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 مقدمة

 ْٖ و ِٓ َٝ َ٘د،  و ِٕ ُل ْٗ َِ ؤَ ٝ ُُ و ُ٘  ْٖ و ِٓ ٌُ زودهلل  َُٗؼوٞ َٝ  ، ُٙ ُُ ِل ـْ َع ْٕ َٗ َٝ  ، ُٚ َعِؼيُ٘ ْٕ َٗ َٝ  ، ُٙ ًُ َٔ َْٗم ًَ هلل،  ْٔ َم ُْ َّٕ خ ِب
( ُٚ َُ دِيَي  َٛ َْ َكََل  ِِ ْٖ يُْض َٓ َٝ  ، ُٚ َُ  ََّ ِض ُٓ ِٙ خهلل َكََل  ًِ ْٜ ْٖ َي َٓ َ٘د،  ُِ د َٔ َحدِض ؤَْػ ي ِ َٔ1.) 

 ْٕ ًُ ؤَ َٜ وو ْ٘ ؤَ ُٚ، ٝؤ٘ووًٜ ؤٕ ٔووويًٗد ٓمٔووًخ  ػسوووًٙ  َٝ َُووو يَي  ُِ وو َ٘ ُٙ ََل  ًَ ْلووو َٝ َٚ ِبَلَّ خهلل  َُوو ََل ِب
ٟ  ُٜوْ َٝلٔوص، ُحوَلق خُوًٗيد ٝخ،ووُش، هللو٠ِ خهلل  َُٝٔٞٚ خَُُٔٔ ُِىِن ًدكص، ًٛ

 ِْٝٔ ػِيٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝؤهللمدزٚ ٖٝٓ خهعل٠ ؤؼُٙ ٝخهعًٟ زميدظٚ خُطيسص خُطدُٛش.
 أٍا تعد ؛

                                                           

يعضؤٖ وطسوص خُمدـوص خُعو   ػوٖ خُ٘سو   ( ٍٛخ ـّء ٖٓ لًيػ َٝخٙ ػسوً خهلل زوٖ ٕٓوؼٞي 1)
َِّٜٔوود خُ٘سوو  زوودذ كوو  وطسووص  -دذ خٌُ٘وودق ، ؤوُـووٚ ؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ًعووؤهللوومدزٚ  ػ

يُ زوٖ (، خُٔاُوق  ؤزوٞيخٝي ٔوِئدٕ زوٖ خ ٘وؼػ زوٖ بٔومدم زوٖ زٙو8112) 3/654خٌُ٘دق 
 ِ ٕ ووعدٗ  )ض ٘ووًخي زووٖ ػٔووُٝ خ ِيي خُ ْٕ ووً  -ٛووو(، خُٔمووون  ٘ووَؼير خ َٗوواٝ  875ِف َّٔ َٓم

ووَ هووُٙ، خُ٘د٘ووُ  يخَ خُُٔوودُص خُؼدُٔيووص،  /خ ُٝوو٠،  ِٓ ّ، ٝخُعُٓووٍي كوو  8112 -ٛووو 1631ًد
( ٝهوودٍ  لووًيػ 1115) 3/615زوودذ ٓوود ـوودء كوو  وطسووص خٌُ٘وودق  -ـدٓؼووٚ  ًعوودذ خٌُ٘وودق 

َش زٖ ٠ٔٞٓ زٖ خُضمدى خُعٍُٓي، ؤزٞػي٠ٕ )ض  ْٞ َٔ لٕٖ، خُٔاُق  ٓمًٔ زٖ ػي٠ٕ زٖ 
(، 3(، ٝٓمٔوً كواخي ػسوًخُسده  )ـوو 8، 1ٛو(، ظموين ٝظؼِيون  ؤلٔوً ٓمٔوً ٘ودًُ )ـوو 872

(، خُ٘د٘ووُ  ٘ووًُص ٌٓعسوووص 5، 6خُٙووُيق )ـووو  ٝبزووُخٛيْ ػطووٞش ػووٞر خُٔووًَْ كوو  خ ِٛووُ
 5ّ، ػوًي خ ـوّخء  1275 -ٛوو 1325ٓحوُ،  /خُؽدٗيوص،  –ٝٓطسؼص ٓحوطل٠ خُسودز  خُمِسو  

زوودذ ًيليووص خُىطسووص  -ؤـووّخء، ٝخُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘ ى خُٔفعسوو٠ ٓووٖ خُٕووٖ٘  ًعوودذ خُفٔؼووص 
خُٕ٘ودج   خُُلٖٔ ؤلًٔ زٖ ٘ؼير زٖ ػِ  خُىُخٔودٗ ، (، خُٔاُق  ؤزٞػس1616ً) 3/116

ٛو(، ظمويون  ػسوًخُلعدق ؤزو  ؿوًش، خُ٘د٘وُ  ٌٓعور خُٔطسٞػودض خ ٔوَلٓيص، لِور، 313)ض 
زوودذ وطسووص خٌُ٘وودق  -ًعوودذ خٌُ٘وودق  ّ، ٝخزووٖ ٓدـووٚ كوو  خُٕوٖ٘ 1224ٛووو، 1614 /خُؽدٗيوص، 

ٛوووو(، 873(، خُٔاُوووق  خزوووٖ ٓدـوووٚ ؤزٞػسوووًخهلل ٓمٔوووً زوووٖ يّيوووً خُوّٝي٘ووو  )ض 1228) 3/27
وووً ًدٓوووَ هوووُٙ  -ػوووديٍ ُٓ٘وووً  - خُٔموووون  ٘وووؼير خ َٗووواٝ  َّٔ ِ طيق لوووُِخهلل،  -ٓم َػسوووًخُ

 .5ّ، ػًي خ ـّخء  8112 -ٛو 1631خُ٘دُ٘  يخَ خُُٔدُص خُؼدُٔيص،  /خ ٠ُٝ، 
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ٔص ٝخُُكن زٌَ خُٔىِٞهدض ٝخُع  ٜٓ٘ود خُميوٞخٕ، كووً كةٕ خ َٔلّ ٛٞ ييٖ خُُل
َعِلُغ زٚ ز٘وٞ خ ٕٗودٕ، كويمِْٜٔ ػِو٠  ٜوُٙ  ْ٘ ٗدٍ لظد  ٝخكُخ  ٖٓ خُُكن ٝخُم٘دٕ، ليػ َي
ٓووٖ ٌٓوودٕ بُوو٠ ٌٓوودٕ، ٝيٕوودػًْٛ كوو  خُؼٔووَ ػِوو٠ ٓووُ خُّٓوودٕ، ًٔوود ياًووَ ٓووٖ ُمٔووٚ 

 ٝيُٙذ ٓ٘ٚ خ ُسدٕ، ؤكَل يمعدؾ ًَ ٌُي ب٠ُ خُُكن زدُميٞخٕ. 
ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :قااااااااااااااااااا   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ې  ې  ى  ى  ائ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

 (.1)چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ٝهسووَ خُىووٞر كوو  زيوودٕ ـٞخٗوور خُُكوون زوودُميٞخٕ ؤٝي ؤٕ ؤٝ ووك ٓؼ٘وو٠ خُُكوون، 

 خُميٞخٕ. ٝٓؼ٠٘
 فنعيى السفق:

َُِي  ٍَ و ًَ َٝ سوُ ػِو٠ ؤلٕوٖ ٝـٞٛوٚ  ُْ ـَص ِكو  خ َسدُ ُٔ ُْ ًٔد هدٍ خُود   ػيدر  خُِطق خ
 َٞ و ُٛ َٝ وٖ ٝـٞٛوٚ ٝؤهُزٜود  َٕ ْكن ٝخُُكون ِكو  ًوَ ؤَٓوُ ؤَووٍٙ ِزإَْل ِ ُ َُِي خُ ٍَ ًَ َٝ ْ ء  َ٘ ِك  ًَ 

 (.8 ً خُؼ٘ق)
َٞ ِووََلُف  و ُٛ َٝ ُٖ خَُفدٗور،  ْكوُن ُوي ِ ُ ُكوُن  ٝهدٍ خزوٖ خ ؼيوُ  خُ ُْ َكوَن َي ََ  ُٚ و ْ٘ ِٓ  ٍُ خُُؼ٘وق، يَُوود

ِكُن) ُْ  (.3َٝي
ُكووَن  ََ ْكووود  ٝ َِ ُكوون  ُْ ِٚ َي ْيوو َِ َػ َٝ  ُٚ َُوو َٝ َكوون زوود َُٓ  ََ ووق،  ْ٘ ًر خُؼ ْكوون ِ وو ِ ُ ٝهوودٍ خزووٖ ٓ٘ظووَٞ  خُ

                                                           

 (.2( ب٠ُ )5( َٔٞش خُ٘مَ ، خ،يدض ٖٓ )1)
، ُِود وو  ؤزوو  خُلضووَ ػيوودر زووٖ ٓٞٔوو٠ زووٖ  1/824(  ٓٙوودَم خ ٗووٞخَ ػِوو٠ هللوومدق خ،ؼوودَ 8)

 ٛو(، خٌُٔعسص خُؼعيوص ٝيخَ خُعُخغ. 566ض ػيدر خُٔدٌُ  )
، خُٔاُوق  ٓفًخُوًيٖ ؤزٞخُٕوؼديخض خُٔسودَى زوٖ 8/864(  خُٜ٘ديص كو  ؿُيور خُموًيػ ٝخ ؼوُ 3)

ٛووو(، 414ٓمٔووً زووٖ ٓمٔووً زووٖ ٓمٔووً زووٖ ػسووًخٌُُيْ خُٙوويسدٗ  خُفووَّي خزووٖ خ ؼيووُ )ض 
زيوُٝض،  -خُؼِٔيوص ٓمٔٞي ٓمًٔ خُط٘دل ، خُ٘دُ٘  خٌُٔعسوص  -ظموين  طدُٛ ؤلًٔ خُّخٟٝ 

 ّ.1272 -ٛو 1322
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كوْ  َْ ٍُ  ؤَ يَُود َٝ  ، ِٚ َُِي َظُكَّن ِز ٍَ ًَ َٝ  ،٠ ٘ ْؼ َٔ َكوٚ ِز َْ َِ ٝؤَ ـُ َُّ ِكَن  َُطَق. ََٝكَن ِزدُ ََ ُكُن ٝ ُْ عوٚ ؤَي َي
َُطدكووُص  ِٗووِر ٝ َفد ُْ ُِوويٖ خ كوون  ِ ُ َُِطيووق، ٝخُ ِكيوون  ََ  ِٚ َٞ ِزوو وو ُٛ َٝ ْكووود ،  َِ َلٙ َخِكوووص  ؤَي  ْٝ ََٗلْؼعووٚ، ٝؤَ

ُٙ خَُكن َ٘د ْؼ َٓ َٝ ْكود ،  َِ َط   ِْ َكَن َيُُكُن، ِٝبٌخ ؤَُٓض ُه ََ  ًْ َه َٝ ِكين  ََ  ُٚ هلَلدِلُس َٝ  ، َِ ِلْؼ ُْ  (. 1رِفق ً) خ
 ومعيى احلًىاٌ :

 .يطِن ٝيُخي زٚ ًَ ل 
وَ  ََلّ  ِٛ َيودء خَُِّعو   ُْ ؤهلَلِٚ لييودٕ، كوِسوط خ َٝ  ، َُْم   ُٕ ـ٘ٓ خ هدٍ خزٖ ٔيًٙ  ٝخُمَيٞخ

 (.8ٝخٝخ خٔعٌُخٛد ُعٞخُ  خُيدءيٖ ُيىعِق خُمُكدٕ)
 ُٚ ُِ ، ؤهلْلو ُٓ خَُمو  ِ ْ٘ و ـِ ًوص    َُّ ، ٓم ُٕ زيًي  ٝخَُمَيوٞخ َّّ ٝهدٍ خُليُِٝآزديٟ، ُٝٓظض٠ خُ

( ٌٕ  (.3َلَييد
 لٕدٕ ب٠ُ ًَ ل  ٖٓ خُٔىِٞهدض.خ  ومعيى السفق باحلًىاٌ:

ٝخُُكووون زووودُميٞخٕ وِووون ٓوووٖ ؤووووَلم خ ٔوووَلّ يووووّٞ ػِووو٠ ؤٔووودْ خُعوووٞخِٕ زووويٖ 
خٔعلديش خ ٕٗدٕ ٖٓ خُميٞخٕ زدُـٍخء ؤٝ خًُُٞذ ؤٝ خُؼٔوَ ٝؿيوُٙ ٝزويٖ لون خُميوٞخٕ 
ك  خُُػديص ٝخُُكن ٝخُُلٔص، كَل يفِٞ ظؼٍيسٚ ؤٝ خُؼسوػ زوٚ ؤٝ خُعٔؽيوَ زوٚ ؤٝ ظفٞيؼوٚ 

                                                           

، خُٔاُووق  ٓمٔوً زوٖ ٌٓووُّ زوٖ ػِو٠، ؤزٞخُلضووَ، ـٔودٍ خُوًيٖ زووٖ 11/112(  ُٕودٕ خُؼوُذ 1)
زيوُٝض،  /خُؽدُؽوص  –ٛوو(، خُ٘د٘وُ  يخَ هللوديَ 711ٓ٘ظَٞ خ ٗحدَي خُُٝيلؼ٠ خ كُيوو٠ )ض 

 ٛو.1616
بٔوؤدػيَ زووٖ ٔوويًٙ  ، خُٔاُووق  ؤزٞخُمٕووٖ ػِوو  زووٖ 3/327(  خُٔمٌووْ ٝخُٔموويع خ ػظووْ 8)

ٛو(، خُٔمون  ػسًخُمٔيً ٛ٘وًخٝي، خُ٘د٘وُ  يخَ خٌُعور خُؼِٔيوص، زيوُٝض، 652خُُٔٔ  )ض 
 .11ّ، ػًي خ ـّخء  8111ٛو، 1681 /خ ٠ُٝ، 

( خُٔاُووووق  ٓفًخُووووًيٖ ؤزٞطوووودُٛ ٓمٔووووً زووووٖ يؼوووووٞذ 1872(   خُووووودْٓٞ خُٔموووويع )ٚ  3)
كوو  ٓإٔووص خُُٔوودُص، زة٘ووُخف  ٛووو(، ظمويوون  ٌٓعوور ظمويوون خُعووُخغ 217خُليُِٝآزوديٟ )ض 

ٞٔ ، خُ٘دُ٘  ٓإٔص خُُٔدُص ُِطسدػص ٝخُُ٘ٙ ٝخُعِٞيغ، زيُٝض، ُس٘ودٕ،  ُٕ ٓمًٔ ٗؼيْ خُؼُه
ووً زووٖ 37/511ّ، ٝظوودؾ خُؼووُْٝ 8115ٛووو، 1684 /خُؽدٓ٘ووص،   ٔ ووً زووٖ ٓم  ٔ ، خُٔاُووق  ٓم

زيووًي )ض  َّّ وور زُٔظضوو٠، خُ خم خُمٕووي٘ ، ؤزووٞخُليل، خُِٔو   ِ يخَ  ٛووو(، خُ٘د٘ووُ 1815ػسووًخُُ
 خًُٜخيص.
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ٚ ٝؿيُ ٌُي ٓٔد يايي ب٠ُ بيَلٓٚ خُفًٕي ٝخُ٘لٕ ، كِيؼِْ ًَ بٕٗودٕ ؤٕ ؤٝ ظؼطيٙ
ٕٓووىُخ  ُٔ٘لؼووص خ ٕٗوودٕ كِيٙووٌُ ًووَ بٕٗوودٕ َزووٚ ػِوو٠  ٛووٍخ خُميووٞخٕ هووً وِوووٚ خهلل 
ٝظوٞخٙ كيٜد ٌُٝي زعوًيْ خُُػديص خٌُدِٓوص ُِميوٞخٕ، كووً  ٍٛٙ خُ٘ؼٔص زإيخء لن خهلل 

ٝيوٍٞ ـ٘عٚ، ٝهً يٕو ء  ك  َ د خهلل يمٕٖ بٕٗدٕ ب٠ُ ليٞخٕ كيٌٕٞ ٌُي ٔسسد  
 ٝخٔعمودم ػٍخزٚ.   بٕٗدٕ ب٠ُ ليٞخٕ كيٌٕٞ ٌُي ٔسسد  ك  ٔىع خهلل 

ٝهوووً َكووووط خُٙوووُيؼص خ ٔوووَلٓيص زووودُميٞخٕ كفؼِوووط ُوووٚ ًيدٗووود  ٓؼعُكووود  زوووٚ ًٌيووودٕ 
 خ ٕٗدٕ.
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   چ :قااااا   

 (.1)چڈ  ژ
ٝهً ًٌوُ خُووُإٓ خٌُوُيْ خُؽ٘ودء ػِو٠ خُميوٞخٕ  ٗوٚ يٕوسك خهلل ظؼود٠ُ، ًٔود ٔؤيط 
زؼووووول ٔوووووَٞٙ زإٔووووؤدء ليٞخٗووووودض ٓؽوووووَ  ) خُسووووووُش، ٝخ ٗؼووووودّ، ٝخُ٘ٔوووووَ، ٝخُ٘موووووَ، 

 ٝخُؼٌ٘سٞض، ٝخُليَ(.
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  چ :قاااااااااااااااااااااااااااااا   

ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  
 (.2)چڱ

ًٔد خٛعٔط خُٕو٘ص خُ٘سٞيوص زدُُلٔوص ٝخُُكون خٛعٔدٓود  زدُـود ، خُعو  زٜود يوُلْ خُووٞير 
، ٝخُٙووودُذ خُٙووويَه، كسدُُلٔوووص ظس٘ووو٠ خُمضووودَخض ٝظُظوووو   َُ ُُ خُحوووـي خُضوووؼيَق، ٝخٌُسيووو

ک  ک  چ فقا  : ـٔؼويٖبَل َلٔوص ُِىِون ؤ ٗسيوٚ  خُٔفعٔؼدض، ٝٓود زؼوػ خهلل 
ٝهووً لووًؼ٘  ؤٔووعدٌي ٝ٘وويى  خ ٔووعدٌ خُووًًعَٞ ٓمٔووً ٓمٔووٞي (، 3) چگ       گ  گ

ؤلًٔ ٛدْ٘ ٗدجر َجيٓ ـدٓؼص خ ُِٛ ُِٞـٚ خُسمُي ٝٛوٞ ؤٍٝ لوًيػ ٔؤؼعٚ ٓ٘وٚ 
                                                           

 (.32( َٔٞش خ ٗؼدّ ، خ،يص َهْ )1)
 (.12( َٔٞش خُمؿ ، خ،يص َهْ )8)
 (.  117( َٔٞش خ ٗسيدء خ،يص َهْ )3)
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ػِوووٞي خُٔووودٌُ  ٝٛوووٞ ؤٍٝ  ٝهوووً ؤـووودِٗ  زدُعموووًيػ زوووٚ، هووودٍ  لوووًؼ٘د خُٕووويً ٓمٔوووً
ِٞي خُٔدٌُ  ٝٛٞ ؤٍٝ، ػٖ خُٕيً ػسدْ، ػٖ لًيػ ٔٔؼعٚ ٓ٘ٚ، ػٖ ٝخًُٙ خُٕيً ػ

خُٕيً ؤٓيٖ َ ٞخٕ خًُٔٗ  ٝٛٞ ؤٍٝ، هدٍ  ؤوسُٗد زٚ خُٙيه ػسوًخُـ٘  زوٖ ؤزو  ٔوؼيً 
خًُِٛٞي خُٔوًٗ  ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ  لوًؼ٘  زوٚ خُٙويه ٓمٔوً ػدزوً خُٕوً٘ي ٝٛوٞ ؤٍٝ، 
ػٖ خُٙيه يٞٔق زٖ ٓمًٔ ػَلء خًُيٖ خُّٔـودـ  هودٍ  ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ  ؤوسُٗود زوٚ 

لًٔ زٖ ػسًخهلل خ ٘سُٞ  خُٔحُي هدٍ  ٝٛوٞ ؤٍٝ لوًيػ ٔؤؼعٚ ٓ٘وٚ ٓطِوود ، هودٍ  ؤ
خُؼّخجْ ِٔطدٕ زٖ ؤلٔوً  ؤوسُٗ  زٚ ػسًخُِطيق خُسٙسيٙ  ٝٛٞ ؤٍٝ، هدٍ  ؤوسُٗد ؤزٞ

زووٖ ٔووَلٓص خُّٔخلوو  خُٔحووُي ٝٛووٞ ؤٍٝ، هوودٍ  ؤوسُٗوود زووٚ وِيووَ خُٕووسٌ  ٝٛووٞ ؤٍٝ، 
ٔوو  ٝٛووٞ ؤٍٝ، هوودٍ  ؤوسُٗوود زووٚ ًُِيوود هوودٍ  ؤوسُٗوود زووٚ خُٔمووون ؤلٔووً زووٖ لفووُ خُٜيع

خ ٗحدَي ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ   لوًؼ٘د زوٚ خُمودك  خزوٖ لفوُ خُؼٕووَلٗ  ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ  
خُلضوَ ػسوًخُُليْ زوٖ خُمٕويٖ خُؼُخهو  ٝٛوٞ ؤٍٝ،  ؤوسُٗد زٚ خُمدك  ِيٖ خُوًيٖ ؤزوٞ

هدٍ  لًؼ٘  زوٚ خُحوًَ ٓمٔوً زوٖ ٓمٔوً زوٖ بزوُخٛيْ خُٔيوًٝٓ  خُىطيور ٝٛوٞ ؤٍٝ، 
ُٗد زٚ خُ٘فير ؤزٞخُلُؾ ػسًخُِطيق زٖ ػسوًخُٔ٘ؼْ خُمُخٗو  ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ  هدٍ  ؤوس

ؤوسُٗد زٚ ؤزٞخُلُؾ ػسًخُُلٖٔ زٖ ػِ  زٖ ٓمًٔ خُفِٞي ٝٛٞ ؤٍٝ، هدٍ  ؤوسُٗد زوٚ 
ؤزٞٔووؼيً بٔوؤدػيَ زووٖ ؤزوو  هللوودُك خُٔووإٌ خُ٘يٕوودزَٞي ٝٛووٞ ؤٍٝ، هوودٍ  ؤوسُٗوود زووٚ 

ٍٝ، هدٍ  ؤوسُٗد ؤزٞطودُٛ ٓمٔوً ٝخًُي ؤزٞهللدُك ؤلًٔ زٖ ػسًخُِٔي خُٔإٌ ٝٛٞ ؤ
ٗ خُّيديي ٝٛوٞ ؤٍٝ، هودٍ  ؤوسُٗود زوٚ لدٓوً ؤلٔوً زوٖ ٓمٔوً زوٖ  ِٔ ْم َٓ زٖ ٓمًٔ زٖ 
خِ ٝٛووٞ ؤٍٝ، هوودٍ  ؤوسُٗوود زووٚ ػسووًخُُلٖٔ زووٖ زٙووُ زووٖ خُمٌووْ   ّ يميوو٠ زووٖ زووَلٍ خُسوو
خُ٘يٕدزَٞي ٝٛٞ ؤٍٝ، هودٍ  ؤوسُٗود زوٚ ٔوليدٕ زوٖ ػيي٘وص ٝٛوٞ ؤٍٝ لوًيػ ٔؤؼعٚ ٓ٘وٚ 

خُعَِٕٕ زد ُٝيص، ػٖ ػُٔٝ زٖ يي٘دَ، ػٖ ؤزو  هودزْٞ ٓو٠ُٞ ػسوًخهلل زوٖ  ٝبُيٚ ي٘عٜ 
ؤٗوٚ  ػُٔٝ زٖ خُؼدٚ، ػٖ ػسًخهلل زٖ ػُٔٝ زٖ خُؼدٚ َ   خهلل ػٜ٘ٔد، ػٖ خُ٘س  

 ٌُْ ُٔ َل ُْ ِر َيو َْ ْٖ ِكو  خ َ و َٓ وٞخ  ُٔ َل َْ ٠َُ، خ َظَؼود َٝ َى  ََ ُٖ َظَسود َٔ ْل َُّ ُْ خُو ُٜ ُٔ َل ُْ َٕ َي ٞ ُٔ خِل َُّ هدٍ  "خُ
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ْٖ ِك   دِء")َٓ َٔ َّٕ  (.1خُ
ًٔد زي٘ط خُٕ٘ص ؤٕ ٓدٗغ خُُلٔص ػٖ خُىِن ظٔ٘غ ػ٘ٚ خُُلٔص كدُفّخء ٓوٖ ـو٘ٓ 

ًِ خهلل َٖ َػْس َُ ْز ي ُِ ـَ ِٖ خَُِّ٘س  ِ خُؼَٔ، كؼٖ  ٍَ   ، َػ ُْ »َهد َل ُْ ُْ َلَ يُ َل ُْ ْٖ َلَ َي َٓ(»8.) 
                                                           

( خُٔاُق  ؤزٞزٌُ ػسًخهلل زٖ خُّزيُ زٖ ػي٠ٕ زٖ 418) 1/513( ؤوُـٚ خُمٔيًي ك  ًٕٓ٘ٙ  1)
هللووٚ ٝوووُؾ ؤلدييؽووٚ  ٛووو(، لووون ٗح812ٞػسيووًخهلل خُوُ٘وو  خ ٔووًي خُمٔيووًي خٌُٔوو  )ض

، خُ٘د٘وُ  يخَ خُٕوود، يٓٙون، ٔوَٞيد،  /خ ُٝو٠، خٗ   ََ خ ًَّ ّ، ٝؤلٔوً 1224لٕٖ ِٔيْ ؤًٔ خُ
( خُٔاُوق  ؤزٞػسوًخهلل ؤلٔوً زوٖ ٓمٔوً زوٖ ل٘سوَ زوٖ 4626) 11/33زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ   

ػديٍ ُٓ٘وً، ٝآووُٕٝ،  -ٛو(، خُٔمون  ٘ؼير خ َٗاٝ  861َٛلٍ زٖ ؤًٔ خُٙيسدٗ  )ض 
 -ٛوو 1681/ػسًخهلل زٖ ػسًخُٔمٕٖ خُعًُ ، خُ٘دُ٘  ٓإٔص خُُٔدُص،  /خ ٠ُٝ، بُ٘خف  ي

لٔوووووص  -ّ، ٝؤزوووووٞيخٝي كووووو  خُٕوووووٖ٘   ًعووووودذ خ يذ 8111 َُّ (، 6261) 7/827زووووودذ كووووو  خُ
ِص  َِ وو خُح ِ َٝ  ِ ُ َٖ  -ٝخُعُٓووٍي كوو  ـدٓؼووٚ  ًعوودذ خُِسوو ي ِٔ ِِ وو ْٕ ُٔ ُْ ووِص خ َٔ ْل ََ وودَء ِكوو   ـَ وود  َٓ  6/383َزوودُذ 

خ1286) ٍَ َٛ ٌٖ هلَلِميٌك، ٝخُطسُخٗ  ك  خُٔؼفْ خ ٝٔع   ( ٝهدٍ   َٕ يٌػ َل ًِ ( 2113) 2/83َل
خُٔاُق  ٔوِئدٕ زوٖ ؤلٔوً زوٖ ؤيوٞذ زوٖ ٓطيوُ خُِىٔو  خُٙودٓ ، ؤزٞخُودٔوْ خُطسُخٗو  )ض 

ٛووو(، خُٔمووون  طوودَم زووٖ ػووٞر خهلل زووٖ ٓمٔووً ، ػسًخُٔمٕووٖ زووٖ بزووُخٛيْ خُمٕووي٘ ، 341
ُ ِ خُوووودُٛش، ٝخُمووودًْ كووو   -خُ٘د٘وووُ  يخَ خُموووُٓيٖ  ِسووو ُْ َعووودُذ خ ًِ خُٕٔوووعًَى ػِووو٠ خُحوووميميٖ  

ِص  َِ وو خُح ِ ( ٝهللووممٚ ٝٝخكوووٚ خُووٍٛس ، خُٔاُق ؤزٞػسووًخهلل خُموودًْ ٓمٔووً زووٖ 7876) 6/175َٝ
ػسووًخهلل زووٖ ٓمٔووً زووٖ لًٔٝيووٚ زووٖ ُٗؼوويْ زووٖ خُمٌووْ خُ٘يٕوودزَٞي خُٔؼووُٝف زوودزٖ خُسيووغ )ض 

زيووووُٝض،  –ص ٛووووو(، ظمويوووون  ٓحووووطل٠ ػسووووًخُوديَ ػطوووود، خُ٘د٘ووووُ  يخَ خٌُعوووور خُؼِٔيوووو615
ُِ 1221 -ٛو 1611 /خ ٠ُٝ،  وَي ِ ٕ َعودُذ خُ ًِ َِو٠  -ّ، ٝخُسيٜو  كو  خُٕوٖ٘ خٌُسوُٟ   ود َػ َٓ َزودُذ 

 ِٗ َُْفووْي ُِ خ وو ْٓ ْٖ ؤَ وو ِٓ   ُِ خ َٞ و ُْ ( خُٔاُوق  ؤلٔووً زووٖ خُمٕوويٖ زوٖ ػِوو  زووٖ ٓٞٔوو٠ 17215) 2/71خ
خَ ٛووو(، خُٔموووون  ٓمٔوووً ػسووًخُوديَ ػطووود، خُ٘د٘وووُ  ي652خُىُخٔوودٗ ، ؤزوووٞزٌُ خُسيٜوووو  )ض 

 ّ.8113 -ٛو 1686ُس٘دٕ،  /خُؽدُؽص،  –خٌُعر خُؼِٔيص، زيُٝض 
َعودُذ خ ََيِذ 8) ًِ ِْ  -( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللوميمٚ   ودِج َٜ خَُس َٝ  ِْ وِص خَُّ٘ود َٔ ْل ََ (، 4113) 2/11َزودُذ 

ٝٔو٘٘ٚ ٝؤيدٓوٚ، خُٔاُوق   ٝخٔٔٚ  خُفدٓغ خًُٕٔ٘ خُحميك خُٔىعحُ ٖٓ ؤَٓٞ ٍَٔٞ خهلل 
سًخهلل خُسىودَي خُفؼلو ، خُٔموون  ٓمٔوً ِٛيوُ زوٖ ٗدهللوُ خُ٘دهللوُ، ٓمًٔ زٖ بٔٔدػيَ ؤزٞػ

َِ 1688خُ٘دُ٘  يخَ طٞم خُ٘فدش،  /خ ٠ُٝ،  َلَضدِج ُْ َزودُذ  -ٛو، ِْٕٝٓ ك  هللميمٚ  ًعدذ خ
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ؼْ بٕ خُُكن ٖٓ ٌٓودَّ خ ووَلم خُعو  لؽوط ػِيٜود خُٕو٘ص خُٔطٜوُش كو  ًؽيوُ ٓوٖ 
 ُ٘حٞٚ. خ

ِؾ خَُِّ٘سو  ِ  ْٝ َِ وَص َ و  خهلل ػٜ٘ود ،  َٙ ٍَ خهلِل كؼٖ ؤّ خُٔوآ٘يٖ َػدِج وٞ ُٔ ََ  َّٕ ٍَ   ، ؤَ َهود
ووِق، » ْ٘ ُؼ ُْ َِو٠ خ ود ََل يُْؼِطو  َػ َٓ ْكوِن  ِ ُ َِو٠ خُ يُْؼِطو  َػ َٝ ْكوَن،  ِ ُ ِكيوٌن يُِمورر خُ ََ َّٕ خهلَل  وُص، ِب َٙ َيود َػدِج

خُٙ  َٞ ِٔ د  َٓ  ٠َِ د ََل يُْؼِط  َػ َٓ َٝ(»1.) 
ٍَ  ػٜ٘د َ   خهلل ػٜ٘ود ؤٕ خَُِّ٘سو  ِ ٝ ُٚ، »، َهود َٗو خ َِ وْ ءَّل ِبَلَّ  َ٘ ُٕ ِكو   ٌُوٞ ْكوَن ََل َي ِ ُ َّٕ خُ ِب

 ُٚ َٗ د َ٘ ْ ءَّل ِبَلَّ  َ٘  ْٖ ِٓ ُع  َّ ْ٘ ََل يُ َٝ(»8.) 
َُّل زوووٖ ػسوووً خهلل  يووو ُِ ـَ  ْٖ ِٖ خَُِّ٘سووو  ِ َٝػووو ٍَ  ، َػووو ِّ »، َهووود َُ ْكوووَن، يُْمووو ِ ُ ِّ خُ َُ ْٖ يُْمووو ووو َٓ

 َُ َىْي ُْ  (.3«)خ
ًوودٕ خُُكوون وِووود  ٓووٖ ؤوووَلم خ ٔووَلّ، كةٗووٚ ػوودّ ٝ٘وودَٓ ٌُووَ خُٔىِٞهوودض ٝبٌخ 

ٝخُع  ٜٓ٘د خُميٞخٗدض، كوً ٔفَ خُعدَيه خ ٔوَلٓ  ػ٘ديوص خ ٔوَلّ زودُُكن زودُميٞخٕ 
                                                                                                                                                                 

 ِٚ ِعووو َٔ ْل ََ  ُِوووَي ٌَ  َِ َكْضووو َٝ  ِٚ خُ وووِؼ َٞ َظ َٝ  ٍَ ِؼَيووود ُْ خ َٝ  َٕ وووْسَيد ( ٝخٔووؤٚ   خُٕٔوووً٘ 8312) 6/1212خُح ِ
، خُٔاُوق  ٕٓوِْ زوٖ خُمفودؾ وَ خُؼًٍ ػٖ خُؼًٍ ب٠ُ َٔوٍٞ خهلل خُحميك خُٔىعحُ ز٘

ٛو(، خُٔمون  ٓمٔوً كواخي ػسوًخُسده ، خُ٘د٘وُ  يخَ 841ؤزٞخُمٕٖ خُوٙيُي خُ٘يٕدزَٞي )ض 
ِص  -بليدء خُعُخغ خُؼُز   َِ خُح ِ َٝ  ِ ُ خُذ خُِس َٞ دَء ِكو   -زيُٝض، ٝخُعٍُٓي ك  خُٕٖ٘  ؤَْز ـَ د  َٓ َزدُذ 

 ِِ ْٕ ُٔ ُْ ِص خ َٔ ْل ََ َٖ ي ٌٖ هلَلِميٌك.1288) 6/383ِٔ َٕ يٌػ َل ًِ خ َل ٍَ َٛ  ( ٝهدٍ  
خْ،َيخِذ 1) َٝ ِص  َِ ووو خُح ِ َٝ  ِ ُ ِسووو ُْ ْكوووِن  -( ؤوُـوووٚ ٕٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خ ِ ُ َِ خُ  6/8113َزووودُذ َكْضووو

ْكن  -(، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  ًعدذ خ يذ 8523)  ُ (، ٝخزٖ ٓدـٚ 6217) 7/125زدذ ك  خُ
خُذ خْ َيَ  َٞ ْكِن  -ِذ ك  خُٕٖ٘  ؤَْز ِ ُ  (. 3422) 6/467َزدُذ خُ

خْ،َيخِذ 8) َٝ ِص  َِ ووو خُح ِ َٝ  ِ ُ ِسووو ُْ ْكوووِن  -( ؤوُـوووٚ ٕٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خ ِ ُ َِ خُ  6/8116َزووودُذ َكْضووو
ِٝ  -(، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ًعوودذ خُفٜوودي 8526) زوودذ ٓوود ـوودء كوو  خُٜفووُش ٝٔوو٠ٌ٘ خَُسووً
6/135 (8672.) 

ِسووو3) ُْ خْ،َيخِذ ( ؤوُـوووٚ ٕٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خ َٝ ِص  َِ ووو خُح ِ َٝ ْكوووِن  -ُ ِ  ِ ُ َِ خُ  6/8113َزووودُذ َكْضووو
ْكن  -(، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  ًعدذ خ يذ 8528)  ُ (، ٝخزٖ ٓدـٚ 6212) 7/127زدذ ك  خُ

خُذ خْ ََيِذ  َٞ ْكِن  -ك  خُٕٖ٘  ؤَْز ِ ُ  (.3427) 6/464َزدُذ خُ
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 و2012العدد اخلامس               

 ٝخ لٕدٕ بُيٚ. 
ٍُخ ؤَيض ك  ٛوٍخ خُسموػ ؤٕ ؤُوو  خُضوٞء ػِو٠ خٛعٔودّ خُٕو٘ص زودُُكن زودُميٞخٕ، 

 ٝؤٔٔيعٚ 
 باحلًىاٌ( )ميحة املياٌ يف السفق

 ٝهً هٕٔعٚ ب٠ُ   ٓوًٓص ، ٝؼَلؼص كحٍٞ ، ٝودظٔص . 
 خُٔوًٓص   

 ٝكيٜد خُمًيػ ػٖ ؤٛٔيص خُٔٞ ٞع ٝوطص خُسمػ.
 خُُكن زدُميٞخٕ ٓؼ٘ٞيد . - الفصل األول

 ٝيٙعَٔ ػ٠ِ ؤٕص ٓطدُر 
 خُُكن زدُٙؼَٞ خُ٘لٕ  ُِميٞخٕ.  - املطلب األول

 ؼ٘ٚ.خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ ُ - املطلب الثاىى
د. - املطلب الثالث ًّٓ  خُُكن زدُميٞخٕ ؤُ
 خُُكن زدُميٞخٕ هللـيُخ .  - املطلب السابع

 خُُكن زدُميٞخٕ هللًيود . - املطلب اخلامس
 خُُكن زدُميٞخٕ ـًٕيد . - الفصل الثاىٌ

 ٝيٙعَٔ ػ٠ِ ظٕؼص ٓطدُر 
 خُُكن زدُميٞخٕ ـدجؼد . - املطلب األول

 دٗد .خُُكن زدُميٞخٕ ػطٙ - املطلب الثاىٌ
 خُُكن زدُميٞخٕ ُٓيضد . - املطلب الثالث
 خُُكن زدُميٞخٕ ًُٓٞزد . - املطلب السابع

 خُُكن زدُميٞخٕ ك  لوٚ. - املطلب اخلامس
 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ خظىدٌٙ ًُٔيد  ؤٝ ٓ٘سُخ . - املطلب السادس

َِِن ُٚ. - املطلب السابع  خُُكن زدُميٞخٕ زدٔعىًخٓٚ كئد ُو
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 خُُكن زدُميٞخٕ ٍٓزٞلد . - املطلب الثامً
 خُُكن زدُميٞخٕ  دَل . - املطلب التاسع
 خُُكن زدُميٞخٕ زمٔديعٚ ٖٓ خُؼًٝخٕ. - الفصل الثالث

 ٝيٙعَٔ ػ٠ِ ٔسؼص ٓطدُر  
 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ ظؼٍيسٚ. - املطلب األول

 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ بوحدجٚ. - املطلب الثاىٌ
 زؼًّ ٝٔٔٚ ك  ٝـٜٚ.خُُكن زدُميٞخٕ  - املطلب الثالث
 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ خُعٔؽيَ زٚ. - املطلب السابع

 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ  ُزٚ ك  ٝـٜٚ. - املطلب اخلامس
 خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ خُعمُيٗ زي٘ٚ ٝزيٖ ؿيُٙ. - املطلب السادس

 خُُكن زدُميٞخٕ زعمُيْ خُوعَ خُفٔدػ .  - املطلب السابع
    اخلامتة

 خُ٘عدجؿ خُع٠ ظظُٜ ٖٓ وَلٍ خُسمػ، ٝؤْٛ خُعٞهلليدض. ٝظٙعَٔ ػ٠ِ ؤْٛ
 ؼْ ؤ غ كُٜٔيٖ ُِسمػ .

 فهسس املصادز واملساجع. -1

 فهسس املىضىعات. -8

 ٝهً ٜٗفط ك٠ ٍٛٙ خًَُخٔص ٓد يِ  
 خُٜٔ٘ؿ خَلٔعوُخج  ٝخُعدَيى  ٝخُٞهللل  . -1
 ػّٝ خ،يدض خُوُآٗيص زعؼييٖ خْٔ خَُٕٞش ، َٝهْ خ،يص . -8
لدييوووػ ٓوووٖ ٓظدٜٗووود، كوووةٕ ًووودٕ خُموووًيػ كووو٠ خُحوووميميٖ، ؤٝ ظىوووُيؿ خ  -3

 ؤلًٛٔد، خًعليط زدُعىُيؿ ٖٓ خٌُعر خُٕعص.
 ػّٝ ؤهٞخٍ ؤَٛ خُؼِْ ب٠ُ ٓحديَٛد. -6
 ػ٘ٞٗط خُٔٞ ٞع ك  ٗود  لع٠ يعيُٕ خٔعيؼدزٚ ٝكٜٔٚ. -5
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 خ يفدِ ٝػًّ خ طدُص لع٠ َل يٕإّ خُودَت ٖٓ خُٞهللٍٞ ب٠ُ خُُٔخي .   -4
ؤٕ يؼي٘٘وو  ػِوو٠  ٜووً زٙووُي يؼعُيووٚ خُٕووٜٞ ٝخُىطووإ ، ؤٔووإٍ خهلل ٝزؼووً، كٜووٍخ ـ

خهلل ظسووودَى ٝظؼووود٠ُ ٓوووٖ  وًٓوووص خُٕووو٘ص خُ٘سٞيوووص، ٝٗٙوووُٛد، ٝؤٕ ؤًوووٕٞ زٜوووٍخ خُؼٔوووَ ػ٘وووً
ُِِن خُُكن زدُميٞخٕ زيٖ خُ٘دْ.   خُٔوسُٞيٖ، ٝؤٕ يفؼِٚ ٔسسد  ك  ُٗٙ ُو
د ػ٠ِ خُمن كو  ٝخهلل ؤٔإٍ ؤٕ يفؼَ ٍٛخ خُؼَٔ ودُحد  ُٞـٜٚ خٌُُيْ، ٝؤٕ يؽسع٘

 خًُٗيد ٝخ،وُش، بٗٚ ُٝ  ٌُي ٝخُوديَ ػِيٚ.  
ِ خُِْٜ ِْٝٔ ٝزدَى ػ٠ِ ٔيًٗد ٓمًٔ ٝػ٠ِ آُٚ ٝهللمسٚ ؤـٔؼيٖ.  َ  ٝهلل
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 الفصل األول
 السفق باحلًىاٌ معيىيًا

 
 ويشتمل عىل مخسة مطالب:

 
 الرفق بالشعور النػيس للحووان. - األول املطلب
 

 ووان بعدم لعنه.الرفق باحل - الثانياملطلب 

 

ا. - الثالث املطلب           الرفق باحلووان ُأمًّ

 

 الرفق باحلووان صغريًا. -الزابع  املطلب

 

 .الرفق باحلووان صديؼاً  - اخلامس املطلب
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 األول املطلب
 الزفق بالشعور الهفسي للحيواى

 
ٓد ٓووٖ طسيؼووص خُميووٞخٕ ؤٗووٚ يحوويسٚ خُٙووؼَٞ زوودُىٞف ٝخُوِوون ًد ٕٗوودٕ ظٔدٓوود  ػ٘ووً

يوُٟ ٘وويحد  يلّػوٚ، ٝهووً ؤُٓٗود خ ٔووَلّ زؼوًّ خَلٔووعٜدٗص ز٘لٕويص خُميووٞخٕ ٝخَلزعؼودي ػووٖ 
َٖ ؤٓودّ خُميوٞخٕ  ( خٍُخزُك خٌُٕي ٖر ُٕ ًَ ٓد يوِوٚ، لع٠ ُٝٞ ًدٕ ٝهط ٌزمٚ كَل يمً )َي
َٝل يٍزك ليٞخٗد  ك  لضُش آوُ، زَ يُخػ  ٘وؼَٞٙ ُىٞكوٚ ٓوٖ خُٕوٌيٖ ؤٝ ٓوٖ َئيوص 

 ٚ، ٍُخ ٝـر خُُكن زدُميٞخٕ ٗلٕيد . ليٞخٕ آوُ يٍَُزُك ؤٓدٓ
د  َٜ َزُم ٍْ ْٕ َيو ًُ ؤَ يو ُِ ودش  يُ َ٘ وَل  ؤَْ وَفَغ  ـُ ََ  َّٕ ود ؤَ َٔ ُٜ ْ٘ ِ وَ  خهلل َػ ََ  ، َّْل د ِٖ َػسَّ ًِ خهلل ْز ْٖ َػْس كَؼ

ٍَ خَُِّ٘س ر  ، َكَود ُٚ َظ َُ ْل َ٘ ًر  َٞ َيُم ُٛ َٝ«   َظَي َُ وْل َ٘ ْيَض  ًَ وَلَّ َلو َٛ َظودضَّل  ْٞ َٓ ود  َٜ يَع ِٔ ْٕ ظُ ًُ ؤَ يو ُِ ََ  ؤَظُ َهْسو
د َٜ ْٕ ظُْضِفَؼ  (.1« )ؤَ

َزَك  ٍْ وَعَمرر ؤٕ َل يموً خُٕوٌيٖ زمضوُش خٍُزيموص ٝؤٕ َل َيو ْٕ هدٍ خ ٓودّ خُ٘وٞٝي  يُ

                                                           

اُووق  ٔووِئدٕ زووٖ ؤلٔووً زووٖ ( خ11214ُٔ) 11/338خُطسُخٗوو  كوو  خُٔؼفووْ خٌُسيووُ   ( ؤوُـوو1ٚ)
ٛووو(، خُٔمووون  لٔووًي زووٖ 341ؤيووٞذ زووٖ ٓطيووُ خُِىٔوو  خُٙوودٓ ، ؤزٞخُودٔووْ خُطسُخٗوو  )ض 

خُووودُٛش، خُطسؼووص  خُؽدٗيووص، ٝخُموودًْ كوو   -ػسًخُٔفيووً خُٕووِل ، يخَ خُ٘ٙووُ  ٌٓعسووص خزووٖ ظئيووص 
َعدُذ خْ ََ دِل  ِ  ًِ ي7543) 6/857خُٕٔعًَى ػ٠ِ خُحميميٖ   ًِ خ َلو ٍَ و َٛ ٌػ هلَلوِميٌك ( ٝهودٍ  

، ٝػِن خٍُٛس  كودٍ  ػِو٠ ٘وُ  خُسىودَي، ٝخُسيٜوو  كو   ُٙ د ـَ ِ ُ ْْ يَُى َُ َٝ ي ِ  َِ ُسَىد ُْ ِ  خ ُْ َ٘  ٠َِ َػ
َمدَيد  َعدُذ خُضَّ ًِ ود  -خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   َٓ َٝ   ِ ً ٍَ و ُٔ ُْ َِو٠ خ ُٕ ؤََووقَّ َػ ٌُوٞ ود َي َٔ ِز َٝ  ًِ يو ًِ َم ُْ ًَدِش ِزد ٍَّ َزدُذ خُ

 َٝ  َِ َلد ِ ٙ ً ِ خُ ْٖ َل ِٓ َعَمرر  ْٕ د يُ َٜ خَلِع ََ ِب َٝ ِص  َٔ ي ِٜ َس ُْ ِٖ خ ِٚ َػ خِظ ََ خ َٞ (، ٝخُٔؤًو  كو  12161)  2/671ُٓ
(، خُٔاُووووق   وووويدء خُووووًيٖ ؤزٞػسووووًخهلل ٓمٔووووً زووووٖ 176) 18/156خ لدييووووػ خُٔىعوووودَش  

ٛو(، يَخٔوص ٝظمويون  ٓؼودُ  خ ٔوعدٌ خًًُعَٞ/ػسوًخُِٔي زوٖ 463ػسًخُٞخلً خُٔؤً  )ض 
ِطسدػوووووص ٝخُ٘ٙوووووُ ٝخُعِٞيوووووغ، زيوووووُٝض، ُس٘ووووودٕ، ػسوووووًخهلل زوووووٖ يٛووووويٗ، خُ٘د٘وووووُ  يخَ وضوووووُ ُ

 .13ّ، ػًي خ ـّخء   8111 -ٛو  1681خُطسؼص/خُؽدُؽص، 
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د) َٜ َزِم ٍْ َٓ  ٠َُ د ِب َٛ َُّ ََل َيُف َٝ  ٟ َُ ِش ؤُْو َُ ش  ِزَمْض ًَ خِل َٝ1  .) 
ُٖ ػٜ٘ود،  ٝهدٍ خ ٓدّ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ  ظُودي ب٠ُ خٍُزك هٞيخ  َكيوود ، ٝظُوٞخَٟ خُٕوٌي

ًَ خٍُزك َٝل ظُظُٜ خٌُٕيٖ بَل  (.2)ػ٘
بُوو٠ ؤٓووُ ػفيوور ٝٛووٞ ؤٕ ٓفووُي ٔووٖ  هِووط  كلوو  ٛووٍخ خُمووًيػ ٝـووٚ خُ٘سوو  

خٌُٕيٖ ٍُِزك ؤٓدّ خُميٞخٕ كيٚ ٓٞض ُ٘لٕٚ هسوَ ؤٕ ئوٞض ـٕوًٙ، ٝٛوٍخ ُٔود يِمون 
زوووٚ ٓوووٖ لٕوووُش ٝووووٞف ػِووو٠ ٗلٕوووٚ، كدـع٘ووودذ ٛوووٍخ خ ٓوووُ ُٓخػووودش ُِٙوووؼَٞ خُ٘لٕووو  

 .خُٔحطل٠  ُِميٞخٕ ؤُٓ هً ؤًً ػِيٚ
ؤٕ ـؼووَ َلٔووص خُؼسووً ُِميووٞخٕ لعوو٠ ُٝووٞ ًوودٕ ػ٘ووً  ٝٓووٖ ٝخٔووغ َلٔووص خهلل 

 ُِؼسً. ٌزمٚ ٔسسد  ك  َلٔص خهلل 
َٗود  ؤَ َٝ ودَش،  َّٙ َزوُك خُ ٌْ ٍَ خهلِل ِبٗ ِو  َ َ ٞ ُٔ ََ ٍَ  َيد  َل  َهد ـُ ََ  َّٕ ، ؤَ ِٚ ْٖ ؤَِزي َش، َػ َُّ ِٖ ُه َيَص ْز ِٝ َؼد ُٓ  ْٖ كَؼ

د  َٜ ُٔ َل َْ ٍَ  بِ  -ؤَ ْٝ َهد د ؤَ َٜ َزَم ٌْ ْٕ ؤَ دَش ؤَ َّٙ ُْ خُ َل َْ وَي  -ٗ ِ  َ َ َٔ ِل ََ ود  َٜ َع ْٔ ِل ََ  ْٕ دُش ِب َّٙ خُ َٝ  "  ٍَ َكَود
   (.3خهللُ ")

                                                           

، ٝخٔوؤٚ  خُٜٔ٘وودؾ ٘ووُق هللووميك ٕٓووِْ زووٖ خُمفوودؾ،  13/117( ٘ووُق خُ٘ووٞٝي ػِوو٠ ٕٓووِْ 1)
ٛووو(، خُ٘د٘ووُ  يخَ بليوودء 474خُٔاُووق  ؤزًُِٞيوود ٓميوو  خُووًيٖ يميوو٠ زووٖ ٘ووُف خُ٘ووٞٝي )ض 

 ٛو.1328ُٝض،  /خُؽدٗيص، زي -خُعُخغ خُؼُز  
، خُٔاُوق  ِيووٖ 1/328( ـودٓغ خُؼِوّٞ ٝخُمٌوْ كو  ٘وُق ؤٕويٖ لوًيؽد  ٓوٖ ـٞخٓوغ خٌُِوْ 8)

ووَلٓ ، خُسـووًخيي، ؼووْ خًُٓٙووو ،  َٕ خُووًيٖ ػسووًخُُلٖٔ زووٖ ؤلٔووً زووٖ َـوور زووٖ خُمٕووٖ، خُ
زيوووُٝض،  –ٛوووو(، خُٔموووون  ٘وووؼير خ َٗوواٝ ، خُ٘د٘وووُ  ٓإٔوووص خُُٔووودُص 725خُم٘سِوو  )ض 

 ّ.8111 -ٛو 1688،  /خُٕدزؼص
(، ٝخُسىدَي ك  خ يذ خُٔلُي   َزدُذ 15528) 86/352( ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ  3)

ِر )ٚ   َْ ْٖ ِك  خْ َ َٓ  ْْ َل َْ ( خُٔاُق  ٓمًٔ زٖ بٔٔدػيَ زٖ بزوُخٛيْ 373( ق َهْ )134خ
د٘وُ  يخَ ٛوو(، خُٔموون  ٓمٔوً كواخي ػسوًخُسده ، خ854ُ٘زٖ خُٔـيُش خُسىودَي، ؤزٞػسوًخهلل )ض

ّ، ٝخُسوّخَ كو  ٕٓوً٘ٙ خُٔ٘ٙوَٞ 1222 -ٛو 1612خُسٙدجُ خ َٔلٓيص، زيُٝض، خُطسؼص/خُؽدُؽص، 
( خُٔاُق  ؤزوٞزٌُ ؤلٔوً زوٖ ػٔوُٝ زوٖ ػسوًخُىدُن زوٖ 3312) 2/855زدْٔ خُسمُ خُّودَ  
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 (.1هدٍ خُٔ٘دٝي  ٍُٜٝخ َٝي خُٜ٘  ػٖ ٌزك ليٞخٕ زمضُش آوُ)
ُوووُش ٝخُووً ٓؼدٝيووص خُّٔٗوو  ُٔوود هوودٍ  يوود َٔووٍٞ خهلل، بٗوو   ٝهوودٍ خُحوو٘ؼدٗ   هدُووٚ 

د ُٚ زإٕ َلٔص خُميٞخٕ ٔسر ُُلٔوص خهلل  إَلٜٔد كودُٚ ،وٍ خُٙدش  ٌزمٜد ك  ٓ بػَل
 (.   8ُؼسًٙ)

                                                                                                                                                                 

ٛووو(، خُٔمووون  ٓملووٞم خُووُلٖٔ ِيووٖ 828وووَلي زووٖ ػسيووًخهلل خُؼعٌوو  خُٔؼووُٝف زوودُسّخَ )ض 
(، 17بُووو٠  11(، ٝػوووديٍ زوووٖ ٔوووؼً )لوووون خ ـوووّخء ٓوووٖ 2بُووو٠  1 ـوووّخء ٓوووٖ خهلل، )لوووون خ

خًُٔي٘وص  -(، خُ٘د٘وُ  ٌٓعسوص خُؼِوّٞ ٝخُمٌوْ 12ٝهللسُي ػسوًخُىدُن خُٙودكؼ  )لوون خُفوّء 
، ٝؤزووووٞزٌُ 12ّ(، ػووووًي خ ـووووّخء  8112ّ، ٝخٗعٜووووط 1222خُٔ٘ووووَٞش،  /خ ُٝوووو٠، )زووووًؤض 

ٝيوووودٗ   ( خُٔاُووووق  ؤزووووٞز268ٌُ) 8/187خُُٝيوووودٗ  كوووو  ٕٓووووً٘ٙ   ُر ٓمٔووووً زووووٖ ٛوووودَٕٝ خُ
ٛو(، خُٔمون  ؤئٖ ػِ  ؤزٞئدٗ  خُ٘دُ٘  ٓإٔص هُطسوص، خُوودُٛش، خُطسؼوص/خ ٠ُٝ، 317)ض

 (.3171) 3/856، ٝخُطسُخٗ  ك  خُٔؼفْ خ ٝٔع   8ٛو، ػًي خ ـّخء  1614
، خُٔاُووووق  ِيووووٖ خُووووًيٖ ٓمٔووووً خُٔووووًػٞ  341/ 4( كوووويل خُوووووًيُ ٘ووووُق خُفوووودٓغ خُحووووـيُ 1)

زٖ ظدؾ خُؼدَكيٖ زٖ ػِ  زٖ ِيٖ خُؼدزًيٖ خُمًخيي ؼْ خُٔ٘ودٝي خُوودُٛي )ض  زؼسًخُُئٝف
 ٛو.1354ٓحُ،  /خ ٠ُٝ،  -ٛو(، خُ٘دُ٘  خٌُٔعسص خُعفدَيص خٌُسُٟ 1131

، خُٔاُوق  ٓمٔوً زوٖ بٔؤدػيَ زوٖ هللوَلق زوٖ ٓمٔوً 31/ 11( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 8)
ػّخُوووًيٖ، خُٔؼووووُٝف ًإٔوووَلكٚ زوووود ٓيُ خُمٕووو٘ ، خٌُمَلٗووو  ؼووووْ خُحووو٘ؼدٗ ، ؤزووووٞبزُخٛيْ، 

وووً بزوووُخٛيْ، خُ٘د٘وووُ  ٌٓعسوووص يخَ خُٕوووَلّ، 1128)ض َّٔ وووً بٔووومدم ٓم َّٔ ٛوووو(، خُٔموووون  ي/ٓم
 .11ّ، ػًي خ ـّخء  8111 -ٛو 1638خُُيدر، خُطسؼص/خ ٠ُٝ، 
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 الثاىى املطلب

 السفق باحلًىاٌ بعدو لعيه
 

ٌّ ُىِون ٓوٖ ٓىِٞهودض خهلل  ، ٝيعفِو٠ ك  خلعُخّ خ ٕٗدٕ ُوئص خُميٞخٕ خلعُخ
ٍٛخ خَللعُخّ كو  لٕوٖ خُىِون ٓوغ خُميوٞخٕ ٝػوًّ ٔوسٚ زلموٗ خُووٍٞ ًودُِؼٖ ٓوؽَل ، 

ٍخ يوووًٍ ػِووو٠ هٔوووص خُُهووو  ٝخُعمضوووُ خ ٔوووَلٓ  كووو  ٓؼدِٓوووص خُميوووٞخٕ، كوووةٌخ ًووودٕ ٝٛووو
خ ٔووَلّ يٜ٘وو٠ ػووٖ ٔوور خُميووٞخٕ ُٝؼ٘ووٚ كٌيووق زٔووٖ يٕوور بٕٗوودٗد  ؤٝ يِؼ٘ووٚ، ُووٍخ كووَل 

 ي٘سـ   لً ؤٕ يمعوُ ليٞخٗد  ؤٝ يٍٓٚ ؤٝ يِؼ٘ٚ.
 ِ  
ِٔ َِ ْٔ َش خْ َ َِ ُْ َٗدكؼٖ ؤَِز  َز  ٠َِ َيٌص َػ َِ د ـَ د  َٔ َ٘ ٍَ  َزْي ، ، َهد ِّ ْٞ َوو ُْ َعودِع خ َٓ د َزْؼُل  َٜ ْي َِ ، َػ َهصَّل

ْض ِزدَُِّ٘س  ِ  َُ ٌْ َزُح ٍَ خَُِّ٘سو ر  ،ِب ٍَ  َكَوود د، َهود َٜ ْ٘ َؼ ُْ َّْ خ ُٜ ، خُِ َْ َُْط  َل ، َكَود َُ َفَس ُْ ِْ خ ِٜ َظَضدَيَن ِز َٝ
«   ٌَ٘ص َُْؼ د  َٜ ْي َِ َٗدَهٌص َػ َ٘د   (.1«)ََل ظَُحدِلْس

َّٖل  ِٖ ُلَحوْي َٕ ْزو خ َُ ْٔ ْٖ ِػ ٍَ َٝػ ٍُ خهلِل  ، َهود وٞ ُٔ ََ ود  َٔ َ٘ ؤَشٌ  َزْي َُ و ْٓ خ َٝ  ، ِٙ َِ وَلد ْٔ ِكو  َزْؼوِل ؤَ
ٍُ خهلِل  وٞ ُٔ ََ َُِي  ٌَ َغ  ِٔ َٕ د، َك َٜ َْ٘ع َؼ َِ ْض َك َُ ، َكَضِف َٗدَهصَّل  ٠َِ َِ َػ َْٗحد َٖ خْ َ ِٓ   ٍَ ود »َكَوود َٓ ٝخ  ٍُ ُوو

َٗووصٌ  ُؼٞ ِْ َٓ وود  َٜ وود، َكِةَّٗ َٛ َيُػٞ َٝ وود  َٜ ْي َِ وو« َػ َٛ خ ََ ووإَٗ ِ  ؤَ ٌَ ُٕ  َك خ َُ وو ْٔ ٍَ ِػ وود َهوود َٓ  ، ِْ وو  ِكوو  خَُّ٘وود ِٙ ْٔ َٕ َظ د خْ،
( ًٌ د ؤََل َٜ َُ ُر  ُِ  (.8َيْؼ

هوودٍ خُود وو  ػيوودر  ٝهُٞووٚ  )كودُووط  لووَ( ٛوو٠ ًِٔووص يّـووُ زٜوود خ زووَ، ٝؤٓووُ 
خُ٘سوو٠ ػِيووٚ خُحووَلش ٝخُٕووَلّ كوو٠ ٛووٍٙ خُ٘دهووص زٔوود ؤٓووُ ٓووٖ ؤوووٍ ٓوود ػِيٜوود ٝبػُخجٜوود ٓووٖ 

ٖٓ ُّّٝ خُِؼ٘ص ُٜد، ؤٝ ُٔؼدهسوص  ؤيخظٜد؛  ٜٗد ُؼ٘عٜد هللدلسعٜد  ُٓ ؤطِؼٚ خهلل ػِيٚ كيٜد

                                                           

خْ،َيخِذ 1) َٝ ِص  َِ وو خُح ِ َٝ  ِ ُ ِسوو ُْ ِٖ  -( ؤوُـووٚ ٕٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خ َُْؼوو  ْٖ ووِ  َػوو ْٜ خذ ِ  َزوودُذ خَُّ٘ َٝ ًَّ خُوو
د  َٛ ُِ َؿْي َٝ6/8115 (8524.) 

خْ،َيخِذ 8) َٝ ِص  َِ وو خُح ِ َٝ  ِ ُ ِسوو ُْ خذ ِ  -( ؤوُـووٚ ٕٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خ َٝ ًَّ ِٖ خُوو َُْؼوو  ْٖ ووِ  َػوو ْٜ َزوودُذ خَُّ٘
ووود  َٛ ُِ َؿْي ِٖ  -(، ٝؤزوووٞيخٝي كووو  خُٕوووٖ٘  ًعووودذ خُفٜووودي 8525) 6/8116َٝ زووودذ خُٜ٘وووِ  ػوووٖ ُؼووو
 (.8541) 6/812خُسٜئِص 
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هللدلسعٜد؛ ُٜ٘يوٚ هسوَ ػوٖ خُِؼوٖ، كوةٕ ًودٕ ٛوٍخ ٝـٜوٚ كليوٚ خُؼوودذ كو٠ خُٔودٍ ُيّـوُ 
ؿيُٛد ػٖ ٌُي، ٝؤهللَ خُِؼٖ  خُعُى، ٝهيَ  خُسؼوً، ًوٍخ هودٍ ؤٛوَ خُِـوص، كِٔود يػوط 
ػِيٜد زدُِؼ٘ص ًٝدٗط ؿيُ ٌِٓلص ٖٓٔ ظًًَٜد ُؼ٘ص خُؼوودذ خٔوعؼَٔ كيٜود ٓؼ٘و٠ خُِؼ٘وص 

 (. 1خُِـٞيص ٖٓ خُعُى ٝخ زؼدي ٝخُىُٝؾ ػٖ خُِٔي؛ ٓؼدهسص ُودجِٜد، ٝخهلل ؤػِْ)
وود  َٛ ُِ ْي ـَ ُِ َٝ وود  َٜ َُ خ   ُ وو ـْ َِ خ  ٍَ وو َٛ  ٍَ وود َهوود َٔ َ٘ووٌص( ِبَّٗ َُْؼ وود  َٜ ْي َِ َٗدَهووٌص َػ َ٘د  ٝهوودٍ خُ٘ووٞٝي  )ََل ظَُحوودِلُس

ِٖ َكُؼِٞهَسو ْؼو َِّ ِٖ خُ ود َػو َٛ ُِ وُ  َؿْي ْٜ َٗ َٝ ود  َٜ ُي ْٜ َٗ وَسَن  َٔ  ًْ َٕ َهو د ًَ وُ  َٝ ْٜ خُي خَُّ٘ َُ و ُٔ ُْ خ َٝ ٍِ خَُّ٘دَهوِص،  ود َٔ َْ ْط ِزِة
 ُٚ َحودَلَسِع ُٓ  ُِ ود ِكو  َؿْيو َٜ ًُٞزُ َُ َٝ ود  َٜ ْزُم ٌَ َٝ ود  َٜ ود َزْيُؼ َّٓ ؤَ َٝ يوِن  ُِ َي خَُّ٘دَهِص ِك  خُطَّ ِْ ُِِع  ِٚ َحدَلَسِع ُٓ  ْٖ َػ

 و ِٜ خ َك ٍَ َٛ  ََ ش  َهْس َّ دِج ـَ َْٗط  ًَد َكدِض خَُِّع   ُر َٖ خُعََّح ِٓ َُِي  ٌَ  ُِ َؿْي َٝ َّٕ ؛ ِ َ ِِ خ َٞ َفو ُْ َِو٠ خ َ  َزدِهَيوٌص َػ
 ُٚ ُُوو ْٞ ، َٝه َٕ وود ًَ وود  َٔ ًَ َسوودِه   ُْ َحوودَلَسِص َكَسِوووَ  خ ُٔ ُْ ِٖ خ ِ  َػوو ْٜ َي ِزوودَُّ٘ ََ َٝ وود  َٔ َع ِبَّٗ ُْ وو َّٙ وود  خُ َٓ ٝخ  ٍُ )ُووو

د) َٜ َُِع آ َٝ د  َٜ ِِ ْل ََ َٝ َعدِع  َٔ ُْ َٖ خ ِٓ د  َٜ ْي َِ د َػ َٓ ٝخ  ٍُ َ٘د ُو ُٛ خُي  َُ ُٔ ُْ د( خ َٜ ْي َِ  (.   8َػ
َلػ٘وووص خُميوووٞخٕ زةوُخـوووٚ ٓوووٖ ٌِٜٓووود، زوووًُيَ هوووٍٞ  ػدهووور خُ٘سووو  هِوووط  كووووً 

( ٝكو   ًٌ ود ؤََلو َٜ َُ ُر  ُِ ود َيْؼو َٓ  ، ِْ و  ِكو  خَُّ٘ود ِٙ ْٔ َٕ َظ ود خْ، َٛ خ ََ وإَٗ ِ  ؤَ ٌَ ِٖ ُلَحوْيٖ  )َك خٕ ْزو َُ ْٔ ِػ
ٛووٍخ ظًٜيووً ِٝـووُ ُـيُٛوود ػووٖ ُؼووٖ خُميووٞخٕ، ٝزيوودٕ ٓووًٟ وطووَٞش ٛووٍخ خ ٓووُ ػِوو٠ 

 خَُلػٖ.
   

                                                           

، خُٔاُووق  ػيوودر زووٖ ٓٞٔوو٠ زووٖ ػيوودر زووٖ ػٔووُٕٝ  2/47ٍ خُٔؼِووْ زلٞخجووً ٕٓووِْ ( بًٔوود1)
دِػيَ، خُ٘د٘وُ  يخَ 566خُيمحس  خُٕسع ، ؤزٞخُلضوَ )ض  َٔ و ْٔ ٛوو(، خُٔموون  خُوًًعَٞ/يْمَي٠ ِب

 .2ّ، ػًي خ ـّخء  1222 -ٛو 1612خُٞكدء ُِطسدػص ٝخُُ٘ٙ ٝخُعِٞيغ، ٓحُ،  /خ ٠ُٝ، 
 زعحُف. 162 – 167/ 14( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ )8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب الثالث
 ق باحلًىاٌ ُأمًّاالسف

 ّ ُِ ُوً َخػ٠ خ َٔلّ لدُص خ ٓٞٓص لع٠ ُٝٞ ًدٗط ك  خُميٞخٕ، كٌٔد ؤٗٚ َل َيمو
َّّ خ ٕٗيص ٖٓ ًُٝٛد، ًٍُي يمػ ػ٠ِ ػًّ لُٓدٕ خ ّ خُميٞخٗيص ٖٓ ُٝيًٛد.  خ 

ٍِ خهلل  كؼٖ ػسًخهلل زٖ ٕٓؼٞي  ، كودَٗطِن ُمدـِعوٚ،  هدٍ  ً٘د ٓغ َٔٞ َُّل وَل َٔ ك  
ُش   َّٔ ) كُؤي٘د ُل ُٖ ُُ ُش كفؼِوْط ظلو َّٔ ٗد كَُويٜد، كفدءِض خُُم ٍْ ، كإو ِٕ َود ُْ (، كفودء 1ٓؼٜد َك

ٛد بُيٜد") خُ٘س  ًَ يرٝخ ُٝ َُ ًَُٛد؟  ِٙ زٞ  (.8كودٍ  "ٖٓ َكَفَغ ٍٛ
ػ٠ِ خُُكن زإّ خُميٞخٕ ٝخلعُخّ ؤٓٞٓعٜود ٝػوًّ  كل  ٍٛخ خُمًيػ يمػ خُ٘س 

 كفؼٜد ػ٠ِ ًُٝٛد. 
ٍُ خهلل ٝػٖ ػسًخهلل زٖ ػُٔٝ زٖ خُؼدٚ َ وٞ ُٔ ََ  ََ وِح ُٔ   ٍَ ِٖ     خهلل ػٜ٘ٔود َهود َػو

  ٍَ ِع، َكَووود َُ َلوو ُْ ََ »خ وو ِٔ َّٕل َكَعْم َُُسووٞ  َٖ ِٝ خْزوو َىوودرَّل ؤَ َٓ  َٖ َٕ خْزوو ٌُووٞ ُٚ َلعَّوو٠ َي َعوو ًْ َُ ْٕ َظ ِب َٝ ُع َلوونإ  َُ َلوو ُْ خ
َُمْ  َحوووَن  ِْ ُٚ َي َزَموو ٍْ ْٕ َظ ْٖ ؤَ وو ِٓ  ٌُ ووص  َوْيووو َِ َٓ َْ ُٚ ؤَ ْٝ ظُْؼِطَيوو َِ خهلل ؤَ وووِسي َٔ ِٚ ِكوو   ْيوو َِ ُٚ َػ ُِووو ظُٞ َٝ  ِٙ ُِ َز َٞ ُٚ ِزوو وو ُٔ

                                                           

ر كعُكُف زف٘دليٜد. خُلدجن 1) َْ َ  َطدِجُ ِزؼظْ خُؼحلَٞ، ٝخُعلُٖ  ؤَٕ ظوُذ ٖٓ خ َ ِٛ ش  َُ ( خُمٔ
، خُٔاُووق  ؤزٞخُودٔووْ ٓمٔووٞي زوووٖ ػٔووُٝ زووٖ ؤلٔوووً  1/314كوو  ؿُيوور خُمووًيػ ٝخ ؼوووُ 

ٓمٔوووً ؤزٞخُلضوووَ  -ٛوووو(، خُٔموووون  ػِووو  ٓمٔوووً خُسفووودٝي 532خُّٓىٙوووُي ـووودَخهلل )ض 
 ُس٘دٕ،  /خُؽدٗيص. -ْ، خُ٘دُ٘  يخَ خُٔؼُكص بزُخٛي

( خُٔاُوووق  ؤزوووٞيخٝي ٔوووِئدٕ زوووٖ يخٝي زوووٖ 336) 1/843( ؤوُـوووٚ خُطيدُٕووو  كووو  ٕٓوووً٘ٙ   8)
ٛو(، خُٔمون  خًًُعَٞ/ٓمًٔ زٖ ػسًخُٔمٕٖ خُعًُ ، 816خُفدَٝي خُطيدُٕ  خُسحُٟ )ض 

، ٝؤلٔوً زوٖ 6ـوّخء  ّ، ػًي خ 1222 -ٛو 1612خُ٘دُ٘  يخَ ٛفُ، ٓحُ، خُطسؼص/خ ٠ُٝ، 
زودذ كو  ًُخٛيوص  -(، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  ًعودذ خُفٜودي 3235) 4/325ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ   
(، ٝخُموودًْ كوو  8111) 5/372(، ٝخُسووّخَ كوو  ٕٓووً٘ٙ   8475) 6/312لووُم خُؼووًٝ زدُ٘وودَ 

َزدِجِك   ٍَّ َعوودُذ خُوو ًِ يٌػ هلَلووِميُك 7522) 6/847خُٕٔووعًَى ػِوو٠ خُحووميميٖ   ًِ خ َلوو ٍَ وو َٛ ( ٝهوودٍ  
، ٝػِن خٍُٛس  ػ٠ِ ٍٛخ خُمًيػ كودٍ  هللميك.  ُٙ د ـَ ِ ُ ْْ يَُى َُ َٝ َ٘دِي  ْٔ  خْ ِ
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 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 (.1«)َٗدَهَعَي 
ٍَ خَُِّ٘سو   ودُٗٞخ يفؼِٞٗوٚ هلل، َكَوود ٌَ وْ ء ظ٘عفوٚ خَُّ٘دهوص َك َ٘ َٞ ؤٍٝ  و ُٛ ع  ُْ َلو ُْ هدٍ ؤزٞ ػسيوً  خ
ٍَ  َيػٚ َلعَّو٠  َهد َٝ ُِي،  ٌَ ًَدُٗٞخ يٍزمٞٗٚ ِليٖ يًُُٞ كٌُٙ   ْْ ُٜ ٌَُ٘ َٝ  ، َٞ لن  ُٛ ََلّ   َّٕ ِٚ خُ ْي َِ َػ

َىدر ؤَٝ  َٓ ُٚ طؼْ.يٌٕٞ خْزٖ  َُ  خْزٖ ُسٕٞ َكيحيُ 
َهُٞٚ  )ويُ ٖٓ ؤَٕ ظٌلإ بٗدءى( َيُوٍٞ  ِبَّٗي ِبٌخ ٌزمعٚ ِليٖ ظضؼٚ ؤٓٚ زويوط خ ُّ  َٝ
ُِوي كووً ًلوإض بٗودءى ُٝٛهعوٚ  ٌَ د َيُوٍٞ  َكوِةٌخ كؼِوط  َٜ َُس٘ ُِي  ٍَ َْٗوطغ ُ ِ ؼٚ َكد ُْ ِزََل ًُٝ ظ

َِّسٖ . َ٘د ٍُٛدذ خُ ُٜ َٛ َٗدء  د ًٌُ خْ ِ َٔ ِبَّٗ َٝ 
ؤٓد َ  ٝخُٚ. َٝ ِٜ د َك َٛ ًَُ َٝ َؽ٠ كوًض  ْٗ د ًَٝ ؤُ َٛ ًَُ َٝ َٞ ٌزمي  ُٜ َٗدَهعي( َك ُٚ  )ٝظُٞٚ  ْٞ  َه

ودُٗٞخ يوٍزمٕٞ ُٝوً  ًَ َلوُع ؤَٜٗوْ  ُْ وََلّ ِكو  خ َّٕ ِٚ خُ ْيو َِ ْٜ  ٓوٖ خَُِّ٘سو  َػ خ خَُّ٘ ٍَ َٛ دَء  ـَ د  َٔ ِبَّٗ َٝ
ُٚ  يْىعَ  ْٞ َُص خُـُخء ؤََل ظٕٔغ َه ِّ ْ٘ َٔ َٞ ِز ُٛ َٝ د ظضؼٚ  َٓ َُْمٔٚ زٞزُٙ. خَُّ٘دهص ؤٍٝ   ِع ؤَٝ يِحن 

ص   َٛ خ َُ ٌَ ُْ ِٚ َؼََلغ ِوَحدٍ ٖٓ خ  َكِلي
 َّٖ ُٛ خ ًَ .  -ِبْل ِٚ ِٔ ْم َِ َعلغ ِز ْ٘  ؤَٗٚ ََل ي
خُؽَّدٗيص د.  -َٝ َٜ َُس٘ َظلغ  َْ د خ َٛ ًَُ َٝ  ؤَٗٚ ِبٌخ ٌٛر 
َُِؽص خُؽَّد ِٚ َكيٌٕٞ آِؼٔد.  -َٝ  ؤَٗٚ يٌٕٞ هً كفؼٜد ِز

ََلّ  يَ  َّٕ ِٚ خُ ْي َِ ٍَ خَُِّ٘س  َػ َٞ خْزوٖ ٔو٘ص ؤَٝ خْزوٖ ُسوٕٞ َكَود ُٛ َٝ َىدر  َٓ ػٚ َلع٠َّ يٌٕٞ خْزٖ 
ََل يٙون   َٝ َِوسٖ ؤٓوٚ ٔو٘ص  َُْمٔوٚ ٝخٔوعٔعؼط ِز ٍَّل كوً َطدَذ  َِ٘ح َّْ خٌزمٚ ِلي َٞ خْزٖ َٔ٘عْيٖ ؼ ُٛ َٝ

ًسُ) َٝ د  َٜ ْ٘ عـ٠٘ َػ ْٔ ُٚ هً خ َلدََهعٚ؛ ِ ََّٗ ُٓ د  َٜ ْي َِ  (.8َػ
                                                           

وَمدَيد 4713) 11/381( ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ  1) َعودذ خُضَّ ًِ (، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  
َؼِويَوووِص  - ُْ ِش 8268) 6/648َزوودٌذ ِكوو  خ َُ َؼِعيوو ُْ خ َٝ ِع  َُ َلوو ُْ َعوودُذ خ ًِ ٕ زووًٝ -(، ٝخُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘  

َزدِجِك 6885) 7/142زدذ  ٍَّ َعودُذ خُو ًِ (، ٝخُمدًْ ك  خُٕٔعًَى ػ٠ِ خُحميميٖ ٝخُِلو  ُوٚ  
وَمدَيد 7526) 6/843 َعودُذ خُضَّ ًِ ود  -( ٝهللممٚ خٍُٛس ، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   َٓ َزودُذ 

ِش  َُ َؼِعي ُْ خ َٝ ِع  َُ َل ُْ دَء ِك  خ  (. 12361) 2/586ـَ
، خُٔاُووق  ؤزُٞػسيووً خُودٔووْ زووٖ ٔووَلّ  زووٖ ػسووًخهلل 3/23( ؿُيوور خُمووًيػ ُِودٔووْ زووٖ ٔووَلّ 8)

ٛووو(، خُٔمووون  ي/ٓمٔووً ػسًخُٔؼيووً ووودٕ، خُ٘د٘ووُ  ٓطسؼووص يخجووُش 886خُٜووُٝي خُسـووًخيي )ض
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 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ُٞوًٛد، ٝؤهللوِٚ ٓوٖ خُُٞوٚ ٝٛوٞ ٝهدٍ خُىطودز   هُٞوٚ  )ظُٞوٚ ٗدهعوي( ؤي ظلفؼٜود ز
 (.1ٌٛدذ خُؼوَ ٖٓ كوًخٕ بُق)

 ًَ َّٕ ُٝووً خُ٘دهووص بٌخ ٌزووك ٝٛووٞ هللووـيُ ػ٘وو ٝهوودٍ خزووٖ َـوور خُم٘سِوو   ٝخُٔؼ٘وو٠  ؤ
 َٞ ووو ُٛ ِٖ ٗدهعوووٚ، كُعٌِلوووث خ ٗووودء ٝ َ هللووودلُسٚ زدٗوطووودع ُوووس َُّ َٝليظوووٚ ُوووْ يُ٘علوووغ زِمٔوووٚ، ٝظضووو

َِر كيٚ خُ٘دهص، ٝظُٞٚ خُ٘دهص ػ٠ِ ٝ َُِر خٍُي ظُم ْم ِٔ  (.8ًُٛد زلوًٛد بيَّدٙ)خُ
ٝٓٔوود ٔووسن يعسوويٖ ؤٕ خ ٔووَلّ يمعووُّ خ ّ ٝيُكوون زمدُٜوود لعوو٠ ٝبٕ ًدٗووط كوو   

خُميٞخٕ، كوً َخػ٠ ٘ؼَٞٛد ٝكفؼعٜد ػً٘ ّٗع ًُٝٛد ٜٓ٘د ٝهوً ظؼِووط زوٚ ُُ ودػعٚ، 
كٞـووٚ بُوو٠ ػووًّ ٌزووك خُُٔٞووٞي هسووَ ظٔوودّ ٔوو٘ص ؤٝ ٔوو٘عيٖ لعوو٠ ي٘عٜوو  ٓووٖ خُُ وودػص 

 ٝظٕعـ٘  ػ٘ٚ ؤٓٚ.

                                                                                                                                                                 

ّ، ػًي خ ـّخء  1246 -ٛو 1326خًًُٖ، خُطسؼص/خ ٠ُٝ،  -خُٔؼدَف خُؼؽٔدٗيص، ليًَ آزدي 
6 . 

ٝي ، خُٔاُووق  ؤزٞٔووِئدٕ لٔووً زووٖ ، ٝٛووٞ ٘ووُق ٔووٖ٘ ؤزوو  يخ822 - 827/ 6( ٓؼوودُْ خُٕووٖ٘ 1)
 /خ ُٝوو٠  -لِوور  -ٛووو(، خُ٘د٘ووُ  خُٔطسؼووص خُؼِٔيووص 322ٓمٔووً زووٖ بزووُخٛيْ خُىطوودز  )ض 

 ّ.1238 -ٛو 1351
 . 1/326( ـدٓغ خُؼِّٞ ٝخُمٌْ 8)
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 السابع املطلب
 السفق باحلًىاٌ صغريًا

يوق خ َٔلّ زفدٗر خُحـيُ لع٠ ُٝٞ ًدٕ ليٞخٗد ، كوً ـؼَ ُٚ هًَخ  ٖٓ خُُكن 
 َل يٕعٜدٕ زٚ، كمػ ػ٠ِ خلعُخّ لوٚ ٝػًّ خُعؼًي ػِيٚ ٌُٞٗٚ هللـيُخ .

ٍُ خهلِل  ووٞ ُٔ ََ  َُّ وو َٓ ٝ َ وو  خهلل ػٜ٘ٔوود، هوودٍ   َُّل وو ْٔ ِٖ َػ ًِ خهلِل ْزوو ْٖ َػْسوو ُِوو كَؼوو ََّل َيْم وو ـُ َُ ُر ِز
  ٍَ دش ، َكَود خذ ِ »َ٘ َٝ ًَّ ُ ِ خُ ْٖ ؤََز ِٓ د َكِةَّٜٗد  َٛ ًِ َُ َٞ ُِ ْسَط َكإَْزِن  َِ خ َل ٌَ ، ِب ُٕ  (.1«)ؤَْي ُكََل

كٜووٍخ خُمووًيػ يسوويٖ ؤٕ ٓووٖ خُُكوون زوودُميٞخٕ هللووـيُخ  ػووًّ بٛٔوودٍ لوووٚ ٝخَلػعووًخء 
، كمِر خُٙدش ُُٙذ ُسٜ٘ود ٓٔود ػِيٚ لع٠ ُٝٞ ًدٕ زًخكغ خٔعىًخّ ٘ ء ؤلِٚ خهلل 

ٚ خهلل ظؼد٠ُ، ٌُ٘ٚ َل يٌٕٞ زدَلػعًخء ػِو٠ لون َ ويغ خُٙودش، كُكوود  زوٚ زةزوودء هوًَ ؤلِ
 ُٚ ك   ُع ؤٓٚ لع٠ يُٙذ ٓ٘ٚ كيٙسغ.

 ًٔد لؽط خُٕ٘ص ػ٠ِ ظف٘ر ٌزمٚ لدٍ هللـُٙ.
وود ؤٕ خُ٘سوو   ًّٓ ِع،  كوووً ٔووسن كوو  خُمووًيػ ػووٖ خُُكوون زوودُميٞخٕ ؤُ َُ َلوو ُْ ِٖ خ ََ َػوو ووِح ُٔ

  ٍَ بِ »َكَود َٝ ُع َلونإ  َُ َل ُْ ِٚ ِكو  خ ْيو َِ ََ َػ و ِٔ َّٕل َكَعْم َُُسوٞ  َٖ ِٝ خْزو َىودرَّل ؤَ َٓ  َٖ َٕ خْزو ٌُوٞ ُٚ َلعَّو٠ َي َعو ًْ َُ ْٕ َظ
َٗدَهَعَي   ُٚ ُِ ظُٞ َٝ  ِٙ ُِ َز َٞ ُٚ ِز ُٔ َُْم َحَن  ِْ ُٚ َي َزَم ٍْ ْٕ َظ ْٖ ؤَ ِٓ  ٌُ َِص  َوْي َٓ َْ ُٚ ؤَ ْٝ ظُْؼِطَي َِ خهلل ؤَ ِسي َٔ(»8.) 

                                                           

 1/871(، ٝكووو  خُٔؼفوووْ خ ٝٔوووع  112) 13/62( ؤوُـوووٚ خُطسُخٗووو  كووو  خُٔؼفوووْ خٌُسيوووُ  1)
، خُٔاُووق  2/174  لِيووص خ ُٝيوودء ٝطسووودض خ هللووليدء  (، ٝؤزووٞ ٗؼوويْ خ هللووسٜدٗ  كوو225)

ؤزوووٞٗؼيْ ؤلٔوووً زوووٖ ػسوووًخهلل زوووٖ ؤلٔوووً زوووٖ بٔووومدم زوووٖ ٓٞٔووو٠ زوووٖ ٜٓوووُخٕ خ هللوووسٜدٗ  )ض 
ّ، ًٌٝوُٙ خُٜيؽٔو  كو  1276 -ٛوو1326زفوٞخَ ٓمدكظوص ٓحوُ،  -ٛو(، خُ٘دُ٘  خُٕؼديش 631

خِٗ  2/124ٓفٔغ خُّٝخجً ٝٓ٘سغ خُلٞخجً   َُ ُٙ خُطََّس خ َٝ ََ ٍُ ، ٝهدٍ   ود ـَ َِ َٝ وِع،  َٔ ْٝ خْ َ َٝ  ُِ ِسيو ٌَ ُْ  ر ِكو  خ
َٞ ِؼَووٌص، خُٔاُوق  ؤزٞخُمٕوٖ َٗٞخُوًيٖ ػِو   ُٛ َٝ َش  ََ َسد ـُ  ِٖ ِ ْز ًِ خهللَّ َُ َػْس ِميِك َؿْي ٍُ خُحَّ د ـَ َِ  ُِ ِسي ٌَ ُْ خ

ٛووو(، خُٔمووون  لٕوودّ خُووًيٖ خُؤًوو ، خُ٘د٘ووُ  217زووٖ ؤزوو  زٌووُ زووٖ ٔووِئدٕ خُٜيؽٔوو  )ض 
 ّ.1226ٛو، 1616دّ خُُ٘ٙ/ ٌٓعسص خُؤً ، خُودُٛش، ػ

وَمدَيد 4713) 11/381( ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ  8) َعودذ خُضَّ ًِ (، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  
َؼِويَوووِص  - ُْ ِش 8268) 6/648َزوودٌذ ِكوو  خ َُ َؼِعيوو ُْ خ َٝ ِع  َُ َلوو ُْ َعوودُذ خ ًِ زووًٕٝ  -(، ٝخُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘  
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ْٜ  ٓوٖ خ خَُّ٘ ٍَ َٛ دَء  ـَ د  َٔ ِبَّٗ َٝ ودُٗٞخ  هدٍ ؤزٞ ػسيً   ًَ ع ؤَٜٗوْ  ُْ َلو ُْ وََلّ ِكو  خ َّٕ ِٚ خُ ْيو َِ خَُِّ٘سو  َػ
د َٓ ُٚ  يْىوَعِع ؤَٝ يِحون  يٍزمٕٞ ًُٝ خَُّ٘دهص ؤٍٝ  ْٞ َُص خُـُخء ؤََل ظٕٔغ َه ِّ ْ٘ َٔ َٞ ِز ُٛ َٝ ظضؼٚ 

ص   َٛ خ َُ ٌَ ُْ ِٚ َؼََلغ ِوَحدٍ ٖٓ خ  َُْمٔٚ زٞزُٙ َكِلي
 َّٖ ُٛ خ ًَ .  -ِبْل ِٚ ِٔ ْم َِ َعلغ ِز ْ٘  ؤَٗٚ ََل ي
خُؽَّدٗي د.  -صَٝ َٜ َُس٘ َظلغ  َْ د خ َٛ ًَُ َٝ  ؤَٗٚ ِبٌخ ٌٛر 
َُِؽص خُؽَّد ِٚ َكيٌٕٞ آِؼٔد.  -َٝ  ؤَٗٚ يٌٕٞ هً كفؼٜد ِز

َٞ خْزوٖ ٔو٘ص ؤَٝ خْزوٖ ُسوٕٞ  ُٛ َٝ َىدر  َٓ ََلّ  َيػٚ َلع٠َّ يٌٕٞ خْزٖ  َّٕ ِٚ خُ ْي َِ ٍَ خَُِّ٘س  َػ َكَود
َُْمٔوٚ ٝخٔوع ٍَّل كوً َطدَذ  َِ٘ح َّْ خٌزمٚ ِلي َٞ خْزٖ َٔ٘عْيٖ ؼ ُٛ ََل يٙون  َٝ َٝ َِوسٖ ؤٓوٚ ٔو٘ص  ٔعؼط ِز

ًسُ) َٝ د  َٜ ْ٘ عـ٠٘ َػ ْٔ ُٚ هً خ َلدََهعٚ ِ ََّٗ ُٓ د  َٜ ْي َِ  (.1َػ
 ًَ َّٕ ُٝووً خُ٘دهووص بٌخ ٌزووك ٝٛووٞ هللووـيُ ػ٘وو ٝهوودٍ خزووٖ َـوور خُم٘سِوو   ٝخُٔؼ٘وو٠  ؤ
 َٞ ووو ُٛ ِٖ ٗدهعوووٚ، كُعٌِلوووث خ ٗووودء ٝ َ هللووودلُسٚ زدٗوطووودع ُوووس َُّ َٝليظوووٚ ُوووْ يُ٘علوووغ زِمٔوووٚ، ٝظضووو

َُِر خٍُي  ْم ِٔ َِر كيٚ خُ٘دهص، ٝظَُّٞٚ خُ٘دهص ػ٠ِ ًُٝٛد زلوًٛد بيَّدٙ)خُ  (.8ظُم
ٝٓٔد ٔسن يعسيٖ ؤٕ خ َٔلّ يُكن زدُميٞخٕ ك  ـٞخٗر  ؼلٚ ٝخُع  ٜٓ٘ود هللوـُ  

ٔ٘ٚ ٝظؼِوٚ زإٓٚ، كٞـٚ بُو٠ ػوًّ ٌزوك خُُٔٞوٞي هسوَ ظٔودّ ٔو٘ص ؤٝ ٔو٘عيٖ لعو٠ ي٘عٜو  
 ٖٓ خُُ دػص، ُٝي٘علغ خُ٘دْ زِمٔٚ.

                                                                                                                                                                 

َزدِجِك (، ٝخُمدًْ ك  خُٕٔعًَى ػ٠ِ خُحمي6885) 7/142زدذ  ٍَّ َعودُذ خُو ًِ ميٖ ٝخُِلو  ُوٚ  
وَمدَيد 7526) 6/843 َعودُذ خُضَّ ًِ ود  -( ٝهللممٚ خٍُٛس ، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   َٓ َزودُذ 

ِش  َُ َؼِعي ُْ خ َٝ ِع  َُ َل ُْ دَء ِك  خ  (. 12361) 2/586ـَ
 زعحُف.  3/23( ؿُير خُمًيػ ُِودْٔ زٖ َٔلّ 1)
 . 1/326( ـدٓغ خُؼِّٞ ٝخُمٌْ 8)
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 املطلب اخلامس
 سفق باحلًىاٌ صديقًاال

زد ٕٗووودٕ ؤٕ ؤزووودق ُوووٚ ظُزيوووص خُميوووٞخٕ، ًٝوووٍُي خُِؼووور ٓؼوووٚ،  ٓوووٖ َلٔوووص خهلل 
ُٝيٓ خُِؼر زٚ، كؼ٠ِ خ ٕٗودٕ ؤٕ يمٕوٖ خُىِون ٓوغ خُميوٞخٕ خُوٍي يُزيوٚ ؤٝ يعٕو٠ِ 

 زٚ ٝيُكن زٚ، ٝؤٕ يوّٞ زدُؼ٘ديص زٚ ٝظ٘ظيلٚ ٝظفٔيِٚ ٝظٜيحص ٌٓدٕ ٓ٘دٔر ُٚ.
َّٓل  َٗ ْٖ ؤَ ًَ كَؼ   ٍَ َٕ خَُِّ٘س ر ، َهد ُٚ ؤَزُوٞ  د َُو  ٍُ ُِو  ؤٌَن يَُوود  َٕ ود ًَ َٝ ود،  ُِو  ِْ ُو َٖ خَُّ٘ود َٕ ؤَْل

َُّل  ْي َٔ ُٚ  -ُػ ُس ِٕ ٍَ  ؤَْل ٍَ   -َهد ودَء َهود ـَ خ  ٌَ َٕ ِب ود ًَ َٝ د،   ٔ ُُ »َكِطي ْيو ـَ ََ خُ٘ر ود َكَؼو َٓ  ، َُّل ْيو َٔ ٌُ « َيود ؤََزود ُػ و ـَ ُٗ
 َٞ و ُٛ َٝ َلََش  َُ خُحَّ د َلَض َٔ زَّ ُُ ، َك ِٚ َؼُر ِز ِْ َٕ َي د ًَ  ُٓ َ٘ و ٌْ ُٚ َكُي ي َظْمَعو ٍِ ودِ  خَُّو َٕ ِس ُْ ُُ ِزد ُٓ َ٘ود، َكَيوْإ ِكو  َزْيِع

َ٘د) ِ ِ  ِز ُٚ َكُيَح َل ِْ ُّ َو َُٗوٞ َٝ  ُّ َّْ َيُوٞ َْ٘ضُك، ؼُ يُ َٝ1    .) 
ؤٚ ِيوً زوٖ  ْٔ ي  ٝخ َِ َْٗحود َموص خْ  ِْ َٞ خْزوٖ ؤزو  َط و ُٛ وُٝ  ْٔ يُ َػ ـِ ْيُ َظْح َٔ ُػ َٝ هدٍ خُؼي٘   

دُي  َٓ َٞ ؤَُوٞ ؤٗٓ زٖ  ُٛ َٝ وٍٞ خهلل َٜٔ  ُٔ ََ ودَض ػِو٠ ػٜوً  َٓ ،  ٓٚ، ٝؤٜٓٔد ؤّ ٔوِيْ 
َؼٚ خَُِّ٘سو  َٓ َٕ يًخػر  د ًَ َٝ  كوعك َٝ ود كؼوَ خُ٘ـيوُ؟( ِزَضوْ خُ٘روٕٞ  َٓ ْيوُا  َٔ َيُووٍٞ  )َيود ؤزود ُػ َٝ

َٞ ـٔوغ ٗـوُش، طيوُ ًدُؼحولَٞ  و ُٛ َٝ ـَوْيٖ  ُْ كوعك خ َٝ ص ٓحـُ ٗـُ ِزَضْ خُ٘رٕٞ  َٔ ْؼَف ُٔ ُْ ـَْيٖ خ ُْ خ
ٓؼ٠٘  َٝ ُٚ  ٓمُٔ خُٔ٘ودَ،  ُٚ( ؤَي  ؤَ ُ٘و ُٚ  )ؤَْلٕس ْٞ ْإٗٚ ٝلدُٚ،  َه َ٘ د  َٓ د كؼَ خُ٘ـيُ؟ ؤَي   َٓ

                                                           

َعوودُذ خ ََيِذ  ( ؤوُـوو1ٚ) ًِ َِ  -خُسىوودَي كوو  هللووميمٚ   وو ـُ َُّ ُِِ  ًَ َُوو ْٕ يُٞ ََ ؤَ َهْسوو َٝ ووِس  ِ  ِحَّ
ُِ َيووِص  ْ٘ ٌُ َزوودُذ خُ

2/65 (4813 ِٚ و ِِ ْٔ َل َٝ  ِٚ ََلَيِظو ِٝ  ًَ و ْ٘ ُُوِٞي ِػ ْٞ َٔ ُْ يوِي خ ِ٘ وِعْمَسدِذ َظْم ْٔ (، ِْٕٝٓ ك  هللميمٚ  َزودُذ خ
 َّ ْٞ ِٚ َي َيِع ِٔ ْٕ ِِ َظ خ َٞ ـَ َٝ  ، ُٚ ٌُ ُِكَّل يَُم٘ ِ ٠َُ هلَلد ُِ  ِب ودِج َٔ َٝ  َْ ي ِٛ خ َُ ِبْز َٝ ًِ خهلِل  َيِص ِزَؼْس ِٔ ْٕ ِعْمَسدِذ خُعَّ ْٔ خ َٝ  ، ِٚ ََلَيِظ ِٝ

 ُّ ََل َّٕ ِْ خُ ِٜ ْي َِ ِسَيدِء َػ ْٗ دِء خْ َ َٔ ْٔ َعودذ خْ ََيِذ 8151) 3/1428ؤَ ًِ زودذ  -(، ٝؤزٞيخٝي كو  خُٕوٖ٘  
ُ ِ (، ٝخُعُٓوٍي كو  ـدٓؼوٚ  6242) 7/385ٓد ـدء ك  خُُـَ يعٌ٘ ٠ ُٝيٓ ُٚ ًُٝ  ًعودذ خُِسو

ِص  َِ خُح ِ خِق  -َٝ َّ ِٔ دَء ِك  خُ ـَ د  َٓ  -(، ٝخزٖ ٓدـٚ ك  خُٕوٖ٘  ًعودذ خْ ََيِذ 1222) 6/357َزدُذ 
خِق  َّ ُٔ ُْ  (.3781) 6/447َزدُذ خ
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ْٗع٠ٜ َ دػٚ)  (.   1كطيْ ؤَي  ٓلطّٞ خ
خ )ٓد كؼوَ خُ٘ـيوُ؟( زضوْ خُ٘وٕٞ   ُ ٝهدٍ خُوٕطَلٗ   )يد ؤزد ػٔيُ( زضْ خُؼيٖ ٓحـ
ُ زضوْ ؼوْ كوعك طيوُ ًدُؼحولَٞ ٓمٔوُ خُٔ٘وودَ ٝؤٛوَ  ـْ ٝكعك خُـيٖ خُٔؼفٔص ٓحـُ ُٗ

ًٔي٘ووص يٕوؤٞٗٚ خُسِسووَ ؤي ٓوود ٘ووإٗٚ ٝلدُووٚ، )ًوودٕ يِؼوور( ؤي يعِٜوو٠ )زووٚ( ؤزووٞ ػٔيووُ، خُ
ًٝوودٕ هووً ٓوودض ٝلووّٕ ػِيووٚ ٝخُ٘ـيووُ طوودجُ يٙووسٚ خُؼحوولَٞ، هوودٍ ؤٗووٓ  )كُزٔوود لضووُ( 

)خُحَلش ٝٛٞ كو  زيع٘ود كيوإُٓ زدُسٕود ( زٌٕوُ خُٔٞلوًش )خُوٍي ظمعوٚ كيٌو٘ٓ  خُ٘س  
ُِٜٔٔووص خُووُٖ زدُٔوودء )ؼووْ يوووّٞ( ػِيووٚ زدُضوودي خُٔؼفٔووص ؼووْ خُموودء خ ٝي٘ضوك( ٝخُ٘ضووك

ِ   ز٘د( )  (.8خُحَلش ٝخَُٕلّ )ٝٗوّٞ وِلٚ كيح
 ِٖ وي ِ ٕ ِٖ خُ ي ٌِ و ْٕ َظ َٝ د  َٜ ِ ٔ وٌع ِزَضو ْٕ ُٚ زُ ُؼو ْٔ ـَ َسودِء  ُْ ُِ خ و ْٕ ٌَ ودٌ ( ِز َٕ ُٚ  )ِز ُُو ْٞ ٝهدٍ خًُٙٞدٗ   َه

دُ  ِزَلْعِك خُْ  َٕ َس ُْ د خ َّٓ ؤَ َٝ  ، ُٖ َُ ُع ؤَْي يُْل َٕ د يُْس َٓ  َٞ ُٛ َٝ د  َٜ ِ ٔ  َ َؼُص)َٝ ِٔ خ َٞ ُْ ُر خ َْ َ  خْ َ ِٜ  (.  3َسدِء َك
 ًْ َُو ْْ يُٞ َُو  ْٖ َٓ َيِص  ِ٘ ٌْ ُِ َظ خ َٞ ـَ د  َٜ ْ٘ ِٓ خ   ًًّ ـِ شٌ  َُ ِؽي ًَ  ًُ خِج َٞ يِػ َك ًِ َم ُْ خ خ ٍَ َٛ ِك   َٝ ٝهدٍ خُ٘ٞٝي  
َٓ ًووٍزد ، ٝـووٞخِ خُٔووّخق كئوود ُوويٓ بؼٔوود ، ٝـووٞخِ ظحووـيُ  َُووْي  ُٚ ؤََّٗوو َٝ  َِ ْلوو َيووِص خُط ِ ِ٘ ٌْ َظ َٝ  ، ُٚ َُوو

 ُٔ ُْ ُِووَي، َزْؼووِل خ ٌَ  ْٖ وو ِٓ  ُٙ   ِ ِبيَّوود
ُِ َٞ وو ُْ ُٖ خ ووي ٌِ ْٔ َظ َٝ  َِ ُؼْحووُلٞ ُْ ووِس  ِ ِزد َُِؼووِر خُحَّ  ُِ خ َٞ وو ـَ َٝ َيدِض،  َّٔ وو َٕ

( ْْ ِٜ ِٕ ي ِٗ َظْإ َٝ  ِٕ ْسَيد ََلَطَلِص خُح ِ ُٓ َٝ َلصَّل  ِْ ًُ ِٖ ِزََل  َٕ َم ُْ ِّ خ ََل ٌَ ُْ ْفِغ ِزد َّٕ ُِ خُ خ َٞ ـَ َٝ6.)   

                                                           

، خُٔاُق  ؤزٞٓمًٔ ٓمٔٞي زٖ ؤلٔوً 813، 88/171( ػًٔش خُودَي ُ٘ق هللميك خُسىدَي 1)
ٛووو(، خُ٘د٘ووُ  يخَ بليوودء 255ُؼي٘وو٠ )ض زووٖ ٓٞٔوو٠ زووٖ ؤلٔووً زووٖ لٕوويٖ خُم٘لوو٠ زًَخُووًيٖ خ

 زيُٝض. -خُعُخغ خُؼُز  
، خُٔاُوق  ؤلٔوً 114،  2/77( ُ٘ق خُوٕوطَلٗ  ى بَ٘ودي خُٕودَي ُٙوُق هللوميك خُسىودَي 8)

زٖ ٓمًٔ زٖ ؤز٠ زٌوُ زوٖ ػسوًخُِٔي خُوٕوطَلٗ  خُٔحوُي، ؤزٞخُؼسودْ، ٘وٜدذ خُوًيٖ )ض 
 ٛو.1383خُٕدزؼص، ٛو(، خُ٘دُ٘  خُٔطسؼص خٌُسُٟ خ ٓيُيص، ٓحُ،  /283

، خُٔاُق  ٓمًٔ زٖ ػِو  زوٖ ٓمٔوً زوٖ ػسوًخهلل خُٙوًٞدٗ  خُئ٘و  )ض 8/167( ٗيَ خ ٝطدَ 3)
ٛوووو(، ظمويووون  ػحووودّ خُوووًيٖ خُحوووسدزط ، خُ٘د٘وووُ  يخَ خُموووًيػ، ٓحوووُ،  /خ ُٝووو٠، 1851
 ّ.1223 -ٛو 1613

 .16/182( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ 6)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ُٚ لَ  َُوو  ٟ َُ وو ـَ وود  َٓ َ٘وو٠  ْؼ َٔ ُْ خ َٝ ِٚ ٝهوودٍ خُٔسوودًَلَٞي   ُِوو ْٞ َؼووَي، َكِلوو  َه َٓ  ُٙ ََ ْْ ؤَ َُوو  ْيووُػ 
( ِٚ ِظ ْٞ َٔ ِٙ ِز ًِ ٠َِ َكْو ُٚ َػ َُ َيٌص  ِِ ْٕ  (.1َظ

ٝهدٍ خُود ٠ ػيدر  ٝكيٚ ـٞخِ خُّٔخق ٝخًُػدزص كئد ُيٓ كيٚ بؼْ، ٝكيوٚ ـوٞخِ 
ظحـيُ زؼل خ ٔٔدء ٝخُٔىِٞهدض، ٝكيٚ ـٞخِ ُؼر خُحس٠ زودُطيُ خُحوـيُ، ٝٓؼ٘و٠ 

دًٚ ُوٚ ٝظِٜيعوٚ َل زعؼٍيسوٚ ٝخُؼسوػ زوٚ، ٝكيوٚ ٓود ًودٕ ػِيوٚ ٍٛخ خُِؼر ػً٘ خُؼِٔدء بٕٓو
 (ْ8ٖٓ خُىِن خُمٕٖ ٝخُؼُٙش خُطيسص ٓغ خُحـيُ ٝخٌُسيُ، ٝخَلٗسٕد  ب٠ُ خُ٘د.) 

ٝهوودٍ خُطيسوو   كيووٚ ؤٗووٚ َل زووإْ زووإٕ يؼطوو  خُحووس  خُطيووُ ُيِؼوور زووٚ ٓووٖ ؿيووُ ؤٕ 
، ٝـٞخِ ظٌ٘  خُحوس ، يؼٍزٚ، ٝبزدلص ظحـيُ خ ٔٔدء، ٝبزدلص خًُػدزص ٓد ُْ ظٌٖ بؼٔد  

 (.3َٝل يًوَ ٌُي ك  زدذ خٌٍُذ)
كوو  ٛووٍخ خُمووًيػ ػِوو٠ خُُكوون زوودُميٞخٕ هللووًيود ؛ زفووٞخِ  هِووط   لووػَّ خُ٘سوو  

خُِؼر ٓؼٚ ٝخُعِٕيص زوٚ يٕٝ ػسوػ ؤٝ ظؼوٍير، ٝـوٞخِ خُٕواخٍ ػوٖ لدُوٚ ٝخَلطٔح٘ودٕ 
 ػِيٚ.
 
   
  

 
 

                                                           

، خُٔاُووق  ؤزووٞخُؼَل ٓمٔووً ػسووًخُُلٖٔ زووٖ 4/117( ظملووص خ لووٌٞي زٙووُق ـوودٓغ خُعُٓووٍي 1)
زيووووُٝض، ػووووًي  -ٛووووو(، خُ٘د٘ووووُ  يخَ خٌُعوووور خُؼِٔيووووص 1353ػسووووًخُُليْ خُٔسوووودًَلَٟٞ )ض 

 .11خ ـّخء  
 . 7/84( بًٔدٍ خُٔؼِْ زلٞخجً ِْٕٓ 8)
، خُٔاُوق  ٘وُف خُوًيٖ خُمٕويٖ زوٖ ػسوًخهلل خُطيسو   11/3161( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕوٖ٘ 3)

  ي/ػسًخُمٔيوووً ٛ٘وووًخٝي، خُ٘د٘وووُ  ٌٓعسوووص ٗوووّخَ ٓحوووطل٠ خُسووودِ )ٌٓوووص ٛوووو(، خُٔموووون763)ض
 ّ.1227 -ٛو 1617خُُيدر(، خُطسؼص/خ ٠ُٝ،  -خٌُُٔٓص
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاىٌ 
 السفق باحلًىاٌ جسديًا

 عة مطالب:ويشتمل عىل تس
 الرفق باحلووان جائعًا. -األول  املطلب

 الرفق باحلووان عطشاىًا. -الثاني  املطلب

 الرفق باحلووان مريضًا. -الثالث  املطلب

 الرفق باحلووان مركوبًا. -الزابع  املطلب

 الرفق باحلووان يف حؼه. -اخلامس  املطلب

 أو منربًا.الرفق باحلووان بعدم اختاذه كرسوًا  -السادس  املطلب

 الرفق باحلووان باستخدامه فوام ُخلَِق له. -السابع  املطلب

 الرفق باحلووان مذبوحًا. -الثامو  املطلب
 الرفق باحلووان ضاالً. -التاسع  املطلب
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 ملطلب األول ا
 السفق باحلًىاٌ جائعًا

ُوووْ ظٌعوووق خُٙوووُيؼص خ ٔوووَلٓيص زةؼدزوووص ٓوووٖ َكووون زووودُميٞخٕ، زوووَ ـؼِوووط ظفٞيوووغ 
 ٝ ظؼطيٙٚ طُيود  َلٔعمودم خُؼٍخذ ك  خُ٘دَ يّٞ خُويدٓص. خُميٞخٕ ؤ

ٍَ خهلل  ٞ ُٔ ََ  َّٕ د، ؤَ َٔ ُٜ ْ٘ ِ َ  خهلل َػ ََ  َُ َٔ ِٖ ُػ ًِ خهلل ْز ٍَ  كؼٖ َػْس ؤَشٌ ِكو  »، َهد َُ و ْٓ َزِط خ ِ ٍ ُػو
ووَ  َٔ َلَ  َٝ ود  َٜ ْع َٔ َ  ؤَْطَؼ ِٛ ، َلَ  ََ د خَُّ٘د َٜ َِْط ِكي َو ًَ دَظْط، َك َٓ د َلع٠َّ  َٜ َْ٘ع َف َٔ شَّل  َُّ د، ِٛ َٜ وْع َٕ ٌْ َلَس د، ِب َٜ ْع

ِر  َْ ِٖ خ َ د َٙ ْٖ َو ِٓ  َُ ًُ د َظْإ َٜ ْع ًَ َُ َ  َظ ِٛ َلَ  َٝ(»1.) 
كلوو  ٛووٍخ خُمووًيػ خٔووعموط خُٔووُؤش خُؼووٍخذ زدُ٘وودَ يووّٞ خُويدٓووص؛  ٜٗوود ػووٍزط 

هووً وِوون ٛووٍٙ خُميٞخٗوودض ٝٔووىُٛد كوو   ليٞخٗوود  زعفٞيؼووٚ ٝظؼطيٙووٚ، كووةٌخ ًوودٕ خهلل 
 ٌِ ِْ ِٓ يص خ ٕٗدٕ ُٜود، زوَ بٕ ُٜوٍٙ خُميٞخٗودض لوٞهود  ػِو٠ وًٓص خ ٕٗدٕ كٍٜخ َل يؼ٘  

 خ ٕٗدٕ، ٜٝٓ٘د خُطؼدّ ٝخُُٙخذ طدُٔد ؤٕ ٍٛخ خُميٞخٕ ك  لِٞش بٕٗدٕ.
َّّل  ُِ َطَؼود ْيو ـَ د ِز َٜ و ِٕ ِْ َلْس ي ُِ َظْمو َٝ ِش  َُّ و ِٜ ُْ َِ خ ِْ َهْعو ي ُِ َُِعْمو  ٌَ ُِيو يِػ َي ًِ َم ُْ ِك  خ َٝ هدٍ خُ٘ٞٝي  

د خُ َٜ د ُيُوُُٞ َّٓ ؤَ َٝ  ، خذَّل َُ َ٘  ْٝ َِوِط ؤَ ود َيَو َٔ ِبَّٗ َٝ ص   َٔ ِِ و ْٕ ُٓ َٗوْط  د ًَ د  َٜ يِػ ؤََّٗ ًِ َم ُْ ُُ خ ِٛ د َكَظد َٜ َسِس َٕ ََ ِز َّ٘د
 َٓ َُوْي َٝ ش   َُ ِسيو ًَ د  َٛ َِ خ َُ ْض ِزِةهلْلو ََ َْ هلَلود ش  َزو َُ ي ـِ وْط هلَلو َٕ َُْي ْؼِحوَيُص  َٔ ُْ ِٙ خ ٍِ و َٛ َٝ ِش،  َُّ ِٜ ُْ َسِر خ َٕ ََ ِز خَُّ٘د

( َِ ًُ ِك  خَُّ٘د ُِ د َظْى َٜ يِػ ؤََّٗ ًِ َم ُْ  (.8ِك  خ
  َِ وَسِر َهْعو َٕ َزْط ِز ِ ٍ ود ُػو َٔ ؤََش بَّٗ ُْ و َٔ ُْ ِٙ خ ٍِ و َٛ  َّٕ يٌك ِكو  ؤَ ُِ يُػ هلَلو ًِ َمو ُْ خ خ ٍَ َٛ ٝهدٍ خُؼُخه   

( ِّ ِى خُطََّؼد ُْ َظ َٝ  ِٓ َمْس ُْ ِش ِزد َُّ ِٜ ُْ ِٙ خ ٍِ َٛ3.) 
                                                           

ِسَيدِء 1) ْٗ َعدُذ ؤََلدِييِػ خ َ ًِ َِ  -(  ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ـَد يِػ خُ ًِ (، 3628) 6/174َزدُذ َل
 ِّ ََل َّٕ ِْ  -ِْٕٝٓ ك  هللميمٚ  ًعدذ خُ ي ُِ ِش َزدُذ َظْم َُّ ِٜ ُْ َِ خ  (.8868) 6/1741َهْع

د 8) َٜ ِ ٔ َ ووو َٝ د  َٛ ُِ وو ْٕ ًَ َٝ وووِص  َٔ ْؼَف ُٔ ُْ َُْىوودِء خ ِر ِزَلووْعِك خ َْ ووْط كيٜووود ؤٟ زٕووسسٜد ٝوٙووودٖ خْ َ َِ َ٘وو٠ َيَو ْؼ َٓ   )
ووَ   ِٛ َٝ ووُص  َٔ ْؼَف ُٔ ُْ خُذ خ َٞ و خُحَّ َٝ ووِص  َِ َٔ ْٜ ُٔ ُْ َُْموودِء خ َي ِزد ِٝ َُ َٝ  ُُ َٜ وو ْ٘ َلوْعُك ؤَ ُْ ِم خ َِ وود َٙ َٔ ُْ َّٖ ِكوو  خ ُٛ ود ٌَ ّر َل خ َٞ وو َٛ

د. ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ  َٜ خظُ َُ َٙ َل َٝ ِر  َْ  .16/861خْ َ
، خُٔاُووق  ؤزٞخُلضووَ ِيووٖ خُووًيٖ ػسووًخُُليْ زووٖ 2/868(  طووُق خُعؽُيوور كوو  ٘ووُق خُعوُيوور 3)

ٛو(، ؤًِٔٚ خز٘ٚ  ؤلًٔ زوٖ 214خُمٕيٖ زٖ ػسًخُُلٖٔ زٖ ؤز  زٌُ زٖ بزُخٛيْ خُؼُخه  )ض 
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب الثاىٌ
 السفق باحلًىاٌ عطشاىًا

خُعوووُذ  زوودُميٞخٕ ؤٕ ـؼووَ خُُكون زوودُميٞخٕ ٓوٖ ؤزووٞخذ ٓوٖ ػظوويْ َلٔوص خهلل 
 بُيٚ، كسٚ ظُـلُ خٍُٗٞذ ، ٝظُٔم٠ خُىطديد، كِوً ؿلُ خهلل ظؼد٠ُ ُٖٔ ٔو٠ ًِسد . 

َش  َُ ْيووو َُ ُٛ ْٖ ؤَِزووو   ٍَ خهلل كَؼووو وووٞ ُٔ ََ  َّٕ ِٚ    ؤَ ْيووو َِ ًَّ َػ وووَع ْ٘ ووو ، َكد ِٙ ْٔ ٌَ َي ووو ـُ ََ َ٘ووود  ٍَ  " َزْي َهووود
 َٞ وو ُٛ خ  ٌَ َؾ َكووِة َُ َّْ َووو وود، ؼُوو َٜ ْ٘ ِٓ َذ  ُِ وو َٙ خ، َك  ُ ٍَ ِزْحوو َّ َ٘وو ، َك ُٗ َٖ  خَُؼَطوو وو ِٓ  ٟ َُ َُ خُؽَّوو ًُوو ووُػ َيْإ َٜ ِْ وورَّل َي ِْ ٌَ ِز

( ِٗ َّْ 1خَُؼَط ، ؼُو ِٚ ُٚ ِزِليو ٌَ و َٕ ْٓ َّْ ؤَ ، ؼُو ُٚ و وَهَ ُولَّ َٔ وَؾ ِزو ، َك َِ ي َز ٍِ َُ خَُّو ْؽو ِٓ خ  ٍَ و َٛ وَؾ  َِ ًْ َز ََُوو   ٍَ (، َكَود
 َّٕ ِب َٝ ٍَ خهلل،  ٞ ُٔ ََ ُٚ "، َهدُُٞخ  َيد  َُ  َُ َل ـَ ، َك ُٚ َُ َُ خهلل  ٌَ َٙ َر، َك ِْ ٌَ َو٠ خُ َٕ ِهَ ، َك ََ  ِْ ودِج َٜ َ٘ود ِكو  خَُس َُ

  ٍَ خ؟ َهد  ُ ـْ )»ؤَ ٌُ ـْ ْطَسصَّل ؤَ ََ ًَّل  ِس ًَ  ِ  َ ًُ  (.3(« )8ِك  
٠َُ ٓوٖ  وَلَوص ُٔىِٞهودض خهلل َظَؼود َّٙ ودَ خُ َٜ    ػِو٠ ِبْ 

ِ٘ ْس َٓ يػ  ًِ هدٍ خُؼي٘   ٝؤهللَ خَُم
َٗد خ َٞ َمَي ُْ َ٘دِك  ِبَزدَلص هعَ خُٔاٌي ٖٓ خ َلَوص ََل يُ َّٙ دَ خُ َٜ ِبْ  َٝ َٗدض،  خ َٞ َمَي ُْ  ض.  خ

ش  َُ ِلوو ـْ َٔ ُْ ُٚ ِبٌخ لحووِط خ َُوو٠ خَُّ٘وودْ؛ ِ ََّٗوو وودٕ ِب َٕ ْل َُْمووػ ػِوو٠ خْ ِ ٝهوودٍ ؤيضوود   ِكيووٚ خ
                                                                                                                                                                 

دٗ  ؼوْ خُٔحوُي، ؤزَِٞػوص ُٝو  خُوًيٖ، خزوٖ خُؼُخهو  ػسًخُُليْ زٖ خُمٕويٖ خٌُوُيي خُُخِيو
 ٛو(، خُ٘دُ٘  خُطسؼص خُٔحُيص خُوًئص.284)ض 

  
ُْموُ ، ٝخُِٜودغ ِزَضوْ 1) َُْؼطوٗ ؤَٝ خ ش خ ًَّ دٗٚ ٖٓ ٘ َٕ ُِ د ِبٌخ ؤوُؾ  َٛ ًُٕ َٝ دء  َٜ ُْ ِْر ِزَلْعك خ ٌَ ُْ ( ُٜػ خ

َُْؼطٗ. ٓٙدَم خ ٗٞخَ ػ٠ِ هللمدق خ،ؼدَ  ّ خ  .1/343خَُلَّ
(8 ْٞ ودِجْ ؤـوُخ(، ؤَي  ِكو  ( َه َٜ َس ُْ ِبٕ ُ٘ود ِكو  خ َٝ ُوٚ  ) ْٞ ِٚ ؤَٝ هسوَ ػِٔوٚ، َه ْي َِ ، ؤَي  ؤؼ٠٘ َػ ُٚ َُ ُٚ  َكٌُٙ خهلل 

ْٗلوٓ،  خض خْ َ َٝ ٌَ و  ًسوً ًوَ َلو   ٓوٖ 
ِ٘ ُوٚ  )ِكو  ًوَ ًسوً( َيْؼ ْٞ ود، َه َٜ َُْي ودٕ ِب َٕ ْل ٔوويٜد ؤَٝ ِكو  خْ ِ

َ٘د ًِ  َٞ ُٛ َُْمَيدش ؤَٝ  طَُٞزص خ َُ خي زدُُطسص  َُ ُْٔ خ َُْمَيدش. ػًٔش خُودَي ُ٘ق هللوميك خُسىودَي َٝ َيص َػٖ خ
18/817 . 

ودَهدِش 3) َٕ ُٔ َعودذ خُ ًِ وودِء  -( ؤوُـوٚ خُسىودَي كو  هللوميمٚ   َٔ وْوِ  خُ َٔ  َِ (، 8343) 3/111َزودُذ َكْضو
 ِّ وووََل َّٕ ووود  -ٕٝٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خُ َٜ ِٓ ِبْطَؼد َٝ وووِص  َٓ َُ ْمَع ُٔ ُْ ِْ خ ووودِج َٜ َس ُْ ووودِه  خ َٔ  َِ َزووودُذ َكْضووو

وٖ خُويودّ ػِو٠  -(، ٝؤزٞيخٝي كو  خُٕوٖ٘  ًعودذ خُفٜودي 8866) 6/1741 ِٓ ُ زوٚ  َٓ زودذ ٓود يوا
 (.8551) 6/811خًُٝخذ ِ ٝخُسٜدجْ 
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وودء ٓووٖ ؤػظووْ  َٔ ِكيووٚ  ؤَٕ ٔووو  خُ َٝ وور، كٕووو  ز٘وو  آيّ ؤػظووْ ؤـووُخ ،  ِْ ٌَ ُْ ووَسر ٔووو  خ َٕ ِز
 (.     1خُوُزدض)

و   ٝؤليدٗد  يٌوٕٞ خُُكون زودُميٞخٕ ٔوسسد  ُٔـلوُش خٌُسودجُ ٓوٖ خُوٍٗٞذ، كودُُٔؤش 
ـِ خَُس

 ٓغ كظدػص ٌٗسٜد بَل ؤٕ خهلل ظؼد٠ُ ؿلُ ُٜد ُُكوٜد زدُميٞخٕ.
َش  َُ ْيوو َُ ُٛ ٍَ خَُِّ٘سوو ر كؼووٖ ؤَِزوو   ٍَ  َهوود ُٚ   »، َهوود ُِوو وودَي َيْوُع ًَ  ، يَّووصَّل ًِ َُ ووٌر يُِطيووُق ِز ِْ ًَ وود  َٔ َ٘ َزْي

ٞهَ  ُٓ َػووْط  َّ َ٘ ، َك ََ خِجي َُ وو ْٔ وو  ِب ِ٘ ـَدَيوود َز ْٖ َز وو ِٓ وو إ  ـِ ُٚ َز ؤَْظوو ََ  ٌْ ، ِب ُٗ وود)خَُؼَطوو وود 8َٜ َٜ َُ  َُ ـُِلوو ُٚ َك ووَوْع َٕ ( َك
 ِٚ  (.3«)ِز

                                                           

 ( زعحُف.18/817( ػًٔش خُودَي ُ٘ق هللميك خُسىدَي )1)
(8 ُٚ َُو ْٞ ََ َل ٝ ُُ و ُٔ ُْ وُط خ ْٓ خ ؤََي ٌَ وْ ِء ِب َّٙ ٍُ ؤََطْلوُط ِزدُ ْٖ ؤََطودَف يَُوود و ِٓ  ِٚ ُِ َّٝ ْ ِ ؤَ يَّوصَّل ِزَلوْعِك ( يُِطيُق ِزَض ًِ َُ ُٚ ِز ُُو ْٞ ، َه

ؼْ  ُٔ ُْ ُِ خ و ْٕ ًَ َٝ ِش  ًَ و لَّ َٞ ُٔ ُْ و إ ِزَلوْعِك خ ـِ ُٚ َز ُُو ْٞ ُُ ، َه ِسْحو ُْ ِٗيَّوِص خ ًِ خُعَّْمَعد ي ًِ ْٙ َظ َٝ ٌَدِف  ُْ ُِ خ ْٕ ًَ َٝ خِء  َُّ وَ  خُ ِٛ وِص  َٔ َف
و ُٛ د َهودٌف  َٛ ًَ ِٝ َزْؼو خ َٞ و ُْ ِٕ خ ٌُٞ و ُٔ َٝ  ِْ وي ِٔ ُْ ْ ِ خ ود ِزَضو َٜ َٞه ُٓ  ُٚ ُُ ْٞ َِٗيُص، َه خ َّّ َم خُ ْٞ ُٓ َكو وَس ِْ ود يُ َٓ  ََ ِهيو َٝ ُُْىوقر  َٞ خ

.  كووعك خُسوودَي ٘ووُق هللووميك خُسىوودَي  ُُْىووق ِ ، خُٔاُووق  ؤلٔووً زووٖ ػِوو  زووٖ لفووُ 4/514خ
ٛوو، َهوْ ًعسوٚ ٝؤزٞخزوٚ 1372زيوُٝض،  -ؤزٞخُلضَ خُؼٕوَلٗ  خُٙدكؼ ، خُ٘دُ٘  يخَ خُٔؼُكوص 

سؼوٚ  ٓمور خُوًيٖ ٝؤلدييؽٚ  ٓمًٔ كاخي ػسًخُسده ، هدّ زةوُخـٚ ٝهللممٚ ٝؤ٘وُف ػِو٠ ط
 خُىطير.

ِسَيدِء 3) ْٗ َعدُذ ؤََلدِييِػ خ َ ًِ َِ  -( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ـَد يِػ خُ ًِ (، 3647) 6/173َزدُذ َل
 ِّ وووََل َّٕ ووود  -ٕٝٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خُ َٜ ِٓ ِبْطَؼد َٝ وووِص  َٓ َُ ْمَع ُٔ ُْ ِْ خ ووودِج َٜ َس ُْ ووودِه  خ َٔ  َِ َزووودُذ َكْضووو

6/1741 (8865 .) 
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 املطلب الثالث
 السفق باحلًىاٌ مسيضًا

ٓوووٖ خُٔؼِوووّٞ ؤٕ خُميوووٞخٕ ٝودهللوووص خًُُٔوووٞذ ٓ٘وووٚ ؤٝ خُٕٔوووعىًّ كووو  خ ػٔووودٍ  
ُٜوود، ُٝووْ  خُٙوودهص ًفووُ خُؼُزوودض ٝخُمُخؼووص ٝؿيُٛوود يوووّٞ زٞ يلعووٚ خُعوو  وِوووٚ خهلل 

ٌُٝ٘ٚ هً يِمن زٚ ٓوٖ خُٔوُر ٓود يفؼِوٚ  ٕٗٔغ يٞٓد  ؤٕ ليٞخٗد  هً ظىِق ػٖ ػِٔٚ،
ػدـّخ  ػٖ ؤيخء ػِٔٚ، كٜ٘دى ٓوٖ يعوْٞٛ ؤٕ خُميوٞخٕ ٌُٞٗوٚ َل يوعٌِْ ؤٗوٚ َل يلٜوْ َٝل 

ػِوو٠ خُُكوون  يعووإُْ ٝؤٕ ػِيووٚ ؤٕ يوووّٞ زؼِٔووٚ ًأُووص لًيًيووص؛ ُووٍخ كوووً لووػ خُ٘سوو  
ي زدُميٞخٕ ػً٘ ُٓ ٚ ٝبػلدجٚ ٖٓ خُؼَٔ ب٠ُ ؤٕ يحوك ٝيٕوعُي هٞظوٚ ٝػدكيعوٚ، ًٝوٍُ

 ػًّ ٌزمٚ ٝخ ًَ ٓ٘ٚ لدٍ ُٓ ٚ ٍٝٛخ يليً خ ٕٗدٕ ٖٓ ٝـٜيٖ 
كيوٚ كدجووًش هللوميص، ٝٛوو  بػلوودء خ ٕٗودٕ ٓووٖ خ هللوودزص زوإٌٟ زٕووسر خ ًووَ  -خ ٍٝ

 ٖٓ ليٞخٕ ٔويْ.
 كيٚ َكن زدُميٞخٕ ٝػًّ ظؼٍيسٚ زٍزمٚ ِٝيديظٚ ؤُٔد  كٞم ؤُْ ُٓ ٚ. -خُؽدٗ 

ي َِ َْٗحود يَّوص خْ َ ِِ َظ ْ٘ َم ُْ َ خزوٖ خ ْٜ ٍُ خهلل (1ػٖ ٔو َُّ َٔوٞ َُِموَن  ( هودٍ  ٓو َُّل هوً  زسؼيو
                                                           

  ٛٞ َٜٔ زٖ خُُزيغ زٖ ػُٔٝ زٖ ػًي زٖ ِيً خ ٗحودَي خُمودَؼ ، ٓوٖ ( َٜٔ خزٖ خُم٘ظِيص1)
ز٘وو  لدَؼووص زووٖ خُموودَغ ٓووٖ خ ْٝ، ٝخُم٘ظِيووص ؤٓووٚ ٝخٔوؤٜد ؤّ بيوودْ ز٘ووط ؤزوودٕ زووٖ يخَّ 
خُعٔئي ص، ٝهيَ  ٛ  ؤّ ـًٙ، ًٝدٕ ٖٓٔ زديغ ظمط خُٙفُش، ًٝدٕ كد َل  ػدُٔد  ٓؼعَّل  ػٖ 

يوّخٍ يحوِ  ٜٓٔود ٛوٞ زدُٕٔوفً، كوةٌخ خٗحوُف َل يوّخٍ خُ٘دْ، ًؽيُ خُحَلش ٝخًٍُُ، ًدٕ َل 
ٍ ب٠ُ خُٙودّ ٝٓودض   ٞ خ ٖٓ ظٕسيك ٝظِٜيَ لع٠ يإظ  ؤِٛٚ، ًٜ٘ ؤلًخ  ٝٓد زؼًٛد، ؼْ ظم  ُ ٌخً
زًٓٙن ك  ؤٍٝ وَلكص ٓؼدٝيص، ًٝدٕ ػوئد َل يًُٞ ُٚ، ًٝدٕ يوٍٞ   ٕ يٌٕٞ ُ  ٔوع ك  

٠ ٔوؼًخ  ٝؤن يٕو٠ٔ ػوسوص، ُٜٝوْ خ َٔلّ ؤلر بُ  ٓٔد طِؼط ػِيٚ خُٙٔٓ، ُٝٚ ؤن يٕؤ
، خُٔاُوق  ؤزوٞػُٔ يٞٔوق زوٖ ػسوًخهلل زوٖ 8/448هللمسص. خَلٔعيؼدذ ك  ٓؼُكص خ هللمدذ 

ٛو(، خُٔمون  ػِ  ٓمًٔ خُسفدٝي، 643ٓمًٔ زٖ ػسًخُسُ زٖ ػدهللْ خُُ٘ٔي خُوُطس  )ض 
 ، خُٔاُق 8/571ّ، ٝؤًٔ خُـدزص 1228 -ٛو 1618خُ٘دُ٘  يخَ خُفيَ، زيُٝض،  /خ ٠ُٝ، 

ؤزٞخُمٕووٖ ػِوو  زووٖ ؤزوو  خٌُووُّ ٓمٔووً زووٖ ٓمٔووً زووٖ ػسووًخٌُُيْ زووٖ ػسًخُٞخلووً خُٙوويسدٗ  
ٛوو 1612زيُٝض، ػودّ خُ٘ٙوُ   –ٛو( خُ٘دُ٘  يخَ خُلٌُ 431خُفَّي، ػّخًُيٖ خزٖ خ ؼيُ )ض
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ُِٞٛوود  ًٝ ، ًَسٞٛود هللوودُمص  َْ ووِص، كد َٔ ْؼَف ُٔ ِْ خُ ٙ زسط٘ووٚ، كوودٍ  "خظُوووٞخ خهلل كوو  ٛوٍٙ خُسٜوودج ُُ  ٜو
 (.1هللدُمص ")

ُفووِٞع  ُْ َٖ خ وو ِٓ وود  َٜ وود ِز َٓ  ٍُ ووإَ ْٕ ُْ َكَع َِّ ٌَ ِْ خَُِّعوو  ََل َظووَع وودِج َٜ َس ُْ ِٙ خ ٍِ وو َٛ َ٘وو٠   َووودُكٞخ خهلل ِكوو   ْؼ َٔ ُْ خ َٝ
َِ ؤَْي َٝ  ووو ًْ ُِْهَ َُِمص   ووود هلَلووود َٜ ِٗ ْٞ ًَ  ٍَ ( ؤَْي َلووود َُِمص  ووود هلَلووود َٛ ُِٞ ًُ َٝ ِص ) ووووَّ َٙ َٔ ُْ خ َٝ خُعََّؼوووِر  َٝ  ِٗ َؼَطووو ُْ خ

( َ٘ص  ي ِٔ َٔ8.) 
هدٍ خُٔ٘ودٝي  )خظووٞخ خهلل( خُٕٔوعفٔغ ُحولدض خُؼظٔوص )كو  ٛوٍٙ خُسٜودجْ( ؤي كو  
، ٘ووإٕ ًَووٞذ ٓوود يًُوور ٜٓ٘وود ٝؤًووَ ٓوود ياًووَ ٜٓ٘وود ٝٗمووٞ ٌُووي، ٝٛوو  ـٔووغ زٜئووص

ٔٔيط زٚ؛ َلٔعسٜدٜٓد ػٖ خٌَُلّ ؤٝ  ٜٗود ٓسٜٔوص ػوٖ خُعٔييوّ ؤٝ َلٗسٜودّ ؤُٓٛود ػِي٘ود 
َل َلٗسٜدّ خ َٓٞ ػِيٜد ًٔد هيَ، كةٕ ُٜد بيَخًد كو  خُفِٔوص، )خُٔؼفٔوص( زضوْ خُٔويْ 
ٝكووعك خُفوويْ، ؤي خُعوو  َل ظوووًَ ػِوو٠ خُ٘طوون كعٙووٌٞ ٓوود ؤهللوودزٜد ٓووٖ ـووٞع ٝػطووٗ، 

ٝخُعمٍيُ ٖٓ خُعوحيُ ك  لوٜد، )كدًَسٞٛد( َ٘وديخ  ٝخُوحً خُعمُيل ػ٠ِ خُُكن زٜد 
                                                                                                                                                                 

، خُٔاُووق  ؤزٞخُلضوَ ؤلٔووً زووٖ ػِوو  زووٖ 3/146ّ، ٝخ هللودزص كوو  ظٔييووّ خُحوومدزص 1222 -
ٛو(، ظموين  ػديٍ ؤلًٔ ػسًخُٔٞـٞي ٝػِو٠ 258ٗ  )ضٓمًٔ زٖ ؤلًٔ زٖ لفُ خُؼٕوَل

 ٛو.1615زيُٝض،  /خ ٠ُٝ  -ٓمًٔ ٓؼٞر، خُ٘دُ٘  يخَ خٌُعر خُؼِٔيص 
(، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘ ٝخُِلوو  ُووٚ  17485) 82/145( ؤوُـووٚ ؤلٔووً زووٖ ل٘سووَ كوو  ٕٓووً٘ٙ  1)

ودِي  َٜ ِف ُْ َعدذ خ وٖ خُويودّ ػِو٠ خُوًٝخذ ِ ٝخُسٜودجْ -ًِ ِٓ ُ زوٚ  َٓ (، ٝخزوٖ 8562) 6/811 زودذ ٓود يوا
ِي  ِٔ َ٘د َٔ ُْ َعدُذ خ ًِ ًَُٞزوِص ِكو   -وّئص ك  هللميمٚ   ُْ َٔ ُْ خذ ِ خ َٝ ًَّ َُو٠ خُو ِٕ ِب د َٕ ْل ِعْمَسدِذ خْ ِ ْٔ َزدُذ خ

ود   ٘ ود ِػَطد َيدػ  ـِ ود  َٜ ْي َِ ُِ َػ وَي ِ ٕ خُ َٝ ود  َٜ ًُِٞز َُ َٝ د  َٜ ِ٘ ِبْػَطد َٝ د  َٜ دَػِع ـَ َيِص ِب ِٛ خ َُ ًَ َٝ ْوِ ،  َّٕ خُ َٝ َِِق  َؼ ُْ  6/163خ
( خُٔاُق ؤزووٞزٌُ ٓمٔووً زووٖ بٔوومدم زووٖ وّئووص زووٖ خُٔـيووُش زووٖ هللوودُك زووٖ زٌووُ 8565)

ٛو(، خُٔموون  ي/ٓمٔوً ٓحوطل٠ خ ػظٔو ، خُ٘د٘وُ  خٌُٔعور 311خُِٕٔ  خُ٘يٕدزَٞي )ض 
 زيُٝض. -خ َٔلٓ 

( ػٕٞ خُٔؼسٞي ُ٘ق ٖٔ٘ ؤز  يخٝي، ٝٓؼٚ لد٘يص خزوٖ خُوويْ  ظٜوٍير ٔوٖ٘ ؤزو  يخٝي ٝبيضودق 8)
، خُٔاُوووووق  ٓمٔوووووً ؤ٘وووووُف زوووووٖ ؤٓيوووووُ زوووووٖ ػِووووو  زوووووٖ ليوووووًَ، 7/152ػِِوووووٚ ٝٓٙوووووٌَلظٚ،

ٛوو(، خُ٘د٘وُ  يخَ خٌُعور 1382ؤزٞػسًخُُلٖٔ، ُ٘ف خُمون، خُحوًيو ، خُؼظويْ آزوديي )ض 
 ٛو.1615زيُٝض،  /خُؽدٗيص،  -خُؼِٔيص 
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لدٍ ًٜٞٗد )هللدُمص( ًُُِٞذ ػِيٜود يؼ٘و  ظؼٜوًٝٛد زودُؼِق ُععٜيوإ ُٔود ظُيًٝٗوٚ ٜٓ٘ود 
كةٕ ؤَيظوْ ًَٞزٜود ٝٛو  هللودُمص ًُُِوٞذ هٞيوص ػِو٠ خُٔٙو  زدُُخًور كدًَسٞٛود ٝبَل 

ؤي ٝبٕ  كووَل ظمِٔٞٛوود ٓوود َل ظطيوووٚ، ًٝوودًُُٞذ خُعمٔيووَ ػِيٜوود، )ًِٝٞٛوود هللوودُمص(
ؤَيظوووْ ؤٕ ظ٘مُٝٛووود ٝظإًِٞٛووود كٌِٞٛووود لووودٍ ًٜٞٗووود ٔووؤي٘ص هللووودُمص ُهًوووَ، ٝووووٛ 
خًُُووٞذ ٝخ ًووَ؛  ٜٗٔوود ٓووٖ ؤػظووْ خُٔودهللووً، هوودٍ خُود وو   ٝكيووٚ ٝـووٞذ ػِووق 
خُووًٝخذ ٝؤٕ خُموودًْ يفسووُ خُٔدُووي ػِيووٚ ٝٛووٞ ٓووٍٛر خُٙوودكؼ  ٝخُفٜٔووَٞ خٗعٜوو٠، 

ؤٝ ِٓدٗووص ؤًووَل  ٝ٘ووُزد  كووةٕ كيِووّّ خُٔدُووي ًلديووص يخزعووٚ خُٔمعُٓووص ٝبٕ ظؼطِووط ُٔووُر 
خٓع٘ووغ خُووّّ زووٚ ٓووٖ ٓدُووٚ ؤٝ زسيؼٜوود ؤٝ بـدَظٜوود ؤٝ ٌزووك خُٔإًُٞووص ُهًووَ كووةٕ ؤََزوو٠ َكَؼووَ 

خٙ) َُ  (.1خُودِ   ٖٓ ٌُي ٓد َي
ٝهوودٍ ٓمٔووً ػِوو  زووٖ ػووَلٕ  )كووودٍ  خظوووٞخ خهلل( ٝظوووٞخٙ ٝخـسووص ٓطِووود ، ٝيعإًووً  

خٍ  ٜٓ٘د هُٞوٚ ٛ٘ود )كو  ٛوٍٙ خُٞـٞذ زإٔسدذ زدُٕ٘سص ُمدٍ خُٔىدطسيٖ ٝٝهدجغ خ لٞ
خُسٜوووودجْ( خُٔٔووووعٖ ػِوووويٌْ ٘ووووُػد  زًُٞزٜوووود ٝٗمووووٞٙ )خُٔؼفٔووووص( هللوووولص ٗووووٛ ػِيٜوووود 
َُلٔوعؼطدف ػِيٜود ّٝٓيووً خُٙولوص زٜود، ٝٔوؤيط زوٚ خُسٜئوص؛  ٜٗوود َل ظوعٌِْ، ٝٓووٖ َل 
يلحك زٌَلٓٚ، )كدًَسٞٛد( ؤُٓ بزدل  )هللدُمص( ؤي ًُُِوٞذ ؤي ليوػ ًدٗوط ظطيووٚ، 

هسِوٚ )هللوودُمص( ُهًوَ زووإٕ ًٌيوط ًٌوودش ٘وُػيص، ٝهووً يوودٍ  كوو  )ًِٝٞٛود( ؤٓوُ ًدُووٍي 
ٝهللووولٜد زدُحوووَلق بئووودء بُووو٠ خ ٓوووُ زإٔوووسدذ هللوووَلليعٜد، ٝخَلهعحووودَ ػِووو٠ خًُُوووٞذ 
ٝخ ًَ؛  ٜٗٔد ؤ ٜوُ ٓ٘دكؼٜود ؤٝ ُِع٘حويٛ ػِو٠ ؤٕ خُٞهللوق زدُحوَلليص كئٜود ؤٛوْ 

 (.8ٓ٘ٚ ك  ؿيُٛٔد)

                                                           

 .1/185( كيل خُوًيُ 1)
ٖ ، خُٔاُق  ٓمًٔ ػِ  زٖ ٓمًٔ ز651 – 4/651( يُيَ خُلدُميٖ ُطُم َيدر خُحدُميٖ 8)

ٛو(، خػع٠٘ زٜد  وِيوَ ٓوإٕٓٞ ٘ويمد، 1157ػَلٕ زٖ بزُخٛيْ خُسٌُي خُحًيو  خُٙدكؼ  )ض
 -ٛووو 1685خُ٘د٘ووُ  يخَ خُٔؼُكووص ُِطسدػووص ٝخُ٘ٙووُ ٝخُعِٞيووغ، زيووُٝض، ُس٘وودٕ، خُطسؼص/خُُخزؼووص، 

 .2ّ، ػًي خ ـّخء  8116
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ؼفٔوووص( ٛووو  ًوووَ ٌخض ؤَزوووغ ٝهووودٍ خُحووو٘ؼدٗ   )خظووووٞخ خهلل كووو  ٛوووٍٙ خُسٜووودجْ خُٔ
ػِو٠ زؼيوُ هوً ُفو ء زط٘ووٚ  )كدًَسٞٛود هللودُمص( ًُُِوٞذ هٞيوص ػِيوٚ، ٝٔوسسٚ ؤٗوٚ ٓوُ 

زظُٜٙ، كودٍ  خظوٞخ خهلل كَل يمَ ظمٔيِٜد بَل ٓد ظطين، َٝل ًَٞزٜد بَل ػ٠ِ لٕور ٓود 
ظووٟٞ ػِيووٚ )ًِٝٞٛوود هللودُمص( ُهًووَ َل ظعًُٞٛوود لعوو٠ يٌِٜٜود خُٜووّخٍ ٓووٖ خُفووٞع ؤٝ 

    (.    1خُُٔر)
بُوو٠ خُُكوون زوودُميٞخٕ كوو  ؤ٘ووً ُمظوودض  هِووط  كلوو  ٛووٍخ خُمووًيػ ٝـووٚ خُ٘سوو  

 ؼلٚ ٝٛ  لدُص ُٓ وٚ، كوَل يمودٍٝ خ ٕٗودٕ خٔوع٘لدٌ ًوَ ٓود كو  خُميوٞخٕ ٓوٖ طدهوص 
ُِؼٔوَ بُوو٠ آوووُ ؤٗلدٔووٚ، زووَ ػِيووٚ ؤٕ يؼليووٚ ٓوٖ خُؼٔووَ لوودٍ ُٓ ووٚ ٝٛووٍخ ٓووٖ ؤزٕووع 

َلؾ، ًٝوٍُي َل يإًوَ ٓ٘وٚ لوٞم خُميٞخٕ خٍُي يعإُْ زُٔ وٚ كيمعودؾ بُو٠ َخلوص ٝػو
 لدٍ ُٓ ٚ.

                                                           

 .1/381( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 1)
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 املطلب السابع
 السفق باحلًىاٌ مسكىبًا

خُميووٞخٕ ٓووٖ َٝق ٝٗلووٓ ظلووُق ٝظمووّٕ ٝظٜووًؤ ٝظعووإُْ، كووةٌخ  ُوووً وِوون خهلل 
خٔعوُ ٍٛخ ػً٘ ز٘  خ ٕٗدٕ، ٝػِْ ؤٕ خُميٞخٕ ُيٓ آُص لًيًيص، كؼِيٚ ؤٕ يُخػ  كو  

ٓٞخهللِص ػِٔٚ، ٝيؼطيٚ ٝهعد  يُظدق كيٚ خُميٞخٕ َخلعٚ ٝؤُٔٚ، كيطؼٔٚ ٝيٕويٚ ُيٕعطيغ 
 .ٓٔد ُمن زٚ ٖٓ ظؼر ؤؼ٘دء ػِٔٚ، كٍٜخ خُِٕٞى ٓغ خُميٞخٕ ٖٓ ظوٟٞ خهلل 

َُّل  ْؼَل ـَ  ِٖ ًِ خهلل ْز ْٖ َػْس ٍُ خهلل كَؼ ٞ ُٔ ََ   ِ٘ َيَك َْ ٍَ  ؤَ َُو َّ  ، َهد َُّ ِب َٔ ، َكإَ
َّّل ْٞ خَض َي ٌَ  ُٚ َل ِْ َو

خ خَُّ٘   ً ِٚ ؤََل ُغ ِز ِ ً يؽ د ََل ؤَُل ًِ ٍُ خهلل َل ٞ ُٔ ََ  ِٚ َُ ِز َعَع ْٔ د خ َٓ َٕ ؤََلرر  د ًَ َٝ  ، ِْ ك د،  د ًَ و َٛ  ِٚ ِعو ـَ َُِمد
ؤَٟ خَُِّ٘سوو َّ  ََ وود  َّٔ َِ ، َك ٌَ وو َٔ ـَ خ  ٌَ َِ َكووِة َحوود ْٗ ََّل خْ َ وو ـُ َُ ُِ ََ َلدِجط وود  َو ًَ ٍَ  َكوو ، َهوود ََّل َْٗىوو  َٗ ْٝ َلوودِج  ؤَ

ُٙ خَُِّ٘س ر  ، َكإََظد ُٙ َ٘د َكْط َػْي ََ ٌَ َٝ  َّٖ خُٙ  َل َُ ْك ٌِ َك  َٕ َٔ ٍَ   َك ٌََط، َكَوود َٕ ، »َك َِ و َٔ َف ُْ خ خ ٍَ و َٛ ذر  ََ  ْٖ و َٓ
؟ َُ َٔ َف ُْ خ خ ٍَ َٛ  ْٖ َٔ ُِ»  ٍَ ٍَ خهلل، َكَوود وٞ ُٔ ََ ُِ  َيود    ٍَ َِ َكَود َْٗحد َٖ خْ َ ِٓ ؤََكوََل َظعَِّوو  »، َكَفدَء َكع ٠ 

َُ َّ ؤَ  ٌَد ِب َ٘  ُٚ د؟، َكِةَّٗ َٛ ٌََي خهلل ِبيَّد َِّ َٓ ِص خَُِّع   َٔ ي ِٜ َس ُْ ِٙ خ ٍِ َٛ ُٚ خهلل ِك   ِجُس ًْ ظُ َٝ  ُٚ  (.1«)ََّٗي ظُِفيُؼ
ٌٟ٘ٞ خُميٞخٕ ُْٝ ئِٜوٚ، زوَ ُوْ يعًُوٚ لعو٠  كل  ٍٛخ خُمًيػ ٔٔغ خُ٘س 

هووً َخػوو٠ كوو  خُميووٞخٕ ـدٗوور  ٝ ووغ لووَل  ُٔٙووٌِعٚ، ٝٛووٍخ يووًٍ ػِوو٠ ؤٕ خُ٘سوو  
خ لٕوودْ ٝخُٙووؼَٞ ٝهدزِووٚ زوودُُكن، ٓ٘دييوود  هللوودلر خُفٔووَ ِخـووُخ  بيوودٙ ػِوو٠ كؼِعووٚ، 

 ، ٝؤٕ ٓوٖ طوُم ظووٟٞ خهلل هللدلر خُفَٔ ٓىودُق ُعووٟٞ خهلل  ٓسي٘د  ؤٕ ٓد كؼِٚ

                                                           

ٖ خُويدّ ػِو٠ خُوًٝخذ ِ ٝخُسٜودجْ  -خُفٜدي  ( ؤوُـٚ ؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  ًعدذ1) ِٓ ُ زٚ  َٓ زدذ ٓد يا
(، ٝؤزٞيؼ٠ِ خُٔٞهللوِ  كو  1765) 3/873(، ٝؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ   8562) 6/811

( خُٔاُق  ؤزٞيؼ٠ِ ؤلًٔ زٖ ػِ  زٖ خُٔؽ٠ُ٘ زٖ يمي٠ زوٖ ػيٕو٠ 4727) 18/157ًٕٓ٘ٙ  
ٔوووِيْ ؤٔوووً، خُ٘د٘وووُ  يخَ  ٛوووو(، خُٔموووون  لٕوووي317ٖزوووٖ ٛوووَلٍ خُعٔئووو ، خُٔٞهللوووِ  )ض 

، ٝخُطسُخٗ  ك  13ّ، ػًي خ ـّخء  1226 -ٛو 1616يٓٙن،  /خ ٠ُٝ  –خُٔإٕٓٞ ُِعُخغ 
ودِي 123) 13/72خُٔؼفْ خٌُسيوُ   َٜ ِف ُْ َعودُذ خ ًِ (، ٝخُمودًْ كو  خُٕٔوعًَى ػِو٠ خُحوميميٖ  

8/112 (8625،ُٙ د ـَ ِ ُ ْْ يَُى َُ َٝ َ٘دِي  ْٔ يٌػ هلَلِميُك خْ ِ ًِ خ َل ٍَ َٛ  ٝهللممٚ خٍُٛس . ( ٝهدٍ  
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 بطؼدّ خُميٞخٕ ُيٞخهللَ ػِٔٚ ٝٓ٘مٚ ٝهعد  يُظدق كيٚ ًٔد يُظدق هللدلسٚ. 
زوودُميٞخٕ ؤٗووٚ ِـووُ هللوودلر خُفٔووَ ؤٓوودّ خُفٔووَ ُٓخػوودش  ٝٓووٖ ـٔوودٍ َكوووٚ 

 ؤٕ ُِفدٗوور خُ٘لٕوو  ػ٘ووً خُفٔووَ خُووٍي ؤهللوودزٚ خ ُووْ ظطييسوود  ُىوودطُٙ، كووإَخي خُ٘سوو  
 يًٜت ٖٓ َٝػٚ ٝؤٕ يٍٛر ػ٘ٚ لّٗٚ.

هدٍ ٓمًٔ ػِ  زٖ ػَلٕ  ٝخُٔؼ٠٘ ؤَََل ظعو  خهلل كئد َل ُٕدٕ ُٜود كعٙوٌٞ ٓود زٜود 
ٖٓ ـٞع ٝػطوٗ ٝٓٙووص، كٜوٞ ؤزِوؾ كو  خ ٓوُ زودُعوٟٞ كيٜود ٓوٖ ٗموٞ خظون خهلل، )خُعو  
ٌِٓي خهلل( ؤ ُٜ ك  ٓودّ خ  ٔدَ ُّيوديش خُمول ٝخُموػ ػِو٠ خُعووٟٞ كيٜود )بيدٛود( 
ؤي ؤٗؼووْ زٜوود ػِيووي كووَل ظودزووَ ٗؼٔعوووٚ زٔؼحوويعٚ زووَ زدُٙووٌُ ٝخ لٕوودٕ ُيووًّٝ ُوووي 
خَلٓع٘وودٕ، ؼووْ ًٌووُ خُووًخػ  بُوو٠ ظمُيضووٚ ػِوو٠ بهللووَلق ٘ووإٜٗد زوُٞووٚ  )كةٗووٚ( خُعووًٍيُ 
( َل ٓوودٗغ ٓووٖ  زدػعسوودَ ؤٗووٚ ـٔووَ  ؤي كووةٕ خُفٔووَ، ٝكيووٚ ظلووٖ٘ كوو  خُعؼسيووُ )يٙووٌٞ بُوو  

خهلل ظؼوود٠ُ ُووٚ ػِيووٚ كٜووٞ ٓووٖ ـِٔووص  بـُخجووٚ ػِوو٠ لويوووص، ٝػووُف خُ٘سوو  ٌُووي زووةطَلع
 (.1ٓؼفّخظٚ ؤٝ كْٜ ٌُي ٖٓ ؤلٞخُٚ)

شَ  َُ ْي َُ ُٛ ْٖ ؤَِز   ٍُ خهلِل َٝػ وٞ ُٔ ََ  ٍَ ٍَ  َهود ُِْىْحوِر، َكوإَْػطُٞخ   »، َهد ْْ ِكو  خ ظُ ُْ ودَك َٔ خ  ٌَ ِب
و َٜ ْي َِ ُػٞخ َػ ُِ و ْٔ َِ٘ص، َكإَ َّٕ ْْ ِك  خُ ظُ ُْ دَك َٔ خ  ٌَ ِب َٝ ِر،  َْ َٖ خْ َ ِٓ د  َٜ ََ َلظَّ ِز ْْ خْ ِ وُع ْٔ َُّ خ َػ ٌَ ِب َٝ  ، َُ وْي َّٕ د خُ

 َِ ْي َِّ ّ ِ ِزدُ خ َٞ َٜ ُْ ٟ خ َٝ ْإ َٓ د  َٜ يَن، َكِةَّٗ ُِ ُسٞخ خُطَّ ِ٘ َع ـْ ، َكد َِ ْي َِّ  (.8«)ِزدُ
ًر  َٞ ِ ووو ووو ُٛ َٝ َػووو٠  ُْ َٔ ُْ خ َٝ وووِر  ْٙ ُؼ ُْ ُش خ َُ ْؽووو ًَ  َٞ ووو ُٛ َٝ َىووودِء  ُْ ُِ خ ووو ْٕ ٌَ ُِْىْحوووُر ِز هووودٍ خُ٘وووٞٝي  خ

َ٘وود خُْ  ُٛ َِ٘ص  وو َّٕ خُي ِزدُ َُ وو ُٔ ُْ خ َٝ ِذ،  ًْ َفوو ُْ خذ ِ خ َٝ ًَّ ْكووِن ِزدُوو ِ ُ َِوو٠ خُ َُْمووػر َػ يِػ  خ ًِ َموو ُْ َ٘وو٠ خ ْؼ َٓ َٝ َوْمووُع، 
                                                           

( )ؤٗووي ظفيؼووٚ( زضووْ ؤُٝووٚ )ٝظًجسووٚ( زضووْ خُعوودء خُلٞهيووص ؤيضوود  ٓضوودَع ٓووٖ خ كؼوودٍ ٓووٖ خُووًؤذ 1)
زِٜٔٔص ؼْ ّٛٔش ؼْ ٓٞلًش  ؤي ظًٌٙ ٝظعؼسٚ ك  خُؼَٔ، )ٌكُخٙ( ٛوٞ زٌٕوُ خُوٍخٍ خُٔؼفٔوص 

زوَ ٝبٌٔدٕ خُلدء ٝٛٞ ُل  ٓلُي ٓاٗػ، هدٍ ؤَٛ خُِـص خٍُكُي خُٔٞ غ خٍُي يؼُم ٖٓ خ 
 (.653/ 4وِق خ ٌٕ. يُيَ خُلدُميٖ ُطُم َيدر خُحدُميٖ )

ِش 8) ََ د َٓ َعدُذ خْ ِ ًِ وِ   -( ؤوُـٚ ِْٕٓ ك  هللميمٚ   ْٜ خَُّ٘ َٝ  ، ُِ وْي َّٕ خذ ِ ِك  خُ َٝ ًَّ ََِمِص خُ ْح َٓ خَػدِش  َُ ُٓ َزدُذ 
يِن  ُِ ِٓ ِك  خُطَّ ي ُِ ْؼ ِٖ خُعَّ ذ كو  زود -(، ٝؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  ًعدذ خُفٜودي 1284) 3/1585َػ

 (. 8542) 6/815ُٔػص خُٕيُ 
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

َػوو٠ ِكوو  َزْؼووِل  ُْ وود َظ َٛ ًُٞ َُ َظ َٝ  َُ ووْي َّٕ ُِووٞخ خُ َِّ ُِْىْحووِر َه ٝخ ِكوو  خ ُُ وودَك َٔ  ْٕ د َكووِة َٜ ََِمِع ْحوو َٓ خَػوودُش  َُ ُٓ َٝ
وو َٔ ِر ِز َْ َٖ خْ َ وو ِٓ وود  َٜ ٍُ َلظَّ ُِ َكَعْإُووو ووْي َّٕ َ٘وودِء خُ ِكوو  ؤَْؼ َٝ  َِ وود َٜ ٝخ ِكوو  خَُّ٘ ُُ وودَك َٔ  ْٕ ِب َٝ وود،  َٜ ْ٘ ِٓ  ُٙ َػوود ُْ د َظ

َموَ  ِْ َُ َكَي وْي َّٕ ُِوٞخ خُ ِ ِ ََل يَُو َٝ ود  َٜ ِظ َّٞ ْٖ ُه و ِٓ د َزِويَّوٌص  َٜ ِكي َٝ  ًَ ْوِح َٔ ُْ ُِٞخ خ َُِيِح  َُ ْي َّٕ ُِٞخ خُ َوْمِع َػفَّ ُْ ود خ َٜ
 ُٚ ُُوو ْٞ َػوو٠ َكَعْضووُؼُق، َه ُْ وود َظ َٓ  ًُ وود ََل َظِفوو َٜ ؛ ِ ََّٗ َُ َُ وو ووخُضَّ ْٔ َُّ خ َػ ٌَ ِب َٝ يووَن   ) ُِ ُسٞخ خُطَّ ِ٘ َع ـْ ْْ َكوود ُع

 ُِ خِوو َٝ ٍُ ِكو  ؤَ ٝ ُّ ُٓ خُ٘رو ي ُِ ـَِص  خُعَّْؼ ِر َُ خُ ْٛ ٍَ ؤَ ( َهد َِ ْي َِّ ّ ِ ِزدُ خ َٞ َٜ ُْ ٟ خ َٝ ْإ َٓ َٝ خذ ِ  َٝ ًَّ ُم خُ ُُ د طُ َٜ  َكِةَّٗ
 ٍُ ٝ ُّ َٞ خُ٘ر ُٛ َهيَ   َٝ  ، َٖ ي ُِ َؽ ًْ خْ َ َٝ  َِ ي ِِ َى ُْ ٍُ خ ْٞ خ َه ٍَ َٛ خَلِص  َُّ خُ َٝ  ِّ ْٞ َُِِّ٘  َِ ْي َِّ ْٖ  خُ و ِٓ  َٕ ود ًَ ْهطَّل  َٝ ؤَيَّ 

 ٍِ ٝ ُّ خُ٘رو َٝ  ُِ وْي َّٕ ْٖ آَيخِذ خُ و ِٓ خ ؤََيٌذ  ٍَ و َٛ َٝ  ، ٍُ َّٝ َٞ خْ َ و ُٛ يِػ  ًِ َمو ُْ خ خ ٍَ و َٜ خُي ِز َُ و ُٔ ُْ خ َٝ  ، ََّل ود َٜ َٗ  ْٝ ََّل ؤَ َُْي
 ِٚ َُْي ًَ ِب َ٘ َْ و  ِكوؤَ ِٙ ْٔ وَسدِع َظ ِ ٕ خُ َٝ  ِّ ٞ ُٔ و ٕر خِض خُ َٝ ٌَ  ْٖ و ِٓ ِر  َْ خذَّ خْ َ َٝ َي َٝ خِض  َُ َٙ َم ُْ َّٕ خ َ ِ ،  

 ًُ ود َظِفو َٓ َٝ  ِٙ ِٞ َْٗمو َٝ ٍَّل  ًُٞ وْإ َٓ  ْٖ و ِٓ وُوُع  ْٕ د َي َٓ د  َٜ ْ٘ ِٓ َعِوُع  ِْ د َظ َٜ ََّٗ ِ َٝ د  َٜ َُِع ٞ ُٜ ُٕ ُِ خُِيَ ػ٠ِ خُطُم 
ِٚ َكَيْ٘  ي ٌِ د يُْا َٓ د  َٜ ْ٘ ِٓ  ِٚ َُّ ِز َٓ د  َٔ زَّ َُ يِن  ُِ ُٕ ِك  خُطَّ د َٕ ْٗ َْ خْ ِ َُّ خ َػ ٌَ د، َكِة َٛ ِٞ َْٗم َٝ صَّل  َّٓ َِ  ْٖ ِٓ د  َٜ و  ِكي ـِ َس

ْٕ َيعَ  يِن)ؤَ ُِ ِٖ خُطَّ ًَ َػ  (.1َسدَػ
 ېئچ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ چٝهدٍ خُٔدَِي  خُُٔخي زدُٕو٘ص ٛ٘ود  خُوموع، هودٍ خهلل ظؼود٠ُ 

٘ص  خ ِٓص)8) َّٕ  (.3(، ؤٟ زدُومٞ ، ٝخُ
ٝهدٍ خُطيس   ٝبٗٔد ؤؼسط ُٜد خُمن ٝهللُق زٜد كو  هُٞوٚ )ػِو  خ َر(؛  ٕ خهلل 

ُُػيٜد، كَل ي٘سـو  ؤٕ يٜضوْ لوٜود ظؼدُ  ؤٍّٗ ٖٓ خُٕٔدء ٓدء كإوُؾ خٌُه ٝخُؼٙر 
 (.   6ٜٓ٘د)

                                                           

 . 13/42( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ 1)
 (.   131( َٔٞش خ ػُخف، ـّء ٖٓ خ،يص َهْ )8)
ئو  خُٔودَِي 3/48( خُٔؼِْ زلٞخجً ِْٕٓ 3) ِٔ ، خُٔاُق  ؤزٞػسًخهلل ٓمٔوً زوٖ ػِو  زوٖ ػٔوُ خُعَّ

د٘وُ  خُوًخَ خُعٕٞٗويص ٛو(، خُٔمون  كضيِص خُٙيه/ٓمًٔ خُٙدٌُ  خُ٘يلوُ، خ534ُ٘خُٔدٌُ  )ض
ٕووووص خُٞط٘يووووص ُِعُـٔووووص ٝخُعمويوووون   ٔ ٕووووص خُٞط٘يووووص ٌُِعوووودذ زوووودُفّخجُ، خُٔا  ٔ ُِ٘ٙووووُ، خُٔا

َخٔوودض زيووط خُمٌٔووص، خُطسؼص/خُؽدٗيووص،   ً ّ، 1221ّ، ٝخُفووّء خُؽدُووػ هللووًَ زعوودَيه 1222ٝخُ
 .3ػًي خ ـّخء  

 .2/8421( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕٖ٘ ُِطيس  6)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ٝهدٍ خُود ٠  يُيً ؤٜٗود كو٠ خُفوًذ َل ظفوًٛد ظُػو٠ كد ٔوُخع زٜود ٝزٜود هٞظٜود 
ِ وط ٝٝهلوط، ٝبٌ  ؤهللِك ٖٓ خُعإ٠ٗ زٜود، َٝل ظفوًٛد ظُػو٠ كعٜوٍّ ٝظضوؼق، َٝزٔود ً

كعؼط٠ لظٜود ٓوٖ خ َر، ٝيُكون  -ٝٛٞ ًؽُش خُُؼٙر ٝخُُٔػ٠  -ًدٕ ك٠ خُىحر 
عُػوو٠ كوو٠ زؼوول خُٜ٘وودَ ٝؤؼ٘وودء خُُٔخلووَ، كيٌووٕٞ ؤَكوون زٜوود كوو٠ خُموودُيٖ، ٝٛووٞ زٜوود، ك

 ٓوحً خُمًيػ.
ٝهُٞٚ  " كودـع٘سٞخ خُطُيون، كةٜٗود ٓوإٟٝ خُٜوٞخّ ٝطوُم خُوًٝخذ زدُِيوَ "  بَ٘ودي  

ٓ٘ووٚ ػِيووٚ خُٕووَلّ ُٔحوودُك خُووًٗيد ٝخ،وووُش، ٝلوول ػِوو٠ ٓحوودُك خُؼسوودي كوو٠ ؤٗلٕووْٜ 
وص زٜود يوًذ ـٔيوغ خُميٞخٗودض ًِٝدظْٜ ٝؤٓٞخُْٜ، ٌُٝوي ؤٕ خُطوُم خُ ٕٔوًِٞص خٍُُِٔ 

خٌُدٖٓ زدُٜ٘دَ زدُِيَ، بٓد ُٕوطٜد ُٜد ٝظوٍُيِٜد، ؤٝ زطِور ٓود يٕووع ُِٔد٘و٠ زٜود ٓوٖ 
ٓإًَ ٝظوح٠ آؼودَْٛ زٙوْ خُوًٝخذ ُٜود، كُزٔود يُحويسٚ ٜٓ٘ود ٌٝ خ ٌٟ خُ٘ودجْ كيٜود، ؤٝ 

 (. 1يضُٙ، ؤٝ يطإ ػِيٚ خُٕٔدكُ زُـِٚ كعٜ٘ٙٚ ٌٝخض خُّٕٔٞ ٜٓ٘د)
ٝهووودٍ خُٔ٘ووودٝي  ٝخُعؼوووُيٓ ٗوووٍّٝ خُٕٔووودكُ َُلٔوووعُخلص آووووُ خُِيوووَ )كووودـع٘سٞخ  

خُطُين( ؤي خػًُٞخ ٝؤػُ ٞخ ػٜ٘د ٝخُّٗٞخ ئ٘ص ؤٝ يُٕش )كةٜٗد طوُم خُوًٝخذ ٝٓوإٟٝ 
خُٜٞخّ( ؤي ٓمَ ظُييٛد )زدُِيَ( ُعإًَ ٓد كيوٚ ٓوٖ خُُٓوص ٝظِوعوع ٓود ٔووع ٓوٖ خُٔودَش 

 (.8ٖٓ ؤٌخٛد) ٖٓ ٗمٞ ٓإًٍٞ كي٘سـ  خُعؼُيؿ ػٜ٘د لٍَخ
هِط  ٝك  ٍٛخ خُمًيػ ب٘دَش ب٠ُ خُُكن زودُميٞخٕ لودٍ ًَٞزوٚ، كوةٕ ًودٕ ٛ٘ودى 
ٗسدض ُٝٓػ٠ كؼِيٚ ؤٕ يوَِ ٖٓ ٔيُٛد ٝيوًػٜد ظإًوَ ٝظُػو٠ ؼوْ يٞخهللوَ خُٕويُ، ٝبٕ 
ًدٕ ٛ٘دى ـًذ كؼِيٚ ؤٕ يُٕع ك  خُٕيُ لع٠ َل ظمعدؾ خًُخزوص بُو٠ طؼودّ كوَل ظفوًٙ 

ُُخًر َُلٔعُخلص ُيَل  كؼِيوٚ ؤٕ يعف٘ور خُطُيون  ٗوٚ كعضؼق ػٖ خُٕٔيُ، ٝبٌخ ٍّٗ خ
 ٓإٟٝ خُٜٞخّ ٝخُٕسدع ُيَل  لٍَخ  ٖٓ ؤٌخٛد.  

 وِن خُٔؼدِٓص خُمٕ٘ص ؤؼ٘دء ًَٞذ خًُخزص. ًٔد َخػ٠ خُ٘س   

                                                           

 .  358 - 4/351ِْ ( بًٔدٍ خُٔؼِْ زلٞخجً 1ٕٓ)
 . 1/371( كيل خُوًيُ 8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ِٚ هلُلووُؼَٞزٌص،  َٗووْط ِكيوو د ٌَ خ، َك  ُ َسووْط َزِؼيوو ًِ ََ كؼووٖ ؤّ خُٔووآ٘يٖ ػدجٙووص َ وو  خهلل ػٜ٘وود ؤٜٗوود 
يُ  ي ِ َُ َِْط ظُ ٍُ خهلِل َكَفَؼ ٞ ُٔ ََ د  َٜ َُ  ٍَ ، َكَود ُٙ«   ْكِن ِ ُ ْيِي ِزدُ َِ  (.1«)َػ

هدٍ خُح٘ؼدٗ   )ػِيي( زٌُٕ خٌُدف وطدذ ُؼدجٙوص، هودٍ ُٜود ٌُوي ٝهوً ًَسوط 
خ ٝـؼِووط ظووُييٙ ٝظضووُزٚ، )زوودُُكن( ُوويٖ خُفدٗوور ٝخَلهعحوودي كوو  ـٔيووغ خ ٓووَٞ   ُ زؼيوو

 (.8ٝخ وٍ زإيُٕ خ َٓٞ ٝؤهُزٜد ٝؤلٕٜ٘د)
 

 

                                                           

خْ،َيخِذ 1) َٝ ِص  َِ ووو خُح ِ َٝ  ِ ُ ِسووو ُْ ْكوووِن  -( ؤوُـوووٚ ٕٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ  ًعووودذ خ ِ ُ َِ خُ  6/8116َزووودُذ َكْضووو
(8526.) 

 . 7/821( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 س املطلب اخلام
 السفق باحلًىاٌ يف حقه

ػ٠ِ خ ٕٗدٕ ؤٕ ؤلَ ُوٚ ؤًوَ زؼول خُطيوَٞ ٝزؼول خُميٞخٗودض،  ٖٓ ٗؼْ خهلل 
د ٛٞ ٌزمٜد زدُطُيوص خُُٙػيص ُوحً ؤًِٜد، ٌُوٖ ٛ٘ودى ٓوٖ يحو٘غ  َٜ ِ ِ ُِم ٝـؼَ خُٕسيَ 
ٍٛخ خ ٓوُ ُٔفوُي خُعٕوِيص ٝخُِؼور ًوإٕ يفِوٓ ُِحويً َل  ًوَ ٝبٗٔود ُِٜوٞ ٝخُِؼور 

ًوَ بٕٗودٕ  سؽود ، ٝٛوٍخ يع٘ودك  ٓوغ خُُكون زودُميٞخٕ؛ ُوٍخ ؤَ٘وً خُ٘سو كيوعَ خُميٞخٕ ػ
بُوو٠ بػطوودء ًووَ ليووٞخٕ لوووٚ ٓووٖ خُميوودش ٝػووًّ خُؼسووػ زٜوود، ٝؤٕ َل يٍزمووٚ بَل ُـووُر 

 خ ًَ، ٖٝٓ كؼَ ؿيُ ٌُي كٕيؼدهر يّٞ خُويدٓص ػ٠ِ كؼِعٚ.
ود، ؤَ  َٔ ُٜ ْ٘ ِ وَ  خهللُ َػ ََ  ِٚ َؼود ُْ ِٖ خ ٝ زو ُِ ْٔ ِٖ َػ ًِ خهلِل ز ْٖ َػْس ٍَ خهلِل كَؼ وٞ ُٔ ََ  َّٕ  ْٖ و َٓ "  ٍَ َهود

ود؟  َٜ ود َلور َٓ َٝ ٍَ خهلِل،  وٞ ُٔ ََ ََ  َيد  "، ِهي ِٚ ِِ ْٖ َهْع ُٚ خهللُ َػ َُ إَ َٔ د  َٜ ُِ َلو ِ ْي ـَ د ِز َٜ َه ْٞ د َك َٔ خ َك  َ ََ ُػْحُلٞ َهَع
د") َٜ َ  ِز ِٓ ُْ د َكَع َٜ َٔ ْؤ ََ ََل َظْوَطَغ  َٝ د،  َٜ َِ ًُ د َكَعْإ َٜ َزَم ٍْ ْٕ َظ ٍَ  "ؤَ  (.1َهد

خٕ ُـيُ خْ ًَ)هدٍ خُسـٞي َٞ َمَي ُْ ِٚ ًُخٛيُص ٌزك خ  (.8  ِكي
( َّْل ي ُِ ُص َظْم َٛ خ َُ ًَ  ُٚ ُٚ ؤََّٗ َس ْ٘ خْ َ َٝ  (.     1ٝهدٍ خَُٔل ػِ  خُودَي  

                                                           

( 865 (، ٝخزٖ خُفؼوً كو  ٕٓوً٘ٙ  )ٚ 8323) 6/37( ؤوُـٚ ؤزٞيخٝي خُطيدُٕ  ك  ًٕٓ٘ٙ  1)
ُي خُسـًخيي )ض 1481) َٛ ْٞ ٛو(، ظموين  ػدُٓ 831(، خُٔاُق  ػِ  زٖ خَُفْؼً زٖ ػسيً خَُف

ّ، ٝخُٕ٘دج  1221 -ٛو 1611زيُٝض، خُطسؼص/خ ٠ُٝ،  -ؤلًٔ ليًَ، خُ٘دُ٘  ٓإٔص ٗديَ 
وَمدَيد  َعودُذ خُضَّ ًِ ود  -ك  خُٕٖ٘   َٜ ُِ َلو ِ ْيو ـَ خ ِز  َ ََ ُػْحوُلٞ ْٖ َهَعو و ُمودًْ كو  (، ٝخ6665) 7/832َٓ

ْْ 7576) 6/841خُٕٔووعًَى ػِوو٠ خُحووميميٖ   َُووو َٝ َ٘دِي  وو ْٔ يٌػ هلَلووِميُك خْ ِ ًِ خ َلوو ٍَ ووو َٛ ( ٝهوودٍ  
 ُِ ووَي ِ ٕ ، ٝهللووممٚ خُووٍٛس ، ٝخُسيٜووو  كوو  خُٕووٖ٘ خٌُسووُٟ ٝخُِلوو  ُووٚ  ًعوودذ خُ ُٙ وود ـَ ِ ُ َزوودُذ  -يَُى

 ََ ًَ َزَك َكُيْا ٍْ ْٕ يُ ٌٝق ِبَلَّ ِزإَ َُ  ُٚ َُ د  َٓ  َِ ِْ َهْع ي ُِ  (.   12182) 2/164َظْم
ٛوو(، 514، خُٔاُق  ؤزٞٓمًٔ خُمٕيٖ زٖ ٕٓؼٞي خُسـٞي )ض 11/884( ُ٘ق خُٕ٘ص ُِسـٞي 8)

يٓٙون،  -ظموين  ٘ؼير خ َٗاٝ ، ٝٓمٔوً ِٛيوُ خُٙودٝيٗ، خُ٘د٘وُ  خٌُٔعور خ ٔوَلٓ  
 ّ.1223 -ٛو 1613زيُٝض،  / خُؽدٗيص، 



 

- 8422 - 

 

 عبد اهلل أبى بكس علٌد/   ميحة املياٌ يف السفق باحلًىاٌ  

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ٝهودٍ خُىطودز   ٝكو  ٓؼ٘ودٙ ٓود ـوُض زووٚ ػوديش خُ٘ودْ ٓوٖ ٌزوك خُميوٞخٕ زمضووُش 
خُِٔووٞى ٝخُُئٔوودء ػ٘ووً هووًْٜٝٓ خُسِووًخٕ، ٝؤٝخٕ لووًٝغ ٗؼٔووص ظعفووًي ُٜووْ كوو  ٗمووٞ 

 (.8ٌُي ٖٓ خ َٓٞ)
ٝهدٍ خُٔ٘ودٝي  )ٓوٖ هعوَ ُػحولَٞخ ( زضوْ ؤُٝوٚ ٝٗسوٚ زدُؼحولَٞ؛ ُحوـُٙ ػِو٠ ٓود 
كٞهووٚ، ٝؤُموون زووٚ ظ٘ووّٙ خُٔعووُكيٖ زدَلهللووطيدي َل  ًووَ ؤٝ لدـووص، )ٝلوٜوود( ػسوودَش ػووٖ 
خَلٗعلدع زٜد، )ٔإُٚ خهلل ػ٘ٚ( ؤي ػدهسٚ ٝػٍزٚ ػِيٚ، هيَ  ٝٓد لوٜد يد ٍَٔٞ خهلل؟ هودٍ  

 (.  3ًِٚ َٝل ظوطغ َؤٔٚ كع٠ُٓ زٜد)ؤٕ ظٍزمٚ كعإ
ٝهدٍ خُطيس   ٝلوٜد ػسودَش ػوٖ خَلٗعلودع زٜود ًٔود ؤٕ هطوغ خُوُؤْ ٝخُُٓو  ػسودَش 

 (.   6ػٖ  يدع لوٜد ٝبظَلكٜد، كيٌٕٞ هُٞٚ  ))َٝل يوطغ(( خُه  ًدُعإًيً ُِٕدزن)
 ٝهدٍ خَُٔل ػِ  خُودَي زؼً ؤٕ ًٌُ ًَلّ خُطيس   

ًُو  َّٕ ُُ ؤَ ِٛ ٍُ  خُظَّد ؤَُهٞ ود َٝ َٔ ُٜ َ٘ وُغ َزْي ْٔ َف ُْ ُٚ ََل خ و ْ٘ و إ َػ ِٜ ْ٘ َٓ ود  َٜ وِ  ِز ْٓ َُّ خُ َٝ  ِْ ْؤ َُّ ْٖ َهْطوِغ خُو و ِٓ َلًّ 
 َٔ ُْ ُ  خ ْٓ َُّ د خُ َٔ ِبَّٗ َٝ  ، ِْ ْؤ َُّ َغ َهْطِغ خُ َٓ  ٌٖ َعَؼيَّ ُٓ   َ ْٓ َُّ َّٕ خُ يِس  ِ ؛ ِ َ

ِش خُط ِ ََ ْٖ ِػَسد ِٓ  ُْ َّٛ َٞ د يَُع َٔ و ر ًَ ِٜ ْ٘
 ٌَ  َّٕ ِٚ ؤَ ِكي َٝ د،  َٜ ْزِم ٌَ  ًَ )َزْؼ ِٚ ِع َٛ خ َُ ٌَ ُِ  َٚ ـْ َٝ خِء ََل  َُ ُلَو ِْ ُِ  ُٚ َٓ ْٝ ِبْطَؼد ، ؤَ ُٚ َِ ًْ ؤَ َٝ  ُٚ  (.   5ْزَم

                                                                                                                                                                 

ٔوووِطدٕ ٓمٔوووً،  ، خُٔاُوووق  ػِووو  زووو4/8452ٖ( ُٓهووودش خُٔلووودظيك ٘وووُق ٓٙوووٌدش خُٔحووودزيك 1)
 –ٛووو(، خُ٘د٘ووُ  يخَ خُلٌووُ، زيووُٝض 1116ؤزٞخُمٕووٖ َٗٞخُووًيٖ خُٔووَل خُٜووُٝي خُووودَي )ض 

 ّ.8118 -ٛو 1688ُس٘دٕ،  /خ ٠ُٝ، 
 . 6/872( ٓؼدُْ خُٕٖ٘ 8)
 . 4/128( كيل خُوًيُ 3)
 . 2/8213( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕٖ٘ ُِطيس  6)
 . 4/8452( ُٓهدش خُٔلدظيك ُ٘ق ٌٓٙدش خُٔحدزيك 5)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب السادس 
 السفق باحلًىاٌ بعدو اختاذه كسسًًا أو ميربًا

ٛ٘دى ٖٓ خُ٘دْ ٓوٖ يٕوعٜيٖ زودُميٞخٕ، َٝل يِوو  ُوٚ زودَل ، كويفِٓ ػِيوٚ ـِٞٔود  
ؤٕ خُميووٞخٕ ٓىِووٞم ُووٍُي، ٝؤٗووٚ َل  طووٞيَل  يعمووًغ ٓووغ ؿيووُٙ كئوود َل يليووً،  ٘وود  ٓ٘ووٚ

يعووإُْ، ٌُووٖ خُٕوو٘ص ظووإظ  ُعسوويٖ ُِ٘وودْ ؤٕ ٛووٍٙ خُٔىِٞهوودض ٓووٖ خُميٞخٗوودض ُووْ ظىِوون 
ُِفِووْٞ ػِيٜوود يٕٝ ـووًٟٝ، ٝبٗٔوود وِوووط ُعسِووؾ خُُخًوور ٓووُخيٙ ٓووٖ خ ٓوودًٖ، كووةٌخ 
ؤيض ٓد ػِيٜد كؼ٠ِ خُُخًر َكود  زٜد ؤٕ يًػٜد ظُظدق ٖٓ ػ٘دء خُٕويُ ٝخُمٔوَ خُؽويوَ، 

 ويُ ٖٓ َخًسٜد. زٔد ًدٗط خًُخزص ػً٘خهلل ُُٝ
ُٚ هلُلْمَسصٌ  َُ َْٗط  د ًَ َٝ ٍِ خهلِل كؼٖ ٓؼدٌ زٖ ؤٗٓ  ٞ ُٔ ََ  ْٖ ْْ  ، َػ و ُٛ َٝ َّّل  ْٞ َِو٠ َهو َُّ َػ َٓ  ُٚ ؤََّٗ

ََل  َٝ  ، ص  َٔ ُِ ود َٔ ود  َٛ َيُػٞ َٝ  ، ص  َٔ ُِ ود َٔ ود  َٛ ُسٞ ًَ َْ ْْ  "خ و ُٜ َُ  ٍَ ، َكَوود ََ خِلو َٝ ََ َٝ  ْْ و ُٜ َُ خذَّ  َٝ َِو٠ َي ُهٌٞف َػ ُٝ
وود، َظعَِّىوو َٜ ِس ًِ خ ََ  ْٖ وو ِٓ  ٌُ ًَُٞزووصَّل َوْيوو ُْ َٓ ذَّ  ُُ خِم َكوو َٞ وو ْٔ خْ َ َٝ ِم،  ُُ ْْ ِكوو  خُطروو ٌُ وو َّ ِ ََلوودِييِؽ

ِٔ خ َُ ًَ د  َٛ ٝ ٍُ
(" ُٚ ْ٘ ِٓ  ٠َُ َظَؼد َٝ َى  ََ خ هلل َظَسد  ُ ًْ ٌِ  ُُ َؽ ًْ ؤَ َٝ1.) 

                                                           

َعووودِذ 15482) 86/328( ؤوُـوووٚ ؤلٔوووً زوووٖ ل٘سوووَ كووو  ٕٓوووً٘ٙ  1) ًِ (، ٝخُوووًخَٓ  كووو  خُٕوووٖ٘  
 ِٕ خ ٍَ ووِعْح ْٔ وو َّ  -خَِل

ِٔ خ َُ ًَ خذر  َٝ ًَّ ٍَ خُوو ْٕ ظُعََّىوو ْٖ ؤَ ووِ  َػوو ْٜ (، خُٔاُووق  8711) 3/1765َزوودُذ ِكوو  خَُّ٘
ئوو  ؤزٞٓمٔووً ػسووًخهلل زووٖ ػسووًخُُلٖٔ زووٖ خُلضووَ زووٖ َزٜووُخّ زووٖ ػسًخُحوؤً خُووًخَٓ ، خُعٔ

ٛووو(، ظمويوون  لٕوويٖ ٔووِيْ ؤٔووً خُووًخَخٗ ، خُ٘د٘ووُ  يخَ خُٔـ٘وو  ُِ٘ٙووُ 855خُٕوؤُهً٘ي )ض 
ّ، ٝخزووٖ وّئووص كوو  8111 -ٛووو 1618ٝخُعِٞيووغ، خٌُِٔٔووص خُؼُزيووص خُٕووؼٞييص،  /خ ُٝوو٠، 

وِي  ِٔ َ٘د َٔ ُْ َعودُذ خ ًِ خ -هللميمٚ   َٝ ود  َٜ ْهِل َٞ و َّ ِز
ِٔ خ َُ ًَ خذ ِ  َٝ ًَّ ٌِ خُو ِٖ خظ َِىود ُِ َػو و ـْ َّّ ود َزودُذ خُ َٜ َس ًِ خ ََ ُء  ُْ و َٔ ُْ

وود  َٜ ْ٘ ٍَّل َػ ِِ َٗوود ََل  َٝ وود،  َٜ ْي َِ َُّل َػ وودِج َٔ  ُُ (، ٝخُطموودٝي كوو  ٘ووُق ٓٙووٌَ خ،ؼوودَ  8566) 6/168َؿْيوو
( خُٔاُق  ؤزٞـؼلُ ؤلًٔ زٖ ٓمًٔ زٖ َٔلٓص زٖ ػسًخُِٔي زوٖ ٔؤِص خ ِيي 61) 1/31

  ٛوو(، ظمويون  ٘وؼير خ َٗواٝ ، خُ٘د٘و381ُخُمفُي خُٔحُي خُٔؼوُٝف زدُطمودٝي )ض 
 81/123ّ، ٝخُطسُخٗوو  كوو  خُٔؼفووْ خٌُسيووُ  1626ٛووو، 1615ٓإٔووص خُُٔوودُص،  /خ ُٝوو٠، 

ودِي  638) َٜ ِف ُْ َعودُذ خ ًِ ( ٝهودٍ  8624) 8/112(، ٝخُمدًْ كو  خُٕٔوعًَى ػِو٠ خُحوميميٖ  
ُٙ، ٝهللوممٚ خُوٍٛس ، ٝخُسيٜوو  كو  خُٕوٖ٘ خٌُسوُٟ   د ـَ ِ ُ ْْ يَُى َُ َٝ َ٘دِي  ْٔ يٌػ هلَلِميُك خْ ِ ًِ خ َل ٍَ َٛ
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

هوودٍ خُٔ٘وودٝي  )خًَسووٞخ ٛووٍٙ خُووًٝخذ ٔوودُٔص( ؤي ودُحووص ػووٖ خٌُووً ٝخ ظؼوودذ، 
َٝكٜووووٞخ ػٜ٘وووود بٌخ ُووووْ ظمعوووودـٞخ بُوووو٠ ًَٞزٜوووود، )َٝل  )ٝيػٞٛوووود ٔوووودُٔص( ؤي خظًُٞٛوووود

ظعىووٍٝٛد ًُخٔوو   لوودييؽٌْ كوو  خُطووُم ٝخ ٔووٞخم( ؤي َل ظفِٕووٞخ ػِوو٠  َٜٞٛوود 
ُيعمووًغ ًووَ ٓووٌْ٘ ٓووغ هللوودلسٚ ٝٛوو  ٓٞهٞكووص ًفِٞٔووٌْ ػِوو٠ خٌُُخٔوو  ُِعمووًغ، 
ٝخُٜٔ٘  ػ٘ٚ خُٞهٞف خُطٞيَ ُـيُ لدـوص كيفوِٞ لودٍ خُوعودٍ ٝخُٞهوٞف زؼُكوص ٝٗموٞ 

خُٜ٘وو  ػووٖ ٌُووي زوُٞووٚ  )كووُذ( يخزووص )ًُٓٞزووص ويووُ ٓووٖ َخًسٜوود( ػ٘ووً خهلل  ٌُووي، ٝػِووَ
ظؼد٠ُ )ٝؤًؽُ ًٌوُخ  هلل ٓ٘وٚ(، كيوٚ ؤٕ خُوًٝخذ ٜٓ٘ود ٓود ٛوٞ هللودُك، ٜٝٓ٘ود ٓود ٛوٞ طودُك، 

( ٝؤٕ زؼضوووٜد ؤكضوووَ ٓوووٖ زؼووول 1)ںچ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چٝؤٜٗووود ظوووًٍُ خهلل ظؼووود٠ُ 
ٚ ك  خُف٘ٓ ٝخُلويوُ خُٔؼوٍذ كو  (؛  8ٗ)گچ  ک        ک  ک چخ،يٓييٖ، َٝل ي٘دكيٚ

 (.3خًُٗيد بٌخ وعْ ُٚ زدٌُلُ ؤوٓ ٖٓ خًُخزص كةٗٚ ؤ٘و٠ خ ٘ويدء)
ٝهوودٍ خُحوو٘ؼدٗ   )خًَسووٞخ ٛووٍٙ خُووًٝخذ ٔوودُٔص( ؿيووُ ػِيِووص َٝل ٓٙوووٞم ػِيٜوود 

                                                                                                                                                                 

وو َّٔ ُِ ـُ ووَل َّٕ خِذ آَيخِذ خُ َٞ ِى  -دُع ؤَْزوو ُْ َظوو َٝ ووصَّل ،  ـَ ُِ َلد ْيوو ـَ ُِ خزَّووِص  ًَّ وو٠ خُ َِ ُهووِٞف َػ ُٞ ُْ ِّ خ خ َٝ َيووِص َي ِٛ خ َُ ًَ َزوودُذ 
ِص   ـَ َمد ِْ ُِ د  َٜ ْ٘ ٍِ َػ ٝ ُّ  (.11334) 5/612خُ٘ر

 (.66( َٔٞش خ ُٔخء ، ـّء ٖٓ خ،يص )1)
 (.71( َٔٞش خ ُٔخء ، ـّء ٖٓ خ،يص )8)
َعووودِذ 15482) 86/328زوووٖ ل٘سوووَ كووو  ٕٓوووً٘ٙ  ( ؤوُـوووٚ ؤلٔوووً 3) ًِ (، ٝخُوووًخَٓ  كووو  خُٕوووٖ٘  

 ِٕ خ ٍَ ِعْح ْٔ و َّ  -خَِل
ِٔ خ َُ ًَ خذر  َٝ ًَّ ٍَ خُو ْٕ ظُعََّى ْٖ ؤَ ِ  َػ ْٜ (، ٝخزوٖ وّئوص 8711) 3/1765َزدُذ ِك  خَُّ٘

ِي  ِٔ َ٘د َٔ ُْ َعدُذ خ ًِ  َّ زِ  -ك  هللميمٚ  
ِٔ خ َُ ًَ خذ ِ  َٝ ًَّ ٌِ خُ ِٖ خظ َِىد ُِ َػ ـْ َّّ د َزدُذ خُ َٜ َس ًِ خ ََ ُء  ُْ َٔ ُْ خ َٝ د  َٜ ْهِل َٞ

وود  َٜ ْ٘ ٍَّل َػ ِِ َٗوود ََل  َٝ وود،  َٜ ْي َِ َُّل َػ وودِج َٔ  ُُ (، ٝخُطموودٝي كوو  ٘ووُق ٓٙووٌَ خ،ؼوودَ  8566) 6/168َؿْيوو
(، ٝخُمدًْ ك  خُٕٔعًَى ػ٠ِ 638) 81/123(، ٝخُطسُخٗ  ك  خُٔؼفْ خٌُسيُ  61) 1/31

ووودِي   َٜ ِف ُْ َعووودُذ خ ًِ خ8624) 8/112خُحوووميميٖ   ٍَ ووو َٛ ْْ  ( ٝهووودٍ   َُووو َٝ َ٘دِي  ووو ْٔ يٌػ هلَلوووِميُك خْ ِ ًِ َلووو
 ُِ وَل َّٕ خِذ آَيخِذ خُ َٞ ودُع ؤَْزو َّٔ ـُ ُٙ، ٝهللممٚ خٍُٛس ، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   د ـَ ِ ُ َزودُذ  -يَُى
ووووِص   ـَ َمد ِْ ُِ وووود  َٜ ْ٘ ٍِ َػ ٝ ُّ ِى خُ٘روووو ُْ َظوووو َٝ ووووصَّل ،  ـَ ُِ َلد ْيوووو ـَ ُِ خزَّووووِص  ًَّ وووو٠ خُ َِ ُهووووِٞف َػ ُٞ ُْ ِّ خ خ َٝ َيووووِص َي ِٛ خ َُ ًَ5/612 

(11334.) 
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

زدُمَٔ، )ٝيػٞٛد ٔدُٔص( ؤي خهطؼٞٛد ػٖ خُٕيُ ٔدُٔص هسَ ؤٕ ي٘وطغ زةظَلكٌْ ُٜود، 
دييؽٌْ كوو  خُطووُم ٝخ ٔووٞخم( َٝل ظفؼِٞٛوود ًدٌُُخٔوو  )َٝل ظعىووٍٝٛد ًُخٔوو   لوو

خُع  ظمًؼٕٞ ػِيٜد كٜوٞ ٜٗو  ػوٖ خُعموًغ ػِيٜود ٝخظىدٌٛود ُوٍُي، ٝخُعوييوً زودُطُم 
 ٝخ ٔٞخم؛  ٗٚ ؿدُر خُٔٞخ غ ُهلدييػ ٌُؽُش َٓلهدش خُ٘دْ كيٜد.

ٝخػِوْ ؤٕ خُٔووُخي ٓوود يؼعوديٙ خُ٘وودْ ٓووٖ خُٔلدًٜوودض ٝخ وسودَ ػووٖ ؤلووٞخُْٜ َل ٓوود 
ًودٕ يموًغ ؤهللومدزٚ كو  ؤٔولدَٙ ٝٛوٞ َخًور  بكديش ػِْ ؤٝ هضودء لدـوص، كةٗوٚ  كيٚ

ٝيٕعمًؼْٜ، ٝهً وطر ػ٠ِ ٗدهعٚ  ـوَ بٔؤدػْٜ، ًٝوٍُي ًودٕ يىدطور زؼضوْٜ 
زؼضد  ٝٛٞ يٙدًْٛٛ، )كُذ ًُٓٞزص( هلللص ًُخزص )ويُ ٖٓ َخًسٜود ٝؤًؽوُ ًٌوُخ  هلل ٓ٘وٚ( 

خذ ويُ ٓوٖ َخًسٜود، ٝبٌخ ًدٗوط ٔيوط ُعؼِيَ خُٜ٘  َٝذ ُِعوِيَ، ؤي هِيَ ٖٓ خًُٝ
ويُخ  ٓ٘ٚ كَل يعىٍٛد ًُٔيد  ُمًيؽٚ ُٝـٞٙ، كةٗٚ هسيك ػ٘وً خُؼووَلء بٛدٗوص ٓوٖ ٛوٞ ويوُ 
ٖٓ ٜٓي٘ٚ؛ ٝ ٗٚ وَلف ٓد وِوط ُوٚ، ٝبٌخ ًودٕ كيٜود ٓوٖ ٛوٞ ويوُ ٓوٖ َخًسوٚ خـع٘سوط 
 خ لدييووػ ػِيٜوود ًِٜوود خلعيدطوود ، ٝبٕ ـوودِ ؤٕ َخًسٜوود ويووُ ٜٓ٘وود، ٝكيووٚ يَلُووص ػِوو٠ ؤٕ

 (.1خًُٝخذ ظًٍُ خهلل ظؼد٠ُ ًٔد يًٍُٙ خُؼسدي)
ُْٝ ظٌعق خُٕ٘ص زٍُي زوَ زي٘وط ؤٕ ٓوٖ ظٔودّ خُُكون زودُميٞخٕ ؤَل يفؼوَ خُ٘ودْ 
 ٜووَٞ خُووًٝخذ ٓ٘وودزُ يِوووٕٞ ػِيٜوود خُىطوور ٝخُ٘ووًٝخض بَل كوو  لوودٍ خُضووَُٝش ػ٘ووً 
خٗؼًخّ خُسًيَ، ًإٕ يٌٕٞ خُٔعمًغ ك  خُحمُخء ٝٓؼٚ ـْ ؿليُ ٓوٖ خُ٘ودْ يُيوً ؤٕ 

مًؼْٜ، كيوق ػ٠ِ  ُٜ خًُخزص ٓعمًؼد  لع٠ يُخٙ خُ٘دْ، ٍٝٛخ ُِضَُٝش كووع، كِووً ي
 ُِ٘دْ ػ٠ِ  ُٜ خًُخزص ٝخهلد  لع٠ يُخٙ خُ٘دْ. وطر خُ٘س 

َّٕ »هدٍ   ، ػٖ خُ٘س ػٖ ؤز  ُٛيُش  ، َكِة َُ َ٘دِز َٓ  ْْ ٌُ خز ِ َٝ ََ َي ٞ ُٜ ٝخ  ُ ٍُ ْٕ َظعَِّى ْْ ؤَ ًُ ِبيَّد
د َُ  َٛ َُ ىَّ َٔ د  َٔ ُْ خهلل ِبَّٗ ٌُو َُ  ََ َؼو ـَ َٝ  ، ِٓ ُل ْٗ ن ِ خْ َ ِٙ ِٚ ِبَلَّ ِز ي ـِ ُِ ٌُُٞٗٞخ َزد ْْ َظ َُ ًَّل  َِ ٠َُ َز ْْ ِب ٌُ ـَ ِ ِ ُعَس ُِ  ْْ ٌُ

                                                           

 زعحُف. 825 - 8/826( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 1)
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 و2012العدد اخلامس               

 ْْ ٌُ َع ـَ د َكدْهُضٞخ َلد َٜ ْي َِ َر َكَؼ َْ  (.1« )خْ َ
ؤٗوٚ وطور ػِو٠ َخلِعوٚ ٝخهلود  ػِيٜود كوًٍ ٌُوي  هدٍ خُىطدز   ؼسط ػٖ خُ٘س  

َذ ؤٝ زِوٞؽ ٝطوُ َل يوًَى ٓوغ خُ٘وٍّٝ بُو٠ ػ٠ِ ؤٕ خُٞهٞف ػ٠ِ  َٜٞٛد بٌخ ًدٕ  
خ َر ٓسودق ـودجّ، ٝؤٕ خُٜ٘وو  بٗٔود خٗحوُف كوو  ٌُوي بُو٠ خُٞهووٞف ػِيٜود َل ُٔؼ٘وو٠ 
يٞـسٚ ٌُٖ زوإٕ يٕوعٞط٘ٚ خ ٕٗودٕ ٝيعىوٍٙ ٓوؼوًخ ت  كيعؼور خًُخزوص ٝيضوُ زٜود ٓوٖ ؿيوُ 

 (.8طدجَ)
خ ػِو  خُٔ٘ودزُ ٝهدٍ خُطيس   هُٞٚ  )ٓ٘دزُ( ً٘ديص ػٖ خُويدّ ػِيٜد؛  ْٜٗ بٌخ وطسوٞ

هوودٓٞخ، هُٞووٚ  )كؼِيٜوود كدهضووٞخ( ؤي بٌخ ًوودٕ ًووٍُي كؼِوو  خ َر خهضووٞخ لدـوودظٌْ َل 
ػِ  خًُٝخذ، ٝـٔغ خُمدـدض ٝؤ دكٜد بُو  ٔودجُ خُٔىودطسيٖ؛ ُيليوً خُؼٔوّٞ يؼ٘و   
ٞخ خ َر زوضدء لدـدظٌْ خُٔىعِلص خ ٗٞخع، ٝيٌلويٌْ ٓوٖ خُوًٝخذ ؤٕ ظوسِـٌْ  ُوحر

 (.  3ٚ بَل زٙن خ ٗلٓ)بُ  زًِ ُْ ظٌٞٗٞخ زدُـي
وووود  َٜ َٗ وووود َكُعِٞهُلٞ َٛ َِ ٞ ُٜ وووو٠  ُ َِ ووووٞخ َػ ُٕ ِِ َ٘وووو٠  ََل َظْف ْؼ َٔ ُْ خ َٝ ٝهوووودٍ خُٔووووَل ػِوووو  خُووووودَي  
ُسوووٞخ،  ًَ َْ َّْ خ ، ؼُووو ْْ ٌُ ووودِظ ـَ خْهُضوووٞخ َلد َٝ ُُوووٞخ  ِّ ْٗ َِ خ ُِوووَي، َزووو ٌَ  ُِ َؿْيووو َٝ خِء  َُ ووو ِ ٙ خُ َٝ َسْيِغ  ُْ َٕ ِزووود ؼُٞ ِ ً ظَُمووو َٝ

ًِ خَُلَّ  ي ًِ ْٙ (   ِزَع ْْ ٌُ ـَ ِ ِ ُعَس ُِ (   ؤَْي  ) ِٚ يو ـِ ُِ ٌُُٞٗوٞخ َزد ْْ َظ َُ ًَّل  َِ ٠َُ َز ْْ )ِب ٌُ َِ ُُِعٞهلِل ُق ؛ ؤَْي   يَُىلَّ َٝ  ِّ

                                                           

ودِي 1) َٜ ِف ُْ َعدذ خ ًِ (، 8547) 6/816زودذ كو  خُٞهوٞف ػِو٠ خًُخزوص  -( ؤوُـٚ ؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘  
 8/36(، ٝخُطسُخٗوو  كوو  ٕٓووً٘ خُٙوودٓييٖ  32) 1/31ٝخُطموودٝي كوو  ٘ووُق ٓٙووٌَ خ،ؼوودَ  

خُِىٔ  خُٙدٓ ، ؤزٞخُودْٔ خُطسُخٗو   ( خُٔاُق  ِٔئدٕ زٖ ؤلًٔ زٖ ؤيٞذ زٖ ٓطي247ُ)
ٛو(، خُٔمون  لٔوًي زوٖ ػسًخُٔفيوً خُٕوِل ، خُ٘د٘وُ  ٓإٔوص خُُٔودُص، زيوُٝض، 341)ض 

َعوودُذ 6ّ، ػووًي خ ـووّخء  1226 -ٛووو 1615خُطسؼووص/خ ٠ُٝ،  ًِ ، ٝخُسـووٞي كوو  ٘ووُق خُٕوو٘ص  
وودِي  َٜ ِف ُْ خ َٝ  ُِ ووَي ِ ٕ خز ووِص  -خُ  ً ُهووِٞف ػِوو٠ خُ ُٞ يووص خُ ِٛ (، ٝخُسيٜووو  كوو  خُٕووٖ٘ 8423) 11/38زوودُذ ًُخ

 ُِ وَل َّٕ خِذ آَيخِذ خُ َٞ ودُع ؤَْزو َّٔ ـُ ووصَّل ،  -خٌُسوُٟ   ـَ ُِ َلد ْيو ـَ ُِ خزَّوِص  ًَّ َِو٠ خُ ُهوِٞف َػ ُٞ ُْ ِّ خ خ َٝ َيوِص َي ِٛ خ َُ ًَ َزودُذ 
ِص  ـَ َمد ِْ ُِ د  َٜ ْ٘ ٍِ َػ ٝ ُّ ِى خُ٘ر ُْ َظ َٝ5/612 (11335.) 

 .8/853( ٓؼدُْ خُٕٖ٘ 8)
   زعحُف. 8422 - 2/8427( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕٖ٘ ُِطيس  3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 ُْ ٌُووو َُ  ََ َؼووو ـَ َٝ ووود ) َٜ َظَؼِس َٝ د  َٜ ِع ووووَّ َٙ َٓ ِٚ ؛ ؤَْي  ُِووو َّٝ ُِ ؤَ ووو ْٕ ٌَ (   ِز ِٓ ُلووو ْٗ ووون ِ خْ َ ِٙ ِٚ )ِبَلَّ ِز َُْيووو َٖ ِب ي ِِ خهلِلووو َٝ
وو َٜ ْي َِ خ )َكَؼ  َ خ َُ َهوو َٝ وودط د  َٕ َر(   ؤَْي  ِز َْ خذ ِ )َكدْهُضووٞخ خْ َ َٝ ًَّ َِوو٠ خُوو ِر ََل َػ َْ َِوو٠ خْ َ د(   ؤَْي  َػ

() ْْ ٌُ دِظ ـَ  (.1َلد
ٝهووودٍ خُٔ٘ووودٝي  ؤي يػوووٞٗ  ٓوووٖ خظىووودٌ ) ٜوووَٞ يٝخزٌوووْ ٓ٘ووودزُ( يؼ٘ووو  خظًُوووٞخ 
ـِٞٔووٌْ ػِيٜوود ٝٛوو  ٝخهلووص ًٔوود ظفِٕووٕٞ ػِوو٠ خُٔ٘وودزُ كووةٕ ٌُووي ياٌيٜوود )كووةٕ خهلل 

ٞٗوٞخ زدُـيوٚ بَل زٙون خ ٗلوٓ ٝـؼوَ ظؼد٠ُ بٗٔد ٔىُٛد ٌُوْ ُعوسِـٌْ بُو٠ زِوً ُوْ ظٌ
ٌُووْ خ َر كؼِيٜوود كدهضووٞخ لدـوودظٌْ( ٝخُٜ٘وو  ٓىحووٞٚ زدظىوودٌ  َٜٞٛوود ٓودػووً 
ُـيووُ لدـووص ؤٓوود ُمدـووص َل ػِوو٠ خُووًٝخّ كفوودجّش، زووًُيَ ؤٕ خُٔحووطل٠ هللوو٠ِ خهلل ػِيووٚ 

 (.8ٝػ٠ِ آُٚ ِْٝٔ وطر ػ٠ِ ٗدهعٚ ٝٛ  ٝخهلص)
( ؤي ظفؼِٜٞٗوود ًدُٔ٘وودزُ كوو  ٝهوودٍ خُحوو٘ؼدٗ   )ؤٕ ظعىووٍٝخ  ٜووَٞ يٝخزٌووْ ٓ٘وودزُ

خُفِووْٞ ػِيٜوود ُعمووًيػ زؼضووٌْ زؼضوود  كعوووًّ ٌُووي ٝػِووَ خُٜ٘وو  زوُٞووٚ  )كووةٕ خهلل 
ظؼد٠ُ بٗٔد ٔوىُٛد ٌُوْ( ؤي ٌُِٜود ٝٔوِٜٜد، )ُعوسِـٌْ بُو٠ زِوً ُوْ ظٌٞٗوٞخ زدُـيوٚ بَل 
زٙوون خ ٗلووٓ، ٝـؼووَ ٌُووْ خ َر( ؤي ٌُووَ لدـووص ظُيووًٜٝٗد، )كدهضووٞخ لدـوودظٌْ( 

ػِو٠ ٗدهعوٚ  ػِيٚ زفؼِٚ ػديش ؤٝ ُـيُ لدـوص، كوَل ي٘ودك  وطسعوٚ ٝخُٜ٘  ػٖ خُعمًغ
 (.   3ٝٓمديؼعٚ ؤهللمدزٚ ػِيٜد)

   

                                                           

 . 4/8581( ُٓهدش خُٔلدظيك ُ٘ق ٌٓٙدش خُٔحدزيك 1)
 . 3/136( كيل خُوًيُ 8)
 . 6/615( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب السابع 
 السفق باحلًىاٌ باستخدامه فًنا ُخِلَق له

ًوَ ليوٞخٕ ُٜٔٔوص ٝٝ يلوص ياييٜود زةظوودٕ، كوةٌخ خٗموُف ػوٖ ٜٓٔعوٚ  وِون خهلل 
سَ خهلل ظؼد٠ُ ًَ ليٞخٕ ػِو٠ ٝ يلوص ؤيٟ ٌُي ب٠ُ كٕديٙ ؤٝ بكٕديٙ ُـيُٙ؛ ٍُخ كوً ـ

بُوو٠ ؤٕ ٓووٖ  يوووّٞ زٜوود يٕٝ ظٞـيووٚ ٓووٖ ؤلووً ؤٝ خٗمووُخف ُٜووٍٙ خُلطووُش، كيٞـووٚ خُ٘سوو 
 خُُكن زدُميٞخٕ خٔعىًخٓٚ كئد وِن ُٚ.

َش  َُ ْيوو َُ ُٛ ْٖ ؤَِزوو   ٍُ خهلل كَؼوو ووٞ ُٔ ََ  ٠َِّ ٍَ  هلَلوو َِوو٠ ، َهوود ََ َػ َّْ ؤَْهَسوو ووْسِك، ؼُوو ، هلَلووَلََش خُحر
 ٍَ ، َكَود ِْ خ،  خَُّ٘د ٍَ و َٜ ُِ وْن  َِ ْْ ُْٗى َُو َُوْط  ِبَّٗود  د، َكَود َٜ َز َُ ود َكَضو َٜ َس ًِ ََ  ٌْ ش  ِب َُ وُٞم َزَوو ُٕ ٌَ َي و ـُ ََ َ٘ود  " َزْي

َٗو خ، ؤَ ٍَ َٜ ُٖ ِز ِٓ ٍَ  " َكِةٗ ِ  ؤُٝ ، َكَود ُْ َِّ ٌَ شٌ َظ َُ َٕ خهلل َزَو ْسَمد ُٔ   ُْ ٍَ خَُّ٘د ِغ " َكَود ُْ َم ِْ ُِ َ٘د  ْو ِِ د ُو َٔ د ِبَّٗ
 ُُ َٔ ُػ َٝ  ، َُّل ٌْ ؤَزُٞ َز َٝ("1.) 

ؤٕ ٌَُ ليوٞخٕ يَٝخ  ٓ٘ٞطود  زوٚ، َل يٕوعىًّ كو   كل  ٍٛخ خُمًيػ يٞـٚ خُ٘س 
ؿيُٙ، كدُسوُ ٓؽَل  ُمُخؼص خ َر، ٝخَلٗعلدع زِمٜٔود ُٝسٜ٘ود، كوةٌخ خٔوعىًٜٓد ؤلوً كو  

 خًُُٞذ كةٕ ٍٛخ يضُ زٜد. 
َُ ِبَلَّ  َٔ ووَعْؼ ْٕ خذَّ ََل ظُ َٝ ًَّ َّٕ خُوو َِوو٠ ؤَ ِٚ َػ ٍَّ ِزوو ًِ ووُع ْٔ َؼوودَيُش  هوودٍ خزووٖ لفووُ  خ ُْ ِض خ َُ وو ـَ وود  َٔ ِكي

و َٓ  ِْ ْؼَظ ُٓ  ٠َُ ِش ِب ََ د َ٘ ُِْْلِ ِغ(  ُْ َم ِْ ُِ َ٘د  ْو ِِ د ُو َٔ د  )ِبَّٗ َٜ ُُ ْٞ َٕ َه ٌُٞ ْٕ َي َُ ؤَ ِٔ َيْمَع َٝ  ، ِٚ د ِكي َٜ ُِ د َٔ ِعْؼ ْٔ د ِزد
و ـَ ْٖ ؤَ و ِٓ  َّٕ ود ِ َ خيَّل خظ َِلده  َُ و ُٓ  ُُ ُٚ َؿْي َُِي؛ ِ ََّٗ ٌَ َُ ِك   َُْمْح ِي خ ُِ ْْ ظُ َُ َٝ  ُٚ َُ َوْط  ِِ ُٚ ُو َُو َووْط  ِِ ود ُو َٓ  ِ  َ

 ٌٍ وٞ ُٔ ْم َٓ  َٞ و ُٛ  ) ُُ و َٔ ُػ َٝ َُّل  ٌْ ؤَزُٞ َز َٝ َٗد  خ ؤَ ٍَ َٜ ُٖ ِز ِٓ ُٚ  )َكِةٗ ِ  ؤُْئ ُُ ْٞ َزُك ٝظاًَ زد ظلدم، َٝه ٍْ د ظُ َٜ ؤََّٗ
ود َٔ ُٜ ْٖ ؤََّٗ ِٓ  ِٚ ْي َِ ََِغ َػ د خطَّ َٔ ُِ َُِي  ٌَ ََِن  ْٝ ؤَْط ُٙ ؤَ َهد ًَّ َُِي َكَح ٍَ د ِز َٔ ُٛ َُ َٕ ؤَْوَس د ًَ  ُٚ ٠َِ ؤََّٗ ِٕ  َػ َهد ِ ً يَُحو

( ِٚ ِٕ ِكي َيخ يَّ َُ ََل َيَع َٝ  ُٙ َؼد ِٔ َٔ خ  ٌَ َُِي ِب ٍَ  (.  8ِز
ٝهدٍ خُطيس   هُٞٚ  )كوةٗ  ؤٝٓوٖ( ؤي كوةٌخ ًودٕ خُ٘ودْ يٕوعـُزٞٗٚ ٝيعؼفسوٕٞ ٓ٘وٚ 

                                                           

ِسَيدِء 1) ْٗ َعدُذ ؤََلدِييِػ خ َ ًِ َِ  -( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ـَد يِػ خُ ًِ (، 3671) 6/176َزدُذ َل
ْْ ِْٕٝٓ ك  هللميمٚ  ًعدذ َكَضد ُٜ ْ٘ ٠َُ َػو ِ َ  خهللُ َظَؼد ََ َمدَزِص  َِ خُحَّ َِ ؤَِزو   -ِج ْٖ َكَضودِج و ِٓ َزودُذ 

يِن  ِ ً َُّل خُح ِ ٌْ  6/1257 (8322.)َز
 . 4/512( كعك خُسدَي 8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 (.1كةٗ  َل ؤٔعـُزٚ ٝؤئٖٓ زٚ)
 َٝ  ْٖ وو ِٓ د  َٜ َكُؼ ًْ ش ( ؤَْي  َيوو َُ ووُٞم َزَووو ُٕ ٌَ َي وو ـُ ََ وود  َٔ َ٘ وود، ٝهوودٍ خُٔووَل ػِوو٠ خُووودَي  )َزْي َٜ خِج ََ

َ٘وود  ْو ِِ وود ُو َٔ ًُووِٞذ، )ِبَّٗ ُر ُِِ خ( ؤَْي   ٍَ وو َٜ ُِ ووْن  َِ ْْ ُْٗى َُوو ( ُِ َسَووو ُْ َٓ خ ْ٘ وو ـِ َُووْط  ِبَّٗوود( ؤَْي   وود، َكَود َٜ َس ًِ َُ )َك
 ُِ َسَوو ُْ ًُوَٞذ خ َُ  َّٕ َِو٠ ؤَ َُوٌص َػ ِٚ َيََل ِكيو َٝ ود،  َٜ خَػِع ََ ِّ ُِ ود  َٜ ِظ ََ َُْمدِء ؤَْي ِبَؼد ِر(   ِزَلْعِك خ َْ خَؼِص خْ َ َُ ُِِم

، ََل َٝ  ُِ َسَوو ُْ ًُوِٞذ خ َُ  ِِ خ َٞ و ـَ َْٗلوَ    ًُ يَػ يُِليو ًِ َمو ُْ َّٕ خ ويَّ ؤَ َ٘ ، ََٝل  ِ و  َّل ُْ َٓ  ُُ ود َؿْيو َٜ ْي َِ ََ َػ ْٔ َم ُْ خ
 ُٙ ََ َُّ ًْ َهوو َهوو َٝ د  َٔ وويَّ ِٔ  ِٖ ي ِ ً َٖ خُوو وو ِٓ  ِٕ وود َٓ ُِٞ ْؼ َٓ وود  َٔ ُٜ وود ِ ََّٗ َٜ ِِ ًْ ؤَ َٝ وود  َٜ ْزِم ٌَ ُّ ِكوو   ووََل ٌَ ُْ َٓ خ َُووْي َٝ َ٘وود  َُ
 ُٓ د  َٔ ُٜ ِش َك ََ ٝ ُُ ك د. ِزدُضَّ ُْ ُػ َٝ د  ػ  ُْ َ٘  ِٕ ََ٘يد َعْؽ ْٕ 

ُش  َُ َسَووو ُْ ( ؤَِي خ ُْ وو َِّ ٌَ شٌ َظ َُ وود )َزَووو س  َٕ خهلل( ؤَْي  َظَؼفر ووْسَمد ُٔ ( َٕ ٝ ُُ َُْمدِ وو ( ؤَِي  خ ُْ ٍَ خَُّ٘وود )َكَووود
ٍُ خهلل  ٞ ُٔ ََ  ٍَ َعِص، )َهد ِٓ د َٗدِض خُحَّ خ َٞ َمَي ُْ َٖ خ ِٓ د  َٜ ٍُ ؤََّٗ َمد ُْ خ َٝ  ، ُْ َِّ ٌَ ُٖ ِزوَظَع و ِٓ ( ؤَْي    )َكِةٗ ِ  ؤُٝ ِٚ

وو ٌْ ؤَزُووٞ َز َٝ َٗود  ِٚ )ؤَ ُٖ ِزوو و ِٓ ؤُٝ َٝ  ُٚ زُ ُِ ـْ ووَع ْٔ ُٚ َكوِةٗ ِ  ََل ؤَ وو ْ٘ ِٓ  َٕ ُسوٞ َيَعَؼفَّ َٝ  ُٚ َٗ زُٞ ُِ ـْ ووَع ْٕ ُْ َي َٕ خَُّ٘ود وود ًَ  ْٕ َُّل َكوِة
() ُُ َٔ ُػ َٝ8.) 

                                                           

 . 18/3244( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕٖ٘ ُِطيس  1)
 زعحُف. 2/3211( ُٓهدش خُٔلدظيك ُ٘ق ٌٓٙدش خُٔحدزيك 8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

  املطلب الثامً
 السفق باحلًىاٌ مربىحًا

هً ؤلوَ زد ٕٗدٕ ؤٕ ٔىُ ُٚ ٖٓ خُميٞخٕ ٓد يٌٕٞ طؼٔص ُٚ، ٝ ٖٓ َلٔص خهلل 
ؤًِووٚ ػووٖ طُيوون خُووٍزك، ٌُٝووٖ ٛووٍخ خُووٍزك يمعوودؾ بُوو٠ خ لٕوودٕ ُِٔووٍزٞق،  خهلل 

 ٌُٝي زإُٓيٖ 
 ؤٕ يمً خٍُخزك آُص خٍُزك. -1
 ؤٕ يُيك خٍُٔزٞق. -8

 ٍٝٛخ ٛٞ ٓد ؤًًض ػِيٚ خُٕ٘ص خُُٔٙكص.
َّْل  ْٝ خي ْزووٖ ؤَ ًَّ وو َ٘  ْٖ ٍِ خهلِل كَؼوو ووٞ ُٔ ََ  ْٖ وود َػوو َٔ ُٜ ِٕ َلِلْظُع َعوود ْ٘ ٍَ  ِؼ َّٕ خهلَل »ٍَ  ، َهوود، َهوود ِب

ووُ٘ٞخ  ِٕ ْْ َكإَْل َزْمووُع ٌَ خ  ٌَ ِب َٝ ووَص،  َِ ِوْع ُْ ووُ٘ٞخ خ ِٕ ْْ َكإَْل ووُع ِْ خ َهَع ٌَ ، َكووِة ووْ ءَّل َ٘  ِ  َ ًُوو وو٠  َِ َٕ َػ وود َٕ ْل َعووَر خْ ِ ًَ
( ُٚ َظ َُ ْل َ٘  ْْ ًُ ًُ ًَّ ؤََل ُيِم ُْ َٝ ْزَك،  ٍَّ ُٚ 1خُ ِزيَمَع ٌَ ْق  ُِ ُي ِْ  (.8«)(، َك

ْزك زوٞ  ٍ دٕ خُ َٕ هً كُٕ ِبْل َٝ ًُْ ٘ولُظٚ ُٝيوُق هدٍ خزٖ خُفِٞي   ُوٚ  )ُٝيموً ؤلوً
ُِي َطدٍ ظؼٍيسٜد، َٝخلعٜد زدُعؼفيَ ٝخُعٕٜيَ) ٌَ ُٚ ِبٌخ ُْ يلؼَ  ِزيَمعٚ( ِ ََّٗ ٌَ3.) 

                                                           

َٞ زِ 1) ُٛ  ) ًَّ ُيِم ُْ َٝ ( ) ُٚ ُُو ْٞ َه َٝ  ،٠ ٘ ْؼ َٔ د ِز َٛ ًَّ َعَم ْٔ خ َٝ د  َٛ َي ًَّ َل َٝ  َٖ ي ِ ٌ ِ ٕ ًَّ خُ ٍُ  ؤََل َيدِء يَُود ُْ ْ ِ خ وُ٘ٞخ َض ِٕ   )َكإَْل
يُػ  ًِ َُْمو خ خ ٍَ و َٛ َٝ ُِوَي،  ٌَ  ِٞ َْٗمو َٝ ً َّل  ِكو  َلو َٝ ود  َُ ِهَحدهلل  َوْعو ُْ خ َٝ َزدِجِك  ٍَّ َٖ خُو ِٓ ََّل  ِ َهِعي  َ ًُ ّإ ِك   َص( َػد َِ ِوْع ُْ خ

َٖ خْ ََلدِييِػ  ُ ؤػِْ . ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ ِٓ خهللَّ َٝ  ِّ ََل ْٔ ًِ خْ ِ خِػ َٞ َُِو َؼِص  ِٓ َُْفد  . 117/ 13خ
(8 ِٕ خ َٞ َُْمَيوو َٖ خ وو ِٓ  َُ وو ًَ وود يُْا َٓ َٝ َزدِجِك  ٍَّ خُوو َٝ  ًِ ووْي َعوودُذ خُحَّ ًِ ُِ  -( ؤوُـووٚ ٕٓووِْ كوو  هللووميمٚ    وو ْٓ َزوودُذ خْ َ

ِش   َُ ووْل َّٙ ًِ خُ يوو ًِ َظْم َٝ  ، َِ َوْعوو ُْ خ َٝ ْزِك  ٍَّ ِٕ خُوو وود َٕ (، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘   ًعوودذ 1255) 3/1562ِزِةْل
خُذ 8215) 6/637زووودذ كووو  خُُكوووِن زدٍُزيموووِص  -خ  ووودل٠  َٞ (، ٝخُعُٓوووٍي كووو  ـدٓؼوووٚ   ؤَْزووو

َيدِض  ِ ً وِص   -خُ َِ ْؽ ُٔ ِٖ خُ وِ  َػو ْٜ دَء ِكو  خَُّ٘ ـَ د  َٓ َعودُذ 1612) 6/83َزدُذ  ًِ (، ٝخُٕ٘ودج  كو  خُٕوٖ٘   
َمدَيد  خِي خُ -خُضَّ ًَ ُُ ِزِةْل ْٓ ِش خْ َ َُ ْل َزدِجِك 6615) 7/887َّٙ ٍَّ خُذ خُو َٞ  -(، ٝخزٖ ٓدـٚ ك  خُٕٖ٘   ؤَْز

ْزَك  ٍَّ ُ٘ٞخ خُ ِٕ ْْ َكإَْل َزْمُع ٌَ خ  ٌَ  (.3171) 6/361َزدذ ِب
، خُٔاُووووق  ـٔوووودٍ خُووووًيٖ ؤزووووٞخُلُؾ  8/811( ًٙووووق خُٔٙووووٌَ ٓووووٖ لووووًيػ خُحووووميميٖ 3)

ٖ خُسووٞخذ، ٛووو( ، خُٔمووون  ػِوو  لٕووي527ػسووًخُُلٖٔ زووٖ ػِوو  زووٖ ٓمٔووً خُفووِٞي )ض 
 خُُيدر. -خُ٘دُ٘  يخَ خُٞطٖ 
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ٝهوودٍ خزووٖ يهيوون خُؼيووً  ٝٓؼ٘وو٠ بلٕوودٕ خُوعووَ  ؤٕ يفعٜووً كوو  ٌُووي َٝل يوحووً 
خُعؼٍير، ٝبلٕدٕ خٍُزك ك  خُسٜدجْ  ؤٕ يُكن زدُسٜئوص َٝل يحوُػٜد زـعوص َٝل يفُٛود 
ٓووٖ ٓٞ ووغ بُوو٠ ٓٞ ووغ ٝؤٕ يٞـٜٜوود بُوو٠ خُوسِووص ٝيٕوؤ  ٝيمٔووً ٝيوطووغ خُمِوووّٞ 
ٝخُٞيـيٖ ٝيعًُٜد ب٠ُ ؤٕ ظسُي، ٝخَلػعوُخف هلل ظؼود٠ُ زدُٔ٘وص ٝخُٙوٌُ ػِو٠ ٗؼٔوٚ كةٗوٚ 

 (.1ٔسمدٗٚ ٔىُ ُ٘د ٓد ُٞ ٘دء ُِٕطٚ ػِي٘د ٝؤزدق ُ٘د ٓد ُٞ ٘دء ُمُٓٚ ػِي٘د)
ِزيَمَعوو ٌَ ْق  ُِ ُيوو ُْ َٝ ُِ ٝهوودٍ خ ٓوودّ خُ٘ووٞٝي   َؿْيوو َٝ وود  َٛ َِ خ َُ ْٓ َِ ِب َظْؼِفيوو َٝ  ِٖ ي ِ ٌ وو ِ ٕ خِي خُ ًَ ُٚ ِزِةْلوو

َُِي) ٌَ8.) 
هِط   ٖٝٓ َخلص خٍُٔزٞق ظًُٚ يعمُى ُلُخ  زؼً ٌزمٚ َل ًٔد يح٘غ خُسؼل ٓوٖ 
ٝ غ ٘ ء ؼويَ ػِيوٚ، ؤٝ ٝ وؼٚ كو  بٗودء ٓمٌوْ ٝؿِووٚ ػِيوٚ، زوَ يعًُوٚ يعوِور ٓوٖ 

 زدذ خُعىليق ػ٘ٚ ٖٓ ً٘ش ٓد زٚ ٖٓ ؤُْ.

                                                           

(، خُٔاُوق  ظوو  خُوًيٖ 78( ُ٘ق خ َزؼويٖ خُ٘ٞٝيوص كو  خ لدييوػ خُحوميمص خُ٘سٞيوص ، )ٚ  1)
ؤزووٞخُلعك ٓمٔووً زووٖ ػِوو  زووٖ ٝٛوور زووٖ ٓطيووغ خُوٙوويُي، خُٔؼووُٝف زوودزٖ يهيوون خُؼيووً )ض 

 ّ.8113 -ٛو 1686ٛو(، خُ٘دُ٘  ٓإٔص خُُيدٕ، خُطسؼص  خُٕدئص، 718
 . 13/117( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ 8)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 التاسع املطلب
 السفق باحلًىاٌ ضااًل

ٛ٘دى ٖٓ خُميٞخٗدض ٓد ظٌوٕٞ  ودُص ُطُيوٜود، ؤٝ  ودُص زؼوًّ ٝـوٞي ٓوٖ يُػدٛود  
ٝيطؼٜٔد، كعًَٝ ك  خُطُم ظسمػ ػٖ طؼدّ، ًٔد ُٟٗ ؤليدٗد  خُُٜش ظوإظ  ُعإًوَ ُؤوص 
كعفً ٖٓ يّـُٛد ػ٠ِ ٌُي، ًٍُٝي كو  زوده  خُميٞٗودض، كوةٌخ كؼِ٘ود ٓوغ خُميٞخٗودض 

ٗووعؼِْ خُُكوون، كٔووٖ ؤَخي ؤٕ يووعؼِْ خُُكوون كِيُكوون زوودُميٞخٕ؛  ٗووٚ بٌخ َكوون ٌُووي، كووإيٖ 
 زدُميٞخٕ ًدٕ زد ٕٗدٕ ؤً٘ َكود .

َّْل  و ُٙ ْؼ ـُ  ِٖ ُِوِي ْزو د َٓ  ِٖ خَهَص ْزو َُ و ُٔ ٍَ خهلِل كؼٖ  وٞ ُٔ ََ ُُْط  وإَ َٔ   ٍَ َٖ  ، َهود و ِٓ ودَُِّص  ْٖ خُضَّ َػو
ُِو  َْ و َٛ ِزوَ،  د ُِْلِ َٜ ًْ ُُْطُع ٠ ِلَيدِ  ، َه َٙ ـْ َِ َظ ِز ٍَ  " خْ ِ د؟ َهود َٜ وِوي ْٔ ود ؤَ َٓ  ِٕ وْإ َ٘ َُّل ِكو   و ـْ ْٖ ؤَ و ِٓ   

(" ٌُ ـْ ٟ ؤَ َُّ ًَّل َل ِس ًَ خِض  ٌَ  ِ  َ ًُ ، ِك   ْْ  (.1ََٗؼ
 ِ ْ وود( ِزَضوو َٜ ًْ ُُْطُع وود )َهوو َٜ َُ ِّ ْ٘ َٓ وو٠ ِلَيدِ وو ( ؤَْي   َٙ ـْ ُٚ  )َظ ُُوو ْٞ هوودٍ ؤزٞخُمٕووٖ خُٕووً٘ي  َه

 ٌَ ( ُٚ ََِم ؤهلَْل َٝ  ُٚ َ٘ ُٚ، ؤَْي  َطيَّ  َ ْٞ ْٖ ََلَ  َل ِٓ  ِّ شَّل خَُلَّ ََ ْوُحوٞ َٓ ُِقَّل  ٟ( ِزوإَ َُّ ِعِق )َلو ٌَ ًَ  ) ًَّل ِس ًَ خُض 
ِش  ًَّ وو ِٙ ُِ وود  َٜ ًُ ؤََّٗ يوو ُِ ووِص يُ ـَ َُ َسد ُٔ ِْ ُِ وود  َٔ ُٛ َٝ خ  َُّ ِٗيووُػ َلوو ووَ  َظْإ ِٛ َٝ  ِ ُ َموو ُْ َٖ خ وو ِٓ وو٠  َِ ٟ َكْؼ َُّ َموو ُْ دَيووِص خ َٜ ِكوو  خُ٘ ِ

ْوِ   َٔ َّٕ ِك   ٠َ٘ ؤَ ْؼ َٔ ُْ خ َٝ  ، ِٗ َؼَط ُْ َٖ خ ِٓ ْط  َٕ َيِس َٝ ْط  َٙ ًْ َػِط د َه َٛ ِ ُ ُٗ َل َؼَطو ُْ ُٚ خ َسو َِ وْ ءَّل َؿ َ٘  ِ  َ و ًُ

                                                           

خُذ 17526) 82/186( ؤوُـووٚ ؤلٔووً زووٖ ل٘سووَ كوو  ٕٓووً٘ٙ  1) َٞ (، ٝخزووٖ ٓدـووٚ كوو  خُٕووٖ٘  ؤَْزوو
ووودِء  -خْ ََيِذ  َٔ ُْ َهِص خ ًَ َِ هلَلووو (، ٝخزوووٖ لسووودٕ كووو  هللوووميمٚ ًٔووود كووو  3424) 6/465َزووودُذ َكْضووو

 ِٕ د َٕ ْل خْ ِ َٝ  ِ ُ ِس ُْ َعدُذ خ ًِ ُُ ِبْػَطدِء خهللَِّ  -خ لٕدٕ   ًْ ًَّل ٌِ ِسو ًَ خِض  ٌَ  ََّ ًُو وَو٠  َٔ  ْٖ َٔ ُِ  َُ ـْ َػََل خْ َ َٝ  ََّ ـَ  
  ٟ َُّ ( ُْلٓووودّ/ ٓمٔوووً زوووٖ لسووودٕ زوووٖ ؤلٔوووً ؤزووو  لووودظْ خُعٔئووو  خُسٕوووع  568) 8/822َلووو

ٛو( ٝخ٠ُٕٔٔ )خ لٕدٕ كو  ظوُيور 732ٛو(، زعُظير ػَلء خًُيٖ ػِ  زٖ زِسدٕ )ض356)ض
 /خُؽدٗيص  -زيُٝض -/ٓإٔص خُُٔدُصخُ٘دُ٘ -هللميك خزٖ لسدٕ(، ظموين  ٘ؼير خ َٗاٝ  

(، ٝخُموووودًْ كوووو  4411) 7/138ّ، ٝخُطسُخٗوووو  كوووو  خُٔؼفووووْ خٌُسيووووُ  1223 -ٛووووو 1616
وَمدَزِص  َكوِص خُحَّ ُِ ْؼ َٓ َعودُذ  ًِ َّْل  - خُٕٔعًَى ػ٠ِ خُحميميٖ   و ُٙ ْؼ ـُ  ِٖ ُِوِي ْزو د َٓ  ِٖ خَهَص ْزو َُ و ُٔ  ُُ و ًْ ٌِ

3/712 (4522 َوودُع ؤ َّٔ ـُ ِع (، ٝخُسيٜووو  كوو  خُٕووٖ٘ خٌُسووُٟ   ٞر َهِص خُعََّطوو ًَ خِذ هلَلوو َٞ وود  -ْزوو َٓ َزوودُذ 
دِء  َٔ ُْ ْوِ  خ َٔ َي ِك   ََ َٝ6/318 (7212.) 
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 و2012العدد اخلامس               

 َٕ ود ًَ خ  ٌَ ٟ ِب َُّ ُٙ َلو ًُ ِسو ًَ  ُٕ ٌُوٞ ود َي َٔ ُٚ ِبَّٗ د؛ ِ ََّٗو َٜ ٟ َلَيودَش هلَلودِلِس َُّ َمو ُْ ًِ خ ِسو ٌَ ُْ خَي ِزد ََ ََ  ؤَ ِهي َٝ خ،   ُ ـْ ؤَ
( ٌُ ـْ ِٕ ؤَ خ َٞ َمَي ُْ َٖ خ ِٓ ٝقَّل  َُ ي  ٌِ  ِ  َ ًُ ْوِ   َٔ ِ٘  ِك   ِٚ َلَيدشٌ َيْؼ  (.1ِكي

ؤي ك  بَٝخء ًَ )ٌخض ًسً( زلعك كٌُٕ ؤٝ كٕوٌٕٞ ؤٝ ٝهدٍ خُٔ٘دٝي  )ك  ًَ( 
َِوو٠ ٓوٖ خُمووُ ٝٛووٞ ظإٗيوػ لووُخٕ ٝٛٔود ُِٔسدُـووص ٝؤٗؽٜوود  ٕ  ٟ( َكْؼ َُّ ًٕوُ كٕووٌٕٞ، )َلو
خٌُسً ٓاٗوػ ٔؤدػ ، هودٍ خُوُطسو   ػ٘و٠ زوٚ لوُخَش خُميودش ؤٝ لوُخَش خُؼطوٗ، ٝكو  

حوٞٚ زميوٞخٕ َٝخيص  )ًَ ًسً َطسص( ؤي ليص يؼ٘  زٜد َطٞزص خُميدش )ؤـُ( ػدّ ٓى
ٓمعُّ ٝٛٞ ٓد ُْ يآُ زوعِٚ، ٝٗسٚ زدُٕو  ػ٠ِ ـٔيغ ٝـٞٙ خ لٕودٕ ٓوٖ خ طؼودّ، 
هوودٍ خُوُطسوو   ٝكيووٚ ؤٕ خ لٕوودٕ بُوو٠ خُميووٞخٕ ٓٔوود يـلووُ خُووٍٗٞذ ٝظؼظووْ زووٚ خ ـووَٞ 
َٝل ي٘دهضٚ خ ُٓ زوعَ زؼضٚ ؤٝ بزدلعوٚ كةٗوٚ بٗٔود ؤٓوُ زوٚ ُٔحوِمص َخـموص ٝٓوغ ٌُوي 

 (.  8)كوً ؤُٓٗد زةلٕدٕ خُوعِص
ٝهوودٍ خُحوو٘ؼدٗ   هيووَ  بٗووٚ ػوودّ ٓىحووٞٚ زوودُميٞخٕ خُٔمعووُّ ٝٛووٞ ٓوود ُووْ ٗووآُ 

 (.3زوعِٚ، هِط  زَ خُظدُٛ زودءٙ ػ٠ِ ػٔٞٓٚ)
ُِويَّل  د َٓ  ِٖ ِٓ ْز َٗ ْٖ ؤَ ٍُ خهلل َٝػ وٞ ُٔ ََ  ٍَ ٍَ  َهود ود،   »، َهود  ٔ ُْ ُْ َؿ ُِ و ـْ َّْل َي ِِ و ْٕ ُٓ  ْٖ و ِٓ ود  َٓ

 ٌُ ُٚ َطْي ْ٘ ِٓ  َُ ًُ د، َكَيْإ ػ  َْ َِ ُع  ََ ّْ ْٝ َي َهصٌ  ؤَ ًَ ِٚ هلَل ُٚ ِز َُ  َٕ د ًَ ٌص، ِبَلَّ  َٔ ي ِٜ ْٝ َز ٌٕ ؤَ د َٕ ْٗ ْٝ ِب  (.  6«)ؤَ
ََ خَُِّ٘سوو ر  ًِ خهلِل َ ووو  خهلل ػٜ٘ٔوود، هووودٍ  َيَوووو ووودِزُ زووٖ َػْسووو ـَ ًَّل  ٝػووٖ  ْؼَسووو َٓ  ِ ّ ووو٠ ؤُ َِ َػ

                                                           

، خُٔاُوووق  ٓمٔوووً زوووٖ ػسوووًخُٜديي 325 - 8/326( لد٘ووويص خُٕوووً٘ي ػِووو٠ ٔوووٖ٘ خزوووٖ ٓدـوووٚ 1)
ٛووو(، خُ٘د٘ووُ  يخَ خُفيووَ، زيووُٝض، زووًٕٝ 1132خُععووٞي، ؤزٞخُمٕووٖ، َٗٞخُووًيٖ خُٕووً٘ي )ض 

 طسؼص.
 . 6/652( كيل خُوًيُ 8)
 . 7/553( خُع٘ٞيُ ُ٘ق خُفدٓغ خُحـيُ 3)
َػووِص 6) ََ خ َّ ُٔ َعوودذ خُ ًِ ُٚ  -( ؤوُـووٚ خُسىوودَي كوو  هللووميمٚ   وو ْ٘ ِٓ  ََ وو ًِ خ ؤُ ٌَ ِْ ِب ُْ وو ـَ خُ َٝ ِع  َْ َّّ َِ خُوو َزوودُذ َكْضوو

ووودَهدِش 8381) 3/113 َٕ ُٔ ُْ َعووودُذ خ ًِ ِع  -(، ٕٝٓوووِْ كووو  هللوووميمٚ   َْ َّّ خُووو َٝ  ِْ ُْ ووو ـَ ُْ َِ خ َزووودُذ َكْضووو
ِّ (، ٝخ1553) 3/1122 د ٌَ خُذ خْ َْل َٞ ِْ  -ُعٍُٓي ك  ـدٓؼٚ  ؤَْز ُْ و ـَ َِ خُ دَء ِكو  َكْضو ـَ د  َٓ َزدُذ 
3/452 (1328.) 
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 و2012العدد اخلامس               

  ٍَ ؟»َلدِجط وود، َكَووود ٌُ وودِك ًَ  ّْ ٌْ ؤَ ِِ وو ْٕ ُٓ ؟ ؤَ ََ خ خَُّْ٘ىوو ٍَ وو َٛ  َْ َُ ْٖ َؿوو وو َٓ  ، ًَّل ْؼَسوو َٓ  َّّ َْ كَ « َيوود ؤُ َُووْط  َزوو َود
  ٍَ ، َهد ٌْ ِِ ْٕ ُٓ« َٕ ود ًَ ، ِبَلَّ  ٌُ ََل َطْي َٝ ََل َيخزٌَّص،  َٝ  ، ٌٕ د َٕ ْٗ ُٚ ِب ْ٘ ِٓ  ًَُ د، َكَيْإ  ٔ ُْ ُْ َؿ ِِ ْٕ ُٔ ُْ ُْ خ ُِ ـْ َكََل َي

صِ  َٓ ِوَيد ُْ ِّ خ ْٞ ٠َُ َي َهص  ِب ًَ ُٚ هلَل َُ(»1.) 
 ُٓ َٝ ِص(  َٓ ِوَيد ُْ ِّ خ ْٞ ٠َُ َي َهص  ِب ًَ ُٚ هلَل َُ  َٕ د ًَ ُر هدٍ خزٖ لفُ  )ِبَلَّ  ِٔ وَع ْٕ ُِوَي َي ٌَ  َُ ـْ َّٕ ؤَ ُٙ ؤَ ْوَعَضد

َُو٠  ُٚ ِب ٌُو ِْ ِٓ  ََ َعَوو ْٗ ِٞ خ َُو َٝ  ُٚ و ُٔ َِ ْٝ َؿد ُٚ ؤَ ُػو َِ خ َِ ودَض  َٓ  ْٞ َُو َٝ  ُٚ و ْ٘ ِٓ ًَُٞل   وْإ َٓ ُع  َْ َّّ ِٝ خُ ُْ ؤَ ُْ ـَ ُْ َّ خ د َيخ َٓ
 ُْ و ـَ ُْ ِٝ خ ِع ؤَ َْ َّّ َعَؼودِط  خُوو ُٔ ُِ  َُ َُ َيْمُحوو و ـْ َّٕ خْ َ يِػ ؤَ ًِ َموو ُْ ُُ خ ِٛ َ ود َٝ  ، ِٙ ُِ ُٚ َؿْيو ٌُوو ِْ ِٓ  َٕ ود ًَ  ْٞ َُوو َٝ  ِْ

( ِٙ ُِ ْي ـَ ُِ8.) 
ٝهوودٍ خُٔ٘وودٝي  ٝخُٔووُخي زدُٕٔووِْ خُفوو٘ٓ كيٙوؤَ خُٔووُؤش، )كيإًووَ ٓ٘ووٚ طيووُ ؤٝ 
بٕٗدٕ ؤٝ زٜئص بَل ًدٕ ُٚ زٚ هللوًهص( ؤي يفؼوَ ُّخَػوٚ ٝؿدَٔوٚ ؼوٞخذ ٔوٞخء ظحوًم 

 (.3زدُٔإًٍٞ ؤٝ َل)
يواـُ ػِو٠ ٝهدٍ خُح٘ؼدٗ   )ًدٕ ُٚ زٚ هللًهص( ؤي ؤـُ هللوًهص ٝٛوٍخ ًٔود ٔوِق 

 (.6ٓد ًدٕ ٔسسٚ ٝبٕ ُْ ي٘ٞٙ)
هِووط  ٝٓٔوود ٔووسن يظٜووُ خُُكوون زوودُميٞخٕ خُضوودٍ، كةطؼوودّ ؤٝ بَٝخء  ٔووإ خُميووٞخٕ 

 خُضدٍ زدذ ٖٓ ؤزٞخذ خُمحٍٞ ػ٠ِ خ ـُ ٝخُٔؽٞزص. 

                                                           

دَهدِش 1) َٕ ُٔ ُْ َعدُذ خ ًِ ِع  -( ؤوُـٚ ِْٕٓ ك  هللميمٚ   َْ َّّ خُ َٝ  ِْ ُْ ـَ ُْ َِ خ  (.1558) 3/1122َزدُذ َكْض
 . 5/6( كعك خُسدَي َلزٖ لفُ 8)
 .5/624( كيل خُوًيُ 3)
 . 2/513ُق خُفدٓغ خُحـيُ ( خُع٘ٞيُ 6٘)
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 الفصل الثالث
 السفق باحلًىاٌ حبنايته مً العدواٌ

 ويشتمل عىل سبعة مطالب: 
 وان بعدم تعذيبه.الرفق باحلو -األول  املطلب

 الرفق باحلووان بعدم إخصائه. -الثاني  املطلب

 الرفق باحلووان بعدم وسمه يف وجهه. -الثالث  املطلب

 الرفق باحلووان بعدم التمثول به. -الزابع  املطلب

 الرفق باحلووان بعدم رضبه يف وجهه. -اخلامس  املطلب

 ه وبني غريه.الرفق باحلووان بعدم التحريش بون -السادس  املطلب

 الرفق باحلووان بتحريم الؼتل اجلامعي. -السابع  املطلب
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 املطلب األول
 السفق باحلًىاٌ بعدو تعريبه

زي٘وووط خُٕووو٘ص خُٔٙوووُكص لُٓوووص ظؼوووٍير خُميوووٞخٕ ؤٝ خُؼسوووػ زوووٚ زوووإي ٘وووٌَ ٓوووٖ 
 خ ٌ٘دٍ، لع٠ ُٝٞ ًدٕ ُٔفُي ظؼِْ خُحيً.
، ُِيَّل د َٓ  ِٖ ِٓ ْز َٗ ِٖ ؤَ ًِ ْز ْي َِ  َٖ َّ ْز د َٙ ِٛ ََ  كؼٖ  ُِويَّل َيخ د َٓ  ِٖ ِٓ ْزو َٗو ي ؤَ ِ ً و ـَ َغ  َٓ ُط  ِْ ٍَ  َيَو َهد

  ٌٓ َٗو ٍَ ؤَ ٍَ  َكَوود د، َهود َٜ َٗ ٞ ُٓ ُْ ص  َي ـَ د ـَ ََٗحُسٞخ َي  ًْ ٌّ َه ْٞ خ َه ٌَ ِٖ ؤَيرَٞذ، َكِة ِْ ْز ٌَ َم ُْ ٍُ »خ وٞ ُٔ ََ و٠  َٜ َٗ
ُْ  خهلِل  دِج َٜ َس ُْ َُ خ ْٕ ظُْحَس  (.1«)ؤَ

َّٕ خُ َّْل َ   خهلل ػٜ٘ٔود، ؤَ د ِٖ َػسَّ ِٖ خْز ٍَ   َِّ٘سو َّ َٝػ ُٝق »َهود ُر ِٚ خُو وْيح د ِكيو َ٘ ٝخ  ٍُ ََل َظعَِّىو
د   َُ  (.8«)َؿ

 ْْ و ُٛ َٝ خ،   ُ ََٗحوُسٞخ َطْيو  ًْ َّٗل َهو ْي َُ ْٖ ُهو و ِٓ َّٕل  َُ ِزِلْعَيود و َٔ ُٖ ُػ َُّ خْزو َٓ   ٍَ ، َهد َُّل َسْي ـُ  ِٖ ِؼيً ْز َٔ ٝػٖ 
 ِٜ ِِ َٗووْس  ْٖ وو ِٓ ََّ َودِطَحووصَّل  ًُوو  ُِ َُِحوودِلِر خُطَّْيوو ُِووٞخ  َؼ ـَ  ًْ َهوو َٝ  ، ُٚ َٗوو ٞ ُٓ ُْ )َي ْْ3 َُ وو َٔ َٖ ُػ خ خْزوو ْٝ ؤَ ََ وود  َّٔ َِ (، َك

  َُ َٔ ُٖ ُػ ٍَ خْز ُهٞخ، َكَود َُّ ٍَ خهلِل »َظَل وٞ ُٔ ََ  َّٕ خ؟ ِب ٍَ و َٛ  ََ ْٖ َكَؼو و َٓ ََُؼوٖ خهللُ،  خ  ٍَ و َٛ  ََ ْٖ َكَؼو و َٓ  َٖ ََُؼو

                                                           

(1 ًِ ْي خُحَّ َٝ َزدِجِك  ٍَّ َعدُذ خُ ًِ ِش  -(  ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ََ ْحوُسٞ َٔ خُ َٝ ِص  َِ ْؽ ُٔ َٖ خُ ِٓ  ُٙ َُ ٌْ د يُ َٓ َزدُذ 
ووِص  َٔ َفؽَّ ُٔ خُ َٝ7/26 (5513 َٖ وو ِٓ  َُ وو ًَ وود يُْا َٓ َٝ َزدِجِك  ٍَّ خُوو َٝ  ًِ ووْي َعوودُذ خُحَّ ًِ (، ٕٝٓووِْ كوو  هللووميمٚ  
 ِٕ خ َٞ َُْمَيوو ِْ َزوود -خ وودِج َٜ َس ُْ ُِ خ ْٖ هلَلووْس ووِ  َػوو ْٜ َعوودُذ 1254) 3/1562ُذ خَُّ٘ ًِ (، ٝخُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘  
َمدَيد  ِص  -خُضَّ َٔ َفؽَّ ُٔ ُْ ِٖ خ ُ  َػ ْٜ َزدِجِك 6632) 7/832زدذ خَُّ٘ ٍَّ (، ٝخزٖ ٓدـٚ ك  خُٕٖ٘  ًعودذ خُو

ِص  - َِ ْؽ ُٔ ُْ ْٖ خ َػ َٝ  ِْ دِج َٜ َس ُْ ُِ خ ْٖ هلَلْس ِ  َػ ْٜ  (.3124) 6/351َزدُذ خَُّ٘
(8 ِٕ خ َٞ َُْمَيو َٖ خ ِٓ  َُ ًَ د يُْا َٓ َٝ َزدِجِك  ٍَّ خُ َٝ  ًِ ْي َعدُذ خُحَّ ًِ ْٖ  -( ؤوُـٚ ِْٕٓ ك  هللميمٚ   وِ  َػو ْٜ َزودُذ خَُّ٘

 ِْ دِج َٜ َس ُْ ُِ خ وِص 1257) 3/1562هلَلْس َٔ ودَء ِكو   -(، ٝخُعُٓوٍي كو  ـدٓؼوٚ  ًعودذ خْ َْطِؼ ـَ ود  َٓ َزودُذ 
ِش  ََ ْحوُسٞ َٔ َِ خُ ًْ َيِص ؤَ ِٛ خ َُ وَمدَيد (، 1675ٝ) 6/78ًَ َعودُذ خُضَّ ًِ وُ   -خُٕ٘ودج  كو  خُٕوٖ٘   ْٜ زودذ خَُّ٘

ِص  َٔ َفؽَّ ُٔ ُْ ِٖ خ َزدِجِك 6663) 7/832َػ ٍَّ ُِ  -(، ٝخزٖ ٓدـٚ ك  خُٕٖ٘  ًعدذ خُ ْٖ هلَلْس ِ  َػ ْٜ َزدُذ خَُّ٘
ِص  َِ ْؽ ُٔ ُْ ْٖ خ َػ َٝ  ِْ دِج َٜ َس ُْ  (.3127) 6/351خ

ي يُِحي3) ٍِ َّٕ خَُّ ِ٘  ؤَ َر َودِطَحصَّل َيْؼ ًُ  ُٚ َُ َٝ د. كوعك خُسودَي (  َٜ ٌْ ُوْ يحوس ِٚ ِب و٠ ِزو َٓ ُْ ي ظُ ٍِ َْ خَُّو ْٜ َّٕ ٍُ خُ د َيْإُو َٜ ُس
 .2/466َلزٖ لفُ 
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د   َُ ُٝق َؿ ُر ِٚ خُ ْيح د ِكي َ٘  ٍَ ِٖ خظََّى َٓ(»1.) 
ُٚ َيوَ  د  ؤََّٗ َٔ ُٜ ْ٘ ِ َ  خهلل َػ ََ  َُ َٔ ِٖ ُػ ِٖ خْز و  َٝػ ِ٘ ْٖ َز و ِٓ  ٌّ ُؿوَلَ َٝ  ، ًَّل وِؼي َٔ  ِٖ ٠َِ َيْمَيو٠ ْزو ََ َػ

 ِّ ـَُلَ ُْ ِزود َٝ ود  َٜ ََ ِز َّْ ؤَْهَسو ود، ؼُو َٜ َِّ َُ َلعَّو٠ َل و َٔ ُٖ ُػ ود خْزو َٜ َُْي و٠ ِب َٙ َٔ د، َك َٜ ي ِٓ ُْ ص  َي ـَ د ـَ خِزٌع َي ََ َيْمَي٠ 
َوْعوو ِْ ُِ  َُ خ خُطَّْيوو ٍَ وو َٛ  َُ ْٕ َيْحووِس ْٖ ؤَ ْْ َػوو ٌُوو َٓ ٝخ ُؿَلَ ُُ وو ـُ ِْ ٍَ  خ ُٚ َكَووود َؼوو ْؼُط خَُِّ٘سوو َّ َٓ ِٔ وو َٔ ، َكووِةٗ ِ   َِ 

« َِ َوْع ِْ ُِ د  َٛ ُُ ْٝ َؿْي ٌص ؤَ َٔ ي ِٜ َُ َز ْٕ ظُْحَس ٠ ؤَ َٜ َٗ(»8.) 
 (.3هدٍ خُِٜٔر  ٍٝٛخ بٗٔد ٛٞ ٠ٜٗ ػٖ خُؼسػ ك٠ خُميٞخٕ ٝظؼٍيسٚ)

ْلُعووَٞلعَ  َٔ ُْ خِء خ َُّ خُوو َٝ ووِص  َٔ ْؼَف ُٔ ُْ ِٖ خ ْي ـَ ُْ وود ِزوود   َُ َؿ َٝ خِء  َُّ ْ ِ خُوو ُٝق ِزَضوو ُر ، ٝهوودٍ خُ٘ووٞٝي  خُوو ِٖ ْي
 ِٚ َُْيوو وو٠ ِب َٓ ُْ ووِ  َكُي ْٓ َُّ ُِِ ك د  ًَ وو َٛ وود ؤَْي    َُ ُٝق َؿ ُر ِٚ خُوو ي ِكيوو ٍِ َٕ خَُّوو خ َٞ َمَيوو ُْ ٍَ خ َٗعَِّىوو  ْٕ وو٠ ؤَ َٜ َٗ  ُٙ َ٘وود ْؼ َٓ َٝ

( ِٚ ِٜ ْس ِ٘ َٝ دِذ  َّٙ  (.6ِزدُ٘ر
ٌّ ػ٠ِ ٓؼحيص َزٚ ٖٓ ٝـٞٙ ٜٓ٘د   ًِ ْو ُٓ د   ٝهدٍ خزٖ زطدٍ  ٝٓعىٍٙ ؿُ  

 * ظؼٍيسٚ ٓد هً ٠ُٜٗ ػٖ ظؼٍيسٚ. 
 ٝظٔؽيِٚ ٓد هً ٠ُٜٗ ػٖ خُعٔؽيَ زٚ. * 

 * ٝبٓدظعٚ زٔد هً يُمظُ ػِيٚ بهللدزعٚ زٚ. 
* ٝبكٕديٙ ٖٓ ٓدُوٚ ٓود ًودٕ ُوٚ بُو٠ بهللوَللٚ ٝخَلٗعلودع زوٚ ٔوسيَ زدُعًٍيوص، ٌُٝوي 

                                                           

(1 ِٕ خ َٞ َُْمَيو َٖ خ ِٓ  َُ ًَ د يُْا َٓ َٝ َزدِجِك  ٍَّ خُ َٝ  ًِ ْي َعدُذ خُحَّ ًِ ْٖ  -( ؤوُـٚ ِْٕٓ ك  هللميمٚ   وِ  َػو ْٜ َزودُذ خَُّ٘
 ِْ وودِج َٜ َس ُْ ُِ خ ووَمدَيد  (، ٝخُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘ 1252) 3/1551هلَلووْس َعوودُذ خُضَّ ًِ-  ِٖ ووُ  َػوو ْٜ زوودذ خَُّ٘

ِص  َٔ َفؽَّ ُٔ ُْ  (.6661) 7/832خ
(8 ًِ ْي خُحَّ َٝ َزدِجِك  ٍَّ َعدُذ خُ ًِ ِش  -( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ََ ْحوُسٞ َٔ خُ َٝ وِص  َِ ْؽ ُٔ َٖ خُ و ِٓ  ُٙ َُ و ٌْ د يُ َٓ َزدُذ 

ِص   َٔ َفؽَّ ُٔ خُ َٝ7/26 (5516.) 
طدٍ ؤزٞخُمٕٖ ػِ  زٖ وِق زٖ ػسًخُِٔي ، خُٔاُق  خزٖ ز5/682( ُ٘ق هللميك خُسىدَٟ 3)

خُٕوووؼٞييص،  -ٛوووو(، ظمويووون  ؤزوووٞظٔيْ يدٔوووُ زوووٖ بزوووُخٛيْ، يخَ خُ٘ٙوووُ  ٌٓعسوووص خُُ٘ووو662ً)ض 
 .11ّ، ػًي خ ـّخء  8113 -ٛو 1683خُُيدر،  /خُؽدٗيص، 

 . 116/ 1( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ 6)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 (.1ٖٓ ظضييغ خُٔدٍ خ٠ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ)
وو ِٛ َٝ  َٓ ْٕ ظُْمووَس ِْ ؤَ وودِج َٜ َس ُْ ُُ خ وودُء  هلَلووْس َٔ َِ ُؼ ُْ ٍَ خ ير  َهوود ِٝ َٞ ٍَ خَُّ٘وو ِ  َٝهوود ْٓ َُّ ََ ِزوودُ ُعْوَعوو ُِ ووٌص  َ  َليَّ

َموو َّ  ُْ َٕ خ خ َٞ َمَيوو ُْ ٝخ خ ٍُ وود، ؤَْي ََل َظعَِّىوو   َُ ُٝق َؿ ُر ِٚ خُوو ووْيح د ِكيوو َ٘ ٝخ  ٍُ َ٘وو٠ ََل َظعَِّىوو ْؼ َٓ  َٞ وو ُٛ َٝ  ِٙ ِٞ َْٗموو َٝ
و َٜ ُِ َٝ  ، ِْ ي ُِ ُِِعَّْمو وُ   ْٜ خ خَُّ٘ ٍَ و َٛ َٝ ود  َٛ ُِ َؿْي َٝ ُِِٞي  ُف ُْ َٖ خ ِٓ ِر  َُ ـَ ُْ د ًَ  ِٚ َُْي َٕ ِب ٞ ُٓ ُْ د َظ   َُ ٍَ َؿ خ َهود ٍَ 

 ِٚ وو ِٕ َْ٘ل ُِ ِبْظووََلٌف  َٝ  ِٕ خ َٞ َمَيوو ِْ ُِ يٌر  ٍِ ُٚ َظْؼوو ِ ََّٗوو َٝ خ(  ٍَ وو َٛ  ََ ْٖ َكَؼوو وو َٓ َٖ خهلل  ََُؼوو (  َُ وو َٔ خَيووِص خزووٖ ُػ َٝ َِ ِكوو  
(٠ًًّ ٍَ ُٓ  ْٖ ٌُ ْْ َي َُ  ْٕ ِٚ ِب َلَؼِع ْ٘ َٔ ُِ َٝ  ٠ًًّ ٍَ ُٓ  َٕ د ًَ  ْٕ ِٚ ِب دِظ ًَ ٍَ ُِ يٌط  ِٞ َظْل َٝ  ِٚ ِع ُِيَّ د َٔ ُِ َظْضِييٌغ  َٝ8.) 

دَِي ػٖ ٓؼ٠٘ )٠ٜٗ ؤٕ ظحوسُ خُسٜودجْ(  ٓؼ٘ودٙ  ؤٕ ٗمسٕوٜد ٝٛو٠ ليوص، ٝهدٍ خُٔ
 (.3ؼْ ُٗٓيٜد، ًَٝ ٖٓ ُلسٓ ُوعَ كٜٞ هعَ هللسُ)

ٝهووودٍ خُٔ٘ووودٝي  )َل ظعىوووٍٝخ ٘ووويحد  كيوووٚ خُوووُٝق ؿُ ووود ( ؤي ٛوووًكد  يُٓووو٠ زدُٕوووٜدّ 
ٝٗمٞٛد؛ ُٔود كيوٚ ٓوٖ خُؼسوػ ٝخُعؼوٍير، هدُوٚ ُٔود َؤٟ ٗدٔود  يُٓوٕٞ يـدـوص ٓمسٞٔوص 

خُٜ٘ووو  ُِعموووُيْ؛  ٗوووٚ ُؼوووٖ كدػوووَ ٌُوووي؛ ٝ ٗوووٚ ظؼوووٍير ٝظضوووييغ ٓووودٍ زوووَل ُُِٓووو  ٝ
 (.6كدجًش)

 ِٚ ِعوو ُِيَّ د َٔ ُِ د  َظْضووِييؼ  َٝ  ِٕ خ َٞ َمَيوو ِْ ُِ وود   ٓ ِٚ بيََل َّٕ ِكيوو ووِ  ؤَ ْٜ ووِص خَُّ٘ َٔ ٌْ ُٚ ِل وو ـْ َٝ َٝ ٝهوودٍ خُحوو٘ؼدٗ   
َٕ ؿَ  ًَد  ْٕ ِٚ ب َلَؼِع ْ٘ َٔ ُِ َٝ  ٠ًَّ ٍَ د يُ َّٔ ِٓ  َٕ د ًَ  ْٕ ِٚ ب دِظ ًَ ٍَ ُِ يع د  ِٞ َظْل َٝ(٠ًًّ ٍَ ُٓ  َُ  (.5ْي

يلٜووْ ٓٔوود ٔووسن ؤٕ خُٙووُيؼص خ ٔووَلٓيص ظووإز٠ ظؼووٍير خُميووٞخٕ ؤٝ خُؼسووػ زووٚ ؤٝ 
 لسٕٚ ٝـؼِٚ ًٛكد  ُِوعَ زدُ٘سدٍ زـُر خُعؼِْ كيعإُْ زٍُي خُميٞخٕ. 

 
                                                           

 .5/682( ُ٘ق هللميك خُسىدَٟ َلزٖ زطدٍ 1)
 . 13/112ِْٕ ( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ 8ٓ)
 . 4/324( بًٔدٍ خُٔؼِْ زلٞخجً ِْٕٓ 3)
 . 4/322( كيل خُوًيُ 6)
، خُٔاُوووق  ٓمٔوووً زوووٖ بٔووؤدػيَ زوووٖ هللوووَلق زوووٖ ٓمٔوووً خُمٕووو٘ ،  8/586( ٔوووسَ خُٕوووَلّ 5)

ٛووو(، 1128خٌُمَلٗو  ؼوْ خُحوو٘ؼدٗ ، ؤزوٞبزُخٛيْ، ػّخُوًيٖ، خُٔؼووُٝف ًإٔوَلكٚ زود ٓيُ )ض 
 خُ٘دُ٘  يخَ خُمًيػ.
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 املطلب الثاىٌ
 السفق باحلًىاٌ بعدو إخصائه

غ كيٜود ٖٓ خُٔؼُٝف ؤٕ زؼل خُ٘دْ هً َٝؼٞخ ػوديش بوحودء خُميوٞخٕ ٝخُعو  يوطو
وحيع  خُميٞخٕ ٍٝٛخ ٖٓ ؤً٘ ؤٗٞخع خُؼًٝخٕ ػِ  ـٕوً خُميوٞخٕ ُٔود كيوٚ ٓوٖ بيوَلّ 
ـٕووًي ٝٗلٕوو  ُِميووٞخٕ ُووٍخ كوووً لؽووط خُٕوو٘ٚ خُ٘سٞيووص ػِوو  خُُكوون زوودُميٞخٕ زؼووًّ 

 بوحدجٚ .
ٍُ كَ  ًُٞ ووْإ َٔ ُْ وود خ َّٓ ؤَ َٝ  ، َُ وو ًَ َّٕل ََل يُْا خ َٞ ِ َلَيوو  َ ًُوو ُّ ِوَحوودُء  ُُ خ َيْموو ٍَ وو ًَ َٝ ير   ِٞ ـَوو َس ُْ ٍَ خ ُِ َهوود َيُفووٞ

.٠ َٜ َع ْٗ ِٙ خ ُِ َس ًِ ُّ ِك   ُُ َيْم َٝ  ِٙ ُِ ـَ ُٙ ِك  هلِل  ِوَحدُئ
وود  َِو  ْط ُٓ  ِْ وودِج َٜ َس ُْ ِِ ِوَحوودِء خ خ َٞ وو ـَ  ِّ ًَ َِوو٠ َػوو ٍر َػ ًُ ووُط  َيوو ِْ ٝظؼوسووٚ خُٔسوودًَلَٞي كووودٍ  ُه

َسو ُْ ُٚ خ و ـَ َُ ود ؤَْو َٓ َُوصَّل  ًُٞ ْإ َٓ  َُ ْٝ َؿْيو َٗوْط ؤَ د ًَ َُوص   ًُٞ ْإ َٓ ش   َُ ِسي ًَ  ْٝ َْٗط ؤَ ًَد ش   َُ ي ـِ ِٗ ر هلَل ًَد ْٞ و َّٙ ٍَ خُ َُ َهود خ َّّ
( َ٘ديَّل هلَلووِميكَّل وو ْٔ َِ  ِزِة َّٕ خَُِّ٘سوو َّ 1ِكوو  خَُّْ٘يوو   )ؤَ

َّْل وود ْٖ لووًيػ خزووٖ َػسَّ وو ِٓ  ،)  ُِ ْٖ هلَلووْس وو٠ َػوو َٜ َٗ
(ٟ َُ ٌُْس ُْ ِٚ خ ِ٘ َ٘ ُٔ ِو ر ِك   َٜ َسْي ُْ د خ ُٚ ؤَْيض  ـَ َُ ؤَْو َٝ خ(،   ً ي ًِ َ٘ ي د  ْٜ َٗ  ِْ دِج َٜ َس ُْ ْٖ ِبْوَحدِء خ َػ َٝ ِٝق  ُر  (.  8خُ

ٍَ ٝيُ  َُ َهود و َٔ ًُ ٝخُطمدٝي زةٔ٘دي  وؼيق ػوٖ خزوٖ ُػ َٔ ُٙ ؤَْل خ َٝ ََ د  َٓ يَػ  ًِ َم ُْ خ خ ٍَ َٛ  ًُ َاي ِ
ٍُ خهلل  وووٞ ُٔ ََ ووو٠  َٜ َٗ (    ووودُء َٔ َٗ ووود  َٜ َُ  ِكي ووو َٔ َّْ هووودٍ خزوووٖ ُػ ( ؼُووو ِْ ووودِج َٜ َس ُْ خ َٝ  َِ َىْيووو ُْ ْٖ ِبْوَحووودِء خ َػووو

ِن) ِْ َى ُْ  (.  3خ
خ خُْ  ٍَ وو َٛ َِ َظْمووَط  ِٗ ر ِكوو  خَُّْ٘يوو ًَد ْٞ وو َّٙ ٍَ خُ َِوو٠ ظمووُيْ وحوو  َٝهوود ٌَ َػ ُِيوو ِٚ َي يِػ  ِكيوو ًِ َموو

وٞ  ُٔ ْ٘ َُْىْحوَ  َظ َّٕ خ َُو٠ ؤَ شٌ ِب ََ ود َ٘ ُٚ ِب َيدَيظُ ِِ ِن، ؤَْي  ِْ َى ُْ دُء خ َٔ َٗ د  َٜ َُ  ِكي َٔ خُميٞخٗدض، ٝهٍٞ خزٖ ُػ
وو ِٓ  ًَّ َْ ََل زُوو ُٕ َلووََلَل  َزوو ٌُووٞ َْ٘لووغَّل َي ُِ وود  ُِس  د ـَ  َٕ وود ًَ وود  َٓ َر  ًُوو  َٓ َُووْي  ْٖ وو ٌِ َُ َٝ َٗوودُض  خ َٞ َمَي ُْ ِٚ خ ِّ ِزوو ًَ ْٖ َػوو

و٠  َٜ َع ْٗ ُٚ خ و ْ٘ و٠ َػ َٜ َٗ  َْ ُع َزو َِ ود َّٙ ِٚ خُ ْٕ ِزو ٌَ ْْ َيوْإ َُو  ٌّ ُٚ ِبيوََل ٌِٗغ ِ ََّٗو ود َٓ ِِٗغ ٝبيَلّ خُميوٞخٕ ٛدٛ٘ود  د َٔ ُْ خ
                                                           

 . 2/22دَ ( ٗيَ خ ٝط1)
ووِ  8) ْٓ َُّ خُ َٝ ووْسِن  َّٕ َعوودُذ خُ ًِ ِْ  -( ؤوُـووٚ خُسيٜووو  كوو  خُٕووٖ٘ خٌُسووُٟ   وودِج َٜ َس ُْ َيووِص ِوَحوودِء خ ِٛ خ َُ ًَ َزوودُذ 

11/61 (12721 .) 
(، ٝخُطمودٝي كو  ٘وُق ٓؼودٗ  خ،ؼودَ  6742) 2/322(  ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ كو  ٕٓوً٘ٙ  3)

6/317 (7117 .) 
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( ِ  
ِٗ ًَد ْٞ َّٙ ُّ خُ ََل ًَ1  .) 

ِْ ِزوَ  وودِج َٜ َس ُْ ِِ ِبْوَحوودِء خ خ َٞ وو ـَ  ِّ ًَ َِوو٠ َػوو َٖ َػ خُعَّوودِزِؼي َٝ ووَمدَزِص  ٍَّ َزْؼووُل خُحَّ ًَ ووَع ْٔ ًْ خ ِٚ َٝهوو ُِوو ْٞ
 ٠َُ ِٙ  8)ۉچ  ۉ  ې   ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  چۓَظَؼوود ُِ ووي ِٕ َُّل ِكوو  َظْل ِؽيوو ًَ ( هوودٍ خُموودك  خزووٖ 

( خذ ِ َٝ ًَّ َُِي  َوْحَ  خُ ٍَ ِ٘  ِز َّْل  َيْؼ د َّٕ وِن خهلل( هدٍ خزٖ َػسَّ ُُ ي ِ ـَ ُي َِ ْْ َك ُٜ َّٗ َُ ُٓ ،َ َٝ (3.) 
ِٙ خْ،َيو ٍِ و َٛ وِن خهلل ِكو   ِْ ُِ َو ِيي ـْ خُي ِزَع َُ ُٔ ُْ ََ  خ ِص ظـييوُ ييوٖ خهلل، كلو  ظلٕويُ خزوٖ ًؽيوُ ِٝهي

َهَعودَيُش  َٝ  ُٖ و َٕ َم ُْ خ َٝ ُْ خََُّ٘ىِؼو ر  ي ِٛ خ َُ ِبْزو َٝ وُص  َٓ ُِ ٌْ ِػ َٝ  ًٌ و ِٛ َفد ُٓ َٝ  ُٚ و ْ٘ خَيوصَّل َػ َٝ َِ َّْل ِكو   د ٝهدٍ خزٖ َػسَّ
و   ِ٘ َػَطودٌء خُىُٔودٗ   )ٝ،ٓوُْٜٗ كِيـيوُٕ وِون خهلل( َيْؼ َٝ دُى  ومَّ خُضَّ َٝ ير  ِ ً ٕر خُ َٝ  ُْ ٌَ َم ُْ خ َٝ

 َٖ ٠َُ خهلل ِييوووو ِٚ َظَؼوووود ُِوووو ْٞ َو ًَ خ  ٍَ وووو َٛ َٝ     ى  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ې   ې  ۉ  ۉ  ېې       ڭ  ڭ  چڭ، 
َُووو٠ 6)ىچ َْ ِب َيُػوووٞخ خَُّ٘ووود َٝ َش خهلل  َُ ُُٞخ ِكْطووو ِ ً خ ؤَْي ََل ظَُسووو  ُ ووو ْٓ ُِوووَي ؤَ ٌَ  ََ َؼووو ـَ  ْٖ ووو َٓ  ٍِ ْٞ ووو٠ َهووو َِ ( َػ

( ْْ ِٜ ِظ َُ    (.5ِكْط
َظوو َٝ ووَط  ِْ َّٓ ْٞ َظإَ َُوو ووُط   ِْ خَي ٝهوودٍ خُٔسوودًَلَٞي  ُه َُ وو ُٔ ُْ َّٕ خ َُووَي ؤَ  َُ وو َٜ  َ ِٖ َض ِكوو  خْ،َيَعووْي ُْ زَّ ًَ

ووِن خهلل ِكوو   ِْ َِ َو ي ًِ خَي ِزَعْسوو َُ وو ُٔ ُْ َّٕ خ ؤَ َٝ ووِن خهلل كوو  خ،يووص خ ُٝوو٠ ٛووٞ ظـييووُ خُحووَٞش  ِْ ُِ َو ِييوو ـْ ِزَع
ِٖ خهلل.  َُ ِيي ي ًِ َٞ َظْس ُٛ َِٗيِص   خْ،َيِص خُؽَّد

وو ِْ ُِ َو ِييوو ـْ خَي ِزَع َُ وو ُٔ ُْ َّٕ خ وو٠ ؤَ َِ ٍر َػ ًُ وود َٝيوو َٓ ِش  ََ ووٞ ُُ خُحر ِييوو ـْ َٞ َظ وو ُٛ َُوو٠  ِن خهلل ِكوو  خْ،َيووِص خْ ُٝ

                                                           

 . 2/22( ٗيَ خ ٝطدَ 1)
 (. 112خُٕ٘دء ، ـّء ٖٓ آيص َهْ ) ( َٔٞش8)
، خُٔاُق  ؤزٞخُلًخء بٔٔدػيَ زٖ ػُٔ زٖ ًؽيُ خُوُ٘  خُسحوُي ؼوْ  8/347( ظلٕيُ خزٖ ًؽيُ 3)

ٛوو(، خُٔموون  ٓمٔوً لٕويٖ ٘ؤٓ خُوًيٖ، خُ٘د٘وُ  يخَ خٌُعور خُؼِٔيوص، 776خًُٓٙو  )ض
ُسيٜوو  كو  ٛوو، ٝؤووُؾ خ 1612 -َٓ٘ٙٞخض ٓمًٔ ػِو  زيضوٕٞ، زيوُٝض، خُطسؼوص  خ ُٝو٠ 

  ِ ْٓ َُّ خُ َٝ ْسِن  َّٕ َعدُذ خُ ًِ ِْ  -خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   دِج َٜ َس ُْ َيِص ِوَحدِء خ ِٛ خ َُ ًَ ( زًٕ٘ٙ 12726) 11/61َزدُذ 
َيوصَ  َٓ َٗد ٍُ  " ََل َظْوَطُؼوٞخ  َيُوٞ َٝ  ، ِْ دِج َٜ َس ُْ ُٙ ِبْوَحدَء خ َُ ٌْ َٕ َي د ًَ  ُٚ د ؤََّٗ َٔ ُٜ ْ٘ ِ َ  خهللُ َػ ََ  َُ َٔ ِٖ ُػ ِٖ خْز وِن  َػ ِْ َو

ُهٌٞف.  خهلِل  ْٞ َٓ ِميُك  َٞ خُحَّ ُٛ خ  ٍَ َٛ  "ٝهدٍ خُسيٜو   
 (. 31( َٔٞش خُُّٝ ، ـّء ٖٓ آيص َهْ )6)
 .  8/342( ظلٕيُ خزٖ ًؽيُ  /خُؼِٔيص 5)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

دِض  َٔ ووو ِ٘ خ َٞ ُْ َٖ خهلل خ ََُؼووو (  ٍَ وووُؼٞيَّل َهووود ْٕ َٓ  ِٖ ًِ خهلل ْزووو يِػ َػْسووو ًِ ْٖ َلووو ووو ِٓ  ٌْ ِِ ووو ْٕ ُٓ َٝ ير  َِ ُسَىووود ُْ ُٚ خ ووو ـَ َُ ؤَْو
 َُ ي ِ ـَ ُٔ ُْ ِٖ خ ْٕ ُم ِْ ُِ ِ َِفدِض  َعَل ُٔ ُْ خ َٝ َحدِض  ِ ٔ َ٘ َع ُٔ ُْ خ َٝ دِض  َٔ ِ٘ ْٞ َع ْٕ ُٔ ُْ خ َن خهلل.. خُمًيػ( َٝ ِْ  (.1)خِض َو

  ِْ دِج َٜ َس ُْ ِِ ِبْوَحدِء خ خ َٞ ٍَ ِزَف ْٖ َهد َٓ  ٍَّ ًَ َع ْٔ ًْ خ  َٝه
َي ٖٓ ؤٕ َٔوٍٞ خهلل  وم٠ زٌسٙويٖ ٓٞـوٞجيٖ) ََ َٝ د  َٔ َٕ ِبْوَحودُء 8ِز ود ًَ  ْٞ َُو (، َهودُُٞخ  
َسعَّ  ُْ ِٞء خ ـُ ْٞ َٔ ُْ ِٗ خ ْس ٌَ ُْ ٠ ِزد د َ مَّ َٔ َُ د   ٓ خ َُ ٍِ َل ًُٞ ْإ َٔ ُْ ِٕ خ خ َٞ َمَي ُْ  َص. خ
( َِ ِ ٓ َعإَ ُٔ ُْ ٠َِ خ د ََل َيْىَل٠ َػ َٔ ًَ  ٌُ ََٗظ  ٍِ ََل ًْ ِع ْٔ خ خَِل ٍَ َٛ  (.3ِٝك  

هِط  ٝؤَٟ ؤٗٚ َكود  زدُميٞخٕ ٓإًَٞل  ًدٕ ؤٝ ؿيُ ٓوإًٍٞ هللوـيُخ  ًودٕ ؤٝ ًسيوُخ ،  
كود ٠ُٝ ػوًّ بوحودجٚ يكؼود  ُهُوْ خُوٍي يِمون زوٚ، َٝل يٕوعطيغ يكوغ ٌُوي ػوٖ ٗلٕوٚ 

ص كو  خ وحودء ؤٗوٚ ُِعٕؤيٖ، كيوُي ػِيوٚ زوإٕ خ وحودء ُضؼلٚ، ٝبٌخ ًدٕ ُِسؼل لفو
 ُِعٕٔيٖ ًدٕ ٓٔد ظٞهللوَ بُيوٚ خُؼوُذ كو  ٛوٍخ خ ٓوُ هوًئد ؛ ُٝوٍُي  وم٠ خُ٘سو  

زدٌُسٙوويٖ خُٔٞـووٞجيٖ، ؤٓوود زؼووً  ٜووَٞ خُعوووًّ خُؼِٔوو  لووًيؽد  ٓووٖ ؤػووَلف ٝػووودهيُ 
ـٕووًٙ ُِميٞخٗوودض ظٌووٕٞ ٔووسسد  ُِعٕوؤيٖ ٝزؼيووًخ  ػووٖ بيووَلّ خُميووٞخٕ ٝهطووغ ـووّء ٓووٖ 
 لدٍ ليدظٚ كيسطَ خُعٕٔيٖ زد وحدء ، ٝيعمون خُُكن زدُميٞخٕ زؼًّ بوحدجٚ.

                                                           

(1 ِٕ آ ُْ ُِ خُُووو ووي ِٕ َعوودُذ َظْل ًِ ُٙا  -( ؤوُـووٚ خُسىوودَي كوو  هللووميمٚ   ٝ ٍُ ٍُ َكُىوو ووٞ ُٔ َُّ ُْ خُ ًُ وود آَظوود َٓ َٝ َزوودُذ َ
 (.6224) 4/167( 7)خُمُٙ  

َعوودُذ خْ ََ وودِل  ِ  (8) ًِ ْٖ 7567) 6/853ؤوُـووٚ خُموودًْ كوو  خُٕٔووعًَى ػِوو٠ خُحووميميٖ   ( َػوو
ْٜ٘د. ُ َػ ِ َ  خهللَّ ََ َص  َٙ  َػدِج

 زعحُف. 171 - 6/171( ظملص خ لٌٞي 3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب الثالث
 السفق باحلًىاٌ بعدو ومسه يف وجهه

ص) َٓ د َػَل َٜ َُ يَّص ظٌٕٞ  ًَ  (.1ظؼُيق خُْٞٔ  ؤَٕ ظٌٟٞ 
ٛ٘وودى ٓووٖ خُ٘وودْ يُؿوور كوو  ٝ ووغ ػَلٓووص ُٔوود كوو  لِٞظووٚ ٓووٖ ليٞخٗوودض، ٝهووً 

  زدُ٘ودَ ُِميوٞخٕ لعو٠ ظٌوٕٞ ٛوٍٙ خُؼَلٓوص ٓحودلسص ُِميوٞخٕ ظٞخَغ خُ٘دْ ػديش خٌُ
َل ظلدَهٚ لع٠ خُٔٞض، ٌُْٜ٘ ًدٗٞخ يحو٘ؼٕٞ ٛوٍخ خٌُو  كو  ٝـوٚ خُميوٞخٕ ٝٛوٍخ كيوٚ 
 ٖٓ خُوٕٞش ٝخُـِظوص ٓود يٕوسر خ ُوْ خُٙوًيً ُِميوٞخٕ؛ ُوٍُي ُٔود َؤٟ َٔوٍٞ خهلل 

ِووٚ يُيووَ ػِوو٠ ُلدػ ٛووٍخ خُحوو٘يغ ؤٌٗووُٙ، ُٝووْ يٌعووق زووٍُي زووَ ُؼووٖ كدػِووٚ، ُٝؼ٘ووٚ
 ظمُئٚ، ٍٝٛخ يسيٖ َكن خ َٔلّ زدُميٞخٕ. 

َُّل  وودِز ـَ  ْٖ َّٕ خَُِّ٘سو َّ كَؼو ٍَ   ، ؤَ ِٚ َكَوود وو ِٜ ـْ َٝ َْ ِكو   وو ِٔ ُٝ  ًْ ٌَ َهو وود َٔ ِٚ ِل ْيو َِ َُّ َػ وو َٖ خهللُ »َٓ ََُؼوو
 ُٚ َٔ َٔ َٝ ي  ٍِ  (.8«)خَُّ

 ِٜ ـْ َٝ ِٕ ِك   خ َٞ َمَي ُْ ِْ خ ْٔ َٝ  ِْ ي ُِ ٠َِ َظْم ٌَ َػ ُِي ِٚ َي وِ  هدٍ خًُٙٞدٗ   ِكي ْٜ َ٘و٠ خَُّ٘ ْؼ َٓ  َٞ ُٛ َٝ  ، ِٚ
 ُٖ َؼووو ِْ ُٚ ََل َي ُِوووَي، َكِةَّٗووو ٌَ  ََ ْٖ َكَؼووو ووو َٔ ُِ ُي  َِ خ َٞ ووو ُْ ُٖ خ ْؼووو َِّ ُِوووَي خُ ٌَ  ًُ يَُاي ِووو َٝ  ، ََ  َلِويَووووص  ْٖ َكَؼووو ووو َٓ بَلَّ 

( ِٚ ـْ َٞ ُْ ُذ خ ُْ َُِي َ  ٍَ ًَ َٝ د،   ٓ َُّ َم ُٓ3   .) 
 
  

                                                           

يٖ خُمًيًش خَُّ 1) ِ ٕ كعك خُ َٝ يْ  ِٔ ُْ ُ خ ْٕ ٌَ ص، ٝخُٔيْٕ ِز َٓ َُْؼَل يْ خ ِٔ ُْ َظْىِليق خ َٝ يٖ  ِ ٕ ُ خُ ْٕ ٌَ ِع  ( خُٕٔص ِز
ًُِٚ. ٓٙدَم خ ٗٞخَ ػ٠ِ هللمدق خ،ؼدَ  ُِي  ٌَ د  َٜ  . 8/825يلؼَ ز

َ٘ووِص 8) ي ِ ّ خُ َٝ  ِْ َسوود ِ ِ ِٕ ِكوو   -( ؤوُـووٚ ٕٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خُ خ َٞ َُْمَيوو ِذ خ ُْ ْٖ َ وو ووِ  َػوو ْٜ َزوودُذ خَُّ٘
 ِٚ ِٚ ِكي ِٔ ْٔ َٝ َٝ  ِٚ ِٜ ـْ َٝ3/1473 (8117.) 

 . 2/22( ٗيَ خ ٝطدَ  3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 املطلب السابع
 السفق باحلًىاٌ بعدو التنثًل به

خ ٔوووَلٓيص هوووً لُٓوووط بيوووٍخء خُميوووٞخٕ زٔفوووُي ظفٞيؼوووٚ ؤٝ  بٌخ ًدٗوووط خُٙوووُيؼص
كدػووَ ٌُووي، ٝخُِؼووٖ  ظؼطيٙووٚ، كوووً ـؼِووط خُعٔؽيووَ زووٚ ؤ٘ووً لُٓووص؛ ُووٍخ ُؼووٖ خُ٘سوو 

يُيووَ خُعمووُيْ، ٝٓؼِووّٞ ؤٕ خُِؼووٖ ٛووٞ خُطووُي ٓووٖ َلٔووص خهلل ظؼوود٠ُ، كٌوودٕ خُفووّخء ٓووٖ 
هور زودُطُي ـ٘ٓ خُؼَٔ، كٌٔد ؤٕ كدػَ خُعٔؽيَ زدُميٞخٕ ُْ يوُلْ خُميوٞخٕ كووً ػٞ

 .ٖٓ َلٔص خهلل 
َُ َ   خهلل ػٜ٘ٔد هدٍ    َٔ ِٖ ُػ ْٖ خْز َٖ خَُِّ٘س ر »كَؼ ِٕ  ََُؼ خ َٞ ََ ِزدَُمَي ؽَّ َٓ  ْٖ َٓ(»1   .) 

َُّل  ْؼَل ـَ  ِٖ ًِ خهلل ْز ْٖ َػْس ٍُ خهلل  َٝػ وٞ ُٔ ََ  َُّ و َٓ   ٍَ ود  َهد  ٙ ْس ًَ  َٕ وٞ ُٓ ُْ ْْ َي و ُٛ َٝ َّْل  َٗود َِو٠ ؤُ َػ
هَ  َٝ َُِي،  ٌَ  َٙ ُِ ٌَ ، َك َِ ٍَ  ِزدَُّْ٘س ِْ »د دِج َٜ َس ُْ ُِٞخ ِزد ؽُ ْٔ  (.8«)ََل َظ

 ٝٓؼ٠٘ خُعٔؽيَ زدُميٞخٕ  
ط  ْٛ  ٞ و َ٘ ٝ ُٚ خَكو َُ خ َهَطْؼوط ؤَْط ٌَ ، ِب وْؽَل  َٓ  ِٚ َُ ِزو ؽُ ْٓ ِٕ ؤَ خ َٞ َمَي ُْ ُط ِزد ِْ َؽ َٓ   ٍُ هدٍ خزٖ خ ؼيُ  يَُود

 ْٝ ٙ، ؤَ َُ ي ًِ وووٍخ َٓ  ْٝ َٗوووٚ، ؤَ ٌُ ْٝ ؤ ، ؤَ ُٚ َلووو ْٗ ْػط ؤَ ًَ ووو ـَ خ  ٌَ وووُط زدَُوعيوووَ، ِب ِْ َؽ َٓ ٝ ، ِٚ ْٖ ؤطُخِكوووٚ،  ِزووو ووو ِٓ وووْيح د  َ٘
َُـص) َٞ ُِٔسد ُٜ ، َك ًِ ي ًِ ْٙ ، ِزدُعَّ ََ ؽَّ َٓ د  َّٓ َِص، كإ ْؽ ُٔ ُْ  خُ ْٔ خَِل َٝ3.) 

ٝهدٍ خُٔ٘ودٝي  ٓؽوَ زودُميٞخٕ ؤي هللويُٙ ٓؽِوص زضوْ كٕوٌٕٞ زوإٕ هطوغ ؤطُخكوٚ ؤٝ 
 (.6زؼضٜد ٝٛٞ ل ، ٝخُِؼٖ يُيَ خُعمُيْ)

                                                           

ًِ ( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميم1ٚ) ْي خُحَّ َٝ َزدِجِك  ٍَّ َعدُذ خُ ًِ ِش  -   ََ ْحوُسٞ َٔ خُ َٝ وِص  َِ ْؽ ُٔ َٖ خُ و ِٓ  ُٙ َُ و ٌْ د يُ َٓ َزدُذ 
وووِص  َٔ َفؽَّ ُٔ خُ وووَمدَيد 5515) 7/26َٝ َعووودُذ خُضَّ ًِ وووِص   -(، ٝخُٕ٘ووودج  كووو  خُٕوووٖ٘   َٔ َفؽَّ ُٔ ُْ ِٖ خ وووُ  َػووو ْٜ خَُّ٘

7/832 (6668.) 
ووَمدَيد 8) َعوودُذ خُضَّ ًِ ووِص  زوودذ -( ؤوُـووٚ خُٕ٘وودج  كوو  خُٕووٖ٘   َٔ َفؽَّ ُٔ ُْ ِٖ خ ووُ  َػوو ْٜ (، 6661) 7/832خَُّ٘

 13/74(، ٝخُطسُخٗ  ك  خُٔؼفوْ خٌُسيوُ  4721) 18/148ٝؤزٞيؼ٠ِ خُٔٞهللِ  ك  ًٕٓ٘ٙ  
(127     .) 

 .6/826( خُٜ٘ديص ك  ؿُير خُمًيػ ٝخ ؼُ 3)
 . 5/874( كيل خُوًيُ 6)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

زوودُفّء خُٔوطووٞع ٓ٘ووٚ،  ٝػِيووٚ كيمووُّ خُعٔؽيووَ زوودُميٞخٕ، لعوو٠ ُٝووٞ ًوودٕ َُلٗعلوودع
كـِووود  ُٜووٍخ خُسوودذ ٓووٖ خُعؼووًي ػِوو٠ ـٕوووً خُميووٞخٕ زوودُوطغ ٓ٘ووٚ كوو  ليدظووٚ زمفوووص 
 خَلٗعلدع زٚ كوً لُّ خُُٙع ٍٛخ خُفّء خُٔوطٞع ٝخػعسُٙ ٓيعص َل يفِٞ خَلٗعلدع زٜد. 

ْيِؽوو  ِ  َِّ  خُ
ًَّل خِهوو َٝ ْٖ ؤَِزوو   ٍُ خهلِل كَؼوو ووٞ ُٔ ََ  َّ ًِ وود َهوو َّٔ َُ   ٍَ َٝ  ، َهوود َ٘ووَص  ي ًِ َٔ ُْ َٕ خ ووٞ ُْ َيُفسر خَُّ٘وود

ٍُ خهلِل  وٞ ُٔ ََ  ٍَ ، َكَوود ِْ َ٘ ـَ ُْ َيدِض خ ُْ َٕ ؤَ َيْوَطُؼٞ َٝ  ، َِ ِز َص خْ ِ َٔ ِ٘ ْٔ وَ  ؤَ ِٛ َٝ وِص  َٔ ي ِٜ َس ُْ َٖ خ و ِٓ ود ُهِطوَغ  َٓ "  
ْيَعٌص") َٓ   َ ِٜ  (.   1َليٌَّص، َك

َّ خَُِّ٘سووو ر  ًِ ْ ِ  هوودٍ خُٔووَل ػِوو  خُووودَي  )َهوو (   ِزَضوو َٕ ووٞ ْْ َيُفسر وو ُٛ َٝ َ٘ووَص  ي ًِ َٔ ُْ ِْ  خ ِفوووي ُْ خ
 َٕ َيْوَطُؼوٞ َٝ ( ، َّّل َ٘د و َٔ وُغ  ْٔ ـَ  ِٕ ُِ خُ٘روٞ و ْٕ ٌَ (   ِز َِ ِز َص خْ ِ َٔ ِ٘ ْٔ َٕ )ؤَ ِش ؤَْي  َيْوَطُؼٞ ًَ لَّ َٞ ُٔ ُْ ًِ خ ي ًِ ْٙ َظ َٝ
وودِش،  َّٙ ُف خُ َُ ِش َطوو َّ وو ْٔ َٜ ُْ َيووصَّل ِزَلووْعِك خ ُْ ووُغ ؤَ ْٔ ـَ  ، ِّ ِٕ خُووَلَّ ٌُٞ وو ُٔ َٝ ِش  َّ وو ْٔ َٜ ُْ (   ِزَلووْعِك خ ِْ َ٘ وو ـَ ُْ َيوودِض خ ُْ ؤَ

ؼْ  َٔ ُْ خ ِبَلَّ َٝ َٝ د،  ػ  ُْ وو َ٘ ْيَعووٌص  َٓ ووَ   ِٜ َ٘وو٠ َك ْؼ َٔ ُْ ِٝ خ ، ؤَ َُ وو ًَ وود ََل ظُْا َٜ ْيَعووِص ِكوو  ؤََّٗ َٔ ُْ ُْ خ وو ٌْ وود ُل َٜ ُٔ ٌْ َ٘وو٠ ُل
َّٞل ُهِطوَغ  َر ُػْضو ًُو َِوِي ؤَْي   َٔ ُْ ُٖ خ ٍَ خْزو ْيع ود، َهود َٓ  ُٚ َزْؼُضو َٝ وْ ِء َليًّود  َّٙ َٕ َزْؼوُل خُ ٌُٞ ْٕ َي ُّ ؤَ َّ ِْ َكَي

ٌّ ؛ ِ َ  خ َُ ُٞ َلوو ُؼْضوو ُْ َُِي خ ٍَ ٍِ َكوو ُِووَي ِكوو  َلوود ٌَ  َٕ ُِووٞ وودُٗٞخ َيْلَؼ ًَ َٝ  ، ُٚ وو ْ٘ َمَيوودِش َػ ُْ ٍِ خ خ َٝ َّ ووٌط ِزوو ي ِ َٓ  ُٚ َّٗوو
( ُٚ ْ٘ ٞخ َػ ُٜ َمَيدِش َكُ٘ ُْ  (.8خ

ٝهوودٍ خُىطوودز   ٛووٍخ كوو  ُمووْ خُسٜئووص ٝؤػضوودءٛد خُٔعحووِص زسًٗووٚ يٕٝ خُحووٞف 
 (.  3خُٕٔعىِق ٝخُٙؼُ ٝٗمٞٙ)

 
                                                           

ًِ  ك  خُٕٖ٘ (، ٝخًُخَٓ  81216) 34/835( ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ   1) ْي َعدِذ خُحَّ ًِ
-  ُٞ ُؼْض ُْ ُٚ خ ْ٘ ِٓ  ُٖ ًِ َيِسي ْي ِص 8141) 8/1826َزدٌذ ِك  خُحَّ َٔ (، ٝخُعٍُٓي ك  ـدٓؼٚ  ًعدذ خْ َْطِؼ
ي ٌِط  - َٓ  َٞ ُٜ َٖ خَُم  ِ َك

ِٓ د ُهِطَغ  َٓ َُ 1621) 6/76َزدُذ  َٔ خَُؼ َٝ يٌر،  ُِ ٌٖ َؿ َٕ يٌػ َل ًِ خ َل ٍَ َٛ ( ٝهدٍ  
 ْٛ ًَ ؤَ ْ٘ خ ِػ ٍَ َٛ  ٠َِ ، ٝخُطمدٝي ك  ُ٘ق ٌَٓٙ خ،ؼودَ  َػ ِْ ِْ (، ٝخُطسُخٗو  1578) 6/837َِ خُِؼ
ش 3316) 3/862خُٔؼفْ خٌُسيُ  ََ ود َٜ َعدُذ خُطَّ ًِ ْ٘وِغ  -(، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ خٌُسُٟ   َٔ ُْ َزودُذ خ

ْيَعِص  َٔ ُْ ُِ خ ْؼ َٙ ِعَلدِع ِز ْٗ َٖ خَِل ِٓ1/35 (72.) 
 . 4/8452( ُٓهدش خُٔلدظيك ُ٘ق ٌٓٙدش خُٔحدزيك 8)
 . 6/826( ٓؼدُْ خُٕٖ٘ 3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

   
 املطلب اخلامس

 ههالسفق باحلًىاٌ بعدو ضسبه يف وج
يِفإ خُسؼل ُمػ خُميٞخٕ ػ٠ِ ُٔػص خُٕيُ ب٠ُ  ُزٚ زؼ٘ق ػ٠ِ ٝـٜٚ ػِٔود  

ٖٓ َلٔعٚ َٝكوٚ زدُميٞخٕ ؤٗٚ ٠ٜٗ ػٖ  ُزٚ ػ٠ِ ٝـٜٚ  ي ٔوسر ٓوٖ  زإٕ خُ٘س 
 خ ٔسدذ زَ ُٝؼٖ كدػَ ٌُي.

َُّل  دِز ـَ  ْٖ ٍَ   كَؼ ٍُ خهلِل »َهد ٞ ُٔ ََ  ٠ َٜ َٗ و ْٔ َٞ ُْ ِٖ خ َػو َٝ  ، ِٚ و ـْ َٞ ُْ ِذ ِك  خ ُْ ِٖ خُضَّ ِْ ِكو  َػ
 ِٚ ـْ َٞ ُْ  (.1«)خ

َِـٌوْ ؤٗو  هوً  ٝػ٘ٚ ؤٕ خُ٘س   ْ ك  ٝـٜوٚ، كوودٍ  "ؤٓود َز ِٔ ُٝ َُّ ػِيٚ زمٔدَ هً  ُٓ
ْ خُسٜئص ك  ٝـٜٜد ؤٝ  َُزٜد ك  ٝـٜٜد؟ " ك٠ٜ٘ ػٖ ٌُي) َٔ  (.8ُؼُ٘ط ٖٓ ٝ
َُْميَ  ِ خ  َ ًُ ُٚ ِك   ْ٘ ِٜ إ َػ ْ٘ َٔ ِٚ َك ـْ َٞ ُْ ُذ ِك  خ ُْ د خُضَّ َّٓ ؤَ َٝ ِّ هدٍ خ ٓدّ خُ٘ٞٝي   َُ ْمَع ُٔ ُْ ِٕ خ خ َٞ

؛ ًر و َ٘ و  ِ ؤَ
ِٓ ُٚ ِكو  خْ،َي َّ٘و ٌِ َُ ود  َٛ ُِ َؿْي َٝ  ِْ َ٘ و ـَ ُْ خ َٝ  ٍِ ـَود ِس ُْ خ َٝ  َِ ِزو خْ ِ َٝ  َِ َىْيو ُْ خ َٝ  ُِ ي ِٔ َم ُْ خ َٝ  ِ  

ِٓ َٖ خْ،َي ِٓ 
و َ٘ ود  َٔ زَّ َُ َٝ ِذ  ُْ و ُُ خُضَّ ِٚ ؤََؼو ُُ ِكيو و َٜ ُٚ َيْظ َُِطيوٌق؛ ِ ََّٗو  ُٚ َغ ؤََّٗو َٓ  ِٖ ِٔ َمد َٔ ُْ ُغ خ َٔ ْف َٓ  ُٚ ود ِ ََّٗ َٔ زَّ َُ َٝ  ، ُٚ َٗ د

( ِ ْ خ َٞ َم ُْ ٌَٟ َزْؼَل خ  (.3آ
 

                                                           

َ٘ووِص 1) ي ِ ّ خُ َٝ  ِْ َسوود ِ ِ ِٕ ِكوو   -( ؤوُـووٚ ٕٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خُ خ َٞ َُْمَيوو ِذ خ ُْ ْٖ َ وو ووِ  َػوو ْٜ َزوودُذ خَُّ٘
 ِٚ ِٚ ِكي ِٔ ْٔ َٝ َٝ  ِٚ ِٜ ـْ ودِي 8114) 3/1473َٝ َٜ ِف ُْ َعودذ خ ًِ ودَء  -(، ٝخُعُٓوٍي كو  ـدٓؼوٚ   ـَ ود  َٓ َزودُذ 

 َٖ ِٗ َزْي ي ُِ َيِص خُعَّْم ِٛ خ َُ ًَ ِٚ  ِك   و ـْ َٞ ِْ ِكو  خُ و ْٔ َٞ خُ َٝ ِذ  ُْ و خُضَّ َٝ  ِْ دِج َٜ خ 1711) 6/811خَُس ٍَ و َٛ ( ٝهودٍ  
ٌٖ هلَلِميٌك. َٕ يٌػ َل ًِ  َل

دِي 8) َٜ ُِْف َعدذ خ ًِ وْ كو  خُٞـوٚ ٝخُضوُذ كو   -( ؤوُـٚ ؤزٞيخٝي ك  خُٕٖ٘   ْٔ زودذ خُٜ٘وِ  ػوٖ خُٞ
  (، ٝخُسىودَي كو16652) 88/351(، ٝؤلًٔ زٖ ل٘سَ كو  ٕٓوً٘ٙ  8546) 6/811خُٞـٚ 

ِذ )ٚ   ُْ ووو َٚ ِكووو  خُضَّ ووو ـْ َٞ ُْ وووِر خ ِ٘ َُِيْفَع (، ٝؤزوووٞيؼ٠ِ 175( ق َهوووْ )78خ يذ خُٔلوووُي  َزووودُذ 
َهدِض 8162) 6/111خُٔٞهللِ  ك  ًٕٓ٘ٙ   ًَ ِْ خُحَّ ْٕ َعدُذ َه ًِ (، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ خٌُسُٟ  

-  ِْ ْٔ َٞ ُْ ِك  هلِلَلِص خ َٝ  ِْ ْٔ َٞ ُْ ِ ِغ خ ْٞ َٓ دَء ِك   ـَ د  َٓ  (.13852) 7/54َزدُذ 
 . 16/27ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ  (3)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

  
 املطلب السادس

 السفق باحلًىاٌ بعدو التحسيش بًيه وبني غريه
لؽط خُٕ٘ص خُُٔٙكص ُٓخػودش ُٕوَلٓص خُميوٞخٕ ػِو٠ ػوًّ خُعموُيٗ ٝخ يوودع زويٖ 
ليٞخٕ ٝآوُ؛ ُٔد ك  ٌُي ٓوٖ بُمودم خ ٌٟ ٝخُضوَُ ٝخ ُوْ زفٕوً ًوَ ٜٓ٘ٔود يٕٝ 

ٓوٖ ٛوٍخ خُؼسوػ زود َٝخق، ًٔود يلؼوَ خُوسؼل ٌُوي ٓوغ خُوًيٞى، ؤٝ ًٌوَٞ ؤي٠ٗ كدجوًش 
خ زودَ ٝئٕٜٞٗد )ٓحدَػص ؼيُخٕ(، كٌْ ٓوٖ خ ٌٟ ٝخُضوَُ خُوٍي يِمون زفٕوً ٛوٍخ 
خُميووٞخٕ، ٝخُووٍي يفِووٓ خُووسؼل ٓعِووٌٍخ  زٔٙوودًٛش ٛووٍخ خُعؼووٍير، ودهللووص ٝؤٕ ٛووٍخ 

دض ُعؼوٍير خُميوٞخٕ، يمًغ ك  زًِخٕ ظ٘ديي زدُُكن زودُميٞخٕ، ٓوغ ؤٜٗود ظؼووً ٕٓودزو
 ػٖ ٍٛخ خ ُٓ. كوً ٠ٜٗ خُ٘س  

ٍُ خهلل  ِٗ زوويٖ  كؼووٖ خزووٖ ػسوودْ َ وو  خهلل ػٜ٘ٔوود، هوودٍ  "ٜٗوو٠ َٔووٞ ػووٖ خُعمووُي
 (.1خَُسٜدجْ")

                                                           

 ( ٍٛخ خُمًيػ َٟٝ ٓٞهللَٞل  َٝٝي َُٓٔل  1)
 ؤٓد خُٔٞهللٍٞ  

(، 8548) 6/812زوودذ كوو  خُعمووُيٗ زوويٖ خَُسٜوودجْ  -كإوُـووٚ ؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ًعوودذ خُفٜوودي 
 ُْ و خُضَّ َٝ  ِْ ودِج َٜ َٖ خَُس ِٗ َزوْي ي ُِ َيوِص خُعَّْمو ِٛ خ َُ ًَ دَء ِك   ـَ د  َٓ ِْ ِكو  ٝخُعٍُٓي ك  ـدٓؼٚ  َزدُذ  و ْٔ َٞ خُ َٝ ِذ 

  ِٚ وو ـْ َٞ (، ٝخُطسُخٗوو  كوو  خُٔؼفووْ 6213) 11/147(، ٝخُسووّخَ كوو  ٕٓووً٘ٙ   1712) 6/811خُ
( خُٔاُووق  ؤلٔووً 4112) 2/623(، ٝخُسيٜووو  كوو  ٘ووؼر خ ئوودٕ  11183) 11/25خٌُسيووُ 

ٛووو(، لووووٚ َٝخـووغ 652زووٖ خُمٕوويٖ زووٖ ػِوو  زووٖ ٓٞٔوو٠ خُىُخٔوودٗ ، ؤزووٞزٌُ خُسيٜووو  )ض 
ييؽوووٚ  خُوووًًعَٞ/ ػسوووًخُؼِ  ػسًخُمٔيوووً لدٓوووً، ٝؤ٘وووُف ػِووو٠ ظمويووووٚ ٗحٞهللووٚ ٝووووُؾ ؤلد

خُٜ٘ووً، خُ٘د٘ووُ   -ٝظىووُيؿ ؤلدييؽووٚ  ٓىعوودَ ؤلٔووً خُ٘ووًٝي، هللوودلر خُووًخَ خُٕووِليص زسٞٓسوودي 
ٌٓعسص خًُُ٘ ُُِ٘ٙ ٝخُعِٞيغ زدُُيدر زدُعؼدٕٝ ٓغ خًُخَ خُِٕليص زسٞٓسدي زدًُٜ٘،  /خ ٠ُٝ، 

وِ   ّ، ٝخُسيٜوو  كو  خُٕو8113ٖ٘ -ٛو 1683 ْٓ َُّ خُ َٝ وْسِن  َّٕ َعودُذ خُ ًِ ِٖ  -خٌُسوُٟ   وِ  َػو ْٜ َزودُذ خَُّ٘
 ِْ دِج َٜ َس ُْ َٖ خ ِٗ َزْي ي ُِ  (، 12728) 11/32خُعَّْم

 ٝؤٓد خَُُٔٔ   
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 ذعريف اىرؽريش: 
ْْ  ؤَْكٕووً  ُٜ َ٘ ٖ َزْيوو َُّ ِٗووٚ، َٝلوو ُْ َُِيَوووَغ زِو َٕ ٝخ َٔووً  هوودٍ خزووٖ ٓ٘ظووَٞ  ِبؿووُخُئى خِ ٕٗوود

َٖ  ٝؤَْؿووُٟ زؼَضووْٜ زووَسؼل، وود يُْلؼووَ َزووْي َٔ ًَ َِوو٠ َزْؼوولَّل  د َػ َٜ ِيوويُؿ َزْؼِضوو ْٜ َظ َٝ َٞ خِ ؿووُخء  وو ُٛ ٝ
د) َٛ ُِ َؿْي َٝ يُٞى  ًر ٌِسدٖ ٝخُ ٍِ ٝخُ د َٔ ِف ُْ  (.1خ

ٌََِلِذ) ُْ َٖ خ َُِي َزْي ٍَ ًَ َٝ  ِّ ْٞ َو ُْ َٖ خ ُٗ خِ ؿُخء َزْي ي ُِ ير  خُعَّْم ُِ َٛ ْٞ َف ُْ ٍَ خ  (.8َٝهد
ُٚ بيوو ووِ  ؤََّٗوو ْٜ ُٚ خَُّ٘ وو ـْ َٝ َٝ َْ هوودٍ خُٙووًٞدٗ    شَّل َزوو ًَ ِٕ َكدِجوو ٝ ًُ وود ِزوو َٜ َُ ِبْظَؼوودٌذ  َٝ َٗوودِض  خ َٞ َمَي ِْ ُِ  ٌّ ََل

( ُي َػَسػَّل َُّ َف ُٓ3.) 
هِوووط  ٝبٕ ًووودٕ خُموووًيػ  وووؼيلد  ٓٞهللوووَٞل  بَل ؤٗوووٚ ٓملوووٞم ُٓٔوووَل  ًٔووود هووودٍ 
خُسيٜو ؛ ٍُخ كِِمًيػ ؤهللَ، ٝك  خُٜ٘  ػٖ خُعمُيٗ زيٖ خُميٞخٗدض َكن زدُميٞخٕ 

 ٝظف٘ر ٓٞخطٖ خ يَلّ.
   

                                                                                                                                                                 

ِْ ِك   ْٔ َٞ خُ َٝ ِذ  ُْ خُضَّ َٝ  ِْ دِج َٜ َٖ خَُس ِٗ َزْي ي ُِ َيِص خُعَّْم ِٛ خ َُ ًَ دَء ِك   ـَ د  َٓ كإوُـٚ خُعٍُٓي ك  ـدٓؼٚ  َزدُذ 
  ِٚ وو ـْ َٞ َعوودُذ 1712) 6/811خُ ًِ ( ٝهوودٍ ؤزٞػيٕوو٠  ٛووٍخ ؤهللووك، ٝخُسيٜووو  كوو  خُٕووٖ٘ خٌُسووُٟ  

ووِ   ْٓ َُّ خُ َٝ ووْسِن  َّٕ ِْ  -خُ وودِج َٜ َس ُْ َٖ خ ِٗ َزووْي ي ُِ ِٖ خُعَّْموو ووِ  َػوو ْٜ ( ٝهوودٍ خُسيٜووو  12723) 11/32َزوودُذ خَُّ٘
 ٝخَُُٔٔ ٛٞ خُٔملٞم. 

 .4/872( ُٕدٕ خُؼُذ 1)
ٖ ؤزٞػسًخهلل ٓمًٔ زٖ ؤز  زٌُ زٖ ػسوًخُوديَ (، خُٔاُق  ِيٖ خًُي71( ٓىعدَ خُحمدق )ٚ  8)

 -ٛوو(، خُٔموون  يٞٔوق خُٙويه ٓمٔوً، خُ٘د٘وُ  خٌُٔعسوص خُؼحوُيص 444خُم٘ل  خُوُخِي )ض 
 ّ.1222 -ٛو 1681هلليًخ،  /خُىدٕٓص،  –خًُخَ خٌُ٘ٔٞـيص، زيُٝض 

 . 2/22( ٗيَ خ ٝطدَ 3)
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 لسابعاملطلب ا
 السفق باحلًىاٌ بتحسيه القتل اجلناعٌ

ًووووَ خٌُدج٘وووودض ُمٌٔووووص ٝؤيٝخَ يايٜٝٗوووود، لعوووو٠ َل يىعووووَ خُ٘ظوووودّ  وِوووون خهلل 
خٌُوووٞٗ ، ٝهوووً لؽوووط خُٙوووُيؼص ػِووو٠ خُٔمدكظوووص ػِووو٠ خُٕ٘وووَ لعووو٠ يوووعْ خُعوووٞخِٕ كووو  
خُٔفعٔغ، ٍُخ كدُوعوَ خُفٔودػ  ُِميوٞخٕ ٓوٖ ؤزٙوغ ؤٗوٞخع خُفوُخجْ كو  لون خُميوٞخٕ، 

٠ خٗوُخر خُ٘ٞع زٌدِٓٚ، ٍٝٛخ يىَ زدُ٘ظدّ خُسيح ، كُكود  زودُميٞخٕ زؼوًّ كوً يايي بُ
ُٔد لُّ ػِي٘د ؤًَ ُمْ خُىّ٘يُ ُوْ يإُٓٗود زوعِوٚ، ٝٛوٍخ  هعِٚ ـٔدػيد ، لع٠ بٕ خهلل 

يًٍ ػ٠ِ ػظٔص خُمٌٔص خ ُٜيص ك  وِن خُميٞخٕ ٝؤٕ ُٚ كٞخجً ؤووُٟ هوً َل يوًًَٜد 
 خُسُٙ.
َش     َُ ْي َُ ُٛ ٍَ خهلل ، هَ كؼٖ ؤز   ٞ ُٔ ََ ْؼُط  ِٔ َٔ   ٍَ َٖ د و ِٓ َِٗسيًّود  وٌص  َِ ْٔ َٗ هلَلوْط  َُ ٍُ  "َه ، َيُوٞ

وو َّٓ ْهووَط ؤُ َُ ووٌص ؤَْل َِ ْٔ َٗ هلَلووْعَي  َُ ْٕ َه ِٚ  ؤَ َُْيوو َل٠ خهلل ِب ْٝ َهووْط، َكووإَ ُِ َِ َكإُْل وو ْٔ َيووِص خَُّ٘ ُْ َُ ِزَو َٓ ِسَيوودِء، َكووإَ ْٗ ص  خ َ
ُك") س ِ َٕ ِْ ظُ َٓ َٖ خ ُ ِٓ1.) 

ٍَ خهلل ٝػ٘ووٚ   ووٞ ُٔ ََ  َّٕ ُٚ  ؤَ َؿْعوو ًَ َِ ، َك شَّل َُ ووَف َ٘ ِسَيوودِء َظْمووَط  ْٗ َٖ خ َ وو ِٓ َِٗسوو إ   ٍَ َّ َٗوو  "  ٍَ ، َهوود
ووٌص) َِ ْٔ َل٠ خهلل 8َٗ ْٝ ، َكووإَ َِ َم ِزدَُّ٘وود ُِ وود َكووإُْل َٜ َُ ِزَسْيِع وو َٓ َّْ ؤَ وود، ؼُوو َٜ ْٖ َظْمِع وو ِٓ َؾ  ُِ ِٙ َكووإُْو ِِ وود َٜ َُ ِزَف َٓ (، َكووإَ

                                                           

(1 ُِ وَي ِ ٕ خُ َٝ ودِي  َٜ َعودُذ خُِف ًِ َْ  - ( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   و َٛ  َْ ِِ و ْٕ ُٔ ُى خُ ُِ و ْٙ ُٔ َم خُ َُّ خ َلو ٌَ َزودذ ِب
ُم؟  َُّ ِّ 3112)6/48يَُموو ووََل َّٕ َِ  -(، ٕٝٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خُ وو ْٔ َِ خَُّ٘ ْٖ َهْعوو ووِ  َػوو ْٜ َزوودُذ خَُّ٘

6/1752 (8861 ِّ ْٞ خُذ خَُّ٘وووو َٞ َ ِ  -(، ٝؤزووووٞيخٝي كوووو  خُٕووووٖ٘  ؤَْزوووو ٍَّ  7/532زوووودذ كوووو  هعووووَ خُوووو
عَ 5844) ًِ َزدِجِك (، ٝخُٕ٘دج  ك  خُٕٖ٘   ٍَّ خُ َٝ  ًِ ْي َِ  -دُذ خُحَّ و ْٔ َُ خَُّ٘ (، ٝخزوٖ 6352) 7/811َهْعو

 ًِ ْي َعدُذ خُحَّ ًِ ِٚ  -ٓدـٚ ك  خُٕٖ٘  ِِ ْٖ َهْع ٠ َػ َٜ ْ٘ د يُ َٓ  (.3885) 6/377َزدُذ 
وص  8) َِ َٗودِض ِلي خ َٞ َمَي ُْ ُْ خ َُ ؤَْػَظو ْٔ خَُّ٘ َٝ  ، ٌٍ د َٔ ِٗ ِغ  ْٔ َُْف ُغ خ ْٔ ـَ َٝ  ، َِ ْٔ ُش خَُّ٘ ًَ خِل َٝ ُص  َِ ْٔ ِم،  ( خَُّ٘ ِْ ِ ُ َِوِر خُو ِكو  َط

ُِِ وْيِق  ِٖ خُحَّ و َٓ َِ ُُ ِكو   ٌِ َيْمَع َٝ  ، َٖ َسدِهي ُْ ََ خ ٍَ ْٗ ََّ ؤَ ْٞ َه َُ َٝ ْيح د  َ٘  ًَ ـَ َٝ خ  ٌَ ُٚ ِب ِٙ ؤََّٗ ُِ ْٓ ْٖ َػِفيِر ؤَ ِٓ وَعدِء، َٝ ِ ٙ
 ُٚ َٗوو د ٌَ َٓ  َُ خ َلَلوو ٌَ ِب َٝ ِر  َْ ُِ خْ َ ِٛ َُوو٠ َ وود ُٚ ِب وو ـَ َُ َُْموور ِ ؤَْو وو٠ خ َِ َٖ َػ َؼَلوو ُْ خ َووودَف خ ٌَ ِب يَؿ  َٝ َِ د َظَؼوود َٛ ٍَ خظََّىوو

ُٚ َؿيوُٙ. كوعك خُسودَي َلزوٖ  و ْ٘ ِٓ  ََ َُ ؤَْؼَوو و ِٔ د َيْم َٓ  ِٕ خ َٞ َمَي ُْ َٓ ِك  خ َُْي َٝ  ، ُِ َط َٔ ُْ دُء خ َٓ د  َٜ َُْي َي ِب ُِ َُِحَلَّ َيْف
 . 4/352لفُ 
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ش  ") ًَ خِل َٝ َِص   ْٔ َٗ َلَّ  َٜ ِٚ  َك َُْي  (.1ِب
ٔووسن لُٓووص خُوعووَ خُفٔوودػ  ُِميووٞخٕ، ٝلعوو٠ خُٔوواٌي ٓ٘ووٚ يفوور  ٝيٕووعلدي ٓٔوود

ََّل ٓؽَل ، يؼدهر زٔلُي َٝل يَُسدُي ـ٘ٓ خٌَُلذ ُٔفُي ؤٌيوص  ٓؼدهسعٚ زٔلُيٙ، ًٌِر ػوٞ
 ٝخلً ٓ٘ٚ.

ش  ََ ُٚ هلُلوٞ و ْ٘ ِٓ يوً  َِ ي، َكإُ ٌِ ود يُوْا َٓ خ خَُِّ٘س  ُٔد آٌظوٚ خٔوعفدِ هعوَ  ٍَ َٛ َٝ هدٍ خزٖ خُفِٞي  
ٍ ِك  هعَ خُٔاٌي كَ  ًْ ُْؼ ش()خ ًَ خِل َٝ َل ِٗٔص  َٜ ُٚ  )َك َُ  (.8مٕر، َكويَ 

 ِٚ ُِو ْٞ خَي ِكو  َه َُ و ُٔ ُْ َّٕ خ ُُ ؤَ ِٛ ش  »ٝهدٍ خُؼُخه   خُظَّود ًَ خِلو َٝ وص   َِ ْٔ َٗ وَلَّ  َٜ وُص خَُِّعو  ظِ « َك َِ ْٔ وَي خَُّ٘ ِْ
 ْٖ ٌُو ْْ َي َُو خ  ٌَ ِب َٝ َِْيي،  ِٖ َػ ْْ َيْف َُ  ْٖ َٓ  َٕ د ُيٝ َٛ ًَ ْل َٝ د  َٜ َؼدَهَسِع ُٓ  ٠َِ ض َػ ُْ َلَّ خْهَعَح َٛ ُٚ ؤَْي  هلَلْع َُ َه
 َٚ وو ـْ َٝ خ  ٍَ وو َٛ  ُٕ ٌُووٞ َي َٝ  ، ِ  َ ٌُوو ُْ ْٖ خ َلوودِف َػوو ٌِ ْٗ َُوو٠ خَِل وود خْلَعوودَؾ ب َٜ ِ٘ وود ِزَؼْي َٜ َكِع ُِ ْؼ َٓ َُوو٠  ٌَ ب ووِسي َٔ  ُٚ َُوو

ؼَ  ُْ  (.3ْعِر)خ
 (.6ٝهدٍ خُطيس   خُوُٚ خ وٍ زإطُخف خ هللدزغ ٝٛ٘د يُخي زٚ خُؼل)

 ِٚ ْيو َِ و٠ َػ َٔ ٞ ُٓ ، ٝهيوَ   ُُ ْي َّ ُؼ ُْ َٞ خ ُٛ   ََ ِسَيدِء، ِهي ْٗ َٖ خْ َ ِٓ َِٗس إ   ٍَ َّ َٗ   ُٚ ُُ ْٞ ٝهدٍ خزٖ لفُ  َه
ِٖ خُْ  ووْي ـَ ُْ خ َٝ وووِص  َِ َٔ ْٜ ُٔ ُْ ٍِ خ خ ًَّ ( ِزدُووو ُٚ َؿْعووو ًَ َِ ُٚ  )َك ُُووو ْٞ ، َه ُّ ووََل َّٕ َٞ خُ ووو ُٛ  َٓ َُوووْي َٝ  ، ُٚ هلَلوووْع َُ وووِص ؤَْي َه َٔ ْؼَف ُٔ

( ِزَلو ِٙ ِِ ود َٜ َُ ِزَف َٓ ُٚ  )َكوإَ ُُو ْٞ خُم، َه َُ ْلو ُٙ خْ ِ َ٘د ْؼ َٓ خَى  ٌَ  َّٕ ِص َكِة َِ َٔ ْٜ ُٔ ُْ ِٖ خ َؼْي ُْ خ َٝ ِص  َٔ ْؼَف ُٔ ُْ ٍِ خ خ ٍَّ ْعِك ِزدُ
َيِص خُ ُْ َُ ِزَو َٓ ، َكإَ ِٚ َعدِػ َٓ خٌي ؤَْي  َِ د  َٛ ًَ د َزْؼ َٛ ُُ ْٕ ًَ  ُِ َيُفٞ َٝ  ِْ ِفي ُْ َِ خ و ْٔ َيوُص خَُّ٘ ُْ َه َٝ َهوْط،  ُِ َِ َكإُْل و ْٔ َّ٘

 ، ٌٖ َطووو َٝ  ِٕ ووود َٕ ْٗ ِٖ خْ ِ ٌَ ووو ْٕ َٔ ُِ  َٕ ِٕ َكَيُوُُٞوووٞ َطووود ْٝ ُم ِكووو  خْ َ ِ ُ ُذ ظَُلووو َُ َؼووو ُْ خ َٝ  َّٖ ِٜ ووودِػ َٔ ِع ـْ ِ وووُغ خ ْٞ َٓ
 ٌَ د ـَ ِٝ ر ِ  ُِِضَّ َٝ  ، ٌْ َ٘د ًِ ُِِظَّْسِ   َٝ َؿدَزٌص،  َٝ  ٌٖ ي ُِ ًِ َػ َٔ ُِْهَ َٝ  ، ٌٖ َِ َػَط ِز ِٖ خْ ِ ٌَ ْٕ َٔ ُِ َٝ ُِ ُِِطَّودِج َٝ  ،

                                                           

وِن 1) ِْ ِء خَُى ًْ َعدُذ َزو ًِ وُن، يُ  -( ؤوُـٚ خُسىدَي ك  هللميمٚ   ِٔ خ َٞ خذ ِ َك َٝ ًَّ َٖ خُو و ِٓ  ٌٓ و ْٔ َٖ َزودذ َو ِْ ْووَع
 ِّ َُ ِّ 3312) 6/131ِكوو  خَُموو ووََل َّٕ َِ  -(، ٕٝٓووِْ كوو  هللووميمٚ  ًعوودذ خُ ْٖ َهْعوو ووِ  َػوو ْٜ َزوودُذ خَُّ٘

 َِ و ْٔ ِّ 8861) 6/1752خَُّ٘ ْٞ خُذ خَُّ٘و َٞ َ ِ  -(، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ؤَْزوو ٍَّ  7/532زوودذ كوو  هعووَ خُوو
َزدِجِك 5845) ٍَّ خُ َٝ  ًِ ْي َعدُذ خُحَّ ًِ َِ َهعْ  -(، ٝخُٕ٘دج  ك  خُٕٖ٘   ْٔ  (.6352) 7/811َُ خَُّ٘

 .3/343( ًٙق خٌَُٔٙ ٖٓ لًيػ خُحميميٖ 8)
 . 121 -7/121( طُق خُعؽُير ك  ُ٘ق خُعوُير 3)
 .2/8285( خٌُد٘ق ػٖ لودجن خُٕٖ٘ ُِطيس  6)
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 ُِ ش ( َيُفوٞ ًَ خِلو َٝ وص   َِ ْٔ َٗ وَلَّ  َٜ ُٚ  )َك ُُو ْٞ َيوٌص، َه ُْ َِ َه و ْٔ َُِِّ٘ َٝ َٗودِكٌن،  زُوِٞع  ُْ َي ِْ ُِ َٝ  ، ٌَ ْٞ ًَ  َِ ُسٞ ْٗ ّر ُِِ َٝ  ، ٗإ  ُػ
وَ  خَُّ  ِٛ َٝ ش   ًَ خِلو َٝ وص   َِ ْٔ َٗ ْهوَط  َُ وَلَّ ؤَْل َٜ ُٙ  َك ُُ ي ًِ ٝفَّل َظْو ٍُ ْم َٓ ََّل  ِٓ ُِ َػد ي ًِ ٠َِ َظْو ِٚ خَُّْ٘حُر َػ ِعو  ِكي

 ِِ خ َٞ وو ـَ وو٠  َِ يِػ َػ ًِ َموو ُْ خ خ ٍَ وو َٜ ٍَّ ِز ًِ ووُع ْٔ خ َٝ َ٘دَيووٌص،  ـِ وود  َٜ ْ٘ ِٓ  َْ ًُ ْْ َيْحوو وو َِ وود َك َٛ ُِ ْظووَي ِزِىووََلِف َؿْي ٌَ آ
ْْ َيوْإِض ِكوو   َُو خ  ٌَ َ٘وود ِب َُ ٌع  ُْ و َ٘ َ٘ود  َِ ْٖ َهْس و َٓ َع  ُْ وو َ٘  َّٕ وِص ؤَ َٜ ـِ  ْٖ و ِٓ  َِ ي ِزدَُّ٘وود ٌِ وْا ُٔ ُْ ِٕ خ خ َٞ َمَيو ُْ خِم خ َُ ِبْلو

 ُٚ َكُؼ ُْ د َي َٓ َ٘د  ِػ ُْ َ٘  ْٖ و ٌِ َُ ُِوَي،  ٌَ  ِٕ ود َٕ ِعْم ْٔ ُُ ِزد وِؼ ْٙ د يُ َٓ ِع  َِ د َّٙ ِٕ خُ د َٕ ُِ  ٠َِ َي َػ ََ َٝ  ْٕ د ِب َٔ يَّ ِٔ ََل  َٝ
( َِ يِر ِزدَُّ٘د ٍِ ِٖ خُعَّْؼ ُ  َػ ْٜ َ٘د خَُّ٘ ِػ ُْ َ٘ َي ِك   ََ َٝ1  .) 

و ِٕ َْ٘ل ُِ  َْ وَعَو ْٗ ُٚ خهلل َلْيوُػ خ د َػدَظَس َٔ خ خَُِّ٘س َّ ِبَّٗ ٍَ َٛ طُِس ر  بٕ  ُْ ُو ُْ ٍَ خ َهد َٝ ُٙ خ ٌَ وغَّل آ ْٔ ـَ ََلِى  ْٛ ِٚ ِزوِة
و  آيَ  ِ٘ َس ُِ ٌَّل  وْا ُٓ َع  ْٞ خ خَُّ٘و ٍَ و َٛ  َّٕ ُٚ ؤَ َُو َهوَغ  َٝ  ُٚ إََّٗو ًَ َٝ ْلُك  خُحَّ َٝ  ُُ ْس ِٚ خُحَّ ٠َُ ِز ْٝ َٕ خْ َ د ًَ َٝ  ًٌ خِل َٝ  ُٚ ْ٘ ِٓ َّ

َضو ْ٘ ُْ َي َٝ خ خُ٘ ظُ  ٍَ َٛ َي  َُ َل ْٗ ِٞ خ َِ ِٕ َك خ َٞ َمَي ُْ ِص خ َٓ ُْ ْٖ ُل ِٓ  ُْ َّ ؤَْػَظ ِ٘  آَي ُص َز َٓ ُْ ُل ول ِ  َٝ َٙ ِٚ خُعَّ َُْيو ْ ِب
ْْ يَُؼدَظْر) َُ8  .) 

ُِوَي خَُِّ٘سو  ِ  ٌَ َع  ُْ و َ٘  َّٕ َِو٠ ؤَ ٌٍ َػ ٞ ُٔ ْم َٓ يُػ  ًِ َم ُْ خ خ ٍَ َٛ َٝ دُء   َٔ َِ ُؼ ُْ ٍَ خ  ٝهدٍ خُ٘ٞٝي  َهد
ُْوَ  َِ خ ِٚ ِكوو  ؤهلَْلوو ْيوو َِ ْْ َيْؼِعووْر َػ َُوو َٝ  َِ خِم ِزدَُّ٘وود َُ ْلوو ُِ خْ ِ خ َٞ وو ـَ َٝ  َِ وو ْٔ َِ خَُّ٘ ُِ َهْعوو خ َٞ وو ـَ  ِٚ َٕ ِكيوو وود ًَ َِ ْعوو

ووَلَّ  َٜ َيوودَيِش ػِوو٠ ِٗٔووص ٝخلووًش، هُٞووٚ ظؼوود٠ُ  )كٜووَل ِٗٔووص ٝخلووًش( َك ِ ّ َْ ِكوو  خُ خِم َزوو َُ ْلوو خْ ِ َٝ
َ٘دَيوٌص ٝؤٓو ـِ د  َٜ َُ  َٓ ْي َِ د َك َٛ ُُ د َؿْي َّٓ ؤَ َٝ َِٗيُص  َفد ُْ د خ َٜ هلَلْعَي؛ ِ ََّٗ َُ َ  خَُِّع  َه ِٛ ش   ًَ خِل َٝ َِص   ْٔ َٗ د َػدَهْسَط 

خُم زِ  َُ ْلو َُ ك٠ ُ٘ػ٘د كَليفِٞ خْ ِ و ْٔ َو ُْ َِ خ خِم ِزدَُّ٘ود َُ ْلو وِغ خْ ِ ْ٘ َٓ خٌء ِكو   َٞ و َٔ َٝ خٕ،  َٞ َمَيو ِْ ُِ  َِ دَُّ٘ود
َ٘د ؤٗوووٚ  ُس َٛ ٍْ ووو َٔ َِ َك ووو ْٔ َُ خَُّ٘ وود َهْعووو َّٓ ؤَ َٝ َِ ِبَلَّ خهلل(،  يِػ خُٔٙوووَٜٞ  )َليؼوووٍذ ِزدَُّ٘ووود ًِ َمووو ِْ ُِ  ُٙ ُُ َؿْيوو َٝ

َّٕ خَُِّ٘س َّ    )ؤَ
َّْل د َٖ َٗ  َليفِٞ، ٝخلعؿ ؤهللمدز٘د كيٚ زمًيػ خزٖ َػسَّ و ِٓ َزغَّل  َْ َِ ؤَ ْٖ َهْع ٠ َػ َٜ

                                                           

 .352 -352/ 4( كعك خُسدَي َلزٖ لفُ 1)
زوووٖ كوووُق  ، خُٔاُوووق  ؤزٞػسوووًخهلل ٓمٔوووً زوووٖ ؤلٔوووً زوووٖ ؤزووو  زٌووو13/176ُ( ظلٕووويُ خُوُطسووو  8)

ٛو(، ظمويون  ؤلٔوً خُسُيٝٗو  ٝبزوُخٛيْ 471خ ٗحدَي خُىَّـ  ٘ٔٓ خًُيٖ خُوُطس  )ض
ّ، ػووًي 1246 -ٛووو 1326ؤطلوويٗ، خُ٘د٘ووُ  يخَ خٌُعوور خُٔحووُيص، خُووودُٛش، خُطسؼص/خُؽدٗيووص، 

 ٓفًِخض(. 11ـّءخ )ك   81خ ـّخء  
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ِي() َُ وو خُحر َٝ  ًِ وو ُٛ ًْ ُٜ ُْ خ َٝ ووِص  َِ خَُّْ٘م َٝ ووِص  َِ ْٔ خذ ِ خَُّ٘ َٝ ًَّ َِوو٠ 1خُوو َ٘ديَّل هلَلووِميكَّل َػ وو ْٔ َي ِزِة ُٝ ُٙ ؤَزُووٞ َيخ خ َٝ ََ  )
( َّْل ِِ ْٕ ُٓ َٝ ي ِ  َِ ُسَىد ُْ ِ  خ ُْ َ٘8.) 

هِط  ٝخًُُيَ ػ٠ِ ظمُيْ خُُٙيؼص خ َٔلٓيص خُعؼٍير ؤٝ خُوعَ زدُ٘دَ لعو٠ ُٝوٞ 
 دٕ خُٔؼٍذ ؤٝ خُٔوعٍٞ ليٞخٗد  ٍٝٛخ ٖٓ ظٔدّ خُُكن زدُميٞخٕ ٛٞ ً

ًِ خهلل زووٖ ٕٓووؼٞي ٍِ خهلل لووًيػ ػسوو ، كوودٗطَِن  ، هوودٍ  ًَّ٘وود ٓووغ َٔووٞ َُّل ووَل َٔ كوو  
ش ) َُ وو َّٔ ِعووٚ، كُؤي٘وود ُل ـَ ُش، كفؼِووط 3ُِمد َُ وو َّٔ وود، كفوودءِض خُُم َٜ َوْي ُْ ، كإوووٍٗد َك ِٕ َووود ُْ ( ٓؼٜوود َك

، كفدء خُ٘س  ُٖ ِ ُ َيوَص  ، كوودٍ "ظَُؼ ُْ ٛد بُيٜود"، َٝؤٟ َه ًَ يرٝخ ُٝو َُ ٛد؟  ًِ ِٙ زُٞو ْٖ َكَفوَغ ٛوٍ و َٓ
َذ  ٍَّ و  ؤٕ يُؼو ـِ ُٚ َل ي٘س َم ٛوٍٙ؟ " هِ٘ود  ٗموٖ، هودٍ  "بٗو َُّ د، كودٍ  "ٖٓ َلو َٛ َ٘د ْه  ُ ََّل هً َل ٔٗ

") زدُ٘دَ بَل َِ ذر خُ٘د ََ6.) 
ُُ خُؼِٔدء ػِو٠ ًُخٛوِص خُعمُيون زدُ٘ودَ لعو٠ ُِٜوٞخّ ، هدٍ خزٖ َـر خُم٘سِ   ٝؤًؽ

                                                           

َعدِذ خْ ََ ودِل  ِ (، ٝخًُخَٓ  ك  خ3144ُ) 5/128( ؤوُـٚ ؤلًٔ زٖ ل٘سَ ك  ًٕٓ٘ٙ  1) ًِ   ٖٕ٘
ووِص  - َِ خَُّْ٘م َٝ ِع  ًَ ووْل َِ خُض ِ ْٖ َهْعوو ووِ  َػوو ْٜ خُذ 8168) 8/1871َزوودُذ خَُّ٘ َٞ (، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ؤَْزوو

 ِّ ْٞ َ ِ  -خَُّ٘ ٍَّ ًِ 5847) 7/532زدذ ك  هعَ خُ وْي َعودُذ خُحَّ ًِ ود  -(، ٝخزٖ ٓدـٚ ك  خُٕٖ٘   َٓ َزودُذ 
 ِٚ ِِ ْٖ َهْع ٠ َػ َٜ ْ٘ (، ٝخُسيٜو  ك  خُٕٖ٘ 5822) 11/631(، ٝخُسّخَ ك  ًٕٓ٘ٙ  3886) 6/377يُ

َمدَيد  َعدُذ خُضَّ ًِ ود ََل   -خٌُسُٟ   َٓ َُِي  ٍَ و ًَ َٝ  ِّ ُِ ْمو ُٔ ُْ ُِ خ َؿْيو َٝ  ، ِّ ُِ ْمو ُٔ ِْ ُِ وِص  َِ ْٔ َِ خَُّ٘ َيوِص َهْعو ِٛ خ َُ ًَ َزدُذ 
 َُ ًَ د ََل يُْا َّٔ ِٓ  ِٚ ََ ِكي َُ  َ5/351 (11171.) 

 .16/832( ُ٘ق خُ٘ٞٝي ػ٠ِ ِْٕٓ 8)
ر كعُكُف زف٘دليٜد. خُلدجن 3) َْ َ  َطدِجُ ِزؼظْ خُؼحلَٞ، ٝخُعلُٖ  ؤَٕ ظوُذ ٖٓ خ َ ِٛ ش  َُ ( خُمٔ

 . 1/314ك  ؿُير خُمًيػ 
ُْٕوويُ 6) َعوودُذ خ ًِ َِ  -( ؤوُـووٚ خزووٖ ؤزوو  ٘وويسص كوو  ٓحوو٘لٚ   يووِن، ِزدَُّ٘وود ُِ ِٖ خُعَّْم وو٠ َػوو َٜ َٗ  ْٖ وو َٓ4/625 
زوٖ ٓمٔوً زوٖ بزوُخٛيْ زوٖ ػؽٔودٕ زوٖ وٞخٔوع   ( خُٔاُق  ؤزٞزٌُ زٖ ؤز  ٘يسص، ػسوًخهلل33166)

خُُيودر، خُطسؼوص   -ٛو(، خُٔمون  ًٔدٍ يٞٔوق خُموٞض، خُ٘د٘وُ  ٌٓعسوص خُُ٘وً 835خُؼسٕ  )ض
ِّ 1612خ ُٝوو٠،  ْٞ خُذ خَُّ٘وو َٞ َ ِ  -ٛووو.، ٝؤزووٞيخٝي كوو  خُٕووٖ٘  ؤَْزوو ٍَّ (، 5842) 7/561زوودذ كوو  هعووَ خُوو

 (.11373) 11/174خُٔؼفْ خٌُسيُ  (، ٝخُطسُخٗ  ك  8112) 5/372ٝخُسّخَ ك  ًٕٓ٘ٙ  
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ؽٌِص، ٝهدٍ ؤلًٔ  َل يُٟٙٞ خُُٕٔي ك   ُٓ ٝهدٍ بزُخٛيْ خَُّ٘ىؼ ر  ظمُيُن خُؼوُذ زدُ٘دَ 
(  (.1خُ٘دَ ٝٛٞ ل إ

ٝهدٍ خُود و  ػيودر  هُٞوٚ  )بٕ ٗسيود  هُهللوعٚ ِٗٔوص، كوإُٓ زوُيوص خُ٘ٔوَ كإلُهوط، 
كإٝل٠ خهلل بُيٚ  كَٜل ِٗٔوص ٝخلوًش(  ودُٛٙ ؤٕ خُعمُيون ًودٕ ؿيوُ ٓٔ٘وٞع كو٠ ٘وُيؼعٚ، 

ػِيٚ هُٞٚ  "كَٜل ِٗٔص ٝخلًش"، كِْ يؼدهر ػ٠ِ بلُخم ٝخلًش، ٝهً يٌٕٞ هعَ  ٝيًٍ
خ زووٚ، ٌُ٘ووٚ ػعوور ػِوو٠ ٌُووي زٕووسر ؤٌٟ   َ خُ٘ٔووَ كوو٠ ٘ووُع ٛووٍخ خُ٘سوو٠ ٓسدلوود  ؤٝ ٓووإٓٞ
ٝخلًش، هدٍ خُٔدَِي  يٌُٙ هعَ خَُ٘ٔ ػً٘ٗد، بَل ؤٕ ياٌٝخ، َٝل يوًَ ػ٠ِ يكؼٜوْ بَل 

 (.8َل يمُم خُؤَ)زدُوعَ كيٕعمن، َٝل يمُهٞخ زدُ٘دَ، ٝ
ْوَعَضو٠  ُٓ ُك"  وس ِ َٕ ِْ ظُ و َٓ َٖ خْ ُ و ِٓ وص   َّٓ وَط ؤُ ٌْ َِ ْٛ وٌص ؤَ َِ ْٔ َٗ هلَلوْعَي  َُ ْٕ َه ُٚ " ؤَِكو  ؤَ ُُو ْٞ طُِسو ر  َه ُْ ُو ُْ ٍَ خ َهد َٝ

يْ  َِ و ُٔ  ُٚ و َٔ ِٜ َك َٝ ود  ِطو  ْ٘ َٓ ود  َٜ َُ  َّٕ َِ ؤَ و ْٔ ِٖ خَُّ٘ َُ خهلل َػو ود ؤَْوَسو َٔ ًَ  ، ُْٗطونَّل َٝ ٍَّل  َوود َٔ وِسيٌك ِز ْٕ ُٚ َظ خ ؤََّٗو ٍَ َٛ ِٚ ْيو َِ ُٕ َػ د َٔ
 ُّ ووََل َّٕ ُٚ  -خُ َُوو شٌ  َّ ْؼِفوو ُٓ خ  ٍَ وو َٛ وود  -َٝ َِ ُْٗطو  وو ْٔ َُِِّ٘  َّٕ خِ ووَمص  ؤَ َٝ َُووص   ٍر َيََل ًُ خ َيوو ٍَ وو َٛ َٝ وود،  َٜ ُِ ْٞ ْٖ َه وو ِٓ  َْ وو َّٕ َظَس َٝ

 َٗ ْٖ و ِٓ َؼودَيَش  ُْ ُٚ خ َُو َم  َُ ْٖ َوو و َّٔ ِٓ  ٠َُ ودَء خهلل َظَؼود َ٘  ْٖ و َٓ  َْ ، َزو ًَّل َر ؤََلو ًُو  ُٚ ُؼ َٔ و ْٕ ْٖ ََل َي و ٌِ َُ  ، َل  ْٞ َهو َٝ ْٝ ِسو  َّل ؤَ
 ُّ ًَ خِى َػوو ََ ْي ِّ خْ ِ ًَ ْٖ َػوو وو ِٓ  ُّ َّ وو ِْ ُٚ ََل َي ُِووَي، َكِةَّٗوو ٌَ ُغ  َٔ وو ْٕ َٗ ْٖ َلْيووُػ ؤََّٗوود ََل  وو ِٓ خ  ٍَ وو َٛ  ُُ وو ٌِ ْ٘ ََل ُٗ َٝ  ، وو  َّل

ُِ َٝ
ُٚ ِبَلَّ  و ْ٘ ِٓ ُغ  َٔ و ْٕ ََل يُ َٝ ود   ٓ ًَََل َٝ َل   ْٞ ِٚ َهو و ِٕ َْٗل ًُ ِكو   َٕ َيِفو ود َٕ ْٗ َّٕ خْ ِ َّْ ِب ، ؼُو ِٚ ِٕ َْٗل ِى ِك   ََ ًْ ُٔ ُْ ََٗطوَن خ خ  ٌَ ِب

ًَّل  وو َّٔ َم ُٓ َ٘وود  َِ٘سي ِ ُِ َؼوودَيَش  ُْ َم خهلل خ َُ ًْ َووو َهوو َٝ  ، ِٚ ِٗ وود َٕ ِِ ووَغ  ِز َٓ ؼُٞخ  ًَّ َّّل َظَموو ْٞ ْٖ َهوو وو ِٓ  ِٓ َّ خُووَّْ٘ل ووََل ًَ  ُٚ َؼ َٔ وو ْٔ َكإَ
خِض  َّ ْؼِفو ُٓ ًُُعوِر  َ٘ود ِكو   ُع َّٔ ود هوً ٗووَ ٓ٘وٚ خٌُؽيوُ ٓوٖ ؤَِج َٔ ًَ  ، ْْ ِٜ ِٔ د ِك  ُُٗلٞ َٔ ْْ ِز ُٛ َُ ؤَْوَس َٝ  ْْ ِٜ ِٕ ُل ْٗ ؤَ

وود َُِّ٘سوو  ِ خ َٓ  ُِ ُِووَي ِكوو  َؿْيوو ٌَ  ََ ْؽوو ِٓ َيوودِء  ُِ ْٝ َٖ خْ َ وو ِٓ  ٠َُ ُٚ خهلل َظَؼوود وو َٓ َُ ًْ ْٖ ؤَ وو َّٔ ِٓ َُّل  ِؽيوو ٌَ ُِ َهووَغ  َٝ َُِي  ٍَ وو ًَ َٝ  ،
(  (.3َهِضيَّصَّل

َٗوودض  خ َٞ َمَي ُْ يووغ خ ِٔ ـَ ُِووي ػِوو٠ ؤَٕ  ٌَ ووَ َكيووًٍ  ْٔ ووِسيك خَُّ٘ ْٕ يػ  َظ ًِ ِكوو  خَُموو َٝ ٝهوودٍ خُؼي٘وو   
 ٍَ د َهد َٔ ًَ  ،٠َُ يْ ظٕسك خهلل َظَؼد ُِ ٌَ ُْ َعدزٚ خ ًِ  (.1(،)4)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  :ِك  

                                                           

 . 321/ 1( ـدٓغ خُؼِّٞ ٝخُمٌْ 1)
 .177 - 7/174( بًٔدٍ خُٔؼِْ زلٞخجً ِْٕٓ 8)
 . 13/176( ظلٕيُ خُوُطس  3)
 (.66( َٔٞش خ ُٔخء ، ـّء ٖٓ خ،يص )6)
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اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

 اخلامتة
َّٖ زٚ ٖٓ َلٔص، ٝظلضَ زٚ ٖٓ َؤكص، ٝخُحَلش ٝخَُٕلّ ػ٠ِ هللدلر  َٓ خُمًٔ هلل ػ٠ِ 

 خُٕيُش خُؼطُش، ٝٗس  خُُلٔص ٝخُٙلوص، ٝزؼً ،،، 
ٓؼ٘ٞيود  كوً زدٕ ُ٘ود ٓٔود ٔوسن ؤٕ خُٕو٘ص خُ٘سٞيوص هوً ػ٘يوط زودُُكن زودُميٞخٕ ػ٘ديوص كدجووص 

 ٝـًٕيد  ٝزمٔديعٚ ٖٓ خُؼًٝخٕ، ٌُٝي ٍٓ٘ ؤًؽُ ٖٓ ؤَزؼص ػُٙ هُٗد  ٖٓ خُّٓدٕ. 
وبهاء علي ما تقدم ميكو أى أستخلص أيم الهتائج اليت توصلل  لليًلا ملو  ل ل     

 ٝٛ  ًٔد يِ   يذا البحث.
 لُٚ خُُٙيؼص خ َٔلٓيص ػ٠ِ خُُكن زدُميٞخٕ ك  ًَ ُٓخلَ ليدظٚ. -1
 دُٔمدكظص ػ٠ِ خُفدٗر خُ٘لٕ  ُِميٞخٕ.خٛعٔدّ خُٕ٘ص ز -8
 خلعُخّ ٌٓدٗص خ ّ لع٠ ُٝٞ ًدٗط ك  خُميٞخٕ . -3
 ٗسٍ ًَ ٓد ٖٓ ٘إٗٚ ؤٕ يُ٘ٙ خُؼ٘ق ٓغ خُميٞخٕ. -6
 ٝخُوُذ ٓ٘ٚ. خُُكن زدُميٞخٕ طُين ٓـلُش  خهلل  -5
 ٝؿضسٚ.  خُؼ٘ق ٓغ خُميٞخٕ يفِر ٔىع خهلل  -4
 فًٕ ٖٓ خ ُٓخر. ك  خظسدع خًُٜي خُ٘سٞي ٝهديص ُِ -7
 لُٓص ظؼٍير خُميٞخٕ ؤٝ خُعٔؽيَ زٚ ؤٝ خُؼسػ زٚ. -2

ٝزؼً ٍٛٙ خُُلِوص ٓوٖ زيودٕ ػ٘ديوص خُٕو٘ص خُ٘سٞيوص زدُحومص خُسٙوُيص ، ؤٝهللو  ٓوٖ يٕوِي 
 ٍٛخ خُطُين زٔد يِ  

 ك  ًَ هٍٞ ٝػَٔ. بوَلٚ خُ٘يص هلل  -
 خُعمِ  زد ٓدٗص خُؼِٔيص ك  خُ٘وَ ٖٓ خُٔحديَ ٝخُُٔخـغ.  -
 َلٛعٔدّ زُ٘ٙ خُلضيِص ٝؤوَلم خ َٔلّ زيٖ خُ٘دْ.خ -
 ب ٜدَ ـٞخٗر خُُلٔص ٝخُُؤكص ك  خُُٙيؼص خ َٔلٓيص. -
 خَلٛعٔدّ زًَخٔص خ َٓٞ خُع  يمعدؾ خُ٘دْ بُيٜد ك  ٓؼدْٜ٘. -

 ويف اخلتام أقول:

ُِنَّل ظىِوط زٚ خُسُٙيص بَل ٝهً ِخي ٍَٔٞ خهلل  ْٖ ُو ِٓ  زىِوٚ ػِيٚ. ٓد 

                                                                                                                                                                 

 . 16/842( ػًٔش خُودَي ُ٘ق هللميك خُسىدَي 1)
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 و2012العدد اخلامس               

 
 (2( واملساجع  )1) فهسس املصادز

 اىقرآُ اىنريٌ.

األؼاديثثثس اىَررثثثارج أٗ اىَطثثثرررض ٍثثثِ األؼاديثثثس اىَررثثثارج ٍَثثثا ىثثثٌ يررظثثثٔ  .1
اىثرثثارو ٍٗطثثيٌ فثثي صثثؽيؽيَٖا: اىَءىثثف: ظثثياب اىثثديِ أت٘عثثثدا  ٍؽَثثد تثثِ 

ٕثثثثثثثثة: دراضثثثثثثثح ٗذؽقيثثثثثثث : ٍعثثثثثثثاىي األضثثثثثثثرا  646عثداى٘اؼثثثثثثثد اىَقدضثثثثثثثي  خ 
اىْاشثثثر: دار  عثثثر ىيؽثاعثثثح ٗاىْ ثثثر  اىدمر٘ر/عثثثثداىَيل تثثثِ عثثثثدا  تثثثِ دٕثثثيش:

 .16ً: عدد األظساب:  4111 -ٕث  1441ٗاىر٘زيع: تيرٗخ: ىثْاُ: اىؽثعح/اىصاىصح: 
األدب اىَفثثرد: اىَءىثثف: ٍؽَثثد تثثِ بضثثَاعيو تثثِ بتثثرإيٌ تثثِ اىَ يثثرج اىثرثثارو:  .4

ٕثثثثة: اىَؽقثثث : ٍؽَثثثد فثثثءاد عثثثثداىثا ي: اىْاشثثثر: دار اىث ثثثا ر 456أت٘عثثثثدا   خ
 ً.1989 -ٕث 1419تيرٗخ: اىؽثعح/اىصاىصح:  اإلضالٍيح:

برشاد اىطثارو ى ثرغ صثؽيػ اىثرثارو ح شثرغ اىقطثؽالّي: اىَءىثف: أؼَثد تثِ  .6
ٍؽَد تِ أتٚ تنر تِ عثداىَيل اىقطؽالّي اىَصثرو: أت٘اىعثثاش: شثٖاب اىثديِ 

 ٕث.1646ٕثة: اىْاشر: اىَؽثعح اىنثرٙ األٍيريح: ٍصر: غ/اىطاتعح: 946 خ 
فح األصؽاب : اىَءىف: أت٘عَر ي٘ضف تثِ عثثدا  تثِ ٍؽَثد االضريعاب في ٍعر .4

ٕثثثثة: اىَؽقثثث : عيثثثي ٍؽَثثثد 466تثثثِ عثثثثداىثر تثثثِ عاصثثثٌ اىَْثثثرو اىقرؼثثثثي  خ 
 ً. 1994 -ٕث 1414اىثعاٗو: اىْاشر: دار اىعيو: تيرٗخ: غ/األٗىٚ: 

                                                           

يمووٞي ٓووديش ػووٖ ٓٞ ووٞع ٓوود ، ٝٛوو  خُعوو   ( خُٔحووديَ   ٛوو  خُُٔخـووغ خ هللووِيص ٝٛوو  ؤهووًّ ٓوود1)
يفووور خَلػعٔووودي ػِيٜووود كووو  خُُٔووودجَ ، ٝٛووو  ٓؽوووَ خُٔىطٞطووودض ٝؿيُٛووود ، ٝؤٓووود خُُٔخـوووغ 
كدُٔوحوووٞي زٜووود   خُُٔخـوووغ خُؽدٗٞيوووص ٝٛووو  خُعووو  ؤووووٍض ٓوووديش ؤهللوووِيص ٓوووٖ ُٓخـوووغ ٓعؼوووًيش ، 

ُِوًًعَٞ /  - 72ٝؤوُـعٜد ك  ؼوٞذ آووُ ـًيوً . خٗظوُ   ًيوق ظٌعور زمؽود  ؤٝ َٔودُص ٚ 
 ّ . 1242 –خُطسؼص خُٕدئص  -يخَ ٌٓعسص خُٜ٘ضص خُٔحُيص  –ؤلًٔ ِ٘س  

( َخػيط ك  خُعُظير خُٜفودج  ػوًّ خُعلُهوص زويٖ ٛٔوّش خُٞهللوَ ٝٛٔوّش خُوطوغ ، ٝػوًّ خُعلُهوص 8)
زيٖ خُّٜٔش خٌَُٕٔٞش ٝخُّٜٔش خُٔلعٞلص، ٝػًّ خَلػعسدَ زدُعمِيص زد ُق ٝخُوَلّ ) ؤٍ ( كو  

 ؤٍٝ ًِٔص ك  خْٔ خٌُعدذ.
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 و2012العدد اخلامس               

أضثثثد اى اتثثثح : اىَءىثثثف: أت٘اىؽطثثثِ عيثثثي تثثثِ أتثثثي اىنثثثرً ٍؽَثثثد تثثثِ ٍؽَثثثد تثثثِ  .5
ٕثثثثة 661ى٘اؼثثد اى ثثثيثاّي اىعثثسرو: عساىثثثديِ اتثثِ األشيثثثر  خعثثثداىنريٌ تثثثِ عثدا
 ً:1989 -ٕث 1419تيرٗخ: عاً اىْ ر:  –اىْاشر: دار اىفنر 

اإلصثثاتح فثثي ذَييثثس اىصثثؽاتح : اىَءىثثف: أت٘اىفعثثو أؼَثثد تثثِ عيثثي تثثِ ٍؽَثثد تثثِ  .6
ٕثة: ذؽقيث : عثاده أؼَثد عثثداىَ٘ظ٘د ٗعيثٚ 854أؼَد تِ ؼعر اىعطقالّي  خ

 ٕث.1415تيرٗخ: غ/األٗىٚ  -دار اىنرة اىعيَيح ٍؽَد ٍع٘ض: اىْاشر: 

ْطثِيٌ: اىَءىثف: عيثاض تثِ ٍ٘ضثٚ تثِ عيثاض تثِ عَثرُٗ  .7 ٍُ اِ ثِد  َ٘ ٌِ تَف ْعِيث َُ اُه اى ََ ِبم
اِعيو: 544اىيؽصثثثي اىطثثثري: أت٘اىفعثثو  خ  ََ ٕثثثة: اىَؽقثث : اىثثدمر٘ر/يْؽَيٚ ِبْضثث

 -ٕثثثثث 1419اىْاشثثثر: دار اى٘فثثثثاب ىيؽثاعثثثح ٗاىْ ثثثثر ٗاىر٘زيثثثثع: ٍصثثثر: غ/األٗىثثثثٚ: 
 .8ً: عدد األظساب: 1998

اف اىؽطثثيْي: أتثث٘اىفيط:  .8 ثثد تثثِ عثثثداىرزم َم ثثد تثثِ ٍؽ َم ذثثاض اىعثثرٗش: اىَءىثثف: ٍؽ
تيدو  خ   ٕثة: اىْاشر: دار اىٖدايح.1415اىَيقمة تَرذعٚ: اىسَّ

ذؽفح األؼ٘ و ت ثرغ ظثاٍع اىررٍث و: اىَءىثف: أتث٘اىعال ٍؽَثد عثثداىرؼَِ تثِ  .9
تيثثرٗخ:  –اىْاشثثر: دار اىنرثثة اىعيَيثثح  ٕثثثة:1656عثثثداىرؼيٌ اىَثثثارمف٘رٙ  خ 

 .11عدد األظساب: 
ذفطثثير اىقثثرآُ اىع ثثيٌ: اىَءىثثف: أت٘اىفثثداب بضثثَاعيو تثثِ عَثثر تثثِ مصيثثر  .11

ٕثة: اىَؽق : ٍؽَد ؼطثيِ شثَص اىثديِ: 774اىقرشي اىثصرو شٌ اىدٍ قي  خ
اىْاشثثثر: دار اىنرثثثة اىعيَيثثثح: ٍْ ثثث٘راخ ٍؽَثثثد عيثثثي تيعثثثُ٘: تيثثثرٗخ: اىؽثعثثثح: 

 ٕث. 1419 -األٗىٚ 

ذفطير اىقرؼثي ح اىعاٍع ألؼنثاً اىقثرآُ: اىَءىثف: أت٘عثثدا  ٍؽَثد تثِ  .11
أؼَثثثثد تثثثثِ أتثثثثي تنثثثثر تثثثثِ فثثثثرغ األّصثثثثارو اىرسرظثثثثي شثثثثَص اىثثثثديِ اىقرؼثثثثثي 

ٕثثثثة: ذؽقيثثث : أؼَثثثد اىثردّٗثثثي ٗبتثثثرإيٌ أؼفثثثيش: اىْاشثثثر: دار اىنرثثثة 671 خ
ظثثسبا  41: ً: عثثدد األظثثساب1964 -ٕثثث 1684اىَصثثريح: اىقثثإرج: اىؽثعح/اىصاّيثثح: 

 ٍعيداخة. 11 في 

ِ يِر: اىَءىف: ٍؽَد تِ بضَاعيو تِ صثالغ تثِ  .14 ع اىصَّ ٍِ اىرَّْ٘يُر َشْرُغ اىَعا
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ٍؽَد اىؽطْي: اىنؽالّي شٌ اىصْعاّي: أت٘بترإيٌ: عساىديِ: اىَعرٗف مأضالفٔ 
ثثد بتثثرإيٌ: اىْاشثثر: ٍنرثثثح 1184تثثاألٍير  خ ََّ ثثد بضثثؽاف ٍؽ ََّ ٕثثثة: اىَؽقثث : د/ٍؽ
 .11ً: عدد األظساب: 4111 -ٕث 1464اىرياض: اىؽثعح/األٗىٚ: دار اىطالً: 

رج تثثِ ٍ٘ضثثٚ تثثثِ  .16 ْ٘ ظثثاٍع اىررٍثث و: اىَءىثثف: ٍؽَثثثد تثثِ عيطثثٚ تثثِ َضثثث
ٕثة: ذؽقي  ٗذعيي : أؼَد ٍؽَد شامر  ظث 479اىعؽاك اىررٍ و: أت٘عيطٚ  خ 

ة: ٗبتثثثرإيٌ عؽثثث٘ج عثثث٘ض اىَثثثدرش فثثثي 6ة: ٍٗؽَثثثد فثثثءاد عثثثثداىثا ي  ظثثثث 4: 1
 –ة: اىْاشر: شرمح ٍنرثح ٍٗؽثعح ٍصؽفٚ اىثاتي اىؽيثي 5: 4ف  ظث األزٕر اى ري

 أظساب. 5ً: عدد األظساب: 1975 -ٕث 1695ٍصر: غ/اىصاّيح: 
ظثثثاٍع اىعيثثثً٘ ٗاىؽنثثثٌ فثثثي شثثثرغ  َطثثثيِ ؼثثثديصا  ٍثثثِ ظ٘اٍثثثع اىنيثثثٌ:  .14

اىَءىثثف: زيثثِ اىثثديِ عثثثداىرؼَِ تثثِ أؼَثثد تثثِ رظثثة تثثِ اىؽطثثِ: اىَطثثالٍي: 
ٕثثثثة: اىَؽقثثث : شثثثعية األرّثثثءٗغ: 795ىؽْثيثثثي  خ اىث ثثثدادو: شثثثٌ اىدٍ ثثثقي: ا

 ً.4111 -ٕث 1444تيرٗخ: غ/اىطاتعح:  -اىْاشر: ٍءضطح اىرضاىح 

ؼاشيح اىطْدو عيٚ ضثِْ اتثِ ٍاظثٔ ح مفايثح اىؽاظثح فثي شثرغ ضثِْ اتثِ  .15
ٍاظٔ: اىَءىف: ٍؽَد تِ عثثداىٖادو اىررث٘و: أت٘اىؽطثِ: ّ٘راىثديِ اىطثْدو  خ 

 تيرٗخ: تدُٗ ؼثعح.ٕثة: اىْاشر: دار اىعيو: 1168

ؼييح األٗىياب ٗؼثقثاخ األصثفياب: اىَءىثف: أتثّ٘عيٌ أؼَثد تثِ عثثدا  تثِ  .16
 -ٕثة: اىْاشر: اىطعادج 461أؼَد تِ بضؽاف تِ ٍ٘ضٚ تِ ٍٖراُ األصثٖاّي  خ 

 ً.1974 -ٕث1694تع٘ار ٍؽاف ح ٍصر: 

دىيو اىفاىؽيِ ىؽرف رياض اىصثاىؽيِ: اىَءىثف: ٍؽَثد عيثي تثِ ٍؽَثد  .17
ٕثثة: اعرْثٚ تٖثا:  ييثو 1157بتثرإيٌ اىثنثرو اىصثديقي اى ثافعي  خ تِ عالُ تِ

ٍثثثأٍُ٘ شثثثيؽا: اىْاشثثثر: دار اىَعرفثثثح ىيؽثاعثثثح ٗاىْ ثثثر ٗاىر٘زيثثثع: تيثثثرٗخ: ىثْثثثاُ: 
 .8ً: عدد األظساب: 4114 -ٕث 1445اىؽثعح/اىراتعح: 

ضثو اىطالً: اىَءىف: ٍؽَد تِ بضَاعيو تِ صالغ تِ ٍؽَد اىؽطْي:  .18
ّي: أتثث٘بترإيٌ: عساىثثديِ: اىَعثثرٗف مأضثثالفٔ تثثاألٍير  خ اىنؽالّثثي شثثٌ اىصثثْعا

 ٕثة: اىْاشر: دار اىؽديس.1184
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ضثثِْ اتثثِ ٍاظثثٔ: اىَءىثثف: اتثثِ ٍاظثثٔ أت٘عثثثدا  ٍؽَثثد تثثِ يسيثثد اىقسٗيْثثي  .19
ثثد ماٍثثو  ثثرٓ  -عثثاده ٍرشثثد  -ٕثثثة: اىَؽقثث : شثثعية األرّثثءٗغ 476 خ  ََّ  -ٍؽ

ً: 4119 -ٕث 1461َيح: غ/األٗىٚ: َعثداىيمؽيف ؼرزا : اىْاشر: دار اىرضاىح اىعاى
 .5عدد األظساب: 

ضِْ أتي داٗد: اىَءىف: أت٘داٗد ضييَاُ تِ األشعس تِ بضؽاف تِ ت ير  .41
ٕثثثثثة: اىَؽقثثثث : شثثثثَعية 475تثثثثِ شثثثثداد تثثثثِ عَثثثثرٗ األزدو اىصمِ َِظْطثثثثراّي  خ 

و  ثرٓ: اىْاشثر: دار اىرضثاىح اىعاىَيثح: غ/األٗىثٚ:  -األرّءٗغ  ٍِ د ما ََّ ٕثث 1461ٍَؽ
 .7ً: عدد األظساب: 4119 -
اىطثثثثِْ اىنثثثثثرٙ: اىَءىثثثثف: أؼَثثثثد تثثثثِ اىؽطثثثثيِ تثثثثِ عيثثثثي تثثثثِ ٍ٘ضثثثثٚ  .41

ٕثة: اىَؽق : ٍؽَد عثداىقادر عؽا: اىْاشثر: 458اىرراضاّي: أت٘تنر اىثيٖقي  خ 
 ً.4116 -ٕث 1444ىثْاُ: غ/اىصاىصح:  –دار اىنرة اىعيَيح: تيرٗخ 

اىَءىثثف: ذقثثي شثثرغ األرتعثثيِ اىْ٘ٗيثثح فثثي األؼاديثثس اىصثثؽيؽح اىْث٘يثثح:  .44
اىديِ أت٘اىفرػ ٍؽَد تِ عيي تِ ٕٗة تِ ٍؽيع اىق ثيرو: اىَعثرٗف تثاتِ د يث  

 ً.4116 -ٕث 1444ٕثة: اىْاشر: ٍءضطح اىرياُ: اىؽثعح: اىطادضح: 714اىعيد  خ 

ٕثثة: 516شرغ اىطْح: اىَءىف: أتٍ٘ؽَد اىؽطيِ تِ ٍطع٘د اىث ث٘و  خ  .46
 -اىْاشثر: اىَنرثة اإلضثالٍي ذؽقي : شعية األرّءٗغ: ٍٗؽَد زٕير اى اٗيش: 

 ً.1986 -ٕث 1416دٍ  : تيرٗخ: غ/ اىصاّيح: 

شثثرغ اىْثث٘ٗو عيثثٚ صثثؽيػ ٍطثثيٌ ح اىَْٖثثاض شثثرغ صثثؽيػ ٍطثثيٌ تثثِ  .44
ٕثثة: 676اىؽعاض: اىَءىف: أت٘زمريثا ٍؽيثي اىثديِ يؽيثٚ تثِ شثرف اىْث٘ٗو  خ 

 ٕث.1694تيرٗخ: غ/اىصاّيح:  -اىْاشر: دار بؼياب اىرراز اىعرتي 

ثرارٙ: اىَءىف: اتِ تؽاه أت٘اىؽطثِ عيثي تثِ  يثف تثِ شرغ صؽيػ اى .45
ٕثثثة: ذؽقيثث : أتثث٘ذَيٌ ياضثثر تثثِ بتثثرإيٌ: دار اىْ ثثر: ٍنرثثثح 449عثثثداىَيل  خ 

 .11ً: عدد األظساب: 4116 -ٕث 1446اىطع٘ديح: اىرياض: غ/اىصاّيح:  -اىرشد
شثثرغ ٍ ثثنو ا،شثثار: اىَءىثثف: أتثث٘ظعفر أؼَثثد تثثِ ٍؽَثثد تثثِ ضثثالٍح تثثِ  .46

يَح األزدو اىؽعثثثثرو اىَصثثثثرو اىَعثثثثرٗف تاىؽؽثثثثاٗو  خ عثثثثثداىَيل تثثثثِ ضثثثث
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ٕثثثثثة: ذؽقيثثثث : شثثثثعية األرّثثثثءٗغ: اىْاشثثثثر: ٍءضطثثثثح اىرضثثثثاىح: غ/األٗىثثثثٚ: 641
 ً.1494ٕث: 1415

شثثثثعة اإليَثثثثاُ: اىَءىثثثثف: أؼَثثثثد تثثثثِ اىؽطثثثثيِ تثثثثِ عيثثثثي تثثثثِ ٍ٘ضثثثثٚ  .47
ٕثة: ؼققثٔ ٗراظثع ّص٘صثٔ ٗ ثرض أؼاديصثٔ: 458اىرراضاّي: أت٘تنر اىثيٖقي  خ 

عيي عثداىؽَيثثد ؼاٍثثد: ٗأشثثرف عيثثٚ ذؽقيقثثٔ ٗذرثثريط أؼاديصثثٔ: اىثثدمر٘ر/ عثثثداى
اىْٖثثد: اىْاشثثر: ٍنرثثثح  -ٍررثثار أؼَثثد اىْثثدٗو: صثثاؼة اىثثدار اىطثثيفيح تثٍ٘ثثثاو 

اىرشثثثد ىيْ ثثثر ٗاىر٘زيثثثع تاىريثثثاض تاىرعثثثاُٗ ٍثثثع اىثثثدار اىطثثثيفيح تثٍ٘ثثثثاو تاىْٖثثثد: 
 ً.4116 -ٕث 1446غ/األٗىٚ: 

تثِ أؼَثد أتثي ؼثاذٌ اىرَيَثي صؽيػ اتِ ؼثاُ : ىإلٍاً/ ٍؽَد تِ ؼثثاُ  .48
ٕثثثة ٗاىَطثثَٚ 769ٕثثثة: تررذيثثة عثثالب اىثثديِ عيثثي تثثِ تيثثثاُ  خ654اىثطثثري  خ

 - اإلؼطثثثثاُ فثثثثي ذقريثثثثة صثثثثؽيػ اتثثثثثِ ؼثثثثثاُة: ذؽقيثثثث : شثثثثعية األرّثثثثثءٗغ 
 ً. 1996 -ٕث 1414غ/اىصاّيح  -تيرٗخ -اىْاشر/ٍءضطح اىرضاىح

ِ صثثؽيػ اتثثِ  سيَثثح:اىَءىف:أت٘تنر ٍؽَثثد تثثِ بضثثؽاف تثثِ  سيَثثح تثث .49
ٕثثثة: اىَؽقثث : د/ٍؽَثثد 611اىَ يثرج تثثِ صثثاىػ تثثِ تنثثر اىطثيَي اىْيطثثات٘رو  خ 

 تيرٗخ. -ٍصؽفٚ األع َي: اىْاشر: اىَنرة اإلضالٍي

صثثؽيػ اىثرثثارو: ٗاضثثَٔ: اىعثثاٍع اىَطثثْد اىصثثؽيػ اىَررصثثر ٍثثِ أٍثث٘ر  .61
ٗضثثْْٔ ٗأياٍثثٔ: اىَءىثثف: ٍؽَثثد تثثِ بضثثَاعيو أت٘عثثثدا  اىثرثثارو  رضثث٘ه ا  

 : ٍؽَثثثد زٕيثثثر تثثثِ ّاصثثثر اىْاصثثثر: اىْاشثثثر: دار ؼثثث٘ف اىْعثثثاج: اىععفثثثي: اىَؽقثثث
 ٕث.1444غ/األٗىٚ: 

صثثؽيػ ٍطثثثيٌ: ٗاضثثَٔ : اىَطثثثْد اىصثثؽيػ اىَررصثثثر تْقثثو اىعثثثده عثثثِ  .61
: اىَءىثثثف: ٍطثثثيٌ تثثثِ اىؽعثثثاض أت٘اىؽطثثثِ اىق ثثثيرو اىعثثثده بىثثثٚ رضثثث٘ه ا  

ب ٕثثثثة: اىَؽقثثث : ٍؽَثثثد فثثثءاد عثثثثداىثا ي: اىْاشثثثر: دار بؼيثثثا461اىْيطثثثات٘رو  خ 
 تيرٗخ. -اىرراز اىعرتي 

ؼثثرغ اىرصريثثة فثثي شثثرغ اىرقريثثة: أت٘اىفعثثو زيثثِ اىثثديِ عثثثداىرؼيٌ تثثِ  .64
ٕثثة: أمَيثٔ اتْثٔ: 816اىؽطيِ تِ عثداىرؼَِ تِ أتي تنر تِ بترإيٌ اىعرا ي  خ 
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أؼَد تثِ عثثداىرؼيٌ تثِ اىؽطثيِ اىنثردو اىرازيثاّي شثٌ اىَصثرو: أت٘زرعثح ٗىثي 
 اىْاشر: اىؽثعح اىَصريح اىقديَح.ٕثة: 846اىديِ: اتِ اىعرا ي  خ 

عَثثدج اىقثثارو شثثرغ صثثؽيػ اىثرثثارو: اىَءىثثف: أتٍ٘ؽَثثد ٍؽَثث٘د تثثِ  .66
ٕثثثة: 855أؼَثثد تثثِ ٍ٘ضثثٚ تثثِ أؼَثثد تثثِ ؼطثثيِ اىؽْفثثٚ تدراىثثديِ اىعيْثثٚ  خ 

 تيرٗخ. -اىْاشر: دار بؼياب اىرراز اىعرتي 

عُ٘ اىَعث٘د شرغ ضِْ أتي داٗد: ٍٗعثٔ ؼاشثيح اتثِ اىقثيٌ: ذٖث ية ضثِْ  .64
داٗد ٗبيعاغ عيئ ٍٗ ثنالذٔ: اىَءىثف: ٍؽَثد أشثرف تثِ أٍيثر تثِ عيثي تثِ  أتي

ٕثثثة: 1649ؼيثثدر: أت٘عثثثداىرؼَِ: شثثرف اىؽثث : اىصثثديقي: اىع ثثيٌ آتثثادو  خ 
 ٕث.1415تيرٗخ: غ/اىصاّيح:  –اىْاشر: دار اىنرة اىعيَيح 

غريثثة اىؽثثديس: اىَءىثثف: أتُ٘عثيثثد اىقاضثثٌ تثثِ ضثثالًم تثثِ عثثثدا  اىٖثثرٗو  .65
ٕثثثة: اىَؽقثث : د/ٍؽَثثد عثداىَعيثثد  ثثاُ: اىْاشثثر: ٍؽثعثثح دا ثثرج 444خاىث ثثدادو  

ً: عدد 1964 -ٕث 1684اىدمِ: اىؽثعح/األٗىٚ:  –اىَعارف اىعصَاّيح: ؼيدر آتاد 
 .4األظساب: 

اىفا   في غرية اىؽديس ٗاألشثر: اىَءىثف: أت٘اىقاضثٌ ٍؽَث٘د تثِ عَثرٗ  .66
-ؽَثثد اىثعثثاٗو ٕثثثة: اىَؽقثث : عيثثي 568ٍتثثِ أؼَثثد: اىسٍر ثثرو ظثثارا   خ 

 ىثْاُ: غ/اىصاّيح. –ٍؽَد أت٘اىفعو بترإيٌ: اىْاشر: دار اىَعرفح 
فثثرػ اىثثثارو شثثرغ صثثؽيػ اىثرثثارو: اىَءىثثف: أؼَثثد تثثِ عيثثي تثثِ ؼعثثر  .67

ٕث: ر ٌ مرثثٔ 1679تيرٗخ:  -أت٘اىفعو اىعطقالّي اى افعي: اىْاشر: دار اىَعرفح 
ٗصثثؽؽٔ ٗأشثثرف عيثثٚ  ٗأت٘اتثثٔ ٗأؼاديصثثٔ: ٍؽَثثد فثثءاد عثثثداىثا ي:  ثثاً ت  راظثثٔ

 ؼثعٔ: ٍؽة اىديِ اىرؽية.

فيط اىقثدير شثرغ اىعثاٍع اىصث ير: اىَءىثف: زيثِ اىثديِ ٍؽَثد اىَثدع٘  .68
تعثثثداىرفٗف تثثِ ذثثاض اىعثثارفيِ تثثِ عيثثي تثثِ زيثثِ اىعاتثثديِ اىؽثثدادو شثثٌ اىَْثثاٗو 

ٍصثثر: غ/األٗىثثٚ:  –ٕثثثة: اىْاشثثر: اىَنرثثثح اىرعاريثثح اىنثثثرٙ 1161اىقثثإرو  خ 
 ٕث.1656

ىَؽثثثيػ: اىَءىثثثف: ٍعداىثثثديِ أت٘ؼثثثإر ٍؽَثثثد تثثثِ يعقثثث٘ب اىقثثثاٍ٘ش ا .69



 

- 8282 - 

 

 عبد اهلل أبى بكس علٌد/   ميحة املياٌ يف السفق باحلًىاٌ  

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمًة والعسبًة الدزاسات  ًةكل دللة            
 بدبدمياط بدمًاط

 و2012العدد اخلامس               

ٕثثثة: ذؽقيثث : ٍنرثثة ذؽقيثث  اىرثثراز فثثي ٍءضطثثح اىرضثثاىح: 817اىفيرٗزآتثثادٙ  خ 
ت شثثثراف: ٍؽَثثثد ّعثثثيٌ اىعر ُط٘ضثثثي: اىْاشثثثر: ٍءضطثثثح اىرضثثثاىح ىيؽثاعثثثح ٗاىْ ثثثر 

 ً.4115ٕث: 1446ٗاىر٘زيع: تيرٗخ: ىثْاُ: غ/اىصاٍْح: 
شثثرغ اىؽيثثثي عيثثٚ ٍ ثثناج اىَصثثاتيػ:  اىناشثثف عثثِ ؼقثثا   اىطثثِْ: ٕٗثث٘ .41

ٕثثثثثة: اىَؽقثثثث : 746اىَءىثثثثف: شثثثثرف اىثثثثديِ اىؽطثثثثيِ تثثثثِ عثثثثثدا  اىؽيثثثثثي  خ
 -د/عثداىؽَيثثثثد ْٕثثثثداٗو: اىْاشثثثثر: ٍنرثثثثثح ّثثثثسار ٍصثثثثؽفٚ اىثثثثثاز  ٍنثثثثح اىَنرٍثثثثح

 ً.1997 -ٕث 1417اىرياضة: اىؽثعح/األٗىٚ: 

م ف اىَ نو ٍِ ؼديس اىصؽيؽيِ : اىَءىف: ظَثاه اىثديِ أتث٘اىفرض  .41
ٕثثثة: اىَؽقثث : عيثثي ؼطثثيِ 597عثثثداىرؼَِ تثثِ عيثثي تثثِ ٍؽَثثد اىعثث٘زو  خ 

 اىرياض. –اىث٘اب: اىْاشر: دار اى٘ؼِ 

ىطاُ اىعرب: اىَءىف: ٍؽَد تِ ٍنرً تِ عيٚ: أت٘اىفعو: ظَاه اىديِ  .44
 –ٕثثثثة: اىْاشثثثر: دار صثثثادر 711تثثثِ ٍْ ثثث٘ر األّصثثثارو اىرٗيفعثثثٚ اإلفريقثثثٚ  خ 

 ٕث.1414تيرٗخ: غ/اىصاىصح 
ٍثِ اىطثِْ: اىَءىثف: أت٘عثثداىرؼَِ أؼَثد تثِ شثعية تثِ عيثي  اىَعرثٚ .46

ٕثثثة: ذؽقيثث : عثثثداىفراغ أتثثي غثثدج: اىْاشثثر: ٍنرثثة 616اىرراضثثاّي: اىْطثثا ي  خ 
 ً.1986ٕث: 1416اىَؽث٘عاخ اإلضالٍيح: ؼية: غ/اىصاّيح: 

ٍعَع اىسٗا د ٍْٗثع اىف٘ا د: اىَءىف: أت٘اىؽطثِ ّ٘راىثديِ عيثي تثِ أتثي  .44
ٕثثثة: اىَؽقثث : ؼطثثاً اىثثديِ اىقدضثثي: اىْاشثثر: 817صَثثي  خ تنثثر تثثِ ضثثييَاُ اىٖي

 ً.1994ٕث: 1414ٍنرثح اىقدضي: اىقإرج: عاً اىْ ر/ 

اىَؽنثثٌ ٗاىَؽثثيػ األع ثثٌ: ألتثثي اىؽطثثِ عيثثي تثثِ بضثثَاعيو تثثِ ضثثيدٓ  .45
ٕثة: اىَؽق : عثداىؽَيد ْٕداٗو: دار اىنرة اىعيَيح: تيثرٗخ: 458اىَرضي  خ 

 .11عدد األظساب: ً: 4111ٕث: 1441اىؽثعح/األٗىٚ: 
ٍررثثار اىصثثؽاغ: اىَءىثثف: زيثثِ اىثثديِ أت٘عثثثدا  ٍؽَثثد تثثِ أتثثي تنثثر تثثِ  .46

ٕثثة: اىَؽقث : ي٘ضثف اى ثيم ٍؽَثد: اىْاشثر: 666عثداىقادر اىؽْفثي اىثرازو  خ 
 -ٕثثث 1441صثثيدا: غ/اىراٍطثثح:  –اىثثدار اىَْ٘ ظيثثح: تيثثرٗخ  -اىَنرثثثح اىعصثثريح 
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1999.ً 
: اىَءىف: عيي تِ ضثيؽاُ ٍؽَثد: ٍر اج اىَفاذيػ شرغ ٍ ناج اىَصاتيػ .47

ٕثثثثة: اىْاشثثثر: دار اىفنثثثر: 1114أت٘اىؽطثثثِ ّ٘راىثثثديِ اىَثثثال اىٖثثثرٗو اىقثثثارو  خ 
 ً.4114 -ٕث 1444ىثْاُ: غ/األٗىٚ:  –تيرٗخ 

اىَطردرك عيٚ اىصثؽيؽيِ:اىَءىف:أت٘عثدا  اىؽثامٌ ٍؽَثد تثِ عثثدا   .48
تثاتِ اىثيثع  خ  تِ ٍؽَد تثِ ؼَدٗيثٔ تثِ ُّعثيٌ تثِ اىؽنثٌ اىْيطثات٘رو اىَعثرٗف

تيثرٗخ:  –ٕثة: ذؽقي : ٍصؽفٚ عثداىقادر عؽثا: اىْاشثر: دار اىنرثة اىعيَيثح 415
 ً.1991 -ٕث 1411غ/األٗىٚ: 

اىَطْد: اىَءىف: أت٘عثدا  أؼَد تِ ٍؽَد تثِ ؼْثثو تثِ ٕثاله تثِ أضثد  .49
عثثثاده ٍرشثثثد: ٗآ ثثثرُٗ:  -ٕثثثثة: اىَؽقثثث : شثثثعية األرّثثثءٗغ 441اى ثثثيثاّي  خ 

ِ عثداىَؽطثِ اىررمثي: اىْاشثر: ٍءضطثح اىرضثاىح: غ/األٗىثٚ: بشراف: د/عثثدا  تث
 ً.4111 -ٕث 1441

رو اىث ثدادو  .51 َٕ ْ٘ ٍطْد اتِ اىععد: اىَءىف: عيي تثِ اىَعْعثد تثِ عثيثد اىَعث
تيثثثثرٗخ:  -ٕثثثثة: ذؽقيثثثث : عثثثثاٍر أؼَثثثثد ؼيثثثثدر: اىْاشثثثثر: ٍءضطثثثثح ّثثثثادر 461 خ 

 ً.1991 -ٕث 1411اىؽثعح/األٗىٚ: 

ءىف: أت٘داٗد ضييَاُ تثِ داٗد تثِ اىعثارٗد ٍطْد أتي داٗد اىؽياىطي: اىَ .51
ٕثة: اىَؽق : اىدمر٘ر/ٍؽَد تِ عثداىَؽطِ اىررمي: 414اىؽياىطي اىثصرٙ  خ 

 .4ً: عدد األظساب: 1999 -ٕث 1419اىْاشر: دار ٕعر: ٍصر: اىؽثعح/األٗىٚ: 
ٍطْد أتي يعيٚ: اىَءىف: أت٘يعيٚ أؼَد تِ عيي تِ اىَصُْٚ تِ يؽيثٚ تثِ  .54

ٕثثثة: اىَؽقثث : ؼطثثيِ ضثثييٌ أضثثد: 617ىرَيَثثي: اىَ٘صثثيي  خ عيطثثٚ تثثِ ٕثثاله ا
ً: عثثثدد 1984 -ٕثثثث 1414دٍ ثثث : غ/األٗىثثثٚ  –اىْاشثثثر: دار اىَثثثأٍُ٘ ىيرثثثراز 

 .16األظساب: 
ٍطثثْد اىثثثسار اىَْ ثث٘ر تاضثثٌ اىثؽثثر اىس ثثار: اىَءىثثف: أتثث٘تنر أؼَثثد تثثِ  .56

ٕثثة: 494عَرٗ تِ عثداىراى  تِ  الد تِ عثيثدا  اىعرنثي اىَعثرٗف تثاىثسار  خ 
ة: ٗعاده تِ ضعد 9بىٚ  1اىَؽق : ٍؽف٘ؾ اىرؼَِ زيِ ا :  ؼق  األظساب ٍِ 
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ة: 18ة: ٗصثرو عثداىراى  اى افعي  ؼقث  اىعثسب 17بىٚ  11 ؼق  األظساب ٍِ 
ً: 1988اىَديْثثح اىَْثث٘رج: غ/األٗىثثٚ:  تثثدأخ  -اىْاشثثر: ٍنرثثثح اىعيثثً٘ ٗاىؽنثثٌ 

 .18ًة: عدد األظساب: 4119ٗاّرٖد 
و : اىَءىف: أت٘تنر عثدا  تِ اىستير تثِ عيطثٚ تثِ عثيثدا  ٍطْد اىؽَيد .54

ٕثثثة: ؼقثث  ّص٘صثثٔ ٗ ثثرض أؼاديصثثٔ: 419اىقرشثثي األضثثدو اىؽَيثثدو اىَنثثي  خ
: اىْاشر: دار اىطقا: دٍ  : ض٘ريا: غ/األٗىٚ: اَراّيم  ً.1996ؼطِ ضييٌ أضد اىدَّ

تثِ  ٍطْد اىدارٍي اىَعرٗف تث  ضِْ اىدارٍية: اىَءىف: أتٍ٘ؽَد عثثدا  .55
عثداىرؼَِ تِ اىفعو تِ َتٖراً تِ عثداىصَد اىدارٍي: اىرَيَي اىطَر ْدو  خ 

ٕثة: ذؽقي : ؼطيِ ضييٌ أضد اىداراّي: اىْاشر: دار اىَ ْي ىيْ ثر ٗاىر٘زيثع: 455
 ً.4111 -ٕث 1414اىََينح اىعرتيح اىطع٘ديح: غ/األٗىٚ: 

ٗيثاّي  .56 ٕثثة: 617 خٍطْد اىرٗياّي: اىَءىف: أت٘تنر ٍؽَثد تثِ ٕثارُٗ اىرا
اىَؽقثث : أيَثثِ عيثثي أت٘يَثثاّي اىْاشثثر: ٍءضطثثح  رؼثثثح: اىقثثإرج: اىؽثعثثح/األٗىٚ: 

 .4ٕث: عدد األظساب: 1416
ٍطْد اى اٍييِ: اىَءىف: ضثييَاُ تثِ أؼَثد تثِ أيث٘ب تثِ ٍؽيثر اىيرَثي  .57

ٕثثثثة: اىَؽقثثث : ؼَثثثدو تثثثِ عثداىَعيثثثد 661اى ثثثاٍي: أت٘اىقاضثثثٌ اىؽثراّثثثي  خ 
ً: 1984 -ٕثثث 1415اىح: تيثثرٗخ: اىؽثعثثح/األٗىٚ: اىطثثيفي: اىْاشثثر: ٍءضطثثح اىرضثث

 .4عدد األظساب: 
ٍ ثثارف األّثث٘ار عيثثٚ صثثؽاغ ا،شثثار : ىيقاظثثي أتثثي اىفعثثو عيثثاض تثثِ  .58

 ٕثة: اىَنرثح اىعريقح ٗدار اىرراز. 544ٍ٘ضٚ تِ عياض اىَاىني  خ 
اىَصْف في األؼاديس ٗا،شار: اىَءىف: أت٘تنر تِ أتي شيثح: عثدا  تثِ  .59

ٕثثثة: اىَؽقثث : مَثثاه 465إيٌ تثثِ عصَثثاُ تثثِ  ٘اضثثري اىعثطثثي  خٍؽَثثد تثثِ بتثثر
 ٕث.1419اىرياض: اىؽثعح: األٗىٚ:  -ي٘ضف اىؽ٘خ: اىْاشر: ٍنرثح اىرشد 

ٍعاىٌ اىطِْ : ٕٗ٘ شرغ ضثِْ أتثي داٗد : اىَءىثف: أت٘ضثييَاُ ؼَثد تثِ  .61
 -ؼيثثة  -ٕثثثة: اىْاشثثر: اىَؽثعثثح اىعيَيثثح 688ٍؽَثثد تثثِ بتثثرإيٌ اىرؽثثاتي  خ 

 ً.1964 -ٕث 1651ٚ غ/األٗى
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اىَععٌ األٗضػ: اىَءىف: ضييَاُ تِ أؼَد تِ أي٘ب تثِ ٍؽيثر اىيرَثي  .61
ٕثثثثة: اىَؽقثثث : ؼثثثارف تثثثِ عثثث٘ض ا  تثثثِ 661اى ثثثاٍي: أت٘اىقاضثثثٌ اىؽثراّثثثي  خ 

اىقثإرج: عثدد  –ٍؽَد : عثداىَؽطِ تِ بترإيٌ اىؽطيْي: اىْاشثر: دار اىؽثرٍيِ 
 .11األظساب: 

يَاُ تِ أؼَثد تثِ أيث٘ب تثِ ٍؽيثر اىيرَثي اىَععٌ اىنثير : اىَءىف: ضي .64
ٕثثثثة: اىَؽقثثث : ؼَثثثدو تثثثِ عثداىَعيثثثد 661اى ثثثاٍي: أت٘اىقاضثثثٌ اىؽثراّثثثي  خ 
 اىقإرج: اىؽثعح: اىصاّيح. -اىطيفي: دار اىْ ر: ٍنرثح اتِ ذيَيح 

يَثي  .66 َِ ْعيٌ تف٘ا د ٍطيٌ: اىَءىف: أت٘عثدا  ٍؽَد تِ عيي تِ عَر اىرَّ َُ اى
ثة: اىَؽقثث : فعثثييح اى ثثيم/ٍؽَد اى ثثا ىي اىْيفثثر: ٕثث566اىَثثازرو اىَثثاىني  خ

طثثثح  طثثثح اى٘ؼْيثثثح ىينرثثثاب تثثثاىعسا ر: اىَءضم اىْاشثثثر: اىثثثدار اىرّ٘طثثثيح ىيْ ثثثر: اىَءضم
راضثثاخ تيثثد اىؽنَثثح: اىؽثعح/اىصاّيثثح:  ً: 1988اى٘ؼْيثثح ىيررظَثثح ٗاىرؽقيثث  ٗاىدم

 .6ً: عدد األظساب: 1991ٗاىعسب اىصاىس صدر تراريم 
ديس ٗاألشثثثر: اىَءىثثثف: ٍعداىثثثديِ أت٘اىطثثثعاداخ اىْٖايثثثح فثثثي غريثثثة اىؽثثث .64

اىَثارك تِ ٍؽَد تِ ٍؽَد تِ ٍؽَد تِ عثداىنريٌ اى يثاّي اىعسرو اتِ األشيثر 
ٍؽَثث٘د ٍؽَثثد اىؽْثثاؼي: اىْاشثثر:  -ٕثثثة: ذؽقيثث : ؼثثإر أؼَثثد اىثثساٗٙ 616 خ 

 ً.1979 -ٕث 1699تيرٗخ:  -اىَنرثح اىعيَيح 
ؽَثثد تثثِ عثثثدا  اى ثث٘ماّي ّيثثو األٗؼثثار: اىَءىثثف: ٍؽَثثد تثثِ عيثثي تثثِ ٍ .65

ٕثثثة: ذؽقيثث : عصثثاً اىثثديِ اىصثثثاتؽي: اىْاشثثر: دار اىؽثثديس: 1451اىيَْثثي  خ 
 ً.1996 -ٕث 1416ٍصر: غ/األٗىٚ: 
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 فًزس املوضوعات

 

رقللللللللللم  فٖرش اىَ٘ظ٘عاخ
 الصفحلة

  اىَقدٍح  

 اىرف  تاىؽي٘اُ ٍعْ٘يا   -األٗه  اىفصو
 ٗي رَو عيٚ  َطح ٍؽاىة:

 

  اىرف  تاى ع٘ر اىْفطي ىيؽي٘اُ  - األٗه اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ تعدً ىعْٔ  -اىصاّٚ  اىَؽية

ا -اىصاىس  اىَؽية ًٍّ   اىرف  تاىؽي٘اُ أُ

  اىرف  تاىؽي٘اُ ص يرا   -اىراتع  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ صديقا   -اىراٍص  اىَؽية

 اىرف  تاىؽي٘اُ ظطديا   -اىصاّي  اىفصو
 ة:ٗي رَو عيٚ ذطعح ٍؽاى

 

  اىرف  تاىؽي٘اُ ظا عا   -األٗه  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ عؽ اّا   -اىصاّي  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ ٍريعا   -اىصاىس  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ ٍرم٘تا   -اىراتع  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ في ؼقٔ -اىراٍص  اىَؽية

 أٗ اىرفثث  تثثاىؽي٘اُ تعثثدً اذرثثا ٓ مرضثثيا   -اىطثثادش  اىَؽيثثة
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رقللللللللللم  فٖرش اىَ٘ظ٘عاخ
 الصفحلة

 ٍْثرا  

  اىرف  تاىؽي٘اُ تاضرردأٍ فيَا ُ ِيَ  ىٔ -اىطاتع  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ ٍ ت٘ؼا   -اىصاٍِ  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ ظاال   -اىراضع  اىَؽية

 اىرف  تاىؽي٘اُ تؽَايرٔ ٍِ اىعدٗاُ -اىفصو اىصاىس 
 ٗي رَو عيٚ ضثعح ٍؽاىة: 

 

   عدً ذع يثٔاىرف  تاىؽي٘اُ ت -األٗه  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ تعدً ب صا ٔ -اىصاّي  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ تعدً ٗضَٔ في ٗظٖٔ -اىصاىس  اىَؽية

  اىرف  تاىؽي٘اُ تعدً اىرَصيو تٔ -اىراتع  اىَؽية

   اىرف  تاىؽي٘اُ تعدً ظرتٔ في ٗظٖٔ -اىراٍص اىَؽية

  

تيْثثثٔ اىرفثثث  تثثثاىؽي٘اُ تعثثثدً اىرؽثثثريش  -اىطثثثادش  اىَؽيثثثة
 ٗتيِ غيرٓ

 

  اىرف  تاىؽي٘اُ ترؽريٌ اىقرو اىعَاعي -اىطاتع  اىَؽية

  اىراذَح 

  فٖرش اىَصادر ٗاىَراظع.

  فٖرش اىَ٘ظ٘عاخ.

 


