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 يهخص

صقّوعُش ك٤ٚ ػٖ أدٌٍ ثُوٞج٣ج ثأل٤ُّٞٙز، ٢ٛٝ ْٓأُزُ ثالؽضٜجه دذ٤جٕ فو٤وضٜج ٖٓ مالٍ 

 َّٕ ُش أ ُِٔؾضٜو ػٌٖرُ ٝظجةق ٖٓ ف٤ظ ثالّضوٌثء ثُٞثهؼ٢  صل٤َٚ ٝظجةق ثُٔؾضٜو، كذ٤َّ٘

كجس ث ٌُّ ُض٢ صٚوً ػ٘ٚ، ٝٛيٙ ثُؼٌٖر صٌؽغ إ٠ُ مٍْٔز ًة٤ْ٤ز، ٢ٛٝ ثالّض٘ذجُٟ ٝثُضّج٣ًن٢ ُِضّٚ

ـُ د٤ٖ آًثء ثألةٔز  ـُ ٝثُضّٚق٤ ٖٓ ثٌُضجح ٝثُْ٘ز، ٝثُضّن٣ٌُؼ ػ٠ِ أهٞثٍ ثُٔؾضٜو٣ٖ، ٝثُضٌّؽ٤

ؼ٤ق ٝؿ٤ٌٙ، ٝثُضَّو٣ٌٌ ٝثُضَّطذ٤ن ُألفٌجّ دجُضًٚٞ  َّٞ ق٤ـ ٝثُ ّٚ َُ د٤ٖ ثُظّجٌٛ ٝثُ ٤٤ ثألػالّ، ٝثُضَّٔ

َّٕ ٝأٍٙٞ ث َّٕ  إلكضجء، ٝإٌٔس هذِٚ إ٠ُ أ  ٓغ د٤جٕ،  ثُقن ٝثفو ػ٘و هللا ثالؽضٜجه ٌٕٟ ثُؼَٔ؛ أل

 أدٌٍ ٟذوجس ثُٔؾضٜو٣ٖ.

ٝظجةق ثُٔؾضٜو٣ٖ، ٟذوجس ثُٔؾضٜو٣ٖ، ثالّض٘ذجٟ، ثُضن٣ٌؼ، ثُضٌؽ٤ـ،  انكهًاخ انًفراؼٛح:

 .ثُضٚق٤ـ، ثُضو٣ٌٌ

 

Abstract 

I have spoken in this paper about the most fundamental of issues 

related to the principles of jurisprudence (usul al-fiqh) – the issue of 

independent reasoning (al-ijtihad) – by explaining, in detail, the roles 

played by a mujtahid. I explain that a mujtahid has ten roles by 

examining historical and current evidence of the types of activity that he 

engages in. Furthermore, these ten can be reduced to five main roles. The 

first is deriving legal rulings directly from the Qur’an and Sunnah. The 

second is extracting legal rulings from the opinions and principles of 

previous scholars. The third is collating and deeming opinions correct or 
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weak. The fourth is differentiating between opinions from the dhahir ar-

riwayah, opinions deemed correct, opinions deemed weak and other 

types of opinions. The fifth is application of these rulings within the 

framework of legal verdicts (al-ifta’). I also indicate, before entering this 

discussion, that independent reasoning by a mujtahid is a condition of 

acting upon a ruling, because truth is one according to Allah, not many. I 

also detail the most important classes of mujtahids. 

Keywords: Roles of the mujtahid. classes of mujtahids. 

 

 يقذيح

َّٕ ك ،  عجًر  ثالؽضٜجه ٖٓ أًغٌ ثُوٞج٣ج إ ئ د٤ٖ ثٌُٖػ٤٤ٖ، ٝٛٞ ٖٓ أًغٌ ثألًٓٞ ؿٔٞٝج  ٝملجء 

َ ك٢ ثألٌٓ ٝٝٓضٖؼٌخ ؽوث ، ًٔج ال ٣نل٠ ػ٠ِ ثُٔنض٤ٖٚ، ٝثُذقظ ك٤ٚ ٕجةي  ّٓ ٌٌّ ٝصأ دؼو صل

ًأ٣ش ّذخ ٛيٙ ثُنلجء ٝثإلٌٕجٍ ٛٞ ػوّ صًٚٞ فو٤وز ثالؽضٜجه، ٝال أهٚو ٓؼ٘جٙ  ،ُْ٘ٞثس

 ٌَُ أفو. ٚ ٓؼٌِّٞ ثالٙطالف٢؛ ألَّٗ 

، ك٢ٜ أًغٌ ٢ٕء دٜج ثُٔؾضٜو ٛٞ ٓؼٌكضٚ ٖٓ مالٍ ثُٞظجةق ثُض٢ ٣وّٞ ٔج هٚوس دقو٤وضٚٝإَّٗ 

ٚ، كصُ  كجس  ،ػ٘جٕ ثُضّل٤ٌٌ ُِضَّودٌّ ك٢ ىُي ٌٚكشًٚٞٙ ٝصذ٤ِّ٘ ٌّ ٝثّضوٚجء ٝثّضوٌثء ٓج ٣ضؼَِّن دضٚ

مْٔز ًة٤ْ٤ز ٣ضلٌع ػ٤ِٜج ؿ٤ٌٛج: ٢ٛٝ ثّض٘ذجٟ ٝصن٣ٌؼ ك٢ كٞؽوصٜج ص٘قٌٚ  ،كوٜجة٘ج ٝأةٔض٘ج

 ٝصٌؽ٤ـ ٝص٤٤َٔ ٝصو٣ٌٌ.

ف٤جر  َّٕ ك٢ ث٣ٌُٖؼز ثُي١ ٣ُٔغَ ًٝفٜج ٝؽٌٞٛٛج؛ ألالؽضٜجه أ٤ٔٛز ث ص٘ذغ ٖٓٝأ٤ٔٛز ثُذقظ: 

ثإلّالّ ك٢ ثُٞثهغ دجالؽضٜجه، ٝٛيث ثُذقظ ٣ضقوّط ػٖ أْٛ أًٓٞ ثالؽضٜجه دذ٤جٕ ثُٞظجةق ُِٔؾضٜو، 

جٟ ٝص٘ض٢ٜ دجُضطذ٤ن ذ٘، صذوأ دجالّضٝص٤ٝٞـ ثًُٚٞر ثُض٢ ٣قَٚ ثالؽضٜجه ك٤ٜج، ٢ٛٝ ٓضؼّوهر

 ُِقٌْ.

ز ٝثٌُؿذز ُِذجفظ ٝثُطجُخ إٔ ٣ٌِْٜ ٝٛيٙ ّٔ ج ٣ْٝؼ٠ ُضق٤ِٜٚج، ثُٔؼٌكز ُِٞظجةق صٞهع ثُٜ

 ّٚ ٌّ دٚ، ٝصذ ٌٙ د٤ٌل٤ّز ثالؽضٜجه ُٔج ٝصٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ ثالؽضٜجه ثُقجَٙ ك٢ ثُضّج٣ًل ٝثٌُٔثفَ ثُض٢ ٓ

 خ ثألٍٙٞ.ًض ٜج ْٓأُز ٗظ٣ٌز صذقظ ك٢ٖٓ ْٓجةَ، ٝصؾؼَ ه٤ّٞضٚ ٌٓٔ٘زٌ ٝٓووًٝرٌ ٤ُِٝ أَّٗ  وُ ؾِ ٣َ 

؟ رؾضٜو ٝظجةق ٓضؼوهَٛ ُِٔ ٌٜ ك٢ ثإلؽجدز ػٖ ٛيث ثُْؤثٍ، ٝٛٞ: صظٌِٖٝٓز ثُذقظ

 ٌّ  ػ٤ِٚ: ع٣ٝضل

 َٛ ٌٕٟ ثُؼَٔ ثالؽضٜجه؟

 َٝٛ ُالؽضٜجه ٟذوجس ٌٝٓثفَ؟

 َٝٛ صضلجٝس هًؽجس ًَ ٝظ٤لز ٖٓ ٝظجةق ثُٔؾضٜو؟
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ُْ أهق ك٢ فوٝه ػ٢ِٔ ٝدقغ٢ ػ٠ِ هًثّز ّجدوز ٓضؼِّوز دجُٞظجةق  ٔانذراساخ انساتقح:

 ُِٔؾضٜو، ٝهللا أػِْ.

ّْ ة٢ ك٢ ًضخ ثُلوٚ ٝثألُ ثالّضوٌث ٝثصذؼش ك٢ دقغ٢ ثُٜٔ٘ؼ كجس ثُلوٜجء، ع ٌّ  ٍٙٞ ُضضذغ صٚ

َ إ٢َُّ ث َّٚ  ًثّز ألصَٞٙ إ٠ُ فٌٚ ٝظجةِق ثُٔؾضٜو٣ٖ.ٖٓ ثُوِّ  ُٜٔ٘ؼ ثالّض٘ذج٢ٟ ك٤ٔج صق

 ٝٓذقغ٤ٖ ٝمجصٔز: ك٢ صو٤ْٔٚ إ٠ُ ص٤ٜٔوٍ  ّؼ٤شُ  ،ٖٓ ثُذقظ ُِٔوٚٞهِ  ٝصقو٤وج  

 ٝك٤ٚ ٓطجُخثُٔذقظ ثألٍٝ: ك٢ ثُضٌؽ٤ـ ٝثُطذوجس ،: 

 ِخ ثألٍٝ: ك٢ ثُضٌؽ٤ـ ٌٕٟ ثُؼَٔ.ثُٔط 

  :ٟذوجس ثُٔؾضٜو٣ٖ.ك٢ ثُٔطِخ ثُغج٢ٗ 

 .ٖثُٔذقظ ثُغج٢ٗ: ك٢ ٝظجةق ثُٔؾضٜو٣ 

 ٗضجةؼ ثُذقظ.أدٌٍ ك٢ د٤جٕ  :ثُنجصٔز 

 ٜو٣٘ج ّذ٤َ ثُقّن.ٌٝجٙ ٣َٝ ٚ ٣َٝ قذُّ إٔ ٣ٞكو٘ج ُٔج ٣ُ  ّجةال  ث٠ُُٞٔ 

 ذًٓٛذ

 أٔالً: ذعزٚف االظرٓاد

ُّٔ  االظرٓاد نغحً:    ٝه٤َ: ثّضلٌثُؽ ثُُؾٜو.، َ ثَُؾَٜوه٤َ: صق

ٍّٖ دقٌْ ٌٕػ٢ٍّ كٌػ٢ٍّ  ٔاصطالؼاً: ثّضلٌثُؽ ثُلو٤ٚ ثَُّٞغ ُضق٤َٚ ظ
(1)

. 

ٝهغ ُذِ ًذ٤ٌ ك٢ ه٤ٞز ثالؽضٜجه، دق٤ظ ال ٣ضًٚٞ إال دًٚٞصٚ ثُٔطِوز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٝهو 

ٖٓ أٗٞثع  ٗٞعٌ ٛيث  ثُٔؾضٜو ثُٔطِن ثُي١ ٣ْض٘ذ٠ ثألفٌجّ ٖٓ ثٌُضجح ٝثُْ٘ز، ٝك٢ ثُقو٤وزِ 

 َّ ال ،  ؼ٣ٌقٖٓ ثُضَّ  ًٔج ٛٞ ٓالفعٌ  ،ثالؽضٜجه ثالؽضٜجه ال ً ّٝ  ٝٓٔج ٤ّأص٢ ٖٓ ًالّ. أ

ٖ ال ٣٘ َٓ ٌز ٣ذو٠ ف٤ج  ك٢ ػجُْ ٖٓ ثُن٤جٍ، ٝدؼ٤وث  ػٖ ثُٞثهغ، ٝثُي١ ٣ٌٗوٙ ٛجٛ٘ج ٚ ُٜيٙ ثُُّ٘ ذضٝ

 جس:ًالّ ك٤ٌّٝجس ٝػو٤ِّ ال  ثّضوٌثء ٝٝثهغ ًالٓ٘ج ك٢ ٝظجةق ثُٔؾضٜوإٔ ٣ٌٕٞ 

ز ٓج ٣َ٣و ػٖ  :كٖٔ ف٤ظ ثالّضوٌثء ّٓ ٌَِْش ك٤ٚ  ٠ٞٓ14 ػ٠ِ ثؽضٜجهثس ػِٔجء ثأل َّ هٌٗج ، 

ف ػ٤ِٜج ٝثإلكضجء دٜج ٝثُضو٤ٖ٘ ٜٓ٘ج، ك٣ٌ٘و  ٌّ ِّ ثٌُٖػ٤ِّز ٝثُضؼ َِ إ٠ُ ثألفٌج ٙ م ك٢ ثُضَّٞ ٌُ ٓ٘جٛؼ ُٟٝ

.ٙ ًَ ٌِّ  ٖٓ ف٤ظ ثّضوٌثء ثُضَّج٣ًل ثُلو٢ّٜ إٔ ٗوًَى ىُي ٝٗو

٘ج ٝأ٤ِٛ٘ج  :ٖٝٓ ف٤ظ ثُٞثهغ ِْ أٗ٘ج ٗؼ٤ٔ ثإلّالّ ك٢ ف٤جص٘ج ٝٗؾضٜو ك٢ صطذ٤وِٚ ػ٠ِ أٗل

َُّ أػٔجٍ ؽٞثًف٘ج  ٝٓؾضٔؼ٘ج، ٝثإلّالّ ثُؼ٢ِّٔ ثُضطذ٤و٢ّ ٌٓؽؼٚ إ٠ُ ثُلوٚ دجُوًؽز ثأل٠ُٝ، كٌ

                                                           
 . 474 /2ٗ، ػكٍٚٞ ثُذوثةغثُل٘ج١ً، ( ٣٘ظٌ: 1)
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، ٌُٖ ك٢ ثَُّ٘ض٤ؾز ٢ٛ  ُّ ٌُ ثُذجُؾ ػ٠ِ أكؼجٍ ثُقٞث د٤ِز ثألع ٓؼجُؾضٜج ك٢ ثُلوٚ، ٝإٕ ًجٕ ُِضٌَّ

كجس  ٌّ ٛج ُِلوٚ.صٚ  صقضجػ أفٌجٓج ، ٝٓؼٌكضُٜج ٌٓهُّ

 حاالظرٓاد ؼقٛقح ٔاقعّٛ : شاَٛاً 

ً ٤ًل٤ِز  ُّٞ َٚ ٚ، ٝصَ ِٔ َِ ٙق٤ِقٚ ٖٓ ّو٤ َٔ ٝصطذ٤َن أ١ ػِْ ٣قضجػ إ٠ُ ثؽضٜجٍه ك٤ٚ؛ ُض٤٤ٔ َّٕ ػ٤ إ

ض٘ج ك٢ ثالؽضٜجه. ّٔ َِ دٚ، ٝصن٣ٌؼ ثُْٔجةَ ثُْٔضؾّور ػ٠ِ أٍٙٞ أة  ثُؼٔ

ٌٌ ال ٣٘ذـ٢ إٔ ٣نضِق  ُْ ٗظ٣ٌّج  م٤ج٤ُّج  ال ٣ُطذُّن ٝال ٣ُؼجٓ، ٝٛيث أٓ ك٤ٚ ثع٘جٕ، ٝإالّ ٌُجٕ ثُؼِ

٤ٖٚ ك٤ٚ ٣ض٤ََّٔ دووً  ّٚ كطِٔج ٣ٌٗوٙ ػِٔج  ػ٤ِّٔج  ك٢ ف٤جص٘ج ال دّو ك٤ٚ ٖٓ ثالؽضٜجه، ٝهوً ثُٔضن

٘جةغ. َّٚ  ثؽضٜجهْٛ، ٝٛيث ٣ظٌٜ ك٢ ٓنضِق ثُؼِّٞ فض٠ ػ٘و أًدجِح ثُ

ُٛ ػ٤ِ٘ج أَّٗٚ ال ُٓ ك٢ ثُق٤جر، ٌُٖ  إىٕ كجُٞثهُغ ٣لٌ ِْ ٟجُٔج أَّٗٚ ٣ُؼج دُوَّ ٖٓ ثالؽضٜجِه ك٢ ثُؼِ

ًٍ ٓضلجٝصٍز ك٤ٚ.   ػ٠ِ هًؽجٍس ٝٙٞ

جةؼزُ د٤ٖ ثُطِذِز ٖٓ صٞهّق ثالؽضٜجه ٝإؿالم دجدٚ، َٝٛ ٣ٞؽو ٓؾضٜو ك٢ ٛيث  َّٖ كجُلٌٌرُ ثُ

َِّٖٔ، ٤ًق ٣ٌٞ َّٕ ٛيٙ فو٤وزٌ ًجُ َّٕ ٌٟفٜج ّٝؤثُٜج مطأٌ؛ أل ٓجٕ؟ ثػضوو أ ََّ ٌٓ ٝٓطذٌّن ثُ ٌْ ٓؼج ٕ ػِ

ٌَل٢ّ  َٚ َُ دجُؼِْ دوٕٝ ثؽضٜجه، هجٍ ثَُق َُ ٣ُٝؼٔ ّ٤ُٔ٣ٝ ُْ دوٕٝ ثؽضٜجه، ٤ًق ٣ُلٜ
(1  )

أميث  ٖٓ ثدٖ 

هُْطُِٞدُـج
(2)

َُ دٔغَ »:  ق٤ـ، هِش: ٣ُؼٔ َّٚ إٕ هِش: هو ٣قٌٕٞ أهٞثال  دال صٌؽ٤ـ، ٝهو ٣نضِلٕٞ ك٢ ثُ

 ٍِ ًِ صـ٤ٌُّ ثُؼٌِف ٝأَفٞث ٌَ ػ٤ِٚ ثُضَّؼجَٓ، ٝٓج  ٓج َػِٔٞث دٚ ٖٓ ثػضذج ثَُّ٘جُ، ٝٓج ٛٞ ثألًكن، ٝٓج ظٜ

١َِٞ ٝؽُٜٚ،  ًٍَّ ًُُّٚٛش ْذا ؼقٛقحً هَ ٖ  ٔال ٚخهٕ انٕظُٕد َع َٔ ٖ ُْ ٤ُٔ٣َِّ إٔ ٣ٌؽَغ ُ َٓ ال َظّ٘ج ، ٝػ٠ِ 

 ِٚ ضِ ّٓ  .«٤ٔ٣َّ؛ ُذٌثءِر ى

َّٕ صطذ٤ن ثُلوٚ ك٢ ثُٞثهغ ٣قضجػ إ٠ُ ثؽضٜجٍه، كجُلٌٌرُ ثُض٢ ال دُّو ٝػ٤ِٚ ك ِٖ ئ ٌِٛج ك٢ ىٛ ٖٓ صو٣ٌ

 ُٓ  َِّ ٚ ٝٓذجهةِٚ ً ِْ َّٕ ثُلوَٚ فجُُٚ ٓغَ ّجةٌ ثُؼِّٞ، ٣قضجػ إ٠ُ هًثٍّز ُٔؼٌكِز هٞثػِوٙ ٝأّ ٍْ ُِلوٚ: أ ضؼِِّ

ٌِٛج. ِْ ثُٜ٘وِّز أٝ ثُطّخ أٝ ؿ٤ ٜجس ْٓجةِِٚ، ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ػِ ّٓ  ٝأ

َُّ ٛيٙ ثُوًثّز ٌَ  ؛ًٝ َ ثُطَّجُخ ٖٓ مالُٜج إ٠ُ ص٣ٌٖٞ ثَُِٔ ّٙ ف ٣ٌٟوز ٤ُضٞ ٌّ ز ثُؼ٤ِّٔز، ٣ٝضؼ

َّٖن٘ دجُوًِّثّز ثُيَّثص٤ز ٝثالُضوجء  ًِ ثؽضٜجِه ثُ أَٛ ثُؼِْ ك٢ ثُلْٜ ٝثُذ٘جء ٝصق٤َِ ثألًٓٞ، ٝدوو

َّٚ٘ ك٤ٚ. ز ك٢ ثُؼِْ ثُي١ صن ٌَ َ إ٠ُ ص٣ٌٖٞ ثَُِٔ َّٙ  دجألّجصير ٝصقوُّن ثُيًَّجء ُو٣ٚ ٣ْضط٤غ إٔ ٣ضٞ

ز ٝصطذ٤ن ثٌُٔء ُِؼِْ ك٢ ف٤جصِٚ ٝإكجهِر ٓؾ ٌَ ًِ ثَُِٔ ضٔؼٚ دٚ ٣ٍٝجهصِٚ ُْٔجةِِٚ ًثؽٌغ إ٠ُ ٓووث

ٕ ٖٓ ثؽضٜجهثِس ثُؼِٔجِء  َّٞ ٌْ ًْجةٌ ثُؼِّٞ صٌ ٌُ ٓضقوِّن ك٢ ثُلوٚ؛ ألَّٗٚ ػِ ٜٗج ك٤ٚ، ٝٛيث ثألٓ َّٞ ثُض٢ ً

َف ك٢ ٛيث ثُؼِْ  ٌَّ ًِ صق٤ِٜٚج ٣ْضط٤غ إٔ ٣ضٚ ٌَجس، ٝدوو ك٤ٚ، ٝٛيٙ ثالؽضٜجهثُس ٓ٘ذُؼٜج ثَُِٔ

ٌَّٖ ٜٓ٘ج.٤ُٞ٣ٝق إ٤ُٚ ٓؼ َٔ  جًف ٝإكجهثس ٓذ٤ّ٘ز ػ٠ِ أُِّ ثُؼِْ ثُض٢ صَ
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ٍز كو٤ٍّٜز  ٌَ َِ َٓ ِٚ إٔ ٣َِؾوَّ ٣ٝؾضٜو ك٢ ِٟذِٚ دٔج هُِش، ٣َْٝؼ٠ ؽجٛوث  ُض٣ٌٖٞ  ثؿِخ ك٢ ثُلو ٌَّ كؼ٠ِ ثُ

ٌِٛج ٝد٤جٕ فٌْ ٓج  ِٚ ٝصق٣ٌ ٖ فَُٞٚ، ٝػ٠ِ صقو٤ِن ْٓجةِِ َٓ ٝ ِٚ ِْ ه٣ّٞز، ٣ْضط٤غ دٜج صطذ٤وَٚ ػ٠ِ ٗل

 ج.َؽوَّ ٜٓ٘

 ُء انرَّارٚخٙ نهطَّثقاخاالسرقزا: شانصاً 

ِٚ ٓٞؽٌٞه ال ٓقجُز؛ ألَّٗٚ ًُٝؿ ثُؼِْ ِْ َّٕ ثالؽضٜجه ك٢ ٗل ج ّذن ٣ضذ٤َّٖ أ َّٔ ٝدٚ ف٤جصُٚ ٝصطذ٤وُٚ،  ،ٓ

َُ ٖٓ ٌٓفٍِز إ٠ُ ٌٓفٍِز،  ِٜٗج، ك٤٘ضو ّٞ ٌُّ دٌٔثفَ ك٢ ٖٗأِر ثُؼِّٞ ٝصٌ ٝدوٝٗٚ ٣٘ؼوّ ثُؼِْ، ٌَُّٝ٘ٚ ٣َٔ

 َِّ ُْ ك٢ ً ُْ  كجُؼِ جدوز ثًضِٔش، ٝثُؼِ َّْ َّٕ ثٌُٔفِزَ ثُ ٌٓفٍِز ك٤ٚ ٣قضجػ إ٠ُ ٍٗٞع ؽو٣ٍو ٖٓ ثالؽضٜجه؛ أل

ًِ ٣ٍٝجهرٍ   ٝإال ُْ ٣ٌٖ ػِٔج . ،ك٢ ثّضٌٔث

ٖ ّذوٚ فض٠ ٣ؼظْ د٤٘جٕ  َٓ  ِْ ٌُّ ك٢ ثُذ٘جِء ػ٠ِ ػِ  ٖٓ ؽو٣ٍو، دَ ٣ْضٔ
َُّ ػجُْ ك٤ٚ ٣ذوأُ ً ِ٤ُٝ

ُْٚ ٝصََهث ُّ ُه كٌُٝػٚ ْٝٓجةُِٚ، ك٤ٌٕٞ ػِٔج  ٌٓؿٞدج  ك٤ٚ، ٗجكؼج  ُِٔؾضٔؼجس، ثُؼِْ ٝص٤َُُّٖو هٞثػُوٙ ٝأُ

ٙ، ُذو٢ ثُؼِْ ك٢ ٓقِِّٚ ُْٝ ٣ٌَُٔ د٤ُ٘جُٗٚ.  ٌُ َُّ ػجُْ ك٤ٚ ٖٓ ثُذوث٣ِز ٝثؽضٜو ك٤ٔج هجُٚ ؿ٤  ُٝٞ دوأ ً

ًِ إ٠ُ ًٟٞ، ٝٛٞ ٓج  ٝٛيث ٣وض٢ٞ فٍٚٞ ٌٓف٤ِّز ك٢ ثالؽضٜجِه ك٢ ثُؼِْ، ص٘وُِٚ ٖٓ ٟٞ

ً ثالؽضٜجه١ ٝثٗضوجُُٚ ٖٓ ٌٓفٍِز إ٠ُ ٗوُٚوٙ دجالّضوٌ ُّٞ ثِء ثُضَّج٣ًن٢ ُِؼِْ، ف٤ظ ِٗقع ك٤ٚ ٛيث ثُضَّط

ِِ ثُلوٚ ـ ًٔج ٤ّظٌٜ ىُي ك٢ ثُوًثّز ثُضج٤ُز ـ. ِْ ـٌ َؽ٢ٌِّ ك٢ ػِ  ٌٓفٍِز، ٝٛٞ ٝثٝ

ٌُِِٖٓز صو٤ْْ ثُطَّذوجس الدٖ ًٔجٍ دجٕج ثُض٢ ٢ٛ ٝظجةق ك٢ ثُقو٤وز ال ٟذوجس  ،٣ُٝنٌؽ٘ج ٖٓ 

 ٌِّ ٙ ٤ٕن٘ج ثُؼغٔج٢ًٗٔج ٣ُو ًَ
(1)

َّٕ »ف٤ظ ٣وٍٞ:  ، َّٕ ٛيٙ ثألهْجّ ُِٞظجةق ال ُألٕنجٗ، ٝثٌُٔثُه أ إ

ؽَ ثُٞثفُو ٣ض٠َُّٞ ؽ٤ٔغ  ٌَّ ٝظجةق ثُلوٜجء ص٘وْْ إ٠ُ ٛيٙ ثألهْجّ...، ٝال ٣َِّ ٖٓ ىُي إٔ ال ٣ٌٕٞ ثُ

َّٕ ثُؼِٔجَء ٣٘ؤْٕٞ إ٠ُ ٓ ٜج ك٢ ٝهٍش ٝثفٍو، ٝٛيث ًٔج أ َٞ ٍٚ ٛيٙ ثُٞظجةق أٝ دؼ قوٍِّط ٝكو٤ ُٓ ٝ ٌٍ ّْ ل

ََ ثُٞثفَو صُٚوم ػ٤ِٚ ؽ٤ُٔغ ٛيٙ ثألَُوجح، كٜٞ ٖٓ ف٤ظ ثٕضـجُٚ  ؽ ٌَّ َّٕ ثُ دّٔج ٣وغ أ ًُ  ٌُٖٝ ، ٍْ ضٌِّ ُٓ ٝ

قوٌِّط، ٖٝٓ ف٤ظ ثٕضـجُٚ دجُلوٚ كو٤ٌٚ، كٌيُي ٣ؾٍٞ  ُٓ ، ٖٝٓ ف٤ظ ثٕضـجُٚ دجُقو٣ظ  ٌٌ ِّْ ل ُٓ دجُوٌإٓ 

َُ ثُٞثفُو ٓؾضٜوث  ك٢ ثُْٔج ؽ ٌَّ ؽ٤ـ ك٢ ٝهٍش ٝثفوٍ إٔ ٣ٌٕٞ ثُ  .«ةَ ٝأٛال  ُِضَّن٣ٌؼ ٝثُضٌَّ

ألدٌٍ  ٝصو٣ٌٌث  ُٔج ّذن ٗقضجػ هذَ ثٌُالّ ك٢ ثُٞظجةق إٔ ٗؼٌٛ ٓٞؽَث  ك٢ ٓذقظ ْٓضوَ

ٚ ٌٕٟ ثُؼَٔ، ًٝيُي د٤جٕ صؼوه أٗٞثع ثالؽضٜجه، ٝٛٞ أّذجح ثالؽضٜجه، ٝٛٞ ثُضٌؽ٤ـ؛ ألَّٗ 

ٌّ دٜج.  ثٌُٔف٤ِز ثُضج٣ًن٤ز ثُض٢ ٓ

 اخفٙ انرزظٛػ ٔانطثق انًثؽس األٔل:

د(انرزظٛػ شزط انعًم )انانًطهة األٔل:   ؽقُّ ٔاؼُذ عُذ هللا ال يرعذِّ

ٗؼٌٛ ألفو أْٛ أّذجح ثالؽضٜجه، ٝٛٞ ػوّ ؽٞثٍ ثُؼَٔ دوٍٞ إال دؼو  ك٢ ٛي ثُٔطِخ

صٌؽ٤قٚ دجالؽضٜجه ك٤ٚ، كجالؽضٜجه ٛٞ ثُط٣ٌن ٍُِٞٙٞ ٌُِثؽـ ٖٓ ثُوٍٞ ُِؼَٔ، ٝدجُضّج٢ُ 
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ٚ ٝثفو، ؛ ألَّٗ جٟ ٣ٌٟٝن ثُضَّن٣ٌؼ ْٗؼ٠ ك٤ٚ ٍُِٞٙٞ ُِقّن ػ٘و هللا ذ٣ٌن ثالّض٘ثالؽضٜجه دط

 ك٘قضجػ إٔ ٤َُٔٗٙ ػٖ ؿ٤ٌٙ ُضطذ٤وٚ، ٝٛيث ٣ٔغَ ثُٞظ٤لز ثأل٠ُُٝ ٝثُغّج٤ٗز.

ثدؼز ٝٛٔج: ثُضٌؽ٤ـ ٝثُض٤٤َٔ، كٜيث ثُٔطِخ ٣ضقوَّ  ٌَّ ج ثُٞظ٤لز ثُغَّجُغز ٝثُ ّٓ ط ػٖ ّذذٜٔج، ٝأ

ٌَّ  ؽٞثٍ ثُؼَٔٝٛٞ ػوّ  َّٕ إال دجُ ٌَّ  ثٌُٔؽٞؿَ  ثؽـ؛ أل ج٢ُ ٝؽٞهٛٔج ثؽـ ًجُؼوّ، ٝدجُضَّ ك٢ ٓوجدَ ثُ

 .ال ٓضؼوهٌ  ٚ ٝثفوٌ ٓذ٢ٌّ٘ ػ٠ِ ثُٞهٞف ػ٠ِ ثُقّن؛ ألَّٗ 

 ّٓ ق أٝ ثُٞثهغ إال و٣ٌٌ، كال ٣ٌٕٞ ثُضغذش ٖٓ ٓ٘جّذز ثُقٌْ ٌُِِّٔ ، ٢ٛٝ ثُضَّ ج ثُنجْٓزُ ٝأ

٘و هللا صؼج٠ُ، ك٤ٌٕٞ ثٌُالّ ك٤ٜج ًجٌُالّ ك٢ ثُٞظ٤لز جالؽضٜجه، ٝٛيث ُْؼ٤ٚ إلٙجدز ٓج ٛٞ ثُقّن ػد

 ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز.

 ٖٓ ٌٌ ز ثُطِذز ثُّوث٤ًّٖ ُٚ ٌِّٞث ٓيٛخ  ثُؼ٤ِٔزثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ثُلوٚ ك٢ ثُٔؤّْجس ًٝغ٤ ّٓ ٝػج

َّ ثمض٤جً  ج ٓق ثُٔؼضَُز ثُوجة٤ِٖ دضؼّوه ثُقّن، فض٠ ٙجًس ٗظٌصُْٜ إ٠ُ أهٞثٍ ثُلوٜجء ثُٔنضِلز أَّٜٗ

ٝ َّ َّ ْٓأٍُز ً ج فّن، كل٢ ً ج ًُِّٜ ثفو ْٜٓ٘، ك٤قنُّ ُٚ أمي ٓج ٕجء ٜٓ٘ج، ٝصٌى ٓج ٕجء؛ ألَّٜٗ

ٖ ٣وٍٞ: دجُقٌٓز،  َٓ ، ٜٝٓ٘ج:  َّ ٖ ٣وٍٞ: دجُق َٓ ٣وًّٜٞٗج ٣أميٕٝ ك٤ٜج ػّور آًثء كو٤ّٜز: ٜٓ٘ج: 

ثؽـ ٜٓ٘ج ك٢ ثُـجُخ، ك٤ٌٕٞ ٛيث ثُطج ٌّ ُِ ٍٕ ٖ ٣وٍٞ: دجٌٌُثٛز، ٌٝٛيث، هٕٝ د٤ج َٓ ُخ ٜٝٓ٘ج: 

ثُٔذضوا ٛٞ ثُٔنضجً ُٔج ٣ٌُ٣و دٔج ص٤ِٔٚ ػ٤ِٚ ٗلْٚ ػ٠ِ فْخ فجؽضٚ، ك٤ٞٓج  ٣وٍٞ: دجُقٌٓز، 

 ٣ٝٞٓج  ٣وٍٞ: دجإلدجفز، ٝؿ٤ٌٛج ػ٠ِ فْخ ثُِٔٚقز ثُؼو٤ِّز.

 أقٕال انعهًاء فٙ انؽق عُذ هللا أٔالً: 

َّٕ ، ٝثُقنُّ ػ٘و ٤ٚٓخٌ  ٔؾضٜوُ ثُ انًعرشنح ٔتعض انًركهًٍّٛ: قٕل انقٕل األٔل: هللا ٓضؼّوه؛ أل

 َّ َّ ٓؾضٜو، كئىث ثؽضٜوٝث ك٢ فجهعز كجُقٌْ ػ٘و هللا صؼج٠ُ ك٢ فّن ً ثُقٌْ ٓج أّهٟ إ٤ُٚ ثؽضٜجه ً

 ٝثفو ٓج ثؽضٜو دٚ.

 ٝثفضؾٞث دج٥ص٢:

َّٕ ثُٔؾضٜو٣ٖ ك٢ ثُوذِِز ؽؼِٞث ٤ٚٓذ٤ٖ، فض٠ صأّهٟ ثُلٌٛ ػْٜ٘ ؽ٤ٔؼج ، ٝال ٣ضأّهٟ ثُلٌٛ  .1 إ

 ٚ ٓغ إفجٟز ثُؼِْ دنطأ ٖٓ ثّضودٌ ثٌُؼذز.ػْٜ٘ إال دئٙجدز ثُٔأًٓٞ د

 ٝثُٔ٘جهٖز ُٚ:

ٝث ثُوذِز  ٌّ ١ ٣نطب ٤ٚ٣ٝخ أ٣ٞج  ًـ٤ٌٙ ٖٓ ثُٔؾضٜو٣ٖ؛ إى ُٞ ٠ِّٙ ؽٔجػز ٝصق ٌّ َّٕ ثُٔضق إ

ٖ ػِْ ْٜٓ٘ فجٍ إٓجٓٚ ٝٛٞ ٓنجُلٚ كْوس ٙالصٚ؛ ألَّٗٚ ٓنطب ُِوذِز ػ٘وٙ، ُٝٞ ًجٕ  َٔ ٝثمضِلٞث، ك

َُّ ٙٞثدج  ٝثُؾٜجس هذِز َُ  ج كْوسثٌُ َٔ
(1)

. 

َّ د٤ٖ ه٤ٖٓٞ ك٢ ٍٓجٕ ٝثفو: ًئدٌث٤ْٛ  .2 ٌُّ َّٕ ثألفٌجّ صنضِق ػ٘و ثمضالف ثُ ُٟٝٞ  إ

. 

                                                           
 ، ٝؿ٤ٌٙ.1848-1847 /4ٗ، ػ ثٌُجك٢ ٌٕؿ ثُذَه١ٝثُْـ٘جه٢، ٣٘ظٌ:  (1)



 055ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالغ أتٕ انؽاض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

 ٝثُٔ٘جهٖز ُٚ:

٢ََّٖء ثُٞثفو ؽجٍ إٔ ٣ٌٕٞ فٌثٓج  ُٖن٘ فالال  ُٖن٘ آمٌ: ًأّ ثٌُٔأر فٌثّ ػ٠ِ  َّٕ ثُ إ

ّّ ٝثُذ٘ش ٝؿ٤ٌٛج ٓجس ٖٓ ثأل ٌّ ، ًٝيُي ثُٔجٍ ُٔجٌُٚ ٍٝػ ثد٘ضٜج فالٍ ُـ٤ٌٙ، ًٝيُي ّجةٌ ثُٔق

ٍز أُمٌٟ. ّٓ َّ ك٢ فّن أ ٍز، ٝثُق ّٓ  فالٍ ُٝـ٤ٌٙ فٌثّ، كٌيُي ٣ؾٍٞ إٔ صغذش ثُقٌٓز ك٢ فّن أُ

هجٍ ثٌُٞع١ٌّ 
(1)

ٝثٌُأ١ ثُي١ ٣ُْ٘خ إ٠ُ ثُٔؼضَُز، ٣ذ٤ـ ُـ٤ٌ ثُٔؾضِٜو ثألمُي دٔج ٣ٌٝهٚ ٖٓ : »

َّ ٓج ٣ؾخ ػ٠ِ ؿ٤ٌ ثُٔؾضٜو ك٢ دجح ثال ؽضٜجه إٔ ٣ضن٤ٌَّ ُو٣٘ٚ ٓؾضٜوث  ث٥ًثء ُِٔؾضٜو٣ٖ، ٌُٖ أه

 ٣ٌثٙ ثألػِْ ٝثألًٝع، ك٤٘ٚجع ُلض٤جٙ.

ز، ك٤ِْج إال  ّٔ َِّ إٓجّ، ٝثألمي دٔج ٣ٞثكن ثُٜٟٞ ٖٓ آًثء ثألة م٘ ٖٓ أهٞثٍ ً ٌُّ ج صضذّؼٚ ثُ ّٓ ٝأ

ص٤ّٜٖج  ٓقٞج ، ٤ُِٝ ػ٤ِٜٔج ْٓقز ٖٓ ثُّو٣ٖ أٙال ، ًجة٘ج  ٖٓ ًجٕ ٓذ٤ـ ىُي؛ ُٝيُي ٣وٍٞ ثألّضجى 

َّٕ «أُٝٚ ّلْطز ٝآمٌٙ ٍٗوهز»قجم ثإلّلٌث٢ّ٘٤٣ ثإلٓجّ ػٖ ص٣ٞٚخ ثُٔؾضٜو٣ٖ ٓطِوج : أدٞ إّ ؛ أل

 أهٞثُْٜ صوًٝ د٤ٖ ثُ٘ل٢ ٝثإلعذجس، كأ٠ٗ ٣ٌٕٞ ثُٚٞثح ك٢ ثُ٘ل٢ ٝثإلعذجس ٓؼج ...؟

َّٕ ٖٓ صجدغ ٛيث ثُٔؾضٜو ك٢ ؽ٤ٔغ آًثةٚ، كوو مٌػ ٖٓ ثُؼٜور، أٙجح ثُٔؾضٜو أّ أمطأ،  ٗؼْ إ

َّٕ ثُقجًْ إىث ثؽضٜو ٝأٙجح كِٚ أؽٌثٕ، ٝإىث ثؽضٜو ٝأمطأ كِٚ أؽٌ ًٝيث ثُٔؾضٜ وٕٝ ث٥مٌٕٝ؛ أل

 «.ٝثفو

، ٝإٕ ُْ ثُٔؾضُٜو ٣ُنطب ٤ُٚ٣ٝخ، ٝثُقنُّ ػ٘و هللا ٝثفوٌ  عاّيح انفقٓاء:ل ٕق انقٕل انصاَٙ: 

 ُٓ َْ ٣ضؼ٤َّٖ ُ٘ج كٜٞ ػ٘و هللا  َّٕ فٌ ؛ أل ُوطغ دجٍُٞٙٞ ثالؽضٜجه ثإلٙجدز دـجُخ  ثٌُأ١، ٤ُِٝ ث ضؼ٤ِّٖ

َّٕ ثُقنَّ ك٢ ٓٞٝغ ثُنالف ٝثفو إ٠ُ ثُقّن؛ أل
(2)

. 

 ٝثفضؾٞث دج٥ص٢:

ِعْهًاً{: هجٍ  .1 َٔ َُْٛا ُؼْكًاً  ُكاّلً آذَ َٔ  ٌَ ا ًَ ْٛ َْا ُسهَ َُا ًْ َّٓ }فَفَ
(3)

َّ٘ ٤ِّٔجٕ  دجُلْٜ، ٝٛٞ  ، ٝإىث ثمض

إٙجدز ثُقّن دجُّ٘ظٌ ك٤ٚ ًجٕ ث٥مٌ مطأ  
(4)

 

َّٕ ًؽ٤ِٖ ثمضٚٔج إ٠ُ ثُّ٘ذ٢ّ »: ػٖ ػذو هللا دٖ ػٌٔٝ ٝ .2 ، كوجٍ ُؼٌٔٝ: ثهٜ د٤ٜ٘ٔج، إ

كوجٍ: أه٢ٞ د٤ٜ٘ٔج ٝأٗش فجٌٝ ٣ج ًٍّٞ هللا، هجٍ: ٗؼْ، ػ٠ِ  إَّٗي إٕ أٙذش كِي ػٌٖ 

«أؽًٞ، ٝإٕ ثؽضٜوس كأمطأس كِي أؽٌ
(5)

. 

ْ إىث فٌْ ثُقجًْ كجؽضٜو عْ أٙجح كِٚ أؽٌثٕ، ٝإىث فٌ»: هجٍ  ػٖ ػٌٔٝ دٖ ثُؼجٗ ٝ .3

ّْ أمطأ كِٚ أؽٌ «كجؽضٜو ع
(6)

. 

                                                           
 .225-223ـ ٓوجُز ثُالٓيٛذ٤ز ه٘طٌر ثُاله٤٘٣ز ـ ٗ ثٌُٞع١ٌ، ٓوجالس ثٌُٞع١ٌ (1)

ثدٖ أ٤ٌٓ ثُقجػ، ٝ، 284/ٗ 8، ػ ٔق٠٤ثُذقٌ ثُث٢ًًَُٖ، ، 238ٝ /2ٗػ ،ثُض٣ِٞـثُضلضجٍث٢ٗ، ٣٘ظٌ:  (2)

 .307-306/ٗ 3ػ ،ثُضو٣ٌٌ ٝثُضقذ٤ٌ

 .79ث٣٥زًّٞر ثألٗذ٤جء:  (3)

 ، ٝؿ٤ٌٛج.17 /4ٗثُذَه١ٝ، ثألٍٙٞ، ػ ٣٘ظٌ:  (4)

 ، ٝٙققٚ.99 /4ٗػ ،ثُْٔضوًى ثُقجًْ، (5)

 ، ٝؿ٤ٌٙ.134 /1ٗ، ػ ٙق٤ـ ِِْْْْٓٓ،  (6)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 052

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

إ٢ّٗ ّأهٍٞ ك٤ٜج دٌأ٢٣، كئٕ ًجٕ »ف٤ٖ ّتَ ػٖ ثٌُالُز هجٍ:  ػٖ أد٢ دٌٌ ثُٚو٣ن ٝ .4

ج ثّضنِق  ّٔ ٙٞثدج  كٖٔ هللا، ٝإٕ ًجٕ مطأ  ك٢ّ٘ٔ ٖٝٓ ث٤ُٖطجٕ، أًثٙ ٓج مال ثُٞثُو ٝثُُٞو، كِ

«، هجٍ: إ٢ّٗ ألّضق٢٤ هللا إٔ أًّه ٤ٕتج  هجُٚ أدٞ دٌٌػٌٔ 
(1)

 . 

إىث فجٌٙصْ أَٛ فٖٚ كأًثهًْٝ ػ٠ِ إٔ صَُْ٘ٞٛ ػ٠ِ فٌْ : »ػٖ ػٌٔ دٖ ثُنطجح ٝ .5

ْ ال صوًٕٝ ٓج فٌْ هللا ك٤ْٜ، ٌُٖٝ أَُْٗٞٛ ػ٠ِ فٌٌْٔ  هللا كال صَُْ٘ٞٛ ػ٠ِ فٌْ هللا، كئٌَّٗ

«عْ ثفٌٔٞث ك٤ْٜ ٓج ٕتضْ...
(2)

 . 

َُّ ٓج ٣وٍٞ ثُ ؛ ألّٗٚ ال ٣و١ً ٔؾضٜو فٌْ هللا ٝؽٚ ثُوالُز: ٝؽٞه فٌْ ٝثفو هلل، ٤ُِٝ ً

ّٕ ٓج هجُٞٙ فٌْ هللا  ٞث ُْٜ أ  ، ٣ٝوػٕٞ ؿ٤ٌٙ.فٌْ هللا ٣و٤٘ج ، ٝدجُضَّج٢ُ ال ٣ُِِّْٔ

هجٍ ثُضلضجٍث٢ّٗ 
(3)

ج ثُّْ٘ز ٝثألعٌ كجألفجه٣ظ ٝث٥عجً ثُّوثُز ػ٠ِ صٌه٣و ثالؽضٜجه د٤ٖ : » ّٓ ٝأ

ٜج ٓضٞثصٌر ٖٓ ؽٜز ثُٔؼ٠٘، ٝإال ُْ ثُٚٞثح ٝثُنطأ، ٢ٛٝ ٝإٕ ًجٗش ٖٓ هذ٤َ ث٥فجه، إال أَّٗ 

 «.صِٚـ ُالّضوالٍ ػ٠ِ ثألٍٙٞ

ثإلؽٔجع، هجٍ ػالء ثُّو٣ٖ ثٌُْٔه٘و١ّ ٝ .6
(4)

قجدز : » ّٚ َّٕ ثُ أؽٔؼٞث ػ٠ِ ؽٞثٍ ثُو٤جُ ٓغ  إ

ك٢  ٓنجُلز ثُذؼٜ ك٢ ؽٞثح ثُْٔجةَ ٝثُضّنطتز، فض٠ ّٕوهٝث ػ٠ِ ػذو هللا دٖ ػذّجُ 

ؽٞثٍ ًدج ثُّ٘وو
(5)

ق ّٚ ٍٝث ثُو٤جُ أؽٔؼٞث ػ٠ِ ؽٞثٍ ثُنطأ ػ٠ِ ثُو٤جُ، ... كجُ ّٞ جدز ثُي٣ٖ ؽ

قجدز  ّٚ  «.فّؾز هجٟؼز ٝإؽٔجع ثُ

َٝٗوَ ثإلؽٔجع أ٣ٞج  ٤ٕل ثإلّالّ ِٕٔ ثُو٣ٖ ثُل٘ج١ًّ 
(6)

. 

صٜج ٝظًٜٞٛج؛ ُٝيُي ًجٕ ٓيٛخ ثألةٔز ثألًدؼز، ٝثصلن ٌٖ ٓ٘جهٖزٌ فو٤و٤زٌ ألهُضْٜ؛ ُوٞكِْ ص

 ٣ضوّوّ ٝال ٣ُِضلش ُـ٤ٌٙ.ػ٤ِٚ ثُلوٜجء، كقنَّ ُٚ إٔ 

 طثقاخ االظرٓاد عُذ انؽُفٛحانًطهة انصّاَٙ: 

أّذجح صؼوه ثالؽضٜجه ٖٓ ٣ٌٟن ثالّض٘ذجٟ إ٠ُ ٣ٌٟن ثُضن٣ٌؼ، ٝٛٞ ٗؼٌٛ ك٤ٚ ألدٌٍ 

ٌّ دٜج ثُلو  دق٤ظ ثٗضوَ ٖٓ ًٟٞ إ٠ُ ًٟٞ. ٚثٌُٔف٤ِز ثُض٢ ٓ

                                                           
ْٓ٘و ثألٍه١، ، 223ٝ ، 6ٗ، ػّٖ٘ ثُذ٤ٜو٢ ثٌُذ٤ٌذ٤ٜو٢، ثُ، 462ٝ /2ٗ، ػ ّٖ٘ ثُوث٢ًٓثُوث٢ًٓ،  (1)

 .305 ، 1ٗػ ،ثٌُد٤غ

 . 96 /9ٗ، ػ ّٖ٘ ثُذ٤ٜو٢ ثٌُذ٤ٌثُذ٤ٜو٢، ، 230ٝ /2ٗػ ،ّٖ٘ ّؼ٤و دٖ ًٓ٘ٚٞثدٖ ًٓ٘ٚٞ،  (2)

 .239 /2ٗ، ػ ثُض٣ِٞـثُضلضجٍث٢ٗ،  (3)

 .1056 /2ٗػ ،٤َٓثٕ ثألٍٙٞ ثٌُْٔه٘و١، (4)

ثّضوٍ ػ٠ِ ىُي دٔج ًٝثٙ ث٤ُٖنجٕ: »: 1055 /2ٗػي ثُْؼو١ ك٢ صؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ث٤َُٔثٕ هجٍ ثُوًضًٞ ػذو ثُِٔ (5)

ج ثٌُدج ك٢ ث٤ُْ٘تز»أَّٗٚ هجٍ:  أَّٗٚ ١ًٝ ػٖ ًٍّٞ هللا   /2ٗػ، ِْْٝٓ 21 /3ٗػثٗظٌ ثُذنج١ً « إَّٗٔ

ثٗظٌ: ًدج ثُلَٞ.  ، ٝهو ًؽغ ػٖ ًأ٣ٚ ٛيث ف٤٘ٔج دِـٚ فو٣ظ أد٢ ّؼ٤و ثُنو١ً ك٢ صق٣ٌْ ثُ٘ذ٢ 6218

، ٝثٗظٌ ًؽٞع ثدٖ ػذجُ ٤ًٝل٤ز ثُؾٔغ 1214 /3ٗػ، ِْْٝٓ 310 /3ٗػفو٣ظ أد٢ ّؼ٤و ك٢ ثُذنج١ً 

 .«22 /11ٗػد٤٘ٚ ٝد٤ٖ فو٣ظ أد٢ ّؼ٤و ك٢ ٌٕؿ ِْْٓ ١ُِٝٞ٘ 

 .417 /2ٗػ ،كٍٚٞ ثُذوثةغ ثُل٘ج١ً، (6)



 054ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالغ أتٕ انؽاض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

ٌِّْ ّذخ ظًٜٞ ثُقجؽز ُِٞظجةق ثألمٌٟ ٖٓ صٌؽ٤ـ ٝص٤٤َٔ؛ ُ  ٌغٌر ثألهٞثٍ ثُقجِٙزُٝٗل

 ُضؼّوه ٟذوجس ثالؽضٜجه، ٝدجُضج٢ُ ٗقضجػ إٔ ٤َٔٗ د٤ٜ٘ج ٌٝٗؽـ د٤ٖ أهٞثُٜج.

ثًُٖٜٔٞ ػ٘و ثُؼِٔجء
(1)

إ٠ُ عالعز ٟذوجس، ٣ٍٝوس ٟذوز ًثدؼز  ٣ٖصو٤ْْ ٟذوجس ثُٔؾضٜو 

 ُوًؽز ثالؽضٜجه ، ف٤ظ ِٝٙٞثٝؽوس ك٢ ٓيثٛخ ثُق٘ل٤ز، ٢ٛٝ ٓضقوّوز ك٢ صال٤ٓي أد٢ ف٤٘لز

 ْٜ آعٌٝث ثُذوجء ك٢ ٓيٛخ ٤ٕنْٜ، ٝٛيٙ ثُطذوجس ٢ٛ:إال أَّٗ  ِن،ثُٔط

 أٔالً: يعرٓذ يطهق

َّ دأُٙٞٚ ػٖ ثؽضٜجه ٓ٘ٚ ٖ ثّضو َٓ ٝإٕ صأعٌّ ك٢ دؼٜٞج ٖٓ ٤ٕٞمٚ ٝٓوًّضٚ ثُض٢ ٖٗأ  ،ٝٛٞ 

 .ك٤ٜج، ٝد٠٘ ػ٤ِٜج ثُلٌٝع، ٓغَ: أد٢ ف٤٘لز، ٝٓجُي، ٝثُٖجكؼ٢، ٝأفٔو 

 شاَٛاً: يعرٓذ يطهق يُرسة

ٖ ثّضوَ دأُُٙٞٚ ػٖ ثؽضٜجه ٓ٘ٚٝٛٞ  ٖ ثٗضْخ  ،َٓ َٓ ٝٝثكن ك٢ دؼٜ أُٙٞٚ أٍٙٞ 

ٝػج ، ٓغَ: أد٢ ٣ّٞق، ٝٓقٔو دٖ ثُقْٖ،  ؛ُٔيٛذٚ ٌُ ُٔٞثكوز ًأ٣ٚ ًأ١ إٓجٓٚ ك٤ٜج، ٝد٠ََ٘ ػ٤ِٜج كُ

هًؽِز ثالؽضٜجِه ثُٔطِن ٝإٕ آعٌٝث ثالٗضْجح  ، كوو ِٝٙٞثٍٝكٌ دٖ ثُٜي٣َ، ٝثُقْٖ دٖ ٣ٍجه 

هدج  ٓؼٚ ّٝؼٞث ك٢ ٌٖٗ ٓيٛذٚ ٓغ أهٞثُْٜ، ٝٛيث ٓج أ٣ّوٙ ثٌُٔؽج٢ّٗ إ٠ُ إٓجْٜٓ أَ 
(2)

ٝث١ٌُِّٞ٘  
(3)

 

ٝثٌُٞع١ٌّ 
(4)

. 

 شانصاً: يعرٌٓذ يُرسةٌ 

٠َٖ ػ٠ِ أٍٙٞ إٓجٓٚ ٝكٌٝػٚ َٓ ٍٍ ٝكٌٝع ػٖ ثؽضٜجٍه  ،ٝٛٞ ثُي١  إال أَّٗٚ هو ٣ُنجُلٚ ك٢ أٙٞ

ٍِ ٓ»ك٤ْض٘ذ٠ دٜج ٖٓ ثٌُضجح ٝثُْ٘ز، كٌٖٟٚ  ،ٓ٘ٚ َّٕ ثّض٘ذجَٟٚ ػ٠ِ ٝذ٠ُ أٙٞ وِِِّوٙ؛ أل

«فْذٜج
(5)

 ،  ٝٛيث ٓغَ: أد٢ ؽؼلٌ ثُطقج١ّٝ ٝأَٓغجُٚ ٖٓ ػِٔجء ثُوٌٕ ثُغجُظ ٝثٌُثدغ. 

ُٖ ثُق٤ْٖ ثُٔج٢ٌُّ  هجٍ ثد
(6)

َّٕ ٌٕٟٝ ثالؽضٜجه ثُٔطِن ثُٔيًًٞر ُْ صضقوَّن : » ًُ ػ٠ِ أ ثُؾٜٔٞ

ٖ ثّهػ٠ َٓ  َّٕ ثدغ كٔج دؼوٙ، ٝأ ٌَّ ٍ٘ ٖٓ ػِٔجء ثُوٌٕ ثُ دِٞؿٜج ْٜٓ٘ ال صَُِّْْ ُٚ هػٞثٙ  ك٢ ٕن

ّٕ دَِٞؿٜج ال ٣غذش دٔؾٌه ثُوَّػٟٞ...  «.ًٌٝٝر أ

 اتعاً: طثقح انًعرٓذٍٚ فٙ انًذْةر

ٕ ثٌُثدغ إ٠ُ ٣ٞٓ٘ج، هجٍ ثُل٘ج١ًّ ِٔجء ثُٔيٛخ ٖٓ دؼو ثُو٣ٌٝضٔغَ ك٢ ػ
(7)

كٔٔجًّزُ ثُلوٚ : »

َِ ثالؽضٜجِه ك٢ ٍٓجٗ٘ج ٛيث  ٤ٔج ٢ِ٣:، ٣ٝضِن٘ ػِْٜٔ ك«٣ٌٌٟن إ٠ُ صق٤ٚ

                                                           
، 168-161ٗ ٘ررر١ٞ،ُإلٓرررجّ ثٌُِ ثُٔرررٜ٘ؼ ثُلوٜررر٢ٝأدرررٞ ثُقرررجػ،  ،24ٗ ،فْرررٖ ثُضوجٝررر٢ثٌُرررٞع١ٌ، ٣٘ظرررٌ:  (1)

 .22-19ٗ ،أٍٙٞ ثإلكضجءثُؼغٔج٢ٗ، ٝ

 .58ٗ ،ٗجظًٞر ثُقنثٌُٔؽج٢ٗ،  (2)

 .15ٗ ،ثُ٘جكغ ثٌُذ٤ٌ ث١ٌُِٞ٘، (3)

 .86-85ٗ ،فْٖ ثُضوج٢ٝ ثٌُٞع١ٌ، (4)

 .475 /2ٗ، ػكٍٚٞ ثُذوثةغثُل٘ج١ً، ٣٘ظٌ:  (5)

 .188 ، 2ٗ، ػصٜي٣خ ثُلٌٝمثُٔج٢ٌُ،  (6)

 .475 /2ٗ، ػكٍٚٞ ثُذوثةغ ثُل٘ج١ً، (7)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 054

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

ز هٕٝ ثٌُضجح ٝثُْ٘ز؛ الٛضٔجْٜٓ دٞذ٠  .1 ّٙ ثُضن٣ٌؼ ػ٠ِ كٌٝع ٝهٞثػو أةٔز ثُٔيٛخ مج

 أٍُٙٞ ثُٔيٛخ، كذ٘ٞث ػ٤ِٚ ًغ٤ٌث  ٖٓ ثُلٌٝع ثُْٔضؾور.

ِز ثُٔيٛخ ػ٠ِ فِْخ هٞثػِو ًّْ ثُٔلض٢. .2 ّٔ ٍِ أة ـُ د٤ٖ أَهٞث ـُ ٝثُضٚق٤  ثُضٌؽ٤

 ثُضوؼ٤و ٝثُضأ٤َٙ ُلٌٝع ثُٔيٛخ.  .4

 ع ثُٔيٛخ ٝص٤٤َٔ ٓج ٛٞ ثُٔؼضٔو ك٤ٚ ٖٓ ظجٌٛ ثٌُٝث٣ز ٝثُ٘ٞثهً ْٝٓجةَ ثُ٘ٞثٍٍ.فل .5

ٝٛيث ثُضو٤ْْ أ٠ُٝ دجُوذٍٞ ٖٓ ٟذوجس ثدٖ ًٔجٍ دجٕج، ٝأهٌح إ٠ُ ثُقّن ك٢ كْٜ ثُلوٚ 

ٌٝٓثصخ أةٔضٚ، ٝأًٟ أَّٗٚ أكَٞ صو٤ْْ ك٢ ٓؼٌكِز هًؽجس ٟٝذوجس كوٜجء ثُٔيٛخ، ٝكْٜ 

ًٙ ٝثٗضوجُٚ ٖٓ ٌٓفٍِز ثؽضٜجهثصْٜ ٝصٌؽ٤قجصْٜ، ٝ ُّٞ ّٞ ثُٔيٛخ ٝصط ً ثُضَِّْْ ثُضّج٣ًن٢ّ ك٢ ٗٔ ُّٞ صٚ

 إ٠ُ ٌٓفِز.

 ٍٚظائف انًعرٓذٔانًثؽس انصاَٙ: 

َّ ػٌٚ ٍٝٓجٕ،  دؼو صو٣ٌٌ ثُقجؽز ثُٞثهؼ٤ز ُالؽضٜجه، ٝثُقو٤وز ثُضّج٣ًنز دقُٚٞٚ ك٢ ً

ف٤ظ ٣ْؼ٠ ثُطجُخ ُِقٍٚٞ  ،دٚ ٜج ثُقِوز ثُٜٔٔز ُِوثًُ ُِلوٚ ٝثُؼجَٓٗض٤وَّٖ دقو٤وضٚ، ٝٗوًى أَّٗ 

ٝصٌصلغ ٛٔضٚ ُيُي، ٣ْٝؼ٠ ثُؼجَٓ دجُلوٚ إ٠ُ ثالّضلجهر ٜٓ٘ج ك٢ صطذ٤ن ثُلوٚ  ،ػ٠ِ ٛيٙ  ثُٞظجةق

 ٝثّضنٌثػ ًٍ٘ٞٙ.

 :ٝٛيٙ ثُٞظجةق ُِٔؾضٜو٣ٖ ٢ٛ

ؽاتحأٔالً:  ُح ٔآشار انصَّ  َٕعاٌ،  اسرُثاط األؼكاو يٍ انكراب ٔانسُّ

 استخرجها المجتهُد بنفِسهاالعتماُد على أصوٍل : األولى

قواعد األصول واستنباط أحكام الفروع عن  طبقة المجتهدين ... في تأسيس»: (1)قال ابُن كمال باشا

 .«األدلّة األربعة ...

وأبرز َمن قام بهذه الوظيفة األئمة األربعة، فهم وإن كانوا مستقلين في استنباِط األحكام الشرعّية 
ه ينظر في أقوال السلف من الصحابة وهو أن   ،محيص له من نوع من التقليد من الكتاب والسنة، ولكن ال

نة،  والتابعين ويتمّسك بها في شرح أحكام القرآن والسنة، فربما ال يوجد نصٌّ صريٌح من الكتاب والسُّ
حنيفة  اإلمام أبا ولكن يوجد قول من أحِد الصحابة أو التابعين، فيقّدمه على رأيه الخاّص، وهذا كما أن  

  أخذ كثيراً بقول إبراهيم النخعي واإلمام الشافعي ،  بقول ابن جريج واإلمام مالك ،  بقول

 .(2)أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة

ٝك٢ ثُقو٤وز ٛيٙ ثالّضوال٤ُّز ُْٜ ًجٗش ٖٝٔ ٓوثًُ كو٤ّٜز صٌدٞث ك٤ٜج، ٖٝٓٞث ػ٠ِ أُٜٙٞج 

ٝصأ٤َٙ ْٜٓ٘ ُٔج صٞثًعٞٙ، ًٔج ٛٞ ظجٌٛ ك٢ أكؼجٍ أد٢ ٝهٞثػوٛج ٝكٌٝػٜج، ٓغ صو٣ٌٌ ٝصوؼ٤و 

 ف٤٘لز ٓغ ٓوًّز ثٌُٞكز، ٝٓجُي ٓغ ٓوًّز ثُٔو٣٘ز.

                                                           
 ػٖ ثُطذوجس.87ٗ  ،أٍٙٞ ثإلكضجء ثُؼغٔج٢ٗ، (1)

 .18-17ٗ ،أٍٙٞ ثإلكضجءثُؼغٔج٢ٗ،  (2)
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 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

ز دْٜ ك٢ ثالّض٘ ّٙ ٓوثًّْٜ ك٘وقٞٛج ٝفووٞٛج  ك٢دٜج  ٔ٘غ صأعٌْٝٛجٟ ال ٣ذكئعذجس أٍٙٞ مج

 أًغٌ كأًغٌ فض٠ ْٗذش إ٤ُْٜ.

ًأد٢  :ثُٔضقووز دأٙقجح أد٢ ف٤٘لز ٟذوز ثُٔؾضٜو ثُٔطِن ثُٔ٘ضْخًٝيُي هجّ دٜيٙ ثُٞظ٤لز 

ثٌُٞع١ٌ ٣ّٞق ٝٓقٔو، هجٍ 
(1)

 :
«

ثٕضٌٜ ك٢ أكٞثٙ ثُٔٞثكن ٝثُٔنجُق، ٝؽٌٟ ٓؾٌٟ 

 َّٕ ثُذجُؾ إ٠ُ ثُوًؽز ثُوٟٚٞ ك٢ ثُلوجٛز أدٞ  ثألٓغجٍ، هُْٜٞ: أدٞ ف٤٘لز أدٞ ٣ّٞق، دٔؼ٠٘ أ

 …٣ّٞق

لٞٙ ك٤ٜج، دَ هجٍ ثُـَث٢ُ ٌَُٝ ٝثفو ْٜٓ٘ أٍٙٞ ٓنضٚز، صلٌهٝث دٜج ػٖ أد٢ ف٤٘لز، ٝمجُ

 َّٜٗٔج مجُلج أدج ف٤٘لز ك٢ عِغ٢ ٓيٛذٚ، ٝهجٍ ثُؾ٢٘٣ٞ: إٕ ًَ ٓج ثمضجًٙ ث٢َُٗٔ أًٟ أَّٗ : إ ٚ

ٜٔج ٣نجُلجٕ أٍٙٞ ٙجفذٜٔجصن٣ٌؼ ِٓقن دجُٔيٛخ ال ًأد٢ ٣ّٞق ٝٓقٔو، كئَّٗ 
»
. 

هجٍ أدٞ ٌٍٛرٝ
(2)

 :
«

ْضو٤ِٖ ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ثألٙقجح ًجٗٞث ٓ إٕ أدج ٣ّٞق ٝٓقٔوث  ٍٝكٌ 

ك٢ صل٤ٌٌْٛ ثُلو٢ٜ ًَ ثالّضوالٍ، ٝٓج ًجٗٞث ٓوِو٣ٖ ٤ُٖنْٜ دأ١ ٗقٞ ٖٓ ٗٞثف٢ ثُضو٤ِو، ًْٜٝٞٗ 

هًّٞث آًثءٙ أٝ صِوٞٛج ػ٤ِٚ، ٝصغولٞث ك٢ أ٠ُٝ هًثّجصْٜ ػ٤ِٚ ال ٣ٔ٘غ ثّضوالٍ صل٤ٌٌْٛ، ٝف٣ٌز 

…ثؽضٜجهْٛ ٝإال ًجٕ ٖٓ ٣ضِو٠ ػ٠ِ ٕن٘ ال دو إٔ ٣ٌٕٞ ٓوِوث  ُٚ
»
. 

َّٕ  :ْٜ ِٝٙٞث ُوًؽز ثالؽضٜجه ثُْٔضو٣َوٍ ػ٠ِ أَّٗ ٝأدٌٍ ٓج  هٌٕ ًأ٣ٚ ًٝأ١ أد٢  ٓقٔو  أ

ك٢ ْٓجةَ ًضخ ظجٌٛ ثٌُٝث٣ز ثُض٢ مجُلجٙ ك٤ٜج، ٓٔج ٣ٞٝـ  ٓغ ًأ١ أد٢ ف٤٘لز  ٣ّٞق 

َّٕ أَّٗ  َّٕ  ٜٔج ًجٗج ٣ؼضووثٕ أ ٌَ ٓيٛذْٜ ؽ٤ٔؼج ؛ أل  ُٜٔج أ٤ِٛز ك٢ ثالؽضٜجه ٓغَ ٤ٕنٜٔج، ٌُٜٝ٘ٔج آعٌث ٖٗ

ٛخ ثُؾٔجػز أهٟٞ ٖٓ ٓيٛخ ثُلٌه، ُٝٔج ك٤ٚ ٖٓ ثُض٤ْ٤ٌ ػ٠ِ ؿ٤ٌٛٔج ك٤ٔج ثمضِلج ك٤ٚ، ٓي

 ٝهًؽضٚ ثُؼج٤ُز ك٢ ثُلوٚ. كج  ٜٓ٘ٔج دٌٔجٗز أد٢ ف٤٘لز ثٝثػضٌ

هجٍ ث١ٌُِٞ٘
(3)

 :
«

َّٕ  :ثٌُٔٚؿ ك٢ ًالّ ًغ٤ٌ أدج ٣ّٞق ٝٓقٔو ٓؾضٜوثٕ ٓطِوجٕ ٓ٘ضْذجٕ؛  أ

 َّٕ ٌ ه٤ِِزٓنجُلضٜٔج ُإلٓجّ ك٢ ثألٍٙٞ ؿ٤ أل
»
. 

رُّانصاَٛح:  ًّ  االعرًاُد عهٗ أصٍٕل ُيقّزرٍج فٙ انًذِْة اسرخزض أُسسٓا أئ

ُٖ ًٔجٍ دجٕج هجٍ ثد
(4)

ٟذوزُ ثُٔؾضٜو٣ٖ... ثُوجه٣ًٖ ػ٠ِ ثّضنٌثػ ثألفٌجّ ػٖ ثألهُّز »: 

..ْٜ ُٓ ًٛج إٓج ٌَّ َْخ ثُوٞثػو ثُض٢ ه  .«.ثُٔيًًٞر ػ٠ِ َف

ٌْ ٝٛٞ  صظٌٜ ُوٟ ثُٔؾضٜو ثُٔ٘ضْخ، ُٞظ٤لزُ ٝٛيٙ ث ٌٌ  ػجُ ٝٛٞ ثُي١ ٝإٕ ُْ ٣ذِؾ هًؽز  ،ٓضذق

٢، ٌُٝ٘ٚ ُْؼز ٓؼٌكضٚ دؼِّٞ ثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز ٝصذقٌٙ ك٢ ٓيٛخ إٓجٓٚ ٍٟٝٞ ثالؽضٜجه ثٌُِّ 

ٓٔجًّضٚ دجُلوٚ ٝثُلض٤ج ُوٟ أّجصير ٌٜٓر صقَٚ ُٚ ٌِٓز ه٣ٞز ك٢ ثُ٘ظٌ ك٢ هالةَ ثألفٌجّ ثُلو٤ٜز، 

                                                           
 .86-85ٗ ،فْٖ ثُضوج٢ٝثٌُٞع١ٌ،  (1)

 .445-444ٗ ،أدٞ ٌٍٛر، أد٢ ف٤٘لز (2)

 .15ٗ ،ثُ٘جكغ ثٌُذ٤ٌث١ٌُِٞ٘،  (3)

 ػٖ ثُطذوجس.87ٗ  ،أٍٙٞ ثإلكضجء ثُؼغٔج٢ٗ، (4)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 023

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

 َّٕ ٓٚ ك٢ ٓؼظْ ثألدٞثح ثُلو٤ٜز... كئٗٚ ٣ؾٍٞ ُٚ إٔ ٣ضٌى هٍٞ ٓغَ ٛيث ثُؼجُْ ٝإٕ ًجٕ ٣وِّو إٓج كئ

إٓجٓٚ
(1)

. 

دٖ أدجٕ  ًؼ٠ْ٤جُظ إؽٔجال : ج٢ٗ ٝثُغّ ثُوٌٕ ثُغّ  دٞٝٞؿ ك٢ ػِٔجءِ  ش ٛيٙ ثُٞظ٤لزُ ٝصؾِّ 

جف  ّٚ ُو دٖ ٓوجصَ ٝثُن ّٔ ّٚ ٝثُُؾٍٞؽج٢ّٗ ٝأدٞ فل٘ ثٌُذ٤ٌ ٝٓق ٌَ ٝثُؾ  قج١ّٝ ٝثُطّ  ٌم٢ّ جٗ ٝثُ

 َّْ ٌُ  ٌٔه٘و١ّ ٝأد٢ ث٤ُِظ ثُ  ْٛ.ٝؿ٤

َّٕ ثُؼجّ دؼو ثُضَّ  ن٤ٚ٘ ال ٣ذو٠ فّؾز  أٙال ، كٔغال  ثٗلٌه ثٌٌُم٢ُّ ػٖ أد٢ ف٤٘لز ٝؿ٤ٌٙ ك٢ أ

َّٕ ثُنذٌ ثُٞثفو ثُٞثًه ك٢ فجهعز صؼْ دٜج ثُذِٟٞ، ٝٓضٌٝى ثُٔقجؽز ػ٘و ثُقجؽز ٤ُِ دقؾز ه٠،  ٝأ

َّٕ ثُؼجّ ثُٔنٚٞٗ فو٤وزٌ إٕ ًجٕ ثُذجه٢ ؽٔ ؼج  ٝإال كٔؾجٍٝثٗلٌه أدٞ دٌٌ ثٌُث١ٍ ك٢ أ
 (2)

. 

َّٕ ٣ٝالفع  ٓوًّزَ ٓقّوع٢ ثُلوٜجء ٖٓ ٓضأّم١ٌ ثُق٘ل٤ز ٝثكوٞث ٤ٌّ ٛيٙ ثُطذوز ك٢ ثػضٔجهْٛ أ

 ٖٓ ٌّٖ ؽ٤ـ ٖٓٞث ػ٤ِٜج، ٌُٖٝ ٛ٘جى صلجٝس ظجٌٛ د٤ْٜ٘ ٝد٤ٖ ٛيٙ ثُطذوز ك٢ ثُضٔ أُٙٞال  ُِضٌَّ

َّٕ  ،دنالف ٛيٙ ثُطذوز ،ثألٍٙٞ ٝثُلٌٝع، ٣ظٌٜ ك٢ ٝؼق صٌؽ٤قجصْٜ صٌؽ٤قٜج ٖٓ أهٟٞ  كئ

 ّٓ ٍِ ثألةٔز، ٝأ ؽ٤قجس ًٝيُي صن٣ٌؾٜج، ٝثألٍٙٞ ثُض٢ ثػضٔوٝٛج ه٣ّٞزٌ دجُٔوجًٗز ٓغ أٙٞ ج ثُضٌَّ

ُٔج ٣ًٞهٕٝ  ع٤ٖ ٓغ ٝؼٍق ظجٌٛ ْٜٓ٘ٛيٙ ثُٔوًّز ثُٔضأمٌر كٔوثً أُْٜٙٞ ػ٠ِ أٍٙٞ ثُٔقوّ 

قٕٞ ٖٓ مالُٜج، ٝؿلٍِز ٝثٝقٍز ػٖ ٣ٌٟوزِ  ثُلوٜجء ك٢ صٚق٤ـ  ٖٓ أفجه٣ظ ك٢ ثّضوالُضِْٜ ٣ٌؽِّ

جٗثألفجه٣ظ ٝهذُٜٞج ًّٝهٛج،  ّٚ هجٍ ثُؾ
(3)

ع٤ٖ ٝال »:  ال أػِْ أفوث  ٖٓ ثُلوٜجء ثػضٔو ٣ٌٟن ثُٔقوِّ

 .«ثػضذٌ أُْٜٙٞ

ٞٗ ثُقو٣غ٤ّز دًٚٞصٜج ثألهّم ٝثألفٌْ دجُْ٘ذز إ٠ُ ٛيٙ  َّٕ ثُٞهَٞف ػ٠ِ ثَُّ٘ٚ ال ٤ّٔج أ

ْٜ أ ُٔ ؿ ثُيٛذ٢ُّ ثُطذوز أهٟٞ؛ ُوٌدٜج ٖٓ ثُؼٜو ثُ٘ذ١ّٞ، كقٌ ٌَّ َٙ ُـّ ٝأعذُش ٝأَٙٞح، ًٔج  ٙ
(4)

 :

ز ًجُذُنج١ًّ ٝأد٢ فجصْ ٝأد٢ هثٝه، » ّٔ َّٕ أُٝتي ثألة ٌُ ٗوُوٙ ػ٠ِ ثُٔقوِّط، كئ ُْ ٝٛيث ك٢ ٍٓجٗ٘ج ٣ؼ

ز،  ج ٗقٖ كطجَُْش ػ٤ِ٘ج ثألّج٤ٗو، ٝكُوَِوس ثُؼذجًثُس ثُٔض٤َُوَّ٘ ّٓ كٞث ِػََِِٜج، ٝأ ٌَ ػج٣٘ٞث ثألٍٙٞ، َٝػ

َِ ٛيث ٝٗقٞٙ ِٚ ك٢ ثُْٔضوًى ٝدٔغ كِ ٌُّ َُ ػ٠ِ ثُقجًْ ك٢ صٚ َم  .«َهَمَ ثُوَّ

ٖ ك٢ ٛيٙ ثُٔوًّز ُو٤ّٞز ثَُّ٘وَ ثُٔو٢ًّّ ثُٔضٞثًط ثُٔؼضذٌ ػ٘و ثُق٘ل٤ّز ُْٝ ٣٘ضذٚ  َٓ
ُِش ىُي ًَِّٚ ك٢ ػّور أدقجط،  ّٚ ٌّْ ًّه ثدٖ ػجدو٣ٖ ٌُغ٤ٌ ٖٓ أهٞثُِْٜ ٝثُٔج٤ٌُّز، ٝهو ك ٝٛيث ٣ل

 َٓ ٖ ّذوْٜ ك٢ ثُٞهٞف ػ٠ِ ثُٔؼضذٌ ٖٓ ثُٔيٛخ، ٝٗوٚو دٜيٙ ٝصٌؽ٤قجصِْٜ ٝثٌُؽٞع إ٠ُ 

ٖ ؽجء دؼوٙ: ًجدٖ أ٤ٌٓ ثُقجػ، ٝثُقِذ٢ّ،  َٓ ُٖ ثُٜٔجّ ـ ٝٛٞ ٤ٕنٜج ـ ٝ ثُٔوًّز ثُٔضأمٌر: ثد

ٌٗذال٢ُّ، ٝث١ٌُِّٞ٘، ٝؿ٤ٌْٛ. ُّٖ  ٝثُوج١ً، ٝثُ

                                                           
 .18-17ٗ ،كضجءأٍٙٞ ثإلثُؼغٔج٢ٗ،  (1)

 .89ثٌُٞعٌ، فْٖ ثُضوج٢ٝ ٣ٗ٘ظٌ:  (2)

 .244 /4ٗ، ػٌٕؿ ٓنضٌٚ ثُطقج١ٝثُؾٚجٗ،  (3)

 .46ٗ ،ثُٔٞهظز ثُيٛذ٢، (4)
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ح انًذْة، َٕعاٌ: انرَّخزٚشاَٛاً  ًّ  ط عهٗ أقٕال أئ

 انًطهق عهٗ يؽًم يعٍّٛ ؼًُم قِٕل انًعرٓذاألٔنٗ: 

ٚ ٖٓ ثُلٌثةٜ أٝ ثُٞثؽذجس  ُٓ ٖ٘ أٝ ثُٔذطالس أٝ ؿ٤ٌٛجدإٔ ٣ٌٕٞ ًال ُّْ ، ٝٛيث ٣ؼوُّ أٝ ثُ

و ك٢ هٍٞ ثُٖؼذ٢ ك٢ ٤ٌٓثط  ص٤ٝٞـ ٝصل٤ٌْ ُٔوٚٞه ثُٔؾضٜو، ًٔج فَٚ ٓغ ّٔ أد٢ ٣ّٞق ٝٓق

ثُن٘غ٠، هجٍ ثُذجدٌص٢
(1)

« : ٌَّْٙ و ك ّٔ ق ُٔ َّٖؼذ٢، ك ػ٠ِ ٝؽٚ ... ٝأدٞ ٣ّٞق ثمضِلج ك٢ صن٣ٌؼ هٍٞ ثُ

ٌَّْٙ ػ٠ِ ٝؽٚ  ٚ دجُضل٤ٌْ....«ك ال  عْ د٤َّ٘ َّٝ  ، كجٗظٌ ٤ًق ىًٌ ثُضَّن٣ٌؼ أَ

ُٖ ًٔجٍ دجٕج هجٍ ثد
(2)

ٟذوزُ أَٙقجح ثُضن٣ٌؼ... إلفجٟضْٜ دجألٍَٙٞ ٝٝذطْٜ ُِٔأمي »: 

ٍٍ ػٖ ٙجفخ ثُٔيٛخ ٍَ أل٣ٌٖٓ ٓ٘وٞ ٍْ ٓقضٔ ٍَ ى١ ٝؽ٤ٜٖ، ٝفٌ ٍٍ ٓؾٔ َِ هٞ  ٣ووًٕٝ ػ٠ِ صل٤ٚ

أٝ ػٖ أفٍو ٖٓ أٙقجدٚ ثُٔؾضٜو٣ٖ دٌأ٣ْٜ ٝٗظٌْٛ ك٢ ثألٍٙٞ ٝثُٔوج٣ْز ػ٠ِ أٓغجُٚ ٝٗظجةٌٙ 

ِٜ ثُٔٞثٝغ ٖٓ  ٖٓ ثُلٌٝع.  ٖٓ هُٞٚ: ًيث ك٢ صن٣ٌؼ ثٌٌُم٢ّ  «ثُٜوث٣ز»ٝٓج ٝهغ ك٢ دؼ

ث١ٍّ  ٌَّ  .«ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ ٝصن٣ٌؼ ثُ

ًٞع ٝثُْؾٞهكٔغال  ًٝهس  ٌُّ ، ٝثمضِلٞث ك٢ فٌٜٔج ػ٘و  ػٖ أد٢ ف٤٘لز ثُطٔأ٤ٗ٘ز ك٢ ثُ

ّٕ ٛيٙ ٟٔأ٤ٗ٘ز ٌٖٓٝػزٌ إلًٔجٍ  ؟َٛ ّ٘ز أّ ٝثؽخٌ  ،أد٢ ف٤٘لز كل٢ صن٣ٌؼ ثُُؾٌؽج٢ّٗ ّ٘ز؛ أل

َُّ ٓج ٛٞ ًيُي كٜٞ ّّ٘زٌ ًجُطٔأ٤ٗ٘ز ك٢ ثالٗضوجٍ. ٝك٢ صن٣ٌؼ ثٌٌُم٢: ٝثؽذز فض٠ صؾخ  ًٝ ،ًًٖ

ّٕ ٛيٙ ثُطٔأ٤ٗ٘ز ٌٖٓٝػز إلًٔجٍ  ًًٖ ٓوٚٞه د٘لْٚ، ًَٝ ٓج ٛٞ ّؾوصج ثُْٜٞ دضًٌٜج ػ٘وٙ؛ أل

ٚ ٤ُِ دٔوٚٞهًيُي كٜٞ ٝثؽخ ًجُوٌثءر، دنالف ثالٗضوجٍ كئَّٗ 
(3)

. 

ًٖ، ٝٗظٌ  ٌُّ ٌِػش إلًٔجٍ ثُ ُٕ َّ٘زُ  ُّْ ٍُ ًًٖ ٓطِوج ، ٝثُ ك٘ظٌ ُٜج ثُؾٌؽج٢ّٗ إ٠ُ أّٜٗج إًٔج

ًٖ، ٝٛيث ٣ض ٌُّ ٌٌَم٢ّ أّٜٗج إلًٔجٍ ًًٖ ٓوٍٚٞه، كضٌٕٞ فجُٜج أهٟٞ فض٠ ال ٣٘ضو٘ ثُ قوَّن ثُ

ج ًجٗش ثُوٌثءر ًً٘ج   ّٔ ُٛ ثُوٌثءر ػ٘و أد٢ ف٤٘لز آ٣ز، ٝٝثؽذُٚ عالط آ٣جس، كِ دٞؽٞدٜج، كلٌ

ُّْؾٞه ٓوٚٞهث  د٘لْٚ ٝؽذش  ًٞع ٝثُ ٌُّ ٓوٚٞهث  د٘لْٚ ٝؽخ هٌثءر عالط آ٣جس، كٌيُي ُٔج ًجٗش ثُ

أ٤ٗ٘ز ك٤ٜٔج.  ثُطَّٔ

 ئم انًسرعذجانرَّفزُٚع عهٗ يسائِم انًعرِٓذ ٔقٕاعِذِ فٙ انًساانصاَٛح: 

ج ُٗوَِ ػْٜ٘ ٖٓ  كجُٔؾضٜوٕٝ ثألٝثةَ ُٗوَِ ػْٜ٘ ّٔ َّٜٓجس ْٓجةِٜج أًَغٌ ٓ هٞثػو ثألدٞثح ٝأُ

ج ٖٓ صل٣ٌؼجس ٖٓج٣ل ثُٔيٛخ ػ٠ِ أٍُٙٞ ٓيٛذْٜ، ٝٛيث ٝثٝـ  كٌِٝػٜج ٝصل٤ٚالصٜج، ٝٛيٙ ًُِّٜ

 ؽ٢ٌِّ ك٢ ًضخ ثُلضجٟٝ، كأًغٌٛج ٖٓ صل٣ٌؼجس ثُٖٔج٣ل.

«كضجٟٝ هج٢ٝ مجٕ»ٝٓغجٍ ٛيٙ ثُضل٣ٌؼجس ٖٓ 
(4)

رُ إىث أًَِش ٟؼجٓج  كْو٠ ٖٓ كٜٔج : » ٌّ ثُٜ

 ٢ٌٕء ٣ٌٌُٙ أًِٚ. 

                                                           
 .521 /10ٗػ ،ثُؼ٘ج٣زثُذجدٌص٢،  (1)

 ػٖ ثُطذوجس.89أٍٙٞ ثإلكضجء ٗ  ثُؼغٔج٢ٗ، (2)

 .302 /1ٗػ ،ثُٜوث٣زثٌُٔؿ٤٘ج٢ٗ، ٣٘ظٌ:  (3)

 .5 /1ٗ، ػثُنج٤ٗز ثُلضجٟٝهج٢ٝ مجٕ،  (4)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 022

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

 ال ٢ُِّٚ٣ هذَ إٔ ٣ـَْ ىُي ثُؼٞٞ. ،ًٝيث ُٞ ُقْش ػٞٞث  

 ٝإٕ ٌٕدش دؼو ّجػز ال ٣لْوٙ. ،ٝإٕ أًِش كأًر كٌٖدش ٖٓ إٗجء ك٢ كًٞٙ ٣لْوٙ

 ،إْٗجٕ ٖٓ ىُي ثُٔجءكضٞٝأ  ،كأمٌؽش ف٤ز ٖٓ ّجػضٜج ،ُٝٞ ٝهؼش ثٌُٜر ك٢ ؽخ ٓجء

 ؽجٍ.

ر ٝٓجصش ٌّ َِّ ٝثفٍو ٜٓ٘ج ٛ ٌٞ  ،دتٌثٕ ٝهؼش ك٢ ً كأُمٌؽش ٖٓ ثُذتٌ َُٝٗؿ ٖٓ إفوثٛٔج هُ

ّخ ك٢ ثألُمٌٟ ُٙ  «.ًٔج ُٞ ٝهغ ك٤ٜج ٕجرٌ ٝٓجصش ،٣َُ٘ؿ ٖٓ ثُغَّج٤ٗز ؽ٤ٔغ ثُٔجء ،ٝ

ُٖ ًٔجٍ دجٕج هجٍ ثد
(1)

َّ ٖٓ ثُْٔجةَ ثُض٢ ال َٗ »:  َّ٘ ك٤ٜج ػ٘ٚ ػ٠ِ ٟذوزُ... ٣ْض٘ذطٕٞ ثألفٌج

وض٠ٞ هٞثػو دْطٜج ُٓ ًٛج ٝ ٌَّ ٍٍ ه  .«فِْخ أٙٞ

ُٖ ػجدو٣ٖ ٝهجٍ ثد
(2)

ٖ ثّضنٌػ ثألفٌجّ ٖٓ ٓيٛخ ٓؾضٍٜو صن٣ٌؾج  ػ٠ِ أُِٙٞٚ، ال »:  َٓ  ٞٛ

ُٓطِؼج  ػ٠ِ ٓذج٤ٗٚ: أ١ ٓأمي أفٌجّ ثُٔؾضٜو ـ أٛال  َُِّ٘ظٌ ك٤ٜج، هجهًث  ػ٠ِ  ٗوَ ػ٤٘ٚ ـ إٕ ًجٕ 

 ُٓ ٘ج  ٖٓ ثُلٌم ٝثُؾٔغ ٝثُٔ٘جظٌر ك٢ ىُي، دإٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٌِٓزُ ثالهضوثً ثُضَّل٣ٌغ ػ٠ِ هٞثػوٙ،  ٌّ ضٔ

هر ثُض٢ ال ٗوَ ك٤ٜج ػٖ ٙجفِخ ثُٔيٛخ ٖٓ ثألٍٙٞ ثُض٢  ِٟ أَفٌجّ ثُلٌٝع ثُٔضؾوِّ ػ٠ِ ثّض٘ذج

َّٜوٛج ٙجفُخ ثُٔيٛخ َٓ». 

ٝهجٍ ثُو١ِِّّٞٛ 
(3)

ٌّ صّٞؽٜٞث دؼو ثُْٔجةَ ثُٔؾٔغ ػ٤ِٜج  د٤ٖ  ث٤ُِْٖٔٔ أٝ»:  د٤ٖ   هٞ

ٌُ أٌْٓٛ فَٔ ثَُّ٘ظ٤ٌ ػ٠ِ  ٍَ ٖٓ ثُٔضوو٤ِّٖٓ، ًٝجٕ أًغ ؽًْٜٔٞٛ إ٠ُ ثُضَّن٣ٌؼ ػ٠ِ أََٙ ًؽ

 ًِ ٍِ هٕٝ صضذغ ثألفجه٣ِظ ٝث٥عج ٍَ ٖٓ ثألُٙٞ  .«ثَُّ٘ظ٤ٌ، ٝثٌُهُّ إ٠ُ أٙ

ٝهجٍ ث١ُّّٝٞ٘ 
(4)

ثٌُٔهث١ٝ 
(5)

 :« َّ َِ ثُْٔضو ٚ أُٙٞال  ٣ْض٘ذ٠ُ ٜٓ٘ج ًلؼ ِٓ َٗ إٓج ٣ضّني ٗٚٞ

 َّٖ  .«ٌعد٘ٚٞٗ ثُ

 َّٕ ٍَ ثألةٔرررز ؿ٤رررٌ ٓؼٚرررٞٓز ٝإٕ ثػضرررٌٛ ػِررر٤ْٜ درررأ َُْ٘رررز ثُرررٞف٤٤ٖ  ،أهرررٞث َٓ ك٤ٌرررق صَُ٘رررٍَ 

١ٝ ػٖ ثإلٓجّ ٙجفخ ثُٔريٛخ ُر٤ِ هٌآٗرج ، ٝال أفجه٣رظ ٙرق٤قز، ك٤ٌرق  ًُ ّٕ ٓج  ثُٔؼ٤ٖٓٞٚ؛ أل

 صْضَ٘ذ٠َُ ثألفٌجّ ٓ٘ٚ؟

 ٣ٝؾجح دٔج ٢ِ٣:

٣ٌِؼِز ٝثُؼّٗ أ» .1 ِّ ثٌُٖػ٤ز، كٔوٍُٞ ٚ ًالّ أةٍٔز ٓؾضٜو٣ٖ ػج٤ُٖٔ دوٞثػِو ثُٖ ٌد٤ِز، ٓذ٤٘٤ٖ ُألفٌج

ررٖ هِّرروْٛ، ٓ٘طٞهررج  ًررجٕ أٝ ٓلٜٞٓررج ، ٙرر٣ٌقج  ًررجٕ أٝ إٕررجًر، كٌالٜٓررْ  َٓ ررز ػِرر٠  ًالٜٓررْ فؾَّ

                                                           
 ػٖ ثُطذوجس.89ٗ  ،أٍٙٞ ثإلكضجءثُؼغٔج٢ٗ،  (1)

 .31 /1ٗ، ػ ٌٕؿ ػوٞه ًّْ ثُٔلض٢ ثدٖ ػجدو٣ٖ، (2)

 .93ٗك٢ د٤جٕ ِأّذجح ثالمضالف، ثإلٗٚجف ثُو١ِٞٛ،  (3)

 .76 /1ٗػ ،ثُٔؾٔٞعث١ُٝٞ٘،  (4)

 .260 /12ٗػ ،ثإلٗٚجف ك٢ ٓؼٌكز ثٌُثؽـ ٖٓ ثُنالفثٌُٔهث١ٝ،  (5)



 020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالغ أتٕ انؽاض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

ُٝررٚ كٞررَ ػظرر٤ْ ال ٣ْررضط٤غ أفررو  ْررذز ُؾ٤ٔررغ ثُٔؾضٜررو٣ٖ،دجُْ٘ررذز ُررٚ ًررجُوٌإٓ ٝثُقررو٣ظ دجُّ٘ 

ًِ ثُلوٚ، ْٝٓج٣ٌ ؼج  ُِضطٞ ِّ صٚ ألفوثط ثُق٤جرإٌٗجًٙ، ٝٛٞ أٗٚ كضـ دجدج  ٝث
»(1)

. 

ٚ ال ٣ٌٕٞ ثؽضٜجه ٓؾضٜو إال دإٔ ٣ٌٕٞ ُٚ هٞثػو  ٣قضٌْ إ٤ُٜج ك٢ ثّضنٌثػ ثألفٌجّ ثُلو٤ٜرز، ّٗ أ .3

 َّٕ ثّرض٘ذجٟ ثألفٌرجّ ثُلو٤ٜرز ٓرٖ ثٌُضرجح ٝثُْر٘ز  ّٞثء ًجٕ ٛٞ ٝثٝرؼٜج أٝ هَِّرو ك٤ٜرج ؿ٤رٌٙ؛ أل

ُز ػِر٠ فٌرْ ٓرٖ ثألفٌرجّ ٣قضجػ إ٠ُ أٍٙٞ ٝهٞثػو، كٔغال : إىث صؼجًٝش ثألفجه٣ظ ك٢ ثُوال

 ٣ْضط٤غ دجُوٞثػو ثُض٢ ٢ٖٔ٣ ػ٤ِٜج إٔ ٣ْضنٌؽٚ.

ً ٛرريث كئّٗرر ٌَّ َّٕ ٚ ٣ُ إىث صورر ًررالّ ثُٔؾضٜررو كرر٢ ثُْٔررجةَ ثُلو٤ٜررز ٛررٞ صطذ٤ررن ُوٞثػرروٙ  ٌٔررٖ ثُوررٍٞ دررأ

ٝأُٙٞٚ ثُض٢ ثػضٔوٛج ك٢ ثّضنٌثػ ثألفٌجّ، كل٢ ثػضٔجه فٌٔٚ هطغ ٌُٔفِز ٣ِٟٞرز ٝٙرؼذز ؽروث  

 ٖ ثألهُز ثُضل٤ِ٤ٚز.ٖٓ ثّض٘ذجٟ ُِقٌْ ٓ

 َّٕ أفٌجّ ثُٔؾضٜو ٓأمٞىر  كجألٌٓ أٌٓ ٌٓف٤ِز ٝصوًػ، ٤ُِٝ إٛٔجال  ٝصًٌج  ُألهُز ثٌُٖػ٤ز؛ أل

 ُ ٜرج هطؼرش ٌٓفِرز ُِٔؾضٜرو كر٢ ثُٔريٛخ الّرضنٌثػ ثألفٌرجّ ثُضر٢ ُرْ ٜرج، ٌُّٝ٘ ٖٓ ثألهُز، كٜر٢ صٔغِِّ

 ٜ٘ج ثُٔؾضٜو.٣ذ٤ّ 

و٤ٜرز ثُضر٢ ثّرضنٌؽش ٓرٖ ٓؾٔٞػرز ثألفٌرجّ ثُلٝثُٞرٞثد٠ ٝصأ٤ًو ٛيث ٓج ٣الفع ك٢ ثُوٞثػو 

ثُلو٤ٜز ثُٔض٘جعٌر ثُٔضلوز ك٤ٔج د٤ٜ٘ٔج، ٖٝٓ عْ ٣ٌٖٔ ثالػضٔجه ػِر٠ ثُوجػرور كر٢ ٓؼٌكرز ثألفٌرجّ ؿ٤رٌ 

ز ًٔج ٛٞ ٓؼِّٞ ثُٔذ٤ِّ٘
(2)
. 

ثُق٘ذِر٢  ثُٔرٌهث١ٝهجٍ ثإلٓجّ 
(3)

 :
«

ٓرغال : إىث أفرجٟ  كجُٔؾضٜرو كر٢ ٓريٛخ ثإلٓرجّ أفٔرو 

ًَّ دوٞثػو ٓيٛذٚ ح كر٢ ٓوج٤٣ْرٚ ٝصٚرٌكجصٚ: ٣٘رٍَ ٓرٖ ثإلُقرجم دٔ٘ٚٞٙرجصٚ ٝهٞثػرو ٓيٛذرٚ , ٝصرو

ّ٘ ػ٤ِٚ ثُٖجًع دٔج ٗ٘ ػ٤ِٚ, ٝٛريث أهروً ػِر٠ ىث ٓرٖ  َُٓ٘ز ثُٔؾضٜو ثُْٔضوَ ك٢ إُقجهٚ ٓج ُْ ٣٘

َّ كر٢  ىثى ػ٠ِ ىثى, كئٗٚ ٣ؾو ك٢ ٓيٛخ إٓجٓٚ هٞثػو ٜٓٔور, ٝٝٞثد٠ ٜٓيدرز, ٓرج ال ٣ؾروٙ ثُْٔرضو

أٍٙٞ ثُٖجًع ٝٗٚٞٙٚ
»
. 

ٌّ  :ٝفجَٙ ٓج ّذن  ف٤ِضٖ ك٢ ثالؽضٜجه:ُو٣٘ج ٓ

 اطثُيزؼهح االسر .0

ٖ أًثه ثّضذ٘جٟ فٌرْ ال درّو إٔ ٣ٌرٕٞ  َٔ أ١ ثّضنٌثػ أُٙٞٚ ثُذجح ٝهٞثػوٙ ٝأٜٓجس ْٓجةِٚ، ك

ّ٘ز، ٝدؼو صطذ٤وٚ ألُٙٞٚ ػِر٠ ثألهُرز  ُّْ ز صٌُٔ٘ٚ ٖٓ ثالؽضٜجه ك٢ ثٌُضجح ٝثُ ّٙ ٌٍ مج ٓؾضٜوث  ُٚ أٙٞ

 و ٝٝٞثد٠ كو٤ٜز.صنٌػ ُٚ أٍٙٞ ٝٓوٞثػ

كٜيٙ ثٌُٔفِز ٣ورٍٞ دٜرج ثُٔؾضٜرو ثُٔطِرن ٝثُٔؾضٜرو ثُٔطِرن ثُٔ٘ضْرخ ٣ٖٝرجًًْٜ ك٤ٜرج أف٤جٗرج  

 ثُٔؾضٜو ثُٔ٘ضْخ.

                                                           
 ، ٝؿ٤ٌٙ.20: 1ظٌ: ثُٔٚوً ثُْجدن ٣٘ (1)

 .149-148ٗ ،ثُٜٔ٘ؼ ثُلو٢ٜأدٞ ثُقجػ، ٣٘ظٌ:  (2)

 .262 /12ٗػ ،ثإلٗٚجف ك٢ ٓؼٌكز ثٌُثؽـ ٖٓ ثُنالف ثٌُٔهث١ٝ، (3)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 020

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

 خزٚطيزؼهح انرّ  .2

 أ١ صْضنٌػ ثألفٌجّ ثُلٌػ٤ز ٖٓ أٍٙٞ ثُذجح ٝهٞثػوٙ ٝأٜٓجس ْٓجةِٚ.

َُّ ٣وّٞ دٜج ثُٔؾضٜو ثُٔطِن ٝثُٔؾضٜو ثُٔ٘ضْخ ٝثُٔؾضٜ ٝٛيٙ ثٌُٔفِزُ  كر٢  و ك٢ ثُٔيٛخ، كجٌُر

ثُقرجٍ ٛرٞ إٔ ٣ؼضٔو ػ٠ِ أٍٙٞ ثُذجح ّٞثء ًرجٕ ثُٞثٝرغ ُٜرج ٛرٞ ًٔرج  وّ ل٣ٌؼجس ال دُ ثّضنٌثػ ثُضَّ 

ٙ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٔؾضٜو ثُٔ٘ضْخ ٝثُٔؾضٜو ك٢ ثُٔيٛخ.أٝ  ،ك٢ ثُٔؾضٜو ثُٔطِن ٌُ  ٝٝؼٜج ؿ٤

 اٌتٍٛ أقٕاِل عهًاِء انًذْة، َٕع: انرَّزظٛػ ٔانرَّصؽٛػ شانصاً 

 انرَّزظٛػ تٍٛ األقٕال اعرًاداً عهٗ األصٕل ٔانقٕاعذ ٔانًعاَٙ ٔأسس األتٕاب انفقٓٛحاألٔنٗ: 

ر ثُذ٘جء ثُلو٢ٜ ٝثأل٢ُُٞٙأ١ ٖٓ ف ّٞ  دق٤ظ ٣ٌثػ٠ ٓذ٠٘ ثُْٔأُز ٝٓذ٠٘ ثُذجح. ،٤ظ ه

ْجةَ ثُض٢ ٝٓذ٠٘ ثُْٔأُز: ٛٞ ثألَٙ ٝثُٞجد٠ ثُي١ د٤٘ش ػ٤ِٚ ٛيٙ ثُْٔأُز ٝأٓغجُٜج ٖٓ ثُٔ

٢ٛ صطذ٤ن ألَٙ، ٝٛيث ثألَٙ ػجهر ٣ٖضَٔ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُْٔجةَ  ٜٜج، كجُْٔأُز هثةٔج  صٖذ

 ثُٔضٖجدٜز.

َّٕ ثُْٔجةَ ثُلو٤ّٜزَ ٓذ٤ّ٘زٌ ػ٠ِ ٝٞثد٠ ٝهٞثػو، صُوًُ  ٛيٙ  ٖٓ أؽَ صق٤َٚثُلٌٝع كئ

ج ػذجًرٌ ػٖ أٓغٍِز ٤ُْٝش ثُٞٞثد٠ ز ثُٔيًًٞ ك٢ ًضخ ثُلوٚ ك٤ٔج ػوث أدٞثح ثُؼذجهثس، كئَّٜٗ ّٓ ، ٝػج

ٖ ال ٣وًُ ثُْٔجةَ ثُلو٤ٜز  َٓ ؼ٤ّٖ، دجُضج٢ُ  ُٓ  ٍٕ ج ٢ٛ صطذ٤ٌن ك٢ ٍٖٓ ٌٝٓج ٓوٚٞهر  ديثصٜج، ٝإَّٗٔ

ج ٓالفظج  ُٔذج٤ٜٗج ٝهٞثػوٛج ٝأّْٜج، كئَّٗٚ ال ٣ووً ػ٠ِ كْٜ فو٤وِز ثُلوٚ ٝثُؼ٤ٔ ك ٢ ً٘لٚ، ٝإَّٗٔ

ٖ ك٤ٚ، ٝال ٣َٚ إ٠ُ ثٌُِٔز ثُلو٤ٜز ثُض٢ دٜج ٗطذن  ٌُّ ًٍ دوٕٝ هوًٍر ػ٠ِ ٝذ٠ٍ ٝصٔ ٣ذو٠ ٓضؼِِّوج  دوٖٞ

 َّٕ ٍٕ هه٤وز  ثُلوٚ، ٝال ٣ضٌٖٔ ٖٓ ثُضٌؽ٤ـ ػ٘و ثمضالف ثألهٞثٍ؛ أل ٍٍ ٝٓذج ثًصذجٟ ثُْٔجةَ دأٙٞ

ك٘ج دجٗضلجء ثُؼٖٞثة٤ز ك٢ ثألفٌجّ ٝثٗضظجٜٓج ٝصٌص٤ذ ٌِّ  ٜج.٣ُؼ

ؿ ك٢ دوث٣ز ٌٕفٚ ٌَُ « ث٣َُجهثس»ٝهو أَدوع هج٢ٝ مجٕ ك٢ ٌٕفٚ ػ٠ِ  ٌَّ ػ٘وٓج ٙ

ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُْٔجةَ ُألَٙ ثُي١ د٤٘ش ػ٤ِٚ، كٔغال  ثُٞثفو ك٢ ثُٔؼجٝٝجس ثُٔج٤ُز ال ٣ِٚـ  

َّٕ فوٞم ثُؼوو ك٤ٜج صٌؽغ إ٠ُ ثُؼجهو، ك٤ٚ٤ٌ ثُٞثفو ٓطجُِذج  ٝٓطجَُذج ، ٝىُي  ػجهوث  ٖٓ ثُؾجٗذ٤ٖ؛ أل

ٓقجٍ
(1)

. 

ََّ دجح ٖٓ ثألدٞثح ثُلو٤ٜز ُٚ كٌٌرٌ  :ثُٔوٚٞه دٔذ٠٘ ثُذجحٝ ً َّٕ ًة٤ْ٤ز ٣ْؼ٠ ُضقو٤وٜج،  أ

ٝصوًٝ ْٓجةِٚ ػ٠ِ صطذ٤وٜج، ٝٛيث ٓج ٣ؼٌف دجُو٤جُ ك٢ ثُذجح، ثُي١ ٣وجدِٚ ثالّضقْجٕ، كجُلوٚ 

ثالّضقْجٕ ٛٞ ه٤جُ ٝثّضقْجٕ، ٝثُو٤جُ ٛٞ ثُوجػور ك٢ ثُذجح ثُض٢ ص٘طذن ػ٤ِٚ ػجٓز ْٓجةِٚ، ٝ

ّ٘ أٝ إؽٔجع أٝ ًٌٝٝر أٝ ػٌف  ثالّضغ٘جء ٖٓ ٛيٙ ثُوجػور، كجُلٌٝع ثُض٢ مٌؽش ػٖ ثُو٤جُ د٘

  أٝ ؿ٤ٌٙ، ٤ْٜٔٗج ثّضقْجٕ.

جُو٤جُ ك٢ ثُٞٝٞء: ؿَْ ثألػٞجء ثُغالعز: ثُٞؽٚ ٝث٤ُو٣ٖ ٝثٌُؽ٤ِٖ، ْٝٓـ ثٌُأُ، ك

 ٝثالّضقْجٕ: ٛٞ ثُْٔـ ػ٠ِ ثُنق ثُغجدش دجُقو٣ظ ثًُٖٜٔٞ.

                                                           
 .736 /2ٗهج٢ٝ مجٕ، ٌٕؿ ث٣َُجهثس، ٣ٗ٘ظٌ:  (1)



 025ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالغ أتٕ انؽاض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

ك٢  و٤جُ ك٢ ٗٞثهٜ ثُٞٝٞء: ٝؽٞدٜج دنٌٝػ ثُ٘ؾِ، ٝثالّضقْجٕ: ثُ٘وٜ دجُوٜوٜزٝثُ

 ثُٚالر ُقو٣ظ ث٣ٌٌُٞ ثًُٖٜٔٞ، ٌٝٛيث.

كٞذ٠ ٓذ٠٘ ثُْٔأُز ٝثُذجح ٛٞ ثُؼجَٓ ثألهٟٞ ك٢ ثُضٌؽ٤ـ د٤ٖ ثألهٞثٍ ثُٔنضِلز دق٤ظ 

هجٍ ثٌُٔؿ٤٘ج٢ٗ، ٓغ ثُٔذ٣٠ٌ٘ؽـ ٜٓ٘ج ٓج ًجٕ ٓضلوج  
(1)

َّٖإٔ ك٢ ٓؼٌ»:  كضٚ ـ أ١ ثُّٔوػ٢ ثُ

ِٚ ػ٘و ثُقّيثم ٖٓ أَٙقجد٘ج  ؽ٤ـ دجُلو َّٕ ثالػضذجً ُِٔؼج٢ٗ هٕٝ ٝثُّٔوػ٠ ػ٤ِٚ ـ ٝثُضٌَّ ؛ أل

 : أ١ ثُؼذٌر ُِٔؼج٢ٗ ثُض٢ د٤٘ش ػ٤ِٜج ثُْٔجةَ ال ُظٞثٌٛ ثُْٔجةَ ٝص٤ًٌذٜج. «ثًُٚٞ...

ُٖ ًٔجٍ دجٕج ٝهجٍ ثد
(2)

َُ دؼٜ »:  ؽ٤ـ... ٕأُْٜٗ صل٤ٞ ٝث٣جس ػ٠ِ ٟذوزُ أٙقجح ثُضٌَّ ٌِّ ثُ

ُـّ ًٝث٣ز، ٝٛيث أٝٝـ، ٝٛيث أٝكن ُِو٤جُ، ٝٛيث أًكن  ٍٜ آمٌ دوُْٜٞ: ٛيث أ٠ُٝ، ٝٛيث أٙ دؼ

 .«َُِّ٘جُ

عهٗ قٕاعِذ رسى انًفرٙ يٍ انًصهؽح ٔانعزف ٔانرٛسٛز  انرَّزظُٛػ تٍٛ األقٕال تُاءً انصاَٙ: 

ياٌ ٔانضزٔرج ٔانؽاظح  ٔذغّٛز انشَّ

 ن ك٢ ثُٞثهغ.ظ ثألْٗخ ك٢ ثُضَّطذ٤أ١ ٖٓ ف٤

ٍُ ثُض٢ ٣ؼضُٔو ػ٤ِٜج ثُٔؾضُٜو ك٢ ثُٔيِٛخ ك٢ ثُضٌؽ٤ـ ٝثُضل٣ٌغ  ُْ ٛٞ ثألٙٞ ٝٛيث ثُؼِ

ٍِ ثُلوٚ الّضنٌثػ ثألفٌجّ ٖٓ ثٌُضجح  َّ ػ٠ِ أٙٞ ٝثُضطذ٤ن ٝثإلكضجء، ًٔج ٣ؼضٔو ثُٔؾضُٜو ثُْٔضو

ـ ك٢ٜ ثُوٞثػو ثُض٢ ٝثُْ٘ز ٝث٥عجً ٝثُضٌؽ٤ـ د٤ٜ٘ج، كٌٔج ال ؿ٠٘ ُِٔؾضٜو ثُٔطِن ػٖ أٍٙٞ ثُلوٚ 

ِّ دؼ ٘ٚ ٖٓ ثُو٤ج ٌّ َٔ ٝثّضلٌثؽ ؽٜوٙ ك٢ ثّض٘ذجٟ ثألفٌجّ، ٢ٛٝ آُضٚ ك٢ ىُي ـ كٌيُي ثُؼجُْ ك٢  ِٔٚصُ

ٌَّٖ دٜج ٖٓ ثُو٤جّ دؼِٔٚ، ٝديٍ ؽٜوٙ ك٢ إَٗثٍ ثُلوٚ  َْ ثُٔلض٢ ٛٞ ثألهثر ثُض٢ ٣ضٔ ًّ َّٕ ثُٔيٛخ، كئ

، ٝصِذ٤ز فجؽجس ٓؾضٔؼٚ، ك٢ٜ ألهٍٞدضٌؽ٤ـ أفو ث ػ٠ِ ثُٞثهغ، ٝثُنٌٝػ ٖٓ هثةٌر ثُنالف

 ث٤ُِّٞز ُيُي.

ٍَ ثُٔؾضٜو ثُٔطِن صوًٝ ك٢ ٓقجًٝ ًة٤ْ٤ّز ك٤ٜج ثُؼو٣و ٖٓ ثُوٞثػو ثأل٤ُّٞٙز  َّٕ أُٙٞ ًٝٔج أ

ٍَ ثُٔؾضٜو ك٢ ثُٔيٛخ ُٜج ٓقجًٝ  َّٕ أٙٞ َّ٘ز ٝثإلؽٔجع ٝثُو٤جُ، كٌيُي كئ ُّْ ٢ٛٝ: ثٌُضجح ٝثُ

ٝثُض٤ْ٤ٌ، ًٝكغ ثُقٌػ، ٝثُؼٌف، ثُٔقجًٝ: ٢ٛ ثًٌُٞٝر،  ًة٤ْ٤زٌ ٤ِٓتزٌ دوٞثػِو ُإلكضجء، ٝٛيٙ

، كٜيٙ ٢ٛ ثألٍُٙٞ ثٌُذٌٟ ك٢ ًّْ ثُٔلض٢ ثُض٢ ٣ٌصٌَ ػ٤ِٜج ثُٔلض٢ ٝثُِٔٚقز، ٝصـ٤ٌّ ثَُٓجٕ

ِٚ ُِلوٚ. ِٚ ٝصطذ٤وِ  ك٢ كٜٔٚ ٝٝذِط

َُّ أَٙ ٖٓ أٍٙٞ ٛيث ثُؼِْ   ٣ٔغَ أٙال  ك٢ ثُضٌؽ٤ـ ك٤ٚ د٤ٖ ثألهٞثٍ ثُٔنضِلز، كجٗظٌ إ٠ًُٝ

ٜج ٤ُْش د٘ؾْز، إّٜٗج إَّٗ »دضٌؽ٤ـ ٟٜجًر ّؤً ثٌُٜر ًؿْ ٗؾجّضٜج دْذخ ثًٌُٞٝر:  كؼَ ثُ٘ذ٢ّ 

«ٖٓ ثُطٞثك٤ٖ ػ٤ٌِْ ٝثُطٞثكجس
(3)

. 

                                                           
 .154/ٗ 8، ػثُٜوث٣زثٌُٔؿ٤٘ج٢ٗ،  (1)

 وجس.ػٖ ثُطذ91ٗ  ،أٍٙٞ ثإلكضجءثُؼغٔج٢ٗ،  (2)

 ،ٟٓٞأ ٓجُيثألٙذق٢، ، 67ٝ /1ٗػ ،ّٖ٘ أد٢ هثٝهأدٞ هثٝه، ، 153ٝ /1ٗػ ،ّٖ٘ ثُضٌٓي١ثُضٌٓي١،  (3)

 ، ٝؿ٤ٌٛج.22 /1ٗػ



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 022

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

ًٌٝر: }ٝ َّٞ ٌِ ك٢ ثُوٌإٓ ٖٓ ثػضذجً ثُ َّّ ِّ ثٌُالّ ك٢ ٛيث ثُؼِْ ٓؤ ْٛ { إاِلَّ َيا اْضطُِزْرذُْى إِنَ

ُ  ،  ٝثُض٤ْ٤ٌ: }119ثألٗؼجّ:  اَل ُِٚزُٚذ تُِكُى اْنُعْسَز ُِٚزُٚذ هللاَّ َٔ ، ًٝكغ 185{ ثُذوٌر:  تُِكُى اْنُْٛسَز 

ٍْ َؼَزضٍ ثُقٌػ: } ٍِ ِي ٚ ُْٛكْى فِٙ انذِّ َيا َظَعَم َعهَ  .78{ثُقؼ:  َٔ

ُٖ ػجدو٣ٖ هجٍ ثد
(1)

ٌٍ ٖٓ ثُْٔجةَ ػ٠ِ فْخ »:  ٓجٕ ك٢ ًغ٤ ََّ صضـ٤ٌّ ثألفٌجّ المضالف ثُ

ثُٔٚجُـ
(2)

َْ ّّ٘زٌ ـ أ١ : «ثُذقٌ»؛ ُٜٝيث هجٍ ك٢  َّٕ ثُنض ـ ك٢ ثُٔيِٛخ أ َّٕ ثُٔٚقَّ َُ أ كجُقجٙ

ث٣ٝـ ـ، ٌُٖ ال ٣َِّ ٓ٘ٚ ػوّ صًٌٚ إىث َُّ ٓ٘ٚ ص٘ل٤ٌ ثُوّٞ ٝصؼط٤َ ًغ٤ٌ ٖٓ  ُِوٌإٓ ك٢ ثُضٌَّ

ًُ ثألَمّق ػ٠ِ ثُوّٞ  .«ثُْٔجؽو مٚٞٙج  ك٢ ٍٓجٗ٘ج، كجُظَّجٌٛ ثمض٤ج

ٔاٚا : انرًٛٛش ٔانرفضٛمراتعاً   خ، َٕعاٌتٍٛ األقٕال ٔانزِّ

 ذًٛٛش أصم انًذْة )ظاْز انزٔاٚح( عٍ غٛزِ يٍ األقٕال: ٗاألٔن

ٚ إٕ ُْ ٣ٞؽو صٚق٤ـ ٖٓ أٙقجح ثُضٌؽ٤ـ ك٢ هٍٞ ٖٓ ثألهٞثٍ، كجُٞثؽخ ف٤٘تٍي ثصذجع ألَّٗ 

ظجٌٛ ثٌُٝث٣ز، هجٍ ػذو ثُق٤ِْ
(3)

 :
«

إٕ ثمضِق ثُضٚق٤ـ ٝثُضٌؽ٤ـ ًجٕ ثُضٌؽ٤ـ ُظجٌٛ ثٌُٝث٣ز
»

 .

 ز ٓج ٢ِ٣:ٝٛيث ٣ضطِخ ٓ٘ج ٓؼٌك

 انرشيد تظاْز انزٔاٚح عادج انرٙ انًرٌٕ انًعرثزج فٙ انًذْة .0

ٝثٌُٔثه دجُٔضٕٞ ثُٔؼضذٌر: 
«

ٓنضٌٚ ثُوو١ًٝ
»

ٛـ(، 428ٝ)س 
«

ثُذوث٣ز
»

ٌُِٔؿ٤٘ج٢ٗ  

ٛـ(، 593ٝ)س
«

ٓنضجً ثُلضٟٞ
»
ٛـ(، ٢ُِِٙٞٔ683ٝ )س 

«
ٝهج٣ز ثٌُٝث٣ز
»
ُذٌٛجٕ ث٣ٌُٖؼز )س  

ٛـ(، 683ٝٗقٞ 
«

ًَ٘ ثُوهجةن
»
َْل٢ّ   ٛـ(، 701ٝ)س َُِّ٘

«
ثُ٘وج٣ز
»
ٛـ(، 747ُٚوً ث٣ٌُٖؼز )س 

ٝ
«

ِٓضو٠ ثألدقٌ
»
ٜج ثُٔٞٝٞػز ُ٘وَ ثُٔيٛخ ٓٔج ٛٞ ظجٌٛ ثٌُٝث٣ز، ٛـ(، كئَّٗ 961ُِقِذ٢ )س 

دنالف ٓضٖ
«

ؿًٌ ثألفٌجّ
»

ٛـ( ٝٓض885ُٖٔال مٌْٝ )س 
«

ص٣ٌٞ٘ ثألدٚجً
»

ٌصج٢ٕ   ُٔ ُِضُّ

َّٕ 1004)س ك٤ٜج ًغ٤ٌث  ٖٓ ْٓجةَ ثُلضجٟٝ ٛـ(، كئ
(4)

. 

ٍ ثدٖ ػجدو٣ٖ هج
(5)

 :
«

إىث ثمضِق ثُضٚق٤ـ ُو٤ُٖٞ ًٝجٕ أفوٛٔج هٍٞ ثإلٓرجّ أٝ كر٢ ثُٔضرٕٞ 

ٜج ٓٞٝٞػز ُ٘وَ ثُٔيٛخٚ ٙجفخ ثُٔيٛخ، ٝدٔج ك٢ ثُٔضٕٞ؛ ألَّٗ أمي دٔج ٛٞ هٍٞ ثإلٓجّ؛ ألَّٗ 
»

  . 

 ٝٛيث ال ٣نجُق إٔ صٌٕٞ ثٌُٖٝؿ ٝثُلضجٟٝ ٓؼٔٞال  دٔج ك٤ٜج ٌُٖ د٤ٌٟٖٖ: 

ثُٔضٕٞ، هجٍ ثٌُٖٗذال٢ُ إٔ ال صؼجًٛ ٓج ك٢  .أ 
(6)

 :
«

ثُؼَٔ دٔج ػ٤ِٚ ثٌُٖٝؿ ٝثُٔضٕٞ
»
. 

                                                           
 .47 /2ٗ، ػًه ثُٔقضجًثدٖ ػجدو٣ٖ،  (1)

ثُٔٚجُـ ثٌُٖػ٤ز ثُٔؼضذٌر ثُْٔضلجهر ٖٓ ػّٔٞ ثألهُز ػ٘و ثُٔؾضٜو ك٢ صو٣ٌٌ ثألفٌجّ ٝصٌؽ٤قٜج، ال  :أ١ (2)

 ـ ثُؼو٤ِز ثُٔقٞز ثُض٢ ٣ؼضٔو ػ٤ِٜج ًغ٤ٌ ٖٓ ثُٔؼج٣ٌٖٙ.ثُٔٚجُ

 .289 / 1ٗػذو ثُق٤ِْ، ًٖق ًٍٓٞ ؿًٌ ثألفٌجّ، ػ (3)

 ، ٝؿ٤ٌٙ.37ٗ ،ٌٕؿ ًّْ ثُٔلض٢ثدٖ ػجدو٣ٖ، ٣٘ظٌ:  (4)

 .33 /4ٗ، ػًه ثُٔقضجًثدٖ ػجدو٣ٖ،  (5)

 .195 /1ٗػ ،ثٌُٖٗذال٤ُز ثٌُٖٗذال٢ُ، (6)



 024ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالغ أتٕ انؽاض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2302(، 2)03ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ ـــــــــــ

إٔ ٣ٌرٕٞ ٓٚرٌفج  دضٚرق٤ـ ٓرج ك٤ٜرج، هرجٍ ثٌُِ٘ر١ٞ .ح 
(1)

 :
«

إىث صؼرجًٛ ٓرج كر٢ ثُٔضرٕٞ ٝٓرج كر٢ 

ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثٌُٖٝؿ  ٝثُلضجٟٝ كجُؼذٌر ُٔج ك٢ ثُٔضرٕٞ، عرْ ُِٖرٌٝؿ ثُٔؼضذرٌر، عرْ ُِلضرجٟٝ؛ إال 

٢ ثٌُٖٝؿ ٝثُلضجٟٝ، ُْٝ ٣ٞؽرو ىُري كر٢ ثُٔضرٕٞ، كق٤٘ترٍي إىث ٝؽو ثُضٚق٤ـ ٝٗقٞ ىُي ك٤ٔج ك

٣ووّ ٓج ك٢ ثُطذوز ثأله٠ٗ ػ٠ِ ٓج ك٢ ثُطذوز ثألػ٠ِ
»
. 

ببح، نكببٍ فببٙ غٛببز انكرببة  .2 ًّ كرببة غٛببز ظبباْز انزٔاٚببح: ْٔببٙ انًسببائم انرببٙ رٔٚببد عببٍ األئ

  ٢ٛٝ ػ٠ِ عالعز أهْجّ:، انًذكٕرج

ببذ  .أ  ًّ ببذ نببى ذّببرٓز عببٍ ُيؽ ًّ ؽ ًُ َٝ ػ٘ررٚ دطررٌم ًطررٌم ثٌُضررخ  ُٝررْ ،قسببى فببٙ كرببة أُحببز ن صررٌ

ثألٍُٝ، ٢ٛٝ: 
«

ث٤ٌُج٤ٗجس
»  

ٝ
«

ثٌُه٤َّجس
»
 ٝ

«
ثُُؾٌؽج٤ّٗجس
»
 ٝ

 «
ثُٜج٤ًّٗٝجس
»
. 

ذ، .ب  ًّ ًـ قسى فٙ كرة غٛز يؽ
«

ه ٌَّ ثُٔؾ
»
ُِقْٖ دٖ ٣ٍجه، ٜٝٓ٘ج: ًضخ  

«
ثألٓج٢ُ
»

  . 

رفّزقبح: .ض  ًُ ٔاٚباخ ان ثُ٘رٞثهً: ٝٛر٢ ًضرخ ؿ٤رٌ ظررجٌٛ ثٌُٝث٣رز ػرٖ ٓقٔرو درٖ ثُقْرٖ، ٝٛرر٢  انزِّ

عٔجٕ: 
«

ٗٞثهً ٖٛجّ
»

ٝ ،
«

ٗٞثهً ثدٖ ّٔجػٚ
»

ٝ ،
«

ٗٞثهً ثدٖ ًّرضْ
»

ٝ ،
«

ٗرٞثهً هثٝه درٖ ًٕر٤و
»

 ،

ٝ
«

ٗررٞثهً ثُٔؼِرر٠
»

ٝ ،
«

ٗررٞثهً دٖررٌ
»

ٝ ،
«

ٗررٞثهً ثدررٖ ٕررؾجع ثُذِنرر٢ أدرر٠ ٗٚررٌ
»

ٝ ،
«

ٗررٞثهً أدرر٠ 

٤ِّٔجٕ
»(2)

. 

 يسائَم انُٕاسل ٔانٕاقعاخ، ْٙ يسائم اسرُثطٓا انًرأحزٌٔ .0

ٍ ًضجح ؽٔغ ك٤ٚ ٓٔج ػِرْ … ٖ دؼوْٖٛٓ أٙقجح ٓقٔو ٝأٙقجح أٙقجدٚ ٝٗقْٞٛ كٔ ّٝ ٝأ
«

ثُ٘ٞثٍٍ
»
ر  َّْ ٛرـ(، ٝؽٔرغ ك٤رٚ كضرجٟٝ ثُٔضرأم٣ٌٖ ٓرٖ ثُٔؾضٜرو٣ٖ ٓرٖ 375)س ٌٔه٘و١ّ ألد٢ ث٤ُِظ ثُ

رر ّٔ و دررٖ ٓوجصررَ ٝٓقٔررو دررٖ ّررِٔز ٝٗٚرر٤ٌ دررٖ ٣ق٤رر٠، ٝىًررٌ ك٤ٜررج ٖٓررج٣نٚ، ٕٝرر٤ٞك ٖٓررج٣نٚ: ًٔق

: ًرـ ّْ ؽٔغ ثُٖٔج٣ل ك٤ٚ ًضرخ  ثمض٤جًثصٚ أ٣ٞج ، ع
«

ٍٓؾٔرٞع ثُ٘رٞثٍ
»
 ٝ

«
ثُٞثهؼرجس
»
ُِ٘رجٟل٢ ٝثُٚروً  

ث٤ُٜٖو، عْ ؽٔغ ٖٓ دؼوْٛ ٖٓ ثُٖٔج٣ل ثُلضجٟٝ ٌُْٜ٘ مِطٞث ك٤ٜج ْٓرجةَ ظرجٌٛ ثٌُٝث٣رز ٝثُ٘رٞثهً 

ٝثُ٘ٞثٍٍ ٓغ دؼٜٞج ًٔج ك٢ 
«

ؽجٓغ هج٢ٝ مجٕ
»
 ٝ

«
ثُنالٙز
»

، ٝؿ٤ٌٛج ٓرٖ ثُلضرجٟٝ، ٝٓرْٜ٘ ٓرٖ 

٤َّٓ د٤ٜ٘ج ًٔج ك٢ 
«

ْم٢ّْ  ٌَ َّْ ٓق٠٤ ٢ًٝ ثُو٣ٖ ثُ
»

أٝال  ْٓجةَ ثألٍٙٞ، عْ ثُ٘رٞثهً، عرْ  ، كئٗٚ ىًٌ

ثُلضجٟٝ
(3)

 . 

ببعٛف: : حاَٛببانصّ  ببؽٛػ ٔانضَّ ، ٔانصَّ ّ٘ ٔررو كرر٢ ثُٔرريٛخ ػررٖ أ١ ثُٔؼضذًٛٛببش تببٍٛ األقببٕٖ ٔانقببٕ

رٖ ُر٤ِ ٓرٖ أٛرَ  ٚؿ٤ٌٙ ٖٓ ثألهٞثٍ؛ ألَّٗ  َٓ ال ٣ؼضٔو ػ٠ِ هٍٞ ؿ٤ٌ كو٤ٚ ٓضٞرِغ، ٝال ػِر٠ صرٌؽ٤ـ 

 ثُضٌؽ٤ـ.

هررجٍ ثدررٖ ًٔررجٍ دجٕررج
(4)

ررؼ٤ق ٟذوررزُ ..»:  َّٞ . ثُوررجه٣ًٖ ػِرر٠ ثُض٤٤ٔررَ درر٤ٖ ثألهررٟٞ ٝثُورر١ٞ ٝثُ

ٝث٣ز ثُّ٘جهًر ٌِّ ٝث٣ز ٝظجٌٛ ثُٔيٛخ ٝثُ ٌِّ  .«ٝظجٌٛ ثُ

                                                           
 .26-25ٗ ،ثُ٘جكغ ثٌُذ٤ٌث١ٌُِٞ٘،  (1)

 ، ٝؿ٤ٌٙ.58-56ٗ ،ٓووٓز ٓ٘ض٠ٜ ثُ٘وج٣ز ػ٠ِ ٌٕؿ ثُٞهج٣زأدٞ  ثُقجػ، ٣٘ظٌ:  (2)

 ، ٝؿ٤ٌٙ.19-18ٗ ،ثُ٘جكغ ثٌُذ٤ٌث١ٌُِٞ٘، ٣٘ظٌ:  (3)

 ػٖ ثُطذوجس.91ٗ  ،أٍٙٞ ثإلكضجء ثُؼغٔج٢ٗ، (4)



 "ٔظائف انًعرٓذٍٚ عُذ انؽُفٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 024

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2302(، 2)03يعهح ظايعح انُعاغ نألتؽاز )انعهٕو اإلَساَٛح( انًعهذ 

ٝهجٍ ث١ٌُِٞ٘
(1)

 :
«

رٖ ال  َٓ ٖ ال ٣ؼٌف ٌٓثصرخ ثُلوٜرجء ٝهًؽرجصْٜ، ٣ورغ كر٢ ثُنرذ٠ دضورو٣ْ  َٓ  َّٕ إ

ررٖ ٤ِ٣ررن دجُضوررو٣ْ، ًٝررْ ٓررٖ ػررجُْ ٓررٖ ػِٔررجء ٍٓجٗ٘ررج َٓ ٝٓررٖ هذِ٘ررج، ُررْ ٣ؼِررْ  ٣ْررضقن ثُضوررو٣ْ، ٝصررأم٤ٌ 

دطذوجس كوٜجة٘ج، كٌّؽـ أهٞثٍ ٖٓ ٛٞ أه٠ٗ، ٝٛؾٌ ص٣ٌٚقجس ٖٓ ٛٞ أػ٠ِ، ًْٝ ٖٓ كجٝرَ ٓٔرٖ 

ررٖ ّررذو٘ج، ثػضٔررو ػِرر٠ ؽررجٓؼ٢ ثٌُٟررخ ٝث٤ُررجدِ، ٝثّررض٘و دٌررجصذ٢ ثُْٔررجةَ ثُـ٣ٌذررز  ّٔ ػجٙررٌٗج، ٝٓ

ٝثٌُٝث٣جس ثُٞؼ٤لز ًجُ٘جػِ
»
. 

ال ٣ؾٍٞ ثُؼَٔ ػ٤ِٜرج ٝثإلكضرجء دٜرج، هرجٍ ٝٓج ٣ٞؽو ك٢ ًضخ ثُلوٚ ٖٓ أهٞثٍ ًٝٝث٣جس ٝؼ٤لز 

: ثدٖ هُطُِٞدُـج 
«

إٕ ثُقٌْ ٝثُلض٤رج دٔرج ٛرٞ ٌٓؽرٞؿ مرالف ثإلؽٔرجع
»(2)

. ٝهرجٍ
(3)

 :
«

ثصذرجع ثُٜرٟٞ 

فٌثّ، ٝثٌُٔؽٞؿ ك٢ ٓوجدِز ثٌُثؽـ دَُٔ٘ز ثُؼوّ، ٝثُضٌؽ٤ـ دـ٤ٌ ٌّٓؽـ ك٢ ثُٔضوجدالس ٓٔ٘ٞع
»
. 

: ٝهجٍ ثدٖ ثُٚالؿ
«

 َّٕ كضٞثٙ أٝ ػِٔٚ ٓٞثكورج  ُورٍٞ أٝ ٝؽرٚ كر٢ ثُْٔرأُز ٖٓ ٣ٌضل٢ دإٔ ٣ٌٕٞ  أ

٣ٝؼَٔ دٔج ٕجء ٖٓ ثألهٞثٍ ٝثُٞؽٞٙ ٖٓ ؿ٤ٌ ٗظٌ ك٢ ثُضٌؽ٤ـ كوو ؽَٜ ٝمٌم ثإلؽٔجع
» (4)

. 

، أٝ ثأل٠ُٝ، أٝ ثألٝكن، أٝ ٗقٞٛج؛ كِرٚ إٔ  ـّ ٝػ٤ِٚ إىث ى٣ِش ًٝث٣ز ك٢ ًضجح ٓؼضٍٔو ك٢ ثألٙ

ُٚق٤ـ أٝ ثُٔأمٞى، أٝ دٚ ٣لض٠، أٝ ػ٤ِٚ ثُلضٟٞ، ُْ ٣لرش ٣لض٢ دٜج ٝدٔنجُلٜج أ٣ّج  ٕجء، ٝإىث ى٣ِّش دج

دٔنجُلٚ إال إىث ًجٕ ك٢ 
«

ثُٜوث٣ز
»
ٓغال : ٛٞ ثُٚق٤ـ؛ ٝك٢  

«
ثٌُجك٢
»
دٔنجُلٚ: ٛٞ ثُٚق٤ـ؛ ك٤ن٤ّرٌ،  

ك٤نضجً ثألهٟٞ ػ٘وٙ، ٝثأل٤ُن، ٝثألِٙـ
(5)

. 

ٖٓ ثإلكضجء ٝدجُضج٢ُ ًجٗش ٛٔز ثُٖٔضـ٤ِٖ دجُلوٚ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ٛيٙ ثُٞظ٤لز فض٠ ٣ضٌٔ٘ٞث 

ٝثُضطذ٤ن ُِلوٚ، هجٍ ثدٖ ػجدو٣ٖ
(6)

ر : » ّٞ َّٕ ٓؼٌكزَ ًثؽـ ثُٔنضِق ك٤ٚ ٖٓ ٌٓؽِٞفٚ ٌٝٓثصذِٚ ه إ

 .«ٝٝؼلج  ٛٞ ٜٗج٣زُ آٓجٍ ث٣ٌُٖٖٔٔ ك٢ صق٤َٚ ثُؼِْ

 ٔانقضاء تانًُاسة نهٕاقع، َٕعاٌ فٙ انعًم ٔاإلفراء ٔانرَّطثٛقُ  : انرَّقزٚزُ حايساً 

ٔاألرفق ٔانًفرٗ تّ تُاء عهٗ قٕاعذ رسى انًفرٙ يٍ عزف ذقزٚز يا ْٕ األَسة  األٔنٗ:

 ٔضزٔرج ٔغٛزْا

 ّٕ ٌَّ ٓؼ٘ج أ ٝٛٞ ًيُي أفو ٌٟك٢ ٌؽ٤ـ د٤ٖ ثُٔيثٛخ، ثُٔلض٢ أفو ٌٟك٢ هجػور ثُضّ  ًَّْ  ٓ

٣ٔغَ ثُؾجٗخ ثُؼ٢ِّٔ ثُضطذ٤و٢ّ ُِلوٚ، ٝال ّذ٤َ ُ٘ج ُِضٌؽ٤ـ د٤ٖ ثألهٞثٍ  ٚهجػور صطذ٤ن ثُلوٚ؛ ألَّٗ 

ٚ، ٝال كْٜ ثُنالف ثُقجَٙ د٤ٖ ػِٔجء ثُٔيٛخ إال ٖٓ مالُٚ، ٝال إػٔجٍ ثُلوٚ ك٢ ثُلو٤ٜز إال د

 ثُٞثهغ دوٝٗٚ، كٜٞ أهٌُح ٓج ٣ٌٕٞ دجٌُٝؿ ُِلوٚ؛ إى دوٝٗٚ ال ف٤جر ُٚ.

                                                           
 .7ٗث١ٌُِٞ٘، ثُ٘جكغ ثٌُذ٤ٌ،  (1)

 ، ٝؿ٤ٌٙ.408: 5 ،ًه ثُٔقضجًثدٖ ػجدو٣ٖ، ٣٘ظٌ:  (2)

 /أ.1م ،صٚق٤ـ ثُوو١ًٝ ثدٖ هطِٞدـج، (3)

 /أ.1م ،صٚق٤ـ ثُوو١ًٝ ثدٖ هطِٞدـج، (4)

 .50 /1ٗػ ،ثُوً ثُٔنضجًثُقٌٚل٢، ٣٘ظٌ:  (5)

 .81ٗ /2، ػصقذ٤ٌ ثُضق٣ٌٌ ك٢ إدطجٍ ثُوٞجء دجُلْل دجُـذٖ ثدٖ ػجدو٣ٖ، (6)
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ٗز ك٢ ثٌُضخ ٝٓج د٤ٖ ثُٞثهغ ثُٔؼجٓ  ّٝ َُ ثُقِوز ٓج د٤ٖ ثُْٔجةَ ثُلو٤ّٜز ثُٔو ٝٛيث ثُؼِْ ٣ُٔغِّ

ٍْ دال ػَٔ، ٝكجهُوٙ ُِ٘جُ ك٢ ًجكّز ٓ٘جف٢ ثُ ٖ كووٙ كٜٞ كجهٌو ُِؼِْ فٌٔج ؛ إى ال م٤ٌ ك٢ ػِ َٔ ق٤جر، ك

 كجهٌو ُِؼَٔ دٚ ُ٘لْٚ ُٝـ٤ٌٙ.

 ُْٚ ٍَّ ُٚ هٞثػُوٙ ٝأّ ٍْ ْٓضو ًُ ًّْ ثُٔلض٢ ك٢ ػِ ٝأفٞػ ٓج ٗقضجػ إ٤ُٚ ك٢ ٛيٙ ثأل٣جّ ٛٞ إظٜج

 ّْ َِّ ثُٔضلوٜز.ٝصطذ٤وٚ ٌ هًثّضٚ ٝٓذجهةٚ، دق٤ظ صض٤ ٌُ 

 َّٕ ََ ُؼِْ ثُلوٚ ك٢ ٛيث ثَُٓجٕ فض٠ أٙذـ ػِٔج  ٗظ٣ٌج  ك٢  ٝك٢ ظ٢ِّ٘ أ َٚ ٛيث ثُضٌثؽَغ ثُي١ َف

 ف٤جص٘ج ثالهضٚجه٣ّز ٝثالؽضٔجػ٤ّز ٝث٤ُْج٤ّّز ٝثُؼ٣ٌٌّْز ٝثُوٞجة٤ّز ُٜٞ ػجةو أل٣ٌٖٓ: 

وز ثُٔضٌٔ٘ز ك٢ ثُلوٚ. .1 ّٔ  صٌى ثُوًثّز ثُٔضؼ

2. ٌَّٖ ٖ ُْ ٣ٞذطٚ ٣ُٝوًًٚ ُٖ ٣ضٔ َٔ ًِ ثألْٗخ  إٛٔجٍ ػِْ ًّْ ثُٔلض٢، ك ٖٓ صطذ٤ِن ثُلوٚ ٝثمض٤ج

َِ ٓؼٚ.  ُِٞثهغ ٝكْٜ ٤ًل٤ِز ثُضؼجٓ

( ٕ ِّٞ ٌَّ صٌُ َٓ َّٕ هًثّزَ ثُلٌٝع ًٔج  %( ٢ٛ هٞثػُو 50%( ٖٓ ػِْ ثُلو٤ٚ، ٝ)50ُيُي أهٍٞ: إ

%( ٖٓ ػِْ ثُلوٚ، ٝؽجٗخ 25ًّْ ثإلكضجء، ٢ٛٝ ػ٠ِ ه٤ْٖٔ: ؽجٗخ ٗظ١ٌ ُوٞثػو ثإلكضجء ٣ٔغَ )

ٌر دجُٞثهغ ثُي١ ٣ٌ٣و ثإلكضجء دٚ ٝص٘ظ٤ٔٚ ٝصٌص٤ذٚ ػ٠ِ أؽَٔ ػ٢ِٔ: ٝٛٞ ثُٔؼٌكز ثُ ّٚ قو٤و٤ز ثُٔضذ

ِٖ ِّٞى صٔغَ ) َِ ٍٓجٗٚ ٣ٌٟ25وز ٝأفْ ٖ ُْ ٣ٌٖ ػجُٔج  دأٛ َٓ ٌَ هُُْٜٞ:  غُ ًَ %( ٖٓ ػِْ ثُلوٚ؛ ُيُي 

 كٜٞ ؽجَٛ.

هجٍ ثدٖ ػجدو٣ٖ
(1)

٣ٝ٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٔـ ٗظٌٙ إ٠ُ ٓج ٛٞ ثألًكن ٝثألِٙـ ٝٛيث ٓؼ٠٘ »: 

َّٕ ثُٔلض٢ ٣لض٢ دٔج ٣وغ ػ٘وٙ ٖٓ ثُِٔٚقز: أ١ ثُِٔٚقز ثُو٤٘٣ّز ال ِٓٚقضٚ ثُو٣ٞ٤ّٗزهٞ  .«ُْٜ: إ

ْٗذاُل٢ُّ  ٌُ ُّٖ ٝهجٍ ثُ
(2)

ز: ُٞ أكض٠ ٓلش د٢ٍٖء  «ٓؼٌثػ ثُوًث٣ز»ٝك٢ »:  ّٔ ٓؼ٣َج  إ٠ُ كنٌ ثألة

ًٌٝر ِٟذج  ُِض٤ْ٤ٌ ًجٕ فْ٘ج   َّٞ  .«ٖٓ ٛيٙ ثألهٞثٍ ك٢ ِٓٞٝغ ثُ

ُٖ ثُُٜٔجّ: ٙ ك٢ » ٝهجٍ ثد ٌّ َّٕ ػ٠ِ ثُٔلض٢ إٔ ٣٘ظٌ ك٢ مٚٞٗ ثُٞهجةغ... ٝأه ٝثُقنُّ أ

ْٗذال٤ُّز»ٝ «ثٌُّٜ٘» ٌُ ُّٖ «.«ثُ
(3)

. 

رْا ظٛذاً انصاَٛح:  ِّٕ  ذقزُٚز انًسأنح تعذ ذص

ج ٢ٛ ثُٔ٘جّذز ُِٞثهؼز، ٝكْٜ ػَِّضٜج ٝٓذ٘جٛج ٝأِٜٙج ٝٓقِٜج ك٢ ثإلكضجء ٝثُؼَٔ،  ٝإهًثى أَّٜٗ

ُٖ ػجدو٣ٖ ٝىًٌ ثد
(4)

ثُٔلض٢ ك٢ ثُٞهجةغ ال دّو ُٚ ٖٓ ٌٝح ثؽضٜجه ٝثُضقو٤ُن: »ٜٓٔج :  ٓطِذج   

، ٝٗوَ ٛيث ػٖ ثدٖ ثُُٜٔجّ«ٝٓؼٌكز دأفٞثٍ ثُ٘جُ
(5)

. 

                                                           
 .363ٗ /4ػ ،ًه ثُٔقضجً ثدٖ ػجدو٣ٖ، (1)

  .40 /1ٗػثٌُٖٗذال٤٤ُز،  ثٌُٖٗذال٢ُ، (2)
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 .398 ، 2ٗ، ػًه ثُٔقضجًثدٖ ػجدو٣ٖ،  (4)

 .246ٗ ،1، ػٓؾٔغ ثأل٤ٌٕٜٗل ٍثهٙ، ، ٣ٝ٘ظٌ: 334 ، 2ٗػ ،كضـ ثُوو٣ٌثدٖ ػجدو٣ٖ،  (5)
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ـٌ ؽوث  دأَّٗ  ُِقجهعز  دٔ٘جّذضٚؼجَٓ ٓغ صطذ٤ن ثُلوٚ دوٕٝ ثؽضٜجه ٌٖٔ ثُضَّ ٚ ال ٣ُ ٝٛيث ٣ٌٙ

ٓغ ثُقٌْ  ُِٞثهؼز، ٝصؼجَٓ دؾٔٞهٍ  ؿ٤ٌ ٓ٘جّخِ  فٌٍْ  ١ إ٠ُ إػطجءِ ٚ ٣ؤهّ ٝثًُٚٞر ك٢ ثُٞثهغ؛ ألّٗ 

ٌَّٖػ٢ ٝإكوجِهٙ ًٝفٚ ٖٓ ٌٓثػجصٚ ُِٞثهغ ٝٓ٘جّذضٚ ُٚ.  ثُ

ٝٛيث ثألٌٓ ال ٣وضٌٚ ػ٠ِ ثٌُِّٔق دَ ٣َٖٔ ثُوج٢ٝ ك٢ هٌثًٙ دٔ٘جّذز ٛيث ثُقٌْ ُِو٤ٞز، 

ُٖ ػجدو٣ٖ هجٍ ثد
(1)

َِّ ٓٞٝغ هجُٞث: ثٌُأ١ ك٤ٚ ُِو»:  َّٕ ك٢ ً ج٢ٝ ٝك٢ ثُوُُْٜضج٢ّٗ ٝؿ٤ٌٙ: ثػِْ أ

 .«كجٌُٔثه هجٛ ُٚ ٌِٓز ثالؽضٜجه

َِّ ثُلضجٟٝ ثُض٢ ٣ُْأٍ ػٜ٘ج، هجٍ ٝ ثُؼغٔج٢ّٗ صضْغ هثةٌرُ ٛيث ثالؽضٜجه دُٖٔٞٚ ُِٔلض٢ ك٢ ً
(2)

 :

ج » ثؽـ ث١ٌُّٝٔ ػٖ ثُٔؾضٜو، ٝإَّٗٔ ٌّ ق٤ـ ثُ َّٚ ٍَ ثُ ال ٣ٌل٢ ُِٔلض٢ ُٝٞ ًجٕ ٗجهال  إٔ ٣ؼٌَف ثُوٞ

ثُٞثهؼز ثُؾَة٤ز ثُض٢ ّتَ ػٜ٘ج، ٣ٝؾخ ُيُي ثُلْٜ ٣قضجػ دؼو ىُي إ٠ُ ص٣ََ٘ ىُي ثُوٍٞ ػ٠ِ 

ٌَّٖػ٤ّز،  َّٕ ٓغَ ٛيث ثُٔلض٢ ٝإٕ ُْ ٣ٌٖ ٓؾضٜوث  ك٢ ٓؼٌكز ثألفٌجّ ثُ ز ثُلو٤ٜز، كئ ٌَ ق٤ـ ٝثَُِٔ َّٚ ثُ

ٌُٖٝ ال ٓق٤٘ ُٚ ٖٓ ِٗٞع ثؽضٜجه، ٝٛٞ ثالؽضٜجُه ك٢ صؼ٤٤ٖ ثُٞثهغ ثُْٔؤٍٝ ػ٘ٚ، ٝص٣ََ٘ ثُقٌْ 

 .«ػ٤ِٚ

 فحذعذد درظاخ كم ٔظٛ

َُّ ٝظ٤لز ك٤ٜج صٖضَٔ ػ٠ِ هًؽجس ػو٣وٍر ٣ضلجٝس ثُؼِٔجُء  كٜيٙ ػٌٖر ٝظجةق ُِٔؾضٜو، ًٝ

 ُْٝ ،ٖ٤ُ ّٝ ك٢ صق٤ِٜٚج، فض٠ ثالؽضٜجه ثُْٔضوَ هًؽجس، كجٗظٌ ًْ ٝؽو ٓؾضٜوٕٝ ك٢ ثُو٤ٌٖٗ ثألَ

ز ثألًدؼز؛ الًصلجع هًؽضْٜ ك٢ ثالؽضٜجه ػٖ ؿ٤ٌ ّٔ ْٛ، ٣ذن ثؽضٜجهثس ٖٓ د٤ٖ ثؽضٜجهثصْٜ إال ُألة

 ٝٛٞ ٖٓ أدٌٍ ثألّذجح.

ٝهجٍ ثٌُٞع١ٌّ 
(3)

 :
«

ك٤ٖ  َّٕ ثالؽضٜجه ُٚ ٌٟكجٕ أػ٠ِ ٝأه٠ٗ، ٝك٤ٔج د٤ٖ ثُطٌَّ ٝثُقنُّ أ

َّ ثُضّنجُق، كال صظٌٜ َُٓ٘ز ثُلو٤ٚ دٔؾٌه َػّوٙ  ضنجُلزٌ ً ُٓ  ٌٍ هًؽجٌس ٓضلجٝصزٌ ؽّو ثُضَّلجٝس، ٝٓ٘جٍ

، ًْٝ د٤ٖ ثُي٣ َّ ٖ ٛٞ أػ٠ِ ٖٓ ٟذوز أَٛ ثالؽضٜجه ثُٔطِن ثُْٔضو َٓ ٖ فجكظٞث ػ٠ِ ثالٗضْجح 

ز  ّٔ ق٤ـ ال ٣ٞؽو د٤ٖ ثألة َّٚ ّٕ ثالّضوالٍ دجُٔؼ٠٘ ثُ َُٓ٘ز  ٖٓ ثُي١ فجُٝٞث ثالّضوالٍ، ػ٠ِ أ

 .«ثُٔضذٞػ٤ٖ...

كٜيٙ ثُٞظجةق ُِٔؾضٜو صؼضٔو ػ٠ِ ٌِٓضٚ ثُلو٤ّٜز، ٢ٛٝ دال ّٕي ٓضلجٝصز ٖٓ ػجُْ ٥مٌ؛ 

قجدز جُ٘ذ٢ّ ألّذجح ػو٣ور، ٜٓ٘ج ٓغال : هٌُح ثُؼٜو د َّٚ أػ٠ِ أٗٞثع  ، كؾؼِٞث ثؽضٜجه ثُ

 ثالؽضٜجه.

َِّْق ٝهٌٕٝ ثُن٣ٌ٤ّز، هجٍ ثدٖ فؾٌ ث٢ٌُّٔ  ًٝيُي هٌُح ثُؼٜو دجُ
(4)

ًجٗش ٌِٓز ثالؽضٜجه »: 

 .«ك٤ْٜ أهٟٞ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ

                                                           
 .73 /2ٗٝثدٖ أ٤ٌٓ ثُقجػ، ثُضو٣ٌٌ ٝثُضقذ٤ٌ، ػ، 361 /5ٗ، ػًه ثُٔقضجً ثدٖ ػجدو٣ٖ، (1)

 ٓؼجًف. 162-161ٗ ،أٍٙٞ ثإلكضجء ٔج٢ٗ،ثُؼغ (2)

 .26-25ٗ ،فْٖ ثُضوج٢ٝ ثُؼغٔج٢ٗ، (3)

 .157 /1ٗ، ػثُلضجٟٝ ثٌُذٌٟ ثدٖ فؾٌ، (4)
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َ دووً صٞك٤ن هللا  َّٚ ِِ ٝثإلكضجِء  ٝٛيٙ ثٌُِٔزُ صضق ٖٓ ٓٚجفذِز ثُؼِٔجِء ٝثُذقِظ ٝثُضَّو٣ً

ٌُّٖٝؿ ٝؿ٤ٌٛج.ٝثُو ًِ ثُٔطجُؼز ك٢ ًضخ ثُضَّج٣ًل ٝثُطَّذوجس ٝثُلضجٟٝ ٝثُ  وًِر ثُؼو٤ِّز ٝإًغج

هجٍ ثُؼغٔج٢ّٗ 
(1)

زُ ٣ُؼٌُف دٜج أٍُٙٞ ثألفٌجّ ٝهٞثػُوٛج ٝػِِٜج ٤ُٔ٣َِّٝ ثٌُضُخ »:  ٌَ ٝٛيٙ ثَُِٔ

ز إٔ ٣أىٕ ُٚ ٖٓج٣ُنٚ ثٌُٜٔر دجإلكضج ٌَ َُ فٍٚٞ ٛيٙ ثَُِٔ ٌِٛج، ٝه٤ُ  .«ءثُٔؼضذٌر ٖٓ ؿ٤

َّٕ ثالؽضٜجه دوًؽضٚ ثأله٠ٗ ٣ذوأ ٖٓ هوًر ثُوثًُ  كٔج ٣ٌٗو صو٣ٌٌٙ ك٢ ػِْ ثُلوٚ ًْجةٌ ثُؼِّٞ أ

ػ٠ِ صًٚٞ ثُْٔجةَ ٝصطذ٤وٜج ػ٠ِ ٗلْٚ ٝإكضجء ؿ٤ٌٙ دٜج، أ١ صطذ٤ن ٓج صؼِّْ ػ٠ِ ٗلْٚ ٝؿ٤ٌٙ، 

 ٝٛٞ ك٢ ىُي هًؽجس.

٘ضٜجٛج ٝإ٠ُ هوًصِٚ ُٓ َّ ٝظ٤لٍز إ٠ُ  ػ٠ِ صق٤َٚ ٝظجةق أُمٌٟ  ٣ٝذو٠ ٣ٌصو٢ ك٢ صق٤ِٚٚ ٌُ

ّ٘ ػ٤ِٚ ٖٓ  ٌَّٖ ٖٓ ٓؼٌكز ٓج ُْ ٣ُ٘ ؽ٤ـ ٝثُضَّن٣ٌؼ، فض٠ ٣ضٔ َِ ٝثُضٌَّ ٤٤ ٖٓ ثالؽضٜجه، ٖٓ ثُضَّٔ

ُ ٖٓ ثُلٌٝع ٝثُوٞثػو. ًَّ ج ه َّٔ  ثُْٔضؾوثس ٓ

ة٢ِ ٛيث ثُضَّلجٝس ثٌُذ٤ٌ ك٢  ًُ ٝثُؼِٔجُء ك٢ ثُضَّن٣ٌؼ ُِْٔضؾوثس ٓضلجصٕٞ ك٤ٚ ؽوث ، ٝإالّ ُٔج 

ثدغ أهٟٞ ٖٓ صن٣ٌؾجس ث ٌَّ ٕ ثُغَّجُظ ٝثُ ٌَ َِ ثُٔيٛخ؛ ُيُي ًجٗش صَن٣ٌؾجس ػِٔجء ثُوَ ُلُوٜجء ك٢ هثم

 ؿ٤ٌْٛ.

ٖٝٓ دجح أ٠ُٝ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٓضلجٝص٤ٖ ؽوث  ك٢ ثُضٌؽ٤ـ ٝثُضٚق٤ـ، كٌجٕ صٌؽ٤ـ ػِٔجء ثُوٌٕ 

ُٖ ػجدو٣ٖ ثُنجِٓ ٝثُْجهُ أهٟٞ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ، هجٍ ثد
(2)

َّٕ ثُٔضأم٣ٌٖ ... ًٚجف»:  خ ٝال ٣نل٠ أ

قٞٙ،  «ثُٜوث٣ز» ٝهج٢ٝ مجٕ ٝؿ٤ٌٛٔج ٖٓ أَٛ ثُضٌؽ٤ـ ْٛ أػِْ دجُٔيٛخ ّٓ٘ج، كؼ٤ِ٘ج ثصذجع ٓج ًؽَّ

قٞٙ ًٔج ُٞ أَكضٞٗج ك٢ ف٤جصْٜ  .«ٝٓج ٙقَّ

ٖ هجٓٞث  َٓ ًٝيُي صضلجٝس هًؽجصْٜ ك٢ ثُض٤ّ٤َٔ د٤ٖ ثألهٞثٍ، فض٠ ػّوٝث أٙقجح ثُٔضٕٞ أدٌٍ 

َٓش ٓضُْٜٞٗ ػ٠ِ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثٌُضخ ، ٝهجٍ ثُق١ّٞٔ ديُي كوُوِّ
(3)

َُ ػ٠ِ ٓج ك٢ ثُٔضٕٞ إىث »:  ثُؼٔ

ُٖ ُٗؾ٤ْ. ٝ«ػجًٝٚ ٓج ك٢ ثُلضجٟٝ هجٍ ثد
(4)

َُ ػ٠ِ ٓج ٛٞ ك٢ ثُٔضٕٞ؛ ألّٗٚ إىث صؼجًٛ ٓج »:  ثُؼٔ

ٌَِّٖٝؿ ػ٠ِ ٓج ك٢ ثُلضجٟٝ ُّ ٓج ك٢ ثُ ِٕ ٝثُلضجٟٝ، كجُٔؼضُٔو ٓج ك٢ ثُٔضٕٞ، ًٝيث ٣ُووَّ ، «ك٢ ثُٔضٞ

 ثٗض٠ٜ.

َُّ ٛيث ٣٘ذـ٢  إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ثُِّْٔٔجس ك٢ ثُٞثهغ ُضلجٝس ثَُّ٘جُ ك٢ ػوُْٜٞ ٝثؽضٜجهْٛ ًٝ

 ٝثألّذجح ثُض٢ صضٞكٌّ ُْٜ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثألًٓٞ ثُض٢ ٣طٍٞ ىًٌٛج.

ج ثُو٤ٞز  ٍٕ ٌٝٓجٕ، ٝال إٌٕجٍ ك٢ ىُي، ٝإَّٗٔ َِّ ٍٓج كٜيٙ ثُٞظجةق ٝثُوًؽجس فجِٙزٌ ك٢ ً

َّ ثٛضٔجّ ثُطِذز ٝث ز ثُض٢ ٣٘ذـ٢ إٔ صٌٕٞ ٓق ّٔ َّ ٜٓ٘ج، ثُٜٔ ًُ صقو٤وْٜ ُِٞظ٤لز ك٢ ً ُؼِٔجء ٢ٛ ٓووث

                                                           
 .28ٗ ،أٍٙٞ ثإلكضجء ثُؼغٔج٢ٗ، (1)

 .192 /1ٗ، ػًه ثُٔقضجً ثدٖ ػجدو٣ٖ، (2)

 .334ٗ /1، ػؿَٔ ثُؼ٤ٕٞ ثُق١ٞٔ، (3)

 .310 /6ٗ، ػثُذقٌ ثدٖ ٗؾ٤ْ، (4)
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ََّ ٝظ٤لٍز ػ٠ِ  ً َ َّٚ كَٜ ٓج ٍثٍ ك٢ ثُوًؽز ثأله٠ٗ ٖٓ ثالؽضٜجه أٝ دِؾ ثُوًَّؽزَ ثألػ٠ِ، َٝٛ ف

ٜج. ِٓ  صٔج

ُّْ ٛٞ هوًصُْٜ ػ٠ِ أهثِء  كضلجٝس ثُٖٔضـ٤ِٖ ك٢ ثُلوٚ ػ٠ِ هوً صق٤ِْٜٚ ُٜيٙ ثُٞظجةق، ٝثألٛ

َّ ٝظ٤لٍز دضٔجٜٓج، دإٔ   .٣ذِـٞث أػ٠ِ ٌٓثصخ ثالؽضٜجه ك٤ٜج، ٝهللا أػِْ ٝػِٔٚ أفًٌْ

 انخاذًح

 :ث٥ص٢ٛٝ٢ ػ٠ِ ثُ٘قٞ  أػٌٛ ك٤ٜج ألْٛ ٓج صِٞٙش إ٤ُٚ ٖٓ ٗضجةؼ،

1.  َّٕ ٝثفو ؿ٤ٌ ٓضؼوه، ٝدجُضج٢ُ ال ٣ؾٍٞ إٔ ٣لض٢  ثُقّن ػ٘و هللا  ثالؽضٜجه ٌٕٟ ثُؼَٔ؛ أل

 َّٕ  ز ثٌُثؽـ ًجُؼوّ.ثٌُٔؽٞؿ ك٢ ٓوجدِ دأ١ هٍٞ إٕ ُْ ٣ٌٖ ًثؽقج ؛ أل

ك٢  ُالؽضٜجه ٟذوجس، ٢ٛٝ ٓؾضٜو ٓطِن ٝٓؾضٜو ٓطِن ٓ٘ضْخ ٝٓؾضٜو ٓ٘ضْخ ٝٓؾضٜو .2

ٌّ ك٤ٜج ثُلوٚ، ًَٝ ٟذوز ٜٓ٘ج ُٜج ٝظجةق ٓنضِلز.ثُٔيٛخ  ، ٢ٛٝ صٔغَ ٌٓثفَ ٓ

مْٔز ٝظجةق ًة٤ْ٤ز، ٣ضلٌع ػ٠ِ ًَ ٝثفور ٜٓ٘ج ٝظ٤لضجٕ، كٌجٕ ٝظجةق، ُِٔؾضٜو ػٌٖر  .3

جٟ دأٍٙٞ ثُٔيٛخ، ذض٘: ثالّض٘ذجٟ دأٍٙٞ ثُٔؾضٜو ٝثال٢ّٛٝ ثُٔؾٔٞع ػٌٖر ٝظجةق،

ٝثُضن٣ٌؼ دضل٤ٌْ ٌٓثه ثُٔؾضٜو ثُٔطِن ٝثُضن٣ٌؼ دضل٣ٌغ كٌع ؽو٣و ػ٠ِ هٞثػو ٝأٍٙٞ 

ثُٔؾضٜو ثُٔطِن، ٝثُضٌؽ٤ـ دأٍٙٞ ثألدٞثح ٝثُْٔجةَ ٝثُضٌؽ٤ـ دٌّْ ثُٔلض٢، ٝثُض٤٤َٔ د٤ٖ 

ُٚق٤ـ ٖٓ ثُْٔجةَ، ٝثُضو٣ٌٌ دٌّْ ثُٔلض٢ ظجٌٛ ثٌُٝث٣ز ٝؿ٤ٌٛج ٝثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُٞؼ٤ق ث

 دلْٜ ثُْٔأُز ٝصًٚٞٛج. ٝثُضو٣ٌٌ

َُّ ٝظ٤لٍز ٖٓ ٝظجةق ثُٔؾضٜو هًؽجس ٓضؼوه .4 ، ٣ضلجٝس ثُّ٘جُ ك٢ صق٤َٚ هًؽجصٜج رً

و ٝػ٠ِ آُٚ  ّٔ ٝثُٞهٞف ػ٤ِٜج دووً ثُؾّو ٝثُضٞك٤ن ٖٓ هللا صؼج٠ُ، ٠ِٙٝ هللا ػ٠ِ ٤ّوٗج ٓق

 ٝٙذقٚ ِّْٝ.
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