
 دحج ثالؾكشثس إلٖ ثلحشثم

والم ثلىفجٗٔ ٍ ثلس٘ذ ثلخَٖٗ ٍ ثلٌجةٌٖ٘ فٖ غحٔ ثلًذجدٓ ثلوتحذ هى ثلحشثم فٖ فشؼ 

 ثالؾكشثس

 لجل غجحخ ثلىفجٗٔ: ٌٗذغٖ ثلتٌذِ يلٖ ثهَس:

ثالٍل: ثى ثالؾكشثس إلٖ ثستىجح ثلحشثم ٍ ثى وجى َٗرخ ثستفجو حشهتِ ٍ ثلًمَدٔ يلِ٘ 

 وجى هؤحشث لِ.هى دمجء هالن ٍرَدِ لَ 

 تَؾ٘ح والهِ )لذس سشُ(: ثًِ تًشؼ فٖ ّزث ثالهش إلٖ هسجةل حالحٔ:

 ثلوسألٔ ثالٍلٖ: ثالؾكشثس ثلٖ ثلحشثم ال دسَء ثالخت٘جس.

ثلوسألٔ ثلخجً٘ٔ: ثالؾكشثس إلٖ ثلحشثم دسَء ثالخت٘جس هى يذم ثهىجى ثلتخلع يي ثلحشثم 

 دجستىجدِ.

م دسَء ثالخت٘جس هى ثًحػجس ثلتخلع يي ثلحشثم ثلوسألٔ ثلخجلخٔ: ثالؾكشثس إلٖ ثلحشث

 دجستىجدِ.

ثهج ثلوسألٔ ثالٍلٖ فحىن )لذس سشُ( دجستفجو ثلحشهٔ ٍ دمجء هالن ثلَرَح دال والم 

 ووج ثرث لن ٗىي دحشثم ٍ لجل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُ( ثلىالم فْ٘ج ٗمى فٖ هَسدٗي:

 ذجدٓ ثلَثلًٔ هًِ.ثالٍل فٖ حىن ثلفًل ثلوؿكش إلِ٘، ثلخجًٖ فٖ حىن ثلً

ثهج ثالٍل: فال ثضىجل فٖ أى ثالؾكشثس َٗرخ سمَـ ثلتىل٘ف ٍ ال ًٗمل دمجةِ ًِٛ 

تىل٘ف دوج ال ٗكجق ٍ ّن هحجل يمالً، ّزث هؿجفج إلٖ هج دلت يلِ٘ يذّٓ هي ثلشٍثٗجت، 

( ٍ يي ثلحس٘ي 7هي ثدَثح ثلم٘جم، ح  1، دجح 5هٌْج هَحمٔ سوجئ يي أدٖ دػ٘ش )د 

ي فؿجلٔ يي حس٘ي يي سوجئ يي أدٖ دػ٘ش لجل: سألت أدجيذذثهلل )يلِ٘ دي سً٘ذ ي



ثلسالم( يي ثلوشٗؽ ّل توسه لِ ثلوشأٓ ض٘تجً ف٘سزذ يلِ٘؟ فمجل: ال إال أى ٗىَى 

 هؿكشثً، ل٘س يٌذُ غ٘شّج ٍ ل٘س ضٖء هوج حشم ثهلل إال ٍ لذ ثحلِّ ثالؾكشثس.

شًٖ دِ ثلط٘خ ثدَيذذثهلل هحوذ ٍ سٌذ ثلط٘خ ثلكَسٖ إلٖ ثلحس٘ي دي سً٘ذ: فمذ أخذ

دي هحوذ دي ًًوجى ٍ ثلحس٘ي دي يذ٘ذثهلل ٍ ثحوذ دي يذذٍى ولّْن يي ثحوذ دي 

هحوذ دي ثلحسي دي ثلَل٘ذ يي ثلحس٘ي دي ثلحسي دي أدجى يي ثلحس٘ي دي سً٘ذ ٍ 

ثلزٕ سٍٕ يي سوجئ َّ حس٘ي دي يخوجى ٍ ثحتوجل حس٘ي « حس٘ي»ثلومػَد هي 

ي دي أدٖ حوضٓ هشدٍد ٍ ثلشٍثٗٔ هخذٍضٔ سٌذثً هي ح٘ج ثلحس٘ي دي أدٖ ثلًال ٍ حس٘

 دي ثلحسي دي أدجى.

ٍ أهج ثلىالم فٖ ثلومجم ثلخجًٖ ٍ َّ حىن ثلًذجدٓ ثلَثلًٔ هًِ فجختلف ولوجت ثاليالم 

فِ٘: ثلمَل ثالٍل ٍ َّ ثلوًشٍف ٍ ثلوطَْس غحٔ ثلًذجدٓ فمجل ثلوحمك ثلخشثسجًٖ 

دِ ٍ ثستطىل ثلوحمك ثلشٍحجًٖ يلِ٘ دجًِ هي ثٕ قشٗك دػحٔ ثلًذجدٓ لذمجء هالن ٍرَ

ًحشص هالن ثلَرَح دًذ ثستفجو ثلحشهٔ ٍ لوجرث لن ٗتوسه دجقالق دل٘ل ثلَرَح ثر 

ثلوجًى هي ثالقالق َّ حذَت ثلحشهٔ ٍ دًذ ثستفجيْج ال هجًى هي ثالقالق ٍ لجل ثلس٘ذ 

ٌّج ٍ ثلَرِ فٖ رله هج  ثلخَةٖ: فال ٌٗذغٖ ثلطه فٖ غحٔ ثلًذجدٓ فٖ هَسد ثالرتوجو

روشًج ٌّجن هي أى هي حوشٓ ثلوسألٔ ّٖ غحٔ ثلًذجدٓ يلٖ ثلمَل دجلزَثص هكلمجً ٍ لذ 

 تمذم ثى ثلمَل دجلزَثص ٗشتىض يلٖ سوضت٘ي:

 ثالٍلٖ: ثى ٗىَى ثلوزوى فٖ هَسد ثالرتوجو هتًذدث ٍرَدثً ٍ هجًّ٘ٔ.

ػح ثلًذجدٓ هى دمجء ثلحشهٔ ٍ ثلخجً٘ٔ: ثى الٗسشٕ ثلحىن هي هتًلك ثالهش ٍ يلٖ ّزث ت

فًل٘تْج ثر هزشد تالصم ثلحشثم هى ثلًذجدٓ الٗوٌى يي غحتْج لًذم سشثٗٔ ثلحشهٔ هي 



ثحذ ثلوتالصه٘ي ثلٖ ثٙخش هخل ثستلضثم ثلػلَٓ فٖ هىجى للٌهش ثلٖ ثالرٌذٔ، غجٗٔ ثالهش 

دجلػحٔ هى ٗىَى ثالهش دجلًذجدٓ تشت٘ذ٘ج ٍ دًذ غحٔ ثلًذجدٓ هى دمجء ثلحشهٔ فوج نٌه 

سفًْج دجالؾكشثس ثٍ ثالوشثُ ثٍ غ٘ش رله. ّزث ثرث وجى ثلتشو٘خ ثًؿوجه٘ج ٍ ثهج ثرث وجى 

ثلتشو٘خ ثتحجدٗج دأى ٗىَى ثلوأهَس دِ هتحذثً هى ثلوٌْٖ يٌِ فٖ ثلخجسد فمذ ثستذل 

ثلوطَْس دأى ثلوَرخ لتم٘٘ذ ثقالق ثلوأهَس دِ دغ٘ش ثلحػٔ ثلوٌْٖ يٌْج َّ ثلحشهٔ ٍ 

دحسخ ثلَثلى ٍ ًفس ثالهش فال هَرخ للتم٘٘ذ فوخال ثرث ثؾكش ثلوىلف إلٖ ثرث سمكت 

ثلَؾَء ثٍ ثلغسل دجلوجء ثلوغػَح فال هجًى هي غحٔ ثلَؾَء الى ثلذكالى هي رْٔ 

حشهٔ ثلتػشف فٖ ّزث ثلوجء ٍ هذغَؾ٘ٔ ّزث ثلَؾَء ثٍ ثلغسل ٍ ثلوذغَؼ ٗستح٘ل 

ثلحشهٔ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ ف٘ىَى  أى ٗىَى هػذثلج للَثرخ ٍ ثلوحذَح ٍ ثرث ثستفًت

ثالقالق هحىن ٍ دًذجسٓ ثخشٕ أى ثلذل٘ل ثلذثل يلٖ حشهٔ ثلتػشف فٖ ّزث ثلوجء 

دجلوكجدمٔ ٗذل دجاللتضثم يلٖ تم٘٘ذ ثلَؾَء ٍ ثلغسل دغ٘ش ّزث ثلوجء ٍ لذ حذت فٖ هحلِ 

لحز٘ٔ ٍ أى ثلذاللٔ ثاللتضثه٘ٔ تجدًٔ للذاللٔ ثلوكجدم٘ٔ فٖ ثلحذٍث ٍ ثلذمجء ٍ ثلَرَد ٍ ث

 هى سمَـ ثلوكجدمٔ تسمف ثلذاللٔ ثاللتضثه٘ٔ لكًج.

ثلمَل ثلخجًٖ: ثلذكالى ٍ َّ هختجس ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذس سشُ( ٍ لجل )لذس سشُ(: 

 (182، ظ 2)ثرَد ثلتمشٗشثت، د

ثى ثيتذجس ثلمَ٘د ثلًذه٘ٔ ثهج ثى ٗىَى هذلَال للٌْٖ ثلغ٘شٕ ف٘ىَى ثلتم٘٘ذ َّ ثلوستفجد 

ثء ٍ ثهج أى ٗىَى هستفجدثً دجلذاللٔ ثاللتضثه٘ٔ هي ثلٌْٖ ثلٌفسٖ ثلذثل يلٖ هي ثلذل٘ل ثدتذ

ثلحشهٔ ووج فٖ هَثسد ثلٌْٖ يي ثلًذجدٓ ثٍ هَثسد ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ دٌجء يلٖ 



ثالهتٌجو هي ثلزْٔ ثالٍلٖ ٍ ثهج ثى ٗىَى الرل هضثحؤ ثلوأهَس دِ للوٌْٖ يٌِ هى 

 فشؼ تمذٗن رْٔ ثلحشهٔ يلٖ ثلَرَح.

ٍ ثهج ثلمسن ثالٍل فومتؿٖ ثقالق دل٘ل ثلتم٘٘ذ َّ ثيتذجس ثلم٘ذ فٖ ثلوأهَس دِ فٖ رو٘ى 

ثحَثل ثلوىلف ٍ ثًِ ال ثهش دجلوشوخ دذٍى ّزث ثلم٘ذ ٍ الصم رله َّ سمَـ ثالهش يٌذ 

ثالؾكشثس ٍ ال ثهش دجلفجلذ لْزث ثلم٘ذ. ًًن لَ دلّ دل٘ل خجسرٖ يلٖ لضٍم ثالت٘جى دفجلذ 

 دجح ثلػالٓ فال دأس. ثلم٘ذ ووج فٖ

ٍ ثهج ثلمسن ثلخجًٖ ٍ َّ هج ثرث وجى ثلم٘ذ ثلًذهٖ هستفجدثً هي ًْٖ ًفسٖ هتًلك دجلًذجدٓ 

ثٍ هي رْٔ تمذٗن ثلحشهٔ يلٖ ثلَرَح فٖ دجح ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ثرث للٌج دجهتٌجيِ 

ي هي رْٔ وَى ح٘خ٘ٔ ثلغػخ ٍ ثلػالٓ تًل٘ل٘ت٘ي ٍ ثى ثلحشهٔ ٍ ثلَرَح ٗسشٗجى ه

هتًلمْوج ثلٖ ثلخجسد فجى للٌج دىَى ثلتم٘٘ذ تجدًجً للحشهٔ ٍ هتفشيج يلْ٘ج فومتؿٖ 

ثلمجيذٓ َّ سمَـ ثلم٘ذ يٌذ ثالؾكشثس لسمَـ يلتِ ٍ ثهج ثرث للٌج دىَى ثلتم٘٘ذ ٍ 

ثلحشهٔ هًلَل٘ي للٌْٖ فٖ هشتذٔ ٍثحذٓ ثستطىل يلِ٘ ثلس٘ذ ثلشٍحجًٖ يلِ٘ دجًِ ال 

للٌْٖ دل َّ هفجد ثلٌْٖ ٍ لىي ّزث ثالضىجل الٗشد يلِ٘ إر هًٌٖ لىَى ثلحشهٔ هًلَلٔ 

غشح )لذس سشُ( فٖ فَثةذُ دأى ثلحشهٔ ٍ يذم ثلَرَح هًلَالى للوالن ٍ ثى 

ثلوالن ٗؤحش فْ٘وج، فال ٍرِ لذمجء ثالهش يٌذ ثالؾكشثس ثر ثلذل٘ل ثلذثل يلٖ ثلحشهٔ دثل 

 ٖ ووج الٗخفٖ.يلٖ يذم ٍرَح ثٙخش ٍ ثالؾكشثس سثفى لالٍل دٍى ثلخجً

ٍ ثهج ثلمسن ثلخجلج ٍ َّ هج ثرث وجى ثلم٘ذ ثلًذهٖ ًجضتجً هي هضثحؤ ثلوأهَس دِ للوٌْٖ 

يٌِ فجلمجيذٓ تمتؿٖ سمَـ ثلتم٘٘ذ يٌذ ثالؾكشثس الى ثلتضثحن فشو ٍرَد ثلتىل٘ف 



ثلتحشٗوٖ ٍ تٌزضُ حتٖ ٗىَى هًزضث للوىل يي ثالت٘جى دجلوأهَس دِ ٍ ثرث سمف ثلحشهٔ 

 ثس فال تضثحن حتٖ َٗرخ سمَـ ثالهش ٍ يلٖ ّزث ٗذمٖ ثالهش دال هحزٍس.دجالؾكش

ٍ ثهج ديَثُ )لذس سشُ( فٖ ثلمسن ثلخجًٖ ف٘وىي تمشٗذِ دجحذ ثلَرْ٘ي: ثلَرِ ثالٍل 

َّ ثلزٕ روشُ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُ( هي أى ثلحشهٔ ٍ ثلَرَح ؾذثى ٍ ل٘س 

تذٔ ٍ ال تمذم ٍ ال تأخش دٌْ٘وج يذم ثحذّوج همذهٔ لَرَد ثٙخش ٍ فٖ قَل ثٙخش س

ستذٔ ووج َّ ثلوٌمح فٖ دجح ثلؿذ ٍ ثستطىل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُ( يلِ٘ دجى 

ثلحشهٔ ٍ يذم ثلَرَح وجًج فٖ يشؼ ٍثحذ فٖ همجم ثلخذَت ال فٖ همجم ثالحذجت ثر 

ثلًلن دًذم ٍرَح ثلؿذ فٖ قَل ثلًلن دجلحشهٔ ٍ ثلذل٘ل ثلذثل يلٖ ثلحشهٔ دجلتذى 

يلٖ يذم ثلَرَح ٍ ثلذاللٔ ثاللتضثه٘ٔ تسمف دًذ سمَـ ثلذاللٔ ثلوكجدم٘ٔ ٍ لىي ٗذل 

ثستطىل ثلس٘ذ ثلػذس يلٖ ثلس٘ذ ثلخَةٖ دجًِ ٗوىي ثى الٗىَى همػَدُ )لذس سشُ( 

هج لشدِ ثلس٘ذ ثلخَةٖ لىالهِ ٍ ٗوىي أى ٗمشح دجلَرِ ثلخجًٖ ٍ َّ ثى ثلوالن حذَتجً 

تمذم ٍ تأخش دٌْ٘وج حذَتجً ٍ َّ ٗذيٖ ثلًشؾ٘ٔ فٖ ٗمتؿٖ ثلحشهٔ ٍ يذم ثلَرَح دال 

همجم ثلخذَت ال ثالحذجت حتٖ ٗستطىل يلِ٘ دًذم ثلًشؾ٘ٔ فٖ همجم ثالحذجت ٍ ثلذاللٔ ٍ 

لجل فٖ تمشٗخ ثلَرِ ثلخجًٖ لىالهِ: ثًِ ٗتألف هي همذهت٘ي، ثحذّوج ثحذجت هالن 

فى دذيَٕ أى ثلوشفَو فٖ ثلحشهٔ ال دجلذاللٔ ثاللتضثه٘ٔ لذل٘ل ثلحشهٔ دل دحذٗج ثلش

هَسد ثالؾكشثس َّ سفى ثلحشهٔ دٍى ثلوالن ٛى ثلشفى فٖ ثلحذٗج ثهتٌجًٖ ٍ ثلشفى 

ثالهتٌجًٖ َّ سفى ثلتىل٘ف هى حذَت ثلومتؿٖ ٍ ثلوالن، ال سفًِ هي دجح يذم ثلوالن 

ٍ حجًْ٘وج َّ ثى هالن ثلحشهٔ الٗزتوى هى ثلَرَح فٖ ثلًذجدثت لًذم ثهىجى لػذ 

ى هالن ثلحشثم ٍ فٖ غ٘شّج لًذم ثرتوجو ثلوحذَد٘ٔ ٍ ثلوذغؿَؾ٘ٔ ٍ ثلوػلحٔ ثلمشدٔ ه



ٍ ثلوفسذٓ حن ثستطىل )لذس سشُ( يلٖ ولتج ثلومذهت٘ي ثهج ثالٍلٖ فالى هج ل٘ل ل٘جس 

للوَلٖ ثلحم٘مٖ يلٖ ثلوَثلٖ ثلًشف٘ٔ الى ثالهتٌجى فٖ ثلوَثلٖ ثلًشف٘ٔ َّ دتىتٔ سفى 

لِ ٍ تفَٗت للوػلحٔ ثٍ هَرخ للوفسذٓ دخالف  ثلتىل٘ف يي ثلًذذ هى ثًِ همذَؼ

ثلوَلٖ ثلحم٘مٖ ثر دجلٌسذٔ ثلٖ ثلوَلٖ ثلحم٘مٖ ٍ ثلًذذ الٗشرى ثلوالوجت ثلٖ ثلوَلٖ 

دل ثلوػجلح ٍ ثلوفجسذ فٖ ول ثلتىجل٘ف سثرًٔ ثلٖ ثلًذجد ٍ يلٖ ّزث لَ وجى هػلحٔ 

لَؾَء ٍ ثرث وجى ثلَؾَء ثوذش هي هفسذٓ قلخ ثلوجء فومتؿٖ ثالهتٌجى َّ ثالهش دج

هفسذٓ قلخ ثلوجء ثوذش فٌْٖ٘ ٍ ثرث وجًتج هتسجٍٗجى فال همتؿٖ لالهش ٍ ثلٌْٖ دًذ 

ثلىسش ٍ ثالًىسجس ٍ الهًٌٖ للضٍم ثلوالن فٖ ثلشفى ثالهتٌجًٖ دل هًٌٖ ثالهتٌجى َّ ثى 

لىي ثلطشًٗٔ ...... ٍ ّٖ دثةوج تالحم هػجلح ثلًذجد ٍ ٗأهش دجالّنّ فجالّنّ ثهتٌجًجً لْن ٍ 

ّزث ثلىالم هخذٍش ثر دْزث ثلوًٌٖ ول ثالحىجم ثهتٌجًٖ ٍ ول يذم ثلزًَل ثٗؿجً 

ثهتٌجًٖ الًِّ سذحجًِ ٍ تًجلٖ الحم هػلحٔ ثلًذجد ٍ ال فشق د٘ي ثلشفى ثالهتٌجًٖ ٍ يذهِ 

ٍ ّزث لذأ ثًىجس ثهتٌجً٘ٔ حذٗج ثلشفى يمالً دل ثالهتٌجى هًٌجُ ثى ثلطجسو ٗوىي لِ أى ٗجهش 

ول رث غًَدٔ ٍ لىي يذل يي حمِ ٍ لن ٗأهش حتٖ ٗمى ثلًذذ فٖ ثلوخوػٔ ٍ ٗػ٘ش ثلً

 «والهٌج ٍ والم ثلس٘ذ ثلػذس الٗخلَثى يي ضذْٔ»فتأهل 

ٍ ثهج هج روش فٖ ثلومذهٔ ثلخجً٘ٔ هي أى هالن ثلحشهٔ ال ٗزتوى فٖ ثلتًذذٗجت ٍ فٖ 

سذٓ دٍى غ٘شّج فغ٘ش تجم ثر ثٍال ال ٗستفجد هي حذٗج ثلشفى ثوخش هي حذَت ثلوف

ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ هزشد ٍرَد ثلوفسذٓ فٖ هحل ثالرتوجو الٗوٌى هي ثهىجى ثلتمشح دجلفًل 

ثر ول فًل وجى ثحسي ٍ ثفؿل يٌذ ثلوَلٖ هي تشوِ ف٘وىي ثلتمشح دِ ٍ فٖ ثلومجم 

ّىزث ٛى ثلوىلف دًذ هج وجى هؿكشثً إلٖ ثستىجح ثلحشثم ٍ ٍلَو ثلوفسذٓ 



ػَح ٗذٍس ثهشُ د٘ي تحػل هػلحٔ ثلَثرخ وجالؾكشثس إلٖ ثستًوجل ثلوجء ثلوغ

دجت٘جى ثلَؾَء دِ هخال هى ثلَلَو فٖ ثلوفسذٓ ثٍ تفَٗت هػلحٔ ثلَثرخ هى ثلَلَو 

فْ٘ج ٍ ال ضذْٔ أى تحػ٘ل هحػلٔ ثلَثرخ ثفؿل للوَلٖ ٍ ثلشح إلٖ ًفسِ ٍ لزث 

ٓ ٗوىي ثلتمشح دِ ٍ ثهج فٖ غ٘ش ثلًذجدثت فجالهش سْل ثر ثرتوجو ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذ

ثهش هًمَل ف٘ذٍس ثالهش د٘ي تحػ٘ل ولْ٘وج ثٍ ثلَلَو فٖ ثلوفسذٓ فمف ٍ حجً٘جً لَ 

فشؼ ثلوذغَؾ٘ٔ ثلفًل٘ٔ فٖ ثلفًل ثلوؿكش إلِ٘ ٍ وطفْج هي حذٗج ثلشفى لوج وجًت 

هجًًٔ هي ثهىجى ثلتمشح ٍ ٍرَد ثالهش ووج ال ٗخفٖ ٍ يلٖ ّزث ثالسجس ثرث سمف 

ٗؿجً ووج يلِ٘ ثلوطَْس ٍ لىي ٗذذٍ ثلٖ ثلٌهش يذم ثلحشهٔ دجالؾكشثس سمكت ثلوجًً٘ٔ ث

توجه٘ٔ ثلزَثد٘ي ثهج ثلزَثح ثالٍل فالًِ لن ٗفشؼ يذم ثهىجى ثت٘جى ثلَثرخ فٖ ؾوي 

غ٘ش ثلفشد ثلوحشم حتٖ ٗمجل ٗذٍس ثالهش د٘ي تفَٗت ثلوػلحٔ ٍ تحػ٘لْج دل ٗوىي 

ثلوجء  تحػ٘ل ثلوػلحٔ فٖ ؾوي غ٘ش ثلوحشم ٍ لزث الٗػح ثى ٗمجل ثستًوجل

ثلوغػَح فٖ ثلَؾَء ثفؿل ٍ ثلشح إلٖ ثلوَلٖ هي ثستًوجلِ فٖ غ٘شُ ٍ ثلَؾَء 

دوجء آخش الٗمجل ثى ثالؾكشثس فٖ ثلومجم ثالٍل هستَيخ لزو٘ى ثلَلت فئًِّ ٗمجل ًًن 

ثال أًِّ )لذس سشُ( فٖ ثلومجم ثلخجًٖ لجل حىن ّزُ ثلػلَٓ َّ ثلزَثص دٌجء يلٖ هج 

أى دل٘لِ الٗأتٖ ٌّج ووج الٗخفٖ، ٍ لىي هى رله الثضىجل تمذم فٖ ثلومجم ثالٍل هى 

فٖ ثهىجى ثلتمشح ثر الفشق د٘ي ّزث ثلفشد ٍ غ٘شُ فٖ همذثس ثلوػلحٔ دًذ ثلَلَو فٖ 

ثلوفسذٓ لشأ ٍ الثللّ هي ثحتوجل يذم ثلفشق فالهجًى هي ضوَل ثالقالق لْزث ثلفشد ووج 

غَؾ٘ٔ ثلفًل٘ٔ ٍ ثلمذح ثلفجيلٖ الٗخفٖ٘ ٍ ثهج ثلزَثح ثلخجًٖ فالًِّ هى فشؼ ثلوذ

الٗػحّ ثالهش دِ ٍ ثهىجى ثلتمشح دِ ثٗؿجً ثر فشؼ ثلوذغَؾ٘ٔ ثلفًل٘ٔ ٍ ثفؿل٘ٔ ثلفًل 



ّزث ٍ ثى سرى دحسخ »هي ثلتشن فشؼ ثلوحجل ٍ َّ خلف ٍ لزث لجل فٖ رٗل والهِ 

 ثلشٍح ثلٖ ثستفجو ثلوذغَؾ٘ٔ ثلفًل٘ٔ يي هجدٓ ثالرتوجو فٖ حجل ثالؾكشثس.

هوج روشًج يذم توجه٘ٔ والم ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذس سشُ( ٍ ثلحك َّ هج يلِ٘ فتحػل 

ثلوطَْس هي سمَـ ثلوجًً٘ٔ دًذ سمَـ ثلحشهٔ دجالؾكشثس ٍ ضوَل ثقالق دل٘ل 

ثلَثرخ للفشد ثلوتحذ هى ثلحشثم ثلوؿكش إلِ٘، ّزث ولِ دحسخ ثلىذشٖٗ ٍ ثهج ثلذحج 

 ثلىالم فٖ حىوْج فٖ همجه٘ي: يي حىن غغشٕ ثلػلَٓ فٖ ثالسؼ ثلوغػَدٔ ف٘مى

 ثالٍل: ف٘وج ثرث لن ٗتوىي ثلوىلف هي ثلخشٍد يٌْج فٖ ثلَلت.

 ثلخجًٖ: ف٘وج ثرث توىي هي ثلخشٍد يٌْج فِ٘ دجى تىَى لِ ثلوٌذٍحٔ.

ٍ ثهج ثلومجم ثالٍل فذًذ ٍرَح ثت٘جى ثلػلَٓ فْ٘ج ٗذحج يي و٘ف٘ٔ ثت٘جًْج ٍ يي أًِّ ّل 

خت٘جسٗٔ دجلشوَو ٍ ثلسزَد ثٍ ٗزخ ثاللتػجس فْ٘ج يلٖ ٗزخ لِ ثالت٘جى دجلػلَٓ ثال

همذثس ثلؿشٍسٓ هي ثلغػخ فَ٘هٖ للشوَو ٍ ثلسزَد دذالً يٌْج، رّخ روجئ ثلٖ 

ثلخجًٖ دذيَٕ ثًِ ٗزَص ثلتػشف فٖ ثسؼ ثلغ٘ش يٌذ ثالؾكشثس دومذثس ثلؿشٍسٓ ٍ الدذ 

لؿشٍسٕ فالٗزَص ٍ ثى ثلتػش يلِ٘ ٍ ح٘ج وجى ثلشوَو ٍ ثلسزَد ثصٗذ هي ثلتػشف ث

ٍ وجًج حشثه٘ي ٍ لىي ًجلص غجحخ ثلزَثّش فٖ ّزث ثالستذالل ٍ لجل: ثى ثلشوَو ٍ 

ثلسزَد ل٘سج تػشف٘ي صثةذٗي يلٖ همذثس ثلؿشٍسٓ ثر ثلغػخ ثهج أى ٗىًَي دجضغجل 

ثلفؿجء هي ثلوىجى ثلوغػَح ثٍ دئلمجء ثلٌمل يلٖ ثالسؼ ثلوغػَح ٍ ضٖء هٌْوج 

خت٘جسٗٔ الى هج ٗطغلِ ثالًسجى هي ثلح٘ض فٖ ثلفؿجء حجدت فٖ الٗضثد دػلَٓ ثلوىلف ثال

رو٘ى ثلحجالت هْوج ثتخز هي ثالضىجل ثلٌْذس٘ٔ ووج ثى ثلخمل ثٗؿج الٗختلف فٖ 

رو٘ى ثلحجالت ٍ ثلحك هى غجحخ ثلزَثّش الى غجٗٔ هج ٗتَّن لتمشٗخ والم دًؽ 



ثالًتمجل هي حجلٔ  ثلوحمم٘ك َّ ثى ثلغجغخ فٖ حجلٔ ٍثحذٓ ٗشتىخ حشثهج ٍثحذث ٍ هى

إلٖ حجلٔ ثخشٕ ٗشتىخ هحشهجت وخ٘شٓ ٍ ح٘ج أًِّ هؿكش ثلٖ ثستىجح حشثم ٍثحذ 

فالٗزَص لِ ثالوخش ٍ ثلزَثح يي ّزث ثلتَّن ثًِّ هجدثم وجى فٖ ثالسؼ ثلوغػَدٔ ٍ لن 

ٗخشد، ثستىخ حشثهجً ٍثحذثً هستوشثً سَثء وجى فٖ حجلٔ ٍثحذٓ ثٍ فٖ حجالت هتًذدٓ 

ثلس٘ذ ثلػذس يي ّزث ثالضىجل هي أًِّ تسلن ثستىجح هحشهجت وخ٘شٓ  ٍ ثهج هج ثرجح

فٖ ثالًتمجل هي حجلٔ إلٖ ثخشٕ ثال ثًِ لجل فٖ حجلٔ ٍثحذٓ ثٗؿجً ثستىخ هحشهجت 

يذٗذٓ دًذد آًجت ثالًطغجل ٍ ثال لضم تسجٍٕ ثستىجح ثلحشثم هي ثلغجغخ سجئ ٍ هي 

ثحذ ٍ الٗمَل دِ فغ٘ش تجم، ثر ثلغجغخ سٌٔ فٖ حجلٔ ٍثحذٓ ٍ ّزث هوج الٗلتضم دِ 

ثلحشهٔ لىلْ٘وج ٍثحذ ٍ لىٌِ هستوش ٍ فشق د٘ي ثالستىجح سجئ ٍ د٘ي ثالستىجح َٗهجً 

هي ح٘ج ثلوفسذٓ ٍ ثلًمجح ووج الٗخفٖ ٍ هٌِ ثًمذح يذم توجه٘ٔ هج ثستطْذُ يلٖ 

 غحٔ والهِ ووج الٗخفٖ.

ثلزسن ٍ ثى وجى ٗطغل ٍ ثهج هج ثٍسدُ ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ يلٖ غجحخ ثلزَثّش هي ثى 

دجلذلٔ ثلًمل٘ٔ ثلفلسف٘ٔ همذثسثً هًٌ٘جً هي ثلوىجى ٍ ثلفؿجء فٖ رو٘ى ثلحجالت دالفشق 

د٘ي حجلٔ ٍ حجلٔ ثخشٕ ثال ثىّ ثلو٘ضثى فٖ غذق ثلتػشف ثلضثةذ يلٖ همذثس ثلؿشٍسٓ 

َّ ًهش ثلًشف ٍ ال ضذْٔ فٖ ثى ثلًشف ٗشٕ ثلشوَو ٍ ثلسزَد تػشفجً صثةذثً ٍ لزث 

ذ هي ثاللتػجس يلٖ ثالٗوجء دذالً يٌْوج فغ٘ش تجم الى ثلًشف ٗشٕ ثى ثلغجغخ فٖ فالد

رو٘ى حجالتِ فٖ ثالسؼ ثلوغػَدٔ ٗشتىخ حشثهجً ٍثحذثً ال ثًِّ فٖ ثٕ حجلٔ هي 

ثلحجالت ٗشتىخ حشثهج حتٖ ًمَل دجى ثلشوَو ٍ ثلسزَد حشثهجى ل٘س ثلغجغخ هؿكشثً 



تِ )لذس سشُّ( َّ ثلزٕ روشًج لذل سكَس ٍ لجل ثلْ٘وج ووج للٌج آًفجً ٍ لًل هٌطأ غفل

 غجحخ ثلزَثّش )لذس سشُّ(:

ٍ هي ثلغشٗخ هج غذس هي دًؽ هتفمِ ثلًػش دل سوًتِ هي دًؽ هطجٗخٌج ثلوًجغشٗي 

هي ثًِ ٗزخ يلٖ ثلوحذَس ثلػلَٓ يلٖ ثلى٘ف٘ٔ ثلتٖ وجى يلْ٘ج ثٍل ثلذخَل ثلٖ 

سجً فزجلس دل الٗزَص لِ ثالًتمجل ثلٖ ثلوىجى ثلوحذَس فِ٘، ثى لجةوجً فمجةن ٍ ثى رجل

حجلٔ ثخشٕ فٖ غ٘ش ثلػلَٓ ثٗؿجً لوج فِ٘ هي ثلحشؤ ثلتٖ ّٖ تػشف فٖ هجل ثلغ٘ش 

دغ٘ش ثرًِ ٍ لن ٗتفكي ثى ثلذمجء يلٖ ثلىَى ثالٍل تػشف ثٗؿجً الدل٘ل يلٖ تشر٘حِ 

ذ هوج يلٖ رله ثلتػشف ووج ثًِ لن ٗتفكي ثًِ يجهل ّزث ثلوهلَم ثلوحذَس لْشثً دجض

يجهلِ ثلهجلن دل حذسِ حذسجً هج حذسِ ثحذ الحذ، ثللْن إال أى ٗىَى فٖ َٗم ثلم٘جهٔ 

هخلِ خػَغجً ٍ لذ غشح دًؽ ّؤالء ثًِ ل٘س لِ حشؤ ثرفجى يًَِ٘ صثةذثً يلٖ هج 

ٗحتجد إلِ٘ ٍ الحشؤ ٗذُ ثٍ دًؽ ثيؿجةِ وزله دل ٌٗذغٖ ثى تخع ثلحجرٔ فٖ ثلتٖ 

هوج تشرح يلٖ حشهٔ ثلتػشف فٖ هجل ثلغ٘ش ٍ ول رله  ًتَلف يلْ٘ج ح٘جتِ ٍ ًحَّج

ًجضٖ هي يذم ثلتأهل فٖ ثٍل ثالهش ثيجر ثهلل ثلفمِ هي أهخجل ّزُ ثلخشثفجت ٍ ثغشح 

 (333، ظ 8ضٖء ديَثّن ثى ثلفمْجء يلٖ رله. )رَثّش، د 

ثلومجم ثلخجًٖ ٍ َّ هج ثرث وجى ثلوىلف هتوىٌج هي ثلتخلع يي ثلغػخ فٖ ثلَلت ف٘مى 

 ثلىالم فِ٘ فٖ هَسدٗي:

ثالٍل: هج ثرث وجى ثلوىلف هتوىٌج هي ثلػلَٓ فٖ خجسد ثلذثس لذمجء ثلَلت ٍ ّزث 

 ثلفشؼ لِ ضمجى

 ثلطك ثالٍل: فٖ أًِ ٗوىي ثلخشٍد لذل ثت٘جى ثلػلَٓ ٍ ثلتخلع هي ثلغػخ



ثلطك ثلخجًٖ: فٖ ثًِ ٗوىي ثالت٘جى دجلػلَٓ لذل سفى ثالؾكشثس ٍ حىن ثلػلَٓ فٖ ثلذثس 

ثلوغػَدٔ لذل سفًْج ٍ ثهج ثلطك ثالٍل فال ثضىجل فٖ يذم رَثص ثلػلَٓ يمالً ٍ ضشيجً 

ٍ ثلضثم ثلوىلف دجلتخلع هي ثلغػخ ٍ ثرث يػٖ ٍ دمٖ فمذ ثستىخ حشثهجً ٍ لَ 

غلٖ لذل ثلخشٍد لىجى غحٔ غلَتِ ٍ دكالًْج هذٌ٘٘ي يلٖ رَثص ثرتوجو ثالهش ٍ 

 ثضىجل فٖ غحٔ غلَتِ ٍ ثى توىي هي ثالت٘جى ثلٌْٖ ٍ ثهتٌجيِ ٍ ثهج ثلطك ثلخجًٖ فال

دْج خجسد ثلَلت ووج روشًج فٖ ثالؾكشثس ثلوستَيخ فٖ رو٘ى ثلَلت. ًًن يلٖ 

ٍرْٔ ًهش ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ فالٗزَص ثت٘جى ثلػالٓ ٍ ٗحىن دذكالًْج هى ثالت٘جى الى 

فٖ توجم هطشٍي٘ٔ ثلػلَٓ هى ثالٗوجء دذالً يي ثلشوَو ٍ ثلسزَد تىَى هى ثالؾكشثس 

ثلَلت حتٖ ٗػذق ثًِ هؿكشثً إلٖ تشن ثلػلَٓ ثالخت٘جسٗٔ فتػل ثلٌَدٔ إلٖ ثلذذل 

ثالؾكشثسٕ ٍ هى يذم ثستً٘جح ثالؾكشثس فٖ رو٘ى ثلَلت ٍ ثهىجى ثت٘جى ثلػلَٓ 

 ثالخت٘جسٗٔ فٖ ثلَلت ال ثهش دجلػلَٓ هى ثالٗوجء ووج الٗخفٖ.

ثلػلَٓ خجسد ثلذثس لؿ٘ك ثلَلت ٍ  ثلوَسد ثلخجًٖ: ٍ َّ هج ثرث لن ٗتوىي ثلوىلف هي

 الٗزَص لِ ثلذمجء ٝهىجى ثلتخلع هي ثلغػخ.

ال ثضىجل فٖ ٍرَح ثلػلَٓ يلِ٘ حجل ثلخشٍد الًّْج التسمف دحجل ٍ لىي ٗأتٖ 

دجلػلَٓ ثٗوجء دذالً يي ثلشوَو ٍ ثلسزَد الستلضثهْج ثلتػشف ثلضثةذ يلٖ لذس ثلؿشٍسٓ 

ثس ثلوغػَدٔ هى يذم ثالؾكشثس ثلِ٘ ف٘ىَى الى ثلسزَد هستلضم لوىج هذٓ فٖ ثلذ

حشثهجً ٍ ح٘ج ثًِ هتحذ هى ثلوأهَس دِ التحجد ثلغػخ ٍ ثلسزَد فالٗزَص ثالهش دِ ٍ 

ثهج ثلشوَو فَْ ٍ ثى لن ٗىي دٌفسِ هػذثلجً للغػخ ٍ ثلحشثم ثال ثًِ ح٘ج وجى 

هجً يلٖ هسلتضهجً للذمجء فْ٘ج ٍ َّحشثم ٗىَى هضثحوجً هى ثلغػخ ٍ ٗىَى ثلغػخ همذ



ثلشوَو لوج روشًج فٖ دحج ثلؿذ هي ثى ثلوطشٍـ دجلمذسٓ ثلًمل٘ٔ همذم يلٖ ثلوطشٍـ 

دجلمذسٓ ثلطشي٘ٔ فٖ دجح ثلتضثحن ٍ ثى ثلشوَو هطشٍـ دجلمذسٓ ثلطشي٘ٔ، ًًن لَ توىي 

ثلوىلف هي ثالت٘جى دْوج فٖ ثلػلَٓ هي دٍى ثستلضثهِ للتػشف ثلضثةذ لَرخ رله 

جلس٘جسٓ ثٍ ثلك٘جسٓ ثٍ ثلسفٌ٘ٔ ٍ لىي يلٖ صيوٖ ثلمجغش ووج ثرث فشؼ ثى خشٍرِ د

ٗوىي ثالت٘جى دجلشوَو ح٘ي ثلوطٖ دال تػشف صثةذ ووج الٗخفٖ. ّزث ولِ فٖ ثلوسألٔ 

 ثالٍلٖ.

ٍ ثهج ثلوسألٔ ثلخجً٘ٔ ٍ َّ ثالؾكشثس ثلٖ ثستىجح ثلحشثم دسَء ثالخت٘جس هى يذم ثهىجى 

دٗي: ثلوَسد ثالٍل فٖ حىن ثلخشٍد فٖ ثلتخلع يي ثلحشثم ف٘مى ثلىالم فِ٘ فٖ هَس

حذ ًفسِ، ثلوَسد ثلخجًٖ فٖ حىن ثلػلَٓ ثلَثلًٔ حجلِ ٍ ثهج ثلوَسد ثالٍل فمجل 

غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشُّ(: ثًِ الٗىَى فًال هحىَهجً دطٖء هي ثالحىجم ثلطشي٘ٔ ٍ 

ٍ  لىٌِ هٌْٖ دجلٌْٖ ثلسجدك ثلسجلف دجالؾكشثس ٍ هذغَؼ ٍ هستحك يلٖ ثلًمجح فًال

َّ هختجس ثلس٘ذ ثلخَةٖ ٍ دًؽ ثاليالم ثٗؿجً ٍ لجل فٖ ثلىفجٗٔ ثى ثالؾكشثس ثلٖ 

ثستىجح ثلحشثم ٍ ثى وجى َٗرخ ثستفجو حشهتِ ٍ ثلًمَدٔ يلِ٘ هى دمجء هالن ٍرَدِ لَ 

وجى هؤحشث لِ ووج ثرث لن ٗىي دحشثم دال والم ثال ثًِ ثرث لن ٗىي ثالؾكشثس ثلِ٘ دسَء 

هج ٗؤدٕ إلِ٘ الهحجلٔ فجى ثلخكجح دجلضرش يٌِ حٌ٘تز ٍ ثى وجى ثالخت٘جس دجى ٗختجس 

سجلكجً ثال ثًِ ح٘ج ٗػذس يٌِ هذغَؾج يلِ٘ ٍ يػ٘جًج لزله ثلخكجح ٍ هستحمجً يلٖ 

ثلًمجح ال ٗػلح الى ٗتًلك دِ ثالٗزجح ٍ ثهج تَؾ٘ح والهِ )لذس سشُّ( فسمَـ 

ل ٍ ح٘ج وجى ثلوىلف ثلحشهٔ هي رْٔ ثى رًل ثلحشهٔ لذثيٖ صرش ثلوىلف يي ثلفً

هؿكشثً ثلٖ ثلغػخ ٍ الٗمذس يلٖ تشوِ ٗىَى رًل ثلحشهٔ فٖ حمِ لغَثً ٍ ثهج تَّن 



ثى ثلخكجح ثلتحشٗوٖ ل٘س خكجدج دًخ٘ج ل٘ستح٘ل غذٍسُ هي ثلحى٘ن ثلولتفت للغَٗٔ 

دل َّ خكجح تسز٘لٖ ل٘ػح دِ يمجح ثلًذذ ووج َّ ثلحجل فٖ ثالٍثهش ثلوتَرْٔ ثلٖ 

ثٙهش دًذم تحمك ثالقجئ هٌْن ف٘ذفًِ دجًِ الهًٌٖ للخكجح ثلتسز٘لٖ ثلًػجٓ هى يلن 

ل٘سزل ثلًمجح يلٖ هخجلفتِ الى ثلًذذ ثرث وجى هستحمج للًمجح هى لكى ثلٌهش يي ّزث 

ثلخكجح فوج فجةذٓ ثلخكجح ٍ ثى لن ٗىي هستحمجً للًمجح فٖ ًفسِ فى٘ف ٗػح خكجدِ 

خجلِ ٍ ّل ًٗذ رله ثال تًذٗج هي دْزث ثلذثيٖ هى فشؼ يذم لذسٓ ثلًذذ يلٖ ثهت

ثلوَلٖ يلٖ ثلًذذ ثلًجرض ٍ ثهج ل٘جس ثلومجم دخكجح ثلًػجٓ هى ثلًلن دًذم تحمك 

ثالقجئ هٌْن فَْ ل٘جس فٖ غ٘ش هحلِ ثر ثلخكجح ثلوتَرِ ثلْ٘ن خكجح حم٘مٖ 

وجلخكجح ثلوتَرِ ثلٖ غ٘شّن ؾشٍسٓ ثًِّ الًٗتذش فٖ غحٔ ثلذًج ثٍ ثلضرش ثلحم٘م٘ي 

ىجى ثالًذًجث ثٍ ثالًضرجس هي ثلوىلف فٖ ثلخجسد ٍ ّزث ثلوًٌٖ هتحمك فٖ ثال ثه

هَثسد تىل٘ف ثلًػجٓ يلٖ ثلفشؼ دخالف ثلومجم ح٘ج ثًِ الٗمذس ثلوىلف يلٖ تشن 

ثلغػخ دًذ ثلذخَل ّىزث ثرجح ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذس سشُّ( )ثرَد ثلتمشٗشثت، د 

ثلفًل ف٘وىي ثى ًمَل فٖ  ( ٍ ثهج ثستحمجق ثلًمجح ٍ هذغَؾ187ٔ٘-188، ظ 2

تَرْْ٘ج ثًِ لذل ثلذخَل فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ ٗىَى فٖ حك ثلوىلف حالث هحشهجت: 

ثلغػخ ثلذخَلٖ ٍ ثلغػخ ثلذمجةٖ ٍ ثلغػخ ثلخشٍرٖ ٍ ثرث دخل فْ٘ج دسَء ثخت٘جسُ 

ٍ وجى هؿكشثً دجلذمجء فمذ سمكت ثلحشهٔ للذخَل لًػ٘جًِ ٍ هي ثلذمجء الؾكشثسُ يلٖ 

ثًِ ٗذمٖ هذمَؾ٘تِ هي ح٘ج ثلٌْٖ ثلسجدك ٍ ٗىَى هستحمجً للًمجح هي  ثلفشؼ ثال

رْتِ ٍ ثى لن ٗىي هحشهجً دجلفًل ووج الٗخفٖ ٍ هج ثستطىلِ ثلوحمك ثلًشثلٖ )ًْجٗٔ 

( يلٖ ّزث ثلىالم هي ثى تشن ثلتػشف ثلذمجةٖ لِ 448-9، ظ 1-2ثالفىجس، د 



ٗػحّ تًلك ثلتىل٘ف حػتجى، حػٔ دتشن ثلذخَل ٍ حػٔ هى فشؼ ثلذخَل ٍ ال

دتشوِ ثال هي ًجح٘ٔ هج َّ تحت لذستِ ٍ ثخت٘جسُ ٍ ثهج ثلتشن هي ًجح٘ٔ هج َّ غ٘ش 

همذٍس لِ وجلتشن هى فشؼ ثلذخَل فوي رْٔ ثًِ غ٘ش همذٍس الٗػح تَرِ٘ ثلتىل٘ف 

ثلِ٘ ٍ يلٖ ّزث ثالسجس ل٘س هكلك ثلتػشف ثلذمجةٖ حشثم دل ثلحشهٔ تًلمت دحػٔ 

لذمجء هى ثالؾكشثس هحشهجً ٍ هذًذثً ووج الٗخفٖ فغ٘ش تجم ووج لجل فٖ هٌِ ٍ لزث الٗىَى ث

ثر ٗىفٖ هكلك ثلومذٍسٗٔ ٍ لَ « لىي هى رله التخلَ ثلوستلٔ يي ثضىجل»رٗل والهِ 

دجلَثسكٔ فٖ تَرِ٘ ثلتىل٘ف ثلٖ ثلوىلف ٍ ح٘ج ثى تشن ثلتػشف دجلذمجء هكلمجً 

َّ ثلىجضف يي ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ همذٍس وجى هٌْ٘جً يٌِ لذل ثلذخَل ٍ رله ثلٌْٖ 

ثستحمجق ثلًمجح يلِ٘ ٍ ثى سمف ثلٌْٖ دًذ ثلذخَل. ثللْن ثال ثى ٗمجل ثى ّزث ثلفًل 

وجى هذغَؾجً ثهس هخالً ٍ ثهج ثلَ٘م فالوجضف يي هذغَؾ٘ٔ ......... دمجء ٍ ّٖ ثلىجضفٔ ٍ 

هخالً  ّل هزجل لْزث ثالحتوجل يمالً ًٌٖٗ ّل ٗوىي ثى ٗىَى ثلتػشف فٖ َٗم ثالحٌ٘ي

وجى هذغَؾجً َٗم ثالحذ ٍ ثستفًت هذغَؾ٘تْج َٗم ثالحٌ٘ي ٍ ّل َّ ثال ثرتوجو 

ثلٌم٘ؿ٘ي ثم ال ٍ ح٘ج وجى صهٌْج ثحٌ٘ي فالهحزٍس فٖ تذذل ثلوفسذٓ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ 

ثى وجى ّزث ثالحتوجل دً٘ذثً يي ثٛرّجى ٍ لىي الصم ّزث ثالحتوجل لغَٗٔ رًل ثلحشهٔ 

شف ثلًول ٍ همتؿٖ ثقالق دل٘ل ثلحشهٔ وجضف يي ٍرَد لًذم ٍرَد ثلوفسذٓ فٖ ن

ثلوفسذٓ ٍ ثى ثحتول حذَتجً ثستفجيْج ٍ يذم هذغَؾ٘تْج ٍ همػَد غجحخ ثلىفجٗٔ 

)لذس سشُّ( هي ثلًػ٘جى لزله ثلخكجح َّ ثلًػ٘جى للٌْٖ ثلسجدك ثلسجلف ثلوتًلك 

ف ثلتىل٘ف ٍ دجلتػشف ثلذمجةٖ ٍ لىي ٗستطىل يلِ٘ دجى ثلًػ٘جى الصهِ َّ ثتحجد نش

ثلوخجلفٔ هى ثًِ فٖ ثلومجم ٗختلف نشفْوج الى ثلٌْٖ ثلوتًلك دجلذمجء وجى صهجًِ لذل 



ثلذخَل ٍ ٗسمف دًذ ٍ تحمك ثلفًل ٍ ثلًػ٘جى ٍ ثلوخجلفٔ وجى صهجًِ دًذ ثلذخَل ٍ 

و٘ف ٗوىي تحمك ثلًػ٘جى ثالى للٌْٖ ثلخجدت َٗم ثلوجؾٖ، ثللْن ثال ثى ٗمجل ثًِ 

ِ ٍ الدل٘ل يلٖ لضٍم ٍرَد ثلحىن ح٘ي ثلًول ٍ ثهج ثلىالم فٖ الهحزٍس يمالً ف٘

ثلوَسد ثلخجًٖ فٌمَل لذ نْش حىوِ هي ثلوسألٔ ثالٍلٖ ٍ خالغتِ َّ لضٍم ثت٘جى 

ثلػلَٓ دجلشوَو ٍ ثلسزَد ثالخت٘جسٕ هى ؾ٘ك ثلَلت ٍ يذم ثهىجى ثت٘جًْج فٖ هحل 

دجلمذ٘ح فجًِ ٗمجل ًًن ٍ هذجح الٗمجل ثى ثلسزَد هذغَؼ ٍ الٗوىي ثى ٗأهش ثلوَلٖ 

لىي ّزث فٖ ثلوَسد ثلزٕ وجى ثهش ثلوَلٖ هَرذجً الٗزجد ثلمذ٘ح ٍ لَال ثالهش ٗوىي 

للًذذ ثى الٗأتٖ دِ ٍ ثلومجم ل٘س وزله ح٘ج ثًِّ هؿكش إلٖ ثلفًل ثلمذ٘ح ٍ 

ثلوذغَؼ، غجٗٔ ثالهش ثًِ ٗوىي للوَلٖ أى ٗأهش دجت٘جى لذ٘ح خجظ دطشـ يذم وَى 

ج فٖ هج ًحي فِ٘ ثر روشًج فٖ ثلوسألٔ ثالٍلٖ ثى ثلشوَو ثٍ ثلسزَد ل٘سج لذحِ ثوخش وو

 دتػشف صثةذ ٍ هحشم آخش ّزث ولِ فٖ ثلوسألٔ ثلخجً٘ٔ.

ثهج ثلوسألٔ ثلخجلٔ ٍ ّٖ ثالؾكشثس ثلٖ ثلحشثم دسَء ثالخت٘جس هى ثهىجى ثلتخلع يٌِ 

ن ثلخشٍد فٖ حذ دجلخشٍد يي ثلذثس هخال ف٘مى ثلىالم فِ٘ فٖ هَسدٗي، ثالٍل فٖ حى

ًفسِ، ثلخجًٖ فٖ حىن ثلػلَٓ ثلَثلًٔ حجل ثلخشٍد. ثهج ثلوَسد ثالٍل فمذ ثختلف 

 ولوجت ثالغحجح فِ٘ ثلٖ خوسٔ ثلَثل:

ثالٍل: ثى ثلخشٍد حشثم دجلفًل. ثلخجًٖ: ثًِ ٍثرخ ٍ حشثم دجلفًل ٍ ثهج ٍرَدِ فوي 

خ يمالً ٍ ضشيجً ٍ ًجح٘ٔ ثًِ ثهج ثى ٗىَى همذهٔ للتخلع يي ثلحشثم ثلزٕ َّ ٍثر

همذهٔ ثلَثرخ ٍثرذٔ ٍ ثهج هي ًجح٘ٔ ثًِ هػذثق للتخلع ثلَثرخ ٍ ثهج حشهتِ فوي 



ًجح٘ٔ ثًِ هػذثق للتػشف فٖ هجل ثلغ٘ش ٍ رّخ ثلٖ ّزث ثلمَل ثدَّجضن ثلوًتضلٖ ٍ 

 ٗهْش ثخت٘جسُ هي ثلوحمك ثلموٖ.

ٍ ثختجس ّزث ثلمَل  ثلخجلج: ثًِ ٍثرخ فًال ٍ حشثم دجلٌْٖ ثلسجدك ثلسجلف دجالؾكشثس

 ثلوحمك غجحخ ثلفػَل.

ثلشثدى: ثًِ ٍثرخ فحسخ ٍ الٗىَى هحشهج ال دجلٌْٖ ثلفًلٖ ٍ ال دجلٌْٖ ثلسجدك ٍ ثختجس 

 ّزث ثلمَل ثلًالهٔ ثالًػجسٕ ٍ ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘.

ثلخجهس: ثًِ الٗىَى فًال هحىَهجً دطٖء هي ثالحىجم ثلطشي٘ٔ ٍ لىٌِ هذغَؼ ٍ هٌْٖ 

جدك ٍ ٗزشٕ يلِ٘ حىن ثلًػؤ ٍ ٍثرخ يمالً هي ًجح٘ٔ ثًِ ثللّ يٌِ دجلٌْٖ ثلس

هحزٍسٗي ٍ ثخفّ لذ٘ح٘ي ٍ ثختجس ّزث ثلمَل غجحخ ثلىفجٗٔ ٍ لذ٘جى ثلمَل ثلحك هي 

ثاللَثل ثلخوسٔ فٌمَل: ثى ثلمَل ثالٍل ٍثؾح ثلفسجد ثر ّل ٗشٗذ ثلوَلٖ هي ثلٌْٖ يي 

ثلذمجء فْزث لذ٘ح ثر ثلتػشف ثلخشٍد ثى ٗضرش ثلوىلف يي ثلخشٍد ٍ ٗؿكشُ ثلٖ 

ثلذمجةٖ وجى ثوخش هي ثلخشٍد ثٍ ٗشٗ٘ذ ثلوَلٖ هٌِ ثى ٗضرش هي ثلذمجء ٍ ثلخشٍد هًجً، 

ّزث تىل٘ف دوج الٗكجق ٍ َّ هحجل ثٍ الٗشٗذ ثلوَلٖ هٌِ صرش ثلوىلف ثلػال ٍ َّ 

خلف وًَِ دذثيٖ ثلوحشو٘ٔ ٍ صرش ثلًذذ يي ثلفًل ٍ ثهج ثلمَل ثلخجًٖ فَْ ثٍؾح 

جدثً ؾشٍسٓ ثستحجلٔ وَى ضٖء ٍثحذ ٍثرذجً ٍ حشثهجً هًجً حتٖ يلٖ هزّخ ثالضًشٕ فس

ٍ لىي الٗأتٖ هحزٍس ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٌّج ووج دٌ٘جُ فٖ سد ثٗشثد ثلس٘ذ ثلخَةٖ 

)لذس سشُّ( يلٖ غجحخ ثلفػَل ٍ ال ٍرِ لوج لجل ثًِ ثٍؾح فسجدثً هي ًجح٘ٔ 

ح٘ٔ حشهٔ ثلخشٍد ٍ يذم ثلذل٘ل يلٖ ٍرَدِ ثالرتوجو ٍ ثًحػش ثالضىجل فِ٘ هي ًج

هؿجفجً ثلٖ ثى ٍرَح ثلخشٍد ثهج ثى ٗىَى هذٌ٘جً يلٖ ثلمَل دَرَح ثلومذهٔ ٍ ثهج ثى 



ٗىَى هذٌ٘ج يلٖ وًَِ هػذثلجً للتخلع ٍ والّوج دجقل ووج س٘أتٖ ٍ ثهج ثلمَل ثلخجلج 

ثلفػَل فمذ  ٍ َّ ٍرَح ثلخشٍد فًالً هى حشهتِ دجلٌْٖ ثلسجدك ووج ثختجسُ غجحخ

ثٍسد يلِ٘ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( دجى تًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ دطٖء ٍثحذ هحجل ٍ ثى 

وجى صهجى تًلك ثحذّوج غ٘ش ثٙخش ٍ هالن ثستحجلٔ تًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ فٖ صهجى 

ٍثحذ دطٖء ٍثحذ َّ دًٌِ٘ هَرَد فٖ هَسد تًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ فٖ صهجً٘ي دطٖء 

ش دػَم َٗم ثالسدًجء فٖ َٗم ثلخلخجء ٍ ٌْٖٗ يٌِ فٖ َٗم ٍثحذ هخال ثى ثلوَلٖ ثه

ثالسدًجء الى غَم َٗم ثالسدًجء ثى وجى هطتوال يلٖ ثلوػلحٔ ٍ ٗشٕ ثلوَلٖ ّزُ 

ثلوػلحٔ َٗم ثلخلخجء فلوج رث ٌْٖٗ يٌِ َٗم ثالسدًجء ٍ ثى وجى هطتوالً يلٖ ثلوفسذٓ 

الهش دِ هي ثلوَلٖ فٖ صهجى ٍ فلوج رث ٗأهش ثلوَلٖ دِ َٗم ثلخلخجء، ًًن ٗوىي غذٍس ث

ثلٌْٖ يٌِ فٖ صهجى آخش ثضتذجّجً فجلوَلٖ ٗتخ٘ل ثى فِ٘ ثلوػلحٔ ف٘أهش حن دجى لِ َٗم 

ثالسدًجء ثًِ الهػلحٔ فِ٘ دل فِ٘ ثلوفسذٓ فٌْٖ٘، ّزث هي ًجح٘ٔ ثلوذذأ ٍ ثهج هي ًجح٘ٔ 

ًل ثٍ ثلتشن ثلوٌتْٖ فالى ثلغشؼ هي ثالهش ٍ ثلٌْٖ َّ ثٗزجد ثلذثيٖ للوىلف ثلٖ ثلف

فٖ همجم ثالهتخجل ٍ هي ثلوًلَم ثى ثلذثيٖ ثًّوج ٗحػل ف٘وج ثرث وجى ثلوىلف هتوىٌجً هي 

ثالهتخجل فٖ نشفِ ٍ ثهج ثرث لن ٗتوىي هي ثالهتخجل فالٗحػل لِ ّزث ثلذثيٖ ٍ الضذْٔ 

فٖ يذم توىي ثلوىلف هي ثهتخجلْوج، ًًن لَ وجى هتًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ هتًذدٗي لزجص 

الهش ٍ ثلٌْٖ ثلْ٘وج فٖ صهجى ٍثحذ ووج ثرث ثهش ثلوَلٖ دػَم َٗم ثلزؤً ًْٖ تًلك ث

ح٘ي ثالهش يي غَم َٗم ثلسذت ثٍ فٖ صهجً٘ي ووج ثرث ثهش ثلوَلٖ َٗم ثلخو٘س دػَم 

َٗم ثلزؤً ٍ ًْٖ َٗم ثلزؤً يي غَم َٗم ثلسذت، ًًن تًلك ثلحىو٘ي دطٖء ٍثحذ 

وج فٖ د٘ى ثلفؿَلٖ هخال ًٗتذش ثلوَلٖ وتجح فٖ صهجً٘ي هًمَل فٖ ثالحىجم ثلَؾً٘ٔ و



ثلوىجسخ هلىجً لضٗذ َٗم ٍلَو د٘ى ثلفؿَلٖ حن دًذ ثرجصٓ ثلوجله ًٗتذش ثٗؿجً رله 

ثلىتجح هلىجً للوطتشٕ هي َٗم ٍلَو ثلذ٘ى هخالً ثرث ٍلى ثلذ٘ى فؿَلٔ َٗم ثلخو٘س حن 

لخو٘س حن َٗم ثلسذت ثرجص ثلوجله َٗم ثلسذت ًٗتذش ثلوَلٖ ثلوذ٘ى هلىجً للذجةى َٗم ث

ًٗتذشُ هلىجً للوطتشٕ هي رله ثلَ٘م دخالف ثالحىجم ثلتىل٘ف٘ٔ ٍ ثلسشّ فٖ رله ثى 

ثلوػجلح فٖ ثالحىجم ثلَؾً٘ٔ فٖ ًفس ثاليتذجس ٍ ح٘ج ثى ثاليتذجس ........ وجًج فٖ 

صهجً٘ي ف٘وىي ثضتوجل ولْ٘وج يلٖ ثلوػلحٔ دخالف ثالحىجم ثلتىل٘ف٘ٔ الى ثلوػلحٔ 

ًفس ثلفًل ٍ الٗوىي ثضتوجل فًل ٍثحذ فٖ صهجى ٍثحذ يلٖ ثلوػلحٔ فْ٘ج فٖ 

( يي ثٗشثد 96-97، ظ 3ٍثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ لىي ثرجح ثلس٘ذ ثلػذس )دحَث، د 

ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشّّوج( دجًِ ال هجًى هي ثرتوجو ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ ٍ ثلوفسذٓ فٖ 

تػجف دوًٌٖ ثى يذم ضٖء ٍثحذ هطشٍقجً دجلذخَل دح٘ج وجى ثلذخَل ضشـ لال

ثلخشٍد لِ حػتجى ثحذثّوج يذم ثلخشٍد دًذم ثلذخَل ٍ حجًْ٘وج يذم ثلخشٍد دًذ 

ثلذخَل ٍ ثلوَلٖ ح٘ج ٗشٕ أى ثلحػٔ ثالٍلٖ فِ٘ ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ الهػلحٔ فِ٘ 

فٌْٖ٘ يي ثلخشٍد لذل ثلذخَل ٍ ٗفتح دجح ثلًذم ثالٍل ٍ ٗشٕ فٖ ثلحػٔ ثلخجً٘ٔ 

ِ٘ ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ يلٖ ثلوفسذٓ ثر لَ لن ٗخشد ٍ دمٖ فٖ ثلذثس ثٗؿجً هفسذٓ ٍ لىي ف

لىجى غػذِ ثوخش ٍ ثضذّ ٍ لزث ٗأهش دِ الهحزٍس حذَتٖ فٖ ثرتوجيْوج دل ًحي ًمَل 

الٗحتجد ثالهش ثلٖ ثلوػلحٔ فٖ ثلخشٍد ووج تػَس ثلس٘ذ ثلػذس دل ٗزَص ثالهش دِ 

ج ثلمَل ثلشثدى ٍ َّ ثى ثلخشٍد لذفى ثالفسذ دجلفجسذ ٍ َّ ثهش يملٖ ٍ يمالةٖ ٍ ثه

ٍثرخ ضشيجً ٍ الٗزشٕ يلِ٘ حىن ثلوًػ٘ٔ ٍ َّ هختجس ثلوحمك ثالًػجسٕ ٍ ثلٌجةٌٖ٘ 

( ثًِ دٌجء يلٖ يذم 186-196، ظ 2ٍ لجل ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ فٖ تذٌِ٘٘ )ثرَد، د 



فجلحك هى ثلوحمك « سد ثلوجل ثلٖ هجلىِ»دخَل ثلومجم فِ٘ ٍ دخَلِ فٖ لجيذٓ 

ٍ ًمَل فٖ تَؾ٘ح والم ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ ثى لِ حالث ديجٍ: ثلذيَٕ ثالٍلٖ ثالًػجسٕ 

ثالهتٌجو »َّ غحٔ والم ثلوحمك ثلخشثسجًٖ دٌجء يلٖ ثى ثلومجم هي غغشٗجت لجيذٓ 

، ثلذيَٕ ثلخجً٘ٔ َّ يذم وَى ثلومجم هي غغشٗجتْج، ثلذيَٕ ثلخجلخٔ َّ دخَل «دجالخت٘جس

 «.ىِسد ثلوجل إلٖ هجل»ثلومجم فٖ لجيذٓ 

ٍ ثهج ثلذيَٕ ثالٍلٖ فالى ثلخشٍد الًٗمل ثى ٗتًلك دِ ثلتحشٗن للغَٗٔ غذسٍُ هي 

ثلحى٘ن ثلولتفت دًذ يذم ثهىجى دثيَٗتِ ٍ ثهج ثلخكجح ثلتسز٘لٖ ل٘سزل ثلًمجح يلٖ 

ثلًذذ وجالٍثهش ثلوتَرِ ثلٖ ثلًػجٓ فذكالًِ هشّ سجدمجً ٍ الًً٘ذ ٍ ثهج ثلمَل ثدٖ ّجضن 

ح الًِ قلخ ثلوحجل ٍ ثهج لَل غجحخ ثلفػَل فمذ هشّ دكالًِ ثلوًتضلٖ فغ٘ش غح٘

سجدمجً ٍ الًً٘ذ ٍ ثهج هج روشُ ثلٌجةٌٖ٘ )لذس سشُّ( ٍ خالغٔ ثضىجلِ ّٖ ثى ثلَرَح ٍ 

ثلحشهٔ الٗوىي ثى ٗتًلمج دطٖء ٍثحذ ٍ ثى وجى صهجى ثلتًلك هتًذدث ثٍ الٗوىي ثى 

ًذ ثلذخَل ٍ الفشق د٘ي ًمَل ثى ثلغػخ ثلخشٍرٖ حشثم لذل ثلذخَل ٍ ٍثرخ د

ثالحىجم ثلتىل٘ف٘ٔ ٍ ثلَؾً٘ٔ ٍ الٗػحّ هج لجل ثلوحمك ثلخشثسجًٖ فٖ تًل٘مِ يلٖ 

ثلوىجسخ فٖ د٘ى ثلفؿَلٖ هي ثى ثلوجل ثلَثلى يلِ٘ ثلًمذ ثلفؿَلٖ دًذ غذٍس ثلًمذ 

ٍ لذل ثالرجصٓ هله للذجةى حم٘مٔ ٍ دًذ ثالرجصٓ ٗػ٘ش ثلوذ٘ى هلىجً للوطتشٕ دًذ غذٍس 

مذ حم٘متجً ٍ ال هٌجفجٓ د٘ي ثلحىو٘ي الى ثلولَن فٖ ثستحجلٔ ثلحىو٘ي  َّ ٍحذٓ ثلً

صهجى هتًلمْج ال ٍحذٓ صهجى ثلحىو٘ي ٍ الٗمجس ثلومجم دجلَثرخ ثلوًلك يلٖ ثلمَل 

دػحتِ الى ثلَرَح تًلك فٖ ثلَثرخ ثلوًلك لذل صهجى ثهتخجلِ ٍ لىي ثستوش إلٖ 

ثلسجدك ٗشتفى فٖ ثلضهجى ثلخجًٖ ٍ لىي ثستطىل  صهجى ثالهتخجل دخالف ثلومجم ثر ثلحىن



( ٍ لجل ثى والهِ فٖ 74-83، ظ 46يلِ٘ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( )هحجؾشثت، د

ثالحىجم ثلتىل٘ف٘ٔ هت٘ي ٍ ثهج فٖ ثالحىجم ثلَغفٖ فجلحك هى غجحخ ثلىفجٖٗ ٍ 

والن فْ٘ج ثلوالن فٖ ثستحجلٔ ثرتوجيْج غ٘ش هالن ثستحجلٔ فٖ ثالحىجم ثلتىل٘ف٘ٔ ثر ثل

َّ ٍحذٓ صهجى هتًلك ثلحىو٘ي ٍ ثى وجى صهجى ثيتذجسّوج هتًذدثً فالٗزَص للوَلٖ ثى 

ٗأهش دػَم َٗم ثلزؤً َٗم ثلخو٘س ٍ ًٌٖٗ يٌِ َٗم ثلزؤً الًْج تجدًٔ للوػجلح ٍ 

ثلوفجسذ فٖ هتًلمْج ٍ ثلطٖء ثلَثحذ فٖ صهجى ٍثحذ الٗوىي ثى ٗىَى هطتوالً يلٖ 

لوفسذٓ ثلغجلذٔ دخالف ثالحىجم ثلَؾً٘ٔ الًْج تجدًٔ للوػجلح فٖ ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ ٍ ث

ًفس رًلْج ٍ ثيتذجسّج ٍ الهجًى هي ثى ٗىَى ثيتذجس ثلولى٘ٔ لضٗذ فٖ ّزث ثلَ٘م رث 

هػلحٔ ٍ ثيتذجس ًفس ّزث ثلىتجح َٗم ثلزؤً غذثً لطخع آخش رث هػلحٔ ٍ همتؿٖ 

ى ثلمَل دجلٌمل ٍ ثلىطف ثلحم٘مٖ ثالدلّٔ فٖ د٘ى ثلفؿَلٖ َّ ثلىطف ثالًمالدٖ ٍ دكال

َّ ثيتذجس ثلًمذ ثلػجدس هي ثلذجةى دًذ ثرجصٓ ثلوجله ثر َّ « ثٍفَث دجلًمَد»ثر همتؿٖ 

دًذ ثرجصتِ ٌٗتسخ إلِ٘ ٍ هفجد ثلًمذ َّ ثيتذجس ثلولى٘ٔ هي ح٘ي ثلًمذ ال هي ح٘ي 

جد ثٕٙ َّ ثالرجصٓ ٍ ثلَرَح ٗتًلك دجلَفجء دجلًمذ ٍ لىي دًذ ثالًتسجح ثلِ٘ ثر هف

ثٍفَث دًمَدون، الٗمجل: ثًِ الٗوىي تًلك ثلحىن ٍ ثاليتذجس دجلوجؾٖ الًِ َّ ثًمالح 

ثلَثلى يوج َّ ٍلى يلِ٘ فجًِ ٗمجل: ثى ثاليتذجس خف٘ف ثلوؤًٔ ٍ َّ ثلفشؼ ٍ َّ ووج 

ٗوىي ثى ٗتًلك دجلحجل فىزله ٗوىي ثى ٗتًلك دجلوجؾٖ ٍ ثلوستمذل، غجٗٔ ثالهش تًلمِ 

ثلهجّش، ثى للت: فوج ٍرِ دكالى ثلتًل٘ك فٖ ثلًمَد هى ثهىجى تًلمِ دْوج، دْوج خالف 

للت: ثلمَل دجلذكالى ثًوج َّ لالروجو ال لالستحجلٔ ٍ ثرث لن ٗىي دل٘ل يلٖ دكالًِ فٖ 

هَسد فٌحي ًلتضم دِ ووج فٖ ثلَغ٘ٔ ٍ ثهج ثلىطف ثلحم٘مٖ فَْ ثٗؿجً دجقل لًذم 



ثلًمذ هى يذم ثًتسجدِ ثلِ٘ ووج الٗخفٖ ٍ تحم٘ك ثلذل٘ل يلٖ ثيتذجس ثلولى٘ٔ هي ح٘ي 

 ثلوكلخ فٖ ثلوىجسخ فٖ دجح ثلذ٘ى ثلفؿَلٖ.

ثهج ثلذيَٕ ثلخجً٘ٔ، فمجل ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ فٖ دكالًِ ثًِ ٗذل يلٖ يذم دخَل ثلومجم فٖ 

 ثهَس:« ثالهتٌجو دجالخت٘جس الٌٗجفٖ ثالخت٘جس»لجيذٓ 

ثلوَسد خجسرجً يي ثلمذسٓ ٍ ٗوتٌى تحممِ ثالٍل: ثى غغشٗجت ثلمجيذٓ ّٖ هج ثرث وجى 

فٖ ثلخجسد ٍ لىي وجى ثلس٘ش ثلِ٘ دجخت٘جسُ ٍ وحفم ثلٌفس هوي ألمٖ ًفسِ هي ضجّك 

دخالف ثلومجم ثر ثلخشٍد دًذ دخَلِ فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ وجى همذٍسثً لِ ٍ لن ٗكشء 

ْ٘ج، ًًن يلِ٘ هج َٗرخ ثهتٌجيِ دل ثلوىلف ٗمذس يلٖ خشٍرِ ٍ يلٖ تشوِ ٍ ثلذمجء ف

هكلك ثلىَى فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ ثلزجهى د٘ي ثلخشٍد ٍ ثلذمجء دجللّ صهجى ٗوىي ثلخشٍد 

فْ٘ج ٍ ثى وجى هوج الدذّ هٌِ ٍ لن ٗىي لجدسثً يلٖ تشوِ ثال ثًِ ثرٌذٖ يي ثلومجم الى 

ثالؾكشثس ثلٖ ثلزجهى لن ٗىي ثؾكشثسثً ثلٖ ثلفشد هخالً لَ وجى ثلطخع هؿكشثً ثلٖ 

فٖ ثلوجء ثلوغػَح ٍ ثلوجء ثلوذجح لوج وجى هجًى هي رًل ثلحشهٔ  رجهى ثلتػشف

للتػشف فٖ ثلوغػَح ٍ فٖ ثلومجم هج َّ ثلوؿكش ثلِ٘ ٍ َّ ثلزجهى لن ٗتًلك 

ثلَرَح دِ ٍ هج تًلك دِ ثلَرَح ٍ َّ ثلخشٍد لن ٗىي هؿكشثً إلِ٘ ٍ يجرضثً يي 

 ثهتخجلِ.

هج ثرث وجى هالن ثلحىن هكلمجً ٍ ثلخجًٖ: ثى هحل ثلىالم فٖ تله ثلمجيذٓ ثًوج َّ 

هتًلمِ ٍثرذثً للوالن سَثء ٍرذت ثلومذهٔ ثم ال ٍ لن ٗىي هالوِ هطشٍقجً دجلمذسٓ 

يلِ٘ فٖ صهجى ثالهتخجل دل ًفس ثلحىن فمف هطشٍقٔ وخكجح ثلحذ دٌجء يلٖ ثهتٌجو 

ثلَثرخ ثلوًلك ٍ ثضتشثـ ٍرَدِ دجلوَسن دخالف ثلومجم فجى ثلوالن ٗتنّ دجلذخَل 



ى ثلتػشف دجلذخَل هي ثلومذهجت ثلتٖ لْج دخل فٖ تحمك ثلمذسٓ يلٖ ثلخشٍد ٍ فج

تحمك ثلوالن فِ٘ فجى ثلذثخل َّ ثلزٕ ٗوىي تَرِ٘ ثلخكجح ثلِ٘ دفًل ثلخشٍد ثٍ 

 دتشوِ.

ثلخجلج: ثى ثلوالن فٖ دخَل ضٖء فٖ هَؾَو وذشٕ ثلمجيذٓ َّ ثى تىَى ثلومذهٔ 

ي ثالهش دجت٘جى رْٗج هى ثت٘جًْج ففٖ ّزث هَرذٔ للمذسٓ يلٖ رٕ ثلومذهٔ حتٖ ٗوى

ثلوَسد ثر ثتٖ ثلوىلف دجلومذهٔ ٗوىي ثالهش دزْٗج ٍ هى تشوْج ٗستح٘ل قلذِ هٌِ ٍ 

لىي الٗسمف ثلًمجح يٌِ الى ثهتٌجو ثالت٘جى هٌتْ٘ٔ ثلٖ ثالخت٘جس هى ثى ثلومجم ل٘س 

س لِ ٍ وزله الى ثٙتٖ دجلومذهٔ ٗستح٘ل قلخ تشن ثلخشٍد هٌِ الًِ غ٘ش همذٍ

دجلزولٔ ثى هج ًحي فِ٘ ٍ هَسد ثلمجيذٓ هتًجوسجى ثر ٍرَد ثلومذهٔ فٖ ثلومجم َٗرخ 

سمَـ ثلخكجح دتشن ثلخشٍد ٍ هَسد ثلمجيذٓ َّ هج ثرث وجى ثلفًل غ٘ش لجدل لتًلك 

 ثلتىل٘ف دِ.

حن ثستطىل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( يلِ٘ دجى ّزُ ثلَرَُ ولْج م ........ يلٖ 

 ًمكت٘ي.ثالضتذجُ فٖ 

ثالٍل: تَّن ثختػجظ ثلمجيذٓ دوَثسد ثلتىجل٘ف ثلَرَد٘ٔ ٍ ثلغفلٔ هي ثًِ الفشق د٘ي 

ثلَرَد٘ٔ ٍ ثلتحشٗو٘ٔ ٍ ثلفجسق َّ ثى تشن ثلومذهٔ فٖ ثلَرَد٘ٔ ٗفؿٖ ثلٖ تشن 

ثلَثرخ ٍ فٖ ثلتحشٗو٘ٔ َٗرخ ثهتٌجو تشن ثلحشثم هخالً ثلذخَل فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ 

 م.َٗرخ ثهتٌجو تشن ثلحشث

ثلخجًٖ: تَّن ثختػجظ ثلمجيذٓ دوَثسد ثالهتٌجو ثلتىٌَٖٗ وجهتٌجو ثت٘جى ثلحذ َٗم يشفٔ 

 لوي تشن ثلس٘ش ثلِ٘ ٍ يذم رشٗجًْج فٖ هَثسد ثالهتٌجو ثلتطشًٖٗ٘.



ٍ لىي ولتج ثلٌمكت٘ي خجقتٔ، ثهج ثالٍلٖ فالى ثلوالن فٖ رشٗجى ّزُ ثلمجيذٓ َّ ثى 

لٖ ثخت٘جس ثلوىلف دال فشق د٘ي ثلَرَد٘ٔ ٍ ثلتحشٗو٘ٔ ٗىَى ثهتٌجو ثلتىل٘ف فِ٘ هٌتْ٘جً ث

ثر حم٘مٔ ّزُ ثلمجيذٓ َّ ثى ثهتٌجو ثهتخجل ثلتىل٘ف ولوج وجى هستٌذثً ثلٖ ثخت٘جس 

ثلوىلف لػح ثلًمجح يلِ٘ ٍ فٖ ثلومجم دجلذخَل ٗوتٌى ثهتخجل ثلٌْٖ الهتٌجو تشن 

خَل فلَ تشن ثلذخَل لىجى ثلخشٍد ٍ ّزث ثالهتٌجو هستٌذ إلٖ ثخت٘جسُ ثلٖ ثخت٘جسُ ثلذ

لجدسثً يلٖ ثهتخجل ثلٌْٖ ٍ وزله ثلٌمكٔ ثلخجً٘ٔ الى ثلووتٌى ضشيجً وجلووتٌى يمالً ٍ دًذ 

 د٘جى ثضتذجُ ولتج ثلٌمكت٘ي نْش يذم توجه٘ٔ ثلَرَُ ثالسدًٔ.

ثهج ثلَرِ ثالٍل فالًِ هذٌٖ يلٖ ثختػجظ ثلمجيذٓ دجالهتٌجو ثلتىٌَٖٗ ثر لَ للٌج دجى 

َّ ثالهتٌجو ثلتىٌَٖٗ لػح هج « ثالهتٌجو دجالخت٘جس الٌٗجفٖ ثالخت٘جس يمجدج»ٓ هَؾَو لجيذ

لجل ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذس سشُّ( ثر دًذ ثلذخَل َّ لجدس ثٗؿج يلٖ ثلخشٍد ٍ يذم 

ثلخشٍد ٍ ل٘س هؿكشثً ثلِ٘، ًًن َّ هؿكش ثلٖ همذثس هي ثلغػخ ٍ لىي ثالؾكشثس 

ج دخػَظ ثلخشٍد فل٘س فال ثؾكشثس دًذهِ ووج ثلٖ ثلزجهى د٘ي ثلذمجء ٍ ثلخشٍد ٍ ثه

الٗخفٖ ٍ ثهج ثرث للٌج دجى ثالهتٌجو فٖ ثلمجيذٓ ثينّ هي ثلتىٌَٖٗ ٍ ثلتطشًٖٗ فوج ًحي 

فِ٘ هػذثق لْج ثر ثلوىلف ٍ ثى وجى لجدسثً يلٖ ثلخشٍد ٍ تشوِ تىٌَٗجً ثال ثًِ ح٘ج 

شٍد ٍ َّ ثلذح هي تشن ثلخشٍد هستلضم للذمجء فٖ ثلذثس ثلغػذٖ صثةذثً يلٖ ثلخ

ثلخشٍد ثلغػذٖ فجلًمل ٗحىن دلضٍم ثلخشٍد هي دجح دفى ثالفسذ دجلفجسذ ٍ ثلطجسو 

ثٗؿجً ال ٗشؾٖ دتشن ثلخشٍد ٗػ٘ش تشن ثلخشٍد هوتٌى ضشيجً الٗمجل ثالهتٌجو ضشيج 

هًٌجُ َّ ثلحشهٔ هى ثى ثلخشٍد ل٘س دحشثم فًال فجًِ ٗمجل ثى هًٌٖ ثالهتٌجو ثلتطشًٖٗ 

ثلطجسو دجلًول سَثء رًل ثلحشهٔ ثم ال ٍ فٖ ثلومجم ًحي ًًلن ثى  َّ يذم سؾج



ثلطجسو الٗشؾٖ دتشن ثلخشٍد ثالدتالةِ دوفسذٓ ثّن ٍ هذغَؾ٘ٔ ثوخش ٍ يلٖ ّزث 

ثالسجس لَ للٌج دجى ثلمجيذٓ تزشٕ فٖ ثلتحشٗو٘جت ٍ وزله ثالهتٌجو هًٌجُ ثين هي 

الٗوىي رًل ثلحشهٔ يلٖ ثلخشٍد ثلتىٌَٖٗ ٍ ثلتطشًٖٗ ل٘كذك ثلمجيذٓ يلٖ ثلوَسد ثر 

الهتٌجيِ يي ثهتخجلِ ٍ ح٘ج وجى ّزث ثالهتٌجو هٌطأُ ثخت٘جس ثلوىلف ٗطول ثلمجيذٓ 

للوَسد ووج الٗخفٖ ٍ ثهج ثلَرِ ثلخجًٖ فغ٘ش تجم ثر ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ قذك دلحجل ٍرَح 

ثرث ثلخشٍد ٍ ثى هالوِ لذل ثلذخَل غ٘ش هَرَد ٍ الٗوىي تَرِ ثلخكجح لذلِ ٍ ثهج 

قذمٌجُ دلحجل ثلحشهٔ فالضه فٖ فًل٘ٔ حشهٔ ثلخشٍد لذل ثلذخَل ٍ ل٘ست هطشٍقٔ 

دجلذخَل ثر تشن ثلخشٍد لذل ثلذخَل همذٍس للوىلف دتشن همذهتِ ٍ َّ ثلذخَل ٍ 

ثهج ثلخجلج فَْ ًجضب هي ثلخلف د٘ي ٍرَح ثلخشٍد ٍ حشهتِ فَْ تػَس ثى ثت٘جى 

لذسٓ ثلوىلف يلٖ ثالهتخجل حتٖ ٗىَى  ثلومذهٔ فٖ دجح ثلمجيذٓ الدذ ٍ ثى َٗرخ

تشوْج هٌزشثً إلٖ ثهتٌجيِ هى ثى ّزث ثلىالم ٗػح دجلٌسذٔ ثلٖ ثلتىجل٘ف ثلَرَد٘ٔ ٍ ثهج 

فٖ ثلتحشٗو٘جت ف٘ىَى ثلوكلخ يىس رله ثر فًل ثلومذهٔ فْ٘ج َٗرخ ثهتٌجو ثالهتخجل 

ثهتٌجو ثهتخجل  ٍ تشوْج هستلضم الهىجى ثالهتخجل ٍ فٖ ثلومجم وزله الى ثلذخَل َٗرخ

ٍ ثالضتذجُ ٌٗطأ هي تكذ٘ك ثلمجيذٓ دلحجل ٍرَح ثلخشٍد هى ثى ثلوذيٖ « التخشد»

يٌذ ثلخػن تكذ٘مِ دلحجل حشهٔ ثلخشٍد ٍ ثهج ثلَرِ ثلشثدى ف٘شد يلِ٘ ثى ٍرَح 

ثلخشٍد دحىن ثلًمل ٍ ثى وجى ٗستلضم وًَِ همذٍسث تىٌَٗجً ال ثًِ غ٘ش لجدل لتًلك 

فًال هسجٍق للًزض يٌِ تطشًٗجً ٍ َّ الٗزتوى هى حشهٔ  ثلحشهٔ دِ الى تحشٗوِ

ثلتػشف دغ٘ش ثلخشٍد ثٗؿجً الستلضثهِ ثلتىل٘ف دوج الٗكجق فالهالصهٔ د٘ي ٍرَح 

ثلخشٍد ٍ ثاللتضثم دًذ سمَـ حىوِ ثلخجدت لِ ضشيجً ٍ ل٘س ثلىالم فٖ تكذ٘ك ثلمجيذٓ 



ج ثلىالم فٖ ثلذيَٕ دلحجل ثلَرَح دل دلحجل ثلحشهٔ ٍ ّٖ هػذثق لْج لكًجً ٍ ثه

ثلخجلخٔ ٍ ّٖ وَى ثلومجم دثخالً فٖ وذشٕ لجيذٓ سدّ هجل ثلغ٘ش إلٖ هجلىِ فمجل )لذس 

سشُّ( فٖ تمشٗخ هذيجُ ثى ثلخشٍد دحىن ثلًمل ٍ ثلطشو لىًَِ هػذثلجً لشدّ ثلوجل إلٖ 

فى هجلىِ ٍ ثلذمجء حشثم لكًجً الٗمجل ثًِ هؿكش إلٖ ثلتػشف فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ فلزث تشت

حشهتِ فجًِ ٗمجل ثالؾكشثس إلٖ ثلزجهى ثلزٕ ٗىَى دًؽ ثفشثدُ حشثهجً ٍ ثلذًؽ ثٙخش 

هذجحجً التَرخ ثستفجو ثلحشهٔ يي ثلفشد ثلوحشم ٍ هج ًحي فِ٘ وزله ثر ثلذمجء حشثم ٍ 

ثلخشٍد ل٘س دحشثم ووج لَ ثؾكشّ ثلوىلف لشفى يكطِ إلٖ ضشح ثلوجء ثلزجهى د٘ي 

ثستفجو ثلحشهٔ يي ضشح ثلٌزس دل لَ للٌج دجى ثلطجسو  ثلٌزس ٍ غ٘شُ فجًِ الَٗرخ

الٗشؾٖ دجلتػشف فٖ هجل ثلغ٘ش دذٍى ثرًِ ٍ لَ وجى دًٌَثى ثلتخلٖ ٍ لزث ٗىَى ثلذمجء 

ٍ ثلخشٍد ولْ٘وج حشثه٘ي لوج وجى ثلخشٍد دًذ ثلذخَل ثال هكلَدجً يمالً ٍ ضشيجً ٍ 

حفم ثلٌفس فجى ثلطجسو  ل٘س دحشثم ٍ هذغَؼ ٍ َّ ًه٘ش ضشح ثلخوش ثلوتَلف يلِ٘

ح٘ج الٗشؾٖ دػذٍس ضشح ثلخوش حتٖ فٖ ّزُ ثلحجلٔ لوج فِ٘ هي ثلوفسذٓ ثاللضثه٘ٔ 

ٗحىن دحشهٔ ثلومذهٔ ثلتٖ ٗؿكش ثلوىلف دْج إلٖ ضشدِ ٍ لىي دًذ تحمك تله 

ثلومذهٔ فٖ ثلخجسد الٗمى ضشح ثلخوش هذغَؾج فىزله هج ًحي فِ٘ فجى ثلطجسو دوج ثًِ 

فٖ هجل ثلغ٘ش دغ٘ش إرًِ ٗحشم ثلومذهٔ ثلتٖ ٍ ّٖ ثلذخَل ٗؿكش الٗشؾٖ دجلتػشف 

ثلوىلف ثلٖ ثلخشٍد ٍ لىي دًذ تحمك ثلومذهٔ فال هذغَؾ٘ٔ لْج، ّزث توجم والهِ 

)لذس سشُّ( ٍ لىي ٗستطىل يلِ٘ ثٍال دجى ٍرَح سد ثلوجل إلٖ هجلىِ ثلزٕ ثدي٘تن 

ثالرتٌجح يي هجل ثلغ٘ش ٍ الدل٘ل يلِ٘ دل َّ هٌتضو يمالً يي حشهٔ ثلغػخ ٍ لضٍم 

دًذجسٓ ثخشٕ ثى ثلغجغخ الٗػذس يٌِ فٖ ولّ آى هًػ٘تجى ثحذّوج ثلغػخ ٍ حجًْ٘وج 



هخجلفٔ ٍرَح ثلشد دل ثلضثم ثلًمل دجلشد هي دجح ثًتْجء ثلغػخ ال هي ح٘ج ٍرَح 

ثلشد ثستمالالً ٍ حجً٘جً لَ فشؾٌج ٍرَح ثلشدّ لىجى ٍرَح ثلخشٍد ثهج ثًِ هي رْٔ وًَِ 

لجً للشد ثلَثرخ ٍ ثلتخلع يي ثلحشثم ووج َّ ثلػشٗح فٖ دًؽ ولوجتِ ٍ ثهج هػذث

هي رْٔ وًَِ همذهٔ للَثرخ ٍ وال ثلطم٘ي دجقل ٍ ثهج ثلطك ثالٍل ٍ َّ ٍرَح 

ثلخشٍد ًفس٘جً لىًَِ هػذثلجً للتخلع ففِ٘ ثًِ الٗػذق يلٖ ثلخشٍد ٍ الًٌَٗى 

يي ثلطٖ َّ همجدل ثالدتالء ٍ  ثلخشٍد دًٌَثى ثلتخلع ٍ ثلَرِ فٖ رله ثى ثلتخلع

ثالضتغجلِ دِ ٍ َّ ؾذ ثالدتالء ٍ يلٖ ّزث ثى لَحم ثغل ثلغػخ ٍ ٗمجل ثى ثلخشٍد 

تخلع يي ثغلِ فَْ غ٘ش غح٘ح ثر ثلوىلف هجدثم فٖ ثلذثس سَثء ثضتغل دجلحشوجت 

ثلخشٍر٘ٔ ثم ال فَْ هَغَف دجالدتالء ال دجلتخلع ثر نشف تحمك ثلتخلع حجل ثًتْجء 

ٔ ثلخشٍر٘ٔ ٍ حجل وًَِ خجسد ثلذثس فى٘ف ٗىَى هًًٌَجً دًٌَثى ثلتخلع هى ثلحشو

غذق يٌَثى ثالدتالء يلِ٘ ٍ ّل َّ ثال ثرتوجو ثلؿذٗي ٍ غذق يٌَثً٘ي هتؿجدٗي 

يلٖ ثلطٖء ثلَثحذ ٍ ثى لَحم ثلخشٍد دجلٌسذٔ إلٖ ثلغػخ ثلضثةذ ٍ ٗمجل ثًِ تخلع 

دجلغػخ ثلضثةذ، ًًن دًذ هؿٖ ثلضهجى  يٌِ فَْ غ٘ش غح٘ح ثٗؿجً الًِ دًذ غ٘ش هذتلٖ

دومذثس ٗسجٍٕ صهجى ثلخشٍد ٗىَى هذتلٖ دجلغػخ ثلضثةذ هى يذم ثلخشٍد ٍ دجلتخلع 

يٌِ هى ثلخشٍد ٍ َّ ثٗؿجً حجل ثًتْجء ثلحشؤ ثلخشٍر٘ٔ ٍ الٗػذق ثلتخلع يي 

 ثلغػخ ثلضثةذ يلٖ ثلخشٍد ووج الٗخفٖ.

ففِ٘ هٌى رله غغشٍٗجً ٍ وذشٍٗجً ٍ ثهج  ٍ ثهج لطك ثلخجًٖ ٍ َّ ٍرَح ثلخشٍد غ٘شٗجً

غغشٍٗجً فلًذم وَى ثلحشوجت ثلخشٍر٘ٔ همذهٔ للتخلع فجى يٌَثى ثلتخلع ثهج ثى 



ٗىَى يٌَثًجً ٍرَدٗجً ٍ يذجسٓ يي ثٗزجد ثلفشثٌ د٘ي ثلوجل ٍ غجحذِ ثٍ ٗىَى ثهشثً يذه٘جً 

 ى خجسد ثلذثس.ٍ يذجسٓ يي يذم ثلغػخ ٍ تشوِ ٍ يلٖ وال ثلتمذٗشٗي فَْ هالصم للىَ

 ٍ ثهج يذم همذه٘ٔ ثلخشٍد للتخلع يي ثلحشثم فلَرْ٘ي:

ثلَرِ ثالٍل ثى ثلحشوجت ثلخشٍر٘ٔ همذهٔ للىَى فٖ خجسد ثلذثس ٍ الًٗمل ثى تىَى 

همذهٔ لًٌَثى ثلتخلع فجى يٌَثى ثلتخلع الٗخلَ هي ثى ٗىَى يٌَثًجً ٍرَدٗجً ٍ يذجسٓ 

َّ ثلػح٘ح ثٍ ٗىَى ثهشثً يذه٘جً ٍ يذجسٓ يي يي ثٗزجد ثلفشثٌ د٘ي ثلوجل ٍ غجحذِ ووج 

يذم ثلغػخ ٍ تشوِ ٍ يلٖ وال ثلتمذٗشٗي فَْ هالصم للىَى فٖ ثلخجسد ٍرَدثً ثهج 

يلٖ تمذٗش وًَِ ثهشثً يذه٘جً فالستحجلٔ وَى ثلًذم هتحذثً هى ثلَرَد ٍ وًَِ هػذثلجً 

ٗزجد ثلفشثٌ د٘ي ثلوجل لالهش ثلَرَدٕ ٍ ثهج يلٖ تمذٗش وًَِ ثهشثً ٍرَدٗجً  يذجسٓ يي ث

ٍ هجلىِ فالًِ ل٘س ي٘ي يٌَثى ثلىَى فٖ ثلخجسد ٍرَدثً دل َّ هالصم لِ ووج ال ٗخفٖ 

ٍ لىي ٗشد يلٖ ّزث ثلَرِ ثى ّزث ثلذ٘جى غجٗتِ يذم ثتحجد ثلتخلع هى ثلىَى خجسد 

ثلذثس ٍ الداللٔ لْزث ثلَرِ يلٖ يذم همذه٘ٔ ثلخشٍد للتخلع ثر ٗوىي ثى ًمَل دجى 

د همذهٔ للىَى خجسد ثلذثس ٍ للتخلع يي ثلغػخ هخل همذه٘ٔ ثلَؾَء ثلخشٍ

للػلَٓ ثلَ٘ه٘ٔ ٍ لػلَٓ ثلكَثف هًجً هى ثًْوج ٍرَدثى هستمالى الٗتحذ ثحذّوج هى 

ثٙخش فال هجًى هي ثى ٗىَى ثلحشوجت ثلخشٍر٘ٔ همذهٔ للىَى فٖ خجسد ثلذثس ٍ 

ثتحجدُ هى ثلىَى خجسد  للتخلع يي ثلغػخ ٍ ل٘س همتؿٖ همذه٘ٔ ثلخشٍد للتخلع

 ثلذثس حتٖ ٗستطىل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( دًذم ثتحجدّوج هًجً ووج هشّ آًفجً.

ثلَرِ ثلخجًٖ هج روشُ ثلوحمك ثالغفْجًٖ هي ثى ثلحشوجت ثلخشٍر٘ٔ ٍ ثلتخلع يي 

ثلغػخ ؾذثى ٍ لذ هشّ فٖ دحج ثلؿذثى فًل ثحذ ثلؿذٗي ل٘س همذهٔ لتشن ثلؿذ 



ذ ثلؿذٗي همذهٔ لفًل ثلؿذ ثٙخش ٍ دٌْ٘وج توجًى ٍ هٌجفجٓ فٖ ثٙخش ٍ ال تشن ثح

ثالرتوجو فٖ ثلَرَد فمف دل لَ سلوٌج ثلومذه٘ٔ لتشن ثحذ ثلؿذٗي دجلٌسذٔ إلٖ ثلؿذ 

ثٙخش فالًسلن همذه٘ٔ فًل ثحذ ثلؿذٗي لتشن ثلؿذ ثٙخش الى تشن ثلؿذ ٍ يذهِ 

يل٘ٔ ثلفجيل ثٍ هتون لجدل٘ٔ الٗحتجد إلٖ فجيل ٍ إلٖ لجدل حتٖ ٗحتجد إلٖ هػحح فج

ثلمجدل ٍ فِ٘ ثى ثلؿذٗي الهمذه٘ٔ ٍ التَلف دٌْ٘وج دلحجل آى ٍثحذ ٍ ثهج وَى ثحذ 

ثلؿذٗي فٖ هَسد هَرذجً ٍ سذذجً لًذم ؾذُ ثٙخش فٖ آى آخش ف٘وج دًذ فالهَرخ 

الستحجلتِ دل ثهش هًمَل. الٗمجل ثًِ ال فشق د٘ي ّزث ثٙى ٍ ثٙى ثٙخش ٍ التَلف ٍ 

همذه٘ٔ دٌْ٘وج دل دٌْ٘وج توجًى ٍ يذم ثهىجى ثرتوجيْوج ٍرَدثً فجًِ ٗمجل الًفْن هي ال

ثلومذه٘ٔ ٍ ثلتَلف ثال يذم ٍرَد ثحذّوج هى يذم ٍرَد ثٙخش ٍ الفشق د٘ي ثلوجًى ٍ 

ثلتوجًى فىوج ثى هى ثلشقَدٔ التَرذ ثلٌجس ٍ التتحمك ثال هى يذم ثلشقَدٔ فىزله 

خش ثال دجلخشٍد فٖ ّزث ثٙى ووج ثرث ثفتشؾٌج ضخػجً ثلتخلع الَٗرذ فٖ ثٙى ثٙ

هشٗؿجً ؾً٘ف ثلحجل ٗىَى فًلِ لالصثلٔ ثٙى هجًًجً يي لذستِ يلٖ ثلػلَٓ فٖ دًذ ّزث 

ثٙى ٍ هج روشُ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ٍ ثلذًؽ ثٙخش هي ثالغَل٘٘ي هي ثًِ ال 

ثلشقَدٔ ٍ د٘ي يذم ثلخشٍد ٍ تَلف دٌْ٘وج دل دٌْ٘وج توجًى فمذ روشًج ثًِ الفشق د٘ي 

الًتًمل لْوج فشلجً ٍثؾحجً ٍ ثهج هج روشُ ثلوحمك ثالغفْجًٖ )لذس سشُّ( هي ثى ثلًذم 

الٗحتجد إلٖ ثلومذهٔ ٍ ثلطشـ ثر الٗحتجد إلٖ فجيل ٍ إلٖ لجدل فَْ هىجدشٓ فٖ همجدل 

ىي ثلذذثّٔ ٍ ثلَرذثى ثر تشن ثلغػخ هوي ٗذتلٖ دِ ٍ ٗطغل ثلوىجى ثلوغػَح الٗو

ثال دجلخشٍد حن ثستطىل ثلوحمك ثالغفْجًٖ )لذس سشُّ( يلٖ ًفسِ ٍ يلٖ هذيجُ هي 



ثى ثلخشٍد همذهٔ للىَى فٖ ثلخجسد ٍ َّ هالصم هى تشن ثلغػخ ٍ ثلتخلع يٌِ ٍ 

 لجل:

ثى للت: ثلتالصم ال ٗىَى ثال دجلًل٘ٔ ٍ ثلوًلَل٘ٔ لًلٔ حجلخٔ ٍ ال الٗىَى ثالهشثى 

يلٔ ثحذّوج دٍى يلٔ ثٙخش حن ثرجح )لذس سشُّ( ٍ  هتالصه٘ي ثر ٗوىي ثى َٗرذ

 لجل:

للت: ثى ثلوًلَل٘ٔ لخجلج الٗمتؿٖ ثالضتشثن فٖ رو٘ى ثرضثةِ ثلتجهٔ دح٘ج وجى ثلوًذ 

ٍ ثلومذهٔ ٛحذّوج هًذّثً ٍ همذهٔ لٚخش دل ٗىفٖ ثى ٗىَى ثلومتؿٖ ٛحذّوج يلٔ 

هي يلٔ ثالٍل ٍ ثلومجم هي  تجهٔ لٚخش هى فشؼ ّزث ثلومتؿٖ دٌفسِ يلٔ للزضء ثٙخش

ّزث ثلمذ٘ل ح٘ج ثى ثلىَى خجسد ثلذثس هى يذم ثلىَى دثخل ثلذثس هخالً صهجى ٍ لىي 

يلٔ ثالخ٘ش َّ يذم إسثدٓ ثلذمجء فٖ ثلذثس ٍ يذم إسثدٓ ثلذمجء هالصم هى إسثدٓ ثلىَى 

خجسد ثلذثس ثلوًلَل٘ي ٛلَثة٘ٔ هػلحٔ ثلىَى خجسد ثلذثس ٍ َّ ثلومتؿٖ للىَى 

سد ثلذثس ال يلٔ تجهٔ ٍ يذم تأح٘ش ثلومتؿٖ ثٛؾًف ضشـ لتأح٘ش ثلومتؿٖ ثٛلَٕ خج

ٍ يلٔ يذم ثلتأح٘ش ثلَثة٘ٔ همتؿٖ إسثدٓ ثلخشٍد ٍ لىي ثستطىل ثلس٘ذ ثلػذس يلِ٘ دأى 

هزشد يذم إسثدٓ ثلغػخ ل٘س يلٔ لًذم ثلذمجء فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ لوي َّ فٖ ثلذثس 

حَ خجسد ثلذثس ٍ ثال وجى دحىن ثلمَثسش ثلكذً٘٘ٔ دجل٘جً فًالً دل الدذّ هي أى ٗتحشن ً

فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ ّزث ولِ دجلٌسذٔ إلٖ ثلوٌجلطٔ فٖ ثلػغشٕ ٍ ثهج ثلوٌجلطٔ فٖ 

ثلىذشٕ ٍ ٍرَح ّزُ ثلومذهٔ دٌجء يلٖ ٍرَح ثلومذهٔ غ٘شٗجً فمجل ثلوحمك 

لومذهٔ ثلخشثسجًٖ )لذس سشُّ( ثى ثلَرَح ٗتشضح هي ٍرَح رٕ ثلومذهٔ إلٖ ث

ثلوذجحٔ دٍى ثلوحشهٔ ٍ ثى وجًتج هطتشوت٘ي فٖ ثلومذه٘ٔ الٗمجل ّزث إرث وجى ثلومذهٔ 



غ٘ش هٌحػشٓ فٖ ثلوحشهٔ دل لْج هػذثق هذجح ٍ ثهج هى ثًحػجس ثلومذهٔ فٖ ثلفشد 

ثلوحشم فجى وجى ثلَثرخ أّنّ هي تشن ثلومذهٔ ثلوحشهٔ فال هحجلٔ تشتفى ثلحشهٔ ٍ 

ى وجى ثلحشثم أّنّ ف٘سمف ثلَرَح ٍ دمٖ حشهٔ ثلومذهٔ ٍ ٗتشضح إلْ٘ج ثلَرَح ٍ إ

ح٘ج وجى ثلوفشٍؼ فٖ ثلومجم َّ ثّو٘ٔ ثلتخلع يي ثلغػخ دجلٌسذٔ إلٖ حشهٔ 

ثلومذهٔ تسمف ثلحشهٔ ٍ ٗتشضح إلْ٘ج ثلَرَح ٍ لزث ٗىَى ثلخشٍد ٍثرذجً غ٘شٗجؼ 

ذم وَى فجًِ ٗمجل ًًن ثى ثلَرَح ٗتشضح هي ثلَثرخ ثّٛنّ إلٖ ثلومذهٔ هى ي

ثالؾكشثس دسَء ثالخت٘جس ٍ ثال التتغ٘ش ثلومذهٔ يوج َّ يلِ٘ هي ثلحشهٔ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ 

دم٘ت يلٖ ثلحشهٔ ثلسجدمٔ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ ثلفًل٘ٔ ٍ ثى سمكت ثلحشهٔ فًالً إر ٗلضم هي 

تشضح ثلَرَح ٍ ثستفجو ثلحشهٔ ثى تىَى ثلحشهٔ هًلمٔ يلٖ إسثدٓ ثلوىلف ٍ ثخت٘جسُ 

سمَـ ثلحشهٔ هى ثخت٘جس ثلحشثم ٍ َّ هحجل إر رًلت ثلحشهٔ الٗزجد لغ٘ش ثلحشثم ٍ 

ثلذثيٖ يلٖ تشوِ لَ ثسثد ثى ٗفًل ثلحشثم ٍ لَ سمكت ثلحشهٔ هى ثخت٘جسُ ٗػ٘ش ثلزًل 

لغَثً ٍ لذ٘حجً ثى للت ثى ثلتػشف فٖ أسؼ ثلغ٘ش دذٍى إرًِ دجلذخَل ٍ ثلذمجء حشثم دال 

خ يلِ٘ سفى ثلهلن ٍ ٗتَلف يلِ٘ ثلتخلع إضىجل ٍ ثهج ثلتػشف دجلخشٍد ثلزٕ ٗتشت

يي ثلحشثم فَْ ل٘س دحشثم فٖ حجل هي ثلحجالت دل حجلِ حجل ضشح ثلخوش ثلوتَلف 

يلِ٘ ثلٌزجٓ هي ثلْالن فٖ ثالتػجف دجلَرَح فٖ رو٘ى ثالٍلجت ٍ الًسلن حشهٔ 

رو٘ى ثلتػشفجت حتٖ ثلخشٍد لذل ثلخشٍد لتوىٌِ هي تشن ثلخشٍد لذل ثلذخَل الى 

ٍد الٗتوىي هٌِ ثلوىلف لذل ثلذخَل ٍ تشوِ دتشن ثلذخَل سأسجً ل٘س فٖ ثلخش

ثلحم٘مٔ ثال تشن ثلذخَل ٍ هي لن ٗطشح ثلخوش لًذم ٍلَيِ فٖ ثلتْلىٔ ثلتٖ ًٗجلزْج 

دِ الٗػذق يلِ٘ إال ثًِ لن ٗمى فٖ ثلتْلىٔ ال أًِ هج ضشح ثلخوش فٖ ثلتْلىٔ ثال يلٖ 



ولٔ الٗىَى ثلخشٍد إال هكلَدجً ٍ ٗستح٘ل ثى ًحَ ثلسجلذٔ دجًتفجء ثلوَؾَو ٍ دجلز

ٗتػف دغ٘ش ثلوحذَد٘ٔ للت: ّزث غح٘ح إرث لن ٗمى ثلوىلف دسَء ثالخت٘جس فٖ 

ثاللتحجم فٖ تشن ثلَثرخ ثٍ فًل ثلحشثم ثٍ فٖ ثاللتحجم دوج َّ لذ٘ح ثٍ حشثم لَال دِ 

وجى ثلًمل ثلتخلع ٍ ثهج هى سَء ثخت٘جسُ ٗىَى ثلحشثم دجل٘جً يلٖ هذغَؾ٘تِ ٍ ثى 

ٗحىن دلضٍهِ ثسضجدثً إلٖ ثخت٘جس ثللّ ثلوحزٍسٗي ٍ ثخفّ ثلمذ٘ح٘ي فٖ غَسٓ ثلتخلع 

يي ثلحشثم ثلضثةذ دجستىجح ّزث ثلمذ٘ح ٍ فٖ ثلومجم وزله ؾشٍسٓ توىٌِ هي تشن 

ثلتػشف ثلخشٍرٖ ووج ٗتوىي هي ثلتػشف دجلذخَل غجٗٔ ثالهش ٗتوىي هي ثلتػشف 

د هى ثلَثسكٔ ٍ هزشد يذم ثلتوىي ثال دجلَثسكٔ دجلذخَل دالٍثسكٔ ٍ هي ثلخشٍ

الٗخشد ثلفًل يي ثلومذٍسٗٔ ٍ ثال لضم ثى الٗىَى ثلذمجء ثٗؿجً همذٍسثً ًِٛ هخل ثلخشٍد 

فىوج لن ٗتوىي هي تشن ثلخشٍد لذل ثلذخَل ثال دتشن ثلذخَل فىزله الٗتوىي هي 

لذل ثلذخَل هحشهج ثٗؿجً  ثلذمجء لذل ثلذخَل ثال دتشن ثلذخَل ٍ ٗلضم ثى الٗىَى ثلذمجء

ثى للت: و٘ف ٗوىي ثى ٗىَى ثلتخلع ٍثرذجً هى حشهٔ ثلومذهٔ ثلوٌحػشٓ إر ثلًمل 

لذ ثستملّ دجى ثلووٌَو ضشيجً وجلووتٌى يمالً للت: ثٍالً إًّوج وجى ثلووتٌى ضشيجً وجلووتٌى 

ت لضٍهِ يمالً ثرث لن ٗحىن ثلًمل دلضٍهِ إسضجدثً إلٖ هج َّ ثللّ ثلوحزٍسٗي ٍ لذ يشف

دحىن ثلًمل ٍ هى لضٍم ثٝت٘جى دجلومذهٔ يمال الدأس فٖ دمجء رٕ ثلومذهٔ يلٖ ٍرَدِ 

ٍ حجً٘جً لَ سلّوٌج يذم ثهىجى دمجء ثلَرَح هى ثلوٌى يي همذهتِ فجلسجلف إًّوج َّ 

ثلخكجح فًالً دجلذًج ٍ ثالٗزجح ال لضٍم ثٝت٘جى يمالً ؾشٍسٓ أًِّ لَ لن ٗأت دِ لَلى 

الضذّ ٍ ًمؽ ثلغشؼ ثالّنّ ٍ لىي لجل ض٘خٌج ثالستجر ثلتذشٗضٕ إًِّ فٖ ثلوحزٍس ث

ٗوىي أى ٗىَى هأهَسثً دجالهش ثلغ٘شٕ لًذم هٌجفجٓ ثالهش ثلغ٘شٕ هى ثلٌْٖ ثلسجدك دل للٌج 



ٗوىي أى ٗىَى هأهَسثً دِ دجالهش ثلٌفسٖ ثال ثًِ الدل٘ل يلِ٘، ّزث ولِّ دٌجء يلٖ ٍرَح 

ثم دَرَح ثلومذهٔ غ٘شٗجً ووج َّ ثلػح٘ح فال ٍرِ ثلومذهٔ ٍ ثهج هى يذم ثاللتض

 لَرَح ثلخشٍد غ٘شٗجً ووج الٗخفٖ.

 دمٖ ًىجت دجلٌسذٔ إلٖ هكجلخ ثلىفجٗٔ ٌٗذغٖ ثلتًشؼ لْج:

ثالٍلٖ هج روشُ فٖ ثلىفجٗٔ: ثى ثلخشٍد هى سَء ثالخت٘جس الٗتغ٘ش يوج َّ يلِ٘ هي 

إسثدٓ ثلوىلف ٍ ثخت٘جسُ لغ٘شُ ٍ ثلحشهٔ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ إال وجى ثلحشهٔ هًلمٔ يلٖ 

 يذم حشهتِ هى ثخت٘جسُ لِ ٍ َّ ووج تشٕ.

تَؾ٘ح والهِ: ثًِ إرث غجس ثلخشٍد دًذ ثلذخَل ٍثرذجً ٍ هحذَدجً لىًَِ همذهٔ للَثرخ 

ٍ َّ ثلتخلع لضم تًل٘ك حشهٔ ثلخشٍد يلٖ إسثدٓ ثلوىلف ٍ ثخت٘جسُ لغ٘ش ثلخشٍد ثٕ 

ف ثلحشهٔ ٍ َّ هحجل إر ثلحشهٔ رًلت لىفّ تشن ثلذخَل ٍ هى إسثدٓ ثلخشٍد تسم

ثلٌفس ثٍ ثلتشن هى ثسثدٓ ثلخشٍد ٍ ثهج هى يذم ثسثدٓ ثلخشٍد ال هًٌٖ لزًل ثلحشهٔ 

 ًِّٝ تجسن لْشثً هى يذم ثالسثدٓ.

ٍ فِ٘ ثًِ الٗلضم تًل٘ك ثلحشهٔ يلٖ ثسثدٓ غ٘ش ثلخشٍد ٍ يذم ثلخشٍد دل ٗتًلك ثلحشهٔ 

ٗوًٌِ يي ثلخشٍد هى إسثدتِ ًٌٖٗ ثْٗج ثلوىلف ثرث  لذل ثلذخَل دجلخشٍد ل٘ضرشُ ٍ

ثسدت ثلخشٍد ٍ ثحذذت ثلخشٍد فجتشن ثلخشٍد دتشن ثلذخَل ٍ ٗػ٘ش ثلٌْٖ دثي٘جً 

لًذم ثسثدٓ ثلخشٍد دح٘ج لَال ثلٌْٖ ٛسثدُ ٍ ل٘س هًٌٖ ٍرَح ثلخشٍد ٍ هحذَد٘تِ 

ذم ثلحشهٔ يلٖ دًذ ثلذخَل تًل٘ك يذم ثلحشهٔ يلٖ ثخت٘جس ثلخشٍد دل ٗلضم تًل٘ك ي

ثلذخَل ٍ ّزث الدأس الى هج َّ ثلوحجل ٍ َّ تًل٘ك ثلحشهٔ يلٖ يذم إسثدٓ ثلوٌْٖ 

 يٌِ الٗلضم ٍ ثلالصم فٖ ثلومجم ل٘س دوحجل ٍ ل٘س خالف ثلفشؼ.



ثلخجً٘ٔ ثى غجحخ ثلىفجٗٔ ًمؽ يلٖ هج لجل ثلط٘خ )لذس سشُّ( هي ثى ثلخشٍد الٗىَى 

جلذمجء ًِّٛ ووج الٗىَى ثلخشٍد همذٍسثً ثال هى همذٍسثً لذل ثلذخَل حتٖ ٌْٖٗ يٌِ د

ثلَثسكٔ فىزله الٗىَى ثلذمجء ثٗؿجً همذٍسثً إال دجلَثسكٔ فىوج ثى تشن ثلذمجء هكلَح 

 فٖ رو٘ى ثلحجالت فىزله ثلخشٍد.

ٍ فِ٘ ثًِ فشق د٘ي ثلذمجء ٍ ثلخشٍد إر ثلخشٍد تشوِ غ٘ش همذٍس هكلمجً لذل ثلذخَل ثٍ 

 تشوِ دًذ ثلذخَل هوىي دجلخشٍد ٍ لزث ٗػح ثلتىل٘ف دِ. دًذُ دخالف ثلذمجء إر

ثلخجلخٔ:ثى غجحخ ثلىفجٗٔ ثستطىل يلٖ ثلط٘خ دجى رًل ثلحشهٔ للخشٍد لذل ثلذخَل 

هًمَل ٍ لومذٍستٔ إر ثلمذسٓ ثلوًتذشٓفٖ غحٔ ثلتىل٘ف ثين هي ثلمذسٓ دجلوذجضشٓ ثٍ 

لوحمك ثلشٍحجًٖ يلٖ دجلَثسكٔ ٍالًٗتشفْج خػَظ ثلمذسٓ هذجضشٓ ٍ لىي ثستطىل ث

غجحخ ثلىفجٗٔ دأى هخل ّزث دً٘ذ غذٍسُ يي ثلط٘خ ٍ الٗحتول ثى ٗمَل ثلط٘خ 

دجيتذجس خػَظ ثلمذسٓ هذجضشٓ دل لجل ثى هشثد ثلط٘خ )لذس سشُّ( ضٖء آخش ٍ َّ ثى 

ثلخشٍد لِ فشؾجى ٍ لحجنجى ثحذّوج فشؼ ثلخشٍد لذل ثلذخَل ٍ حجًْ٘وج فشؼ 

ى ثلخشٍد دلحجل ثالٍل غ٘ش همذٍس الًِ غ٘ش لجدل اليوجل ثلخشٍد دًذُ ٍ هي ثلَثؾح ث

ثالسثدٓ فِ٘ ثٗزجدثً ٍ تشوجً دخالف ثلومذٍس دجلَثسكٔ هخل ثلحذ ٍ دوج ثى ثلتىل٘ف ثًّوج 

َّ الرل ثيوجل ثالسثدٓ ٍ ثالخت٘جس فٖ هتًلمِ لن ٗػح تًلك ثلتىل٘ف لذلِ ٍ ثهج دًذ 

تخلع ثلَثرخ الٗػحّ تًلك ثلذخَل فح٘ج ثًِ هؿكش ٍ ٗىَى ثلخشٍد همذهٔ لل

ثلتىل٘ف دِ ٍ فِ٘ ثى ثلحكّ هى غجحخ ثلىفجٗٔ إر ل٘س هتًلك ثلحشهٔ لذل ثلذخَل 

ثلخشٍد ثلوم٘ذ حتٖ الٗوىي ثيوجل ثالسثدٓ فِ٘ دل هتًلمْج َّ قذًٖ٘ ثلخشٍد ٍ لىي 

صهجى تًلك ثلتىل٘ف دِ َّ لذل ثلذخَل وجلَثرخ ثلوطشٍـ ٍ ل٘س ثلحشهٔ هخل 



َح ٗػح ف٘وج ٗوىي ثيوجل ثالسثدٓ ٍ ثلحشهٔ تػح ف٘وج ٗوىي ثلَرَح الى ثلَر

ثيوجل ثالسثدٓ فٖ ثٗزجد هتًلمِ ٍ تشوِ ثٍ فٖ ثٗزجد همذهتِ ٍ تشوْج ٍ فٖ ثلومجم 

 وزله ووج الٗخفٖ.

 ثلشثدًٔ: ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ يلٖ غجحخ ثلفػَل دَرْ٘ي:

هٔ ٍ الٗشؾٖ دْزث ثالٍل لضٍم ثتػجف ثلفًل ثلَثحذ دًٌَثى ٍثحذ دجلَرَح ٍ ثلحش

ثلمجةل دجلزَثص فؿال يي ثلمجةل دجالهتٌجو الًِ ٗمَل دجلزَثص ف٘وج تًذد ثلًٌَثى فٖ 

ثلَثحذ ثلَثحذ ........ وجلػلَٓ فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ حتٖ ٗػ٘ش ثلَرَد ثلَثحذ دجحذ 

ثلًٌَثً٘ي هأهَسثً دِ ٍ دجٙخش هٌْ٘جً يٌِ دخالف ثلومجم ٍ هزشد ثختالف صهجى ثالٗزجح ٍ 

 ثلتحشٗن الٗشفى ثلوحزٍس.

ثلخجًٖ ثى الصم والهِ َّ ٍلَو ثلخشٍد دًذ ثلذخَل يػ٘جًجً للٌْٖ ثلسجدك ٍ ثقجئ 

 لالهش ثلالحك فًال هذغَؾجً ٍ هحذَدجً وزله دًٌَثى ٍثحذ.

ٍ فِ٘ يذم توجه٘ٔ وال ثلَرْ٘ي: إر ثلَرَح تًلك دجلخشٍد ثٍ دجلتخلع يي ثلغػخ ٍ 

فٖ هجل ثلغ٘ش دذٍى سؾجُ ال دًٌَثى ثلخشٍد ٍ وزله ثلحشهٔ تًلمت دًٌَثى ثلتػشف 

ثلخشٍد ٗمى ثقجئ دًذ ثلذخَل ٍ وجى صهجى يػ٘جًِ َّ صهجى تحمك ثلذخَل إر 

 ثلًػ٘جى يلٖ سأِٗ )لذس سشُّ( ٗتحمك دتشن همذهتِ.

ثلخجهسٔ: ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ يلٖ ثلمَل دىًَٔ هأهَسأ دِ ٍ هٌْ٘أ يٌِ 

 دجالضىجالت

شفت ثهتٌجو ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ دًٌَثً٘ي فؿالً يوج إرث وجى دًٌَثى ثالٍل: ثًِ لذ ي

ٍثحذ ٍ فِ٘ هج للٌجُ فٖ ثلٌىجت ثلسجدمٔ ٍ ثلوذجحج ثلسجدمٔ هي ثًِ ثٍالً ٗىَى ثلخشٍد 



هأهَسثً دِ ٍ هٌْ٘جً يٌِ دًٌَثً٘ي ال دًٌَثى ٍثحذ ٍ حجً٘جً الٗأتٖ ثضىجل ثرتوجو ثالهش ٍ 

ووج َّ ٍثؾح دل الثضىجل فٖ ثرتوجيْوج دًٌَثى ٍثحذ ثال أى ثلٌْٖ ٍ ٍرِ ثهتٌجيِ ٌّج 

 ٗمجل ثًِ ل٘س دًشفٖ ووج ل٘س دذً٘ذ.

ثلخجًٖ: إى ثالرتوجو وجى ٌّج هحجالً ٛرل وًَِ قلخ ثلوحجل لًذم ثلوٌذٍحٔ ٌّج ٍ 

رله لؿشٍسٓ يذم غحٔ تًلك ثلكلخ ٍ ثلذًج حم٘مٔ دفًل ٍثرخ ثٍ هوتٌى ثٍ تشن 

ٍ ثالهتٌجو دسَء ثالخت٘جس الٗمجل ثى ثالهتٌجو ٍ ثالٗزجح وزله ٍ لَ وجى ثلَرَح 

دجالخت٘جس الٌٗجفٖ ثالخت٘جس فئًِ ٗمجل ال سدف لْزُ ثلمجيذٓ دوج ًحي فِ٘ إر ّٖ همجدل 

ثستذالل ثٛضجيشٓ دأى ثالفًجل ولْج غ٘ش ثخت٘جسٗٔ الى ثلطٖء هج لن ٗزخ لَ َٗرذ ٍ 

 هي لذل ثلًلٔ ٍ إسثدٓ ثلفجيل ٍ ثخت٘جسُأرجح ثلًذل٘ٔ دأى ثلَرَح ٍ ثالهتٌجو ثلٌجضت٘ي 

الٌٗجف٘جى ثالخت٘جس ٍ ل٘س ثلمجيذٓ دوًٌٖ غحٔ تًلك ثلتىل٘ف ٍ ثلذًج حم٘مٔ دفًل 

ٍثرخ ثٍ هوتٌى ثرث وجًج دسَء ثالخت٘جس ٍ لجل ثلوحمك ثالغفْجًٖ فٖ تَؾ٘ح والم 

 ثلىفجٗٔ:

ج ثى ثلتىل٘ف إى ّجٌّج لجيذت٘ي، ثحذّوج ثى ثلطٖء هج لن ٗزخ لن َٗرذ ٍ حجًْ٘و

الٗتًلك دوج َّ ٍثرخ ٍ هوتٌى ٍ لىل هوىي ؾشٍستجى ثحذّوج ؾشٍسٓ سجدمٔ يلٖ 

ثلَرَد ٍ فٖ هشتذٔ ثلًلٔ ثلتجهٔ ٍ ؾشٍسٓ الحمٔ ٍ ّٖ ثلؿشٍسٓ دطشـ ثلوحوَل 

لَؾَح ثى ثلوَرَد دطشـ ثلَرَد ؾشٍسٕ ثلَرَد ٍ ثلوًذٍم دطشـ ثلًذم ؾشٍسٕ 

ثلؿشٍسٓ ثلسجدمٔ ٍ لجيذٓ ثالهتٌجو دجالخت٘جس الٌٗجفٖ ثلًذم ٍ ثلمجيذٓ ثالٍلٖ ًجنشٓ إلٖ 

ثالخت٘جس ثٗؿج ًجنشٓ إلٖ ثلؿشٍسٓ ثلسجدمٔ فجى ثلؿشٍسٓ ثلٌجضتٔ هي لذل ثيوجل ثلمذسٓ ٍ 

ثٝسثدٓ التأدٖ ثٝسثدٓ ٍ ثالخت٘جس دل تؤوذّج ٍ ثلمجيذٓ ثلخجً٘ٔ ًجنشٓ إلٖ ثلؿشٍسٓ 



د ثلوًذٍم هى فشؼ ثلًذم ثلالحمٔ إر قلخ ثلوَرَد قلخ للحجغل ٍ قلخ ٍرَ

قلخ للٌم٘ؽ ٍ السدف ٛحذ ثلمؿ٘ت٘ي دجالخشٕ ٍ لزث لجل ثى ثلمجيذٓ ثالهتٌجو دجالخت٘جس 

الٌٗجفٖ ثالخت٘جس ٍ سدّ لٜضجيشٓ دلحجل ثلؿشٍسٓ ثلسجدمٔ حن غحح تكذ٘ك ثلمجيذٓ يلٖ 

ثلومجم دجى وَى ثلخجسد ثخت٘جسثً الٌٗجفٖ يذم غحٔ ثلتىل٘ف دتشوِ فٖ فشؼ تحمك 

يلتِ ثلتجهٔ الى ثلتفى٘ه د٘ي ثلًلٔ ٍ ثلوًلَل هحجل ال ٛى ثلخشٍد دًذ تحممِ ٗػ٘ش 

قلخ تشوِ قلخ للٌم٘ؽ ٍ ثلوجًى هي تًلك ثلتىل٘ف فٖ ثلومجم َّ ثلؿشٍسٓ ثلسجدمٔ ال 

ثلؿشٍسٓ ثلالحمٔ دخالف سجةش هَثسد ثلتىل٘ف فجى ثلتىل٘ف فٖ سجةش ثلوَثسد َّ 

هىجى إلٖ ثلؿشٍسٓ ٍ َّ رضء هي ثلًلٔ ثلتجهٔ ثلوَرخ لخشٍد ثلووىي هي حذ ثال

دخالف ثلومجم فجلؿشٍسٓ ثلسجدمٔ ٍ ثلًلٔ ثلتجهٔ التىَى هٌذًخٔ يي ثلتىل٘ف ٍ ل٘س َّ 

ثلوَرخ لخشٍد ثلووىي هي ثالهىجى إلٖ ثلؿشٍسٓ دل هى غؽ ثلٌهش يي ثلتىل٘ف 

 خشد ثلووىي هي ثالهىجى إلْ٘ج ٍ الأحش للتىل٘ف.

َّ حىن ثلػلَٓ حجل ثلخشٍد فٌمَل ٗمى ثلىالم حَلْج فٖ  ٍ ثهج ثلوَسد ثلخجًٖ ٍ

 حالث غَس:

 ثلػَسٓ ثالٍلٖ: ٍ ّٖ ثلػلَٓ حجل ثلخشٍد هى ؾ٘ك ثلَلت.

 ثلػَسٓ ثلخجً٘ٔ: ّٖ ثلػلَٓ حجل ثلخشٍد فٖ سًٔ ثلَلت هى ثستلضثهْج للغػخ ثلضثةذ.

 ثةذ.ثلػَسٓ ثلخجلخٔ: ّٖ ثلػلَٓ فٖ سًٔ ثلَلت هى يذم ثستلضثهْج للغػخ ثلض

ثهج ثلػَسٓ ثالٍلٖ ف٘زخ يلٖ ثلػلَٓ حجل ثلخشٍد يلٖ ثلمَل دجلزَثص ٍ لىي ٗمتػش 

فْ٘ج يلٖ ثالٗوجء دذال يي ثلشوَو ٍ ثلسزَد الستلضثهْج للتػشف ثلضثةذ يلٖ لذس 

ثلؿشٍسٓ ٍ يلٖ ثلمَل دجالهتٌجو لجل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ(: ثى همتؿٖ ثلمجيذٓ 



لَٓ حجل ثلخشٍد ٍ لَ هى يذم ثستلضثهْج للتػشف ثلضثةذ ٍ ثالٍل٘ٔ يذم رَثص ثٗمجو ثلػ

ثلوىج ثلضثةذ التحجدّج هى ثلحشوجت ثلخشٍر٘ٔ ثلوذغَؾٔ ٍ ثستحجلٔ ثلتمشح دوج َّ 

هذغَؼ للوَلٖ ٍ لىي ثلهجّش َّ غحٔ ثلػلَٓ إر ثستحجلٔ ثلتمشح دوج َّ هذغَؼ 

هج إرث وجى ثلوذغَؼ هختػٔ دوج إرث لن ٗىي ثلوذغَؼ هوج الدذ هٌِ ٍ ثهىي تشوِ ٍ ث

هوج الدذ هٌِ فجقالق دل٘ل ٗطولِ الهىجى ثرتوجو ثلوػلحٔ هى ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ يذم 

تٌجفٖ ثلَرَح ٍ ثلحشهٔ فٖ ثلغشؼ ٍ الٗحتجد ثالهش فٖ ثلومجم إلٖ ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ 

دخالف سجةش ثلوَثسد إر فْ٘ج ٗوىي ثالرتٌجح يي ثلوفسذٓ دخالف ثلومجم ٍ نْش هوج 

ىن ثلػَسٓ ثلخجلخٔ ٍ ثهج ثلػَسٓ ثلخجً٘ٔ فالٗزَص ثت٘جى ثلػلَٓ لحشهتْج ٍ الهىجى روشًج ح

 ثت٘جًْج خجسد ثلَلت ّزث ولِ فٖ ثالهش ثالٍل.

ثالهش ثلخجًٖ: لجل غجحخ ثلىفجٗٔ )لذّس سشُّ( لذ هش فٖ دًؽ ثلومذهجت ثًِ التًجسؼ 

 ل٘ي.يلٖ ثالهتٌجو تًجسؼ ثلذل٘« التغػخ»ٍ خكجح « غلّ»د٘ي هخل خكجح 

 ثهج تَؾ٘ح والهِ )لذّس سشُّ( فئًِّ لذ تًشّؼ فٖ ّزث ثالهش إلٖ ثلوكجلخ ثلخالحٔ:

يلٖ ثلمَل دجالهتٌجو دثخل فٖ « التغػخ»ٍ « غلّ»ثلوكلخ ثالٍل: إى تًجسؼ خكلخ 

دجح تضثحن ثلومتؿٖ ٍ ثلوؤحشٗي ال فٖ دجح تًجسؼ ثلذل٘ل٘ي دوج ّوج دل٘الى حجو٘جى 

لخكجد٘ي تجسٓ ٗىَى فٖ همجم ثلفًل٘ٔ ٍ تأح٘ش ثلوالن هى ٍ دًذجسٓ ٍثؾحٔ ثى تًجسؼ ث

ٍرَد هالن وال ثلحىو٘ي ٍ ثخشٕ ٗىَى فٖ همجم ثاللتؿجء ٍ ثغل ثلوالن ٍ دجح 

ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ يلٖ ثلمَل دجالهتٌجو ٗىَى هي لذ٘ل ثالٍل ٍ ثلوشرح فِ٘ َّ 

فْ٘ج ثلوشرحجت تمذٗن ثاللَٕ هالوجً ٍ ثى وجى ثؾًف سٌذثً أٍ داللٔ ٍ الًٗول 

ثلسٌذٗٔ ثٍ ثلذالل٘ٔ فٖ غَسٓ ثحشثص ثلغجلخ هي ثلخجسد ٍ ثهج هى ثلطه ٍ يذم ثالحشثص 



ٗمذم ثاللَٕ سٌذثً ثٍ داللٔ ال هي رْٔ هشحز٘تِ فٖ ًفسِ دل هي رْٔ وطفِ يي 

ثاللَٕ هالوجً إر هى ٍرَد ثلومتؿٖ لىال ثلحىو٘ي إرث وجى ثحذّوج فًل٘جً دٍى ثٙخش 

ثًِ ألَٕ هٌجقجً ٍ هالوجً لمذح تشر٘ح ثالؾًف. ّزث إرث وجى وال  ٗستىطف الهحجلٔ

ثلخكجد٘ي هتىفالً للحىن ثلفًلٖ ٍ ثهج إرث وجى ثحذ ثلخكجد٘ي هذلَلِ ثلحىن ثلفًلٖ ٍ 

ثٙخش ثلحىن ثٝلتؿجةٖ فالدذ هي ثٛخز دوج دل يلٖ ثلحىن ثلفًلٖ ٍ فٖ غ٘ش ّجت٘ي 

ٗمتؿِ٘ ثالغَل ثلًول٘ٔ ٍ فِ٘ ثى والهِ ثلػَست٘ي فالهح٘ع إال يي ثالًتْجء إلٖ هج 

 الٗخلَ هي رْجت هي ثالدْجم.

. الٗتػَس ثلتًجسؼ فٖ همجم ثغل ثلوالن ٍ ثاللتػجس إر هي أٗي ٗحشص ثى تًجسؼ 1

هي رْٔ ٍرَد ثحذ ثلوالو٘ي ٍ َّ ثلوؤحش فٖ « التىشم ثلًلوجء»ٍ « ثوشم ثلًلوجء»

ح ثلفًلٖ ٍ ثلحشهٔ ثلفًل٘ٔ ٍ ثهج يذم ثلفًل٘ٔ إر تًجسؾْج دلحجل همجم ثلفًل٘ٔ ٍ ثلَرَ

ثرتوجيْوج ّل َّ هي دجح تضثحن ثلوالو٘ي ثٍ هي دجح ٍرَد ثحذ ثلوالو٘ي دٍى 

ثٙخش فالقشٗك إلٖ ثحشثصُ ثللْن إال أى ٗمجل إى همػَدُ )لذّس سشُّ( َّ يذم ثحشثص 

حشص فِ٘ ثلوالو٘ي ال ثحشثص ثحذ ثلوالو٘ي فمف دخالف دجح ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ فجًِ ٗ

 تحمك ثلوالو٘ي ووج الٗخفٖ.

. تػَس وَى ثلخكجح هتىفالً للحىن ثاللتؿجةٖ دوًٌٖ ٍرَد ثلوالن هي ثٍل ثالهش 2

فٖ غجٗٔ ثلػًَدٔ ٍ ثلغوَؾٔ إال إرث وجى ٗحول يلِ٘ دًذ تًجسؾِ هى ثلخكجح ثٙخش 

هخل حل٘ٔ لحن ثلغٌن ٍ حشهٔ ثلغػخ ٍ لذ تمذم سجدمجً ثلوٌجلطٔ فٖ ّزث ثلزوى ٍ 

 ثلحول يلٖ ثلحىن ثاللتؿجةٖ دْزث ثلوًٌٖ.



. ثًحػجس هَثسد ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ فٖ هَثسد ثحشثص ثلوٌجق٘ي لىال ثلحىو٘ي ٍ 3

 ثحشثصّوج هي ثلخجسد ثٍ هي ًفس ثلذل٘ل٘ي فٖ غجٗٔ ثٝضىجل ٍ ال ٍرِ لْزث ثلضين.

ٍ ثلٌْٖ ٍ ثلوكلخ ثلخجًٖ: ٍؾَح ثلخوشٓ د٘ي تًجسؼ ثلخكجد٘ي فٖ دجح ثرتوجو ثالهش 

تًجسؾْوج فٖ غ٘شُ إر تشر٘ح ثحذ ثلذل٘ل٘ي ٍ تخػ٘ع ثٙخش دِ الَٗرخ خشٍد 

هَسد ثالرتوجو يي تحت ثٙخش سأسجً دح٘ج الٗذخل ثلوَسد تحت ثالهش فٖ هَثسد 

يذم فًل٘ٔ ثلٌْٖ لالؾكشثس ثٍ ثلٌس٘جى ثٍ ثلزْل ووج َّ لؿ٘ٔ ثلتم٘٘ذ ٍ ثلتخػ٘ع فٖ 

، «ثوشم ثلًلوجء»متؿٖ لىال ثلحىو٘ي هخل تخػ٘ع غ٘ش ثلومجم هوج الٗحشص فِ٘ ثلو

دجلًجلن ثلفجسك ٍ خشٍرِ يي تحت ثلًجم حتّٖ فٖ غَسٓ يذم فًل٘ٔ ثلٌْٖ ٍ رله 

لَرَد ثلومتؿٖ فٖ ّزث ثلذجح ٍ ثستفجو ثلوجًى ٍ َّ ثلٌْٖ فٖ هَثسد سمَقِ يي 

 ثلفًل٘ٔ ٍ لىي ٌٗجلص يلِ٘:

هش ٍ لػحٔ ثلًذجدٓ َّ ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ ثٍالً دًذم ٍؾَح ثلخوشٓ إر ثلومتؿٖ لَرَد ثال

ال غشف ثلوػلحٔ هى هطَدتْج دجلوفسذٓ ٍ ثلسش فٖ رله ثى ثلحىؤ لزًل ثالحىجم 

َّ ثٗػجل ثلًذذ إلٖ هػجلحْن ٍ ثرتٌجدْن يي ثلوفسذٓ يٌذ ثلًذل٘ٔ ٍ الحىؤ ٍ 

س اللكف فٖ إلمجء ثلًذذ فٖ هػلحٔ هى ثٗمجيْن فٖ ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ يلٖ ّزث ثالسج

الدذ هي ثلحىن دسمَـ ثالهش يٌذ غجحخ ثلىفجٗٔ هى سمَـ ثلٌْٖ يي ثلفًل٘ٔ لَرَد 

ثلوفسذٓ هى ثلسمَـ، ًًن إرث للٌج دًذم إحشثص ثلوفسذٓ هى سمَـ ثلٌْٖ ٍثلًجً ووج فٖ 

هَثسد ثلٌس٘جى ثٍ ثالؾكشثس ووج لجل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( ٍ ض٘خٌج ثالستجر 

الهش ٍ غحٔ ثلًذجدٓ ٍ لزث فػال د٘ي ثلٌس٘جى ٍ ثلغفلٔ ٍ ثلتذشٗضٕ فالهجًى هي ضوَل ث

ثلزْل ٍ حىوج دػحٔ ثلًذجدٓ فٖ هَسدّوج دٍى غَسٓ ثلزْل لَرَد ثلوفسذٓ ثلَثلً٘ٔ 



هى يذم ثلغشؼ لضرش ثلًذذ التذل يلٖ ثلوفسذٓ ًًن هي حسي ثالحت٘جـ ًحشص ٍرَد 

دجقالق ثالهش ٍ وطف ثلوفسذٓ فٖ ثلزولٔ ٍ ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ لىي ٗوىي ثى ًتوسه 

ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ الٗمجل: ثًِ ٗلضم هي ثقالق ثالهش لػَسٓ ثلزْل ٍ يذم ثلوفسذٓ فٖ 

ّزُ ثلػَسٓ ثٍ للٔ ثلوفسذٓ فْ٘ج دخجلٔ ثلًلن ٍ ثلزْل فٖ ثلوػجلح ٍ ثلوفجسذ ٍ َّ 

ووج تشٕ إر ٗلضم ثلتػَٗخ ثلوزوى يلٖ دكالًِ فئًِّ ٗمجل: ثالروجو يلٖ دكالى 

ٌٖ ثختػجظ ثالحىجم دجلًجلو٘ي ٍ الثروجو يلٖ وَى ثلوػجلح ٍ ثلتػَٗخ دوً

ثلوفجسذ فٖ هشتذٔ ثلًلن ٍ ثلزْل سَثء ٍ ٗحتول ثختػجغْوج دػَسٓ ثلًلن دل ًمكى 

دجى ثلوفسذٓ فٖ غَسٓ ثلزْل دًذ ثلىسش ٍ ثالًىسجس هى هػلحٔ ثلتسْ٘ل تىَى ألل ٍ 

والوجت هى ثالٍثهش ثلًشف٘ٔ إر ثال لضم رًل ثالحت٘جـ ٍ الٗمجس ثالحىجم ثلطشي٘ٔ فٖ ثل

فْ٘ج ال دخجلٔ للًلن ثٍ ثلزْل فٖ ثلوالن دخالف ثالٍثهش ثلطشي٘ٔ إر دًذ ثلتجهل فٖ 

ثالحىجم ثلطشي٘ٔ ٍ تغ٘٘شّج هى قشٗجى دًؽ ثلًَثسؼ وجلحشد ٍ ثهخجل رله ًزذ 

ٖ دجلَرذثى ثحتوجل دخجلٔ ثلًلن ٍ ثلزْل فْ٘ج ّزث هؿجفجً إلٖ ثًج ًمَل دػحٔ ثلًذجدٓ ف

غَسٓ ثلزْل ٍ لَ هى دمجء هفسذٓ ثلحشثم دًٌْ٘ج هى ثلزْل ٍ ثلَرِ فٖ رله دًذ 

تشخ٘ع ثلطجسو فٖ ثستىجح ثلحشثم الفشق د٘ي ثلتػشف ثلػلَتٖ ٍ غ٘شُ ووج هش فال 

هًٌٖ لتشخ٘ع ثلطجسو دغ٘ش ثلػلَٓ فِ٘ ٍ يذم تشخ٘ػِ دجلػلَٓ، الٗمجل: ثًِ ل٘س 

ٖ ٗمجل الفشق دٌْ٘وج دل ثلىالم فٖ غحتْج ٍ ثلىالم فٖ ثلحشهٔ ثلتىل٘ف٘ٔ للػلَٓ حت

ثالرتضثء دْج فئًِّ ٗمجل: ًًن، ًحي ثٗؿجً ًمَل دجلٌسذٔ إلٖ ثلػحٔ إر لَ تػشف ثلوىلف 

فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ دغ٘ش ثلػلَٓ فٖ غَسٓ ثلزْل ٍ غلٖ فٖ خجسرْج ٍلى فٖ 

ت ثًِ ثلوفسذٓ ٍ ثوتسخ ثلوػلحٔ ٍ إرث غلٖ فْ٘ج ثٗؿجً ٗىَى ثالهش وزله. ثى لل



ٗحتول يذم ثضتوجل ثلػلَٓ يلٖ ثلوػلحٔ فٖ غَسٓ ثلزْل هى ثلًلن دجلوفسذٓ، للت: 

ٗحىن دجقالق ثالهش هى ّزث ثالحتوجل ٍ ال سثدو هي ثقاللِ هخل غَسٓ ثلٌس٘جى ثٍ 

ثلغفلٔ ٍ نْش هوج روشًج يذم ٍسٍد ثالستطىجل ثلزٕ ثٍسدًجُ يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ هي 

 ٌس٘جى ثٍ ثلزْل.دكالى ثلػلَٓ هى ثلغفلٔ ٍ ثل

ٍ حجً٘جً دجًِ ٗوىي لٌج ثلتوسه دجقالق ثالهش هى سمَـ ثلٌْٖ فٖ هَثسد يذم ثحشثص 

ثلوالو٘ي ٍ الفشق هي ّزُ ثلزْٔ د٘ي هَسد ثحشثص ثلوالو٘ي ٍ هَسد يذم ثحشثصّوج ٍ 

تفػ٘ل غجحخ ثلىفجٗٔ دٌْ٘وج دال ٍرِ، ًًن ٗػح ّزث ثلىالم فٖ هَسد ثحشثص يذم 

 هى سمَـ ثلٌْٖ ٍ أًٖ لٌج دجحذجت رله.هالن ثالهش حتٖ 

التىشم »ٍ « ثوشم ثلًلوجء»ٍ حجلخج دجًِ الفشق د٘ي هَسد ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍ غ٘شُ هخل 

خػَغجً يلٖ هزّخ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( لًذم ثحشثص ثلوالو٘ي فٖ « ثلفسجق

ش فٖ وال ثلذجد٘ي دجح ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ يٌِ )لذّس سشُّ( إر ثلوجًى هي سمَـ ثاله

َّ ثلٌْٖ ٍ ثلتفػ٘ل دٌْ٘وج يَٗػٔ التٌحل أدذثً ثال ثى ٗذيٖ ثلزوى ثلًشفٖ ٍ هًجهلٔ 

التىشم »ٍ « ثوشم ثلًلوجء»ّىزث دخالف « التغػخ»ٍ « غلّ»ثلًشف د٘ي خكجح 

ٍ لىي يْذتْج يلٖ هذيْ٘ج ٍ هج روشُ ض٘خٌج ثالستجر ثلتذشٗضٕ فٖ تَؾ٘ح « ثلفسجق

)لذّس سشُّ( هي ثى يذم ل٘جس ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍ خكجح والم غجحخ ثلىفجٗٔ 

هى خكجح ثالهش دجلػَم ٍ ثلٌْٖ يي غَم َٗم ثلً٘ذٗي فٖ دكالى « التغػخ»ٍ « غلّ»

غَم ثلً٘ذٗي هى غفلٔ ثلوىلف يي وَى ثلَ٘م َٗم ي٘ذ ثٍ ًس٘جًِ دخالف ثلػلَٓ فٖ 

ْٔ ثى ثلٌْٖ يي غَم ثلذثس ثلوغػَدٔ هى ثلغفلٔ يي ثلغػخ ٍ ثلحىن دػحتْج هي ر

َٗم ثلً٘ذٗي ثسضجد إلٖ ثلذكالى ٍ ثلٌْٖ ثٝسضجدٕ الٗختع دغ٘ش ثلغجفل ٍ ٗطول ول 



ثلوىلف٘ي دخالف ثلٌْٖ يي ثلغػخ فئًِّ حىن تىل٘فٖ الًٗن ثلغجفل غ٘ش تجم الى 

ثلٌمؽ ل٘س دوَسد ثلٌْٖ ثالسضجدٕ دل ثلٌمؽ دوَثسد ثلٌْٖ ثلتىل٘فٖ وحشهٔ ثلػلَٓ 

 شم ثلًلوجء ٍ التىشم ثلفسجق.سٗجء ٍ دوخل ثو

 ثلوكلخ ثلخجلج: ثًِ لذ روشٍث لتشر٘ح ثلٌْٖ ٍرَّجً:

 هٌْج: ثًِ ألَٕ داللٔ الستلضثهِ ثًتفجء رو٘ى ثالفشثد دخالف ثالهش.

تَؾ٘ح رله: ثى داللٔ ثلٌْٖ يلٖ ثلًوَم تىَى دجلَؾى دخالف ثالهش فجى داللتِ يلٖ 

لًوَم ثلَؾًٖ يلٖ ثالقالق ثلذذلٖ لًذم ثالرتضثء دجٕ فشد تىَى دجالقالق ٍ ٗمذم ث

توجه٘ٔ همذهجت ثلحىؤ هى ثلًوَم ٍ ثلًوَم د٘جى يلٖ ثلتم٘٘ذ ٍ ٗستطىل يلِ٘ دجى 

داللٔ ثلٌْٖ يلٖ ثلًوَم ثٗؿجً دجالقالق ٍ همذهجت ثلحىؤ وجقالق ثالهش ٍ ٗزجح يي 

ٖ ثلَؾى ثٍ ثالضىجل دجى ثلًوَم ثلوستفجد هي ثلٌْٖ لَ وجى دجالقالق ٍ غ٘ش هستٌذ إل

فٖ دًؽ ثفشثد ثلغػخ حم٘مٔ ٍ ّزث « التغػخ»دحىن ثلًمل لىجى ثستًوجل هخل 

ٍثؾح ثلفسجد ٍ لزث تىَى داللٔ ثلٌْٖ يلٖ ثلًوَم هي رْٔ ثى ٍلَو ثلكذً٘ٔ فٖ ح٘ض 

ثلٌْٖ ثٍ ثلٌفٖ ٗمتؿٖ يمالً سشٗجى ثلحىن إلٖ رو٘ى ثالفشثدد ؾشٍسٓ يذم ثالًتْجء ثٍ 

يي ثلزو٘ى ثٍ ثًتفجةِ ٍ خالغٔ ثلىالم ثى ثلًوَم هستفجد هي داللٔ  ثًتفجةْج ثال دجالًتْجء

ثلوجدٓ ٍؾًجً يلٖ ثلكذً٘ٔ ٍ حشف ثلٌفٖ هٌؿوجؼ إلٖ حىن ثلًمل دالثحت٘جد إلٖ 

همذهجت ثلحىؤ ٍ لىي ثٍسد غجحخ ثلىفجٗٔ يلٖ ّزث ثالستذالل دجى ثلًوَم ٍ 

و٘ؤ حىن ثلًمل ٗذل يلٖ هج ثالستً٘جح نجّشثً هوج الٌٗىش ثال ثى ثلٌفٖ ثٍ ثلٌْٖ دؿ

ٗشثد هي ثلوتًلك ٍ الٗذل يلٖ يوَم رو٘ى ثفشثد ثلوتًلك ثال دًذ ثسثدٓ ثلكذً٘ٔ ثلوكلمٔ 

ٍ ّٖ ثٗؿج تحتجد إلٖ همذهجت ثلحىؤ ٍ لزث ٗىَى ثلًوَم ثٗؿج ٗخذت دومذهجت 



« ولّ سرل»فٖ « ول»ثلحىؤ ثللْن ثال ثى ٗمجل ثى ٍصثى ثلٌْٖ يي ثلكذً٘ٔ ٍصثى ولؤ 

تذل يلٖ ثستً٘جح رو٘ى ثفشثد ثلوذخَل هي غ٘ش حجرٔ إلٖ « ول»فىوج ثى لفهٔ 

هالحهٔ همذهجت ثلحىؤ فٖ ثلوذخَل فىزله ثلٌْٖ يي ثلكذً٘ٔ دؿو٘ؤ حىن ثلًمل 

ٗذل يلٖ ثستً٘جح ثفشثد ثلوذخَل هى ثسثدٓ ثلكذً٘ٔ ثلوْولٔ هي ثلوذخَل الحجرٔ إلٖ 

ٗذ هي ثلٌْٖ ثلخجظ دجلمشٌٗٔ ال دوًٌٖ همذهجت ثلحىؤ ٍ ثى الٗلضم ثلوزجص لَ ثس

ثستًوجل ثلٌْٖ فٖ ثلذًؽ ثٍ ثلكذً٘ٔ فٖ ثلوم٘ذٓ حتٖ ٗلضم ثلوزجصٗٔ دل ثستًوجلِ فِ٘ 

دتًذد ثلذثل ٍ ثلوذلَل ٍ ثى ثلٌفٖ هستًول فٖ هًٌجُ ٍ ثلوجدٓ هستًولٔ فٖ ثلوجّ٘ٔ 

مك ثلٌجةٌٖ٘ ثلوذْؤ ثلوْولٔ ٍ ثى ثلخػَغ٘ٔ هستفجدٓ هي دثلّ آخش ٍ لىي روش ثلوح

 )لذّس سشُّ( ثى ثالقالق ثلطوَلٖ ٗمذم يلٖ ثلذذلٖ.

 ٗمى ثلىالم فٖ حالث هَثؾى:

ثلوَؾى ثالٍل: ّل ثلًجم ثلَؾًٖ ٗمذم يلٖ ثالقالق ووج ثديجُ ثلط٘خ ثالًػجسٕ ٍ 

ثلس٘ذ ثلخَةٖ ٍ ض٘خٌج ثلتذشٗضٕ )لذس ثسشثسّن( ثٍ الٗمذم ووج َّ نجّش دًؽ يذجةش 

 ذ ثلشٍحجًٖ ٍ روش لتمذٗوِ ٍرْجى:ثلىفجٗٔ ٍ هختجس ثلس٘

ثلَرِ ثالٍل: هج روش ثلط٘خ ثالًػجسٕ )لذّس سشُّ( ٍ َّ ثى نَْس ثلًوَم ثلَؾًٖ فٖ 

ثلطوَل ٍؾًٖ تٌز٘ضٕ الٗحتجد إلٖ همذهجت ثلحىؤ دخالف نَْس ثلوكلك فجى 

نَْسُ تًل٘مٖ هتَلف يلٖ توجه٘ٔ همذهجت ثلحىؤ ٍ لزث ٗىَى نَْس ثلًجم حجووجً 

س ثلوكلك ٍ الًٌٗمذ لالقالق نَْس الى ثلًجم د٘جى يلٖ ثلتم٘٘ذ ٍ لىي يلٖ نَْ

ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ )لذّس سشُّ( يلٖ ّزث ثلَرِ دجى نَْس ثلوكلك ٍ ثى وجى 

هًلمجً يلٖ توجه٘ٔ همذهجت ثلحىؤ ثال ثى هي همذهتْج يذم ثلذ٘جى هتػالً ال ثين هي 



تػالًٌٗك نَْس ٍ ٗتن ثالقالق فٖ ثالتػجل ٍ ثالًفػجل إر دًذ يذم ٍسٍد ثلم٘ذ ه

ثلوشثد ثالستًوجلٖ، ًًن ثلوم٘ذ ثلوٌفػل ٗضثحن حز٘ٔ ثالقالق ال نَْس ثالقالق ٍ 

ح٘ج وجى لشٌٗٔ يلٖ ثلوشثد ثلزذٕ يشفجً ف٘مذم يلٖ ثالقالق ٍ يلٖ ّزث ثالسجس 

الٗىَى ثلًوَم ثلوٌفػل د٘جًجً ٍ هؿشثً دومذهجت ثلحىؤ ٍ لزث ًٗجسؼ ثلهَْسثى فٖ 

جم ثلحز٘ٔ. ّزث والم ثلىفجٗٔ فٖ دحج ثلتًجدل ٍ ثلتشثر٘ح ٍ لىي ثلتضم دتمذم ثلًجم هم

 ثلَؾًٖ يلٖ ثالقالق فٖ دحج دٍسثى ثلم٘ذ د٘ي ثلشرَو إلٖ ثلْ٘تٔ ٍ ثلوجدٓ.

ثلَرِ ثلخجًٖ: هج روشُ ثلط٘خ ثلتذشٗضٕ )لذّس سشُّ( هي ثى ثلًوَم ثلَؾًٖ يشفجً لشٌٗٔ 

ًجح٘ٔ ثالقالق ٍ ٗمذم حز٘تِ يلٖ حز٘ٔ ثالقالق ٍ ّزث  يلٖ ثستفجو أغجلٔ ثلتكجدك فٖ

هوج الدأس دِ إر سدوج ٗىَى ثحذ ثلخكجد٘ي يشفج لشٌٗٔ يلٖ ثلوشثد هي  ثلخكجح ثٙخش 

ٍ ثى وجى دٌْ٘وج يوَم هي ٍرِ ٍ ضذِْ لْزث إرث سثرًٌج إلٖ ثلًشف فٖ ثلوَسد ثلزٕ 

ثًٖ هحتجد »لجل ثٗؿج  ٍ« التخشد هي ثلذ٘ت غذجحجً دجٕ رْٔ ٍ ضغل»لجل ثلوَلٖ 

ًشٕ ثى ثلًشف ٗمذهَى ثلًجم ٍ َٗدخَى ثلًذذ إرث « إل٘ه ٍ لٖ ضغل هًه غذثً سجئ

خشد غذجحجً ٍ لىي ّزث ولِّ إرث وجى ثالقالق دذل٘جً ٍ ثهج إرث وجى ثالقالق ضوَل٘جً ٍ 

ثلًجم ثٗؿجً ضوَل٘جً فْل ٗمذم ثلًجم يلٖ ثالقالق ثم ال، فْزث دحج ٗحتجد إلٖ هزجل 

 ش.آخ

ثلَؾى ثلخجًٖ: ّل داللٔ ثلٌىشٓ فٖ س٘جق ثلٌفٖ ثٍ غ٘غٔ ثلٌْٖ يلٖ ثلًوَم دجلَؾى ثٍ 

دجالقالق فمذ روش غجحخ ثلىفجٗٔ ثى داللتْج دجالقالق ٍ ٗحتجد إلٖ همذهجت ثلحىؤ 

إر ثغل ثلذاللٔ يلٖ ثلًوَم ٍ ثى وجًت هوج التىجد تٌىش إر ثلكذً٘ٔ التىَى هًذٍهٔ ثال 

ْج دوَرَد ٍ لىي سلخ ثلكذً٘ٔ الٗمتؿٖ ثال ثستً٘جح ثلسلخ لوج إرث لن ٗىي فشد هٌ



ثسٗذ هٌْج ٗمٌ٘جً ال ثستً٘جح هج ٗػلح ثًكذجلْج يلِ٘ هي ثفشثدّج ٍ ّزث الٌٗجفٖ وَى 

داللتْج يلِ٘ يمل٘ٔ فجًْج دجالؾجفٔ إلٖ ثفشثد هج ٗشثد هٌْج ال ثالفشثد ثلتٖ تػلح الًكذجلْج 

الدذ لٌج هي د٘جى همذهٔ ل٘هْش ثلحجل فٖ ثى ثلٌىشٓ  ( ٍ لىي169، ظ 1يلْ٘ج )وفجٗٔ، د 

فٖ س٘جق ثلٌفٖ ٍ ثلٌْٖ هف٘ذٓ للًوَم دجلَؾى ثٍ دجالقالق ٍ ّٖ ثى همذهجت ثلحىؤ 

ثلتٖ تحتجد إلْ٘ج ثالقالق دٍى ثلًوَم هجرث ٍ يلٖ ّزث ًمَل ثى ثلومذهٔ ثالٍلٖ هٌْج ٍ 

د د٘جى توجم هشثدُ ثالستًوجلٖ دجى ّٖ وَى ثلوتىلن فٖ همجم ثلذ٘جى دوًٌٖ ثى ثلوتىلن ثسث

ٗحشص ثى هج ٍلى فٖ ثلخكجح هَؾَيجً ثٍ هتًلمجً ٗشٗذ ثلوتىلن د٘جى توجم لَ٘د رله 

ثلوَؾَو ثٍ ثلوتًلك ثٍ ثلحىن دٌفس ّزث ثلخكجح ال دوًٌٖ ثى ثلوتىلن ل٘س فٖ همجم 

ٖ ٗحتجد ثلوضثح ٍ ال فٖ همجم تزشدٔ غَتِ إر وَى ثلوتىلن فٖ همجم ثلذ٘جى دْزث ثلوًٌ

إلِ٘ فٖ رو٘ى ثلهَْسثت حتٖ ثلًوَم ثلَؾًٖ ل٘س دَثسد إر هج َّ ثلوحتجد إلِ٘ فٖ 

رو٘ى ثلهَْسثت َّ ثلوًٌٖ ثلخجًٖ ال ثلوًٌٖ ثالٍل ثلزٕ َّ ثلومػَد هي وَى 

ثلوتىلن فٖ همجم ثلذ٘جى ثلزٕ يذ هي همذهجت ثلحىؤ ٍ ّزُ ثلومذهٔ دوًٌٖ ثلزٕ دٌ٘جُ 

لًوَم إر ٗوىي للوَلٖ أى ٗأهش دئوشثم ثلشرل دالل٘ذ ٍ وجى الٗلضم ٍرَدّج فٖ ثحشثص ث

ٍ لىي ًزوش له خػَغ٘جتِ دًذ « أوشم ثلًجلن»فٖ همجم ثالّوجل ٍ ثالروجل ٍ ٗمَل 

ٍ لن ٗىي « أوشم ول يجلن»دخالف ثلًوَم ثلَؾًٖ إر الٗػح ثى ٗمَل ثلوَلٖ لًذذُ 

٘ذ فمذ ٗمجل إًْج ٗطتشـ ٍرَدّج فٖ همجم ثلذ٘جى ٍ ثهج ثلومذهٔ ثلخجً٘ٔ ٍ ّٖ يذم روش ثلم

فٖ ثلًجم ثلَؾًٖ ثٗؿجً إر ثدثٓ ثلًوَم تذل يلٖ رو٘ى ثفشثد ثلوذخَل ٍ ثهج وَى 

ثلوذخَل َّ ًفس ثلكذً٘ٔ ٍ لن ٗم٘ذ دطٖء فجحشثصُ الصم إر ٗوىي ثى ٗىَى ثلوذخَل 

 هم٘ذثً، ثللْن ثال أى ٗمجل ثى يذم ٍرَد ثلم٘ذ فٖ دجح ثلوكلك ٗحشص هي سىَت ثلوَلٖ



دٌفسْج تذل يلٖ يذم ٍرَد ثلم٘ذ ٍ « ول»ٍ يذم روشُ ل٘ذثً دخالف ثلًوَم فجى لفهٔ 

دًذجسٓ ثخشٕ ثى ثلوَلٖ فٖ دجح ثلًوَم ٗمَل دًذم ٍرَد ثلم٘ذ ٍ ٌٗسخ إلِ٘ يذم 

دخالف ثلوكلك فئًِّ ٌٗسخ إلِ٘ دجًِ لجل « ول»ٍرَد ثلم٘ذ فٖ هشثدُ هي رْٔ لفهٔ 

ال تلفهِ دلفم ٍ لىي ّزث هذيٖ دال ٍرِ إر لجل دًذم ٍرَد ثلم٘ذ هي ًجح٘ٔ سىَتِ 

لفْن هٌِ ثلًوَم ٍ إر ل٘ل لًل هشثدُ ثلز٘شثى ثلوؤهي ٗمجل « أوشم ولّ ر٘شثًٖ»ثلوَلٖ 

فٖ رَثدِ ثًِ هج لجل ر٘شثًِ ثلوؤهي ٍ ٗستٌذ ثلًوَم إلٖ يذم د٘جى ثلم٘ذ وجالقالق 

ل٘ست هي ثدثٓ حشف دحشف ٍ يلٖ ّزث ثالسجس ًمَل ثى ثلٌىشٓ فٖ س٘جق ثلٌفٖ 

ثلًوَم إر توىي للوَلٖ ثى ٗمَل الٗذخل سرل ٍ وجى فٖ همجم ثالّوجل ٍ ثالروجل ٍ 

فْل تذل يلٖ يوَم هج ٌٗكذك يلِ٘ « ولّ»س٘زوش خػَغ٘جت هشثدُ دًذ ٍ ثهج لفهٔ 

حتٖ الٗحتجد ضوَلْج إلٖ همذهجت ثلحىؤ ثلوذخَل ثٍ يوَم هج ٗشثد هي ثلوذخَل 

وج لجل غجحخ ثلىفجٗٔ ًمَل ثى ثسٗذ هي همذهجت ثلحىؤ حتٖ ٗحتجد إلٖ همذهجتْج و

ثلومذهٔ ثلخجً٘ٔ فالثضىجل فٖ ثالحت٘جد إلْ٘ج يلٖ وال ثلمَل٘ي ووج دٌ٘ج ٍ ثى ثسٗذ هٌْج 

ثلومذهٔ ثالٍلٖ فالٗحتجد إلْ٘ج ووج روشًج آًفجً ٍ الًذسٕ هجرث ثسثد غجحخ ثلىفجٗٔ هي 

حتجد إلٖ همذهجت ثلحىؤ الى لفهٔ قشح ثلٌضثو ّىزث ٍثخت٘جسُ ثى ثلًوَم ثٗؿجً ٗ

تذلّ يلٖ ثستً٘جح رو٘ى هج ٗشثد هي ثلوذخَل ٍ ثهج هج ثستطىل يلٖ غجحخ « ولّ»

يلٖ هختجس ثلىفجٗٔ إر ثلطوَل ٍ ثلًوَم هستفجد هي همذهجت « ولّ»ثلىفجٗٔ هي لغَٗٔ 

ٔ ٍ ثلحىؤ فغ٘ش غح٘ح إر همذهجت ثلحىؤ التف٘ذ ثال يذم تم٘٘ذ ثلكذً٘ٔ ٍ وًَْج هشسل

هف٘ذٓ لالستغشثق ووج « ول»ثهج ضوَل ثالفشثد ثٍ دذل٘تْج فال داللٔ يلْ٘وج ٍ لفهٔ 

 الٗخفٖ ّزث ولِ فٖ ثلوَؾى ثلخجًٖ.



ثلوَؾى ثلخجلج: لجل ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذّس سشُّ(: ٍ ثلتحم٘ك ثى هج رّخ إلِ٘ ثلوحمك 

 لَرَُ حالحٔ: ثالًػجسٕ هي تمذٗن ثالقالق ثلطوَلٖ يلٖ ثالقالق ثلذذلٖ َّ ثٛلَٕ

ثلَرِ ثالٍل: فجى تمذٗن ثالقالق ثلذذلٖ تمتؿٖ سفى ثل٘ذ يي ثالقالق ثلطوَلٖ فٖ 

دًؽ هذلَلِ دخالف تمذٗن ثالقالق ثلطوَلٖ فئًِّ الٗمتؿٖ سفى ثل٘ذ يي هذلَل 

ثالقالق ثلذذلٖ ثغالً فجى ثلوفشٍؼ ثًِ ثلَثحذ يلٖ ثلذذل ٍ َّ هحفَل الهحجلٔ غجٗٔ 

ثوشم يجلوجً ٍ التىشم »ًت ٍسً٘ٔ فػجست ؾ٘مٔ هخال إرث لجل ثلوَلٖ ثالهش ثى دثةشتِ وج

إر هفجدُ رًل « أوشم يجلوجً»فلَ لذهٌج دل٘ل ثلحشهٔ الٗشفى ثل٘ذ يي هذلَل « فجسمجً

ٍرَح ٍثحذ ٝوشثم ثلًجلن ثلَثحذ، ًًن ٗتؿ٘ك دثةشتِ ٍ ٗختع دخػَظ ثلًلوجء 

للضم سفى ثل٘ذ يي دًؽ هذلَل « أوشم يجلوجً»ثلًذٍل ٍ لىي لَ يىس ثالهش ٍ لذم 

إر ّٖ ثًحالل٘ٔ دتًذثد ثلًلوجء ٍ ولوج « إوشثم ثلًجلن ثلفجسك»دل٘ل ثلحشهٔ ٍ َّ حشهٔ 

دثس ثالهش يٌذ ثلتًجسؼ د٘ي يذم سفى ثل٘ذ يي ثلذل٘ل٘ي ثٍ سفى ثل٘ذ يي دًؽ ثلوذلَل 

 ف٘ؤخذ دوج لن ٗلضم هي ثخزُ سفى ثل٘ذ يي دل٘ل٘ي.

ثلذذلٖ ٗحتجد صثةذثً يلٖ وَى ثلوَلٖ فٖ همجم ثلذ٘جى ٍ يذم  ثلَرِ ثلخجًٖ: ثى ثالقالق

ًػخ ثلمشٌٗٔ إلٖ ثحشثص تسجٍٕ ثالفشثد فٖ ثلَفجء دجلغشؼ حتٖ ٗحىن ثلًمل دجلتخ٘٘ش 

دخالف ثالقالق ثلطوَلٖ فئًِّ الٗحتجد إلٖ ثصٗذ هي ٍسٍد ثلٌْٖ يلٖ ثلكذً٘ٔ غ٘ش 

تسجٍٕ ثالفشثد هي ح٘ج ثلَفجء ثلوم٘ذٓ ٍ هى ٍرَد ثالقالق ثلطوَلٖ الٗحشص ثلًمل 

دجلغشؼ ٍ ٗىَى حجووجً يلٖ ثالقالق ثلذذلٖ ٍ َٗرخ يذم توجه٘ٔ ثلومذهجت فٖ 

 ًجح٘تِ.



ثلَرِ ثلخجلج: تتَلف حز٘ٔ ثالقالق ثلذذلٖ يلٖ يذم ثلوجًى فٖ دًؽ ثالقشثف يي 

ثلتخ٘٘ش ثلًملٖ ٍ ثالقالق ثلطوَلٖ غجلح للوجًً٘ٔ فلَ تَلف يذم غالح٘تِ للوجًً٘ٔ 

 يلٖ ٍرَد ثالقالق ثلذذلٖ لذثس.

ٍ لىي ثستطىل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( فٖ ثلَرَُ ثلخالحٔ ٍ ثهج ثلَرِ ثالٍل 

 :فجٍسد يلِ٘ دجٗشثدٗي

: ثى ثلًذشٓ فٖ تمذٗن ثحذ ثلذل٘ل٘ي يلٖ ثٙخش إًّوج َّ دمَتِ ٍ لشٌٗ٘ٔ يشفجً ٍ ثالٍل

ذّوج الَٗرخ ثلمَٓ ٍ هزشد لضٍم سفى ثل٘ذ يي دًؽ هذلَل ثلذل٘ل هي تمذٗن ثح

ثلمشٌٗ٘ٔ دل َّ هي هػجدٗك ثلزوى هْوج ثهىي ثٍلٖ هي ثلكشح ٍ لذ حذت فٖ هحلِ 

 يذم غحٔ ّزُ ثلمجيذٓ.

ثلخجًٖ: ثًِ ٗلضم هي تمذم ثالقالق ثلطوَلٖ ثٗؿجً سفى ثل٘ذ يي دًؽ هذلَل ثالقالق 

ٍ ّزث  ثلذذلٖ إر ٗستذكي ثالقالق ثلذذلٖ ثلحىن ثلتشخ٘ػٖ لزو٘ى ثفشثد ثلكذً٘ٔ

( يلِ٘ 285، ظ 7تشخ٘ع ضشيٖ ضوَلٖ، لذ ٗستطىل ثلس٘ذ ثلػذس فٖ دحَث )د

دجى ثلتشخ٘ع ثلوستفجد هي ثالقالق ثلذذلٖ َّ ثلتشخ٘ع ثلًملٖ ٍ ل٘ست نَْسثً لفه٘جً 

دخالف ثلطوَل٘ٔ فجًْج داللٔ يشؾ٘ٔ للخكجح ٍ فِ٘ ثى ثلطوَل٘ٔ ثٗؿجً ل٘ست هي هذلَل 

هسله ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ فٖ دجح ثالقالق ٍ ثلتم٘٘ذ الى ثلخكجح ٍ نَْس ثللفم فِ٘ يلٖ 

همذهجت ثلحىؤ يٌذُ )لذّس سشُّ( التَرخ نَْسثً للفم، ًًن لشس ثالضىجل فٖ 

( دَرِ آخش ٍ َّ ثى ثلتشخ٘ع ثلطشيٖ ثلوستفجد هي 658، ظ 5هذجحج ثالغَل )د 

هحلِ يٌذ  ثالقالق ثلذذلٖ لَ سلوٌج ثغلِ ٗىَى هي ثلوذلَل ثاللتضثهٖ ٍ لذ حذت فٖ

ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( هي ثى ثلوذلَل ثاللتضثهٖ تجدى للوذلَل ثلوكجدمٖ فٖ 



ثلحز٘ٔ فئرث سمف لتمذم ثالقالق ثلطوَلٖ ف٘سمف ثلوذلَل ثاللتضثهٖ ثٗؿجً ٍ فِ٘ ثًِ لَ 

سلوٌج داللٔ ثالقالق يلٖ ثلتشخ٘ع ثلطشيٖ فالٍرِ لتمذم ثالقالق ثلطوَلٖ ًِّٛ 

دًؽ ثلوذلَل، ًًن لَ تمذم لسمف ثلوذلَل ثاللتضثهٖ ثٗؿجً ثال ثى َٗرخ سفى ثل٘ذ يي 

ثلحىن فٖ ثغل تمذهِ ٍ هخل هج ًحي فِ٘ هخل هًجسؾتِ دوفَْم ثلزولٔ ثلطشق٘ٔ هى 

ًًن، « إرث خفٖ ثالرثى فمػش ٍ إرث خف٘ت ثلزذسثى فمػش»هٌكَق ثلزولٔ ثالخشٕ هخل 

ثالقالق ٍ لِ هزجل آخش للذحج إًّوج ثالضىجل فٖ ثغل ثستفجدٓ ثلتشخ٘ع ثلطشيٖ هي 

 ثى ضجء ثهلل.

( فجٍسد ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( 112، ظ 26ٍ ثهج ثلَرِ ثلخجًٖ )هحجؾشثت، د 

هي ثى ثالقالق دٌفسِ ٗذلّ يلٖ تسجٍٕ ثالفشثد فٖ ثلوالن ٍ ثى ثلتخ٘٘ش ثلخجدت 

حتوجل دجالقالق ثلذذلٖ َّ ثلتخ٘٘ش ثلطشيٖ ٍ لزث لَ ضه فٖ تً٘٘ي دًؽ ثالفشثد ال

وَى ثلوالن فِ٘ ثلَٕ هي ثلوالن فٖ غ٘شُ ٗذفى رله ثالحتوجل دجالقالق ٍ الٗحتجد 

إلٖ دل٘ل آخش هي ثغل يولٖ ثٍ غ٘شُ ووج الٗخفٖ ٍ هي ّزث ثلذ٘جى نْش ثلوٌجلطٔ فٖ 

ثلَرِ ثلخجلج ثٗؿجً ٍ لىي روش ثلس٘ذ ثلػذس )لذّس سشُّ( ٍرْجً آخش لتمذم ثالقالق 

جل لًل ّزث همػَد ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ )لذّس سشُّ( هي ثلَرِ ثلطوَلٖ يلٖ ثلذذلٖ ٍ ل

 ثالٍل فٖ والهِ.

تَؾ٘ح رله: ثى ٗمجل دألَثة٘ٔ ثلهَْس ثالقاللٖ فٖ ثلوكلك ثلطوَلٖ هي ثلهَْس 

ثالقاللٖ فٖ ثلوكلك ثلذذلٖ ًِّٛ ٗتىفل ثحىجهجً يذٗذٓ دٌحَ ثالًحالل دخالف ثلوكلك 

ثً ٍ ثهج ثلتشخ٘ػجت ثلوستفجدٓ هٌِ فْٖ ثحىجم ثلذذلٖ فئًِّ الٗتىفل ثال حىوجً ٍثحذ

ٍؾً٘ٔ ثًتضثي٘ٔ دوًٌٖ غحٔ ثالهتخجل ٍ تحممِ فٖ ثلخجسد هى ثخت٘جس ثلوىلف تكذ٘مِ 



يلٖ ثٕ فشد ضجء هي ثفشثد ثلكذً٘ٔ ٍ لزث لذ ٗذيٖ ثى ثلتًْذ ثلًمالةٖ ثٍ ثلغلذٔ 

ثدٓ خالفِ فٖ ثلخجسر٘ٔ يلٖ إسثدٓ ثلوتىلن لتوجم هذلَل ثلخكجح ثحذجتجً ٍ يذم إس

ثالقالق ثلطوَلٖ ثلَٕ ٍ آوذ هٌْوج فٖ ثالقالق ثلذذلٖ الى ثالّتوجم ثلٌَيٖ دذ٘جى 

ثغل حىن دشأسِ ثضذّ هي ثالّتوجم دذ٘جى حذٍدُ ٍ تكذ٘مجتِ سًٔ ٍ ؾ٘مجً ًِّٛ هخل 

دغشؾِ فٖ ثالٍل دٍى ثلخجًٖ ٍ لىي هي ........ ثلزٕ روشًج فٖ تَؾ٘ح والهِ ٗهْش ثى 

ٗذًذ غحتِ ف٘وج إرث وجى ثالقالق ثلطوَلٖ حىوجً فالٍرِ لوج روشًجُ ّزث ثلوذيٖ ال

)لذّس سشُّ( ّزث ولِ فٖ ثلوشرح ثالٍل فٖ والم ثلىفجٗٔ ٍ ثهج ثلوشرح ثلخجًٖ لزجًخ 

ثلٌْٖ فَْ ثى دفى ثلوسفذٓ ثٍلٖ هي رلخ ٍ لذ ثٍسد يلِ٘ فٖ ثلمَثً٘ي دجًِ هكلمج 

فسذٓ ٍ لىي ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ هوٌَو الى فٖ تشن ثلَثرخ ثلتًٌٖ٘ ثٗؿجً ه

)لذّس سشُّ( يلِ٘ دجى ثلَثرخ ٍ لَ وجى تًٌ٘٘ج ل٘س فٖ تشوِ ثال تشن ثلوػلحٔ ثلتٖ 

ٗلضم ثست٘فجةْج ووج ثى ثلحشثم ل٘س فٖ فًلِ ثال ثلوفسذٓ دال هػلحٔ فٖ تشوِ ٍ لىي 

ووج ثستطىل )لذّس سشُّ( ثٍالً دجى ثالٍلَٗٔ هكلمجً هوٌَئ دل سدوج ٗىَى ثلًىس 

ٗطْذ دِ همجٗسٔ دًؽ ثلَثرذجت وجلػلَٓ هى تشن دًؽ ثلوحشهجت وطشح ثلوجء 

 ثلٌزس ٍ لىي ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ يلٖ ّزث ثلوشرح دجٗشثدثت حالحٔ:

ثالٍل: ثى ثالٍلَٗٔ هكلمجً هوٌَئ دل سدوج ٗىَى رلخ ثلوػلحٔ ثٍلٖ هخل دٍسثى ثالهش 

هجت وطشح ثلوجء ثلٌزس ففٖ د٘ي دًؽ ثلَثرذجت ثلوْؤ وجلػلَٓ ٍ دًؽ ثلوحش

 هخل ّزُ ثلوَثسد ٗىَى رلخ ثلوٌفًٔ ثٍلٖ.

ثلخجًٖ: ثى ّزُ ثلمجيذٓ يلٖ فشؼ توجه٘تْج تأتٖ فٖ هَسد دٍسثى ثالهش د٘ي ثلَثرخ ٍ 

ثلحشثم ٍ تضثحوْج ٍ يزض ثلوىلف يي ثهتخجلْج دخالف ثلومجم فئًِّ دثس ثالهش د٘ي رًل 



لحٔ ثٍ ثلوفسذٓ إلٖ ثلوىلف دل ثلوَلٖ ٌٗهش ثلحشهٔ ثٍ ثلَرَح ٍ سدوج الٗشرى ثلوػ

 إلٖ ثلوػجلح ٍ ثلوفجسذ ثلٌَي٘ٔ.

 ثلخجلج: ثًِ يلٖ فشؼ ضوَل ثلمجيذٓ هخل ثلومجم فجًوج تزذٕ هى حػَل ثلمكى.

وجى ثلىالم فٖ ثلوشحذ ثلخجًٖ لتمذٗن ثلٌْٖ يلٖ ثالهش فٖ دجح ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ 

 ّزث ثلوشرح فٖ همجه٘ي: يلٖ ثلمَل دجالهتٌجو ٍ ٗمى ثلىالم فٖ

 ثلومجم ثالٍل: فٖ تمشٗش ثلمجيذٓ ٍ تَؾ٘حْج ٍ تمشٗشّج ٗىَى دجحذ د٘جً٘ي:

ثلذ٘جى ثالٍل: ثًِ إرث دثس ثالهش د٘ي دفى ثلوفسذٓ ٍ رلخ ثلوٌفًٔ ٍ لن ٗتوىي ثلوىلف 

هي دفًْج ٍ ثست٘فجء ثلوػلحٔ هًجً فجلًمالء ٗحىوَى دتمذٗن رجًخ ثلوفسذٓ ٍ دفًْج ٍ 

٘ذ يي ثست٘فجء ثلوٌفًٔ ٍ ّزُ ثلس٘شٓ حزٔ ٍ فٖ هج ًحي فِ٘ ٗذٍس ثالهش د٘ي دفى سفى ثل

ثلوفسذٓ ٍ تمذٗن رجًخ ثلحشهٔ يٌذ ثالرتوجو ثٍ تمذٗن رجًخ ثالهش ٍ رلخ ثلوػلحٔ 

 الى ثالٍثهش ٍ ثلٌَثّٖ يلٖ هسله ثلًذل٘ٔ وجضفتجى يي ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ.

ًخ ثلوفسذٓ يٌذ ثلذٍسثى ٍ ٗمذح ثاللمجء فٖ ثلذ٘جى ثلخجًٖ: ثى ثلًمل ٗحىن دتمذٗن رج

 ثلوفسذٓ لزلخ ثلوٌفًٔ.

ثلومجم ثلخجًٖ: فٖ ثالضىجالت ٍ ثالٗشثدثت يلٖ ثلمجيذٓ ٍ تكذ٘مْج فٖ هستلٔ ثرتوجو 

 ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍ ثلىالم فِ٘ ٗمى خالل خوسٔ هكجلخ:

ٔ يلِ٘ ٍ ثلوكلخ ثالٍل: فٖ ثٗشثد ثلوحمك ثلموٖ )لذّس سشُّ( ٍ ثضىجل غجحخ ثلىفجٗ

ثلوٌجلطٔ فٖ والهِ )لذّس سشُّ( لجل ثلوحمك ثلموٖ )لذّس سشُّ( ثًِ ل٘س فٖ ثلومجم 

دٍسثى ثالهش د٘ي رلخ ثلوػلحٔ ٍ دفى ثلوفسذٓ إر ووج ثى فًل ثلحشثم فِ٘ ثلوفسذٓ 



فىزله فٖ تشن ثلَثرخ ثٗؿجً هفسذٓ ٍ ووج ثى فًل ثلَثرخ فِ٘ ثلوػلحٔ فىزله 

 .فٖ تشن ثلحشثم ثٗؿجً هػلحٔ

ٍ ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ يلِ٘ دجى ثلَثرخ ٍ لَ وجى هًٌ٘جً ل٘س ٍرَدِ ثال الرل 

وَى ثلوػلحٔ فٖ فًلِ دالهفسذٓ فٖ تشوِ ٍ وزله ثلحشثم ل٘س ثال ٛرل ٍرَد 

ثلوفسذٓ فٖ فًلِ دالهػلحٔ فٖ تشوِ ٍ لىي لذ ٌٗجلص يلِ٘ دأى هج لجلِ )لذّس سشُّ( 

إر سدوج ٗىَى ثلفًل رث هػلحٔ هى ٍرَد فٖ ثلىفجٗٔ ل٘س غح٘حجً يلٖ ثالقالق 

ثلوفسذٓ فٖ تشوِ وًول ثلذلذٗٔ ٍ ثلزٗي ٗطتغلَى دتٌه٘ف ثلذلذ ٍ هج ثٍسد ثلس٘ذ 

ثلخَةٖ يلِ٘ هي ثى الصم والم ثلوحمك ثلموٖ َّ ثًحالل ول حىن إلٖ حىو٘ي 

ثحذّوج هتًلك دجلفًل ٍ ثٙخش دجلتشن ٍ ٗلضم ثستحمجق يمجد٘ي يٌذ تشن ثلَثرخ ثٍ 

ثلحشثم ٍ الًهيّ ثى ٗلتضم دِ ثحذ حتٖ َّ )لذّس سشُّ( ووج الٗخفٖ غ٘ش غح٘ح  فًل

إر ثلحىن ٗحتجد إلٖ ثًٝطجء ٍ هزشد ثلوػلحٔ ثٍ ثلوفسذٓ التستذًجى ثلَرَح ثٍ 

ثلحشهٔ لْشثً ٍ ثال التحتجد ثالحىجم إلٖ ثلزًل ٍ إرث رًل ثلوَلٖ حىوجً ٍثحذثً فٖ 

هٌِ )لذّس سشُّ( نجّشٓ ٍ ثهج ثستحمجق ثلًمجح  ول هَسد فالهًٌٖ لالًحالل ٍ ثلغفلٔ

فل٘س ثال يٌذ ثلًػ٘جى ٍ هزشد تشن ثلوػلحٔ ثٍ ثاللمجء فٖ ثلوفسذٓ إرث لن ٗزًل 

 ثلوَلٖ حىوجً ٍ سفًِ الَٗرخ ثالستحمجق ووج الٗخفٖ. ّزث ولِ فٖ ثلوكلخ ثالٍل.

ى ثالٍلَٗٔ ل٘ست ثلوكلخ ثلخجًٖ: فٖ ثالٗشثد ثالٍل يلٖ ّزث ثلوشرح فٖ ثلىفجٗٔ ٍ َّ ث

غح٘حٔ هكلمجً دل سدوج ٗىَى ثلًىس ووج إرث وجى ثلَثرخ هي ثلَثرذجت ثلوْؤ ٍ 

ثلخك٘شٓ فٖ ثلطشًٗٔ وجلػلَٓ ٍ ثلحذ ٍ ثهخجلْوج ٍ ثلحشثم ل٘س دتله ثلوخجدٔ فٖ 

ثّٛو٘ٔ ٍ ثلطجّذ يلٖ ّزث ثى ثلًمالء ٗتحولَى ثلوؿجس ثلمل٘لٔ ٍ ثلوطمجت ثلمل٘لٔ 



ن ٍ فٖ ثلطشًٗٔ ثٗؿجً إرث تضثحن ثلَثرخ ثالّن وئًمجر ثلغشٗك هى لزلخ ثلوٌفًٔ ثالّ

 ثلحشثم ثلوْن وجلغػخ ف٘مذم ثلَثرخ دالضذْٔ.

 ثلوكلخ ثلخجلج فٖ ثالٗشثد ثلخجًٖ فٖ ثلىفجٗٔ ٍ ٗمى ثلىالم فِ٘ ؾوي ًىجت حالحٔ:

ثلومجم فئًِّ ثلٌىتٔ ثالٍلٖ: تمشٗش ثالٗشثد: لجل )سحؤ ثهلل يلِ٘( ٍ لَ سلن فَْ ثرٌذٖ يي 

ف٘وج إرث دثس ثالهش د٘ي ثلَثرخ ٍ ثلحشثم ٍ غذس هٌِ )لذّس سشُّ( فٖ تمشٗش ّزث 

ثالضىجل د٘جًجى ٍ للس٘ذ ثلخَةٖ ٍ ثلط٘خ ثلتذشٗضٕ )لذس سشّوج( د٘جًجى آخشثى، ثلذ٘جى 

ثالٍل هج فٖ فَثةذ ثالغَل هي ثى ثلومجم ل٘س ثالهش فِ٘ هي ثلذٍسثى د٘ي ثلَثرخ ٍ 

توىي ثلًذذ هي ثلزوى إر ٗوىي لِ ثست٘فجء ثلوػلحٔ دجت٘جى ثلػلَٓ فٖ ثلحشثم ٍ يذم 

 غ٘ش هحل ثلغػخ ٍ دفى ثلوفسذٓ ٍ دتشن ثلغػخ هكلمجً.

ثلذ٘جى ثلخجًٖ: هج فٖ ثلْجهص هٌِ )لذّس سشُّ( ٍ ثى ثٍلَٗٔ إًّوج ّٖ دجالؾجفٔ إلٖ 

دجالؾجفٔ إلٖ ثلوىلف فٖ همجم ثخت٘جس ثلفًل ثٍ ثلتشن ٍ ثهج فٖ همجم رًل ثالحىجم ٍ 

ثلحجون فل٘س ٌّجن همجم رلخ ثلوٌفًٔ ٍ الدفى ثلوفسذٓ إر الهفسذٓ ٍ الهػلحٔ 

دجلٌسذٔ إلٖ ثهلل سذحجًِ ٍ تًجلٖ دل ثلوشرح الخت٘جس ثالهش ٍ ثلٌْٖ غلذٔ حسي ثلفًل 

 يلٖ لذحِ ثٍ دجلًىس.

يذٓ ثى ثلذ٘جى ثلخجلج: هج لجلِ ض٘خٌج ثالستجر ثلتذشٗضٕ )لذّس سشُّ( هي ثى هفجد ثلمج

ثلفجيل فٖ ول هَسد دثس ثهشُ د٘ي رلخ ثلوػلحٔ إلٖ ًفسِ ثٍ دفى ثلوفسذٓ يٌِ ٗختجس 

دفى ثلوفسذٓ يي ًفسِ دخالف ثلومجم الى ثلىالم فٖ ثلومجم فٖ دٍسثى ثهش ثلفًل د٘ي 

ثلَثرخ ٍ ثلحشثم ٍ ثلَثرخ الٗالصم ثلػالح للفجيل ووج ثى ثلحشثم الٗالصم ثلوفسذٓ لِ 



جم رًل ثالحىجم ٗالحم غالح ثلفًل ٍ فسجدُ ًَيجً ٍ ثى لن ٗىي دل ثلطجسو فٖ هم

 ضٖء هٌْوج سثرًجً إلٖ ضخع ثلفجيل.

ثلذ٘جى ثلشثدى: هج لجلِ ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذّس سشُّ( هي ثى ثلمجيذٓ تىَى فٖ دٍسثى ثالهش 

ل٘ست تجدًٔ  د٘ي ثلوٌفًٔ ٍ ثلوؿشٓ ال د٘ي ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ هى ثى ثالحىجم ثلطشي٘ٔ

جفى ٍ ثلوؿجس ثلذًَ٘ٗ٘ي دل ّٖ تجدًٔ للوػجلح ٍ ثلوفجسذ فٖ هتًلمجتْج ٍ لزث تىَى للوٌ

فٖ وخ٘ش هي ثلَثرذجت هؿشٓ هجل٘ٔ ثٍ دذً٘ٔ وجلضوَٓ ٍ ثلخوس ٍ ثلزْجد ووج ثى فٖ 

يذٓ هي ثلوحشهجت هٌفًٔ هجل٘ٔ ثٍ دذً٘ٔ ولحن غ٘ش ثلوزوٖ ثٍ ثلضٗت ثلٌزس، ّزث ولِ 

 فٖ ثلٌىتٔ ثالٍلٖ.

ىتٔ ثثلخجً٘ٔ ٍ ّٖ ثالٗشثدثت يلٖ ثلذ٘جًجت ثالسدى ف٘وىي ثى َٗسد يلٖ ثلذ٘جى ٍ ثهج ثلٌ

ثالٍل هي ثى ثلذل٘ل ثخع هي ثلوذيٖ إر الٗأتٖ فٖ هَسد يذم ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ٍ 

ثٍسد ثلوحمك ثالغفْجًٖ )لذس سشُّ( يلٖ ثلذ٘جى ثلخجًٖ دجًِ إرث وجى لالفًجل هػجلح ٍ 

اللْ٘ٔ ثٗػجل تله ثلوػجلح إلٖ يذجدُ ثٍ دفى هفجسذ ٍثلً٘ٔ دح٘ج تمتؿٖ ثلحىؤ ث

تله ثلوفجسذ يٌْن ف٘ذٍس ثالهش د٘ي ثٗػجل ثلوػجلح ثٍ دفى ثلوفجسذ ٍ إرث للٌج 

يلٖ ثهلل سذحجًِ ٍ تًجلٖ دفى ثلوفجسذ يٌْن ٍ ّىزث  دجلمجيذٓ فٌمَل ٌّج ثٗؿجً ٗزخ

ثٗؿجً إر ثٍالً الٗىَى  ثٗؿجً ثستطىل ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ ثٗؿجً ٍ ثهج ثلذ٘جى ثلخجلج فغ٘ش تجم

ّزث تفس٘شثً لىالم غجحخ ثلىفجٗٔ ًِّٛ ٗأتٖ ثٗؿجً فٖ دٍسثى ثالهش د٘ي ثلَثرخ ٍ 

ثلحشثم هى ثًِ ٗلتضم دِ فٖ هَسدُ هى ثلغؽ يي ثالٗشثد ثالٍل ٍ حجً٘جً فىوج ثى ثلًذذ 

ٗزخ يلِ٘ دفى ثلوفسذٓ يي ًفسِ فٖ هَثسد ثلذٍسثى فىزله ٗزخ يلٖ ثلطجسو ثى 

لوفجسذ ثلٌَي٘ٔ ٍ ٗذفًْج يي ًَو ثلًذجد دٌفس ثلوٌجـ دالفشق دٌْ٘وج ٍ ثهج ٗالحم ث



ثلذ٘جى ثلشثدى فغ٘ش ًمٖ يي ثالضىجل ثٗؿجً الى دفى ثلوفجسذ سدوج ٗىَى ثٍلٖ هي دفى 

 ثلؿشس ثلذًَٕ٘ ٍ الًذسٕ لوجرث ثختع ثلمجيذٓ دوَثسد ثلوٌفًٔ ٍ ثلوؿشٓ ثلذًَ٘ٗ٘ي.

لَ »ج فٖ ثلىفجٗٔ يلٖ ثلمجيذٓ ٍ َّ لَلِ )لذس سشُّ( ثلوكلخ ثلشثدى: فٖ ثالٗشثد ثلخجل

 سلن فجًوج ٗزذٕ ف٘وج لَ حػل ثلمكى ٍ ثلىالم فِ٘ ثٗؿجً ٗمى فٖ ًىتت٘ي:

 ثلٌىتٔ ثالٍلٖ فٖ تمشٗش ثالٗشثد ٍ لشس دجحذ ثلذ٘جً٘ي:

ثحذّوج د٘جى ثلوحمك ثالغفْجًٖ ٍ غ٘شُ )لذس ثسشثسّن(، ٗحتول ثى ٗىَى َّ هشثد 

ًٖ ٍ ٗوىي ثى ٗىَى هشثدُ ثلذ٘جى ثلخجًٖ ٍ َّ ثى ثلمجيذٓ تٌكذك فٖ ثلوحمك ثالغفْج

هَسد ثحشثص ثلوفسذٓ ٍ ثلوػلحٔ ٍ التتن فٖ هَسد يذم ثلًلن دجلػالح ٍ ثلفسجد هًجً 

 دل ًٗلن دخذَت ثحذّوج ثروجالً.

ثلٌىتٔ ثلخجً٘ٔ: َٗسد يلٖ ثلذ٘جى ثالٍل، هي ثلوستذًذ رذثً ثى ٗىَى ّزث ثلتفس٘ش هشثدُ 

سشُّ( ٍ ثال الدذّ ثى ٗزوش ثٍالً، ثًِ ال ضه فٖ تمذم دفى ثلوفسذٓ إرث وجًت ّٖ  )لذس

ثالّن ٍ ثى ثالٍلَٗٔ فٖ ّزث ثلوَسد لكً٘ٔ ٍ فٖ غ٘ش ّزث ثلوَسد ال ثٍلَٗٔ ال نٌ٘ٔ ٍ ال 

لكً٘ٔ ثال إرث وجًت ثلوفسذٓ ههًٌَٔ ثالّو٘ٔ ٍ َٗسد ثٗؿجً يلٖ ثلذ٘جى ثلخجًٖ ثى ّزث 

ىفجٗٔ خالف نجّش هسلىِ فس هستلٔ ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ إر َّ لجةل ثلتفس٘ش لًذجسٓ ثل

دجحشثص ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ فٖ ثلوزوى ثال ثى ثلوؤحش فٖ همجم ثلفًل٘ٔ َّ ثحذّوج ال 

والّوج ٍ الًذسٕ لوجرث فسش َّ ٍ ثلوحمك ثلوطىٌٖ٘ يذجسٓ ثلىفجٗٔ ّىزث ّزث هؿجفجً 

ٍلٖ هي رلخ ثلوػلحٔ ثلمكً٘ٔ فىزله إلٖ ثًِ ووج ٗىَى دفى ثلوفسذٓ ثلمكً٘ٔ ث

ٗىَى دفى ثلوفسذٓ ثلوحتولٔ ثٍلٖ هي رلخ ثلوػلحٔ ثلوحتولٔ ثٗؿجً دٌفس ثلوٌجـ 

 ووج الٗخفٖ.



ثلوكلخ ثلخجهس: فٖ ثالٗشثد ثلشثدى فٖ ثلىفجٗٔ ٍ َّ لَلِ )لذس سشُّ(: ٍ لَ لن 

........... ٍ َّ  ٗحػل فجًوج ٗزشٕ ف٘وج الٗىَى ٌّجن هزجل ٛغجلٔ ثلذشثةٔ ثٍ ثالضتغجل

ٗطتول ثٗؿجً يلٖ ًىتت٘ي، ثالٍلٖ فٖ تمشٗش ثالٗشثد ٍ ثلخجً٘ٔ فٖ ًمؿِ ٍ ثدشثهِ ٍ د٘جى 

 ثالضىالت يلِ٘

ٍ ثهج ثلٌىتٔ ثالٍلٖ فٌمَل فٖ تَؾ٘حْج ثى ثلمجيذٓ تمتؿٖ دكالى ثلػلَٓ ٍ يذم وًَْج 

ثالهش د٘ي  هػذثلج للوأهَس دِ هى يذم رشٗجى ثلذشثةٔ ثٍ ثالضتغجل ووج فٖ دٍسثى

ثلَثرخ ٍ ثلحشثم ثلتًٌ٘٘٘ي إر تىَى ثلذشثةٔ يي ثلحشهٔ هًجسؾٔ هى ثلذشثةٔ هي ثلَرَح 

دخالف ثلومجم إر ثلوفسذٓ ثلَثلً٘ٔ ثلغجلذٔ ل٘ست هجًًٔ يي ثقالق ثالهش دل ثلوجًى َّ 

فًل٘ٔ ثلحشهٔ ثلوَرذٔ للوذغَؾ٘ٔ إر فٖ غَسٓ فًل٘تْج ٍ ثى وجًت ثلػلَٓ هطتولٔ يلٖ 

ثال ثى ثلًذجدٓ تحتجد إلٖ لػذ ثلتمشح ٍ هى فشؼ هذغَؾ٘تْج الٗوىي لػذ  ثلوػلحٔ

ثلتمشح دْج ووج الٗخفٖ ٍ ثهج فٖ غَسٓ ثلطه فٖ ثلحشهٔ فالفًل٘ٔ لْج ٍ ثى وجًت 

ٍثلًجً ٛغجلٔ ثلذشثةٔ يٌْج يمالً ٍ ًمالً ثلشثفًٔ للفًل٘ٔ لكًجً ووج روشُ )لذس سشُّ( فٖ 

ًٖ ٍ التًجسؼ ّزُ ثلذشثةٔ هى ثلذشثةٔ يي ثلَرَح دحج روى ثلحىن ثلهجّشٕ ٍ ثلَثل

إر ثلَرَح لكًٖ لَرَد ثلوٌذٍحٔ ٍ ٗىَى ثلذشثةٔ حجوؤ يلٖ ثلمجيذٓ ٍ لزث ٗمَل 

غجحخ ثلىفجٗٔ دجلػحٔ ٍ لَ ل٘ل دمجيذٓ ثالضتغجل فٖ ثلطه فٖ ثالرضثء ٍ ثلطشثةف 

َ لن تىي دوحشصٓ ًًن لَ ل٘ل دجى ثلوفسذٓ ثلَثلً٘ٔ ثلغجلذٔ هؤحشٓ فٖ ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ ل

فأغجلٔ ثلذشثةٔ التزذٕ فٖ ثلومجم ًْٛج التشفى ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ هى ثحتوجلْج الٗوىي لػذ 

ثلتمشح دْج ٍ لزث ٗمَل دجلذكالى ٍ لَ ل٘ل دجلذشثةٔ فٖ ثلطه فٖ ثالرضثء ٍ ثلطشثةف فٖ 

ىي ثاللل ٍ ثالوخش الٗمجل التزتوى ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ثلوحتولٔ هى غحٔ ثلًذجدٓ ٍ ثى لن ت



هؤحشٓ فٖ ثلوذغَؾ٘ٔ فجًِ ٗمجل ًفس ثلوفسذٓ هى ٍرَد ثلوػلحٔ لَ لن تحشص غلذتْج 

التؿش دجلػحٔ ٍ ثلطجّذ يلٖ رله رَثص ثلػلَٓ فٖ هىجى ٗحتول وًَِ هلىجً للغ٘ش ٍ 

َّ غ٘ش سثؼ دجلتػشف لزشٗجى ثلذشثةٔ فٖ ثلطذْٔ ثلوَؾَي٘ٔ دالسٗخ هى يذم ثلفشق 

َثسد ثلطذْٔ ثلوَؾَي٘ٔ ٗىَى ثغل ثلوفسذٓ هحتولٔ دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلومجم ثى للت فٖ ه

دخالف ثلومجم، للت إًّوج ثلوجًى َّ ثحتوجل ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ ٍ َّ هَرَد فٖ ثلطذْٔ 

ثلوَؾَي٘ٔ ثٗؿجً ٍ ثهج ًفس ثلوفسذٓ ٍ لَ وٌجت هغلَدٔ فالتؿش دجلػحٔ، ّزث ولِ فٖ 

 تمشٗش ثالٗشثد.

ثلتذشٗضٕ )لذس سشُّ( دجى أغجلٔ ثلذشثةٔ يي  ٍ ثهج ثلٌىتٔ ثلخجً٘ٔ: ف٘ستطىل يلِ٘ ثلط٘خ

ثلحشهٔ التخذت ثقالق هتًلك ثلَرَح فجلالصم فٖ ثحذجت ثقاللِ ٍ يذم تم٘٘ذ ثلوتًلك 

دغ٘ش ّزُ ثلحػٔ ثرشثء ثلذشثةٔ يي ثلتم٘٘ذ ٍ التًجسؼ هى أغجلٔ ثلذشثةٔ يي ثالقالق 

ٔ ثلَثلً٘ٔ التزتوى هى لًذم ثالحش ثلًولٖ لْج ٍ لىًَْج خالف ثالهتٌجى ٍ ح٘ج ثى ثلحشه

ثقالق ثالهش ٍ هى رشٗجى ثلذشثةٔ ثحتوجلْج ٍثلًجً هَرَد ٗذٍس ثهش ٍرَح ثلػلَٓ د٘ي 

تًلمِ دجلكذًٖ٘ ثلوكلك ثٍ ثلوم٘ذ دغ٘ش ّزُ ثلحػٔ ٍ لزث ًحتجد إلٖ ثلذشثةٔ يي ثلتم٘٘ذ 

َ ووج روشًج ٍ يلٖ ّزث فوج لجل )لذس سشُّ( هي ضوَل ثالهش لْزث ثلفشد ٍ غحتِ ٍ ل

هى ثلمَل دجالضتغجل فٖ ثلطه فٖ ثالرضثء ٍ ثلطشثةف غ٘ش هحلِ الٗمجل ًحي الًخذت 

ثقالق ثالهش دجلذشثةٔ يي ثلحشهٔ حتٖ ٗستطىل دل ثالقالق ٗخذت دٌفس دل٘ل ثلَثرخ 

سمف هى ثقالق دل٘ل ثلحشهٔ ٍ تػل ثلٌَدٔ إلٖ ثلذشثةٔ هى سمَـ ثقالق ثلحشهٔ ٍ إرث 

ثقالق دل٘ل ثلحشهٔ ثٗؿجً فالتزشٕ ثلذشثةٔ حٌ٘تز ٍ لزث  سرى ثالقالق هى ثلذشثةٔ ٗشرى

الٗتن والم ثٙخًَذ ثلخشثسجًٖ )لذس سشُّ( ٍ ثى للٌج دوجًً٘ٔ ثلحشهٔ ثلفًل٘ٔ ثلوٌزضٓ 



دٍى ثلحشهٔ ثلَثلً٘ٔ ٍ لذ نْش هوج روشًج ثًج ًحتجد إلٖ ثلذشثةٔ حتٖ يلٖ هسله 

الن ثلَرَح دجق ٍ َّ غجحخ ثلىفجٗٔ ثى للت ثى ثالقالق ٍ ثى سمف ثال ثى ه

همتؿٖ ثلػحٔ ٍ ثلوجًى ٍ ّٖ ثلحشهٔ ثلفًل٘ٔ هشفَئ دجلذشثةٔ، للت ثى ثلوالن َّ 

ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ ال هزشد ثلوػلحٔ ٍ الًًلن دغلذتْج يلٖ ثلوفسذٓ ثللْن ثال ثى ٗمجل 

ٗىفٖ ثلوػلحٔ ثلولضهٔ لػحٔ ثلػلَٓ ٍ ثى وجًت هغلَدٔ إرث لن ٗىي ثلفًل هذغَؾجً 

 ي للوىلف لػذ ثلتمشح دِ ٍ لزث الٗتن ّزث ثالضىجل يلٖ هشثم ثلىفجٗٔ.حتٖ ٗوى

ٍ ثستطىل ثٗؿجً ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ )لذس سشُّ( يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ دجى لجيذٓ دفى 

ثلوفسذٓ ثٍلٖ هي رلخ ثلوٌفًٔ حجوؤ يلٖ ثلذشثةٔ إر دًذ حىن ثلًمل يلٖ لضٍم 

ضه فٖ ثلحشهٔ حتٖ تزشٕ ثلذشثةٔ هشثيجٓ رجًخ ثلوفسذٓ يلٖ ثلوَلٖ ثلحى٘ن الٗذمٖ 

 ووج الٗخفٖ.

ٍ ثستطىل ثلوحمك ثالغفْجًٖ ثٗؿجً غجحخ ثلىفجٗٔ دجى هج ثستذسوِ فٖ رٗل والهِ 

فغ٘ش تجم إر لَ وجى هزشد ...« ًًن لَ ل٘ل دجى ثلوفسذٓ ثلَثلً٘ٔ ثلغجلذٔ هؤحشٓ »دمَلِ 

فالٗوىي لػذ ثلتمشح ثحتوجل ثلوفسذٓ ثلَثلً٘ٔ ثلغجلذٔ هالصهٔ هى ثحتوجل ثلوذغَؾ٘ٔ 

فٖ ثلومجم ٍ ثى رشٕ ثلذشثةٔ يي ثلوذغَؾ٘ٔ ووج لجل فٖ ثلْجهص الى لػذ ثلتمشح 

هتَلف يلٖ ثلوحذَد٘ٔ ثلفًل٘ٔ ٍ الٗىفٖ هزشد يذم ثلوذغَؾ٘ٔ ٍ ح٘ج وجًت 

ثلوحذَد٘ٔ ٍ ثلوذغَؾ٘ٔ هتجدت٘ي فجحتوجل ثلوذغَؾ٘ٔ ثلَثلً٘ٔ هالصهٔ هى ثحتوجل يذم 

ثلذشثةٔ ثلوحذَد٘ٔ ثلفًل٘ٔ ووج الٗخفٖ ًًن دٌجء يلٖ ّزث التػح ثلوحذَد٘ٔ ٍ التخذت 

ثلًذجدٓ فٖ غَسٓ ثلٌس٘جى ثٍ ثالؾكشثس ٍ سجةش ثاليزثس. ّزث ولِ فٖ ثلوشرح ثلخجًٖ ٍ 

خالغٔ ثلىالم ّٖ يذم توجه٘ٔ ثلمجيذٓ هكلمجً ٍ يذم هَؾَي٘ٔ ثلوفسذٓ دل هالن 



لوػلحٔ ثم ثلوفسذٓ، ًًن الٗذًذ ثلتمذم َّ ثلَٕ ثلوالو٘ي ٍ ثحتوجلِ سَثء وجًت ث

 ثلمَل دتمذم دفى ثلوفسذٓ فٖ غَسٓ ثلتسجٍٕ ٍ ثى وجى الٗخلَ يي ضذْٔ.

ثلَرِ ثلخجلج لتمذم رجًخ ثلٌْٖ يلٖ ثالهش َّ ثالستمشثء فجًِ ٗمتؿٖ تشر٘ح رجًخ 

ثلٌْٖ ٍ ثلحشهٔ يلٖ رجًخ ثالهش وحشهٔ ثلػلَٓ فٖ ثٗجم ثالستهْجس ٍ يذم رَثص 

 جة٘ي ثلوطتذْ٘ي.ثلَؾَء هي ثالً

 ٍ ثستطىل غجحخ ثلىفجٗٔ يلٖ ّزث ثلوشرح دَرَُ حالحٔ:

ثلَرِ ثالٍل: َّ يذم ثلذل٘ل يلٖ ثيتذجس ثالستمشثء هج ٗىي لكً٘جً ٍ تجهجً ٍ ثلمكى 

الٗحػل ثال دجستمشثء رو٘ى ثلوَسد ٍ هى ثلطه فٖ هَسد الٗف٘ذ ثالستمشثء ثلمكى ووج 

 الٗخفٖ.

ثيتذجس ثالستمشثء ثلهٌٖ دجى ًطجّذ هَثسد وخ٘شٓ ٍ ثى وجى ثلَرِ ثلخجًٖ: ثًِ لَ سلوٌج 

ٗختلف يٌِ هَثسد لل٘لٔ ٍ ثلوَثسد ثلوطىَؤ تلحك دجالوخش لوج وجى هف٘ذثً فٖ ثلومجم 

ًِّٛ الٗخذت دْزث ثلومذثس ًٌٖٗ دجلفحع يي هَسدٗي ٍ الٗوىي ثسشثء ثلحىن يي 

 ثلوَسدٗي إلٖ سجةش ثلوَثسد ثلوطىَؤ.

ى ثلحىن فٖ ثلوَسدٗي ثٗؿجً ل٘س لتشر٘ح رجًخ ثلٌْٖ دوج َّ ًْٖ دل ثلَرِ ثلخجلج: ث

حشهٔ ثلػلَٓ فٖ ثٗجم ثالستهْجس لمجيذٓ ثالهىجى ٍ يذم رَثص ثلَؾَء هي ثالًجة٘ي 

 ثلوطتذْ٘ي لالستػحجح ٍ تَؾ٘ح رله ثًِ ٗمى ثلذحج فٖ همجه٘ي:

ت٘ون ٍ ثّشثق ثلومجم ثالٍل حَل هستلٔ ثلح٘ؽ ٍ ثلومجم ثلخجًٖ حَل هستلٔ لضٍم ثل

 ثلوجة٘ي ثلوطتذْ٘ي ٍ ثهج ثلومجم ثالٍل ف٘طتول يلٖ حالحٔ هكجلخ:



ثلوكلخ ثالٍل: حَل هٌجلطٔ غجحخ ثلىفجٗٔ فٖ ثدتٌجء هستلٔ ثلح٘ؽ يلٖ لجيذٓ دفى 

ثلوفسذٓ ثٍلٖ هي رلخ ثلوٌفًٔ ٍ ثٍسد )لذس سشُّ( يلِ٘ ثٍالً دجى ثلحشهٔ فٖ ثلومجم 

دفى ثلوفسذٓ ٍ رلخ ثلوٌفًٔ دل ثلحشهٔ تطشًٗ٘ٔ ٍ ل٘ست رثت٘ٔ حتٖ ٗذٍس ثالهش د٘ي 

ٗوىي فٖ هَسدّج ثالحت٘جـ ٍ دفى ثلوفسذٓ ٍ رلخ ثلوٌفًٔ هًجً دجى ٗأتٖ دجلػلَٓ 

سرجء ٍ دذثيٖ ثحتوجل ثالهش ٍ ل٘س هي هَثسد يذم ثهىجى ثلزوى ٍ حجً٘جً دجى ثلحىن 

فسذٓ إر ثلطجسو دىَى ثلذم ح٘ؿجً لمجيذٓ ثالهىجى ٍ ثالستػحجح ال دمجيذٓ دفى ثلو

 حىن دح٘ؿ٘ٔ ول دم ٗوىي ثى ٗىَى ح٘ؿجً فجًْج تخذت ح٘ؿ٘ٔ ّزث ثلذم.

ثلوكلخ ثلخجًٖ فٖ ثالٗشثدثت حَل هٌجلطٔ غجحخ ثلىفجٗٔ ٍ ثٍسد يلٖ ثلوٌجلطٔ ثلخجً٘ٔ 

 دخالحٔ ثٗشثدثت:

ثالٍل: هج ثٍسدُ ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ دجى هٌجـ لجيذٓ ثالهىجى َّ لجيذٓ دفى ثلوفسذٓ 

 ي رلخ ثلوٌفًٔ ٍ ل٘ست لجيذٓ ثخشٕ هزًَلٔ هي لذل ثلطجسو.ثٍلٖ ه

ثلخجًٖ: هج ثٍسدُ ثلط٘خ ثلتذشٗضٕ )لذس سشُّ( ٍ َّ ثى ثلومجم ل٘س هي غغشٗجت لجيذٓ 

ثالهىجى إر تزشٕ فٖ دم هطتول يلٖ ضشثةف ثلح٘ؽ ٍ هج ًحي فِ٘ ل٘س وزله إر 

طشٓ ٍ ل٘س دح٘ؽ إر همتؿٖ ثالستػحجح ثالستمذجلٖ فٖ ّزث ثلذم َّ تزجٍصُ يي ثلً

رثت ثلًجدٓ ثلًذدٗٔ إرث تزجٍص دهْج يي ثلًطشٓ فتأخز دومذثس يجدتْج ٍ ٗحىن 

دجستحجؾٔ ثلذم٘ٔ ٍ الٗزشٕ ثٗؿجً ثالستػحجح ثلوخذت للح٘ؿ٘ٔ دل ٗزشٕ ثستػحجح 

دمجء ثلذم إلٖ هج دًذ ثلًطشٓ ٍ ّٖ تخذت وَى ثلذم دًذ ثلًجدٓ ثستحجؾٔ ٍ َّ ثغل 

 ح ثلح٘ؿ٘ٔ ًِّٛ هسذذٖ.سذذٖ همذم يلٖ ثستػحج



ثلخجلج: هج ثٍسدُ ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ )لذس سشُّ( ٍ َّ ثى ثالستػحجح دجٕ تمشٗخ هي 

 ثلتمجسٗخ الٗخذت وَى ّزث ثلذم ح٘ؿجً إر ٗتػَس فٖ تمشٗذِ حالحٔ ٍرَُ:

ثالٍل: ثستػحجح وَى ّزث ثلوشأٓ حجةؿجً دجى ًمَل وجًت حجةؿجً سجدمجً ٍ ثالى ووج 

 ثالستػحجح الٗخذت وَى ّزث ثلذم ح٘ؿجً ًِّٛ هي ثالغل ثلوخذت.وجى ٍ لىي ّزث 

ثلخجًٖ: ثستػحجح دمجء دم ثلح٘ؽ دجى ًمَل وجى دم ثلح٘ؽ هَرَدثً فٖ ثلسجدك ٍ ثٙى 

 ووج وجى ٍ َّ ثٗؿجً الٗخذت وَى ّزث ثلذم ح٘ؿجً. 

ثٙى  ثلخجلج: ثستػحجح وَى ّزث ثلذم ح٘ؿجً دجى ًمَل ثى ّزث ثلذم وجى ح٘ؿج سجدمجً ٍ

ووج وجى ٍ لىي ثسوجى ّزث ثالستػحجح غ٘ش تجم إر ل٘ست حجلٔ سجدمٔ هت٘مٌٔ فٖ 

ثلوَسد الى ّزث ثلذم لن ًٗلن ح٘ؿ٘تْج هي دذء ثلَرَد ووج روش فٖ ثستػحجح ثلضهجى 

هخل ثلٌْجس حن لجل ًًن، فٖ تشتخ ثحىجم ثلح٘ؽ دجحذجت ح٘ؿ٘ٔ ّزث ثلذم ثال فٖ هَسد 

 ًذم يفَُ فٖ ثلػلَٓ.تشتخ آحجس ح٘ؿ٘ٔ ّزث ثلذم و

 ثلوكلخ ثلخجلج: فٖ د٘جى ثلوختجس فٖ ثغل ثلوستلٔ ٍ ثلوٌجلطٔ ٍ ثالٗشثدثت:

ًمَل دجى ثلوستلٔ ل٘ست هذتٌ٘ٔ يلٖ لجيذٓ دفى ثلوفسذٓ ثٍلٖ هي رلخ ثلوٌفًٔ إر 

ثاللَثل فٖ ثلوستلٔ ووج روش ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ثسدًٔ ٍ هٌطأ ثختالف ثالٍل 

 ٗجت.َّ ثختالف ثلشٍث

ثحذّج َّ ثستحذجح ثالستهْجس ٍ يذم ٍرَدِ ٍ ثختجسُ ثلوحمك غجحخ ثلىفجٗٔ ٍ 

ثلس٘ذ ثل٘ضدٕ فٖ ثلًشٍٓ )لذس سشّوج( ٍ دل٘ل ّزث ثلمَل َّ ثختالف ثلٌػَظ ووج 

لجل غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشُّ( ثًِ إرث وجًت ثلشٍثٗجت فٖ ثلوستلٔ هختلفٔ ٍ هطتولٔ 

ىي لشٌٗٔ هي ثلخجسد يلٖ وَى ثلحىن ثلضثه٘جً يلٖ هشثتخ ٍ ثيذثد هختلفٔ ٍ لن ت



فجختالف ثلشٍثٗجت فٖ د٘جى ثلًذد لشٌٗٔ يشفجً يلٖ يذم ثّتوجم ثلطجسو دِ ٍ ثالستحذجح 

ٍ لىي ًَلص يلٖ ّزث ثلذل٘ل فٖ هحلِ دجى ثالختالف ل٘س لشٌٗٔ يلٖ ثالستحذجح دل 

رِ آخش ووج َّ ٗزوى دٌْ٘وج دَرَح ثاللل ووج لجل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ثٍ ٍ

 ثلومشس فٖ هحلِ.

ثلخجًٖ َّ ٍرَح ثالستهْجس دَ٘م ٍ ثلتخ٘٘ش فٖ دم٘ٔ ثالٗجم ًِّٛ همتؿٖ ثلزوى ثلًشفٖ ٍ 

 َّ هختجس ثلس٘ذ ثلخَةٖ.

 ثلخجلج َّ ٍرَح ثالستهْجس دخالحٔ ثٗجم.

 ٍ ثلشثدى َّ ٍرَدْج إلٖ يطشٓ ثٗجم.

تمذٗن ثلحشهٔ الًْج تمتؿٖ  ٍ الضذْٔ فٖ ثى ثاللَثل ثلخالحٔ ثالٍُل ل٘ست هي رْٔ

ٍرَح ثالستهْجس إلٖ يطشٓ ثٗجم ٍ ثهج ثلمَل ثلشثدى ٍ ثى وجى هكجدمجً لمجيذٓ دفى 

ثلوفسذٓ ثال ثًِ الٗىطف ثدتٌجةِ يلٖ ّزُ ثلمجيذٓ دل لًل ثلحىن فِ٘ هي رْٔ ثهش آخش 

غ٘ش ثلمجيذٓ ووج الٗخفٖ ٍ تحم٘ك ثلوكلخ ٍ د٘جى حىن ثلوستلٔ هَوَل إلٖ هحلِ فٖ 

 ثلفمِ ثى ضجء ثهلل.

ٍ هج لجل ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ هي ثى هستٌذ لجيذٓ ثالهىجى َّ دفى ثلوفسذٓ سرن دجلغ٘خ 

خػَغجً يلٖ ثلمَل دجى حشهٔ ثلػلَٓ فٖ ثٗجم ثلًجدٓ حشهٔ تطشًٗ٘ٔ ٍ ثهج ثالٗشثدثت 

يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ ف٘وىي ثى ًمَل دًذم رشٗجى ثستػحجح ثلذم إلٖ دًذ ثلًطشٓ الى 

ن ثلطجسو دىَى ثلذم دًذ ثٗجم ثلًجدٓ ثستحجؾٔ َّ تزجٍص ثلذم يي ثلًطشٓ هَؾَو حى

ٍ ثالستػحجح الٗخذت يٌَثى ثلتزجٍص، ثللْن ثال ثى ٗمجل ثى ثلوشثد هي ثلتزجٍص َّ دمجء 



ثلذم ٍ ثستوشثسُ إلٖ دًذ ثلًطشٓ ٍ تحم٘مِ فٖ ثلفمِ ثى ضجء ثهلل. ّزث ولِ فٖ ثلومجم 

 ثالٍل.

 م فِ٘ ٗمى ؾوي هكجلخ حالحٔ ثٗؿجً:ثلومجم ثلخجًٖ: ٍ ثلىال

ثلوكلخ ثالٍل: هٌجلطٔ غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشُّ( ٍ ّٖ ثى حشهٔ ثلَؾَء هي ثلوجء 

ثلٌزس ل٘س ثال تطشًٗ٘جً ٍ ال رثت٘ٔ حتٖ ٗمجل ثًْج هي رْٔ غلذٔ ثلٌْٖ إر فٖ هَسد 

ثم ثلحشهٔ ثلتطشًٗ٘ٔ ٗوىي ثالحت٘جـ ٍ ثلتَؾٖ دمػذ ثحتوجل ثلوكلَد٘ٔ ٍ ل٘س دحش

لكًجً ٍ لزث وجى يذم رَثص ثلَؾَء هي ثالًجة٘ي ٍ ثلت٘ون هي دجح ثلتًذذ ثٍ هي رْٔ 

ثالدتالء دٌزجسٔ ثلذذى نجّشثً دحىن ثالستػحجح دٌجء يلٖ تَلف تكْ٘ش ثلٌزس يلٖ 

ثلتًذ ثٍ ثًفػجل ثلٌزجسٔ ثٍ ثلتًذد ًطه فٖ حػَل ثلكْجسٓ ًًن لَ قْش ثلٌزس 

ثلتًذد ثٍ ثًفػجل ثلغسجلٔ الًٗلن دٌزجسٔ ثلذذى ح٘ي دوزشد ثغجدٔ ثلوجء دال حجرٔ إلٖ 

هاللجٓ ثلوجء ثلخجًٖ ٍ ثى يلن دٌزجستِ ح٘ي هاللجٓ ثالٍلٖ ثٍ ثلخجً٘ٔ ثروجالً ٍ الهزجل 

لالستػحجح حٌ٘تزٍ لًذم ثتػجل ثلمؿ٘ٔ ثلوت٘مٌٔ دجلوطىَؤ ٍ تىَى لجيذٓ ثلكْجسٓ 

 هحىؤ ووج الٗخفٖ.

 غجحخ ثلىفجٗٔ: ثلوكلخ ثلخجًٖ: فٖ ثالٗشثدثت يلٖ

ثٍسد يلِ٘ ثلوحمك ثلوطىٌٖ٘ ثٍالً دجى ثستػحجح ثلٌزجسٔ فٖ ثلػَسٓ ثالٍلٖ ثلتٖ 

الٗحػل ثلكْجسٓ دوزشد ٍغَل ثلوجء ثلخجًٖ هًجسؼ دجستػحجح ثلكْجسٓ ثلحجغلٔ هي 

ثحذّوج ٍ دًذ ثلتًجسؼ ٗشرى إلٖ لجيذٓ ثلكْجسٓ ٍ ثستطىل ض٘خٌج ثالستجر ثلتذشٗضٕ 

لٖ ثلػَسٓ ثٙخش ٍ حجً٘جً دجى ثستػحجح ثلٌزجسٔ فٖ ثلػَسٓ ثلتٖ دٌفس ّزث ثالضىجل ي

ٗحػل ثلكْجسٓ دوزشد ثلَغَل ٍ ثى وجى الٗزشٕ لًذم ثتػجل ثلمؿ٘ٔ ثلوت٘مٌٔ 



دجلوطىَؤ ثال ثًِ التزشٕ لجيذٓ ثلكْجسٓ ثٗؿجً لحذٍث يلن ثروجلٖ آخش دًذ ّزث 

سشُّ( حجلخجً دجى ّزث ثلٌع  ثلوجء ثلِ٘ ٍ ّزث ثلًلن هٌزض ٍ ثستطىل ثلس٘ذ ثلػذس )لذس

ل٘س ثال هي دجح ثلتًذذ ٍ الٗىَى هي رْٔ ثالدتالء دٌزجسٔ ثلذذًي نجّشثً تشر٘ح 

 ثلكْجسٓ ثلمكً٘ٔ ثلخذخ٘ٔ هى ثلت٘ون يلٖ ثلكْجسٓ ثلحذح٘ٔ هى ًزجسٔ ثلذذى نجّشثً.

 ثلوكلخ ثلخجلج: فٖ د٘جى ثلحك ٍ هج ٗذذٍ إلٖ دجلٌج ٍ َّ ٗمى فٖ ًىتت٘ي:

ٍلٖ فٖ دفى ثالضىجالت يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ ٍ ّٖ ثًِ الٗتن ثالضىجل ثالٍل ثلٌىتٔ ثال

هكلمجً يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ دل الدذ ٍ ثى ٗفػل ًِّٛ ثهج ٗىَى حجلتِ ثلسجدمٔ للوتَؾٖ 

دْزث ثلوجء ّٖ ثلكْجسٓ ٍ ثهج ّٖ ثلٌزجسٔ ٍ يلٖ ثالٍل الٗىَى ثسوجى ثستػحجح 

ٌٔ ثستفًت لكًجً ٍ ًحتول حذٍث فشد آخش ثلكْجسٓ تجهٔ إر ثلكْجسٓ ثلسجدمٔ ثلوت٘م

الحتوجل وَى ثلكجّش َّ ثلوجء ثلخجًٖ ٍ ٗىَى ثالستػحجح هي ثلىلٖ فٖ ثلمسن ثلخجلج 

ٍ لزث تزشٕ ثستػحجح ثلٌزجسٔ فمف ٍ نْش هي ّزث ثلذ٘جى يذم توجه٘ٔ ثٗشثد ثلط٘خ 

ػحجح الٗىَى ثلتذشٗضٕ )لذس سشُّ( فٖ ثلػَسٓ ثلخجً٘ٔ ثللْن ثال ثى ٗمجل ثى ّزث ثالست

هي ثلمسن ثلخجلج دل ٗىَى هي ثلمسن ثلشثدى فٖ والم ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ٍ 

ثلفشق دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلمسن ثلخجلج َّ ثى ثل٘م٘ي فٖ ثلمسن ثلشثدى ٗحػل هي يالهٔ رذٗذٓ 

ٍ ثى وجى ٗحتول ثى ّزث ثلسذخ َّ ثلفشد ثلسجدك ثلوشتفى لكًجً ٍ لىي لَ لن ٗىي ثلفشد 

ٌجً ثٗؿجً لحػل ثلمكى هي ّزُ ثلًالهٔ ووج إر سإٔ ثلطخع هٌ٘ج فٖ حَدِ ٍ ثلسجدك هت٘م

ٗمكى هٌِ دحػَل ثلزٌجدٔ هي ثًضثل ّزث ثلوٌٖ ثال ثًِ ٗحتول ثى ّزُ ثلزٌجدٔ َّ ثلزٌجدٔ 

ثلسجدمٔ ثلوشتفًٔ لكًجً دخالف ثلمسن ثلخجلج إر ل٘س سذخ ثلمكى دجلىلٖ ثال ثلمكى 

دحذٍث رله ثلفشد لوج حػل ثلمكى دجلىلٖ ٍ فٖ  دجلفشد ثلوشتفى دح٘ج لَ لن ٗمكى



ثلومجم ثٗؿجً وزله ًِّٛ ح٘ي تحمك ثلغسل دجلوجء ثلخجًٖ٘ ًًلن دَرَد ثلكْجسٓ ٍ 

دحػَلْج ثال ثًِ ٗحتول ثًْج ّٖ ثلكْجسٓ ثلوشتفًٔ ٍ ثهج يلٖ ثلتمذٗش ثلخجًٖ ٗىَى 

َثح فٖ ثستػحجح ثلكْجسٓ هًجسؼ هى ثستػحجح ثلٌزجسٔ ٍ ٗأتٖ ثالضىجل ٍ ثلز

هَسد ثستػحجح ثلٌزجسٔ ووج الٗخفٖ ٍ لىي الٗذًذ ثًػشثف ثلٌع يي ّزُ ثلػَسٓ، 

ًًن ّزث ثالضىجل الٗتن يلٖ هسله غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشُّ( ٍ ثرجح يٌِ ثلوحمك 

ثلوطىٌٖ٘ )لذس سشُّ( دًذم رشٗجًِ فٖ حذ ًفسِ لًذم ثتػجل ثل٘م٘ي دجلطه ٍ تذى 

( ٍ ٗوىي ثلح٘لٔ لذفى ثالضىجل ثلخجًٖ دجى ْٗشق ثستجرُ غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشّّوج

ثلوجء ثٍالً يلٖ ثالسؼ حن يلٖ ثلَرِ ٍ دًذ غسل توجم ثاليؿجء دجلوجء ثلخجًٖ ًًلن 

دجستفجو ثلٌزجسٔ ثلوًلَهٔ ثروجالً فٖ ّزث ثلهشف ٍ ثى وجى ٗحتول حذٍث ًزجسٔ 

٘ي ّزُ ثلمجيذٓ رذٗذٓ فٖ ّزُ ثاليؿجء ٍ الدأس دزشٗجى لجيذٓ ثلكْجسٓ ٍ الهًجسؾٔ د

ٍ رشٗجًْج فٖ ثلكشف ثٙخش ٍ ّزث د٘جى فٌٖ لذفى ثلطذْٔ ثلتٖ روشّج ثلوحمك ثلوطىٌٖ٘ 

يلٖ غجحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشّوج( ٍ نْش هوج روشًج ٍرِ ثّشثق ثلوجء ثلخجًٖ يلٖ 

ثالسؼ ثٍالً إر لَ ثّشق يلٖ ثلَرِ ثٍالً دمٖ ثلوَؾى ثالٍل هي ثلَرِ هطىَن 

ى ثلمجيذٓ فِ٘ لسمَقْج دجلتًجسؼ لذالً ٍ ٗىَى هي لذ٘ل خشٍد ثلكْجسٓ هى يذم رشٗج

دًؽ ثالقشثف يي هحل ثالدتالء ووج الٗخفٖ ٍ لىي ثرجح ثلس٘ذ ثلػذس )لذس سشُّ( 

( يي ثالضىجل دكشٗك آخش ٍ َّ ثى ّزث ثلًلن 263-261، ظ 2)دحَث فٖ ثلفمِ، د 

لتشخ٘ع فٖ ثلوخجلفٔ ثالروجلٖ ل٘س دوٌزض ًِّٛ الٗلضم هي ثلتشخ٘ع فٖ أقشثفْج ث

ثلمكً٘ٔ ثلًول٘ٔ إر ح٘ي حػَل ثلًلن ٍ يذم توجه٘ٔ غسل سجةش ثاليؿجء الٗزَص لِ 

ثلػلَٓ الستػحجح دمجء ثلحذث ٍ يذم ثحشثص ثلَؾَء دجلوجء ثلكجّش ٍ دًذ توجه٘ٔ 



ثلَؾَء التشخ٘ع ثال فٖ ثلوخجلفٔ ثالحتوجل٘ٔ ٍ لىي الٗتن ّزث ثلزَثح ووج الٗخفٖ 

ذٓ ثلكْجسٓ فٖ ثلَرِ ٍ سجةش ثاليؿجء ثلػلَٓ فمف حتٖ ٗمجل الٗزَص إر ل٘س ثحش لجي

ثت٘جى ثلػلَٓ الستػحجح دمجء ثلحذث دل لْج آحجس ثخشٕ وكْجسٓ ثلواللٖ ٍ لزث ٗلضم 

هي ثلتشخ٘ع فٖ ثالقشثف ثلتشخ٘ع فٖ ثلوخجلفٔ ثلمكً٘ٔ ٍ ثهج ثلٌىتٔ ثلخجً٘ٔ فٌمَل ثى 

لٔ ثالٍل٘ٔ لملٌج دجلتَؾٖ ثٍالً حن ثلػلَٓ ٍ ّزث ثلٌع خالف ثلمجيذٓ إر لَ وٌج ٍ ثالد

دًذّج غسل ثلوَثؾى ثلواللٖ هى ثلوجء ثالٍل دجلوجء ثلخجًٖ حن ثلتَؾٖ دِ ٍ ثلػلَٓ 

دًذُ حجً٘جً ٍ دْزث ثلكشٗك ٗحػل ثلمكى دجت٘جى ثلػلَٓ هى ثلكْجسٓ ثلحذح٘ٔ ٍ ثلخذخ٘ٔ 

وختلفٔ رًل رَثص دالضذْٔ ٍ لىي ح٘ج ٗطك ّزث ثلًول الغجدٔ ثلوجء دجلوَثؾى ثل

ثلت٘ون هٌٔ يلٖ ثلًذجد ٍ يذم لضٍم ثلكْجسٓ ثلحذح٘ٔ ثلوجة٘ٔ دجلكشٗك ثلزٕ روشًج ٍ 

خالغٔ ثلىالم ثًِ دٌجء يلٖ هج ثختشًج فٖ ّزُ ثلوسألٔ هي يذم توجه٘ٔ ثلوشرحجت 

ثلخالث ٍ وجى الٗذًذ ثى ًمَل ثًِ فٖ هخل ثلػلَٓ ٍ ثلغػخ ٗىَى ثلحشهٔ همذهٔ ًِّٛ 

ي ثلخجًَٗٔ دجلٌسذٔ إلٖ ثلػلَٓ هخل حل٘ٔ لحن ثلغٌن ٍ حشهٔ ثلغػخ ٍ ثٗؿجً هي ثلًٌجٍٗ

ثى ثالقالق ثلطوَلٖ ثاللضثهٖ ٗىَى همذهجً يلٖ ثلذذلٖ ثلتشخ٘ػٖ ووج للٌج فٖ ثالهش 

ثالٍل، الضذْٔ فٖ غحٔ ثلػلَٓ يلٖ ثلمَل دجالهتٌجو ٍ يذم ثلذل٘ل يلٖ تشر٘ح رجًخ 

يذم هًجسؾتْج هى رشٗجًْج فٖ ثلَرَح ًِّٛ لكًٖ  ثلٌْٖ لزشٗجى ثلذشثةٔ يي ثلحشهٔ ٍ

لَرَد ثلوٌذٍحٔ، ًًن ًطه فٖ ثقالق ثلوتًلك ٍ تم٘ذُ دغ٘ش ّزُ ثلحػٔ ٍ ٗىَى هي 

هَثسد دٍسثى ثلَثرخ د٘ي ثلوكلك ٍ ثلوم٘ذ ٍ ٗزشٕ ثلذشثةٔ يي تم٘٘ذ ثلضثةذ ووج َّ 

لَٓ ثٗؿجً ثلومشس فٖ هحلِ، ًًن فٖ غَسٓ يذم ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ٗىَى ٍرَح ثلػ

 هطىَن ٍ ٗزشٕ ثلذشثةٔ ٍ تتًجسؾجى.



 ثلوكجلخ ثلوكشٍحٔ فٖ ّزث ثالهش تىَى حالحٔ:

 ثلوكلخ ثالٍل تَؾ٘ح هكلخ ثلىفجٗٔ.

 ثلوكلخ ثلخجًٖ فٖ د٘جى ثلوٌجلطجت يلِ٘ )لذس سشُّ( ٍ دفًْج.

 ثلوكلخ ثلخجلج فٖ د٘جى ثلوختجس.

فجت دتًذد ثلًٌَثًجت ٍ ثلزْجت ٍ ثهج ثلوكلخ ثالٍل: ثًِ لجل ثلهجّش لحَق تًذد ثالؾج

إر لَ وجى تًذد ثلًٌَثى ٍ ثلزْٔ وجف٘جً هى ٍحذٓ ثلوًٌَى ٍرَدثً فٖ رَثص ثالرتوجو 

ًِّٛ ٗوىي ثى ٗىَى ثلَرَد ثلَثحذ رث هػلحٔ دًٌَثى هى وًَِ رث هفسذٓ دًٌَثى آخش 

خ ٍ وزله ثى ٗىَى ثلَرَد ثلَثحذ حسٌجً دًٌَثى ٍ لذ٘حجً دًٌَثى آخش ٍ ّىزث دحس

ثلَرَح ٍ ثلحشهٔ ضشيجً فىزله ٗىَى تًذد ثالؾجفجت هزذٗجً فِ٘ ثٗؿجً إر الدأس دجى 

ٗىَى ثلفًل ثلَثحذ دجؾجفتِ إلٖ يٌَثى رث هػلحٔ ٍ دجؾجفتِ إلٖ يٌَثى آخش رث هفسذٓ 

ٍ وزله فٖ ثلحسي ٍ ثلمذح ثلًمل٘٘ي وًٌَثى ثلؿشح فجًِ هى ثؾجفتِ إلٖ ثل٘ت٘ن ٗىَى 

ثلهجلن ٗىَى حسٌجً ٍ يلٖ ّزث ثالسجس لجل )لذس سشُّ(:  لذ٘حجً ٍ هى ثؾجفتِ إلٖ

ٍ « غلّ»هي دجح ثالرتوجو وـ « التىشم ثلفسجق»ٍ « ثوشم ثلًلوجء»ٗىَى هخل 

ال هي دجح ثلتًجسؼ حن لجل )لذس سشُّ(: فوج ٗتشثٕ هي ثلفمْجء هي « التغػخ»

وَم هي ٍرِ هًجهلٔ تًجسؼ ثلً« التىشم ثلفسجق»ٍ « ثوشم ثلًلوجء»ثلوًجهلٔ هى هخل 

 إًّوج ٗىَى دٌجء يلٖ ثالهتٌجو ثٍ يذم ثلومتؿٖ الحذ ثلحىو٘ي.

 ثلوكلخ ثلخجًٖ فمذ روشٍث يلِ٘ هٌجلطجت.

ثلوٌجلطٔ ثالٍلٖ: هج روش ثلوحمك ثالغفْجًٖ )لذس سشُّ( ٍ ًجلص فٖ والهِ هي رْجت 

 حالث:



ٍ لجل  ثلزْٔ ثالٍلٖ هي رْٔ وَى ثالؾجفٔ هَرذٔ الى ٗػ٘ش ثلفًل حسٌجً ثٍ لذ٘حجً

)لذس سشُّ( فٖ دفى والهِ ثًِ ثى ثسٗذ سذذ٘ٔ ثالؾجفٔ لحسي يٌَثى ثالوشثم هخالً دوًٌٖ 

ثى ٗػ٘ش ثالوشثم دزثتِ دذٍى ثًذسثرِ تحت يٌَثى آخش حسٌجً ًٌٖٗ ثى ثالوشثم هى 

ثؾجفتِ إلٖ يٌَثى ثلًجلن ٗػ٘ش ًفسِ حسٌجً فَْ غ٘ش هًمَل إر ثالوشثم دزثتِ لن ٗىي 

ٌٗملخ يوج َّ ٍلى يلِ٘ ٍ فِ٘ ثًِ الدأس دجى ٗػ٘ش ثالوشثم حسٌجً حسٌجً ٍ ثلطٖء ال

دجؾجفتِ إلٖ ثلًجلن إر هجرث لػذ )لذس سشُّ( هي يذم وَى ثالوشثم دزثتِ حسٌجً فجى 

لػذ ثى ثالوشثم ل٘س هخل يٌَثى ثلًذل ثلزٕ الٌٗفه ثلحسي يي رثتِ فَْ غح٘ح ثال 

حسٌجً ٍ ثى لػذ ثى رثت ثالوشثم التىَى ثًِ السدف لِ دجلومجم إر َّ هى ثالؾجفٔ ٗىَى 

حسٌجً هكلمجً ٍ لَ فٖ دًؽ ثالحَثل وحجل ثالؾجفٔ إلٖ ثلًجلن هخالً فَْ ثٍل ثلىالم ٍ 

حن لجل ثلوحمك ثالغفْجًٖ « ثلطٖء الٌٗملخ يوج َّ يلِ٘»لزث الٗىَى ثلومجم غغشٕ 

ًِ هًمَل ثال ثًِ )لذس سشُّ( ٍ ثى ثسٗذ سذذ٘تْج الًذسثد ثالوشثم تحت يٌَثى ثلحس٘ي فج

يلٖ ّزث ل٘س هي دجح تًذد ثالؾجفٔ دل هي دجح تًذد ثلًٌَثى ٍ تًذد ثالؾجفٔ ال 

هَؾَي٘ٔ لِ فٖ يشؼ تًذد ثلًٌَثى ٍ ثى ثسٗذ ثى ثالؾجفٔ همَهٔ ثلًٌَثى ثلحسي 

دوًٌٖ ثى ثوشثم ثلًجلن ثلحس٘ي فَْ ٍثؾح ثلفسجد إر ل٘س ّزث ثلًٌَثى هي ثلًٌَثً٘ي 

ثٍل ثلىالم إر َّ هذتي يلٖ ثًحػجس يٌَثى ثلحسي ٍ ثلمذ٘ح فٖ ثلحسٌٔ ٍ فِ٘ ثًِ 

يٌَثً٘ي ثلًذل ٍ ثلهلن ٍ َّ غ٘ش حجدت يمالً ٍ يمالء ٍ يلٖ ّزث الدل٘ل فٖ والهِ يلٖ 

سد ثلىفجٗٔ هي ّزُ ثلزْٔ ٍ الًذسٕ هج ثلفشق د٘ي ثلوخجل ٍ هَسد تًذد ثلًٌَثى فٖ هج 

 جٗٔ.لجل )لذس سشُّ( فٖ ثلوٌجلطٔ يلٖ غجحخ ثلىف



ثلزْٔ ثلخجً٘ٔ ثًِ لَ سلوٌج ثى ثالؾجفٔ تَرخ ثلوذح يٌذ ثلًمالء ثٍ ثلزم ٍ لىي ل٘ست 

ثلزْٔ ثلوَرذٔ لوذح ثلًمالء ّٖ ثلزْٔ ثلوَرذٔ الٗزجح ثلطجسو هَلَٗجً وجلػلَٓ فجى 

ثلزْٔ ثلوَرذٔ لتحس٘ي ثلًمالء للوػلٖ ّٖ ثًْج تًه٘ن ثلًذذ لوَالُ ٍ َّ يذل ٌٗحفم 

ًِ غ٘ش هحذَح للطجسو هي ّزُ ثلزْٔ دل هي رْٔ ثستىوجل ثلوىلف دْج دِ ثلٌهجم ثال ث

ٗحذْج ثلطجسو ٍ الثستذجـ د٘ي دخل ثالؾجفٔ فٖ ثلحسي ٍ ثلمذح ثلًمل٘٘ي ٍ د٘ي دخلْج 

فٖ هج َّ هالن ثلتىل٘ف هٌِ غشٗخ إر لَ ثسثد ثًِ ٗوىي ثى ٗىَى ثلفًل هى ثؾجفتِ 

ى خلفجً هى هسلىِ فٖ ثلوالصهٔ د٘ي حىن إلٖ يٌَثى حسٌجً ٍ لىي هج ثٍرذِ ثلطجسو لىج

ثلًمل دجلمذح ٍ حىن ثلطجسو دجلَرَح ٍ لَ ثسثد ثى ثلطجسو ٗوىي ثى ٗأهش دِ لزْٔ 

 ثخشٕ لوج ثؾش دجلومجم إر ثلىالم فٖ رَثص ثالهش ٍ ثلٌْٖ دجٕ هالن وجى.

ٔ ثلزْٔ ثلخجلخٔ ثى ثالؾجفٔ التوىي ثى تَحش فٖ ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ الًْج ل٘ست همتؿ٘

للوػجلح ٍ ثلوفجسذ ٍ ال رضءثً همَهجً للومتؿٖ دل ضأًْج ضأى ثلطشـ ثلزٕ َّ دخ٘ل 

فٖ فًل٘ٔ ثلومتؿٖ ٍ لزث ٗلضم ثى ٗىَى ثلفًل ثلَثحذ هى ثلًٌَثى ثلَثحذ همتؿ٘جً 

 للوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ ٍ َّ هحجل.

ج ٍ ثى للت ثى ثالوشثم هخالً همتؽ للوػلحٔ ثال ثى ثؾجفتِ إلٖ ثلًجلن تَرذِ فًل٘تْ

 ثالؾجفٔ إلٖ ثلفجسك هجًًٔ يٌْج.

للت: ثٍالً ثى ثلىالم فٖ تحمك ثلوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ ال فٖ فًل٘ٔ ثلوػلحٔ ٍ يذهْج الى 

يذم ثلوػلحٔ التؤحش فٖ ثلحشهٔ دل تؤحش فٖ يذم ثلَرَح ٍ حجً٘جً ثى ٍرَد ثلوػلحٔ 

ثلتأح٘ش ثال هي ٍ ثلوفسذٓ فٖ هَسد ثلذحج هفشٍؼ ٍ إًّوج ثلىالم فٖ تأح٘شّوج ثٍ يذم 

 ثلغجلخ.



ٍ لجل ثلوحمك ثلشٍحجًٖ )لذس سشُّ( فٖ ٍرِ وَى ثالؾجفٔ ضشقجً فٖ فًل٘ٔ ثلومتؿٖ 

للوػلحٔ ٍ ال رضءثً همَهجً لِ ثى ثلًجلن ٗىَى هَؾَيجً للحىن ال هتًلمجًلِ ٍ ال رضءثً لِ 

 ٍ ثلوَؾَو َّ ثلزٕ ٗىَى دخ٘الً فٖ ثتػجف ثلفًل دىًَِ رث هػلحٔ ٍ ثالحش ٗتشتخ

يلٖ ًفس ثلفًل ال ثلفًل ثلوؿجف ٍ يلٖ ّزث ٗلضم ثى ٗزتوى ثلوػلحٔ ثلشثرحٔ ٍ 

ثلوفسذٓ ثلشثرحٔ فٖ ضٖء ٍثحذ ٍ َّ هحجل ٍ الضذْٔ فٖ خشٍرِ يي هحل ثلىالم ٍ 

ٗستطىل يلٖ ثلوحمك ثالغفْجًٖ دجًِ ال ثستحجلٔ فٖ ثى ٗىَى ثلفًل ثلَثحذ رث 

غجً فٖ دجح هػجلح ثالحىجم ثلطشي٘ٔ هػلحٔ ٍ هفسذٓ هًجً دلحجن٘ي ٍ ثؾجفت٘ي خػَ

ح٘ج تتغ٘ش دوزشد خػَغ٘ٔ هج وشٍثٗٔ ثدجى دي تغلخ فٖ دجح دٗٔ لكى ثًولٔ ثلوشأٓ ٍ 

هج لجل هي ثًِ ٗلضم ثى ٗىَى ثلفًل ثلَثحذ همتؿ٘جً للوػلحٔ ٍ ثلوفسذٓ ٍ َّ هحجل 

ي ٍ ثهج غ٘ش تجم إر ثلوحجل َّ وَى ثلفًل دٌفسِ همتؿ٘جً لىلْ٘وج للضٍم ثرتوجو ثلؿذٗ

إرث وجى ثلفًل ٗػ٘ش همتؿ٘جً للوػلحٔ فٖ غَسٓ ٍ همتؿ٘جً للوفسذٓ فٖ غَسٓ ثخشٕ 

يلٖ ًحَ هجًًٔ ثلزوى فال ثضىجل فٖ ثهىجًِ يمالً دل ٍلَيِ ضشيجً ٍ يشفجً وغجلخ 

 ثالدٍٗٔ دجلٌسذٔ إلٖ حجل ثلوشؼ ٍ ثلػحٔ ٍ ّزث ٍثؾح رذثً.

ذس سشُّ( ح٘ج ًجلص يلٖ والم ثلوٌجلطٔ ثلخجً٘ٔ َّ ثلزٕ روش ثلس٘ذ ثلخَةٖ )ل

 ثلىفجٗٔ هي رْجت حالث:

ثلزْٔ ثالٍلٖ: ثى هزشد تًذد ثالؾجفٔ هى وَى ثلوتًلك ٍثحذثً ٍرَدثً ٍ هجّ٘ٔ الٗزذٕ 

للمَل دجلزَثص فٖ هسألٔ ثالرتوجو دل َّ خجسد يي هحل ثلىالم لوج يشفت هي ثى 

ش هذجةي لِ ٍ لىي ثتفك هحل ثلىالم َّ هج إرث تًلك ثالهش دًٌَثى ٍ ثلٌْٖ دًٌَثى آخ

لذ « التىشم ثلفجسك»ٍ « ثوشم ثلًجلن»ثرتوجيْوج فٖ هَسد ٍثحذ دخالف ثلومجم فجى هخل 



تًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ فْ٘وج دًٌَثى ٍثحذ ٍ َّ ثالوشثم ٍ ٗىَى هتًلك ثالهش َّ ي٘ي 

هتًلك ثلٌْٖ غجٗٔ ثالهش َّ تًذد يلٔ ثلَرَح ٍ ثلحشهٔ ٍ ثى يلٔ تًلك ثلَرَح َّ 

 ن ٍ يلٔ تًلك ثلحشهٔ َّ ثلفسك ٍ تًذد ثلزْجت ثلتًل٘ل٘ٔ الَٗرخ تًذد ثلوتًلك.ثلًل

ثوشم »ثلزْٔ ثلخجً٘ٔ ثى هج روشُ )لذس سشُّ( هي ثى رّجح ثلفمْجء إلٖ تًجسؼ خكجح 

ثهج هي رْٔ رّجدْن إلٖ ثالهتٌجو ثٍ هي رْٔ يذم ثلومتؿٖ « التىشم ثلفسجق»ٍ « ثلًلوجء

هج ثفجدُ )لذس سشُّ( فٖ ثلىفجٗٔ إر ثى ثلفمْجء روً٘جً الحذ ثلحىو٘ي فَْ هي غشثةخ 

لجةلَى دىَى ثلوخجل هي ثلتًجسؼ ٍ الٗزَص ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ فْ٘وج هى يذم رّجح 

ولْن إلٖ ثلمَل دجالهتٌجو ٍ يلٖ ّزث ٗىَى ثلَرِ ثالٍل لتَرِ٘ والهْن يل٘الً ٍ ثهج 

وجء يجلو٘ي دوٌجقجت ثالحىجم ٍ ثلتَرِ٘ ثلخجًٖ ف٘شد يلِ٘ ثستلضثم والهِ وَى ثلًل

هالوجتْج هى ثى ثلًلن دْج هختع دجهلل سذحجًِ ٍ تًجلٖ ٍ ثلشثسخَى فٖ ثلًلن هى ثًْن لَ 

وجًَث يجلو٘ي دْج الهًٌٖ الى ًٗجهل هًْوج هًجهلٔ ثلوتًجسؾ٘ي الًْن ًٗولَى ثلوالن 

 ثلغجلخ ٍ ٗحىوَى يلٖ قذمِ.

جحخ ثلىفجٗٔ )لذس سشُّ( هي ثى ثلوخجل ثلزْٔ ثلخجلخٔ: ثًِ )لذس سشُّ( ثٍسد يلِ٘ غ

خجسد يي هحل ثلىالم الى ثلًوَم فٖ ّزث ثلوخجل ثستغشثلٖ ٍ ٌٗحل ثلحىن دجًحالل 

هَؾَيِ ٍ ٗخذت لىل فشد هي ثفشثدُ حىن هستمل غ٘ش هشدَـ دحىن حجدت لفشد آخش ٍ 

 فٖ هخلِ الٗمَل دجلزَثص ثحذ حتٖ ثلمجةل دزَثص ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍ ثلوخجل

ٍ ّىزث « التىشم ثلفجسك»ٍ « ثوشم ثلًجلن»ثلػح٘ح ووج روش ثلوحمك ثالٗشٍثًٖ َّ 

ثستطىل ثلوحمك ثالغفْجًٖ )لذس سشُّ( ٍ ٍرِ ثالضىجل فٖ والهْوج َّ ثًِ فٖ 

ثلومجم ٗلضم هحزٍس ثلتىل٘ف دجلوحجل لًذم ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ٍ الٗمَل دجلزَثص فٖ هخلِ 



رث لجل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ثى ثلوخجل غ٘ش ثلمجةلَى دجلزَثص ٍ لىي الثدسٕ لوج

 غح٘ح الى ثلتىل٘ف فٖ هَسدُ هي ثلتىل٘ف ثلوحجل ال ثلتىل٘ف دجلوحجل.

ٍ لىي ثلحك يذم توجه٘ٔ هٌجلطٔ ثلس٘ذ ثلخَةٖ فٖ ثٕ رْٔ هي ثلزْجت ثهج ثالٍلٖ 

جً ووج فلوج ٗأتٖ ثى ضجء ثهلل يي لشٗخ ثى هالن ثلزَثص ٍ ثالهتٌجو ٗأتٖ فٖ ثلوخجل ثٗؿ

لجل غجحخ ثلىفجٗٔ ٍ ثهج ثلخجً٘ٔ فٜىّ ثلوًتذش يٌذ غجحخ ثلىفجٗٔ فٖ دجح ثرتوجو 

ثالهش ٍ ثلٌْٖ َّ ثحشثص ثلوالو٘ي فٖ ثلوزوى ٍ فٖ ثلومجم رّذَث إلٖ ثلتًجسؼ لًذم 

ثحشثصّن للوالن ٍ الٗحتجد إلٖ ثحشثص ثلًذم حتٖ ٗمجل ثًِ ٗحتجد إلٖ يلن ثلغ٘خ ٍ 

ن ثلسالم ٍ ّىزث ثًِ هى فشؼ ثلًلن دجلوالن الٗتًجهلَى هْوج َّ هختع دجالةؤ يلْ٘

هًجهلٔ ثلتًجسؼ ٍ ثهج ثلخجلخٔ فالفشق د٘ي ثلًوَم ثالستغشثلٖ ٍ ثلذذلٖ فٖ ثلومجم دًذ 

رّجدِ )لذس سشُّ( هي يذم ثيتذجس ثلوٌذٍحٔ فٖ يٌَثى ثلذحج الى ثلوحزٍس َّ 

 وكلخ ثلخجًٖ.ثلتىل٘ف ثلوحجل ال ثلتىل٘ف دجلوحجل. ّزث ولِ فٖ ثل

 ٍ ثهج ثلوكلخ ثلخجلج فٖ د٘جى ثلوختجس، فٌمَل ًحي ًتىلن فٖ رْت٘ي:

يلٖ ثلمَل دجلزَثص حتٖ « غلّ ٍ التغػخ»ثلزْٔ ثالٍلٖ فٖ يذم ثلفشق د٘ي ثلوخجل ٍ 

دٌجء يلٖ ثى ًمَل ثًِ ٗتًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ دجلَرَد ثلَثحذ هى يٌَثى ٍثحذ ٍ هج روشٍُ 

ل ثلٌضثو ٍ ٗىَى ثالروجو يلٖ يذم ثهىجًِ غ٘ش تجم الى هي خشٍد ّزث ثلذحج يي هح

ثلوحزٍس فٖ دجح ثالرتوجو تجسٓ ٗىَى فٖ ثلوذذأ دلحجل ثلوػجلح ٍ ثلوفجسذ ٍ ثخشٕ 

دلحجل ثلوٌتْٖ ٍ هج ٗذفى دِ ثالضىجل فٖ هَسد تًذد ثلًٌَثى ٗذفى دِ ٌّج ووج روشًج 

لَرَد ثلَثحذ هطتوالً يلٖ فٖ سد والم ثلوحمك ثالغفْجًٖ ًِّٛ ووج ٗوىي ثى ٗىَى ث

هػلحٔ دًٌَثى ٍ هطتوالً يلٖ ثلوفسذٓ دًٌَثى آخش يلٖ ثلمَل دجلزَثص وزله ٗوىي 



ثى ٗىَى ثلَثحذ ثلَثحذ دًٌَثى ٍثحذ هطتوالً يلٖ ثلوػلحٔ فٖ غَسٓ ثؾجفتِ إلٖ 

يٌَثى ٍ يلٖ ثلوفسذٓ فٖ غَسٓ ثؾجفتِ إلٖ يٌَثى آخش ٍ هج روشُ ثلط٘خ ثلتذشٗضٕ 

هي ثى ثلوٌجـ فٖ دجح ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ َّ تكذ٘ك ثلًٌَثى ثلوحشم  )لذس سشُّ(

دوزشد ثٗزجد يٌَثى ثلَثرخ ٍ اليىس وجلػلَٓ ٍ ثلغػخ ح٘ج ثى ثلػلَٓ إرث 

ٍرذت ٗػذق يلْ٘ج ثلغػخ ٍ لىي دوزشد تحمك ثلغػخ الٗػذق يلِ٘ ثلػلَٓ الًْج 

جى ٗىَى ثلطٖء ثلَثحذ رث تحتجد إلٖ ثلمػذ ٍ إلٖ ثًؿوجم ثالرضثء ثالُخش ٍ الدأس د

هفسذٓ هى أًِ ح٘ي ثًؿوجهِ دجلطٖ ء ثٙخش ٗػ٘ش رث هػلحٔ دخالف ثلومجم إر ٗػذق 

 يٌَثى ثلَثرخ يلٖ ثلوػذثق ثلوحشم دالثًؿوجم ل٘ذ آخش.

 تتؤ فٖ ثلذ٘جى

خالغٔ ثلىالم فٖ دحج ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍ د٘جى ثلوختجس فٖ ثلومجم ٍ روش دًؽ 

 غغشٗجتِ.

 مى ثلىالم فٖ ثهَس حالحٔ:فٌمَل ٗ

ثالهش ثالٍل ثى هحزٍس ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٗىَى ثهج فٖ ثلوذذأ ٍ ثهج فٖ ثلوٌتْٖ ٍ 

ثهج فٖ ًجح٘ٔ ثلوذذأ فالّى ثلَرَح ثٍ ثالستحذجح ٗحتجرجى إلٖ ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ 

ثلولضهٔ ثٍ ثلشثرحٔ ٍ ثلحشهٔ ٍ ثلىشّٔ تحتجرجى إلٖ ثلوفسذٓ ثلولضهٔ ثلغجلذٔ ثٍ 

لشثرحٔ ٍ ثالدجحٔ تحتجد إلٖ خلَّج هٌْوج ٍ ح٘ج الٗوىي ثرتوجو ثلوػلحٔ ثلغجلذٔ ث

هى ثلوفسذٓ ثلغجلذٔ فٖ ٍرَد ٍثحذ فالٗوىي ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ فٖ هَسد ٍ ّىزث 

ثالهش ٍ ثلٌْٖ هى ثالدجحٔ ثٗؿجً للضٍم ٍرَد ثحذّوج هى يذم ثحذّوج ٍ َّ ثرتوجو 

ٖ فالى ثلغشؼ هي ثلَرَح َّ ثلذًج ًحَ ثلفًل ٍ ثلٌم٘ؿ٘ي ٍ ثهج فٖ ًجح٘ٔ ثلوٌتْ



ثلغشؼ هي ثلحشهٔ َّ ثلوٌى ٍ ثلضرش يي ثلفًل ٍ دًذجسٓ ثخشٕ تشن ثلفًل ٍ الٗوىي 

ثرتوجو دثيٖ ثالهش هى دثيٖ ثلٌْٖ ٍ ثهج دجلٌسذٔ إلٖ ثلَرَح ثٍ ثلحشهٔ ٍ ثالدجحٔ 

فشؼ هي ثالهش فٜى ثلغشؼ هٌْج َّ وَى ثلوىلف هشخع ثلًٌجى ٍ َّ الٗزتوى هى ثل

ثٍ ثلٌْٖ هؿجفجً إلٖ ثلضٍم ثلتىل٘ف دوج الٗكجق فٖ دًؽ ثلوَثسد وجرتوجو ثالهش ٍ 

ثلٌْٖ هى يذم ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ٍ ثهج هى غؽ ثلٌهش يي ّزُ ثلوحجرٗش ثلتٖ روشًج 

فالهحزٍس فٖ ًفس ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ الًْوج ثهشثى ثيتذجسٗجى ٗوىي ثرتوجيْوج الى 

ؼ ٍ فشؼ ثلوحجل ل٘س دوحجل، الٗمجل ثى ثالهش ٍ ثلٌْٖ ل٘سج هزشد ثاليتذجس َّ ثلفش

ثاليتذجس دل ٗحتجرجى إلٖ ثالدشثص فجًِ ٗمجل ًًن، ثال ثًِ الثضىجل فٖ ثدشثصّوج دجلٌسذٔ إلٖ 

ضٖء ٍثحذ ووج الٗخفٖ يلٖ هي لِ ثدًٖ حم هي ثلًلن، ًًن ثرتوجو ثلَرَح ثلفًلٖ 

ي يلٖ هسله ثلىفجٗٔ الًْوج يذجستجى يي ثسثدٓ ٍ ثلحشهٔ ثلفًل٘ٔ فٖ حذ ثًفسْوج الٗوى

ثلوَلٖ لفًل ثلًذذ ٍ وشثّتِ ثلٌفس٘ٔ يي ثلفًل ٍ ّوج ثهشثى تىٌَٗ٘جى ؾذثى الٗزتوًجى 

 .فٖ هَسد ٍثحذ ووج الٗخفٖ. ّزث ولِ دجلٌسذٔ إلٖ ثالهش ثالٍل

رَد ثالهش ثلخجًٖ: ثى تشو٘خ ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ تجس ٗىَى ثتحجدٗجً دوًٌٖ ثتحجد ٍ

هتًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ فٖ ثلخجسد ٍ ثختالفْوج فٖ هزشد ثلًٌَثى ٍ ثخشٕ ٗىَى 

ثًؿوجه٘جً دوًٌٖ تًذد ٍرَدّوج فٖ ثلخجسد غجٗٔ ثالهش ٗىَى ثلَرَدثى هتالصه٘ي ٍ 

 هٌؿو٘ي فٖ ثلخجسد.

ثهج ثلمسن ثالٍل فالٗزَص ثرتوجيْوج لوج روشًج هي ثلوحزٍس آًفجً ثهج للضٍم وال 

ثلوحزٍسٗي فٖ ثرتوجيْوج إرث وجًج ًفس٘٘ي ثٍ ثلوحزٍس فٖ ثلوٌتْٖ إرث وجى ثحذّوج ثٍ 

والّوج غ٘شٗجً ثٍ غ٘شٗ٘ي ٍ ثهج ثلمسن ثلخجًٖ فتجسٓ ٗىًَجى هتالصه٘ي دح٘ج إرث تحمك 



ثهىجى ثًفىجن ٍ دالدخجلٔ ثخت٘جس ثلًذذ وتحمك ثلغسل ثلوحشم ٗتحمك ثلَثرخ دال

ثالستوجسٖ فٖ ثلحَؾٖ ثلغػذٖ هى ثدجحٔ ثلوجء الى ثلحشثم ٍ َّ ثلشهس فٖ ثلوجء إرث 

تحمك فٖ ثلخجسد ٗتحمك ثلغسل ثالستوجسٖ ٍ َّ ٍغَل ثلوجء إلٖ ثلذطشٓ ف٘ىَى ّزث 

ى ثالهش ثلتشتذٖ لغَ إر ثلمسن هلحك دجلتشو٘خ ثالتحجدٕ للضٍم ثلوحزٍس فٖ ثلوٌتْٖ ال

تحمك ثلغػخ ٗىَى ثالهش دجلغسل قلخ ثلحجغل ٍ ثالهش ثلوكلك دالثضتشثقِ دتحمك 

ثلغػخ ٗىَى هى ثلٌْٖ يٌِ هحجال إر الصم ثالهش َّ ثلتشخ٘ع فٖ ثلغػخ يمالً ٍ 

ثخشٕ الٗىًَجى هتالصه٘ي دل ٗوىي ثالًفىجن دٌْ٘وج وجالصثلٔ ٍ ثلػلَٓ فٖ ثلوسزذ ٍ 

 الدأس دجرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ ووج الٗخفٖ. فٖ ّزث ثلمسن

 ثالهش ثلخجلج: ٗزوش فٖ ثلومجم حالحٔ هَثسد هي غغشٗجت ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ.

 ثحذّوج: ثلػلَٓ فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ.

 حجًْ٘ج: ثلَؾَء ٍ ثلغسل فٖ ثلوىجى ثلوغػَح.

 حجلخْج: ثلَؾَء ٍ ثلغسل هي ثالًجء ثلغػذٖ.

لَٓ فْ٘ج فمذ روش ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ ثى ثلتشو٘خ د٘ي ثلػلَٓ ٍ ثهج ثلوَسد ثالٍل ٍ َّ ثلػ

ثلغػخ الٗىَى ثتحجدٗج الى ثلػلَٓ هي همَلٔ ٍ ثلغػخ هي همَلٔ ثخشٕ ٍ ٗستح٘ل 

ثتحجد ثلومَلت٘ي ٍ ثًذسثرْوج تحت همَلٔ ٍثحذٓ للضٍم تفػل رٌس ٍثحذ دفػل٘ي فٖ 

ٍ ًجلص فِ٘ ثلس٘ذ ( 138، ظ 2يشؼ ٍثحذ ٍ َّ غ٘ش هًمَل )ثرَد ثلتمشٗشثت، د 

ثلخَةٖ )لذس سشُّ( ٍ لجل ثى ثلػلَٓ ل٘ست هي همَلٔ ٍثحذٓ دل هشوذٔ هي همَالت 

هتًذدٓ ٍ ثلغػخ ل٘س همَلٔ دشأسِ دل َّ هٌتضو هي همَالت هتًذدٓ ٍ ٗوىي 

ثتحجدّوج فٖ ثلخجسد فٖ ضٖء ٍثحذ ٍ يلٖ ّزث فلِ ديَٗجى ثالٍلٖ ّٖ تشوخ 



ٔ ّٖ ثهىجى ثتحجدّوج فٖ ثلخجسد حن لجل )لذس ثلػلَٓ هي همَالت هتًذدٓ ٍ ثلخجً٘

سشُّ( ثهج ثالٍلٖ ثى ثلوشوخ هخل ثلػلَٓ ل٘ست همَلٔ ٍثحذٓ فٖ لذجل سجةش ثلومَالت 

الى ثلومَالت هتذجٌٗجت دتوجم ثلزثت ٍ لَ وجًت ثلػلَٓ همَلٔ ٍثحذٓ ٍ ٍثحذٓ حم٘مٔ 

ثًتضثيٖ هوىي  للضم ثتحجد ثلومَلت٘ي فٖ ثلخجسد ٍ َّ هحجل ٍ ثهج ثلغػخ فَْ ثهش

ثالًكذجق يلٖ همَالت هتًذدٓ ٍ ل٘س هي ثلوجّ٘جت ثلوتأغلٔ دل ٌٗتضو تجسٓ هي همَلٔ 

ثٛٗي ٍ َّ ثلىَى فٖ دثس ثلغ٘ش ٍ ثخشٕ هي همَلٔ ثلفًل ٍ َّ ثول هجل ثلغ٘ش ٍ ّىزث 

ٍ ثهج ثلخجً٘ٔ فَْ ثتحجد ثلغػخ هى ثلػلَٓ فٖ دًؽ ثالرضثء، تَؾ٘ح رله ثى ثلػلَٓ 

ٌ٘ٔ ٍ ثلمشثةٔ ٍ ثالروجس ٍ ثلشوَو ٍ ثلسزَد ٍ ثهج ثلٌ٘ٔ فْٖ هي همَلٔ هشوذٔ هي ثل

ثلى٘ف ثلٌفسجًٖ ٍ الٗشتذف دجلغػخ ثغالً ووج َّ ثٍؾح هي ثى ٗخفٖ ٍ ثهج ثلتىذ٘شٓ ٍ 

ثلمشثةٔ ٍ ثالروجس فْٖ هي همَلٔ ثلى٘ف فْٖ هي همَلٔ ثلى٘ف ثلوسوَو ٍ الضذْٔ فٖ 

الٗػذق يلٖ ثلتىلن فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ ثًْج ل٘ست هتحذٓ هى ثلغػخ ؾشٍسٓ ثًِ 

تػشف فْ٘ج ثى للت ثى ثلتىلن ٍ ثى لن ٗىي تػشف فْ٘ج ثال ثًِ تػشف فٖ ثلفؿجء 

دجيتذجس ثًِ َٗرخ توَد ثلَْثء فْ٘ج للت َّ تػشف فٖ لسجًِ ال فٖ ثلفؿجء ٍ لَ 

فشؼ ثًِ وجى تػشفجً فٖ ثلفؿجء يمالً لوج غذق يلِ٘ ثلتػشف ثلًشفٖ ٍ دل٘ل ثلغػخ 

ٗىَى هٌػشفجً يي هخل ّزث ثلتػشف ووسح حجةف ثلغ٘ش دجل٘ذ ٍ ثهج ثلشوَو ٍ ثلسزَد ٍ 

ثلم٘جم ٍ ثلمًَد فجلػح٘ح ثًْج ثٗؿجً غ٘ش هتحذٓ هى ثلغػخ الى ّزُ ثالفًجل تىَى هي 

همَلٔ ثلَؾى ٍ تىَى تػشفجً فٖ دذى ثلوػلٖ، ًًن دمٖ ثلطذْٔ دجلٌسذٔ إلٖ ثلَْٕ إلٖ 

َْؼ يٌْوج ح٘ج ثًْوج تػشف فٖ هله ثلغ٘ش ٍ دجلٌسذٔ إلٖ ثلشوَو ثٍ ثلسزَد ثٍ ثلٌ

ثلسزَد ح٘ج ثى لَثهِ يشفجً َّ دجيتوجد ثلوػلٖ يلٖ ثالسؼ ٍ ثى ثاليتوجد تػشف 



فٖ هله ثلغ٘ش ٍ لىي ًمَل ثى ثلَْٕ ٍ ثى وجى تػشفجً ثال ثًِ خجسد يي حم٘مٔ ثلشوَو 

ٔ ثلومذهٔ ٍ ثٗزجح رْٗج ثٍ ثلسزَد دل َّ همذهٔ لتحممْوج فٖ ثلخجسد ٍ الدأس دحشه

إرث لن تىي هٌحػشٓ ٍ هى ثًحػجسّج ٗمى ثلتضثحن، تمى ثلوضثحؤ د٘ي حشهٔ ثلومذهٔ ٍ 

ٍرَح رْٗج ٍ يلٖ ّزث ثالسجس ٗطىل ثرتوجو ثالهش ٍ ثلٌْٖ هي ًجح٘ٔ ثلسزذٓ إر 

الٗػذق يلٖ هزشد هوجسٔ ثلزذْٔ لالسؼ دل ًٗتذش فٖ غذلْج ثاليتوجد يلْ٘ج ٍ هي 

ثاليتوجد يلٖ ثسؼ ثلغ٘ش ًحَ تػشف فْ٘ج ٍ ّٖ هػذثق للغػخ ثٗؿجً ًًن ثلوًلَم ثى 

لَ لن تىي ثلػلَٓ هطتولٔ يلٖ ثلسزذٓ وػلَٓ ثلو٘ت ثٍ ثلػلَٓ ثٗوجء للًزض يٌْج 

ٗزَص ثالهش إلْ٘ج هى ثلٌْٖ يي ثلغػخ لًذم ثتحجدّوج فٖ ثلخجسد ٍ ثستطىل ثلوحمك 

ذجس ثاليتوجد يلٖ ثالسؼ فٖ غذق ثلشٍحجًٖ )لذس سشُّ( فٖ ثلوٌتمٖ دجى هزشد ثيت

ثلسزذٓ الٗؿش دزَثص ثالرتوجو إرث وجى دٌحَ ثلطشق٘ٔ إر ٗىَى هتًلك ثالهش َّ ثلحػٔ 

ٍ ثلطشـ خجسد يي ثلوأهَس دِ ًًن إرث أخز فٖ ثلسزذٓ دٌحَ ثلزضة٘ٔ ضشيجً ثٍ يشفجً 

هى ثلحشثم الٗوىي ثى تىَى ثلسزذٓ فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ هأهَسثً دْج التحجد ثلوأهَس دْج 

ٍ فِ٘ ثى ثلطشـ تجسٓ ٗىَى لِ ٍرَد هٌحجص يي ثلوطشٍـ وجلكْجسٓ دجلٌسذٔ إلٖ ثلػلَٓ 

ٍ ثخشٕ ٗىَى ٍرَدُ هتحذثً هى ثلوطشٍـ وجلػلَٓ دم٘ذ ثلزوجئ ٍ يلٖ ثالٍل ٗوىي 

ثى ًمَل دوج لجلِ )لذس سشُّ( لتًذد هتًلك ثالهش ٍ ثلٌْٖ ٍرَدثً ٍ ثهج فٖ ثلمسن ثلخجًٖ 

ًلتضم دوج لجلِ )لذس سشُّ( إر ٗىَى ثلحشثم هتحذثً هى ثلَثرخ ٍ هج ًحي فالٗوىي ثى 

فِ٘ هي لذ٘ل ثلمسن ثلخجًٖ إر ثلووجسٔ يلٖ ثالسؼ َّ هػذثق ثلحشثم ٍ الٗوىي 

تفى٘ه ثلووجسٔ يي ثاليتوجد يلٖ ثالسؼ ووج الٗخفٖ ٍ لىي هى رله للٌج سجدمجً ثى 

ثى ثلسزذٓ ٍ ثى وجًت تػشفجً فٖ  ثلتشو٘خ ل٘س فٖ ثلومجم ثتحجدٕ ٍ ثلَرِ فٖ رله



هٌػشف يٌِ إر « الٗحل هجل ثهشا هسلن ثال دك٘ذٔ ًفسِ»هله ثلغ٘ش يمالً ثال ثى دل٘ل 

ٍؾى ثلزذْٔ يلٖ ثسؼ ثلغ٘ش الًٗذّ يشفجً تػشفجً ٍ هػذثلجً للغػخ دل ثلغػخ يشفجً 

و٘ن َّ وًَِ فٖ هله ثلغ٘ش ٍ ثال ٗىَى ثلتىلن فٖ هخل ثلحشٍف ثلطفْٖ وجلذجء ٍ ثل

ّىزث دل ٗطىل ثالهش دجلٌسذٔ إلٖ ثلَْٕ ًِّٛ ٍ ثى وجى خجسرجً يي حم٘مٔ ثلشوَو ثال 

ثى تشو٘ذِ هى ثلغػخ هي ثلتشو٘خ ثالًؿوجهٖ هي ثلمسن ثالٍل هٌِ إر دًذ تحمك ثلَْٕ 

دجلومذثس ثلوًلَم ٗتحمك ثلشوَو لْشثً ٍ ٗىَى ثالهش دِ هي قلخ ثلحجغل ٍ يلٖ ّزث 

فٖ ثلذثس ثلوغػَدٔ ٍؾًجً ٍ ٗػحّ ثالهش ثلتشتذٖ دِ ٍ دًذجسٓ  ثالسجس الدأس دجلػلَٓ

ثخشٕ الٗىَى ثالهش دجلسزذٓ يلٖ تمذٗش دمجةِ فٖ هله ثلغ٘ش هي ثالهش دجلمذ٘ح ووج 

الٗخفٖ، ًًن الٗزَص ثلػلَٓ يلٖ ثلتشدٔ ثلوغػَدٔ الى ثلسزذٓ يلْ٘ج هي ثلتػشف 

 ثلوحشم يشفجً. ّزث ولِ دجلٌسذٔ إلٖ ثلػلَٓ.

 لوَسد ثلخجًٖ ٍ َّ ثلَؾَء ٍ ثلغسل فٖ ثلوىجى ثلوغػَح فٌمَل:ٍ ثهج ث

لذ فػل ثلس٘ذ ثلخَةٖ )لذس سشُّ( د٘ي ثلَؾَء ٍ ثلغسل ٍ حىن دػحٔ ثلغسل دٍى 

ثلَؾَء ٍ ثلَرِ فٖ رله ثى ثلغسل ٍ َّ رشٕ ثلوجء يلٖ ثلذذى غ٘ش ثلغػخ ًِّٛ 

ًلك ثالهش دجلغسل ثلىَى فٖ ثلوىجى ثلغػذٖ ٍ ثلتشو٘خ دٌْ٘وج ثًؿوجهٖ ٍ ٗػح ت

هكلمجً هى ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ًِّٛ لجدس يلٖ ثت٘جى ثلغسل ٍ تشن ثلحشثم ٍ هى يذم ٍرَد 

ثلوٌذٍحٔ ٗزَص ثالهش ثلتشتذٖ دجى ٗتًلك ثالهش دجلغسل يلٖ تمذٗش يػ٘جى ثلٌْٖ دخالف 

ثلَؾَء فجًِ الٗػح ثالهش دِ الى ثلوًتذش فٖ ثلَؾَء ثلوسح ٍ َّ ثهشثس ثل٘ذ ٍ ٗىَى 

حشثهجً ًِّٛ تػشف فٖ هله ثلغ٘ش، ًًن لَ غسل ٍرِْ ٍ ٗذِٗ فٖ ثلوىجى  ًفسِ

ثلوغػَح ٍ هسح خجسد ثلذثس ٗىَى ٍؾؤُ غح٘حجً ٍ لىي نْش هوج روشًج غحٔ 



ثلَؾَء ٍ ثلغسل هًجً الى ثلوسح ٍ ثى وجى تػشفجً يمالً ثال ثًِ الًٗذّ تػشفجً يشفجً فٖ 

هخل ّزث ثلتػشف ٍ ثال ٗطىل  ثلوىجى ثلوغػَح ٍ ٌٗػشف دل٘ل حشهٔ ثلغػخ يي

ثلَؾَء هي ًجح٘ٔ غسل ثلَرِ ٍ ثل٘ذٗي ٍ ثلغسل ثٗؿجً الى ثلتشو٘خ دٌْ٘وج ٍ ثى وجى 

ثًؿوجه٘جً ثال ثًِ الٗوىي تًلك ثالهش ثلتشتذٖ للضٍم ثللغَٗٔ ح٘ج ثى ثلوىلف إرث ثّشٗك 

هى  ثلوجء يلٖ ٍرِْ ٍ أهشّ ٗذُ ٗىَى ًفس ثّشثق ثلوجء ٍ ثهشثس ثل٘ذٗي حشثه٘ي ٍ

تحممْوج ثٍ ثحذّوج ٗحػل ثلغسل ٍ َّ رشٕ ثلوجء يلٖ ثلذذى الهحجلٔ ٍ ٗىَى ثهشُ 

قلذجً للحجغل هؿجفجً إلٖ ثًِ ٗوىي دجى ًمَل ثى ثلتشو٘خ ثتحجدٕ ثٗؿجً إر رشٕ ثلوجء 

يلٖ ثلذذى َّ هػذثق للحشثم ٍ ثلغػخ ًِّٛ تػشف فٖ هله ثلغ٘ش ووج إرث ثرشٌٗج 

ثس تَسف ثالًذَح ثٍ غ٘ش رله ٍ هج ثلفشق د٘ي ثهشثس ثل٘ذ ٍ ثلوجء هي خجسد ثلذثس فٖ ثلذ

د٘ي رشٕ ثلوجء ًًن هى ثلغؽ يي ّزث ثالضىجل ٍ ثلمَل دجى ثلتشو٘خ دٌْ٘وج ثًؿوجهٖ 

ٍ لىي الٗػح ثالهش ثلتشتذٖ ٗوىي ثى ًفػل د٘ي ٍرَد ثلوٌذٍحٔ ٍ يذهِ إر هى ٍرَد 

ٍ قلخ للحجغل دل ٗػحّ ثالهش  ثلوٌذٍحٔ الٗحتجد ثالهش إلٖ ثلتشتخ حتٖ ٗمجل ثًِ لغَ

هكلمجً الى ثالهش هطشٍـ دجلمذسٓ ٍ الٗىَى هتًلمِ َّ ثلحػٔ ثلومذٍسٓ ٍ ثلزجهى د٘ي 

ثلومذٍس ٍ غ٘ش ثلومذٍس همذٍس ٍ إرث وجى ثلوىلف لجدسثً يلٖ ثت٘جى فشد هج ٗػح ثهشُ 

ثلومذٍس دجلزجهى هكلمجً ًًن إرث للٌج دوسله ثلوحمك ثلٌجةٌٖ٘ ٍ تًلك ثلتىل٘ف دجلحػٔ 

ل٘ػ٘ش ثالهش هطىالً لًذم ثهىجى ثلتشتخ فٖ ثلومجم ٍ ّىزث ًمَل فٖ هستلٔ ثلػلَٓ فٖ 

ثلذثس ثلوغػَدٔ ٍ ثهج ثلوَسد ثلخجلج ٍ َّ ثلَؾَء يي ثالًجء ثلوغػَح فال ثضىجل فٖ 

غحتِ ٍ ثهىجى ثالهش ثلتشتذٖ دجى ًمَل إرث تػشفت فٖ ثالًجء ٍ ثخزت غشفٔ هٌِ تَؾأ 

 الهش دِ هطشٍـ دجلطشـ ثلوتأخش ٍ أخز غشفت٘ي ثخشٗ٘ي.غجٗٔ ثالهش ثى ث


