌ هـيو ٙ٩إٍ َـاكٓٚ ٠ـٛهَ ٠ـرٚ ّ٬إٗ ٫
اـاهط ٚشٛك ٚاظل ي٘ ماد ٚاظلِٜ ٠اه إي ٘ٝبإُاهٚ ٠اظل.٠
( )3ايذلنٝت اُْ٘٫اَ )2(ٞعةـاه ٠عـٔ إٔ ٜ٘ٓـِ ُــ ٤ٞاٍ ُــ ٤ٞآؿـو ٜٚهـ ٕٛيهـٌ
ٚاظل َُٓٗا ٚشـٛك غـرل ٚشـٛك اٯؿـو ٚماد غـرل ماد اٯؿـو ِٜٚـاه يهـٌ ٚاظـل
َُٓٗا ٗ اـاهط  ٫أُْٗا َٛشـٛكإ بٛشـٛك ٚاظـل ٚشلـا ماد ٚاظـلِٜٚ ٠ـاه إيٗٝـا
بإُاهٚ ٠اظل ٗ ٠اـاهط  ٫بإُاهَ ٠حعلك.٠
(ٓ )4ؿ ١يًٌٝل أ ٟايٌٝل ايك.ٟٛ
(ٜٚ )5ه َٔ ٕٛاشلاك ًٝل عً ٞؿإ ٓاظت أْٛاه ايوبٝع(.)3
( )6أ ٟج ونٝت ا٭شيا ٤اـاهشٜ ١ٝعـين إـاكٚ ٠ائـٛه ;٠٭ْٗـا ٖـ ٞإٌـُٸا ٠بـا٭شيا٤
ايع ١ٝٓٝأ ٟاـاهش.١ٝ
( )7ؿدل جونٝت.
(ٖ )8ــنا كؾــع َــا ٜــٛهك عًــ ٢ايذلنٝــت ا٫ؼــاكٟ

()4

ٚظآــٌ اٜ٫ــواك :إٔ ايذلنٝــت

( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.309 - 282ٖ 5
(ُٛ )2اهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه ّ٬احملكل عةل ايوىام ايٖٝ٬ص ٞط.173ٖ 1
(ٚ )3قل َود جوْح٘ ط.209 - 208ٖ 1
( ) 4ؾكاٍ( :ؾ ٘ٝاُهاٍ  ٕ٫ظٝرٝٸـ ١ايكـٛٸ ٠جٓـاٗ ظٝرٝٸـ ١ايؿعًٝٸـ ١نُـا ٜٓـاك ٟبـ٘ كيٝـٌ ايكـٛٸٚ ٠ايؿعـٌ إرةـخ
يًٗ ٍٛٝؾهٝـ ٜحٸعل إحكابٕ٬؟ ٚاٜ٘اّ ا٫ؼاك هٛى بٌ ايَ٬حعٔٸـٌ ٚإحعٔٸـٌ نإاٖٝـٚ ١ايٛشـٛك
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إاك ٠بأْٗا قٌٸ ٚعً ٢ائٛه ٠بأْٗا ظايٓٚ ١عً ٢اؾٌِ أْ٘ َونٓت ؿاهشٞ

( )9

ا٫ؼاك ٟعةاه ٠عٔ إٔ ٜحعلا ٗ ايٛشٛك ٚماجُٗا ٗ اـاهط ٚاظلَٚ ٠كح٘ــٖ ٢ـنا
إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى جعلك ٗ اشيا٫ ٘٥ؼاكٖـا ٗ ايٛشـٛك ؾـَ ٬عٓـ ٢يكـٛشلِ إٔ إـاك٠
قــٌ ائــٛهٚ ٠غــرل ميــو ؾُــا ٜــننو عًــ ٢ايحعــلك اٜ٘ـاّ ًٜــيّ إٔ ٜ ٫هــ ٕٛؾــوم بــٌ
إونٓــت – عًــ ٢جكــلٜو إٔ ٜهــ ٕٛايذلنٝــت أؼــاكٚ - ٟبــٌ ايةٌــا٥ل اـاهشٝــ ;١٭ٕ
ايةٌا٥ل أٜ٘اّ شلا ٚشٛك ٚاظل ٗ اـاهط ٚماد ٚاظلٚ ٠شٍٓ ٚؾٌٔ ٗ اينٖٔ.
ؾأشاث َا ظآً٘ :إٔ ماد إاك ٠ائٛهٕ ٠ا ناْـخ جٓؿـو عـٔ ائـٛه ;٠٭ٕ ماد
إاك ٠ايـيت جهـ ٕٛئـٛه ٠اؾـٌٓ جهـَ ٕٛؿاهقـ ١ئـٛه ٠اؾـٌٓ ٗ ايٓطؿـٚ ١إٕ نـإ
ظاٍ نْٗٛا ٗ ايٓطؿ ١يٌٝخ َاك ٠اؾٌٓ; ٭ٕ َاك ٠ايِـ ٫ ٤ٞجٓؿو عـٔ ٓـٛهج٘ ْعـِ
ٖ ٞماد َاك ٠اؾٌٓ ٚننا ائٛه ٠عٔ إاك ٠نُا ٗ اٱٌْإ إما َاد ؾإْـ٘ جٓـًـع
عٓ٘ ائٛه ٠اٱٌْاْٜٚ ١ٝحًةٍ بائٛه ٠اؾُاكٚ ١ٜننا عًـ ٢هأٓ ٟـله إحـأشلٌ

()1

 َٔٚجةع٘ َٔ إٔ ائـٛه ٗ ٠ايعـامل ا٭ؿـو ٟٚجهـ ٕٛفـوك ٠عـٔ إـاك ٠ؾًُـا ناْـخ
ائٛه ٠جؿاهم إاك ٠ظٌٔ ايحعلك ٗ ايعكٌ ٚاعحـدل ايعكـٌ نـٌ َٓٗـا عًـ ٢ظـلٗ ٠
َكاّ ايحعًٚ ٌٝظٌٔ ايؿوم بٗٓٝا ٚبٌ ايةٌا٥ل ؾإْ٘ ي ٍٝشلا َاك ٠جؿاهم ائـٛه٠
بٌ ٖ ٞعًٖ ٢ن ٙاؿاٍ ظحٸ ٗ ٢ايعامل ا٭ؿو.ٟٚ
( )9ؾٗــن ٙا٫ظهــاّ جكح٘ـــ ٞإٔ ٜ ٫هــَ ٕٛونٓةـاّ اؼاكٜـاّ; ٭ْــ٘ عًــ ٢ايذلنٝــت ا٫ؼــاكٟ

ٚاؾٍٓ ٚايؿٌٔ ظٝز اْٗا اشيا ٤عكًٝٸ ٫ ١ؿاهشٝٸٚ .١اشلٝـَٛ ٍٛشـٛك ٠عٓـل احملككـٌٚ .إٛشـٛكإ
ٜ ٫هْٛإ َٛشٛكاّ ٚاظلاّ ٚجٛش ٘ٝا٫ؼاك إ اشلٕ ٍٛٝا ناْخ قٛٸ ٠ق٘ٚ ١مل جهـٔ َوْٖٛـ ١بؿعًٝٸـ١
ظحٜ ٢ه ٕٛشلا جاثٸ ٚجعٕٸ عٔ ا٫شحُاع بؿعًٝٸ ١اؿو ٣نُا ٗ ائٛه( ٠ام ٓٛه ٠بٔـٛه ٫ ٠جٓكًـت)
ٚايكٛٸ ٠ؿؿٝؿ ١إ ١ْ٪شاى إ جحعل اشل ٍٛٝبهٌ ٓٛهٚ ٠ؾعًٝٸ ٫ٚ ١جعٔـ ٞؾٗٝـا عـٔ قةٛشلـاٖٚ .ـٚ ٞإ
ناْخ َٛشٛك ٠ا ٫إ ٚشٛكٖا ٗ غا ١ٜاي٘عـ ظٝز اْٗا قٛٸٓ ٠ـوؾ .١ؾذلنٝةٗا َع ائـٛه ٠جونٝـت
ٔــٌ ٭ٕ ايكـٛٸ ٠عــلّ ا ٫اْٗـا عـلّ ُــأْ .ٞؾٗـنا َعٓــ ٢اؼاكُٖـا  ٫إ ظٝر ٸٝــ١
ايَ٬حعٔٸـٌ َـع إحع ٸ
ايكٛٸٚ ٠ظٝرٝٸ ١ايؿعًٝٸٚ ١اظل ٫ ٠جعاْـل بُٗٓٝـا)ُ .ــوؾ إٓظَٛـ ١اؿهـَ ِٝـٖ ٬ـاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل
عً ٘ٝاً٫حام ظٌٔ ىاك ٠اًَ( ٞقٌِ اؿهُ )١ط 371ٖ 2ظاُ.3١ٝ
( )1اً٫ـؿاه ا٫هبعــٓ ١ـله ايــل ٜٔايِـرلاى ٟط 300ٖ 1طٕٚ .13ٖ 2يٜــل َـٔ ايحؿٔــ ٌٝاْظــو:
اؿصض ايةايػ ١عً ٢ػوٸك ايٓؿٍ ايٓاطك ١اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَ.ٞ

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )37غشس يف أْ اٌرتوٍة ت املادج ًاٌصٌسج إحتادي أً إٔعّاًِ
ؾايعـــنه َـــٔ ٖـــنا ٚأَرايـــ٘
ايعٝٓٝــــ١

()11

()10
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أْـــ٘ بـــايٓظو (إٍ إٔ اْؿهانـــا بٗٓٝـــا) أ ٟبـــٌ

(قــــل ظٔــــ ٬إم ٓــــٛه ٠بعــــل ايعــــوا )٤أ ٟبعــــل ايحصــــوك عــــٔ

اشلٝــــــ ٗ ٍٛعــــــامل إرــــــاٍ (باقٝــــــ ))12(١بــــــ ٬قــــــٌ(ٚ( )13نــــــإ قةًــــــٗا)
أٚ ٟشــــــــل قةـــــــــٌ ائـــــــــٛه )14(٠إعٓٝـــــــــ( )15(١اشلٝـــــــــ ٍٛايراْٝـــــــــ))16(١
 ٫جونٝت ٗ اـاهط إم ٗ اـاهط ي ٍٝإٚ ٫شٛك ٚاظل ٚماد ٚاظـل ٠ؾـُ ٬ــ٤ٞ
ٗ اـاهط قٌ يِـ ٤ٞآؿو.
( َٔ )10ا٫ظهاّ ظٝز َرٌ َا ٜكاٍ إاك٬َ ٠ىَـ ١ئًـٛهٚ ٠ائـٛه ٠عًٓـ ١شلـا ؾـإٕ
ٖن ٙا٫ظهاّ جٓاٗ ايذلنٝت ا٫ؼاكٚ ٟنُْٗٛا َحعل ٗ ٜٔاـاهط.
( )11أ ٟبٌ ا٭شيا ٤ايع ١ٝٓٝأعين ا٫شيا ٤اـاهش ٖٞٚ ١ٝائٛهٚ ٠إاك.٠
( )12عً ٢هأ ٟبعض احملككٌ نٔله إحأشلٌ(.)1
( )13أ ٟب ٍٖٛٝ ٬ؼٌ ؾٗٝا جًو ائٛه.٠
( )14نُا إٔ ٖٛٓ ٍٛٝه ٠اؾٌٓ َٛشٛك ٗ ٠ايٓطؿ ٫ ١أْٗا َهحٌة ١ئٛه ٠ايٓطؿ.١
( )15أ ٟاـاهش.١ٝ
( )16قل جكلٸّ إٔ اشل ٍٛٝا٭ ٖٞ ٍٚايكٛٸ ٠احمل٘ـ ١عٝـز  ٫ؾـوم بٗٓٝـا ٚبـٌ ايعـلّ إ٫
باً٫حعلاك يًٛشٛك ٖٚـ ٍٖٛٝ ٞايعٓآـو ا٭هبعٚ ١اشل ٍٛٝايراْٝـ١

()2

ٖٚـ ٞاؾٌـِ

ايكابــٌ ئًــٛهَٚ ٠ــٔ إعًــ ّٛإٔ اشلٝــ ٍٛايراْٝــ ١جؿــاهم بعــض ائــٛه ظــاٍ نْٗٛــا
َهحٌـة ١ئــٛه ٠غرلٖـا نــاشل ٍٛٝإٛشـٛك ٗ ٠ايٓطؿــ ١ؾإْٗـا َؿاهقــ ١ئـٛه ٠اؾــٌٓ
ظاٍ انحٌاٗ٥ا بٔٛه ٠ايٓطؿٚ ١ننا اشل ٍٛٝا٭َ ٍٚؿاهق ١ئٛه ٠اؾٌٓ ظـاٍ نْٗٛـا
َهحٌة ١ئـٛه ٠أظـل ايعٓآــو أ ٚئـٛه ٠ايٓطؿـَ ١ـرٚ ّ٬ظ٦ٓٝـنٺ ؾحـٔٔٝـ٘ ايهـّ٬
باشل ٍٛٝايراْٚ ٫ ١ٝش٘ ي٘ إ ٫ايًِٗ إٔ ٜه ٕٛمنوٖا َٔ قة ٌٝايحُرٚ ٌٝإِـا َرٸـٌ بٗـا
باـٔ ٖٛ٭شٌ ايكاؾ ١ٝأ ٚيه ٕٛايهٌاٚ ٤ايعوا ٤عٔ ائٛه ٠ؾٗٝا ظاٖو نُا قٝـٌ
 ٖٛٚظٌٔ.
ٚا٭ ٍٚإٔ ٜك ٍٛماد اشل ٍٛٝايراْ ;١ٝ٭ٕ ٖ ٍٛٝايِـ ٫ ٤ٞجهَ ٕٛؿاهق ١ئٛهج٘
( )1اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط 300ٖ 1ط.13ٖ 2
( )2اُـوام ٖٝانٌ ايٓٛه غٝاس ايل ٜٔكُحه ٞايِرلاى.80 - 79ٖ ٟ
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َهحٌ ١ٝئٛه ٠أؿوٚ )17(٣إ ٫ؾؿ ٞظاٍ إٔاظةُٖ )18(١ا َحعلجإ(.)19
(يهٔ ق ٍٛاؿهُا ايعظاّ) اين ٜٔناْٛا (َـٔ قةًـ٘) أَ ٟـٔ قةـٌ ايٌـٝل ٖـٛ
(ايذلنٝت اُْ٘٫اَ ٖٛٚ .)ٞإٓاًت ٕكاّ ايحٸعًٚ ِٝايحعًِٓ(.)20
ابلاّ ْعِ ماد ٖ ٙ٫ٛٝجهَ ٕٛؿاهق ١ئٛهج٘ عٓلَا جهحٌـٛٓ ٞه ٠أؿو.٣
( )17ننيو ايك ٍٛبايعهٍ ؾإٕ ٖ ٍٛٝايٓطؿ ١جهـَ ٕٛؿاهقـ ١ئـٛهجٗا ظـاٍ انحٌـاٗ٥ا
بٔٛه ٠اٱٌْإ.
( )18أٚ ٟإٕ مل ٜٓظو إٍ اْ٫ؿهاى بٌ ائٛهٚ ٠إاك ٠ؾُٗـا َحعـلإ ُٚــٚ ٤ٞاظـل
َ ٫ٚعٓ ٢يًعهِ عً ٢إاك ٠بأْٗا قٌ ئًٛهٚ ٠غرل ميـو َـٔ ا٫ظهـاّ ايٓـاظو ٠إٍ
أُْٗــا ُــ٦ٝإ  ُ ٫ــٚ ٤ٞاظــل ؾــ ٬بــل إٔ جهــ ٕٛجًــو ا٫ظهــاّ ْــاظو ٠إٍ اْ٫ؿهــاى
بُٗٓٝا ٚإ ٫ؾحًو ا٫ظهاّ  ٫جًحَ ِ٦ـع ايذلنٝـت ا٫ؼـاكٚ .ٟقٛيـ٘ (ظـاٍ إٔـاظة)١
أَٔ ٟاظة ١ائٛه ٠إٍ اشل.ٍٛٝ
( )19عً ٢ايك ٍٛبايذلنٝت ا٫ؼاك.ٟ
( )20٭ْــ٘ ٖــ ٛائــعٝػ ٚإــنٖت ائــعٝػ ٖــ ٛايــنٜٓ ٟةػــ ٞجعًُٝــ٘ ٚجعًُٓــ٘( )1كٕٚ
إنٖت ايةاطٌ ؾٗن ٙايعةاه ٠نؿا ١ٜعٔ ن ٕٛايذلنٝت اُْ٘٫اَ ٖٛ ٞائعٝػ ٚينا
قاٍ ٗ اؿاُ )2(١ٝعًٗٝا أْٗا اُاه ٠إٍ إٔ ايذلنٝت اُْ٘٫اَ ٖٛ ٞإوٗـ.ٞ
ٚقل اًحلٍ عً ٢ن ٖٛ ْ٘ٛإوٗـ ٞبٛشْ ٙٛننو إِٗ:
َٓٗا :إٔ ظٝر ١ٝايكٛٸ ٠جٓاٗ ظٝر ١ٝايؿعٌ ٚاشلَ ٍٛٝا ب٘ قٛٸ ٠ايِـٚ ٤ٞائٛهَ ٠ـا بـ٘
ؾعًٝــ ١ايِــ ٤ٞؾــاشل ٍٛٝظٝرٝحٗــا ظٝرٝــ ١ايكـٛٸٚ ٠ائــٛه ٠ظٝرٝحٗــا ظٝرٝــ ١ايؿعًٝــ ١نُــا
ًٝص ٤ٞإٕ ُا ٤اهلل ميو.
 َٔٚإعً ّٛإٔ بٌ ايكٚ ٠ٛايؿعٌ جكابٌ ايعلّ ٚإًهـ ;١٭ٕ ايكـٛٸٖ ٠ـ ٞعـلّ ايؿعًٝـ١
عُا َـٔ ُـأْ٘ إٔ ٜحٔــ بٗـا ٚإما نـإ ا٭َـو نـنيو ؾًـ ٛأؼـلد ائـٛهٚ ٠إـاك٠
ٚٚشلا بٛشٛك ٚاظل ٚبِـٚ ٤ٞاظـل ؿـاهش ٞنُـا [ٖـَ ]ٛةٓـ ٢ايذلنٝـت ا٫ؼـاكٟ

( )1اشلٝاد ايِؿا ٤ايِٝف ايو ٍٝ٥ط.245ٖ 1
(ُ )2ـــوؾ إٓظَٛــ ١اؿهــَ ِٝــٖ ٬ــاك ٟايٌــةيٚاه ٟعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠اًَــ( ٞقٌــِ
اؿهُ )١ط 372ٖ 2ظاُ.5١ٝ

يف املاىٍح ًٌٌا ميا ( )37غشس يف أْ اٌرتوٍة ت املادج ًاٌصٌسج إحتادي أً إٔعّاًِ
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يــيّ إٔ ػحُــع اؿٝرٝحــإ ٗ ُـــٚ ٤ٞاظــل ؾًٝــيّ اشحُــاع إحكــابًٌ ٗ أَــو ٚاظــل
ؿــاهشٚ ٞأَــا عًــ ٢ايذلنٝــت ا ْ٘٫ـُاَ ٞؾــٜ ٬حٛشــ٘ ٖــنا اٜ٫ــواك; ٭ٕ ن ـَٗٓ ّ٬ــا
َٛشــٛك بٛشــٛك عًــ ٢ظــلُٖٚ ٠ــا ُــ٦ٝإ ٖٚــنا ايــلي ٌٝمنــو ٙايِــٝف إزلاعٝــٌ ٗ
ظاُ ١ٝايِٛاهم

()1

ٚجةع٘ إٔٓـ ؾننو ٗ ٙاؿاُ.١ٝ

َٗٓٚا :إٔ ا٫ؼاك إٔ ٜه ٕٛبٌ إحعٔٸٌ ٚايَ٬حعٔٸٌ نـاؾٍٓ ٚايؿٔـٌ ٚإاٖٝـ١
ٚايٛشــٛك ٚاشلٝــَٛ ٍٛشــٛك ٠عٓــل احملككــٌ ٚائــٛهَٛ ٠شــٛك ٠عٓــلِٖ ؾُٗــا
َحعٔٸ ٕ٬ؾهٝـ ٜحعلإ ٜٚهْٛإ ُـ٦ٝاّ ٚاظلاّ ٚغرل ميو َٔ ا٭كيـ ١ايـيت منوٖـا
ٓله إحأشلٌ(ٚ )2أشاث عٓٗا ٚأَا ٖنإ ايلي ٕ٬ٝؾًِ ٜحعوض شلُا.
ٚاؾٛاث عٔ ا٭ :ٍٚأْ٘ قل جكلٸّ ًابكاّ إٔ ايعلّ إكابٌ يًٛشٛك ٖ ٛايعلّ ايةـلٌٜ
ٚاشل ٍٛٝعٓل ٚشٛك ائٛه ٠جهٌُ قٛج٘ ؾحه ٕٛؾعً ١ٝق٘ٚ ١اشل ٍٛٝي ٍٝشلا قـٛٸ٠
بايٌٓة ١إٍ ائٛه ٠إهحٌة ١بٗا; ٭ْ٘ مل ٜهٔ شلا اًحعلاك بايٌٓة ١إٍ جًـو ائـٛه٠
إم جًو ائٛهٓ ٠اهد َٛشٛك ٠ؾٗٝا بٌ إِا شلـا قـٛٸ ٠بايٌٓـة ١إٍ ائـٛه ا٭ؿـو٣
ٚقٛٸجٗا بايٌٓة ١إٍ ائٛه ٠إهحٌة ١بٗا مٖةـخ ٚمل جةـلٳ ٚايدلٖـإ ايـنً ٟـٝصٗ ٤ٞ
ايطةٝعٝــاد ٜ ٫رةــخ أنرــو َــٔ إٔ اشلٝــ ٍٛشلــا قـٛٸ ٠بايٌٓــة ١إٍ ائــٛه ا٭ؿــو ٣غــرل
ائٛه ٠إهحٌة ١بٗا  َٔٚإعً ّٛإٔ ٖن ٙايكٛٸ ٫ ٠جكابٌ بٗٓٝا ٚبٌ ايؿعًٝـ ١إٛشـٛك٠
ؾٗٝا; ٭ٕ ٖن ٙايك ٠ٛبايٌٓة ١إٍ ؾعًٝاد غرل ٖن ٙايؿعً ١ٝؾٗ ٞيٌٝخ علّ بل ٌٜشلـنٙ
ايؿعً ١ٝظحٸ ٫ ٢ػحُع َعٗا ٗ ايٛش ٫ٚ ٙٛجحعل َعٗا ٗ ايحعكل.
ؾــحًـٕ :إٔ ائــٛهٚ ٠اشلٝــَ ٍٛــاٖٝحٌ ٚشــلا بٛشــٛك ٚاظــل  ٫ٚجكابــٌ بُٗٓٝــا
نحكابٌ َاٖ ١ٝايعَُٚ ٢اٖ ١ٝايةٔـو ظحٸّ ٫ ٢هٔ ٚشٛكُٖا بٛشٛك ٚاظل.
ٚاؾٛاث عٔ ايراْ :ٞإٔ ق ٍٛاؿهُا ٤إٔ اشلٝـَٛ ٍٛشـٛكٚ ٠ائـٛهَٛ ٠شـٛك ٠إٔ
اهاكٚا بنيو إٔ نَُٗٓ ّ٬ا َٛشٛك بٛشٛك عً ٢ظل ٠عٝز ٜهْٛـإ َحعٔٸـًٌ ؾـ٬
ٌْــًِ ميــوٚ .إٕ نــإ َــواكِٖ نُْٗٛــا َٛشــٛك ٜٔبٛشــٛك ٚاظــل

ٚإٔ اشلٝــٍٛ

َٛشٛك ٠بايعوض ٚائٛهَٛ ٠شٛك ٠بايناد ؾٗٓ ٛعٝػ.
( )1ايحعًٝك ١عً ٘ٝيًُ ٍٛإزلاع ٌٝبٔ إـ ٍٛزلٝـع آ٫ـؿٗاَْ ٞـٔ جَٝ٬ـن إـ ٍٛعًـ ٞايٓـٛه ٟإحـٛؾٓ٢
عاّ (ٖ1277ـ)ٚ .مل ْعرو عًٗٝا.
( )2اً٫ؿاه ا٫هبعٓ ١له ايل ٜٔايِرلاى ٟط.309 - 282ٖ 5
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ٚأعًــِ إٔ اؿــل َــع ايٌــٝل ايٌــٓل َــٔ إٔ جونٝــت اؾٌــِ َــٔ اشلٝــٚ ٍٛائــٛه٠
اؼاك ٫ ٟاُْ٘اَ ٞيٛش:ٙٛ
َٓٗا :أْا قل منوْا إٔ نٌ َونٓـت ظكٝكـ٫ ٞبـل ؾٝـ٘ َـٔ ايٛظـل ٠اؿكٝكٝـٚ ١ايٛظـل٠
اؿكٝك ٫ ١ٝجه ٕٛإَ ٫ع ٚظل ٠ايٛشٛك; ٭ْٗا عةـاه ٠عـٔ ايحِــٸٕ ٚايحِــٸٕ ٖـٛ
عٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ٚشٛك ٚاظل نُا ًٝص ٤ٞميو َٚـٔ ٖـنا ايـليٜ ٌٝظٗـو إٔ نـٌ
َونٓت ظكٝك٫ ٞبل ٚإٔ ٜه ٕٛايذلنٝـت ؾٝـ٘ أؼـاكَ ٟـٔ شٗـ ١أْـ٘ ٫بـل ٗ ايذلنٝـت
اؿكٝك َٔ ٞايٛظل ٠اؿكٝكَٚ ١ٝعٗا ٫بل ٚإٔ ٜه ٕٛايٛشٛك ٚاظلاّ.
َٗٓٚا :أْ٘ قل جكـلٸّ إٔ ايؿـوم بـٌ إـاكٚ ٠اؾـٍٓ با٫عحةـاه َٚحعـلإ ماجـ ّا ٚنـنا
اؿــاٍ ٗ ائــٛهٚ ٠ايؿعــٌ ٚق ـلٸ جك ـلٸّ إٔ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ َحعــلإ ٗ ايٛشــٛك ٗ
اـــاهط بــٌ قًــحِ إٔ إــنٖت اؿــل إٔ ايٛشــٛك ٖــ ٛإٛشــٛك ٚاؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ
َاٖٝحــإ َٓحيعحــإ َــٔ ميــو ايٛشــٛك ؾــإما نــإ ا٭َــو نــنيو ٗ اؾــٍٓ ٚايؿٔــٌ
ؾإاكٚ ٠ائٛه٫ ٠بل إٔ ٜهْٛا َاٖٝحٌ َٓحيعحٌ َٔ ٚشٛك ٚاظل ٭ُْٗا عٌ اؾٍٓ
ٚايؿٌٔ ٚإِا ىحًؿإ با٫عحةاه ٚا٫عحةاه ٜ ٫ػرل ُ٦ٝاّ َٔ ايٛاقع.
َٗٓٚا :إٔ اؾٍٓ ٚايؿٌٔ إِا ٜٔػ ًٓ٘ ٭شٌ أؼاكٖـا ٗ ايٛشـٛك ؿاهشـاّ ؾًـٛ
ن
ػ اؿُـٌ; ٭ْـ٘ مل ٜهـٔ ظ٦ٓٝـ ٺ
ناْخ اشلٚ ٍٛٝائٛه ٠غرل َحعـل ٜٔؿاهشـ ّا ٕـا ٓـ ٸ
اؾٍٓ ٚايؿٌٔ َحعل ٜٔؿاهشاّ.

اهفٔازع اهفِٞٚ
ا :٫ٚؾٗوَ اٯٜاد.
ذاْٝا :ؾٗوَ ا٭ع.ّ٬
ذايرا :ؾٗوَ إ٪يؿاد.
هابعا :ؾٗوَ إٔاكه ٚإواشع.
ؿاٌَاّ :قحٜٛاد ايهحاث.

فٔسع اآلٙات
اآلٞٙ

اهط٘ز :ٝزقٍ اآلٞٙ

اهصفحٞ

ؼلًُْ ىٌأ اَُ أَ أذٌغ

اٱٔؿ1 :ٖ٬

63

ؼفَؤٌَنأّأا ذٌُأٌوٌا فََََُّ ًأجو اٌٍَّوِغ

ايةكو115 :٠

64

ؼًأِأا أَِشَٔا إٌَِّا ًأا ِذأجٌغ

ايكُـو50 :

64

ؼعأنشٌِيُِ آٌأاذِنأا فًِ اٌْآفَاقِ ًأفًِ أَْٔفُغِيُِ...غ

ؾًٔخ53 :

74

ؼًأٌَا سأؼْةٍ ًأٌَا ٌأاتِظٍ إٌَِّا فًِ وِرَابٍ ِثِ غ

ا٭َْعاّ59 :

76

ؼاَُ ٌُٔس اٌغَّأاًأاخِ ًأاٌْؤَسضِغ

ايٓٛه35 :

112

ؼىٌأ اٌْؤًََيُ ًأاٌْآخِش ًأاٌظَّاىِش ًأاٌْثأاؼِٓغ

اؿلٜل3 :

112

ؼإًِِّٔ أَسأأًِ أَػصِش خأّشاغ

ًٜٛـ36 :

233

ؼًأآذٌُا اٌٍْأرَاِأى أٌَِأاٌَيُغ

ايٌٓا2 :٤

233

ؼوًَُّ ٌأٌٍَ ىٌأ فًِ شأؤٍْْغ

ايوٓٔ29 :

241

ؼػأٍَى أَْ ُٔثأذِّيَ أَََِّاٌَىُُ ًأُٔنشِكَىُُ فًِ ِأا ٌَا ذَؼٌٍَّْأغ

ايٛاقع61 :١

253

ؼلًُِ اٌشًُّح ِِٓ أَِشِ سأتًِّغ

اٱًـوا85 :٤

272

ؼ لًُْ وًُ ٌأؼّأًُ ػأٍَى شأاوٍَِرِوِغ

اٱًـوا84 :٤

310

ؼفًِ ٌأٌٍَ وَاْأ ِِمْذأاسه خأّغِ أ أٌَْفأ عأنأحغ

إعاهط4 :

437

ؼًأىٌأ اٌزِي خأٍَكأ اٌغَّأاًأاخِ ًأاٌْؤَسضأ فًِ عِرَّحِ أٌََاٍَغ

ٖٛك7 :

438

ؼًأرَوِّشىُ تِؤٌََاَِ اَِغ

إٔبواٖ5 :ِٝ

440

ؼًأاخرٍَِا أٌَْغِنأرِىُُ ًأأٌٌَْأأِىُُغ

ايو22 :ّٚ

451
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ؼٌخْشِ اٌْحأًَ ِِٓأ اٌّْأٍِّدِ ًأٌخْشِ اٌّْأٍِّدأ ِِٓأ اٌْحأًِّغ

ايو19 :ّٚ

451

ؼًأِأا أَدسأانَ ِأا ىٍِأوغ

ايكاهع10 :١
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فٔسع االعالَ
ابٔ ًٓٝا252 242 179 73 38 :

408 382 324 323 295 294

562 553 453 428 336

610 536 476

ابٔ نُ122 :١ْٛ

ع٘ل ايل ٜٔا٫ه329 243 93:ٞ

اب ٛاؿٌٔ اُ٫عو367 90 77 :ٟ

ؾـو ايل ٜٔايواى368 242 83 :ٟ

506 505 477 467 463 435

575

ابْٔ ٛو ايؿاهاب103 :ٞ

ؾوؾٛه181 180 :َٜٛ

اً٫هٓله ا٫ؾوٚكٌٜـ180 :ٞ

ايكُٛص324 197 149 148 146 :ٞ

بُٗٓٝاه246 90 :

قُل باقو ايلاَاك294 279 154 :

ايلٚاْ159 158 154 126 58 :ٞ

428 410 323 298 297 295

351 178

476 453 435 429

ًعل ايل ٜٔايحؿحاىاْ243 :ٞ
ايِـوٜـ اؾوشاْ601 575 :ٞ
ُٗاث ايل ٜٔايٌٗوٚهك47 :ٟ

55

351 293 292 291 290
ٓله ايل ٜٔايِرلاى107 57 19 :ٟ
173 171 165 162 161 126 122
252 183 182 180 179 178
507 475 465 402 323 309
617 616 615 581 577 519
619
ايطًٛـ360 271 238 197 :ٞ
عةل ايوىام ايٖٝ٬ص93 48 19 :ٞ
138

141

152

291

292

293

فٔسع املسؤهفات
ايكوإٓ اجملٝل75 :

ؾٔ ٖٛاؿهِ103 :

أًـواه اؿهِ93 :

إٓطل518 366 262 :

ا٭ًؿاه ا٫هبع153 126 108 93 :١

ايٓصا38 :٠

410 323 298 183 169 162

ْٗض ائٛاث ٗ ظٌ َِه٬د ا٫عواث:

517 497 412 411

289

ا٭ؾل إةٌ410 323 :
اٌٜ٫اغٛش344 :ٞ
اؿاُ ١ٝعً ٢اً٫ؿاه153 :
اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِؿا506 63 :٤
573
اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل366 38 :
جعًٝك ١عًُ ٢وؾ إٓظ41 :١َٛ

118

156 155 152 150 148 145 126
158

174

185

187

193

194

255 253 232 225 219 208
296 295 290 280

300 297

426 395 344 327 308 304
466 430

472

481

499

519

619 618 595 585
ُـوؾ ايحصوٜل271 58 :
ُـوؾ ايوًاي ١ايٌُِ553 :١ٝ
ُـوؾ إكآل601 141 :
ُٛاهم ا٫شلاّ ٗ ُـوؾ ػوٜل ايه:ّ٬
435 294 172 151 141 122 94
619 537 476

فٔسع املصادز ٗاملساجع
ايكوإٓ ايهو.ِٜ
.1

ْٗض اية٬غ.١

.2

أذو ؾوؾو َٜٛائٛه ٟايـلنحٛه قُـل شًـٛث ايؿوظـإ فًـ ١كهاًـاد
ا٫شٝاٍ (.)ّ1986

.3

اهًط ٛعٓل ايعوث عةل ايوٓٔ بل ٟٚكاه ايكًِ برلٚد (.)ّ1978

.4

أًـواه اٯٜاد ٓله ايـل ٜٔايِـرلاى ٟؼكٝـل قُـل ؿٛاشـٚ ٟٛىاهد
ؾوٖٓو آَٛىْ اٜوإ (ٖ1402ـ).

.5

إُــوام ٖٝانــٌ ايٓــٛه غٝٸــاس ايــل ٜٔكُــحه ٞايِــرلاى ٟؼكٝــل عًــٞ
اٚشيب َرلاس َهحٛث اٜوإ (ٖ1382ـ).

.6

آــ ٍٛايهــاٗ ايِــٝف قُــل بــٔ ٜعكــٛث ايهًــٝين ؼكٝــل عًــ ٞانــدل
ايػؿاه ٟكاه ايهحت ا ١َٝ٬ً٫اٜوإ (ٖ1388ـ).

.7

اعٝـــإ ايِـــٝع ١قٌـــٔ اَ٫ـــٌ ؼكٝـــل ظٌـــٔ اَ٫ـــٌ كاه ايحعـــاهف
يًُطةٛعاد برلٚد (ٖ1403ـ).

.8

اْٛاه اؿهُ ١ايؿٝض ايهاُاَِْٛٓ ٞهاد بٝلاه قِ (ٖ1425ـ).

.9

إْةا ٙايوٚا ٠عً ٢أْةا ٙايٓعـا ٠عًـ ٞبـٔ ًٜٛــ ايكؿطـ ٞؼكٝـل قُـل أبـٛ
ايؿٌ٘ إبواٖ ِٝكاه ايؿهو ايعوب ٞايكاٖوٖ1406( ٠ـ).

.10

أْٛاه اؿكٝكٚ ١أطٛاه ايطوٜكٚ ١أًواه ايِـوٜع ١ايٌٝل ظٝله آًَ ٞؼكٝـل
ايٌٝل قٌٔ إَ ًٟٛٛطةع ١ا ٠ًٛ٫قِ (ٖ1382ـ).

.11

اٜكـاظ ايٓــآ ٌُ٥ــله ايــل ٜٔايِـرلاى ٟؼكٝــل قٌــٔ َٜ٪ــلًٌ٪َ ٟــ١
َطايعاد ٚؼكٝكاد طٗوإ (ٖ1361ـ).

.12

عاه اْٛ٫اه قُل باقو اجملًـٌـ ٞكاه اظٝـا ٤ايهحـت اً٫ـ ١َٝ٬طٗـوإ
(ٖ1388ـ).

 .13ايةعـــــو إلٜـــــل آـــــل بـــــٔ عصٝةـــــ ١ؼكٝـــــل آـــــل ايكوِٜـــــٞ
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ايكاٖوٖ1419( ٠ـ).
.14

بــل ايعــاهف عةــل اؿــل بــٔ إبــواٖ ِٝبــٔ قُــل (ابــٔ ًــةعٌ) جٔــعٝػ
شٛهط نحٛه ٠كاه اْ٫ليٍ برلٚد (.)ّ1987

.15

بلاٜــ ١اؿهُــ ١ايٌــٝل قُــل ظٌــٌ ايطةاطةــا ٞ٥ؼكٝــل عةــاَ ايياهعــٞ
ايٌةيٚاه ١ًٌ٪َ ٟايِٓـو ا َٞ٬ً٫قِ (ٖ1422ـ).

 .16بلا ١ٜايُ ٗ ٍٛٓٛـوؾ نؿاٜـ ١آ٫ـ ٍٛقُـل طـاٖو اٍ ايِـٝف هاٗــٞ
جٔعٝػ ايٌٝل قُل ايةهاَ ٤طةعً ١حاه ٠قِ (.)ّ2004
 .17ايــدلاٌٖ ايكاطعــُ ٗ ١ــوؾ ػوٜــل ايعكا٥ــل ايٌــاطع ١قُــل بــٔ شعؿــو
اً٫ذلاباكَ ٟهحت ا٫ع ّ٬ا َٞ٬ً٫قِ (ٖ1424ـ).
 .18ايةٔا٥و ايٓٔرل ٗ ١ٜعًِ إٓطل عُو بٔ ًـٗ ٕ٬ايٌــا ٟٚجعًٝـل ايِـٝف
قُل عةل ٠ؼكٝل ظٌٔ إواغ ٞايكاٖو.)ّ1989( ٠
.19

ايحةٔـــرل ٗ ايـــل ٜٔاً٫ـــؿواٝ٥ين جعًٝـــل قُـــل ىاٖـــل نـــٛذو ٟإهحةـــ١
ا٫ىٖو ١ٜيًذلاس ايكاٖو.٠

.20

ؼوٜو ايكٛاعل إٓطكُ ٗ ١ٝـوؾ ايوًـاي ١ايٌُِـ ١ٝقطـت ايـل ٜٔايـواىٟ
كاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (.)ّ2014

.21

ايحعٔ ٌٝبُٗٓٝاه ؼكٝـل َوج٘ــَ ٢طٗـو ٟكاِْـها ٙاشلٝـاد َٚعـاهف
اً َٞ٬طٗوإ (ٖ1349ـ).

 .22ػوٜــل ا٫عحكــاك ْٔــرل ايــل ٜٔايطًٛــ ٞؼكٝــل قُــل شــٛاك اؿٌــٝين
اؾ٬ي ٞكؾذل جةًٝػاد ظٛى ٠عًُ ١ٝقِ (ٖ1407ـ).
 .23جٌع هًا ٗ ٌ٥اؿهُٚ ١ايطةٝعٝاد ابٔ ًٓٝا كاه ايعوث َٔـو.
 .24جعًٝك ١اُ٫حٝاْ ٞعًـُ ٢ـوؾ إٓظَٛـ ١إـرلىا َٗـل ٟإـلهٸَ اُ٫ـحٝاْٞ
َ ١ًٌ٪ايحاهٜف ايعوب ٞيةٓإ (.)ّ2012
 .25ايحعًٝكــاد عًــُ ٢ـــوؾ ايــلٚاْ ٞايعكا٥ــل ايع٘ــل ١ٜايٌــٝل ْــاٍ ايــلٜٔ
ا٭ؾػاْ - ٞايِٝف قُل عةـل ٠جكـل ِٜايٌـٝل ٖـاك ٟؿٌــوُٚاَٖ ٞهحةـ١
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ايِـوٚم ايلٚي ١ٝيةٓإ (.)ّ2002
 .26ايحعًٝكــاد ابــْٔ ٛـــو ايؿــاهاب ٞؼكٝــل شعؿــو اٍ ٜاًــٌ كاه إٓاٖــٌ
برلٚد (.)ّ1988
 .27ايحعًٝكــاد ايِــٝف ايــو ٍٝ٥ابــٔ ًــٓٝا جٔــعٝػ عةــل ايــوٓٔ بــلٟٚ
َهحت ا٫ع ّ٬ا ٗ َٞ٬ً٫اؿٛى ٠ايعًُ ١ٝقِ.
 .28ايحعًٝكــاد عًــُ ٢ـــوؾ ايعكا٥ــل ايع٘ــل ١ٜشــ ٍ٬ايــل ٜٔايــلٚاْ ٞجكــلِٜ
ايٌٝل ٖاك ٟؿٌـوُٚاٖ ٞؼكٝل ايـلنحٛه عُـاه - ٠ايِـٝف قُـل عةـل٠
يةٓإ (ٖ1423ـ).
 .29جعًٝكــاد عًــ ٢ايِــٛاٖل ايوبٛبٝــ ١اؿهــٖ ِٝــاك ٟايٌــةيٚاهًٌ٪َ ٟــ١
ايحاهٜف ايعوب ٞيةٓإ (.)ّ1948
 .30ايحعوف ٕنٖت أٌٖ ايحٔٛف أب ٛبهو قُل ايه٬بـاك ٟؼكٝـل ايـلنحٛه
عةــل اؿًــ ِٝقُــٛك  -طــ٘ عةــل ايةــاقً ٞــوٚه َطةعــ ١ايٌــعاكَٔ ٠ـــو
(.)ّ1960
 .31جؿٌـــرل بٝـــإ ايٌـــعاكَ ٗ ٠كـــلَاد ايعةـــاكً ٠ـــًطإ قُـــل نٓابـــاكٟ
َِٓٛهاد َ ١ًٌ٪ا٫عًُ ٞيًُطةٛعاد برلٚد.
 .32جؿٌرل آ٫ؿ ٢ايؿٝض ايهاُاَْ ٞطةعَ ١هحة ١ا٫عـ ّ٬اً٫ـ َٞ٬قـِ
(ٖ1414ـ).
 .33جؿٌــرل ايعٝاُـــ ٞقُــل بــٔ ٌَــعٛك ايعٝاُـــ ٞؼكٝــل ٖاُــِ هًــٛيٞ
احمل٬ج ٞإهحة ١ا ١َٝ٬ً٫ايعًُ ١ٝطٗوإ.
 .34جؿٌــرل اَ٫رــٌ ْآـــو َهــاهّ ايِــرلاى ٟكاه اظٝــا ٤ايــذلاس ايعوبـــٞ
(ٖ1426ـ).
 .35جؿٌــرل ْــٛه ايــركًٌ عةــل عًــ ٞبــٔ ْعــ ١اؿــٜٛي ٟجٔــعٝػ ٖاُــِ
ايوًٛي ١ًٌ٪َ ٞازلاعًٝإ قِ.
 .36جكوٜـــــواد عـــــز ايدلٚشـــــوك ٟيًِـــــٝف إٓحظـــــوَ ٟطةعـــــ ١ايكـــــلَ
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قِ (ٖ1415ـ).
 .37جكوٜواد ٗ أٓ ٍٛايؿك٘ جكوٜو عـز ايدلٚشـوك ٟيُ٬ـحٗاهكًٌ٪َ ٟـ١
ايِٓـو ا َٞ٬ً٫ايحابع ؾُاع ١إلهًٌ قِ (ٖ1417ـ).
 .38ايحٛظٝــل ايٌــٝل نُــاٍ اؿٝــله ٟشــٛاك عًــ ٞنٌٸــاه كاه ؾوقــل قــِ
(.)ّ2002
 .39ايحًٛواد ُـٗاث ايـل ٜٔايٌـٗوٚهك ٟطةـع ٗ فُٛعـَٔ ١ـٓؿاد ُـٝف
اُ٫ـوام الُٔ اً َٞ٬ظهُخ ٚؾًٌؿ ١اٜوإ طٗوإ.
.40

جًـ ٕٝاحملٔٸٌ ْٔرل ايل ٜٔايطًٛــ ٞؼكٝـل عةـل اهلل ْـٛهاْ ٞشاَعـ١
طٗوإ طٗوإ (ٖ1359ـ).

.41

ُٗٝل ايكٛاعـل ٓـا ٔ٥ايـل ٜٔعًـ ٞبـٔ جونـ ١ؼكٝـل ايٌـٝل شـ ٍ٬ايـلٜٔ
اٯُحٝاْ ٞالُٔ اً َٞ٬طٗوإ (ٖ1358ـ).

 .42ايحٛظٝل ايِٝف ائلٚم َ ١ًٌ٪ايِٓـو ا َٞ٬ً٫قِ (ٖ1398ـ).
 .43جٗٛـــٝػ إـــواك ايٌـــٝل ٖاُـــِ اؿٌـــٝين ايطٗواْـــَِٓ ٞـــٛهاد إؿٝـــل
طٗوإ (ٖ1407ـ).
 .44ذ٬س هًـا ٌ٥شـ ٍ٬ايـل ٜٔايـلٚاْ ٞؼكٝـل ايٌـٝل آـل جٌٜٛــوناْٞ
اًحإ قلَ هَِٗٗ ٟٛل (ٖ1411ـ).
 .45شاَع اً٫واه َٓٚةع اْٛ٫اه ايٌٝل ظٝله اٯًَ ٞؼكٝـل ٖٓـو ٟنوبـإ
عرُإ وَ ٢ٝوني ايِٓـوٜاد ايعًُٚ ١ٝايركاؾ ١ٝطٗوإ (ٖ1409ـ).
 .46شاَع ا٫ؾهاه ْٚاقـل اْ٫ظـاه قُـل َٗـل ٟايٓواقـَِٓ ٞـٛهاد اؿهُـ١
طٗوإ (ٖ1423ـ).
 .47اؾُع بٌ هأ ٟاؿه ٌُٝابْٔ ٛــو ايؿـاهاب ٞؼكٝـل ايـةرل ْٔــوْ ٟـاكه
َطةع ١اييٖوا ٤قِ (ٖ1405ـ).
 .48شٛاَـــع ايهًـــِ ايِـــٝف آـــل ا٫ظٌـــاَ ٞ٥طةعـــ ١ايػـــلٜو ايةٔـــو٠
(ٖ1430ـ).
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 .49اؾــٖٛو ايٓ٘ــٝل ٗ ُـــوؾ َٓطــل ايحصـــوٜل ايعَ٬ــ ١ايطًٛــَِٓ ٞــٛهاد
بٝلاه قِ.
.50

شــٛاٖو ايٓٔــُ ٗ ٖٛــوؾ ايؿٔــ ٖٛعةــل ايػــين ايٓابًٌـــ ٞؼكٝــل
عآِ ابواٖ ِٝايهٝاي ٞكاه  - 53ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1429ـ).

.51

اؿاُ ١ٝعً ٢جٗنٜت إٓطل عةل اهلل بٔ ُـٗاث ايـل ٜٔايٝـيكًٌ٪َ ٟـ١
ايِٓـو ا َٞ٬ً٫قِ.

 .52اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِـؿآ ٤ـله ايـل ٜٔايِـرلاىَِٓ ٟـٛهاد بٝـلاه
قِ.
 .53اؿاُ ١ٝعً ٢اشلٝاد ايِؿا ٤ظٌـٌ اـٛاٌْـاه ٟؼكٝـل آـل عابـلٟ
بًٛحإ نحاث (ٖ1387ـ).
 .54اؿاُــــ ١ٝعًــــ ٢ظاُــــ ١ٝاـؿــــو ٟعًــــُ ٢ــــوؾ ايحصوٜــــل آغــــا ْــــاٍ
اـٛاٌْــاه -ٟاحملكــل ايٌــةيٚاه ٟجٔـعٝػ هٗــا أًــحاكَ ٟــُ٪و احملكــل
اـٛاٌْاه ٟقِ (ٖ1420ـ).
 .55ظاُ ١ٝايلٚاْ ٞعًُ ٢ـوؾ ايكُٛص ٞعً ٢ايحصوٜل كط. ٛ
 .56ا٫ظحصاط آل بٔ عً ٞبٔ ابـ ٞطايـت ايطدلًــ ٞؼكٝـل ايٌـٝل قُـل
باقو اـوًإ كاه ايٓعُإ يًطةاع ١ايٓصـ اُ٫ـوف (ٖ1386ـ).
 .57اؿصــض ايةايػــ ١عًــ ٢ػ ـوٸك ايــٓؿٍ ايٓاطكــ ١اً٫ــحام ظٌــٔ ىاك ٠آًَــٞ
بًٛحإ نحاث قِ (ٖ1381ـ).
 .58ظلٚس ايعامل ابٔ ايػ ١ًٌ٪َ ٕ٬ٝايلهاًاد ا ١َٝ٬ً٫قِ.
 .59اؿ ـلا٥ل ايٓاٗـــو ٠ايِــٝف ًٜٛـــ ايةعواْــ ٞؼكٝــل ايِــٝف قُــل جكــٞ
اٜ٫وٚاْ ٞكاه اٛٗ٫ا ٤برلٚد (.)ّ1985
 .60اؿلٜك ١ايٛهك( ١ٜا٫هبعٝٓٝاد يهِــ أْـٛاه ايكلًـٝاد) ايكاٗـً ٞـعٝل
ايكُ ٞؼكٝل لـ قً ٞظةٝيب ايذلاس إهحٛث طٗوإ (ٖ1423ـ).
 .61ظهُــــ ١اُ٫ـــــوام ُــــٗاث ايــــل ٜٔايٌــــٗوٚهكًٌ٪َ ٟــــ ١ا٫عــــاس

ذؼٍٍمح ػٍى ششح املنظٌِح

634

ٚايلهاًاد ايركاؾ ١ٝطٗوإ.
ظهَــِ ايؿحٛظــاد إٌــُٸ ٢فُــع ايةعــوُ ٗ ٜٔـــوؾ
ظهَــِ ايؿٔــ ٚ ٖٛٹ
 .62ٹ
ايؿٔٸٌ ْآو بٔ اؿٌٔ اؿٌٝين ايه ْٞ٬ٝؼكٝل آـل ؾوٜـل إيٜـلٟ
كاه اٯؾام ايكاٖوٖ1428( ٠ـ).
 .63ظــٛاه بــٌ ا٫شلــٚ ٌٝإــاك ٌٜايِــٝف قُــل ائــاكق ٞكاه إوج٘ـــ٢
برلٚد (ٖ1407ـ).
 .64ظــٛاه بــٌ ايؿً٬ــؿٚ ١إــحهًٌُ ايــلنحٛه ظٌــاّ قــ ٞايــل ٜٔاٯيًٛـــٞ
َطةع ١اييٖوا ٤بػلاك (.)ّ1967
 .65ؿياْــ ١ا٫كث ٚيــت ايًةــاث يٌــإ ايعــوث عُـــو ايةػــلاك ٟؼكٝــل عةــل
ايٌ ّ٬قُل ٖاهَ ٕٚهحة ١اـال ٞايكاٖو.)ّ1997( ٠
 .66اـٔــاٍ ايِــٝف ائــلٚم ؼكٝــل عًــ ٞأنــدل ايػؿــاهًٌ٪َ ٟــ ١ايِٓـــو
ا َٞ٬ً٫ايحابع ١ؾُاع ١إلهًٌ قِ (ٖ1403ـ).
 .67كهه ايؿٛا٥ـــل ايِـــٝف قُـــل جكـــ ٞاٯًَـــًٌ٪َ ٞـــ ١كاه ايحؿٌـــرل قـــِ
(ٖ1416ـ).
 .68ايله ٠ايؿاؿو ٗ ٠ؼكٝل َـنٖت ائـٛؾٚ ١ٝإـحهًٌُ ٚاؿهُـا ٤إحكـلٌَ
ْــٛه ايــل ٜٔعةــل ايــوٓٔ اؾــاَ ٞؼكٝــل ْٝهــٖ٫ٛرل -عًــ ٞإًٛـــٟٛ
ايةٗةٗاْ ١ًٌ٪َ ٞايلهاًاد ا ١َٝ٬ً٫طٗوإ (ٖ1399ـ).
 .69كٜٛإ ابٔ ؾاهض ابٔ ايؿـاهض ؼكٝـل َٗـل ٟقُـل ْآــو ايـل ٜٔكاه
ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1410ـ).
 .70كٜٛإ اؾاَ ٞعةل ايوٓٔ اؾاَ ٞكط. ٛ
 .71مهَ ٠ٚــٔ ظٝــا ٠ايِــٝف عًــ ٞناُـــ ايػطــا ٤ايعَ٬ــ ١ايٌــٝل عةــل ايٌــحاه
اؿٌين َ ١ًٌ٪ناُـ ايػطا ٤ايٓصـ اُ٫وف (ٖ1418ـ).
 .72اينهٜع ١اٍ جٔاْٝـ ايِٝع ١اغـا بـيهى ايطٗواْـ ٞكاه اٗ٫ـٛا ٤يةٓـإ
(ٖ1403ـ).
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 .73هًا ٌ٥ابٔ ًةعٌ عةل اؿل بـٔ إبـواٖ ِٝبـٔ قُـل(ابٔ ًـةعٌ) ؼكٝـل
أٓل ؾوٜل إيٜل ٟكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1428ـ).
 .74هًــاُ ٌ٥ــٝف اٱُـــوام ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٟؼكٝــل ٚجٔــعٝػ
ٖٓو ٟنـوبٔ  -ايٌـٝل ظٌـٌ ْٔـو -لــ قًـ ٞظةـٝيب ًٌَ٪ـ ١ا٫عـاس
ٚايلهاًاد ايركاؾ ١ٝطٗوإ (ٖ1417ـ).
 .75هًـــا ٌ٥ايِـــصو ٠ا٫شلٝـــ ٗ ١عًـــ ّٛاؿكـــا٥ل ايوباْٝـــ ١سلـــٍ ايـــلٜٔ
ايِــٗوىٚه ٟؼكٝــل لـــ قًــ ٞظةــٝيب ًٌَ٪ــ ١بيِٖٚــ ٞطٗــوإ
(ٖ1383ـ).
 .76هًــاي ١ايحٔــٛه ٚايحٔــلٜل ْٔــرل ايــل ٜٔايطًٛـــٓ -ٞــله ايــل ٜٔقُــل
ايِــرلاىُ ٟــوؾ ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞبأُــواف قٌــٔ بٝــلاهؾو َِٓــٛهاد
بٝلاه قِ.
 .77هًــاي ١ايعِــل ابــٔ ًــٓٝا ؼكٝــل ظٌــٌ ائــلٜل كاه ايؿهــو بــرلٚد
(.)ّ2005
 .78هًـــاي ٗ ١اؿـــلٚس ٓـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟبٓٝـــاك ظهُـــخ اًـــَٞ٬
ٓلها طٗوإ (ٖ1378ـ).
 .79ايوًاي ١ايٓرلٚى ١ٜايِٝف ايو ٍٝ٥طةعخ ُٗٔ هًا ٌ٥ابٔ ًٓٝا َطةعـ١
بٝلاه قِ (ٖ1400ـ).
 .80هُعاد ايةعاه قُل عًُ ٞا ٙآبـاكَ ٟعٗـل ايركاؾـٚ ١ايؿهـو طٗـوإ
(ٖ1428ـ).
 .81هُعاد عـٌ اؿٝـا ٠ظٌـٌ بـٔ عًـ ٞايهاُـؿ ٞؼكٝـل عآـِ ابـواِٖٝ
ايهٝاي ٞكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ2008ـ).
 .82ىاك إٌــاؾو ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاىُ ٟــوظ٘ ٚعًٓــل عًٝــ٘ اً٫ــحام ايٌــٝل
ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاَْ ٞهحت ا٫ع ّ٬ا َٞ٬ً٫قِ.
 .83اً٫ـــؿاه ا٫هبعـــٓ ١ـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاىَ ٟهحةـــ ١إٔـــطؿ ٟٛقـــِ
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(ٖ1378ـ).
ُ .84ـوؾ ابٔ عك ٌٝبٗا ٤ايـل ٜٔعةـل اهلل بـٔ عكٝـٌ ايعكًٝـ ٞاشلُـلاَْ ٞعـ٘
نحاث َٓع ١اؾً ٌٝبحعكٝل ُـوؾ ابٔ عك -ٌٝجـأيٝـ -قُـل قٝـ ٞايـلٜٔ
عةل اؿُٝل إهحة ١ايحصاه ١ٜايهدلَٔ ٣و (.)ّ1964
ُ .85ـوؾ أزلا ٤اهلل اؿٌٓ ٢أب ٛايكاًِ عةـل ايهـو ِٜايكِـرل ٟؼكٝـل عةـل
ايـوٚ٩ف ًــعٝل ً -ــعل ظٌــٔ قُـل عًــ ٞكاه اؿــوّ يًــذلاس ايكــاٖو٠
(ٖ1422ـ).
ُ .86وؾ آ ٍٛايهـاٗ قُـل ٓـاحل إاىْـلهاْ ٞؼكٝـل ٚجعًٝـل إـرلىا ابـٛ
اؿٌــٔ ايِــعواْ ٞجٔــعٝػ عًــ ٞانــدل غؿــاه ٟكاه ايهحــت اٱًــ١َٝ٬
طٗوإ (ٖ1388ـ).
ُ .87ـــوؾ آـــ ٍٛايهـــاٗ ٓـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاىًٌ٪َ ٟـــ ١ايلهاًـــاد
ٚا٫عاس ايركاؾ ١ٝطٗوإ (ٖ1408ـ).
ُ .88ـــوؾ ا٫شلٝــاد َــٔ نحــاث ايِــؿا ٤قُــل َٗــل ٟايٓواقــ ٞؼكٝــل ظاَــل
ْــاش ٞآــؿٗاْ ٞايٓاُـــو نــٔگه ٙبــيهگكاُــخ قككــإ ْواقــ ٢قــِ
(ٖ1380ـ).
ُ .89ـوؾ ايحصوٜل ع ٤٬ايل ٜٔايكُٛصَِٛٓ ٞهاد بٝلاه قِ.
.90

ُـوؾ ظهُ ١ايعـٌ قُـل بـٔ َةـاهى ايةــاهَ( ٟـرلى ايةــاه )ٟطةعـ١
ظصو.١ٜ

.91

ُـوؾ ظهُ ١اُ٫ـوام قطت ايـل ٜٔايِـرلاى ٟؼكٝـل عةـل اهلل ْـٛهاْٞ
َٗل ٟقكل الُٔ اذاه َٚؿاؿو ؾوٖٓه ٞطٗوإ (ٖ1383ـ).

ُ .92ـــوؾ هًــاي ١إِــاعو شعؿــو ايٖٝ٬صــ ٞؼكٝــل شــ ٍ٬ايــل ٜٔآُــحٝاْٞ
بًٛحإ نحاث قِ (ٖ1386ـ).
ُ .93ـوؾ ا٫زلا ٤اؿٌـٓٓ ٢ـله ايـل ٜٔايكْٛـ ٟٛؼكٝـل قاًـِ ايطٗواْـٞ
كاه َٚهحة ١اشل ٍ٬برلٚد (ٖ2008ـ).
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ُ .94ــوؾ ا٫زلــا ٤اؿٌــٓ ٢اؿهــٖ ِٝــاك ٟايٌــةيٚاهَِٓ ٟــٛهاد شاَعــ١
طٗوإ (ٖ1414ـ).
ُ .95ـوؾ اُ٫اهاد ٚايحٓةٗٝاد احملكـل ايطًٛــ ٞؼكٝـل ظٌـٔ ىاك ٠آًَـٞ
بًٛحإ نحاث قِ (ٖ1383ـ).
ُ .96ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد َــع احملانُــاد قطــت ايــل ٜٔايــواىَ ٟــع
ظاُــ ١ٝايةـــاغٓ ٟٛجٔــعٝػ فٝـــل ٖــاك ٟىاكَ ٠ـــرلاس َهحــٛث قـــِ
(ٖ1381ـ).
ُ .97ـــوؾ اُ٫ــاهاد ٚايحٓةٗٝــاد (يةــاث اُ٫ــاهاد) ؾـــو ايــل ٜٔايــواىٟ
ؼكٝل آل ظصاىَ ٟطةعْ ١ؿوجٝيت َٔـو (.)ّ1986
ُ .98وؾ ُاؾ ١ٝابـٔ اؿاشـت هٗـ ٞايـل ٜٔاً٫ـذلاباك ٟؼكٝـل قُـل ْـٛه
اؿٌٔ – قُل اييؾـواف – قُـل قـ ٞعةـل اؿُٝـل كاه ايهحـت ايعًُٝـ١
يةٓإ (.)ّ1975
ُ .99ـــوؾ ايعوُــ ١ٝايِــٝف آــل ا٫ظٌــا ٞ٥طةعــخ َــع ًَٛــٛع ١شٛاَــع
ايهًِ َطةع ١ايػلٜو ايةٔوٖ1430( ٠ـ).
ُ .100ـــوؾ عٝــ ٕٛاؿهُــ ١ايؿـــو ايــواىًٌ٪َ ٟــ ١اَ٫ــاّ ائــاكم 
طٗوإ (ٖ1415ـ).
ُ .101ـوؾ ؾٔـ ٖٛاؿٹهَـِ يًكٔٝــو ٟكاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝـل ايٌـٝل شـٍ٬
ايل ٜٔآُحٝاْ ٞايِـون ١ايعًُٚ ١ٝايركاؾ ١ٝيًِٓو طٗوإ (ٖ1375ـ).
ُ .102ـــوؾ ؾٔـــ ٖٛاؿٹهَـــِ ٓـــا ٔ٥ايـــل ٜٔجونـــ ١ؼكٝـــل قٌـــٔ بٝـــلاهؾو
َِٓٛهاد بٝلاه قِ (ٖ1428ـ).
ُ .103ـــوؾ ؾٔــ ٖٛاؿٹهَــِ ؿٛاشــ٘ قُــل پاهًــا جٔــعٝػ كنــذل شًٝــٌ
ٍَگهٕژا َوني ِْـو كاِْهاٖ ٞقِ (ٖ1366ـ).
ُ .104وؾ ايكٔٝـو ٟعً ٢جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض ايهـدل ٣كاٚك ايكٔٝــو ٟؼكٝـل
أٓل ؾوٜل إيٜل ٟكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1425ـ).
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ُ .105ـــوؾ ايكةٌــاد ايٌــٝل آــل بــٔ ىٜــٔ ايعابــل ٜٔايعًــ ٟٛؼكٝــل ظاَــل
ْاش ٞآؿٗاْ ٞجكلَٗ ِٜل ٟقكل َرلاس َهحٛث قِ (ٖ1376ـ).
ُ .106ـوؾ ايكُٛص ٞعً ٢ايحصوٜل عـ ٤٬ايـل ٜٔبـٔ عًـ ٞايكُٛـصَ ٞطةعـ١
ايوٗـٚ ٞبٝلاه قِ.
ُٛ .107اهم ا٫شلـاّ ٗ ُــوؾ ػوٜـل ايهـ ّ٬احملكـل عةـل ايـوىام ايٖٝ٬صـٞ
ؼكٝــل ايِــٝف عًــ ٞانــدل اًــل ىاكًٌ٪َ ٙــ ١اَ٫ــاّ ائــاكم  قــِ
(ٖ1390ـ).
ُ .108ـوؾ َطايع اْٛ٫اه قطت ايل ٜٔايواى ٟقِ ايطةع ١اؿصو.١ٜ
ُ .109ـوؾ إٓظ ١َٛاؿهٖ ٬َ ِٝاك ٟايٌـةيٚاه ٟعًٓـل عًٝـ٘ اً٫ـحام ظٌـٔ
ىاك ٠اًَ ٞؼكٝل ٌَعٛك طاييب َطةع ١اَرل قِ (.)ّ1992
ُ .110ــــوؾ إٓظَٛـــ ١اؿهـــ ِٝاشلٝـــلشًٌ٪َ ٞـــ ١ا٫عًُـــ ٞيًُطةٛعـــاد
برلٚد (ٖ1365ـ).
ُ .111ـوؾ إٛاقـ ايٌٝل ُــوٜـ اؾوشـاْ ٞظاُـ ١ٝايٌـٝايهٛج ٞايكـاٖو٠
(ٖ1370ـ).
ُ .112ـــوؾ إكآــل ًــعل ايــل ٜٔايحؿحــاىاْ ٞؼكٝــل ايــلنحٛه عةــل ايــوٓٔ
عُرل ٠عامل ايهحت برلٚد (.)ّ1989
ُ .113ــــوؾ ْـــدلاَ اشلـــل ٣اؿهـــ ِٝايٌـــةيٚاه ٟؼكٝـــل قٌـــٔ بٝـــلاهؾو
اْحِاهاد بٝلاه قِ (ٖ1421ـ).
ُ .114ـــوؾ ايٓصـــا٫ ٠بـــٔ ًـــٓٝا (قٌـــِ اٱشلٝـــاد) ؾــــو ايـــل ٜٔا٭ًـــؿواٜين
ايِٓٝابٛه ٟؼكٝل ظاَل ْاش ٞآـؿٗاْ ٞاُـواف َٗـل ٟقكـل الُـٔ
اذاه َٚؿاؿو ؾوٖٓه ٞقِ (ٖ1383ـ).
ُ .115ـوؾ ْٗا ١ٜاؿهُ ١ايٌٝل نُاٍ اؿٝـلهًٌ٪َ ٟـ ١اَ٫ـاّ اؾـٛاك قـِ
(ٖ1436ـ).
ُ .116ـوؾ اشللا ١ٜا٫ذرل ١ٜيًُٝةل ٟطٗوإ (ٖ1331ـ).
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ُ .117ــــوؾ اشللاٜـــ ١ا٭ذرلٜـــٓ ١ـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟظصـــو ٟطٗـــوإ
(ٖ1313ـ).
ُٛ .118انٌ اؿٛه ٗ ُـوؾ ٖٝانـٌ ايٓـٛه احملكـل شـ ٍ٬ايـل ٜٔايـلٚاْ ٞكاه
َٚهحة ١بٝةً ٕٛبرلٚد (.)ّ2010
 .119ايِــٛاٖل ايوبٛبٝــٓ ١ــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟجعًٝــل ايٌــٝل شــ ٍ٬ايــلٜٔ
آُحٝاَْ ٞوني اْحِاهاد قِ (ٖ1360ـ).
 .120ايِٝف عً ٞناُـ ايػطاٚ ٤كٚه ٙا٬ٓ٫ظٚ ٞايـلٜين ٗ ايعـوام ٓـةاؾ
شــابو عةــل اؿٌــٌ هًــايَ ١اشٌــحرل َكلَــ ١اٍ قٌــِ ايــذلاس ٗ اؾاَعــ١
اؿوٖٛ ٗ ٠يٓلا (ٖ1429ـ).
ً .121ةع هًا ٌ٥احملكل ايلٚاْ – ٞازلاعٝـٌ اـٛاشـ ٞ٥ٛايـذلاس إهحـٛث
طٗوإ (ٖ1423ـ).
ً .122ــرل أعــ ّ٬ايٓــة ٤٬قُــل بــٔ آــل ايــنٖيب إُـــواف ٚؽــوٜض ُــعٝت
ا٭هْٚ٪

ؼكٝل أنوّ اية ١ًٌ٪َ ُٞٛايوًاي ١برلٚد (.)ّ1993

 ًًِٓ .123ايعًٚ ّٛظاُٝح٘ إِٗٛه ٠بايكاٗــَ ٞـع َٓٗٝاجـ٘ ايكاٗــ ٞقُـل بـٔ
َةاهى ظصوٖ1306( ٟـ).
 .124ظاٖو ٠ايعلُ ٗ ٍٚعو إحـٓيب َٔـطؿ ٢عةـل اشلـاك ٟعةـل اهلل اجملُٛعـ١
ايعوب ١ٝيًحلهٜت ٚايِٓو برلٚد.
 .125ا٫ع ّ٬ؿرل ايل ٜٔاييهنً ٞكاه ايعًِ برلٚد (.)ّ1980
 .126ايعةكـــاد ايعٓدلٜـــ ٗ ١ايطةكـــاد اؾعؿوٜـــ ١ايِـــٝف قُـــل ظٌـــٌ ناُــــ
ايػطــا ٤ؼكٝـــل ايـــلنحٛه شـــٛكد ايكـــيٜٚين بٌٝـــإ يًِٓــــو ٚايحٛىٜـــع
برلٚد (.)ّ1998
 .127ايعوُ ١ٝابٔ ًٓٝا َطةع ٍَٛ ١طٗوإ (ٖ1361ـ).
 .128ايعٌُ اي٘ابل ٗ ايوابطٚ ٞايوابل اً٫حام ظٌٔ ىاك ٠آًَـ ٞاْحِـاهاد
قٝاّ قِ.
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 .129ا٫عُــاٍ ايؿًٌــؿ ١ٝابــْٔ ٛـــو ايؿــاهاب ٞؼكٝــل شعؿــو اٍ ٜاًــٌ كاه
إٓاٌٖ برلٚد (.)ّ1992
 .130عــٛاي ٞايً٦ــاي ٞايعيٜيٜــ ١ابــٔ ابــْٗ ٞــٛه َطةعــً ١ــٝل ايِــٗلا ٤قــِ
(.)ّ1983
 .131عٌ ايـٝكٌ إًكـت بـا٭ْٛاه ٚاً٫ـواه ايؿـٝض ايهاُـاْ ٞكاه اؿـٛها٤
برلٚد (ٖ1428ـ).
 .132غاٜــ ١إــواّ ٗ عًــِ ايهــً ّ٬ــٝـ ايــل ٜٔاٯَــل ٟكاه ايهحــت ايعًُٝــ١
برلٚد (ٖ1413ـ).
 .133ايؿوم بٌ ايؿوم عةل ايكاٖو ايةػلاك ٟؼكٝـل ايِـٝف ابـواٖ ِٝهَ٘ـإ
كاهإعوؾ ١برلٚد (ٖ1415ـ).
 .134ؾوؾو َٜٛأ.باهنو َِٓٛه ٗ َعصِ أنٌؿٛهك ايهًٝ٬ه.ٞ
 .135ؾــؤٖگ َعــاهف اًــ ٢َ٬ايٌــٝل شعؿــو ًــصاكَِٓ ٟــٛهاد شاَعــ١
طٗوإ.
 .136ا٫ؾل إةٌ قُل باقو إرلكاَاك َرلاس َهحٛث قِ (ٖ1376ـ).
 .137ايؿٔــٌ ٗ إًــٌ ٚاٖ٫ــٛاٚ ٤ايٓعــٌ ابــٔ ظــيّ اْ٫ليٌــ ٞكاه ائــاكه
برلٚد (ٖ1317ـ).
 .138ايؿهو إٓطك ٞاٱً َٞ٬ايلنحٛه قُل شًٛث ؾوظإ َِٓـٛهاد َهحةـ١
بٌاّ إ.)ّ1988( ٌٓٛ
 .139ايؿــٛاجػ ا٫شلٝــٚ ١إؿــاجػ ايػٝةٝــْ ١عُــ ١اهلل بــٔ قُــٛك ايٓـصــٛاْ ٞكاه
ايونابَٔ ٞو (.)ّ1999
 .140ايؿحٛظاد إهٝـ ١ابـٔ عوبـ ٞجٔـعٝػ عرُـإ وٝـ ٢كاه اظٝـا ٤ايـذلاس
ايعوب ٞبرلٚد (.)ّ1994
 .141ؾٔــ ٖٛاؿٹهَــِ ابــْٔ ٛـــو ايؿــاهاب ٞؼكٝــل قُــل ظٌــٔ اٍ ٜاًــٌ
َِٓٛهاد بٝلاه قِ.
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 .142ايكةٌاد قُل باقو ايـلاَاك ؼكٝـل َٗـل ٟقكـل ايٌـٝل عًـ ٞإًٛـٟٛ
ايةٗةٗـــاْ ٞبوٚؾٌـــٛه اٜيٚجٌـــ ٛايـــلنحٛه ابـــواٖ ِٝكٜةـــاش ٞكاِْـــهاٙ
طٗوإ (ٖ1367ـ).
 .143قٔــــٕ ا٫بــــواه َوج٘ـــــَ ٢طٗــــو ٟكاه احملصــــ ١اية٘ٝــــا ٤بــــرلٚد
(.)ّ2008
 .144ايهاٗ ايِٝف ايهًٝين َِٓٛهاد ا ١َٝ٬ً٫طٗوإ (ٖ1403ـ).
 .145ايهحاث ايحنناهْ ٟع َٔ إـ٪يؿٌ بإُـواف ابـواٖ ِٝبٝـَ َٞٛـلنٛه
ؼكٝل ايةرل ْٔـوْ ٟاكه كاه إِوم برلٚد (.)ّ1985
 .146نِاف آـط٬ظاد ايؿٓـٚ ٕٛايعًـ ّٛقُـل عًـ ٞايحٗـاَْ ٟٛهحةـ ١يةٓـإ
ْاُو ٕٚيةٓإ.
 .147نِـــ ابــٔ ايوٗــا عــٔ ؾكــ٘ ايوٗــا ايِــٝف عًــ ٞناُـــ ايػطــا ٤ؼكٝــل
َٔطؿْ ٢اشػ ائـواف َطةعٓ ١ةػ برلٚد (.)ّ2011
 .148نِـ ايػاٜاد ٗ ُوؾ ايحصًٝاد ا٫شل ١ٝابٔ ًٛكنٌ ؼكٝل قُل عةـل
ايهو ِٜايُٓو ٟكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (.)ّ2004
 .149نِـــ إــواك ٗ ُـــوؾ ػوٜــل ا٫عحكــاك ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞؼكٝــل اً٫ــحام
ظٌٔ ىاك ٠آًَ ٞشاَع ١إلهًٌ قِ (ٖ1407ـ).
 .150نِـــ ايٛشــٛك ايػــو ٕعــاْْ ٞظـِ ايــلهه عةــل ايــوىام ايهاُــاْ ٞؼكٝــل
آل إيٜل ٟكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1426ـ).
 .151ايهٗـ ٚايوقُ ٗ ِٝـوؾ بٌِ اهلل ايوٓٔ ايوظ ِٝعةـل ايهـو ِٜاؾًٝـٞ
ؼكٝل قاًِ ايطٗواْ ٞكاه َٚهحة ١اشل ٍ٬برلٚد (.)ّ2008
 .152ايًُعــاد إِـــوقٓ ١ٝــله ايــل ٜٔايِــرلاىًٌ٪َ ٟــ ١اْحِــاهاد انــاٙ
اٜوإ (ٖ1362ـ).
 .153يطا٥ـ ا٫ع ٗ ّ٬اُاهاد أٖـٌ ا٫شلـاّ عةـل ايـوىام ايهاُـاْ ٞؼكٝـل
آــل عةــل ايــوظ ِٝايٌــا٥ػ -جٛؾٝــل عًــٖٚ ٞةــ -١عــاَو ايٓصــاه َهحةــ١
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ايركاؾ ١ايل ١ٜٝٓايكاٖوٖ1426( ٠ـ).
 .154يطا٥ـ اٱُاهاد أبـ ٛايكاًـِ عةـل ايهـو ِٜايكِـرل ٟجٔـعٝػ إبـواِٖٝ
ايةٌ ْٞٛٝاشل ١٦ٝإٔـو ١ٜيًهحاث َٔو (.)ّ1981
 .155ايًُعـــاد ايعوُـــ ١ٝإـــَٗ ٍٛـــل ٟايٓواقـــَ ٞطةعـــ ١ايعٗـــل اٜـــوإ
(ٖ1423ـ).
َ .156اٗـــ ٞايٓصــــ ٚظاٗــــوٖا شعؿـــو بـــٔ بـــاقو اٍ قةٛبـــ ١ايٓصؿـــ ٞكاه
اٛٗ٫ا ٤برلٚد (.)ّ1986
 .157إةاظز إِـوق ١ٝؾـو ايل ٜٔايواى ٟؼكٝل قُل إعحٔـِ كاه ايهحـاث
ايعوب ٞبرلٚد (.)ّ1990
 .158إةـــلأ ٚإعـــاك ٓـــله ايـــل ٜٔايِـــرلاى ٟؼكٝـــل اً٫ـــحام شـــ ٍ٬ايـــلٜٔ
آُحٝاْ ٞبٓٝاك ظهُخ آً َٞ٬لها طٗوإ (ٖ1381ـ).
 .159إةـــلأ ٚإعـــاك ؼكٝـــل عةـــل اهلل ْـــٛهاًٌْ٪َ ٞـــَ ١طايعـــاد اًـــَٞ٬
طٗوإ (ٖ1363ـ).
 .160إرٓ ٟٛإعَٓ( ٟٛعوث ايلًٛق )ٞش ٍ٬ايل ٜٔقُل ايةًـ(ٞايوَٚـ)ٞ
إبواٖ ِٝايلًٛقُ ٞحا اجملًٍ ا٫عً ٢يًركاؾ ١ايكاٖوٖ1416( ٠ـ).
 .161فُٛع ١آذاه آقا قُـل هٗـا ايكُِـ ٞ٦ظهـٓ ِٝـٗةا قُـل هٗـا قُِـٞ٦
ؼكٝل ظاَل ْاش ٞا٭ٓؿٗاْ -ٞؿً ٌٝبٗواَ ٞقٔوچََ ٞونـي ا٫عـاس
آؿٗإ (ٖ1420ـ).
 .162فــايٍ إــ ٌَٓ٪ايٌــٝل ايِــٗٝل ْــٛه اهلل إوعِــ ٞايحٌــذل ٟكاه ِٖــاّ
برلٚد.
 .163احملٔٸٌ ؾـو ايل ٜٔايواىَ ٟهحة ١كاه ايذلاس ايكاٖوٖ1411( ٠ـ).
 .164احملانُــاد بــٌ ُــوظ ٞاُ٫ــاهاد قطــت ايــل ٜٔايــواىَ ٟطةعــِْ ١ــو
اية٬غ ١قِ.
 .165قاٗــــواد ٗ ا٫شلٝــــاد شعؿــــو ًــــةعاْ ٞجًـــــ ٕٝعًــــ ٞايوبــــاْٞ
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اٍگيةاٟگاْ ١ًٌ٪َ ٞاَ٫اّ ائاكم  قِ (ٖ1428ـ).
 .166إيٖو شـ ٍ٬ايـل ٜٔايٌـٛٝط ٞؼكٝـل ؾـ٪اك عًـ ٞكاه ايهحـت ايعًُٝـ١
برلٚد (ٖ1418ـ).
 .167إطاهظــاد ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٟطةعــخ َــع َٔــٓؿاد ُــٝف
اُ٫ـوام ايٌٗوٚهك ١ًٌ٪َ ٟا٫عاس ٚايلهاًاد ايركاؾ ١ٝقِ.
ٌَ .168ــحلهى ًــؿ ١ٓٝايةعــاه عًــ ٞايُٓــاى ٟايِــٗوٚهكًٌ٪َ ٟــ ١ايِٓـــو
ا َٞ٬ً٫ايحابع ١ؾُاع ١إلهًٌ قِ (ٖ1405ـ).
َٔ .169ةاؾ ا ٍْ٫بٌ إعكٚ ٍٛإِٗٛك قُل ٓي ٠ايؿٓاه ٟؼكٝـل عآـِ
ايهٝاي ٞكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (.)ّ2010
َ .170ناٖت ا ٌَٝ٬ً٫عةل ايـوٓٔ بـل ٟٚكاه ايعًـِ يًُٜ٬ـٌ بـرلٚد
.ّ1971
 .171إِــاهع ٚإطاهظــاد ُــٗاث ايــل ٜٔايٌــٗوٚهك ٟجٔــعٝػ ايــلنحٛه
َكٔٛك قُل ٟظل ٜاٚهإ اٜوإ (ٖ1385ـ).
َِ .172اهم اينهاهُ( ٟوؾ جا ١ٝ٥ابٔ ايؿاهض) ًعٝل ايل ٜٔؾوغـاْ ٞؼكٝـل
ٚجعًٝل اً٫حام ش ٍ٬ايل ٜٔآُحٝاْ ٞكاِْهاَِٗ ٙل (ٖ1357ـ).
 .173إِــاعو ٓــله ايــل ٜٔايِــرلاى ٟجكــلٖٓ ِٜــو ٟنــوبٌ جوْــ ١ابحٌــاّ
اؿُــ ٟٛجعًٝــل ٚجٔــعٝػ ايــلنحٛه ٠ؾــاجٔ قُــل ؿًٝــٌ ايًةــ ٕٛطٗــوإ
(ٖ1363ـ).
َٔ .174ةاؾ اشللا ١ٜاٍ اـ٬ؾٚ ١اي ١ٜ٫ٛايٌٝل اـُـٝين ؼكٝـل ايٌـٝل شـٍ٬
ايــل ٜٔآُــحٝاًٌْ٪َ ٞــ ١جٓظــِْٚ ِٝــو جــواس ايٌــٝل اـُــٝين طٗــوإ
(ٖ1418ـ).
َٔ .175ةاؾ اْ٫ـٍ بـٌ إعكـٚ ٍٛإِـٗٛك قُـل بـٔ ٓـي( ٠ابـٔ ايؿٓـاه)ٟ
ؼكٝل عآِ ابواٖ ِٝايهٝاي ٞكاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (.)ّ2010
َٔ .176ةاؾ اْ٫ـٍ بـٌ إعكـٚ ٍٛإِـٗٛك قُـل بـٔ ٓـي( ٠ابـٔ ايؿٓـاه)ٟ
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جعًٝل اُ٫هٛه - ٟظٌٔ ىاك ٠آًََ ٞطةع ١ؾصو قِ (ٖ1363ـ).
َٓٔ .177ؿاد إرلكاَاك قُل باقو ايلاَاك ؼكٝـل ٖٓـو ٟنوبـإ الُـٔ آذـاه
َٚؿاؿو ؾوٖٓه ٞطٗوإ (ٖ1381ـ).
َ .178طـــاهؾ اْ٫ظـــاه ايِـــٝف َوج٘ــــ ٢أْ٫ـــاه ٟابـــ ٞايكاًـــِ ايٓـــٛهٟ
ايطٗواْـــ ٞؼكٝـــل عًـــ ٞايؿاٗـــًَ ٞعٗـــل ايٌـــٝل اـُـــٝين يًحعكٝـــل
ٚايلهاًاد طٗوإ (ٖ1428ـ).
 .179إطايــت ايعايٝــَ ١ــٔ ايعًــِ ا٫شلــ ٞؾـــو ايــل ٜٔايــواى ٟؼكٝــل ايــلنحٛه
آل ظصاى ٟايٌكا كاه ايهحاث ايعوب ٞبرلٚد (.)ّ1987
 .180إعـــاك اؾٌـــُاُْ ٞـــانو عطٝـــ ١ايٌـــاعل ٟإونـــي ايعـــإ ٞيًلهاًـــاد
ا ١َٝ٬ً٫برلٚد (ٖ1425ـ).
َ .181عامل ايؿً ًعٝل اٜٛث فُع اظٝا ٤ايركاؾ ١ا ١َٝ٬ً٫قِ (ٖ1416ـ).
َ .182عصِ َٔطًعاد ائٛؾ ١ٝعةل ايوىام ايهاُـاْ ٞؼكٝـل ايـلنحٛه عةـل
ايعاٍ ُاٌٖ كاه إٓاه ايكاٖو.)ّ1992( ٠
َ .183ؿاجٝػ ايػٝت ٓله ايل ٜٔايِرلاىَ ٟع جعًٝكاد إـ ٍٛعًـ ٞايٓـٛهٟ
جٔعٝػ قُل ؿٛاش ١ًٌ٪َ ٟٛا٫عاس ٚايلهاًاد ايركاؾ ١ٝطٗـوإ
(ٖ1404ـ).
َ .184ؿحاؾ ايٌعاكُ ٗ ٠ـوؾ ْٗض اية٬غ ١قُـل جكـ ٞايٓكـ ٟٛايكـاٝ٥ين َهحةـ١
إٔطؿ ٟٛطٗوإ.
َ .185كا٫د ا ٌَٝ٬ً٫اب ٞظٌٔ اُ٫عو ٟؾواْي ُحآٜو إاْٝا (ٖ1400ـ).
 .186إهحٛبـــاد يًٌــــوٖٓل ٟآـــل ايؿـــاهٚق ٞايٌـــوٖٓل - ٟقُـــل إـــواك
إٓيي ٟٛؼكٝل عةل اهلل اظلّ اؿٓؿ ٞإٔـو -ٟعً ٞهٗا قِـًَ ٞهحةـ١
ايٓ ٌٝايكاٖو.٠
 .187إًــٌ ٚايٓعــٌ يًِٗوًــحاْ ٞؼكٝــل آــل ؾُٗــ ٞكاه ايهحــت ايعًُٝــ١
يةٓإ (ٖ1413ـ).
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َٓ .188حٗ ٢إلاهى ٗ ُوؾ جاٝ٥ـ ١ابـٔ ؾـاهض ًـعٝل ايـل ٜٔايؿوغـاْ ٞؼكٝـل
عآِ إبواٖ ِٝايهٝـاي ٞاؿٌـٝين َِٓـٛهاد َهحـت ا٫عـ ّ٬اً٫ـَٞ٬
قِ (ٖ1421ـ).
 .189إٓطل ايِٝف قُل هٗا إظؿو كاه ايػلٜو قِ (.)ّ2003
َٓ .190طل إًـٕ ؾـو ايل ٜٔايواى ٟؼكٝل ايلنحٛه آل ؾواَوى شاَع١
اَ٫اّ ائاكم طٗوإ (ٖ1381ـ).
َٓ .191طل ايِؿا ٤ايِٝف ايو ٍٝ٥ؼكٝل ايلنحٛه ابواَٖ ِٝـلنٛه َِٓـٛهاد
َهحة ١ا ١ٜاهلل إوعِـ ٞايٓصؿ ٞقِ (ٖ1404ـ).
َٓ .192طــل إِـــوق ٌٝايِــٝف ايــوَِٓ ٍٝ٥ــٛهاد َهحةــ ١اٜــ ١اهلل إوعِـــٞ
ايٓصؿ ٞقِ (ٖ1405ـ).
َٗٓ .193اط ايرلاعُ ٗ ١ـوؾ ْٗض اية٬غ ١ظةٝت اهلل اشلاسل ٞاــ ٞ٥ٛؼكٝـل
ايٌٝل ابواٖ ِٝإٝال ٞكاه اشلصو ٠قِ (ٖ1360ـ).
 .194إٛاقـــ احملكــل ع٘ــل ايــل ٜٔا٫هــ ٞؼكٝــل عةــل ايــوٓٔ عُــرل ٠كاه
اؾ ٌٝبرلٚد (ٖ1417ـ).
ًَٛٛ .195عَٔ ١طًعاد ؾـو ايل ٜٔايواى ٟزلٝػ كغـَ ِٝهحةـْ ١اُــوٕٚ
يةٓإ (.)ّ2013
ًَٛٛ .196ع ١طةكاد ايؿكٗا ٤ايًصٓ ١ايعًُ ١ًٌ٪َ ٗ ١ٝاَ٫ـاّ ائـاكم 
بإُـواف ايِٝف شعؿو ًةعاَْ ٞطةع ١اعحُاك قِ (ٖ1418ـ).
ًَٛ .197ــٛع ١ايؿًٌــؿ ١عةــل ايــوٓٔ بــل ٟٚإًٌ٪ــ ١ايعوبٝــ ١يًلهاًــاد
ٚايِٓـو برلٚد (.)ّ1996
 .198إٝــيإ ٗ جؿٌــرل ايكــوإ ايٌــٝل قُــل ظٌــٌ ايطةاطةــآَِ ٞ٥ــٛهاد
َ ١ًٌ٪ا٫عًُ ٞبرلٚد (.)ّ1997
 .199ايٓصــا ٠ايِــٝف ايــو ٍٝ٥جٔــعٝػ قُــل جكــ ٞكاْــّ كاِْــها ٙاٜــوإ
(ٖ1364ـ).
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 .200م ٛايكًٛث (ايكِرل )ٟأب ٛايكاًِ عةل ايهـو ِٜايكِـرل ٟؼكٝـل أٓـل
عًِ ايل ٜٔاؾٓل ٟاشل ١٦ٝايعاَ ١إٔو ١ٜيًهحاث ايكاٖو.)ّ2004( ٠
 .201اٌْ٫إ ايهاٌَ عةل ايهو ِٜاؾ ًٞٝؼكٝل ٓ٬ؾ بٔ قُل بـٔ عٜٔٛـ١
كاه ايهحت ايعًُ ١ٝبرلٚد (ٖ1418ـ).
 .202ايٓٔــٓ ٖٛــله ايــل ٜٔايكْٛــ ٟٛؼكٝــل ايٌــٝل شــ ٍ٬ايــل ٜٔآُــحٝاْٞ
َوني ايِٓـو اؾاَع ٞطٗوإ (ٖ1413ـ).
ْ .203ظو ١ٜاؿون ١اؾٖٛو ١ٜعٓل ايِرلاىٖ ٟاك ٟايعً ٟٛكاه إل ٣يًركاؾـ١
برلٚد (.)ّ2007
ْ .204ظوٜــٚ ١ظــل ٠ايٛشــٛك بــٌ ابــٔ عوبــٚ ٞاؾًٝــً ٞــٗ ١ًٝعةــل ايةاعــز
ايذلْـــإ ؼكٝـــل ظوبـــ ٞعةـــاَ عطٝحـــَ ٛهحةـــ ١اـيعًـــ ٞبـــرلٚد
(ٖ1425ـ).
ْ .205ظو ١ٜا٫نٌُ ٚاُهاي ١ٝايِـوٚه ايِٝف عُـاه ايحُُٝـَ ٞطةعـ ١ايـركًٌ
ايٓصـ اُ٫وف (.)ّ2012
 .206ايٓظاّ ايؿًٌؿٕ ٞلهً ١اؿهُ ١إحعايٝـ ١عةـل ايوًـ ٍٛعةٛكٜـخ جعوٜـت
عًــ ٞإًٛــَ -ٟٛواشعــ ١ؿٓصــو ٓٝــَ ١ونــي اؿ٘ــاه ٠يحُٓٝــ ١ايؿهــو
ا َٞ٬ً٫برلٚد (.)ّ2010
 .207ايٓظو ٠ايلقٝك ٗ ١قاعل ٠بٌـٝل اؿكٝكـ ١قُـٛك ايِـٗاب ٞالُـٔ اًـَٞ٬
ظهُخ ٚؾًٌؿ ١اٜوإ (ٖ1355ـ).
ْ .208ظــاّ ظهُــخ ٓــلها ٞ٥جِــهٝو كه ٚشــٛك ًٌَ٪ــ ١آَٛىُـــ ٞقــِ
(ٖ1382ـ).
ْ .209كل احملٌٔ ْٔرل ايل ٜٔايطًٛـ ٞجٔـعٝػ عةـل اهلل ْـٛهاْ ٞكاِْـهاٙ
طٗوإ (ٖ1359ـ).
ْٗ .210اٜــ ١اؿهُــ ١ايٌــٝل قُــل ظٌــٌ ايطةاطةــا ٞ٥ؼكٝــل عةــاَ ايياهعــٞ
ايٌةيٚاه ١ًٌ٪َ ٟايِٓـو ا َٞ٬ً٫قِ (ٖ1424ـ).
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ْٗ .211ا ١ٜإواّ ٗ عًِ ايه ّ٬ايع ١َ٬اؿً ٞؼكٝل ؾاٌٗ ايعوؾإ ًٌَ٪ـ١
اَ٫اّ ائاكم  قِ (ٖ1419ـ).
 .212ا٫شلٝاد شعؿـو ًـةعاْ ٞؼكٝـل ظٌـٔ َهـ ٞايعـاًًٌَ٪َ ٞـ ١اَ٫ـاّ
ائاكم  قِ (ٖ1417ـ).
 .213اشلٝاد ايِؿا ٤ايِٝػ ايـو ٍٝ٥ابـٔ ًـٓٝا ؼكٝـل ابـواَٖ ِٝـلنٛه َهحةـ١
إوعِ ٞقِ (ٖ1404ـ).
ٖ .214ل ٣ايطايت اٍ ُـوؾ إهاًت شعؿـو اؾيا٥ـو ٟإـوٚط ًٌَ٪ـ ١كاه
ايهحاث اؾيا٥و ٟيًطةاع ١قِ (ٖ1383ـ).
ٖ .215لٜــ ١ايعــاهؾٌ ازلاعٝــٌ باُــا ايةػــلاك ٟطةــع بعٓاٜــٚ ١نايــ ١إعــاهف
اؾًًٝــــَ ٗ ١طةعحٗــــا ايةٗٝــــ ١إًــــحاْةً ٍٛــــٓ )ّ1951( ١أعــــاكد طةعــــ٘
با٭ٚؾٌٝخ كاه إظٝا ٤ايذلاس ايعوب ٞبرلٚد يةٓإ.
ًٚ .216ــا ٌ٥ايِــٝع ١اؿــو ايعــاًًٌَ٪َ ٞــ ١اٍ ايةٝــخ ٭ظٝــا ٤ايــذلاس قــِ
(ٖ1414ـ).
ٚ .217ؾٝاد ا٫عٝإ ابٔ ؿًهإ ؼكٝل اظٌإ عةاَ َطةع ١هٗـ ٞقِ.
ٚ .218شــٛك ايعــامل بعــل ايعــلّ عٓــل اَ٫اَٝــ ١ايٌــٝل قاًــِ عًــ ٞآ٫ــلٟ
َِٓٛهاد ٚيٝل ايهعة ١قِ (ٖ1428ـ).
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[ ]14غوه ٗ إٔ إعلٜ ٫ ّٚعاك بع239 ............................................ ٘ٓٝ
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