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 ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ                         

 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد                           أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢      
 داَع١ ص٬ح ايدٜٔ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ/ شتُٛز                  قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ            –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
     

 املًدص                                              
أٖتِ ايٓشٜٕٛٛ قدَا٤ ٚستدثٕٛ بدزاض١ ايعاٌَ ايٓشٟٛ، إذ ٫ ميهـٔ ا٫ضـتػٓا٤ عٓـ٘ يف ايٓشـٛ ايعسبـٞ ، نُـا دا              

بعض َٔ املتأخسٜٔ إىل إيػا٤ ْعس١ٜ ايعاٌَ ٚيف َكدَتِٗ ابٔ َضا٤ ايكـسيب  يف نتابـ٘ ا ايـٓسد عًـ٢ ايٓشـا٠ذ، ٖٚـرٙ       
ٝٓٔ يٓا َٚٔ ضبكٓا؛ ٭ٕ ايعاٌَ ايٓشٟٛ ميجٌ أضاضا َُٗا َٔ أضـظ ايٓشـٛ ايعسبـٞ. ٚ ـِ      ايدع٠ٛ غري صشٝش١ نُا تب

 ايبشح ث٬ث١ ستاٚز َٓٗا:  
فاحملٛز ا٭ٍٚ ٜتشدخ عٔ ايعاٌَ يف ايًػ١ ٚا٫صط٬ح ٚايع٬ق١ بني املعٓٝني. ٚاحملٛز ايجاْٞ ٜتٓاٍٚ أْٛاع ايعاٌَ ، أَـا  

 .  احملٛز ايجايح فٝبشح عٔ ْعس١ٜ ايعاٌَ ايٓشٟٛ بني َ٪ٜدٜ٘ َٚعاز ٝ٘
ِٕ اذتُدهلل زٓب ايعاملني.                                         ٚآخس دعٛاْا أ

 
 املكد١َ: 

 اذتُدهلل ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً خري خًك٘ ستُد َصطف٢اص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِذ ٚع٢ً آي٘ ٚأصشاب٘ أمجعني...
 أَا بعد... 

فإِْٗ اختًفـٛا يف   -قدميا ٚسدٜجِا –فإٕ ايٓشٛ ايعسبٞ ٜعد َٔ أِٖ املٛا ٝع ايكدمي١ املتذدد٠ اييت غػًت باٍ ايعًُا٤ 
بداٜت٘ ٚنريو يف ٚ ع٘، ٜٚعد ايعاٌَ ايٓشٟٛ َٔ أِٖ َعامل أصٍٛ ايٓشٛ ايعسبٞ ْٚكط١ اْط٬ق٘، ٚقد زضِ ايبشح 

قـدميا ٚسـدٜجِاذ َٚـٔ ٖـرا املٓطًـل اقتضـت دزاضـتٓا املـٓٗر ايٛصـفٞ ،           –بعٓٛإ ا ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعـس٠ ايعًُـا٤   
 ٚتٛشع ايبشح ع٢ً ث٬ث١ ستاٚز ٜطبكٗا َكد١َ ًٜٚٝٗا ْتا٥ر ٚقا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع.

فاحملٛز ا٭ٍٚ ٜتشدخ عـٔ ايعاَـٌ يف ايًػـ١ ٚا٫صـط٬ح بـني املعٓـٝني، ٚاحملـٛز ايجـاْٞ ٜتٓـاٍٚ أْـٛاع ايعاَـٌ. ٚاحملـٛز             
 بشح عٔ ْعس١ٜ ايعاٌَ ايٓشٟٛ بني َ٪ٜدٜ٘ َٚعاز ٝ٘.  ايجايح ٜ

 ٚآخس دعٛاْا إٔ اذتُدهلل زٓب ايعاملني.                                                                              
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 احملٛز ا٭ٍٚ:
 ــ *ايعاٌَ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا

ٕٓ ايٓشٛ ايعسبٞ قـاّ عًـ٢ أضـاع ْعسٜـ١ ا             يعاَـٌ، تًـو ايٓعسٜـ١ ايـيت ٚدٗتـ٘ َٓـر عٗـٛدٙ ا٭ٚىل،        َٔ املعًّٛ أ
ِٓ أخرت ٖرٙ ايٓعس١ٜ تٛدٗـ٘ أنجـس فـأنجس نً ُـا     ذ1افاملتأٌَ يف نتاب ضٝبٜٛ٘ ًُٜظ بٛ ٛح أثس ٖرٙ ايٓعس١ٜ فٝ٘ . ث

ْٓ٘ عً ١ سكٝك١ٝ ت٪ثس ٚتٛدد ٚمتٓع.  تكٓدّ ايصَٔ سٓت٢ أصبض ايعاٌَ يف ايٓشٛ نأ
 فُــــا ٖــــٛ ايعــــاٌَ ؟ 

ٕٓ َعسف١ َفّٗٛ ايعاٌَ تتأت٢ يٓا عرب املـسٚز اادتـ٘ ا ع ّ ٍ ذ يف َعذـِ يطـإ ايعـسب             ايعــــاٌَ فــــٞ ايًػـــ١: إ
ٌْ، ٚايعاٌَ ٖٛ ايرٟ ٜتٛي ٢ أَٛز ايسدٌ يف ًَه٘ ٚعًُ٘ َٚاي٘ ٫711بٔ َٓعٛزات َٔ ٬َُِ، ٚفاعًٗا عا ٌُ، َع َُ َِٜع  ٌَ ُٔ ٖـذ:" َع

ٌٓ املعـادِ ايعسبٝـ١      ، ٚايعٌُ ٖٛ امل١ٓٗ ٚايفذ2ا" عٌ، ٚادتُع أعُاٍ، ٖٚٛ ايفعٌ امل٪ٓد٣ بايٝد، ع٢ً ٖرا ايٓشـٛ ذٖبـت ُدـ
ََُطــأننِي ، ٚغريُٖــا. قــاٍ اهلل تعــاىل يف ستهــِ نتابــ٘:ط ذ4ا، تــاز ايعــسٚعذ3انُكــاٜٝظ ايًػــ١ َٚاُي ــَسا٤ٔ  ًَُفكت َُا ايٖصــَدقتاُت ٔي ْٖ ِإ
َٗا ِٝ ًت ًٔنَي َع َٔ ــا ــ١:َٚاُيَع ــا  60صايتٛب ــٌ ٖٓ ــاعا     ، ٚايعاَ ــٔ عب ــٍٛ اب ــا ٜك ــا٠، نُ ــع ايصن ــ٢ مج ــا٥ِ عً ــ٘ ايك ــساد ب ـــذ يف 68ٜ ٖ

َٗاتفطريط ِٝ ًت ًٔنَي َع َٔ  .ذ5اص أٟ: دتابٞ ايصدقات"َٚاُيَعا
ٌَ، ٚعًــ٢ زأضــِٗ ايساغــ  ا٭صــفٗاْٞات              ٌَ ٚ فتَعــ ــ ُٔ ٖـــذ فــري٣ 502ٚقــد قــاّ ايعًُــا٤ بــايتفسٜل بــني َــادتٞ َع

ٕٓ ايفعٌ قد ٜٓط  إىل اذتٝٛاْات ايـيت ٜكـع    ٌٓ فعٌ ٜهٕٛ َٔ اذتٝٛإ بكصد، فٗٛ أخٓص َٔ ايفعٌ، ٭ ٌَ: ٖٛ ن ٕٓ:"ايعُ أ
ٕٓ ايعُـٌ إدـاد ا٭ثـس يف     395ٜٚكـٍٛ أبـ٬ٍٖٛ ايعطـهسٟات    .ذ6آَٗا فعٌ بػري قصـد، ٚقـد ٜٓطـ  إىل ادتُـادات"     ٖــذ:" إ

ٕٓ ايعٌُ ٜهٕٛ عٔ ٚعـٞ ٚقصـد،   ذ7اايػ٤ٞ، ٜكاٍ: ف٬ٕ ٜعٌُ ايطني خصفِا ٜٚعٌُ ارتٛص شْب٬ِٝ ٚا٭دِٜ ضكا٤ّ " ، أٟ إ
َُٜسٓد إىل ادتُادات ٚاذتٝٛاْات ؛ٜٚٓط  إىل اإلْطإ ٕٓ ايفعٌ  ْٓ ؛يهْٛ٘ ذاتِا عا١ًَِ، يف سني أ  ٘ ٜهٕٛ بدٕٚ قصد.٭

ْٓ٘ ٜساد ب٘ إسداخ ايفعٌ ٚإصـدازٙ، ٚمُـٌ بـني ثٓاٜـاٙ                 ٌَ، أ ُٔ ٜٓتضض يٓا َٔ خ٬ٍ ايتعسٜفات ايًػ١ٜٛ ملاد٠ َع
 اإلتكإ ٚاإلداد٠ ٚاإلص٬ح، ٚايعٌُ ٖٛ ا٭دا٤ بتعك ٌ ٚٚعٞ ٚإداد٠.

ٝٓٔ:" َا أٚد  نٕٛ آخس ايه١ًُ ع          . ٖٚـٛ أٟ  ذ8اًـ٢ ٚدـ٘ شتصـٛص َـٔ اإلعـساب "     ٚايعاٌَ يف اصط٬ح ايٓشٜٛ
ٕٓ ٖـرا ايفٗـِ    ُٜطٓب  ا٭سهاّ اإلعساب١ٝ َٔ زفع ْٚص  ٚدٓس ٚدصّ يف ايه١ًُ داخٌ تسنٝ  مجًٞ، ٚأ ايعاٌَ ٖٛ ايرٟ 

ٖـذــ نُـا أغـسْا ـ ٖٚـٛ ميٓجـٌ ايفٗـِ ايصـايف ايٓكـٞ يًعاَـٌ قبـٌ إٔ  ًـ              180ٖــذ ٚضـٝبٜٛ٘ات  170ٜٓط  إىل ارتًٌٝات
ْٓـ٘ ٜأخـر بٗـرٙ ايٓعسٜـ١، بـٌ       افاِٖٝ ٚأفهاز ٍٓ ع٢ً أ ٫ ع٬ق١ يًػ١ بٗا. إذ صتد ضٝبٜٛ٘ ذنس يف َكد١َ نتاب٘ َا ٜد

ٜٚٛٓد٘ ايهجري َٔ ا٭بٛاب ايٓش١ٜٛ اٛدبٗـا، ٚقـاٍ:" ٖـرا بـاب زتـازٟ أٚاخـس ايهًـِ َـٔ ايعسبٝـ١ ٖٚـٞ  ـسٟ عًـ٢             

                                               
اارت٬ف ايٓشٟٛ يف ايعاٌَ يف  ٤ٛ نتاب ا٫ْصافذ، يًطاي : اعٝط٢ باٜص محدذ، يف نًٝـ١ ايرتبٝـ١/ قطـِ ايًػـ١ ايعسبٝـ١/      * حبح َطتٌ يف زضاي١ املادطتري بعٓٛإ 

 .2017داَع١ ص٬ح ايدٜٔ/ ازبٌٝ، 
 .1/13ذٜٓعس: ايهتاب 1ا

 .11/474ذيطإ ايعسب 2ا

 .4/145ذَكاٜٝظ ايًػ١ 3ا

 .30/61ذتاز ايعسٚع 4ا

 .160عباع  ذتٜٓٛس املكباع يف تفطري اب5ٔا

 .587ذاملفسدات يف غسٜ  ايكسإ 6ا

 .134ذايفسٚم ايًػ١ٜٛ 7ا

 .145ذايتعسٜفات 8ا
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ُْٓـا ذنـست يـو مثاْٝـ١ زتـاٍز       مثا١ْٝ زتاٍز: عًـ٢ ايٓصـ  ٚادتـٓس ٚايسفـع ٚادتـصّ، ٚايفـتض ٚايضـِ ٚايهطـس         ٚايٛقف...ٚإ
ُٜشٔدُخ فٝ٘ ايعاٌَ ـ ٚيٝظ غ٤ٞ َٓٗا إي ا ٖٚٛ ٜصٍٚ عٓـ٘ ـ ٚبـني َـا       يٮفُسَم بني َا ٜدخً٘  سْب َٔ ٖرٙ ا٭زبع١ ملا 
ٌٓ َٓٗـا  ـسب َـٔ ايًفـغ يف            ُٜب٢ٓ عًٝ٘ اذتسف بٓا٤ّ ٫ ٜصٍٚ عٓ٘ يػري غ٤ٞ أسدخ ذيـو فٝـ٘ َـٔ ايعٛاَـٌ، ايـيت يهـ

 .  ذ9ايو اذتسف سسف اإلعساب "اذتسف، ٚذ
ٚايع٬ق١ بني املعٓٝني ـ ايًػٟٛ ٚا٫صط٬سٞ ـ ٚا ش١، ٜػري إيٝٗـا ابـٔ َٓعـٛز فٝكـٍٛ:" ٚايعاَـٌ يف ايعسبٝـ١:                

ٌُٔ ع٬ُِ َا فسفع أٚ ْص  أٚ دٓس، نايفعٌ ٚايٓاص  ٚادتاشّ ٚنا٭مسا٤ ايـيت َـٔ غـأْٗا إٔ تعُـٌ أٜضـِا ٚنأمسـا٤        َا ع
ُٔ  .ذ10اٌ ايػ٤ٞ يف ايػ٤ٞ أسدخ فٝ٘ ْٛعِا َٔ اإلعساب "ايفعٌ، ٚقد ع

ٚبٗرا ٜهٕٛ َفّٗٛ ايعاٌَ َفٗـّٛ تهـٜٛٔ اْػـا٤ ٚاضـتدعا٤ " فهُـا إٔ ٚ ـع ائًبٓـ١ ا٭ٚىل ا٭ضـاع ضـٝهٕٛ           
ٌٓ فٝ٘ ايًب١ٓٔٔ ايجا١ْٝاتًو ع٢ً ا٭ٚىلذ بايت٬شّ فهريو بٓـا٤ ادتًُـ١ فـإٕ ٚدـٛد املـبً امسـِا أٚ فعـ٬ِ ضـٝهٕٛ          َهاِْا حت

ٛٓز ايعُــٌ ايٓشــٟٛ يف  ــ٤ٛ د٫يتــ٘ ذ11ازتــا٫ِ تػــػً٘ َكٛيــ١ ااملبٓــ٢ عًٝــ٘ذ " ٕٓ ضــٝبٜٛ٘ ٜػــري إىل تصــ ، َــٔ ٖٓــا صتــد أ
ٛٓزٙ بعضـِٗ.        ايًػ١ٜٛ، فايعاٌَ عٓدٙ عٓصس بٓا٤ ٚتهٜٛٔ " َٔ ٖٓا فٗٛ غ٤ٞ داخٌ ادتًُـ١ ٫ خازدـِا عٓٗـا نُـا تصـ

ِٜٓا ٫ٚ ُٜٓ ٕٛٓ        ٖٚٛ عٓصس َػازى ٚفاعٌ يف تهٜٛٔ ادت١ًُ ضتٛ ْٓـ٘ ايعٓصـس امل٪ضـظ ٚاملهـ ٝٓـ١ عٓاصـسٖا إي ـا بأ اش عٔ بك
١ٓٝ عٓاصسٖا ٫ٚ ٜهٕٛ تأضـٝظ ادتًُـ١ إي ـأ بـ٘ ٚٚدـٛدٙ بايضـسٚز٠ ٜطـتدعٞ ٚدـٛد عٓاصـس َعُٛيـ١            ٚاملطتدعٞ يبك

ٕٓ    ذ12اختتًف نُِا تبعِا ٫خت٬ف٘ فٗٞ ستدٚد٠ إٕ نـإ امل٪ضـظ امسـِا ٚتتطـع إذا نـإ فعـ٬ِ "       . ٜٚـس٣ بعـض ايدازضـني أ
ٕٓ املكصٛد َٓٗا ايتكسٜ  ٚايتٝطري عًـ٢ ايدازضـني ستـ٢ ٜطـٌٗ     ف ٌٓ َا ٜٓط  ي٘ َٔ تعكٝد ٚأ هس٠ ايعاٌَ بس١٦ٜ َٔ ن

ٝٓٔ ٚع٬قت٘ با٭يفاظ ا٭خس٣ َٚا ٜرتت  ع٢ً ذيو َٔ  ب  خاص هلرٙ ا٭يفاظ   .ذ13اعًِٝٗ ايسب  بني ايًفغ املع
ٜٓـ١ يف نتابـ٘، دـا٤ يف ايهتـاب:" ٖـرا بـاب َـا ٜهـٕٛ                  ٚيف  ٤ٛ ٖرا ايفِٗ ٚٓد٘ ضٝبٜٛ٘ ايهجري َٔ ا٭بٛاب ايٓشٛ

ــِا عًــ٢ ا٫ضــِ، فــإذا بٓٝــت ا٫ضــِ عًٝــ٘        ٓٝ َّ أٚ َأخــس َٚــا ٜهــٕٛ فٝــ٘ ايفعــٌ َبٓ ــدو ــِا عًــ٢ ايفعــٌ، َق ٓٝ فٝــ٘ ا٫ضــِ َبٓ
ْٓو تسٜد إٔ تع ، ٚمل ٜطتُس ٖـرا ايفٗـِ ايًػـٟٛ ارتـايص     ذ14اًُ٘ ٚحتٌُ عًٝ٘ ا٫ضِ "قًت:ا سبُت شٜدِاذ ٖٚٛ اذتٓد، ٭

ٕٓ ٖـرا ايفٗـِ ْـابع َـٔ يببٝعـ١ ايًػـ١، ٚقـد         ؛يًعاٌَ َٚا ٜرتن٘ َٔ تأثري يف ادت١ًُ عٓد املدـايفني هلُـا َـٔ ايٓشـا٠     ٭
تٗٝـأت يف  أصاب٘ ا٫ضتـساف ٚايتػـٜٛؼ، ٚأصـبض ايعاَـٌ خا ـعِا يتفطـريات فًطـف١ٝ اَتصدـت بـايفِٗ ايًػـٟٛ، بعـدَا            

ايعصس ايعباضٞ ايعسٚف ايعا١َ اييت فس ت املٓطل يف ايعًّٛ ايعسب١ٝ فس ِا، ٚنإ ايٓشٛ أسد أِٖ ايعًّٛ اييت ٚددت 
ِٛٓا             يف ٖرا املٓٗر أدا٠ ي٬ضتعا١ْ بٗا يف إقاَـ١ َٓطٛقـ١  َـٔ ايكـٛاْني ٚاملبـاد٨، فُٓـا يف نٓـف ٖـرا ايـتفهري ايعكًـٞ  ـ

١ٓٝ عٓد أ ٖــذ ٜٓطـ  إيٝـ٘ ايٛيـع     117ٚا٥ٌ ايٓشا٠، فهإ عبـداهلل بـٔ أبـٞ اضـشام اذتضـسَٞات     ضسٜعِا، ٚبدت ٬َست٘ دً
ْٓ٘ أٍٚ َٔ بعَر ايٓشٛ َٚـٓد ايكٝـاع ٚغـسح ايعًـٌ "    323، ٚيريو قاٍ عٓ٘ ابٔ ض٬ّاتذ15ابايتعًٌٝ ٚا٭قٝط١ . ذ16اٖـذ:" إ

ُا ٜبٕٝٓٛ عٔ متهـٔ املٓطـل   ٖـذ ٜػازن٘ ايتأثس بٗرٙ ايصٓاع١، ٚتٛاىل ايٓشا٠ بعد149ٖٚنإ تًُٝرٙ عٝط٢ بٔ عُسات
                                               

 .1/13ذايهتاب 9ا

 .11/476ذيطإ ايعسب 10ا

 .10ذاملفّٗٛ ايتهًٜٛ يًعاٌَ ايٓشٟٛ عٓد ضٝبٜٛ٘ 11ا

 .11ذايعاٌَ ايٓشٟٛ دزاض١ ابطتُٛيٛد١ٝ 12ا

 .240ذايٓشٛ ايعسبٞ بني ايتطٜٛس ٚايتٝطري 13ا

 .1/80ذايهتاب 14ا

 .2ذابٔ َضا٤ ايكسيببـٞ ثٛز٠ يف ايفك٘، ثٛز٠ يف ايٓشٛ 15ا

 .1/14ذيببكات فشٍٛ ايػعسا٤ 16ا



  ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ
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ٖـذ يٝبًؼ ب٘ ايتأثس سٓدِا دعً٘ ميصز املٓطـل يف ن٬َـ٘ أثٓـا٤ اذتـدٜح     384َٔ ضتِٖٛ، ست٢ نإ أبٛاذتطٔ ايسَاْٞات
ــا٤       ــ١ ايعًُ ــٔ خاص ــ٢ ع ــد ست ــسب ٜٚبع ــ١، فٝػ ٜٓ ــ٘ ايٓشٛ ــ٘ يف َ٪يفات ــٞ    ذ17اًٜٚتصَ ــٛ عً ــ٘ أب ــٍٛ عٓ ــٌ إٔ ٜك ، ممادع

ٜكٛي٘ أبـٛ اذتطـٔ ايسَـاْٞ فًـٝظ َعٓـا َٓـ٘ غـ٤ٞ، ٚإٕ نـإ ايٓشـٛ َـا ْكٛيـ٘            ٖـذ:" إٕ نإ ايٓشٛ َا 377ايفازضٞات
 .ذ18افًٝظ َع٘ َٓ٘ غ٤ٞ "

 احملٛز ايجاْٞ:
 أْٛاع ايعٛاٌَ:

ٕٓ ايعٛاٌَ ْٛعإ: يفع١ٝ َٚع١ٜٛٓ، ٜكٍٛ ابٔ دًات         ُْٓا قاٍ ايٓشٜٕٛٛ: عاَـٌ  392اتفل ايٓشا٠ ع٢ً أ ٖـذ:" ٚإ
ٕٓ بع ؛يفعٞ ٚعاٌَ َعٟٓٛ ِْ، ٚبعض٘ يريٚى أ ض ايعٌُ ٜأتٞ َطببِا عٔ يفغ ٜصشب٘، نُسزُت بصٜٕد، ٚيٝت عُسِا قا٥

. َـٔ خـ٬ٍ   ذ19اٜأتٞ عازِٜا َٔ َصاسب١ يفغ ٜتعً ل ب٘ نسفع املبتدأ با٫بتدا٤، ٚزفـع ايفعـٌ يٛقٛعـ٘ َٛقـع ا٫ضـِ "     
ٕٓ ايٓشـا          ٕٓ ابٔ دـً قٓطـِ ايعٛاَـٌ َـٔ سٝـح ظٗٛزٖـا يف ايٓطـل ٚعدَـ٘، ٚأ ٠ ٜٓطـبٕٛ ايعُـٌ إىل   ٖرا ايكٍٛ ٚددْا أ

ٝٓٔ َطًكـِا ٫ املتكـدَني            ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ، ٜٚكٍٛ ستُـد عبـدارتايل عضـ١ُٝ:" فًـِ ٜكـٌ أسـد َـٔ ايٓشـٜٛ
ُْٓا ايعٛاَـٌ ايٓشٜٛـ١ عٓـدِٖ     ٕٓ ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ ٖٞ اييت حتدخ سسنات اإلعساب يف ايهًُات، ٚإ َِٓٗ ٫ٚ املتأخسٜٔ إ

، ٚنريو مل ٜتشدخ ايٓشا٠ عٔ ايعاٌَ ايفًطفٞ ايرٟ اَتصز بايفِٗ ايًػٟٛ ٚقد َٗدت ذ20اآصي١ ا٭َازات ٚايد٫٫ت "
١َٓ ايْٝٛـإ، ايطسٜـل إىل َعسفـ١ ٖـرا ايـُٓ  َـٔ ايـتفهري، ٚا٫فتتـإ بـ٘، فشـني فـتض             ايص٬ت اذتاص١ً بني ايعسب ٚأ

ٕٛ اٯداب ٚايفٓـٕٛ ٚايعًـّٛ   ايعسب ايػاّ ٚايعسام ٚب٬د فازع، ٚاضتٛقف ايعـامل ايـرٟ فتشـٛٙ خٝـاهلِ، فأخـرٚا ٜدزضـ      
، ٚبدأ ايتفاعٌ َع تًو ايجكافـ١ يف ٚقـت َبهـس، ٚادتٗـدٚا يٓكًـٗا إىل يػـتِٗ. إذِا اْتكًـت        ذ21ااجٌ ْػايبِٗ يف فتٛسِٗ

     ٌ ، ذ22اثكاف١ ايْٝٛإ، ٚاْتكٌ املٓطل ايْٝٛاْٞ إىل ايتفهري ايعسبٞ ٚأضبؼ ع٢ً ايبشح أيٛاْـِا َٓـ٘، فهاْـت ا٭قٝطـ١ ٚايعًـ
أزضطٛ يبسٜكٗا إىل املباد٨ ٚايكٛاْني اييت قاّ عًٝٗا ٖرا ايٓشٛ، ٚتأثس ايٓشا٠ بكإْٛ ايطبب١ٝ، فـسأٚا  ٚٚددت َك٫ٛت 

           ٌٓ ٌٓ َٓصـٛب ْاصـبِا ٚيهـ ٌٓ َسفـٛع زافعـِا ٚيهـ ٌٓ َعًـٍٛ عً ـ١، فذعًـٛا يهـ ٌٓ ضب  َطببِا، ٚيه ٕٓ يه َا زآٙ املٓايبك١ َٔ أ
ٌٓ َعٍُٛ عا٬َِ، ست٢ إذا مل دـدٚا اي  ٚٓيـٛٙ ٚقـٓدزٚٙ، بـٌ ْـساِٖ أسٝاْـِا ٜعُـدٕٚ إىل         زتسٚز دازِا، ٚيه طـب  ظـاٖسِا، أ

. ٚأخـر ايعاَـٌ ٚاملعُـٍٛ ٜكرتبـإ يف     ذ23ااخرتاع ايعً ١، َا أٚدد اخت٬فِا يف إعساب ايهًُـ١ ايٛاسـد٠ َـٔ ضتـٟٛ إىل آخـس     
فٞ:" ٖٚـٛ  َعٓاُٖا َٔ اايع١ً ٚاملعًٍٛذ ُٖٚا َصطًشإ فًطفٝإ، ٜكـٍٛ ايـدنتٛز َٗـدٟ املدصَٚـٞ يف ايعاَـٌ ايفًطـ      

  ٘ ٜٕٓٛ ن٬َٗـِ فٝـ ٕٓ َـٓٗر املـتهًُني يبػـ٢     ؛ايعاٌَ ايرٟ اقتبط٘ ايٓشا٠ َٔ ن٬ّ املتهًُني يف ايعً ١، ٚقد بدأ ايبصس ٭
، ٜٚػري إىل ايـت٬قض بـني ايعًـّٛ املدتًفـ١ بطـب       ذ24اع٢ً ايدزاضات املدتًف١ إذ ذاى فاقتبظ َٓ٘ ايدازضٕٛ َٓٗذِٗ "

                                               
 .2ذ ابٔ َضا٤ ايكسيببـٞ ثٛز٠ يف ايفك٘، ثٛز٠ يف ايٓشٛ 17ا

 .234ذْص١ٖ ا٭يبا٤ يف يببكات ا٭دبا٤ 18ا

 .1/110ذارتصا٥ص 19ا

 .57ٌَ ، ٜٚٓعس: ْعس١ٜ ايعا20ذايٓشٛ بني ايتذدٜد ٚايتكًٝد 20ا

 .432ذسضاز٠ ايعسب 21ا

 .3ذابٔ َضا٤ ايكسيببـٞ ثٛز٠ يف ايفك٘ ثٛز٠ يف ايٓشٛ 22ا

 .79ذابٔ َضا٤ ٚدٗٛدٙ ايٓش١ٜٛ 23ا

 .260ذَدزض١ ايهٛف١ 24ا



 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد    أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢    
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:" فأزاد ايٓشا٠ إٔ ٜهـٕٛ َٛ ـٛع دزاضـتِٗ َجـٌ َـا ملٛ ـٛعات املٓطـل ٚأصـٍٛ         ايب٬ع ايٓشا٠ ع٢ً ٖرٙ ايعًّٛ بكٛي٘
 .ذ25اايفك٘ َٔ تعسٜفات، فًِ ٜهادٚا ٜرتنٕٛ َٛ ٛعِا بدٕٚ إٔ مٓدٚٙ سٓدِا َٓطكِٝا داَعِا َاْعِا "

        ٌ ٕٓ ايعاٌَ أثس َٔ آثاز ايفًطف١ ايه١َٝ٬، فكاٍ َتشدثِا عـٔ ايعاَـ :" ٚايٓشـا٠  ٜٚس٣ ايدنتٛز ابساِٖٝ َصطف٢ أ
ٌٓ ايتأثس بايفًطف١ ايه١َٝ٬ اييت ناْـت غـا٥ع١ بٝـِٓٗ، غايبـ١ عًـ٢ تفهريٖـِ آخـر٠ سهـِ          يف ضبًِٝٗ ٖرا َتأثسٕٚ ن

. إذِا اضـتفاد ايٓشـا٠ َـٔ ايفًطـف١ ٚاملٓطـل ايْٝٛـاْٝني، ٖٚـرا عاَـٌ َٗـِ يف تـأثس ايٓشـٛ            ذ26ااذتكا٥ل املكسز٠ يـدِٜٗ " 
. ٜٚكـٍٛ ايـدنتٛز فا ـٌ صـاس ايطـاَسا٥ٞ:"      ذ27اٗت إيٝـ٘ َـٔ دـدب ٚمجـٛد    بايفًطف١ فاْتٗت دزاض١ ايٓشٛ إىل َا اْت

ٌٓ تػـري إعسابـٞ ٫ ٜكـع إي ـا بعاَـٌ أسدثـ٘،         ُْٓا مدخ بطب  ايعاٌَ، ٚنـ فايكٍٛ بايعٌُ قدِٜ، ٚايٓشا٠ ٜسٕٚ اإلعساب إ
 .ذ28اٖٚرا َٔ تأثري ايفًطف١ يف ايٓشٛ "

ْٝـ١ صتـد ايـدنتٛز عبداذتُٝـد عابـدٜٔ يف دزاضـت٘       ٚع٢ً ٖرا ايُٓ  َٔ اإلساي١ ايعا١َ ع٢ً ايفًطـف١ ايْٝٛا 
 .ذ29ااملكاز١ْ يًٓشٛ ايعسبٞ با٭ضتا٤ ايطا١َٝ، ٚقد اْت٢ٗ إىل ايكٍٛ با٫قتباع عٔ ايْٝٛإ

ٚأخص َٔ مجٝع اٯزا٤ ايطابك١ ٚأٓدم َا ذٖ  إيٝ٘ ايدنتٛز ستُـد عٝـد ٖٚـٛ مـاٍٚ إيكـا٤ ايضـ٤ٛ عًـ٢ ا٭صـٍٛ               
ٕٓ فهس٠ ايعاٌَ َأخٛذ٠ عٔ َٓطل أزضطٛ، ٖٚٞ َكتبط١ ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد َـٔ  ايفًطف١ٝ يإلعُاٍ، فًكد اْت ٢ٗ إىل أ

املكٛيتني ايتاضع١ ٚايعاغس٠ َٔ َك٫ٛت٘ ايعػس َكٛي١ ايفعٌ َٚكٛي١ ا٫ْفعاٍ، فـبني ايعاَـٌ ٚاملعُـٍٛ فعـٌ ٚاْفعـاٍ،      
ٚٓي١ٝ  .  ذ30اُٖٚا َٔ َكَٛات املٓطل ا٭زضطٞ َٚٔ َك٫ٛت٘ ا٭

ٚع٢ً ضتٛ َا قاٍ باسجٕٛ با٫قتباع عٔ ايْٝٛإ، فكد قاٍ آخسٕٚ ـ ٫ ٜكً ٕٛ عـٔ ايطـابكني ايب ٬عـِا ٚصـ١ً                
ٕٓ ايعًـّٛ يف       بايعًّٛ اإلض١َٝ٬ ٚايْٝٛا١ْٝ ـ بٓفٞ ٖرا ايتأثري يف املٓػأ، فكد ذٖ  ا٭ضـتاذ َصـطف٢ عبـدايسشام إىل:" أ

ٚاذتدٜح، ٚذتص١ًٝ َا أعطاٙ عًِ ايفك٘، َٚٔ تًو ا٭صٍٛ أخـرت ايعًـّٛ    اإلض٬ّ َد١ٜٓ يف ْػ٥ٛٗا يًتُسع بايكسإٓ
ٌو اإلض٬ّ أضاضٝاتٗا "  .ذ32ا، ٜٚٓادٟ ايدنتٛز ستُد عًٞ أبٛ زٜإ بايسأٟ ْفط٘ذ31اايٓاغ١٦ يف ظ

ٕٓ ايٓشا٠ ِٖ أٚىل ايٓاع بانتػـاف ْعسٜـ١ ايعاَـٌ ٚايتشـدخ عٓٗـا              َٓا ايدنتٛز َصطف٢ بٔ محص٠ فرٖ  إىل أ ، أ
ٕٓ ايـرٜٔ ٜصـسٕٚ عًـ٢ إبـساش ْعـا٥س يٓعسٜـ١         ٚذيو حبهِ ازتبايبِٗ اادتِٗ َٔ خ٬ٍ ٚاقع ايدزع ايٓشٟٛ، ٜٚـس٣ أ
ٕٓ ايعسبٞ ادتـاًٖٞ مل ٜهـٔ َطًعـِا     ايعاٌَ يف دٗات أخس٣، قد ٫ ٜصًٕٛ إىل اثبات َا ٜسٜدٕٚ َٔ ايكٍٛ با٫قتباع، ٭

، ٚغريٖـا َـٔ ا٭َجـاٍ    ذ33اذا ْاب، ٚمل ا قاٍ: يٛ تسى ايكطـا يٓـاّ ٚغفـا   ع٢ً املكٛيتني ايتاضع١ ٚايعاغس٠ مل ا قاٍ: غٓس أٖس 
ٕٓ ايبشح عٔ ايطب  ظاٖس٠ ًَشٛظ١  .ذ34ااملٓب١٦ أ

                                               
 .120ذقضاٜا ايٓش١ٜٛ 25ا

 .31ذإسٝا٤ ايٓشٛ 26ا

 .69ذد٫ي١ اإلعساب 27ا

 .243ذأبٛايربنات ا٭ْبازٟ ٚدزاضات٘ ايٓش١ٜٛ 28ا

 .78ني ا٭شٖس ٚادتاَع١ ذايٓشٛ ٚايٓشا٠ ب29ا

 .109ذاملدخٌ إىل دزاض١ ايٓشٛ ايعسبٞ ع٢ً  ٤ٛ ايًػات ايطا١َٝ 30ا

 .27ذمتٗٝد يتأزٜذ ايفًطف١ اإلض١َٝ٬ 31ا

 .22ذتأزٜذ ايفهس ايفًطفٞ يف اإلض٬ّ 32ا

 .1/370ذزتُع ا٭َجاٍ 33ا

 .155-131ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 34ا



  ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ
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ٖـذ ايعاٌَ ايًفعٞ إىل مسـاعٞ:" ٖٚـٛ َـا صـٓض إٔ ٜكـاٍ فٝـ٘ ٖـرا        816ٚقد قٓطِ ايطٝد ايػسٜف ادتسداْٞات
 ٕٓ ايبا٤  ٓس ٚمل  صّ ٚغريُٖا. أٚ قٝاضٞ: ٖٚٛ َا صـٓض إٔ  ٜعٌُ نرا ٖٚرا ٜعٌُ نرا ٚيٝظ يو إٔ تتذاٚش، نكٛيٓا: إ

ْٓ٘ ٜعٌُ نرا نكٛيٓا: غ٬ّ شٜد ملـا زأٜـت أثـس ا٭ٍٚ يف ايجـاْٞ ٚعسفـت عً تـ٘ قطـت عًٝـ٘          ٌٓ َا نإ نرا فإ ٜكاٍ فٝ٘ ن
 .ذ35ا سب شٜد ٚثٛب بهس "

ظاٖس ايكٍٛ. ٖٚٛ َٛ ع ٚايعاٌَ املعٟٓٛ ٖٛ ايرٟ ٜعٗس أثسٙ ع٢ً بعض ايهًُات يف ادتٌُ ٫ٚ ٚدٛد ي٘ يف 
ٝٓٔ يف غـ٦ٝني، زافـع املبتـدأ، ٚزافـع ايفعـٌ املضـازع،         ٝٓٔ، ٚتكع ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ عٓد ايبصـسٜ اخت٬ف نبري بني ايٓشٜٛ

 .ذ36اٚعٓد ا٭خفؼ زافع ايصف١ 
١ُٓ عٛاٌَ َع١ٜٛٓ عدٜد٠، أغٗسٖا: ٝٓٔ فج َٓا عٓد ايهٛفٝ  أ

ٌٗ ٚاسـٕد يبسٜكـِا غـري        ايصسف أٚ ارت٬ف، قاٍ فٝ٘ ايساغ  ا٭صـفٗاْٞ:" ٚا  .1 ٫خـت٬ف أٚ املدايفـ١: إٔ ٜأخـر نـ
، ٖٚـٛ َصـطًض نـٛيف ستـض، ٜٚكـٍٛ ايـدنتٛز متـاّ سٓطـإ َتهً ُـِا عـٔ           ذ37ايبسٜل اٯخس يف ساي٘ أٚ قٛيـ٘ " 

ِٝٓ ارت٬فٝـ١ هعًـٗا قـسا٥ٔ َعٜٓٛـ١ عًـ٢ اإلعسابـات          املدايف١:" ٖٞ َعٗس َٔ َعاٖس تطبٝل اضـتدداّ ايكـ
يعسُب ْهسّ ايضٝف/ ضتٔ ايعسَب ْهـسّ ايضـٝفذ. فـايعسب يف ادتًُـ١ ا٭ٚىل خـرب َٚـا       املدتًف١...، ضتٛ:اضتٔ ا

بعدٙ َطتأْف ٚايعسب يف ادت١ًُ ايجا١ْٝ شتتص َٚـا بعـدٙ خـرب. ٚيـٛ آتشـد املعٓـ٢ ٫ٓتشـد املبٓـ٢ فأصـبشت          
١ يبٝـإ  اذتسن١ ٚاسد٠ فُٝٗا ٚيهٔ إزاد٠ ااملدايف١ذ بُٝٓٗا ناْت قس١ٜٓ َع١ٜٛٓ تتضافس َع اخت٬ف اذتسنـ 

ٕٓ ٖرا خرب ٖٚرا شتتص"  .ذ38اأ

ْٓـ٘   .2 ٔٓ خًَف ا٭محس ذٖ  إىل أ ٕٓ ايفاعٌ َسفٛع بعاٌَ يفعٞ، ٖٛ ايفعٌ، يه زافع ايفاعٌ: ايػا٥ع يف ٖرا ايباب أ
ْٓ٘ عباز٠ عٔ اإلضٓاد أٚ غب٘ املبتدأ  ١ٓٝ َفطسِا بريو أ  .ذ39اَسفٛع بايفاعً

َٓا خًف ا٭محس فأن د ْاص  املفعٍٛ: َععِ ايٓشا٠ ٜسٕٚ املفعٍٛ َٓصٛبِا ب .3 ايفعٌ، أٚ بايفعٌ ٚ ايفاعٌ َعِا، أ
ْٓ٘ َٓصٛب باملفعٛي١ٝ   .ذ40اأ

 

ْٓ٘ فض١ً"479ْاص  املطتج٢ٓ: ٜكٍٛ اجملاغعٞات .4  .ذ41اٖـذ:"ٜٓص  ا٫ضتجٓا٤ بعد متاّ ايه٬ّ َجٌ ايتُٝٝص، ٭

       ٌ ٕٓ ايعاَـٌ ايًفعـٞ ٖـٛ ا٭صـ َٓا َٔ سٝح ا٭صاي١ ٚايكـ٠ٛ فـري٣ ايٓشٜٛـٕٛ أ ْٓـ٘ ستطـٛع      ؛أ ْٓـ٘ ا٭قـ٣ٛ، ٚ٭ ٭
ٓٓٗا يٝطت َتطا١ٜٚ يف ايعٌُ، فعًـ٢   ٜدزى بايطُع، ٚيرا دخٌ مجٝع أبٛاب ايٓشٛ فُٓ٘: ا٭فعاٍ، ٚاذتسٚف ٚا٭مسا٤. يه

ٕٓ ايكطُني اٯخسٜٔ فسعإ هلا، " بـٌ ٜٛدبـٕٛ تعًٝـٌ عُـٌ ا٫ضـِ ٚاذتـسف،        ٕٓ ا٭فعاٍ ٖٞ ايعٛاٌَ ا٭صٍٛ، فإ سني أ
ٝٓتُٗا" ٜٚبً ايٓشٜٕٛٛ ع٢ً  .ذ42اأصاي١ عٌُ ايفعٌ ٚدٛب اضتطاط ا٫ضِ ٚاذتسف عٔ ايفعٌ إذا ع٬ُ حتكٝكِا يفسع

 

                                               
 .146-145ذايتعسٜفات 35ا

 .60ايٓشٟٛ بني َ٪ٜدٜ٘ َٚعاز ٝ٘ ٚدٚزٙ يف ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ذايعاٌَ 36ا

 .156ذاملفسدات يف غسٜ  ايكسإ 37ا

 .200ذايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا 38ا

 .1/66ذاإلْصاف 39ا

 .1/66ذّ.ٕ 40ا

 .176ذغسح عٕٝٛ اإلعساب 41ا

 .81ذْعس١ٜ ا٭صٌ ٚايفسع يف ايٓشٛ ايعسبٞ 42ا



 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد    أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢    
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 :احملٛز ايجايح

 ْعس١ٜ ايعاٌَ ايٓشٟٛ بني َ٪ٜدٜ٘ َٚعاز ٝ٘:
          ٕٓ ناْت َطأي١ ايعٌُ ٚايعاٌَ يف ايٓشـٛ َـٔ ايكضـاٜا ايـيت أثـازت ادتـدٍ يف ايدزاضـات ايٓشٜٛـ١ اذتدٜجـ١، إذ إ

أغـسْا ـ َطـتكاٖا ايتـأثس بـاملٓطل َٚبـاد٨ ايطـبب١ٝ ا٭زضـط١ٝ ايكا٥ًـ١ بايتـأثري ٚايتـأثس ٚايطـب              ٖـرٙ ايفهـس٠ ـ نُـا     
ٚاملطب  ٚايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚنرا َكٛييت ايٛ ع ٚاملًو َٔ َك٫ٛت أزضطٛ، ٖٚٞ أفهاز ـ ع٢ً سٓد قٍٛ بعض احملـدثني ـ    

ٜكــٍٛ ايــدنتٛز َٗــدٟ املدصَٚــٞ َػــريِا إىل  . ذ43اٚدــدت يبسٜكٗــا إىل ايٓشــٛ ايعسبــٞ َٓــر اتصــاي٘ بايجكافــ١ ايْٝٛاْٝــ١ 
ا٫زتباط ايهبري بني ايعاٌَ ٚايعً ١:" فايعاٌَ ايبصسٟ ي٘ ق٠ٛ ايعً ١ ايفًطف١ٝ ٚتأثريٖا ٚأسهاَٗا، فهُا ٫ دتُع عًـ٢  

 .ذ44ااملعًٍٛ ايٛاسد عً تإ، ٫ دتُع ع٢ً املعٍُٛ ايٛاسد عا٬َٕ "
ٍٚٓ ْٓص قـ  ، ذ45اد أغـاز إىل ايعاَـٌ ايٓشـٟٛ َـا دـا٤ يف نتـاب ضـٝبٜٛ٘"       ٜكٍٛ ايدنتٛز فتشٞ ايددً:" ٚنإ أ

، ٚاإلعساب:" ٖـٛ إٔ ٜتعاقـ  آخـس ايهًُـ١ سسنـات ثـ٬خ:  ـِ ٚفـتض ٚنطـس، أٚ          ذ46اٚايعاٌَ عٓدٙ ٖٛاحملدخ يإلعساب
 .ذ47اسسنتإ َُٓٗا فك ، أٚ سسنتإ ٚضهٕٛ، باخت٬ف ايعٛاٌَ، فإذا شاٍ ايعاٌَ شايت اذتسن١ أٚ ايطهٕٛ "

ايٓعس يف ٖرا ايتعسٜف صتد ازتباط ايتػري اإلعسابٞ بايعاٌَ ازتباط املعًٍٛ بعً ت٘ ـ َبدأ ايعً ٝـ١ ـ     ٚإذا دقكٓا
اييت َـدازٖا ايٛدـٛد ٚايعـدّ. ٚنـإ ضـٝبٜٛ٘ غـػٛفِا بسصـد ايعاَـٌ، فذعـٌ َععـِ َباسـح ايهتـاب عا٥ـد٠ إىل دزع              

ِ ع٢ً اإلعُاٍ ع٢ً أنجس َـا ٜهـٕٛ َـٔ ا٫ْهػـاف     اإلعُاٍ أٚ ا٫ضتعُاٍ، ٖٚرا صاز َٓٗذِا، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا املٓٗر ايكا٥
، ٚعًـ٢ ٖـرا ا٭ضـاع قٓطـِ     ذ48اٚايتذً ٞ سُٝٓا ْعجس ع٢ً ضتا٠ ٜكطُٕٛ ايهتاب ايٓشٟٛ ع٢ً َباسـح إعُايٝـ١ صـسم١   

ٖــذ قـد ٚٓشع نتـاب ايٓشـٛ َـٔ      626ذ، ٚايطهانٞات88-85-84ٖـذ نتاب٘ اا٭ ٛذز ف  ايٓشٛ ايعسبٞ ص538ايصشتػسٟات
ٍٚٓ يًكابٌ، ٜٚكصد ب٘ ايكابـٌ يإلعـساب، ايبـاب ايجـاْٞ: يًفاعـٌ، ٜٚكصـد بـ٘        َفتاح ايعًّٛ  ع٢ً ث٬ث١ أبٛاب: ايباب ا٭

 .ذ49اايعاٌَ ايرٟ أسدخ ايع١َ٬ اإلعساب١ٝ يف غريٙ، ٚايباب ايجايح: يٮثس ايرٟ ٖٛ اإلعساب
          ٍ ٓٓـٞ َـٔ أٚ ايٓـاقُني عًٝٗـا    ٚمٓث١ دعا٣ٚ نجري٠ يًـٓسد عًـ٢ ْعسٜـ١ ايعاَـٌ، فـبعض ايبـاسجني عـٓدٚا ابـٔ د

ٕٓ ادتسدـاْٞات    ٖــذ دـا٤ بٓعسٜـ١ ايـٓعِ بـد٫ِ َـٔ ْعسٜـ١        471ٚنريو ا٭َس بايٓطب١ يًفسا٤، ع٢ً سني عـٓد ايـبعض أ
ٕٓ ابٔ َضا٤ ٖٛ َٔ أغٗس ايكدَا٤ يف ا٫عرتاض ع٢ً ايعاٌَ ْٓ٘ أي ف فٝ٘ نتاب اايـٓسد   ؛ايعاٌَ، ٚ ُع ايدزاضات ع٢ً أ ٭

ػـا٤ ايعاَـٌ َـٔ أضاضـ٘، ٜٚػـري ايـدنتٛز َصـطف٢ بـٔ محـص٠ إىل عـدّ ٚدـٛد دعـ٠ٛ             ع٢ً ايٓشا٠ذ ايرٟ دعا فٝ٘ إىل إي
ْٓـ٘ يـٝظ يف اإلَهـإ ـ يف َـا أعًـِ ـ إثبـات             صسم١ إىل إيػا٤ ْعس١ٜ ايعاٌَ قبٌ ابٔ َضا٤، ٜكـٍٛ:" َٚٓـر اٯٕ أعًـٔ أ

ٚإعـاد٠ ايٓعـس يف    ٚدٛد دع٠ٛ صسم١ إىل إيػا٤ ْعس١ٜ ايعاٌَ قبٌ دع٠ٛ ابٔ َضـا٤. َٚـٔ أدًـ٘ ف٬بـٓد َـٔ ايتشكـل      
مجٝع تًو ايَٛضات ايـيت دعٝـت ثـٛز٠  ـد ايعاَـٌ. ٚأز٣ إٔ فشـص أنـرب قـدز َـٔ آثـاز ايٓشـا٠ ايـرٜٔ عـصٟ إيـِٝٗ               

 .ذ50اارتسٚز ع٢ً ْعس١ٜ ايعاٌَ ٖٛ ٚسدٙ ايكتُنُي بإٔ ٜفٝد سهُِا ضًُِٝا يف املٛ ٛع "
                                               

 .12ٚثٛز٠ يف ايٓشٛ ذابٔ َضا٤ ايكسيببـٞ ثٛز٠ يف ايفك٘ 43ا

 .261ذَدزض١ ايهٛف١ 44ا

 .47ذايٓصع١ املٓطك١ٝ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 45ا

 .1/13ذٜٓعس: ايهتاب 46ا

 .38ذاملٛدص 47ا

 .40ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 48ا

 .65-37ذَفتاح ايعًّٛ 49ا

 .322ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 50ا



  ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ
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 ايعاٌَ عٓد ايفسا٤ 

 ٍ ايجـا٥سٜٔ عًـ٢ ْعسٜـ١ ايعاَـٌ، ٖٚـٛ َـٔ أهلـِ ايـدع٠ٛ          ٜس٣ ايدنتٛز أمحد َهٞ ا٭ْصازٟ إٔ ايفسا٤ ٖـٛ أٚ
عٓد ابٔ َضا٤، سٝح قاٍ:" َٚٓسد ايفضٌ يف ٖرا إىل غٝذ اجملددٜٔ أبٞ شنسٜا بٔ شٜاد ايفسا٤، ٚملا نـإ إيػـا٤ ْعسٜـ١    

 ٌ ّ  ايعاٌَ ًٜٓض ع٢ً ايفسا٤ إذتاسِا غدٜدِا، زأٜٓاٙ ًٜػٞ ا٭فعاٍ ايٓٛاضذ فٝدَر باب نإ ٚأخٛاتٗا يف باب ايفعـ ٕٓ  ؛ايعـا ٭
َٓـا املٓصـٛب فٓعسبـ٘              انإذ فعٌ ٚيٝظ ُٜٗٓا إٔ ٜهٕٛ تاَـِا أٚ ْاقصـِا َـٔ أدـٌ ذيـو ْعـسب املسفـٛع بعـدٖا فـاع٬ِ. أ

ٕٓ ابـٔ َضـا٤ اْتفـع بـآزا٤       ذ51اسا٫ِ" . ٜٚػري إىل تأثس ابٔ َضا٤ بايفسا٤ ٚاْتفاع٘ بآزا٤ٙ َعًكِا:" ٚبعد فًطـت أغـو يف أ
ًْ يٛ تتبعت بك١ٝ آزا٤ ابٔ َضا٤ يف نتاب٘ يسددت َععُِا إىل َٓبعٗا ا٭صٌٝ ٖٚـٛ أبـٛ   ايفسا٤ أنرب اْتفاع ٚ ٌٝ إىل أ

 .ذ52اشنسٜا٤ ايفسا٤ "
ٝٓٔ ايدنتٛز َصطف٢ محص٠ يبسٜك١ ايفسآ٤ يف َعادت١ ايكضاٜا َٔ خ٬ٍ ْٓص ضـٓذً٘ ايصبٝـدٟات   ٖــذ إذ  379ب

ٕٓ ضٝبٜٛ٘ عٌُ ايعسب١ٝ ع٢ً املعاْٞ ٚتسى ا٭يفاظ، ٚايفسآ٤ ع ٌُ ايعسب١ٝ ع٢ً ا٭يفاظ ٚاملعاْٞ فـربَع ٚاضـتشٓل   قاٍ:" إ
٘    ؛فًٛ عاًَت املع٢ٓ يٛد  إٔ تكٍٛ:اَات شٜـدِاذ  ؛ايٓتُكد١َ، ٚذيو نكٛيو:اَات شٜدذ ٕٓ اهلل ٖـٛ ايـرٟ أَاتـ ٓٓـو   ؛٭ ٚيه

ِٝٓا أٚ ٚصـفِٝا يف دزاضـ١          ذ53اعاًَت ايًفغ، فأزدت: ضهٓت سسنـات شٜـد "   ، فكـد ٜصـٓض إٔ ٜكـاٍ بأْـ٘ ْـصع َٓصعـِا غـهً
ْٓ٘ تفٓسد بآزا٤ ضت١ٜٛ َٓاقضـ١ ٭صـٍٛ اإلعُـاٍ     ادتٌُ فذا٤ بأسهاّ قد تهٕٛ غسٜب١ عٓد ايٓشا٠ اٯخسٜٔ، ٜٚػري إىل أ
ٓٓـ٘      ْٓ٘ يٝظ إي ا أسد أٚي٦و ايـرٜٔ ضـًُٛا بايعاَـٌ يه ْٓ٘ قد عٌُ ع٢ً إضكاط ْعس١ٜ ايعاٌَ، ٚأ ١ٓٝ، ٖٚرا ٫ ٜعً أ اذتط

ٕٓ ٖٓاى  ِٝٓا عًِٝا، ٚأ فسقِا بني دشد ايٓعس١ٜ ٚمتجًٗا متج٬ِ غـري سطـٞ. ٖٚـرا ايفـسم ٖـٛ ايـرٟ       مل ٜتصٛزٙ َ٪ثسِا سط
ٕٓ ٖرا ايٓشٟٛ أٚ ذاى نإ  ٓد ْعس١ٜ ايعاٌَ بإيب٬م  .ذ54اأغفً٘ بعض ايباسجني فٗإ عًِٝٗ إٔ ٜكٛيٛا: إ

ْٓـ٘              ٖٚٓاى غٛاٖد نجري٠ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكـسإٓ حتـدخ فٝـ٘ عـٔ ايعاَـٌ، فعًـ٢ ضـبٌٝ املجـاٍ ـ ٫ اذتصـس ـ أ
ِِ    عسض يبٝإ قٛي٘ تعاىل:طت ُٗ ِٓ َٔ ًِـا  ًٝٔ ُ٘ ِإي ـا قت ِٓـ َٔ حتـدخ عـٔ ٚدـ٘ ايسفـع ٚايٓصـ  يف طقًٝـٌص        248صايبكـس٠: فتَػـِسُبٛا 

ْٓ٘ د  إعُاٍ َا قبٌ إي ا يف َا بعـدٖا  ٕٓ املطتج٢ٓ َٓ٘ إٕ مل ٜهٔ َرنٛزِا فإ . ٚبٗـرا  ذ55افأٚزد أسهاّ ا٫ضتجٓا٤، فكسز أ
ٕٓ ايفسا٤ قد قاٍ باي ْٓـ٘ تٗـإٚ    ميهٔ ايكٍٛ إ َٓا إذا ٚدـدْا أ عاٌَ بٌ ٚتػدد فٝ٘ يف َٛا ع تسخص فٝٗا ضتا٠ آخسٕٚ، أ

ُْٓــا ٖــٛ فٗــِ خــاص يٛدــ٘ اإلعُــاٍ يف ذيــو  ْٓــ٘ زفــض يًٓعسٜــ١ َــٔ أصــًٗا، ٚإ يف أَــس َــا فــ٬ دــٛش إٔ ٜفطــس عًــ٢ أ
 .ذ56ااملٛ ع

 ٞٓٓ  ايعاٌَ عٓد ابٔ د

آثـاز ايكـٍٛ بايعًـٌ يف ايٓشـٛ، ٚيكـد يكـٞ زأٟ       إذا نإ اذتدٜح عٔ ايعٌُ ٚايعاَـٌ ايٓشـٟٛ ٚدٗـِا َـٔ ٚدـٛٙ      
    ٌ ٓٓٞ ٜصشض ٖـرٙ ايس٩ٜـ١ ملطـأي١ ايعُـ ، ذ57اايٓشٜٛني فُِٗا َػاٜسِا بني ايٓشا٠ يف عصٚ سكٝك١ ايعٌُ إىل ا٭يفاظ، فابٔ د

ٕٓ ٖٓاى ايصعِ يف ايدزاضات اذتدٜج١ اييت ساٚيت اثبات زفض ْعسٜـ١ ايعاَـٌ بـإٔ ابـٔ دـً َـٔ يبًٝعـ١ ٖـ٪٤٫          َع أ

                                               
 .430ذأبٛ شنسٜا٤ ايفسا٤ َٚرٖب٘ يف ايٓشٛ ٚايًػ١ 51ا

 .430ذ أبٛ شنسٜا٤ ايفسا٤ َٚرٖب٘ يف ايٓشٛ ٚايًػ١ 52ا

 .131ذيببكات ايٓشٜٛني ٚايًػٜٛني 53ا

 .326-325ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 54ا

 .1/167ذَعاْٞ ايكسإ ايًفسا٤ذ 55ا

 .328ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 56ا

 .13ذابٔ َضا٤ ايكسيببـٞ ثٛز٠ يف ايفك٘ ٚثٛز٠ يف ايٓشٛ 57ا



 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد    أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢    
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َٓـا يف اذتكٝكـ١،     ْٓ٘ قاٍ يف خصا٥ص٘ بعد ن٬ّ يف ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ ٚايعٛاٌَ املعٜٓٛـ١:" فأ ايجا٥سٜٔ ع٢ً ايٓعس١ٜ، إي ا أ
ُْٓـا قـايٛا: يفعـٞ      ُْٓا ٖٛ يًُتهًِ ْفط٘ ٫ غ٤ٞ غـريٙ، ٚإ ٚستصٍٛ اذتدٜح فايعٌُ َٔ ايسفع ٚايٓص  ٚادتس ٚادتصّ إ

. ٚممٔ تأٓثس بٗرا ايكٍٛ ذ58اغ أٚ اغتُاٍ املع٢ٓ ع٢ً ايًفغ. ٖٚرا ٚا ض "َٚعٟٓٛ ملا ظٗست آثاز املتهًِ اضا١َ ايًف
ٌٓ اضِ ٖٛ املتهًِ، ٚنرا ستدخ ع٬َاتٗا، يهـٔ  686ايس ٞ ا٫ضرتاباذٟا ٖـذ إذ ٜكٍٛ:" اعًِ إٔ ستدخ  ٖرٙ املعاْٞ يف ن

٢ُٓ نا ٬َِ يهْٛ٘ نايطب  يًع٬َـ١  ْط  إسداخ ٖرٙ ايع٬َات إىل ايًفغ ايرٟ بٛاضطت٘ قاَت ٖرٙ املعاْٞ با٫ضِ، فتط
 .ذ59ا"

ٕٓ َكايـ١ ابـٔ دـً ٫ ميهـٔ إٔ تفٗـِ َبتـٛز٠          ٜكٍٛ ايدنتٛز َصطف٢ محص٠ َعًكِا ع٢ً قٍٛ ابـٔ دـً:" إ
ٕٓ ايعاَـٌ   ُْٓا أفسدٙ يتأنٝد زأٜ٘ يف أ َعصٚي١ عٔ ايٓص بأنًُ٘، فايٓص مل  صص٘ ابٔ دً يٓكض ْعس١ٜ ايعاٌَ، ٚإ

قـ٣ٛ ٚا٭ظٗـس. ٖٚـرا يببعـِا شتـايف ملـا عٓـد ايٓشـا٠ َـٔ تكٜٛـ١ ايعاَـٌ ايًفعـٞ عًـ٢              املعٟٓٛ ٖٛ ا٭صٌ، ٚا٭غًـ  ٚا٭ 
ْٓٗـا يف سكٝكتٗـا َعٜٓٛـ١،     املعٟٓٛ. ٚقد ساٍٚ ابٔ دً ا٫عتراز يًٓشا٠ يف تكطِٝ ايعٛاٌَ ع٢ً يفع١ٝ َٚع١ٜٛٓ َع أ

ٕٓ بعض ايعٌُ ٜأتٞ َطـبب  ُْٓا قاٍ ايٓشٜٕٛٛ عاٌَ يفعٞ ٚعاٌَ َعٟٓٛ يريٚى أ  ِا عـٔ يفـغ ٜصـاسب٘..."   ٚقاٍ :" ٚإ

ٕٓ اإلعُاٍ مدث٘ املتهًِ، ٚاملـتهًِ ٜكصـد َـٔ إٜـساد ا٭يفـاظ      ذ60ا ، فايٓص َطٛم يبٝإ إٔ ايعٌُ ٫ ٜهٕٛ إي ا َعِٜٓٛا، ٭
. ٜٚكـٍٛ ايـدنتٛز متـاّ سطـإ زادِا عًـ٢ ْطـب١       ذ61اَعاْٝٗا ٫ ْصٛصٗا، فٗٛ قاصد إىل املع٢ٓ َٚٔ أدً٘ ضـام ايًفـغ "  

ٌٓ َـتهًِ إٔ     ايتأثري اإلعسابٞ إىل ٕٓ ايعاٌَ ٖٛ املتهًِ فٝتٓاف٢ َع ايطابع ا٫دتُاعٞ يًػ١، فًٛ تـسى يهـ َٓا أ املتهًِ:"فأ
ٕٓ ايعـسب ٚاذتايـ١ ٖـرٙ َـا نـاْٛا       ؛ٜسفع ٜٚٓص  أٚ دس أٚ دصّ نُا ٜػا٤ ملا اضتطاع ايٓشا٠ إٔ ٜدزضٛا يػـ١ ايعـسب   ٭

 .ذ62اٜطتطٝعٕٛ ادعا٤ ٚسد٠ ايًػ١"
دطإ دعًٓا ْطتبعد إٔ ٜهـٕٛ ابـٔ دـً قـد سـاٍٚ ْكـض ْعسٜـ١ ايعاَـٌ.         َا قاي٘ َصطف٢ محص٠ ٚمتاّ 

ٕٓ املـرٖ  ٫ ٜبٓـ٢ عًـ٢         َٓا أٚي٦و ايرٜٔ ضذًٛا ابٔ دً يف يبًٝع١ ٖ٪٤٫ ايجا٥سٜٔ ع٢ً تًـو ايٓعسٜـ١ فكـد فـاتِٗ أ ٚأ
ْٓ٘ ٫ بٓد َٔ تضافس ا٭دي ١ ٚاضتكصا٤ ايٓصٛص َٔ أدٌ اثبات َا ذٖبٛا إ  .ذ63ايٝ٘ايكٛي١ ايٛسٝد٠ يٛ صشت ٚأ

 ٌَابٔ َضا٤ ْٚعس١ٜ ايعا 

ٖـذ ايسد ع٢ً ايٓشا٠، ٚقصدٙ َٔ تأيٝف٘ إٔ مرف َٔ ايٓشٛ َا ٜطتػً ايٓشـٟٛ عٓـ٘،   592أي ف ابٔ َضا٤ات
ٜٚكصد بريو ايعاٌَ، ٜٚكٍٛ يف َكد١َ نتاب٘:" ٚقصـدٟ يف ٖـرا ايهتـاب إٔ أسـرف َـٔ ايٓشـٛ َـا ٜطـتػً ايٓشـٟٛ          

ٕٓ ايٓص  ٚارتفض ٚادتصّ ٫ ٜهٕٛ إي ا بعاٌَ يفعٞ،  عٓ٘، ٚأْٓب٘ ع٢ً َا أمجعٛا ع٢ً ارتطأ فٝ٘، فُٔ ذيو ادعا٩ِٖ أ
      ٕٓ ٕٓ ايسفع َٓٗا ٜهٕٛ بعاٌَ يفعٞ ٚبعاٌَ َعٟٓٛ، ٚعربٚا عٔ ذيو بعبـازات تـِٖٛ يف قٛيٓا:ا ـسب شٜـْد عُـسِاذ أ ٚأ

ٝٓٔ ايفطـاد "       ُْٓـا أسدثـ٘ ا ـسبذ... ٖٚـرا بـ نُـا دعـا إىل إيػـا٤ ايعًـٌ     ، ذ64اايسفع ايرٟ يف شٜد ٚايٓص  ايرٟ يف عُسٚ إ
 ايجٛاْٞ ٚايجٛايح، ٚإيػا٤ ايكٝاع ٚايتُازٜٔ غري ايع١ًُٝ َٚٓع ايتأٌٜٚ ٚايتكدٜس يف ايعبازات.

                                               
 .111-1/110ذارتصا٥ص 58ا

 .1/63ذغسح ايس ٞ ع٢ً ايهاف١ٝ 59ا

 .1/110ذارتصا٥ص 60ا

 .331-330ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 61ا

 .56ذايًػ١ بني املعٝاز١ٜ ٚايٛصف62١ٝا

 .334ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 63ا

 .76ذايسد ع٢ً ايٓشا٠ 64ا



  ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ
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ٚيف ايعصس اذتدٜح ٜتأزدض ٚدٛد ايعاٌَ بني ايكبٍٛ ٚايسفض، فتُاّ سطإ ايرٟ ٜعٓد َـٔ أغـٗس ايًػـٜٛني    
ٛصف١ٝذ ٚدٛد ايعاٌَ، ٜٚ٪ٜد ابٔ َضـا٤ يف زفعـ٘ يًعاَـٌ ٜٚـس٣     املعاصسٜٔ قد ْف٢ يف نتاب٘ اايًػ١ بني املعٝاز١ٜ ٚاي

إٔ ٫ عاٌَ يف ايًػ١ ٚاملكصٛد َٔ أٟ سسن١ إعساب١ٝ ٖٛ ايسب  بٝٓٗا ٚبني َع٢ٓ ٚظٝفٞ خاص، ٚايػسط ايٛسٝـد يف  
ٕٓ ايً   ذ65انٌ ذيو إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ازتباط تاّ بني اخت٬ف اذتسنات ٚاخت٬ف ا٭بٛاب ػـ١  ، ٭ٕ ْفٝ٘ َـبً عًـ٢ أضـاع أ

يف تصٛزٙ عباز٠ عٔ آَع١ُ َٔ ا٭دٗص٠ذ ٜٚكصـد بـا٭دٗص٠ ايٛظـا٥ف ايـيت تـسب  ايهًُـات املطـتدد١َ يف ادتًُـ١.         
فايفعٌ ٚايفاعٌ ٚاملفعٍٛ َج٬ِ ٜستب  بعضـٗا بـبعض يف ادتًُـ١ يتهـٕٛ َعٓـ٢ ٚاسـدِا فـ٬ داعـٞ يًشـدٜح عـٔ نـٕٛ            

ٕٓ ايتعً      ٕٓ فٗـِ        ٚاسد َٔ ٖرٙ ايعٓاصـس عـا٬َِ يف اٯخـس. ٚنـريو ٜـس٣ أ ٝـل ٖـٛ ايفهـس٠ املسنصٜـ١ يف ايٓشـٛ ايعسبـٞ، ٚأ
ايتعًٝل ع٢ً ٚدٗ٘ نـإف يًكضـا٤ عًـ٢ خسافـ١ ايعُـٌ ايٓشـٟٛ ٚايعٛاَـٌ ايٓشٜٛـ١، ٚايتعًٝـل مـدد بٛاضـط١ ايكـسا٥ٔ             

 .ذ66اَٚعاْٞ ا٭بٛاب يف ايطٝام ٜٚفطس ايع٬قات بٝٓٗا بصٛز٠ أٚف٢
ا٤ ْعس١ٜ ايعاٌَ، ٜٚتذ٢ً ذيـو ٚا ـشِا عٓـدَا قـاٍ:"     ٜٚدعٛ إبساِٖٝ َصطف٢ يف نتاب٘ إسٝا٤ ايٓشٛ إىل إيػ

ختًٝص ايٓشٛ َٔ ٖرٙ ايفهس٠ ٚضـًطاْٗا، ٖـٛ عٓـدٟ خـري نـجري، ٚغاٜـ١ تكصـد، َٚطًـ  ٜطـع٢ إيٝـ٘، ٚزغـاد ٜطـري             
بايٓشٛ يف يبسٜك٘ ايصشٝض، بعدَا اضتسف عٓٗا آَادِا، ٚناد ٜصٓد ايٓاع عٔ َعسف١ ايعسبٝـ١، ٚذٚم َـا فٝٗـا َـٔ قـ٠ٛ      

ْٓٗا ع٬َات يًُعـاْٞ ٖٚـٛ ٜكـسز    ذ67اَٚص١ٜ يف ايتصٜٛس "ع٢ً ا٭دا٤،  ٕٓ ع٬َات اإلعساب د  إٔ تدزع ع٢ً أ ، ٜٚس٣ أ
ٕٓ ايه١ًُ َسفٛع١، ٜساد إٔ ٜطـٓد إيٝٗـا ٜٚتشـدخ عٓٗـا، ٚايهطـس٠ عًـِ اإل ـاف١،         ٕٓ ايض١ُ عًِ اإلضٓاد ٚايديٌٝ ع٢ً أ أ

ٌٓ َُٓٗـا عـٔ ٖـرٙ إي ـا إٔ ٜهـٕٛ يف بٓـا٤ أٚ إتبـاع،          ٚإغاز٠ إىل ازتباط ايه١ًُ اا قبًـٗا بـأدا٠ أٚ بػـري أدا٠، ٫ٚ      ـسز نـ
ٍٓ بُٗـا عًـ٢ َعٓـ٢ يف          ١ُٓ ٚايهطس٠ فك ، ٚيٝطتا أثسِا يعاٌَ َٔ ايًفغ، بٌ ُٖـا َـٔ عُـٌ املـتهًِ يٝـد ٚيإلعساب ايض

ٕٓ فهس٠ ايعاٌَ ايٓشٟٛ فٝٗا ا طساب نجري ٚ سٜدات فًطف١ٝ ٫ ساد١ إيٝٗاذ68اتأيٝف ايه٬ّ  .ذ69ا. ٚنريو ٜس٣ أ
ٚغــٛقٞ  ــٝف يف َكدَــ١ حتكٝكــ٘ يهتــاب اايــسد عًــ٢ ايٓشــا٠ذ نــإ َ٪ٜــدِا ٫بــٔ َضــا٤ يف آزا٤ٙ ٚداعٝــِا إىل  
ٕٓ فهستـ٘ املطسٚسـ١       ْٓ٘ َعتـدٍ اٯزا٤ يف ايعٛاَـٌ ايٓشٜٛـ١، ٭ َٓا يف نتاب٘ ا دٜد ايٓشٛذ فٝبدٚ أ ا٫ضتذاب١ يدعٛت٘. أ

 ب١ٝ. ٚٚ ع تصٓٝف ددٜد يًٓشٛ.متٌٝ إىل انتػاف فهس٠ سكٝك١ٝ يف ايعٛاٌَ ايٓش١ٜٛ ايعس
ٜٚدعٛ َٗدٟ املدصَٚٞ إىل إص٬ح غاٌَ ملٓٗر ايدزع ايٓشٟٛ َٚٛ ٛعات٘، ٚأِٖ ٖـرٙ ا٫صـ٬سات ٚأ٫ٖٚـا    
ْٓ٘ يٝظ َٔ ٚظٝف١ ايٓشٟٛ إٔ  بايعٓا١ٜ، ختًٝص ايٓشٛ مم ا عًل ب٘ َٔ غٛا٥  ٚفًطف١ محًتٗا فهس٠ ايعاٌَ. ٜٚس٣ أ

ٕٓ تٝطري ايٓشـٛ ٫ ٜكـّٛ   ٜفسض ع٢ً املتهًُني قاعد٠ ٫ٚ إٔ   ٕٓ ايٓشٛ دزاض١ ٚصف١ٝ تطبٝك١ٝ، ٚأ ط٧ هلِ أضًٛبِا، ٭
ٓٓـ٘ عـسض ددٜـد       ع٢ً ا٫ختصاز، ٫ٚ سرف ايػسٚح ايٓش١ٜٛ ٚايتعًٝكات ٚاذتٛاغٞ اييت متٮ بطٕٛ نتـ  ايٓشـٛ، ٚيه

ٕٓ ايدزع ايٓشٟٛ ٜٓبػٞ إٔ ٜعاجل  .ذ70املٛ ٛعات ايٓشٛ، ٜٚس٣ أ
١ ًَش١ يًبشح يف َٓٗر ايٓشٜٛني، ٚايبشح عـٔ َـٓٗر ضتـٟٛ ددٜـد، ٜٚـس٣      ٜٚػري عبدٙ ايسادشٞ إىل ساد

ــ١          ــ١ ايتشًًٝٝ ــاع يف ايدزاض ــس ا٭ض ــٞ ا٭َ ــٌ ٖ ــٞ، ب ــٛ ايػسب ــٔ ايٓش ــد ع ــ١ ٫ تبتع ــٟٛ يف ايعسبٝ ــٌ ايٓش ــس٠ ايعُ ٕٓ فه أ

                                               
 .55ذايًػ١ بني املعٝاز١ٜ ٚايٛصف65١ٝا

 .189َعٓاٖا َٚبٓاٖا  ذايًػ١ ايعسب66١ٝا

 .195ذإسٝا٤ ايٓشٛ 67ا

 .50ذإسٝا٤ ايٓشٛ،  68ا

 .195-194ذّ.ٕ 69ا

 .15ذيف ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘ 70ا



 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد    أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢    
 

 

 (٥١3٥)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٕٓ املصطًشات اييت ٜطتعًُٗا ايتشًٜٕٛٝٛ ٫ تهاد ختتًف عٔ َصـطًشات ايعـسب ايكـدَا٤، سٝـح     قـاٍ:"   ٚايتٛيٝد١ٜ، ٚأ
ايتشًٌٝ ايٓشٟٛ عٓد ايتشًٜٛٝني ٜهاد ٜٓتذ٘ إىل تصٓٝف اايعٓاصسذ ايٓع١ُٝ ٚفكِا يٛقٛعٗا حتت تأثري عٛاٌَ َع١ٓٝ 
ٜٓبػــٞ عًــ٢ ايــدازع إٔ ٜعسفٗــا ابتــدا٤، ٚتهــاد املصــطًشات ايــيت ٜطــتعًُٗا ايتشًٜٛٝــٕٛ ٫ ختتًــف عــٔ نــ٬ّ ايعــسب  

 .ذ71اايكدَا٤ "
ٕٓ ْعسٜــ١ ايعاَــٌ نػريٖــا  َــٔ ايٓعسٜــات ٫ُبــٓد إٔ تتذاذبٗــا اٯزا٤ ٚتــٓعهظ عًٝٗــا يببٝعــ١ ايفهــس ٚبعــد، فــإ

َٓــا تساثٝــ١ أٚ سدٜجــ١،  اإلْطــاْٞ ايــرٟ ٫ ٜكبــٌ بايتطــًِٝ با٭غــٝا٤، فًًــرٜٔ ٜتكبًــٕٛ ٖــرٙ ايٓعسٜــ١ سذذٗــِ ٖٚــٞ إ
 .ذ72اٚيًسافضني هلا سذر تستد إىل ايسغب١ يف تبطٝ  ايٓشٛ ٚتٝطريٙ

 
 ا٫ضتٓتادات 

 ٖرٙ املسس١ً ايع١ًُٝ إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا: تٛصٌ ايبشح َٔ خ٬ٍ
 . ايعاٌَ ايٓشٟٛ ٖٛ ايٓشٛ نً ٘ ٚايٓشٛ ٖٛ ايعٌُ ع٢ً ايسغِ َٔ ا٫خت٬فات اييت دازت بني ايٓشٜٛني.1
 . ختتًف ايعاٌَ ايٓش١ٜٛ َٔ سٝح ايعٌُ، ٚتتعدد ٚظا٥فٗا سط  َٛقعٗا يف ادت١ًُ.2
ايعاَـٌ ايٓشـٟٛ ٚدٚزٙ يف تٛظٝـف ايهًُـات َٚعاْٝٗـا ٚعًُـٗا يف ايطـٝاقات        . إٕ  ب  ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜعٛد إىل أُٖٝـ١  3

 املدتًف١.
. ٫ٜهاد أٟ َصٓٓف  ًٛ َٔ ذنس ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف َصٓفات٘ ٚخري ديٌٝ ع٢ً ذيو ٖٛ َد٣ تػًػـٌ ٖـرٙ ايٓعسٜـ١    4

 يف ايٓشٛ ايعسبٞ.
  ٚآخسِا.ٚهلل اذتُد أ٫ِٚ                                                   

 
 قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع:

 1988: َعاذ ايطسيباٟٚ، داز زتد٫ٟٚ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، ابٔ َضا٤ ٚدٗٛدٙ ايٓش١ٜٛ.ّ 
  ،1975أبٛ ايربنات ا٭ْبازٟ ٚدزاضات٘ ايٓش١ٜٛ: ايدنتٛز فا ٌ صاس ايطاَسا٥ٞ، ايريَٛى ـ بػداد. 
 1964ايدنتٛز أمحد َهٞ ا٭ْصازٟ، ايكاٖس٠، : أبٛ شنسٜا٤ ايفسآ٤ َٚرٖب٘ يف ايٓشٛ ٚايًػ١. 
  ،1937َطبع١ دت١ٓ ايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس، َصس، إسٝا٤ ايٓشٛ: إبساِٖٝ َصطف٢.ّ 
 :عبـدايسمحٔ بـٔ ستُـد عبـداهلل ا٭ْصـازٟ،       اإلْصاف يف َطا٥ٌ ارت٬ف بني ايٓشٜٛني ايبصسٜني ٚايهٛفٝني

 ّ.2003ٖـ ـ 1424، املهتب١ ايعصس١ٜ، 1أبٛايربنات ا٭ْبازٟ، ط
  :ُٓد بٔ عبد ايسٓشام اذتطًٝ، أبٛ ايفـٝض، املًك ـ  استضـ٢،    تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع ُٓد بٔ ست ست

 ـذ، تض: زتُٛع١ َٔ احملككني، داز اهلدا١ٜ، اد.تذ .1205ٖاايٖصبٝدٟ 

 1992، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، 2تأزٜذ ايفهس ايفًطفٞ يف ا٫ض٬ّ، ستُد عًٞ أب١ زٜإ، ط . 
 :ٖــذ،  ـبط٘ ٚصـشش٘: مجاعـ١ َـٔ ايعًُـا٤       816عًٞ بـٔ ستُـد بـٔ عًـٞ ايػـسٜف ادتسدـاْٞات       ايتعسٜفات

 ّ.1983ٖـ ـ 1403، داز ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، 1بإغساف ايٓاغس، ط

                                               
 .148ذايٓشٛ ايعسبٞ ٚايدزع اذتدٜح 71ا

 .365ذْعس١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 72ا



  ايعاٌَ ايٓشٟٛ يف ْعس٠ ايعًُا٤ ــ قدميِا ٚسدٜجِا ــ
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (٥١38)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 َهتب١ ايٓٗض١، ايكاٖس٠، اد.تذ3متٗٝد يتأزٜذ ايفًطف١ اإلض١َٝ٬: ايدنتٛز َصطف٢ عبدايسشام، ط ،. 

 زتـد ايـدٜٔ أبـٛ    ، مجع٘:ٖــذ 68ا -ز ـٞ اهلل عُٓٗـا    -يعبد اهلل بٔ عباع طري ابٔ عباع:تٜٓٛس املكباع يف تف
 ، داز ايهت  ايع١ًُٝ، يبٓإ، اد.تذ .ٖـذ817يباٖس ستُد بٔ ٜعكٛب ايفريٚشآباد٣ ا

 داز إسٝا٤ ايهت  ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، اد.تذ .4سضاز٠ ايعسب: غٛضتاف يٛبٕٛ، تسمج١: عادٍ شعٝرت، ط ، 
 :اهل١٦ٝ املصس١ٜ ايعا١َ يًهتاب، اد.تذ4، طٖـذ392ايفتض عجُإ بٔ دً املٛصًٞ اأبٛ ارتصا٥ص ،. 

 ،1999، داز ايػ٪ٕٚ ايجكاف١ٝ، بػداد، 1ط د٫ي١ اإلعساب يد٣ ايٓشا٠ ايكدَا٤: بتٍٛ قاضِ ْاصس.ّ 
 :َََضا٤، ابٔ عُريايًدُٞ ايكسيب ، أبٛايعباع ايٓسد ع٢ً ايٓشا٠ ، ٖـذ592اأمحد بٔ عبدايسمحٔ بٔ ستُد، ابٔ 

 ّ.1979ٖـ ـ 1399، داز ا٫عتصاّ، 1ط دزاض١ ٚتض: د. ستُد إبساِٖٝ ايبٓا،

  :هـ(، تـ:: يوسـح نسـن    866رضي الدين حممد بن احلسن األسرتاباذي)شرح الرضي على الكافية يف النحو
 عمر، منشورات جامعة بن غازي، )د.ت( .

 :َهتبـ١  1دّ يـ٘: د. سٓـا مجٝـٌ سـداد، ط    ٖـذ، سككـ٘ ٚقـ  479أبٛاذتطٔ عًٞ ادتاغعٞا غسح عٕٝٛ اإلعساب ،
 ّ.1985ٖـ ـ 1406املٓاز، ا٭زدٕ، 

 :ستُد بٔ اذتطٔ بٔ عبٝد اهلل بٔ َرسر ايصبٝدٟ ا٭ْديطٞ اإلغبًٝٞ، أبٛ بهس  يببكات ايٓشٜٛني ٚايًػٜٛني
 ، داز املعازف، اد.تذ .2، طستُد أبٛ ايفضٌ إبساِٖٝ ، تض:ٖـذ379ا
  ٖٔـذ، تـض: ستُـٛد ستُـد غـانس، داز املـدْٞ، دـد٠، ْصٖـ١        231ضً اّ ادتُشٞايببكات فشٍٛ ايػعسا٤: ستُد ب

     ٞ ا٭زدٕ،  -، َهتبـ١ املٓـاز، ايصزقـا٤   3، طا٭يبا٤ يف يببكات ا٭دبا٤: أبٛايربنـات ا٭ْبـازٟ، تـض: إبـساِٖٝ ايطـاَسا٥
 اد.تذ . 1985ّٖـ ـ 1405

        ٛ ز خًٝـٌ أمحـد عُـاٜسٙ، داَعـ١     ايعاٌَ ايٓشـٟٛ بـني َ٪ٜـدٙ َٚعاز ـٝ٘ ٚدٚزٙ يف ايتشًٝـٌ ايًػـٟٛ: ايـدنت
 ّ.1985ايريَٛى، 

 :ٖـذ395أبٛ ٬ٍٖ اذتطٔ بٔ عبد اهلل بٔ ضٌٗ بٔ ضعٝد بٔ م٢ٝ بٔ َٗسإ ايعطهسٟ اايفسٚم ايًػ١ٜٛ، 
 :ٖــ ـ   1406، داز ايسا٥د ايعسبٞ، بـريٚت ـ يبٓـإ،    2ايدنتٛز َٗدٟ املدصَٚٞ، ط يف ايٓشٛ ايعسبٞ اْكد ٚتٛدٝ٘ذ

1986.ّ 

 ١ٜٓ: اي  دنتٛز َٗدٟ املدصَٚٞ، اجملُع ايجكايف أبٛ ظبـٞ ـ اإلَازات.قضاٜا ضتٛ
 َهتبـ١  3ٖــذ، ت: عبدايطـ٬ّ ستُـد ٖـازٕٚ، ط    180: عُسٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرب أبـٛ بػـس، ضـٝبٜٛ٘ات   ايهتاب ،

 ّ.1988ٖـ ـ 1408ارتاصتٞ، ايكاٖس٠، 
 :ٖـ.1414صادز، بريٚت،، داز 3ٖـذ، ط711ابٔ َٓعٛز مجاٍ ايدٜٔ أبٛايفضٌ ستُد بٔ أمحدا يطإ ايعسب 

  1994ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا: ايدنتٛز متاّ سطإ، داز ايجكاف١، يببع١.ّ 
 2001ٖـ ـ1421، عامل ايهت ، ايكاٖس٠، 4ايًػ١ بني املعٝاز١ٜ ٚايٛصف١ٝ: ايدنتٛز متاّ سطإ، ط.ّ 
 :ٍداز 1ٖـذ، تـض: ْعـِٝ سطـني شزشٚز، ط   518أبٛ ايفضٌ أمحد بٔ ستُد بٔ إبساِٖٝ املٝداْٞات زتُع ا٭َجا ،

 ّ.1983ٖـ ـ 1408ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، 
           املدخٌ إىل دزاض١ ايٓشٛ ايعسبٞ ع٢ً  ـ٤ٛ ايًػـات ايطـا١َٝ: عبـد اجملٝـد عابـدٜٔ، ايػبهػـٞ، َصـس، يببعـ١

1959.ّ 



 ّ. ّ.  عٝط٢ باٜص محد    أ. ّ. د. ٖاغِ ستُد َصطف٢    
 

 

 (٥١31)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

  ،ٞغــسن١ َهتبــ١ َٚطبعــ١ َصــطف٢ ايبــاب اذتًبـــٞ ٚأ٫ٚدٙ، 2طَدزضــ١ ايهٛفــ١: ايــدنتٛز َٗــدٟ املدصَٚــ ،
 .1958َصس، 

 :ٕداز 1ٖـــذ، تــض: أمحــد ٜٛضــف ايٓذــاتٞ ٚآخــسٕٚ، ط207ايفــسآ٤، أبــٛ شنسٜــا مٝــ٢ بــٔ شٜــادا َعــاْٞ ايكــسآ ،
 املصس١ٜ يًتأيٝف ٚايرتمج١، َصس، اد.تذ .

 :ًّٛشزشٚز، داز ايهت  ايع١ًُٝ، بـريٚت،   ٖـذ، تض: ْع626ِٝايطهانٞ ٜٛضف بٔ أبٞ بهس ارتٛازشَٞا َفتاح ايع
 اد.تذ .

 :ٕٖـذ، تض: ستُد ضٝد ن٬ْٝٞ، داز املعسف١، اد.تذ. 502ايساغ  ا٭صفٗاْٞا املفسدات يف غسٜ  ايكسآ 
 :تـض: عبدايطـ٬ّ ستُـد    ٖــذ 395أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜـا٤ ايكـصًٜٚ ايـساشٟ، أبـٛ اذتطـني ا     َكاٜٝظ ايًػ١ ،

 ّ.1979ٖـ ـ1399ٖازٕٚ، داز ايفهس، 
 :1965ٖـ ـ 1385ٖـذ، ت: َصطف٢ ايػٛميٞ ٚآخسٕٚ، َ٪ضط١ أ.بدزإ، بريٚت، 316ابٔ ايٓطسازا املٛدص.ّ 
 ،1988ايٓشٛ ايعسبٞ ٚايدزع اذتدٜح: ايدنتٛز عبدٙ ايسادشٞ، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، ا٭ضهٓدز١ٜ، َصس.ّ 
  1938ايطعاد٠، ايٓشٛ ٚايٓشا٠ بني ا٭شٖس ٚادتاَع١: ايدنتٛز ستُد عسف١، َطبع١.ّ 

 . ايٓصع١ املٓطك١ٝ يف ايٓشٛ ايعسبٞ: ايدنتٛز فتشٞ ايددً، ٚناي١ املطبٛعات، ايهٜٛت، اد.تذ 
 2001، داز ايػسٚم، 1، طْعس١ٜ ا٭صٌ ٚايفسع يف ايٓشٛ ايعسبٞ: سطٔ مخٝظ.ّ 
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Abstract 

Ancient and Modern grammarians have been interested in grammatical factors 

which cannot be abandoned in Arabic grammar. ( القرطبي    in his book ,( ابي  ضاي   

named “  الير  لىيا الاةي", claims that the theory of grammatical factors should be 

neglected. This claim is not right because grammatical factors are significant in 

the principles of Arabic grammar. 

This research is divided into three parts. The first part, linguistically, lays 

emphasis on the term of Factor.  The second part is concerned with types of 

Factor. The focus of the third part is on the theory of grammatical factors 

between adherents and opponents of the theory. 

 
 
 

 ثوختة
رَيشمانشانةةة نةةوي نوَينةةةنانازيباناي تةةة يانتةريرَيشماننةةةناي ااوين نةةة نةةازوانزَ  رةةة رَيشمةةان   ةرتنةة ا ايصةة      

ايـسد  ( رة نتَنبةنةي ا ) ابٔ َضا٤ ايكسيب تةراار  تنين هةرضةن ي تةشَنك ثَنشبنباي رةصةروو  هةمووشنانةوي)
يناي ايناتن ئةة  تاناةشةةيةد ارووصة  ننةة هةةروينو ضةوي       ( اا ااوا  يةراموشكزانى زنور  يانتةرع٢ً ايٓشا٠

ثَنشةةشيب تومةةاي ر ووي توزةةةوير رةتةةةر ئةةةوير يانتةةةري رَيشماننةنانببةمايةةةن  ازيبةةة رةتبةةةمانان  رَيشمةةان      
 ةريتنن ا. زوَيذيبةوينةصَ  زةوير ايازَيتة خةو  تزةةوير  يةنةة ت تاصة  يانتةةر رةةروو  سمةان  و ساريويية  و         

ةوي. زةةةوير  اووي ت  تاصةة  كورينةةان  يانتةةةر اينةةات ن زةةةوير  صةةَننة   تةةار رةةة زنةةور  يانتةةةري     ثةيوين ينةة
 رَيشماننةناي اينات رة نَنواي ثارجشتكاراي و تةرهةَرضتكاران  ئة  زنوري

 فهافبتفب


