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 أثر العقل عند احملدثني
 د/ رائدة محمد الشريف

 -كهيح اآلداب وانعهىو  –قسى انثقافح اإلسالييح وانًهاراخ انهغىيح  –أستاذ يساعد 
 انعرتيح انسعىديح انًًهكح -انعزيز  جايعح انًهك عثد

   :انًقديح

 عػػف الحمػػد ر رب اللػػنلموفل الالوػػسة الالىػػسـ عوػػر المللػػالث رحمػػض لولػػنلموفل الر ػػ  ار
لمػػن نن ػػت موػػنلي الػػد ون الالػػدوف مل وػػض عوػػر المحن ظػػض عوػػر الل ػػؿ الللػػد   آلػػو الوػػحلو ينملػػوف 

  د اهتـ اإلىسـ لو اهتمنًمن لنلًغػنل النلوػو يحػد ال ػرالرونت الامػس التػ  تنػب المحن ظػض عوو ػن 
 نووػؼ عووػو  ومػض   تالرعنوت نل النلوو م نط التنووؼ؛  إذا ُ  د الل ُؿ  ػس تنووػؼل الُعػد  ن ػدل ننلل

الل ػػد  ػػػّمف ار تلػػنلر نتنلػػػو النػػروـ نجوػػػًرا مػػف الحنػػػا الاللػػراهوف الل ووػػػض اللو  ػػض اللػػػنهرة الا مجػػػنؿ 
 الم ػػراللض الا  وىػػض الالا ػػحض لنػػؿ ذخ ع ػػؿل الانطػػب ل ػػذل ا دلػػض الاللػػراهوف يوػػحنب الل ػػالؿ

اإلىػسـ لول ػؿ   ػد المع هذا التنروـ التوؾ الرعنوض التػ  يال هػن  الال  ر الالِحنر المف ول ؿ الوىمع 
نلوو اإلىسـ تنلًلن لوشرعل الَ َوَر م متػو عوػر ال ظػر  ومػن َوػِرُد ملوػو م ػو؛  و ػاـل لتحوػو الترتولػو 
ونػػند ال  َىػػب الاللس ػػنت لػػوف ي ػػراد ذلػػؾ الػػالارد اَل ً ػػن لو الاعػػد المػػماالذة مػػف الشػػرع النػػروـ الاىػػت نًدا  الا 

  تا اللواـل الالح نئؽ ملر من ُرن ب    ذلؾ الل ؿ مف اللوـ ال رالرخ  وىت
الت مػض الوػولن ل المىػمنة  ال د ننف ريس منؿ الملتدعض    تشػغول ـ عوػر المحػدجوف؛ توػؾ

الل تنً ن لتننهؿ المحدجوف لول ػؿل اللػنلم مػف لػنلم  ػ  الحػط عوػر المحػدجوف زاعًمػن  ػرالرة زالًرا 
لل ػؿل  ومػن زعػـ التجلُّت مػف يالػنرهـ المانلتػض لونتػنب الالىػ ض الاإلنمػنع العمػؿ الوػدر ا الؿ الا

 ال   موػػؾ يف   ػػالؿ مزا  هػػذا ا  تػػرا  النػػنذب م    (ٔ)النللػػ   ػػ  م دمػػض نتنلػػو خ لػػالؿ ا الػػنرخ
  ػػػالؿ نمػػػن  ػػػنؿ الوػػػحنل   يال مذا محنىػػ   التػػػ  يدّؿ ل ػػػن عػػػّدت ذ الًلػػن   ػػػؿ لػػػ  نوػػػؼ يعتػػذر 

لور ر ػ  ار ع ػول حػوف َعوهػَرل يهػُؿ الشػنـ لم ػو الػف ذات ال طػن وفل  ػرد  النووؿ علد ار لف الزُّ
  (ٕ) نئًس  خِتْوَؾ َشَننٌة َظنِهٌر َعْ َؾ َعنُرَهنخ

ـه تننهػؿ لول ػؿ  ػ  عمو ػـ اليىػوالل ـل م مػن   من ـه عنر عور المحدجوف    طرو ت ـل المن َج َج
هػػػال الن ػػػؿ الالل ػػػند الػػػذخ د ػػػع اوػػػالم ـ لوتشػػػ وع عوػػػو ـ لمػػػن ون وال ػػػو مػػػف عمػػػؿ المحػػػدجوف 

حدوث اليتلنع ـ وتنومالف عػف الل ػؿل الوتّوػوالف  ػ  دهػنلوزل اليالػنرلل المن زاؿ يهؿ ال الطرو ت ـ 
اللمػن حػدجت ال نمػض   (ٖ)لؿ الوؤل تالف النتب حاللو نمن  لؿ اإلمنـ يلال لنر الف يل  الد ون الغورل

                                                 
(

1
 (.11/ 1( لثٛي األـثان )

(
2

 (.353/ 8( اٌطثماخ اٌىثهٜ، التٓ ٌؼك )
(

3
اتٓ أتٟ اٌك١ٔا "اٌؼمً ٚفؼٍٗ" فٟ اٌعىء اٌهاتغ ِٓ ٌِٛٛػح اتٓ أتٟ اٌك١ٔا، ذؽم١ك: فاػً تٓ ـٍف،  ( ٚلك ؽُثغ وراب

َ. ٚأٌَّف اٌؽاني اٌّؽاٌثٟ وراتًا تؼٕٛاْ: "ِا١٘ح 2312 -٘ـ  1433إٌاشه: قان أؽًٍ، تاٌه٠اع، اٌٍؼٛق٠ح، 
 ذؽم١ك: ؼ١ٍٓ اٌمٛذٍٟ. ٘ـ، 1318اٌؼمً ِٚؼٕاٖ ٚاـرالف إٌاي ف١ٗ"، ؽثؼرٗ قان اٌفىه، ت١هٚخ، 
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الشرىػػضل الاىػػتطنر الشػػرر زمػػف اإلمػػنـ الػػف توموػػض  ػػنـ لتػػملوؼ نتنلػػو التػػذ  خدر  تلػػنرض الل ػػؿ 
حػػدجالف لنلل ػػؿ المشػػت نتول حتػػر  ػػ  تىػػمونت نتػػل ـ التػػ   ػػد   تلحػػث نمػػن ل ػػا الم  (ٗ)الال  ػػؿخ

 ػػػػ  مىػػػػنئؿ الل ػػػػؿ يوػػػػنلًضل مجومػػػػن ىػػػػمر اإلمػػػػنـ الػػػػف حلػػػػنف نتنلػػػػو  خرال ػػػػض الل ػػػػس  ال زهػػػػض 
 لنف اوالم ـ   وحلالف ىمنع هذا نوول  وغم الف يعو  ـ النمّ و لـ ونف   (٘)الت س خ

 :دوافع انثحث وأهدافه

 لالاعجو اليهدا و    تتمجؿ دالا ع هذا اللحث ال 
- : ـه مظ نر  ىند ا ترا  الاوػاـل عوػو ـ  ملراز يجر الل ؿ    عمؿ المحدجوف  أوًلا المف َج

 ل ذل الت مض 
لوػنف حػرص المحػدجوف عوػر الل ػؿ  ػ  نػؿ يعمػنل ـ اليحػالال ـل لنػف مػع التػنرؽ  ثانياا: -

 الم ـ لوف الل ؿ الوحويل اللوف ال الى الالموؿ 
ؿ المحػدجوف   تتلػنرض مػع الل ػؿ الوػحوي اللتػضل لنػف  ػد التمنوػد عوػر يف يوػال  ثالثاا: -

من ل الال   وراهن لل  ـ متلنر ضل ممن لن وو لنلل ؿ يال ل الاعدهـ يال لن ج وف مًلنل الا 
 ال د  ىمت هذا اللحث ملر م دمض الملحجوف 

    و ن ىلب ااتونر المال العل الدالا لو اليهدا و المقدمة
 دثيٍ انُظريح.انًثحث األول: أثر انعقم في أصىل انًح

 الوشتمؿ عور مطولوف         
 يجر الل ؿ    شرالط المحدجوف ل لالؿ الرالاة المطمب األول:    
 يجر الل ؿ    شرالط المحدجوف ل لالؿ متالف الرالاونت  المطمب الثاني:   

 انًثحث انثاَي: أثر انعقم في تطثيقاخ انًحدثيٍ.

 الوشتمؿ هذا الملحث عور مطولوف       
   يجر الل ؿ    نرح التلدوؿ الرالاة األولالمطمب    
عسل ن المطمب الثاني       يجر الل ؿ      د المرالونت الا 

 ل تنئا التالوونت  وختمته
ىػػنئوًض ار عػػز النػػؿ يف ينػػالف  ػػد يىػػ مت  ػػ  نشػػؼ ال  ػػنب عػػف للػػض مسمػػي يوػػالؿ 

 المحدجوفل الرد ا  ترا  عوو ـ 
 
 

                                                 
(

4
( ٚلك ؽثغ ترؽم١ك اٌكورٛن ِؽّك نشاق ٌاٌُ، ٚٔشهذٗ ظاِؼح اإلِاَ ِؽّك تٓ ٌؼٛق اإلٌال١ِح، تاٌه٠اع، اٌٍؼٛق٠ح، 

 َ.1111 -٘ـ  1411ؽ: شا١ٔح، 
(

5
ثؼح ( ٚلك ؽثؼرٗ قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ترؽم١ك: اٌش١ؿ ِؽّك ِؽٟ اٌك٠ٓ ػثك اٌؽ١ّك، ٌٚٗ أوصه ِٓ ؽ

 ِركاٌٚح فٟ األٌٛاق.
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 انُظريح أثر انعقم في أصىل انًحدثيٍ: انًثحث األول

 الوشتمؿ عور مطولوف 
 انًطهة األول: أثر انعقم في شروط انًحدثيٍ نقثىل انرواج.

 انًطهة انثاَي: أثر انعقم في شروط انًحدثيٍ نقثىل يتىٌ انرواياخ.         
 :أثر انعقم في شروط انًحدثيٍ نقثىل انرواج: انًطهة األول

ب هػػػػال نسم ػػػػـ عوػػػػر الحػػػػدوث يالؿ مػػػػن وظ ػػػػر يجػػػػر الل ػػػػؿ ع ػػػػد المحػػػػدجوف  ػػػػ  هػػػػذا اللػػػػن
الوػػحويل الشػػرالط  لػػالؿ الحػػدوثل التػػ  ي نم ػػن المحػػدجالف عوػػر ع ػػؿ الػػراالخ لنلدرنػػض ا اللػػرل 
 ػػإذا نػػنف الػػراالخ وػػنحب ع ػػؿ لػػدي المحػػدجالف النػػسـ عػػف الشػػرالط ا اػػرى  ػػ   لػػالؿ الػػراالخل 

لب الل ػذا الىػ لن ػو مف لػـ ونػف وػنحب ع ػؿ؛ نػنف مػردالد الرالاوػض غوػر م لػالؿ لػدى المحػدجوف 
 اشترط المحدجالف    الحدوث الوحوي يف ورالوو اللدؿ ال نلط 

ال  اسؼ    اشتراط  لط الراالخ ل لالؿ حدوجػول ال ػد ذنػر هػذا الشػرط نػؿ مػف يلهػؼ  ػ  
ل اليلػػ  (ٙ)موػػطوي الحػػدوثل يال  ػػ  شػػرالط الحػػدوث الوػػحويل نػػمل  لنػػر الاطوػػب اللغػػدادخ

 ل(ٓٔ)ل الاللو ػػػػػػ (ٜ)ال ػػػػػػندخ لػػػػػػدل الالػػػػػػف ع(ٛ)ل المحػػػػػػ  الػػػػػػدوف ال ػػػػػػالالخ(ٚ)عمػػػػػػرال الػػػػػػف الوػػػػػػسح
ل (ٕٔ)الحنر الف الوسح اإلنمنع عور ذلؾ    نسمول التللو عووو الػف نمنعػض  (ٔٔ)الالل نع 

ل الغوػػرهـ؛ ذنػػرالا ي ػػو  ػػد خينمػػع نمػػنهور يئمػػض اللوػػـ لنلحػػدوث (ٗٔ)ل الالػػف المو ػػف(ٖٔ)الا ل نىػػ 
 الالت و ا والؿ عور ي و وشترط  ومف وحتا لحدوجو اللدالض الال لطخ 

 مػػ  ـ مػػف  نػػرالل  ػػد ىػػل  ـ ملوػػو غوػػرهـ مػػف يئمػػض الحػػدوثل ممػػن لوتظػػول يال لمل ػػنل المػػن ذ
الهػػذا مػػرالخ   المػػ  ـ مػػف وػػّرح لػػمف وىػػت ّر لػػو حتظػػو  وػػرهح لوتػػظ ال ػػلط وػػراحض نمػػن ىػػلؽ 

ل  ػنؿ  خ  و لغػ  يف وؤاػذ الحػدوث م  عػف جسجػضل -ول    الت ؿ لف دنػوف  -عف يل   لوـ 
نلرنػػػػنؿل جػػػػـ وماػػػػذ  تىػػػػو لدرىػػػػو التنروػػػػرل حتػػػػر وىػػػػت ر لػػػػو حػػػػن ظ لػػػػو يمػػػػوف عووػػػػول عػػػػنرؼ ل

الم  ـ مف َعلهػر لنإلت ػنف اللػوس لػو حتػظ؛ لػدؿ ال ػلط  يخ و لطو الوحتظو نودا   (٘ٔ)حتظوخ
 يال اىت رار الحتظ 

                                                 
(

6
 (.181/ 2(. اٌعاِغ ألـالق اٌهاٚٞ ٚآقاب اٌٍاِغ، ٌٍفط١ة أ٠ًؼا )114/ 1( اٌىفا٠ح، ٌٍفط١ة اٌثغكاقٞ )

(
1

 (.11( ِؼهفح أٔٛاع ػٍَٛ اٌؽك٠س اٌّؼهٚفح تّمكِح اتٓ اٌظالغ )
(

8
 (.48( اٌرمه٠ة ٚاٌر١ٍ١ه ٌّؼهفح ٌٕٓ اٌثش١ه إٌم٠ه، ٌٍٕٛٚٞ ص )

(
1

 (.11ص١س ئٌٝ ػٍُ اٌؽك٠س، التٓ ػثك اٌٙاقٞ ص )( تٍغح اٌؽ
(

13
 (.211( شهغ أٌف١ح اٌؼهالٟ فٟ ػٍَٛ اٌؽك٠س، ٌٍؼ١ٕٟ ص )

(
11

 (.458/ 2( )321، 311، 181، 141/ 1( ٠ٕظه: إٌىد اٌٛف١ح تّا فٟ شهغ األٌف١ح، ٌٍثماػٟ )
(

12
 (.63( إًٌّٙ اٌهٚٞ فٟ ِفرظه ػٍَٛ اٌؽك٠س إٌثٛٞ، التٓ ظّاػح ص )

(
13

 (.233/ 1ا اٌف١اغ ِٓ ػٍَٛ اتٓ  اٌظالغ،  ٌألتٕاٌٟ )( اٌشم
(

14
 (.244/ 1( اٌّمٕغ فٟ ػٍَٛ اٌؽك٠س، التٓ اٌٍّمٓ )

(
15

 (.381/ 1( اٌىفا٠ح ٌٍفط١ة )
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الم  ـ اإلمنـ منلؾل   د  نؿ يش ب  ىملت منلًنن الىئؿ عف الرنؿ الج ض الج ض  ُوػْدَ ع ملوػو 
 ػػػو لػػػوس لػػػو حتػػػظ ال  مت ػػػنف   ػػػنؿ  خ  وؤاػػػذ ع ػػػول مذا زوػػػد  ػػػ  النتػػػنب  ولػػػرؼ الحػػػدوث م  ي

الحػػدوث شػػ  لػػـ ولػػرؼخ  ال ػػ  رالاوػػض عػػف منلػػؾ  ػػنؿ  خ  وؤاػػذ اللوػػـ مػػف يرللػػضل رنػػؿ ملوػػف 
ف ن ػػت    ف نػػنف يرالى ال ػػنسل الرنػػؿ ونػػذب  ػػ  يحندوػػث ال ػػنس مذا حػػدث لػػذلؾ الا  لنلىػػتو الا 

ى وػدعال ال ػنس ملػر هػالالل الشػوف لػو   ػؿ ل الوػنحب هػال تت مو يف ونذب َعَور َرُىػالِؿ الوهػِو 
  (ٙٔ)العلندة مذا ننف   ولرؼ من وحدث لوخ

الممػػف  ػػنؿ هػػذا  شػػللض لػػف  المػػ  ـ مػػف اشػػترط يف   ونػػالف الغنلػػب عوػػر الرنػػؿ الغوػػط 
  نؿ علد الرحمف لف م دخ  خن ن ع د شللض  ُىئؿ  ون يلن لىطنـل حػدوث مػف وتػرؾ   الحننج 

ونجػػر الغوػطل المػػف واطػػ   ػ  حػػدوث منتمػع عووػػول  و ػػوـ  ػنؿ  مػػف ونػذب  ػػ  الحػػدوثل المػف 
عوػػر غوػػطل  ػػس ورنػػعل المػػف رالى عػػف الملػػرال وف مػػن   ولر ػػو الملرال ػػالف اللػػوس ونتوػػو  ػػ  
الرنػػػالع يف ومىػػػؾ عػػػف رالاوػػػض ذلػػػؾ الحػػػدوث  ػػػ  المىػػػت لؿ حىػػػبل لػػػؿ ونػػػب عووػػػو يف وظ ػػػر 

الػرحمف لػف م ػدخ  ػنؿ  ال   رالاوض عف علػد   (ٚٔ)لو نس ي و ننف  د ياطم  وول ال د رنع ع وخ
 وؿ لشللض  متر وترؾ حدوث الرنؿ   نؿ  خمذا حدث عف الملرال وف مػن   ولر ػو الملرال ػالفل 
ذا رالى حدوجن غوطن منتمًلن عووو  وـ وت ـ  تىػو  وترنػو؛  ذا ات ـ لنلنذبل الا  ذا ينجر الغوطل الا  الا 

  (ٛٔ)طرح حدوجول المن ننف غور ذلؾ  نرالالا ع وخ
وػػذل علػػد الػػرحمف لػػف م ػػدخ  ػػ  ذلػػؾل  ومػػن حنػػنل ع ػػو يحمػػد لػػف ال ػػد الا  ػػو عوػػر ذلػػؾ توم

ى نفل اليلال مالىر محمد لف المج رل نسهمػن عػف الػف  م ػدخ  ػنؿ  خ  وتػرؾ حػدوث رنػؿ م  
رنس مت من لنلنذبل يال رنس الغنلب عووو الغوطخ  ال   رالاوض  لف المج ر عف الف م دخ ي ػو 

ال ػنس نو ػـ م  عػف جسجػض  وػنحب هػالى وػدعال   نؿ لمن ُىئؿ عمف ُونتب حدوجػو    ػنؿ  خعػف
  (ٜٔ)ملوول يال نذابل يال رنؿ وغوط    الحدوثل  ورد عووول  س و لؿخ

  ػػنؿ الحىػػوف لػػف م وػػالر  ُىػػئؿ يحمػػد لػػف  ال ػػد الرد مجػػؿ هػػذا عػػف اإلمػػنـ يحمػػد يوً ػػن 
ح لؿ عمف ونتب اللوـ    نؿ  خعف ال نس نو ـل م  عػف جسجػضل وػنحب هػالى وػدعال ملوػول يال 

المػن ذنػرل   (ٕٓ)نذاب  إ و   ونتب ع و  ووؿ ال  نجورل يال عف رنؿ وغوط  ورد عووػو  ػس و لػؿخ
يحمػػد  ػػد ىػػل و ملوػػو شػػواو الشػػن ل    ػػنؿ  خالمػػف نجػػر غوطػػو مػػف المحػػدجوف اللػػـ ونػػف لػػو يوػػؿ 

  (ٕٔ)نتنب وحوي؛ لـ   لؿ حدوجول نمن ونالف مف ينجر الغوط    الش ندة لـ   لؿ ش ندتوخ
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خ عوػػر التػػرؾ لنجػػرة الغوػػطل   ػػد  ػػنؿ ىػػتونف الجػػالرخ  خلػػوس ونػػند وتوػػت مػػف الالا   ػػـ الجػػالر 
ذا نػػنف الغنلػػب عووػػو  ف غوػػطل الا  الغوػػط يحػػدل مذا نػػنف الغنلػػب عوػػر الرنػػؿ الحتػػظ   ػػال حػػن ظ الا 

ال ػد  الونالف ا مر يشد مذا ُ ل ػو هػذا المنجػر مػف الغوػط  لن ػد النػنلر اللػـ ورنػع   (ٕٕ)الغوط ترؾخ
   خىملت يلن الحىف الدار ط    وت لػو  مذا  وػَت   ػسف لػوف يوػش  نؿ حمزة لف والىؼ الى م

تروػػػد لػػػو   ػػػنؿ    ونػػػالف ىػػػن طن متػػػرالؾ الحػػػدوث اللنػػػف ونػػػالف منرالًحػػػن لشػػػ     وىػػػ ط عػػػف 
ْف لػػـ  اللدالػض  الىػػملتو  عمػف ونػػالف نجوػر الاطػػم   ػنؿ  مْف  ّل ػػالل عووػو الرنػػع ع ػو  ػػس وىػ ط الا 

  (ٖٕ)ورنع ى طخ
طل نمػن ي  ػن تػدؿ عوػر عػدـ اىػت رار الحتػظل العوػر ي ػو لـػ وت ـػ مػن النجرة الغوط ت ن   ال ػل

و ػػنؿ لػػول الهػػذل هػػ  يلتػػنظ  اللومػػن  اعاػػروف الػػذوف علػػرالا عػػف ال  ػػوض ل ػػذل ا لتػػنظ غوػػر نجػػرة 
الوػدؿ عوػر ذلػؾ يف  الغوطل ممن ودؿ عور ااتسؼ الوتظ الاتحػند ال  ػوض المطوػالب التللوػر ع  ػن 

جػػرة الغوػط نمػػن ىػػلؽل هػال  تىػػو  ػد  حػػر ل ػػذا المل ػر لوتػػٍظ آاػػر الشػن ل  الػػذخ ااتػنر التللوػػر لن
  ػػنؿ الشػػن ل   خال  ت ػػاـل الحنػػض لالػػر الانوػػض حتػػر ونمػػع يمػػالرا  م  ػػن  يف ونػػالف مػػف  يوً ػػن 

حدث لو ج ض    دو ول ملرالً ن لنلودؽ    حدوجول عن ًس لمن وحدث لول عنلًمن لمػن وحوػؿ ملػن   
ؤدخ الحدوث لحرال و نمن ىمعل   وحػدث لػو عوػر المل ػرل الحدوث مف الوتظل اليف ونالف ممف و

  و مذا حدث عور المل ر الهػال غوػر عػنلـ لمػن وحوػؿ لػو مل ػنل  لـػ وػدر للوػو وحوػؿ الحػسؿ ملػر 
ذا يدال لحرال ػػػو  وػػـػ ولػػػؽ النػػػو واػػػنؼ  وػػػو محنلتػػػو الحػػػدوثل حن ظػػػن مْف حػػػّدث لػػػو مػػػف  الحػػػراـل الا 

  (ٕٗ)ا شرؾ يهؿ الحتظ    حدوث الا ؽ حدوج ـخحتظول حن ًظن لنتنلو مْف حدث مف نتنلول مذ
 نلشػػن ل  عّلػػر  ػػ  هػػذل المػػرة لملتػػنظ الل ػػؿ الالحتػػظل الااتػػنر يف ونػػالف الػػراالخ عػػن ًس لمػػن 
ُوحػػّدث لػػػول الهػػػال  روػػب مػػػف  ػػػالؿ يلػػ   لػػػوـ الىػػػنلؽ  وت ػػـ مػػػن و ػػػنؿ لػػول نمػػػن ااتػػػنر الشػػػن ل  

الهػذا نوػو ول ػ   وػر لنل ػلط التللور لػنلحتظل الهػال مجػؿ  ػالؿ الػف الوػسح المػف ملػو  ػ  التلل
يف   ونػػػالف الػػػراالخ مالوػػػالً ن لنجػػػرة الغوػػػط نمػػػن  ػػػنؿ الشػػػن ل   ػػػ  المال ػػػع الىػػػنلؽل الغوػػػرلل 
الالا   ػػـ عوػػر ذلػػؾ يلػػال لنػػر الاطوػػب اللغػػدادخ  ػػريى  ختػػرؾ ا حتنػػنج لمػػف نجػػر غوطػػو النػػنف 

  (ٕ٘)الالهـ غنللن عور رالاوتوخ
ؿل يال غوػػر ذلػػؾ مػػف التللوػػرات الماتوتػػض العمووػػض ال ػػلط يال اىػػت رار الحتػػظ يال الت ػـػ لمػػن و ػػن

ت ػػنف الحػػػدوثل نػػؿ هػػذا هػػػال عمووػػض ع ووػػضل ت ػػػاـل  عػػف المل ػػر الالاحػػػد الػػذخ هػػال حتػػػظ ال ػػلط الا 
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يىنًىن عور الل ؿ اللشرخل الذخ هػال م ػنط ا هووػض  ػ  الحتػظ الال ػلط الاإلت ػنفل مػف ن ػضل نمػن 
 حدوجول مف ن ض يارى ي و م نط مرانلض مرالونت الراالخ الملر ض نجرة الاطم مف غورل    

ال د احتا الحمودخ لومحدجوف عوػر مػذهل ـ هػذا لحنػض ع ووػضل   ػنؿ  خ ػإف  ػنؿ  نئػؿ   مػن 
الحنػػض  ػػ  الػػذخ وغوػػط  ونجػػر غوطػػو   وػػت  مجػػؿ الحنػػض عوػػر الرنػػؿ الػػذخ وشػػ د عوػػر مػػف 
يدرنول جـ ودرؾ عووو    ش ندتو ي و لوس نمن ش د لول جـ وجلػت عوػر توػؾ الشػ ندة  ػس ورنػع 

ف رنػع ع ػول لمػػن واػنؼ يف ونػالف مػػن ع   ػنل ال  ػو مذا نجػػر ذلػؾ م ػو لػػـ وطمػمف ملػر حدوجػػول الا 
وجلت عووو مف الحدوث مجػؿ مػن رنػع ع ػول اللػوس هنػذا الرنػؿ وغوػط  ػ  الشػ    و ػنؿ لػو  وػو 

 نجوػػر الغوػػط لػػوس محػػسا لسطمئ ػػنف لحدوجػػول يخ   (ٕٙ) ورنػػعل ال  ونػػالف ملرال ػػن لنجػػرة الغوػػطخخ
ت ًمػػنل ورتػنب  ػػ  حدوجػػول ال  ُوطمػمّف لػػول الل ػذل الحنػػض الل ووػض وحػػتا الحموػػدخ ي ػو  ػػد يوػلي م

عوػر مجلػنت وػحض مػذهب المحػدجوف  ػ  تػرؾ الػراالخ نجوػر الغوػطل يخ غوػر ال ػنلطل الػذخ لػػـ 
 وحتظ اللـ وت ـ من و نؿ لو 

لػو الريى المحدجالف حو ئٍذ  رالرة يْف ُوَلوهف يمر هذا الذخ ونجر مف الغوطل ول ػ   نػ  وتن ّ 
ال ػد  ػػنؿ وحوػر لػػف ىػلود  ىػملت ىػػتونف الجػالرخل الىػػتونف لػف عوو ػضل المنلػػؾ لػف ي ػػسل  ال ػنس 

الشػػػللض لػػػف الحنػػػنج  عػػػف الرنػػػؿ وغوػػػط  ػػػ  الحػػػدوثل يال ونػػػذب  وػػػو   ػػػنلالا  لػػػو ف يمػػػرلل لػػػو ف 
الالم وػػػالد لوػػػنف اتتػػػنؽ المحػػػدجوف عوػػػر اشػػػتراط الل ػػػؿ يال ال ػػػلط  ػػػ  الػػػراالخ ل لػػػالؿ   (ٕٚ)يمػػػرل

اػػسؼ  ػػ  علػػنرات ـ  ػػ  هػػذا اللػػنب لتظػػ    مل ػػالخل النسم ػػـ  ػػ  هػػذا اللػػنب حدوجػػول اليف ال
وتىر لل و للً نل النؿ ودؿ عور مراعنة الل ؿل لؿ ا عتمند عووػو  ػ   لػالؿ الػراالخل النلوػو 

 هال م نط ا هووض الت  و اـل عوو ن الحنـ عور الراالخ لنل لالؿ مف عدمو 
غوػر اوػوضل و لغػ  لوػنحب الحػدوث  ال د  نؿ وحور لف ىلود  خو لغ   ػ  هػذا الحػدوث

يف ونػػالف جلػػت ا اػػذل الونػػالف وت ػػـ مػػن و ػػنؿ لػػول الولوػػر الرنػػنؿ جػػـ وتلنهػػد ذاؾخ  ال ػػ  رالاوػػض 
عػػػف علػػػد الػػػرحمف لػػػف م ػػػدخل  ػػػنؿ  خالحتػػػظ هػػػال اإلت ػػػنف الونػػػب يف وتجلػػػت  ػػػ  الرالاوػػػض حػػػنؿ 

وتىػر نػسـ  الهػذا  (ٕٛ)ا دا ل الورالخ من   ورتنب    حتظول الوتال ؼ عمن عنر و الشؾ  وػوخ
الػػف م ػػدخ الغوػػرل عػػف نجػػرة غوػػط الػػراالخل اليف المػػراد لػػو يف ونػػالف الػػراالخ  ػػنلًطن لحدوجػػول يال 
وت ـ من و نؿ لول ال  وغوط  وو ع د ا دا  نمن الرد    علنرة وحور لف ىلود الىػنل ضل يال ول ػؿ 

لوػسح يال ونالف عن ًس مذا حّدث مف حتظو نمن  نؿ الشػن ل ل يخ  ػنلًطن نمػن  ػ   ػنؿ الػف ا
   المف ملول حتر   و وب الرالاوض 
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ال ػػد   ػنلمل ر الاحػد نمػن هػال ظػنهر لػوف النموػػعل  ػ  اشػتراط  ػلط الػرالاخ ل لػالؿ حدوجػو 
ـه ومنػػف ل ػػن حننوػػض منمػػنع  حنػػر الػػف الوػػسح الغوػػرل اإلنمػػنع اشػػتراط ذلػػؾ نمػػن ىػػلؽل المػػف جَػػ

ض الػػراالخ  ػػ   لػػالؿ المحػػدجوف عوػػر اشػػتراط الل ػػؿ  ػػ  الػػراالخل الاعتمػػندل لونػػالف هػػال م ػػنط يهووػػ
 نلل ؿ شرط يهووض الراالخ لدى المحدجوفل اللوس شرًطن تنموووهن يال نمنلوان؛ لؿ هػال شػرط  حدوجو 

الهػػػذا شػػػرٌط زائػػػد عوػػػر يهووػػػض الػػػراالخ  ػػػ   يوػػػوؿل ُو لػػػؿ الػػػراالخ مذا تػػػال ر لػػػول الُوػػػَرّد ع ػػػد َ ْ ػػػِدل 
  ػد  سـ المحػدجوف شاوػو يخ  ػ  دو ػو الياس ػول الهػذا التػنرؽ لػوف الشػرط نػنف الا ػًحن  ػ  نػ

لػـ » نؿ وحور لف ىلود  خلػـ َ ػَر الوػنلحوف  ػ  شػ   ينػذب مػ  ـ  ػ  الحػدوثخل ال ػ  رالاوػض  
ل  ػػنؿ مىػػوـ  خو ػػالؿ  ونػػرخ النػػذب عوػػر «تَػػَر يهػػؿ الاوػػر  ػػ  شػػ   ينػػذب مػػ  ـ  ػػ  الحػػدوث

  (ٜٕ)لىن  ـل ال  وتلمدالف النذبخ
  ف ُو لػػؿ حدوجػول حتػػر تتػػال ر  وػػو  منػرد الوػػسح يال ا هووػػض الدو وػػض   ونلػؿ الػػراالخ يهػػًس 

ا هووض الل ووػضل التػ  عوو ػن مػدار  لػالؿ حدوجػو مػف عدمػو؛ الهػ  مػن عّلػر ع  ػن الشػن ل  وػراحض 
ل اللػػو  خيف ونػػالف عػػن ًسخل العّلػػر ع  ػػن غوػػرل لنل ػػلط يال الحتػػظ يال اإلت ػػنف يال اىػػت رار الحتػػظ يال 

ذا اللنب لود لض عوػر ملً ػر الاحػٍدل الهػال يف وت ـ من و نؿل ملر آار هذل ا لتنظ المىتادمض    ه
اللذا ووي حننوض منمػنع المحػدجوف عوػر اعتمػند الل ػؿ  ػ   يهووض الراالخ الل ووض  ف ُو لؿ حدوجو 

 لػػالؿ الػػراالخل النلوػػو م ػػنط يهووتػػو التػػ  تؤهوػػو لو لػػالؿل مػػف ن ػػضل الا حتنػػنج عوػػر هػػذا ا شػػتراط 
حنػض ع ووػضل   دلوػؿ عوػر هػذا ا شػتراط  نلملحث نوو علػنرة عػف  لحنا ع ووض مف ن ض يارى 

 ىالى حنض الل ؿ الت  ترى  وو شرًطن  رالروان  ْف ونالف الراالخ يهًس ل لالؿ رالاوتو 
 :أثر انعقم في شروط انًحدثيٍ نقثىل يتىٌ انرواياخ: انًطهة انثاَي

الهػػذا لػػنٌب الاىػػٌعل ال  و ػػؿ اإلنمػػنع  وػػو عػػف اإلنمػػنع  ػػ  اللػػنب الىػػنلؽل الالػػف الوػػسح 
نموع مػف ذنر ػنهـ  ػ  اللػنب الىػنلؽ متت ػالف نػذلؾ  ػ    ػؿ اإلنمػنع عوػر  تػ  الشػذالذ عػف ال 

الالشػػذالذ نمػن ونػػالف  ػػ  اإلىػػ ند ونػػالف  ػ  المػػتف يوً ػػن؛ لػػؿ هػػال  الحػدوثل لونػػالف يهػػًس لو لػػالؿ 
الو طالخ الشذالذ عور المانلتضل اللذا  نؿ الشػن ل   خلػوس الشػنذ مػف الحػدوث يف  ا نجر ال الًعن 
حػػػػدوجًن لػػػػـ وػػػػرالل غوػػػػرلل م مػػػػن الشػػػػنذ يف وػػػػرالخ الج ػػػػنت حػػػػدوجنل  وشػػػػذ عػػػػ  ـ الاحػػػػد وػػػػرالخ الج ػػػػض 

ال   رالاوض  خم من الشنذ يف وػرالخ الج ػنت حػدوجن عوػر  ػصل جػـ ورالوػو ج ػض اس ػن   (ٖٓ) وانلت ـخ
  (ٖٔ)لرالاوت ـل   ذا الذخ و نؿ  شذ ع  ـخ

نػػػالف الهػػػذا نوػػػو عمػػػؿ ع وػػػ  لحػػػتل الملحػػػث  ػػػنئـ  ػػػ  يىنىػػػو عوػػػر الل ػػػؿ لمالىػػػع مػػػن و
الودؿ عور هذا  الؿ الشن ل  الهال وتنوـ عف عسمػنت وػدؽ الرنػؿ  ا ىتاداـ لول ؿ    ذلؾ 

                                                 
(

21
 (.2181(، اٌؼًٍ نٚا٠ح ػثك هللا )11/ 1( طؽ١ػ ٍٍُِ )

(
33

 .163ِمكِح اتٓ اٌظالغ ص،111ِؼهفح ػٍَٛ اٌؽك٠س ٌٍؽاوُ ص، 118التٓ أتٟ ؼاذُ ص ِٕٗٚالث آقاب اٌشافؼٟ (
(

31
 (.111ِٕٚالثٗ ص )( آقاب اٌشافؼٟ 



 د/ رائدج يحًد انشريف 

 

 126 مجمة بحوث كمية اآلداب  

النذلو لمن وظ ػر مػف حدوجػول   ػنؿ الشػن ل   خال  ُوىػتدؿ عوػر ينجػر وػدؽ الحػدوث النذلػو م  
لوػػدؽ المالػػر النذلػػول م   ػػ  الاػػنص ال ووػػؿ مػػف الحػػدوثل الذلػػؾ يف ُوىػػتدؿ عوػػر الوػػدؽ 

حدث المحدث من   ونالز يف ونػالف مجوػول يال مػن وانلتػو مػن هػال يجلػت الينجػر الالنذب  وو لمف وُ 
  (ٕٖ)د  ت لنلودؽ م وخ

الهػػذا الػػ ص  الهػػذا وشػػمؿ مػػن   ونػػالز مجوػػو ع ػػًسل المػػن   ونػػالز مجوػػو   ػػًس الرالاوػػض نػػذلؾ 
مػػف اإلمػػنـ الشػػن ل  وتػػتي اللػػنب الاىػػًلن يمػػنـ اىػػتاداـ الل ػػؿل الهػػال  روػػب  ػػ  هػػذل الن ػػض مػػف 

عوػػر عػػدـ  لػػالؿ الحػػدوث الشػػنذل الالػػذخ لػػدالرل و ػػاـل  ػػ  ملر ػػض شػػذالذل عوػػر منمالعػػض  اإلنمػػنع
مف الملطونت الل ووض الت  ُولوـ وحت ن ع ًسل  التلتمػد عوػر الل ػؿل مجػؿ الحنػـ لونمنعػض  ػ  
م نلؿ الالاحدل يال الحنـ لألنجر عدالض ال ػلًطن الج ػض  ػ  م نلػؿ ا  ػؿل يال الحنػـ لألنجػر وػدً ن 

 عور الودؽل   ذا ممن وىتوزمو الل ؿ  الودؿ عووو  عور ا  ؿ يمنرة
ال د اىتادـ المحدجالف هذل الملطوػنت الل ووػض لمنمو ػنل الذنرالهػن  ػ  نسم ػـ  ػ  التػرنوي 
لػػػػوف ا حندوػػػػثل التػػػػرنوي الحػػػػدوث الىػػػػنلـ مػػػػف اللوػػػػالبل عوػػػػر غوػػػػرلل الرّد الحػػػػدوث الشػػػػنذ يال 

سم ػػػـ عوػػػر التػػػرنوي لػػػوف الهػػػذا ظػػػنهر لمػػػف و ظػػػر  ػػػ  نسم ػػػـ الىػػػنلؽل يال  ػػػ  ن الماػػػنلؼ 
 الرالاونت لمدلض اللراهوف ع ووض ظنهرة 

الالنػػالل الترنوحػػنت نمػػن  ػػنؿ الحػػنزم   خنجوػػرةخل ال ػػد ذنػػر م  ػػن الحػػنزم  امىػػوف النً ػػنل 
اللنإلت ػػنفل اللنمػػنؿ الل ػػؿ لػػنللوالغل التػػرنوي الىػػمنع عوػػر الَلػػْرضل م  ػػن التػػرنوي لنجػػرة اللػػددل 

الطالؿ المسزمض لوشػوفل يال لنلرالاوػض عػف يهػؿ مػالطف  اللن  رب يال الملنشر لوحدوث يال ال وضل
  (ٖٖ)الراالخل يال الملر ض لن حننـل يال المالا  ض لونتنب يال الى ض يال ال ونسل ملف

النػػؿ هػػذل الترنوحػػنت المػػذنالرة مػػن هػػ  مّ   الاعػػد ع ووػػضل ت ػػاـل  ػػ  ا وػػؿ عوػػر معمػػنؿ 
الم لػػالؿ مػػف المػػردالدل الل ػػؿل الا نت ػػند  ػػ  الالوػػالؿ لووػػالاب  ػػ  الحػػدوثل الملر ػػض الحػػدوث 

 اعتمنًدا عور الل ؿ الالت ـ 
اللذا ننف يلال عو ٍّ الحن ظ و الؿ  خالالت ـُ ع د ن ينؿُّ مف الحتظخ
الهػذا الت ػـ هػال الػذخ   (ٖٗ)

 نلو ػػـ وموػػزالف لػػػوف مػػن ونػػالز يف ونػػػالف حػػدوجًن المػػػن   ونػػالزل لػػؿ وىػػػتحوؿ يف ونػػالف حػػػدوجًن 
  (ٖ٘)ح الم نػر الالمىػتحوؿ مػف ا حندوػثخلنب    النػالب اطػرااللذلؾ  نؿ الاطوب اللغدادخ  خ

الرالى الاطوػػب لإىػػ ندل عػػف الرلوػػع لػػف اجػػوـ  ػػنؿ  خمف مػػف الحػػدوث حػػدوجًن لػػو  ػػال  ن ػػال  
ّف مف الحدوث حػدوجن لػو ظومػض نظومػض الووػؿ   نػرلخ  العػف ا الزاعػ   ػنؿ  خن ػن  ال  نر  لر ول الا 
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ن عر ػالا م ػو ياػذ نل المػن  ىمع الحدوث ال لر و عور يوحنل نل نمن  لرض الدرهـ الزائؼل  م
الهذا نوو ولر ػو المحػدجالف عػف طروػؽ معمػنؿ الل ػؿل الال ظػر  ػ  الوتػظ   (ٖٙ)ي نرالا م و ترن نلخ

لل الل ـل ننلوور   يال لنئع  الذهب الذخ وموز ا وو  مف المغشػالش لمنػرد ال ظػر الل وػ ل 
تلّوػـ مػف طػالؿ  دال من حننض ملر دلوؿ انرن ل م من ولرؼ ذلؾ لإعمنؿ ع وو    ا مرل للدمن

 تننرلو الالراتو عور مدار ا ونـ 
اللذا  نؿ الشوف الملوم  الومن      نسمو عف المحدجوف الاعتلػنرهـ الل ػؿ  خالو اللػالف لوالػر 
الذوف تمت ع وحتو يال تللد  م نر يال لنطػؿل التنػد ذلػؾ نجوػرًا  ػ  تػرانـ ال ػلتن ل النتػب اللوػؿ 

تػػر وىتلر ػػالا حدوجػػو الو  ػػدالل حػػدوجن حػػدوجًن   ممػػن الالمال ػػالعنتل الالمتجلتػػالف   والج ػػالف الػػراالخ ح
توحوي ا حندوث   ـ لو يع ر اليشد احتونطػنل  لـػ لػوس نػؿ مػف حنػ  ع ػو تالجوػؽ يال توػحوي 

ال لػػو الملومػػ  ع ػػب ذلػػؾ عوػػر يوػػؿ  متجلتػػًنل اللنػػف اللػػنرؼ الممػػنرس وموػػز هػػؤ   مػػف ياللئػػؾخ 
ثل يف م  ػػن يحندوػػث تج ػػؿ عوػػر المشػػنوض   ػػنؿ  خهػػذا ال ػػد عػػرؼ ا ئمػػض الػػذوف وػػححالا ا حندوػػ

للػػض المتنومػػوف ال حػػالهـل اللنػػ  ـ النػػدالهن مالا  ػػض لول ػػؿ الملتػػد لػػو  ػػ  الػػدوفل مىػػتنموض شػػرائط 
الوحض ا ارىل ال الؽ ذلؾ الندالا  ػ  ال ػرآف آوػنت نجوػرة تالا   ػن يال تس و ػنل يال هػ  مػف  لوو ػنل 

وف لػنل رآف الو تػدخ لػول  مػف نػنف وػد  د ج وت ه  يو ًن عوػر المتنومػوفل ال ػد عومػالا يف ال لػ  
 المل الؿ ندًا يف ون      نسمو  حال من    ال رآف مف توؾ اعونتخ 

الذنػػػػر الملومػػػػ  يف خمػػػػف الح ػػػػػنئؽ التػػػػ  ونػػػػب يف   وغتػػػػػؿ ع  ػػػػن يف التروػػػػؽ ا الؿ الهػػػػـػ 
الوػػػػحنلض المػػػػف اهتػػػػدى ل ػػػػدو ـ مػػػػف التػػػػنللوف اليتلػػػػنع ـ المػػػػف للػػػػدهـ عنشػػػػالا مػػػػع ار الرىػػػػاللول 

الهدوو المع ال رآفل الالتنللالف مع ال رآف الالوػحنلض الالىػ ض الهوـػ نػرا  اليف     نلوحنلض مع ال ل
التروػػؽ الجػػن   الهػـػ المتنومػػالف الالمتتوىػػتالف ال حػػالهـ عنشػػالا مػػع ال ظروػػنت الالشػػل نت الا غوالطػػنت 
الالمانومنتل الالمؤمف ولوـ يف ال دخ لود ارل الي و ىػلحن و مذا شػرع ملػر ال ػدى ىػلوًس  نللػدالؿ 

ف ونػالف م  تلنعػدًا ع ػو التلر ػًن لوحرمػنف م ػول الل ػذا نػن  ال ػرآفل العووػو تػدؿ يحػالاؿ ملر غورل ل
الىػػوؼ الاعتػػراؼ للػػض ينػػنلرهـ  ػػ  يالااػػر يعمػػنرهـل الالػػد نئؽ الطلولوػػض شػػ   الالح ػػنئؽ الدو وػػض 

  (ٖٚ)ش   آارل  مف ظف الطروؽ ملر توؾ طرو ًن ملر هذل   د  ؿ  سً  للودًاخ
محػػػدجوف  ػػ  هػػذا اللػػنب يوً ػػػن عوػػر الل ػػؿ الملتمػػد الوػػػحويل الالم وػػالد لوػػنف اعتمػػند ال

العوػػر  الاعػػدل المل ػػالدة لػػدى ال ػػنسل للوػػًدا عػػف المانوػػمنت الال ظروػػنت التنىػػدة التػػ  ولتمػػد 
ال شػؾ يف نػسـ المحػدجوف عوػر الشػذالذل الاشػتراط ـ  توػو مػف الرالاوػنت؛ مػف  عوو ن اوػالم ـ 

ال ػػد ينمػػع المحػػدجالف عوػػر هػػذا الشػػرط نمػػن  ينلػػر الػػد ئؿ عوػػر اعتمػػند المحػػدجوف عوػػر الل ػػؿل
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النمػػن  ػػنؿ الػػف الوػػسح  خشػػرط مىػػوـ  ػػ  وػػحوحو يف ونػػالف الحػػدوث متوػػؿ اإلىػػ ند  ىػػلؽ 
ل  ؿ الج ض عف الج ض مف ياللػو ملػر م ت ػنل ىػنلمن مػف الشػذالذ المػف اللوػضل الهػذا هػال حػد الحػدوث 

لػػػوف يهػػػؿ الوػػػحوي  ػػػ   تػػػس ا مػػػرل  نػػػؿ حػػػدوث انتملػػػت  وػػػو هػػػذل ا الوػػػنؼ  ػػػس اػػػسؼ 
  (ٖٛ)الحدوث    وحتوخ

ا اللػػػر  التمنػػػد مػػػف ىػػػسمض الحػػػدوث مػػػف الشػػػذالذ  الهػػػذا وؤنػػػد معمػػػنؿ الل ػػػؿ مػػػف ن تػػػوف 
الالجن وػػض  التمنػػد مػػف عػػدـ رالاوتػػو عوػػر مل ػػر غوػػر وػػحويل يال غوػػر م وػػالد مػػف  الالمانلتػػض 
الوؤنػػػػد هػػػػذا نػػػػسـ  النػػػػس ا مػػػػروف ولتمػػػػداف عوػػػػر الل ػػػػؿل الولمس ػػػػول الوماػػػػذاف لػػػػو  الحػػػػدوث 

لمحػػػدجوف عوػػػر الرالاوػػػض لػػػنلمل رل   ػػػال وػػػدؿ عوػػػر ا عتمػػػند عوػػػر الل ػػػؿ  ػػػ  ال ظػػػر  ػػػ  هػػػذا ا
 المل رل اشوض يف وتـ ور و ملر غور الم والد م و 

    وػت  لنلػر يمػر (ٜٖ) ػنؿ اللمن ُىئؿ الشن ل   خ ػد يراؾ ت لػؿ شػ ندة مػف   و لػؿ حدوجػو 
 وػت  تنػالف الوتظػض تتػرؾ مػف  ن هػال   المػ(ٓٗ) ػنؿ الحدوث المال لو مف المىوموفل اللملً ر َلو ٍف 

الحػػدوث  تحوػػؿ مل ػػػنلل يال و طػػؽ ل ػػػن لغوػػر لتظػػػض المحػػدثل الال ػػػنطؽ ل ػػن غوػػػر عنمػػد إلحنلػػػض 
 ػػإذا نػػنف الػػذخ وحمػػؿ الحػػدوث ون ػػؿ هػػذا المل ػػرل نػػنف غوػػر عن ػػؿ  الحػػدوث   وحوػػؿ مل ػػنل 

لحػدوث لحرال ػول لوحدوثل  وـ   لؿ حدوجول مذا ننف وحمؿ من   ول ؿل مْف ننف ممف   وػؤدخ ا
  ػػػذا اشػػتراط الا ػػػي الوػػػروي   (ٔٗ)النػػنف ووػػػتمس تمدوتػػػو عوػػر ملن وػػػول الهػػػال   ول ػػؿ المل ػػػرخ

إلعمػػنؿ الل ػػؿ  ػػ  الػػ صل الا عتمػػند عوػػر الل ػػؿ لال ػػالح لػػئسه وغوػػر الػػراالخ مل ػػر الػػ ص ملػػر 
 ملً ر غور الم والد م و 
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 :أثر انعقم في  تطثيقاخ انًحدثيٍ: انًثحث انثاَي
 م عهى يطهثيٍ:ويشتً

 انًطهة األول: أثر انعقم في جرح وتعديم انرواج.
 انًطهة انثاَي: أثر انعقم في َقد انًروياخ وإعالنها.

 :أثر انعقم في جرح وتعديم انرواج: انًطهة األول

ال ػػد راعػػر عومػػن  الحػػدوث الل ػػؿ  ػػ  هػػذا اللػػنب يوً ػػنل الاعتمػػدالا عووػػول العموػػالا لػػول اللػػـ 
ال ػػد ظ ػػر هػػذا نوواػػن مػػف اػػسؿ ا ىػػتلن ض للػػدد مػػف الملطوػػنت  ـ و موػػالل نمػػن ظّ ػػو اوػػالم 

الل ووػػض التػػ  تػػدؿ عوػػر تلػػدوؿ يال تنػػروي الػػرالاةل م  ػػن اىػػتاداـ التػػنروف مػػجًس لوتمنػػد مػػف وػػحض 
ـّ التمنػػػد مػػف  ر ػػوض وػػػدؽ الػػراالخ  ػػ  ىػػػمنعو مػػف شػػػواو يال  الىػػمنع  ػػ  الرالاوػػػنتل المػػف جَػػ

عومػن  الحػدوث المؤلتػنت  ػ  لوػنف ىػّف الػرالاةل اللوػنف الل ذا الىلب  ػد يّلػؼ  ىمنع التوموذ م و 
 مالالودهـل الال ونت ـ 

النلػػػؿ ذلػػػؾ الػػػف الوػػػسح هػػػذا ا مػػػر  ػػػ  نتنلػػػو هػػػال خال ػػػالع المػػػال   ىػػػتوف  ملر ػػػض تػػػالاروف 
الػػػرالاةخل ال ػػػنؿ الػػػف الوػػػسح  خرالو ػػػن عػػػف ىػػػتونف الجػػػالرخ ي ػػػو  ػػػنؿ  لمػػػن اىػػػتلمؿ الػػػرالاة النػػػذبل 

نؿ  الرالو ػػن عػػػف حتػػػص لػػف غوػػػنث ي ػػػو  ػػنؿ  مذا ات مػػػتـ الشػػػوف اىػػتلمو ن ل ػػـػ التػػنروف  يال نمػػػن  ػػػ
 حنىلالل لنلى وف  ول    احىلالا ىػ و الىػف مػف نتػب ع ػو  الهػذا ن حػال مػن رالو ػنل عػف مىػمنعوؿ 
لػػف عوػػنش  ػػنؿ  ن ػػت لػػنللراؽ  متػػن   يهػػؿ الحػػدوثل   ػػنلالا  هنه ػػن رنػػؿ وحػػدث عػػف انلػػد لػػف 

اف    ػػنؿ  ىػػ ض جػػسث عشػػرة ول ػػ  المئػػضل ملػػداف  متوتػػو   وػػت  يخ ىػػ ض نتلػػت عػػف انلػػد لػػف ملػػد
  وػت  ي ػت تػػزعـ ي ػؾ ىػػملت مػف انلػػد لػف ملػداف للػػد مالتػو لىػػلع ىػ وف   ػػنؿ مىػمنعوؿ  مػػنت 
انلد ى ض ىت المئض   وت  ال د رالو ن عف عتوػر لػف ملػداف  وػض  حػال هػذل نػرت لػو مػع للػض 

   مف حدث عف انلد ملداف ذنر عتور  و ن يّف انلًدا منت ى ض يرلع المئضخ 
 نؿ الف الوسح  خالرالو ن عف الحػننـ يلػ  علػد ار  ػنؿ  لمػن  ػدـ عوو ػن يلػال نلتػر محمػد 
لف حنتـ النش  الحدث عف علد لف حمود ىملتو عػف ماللػدل  ػذنر ي ػو اللػد ىػ ض ىػتوف المئتػوفل 

الهػػذا   (ٕٗ)  وػت  وػػحنل ن  ىػػمع هػػذا الشػػوف مػػف علػػد لػػف حموػػد للػػد مالتػػو لػػجسث عشػػرة ىػػ ضخ
وػػرل ظػػنهٌر  ػػ  ا عتمػػند عوػػر الل ػػؿ اللشػػرخ  ػػ  هػػذل المىػػملضل لحتػػظ الوػػ وع مػػف الحػػننـ الغ

المف هػؤ   خمحمػالد لػف عوػ  الطػرازخخل   ػد  ال لط التالاروفل الاىتادام ن    نشؼ النذالوف 
 نؿ الذهل   خنذاب    الِمَئض الىندىض  نؿ  حدج ن ا شا ونحب ال لػ  وػور ار عووػو الىػوـ 
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ًس لوتنػنرة  مىػومُت عوػر وػد عوػ ٍّ  ػذهب لػ  ملػر رىػالؿ ار  نؿ  ارن ن يرلع ِمَئض الامىوف رن
  (ٖٗ)وور ار عووو الىوـ الهال و ىـ غ نئـ لدرل الذنر الحدوث  الهذا م ؾ لوفخ

الآار اىمو خمحمالد لف محمد ال ن  خل  نؿ الذهل  نذلؾ  خننف للد الىت ِمَئػضل يالر ػن 
ووػؿ  ػ  نشػؼ نػذب الػرنووف   ػد نػنف الت  (ٗٗ)علد ال ػالر الن ػ  الوػحنل  لحػدوث مال ػالعخ

المذنالروف هال الملطر الل و  الانص لنلتنروف   غورل حوُث نشؼ النػالد هػذوف للػد ىػتمنئض 
ىػ ض مػف عوػر ال لػالة نوػػؼ ونػذلالف الوػدعالف لػنطًس؛   ػو مػػف المحػنؿ ع ػًس يف ولػوش م ىػػنٌف 

ف حوػؿ  مػـ ىػنل ضل  ػ  يزم ػض  طالاؿ هذل التترةل لـ وحوؿ هذا  ػط  حػد  ػ  هػذل ا مػضل الا 
 الىسـ زمف ىود ن  الح عووو  ىنل ض

ىػ ضل  نلل ػؿ و طػع ل ػذا الملطػ   ٓٓٙلنف    هذل ا مض لـ وحوؿ  ط يف ل ػ  م ىػنف 
الل و  عور لطسف هذل الرالاوػنتل النػذب هػذوف الػرنووف المػذنالروفل اللػذا   ػد اىػت نف اإلمػنـ 

اللػػػذا  ملطػػػ  الل وػػػ  المحػػػدث الػػػذهل  هػػػذا الوػػػ وعل النػػػذب الػػػرنووفل اعتمػػػنًدا عوػػػر هػػػذا ال
 م  ـ  خعمػر لػف مػدرؾ  اىتطنع اللومن  نذلؾ انتشنؼ مف ادعر الرالاوض عف رنؿ لـ ودرنو 

يلػػال حتػػص ال ػػنصخل   ػػد  ػػنؿ  وػػو الػػف ملػػوف  خنػػذابخل ال ػػنؿ يلػػال حػػنتـ الػػرازخ  خىػػملت يلػػن 
حتػػػص ال ػػػنص و ػػػالؿ  ػػػ   ووػػػو  ػػػ  دار يحمػػػد لػػػف والىػػػؼ الترمػػػذخ  ج ػػػن يلػػػال المغوػػػرة علػػػد 

ال ػػد  ّلػػو الاوووػػ  عوػػر هػػذل ال  ػػوض الاطوػػرة الحننػػض   (٘ٗ)ف الحنػػنجل اللػػـ ودرنػػولخال ػػدالس لػػ
 اللنلـ  ْف ونالف عور ملر ض ل ن مف ن ضل الذنر يحد ا دلض ا ارى عوو ن مف ن ض يارى 

ل الالحتػػظل الملر ػػػض الاإلت ػػػنف  ػػنؿ اإلمػػنـ الاوووػػػ   خالوحتػػنج  ػػػ  هػػذا ا مػػر ملػػػر الدون ػػضل 
ل  وموػز لػوف الوػحوي المػن عووػول جػـ وتممػؿ  ػ  الرنػنؿ الونتػب مػن لػوالرننؿل الملر ػض الترتوػب 

الالىػػ وـ ل جػػـ ولػػرؼ التػػالاروف الُعْمػػر اللومػػن  ل حتػػر ولػػرؼ مػػف يدرؾ ممػػف لػػـ وػػدرؾل الولػػرؼ 
 التدلوس لوشوالخخ 

 ػػػد حػػػدث للػػػد الجسجمنئػػػض نمنعػػػض ل ال ػػػلالا لمىػػػن ود متتلوػػػض يحندوػػػث جػػػـ  ػػػنؿ الاوووػػػ   خ
دوث  ىػػلالل ملػػر ذخ ال ػػالف الموػػرخ عػػف منلػػؾ لػػف ي ػػسل عػػف مال ػػالعض عوػػر ا ئمػػض م  ػػن  حػػ
 ػػػنؿ  )عسمػػػض حػػػب ار حػػػب ذنػػػر ارل العسمػػػض لغػػػض ار  الزهػػػرخل عػػػف ي ػػػس يف ال لػػػ  

لغػػػض ذنػػػر ار(خ ال ػػػنؿ الاوووػػػ  ع لػػػو  خالهػػػذا م نػػػر   يوػػػؿ لػػػو مػػػف حػػػدوث منلػػػؾل ال  مػػػف 
ر ذخ ال ػػالفل اليوػػؿ هػػذا حػػدوث الزهػػرخل الذال ال ػػالف   ووػػي ل ػػنؤل منلًنػػنل الهػػال مال ػػالع عوػػ
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رالال نذاب و ػنؿ لػو  زوػندل عػف ي ػسل اللػـ ووػؽ ي ًىػنل الهػذا ولػرؼ لمػن وػي مػف حػدوث منلػؾل 
عػػف الزهػػرخل  إ ػػو ملػػدالد لحتظػػض الحتػػنظخ   ػػنؿ الاوووػػ   خالنػػذلؾ مػػف حػػدوث الزهػػرخ ىػػملت 
علػػد ار لػػف محمػػد الحػػن ظ و ػػالؿ  ىػػملت محمػػد لػػف الحىػػوف و ػػالؿ  ىػػملت محمػػد لػػف وحوػػر 

ل   ظػر  وػو   ػنؿ ي ػت الزهرخ عر ت عور عو  لف المػدو     و الؿ  لمن نملت حدوثالذهو
ل  ومن داوت مور  نؿ ل  يحمد لػف وػنلي ل  لوم ذلؾ يحمد لف ونلي المورخالارث الزهرخ

الموػػػرخ الذانرتػػػو  ػػػ  يحندوػػػث الزهػػػرخ  ي ػػػت الػػػذخ ىػػػمنؾ عوػػػ  لػػػف المػػػدو   الارث حػػػدوث 
  نملػػؾ ل  وػػت  لػػـ   ػػنؿ    ػػؾ يداوػػت  ػػالزهػػرخت   لػػـ   ػػنؿ  لػػؿ ي ػػت  ن ػػي الزهػػرخ   وػػ

ل لت عور ا حندوث التػ  يشػنر ملو ػنل  ومن تلحرت    اللوـ  ر يحندوث لو لتن  عف الزهرخ
ل الونػػػب يف ولػػػرؼ مػػػف  ػػػت عوو ػػػن ا ىػػػنم  لػػػوس عوػػػر ال وػػػنسل وحتػػػنج  وػػػو ملػػػر الىػػػمنعاللو

هـ  ػ  ال نػن  الاحػد ال ػ  ل الاونر النلنرل الالماتوؼل المجنلو  حونفل الحلنفا ىنم  المؤتوؼ 
 ن ىمن     ونس  و نل ال  وووي ال وػنس يال الل ػؿ المنػرد لملر ػض مػف   (ٙٗ)المل ر ماتوؼ خ

ىمع ممف لـ وىمعل لؿ  لد مف ملطونت يارىل لملر ػض ذلػؾل العوػر ريىػ ن ه ػن وػمت  ملر ػض 
 التنروفل لملر ض مف يدرؾ شواو ممف نذب الحّدث عف رنؿ لـ ودرنو 

عور ذلؾ يوً ن  من ذنرل الاطوب اللغدادخ    ترنمض خمىحنؽ لػف لشػر لػف  المف ا مجوض
محمػػػد لػػػف علػػػد ار لػػػف ىػػػنلـل يلػػػ  حذوتػػػض اللاػػػنرخل مػػػاللر ل ػػػ  هنشػػػـل اللػػػد لػػػلوفل الاىػػػتالطف 

 ػنؿ الاطوػب  خحػّدث عػف   لانرىل  ُ ىب ملو نل الهال وػنحب نتػنب الملتػديل النتػنب التتػالحخ 
ؾ الػػف نػػروال الىػػلود لػػف يلػػ  عراللػػضل النػػالولر لػػف محمػػد لػػف مىػػحنؽ لػػف وىػػنرل العلػػد الموػػ

دروػػس لػػف ىػػ نفل الاوػػؽ مػػف  ىػػلودل الم نتػػؿ لػػف ىػػوومنفل المنلػػؾ لػػف ي ػػسل الىػػتونف الجػػالرخل الا 
يئمػػض مػػف يهػػؿ اللوػػـ يحندوػػث لنطوػػض  رالى ع ػػو نمنعػػض مػػف الاراىػػن ووفل اللػػـ وػػرال ع ػػو مػػف 

 و مو تنتو الرالاهن ع وخ اللغدادووف  ومن يعوـ ىالى مىمنعوؿ لف عوىر اللطنرل  إ و ىمع م 
جـ رالى الاطوػب لإىػ ندل ملػر يحمػد لػف ىػونر لػف يوػالب  ػنؿ  خالنػنف للاػنرى شػوفل و ػنؿ 
لػػو  يلػػال حذوتػػض مىػػحنؽ لػػف لشػػر ال رشػػ ل النػػنف وػػّ ؼ  ػػ  لػػد  الاْوػػؽ نتنًلػػنل ال وػػو يحندوػػث 
لوىػػت ل ػػن يوػػالؿل النػػنف وتلػػرض  وػػرالخ عػػف  ػػاـل لوىػػالا ممػػف وػػدرن ـ مجوػػول  ػػإذا ىػػملالل عػػف 

وف دال  ـ و الؿ  مف يوف يدرنُت هؤ    الهال وػرالخ عمػف  ػال  ـل النن ػت  وػو غتوػض مػع ي ػو آار 
ننف وزّف لحتظل الىػملت مىػحنؽ لػف م وػالر و ػالؿ   ػدـ عوو ػن هنه ػنل النػنف وحػدث عػف الػف 
طػػنالسل الرنػػنؿ نلػػنر مػػف التػػنللوف ممػػف مػػنتالا  لػػؿ حموػػد الطالوػػؿل  ػػنؿ    و ػػن لػػو  نتلػػَت عػػف 
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ل   ػػنؿ  نئػػتـ تىػػارالف لػػ   حموػػد عػػف ي ػػسل نػػدخ لػػـ ووػػؽ حموػػًدال حموػد الطالوػػؿ   ػػنؿ   تػػزع
 نؿ    و ن  ي َت ترالى عمف منت  لؿ حمود لنذا النذا ىػ ضل  ػنؿ   لوم ػن  ػلتول الي ػو   ولوػـ 
مػػن و ػػالؿ   ػػنؿ يحمػػد لػػف ىػػونر  الىػػملُت يلػػن رنػػن   تولػػض لػػف ىػػلود و ػػالؿ  لوغ ػػ  يف يلػػن حذوتػػض 

حػػدج   الػػف طػػنالسل حػػدج   الػػف طػػنالسل  ػػنؿ    وػػؿ  اللاػػنرخ  ػػدـل يرال منػػضل  نلػػؿ و ػػالؿ 
لىتونف لف عوو ض   دـ م ىنف مف يهؿ لانرىل الهال و الؿ  حػدج ن الػف طػنالسل   ػنؿ  ىػوالل الػف 
نـ هال   نؿ   ىملاللل   ظرالا  إذا الف طنالس مػنت  لػؿ ماللػدل لىػ توفخ  النػذلؾ رالى الاطوػب 

لاراىػن   نػذابل نػنف وحػدث عػف الػف ع لو لإى ندل عف عو  الف المدو  ل  نؿ  خيلال حذوتػض ا
  (ٚٗ)طنالس   نؿ   نن الا ملر الف عوو ض  مالرالل لى ول  إذا الف طنالس منت  لؿ يف واللدخ

 ػنحتا الػف عوو ػض الهػال مػف يئمػض الحػدوث لنلتػنروف عوػر مجلػنت عػدـ ىػمنع هػذا الرنػؿ ممػف 
دت عوػر الملر ػض الهذا ا حتننج ظنهٌر ي و  ػنتا عػف ملطوػنت ع ووػض اعتمػ ادعر الىمنع م  ـ 

الهػذل اللمووػض الهػذا  لنلتنروفل الم نر ػض تػنروف ماللػد هػذا الرنػؿ لتػنروف ال ػنة مػف زعـػ الىػمنع مػ  ـ 
ـّ نػرح مػف اىػتحؽ النػرح مػ  ـ؛ هػذل اللمووػض  ا حتننج لنلتنروف عور عدـ ىػمنع الػرالاةل المػف جَػ

 ومن ىلؽ   ا مجوضنجورة   ومنف حور ا مجوض الدالض عوو نل ال د ذنر ن للض هذل 
المف هؤ   يوً ن  من  نلػو الاطوػب اللغػدادخ  خىػملت ال ن ػ  يلػن لنػر محمػد لػف عمػر 
الػػداالدخ ذنػػر عوػػ  لػػف محمػػد لػػف الىػػرخ ال مػػدا  ل   ػػنؿ  نػػنف نػػذاًلنل حػػدج   عػػف محمػػد لػػف 

المػ  ـ    (ٛٗ)وحور المرالزخ لحدوث الاحػدل النػنف وػرالخ عػف مت ػدم  الشػوالخ الػذوف لػـ وػدرن ـخ
التللػػو الػػف النػػالزخ  ػػ  ترنمػػض خالحىػػف لػػف غنلػػب لػػف عوػػ  لػػف غنلػػب لػػف  مػػن ذنػػرل الاطوػػب

م وػػػالر لػػػف وػػػلوالؾل يلػػػ  عوػػػ  التمومػػػ خل   ػػػد ذنػػػرالا ي ػػػو خنػػػنف لػػػو ىػػػمت الهوئػػػض الظػػػنهر 
الادعػر  و ػن رالاوػض عػف للػض ا ئمػض  اإلنمنعوسحل الننف و رئ  م ري لحرالٍؼ    ارؽ ل ن 

ر يهػػؿ اللوػػـ عووػػو ذلػػؾل ملػػر يف اىػػتتوب المت ػػدموف النلػػؿ ل ػػن يىػػن ود لنطوػػض مىػػتحووضل  ػػم ن
دروس  ري عور الف ش لالذ الالف ش لالذ  ػري عوػر يلػ   م  نل الذنر ي و  ري عور مدروس المؤدب الا 
دروػػس لػػـ و ػػري عوػػر الػػف شػػ لالذ   انلػػدل النػػؿ ذلػػؾ لنطػػؿ؛  ف الػػف شػػ لالذ لػػـ وػػدرؾ يلػػن انلػػدل الا 

  (ٜٗ)الادعر يشون  غور ذلؾل وتلوف  و ن نذلض الااتس وخ
  اىػػتاداـ عومػػن  الحػػدوث ل ػػذل الملطوػػنت الل ووػػضل لال لػػت مشػػنوض نلػػرىل ال  تشػػرت  وػػال 

هذل ال را ات الانر ض لإلنمنع    ال نسل الال ع الشػؾ  ػ  نتػنب ار عػز النػؿل لنػف هػذا نوػو 
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لـ و ع لت ؿ ار عز النؿل جـ لت ػؿ مراعػنة عومػن  الحػدوث ل ػذل الملطوػنت الل ووػض العمو ػـ 
 وف    النو الرالاة ممن نلو ـ ونتشتالف يننذوب النذالوف ل نل الياذهـ لنلتنر 

الم  ـ  مف ال ع حدوجًن لن وول  لر ػو اللومػن  لنىػتاداـ هػذل الملطوػنت الل ووػض الانوػض 
  د ذنر الف النػالزخ مػف  لنلتنروفل الملر ض الىنلؽ الالسحؽل المف يدرؾ  سفل المف لـ ودرنو 

ف جنلػػت ا شػػ ن  ل  ػػنؿ  حػػدج ن وحوػػر لػػف طروػػؽ الاطوػػب لإىػػ ندل عػػف محمػػد لػػف علػػد ار لػػ
ملػػػوفل  ػػػنؿ  حػػػدج ن علػػػد ار لػػػف مدروػػػسل  ػػػنؿ  ي لم ػػػن شػػػللضل عػػػف عمػػػرال لػػػف ُمػػػرهةل عػػػف علػػػد 

 ػػنؿ  خمّف ار اتاػػذ إللػػراهوـ  ػػ   الػػرحمف لػػف يلػػ  لووػػرل عػػف اللػػرا  لػػف عػػنزبل عػػف ال لػػ  
 لػػػض يرللػػػض آ ؼ لػػػنب نومػػػن يعوػػر عووػػػوف  لػػػض لو ػػػن  ملو ػػػض لنل ػػػدرة تاتر  ػػن روػػػنح الرحمػػػضل لو

 النؿ هنذا  نؿ اتاذ إللراهوـخ  اشتنؽ يلال لنر ملر الن ض ا تتي م  ن لنب و ظر ملر ار عز
ال نؿ ع لو  خهذا حدوث مال الع ممن عموتو ود ا ش ن   النػنف نػذالن و ػع الحػدوث   ػنؿ 

ر مجػػؿ الػدار ط    ا شػ ن   نػذاب دنػػنؿ   ػنؿ يلػال لنػػر الاطوػب  مػف رنػب هػػذا الحػدوث عوػ
جـ ذنر الػف النػالزخ حػدوجًن  هذا اإلى ند  من ل ر مف اطراح الحشمض الالنرية عور النذب شوئنخ 

الػػف النػػالزخ ع لػػو  خهػػذا ممػػن عموتػػو وػػد ا شػػ ن    ؿآاػػر مػػف طروػػؽ ا شػػ ن   المػػذنالرل ال ػػن
الذخ ذنر نل آ تنل الننف مع نال و و ع الحدوث نػنهًس لنل  ػؿ للوػدا عػف ملر تػول  إ ػو لػال عوػـ 

  (ٓ٘)يّف ح لًس لـ ودرؾ النوًلن اللـ ورال ع و؛ من ذنر هذاخ
 نىػػتدّؿ الػػف النػػالزخ عوػػر ن ػػؿ ا شػػ ن   لنل  ػػػؿ العوػػر ال ػػع الحػػدوث لنال ػػو  ػػد نػػػن  

المػػػ  ـ  خيحمػػد لػػف علػػػد الػػرحوـ يلػػػال  مانلًتػػن لوتػػنروف المل ػػػالؿ الملػػرالؼ لػػدى عومػػػن  الحػػدوث 
الف عدخل حدوجو مال العل ال ػنؿ  نػنف نلترل عف نرور لف علد الحمودخ  نؿ الذهل   خيدرنو 

  (ٔ٘) ووؿ الحون  وحدث عمف لـ ودرن ـخ
  ػػنؿ الشػػوف يلػػال غػػدة  خمف للػػض ا نوػػض  ال ػػد  ّلػػو عوػػر هػػذل الح و ػػض للػػض الملنوػػروف 

مف الوحنلض ر   ار عػ  ـل  ػد رّد حػدوجًن رالال غوػرل مػف الوػحنلض ا نوػض   ال تػر يف ونػالف 
ل الالحػػػؽ يّف ذلػػػؾ ال تػػػ  لػػػـ ونػػػف  ػػػ   ظػػػر الوػػػحنل   ذلػػػؾ الحػػػدوث  نلػػػو ىػػػود ن رىػػػالؿ ار

لت مض النذب يال ا اتسؽ يال الت ػالؿ مػف راالخ ذلػؾ  –لحمد ار الحتظو  –ال ن   نزًمن ال طًلن 
الحدوثل الحنشن الوػحنلض ر ػ  ار عػ  ـ مػف ذلػؾل الا  مػن هػال مػف لػنب احتمػنؿ ال ػالع الاطػم 

  ل يال مف لػنب ال تػ  ال ػننـ عػف ظػّف الانت ػند يال الى ال يال ال ىونف مف الُمَاطهم     ظر ال ن
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مف ال ن  ل لالنالد  ص  طل ل يال حدوث ع دلل وػرال ملنرً ػن لػذلؾ الحػدوث  ػ   ظػرلل اللػوس 
  (ٕ٘)مف لنب التنذوب الالرم  لنلال ع  طًلنخ

الم  ـ  خعو  لف محمد لف الىرخل يلػال الحىػف ال مػدا   اللغػدادخ الػالراؽخ  ذنػرل الػذهل  
لػػف عمػػر الػػداالدخ ال ن ػػ   ومػػن حنػػر ع ػػو الاطوػػب  نػػنف نػػذالنل وػػرالخ  ال ػػنؿ  خال ػػنؿ محمػػد

ذنػػرل الػػذهل  ال ػػنؿ  خالػػف المنرىػػتن وض لغػػدادخ  المػػ  ـ  خالػػف المنرىػػتوضخ   (ٖ٘)عمػػف لػػـ ودرنػػوخ
طنلػػػب حػػػدوث  ذنػػػرل الػػػدلوج ل   ػػػنؿ  طوػػػب الحػػػدوثل النمػػػعل الادعػػػر الحتػػػظ الال  ػػػؿ عمػػػف لػػػـ 

ر الوػدوؽ ر ػ  ار ع ػو دعػالى م ػو  النػنف يلػػالال ودرنػول  نذلػو ال ػنس  الا تىػب ملػر يلػ  لنػػ
  (ٗ٘)وادمنف المنرىتنفل الننف ذا نرية ال حضل الوتلن ر التوىتض الالطبخ

اللذا وظ ر نوؼ اىتادـ عومن  الحػدوث الل ػؿ الاعتمػدالا عووػو العوػر ملطونتػو  ػ  نشػؼ 
المشػ الر  ا لنطوؿ ال نتنض عف ادعن  مػن واػنلؼ الل ػؿل يال واػنلؼ التػنروف الملػرالؼل الالالا ػع

ال شػػؾ يف رالاوػػض مػػن واػػنلؼ الح و ػػضل الادعػػن  غوػػر الح و ػػض هػػال نػػذبل اللػػذا   ػػد  لػػوف اللومػػن  
نرح عومن  الحدوث الرالاة ل ن  عوػر هػذل الملطوػنت الل ووػضل حػوف ريالا لل ػ ـ  ػد تنػري الزعػـ 

 الرالاوض عمف لـ ودرن ـل ال  ودؿ التنروف عور ي و  د الت نهـ يال عنورهـ يوًس 
 :أثر انعقم في َقد انًروياخ وإعالنها: انثاَيانًطهة 

الللوػػو لػػـ وظ ػػر يجػػر الل ػػؿ ع ػػد عومػػن  الحػػدوث  ػػ  لػػنب مػػف يلػػالاب هػػذا اللوػػـ لمجػػؿ مػػن 
ظ ػػػر  ػػػ  هػػػذا اللػػػنب؛ يع ػػػ  نسم ػػػـ عوػػػر المتػػػالفل يال مػػػن ولػػػرؼ ل  ػػػد المتػػػالفل   ػػػد ي ىػػػحالا 

ر الػػ ص الوػػػحوي المنػػنؿ لول ػػؿ  ػػ  هػػذا المنػػػنؿل الاىػػتادمالل لنػػس  مػػف ينػػػؿ الالوػػالؿ ملػػ
 الجنلتل الىووـ مف المىتحوست يال الم ننور 

الللػػؿ يال ػػي مػػن ُوحػػتا لػػو  ػػ  هػػذا اللػػنب هػػال نػػسـ الػػف ال ػػوـ الظػػنهر  ػػ  هػػذل المىػػملضل 
حوث ذنر يمالًرا نجورة ممن ُولوـ ل ن ال ع الحدوث مف غور يف و ظر    ىػ دلل يخ ي  ػن يمػالر 

ىػػ د الالػػرل الهػػذا لطلولػػض الحػػنؿ   وتوىػػر لنػػؿ  ع ووػػضل ُتلوػػـ لنلل ػػؿ المنػػردل دال مػػن  ظػػٍر  ػػ 
ّ  ل ػنؿ نػؿ م ىػنف مػن وروػد    ػد  ػنؿ الػف ال ػوـ  خالىػئوت  هػؿ ومنػف  يحدل ال  وت  و يخ يحدل الا 

 ملر ض الحدوث المال الع ل نلط مف غور يف و ظر    ى دل خ 
الهػػذا الا ػػي ظػػنهر  ػػ  يف الىػػؤاؿ م مػػن هػػال عػػف  ػػنلط ع وػػ ل يال ملطوػػنت ع ووػػضل تظ ػػر 

ال ػػد ينػػنب الػػف ال ػػوـ  و ػػنظر الالوػػر الممػػنرسل عػػف طروػػؽ معمػػنؿ الل ػػؿل  لػػؿ الرنػػالع ملػػر الىػػ د ل
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عوػػر هػػذا الىػػؤاؿ ل اللػػو  خ  ػػذا ىػػؤاؿ عظػػوـ ال ػػدرل الا  مػػن ولوػـػ ذلػػؾ مػػف ت ػػوع  ػػ  ملر ػػض الىػػ ف 
الوػػػحوحضل الااتوطػػػت لوحمػػػو الدمػػػول الوػػػنر لػػػو  و ػػػن مونػػػضل الوػػػنر لػػػو ااتوػػػنص شػػػدود لملر ػػػض 

ل الهدوو  ومن وػممر لػول الو  ػر ع ػول الوالػر ع ػول الوػدعال الملر ض ىورة رىالؿ ار  الى ف الاعجنرل
 نالاحد مف يوحنلو  ملوول الوحلول الونرهول الوشرعو لألمضل لحوث نم و مانلط لورىالؿ 

الهدوػػو النسمػػو المػػن ونػػالز يف والػػر لػػو المػػن     مجػػؿ هػػذا ولػػرؼ مػػف يحػػالاؿ الرىػػالؿ 
نػػؿ متّلػػع مػػع متلالعػػول  ػػإف لألاػػص لػػو الحػػروص عوػػر ونػػالز؛ مػػن   ولر ػػو غوػػرلل الهػػذا شػػمف 

تتلع ي الالو الي لنلو مف اللوـ ل ػن الالتمووػز لػوف مػن ووػي يف و ىػب ملوػو المػن   ووػي؛ مػن لػوس 
لمػػف   ونػػالف نػػذلؾل الهػػذا شػػمف الم وػػدوف مػػع يئّمػػت ـل ولر ػػالف ي ػػالال ـ ال والوػػ ـ المػػذاهل ـل 

لملطوػػنت التػػ  مػػف  ظػػر  ػػ  الرالاوػػض  النػػدهن جػػـ ياػػذ الػػف ال ػػوـ ُولػػّدد للػػض هػػذل ا الار يعوػػـخ 
  و ن؛ الننف مف الممنرىوف اللنر وف؛ َعِوـ لنللوض الت     الرالاوضل  لؿ يف و ظر    اإلى ند 

  نؿ الف ال وـ  خ مف ذلؾ  من رالى نلتػر لػف نىػر عػف يلوػو عػف جنلػت عػف ي ػس ور لػو 
لن ػض يوػو ن مػف ذهػب(خ  ملػر مف  نؿ  )ىلحنف ار اللحمدل غرس ار لو يلؼ يلؼ  اوض    ا

النسمػػو ي ػػو  يف  ػػنؿ الػػف ال ػػوـ  خالهػػذا اليمجنلػػو ممػػن   ورتػػنب مػػف لػػو يد ػػر ملر ػػض لنلرىػػالؿ 
مال الع ماتوؽ الا  ػؾ متتػرى عووػوخ   ػنؿ  خالهػذا لػنب الاىػع نػدا الا  مػن ذنر ػن م ػو نػز ا وىػورا؛ 

لػنردة؛ نو ػن نػذب عوػر لولرؼ لو يف هذل ا حندوث اليمجنل ن ممن  وو هذل المننز نت ال لوحػض ال
ل   ػػػد اعت ػػػر ل ػػػن نجوػػػر مػػػف الن ػػػنؿ لنلحػػػدوث مػػػف الم تىػػػلوف ملػػػر الزهػػػد الالت ػػػر رىػػػالؿ ار 

 النجور مف الم تىلوف ملر الت و 
الا حندوػػػػػث المال ػػػػػالعض عوو ػػػػػن ظومػػػػػض الرنننػػػػػض المننز ػػػػػنت لػػػػػنردةل ت ػػػػػندخ عوػػػػػر ال ػػػػػل ن 

ا رنلػػض يعطػػ  جػػالاب مجػػؿ حػػدوث  )مػػف وػػور ال ػػحر نػػذا النػػذ الااتس  ػػن عوػػر رىػػالؿ ار 
ىللوف  لون(  النمف هذا النذاب الالوث لـػ ولوـػ يف غوػر ال لػ  لػال وػور عمػر  ػالح عووػو الىػسـ 

 ػنؿ الػػف ال ػػوـ  خال حػف   لػػو عوػػر يمػالر نووػػض ولػػرؼ ل ػن نػػالف الحػػدوث  لـػ ولػػط جػالاب  لػػ  الاحػػدخ 
  ر  م  ن  اشتمنلو عور يمجنؿ هذل المننز نت الت    و الؿ مجو ن رىالؿ ا مال العن 

ممػن يف ونػالف  ػ   اليمجػنؿ هػذل المننز ػنت اللػنردة التػ    واوػال حػنؿ الا ػل ن مػف يحػد يمػروف 
مػػن يف ونػالف ز ػػدو ن  وػد الت  ػػوص لنلرىػالؿ وػػور ار عووػو الىػػوـ لإ ػػن ض  غنوػض الن ػػؿ الالحمػؽل الا 

  الم  ػن  ىػمننض الحػدوث النال ػو ممػن وىػار م ػو الم  ػن  تنػذوب الحػس لػو  مجؿ هذل النومػنت ملوػو 
الم  ػػن  م ن  ػػض الحػػدوث لمػػن نػػن ت لػػو الىػػ ض الوػػروحض م ن  ػػض لو ػػض   نػػؿ حػػدوث وشػػتمؿ عوػػر 

 م و لرخ    ىند يال ظوـ يال علث يال مدح لنطؿ يال ذـ حؽ يال  حال ذلؾ  رىالؿ ار 
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ي و  لػؿ يمػرا ظػنهرا لمح ػر مػف الوػحنلض نو ػـل الي  ػـ  الم  ن  يف وّدع  عور ال ل  
الم  ن  يف ونالف الحدوث لنطس     تىػو  وػدؿ لطس ػو عوػر ي ػو  والل اتت الا عور نتمن و اللـ و  
الم  ػػن  يف ونػػالف نسمػػو   وشػػلو نػػسـ ا  لوػػن    ػػًس عػػف نػػسـ   لػػوس مػػف نػػسـ الرىػػالؿ 

الػػذخ هػػال الحػػ  وػػالحرل  ونػػالف الحػػدوث ممػػن   وشػػلو الػػالح  لػػؿ   وشػػلو نػػسـ  رىػػالؿ ار 
الم  ػػن  يف ونػػالف الحػػدوث لالوػػؼ  نػػذا النػػذا  الم  ػػن  يف ونػػالف  ػػ  الحػػدوث تػػنروف الوػػحنلض 

 ا طلن  الالطر وض يشلو اليلوؽ 
الم  ػػن  ا حندوػػث التػػ  وػػذنر  و ػػن الا ػػر الحونتػػو؛  الم  ػػن  يحندوػػث الل ػػؿ نو ػػن نػػذب 

الم  ػػن  يف ونػػالف الحػػدوث ممػػن ت ػػاـل الشػػالاهد  نو ػػن نػػذبل ال  ووػػي  ػػ  حونتػػو حػػدوث الاحػػد 
الم  ػن  رنننػض يلتػنظ الحػدوث  دوث وػروي ال ػرآف الم  ػن  مانلتػض الحػ الوحوحض عوػر لطس ػو 

الم  ػػػن  مػػػن و تػػػرف  الىػػػمننت ن لحوػػػث ومن ػػػن الىػػػمع الوػػػد ل ن الطلػػػع الوىػػػما مل نهػػػن لوتطػػػف 
  (٘٘)لنلحدوث مف ال رائف الت  ولوـ ل ن ي و لنطؿخ

ال د ذنػر الػف ال ػوـ يمجوػًض نجوػرة عوػر نسمػو هػذال الػذخ وظ ػر م ػو اللال ػالح نوػؼ يعمػؿ 
لل ػػؿل الاىػػتادماللل الاعتمػػدالا عووػػو  ػػ  نسم ػػـ ال ػػ   ظػػرت ـ ال ػػ  ريو ػػـ  ػػ  عومػػن  الحػػدوث ا

مىػػملض   ػػد المتػػالف الحدوجوػػضل حتػػر م  ػػـ مػػف طػػالؿ الالػػرة الالممنرىػػض وػػنرت ل ػػـ مونػػض لملر ػػض 
 الحدوث المال ػالع ل ػذل ال ػالالط الل ووػض التػ  ذنرهػن الػف ال ػوـل  لػؿ ال ظػر  ػ  ىػ د الحػدوث 

هػػػال ترنمػػػض ح و ػػػض لم ػػػنها عومػػػن  الحػػػدوث  ػػػ  هػػػذا اللػػػنبل  المػػػن ذنػػػرل الػػػف ال ػػػوـ  ػػػ  نسمػػػو
 الاعتمندهـ عور الل ؿ ل الالطو الوحوحض 

ال ػػد ذنػػر الػػف يلػػ  حػػنتـ اسوػػض المىػػملضل  ػػنؿ  خىػػملت يلػػ  رحمػػو ار و ػػالؿ  نػػن    
رنػػػؿ مػػػف نوػػػض يوػػػحنب الػػػريخ مػػػف يهػػػؿ الت ػػػـ مػػػ  ـ الملػػػو د تػػػرل  لر ػػػو َعَوػػػ ه   وػػػُت  ػػػ  

د داػؿ لوػنحلو حػدوث  ػ  حػدوثل ال وػت  ػ  لل ػو  هػذا حػدوث لل  ن  هذا حدوث اطم  ػ
لنطؿل ال وت    لل و  هذا حػدوث م نػرل ال وػت  ػ  لل ػو  هػذا حػدوث نػذبل الىػنئر ذلػؾ 
ف هػػذا نػػذب   ف هػػذا لنطػػؿل الا  احندوػػث وػػحنح    ػػنؿ لػػ   مػػف يوػػف عومػػت يف هػػذا اطػػمل الا 

 ل مػػن يدرخ هػػذا  يالػػرؾ راالخ هػػذا النتػػنب لػػم   غوطػػت الا  ػػ  نػػذلت  ػػ  حػػدوث نػػذا    وػػت 
النػػز  مػػف رالاوػػػض مػػف هػػػال  غوػػر ي ػػػ  يعوػػـ يف هػػذا اطػػػمل اليف هػػذا الحػػػدوث لنطػػؿل اليف هػػػذا 
الحدوث نذب    نؿ تدع  الغوب   ػنؿ   وػت  مػن هػذا ادعػن  الغوػب   ػنؿ  مػن الػدلوؿ عوػر مػن 
 ت الؿ   وت  َىْؿ عمن  وت مف وحىف مئؿ من يحىفل  إف اتت  ن عومت ي ن لـ  نػنزؼ اللػـ   وػو
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م  لت ـ   نؿ  مػف هػال الػذخ وحىػف مجػؿ مػن تحىػف   وػت  يلػال زرعػضل  ػنؿ  الو ػالؿ يلػال زرعػض 
مجؿ من  وػت   وػت   لػـل  ػنؿ  هػذا عنػبل  ماػذ  نتػب  ػ  ننغػد يلتػنظ   ػ  توػؾ ا حندوػث 
جـ رنؿ ملر ال د نتب يلتنظ من تنوـ لو يلال زرعػض  ػ  توػؾ ا حندوػثل  مػن  وػت ي ػو لنطػؿ  ػنؿ 

ل  وػػت  النػػذب الاللنطػػؿ الاحػػدل المػػن  وػػت ي ػػو نػػذب  ػػنؿ يلػػال زرعػػض  هػػال يلػػال زرعػػض  هػػال نػػذب
لنطػػؿل المػػن  وػػت ي ػػو م نػػر  ػػنؿ  هػػال م نػػرل نمػػن  وػػتل المػػن  وػػت ي ػػو وػػحنح  ػػنؿ يلػػال زرعػػض  
وػػحنح    ػػنؿ  مػػن يعنػػب هػػذال تتت ػػنف مػػف غوػػر مالاطػػمة  ومػػن لو نمػػنل   وػػت   ػػد ذلػػؾ ي ػػن لػػـ 

الالػػدلوؿ عوػػر وػػحض مػػن   اللػػو لػػنف دو ػػنرا  ل رنػػن   نػػنزؼ الا  مػػن  و ػػنل للوػػـ الملر ػػض  ػػد يالتو ػػنل
وحمؿ ملر ال ن د  و الؿ  هذا دو ػنر  ل ػرجل الو ػالؿ لػدو نر  هػال نوػدل  ػإف  وػؿ لػو مػف يوػف  وػت 
مف هذا  ل رج  هؿ ن ت حن را حوف ل رج هذا الدو نر   نؿ   ل  نف  وؿ لو   ػمالرؾ الرنػؿ 

ؿ  مػف يوػف  وػت مف هػذا  ل ػرج   ػنؿ  عومػن الذخ ل رنو م   ل رنت هذا الدو نر   ػنؿ   ل  وػ
رز تل النذلؾ  حف رز  ػن ملر ػض ذلػؾل  وػت   تحمػؿ  ػص وػن الت ملػر الاحػد مػف اللوػرا  مػف 
النالهرووف  و الؿ  هذا زننجل الو ػالؿ لمجوػو  هػذا وػن التل  ػإف  وػؿ لػو  مػف يوػف عومػت يف هػذا 

ف هذا ون الت  هؿ ح ػرت المال ػع الػذخ وػ ع  وػو هػذا الزنػنج    ػنؿ   ل  وػؿ لػو  زننج الا 
  ػؿ يعومػػؾ الػذخ وػػنغو لم ػو وػػنغ هػذا زنننػػن   ػنؿ   ل  ػػنؿ   مػف يوػػف عومػت   ػػنؿ  هػػذا 
عوـ رز تل النذلؾ  حف رز  ن عومن   وت وم ل ن يف  الرؾ نوؼ عوم ن لػمف هػذا الحػدوث نػذب 

 الهذا حدوث م نر م  لمن  لر وخ 
دو نر لنل وػػنس ملػػر غوػػرلل  ػػإف جػػـ  ػػنؿ الػػف يلػػ  حػػنتـ ع ػػب هػػذل ال وػػض  خُتلػػرؼ نػػالدة الػػ

تاوؼ ع و    الحمرة الالوتن  عوـ ي و مغشالشل الولوـ ن س النػالهر لنل وػنس ملػر غوػرل  ػإف 
انلتػػو  ػػ  المػػن  الالوػػسلض عوػػـ ي ػػو زنػػنجل الو ػػنس وػػحض الحػػدوث للدالػػض  ن ووػػول اليف ونػػالف 

عدالتػو لرالاوتػو  نسمن وووي يف ونالف مف نسـ ال لالةل الولوـ ىػ مو الا  نػنرل لتتػرد مػف لػـ توػي
 نلمىػػملض نو ػػن تػػدالر عوػػر الملطوػػنت الل ووػػضل العوػػر الالػػرة الالممنرىػػض الطػػالؿ   (ٙ٘)الار يعوػػـخ

ال ظػػر الاللوػػـل حتػػر توػػور لػػدى اإل ىػػنف مونػػض وموػػز ل ػػن لػػوف مػػن ووػػوي يف ونػػالف مػػف نػػسـ 
 ال لالةل المن   وووي يف ونالف مف نسـ ال لالة 

ة الردالهػػن لم  ػػن   تشػػلو نػػسـ ال لػػالةل نمػػن رّدالا يحندوػػث اللػػذا ا ت ػػد عومػػن  الحػػدوث يحندوػػث نجوػػر 
مػن ذنػرل   مػف ذلػؾ  يارى م ىاللض لللض الوحنلض لنال  ن   تشلو نسم ـ م من تشلو نػسـ غوػرهـ 

اإلمنـ الل وو     ترنمض خعمػر لػف وزوػد الشػولن   الر ػن خل  ػنؿ الل ووػ   خمن ػالؿ لنل  ػؿل نػن  عػف 
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ل ووػػ  مػػف طروػػؽ عمػػر لػػف وزوػػد الشػػولن  ل  ػػنؿ  حػػدج ن شػػللضل شػػللض لحػػدوث مل ػػؿخل جػـػ رالى ال
ار لػف مىػلالدل  ػنؿ   ػنؿ رىػالؿ ار  عف عمػرال لػف مػرةل عػف شػ وؽ لػف ىػومضل  ػنؿ  ىػملت علػد

 مػػن لػػنؿ  ػػاـل وشػػر الف المتػػر وفل الوىػػتاتالف لنللنلػػدوفل الولموػػالف لػػنل رآف مػػن الا ػػؽ هػػالاهـل المػػن(  
للض النتػنب الونتػػرالف لػللضل وىػػلالف  ومػن وػػدرؾ لغوػػر اػنلؼ هػػالاهـ ترنػاللل  ل ػػد ذلػؾ وؤم ػػالف لػػ

ل ي  وىػلالف  ومػن   وػدرؾ م  لنلىػل   ىل  مف ال در الم دالرل الا نػؿ المنتػالبل الالػرزؽ الم ىػاـل
 مف النزا  المال الرل الالىل  المشنالرل الالتننرة الت    تلالر(خ 

لنػسـ ع ػدخ الار جـ  نؿ الل وو  ع لو  خلوس ل ذا الحدوث مف حدوث شللض يوؿل الهذا ا
ولوػػػـل وشػػػلو نػػػسـ علػػػد ار لػػػف المىػػػالر ال نشػػػم  المػػػدائ  ل النػػػنف و ػػػع الحػػػدوثل ال ػػػد رالى 
عمرال لف مرة ع ول  ولػؿ هػذا الشػوف حموػو عوػر رنػؿل عػف عمػرال لػف مػرةل عػف علػد ار لػف 

  معّؿ الل وو  حدوث هذا الرنؿ لم و م من وشلو نػسـ علػد ار  (ٚ٘)المىالرل  محنلو عور شللضخ
الهػذل حنػض ع ووػض  نتنػض  ول   الف مىلالدل يخ ي و   وشلو نسـ ال لػ  وػور ار عووػو الىػوـ 

 ل اللنسـ الوحنلض عف الرة الدراوض الطالؿ مسزمض لنسـ ال ل  
مػن ذنػرل الػػف حلػنف  ػ  ترنمػض خمحمػػد لػف حنػر لػف علػػد النلػنر لػف الائػؿ لػػف  المػف ذلػؾ 

خ عػػف عمػو ىػػلود لػف علػػد النلػنرل عػػف يلوػػو حنػر الح ػػرم  الن ػدخخ؛  ػػنؿ الػف حلػػنف  خوػرال 
اللػوس مػف حػدوث  الائؿ لف حنر ل ىاض م نرة  و ن يشون  ل ن يوالؿ مػف حػدوث رىػالؿ ار 

الائؿ لف حنرل الم  ن يشون  مف حدوث الائؿ لف حنر ماتورة نػن  ل ػن عوػر الت وػ  الي ػرط 
 ج لو   ونالز ا حتنن  وول الم  ن يشون  مال العض لوس وشلو نسـ رىالؿ ار 

اليمن علػد النلػنر لػف الائػؿ لػف حنػر  إ ػو اللػد للػد مػالت يلوػو لىػتض يشػ رل مػنت الائػؿ لػف 
حنػػر اليمػػو حنمػػؿ لػػول الهػػذا  ػػرب مػػف الم  طػػع الػػذخ   ت ػػاـل لػػو الحنػػضل ال ػػد الهػػـ  طػػر لػػف 

  (ٛ٘)اووتض حوث  نؿ  عف يل  مىحنؽ عف علد النلنر لف الائؿ  نؿ  ىملت يل خ
  يالل مػػػػن  لػػػػمف نسم ػػػػن   وشػػػػلو نػػػػسـ رىػػػػالؿ ار  ف  ن ت ػػػػد الػػػػف حلػػػػنف الرالاوػػػػض لػػػػممرو

الجن و مػػن  لنىػػتاداـ التػػنروفل الاإلشػػنرة لس  طػػنع اعتمػػنًدا عوػػر التػػنروفل حوػػُث اُلِلػػد الػػراالخ للػػد 
النػػس ا مػػروف ا الؿ الالجػػن   مػػف الملطوػػنت الل ووػػضل التػػ   اىػػتادم ن  ال ػػنة الالػػدل لىػػتض يشػػ ر 

الالػػذخ وػداؿ مل ػػن  ػػ  هػػذا الملحػػث هػػال نسمػػو عوػػر  ض الػف حلػػنف  ػػ  النػػسـ عوػػر هػػذل الرالاوػػ
متف الرالاوضل الا ت ند المتف لنال و نسًمن   وشلو من ومنف يف وودر عف ال لػ  وػور ار عووػو 

                                                 
(
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  ػػػد اىػػػتادـ الػػػف حلػػػنف الل ػػػؿ الاعتمػػػد عووػػػول الحنػػػـ مػػػف اسلػػػول المػػػف اػػػسؿ الالػػػرة  الىػػػوـ 
  الرالاوض   وشلو نسـ ال ل  ؛ لمف نسـ هذل الالممنرىض الالملر ض لنسـ ال ل  

من ذنرل الف يل  حنتـ  نؿ  خالىملت يلػ  عػف حػدوث رالال الػف يلػ  ذئػبل عػف  المف ذلؾ 
الزهرخل عف ال نىـ الػف محمػدل عػف رنػؿ ىػمنلل عػف عمػر؛  ػنؿ  )  لػمس عوػر امػرئ التػنع 

 ػنؿ يلػ   نػذا مف يهؿ النتنب اسا لـ ولوػـ ي  ػـ تلمػدالا م ىػندلل حتػر ونػالف ار هػال ي ىػدل(   
رالال الػػف يلػػ  ذئػػب  ال  يحىػػلو م  الهػػال الهػػـ؛ وشػػلو نػػسـ الزهػػرخل حتػػر ريوػػت مػػف رالاوػػض الػػف 
الملنرؾل عف وال سل عف الزهرخ هذا النسـ لس مى ندل  تو  ُت يف حدوث الف يل  ذئػب اطػم  
الال ػػنس وػػرالالف عػػف الزهػػرخل عػػف ال نىػػـل عػػف يىػػوـل عػػف عمػػرل نسمػػن  ػػ  الطوػػر؛ لػػوس  وػػو 

 نىت نر يلال حنتـ الرازخ لالرتو اللملر تو الل ووض يف ونالف هذا النػسـ مػف   (ٜ٘)مف هذاخ ش  
نػػسـ عمػػر ر ػػ  ار ع ػػول الريى  لػػؿ يف وطوػػع عوػػر اإلىػػ ند ي ػػو وشػػلو نػػسـ الزهػػرخل  ومػػن 

 اطوع عور مى ندل  الندل نمن تال لو  لًس 
وث عوػػػر هػػػذل الوػػػالرة هػػػذا   اللػػـػ و ػػػؼ اىػػػتاداـ الل ػػػؿ  ػػػ    ػػػد المػػػتف لػػػدى عومػػػن  الحػػػد

عسلػو ل ػنً   م  ن يوً ػن  الىنل ضل   د شمؿ ذلؾ عدة والر  ال ظػر  ػ  مل ػر الحػدوثل الا ت ػندل الا 
عور مل ػنل حتػر اللػال نن ػت الزوػندة  وػو   تاػنلؼ يوػؿ الحػدوث وػراحًضل الا  مػن زادت عووػول يال 

و الل ػؿل الُولتمػد اووتول يال دّلت عور عمالمول يال  حال هذل الملطونت الل ووضل التػ  وػدّؿ عووػ
 ػنؿ اإلمػػنـ منلػؾ  ختنػب زنػنة التطػػر عوػر يهػؿ اللندوػػضل  المجػنؿ ذلػؾ   و ػن عوػر الل ػؿ الالتتنوػػر 

ل  رض زننة التطر مػف رم ػنف عوػر ال ػنس نمن تنب عور يهؿ ال رىل الذلؾ يف رىالؿ ار 
علػػد الرالى اإلمػػنـ منلػػؾ عػػف  ػػن عل عػػف   (ٓٙ)عوػػر نػػؿ حػػر يال علػػد ذنػػر يال ي جػػر مػػف المىػػوموفخ

 رض زننة التطر عور ال نس مػف رم ػنف وػنًعن مػف تمػرل يال  ار لف عمر؛ خيف رىالؿ ار 
  (ٔٙ)ونًعن مف شلورل عور نؿ حر يال علدل ذنر يال ي جرل مف المىوموفخ

  د تنللو علد ار لف عمػر اللمػرخل ول ػ    ال د تاللع منلؾ عور رالاوتو عور هذا الشنؿ 
عػػف علػػد ار لػػف عمػػر  المنلػػؾ مًلػػن  (ٖٙ)الالنػػنمع (ٕٙ) ػػ  المالطػػمالع ػػو رالال الػػف الهػػب  الُمنلهػر 

التنلل ـ  عمر لف  ن ع  رالال عف يلوػو  نسهمن عف  ن ع لإى ندل لمجؿ من  نؿ منلؾ    رالاوتو 
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 –ُمَنلهػػًرا  –ال ػػد االلػػؼ منلػػؾل العلػػد ار   (٘ٙ)ل الاللػػزار(ٗٙ)المػػف طرو ػػو يارنػػو اللاػػنرخ نػػذلؾ 
ـ  خمػػف المىػػوموفخل لو مػػن رالى الحػػدوث يوػػالب الغوػػرل  وػػـ لػػف عمػػرل العمػػر لػػف  ػػن عل  ػػ   ػػالل 

 و اللالا  وو  خمف المىوموفخ 
ل (ٜٙ)ل الالترمػػذخ(ٛٙ)ل المىػوـ(ٚٙ)ل الاللاػنرخ(ٙٙ)هنػذا رالال علػد الػرزاؽ لػف همػنـ الوػ لن  

المػػف طرو ػػو يارنػػو  التنللػػو الووػػث لػػف ىػػلد  ل مػػف طروػػؽ يوػػالب ول ػػ   الىػػاتون   (ٓٚ)الاللػػزار
المػف طرو ػو يارنػو  لف عمر اللمرخ  –ُمَوغهًرا  –التنلل ـ ُعَلْود ار   (ٕٚ)ل المىوـ(ٔٚ)اللانرخ
ال وػػؿ  عػػف علوػػد ار لإىػػ ندل مجػػؿ رالاوػػض   (ٙٚ)ل الاللػػزار(٘ٚ)ل اليلػػال داالد(ٗٚ)ل المىػػوـ(ٖٚ)اللاػػنرخ

ل ال ػػػ  مىػػػ ندل ىػػػلود لػػػف علػػػد الػػػرحمف (ٚٚ)منلػػػؾ لزوػػػندة خمػػػف المىػػػوموفخل نػػػذلؾ يارنػػػو يحمػػػد
 ي عػػف ُعَلْوػػد ارل دالف  اللػػو  خمػػف المىػػوموفخ مجومػػن  ػػنؿ يوػػالب النمحػػ  الهػػال ُمَ ػػلهؼل الالػػران

 التنلل ـ  ال حنؾ 
نموًلػػن )يوػػالبل الُعَلْوػػد ارل الالووػثل الال ػػحنؾ( عػػف  ػػن عل   (ٛٚ)المػف طرو ػػو يارنػػو مىػوـ

زننة التطر عور الػذنر الا  جػر الالحػر الالللػد وػنع   رض رىالؿ ار »عف الف عمر  نؿ  
 اللـ و اللالا  خمف المىوموفخ «  مف تمر يال ونع مف شلور

هػذل الوػد ض وػنعن   ػرض رىػالؿ ار »اللرالاوت ـ شالاهد م  ن حدوث الف علػنس  ػنؿ  
مػػػف تمػػػرل يال شػػػلورل يال  وػػػؼ وػػػنع مػػػف  مػػػيل عوػػػر نػػػؿ حػػػر يال مموػػػالؾل ذنػػػر يال ي جػػػرل 

ل دالف  اللػػو  (ٕٛ)الالػػف مننػػو (ٔٛ)الال ىػػنئ  (ٓٛ)ل اليلػػال داالد(ٜٚ)يارنػػو يحمػػد«  وػػغور يال نلوػػر
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لمىػػوموفخ التػػ   ػػ  حػػدوث الػػف عمػػر مػػف رالاوػػض منلػػؾ  ال ػػ  حػػدوث الػػف علػػنس ا  طػػنعل خمػػف ا
  ػػال مػػف رالاوػػض الحىػػف اللوػػرخ عػػف الػػف علػػنسل الالحىػػف لػػـ وىػػمع مػػف الػػف علػػنس نمػػن  ػػنؿ 

 الىلب الاسؼ    هذل الزوندة هال من وترتب عوو ن مف يحننـ   (ٖٛ)اللزار
 يف رىػالؿ ار »ار لػف عمػرل  حدوث منلؾل عف  ن عل عػف علػد (ٗٛ)ال د رالى الترمذخ

 رض زننة التطر مػف رم ػنف وػنعن مػف تمػرل يال وػنعن مػف شػلور عوػر نػؿ حػر يال علػدل 
ل جـ  نؿ الترمذخ  خحدوث الف عمػر حػدوث حىػف وػحويل الرالى «ذنر يال ي جر مف المىوموف

  )مػػػػف (٘ٛ) حػػػػال حػػػػدوث يوػػػػالبل الزاد  وػػػػو منلػػػػؾل عػػػػف  ػػػػن عل عػػػػف الػػػػف عمػػػػرل عػػػػف ال لػػػػ  
ل الرالال غور الاحد عف  ن عل اللـ وذنر  وو  )مف المىوموف(ل الااتوؼ يهػؿ اللوػـ  ػ  المىوموف(

هذال   نؿ لل  ـ  مذا نػنف لورنػؿ علوػد غوػر مىػوموف لػـ وػؤد عػ  ـ وػد ض التطػرل الهػال  ػالؿ 
ف نػػػن الا غوػػػر مىػػػوموفل الهػػػال  ػػػالؿ  منلػػػؾل الالشػػػن ل ل اليحمػػػدل ال ػػػنؿ لل ػػػ ـ  وػػػؤدخ عػػػ  ـ الا 

ىحن  ؽخ الجالرخل الالف الملنرؾل الا 
ال ػػػنؿ الترمػػػذخ  ػػػ  يالؿ اللوػػػؿ الوػػػغور  خالُربه حػػػدوث م مػػػن ُوىػػػتغرب لزوػػػندة تنػػػالف  ػػػ  
الحػػدوثل الا  مػػن توػػي مذا نن ػػت الزوػػندة ممػػف ُولتمػػد عوػػر حتظػػول مجػػؿ مػػن رالى منلػػؾ لػػف ي ػػس 

زنػنة التطػر مػف رم ػنف عوػر نػؿ حػر يال  عف  ن ع عف الف عمر  نؿ  ) ػرض رىػالؿ ار 
موف ونًعن مف تمر الونعن مػف شػلور(ل  ػنؿ  الزاد منلػؾ  ػ  هػذا علد ذنر يال ي جر مف المىو

الحػػدوث  )مػػف المىػػوموف(ل رالى يوػػالب الىػػاتون   العلوػػد ار لػػف عمػػر الغوػػر الاحػػد مػػف ا ئمػػض 
هذا الحدوث عف  ن ع عف الف عمػر اللػـ وػذنرالا  وػو  )مػف المىػوموف(ل ال ػد رالى لل ػ ـ عػف 

ال د ياذ غور الاحػد مػف ا ئمػض لحػدوث منلػؾ  ن ع مجؿ رالاوض منلؾ ممف   ولتمد عور حتظول 
الاحتنػػالا لػػول مػػ  ـ الشػػن ل  اليحمػػد لػػف ح لػػؿ  ػػن   مذا نػػنف لورنػػؿ علوػػد غوػػر مىػػوموف لػػـ ُوػػؤّد 

  (ٙٛ)ع  ـ ود ض التطرل الاحتّنن لحدوث منلؾخ
ال شػػؾ يف زوػػندة منلػػؾ  ػػ  هػػذا الحػػدوث  )مػػف المىػػوموف(ل هػػ  مػػف  لوػػؿ زوػػندة ا لتػػنظل 

عمػػنؿ ع ػػؿل لملر ػػض مل نهػػنل الهػػؿ هػػ  لػػ تس مل ػػر الحػػدوثل   التػػ  تحتػػنج ملػػر ان ت ػػند الا 
 نػؿ هػذل المىػنئؿ تحتػنج ملػر  اسؼ لو  ػن اللو ػول يـ ي  ػن تزوػد عووػول يال ي  ػن تاػنلؼ مل ػنل  

 معمنؿ ع ؿ الانت ند 

                                                 
(

83
 (.411 /2( ٠ٕظه: ٔظة اٌها٠ح، ٌٍى٠ٍؼٟ )

(
84

 (.616( ٌٕٓ اٌرهِمٞ )
(

85
 ( ٠ه٠ك ِاًٌىا.

(
86

 (.633/ 2( ٠ٕظه: شهغ ػًٍ اٌرهِمٞ، التٓ نظة )
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ال د تنوـ اللومن  ننلترمذخ الغورل عور هػذل الزوػندةل الحنػر الترمػذخ نوػؼ احػتا الشػن ل  
نلػػؾ عوػػر يّ ػػو لػػوس عوػػر الرنػػؿ يف  وػػؤدخ زنػػنة التطػػر عػػف علوػػدل مػػف غوػػر اليحمػػد لحػػدوث م

 ػنلنسـ عوػر  المىوموفل م من تنب عووو زننة ود ض التطر عور مف تحت وػدل مػف المىػوموف 
هػػذا الحػػدوث م مػػن وػػدالر  ػػ   طػػنؽ الملطوػػنت الل ووػػضل يخ  ػػ   طػػنؽ   ػػـ مل ػػر الحػػدوث مػػف 

ملر ػض مل ػر هػذل الزوػندة المػن ت ػوتو لوحػدوثل المػف اسؿ معمنؿ الل ػؿ الا نت ػند  ػ  ذلػؾل ل
ـه اللحث    هذا المل ر الج ض راالوول الهؿ وتحّمؿ حنلو يف ورالخ حدوجًن ن ذا يـ     َج

الهػػػذا مػػػن  لوػػػو عومػػػن  الحػػػدوثل الريالا يف منلًنػػػن وتحمػػػؿل للػػػد لحػػػج ـ التتنوػػػرهـ  ػػػ  مل ػػػر 
تمػد عوػر الملطوػنت الل ووػض النػؿ هػذل يعمػنؿ تل رالاوتو مف ن ػضل ال ػ  حنلػو مػف ن ػض ياػرى 

اللػػذلؾ المػػن  لوػػو وظ ػػر يجػػر الل ػػؿ ع ػػد  ال نئمػػض عوػػر التتنوػػر الالت ػػـ   عوػػر الػػ ص يال ال  ػػؿ 
 المحدجوفل الي  ـ اعتمدالا عووول اللـ و موالل 

 :َتائج وتىصياخ

 ػػإ   يحمػػد ار عػػز النػػؿ عوػػر ملال تػػو  ػػ  متمػػنـ هػػذا اللحػػثل ال ػػد ظ ػػر لػػ  مػػف  وبعددد:
 ذنرهن مع للض التالوونت اسلو عدة  تنئال ي

  التمنود عور لرا ة المحدجوف مف ات نمػنت اوػالم ـ  ػ  هػذا اللػنبل لشػنؿ  ػنطعل أوًلا  -
اللونف نوتوػض عمػؿ المحػدجوف لنلل ػؿ الياػذهـ لػول  ػ   الاعػدهـ ال ظروػض الالتطلو وػضل ياػًذا 

 الا ًحنل لؿ الل نْت يلتنظ ـ لمىمونت الل ؿ المن ودؿ عووو لشنؿ يال لآار 
 ػػر لػػ  مػػف اػػسؿ اللحػػث مػػدى تشػػ وع الملتدعػػض الاوػػاـل المحػػدجوف عوػػو ـل   ظثانياددا -

لمػػن   ووػػيل النوػػؼ ونػػذب اوػػاـل المحػػدجوف عوػػر ي تىػػ ـ العوػػر ال ػػنسل  وػػّدعالف 
شػػوًئن و اللال ػػول الرلمػػن نػػنف هػػذا الشػػ   مػػف وػػموـ عمػػؿ المحػػدجوف  وػػدع  اوػػالم ـ 

نػنهو ـ موػنلل لو مػن عدـ عمؿ المحدجوف لول جـ وماػذالف  ػ  الػرد الالتم وػب لومحػدجوف لت
الح و ض عور اسؼ ذلؾل نمن هال الحنؿ  ػ  الل ػؿ الػذخ عمػؿ لػو المحػدجالفل اسً ػن 

 لمن و ىل ـ اوالم ـ ملوو 
   وػنـ مػ  ا المحػدجوف عوػر مػ  ا وػنـر الالا ػيل وماػذ لنل  ػؿ الالل ػؿ مًلػنل ال  ثالثاا -

نل ـل الهػػـ و مػػؿ هػػذا يال ذاؾل اسً ػػن لاوػػالم ـ الػػذوف وػػدعالف ا اػػذ لنلل ػػؿ  ػػ  يعمػػ
 يللد ال نس م و 

  عور اللنحث يف ورنع دائًمن ملر المحدجوف    النػسـ عػ  ـ؛  ظػًرا لمػن شػّ ع لػو رابعاا -
ـه  عوػػو ـ اوػػالم ـل الادعػػالل ال ىػػلالهـ ملوػػو عوػػر غوػػر الح و ػػضل الاسً ػػن لوالا ػػعل  مػػف جَػػ
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ووػػػـز اللنحػػػث يف ورنػػػع لوموػػػندر ا وػػػووض ع ػػػد النػػػسـ عػػػف المحػػػدجوفل انوػػػض  ػػػ  
 نئؿ الت  انلت ـ  و ن اوالم ـ المى

  ظ ر ل  مف اسؿ اللحث نوؼ لذؿ المحدجالف ن ًدا نلوػًرا  ػ  حتػظ الىػ ضل خامساا -
الي ػػنمالا وػػرًحن رائًلػػن لػػـ ووػػؿ ملوػػو يحػػٌد مػػف اوػػالم ـل الالالانػػب الوػػاـل عوػػر مػػف يراد 
الحتنظ عور الى ض يف وحتذخ حذال المحدجوف  ػ  يعمػنل ـ الم ػنهن ـ التػ  عموػالا ل ػن 

 الا الىور عوو ن الارت 
  ظ ر لدى مدى الن د الذخ لذلػو عومػن  الحػدوث  ػ  النػسـ عوػر الرالاوػنتل سادساا -

عسل ػػن م مػػن و ػػاـل عوػػر الملطوػػنت الل ووػػض ال نئمػػض  للػػد تتنوػػرل اليف ا ت ػػند الرالاوػػنت الا 
عور الم نر ػض لػوف عػدد مػف الرالاوػنتل المػن الرد  ػ  هػذل الرالاوػنت مػف ملػنٍف اليحنػنـل 

ل الملػػػن   مػػػع ملػػػن   الرالاوػػػنت ا اػػػرىل يال مانلتػػػض هػػػذل الملػػػن   المػػػدى تالا ػػػؽ هػػػذ
عسل ػن ل ػنً   ـّ الحنػـ عوػر هػذل الرالاوػنت الا ت ندهػن الا  لملن   الرالاونت ا ارىل المػف جَػ

 عور هذل الم نر ض لوف الرالاونت 
  ظ ػػر لػػ  ي ػػو   واػػرج عمػػؿ يهػػؿ الحػػدوث النسم ػـػ عوػػر الرالاوػػنت عػػف آلوػػنت سددابعاا -

ضل الت  ت اـل عوػر اللحػث الال ظػر الل وػ ل الا  ىػنح المنػنؿ لول ػؿ لوالوػالؿ التتنور الل وو
عسل ن   ملر ا مر المطوالب    نرح الرالاة التلدوو ـل يال    ا ت ند الرالاونت الا 

 
 :انًصادر وانًراجع

آقاب اٌشافؼٟ ِٕٚالثٗ، اٌّإٌف: أتٛ ِؽّك ػثك اٌرهؼّٓ ترٓ ِؽّرك ترٓ ئقن٠رً ترٓ إٌّرمن  -1
مرك: ػثرك اٌغٕرٟ ػثرك اٌفراٌك: اوٞ، اٌّشرٙٛن تراتٓ أترٟ ؼراذُ، اٌّؽاٌر١ّّٟ، اٌؽٕظٍٟ، اٌه

 َ.2333 -٘ـ 1424 ،قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ
ٟ، اٌّؽمرك: ِؽّرك اإلنشاق فٟ ِؼهفح ػٍّاء اٌؽرك٠س، أترٛ ٠ؼٍرٝ ـ١ٍرً ترٓ ػثرك هللا اٌف١ٍٍر -2

 ٘ـ.1431، ٌؼ١ك ػّه: ِىرثح اٌهشك، اٌٍؼٛق٠ح
ٝ ترٓ ػصّراْ : أترٛ تىره ِؽّرك ترٓ ٌِٛرٓ ا٢شان، اٌّإٌفٕاٌؿ ٚإٌٍّٛؾ ِاالػرثان فٟ اٌ -3

إٌٙرك، اٌطثؼرح: اٌصا١ٔرح،  ، اٌركوٓ،ؼ١ركن آتراق -ج اٌّؼانف اٌؼصّا١ٔرحقائه اٌؽاوِٟ اٌّٙكأٟ،
 ٘ـ.1351

األٔررٛان اٌىاشررفح ٌّررا فررٟ وررراب "أػررٛاء ػٍررٝ اٌٍررٕح" ِررٓ اٌىٌررً ٚاٌرؼرر١ًٍ ٚاٌّعاوفررح،  -4
اٌّطثؼررح اٌٍررٍف١ح ِٚىرثرٙررا،  ٟ ا١ٌّررأٟ،تررٓ ػٍررٟ اٌّؼٍّرر اٌّإٌررف: ػثررك اٌررهؼّٓ تررٓ ٠ؽ١ررٝ

 َ.1186 -٘ـ  ١1436هٚخ، ت –ةٚػاٌُ اٌىر
تٍغررح اٌؽص١ررس ئٌررٝ ػٍررُ اٌؽررك٠س، اٌّإٌررف: ظّرراي اٌررك٠ٓ أتررٛ اٌّؽاٌررٓ ٠ٌٛررف تررٓ ؼٍررٓ  -5

 ك: طالغ تٓ ػا٠غ اٌشالؼٟ، قان اتٓ ؼرىَ، ت١رهٚخ،اٌّشٙٛن تاتٓ ػثك اٌٙاقٞ، اٌّؽم
 َ.1115٘ـ ، 1416
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اٌّشا١٘ه ٚاألػالَ، ٌشًّ اٌك٠ٓ أتٟ ػثك هللا ِؽّرك ترٓ أؼّرك اترٓ  ذان٠ؿ اإلٌالَ ٚٚف١اخ -6
٘رـ(، اٌّؽمرك: ػّره ػثرك اٌٍرالَ اٌرركِهٞ، قان اٌىرراب 148ػصّاْ تٓ لَا٠ّْاو اٌرم٘ثٟ )خ

 ٘ـ.1413، 2اٌؼهتٟ، ت١هٚخ، ؽ
اٌّؽمرك : ذ١ٍر١ه ترٓ : أتٛ ػثك هللا ِؽّك ترٓ ئٌرّاػ١ً اٌثفرانٞ، اٌران٠ؿ األٌٚؾ، اٌّإٌف -7

 َ. 2335 -٘ـ 1426 ٌه٠اع، اٌٍؼٛق٠ح،ٌهشك، اقان اٌؼك، 
ك اٌررهؼّٓ تررٓ ٠ؽ١ررٝ اٌرران٠ؿ اٌىث١رره، اٌّإٌررف ِؽّررك ترٓ ئٌررّاػ١ً اٌثفررانٞ، اٌّؽمررك: ػثر -8

 قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ِظًٛنا ػٓ ؽثؼح إٌٙك. اٌّؼٍّٟ،
اق، ق. تشران ػرٛذان٠ؿ تغكاق، اٌّإٌف، أتٟ تىه أؼّك تٓ ػٍٟ اٌفط١ة اٌثغكاقٞ، ذؽم١ك:   -9

 .1422٘قان اٌغهب اإلٌالِٟ، ت١هٚخ، 
ذان٠ؿ قِشك، اٌّإٌف: أتٛ اٌماٌُ ػٍٟ تٓ اٌؽٍٓ ترٓ ٘ثرح هللا اٌّؼرهٚف تراتٓ ػٍراوه،  -11

 .1115َ -٘ـ 1415قان اٌفىه،  : ػّهٚ تٓ غهاِح اٌؼّهٚٞ،اٌّؽمك
اٌرمه٠ة ٚاٌر١ٍ١ه ٌّؼهفح ٌٕٓ اٌثش١ه إٌم٠ه، اٌّإٌف: أتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌرك٠ٓ ٠ؽ١رٝ ترٓ  -11

هٚخ، ٌثٕرراْ، قان اٌىررراب اٌؼهتررٟ، ت١رر ٌّؽمررك: ِؽّررك ػصّرراْ اٌفشررد،ٌٕررٛٚٞ، اشررهف ا
 َ.1185 -٘ـ 1435

 اٌرم١١ك ٚاإل٠ؼاغ ٌٍؼهالٟ. -12
نج تررٓ ٌِٛررٝ تررٓ اٌؼررؽان،  -13 ْٛ رر ٌَ ٓ اٌرهِررمٞ، ِؽّررك تررٓ ػ١ٍررٝ تررٓ  اٌعرراِغ اٌىث١رره = ٌرٕر

قان اٌغرررهب اإلٌرررالِٟ، ت١رررهٚخ،  اٌّؽمرررك: تشررران ػرررٛاق ِؼرررهٚف،اٌرهِرررمٞ، أترررٛ ػ١ٍرررٝ، 
1118.َ 

 اٌعاِغ إٌٍّك اٌظؽ١ػ ٌٍثفانٞ = طؽ١ػ اٌثفانٞ. -14
ِىرثرح  اٌّؽمرك: ق. ِؽّرٛق اٌطؽراْ،اٌعاِغ ألـرالق اٌرهاٚٞ ٚآقاب اٌٍراِغ، ٌٍفط١رة،  -15

 اٌّؼانف، اٌه٠اع.
ٛوٞ، ق. ػٍررٟ ػثررك اٌعرراِغ، اٌّإٌررف ػثررك هللا تررٓ ٚ٘ررة اٌمهشررٟ، اٌّؽمررك: ق. نفؼررد فرر -16

 َ.2335 -٘ـ  1425 اٌٛفاء، إٌّظٛنج،قان اٌثاٌؾ، 
ػثك اٌرهؼّٓ ترٓ  ، ذؽم١ك:٘(321اٌهؼّٓ تٓ أتٟ ؼاذُ اٌهاوٞ ) ٌؼثكاٌعهغ ٚاٌرؼك٠ً:  -17

قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١رهٚخ، ِظرٛن ِرٓ ؽثؼرح قائرهج اٌّؼرانف اٌؼصّا١ٔرح،  ٠ؽ١ٝ اٌّؼٍّٟ،
 (.1311٘)َ( 1116٘ 1316إٌٙك، ػاَ -تؽ١كن آتاق اٌكوٓ

ظاِؼرح  ِؽّرك نشراق ٌراٌُ، : اٌركورٛنقنء ذؼانع اٌؼمً ِغ إٌمً، التٓ ذ١ّ١ح، اٌّؽمرك -18
 َ.1111 -٘ـ1411اع، اٌٍؼٛق٠ح، ؽ: شا١ٔح، اإلِاَ ِؽّك تٓ ٌؼٛق اإلٌال١ِح، تاٌه٠

، ذظ٠ٛه: قان اٌىررة اٌؼ١ٍّرح، ّؽمك: أؼّك شاوهاٌهٌاٌح، ِؽّك تٓ ئقن٠ً اٌشافؼٟ، اٌ -19
 ت١هٚخ. 

ة قان اٌىرر ّرك ِؽرٟ اٌرك٠ٓ ػثرك اٌؽ١ّرك،نٚػح اٌؼمالء، التٓ ؼثاْ، ذؽم١رك: اٌشر١ؿ ِؽ -21
 اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ.

اٌٍررٕٓ اٌظررغهٜ، اٌّإٌررف: أتررٛ ػثررك اٌررهؼّٓ أؼّررك تررٓ شررؼ١ة تررٓ ػٍررٟ اٌفهاٌررأٟ،  -21
ؼٍررة، اٌطثؼررح:  –ِىرررة اٌّطثٛػرراخ اإلٌررال١ِح غرركج،  إٌٍررائٟ، ذؽم١ررك: ػثررك اٌفررراغ أتررٛ

 َ.1186 –٘ـ  1436اٌصا١ٔح، 
ّؽمرك: ؼٍرٓ ػثرك إٌٍٓ اٌىثهٜ، اٌّإٌف: أتٛ ػثك اٌهؼّٓ أؼّك تٓ شؼ١ة إٌٍرائٟ، اٌ -22

  ترٓ ػثرك اٌّؽٍرٓ اٌرهورٟ،إٌّؼُ شٍثٟ، أشهف ػ١ٍٗ: شؼ١ة األنٔاؤٚؽ، لكَ ٌٗ: ػثرك هللا
 َ .2331 -٘ـ 1421 ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ِإٌٍح اٌهٌاٌح،

، اإلِرراَ اٌّؽرركِّز اٌؽررافع  -23 ِّٞ ِّٟ األوق ٍِّعٍرررأ ررٕٓ، ألتررٟ قاٚق ٌرر١ٍّاْ تررٓ األشررؼس اٌ ٍُّ اٌ
 ػثك اٌؽ١ّك، قان اٌفىه. ٘ـ(، ذؽم١ك: ِؽّك ِؽ١ٟ اٌك215ٓ٠ِّ)خ
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24- ( ِّٟ َّّك تٓ ٠ى٠ك تٓ ِاظرٗ اٌمى٠ٕٚر ٕٓ، ألتٟ ػثك هللا ِؽ ٍُّ ٘رـ(، ذؽم١رك: ِؽّرك فرإاق 213اٌ
 ػثك اٌثالٟ، قان ئؼ١اء اٌىرة اٌؼهت١َّح. 

ررح ػٍّرراء اٌؽررك٠س  -25 َّّ ررٓ أئ ِِ  ، ِّٞ ررك تررٓ ػ١ٍررٝ تررٓ ٌررٛنج اٌرِّهِررم َّّ ررٕٓ، ألتررٟ ػ١ٍررٝ ِؽ ٍُّ اٌ
ررك فررإاق ػثررك اٌثررالٟ، ٚوّرراي ٘ررـ(، ترؽم١ررك: أؼّرر211ٚؼفَّاظررٗ )خ َّّ ررك شرراوه، ِٚؽ َّّ ك ِؽ

 ٘ـ.٠1438ٌٛف اٌؽٛخ، قان اٌىرة اٌؼ١ٍَّّح، ت١هٚخ، 
 أتٟ قاٚق ٌإلِاَ أؼّك.  ٌإاالخ -26
هللا ترٓ ػثرك  ٌإاالخ ؼّرىج ترٓ ٠ٌٛرف اٌٍرّٟٙ، ٌٍركانلطٕٟ، اٌّؽمرك : ِٛفرك ترٓ ػثرك -27

 َ.1184 -٘ـ 1434 اٌه٠اع، –ؼانف ِىرثح اٌّ اٌماقن،
، ٕثالء: ألتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ أؼّك اٌم٘ثٟ ذؽم١ك: ِعّٛػح ِرٓ اٌثراؼص١ٌٓ١ه أػالَ اٌ -28

 .1432٘، ت١هٚخ، ؽ: شا١ٔح، ِإٌٍح اٌهٌاٌح تاشهاف شؼ١ة األنٔإٚؽ،
اٌشرررما اٌف١ررراغ ِرررٓ ػٍرررَٛ اترررٓ  اٌظرررالغ، اٌّإٌرررف: ته٘ررراْ اٌرررك٠ٓ ئترررها١ُ٘ ترررٓ ٌِٛرررٝ  -29

 َ.1118 ح اٌهشك، اٌه٠اع،ِىرثّؽمك: طالغ فرؽٟ ًٍََ٘، األتٕاٌٟ، اٌ
شهغ أٌف١ح اٌؼهالرٟ فرٟ ػٍرَٛ اٌؽرك٠س، اٌّإٌرف: ػثرك اٌرهؼّٓ ترٓ أترٟ تىره ترٓ ِؽّرك  -31

إٌؼّرراْ  ِهوررى . شرراقٞ تررٓ ِؽّررك آي ٔؼّرراْ،اٌّؼررهٚف ترراتٓ اٌؼ١ٕررٟ اٌؽٕفررٟ، اٌّؽمررك: ق
 َ.2311٘ـ، 1432 ٌٍثؽٛز، ا١ٌّٓ،

شهغ ػًٍ اٌرهِرمٞ، اٌّإٌرف: و٠رٓ اٌرك٠ٓ ػثرك اٌرهؼّٓ ترٓ أؼّرك ترٓ نظرة، اٌؽٕثٍرٟ،  -31
 َ.1181 -٘ـ 1431 ،ٌّٕان، اٌىنلاءِىرثح ان ّ٘اَ ػثك اٌهؼ١ُ ٌؼ١ك، ّؽمك: اٌكورٛاٌ

ٌٚرٕٕٗ  طؽ١ػ اٌثفانٞ = اٌعاِغ اٌٍّرٕك اٌظرؽ١ػ اٌّفرظره ِرٓ أِرٛن نٌرٛي هللا  -32
 ؽّك و١٘ه ترٓ ٔاطره إٌاطره،(، اٌّؽمك: 31ِ/ 1ٚأ٠اِٗ، ِؽّك تٓ ئٌّاػ١ً اٌثفانٞ )

  ٘ـ.1422 ج )ِظٛنج ػٓ اٌٍٍطا١ٔح(،قان ؽٛق إٌعا
. طؽ١ػ ٍٍُِ = إٌٍّك اٌظرؽ١ػ اٌّفرظره تٕمرً اٌؼركي ػرٓ اٌؼركي ئٌرٝ نٌرٛي هللا  -33

ذأ١ٌف: ٍٍُِ تٓ اٌؽعاض أتٛ اٌؽٍٓ اٌمش١هٞ ا١ٌٍٕاتٛنٞ، ذؽم١ك: ِؽّك فإاق ػثك اٌثرالٟ، 
 ٔشه: قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ، ت١هٚخ، ٌثٕاْ.

 ط١أح طؽ١ػ ٍٍُِ، التٓ اٌظالغ. -34
قان اترٓ  ٌّؽمرك: ق. ِراوْ اٌٍهٌراٚٞ،ّك ترٓ ػّرهٚ اٌؼم١ٍرٟ، ااٌؼؼفاء، أتٛ ظؼفه ِؽ -35

 َ.2338 -٘ـ  1421ػثاي، ِظه، ؽ: شا١ٔح، 
اٌطثمرراخ اٌىثررهٜ، اٌّإٌررف: أتررٛ ػثررك هللا ِؽّررك تررٓ ٌررؼك تررٓ ١ِٕررغ اٌٙاشررّٟ ترراٌٛالء،  -36

 َ.1168 قان طاقن، ت١هٚخ، اٌّؼهٚف تاتٓ ٌؼك، اٌّؽمك: ئؼٍاْ ػثاي،
١ٔا، ، ػررّٓ اٌعررىء اٌهاتررغ ِررٓ ٌِٛررٛػح اتررٓ أتررٟ اٌرركاٌؼمررً ٚفؼررٍٗ، التررٓ أتررٟ اٌررك١ٔا -37

 َ. 2312 -٘ـ 1433ن أؽًٍ، تاٌه٠اع، اٌٍؼٛق٠ح، قا ذؽم١ك: فاػً تٓ ـٍف،
ػًٍ اٌؽك٠س، أتٛ ِؽّك ػثك اٌرهؼّٓ ترٓ ِؽّرك ترٓ ئقن٠رً، اٌّؼرهٚف اترٓ أترٟ ؼراذُ،  -38

ِطررراتغ اٌؽ١ّؼرررٟ،  اٌّؽمرررك: فه٠رررك ِرررٓ اٌثررراؼص١ٓ تاشرررهاف ق. اٌؽ١ّرررك، ٚق. اٌررركن٠ً،
 َ.2336 -٘ـ1421

 اٌؼًٍ ِٚؼهفح اٌهظاي، نٚا٠ح اٌّهٚلٞ ٚغ١هٖ. -39
اٌؼًٍ ِٚؼهفح اٌهظاي، ٌإلِاَ أؼّك تٓ ِؽّك تٓ ؼٕثً، نٚا٠ح اتٕٗ ػثك هللا، اٌّؽمرك: ق.  -41

 َ.2336 -٘ 1421، ؽ: شا١ٔح، قان اٌمثً، اٌه٠اع ػثاي، ٚطٟ هللا تٓ ِؽّك
 تٓ أؼّك ترٓ ِؽّرٛق اٌىؼثرٟ لثٛي األـثان ِٚؼهفح اٌهظاي، اٌّإٌف: أتٛ اٌماٌُ ػثك هللا -41

ؼ١ٍّح، ت١رهٚخ قان اٌىرة اٌ ٕٟ تٓ ػّه تٓ ػثك اٌهؼ١ُ،اٌثٍفٟ، اٌّؽمك: أتٛ ػّهٚ اٌؽ١ٍ
 َ. 2333 -٘ـ 1421ٌثٕاْ،  –
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اٌىاًِ فٟ ػؼفاء اٌهظاي، اٌّإٌف أتٛ أؼّك تٓ ػكٞ اٌعهظأٟ، اٌّؽمك: ػاقي أؼّرك  -42
 قان اٌىررة اٌفرراغ أترٛ ٌرٕح، ١مرٗ: ػثركػثك اٌّٛظٛق، ٚػٍٟ ِؽّك ِؼٛع، شانن فرٟ ذؽم

 َ.1111 -٘ـ 1418 اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ،
اٌىفا٠ررح فررٟ ِؼهفررح أطررٛي ػٍررُ اٌهٚا٠ررح، أتررٛ تىرره أؼّررك تررٓ ػٍررٟ تررٓ شاتررد اٌفط١ررة  -43

 . 1432 عٛوٞ، اٌكِاَ، اٌٍؼٛق٠ح،قان اتٓ اٌ ٌّؽمك: ِا٘ه ٠ا١ٌٓ اٌفؽً،اٌثغكاقٞ، ا
 .ٌٍاْ ا١ٌّىاْ، التٓ ؼعه -44
 ح ٚػٍَٛ اٌؽك٠س، ٌؼثك اٌفراغ أتٟ غكج.ٌّؽاخ ِٓ ذان٠ؿ إٌٍ -45
، ٌٍؽررانز اٌّؽاٌررثٟ، قان اٌفىرره، ت١ررهٚخ، ِا١٘ررح اٌؼمررً ِٚؼٕرراٖ ٚاـرررالف إٌرراي ف١ررٗ -46

 ٘ـ، ذؽم١ك: ؼ١ٍٓ اٌمٛذٍٟ.1318
 ؼّركٞ ػثرك اٌّع١رك اٌٍرٍفٟ، اٌّعهٚؼْٛ، أتٛ ؼراذُ ِؽّرك ترٓ ؼثراْ اٌثٍررٟ، اٌّؽمرك: -47

 قان اٌظ١ّؼٟ.
اٌفراٌك اٌثرىان  ان(:ألتٟ تىه أؼّك تٓ ػّهٚ تٓ ػثركٍِٕك اٌثىان) اٌٍّّٝ تاٌثؽه اٌىـ -48

ذؽم١ررك: ق. ِؽفررٛظ اٌررهؼّٓ و٠ررٓ هللا، ٚغ١ررهٖ، ٔشرره: ِىرثررح اٌؼٍررَٛ ٚاٌؽىررُ ٘(، 212)خ
 ٘(.1433-1424تاٌّك٠ٕح إٌّٛنج،  )

 إٌٍّك اٌظؽ١ػ اٌّفرظه = طؽ١ػ ٍٍُِ. -49
 ِهشررك،ة األنٔرراؤٚؽ، ٚػراقي اٌٍّرٕك، اٌّإٌرف: اإلِرراَ أؼّرك ترٓ ؼٕثررً، اٌّؽمرك: شرؼ١ -51

 َ.2338 -٘  1421ِإٌٍح اٌهٌاٌح، ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ؽ: شا١ٔح 
ِرح، إٌاشره: قان اٌّظٕف، أتٛ تىه ػثك هللا تٓ ِؽّك اتٓ أتٟ ش١ثح، اٌّؽمك: ِؽّك ػٛا -51

 َ.2336 -٘ـ  1421 اٌمثٍح،
اٌّظٕف، اٌّإٌف: أتٛ تىه ػثك اٌهواق تٓ ّ٘اَ تٓ ٔافغ اٌؽ١ّهٞ ا١ٌّرأٟ اٌظرٕؼأٟ،  -52

 إٌٙك، ٠طٍة ِرٓ: اٌّىررة اإلٌرالِٟ -اٌّعًٍ اٌؼٍّٟ هؼّٓ األػظّٟ،مك: ؼث١ة اٌاٌّؽ
 ٘ـ.1433ت١هٚخ، اٌطثؼح: اٌصا١ٔح،  –

ِؼهفررح أٔررٛاع ػٍررَٛ اٌؽررك٠س اٌّؼهٚفررح تّمكِررح اتررٓ اٌظررالغ، ذررأ١ٌف ػصّرراْ تررٓ ػثررك  -53
اٌٍط١رف  فؽرً ٚػثركاٌهؼّٓ، اٌّؼهٚف تأتٟ ػّهٚ اتٓ اٌظالغ، اٌّؽمك: ِا٘ه ٠اٌر١ٓ اٌ

 َ.2332، 1423 ح،رة اٌؼ١ٍّقان اٌىا١ٌُّٙ، 
ِؼهفررح ػٍررَٛ اٌؽررك٠س، اٌّإٌررف: أتررٛ ػثررك هللا اٌؽرراوُ ِؽّررك تررٓ ػثررك هللا تررٓ ِؽّررك تررٓ  -54

قان  اٌّؽمررك: اٌٍرر١ك ِؼظررُ ؼٍرر١ٓ،ؼّك٠ٚررٗ اٌؼررثٟ، ا١ٌٍٕرراتٛنٞ اٌّؼررهٚف ترراتٓ اٌث١ررغ، 
 َ.1111 -٘ـ 1311اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ، اٌطثؼح: اٌصا١ٔح، 

٠ٓ أترٛ ػثرك هللا ِؽّرك ترٓ أؼّرك ترٓ ػصّراْ ترٓ لَا٠ّْراو اٌّغٕٟ فرٟ اٌؼرؼفاء: ٌشرًّ اٌرك -55
 ٘ـ(، ذؽم١ك: اٌكورٛن ٔٛن اٌك٠ٓ ػره.148اٌم٘ثٟ )خ 

 ِمكِح اتٓ اٌظالغ = ِؼهفح أٔٛاع ػٍَٛ اٌؽك٠س. -56
اٌّمٕغ فٟ ػٍَٛ اٌؽك٠س، اٌّإٌرف: ٌرهاض اٌرك٠ٓ أترٛ ؼفرض ػّره ترٓ ػٍرٟ اترٓ اٌٍّمرٓ،  -57

 ٘ـ.1413، اٌٍؼٛق٠ح، ٌّؽمك: ػثك هللا تٓ ٠ٌٛف اٌعك٠غ، قان فٛاوا
إٌّان ا١ٌّٕف فٟ اٌظؽ١ػ ٚاٌؼؼ١ف، اٌّإٌف ِؽّك تٓ أتٟ تىه تٓ أ٠رٛب، اٌّؼرهٚف  -58

اإلٌررال١ِح، ؼٍررة، ِىرثررح اٌّطثٛػرراخ  ؽمررك: ػثررك اٌفررراغ أتررٛ غرركج،تراتٓ لرر١ُ اٌعٛو٠ررح، اٌّ
 َ.1113٘ـ، 1313

ٓ تٓ ػٍرٟ إٌّرظُ فٟ ذان٠ؿ األُِ ٚاٌٍّٛن، اٌّإٌف: ظّاي اٌك٠ٓ أتٛ اٌفهض ػثك اٌهؼّ -59
قان  ػطررا،تررٓ ِؽّررك اٌعررٛوٞ، اٌّؽمررك: ِؽّررك ػثررك اٌمرراقن ػطررا، ِظررطفٝ ػثررك اٌمرراقن 

 ٘ـ.1412اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ،  اٌىرة
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ّررك تررٓ إٌّرررظُ فررٟ ذرران٠ؿ اٌٍّررٛن ٚاألِررُ، اٌّإٌررف : ػثررك اٌررهؼّٓ تررٓ ػٍررٟ تررٓ ِؽ -61
 ٘ـ.1358ت١هٚخ،  –ان طاقن ق اٌعٛوٞ أتٛ اٌفهض،

س إٌثررٛٞ، اٌّإٌررف: أتررٛ ػثررك هللا ِؽّررك تررٓ إٌّٙررً اٌررهٚٞ فررٟ ِفرظرره ػٍررَٛ اٌؽررك٠ -61
قان اٌفىرره، ت١ررهٚخ،  اٌررك٠ٓ ػثررك اٌررهؼّٓ نِؼرراْ، ئتررها١ُ٘ اتررٓ ظّاػررح، اٌّؽمررك: ِؽررٟ

 ٘ـ.1436ح: اٌصا١ٔح، ٌثٕاْ، اٌطثؼ
 ، ذؽم١رك: ػثرك٘(511اٌهؼّٓ تٓ ػٍٟ تٓ اٌعرٛوٞ )خ ألتٟ اٌفهض ػثكاٌّٛػٛػاخ:  -62

 (.1386٘)ح إٌّٛنج، اٌّك٠ٕ -اٌّىرثح اٌٍٍف١ح اٌهؼّٓ ِؽّك ػصّاْ،
قان اترٓ اٌعرٛوٞ، اٌركِاَ،  مك: ٘شاَ ئٌّاػ١ً اٌظر١ٕٟ،اٌّٛؽأ تهٚا٠ح اتٓ ٚ٘ة، اٌّؽ -63

 َ.1111 -٘ـ 1423ٛق٠ح، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، اٌٍؼ
ؽمرك: ِؽّرك اٌّٛؽأ، اٌّإٌف: ِاٌه تٓ أًٔ ترٓ ِاٌره ترٓ ػراِه األطرثؽٟ اٌّركٟٔ، اٌّ -64

 أترٛ -ألػّاي اٌف١ه٠رح ٚاإلٍٔرا١ٔح ِإٌٍح وا٠ك تٓ ٌٍطاْ آي ١ٙٔاْ ٌ ِظطفٝ األػظّٟ،
 َ.2334 -٘ـ 1425اإلِاناخ،  –ظثٟ 

١ِىاْ االػركاي فٟ ٔمك اٌهظراي، ٌشرًّ اٌرك٠ٓ أترٟ ػثرك هللا ِؽّرك ترٓ أؼّرك ترٓ ػصّراْ  -65
ٍطثاػررح ٘ررـ(، ذؽم١ررك: ػٍررٟ ِؽّررك اٌثعرراٚٞ، قان اٌّؼهفررح 148ٌاتررٓ لَا٠ّْرراو اٌررم٘ثٟ )خ
 ٘ـ.1382 ٚإٌشه، ت١هٚخ، ٌثٕاْ،

ألؼاق٠ررس اٌٙكا٠ررح، ٌعّرراي اٌررك٠ٓ أتررٟ ِؽّررك ػثررك هللا تررٓ ٠ٌٛررف تررٓ ِؽّررك ٔظررة اٌها٠ررح  -66
٘ـ(، لركَ ٌٍىرراب: ِؽّرك ٠ٌٛرف اٌثَُٕرٛنٞ، طرؽؽٗ ٚٚػرغ اٌؽاشر١ح: ػثرك 162اٌى٠ٍؼٟ )خ

اٌؼى٠ى اٌك٠ٛتٕكٞ اٌفٕعأٟ، ئٌٝ وراب اٌؽط، شُ أوٍّٙرا ِؽّرك ٠ٌٛرف اٌىراٍِفٛنٞ، اٌّؽمرك: 
 ٘ـ.1418 ،فح اإلٌال١ِح، ظكجْ، قان اٌمثٍح ٌٍصما، ت١هٚخ، ٌثٕااِح، ِإٌٍح اٌه٠اِْؽّك ػٛ

ٌّؽمرك: إٌىد اٌٛف١رح تّرا فرٟ شرهغ األٌف١رح، ته٘راْ اٌرك٠ٓ ئترها١ُ٘ ترٓ ػّره اٌثمراػٟ، ا -67
 َ.2331٘ـ، 1428 ِا٘ه ٠ا١ٌٓ اٌفؽً، ِىرثح اٌهشك،

 
 
 
 
 


