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 المقدمة                               
حمدددد عاىعآالددددوعشكرددددى عواتددددمائعآالددددوعوددددواواع  م رددددى عوا ددددال عوا ددددال عآالددددوعال

عخ و عا بي رى ع ي   عمحم عخياعا في رى عوآالوعشلىعو حبىعواخ  رى.
عأما بعد:

اإل ددددأم عاحدددد ئعب لم دددد رتعالف تيدددد عالودددد عاتددددا عح  دددد عال دددد  ع ليتدددد  عفددددلفعالف ددددىع
ّفعو ددددددوبعشاا ع دددد  عوا  دددد عحالولتدد ددددمال عف تيد ددددهعلمددددددتعمتدد دددد ٍتعافعيةد دددد ااعآدد ددددوئ بعب  ودد وا د
الف تدددد  عحيددددد تعب دددداعالم ددددد رتع  مدددد عذدددددوعمددددفعاحمددددد عاىعو دددد لوعبتددددد ئعا مددددد  ع  ع
دددددالميفع ددددد متعالمئاوحدددددد  عوي ددددددا علالم د ددددد ئعاااا ع ميددددددهع وا ددددددتعالمتد ا ددددددووآب عذد

عخوي اعالحالوتعالو عو   تعمتعح ل . الماو  عف ع
ووبددددا عفدددد عالم دددد مأ عالم ليدددد عبدددديفعحدددديفعوشخدددداعب دددداعاإلتددددم ك عالف تيدددد عالودددد ع
يغيددددتعفيتدددد عالمو ددددمعالف تدددد عآدددددفعمدددد االعال دددد   عاوعوو ددددوبعاااا عالف تيدددد عم تددددد  ع

عفيوت  عب ةت عف عاايعويو  ذتعشخاوفعفأعيب لوفعب لمو معالتاآ عم ت .
ددداَلِ  عومدددددفعذددددد ئع د دد ددددهعال   دددد عببيد دددد عالماوبئد دددد مأ عالم ليد دددد عب ددددداعالم د دددد رتعالف تيد الم د

المو ال دددد عب تددددواائعو دددددو ئعفدددد عالمحدددددتعاوعاتددددواائعالو يدددد عبممددددد فعا ددددويف رى عول ددددد  ع
ددددد  عاحببدددددد ع دددددفعال د دددد لويفعلم يدددددداعمد د ددددد ويفعالم د وةددددددوقعالمو ددددددمعالتدددددداآ عمددددددفعذد

َممو  ولتم عف عذ اعالبحثعالمو و ع) ع(.اشتراط المحل في بيع السَّ
و ددددد لةعح لددددد عمدددددفعحددددد ك عالم ددددد مأ عواتددددداعفددددد عا تددددد ععالموةدددددوبعااذميددددد عذددددد وع

الم ليددددد عالودددددد عاتددددددا عفيتددددد عب دددددداعاإلتددددددم ك عب دددددبتعالادددددداومعا م يدددددد عالودددددد ع
عو ااعلت عالبال .

ومددددد عو ددددد اعاإلتددددد اتع ليدددددىعا ددددد علددددد عاوبدددددهعالمددددد تةعالو اليددددد يعبددددد لوا ي عبدددددديفعاااا ع
ب دددددواتع ميدددددهعشاا عالمددددد اذتعالمخوالفدددد عالوددددد عوب وتددددد عالمددددد اذتعاإل دددددأمي علوي  ددددد ع

الف تيدددد  عوافعلمددددتعم تدددد عح  ددددىعالتدددداآي عوا لوددددىعال ددددحيح  علدددد للع مددددا عالددددداايع
عاليو . عالمخو اعو  ئعب اعالح ك عالو عووا ىعالم ومه

ع
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عو  عاتومتعذ اعالبحثعآالوع أ  عمب حث:
دددد عع د د د ددددال علغد د د ددددىعب لّ دد د د د ددددد عفيد د ددددداوآيوى ع  عآّافدد د د ددددال عومتد د د دددددمعالّ دد د د دددددثعا وت:عو ايد د المبحدد

عبلي   .وا  ئأحً عوب عي فعمتاوآيوى
عالمبحثعال    :عاتواائعو و عآيفعال ال عف عمحتعال   .

عالمبحثعال  لث:عاتواائعالو ي عبمم فعا ويف  عال ال .
 .وآخر دعواوا أن الحمد هلل رب العالميه

 وصلى هللا على سيدوا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيه
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 :املبحث األول
هم 

ّ
 :ومشروعتيهتعريف انس

ددددال ع ددددديغ عو ددددد  دددد أًععالم دددددال علالم دددددو ماعب ل  ددددددب عالّ د عوالمؤ  دددددد  عالب دددددولعفددددد عممدد
عاوعال  دددددياعب لومويدددددتعا مددددداعو الددددد ع دددددوا عف  لددددد عوموياليددددد عا اتعاإل دددددأمي  عالم ليددددد 

عالمو ددددد  ت عح  ددددد وت عوالبيددددد عمدددددفعال مدددددأ ع  عوُممدددددفعا  دددددت عالئويدددددتعاوعالموو دددددئ
ددددديفعمدددددد  واع ددددددوا  دددد ااًععاوع دددددد  آييفعاوعمدددددد ااآيفعاوعم و د د دددددوا عم دددددد وليف عاوعو د عو د
ع.الوتغيتعب ف   عاوعال  بو  عب   وتعا ماعو ال 

ع:أواًل: تعريف السمم
للللَمم  فللللي الم للللة - 1 ددداَلَ عال  ددددْوَتعِلاْلَخي ددددد ِئ عالسَّ :عذدددددوعاإِلْآَئدددد ُ  عَوالو ْ دددداليُمعُيَ ددددد ُت:عَاْ د

دددداَلِ  عَوَاْ ددداُلُى:عَاْ دددداَلَ عالدددد  َمَفعَاْي:عَاْآَئددد ُئع ي دددد ُئ.عوَاْ ددداَلَ عِفدددد عاْلُبددددا  عَاْي:ع َاْ ددداَلَم عِمددددْفعال  
ددددوُفع ددداَلَمعَيُمد د د عال   ددددٍ ع ك عَاف  ددداَلَمعِبَمْ  دددددًوعَواِحد د ددداَلَ  عَوَاْ د د ددداَلَ عَوَاْ د دددد ُت:عَ دد ددددِ َم.عَوُيَ د دددِىعَفُحد ِفيدد

ع.ععٔ()َ ْاًة عَاْيًة 
والّ دددال :عذددددوعافعو ئدددد ع ذبدددً عوفةدددد عفدددد ع دددال  عم الومدددد ع لددددوعامددد عم الددددو  عفم  ددددلع

ا ددددالم عالددد مفع لددددوع ددد حتعال ددددال  عو دددالموىع ليددددى عو ددد ع يددددت:ع فعالّ دددالمعلغدددد ع ددد ع
اذددددتعال دددداا  عوالّ ددددال علغدددد عاذددددتعالح دددد   عممدددد ع يددددت:ع فعال ددددالمعو دددد ي عاا عالمدددد تع
دددد ع ددددال عا تد ددددمي عب لّ د دددد .عو يدددددتعفددددد عالو د دددداليمىعفددددد عالم الددددد  عف لّ دددددالمعاآد والّ دددددال عو د

دددالفً علو  يمددددىعآالددددوعو ددددالي ع المبالددددي عاي:عم  ددددًأعلو ددددالي عاا عالمدددد تعفيددددى عوو ددددميوىع د
ع.ٕ()آالوعو وى

                                        
( عوح يدد عيو ددمعالتددي،عمحمدد  ععذٙٙٙي ادا:عمخودد اعال ددح ق عمحمدد عبددفعابدد عبمدداعبددفعآبدد عال دد  اعالدداا يع) (عٔ)

 عل دد فعال ددات عٖٔٔ :عمدد  تع) ددال (عٜٜٜٔ-ععذٕٓٗٔ ع٘ ددي ا عئع-الدد ااعال مو  يدد  عبيدداو عع-المموبد عال  دداي ع
 :عٜٛٙٔ( ع ااع دد  ا عبيدداو  ععذٔٔٚابدوعالفةددتع مدد تعالد يفعمحمدد عبددفعممدا عبددفعم اددواعا فاي د عالم ددايع) 

ع.ٜٕ٘/ٕٔم  تع) ال (ع
خبددد اعمدددفعاح  يددثع دددي عا خيددد ا ع يددتعا وئددد اعتددداقعم و ددوعا  عٜٕ٘/ٕٔي اددا:عل ددد فعال ددات:عمددد  تع) دددال (ع(عٕ)

ععذٖٔٗٔ( عوح يدد عآ دد  عالدد يفعال ددب بئ  ع ااعالحدد يث عم ددا ععذٕٓ٘ٔمحمدد عبددفعآالدد عبددفعمحمدد عالتددوم   ع) 
ع ٖٜٜٔ- ع.ععٜٖٔ/ٙ:
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دددد  عفددددد عو ايدددددمعالّ دددددال عآالدددددوعح دددددتعع:الّسلللللمم فلللللي االصلللللطال  – 2 اخوالدددددمعالف تد
اخددددوأفت عفددددد عالتددددداوئعالم وبددددداتعفيدددددى عوفيمدددد عيددددد و عاكو  ذددددد  عالوددددد ع يالددددد عفددددد ع

عو ايفى:
:عوذددددوعو ايددددمعالح فيددد عوالح  بالدددد عالدددد يفعتدددائواعفدددد ع ددددحوىع ددددباعاالتجلللاأل ا ول 

ال  ددد  عوو  يدددتعالم دددالّ عفيدددىعاحوددداا ًاعمدددفعالّ دددال عالحددد ت عو ددد عاا عالمددد تعفددد عم الددد ع
ع.ععٔ()آافوئعبم عيوةمفع لل.ع  تعابفعآ ب يف:ع"عذوعتاا عش تعب   ت"

(عمددددددفعم الدددددد عا حمدددددد  عال  ليدددددد عآالددددددوعا ددددددىع"عبيددددددهعمؤ ددددددتعٖٕٔو  دددددد عالمدددددد  تع)
ع.عٕ()بم  تع"ع

 عوآافدددىعالح  بالددد عب  دددىع"عآ ددد عآالدددوعمو دددومعفددد عال مددد عمؤ دددتعبددد مفعم بدددواعفددد
ع.ععٖ()م ال عال   ع"

:عوذددددوعو ايددددمعالتدددد ف ي عالدددد يفعتددددائواعل ددددح عالّ ددددال ع ددددباعاا عاالتجللللاأل ال للللاني
المددد تعفددد عالم الددد  عوا ددد  واعمدددوفعالّ دددال عحددد ًكعومدددؤ ًأ عآافدددوئعب  دددىع"عآ ددد عآالدددوع

.عفالددد عي يددد واعالم دددالّ عفيدددىعالمو دددومعٗ()مو دددومعفددد عال مددد عببددد تعي ئدددوعآددد  أع"
عال ال عالح تعآ  ذ .عف عال م عبمو ىعمؤ ًأ عل وا ع

ليددددىع ذددددتعالم لميدددد عالدددد يفعم  ددددواعالّ ددددال عالحدددد ت عولدددد عيتددددوائواعع:االتجللللاأل ال اللللل  وا 
و دددددالي عاا عالمددددد تعفددددد عم الددددد عال  ددددد  عوا ددددد  واعو  يالدددددىعاليدددددوميفعوال أ ددددد علخفددددد ع

                                        
ا عالمحود اعآالدوعالدد اعالمخود اعتدداقعو دوياعا ب د اعالم اوفدد عبح تدي عابددفعآ بد يف علال دي عمحمدد عامديفعآ بدد يفع(عٔ)

( ع ااعالفمدددداعلالئب آدددد عوال تدددددا ععذٕٕ٘ٔبددددفعآبدددد عال  يددددد عال متدددد  عالح ددددي  عالح فدددد ع) بددددفعال ددددي عآمدددداعآ بدددد يفع
ععذٖٙٛٔ عٕبياو  عئ ع.ٜٕٓ/٘:

م الد عا حمدد  عال  ليد  ع  دد ااع م يد عالم الدد  عوح يدد ع  يدتعذددواوي   عم اخ  دىعو دد ا عمودت عمااوتدد  عواميدد  ععٕ()
ع.ٖٔبأعو اي،:ع

وعمد ذتعاإلمدد  عالمب دتعاحمد عبددفعح بدت عابدوعالح ددفعآدأ عالدد يفعاإل  د معفد عم افدد عالداا  عمدفعالخددأمعآالدع(عٖ)
 :عٜٛ٘ٔذدددد( عوح يددد عمحمدد عح مددد عالف ددد  ع ااع حيدد  عالودددااثعال ابددد  عبيددداو  ع٘ٛٛآالدد عبدددفع ددداليم فعالمددا اوي ع) 

ع.ٗٛ/٘
( ع تداامع ذيداعالتدد وي  ععذٙٚٙاوةد عالئد لبيفعوآمد تعالمفوديف عابدوع مايد عمحيدد عالد يفعبدفعتدامعال دوويع) (عٗ)

عٜ٘ٛٔ-ععذ٘ٓٗٔالمموتعاإل أم  عبياو  ع : ٗ/ٖ. 
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ا مددداعف ددد عآافددددوئعب  دددى:عبيدددهعم الددددو عفددد عال مددد عمح ددددواعب ل دددف عب ددديفعح ةددددات ع
ع.عٔ()و عاوعم عذوعف عحممت ع لوعا تعم ال

ددددىعاالتجلللللاأل الرابلللللع ددددال عب  دد ددددواعالّ د دددد  عف افد دددد عفددددد عاايعواإلم ميد ددددىع ذدددددتعالم لميدد ليد :عوا 
ابويددددد بعمددددد تعمةدددددموفع لدددددوعا دددددتعم الدددددو عبمددددد تعح ةدددددا عاوعفددددد عحممدددددىعوي   ددددد ع
بالفددددا:عا ددددالم  عوا ددددالف  عومددددد عا ىعم  ددددوع لددددل عوبالفددددداعالبيددددهعوالتدددداا .عوي دددددم ع

الّ (عوالبدددد رهع)الم ددددالّ ع ليددددى( عالف تدددد  عالمتددددوايعفدددد عذدددد اعال  دددد ع)اتعالّ ددددال (عاوع)الم دددد
عفيى( عوال مفع)اا عم تعالّ ال ( ع.ٕ()عوالمبيهع)الم الّ 

ددددال ع دددد تعالّ دد دددد خياعاا عمدد ددددوا عود ددددياع لددددددوع دد دددد (عيتد ددددوعفدددددد عحممتدد دددد عذد فو بيددددداع)اوعمدد
اليدددوميفعوال أ ددد  عِ ْ عا دددىعي ددددّ عفددد عحمددد عالو  يدددتعب دددد  عآالدددوعافعمددد ع ددد اتعالتدددد  ع

وتعمدددوفعالم دددالّ عفيدددىعمددددؤ ًأ عي ئدددوعحممدددى.عو ولدددىع) لدددوعا دددتعم الددددو (عيبددديفعو ددد
عالح ت عمفعال ال  ع.ععٖ()احواا ًا

والددددد يعيبددددد وعافعالو ايدددددمعالددددداا  علال دددددال عذدددددو:عآ ددددد عآالدددددوعمو دددددومعفددددد عال مددددد ع
ع.ٗ()مؤ تعب مفعم بواعف عم ال عال   

  انًيا: مشروعية السمم والحكمة منه: 
بيددددهعالّ ددددال ع دددد ر عب لمودددد تعوال دددد  عواإل مدددد ب عوذددددوعاخ دددد عم ددددو   تعمددددفعبيددددهعمدددد ع

عععلي عآ  عب ر ى.
ع

                                        
الود  عواإلماليدتعلمخو داعخاليدت عابدوعآبد عاىعمحمد عبدفعيو دمعبدفعابد عال   د عالمد لم عال بد ايعالتدتياعبدد لموا  ع(عٔ)

عٜٚٛ)  عبياو  عئذد(  عدعٙٔٗٔ عٔ ااعالموتعال المي   ع.ٕٙٗ/ٖع :ٜٜٗٔذد
( ععذٜ٘ٙفعالدد يفعبددفعآالدد عال دد مال عالم دداومعب لتددتي عال ددد   ع) م دد للعاكفتدد  ع لددوعو  ددي عتدداارهعاإل ددأ  ع يددد(عٕ)

ع.ععٗٓٗ/ٖ.ع :ععذعٖٔٗٔ يااف عع–مؤ   عالم  امعاإل أمي  عمئب  عچ پعوگاافيلعبتمف ع  ع
( عوح يدد عمحمددد ععذٖٕٓٔح تددي عال  ددو  عآالددوعالتددداقعالمبيددا عمحمدد عبدددفعاحمدد عبددفعآافدد عال  دددو  عالمدد لم ع) (عٖ)

ع.ٗ٘/ٖ :عٜٜٙٔوال تا عبياو  عآالي  ع ااعالفماعلالئب آ ع
ذددد( عوح يد عمحمددو عٜٓٚي ادا:عالمئالدهعآالددوعابدواتعالف ددى عابدوعآبدد عاىعمحمد عبدفعابدد عالفدو عالب الدد عالح بالد  ع) (عٗ)

عمموب عال وا يعلالوو يه ع  ت عئ عدعٖٕٗٔ عٔا ا  ؤوئ عوي  يفعمحمو عالخئيت  عٖٕٓٓذد : ٕٗ٘. 
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ٱ  چ :ع ولددددىعو دددد لووي دددو تعآالددددوعمتدددداوآي عالّ ددددال عفدددد عالموددد تعبمدددد ع دددد  عفدددد ع

ڀ پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ددددد ٔ() چ ٻ   د د د د دددددفع عو د د د د د ددددد تعابدد د د د د ع د
ع دددد عم ددددموعا ددددتع لددددوعالمةددددموفعالّ ددددال عافع)اةدددد عاىعآ تمدددد (:ع))اتددددت عآبدددد  
علال دددال عي دددال عالالفددداعذ ددد عو فعاايددد  عذددد ئع دددااعفيدددى(( ع ددد عوا فعمو بدددىعفددد عاىعاحالدددى

ع.ٕ()ب مومىعويتمالى
)اةدددد عاىعآ تمدددد (ععآبدددد  عابددددفعآددددفعاوىعفمدددد ع مددددفعال دددد  عمتدددداوآيوىع ليددددتعامدددد 
عال دددد  عال مدددد اعفدددد عي دددالفوفعوذدددد ع) دددالوعاىعآاليددددىعو ددددال (الم ي   عال بدددد ع دددد  :ع ددد ت

دددوٍ  عَمْيددددتٍععَفِفدددد عتددددْ  ٍععِفدددد عَاْ دددداَلمَععَمددددفْع»:عف دددد تعوال دددد ويف  دددوٍ  عَوَوْ فٍععَمْ الُد ع َلددددوعَمْ الُد
ع.ٖ()«َمْ اُلو ٍععَاَ تٍع
عَآْتددددد ِععَآاَلدددددوعُ ْ ددددالمُععُم  ددددد عِ   ددددد :ع)) دددد تع)اةددددد عاىعآ دددددى(عٗ()اوفددددوعابددددد عابددددفعواوى
ددددِ يِا عالِحْ َئددددِ  عِفدددد عَوُآَمددددَاععَبْمددددٍا عَوَاِبددد ع) ددددالوعاىعآاليددددىعو ددددال ( عالال ددددىِععَاُ دددوتِع عَوالت 

ع.٘()((َوالو ْماِععَوال  ِبيِت 

                                        
ع.ٕٕٛ واتعالب ات:عمفعااي ع(عٔ)
ذددددد( عوح يددددد عالدددد موواعاحمدددد عبدددددفعٕٗٓوف ددددياعاإلمدددد  عالتدددد ف   عابدددددوعآبدددد عاىعمحمدددد عبدددددفع  ايدددد عالتدددد ف   ع) (عٕ)

عدعٕٚٗٔ عٔم ددئفوعالفددااف ع ااعالو مايدد  عال دد و ي  عئ  ع دد مهعالبيدد فعآددفعو ويددتعشيعال ددداشفعٔٗٗ/ٔ :عٕٙٓٓذددد
اعبدددفعب لددتعاامالددد عالئبددداي عبدددفعي يددد عبددفعخ لددد عبددفعم يدددعالم دداومعبدددد)وف ياعالئبدداي( عابدددوع  فددداعمحمدد عبدددفع ايددا

عدعٕٓٗٔ عٔذدد( عوح يدد عمحمدو عمحمدد عتد ماعواحمدد عمحمد عتدد ما عمؤ  د عالا دد ل  عم دا عئٖٓٔ)   :عٕٓٓٓذددد
ع.٘ٗ/ٙ
( عوح يددد عمحمدددد ععذٕٙ٘ دددحي عالبخددد اي عابددددوعآبددد عاىعمحمددد عبدددفع  ددددم آيتعالبخددد ايعال  فددد ع) موفددد عآاليدددى.ع(عٖ)

 عا ددد ع٘ٛ/ٖ:عموددد تعال ددال  عبددد تعال دددال عفدد عو فعم الدددو  عذٕٕٗٔ ذيدداع   ددداعال   ددا ع ااعئدددو عال  ددد ت عبيدداو  ع
( عوح يدد عمحمددد عفددؤا عآبددد ععذٕٔٙ ددحي عم ددال  عابدددوعالح دديفعم ددال عبدددفعالح دد  عال تددديايعال ي دد بوايع) ( عٕٕٓٗ)

عبياو  عبأعو اي، عا  ع)ٕٕٙٔ/ٖ:عمو تعالبيوب عب تعال ال  عالب    ع ااع حي  عالوااثعال اب   ع.(ٗٓٙٔ 
بفعاب عاوفو:عآال م عبدفعخ لد عا  دالم  عابدوع بدااذي  عو يدت:عابدوعم  ويد  ع دح ب ع اليدت عتدت عبي د ععذوعآب عاى(عٗ)

عدع ددالوعاىعآاليددىعو ددال .عودوف ع دد  ع) ذددد(.عي اددا:عٙٛ(عو يددتع)ٚٛالاةدوافعومدد عب دد ذ عمددفعالمتدد ذ عمدهعا ددوتعاى
بداعبدفعآ  د عال مدايعال ائبدد  عاك دوي  تعفد عم افد عا  دح ت عابدوعآمداعيو دمعبدفعآبد عاىعبدفعمحمد عبدفعآبد عال

عوح ي عآال عمحم عالب  وي ع ااعال يت عبياو  عئٖٙٗ)  عذدٕٔٗٔ عٔذد(  ع.ٕٗٙ/ٕ:
ع(ع٘) ععع(.ٕٕٕٗ عا  ع)٘ٛ/ٕ حي عالبخ اي عمو تعال ال  عب تعال ال عف عو فعم الو  
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عآالددددوعافعال الدددد عال ددددوويع)احمددددىعاى(ع  مدددد بعاذددددت مدددداعاإلمدددد  ععف دددد ع اإل مدددد بعامدددد 
 عالدددد يع دددد تعب دددد  عٔ() دددد ر  عولدددد عيخدددد لمعفدددد ع لددددلع كع دددد ي عبددددفعالم دددديتعال ددددال 
ع.ٕ() و ائ

عآ دددد ئعيمددددوفعكعابمدددد ع  ددددىع والغ دددد عالف يدددداع ليددددىعيحودددد  عامدددد عالحممدددد عم ددددى ع"عفل ددددى
عيحودددد  عوالغ دددد ع الّ ددددال عاخدددد ع لددددوعفيحودددد  ع  ف ددددىعآالددددوعوي فدددد عيبي تدددد عمدددد تعآدددديف
عيح ددددتعواإل ددددواب قع اإل ددددواب قع لددددوعفيحودددد  عوآي لددددى ع ف ددددىعآالددددوعي فدددد عافع لددددو
عبم دددددتعوتدددددواىعا آيددددد فع فّععا آيددددد ف عبتددددداا عيح دددددتعممددددد عام ددددداعالئايددددد عبتددددد ا
ع.ٖ()الح   ع"عب آوب اعف ّو عم ىعي متعب  تعوال يف

عالم دددد و عبيددددهع  ددددىعمتدددداوب عبيدددداعيمددددوفعافعال ددددال عفدددد عال يدددد  عوالحممدددد عم ددددى:ع ف
عفددد عواتددداعالح  ددد عوذددد ئع ليدددى عال ددد  علح  ددد عتدددابعوا  مددد عاإل  ددد ف عآ ددد علدددي عومددد 
ددددد  آ  عا دددددددح تعاف د ددددد ت عال د ددددد للعوا آمدد د دددددد عا دددددددح تعومد ددددد  ا عا ااةد د عوا تد

عاوعلم و ددددد وت  عا وليددددد عال دددددالهعوددددد ميفعا دددددتعمدددددفعالمددددد تع لدددددوعيحوددددد  وفعمددددد عم يدددددااًع
ددددد  ددددد   ت  عوا  وا عااك عوتيرد ددددد للعلم د ددددد ّاابعومدد دددد عالد د ددددد  واعابمد ددددد تعاحودد دددددفعلالمد عمدد
عيممدددفعَمدددفعلددد ىعالمددد تعذدددؤك عي ددد عكعو ددد .عب ددد وي ت عوحفددداعاااةددديت عاآ يددد ع  دددت
عذدددد اعي ددددوالفواعافعالتددددابعلتدددد عفيّ دددداعبدددد لل عياةددددوعكعو دددد ع اةددددً  علتدددد عي ّ مددددىعاف

عو حدددددوع دددددالهعاوع مددددداعاوع ابعمدددددفعم و ددددد وت عب لدددددىعي ددددد مواعافعا ددددد  عآالدددددوعالمددددد ت
ددددد لل ددددد اع لددددددل عومد ددددد يفعالو د دددددوفعالدد ددددد ميفعياببد دددددالهعبود ددددد رهعال دد عالو ددددددد عفدددددد عوالبةد

علددد يت  عمودددوفااًععالمددد تعويمدددوفعحي دددى عفددد ع لدددلعيبدددي ت عَمدددفعي ددد وفعكع ددد عالم   دددت 

                                        
 يف عاحدد عف تدد  عذدوعابددوعمحمدد ع دد ي عبدفعالم دديتعبددفعحدد فعال اتد عالمخ ومدد عالمدد    عف يددىعالم ي د عوا ددتعالودد ب(عٔ)

ذدد(.عي ادا:عوتد يتعالوتد يت عابدوعالفةدتعاحمد عبدفعآالد عٜٗالم ي   عول عل  ويفعمةدو عمدفعخأفد عآمدا عودوف ع د  ع)
عمئب  ع اراتعالم  امعال ا مي  عالت   عئٕ٘ٛبفعح اعال   أ  عالت ف   ع)  عٕٖٙٔ عٔذد(   .ٛٗ/ٗذد:

( عوح يدد عمحمددو عمئاحدد  ععذٙٚٙبددفعتددامعال دوويع) الم مددوبعتدداقعالمتد ت عابددوع مايدد عمحيدد عالد يفعي ادا:ع(عٕ)
ع ٜٜٙٔ-ععذٚٔٗٔ ااعالفماعلالئب آ عوال تا عبياو  ع ع.ٜ٘/ٖٔ:

الب  يدد عتدداقعالت ايددد  عبدد اعالدد يفعابدددوعمحمدد عمحمددو عبدددفعاحمدد عبددفعمو دددوعبددفعاحمدد عبدددفعالح دديفعال ي دد عالح فددد ع(عٖ)
عبياو  ععذ٘٘ٛ)  ع ااعالموتعال المي   ع ٕٓٓٓ-ععذٕٓٗٔ(  :ٛ/ٖٖٓ. 
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ع  دددد عياببدددوف عوذمدددد اعالودددد عالبةدددد رهعفددد عالمدددد تعذدددد اعي دددالفواعافعالتددددابعلتدددد عفيّ دددا
عوالبةددددد آ عي ددددد ئعكعلمدددددفعالمددددد تعيّ ددددداع  عآدددددّ ت عم ددددد ل عح ّددددد عالّ دددددال عوتدددددايهعاف

عوذدددد عاكعا    ددددي  عبوايفوددددىعلي ددددو عالمدددد تعامدددد  عالئايدددد عوفددددو عبتدددد  عيابددددتعلمددددف
ددد ًععيبددددد عفالددددد عال ددددد   عآدددددي ع دددددوا  د عالم ددددد و عبيدددددهعاخئددددد اعووأفددددد .عمم دددددو اًععمخ و د

ع.ٔ()ال   عذ اعبت عاح ئعالو عوال يو عب لتاوئ
 

 :املبحث انثاني
هم يف حمم انعقد

َّ
 : اشرتاط وجود عني انس

آ دددد عال  دددد عومدددد للعآ دددد عكعخددددأمعبدددديفعالف تدددد  عفدددد عاتددددواائعو ددددو عالم ددددالّ عفيددددىع
دددالّ عفيددددىعٕ()الوفدددد  عبددددى ال عو بددددتعا  دددد  عآ دددد عالّ دددد عولمدددد ت عاخوالفددددواعفدددد عا  ئدددد بعالم د

عيتوائعا وماااعو و ئعمفعحيفعال   ع لوعالوف  عبى؟ذتعع عوال ؤات:حالولى
ووبدددا عاذميددد عالخدددأمعفددد عحددد تعح دددوتعادددامعيم دددهعمدددفعو دددو عالم دددالّ عفيدددىعمدددفع

عحيفعال   عحووعالوف  عبى.
ال عبيدددداعمو ددددو عفدددد عايدددد يع  اعمدددد فعالّ ددددحدددد تععف تدددد  عالمدددد اذتعفدددد عاخوالددددمو دددد ع

ع:آالوعم ذبيفعال   عف عو  عال   
د :الملللذاب ا ول د  عفيدددىعمو دددو ًاعفدددد عحددديفعال  دددد عال عحودددوعيمدددوفعالم ددددالّعكعي دددو عالّ دد

 لددددوعحدددديفعالمحددددت.عحوددددوعلددددوعمدددد فعم  ئ ددددً عآ دددد عال  دددد عمو ددددو ًاعآ دددد عالمحددددت عاوع
ددد دددً عفيمدددد عبد يفع لددددلعوكعي ددددو عحوددددوعيمددددوفع   ددددىعمو ددددو ًاعآالددددوعال مدددد  عاوعم  ئ د

ع.ح تعال   ع لوعحيفعالمحت

                                        
الف ددىعالم ت د عآالدوعمدد ذتعاإلمد  عالتدد ف  عاحمدىعاىعو د لو عالدد موواعم دئفوعالخددف ع عٖٖٓ/ٛالب  يد :ع(عي ادا:عٔ)

:ع ٕٜٜٔ-ععذٖٔٗٔ عٗوالدد موواعم دددئفوعالبغددد  عوآالددد عالتددداب   ع ااعال الددد علالئب آددد عوال تددداعوالوو يددده ع متددد  عئ
ع.ٕ٘/ٙ
مددد عبدددفعآبدددد عالمالدددلعالموددد م عالحميدددايعالف  دددد ع(عي ادددا:عاإل  ددد بعفددد عم دددد رتعاإل مددد ب عابدددوعالح دددفعآالدددد عبدددفعمحٕ)

( عوح يدددد عح ددددفعفددددو يعال ددد ي ي عالفدددد او عالح ي دددد علالئب آدددد عوال تددددا عم ددددا ععذٕٛٙالم ددداومعبدددد بفعال ئدددد فع) 
عٕٗٓٓ-ععذٕٗٗٔ ع.ٖٕٛ/ٕ :
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ليىع ذتعالح في  ع.ٗ()و فاعٖ()ال وايعٕ() عوذوع وتعا و اآ ٔ()وا 
عب ل   :حجتهم:   ا و لوا
)اةددددد عاىعآ تمددددد (ععآمددددداعابدددددفع ددددد ل :ع ددددد تع٘()البخودددددايعابددددد عآدددددفع-عٔ

عالدددَوِا ِععَبْيدددهِععَوَآدددفْععَيْ ددداُلَ  عَحو دددوعال  ْخدددتِععَبْيدددهِععَآدددفْععُ ِتددد َعع:ف ددد تعال خدددتعفددد عالّ دددال عآددف
ع.ٙ()«ِبَ  ِ ٍ ععَ َ   ًع

َايةددددً عا ددددىع ددد تعابددددفعآبددد  ع)اةدددد عاىعآ تمدددد (ععالبخودددايعابدددد عوآدددفع-عٕ
عُيوَمدددتَععَحو دددوعال  ْخدددتِععَبْيدددهِععَآدددفْعع) دددال وعاىعآاليدددىعو دددال ( عال  ِبددد  ععف ددد تعلدددى:ع ددد ت:عَ َتدددو

عَحو دددو:عَ  ِ ِبدددىِععِ َلدددوعَاُ دددتٌععَ ددد تَععُيدددوَ ُف؟عَتدددْ  ٍععَوَاي ع:عالا ُ دددتُعع تَعَفَ دددع«ُيدددوَ فَععَوَحو دددوعِمْ دددُى 
ع.ٚ()عُيْحَاَ ع

ددددد (عع-عٖ ددددداع)اةدددددد عاىعآ تمدد دددددفعابدددددددفعآمدد دددددوتَععَاف ع»آد ددددال وعاىععاىِععَاُ دد د ) دد
دددْ ُبتِععَوَآدددددفِععَيْ ُذدددددَو عَحو دددددوعال  ْخدددددتِععَبْيدددددهِععَآدددددفْععآاليددددىعو دددددال (عَ َتدددددو دد عَيْبدددددَيا  عَحو دددددوعال  

ع.ٛ()َواْلُمْتَوِايَععاْلَب ِرهَععَ َتوع«اْلَ  َذ َععَوَيْ َمفَع

                                        
البحدداعالاارد عتدداقعم د عالدد   ر  ع يددفعالد يفعبددفع بدااذي عبددفعمحمد عبددفعمحمدد عبدفعبمدداعالتدتياعبدد بفع  ددي عي ادا:ع(عٔ)

ع ااعالمو تعاإل أم  عبياو  عئعذٜٓٚ)  ع.ععٕٚٔ/ٙ:ع عبأعو اي،ٕ( 
/عٕ:ع ٜٚٚٔ-ذدددعٜٖٚٔف دىعاإلمدد  عا و اآد  عالد موواعآبدد عاىعمحمد عال بدواي عمئب دد عاإلاتد   عبغد ا  عي ادا:ع(عٕ)

عٕٗٓ
بدددد ع( عمموعذٕٓٙالمغ ددد  عموفدددد عالددد يفعآبدددد عاىعبدددفعاحمدددد عبدددفعاحمدددد عبدددفعمحمدددد عبدددفع  امدددد عالم   ددد ع) ي ادددا:ع(عٖ)

ع ٜٛٙٔ-ععذٖٛٛٔال  ذات ع عٚٓٗ/عٙ:
عبياو  عئعي اا:ع(عٗ) ع ٜٙٛٔ عٕف ىعاإلم  ع فا عال موواعآئي عال بواي ع ااعال  وتعال  ي ت  ع.ٖ٘ٔ/عٕ:
(ععذدوع د ي عبددفعفيداو عابددوعالبخودايعبددفعابد عآمدداافعالئد ر  عمدوكذ عالمددوف  ع  د ع بدد  عمدفعالئب دد عال  ل د  عمدد  ع٘)

ه( عوح يد عآبد عٕٛٗه(.عي اا:عا  تع حي عم ال  عابدوعبمداعاحمد عابدفعآالد عبدفعم  ويدىعا  دبت   ع) ٖٛ   ع)
عبياو  عئ ع ااعالم اف    .ٖ٘ٛ/ٕ:-هٚٓٗٔ عٕاىعالالي   

عا  ع)ٙٛ/ٖخ اي:عمو تعال ال  عب تعالّ ال ع لوعمفعلي عآ  ئعا ت ع حي عالب(عٙ) ع(.ٕٕٚٗ 
( ع دددحي عم دددال :عٕٕٙٗ عا دد ع)ٙٛ/ٖ ددحي عالبخددد اي:عمودد تعال دددال  عبدد تعالّ دددال ع لدددوعمددفعلدددي عآ دد ئعا دددت ع(عٚ)

ع عا  ع)٘ٙٔٔ/ٖمو تعالبيوب عب تعال ت عآفعبيهعال م اع بتعب وع أحت عبغياعتائعال ئه  ع(.ٖٚ٘ٔ 
 عا دد ع٘ٙٔٔ/ٖم ددال :عمود تعالبيددوب عبد تعال تدد عآدفعبيددهعال مد اع بددتعبد وع ددأحت عبغيداعتددائعال ئده ع دحي ع(عٛ)
 عع(.ٖ٘٘ٔ)
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ددددال (ععال  ِبددددد  ععَاف ع»ع)اةددددد عاىعآ دددددى(:عَاَ ددددد ٍععَآدددددفْعع-عٗ ددددال وعاىعآاليدددددىعو د ) د
عَوْحَمددددا ع»:عَ ددد تَععَ ْذُوَذدددد ؟عَمددد :عَ َ دددد ٍععَفُ اْلَ ددد ع «َيْ ُذددددوَععَحو دددوعالو ْمدددداِععَ َمددداِععَبْيددددهِععَآدددفْععَ َتدددو

ع؟ٔ()«َاِخيلَععَم تَععَوْ َوِحت ععِب َععال  َمَاتَععالال ىُععَمَ هَععِ فْععَاَاَاْي َععَوَوْ َفا  
عمدددددد موفعمددددد فع ددددددأحىعبددددد اع  اعال مددددداعذدددددد ئعا ح  يدددددثعوبدددددديفعافع:الدالللللللة وجللللله

ع فعفيدددى عالّ دددال عف ددد ع ددد  عبي دددىعفدددلفع ددد  ع بي دددىعوفددد عذددد ئعالح لددد ع ددد  ع التدددأل
ع.ٕ()عالبيوبعا وابعمفع وبعال ال 

ددددال عاوعا آيدددددد فعبيددددددهعآالددددددوعمحمولدددددد عا ح  يددددددثعذدددددد ئعافعاعتللللللر  ددددد تعالّ دد عاوعالحد
ع.ٖ()عا الىع اتعال يعال ال 

ع دددد ويفعال خددددتعبيددددهعآددددفع) ددددال وعاىعآاليددددىعو ددددال (ع تددددوعاىعافعا ددددوتعويلللرد عميلللله
عوكع الدددديأًععذدددد اعفدددد عيدددد ماواعولدددد ع اخددددوأمعال دددد  عبدددديفعذدددد اعولددددي عفدددد ع أ ددددً  عاو

عب ددد م عفيبددد بعيخدددا عحودددوعبددد    ياعوكعبددد ااذ عم يدددائعوكعذددد اع اليدددتعي دددو عفدددأعم يددداًا 
عوالدددد    ياعب لددد ااذ ع   اودددىع دددد   عولدددرفع بيدددهعا دددفا ععاوعفدددد حما ععخدددا عفدددل اع يخدددا 
عي دددددو علدددددي عافوددددداا عبي تمددددد عومددددد ع يخدددددا عافع بدددددتعبي دددددىعلي دددددو فعيخدددددا عافع بدددددت
عوكع  دددد اتعفدددد عيمدددفعلدددد عاوعبيدددد اعم دددىعمدددد فعم يدددااًععوكعمدددد فع الدددديأًععذددد اعمددددفعتددد  

ع.ٗ()بيه

                                        
( ع دحي عم ددال :عمود تعالبيددوب عبدد تعٕٕٛٓ عا دد ع)ٛٚ/ٖ دحي عالبخدد اي:عمود تعالبيددوب عبد تعبيددهعالمخ ةدات ع(عٔ)

عا  ع)ٜٓٔٔ/ٖوةهعال وار  ع ع(.عع٘٘٘ٔ 
الت ايددد عتدداقعب ايددد عالمبودد ي عابدددوعالح دديفعباذددد فعالدد يفعآالددد عبددفعابددد عبمدداعبدددفعآبدد عال اليدددتعالمابي ددد   عي اددا:ع(عٕ)

الالبد تعفد عتدداقع عٕٛ/ٖ:ع( عوح يد عئدأتعيو دم ع ااع حيد  عالودااثعال ابدد  عبيداو  عبدأعود ايخعذٖٜ٘الفابد   ع) 
( عوح يدد عمحمدد ععذٜٕٛٔا  عالح فدد ع) المود ت عآبدد عالغ دد عبددفعئ لددتعبدفعحمدد  تعبددفع بددااذي عالغ يمدد عال متد  عالميدد 

عبياو  ع عالمموب عال المي   ع ٜٜٚٔمحي عال يفعآب عالحمي   ع.ٛٔ٘/ٕ:
الداحمفعتددم عع( عابدوعآبد عذٕ٘ٚآدوفعالم بدو عآالدوع دد فعابد ع او ع داليم فعبدفعا تد ثعال   ددو   ع) ي ادا:ع(عٖ)

( ع ااععذٖٓٔٔوددوف عب دد ع دد  ع)عالحد عالتددتياعبمحمدد عاتددامعبددفعاميداعبددفعآالدد عبددفعحيدد اعال د ي  عال اددي عشبدد  ي 
عبياو  عئ ععذ٘ٔٗٔ عٕالموتعال المي   ع.ععٕٗ٘ع-عٖٕ٘/ٜ:

( عوح يددد عمتددد يعح دددفععذٜٛٔالح ددد عآالدددوعاذدددتعالم ي ددد  عابدددوعآبددد عاىعمحمددد عبدددفعالح دددفعالتددديب   ع) ي ادددا:ع(عٗ)
عبياو  عئ ععذٖٓٗٔ عٖالميأ  عال   اي عآ ل عالموت   .ٛٚٔع-عٚٚٔ/ٗ:



 11  

 

                    
                                                                                                                                          

                                     
  

 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

 
 صبيح مهند محمدا.م.د.  اشتراط المحل في السمم

 

عوالووبددددهعال الدددد عفدددد عالمبيددددايفعال ددددح بييفعذدددد يفعآددددفع بدددد عوا يددددتعَايًةدددد عا ددددىع دددد 
عالحدددد يثع ت ععف ددد عالّ دددال  عبيدددهعي دددال عحودددوعال خددددتعبيدددهعآدددفع تيدددىعمدددفعفتمددد عا تمددد 
عفالدددددد  عالمحدددددتعآ ددددد ع تدددددواائىعآالدددددوعواإلوفددددد  عال  ددددد عو ددددد عو دددددو ئع تدددددواائعآالدددددو
ع.ٔ() ولت عخأمعآالوعآ  ذم عو و ئعاتواائ

عال ت لددد عا دددا عفدددل ا عال ت لددد عفيدددىعودددؤ اعكعمددد عال  دددو عفددد عيدددؤ اعوا يدددتعبددد فعال ددد  
ع.ٕ()اولوعالمال عف ل   ع الّ ال عف 
عيتددددبىعوم  ددددىعال  دددد  عحدددد تعفدددد عمو ددددو اًععيمددددفعلدددد ع  اعامبدددداعفيددددىعيمددددوفعالغددددااعو ف
فعام دددا عيخالددد علددد عمددد عبيددده عال ددددال عفددد ا عوبتددد اعال مددد عفددد عوذددد اعم ي ددد ًععذددد اعمددد فعوا 
ع.ٖ()يخال عل عم عبيه

ددددعفعيمدددددوفعمحدددددأًعاواحو دددددواعبددددد لم  وت:ع ددددد لوا:عكفعمدددددتع مدددددفعي دددددو ع ال عفيددددددىعلالمّ د
ع ليى عف آوباواعو و ئعفيىعم لمحتلمو عالم الّع ع.ٗ() 

دددالّ عيمدددددوفعافعي دددددت المللللذاب ال لللللاني: ع فعبددددد  عوكعمحالدددددىعفددددد عمو دددددو اًععفيدددددىعالم دد
ددددده د ددددد عا  ئد د ددددد  عفد د ددددد عا  د د دددددىع.ال  د د ددددددتعواليدد ددددد ع ذد د دددددفعالم لميدد د ددددد  عمد د دددددواعالف تد د ع ٘() متد

                                        
( ع ااععذٔٙٛ عممدد تعالدد يفعمحمدد عبددفعآبدد عالواحدد عال يوا دد عالم دداومعبدد بفعالتمدد  ع) تدداقعفددو عال دد ياي ادا:ع(عٔ)

ع ٕٜٛٔع-عذٕٓٗٔالفماعلالئب آ عوال تا عبياو  ع ع.ٕٛ/ٚ:
عي ادا:عالم وبددوعتداقعمخو دداعال دد واي عابدوعالا دد  ع  دد عالد يفعمخودد اعبدفعمحمدد عبددفعمحمدو عال اذدد يعالغ مي دد (عٕ)

ه( عمو بد عالبيدوبعوالداذف عوح يد عآبد عالمد   عاحمد عح دديف عائاوحد ع مودواائعم  مد ع لدوعماليد عاإلمد  عا آادد  عٛ٘ٙ) 
ع ع ٕٙٓٓع-هعٕٙٗٔبغ ا   ع.ٕٖٓ:

( ع ااععذٚٛ٘بدد ارهعال دد  رهعفددد عواويددتعالتددااره عابدددوعبمدداعآددأ عالدد يفعبدددفعم دد و عاحمدد عالم  ددد   ع) ي اددا:ع(عٖ)
عبياو  عئ ع ٜٙٛٔ-ععذٙٓٗٔ عٕالموتعال المي   ع.ٕٔٔ/٘:

الو ددحي عوالوددا ي عآالدددوعمخو دداعال دد اوي ع يددفعالدد يفعابددد عالفدد ا ع   دد عبددفع ئالوبغددد ع عٕٗ/عٕالالبدد ت:عي اددا:ع(عٗ)
-ععذٖٕٗٔ( ع اا دددد عووح يددددد عةددددي  عيددددو   ع ااعالموددددتعال الميدددد  عبيددددداو  ععذٜٚٛال ددددو و  عال مدددد ل عالح فدددد ع) 

ع ٕٕٓٓ ع.ٕٖٕ:
:ع ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔ( ع ااعالموددتعال الميد  عبيدداو  ععذٜٚٔالم و دد  عاإلمد  عم لددلعبدفعا دد عا  دبح ع) عي ادا:(ع٘)
ع.ٜٕ/ٜ
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ددددد ف ي  د د د د د د د د د ددددد ٔ()والتد د د د د د د د د د دددددي عٕ() عوالح  بالد د د د د د د د د د ددددد ٖ()واإلب ةدد د د د د د د د د د ددددد ٗ() عوال ي يد د د د د د د د د د  ع٘() عواإلم ميدد
 .ٙ()والا ذاي 
عب ل   :حجتهم:   ا و لوا

عَوَ دددال  َععَآاَلْيدددىِععاىُععَ دددال وعال  ِبددد  ععَ دددِ  َع:ع)اةددد عاىعآ تمددد (ع ددد تعآبددد  عابدددفعآدددفع-عٔ
ددددَ َوْيفِععِبدددد لو ْماِععُيْ ددددالُفوفَععَوُذدددد ْععالَمِ يَ دددد َع عَتددددْ ٍ  عِفدددد عَاْ دددداَلمَععَمددددفْع»:عَفَ دددد تَععَوالدددد  َأَث عال  

ع.ٚ()ع«َمْ اُلو ٍععَاَ تٍععِ َلوعَمْ اُلوٍ  عَوَوْ فٍععَمْ اُلوٍ  عَمْيتٍععَفِف 
علبي ددددىعتددددائ ًععمددد فعلددددوعمحالدددىع لددددوعال  ددد عحدددديفعمدددفعالّ ددددال عو دددو عوجللله الداللللللة: أن

عا  ئددددد بعبددددد وفعوالددددد أثعال ددددد ويفعوب دددددوعكعال مددددد اع) ددددال وعاىعآاليدددددىعو دددددال ( عوكف
دددالّ  دددً عفدددد عب ددددداعا و دددد  الّ دددددال عوكعمح لددددد عافعيمددددوفع عٛ()عفيددددىعالم د و  دددددىعع م  ئ د

ع.ٜ() عفال عيمفعو و ئعفيىعتائ  عمم ع بتعال   لال ال عآ  اًععو  عل عيمفعمحأًع
المعولددددوعمددددد فعالو ددددو عتدددددائً  علددددد مائعآاليددددىعال دددددأتعوال دددددأ  عول تدددد ذ عآدددددفعالّ ددددد

                                        
مغ دددد عالمحودددد  ع لددددوعم افدددد عم ددد   عالفدددد اعالم تدددد   عتددددم عالدددد يفعمحمددد عبددددفعاحمدددد عالتددددابي  عال دددد ذايعي ادددا:ع(عٔ)

عبياو  ععذٜٚٚالت ف  عالخئيتع)  ع ااعالموتعال المي   ع ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔ(  ع.ععٖٓٔ/ٕ:
( ع ااععذٗٛٛالمبدد بعفدد عتدداقعالم  دده عابددوع  ددح  ع بددااذي عبددفعمحمدد عبددفعآبدد عاىعبددفعمفالدد عالح بالددد ع) ي اددا:ع(عٕ)

عبياو  ع ع ٜٜٚٔ-ععذٛٔٗٔالموتعال المي   ع.ععٖٜٔ/ٗ:
( عمموبددد عاإلاتدد   ع ددد ت ععذٕٖٖٔتددداقعال يددتعوتدددف  عال اليددت عمحمددد عبددفعيو دددمعبددفعآي دددوعائفددي ع) ي اددا:ع(عٖ)

ع ٜٗٔٔ-ععذٖٕٗٔ ع.ٕٔ/ٜ:
( عمموبدد ععذٕٜٜالودد  عالمدد ذتع حمدد  عالمدد ذت عاحمدد عبددفع   دد عال بدد  يعال   دد عاليمدد   عال دد     ع) ي اددا:ع(عٗ)

ع      ع ع ٖٜٜٔ-ععذٗٔٗٔاليمفعالمباى  ع.ععٗٓ٘/ٕ:
ه( عوح يددد عاحمددد عٕٙٚوب ددداتعالمو المدديفعفددد عاحمددد  عالدد يف ع مددد تعالددد يفعالح ددفعبدددفعيو دددمعالحالدد ع) ي اددا:ع(ع٘)

ع.ععٖ٘ٚ/ٔ:ع يعاليو ف  عمؤ   عاكآالم علالمئبوآ  عمابأ  عومئب  عاا اتعال  م عبأعو اي،الح ي   عوذ 
( عوح يددد عاحمدددد ععذٙ٘ٗالمحالدددو عابدددوعمحمددد عآالدددد عبدددفعاحمددد عبدددفع ددد ي عبددددفعحددد  عالاددد ذايعا   ل ددد ع) ي ادددا:ع(عٙ)

عت ما ع ااعالفما عبياو  عبأعو اي، ع.ععٗٔٔ/ٜ:عمحم 
ع.ٙ ب عوخاي ىع:عصع(عٚ)
عي اا:ع(عٛ) عآوفعالم بو :عٕٙٔ/ٗالمغ  : ع.ٕٗ٘/ٜ 
البيد فعفدد عمد ذتعاإلمدد  عالتد ف   عابددوعالح ديفعيحيددوعبدفعابدد عالخيداعبددفع د ل عال ماا دد عاليم د عالتدد ف  عي ادا:ع(عٜ)

عال واي ع ااعالم ت   ع  ت ععذٛ٘٘)  عوح ي ع    عمحم  ع عٜٖٚ/ع٘ع :ٕٓٓٓ-ععذٕٔٗٔ(  ع.ٕٙٔ/ٗالمغ  :
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فيمددد عي  ئدددهعفددد عا  ددد  عالمددد تعفيدددىع ليدددتعآالدددوع دددوا عال دددال ع عو يدددت:ع" ددد ويفعو دددأث
ع ال عفددد عال مددداتعال ددد  عوال ددد ويفعوالدددد أث  اعمددد فعمو دددو ًاعآ ددد عالمحدددت عفل دددىع  اعاّ ددد

ع  اعحمال عال ماتعآالوعالائب  ع.ٔ()"فأعمح ل عي  ئهعف عا    عالم ت
ويممدددفعالددددا عآاليددددىعبدددد فعذدددد اعلددددي عموةددددهعاكحو دددد   ع  عمدددداا عمددددفعالحدددد يثعم ددددهع

بددد فعال مدددد اعكعوب دددوع دددد ويفعلدددي عم  ددددو ًاعفيدددىعآدددد  عال ت لددد عفدددد عالّ دددال  عوال ددددوتع
دددد تع د دددد ويف ع د د ددددوغا ع د د دددد عي د ددددالمع دد د ددددال عاوعالّ د د دددد ويف عبددددددتعافعا عالّ د د ددددداع د دددد  عال مد ب دد

عوكع خ  دددد عالممدددديأ عمددددفعيمددددوفعافعيتددددوائعكعفيددددىعالم ددددالّ عافعال ي دددد :ع"عم  دددد ئ
عك:عي  دددد عالحدددد يث عبادددد ذاعحدددد  عابددددفع ليددددىع ذددددتعممدددد عخ  دددد  عالمو و دددد  عمددددف

عبدددد عكعالممدددديأ عمددددفعمدددد فع  اعفيددددىعالم ددددالّ عافعم  دددد ئعبددددتعفيتمدددد  عالّ ددددال عي ح ددددا
ددددالّ عاا ع ددددد اع آدددددأ عمدددددف عالممددددديأ عفددددد عب لميدددددتع كعيمدددددوفعكعو لدددددلعفيدددددى عالم د

عفيمدددد عال دددال عافعم  دددد ئعولدددي عتددددائ عم الومددد عالميددددتعومدددوفعالمو و دددد   عفددد عوالدددو ف
عال يدددد تعوفدددد ع ب لدددد ابعال يدددد تعفدددد عي ددددو عبددددت:عي دددد تعحوددددوع ددددحي عبيدددداعيمدددد تعك

ددد ًع د د د دددددو عكعايةدد د د ددددد فع  اع كعي د د د دددد عمد د د د دددد ًعع اآتد د د د دددددفوت عم الومد د د ددددد عو د د د دددددبئت عم الومد د د عوةد
ع.ٕ()"ممم  ًع

دددِىعبدددددفعابددددد عاوفدددددووععٖ()ابددددد ىعبدددددفعالددددداحمفعآبددددد عآدددددفع-عٕ دددد عالال دد ع))م ددددد :ع ددددد كع َآْبد

                                        
الددداواعال ةدددياعتدددداقعم مدددوبعالف دددىعالمبيددددا عتدددامعالددد يفعالح دددديفعبدددفعاحمددد عبددددفعالح ددديفعال دددي ب عالحيمدددد ع(عٔ)

عمموب ع ااعالبي ف ع مت  عئعذٕٕٔٔال      ع)  عٜٛٙٔ عٕ(  ع.ٖٖٖ/ٖ :
بدفعاحمد عبدفعالح ديفعال ي د ععآم تعال  ايعتاقع حي عالبخ اي عبد اعالد يفعابدوعمحمد عمحمدو عبدفعاحمد عبدفعمو دو(عٕ)

عبياو  ععذ٘٘ٛ) ال ي  عالح ف ع ع ااع حي  عالوااثعال اب   ع ٕٓٔٓ(  ع.ععٖٙ/ٕٔ:
آبددد عالدداحمفعبدددفعابدد ىعالخ اآددد  عمددولوع ددد فهعبددفعآبددد عالحدد اثعالخ اآددد  ع ددمفعالموفددد  عوا ددو مالىعآالددد عآالدددوعذددوع(عٖ)

ا د عالغ بدد عفد عم افدد عال دح ب  عل دد عالد يفعابدد عخاا د ف عوا العال بدد ع) دالوعاىعآاليددىعو دال ( عو ددالوعخالفدى.عي اددا:ع
( عوح يد ععذٖٓٙالح دفعآالد عبدفعابد عالمدا عمحمد عبدفعمحمد عبدفعآبد عالمداي عالتديب   عال د ايعالم داومعبد بفعا  يداع) 

عبياو  ع عآب عالمو و  ع ااعالموتعال المي   عم وا عوآ  تعاحم  ع ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔآال عمحم   .ععٜٔٗ/ٖ:
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ع ٔ()ا بدددد ئعي وي ددد عفمدددد فع-عو دددال عآاليددددىعاىع دددالوع-عاىعا ددددوتعمدددهعالمغدددد   ع  ددديت
:ع دددد تعم ددددموعا دددتع لددددوعوال بيددددتعوالتددد ياعالح ئدددد عفدددد عف  دددالفت عالتدددد  عا بدددد ئعمدددف
ع.ٕ() لل((عآفع   لت عم  عم :ع  كع اب علت عيمفعاول ع ابعلت عام ف:ع ال 
دددالّ عفدددد عالّ ددددال ع ددددوا عآالددددوعالحدددد يثع تع:الداللللللة وجلللله عا  دددد  عا  ئددددهع  اعفيددددىعالم د
عو ددددد عك عا عمو دددددو عي دددد لوفعوكعالتددددد  عفدددد عي دددددالفوفعمدددد  واعال دددددح ب عكف ععال  دددد  
ع.ٖ() للعآالوعاىعآاليىعو ال () ال وععالا وتعا اذ 

 فع ددددبتعالخددددأمعبدددديفعالف تدددد  عذددددوعخأفتدددد عفدددد عاامدددد فعالّ ددددال عالللللرأم الم:تللللار: 
الّ ددددال ععال  رددددتعب ددددوا عا  ئدددد بعوالدددد يعيبدددد وعمخودددد اًاعذددددوعالمدددد ذتعال دددد    وتدددداوئى 

ععا  ددددد  عفددددد  دددد  عو ف  دددد مأ عالم ليد ددددياعفددددد عالم د دددد  عو لدددددلعلالوي د و دددددو ععئ تدددددوااال  د
  عافعام دددداعال ددددالهعو  ئددددهعع فيددددىعحددددا عتدددد ي عآالددددوعال دددد  عال عفيددددىعآ دددد عال  دددد الّ دددد

وال ددددد  عي ددددالفوفعفيتددددد عويحو  و تدددد عآ ددددد م عو دددد  عولمددددد عع المدددد تا  ددددد  عآ دددد عال  دددد عوع
دددً عب لمو   ددددد يفمدددد فعوتدددددايهعالّ دددد ي ددددد بعع فددددأعيالددددد  عوةددددديي عا حمدددد  عفيدددددىع ال عواف دد وا 

عال   عف عحا عم ىعئ لم عافعالت ابعو هعف ع لل.
 

 :عاملبحث انثانث
همإشرت

ّ
 :عاط انتقيد مبكان إستيفاء انس

اخوالددددمعال المدددد  عفدددد عافعيمددددوفعالو ددددالي عفدددد عالممدددد فعالدددد يعُ مدددداعفدددد عآ دددد عالّ ددددال  ع
واذميددد عالخدددأمعفددد عذددد اعا مددداعمو ويدددد عمدددفعال  ددد عآدددفعالوفددد  عب لمحدددتعلادددداومع
 دددد ذات عوذددددد اعالخدددددأمعوددددد بهعلالخدددددأمعبددددديفعالف تددددد  عفددددد عاامددددد فعالّ دددددال عوتددددداوئىع

ععايًة .ع
                                        

ا ب ئ:ع و عمدفعال داتع خالدواعفد عال  د عوالداو عواخوالئد عا  د بت عوف د  عال د وت عو يدتع دمواعبد للعلم دافوت عا بد ئع(عٔ)
فدددو عالبددد ايعتددداقع دددحي عالبخددد اي عابدددوعالفةدددتعاحمددد عبدددفعآالددد عبدددفعح ددداعال  ددد أ  عالمددد  عايعا دددوخاا ت .عي ادددا:ع

عبياو  ععذٕ٘ٛالت ف  ع)  ع ااعالم اف   ع ٜٓٙٔ-ععذٜٖٚٔ(  ع.ععٖٔٗ/ٗ:
ع(.ععٕٕٗ٘ عا  ع)ٚٛ/ٖ حي عالبخ اي:عمو تعال ال  عب تعال ال ع لوعا تعم الو  ع(عٕ)
ع(عٖ) ع.ٕٗ٘/ٜي اا:عآوفعالم بو :
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ع أ  عم اذت:عآالووح  تعالخأمع
عالموةدددددهعفددددد عالو دددددالي عويمدددددوفعالو دددددالي  عممددددد فعيتدددددوائعو يددددديفع:عكا ول الملللللذاب

عع.ال يعا تئعفيىعال   
ليىع ذتعاإلم  عابوعح يف  عوالح  بال ٕ() عوذوعالاا  عآ  عالت ف ي ٔ()وا  ع.ٖ() 

عامايف: عوا و   عا ح تعذ اعالم ذت
عففدددد عذددد ئعالح لدددد عي ددددتعومتددد   مؤو دددد ععفددد عحمددددتعالو دددالي عمدددد فعا مددداعا وت:ع  ا

وذدددوعالدددداا  ععٗ()الوفددد   عوذدددوع دددوتعاإلمدددد  عابددد عح يفددد ع)احمدددىعاى(عممددد فعافعيددد ما
ع.٘()آ  عالت ف ي 

لالو دددالي  ع يع ددددبتعمددد ف عوذدددوعال ددددوتععال  ددد علددد عي ددددال عموةدددهعا مددداعال ددد   :ع  ا
ع.عٙ()الاا  عآ  عالت ف ي 

                                        
( ع ااععذٖٛٗي اددا:عالمب دددوئ عتدددم عا رمددد عابدددوعبمددداعمحمددد عبدددفعاحمددد عبدددفعابددد ع دددتتعال اخ ددد عالح فددد ع) (عٔ)

عبياو  ع ع ٖٜٜٔ-ععذٗٔٗٔالم اف   عب ارهعال   رهعٕٚٔ/ٕٔ: ع.ععٖٕٔ/٘ 
ه( عٙٚٙم تدد  عالئدد لبيفعوآمد تعالمفودديفعفدد عالف ددى عابدوع مايدد عمحيدد عالدد يفعيحيدوعبددفعتددامعال ددوويع) ي ادا:ع(عٕ)

مف يددد عا خيددد اعفددد عحدددتعب يددد عع ٖ٘:ع ٕ٘ٓٓع-هعٕ٘ٗٔوح يدد عآدددواع   ددد عاحمددد عآدددوا ع ااعالفمدددا عبيدداو  ع
ح يد عآالد عآبد عالحميد عبالئ دد عه( عوٜٕٛاكخو د ا عابدوعبمداعو د عالدد يفعبدفعمحمد عالح دي  عال متد  عالتدد ف  ع) 

ع ٜٜٗٔومحم عوذب ع اليم ف ع ااعالخيا ع مت  ع ع.ٕٕ٘/ٔ:
لمدد ف عفدد عف ددىعاإلمدد  عالمب ددتعاحمددد عبددفعح بددت عموفدد عالدد يفعآبدد عاىعبدددفعاحمدد عبددفعاحمدد عبددفعمحمدد عبدددفعاي اددا:ع(عٖ)

عبياو  عع( عذٕٓٙ  ام عالم    ع)  ع ٜٜٗٔ-ععذٗٔٗٔ ااعالموتعال المي   عاإل   م:عٛٔٔ/ٕ: ع.ٚٓٔ/٘ 
ي اددا:عالمحدديئعالباذدد   عفدد عالف ددىعال  مدد    علباذدد فعالدد يفعابدد عالم دد ل عمحمددو عبددفعودد  عالدد يفعاحمدد عبددفعباذدد فع(عٗ)

( عوح يدددد عآبدددد عالمدددداي ع دددد م عال  دددد ي ع ااعالموددددتعال الميدددد  ععذٙٔٙالددد يفعآبدددد عال  يدددد عبددددفعآمدددداعمدددد  ئعالبخدددد ايع) 
ا بحدداع)فدد عالف دددىعالح فدد عالم ددد اف( عآبدد عالددداحمفععم مددهعا  تددداعبتدداقعمالو دددو عٕٚ/ٚ:ع ٕٗٓٓ-ععذٕٗٗٔبيدداو  ع

:ع( ع ااع حيدد  عالوددااثعال ابدد  عبددأعودد ايخعذٛٚٓٔبددفعالتددي،عمحمدد عالم دداومعبدد ام  عاف دد يعالم دداومعبتددي،ع ا ئع) 
ع.ععٔٓٔ/ٕ
ع.ٕٕ٘/ٔ:عمف ي عا خي اع ٖ٘:عم ت  عالئ لبيفي اا:ع(ع٘)
المتدددد تعفدددد عف ددددىعاإلمدددد  عالتددد ف   عابددددوع  ددددح  ع بددددااذي عبددددفعآالددد عبددددفعيو ددددمعالفياو شبدددد  يعالتددددياا يعي ادددا:ع(عٙ)

وحفدد عالمحوددد  ع لددوعا لدد عالم تدد   عل مدداعبدددفع عٖ٘ٓ/ٔ:ع ٜٜ٘ٔ-ععذٙٔٗٔ( ع ااعالموددتعال الميدد  عبيدداو  ععذٙٚٗ) 
عبدددفع ددد  معالالحيددد    ع ااع( عوح يدد عآبددد عاىعذٗٓٛآالدد عبدددفعاحمددد عالوا ي تددد عا   ل دد عالم ددداومعبددد بفعالمال دددفع) 

ع ععذٙٓٗٔحاا  عمم عالممام   ع.ٗٓٔ/ٕ عمغ  عالمحو  :عٜ/٘:
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ع.ٔ()وآ  عالح  بال 
ع:مؤو  عحمتعلىعالو الي عم فع  اعالوف  عمم فعو ييفع تواائعو ىحجتهم: 

عولددددوعلالوفددد  عمم  ددد ًععيو ددديفعكعال  ددد عموةددددهع)احمدددىعاى(عافعح يفددد عاإلمددد  عابدددوعيددداى
ددددالي  ع ددددد لح ًععمددددد ف دددد ًععو ددددد عال  ددددد ع فعلالو د عفدددددأعالوفددددد   عممددددد فعو يددددديفعآدددددفعمئال د
عالوفدددد  عموةددددهعذددددوعال  دددد عممدددد فعبدددد فعوال ددددوتعلإليفدددد   عال  دددد عمم  دددد عممدددد فعيو دددديف
عالمبيددددهعمددد فعفدددل اعبددد ليت ع كعي دددو عفدددأعلمئالددد  عو يددديفعال   ددد يفعو يددديفعبيددداعمدددف
عمرو دددد علحمالددددىعالمبيددددهعمدددد فعوا  اعممدددد ف عايعفدددد عو دددداليمىع دددد عحمالددددىعفدددد عمرو ددد عك

ع لدددلعفيدددؤ يعم تدددوكعالوفددد  عممددد فعب ددد عيو ددديفعلددد عفدددل اعالوفددد   عممددد فعو يددديفعو دددت
ع.ٕ()ال   عفيف  عالو   ب ع لو

عممدددد فعبيدددد فعاتددددوائ  عولمددددفعالو ددددالي  عمحددددتعذددددوعال  دددد عموةددددهعافعالتدددد ف ي عويددداى
ع يموددددىعوخوالدددمعمؤ دددد علحمالدددىعمددد ع فعلالم   آدددد  ع ئ ددد عمؤ ددد علحمالددددىعمددد فع  اعالوفددد  

علدددىعحمدددتعكعمددد عبخدددأمعاإليفددد   عممددد فعو يددديفعاتدددواائعفو دددتعا مم ددد  عبددد خوأم
ع.ٖ()لالو الي عموة  عال   عموةهعفيو يفعمرو   عوك

ع:لالو الي عي ال عكعال   عموةهعم فع  اعالوف  عمم فعو ييفعاتواائعوو ى
عفددددد عالوفددددد  عو ددددد اعوال بدددددتعم ل ددددحاا علالو دددددالي عي دددددال عكعال  ددددد عموةدددددهعمدددد فع  ا

عمددددفعاولددددوعا مدددد مفعب دددداعولددددي عم تددددوك عالو ددددالي عمحددددتعفيمددددوفعال  دددد  عموةدددده
ع.ٗ()ب ل وتعو يي ىعف توائعب ا 
ددددىعفعال بددددد ع ع يفددددد  كعيتدددددوائع مددددداعممددددد فعاإلعا دددددىعالح  بالددددد واىع ددددال وعاُىعآاليد ) د

                                        
ي ادا:عمتد معال  دد بعآدفعمددوفعاإل  د ب عم  ددواعبدفعيددو  عبدفع ددأقعالد يفعبددفعح دفعبددفعاحمد عبددفعآالد عبددفع(عٔ)

وعتدددداقع  دددد ر عاولدددد عال تدددد عٖٙٓ/ٖ:ع ٜٜٚٔ( ع ااعالموددددتعال الميدددد  عبيدددداو  ععذٔ٘ٓٔ  ايددد عالبتددددوو عالح بالدددد ع) 
:ع ٖٜٜٔ-ععذٗٔٗٔ( عآددد ل عالمودددت عبيددداو  ععذٔ٘ٓٔم وتددوعاإلاا ا  عم  دددواعبدددفعيدددو  عبدددفع  ايدد عالبتدددوو ع) 

ع.ٜٙ/ٕ
عب ارهعال   رهعٕٚٔ/ٕٔالمب وئ:عي اا:ع(عٕ) عالمحيئعالباذ   :عٖٕٔ/٘  عا  تا:عٕٚ/ٚ  ع.ععٔٓٔ/ٕ عم مه
  عمحمددددد عال ذددددايعالغمدددددااويع)وددددوف عب ددددد عال دددداا عالوذددددد  عآالددددوعمدددددوفعالم تدددد  عٜٛٔ/ٗي اددددا:ع ت يدددد عالمحوددددد  :ع(عٖ)

علالئب آ عوال تا عبياو  عبأعو ايخعذٖٖٚٔ ع ااعالم اف  ع.ٕٙٓ:ع( 
ع(عٗ) عمغ  عالمحو  :عٖ٘ٓ/ٔي اا:عالمت ت:  .ععٗٓٔ/ٕ 
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ويمددددوفعاإليفدددد  عفدددد عممدددد فعع تددددبىعالبيددددهاع  ددددىعآ دددد عم  وةددددو  علدددد عيدددد مائو ددددال  (ع
و دددديفعع  فعمدددد فعال ددددال عفدددد عموةددددهعكعيممددددفعالوفدددد  عفيددددىعم لبايددددلفددددع ال  دددد عمدددد لبيه
ع فو ددددتعو يي ددددىعبدددد ل وتع فيو يددددلالع   ددددىعكبدددد عمددددفعممدددد فعوكع اي ددددع ممدددد فعاإليفدددد  

دددً عا عوعع فتددددائىعمدددد فعو ميدددد اًعع يددددىفعمدددد فعفدددد عموةددددهعيممددددفعالوفدددد  عفا عوع فعتددددائعمم  د
  دددددىعي دددددد ف عم وةددددددوعال  دددددد عوال   يدددددد عع ففيددددددىعاوايودددددد فعاحدددددد ذم عكعي دددددد ع  دددددوائ

ع.ٔ()ي   ع  ىعآ  عبيهعف  عتائعمم فعاإليف  عفيىعم لبيه
عو يدددديفعال   دددد يفعآالددددوعي دددتعكعا ددددىع لددددوعالف تدددد  ع متدددواع ذددددتال للللاني:  الملللذاب
عال  دددد عموةدددهعويمدددوفعك عا عمرو ددد ع لدددوعيحوددد  عالو دددالي عامددد فع دددوا عالو دددالي عممددد ف
عالوفددد  عفدددلفعوال دددحاا  عمددد لبحاعلالو دددالي عي دددال عكعمددد فعفدددلفعالو دددالي  عموةدددهعذدددو

ع.ال   عموةهع لوعا م مفعب  اتعيو ال 
عآ دددد عوالمدددد ذتع ٕ()عالح فيدددد عمددددفعالح ددددفعبددددفعومحمدددد عيو ددددم عابدددد عاخويدددد اعوذدددد ا

ددددد  دددد لواع الم لميدد د دددددتع:و دد د ددددديفعيفةد ددددد ف عو يدد د دددددوتع ٖ()عي دددددددتعوكعالممد د ددددد ذتعفددددددد عو د د عمد
ع.٘()عو وتعب اعالح  بال ع ٗ()عالت ف ي 

دددً ع عا ح ددددفعاتددددواائعممدددد فعالدددد فه دددد تعالم لميدددد :ع"ع فددددلفعلدددد عي ي دددد عفدددد عال  دددد عمم  د
دددديف ع دددد فعالم دد ددددىعبغيدددددداعالممد دددديف عوكعي ددددددو عافعي بةد دددد ئعو د فعآي  دد دددد  عوا  دددد فعال  د فممد

عا  اليف ع  تم عبم  ل  ع.ٙ()"وي خ عماا عم  ف عم عبيفعالمم  يف 

                                        
عي اا:ع(عٔ) عٗٔٗ/عٙالمغ  : ع.٘ٙٔ/عٖ عالم ف عف عف ىعاحم :
عب ارهعال   ره:عٕٚٔ/ٕٔالمب وئ:عي اا:ع(عٕ) عالمحيئعالباذ   :عٖٕٔ/٘  ع.ععٕٚ/ٚ 
الم و دوعتداقعالموئد  عابدوعالوليد ع داليم فعبدفعخالدمعبدفع د  عبدفعايدوتعبدفعوااثعالو يبد عال ائبد عالبدد   عي ادا:ع(عٖ)

ا علمئب دد عال ددد   تعفددد عم دددعٔ( ع ااعالموددد تعاإل دددأم  عال ددد ذات عبددأعوددد اي، عم دددواتعآدددفعئعذٗٚٗا   ل دد ع) 
( ععذٕٔٓٔالتددداقعالمبيدددا عابدددوعالبامدددد  عاحمددد عبدددفعمحمددد عبددددفعاحمددد عالددد ا ياعال ددد ويعالمدددد لم ع)  عٜٜٕ/ٗ:ععذٕٕٖٔ

ع.ععٗٗ٘/ٗ عالو  عواإلماليت:عٕٕٕ/ٖ:عوح ي عمحم عآالي  ع ااعالفماعلالئب آ عوال تا عبياو  عبأعو اي،
ع(عٗ) ع.ععٖٓٓ/ٔي اا:عالمت ت:
ع.ٚٓٔ/٘اإل   م:عي اا:ع(ع٘)
الف تيدد ع) دوا يفعا حمدد  عالتدداآي عوم د رتعالفدداوبعالف تيد ( عمحمدد عبددفعاحمد عبددفع د يعالغا دد ئ عالمدد لم عال دوا يفع(عٙ)

ع ااعال ال علالمأييف عبياو  ععذٔٗٚالمالب ع)  ع ٜٛٙٔ(   عع.ٛٚٔ:
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عب ل   عوب لم  وت:حجتهم:   ا و لوا
ددددال وعال  ِبددددد  ععَ دددددِ  َع:ع)اةددددد عاىعآ تمددددد (ع ددددد تعآبددددد  عابدددددفعآدددددفع-عٔ عاىُععَ د

دددَ َوْيفِععِبدددد لو ْماِععُيْ ددددالُفوفَععَوُذدددد ْععالَمِ يَ دددد َععَوَ ددددال  َععَآاَلْيددددىِع د عَاْ دددداَلمَععَمددددفْع»:عَفَ دددد تَععَوالدددد  َأَث عال  
ع.ٔ()ع«َمْ اُلو ٍععَاَ تٍععِ َلوعَمْ اُلوٍ  عَوَوْ فٍععَمْ اُلوٍ  عَمْيتٍععَفِف عَتْ ٍ  عِف 

دددالّ ع يفدددد  عممدددد فعيدددد ماعلدددد ) ددددال وعاىعآاليددددىعو ددددال (ععال بدددد عوجلللله الداللللللة: أن عالم د
علددد عوا  اعاتدددواائى عآددد  عآالدددوعفددد تعال دددال  عتددداوئعلبيددد فعواا عالحددد يثعافعمدددهعفيدددى 
ع.ٕ()المؤ ال عالبيوبعمفعبيائعف عي تعل عفيىعالم الّ عف عي ت

ع فعال  دددد  عبدددىعودددد عالددد يعالموةدددهعفدددد عالو دددالي عي وةدددد عال  ددد ع ئدددأ ع-عٕ
عالممددد فعذددد اعفو ددديفعالممددد فعذددد اعفددد عو ددد عوال  ددد عال  ددد  عذدددوعاإليفددد  عو دددوتع دددبت

عمددددفعممددد فعا ددداتع لدددوعالحددد عا و دددتعلالو ددددالي  عي دددال عكعمددد فعفدددل اعلالوفددد   عموةددد  
ع.ٖ()ال   عموةه

عالممددد ف عذددد اعفددد عال  ددد عيو ددد عفالددد عب لممددد ف عكعب ل   ددد يفع ددد ر عال  ددد عبددد فعاعتلللر 
ع.ٗ()المو    يفعمم فعذ اعوا  م 

عف ددددد عف ددددد عب ي دددددىعممددددد فعفددددد ع ف دددددىعاتدددددوائ ع  اعالمو   ددددد يفعاف :ال الللللل  الملللللذاب
ليىع ذتعالا ذاي عال   . ع.٘()وا 

عب ئددددتعف تددددواائىعاتددددواائى ع ددددوا عآالددددوعالتددددابعيدددد صعلدددد عتددددائعمددددتعافّعحجللللتهم: 
فدددلفعع ال ع ف دددىعفددد عممددد فعب ي دددىكعي دددو عافعيتدددوائ عفددد عالّ دددوا دددىع"علال  ددد  ععمف ددد 

لمدددفعحددد عالُم دددال عِ َبدددَتعالُمْ ددداَل ع ليدددى عفحيدددثعمددد عل يدددىع عف دددأعف ل دددف  عمالتددد عف  ددد ت
عفلفعب تعا  فىعالح م عمفعم لىعع آ  عمحتعا  تعفالىعاخ ئعب فهعح ىع ليى

ع
                                        

ع.ٙ ب عوخاي ىع:عصع(عٔ)
ع.ٚٓٔ/٘اإل   م:عي اا:ع(عٕ)
ع.ععٖٕٔ/٘ب ارهعال   ره:عي اا:ع(عٖ)
ع.ععٖٕٔ/٘ب ارهعال   ره:عي اا:ع(عٗ)
ع(ع٘)  .عول عا معآالوع وتعلالم اذتعا خاى.ٚٗ/ٛي اا:عالمحالو:
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ددددالّعع- د دددددىعايعالم د ددددد لو:عع- ع ليد دددددوتعاىعو دد ددددد عب د ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  فعو دد

دددددىعع ٔ()چ  ې  ې  ېۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   د د د ددددد  ا عام  ود د د ددددد مواعبدد د د دددددوعمدد د د فتدد
ع.ٕ()"حيثعوَ َبْ عآاليىعوُي  لت 

دددً عذدددددوعالمددددد ذتعا وتعمددددفعا دددددىالللللرأم الم:تلللللار:  عممددددد فعو يددددديفعالددددد يعيبدددد وعاا حدد
عخددددد ا عامدددداعاإليفدددد  عممدددد فع فعال  دددد  ع دددددح عآاليددددىعيوو ددددمعتددددائ ًععلددددي عالوفدددد  
عبيدددداعمدددد فعفدددلفعلإليفدددد   عمم  دددد ًععال  ددد عموةددددهعو دددديفعال  ددد ع دددد عوا  اعال  دددد  عآدددف

عمرو دددد علحمالددددىعمدددد فع  اعالمبيددددهعافعآالددددوعال  دددد  علموةددددهعممدددد فعا دددداتعمدددد فع دددد ل 
ع.ي تعوكعلال  اب ع ئ  عاإليف  عمم فع ماعي بغ 

ع
ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
ع.ٛ٘ واتعال    :عمفعااي ع(عٔ)
ع(عٕ)  .ٚٗ/ٛالمحالو:
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 :اخلامتة
عف عخ وم عذ اعالبحثعا ماعاذ عال و رةعوالوو ي  :

 أواًل: النتائج:
الوددددد عتددددداآ عالّ دددددال عذدددددوعالو ددددداليم عوذدددددوعاحددددد ع دددددييعالم ددددد مأ عالم ليددددد ع .ٔ

علالوي ياعآالوعالو  متعبيفعالم الميف.
ح ددددتعخدددددأمعبدددديفعالف تددددد  عفددددد عو ايددددمعال دددددال عوفدددد عاام  دددددىعوتددددداوئى ع .ٕ

عآاليى. عوا  حتعذ اعالخأمع لوعب اعالم  رتعالف تي عالمواوب 
عحالدددددوتعو بددددتعالّ ددددال عآ دددد عا  دددد  عفيددددىعالم ددددال  عا  ئدددد بعالف تدددد  عفدددد عاخوالددددم .ٖ

ال  دددد  ععا  دددد  عالّ دددال عفدددد عا  ئدددد ب ددددوا ع م تمدددد  آالددددوع ددددوليف عالمخوددد اعا الدددى
ع.لالوي ياعف عالو  مت

عالمو   ددد يفعآالدددوعي دددتعذدددتعمدددؤ ًأ عحددد تعمدددوفعالمبيدددهعفددد عالف تددد  عاخوالدددم .ٗ
ع أ دددد عا ددددوات عالمخودددد اعم تدددد :عافعآالددددوعالو ددددالي عممدددد فعال  دددد عفدددد عيدددد مااعاف

ع.ال   ع ح عآاليىعيوو معتائ ًععلي عالوف  عمم فعو ييف
  انًيا: التوصيات:

و ددددياعابالددددتعال اا دددد  عالف تيدددد عالم   دددداتع لددددوعالوددددا ي عبدددديفعاااا عالف تيدددد  عبمدددد ع
يتددددد اعافعالددددداا  عذدددددوعال ددددددواتعوافعالما دددددوقعآالدددددوعخأفددددددى عوذددددد اعامددددداعبيدددددداع
 ددددحي  عفالمددددتعمدددد ذتعا لوددددىعوح  ددددى علدددد للع دددداىع اا دددد عف تيدددد عوددددا  عاايددددً عفدددد ع

تدددد ع ددددحي  عحدددديفعوددددا  ع اا دددد عاخدددداىعاايددددً عشخددددا عف لمدددد اذتعالف تيدددد عالم وبدددداتعمال
ولمدددفع ددد عيمدددوفعب ةدددت عاوفددد عمدددفعب دددداعفددد عادددتعاددداومعم ي ددد  علددد للعكعبدددد ع

ع عالم وبات. عمفعو اياع واتع ميهعالم اذت
عع
ع
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 :املصادر واملراجع
 انقران انكريم

اك ددددوي  تعفددددد عم افددددد عا  ددددح ت عابدددددوعآمددددداعيو ددددمعبدددددفعآبددددد عاىعبدددددفع .ٔ
ذددددد( عوح يدددد عٖٙٗمحمدددد عبددددفعآبدددد عالبدددداعبددددفعآ  دددد عال مددددايعال ائبدددد  ع) 

ع ااعال يت عبياو  عئ  .ذدٕٔٗٔ عٔآال عمحم عالب  وي 
ا ددد عالغ بدددد عفددد عم افدددد عال دددح ب  عل دددد عالددد يفعابدددد عالح دددفعآالدددد عبدددفعابدددد ع .ٕ

المدددا عمحمددد عبددددفعمحمددد عبددددفعآبددد عالمدددداي عالتددديب   عال دددد ايعالم ددداومعبدددد بفع
ددددد ععذٖٓٙا  يدددددداع)  ددددد عم ددددددوا عوآدددددد  تعاحمدددددد عآبد ( عوح يدددددد عآالدددددد عمحمد

عبياو  ع ااعالموتعال المي    . ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔ عالمو و  
اإل  ددد بعفددد عم ددد رتعاإل مددد ب عابدددوعالح دددفعآالددد عبدددفعمحمددد عبدددفعآبددد عالمالدددلع .ٖ

( عوح يدددددد ععذٕٛٙالمودددددد م عالحميددددددايعالف  دددددد عالم دددددداومعبدددددد بفعال ئدددددد فع) 
دددددا ع دددددا عم دد ددددد عوال تد ددددد علالئب آد ددددد او عالح ي د ددددد ي ي عالفد دددددفعفددددددو يعال د ح د

  .ٕٗٓٓ-ععذٕٗٗٔ
اإل  دددد معفدددد عم افدددد عالدددداا  عمددددفعالخددددأمعآالددددوعمدددد ذتعاإلمدددد  عالمب ددددتع .ٗ

احمدددد عبددددفعح بددددت عابددددوعالح ددددفعآددددأ عالدددد يفعآالدددد عبددددفع دددداليم فعالمددددا اوي ع
ددددد( عوح يدددددد عمحمدددددد عح مدددددد عالف دددددد  ع ااع حيدددددد  عالوددددددااثعال ابدددددد  ع٘ٛٛ)  ذدد

  .ٜٛ٘ٔبياو  ع
البحدددداعالااردددد عتدددداقعم دددد عالدددد   ر  ع يددددفعالدددد يفعبددددفع بددددااذي عبددددفعمحمدددد عبددددفع .٘

( ع ااعالمودددد تعاإل دددددأم  ععذٜٓٚفعبمدددداعالتدددددتياعبدددد بفع  دددددي ع) محمدددد عبددددد
 . عبأعو اي،ٕبياو  عئ

بدددد ارهعال دددد  رهعفدددد عواويددددتعالتددددااره عابدددددوعبمدددداعآددددأ عالدددد يفعبددددفعم ددددد و ع .ٙ
ددددد   ع)  د د د د د ددددد عالم  د د د د د د دددددداو  عئعذٚٛ٘احمد د د د د ددددد  عبيدد د د د د د ددددددتعال الميد د د د د  عٕ( ع ااعالمودد

 . ٜٙٛٔ-ععذٙٓٗٔ
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مدددددد عبددددددفعالب  يددددد عتدددددداقعالت ايددددد  عبدددددد اعالددددد يفعابددددددوعمحمددددد عمحمددددددو عبدددددفعاح .ٚ
( ع ااعالموددددددتععذ٘٘ٛبدددددفعاحمددددد عبدددددفعالح ددددديفعال ي ددددد عالح فددددد ع) عمو دددددو

عبياو  ع  . ٕٓٓٓ-ععذٕٓٗٔال المي  
دددددفعابددددددد ع .ٛ دددددوعبدد ددددديفعيحيد دددددوعالح دد ددددد ف   عابد ددددد  عالتدد ددددد ذتعاإلمدد ددددد عمد ددددد فعفدد البيد

دددد ل عال ماا دددددد عاليم دددددد عالتدددددد ف  ع) عالخيددددددا ددددد ععذٛ٘٘بددددددفع دد ( عوح يدددددد ع   د
ع ااعالم ت   ع  ت ع   .ٕٓٓٓ-ععذٕٔٗٔمحم عال واي 

د .ٜ د د د د ددددد عالود ددددد  يعال   دد ددددد عال بد دددددفع   دد ددددد عبد ددددد ذت عاحمدد ددددد  عالمد ددددد ذتع حمدد   عالمد
ددددد     ع)  د د د د ددددد   عال د د د د ددددد     ععذٕٜٜاليمدد د د د د دددددداى ع د د د د ددددديمفعالمبد د د د ددددد عالدد د د د د ( عمموبد

 . ٖٜٜٔ-ععذٗٔٗٔ
الوددد  عواإلماليدددتعلمخو دددداعخاليدددت عابدددوعآبدددد عاىعمحمددد عبدددفعيو ددددمعبدددفعابدددد ع .ٓٔ

ددددد لموا  ع)  د دددددتياعبد د ددددد ايعالتد د ددددد لم عال بد د ددددد عالمد د ددددد( عٜٚٛال   د د د ددددددتعذد  ااعالمودد
عبياو  عدعٙٔٗٔ عٔ عئال المي     .ٜٜٗٔذد

وب ددددداتعالمو المددددديفعفددددد عاحمددددد  عالددددد يف ع مددددد تعالددددد يفعالح دددددفعبدددددفعيو دددددمع .ٔٔ
ه( عوح يددددد عاحمددددد عالح دددددي   عوذددددد  يعاليو دددددف  عمؤ  ددددد عٕٙٚالحالددددد ع) 

 .اكآالم علالمئبوآ  عمابأ  عومئب  عاا اتعال  م عبأعو اي،
وحفدددد عالمحودددد  ع لددددوعا لدددد عالم تدددد   عل مدددداعبددددفعآالدددد عبددددفعاحمدددد عالوا ي تدددد ع .ٕٔ

ددددددفع) ا  ددددد بفعالمال د د دددددداومعبدد ددددد عالم دد د ددددددفععذٗٓٛ  ل د ددددد عاىعبدد د دددددد عآبدد ( عوح يدد
ع ع ااعحاا  عمم عالممام    .عذٙٓٗٔ   معالالحي    

الو ددددددحي عوالوددددددا ي عآالددددددوعمخو دددددداعال دددددد اوي ع يددددددفعالدددددد يفعابدددددد عالفدددددد ا ع .ٖٔ
ددددد  د دددددد ع) ع   د ددددد ل عالح فدد د دددددو و  عال مد د دددد عال دد د د دددددفع ئالوبغد د ددددد ععذٜٚٛبدد د ( ع اا دد

دددددداو  د د ددددد  عبيد د د د ددددددتعال الميد د د دددددو   ع ااعالمود د د د دددددي  عيد د د د دددددد عةد د -ععذٖٕٗٔ عووح يدد
ٕٕٓٓ . 
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ددددد ف   ع .ٗٔ دددددفع  ايدددددد عالتدد ددددد عبد ددددد عاىعمحمد دددددوعآبدد ددددد ف   عابد ددددد  عالتد دددددياعاإلمد وف د
ذددددد( عوح يددددد عالدددد موواعاحمددددد عبددددفعم دددددئفوعالفددددااف ع ااعالو مايددددد  عٕٗٓ) 

  .ٕٙٓٓذدعدعٕٚٗٔ عٔال  و ي  عئ
وتددددد يتعالوتددددد يت عابدددددوعالفةددددددتعاحمددددد عبدددددفعآالدددددد عبدددددفعح ددددداعال  دددددد أ  ع .٘ٔ

ددددد( عمئب دددددد ع اردددددداتعٕ٘ٛالتدددددد ف   ع)   عٔالم دددددد امعال ا ميدددددد  عالت دددددد  عئذدد
 ذد.ٕٖٙٔ

 ددددد مهعالبيددددد فعآدددددفعو ويدددددتعشيعال ددددداشفعالم ددددداومعبدددددد)وف ياعالئبددددداي( عابدددددوع .ٙٔ
بددددفعي يدددد عبدددفعخ لدددد عبددددفعم يدددداعبددددفعب لددددتعاامالدددد عع  فددداعمحمدددد عبددددفع ايددددا

ذددددد( عوح يدددد عمحمدددو عمحمدددد عتدددد ماعواحمددد عمحمدددد عتدددد ما عٖٓٔالئبددداي ع) 
عدعٕٓٗٔ عٔمؤ   عالا  ل  عم ا عئ   .ٕٓٓٓذد

ددددي .ٚٔ ددددد عح تدد ددددد عبددددددفعآافد دددددفعاحمد دددددا عمحمدددددد عبد دددددوعالتدددددداقعالمبيد دددددو  عآالد  عال  د
ددددد لم ع)  د د دددددو  عالمدد د د ددددداععذٖٕٓٔال  د د د دددددي  ع ااعالفمدد د د ددددد عآالدد د د دددددد عمحمدد د ( عوح يدد
عبياو  ع   .ٜٜٙٔلالئب آ عوال تا 

الح ددددد عآالدددددوعاذدددددتعالم ي ددددد  عابدددددوعآبددددد عاىعمحمددددد عبدددددفعالح دددددفعالتددددديب   ع .ٛٔ
ددددددت ععذٜٛٔ)  دددد ل عالمودد د د ددددد  اي عآد د ددددد عال د د دددددفعالميأ د د ددددد يعح د د دددددد عمتد ( عوح يد

 .عذٖٓٗٔ عٖبياو  عئ
  ددد ر عاولددد عال تدددوعتدددداقعم وتدددوعاإلاا ا  عم  دددواعبددددفعيدددو  عبدددفع  ايدددد ع .ٜٔ

 . ٖٜٜٔ-ععذٗٔٗٔ( عآ ل عالموت عبياو  ععذٔ٘ٓٔالبتوو ع) 
ا ددد تع ددددحي عم ددددال  عابدددوعبمدددداعاحمدددد عابددددفعآالددد عبددددفعم  ويددددىعا  ددددبت   ع .ٕٓ

دددددداو  عئٕٛٗ)  د د د ددددد  عبيد د د د د دددددد  ع ااعالم افد د د ددددد عاىعالالي دد د د د د دددددد عآبد د د  عٕه( عوح يدد
 .-هٚٓٗٔ

الددددوعالدددد اعالمخودددد اعتدددداقعو ددددوياعا ب دددد اعالم اوفدددد عبح تددددي عا عالمحودددد اعآ .ٕٔ
ابددددفعآ بدددد يف علال دددددي عمحمدددد عامدددديفعآ بددددد يفعبددددفعال ددددي عآمددددداعآ بدددد يفعبدددددفع
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دددددد ع)  د د دددددي  عالح فد د د د ددددد  عالح د د د د ددددد عال متد د د د ددددد عال  يد د د د ددددداععذٕٕ٘ٔآبد د د د ( ع ااعالفمدد
عبياو  عئ  .عذٖٙٛٔ عٕلالئب آ عوال تا 

الدددداواعال ةددددياعتدددداقعم مددددوبعالف دددددىعالمبيددددا عتددددامعالدددد يفعالح دددديفعبدددددفع .ٕٕ
ددددد     ع) ا دددددي ب عالحيمدددددد عال د ددددديفعال د دددددفعالح د ددددد عبد ددددد ععذٕٕٔٔحمد ( عمموبدد

  .ٜٛٙٔ عٕ ااعالبي ف ع مت  عئ
دددد لبيفعوآمددددد تعالمفوددددديف عابدددددوع مايددددد عمحيددددد عالددددد يفعبدددددفعتدددددامع .ٖٕ اوةددددد عالئد

ددددددوويع)  د ددددددأم  ععذٙٚٙال دد د د ددددددتعاإل د د د ددددد وي  عالممود د د د ددددداعالتد د د د دددددداامع ذيد د د ( ع تد
  .ٜ٘ٛٔ-ععذ٘ٓٗٔبياو  ع

ذددددايعالغمددددااويع)وددددوف عب دددد عال دددداا عالوذدددد  عآالددددوعمددددوفعالم تدددد   عمحمدددد عال ع .ٕٗ
عبياو  عبأعو ايخعذٖٖٚٔ علالئب آ عوال تا   .( ع ااعالم اف 

التدددداقعالمبيددددا عابددددوعالبامدددد  عاحمدددد عبددددفعمحمدددد عبددددفعاحمدددد عالدددد ا ياعال دددد ويع .ٕ٘
ددددد لم ع)  د د ددددد ععذٕٔٓٔالمدد د د د ددددداعلالئب آد د د دددددي  ع ااعالفمدد د د ددددد عآالدد د د د دددددد عمحمد د ( عوح يدد

 .وال تا عبياو  عبأعو اي،
ددددد عبددددددفعيو ددددددم .ٕٙ دددددف  عال اليددددددت عمحمد دددددي ععتدددددداقعال يددددددتعوتد بددددددفعآي ددددددوعائفد

ع  ت ععذٕٖٖٔ)   . ٜٗٔٔ-ععذٖٕٗٔ( عمموب عاإلات   
ددددد عال يوا ددددددد ع .ٕٚ ددددد عالواحد دددددفعآبد ددددد عبد ددددد يفعمحمد ددددد تعالد ددددد يا عممد دددددو عال د تدددددداقعفد

ددددد  ع)  د د د ددددد بفعالتمد د د د دددددداومعبدد د د دددددا ععذٔٙٛالم د د د د ددددد عوال تدد د د د ددددداعلالئب آد د د د ( ع ااعالفمدد
 . ٕٜٛٔع-عذٕٓٗٔبياو  ع

 دددددحي عالبخددددد اي عابدددددوعآبددددد عاىعمحمددددد عبدددددفع  دددددم آيتعالبخددددد ايعال  فددددد ع .ٕٛ
ددددد ت ععذٕٙ٘)  دددددو عال  د دددددا ع ااعئد ددددداعال   د ددددداع   د ددددد ع ذيد ( عوح يدددددد عمحمد

 .عذٕٕٗٔبياو  ع
ددددال عبددددددفعالح دددددد  عال تدددددديايعال ي دددددد بوايع .ٜٕ  ددددددحي عم ددددددال  عابددددددوعالح دددددديفعم دد

( عوح يدددد عمحمدددد عفددددؤا عآبدددد عالبدددد    ع ااع حيدددد  عالوددددااثعال ابددددد  ععذٕٔٙ) 
 .بياو  عبأعو اي،
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محمددددو عبددددفعآمدددد تعال دددد ايعتدددداقع ددددحي عالبخدددد اي عبدددد اعالدددد يفعابددددوعمحمدددد ع .ٖٓ
( ع ااععذ٘٘ٛبددددفعاحمدددد عبددددفعالح دددديفعال ي دددد عالح فدددد ع) عاحمدددد عبددددفعمو ددددو

عبياو  ع  . ٕٓٔٓ حي  عالوااثعال اب  
دددداليم فعبدددددفعا تددددد ثعال   ددددددو   ع .ٖٔ آدددددوفعالم بدددددو عآالدددددوع ددددد فعابددددد ع او ع د

الددددداحمفعتددددم عالحددددد عالتدددددتياعبمحمدددد عاتدددددامعبدددددفعع( عابددددوعآبددددد عذٕ٘ٚ) 
ودددددوف عب ددددد ع ددددد  عاميددددداعبدددددفعآالددددد عبدددددفعحيددددد اعال ددددد ي  عال ادددددي عشبددددد  ي ع

عبياو  عئعذٖٓٔٔ)  .عذ٘ٔٗٔ عٕ( ع ااعالموتعال المي  
فدددو عالبددد ايعتددداقع دددحي عالبخددد اي عابدددوعالفةدددتعاحمددد عبدددفعآالددد عبدددفعح ددداع .ٕٖ

ددددد ف  ع)  د د د د ددددد أ  عالتدد د د د د دددددداو  ععذٕ٘ٛال  د د د د ددددد  عبيدد د د د د -ععذٜٖٚٔ( ع ااعالم افد
ٜٔٙٓ . 

ددددد ع .ٖٖ د ددددددواي عمئب دد ددددد عال بدد د ددددد عاىعمحمدد د ددددد موواعآبد د دددددد  عالدد ددددد  عا و اآدد د دددددىعاإلمدد د ف د
عبغ ا  ع  . ٜٚٚٔ-ذدعٜٖٚٔاإلات   

ف ددددىعاإلمدددد  ع فددددا عالدددد موواعآئيدددد عال بددددواي ع ااعال دددد وتعال  يدددد ت عبيدددداو  ع .ٖٗ
 . ٜٙٛٔ عٕئع

الف ددددىعالم ت دددد عآالدددددوعمدددد ذتعاإلمددددد  عالتدددد ف  عاحمدددددىعاىعو دددد لو عالددددد موواع .ٖ٘
م دددددئفوعالخدددددف عوالددددد موواعم دددددئفوعالبغددددد  عوآالددددد عالتددددداب   ع ااعال الددددد ع

ع مت  عئ  . ٕٜٜٔ-ععذٖٔٗٔ عٗلالئب آ عوال تاعوالوو يه 
ددددد ( ع .ٖٙ ددددد  عالتدددددداآي عوم دددددد رتعالفدددددداوبعالف تيد ددددد ع) ددددددوا يفعا حمد ال ددددددوا يفعالف تيد

( ع ااععذٔٗٚمحمددددد عبدددددفعاحمددددد عبدددددفع ددددد يعالغا ددددد ئ عالمددددد لم عالمالبدددددد ع) 
علالمأييف عبياو  ع  . ٜٛٙٔال ال 

لمددد ف عفددد عف دددىعاإلمددد  عالمب دددتعاحمددد عبدددفعح بدددت عموفددد عالددد يفعآبددد عاىعبدددفعا .ٖٚ
 ااعالمودددددتعع( عذٕٓٙالم   دددد ع) احمدددد عبددددفعاحمدددد عبددددفعمحمددددد عبددددفع  امدددد ع

عبياو  ع  . ٜٜٗٔ-ععذٗٔٗٔال المي  
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دددددو  عبددددددفع ددددددأقع .ٖٛ ددددد ب عم  ددددددواعبددددددفعيد دددددفعمددددددوفعاإل  د متدددددد معال  دددددد بعآد
بددددددفعح ددددددفعبددددددفعاحمدددددد عبددددددفعآالدددددد عبددددددفع  ايدددددد عالبتددددددوو عالح بالدددددد ععالدددددد يف

عبياو  ععذٔ٘ٓٔ)   . ٜٜٚٔ( ع ااعالموتعال المي  
يفعبدددفعمحمددد عمف يددد عا خيددد اعفددد عحدددتعب يددد عاكخو ددد ا عابدددوعبمددداعو ددد عالددد  .ٜٖ

ددددد ف  ع)  ددددد  عالتدد دددددي  عال متدد ددددد عٜٕٛالح دد د ددددد عالحميد دددددد عآالددددددد عآبدد ه( عوح يد
 . ٜٜٗٔبالئ  عومحم عوذب ع اليم ف ع ااعالخيا ع مت  ع

الالبددد تعفدددد عتدددداقعالمودددد ت عآبدددد عالغ دددد عبدددفعئ لددددتعبددددفعحمدددد  تعبددددفع بددددااذي ع .ٓٗ
( عوح يددددد عمحمددددد عمحيددددد ععذٜٕٛٔالغ يمددددد عال متددددد  عالميددددد ا  عالح فددددد ع) 

عبياو  عال يفعآب عالحمي  عالممو عال المي    . ٜٜٚٔب 
ل دددد فعال دددددات عابدددددوعالفةدددددتع مددددد تعالدددد يفعمحمددددد عبدددددفعممدددددا عبدددددفعم ادددددواع .ٔٗ

  .ٜٛٙٔ( ع ااع   ا عبياو  ععذٔٔٚا فاي  عالم ايع) 
المبددد بعفددد عتددداقعالم  ددده عابدددوع  دددح  ع بدددااذي عبدددفعمحمددد عبدددفعآبددد عاىعبدددفع .ٕٗ

دددددد ع)  د ددددد عالح بالد د د دددددداو  ععذٗٛٛمفالد د ددددد  عبيدد د د ددددددتعال الميد د -ععذٛٔٗٔ( ع ااعالمود
ٜٜٔٚ . 

المب دددددوئ عتددددددم عا رمددددد عابددددددوعبمدددددداعمحمددددد عبددددددفعاحمدددددد عبدددددفعابدددددد ع ددددددتتع .ٖٗ
دددددد ع)  د د د د د دددددد عالح فد د د د د دددددداو  ععذٖٛٗال اخ دد د د د د د ددددد  عبيد د د د د د -ععذٗٔٗٔ( ع ااعالم افدد

ٜٜٖٔ . 
الم وبدددددوعتددددداقعمخو ددددداعال ددددد واي عابدددددوعالا ددددد  ع  ددددد عالددددد يفعمخوددددد اعبدددددفع .ٗٗ

ه( عمو بددددد عالبيدددددوبعوالددددداذف عٛ٘ٙمحمدددد عبدددددفعمحمدددددو عال اذددددد يعالغ مي ددددد ع) 
يف عائاوحددددد ع مودددددواائعم  مددددد ع لدددددوعماليددددد عوح يددددد عآبددددد عالمددددد   عاحمددددد عح ددددد

عبغ ا  ع  . ٕٙٓٓع-هعٕٙٗٔاإلم  عا آا  
م الدددد عا حمدددد  عال  ليدددد  ع  دددد ااع م يدددد عالم الدددد  عوح يدددد ع  يددددتعذددددواوي   ع .٘ٗ

عوامي  عبأعو اي،.  م اخ  ىعو  ا عموت عمااوت  
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ددددد اف( ع .ٙٗ ددددد عالم دد دددددىعالح فدد ددددد عالف د ددددداع)فدد ددددداعبتددددددداقعمالو ددددددوعا بحدد دددددهعا  تدد م مد
حمدددد عالم دددداومعبدددد ام  عاف دددد يعالم دددداومعبتددددي،عالدددداحمفعبددددفعالتددددي،عمعآبدددد 

عبأعو ايخعذٛٚٓٔ ا ئع)   .( ع ااع حي  عالوااثعال اب  
الم مدددددوبعتدددددداقعالمتدددددد ت عابددددددوع مايدددددد عمحيدددددد عالدددددد يفعبددددددفعتددددددامعال ددددددوويع .ٚٗ

دددددا ععذٙٚٙ)  د د ددددد عوال تد د ددددداعلالئب آدد د د دددددد  ع ااعالفمد دددددو عمئاحدد د د دددددد عمحمد ( عوح يدد
 . ٜٜٙٔ-ععذٚٔٗٔبياو  ع

ددددد ذايعالمحالددددددو عابددددددوعمحمدددددد عآالدددددد عبددددددفعاحمدددددد عبددددددفع دددددد  .ٛٗ ي عبددددددفعحدددددد  عالاد
( عوح يددددد عاحمددددد عمحمددددد عتددددد ما ع ااعالفمدددددا عبيددددداو  ععذٙ٘ٗا   ل ددددد ع) 

 .بأعو اي،
ددددد ل ع .ٜٗ ددددد عالم دد ددددد يفعابدد ددددد فعالدد ددددد    علباذدد دددددىعال  مدد ددددد عالف دد ددددد   عفدد ددددديئعالباذدد المحدد

بدددفعوددد  عالددد يفعاحمددد عبدددفعباذددد فعالددد يفعآبددد عال  يددد عبدددفعآمددداعمددد  ئععمحمدددو 
ددددد ايع)  ددددد يعذٙٔٙالبخد ددددد م عال  د ددددداي ع د ددددد عالمد  ع ااعالمودددددددتع( عوح يدددددد عآبد

عبياو  ع  . ٕٗٓٓ-ععذٕٗٗٔال المي  
ددددداا يع .ٓ٘ د ددددد  اعالد د ددددد عال د د دددددفعآبد د ددددداعبد د ددددد عبمد د دددددفعابد د ددددد عبد د ددددددح ق عمحمد ددددد اعال د مخودد

ددددداي ععذٙٙٙ)  ددددد  عالمموبدددددد عال  د ددددد ااعع-( عوح يدددددد عيو ددددددمعالتددددددي،عمحمد الد
  .ٜٜٜٔ-ععذٕٓٗٔ ع٘ ي ا عئع-ال مو  ي  عبياو ع

دددددبح ع)  .ٔ٘ د دددددد عا  د دددددفعا د دددددلعبدد د ددددد  عم لد د ددددد  عاإلمد ددددددتععذٜٚٔالم و دد ( ع ااعالمود
عبياو  عال الم  . ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔي  

م ددد للعاكفتدددد  ع لددددوعو  دددي عتدددداارهعاإل ددددأ  ع يددددفعالددد يفعبددددفعآالدددد عال دددد مال ع .ٕ٘
ددددد   ع)  د دددددتي عال د د دددددداومعب لتد ددددددأمي  ععذٜ٘ٙالم د ددددد امعاإل د د ددددد عالم د د ( عمؤ  د
 .ع .عذعٖٔٗٔ يااف عع–مئب  عچ پعوگاافيلعبتمف ع  ع

د .ٖ٘ د د  عالمئالددددهعآالدددددوعابدددددواتعالف ددددى عابدددددوعآبددددد عاىعمحمددددد عبددددفعابددددد عالفدددددو عالب الدد
دددددد  ع)  دددددو عٜٓٚالح بالد د ددددديفعمحمدد د ددددد ؤوئ عوي  د د دددددو عا ا د د دددددد عمحمد ددددد( عوح يد د د ذد

ع  ت عئ عمموب عال وا يعلالوو يه  عدعٖٕٗٔ عٔالخئيت    .ٖٕٓٓذد
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ددددد يفع .ٗ٘ د ددددددم عالد ددددد   عتد ددددد اعالم تدد د ددددد   عالفد د ددددد عم د ددددددوعم افدد ددددد  ع لد د مغ ددددددد عالمحود
( ع ااععذٜٚٚبدددددفعاحمددددد عالتددددددابي  عال ددددد ذايعالتددددد ف  عالخئيددددددتع) عمحمددددد 

عبياو  ع  . ٜٜٗٔ-ععذ٘ٔٗٔالموتعال المي  
المغ ددد  عموفدددد عالددد يفعآبدددد عاىعبدددفعاحمدددد عبدددفعاحمدددد عبدددفعمحمدددد عبدددفع  امدددد ع .٘٘

 . ٜٛٙٔ-ععذٖٛٛٔ( عمموب عال  ذات ععذٕٓٙالم    ع) 
دددداليم فعبدددددفعخالددددددمعبدددددفع دددددد  عبددددددفع .ٙ٘ الم و دددددوعتدددددداقعالموئددددد  عابددددددوعالوليددددد ع دد

ددددد عايدددددددوت د ددددددفعوااثعالو يبد دددددد ع) عبد ددددد   عا   ل د د ددددد عالبد ( ع ااععذٗٚٗال ائبدد
دددددواتعآدددددددفعئ ددددد اي، عم دد دددددأعودد د ددددد ذات عبد ددددد تعاإل دددددددأم  عال دد ددددد ععٔالمودد د لمئب د

 .عذٕٕٖٔال    تعف عم ا ع
دددد لبيفعوآمددددد تعالمفودددددديفعفدددددد عالف دددددى عابددددددوع مايددددد عمحيدددددد عالدددددد يفع .ٚ٘ م تددددد  عالئدد

ددددددامعال دددددددوويع) عيحيدددددددو دددددفعتد ددددد عٙٚٙبدد د ددددد عاحمد ددددددواع   دد ه( عوح يددددددد عآد
 . ٕ٘ٓٓع-هعٕ٘ٗٔآوا ع ااعالفما عبياو  ع

المتددددد تعفددددد عف دددددىعاإلمددددد  عالتددددد ف   عابدددددوع  دددددح  ع بدددددااذي عبدددددفعآالددددد عبدددددفع .ٛ٘
دددددياا يع)  د د د د د ددددد  يعالتدد د د د د د ددددددمعالفياو شبدد د د د د ددددد  ععذٙٚٗيو دد د د د د د ددددددتعال الميدد د د د د ( ع ااعالمودد

 . ٜٜ٘ٔ-ععذٙٔٗٔبياو  ع
 يدددتعا وئددد اعتددداقعم و دددوعا خبددد اعمدددفعاح  يدددثع دددي عا خيددد ا عمحمددد عبدددفع .ٜ٘

دددددوم   ع)  د د د ددددد عالتد د د ددددددفعمحمدد د د ددددد عبد د د ددددد يفععذٕٓ٘ٔآالدد د د د ددددد  عالد د د د دددددد عآ د د ( عوح يدد
ع ااعالح يث عم ا عا  . ٖٜٜٔ-ععذٖٔٗٔل ب بئ  
الت ايدددد عتدددداقعب ايددددد عالمبودددد ي عابددددوعالح ددددديفعباذدددد فعالدددد يفعآالددددد عبددددفعابددددد ع .06

(، تحقياااال  اااا ل  ه395ل المرغيىاااااوف النرغاااااوف   بمدددداعبددددفعآبدددد عال الدددد 

 .يوسف، دار إحياء التراث العربف، بيرو ، ب  تاريخ
 


