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 داللة املفهوم عهد الزيدية
The Denotation of the Concept at the Zaidieh 

ِرٓ الدزاضٛ "لداللٛ املفًّٕ عٍدد الصٖدٖدٛ"ت ةّددىل حتق ق ٗدي ز،ّٖديت      ملخص البحث

يف ِدرٓ الداللدٛت ودَ  ديه  ٗدسُ ة طدٗىّي ددرٓ الداللدٛ ٔودس اغد  ٕٓ            ٔوٍّزّي

لأل ر  ّست ٔوعسفٛ وس ، رٔ  ْ ٔوس زدٔٓ وَ املفسِٗي املٍدزرٛ قث كن قطي ودَ  

 0،قطسوّس 

 ٔةتكُٕ وَ و دوٛ ٔمتّٗد ٔفصمني ٔ سمتْ: 

ةطددىَ الفصددن اأٔه ،قطددسً املفّددًٕ ٔرددسٞ يف واضددخني:  صدد  اأٔه ملفّددًٕ            

ٕاف ٛت وَ صٗد ةعسٖفْ ٔ،قطسوْت ٔصزٗتْت ٔةطىَ الخسٌ٘: وفًّٕ املاسلفٛ وَ امل

 0ةعسٖفْت ٔوساةاْت ٔصزٗتْ وَ صٗد العىًٕت ٔغسٔط اأ ر  ْ  صٗد:

ٔةطىَ الفصن الخدسٌ٘:  ،ٌدٕاا املفّدًٕ املادسلج ٔصزٗدٛ كدن ٌدٕا يف واضدخني:              

سٌ٘: ملفّدًٕ الاسٖددٛت  ةٍدسٔه اأٔه:  وفّدًٕ الم ددات ٔالصدفٛت ٔالػددسطت  ٔ صد  الخدد    

عددً  ددسٔش الصٖدٖددٛ   ٔالعدددت ٔاصصددست  ٔاصتدٕج ا سمتددٛ عمددٜ ،ِدي الٍتددسٟس وٍّددس:   

ت  -وددَ صٗددد ا  ددسه –عمددٜ وددٍّس ودزضددٛ املددتكمىنيت ٔقددٕدي مزٗددٛ املفّددًٕ    

ٔوَ صٗد التفصٗنت اصتزٕا  دسملفًّٕ املٕافدي ت ٔيف املفّدًٕ املادسلج وٍعدٕا اأ در       

ٝ   سلم دددات ٔال دددٕه املعتىدددد ل    ٔالػدددسطت الصدددفٛ ت-مىدددرِات يف املفدددسِٗي اأ دددس

ٔالطدعج تفددٌسِدس    ،ٌّدس صزدٛت ودل التفدسٔج يف ال دٕٚت      -ٔالعددت ٔاصصس ٔالاسٖٛت

عمٜ ال ةٗا تٔضدس   ال دٕه مزٗدٛ  املفّدًٕ املادسلج ت       ٔ،عيِس اصصست الصفٛت

 ،ُ ٖكُٕ ال ٗد الٕازد يف الٍ ت قد ذكس لمتاصٗ ت ٔاالص اش عىدس عددآت ٔلدٗظ   

0مثٛ وعسزض درا املفًّٕ   
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The Denotation of the Concept at the Zaidieh 

RESEARCH BRIEF This study (The Denotation of the Concept at the 

Zaidieh) aims to realize their opinion and their approach in this 
denotation within explaining its divisions and its conditions of 
consideration. Also this study aims to know what did they took into 
consideration or what did they leave from the concepts included in 

each division

The first chapter includes the divisions of the concept. This chapter 
came in two researches . The first research was specialized for the 
concept of agreement –its definition, divisions argument. The second 
research was specialized  for the concept of disagreement –its 
definition, classes, argument according the totalizing and its  

conditions of consideration

The second chapter includes : kinds of the disagreed concept and the  
argument of each kind in two researches: the first discussed the 
concept of cognomen, the adjective and the condition. The second 
research was specialized  for : the concept of aim, number , 
restricting. The conclusion included the most important results. Here 

are some of these results  

The group of Zaidieh didn't disagree the approach of  school of 
talkers. And this group believe in the argument of concept- form the 
point of the totalizing. From the point of the detail this group proved 
by the according concept. The group of Zaidieh prevented taking into 
consideration the cognomen in the disagreed concept. The  
authorized saying of the  ideology  is an argument – the adjective , 
condition, aim, number,  restricting- with the variation of force and 
weakness. The lowest is the adjective and the highest is the restricting 
respectively. The  controller of saying of the argument of the 
disagreed concept is that the limit- which is mentioned in the text-
must be mentioned for specification and for avoiding the else things, 
and there is not anything against it on this concept
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 :املقدمة 

َّ عمددي ،لددٕه الف ددْ وددَ ،فطددن العمددًٕت لكٌٕدد  املسةكددص اأضددسع أصكددسً الدددَٖ  ْحت

ٖ عددد      وٗددداٌسو ٔاضددعسو أكددَ ،ُ    ا ضدديو٘ اصٍٗددج يف غددعُٔ العاددسداج ٔاملعددسويجت ٔ

ٌظدساةّي;   دةمت ٘ فْٗ آزاٞ العمىسٞ ٔاحمل  ني يف غتٜ املدراِا ا ضديوٗٛت ٔةٕصٗد   

وٕضدٕا ِدرا الاضدد ضدٗكُٕ يف داللدٛ املفّدًٕت        فٗدْ  دودٛ العادسد ٔالدايدت ٔلعدنَّ      سمل

ةطدسق    ذوَ املاسصد املّّىدٛت حت  ٕ،صد واسصد الدالالجت يف عمي ،لٕه الف ْت ِٔ ِٕٔ

لْ الاسصخُٕ  سلاضد يف كخري وَ املراِا ا ضديوٗٛ ٔ  ٖتطدس  الادسصخُٕ ددرا     

  ٖتطدس  حتق   نالمضظدٛت  د   ٜت ٔالودَ  عٗددت صتد    املفًّٕ عٍد الصٖدٖٛت الوَ قسٖا

لددٕه ِددرا املددرِا ٔفسٔعددْ الشاه  ددسالو   الاضددد يف ، ٔمددد الدددالالج  ػددكن عددسًت  

ٕ     ك صدداسو ت لددرل  ً عٍددد الصٖدٖددٛ  ِدد٘ وٕضددٕا    آحددس الاسصددد ،ُ ةكددُٕ اداللددٛ املفّدد

 ِرالاضد .

 : أهنِّية البحث

              ٕ فٗدْ وعلفدسج    ال د  سش كدخري ودَ عمىدسٞ املدرِا الصٖددٙ يف ِدرا العمديت فكتاد

  ٕ ٗقدددٛت ٔاضدددت م ةريِدددي عدددَ مدددد   ا دددٕ ٍظسٖدددسج  سلدددٛت ٔٔاف  اةعددددق ةسٖدددٛ يف اأِى

ُق وس  مفٕٓ ودَ   ٜٔارتّسدت ٔعم السةي وَ ،ٌّي ٖطمكُٕ ٌّس ودزضٛ املتكمىني حتالًّ ،

ْ    -حسٔٚ عمىٗٛ  ال ٖدصاه صادٗظ اأدزاشت وطٕ دسو; حتالًّ    -الضدٗىس يف ،لدٕه الف د

 ً ُْ ٖيق٘ ،ٙ اِتىدس ٛ  ٔق ٗ دسو  -ال مٗن الرٙ صظ٘  سلطاسعٛت دُٔ ، ودَ   -دزاضد

لرلك وَ ،ِىٗدٛت ف دد كدسُ ا تٗدسز      سسص صتٜ الًٕٗ; ٔملالاسصخني ٔذٔٙ اال تص

 الاسصد الداللٛ املفًّٕ عٍد الصٖدٖٛ  أضاسب ،ِىّس:

يف العدس    -ٔحندَ   ساملطسِىٛ املتٕاضدعٛ يف حت دساش زٔاٟدل ِدرا العمديت الضدٗى        1

كخدسج فٗدْ الٍدٕاشه     ٙ،صٕش ودس ٌكدُٕ حتلٗدْت يف ِدرا العصدست الدر       -ا ضيو٘

ا دودددٛ  ٔ دددْ األدددٕهت ٔاالضدددتٍاسطت ٔاالرتّدددسدت   فٗدددْ ف ٔاملطدددتزداجت ٔقدددنَّ 

 0املتٕاضعٛ لماضد العمى٘ يف ،لٕه الف ْ 
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الد  ٍٖتىدُٕ    ٛة طدٗىّي لمىفدسِٗيت ٔاملدزضد    ٛوعسفٛ ودٍّس الصٖدٖدٛت ٔ سٖ د     2

صٗددد ا صددٕص  ٗددسُ وددٍّزّي يف ةددسةٗاّي     َصٗددد العىددًٕت ٔودد   َحتلّٗددست ودد 

 0إٌٔاا املفسِٗي 

 ٔكسُ  ٍّٗي حمن  يىلت  سزدقٔٓت ٔو سًّٕت ٔو ٗسُ وس ، رٔا  ْ وَ ،قطسً املف  3

 0 ٗسُ ٌٕا ِرا ا يىل 

 : خطة البحث

 ٖتكُٕ الاضد وَ و دوٛ ٔفصمني ،ضسضٗني ٔ سمتٛ: 

ةٍدسٔه املاضدد اأٔه    يف واضدخني:  ٞ ص  أقطسً املفًّٕت ٔردس  : الفصن اأٔه     

 دددٛت ٔالخدددسٌ٘ اأٔه لتعسٖدددج وفّدددًٕ املٕاف : حيحدددٛ وطسلدددا ْوفّدددًٕ املٕاف دددٛت ٔفٗددد 

الخسلدددد لاٗدددسُ صزٗدددٛ وفّدددًٕ املٕاف دددٛت    صددد  أقطدددسً وفّدددًٕ املٕاف دددٛت ْٔرع دددن  

اأٔه  ٔةطىَ املاضد الخسٌ٘ اصدٖد عَ وفًّٕ املاسلفٛ يف حيحدٛ وطسلدات ْرع دن    

الخدددسٌ٘ صزٗدددٛ املفّدددًٕ املادددسلجت     لتعسٖدددج وفّدددًٕ املاسلفدددٛ ٔوساةادددْت ٔ صددد  

 0ملاسلجٔةٍسٔه الخسلد غسٔط العىن  سملفًّٕ ا

 ف د ةطىَ ،ٌٕاا املفًّٕ املاسلج ٔصزٗتّس يف واضخني: : الفصن الخسٌ٘،وس 

اأٔه   حيحٛ وطسلات  صد  ت يفطةٍسٔه اأٔه وفًّٕ الم ات ٔالصفٛت ٔالػس      

 َالخسلدد ملفّدًٕ الػدسطت ٔةطدى     دالخسٌ٘ وفًّٕ الصدفٛت ٔفدس   هملفًّٕ الم ات ٔةٍسٔ

ٔ   ت ٔاصصددست يف داملاضددد الخددسٌ٘ وفّددًٕ الاسٖددٛت ٔالعددد     اأٔه  هحيحددٛ وطسلددات ةٍددس

 0الخسٌ٘ ملفًّٕ العددت ٔالخسلد ملفًّٕ اصصس  وفًّٕ الاسٖٛت ٔ ص

   ٕ قسٟىدددٛ املصدددسدز  سعمدددٜ ،ِدددي الٍتدددسٟست ٖمّٗددد  جٔ،ٌّٗدددث ِدددرا الاضدددد  سمتدددٛ اصتددد

 0ٔاملسارل

 ٔآ س دعٕاٌس ،ُ اصىد هلل زب العسملني
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 متهيد  :

٘ عمدٜ اصكدي يف ٌظدس الصٖدٖدٛ حتق قطدىني ،ضسضدني       ةٍ طي داللٛ المفظ العس د      

ٜ   املفّددًٕت ٔيف ِٛىددس: داللددٛ املٍطددٕ ت ٔداللدد    ازمحددْ اهلل :  1اِددرا ٖ ددٕه ا ددَ املسةطدد

ٙ     : المفظ العس ٘ يف داللتْ عمٜ ٔرّنيا  : ،صد ِىس ٖدده عمدٜ املعٍدٜ وٍطٕقدْ; ،

عمٗدددْ  ٖدددده سٖطدددتمصوْ ودلٕلدددْت ٔا  ددد ٔالٕاضدددل عيودددٛ لدددْت ، ْ سعتادددسز ودددس ٔضدددع

يف  ٔحتوَّددس ،ُ ٖددده عمٗددْ يف حمددن الٍطددي فّددٕ املٍطددٕ ت ، وفّٕودْ ال وطٕقددْ; أَّددْ: 

 ٔالخسٌ٘ ِٕ وٕضٕا مخٍس كس ة٘: ت  2ا ةري حممْ فّٕ املفًّٕ 

 : ةعسٖج داللٛ املٍطٕ ،ٔالو : 

ت ٔ  3ا عمٗدْ المفدظ يف حمدن الٍطدي       هَّاودس د  ةعين داللٛ املٍطٕ  عٍد الصٖدٖدٛ:       

عمْٗ المفظ يف حمدن الٍطديت املعٍدٜ الدرٙ ده عمٗدْ المفدظ يف        هَّاد   ٕدي وس داملس

 ددْ;  ظحمددن الٍطدديت ،ٔ   داللددٛ المفددظ عمددٜ صكددي غدد٘ٞ وددركٕز يف الددٍ ت ٔوددتمف 

وَسَثَبئِجُكُىُ انالَّتِي فِي حُجُىسِكُى يِّنٍ   }ٔوَ ذلك قٕلْ ةعدسق:   ت  4إِٔ قٗد   ساش املفًّٕ 

فٍ  ا ٖٛ فْٗ داللٛ عمٜ قسٖي ٌكدس  الس ٗادٛ الد  يف     ; 5ا{ي دَخَهْتُى ثِهٍَِّ َِّغَأئِكُىُ انالَّتِ

ٔالداللدٛ عمدٜ قدسٖي الس ٗادٛ ٍِدس داللدٛ        وَ شٔرتْ ال  د دن  ّدس ت   صزس السرن ت

 0 سملٍطٕ  

                                      
ِٕ: امحد  َ حيٜٗ  َ املسةطٜ  دَ وفطدن  دَ وٍصدٕز  دَ صزدسش  دَ عمد٘  دَ حيٗدٜ  دَ ال سضدي  دَ ٖٕضدج الدداع٘اٖكٍٜ                1

 ٔ،ٍٖىس ٔرد يف- س وسً املّدٙ  

ت ًٔودس  عددِست اأعدي    1/84: الادز الطدسللت  ِْد ٍٖظس ةس ت 840ضٍٛ  اغّس ،ٟىٛ الصٖدٖٛت ةٕيف َت و-الاضد فّٕ املعينِرا      

1/269 0 

ْ -  وٍّددسش الٕلددٕه حتق وعٗددسز الع ددٕه يف عمددي األددٕهت ال ددَ املسةطددٜ      2ا امحددد عمدد٘ وطّددس    0ت ق ٗددي د-الطددس ي ةس تدد

 اصكىٛ الٗىسٌٗٛ   زاملد رٙت دا

 0 835 صًت  1992 - د1412ِت 1اسعٛ ٔالٍػست ط/لمط    

 صٜ ضدس  عددصا ُت وسكدد ٗدداددسدٙ الددٕشٖست ق ٗي:حمىدد حي   الدددَٖ حت دساِٗي  ددَ حمىدد  ددَ عاددد اهلل   ً  الفصدٕه المعلعٖددٛت لدسز  3ا

 ت 1ال اذ ٔالاضٕذ الٗىينت ط/

 0 216ًت ص2001 -ِد1422     

 0 240ِدت " وطٕط" ٔزقٛ 1048 جيهت اصطَ  َ امحد اجل ٛ  ٍٖظس:  ٌظسً الفصٕهت العيو4ا

 0 23  ضٕزٚ الٍطسٞ: آٖٛ 5ا
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 ،قطسً داللٛ املٍطٕ  عٍد الصٖدٖٛ: حسٌٗس :

 0  6اقطىث الصٖدٖٛ داللٛ املٍطٕ  حتق لسٖحت ٔةري لسٖح     

ت ٔمسَّدسٓ    7ا المفظ لدْ  سملطس  دٛت ،ٔ التطدىَ     لاملٍطٕ  الصسٖح ِٕ: ا وس ٔض -1

  " وخدسه املطس  دٛ يف قدٕه السضدٕه ا     ت 8ا0ا َ املسةطٜ ازمحْ اهلل  " دسلٍ " 

ودَ الصكدسٚ ت ،ّودس     ا; فّٕ لسٖح يف  ٗسُ ودس  د    9افٗىس ض ث الطىسٞ العػس"

ٔداللددددٛ قددددسً شٖددددد تعمددددٜ  ٛ تالتطددددىَ فّٕتكداللددددٛ ا ٌطددددسُ عمددددٜ اصٕٗاٌٗدددد

 0  10اال ٗسً

وَؤَحَننما انهّننلُ انْجَ ْننََ وَحَننشَّوَ } ةعددسق: ْٔلعددنَّ ِددرٓ الدَّالددٛ ةكددُٕ ،كخددس ٔضددٕصسو يفت قٕلدد

 0الصسٖح عمٜ رٕاش الاٗل ٔقسٖي الس س ْت فسلٍ  ده وٍطٕ ق   11ا{انشِّثَب

ٖددده  سحتنددٖٕضددل المفددظ لددْ  دصددد ِىددست ٔ اوددس   املٍطددٕ  ةددري الصددسٖح ِٔددٕ: -2

:  "; ،ٙس دصدد ِىد   ""لْ" ،ٙ ملس ،فدسدٓ; ٔلفدظ   ت ٔامل صٕد  مفظ 12ا عمْٗ  سلمصًٔ 

َُّ الّمفظ   ٖٕضل لْت ال  سملطس  ٛت ، 

ُّ ست ٔحتن 13ا سلتطىَ  ٔال  المفظ وطدتمصًت   ده عمٜ اصكي  طسٖي االلتصاً; أ

َّ المفظ   ٖٕضل لمضكيت ٔلك كٔذل الرٙ اصكي فْٗ الشً لمىعٍٜ  َٖعين ،

                                      
 0 216 ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص6ا

 0  ٌفظ املصدز الطس ي7ا

 0 396 ص  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت 8ا

 يٜ وددَ الطددىسٞت  ددسق" سب"العػددس فٗىددس ٖطدد 000  زٔآ الااددسزٙ  مفظ"حددي فٗىددس ضدد ث الطددىسٞ ٔالعٗددُٕ ،ٔ كددسُ عػددسٖسو العػددس 9ا

  ست ٔوطميت  مفظ"فٗى2/540ت 1412

 0"  981 "العػست  سقي ْ"  سب "وس ف000ٗض ث االٌّسز   

 0 240  ٍٖظس: ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 10ا

 0 9  ضٕزٚ اجلىعٛ:آٖٛ 11ا

 0 216  الفصٕه المعلعٖٛت ص12ا

 -ِددد 1413عاددد ال ددسدز حمىددد غددضسةٛت   0 د ت  ; ،لددٕه الف ددْ ا ضدديو٘ ادالالج األفددس   241 ٛ  ٍٖظددس: ٌظددسً الفصددٕهت ٔزقدد 13ا

 0 29ًت ص 1992
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 ٔعمٜ ذلك ةكُٕ الداللدٛ االلتصاوٗدْ ودَ املٍطدٕ ت     ت   14أضل لْ ذلك المفظ

َُّ   ; 15ا {وَعهَى انًَْىْنُىدِ نَلُ سِصْقُهُنٍَّ وَكِغْنىَتُهٍَُّ ثِنبنًَُْْشُو     }ٔوَ ،وخمتْ قٕلْ ةعسق:  ودل ،

َُّ لفددظ الدديً     الٍطددا ٖكددُٕ لدديبت  ٌٔف ددٛ الٕلددد عمددٜ اأب دُٔ ت    اأً حتالَّ ،

كديو وٍّدس الشً لمضكدي املٍصدٕص عمٗدْ       َل  فسدٚ ِدرَٖ اصكىدنيت ٔلكد   ٖٕض

 0 16ايف ا ٖٛ 

 أقسام املهطوق غري الصريح:

ٍٖ طي املٍطٕ  ةري الصسٖح عٍد الصٖدٖٛ حتق حيحٛ ،ٌٕاا وَ الداللٛ ِد٘: داللدٛ   

  17ا0ا غسزٚ  ٛالتٍاْٗ ٔا أسٞت ٔدالل ٛاالقتطسٞت ٔدالل

َّ املدددلٕه عمٗددْ  ددساللتصاً حتوَّددس ،ُ ٖكددُٕ و صددٕداو ٔ سٖددي اصصددس يف ِددرٓ اأٌددٕا ا ،

 0  18ا،ُ ال ٖكُٕ و صٕداو سلمىتكمي وَ المفظ  سلراجت ٔحتوَّ

صددني ال  فداللددٛ االقتطددسٞ ٔا أددسٞ ةسةاطددسُ  كددُٕ الدديشً و صددٕداو لمىددتكميت يف   

حتوِّددس ،ُ ٖتٕقددج عمٗددْ   و صددٕداو لمىددتكمي: ُٖكددُٕ ذلددك يف داللددٛ ا غددسزٚت فىددس كددس  

ٖكددَ كددرلك فّددٕ     سلددضٛ الكدديً فّددٕ داللددٛ االقتطددسٞت ٔودد   ٔت ، املددتكميلددد  

ٚ    سداللٛ التٍاْٗ ٔا أسٞت ،وَّ ;  19احتذا   ٖكَ و صٕداو لمىتكمي فٗطدىٜ داللدٛ ا غدسز

 ذلك يف ا ة٘: حٖٔتط

 

 

 

                                      
- دِدد1413ت 4ا ضدديو٘ت  ددرئجت ط/ احمىددد اد ددا لددستت املكتدد0الٍصددٕص  ت د  ; ةفطددري241  ٍٖظددس: ٌظددسً الفصددٕهت ٔزقددٛ 14ا

 0 1/594ًت  1993

 0 233  ضٕزٚ الا سٚ:آٖٛ 15ا

 0 319تّدَٖتص; ا،حس الماٛ يف ا تيىل اجمل 1/595  ٍٖظس: ةفطري الٍصٕصت16ا

الفكددست  زِدددت دا1372; املصددفٜ يف ،لددٕه الف ددْت العيوددٛ امحددد  ددَ حمىددد  ددَ عمدد٘ الددٕشٖست ج  837 ص  ٍٖظس:وٍّددسش الٕلددٕهت 17ا

 0 689ًت ص2002دوػيت حتعسدٚ  اعٛت 

 0 693  ٍٖظس: املصفٜ يف ،لٕه الف ْت ص18ا

 0 216; الفصٕه المعلعٖٛت ص837  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت 19ا
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 داللٛ االقتطسٞ ٔصَ ال ٕه: الٍٕا اأٔه :

االضدتمصاً ِٔدٕ وصددز     ِٔدٕ الطمدات ،   االقتطدسٞ لادٛ:   :ةعسٖج داللٛ االقتطسٞ - ،

  0 20ااأوس: اضتمصوْ  ٜ ماْت ٔاقتط الدَٖ: ٜت ٔاقتط الطما ٜاقتطٜت وعٍ

،وس يف االلطي  فٗعين: داللٛ المفظ عمٜ وطكٕج عٍْ وطىس ٖتٕقج عمٜ  

َُّ المفظ ٖ تطد٘   21اة دٖسٓ لد  املتكمي ،ٔ لضٛ الكيً ع ي ،ٔ غسعس ، ٙ، ;

  22ا0ٖح  ٖكَ  ٍ  لس ٕت ٔل ذلك املدلٕه

  ٓ ت ،ٔ لددضٛ  ت لطددسٔزٚ لددد  املددتكمي ٔعمددٜ ذلددك فسمل تطدد٘ وددس ٔرددا ة دددٖس

  23ا ت ٔدرٓ الداللٛ غس سُ عٍد الصٖدٖٛ: الكيً ع يو ،ٔ غسعسو

 0: ،ُ ٖ صد املتكمي حتفسدٚ ذلك املعٍٜ اأٔه

ُْ ٖتٕقج عمٜ قصدٓ : الخسٌ٘ الصضٛ الػدسعٗٛ   ٔت ، ةٕقج الصضٛ الع مٗٛ ٔت ، ،

  0المفظ  دٌْ ٖ تط٘ ذلك املعٍٜ جٕٗلعمٜ قصدٓ ت ف

َُّ داللدددٛ االقتطدددسٞ عٍدددد  ذكدددسٓت ٖتددداني يممدددس ضدددا  : ،ٌدددٕاا داللدددٛ االقتطدددسٞ-ب ،

 الصٖدٖٛ ةتكُٕ وَ حيحٛ ،قطسً:

:  ذلدك  َت ود  املدلٕه فْٗ وطىساو لطدسٔزٚ لدد  املدتكمي    ُوس كس :ال طي اأٔه

 ت  24إِا عمٗددْ"  "زفددل عددَ ،ودد  ا طددد ٔالٍطددٗسُ ٔوددس اضددتكس  قددٕه السضددٕه ا

 ٔوددَ احملدسه زفعّددس ت  وددَ اأودٕز الٕاقعددٛ فعديوت   ٔا كدسآ ت  فس طددت ٔالٍطددٗسُ ت 

ٌّْ ال د وَ زفل صكي صتٜ ٖخاث لد  املتكمي ت س ف ل اصكي الٕارا عىدس  ف ةري ،

                                      
 0 2/743املعزي الٕضٗ ت   ٍٖظس: 20ا

 0 216المعلعٖٛ تص ه; الفص836ٕ  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص21ا

 0 836  ٍٖظس:  وٍّسش الٕلٕهت  ت ص22ا

 0 241 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق836  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص 23ا

ٖ  للْت و د  ِرا المفظ ال ٔر24ٕا عٍدْ   هوسردْت ٔقدس   َٔا د ، سردْ اصدسكيت    دكخسٚ ذكسٓ وَ قان األٕلٗنيت ٔالف ّسٞت ٔاصدد

 اصسكي صدٖد لضٗح عمٜ غسط 

" ٔ مفدظ"حتُ اهلل ٔضددل  000لفظدْ يف كتدا اصددٖد "حتُ اهلل زدسٔش      ٔا دَ صادسُ يف لددضٗضٛت    ْالػدٗاني ٔ  رسردسٓت ٔ، سرد      

 ت 2/216" املطتدزكت 000

; شٔاٟدد  16/202ا َ صادسُت   حٍسض٘; لضٗت   سب  ي  املكسٓ ٔال2043 يت  سق1/659الطي ت ضٍَ ا َ وسرْت  بت كتس2801 ي سق   

 0ٔقسه عٍْ حتضٍسدٓ لضٗح  2/126الإٖصسٙ  
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َُّ    لطدسٔزٚ لدد  املدتكميت    ِٕٔ الع سبت ،ٔ املعا درٚ ت  تلدز عٍّي فٕردا ال دٕه ،

فعدسىل ودَ ذلدك      دسِسٓت   أُ لدسحيْ ال ٖصدد   ;المفظ ٖ تطْٗ ال  صدسحيْ  

َّىس امل صٕد وسٖطتمصوْ َّ لسٖح المفظ ةري و صٕد تٔحت   25ا0،

 َت ٔود 0وس كسُ املدلٕه فْٗ وطىساو لطسٔزٚ لضٛ الكديً ع ديو   ال طي الخسٌ٘:

; ،ٙ: ٔاضدده    26ا {ب فِ هَنب وَاعْإَلِ انْقَشْيَخَ اناتِي كُنَّب فِ هَب وَانُِْ ْنشَ اناتِني ؤَقْجَهْنَن   } ذلك قٕلْ ةعسق:

َُّ ضدعاه     ٖ دَّز ذلدك   ٖصدحَّ ذلدك ع ديو;     ٕٔ،ِن العريت حتذ ل ،ِن ال سٖٛ ت أ

َّ املاس دا   ٔالمفظ ٖ تط٘ ذلدك تال  صدسحيْ ت   ال سٖٛ ٔالعري ممتٍل ع يوت ،ٔ

 0 27ا ْ قسلد  سلمفظ حتفسدٚ ذلك امل تطٜ

 نت وخد  زٚ لضٛ الكيً غسعسووس كسُ املدلٕه فْٗ وطىساو لطسٔ : ال طي الخسلد

ٖ تط٘ د دٕه العادد يف    ً; فسلكي : اعتي عادك عين  دلج ،ُ ٖ ٕه زرن   س

َّ ٖكُٕ العتي عٍْ لضٗضس غسعسو ٜت صت ومك ال سٟن لضٛ العتي وسةا   ; أ

ْ      ٕت ِٔ  تض ي غسط غسع٘ املاس دا   ُت لدرا فد    كدُٕ املعتدي وسلدك ملدَ ٖعت د

َّىد ت ٔ  ْ   ٖ صد  ْ ودلٕه لسحيْ ٕ  قصدد و تطدسٓ ف د     سحت الدّيشً عدَ    ات ِٔد

ِددرا ال دد وددَ ة دددٖس   ٜالديشً ِددٕ املمددكت ٔعمد   ات ِٔددر عددَ العتدي  ،ٙ:  الصدسٖح; 

 :سٖكددُٕ املعٍددٜ ٍِدد  دت مٗدد د ددٕه العاددد يف ومددك املعتددي لٗصددح العتددي غددسعسو    

ت  ; ٔوددَ حدديَّ فدد ُ لددسٖح ِددرا المفددظ ةددري وددساد   28اومكددين عادددك  دددلج أعت ددْ  

داللدددٛ المفدددظ عمدددٜ اضدددتدعس املمدددك داللدددٛ    ثت فكسٌددد س ٖطدددتمصوْاملدددساد وددد سٔحتنددد

 0ةصسٖح  ٛدالل اقتطسٞت ال

 

 

                                      
 0 241 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق836; وٍّسش الٕلٕهت ص216  ٍٖظس:الفصٕه العلعٖٛت 25ا

 0 82  ضٕزٚ ٖٕضج:آٖٛ 26ا

 0 32غضسةٛت ص دالف ْت  ه; ،ل241ٕ;  ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 216 ص  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت 27ا

 0 241 ٛ  ٍٖظس: غس  الفصٕه المعلعٖٛت ٔزق28ا
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 : داللٛ التٍاْٗ ٔا أسٞالٍٕا الخسٌ٘ : 

; ِٔدٕ عكدظ ا  دسٞ     29ا،غسز ،ٔود ٖٕو١ حتأسٞ وعٍٜ: وصدز حتذ ٖ سه: ا أسٞ لاٛ

 0 30اد سا غسزٚ  سألس ل لمت الرٙ ِٕ ا غسزٚ  سألس ل لمت دًت ٔا أسٞ:

  ٖكددَ ذلدددك الٕلدددج   ٕفّددٕ: اقددد اُ اصكدددي  ٕلددج حتذ لددد   ،وددس يف االلدددطي  

َُّ اصكدددي امل ددد ُ ٙ،  ;31ا0لتعمٗدددن اصكدددي لكدددسُ االقددد اُ  دددْ  عٗدددداو    ٖكدددَ  ٕت لددد حت

ت   ددْ ُ ٍٗددْ ٔ ددني وددس اقدد   ٛال ويٞودد ْ; أَّدد لمتعمٗددن لكددسُ اق اٌددْ  ددْ ةددري و اددٕه  

: قدد ٌادْ حتلٗدْ     هت فٗ دس  32اٌد  ،ٔ حتأدسٞ ٌد "   "ةٍاٗدْ    ٔةطىٜ داللتدْ يف االلدطي   

 0 33ا،ٌْ ٌ  لسٖح فْٗ  الٍ  ،ٔ ،ٔوٜ حتلْٗ; ال

َُّ العيقٛ  ني املعٍٗني المإٙ ٔااللطيص٘ ةادٔا ضعٗفٛ   ةكَ  ُت حت ٖٔادٔا ،

َُّ اصكددي امل ةددا عمددٜ ٔلددج مددسىل االفددسٞ     ٜت ٔعمدد وعدٔوددٛ ةددده  ت الدد  ِددرا فدد 

َّ ِددرا الٕلددج عمددٛ لمضكددي الددٕازد يف  ١ت ٖددٕو لإٖددسو عمددٜ التع ٗددا ٔالتطدداٗا حتق ،

َّ ت ضددددٕا   كددددديً  ٔ ت ،ٔزد يف كددددديً اهلل ةعددددسق ،ٔ يف كددددديً زضددددٕه اهلل ا   ٞالدددد

وَانغَّننبسِ ُ وَانغَّننبسِقَخُ }ٔوددَ ،وخمددٛ وددس ٔزد يف كدديً اهلل حنددٕ قٕلددْ ةعددسق:      34االددسأٙت

َ انهّلِ وَانهّلُ عَضِيضح حَكِ ىحفَبقْطَُُىاْ ؤَيْذِيَهًَُب جَضَاء ثًَِب كَغَجَب ََكَبالً  0  35ا { يٍِّ

                                      
 0 683 ص  ٍٖظس: املعزي الٕرٗصت 29ا

 0 1/32  ٍٖظس: ال سوٕع احملٗ ت 30ا

 0 241 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق837 ص  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت 31ا

 0  ٍٖظس: ٌفظ املسارل 32ا

 0 241  ٍٖظس: ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 33ا

 ُ،صٗس ،زضدسو وٗتدٛ فّد٘ لدْ "ده  صدسٖح الدٍ  حتُ الدرٙ حيد٘ اأزض املٗتدٛ ٖتىمكّدس; ال          " "وَ   كيً السضٕه وخن: اقٕلْ "34ا

ِددرا الٕلددج وددل اصكددي "املمددك"       حتُ الددرٙ ،صٗددس اأزض قددد اةصددج  س صٗددسٞت ٔازةددا      سالدديشً يف لفظ"لددْ" ،فددسد  املمددكت ٔودد    

  2/823اصٗد ازضسو وٕاةسو" َسرْ الااسزٙت  سب"و،  ِرا االزةاسط حتق ،ُ ا صٗسٞ ِٕ عمٛ التىمك  ; ٔاصدٖد دمسىل"الفسٞ"ت ،ٔو

 "يف الصدديٚ  "يف الصدديٚ فطددزد"ت ده وٍطٕقددٛ الصددسٖح عمددٜ ضددّٕ السضددٕه ا "كدديً الددسأٙ حنددٕ قددٕدي: "ضددّٜ زضددٕه اهلل  

سب وددس " ; ٔال ودرٙ يف الصدديٚ " د  1035ٔضدزٕدٓ ت اصدددٖد زٔآ ، دٕ دأٔد يف الصدديٚ " دسب ضددزدة٘ الطدّٕ فّٗددس ةػدّد ٔةطددمٗي" ا     

 " ٔقسه لضٗح عمٜ غسط الػٗاني1208ت1207" ٔقسه صطَ ةسٖا تٔاصسكي يف الطّٕ ت"395يف التػّد يف ضزدة٘ الطّٕ" ٞرس

 0 38  ضٕزٚ املسٟدٚ: آٖٛ 35ا
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اق ُ  ٕلج ِٕ الطسقٛ; فمٕ   ةكدَ الطدسقٛ ،ٔ    -ٔرٕب ال طل-فسصكي       

ٔلددج الطددسقٛ عمددٛ لٕرددٕب اجلمدددت لكددسُ اقدد اُ اصكددي  ّددرا الٕلددج  عٗددداو عددَ     

َّ ز   الٕلج يف ا ٖٛ مسىل "الفسٞ" ت،ٔسٔوعٍٜ آ   36االايةٛ ٔالاٗسُت ودد حتق  : حت

َّ ِرا الٕلج ِٕ عمَّْ ِرا اصكي تفتكُٕ الطَّسقٛ ِ٘ عمَّٛ ال طلت فد ذا ودس ق دي     ،

سُ ٔوكدددسُ ةسةدددا عمٗدددْ صكىدددْ ت   الٕلدددج كدددسويو ودددل ،ٙف ودددَ املكمفدددنيت يف ،ٙ شوددد   

َُّ اصكي ٖدٔز ول عمتْ ٔرٕداو ٔعدوسو ٔالعكظ  0;أ

 داللٛ ا غسزٚ: الٍٕا الخسلد : 

  ٛ ٘  :ا غددسزٚ لادد ٌَّّددس التمددٕٖح  ػددد٘ٞ ٖفّددي وٍدددْ     ٔٞ  سلٗددد ٔحنِٕدددست ، ةعدددٗني الػدد ،

  37ااملساد

 جٖتٕقدد فّدد٘: داللددٛ المفددظ عمددٜ الشً ةددري و صددٕد لمىددتكميت ال  ،وَّددس يف االلددطي 

حتغدسزٚ الدٍ  حتق اصكدي فّدٕ   ٖ تطدْ ٔال       عمْٗ لد  الكيً ٔال لضتْت فٗ سه:

 ْ َّ اأضددسع الددرٙ ة دًٕ عمٗددْ  ٖتىخددن   38ا،ٔودد حتلٗدد َُّ اصكددي املطددتفسد  ت ٖٔادددٔا ، يف   ،

 ٕضس تّس ٖكُٕ ةري و صٕد  سلدراج تودَ ٌسصٗدٛ ;ِٔدٕ الشً لمضكدي الدرٙ ده عمٗدْ        

 0املٍطٕ  الصسٖح لمٍ  وَ ٌسصٗٛ ، سٝ 

فكدُٕ السفدد    ت  39ا { ؤُحِما نَكُىْ نَ ْهَخَ انصِّ َبوِ انشَّفَنُُ ِِنَنى َِغَنأئِكُىْ   } ٔوَ ذلك قٕلْ ةعسق:    

َّ وَ رسول يف آ س المٗن وتصيو  سلفزس ; يف كن المٗن واسصسو ٖمصً وٍدْ ردٕاش    تف 

َّ وس لص ا لاس  رٍاسو ت ٔال    ٖكَ و صدٕداو ودَ ضدٗس  الكديًت ال  صدسحيْ ت      ًول ،

 0 40ا يشوْ 

                                      
 0 33غضسةٛت ص 0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْت د36ا

 0 354 ص  املعزي الٕرٗصت 37ا

 0 241 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق837 ص  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت 38ا

 0 187 ٛ  ضٕزٚ الا سٚت آ39ٖا

 0 241 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق217  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص40ا
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ٔ  ٌّددددددسٞ ِددددددرا التىّٗددددددد  ٌتٍددددددسٔه دزاضددددددث داللددددددٛ املفّددددددًٕ عٍددددددد الصٖدٖددددددٛ يف       

ًت  ٔيف الفصدددن الخدددسٌ٘ : ،ٌدددٕاا فصمني:ٌطدددتعسض يف الفصدددن اأٔه : ،قطدددسً املفّدددٕ

 املفًّٕ املاسلج ٔصزٗتّس.

 أقسام املفهوم: الفصل األول 

 ساصددددِس وفّدددًٕ املٕاف دددٛت ٔحسٌّٗددد     41اقطدددىث الصٖدٖدددٛ املفّدددًٕ حتق قطدددىني;           

صكي ةري املفًّٕت ،ٔ املطدكٕج عٍدْت حتّودس     ُِرا الت طٗي; ال لوفًّٕ املاسلفٛت ٔوسر

ُْ ٖكُٕ وٕاف سو صكي ا ملركٕز ٌفٗدسو ٔحتحاسةدسوت ،ٔالت فدسأٔه وفّدًٕ املٕاف دٛت ٔالخدسٌ٘       ،

ٔقان  ٗسُ ذلك ٌعسىل املفًّٕ تٔوَ حي ٌداني ِدرَٖ ال طدىني     ت  42اوفًّٕ املاسلفٛ

 يف واضخني عمٜ الٍضٕ اأة٘ :

 تعريف داللة املفهوم: 

ٖطمددي عمددٜ  ىددٕا الصددفسج ٔا صددسٟ  املٕضددضٛ ملعٍددٜ كمدد٘ت    : يف الماددٛ   ،

; كىدس ٖطمدي عمدٜ املعمدًٕ املعدسٔىل        43امىدسٞ املٍطدي "املسلدد "   عٍدد ع  ْٖٔ س م

  0ٖٔطمي عمٜ املفًّٕ  سملع ٕه ٖ سه: فّي الػ٘ٞ حتذا ع مْ  44ا سل ما

،ٔ   45ا   عٍد الصٖدٖٛ  ا وس دهَّ عمٗدْ المفدظ تال يف حمدن الٍطدي     :يف االلطي    ب

 0  46ا اوس ،فسدٓ المفظ وَ ،صٕاه اأوس ةري وركٕز 

                                      
 ددَ امحددد املّدددٙ املعٖدددٙت   ; الدددزازٙ املطدد٠ٗٛ يف غددس  الفصددٕه المعلعٖدٛت العيوددٛت لددي 217  ٍٖظدس: الفصددٕه المعلعٖددٛت ص 41ا

 0 333ت ٔزقٛ "ِدت "وطٕط1048ج

 0 242 ٛ  ٍٖظس: ٌظسً الفصٕهت ٔزق42ا

 0 704 ص  ٍٖظس: املعزي الٕضٗ ت 43ا

 0 4/161  ٍٖظس: ال سوٕع احملٗ ت 44ا

 دَ لدي   دَ عمد٘  دَ       ٘; غفسٞ ةمٗن الطسٟن عىس قىمْ الكسفدنت عمد  333; الدزازٙ املط٠ٗٛ تٔزقٛ 217 ص  الفصٕه المعلعٖٛت 45ا

  160ًت ص1988 - د1408ِت 1الٗىَ الكربٝت ط/ ٛحمىد الطربٙ الٗىينت وكتا

; غدفسٞ  1/382ت 2ِددت ط/ 1401ا ضديوٗٛت   ِٛددت املكتاد  1050 ج َ ال سضي  دَ حمىددت    اٖٛ الع ٕه حتق ةسٖٛ الطعهت اصطني  ِد46ا

 دَ حيٗدٜ  دَ عمد٘ املعٖددٙت        ريٞ اأ صسز لرٔٙ الع ٕه املٕلن حتق ٌٗن وعسفٛ ةاصسٚ الع دٕهت اصطدني   ;160ةمٗن الطسٟنت ص

 0 216"وطٕط" ٔزقٛ 
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ٗ     ٖٔتطح ممَّس     ودركٕزاو يف الدٍ ت    ظضاي: ،ُ املفًّٕ ودس ٖطدتفسد ودَ المفدظت ٔلد

 0 47اٖتي الٍطي  ْ  ٔ 

فددٍ  ا ٖددٛ فٗددْ داللددٛ عمددٜ   ت 48ا {فَننالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ   واَلَ تَنْهَشْ ًَُننب }حنددٕ قٕلددْ ةعددسق: 

ِّ ٌٕا وَ ،ٌٕاا اأذٝ لمٕالدَٖ ِٔرٓ الداللٛ لٗطدث داللدٛ  دسملمفٕ  الدرٙ      قسٖي ،

ِّي  وَ ِرا املمفٕ  ت ن الٍطي تِٕ حم َّىس ِ٘ داللٛ وس ْف     0 49إِٔ املفًّٕ ٔحت

َّْ ٖفّي وٍدْت ٔ قصدد وٍدْت     دٔعمْٗ ف ُ املفًّٕ ِٕ وس ٖطتفس وَ المفظت  سعتاسز ،

،ٌدْ ٔضدل لدْ اضدي      زوددلٕالوت ٔ سعتادس   ٜ،ٌْ داه عمْٗت ٖٔطدى  زٖٔطىٜ وعٍٜت ٔ سعتاس

 0 يىل املٍطٕ  ْوطىٜت ٔص ٗ ت

 مفهوم املوافقة بحث األول : امل

 :ٔفْٗ حيحٛ وطسلا

 ما اأٔه : ةعسٖج وفًّٕ املٕاف ٛاملط

ٛو ةعدين اجملسٌطددٛت ٔامليٞودٛت ٔٔافدد      ، ٌ   دني الػد٠ٗنيت ٔفسقددسو   يلاد  ظ،ٔ وٕاف دٛت رددس

; فٗكددددُٕ املعٍددددٜ الماددددٕٙ دددددرا االلددددطي  املسكددددا ِددددٕ: اجملسٌطددددٛ   50أالًٞ

 ٟ ٛ ملعٍددٜ كمدد٘ وددل وعٍددٜ آ ددست   املٕضددض  ٔامليٞوددٛ  ددني الصددفسجت ٔا صددس

 0ضٕاٞ كسُ صكىسو غسعٗسو ،ٔ ةري غسع٘ف 

يف االلدددطي  ف دددد ،كددددج الصٖدٖدددٛ عمدددٜ ضدددسٔزٚ وٕاف دددٛ صكدددي املٍطدددٕ             ب

َّْ: اوس ٔافي صكىْ صكي املٍطٕ  يف الخإج ،ٔالٍف٘  ;  51المىطكٕج فعسَّفٕٓ  د

٘ ٔمسدد وٍددْ كددُٕ املطددكٕج عٍددْ وٕاف ددسو لمىٍطددٕ   ددْ يف اصكددي   ي،ٙ: وددس فّدد

َّ املطكٕج عٍْ وٕافي يف اصكي لمىركٕز  0كرلك; ال

                                      
 0 706،لٕه الف ْت ص   ٍٖظس: املصفٜ يف47ا

 0 23  ضٕزٚ ا ضساٞ: آٖٛ 48ا

 0 26غضسةٛت ص 0الف ْ "دالالج األفس "ت د ه; ،ل839ٕ ص  ٍٖظس:وٍّسش األٕهت 49ا

 0 1046  ٍٖظس: املعزي الٕضٗ ت ص50ا

عمدي األدٕه   ; الطدساش املدرِا فٗىدس ة دسز ودَ      216; ريٞ اأ صدسزت ٔزقدٛ   224;ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 217 ص  الفصٕه المعلعٖٛت 51ا

 0 706 ص،لٕه الف ْت  ; املصفٜ يف85ٔزقٛ  "ت "وطٕطد1111ِٔالفسٔا يف املرِات ال سض٘ اصطني  َ ٌسلساملّيالػسيفت ج
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وَيِننٍْ ؤَ ْننمِ انْكِتَننبةِ يَننٍْ ٌِِ تَإْيَنْننلُ ثِقِنطَننبس  يُنن َدِّ ِ      } قٕلددْ ةعددسق  ٔممَّددس ٔزد داال   عمددٜ الخاددٕج:  

َّ 52ا{ِِنَ ْننن  يف  سوفّدددًٕ ا ٖدددٛ ،ُ ،وٍتدددْ عمدددٜ دُٔ ال ٍطدددسز ،دآ حتلٗدددكت كىددد     ; فددد 

َّ وَ كدسُ ،وٍٗدسو عمدٜ اأكخدست فىدَ  دسب ،ٔق       ال ٍطسز الرٙ ِٕ وٍطٕ  ا  ٖٛ; أ

ٔممَّددس ٔزد  ;  53أافددي املفّددًٕ املٍطددٕ  يف الخاددٕج   س،ُ ٖكددُٕ ،وٍٗددسو عمددٜ ال مٗددنت فٍّدد 

َّ املفًّٕ  ; 54ا {فَالَ تَقُم ناهًَُب ؤُ   واَلَ تَنْهَشْ ًَُب} داالو عمٜ  الٍف٘ : قٕلْ ةعسق الرٙ -ف 

فس ٖتسُ ٍِس ٔافدي   ِٕٔ ٌف٘ التدفج يف الٍف٘; املٍطٕ  تٔافي  ت -ِٕ ٌف٘ الطسب

  0 55اوٍطٕ  اأٔق ٔوفّٕوّس يف ا حاسج ٔاةف تس يف الخسٌٗٛ يف الٍف٘ 

 املطما الخسٌ٘ : ،قطسً وفًّٕ املٕاف ٛ

 قطىث الصٖدٖٛ وفًّٕ املٕاف ٛ حتق قطىني:     

  : وفًّٕ املٕاف ٛ اأٔل٘ال طي اأٔه 

 0  56افْٗ ،ٔق  سصكي وَ املٍطٕ املطكٕج  ُِٕٔ وس ٖكٕ

 ;  57ا { فَننالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ   }ٔاضتػددّدٔا  تضددسٖي ضددسب الٕالدددَٖ يف قٕلددْ ةعددسق 

َُّ فٗددْ داللددٛ وددَ     فىٍطددٕ  ا ٖددٛ ٖددده عمددٜ قددسٖي التدددفج لمٕالدددَٖ تكىددس ،

،ٌددْ حتذا  ،ٙ: عمددٜ قددسٖي الطددسب لمٕالدددَٖ  طسٖددي اأٔق ;    سٖددي املطددكٕج ت 

َُّ غدددٚ    كددسُ التدددفج ل َّ ضددس ّىس حيددسًَّ وددَ  ددسب ،ٔق ;أ مٕالدددَٖ حمددسًَّ تفدد 

  0 58االطسب ،كخس ٔقعسوت ٔ،عظي حتٖيوسو لمٕالدَٖ وَ  سَّد التدفج 

                                      
 0 75  ضٕزٚ آه عىساُ: آٖٛ 52ا

 0 242  ٍٖظس:ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 53ا

 0 23  ضٕزٚ ا ضساٞ:آٖٛ 54ا

 0  242  ٍٖظس:ٌظسً الفصٕه تٔزقٛ 55ا

 0 258غج لرٔٙ الع ٕه تص   ٍٖظس: الكس56ا

 0 23 ٛ  ضٕزٚ ا ضساٞت آ57ٖا

امحددد  ددَ حمىددد  ٛلددرٔٙ الع ددٕه عددَ ٔرددٕٓ وعددسٌ٘ الكسفددن  ٍٗددن الطددعهت العيودد   ج; الكسغدد839  ٍٖظددس: وٍّددسش الٕلددٕهت ص58ا

الٕلٕه  ; وسقس258ًٚت ص2000 -ِد1421ت 2عاد الكسٖي رد سُت وكتاٛ ال اذ ا ضيو٘ت الٗىَت ط/ يِدت ق 1039ٗ جل ىسُت 

 0 93ٔزقٛ  "ِدت "وطٕط1035 جدأد ادسدٙ  َ امحد  َ املّدٙ  َ ا وسً ادسدٙت  دحتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت لمطٗ
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 ي;أُ ودَ فضدٕٝ ا طدسب ودس ٖفّد       59أٖطىَّٜ عٍد الصٖدٖدٛ "فضدٕٝ ا طدسب   

ِٔدددرا كدددرلك ت ٖٔطم دددُٕ عمٗدددْ ،ٖطدددس "صدددَ       وٍدددْ عمدددٜ ضددداٗن ال طدددل ت   

حتذ  ،ٔ داللدٛ الدٍ  ;الُ فٗدْ ةٍصٗصدسو عمدٜ امل صدٕد ت       ،ٙ وعٍسٓت";   60اا طسب

ٙ    ت  61ايف فّىدْ حتق ٌظدس ٔةدودن     شال حيتس ا دَ املسةطدٜ:   -ٖ دٕه ا ودسً املّدد

قددسه  ٖٔطددىَّٜ يف عددسىل الماددٛ ٔااللددطي  فضددٕٝ ا طددسب ٔصددَ ا طددسب ت      

 0 63   ا62ا {وَنَتَُْشِفَنَّهُىْ فِي نَحٍِْ انْقَىْلِ }ةعسق 

ت  اصكي ،غد وٍسضداٛ يف املطدكٕج   ُعسفٛ فضٕٝ ا طسب ٔصٍْت  كٕٔةكُٕ و 

 زعىَّس ِٕ يف املركٕزت  سعتاس

 ; ِٔددٕ ةٍاٗددْ  ددسأعمٜ عمددٜ اأدٌددٜ ت     64ااملعٍددٜ املٍسضددا امل صددٕد وددَ اصكددي     

قددددسٖي –عمددددٜ اأعمددددٜ  –قددددسٖي التدددددفج  –كسلتٍاٗددددْ  ددددسأدٌٜ  ٔعكطددددْ ت

  65ا0الطسب

 ٌ٘املطسٔٙ ،ٔ اأدٌٜ وٍْاملٕاف  وفًّٕ:  ال طي الخس ٛ 

قٕلدْ   ٕت حند  66ااملطسٔٙ ِٕ وس ٖكُٕ املطكٕج عٍْ وطدسٖٔسو يف اصكدي لمىٍطدٕ     

ٌَِِّ انانننزِيٍَ يَنننإْكُهُىٌَ ؤَيْنننىَالَ انْ َتَنننبيَى مُهًْنننبً َِِاًَنننب يَنننإْكُهُىٌَ فِننني ثُطُنننىَِهِىْ ََنننبساً وَعَ َصْنننهَىٌَْ      }ةعدددسق: 

كدن ،ودٕاه الٗتدسوٜ ;أُ    ٛ ِدٕ قدسٖي ،  فدسملٍطٕ  الصدسٖح يف ا ٖد    ت 67ا{عَُِرياً

 ٔال صدد ودَ ةػدسٖل ِدرا اصكدي اصفدس  عمدٜ ،ودٕاه الٗتدسوٜت          ت،كمّس  مدي 

                                      
 0 463ٖتزْ حتلْٗ ال سٟنت ٍٖظس: املعزي الٕضٗ ت ص ٙال ٕه:وطىٌْٕ ٔوسوسٓت الر ٝ  فضٕٝ ا طسب: ،ٙ املطىُٕت ٔفض59ٕا

  0 504الٕرٗص ص  يوَ صَ قٕو٘ت املعز ال  ٖ سه ِرا كيً لٗظ وَ صنيت 60ٔا

 0 333 ٛاملط٠ٗٛت ٔزق ٙ; الدزاز158; الكسغج لرٔٙ الع ٕهت ص242; ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 217الفصٕه المعلعٖٛت ص ٍٖظس:  61ا

 0 30  ضٕزٚ حمىد: آٖٛ 62ا

 0 242; ٌظسً الفصٕهت ٔزق839ٛ ص  وٍّسش الٕلٕهت 63ا

 0 242  ٍٖظس:ٌظسً الفصٕهت ٔزقٛ 64ا

 0 242; ٌظسً الفصٕه ٔزقٛ 333; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقٛ 217  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص65ا

 0 839 ص  ٍٖظس:وٍّسش الٕلٕهت 66ا

 0 10 ٛ  ضٕزٚ الٍطسٞت آ67ٖا
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ٔالددرٙ ٖفّددي وددَ ذلددك قددسٖي حتصددسا  ِددرٓ اأوددٕاه ;ملطددسٔاٚ حتصددسا  اأوددٕاه   

َّ كيو وٍّس ٖػكِّن اةيفسو ملسه الٗتٗي  لعىمٗٛ ،كمّس ت  0   68اجبسول ،

; ،وددس وفّددًٕ  69اعٍددد ،ةمددا الصٖدٖددٛ   ٓت ٔفضددٕا ٔ ٖطددىٜ ،ٖطددسو "صددَ ا طددسب 

املٕاف دددٛ اأدٌددددٜ وٍددددْ ف دددد وخمددددٕا لددددْ   صددددس  الٍاٗدددر  ددددس ىست وددددَ صٗددددد    

 0  70االتضسٖي

َُّ ةطىٗٛ ال طىني ة عد  حمن  يىل  ني الصٖدٖٛ :   ٖٔادٔا ،

  ٕ الفضدددٕٝ ٔالمضدددَ امسدددني ملطدددىَّٜ ٔاصدددد ِدددٕ وفّدددًٕ      ُفدةمدددا الصٖدٖدددٛت ٖطم ددد

  71ااملٕاف ٛ

َُّ الفضدددٕٝ ٔالمضدددَت قطدددىسُ ملفّدددًٕ املٕاف دددٛ    ت  72اث اأقمٗدددٛ ودددٍّي  ٔذِاددد   –حتق ،

"    73ات ٔمسَّٕا وس كسُ ، ٔق  سصكي وَ املٍطٕ  " فضدٕٝ ا طدسب  -لْ ُقطٗىسال

 0"   74ات ،وَّس وس كسُ وطسٖٔسو ف د مسٕٓ " مضَ ا طسب

     ٗ  ْٜت اكمد حتاّلت قدسه لدسصا املصدف    ظٔلعنَّ ِرا ا ديىل ِدٕ  ديىل يف املصدطمحت لد

 0  75ا  وفًّٕ وٕاف ٛت ِٕٔ حس ث  داللٛ الٕضل المإٙ

 

                                      
 0 62غضسةٛت ص 0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ"دالالج األفس "د68ا

 0 335 ٛ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق218 ص  ٍٖظس:الفصٕه المعلعٖٛت 69ا

 0 218 صٍظس: الفصٕه المعلعٖٛت   70ٖا

 0 85; الطساش املرِات ٔزقٛ 217; الفصٕه المعلعٖٛت ص839 ص  ٍٖظس:  وٍّسش الٕلٕهت 71ا

وَ احملدحني ،محد  َ عم٘ الٕشٖست ٍٖظدس عمدٜ    ْوس ازةطسٓ ا وسً الػٕكسٌ٘ت ٔعمٗ ٕاملعٖدٙت ِٔ َ  كسل سض٘ املّيت ٔاصط72ا

حمىد  دَ   ٛ; حتزغسد الفضٕه لتض ٗي اصي وَ عمي األٕهت العيو216ريٞ اأ صسزت ٔزقٛ  ;85ال ةٗا: الطساش املرِات   ٔزقٛ 

 ص; املصدفٜ يف ،لدٕه الف دْت    589ًت ص 2002 - دِد 1424ت 2كدخريت ط/  َا د   زحمىد لاض٘ صدي ت دا  عم٘ الػٕكسٌ٘ت ق ٗي:

706 

ٍٚ غ دّساو      ف ى َ }  وخسه وس كسُ فْٗ وعٍٜ اأٔق افضٕٝ ا طسب قٕلْ ةعسق " 73ا ٖ ْعى دْن و ْخ  دسه  ذ زَّ ٔ و دَ    ٓ ٖ دس  ْٗساو     ٍٚ ٖ ْعى ْن و ْخ  سه  ذ زَّ

  ٓ  0 706: املصفٜ يف ،لٕه الف ْت صس،عظي وَ وخ سه الرزٚت ٍٖظ ٕ" فاسأٔق اجلصاٞ عمٜ وس 8ِ-7الصلصلْ{ٖ س 

ٖ ْام ا دْٕا        وطسٖٔسو لمىٍطٕ  اصَ ا طسب  قٕلْ نٖكَ فْٗ وعٍٜ اأٔقت     وخسه وس  74ا   ُ ُ  ل دس  س ٔ ٖ كندَ وِّدٍكنْي ع ْػدس ٔ ةعدسق "حِتُ 

َْٗ" اأٌفسه"  س" فٍ  ا ٖٛ ٖده  طسٖي املفًّٕ ٔرٕب حاسج الٕاصد ،وسً العػسٚت ٔ دسملٍطٕ  حادسج العػدسَٖ لمىددةٗنيت فٍّد     65و ٠ ت 

ٔ        دال ٖٕردد ِددٕ وطددسٖٔسو   سق الٕاصددد لمعػددسٚ; ٔحتندد  وعٍددٜ اأٔق يف املفّددًٕ; فددي ٖصددح ،ُ ٖ ددسه حتذ حاددث العػددسُٔ لمىدددةني فاددسأ

 0 706لمىٍطٕ  وَ صٗد لصًٔ حاسج ال ٕٚ ال مٗمٛ لمكخريٚت املصفٜ يف ،لٕه الف ْت ص

 0 707 ص  ٍٖظس: املصفٜ يف ،لٕه الف ْت 75ا
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 املطما الخسلد : صزٗٛ وفًّٕ املٕاف ٛ 

ٛوت  -اأٔلددد٘ ٔاملطدددسٔٙ–اةف دددث ،ٟىدددٛ الصٖدٖدددٛ عمدددٜ اعتادددسز وفّدددًٕ املٕاف دددٛ  صزَّددد

قطعٗددٛت حتُ كددسُ   سٔ سٖ ددسو لددضٗضسو وددَ  ددس  الداللددٛ عمددٜ اأصكددسًت ٔداللتّىدد       

فدد ُ ،لددن وفّددًٕ ا ٖددٛ    { فَننالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ    }ةعددسق ْٕلددت ك  76اقطعٗددسو  س،لددمّٗى

 ; ٔةكُٕ داللتّىس  ٍٗٛ حتُ 77ات فكسُ املفًّٕ قطعٗسو  قطع٘

ال ٖ طددد٘ ال سضددد٘ ِٔدددٕ   اك دددٕه السضدددٕه ت  78اكدددسُ التعمٗدددن  دددسملعٍٜ  ٍٗدددسو  

 تت ٔا درب آصدسد   ٘تف ُ وفّٕوْ ،ُ شاٟن الع ن وَ  سب ،ٔق ،ُ ال ٖ طد   79اةطاسُ "

 0 80افكسُ املفًّٕ  ٍٗسو  ِٕٔ  ين ت

حتصددس  الٍاٗددر  ددس ىس يف التضددسٖي جبددسول  ٕ،وددس اأدٌددٜ كىددس ضدداي ا غددسزٚت ِٔدد   

   0 81ااةفسقسو صصٕه ص ٗ ٛ ا صس  فْٗ   عا ضكسزت ف ٗس

 ىلٔا دي ٔلعنَّ االةِّفس   ني الصٖدٖٛ وَ صٗد ال ٕه مزٗٛ داللٛ وفًّٕ املٕاف ٛ; 

ٛ   ًداللٛ لفظٗٛت ، ٘عمٜ اصكيت ،ِ ا ِرٓ الداللٛ ٍّٗي ٖكىَ يف ٌٕ –داللدٛ قٗسضدٗ

  سلفضٕٝ فكسٌث آزاؤِي عمٜ الٍضٕ ا ة٘:   ٔت ،-،ٙ ال ٗسع اجلم٘

 :الس،ٙ اأٔه   ٛ َّّس داللٛ ع مٗدٛ قٗسضدٗ حتٌّدس صسلدمْ  سل ٗدسع اأٔقت     ٜت وعٍد حت

٘   س،ٔ املطسٔٙت ِٔى سً ا دَ  ت ٔذِدا حتق ِدرا الدس،ٙ ا ود      82إٌعسُ لم ٗدسع اجلمد

                                      
غدفسٞ ةمٗدن    ;86 ٛ; الطدساش املدرِات ٔزقد   1/382; ِداٖٛ الع دٕهت  336 ٛ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق218  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص76ا

 0 343 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق162الطسٟنت ص

 0 234 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق336  ٍٖظس: الدازٙ املط٠ٗٛت ٔزق77ٛا

ٛ   ٙ; الددزاز 218 ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص78ا ; غدفسٞ ةمٗدن   86 ٛ; الطدساش املدرِات ٔزقد   1/382; ِداٖدٛ الع دٕهت   336املطد٠ٗٛت ٔزقد

 0 343 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق162الطسٟنت ص

 سب"ِدن ٖ طد٘ ال سضد٘ ،ٔ ٖفتدٜ ِٔدٕ ةطداسُ";        6/2616  ، سرْ الااسزٙ  مفظ:" ال ٖ طني صكي  دني احدٍني ِٔدٕ ةطداسُ"     79ا

 0" سب كساِٛ قطسٞ ال سض٘ ِٕٔ ةطاسُ"1717"  سقي "3/1342اصد  ني احٍني ِٕٔ ةطاسُ" ئ، سرْ وطمي  مفظ:"ال حيك

 سلاطددا كدن صدسه رددسش    يزدس:" فٗددْ ٌّد٘ عدَ ال طددسٞ صدسه الاطدات ٖٔمضد      ا دَ ص  هت قدس 336  ٍٖظدس: الددزازٙ املطدٗٛت ٔزقددٛ    80ا

 0"كساِٛ قطسٞ ال سض٘ ِٕٔ ةطاسُ" بت  س12/15" فتح الاسزٙت 0000اصسه ٛاصسكي فّٗس عَ ضداد الٍظست ٔاضت سو

 0 336ت الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقٛ 218 ص  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت 81ا

 ٔيف الفسا وٍدْ ،قدٕٝ ودَ ٔرٕدِدس يف األدنت ،      ساملػ كٛ فْٗ  ني األن ٔالفسات ٔرٕدِ  ال ٗسع اجلم٘:ِٕ وس كسٌث العمٛ 82ا

ٍٔ لٕرٕدِس يف األن   0 457 صغضسةٛت  0ٍٖظس: ،لٕه الف ْ "اأدلٛ الػسعٗٛ:د 0ٔرٕدِس يف الفسا وطس
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ٔالعيوددٛ  ٔالػددٗص لددسزً الدددَٖ الددٕشٖست ٔذكددس ،ٌددْ ز،ٙ األددضسب ت املسةطددٜ ت

   0 84ا  83أالعيوٛ اجليه لي  املعٖدٙ ت

 ٔقد اضتدلٕا عمٜ ز،ّٖي  س ة٘:

فَنالَ تَقُنم   } ودَ قٕلدْ ةعدسق    دٖ ٕه ا َ املسةطٜ يف وٍل ضسب الٕالدَٖت املطتفس  1

َّىا  ٖده عمْٗ  م  85ا { ناهًَُب ؤُ   ٕ    سفظْت ٔحت عٍددٌس   ٝدهَّ عمٗدْ  فضدٕآت ٔالفضد

َّددْ ملددس ٌّددٜ عددَ اأذٝ اأدٌددٜ  ٔ ٗسٌددْ:. وددَ ال ٗددسع  دددُ  ست قطعٍدد-التدددفج–،

 يعٍدْ ودَ  دسب اأٔقت فمد     ٘ودَ الٍّد٘ عٍدْت وٍّد     -الطسب-اأذٝ اأعظي

 0 86ا ده عمْٗ ال ٗسع   سٖده عمْٗ المفظت ٔحتن

 ٜت عمدد ٕقددج حاددٕج اصكددي لمىطددكٕج وددس ِددٕ وعمددًٕ يف وفّددًٕ املٕاف ددٛت وددَ ة   2

 ا دد يف وعسفتدْ ودَ ٌدٕا ٌظدست ِٔدر       ت ٔال وعسفٛ املعٍٜ الرٙ ِٕ وٍدسط اصكدي  

 0 87إِ ال ٗسع 

   ٛ َّّس داللٛ لفظٗٛ ص ٗ ٗدٛ عسفٗد ٖكدُٕ ذلدك وعمٕودسو ودَ      ٙ; ،الس،ٙ الخسٌ٘: ،

 ت  89أاملٍصدٕز  دسهلل    ، د٘  سلدا ت     88االس،ٙ لإلوسوني االمفظ عسفسو ال لاٛت ِٔر

                                      
ٙ    دَ حمىدد الدٕشٖس  دَ عادد اهلل      لسزً الدَٖ:ِٕ حت ساِٗي  َ حمىد  َ عادد اهلل  -  ،83ا عمىدسٞ   َِددت ود  834ضدٍٛ   دت ٔلد  دَ اددسد

ِدت ٍٖظس ةس تدْ: الدسٔض   914ضٍٛ  وصٍفسةْ يف ،لٕه الف ْ "الفصٕه المعلعٖٛ يف ،لٕه الف ْت ةٕيف سالصٖدٖٛ املػّٕزَٖت اغّ

 0 1/21اأةَ يف وعسفٛ املعلفني  سلٗىَت 

ت ٔلدفْ الػدٕكسٌ٘  دٌدْ كدسُ ودَ      ِدد 1015 نِدت ٔقٗد 1010ضٍٛ  دلي  املعٖدٙ ِٕ: لي   َ امحد  َ وّدٙ املعٖدٙت ٔل -ب 

يف األٕه قٍطسٚ الٕلٕه حتق عمدي األدٕهت ٔلدْ غدس  لمفصدٕه المعلعٖدٛ        ْعزسٟا الدِس ٔةساٟاْت غس  ادداٖٛ ال َ الٕشٖست ٔل

 0 1/211; السٔض اأةَت 1/293: الادز الطسللت سِدت ٍٖظ1048ٖطىٜ "الدزازٙ املط٠ٗٛ "ت ةٕيف ضٍٛ 

غدس  لكتدسب    ِْددت لد  1014ضدٍٛ   دمحد  َ حمىد  َ عمد٘  دَ لدي    املػدّٕز  سلعيودٛ اجلديهت ٔلد       اجليه ِٕ:اصطَ  َ ا -ش  

ضدٍٛ   يف ،لٕه الف ْ غس  وػّٕز لمفصٕه المعلعْٖ ٖطىٜ  ػس  الفصٕه ،ٔ  ٍظسً الفصٕهت ةٕيف ْاأشِسز وَ اغّس الػسٔ ت ٔل

 0 1/133: الادز الطسللت سِدت ٍٖظ1084

 0 242 ٛ; ٌظسً الفصٕهت ٔزق334; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقٛ 217; الفصٕه المعلعٖٛ; ص841ت 398  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص 84ا

 0 23 ضٕزٚ ا ضساٞ: آٖٛ 85ا

 0 398 ص  وٍّسش الٕلٕهت 86ا

 0 334 ٛ  ٍٖظس: الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق87ا

كادسز ،ٟىدٛ الصٖدٖدٛت ودَ      َ، ٕ  سلدا ِٕ:ا ودسً الٍدس ي  دسصي حيٗدٜ  دَ اصطدني  دَ حمىدد  دَ ِدسزُٔ الاطضدسٌ٘ت ود              - ،88ا

ز،ضدّي ال سضد٘ عادد اجلادسز      ٜعمٜ ٖدد كادسز ،ٟىدٛ املعتصلدٛت ٔعمد      عاغّس وعلفسةْ يف ،لٕه الف ْ " اجملصٙ يف ،لٕه الف ْ "ت دز
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  ُّ المفددظ لاددْ ال ٖددده حتال عمددٜ  ٔذلددك يف  ز،ّٖددي  لددٗظ حتاّل  ص ٗ ددٛ عسفٗددٛ ;أ

 0 90أحتنس ةعسزىل  الٍسع عمٜ ذلك  تالتدفج

     :يف اأٔق  وطدتٍد داللدٛ املطددكٕج   الدس،ٙ الخسلدد: ٔفٗددْ ٌدٕا ودَ التفصددٗن ُّ ت  حت

َّددد  سال ٗدددسعت ،ّوددد  ٛفضدددٕٝ الداللدددٛ المفظٗدددٛت ال داللددد    حيىدددن  ْيف املطدددسٔٙت ف 

ممدس داللتدْ لفظٗدٛت      ٖٙدسرح املفّدًٕ; ،   َ: املفّدًٕ ٔال ٗدسع; ٔلكد   َٖٙ; ،اأوس

ت  املعٖدددددٙ َت ٔاصطدددد املّددددي ِ٘ٔددددٕ وددددرِا اصطددددني  ددددَ ال سضدددديت ٔال سضدددد 

َّ اأ دري كدسُ  عٗدداو عدَ التفصدٗن ت       ت  92  ا91االدٗىين  ٙٔالطرب ٖٔتطدح   ةدري ،

َّ ٔرْ الداللٛ عمٜ اصكي يف املطكٕج عٍْ وَ   دسب املفّدًٕ   ذلك وَ قٕلْ: احت

  0 93ا ِٕٔ املػّٕز  000ال ال ٗسع 

 ٔاضتدلٕا عمٜ ز،ّٖي  س ة٘: 

                                                                                       
ٔالددددزز يف ضدددريٚ ضدددٗد الاػدددس ٔ،لدددضسب العػدددسٚ     ست اجلدددٕا319ِِددددت ٍٖظدددس: التضدددج غدددس  الص لدددجت ص  424املعتصلددد٘ت ةدددٕيف ضدددٍٛ  

ِ ْست ال الاسزٔاالٟىٛ امل  0 12املسةطٜ "وطٕط" ٔزقٛ  ٍَتااني الص 

يف ،لدٕه الددَٖ    سوصدٍفسج كدخريٚت وٍّد    ْ دَ محدصٚ اصطدين الدٗىينت ودَ وػدسِري الصٖدٖدٛت لد         املٍصٕز  سهلل ِدٕ: عادد اهلل   -ب 

: سِدددت ٍٖظدد 614،لددٕه الف ددْ "لددفٕٚ اال تٗددسز يف ،لددٕه الف ددْ " وطاددٕات ةددٕيف ضددٍٛ       الع ٗدددٚ الٍإٖددٛ يف األددٕه الدٍٖٗددٛت ٔيف  

 0 2/168اصداٟي الٕزدٖٛت 

 0 334 ْ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق217  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص89ا

 0 334  الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقٛ 90ا

ٌطداْ حتق ا ودسً اددسدٙت     ناصطني  َ ال سضي: اصطني  َ ا وسً ال سضي  َ حمىد  َ عمد٘  دَ حمىدد  دَ عمد٘ت ٖصد       -  ،91ا

ّ   بوصدٍفسةْ يف ،لدٕه الف دْت كتدس     َوػسِري عصسٓت و َوعمىسٞ الصٖدٖٛت ٔ َو ودَ اغدّس    ِٕداٖدٛ الع دٕهت ِٔد    سالاسٖدٛت ٔغدسص

  0ٔوس عدِس 1/154: الادز الطسللت سِدت ٍٖظ1050ضٍٛ  كتا الصٖدٖٛ يف ،لٕه الف ْت ةٕيف

الصٖدٖٛ يف الدٖسز الٗىٍٗدٛت   اكس سعمىسٞ َالػٕكسٌ٘ت و هاصطني  َ الٍسلس  َ عاد اصفٗظ املّيت قس ال سض٘ املّي: -ب   

: الادددز سِددت ٍٖظد  1111املددرِا فٗىدس ة دسز وددَ عمدي األدٕه ٔالفددسٔا  سملدرِات ةدٕيف ضددٍٛ        شالف دْت الطدسا   ،لددٕه وصدٍفسةْت يف  َود 

  0 1/179; السٔض اأةَت 2/293الطسللت 

حتق ٌٗن وعسفدٛ ةاصدسٚ الع دٕهت     ريٞ اأ صسز لرٔٙ الع ٕه املٕلن ااملعٖدٙ:ِٕ اصطَ  َ حي٘  َ عم٘ املعٖدٙت لسص -ش 

  0ةس ْ،قج لْ عمٜ   

وصدٍفسةْ "حتٖطدس     َالصعدٙ الٗىسٌ٘ الصٖدٙت ،لدٕل٘ت ود   الطربٙ الٗىين:عم٘  َ لي   َ عم٘  َ حمىد  َ عاد اهلل -د   

ِددت  1070ٍٛ ضد  ةمٗدن الطدسٟن عىدس قىمدْ الكسفدنت ةدٕيف       ٞضاٗن الٕلٕه حتق وعٍدٜ ذٔٙ  الع دٕه يف وعسفدٛ قٕاعدد األدٕهت ٔغدفس      

  0 2/123: السٔض اأةَت سٍٖظ

 0 216 ٛاأ صسزت ٔزق ٞت ري85; الطساش املرِات ٔزقٛ 1/381ال ةٗا: ِداٖٛ الع ٕهت  ٜ  ٍٖظس عم92ا

 0 160  غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص93ا
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َُّ العدددسب حتذا قصددددٔا املاسلادددٛ يف التدكٗدددد عمدددٜ اصكدددي يف حمدددن الطدددكٕج         1 حت

ٕ    ٛاضتعىمٕا ،لفس ست كٍسٟٗد   ا،فصدح ودَ التصدسٖحت فد ذ     ُددرا التدكٗددت لتكد

: ِدرا الفدسع   ات قسلٕقصدٔا املاسلاٛ وخيو يف كُٕ ،صد الفسضني ضس  سو لآل س

ذلك عٍدِي ، مغ ودَ قدٕدي: ِدرا الفدسع      ُةاسز ِرا الفسعت ٔكس يال ٖمض

   94ا0ضس ي درا الفسع 

َّ العسب ةفطن يف ،صسٖني كخريٚ الكيً  س  سش  دال وَ ا  ٍسبت ٔعمىس  2  ٞحت

ةري  شالايةٛ ٖعدُٔ ،ضمٕب ا  سش وَ ،ِيِّ  صسٟ  الماٛ العس ٗٛت فس  س

َّْ ٖكخس يف كيوّدي التٍاٗدْ  دسأدٌٜ عمدٜ      ادِي ِٕ الايةٛت ٔدراملان عٍ ف 

قددسه وددخي زٟددٗظ  االعكددظت فدد ذ ٔ ددسلكخري عمددٜ ال مٗددنت ، ٔالعكددظت ، ٔاأعمددٜت ،

، مغ وَ التصسٖح  سملٍل وَ حتعطدسٞ ودس    كملسؤٔضْٗ "ال ةعطْ وخ سه ذزٚت فرل

 0 95افٕ  وخ سه الرزٚ قطعسو 

رٙ رعمْ الػسزا صزٛ; ٖٔعسىل كن وَ ٖعدسىل المادٛت   وَ ال ٗسع ال دِٔرا ال ٖع  

 0 96ا يىل ال ٗسع الػسع٘  ادُٔ صسرٛ حتق الٍظس ٔاالرتّسدت ِٔر

َّ املعمدًٕ ودَ قٕلدْ ةعدسق:          ٌِِ يَكُنٍ  }،وس ةدسرٗضّي لمىفّدًٕ يف املطدسٔٙ ف دسلٕا: حت

َّ 97ا {يِّنكُىْ عِشْشُوٌَ صَبثِشُوٌَ يَغْهِجُىاْ يِئَتَ ٍِْ ٍْ  صٕص ٔرٕب حاسج العػدسَٖ  و دال ٖسا ْت ،

َّىدد لمىدديةني كددسُ ِددرا  ٞاملددساد وٍددْ ةعىددٗي ٔرددٕب حاددسج الٕاصددد لمعػددسٚت ضددٕا    ست ٔحت

ٖ سه: ٌ ٗظ حاسج الٕاصد لمعػسٚ عمٜ حادسج العػدسَٖ    ،كخست في ٔالعدد ،ٔ اقنت ،

 0 98المىيةني 

                                      
 0 85 ٛ; الطساش املرِات ٔزق216 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق1/381  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 94ا

 0صسدز   ٍٖظس: ٌفظ امل95ا

 0 85 ٛ  ٍٖظس: الطساش املرِات ٔزق96ا

 0 65  ضٕزٚ اأٌفسه: آ97ٖٛا

 0 2/382  ِداٖٛ الع ٕهت 98ا
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 َّّٖٕٛس داللٛ لفظٗٛ لا َُّ  ٙت ،الس،ٙ السا ل: حت الطدسول  حس تٛ  سلٕضل المإٙت أ

ٞ    سودَ وعٍدٜ المفدظت كىد     ْت ٖٔفّىد  ٖدزك ذلك  سلرٔ  ت  ٌدسآ يف فّدي اجلدصا

ودرِا حمددح٘ الصٖدٖدٛ ٔودٍّي لدسصا       ات ِٔدر  وس ِٕ ،كخس وَ وخ سه ٜعم

  0 99ااملصفٜ

;  100اٌد َّ عمدٜ ِدرا  عدز الصٖدٖدٛ       دت ٔقد  ٔا يىل يف املطسلٛ ٖعدٕد حتق المَّفدظ  

 ُ ٍدٕا ودَ الداللدٛ عمدٜ اصكديت      عمدٜ اعتادسز ِدرا ال    -كىدس ضداي  -أٌّي وتف دٕ

 0مسٕٓ قٗسضسو رمٗسو  ٔت ، داللٛ ٌ  –مسَّٕٓ وفًّٕ وٕاف ْ  ٞضٕا

َّددْ حتصددس  فددسا  دلددن              سعتاددسز -فىددَ اعتددرب حتصددس  املطددكٕج  ددسملٍطٕ  عمددٜ ،

قدسه عٍدْ قٗسضدسو رمٗدسوت ،ودس ودَ ٌظدس حتق ،ُ         -اغ اكّىست لٕرٕد العمٛ اجلسوعٛ 

 -سُ ٔاضطٛ حتصس  املطكٕج  دسملٍطٕ  ك ٙيت ٔالرالرٙ ِٕ وٍسط اصك-املعٍٜ 

عمٗدْ وفّدًٕ    يٖدزك وزسد وعسفٛ الماٛت دُٔ صسردٛ حتق ارتّدسد ٔاضدتٍاسطت ، مد    

 0 101اداللٛ ٌ  ٔاملٕاف ٛت ،

َّ داللددٛ وفّددًٕ املٕاف ددٛ داللددٛ              َّ كددخرياو وددَ األددٕلٗني ٖددرِإُ حتق ، ٖٔادددٔ ،

ودَ الددالالج    ٌْٕعدسو وعٍٗدسو  درا ةد     ُدٔلفظٗٛ وطم ٛت ال قٗسضدٗٛ; ،ٙ: حتٌّدي ال حيدد   

 المفظٗٛ لرا:

 سالفس  الٕاضح اجلم٘  ٍّٗدس ٔ دني ال ٗدسعت كٌّٕد     دت لٕرٕ ف ٌّس داللٛ لفظٗٛ     

 ت 102اعدَ وخدن ِدرٓ اأِمٗدٛ يف ال ٗدسع      ٜصني ال ةٍد  حتق ،ِمٗٛ ارتّسدت يف شال قتس

  0ِٕٔ السَّارح يف ة دٖس الاسصد  الٍفظ حتلْٗ ت نِٕٔ وس متٗ

 

 

                                      
 0 707 ص  املصفٜ يف ،لٕه الف ْت 99ا

 0 86; الطساش املرِات ٔزقٛ 334 ٛ: الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقس  كسلعيوٛ لي  املعٖدٙت ٔال سض٘ املّيت ٍٖظ100ا

 0ا تصسىل ٖطري   638-1/637  ةفطري الٍصٕصت 101ا

دكتددٕزاٚت كمٗددٛ ال ددسٌُٕ    ٛعىددس كساوددٛت زضددسل   0  ٍٖظددس: ،ٔرددْ دالالج الٍصددٕص عمددٜ اأصكددسً دزاضددٛ ،لددٕلٗٛ قسٌٌٕٗددٛت د     102ا

 0 329 صًت  2002رسوعٛ  ادادت 
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 : مفهوم املخالفة -املبحث الثاني 

 ٔفْٗ حيحٛ وطسلا:

 ةعسٖج وفًّٕ املاسلفٛ ٔوساةاْ -املطما اأٔه

 ُعسفدددث الصٖدٖدددٛ وفّدددًٕ املاسلفدددٛ  دٌدددْ: اودددس كدددس  ةعسٖدددج وفّدددًٕ املاسلفدددٛ: -،

 0 103ا املطكٕج عٍْ وسلفسو لمىٍطٕ   ْ يف اصكي حتحاسةسو ٌٔفٗسو 

ٕ  ٔاملفّددًٕ يف اصكدديت ٖٔطددىَّٜ دلٗددن املٍطدد جٔمسد٘ وفّددًٕ املاسلفددٛ; لتاددسل 

َُّ داللتددددْ وددددَ رددددٍظ  َّ ا طددددسب داه  ٔدالالج ا طددددسبت ،  104اا طدددسب; أ أ

  "يف الاددددٍي الددددٍ  ا هحنددددٕ قددددٕ ت  105املاسلفتددددْ وٍطددددٕ  المفددددظ  ٔعمٗددددْت ،

فسصدٖد ٖده وَ صٗد املٍطٕ  عمدٜ ٔردٕب الصكدسٚ يف     ; 106االطسٟىٛ شكسٚ"

ً عمددٜ عددد ٖٔددده وددَ صٗددد املفّددًٕت  اصدددٖد تاملددركٕزٚ يف  الاددٍي الطددسٟىٛ ت

فسصكىدسُ   ِٔدٕ املطدكٕج عٍّدس يف اصددٖد ت     تٔرٕب الصكسٚ يف الاٍي املعمٕفٛ

  0   107اوتمفسُ ٌفٗسو ٔحتحاسةسو تفخاتث الصكسٚ يف الطسٟىٛ تٔاٌتفث يف املعمٕفٛ 

َّ       وساةددا وفّددًٕ املاسلفددٛ:   –ب  ةاعددسو ملددس عمٗددْ وددٍّس الصٖدٖددٛ يف ةسةٗددا اأدلددٛ فدد 

     ِ لم دسآُت ٔالطدٍٛ    سوسةاٛ وفّٕوسج الٍصدٕص ةمد٘ وسةادٛ الٍصدٕصت ٔالظدٕا

َُّ   108اذلك وسةاٛ وفّٕوسج ، اسز ا صسد  ٘ا صسدت ٖٔم زاملتٕاةسٚت ٔ، اس ةري ،

ت وددَ صٗددد ال ددٕٚت ٔالطددعجت     املفّٕوددسج عٍددد الصٖدٖددٛ يف صددد ذاةّددس وساةددا     

ا املفّددًٕ عمدٜ املفّددًٕت  عدن ِددر   - دددا ن املددرِا-كخددس ا ديىل   سفكمىد 

                                      
 0 218; ريٞ اأ صسزت ٔزقٛ 2/382الع ٕهت  ٛ; ِدا260ٖلرٔٙ الع ٕهت ص ج; الكسغ840 وٍّسش الٕلٕهت ص103ا

 94 ٛوسقسٚ الٕلٕه حتق وعسفٛ وعٗسز الع ٕهت ٔزق ;841 سمت وَ فطٛت ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص ٙ سمت فطٛ; ، ٕه:ال  وخن 104ا

 0 218 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق162; غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص2/382  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 105ا

وصددسدز   لددْت يف دٔرددٕ لمفددظت ال كخددس ذكددس ِددرا اصدددٖد يف كتددا األددٕلٗني  مفددظ" يف الاددٍي الطددسٟىٛ شكددسٚ"ت ِٔددرا ا         106ا

ا يف لددقٛ الادٍي    ظ  ِٔدٕ  مفد  كتادْ ، دٕ  كدسا    ٙاصدٖدت ِٕٔ وعٍٜ لفظ ٔزد يف صدٖد اٌظ املتطىَ ،صكسً الصدقٛت ٔالر

 مفددظ آ ددس لماّٗ دد٘:"ٔيف ضددسٟىٛ الاددٍي حتذا كسٌددث ،ز عددني"ت      ٔيف ضددسٟىتّس ،ز عددني حتق عػددسَٖ ٔوسٟددٛ غددسٚ ت ٔالمفددظ لمااددسزٙت     

الصددددقٛ عدددَ   ٖطددد  ست  سب"وددد7180 يت  دددسق4/115الادددٍي"; ضدددٍَ الاّٗ ددد٘ت   ٚت  سب"شكدددس1386 يت  دددسق2/527 لدددضٗح الاادددسزٙت

   0املسغٗٛ"

 0 43غضسةٛت ص  0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ"دالالج األفس "د107ا

 0 335 صحمىد ، ٕ شِسٚت  ً; ا وسً شٖدت ا وس40  ٍٖظس: لفٕٚ اال تٗسز يف ،لٕه الف ٛت ص 108ا
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ت فكمىس قنَّ ا ديىل  ظت ٔالعك ت ٔاأ ر  ْ ضعٗفسو وَ صٗد قٕٚ االضتداله  ْ

ال ددد وددَ ا غددسزٚ حتق  اكددسُ املفّددًٕ ،كخددس قددٕٚ يف االضددتداله ٔاأ ددر  ددْت لددر

ةسةٗددددا ِددددرٓ املفددددسِٗي عٍددددد الصٖدٖددددٛت   وددددَ اأضددددعج حتق اأقددددٕٝ ٔذلددددك     

 :   109اكس ة٘

 0: ادٌٜ املفسِٗي ٔ،ضعفّس ٙسدضٛ; ،وفًّٕ الم ا:ِٕٔ يف املسةاٛ الط -1

 0: ،قٕٝ وَ وفًّٕ الم اٙوفًّٕ الصفٛ: ٔحيتن املسةاٛ ا سوطٛ; ، -2

ّ    ْوفًّٕ الػسط: ٖٔ ل يف املسةاٛ السا عٛ; أَّ-3  ي،قٕٝ وَ وفّدًٕ الصدفٛت ٔودٍ

 0  110اوَ  رعمْ يف وسةاتْ

 0الػسط ،قٕٝ وَ وفًّٕ  ٕوفًّٕ الاسٖٛ: ِٔرا يف املسةاٛ الخسلخٛ; فّ -4

،قٕٝ وَ وفًّٕ الاسٖٛت عٍد ،ةمدا   ٕوفًّٕ العدد:  ٔحيتن املسةاٛ الخسٌٗٛت فّ -5

 الصٖدٖٛ

َّ وفّدًٕ الاسٖدٛ ،قدٕٝ ودَ العددد; أُ اأٔه ٖعىدن              ٔذِا لدسصا اجلدِٕسٚ حتق ،

َُّ الخدسٌ٘ ٖعىدن  ددْ حتُ كدسُ  ٗسٌدسو جملىددن كسلصدفٛ ٔالػددسطت        دْ وطم دسوت يف   صددني ،

 0 111اتّسد عدآ وٕضل ار سٔفٗى

         ْ َّ اصكدي يف وفّدًٕ العددد      ٔيف ٌظي ا َ اأودري ودس ٖػدري يف لفظد "ٔالعدد" حتق ،

 ٗ وعدددٔد وددَ   ٕعمددٜ ال ةٗددا املت دددًت  ددن لددْ صكددي آ ددست ِٔدد    ظوددَ صٗددد ال ددٕٚت لدد

ُْ كسُ ،قٕٝ وٍّدست ،ٔال  ُٔحت-وفًّٕ الصفٛت  ٔاضدح   كت ٔذلد -كسُ   ٖٕضح حت

ٔالعدد" فمفدظ "ٔالعدد "ةادٗري أضددمٕ ْت     ودَ قٕلدْ "فسلٕلدج حدي الػدسط حددي الاسٖدٛ       

                                      
عمدد٘  ددَ لددي     ٛ; واددين ذٔٙ الع ددٕه حتق وعسفددٛ األددٕهت العيودد    397رٓ املفددسِٗي: وٍّددسش الٕلددٕهت ص  ِدد ا  ٍٖظددس ةسةٗدد 109ا

; الكسغدج لدرٔٙ الع دٕهت    30-29ًت ص1992 -ِدد 1412ت 1الد اذت لدٍعسٞت ط/   زالطربٙت ق ٗي:حمىدد حيد٘ ضدس  عدصا ُت دا    

; الفٕالددن غددس   اٗددٛ ا وددن يف ٌظددي  97ٔزقددٛ ت وسقددسٚ الٕلددٕه حتق وعددسٌ٘ وعٗددسز الع ددٕهت  163; غددفسٞ ةمٗددن الطددسٟنت ص 260ص

 0 سٔوس  عدِ 235 ٛت ٔزق"الكسفنت العيوٛ حتمسسعٗن  َ حمىد  َ حتضضس ت "وطٕط

 0 2/390  كسصطني  َ ال سضيت ٍٖظس:ِداٖٛ الع ٕهت 110ا

 0  ٍٖظس:ٌفظ املصدز111ا
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"حي"فزددسٞ  ددسلٕأ ٍِددست   الددرٙ اةاعددْ يف ا غددسزٚ حتق قددٕٚ املفّددًٕ عىددس ضددا ْ  مفددظ     

 0 112احتق ذلك  ٚك غسز

 ُّ ت ٔاملعتىدد يف   113اوفًّٕ العدد يف وسةادٛ وفّدًٕ الصدفٛ     ٔزرح لسصا ادداٖٛت ،

 0ال ةٗا وس عمْٗ اأكخس

ٌّْ ،قٕٝ املفسِٗي عٍد الصٖدٖٛ  اأٔق; ،ٙ:ٔحيتن املسةاٛ  وفًّٕ اصصس: -6 ،0 

 يف وٍظٕوتْ:    114اٖ ٕه ا َ اأوري

 ٛ األضسب دددددددددددد،ِىمْ  سع         ددددددددددددددددددسب      ،ضعفّس املفًّٕ لألل        

  115أالعد حي اصصس يف الدزاٖٛ    حي الاسٖٛ            فسلٕلج حي الػسط         

 صزٗٛ وفًّٕ املاسلفٛ :الخسٌ٘ املطما 

ُّ الصٖدٖدددٛ ةعتدددرب املفّدددًٕ املادددسلج        ٛو  -ودددَ صٗدددد ا  دددسه -الغدددك ، صزَّددد

قطددٗىسو و س ددن ملفّددًٕ املٕاف ددٛ     ٕٔ سٖ ددسو وددَ  ددس  الداللددٛ   الدد  ، ددرج  ددْت ِٔدد     

ْ        اعٍدِيت ف ذ املطدتٍا    يت ٔاصكد  كدسُ اأ دري ٖع در ودَ وفّدًٕ الدٍ  ٔوع ٕلد

اأٔه ٖع ددر وددَ قمددج قٗددد    ُت فدد  ٕاف ددسو صكددي املٍطددٕ   ٕضددس تْ ٖكددُٕ داٟىددسو و 

ٕ  داٟىسو وسلج صكدي الدٍ    ُت ٖكٕ ٕضس تْ يت ٔاصك وعترب يف املٍطٕ   ًت فىفّد

 َ تىعددسُ قددث ٌددٕا ٔاصدددت ودد املاسلفددٛ وددل وٍطددٕ  الددٍ  صكىددسُ وتطددسداُت ال

   ٘  ٖكدددُٕ سرددٕاشاوت فددس     سكددسُ ،صددد ِىددد   ات فدد ذ  ،ٌددٕاا اصكددي التكمٗفدد٘ ،ٔ الٕضدددع

 0 116ا الضٛ فس  س ٖكُٕ  طيٌسوت ِٔكر سكسُ ،صد ِى ُصظساوت ٔحت

                                      
 0  ٍٖظس: ٌفظ املصدز 112ا

 0 2/391  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 113ا

الصددٍعسٌ٘  يحمىددد  ددَ حتمسسعٗددن  ددَ لددي   ددَ حمىددد  ددَ عمددٜ  ددَ صفددظ الدددَٖ املعددسٔىل  ددسلكضيٌ٘ت حدد     ا ددَ اأوددري ِددٕ: 114ا

 ياملػددّٕز  ددس َ اأوددريت عددرب عٍددْ الػددٕكسٌ٘  سجملتّددد املطمدديت وددَ وصددٍفسةْ وٍظٕوددٛ الكسفددن يف ،لددٕه الف ددْ ال ددَ  ّددسا ُت حدد     

غس  ةمىٗرٓ يف وصٍج ، مدي عمٗدْ "حترس دٛ الطدسٟن      ا تصس اأضتسذ يغسصّس ةمىٗرٓ ا َ حتضضس  " سضي الفٕالن " "وطٕطت ح

 0ٔوس  عدِس  2/53ِدت ٍٖظس: الادز الطسللت 1182""وطإا"ةٕيف ضٍٛ 

 0 236 – 235 ٛ  الفٕالن غس   اٗٛ ا ون يف ٌظي الكسفنت ٔزق115ا

 2/211ت 1998ت دطسُت  اداال ا ٛت وكتا4الدكتٕز: وصطفٜ حت ساِٗي الصمل٘ت ط/ سٍٖظس: ،لٕه ال ْ يف ٌطٗزْ اجلدٖدت ،ضتسذٌ  116ا
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قمددج قٗددد   ٔاأضددسع الددرٙ ٖكددُٕ عمٗددْ االضددتٍاسط يف وفّددًٕ املاسلفددٛ ِددٕ:            

ٖكددُٕ ال ٗددد غددس سو لتطاٗددي اصكددي املٍطددٕ   ددْ فىددَ    سوعتددرب يف املٍطددٕ ت ٔعٍدددو

   ٕ لٕاردددا اصكدددي ا ُالطاٗعددد٘ ،ُ ٖكدددُٕ قمدددج ِدددرا ال ٗدددد  عكدددظ ق ٗ دددْت فٗكددد

 0  117اٌ ٗطسو لمضكي املٍطٕ  ،ٔ وسلفسو لْ عمٜ اأقن  سالتطاٗيت حتو

 ٔقد اضتدلٕا عمٜ صزٗٛ ِرا املفًّٕ  ددلٛ كخريٚ جنىمّس يف ا ة٘: 

ت فدسملٍطٕ  ،ُ    118ا {وَيٍَ قَتَهَلُ يِنكُى يُّتًََُِّذاً فَجَنضَاء يِّْْنمُ يَنب قَتَنمَ يِنٍَ انننََُّىِ      }قٕلْ ةعسق: -1

ٌّْ ال رصاٞ عمٜ ا س ١اجلصاٞ ٖكٕ ٌ   دن     ت ُ عمٜ املتعىد ت ٔاملفًّٕ  ، ٔيف ِدرا 

َّ ضاٗن ِرا ضداٗن قٕلدْا      " يف ضدسٟىٛ الادٍي   عَ لسصا الخىساج قٕلْ:ا حت

ٌّىدس ٌفدٕا ٔردٕب اجلدصاٞ عمدٜ ا دس ١  زرٕعدسو حتق         119اشكسٚ" َّّي حت ت ٔال ٖ سه حت

اً تٔضدددىسُ أٌّدددْ ٖطدددىضن  سل ٗدددسع عمدددٜ ضدددسٟس حمظدددٕزاج ا صدددس    األدددن;

 0 120ا اأوٕاه تٔلٕال العىن  سملفًّٕ لٕرا ال ٕه  سلٕرٕب عىيو  سل ٗسع 

الضتداله : ،ُ اصددٖد  ت ٔٔرْ ا  121ا  "ٔيف لدقٛ الاٍي يف ضسٟىتّس"قٕلْ ا -2

ٌٔفسِدس   الصكسٚ يف الطسٟىٛ ت ِٔ٘ ال  ةسعدٜ يف الكدأل املادس  ت    ْق،حاث وٍطٕ

ِٔدرا اصكدي   ٖخادث ودَ      ٚ يف املعمٕفدٛ ت ٔوَ حديَّ فدي شكدس    عَ ةري الطسٟىٛ ت

ٌّىس حاث  طسٖي املفّدًٕ املادسلج     سٖي املٍطٕ  ت عددً   –ت ِٔدرا اصكدي    122أحت

ود ٕذ  ْ عٍد اجلىٗل تفي جند ،صداو وَ الصٖدٖٛ ،ٔرا الصكدسٚ  -الصكسٚ 

 0يف املعمٕفٛ 

ٛوت ،    -3 َّ ال ٗد الٕازد ضدٕاٞ كدسُ لدف ٛو   ٔحت  َال أكد  ت ،ٔ ةدري ذلدك;   غدس سوت ،ٔ ةسٖد

َّىس ٔرد لفسٟدٚ ،ُ ٖكُٕ عاخسو ت ف ُ اٌتفث ،ٙ فٕاٟد ، دسٝ ودَ ٔزاٞ ذكدس     ت ٔحت

                                      
 0  ٍٖظس: ٌفظ املصدز 117ا

 0 95  ضٕزٚ املسٟدٚ:آٖٛ 118ا

 0  ضاي قس ْ 119ا

 0 2/388  ِداٖٛ الع ٕهت 120ا

 0  ضاي قس ْ 121ا

 0 26صغضسةٛت  0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ "دالالج األفس  " د122ا
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ُ  ذً ٔت ، ودَ ودد    –ال ٗد   ٔت ، ،ٔ ردسٞ لطداا   ت ،ٔ ةكدخري  ت ،ٔ ةٕضدٗح  ت ،ٔ اوتٍدس

ً  ةددري التاصددٗ  املددركٕز –حنِٕىددس  ت  ت كددسُ ال ددد وددَ اأ ددر  ّددرا املفّددٕ

 ٖكُٕ عٍد قمج ِرا ال ٗد يت فسلتضسٖ سحتذا كسُ اص ن  و ٗداو   ٗد وَّ دمٗ

عددَ اأ ددر  ددرلك ٖعددين حتُ ،ٙ قٗددد ذ ك ددس  يف الٍصددٕص  ات ٔالعكددظت ٔاالوتٍددس

ت ِٔدرا   123ات ٔالػدسزا وٍدصٓ عدَ وخدن ِدرا اأودس       ت ،ٔ ضٍْ كسُ عاخدسو  وَ كتسب

 0الدلٗن ِٕ وخس ٛ الطس   العسً لأل ر  سملفًّٕ املاسلج 

ًٕت ف سلٕا يف صددٖد " املدسٞ ودَ املدسٞ" وٍطدٕ         عمٜ املفّاعتىسد الصضس ٛا -4

 ٛ ا تددسُ  ظت ٔودد "زضدد٘ اهلل عٍّددس" حتذا رمددظ  ددني غددعاّس اأز ددل      ددٕه عسٟػدد

  ٖكَ اأٔه داالو  سملفًّٕ عمدٜ ٌفد٘ املدسٞ ودَ      ٕا تسُ ف د ٔرا الاطن"ت فم

 ٌٜف٘ الاطن  دُٔ حتوٍدسٞت ملدس ٔقدل التعدسزض  دني اصددٖخنيت صتد        ٙةري املسٞ; ،

 0 124ا  دُ الخسٌ٘ ٌسضص لألٔه رصوٕا 

      ْ ت عددا ا ودسً حيٗدٜ     ٔال ٖٕرد يف الصٖدٖٛ وَ ٌفٜ املفًّٕ املاسلج عمٜ حت يقد

ْ         ست كى الداع٘ ت لدرلك   ضٍسٝ ز،ْٖ الص دسو يف ،ٌدٕاا املفّدًٕ ودل  ٗدسُ ودس اضدتده  د

     ٘ ٔز،ٖدْ يف   ست الضدٗى  فمٗظ وَ املٍسضا االضتطساد ٍِدس يف اأدلدٛ العسودٛ عمدٜ الٍفد

 0احس لْ ،وسً ز،ٙ   ٗٛ ،ٟىٛ املرِا  ت ال ٘ املفًّٕ عمٜ حت يقْ وٍفسداوٌف

 غسٔط العىن وفًّٕ املاسلفٛ:-املطما الخسلد 

 اغ  ث الصٖدٖٛ لصيصٗٛ االصتزسش وفًّٕ املاسلفٛ غسٔ سو كخريٚت ٌٕرصِس يف ا ة٘: 

ُْ ال ٖعسز  1  :ِرا املفًّٕ وٍطٕقسو ض،

 : ِٕٔ غسط ةٍطٕٙ قتْ صسلتسُ     

ت  ،ٔق  دسصكي ودَ املٍطدٕ     -،ٙ املفًّٕ–: ،الَّ ٖكُٕ املطكٕج عٍْ اصسلٛ اأٔق

،ٔ  ْ ت  وطدددسٖٔسو لدددْ عٍدددد قمدددج ال ٗدددد ٔ حتال اضدددتمصً حادددٕج اصكدددي يف املطدددكٕج عٍددد

                                      
ٔودس   721ت 711يف ،لدٕه الف دْت ص   ٜ; املصدف 86ت ٔزقٛ; الطساش املرِا223 ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري2/391  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 123ا

 0 س عدِ

 0 2/594; ِداٖٛ الع ٕهت 400 -399    ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص 124ا
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ْ     ت  داللٛ الٍ  فٗكُٕ وفًّٕ وٕاف ٛ حس تسو ٗ  ت ،ٔ ال ٗدسع عمدٜ املٍطدٕ   د  ظت ٔلد

ٛ : حتٌْ ٖطتاين  وفّٕوسو وسلفسو; ،ٙ ٚ  ٔت ، عَ املفًّٕ  ظّٕز اأٔلٕٖد  دت عٍد  املطدسٔا

; فمٗظ فْٗ  126ا {وَالَ تَقْتُهُىاْ ؤَوْالدَكُىْ خَشْ َخَ ِِيْال ٍ} قٕلْ ةعسق ذلك: َت ٔو 125اذكسٓ

 َّ ٕ       وفًّٕ وسلج ل ٗد  ػٗٛ حتودي ; أ  ُالتضدسٖي لم تدن عٍدد ،ودسُ الف دست ٖكد

 0 127ا،ٔق وٍْ صسلٛ  ٕفْ

ٕ ٔوفدددسد ِدددرٓ اصسلدددٛ ة ددددٖ   الخس دددث  ّدددس حس تدددسو  ُي العىدددن  دددسملفًّٕ املٕافددديت كددد

 0ول املفًّٕ ض سملٍطٕ  حتذا وس ةعسز

يف احملن الرٙ ٖخاث فْٗ املفًّٕ  -قطع٘–: ،الَّ ٖ ًٕ دلٗن  سص اصسلٛ الخسٌٗٛ

ةعدسزض كدسُ الدٍ  ا دسص ِدٕ  سٖدي اصكدي ال         ُوعْت فد   ضاملاسلجت فٗتعسز

يَب ؤَيُّهَب انازِيٍَ آيَنُىاْ كُتِتَ عَهَ ْكُىُ انْقِصَنبُُ فِني   } ت ٔوَ ذلك قٕلْ ةعسق 128ااملاسلفٛ ًوفّٕ

  0 129ا {انْقَتْهَى انْحُشُّ ثِبنْحُشِّ وَانَُْجْذُ ثِبنَُْجْذِ وَاألََُْى ثِبألََُْى

َُّ الددركس ال ٖ تدد            َّددْ ٔرددد ٌدد     نفىفّددًٕ الددٍ  ال سآٌدد٘ ،  ددسأٌخٜ; ةددري ،

 لتفسٖي  ني الركس ٔاأٌخٜت سص عسزض املٍطٕ ت ٔوفسدٓ عدً ا

ْظِ    } قٕلْ ضاضسٌْ ِٕٔ  ; ٔكدرا قٗدسً ا  دسا      130ا {وَكَتَجْنَب عَهَن ْهِىْ فِ هَنب ؤٌََّ انننََّْظَ ثِنبننََّ

 0  131ا  تن الركس  سأٌخٜ تفي ٖع ر ٍِس  ّرا املفًّٕ املاسلج

ُْ ال ةظّددد  2 يف المفدددظ املدددد ٕذ وٍدددْ املفّدددًٕ فسٟددددٚ ، دددسٝ ةدددري التاصدددٗ     س،

 ّدسج فسٟددٚ ، دسٝ ةدري التاصدٗ        ُعىدس عددآت فد     ْت ٌٔفٗ  سصكيلمػ٘ٞ 

                                      
 0 220 ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري385-2/384  ٍٖظس:ِداٖٛ الع ٕهت 125ا

 0 31  ضٕزٚ ا ضساٞ: آٖٛ 126ا

 0 86 ٛ  ٍٖظس: الطساش املرِات ٔزق127ا

 0 723  ٍٖظس: املصفٜت ص 128ا

 0 178  ضٕزٚ الا سٚ: آٖٛ 129ا

 0 45  ضٕزٚ املسٟدٚ:آٖٛ 130ا

 0 1/673  ٍٖظس: ةفطري الٍصٕصت 131ا
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ٔاأوخمٛ الد  ةظّدس فّٗدس الفسٟددٚ اأ دسٝ       ;  132اٖعىن  سملفًّٕ  املركٕزت في

 0كخريٚ توٍّس وس ضٗدة٘ قث الػسٔط اليص ٛ 

ُْ ال ٖددسد ال ٗددد يف الددٍ  ةصددٕٖساو أوددس ةسلددا ٔقٕعددْ يف اجملتىددل       3 ت ٔوددَ  133ا،

ٌّددْ ٖفّددي وددَ الددٍ    134ا {وَسَثَننبئِجُكُىُ انالَّتِنني فِنني حُجُننىسِكُى} ذلدك قٕلددْ ةعددسق  ; ف 

رٕاش الصٔاش ودَ الس سٟدا اليةد٘ لطدَ يف صزدٕز اأشٔاش ; لكدَ ِدرا املفّدًٕ ال         

ُّ املدس،ٚ  أ جلسٖسُ العسدٚ ،ُ ةكُٕ الس سٟا يف صزدٕز ،شٔاش ،وّدسةَّ ;   ت ْ نٖعى

ٌّ      تحتُ ةصٔرث آ س ّدس ةد درِس وعّدس حتق  ٗدث     ٔكدسُ ددس  ٍدث ودَ شٔش ضدس ي تف 

 ددد  ِدددرا الٕلدددج  سلدددّركس تلامادددٛ صطدددٕزٓ يف    شٔرّدددس اجلدٖدددد ت لدددرلك: 

 .  135االت ٗٗد دالرَِ تال   ص

ٕ  ٔعمٜ ِرا في عيقٛ لٕرٕد وخن ِرا ال ٗد وطسلٛ ةػدسٖل اصكدي       ٍدث   ُت فتكد

د ٕلدْ  دوّدس ضدٕاٞ ،كسٌدث الاٍدث وٕردٕدٚ        دالصٔرٛ حمسوٛ عمدٜ شٔش اأًت وزدس  

  136ا0يف وكسُ آ س  ًت ، زس الصٔشيف ص

تُكْشِ ُننىا  وَال}ذلددك قٕلددْ ةعددسق  َت ٔودد 137ا،ُ ال ٖددسد ال ٗددد ل صددد  ٗددسُ الٕاقددل      4

 ُيف الدٍ  وفّدًٕ ودسلج; أ    د; فدي ٖٕرد   138ا {فَتَ َبتِكُىْ عَهَى انْجِغَبء ٌِِْ ؤَسَدٌَْ تَحَصُّننبً 

 سصػددٛت فددي وطٗعددٛ زاضددْٗ وىسزضددٛ الف  ثالفتددسٚ حتذا   ةددسد التَّضصددَت ٔكسٌدد  

َُّ -ٖطددددىٜ ،وددددسٓ حتكساِددددسو  ،ٙ ال ةطددددىٜ وكسِددددٛت ٔال–حتكددددسآ  ت ٔ ددددرلك فدددد 

 0 139اا كسآ ال ٖكُٕ حتال ول حتزادٚ التضصَ 

                                      
 0 86; الطساش املرِات ٔزق223ٛ ٛا  صسزت ٔزق ٞ; ري2/391  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 132ا

 0 337 ٛط٠ٗٛت ٔزقامل ٙ; الدزاز167; غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص385/ 2الع ٕهت  ٛ; ِدا841ٖ  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص133ا

 0 23  ضٕزٚ الٍطسٞ: آٖٛ 134ا

 0 337; الدزازٙ املط٠ٗٛ تٔزقٛ  86  ٍٖظس: الطساش املرِا تٔزقٛ 135ا

 0 429فتض٘ الدز ٖينت ص 0 د  ٍٖظس: املٍسِس األٕلٗٛت 136ا

 0 87; الطساش املرِات ٔزقٛ 2/385  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 137ا

 0 33  ضٕزٚ الٍٕز: آٖٛ 138ا

 0 86 ٛ;  الطساش املرِات ٔزق2/385الع ٕهت    ٍٖظس: ِدا139ٖٛا
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ٔوددَ ذلددك : قددٕه ال سٟددن "،كددسً      ت  140اال ٗددد   صددد املددد  ،ٔ الددرً     د،ُ ال ٖددس  5

َّ ةدري   ،ٔ الصدفٛ ت  ذلك السردن العدس  الفسضدن" ; فدي ٖفّدي ودَ ِدرا ال ٗدد ت         ،

َّ ال صددد وددَ حتٖددساد ِددرٓ الصددفٛ املددد  ت       العددس  ٔلددٗظ   الفسضددن ال ٖكسوددْ ; أ

 0  141االتاصٗ   سلركس

ذلك: "  َت ٔو 142االاٗسُ  ض،ُ ال ٖسد ال ٗد يف الٍ  رٕا سو لطعاه ضسٟنت ٔ اس  6

ِن يف الادٍي الطدسٟىٛ شكدسٚ" فتكدُٕ ا رس دٛ "يف الادٍي الطدسٟىٛ شكدسٚ"; فّدرا          

َّ ةري ال ُّ امل صد الرٙ زوٜ حتلٗدْ  اجلٕاب ال ٌفّي وٍْ ، ّطسٟىٛ ال شكسٚ فّٗس; أ

ُْ لدْ; ٔ ادسض  ٗدسُ صكدي      ٛةكُٕ ا رس ٛ   ددز ضدعاه الطدسٟنت ٔوطس  د     املػسات ،

 0  143االطَّسٟىٛ ملَ ِ٘ لْ دُٔ املعمٕفٛ 

ت  144ااملدركٕز  ّدٕال   ،ُ ال ٖسد ال ٗد ول كُٕ اصكي وعمٕوسو لمىاس ات ٔيف  7

ٍ    َو ٌٕٛ فسٔضدّس كدرا ٔكدرا"; فدي ٖفّدي ودَ       ذلك قٕه ال سٟدن" الصديٚ املطد

َُّ الصيٚ املفسٔضٛ لٗطث كرلك;  0  145اوعمٕوسو ذلك ،وساو ُكٕ ِرا ال ٕه ،

توددَ ذلددك   146ا،ُ ال ٖددسد ال ٗددد يف الددٍ    صددد شٖددسدٚ االوتٍددسُ عمددٜ املطددكٕج     8

ال  ت فٕلدج المضدي   ٗدد كٌٕدْ  سٖدسو      ;  147ا {نِتَإْكُهُىاْ يِنْنلُ نَحًْنبً رَشِيّنبً   }قٕلْ ةعسق 

  0  148اأُ ال صد وَ ذكسٓ االوتٍسُ عمٜ عاسدٓ  ّرٓ الٍعىٛ ;وفًّٕ لْ

  ٔوَ  ذلك قٕه السضٕه ا ت   149ا،ُ ال ٖسد ال ٗد   صد التفاٗي ٔالتدكٗد   9

; في ٖع ر وٍْ   150ا" ال حين الوس،ٚ ةعوَ  سهلل ٔالًٕٗ ا  س ،ُ قد عمٜ وٗث"

                                      
 0  ٍٖظس: ٌفظ املصسدز 140ا

 0 721  ٍٖظس: املصفٜت ص141ا

 0 337; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزقٛ 266; الكسغجت 841  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص142ا

 0 86 ٛ  ٍٖظس: الطساش املرِات ٔزق143ا

 0 337 ٛ  ٍٖظس: الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق144ا

 0 221 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق2/385هت   ٍٖظس: ِداٖٛ الع 145ٕا

 0 87;الطساش املرِا تٔزقٛ   2/386  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت146ا

 0 14  ضٕزٚ الٍضن: آٖٛ 147ا

 0 45غضسةٛت ص 0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ"دالالج األفس    " د148ا
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َّ ال ٗدددد ٔزد   صدددد   دددس ;ت ِٔدددٕ اصدددن ملدددَ ال ةدددعوَ  دددسهلل ٔالٗدددًٕ ا   وفّدددًٕ أ

   151ا0ٔالتدكٗد توَ  سب ا غسدٚ صخسو عمٜ االوتخسه ال التاصٗ   التفاٗي ت

ت ِٔرا يف الصدفٛ تحندٕ :     152ااصتىسلْ لْ  ل،ُ ال ٖسد ال ٗد   صد التٕضٗحت ٔو  10

   ملس اضتعسز وَ لفٕاُ  َ اوٗٛ دزعسو ف سه" ،ةصاسو ٖس حمىد ؟قٕه السضٕه ا

 0 153اطىٌٕٛ" ن عسزٖٛ و ف سه:

       ٗ َُّ    حتذ جند ،ُ المفدظ لدسز  ىديو لد ددٓ  دني التٕضدٗحت ٔالتاصد  سلدركس; أ

 : الٕلج  سلطىسُ لْ اصتىسلني

َّْ قصد ا ٖطس  اأٔه  ُ   ٕت ِٔ : ، َّ العسزٖٛ غددٌّس الطدىس ،  ٕ صكىدسو لمعسزٖدٛ    ُت فٗكد

َّّس وطىٌٕٛ  0ت فّٕ وٍطٕ  الوفًّٕ   ٖػ ط التطىني ُت ٔحت ،

َّْ   صد التاصٗ ; ،ٙ: : الخسٌ٘ ،   ُ ّ   ن عسزٖٛ ،غ ط لك فّٗدس الطدىس  يت فدٗف

َّ العسزٖٛ ال ةكُٕ وطىٌٕٛت حتالَّ وس ةد ر  ٕيف صسلٛ اغ اط الطىسُت ِٔ وَ ذلك ،

 0  154ا ْ الصٖدٖٛ 

حنددٕ قٕلددْ   ت ِٔددرا  ددسص وفّددًٕ العدددد ت    155ا،ُ ال ٖددسد ال ٗددد   صددد التكددخري     11

 0  156ا {عَجُِْنيَ يَشَّحً فَهٍَ يَغَِْشَ انهّلُ نَهُى ٌِِ تَغْتَغَِْشْ نَهُىْ} ةعسق 

فسلعدد املركٕزت ٖسد لمىاسلاٛ يف اضتاداوسج العدسب; كىدَ قدسه ر٠تدك ،لدج          

ضدشٖد عمٜ ٛ الكسأٛ "عٍدوس ٌصلث ا ٖ –  وسٓ فمي ،ردك; ،وس قٕه املصطفٜ ا

                                                                                       
 0 87; الطساش املرِات ٔزق2/386ٛ  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 149ا

أوسآٚ ةعوَ  سهلل ٔالًٕٗ ا  س ،ُ قد عمٜ وٗث فٕ  حديذ حتال عمدٜ شٔش ،ز عدٛ اغدّس ٔعػدساو "       ن  لفظ اصدٖد ملطمي" ال حي150ا

 0االصداد يف عدٚ الٕفسٚ" ب ت  سب"ٔر1486ٕا يت  سق2/1123لضٗح وطميت 

 0 221 ٛ  ٍٖظس: ريٞ اأ صسزت ٔزق151ا

 0 87املرِا /ٔزقٛ ش; الطسا2/386  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕه /152ا

ٕ        اضتعسز وَ لفٕاُ  َ ،وٗٛ ،دزعدسو ٔضديصسوت يف  عَ ا َ عاسع "حتُ زضٕه اهلل ا   لفظ اصدٖد153ا  هةدصٔٚ صدٍني ف دسه: ٖدس زضد

اصسكي:صدددٖد لددضٗح عمددٜ غددسط وطددمي ٔ     هاهلل ،عسزٖددٛ وددعداٚ ؟ قددسه ٌعددي ِىددسً وددعداٚ" ، سرددْ الاّٗ دد٘ت ٔاصددسكيت ٔقددس    

 0 2300ا يت  سق2/54داٚ"ت املطتدزكت وع ٛ ت  سب"العسز11255ٖت  سقيا 6/88رسرسٓت ضٍَ الاّٗ ٘ت 

 0 223 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق87 ٛ; الطساش املرِات ٔزق386 /2  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 154ا

 0 87; الطساش املرِا /ٔزق2/386ٛ  ٍٖظس:ِداٖٛ الع ٕهت 155ا

 0 80  ضٕزٚ التٕ ٛ: آٖٛ 156ا
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ٛ  دوتددْ     ،زاد  ددرلك الس،فددٛ ٔالسمحدد   ; فّددٕ حمىددٕه عمددٜ ،ٌددْ ا      157االطدداعني "

فَهَنٍ  } أَّْ فّي وٍْ وسلفدٛ الصاٟدد لمىدركٕز ت  ددلٗن قٕلدْ ضداضسٌْ ٔةعدسق       ; 158ا

 .  159ا {رَنِ َ ثِإََاهُىْ كَََشُواْ ثِبنهّلِ وَسَعُىنِلِ}  ٕلْ ضاضسٌْ  ْٔ،زد ف{يَغَِْشَ انهّلُ نَهُى

َّددْ ٔزد يف السٔاٖددٛ وددس ٖددد   َّددْ ا  هكىددس ، زد يف ٔ دت ف دد 160ا  فّددي ِددرا املعٍددٜ  عمددٜ ،

َّْ حتُ شدج عمٜ الطاعني ٖافس لْ لصدج عمّٗس"  0  161ااصدٖد " لٕ ،عمي ،

َّ املافدسٚ ودَ اهلل ةتض دي  سلصٖدسدٚ عمدٜ الطداعنيت ٔددر        يلرلك: ال ٖفّ    قدسلٕا:  ا،

َّ ،مسسٞ العدد ٌصٕص وصٕلٛت وس حتذا   ة ي قسٍٖٛ عمدٜ حتزادٚ املاسلادٛت حند     ٕحت

 0 162ار٠تك ،لج وسٚ فمي ،ردك 

وَحَالَئِننمُ ؤَثْنَنبئِكُىُ انانزِيٍَ يِننٍْ   }ت ك ٕلدْ ةعدسق     163اال ٖدسد ال ٗدد يف صسدحدٛ  سلددٛ    ،ُ   12

 تٔش; فسملفًّٕ وٍْ ،ُ شٔرسج اأ ٍسٞ وَ السضسعٛ صديه أب الدص    164ا { ؤَصاْلَثِكُىْ

َُّ ا ٖددٛ ٌصلددث يف صسدحددْ  سلددٛ ت     َُّ العددسب   ِٔددرا املفّددًٕ ال ٖعىددن  ددْ ; أ ِٔدد٘ ،

 ٕ َّددٜ كسلٕلددد وددَ الصددما تصتددٜ يف قددسٖي الددصٔاش       كددسٌٕا  عمددُٕ ال لددد املتا

ِّ٘ ممٗمتْ ت الصٔاش  ّس تفزسٞ ا ضديً فدصدن    حتُ  م ّس شٔرّس تفي ٖصح لمىتا

يْ نِكَن  }ذلك صتٜ ال ٖكُٕ ٍِسك صسش وَ وخن ِرا الصٔاشت عىيو   ٕلْ ةعدسق  

                                      
ّ ْي"; ٔوطمي  مفظ"ضدشٖد عمٜ الطاعني"يف  سب قٕلْ ةعسق د  ، سرْ الااسزٙت  مفظ"ٔضدش157ٖا ْٔ ال  ة ْطت ْاف ْس ل  ّ ْي ،  "اْضت ْاف ْس ل 

ت 4/1715الااسزٙت  حعمٜ الطاعني"يف  سب لفسج املٍسف نيت لضٗ د"ت ٔ مفظ"ٔضدشٖعمٜ ضاعني"يف  سب "فطسٟن عىس "

 0  2774 سقي ا 4/2141 ت 2400 سقيا4/1865وطميت  ح; لضٗ 4393 سقيا

 0 87ت ٔزقٛ   ٍٖظس: الطساش املرِا158ا

 0 80  ضٕزٚ التٕ ٛ: آٖٛ 159ا

 0 87 ٛ  ٍٖظس: الطساش املرِات ٔزق160ا

 0وَ الصيٚ عمٜ املٍسف ني" ٖٓكس ست  سب"و1/459  المفظ لمااسزٙت يف لضٗضٛت 161ا

 0 387 -2/386  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 162ا

 0 337; الدزازٙ املط٠ٗٛت 417 ص  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت 163ا

 0 23ٖٛ   ضٕزٚ الٍطسٞ: آ164ا
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  صٔردٛ ٔلددٓ   ٔةدصٔش السضدٕها   ت 165ا { بئِهِىْ يَكُىٌَ عَهَنى انًُْن ْيِنِنيَ حَنشَِح فِني ؤَصْوَاِِ ؤَدْعِ َن     ال

َّٜ شٖد ا َ صسزحدٛ تٔةطدا املػدسكُٕ ٔاملٍدسف ُٕ لدرلك تفاػد٘ السضدٕه         املتا

 ت 166ا {وَتَخْشَننى اننَّننبطَ وَانهاننلُ ؤَحَننَُّ ؤٌَ تَخْشَننب ُ }  حتحددسزٚ العددسب ت فعسةاددْ اهلل   ٕلددٛ ا

 0    167افّرا ِٕا املساد 

قدٕه قسٖدا    وخدن:   168ا ٕىل وَ ةِٕي وتدِٕي   ،ُ ال ٖكُٕ املطكٕج عٍْ قد ةسك  13

 دعّددد  س ضدديً  سدوددْ مطددٕز املطددمىني: ةصددّد   ّددرا عمددٜ املطددمىنيت ف ٗدد     

 كاملطمىني يف ِرا املخسه لٗظ لْ وفًّٕ; أَّْ قد ٖسٖدد املطدمىنيت ٔةريِديت ٔةدس    

َّددْ ال صزَّددْ يف ِددرا   169ااةّسوددْ  سلٍفددس   ىلالتَّصددسٖح  ددرلكت  ددٕ ت ِٔددرا ٖعددين ،

 0وفّٕوْ  نٖعى ٕ ت ٔالاملٍط

 ضابط العنل مبفهوم املخالفة:

َُّ اأ دددر وفّدددًٕ املاسلفدددٛ ٖ تطددد٘ غدددسٔ سوت ةدددري               ،ُ ِدددرٓ  ممدددس ضددداي ٖتطدددح ،

 الػسٔط  ٗعّس ةعٕد يف األن حتق ضس طني احٍني ِىس:

عدددسزض  ٔت ، عددددً العىدددن  دددسملفًّٕ املادددسلج حتذا لدددسدً دلدددٗيو قس عدددسو      الطدددس   اأٔه:

; ِٔرا الطس   ٖد ن فْٗ الػسط اأٔه ودَ الػدسٔط الطدسلفٛ     170اقٕٝ وٍْوٍطٕقسو ،

 0قتْ وَ اصسالج سالركست و

لفسٟددٚ ، دسٝ; فد ُ     ،ُ ٖكُٕ المَّفدظ لتاصدٗ  الػَّد٘ٞ  سلدركست ال     الطس   الخسٌ٘:

كسأوخمدددٛ الددد  ضددداي ذكسِدددس قدددث   – ّدددسج لمتاصدددٗ   سلدددركس فسٟددددٚ ، دددسٝ  

; ِٔرا الطس    171احيَّ ال ٖعىن  ْ  َا املفًّٕت ٔوفي صزَّٛ يف ِر -الػسٔط ٔةريِس

                                      
 0 37  ضٕزٚ اأصصاب:آٖٛ 165ا

 0 37  ضٕزٚ اأصصاب: آٖٛ 166ا

 0ا  تصسىل    722 ص  املصفٜت 167ا

 0 337 ٛ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق417  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص168ا

 0 46غضسةٛتص 0  ٍٖظس:الٕه الف ْ"دالالج االلفس "تد169ا

 0 723صفٜت ص; امل223; ريٞ اأ صسزت ٔزق2/391ٛ  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 170ا

 0 267 ص; الكسغج لرٔٙ الع ٕهت 223 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق86 ٛاملرِات ٔزق ش; ٔالطسا2/391  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 171ا
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٘  الػددسٔط;ٖتىخددن يف الػددسط الخددسٌ٘ املت دددً ذكددسٓ يف    َُّ الػددسط الخددسٌ ت  ممَّددس ٖعددين ،

قسعددٚ عسودٛ ةٍددزش قتّدس  ٗدل الػَّدسٔط الد    ةٍددزش          ٔت  ضس طس لمعىن  سملفًّٕ

                 قث الطَّس   اأٔه 

 ع مفهوم املخالفة وحجيتهاأنوا:  الفصل الثاني

ضدٕٞ ِدرٓ املساةدا قطَّدي عمىدسٞ       ،غسج فٗىدس ضداي حتق وساةدا وفّدًٕ املاسلفدٛت ٔيف      

الصٖدٖٛ وفًّٕ املاسلفدٛ مطدا قٕةّدس ٔضدعفّس حتق ضدتٛ ،ٌدٕاا ٌتٍسٔددس  سلدزاضدٛ         

 يف واضخني:   

 يف مفهوم اللقب والصفة والشرط: املبحث األول  

 ٔفْٗ حيحٛ وطسلا: 

 وفًّٕ الم ا: –اأٔه املطما 

 ةعسٖج وفًّٕ الم ا:-،ٔالو  

  0 172ا: الٍاص  سضي ةري وتطىٜ  ْ ٙالٍْاص ت ، ٜيف الماٛت وعٍ -،  

  173اعّسفتْ الصٖدٖٛ  دٌْ: اٌف٘ اصكي عىس   ٖتٍسٔلْ االضي  يف االلطي : -ب 

َّٕا حنٕ" نٖػى ست و ٔامل صٕد  سلم ا       ٍ  الع م ي  كصٖدت ،ٔ ال : ٙي شكدسٚ"; ، يف الاد

َّددْ ٖ صددد وٍددْ وطمددي االضدديت ٔقدد  ف ٕلددْ" يف الاددٍي  ٖطمددي عمٗددْ وفّددًٕ االضدديت  د،

َّ ودس عدد   ٜشكسٚ"; ٖده  عمٜ ٌفد٘ الصكدسٚ عدَ ةدري الادٍيت وعٍد        ٚالادٍي ال شكدس   ٝ،

  0 174افْٗ

 

 

 

                                      
 0"ٌفظ املسدٚ"  2/172  ٍٖظس: وتسز الصضس ت وسدٚ"ل ا" كتسب العنيت 172ا

 اهلل د; الٍ ددٕه يف عمددي األددٕهت عادد  260ص ; الكسغددج لددرٔٙ الع ددٕهت 162; غددفسٞ ةمٗددن الطددسٟنت ص 2/400  ِداٖددٛ الع ددٕهت 173ا

حمىدد   ; الاٗدسُ الػدسيف عىدس قىمدْ الكدسيف يف عمدي األدٕهت صطدني        45ً ص1987 ٞحمىد املٍصٕزت وكتادٛ الدٗىَ الكدربٝت لدٍعس    

 0 61ًت ص1994 ٞاملفطنت لٍعس لقٗم٘ت وطس 

 0 163; غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص260  ٍٖظس: الكسغج لرٔٙ الع ٕهت ص174ا
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 صزٗٛ وفًّٕ الم ا:  -حسٌٗس 

ٖ    ٔلعن ِرا املفًّٕ عٍد الصٖدٖٛ ِٕ اأضعجت     كدُٕ وعددٔوسوت قدسه    اأ در  دْ ٖكدسد 

ٔقدددسه لدددسصا وٍظٕودددٛ ت  175ا أالصدددضٗح ،ٌدددْ ةدددري ودددد ٕذ  دددْ    لدددسصا الكسغدددج

 الكسفن:

   176ا ،ِىمْ  سعٛ األضسب          ،ضعفّس املفًّٕ لألل سب            

ٖ عد  صزٛ عٍد الصٖدٖٛ  َُّ وفًّٕ الم ا ال   0 177أعمٜ ِرا ف 

 ٔاضتدلٕا عمٜ ز،ّٖي  س ة٘: 

َّ اأ ر  -1  ّرا املفًّٕ ٖمصً وٍْ الكفس; أَّْ ٖمصً ودَ قٕلٍدس حمىدد زضدٕه اهلل     ،

  0  178ااأٌاٗسٞ عمّٗي الطيً  ٌَف٘ السضسلٛ عَ ةريٓت و

َّىدس حيدتس   دْ عٍدد عددً وعسزضدتْ الددلٗنت           ٌٕٔقؼ ِدرا الددلٗن:   َّ املفّدًٕ حت  دد

ٕ           س،ّو اا حتذا قسً الددلٗن ال طعد٘ عمدٜ ا ديىل اوتٍدل العىدن  دْ كادريٓ ودَ ،ٌد

 0  179ادلٗن ا طسب 

َّ    ٔزد عمٜ ِرٓ املٍسقػٛ:   َّىدس ِدٕ لدصًٔ ،ُ        دٌّدس ةتطدي  سلطدعج; أ ذكدس الددلٗن حت

 ٖكددُٕ حنددٕ قٕلٍددس "حمىددد زضددٕه اهلل " ددسِساو يف ٌفدد٘ زضددسلٛ ةددريٓت ِٔددٕ كفددست ٔال   

   ٝ ،وَّدددس ٔردددٕد الددددلٗن    ت 180اٍٖفددد٘ ِدددرا المدددصًٔ اوتٍدددسا اأ دددر  سلظدددسِس لددددلٗن ،قدددٕ

 هداللتدْ عمدٜ ودس د    لفّدٕ ودَ اأودٕز املطدمَّىٛت تلكدَ ذلدك ال أٍد        ال س ل   يفْت

َُّ داللددٛ الّمفددظ زارعددٛ حتلٗددْ ت  عمٗددْ ; ٔلددٗظ وددد ٕذاو فّٗددس ٔزٔد    سعتاددسز الٕضددل ت أ

 0 181أال عدوْ  وعسزض ت

                                      
 0 260 صلرٔٙ الع ٕهت   الكسغج 175ا

 0 235 ٛ  الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق176ا

; ِداٖدٛ الع دٕهت   201ت ٔزقٛ طِدت وط1061ٕ  ٍٖظس: اإٌٔاز ادسدٖٛت امحد  َ حي٘  َ امحد  َ حمىد صس ظ الصعدٙت ج177ا

 0 260لرٔٙ الع ٕهت ص جت الكسغ224-223 ٛاأ صسزت ٔزق ٞت ري2/392

 0 224 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق260ٕهت ص  ٍٖظس: الكسغج لرٔٙ الع 178ا

 0 2/401  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 179ا

 0ٌ ي عَ صٕاغ٘ الطٗد صطني اال فؼ  2/401  ٍٖظس:صٕاغ٘ ِداٖٛ الع ٕهت 180ا

 0 236 ٛ  ٍٖظس: الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق181ا
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ٓ    كحتُ ِرا املفًّٕ ال ٖعىن  دْت ٔذلد   -2 َّ املفّدًٕ  ٙت ، صصدٕه الفسٟددٚ  دركس ، :

َّىددس ٖعتددرب لتعٍٗددْ فس   ةددريٓ وددَ الفٕاٟدددت ٔالم ددا اٌتفددٜ فٗددْ       ٞت الٌتفددس ٟدددٚحت

الضددت سوٛ  ٓلددٕ  ددس  ال تددن الكدديًت فددركس   ْاملفّددًٕ; أَّدد زامل تطددٜ; العتاددس

 0 182االطسٖي ،قٕٝ وس ٖتىكَ  ْ يف حت طسلْ  ٓت ِٔر ت ِٕٔ ،كخس فسٟدٚ الكيً

 : 183أقد ٌسقؼ لسصا الفٕالن ِرا الدلٗن وَ ٔرٕٓ   

ُْ :الٕردددْ اأٔه َّدددْ حت ٓ  حت  ست فىىددد قصدددد  دددس تيه الكددديً الدددرٙ قصددددٓ الػدددسزا ٔ،فدددسد

َّ اال تيه ٔاقل يف الم ا ٔةريٓ وَ ،ٌٕاا املفسِٗيت "فمفظ الطسٟىٛ"  الغك فْٗ ،

و صددٕد وددَ  ٕٖفددد الاددسق٘ وددس ِدد  حتذا ضدد   وددَ قٕلددْ" يف ضددسٟىٛ الاددٍي شكددسٚ"ت    

 0وطم سو  اصكي  سلصكسٚ يف الاٍي امل ٗدٚ  سلطًٕت ال

ُْ كسُ امل صٕد ا تيه الكيًت ،ٌْ حتذا ضد   وفّدًٕ الم دا ٖصدري     خسٌ٘الٕرْ ال : حت

ٕ      ًت لص لإات  يفْ يف وفًّٕ الصفٛ كيودْ   ُ،ُ الم ا حتندس ،ةدٜ  دْ الػدسزات لٗكد

 0 ا ،ُ ٖدة٘ وَ عس   ةّسفثت ال اممس حيطَ الطكٕج عمْٗت ِٔر

 -ي  دددسلاٍي ودددخ  -: حتُ رعمدددث فسٟددددٚ الم دددا قصدددٗ  اصكدددي   الٕردددْ الخسلدددد 

َّدْ ٖمدصً ودَ ذلدك اعتادسز فسٟددٚ التاصدٗ  يف وفّدًٕ الصدفٛت           ةصضٗح الكيً ف 

ّٗددٛ لتصددضٗح     يت ٔرعمددّ فسٟدددٚ ْت ف ٌدد قددد اعتددربٔٓ ٍِددس  دصٗدد دددس ٍِددس و ٗدددٚ  سملع

 0الكيً ٍِسك لضٗح  دٌّٔس دالكيًت ال ٍٖف٘ اعتاسزِس ٍِسك وٍفسدٚت صٗ

َّ الصٖدٖٛ اضتدلٕا وس اضت         عددً اأ در    ده  ْ  ّٕز العمىسٞت ،ٙ:ٔامليصظ ،

يف الٕقدث ٌفطدْ ةاٍدٕا دفدل ِدرٓ اأدلدٛ; ٔدفعّدي لألدلدٛ ٖدٕص٘           يت ح وفًّٕ الم ا

ٌَّّي لضضٕا العىن  ّرا املفًّٕت ِٔرا وس ٖتاسدز حتق الرَِت لك ِرا اأوس ةدري   َ د

َّى َّ ِرٓ اأدلٛت ال سوسادت ٔحت ٍّز لداطيُ  ةد  قصدٔا وَ دفعّي لألدلٛ التٍاْٗ حتق ،

 0العىن  ّرا املفًّٕ 

                                      
 0 224 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق163  ٍٖظس:   غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص182ا

 0 236 ٛالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق  ٍٖظس: الف183ٕا
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ُّ فسٟددٚ قصدٗ  الػدسزا  دركس الم دا ةتىخدن يف ز د           ٔوس ٖسآ الصٖدٖدٛ:      ِدٕ ،

 حيكددي عمٗددْ  ٍفدد٘ت ٔال   يوٍددْت فمدد  يٖفّدد ست ممدد ت دُٔ ةددريٓ عمٗددْ ْت ٔةعمٗ دد اصكددي

َّد   ٛحتحاسجت كفسٟددٚ قصدٗ  ذكدس الصدفٛت كسلطدسٟى      حتذا   ٖظّدس ددس    ْودخيت ف 

  0 184اٍّٖز دلٗن ضٕٝ ِرا  لرلكت ٔال ثةعمٗي اصكي عمّٗست ةعٍٗ فسٟدٚت ةري

َّ  طدديُ العىددن  ّددرا املفّددًٕ  لددٗظ مسرددٛ  -الم ددا-ٔ،غددسز ا ددَ املسةطددٜ حتق ،

َّ   185ا0ٖفّي وٍْ ،ُ عىساو لٗظ  يكن  قٕه ال سٟن شٖد آكٌنت ال حتق اضتدالهت أ

 وفًّٕ الصفٛ: –املطما الخسٌ٘ 

 ةعسٖفّس:-،ٔالو

، دسُ   ألدفسوت حتذ  -ودَ  دسب ٔعدد    –ماٛ: وػت ٛ وَ ٔلج الػ٘ٞ ٖصدفْ  يف ال -،

ٌ صددث ف ٗددن   ْالكمىددٛ ٔلددفٛت لكٍدد   نٌٕعددْ ،ٔ  عددز ،صٕالددْت ٔوصاٖددسٓت ٔ،لدد    

  186الفٛ

 يف االلطي : -ب

          ٗ َّددد   ددس ةددري وٍفصددن عٍددْ لددٍ  ت لدد  ظعسفتددْ الصٖدٖددٛ  دٌددْ: الفددظ و 

 0 187اٌعث  عددت ٔال ةسٖٛت ٔال اضتخٍسٞت ٔال  ػسطت ٔال

          ت  188ا{حِ يِنننٍ يَنننىْوِ انْجًَُُُنننخ  ِِرَا َُنننىدِِ نِهصَّنننال  } الصودددسُ ىلٖٔدددد ن فّٗدددس الت ٗٗددددت  ظدددس    

كددن حت ددن ضددسٟىٛ وددَ كددن  ٔاصددسه" ت  189أاملكددسُ "ال متٍعددٕا حتوددسٞ اهلل وددَ املطددسرد"

 0 191ا"وس ،ضكس كخريٚ ف مٗمٛ صساً"  ٔالعمٛ ت 190ا،ز عني ا ٍٛ لإُ"

                                      
 0 236 ٛ  ٍٖظس: الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق184ا

 0 94; وسقسٚ الٕلٕه حتق فّي وعٗسز األٕهت ٔزقٛ 397  ٍٖظس:  وٍّسش الٕلٕهت ص185ا

 0املسدٚ" ظت "ٌف7/162ٔلج"; كتسب العنيت  ٚت "وسد1/302  ٍٖظس:وتسز الصضس ت 186ا

 0 218 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق236 ٛغس   اٗٛ العسونت ٔزق نال; الف2/383ٕ  ِداٖٛ الع ٕهت 187ا

 0 9  ضٕزٚ اجلىعٛ:آٖٛ 188ا

ٗ    اال متٍعٕ "اصدٖد وَ  سٖي ٌسفل عَ ا َ عىست  مفظ  189ا ت 1/305الاادسزٙت   ححتوسٞ اهلل وطسرد اهلل" ِٔرا المفظ وتفدي عمٗدْت لدض

  سٔش الٍطسٞ حتق املطسرد " ت  سب443ا يت  سق1/327وطميت  ح"ِن عمٜ وَ   ٖػّد اجلىعٛ ةطن; لضٗ بت  س 858 سقيا

ٍ       ددسب وددس ٖطدد  7182 ددسقي "ا 4/116  ضددٍَ الاّٗ دد٘ الكددربٝت  190ا   2229 ددسقي"ا 2/11وسرددْت  َ دد َالصدددقٛ عمددٜ املسغددٗٛ; ضدد

 0كتسب الصكسٚ 
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جنددد ا ددَ اأوددري يف  كي ،قددٕٝ وسةاددٛ وددَ الم ددا; لددرل ِٔددرا املفّددًٕ كىددس ضددا      

                             وٍظٕوتدددددددددددْت قدددددددددددد ٌادددددددددددْ  عدددددددددددد ،ُ ،غدددددددددددسز حتق ضدددددددددددعج وفّدددددددددددًٕ الم دددددددددددات    

َّ ِدددرا   سلفدددسٞ العس فدددٛت ةٍاّٗدددسو ٜت فددددة 192ا حدددي الػدددسط  ٛافسلصدددف   ٕلدددْ: عمدددٜ ،

 0 193ااملفًّٕ ،قٕٝ ممس ة دً 

 الّطٍٛ:ٔاضتػّدٔا لرلك  ػٕاِد وَ ال سآُ ٔ

;  194ا {وَانالَّتِنني يَننإْتِنيَ انََْبحِشَنخَ يِننٍ َِّغَننأئِكُىْ فَبعْتَشْننهِذُواْ عَهَنن ْهٍَِّ ؤَسْثَُننخً يِّنننكُىْ }قٕلدْ ةعددسق  -1

حتالّ   ٔ،ُ ٖكدُٕ الػدّٕد ودعوٍنيت     طٍِس ،ُ الٍطسٞ حتُ كدَ وعوٍدسجت فٗػد     ًفسملفّٕ

 0 195افي

2-  ْ ; ٖفّدددي وٍدددْ عددددً لدددضٛ  ّدددسز       196ا" انانننزِيٍَ يُهَنننب ِشُوٌَ يِننننكُى   } قٕلدددْ ضددداضسٌ

  197االكسفس

; ٖفّي وٍْ حتزرسعَّ حتق وَ آودَ   198ا {  تَشْجُُِى ٍَُّ ِِنَى انْكَُابسفَال}قٕلْ ضاضسٌْ -3

 0 199اوَ ،شٔارَّ 

                                                                                       
ٜ  ه  اصدددٖد ، سرددْ الاّٗ دد٘ وددَ  سٖددي حتضددضس   ددَ ٔإِٖددْ  طددٍد لددضٗحت ٔقددس  191ا غددسط  ا ددَ صزددس ِٔددرا ضددٍدٓ لددضٗح عمدد

ٍ      هوطميت ٔ، سرْ اصسكيت ٔقس  ساضدك  ست  سب"ود 8/396الاّٗ د٘ت   َلسصا ٌصا الساٖٛ صطٍْ ال ودرٙ ٔلدضضْ  دَ صادسُ"ت ضد

 س ت  دسب"ذك 5784ا يت  دسق 3/466عمدٜ الصدضٗضنيت    كقٕلدْ" سب ا ىدس ودَ العطدن"ت املطدتدز      بت  دس 10/45كدخريٚ"; فدتح الادسزٙت    

 0 4/304الساٖٛت  اوٍسقا  ٕاج  َ راري"; ٌص

 0 236 ٛ  الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق192ا

 ٌفظ املصدز     ٍٖظس:193ا

 0 15  ضٕزٚ الٍطسٞ: آٖٛ 194ا

 0 164 ص  ٍٖظس: غفسٞ ةمٗن الطسٟنت 195ا

 0 2  ضٕزٚ اجملسدلٛ:آٖٛ 196ا

 0 164 ٍٖظس: غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص197ا

 0 10  ضٕزٚ املىتضٍٛ:آٖٛ 198ا

 0 164 ص  ٍٖظس: غفسٞ ةمٗن الطسٟنت 199ا



 

 

   

 

 

167 

 داللة المفهىم عنذ الزيذية                                                                                          عزيز محمذ علي الخطريد / 

 م3102 نىفمبر(  5العذد العاشر  المجلذ ) مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

  "فدددسض يف لددددقٛ الادددٍي يف ضدددسٟىتّس حتذا كسٌدددث   ،ُ زضدددٕه اهلل ا ٙودددس زٔ -4

ْ  ت فددسلاٍي ددددس لددفتسُ:   200ا،ز عددني ففّٗددس غددسٚ"    ٛ ت  ضددسٟى ٍ  ٔوعمٕفدد صصدددس   ت ٔالدد

 0 201اةريِس ُالصكسٚ يف وَ قىن لفٛ الطًٕت دٔ

 صزٗٛ وفًّٕ الصفٛ- حسٌٗس

َُّ وفًّٕ الصفٛ صزٛ  -الس،ٙ اأٔه  0 202اذِا  ّٕز الصٖدٖٛ حتق ،

ِٔددرا الددس،ٙ ودداين عمددٜ  ّددٕز اٌتفددسٞ وددس عدددا التاصددٗ ت وددَ فٕاٟددد الت ٗٗدددد            

ٚو دُٔ وٕلدٕ      ُ ّرا املفًّٕ عٍد اأكخست ٔحت ن سلصفٛت ٖٔعى ذكدسج الصدفٛ وٍفدسد

 0 203االطسٟىٛ شكسٚ" ٔذلك لداللتْ عمٜ الطًَّٕ الصاٟد عمٜ الراج  ت وخن"يفسفّ

 ٔاضتدلٕا عمٜ ز،ّٖي  س ة٘:

َّ الصفٛ قسه  ّس الػسفع٘ -1 ِ  عسملسُ  ماٛ العدسب  ست ِٔى عاٗدٚ ٕت ٔ،  حت  ست فسلظدس

 ٕحتفسدةددْ لاددٛت ِٔدد فّددي وٍددْ فظّددس   س  ٖفدددٓ لاددٛت ملدد  ٕفّىّىددس ذلددك لاددٛت ٔلدد 

 0 204ااملطمٕب

َّْ لدٗظ يف كيوّدي ودس ٖػدعس  ٍ دن ذلدك             ٌٔسقؼ ا َ املسةطٜ ِرا الدلٗن:  د

َّى َّدْ ارتّدسدت ٔاالرتّدس     سعَ العسبت ٔحت َّدْ    ٛال صزدٛ فٗدْت حتضدسف    دٖفّدي ، حتق ذلدك ،

ِٔددٕ عدددً ال ددٕه   صٗددد ذِددا حتق وددس ذِاٍددس حتلٗددْ ت  ت  205اوعددسزض وددرِا اأ فددؼ 

 0 206ااملاسلج  سملفًّٕ 

                                      
 مفدظ آ دس لماّٗ د٘:"ٔيف ضدسٟىٛ الادٍي حتذا       ٔلمااسزٙ ا يف لدقٛ الاٍي يف ضسٟىتّس ،ز عني حتق عػسَٖ ٔوسٟٛ غسٚ ت    المفظ200ا

  ٖطد   س ت  سب"ود 7180ا يت  دسق 4/115الاٍي"; ضدٍَ الاّٗ د٘ت    ٚ ت  سب"شكس1386ا يت  سق2/527كسٌث ،ز عني"ت لضٗح الااسزٙت 

  0الصدقٛ عَ املسغٗٛ"

 0 2/383ٕهت   ٍٖظس: ِداٖٛ الع 201ا

; غددفسٞ ةمٗددن 2/387; ِداٖددٛ الع ددٕهت 219; الفصددٕه المعلعٖددٛت ص130-129  ٍٖظددس: لددفٕٚ اال تٗددسز يف ،لددٕه الف ددْت ص  202ا

 0 237 ٛت الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق164الطسٟنت ص

 0 237 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق2/283  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 203ا

 0 242 ٛ  ٍٖظس:غس  الفصٕهت ٔزق204ا

 ّرا الم ا حيحٛ: ،ٔدي عاد اصىٗد  َ عاد اصىٗد اال فدؼ اأكدرب حتودسً ،ٟىدٛ العس ٗدٛت       ٔ  الرَٖ اغتّسٔا  ّرا االضيت ،205ا

ِددت الخسلدد:عم٘  دَ ضدمٗىسُ  دَ      215 دٌْ ضٗد ،ِن الماٛت الخسٌ٘:ضعٗد  َ وطدعدٚ الاصدسٖٛ اال فدؼ اأٔضد ت ج صدٕال٘       جٔل
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َُّ الٕلددج لددٕ   ٖكددَ داالو عمددٜ املاسلفددٛ ملددس كددسُ لددْ فسٟدددٚ-2 الاعٗددد ،ُ  َت ٔودد حت

كسُ ِرا اأوس  عٗداو يف صدي   اٖدة٘ الاماسٞ يف كيوّي وس ال فسٟدٚ فْٗت ٔحتذ

 0 207اٖكُٕ يف صي الػسزا ،ٔق ٔ،صي  ْالاماسٞت ف ٌ

  ٛ َُّ وفًّٕ الصفٛ لدٗظ صزد َّالس،ٙ الخسٌ٘:  حت َّىدس رد٘ٞ  ّدس لمتٕضدٗح      ا ت أ لصدفٛ حت

حيٗدٜ   ًامل ٍدلت ٔا ودس   حتق ِرا الس،ٙ ا وسً حيٜٗ  َ احملطَت يف اال لمت ٗٗدت ذِ

ٙ  ت يف  دَ محدصٚ   املسةطددٜت  َت ٔا د  208ااجملدصٙ   حيٗدٜ  دَ اصطدنيت يف    ًٔا ودس  تاصدسٔ

 دَ   ٌ   دن  عدَ ا ودسً عادد اهلل     سا وسً حي٘  َ احملطَت عَ ،ٟىٛ املرِات كى ٌْٔ م

 0 209امحصٚ 

 ٔقد اضتدّه ،لضسب ِرا الس،ٙ  س ة٘

َّ ال ددددٕه  ّددددرا املفّددددًٕ ٖمددددصً وٍددددْ يف قٕلددددْ ةعددددسق     -1 الَ تَننننإْكُهُىاْ انشِّثَننننب ؤَ ْننننَُبفبً  }حت

َُّ   املفّدًٕ ودَ الدٍ  ت   ِٔدٕ   ; ردٕاش ،كدن ال مٗدن وٍدْ ت      210ا{يُّضَبعَََخ ٔاملعمدًٕ ،

                                                                                       
; اٌاددسٓ الددسٔاٚ عمددٜ اٌاددسٓ 24ت 590ت 2/167:  اٗددٛ الٕعددسٚ يف  ا ددسج الٍضددسٚ لمطددٕٗ ٘ت  سدت ٍٖظددِدد315 جالفطددن اال فددؼ الصدداريت 

 0 276ت 157ت 2ت ص٘الٍضسٚت ال فط

 0 244 ٛ: ٌظسً الفصٕهت ٔزقس; ٍٖظ402  وٍّسش الٕلٕهت ص206ا

 0 244; ٌظسً الفصٕهت ٔزق130ٛ -129  ٍٖظس: لفٕٚ اال تٗسز يف ،لٕه الف ْت ص207ا

 ٛ ،ٟىٛ يف املرِا الصٖدٙ  سضي ا وسً حيٜٗ:  ٍِسك حيح208ا

ودَ   10 صحيٜٗ ا َ اصطني "لسصا اجملدصٙ يف ،لدٕه الف دْ" ٖكٍدٜ  سلٍدس ي لمضدي "، د٘  سلا"ضداي ةس تدْت           - ،

 0ِرا الاضد

 ٗضٜٗ  "امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٖكٍٜ احيٜٗ  َ احملطَ  َ حمفٕ   َ حمىد  َ حي٘ ادسزٌٔ٘ اصطينت لسص  - ب

الصٖدٖدٛوَ كتدسب ،عديً املدعلفني الصٖدٖدٛت       ِٞدد املعزدي املاتصدس لعمىدس    636ىٛ الصٖدٖٛت ةٕيف ضدٍٛ  ،ٟ دالداع٘"ت اص

 0 417 ص كتا ا ٖطس ت  يومض

" اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛ ٔة سٖس ال ٕاعد ال ٗسضٗٛ يف األٕه  احيٜٗ  َ محصٚ  َ عم٘  َ حت ساِٗيت لسص -ش

 ػسِري عمىسٞ الصٖدٖٛت ٔوَ وصدٍفسةْ ،ٖطدس "ٌّسٖدٛ الٕلدٕه حتق عمدي األدٕه"ت ةدٕيف       و َٖكٍٜ  سملعٖد  سهلل"ت و "الف ّٗٛت 

 0ٔوس  عدِس 2/184ِدت ٍٖظس:الادز الطسللت 749ضٍٛ 

يف ،لدٕه   ل; امل ٍد 38 ٛت وطدٕطت ٔزقد  دِد 424  ٍٖظس: اجملصٙ يف ،لٕه الف ْت ا وسً حيٜٗ  َ اصطني  َ ِدسزُٔ اصطدينت ج  209ا

ٜ ٗد ; اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗدٛت الطدفس الخدسٌ٘ت حي   396ت ٔزقٛ "طَ"الطس ي ةس تْ"ت "وطٕطالف ٛت ا وسً حيٜٗ  َ احمل

 0 2/388الع ٕهت  ٛت ِدا405ٖ"وطٕط"; وٍّسش األٕهت ص 57 َ محصٚ"الطس ي ةس تْ"ت ٔزقٛ 

 0 130 ٛ  ضٕزٚ آه عىساُت آ210ٖا
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سٞج الصدفٛ لاددري  ٔ ّدرا  رد   تٔ كخددست عمدٜ صددف ضدٕاٞ يف التضددسٖي   ودس قدن وٍدْ ،   

َّ الصفٛ ال ةدة٘ لفسٟدٚ الت ٗٗد ف    الت ٗٗد;  0  211اممَّس ٖعين ،

 ٕقسه ا َ املسةطٜ أِرا ،قٕٝ وس اضت د ه   ْ عمٜ وٍل اأ ر وفًّٕ الصِّفٛت ِٔ    

َّ الصفٛ كىس رسٞج لمت ٗٗدت ف  ٔزدج لمىعٍٗنيت  ات ٔحتذ رسٞج لمتٕضٗح اةِّفسقسو د،

الّداللدٛ ص٠ٍٗدر ِد٘     ك،صددِىس دُٔ ا  دس حتالَّ لداللدٛت ٔةمد    ٖصح ،ُ ةعىن عمٜ   

 0  212ا ال  ةفٗد اصكي دُٔ املفًّٕ 

ٔكٌّٕددس قىددن املعٍددٗني ال أكددَ ال ددٕه مىمددّس عمّٗىددست غدددٌّس غدددُ المفظددٛ           

ٖعدٙ حتق ،ُ ٖكُٕ اصكي عمدٜ املٕلدٕىل و ٗدداوت     ْلضتْ ٍِس; أٌ ًاملػ كٛت لعد

ت ف ٌّددس ةفٗددد كددُٕ   لصددفٛ حتُ قصددد  ّددس التٕضددٗح  وتدددافل; فس او ٗدددت ِٔددر  ٔةددري

ال دٕه  عددً اأ در  دسملفًّٕ      ًقصد  ّس الت ٗٗد ،فسدةدْت فمدص   ُاصكي ةري و ٗدت ٔحت

 0 213اٍِس

َّ الٍّد٘ عدَ ال مٗدن ودد ٕذ  دْ  ددلٗن آ دست ال         ٔ،نرٗا عَ ِدرا الددلٗن:      ٖ دٕٝ    دد

 ُ وَ غسٔط اأ ر ف وَ ٌسصٗٛ ، سٝ: سوَ ٌسصٗٛت ،وَّ ااملفًّٕ عمٜ وعسزضتْت ِر

ُْ ال رسش وسش اأةمات ِٔر    0 سزش ٔال ٖعىن  ْ ا سملفًّٕ ،

 ساضتده  ّس ال سٟمُٕ  عدً صزٗٛ وفًّٕ الصفٛت ،ٔزدِد   214أٍِسك ،دلٛ ، سٝ       

الددلٗن   ٕت ِد -ضدس  سو  –،دلٛ ضعٗفٛت ٔرعن وس اضدتده  دْ    سا َ املسةطٜت ٔاعتربِ

  0  215ااأقٕٝ يف وٍل اأ ر وفًّٕ الصفٛ

                                      
 0 405  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت  ص211ا

 0 ٛ  ٌفظ املصدز ٔالصفض212ا

 0 406-405 ص  ٍٖظس: ٌفظ املصدزت 213ا

ٌ مد٘ت   ٔ دسه لمع دن يف ذلدكت ،    حتودس ع مد٘ت ٔال   ٕاٌْ لٕحاث اأ ر  دسملفًّٕ فسٌدْ حيتدسش حتق دلٗدنت ِٔد      -1  وَ ِرٓ اأدلٛ:214ا

لادٕٙت  ،ودس   ْا دَ املسةطدٜ حتُ ِدرا ضدعٗج; أٌد      ه دْ يف ذلدكت قدس    رٖع د    ٖكدَت ٔاأصدسدٙت ال   ٙ،صسدٙت ٔالتٕاةس ٔةٕاةسٙت ، سف و

 0ٖع ر فْٗ  سأصسدٙ كٍ ن األىع٘  ٙٔالمإ

فْٗ داللدٛ عمدٜ عددً ٔردٕد ةدري الطدسٟىٛ يف        ظوَ قسه يف الػسً الاٍي الطسٟىٛت لٗ ُلٕ حاث املفًّٕ  س رب فّٕ  س ن; ال -2   

 0 405-404 صالٕلٕهت  شالػسً اةفسقسوت وٍّس

 0  ٍٖظس:ٌفظ املصدز 215ا
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َّ وفًّٕ الصفٛ صزٛت ِٔر    وس  أالرٙ أكَ التعٕٖن عمْٗ ك ٕه لمىرِا ِٕ ،

 0ال ٕه السارح يف ٌظس الاسصد  ٕٖصس   ْ ،ةما عمىسؤِي يف وصٍفسةّيت ِٔ

يبؤَيُّهَنب انانزِيٍَ آيَنُنىاْ الَ تَنإْكُهُىاْ     }َ،وَّس وس اضتده  ْ ا َ املسةطدٜ ازمحدْ اهلل    ٕلدْ ةعدسق:        

وَ ،ُ ال ٕه  سملفًّٕ ٖمصً صن ،كن وس   ٖكدَ ،ضدعسفسو    ;  216ا {ثَب ؤَ َُْبفبً يُّضَبعَََخًانشِّ

فّٕ اضتداله ال رمٕ وَ الطدعج ;أُ   ٔ،ٌْ ٖفٗد التٕضٗح ٔ الت ٗٗد ت وطسعفٛ ت

ٔ سلتددسل٘ ال  الددٍ  الددرٙ اضددتده  ددْ قددد ٔردددج فٗددْ فسٟدددٚ ، ددسٝ ةددري الت ٗٗددد ت       

،ُ ال ٖكُٕ لم ٗد  ت -وَ الصٖدٖٛ-ت   سملفًّٕ فىَ غسٔط ال سٟمني وفًّٕ فْٗ ;

ةددري حتحاددسج  دديىل صكددي املٍطددٕ  لمىطددكٕج      الددرٙ قٗددد  ددْ الكدديً فسٟدددٚ ، ددسٝ ت    

ٔةري  ٔاالوتٍسُ ت ٔةدكٗد اصسه ت ٔالتفاٗي ت ٔالتٍفري ت ٔال ِٗا ت تكسل ةٗا ت

َُّ اصكددي لددٗظ وسةاطدددسو  ّددرا ال ٗددد ت      ذلددك ت  َّىددس   ممددس ٖػدددعس حت كدددسُ ٔحتُ ال ٗدددد حت

ٔزد لمتدٍفري ٔوطدسعفتّس  صٖسدةّدس     ٔيف ِدرا الدٍ  ٔلدج املطدسعفٛ ت     لاسض آ س ت

 0ضٍٛ  عد اأ سٝ 

         ٛ ت ِددٕ وددس عمٗددْ   ٔوددس عددصآ ا وددسً حيٗددٜ  دددُ ال ددٕه  عدددً صزٗددٛ وفّددًٕ الصددف

ُّ املدددرِا ُّ يف ِدددرا العدددصٔ ضدددعج  ت فددد   عدددن  ُت ،  سٖ تدددْ يف ةٍدددسٔه املطدددسٟن  ; أ

اأٔه ٖطىْٗ "صكسٖدٛ   ّٗس ،ٌْ ضٗتٍسٔدس يف حيحٛ ،قطسً:و دوٛ لكن وطدلٛ ٖػري ف

 عد ذلك  مفدظت   ات ٖٔع  املرِا "ت ٔعٍد د ٕلْ يف التفصٗن ٖاد،  مفظ ورِاٍس

" وددرِاٍس" فٗددْ   الطددعج يف ِددرا العددصٔ ،ُ لفددظ    ْت ٔٔردد ا تٗددسز ، دد٘  سلددا   أِددر

 : اصتىسلني

ركس يف و دوٛ املطددلٛ "،ُ  حتّوس ،ٌْ ٖ صد املرِا ِٔرا االصتىسه ٌتٗزٛ ،ٌْ ٖ       

ُْ ت ال طدددي اأٔه ضددددٗزعمْ صكسٖددددٛ املددددرِا"   ةددددري ٕت فّدددد لددددح ِددددرا االصتىددددسه ٔحت

 ٖكسز ِرا يف كن املفسِٗيت ْلضٗح; أٌ

                                      
 0 130عىساُ:آٖٛ  ه  ضٕزٚ آ216ا
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ٛ  سٖٔرك   ديىل ز،ٙ الصٖدٖدٛ يف املفدسِٗي  دن الٍ دٗزت       ات ِٔدر  217ا،ٌّس لٗطث صزد

    0ضٍسٝ ذلك الص سو  سكى

ودس ٖعدصٔٓ    ٛ; ملٍسقطد  االصتىدسه ِدٕ الدسارح    الػاصد٘ "ِٔدرا   ٛٔحتوس ،ٌْ ٖ صدد ز ،ٖد   

 ٛ ٕ   ٘ت ٖدددة حتق ،ٌددْ  عددد ،ُ ٖ ددٕه وددرِاٍس    ٛت حتضددسف لددس،ٙ الصٖدٖدد  ه عددد ذلددكت ٖٔ دد

 ٍٖددزش يف ز،ٙ املدرِات ٔال   ٛ،ٖ زاأ ري وَ ،ٟىٛ الصٖدٖٛت ٔ أا تسزٓ ، ٕ  سلات ِٔر

 0الصفٛ ٔالػسط  ةكسز اٖطسوت يف اصسرٛ حتق قصٗصْ  سلركست ِٔر

اف ضددٍس ردددال ،ٌددْ قصددد  ُفسالصتىددسه الخددسٌ٘ ِددٕ اأقددٕٝ ٔاأزرددحت ٔحت  لددرلك     

كدسٌٕا ٖعدربُٔ    دف -ضايت  س،ٟىٛ املرِا فمعّمْ قصد وَ ٔاف ْ وَ اأٟىٛت كى

 يلمىكسٌدددٛ الددد  كسٌدددث دددديت حددد  سعدددَ ز،ٙ ِدددعالٞ اأٟىدددٛ  دددس،ٙ ،ِدددن املدددرِات زوددد  

 ددْ وٍّددسش  املسةطددٜ يف كتس َغددسِد ملخددن ذلددكت فددس    كرصصددِٕي  سالضدديت ٍِٔددس 

ٖمضددي ِددرا التعىددٗي  عاددسزٚ    يت حدد الٕلددٕه كددسُ ٖعددرب  ددسل ٕه" قددسه ،ِددن املددرِا    

     ٜ  ٞت  سضدتخٍس - 218ا"كد ٘  سلا ٔ، ٘ اصطني"ِٔرا ةكدسز كدخرٌي عٍدد ا دَ املسةطد

ممدَ ٖ ٕلدُٕ وفّدًٕ الصدفٛت      ْت أَّد  عٍدْ  طدد   نت فسلٍ د   َ محصٚ ا وسً عاد اهلل

 0 219ا،ٔق ممس ٌ ن عٍْ  ْٔكيو

َّ ٔعمددٜ ،ٙ صددسه فددس يىل ٖعددٕد حتق المفددظ       َُّ الاددٍي  ; أ اجلىٗددل عمددٜ اةِّفددس  ،

  ةتصدج  سلطدًٕ لدٗظ عمّٗدس شكدسٚ ضدٕاٞ كدسُ ذلدك          ست ٔو الطسٟىٛ فّٗس شكسٚ

 ً َّ ودددَ قدددسلٕا مزٗدددٛ املفّدددًٕ رعمدددٕا       طسٖدددي املفّدددٕ ت ،ً  دددسلعٕدٚ حتق األدددن; أ

ودَ ٌفدٕا    سوَ  درب الطدًٕت ،ّود    ،ٙ:ض ٕط الصكسٚ يف املعمٕفٛ وطتفسد وَ املفًّٕ; 

 َّ ً      املفّددًٕت فدد  ٌّىدد ضدد ٕط الصكددسٚ يف املعمٕفددٛ   ٖطددتفسد عٍدددِي وددَ املفّددٕ  ست ٔحت

  220اوفّٕوْ الٍ ت ال  ٔرٕ ّس فّٗست وٍطٕ ٜ، رٔٓ وَ ،ٌّس   ةفّي داللٛت عم

                                      
  0 411 – 406ت ٔوَ ٔزقٛ 397ت 396 ٍٖٛظس: امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق  217ا

 0ٔةريِس  386ت 355ت 347ت 344: وٍّسش الٕلٕهت صس  عمٜ ضاٗن املخسهت ٍٖظ218ا

 ٕلفٛ الصًٕ ةده عمٜ حتُ وس عددا الطدسٟىٛ  يفّدست ٔلد     ُ  ،غسز يف كتس ْ لفٕٚ اال تٗسز احٍس صدٖخْ عمٜ صدٖد الصًٕت حت219ا

 130 -129 ص: لفٕٚ ا  تٗسز يف ،لٕه الف ْت سدس  ّرٓ الصفٛ فسٟدٚت ٍٖظ  لك ملس كسُ لتاصٗ  املصطفٜا  ٖكَ كر

 0 94  ٍٖظس: وسقسٚ الٕلٕه حتق فّي وعسٌ٘ وعٗسز الع ٕهت ٔزقٛ 220ا
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       ٛ َّ ال ددددٕه املعتىددددد يف املددددرِا ِددددٕ اأ ددددر وفّددددًٕ الصددددف َّ ٔوددددس ، ِددددرا  ت فدددد 

ٛ -فًّٕامل  سضدتخٍسٞ   -ٖعتدرب ،ضدسع االعتدداد وفّدًٕ املاسلفدٛ ككدن       -الصدف

َّ-الم ا حإج املفًّٕ املاسلج لمصفٛ ٖعين كرلك حإج املفًّٕ املادسلج   ; أ

 لا ٗٛ اإٌٔاا اأ سٝ لطااني:

ٛ      اأٔه  َُّ الػدددسط ٔةدددريٓ ودددَ املفدددسِٗي قٗدددٕد فّٗدددس وعٍدددٜ الصدددف ت ٔامل صدددٕد  :  أ

ٙ   سلصددفٛ عٍددد الصٖدٖددٛ لددٗظ   ٌّىدد  ددسد الٍعددث الٍضددٕ الصددفٛ املعٍٕٖددٛ الدد    ست ٔحت

َّ املساد  ّس لفظ و ٗد   دس لدٗظ  ػدسط ٔال     ةػىن وطمي الت ٗٗد  مفظ آ س; أ

ٔاض دددٌح ودددَ ةعدددسٖفّي  كالظدددسىل ٔاجلدددسز ٔاجملدددسٔزت ٔذلددد  نةسٖدددٛت وخددد اضدددتخٍسٞت ٔال

 0لمصفٛ 

َُّ وفّددًٕ الصددفٛ عٍدددِي ،ضددعج ،ٌددٕاا املفددسِٗي   الخددسٌ٘  ات فدد ذ-لم دداعدددا ا –: أ

 0وَ  سب ،ٔق -ٔوسةاٛ  داللٛت ٔعىيو-وس ِٕ ،قٕٝ وٍْ  ثت حا حاث اأضعج

 وفًّٕ الػسط  : املطما الخسلد

 ةعسٖفْ: -،ٔالو

 0 221ا سلاٛ: العيوٛ ٔ ،غساط الطسعٛت عيوسةّ  -،

ْ  : يف االلددطي -ب َّدد    ،ٔ   222ا: اوددس اضددتمصً عدوددْ عدددً ةددريٓ      عسفتددْ الصٖدٖددٛ  د

 0 223أحنِٕىس   ات ٔحتذ َ اصكي عمٜ غ٘ٞ  دداٚ غسط كدُاوس عمي و

 ٘ ٙ    224ا ٙت ٔلاددٕ ت ٔغددسع٘ ِٔددٕ ع مدد ت ال الػددسط  ت ٔامل صددٕد ٍِددس الػددسط الماددٕ

; ٔاصصدس يف    226ااملدركٕزٚ يف  طدسب الٕضدل     ت  225االرٙ ِٕ قطدٗي الطداا ٔاملدسٌل   

 مػسطاسلج لالػسط الّمإٙ قٗد ، سش الػسط الػسع٘ تٔالع م٘ توَ املفًّٕ امل

                                      
    0"ٌفظ املسدٚ"  1/309; ٔاملصاس  املٍريت  ت وسدٚاغسط334  ٍٖظس: وتسز الصضس ت 221ا

 0 165سٟنت ص  غفسٞ ةمٗن الط222ا

  219 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق238-237 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق165; غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص2/383  ِداٖٛ الع ٕهت 223ا

 0 165  ٍٖظس: غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص224ا

الفصدٕه   :سالطاا ِٕ: الٕلج الظسِس املٍطا  املعسىل لمضكي ،ٔ ودس ٖمدصً ودَ ٔردٕدٓ الٕردٕد ٔودَ عدودْ العددًت ٍٖظد         -  ،225ا

 0 24الفضٕهت ص د; حتزغس333المعلعٖٛت ص
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ٔعمٜ ذلك ف ذا عمي اصكي عمٜ غ٘ٞ  ددداٚ ودَ ،دٔاج الػَّدسط وخدن قٕلدْ ةعدسق:        

 فف٘ ذلك ،وٕز ،ز عٛ ِ٘:  227ا {دِ حًَْم  فَإَََِقُىا عَهَ ْهٍِّوٌَِِ كٍَُّ ؤُوالَ}

،ُ ٔردٕب ا ٌفدس  عمدٜ املطم دٛ ٖخادث       حإج املػسٔط عٍد حادٕج الػدسط; ،ٙ:  -1

 0عٍد ٔرٕد اصىن

 0: حإج املػسٔط عٍد حإج الػسطٙلػسط عمٜ ذلكت ،داللٛ ،داٚ ا -2

عدً ٔردٕب الٍف دٛ عٍدد عددً ٔردٕد       اٌتفسٞ املػسٔط عٍد اٌتفسٞ الػسط; ،ٙ: -3

 0اصىن 

اٌتفددسٞ املػددسٔط عٍددد اٌتفددسٞ    ٕداللددٛ ،داٚ الػددسط املددركٕزٚ عمددٜ ذلددكت ِٔدد     -4

 0الػسٔط

 ً"،ُ" عمٗددْت ٖٔعددد ٛت  داللدد فددسأٔه ٔالخددسٌ٘ ِٔددٕ حاددٕج املػددسٔط  خاددٕج الػددسط      

َّ ودَ        دعمٗدْت ٔالخسلد   يعٍد عدً الػسطت وتفد  الدرٙ ٖػدري حتق املفّدًٕ ودَ الدٍ  ،

;  فزىّددٕز الصٖدٖددٛ ال ٖاٍددُٕ عمددٜ   228ا ددا ا ٌفددس  عمددَّٗ   ةكددَ ذاج محددنت ال

حتُ   ةكدَ صدسويو تٔلدٗظ ٌفدّٗي ددرٓ الٍف دٛ        ِرا املفًّٕ عدً الٍف دٛ لمىاتٕةدٛ ت  

ُّ فسٟدٚ الػسط يف الدٍ  تةدكٗدد    فًّٕ ٍِس ;لٍفّٗي العىن  ّرا امل ٔلكٍّي ٖسُٔ ،

ٔ سلتدسل٘ لسودس    ٔرٕب الٍف ٛ يف  ٗدل وددٚ اصىدن ;أُ وددٚ اصىدن قدد ةطدٕه ت       

ٗ ْطد  ْ  الٍف دٛ ودسٔز ِدرٓ       ٖظَ  سُ ،ُ الٍف ٛ و ٗدٚ و داز ودٚ عدٚ اصسٟدن تف

   0 229اففسٟدٚ الػسط ٌف٘ ِرا الِٕي ،ٔ الظَ املدٚ ت

ُْ عمْٗت ،ٔ ا       ،ٌْ وٍتج  سألن؟ ٔيىل يف السا ل ِن ِرا الخإج  داللٛ ،

                                                                                       
ٖٕضددج صطددَ   د"ت املدددوٕه وددَ عمددي األددٕهت  ًوددَ عدوددْ ٔرددٕد ٔال عددد  ًٖمددص وددَ ٔرددٕدٓ العدددًت ٔال  ًاملددسٌل ِددٕ: "وددس ٖمددص  -ب   

  0 21ت ص2003ًت ثالٍػس العمى٘ت الكٕٖ ظالػسا ت  م

 0 237 ٛٔزق; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت 2/383  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 226ا

 0 6 ٛ  ضٕزٚ الطي ت آ227ٖا

 0 238 ٛ  ٍٖظس: الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق228ا

 0 2/383  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 229ا



 

 

   

 

 

174 

 داللة المفهىم عنذ الزيذية                                                                                          عزيز محمذ علي الخطريد / 

 م3102 نىفمبر(  5العذد العاشر  المجلذ ) مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

ُْ عمٗدْ        َّدْ  داللدٛ حت ت ٖعٖدد ذلدك ةٍصدٗ       230ا قسه لسصا الكسغج ا الصدضٗح ،

ٌَّّدددس لمػددسط تٖٔمدددصً وددَ اٌعدددداً الػددسط اٌعدددداً املػددسٔط ت      ٔ حتالَّ   ٖكدددَ  الٍضددسٚ ،

 0 231الركسٓ فسٟدٚ

 صزٗٛ وفًّٕ الػسط: :  حسٌٗس

َّ وفًّٕ الػسط صزٛ ذِا حتق ذلك كن ودَ قدسه مزٗدٛ وفّدًٕ     س،ٙ اأٔهال : حت

 ت ٔعادد اهلل  ، دٕ  سلدا   حتق ذلك ممَ ٌفٜ وفًّٕ الصِّفٛت ا وسوسُ: االصفٛت ٔذِ

٘  ت  232ا ددَ محددصٚ ت كىددس ٌ ددن الطددٗد دأد ادددسدٙ يف    233أٌطددا حتق الف ٗددْ ال سغدد

ٌٔطددداْ كدددرلك حتق  ت  235ا ا ا دٌدددْ املدددرِ قٕلدددْ  234ا دددَ شٖدددد املسقدددسٚ عدددَ عادددد اهلل 

 ت                                                                                                                                                      237ا  236أا وسً ادسدٙ الٍسلس الكاري ت

وددَ صٗددد اأ ددر  ددْ وددَ    سٔلددرلك رعمددٕا ِددرا املفّددًٕ ،قددٕٝ يف الداللددٛت ٔ،كخدد     

 0وفًّٕ الصفٛ 

                                      
 0 263 ص  الكسغج لرٔٙ الع ٕهت 230ا

 0  ٍٖظس: ٌفظ املصدز 231ا

ٕ 131 ص  ٍٖظس: لفٕٚ اال تٗسز يف ،لٕه الف دْت  232ا ةمٗدن الطدسٟنت    ٞ; غدفس 2/390; ِداٖدٛ الع دٕهت   219 صالمعلعٖدٛت   ه; الفصد

 0 238 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق165

 د; ٔالف ٗددْ ال سغدد٘ ِددٕ:حيٜٗ  ددَ اصطددَ  ددَ وٕضددٜ ال سغدد٘ الصددعدٙت اصدد 238 ٛ  ٍٖظددس: الفٕالددن غددس   اٗددٛ ا وددنت ٔزقدد233ا

املاتصددس  يت املعزد ِدد 780حتق العدسا ت ٔودسج فّٗددس ضدٍٛ     نالتض ٗدي ٔحمسضدَ التمفٗدديت زصد    شوصددٍفسةْت وٍّدس  َعمىدسٞ الصٖدٖدٛت ود   

 0 414لعمىسٞ الصٖدْٖ"ومضي  كتسب ا ٖطس "ت ص

 اوػدّٕز ودَ عمىدسٞ الصٖدٖدٛت ل د      دأٔد ادسدٙ ِٕ: دأٔد اددسدٙ  دَ امحدد  دَ املّددٙ  دَ عدص الددَٖ  دَ اصطدَت عدس             - ،234ا

الطددسللت  زِدددت الاددد  1035 ددَ حمىدددت ةددٕيف ضددٍٛ    يةيوٗددرٓ:ا َ صددس ظ الصددعدٙت ٔال سضدد   َ ػددٗص الػددٕٗ  الصٖدٖددٛ يف شوسٌددْت ودد  

1/169- 170 0 

عمىدسٞ الصٖدٖدٛ يف ال دسُ الطدس ل      ز َ شٖد  َ امحد  َ ، ٘ ا ري العٍط٘ت وَ كاس :العيوٛ عاد اهللٕ َ شٖد ِ عاد اهلل -ب   

 0 2/62: السٔض اأةَت سِدت ٍٖظ667ادزسٙت ةٕيف ضٍٛ 

 0 96  ٍٖظس: وسقسٚ الٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت ٔزقٛ 235ا

 ديد اجلٗدن    ِددت ودَ ،ٟىدٛ الصٖدٖدٛت يف    230ضدٍٛ   د: ا ودسً اصطدَ  دَ عمد٘  دَ اصطدَ اال سٔغد٘ت ٔلد        ٕالٍسلس الكاري ِ -  ،236ا

 0 12 ٛ: اجلٕاِس ٔالدززت ٔزقسِدت ٍٖظ304ضٍٛ  الفعم٘ لمدٔلٛ الصٖدٖٛ ٍِسكت ةٕيف ظٔالد ٖميت ٔاملعض

" ٌطداْ حتق ا ودسً عمد٘"    ني  َ حت ساِٗي  َ حتمسسعٗدنت ٖتصد  ا وسً ادسدٙ ِٕ:  ، ٕ اصطني حيٜٗ  َ اصطني  َ ال سض -ب  

: ا فدسدٚ  سِددت ٍٖظد  298ضدٍٛ   ِددت ٔةدٕيف  280ٔوَ ةاعْ  س وسودٛ ضدٍٛ    -اصد ومٕك الٗىَ صٍٗراك – سٖعْ ، ٕ العتسِٗٛ ادىداٌ٘ 

 0ٔوس  عدِس  128 صيف ةسزٖص اأٟىٛ الصٖدٖٛت 

 0  ٍٖظس: ٌفظ املصدز 237ا
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 ٔاضتدلٕا عمٜ صزٗٛ وفًّٕ الػسط  سالة٘:

وَِِرَا  َننشَثْتُىْ فِنني األَسَِْ فَهَنن ْظَ عَهَنن ْكُىْ جُنَننبْح ؤٌَ تَقْصُننشُواْ يِننٍَ انصَّننالَحِ ٌِِْ خَِْننتُىْ ؤٌَ  }قٕلددْ ةعددسق

ّٗدٛ وٍدْ عددً ردٕاش ا     ت ف د فّي عىسا  238ا {يََْتِنَكُىُ انازِيٍَ كَََشُوا ل صدس    ٖٔعم٘  دَ ،و

ٔةعمٗدددي ال صدددس عمدددٜ ا دددٕىل تصٗدددد ضدددده    يف صسلدددٛ اأودددَ ت ٍدددسٞ عمدددٜ الػدددسط ت 

لدْ: ل دد    هعىست ف س ٓ  : وس  سلٍس ٌ صس الصيٚ ٔقد ،و ٍس ؟ ٔةي ا ٖٛت ٔ،قسعىسا

"لددقٛ ةصدد  اهلل      عَ ذلك ف سهعزاث ممس عزاث وٍْ فطدلث زضٕه اهلل ا

َُّ   فّي عىس ات ٔ،قس الٍ ا  239ا ّس عمٗكي فسقامٕا لدقتْ "   ِرا ت فدال عمٜ ،

َُّ   ةعمٗي اصكي عمٜ الػسط تٖده عمٜ اٌتفسٞ اصكدي عٍدد اٌتفدسٞ الػدسط     ت ٔلدٕال ،

ٔملس ةعزا وَ رٕاش قصس     ِرا الفّي تاأوس كرلك ملس ةاسدز حتق عىس ٖٔعم٘ا

ٔرعن ال صس رسزٖدسو      فّي عىس ٔةعزاْ تٔملس ،قس السضٕها الصيٚ صسلٛ اأوَ ت

َُّ ا ٖددٛ لٗطددث    ٔكددسُ  سضددتطسعٛ السضددٕها    ددسٝ الس صددٛت    ،ُ ٖدداني لعىددس ،

 0  240أال داع٘ لمتعزا  كىس فّي ت

َّ َّْ حتذا حاث كٌْٕ غس سو; ف  ذلك ِدٕ   ُت ف  ٖمصً وَ اٌتفسْٟ اٌتفسٞ املػسٔط ْحت

 0 241ا  ٖكَ كرلك ملس كسُ لتعمٗي اصكي  ْ فسٟدٚ ٕت ٔل وعٍٜ الػسط

  242ا: ،ٌْ  ٕش ،ُ ٖكُٕ لمػسط فٕاٟد ، سٝ ةري وس ذكس ٔٓ ٔ،رسب لسصا امل ٍل 

ُّ وددس ذكددس يف اجلددٕاب لددٗظ حمددن ٌددصاا  ٖٔددسد عمددٜ ِددرا:    ُت ال حمددن اةفددس  نت  دد ،

ٌصٕا عمٜ  كت لرل ٖ ٕلُٕ  ْ حتُ ٔردج فٕاٟد ، سٝ ت ال ال سٟمني وفًّٕ الػسط

ُْ ال ةددد ن فسٟدددٚ ، ددسٝت ةددري الف   ُّ وددَ غددسٔط اأ ددر  ددسملفًّٕت ، سٟدددٚ املاصصددٛ ،

 0 سلركس 

                                      
 0 101  ضٕزٚ الٍطس: آٖٛ 238ا

 0   سب" ليٚ املطسفسَٖ ٔقصسِس" 686 سقيا 1/478وطميت  ح  المفظ ملطميت لض239ٗا

 0 342 ٛ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق406 ٛ; امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق131 ص  ٍٖظس: لفٕٚ اال تٗسز يف ،لٕه الف ْت 240ا

 0 406 ٛ  امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق241ا

 0 406 ٛ  امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق242ا
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َّ وفًّٕ الػسط لٗظ مزٛ; جلٕاش ةعمٗي اصكي  ػدس ني  :الس،ٙ الخسٌ٘ ت فّدرا   حت

حتق ذلك ا ودسً حيٗدٜ ا دَ محدصٚت ٔا ودسً       اٖكُٕ يف وٕضل الظَ ٔاالرتّسدت ذِ

ٔحتق ا ددَ  ;  ٌٔطدداْ الطددٗد دأد ادددسدٙ حتق حم  دد٘ الصٖدٖددٛ ت      243احيٗددٜ الددداع٘  

الرٙ عمْٗ ،ِن التض ٗي وَ الصٖدٖٛ ٔا تدسزٓ ا دَ املسةطدٜ  ،ُ    أ املسةطٜ ٔعاسزةْ

 0   244ا وفًّٕ الػسط لٗظ  دلٗن ٖعىن  ْ 

 عددد ،ُ ضددس  قددٕه املعتصلددٛ  عدددً صزٗددٛ     -ٔحتُ كددسُ ا ددَ املسةطددٜ قددد ،غددسز          

َّ األددضسب لددضضٕا ِددرا ال ددٕه  -وفّددًٕ الػددسط  -،ٙ: قددٕه املعتصلددٛ-حتق ،

َّ ;  245أوتس عتددْ دددي   كدديً ا ددَ املسةطددٜت ٔوددس ٌ مددْ الطددٗد دأد ادددسدٙ عددَ      حتالَّ ،

   ٖ َُّ اأٔه  د دددر  ّدددرا املفّدددًٕ ت ٔحتُ كدددسُ   حم  ددد٘ الص دٖدددٛ ةدددري دقٗدددي الاتدددٛ ;  أ

 0ٔ،كخس وصسدز الصٖدٖٛ ةػري حتق صزٗٛ وفًّٕ الػسط  كىس ضٗدة٘  ت ت ظس  

مددٜ ذِددا حتق ز،ٙ ٔضدد  فمددي ٖد ددر  سلّػددسط ع دصٗدد الددس،ٙ الخسلددد: ال ددَ املسةطددٜ

ٍٖج ول وَ ٌفٜ عمٜ حت يقدْت ودل ،ُ كيودْ يف الدس،ٙ الخدسٌ٘ ٖػدري        حت يقْت ٔ 

املخادددتني  -حتق ٌفٗدددْ ملفّدددًٕ الػدددسط " ٔصسلدددن ز،ٖدددْ ،ٌدددْ ةٕضددد   دددني الفدددسٖ ني   

َّددْ ال    ات حتذ ف ددسز ال ددٕه وفّددًٕ الػددسط _ٔالٍفددسٚ صصددمث داللددٛ ،ٔ ،وددسزٚ ة تطدد٘ ،

ال ٖطدت ن وفّدًٕ الػدسط     كت ٔ درل  غسط ٖ تط٘ ذلك اصكي ةدري ِدرا الػدسط   

َّى يف الداللٛ عمٜ اصكي ٛ    ست ٔحت كدسُ ودَ الديشً عمدٜ      ات ٔلدر  ٖده عمٗدْ ودل ضدىٗى

حدي ٖكدُٕ    َت ٔود  اجملتّد الاضد ٔالتفتٗؼ عدَ اأدلدٛ ٔاأودسزاج امل تطدٗٛ لمضكدي     

ُْ صصن قدسً و دسً الػدسط يف     ُّ اصكي لْ غسط آ س حت ُْ ةاني ، قسازٓ عمٜ  ٍْٗت ،وَّس حت

 0 246ا   اقتطسٞ اصكي   ٖ طل  سٌتفسٞ اصكي وزسد اٌتفسٞ ذلك الػسط

                                      
 0 405 ٛيف ،لٕه الف ْت ٔزق ل; امل 57ٍ ٛالخسٌ٘ت ٔزق س  ٍٖظس: اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت الطف243ا

 0 96 ٛ  وسقسٚ الٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق244ا

 0 406 ص  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕه  ت 245ا

 8-4-407  ٍٖظس:وٍّسش الٕلٕه 246ا
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ٔكسُ ٖكف٘ ٍِس ة ٕٖي الػسٔط الرٙ ٔضعّس العمىسٞ لأل ر وفّدًٕ املاسلفدٛ       

ْ  الػسٔط ةاين عدَ   ك صٕزٓ عسوْت فتم ُّ ِدرا كمد ةمدك ال ٗدٕد فّٗدس ضدىسُ      ت أ

 0يف حتعطسٞ اصكي دُٔ دلٗن اوسٌل وَ االٌصال ت ٔالٕقٕ

ت ،ٔ وفّددًٕ الػددسط ِددٕ   ٔال ددٕه وفّددًٕ الػددسط وددل الطددىٗىْ ِددن ِدد٘ الدددلٗن      

 الدلٗن ؟

ُّ  ددسد ِددرا االعدد اىل  صدديصٗتْ وددل ضددىٗىْ  ددسٔش عددَ قددٕه الٍددسفني دددرا         حت

 لت ود  ٖاي  حتاّل ،ُ ٖكُٕ ول املخاتني يطن قٕه الٍسفنيت فماع ض  ن ٔ،  داملفًّٕت ٔق

 ٕعدً التاسض٘ عَ ،ٙ ضس   ،ٔ غسط ٔضعْ العمىسٞ لأل ر وفًّٕ املاسلفٛت ٔلد 

 0ازمحْ اهلل   رلك لكسُ ،ٔق ٔ،ضمي لسَّ 

 ٕت ِٔ ٔعمْٗ فسُ املعٕه عمْٗ يف املرِا الصٖدٙ ِٕ ال ٕه مزٗٛ وفًّٕ الػسط   

 0اعمي اسصدت ٔاهللالسارح يف ٌظس ال

 يف مفهوم الػاية والعدد واحلصر -املبحث الثاني  

 ٔفْٗ حيحٛ وطسلا: 

 مفهوم الػاية    :املطلب األول 

 ةعسٖفْ: ،ٔالو 

 0  247ا لاٛ: ودٝ الػ٘ٞ ٌّٔسٖتْ   -،

  248اا اضتىساز اصكدي حتق ٔقدث وعمدًٕ      : عّسفتْ الصٖدٖٛ  دٌْ: يف االلطي   -ب

َّدْ حتذا كدسُ يف    249ا  ٗٗد اصكي  دداٚ ةسٖٛ ك ق ٔصتدٜ  ،ٔ اوس ٖطتفسد وَ ة ، :ٙ، ;

َّددْ ٖددده وفّددًٕ املاسلفددٛ عمددٜ   الددٍ  لفددظ "حتق" ،ٔ"صتددٜ" الدالددٛ عمددٜ الاسٖددٛت  ف 

 0 250احإج صكي وسلج لمضكي املٍطٕ   ْ تفٗىس عدا ةمك الاسٖٛ 

                                      
 0 15/143 ت لطسُ العسبت375/  4    ال سوٕع احملٗ ت 247ا

 0 264  الكسغج لرٔٙ الع ٕهت ص248ا

 ٛ; ٍٖٔظددس: الفٕالددن غددس   اٗددٛ ، وددنت ٔزقدد 219 ٛاأ صددسزت ٔزقدد ٞ; رددي165ةمٗددن الطددسٟنت ص ٞ; غددفس2/383  ِداٖددٛ الع ددٕهت 249ا

 0 249; حترس ٛ الطسٟنت ص238

 0 179 صًت 1977 - د1397ِعاداهلل  َ احملطَ ال ك٘ت وكتاٛ السٖسضت 0 د  ٍٖظس: ،ضاسب ا تيىل الف ّسٞت 250ا
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دّه الدٍ  وفّٕودْ عمدٜ ازةفدسا     ;  251ا { ثُنىَّ ؤَتًُِّنىاْ انصِّن َبوَ ِِنَنى اناه ْنمِ     }قٕلْ ةعسق:  حنٕ 

 0 252أرٕب الصٗسًت عٍد د ٕه المٗن ت،ٔ عٍد اٌتفسٞ الٍّسز

ٍ }ٔقٕلددْ ضدداضسٌْ       ;  دهَّ الددٍ  عمددٜ ٔرددٕب  253ا {فَننإَََِقُىا عَهَنن ْهٍَِّ حَتاننى يَضَننٍَُْ حًَْهَهُنن

فٗددده  ت ِدد٘ صتددٜ ٔضددل اصىددن ت ِٔددرا اصكددي و ٗددد  اسٖددٛ الٍف ددٛ عمددٜ اصسوددن ت

 0 عد ٔضل اصىن  عمٜ عدً ٔرٕب ا ٌفس  توفّٕوْ 

; دهَّ الدٍ    254ا { فَإٌِ رَهاقَهَب فَالَ تَحِمُّ نَلُ يٍِ ثَُْذُ حَتاىَ تَنكِحَ صَوْجبً غَ ْنشَ ُ } ٔقٕلْ رن غدٌْ    

 ِٔرا اصكي و ٗد  اسٖٛ ِ٘: شٔارّس  ادري وطم ّدس ت   عمٜ عدً صن املطم ٛ حيحسو ت

،ٙ:  عدد فساقّدس ودَ     وطم ّدس  عدد ِدرٓ الاسٖدٛ ;     تفٗده وفّٕوْ عمٜ صن شٔارّدس  

 0 255أاٌتّسٞ عدةّس وٍْ  شٔرّس الخسٌ٘ ت

 صزٗٛ وفًّٕ الاسٖٛ :حسٌٗس

–ٖعترب وفًّٕ الاسٖٛ عٍد الصٖدٖٛ ،قٕٝ وَ املفسِٗي الخيحدٛ الطدس  ٛ عمٗدْ            

ٕ   -ت الػددسط ٛت الصددف الم ددا ت قددسه لددسصا   256اداللتددْ  ٚوددَ صٗددد اأ ددر  ددْت ٔقدد

 0  257ا ٔٙ ا ٖكسد ٖمضي  سل طعٗسج اصس

;  258اوفّددًٕ الػددسط  عىددًٕ الصٖدٖددٛ; ال ددسٟمني دفّددرا املفّددًٕ ٖعتددرب صزددٛت عٍدد    

   ٙ  صت ٔالػددٗ ٔقددسه  ددْ ممددَ وٍددل وفّددًٕ الػددسط; ا وددسً حيٗددٜ  ددَ محددصٚ يف اصددسٔ

                                      
 0 187 ٛ  ضٕزٚ الا سٚت آ251ٖا

 0 79-96 ٛالٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق ٚ; وسقس408  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص252ا

 0 6 ٛ  ضٕزٚ الطي ت آ253ٖا

 0 23  ضٕزٚ الا سٚ: آٖٛ 254ا

 0 219 ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري2/383  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 255ا

 0 238 ٛغس   اٗٛ ا ونت ٔزق ن; الفٕال264; الكسغج لرٔٙ الع ٕهت ص165الطسٟنت صغفسٞ ةمٗن    ٍٖظس:256ا

 0 55 ٛالخسٌ٘ت ٔزق س  اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت الطف257ا

لدرٖٔس   جت الكسغد 2/390الع ٕهت  ٛ; ِدا220ٖالمعلعٖٛت ص هقسه عٍد  ّٕز الصٖدٖٛ; الفصٕ 408  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕهت ص258ا

 0 238 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق97-96 ٛالٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق ٚسقس; و264لع ٕهت ص
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ُ  260  ا259أاصفٗدددد ت السَّلدددسص َّ ال دددٕه مزٗتدددْت ِدددٕ    261ات ٔ،غدددسز ا دددَ ل ىدددس حتق ،

 : 262اوسَٖأ ت املاتسز

ت -كىس وس يف التىخٗن لْ –حتُ ٔضل صسىل الاسٖٛ لسفل اصكي عىس  عدِس  اأٔه:

 0  ٖتاني لمفعن آ س ٔحتالَّ

ٌ  ْ وٍصلٛ قٕلْ:الخسٌ٘ ذلدك ٖ تطد٘    ُآ س ٔقث ٔرٕب كرا حتق ٔقث كدرات فد    : حت

 0صتٜ كرا  ٔحتذا قسه: حتق كرات ، اد ٕه ذلك الٕقثت فكر دازةفسا الٕرٕبت عٍ

َّ    ٛ،ٖطسو االضدتداله ملفّدًٕ الاسٖدٛت  سأدلد     ٔ أكَ  الاسٖدٛ   املخاتدٛ ملفّدًٕ الصدفٛ; أ

فسأدلٛ ال  ةدده  عمدٜ صزٗدٛ وفّدًٕ      –لمى ٗد  -قٗد ٔال ٕٗد ،ٔلسىل يف املعٍٜ

 0 263االصفٛت ةده عمٜ صزٗٛ وفًّٕ الاسٖٛ  ّرا االعتاسز 

  ٘ ًٕ الاسٖددٛ صٗددد ذِددا حتق ال ددٕه  عدددً صزٗددٛ وفّدد  ٔ ددسلج ا وددسً حيٗددٜ الددداع
َّ صكي وس  عد الاسٖٛ  يىل وس قامّس: 264ا َّ ةعمٗي اصكي  اسٖٛ ال ٖده عمٜ ،  ; أ

َ نَكُنىُ انْخَن ْ ُ األَثْن َمُ يِنٍَ انْخَن ْ ِ األَعْنىَدِ      } ف ٕلْ ةعسق  وَكُهُنىاْ  ت " 265ا {وَكُهُىاْ وَاشْشَثُىاْ حَتاى يَتَجَ ٍَّ

َ نَكُىُ انْخَ ْ ُ األَثْن َمُ يِنٍَ انْخَن ْ ِ األَعْنىَدِ يِنٍَ      } قٕلْ ن: يف المٗنت  دلٗٙ; ،{وَاشْشَثُىاْ حَتاى يَتَجَ ٍَّ

 {انََْجْش

                                      
وػددّٕز وددَ عمىددسٞ   الػددٗص السلددسص ِددٕ: اصطددَ  ددَ حمىددد  ددَ اصطددَ  ددَ حمىددد  ددَ ، دد٘  ددسِس السلددسصت عددس        -  ،259ا

ٍ      ّزدس  ِددت ٔةدٕيف  546وصٍفسجت الفسٟي يف ،لٕه الف ْ "وطٕط"ت ٔلدد ضدٍٛ    َالصٖدٖٛت و ِددت  584 ٛٚ ضدٍسا  دين وطدس لدٍعسٞت ضد

 0 سٔوس  عدِ 1/153: السٔض اأةَت سٍٖظ

الدَٖاوصدداس   ،لددٕهاغددّس وصددٍفسةْ يف  َ،ٟىددٛ الصٖدٖددٛت ودد  َ: امحددد  ددَ حمىددد  ددَ اصطددَ السلددسصت ودد  ٕاصفٗددد ِدد -ب  

 0 1/69س: السٔض اأةَت ،لٕه الف ْ "رِٕسٚ األٕه"ت ٍٖظ العمًٕ  ِٕٔ األن املعتىد يف ،لٕه الدَٖ عٍد الصٖدٖٛت ٔيف

 0 238 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ، ونت ٔزق2/390  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 260ا

وصدٍفسةْ يف ،لدٕه الف ْ"غدس  وٍّدسش األدٕه       َ  ا َ ل ىسُ ِٕ: امحد  َ حمىد  َ ل ىسُ  َ امحد  َ مشظ الددَٖت ود  261ا

: الادددز الطددسللت سِدددت ٍٖظدد1039ضددٍٛ  وطاددٕا"ت ةددٕيفحتق عمددي األددٕه" جلدددٓ ا ددَ املسةطددٜ"وطٕط"ت "الكسغددج لددرٔٙ الع ددٕه "  

 0ٔوس  عدِس  1/81

 0 264 ص  الكسغج لرٔٙ الع ٕهت 262ا

 0 68ت ص1957ً  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ ا ضيو٘ت شك٘ الدَٖ غعاسُت  اعٛ ال سِسٚت داز التدلٗجت 263ا

 0 410 ٛ  ٍٖظس:امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق264ا

 0 187  ضٕزٚ الا سٚ: آٖٛ 265ا
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ال ٖدده  دسملفًّٕ    { حَتاىَ يَطْهُشٌَْ} ; فمفظ 266ا { وَالَ تَقْشَثُى ٍَُّ حَتاىَ يَطْهُشٌَْ}ٔقٕلٛ ةعسق

َّى  سصدٛ مكدي   ملس كسُ األن يف حتةٗسٌَّ ِدٕ ا   سعمٜ حت سصٛ حتةٗسٌَّ  عد ذلكت ٔحت

صظس الّػسا حتةٗسٌَّ صسه اصٗز   ٜ وسعددا ةمدك اصسلدٛ عمدٜ ،لدن       يالع نت ح

 0  267ايف ذلك  سِس سا  سصٛت ٔاأو

َّ  يفدْ ودل عىدًٕ الصٖدٖدٛ  ديىل لفظد٘;                   ٔالظسِس وَ اأدلدٛ الد  ضدسقّس ،

َّ ُْ ٖدكن  ٕاه المٗنت حتق أ َّ لإلٌطسُ ، لْ ا دٗ    ،ُ ٖتاني اجلىٗل عمٜ اةفس  ،

ودَ ٖ دًٕ  درلك ٖصداح وفطدساوت       ُ عد ذلدك ال  دٕشت أ   ساأ ٗز وَ اأضٕدت ٔو

قسٟن وٍّي جبدٕاش اأكدن    حتةٗسُ الٍطسٞ  عد شٔاه اصٗز رسٟصت في ُصساً; ٔ، ِٕٔ

 قسٟدددن ودددٍّي جبدددٕاش حتةٗدددسُ الٍطدددسٞ صدددسه اصدددٗزت ٔال        عدددد الفزدددس الصدددسد ت ٔال  

 0 تضسأْ  عد شٔالْ 

لمت ٗٗددد  سلاسٖددٛ "صتددٜ"   ٕا  ددسملفًّٕ اعتددربٔا اصكىددنيت ودددلٕالو  لكددَ وددَ قددسل        

ت ٔودَ ٌفدٜ املفّدًٕ اعتدرب وددلٕه       268ا فكسُ صكي وس  عد الاسٖدٛت ودسلج ملدس قامدّست    

 0  269اوَ ،دلٛ ، سٝ ٔزدج يف املٕضٕا  داصكىنيت وطتفس

            ٛ ٙ الددس، ٕت ِٔدد ٔالددس،ٙ املعتىددد عٍددد الصٖدٖددٛ ِددٕ ال ددٕه مزٗددٛ وفّددًٕ الاسٖدد

ْ         شالسارحت ٔاصتزس وعدسٔىل   ْ; أَّد  ودَ وٍدل ِدرا املفّدًٕ ال ٖ دٕٝ يف وٍدل العىدن  د

العىددسه ،رددسِي صتددٜ   قددسه زب العىددن أوددني  صٌتددْت ،عدد  اوددَ ةٕقٗددج الماددٛت فدد ذ 

 ال حيطَ وَ ،وني ا صٍٖٛت ،ُ ٖطتفّي  عد ذلدك   ٕلدْ:   ٍْٖتّٕا وَ العىن; ف ٌ

 0ِٔن ،عطّٗي حتذا إٌّا عىمّي 

                                      
 0 122ٕزٚ الا سٚ:آٖٛ   ض266ا

 0 411- 410 ٛ  ٍٖظس: امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق267ا

 0 132  ٍٖظس: لفٕٚ اال تٗسزت ص268ا

 0 410 ٛ  ٍٖظس:امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق269ا
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ُّ ٌفددسٚ ِددرا املفّددًٕ     ٔ  ٖكددَ     ا وددسً الػددٕكسٌ٘ ازمحددْ اهلل  واسلاددسو صددني قددسز ،

لادسب املٍدل ودَ     ٖصسُٔ عمٜ املٍلت  سداو يلٗظ دي غ٘ٞ ٖصمح لمتىطك  ْت لكٍّ

 0  270اذلك غ٘ٞ  ظالعىن  سملفسِٗيت ٔلٗ

 

 مفهوم العدد  :املطلب الثاني

 ،ٔالو: ةعسٖفْ

َّددْ:     اوددس ٕ،ٔ ِ  271ا مٗددي اصكددي  عدددد وعددني    وددَ ةع يا وددس ٖفّدد  عسفتددْ الصٖدٖددٛ  د

; ٖٔكددددُٕ يف رسٌددددا الصٖددددسدٚت  272ا وددددَ ةعمٗددددي اصكددددي  عدددددد وصددددٕص    دٖطددددتفس

ُّ ةعمي اصكي  عدد وصٕص ٖده عمٜ اٌتفدسٞ اصكدي فٗىدس     273ا ُٔالٍ صس ; ،ٙ: حت

 ،وخمٛ ذلك: َعدا ذلك العددت شاٟداو كسُ ،ٔ ٌسقصسوت ٔو

وٍددل  ْ; وفّٕودد 274ا {و ُىْ ثًََننبَِنيَ جَهْننذَحً فَبجْهِننذُ}قٕلددْ ةعددسق  يف رسٌددا الصٖددسدٚ:   1

 0 275االصٖسدٚ عمٜ ال دز احملدٔد 

; وفّٕودْ ،ُ ودس     276أيف رسٌا الٍ صسُ: "حتذا  مغ املسٞ قمتني   حيىن  اخسو"   2

 0 277ادُٔ ال متني حيىن  اخسو 

،غدسز   دت ٔقد  278أوفًّٕ الصٖسدٚ يف ِرا اأ ري وَ وفّدًٕ املٕاف دٛ  طسٖدي اأٔق       

َُّ ةعمٗي اصظدس عمدٜ ودس   ا  ٕ   وسً املّدٙ  د  طسٖدي اأٔق; أٌدْ لدٕ     ُدُٔ العدددت ٖكد

                                      
 0 601- 600 ص  ٍٖظس:حتزغسد الفضٕهت 270ا

 0 264 ص  الكسغج لرٔٙ الع ٕهت 271ا

 0 219 ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري238 ٛونت ٔزقغس   اٗٛ ا  ن; الفٕال2/383  ِداٖٛ الع ٕهت 272ا

 0 238 ٛ  ٍٖظس: الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق273ا

 0 4  ضٕزٚ الٍٕز:آٖٛ 274ا

 0 238 ٛ; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزق2/383  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 275ا

حتذا كدسُ   "ودرٙت ٔةريِديت  مفدظ   اصدسكيت ٔال   ْيف لدفٛ الٍاٗدر"ت ٔ، سرد    "ت  دسب 10/123  ٔزد  ّرا المفدظ يف عدُٕ املعادٕدت    276ا

 ددَ عىددست   املددسٞ قمددتني   حيىددن ا اددد" قددسه اصسكي"ٔقددد لددح ٔحاددث  ّددرٓ السٔاٖددٛ لددضٛ اصدددٖد" ِٔدد٘ وددَ  سٖددي عاددد اهلل     

 "ظقدز املسٞ الرٙ ال ٍٖز " ت  سب732ا يت  سق1/202 ت كتسب الطّسزٚ"ضٍَ الداز و٘ت 461ا يت  سق1/226املطتدزكت 

 0 238 ٛس   اٗٛ ا ونت ٔزق  ٍٖظس: الفٕالن غ277ا

 0 220  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛ ت ص278ا
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 ثصظدس اضدتعىسه قمدٛ ٔاصددٚت ةعسضد      ُصظس اضتعىسه قمتني ٔقل فّٗس جنسضدٛت فد   

 0 279المٍزسضٛت ٖكُٕ وَ  سب ،ٔق 

 صزٗٛ وفًّٕ العدد::  حسٌٗس

     ٝ  لوددَ ضددس  ْٗت ٔودد ٔف دسو ل ةٗددا الصٖدٖددٛ لمىفددسِٗي فدد ُ ِددرا املفّددًٕ ٖعددد ،قددٕ

 ذلك ففْٗ  يىل  دا ن املرِا:

; ٌٔ دن لدسصا    280االس،ٙ اأٔه: ذِا ،كخس الصٖدٖٛ حتق ال ٕه مزٗٛ ِرا املفًّٕ

ول ودَ ٌفدٜ     يفسو يف وفّٕوْت حتال ياال اعم قٕلْ  281اادداٖٛ عَ ال سض٘ الدٔازٙ

 ٛ ٛ  -املفّددًٕ  مددد ٔ     282ا  ،ٙ وفّددًٕ املاسلفددد ازٙ ت ِٔددرا الٍ دددن عددَ ال سضددد٘ الدددد

ٔقد ضاي عٍد اصددٖد عدَ املساةدا     تٖٕضح ،ُ ِرا املفًّٕ ،قٕٝ وَ وفًّٕ الاسٖٛت

 0ا غسزٚ حتق ا يىل يف وسةاٛ ِرا املفًّٕ

 ٔاضتدلٕا عمٜ ز،ّٖي  س ة٘:

َّ ةعمٗي اصكي  عدد لٕ   ٖده عمدٜ ،ُ ودس    1 ْ  ٓعددا  حت ت   ٖكدَ لتعمٗ دْ     يفد

ف دسه   ت 283 ا {غَِْشْ نَهُىْ ؤَوْ الَ تَغْنتَغَِْشْ نَهُنىْ  اعْتَ}ذلك "قٕلْ ةعسق د سلعدد فسٟدٚت ٖعٖ

عمددٜ  دففّددي وددَ ذلددك ،ُ وددس شا  ت  284 ا  "ضددسشٖدُ عمددٜ الطدداعني" السضددٕه ا

 0  285 االطاعني صكي  يفْ 

  286 ا ٌٕٔقؼ ِرا الدلٗن وَ ٔرّني: 

                                      
 0 412  ٍٖظس: وٍّسش الٕلٕه تص 279ا

; 247 ٛ; ٌظدددسً الفصدددٕهت ٔزقددد264; الكسغدددج لدددرٔٙ الع ددٕهت ص 2/391; ِداٖددٛ الع دددٕهت  220  ٍٖظددس: الفصدددٕه المعلعٖدددٛت ص 280ا

 0 223 ٛسزت ٔزقاأ ص ٞالصضٗح; ري ٜٔقسه ٖعىن  ْ عم340 ٛاملط٠ٗٛت ٔزق ٙالدزاز

عٍد الصٖدٖٛ  طدمطسُ   ىلكاسز عمىس الصٖدٖٛ يف عصسٓت عس َ َ اصطَ  َ عطٗٛ ،لدٔازٙ الصعدٙت و   ِٕ العيوٛ عاد اهلل281ا

 0 2/53: السٔض اأةَت سِدت ٍٖظ800ضٍٛ  العمىسٞت ةٕيف

 0 2/391  ِداٖٛ الع ٕهت 282ا

 0 80  ضٕزٚ التٕ ٛ: آٖٛ 283ا

 0  ضاي قس 284ْا

 0 340 ٛ; الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق247 ٛسً الفصٕهت ٔزق  ٍٖظس: ٌظ285ا

  409 – 408 ٛ    ٍٖظس: امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق286ا
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َُّ اصددددٖد  دددرب آصددديدت ٔال : اأٔه   ُٖصدددح العىدددن  دددْ يف وطدددسٟن االعت دددسدت كدددٕ حت

 0 ٍٗٛداللتْ 

 ٘ ْ   : الخدسٌ َّ يف ا ددرب ودس ٖددٕص٘  طدعفْ ٔضدد ٕ  َّ عمدٜ الطدداعنيت    ات حتذ حت قدسه أشٖددد

ُْ ٖكددُٕ دعدسٞت ،  سرمددٕات حتّود  فدي   ٕكيودْ كددر سوت ِٔدد  ُكددسُ الخدسٌ٘ت كددس  ُالت فدد  ٔ،

ٔ   ست حتوَّدد كددسُ اأٔه ُوٍددصَّٓ عددَ الكددربت ٔحت   ُْ ٖكددُٕ قددد ،رٗددا ،ٔالت ٔاأ  س ددن ملددس   ه،

َّْ ال ٖافس دي عمىٍسٓ وَ ضسٔزٚ الدَٖ ةدٍفري   ْكسُ الخسٌ٘ ول ضعاهت ففٗد  ُت ٔحت ،

ملدس ِدٕ حس دث يف     " ٔاضتّسٌٛ وٍصلتْ ت ٔغد٘ٞ ودَ ذلدك ال  دٕش عمٗدْ ،لديوت      عٍْ"

ٌَّّدس ٔزدج      ،لٕه الدَٖت فمي ٖاي ضٕٝ عدً ال ٕه  ّدرا ا درب ت   ٔمحدن ا ٖدٛ عمدٜ ،

ت كىددس لددٕ قددسه    ددديوددٕزد ا  سٌددٛ ت ٔلددٗظ   صددد ،ٌددْ حتُ شاد عمددٜ الطدداعني ٖافددس       

ْ   ودس ،عطٗتدك غد٠ٗسو ت    غا    س لٕ ضدلتين و٠ٛ ودسٚ ت  ُْ شاد   ٔال ٖفّدي وٍد ت ،ٌدْ حت

 0عمٜ امل٠ٛ ،عطسٓ

ٔٔاضدح ودَ ِددرا املٍسقػدٛ اٌّدس واٍٗددٛ عمدٜ الددن ودَ ،لدٕه الدددَٖ عٍدد الصٖدٖددٛ            

 : ضعٗفٛ وَ ٔرٕٓ ِٕ٘ٔ ال ٕه  سلٕعد ٔالٕعٗدت ِٔ

َّ اصدٖد لضٗح ٔقد ، سرْ الػ-، حّي ف ُ زدٓ ،ٔ ةطدعٗفْ ،ودس    َٗاسُت ٔوحت

  0ةري و إه

  اضدددتىسلٛ قمدددٕب اأصٗدددسٞ ودددَ املٍدددسف ني   فٗىدددس ٖتعمدددي   صدددد الدددٍ  ا -ب

 سلصٖسدٚ عمٜ الطاعني يف االضتافسز فّرا حمتىن ت ٔلكٍْ ال ٍٖفد٘ اصتىدسه   

َّ ٔقٕا املافسٚ  ّدرٓ الصٖدسدٚ يف االضدتافسز  دسق٘ عمدٜ ،لدمْ يف اجلدٕاش قادن          ،

 0  287 اا ٖٛ عمٜ التدٖظ وَ املافسٚ ٌصٔه 

َّ اأوٛ ع مث وَ قٕلْ ةعسق   2 تصظس ودس شاد عمدٜ    288 ا { فَبجْهِذُو ُىْ ثًََبَِنيَ جَهْذَحً }حت

 0 289 اذلك 

                                      
 0 168 ص ػري الكاٗط٘ت  0  ٍٖظس: وفسِٗي األفس  ٔالدالالج عٍد األٕلٗنيت د287ا

 0 4  ضٕزٚ الٍٕز :آٖٛ 288ا

 0 340 ٛ  ٍٖظس: الدزازٙ املط٠ٗٛت ٔزق289ا
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َّ وٍددل وددس شا   ٖكددَ وطددتفسداو وددَ املفّددًٕت   عمددٜ الخىددسٌنيت   دٔ،رٗددا عمددٜ ذلددك: حت

َّىدددس األدددن صظدددس اجلمدددد ودددس شاد عمدددٜ  ٜت ٌفددد مثدددسٌني ا دددس  رمدددد ال دددسذىل ات فددد ذ ٔحت

   290ا0ت مكي الع ن  الخىسٌني

 ٘ َُّ وفّددًٕ العدددد لددٗظ صزددٛت ذِدد    : الددس،ٙ الخددسٌ حتق ِددرا الددس،ٙ ا وددسً حيٗددٜ     احت

ٜ  ًت ٔا وددس الددداع٘ ضدداي  دت ٔقدد اأٔه ِددرا الددس،ٙ حتق املددرِا   ٝت ٔعددص ا ددَ املسةطدد

 سىددت ك- 291اعٍددد ال رددٗح يف وفّددًٕ الصددفٛ  -حتٖطددس  ضددعج وخددن ِددرا العددصٔ  

 0 292اعصآ لسصا ادداٖٛ حتق العيوٛ ال سغ٘

َّ لمصاٌ٘ت ٔال دسذىل  داجلىٗل عمٜ و داز اجلم  ; الةفسٔا يىل لفظ٘   ذلدك   ت ٔحت

ت ٔحتقددسازِي  ٗعددسوت وٍددل الصٖددسدٚ عمددٜ اصدددت ٔ عدددً       وطددتفسد وددَ وٍطددٕ  الددٍ   

َّ وٍددل ت حتالَّ  ق ددي اصدددت  حتذا ٌ دد  العدددد عددَ امل٠ددٛ لمصاٌدد٘ت ،ٔ الخىددسٌني لم ددسذىل   ،

املادسلجت   سق  ْ  سأقن وطتفسد وَ وددلٕه الٍصدٕصت وفّٕوّد    ًعد ٔالصٖسدٚت ،

َّ وٍدل الصٖدسدٚت  ودَ قادن الت ددٖس              دعٍ ال دسٟمني  دسملفًّٕت  ،وَّدس ودَ ٌفدٕا املفّدًٕ فدس

َّ  ًت ٔعد حتِىسه  يف الطسب اصظست ٔالٍ  نالصٖسدٚ  ميت ٔاأل  سلعدد ٌفطْت أ

    0عٍدِي وَ ،دلٛ ، سٝ التض ي  سأقن وطتفسد

ٔيف كيً ا َ املسةطٜ وس ٖفٗد ِرا عٍدوس قسه: ا فٗىدس شاد عدَ الخىدسٌني رمددٚ         

َّ لم سذىل َّى ت ، عمدٜ   ٘عدَ الخىدسٌنيت  دسق    دودس شا  سذلك ال حيظس وَ  سب املفًّٕت ٔحت

ٔيف وٕضددل آ ددس  ت   293ا صظددسج اأوددٛ وددس شاد عمددٜ الخىددسٌني   كصكددي األددنت لددرل

َّْ ال ٖده عمٜ صظس وس دٌّٔس ٔلٕ صطس عمٍٗس رمد الصاٌ٘ و٠ٛ رمدٚ ت ا ٖ ٕه :  تف 

 0 294ا  ن ذلك وٕقٕىل عمٜ الدلٗن  ٔال عمٜ حت سصتْ ت

                                      
 0 409 ٛ،لٕه الف ْت ٔزق  ٍٖظس: امل ٍل يف 290ا

 0وَ ِرا الاضد  23-22  ٍٖظس: ص291ا

; الدددزازٙ 234 ٛ; الفٕالددن غددس   اٗددٛ ا وددنت ٔزقدد 2/391; ِداٖددٛ الع ددٕهت 407 ٛ  ٍٖظددس:  ٍٖظددس: امل ٍددل يف ،لددٕه الف ددْت ٔزقدد  292ا

 0 340 ٛاملط٠ٗٛت ٔزق

 0 413ت صالٕلٕه  وٍّسش 293ا

 0 412  ٌفظ املصدزت ص294ا
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 :مفهوم احلصر  –املطلب الثالث 

 ةعسٖفْ:: ،ٔالو

ْ  ٙصصدس; ،  يف المادٛ:  - ، ْ  طت ٔ،صددس ضددٗي عمٗد احملدداظ ٖطدىٜ صصددست   ْت ٔوٍد   د

: ضددٗ ٕا عمٗددْ ٙالعدددٔ; ، أصصددسٔ : وٍعددْ وددَ الطددفستٙاملددسضت  ، ٓٔ،صصددس

 0ا صس ٛ  سلػ٘ٞ فٗكُٕ وعٍٜ اصصس:  295ا ٔ،صس ٕا  ْت

َّدْ:ا حتحادسج اصكدي يف املدركٕزت ٌٔفٗد      -ب عىدس   ْيف االلطي  عسفتْ الصٖدٖدٛ  د

 0  296ا عدآ  

 ت ٔحتنس:الٍف٘ ٔا حاسجت ٔحتالَّ ِٔرا املفًّٕ عٍد الصٖدٖٛ عمٜ ،ٌٕاا وٍّس:    

ٔ   حادسج" " دسلٍف٘ ٔا   اصصدس   1 "ال عدس  يف الامددد   : وخددسه ذلدك "ال الدْ حتالَّ اهلل " 

ٌ   سٖعين ٌف٘ ا دٗٛ عىدس ضدٕٝ اهللت ٔحتحاسةّد    هحتالَّ شٖد"; فسأٔ ٍٖفد٘   ٘لدْ; ٔالخدس

 0 297الصٖد ْالعمي عَ كن ،صد يف الامدت ٔ،حات

ِِالا اناننننزِيٍَ عَب َننننذتُّى يِّننننٍَ  }: وددددَ ذلددددك قٕلددددْ ةعددددسق   298ا" سالضددددتخٍسٞ " اصصددددس  2

َّ اهلل  سٙٞ ودَ املػدسكنيت حتالَّ ودَ حاتدٕا عمدٜ عّددِي      ٙ; ، 299ا {ًُشْشِكِنيَانْ ت  : حت

  0فٗتي الٕفسٞ دي ودٚ عّدِي 

   300اوفّٕوسو جت ٖفٗد الٍف٘ وٍطٕقسوت ٔا حاسٞٔاصصس  سلٍف٘ ٔا حاسجت ٔاالضتخٍس 

ٌّىدددس"  اصصدددس  3 نَنننلح ؤََاًَنننب ِِنَهُكُنننىْ ِِ}ك ٕلدددْ ةعدددسق -املكطدددٕزٚ ال املفتٕصدددٛ-"  

فزىٗعّس ةفٗد  ت  303ا {َِِاًَب انصَّذَقَبدُ نِهَُْقَشَاء};   302ا {َِِاًَب ِِنَهُكُىُ انهالُ};   301ا"وَاحِذح

                                      
 0املسدٚ"  ظ"ٌف3/114ت وسدٚ "صصس"; كتسب العنيت 1/59  وتسز الصضس ت 295ا

 0 86  الطساش املرِات ٔزق296ٛا

 0 55 ٛالخسٌ٘ت ٔزق س  ٍٖظس: اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت الطف297ا

 0 220  ٍٖظس: الفصٕه المعلعٖٛت ص298ا

 0 4  ضٕزٚ التٕ ٛ:آٖٛ 299ا

 0 203 ٛادسدٖٛت ٔزق زٕا; اأ224ٌ ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري2/402  ٍٖظس: ِداٖٛ الع ٕهت 300ا

 0 108  ضٕزٚ اأٌاٗسٞ: آٖٛ 301ا

 0 98  ضٕزٚ  ْ:آٖٛ 302ا
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 ت ٖعددين  ،ٌددْ ال حتلددْ لكددي حتالَّ اهلل ٔصدددٓ ت   ٔالخسٌٗددٛ اصصددس ت فددٍ  ا ٖددٛ اأٔقت 

ٓ    ٔصسلن ذلدك حتحادسج اصكدي هلل ضداضسٌْ ٔةعدسق      ; ٔودَ   304ات ٌٔفٗدْ عىدس عددا

ٔ،وَّدس كٌّٕدس ال    ،ٌْ ال ٖطتضي الصدقٛ ضٕٝ وَ ذك دْس ت  الخسلخٛ املفًّٕ تٌ  

 0 305ازا لاريِي فىٍطٕ  

  ً يف وعٍددددٜ الٍفدددد٘  -اصصددددس   نددددس ٔقددددد اعتددددرب لددددسصا اصددددسٔٙ ِددددرا املفّددددٕ

يف صددني ٖددسٝ ،كخددس   ٔا حاددسج وفّٕوددسو ت ،ٙ: ٖفٗددد الٍفدد٘ وٍطٕقددسو ت  ;  306أا حاددسج

 0  307االصٖدٖٛ  العكظ وَ ذلك

ُْ ٖكددُٕ حتحاددسج اصكددي لمىٍطددٕ ت ٌٔفٗدد   عددَ املطددكٕج  ْٔالددرٙ ٖع ددن يف ِددرا الٍددٕا ،

َّ   سعٍدددْت كيِىددد  ،دٔاج اصصدددس قدددد ٔضدددعث يف المادددٛت     وطدددتفسد ودددَ املٍطدددٕ ; أ

 0 308أالٍف٘ وعسو جلإلحاس

 صزٗٛ وفًّٕ اصصس:: حسٌٗس

َّدْ ،قدٕٝ ا    309اٖعترب وفًّٕ اصصس  دٌٕاعدْ صزدٛ عٍدد الصٖدٖدٛ             ملفدسِٗي  ;  دن حت

املفددسِٗي  سحيتددن املسةاددٛ اأٔقت ٔ،كخدد   دوددَ صٗددد الداللددٛت ٔ،عيِددس وسةاددٛت صٗدد     

َّّددد        َّّدددس يف ةسٖدددٛ ال دددٕٚت ٔ، ُْ ةمضدددي   سعىددديوت عاَّدددس عٍّدددس لدددسصا اصدددسٔٙ  د ةكدددسد ،

 0 310ا سل طعٗسج

 ٔوَ اأدلٛ ال  ضسقِٕس عمٜ صزٗتْ:     

                                                                                       
 0 60  ضٕزٚ التٕ ٛ:آٖٛ 303ا

 0 56  ٍٖظس:اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت ٔزقٛ 304ا

 0 265  ٍٖظس: الكسغج لرٔٙ الع ٕهت ص305ا

 0 56 ٛ ٍٖظس:اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت ٔزق306ا

 0 224 ٛاأ صسزت ٔزق ٞ; ري2/402  ٍٖظس:ِداٖٛ الع ٕهت 307ا

 0 432-431 دزاُ ، ٕ العٍٗنيت ص 0  ٍٖظس: ،لٕه الف ْ د308ا

; الددزازٙ  416-415الٕلدٕهت ص  ش; وٍّس221-220المعلعٖٛت ص ه; الفص56ٕ-55 ٍٖٛظس:اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت ٔزق  309ا

ٛ  ٞ; رددي166ةمٗددن الطددسٟنت ص  ٞ; غددفس248 ٛ; ٌظددسً الفصددٕهت ٔزقدد  2/403الع ددٕهت  ٛ; ِداٖدد341 ٛاملطدد٠ٗٛت ٔزقدد   ٚ; وسقددس224اأ صددسزت ٔزقدد

 0 239; الفٕالن غس   اٗٛ ا ونت ٔزقٛ 203 ٛادسدٖٛ لرٔٙ الع ٕهت ٔزق ز; اإٌٔا97 ٛالٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت ٔزق

 0 55 ٛ  ٍٖظس: اصسٔٙ ص سٟي اأدلٛ الف ّٗٛت ٔزق310ا
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ٖ  دالفصضسٞت صٗ جاالضت ساٞت الضتعىسال  1 َّدْ ال   صدد  سالضدتخٍسٞ  دسد    دهَّ ،

اأصدٕاه ،ُ   نعمدٜ اصكدي  دساللتصاًت فدقد     ها  ساش وَ دُٔ اصكي عمْٗت فٗدد 

 0  311اٖكُٕ وفّٕوسو 

َُّ    ُحت دددسا ،ٟىَّدددٛ العس ٗدددٛ عمدددٜ اضدددتعىسلْت فدددس     2 ،ٟىَّدددٛ العس ٗدددٛ ، عدددٕا عمدددٜ ،

َّىددس لمضصددست ٔلددرل  ٜاالضددتخٍسٞ وددَ الٍفدد٘ حتحاددسجت ٔعمدد  ، اددي ،ٟىَّددٛ  كحتفددسدٚ حت

 حتق وصددٍفسةّيت ال نتفطددريت ٔ، ددٕ صٗددسُ ممددَ قددسزٔا ذلددكت ٔاملتدودد   الٍضددٕ ٔال

 0 312اٖطسٔزٓ ،دٌٜ غك يف حت سعّي عمْٗ 

َّ ودس         ٔ سلج ا وسً حيٜٗ الداع٘  َّىدست ال ةددهَّ عمدٜ ، َّ اصصدس    صٗدد ذِدا حتق ،

 عدا املركٕز  يفْ; ٔعمن ذلك:

َّىس" وسكاٛ وَ حتُت ٔوست ٔ"،ُ     َّ "حت ٖدد ن المدّي يف    ادكٗدت ٔدروٕضٕعٛ لمت " د

 ارتىعتدست    اوٕضٕعٛ لمٍف٘ت فٕاصدٚ وٍّس ال ةده عمٜ ذلدكت فد ذ   " ربِست ٔ"وس

َّى  0 313اد مث "وس" عمٜ"حتُ" لتكفّس عَ الٍصا  سٖت ٗد وٕراّٗست ٔحت

 0،عمي  سلصٕاب  ٔالسارح يف ٌظس الاسصد ال ٕه مزٗٛ ِرا املفًّٕت ٔاهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 0 166  ٍٖظس: غفسٞ ةمٗن الطسٟنت ص311ا

 0 225 ٛ; ريٞ اأ صسزت ٔزق88 ٛ; لطساش املرِات ٔزق2/403س: ِداٖٛ الع ٕهت   ٍٖظ312ا

 0 411  يف ،لٕه الف ْت ٔز   امل ٍل313ا
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 اخلامتة

ز،ّٖديت   لالدزاضدٛ املتٕاضدعٛ عدَ داللدٛ املفّدًٕ عٍدد الصٖدٖدٛت ٔ تتاد         وَ  ديه ِدرٓ  

 حتق ذكس ،ِي الٍتسٟس: نيف ِرٓ الداللٛ     طىّٗست ٌص ئوٍّزّ

 0عدً  سٔش الصٖدٖٛ يف وٍّزّي عَ وٍّس ودزضٛ املتكمىني   1

ودددَ  دددس  الداللدددٛ عٍدددد  ياعتادددسز املفّدددًٕ ودددَ صٗدددد ا  دددسه صزدددٛت ٔ سٖددد   2

 0الصٖدٖٛ

 ٗن:وَ صٗد التفص  3

اأٔق  -املٕافددددي   طددددىْٗةفددددس  الصٖدٖددددٛ عمددددٜ ال ددددٕه مزٗددددٛ املفّددددًٕ  ا -،

عمدددٜ املفّدددًٕ املادددسلج حتذا  ًعدددَ املٍطدددٕ  وطم دددسوت ٖٔ دددد ٓت ٔةدددد سٔاملطدددسٔٙ

 0ةعسزض وعْ

  ٖ ٕلدٕا   نٍٖفدٕٓ عمدٜ حت يقدْت ٔ سمل س د     يةٕضطّي يف املفًّٕ املادسلجت فمد  -ب

٘  –ا ديىل   زٔ ع ال ٕه وفًّٕ الم ات ا ْ عمٜ حت يقْت فٍفٕ  -المفظد

َّ كيو وٍّس صزدْت ود   َيف املفسِٗي اأ سٝت لك  لال ٕه املعتىد يف املرِا; ،

 0ِٕ وٕضح يف الاضد  سةفسٔج يف وساةاّست كى

ُْ ٖخاددث  عددد الاضددد ٔا وعددسُت       4 َّ ضددس   قددٕدي  ددسملفًّٕ املاددسلج لمددٍ " ، حت

َّ َّىدد  ٔاالضت صددسٞت ،  شتاصددٗ ت ٔاالصدد اذكددس لم سال ٗددد الددٕازد يف الددٍ ت حت

 ٗ  ٔكددسُ املعددسزض وٍطٕقددسو ،قددٕٝ وٍددْت ،  ٞمثددٛ وعددسزضت ضددٕا  ظعىددس عدددآت ٔلدد

 0لسدً دلٗيو قطعٗسو 

سو لخادٕج االصتزدسش   ضد ٖعترب حادٕج اصتزدسرّي  دسملفًّٕ املادسلج لمصدفٛت ،ضس       5

 سعتاددسز ،ُ وفّددًٕ  -عدددا الم ددا_ ددسملفًّٕ املاددسلج لا ٗددٛ املفددسِٗي اأ ددسٝ

ودس   ثحادث اأضدعج ٔاأدٌدٜ وسةادٛت حاد      اوسةادٛت فد ذ  الصفٛ اأضدعج ٔاأدٌدٜ   

  سب ،ٔق . َوسةاْت و ِٜٕ ،قٕٝ وٍْت ٔ،عم
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 املصادر واملراجع:

حمىددد  ددَ عمدد٘     ٛاصددي وددَ عمددي األددٕهت العيودد      يحتزغددسد الفضددٕه ق ٗدد    .1

- دِد 1424ت 2ا دَ كدخريت ط/   زصدي ت دا الػٕكسٌ٘ت ق ٗي:حمىد لاض٘ 

2002 ً 

عاددد ال ددسدز  0األفددس  ٔ ددس  االضددتٍاسط"ت د  ا ضدديو٘"دالالج ْ،لددٕه الف دد .2

 1992ً0حمىد غضسةٛت 

الدكتٕز:وصدطفٜ حت دساِٗي الصملد٘ت     ذ،لٕه الف ْ يف ٌطٗزْ اجلدٖدت اأضتس .3

 0ً 1998 ت4ال اطسُت  ادادت ط/ ٛوكتا

غددداسب اجلسوعدددسج  دددسال   ٛ ددددزاُ ، دددٕ العٗدددٍني  ددددزات وعضطددد   0،لدددٕه الف دددْت د .4

 0 ُت ط/ دٔٛضكٍدزٖ

السٖددسضت  ٛ ددَ احملطددَ ال كدد٘ت وكتادد عاددد اهلل 0لف ّددسٞت د،ضدداسب ا ددتيىل ا .5

 0ً 1977 -ِد1397

ت 7العمددي لمىيٖددنيت  ددرئجت لاٍدددسُت ط/    زالدددَٖ الددصز كمدد٘ت دا    اأعدديًت  ددري   .6

1986 ً0 

 سصي:حيٜٗ  دَ اصطدني  دَ ِدسزُٔ      يا فسدٚ يف ةسزٖص اأٟىٛ الصٖدٖٛت الٍس  .7

س  عددصاُت داز اصكىددٛ  ِدددت ق ٗي:حمىددد حيدد٘ ضدد   424 جادددسزٌٔ٘ اصطددينت  

 0ً 1996 -ِد 1417ت 1الٗىسٌٗٛت لٍعسٞت ط/

ٛ ٓصٗسةددْت عصددس –ا وددسً شٖددد   .8  زلإلوددسً حمىددد ، ددٕ شِددسٚت دا   -ت ،زاٟددْ الف ّٗدد

 0الفكس العس ٘ 

،ٌاسٓ السٔاٚ عمٜ ،ٌاسٞ الٍضدسٚت ا دَ ال فط٘:عمد٘  دَ ٖٕضدج ال فطد٘ " دسه         .9

الكتدا   ز دساِٗيت دا ِددت ق ٗدي: حمىدد ، دٕ الفطدن حت     646الدَٖ ، ٕ اصطدَ"ج  

 0ً 1955- د1374ِت ٚاملصسٖٛت ال سِس

ِددددت 1061 جاأٌدددٕاز ادسدٖدددٛت امحدددد  دددَ حيٗدددٜ  دددَ حمىدددد صدددس ظ الصدددعدٙت  .10

 0اوطٕط 
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عىددددس  0،ٔرددددْ دال الج الٍصددددٕص عمددددٜ اأصكددددسً دزاضددددٛ ،لددددٕلٗٛ قسٌٌٕٗددددْت د   .11

 0رسوعٛ  اداد– ُال سٌٕ ٛكساوْت  زضسلٛ دكتٕزآت كمٗ

 ِْدت ٔوع1250 جعيوٛت حمىد  َ عم٘ الػٕكسٌ٘ت الادز الطسللت ال سض٘ ال .12

 ٗ  دَ حمىدد حيد٘ ش دسزٚت      دالعيودٛت حمىد   جاملمضي التس ل لمادز الطسللت  تددل

 0ً 1998 -ِد 1418ت ُت ط/ دٔجالكتا العمىٗٛت  رئ زدا

 اٗددٛ ،لٕعددسٓ يف  ا ددسج الماددٕٖني ٔالٍضددسٚت عاددد الددسمحَ  ددَ ، دد٘  كددس "ردديه   .13

ت 1حمىدد ، دٕ الفطدن حت دساِٗيت ط/     يت ق ٗد ِدد 911 ج، دٕ الفطدن"ت    -الدَٖ

 0ً 1964 -ِد 1384وصست 

حمىددد قٗمددد٘ت   الاٗددسُ الػدددسيف عىددس قىمدددْ الكسفددن يف عمدددي األددٕهت صطدددني     .14

  0 1994ًوطس ل املفطنت لٍعسٞت 

،ِدن الاٗدثت    ٛالددَٖ  دَ حمىدد ،ملعٖددٙت وٕضٕضد      دالتضج غدس  الصلدجت  د    .15

 0ً 1994 -ِد 1414ت 1ط/

16.   ْ حمىددددد ادٖددددا لددددستت املكتددددا    0ا ضدددديو٘ت د ةفطددددري الٍصددددٕص يف الف دددد

 0ً 1993 -ِد 1413ت 4ت ط/جا ضيو٘ت  رئ

 ريٞ اأ صسز لرٔٙ الع ٕه املٕلن حتق ٌٗن وعسفدٛ ةاصدسٚ الع دٕهت اصطدني     .17

 0 َ حيٜٗ  َ عم٘ املعٖدٙت  ا وطٕط  

 ٛالعػدددسٚ الادددسزت ٔاأٟىددد   ْاجلدددٕاِس ٔالددددزز يف ضدددريٚ ضدددٗد الاػدددست ٔ،لدددضس       .18

 0وطٕط   اِدت 840 جِ ْست امحد  َ حيٜٗ املسةطٜت املٍتااني الص 

اصدددسٔٙ ص ددددسٟي اأدلددددٛ الف ّٗددددٛ ٔة سٖدددس ال ٕاعددددد ال ٗسضددددٗٛ يف األددددٕه    .19

ِدت 749 جالف ّٗٛت ا وسً:حيٜٗ  َ محصٚ  َ عم٘  َ حت ساِٗي "املٍصٕز  سهلل"ت 

 0ا وطٕط  

د اصددداٟي الٕزدٖدددٛ يف وٍسقددا ،ٟىدددٛ الصٖدٖددٛت صطدددسً الدددَٖ محٗدددد  ددَ امحددد      .20

وددَ وكتاددٛ الطددٗد عمدد٘  ددَ ٖٕضددج       ث ددسال فطدد   زت وصددٕ احملمدد٘ت اوطددٕط 

 0 ٞ،ملعٖدٙت لٍعس



 

 

   

 

 

191 

 داللة المفهىم عنذ الزيذية                                                                                          عزيز محمذ علي الخطريد / 

 م3102 نىفمبر(  5العذد العاشر  المجلذ ) مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

الدزازٙ املط٠ٗٛ يف غس  الفصدٕه المعلعٖدٛت العيوٛ:لدي   دَ امحدد املّددٙ        .21

 0ِدت ا وطٕط  1048 جاملعٖدٙت 

املمك  دالسٔض اأةَ يف وعسفٛ املعلفني  سلٗىَ ٔوصٍفسةّي يف كن فَت عا .22

 0ِد 1415وكتاٛ املمك فّد الٕ ٍٗٛت  ثد الدَٖت فّسضامحد قسضي محٗ

ِددت ق ٗدي:   275ال دص ٖٔدينت ج     دَ ٖصٖدد ، دٕ عادد اهلل     دضٍَ ا دَ وسردْت حمىد    .23

 0 جحمىد فعاد عاد الاسق٘ت داز الفكست  رئ

ِدددت  275 ج ددَ اأغددعد ، ددٕ دأد الطزطددتسٌ٘ االشدٙت   ُضددٍَ ، دد٘ دأدت ضددمٗىس .24

 0دت داز الفكس ق ٗي: حمىد حم٘ الدَٖ عاد اصىٗ

ِددت ق ٗدي امحدد    279ضٍَ ال ورٙت حمىد  َ عٗطٜ ال ورٙ الطدمى٘ت ج   .25

 0 جحمىد غسكس ٔآ سُٔت داز حتصٗسٞ ال اذ العس ٘ت  رئ

ِددت  255 جضٍَ الداز و٘ت عاد اهلل  َ عاد السمحَ ، ٕ  كدس حمىدد الدداز ود٘ت      .26

 0ِد 1407ت 1ق ٗي: فٕاش امحد ٔ سلد الطالت داز الكتسب العس ٘ت  رئجت ط/

الطددٍَ الكدددربٝ لماّٗ ددد٘ت امحدددد  دددَ اصطدددني  دددَ عمددد٘  دددَ وٕضدددٜ ، دددٕ  كدددس    .27

املكسوددٛت  ِٛدددت ق ٗي:عاددد ال ددسدز عطددست وكتاددٛ داز ،لاددسشت وكدد  458الاّٗ دد٘ت ج 

 0ً 1994ِد 1414

غس  الفصٕه المعلعٖدٛا ٌظدسً الفصدٕه  لمعيوٛ:اصطدَ  دَ امحدد اجلديهت         .28

 0ِدت ا وطٕط   1048 ج

 دَ لدي   دَ عمد٘  دَ حمىدد        ٟ٘ن عىدس قىمدْ الكسفدنت عمد    غفسٞ ةمٗدن الطدس   .29

 0ً 1988 -ِد 1408ت 1الطربٙ الٗىينت وكتاٛ الٗىَ الكربٝت ط/

الااددسزٙ اجلعفدد٘ت ج   لددضٗح الااددسزٙت حمىددد  ددَ حتمسسعٗددن ، ددٕ عاددد اهلل       .30

الٗىسودددٛت  دددرئجت –وصدددطفٜ دٖدددا الا ادددست داز ا دددَ كدددخري  0ِددددت ق ٗدددي د256

 0ً  1987-ِد  1407ت 3ط/
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 َ صاسُ  دَ امحدد ، دٕ صدسمت التىٗىد٘ ،لاطد ت ج        دح ا َ صاسُت حمىلضٗ .31

354     ٔ  -ِدد  1414ت  2ت ط/جِدت ق ٗي:غدعٗا اأزٌدعطت وعضطدٛ السضدسلٛت  دري

1993 ً0 

 جلدددضٗح وطدددميت وطدددمي  دددَ اصزدددسش ، دددٕ اصطدددني ال ػدددريٙ الٍٗطدددس ٕزٙت   .32

 0 ِدت ق ٗي:حمىد فعاد عاد الاسق٘ت داز حتصٗسٞ ال اذ العس ٘ت  رئج261

لدددفٕٚ اال تٗدددسز يف ،لدددٕه الف دددْت ا ودددسً عادددد اهلل  دددَ محدددصٚ  دددَ ضدددمٗىسُت     .33

،ِدددن الاٗدددث لمدزاضدددسج  صاصىدددصٙت وسكددد ٙحت دددساِٗي الدزضددد٘ت ِٔدددسد يق ٗددد

 0ً 2002 -ِد 1423ت 1،لعدٚت ط/ َا ضيوٗٛت الٗى

 ٘عمدددي األدددٕه ٔالفدددسٔا يف املدددرِات ال سضددد َالطدددساش املدددرِا فٗىدددس ة دددسز وددد .34

 0وطٕط   اِدت 1111 جي الػسيفت اصطني  َ ٌسلس املّ

ِددددت  852فدددتح الادددسزٙت امحدددد  دددَ عمددد٘  دددَ صزدددس العطددد يٌ٘ الػدددسفع٘ت ج          .35

املعسفدٛت  درئجت    زالددَٖ ا طٗدات دا   اق ٗي:حمىد فعاد عاد الاسق٘ت ٔحم

 0 د1379ِ

ادسدٙ الدٕشٖست   الدَٖ حت ساِٗي  َ حمىد  َ عاد اهلل ًالفصٕه المعلعٖٛت لسز .36

ال اذ ٔالاضدٕذ الدٗىينت    صد حيٜٗ ضس  عصا ُت وسكحمى يِدت ق 914ٗ ج

 0ً 2001 - د1422ِت 1ط/

الفٕالن غس   اٗٛ اأون يف ٌظدي الكسفدنت العيودٛ حتمسسعٗدن  دَ حمىدد  دَ         .37

 0حتضضس تا وطٕط  

 0ِد 817 جال سوٕع احملٗ ت حمىد  َ ٖع ٕب الفرئش ، سدٙت  .38

امحدد   ٛت العيود الكسغج لرٔٙ الع ٕه عَ ٔردٕٓ وعدسٌ٘ الكسفدن  ٍٗدن الطدعه      .39

الدد اذ  ِٛدددت ق ٗددي: عاددد الكددسٖي رددد سُت وكتادد   1039 ج ددَ حمىددد ل ىددسُت  

 0ً 2000 - د1421ِت 2ا ضيو٘ت الٗىَت ط/

ِدددت 175 جكتددسب العددنيت ، دد٘ عاددد الددسمحَ ا مٗددن  ددَ امحددد الفساِٗدددٙت         .40

 0ٔوكتاٛ اديه  زحت ساِٗي الطسوساٟ٘ت دا 0وّدٙ املاصٔو٘ت د 0د يق ٗ
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الٍػددس العمىدد٘ت   ظٖٕضددج محددد الػددسا ت  مدد  0عمددي األددٕهت د املدددوٕه وددَ  .41

 0 2003ًالكٕٖثت 

حيٜٗ  َ اصطني ِسزُٔ اصطين"، ٘  سلا"ت  ًاجملصٙ يف ،لٕه الف ْت ا وس .42

 0ِدت اوطٕط  424ج

ِددددت 721 دددَ ، ددد٘  كدددس  دددَ عادددد ال دددسدز الدددساشٙت ج      دوتدددسز الصدددضس ت حمىددد  .43

 0ً 1995 - د1415ِجت ق ٗي:حمىٕد  س ست وكتاٛ لاٍسُ ٌسغسُٔت  رئ

ِدت 1006ال سضي  َ حمىد  َ عم٘ت ج ًوسقسٚ الٕلٕه حتق عمي األٕهت ا وس .44

 0ً 1992ت 1ت داز ال اذ اأينت لٍعسٞت ط/ُحمىد حيٜٗ ضس  عصا  يق ٗ

وسقسٚ الٕلٕه حتق فّدي وعٍدٜ وعٗدسز الع دٕهت الطدٗد دأٔد اددسدٙ  دَ امحدد          .45

 0وطٕط   ات ِد1035 َ املّدٙ  َ ا وسً ادسدٙت ج

اصدددسكي  املطدددتدزك عمدددٜ الصدددضٗضنيت حمىدددد  دددَ عادددد اهلل ، دددٕ عادددد اهلل       .46

الكتا العمىٗٛت  زِدت ق ٗي:وصطفٜ عاد ال سدز عطست دا405 جالٍٗطس ٕزٙت 

 0ً 1990- د1411ِ رئجت 

 زِدددت دا1372 جاملصددفٜ يف ،لددٕه الف ددْت امحددد  ددَ حمىددد  ددَ عمدد٘ الددٕشٖست        .47

 0ً 2002 اعٛ  ٚالفكست دوػيت حتعسد

املعزدددي الدددٕرٗص ا  ىدددل المادددٛ العس ٗدددٛ املسكدددص العس ددد٘ لمخ سفدددٛ ٔالعمدددي  ت   .48

 0ً 1980ت ُت لاٍسج رئ

املعزددي الٕضددٗ  ا  ىددل الماددٛ العس ٗددٛ ت وطددس ل املعددسزىل ال ددسِسٚت حت ددساش         .49

 0ً 1980 -ِد 1400حت ساِٗي وصطفٜ ٔآ سُٔت 

واددددددين ذٔٙ الع ددددددٕه حتق وعسفددددددٛ األددددددٕهت عمدددددد٘  ددددددَ لددددددي  الطددددددربٙت      .50

 0 2ت داز ال اذت لٍعسٞت ط/ُي:حمىد حيٜٗ ضس  عصا ق ٗ

ٜ  دددَ احملطددَ  ددَ حمفدددٕ ا حيدد٘ الدددداع٘ ت ا    ٗدد امل ٍددل يف ،لددٕه الف دددْت حي   .51

 0وطٕط  
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فتضدد٘ الدددز  داملٍددسِس األددٕلٗٛ يف االرتّددسد  ددسلس،ٙ يف التػددسٖل ا ضدديو٘ت    .52

 0ً 1985 -ِد 1405ت 2ت الػسكٛ املتضدٚ لمتٕشٖلت ط/ٖين

املسةطددٜ امحددد  ددَ   َه حتق وعٗددسز الع ددٕه يف عمددي األددٕهت ا دد وٍّددسش الٕلددٕ 0 53

امحدد عمد٘ وطّدس املد ددرٙت داز     0ِددت ق ٗددي د 840 جحيٗدٜ اا ودسً املّددٙ ت    

 0ً 1992 -ِد 1412ت 1اصكىٛ الٗىسٌٗٛت ط/

اهلل حمىدددد املٍصدددٕزت وكتادددٛ الدددٗىَ الكدددربٝت  دالٍ دددٕه يف عمدددي األدددٕهت عاددد 0 54

 0ً 1987لٍعسٞت 

 ددَ ال سضددي  ددَ    لع ددٕه حتق ةسٖددٛ الطددعه "املػددّٕز  سلاسٖددٛ"ت اصطددني    ِداٖددٛ ا0 55

 0ِد 1401ت 2ِدت املكتاٛ ا ضيوٗٛت ط/1050 جحمىدت 

 

 

 

 


