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 ادلقذيح
يلحمْٞٞ ت الٞٞعلى أمٞٞى ن٤ لْٞٞيدع لوجٞٞٔ ْج٤ٞٞ ٦المدٞٞع م٤ٞٞ نا ٞٞعٜ  ٞٞجْ ي ٦لٞٞج٤ 

ٔج٤ ٔ مج٦,٤يآلو ٔحمٞ   , ٦وعا٣ ي د جعء ٦يلم ٔ ٢ لإلدٖ ٦يلا٤ٞ ناملج٤,يلم ل٦َٞ  يلم
ٔم٤ يللٛٞٞج٣, ج٤,لملٞٞعلم ٔ ٞٞما يت الٞٞعلى  عل ٞٞد  ٦يللٞٞ   همٞٞع أ ٞٞعْم يلمٞٞهمدج٤,لج شٞٞٔ  ن

ٔج٤, يكٞٞع٤  ٦جدٞٞٓٔ يللةٞٞعٌ ٔ ٞٞعل ,٦ن٧ْ ي معدٞٞ , ٦دةٞٞ   ٦يلكٞٞعي وجٞٞٔ م٤ٞٞ احم٢ٞٞ يل
١ٔ لدع مٞع ل٦ٞ ام ٞكدع  ٞا ل٤ٞ د ٢ٞ  لْٞم ن ْٞي  ي م ,٦كشٟ يت إٔ ٦ا٢  ا يلغم ,٦ا

 .لعلى ٦ داا كاعً يت ا
 ث٣ نمع  لْ:                   

ٟٔ ولجٞا ي دٛٞٞعٔ,م٤ٞ ي ٦ادل ٞٞف يٞف ٚم ٞٞا  ,ي ٓلٞع٦٤ادشٞغ٢  ٞٞا  وجٞٞٔ مٞع اةٞٞ
ٔيج , لٓي نلا٣  ٞاي أمعٔ, يلكثجٞٔ م٤ٞ يللممٞعء اٞجد  لْٞ  أم٣ يلحْجَ يلد ٨٦ ٦ٔيج  ٦ْ

٧ٔ اهْل٣ يف حفٛ  د  د جه٣   ٓل٦ي ا٢ ٦قاه٣,,ياج٢ , ٦افدد٦ي يف يلاألجٟ ٦قةع
مده٣ م٤ٞ امٞا يلا٦يمٞا يٞف ةٞحجحهع,٦مده٣ م٤ٞ لًٞٓ يجهع ٦ا ع٦ٔي يف يلاةٞدجٟ,ي

٦قٞٞع٣  ادلجحهٞٞع, ٦مٞٞده٣ م٤ٞٞ قلْٞٞ يلل٦يأْ,٦٦ ٞٞا يلم ٞٞعْى يلاٞٞف حفٍٛٞٞ لدٞٞع ي حعْجَٞٞ 
يل٦ٔٞيٌ ,٦نوٚٞعء يلثلٞعٍ, م٤ٞ كًٞٓ يل٦ ٞعأج٦,٤نق٦ي٢ يلاعلمج٦,٤ن٦لٞع٣   د  د جدٞع 

جا وال يلفح٢٦ لمع كعدٍ نوٚعء يلثلعٍ م٤ يللم٣٦ يلْقجل ,٦يلفد٤٦ يلمٚجف ,ل٣ جاكم٣ ي٦ 
ٛهٞعم٤ يللممعء,٦يلاهع ٌٞٓ م٤ٞ يلف ٞدء,يلٓج٤  ٔ أممه٣ٞ يااه٦ْٞي يٞف  جٞع٤ وٚٞوه٣ ٦ي 

ٌٔ  يلاٞٞٞف الِْٞٞٞ يٞٞٞف حْجثه٦,٣ا ٞٞٞلٚ  م٦ٔجٞٞٞعاه٣, يألفٍٞٞٞ يٞٞٞف لٞٞٞٓي يلف٤ٞٞٞ يلكاًٞٞٞ يلكثجٞٞٞ
ٔجٌْٞ ٦يلمفجٌْٞ م٤ٞ ق ٢ٞ أممٞعء يل ٞمٟ ٦يلومٟٞ , ٦م٤ٞ  ٞعً يل٦ق٦ٟٞ  ,٦يلمةدفعٍ يلف

ٔيوْٞٞ لٞٞٓي يللم٣ٞٞ يلٞٞ ٦يلم ٞٞمى  ْقج٠ قمٍٞٞ  دأْٞٞيْ لٞٞٓي يل حَٞٞ يلما٦ي ٞٞاأمٞٞى ي٦يوْٞٞ ٦ي
ٔج  ٦يلاٚ ج٠" ٔيوْٞ لٞٓي يل ً"أم٣ أم٢ يلحْجَ  ج٤ يلدٛ ف٦,٤ي ٞه٣ يٞف كف نالم٣ ن٦ال ي

ٔياجع م٤ يت العلى ن٤ جدع٢ يلل ٢٦ ل٧ْ ٚد ا ,٦ال٣ ي٦يوْٞم ك٢ٞ م٤ٞ  دشٔ لٓي يللم٣, 
ٕي٤ ح دعاف  يحاعاا,٦ج٦ ا يف مج

ٕل٢ٞ لٞفال ٢ مدف يللم٦,٢ٞيففٔ  يعلمه٣ ٞدً يللم٣ٞ  ٞايل يلمه٣ٞ ممٞج٤  ,٦يدفلدف ٦ٚ
 يه٦ دل٣ يلم٦لى , , ٦أمجا نا٦ك٢ , ٦ ا ي الج٤ي  ٣ يت العلى ن ْن
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  ٦دل٣ يلدةجٔ.  
 ٦قْ يقا ٍ ٚ جل  يل حَ ن٤ جشام٢ أمى مع جمف:

 املقدمة:ّفَٔا بٔاٌ ألٍنٔة البخح ّفْائدِ. -1
 املبخح األّل:ّفُٔ التعسٓف بالعلة لغة ّاصطالحا. -2

 بخح الجاىٕ:أٍنٔة عله علل احلدٓح.امل -3

 املبخح الجالح:مثسة عله علل احلدٓح. -4

 املبخح السابع:تازٓخ عله علل احلدٓح. -5

 املبخح اخلامظ:أقطاو العلة يف احلدٓح. -6

 املبخح الطادع:طسق معسفة العلة يف احلدٓح. -7

 املبخح الطابع:مؤضطْ عله العلل ّأئنتُ. -8

 لة يف احلدٓح.املبخح الجامً:األمجلة التطبٔقٔة للع -9

 املبخح التاضع:املصيفات يف عله علل احلدٓح. -10

 اخلامتة:ّفَٔا أٍه التْصٔات ّاليتائج املطتفادة مً ٍرا البخح. -11
 فَسع املساجع. -12

 فَسع املْضْعات. -13

لجا يلمةجٔ   لٓي ٦يت يلم٦ي٠ ٦يلم الع٤ ٦أمجا يلا٦ك٢ ٦ي 
ٔيج٤ ٦أممدف م٤ أمم١ يللٛج٣ ٦يدل دف  مٞع أممادٞف يعلمه٣ ييا  أمف يا٦ِ يللع

ًٔ يللعلمج٤ يلمه٣ ممج٤. ٔدف  ا ٦قٍ يلحعا  جع ك ٦ٓ 

 
 إعداد

 د/ٍشاو ضٔد مسضٕ ضلطاٌ
 األستاذ المساعد في كلية أصول الدين بأسيوط

 قسم الحديث الشريف وعلومه
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 املبخح األّل

 لغة ّاصطالحاالعلة بتعسٓف ال
ــ ــةة يف االعل ٢ٞٞل ٦يلل٬م٢ٞٞ٬٭ قٞٞع٢ ي ٤ٞٞ مد٦ٛٔ:" :للغ : أم٢ٞٞ: يلل٬ قٮج٬٢ٞٞ ٞٞ ٭, ٬٦ ٰٔ  ٭ يلثَّعدٮج٬ ٞٞ : يلشَّ

ملٞا وٮٓي  ٬ٞل٬عم٭ يل َّٰٞلج٬   مَّٞا ج٬ل٭ملٞا ٦ج٬لٮ . ٦أ٬ ٬ْ د٬ه٫٢ٞ٬ م٢ٞ٬٪  ٬ٰلٞ : أ٬ ًٮ اٮ عأٞع٩, ج٭ل٬ٞع٢٭ ٰٔ ٬ْ يلشل ً  ٬ٰل ٰٔ يلشل
ٔٮ ٍ يل ٢ل ٦ا٬ل٭٢ل وٮٓي ش٬ ٍٮ يإلٮ ٮ٢٭ ا٬لٮ مَّ , ٦أ٬ م٬د٩ ٢ل ٦ج٬ل٭٢ل أ٬دا ٦أ٬ ٢َّ ج٬لٮ ٰٔ  ٬ يلثَّعدٮج٬ ٬.يلثَّعدٮج٬ ٦,٬أ٬  شَّ

٢ل مٮ٬٤  ٦قع٢ ٢َّ يلَّٔا٢٭ ج٬لٮ ٔي ف: أ٬ ٙٮ يٰ ٤٭ ي ٬أ ٬ٔ  .(1)"يٰلم٬
مَّٞٞا٭ يت٭ "م ٞٞع٨ْقٞٞع٢ يلفج٦ٕٔٞٞ ٦  , ٦نأ٬ , ٦يٰأا٢ٞٞ٬َّ ٢ٞٞل ٢َّٞٞ ج٬لٮ .أ٬ ٙ٭ مَّٞٞ ٭,  علك ٞٞٔ: يلم٬ٔ ٦يللٮ

, ٦يلم٭ا٬ك٬مٮم٬٤٦ جل٦ل٦د٬هع , ٦ال ا٬ل٭٢ٰ م٬ٰلم٢٦٪ مج٢٪  ٱ(2)"العلى,يه٦ م٭ل٢٬ٌّ ٦أ٬
٦٨ٕقٞع٢  ٔي ٔا٢ٞ م٤ٞ د ٦ٌٞٞ شٞاى  ٭ٞٞمجٍ "يلٞ ٍ٭ ن٦الْ يل ] أم٢ٞٞ ع ٜ ٢ ٢:  د٦ٞ يلل٬ٞٞدَّ

٢َّٞ م٤ٞ لٞٓم ٦ يلل٬م٢ٞ٬٭  ٧ٔ أمى ن٦لى قْ كعدٍ ق مهع دعل٢ٞ ث٣ٞ أ٬  ٓل١  ٤ يل٨ٓ ا٦ُٕ نو
٢َّٞ ل٦ٞ  دف ٞا  مَّٞا٭ ن٨  ٞلعم يل ٭ٞلج  يلثعدجٞ  ٦أ٬ م٢ٞ٬٪  لْٞ د٬ه٢ٞ٬ ٦ أ٬ ًٔ يلثعدف ج٭لٞع٢ أ٬ يلش

٣ٕ ال٦ م٬ٞ ٭ يلمٞٙٔ يه٦ م٭الْ ٦ال ٔلع أٞد٩ يجهمٞع ٦يللٮ ٢ يجهمع أ٢َّ جل٭٢   ٣ يللٞج٤ ٦ك ٞ
ٍٔ ش٭ٞغد ثعدجٞع مدلٞا أ٤ٞ ش٭ٞغما  مٞ  ةٞع ٦حَْ جشغ٢ ةعح ا أ٤ ٦اها كٞأ٤ ام١ٞ يللٮ

مَّ ٫  م١َّ يت ن٨ ال نةع ١  لٮ مٮج٢٪ ٦ال نأ٬  .(3)"ي ٢٦ ٦ يٰأا٢٬َّ ن٨ مٙٔ يه٦ أ٬
ٕ ج٧ْٞٞ:" , ٦يلل٬م٬ٞٞ ٦قٞٞع٢ يل ٢ٞٞل ًٞٞٔٮ م٭حٔٯكٞٞ ٩:   ٭ }يلل٬ ً٭  لْٞٞ يلشل ٔٞٞ ٰٔ ٬ ٭ يلثعدجٞٞ ٭ ن٦٬ يلشل ٞٞ يلشَّ

 , ٬ٔ ٞٞ ٬ً ٦د٬ة٬ ٬ٔ ٞٞ ٨َّْ  ٬ ٞٞ ٢ٞٞل م٤ٞٞ ح٬ ٢ٞٞل }٦ج٬ل٭ ٞٞال ج٬لٮ ٢َّٞٞ  د٬ف ٮ , }أ٬ ٫٢ٞٞ م٢ٞٞ٬٪  لْٞٞ د٬ه٬ اٮ عأٞٞع٩, ج٭ل٬ٞٞع٢:ل أ٬
ق٬ٞع٬٢  ٰٔ ٬ ٬ يلثَّعدٮج٬ٞ . ٬٦ ٔٮ ٬ٍ يلشَّٞ : وٮٓي ش٬ٞ ,ل ٦ا٬ل٭٢ٞل ٢ل مٍَّ يإل ٢٭ }ا٬لٮ  جال٧َّْ ٬٦ال٬ جال٧َّْ, ج٭ل٬ع٢:ل أ٬

ٙ٬ٔ ٢ل م٤ يٰلم٬ ٔا٢٭ ج٬لٮ ٢َّ يل : أ٬ ٔي ٮفٯ  .(4)"يٰ ٤ ي ٬ٰأ
٨ٔ ٌٕ يلممج ع ٔجٟٞ أممٞعء يلمغٞ  لملمٞ :" ٦قع٢ يلْكا٦ٔ/حم ٔم ال ٦أمٞى لٞٓي   لْ ٓك

ٔل٣  أمى يلحْٞجَ يل٨ٓٞ يجٞا وٚٞأ  ‘‘ يلملم٢٦’’يمع م٧ْ ةح  وٚد٠ يلمحْثج٤ ٦فج
ٞٞٞف  ٞٞٞج ٔج٤  وٓ ال ادق ٞٞٞأو ٤ٞٞٞ يلما ٞٞٞٔ م ٞٞٞا كثج   ِٔ ٞٞٞع ةٞٞٞ ٦ٞٞٞ لح٤ٞٞٞ كم ٢ٞٞٞ ل ٞٞٞى ٦ل ٤ يلملد
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: يللمٞ  يلمٞٙٔ , ٦نأمٯٞا يت , أ٢ٞٯ ٦يأا٢ٞٯ يالةٚدحف ٦يلملدى يلمغ٨٦  يفٞف يللٞعم٦ٖ
 .ملم٢٦ يه٦ مل٢ٯ ٦أمج٢ ٦ال جلع٢:

٨ٔ يٞٞف يلةٞٞحعِ:  , ٦حَْٞٞ جشٞٞغ٢ ةٞٞعح ا أ٤ٞٞ ’’٦قٞٞع٢ يلا٦ٞٞل ٦يللمٞٞ  : يلمٞٞٙٔ
ٍٔ شغد ثعدجع مدلا شغما ي ٢٦, ٦يأا٢, ن٨ مٙٔ , يه٦  ٦اها, كأ٤ ام١ يللم  ةع

 .(1)٦ال نأم١ يت , ن٨ ال نةع ١  لم  , ٦أ٢ يلشفء يه٦ ملم٢٦ أمج٢,
جلدف م٤ يللم  , ٦د٘ امعأ  م٤ يلمغ٦جج٤ ن٤ يلملم٢٦ ثدثف , أ٢َّ يإلد ٞع٤ 
أم  مٙٔ , ٦أ٢َّ يلشفء٭ نةع اا يللم , أ٢ جل٢ ٦يأا٢ ن٨ مٙٔ يه٦ أمج٢, ٦نأما 

  يلملم٢٦ ي ٞالمعال ةٞحجحع يت , ٦ال نأم١ يت ن٨ ال نةع ١  لم .يداهى ي هٓي نة 
 .لغ٦جع

ٌٔ ٦ وال يه٦ٞ م٤ٞ أممٞا , ‘‘ ملمٯ٢’’٦ نمع ق٢٦  ل ه٣  يه٦ أمى   ج٢ يال ٞالع
 .(3) ..."(2) ملدى نلهعم  علشفء ٦ شغما  ا

 اصطالح احملدثني ٍٕ: العلة يف ّتعسٓف
ل١ٞ  قع٢ ي ٤ يلةدِ:" َٮ يلم٭لم٦.٢َّج مجا نل٢٭ يلحْجَ: يلملم٢٦. ٦ٓ ٔي  يلحْج مل

٢٦ٓٔ٪ أدْٞ نل٢ٞ ٮ مده ٣ ٦م٤ يلفلهعء يٞف ق٦ٞله٣ يٞف  ٞعً يللجٞعٖ: يللمٞ , ٦يلملم٢٦ٞ مٞ
ٔ ج  ٦يلمغ ٮ  َ٭ يلملم٢َّ ل٦ يلحْجَ  ,يلل ح ٫ يجا. يعلحْج ٫ً وفج ٫ قعْٮ ٌٔ٪ أ٤ ن  ع ٦لف أ ع

ٚلمٮا يجا أمى أم ٫ الِْ يف ةحاا, ما ن٤ ٛعل٬ٔم٭ يل دم ٭ مدهع  .(4)"يل٨ٓ ي
ٔي  يلحْجَ يلملم٢يلد٦ :"ةعحً يلشٓي يلفجعِقع٢   :ٜ يلثعم٤ أشٔ: مل
ل١ٞ مٞده٣ ٦م٤ٞ يلفلهٞعء يٞف ق٦ٞله٣ يٞف  ٞعً " ٦ج مجا نل٢ٞ يلحْٞجَ يلملم٢٦ٞ ٦ٓ

ٔ ج  ٦يلمغ . ٢٦ٓٔ أدْ نل٢ يلل  يللجعٖ يللم  ٦يلملم٢٦ م
دمع جٚمٞا  ٔيهع ٦ي  ٔي  أم٢ يلحْجَ م٤ نا٢ أم٣٦ يلحْجَ ٦نْقهع ٦نش يأم٣ ن٤ مل

ٌٔ أ٤ٞٞٞ ن ٞٞٞ عً وفجٞٞٞ  فعم ٞٞٞ  قعْحٞٞٞ  أمجٞٞٞا نل٢ٞٞٞ يلحفٞٞٞٛ ٦يلفه٣ٞٞٞ يلثعقًٞٞٞ ٦لٞٞٞف أ  ٞٞٞع
ٔم  ٓيل٨ٓٞٞ يٚمٞٞا يجٞٞا أمٞٞى أمٞٞ  الِْٞٞ يٞٞف ةٞٞحاا و يعلحْٞٞجَ يلملم٢ٞٞ ل٦ٞٞ,يجٞٞا يل ٞٞدم  ٛٞٞعل
ٔاعلا ثلعٍ ولى٦جا٠ٔٚ ٓل١  ,مدهع يلاعما ش٦ٚٔٞ يلةٞح  م٤ٞ حجَٞ  ,يإل دعْ يل٨ٓ 
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ٔي٨٦ ,يلٛعلٔ ْٔ يل ٔيكهع  اف ٔم لا ,٦ج الع٤ أمى وْ ٔيو٤ اد ٣  ,٦ موعلف  فج  ولٞىما ق
ٔ ٞع٢ يٞف يلم٦ة٢٦ٞٓل ٟٔ  هٞٓي يلشٞأ٤ أمٞى و ٔي٦ٜٞ ,١ اد ا يللع ن٦  ,ن٦ ٦قٟٞ يٞف يلم

فجٔ ٓل١  حجَٞ جغمًٞ أمٞى ٛدٞا ٓل١ٞ يٞجحك٣ ٦ ن٦ ٦ل٣ ٦يل٣  ,ْو٢٦ حْجَ يف حْجَ
ْْٔ يجا٦قٟ يجا, ا  ٦ك٢ ٓل١ معدا م٤ يلحك٣  ةح  مع ٦اْ ٓل١ يجا.,ن٦ جا

٢ ٔ ٔي مع جلمم٤٦ يلم٦ة٢٦  علم  د ٞدعْ م٦ة٢٦ٞ يلحْٞجَ  جاٞفءمث٢ٞ ن٤  ,٦كثج
٦جاٞٞفء نج ٞٞع  د ٞٞدعْ مدلٚٞٞا نق٧٦ٞٞ م٤ٞٞ و ٞٞدعْ يلم٦ة٦.٢٦ٞٞلهٓي يشٞٞاممٍ كاًٞٞ أم٢ٞٞ 

ٔقا  ٱ(1)"يلحْجَ أمى امجا ٚ
ج٦اْٞ  قٞعِْ وفٞف شٞفء:لٞفيلحْجَ  يفن٤ يللم   لف٦م٤ كد٣ يللممعء جا ج٤ 

 ٦ٞٞيء نكٞٞع٤ يلحْٞٞجَ ةٞٞحجحع ن٣  لجفع,يجةٞٞ   يلةٞٞحج   , ٞٞدْ يلحْٞٞجَ ٦مادٞٞا يٞٞف
ْٕيْ  لفا.  لجفع  هع, ٦يل لجٟ  ج

ٌٕ يلممج ٞعٔ ٦لٞٓي  م٤ٞ اا ٞا كاًٞ يللم٢ٞ  :ملدٞى يللمٞ  أدْٞ يلدلٞعْيٞف  ٨قٞع٢ ْ/حمٞ
٦نمل٤ يلدٛٔ يف محا٦يلع ٦اْ ملدى يللم  يٞف لٞٓم يلكاًٞ ج٦ْٞٔ أمٞى دلٚٞ  ٦يحٌْٞ, 

ٔي٨٦   ٦ٞٞيء نكٞٞع٤ ثلٞٞ  ن٣  ٞٞلجفع ,  ٦ٞٞيء نكٞٞع٤ يل٦ٞٞل٣ يجمٞٞع جالم٠ٞٞ  –٦لٞٞف وٚٞٞأ يلٞٞ
ل١  ٤- عإل دعْ ن٣ يف يلما٤  ٌٕ أمى ٓكٔ ي حعْجَ يلاف  , ٦ٓ ٔاك لٓم يلكاً كعدٍ م

نوٚأ يجهع يلثل  ٦يل لجٟ فجٔ يل٦ عٜ,  ٦يء   ٦يء . ٦ علاعلف جمك٤ احْجْ ملدٞى 
ٔي٨٦, ٦ندٞا ال جد غٞف حةٞٔ يللمٞ   يللم  يف ٌٔ أ٤ٞ وٚٞأ يلٞ  ٦ء أم٢ يلدلعْ  أدا أ ٞع

 . يف نحعْجَ يلثلعٍ ٦حْلع,  ٢ ادٚ ٠ يللم  أمى مع ٦ٔيم يل لجٟ نج ع
ل١ٞٞ  ٔي٨٦ يلثلٞٞ  جك٤٦ٞٞ نفمٞٞٙ, ٦نوفٞٞى م٤ٞٞ وٚٞٞأ يل ٞٞلجٟ, ٦ٓ فجٞٞٔ ن٤ وٚٞٞأ يلٞٞ
ٌٔ يلة٦ٞيً,  ٔدٞع ي مٞٔ يلغعلًٞ يجهمٞع,٦ل٦  علد ٞ   ولٞى يلثلٞ  كثٞ ٦ي   ٦امف وٓي يأا 
ْٔ  ٞا  ٌٔ يلوٚأ, ٦ك٢ جلْٔ  لْٔ م٦ٔجعاا؛ ٦لٞٓل١ يٞد٤ مٞع افٞ ٦ علد    ولى يل لجٟ كث

ٔم م٤ٞ ي حعْجَٞ, جمج٢ٞ يللمًٞ ولٞى اةْٞجلا, ٦ال جك٤٦ٞ وٚٞهم  يلثل  ن٦ وعلفا يجا فجٞ
يف ٓل١  ه٢ يلا مج٣  علد ٞ   ولٞى يل عحَٞ يللٞع٨ْ, حجَٞ و٤ ي مٞٔ يلغعلًٞ يجٞا ل٦ٞ 

ٔي لك٦دا كثجٔ يلوٚأ ٦يل٦ل٣  .(2)يلة٦يً, ٦نمع يل لجٟ يد جك٤٦ كٓل١ دٛ
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ٟٔ  م٧ْٞ دفلٞا , يٞد٤َّ أم٣ٞ أم٢ٞ يلحْٞجَ  ٟٔ وٓي كع٤ ك٢ أم٣ٞ جشٞ جلْٞ م٤ٞ نشٞ
٢ٞ  ند٦ٞيٜ أم٣ٞ يلحْٞجَ , ٦ي٤ٞ م٤ٞ نل٣ٞ  ٔلع دفلع٩ , يه٦ د٦ٜ م٤ ن٬ا٬ يللم٣٦؛  دَّا م٤ نكث

ٔي  يل ٢ل ند٦يٜ أم٣ يلحْجَ((يد٦دا, قع٢ يلوٚجً: ))مل  .(1) لم٢ ن٬ا٬
ٔيٞٞٞ  ي حعْجَٞٞٞ  ٦قٞٞٞع٢  يإلمٞٞٞع٣ يلد٨٦٦ٞٞٞ: )) ٦م٤ٞٞٞ نل٣ٞٞٞ ند٦ٞٞٞيٜ يللم٣٦ٞٞٞ احلج٠ٞٞٞ مل

ٔيٞٞ  ما٦دهٞٞع: ةٞٞح يلد ٦جٞٞعٍ, ٔ ٞٞمهع جحهع ٦ح ٞٞدهع ٦ نأدٞٞف مل  ٞٞلجفهع , ماةٞٞمهع ٦م
ٔلٞٞع ٦محعْلٞٞع  ٕلٞٞع, ٦ما٦يا ٕج ٔج هٞٞع ٦أ ٔلع ٦ف ٦مدلٚلهٞٞع ٦مل ٞٞمهع, ٦ملم٦ هٞٞع, ٦مشٞٞه٦
ٔاهع ٦دع ٞٞٞٞوهع  ٔلٞٞٞٞع, ٦ملممهٞٞٞٞع ٦م٦ ٦ٞٞٞٞأهع ٦مْٞٞٞٞ ٔيْلٞٞٞٞع, مل٦ٔيهٞٞٞٞع ٦شٞٞٞٞعٓلع ٦مدك ٦ني

 .(2) ٦مد ٦وهع ... ((
ٔجٟ أم٦مٞٞع٩ ؛  دَّٞٞ ا يلمةْٞٞٔ يلممٞٞعء يلحْٞٞجَ قْٞٞ يلام٦ٞٞي  علحْٞٞجَ يلد ٨٦ٞٞ يلشٞٞ

ٔج٣ , ٦ قْٞ يلام٦ٞي   جٞع٤ أم٢ٞ ي حعْجَٞ يلد ٦جٞ  م٤ٞ  ٔم٤ يلكٞ ٔجلف يلثعدف  لْ يلل يلاش
ٟٔ كٞٞد٣ يلدَّ ٞٞف   ٔيٞٞ  يللم٢ٞٞ جلٞٞ ٔم , ٦ةٞٞحج   حجَٞٞ يلوة٦٘ٞٞ ؛  ٤َّ  مل م٤ٞٞ فجٞٞ

١ٔ : لٓم ي حعْجَٞ  يلحْجَ م٤  لجفا , ٦ة٦ي ا م٤ وٚوا , قج٢ لل ْ يت  ٤ يلم ع
 .(3) هع يلاهع ٌٓ((ل يلمةد٦أ    قع٢: )) الجٗ

٢ٞٞ يلحٞٞعك٣ :يإلمٞٞع٣ ٓكٞٞٔ ٦  ٞٞ  أم ٔي ٢ٞٞ  لٞٞٓم يللم٣٦ٞٞ ن٤َّ مل ٞٞع٢ :  يلحْٞٞجَ م٤ٞٞ نا٬ ٦ق
ٔن ٞٞٞٞا فجٞٞٞٞٔ يلةٞٞٞٞحج" ٢ٞٞٞٞ يلحْٞٞٞٞجَ , ٦ل٦ٞٞٞٞ أم٣ٞٞٞٞ   ٞٞٞٞ  أم ٔي ِٔ مل   ٦ يل ٞٞٞٞلج٣ , ٦يلاٞٞٞٞ

 .(4)"٦يلالْج٢
ٔم أمى نج٨ْ ك عٔ  ٔحم  يلدلْ يلحْجثف يل٨ٓ ي اْنٍ  ٦يكج ٦أم٣ يللم٢ مماْ م٤ م

ٔ ٦ي٤  يت أمٞجه٣ ناملٞج٤ , حجَٞ كٞع٤ ن ٦ٞ  كٞٔ يلةْٞج٠ ٦أمٞٔ يلفٞع٠٦ٔ يلةحع   
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ٞٞعٔ ٔ ٞٞف يت أدهمٞٞع جحاعٚٞٞع٤ ٢٦ٞٞ ي و  ٞٞف ق  ٞٞى يلحْٞٞجَ (1)ي ٞٞع٤ يلشٞٞهعٌْ أم , ٦جٚم 
نحجعدع٩؛ م٤ نا٢ امججٕ يلوٚٞأ ٦يل٦ٞل٣ يٞف يلحْٞجَ يلد ٨٦ٞ , ث٣ٞ يلٞا٣ يللممٞعء  ٞا م٤ٞ 

ٌٔ شٞٞفء لٞٞجٖ مدهٞٞع وٚٞٞأ. يل ٕجٞٞ   لْٞ ؛ لٞٞود جد ًٞٞ ولٞٞى يل ٞٞد  يلمٚهٞٞ م٣ٞٞ يللم٢ٞٞ لٞٞا م
ٕي٤ ل جع٤ يلوٚأ م٤ يلة٦يً, ٦يلةحج  م٤ يلمل٦ُ  .وعة , يه٦ كعلمج

 ٬٠ ٕٮ ٔكٞا وال م٤ٞ ٔ٭ ٕجْ لٓي يللم٣ نلمج  ندَّٞا م٤ٞ نشْٞ يللم٣٦ٞ فم٦ ٞع٩ , يٞد جْ ٦ج
ٔي   ل  يل٦ٔيج  , ٦كع٤ ما ٓل١ حعْ يلٓل٤ , ثعقً يلفه٣ , ْقج٠ يلدٛٔ , ٦ي ا يل مل

ٟٔ  "عك٣ :يلحٞيإلمٞع٣ , قٞع٢   ع حعْجَ دَّمٞع ج٭لٞ ٟٔ  ٦ٔيجاٞا يلٞٚ , ٦ي  و٤َّ يلةٞحج  ال جلٞ
ٌٔ نل٢  ٌٔ يل معٜ , ٦لجٖ لهٓي يلد٦ٜ م٤ يللم٣ أ٤٦ نكثٔ م٤ مٓيك  علفه٣ ٦يلحفٛ ٦كث
اْٞ مث٢ٞ لٞٓم ي حعْجَٞ  ٔي  , لجٛهٔ مع جوفٞى م٤ٞ أمٞ  يلحْٞجَ , يٞدٓي ٦٭ يلفه٣ ٦يلمل

ٞٞع ف يإلمٞٞعمج٤ يل  ٞٞٔ مؤٯاٞٞ  يٞٞف كا ٨ٔ ٦م ٞٞم٣  ع  ٞٞعدجْ يلةٞٞحجح  فج يت  ٔحمٞٞ وٞٞع
٣ٕ ةعحً يلحْٞجَ يلادلجٞمجهأ ٔيٞ   ٞا لاٛهٞٔ أ٤ٞ أماٞا , ٦مٞٓيك ًمع , ل ٌٔ نل٢ٞ يلمل

  .(2)"أمٯاا
دمٞع ل٦ٞ أم٣ٞ  :"يل غْي٦٨ْقع٢ يلوٚجً  ٔي   علحْٞجَ لج ٍٞ املجدٞع ٦ي  يف ن٤ يلمل

ٟٔ ٦دلْٞٞٞ يلْٞٞٞدعدجٔ  ٔيٞٞٞ  يلةٞٞٞ جحْثٞٞٞا يت يٞٞٞف يللمًٞٞٞ نشٞٞٞ ا ي شٞٞٞجعء  لم٣ٞٞٞ يلحْٞٞٞجَ مل
ٔيل٣ ي ٔي٦ٌ ٦ال ْدٖٞٞ ٦ال ٦يلْٞ ٔيل٣  م٤٦ٞ ٦ال مٖٞٞ ٦ال ٚٞ ٌ يلْٞٞجدعٔ ٦يلْٞ ٟٔ ا٦ْٞ ددٞا ال جلٞٞ

ٔيٞا يلدعقْٞ أدْٞ  دمع جل دلٗ ٦ال ةف  ال٦ْ ولى ةغٔ ن٦ ك ٔ ٦ال ولى  ج٠ ن٦  ل  ٦ي 
ٕيوٟ ٦يلوعل٘ ٦يلمغش٦ٗ ٦كٓل١ امججٕ يلحْجَ يددا أم٣ٞ  ُٔ ٦يل ٟٔ يل ه يلملعجد  يجل

ٔ   لا ٦يالأادعء  اجوملا يت العلى يف يللم٦ً  لْ ٢٦ٚ يلمم  .(3)"ع
ٔحم٤  ٤ٞ مه٨ْٞ أمٞى " :قٞع٢أمف  ٤ يلمْجدف أ٤  ٧٦ٔ٦ يلوٚجً نوٞٓ أ ْٞ يلٞ

ٌٔ ال ن مجا حْجثع قع٢: ي : جع ن ع غ ً لا امعأ  قع٢: يأا٦م يلعل٦ئا٢ م٤ نل٢ يل ة
ٔنجٍٞ  ٔحم٤  ٤ مه٨ْ ٦قع٢: ن  لجْ م٤ نج٤ قمٍ لٓي يف ةعح دع  قع٢: يغ ً أ ْيل
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ٔاد ناى  ْج ُٔ جل٢٦ٞ لٞا : ل٦ ن٤  ٔيف يلٞع٢: يدالْٞ لٞف لٞٓي يلٞع٢ ل٦ٞ  هٞ دعٔ ولى ةٞج
ٞٞا مٞٞع  ٣ٞٞ مد ٞٞى الم ٔج٤  ٞٞد  حا ٞٞف لٞٞٓي أشٞٞ ٣ٕ أمم ٞٞ ُٔ   يل ٞٞا  هٞٞ ٞٞف ود ٍٞٞ ل م٤ٞٞ نج٤ٞٞ قم

 ٱ(1)"نأم٣
ٕاٞٞٞا , ٦ن٤َّ نلمٞٞٞا ٦  ٟٔ أم٣ٞٞٞ يللم٢ٞٞٞ ٦ أ ٔدٞٞٞع ... شٞٞٞ ٔاًٞٞٞ : )) ٦قْٞٞٞ ٓك قٞٞٞع٢ ي ٤ٞٞٞ 

ٌٔ م٤  ج٤ يلحفعٛ ٦نل٢ٞ يلحْٞجَ , ٦قْٞ قٞع ٔيْ ج ج ٢ ن ٦ٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ يلماحللج٤  ا ني
ٔي٩  ٔي٩ ج ٞج ٔيٞ  لٞٓم ي و ٞعٔ دفٞ ْٯأف مدْم يلحعيٛ : ودَّمع و٘ يت  مل م٤ٞ كثجٞٔ مم٤ٞ جٞ

 .(2) أم٣ يلحْجَ((
٦قع٢ يلحعيٛ ي ٤ حأ : )) ٦ل٦ م٤ نفمٙ ند٦يٜ أم٣٦ٞ يلحْٞجَ ٦نْقهٞع , ٦ال 

ٕقٞٞا يت الٞٞعلى يهمٞٞع٩ ثعق ٞٞع٩  ٔيٞٞ  اعمٞٞ   , ٦حفٛٞٞع٩ ٦ي ٞٞلع٩ جل٣٦ٞٞ  ٞٞا وال م٤ٞٞ ٔ ٔياًٞٞ , ٦مل م
يل٦ٔٞٞيٌ, ٦ممكٞٞ  ق٦جٞٞ   ع  ٞٞعدجْ ٦يلما٤٦ٞٞ؛ ٦لهٞٞٓي ل٣ٞٞ جٞٞاكم٣ يجٞٞا وال قمج٢ٞٞ م٤ٞٞ نل٢ٞٞ لٞٞٓي 

٨ٔ , ٦جلل٦ًٞ  ٤ٞ شٞج  , ٦ن ٞف ييلشأ٤: كلمٞف   ٤ٞ يلمْٞجدف, ٦نحمْٞ  ٤ٞ حد ٢ٞ, ٦يل وٞع
ٔأ  , حع ٣ٕ كشٟ يللم   ٢٦ ٦لم  ٦ال لثعدجهٞع . (3) ((ف٦يلْئ قٚدا٣ ,٦ن ف ٕ ٦لجٖ جم

يم٤ ي حعْجَ مع اوفى أماا , يٞد ج٦قٟٞ أمجهٞع وال  لْٞ  ": ج٦ًال ٦ال .. جل٢٦ يلوٚ
ٕم٤ يل لجْ يلدٛٔ ف  يل  .(4)"يلشْجْ , ٦م٭ ٮ
ٔ لج٤  د  ٔ مع"لمْجدف , قع٢ :أ٤ أمف  ٤ ي٦  ٔكٍ أم  حْجَ  لْ ن   .(5)"نْ

ٔحم٤  ٤ مه٨ْ  أ٤ ٧٦ٔ٦ يإلمع٣ يلحعك٣ ٟٔ أمٞ  حْٞجَ  ": قع٢أ ْ يل  ٤ نأٞ
ٔج٤ حْجثعل٦ أد٨ْ نحً ولف م٤ ن٤ نكا  .(6)"لجٖ أد٨ْ ً أش

ٔلع يل دم  يلاف ي حعْجَ  : م٦ ٦أا  .أم  وفج  ٦ هع ٛعل
ٔاً:" ٔنٖ أم٣٦ يلحْجَ ٦ن٦ ٞلهع ٦نوفعلٞع  قع٢ يإلمع٣ ي ٤  ٦حلع و٤ لٓي يللم٣ 

٦نْقهٞٞٞع ٦نلمهٞٞٞع ٦ل٦ٞٞٞالم الوٞٞٞامٚ يلةٞٞٞحج   عل ٞٞٞلج٣  ٤ ي ة٢ٞٞٞ يٞٞٞف نحعْجَٞٞٞ يلثلٞٞٞعٍ 

                                                 



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ٕي٣  ل ٦لهٞع ٦مٞ ٔج٠ٞ يلثلٞعٍ ٦يلحفٞعٛ ال جْٞو٢ أ٤ٞ يالحااعُ  هٞع ٦ياللاٞ ع جْٞو٢ أ٤ٞ ٚ
ٞٞٞد٤ حْٞٞٞجَ  ْٞٞٞيت: "ي ٢٦ٞٞٞ يلحٞٞٞعك٣ ن ٦أ  ٞٞٞا كمٞٞٞع جل ٠ٞٞٞ يل ٞٞٞلفعء ٦يلما٦ٔٞٞٞحج٤,  د ٔج ٚ
يلما٦ٔٞٞحج٤  ٞٞعقٚ ٦يم ٦أمٞٞ  يلحْٞٞجَ اكثٞٞٔ يٞٞف حْٞٞجَ يلثلٞٞعٍ ن٤ جحْٞٞث٦ي  حْٞٞجَ لٞٞا 

٧ٔ , أم , يجوفى أمجه٣ أممٞا يجةٞجٔ يلحْٞجَ ملم٦ٞال  -٦نمٞع يا ٞعٜ لٞٓي يللم٣ٞ ي ٞد
يٞٞف م عحَٞٞ ند٦ٞٞيٜ يللم٢ٞٞ ن٤ مل٣ٞٞٛ أم٣٦ٞٞ يلحْٞٞجَ جْٞٞو٢ يٞٞف  -يت ٦مشٞٞجواا  ل٤٦ٞٞ 

ٔ ٞع٢ ن٦  ٔيُ ن٦ يللمًٞ, ن٦  يإلأ ٞع٢يللم٢, يلْ جلم٢ يلحْجَ  عالدلٚٞعٜ ن٦ يإل ن٦ يإلْ
, ل٦ٞ مٞع اا ٞمدا يللمٞ  م٤ٞ  ٔيً, ٦لك٤ يل٨ٓ جمجٕ أم٣ يللم٢ أ٤ٞ لٞٓم يلف٦ٜٔٞ يال ٚ

ٞٞع٢ ن٦ يالدلٚٞٞعٜ ن٦ يإلْ  ٔ ٕم يلوفٞٞعء وٓ جلٞٞا يإل ٞٞ ٔيُ يٞٞف حْٞٞجَ يلثلٞٞعٍ ٦جةٞٞلً امجج
٦يلحك٣ أمجا, ٦جدٚمف أمى نكثٔ يلمحْٞثج٤, حاٞى جاد ٞا اهع ٞٓاه٣ ٦دلٞعْل٣ ولٞى لٞٓي 

 .(1)"يللعِْ يل٨ٓ جاةٟ  علوفعء
٦ودة  يلل٢٦ ن٤ يللعِْ مدٞا يلوفٞف ٦مدٞا يلامٞف, ٦مدٞا مٞع كٞع٤ يٞف حْٞجَ 

 وفجٞع ٦يٞف حْٞجَ يلثلعٍ, ٦مدا مع كع٤ يٞف حْٞجَ يلما٦ٔٞحج٤ ٦يل ٞلفعء. يمٞع كٞع٤
يلثلعٍ يه٦ ْيو٢ يف أم٣ يللم٢, ٦ال ند ى ن٤ نق٢٦: و٤ ملجٞعٔ وفعوٞا  ٞهي٢ يلحفٞعٛ 

م يف كاً يللم٢.  أدا, ٦ْٔ٦٦
ِٔ كٞٞأ٤ جلٞٞع٢ يٞٞف نحْٞٞ  ٦نمٞٞع مٞٞع داْٞٞم يٞٞف كاًٞٞ يللم٢ٞٞ م٤ٞٞ نحعْجَٞٞ نأمٍٞٞ  ٞٞعلا
٦ٔياهٞع: ما١٦ٔٞٞ ن٦ مدكٞٔ يلحْٞٞجَ, ن٦  ٞٞلجٟ, يٞجمك٤ حم٢ٞٞ لٞٞٓم يلل٦ٞيِْ أمٞٞى أم٣ٞٞ 

ٔق٣, يللم٢ ٦  ٨ٔ أ٤  مجمع٤  ٤ ن ٕل ٍْٔ يف نحعْجَ يلثلعٍ, ك٦ٔيج  يل لحعقهع  ا وٓي ٦ ي 
ٔج٣ ن ف نمج , ٦ٔ٦يج  ٔيلج٣  ٤ ن ف جحجى ٦ٔ٦يج  معل١ أ٤ أ ْ يلك   .يلشعيلف أ٤ و 
ٔج٤ يٞف يللمٞ  ي٦ٔيج  لهالء ي وم  يلاهع ٌٓ أ٤ لهالء  يأامٞعْي أمٞى ا٦قا كثجٞ
٨ٔ ٦معل١ٞٞ ٕلٞٞ ٦يلشٞٞعيلف اوفٞٞف نمٞٞٔ لٞٞهالء يلما٦ٔٞٞكج٤  اث ٍٞٞ لٞٞهالء ي ومٞٞ , ٦مكعدٞٞ  يل

 ٦يل لفعء.
ٔي٦ مع أمٞى نحْٞ يلحفٞعٛ يلدلٞعْ, يج٨٦ٔٞ أدٞا, ٦جك٤٦ٞ يلحْٞجَ  ٦قْ جما ٖ نمٔ 
ٔيٞ   ٌٔ وال  مل ١ٔ لٞٓم يلاهعلٞ  ٦يلدكٞع ٔاا, ٦ال اْٞ ٔي٨٦ ن٦  دكع ملم٦ال  اهعل  نمٔ لٓي يل

 .(2)"ك عٔ يلدلعْ
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٦جلم٢ أمى امحج٘ نحعْجثه٣ و٤ٓ أم٣ يللم٢ ج حَ أ٤ ن٦لع٣ يل٦ٔيٌ يلثلعٍ , 
ٞٞٞجٖ ج ٞٞٞم٣ م٤ٞٞٞ يلوٚٞٞٞأ نحْٞٞٞ ٔجهٞٞٞع م٤ٞٞٞ وٚٞٞٞأ , وٓ ل ٞٞٞع , ٦كشٟٞٞٞ مٞٞٞع جلا ٕل   . ٦امجج

ِٔ دف ا , ل٢  دع يلج٣٦ حعا  ولى أم٣ يللم٢     ٦لدع  هي٢ جٚ
ٕم٤ يل٨ٓ جمك٤ يجٞا امججٕٞ  :"ايلاْ جأ ْ يت ن ٦ محمْ لٓي جل٢٦  ل٢ يداهى يل

ٔج٤ م٤ٞ يللم٢ يلوفج  لألحعْجَ .كٓي قْ جوج٢ ل ل ٔن٦ي يف يلماأو ل١ لمع  ٙ يلدعٖ, ٦ٓ
ٕيلٍٞٞ قعومٞٞ  , ج٦اًٞٞ ن٤  ٔي١ ن٤ يلحعاٞٞ  ولجٞٞا ال  ٞٞ   هٞٞٓي يللم٣ٞٞ, لك٤ٞٞ وْ ٔي  ٞٞلٟ يلمل
ٔم,  ٢ٞ يل٦ياًٞ  ٕمٞع٤ يٞد جلدٞف الٞٓ جك٤٦ يف ي م  م٤ جفهما, ٦ل٦ٞ أإٞ أدٞا نل٢ٞ 
ال  احةجما ك عؤ أم٣٦ يالااهعْ, يهٓي أم٣ قع٣ أمى يااهٞعْ يلدلٞعْ, ٦ ٞعً يالااهٞعْ

ٔي  يلةحج  م٤ يل لج٣ م٤ٞ  جح٢  حْ فملا, ٦ لعء يلحعا  أم   لعوا, ٦يلحعا  لمل
  .(1)"يلحْجَ ل٣ اداا, ٦دلْ يل د٤ يلم٦ٔج  ل٣ ج٢ٕ
٧ٔ ود٢ كدما أ٤  ٌٕ يلممج ع  :مجْي٤ ٦ق٦ٜ يللم ٦قع٢ ْ/حم

ٔج٤ ن٤ يللمٞٞ  ال اٚم٠ٞٞ أمٞٞى م٦ٔجٞٞعٍ يل ٞٞلفعء, ٦ن٤ " ج٤ٞٞٛ كثجٞٞٔ م٤ٞٞ يلماٞٞأو
ٌٔ ولٞٞى ٓل١ٞٞ, ٦ل٦ٞٞ يجمٞٞع قعلٞٞا ي ٤ٞٞ مجْٞٞيدهع م٦ٔجٞٞ ٔجفه٣ لملمٞٞ  وشٞٞع عٍ يلثلٞٞعٍ, ٦يٞٞف الٞٞ

ٌٔ أ٤ ن  ع":يلةدِ ٦يلحْٞجَ يلملم٢ٞ: َ,ً وفج  فعم   قعْح  يف ةح  يلحْجأ ع
ٔم يل ٞٞدم   ٞٞ  الِْٞٞ يٞٞف ةٞٞحاا مٞٞا ن٤ ٛٞٞعل ٞٞى أم ٞٞا يجٞٞا أم ٨ٓٞٞ يٚم ل٦ٞٞ يلحْٞٞجَ يل

 .(2)"مدهع
ا ن٤ جك٤٦ يلحْجَ يدٓي كع٤ يللةْ م٤  دم  يلٛعلٔ, ٦فم٦ٙ يل  ً ٦وفعو

يلملم٢٦ٞٞ م٤ٞٞٞ م٦ٔجٞٞعٍ يلثلٞٞٞعٍ, كمٞٞع ل٦ٞٞٞ ٦ي ٞٞ  م٤ٞٞٞ كاًٞٞ يلمةٞٞٞٚم , يٞٞد٤ حْٞٞٞجَ 
ٔي٨٦  ٞٞلجفع,  ٞٞ ل١ٞٞ   ٞٞ ً لٞٞٓي يللجْٞٞ, لك٤٦ٞٞ يل ٦ٓ , ٞٞ ٔجٟٞٞ يللم ُٔ م٤ٞٞ ال يل ٞٞلجٟ جوٞٞ
 ٞٞٞٞٞٞٞ ٦ٜٞٞٞٞٞٞٞ يللم ْٞٞٞٞٞٞٞي٤ ٦ق ٞٞٞٞٞٞٞعٍ لٞٞٞٞٞٞٞف مج ٞٞٞٞٞٞٞعٍ يلثل ٞٞٞٞٞٞٞعلف جالٞٞٞٞٞٞٞج٤ ن٤ اك٤٦ٞٞٞٞٞٞٞ م٦ٔج  .٦ علا

دمٞع جلم٢ٞ ":مٞع٣ يلحٞعك٣جفه٣ٞ م٤ٞ ٛٞعلٔ ق٢٦ٞ يإل ٦لل٢ م ادْل٣ يف ٓل١, ل٦ٞ مٞع قْٞ ٦ي 
ِٔ يجهٞٞع مْٞو٢, يٞد٤ حْٞٞجَ يلما٦ِٔٞ  ٞعقٚ ٦يم, ٦أمٞٞ   يلحْٞجَ م٤ٞ ن٦اٞٞا لٞجٖ لماٞ
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يلحْٞٞجَ اكثٞٞٔ يٞٞف نحعْجَٞٞ يلثلٞٞعٍ؛ ن٤ جحْٞٞث٦ي  حْٞٞجَ لٞٞا أمٞٞ  يجوفٞٞى أمٞٞجه٣ أممٞٞا 
ٔي  ال فجٔ  .(1)"يجةجٔ يلحْجَ ملم٦ال, ٦يلحا  يجا أدْدع يلحفٛ ٦يلفه٣ ٦يلمل

علٔ لٓي يلد٘ ن٤ مجْي٤ يللم  ل٦ نحعْجَ يلثلعٍ, ٦ال ش١ يف ندا جفه٣ م٤ ٛ
ِٔ يجهع مْو٢ ’’٤٦ْ نحعْجَ يل لفعء, وٓ قع٢  ٔي٨٦ ‘‘ لجٖ لما ن٨ لٞجٖ ل ٞلٟ يلٞ

 .مج٢ يلحْجَمْو٢ يف ال
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 املبخح الجالح
 ة عله علل احلدٓحمثس

ٌٔ أم٣ أم٢ يلحْجَ حفٛ يل د  ةٞجعد  لهٞع, ٦دةٞجح   , يفف حفٛايلد ٦ج  ٦ثم
ٔجه٦٣كشٟ مع جل ,ع قْ جْو٢ أمى ٦ٔياهع م٤ يلوٚأ ٦يل٦ل٣امججٕ م٦ مْج٤, ل , ٦ جع٤ ا

ٔيءاهع م٤ يللم٢ يلْوج٢ يجهع, ٦ ا  .ال٧٦ ي حعْجَ يل مجم ؛ ل 
ٔاً : " قع٢ ٔي  ةح  يلحْجَ ٦ لما احة٢ م٤ ٦اهج٤: ي ٤   نأم٣ ن٤ مل

ٔيٞٞٞ  لٞٞٞٓي لٞٞٞج٤,  ٤ يلثلٞٞٞعٍ  ٔاٞٞٞعله٣ ٦ثلٞٞٞاه٣ ٦ ٞٞٞلفه٣, ٦مل ٔيٞٞٞ   نحْٞٞٞلمع: مل
ِٔ نح٦يله٣ يلا٦يلجٟ.يل لفعء قْ  ٍٔ  ش  ٦ْد٦ي يف كثجٔ م٤ يلاةعدجٟ, ٦قْ يشاه

ٔاج   ل ه٣ أمى  لٙ أدْ يالوادٟ  ٔياً يلثلعٍ ٦ا ٔي  م ٦يل٦اا يلثعدف: مل
ٔيا, ٦دح٦ٞ ٓل١ٞ, ٦لٞٓي  مع يف يل٦قٟ ٦يل ٔ ع٢, ٦ي  مع يف يل٦ة٢ ٦يإل ومع يف يإل دعْ, ٦ي 

ٔ اا يل٦ق٦  ٌٔ ممع العدا ٦كث ٔياا ٦ي   .(1)ٟ أمى أم٢ يلحْجَ"ل٦ يل٨ٓ جحة٢ م٤ مل
ٟٔ  ٞعلفه٣ ٦يلحفٞٛ  يلةحج  و٤"يلحعك٣ :  ٦قع٢ دمٞع جلٞ ٟٔ  ٦ٔيجاا يلٚ, ٦ي  ال جل

ٌٔ يل معٜ , ٦لجٖ لهٞٓي  ٔيٞ  ,  يلد٦٦ٜٞكث ٌٔ نل٢ٞ يلفه٣ٞ ٦يلمل م٤ٞ يللم٣ٞ نكثٞٔ م٤ٞ مٞٓيك
 .(2)"لجٛهٔ مع جوفى م٤ أم  يلحْجَ
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 املبخح السابع
 عله العلل تازٓخ

ٔجخ أم٣ يللم٢ م امْ م ٕيوٞا اع ٕء م٤ٞ نا ٔجٟ, دا اٞ ٔجخ أم٣ يلحْجَ يلشٞ ٤ اع
ٜٔ م٤ ي٦ٔأا,لٓي يلا٣ يلةحع    يت أده٣  دل٢ ي و عٔ ٦يلاث ٍٞ يجهع,٦كٞع٤  ٔ ف٦ي

أمٔ  ٤ٞ يلوٚٞعً,٦أمى  ٤ٞ ن ٞى ٚعلً,٦أ ْٞ ن ٦  كٔ يلةْج٠, ٦ ٓل١  يفم٤ نشْل٣ 
 يت أده٣ . ٔ فيت  ٤ أ عٖ 

٫ً ن٬دَّٞا٭ ق٬ٞع٬٢ أ٤ٰ٬ ق٬ ٮجة٬ ْم يلْ ٧٦ٔ يإلمع٣ معل١   د ٰجٞ ٓ٭ه٬ ٌ٭ وٮل٬ٞى ": ٬ ٰ ٤ٮ  َّْ ٞ ٍٮ يٰلا٬ ٞعء٬ ا٬
ج٬ٔيث٬ه٬ع ْ ج٠ٮ ا٬ٰ أ٬ل٭ا٭ مٮ ٫ٔ يلةَّ ًٮ يلمَّٞاٮ ش٬ٰٞفء٪  :يلع٢ لهع ن ٦ٞ  كٞٔ.ن٬ ٮف  ٬ٰك ع ٞع  ,معل١ٞ يٮٞف كٮا٬ٞ م٬ ٬٦
ٍ٭ ل١٬ٮ يٮٞف  ٭ٞدَّ ٮ ٬ٔ ٭٢٦ٞٮ يلمَّٞاٮ  مٮٰم ٬ٖ  ,ش٬ٰٞجو٩ع أ٬ اَّٞى ن٬ٰ ٞأ٬٢٬ يلدَّٞع لٮف ح٬ اٮ ٬ٖ ي٬ ٬ٞ ,ي٬ٞعٰٔ أ٬٢٬ يلدَّٞع

ٌ٭ ٰ ٤٭ ش٭ٰل ٬ ٬  ج٬ٔ ٍ٭ ٬ٔ ٭٬٢٦ يلمَّاٮ :ي٬ل٬ع٬٢ يٰلم٭غٮ ٰٔ ٬ٖ  ح٬ ٬ ْ٭ ٬ٚعل٬ع يل ل  .ن٬ٰأ
  ٫ٔ ٰجٔ٭٬١  :ي٬ل٬ع٬٢ ن٬ ٭٦  ٬ٰك ٞع   ل٢ٰ٬ م٬ل٬١٬ ف٬ ٰث٬٢ م٬ ٔٮ٨ل ي٬ل٬ع٬٢ مٮ ع ْ٭ ٰ ٤٭ م٬ٰ م٬م٬ ٬ يٰ ٬ٰدة٬ مَّ ي٬ل٬ع٬٣ م٭ح٬

ٌ٭  ٬ٔ جٞٞ ٞٞع ن٬ ٭ٞٞ .ق٬ٞٞع٬٢ يٰلم٭غٮ ٬ٓم٭ ل٬ه٬ ْ ج٠٭ ي٬أ٬ٰدف٬ٞٞ ٞٞ ٫ٔ يلةَّ ٬ٔ ٰ ٤ٞٞٮ  .٦  ٬ٰكٞٞ ٞٞ ٌ٭ يٰ ٭ٰو٧٬ٔٞٞ وٮل٬ٞٞى أ٭م٬ َّْ ٞٞ ٍٮ يٰلا٬ ٞٞعء٬ ث٭٣َّٞٞ ا٬
ٔيثهع يلع٢ لهع ًٮ يلمَّٞاٮ ش٬ٰٞفء٪  :يلوٚعً ا ألا مج ٨  ,معل١ يٮف كٮا٬ع ٞعء٭ يلَّٞٓٮ ٞع ك٬ٞع٬٤ يٰلل٬ ٬ م٬ ٬٦

ٔٮ١ٮ  ٞٞ ٞٞاٮ وٮالَّ لٮغ٬ٰج ٞٞف٬  ٮ ٰٞٞجو٩ع ,ق٭ ٮ ٙٮ ش٬ ٬ٔيوٮ ٞٞ ٞٞف يٰلف٬ ٫ْ يٮ ٞٞ ٬ٕيوٮ ٞٞع  ٮ ٞٞع ن٬د٬ م٬ ل٬كٮ  ,٬٦ ٖ٭ ٬٦ ْ٭ ٞٞ ٬١ٞٞ يل ل ٬ٓلٮ ٞٞا٭  ٞٞدٮ٤ٮ  ,دَّ ي٬
ٍٰ  ٮاٮ ي٬ه٭٬٦ ل٬ه٬ع م٬ ٰلا٭م٬ع ي٬ه٭٬٦  ٬ٰجد٭ك٭م٬ع ٬٦ن٬جَّا٭ك٭م٬ع و٬  .(1)"يٰاا٬م٬

٨ٔيلْٞٞ ٧٦ٔ يإلمٞٞع٣  ٔٮ٨    ٞٞدْم  يل وٞٞع ْٰ ٞٞ ج٫ْ يلو٭ ٞٞلٮ ٞٞف  ٬ ٤ٰٞٞ ن٬ ٮ ٞٞف  أ٬ ٍ٭ يٮ ٞٞ : ك٭ٰد , ق٬ٞٞع٬٢
ٞٞى ك٬أ٬  ٞٞعء٬ ن٬ ٭٦ٞٞ م٭٦ ٬ ٰٓ ا٬ , وٮ ٔٮ ٞٞع ٖٮ ي ٬ٰدة٬ ٞٞعلٮ ٤ٰٞٞ م٬ا٬ ٫ٖ مٮ ٰامٮٞٞ ٍ٭ م٬ ٰد ٬ٓ : يٰ ٞٞا٬ٰأ , ي٬ل٬ٞٞع٬٢ أ٭٦ٔ٪ ٰٓ ٞٞ   "دَّٞٞا٭ م٬

ع ي٬م٣ٰٞ٬  ٍ٭ ث٬د٬ث٩ٞ ٰد ٬ٓ : يٰ ٞا٬ٰأ ٍ٭ د٬ل٬١ٞ٬  ق٭ٰمٞ ٞع م٬ : م٬ , ي٬ل٬ٞع٬٢ ٍ٭ ٰلٞ ع, ي٬م٣ٰٞ٬ ج٭ٰٞه٤ٰ٬ٓ لٮٞف ي٬ٔ٬ا٬ ٬ٔٞ ث٬د٬ث٩ٞ م٬ى أ٭م٬ أ٬
ٞٞاٮ  ٢٦ٞٞ٭ يلمَّ ٞٞع٬٢ ٬ٔ ٭ ق٬ ٬٦ , ٍ٭ ٞٞ ٰل ٞٞف ي٬ٔ٬ا٬ ٰٞٞه٤ٰ٬ٓ لٮ ٣ٰٞٞ : »ج٭ ْ٭ك٭٣ٰ ث٬د٬ث٩ٞٞع ي٬م٬ ٞٞ ٬٤٬ٓ ن٬ح٬ ٞٞا٬ٰأ ٬ٓي يٰ  ٞٞا٭ وٮ ٰٞٞه٤ٰ٬ٓ ل٬ ج٭

اٰ  اٮ ٰٔ ٬٤ٞ يلدَّ ٮٞف  « ي٬ٰمج٬ ْ٪  ٬ٞمٮل٬ا٭ مٮ ٞ ٰدك٭٣ٰ ن٬ح٬ م٬ٰجاٮ  ٮ ٬ج د٬ ٫, ن٬مٮ : ٬٦يلمَّاٮ ل٬ا٭لٮجم٤٬َّ أ٬   ي٬ل٬ٞع٬٢ ن٭ ٬ٞفل ي٬ل٬ع٬٢
ٍ٭ م٬ل٬ا٭,  ٬ٔ يلل٣٦ٰ٬ٮ ي٬ل٭ٰم ٍ٭ ن٬ٰةغ٬ , ي٬ك٭ٰد ٔ٭ يلل٣٦ٰ٬ٮ : ٬٦يلمَّاٮ ال٬ ج٬ل٭٣٦٭ م٬ل٬١٬ وٮالَّ ن٬ٰةغ٬ ٫ً ٍ٭ ٰ ٤٭ ك٬ٰل ٰٔ ي٬أ٬ٰو ٬

٬ٔ ن٤٬َّ يلدَّ ٮفَّ  ٬ٓلٮ٬١  أ٭م٬  .(2)"ق٬ع٬٢ 
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, ج٬ل٭٢٦ٞ٭:٨ ٦ ٦ٔ  ٫ً ٬ٚعلٮٞ مٮٞفَّ ٰ ٬٤ٞ ن٬ ٮٞف  ٍ٭ أ٬ ٰل :  ٬مٮ ٔٮ٨  ق٬ع٬٢ ك٣٬ٮ يٰلف٬ٕ٬ي  "أ٤ٰ٬ ن٬ٰ م٬عء٬ ٰ ٤ٮ يٰلح٬
٢٦ٞٞٮ يتٮ  ٤ٰٞٞ ٬ٔ ٭ ٍ٭ مٮ ٰل ٞٞمٮ ٬ٓي  ٬ ٍ٭ وٮ ٞٞعء٬ ن٤ٰ٬ ج٬ٰدف٬ل٬دٮٞٞف ك٭ٰدٞٞ ٞٞع ش٬ جث٩ع د٬ف٬ل٬دٮٞٞف يت٭  ٮم٬ ْٮ ٞٞ ٬ٓي  ح٬ ٞٞاٮ, ٬٦ي ٮ  ٮ

 ٫ٔ ٬٠٬ْ ن٬ ٭٦ٞ  ٬ٰكٞ ٞ ة٬ ٬٦ , ٫ٔ َّْث٬دٮف ن٬ ٭٦ٞ  ٬ٰكٞ ٞ َّْٰقا٭ا٭, ي٬ح٬ ٞ ٬ٟ لٮٞف ة٬ م٬ٞ ٬ٓي ح٬ ٰجٔ٭م٭ يٰ ٞا٬ٰحم٬ٰفا٭ا٭, ي٬ٞدٮ َّْث٬دٮف ف٬ ح٬
ٍ٭ ٬ٔ ٭٬٢٦ يتٮ  ٰل :  ٬مٮ : ق٬ع٬٢ ٤ٞ٭  "ج٬ل٭٢٦٭ ٞأ٭ ي٬ج٭ٰح ٮ ٰد ٩ٞع ي٬ج٬ل٭٣٦ٞ٭ ي٬ج٬ا٬٦٬ َّ ٬ٓ ً٭  دٮ ٰٓ ٰ ٫ْٞ ج٭ٞ ٤ٰٞ أ٬ ٬ٖ مٮ ل٬ٰٞج

٦ء٬  ٔ٭ يت٬ وٮالَّ ف٬ف٬ٔ٬ يت٭ ل٬ا٭ يٰل٦٭ ٭ , ث٭٣َّ ج٬ٰ ا٬غفٮ ٰكل٬ا٬ٰج٤ٮ م ف ٬ٔ  .(1)«, ث٭٣َّ ج٭ة٬
ٔم أمى نج٨ْ ك ٞعٔ يلةٞحع   كٞأ ف لٓي ي ٔحم  يلدلْ يلحْجثف ي اْنٍ  ٦يكج  ْيج  م

ٔاٞع٢ يٞف يل٦ٔيجٞ  , ٦ حث٦ٞي أ٤ٞ يلدل٢ٞ  .(2) كٔ ٦أمٔ ٦أمف يه٣ ن٢٦ م٤ ياٗٯ أ٤ٞ يل
ع ل٤٦ أ٤ يلةٞحع   دلْٞ ي و ٞعٔ ٦امججٕٞ يل٦ٔيجٞعٍ , ك ٞلجْ ث٣ املٯى يلا . يف ي و عٔ

ْٕيٍْ يلحعاٞ  ولٞى يلدلْٞ ,  ٔج٤ , ٦يٞف لٞٓي يللةٞٔ ي  ٤ ا جٔ , ٦يلشٞل ف , ٦ي ٤ٞ  ٞج
ٍٔ يلفٞا٤ , ٦الٍْْٞ  ٕلٞع , يلْٞ كثٞ ٔنٍ نم٦ٞٔ ْأٞاه٣ ولٞى دلْٞ يلم٦ٔجٞعٍ ٦امجج حجَ ٚٞ

ُٔ , ٦ك ٍٔ يل ْٜ ٦يلمحْثعٍ , ك ْأ  يلاشجا ٦يلو٦ي ه ثٔ يلمشاغم٤٦  لم٣ يلف٠ٔ , ٦ٛ
ٔحمٞٞ  ٦يلٚمًٞٞ ٕيٍْ نأْٞٞيْ حممٞٞ  يآلثٞٞعٔ , ٦دش٦ٚٞٞي لم ٔاه٣ , ٦  يلحْٞٞجَ , ٦يا ٞٞلٍ ْيوٞٞ
ٔيٙ يل٦ٔٞٞٞيٌ, ٦الٍْْٞٞٞ  يْٞٞٞو٢ يٞٞٞف ٓل١ٞٞٞ م٤ٞٞٞ جح ٤ٞٞٞ ٦م٤ٞٞٞ ال جح ٤ٞٞٞ, ٦يوامفٍٞٞٞ نفٞٞٞ

ٔ ه٣  .(3) (مشع
ٍٔ يل ْٜٞ  شٞك٢  ٔي٩ , يعداشٞ ٕيٍْ ي م٦ٔ يل علف  وٚ ٦يف أةٔ اع لف يلاع لج٤ 

ٕيجْ ,  علٍ ي  ما ٔاعلهع,٦ٚ  يكثٔ يل٦ل٣. عدجْ ٦كثٔ 
 ة:أقطاو العل

 ,ن٦ فجٔ قعِْ .قعِْمدهع مع ل٦ يللم  
  ن٦ جلِْ يل دْ ٦يلما٤ ملع: م  يللعْح  مدهع مع جلِْ يل دْ يح ً,٦يلل
لك٤ٞ لمٯٞع  ,لِْ يٞف يلمٞا٤اة٢ يف يللم  وٓي كعدٍ يف يل دْ  جع٤ ٓل١: ن٤ ي ٦ 

ج٠ يدفة٢ٞ يلحك٣ٞ أمٞى يل ٞدْ أ٤ٞ يلحك٣ٞ كعدٍ ي حعْجَ ٦يآلثعٔ, اأاف  أكثٔ م٤ ٚٔ 
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٣ٕ حجدوٓ  ٞج٤ يل ٞدْ ٦يلمٞا٤, يلْٞ جل٢ٞ يل ٞدْ, ٦ال جل٢ٞ يلمٞا٤  أمى يلما٤؛  دا ال اد
ٔج٠ مؤ فجٔ مل٢  .لماجوا م٤ ٚ

ٔكشٞٞف ٞٞا:" يٞٞف قٞٞع٢ يإلمٞٞع٣ يلٕ ٞٞف ةٞٞدعأاه٣  دكا ٔي ٞٞع يٮ ٣ٞٞ ن٤٬ لممحْٞٞثج٤ نف ٬٦يٰأم٬
٣ٕ يٰلف٭ل٬ه٬عء  ٬ٓلٮ١أ وا عأه٣يحاع٦ٚي يٮجه٬ع ال٬ جٰم ي٭٦ٜٞ  ٮأ٬دَّٞا٭  ,مى  ٰٔ جَ يٰلم٬ ْٞٮ ٰدٞا٭ ا٬ٰلمٮٞجمه٣ يلح٬ ي٬مٮ
ٰٔ د اع٬ٌٔ م٭ ٦ٰق٭٦يع ٬٦ ٦ٮ٬٨ ا٬ع٬ٌٔ م٬ ٬ٌْ  ,ٔ٭ ج٬ٞع ٕٮ جَ ن٦٬  ٮ ْٞٮ ٰيٞا يلح٬ ٬ٔ ْٔ  ٮ لده٣ يٮٞف يلَّٞٔي٦ٮ٨ وٮٓي يٰدف٬ٞ ٦ٚ

ٰدا٭  علف٬اا م٤ ل٭٬٦ نحفٛ مٮ ٤ ,يٮجاٮ لم٭و٬ ٬ٓلٮ١ يٮف ك٢ م٦ٚ  ٣ٕ يٮف يلَّٔي٦ٮ٨  ٮ٤٬ يٰلم٭ٰلا٬ ٔ  ,ي٬د٬ جٰم
ٔٮي٩ع  ع ٚع مالدع لمع ج٦ٔجاٮ  ع ٬ْيل٬  ٬٦ن٤٬ جك٤٦ أ٬ علٟ يلَّٔي٦ٮ٨ م٤ ل٭٬٦ٞ نحفٞٛ  ,يٰلل٬ دل٣ وٮٓي و٬

٬٦يج٬اٞا ٬٦نأ٣ٛ ٔٮ ٰدٞا٭ قْٞحع يٮٞف  ٬ٓلٮ١ٞ مٮ جك٤٦ٞ  ٞع ٬٦ ٔ ا ي٬د٬ ج٭مك٤ يٰلامٞا  ٬جدهم٬ علف٬  ملع  ,م٭و٬
٢٦ٞٞ ٬٦ٞٞ م٬ٰاه٭ ْٞٞ ي٬ه٭ ٔي٦ ٬٦يحٮ دٞٞا٭ وٮالَّ  ٞٞ   ,كل٦ٞٞله٣ م٤ٞٞ ل٣ٞٞ ج٦ٔٞٞ أ٬ ٬٦يج٬ ٔٮ ٬٦يج٬اٞٞا  ٔٮ  ٍٞٞ ٔ م٤ٞٞ أع ٬٦

ج٢,يلث ل٬عٍ ي٬ه٭٬٦ م٭اَّه٣  ٬ٓلٮ١ يٮجاٮ ا٬ٰفةٮ ٞع ك٬ٞع٬٤  لٞٙ  ,ك٢  ٬٦ي ٮدَّم٬ع يحاع٦ٚي يٮف ةٞدعأاه٣ ك٬م٬
ٞٞعلْي ٰٚمًٞٞ ش٬ ْثٞٞا٭ ن٦٬ ج ع ٬  جحمٟٞٞ م٤ٞٞ ح٬ ٞٞح٬ ٞٞعٔ  ,يلةَّ ٞٞف ق ٭٢٦ٞٞ ن٬ٰو ٬ ٣ٕ يٮ ٬ٓلٮ١ٞٞ فجٞٞٔ ال٬ ٦ك٢ٞٞ 

٬ْيل٬  ٬٦  عْ  ٮ٤٬ ي ٬ٰة٢ لٮف٬ يٰلل٬ ٰفٛيآٰلح٬ ٔح٦دٞا وٮالَّ وٮٓي ,يٰلحٮ جَ ٦جٚ ْٞٮ ٬٦يٰلف٭ل٬ه٬ٞعء ال٬ جلمم٤٦ٞ يلح٬
ٞٞع  ٬ٓي وٮدَّم٬ ٔ ٢ٞٞ ٬٦ل٬ٞٞ ٰدٞٞا ق٦ٰٞٞ٬له٣ م٭ٰدل٬ٚٞٞا ٦م مٮ ١ٔ يلَّٞٔي٦ٮ٨ ٬٦ ا ف٬ٞٞع٠ أمٞٞى اٞٞ ا ٞج٤ يٰلاِٰٞٞٔ ٬٦أم٣ٞٞ يالٮ

ٔل٣ ج ٰٔ ٢ جحَْ أ٤٬ يلث ل٬عٍ ٬٦ف٬ مٯ  وٮٓي ك٬ع٬٤ يٰلم٭ مٯ  م٭ٰلا٬ ٬ٌٔٞ وٮٓي ك٬ٞ ,جك٤٦ أٮ ع٬٤ ٬٦ال٬ جك٤٦ أٮ
ٰٔ ٢ ال٬ ج٨٦ٔ وٮالَّ أ٤٬ يلث ل٬عٍ ُٔ يل ٯٞمٟ ,يٰلم٭ ٬ٓي ْ مى ل٬ٞ ج٢ ٦أ٬ ٬٦يج٬اا أ٬دا٭ ا٬ٰلْٮ ٔٮ ق٭ٰمد٬ع وٮ٤  ٬٦, 

ٰدا٭ قٚلٞع ٔ ا م٭ٰ دْ أ٢ْ ك٬ع٬٤ ن٦لى مٮ جٟ ٬٦ال٬  ,ي٬أ٬مع وٮٓي أ٬ع ٞلٮ ٤  ٬ ٬ٓلٮ١ ق٦ٰٞ٬له٣ يٞد٬ ]٦ع ك٬ٞ
يٮٞف ق ٭٦لٞا وٞدٟ ِٔ م٭ٚم٠ ٬٦ اا يل ٰلٟ ي٬ه٭٬٦ ا قَّٟٞ يٰلف٭ل٬ه٬ٞعء  ,جث ا٤٦ ٬٦ ٞع جا٬٦٬ دل٣ٞ ٔ٭ م٬

٬ٓلٮ١ ٬٦ي ٮ٤ ل٣ٞ جا٬ ٬ٞج٤َّ يل َّٞ ٬ً ٬٦يل٬ٞع أ٤ٞ٬  ,يٮف  جَٞ  ٮٞأ٤٬ ٬ٔ عْٮ ٣ٕ قْٞ أم٢ٞ ق٣٦ٞ ن٬ح٬ ق٬ٞع٬٢ يٰ ٤ٞ حٞ ٬٦
م٤ يٰلم٭مك٤ ن٤٬  اا ٬٦ حَّ وٮ٢ ةٮ ٬ْال٬ ٬ٌْ يٮف  ج٬ع ٕٮ جَ ٬٦ ْٮ ٬ٓي ق٭٦ٌَّ لٰمح٬ ٔا٢ مٌٔٯ ٬٦أ٤٬ مؤ ن٭ٰو٧٬ٔ ٬٦ل٬

ٰده٭م٬ع  .جك٤٦  ٬ملا مٮ
ٞع )  جل٩ٞع ك٬م٬ مٮ ٰ ٞد٬عْ ٦يلمٞا٤ ا٬ ٞح٬  يإلٰٮ ٬ِْ يٮٞف ةٮ ٰ د٬عْ قْ جٰلٞ ق٦ٰ٬لا( ث٣َّ م٬ع ج٬لا يٮف يإلٰٮ

ٔم ٰقٟ وٮل٬ى موٮ ٰٔ ٬ع٢ ٬٦يٰل٬٦  .يٮف يلاَّٰلمٮج٢  ٮعإلٰٮ
ٔم٭  ٰا٤ وٮل٬ى ن٬وٯ ث٬ع٢ يٰللمَّ  يٮف يٰلم٬ مٮ  :يٮجاٮ ن٭م٭٦ٔ )ق٦ٰ٬لا( ٬٦
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ٞٞٞ  م٭ ٞٞٞم:ن٬حْٞٞٞل٬ع ٬٦يج٬ ٔٮ  ٢ٞٞٞ ٔم م٤ٞٞٞ ا٬ٰلمٮج ٞٞٞ ٞٞٞع ٓك ٤ٞٞٞ ق٦ٰ٬لٞٞٞا٣  ٮأ٬دَّ م٬ ٰلد٬ى م ٞٞٞعٰلم٬ ٍٞٞٞ  ٮ   : ه٬ٞٞٞع ٦ٔج
ٞٞعد٭٦ي ج ٞٞافاح٤٦" ٞٞعوٮفٯ  ,(1)"ك٬ ٞٞ  ن٬ٰحمْٞٞ ٬٦يلدَّ ٬ ٬٦يج٬ ٔٮ ْٞٞم٭  جٯ ٞٞٛ  ج٭ه٬ ٬٤٦ " ٮم٬ٰف ٞٞٔ٭ ٣ٞٞٮ يتٮ  ال٬ ج٬ٰاه٬ ٞٞٞ } ٮٰ  :  ٮ

ل. ج٣ٮ ج  "ال٬ جلٔه٤٦ "م٬ك٬ع٤ ,(2)"يلَّٰٔحم٤٬ٮ يلَّٔحٮ حٮ ٔٮ٨ٯ ٦ي  دعْلع ة٬ ٬ َّ  .(3)"ق٬ع٬٢ يٰلم٭حً يل
 :جمفال جما لملم  مع  يفي/ أع٢ْ  ٤ أ ْ يلشك٦ٔ جٓكٔ  ٦لع ل٦

مَّ   -. ال جمهع ٲ  ق مج٤ يثدج٤ لمع: -ح ً نثٔ يللٮ
ٔ ع٢ يف يل َّدْ, ٦اغججٔ يلملدى يف يلما٤  . -ن  أم  قعْح , كعإل
حع ف  . -ً   أم  فجٔ قعْح , كالجج٤ يلةَّ

ٔياً يللم٢»٦لٓي يلال ج٣ أ ٔ أدا ي ٤ حأ  ٞ:   «  .م
  جمهع ح ً م٦ لهع ولى أم٢ يف يل َّدْ ٦أم٢ يف يلما٤.. الٳ
ٔي٫٦  ٞ ؤ ٦ي  ٞلعٚ  -يم٤ أم٢ يل َّٞدْ:  -ن ٔيٞا يلم٦ق٦ٟٞ ٦٦ة٢ٞ يلمدلٚٞا ٦ي  ْٞي٢ 

ٕجعْاا ٦ي  ْي٢  دْ   ؤ نشهٔ مدا, ٦دح٦ ٓل١.  ٔي٫٦ ن٦ 
٦يجٞٞ   ٞٞعلملدى مٞٞا اغججٞٞٔ -٦م٤ٞٞ أم٢ٞٞ يلمٞٞا٤:  -ً ٔيُ مٞٞا٤  ٞٞ ؤ, ٦يلٔ  ٔيْ,  وْ يلمٞٞ

ٕجعٌْ يف يلما٦.٤موعلف  يلةَّ    ْٔ  حع ف لمع ٦ٔيم, ٦يلاَّف
مَّ  يف يلحْجَ أمى يلاعلف:ٴ  . ال ج٣ جدٛٔ يجا ولى ق٦ٌ اأثجٔ يللٮ
٤َّ  ق ٢٦ أماا. -ن  مع جغمً أمى يل
ْٔم. -ً   ٤َّ  مع جغمً أمى يل
ْ م. -ُ ٬ٔ ٣ٕ  ٮ  مع جا
ْٔلْم  . -ْ  مع جا٦قٟ يجا لل٦ٌَّ ا
ٌٔ . ال ج٣  علدَّٛٔ ولى د٦ٜ يللٮ ٵ َّعل ٦ال٢ ك٢ ق ٣ٞ د٦أٞع٩ م٤ٞ ند٦ٞيٜ أم٣٦ٞ  -مَّ  يل
 ٦م٤ لٓم ي ق ع٣: -يلحْجَ 
ٔ ع٢. -ٲ  يوادٟ يل٦ة٢ ٦يإل
ًٔ -ٳ  . (4)يلم ٚ
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 :نق ع٣ يللم  ٦ند٦يأهع ٦قع٢ ي/محم٦ْ يلمدجع٨٦ ن ٦ يلمدٓٔ يف
ٔيٍ"  :جمك٤ ال ج٣ يللم   لٌْ يأا ع
 .تقطٔه العلة حبطب تأثريٍا-أ

ٔلع   :أمى ق مج٤يعللم   ح ً اأثج
 .أم  قعْح : ٦لف يللم  يلاف ج٭ لٯٟ يلحْجَ م٤ نامهع-ٲ
 .٦أم  فجٔ قعْح : ٦لف يللم  يلاف ال ج٭ لٟ  هع يلحْجَ-ٳ
 .تقطٔه العلة حبطب حملَا -ب

 :يعللم   ح ً محمهع أمى ق مج٤ نج ع٩ 
 .أم  يف يإل دعْ: ٦لف يللم  يلاف الا يف و دعْ يلحْجَ -ٲ
 .يلاف الا يف ما٤ يلحْجَ أم  يف يلما٤: ٦لف يللم -ٳ
 .تقطٔه العلة حبطب تأثريٍا ّحملَا معًا -ج

م٤ٞٞ وٞٞد٢ يلال ٞٞجمج٤ يل ٞٞع لج٤ جمك٤ٞٞ لدٞٞع ٛه٦ٞٞٔ لٞٞٓي يلال ٞٞج٣ يلثعلَٞٞ, ٦لٞٞٓي 
ٔم ي ٤ٞٞٞٞ حاٞٞٞٞٔ يٞٞٞٞف دكاٞٞٞٞا أمٞٞٞٞى ي ٤ٞٞٞٞ يلةٞٞٞٞدِ يددٞٞٞٞا قٞٞٞٞع٢  :يلال ٞٞٞٞج٣ ل٦ٞٞٞٞ يل٨ٓٞٞٞٞ ٓكٞٞٞٞ

ٓي قْٞٞحٍ يلْٞٞ  " ٞٞ  يٞٞف يإل ٞٞدعْ قْٞٞ الِْٞٞ ٦قْٞٞ ال الِْٞٞ ٦ي  ْٞٞ وٓي ٦قلٍٞٞ يللم اوةٞٞا ٦ق
٣ٕ يللِْٞٞٞ يٞٞٞف يلمٞٞٞا٤, ٦كٞٞٞٓي يلل٢٦ٞٞٞ يٞٞٞف  (1)"يع ق ٞٞٞع٣ أمٞٞٞى لٞٞٞٓي  ٞٞٞا  يلمٞٞٞا٤ا ٞٞٞام

. 

 :يمثع٢ مع ٦قلٍ يللم  يف يإل دعْ ٦ل٣ الِْ مٚملع٩  -ٲ
مع ج٦اْٞ مٞثد٩ م٤ٞ حْٞجَ مْٞلٖ  عللدلدٞ , يٞد٤ ٓل١ٞ أمٞ  ا٦اًٞ يلا٦قٟٞ أ٤ٞ 

ِٔ يجهع  عل معٜ ا ج٤ ن٤ يللم   ٧ٔ قْ ة ٔج٠ نو  .فجٔ قعْح ق ٦لا, يدٓي ٦اْ م٤ ٚ
٦كٓي وٓي يوامٟ يف يإل دعْ أمى  لٙ ٦ٔياٞا, يٞد٤ ٛٞعلٔ ٓل١ٞ ج٦اًٞ يلا٦قٟٞ 
ٔيو٤ يلاٞف احٟٞ يإل ٞدعْ  ٔج٠ٞ نل٢ٞ يلحْٞجَ  ٞعلل أدا, يد٤ نمك٤ يلامٞا  جدهٞع أمٞى ٚ

 .ا ج٤ ن٤ ام١ يللم  فجٔ قعْح 
 :٦مثع٢ مع ٦قلٍ يللم  يجا يف يإل دعْ ٦الِْ يجا ٤٦ْ يلما٤-ٳ
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ٔي٦ ثلٞ , ٦ل٦ٞ  ل ٣ٞ يلملم٦ًٞ نلج٠ٞ مع مثٯ٢  ا يلمةدٟ م٤ ٔي٦ ثل   ٞ  .و ْي٢ 

٣ٕ يللِْ يف يلما٤ نج ع٩ و٤  -ٴ ٔي٦ ثل  ٦ا ج٤ يل٦ل٣ يجا ي ام ٔي٦  لجٟ   يد٤ ن ٢ْ 
٧ٔ ةحجح  ٔج٠ نو  .ل٣ جك٤ لا ٚ

 :٦مثع٢ مع ٦قلٍ يللم  يف يلما٤ ٤٦ْ يإل دعْ ٦ال الِْ يجهمع-ٵ
ٌٔ م٤ٞ نحعْجَٞ يلةٞحجح ْٔ يلاممع ٦قا م٤ يوٞادٟ نلفٞعٛ كثجٞ ا جٞج٤ وٓي نمك٤ٞ 

 .ولى ملدى ٦يحْ, يد٤ يللِْ جدافف أدهع
ٞٞف يإل ٞٞدعْ -ٶ ِْٞٞ ي ٕمٍ يلل ٞٞا٤ ٦ي ٞٞام ٞٞف يلم ٞٞا ي ٞٞ  يج ٞٞع ٦قلٍٞٞ يللم ٞٞع٢ م  :٦مث

ٔيْ  مفٛ يلحْجَ فجٔ ٓل١, يٞد٤ ٓل١ٞ  ٔي٦  علملدى يل٨ٓ ٛدا جك٤٦ وٚأ ٦يلم مع ج٦ٔجا 
ٔي٨٦ يجلم٢ يإل دعْ ٣ٕ يللِْ يف يل  .ج ام

ٔم يلمةٞدٟ )ن٨ ي ٤ٞ :م  يٞف يلمٞا٤ ٤٦ْ يإل ٞدع٦ْمثع٢ مع ٦قلٍ يلل -ٷ مٞع ٓكٞ
ٌْٔ يٞٞف حْٞجَ ندٖٞ ٦لٞف ق٦لٞا )ال جٞٓك٤٦ٔ   ٣ٞٞ يت  يلةٞدِ( م٤ٞ نحْٞ ي لفٞعٛ يل٦ٞي
ٔلع( يد٤ نة٢ يلحْجَ يف يلةحجحج٤, يمفٛ  ٔيءٌ ٦ال يف مو ٔحج٣ يف ن٢٦ ق ٔحم٤ يل يل

٨ٔ )كٞعد٦ي جفااح٤٦ٞ  علحمْٞٞ ٔ  يل وٞع ًٔ يللٞعلمج٤( , ٦لفٞٛ م ٞم٣ يٞٞف  ٦يجٞ  لٞا دفٞٞف ت 
ٔيءٌ ٧ٔ دفف يلل  ٱيلاهٔ, ٦يف ٦ٔيج  نو

 .تقطٔه العلة حبطب صْزٍا -د
ٔيٞ  أم٣٦ٞ يلحْٞجَ ٦قْ ق مهع ن ٦ ٌٔ  .(1)أ ْ يت يلحعك٣ يٞف كاع ٞا مل ولٞى أشٞ

دمٞٞٞٞٞع يكافٞٞٞٞٞى   جٞٞٞٞٞع٤ نمثمٞٞٞٞٞ  لك٢ٞٞٞٞٞ د٦ٜٞٞٞٞٞ ٔجفٞٞٞٞٞع٩ لك٢ٞٞٞٞٞ د٦ٜٞٞٞٞٞ ٦ي   .نق ٞٞٞٞٞع٣, ٦ل٣ٞٞٞٞٞ جٞٞٞٞٞٓكٔ ال

ٔجً يلٞ ف  لْٞم يٞف اْٞ كٞٔ لٞٓم  .(2)ٔي٦٨٦اعء يل ٞج٦ٚ ٔيٞع٩ لك٢ٞ ٦ٓ ي د٦ٞيٜ  عواةٞعٔ مل
 :د٦ٜ مدهع, يلع٢

ٌٔ, ٦دح٤ٞ دموةٞهع  ٦قْ ق ٣ يلحعك٣ يف أم٣٦ يلحْجَ نادٞعٖ يلملم٢ٞ ولٞى أشٞ
 .لدع  أمثماهع
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ٟٔ  عل ٞمعٜ مم٤ٞ ٧٦ٔ  ٔم يلةٞح  ٦يجٞا م٤ٞ ال جلٞ نحْلع: ن٤ جك٤٦ يل دْ ٛعل
 .أدا

ٌٔ ٔج   كحْجَ م٦ ى  ٤ أل   أ٤  هج٢  ٤ ن ف ةعل  أ٤ ن جا أ٤ ن ف ل
عد٬١٬ :قع٢ يلد ف  أ٤ ٚ٭ا٭, ي٬ل٬ٞع٬٢ ق٬ٰ ٬٢ٞ ن٤ٰ٬ ج٬ل٭٬٣٦ٞ:  ٭ٰٞ ح٬ ٬ٖ م٬ٰامٮ ٩ع, ي٬ك٬ث٭٬ٔ يٮجاٮ ل٬غ٬ م٬ " م٤ٰ٬ ا٬

ٞٞع , وٮال ك٬ ً٭ وٮل٬ٰج٬١ٞٞ , ن٬ٰ ٞٞا٬ٰغفٮٔ٭٬١ ٬٦ن٬ا٭٦ٞٞ ٬ٍ ْ٭ ن٤ٰ٬ ال٬ وٮل٬ٞٞا٬ وٮال ن٬ٰدٞٞ , ن٬ٰشٞٞه٬ ٬١ ٰمْٞٞٮ ٞٞع يلمَّه٭٣َّٞٞ ٬٦ ٮح٬ ٩ٌ لٮم٬ ٬٤ ك٬فَّٞٞع٬ٔ
 .(1)" ٬ٰجد٬ه٭م٬ع

٨ٔ ٦ ٞألا أدٞا يلٞع٢ لٞٓي حْٞجَ ممٞج  وال ندٞا ي٧٦ٔ ن٤ م  ممع اعء ولٞى يل وٞع
ثدٞع ٦لجًٞ ثدٞع  ٞهج٢ أ٤ٞ أ٤٦ٞ  ٤ٞ أ ْٞ يت  ٢و ٞمعأجملم٢٦ حْٞثدع  ٞا م٦ ٞى  ٤ٞ 

 .ق٦لا ٦لٓي ن٦لى  دا ال جٓكٔ لم٦ ى  ٤ أل    معٜ م٤  هج٢
ٔ د٩ م٤ ٦اا ٦ٔيم يلثلعٍ يلحفعٛ, ٦ج ٞدْ م٤ٞ ٦اٞا  يلثعدف ن٤ جك٤٦ يلحْجَ م

ٔم , ق٬ ٮجة٬ ٭ ٰ ٤٭ أ٭ٰل ٬ ٬  كحْجَ.يلةح  ٛعل ٫٣ٞ علٮ٫ْٞ , ٬٦أ٬عةٮ ٤ٰٞ و٬ ج٫ْ , أ٬ , ثدع  ٭ٰفج٬ع٤٭ ٰ ٤٭  ٬لٮ
ٖٮ ٰ ٤ٮ م٬علٮ٫١  : ق٬ع٬٢ ٬ٔ ٭٢٦٭ يتٮ   أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف قٮد٬ ٬ ٬, أ٤ٰ٬ ن٬د٬ ٣٭ ن٭مَّاٮف ن٬ ٭٦ٞ ق٬ع٬٢ ح٬ , : " ن٬ٰٔ ٫ٔ  ٬ٰك

٬ْق٭ه٭٣ٰ  , ٬٦ن٬ٰةٞٞ ٞٞٔ٭ ج٤ٞٞٮ يتٮ أ٭م٬ ْلل٭٣ٰ يٮٞٞف ْٮ ٞٞ ,  ٬٦ن٬ش٬ ه٭ل٭٣ٰ ن٭ ٬ٞٞفٌّ ْ٪, ٬٦ن٬ٰق٬ٔٞٞ ٰجٞٞ ٞٞه٭٣ٰ ٬ٕ , ٬٦ن٬ٰي٬ٔ ٭ ٞٞع٤٭ ج٬ٞٞعء٩ أ٭ٰثم٬ ح٬
مٮ يٰ ٭مَّٞ ٮ ن٬ ٭ٞ ٞج٤٭ ل٬ٞٓٮ جد٩ع, ٬٦ن٬مٮ ٬ٔي٣ٮ م٭ل٬عٓ٪, ٬٦ي ٮ٤َّ لٮك٭٢  ن٭مَّ ٫ ن٬مٮ ٢ٮ ٬٦يٰلح٬ د٬ ٬ٌ ٰ ٤ٞ٭ ٬٦ن٬ٰأم٬م٭ه٭٣ٰ  ٮعٰلح٬ ٬ْ ٦ أ٭ ٬ٰجٞ

ِٮ  َّٔي ُٔ يف يلةحج , ودم.(2)"يٰلا٬ ع ٧٦ٔ وعلْ يلحٓيء أ٤ٞ ن ٞف قع٢ يم٦ ة  و دعْم  و
ٔ د٩   .قد   م

ٔم الوٞادٟ  ٞدْ  ع٩ أ٤ ةحع ف ٦ج٧٦ٔ أ٤ فجٞ يلثعلَ ن٤ جك٤٦ يلحْجَ محف٦ٛ
م٭٦ ٬ٞى  ٤ٞ أل ٬ٞ  أ٤ٞ٬ ن ٞف ي ٞح٠ أ٤ٞ٬ كحْٞجَ .٦ٔياا ك٦ٔيج  يلمْدجج٤ أ٤ يلك٦ٞيجج٤

٤ٞٞ ن٬ ٮجٞا ن٤٬ يلدَّ ٮٞٞف  ٌْٔ أ٬ يٮٞٞف يٰلج٣٦ٰٞٞ٬ معو٬ٞٞ   وٮد ٞف   ٞٞاغفٔ يت ٬٦ن٬ا٭٦ًٞٞ وٮل٬ٰجٞاٮ :"ق٬ٞٞع٬٢  ن ٞف  ٞٞ
"مٌٔٯ

(3). 
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ٔٚ يلةٞحج , ٦يلمْٞدج٤٦  قع٢ لٓي و دعْ ال جدٛٔ يجا حْجثف وال ٤ٛ ندٞا م٤ٞ شٞ
ٌْٔ أ٤ٞ  دمٞع يلحْٞجَ محف٦ٛٞ أ٤ٞ ٦ٔيجٞ  ن ٞف  ٞ ٕلل٦ي, ٦ي   ي فٞٔوٓي ٦٦ٔي أ٤ يلك٦يجج٤ 

ٕدف  .يلم
ٔج   ع٩ أ٤ ةحع ف يج٨٦ٔ أ٤ اع لف جلٞا يل٦ٞل٣  علاةٞ ٔي ا: ن٤ جك٤٦ محف٦ٛ يل

ٰ ْٞٮ  كحْٞجَ.ف ةحاا  ٢ ٦ال جك٤٦ مل٦ٔيع م٤ اهاا مع جلا  ,أ٤ٰ٬ أ٬ ٫ْٞ مَّ ٕ٭ل٬ٰجٞٔ٭ ٰ ٤ٞ٭ م٭ح٬
٤ٰٞ ن٬ ٮجٞاٮ: " ن٬دَّٞا٭  ٬ٞمٮا٬ يلدَّ ٮٞفَّ  , أ٬ , أ٤ٰ٬ أ٭ٰثم٬ع٬٤ ٰ ٤ٮ ن٬ ٮف  ٭م٬ٰجم٬ع٬٤ ٫ٔ ج٬ٰل٬ٔٞن٭  يلمَّاٮ ٰ ٤ٮ ن٬ ٮف  ٬ٰك

ٚل٦ٔٮ  ٞٞعل ًٮ  ٮ ٔٮ ٞٞ ٰغ ٞٞف يٰلم٬ ٔم لٞٞٓي يلحٞٞ.(1)"يٮ ٨ٔ ٦فجٞٞ ُٔ يلل ٞٞك ْجَ يٞٞف يل٦حْٞٞي٤ ٦ل٦ٞٞ قٞٞع٢ نوٞٞ
ٔمم, ٦أثمٞع٤ ودمٞع ٦ٔيم أ٤ٞ دٞعيا  ٤ٞ  ملم٢٦, ن ٦ أثمع٤ ل٣ ج ٞما م٤ٞ يلد ٞف  ٦ال 

دمٞٞٞٞٞٞٞع ل٦ٞٞٞٞٞٞٞ أثمٞٞٞٞٞٞٞع٤  ٤ٞٞٞٞٞٞٞ ن ٞٞٞٞٞٞٞف  ٞٞٞٞٞٞٞمجمع٤  .ا جٞٞٞٞٞٞٞٔ  ٤ٞٞٞٞٞٞٞ مٚل٣ٞٞٞٞٞٞٞ أ٤ٞٞٞٞٞٞٞ ن جٞٞٞٞٞٞٞا, ٦ي 

 ٞ ٧ٔ محف٦ٛ ٔج٠ٞ نوٞ ٔا٢ٞ ٢ْ أمجٞا ٚ  .يلوعمٖ: ن٤ جك٤٦ ٧٦ٔ  عللدلد  ٦ ٞلٚ مدٞا 

ٞع  "ا٢ٞ م٤ٞ ي دةٞعٔكحْجَ ج٦دٖ أ٤ ي ٤ شهعً أ٤ٞ أمٞف  ٤ٞ يلح ٞج٤ أ٤ٞ ٔ   ٬ٰجد٬م٬
ٖ٪ م٬ا٬ ٬ٔ ٭٢٦ٮ يتٮ  م٭٦ ,ي٬عٰ ا٬د٬ع٬ٔ  ل٭٣ٰ ا٭  .(2)"ي٬ٔ٭مٮف٬  ٮد٬ٰا٫٣

دمٞع ل٦ٞ أ٤ٞ ي ٤ٞ أ ٞعٖ حْٞثدف  قع٢ ٦أماا ن٤ ج٦دٖ ما ادلاٞا قةٞٔ  ٞا, ٦ي 
٨ٔ ٞٞٞ ٕل ٔل٣ أ٤ٞٞٞ يل ٞٞٞ ٕيأٞٞٞف ٦فج ٞٞٞ  ٦شٞٞٞلجً ٦ةٞٞٞعل  ٦ي ٦ ٤ٞٞٞ أججد ٞٞٞع٢, لكٞٞٞٓي ٦ٔيم ي   .ٔا

ٔا٢ٞٞٞ  عإل ٞٞٞدع ٔم ٦جك٤٦ٞٞٞ يلمحف٦ٛٞٞٞ أدٞٞٞا مٞٞٞع قع ٢ٞٞٞ يل ٞٞٞعْٖ: ن٤ جوامٟٞٞٞ أمٞٞٞى  ْ ٦فجٞٞٞ
ٔجٌْ أ٤ٞ ن جٞا  يإل دعْ. كحْجَ أمف  ٤ يلح ج٤  ٤ ٦يقْ أ٤ ن جا أ٤ أ ْ يت  ٤  

ٔ ٢٦ٞٞ يت معل١ٞٞ نيةٞٞحدع  :"قٞٞع٢  أ٤ٞٞ أمٞٞٔ  ٤ٞٞ يلوٚٞٞعً  .يلحْٞٞجَ (3)"قمٍٞٞ جٞٞع 

٣ٔ حْٞثدع أمٞف  ٤ٞ يلح ٞج٤  ٤ٞ ٦يقْٞ  مغدٞف ن٤  قع٢ ٦أماا مع ن دْ أ٤ أمف  ٤ وشٞ
ٔم  .أمٔ يٓك

ٔا٢ يف ا مج  شجوا ن٦ ااهجما ٨ٔ أ٤ٞ  .يل ع ا: يالوادٟ أمى  ٕلٞ كحْجَ يل
ٔيية  أ٤ٞ جحجٞى  ٤ٞ ن ٞف كثجٞٔ أ٤ٞ ن ٞف  ٞمم  أ٤ٞ  ٨ٔ أ٤ حاعُ  ٤ ي  فجع٤ يلث٦

 ٌٔ ٔج ٔي٦أع ن ف ل ًٌّ ل٬وٮج٣٪ »:م ٔ٭ وٮ ج٣٪, ٬٦يٰلف٬عاٮ ٔٮ ٌّٔ ك٬ (4)" «يٰلم٭ٰهمٮ٤٭ فٮ
. 
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ٔا٢ أ٤ٞ قع٢ ٦أماا مع ن دْ أ٤ محمْ  ٤ كثجٔ حْثدع  فج ع٤ أ٤ حاعُ أ٤ 
ٔم  .ن ف  مم  يٓك

ٔكٞٞا ٦ ٞٞما مدٞٞا لكدٞٞا ل٣ٞٞ ج ٞٞما مدٞٞا  ٔي٨٦ أ٤ٞٞ شٞٞو٘ نْ يلثٞٞعم٤: ن٤ جك٤٦ٞٞ يلٞٞ
ٞٞٞٞا ٣ٞٞٞٞ ج ٞٞٞٞملهع مد ٞٞٞٞا ل ٞٞٞٞد ٦ي ٞٞٞٞٚ  يلماهٞٞٞٞع ند ٞٞٞٞا   ٞٞٞٞدٓي ٦ٔيلٞٞٞٞع أد ٞٞٞٞ  ي َٞٞٞٞ ملجد  .نحعْج

٬ْ ن٬ٰل٢ٮ ك٬ع٬٤ ٬ٔ ٭٢٦٭ يلمَّاٮ قع٢:  كحْجَ جحجى ي ٤ ن ف كثجٔ أ٤ ندٖ ٰد ٬ٔ٬ٚ أٮ ٬ٓي ن٬ٰي , وٮ
 ٬  : , ق٬ع٬٢ ٫ٍ وٮك٬ ٭ »ٰج م٬ٰجك٭٣٭ يٰلم٬د٬ ٍٰ أ٬ ل٬ ٬ٕ د٬ ٬٦ , ٬ٚل٬عم٬ك٭٣٭ يٰ ٬ٰ ٬ٔئ٭ , ٬٦ن٬ك٬٢٬  عوٮم٭٬٤٦ ٬ْك٭٣٭ يلةَّ ٰد ٬ٔ٬ٚ أٮ  (1)«ن٬ٰي

وٮك٬ ٭   .يلحْجَ (1)«يٰلم٬د٬
هٔ م٤ فجٔ ٦اا ندا ل٣ٞ ج ٞما مدٞا لٞٓي يلحْٞجَ, ث٣ٞ  ٔن٧ ند ع ٦ٛ قع٢ يجحجى 

ٔمن  . دْ أ٤ جحجى قع٢ حْثٍ أ٤ ندٖ يٓك
ٔجلٞٞا ٔاعلهٞٞع حْٞٞجثع٩ م٤ٞٞ فجٞٞٔ ام١ٞٞ  يلاع ٞٞا: ن٤ اك٤٦ٞٞ ٚ مل٦ٔيٞٞ  ج٨٦ٔٞٞ نحْٞٞ 

٦ٞٞٞٞٞل٣ ٞٞٞٞٞى يلاٞٞٞٞٞعٌْ يٞٞٞٞٞف يل ٞٞٞٞٞعء أم ٠ٞٞٞٞٞ  د ٔج ١ٞٞٞٞٞ يلٚ ٠ٞٞٞٞٞ يجلٞٞٞٞٞا م٤ٞٞٞٞٞ ٦ٔيم م٤ٞٞٞٞٞ ام ٔج  .يلٚ

ٕجٕٞٞ  ٤ٞٞ يلمعاش٤٦ٞٞ أ٤ٞٞ أ ْٞٞ يت  ٕيمٞٞف أ٤ٞٞ أ ْٞٞ يلل كحْٞٞجَ يلمدٞٞٓٔ  ٤ٞٞ أ ْٞٞ يت يلح
ٞٞفَّ  ٔ ٞٞف يت أدهمٞٞع "ْجدٞٞعٔ أ٤ٞٞ ي ٤ٞٞ أمٞٞٔ  ٞٞد٬  ن٤٬َّ يلدَّ ٮ ٬ٓي يٰيا٬ٞٞا٬ ٬ يلةَّ ٞٞع٬٤ وٮ : ك٬ ٬ٌ ق٬ٞٞع٬٢

ٰجٔ٭٬١ » , ٬٦ال٬ وٮل٬ا٬ ف٬ ْل٬١ ا٬ل٬عل٬ى ا٬ ٬٦ , , ا٬ ٬ع٬١٬ٔ يٰ م٭٬١ ٬١ ٰمْٮ عد٬١٬ يلمَّه٭٣َّ ٬٦ ٮح٬  .(2)« ٭ٰ ح٬
ٕجٕٞ حْٞثدع أ ْٞ  دمع ل٦ م٤ حْجَ أ ْ يلل ٔج٠ يلاعٌْ, ٦ي  قع٢ نوٓ يجا يلمدٓٔ ٚ

ٔييا أ٤ أمف ُٔ أ٤ أ جْ يت  ٤ ن ف   .(3)يت  ٤ يلف ٢ أ٤ ي أ
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ٔي٦أٞٞٞٞٞٞع٩ م٤ٞٞٞٞٞٞ ٦اٞٞٞٞٞٞا ٦م٦ق٦يٞٞٞٞٞٞع٩ م٤ٞٞٞٞٞٞ ٦اٞٞٞٞٞٞايللعشٞٞٞٞٞٞٔ: ن٤ جٞٞٞٞٞٞ  .٨٦ٔ يلحْٞٞٞٞٞٞجَ م

ٕجْ  ٤ محمْ حْثدع ن ى أ٤ٞ ن جٞا أ٤ٞ ي أمٞٗ أ٤ٞ ن ٞف  ٞفجع٤  كحْجَ ن ف ي٦ٌٔ ج
ٔي٦أٞٞٞع  (1)"م٤ٞٞٞ  ٞٞٞح١ يٞٞٞف ةٞٞٞداا جلجْٞٞٞ يلةٞٞٞدٌ ٦ال جلجْٞٞٞ يل٦ ٦ٞٞٞء:"أ٤ٞٞٞ اٞٞٞع ٔ م

. 

ٔم  .(2)"قع٢ ٦أماا مع ن دْ ٦كجا أ٤ ي أمٗ أ٤ ن ف  فجع٤ قع٢  و٢ اع ٔ يٓك
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 اخلامظاملبخح 

 طسق معسفة العلة
ٞٞى  ْٞٞ ول ٔش ْٞٞ م٤ٞٞ ٦ا٦ْٞٞ ٠ٔٞٞٚ ا ٞٞع٤ ال   ٞٞع٩ فعم ٞٞع٩ ك ٞٞ   ٞٞ  ع٩ وفج ٍٞٞ يللم لمٞٞع كعد
لع, ٦٦ عو٢ الج٤ أمى يل٦ق٦ٟ أمجهع, ٦م٤ وٞد٢ كٞد٣ يللممٞعء يٞف لٞٓي يللم٣ٞ  ٦ا٦ْ
ٔيٞٞ   ٞٞدم  يلحْٞٞجَ م٤ٞٞ يللمٞٞ  ن٦  ا ٞٞج٤ ندٞٞا ال  ْٞٞ م٤ٞٞ أٌْٞٞ و٦ٞٞٚيٍ حاٞٞى جمك٤ٞٞ مل

لع يجا  .٦ا٦ْ
لج١ لٓم يلو٦ٚ   ٍ:ي٦ي 

 :أّاًل: مجع طسق احلدٓح
٬ٓي ل٣ٰٞ٬  :"قٞع٢ نحمْٞ ٦قْ كٞع٤ يلمحْٞث٤٦ جهام٤٦ٞ  ٞٓل١ ٦جهك٤٦ْٞ أمجٞا َ٭ وٮ ج ْٞٮ يٰلح٬

ع ا٭  ٬ٰل ٩ ٔ٭  ٬ٰل ٭ َ٭ ج٭ف٬   ج ْٮ ٚ٭ٔ٭ق٬ا٭ ل٣ٰ٬ ا٬ٰفه٬ٰما٭ ٬٦يٰلح٬ ٰا    .(1)"ا٬ٰام٬
ٚ٭ٔ٭ق٬ا٭ ل٣ٰ٬ ج٬ا٬ ٬جَّ " ٦قع٢ أمف  ٤ يلمْجدف: ٰا  ٬ٓي ل٣ٰ٬ ا٬ٰام٬ ً٭ وٮ ٬ٚه٭م٭ يٰل ٬ع   .(2)"٤ٰ و٬

:١ٔ ٞٞع ْٞٞ يت  ٤ٞٞ يلم  ٞٞع٢ أ  ٞٞا٭  "٦ق ًٰ  ٬ٰل ٬ ٔٮ ٞٞ َ٭ ي٬عٰ  ج ْٮ ٞٞ ٞٞ َّ ل٬١ٞٞ٬ يٰلح٬ ٬ٍ ن٤ٰ٬ ج٬ةٮ ْٰ ٬ٓي ن٬ٔ٬ وٮ
 ٫ٙ  .(3)" ٮ ٬ٰل

٩ٌ  "٦لهٓي قع٢ جحجى  ٤ ملج٤: ٫ٍ ك٬ثٮج٬ٔ ٩ٌ ي٬دٮ٤َّ ل٬ا٭ مي٬ع َّٔ ج٬٤ م٬ ٰم ٮ ٬َ و٬ ج ْٮ ًٮ يٰلح٬   .(4)«يٰكا٭

ًٮ يٰلح٬ "٦قع٢ نج ع٩: ل٬ٰمد٬عم٭ ل٦ٰ٬ ل٣ٰ٬ د٬ٰكا٭ ٰاه٩ع م٬ع أ٬ ثٮج٬٤ ٬٦ ٤ٰ ث٬د٬ ٬َ مٮ ج   .(5)"ْٮ
 .(6)"ل٦ ل٣ دكاً يلحْجَ م٤ معو  ٦اا مع ٦قلدع أمى يلة٦يً"٦قع٢ نج ع٩:

٨ٕ: ٣ن ٦ حعا٦قع٢  ٔي  .(7)"ل٦ ل٣ ج٭كاً يلحْجَ م٤  اج٤ ٦اهع٩ مع ألمدعم"يل
ٔج٠ٞ يأدٞع يجٞا "٦كع٤  لٙ يلحفعٛ جل٢٦: و٤ ل٣ جك٤ يلحْجَ أد٨ْ م٤ٞ معوٞ  ٚ

 .(8)"اج٣ج
 :املْاشىة بني الطسق ثاىٔا:
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ٔد   ج٤ ٠ٔٚ يلحْجَ  لْ املهٞع, يٞد٤ يافلٍٞ يل٠ٔٞٚ  ٦يف لٓم يلو٦ٌٚ جا٣ يلملع
 ٞٞٞٞٞٞٞ ٤ٞٞٞٞٞٞٞ يللم ٞٞٞٞٞٞٞٓ  ٞٞٞٞٞٞٞدم  يلحْٞٞٞٞٞٞٞجَ م ٞٞٞٞٞٞٞع حجدو ٞٞٞٞٞٞٞع يوٞٞٞٞٞٞٞادٟ أممد ٣ٞٞٞٞٞٞٞ ج٦اْٞٞٞٞٞٞٞ  جده  .٦ل

ٔي   دم  يلحْجَ م٤ يللم  كمع دلمٞا يلمةٞدٟ )ن٨ ي ٤ٞ "قع٢ ي ٤ حأ: يل  ج٢ ولى مل
٤ يلةدِ( أ٤ يلوٚجً ٍٔ  ٞدماا, ٦ي  ٔقا, يد٤ يافلٍ ٦ٔياا ٦ي ا٦٦ي ٛهٞ : ن٤ ج٭اما ٚ

 .(1)"يوامف٦ي نمك٤ ٛه٦ٔ يللم , يمْئ يلالمج٢ يف يلحلجل  أمى  جع٤ يالوادٟ
ٔيا  ٔ ع٢ ٦يل٦قٟ ٦يل ٤ ٦اْ يوادٟ  ج٤ لٓم يل٠ٔٚ كعالوادٟ  ج٤ يل٦ة٢ ٦يإل ٦ي 

ٔي٨٦ يل٨ٓٞ يوامٟٞ أمجٞا ٦م ٔيٞ  ي ٦اٞا يلاٞف ٦ٔجٍٞ ٦دح٦م( يد ْٞ حجدوٞٓ م٤ٞ احْجْٞ يلٞ ل
ٔلع ٌٔ ال جمك٤ حة ٔيو٤ كثج ٔاج   ج٤ لٓم يل٠ٔٚ  ل  .أدا, ث٣ جك٤٦ يلا

ٌٔ ال ادحةٔ, ٦ال  ٞع ٚ لهٞع  علد ٞ   ولٞى امجٞا "قع٢ يللدوف: ٔاج  كثج ٦٦ا٦م يلا
دمٞع جٞدهٙ  ٞٓل١ يلممٞعٖٔ يلف٤ٞٚ,  ٔاج  وٞع٘, ٦ي  ي حعْجَ,  ٢ ك٢ حْٞجَ جل٣٦ٞ  ٞا اٞ

ٍ, ٦لهٓي ل٣ جحك٣ٞ يلمالْٞم٤٦ يٞف لٞٓي يلملٞع٣  حك٣ٞ كمٞف يل٨ٓ نكثٔ م٤ يل٠ٔٚ ٦يل٦ٔيجع
ْٔم ٔل٣  ح ً مع جل٣٦ أدْل٣ يف ك٢ حْجَ  مف  .(2)"جشم٢ يللعأٌْ,  ٢ جوامٟ دٛ

ٔم لٞا, مٞٞا "٦قٞع٢ ي ٤ٞٞ يلةٞدِ: ٔي٨٦ ٦ موعلفٞ  فجٞٞ ْٔ يلٞٞ ٔيكهٞٞع  افٞ ٦ج ٞٞالع٤ أمٞى وْ
ٔ ٞع٢ يٞف يلم٦ة٢٦ٞ,  ٟٔ  هٓي يلشأ٤ أمٞى و ٔيو٤ اد ٣ ولى ٓل١ اد ا يللع ن٦ ٦قٟٞ يٞف ق

, ن٦ ْو٢٦ حْٞجَ يٞف حْٞجَ, ن٦ ٦ل٣ٞ ٦يل٣ٞ  غجٞٔ ٓل١ٞ,  حجَٞ جغمًٞ أمٞى ٛدٞا  ٔي٦ٜ يلم
ْْٔ يجا٦قٟٞ يجٞا, ٦ك٢ٞ ٓل١ٞ مٞعدا م٤ٞ يلحك٣ٞ  ةٞح  مٞع ٦اْٞ ٓل١ٞ  ٓل١, يجحك٣  ا ن٦ جا

 .(3)"يجا
٧ٔ ١ٔ أماهٞٞع  ٞٞأم٦ٔ نوٞٞ دمٞٞع اْٞٞ ٔقهٞٞع, ٦ي   ٦لدٞٞع١ نحعْجَٞٞ لٞٞجٖ يجهٞٞع يوٞٞادٟ يٞٞف ٚ

ٔاًٞٞ: ٔاٞٞع٢ حٞٞٓي٠ يلدلٞٞعْ مٞٞ"قٞٞع٢ ي ٤ٞٞ  ٔياه٣  عل ٔ ٞٞاه٣ لمحْٞٞجَ ٦ملٞٞ ٌٔ ممع ٤ يلحفٞٞعٛ لكثٞٞ
٦نحعْجَ ك٢ ٦يحْ مده٣, له٣ يه٣ وع٘ جفهم٤٦  ا ن٤ لٓي يلحْجَ جش ا حْجَ يد٤, 

ٌٔ ٦ال جش ا حْجَ يد٤, يجلمم٤٦ ي حعْجَ  ٓل١. ٦لٞٓي ممٞع ال جل ٞٔ ٔم,  أدٞا  ل ٞع احةٞ
ٔيٞ  يلاٞف وةٞ ْٔ يلفه٣ٞ ٦يلمل ٔاا يجٞا ولٞى نلمٞا, ولٞى ماٞ دمع ج نل٢ٞ  ٞعؤ ٦ي  هٞع أ٤ٞ ٦ي 

 .(4)م٣"يلل
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 املبخح الطادع
 :ّأئنتُ عله العلل مؤضطْ

ٌْٔ  الٓٔةل٦   أم٣ يللم٢    ً  ٚٯ جٞاكم٣ يجٞا لٞٓي ل٣ٞ ,يد  عٚا احٍ قعأٌْ م
ل١ م٤ يح٢٦ يلم م وال ث ٔجٞ    دٞاحْٯثج٤ ٦ٓ ,  ٢ٞ ل٦ٞ اممٞ  ملٚجٞعٍ لٞجٖ ق٦يأْٞ دٛ

للدوٞف حك٣ يلْقج٠ , ٦قْ نشٞعٔ ي٦ممك  أممج  ماد٦أ  اك٤٦ ل٧ْ يلدعقْ امكدا م٤ يل
ٚٯدأٞع٩ حع٦جٞع٩ "ولى لٓي يلملدى  ل٦لا : ٦ال جل٣٦  ا وال م٤ مدحا يت يهمٞع٩ فعجةٞع٩ , ٦ي

ٔي  ثعق   ؛ ٦لهٓي ل٣ جاكم٣ يجا وال  ٔياً يل٦ٔيٌ , ٦مل ٔيكع٩ لم ْ ٔيْ نوم  لٓي يلشأ٤ , ٦ي  ني
 .(1)"٦حٓيقه٣
ٔاً :قع٢ ٦   ٔي٤٦  "ي ٤  ٔيْ قمج٢ٞ م٤ٞ نل٢ٞ نيلحْجَ  لم٢ يعلاهع ٌٓ يلدلعْ يللع يٞ

 .(2) "يلحْجَ اْي٩ ..
, , يلْ ال جلٟ أمجهع وال  لْٞ مٌْٞ ٦لجٖ ك٢ حْجَ م٭ل٢ٯ اٛهٔ أماا لم٤ نأمٯا
ٔاعٜ يل ةٔ  ٌٔ , ما و ٔي ٦يء نكعدٍ ٦ٚجم  ن٣ قةج ٔي يلْ ٧٦ٔ يلوٚجً   دْم أ٤ :,م

ٔأ  قع٢: مَّا٭ا٭ ي٬د٬ "ن ى ٕ َٮ م٬ع ا٬ٰوف٬ى أٮ ج عْٮ جْٮ ي٬مٮ٬٤ يٰ ٬ح٬ ٔٮ يلشَّْٞٮ ٞ٬ٛ ٬ْ يلدَّ م٬ٰجه٬ٞع وٮالَّ  ٬ٰلٞ ٟ٭ أ٬  ج٭٦ق٬ٞ
جْٮ  ف  يلَّٕم٤٬ٮ يٰل ٬لٮ م٭ ٮ ٬٦"(3).  

ٞج٬٤ :"   دْم أ٤ أمف  ٤ يلمْجدف قٞع٢ ٦٧٦ٔ  ٬ْ ن٬ٰٔ ٬لٮ ٫َ  ٬ٰلٞ ج ْٞٮ مَّٞ ٬ ح٬ ٍ٭ أٮ ٰكٞ ٬ٔ ْٰ ٞع ن٬ ٔ٭ َّم٬
  .(4)" ٬د٬ ٩ 

:  قْٞٞ جلإٞٞ يلملم٢ٞٞ أ٤ٞٞ يلال جٞٞٔ أمٞٞع يٞٞف دف ٞٞا م٤ٞٞ حاٞٞ  , قٞٞع٢ ي ٤ٞٞ حا٦ٔٞٞ  
ٔاج  وح٧ْٞ  ٌٔ يلملم٢ مده٣ , يد جفة   مع ي الٔ يف دف ا م٤ٞ اٞ ))٦قْ الةٔ أ ع

ٔيف  ٦يءيل٦ٔيجاج٤ أمى ي ٧ٔ , كمع يف دلْ يلةج  . (5)" و
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٫َ ؛ ٦ٔيم٭  لٮجٯٞ ٭ , أ٤ٞ  :":٦ أ٦٢قع٢ ي ٤ ن ف حعا٣  ج ٔأ  , أ٤٬ حْٞٮ ٍ٭ ن ع ٕ٭ ٦ أل
ٞٞعيٮا٫ , أ٤ٞٞٮ ي ٤ٞٞٮ أ٭مٞٞٔ , أ٤ٞٞٮ يلدٯ  ْٞٞٮ يتٮ , أ٤ٞٞ د ٞٞف  أ٭ ج ٞٞعللٕ    ٮ ٧ٔ  ٮ ٞٞ ٣ٞٞ جك٤ٞٞ ج ٞٞا٭ ل : ندٯ

ٔٮ لٮمد  عءٮ  أ ٩ع. ج  ٦يلحٔٮ
. َ٪ م٭دكٔ٪ ج ٔأ  : لٓي حْٮ  يلع٢ ن ٭٦ ٕ٭

مٯ ٩   قعال : ٟ٭ لا٭ أٮ ٔٮ ٍ٭ : ال  . (1)"الق٭م
ٔيٝ يللمٞٔ م٤ٞ ييهٓي يللم٣ لجٖ م٤ يللم٣٦ يل هم  ,  ه٦ أم٣ٞ جحاٞعُ ولٞى ي ٞاف

ٜٔ اع٣ ٦ةٞ ٔ ٦ا ٔيء ٦يلدٛٞٔ نا٢ يلامك٤ يجا , ٦جحاعُ ولى ٦ امْٞ يٞف يل حَٞ ٦يال ٞال
ٌٔ ٦ا٦ْ يلْج٤ يلماج٤ ل٧ْ يلدعقْ  ٕد  ما  ٦ٔ  .٦يلم٦ي

ٞٞٓي يلْٞٞ  ٞٞعل٣ ٢ٞٞ ,  ل ٣ٞٞ يللم ِٔ أم ٞٞع ل٤٦ م٤ٞٞ  لْٞٞل٣ يٞٞف  دٞٞعء ةٞٞ يلةٞٞحع   ٦يلا
ٍ٭ اٞٞ٘ٔ  ل ٞٞهع  ل ٞٞع٩ حاٞٞى فْٞي أممٞٞع٩ ال ج٭ ٞٞاهع٤  ادع ٞٞا , ٦قْٞٞ  ٍٮ يلمَّ دٞٞع ٓكٞٞٔ ٦ا٦يلٞ

ٔج٤ ؛  دَّٞا ن٢٦ م٤ٞ يشٞاهٔ  ٞعلكد٣ يٞف دلْٞ ن٤َّ أم٣ يللم٢  ْن  محمْ   يللممعء ٤  ٞج
٨ٔ يل٨ٓٞٞ كٞٞع٤ جممٞٞف أمٞٞى ادمٓاٞٞا نشٞٞجعء يٞٞف دلْٞٞ ي حعْجَٞٞ  ٕل ٔي٩  ٞٞعل يلحْٞٞجَ , م٦ٔٞٞ

أدلهع . حاى ي الٔ أدْ شل    شٞل   ل٦ٞ يلمه ٖٞ يلحلجلٞف  ٦جلْٞ ٤ يلحاعُ , ٦ي 
همٞع شٞل   ؛ ق مٞا ل٣ٞ جٞاكم٣  علْقٞ  ٦يلشٞم٢٦ يلمٞٓج٤ٮ اكم٣ٞ   م٤ كٞع٤ لهٓي يللم٣ ؛  ٤َّ 

 .٦قْ شهْ لا م٤ اعء  لْم ,مى جْجا٦يدع٩ أ ٦ ٤َّ يلحْجَ نة   ةدعأ 
٬ٔي٠ٮ  :"قع٢ يلشعيلف لٓي َ٭  ٮعٰللٮ ج ْٮ ٬ٟ يٰلح٬ ٔٮ  . (2)"ل٦ٰ٬ال٬ ش٭ٰل ٬ ٭ م٬ع أ٭

ًٞٞ ٔا  ٤ٞٞ ٞٞع٢ ي  ْٞٞج٢ , ٦ياةٞٞع٢ : ٦ق ِٔ ٦يلال ٞٞف يلاٞٞ ٞٞد٣ ي ٞٞا يلك ٦ل٦ٞٞ ن٢٦ م٤ٞٞ ٦ ٯ
يللم٢ٞ , ٦نومٞ  لٞٓي يلشٞأ٤  لْٞم ا ٞا لٞا ي  عدجْ ٦يدلٚعأهع , ٦دلٯً أ٤ ْقٞعو٠ أم٣ٞ 

  .(3)"يف لٓي يللم٣
ٔي٠ أ٤ٞٞ نمٞٞٔ ":٦قٞٞع٢ يل ٞٞملعدف ةٞٞعحً كاٞٞعً ي٫ د ٞٞعً ل٦ٞٞ ن٢٦ م٤ٞٞ يٞٞاٗٯ  ٞٞعلل

  .(4)"يلمحْٯثج٤
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٠ٞٞٯ للم٣ٞٞ ٱٷٲلٞٞٓي ل٦ٞٞ ن ٦ٞٞ   ٞٞٚع٣ شٞٞل    ٤ٞٞ يلحاٞٞعُ يلما٦ٞٞيَّى  ٞٞد  ) لٞٞٞ ( ٦ح٭
 . يللم٢ ن٤ٰ جك٤٦ ودعم٭ أمى جْجا
يلما٦ٞٞيى  جحجٞٞى  ٤ٞٞ  ٞٞلجْ يللٚٞٞع٤ ٥ٱٷٲ ٞٞد   يلما٦ٞٞيى ٦قْٞٞ نوٞٞٓ أ٤ٞٞ شٞٞل  

ٔحم, ٥ٹٺٲ د   ٦ل٦ٞ  ٥ٹٺٲيلما٦ٞيى  ٞد   ٤  ٤ٞ مه٦٨ْٞنوٓ أدٞا نج ٞع٩ أ ْٞ يلٞ
ٔاع٢ لٓي يلف٤ , ٦أدهمع نوٓ جحجى  ٤ مل لجا ادعلى  ٥ٴٴٳيلما٦يى  د   ج٤م٤  ٦ي 

 .أم٣ يللم٢ 
ٔا٢ٞ وملٞا يت لهٞٓي :"٥ٲٵٳيلما٦يى  د   ْنحميإلمع٣  قع٢ أدا يل٨ٓ لع لدٞع 

يلما٦ٞيى  ٦أمٞف  ٤ٞ يلمْٞجدف .(1)"يلشأ٤ جٛهٞٔ كًٞٓ يلكٞٓي ج٤ جلدٞف جحجٞى ي ٤ٞ ملٞج٤
٨ٔ يل٨ٓٞٞ قٞٞع٢ أدٞٞا ن ٦ٞٞ حٞٞعا٣شٞٞجخ يل  ٥ٵٴٳ ٞٞد   كٞٞع٤ :" ٥ٸٸٳيلما٦ٞٞيى  ٞٞد   وٞٞع

م٬مع٩ يف يلدع ٔي  يلحْجَ ٦يللم٢أمف  ٤ يلمْجدف أ٬  .(2)"ٖ يف مل
٨ٔ يلحْٞجَ  ٚ جً ٥ٷٶٳيلما٦يى  د   ٦نحمْ  ٤ حد ٢ , ث٣ اعء  لْل٣ يل وع

ٞٞا , ٦م ٞٞم٣ ٞٞف أمم ٞٞف  ٥ٲٷٳيلما٦ٞٞيى  ٞٞد   ي ٞٞ  ي ٢ٞٞ وفج ٞٞع٣ أ٤ٞٞ أم ٨ٓٞٞ نمٞٞعٚ يلمث يل
يل٨ٓٞٞ قٞٞٔٔ  ٥ٶٸٳيلما٦ٞٞيى  ٞٞد   نحعْجَٞ يلثلٞٞعٍ يٞٞف كاع ٞٞا " يلامججٕٞٞ " , ٦ن ٦ٞٞ ْي٦ْ

ٕيلٞع ندَّٞا قْٞ جوٞٔٯُ يلحْٞجَ يلمل م٢٦ٞ , ٦ج ٞكٍ أ٤ٞ قعأٌْ أٛجمٞ  يٞف لٞٓي يل ٞعً مغ
ٔ أمى  " جع٤ أماا  ل٦لا ٬ٔ ٬دَّا٭  ٬ ٬ٓي يٰل ٬ٞعً  ٮ ٞع ك٬ٞع٬٤ م٤ٞ ل٬ٞ يٰلل٬عمَّ  ن٤٬ جٰكشٟ ل٬ه٭٣ٞ ك٢ٞ م٬

٤٬ جَ  ٮ ْٮ ٬ٓي يٮجم٬ع م ى م٤ أ٭ج٭٦ً يلح٬ ٔأٞ (3)"أم٣ٞ يٰلل٬عمَّٞ  جلةٞٔ أ٤ٞ٬ مث٢ٞ ل٬ٞ  , ٦ن ٦ٞ ٕ
يل٨ٓ ل٣ٯ شاعٍ لٓي يللم٣ مٞا ن ٞف حٞعا٣ , ٦امٞا أممهمٞع أ ْٞ  ٥ٵٷٳيلما٦يى  د  

ٔحمي فا , ٦ادل٣ٞٞ امعأٞٞ  مٞٞده٣ يٞٞف مةٞٞدٯ  ٥ٸٳٴيلما٦ٞٞيى  ٞٞد   ٤ ي ٤ٞٞ ن ٞٞف حٞٞعا٣لٞٞ
٦ٞٞيى  ٞٞد   يلد ٞٞعوف ٞٞف  ٥ٴٱٴيلما ٦ٞٞيى , ٦يلللجم ٦ٞٞيى , ٦ي ٤ٞٞ أ٨ْٞٞ ٥ٳٳٴيلما يلما
ٔق٥ٚٶٷٴ ٜٔ يجٞٞا , ٥ٶٹٴيلما٦ٞٞيى  دف, ٦يلْٞٞي ٍٮ  لْٞٞل٣ م٤ٞٞ  ٞٞ ي ٤ٞٞ لٞٞٓي قٞٞع٢ ٦ل٣ٞٞ جٞٞأ

٨ٕ ق٦لاا يجم٤ اعء  لْل٣ : )) قْ ق٢٬َّ م٤ٞ جفه٣ٞ لٞٓي  ٢ٞ  ٥ٸٺٶيلما٦يى  د   يلا٦
 .(4) أ٣ْ((
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 بعاملبخح الطا
 لخدٓح املعلاألمجلة التطبٔقٔة ل

 :املجال األّل
لٓم امم  م٤ ي مثم , ن ٦قهع لاك٤٦ يللم   أ لعْلع يلموامف  ٦ي ح  يلملعل٣, 
٦ ٞٞهم  يلاة٦ٞٞٔ؛ يعلمثٞٞع٢ ي ٢٦ لحْٞٞجَ ملم٢٦ٞٞ ٦ٔيم يلثلٞٞ : ٦ل٦ٞٞ مٞٞع ٦ٔيم شٞٞل    ٤ٞٞ 

لد ٞف ن٤ ي"يلحاعُ أ٤  مم   ٤ كهج٢ أ٤ حاٞٔ ن ٞف يللدٞ ٖ أ٤ٞ أملمٞ   ٤ٞ ٦يو٢ٞ 
  { ٔن  .(2)"٦وفٙ  هع ة٦اا‘‘ممج٤ ’’يلع٢  .(1)لَغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّينَ ق

 .(3)"نوٚأ شل   يف لٓم يل٦ٔيج , حج٤ قع٢: ٦نوفى ة٦اا"جل٢٦ يإلمع٣ م م٣ : 
 .(3)"ة٦اا

ٔم٨ٓٞ ٦يلْٞئ قٚدٞف  ٨ٕ ٦ن ٦ أج ٞى يلا ٔي ٔأ  يل ٨ٔ ٦ن ٦ ٕ ٦كٓي نأما يإلمع٣ يل وع
ٔل٣ ٔم: ٢ٞ قٞع ٦فج ٨ٔ ٦فجٞ ٦نوٚٞأ شٞل   يٞف م٦ي ٞا م٤ٞ لٞٓي يلحْٞجَ, يلٞع٢ : "٢ يل وٞع

ٕيْ يجٞا :  دمع ل٦ )حأ  ٤ أد ٖ( ٦جكدى ن ٞع يل ٞك٤, ٦ )أ٤ حأ ن ف يللد ٖ(, ٦ي 
دمٞع ل٦ٞ )أ٤ٞ حاٞٔ  ٤ٞ أدٞ ٖ  )أ٤ أملم   ٤ٞ ٦يو٢ٞ(, ٦لٞجٖ يجٞا )أ٤ٞ أملمٞ (, ٦ي 

 .(4) ة٦اا( ة٦اا(, ٦ ودمع ل٦ )٦مْ  هعأ٤ ٦يو٢  ٤ حأ(, ٦قع٢ : )٦وفٙ  هع 
ٔم  مج٣,  ٢ مك٤٦ م٤ يلثلعٍ يلمل٦ٔٞيج٤, ال  ٞجمع ندٞا  و دعْ لٓي يلحْجَ ٛعل
قاٞٞا يٞٞف املٞٞف يلحْٞٞجَ  ٟٔ  اشْْٞٞم ٦احفٛٞٞا ٦ْ قْٞٞ ٦ٔيم شٞٞل    ٤ٞٞ يلحاٞٞعُ يل٨ٓٞٞ أٞٞ
٦ٔ٦يجاا, حاى يشاهٔ  ج٤ يلمحْثج٤ ندا ل٣ جك٤ جحَْ حْجثع أ٤ شجخ وال  لْ يلاأكْ 

حفٞٞعٛ أمٞٞى ن٤ شٞٞل   نوٚٞٞأ يٞٞف م٦ي ٞٞا م٤ٞٞ م٤ٞٞ ندٞٞا قْٞٞ حفٛٞٞا, ٦مٞٞا ٓل١ٞٞ نٚ ٠ٞٞ يل
ٔياه٣  ٔج٠ٞٞٞ حفٛه٣ٞٞٞ ٦يهمه٣ٞٞٞ ٦ملٞٞٞ ٔك٦ي ٓل١ٞٞٞ وال أ٤ٞٞٞ ٚ يلحْٞٞٞجَ يلمٞٞٞٓك٦ٔ, ٦ل٣ٞٞٞ جْٞٞٞ

ٔ اه٣ يلحْجثج  يل٦ٚجم   .٦ممع
ِٔ  لٙ يلحفٞعٛ  مام٦أٞ  م٤ٞ ي  ٞ عً يلْيلٞ  أمٞى وٚٞأ شٞل  ؛  لٓي ٦قْ ة

 :٦لف
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لجْ ن٤ شل   قْ وعلٟ نةحعً  مم   ٤ كهج٢, ٦م٤ نث اه٣  فجع٤  ٤   -ن 
٨ٔ يل٨ٓ ياف٠ يلدلعْ أمى ندا نحفٛ يلدعٖ  حعْجثا, يدٓي ٦قا وٞدٟ  جدٞا ٦ ٞج٤  يلث٦

ٔا   .شل   يد٤ ق٢٦  فجع٤ ل٦ يل٨ٓ جا
ٍٔ أ٤ٞ يلد ٞف  -ً  , ٦لٞف ندٞا كمع ندٞا قْٞ وٞعلٟ يل ٞد  يللممجٞ  يلاٞف ا٦ٞيا

 ٱكع٤ جاهٔ   مج٤
هجْٞ ق٢٦ٞ كٓل١ وعلٟ شل   أ ْ يلا عٔ  ٤ ٦يو٢ يل٨ٓ ٧٦ٔ أ٤ ٦يو٢ مع ج -ُ 

 ".مْ  هع ة٦اا" فجع٤, وٓ قع٢ يجا:
٦نمع يلاما  ج٤ لٓم يل٦ٔيجعٍ  دعء أمٞى يلاا٦ٞجٕ يلللمٞف يمٞده  يداهاٞا كثجٞٔ 

ٔج٤, ٦ا له٣ يف ٓل١ يل عحث٤٦ يلملعة٤٦ٔ  .(1)م٤ يلفلهعء يلماأو
ٔي٨٦, ٦قْ أ ٔ يإلمٞع٣ م ٞم٣ أدٞا  ٌٔ أ٤ وٚأ يل ي هٓي يلمثع٢ ا ج٤ ن٤ يللم  أ ع

ٔحا  أم  ٓل١ يلحْجَ, ٦لٓي يلوٚأ ال جٛهٔ م٤ٞ ٛٞعلٔ يل ٞدْ ٤٦ْ امٞا يف نثدعء ش
ٔدٞٞ   ل ٞٞهع  ٞٞ لٙ, ٦ال جكاشٞٞفا يل عحَٞٞ, ن٦ ال جلادٞٞا  ٞٞا, وال وٓي يدٞٞاه   ٔقٞٞا ٦ملع ٚ

ٔي٨٦ حْجثع لغجٔ ةعح ا, ومع أمْي  مده  يلمحْثج٤ يلدلعْ يلملم٦ً , ٦ل٦ ن٤ جال٢ يل
ٔيً ن٦ يالماحع٤  – مع ٦لمع ٦و –كأ٤ جلةْ  ا يإلف  .ٚأ٦ي 

ٔيً حمعْ  ٤ أم٦ٔ يلدةج ف , ٦ل٦ م٤ٞ  يمم٤ كع٤ جفل٢ ٓل١ أمْي للةْ يإلف
ٔج٤  عل٦ ٞٞا , ٦م٤ٞ نحعْجثٞٞا يلملم٦ ٞٞ  أمْٞي مٞٞع ٦ٔيم أ٤ٞٞ ي أمٞٗ أ٤ٞٞ ن ٞٞف  يلمٞٓك٦

ٔ ٢٦ٞ يت  ٔ ف يت الٞعلى أدٞا ( قٞع٢ : قٞع٢  ( ٌٔ ٔج وٓي للجٞا٣  ": ةعل  أ٤ ن ف ل
ٔج٠ يد ا ْء٦ل٣  عل د٣  ٔكج٤ يف ٚ جل٢٦ يلللجمف : لٞٓي يلحْٞجَ  لحْجَ,ي "…يلمش

ٟٔ م٤ ٦ٔيج   هج٢  ٞ دمع جل ٟٔ م٤ حْجَ ي أمٗ, ٦ي  ٤ ن ٞف ةٞعل  أ٤ٞ ن جٞا ال جل
ٌٔ ٔج  .(2) (أ٤ ن ف ل

ٔفًٞ  ًٔ  ٞا ٦ج يال٢ حمعْ  ٤ أم٦ٔ حْجَ  هج٢  ٤ ن ف ةعل  لألأمٗ لجغٞ
ٌٔ يللمً ٌٔ ن٦ يللم  يف ة٦ ٍٔ يلدكع  .يلدعٖ ولجا , يٛه
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ٔي٨٦ شٞل  , يٞدٓي قمًٞ أمٞى محَْٞ  ٦مم٤ كع٤ جفل٢ ٓل١ للةْ يوا عٔ حفٞٛ يلٞ
٤ وعلفٞا ا ٞج٤  نحعْجثا جدٛٔ يد٤ ٦ييلا أمى يلحْجَ يلملم٦ً أم٣ ندا فجٔ حٞعيٛ, ٦ي 

 .ندا  ع ٚ مال٤
٦نمع م٤ ٦قا مدا يللمً ٤٦ْ المْ يفٞجه٣ يلثلٞعٍ ٦يل ٞلفعء , ٦ج٦اْٞ  جٞع٤ مٞع 

 .٦قا له٣ م٤ ٓل١ يف كاً يللم٢ ٦كاً يل لفعء ٦يل هيالٍ
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 املبخح الجامً
 التطبٔقٔة األمجلة

 املجال األّل:
٣ٕ أ٤ ثع ٍ أ٤ٞ ندٖٞ قٞع٢ :  ٔجٔ  ٤ حع ٧٦ٔ و حع٠  ٤ أج ى يلٚ عٜ أ٤ ا

ٔ ٢٦ يت  ٦ٰدٮى:"  قع٢  اَّى ا٬ٔ٬ ٌ٭ ي٬د٬ ا٬ل٭٦م٭٦ي ح٬ د٬ ٍٮ يلةَّ ٬ٓي ن٭قٮجم٬   .(1)"وٮ
ٔلمع م٤ ٠ٔٚ مالٌْْ ا٦ْٔ كمهع ٨ٔ ٦م م٣ ٦فج أمٞى جحجٞى  ٦ٔ٦يم  مفٛا يل وع

 جا أ٤ يلد ف  ٤ ن ف كثجٔ أ٤ أ ْ يت  ٤ ن ف قاعٌْ أ٤ ن
(2). 

ٔجلج٤ امجلٞع, وٓ  ٦لل٢ يل عحَ يلم الا٢ جفه٣ مدا ن٤ يلحْجَ ةحج  م٤ يلٚٞ
ٔم  ٞٞمج٣, ٦ج٦ٞٞحف  ةٞٞحاا, ٦ال جٛهٞٞٔ لمدٞٞعٛٔ يجٞٞا ةٞٞم   جدٞٞا  و٤ يإل ٞٞدعْ ي ٢٦ ٛٞٞعل

ٔد   جدهمع  .٦ ج٤ يإل دعْ يلثعدف حاى جل٣٦  علملع
ٔف٣ٞ ك٦دٞا ل  ,٣ٕ ٔجٔ  ٤ٞ حٞع ك٤ يل٦يقا شفء مؤ يد٤ يإل دعْ ي ٢٦ نوٚأ يجا ا

م٤ ثلعٍ يلم ممج٤ , ٦يلحْجَ فجٔ ثع ٍ أ٤ ندٖ ٦ال أ٤ٞ ثع ٍٞ أدٞا نةٞد, وٓ ل٣ٞ 
ٔيٞٞا  ْٔم أدٞٞا  مٞٞع ال جل ٔجٞٞٔ, ٦ال ش١ٞٞ ن٤ افٞٞ ج٦ٔٞٞم نحْٞٞ م٤ٞٞ نةٞٞحعً ثع ٍٞٞ أدٞٞا وال ا

يممع كع٤ لٓي يلحْجَ  ٚانةحع ا جشك٢ دلٚ  ي افهع٣ ح٢٦ م٧ْ ةح  ٦ٔيجاا ٦  
ٔي أ٤ٞ جحجٞى  ٤ٞ ن ٞف كثجٞٔ أ٤ٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ  ٔجٔ, مشٞه٦ ٨ٔ ا أدْ يلثلعٍ م٤ ملعة
ٔجٔ ملم٦ً , ٦كع٤ أمجا ن٤ ج٦ٔجا كمٞع ج٨٦ٔٞ  ن ف قاعٌْ أ٤ ن جا ا ج٤ ن٤ مع ٦ٔيم ا

ٔجا ٔم م٤ ملعة  .فج
ث٣ ٦اْدع أدْ و حع٠  ٤ٞ أج ٞى يلٚ ٞعٜ مٞع جهكْٞم ٦ل٦ٞ جل٢٦ٞ : حْٞثٍ حمٞعْ 

ٕجْٞ   ٔ ٢٦ٞٞ يت  ٤ٞ  ٣ٕ أ٤ٞٞ ثع ٍٞ أ٤ٞٞ ندٖٞ قٞٞع٢ : قٞع٢  ٔجٞٔ  ٤ٞٞ حٞع :"وٓي  حْٞٞجَ ا
ٔم , ٦قٞٞع٢ : ودمٞٞع  ٞٞملا م٤ٞٞ حاٞٞعُ  نقجمٍٞٞ يلةٞٞدٌ يٞٞد ال٦م٦ٞٞي حاٞٞى ا٦ٔدٞٞف " يٞٞأدك
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مامٖٞ  يلة٦يٟ أ٤ جحجى  ٤ٞ ن ٞف كثجٞٔ أ٤ٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ ن ٞف قاٞعٌْ أ٤ٞ ن جٞا يٞف
٤ ندا  ملا م٤ ثع ٍ  .(1)ثع ٍ ٦ٛ

ٕجٞعْ : ’’: ثٞٔ ٦ ٦ٞحع ٦جل٦٢٦ٞجحكجا ي ٤ أ٨ْ   جع٠ مؤ نك ٦أ٤ٞ حمٞعْ  ٤ٞ 
٣ٕ ٦ثع ٍٞ يل دٞٞعدف ,  ٔجٞٔ  ٤ٞ حٞع كدٞع ام٦ ٞع ج٦مٞع , ٦ملدٞع حاٞعُ يلة٦ٞيٟ , ٦ملدٞع ا
يحَْ حاعُ  حْجَ أ ْ يت  ٤ ن ف قاعٌْ لٓي يلحْجَ , يعحام٢ ن ٦ يلد ٔ )جلدٞف 

ٔجٔ( يلحْجَ أ٤ ثع ٍ  .(2)‘‘ا
ٕمدهم م٤ ثع ٍ ن ٔجٔ ٦ حعْجثا, اعءٍ مدع    ٦ا٦ ج  ٓل١: ندا حج٤  ما ا

٨ٔ يلمامٖٞٞ , ن٤ جفجْٞٞ شٞٞجوه٣, ٦ل٦ٞٞ ثع ٍٞٞ,  هٞٞٓي  ْأٍٞٞ حاعاٞٞع يلة٦ٞٞيٟ نحْٞٞ حع ٞٞ
ٔجٔ يجمع  لْ ن٤ لٓي يلحْجَ م٤ امم   يلحْجَ , يحَْ  ا يف مامٖ ثع ٍ, ي٤ٛ ا
مع  ٞملا م٤ٞ ثع ٍٞ م٤ٞ ي حعْجَٞ, ي٦ٔٞيم أدٞا ٤٦ْ ن٤ جشٞلٔ  أدٞا قْٞ يدلمًٞ أمجٞا 

ٕمجمٞا حاٞعُ يٞف مامٖٞ ثع ٍٞ, ٦لٞٓي مٞع ٦يل٦يقا ن٤ لٓي يلحْجَ  يلحْجَ  ملا م٤ٞ 
ٕجْ:  ودمع  ملا م٤ حاعُ يلة٦ٞيٟ أ٤ٞ جحجٞى  ٤ٞ ن ٞف كثجٞٔ أ٤ٞ ’’ قعلا حمعْ  ٤ 

٤ٞٞ ندٞٞا  ٞٞملا م٤ٞٞ ثع ٍٞٞ ‘‘. أ ْٞٞ يت  ٤ٞٞ ن ٞٞف قاٞٞعٌْ أ٤ٞٞ ن جٞٞا يٞٞف مامٖٞٞ ثع ٍٞٞ ٦ٛ
ٔيو٤ يلاٞف جلامْٞلع يلدلٞعْ أٞعٌْ  ٦جد غف ن٤ جمفٍ يدا علدع لٞٓي يلحٞعَْ ولٞى ٚ جلٞ  يللٞ

ٔاا ن٦  ف يلالمج٢ ٦يلاةحج ي ٔجٔ لهٓي يلحْجَ, ن٦ دكع يعا   لدع امجع ش٦ٓٓ ٦ٔيج  ا
ٌٔ يللمً ُٔ أ٤ ك٦دٞا ملمٞد  "٦قع٢ يلحعيٛ ي ٤ حأ : أماا يف ة٦ ك٢ ملم٦ً ال جو

ٔيٞ  م٤ٞٞ  ٔم  امٞٞا يل٠ٔٞٚ ٦يأا ٞعٔ  ل ٞهع  ٞ لٙ ٦مل ن٦ شٞعٓي ,  دٞا ودمٞع جٛهٞٔ نمٞ
 .(3)"ج٦يي٠ مم٤ جوعلٟ

ٔاا أ٧٦ٔ٤ٞ ٦  ٕ:املجال الجـاى  :  ٰ ٤ٞ م٭ٰةٞل٬ً ن ٦ٞ أ٦يدٞ  يٞف م ٞاو , ق٬ٞع٬٢ ٬ْي٣ٮ ٰلٞ يٰلمٮ
: , ق٬ع٬٢ ٫ٔ ع ٮ , أ٤ٰ٬ ا٬ ٔٮ , أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف يلٕل ٬ٰج ٔٮ٨ل َّْث٬د٬ع  ٭ٰفج٬ع٤٭ يلث٦َّٰ َّٖ  -  -د٬ه٬ى يلدَّ ٮفل "ح٬ ٞ ن٤ٰ٬ ج٬م٬

مَّعء٬  ٬ٟ يلةَّ جدٮاٮ, ٬٦ن٤ٰ٬ ج٬ٰما٬حٮ ٬ٔم٭  ٮج٬مٮ ٬ٓك٬ ٢٭   .(4)..."يلحْجَيلَّٔا٭
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لْٞي٣ٮ , أ٤ٞٮ يلثٞٯ٦ٔٮ٨  , ٦ أ ً٭  ٤ٞ٭ يلمٮ ٫َ ؛ ٦ٔيم٭ م٭ةٞل ج ٔأٞ  أ٤ٞ٬ حْٞٮ ٍ٭ ن ٮف ٦ن ع ٕ٭ ل
٫ٔ , قع٢ :  ٔٮ , أ٤ اع ٮ جدٮاٮ  دهى يلدٯ ٮفل "أ٤ ن ٮف يلٕل ج ٔم٭  ٮجمٮ ٢٭ ٓك ٖٯ يلٔٯا٭  .", ن٤ جم

 , ٫ٔ ٫ٔ , أ٤ٞ جحجٞى  ٤ٞٮ ن ٮٞف كثٮجٞ ٞ ٰلم٬ يلعال : لٓي وٚأ٪ , وٮدٯمع ل٭٦ٞ يلثٞٯ٦ٔٮ٨ل , أ٤ٞ م٬
 .٤ أ٬ ْٮ يتٮ  ٤ٮ ن ٮف قاعٌْ , أ٤ ن ٮجاٮ , أ٤ٮ يلدٯ ٮف  أ

ًٮ  ٤ٮ يلمٮلْي٣ ٍ٭ : يل٦ل٣٭ مٮمٯ٤ ل٭٦   قعال : مٮ٤ م٭ةل ق٭م
(1). 

 :املجال الجالح
٨ٔ أ٤ٞ مدة٦ٞٔ أ٤ٞ  ٔج٠ جلمى  ٤ أ جْ أ٤  فجع٤ يلث٦ٞ ٧٦ٔ٦ يل جهلف م٤ ٚ

عو٬ٞٞ ٬   ٬ٞٞع٬٠ ٬ٔ ٭٢٦ٞٞ٭ يلمَّٞٞاٮ "قٞٞع٢ :  مل ٣ٞٞ أ٤ٞٞ ي ٤ٞٞ أ ٞٞعٖ  ٢ٞٞ٪  ٬ ٮٞٞى  مٮ م٬ د٬ٞٞ ٫ يٮجه٬ٞٞع ا٬ ٬ْ ٬ 
ٰه٫٢   .(2)"ا٬

ٔأ  : لٓي وٚأ ودمع ل٦ "  ٨ٔقع٢ ن ٦ ٕ أ٤ ي ٤ ن ٞف لجمٞى أ٤ٞ يلحك٣ٞ أ٤ٞ  يلث٦
ٔ ف يت أدهمع, يعلوٚأ يجا م٤ جلمى  ٤ أ جْ  .(3)"مل ٣ أ٤ ي ٤ أ عٖ "

يهٓم ي مثم  لأل عدجْ يلملم٦   م٤ فجٔ المْ م٤ ٦ٔياهع, ٦جمك٤ يلال جٔ أدهٞع 
ٔيا٣ يل ٞٞلفعء,   اْٞٞيو٢ ٔي٨٦, ٦كاًٞٞ يللم٢ٞٞ ٦اٞٞ ي  ٞٞعدجْ, ن٦  اْٞٞيو٢ ي حعْجَٞٞ أمٞٞى يلٞٞ

ٕؤ  أمثماهع  .كعل لفعء يلك جٔ لمللجمف ٦يلكعم٢ ال ٤ أ٨ْ ا
ٕجم  م٤ٞ حْٞجَ أعوشٞ   ٦نمع يلمثع٢ ل٦ق٦ٜ يللمً يف يلما٤ يه٦ مع ٦ٔيم ي ٤ و

ٔ ٢٦ يت  ٔ ف يت أدهع( قعلٍ : و٤  ( : ٤  مج٢ٞ يكم٦ٞي و٤ ي ٤ ن٣ مكا٣٦ جٞ "قع٢ ٓه
٧ٔ يلفأ ٤ حاى ج ٤  د٢, ٦كع٤  د٢ ال جٓه ٔ ٦ي حاى جٓه  .(4)"٦يش

٬٢٦ٞٞ يتٮ :"لٞٞٓي ملم٦ًٞٞ ٦يلةٞٞحج  ": يلحٞٞعيٛ ي ٤ٞٞ حاٞٞٔ قٞٞع٢ ق٬ٞٞع٬٢ : وٮ٤َّ  ن٤٬َّ ٬ٔ ٭
ٰكاٞ٭٫٣٦ ثٞ٭٣َّ ق٬ٞع٬٢ : ٬٦  ٬٨ يٰ ٤٭ ن٭٣  م٬ اَّى ج٭د٬عْٮ ٓ ٤٭  ٮم٬ٰج٫٢ ي٬ك٭م٭٦ي ٬٦يٰش٬ٔ ٭٦ي ح٬ ٞد٩ ن٬ٰأم٬ٞى  ٮد٬ال٩ ج٭ه٬ ك٬ٞع٬٤ ٬ٔا٭

 ٬ٍ ٬ٍ ن٬ٰة ٬ٰح اَّى ج٭ل٬ع٬٢ ل٬ا٭ ن٬ٰة ٬ٰح ٨ ح٬  .(5)"ال٬ ج٭د٬عْٮ
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ٕجمٞٞ  م٤ٞٞ ندٞٞا جا٦ٕٞٞ ن٤ جك٤٦ٞٞ يلد ٞٞف  " ال٢ٞٞ ي ٓي٤  -  -٦مٞٞع اأ٦لٞٞا ي ٤ٞٞ و
ٔ ف يت أدهمع  لجْ  .(1)"د٦ ع  ج٤  د٢ ٦ي ٤ ن٣ مكا٣٦ 

ٔي٨٦ ثلٞٞٞ  يم٣ٞٞٞ ال جا٦ٕٞٞٞ ن٤ جك٦٦ٞٞٞقٞٞٞع٢ نج ٞٞٞع:" ٤ لمحْٞٞٞجَ يد٤ قج٢ٞٞٞ وٓي كٞٞٞع٤ يلٞٞٞ
ٌٔ ٦ ٞعآلؤ مٞ ٔيو دعْي٤ أدْ شٞجوا حَْٞ  أحْٞلمع مٞ ٔم, ٔي   قمدٞع: لٞٓي يلاا٦ٞجٕ ال ددكٞ

ٔيو٤  ٔا٦ٜ ولى يلل ٔج٠ مل٦ٔي  يف يل لك٤ م دى لٓي يللم٣ أمى فم   يل٤ٛ, ٦لمحفعٛ ٚ
دمع جل٢٦ يف ٓل١ أمى يلدلعْ يلمٚملج٤ مده٣, ٦لهٓي كع٤ كثجٞٔ مٞده٣  يف مث٢ لٓي, ٦ي 

ٔال٤٦ أ٤ يلغمٚ وٓي  .(2)"د ه٦ي أمجا ج
 :املدزج

ٔي٨٦ مع لجٖ مدا  ٦ٞيء نكٞع٤ م٤ٞ كٞد٣  ُٔ يجا يل ُٔ : ل٦ يلحْجَ يل٨ٓ نْ يلمْ
 ٟٔ ٔي٦ٜ , م٤ فجٔ ن٤ جفة٢  جدهمع  حجَ جا٦ٞل٣ ندٞا ٚٞ ٔي٨٦ ن٣ م٤ حْجَ مؤ م يل

 .م٤ يلحْجَ يل٨ٓ ٦ٔيم
ٔيُ يٞف  ٟٔ وٚٞأ يإلْ ٔيُ وٚٞأ, ٦ال جلٞ ُٔ د٦ٜٞ م٤ٞ ند٦ٞيٜ يلملم٢٦ٞ  ٤ يإلْ يعلمْ

ٔد  ٦يلحفٛ ٔي , يلحْجَ وال  علاما ٦يلملع ٧ٔ يلةحجح  ٦يلمل يدٓي ٦اٍْ يل٦ٔيجعٍ ي و
ُٔ أ٤ٞ  لجٞ   ٔكٞا ٦ي  ٞلعٚا مدٞا,مافل  أمٞى ية٢ٞ يللْٞٔ يلمْٞ ن٦ يلحْٞجَ, ن٦ أمٞى ا

ٔج  يلةحع ف  أدا ل٣ ج ملا م٤ يلد ف  ٔي٨٦  أمى اة ٔج  يلٞ  أدٞا ل٣ٞ ن٦ أمى اةٞ
ٔيو٤ يلاٞف  لد ٞف ي احعل  و ٞعياا ولٞى ي ن٦,ج ملا م٤ شجوا ن٦ دح٦ٞ ٓل١ٞ م٤ٞ يللٞ

ٔيُ ا٢ْ أمى ن٤ ٓل١ يللْٔ م٤ ُٔ يجا يجحك٣  عإلْ  .يلحْجَ مْ
 ُٔ ٌٔ جْٞ ٌٔ يف يإل دعْ, يأمع يل٨ٓ يف يلمٞا٤ ياٞع ٌٔ يف يلما٤ ٦اع ٔيُ اع ٦جلا يإلْ

ٔي٨٦ يف حْجَ يلد ف  ٔم مٞا يإلجهٞع٣  أدٞا م٤ٞ كٞد٣ يلد ٞف  يل , شجوع م٤ كد٣ فجٞ
 :يٜ  عأا عٔ م٦قلا يف يلما٦٤ل٦ أمى ثدث  ند٦ 

 :: أٌ ٓلٌْ ذلم يف أّل املنت، ٍّْ ىادز جداّالأ
ٔدٞع يلح ٤ٞ  ٤ٞ ن ٞف  كٞٔ ندٞع ْأمٞ   يلوٚجً يل غْي٨ْ قع٢: : مع ٦ٔيممثعلا  نو 

ٔيدف دع ن ٦ق٤ٚ دع  ٕأف ٨ْٕ دع يلح ٤  ٤ محمْ ل٦ يل  ٤ نحمْ دع محمْ  ٤ ج٦ ٟ ي 
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ٌٔ قع٢  ٔج ٕجعْ أ٤ ن ف ل يل٦ ٦ٞء ن ٞ غ٦ي : "قع٢ ن ٦ يللع ٣ٞ  :شل   أ٤ محمْ  ٤ 
"٦ٔج٢ لألألعً م٤ يلدع

(1). 
ٔد   ل هع   لٙ داْ مل٣ٞٛ لٞٓم  ٦حج٤ دل٣٦  اا ا ٠ٔٚ لٓي يلحْجَ ما ملع

ٌٔ ٔج   .يل٠ٔٚ مافل  أمى ن٤ امم  )ن  غ٦ي يل٦ ٦ء ( م٤ كد٣ ن ف ل
٨ٔ يٞف ٦ٔيجاهمٞع  ٕي ٦ل٣ ن ٦ ق٤ٚ أم٦ٔ  ٤ يلهجث٣ يللٚلف ٦ش ع    ٤  ٦ئ يلفٞ

ل١ٞٞ ن٤ ق٦لٞٞا,ٓي يلحْٞٞجَ أ٤ٞٞ شٞٞل   أمٞٞى مٞٞع  ٞٞلدعملٞٞ كٞٞد٣ ن ٞٞف "ن ٞٞ غ٦ي يل٦ ٦ٞٞء  "٦ٓ
ٌٔ ٔج , ٦قْ ٦ٔيم اما كثجٔ م٤ يلثلٞعٍ كد٣ يلد ف  "٦ج٢ لألألعً م٤ يلدعٔ "٦ق٦لا ل

ٔي٦أٞع, كمٞع ٦ٔيم  ٌٔ, ٦يلكد٣ يلثٞعدف م ٔج أ٤ شل   ٦الم٦ي يلكد٣ ي ٢٦ م٤ ق٢٦ ن ف ل
ٔج٠ ٨ٔ م٤ ٚ ٣٬ْ ٰ ٤٭ ن٬ ٮف  يل وع ج٬ٞع٫ْ م ٕٮ ْ٭ ٰ ٤ٞ٭  ٞ مَّ َّْث٬د٬ع م٭ح٬ َّْث٬د٬ع ش٭ٰل ٬ ٭ ق٬ع٬٢ : ح٬ ٫ٖ ق٬ع٬٢ : ح٬ وٮج٬ع

ٌٮ ق٬ع٬٢  ٬ٔ ٰٚه٬ ٬٤٦ مٮ٬٤ يٰلمٮ ه٭ ٖ٭ ج٬ا٬٦٬ َّ ٔل  ٮد٬ع ٬٦يلدَّع ك٬ع٬٤ ج٬م٭ ٬ٌ , ٬٦ ٰج٬ٔ ٬ٔ ٍ٭ ن٬ ٬ع ل٭ ٰل  : ق٬ع٬٢ :  ٬مٮ
٣ٮ  " ٦ء٬ ي٬دٮ٤َّ ن٬ ٬ع يٰلل٬ع ٮ ٰج٢٪  "ق٬ع٬٢ : ن٬ٰ  ٮغ٭٦ي يٰل٦٭ ٭ ٔٮ ٬٦ ًٮ مٮ٬٤ يلدَّع  .(3) ,(2)"لٮأل٬ٰأل٬ع

ٌٔ أ٤ يلد ف  ٔج ٟٔ يلحْجَ ي ٢٦ ملح٣ يف حْجَ ن ف ل , نقحما يجا ن ٦ يٚ
ٔي٦أع يجٞا, ٦ل٣ٞ ج٢ْٞ أمٞى ٓل١ٞ وال موعلفاهمٞع لامجٞا يلثلٞعٍ  ق٤ٚ ٦ش ع  , ٦الدم م

 .يلٓج٤ ٦٦ٔي لٓي يلحْجَ أ٤ شل  , ي هٓي نة   ملم٦ال
 :س احلدٓح، ٍّْ األكجسثاىٔا: أٌ ٓلٌْ اإلدزاج يف آخ

َّْث٬د٬ع ٦مثعلا: مع ٦ٔيم ن ٦ ْي٦ْ أ٤   ٞ َّْث٬د٬ع ٕ٭ل٬ٰجٞٔ٪ ح٬ ٞ ٫ْٞ يلدلف٬ٰجمٮٞىل ح٬ مَّ ْ٭ يلمَّٞاٮ ٰ ٤ٞ٭ م٭ح٬ ٞ ٰ أ٬
ٞ ٭  ٰمل٬م٬ ٬ٓ أ٬ ٬ٌ ق٬ع٬٢ ن٬و٬ ٬ٔ ٰجمٮ ٣ٮ ٰ ٤ٮ م٭و٬ ٔ  أ٤٬ٮ يٰلل٬ع ٮ ٬ْ يلمَّٞاٮ  يحْٞثدف  ج٨ْٞيٰلح٬ ٤٬٭ ٰ ٤٭ يٰلح٭ ٞ ٰ ن٤٬َّ أ٬

ٰ ٞٞل٭٫ْ٦  ٬٢٦ٞٞ يلمَّٞٞاٮ  ٰ ٬٤ٞٞ م٬ مٮ ٬٦ن٤٬َّ ٬ٔ ٭ ٬ٓ  ٮج٬ْٞٞٮ ٞٞ ٬ْ  --ن٬و٬ ٞٞهل ٞٞا٭ يلاَّش٬ ْٮ يلمَّٞٞاٮ ي٬ل٬مَّم٬ ٞٞ ٰ ٬ٓ  ٮج٬ْٞٞٮ أ٬ ٞٞ  يٞٞفن٬و٬
ٗٮ  ٞ َٮ ي ٬ٰأم٬ ج ْٞٮ ٞعءٮ ح٬ ْ٭أ٬ ٰث٬٢  ٬ٔ مٮ ٬ٓك٬ ٌٮ ي٬ د٬ ٬ٍ » يلةَّ ٰٞج ْٰ ق٬ ٬ ٬ٓي ي٬ل٬ٞ ٬ٍ ل٬ٞ ٰٞج ٬ٓي ن٦ٰ٬ ق٬ ٬ ٬ٍ ل٬ٞ ٬ٓي ق٭ٰمٞ وٮ

٬ٍ ن٤ٰ٬ ا٬ل٭٬٣٦ ي٬ل٭٣ٰ ٬٦  ٰو د٬ا٬١٬ وٮ٤ٰ شٮ ْٰ ة٬ ٬ْ ي٬عٰقل٭ ٬ٍ ن٤ٰ٬ ا٬ٰلل٭ ٰو  .(4)«ي ٮ٤ٰ شٮ
 ٤ٰٞ ل٬م٬ٞا٭ مٮ ا٬ لٮٞاٮ , ٬٦ ٤ٰٞ ن٦٬َّ َٮ مٮ ج ْٮ ٬ٔ يٰلح٬ ٬٢ موٮ ي٬ة٬ ٫ٔ , ٬٦ ٫ٔ أ٤ٰ٬ ٕ٭ل٬ٰج ٬٦يم٭ ش٬ ٬ع ٬ ٭ ٰ ٤٭  ٦٬َّي ٬ٔ ٬٦

ٞاٮ , ن٦٬ٰ  ٛٮ ٰف ٤ٰٞ حٮ ٬ٓل٬ع ٮٞاٮ مٮ ٰدٞا٭ ق٬ٰ ٬٢ٞ  ٬ٓم٭ أ٬ ٞ ك٬أ٬دَّٞا٭ ن٬و٬ ٰ ْٮ يلمَّاٮ ٰ ٤ٮ م٬ٰ ٞل٭٫ْ٦ , ٬٦ ٤ٰٞ كٮا٬ع ٮٞاٮ  ق٢٦ٰ٬ٮ أ٬ مٮ
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ج٢٭ ٰ ٤ٞ٭  َّْث٬د٬ع وٮٰ ٞم٬عأٮ ٞ ٛ٭ ح٬ ٞعيٮ ٬ٔٞ يٰلح٬ مٮىل ٰ ٤ٞ٭ أ٭م٬ د٬ع أ٬ َٮ يٰلف٬لٮجا٭ ن٬ٰو ٬ٔ٬ ٔٮ ع ٔٮ ٰ ٤٭ يٰلح٬ د٬عم٭ ن٬ ٭٦  ٬ٰك ٬ٔ  ن٬ٰو ٬
ٰجث٬  َّْث٬د٬ع ن٬ ٭٦ٞٞ و٬ ٞٞ ٫ٔ ح٬ ٞٞ ٬ع ٬ ٭ ٰ ٤ٞٞ٭  ٦ٞٞ٬َّي َّْث٬د٬ع ش٬ ٞٞ ٰك٫٣٬ٔٞٞ ح٬ َّْث٬د٬ع يٰلح٬ ٤ٞٞ٬٭ ٰ ٤ٞٞ٭ م٭ ٞٞ ٞٞفَّعٔ٭ ح٬ ٫ْٞٞ يلةَّ مَّ ٞٞ ٬ : م٭ح٬ م٬

َٮ ج٬ٰحج٬ٞى ٰ ٤ٞٮ ج٬ٰحج٬ٞى  ج ْٞٮ ٰلد٬ى ح٬ ٬َ  ٮم٬ ج ْٮ ٬ٔ يٰلح٬ ٬ٓك٬ ٔ  ي٬ َّْث٬د٬ع يٰلح٬ ٤٬٭ ٰ ٤٭ يٰلح٭ ٕ٭ل٬ٰجٔ٭ ٰ ٤٭ م٭ل٬ع٦ٮج٬ ٬ ح٬
ج٬٤ ث٭٣َّٞٞ ق٬ٞٞع٬٢  ٞٞعلٮحٮ ْ٭م٭ :» وٮل٬ٞٞى ق٦ٰ٬لٮٞٞاٮ يلةَّ ٞٞ ٰ ٩ْي أ٬ ٞٞ مَّ ْ٭ ن٤٬َّ م٭ح٬ ْ٭ ن٤ٰ٬ ال٬ وٮل٬ٞٞا٬ وٮالَّ يلمَّٞٞا٭ , ٬٦ن٬ٰشٞٞه٬ ن٬ٰشٞٞه٬

٬ٔ ٭  ٌٮ , ي٬ٞدٮ٤ٰ «. ٦ل٭ا٭ ٬٦ ٞد٬ ٬٤ٞ يلةَّ م٬ٰج٬١ٞ مٮ ٞع أ٬ ٬ٍ م٬ ٰٞج ْٰ ق٬ ٬ ٬ٓلٮ٬١ٞ ي٬ل٬ٞ  ٬ٍ ٬ٓي ق٭ٰمٞ ْ٭ يلمَّٞاٮ : ي٬ٞدٮ ٞ ٰ ق٬ع٬٢ أ٬
٬ْ ي٬عٰقل٭ْٰ  ٬ٍ ن٤ٰ٬ ا٬ٰلل٭ ٰو ٬ٍ ن٤ٰ٬ ا٬ل٭٬٣٦ ي٬ل٭٣ٰ , ٬٦ي ٮ٤ٰ شٮ ٰو م٬ا٭ يلمَّا٭ : ش٬ ٬ع ٬ ٭  (1)ٳ"شٮ مٮىٌّ ٬ٔحٮ }ُل ق٬ع٬٢ أ٬

 ٬ٔ ٬٢ موٮ ْٰ ي٬ة٬ ق٬ ٤ٰٞ  ثٮل٬ ٪ , ٬٦ ٬٦يج٬ٞ ٮ م٬ ٔٮ  ٤ٰٞ ٞ ل مٮ ٤ٰ ق٢٦ٰٞ٬ٮ يٰ ٤ٞٮ م٬ٰ ٞل٭٫ْ٦ ٬٦ل٭٬٦ٞ ن٬ة٬ ل٬م٬ا٭ مٮ َٮ ا٬ ج ْٮ يٰلح٬
٬ٔم٭  ٬ُ موٮ ٬ٔ ْٰ ٬٦يلمَّا٭ ن٬ٰأم٣٬٭  -- يلد فك٬د٣٬ٮ  يفن٬

(2). 
ْٔ يلموعلف  ال جلدف أم  يف يلحْجَ,  ٦ممع جد غف يهما يف لٓي يلةْْ ن٤ ما

ٔجدٞٞ  اد ٞٞا يللٞٞعل٣  هٞٞٓي يلشٞٞأ٤ ن٤ لٞٞٓم دمٞٞع لل يلموعلفٞٞ  ودمٞٞع اٞٞعءٍ لوٚٞٞأ ٦قٞٞا م٤ٞٞ  ٦ي 
ٔجد  يف مث٢ لٓي اامث٢ يف  ٞم١٦ يلاٞعٌْ, يٞد٤ يلاٞعٌْ لٞف ن٤  ٔي٨٦ يلموعلٟ, ٦يلل يل

ٔيلا ولى يلد ف  ٔي٨٦ ج ٠٦ يلحْجَ يف م ع٠ ٦يحْ, ٦ل٦ أعٌْ  , ٦نمع وٓي ٦اْدع يل
ٔي٨٦ ٔي٦ٜ ٦يللْٔ يلم٦ق٦ٟ يٓل١ ْلج٢ٞ أمٞى جلٛٞ  ٓل١ٞ يلٞ , جل٣٦  علفة٢  ج٤ يللْٔ يلم

ٖٔ لٞٞٓي يلف٤ٞٞ ح٠ٞٞ   وٞٞدٟ م٤ٞٞ ومٞٞٚ  جدهمٞٞع, ٦ال جدلِْٞٞ ٓل١ٞٞ وال يٞٞف ٓل٤ٞٞ م٤ٞٞ مٞٞع
ٔ  . ٦يت نأم٣  يلممع
ْ٭ ٦ٔيم يلْئ قٚدف  ٦مثع٢ مؤ: مع ٞ ٰ َّْث٬د٬ع أ٬ ٞ َّْقَّع٠٭ , ح٬ ٬ْ يلٞ ٞ ٞع٤٭ ٰ ٤ٞ٭ ن٬ٰحم٬ َّْث٬د٬ع أ٭ٰثم٬ ٞ ح٬

َّْث٬د٬ع  ٮٰشٔ٭ ٰ ٤٭ أ٭م٬  ٫ْ ن٬ ٭٦ قٮد٬ ٬ ٬ , ح٬ مَّ ج٬٤ يٰلم٬مٮ١ٮ ٰ ٤٭ م٭ح٬ ٔٮ ٞج ٖٮ ٰ ٤ٮ  ٮ َّْث٬د٬ع ش٭ٰل ٬ ٭ أ٤ٰ٬ ن٬د٬ ٬ٔ , ح٬
٬ٔ ج٬ل٭٢٦٭  ٍ٭ يٰ ٬٤ أ٭م٬ ٰل ٞٔ٭ يلدَّ ٮٞفَّ  :"ق٬ع٬٢  ٬مٮ ٙ٪ ي٬ٞأ٬ا٬ى أ٭م٬ ٞعوٮ ٞف٬ ح٬ ٍ٭ يٰم٬ٔن٬اٮف ٬٦لٮ ي٬ ٬ٞأ٬ل٬ا٭  ٬ٚمَّٰل

٬ٚم ٰله٬ٞع وٮ٤ٰ ش٬ٞعء٬ :"ي٬ل٬ع٬٢  ٍٰ ي٬ٰمج٭ ٬ٔ ٬ٚه٭ٞ ٬ٓي  ٰله٬ع ي٬ٞدٮ ٰٔم٭ ي٬ٰمج٭٬ٔياٮ ٞٔ٭ ي٬ل٬ٞع :ق٬ٞع٬٢  "م٭ ج٬ٞع ٬ٔ ٭٬٢٦ٞ يتٮ  :٬٢ أ٭م٬
ٰٚمٮجل٬ ٮ  ً٭  ٮاٮٰم٬١ يلاَّ  .(3)"".د٬ل٣٬ٰ  :"ق٬ع٬٢  .ن٬ي٬ا٭ٰحا٬ ٬

ٔ ٢٦ٞٞ يت  ٔيلٞٞا وال  شٞٞٔ  ٤ٞٞ …( ق٦لٞٞا: )يلٞٞع٢ أمٞٞٔ جٞٞع  ُٔ, ل٣ٞٞ ج ٔم مْٞٞ ولٞٞى موٞٞ
ٔج٤ ,  ٟٔ ي ٤ٞٞٞ  ٞٞٞج أمٞٞٔ, ٦ل٦ٞٞٞ وٚٞٞأ ٦٦ل٣ٞٞٞ , ٦يلة٦ٞٞيً ن٤ يال ٞٞٞافهع٣ اٞٞعء م٤ٞٞٞ ٚٞٞ

ٔ ف يت  أدهمع .  ج٤ ٓل١ محمْٞ  ٤ٞ الفٞٔ ٦جحجٞى ٦يلا٦يً ودمع ل٦ م٤ ي ٤ أمٔ 
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َٔ ٦ هٕٞ  ٤ٞ ن ْٞ ٦ ٞمجمع٤  ٤ٞ   ٤  لجْ يللٚع٤ ٦يلد ٞٔ  ٤ٞ شٞمج٢ ٦وعلْٞ  ٤ٞ يلحٞع
ًٔ يف ٦ٔيجاه٣ أ ٦كٓل١ ٦ٔيم م م٣ م٤ٞ  ,٤ شل  , ٦حْجَ  ل ه٣ يف يلةحجحج٤ح

ٔج٤ ٔج٠ أ ْ يلمم١  ٤ ن ف  مجمع٤ أ٤ ندٖ  ٤  ج ٚ(1). 
 : ٍّْ قلٔل الْقْع ثالجا : أٌ ٓلٌْ اإلدزاج يف الْضط،

٫ٔ  مثعلا مع ٦ٔيم يإلمٞع٣ يل جهلٞف قٞع٢: ْ٭ ٰ ٤ٞ٭  ٬ٰكٞ ٞ مَّ ٫ٔ : م٭ح٬ د٬ٞع ن٬ ٭٦ٞ  ٬ٰكٞ ٬ٔ  يل٦ٚ ٞفن٬ٰو ٬
ً٭ ن٬ ٮٞٞى  ٞٞعحٮ ٫ٔ ة٬ د٬ٞٞع ن٬ ٭٦ٞٞ  ٬ٰكٞٞ ٬ٔ ٫ٔ ن٬ٰو ٬ ٞٞ ع ٮ ٬ْ ٰ ٤ٞٞٮ ح٬ ٞٞ ْ٭ ٰ ٤ٞٞ٭ ن٬ٰحم٬ ٞٞ مَّ ٫ٔ : م٭ح٬ د٬ٞٞع ن٬ ٭٦ٞٞ  ٮٰشٞٞ ٬ٔ يٰلف٬لٮجٞٞا٭ ن٬ٰو ٬

مٮىٌّ ج٬لٰ  د٬ع أ٬ ٬ٌ ن٬ٰو ٬ٔ٬ ٰو٬ٔ مٮٞىل ة٬ د٬ع أ٬ َٮ يٰلف٬لٮجا٭ ن٬ٰو ٬ٔ٬ ٔٮ ع ٔٮ ٰ ٤٭ يٰلح٬ د٬ع ن٬ ٭٦  ٬ٰك ٬ٔ دٮى يٰ ٬٤ م٭ٰ مٮ٫٣ ِ ٬٦ن٬ٰو ٬
مٮٞىل ٰ ٤ٞ٭ م٭ٰ ٞمٮ٫٣  َّْث٬د٬ع أ٬ ٞ كٮج٢ٞ٭ ح٬ ٫ْٞ يٰل٬٦ مَّ ٰ ْٞٮ يلمَّٞاٮ ٰ ٤ٞٮ م٭ح٬ ْ٭ ٰ ٤ٞ٭ أ٬ ٞ د٬ٞع ن٬ٰحم٬ ٬ٔ ٛ٭ ن٬ٰو ٬ عيٮ ٬ٔ يٰلح٬ ٰ ٤٭ أ٭م٬

 َّْ ٫ٔ ح٬ ْ٭ ٰ ٤٭  ٬ٰك مَّ َّْث٬د٬ع م٭ح٬ ٤ٰٞ ح٬ ٤ٰٞ ن٬ ٮجٞاٮ أ٬ ٬ٌ أ٬ ٬٦ ٰٔ ٞ ٫ٔ أ٤ٰ٬ لٮش٬ع٣ٮ ٰ ٤ٮ أ٭ ٰلف٬ جْٮ ٰ ٤٭ ا٬ مٮ ْ٭ يٰلح٬  ٰ ث٬د٬ع أ٬
ٍ٭ ٬ٔ ٭٬٢٦ يلمَّاٮ  ٰل ٍٰ  ٬مٮ ٰف٬٦ي٬٤ ق٬عل٬ ٍٮ ة٬ ٬ٌ  ٮٰد ٬ٓك٬ٔٞ٬م٭ ن٦ٰ٬ ن٭ٰدث٬ج٬ٰجٞاٮ :» ج٬ل٭٢٦ٞ٭  -- ٭ٰ ٬ٔ  َّٖ ٞ ٤ٰٞ م٬ م٬

ٰأ  ٰيغ٬ا٭ ي٬ٰمج٬ا٬٦٬ َّ  .(2)«ن٦ٰ٬ ٔ٭
 ٬ٔ مٮىل ٰ ٤٭ أ٭م٬ ٬٣ٞ  ق٬ع٬٢ أ٬ ٬٦لٮ ٤ٰٞ لٮش٬ٞع٫٣ ٬٦ ٫ٔ أ٬ ٰلف٬ٞ جْٞٮ ٰ ٤ٞ٭ ا٬ مٮ ْ٭ يٰلح٬ ٞ ٰ ٬٦يم٭ أ٬ ٬ٓي ٬ٔ ٛ٭ : ك٬ٞ عيٮ يٰلح٬

٬ٓلٮ٬١  يف اٮ  ٬ٔياٮ ْٰ ٔٮمٮ ي ٭ٰدث٬ج٬ٰج٤ٮ ٬٦يلٔلٰيغٮ ٬٦ي ٮ ٰك ٬ٌ أ٤٬ٮ  يفٓٮ َٮ  ٭ٰ ٬ٔ ج ْٮ ٛ٭ ن٤٬َّ  -- يلد فح٬ ٬٦يٰلم٬ٰحف٭٦ٞ
٬ٓلٮ٬١  ٞٞ . }ٍل ك٬ ي٭٫ٜ٦ٞٞ ٰٔ ٬ٔ م٬ ٞٞ ٰج ٬ٌ ف٬ ٬٦ ٰٔ ٞٞ ٢٦ٰٞٞٮ أ٭ ٤ٰٞٞ ق٬ ً٭  ٬ٓلٮ٬١ٞٞ مٮ ٦ٞٞ ٰٞٞده٭٣ٰ ن٬جل ٞٞع٫٣ مٮ ٤ٰٞٞ لٮش٬ ٍ٭ أ٬ ٞٞع ٬٦يم٭ يلث ل٬ ٬ٔ

ع ٰجٔ٭ل٭م٬ ٰج٫ْ ٬٦ف٬ ْ٭ ٰ ٤٭ ٬ٕ مَّع ح٬ يل َّٰواٮج٬عدٮىل ٬٦
(3). 

 
 
 

 :ّأما مدزج اإلضياد فَْ على أقطاو
ٔي٦  :نحْلع  ٔيْ ٦ٔياٞا, يج٦ٔجٞا  ن٤ جك٤٦ يلما٤ موامٟ يإل دعْ  علد ٞ   ولٞى نيٞ

ٔ ٞد ٦يحْ مده٣ يجحم٢  لٙ ٦ٔيجعاه٣ أمى  لٙ ٦  ُٔ مٞع ٨٦ٔ م ال جمجٕ  جدهع, يجْٞ
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 , ٔي٦ٜٞ يف يلم٦ة٢٦, ٦مع ٦ٔيم مدلٚلع يف يلم دْ يلماة٢, ٦مٞع ٦ٔيم م٦ق٦يٞع يٞف يلم
ٰلف٬ٞٔ٭ ٰ ٤ٞ٭ مع ٦ٔيم يإلمع٣ يل جهلف قع٢::مدهع ٦لا نمثم  ٛ٭, ندع ا٬ عيٮ ٰ ْٮ يتٮ يٰلح٬ د٬ع ن٬ ٭٦ أ٬ ٬ٔ ن٬ٰو ٬

عوٮغ٭,  ٮعٰلك٭٦ي٬  مٮفٍّ يلةَّ ْٮ ٰ ٤ٮ أ٬ مَّ ٕٮ٣ٮ ٰ ٤ٞٮ م٭ح٬ ٞع ْ٭ ٰ ٤ٞ٭ ح٬ ٞ , ثدٞع ن٬ٰحم٬ ٔٮ٫٣ ي ٬ْ ٔٮ ٰ ٤ٞٮ ن٬ ٮٞف   ٮ, ثدع ن٬ ٮف  ٬ٰكٞ
 ٤ٰٞ , أ٬ ٫٣ ٰ ْٞٮ يتٮ ٰ ٤ٞٮ  ٬ٞد٬ ٤ٰٞ أ٬ ع٬٠, أ٬ ٤ٰٞ ن٬ ٮٞف وٮٰ ٞح٬ , أ٬ ٞ ٭, ثدٞع  ٭ٰٞفج٬ع٤٭ ٬ٌ, ثدع ق٬ ٮجة٬ ٬ٕ ٬ٔ ن٬ ٮف ف٬

: ٬ٔن٧٬ ٬ٔ ٭٢٦٭ يتٮ  ٰ ْٮ يتٮ ٰ ٤ٮ م٬ٰ ل٭٫ْ٦ ق٬ع٬٢ ٩ٌ ي٬أ٬ٰأا٬ ٬اٰ  أ٬ ٞف٬ ا٬ٰةٞد٬ا٭ , ا٭ يٰم٬ٔن٬ ٬ٌ ٬٦لٮ ي٬ٞأ٬ا٬ى  ٬ْ٦ٰٞ٬
ٌ٪, ي٬أ٬ٰوم٬ٰجد٬ا٭,  ٬ْل٬ع دٮٰ ٬٦ ٰد ج ٩ع ٬٦أٮ :"ٚٮ ا٬ا٭, ثٞ٭٣َّ ق٬ٞع٬٢ عا٬ ى ح٬ ٩ٌ ي٬أ٬ٰأا٬ ٬ٰاٞا٭  ي٬ل٬ ٬ ٫٢ٞ ٬ٔن٧٬ يٰم٬ٔٞن٬ ٞع ٬ٔا٭ ن٬جلم٬

٨ م٬ل٬ه٬ع" ٰث٢٭ يلَّٓٮ ٍٮ ن٬ٰلم٬ا٭, ي٬دٮ٤َّ م٬ل٬ه٬ع مٮ ي٬ٰمج٬ٰأ
(1). 

ع وٮٰ ٬ٔيوٮج ي٬ل٬ا٭ ن٬ٰج ٩ ٬ٔ ْ٭ يلَّٰٔحم٤٬ٮ ٰ ٤٭ ٬٦  ٰ , ٬٦أ٬ ج٫ْ ٬٦يم٭ ج٬ٰحج٬ى ٰ ٤٭  ٬لٮ ع٬٠ ي٬ٔ٬ , أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف وٮٰ ح٬ ٢٭
٬٦يم٭  ٰ ْٞٮ يتٮ, ي٬ٔٞ٬ م٬ٞى أ٬ ٦ٰق٭٦ي٩ٞع أ٬ ٰهج٬ٞ ٮ م٬ ْ٭٬٤٦ قٮةَّ ٮ يلٔل , ٬٦ن٬ ٭٦ د٭ل٬ٰج٫٣ ك٭مله٭٣ٰ, أ٤ٰ٬  ٭ٰفج٬ع٬٤  ٍّ٨ ٰهْٮ م٬

, أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف وٮٰ ٞ ق٬ ٮجة٬ ٭, أ٤ٰ٬  ٭ٰفج٬ع٬٤ , أ٤ٞ٬ٮ ج٬ٰحج٬ى ٬٦ ٞم٬مٮف  ٰ ْٞٮ يلَّٰٞٔحم٤٬ٮ يل ل ٤ٰٞ ن٬ ٮٞف أ٬ ع٬٠, أ٬ ح٬
ٰٔ ٬د٩  يلدَّ ٮف   م٭

(2). 
يٛٞٞعلٔ لٞٞٓي يل ٞٞجع٠ ج٦ٞٞل٣ ن٤ ن ٞٞع و ٞٞحع٠ ٦ٔيم أ٤ٞٞ ن ٞٞف أ ْٞٞ  "جل٢٦ٞٞ يلحٞٞعيٛ:

ٔحم٤ ٦أ ْ يت  ٤ حد٣ امجلٞع أ٤ٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ دمٞع  م ٞل٦ْ  يل ٦لٞجٖ كٞٓل١ , ٦ي 
ٔحم٤ أ٤  ٔ د , ٦أ٤ ن ف و ٞحع٠ أ٤ٞ يلد ف ٦ٔيم ن ٦ و حع٠ أ٤ ن ف أ ْ يل  م

ٔ ف يت العلى أدا ماةٞد ,  جدٞا أ جْٞ يت  ٤ٞ  أ ْ يت  ٤ حد٣ أ٤ ي ٤ م ل٦ْ 
٨ٔ ماةد  .(3)"م٦ ى ٦ق جة  ٦ملع٦ج   ٤ لشع٣ أ٤ يلث٦

ٔيُ يلم٦ق٦ٟٞ يٞف  ٔ ٢ يٞف يلم٦ة٢٦ٞ, ن٦  ٞدْ ٔيُ يلم ٔيوج٢ ملم٢٦  دْ يحْجَ و 
ٔن٧ نحْٞ , وٓ و٤ امم  )وٓي  ٔي٦ٜ ٔنٌ يلم ٔيلهٞع  ٞفجع٤,  ٢ٞ ٦قفهٞع أمٞى … ( ك٣ يمٞ ل٣ٞ ج

ٔاحا ن ٦ حعا٣ يف يللم٢ , أمى مع  ٦ ٭ٞوٮ٢ ن ٮٞف  حجَ قع٢ ي ٤ ن ف حٞعا٣:",ي ٤ م ل٦ْ
ٔيوٮج٢٭ , أ٤ ن ٮف وٮ حع٠ , يعوامفع. ٫َ ؛ ٦ٔيم٭  ٭فجع٤٭ , ٦ي ٮ  ج  أ٤٬ حْٮ

٤ٞٞٮ حٞٞد٫٣ , أٞٞ ْٞٞٮ يتٮ   ٞٞف وٮ ٞٞحع٠ , أ٤ٞٞ أ٬  ٞٞفجع٤٭ يلثٯ٦ٞٞٔٮ٨ٯ أ٤ٞٞ ن ٮ ٤ٞٞٮ يلٞٞع٢  ٭ ٤ٮ ي 
٩ٌ , يأأا اا٭ , يمجل٭٣ وٮلى نلمٮاٮ , يدٮ٤ٯ ما  م ل٭٫ْ٦ , أ٤ٮ يلدٯ ٮف   ٔن ٔن٧ نحْ٭ك٭٣٭ يم : وٮٓي 
٨ ملهع. ث٢٭ يلٯٓٮ  نلمٮاٮ مٮ
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ٔيلا٭. ٔيوٮج٢٭ , ٦ن٦قفا٭  ٭فجع٤٭ , ٦ل٣ ج ٔيلا٭ وٮ  ٦  
 ٪ٟ َ٭ ل٭٦ م٦ق٭٦ ج ٔيوٮج٢ ٦يلحْٮ ٛ٭ مٮ٤ وٮ  ٍ٭ ن ٮف جل٭٢٦٭ :  ٭فجع٤٭ نحف ل  .(1)"ي مٮ

ْٞٞم  ٞٞا أد ٞٞا يدد ٞٞع مد ٔي ٞٞا  عإل ٞٞدعْ وال ٚ ٔي٨٦ ل ٞٞ ْٞٞ يل ثعدجهٞٞع : ن٤ جك٤٦ٞٞ يلمٞٞا٤ أد
 مثعلا :   د دعْ مؤ, يج٦ٔجا  ل ه٣ أدا اعمع  عإل دعْ ي ٢٦

ٔ ٢٦ٞ يت  ٨ٔ أ٤ٞ ندٖٞ ن٤  ٕلٞ ٔج٣ أ٤ معل١ أ٤ يل حْجَ ٦ٔيم  لجْ  ٤ ن ف م
 يلحْٞٞٞٞٞٞجَ (2)… "اْٞٞٞٞٞٞي ٦ٔي ٦ال ادعي ٦ٞٞٞٞٞٞي  قٞٞٞٞٞٞع٢ :"ال ا عف ٦ٞٞٞٞٞٞي ٦ال احع ٦ْٞٞٞٞٞٞي ٦ال. 

ٔج٣ م٤ حْٞجَ موٞٔ ٦ٔيم معل١ٞ أ٤ٞ ن ٞف ٔاا  لجْ  ٤ ن ف م  يل٦لا : "ال ادعي ٦ي " نْ
ٔ ٞٞف يت الٞٞعلى أٞٞده٣ أ٤ٞٞ يلد ٞٞف   ٌٔ ٔجٞٞ ُٔ أ٤ٞٞ ن ٞٞف ل ٕدٞٞعْ أ٤ٞٞ ي أٞٞ : ' وجٞٞعك٣  يل

ً٭ يلحْٞجَ , ٦ال ا٬ا٬ َّ ٭٦ٞي ] ٦ال ا٬ح٬ َّ ٭٦ٞي ع  ٦ال ادعي ٦ٞي , ٦ال  ٦يل٤ٛ , يٞد٤ يل٤ٞٛ نكٞٓ
ٔج٠ معل١ . ٦لٞجٖ يٞف ي ٢٦ : ' ٦ال . ٦  (3)احع ٦ْي ' كد يلحْجثج٤ ماف٠ أمجا م٤ ٚ

دمع ل٦ يف يلحْجَ يلثعدف  .    (4)ادعي ٦ي ' , ٦ي 
ٔيٞع مدٞا يددٞا ل٣ٞ ج ٞم ٔي٨٦ وال ٚ لا م٤ٞ شٞجوا, ثعلثهع: ن٤ جك٤٦ يلما٤ أدْٞ يلٞ

دمع  ملا م٤ ٦ي ٚ ٔاا  لٙ يل٦ٔيٌ يف حْجَ ٓل١ يلشجخ   ٦ي   جدا ٦ ج٤ شجوا يجْ
 ا مثعلا:لا كما مد, يكأدا  م
م٬ى ٬ٔ ٭٢٦ٮ يلمَّاٮ حْجَ  ٬٣ أ٬ ٫ٖ ق٬ع٬٢ ق٬ْٮ ٰج٫ْ أ٤ٰ٬ ن٬د٬ م٬ ج٢٭ أ٤ٰ٬ ح٭ ٤ٰ  --وٮٰ م٬عأٮ ٖ٪ مٮ ن٭د٬ع

ٰجد٬ ٬ ي٬ل٬ع٬٢ ل٬ه٭٣ٰ ٬ٔ ٭٢٦ٞ٭ يلمَّٞاٮ  ٬ٔ ٤ٰٞ »  --أ٭ ٔٮٰ ا٭٣ٰ مٮ ٞ د٬ٞع ي٬ك٭ٰدٞا٭٣ٰ يٮجه٬ٞع ي٬ش٬ ٦ْٰٮ ٬ٓ ٬ٰٔٞاا٭٣ٰ وٮل٬ٞى  ل٦ٰٞ٬ و٬
ٞٞ ٞٞع ٬٦ن٬ٰ ٬٦يلٮه٬ ٞٞاٮ «. ع ن٬ٰل ٬عدٮه٬ ٢٦ٞٞٮ يلمَّ ٞٞى ٬ٔ ٭ ٞٞى ٬ٔيأٮ ٞٞعم٭٦ي وٮل٬ ٦ي ق٬ ٞٞحل ٞٞع ة٬ ٦ٞٞي ي٬م٬مَّ ٦ٞٞم٭  --ي٬ف٬ل٬م٭ ي٬ل٬ا٬م٭

 ٬ْ٦ٰ ٬ٓ ل٭٦ٞٞي ك٭فَّٞٞع٩ٔي ٬٦يٰ ٞٞا٬عق٭٦ي  ٬ٔا٬ ٬٢ٞٞ  -- يلد ٞٞف٬٦ ج٬ه٭٣ٰ  يٞٞفي٬أ٬ٰٔ ٬ ْٮ َّٞٞا٬ ن٬ٰجٞٞ ٣ٰٞٞ ي٬ل٬ ٣ٰ ي٬ٞٞأ٭اٮى٬  ٮهٮ ٬ٚم٬ٞٞ ٮهٮ
م٬ه٭٣ٰ ٬٦ ٬م٬٢٬ ن٬ٰأج٭د٬ه٭٣ٰ  ا٭  .(5)"٬٦ن٬ٰٔ

                                                 



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ٔ ٞٞف يت الٞٞعلى ٦لفٛٞٞ  :" ٦ن ٦  يلهٞٞع " ودمٞٞع  ٞٞملهع حمجْٞٞ م٤ٞٞ قاٞٞعٌْ أ٤ٞٞ ندٖٞٞ 
ٕجْٞ  ٤ٞ لٞع٤٦ٔ ٦محمْٞ  ٤ٞ ن ٞف أ٨ْٞ ٦م٦ٔٞي٤  ٤ٞ ملع٦جٞ  ٦مو٤٦ٔٞ ,  أدا ,  جدٞا ج

 كمه٣ جل٦ل٤٦ :
٤ٰ ن٬ٰل ٬عدٮه٬ع "  ٔٮٰ ا٭٣ٰ مٮ ٫ٖ  "ي٬ش٬ ٌ٭ أ٤ٰ٬ ن٬د٬ ٬ْ ق٬ع٬٢ ق٬ا٬ع ٬٦ ٪ْ ٰج م٬   .(1)«٬٦ن٬ٰ ٬٦يلٮه٬ع» ق٬ع٬٢ ح٭

ٔيُ ٦اْلجٖ ا ٦ج ي٦ٔيج  و معأج٢ أم  .(2)ى لٓي يجهع وْ
ٔي لهٞٞع : ن٤ ال جٞٞٓكٔ يلمحَْٞٞ مٞٞا٤ يلحْٞٞجَ  ٢ٞٞ ج ٠٦ٞٞ و ٞٞدعْم يلٞٞٚ ث٣ٞٞ جلٚلٞٞا 
 قٞٞعٚا يجٞٞٓكٔ كدمٞٞع, يٞٞج٤ٛ  لٞٞٙ م٤ٞٞ  ٞٞملا ن٤ ٓل١ٞٞ يلكٞٞد٣ ل٦ٞٞ مٞٞا٤ ٓل١ٞٞ يإل ٞٞدعْ

 .:مثعلا

َّْ معاٞٞا قع٢:مٞٞع ٦ٔيم ي ٤ٞٞ  ٞٞ ٞٞفل , ح٬ َّٰمحٮ ٫ْ يل ٞٞ مَّ ج٢٭ ٰ ٤ٞٞ٭ م٭ح٬ َّْث٬د٬ع وٮٰ ٞٞم٬عأٮ ٞٞ ٍ٭ ٰ ٤ٞٞ٭ ح٬ ث٬د٬ع ث٬ع ٮٞٞ
٫ٔ , ق٬ٞع٬٢ :  ٞع ٮ ٤ٰٞ ا٬ ٗٮ , أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف  ٭ٰفج٬ع٬٤ , أ٬ ج٫١ , أ٤٬ٮ ي ٬ٰأم٬ ٔٮ ٬ْ , أ٤ٰ٬ ش٬ ج ٕٮ م٭٦ ٬ى ن٬ ٭٦ ج٬

ٔٮ  ": ق٬ع٬٢ ٬ٔ ٭٢٦٭ يتٮ  ٰاه٭ا٭  ٮعلدَّه٬ع د٬ا٭ا٭  ٮعلمَّٰج٢ٮ , ح٬ ٭٬٤ ٬٦ ٍٰ ة٬  .(3)"م٤ٰ٬ ك٬ث٭٬ٔ
ٕيلْ ثل   علك٦ي  جلع٢ لا ثع ٍٞ  ٤ٞ م٦ ٞى ,  جل٢٦ يلحعيٛ يلومجمف: ٦قا لشجخ 

ٔن أمجٞا حْٞجَ أ٤ٞ ي أمٞٗ أ٤ٞ ن ٞف  ٢ْو ٔج١  ٤ أ ْ يت يللع ف يكع٤ جل أمى ش
ٔن٧ أمجٞا نثٞٔ يلوش٦ٜٞ قٞع٢:   فجع٤ أ٤ اع ٔ أ٤ٞ يلد ٞف  م٤ٞ ", يممٞع  ةٞٔ  ٞا ٦

ٍٔ ةداا  علمج٢ ح ٤ ٦اها  علدهعٔ   ."كث
ٔج١ م٤ ق ٢ دف ٞا ل٦ٞ حْٞجَ   هٞٓي  أ٤ٞ يلد ٞف ي٤ٛ ثع ٍ ن٤ مع اكم٣  ا ش

ٔقا امعأٞ  م٤ٞ يل ٞلفعء  ٔج١  لْٞم ٦ ٞملا مدٞا يلك ٞعٔ, ٦ ٞ يإل دعْ , ي٦ٔيم أ٤ٞ شٞ
ٔج١  .(4)ي٦٦ٔم أ٤ ش
 التصخٔف:

لٞى  لى اةٞحجٟ يل ٞما ٦ي  يلاةحجٟ "جدل ٣ ولى اةحجٟ يل ةٔ ٦ل٦ ي كثٔ ٦ي 
 اةحجٟ يلما٤" .
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ٔم يلْئ قٚدف ن٤ ن ع  كٔ يلة٦لف نممى يف يلامعٜ حْٞجَ ن ٞف نج٦ًٞ  مثعلا مع ٓك
ٔي٦أٞٞع: ٔم ٞٞع٤ ث٣ٞٞ نا لٞٞا  ٞٞاع م٤ٞٞ ش٦ٞٞي٢ "م  علشٞٞج٤ يلملامٞٞ  وع" شٞٞج" .(1) ..."م٤ٞٞ ةٞٞع٣ 

 .(2)٦يلجعء يلمثدعٌ م٤ احٍ
٬٢ٞٞ يلدلغ٬ٰجٞٞٔ٭  جَ: "٦ةٞٞحٟ  ل ٞٞه٣ حْٞٞ ٞٞع ي٬ل٬ ٫ٔ م٬ ٰجٞٞ  "مٞٞع يل٢ٞٞ يل لجٞٞٔ.ولٞٞى" (3)"ج٬ٞٞع ن٬ ٬ٞٞع أ٭م٬
دمٞٞع ل٦ٞٞ  ٞٞعلد٤٦ ٦ل٦ٞٞ   ٞٞمهع مةٞٞغٔ ٦ م٦حٌْٞٞ يمهممٞٞ   ي٧٦ٔٞٞ أمجٞٞٔ  فٞٞا  يلمهممٞٞ  ٦ي 

 .(4)يملام 
٧ٔ ٌٔ نو ٌٔ ٦يف يلما٤ اع   :٦جلا يلاةحجٟ يف يإل دعْ اع

ٞع٬٤  ٫٣ , أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف أ٭ٰثم٬ ٬ٔياٮ َ٭ ش٭ٰل ٬ ٬ أ٤٬ٮ يٰلل٦٬َّي٣ٮ ٰ ٤ٮ م٭ ج ْٮ ٰ د٬عْٮ ح٬ ٟٮ يٮف يإلٰٮ ج ث٬ع٢٭ يلاَّٰةحٮ ي٬مٮ
  ٨ فَّٞع٬٤ ق٬ٞع٬٢ : ق٬ٞع٬٢ ٬ٔ ٭٢٦ٞ٭ يلمَّٞاٮ  يلدَّٰهْٮ ٞع٬٤ ٰ ٤ٞٮ أ٬ ٍٮ  : ", أ٤ٰ٬ أ٭ٰثم٬ ي ٬ٓ  ٤ٰٞ ٞعءٮ مٮ مَّ َّ٘ لٮٰما٬ لٮج٬ٰلٞا٬

٤ٮ ج٬ٰلدٮف ج٬٣٦ٰ٬ يٰللٮج٬عم٬ ٬  ٫٣ "  ٮٞعلَّٕي٨ٮ  .(5)«يٰلل٬ٰٔ ٬ٕٞيحٮ ٞج٫٤ ي٬ل٬ٞع٬٢ : " يٰ ٤ٞ٭ م٭ لٮ ٬ٟ يٮجاٮ ج٬ٰحج٬ى ٰ ٤ٞ٭ م٬ حَّ ة٬
م٬ٰجاٮ , ٬٦  َّْ أ٬ عءٮ , ي٬ٔ٭ ٫٣ "  ٮعل٬٦يٰلح٬ ٬ٔياٮ ج٣ٮ ي ٮدَّم٬ع ل٭٬٦ " يٰ ٤٭ م٭ َّٔيءٮ يٰلم٭ٰهم٬م٬ ٮ ٬٦يٰلاٮ

(6). 
ٰد ٫٢ٞ٬ ق٬ٞع٬٢ :  ٬ْ ٰ ٤ٮ ح٬ جد٬عم٭ أ٤ٰ٬ ن٬ٰحم٬  ٦ ٰدا٭ : م٬ع ٔ٭ مٮ ٬٦ , ٪ُ ٞع اَّ ح٬ ٫ٔ , ٬٦ ٰلف٬ٞ ْ٭ ٰ ٤ٞ٭ ا٬ ٞ مَّ َّْث٬د٬ع م٭ح٬ ٞ ح٬

٤ٰٞٞ أ٬  ٬ٚٞ ٬ , أ٬ ي٭ ٰٔ علٮ١ٞٞٮ ٰ ٤ٞٞٮ أ٭ ٤ٰٞٞ م٬ َّْث٬د٬ع ش٭ٰٞٞل ٬ ٭ , أ٬ ٞٞ ٞٞ ٬ ق٬ٞعال٬ : ح٬ ٤ٰٞٞ أ٬عوٮش٬ ٫ٔ , أ٬ ٰجٞٞ ٔ ٞٞف يت  ٰ ْٞٞٮ و٬
ٍٮ  ن٤٬َّ ٬ٔ ٭٬٢٦ يتٮ  " أدهع: يَّ ٬ٕ ٰدا٣٬ٮ ٬٦يٰلم٭ ْل َّعءٮ ٬٦يٰلح٬  .(7)"د٬ه٬ى أ٤٬ٮ يل
ٰمل٬م٬ ٬"  ْ٭ ٰ ٤٭ أ٬ علٮ ٬ٟ ش٭ٰل ٬ ٭ يٮجاٮ , ي٬دٮدَّم٬ع ل٭٬٦ و٬ حَّ ْ٭ : " ة٬ ق٬ع٬٢ ن٬ٰحم٬

(8). 
ٞ ٰٞا٤ٮ : م٬ ٟٮ يٮف يٰلم٬ ج ث٬ع٢٭ يلاَّٰةحٮ مٮ ًٮ م٭٦ ٬ٞى ٰ ٤ٞٮ أ٭ٰل ٬ٞ ٬ ٬٦ ع جل٬ٞ ٬,أ٤ٰ٬ كٮا٬ٞ ٬٦يم٭ يٰ ٤ٞ٭ ل٬هٮ ع ٬ٔ

٫ٍ " ن٤٬َّ ٬ٔ ٭٬٢٦ يلمَّاٮ  ٰجْٮ ٰ ٤ٮ ث٬ع ٮ مٮ أ٤ٰ٬ ٬ٕ " وٮل٬ٰجاٮ, ٮدٮٰ د٬عْٮ ْٮ ٬٣ يٮف يٰلم٬ٰ ٞاٮ يٰحا٬ا٬
ٞع ل٭٬٦ٞ  .(9) ٬٦ي ٮدَّم٬
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ٍّ٘ ن٦ٰ٬ ح٬  ْٮ  ٮو٭ ٬ٔ يٮف يٰلم٬ٰ اٮ م   ٮعلَّٔيءٮ " يٰحا٬ا٬ ٩ٌ ج٭ة٬ ٰا٬ٔ ٫ٔ ح٭ ج جل٬ٞ ٬ ف يٮجه٬عةٮ ف٬ا٭ يٰ ٤ٞ٭ ل٬هٮ حَّ ", ي٬ة٬
ٕٮ ل٬ا٭  ًٮ يلاَّٰمجٮج ٬ٓلٮ٬١ م٭ٰ مٮ٣٪ يٮف كٮا٬ع  ٬ٔ ٬ٓك٬  , ٫ٜ ع ٔٮ  ٬م٬ ٫ً  ٮغ٬ٰج ٤ٰ كٮا٬ع ٬ٓم٭ مٮ , لٮك٦ٰ٬دٮاٮ ن٬و٬

(1). 
٦لٓم ٦ٔيج  يع ٌْ م٤ٞ ك٢ٞ اهٞ , يٞعحٗ وٚهلٞع يٞف يلمٞا٤ جل٢٦ يإلمع٣ م م٣:

دمع يلحْجَ ن٤ ٦يإل دعْ امجلع. ٦ي ٤ لهجل  يلمةحٟ يف ماد ا يلمغف٢ يف و دعْم. ٦ي 
 .(2)يحاأ يف يلم اْ  و٦ة  ن٦ حةجٔ جةمف يجهع يلد ف 

 ٌٔ ُٔ –٦م٤ يلاْجٔ  علٓكٔ ن٤ لٓم ي د٦ٞيٜ يلمٞٓك٦ ٦يلمةٞحٟ  ,يلملم٦ًٞ ٦يلمْٞ
ٔا٦ِٞ ومٞع  – ٔا  ٦اٞا م٤ٞ يل٦ا٦ٞم يلموامفٞ , يجك٤٦ٞ يلم ودمع لف يٞف حعلٞ  مٞع وٓي اٞ

ٔاع ن٦ مةحفع, ل ٔي مٞع ملم٦ ع ن٦ مْ ك٤ يلدلٞعْ قمٞجد مٞع ج ٞم٦دا  هٞٓم ي  ٞمعء, ٦كثجٞ
ٔجً ن٦ مدكٔ  .جٚمل٤٦ أمجا يلوٚأ ن٦ يل٦ل٣ ن٦ فجٔ محف٦ٛ ن٦ ال جة  ن٦ ف

ٔجلٞ  يلمحْٞثج٤ يلدلٞعْ  ٔا  شٞفء مدهٞع ٦ل٣ٞ جامٞا  جدهٞع أمٞى ٚ ٦نمع وٓي ل٣ٞ جاٞ
ًٔ  .يجلع٢: لٓي حْجَ م ٚ

 ٦ ًٔ أمٞى ٦اٞا ٦ ل ٞه٣ ل٦ يل٨ٓ اوامٟ يل٦ٔيجٞ  يجٞا يج٦ٔجٞا  ل ٞه٣ يلم ٚ
ٞٞا ٞٞى ٦اٞٞا موٞٞٔ موٞٞعلٟ ل ٞٞع وٓي .أم ٞٞع٤ نم ٔ ع وٓي ا ٞٞع٦ٍ يل٦ٔيجا ٞٞع د ٞٞمجا م ٞٞٚ دم  ٦ي 

ٔاحٍ وحْيلمع  حجَ ال الع٦مهٞع  ٧ٔا ٔي٦جهٞع نحفٞٛ ن٦ نكثٞٔ ةٞح   ي وٞ :  ٞأ٤ جك٤٦ٞ 
ٔياحٞ  ٦ال جٚم٠ٞ  ٔاجحٞعٍ يلملامٌْٞ يٞعلحك٣ لم لمم٨٦ٔ أدا ن٦ فجٔ ٓل١ٞ م٤ٞ ٦ا٦ٞم يلا

ًٔ ٦ال   .(3)لا حكماأمجا حجدوٓ ٦ةٟ يلم ٚ
٣٭ "٦نمع مثع٢ يلاما  ج٤ يل٦ٔيجعٍ يلموامف  يحْجَ: عاٮ ٬ٔ٬ٚ يٰلح٬ ٣٦٭  ن٬ٰي  .(4)"٬٦يٰلم٬ٰحا٭

يل٨ٓ ٦ٔيم امعأ  م٤ يل٦ٔيٌ أ٤ ن ف قد   أ٤ٞ ن ٞف ي شٞلَ يلةٞدلعدف أ٤ٞ  
ٔح ٞف  شْيْ  ٤ ن٦ٖ , ٦وعلفه٣  لٙ يل٦ٔيٌ ي٦٦ٔم أ٤ ن ف قد   أ٤ ن ف ن معء يل

 .(5)أ٤ ث٦ ع٤

                                                 



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ادٟ يل٨ٓ ٛهٔ  ج٤ يل٦ٔٞيٌ أ٤ٞ شٞجوه٣ ن ٞف قد ٞ  ممٞع جال٢ٞ يلدعقْٞ لٓي يالو
جاأم٢ يجا, ٦ج حَ أمع قعلا ن ٦ٞ قد ٞ  : يه٢ٞ قٞع٢ أ٤ٞ ن ٞف ي شٞلَ أ٤ٞ شْٞيْ  ٤ٞ 

٧ٔ ٌٔ ٦لكٓي نو   .ن٦ٖ  ن٦ أ٤ ن ف ن معء أ٤ ث٦ ع٤  ن٦ ٦ٔيم لكٓي م
ٔف٣ م٤ٞ ٦ا٦ْٞ يالوٞادٟ يٞف حْٞجَ ن ٞف قد ٞ  يٞد٤ يلدلٞعْ ل٣ٞ جحكمٞ ٦ي ٦أمى يلٞ

ٔجد  ا٢ْ أمى ندا حَْ  ل١ لل ٔيً,  ٢ حكم٦ي  ةحاا أمى يل٦اهج٤, ٦ٓ أمجا  عال ٚ
 . همع امجلع

ٔم٨ٓ: أ٤ لٓي يلحْجَ يلع٢:لجٖ يٞف لٞٓي يل ٞعً  ٦ ألٍ محمْيجل٢٦ يإلمع٣ يلا
ٔيً ٖ,٦ث٦ ع٤ يلمٍ لا:كجٟ  مع يجا م٤شفء نة  م٤ حْجَ شْيْ  ٤ ن٦    يال ٞٚ

 ٤ٞ ن ٞف كثجٞٔ ٧٦ٔ أ٤ٞ ن ٞف قد ٞ ,أ٤ ن ٞف يلع٢ : كدلمع أد٨ْ ةحج , ٤ جحجى 
,٧٦ٔ يلحْٞٞجثج٤,امجلع,قع٢  ن ٞٞمعء,أ٤ ث٦ ٞٞع٦.٤أ٤ ن ٞٞف ي شٞٞلَ,أ٤ شْٞٞيْ  ٤ٞٞ ن٦ٖ
,٦ث٦ ٞع٤  ن ٦ أج ى: ٦لكٓي ٓك٦ٔي أ٤ أمف  ٤ يلمْجدف,ندا قع٢:حْجَ شْيْ  ٤ ن٦ٖ

 .(1)ةحجحع٤
ٔجدٞ   ٦ٔ٦يج  جحجى  ٤ ن ف كثجٞٔ أ٤ٞ ن ٞف قد ٞ  أمٞى يل٦ٞاهج٤ امجلٞع الا ٞٔ ق

جٞ , أمٞٞى ن٤ ن ٞع قد ٞٞ  قْٞ حَْٞٞ  همٞع , ٦يلامٞٞا  ٞج٤ يل٦ا٦ٞٞم يلموامفٞ   دٞٞعء أمٞٞى ق٦ 
ٔجل  يلمحْثج٤ يلدلعْ , ٦لجٖ ٓل١ أمى يلاا٦جٕ يلللمف, ٦ل٣ٞ جشٞٔ نحْٞ  ٔيو٤ ل٦ ٚ يلل

٦جمك٤ٞٞ لدٞٞع ن٤  م٤ٞٞ ي ومٞٞ  يلدلٞٞعْ ولٞٞى ٓل١ٞٞ أدْٞٞ اةٞٞحج  يل٦ٔٞٞيجاج٤ أ٤ٞٞ ن ٞٞف قد ٞٞ 
ٔيً جدافٞف أ٤ٞ يلحْٞجَ وٓي ا٣ٞ يلامٞا  ٞج٤ يل٦ا٦ٞم يلموامفٞ  ن٦  د اوم٘ ن٤ يال ٞٚ

ٔي ع, ٦ن٤  ٔجلٞٞ  يلدلٞٞعْ, كمٞٞع ندٞٞا ال جلْٞٞ ك٢ٞٞ يوٞٞادٟ ي ٞٞٚ ٔاج  ٦اٞٞا مدهٞٞع أمٞٞى ٚ اٞٞ
ٔيً لٞٞف : يالاحٞٞعْ يٞٞف يلمةْٞٞٔ, ٦أ٣ْٞٞ ومكعدجٞٞ  يلا٦يج٠ٞٞ  ٞٞج٤ يل٦ا٦ٞٞم  ش٦ٚٔٞٞ يال ٞٞٚ
٤ كٞٞع٤ ممكدٞٞٞع أمٞٞى يلاا٦ٞٞجٕ يلللمٞٞٞف ٔاج  أمٞٞى مٞٞٞده  يلدلٞٞعْ, ٦ي   يلموامفٞٞ , ٦ال يلاٞٞ

ٔن  حْٞٞل٣ يٞٞف  ٞٞ ٚ ٓل١ٞٞ ٦قْٞٞ جلٞٞا يال ٔي٦ ٦يحْٞٞ, ن٦ م٤ٞٞ ٦ٔيٌ , لوم٢ٞٞ ٚٞٞ ٔيً م٤ٞٞ  ٚٞٞ 
ًٔ د٦أع م٤ يلملم٢٦ ًٔ يجا ٦حفٛا, ٦لٓي نة   يلم ٚ  .يلشفء يلم ٚ
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ٔيً يٞٞف يإل ٞٞدعْ, ٦قْٞٞ جك٤٦ٞٞ يٞٞف يلمٞٞا٤, ٦قْٞٞ جك٤٦ٞٞ يجهمٞٞع  ٦قْٞٞ جك٤٦ٞٞ يال ٞٞٚ
ٔم م٤ٞ يل ٞدْ  ٤ ل٣ٞ جٞهثٔ يٞف ةٞح  فجٞ ٔيً ال جةٞ , ٦ي  امجلٞع, ٦مٞع ٦قٞا يجٞا يال ٞٚ

 .ما٦٤يل
ٔ ٦ي يٞٞف ي ٞٞما, يٞٞٓكٔ  ل ٞٞه٣  ٦ٔٞٞيٌ ح٢٦ٞٞ شٞٞجوه٣ , ٦ي ٞٞٚ مٞٞثد وٓي يوامٟٞٞ يل
ٔيً جلِْٞ  ٔم, ٦كدلمع ثل , يٞد٤ لٞٓي يلد٦ٜٞ م٤ٞ يال ٞٚ شوةع, ٦يآلو٤٦ٔ شوةع فج
يلٚ يف ث ٦ٍ شو٘  لجدا,  ٤٦ْ ن٤ جهثٔ ٓل١ يف ةح  يلما٤,  دا نجع كٞع٤ لٞٓي 

وٞادٟ ح٢٦ٞ ثلٞ  ٦ ٞلجٟ يددٞا يلشجخ يعلما٤ ْيؤ أمى ٦ٔيج  ثل , ٦نمع و٤ كع٤ يال
ٔي٨٦؛ ل٢ ل٦ لٓي يلثل  ن٦ ٓل١ يل لجٟ, كمع ندا جلِْ يف يلما٤,  قعِْ يف الجج٤ يل

ْٔ  ا يل لجٟ ٔي٦جا  لجفع, يعلحْجَ جك٤٦ حجدوٓ ممع اف  . دا وٓي كع٤ 
ٌ٪ وٮل٬ى ٬ٔ ٭٢٦ٮ يتٮ كحْجَ  ٍٮ يٰم٬ٔن٬ عء٬ ٕٮ٫٣ أ٤ٰ٬  ٬ٰه٢ٮ ٰ ٤ٮ  ٬ٰل٫ْ ق٬ع٬٢ ا٬ ع ٍٰ  ن٬ ٮف ح٬ ي٬ل٬عل٬ٞ

ٞ ٪ ق٬ٞع٬٢  عا٬ ٰادٮجه٬ع وٮ٤ٰ ل٣ٰ٬ ا٬ك٭٤ٰ ل٬١٬  ٮه٬ع ح٬  ٦ ٢٪ ٬ٕ ٦٬ٚٮجد٩ ي٬ل٬ع٬٢ ٬ٔا٭  ٍٰ ف ي٬ل٬عم٬ ٤ٰ د٬ٰف ٮ ٍ٭ مٮ وٮد ف ٬٦ل٬ٰ 
٬ٍ ال٬  م٬ٰ ٞ ٬ٰٚجا٬ه٬ع وٮجَّعم٭ ا٬ ٔٮ٨ ي٬ل٬ع٬٢ وٮ٤ٰ ن٬ٰأ ٨ وٮالَّ وٮ٬ٕي ٰدْٮ ق٭ه٬ع ق٬ع٬٢ م٬ع أٮ ٬١٬ْ مٮ٤ٰ ش٬ٰفء٫ ا٭ٰةْٮ ٰد ل٢ٰ٬ أٮ

ْٰ وٮ٬ٕي ٞ جْٞٮ ي٬م٣ٰٞ٬ ج٬اٮ ْٮ ٤ٰٞ ح٬ ٞع مٮ عا٬م٩ ل٦ٰٞ٬ و٬ ٬٦ ٰٖ ْ٭ ش٬ٰجو٩ع ي٬ل٬ٞع٬٢ يٰلٞا٬مٮ ٰٖ ش٬ٰجو٩ع ي٬ل٬ع٬٢ م٬ع ن٬اٮ ٬ٔ ل٬١٬ ي٬عٰلا٬مٮ
ٞٞع٬٢  ٞٞمَّعل٬ع ي٬ل٬ ٫ٔ  ٬ ٬٦ٞٞ ٬ٓي لٮ ٭ ٞٞ ٌ٭ ك٬ ٬ٔ٦ٞٞ ٬ٓي ٬٦ ٭ ٞٞ ٌ٭ ك٬ ٬ٔ٦ٞٞ ٣ٰٞٞ  ٭ ٞٞع٬٢ د٬ل٬ ٰٞٞفء٪ ق٬ ٰٔم٤ٮ ش٬ ٬٤ٞٞ يٰلل٭ٞٞ ٬١ٞٞ مٮ ي٬ل٬ٞٞع٬٢ ن٬م٬ل٬

ٰاد٬عك٬ه٬ع  ٮم٬ع م٬ل٬١٬ مٮ  َّ٦  .(1)"٬٤ يٰلل٭ٰٔم٤ٮ ٬ٕ
٣ٕ؛ يلع٢ معل١ٞ ٦امعأٞ  : يلْٞ ٦ٕادعكهٞع ٦قٞع٢ ي ٤ٞ  ٦يوامٟ يل٦ٔيٌ أمى ن ف حع

ٔحم٤ : ممكاكهٞع, ٦قٞع٢  ٣ٕ ٦جلل٦ًٞ  ٤ٞ أ ْٞ يلٞ أججد  : ندكحاكهٞع, ٦قٞع٢ ي ٤ٞ ن ٞف حٞع
٨ٔ :نممكاكهع , ٦قع٢ ن ٦ ف ع٤ :نمكدعكهع  .(2)يلث٦

٣ٕ, يٞٓل ًٔ يجهع يل٦ٔيٌ أمى ن ف حٞع ١ ممٞع جلِْٞ يٞف احْجْٞ يةجغ  يلللْ ي ٚ
م٤ٞ لٞٓم ي لفٞعٛ, ٤٦ْ ن٤ جٞهثٔ ٓل١ٞ يٞف ةٞح  يلمٞا٤ أم٦مٞع,  يل٨ٓ قعلٞا يلد ٞف 

٨ٔ يف م٦ي ا م٤ يلةحج  ملامْي أمى مٞع ل٣ٞ جوامٟٞ يجٞا يل٦ٔٞيٌ,  ٦لهٓي ٦ٔيم يل وع
 .كمع ل٦ ٛعلٔ م٤ ن ٦يً يلحْجَ
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مهع يف ل٣ جل٢ لٓم ي لفعٛ ك جل٢٦ يلحعيٛ ي ٤ حأ: يعلمل٦ٜٚ  ا ن٤ يلد ف 
ٌٔ ٦يحٌْٞٞ ام١ٞٞ يل ٞٞعأ , يم٣ٞٞ ج ٠ٞٞ وال ن٤ جلٞٞع٢: و٤ يلد ٞٞف  , ٦أ ٞٞٔ قٞٞع٢ لفٛٞٞع مدهٞٞع مٞٞ

 .(1)٦يت نأم٣,أدا  لج  يل٦ٔيج   علملدى
 :مطألة التفسد

ْٔ لٞا ةٞم  ٦ثجلٞ   مٞع  ٞ ٠  ٦ل٦ٞ  :ي ٞٔ يلحٞعيٛ ي ٤ٞ حاٞٔ ٓل١ٞ  ل٦لٞالٞٓي يلاف
ٖٔ يلف٤ٞ فعجٞ    كثجٔ, يد جامك٤ م٤ يلحك٣  ا وال ن٠ْ م٤ يلملم٢٦ أمى لٓي م٤ مٞع

ٔ ٦ّ يلل٣ْ يف ٔ   ٦كع٤ يف يل٦ٌٔٓ يللمجع م٤ يلفه٣ يلثعقً ٦ ٕقٞا  يلممع يلةٞدعأ  ٦ٔ
 .(2) يت دهعج  يلممك

ٔم يل ٞٞوع٨٦  ل٦لٞٞا : ٦يلشٞٞعٓ ل٣ٞٞ ج٦قٟٞٞ لٞٞا أمٞٞى أمٞٞ  ن٨ ملجدٞٞ  ٦لٞٞٓي "كمٞٞع ي ٞٞ
ٔي١ لٞٞٓي مٞٞا ٓي١ يٞٞف ك٦دٞٞا جدلِْٞٞ يٞف دفٖٞٞ يلدعقْٞٞ ندٞٞا فمٞٞٚ ٦قْٞٞ الةٞٞٔ  جشٞلٔ  عشٞٞا

ٔا ا أ٤ وقعم  يلحا  أمى ْأ٦يم ٦ندا م٤ نفمٙ ي د٦يٜ ٦نْقهع ٦ال جل٣٦ٞ  ٞا وال أ ع
ٔياًٞٞ يل٦ٔٞٞيٌ ٦يلممكٞٞ   ٔيٞٞ  يلاعمٞٞ   م ٕقٞٞا يت يلفه٣ٞٞ يلثعقًٞٞ ٦يلحفٞٞٛ يل٦ي ٞٞا ٦يلمل م٤ٞٞ ٔ
يلل٦جٞٞ   ع  ٞٞعدجْ ٦يلما٤٦ٞٞ ٦ل٦ٞٞ كٞٞٓل١  ٢ٞٞ يلشٞٞعٓ كمٞٞع د ًٞٞ لشٞٞجودع ن٠ْ م٤ٞٞ يلملم٢ٞٞ 

 .(3)" كثجٔ
ْٔ  ٞا ثلٞ  م٤ٞ يلثلٞعٍ  ":قْ قع٢ يلحعك٣ يٞف يلشٞع٦ٓ  يأمٞع يلشٞعٓ يددٞا حْٞجَ جافٞ

 .(4)"٦لجٖ لمحْجَ نة٢ ماع ا لٓل١ يلثل 
ْٔ يٞف ملدٞى يلشٞعٓ لٞجٖ  ٔف٣ م٤ ٦ ٦ِٞ كدمٞا ن٨ و٤ يلملة٦ْٞ  ٞعلاف ٦أمى يل

دمع يلملة٦ْ  ا مع لجٖ لا نة٢   .أمى وٚدقا, ٦ي 
ْٔ لجٖ يف م ادع٢٦ ٦ دعء أمى لٓم يلدة٦٘ يلاف ااما أمى ن٤ يلالمج٢  علاف
دمٞٞٞع جحاٞٞٞعُ ولٞٞٞى يلممكٞٞٞ  يلل٦جٞٞٞ , ٦يلدٛٞٞٞٔ يلثعقًٞٞٞ, ٦يالٚٞٞٞدٜ يل٦ي ٞٞٞا   .يلامجٞٞٞا, ٦ي 

ٔيكهٞع  مٞع دةٞا:" ٤ ي ٤ٞ يلةٞدِ ق٦لٞا يٞف لٞٓي يلة٦ْْٞقْ   ٠ أٞ ٦ج ٞالع٤ أمٞى وْ
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ٟٔ  هٞٓي يلشٞأ٤  ٔيو٤ اد ٣ ولٞى ٓل١ٞ اد ٞا يللٞع ٔم لا , ما ق ٔي٨٦ ٦ موعلف  فج ْٔ يل  اف
ٔ ع٢ يف يلم٦ة٢٦ , ن٦ ٦قٟ يف ٔي٦ٜ , ن٦ ْو٢٦ٞ حْٞجَ يٞف حْٞجَ , ن٦  أمى و يلم

ْْٔ يجا٦قٟ يجا  ٦ل٣ ٦يل٣  غجٔ ٓل١ ,  حجَ جغمً أمى ٛدا ٓل١ , يجحك٣  ا , ن٦ جا
  .(1)". ٦ك٢ ٓل١ معدا م٤ يلحك٣  ةح  مع ٦اْ ٓل١ يجا

 :تفاّت أحْال التفسد
ٌْٔ يٞٞف ملعلاٞٞ   ٦ٞٞي ٞٞعاه٣ يللممجٞٞ , ٦دة٦ةٞٞه٣ يل  اا ٞٞا ةٞٞدجا يلدلٞٞعْ يٞٞف اٚ جل

ْٔ ج ْٔ لٞٞا نح٦ٞٞي٢ موامفٞٞ  ٦نحكٞٞع٣ مافع٦اٞٞ , ٦م٤ٞٞ نوٞٞٓ يلحك٣ٞٞ يلافٞٞ ا ٞٞج٤  اٞٞدء ن٤ يلافٞٞ
ْٔ  ا  ْٔ يل لجٟ, ك ع ٚ كمف, جٚ ٠ يف ك٢ حْجَ جاف ٔيٙ اف ْٔ يلثل , ٦  ل ٢٦ اف

ٔج٠  ج٤ حعالاٞا يل ٔي,ثل  ن٦  لجٟ, ٤٦ْ يلاف القٞع وٚجٞ ٕل٠ٞ يد ٦ي الْٞ  موامفٞ  يلْٞ يد
 أ٤ مده  يلمحْثج٤ يلدلعْ

٦ي حعْجَ يلاٞف ٦ ٞلاهع يٞف ددا:" ٞ ٦ ْي٦ْ جل٢٦ يف ٦ةٟٞ يهع ل٦ يإلمع٣ ن 
ٕلٞع  ٔلع مشعلجٔ ٦لف أدْ ك٢ م٤ كاً شٞجوع م٤ٞ يلحْٞجَ وال ن٤ امجج كاعً يل د٤ نكث
ٔجًٞ ٦ل٦ٞ  ال جلْٔ أمجا ك٢ يلدعٖ ٦يلفؤ  هٞع ندهٞع مشٞعلجٔ يددٞا ال جحٞا   حْٞجَ ف

ٔا٢ٞ  حْٞجَ ٦ل٦ ي,ى  ٤  لجْ ٦يلثلعٍ م٤ نوم  يللم٣كع٤ م٤ ٦ٔيج  معل١ ٦جحج حٞا  
ٔجً ٦اٍْ م٤ جٚل٤ يجٞا ٦ال جحٞا   علحْٞجَ يل٨ٓٞ قْٞ يحٞا    ٞا وٓي كٞع٤ يلحْٞجَ ف

ٔج ٞٞع شٞٞعٓي ْٔم أمج١ٞٞ يأمٞٞع يلحْٞٞجَ يلمشٞٞه٦ٔ يلماة٢ٞٞ يل,ف ةٞٞحج  يمٞٞجٖ جلْٞٞٔ ن٤ جٞٞ
ٔجً م٤ يلحْجَ,نحْ ٔل٤٦ يلغ ٔيلج٣ يلدولف كعد٦ي جك  .(2)"٦قع٢ و 

ٔاً يلحد مف: عٛ يلمالْٞمج٤ يٞدده٣ جل٦ل٤٦ٞ ٦نمع نكثٞٔ يلحفٞ "٦جل٢٦ يلحعيٛ ي ٤ 
ْٔ  ا ٦يحْ  -يف يلحْجَ  ٤ ل٣ ج٦ٔ يلثلعٍ وديٞا  -وٓي اف ودٞا ال جاٞع ا أمجٞا ,  -٦ي 

ٞٞا  ٍٔ أْيلا ٞٞٔ حفٛٞٞا ٦يشٞٞاه ٞٞا , يلمه٣ٞٞ وال ن٤ جك٤٦ٞٞ مم٤ٞٞ كث ٞٞ  يج ١ٞٞ أم ٤٦ٞٞ ٓل ٦جالم
ْٔيٍ يلثلٞعٍ يلك ٞعٔ نج ٞع٩ , ٔ مع ج ادك٤٦ٔ  لٙ اف ٨ٔ ٦دح٦م, ٦ ٕل ٦له٣ٞ  ٦حْجثا كعل

 .(3)"دلْ وع٘ , ٦لجٖ أدْل٣ لٓل١  ع ٚ ج  ٚا يف ك٢ حْجَ
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وٓي  ملٍ نةحعً يلحْٞجَ جل٦ل٤٦ٞ لٞٓي  :"حمْ  ٤ حد ٢ جل٦٢٦لع ل٦ يإلمع٣ ن
ٔجًٞٞ ن٦ يعوٌْٞٞ م٤ٞٞ  ن٦ وٚٞٞأ,يٞٞعأم٣ ندٞٞا وٚٞٞأ ن٦ ْو٢ٞٞ حْٞٞجَ يٞٞف حْٞٞجَ ,حْٞٞجَ ف

٤ كع٤ قْ ٧٦ٔ شل   ٦ فجع٤,ن٦ حْجَ لجٖ لا و دعْ,يلمحَْ  .(1)"٦ي 
ْٔ حٞعالٍ موامفٞ ,  ٦قْ   ٠ يف م٦ ٦ٜٞ يلشٞعٓ ٦يلمدكٞٔ مٞع ج٢ْٞ أمٞى ن٤ لمافٞ

ٔيو٤, ٦لٞٓي يٞد٤ وٚٞد٠  ْٔ  ا يلثل  ما٦قٟ أمى يلل ٦نحكعمع مافع٦ا , ٦ن٤ ق ٢٦ مع جاف
ْٔ  ا يلثل  فجٔ مدهاف ْٔ يجمع جاف  . يلل ٢٦ ن٦ يل

 : لٙ ي مثم  يلاف نأمهع يلدلعْ م٤ نحعْجَ يلثلعٍ
ٰ ْٞٞ قٞٞع٢ يإلمٞٞع٣ نحمْٞٞ يٞٞف حْٞٞجَ-ٲ َّٕ  أ٬ َّٔ ٤ٰٞٞ يلٞٞ , أ٬ ٔٮ٨  ٤ٞٞٮ يلٕلٰلٞٞ , أ٬ ٪ٔٞٞ ٰلم٬ َّْث٬د٬ع م٬ ٞٞ ي٠ٮ, ح٬
, ٬ٔ   ٬علٮ٫٣ : ٬ٔن٧٬ يلدَّ ٮٞفل  -يت أدهمع ٔ ف-أ٤٬ٮ يٰ ٤ٮ أ٭م٬ ,  ق٬ع٬٢ ٬ٙ ٬ٔٞ ث٦ٰ٬ ٩ٞع ن٬ٰ ٞج٬ م٬ٞى أ٭م٬ أ٬

م٬ٰجاٮ, ي٬ل٬ٞع٬٢ يلدَّ ٮٞفل  َّْ أ٬ ٔٮ٨ م٬ع ٬ٔ ْٰ :ي٬د٬ ن٬ ج٢٪  " ي٬ل٬ع٬٢ جْ٪ ث٦ٰ٬ ٭٬١ ن٣ٰ٬ ف٬ ٮ ْٮ : " ن٬ا٬ ٰٖ  ي٬ل٬ع٬٢ : " يٰلٞ ٬
٩ْي  ج ٍٰ ش٬ٞهٮ م٭ ٩ْي, ٬٦ ج مٮ ٰٗ ح٬ ٩ْي, ٬٦أٮ ج ْٮ :  -ا٬ ٛ٭دلٞا٭ ق٬ٞع٬٢ ٰدج٬ع  -ن٬ ْل ٰٞج٫٤ يٮٞف يلٞ ٬ٌ أ٬ ٕ٭ق٭٬١ٞ يت٭ ق٭َّٞٔ ٰٔ ج٬ ٬٦

ٌٮ  ٬ٔ   .(2)"٬٦يآٰلوٮ
 .(3)"لٓي كع٤ جحَْ  ا م٤ حفٛا ٦ل٣ جك٤ يف يلكاً "
٨ٔ-ٳ ٕلٞ ٕي٠ حْجثٞا أ٤ٞ ملمٞٔ أ٤ٞ يل أ٤ٞ  كمع ندكٔ يإلمع٣ نحمْ أمى أ ْٞ يلٞٔ

ٔي٦أع : ٌٔ م ٔج , ٦٦ييلا يٞف (4)"يلوج٢ ملل٦ْ يف د٦يةجهع يلوجٔ "ن ف  مم  أ٤ ن ف ل
ٕي٠ جوٚٞ   ٔقٚدف , ٦قع٢ لٓي ي وجٔ: أ ْ يلٔ يال ادكعٔ جحجى  ٤ محمْ يلٓلمف ٦يلْي

 .(5)"أ٤ ملمٔ يف نحعْجَ ل٣ اك٤ يف يلكاعً
وامفٞٞ  جك٤٦ٞ لٞا نح٦ٞي٢ م –٦ل٦ٞ كٞع٤ ومعمٞع  –لٞٓي ْلج٢ٞ ٦ي ٞ  أمٞى ن٤ يلثلٞ  

ٔم  ًٔ شٞٞٞج٦وا, ٦ندٍٞٞٞ الحٍٛٞٞٞ مدفٞٞٞع ن٤ يإلمٞٞٞع٣ نحمْٞٞٞ ٦فجٞٞٞ حاٞٞٞى ٦ل٦ٞٞٞ حَْٞٞٞ أ٤ٞٞٞ نقٞٞٞ
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ٕي٠ أ٤ٞٞ ملمٞٞٔ  حاٞٞ  ن٤ ٓل١ٞٞ يلحْٞٞجَ ل٣ٞٞ جك٤ٞٞ يٞٞف  ْٔ  ٞٞا أ ْٞٞ يلٞٞٔ ج ٞٞادك٤٦ٔ مٞٞع افٞٞ
 .كاع ٞٞا, )جلدٞٞف  ٞٞا نة٦ٞٞلا( ٦ندٞٞا ٦ل٣ٞٞ يجٞٞا, مٞٞا ك٦دٞٞا قْٞٞ حَْٞٞ  ٞٞا ق ٢ٞٞ ن٤ جوٞٞامٚ

ٔيلج٣  ٤ٞٞ  ٞٞلْ -ٴ ٨ٔ نحْٞٞ ي أجٞٞع٤ ٦اكم٣ٞٞ جحجٞٞى يللٚٞٞع٤ يٞٞف  لٞٞٙ نحعْجَٞٞ و ٞٞ ٞٞ ٕل يل
ٔلٞٞع  حاٞٞ  ندٞٞا حَْٞٞ  هٞٞع م٤ٞٞ حفٛٞٞا ٔج  حْٞٞجثه٣, ٦ندك  . يلثلٞٞعٍ يلماف٠ٞٞ أمٞٞى اوٞٞ

ٔيلج٣ أ٤ يلد ف  ٔجٗ"  و٢ يإلمع٣ نحمْ أ٤ حْجَ ٦ٔيم و   .(1)قع٢ :"ي وم  م٤ ق
ٔيلج٣ ال جد غف ن٤ جك٤٦ لا نة٢ (2)يلع٢: لجٖ لٓي يف كاً و 

. 

ٕمعددع  ٔياا يف ن لٓم,٦للمٞا قْٞ يداهٞى  دهعجٞ  يلل٤٦ٔٞ ٦لٓي يللم٣ ممع جال ٔ مل
 يلفع م .
ْ٭م أمى يلمحْ َ , يد٤  ن٦لو١  "يلٓل ف:يإلمع٣ جل٢٦  لٓي ٔ٭ دل ٕمعددع ج٬ٰل ٭ ٦لٓي يف 

م٬م٬هٞع , ٦نمَّٞع دح٤ٞ  ي٦ٞي أٮ ٬ٔ ٨ٔ ٦ن ف حعا٣ ٦ن ف ْي٦ْ , أعج٬د٭٦ي ي ة٢٦ , ٦أ٬ ي وم  كعل وع
ٍ٭  ٔي ٍٰ يلل ٞٞع ٬ْ ْ٭ , ٦ي٭لٮٞٞ ٍٰ أمجدٞٞع ي  ٞٞعدج َّْو٢٭  يٚعل٬ٞٞ ٢ٞٞ يلٞٞ ٬ْو٬ يلماجلَّد٬ٞٞ  , ٦ مث٢ٞٞٮ لٞٞٓي ٦دح٦ٞٞٮم 

١ٔ يٮاٮ يف يلم اْ ٬ٔ  .(3)"أمى يلحعك٣ يف ا٬ة٬
ٞٞٞى لٞٞٞٓي جاًٞٞٞ  ٔيمدٞٞٞع لدلٞٞٞعْ يلحْٞٞٞجَ, ٦ا ٞٞٞمج٣ ي مٞٞٞٔ له٣ٞٞٞ يٞٞٞف ماٞٞٞع٢ ٦أم يحا
 ٔيٞٙ نحكٞعمه٦٣لٓي ن٦لى ٦نح ٤ ٦نح٦ٚ لمحْجَ يلد ٨٦ م٤ٞ اوةةعاه٣ يلحْجثج , 
٨ٔ  أمى  لٙ ي حعْجَ    لفهع.   ً حا  نددع ال دْ

٨ٔ لكدٞٞا ل٣ٞٞ جك٤ٞٞ  ٕلٞٞ ٤ كٞٞع٤ م٤ٞٞ نث ٍٞٞ نةٞٞحعً يل ٕجْٞٞ ي جمٞٞف ٦ي  ٦لٞٞٓي ج٦ٞٞدٖ  ٤ٞٞ 
ٔم م٤ يلمحْثج٤, ممع ج٢ْ أمى ن٤ حعلا اوامٟ  عوادٟ يلشج٦ّ  .مالدع  حعْجَ فج

ٕيأٞف وٓي حَْٞ  غجٞٔ ْمش٠ٞ جك٤٦ٞ  ٦كٓي يل٦لجْ  ٤ م م٣ يلْمشلف ةعحً ي ٦
:  ٞملٍ ن ٞع أ ْٞ يت,  ٞو٢ أ٤ٞ  يف حْجثا شٞفء جلا ٞف يلا٦قٟٞ, جل٢٦ٞ ن ٦ٞ ْي٦ْ

ٌٔ أ٤ٞ يلد ٞف  ٔجٞ ٕيأف أ٤ أٚعء أ٤ ن ف ل قٞع٢ :  .(4):"أمٞجك٣  عل ٞعءٌ" حْجَ ي ٦

                                                 



 



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ٕيأٞف,  دٞا حَْٞ  ٞا " يل٦لجْٞ لٓي م٤ يل٦لجْ, جوعٟ ن٤ جك٤٦ لجٖ  محف٦ٛ أ٤ٞ ي ٦
 .(1)" حم٘ لجٖ ل٦ أدْ نل٢ ْمش٠

ْٔم ْٔ اف ْٔ يددا ل٣ جلمما  ما ٤ كع٤ لٓي المجد  علاف , كمٞع جفهمٞا يلكثج٤٦ٔٞ,  ٦ي 
ٔيٞا نةٞحع ا م٤ٞ نل٢ٞ ْمش٠ٞ, ٦م٤ٞ يلملم٣٦ٞ ل٧ْٞ يلامجٞا ن٤  ْٔم  مٞع ال جل دمع  افٞ ٦ي 
ٔم, كمٞع  ٞ ٠ أ٤ٞ  مث٢ لٓي يل  ً ال جدلِْ وال يف ٓل٤ يللٞعل٣  هٞٓي يلشٞأ٤ ٤٦ْ فجٞ

 .ي ٤ يلةدِ
 .(2)"يجمع حَْ  ا يل٦لجْ م٤ حفٛا  مك ٦اكم٣ نحمْ نج ع "

ٔ مٞٞع جك٤٦ٞٞ ٓل١ٞٞ لمث٢ٞٞ ام١ٞٞ يٞٞدٓي نأ٢ٞٞ يلدلٞٞعْ م٤ٞٞ نحع ْٔ  ٞٞا, ي ْجَٞٞ يل٦لجْٞٞ مٞٞع افٞٞ
ْٔ يلثلٞٞ  فجٞٞٔ  ٞٞ ٌٔ ولجهٞٞع أم٦مٞٞع, ٦لٞٞجٖ  ٤ اف ٔيو٤ يلاٞٞف  ٞٞ ٠ يإلشٞٞع يلمد  ٞٞعٍ ٦يللٞٞ

ٔٚ يلالْْ لةح  يلحْجَ  .مل ٢٦ أدْل٣ مٚملع, ٦ال  ٤ يلدعقْ جشا
ن٤ يلثلٞٞ  اوامٟٞٞ حعلٞٞا  ٞٞعوادٟ شٞٞج٦وا ن٦  ٞٞعوادٟ م٦ٞٞي٤ٚ  ٦م٤ٞٞ لٞٞٓي دلم٣ٞٞ

 . عوادٟ ن٦قعاااحْجثا , ن٦ 
٬ْ ٰ ٤ٮ ن٬ ٮٞف  كمع ٦قا ٓل١ يف حْجَ ج ٕٮ َ٪ , أ٤ٰ٬ ج٬ َّْث٬د٬ع ل٬ٰج ج٫ْ , ح٬ َّْث٬د٬ع ق٭ا٬ٰج ٬ ٭ ٰ ٤٭  ٬لٮ ح٬

٤ٰٞ م٭ل٬ٞع٫ٓ : ن٤٬َّ يلدَّ ٮٞفَّ  ٔٮ ٰ ٤ٞٮ ٬٦يثٮم٬ٞ ٬ , أ٬ ٞعمٮ ٚلف٬ٰج٢ٮ أ٬ ٫ً , أ٤ٰ٬ ن٬ ٮف يل ٌٮ  ح٬ ٮج ٬٦ ٰٕ ٞ ك٬ٞع٬٤ يٮٞف ف٬
٬٢ٞٞ ق٬ٰ ٞٞ ا٬ح٬ ٬ٓي ئٰ م٬ع ا٬ ٭٬١٦ٞٞ وٮ ٞٞم جهٮ ٔٮ ج٭ة٬ ٞٞع وٮل٬ٞٞى يٰلل٬ٰةٞٞ اَّٞٞى ج٬ٰام٬ل٬ه٬ ٛلٰه٬ٔٞٞ ح٬ ٬ٔ يل ٞٞ ٖٮ ن٬وَّ ٰٞٞم ٰجٞٞغٮ يلشَّ ٬٢ ٬ٕ

جل٩ع مٮ  .يلحْجَ. (3) ..."ا٬
٦ٔيٌ لٓي يلحْجَ كمه٣ نوم  ثلعٍ  ٢ ٧٦ٔ أ٤ قاج   م٦ ى  ٤ لع٤٦ٔ ٦نحمْٞ 
ٔل٣ م٤ٞٞ ي ومٞٞ  , ٦مٞٞا ٓل١ٞٞ   ٤ٞٞ حد ٢ٞٞ ٦أمٞٞف  ٤ٞٞ يلمْٞٞجدف ٦ي ٤ٞٞ ملٞٞج٤ ٦يلد ٞٞعوف ٦فجٞٞ

ْٔ  ٞٞا أ٤ٞٞ يلمجَٞٞ, يعلحْٞٞج َ فجٞٞٔ ثع ٍٞٞ أ٤ٞٞ يلمجَٞٞ, ٦قْٞٞ نأمٞٞا يلدلٞٞعْ  ٞٞأ٤ قاج ٞٞ  افٞٞ
٦ي ٞٞا لْم كثجٞٞٔ م٤ٞٞ يلدٞٞعٖ  ٤ قاج ٞٞ  ومٞٞع٣ مل٦ٟٔٞٞ, ٦ل٣ٞٞ جلٞٞدله٣ مٞٞع قعلٞٞا يإلمٞٞع٣ 

٨ٔ ٕجْٞ  ٤ٞ  ": يل وع قمٍ للاج    ٤  لجْ: ما م٤ كا ٍ أ٤ يلمجَٞ  ٤ٞ  ٞلْ حْٞجَ ج
 . " ْيودفن ف ح جً أ٤ ن ف يلٚفج٢   يلع٢ : كا اا ما وعلْ يلم
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٨ٔ: "٦كٞٞٞٞع٤ وعلْٞٞٞٞ يلمْٞٞٞٞ "قٞٞٞٞع٢ يل وٞٞٞٞع  .(1)يودف جْٞٞٞٞو٢ ي حعْجَٞٞٞٞ أمٞٞٞٞى يلشٞٞٞٞج٦ّ

ٔ ٦ي ق٢٦ يإلمع٣ يلحعك٣ يف لٓي يلحْجَ   –٦قْ  عقا مثعال لمحْجَ يلشعٓ  -كمع ل٣ ج
 :٦لٓي دةا

ٟٔ لٞا أمٞ  دلممٞا  هٞع ,  لٓي حْجَ ٦ٔياا ثلعٍ ٦ل٦ شعٓ يإل دعْ ٦يلمٞا٤ ال دلٞ
ٕ جٔ أ٤ ن ٞف يلٚفج٢ٞ للممدٞع  ٞا يلحْٞجَ, ٦ل٦ٞ ٦ل٦ كع٤ يلحْجَ أدْ يلمجَ أ ٤ ن ف يل

ٕجْ  ٤ ن ٕ جٔ للممدع  اكع٤ أدْ ج  .(2) ف ح جً أ٤ ن ف يل
ٕجْٞ  ٤ٞ ن ٞف ح جًٞ أ٤ٞ ن ٞف يلٚفج٢ٞ ٦ٔيجٞ  ٦ال ٦اْٞدع لٞٓي  ٔدع يم٣ داْٞ لج ث٣ دٛ
يلما٤  هٓم يل جعق  أدْ نحْٞ م٤ٞ نةٞحعً ن ٞف يلٚفج٢ٞ ٦ال أدْٞ نحْٞ مم٤ٞ ٦ٔيم أ٤ٞ 

 .مدع : يلحْجَ شعٓملعٓ  ٤ ا ٢ يل
ٔدٞع يٞدٓي  يأوم  يلحْٞجَ ودمٞع  ٞمل٦م م٤ٞ قاج ٞ  الا ٞع م٤ٞ و ٞدعْم ٦مادٞا , يدٛ

 .(3)يلحْجَ م٦ ٦ٜ ٦قاج   ثل  مأم٤٦
 :مْقف األئنة جتاِ الغسائب

ٔاًٞ : ٦قْٞ كٞع٤ يل ٞمٟ جمْٞح٤٦ يلمشٞه٦ٔ م٤ٞ يلحْٞجَ ٦جٞٓم٤٦  "جل٢٦ ي ٤ٞ 
ٔجً مدا يف يلامم   .(4)"يلغ

:١ٔ "يللم٣ٞ ل٦ٞ يل٨ٓٞ جاجو١ٞ م٤ٞ لهدٞع ٦م٤ٞ لهدٞع", جلدٞف  ٦مدا ق٢٦ ي ٤ٞ يلم ٞع
 ٟٔ ٟٔ, ودمٞع يللم٣ٞ مٞع أٞ يلمشه٦ٔ, ٦أ٤ أمف  ٤ يلح ج٤: "لجٖ م٤ يللم٣ مع ال جل
ٔجً ٦وجٔ يللم٣ يلٛعلٔ يل٨ٓ قْ  ٦ا٦يٚأٍ أمجا ي ل ٤", ٦أ٤ معل١ : " شٔ يللم٣ يلغ

 . " ٦ٔيم يلدعٖ
ٔجً يل ٔجً يلحْجَ ٦ف ٔل٤٦ ف كد٣ ",٦أ٤ ن ف ج٦ ٟٞ ٦أ٤ ي أمٗ :"كعد٦ي جك

ٔيوً يلحْجَ كًٓ  . " :"م٤ ٚمً ف
ٔكلٞ   ٞلٚ حْجثٞا  ٔا٢ جةمف ك٢ ج٣٦ وم ٞمعو   ٦قع٢ ن ٦ دلج٣ : " كع٤ أدْدع 
ٕلجٞٞٔ  ٤ٞٞ ملع٦جٞٞ  جل٢٦ٞٞ للج ٞٞى  ٤ٞٞ  ٔيوًٞٞ ", ٦قٞٞع٢ أم٦ٔٞٞ  ٤ٞٞ وعلْٞٞ :"  ٞٞملٍ  يٞٞف يلغ
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ٔاد كع٤ جةٞم  ٟٔ ٔجً يلحْجَ , يددف نأ ٔا٢ ن٤ جا٦قى ٦ٔيج  ف ف ج٦دٖ : جد غف لم
ٔجً يلحْجَ ٔكل  مع ني ْم أدْ يلدعٖ وال ٦ٔيج  ف  ."يف يلج٣٦ معواف 

ٰجْ, ق٬ع٦:٢أ٤  ْ٭ ٰ ٤٭ ٬ٕ مَّع ٢ ق٬ْٰ "ح٬ ٬ً ٬٦ ٬مٮا٬ مٰدا٭  ك٬ع٬٤ ٬ٔا٭ ٕٮ٬٣ ن٬ج٭٦ .ل ً٭ ٬ْم٭ ن٬جل٦  , ي٬ف٩ل٬
٦ ٰ ٬٤ أ٭ ٬ٰجْ .  ٰم٬ٔ ٬٣ٕ أ٬ ! ْٰ ٔٮ , وٮدَّا٭ ق٬  ي٬ل٬عل٦ي : ج٬ع ن٬ ٬ع  ٬ٰك
مَّعْ٪: ي٬ ٬جٰ   د٬ع وٮلق٬ع٢ ح٬ ٰٔ ْٰ  ٬كَّ ق٬ ٬ً ٬٦  ٢.ا٭ ى يل ل٠٦, ي٬عٰ ا٬ٰل ٬ما٭ يلٔ د٬ع ن٬د٬ع٬ ج٦ٰ٬م٩ع م٬ا٬ ن٬جل٦
ً٭ ٬٦ ٬أ٬لا٭ .  مٰجا٩ ن٬ج٭٦ م٬٣ أ٬  ي٬ ٬
 . ٢ ٬ٓي٬١ يل٬ٔا٭  ٬ٍ ٕٮٰم ً٭ :  ٬مغ٬دٮى ن٬ا٬١ ل  ث٭٣َّ ق٬ع٢ لا٭ ن٬جل٦
ٰم٩ٔي .  ْ٭ :  ٬م٬عم٭ , ج٬ٰلدٮى أ٬ مَّع  ق٬ع٢ ح٬
٬ً .ق٬ع٢ : د٬ل٣ٰ٬ , ج٬   جو٭د٬ع  ٮعٜ ٰشج٬عء٬ ف٬ٔيوٮ ٫ٔ , وٮد٬ا٭ ج٬اٮ  ع ن٬ ٬ع  ٬ٰك
ًٮ   ٬ٔيوٮ ٤ٰ اٮم٬١ يلغ٬ ٠٭ مٮ ً٭ : وٮدَّم٬ع د٬فٮٔ ن٦ٰ٬ د٬ٰف٬ٔ  . (1)"ق٬ع٢ : ج٬ل٭٢٦ لا٭ ن٬ج٭٦

َٔ قٞٞع٦٢أ٤ٞٞ  ُٔ لٞٞف كاٞٞعً  :"وعلْٞٞ  ٤ٞٞ يلحٞٞع اٞٞعءدف جحجٞٞى ي ةٞٞفٔ يلٞٞع٢ نوٞٞ
ٔج ع يلمٍ ل٦ كع٤ يجا شف ٔجً لمح٦ا ي شلَ للمف ناْ يجا شجوع ف  .(2)"ء ف

ٔيوًٞٞ يددهٞٞع مدٞٞعكجٔ  :"نحمْٞٞ  ٤ٞٞ حد ٢ٞٞ يإلمٞٞع٣ قٞٞع٦٢  ال اكا ٦ٞٞي لٞٞٓم ي حعْجَٞٞ يلغ
 .(3)"٦أعماهع أ٤ يل لفعء

ٔجًٞٞٞ ٦وجٞٞٞٔ يللم٣ٞٞٞ يلٛٞٞٞعلٔ يل٨ٓٞٞٞ قْٞٞٞ ٦ٔيم  :"معل١ٞٞٞ يإلمٞٞٞع٣ ٦قٞٞٞع٢  شٞٞٞٔ يللم٣ٞٞٞ يلغ
 .(4)"يلدعٖ

ٕمٞع٤ جغمًٞ أمٞج ه٣ قٞع٢ ن ٦ٞ  كٞٔ يلوٚجًٞ : )) نكثٞٔ ٚٞعل ف يلحْٞجَ يٞف لٞٓي يل
ٔجًٞٞ ٤٦ْ يلمشٞٞه٦ٔ , ٦ ٞٞمعٜ يلمدكٞٞٔ ٤٦ْ يلمل٦ٟٔٞٞ , ٦يالشٞٞاغع٢  مٞٞع ٦قٞٞا  كاًٞٞ يلغ
يجا يل ه٦ ٦يلوٚأ م٤ ٦ٔيج  يلما٦ٔٞحج٤ ٦يل ٞلفعء , حاٞى للْٞ ةٞعٔ يلةٞحج  أدْٞ 
ٔياه٣  ٞٞأح٦ي٢ يل٦ٔٞٞيٌ  ل١ٞٞ لل٣ْٞٞ ملٞٞ ٔحٞٞع٩ , ٦ٓ ٔل٣ ماا ٞٞع٩ , ٦يلثع ٍٞٞ مة٦ْٞٞيع٩ أدٞٞا مٚ نكثٞٞ

ٕل ْل٣ يف المما , ٦لٓي ودٟ مع كٞع٤ أمجٞا ٦محمه٣ , ٦دلةع٤ أممه٣  علامججٕ , ٦
 .(5) يلمع ج٤(( ن ديدعي وم  يلمحْثج٤ , ٦ي أد٣ م٤ 
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 املبخح التاضع
 املصيفات يف عله علل احلدٓح

 أّال:مصيفات املتقدمني مً العلناء:
ٔياهٞع  م٤ يلملم٣٦ ن٤ أم٣ أم٢ يلحْجَ م٤ ن٠ْ ٦نا٢ يللم٣٦ يلاف ل٣ٞ جاهجٞأ لمل

ج  ٦يلمةٞدفعٍ يلمفجٌْٞ اهع ٌٓ يللممعء,٦نلف٦ي يجا يلمهلفعٍ يلامجم وال يلدٕٔ يللمج٢ م٤
ٔلع ٦ندفلهع نلمهع   :مع جمف٦يلاف م٤ نشه

 :"انعهمكتاب"-0
ٔاع٢ للمف  ٤ يلمْجدف )ٍ  ٔي  يل ٔيء ٞ ٵٴٳأم٢ يلحْجَ ٦مل لٞ( ٞ ٦ٔيج  ي ٤ يل 

 احلج٠ٞ لا ٚ لاع٤, ي ٦لى:  احلج٠: يلْكا٦ٔ أ ْٞ يلملٚٞف نمٞج٤ قملاٞف, ٦يلثعدجٞ : 
ٞ  يلمهلٟٞ: أمٞف  ٤ٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ الفٞٔ يل ٞل٨ْ يلمْٞجدفٞ  محمْ مةٚفى ي أٛمف

يلدعشٞٔ : ٞ  احلج٠ : محمْ مةٞٚفى ي أٛمٞف ٵٴٳ/  د  يل٦يعٌ ٲٷٲ د  يل٦الٌْ 
ٕيء : ٞ  مكع٤ يلدشٔ :  ج٦ٍٔٱٹٺٲ د  يلدشٔ :  يلمكاً يإل دمف  .ٲأْْ ي ا

 :انعهم ويعزفح انزجالانكتاب : -4

ٔاع٢ لإلمع٣ نحمْٞ  ٤ٞ حد ٢ٞ )ٍ يللم٢ ٦  ٔي  يل لٞٞ( ٦ٔيجٞ  ي دٞا أ ْٞيت ٞ ٲٵٳمل
ٖٔ يل مفج ٞ  احلج٠: يلْكا٦ٔ ٦ةف يت أ عٖ مكع٤ يلدشٔ:  ٦م ٞع٨,  يلدعشٔ : يلْي

ٕيء: ٣ٹٹٺٲلٞ, ٹٱٵٲ د  يلٚ ا: يلٚ ل  ي ٦لىٞ  يلهدْ  .ٲأْْ ي ا
 انكتاب : عهم انرتيذي انكثري -3

ٔم٨ٓٞ, ن ٦ٞ يلمهلٟ : محمْ  ٤ أج ٞى  ٤ٞ  ٌٔ  ٤ٞ م٦ ٞى  ٤ٞ يل ٞحع١, يلا ٦ٰٞ٬ 
٨ٔ ,  لٞٞٞ(ٺٸٳأج ٞٞى )يلما٦ٞٞيى :  ٔيوف , ن ٦ٞٞ يلملٞٞعٚف يلد٦ٞٞ احلج٠ٞٞ : ةٞٞ حف يل ٞٞعم

ٔ جٞٞٞ ,  محم٦ْٞٞٞ محمْٞٞٞ يلةٞٞٞلج٨ْ  ٞٞٞد   يلدعشٞٞٞٔ : أٞٞٞعل٣ يلكاًٞٞٞ , مكا ٞٞٞ  يلده ٞٞٞ  يلل
ٕيء : , مكع٤ يلدشٔ :  ج٦ٍٔ ٺٱٵٲيلدشٔ:   .ٲأْْ ي ا
 انرتيذي [ -] انعهم انصغري  -9
ٔم٨ٓٞٞي يلمهلٟٞٞ : محمْٞٞ  ٤ٞٞ أج ٞٞى ن ٦ٞٞ أج ٞٞى ٞ  لكاٞٞعً : يللم٢ٞٞ يلةٞٞغجٔ لما

ٔم٨ٓٞٞ يل ٞٞممف ٔ ٞٞف ٞ  يلا ٔيَ يلل احلج٠ٞٞ : نحمْٞٞ ٞ   ج٦ٍٔٞٞ –يلدعشٞٞٔ : ْئ وحجٞٞعء يلاٞٞ
ٕيء :  محمْ شعكٔ ٦مو٤٦ٔ  .ٶأْْ ي ا

 انكتاب : انفوائذ ادلعههح -5
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ْٞٞ ٞٞ  يلْمشٞٞل يلمهلٟٞٞ : أ  ٔأ ٞٞأ ف ٕ ٨ٔ يلمشٞٞه٦ٔ   ٔحم٤  ٤ٞٞ أم٦ٔٞٞ يلدةٞٞ ٞٞ ف يل
ٔاً  ٤ أ ْ لٞ(ٲٹٳ) يلدعشٔ : مكا   يإلمع٣ يلٞٓل ف ٞ يلك٦جٍٞ ٞ  يلملة٦ْ احلج٠ : 

 .٣ٴٱٱٳ-لٞ ٴٳٵٲ
 انكتاب : عهم احلذٌث التن أتً حامت -0

 ٨ٕ ٔي ٞٞ ٔي٤ يل ٖٞٞ  ٤ٞٞ مهٞٞ ٔج ٤ٞٞ وْ ٔحم٤  ٤ٞٞ محمْٞٞ   ٞٞ ْٞٞ يل ٦ٞٞ محمْٞٞ أ  يلمهلٟٞٞ : ن 
 عٸٳٴ - ٱٵٳ]

 انكتاب : تعهٍقح عهى عهم اتن أتى حامت -7
ْئ ٞ  يٛ ن ف أ ْ يت محمْ  ٤ نحمْ  ٤ أ ْ يلهٞع٨ْ يلملْ ٞفيلمهلٟ / يلحع

ٔجٞٞٞعٙ  -يلدشٞٞٞٔ: ن ٦ٞٞٞيء يل ٞٞٞمٟ  أْْٞٞٞ ٞ  ٣ٴٱٱٳ -لٞٞٞٞ ٴٳٵٲ -يل ٞٞٞل٦ْج  / يل
ٕيء /   .احلج٠ :  عمف  ٤ محمْ  ٤ اعْ يتٞ  ٲي ا

 انكتاب : أطزاف انغزائة واألفزاد -8
ٞ  يلكاً يللممج  يلدعشٔ : ْئٞ  يلمهلٟ :يلملْ ف, ن ف يلف ٢ محمْ  ٤ ٚعلٔ

ٕيء :   .ٶأْْ ي ا
ٔي ٞٞا م٤ٞٞ حْٞٞجَ شٞٞل    ٤ٞٞ يلحاٞٞعُ ٦ ٞٞفجع٤  ٤ٞٞ  انكتاااب : اإلااازاب -9 ٕء يل : يلاٞٞ

ًٔ  ل ٞه٣ أمٞٞى  لٞٙ ٨ٔ ممٞع نفٞٞ ٞ  لٞٞ ( ٴٱٴيلمهلٟٞ : يلد ٞٞعوف ) ٞ   ٞلجْ يلث٦ٞٞ
ٔحم٤ محمْ يلثٞعدف  ٤ٞ أمٞٔ  ٤ٞ م٦ ٞى يلدعشٞٔ : ْئ يلمٞ ثٔ ٞ  يلمحل٠ : ن ٦ أ ْ يل

ٕيء : ٞ  ٣ ٱٱٱٳ -لٞ  ٲٳٵٲيلٚ ل  : ي ٦لى ٞ  ٦ج يلمْجد  يلد  -  .ٲأْْ ي ا
 انكتاب : انعهم انواردج يف األحادٌث اننثوٌح -06

 ٷٱٴ) فيلْٞئ قٚدٞيلمهلٟ : ن ٦ يلح ٤ أمف  ٤ أ٭م٬ٔ ي ٤ٞ نحمْٞ  ٤ٞ مه٨ْٞ 
ٔجٞعٙ ٞ  لٞ( ٶٹٴ - ٜٔ أ ٞجٔ -يلدعشٔ : ْئ ٚج ٞ  يل  ٶٱٵٲ ي ٦لٞىيلٚ لٞ  ٞ  شٞع
ٕج٤ يتاحٞ  ٣ ٶٹٺٲ -لٞ  ٔحم٤  ٔج  : ْ. محف٦ٛ يل  .لج٠ ٦او

 انكتاب : ازائة يانك -00
٤ٞٞ نحمْٞٞ  ٤ٞٞ مه٨ْٞٞ  ٤ٞٞ م ٞٞل٦ْ  ٤ٞٞ  يلمهلٟٞٞ : ن ٦ٞٞ يلح ٤ٞٞ أمٞٞف  ٤ٞٞ أمٞٞٔ  

 .لٞ(ٶٹٴ)يلما٦يى :  فيلْئ قٚديلدلمع٤  ٤ ْجدعٔ يل غْي٨ْ 
 

 انكتاب : انفوائذ ادلعههح -04
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ْٞٞ ٕ  يلمهلٟٞٞ : أ  ٞٞأ ف  ٨ٔ يلمشٞٞه٦ٔ   ٔحم٤  ٤ٞٞ أم٦ٔٞٞ يلدةٞٞ ٞٞ ٞٞ  يلْمشٞٞلف يل ٔأ
ٔاًٞٞ  ٤ٞٞ أ ْٞٞٞ  لٞٞٞ(ٲٹٳ) يلدعشٞٞٔ : مكا ٞٞ  يإلمٞٞع٣ يلٞٞٓل ف ٞ ٞ  يلملة٦ْٞٞ احلج٠ٞٞ : 

 ٣ٴٱٱٳ-لٞ ٴٳٵٲيلك٦جٍ 
 انكتاب : عهم أحادٌث يف صحٍح يسهى -03

 يلمهلٟ : ن ف يلف ٢ محمْ  ٤ ن ف يلح ج٤ ي ٤ أمعٔ يلشهجْ.
 انكتاب : ادلنتخة ين عهم اخلالل -09

يت  ٤ٞ نحمْٞ  ٤ٞ محمٯْٞ يلشٞهجٔ  ٞٞ:  يٯ٠ يلْج٤ أ ْيلمهلٟ : يإلمع٣ يللدم  م٦ 
 .يلملْ ف قْيماي ٤ 

 انكتاب : انعهم ادلتناهٍح يف األحادٌث انواهٍح -05
٨ٕ ٔحم٤  ٤ٞ أمٞف  ٤ٞ يلا٦ٞ  –يلدعشٞٔ : ْئ يلكاًٞ يللممجٞ  ٞ  يلمهلٟ : أ ْ يلٞ

ٕيء : ٞ  احلج٠ : ومج٢ يلمجٖٞ  ٴٱٵٲيلٚ ل  ي ٦لى , ٞ   ج٦ٍٔ  .ٳأْْ ي ا
 
 :املصيفات احلدٓجةٔا:ثاى

٦لف مع كا ا يلماٞأو٤٦ٔ ٦يلملعة٤٦ٔٞ م٤ٞ نل٢ٞ لٞٓي يلف٤ٞ , ٦اوامٟٞ مٞع  ٞج٤ 
 ًٞ ٢ ٦يلملا ٬ ٔ عو٢ أممجٞ  , ٦يجهٞع يلم٦َّٞٚ , ٦لٞف أمٞى  ٦مٞع  ٞج٤ ٓل١ٞملع٢ ٦ حَ ٦

 :يلدح٦ يلاعلف
ٔاًٞ ( : -ٲ ٔم٨ٓٞ ال ٤ٞ  ِٔ أم٢ٞ يلا ٔي   مدهاج  يف  ٦ٞء شٞ يللم٢ يف يلحْجَ ) ْ

  .همع٣  لجْل
ٔ ل  م٤ٞ كاٞعً يللم٢ٞ -ٳ  ٔي   لم عدجْ يلومفعء ي  محف٦ٛٞ ل:  فلمْٞئ قٚدٞاحلج٠ ٦ْ

ٕج٤ يت ٔحم٤    .يل
  . ومج٢ مد وعٚٔليلحْجَ يلملم٢٦ :  -ٴ
  .مٞٞٞج٤ أمٞٞٞٔ يل٦لجْٞٞٞ  ٤ٞٞٞ م ٞٞٞم٣ يلْمشٞٞٞلف ٦أم٢ٞٞٞ يلحْٞٞٞجَ يٞٞٞف يلكاًٞٞٞ يل ٞٞٞا  : -ٵ

 . محمْ أمٔلأ ْ يت  ٤ لهجل  حْجثا ٦أمما يف يلكاً يل ا  :  -ٶ

ٔي ٞ  اٚ جلجٞ  يٞف يلكاًٞ يل ٞا  : -ٷ  ل ْٞ ل لج   ٤ يل٦لجْ يلحمةف حْجثٞا ٦أممٞا ْ
ٔجكعٍ ٔج٣ يل٦   .يلك
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أعة٣ٞٞ  ٤ٞٞ ن ٞٞف يلدا٦ْٞٞ حْجثٞٞا ٦أممٞٞا يٞٞف م ٞٞدْ يإلمٞٞع٣ نحمْٞٞ  ٤ٞٞ حد ٢ٞٞ ٦يلكاًٞٞ -ٸ 
 .و٦ل  يلوٚجًليل ا  : 

 ح٠ٞٞ يل ٞٞعومج٤ (( ٦يلاللجًٞٞ  ن ٞٞأل١يلكشٟٞٞ ٦يلا جٞٞج٤ للم٢ٞٞ حْٞٞجَ )) يلمه٣ٞٞ ودٞٞف -ٹ 
٨ٔ : أم ٔ عل  يالداةعٔ لمشجخ و معأج٢ ي دةع لمف ح ٤ أمٞف أ ْٞ يلحمجْٞ لى 

٨ٔ  .ي ث

ٔي ٞ  اٚ جلجٞٞ  يٞف يلكاًٞ يل ٞٞا  :  -ٺ ٕجٞعْ ن ٦ٞٞ لمحمْٞٞ  ٤ٞ و ٞحع٠ حْجثٞٞا ٦أممٞا ْ
 حمعْ

حمعْ  ٤  مم  حْجثا ٦أمما يف ٦ٕيوْ م دْ يإلمع٣ نحمْ  ٤ حد ٢ أمى يلكاً -ٱٲ 
 .ل ْ يلا عٔ نحمْ  لجْليل ا  : 

   جوع٤ اكج٤ أم٣ أم٢ يلحْجَ : -ٲٲ
ٔم٨ٓ م٤ ود٢ كاع ا يلاعما :  -ٳٲ   لْ حممف مده  يلالمج٢ أدْ يإلمع٣ يلا

ٌْٔ يٞٞف  ٞٞد٤ -ٴٲ  ٔي ٞٞ   فيلْٞٞئ قٚدٞٞيللم٢ٞٞ يل٦ٞٞي يلل ٣ٞٞ ي ٢٦  –) املٞٞع٩ ٦اةٞٞدجفع٩ ٦ْ
 ٌٔ   .وعلْ ومج٢ ج٦ ٟ أم٦ي٤ل( :  -كاعً يلٚهع

ٌْٔ يٞف  ٞد٤ -ٵٲ  ٔي ٞ  )  فيلْٞئ قٚدٞيللم٢ يل٦ي يلل ٣ٞ يلثٞعدف  –املٞع٩ ٦اةٞدجفع٩ ٦ْ
ٞٞٞٞعِ  ٞٞٞٞعً يلدك ٞٞٞٞى ن٢٦ كا ٞٞٞٞعً يلةٞٞٞٞدٌ ول ٞٞٞٞعوٕ  ٞٞٞٞل٦ْ ةٞٞٞٞعل  ل( :  -م٤ٞٞٞٞ ن٢٦ كا ف

ٔحع٤   .ن ٦ 
ٌْٔ يف  د٤ -ٶٲ ٔي    فيلْئ قٚديللم٢ يل٦ي يلل ٣ يلثعلَ م٤  –) املع٩ ٦اةدجفع٩ ٦ْ

ٔشجْلن٢٦ كاعً يلدكعِ ولى مؤ كاعً يل د٤ ( :    .محم٦ْ نحمْ جلل٦ً 

٣ أم٢ يلحْجَ م٤ ود٢ كاعً  جع٤ يل٦ل٣ ٦يإلجهع٣   ف يلح ٤ ي ٤ يللٚٞع٤ أم-ٷٲ 
ٔيلج٣  ٤ يلةْج٠إل:   .  
  محمْ ي ثج٦ فلنلفج  أم٢ يلحْجَ يلم معٌ شعيج  يلغم٢ : -ٸٲ

ِٔ مواةٔ لمكاعً يل ع ٠ ( : -ٹٲ  ٕج٢ يلوم٢ أ٤ ن جعٍ شعيج  يلغم٢ ) ش محمْٞ لم
  .ي ثج٦ ف

ٔي٨٦ ٦ -ٺٲ ٞٞ ٔي ٞٞ  اٚ جلجٞٞ  أمٞٞى يالوٞٞادٟ أمٞٞى يل ٔم أمٞٞى يل٦ٔيجٞٞعٍ ٦يل٦ٔٞٞيٌ مٞٞا ْ نثٞٞ
٨ٔلم٦ٔجعٍ حمعْ  ٤  مم  يف يلكاً يل ا  :    .حعك٣ يلمٚج



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ٔجخ يلك جٞٔ ) م٤ٞ ن٢٦ يلكاٞعً ولٞى -ٱٳ  ٨ٔ يٞف كاع ٞا يلاٞع ي حعْجَ يلاف نأمهع يل وع
 ٨ٔ ٔام   ٞلجْ  ٤ٞ أمجٞٔ ي دةٞع ٔجاٞع٩  –دهعج  ا ٔي ٞ  ٦او لٞع٢ْ ل( :  -املٞع٩ ٦ْ

ٔقف أ ْ يلشك٦ٔ   .يلٕ
٨ٔليلحْجَ يلملم٢٦ ) ق٦يأْ ٦ ٦ي ٚ ( :   -ٲٳ ٌٕ  ٤ أ ْ يت يلممج ع   حم

ٔج٤ يف اةحج  ي حعْجَ ٦المجمهع : -ٳٳ  ٕد   ج٤ يلمالْمج٤ ٦يلماأو ٌٕ  ٤ ليلم٦ي حم
٨ٔ  .أ ْ يت يلممج ع

ٔلع يلةح  : نحعْجَ -ٴٳ  ْأفمل ٢ يل٦يلملم  ٛعل

٨ٕ ٦كاع ا يللم٢ يلم-ٵٳ  لثمع٤  مج٣ لادعلج  يف ي حعْجَ يل٦يلج  : يإلمع٣ ي ٤ يلا٦
 .مل ٢

ٌٔ ٦يلةٞدٌ م٤ٞ -ٶٳ ٌْٔ يف كاعً يلٚهٞع ٔيلا ٦٦قفا م٤ ي حعْجَ يل٦ي مع يوامٟ يف 
ٔي   ( :  ٔج  ) املع٩ ٦ْ  .ل٦يْ  ٤ حمجْ  ٤ محمْ يل٦ٔجثفلكاً يللم٢ ٦يلاو

ٔ ٞع٢ يج-ٷٳ  هٞع ) ي حعْجَ يلاف نشعٔ ن ٦ ْي٦ْ يٞف  ٞددا ولٞى الٞعٙٔ يل٦ة٢ٞ ٦يإل
ٔي   ( :  ٔجاع٩ ٦ْ ٔكف يلغمجٕلاو  .ا

ٔجٞ  اٚ جلجٞ  م٤ٞ وٞد٢ أم٢ٞ -ٸٳ  ٔي ٞ  دٛ ٔلع يف أم٢ يلحْجَ ) ْ م٦ي٤ٚ يل٦ٔيٌ ٦نث
ٔيشْ ٦ي  معأج٢  ٤ أجعٗ ( :    .حمْ جحجى نحمْ يلكد٨ْ حْجَ ملمٔ  ٤ 

ٔي ٞٞ  -ٹٳ ٔيٞٞا ٦يل٦قٟٞٞ يجهٞٞع ) ْ ي حعْجَٞٞ يلاٞٞف  ٞٞجٯ٤ ن ٦ٞٞ ْي٦ْ يٞٞف  ٞٞددا الٞٞعٙٔ يل
ٔجاع٩ (  ٔيُل: ٦او   .محمْ يلف

ٕجٞٞعٌْ يلثلٞٞ  أدْٞٞ يلحٞٞعيٛ ي ٤ٞٞ حاٞٞٔ يٞٞف -ٺٳ  ٔاج  يٞٞف يلمحف٦ٛٞٞ ٦يلشٞٞعٓ ٦ ٔيو٤ يلاٞٞ قٞٞ
 : ٨ٔ ٔيدفلكاع ا يا  يل ع   .دعْٔ يللم

 . شجٔ أمف أمٔلمده  يإلمع٣ نحمْ يف وأد٢ ي حعْجَ :  -ٱٴ
ٕيأف حْجثا ٦أمما يف يلكاً يل ٞا  ٦م ٞدْ -ٲٴ  ٔحمع٤  ٤ أم٦ٔ ي ٦ يإلمع٣ أ ْ يل

جا أ ْ يلملٚفلمع٣ نحمْ : يإل ٦ْ.  
٧ٔ :   -ٳٴ  . محمْ مةم لدلْ يلما٤ أدْ يإلمع٣ يلد عوف يف يل د٤ يلك 
ي حعْجَ يلاف نأمهع يلد عوف  عالوادٟ أمى يل٦ٔيٌ يف كاع ا يلماا ى ) املع٩ -ٴٴ

ٔي   ( :    .لمٔ ن ٦  كٔل٦ْ
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ٔكلاٞ-ٵٴ ٔكٞا  محمْٞ لج٤ ( : أم٢ حْٞجَ ن ٞف قاٞعٌْ : ) وٓي ْو٢ٞ نحْٞك٣ يلم ٞاْ يمج
ٔكف  .يلا

ٔاً -ٶٴ   .مح ج٤ محمْ ح ج٤ليلحد مف ٦مدهاا يف أم٢ يلحْجَ : ي ٤ 

ٔجٞٞ  ٦اٚ جلجٞٞ  يٞٞف كاٞٞعً أم٢ٞٞ يلحْٞٞجَ ال ٤ٞٞ ن ٞٞف -ٷٴ  ٔي ٞٞ  دٛ يلحْٞٞجَ يلمدكٞٞٔ ) ْ
  .ل ْ يل د٣ نحمْ محمْ ن ٦  مح لحعا٣: 

  معلٔ جع ج٤ يلفح٢لنثٔ أم٢ يلحْجَ يف يوادٟ يلفلهعء :  -ٸٴ
 مملممف يلجمعدفليف كاعً يللم٢ ال ٤ ن ف حعا٣ :  ي٦يوْ-ٹٴ

٨ٔ يلملمٞ  يٞف كاٞعً يللم٢ٞ -ٺٴ ٕلٞ ٔي ٞ   فلمْٞئ قٚدٞم٦ٔجعٍ يإلمع٣ يل ٔجاهٞع ٦ْ ) او
 .ل ْ يت  ٤ محمْ ْمف٦لن عدجْلع ٦يلحك٣ أمجهع ( : 

ِٔ ٦يلالْج٢ : -ٱٵ ٔشعْ يلومج٢  ف٦يوْ م٤ يلمةٚم  ٦يللم٢ ٦يلا ٔ ٞع  ف  و أ ْ يت 
٨ٔ   .ي قة

ِٔ أم٢ يلحْجَ ما ن وم  ٦نا٦   يف مةٚم  يلحْجَ : -ٲٵ   مةٚفى يلل٨٦ْلش

٨ٔ يٞٞٞف اةٞٞٞحج  ي حعْجَٞٞٞ ٦المجمهٞٞٞع م٤ٞٞٞ وٞٞٞد٢ يلاٞٞٞعما -ٳٵ  مٞٞٞده  يإلمٞٞٞع٣ يل وٞٞٞع
  . كٔ يلكعيف ف  يلةحج  : 

ٕكٞٞعٌ ٦يلةٞٞجع٣ -ٴٵ  ٌْٔ يٞٞف كاٞٞعً يل ٔيلٞٞا ٦٦قفٞٞا م٤ٞٞ ي حعْجَٞٞ يل٦ٞٞي مٞٞع يوامٟٞٞ يٞٞف 
ٞٞ ٦ٜٞٞ م٤ٞٞ كاًٞٞ يللم ٔي ٞٞ  ( : ٦يلحٞٞ  ٦يل ج ٞٞع٩ ٦ْ ٔج  ) امل ْٞٞ ل٢ ٦يلاوٞٞ ٔيج  ْ٦ٞٞ ٔي لمٞٞٔ 

 .يل فجعدف

ٔي ٞٞ  ( :  فلمْٞٞئ قٚدٞٞيالوٞٞادٟ أمٞٞى ي أمٞٞٗ يٞٞف كاٞٞعً يللم٢ٞٞ -ٵٵ  ٔج  ٦ْ ) اوٞٞ
  .وعلْ أ ْ يت يل  جٍل

ِٔ ٦يلالْج٢ ٦أم٢ ي حعْجَ : -ٶٵ  يلو ٔ يلثع ٍ ق٦يأْ ث ٦اا ما نة٢٦ يف أم٣ يلا
  .ج٦ ٟ  ٤ لعش٣  ٤ أع ْ يلمحجعدفل
 .معلٔ جع ج٤ يلفح٢لنثٔ يوادٟ ي  عدجْ ٦يلما٤٦ يف يوادٟ يلفلهعء :  -ٷٵ

ٌٕ يف نة٢٦ أم٢ يلحْجَ :  -ٸٵ   د٦ٔ يلْج٤ أأللمحعٍ م٦ا
٣ٕ يٞف المج٢ٞ ي و ٞعٔ م٤ٞ وٞد٢ كاع ٞا ي حكٞع٣ : -ٹٵ   يإل هع٣   جع٤ مٞده  ي ٤ٞ حٞ

ٔيدف ف    .يلف ٢  ْٔ يللم
   د٣ أم٦ٗل ْ يللالمج٢ يللم٢ ل٨٦ٓ يلمل٢ : -ٺٵ
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ٔجٟ  لم٣ أم٢ يلحْجَ :  -ٱٶ  ٕجٕ يلحدٟليلال  هشع٣  ٤ أ ْ يلل
ٕجم  يف ةحجحا يف كاٞعً يل٦ ٦ٞء : -ٲٶ  ي حعْجَ يلاف نأمهع ومع٣ ي وم  ي ٤ و

ٕجٕ يلهمج٢ل  .ل ْ يلل

ٔاج  :  -ٳٶ ٔيو٤ يلا ٔقفلق٦يأْ يف يللم٢ ٦ق  لع٢ْ أ ْ يلشك٦ٔ يلٕ
ٔم يف حفٛ يل -ٴٶ  ٦  ٦ةف يت  ٤ محمْ أ عٖلد  يلد ٦ج  : أم٣ أم٢ يلحْجَ ٦ْ

 ِ.لمف  ٤ أ ْ يت يلةجعل حعْجَ : اه٦ْ يلمحْٯثج٤ يف  جع٤ أم٢ ي-ٵٶ

ٔي ٞ  اأةٞجمج  ( : -ٶٶ  ٔي   يلحْٞجَ يلمل٢ٞ ) ْ لمٞف  ٤ٞ أ ْٞ ليلمده  يللممف يف ْ
 .يت يلةجعِ

ٔي   نحعْجَ -ٷٶ    ِ.لمف  ٤ أ ْ يت يلةجعلملم٦ل  :  ْ
ٔي  نةحعً  -ٸٶ ٔكفلشل   : مل  .محمْ يلا

ٔحم٤ ٦ٚيل لأدْ يلمحْٯثج٤ :  مفه٣٦ يللم  -ٹٶ    ا.محمْ أ ْ يل
  . فجع٤ مةٚفى  عح٦ ف  يللم  ٦نادع هع أدْ يلمحْٯثج٤ :  -ٺٶ

ٕي٤ ) -ٱٷ   محمْ أم٦ٔ  ٤ أْ يلمٚجٟل( :  ٳ,  ٲنحعْجَ ٦م٦ٔجعٍ يف يلمجٞ

ٔدٞ  ( :  ٔي ٞ ي حعْجَ يلاف نأمهٞع يإلمٞع٣ نحمْٞ ) املٞع٩ ٦ْ-ٲٷ  لج ٞى محمْٞ ل٦ملع
  .فمميلم 

ٔي٦أ  يلملم  يف كاعً حمج  ي ٦لجعء :  -ٳٷ   .مام٦أ  م٤ يل عحثج٤لي حعْجَ يلم

 ٚلما كٔ ليإلمع٣ جحجى  ٤ ن ف كثجٔ أمما ٦حْجثا يف يلكاً يل ا  :  -ٴٷ
  مٚع٤ يلٚ جشفلدلْ يلما٤٦ يف كاً يللم٢ :  -ٵٷ 

يف كاع ا يللم٢ ممع لجٖ يف يلاا ا  فٔ قٚديلْينحعْجَ يلةحجحج٤ يلاف نأمهع -ٶٷ
 .ل ْ يت يللحٚعدفل: 

ٔحميلدكٍ يلاجعْ يلمداو   م٤ كد٣ شجخ يلدل-ٷٷ  ٤ عْ ٓل ف يللةٔ يللدم  أ ْ يلٞ
ٔيلج٣ يلة جحفإل ٤ جحجى يلملمٯمف يلجمعدف : ي  . 
  دعةٔ يلفهْلمده  يلمالْمج٤ يف يلاْلجٖ : -ٸٷ
  .مل ٢ يل٦يْأفل يلم عو٢ يلمالمل   عللم  : -ٹٷ

ٌٔ يلفة٢ أمى يلملاْج٤ أمى كاً يللم٢ :  -ٺٷ   مل ٢ يل٦يْأفلفع
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يللم٢ٞٞ يل٦يقلٞٞ  يٞٞف ن ٞٞعدجْ كاٞٞعً م ٞٞم٣  ٞٞم٤ كاٞٞعً الججْٞٞ يلمهم٢ٞٞ لماجٞٞعدف : -ٱٸ 
ٔيلج٣ يلدعةٔإل  . 
ٔج  يللم  أدْ يلمحْٯثج٤ :  . ٲٸ   ٔ ع نحمْ ةم٨ْلدٛ

ٔم٨ٓٞٞ يجهٞٞع يو-ٳٸ  اديٞٞع٩ ٦لج ٍٞٞ يٞٞف يللم٢ٞٞ يلك جٞٞٔ : ي حعْجَٞٞ يلاٞٞف ٓكٞٞٔ يإلمٞٞع٣ يلا
 .مام٦أ  م٤ يل عحثج٤ل

 
ٔلٞٞٞعاٚلٍ املٞٞلٞٞٓي مٞٞع ي ٞٞٞ ٦يت  ا م٤ٞٞٞ وٞٞد٢ م٦ ٦ٞٞأ  يلحْٞٞٞجَ يلد ٨٦ٞٞ ,٦فج

ٔج٣ ٦يلهع٨ْ ولى  ٦يء يل  ج٢ يلم٦ي٠ ٔ ٦لدع يلك  .,٦ةمى يت العلى ٦ م٣ أمى 
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 اخلامتة
مالم٠ٞ  لم٣ٞ أم٢ٞ يلحمْ ت العلى يل٨ٓ نأعددف أمى وامع٣ لٓي يل حَ يللممف يل

ٔ ٦لدع  ٌ,٦يلةديلحْجَ ٦ مغ  يل٨ٓ احم٢ ي معد , محمْ ٦يل د٣ أمى وجٔ ي دع٣ 
ٔ ٞٞف م ٞٞج٤  ٔ ٞٞعل   م ٞٞع٤ أ ٔي٣  ولٞٞىيل ٔ ٞٞف يت يلةٞٞحً يلكٞٞ ٔ ٞٞف يت أٞٞده٣ يكٞٞعد٦ي 

٢٦ٞٞٞٞ يت   ٔ ٞٞٞٞا  ٞٞٞٞع  مغ ٢ٞٞٞٞ م ٤ٞٞٞٞ احم ٞٞٞٞٔ م ٔل٣  أٞٞٞٞده٣ وج ٞٞٞٞف ة٦ْٞٞٞٞ ٣ٞٞٞٞ ٦حف٦ٞٞٞٞٛم ي له
ٔل٦,٣ مغ٦م لم٤ ومفه٣ له٣  دح ع٦,٤ي امٔ يلاحم٢ ٦يلا مجغ أمى  م٤ يلاع لج٤ ٦ ٦ٚ
يلومٟ حاى ٦ة٢ ولجدع ٦لكٓي ي مٞٔ يل ٞع ٠ ج مٞغ يلدح٠ٞ لٓي يلحع٢ م٤ يل مٟ ولى 
 حاى قجع٣ يل عأ .٦يلدح٠ جاحم٢ م٤ يل ع ٠ 

٦ممع احمما يلومٟ أ٤ٞ يل ٞمٟ أم٣ٞ أم٢ٞ يلحْجَ,٦ لمجٞ  لٞٓي يللم٣ٞ ٦ي٦يوْٞم 
ٞٞٞعء م٦ ٞٞٞحج٤ مل ٤ٞٞٞ يللمم ٞٞٞٔ م ٞٞٞا يلكثج ًٞٞٞ يج ٞٞٞ  ٦يالةٞٞٞٚدِكا ٞٞٞف يلمغ ٞٞٞ  ي ٞٞٞى يللم  ,٦د

  :٦لع ندع نٓكٔ يف لٓم يلوعام  نل٣ داعو  يل حَ, ٦لف كعآلاف
اك٤٦ يللم  أد٦يدع أعمٞع جشٞم٢ ك٢ٞ ند٦ٞيٜ يلوٚٞأ,  ٦ٞيء ةْٞٔ م٤ٞ يلثلٞ  ن٣ م٤ٞ  -ٲ

ًٔ, ٦يلشعٓ ٦يلمدكٔ,  يل لجٟ فجٔ يلما١٦ٔ, ٦نجع كع٤   ً ٓل١ يلوٚأ؛ كعلم ٚ
ٜٔ أدهمع م٤ يلملم٦ً , ُٔ ٦مع اف  ٦يلمةحٟ , ٦يلمْ

ٔم  ٦ا٦ْٞ وٚٞأ يٞف  -ٳ ٔي أ٤ٞ شٞل٦ يلمةٚمحعٍ يلاف جٚملهع يلدعقْ يف يلغعلًٞ, ال جٞ
  الْ م٤ يللم٢, ٦يء نكعدٍ قعْح  ن٣ فجٔ قعْح . يلحْجَ

قج٠ٞٞ , لك٦دٞٞا قعومٞٞع أمٞٞى  -ٴ مٞٞده  يلمحْٞٞثج٤ يلدلٞٞعْ يٞٞف يلالمج٢ٞٞ مٞٞده  ماكعم٢ٞٞ ٦ْ
ٔياه٣ لمد  عٍ يل٦ٔيجعٍ, ٦نح٦ي٢ ٦ٔياهع,   .٦ملعجد  نة٦له٣ يجهعمل

يلملجعٔ يللممف يف لٓي يلمده  ل٦ شل٦ٔ يلدعقْ  موعلف  يلحْٞجَ ي مٞٔ يل٦يقٞا,  -ٵ
ٔي٨٦  مع ال نة٢ لا ْٔ يل  .ن٦ اف

ٔج٤ م٤ٞٞٞ أممٞٞٞٞعء يل -ٶ حْٞٞٞجَ يلا ٞٞٞمج٣ لمٞٞٞٞع نأمٞٞٞا يلمالْٞٞٞٞم٤٦ جاًٞٞٞ أمٞٞٞى يلماٞٞٞٞأو
 يف ٓل١ يللم٣ يلامج٢.  ٦يلماوةة٤٦

ٞٞدً أم٣ٞٞ ٦ لْٞٞ لٞٞٓي يٞٞددف نال٣ْٞٞ  هٞٞٓي يل حَٞٞ ي لما٦ي ٞٞا  ٞٞج٤ ج٨ْٞٞ ن ٞٞعآاف ٦ٚ
ٔجٟ, أ ى ن٤ جدع٢ مده٣ يلل ٢٦ , ٜٔ ولٞى يت أ٦ٕٞ  يلحْجَ يلش ٦ا٢ٞ ن٤ جال ٢ٞ  نا 

ٕي٤ ح دعاف, ٦ن٤ ج٦يلدف يٞف وْمٞ   ٞد  د جٞا مدف لٓي يلاهْ,  ٦ن٤ جالما يف مج
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ٔج٤ محمْ  جعك٣ ما  جْ ي ٦لج٤ ٦يآلو ٔدف ٦ي  ٤ جحش ٔ ٢٦ٞ يت ي مٞج٤ ٦ي   ٤ٞ أ ْٞ يت 
 .٦ْٖٔ ي أمى يف ادعٍ يلدلج٣  يف يلف

ًٔ يللعلمج٤.  ٦مؤ ْأ٦يدع ن٤ يلحمْ ت 
 إعداد

 د/ٍشاو ضٔد مسضٕ ضلطاٌ
 أستاذ الحديث وعلومه المساعد
 في كلية أصول الدين بأسيوط

 جامعة األزهر الشريف
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 فَسضت املساجع
ٞٞ  أممٞٞعء يلحْٞٞجَ-ٲ ٔي ٔشٞٞعْ يٞٞف مل حمْٞٞ يلومج٢ٞٞ  ٤ٞٞ أ ْٞٞ يت  ٤ٞٞ نٞ  يلكاٞٞعً : يإل

ٔشْ ٞ  ن ٦ جلمى فيللٕ ٦جديلومجمف  ٔجعٙ –يلدعشٔ : مكا   يل يلٚ ل  ي ٦لى , ٞ  يل
ٔجٖٞ  ٺٱٵٲ ٕيء : ٞ  احلج٠ : ْ. محمْ  لجْ أمٔ وْ  ٴأْْ ي ا

يلمهلٟ : محمٯْ  ٤ محمٯْٞ  ٤ٞ أ ْٞ ٞ  يلكاعً : اعُ يلل٦ٖٔ م٤ ا٦يلٔ يللعم٦ٖ-ٳ
ٔا ٞى ,  احلج٠ٞ : مام٦أٞ  ٞ  يلَّٕ ج٨ْٞيلٕٔٯي٠ يلح جدف , ن ٦ يلفجٙ , يلمملٯً  م

ٕيء :  يلدعشٔ : ْئ يلهْيج ٞ  م٤ يلمحللج٤  ٱٵأْْ ي ا
ٔجخ  غْٞيْ-ٴ ٞ  يلمهلٟٞ : نحمْٞ  ٤ٞ أمٞف ن ٦ٞ  كٞٔ يلوٚجًٞ يل غْٞي٨ْٞ  يلكاٞعً : اٞع

ٕيء : ٞ   ج٦ٍٔ –يلدعشٔ : ْئ يلكاً يللممج    ٵٲأْْ ي ا
ٔجٔ أم٣٦ يلحْجَ-ٵ ْٞجايلمهلٟ : ن ٦ محمْ أ ٞٞ  يلكاعً : اح  ْ٭ يت  ٤ٞ ج٦ ٭ٟٞ يلا٭

  ٱ
ٔي٨٦ ٦مْيً يل عما-ٶ  األجٟ : يلوٚجً يل غْي٨ْٞ  يلكاعً : يلاعما  ود٠ يل
ٔجًٞ يلد٦ٞي٨٦-ٷ ِٔ ال ٔي٨٦ يف ش ٔجً يل ٔحم٤  ٤ٞ ن ٞف ٞ  يلكاعً : اْ يلمهلٟٞ : أ ْٞيل

ف ٔجٞٞعٙ يلحْجثٞٞ  ٞ   كٞٞٔ يل ٞٞج٦ٚ ٔجٞٞعٙ –يلدعشٞٞٔ : مكا ٞٞ  يل احلج٠ٞٞ : أ ْٞٞ ٞ  يل
ٕيء : ٞ  يل٦لعً أ ْ يلمٚجٟ  .ٳأْْ ي ا

٨ٔ يلْمشٞلفٞ  يلكاٞعً : ا٦اجٞا يلدٛٞٔ ولٞى نة٢٦ٞ ي ثٞٔ-ٸ ٕيوٞ ٞ  يلمهلٟٞ : ٚٞعلٔ يلا
 -لٞٞٞ ٷٲٵٲيلٚ لٞٞ  ي ٦لٞٞى , ٞ  حمًٞٞ –يلدعشٞٞٔ : مكا ٞٞ  يلمٚ ٦أٞٞعٍ يإل ٞٞدمج  

ٕيء : ٞ  احلج٠ : أ ْ يلفاعِ ن ٦ فٌْٞ  ٣ٶٺٺٲ  .ٳأْْ ي ا
يلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ و ٞمعأج٢ ٞ  دٛعٔيلكاعً : ا٦ ج  ي يكعٔ لملعدف ادلج  ي   -ٹ

ٌٔ -يلدعشٔ : يلمكا   يل مفج  ٞ  ي مجٔ يلح دف يلةدلعدف احلج٠ٞ :  يلمْجد  يلمد٦
ٕيء : ٞ  محمْ محف يلْج٤ أ ْ يلحمجْ  .ٳأْْ ي ا

ِٔ ملْمٞٞٞ  ي ٤ٞٞٞ يلةٞٞٞدِ-ٺ ٕج٤ٞٞٞ يلْٞٞٞج٤ ٞ  يلكاٞٞٞعً: يلالججْٞٞٞ ٦يإلج ٞٞٞعِ شٞٞٞ اٞٞٞألجٟ: 
ٔيقٞف  ٔحج٣  ٤ٞ يلح ٞج٤ يلل ٔحم٤ ٞ  لٞٞ ٷٱٹ - ٶٳٸأ ْيل ٔي ٞ  ٦احلج٠ٞ: أ ْٞيل ْ

يلدعشٞٞٔ: محمْٞٞ أ ْٞٞ يلمح ٤ٞٞ يلكا ٞٞف ةٞٞعحً يلمكا ٞٞ  يل ٞٞمفج  ٞ  محمْٞٞ أثمٞٞع٤
ٌٔ  ع ٲأْْ يلمامْيٍ:]  ٣ٺٷٺٲلٞ/ٺٹٴٲيلٚ ل  ي ٦لى, ٞ   علمْجد  يلمد٦
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يلمهلٟ : يإلمع٣ ن ف يلح٭ ج٤ م م٣  ٤ يلحاعُ ٞ  يلكاعً : يلامججٕ لإلمع٣ م م٣-ٱٲ
٨ٔ يلدج  ٨ٔ.يلل٭ش٬ٰج  ع ٦

ِٔ وم ج٤ حْجثع٩ م٤ ا٦يما يلكم٣ٞ-ٲٲ اٞألجٟ ٞ  يلكاعً : اعما يللم٣٦ ٦يلحك٣ يف ش
ْٞٞج٤  ٤ٞٞ شٞٞهعً يل ٔحم٤   ٞٞ ْٞٞ يل ُٔ أ  ٞٞف يلفٞٞ ْٞٞج٤ ن  ٤ٞٞ يل ٕج ٞٞا  : يإلمٞٞع٣ يلحٞٞعيٛ يلفلج

ٔاًٞٞ يلما٦ٞٞيى  ٞٞد  )  حل٠ٞٞ ٞ   ( ل ٶٺٸيل غْٞٞي٨ْ ث٣ٞٞ يلْمشٞٞلف يلشٞٞهجٔ  ٞٞع ٤ 
 علٔ جع ج٤ يلفح٢دة٦ةا ٦ؤٯُ نحعْجثا ٦أمٯ٠ أمجا : يلْكا٦ٔ م

ٔي٨٦ ٦مْيً يل عما-ٳٲ  .األجٟ : يلوٚجً يل غْي٨ْٞ  يلكاعً : يلاعما  ود٠ يل
ٔ ٢٦ٞٞ يت :يلكاٞٞعً -ٴٲ ٦ ٞٞددا  يلاٞٞعما يلم ٞٞدْ يلةٞٞحج  يلمواةٞٞٔ م٤ٞٞ نم٦ٞٞٔ 

٨ٔع ٨ٔ  ٞٞ ٦نجعما = ةحج  يل وٞع يلمهلٟٞ: محمْٞ  ٤ٞ و ٞمعأج٢ ن ٦ٞ أ ْٞ يت يل وٞع
ٕلجٞٞٔ  ٤ٞٞ دٞٞٞ  يلالفٞٞف يلدعشٞٞٔ: ْئ ٠٦ٞٞٚ يلداٞٞعٌ ٞ  عةٞٞٔ يلدعةٞٞٔيلمحل٠ٞٞ: محمْٞٞ 

ٔقج٣ محمْٞٞ يٞٞهيْ أ ْٞٞ يل ٞٞعقف ٔقج٣ اٞٞ ٌٔ أ٤ٞٞ يل ٞٞمٚعدج   د ٞٞعي  اٞٞ يلٚ لٞٞ : ( )مة٦ٞٞ
ٕيء: ٞ  لٞٳٳٵٲي ٦لى,   ٺأْْ ي ا

٨ٔٞ  يلكاعً : يلحْجَ يلملم٢٦ ق٦يأْ ٦ ٦ي ٚ-ٵٲ ٌٕ يلممج ع يلٚ ل  : ٞ  يلمهلٟ : حم
 يلثعدج 

ٔ ٞعل  ن ٞف ْي٦ْ ولٞى نل٢ٞ-ٸٲ ٔل٣ يٞف ٦ةٟٞ  ٞددا يلكاعً :  يلمهلٟٞ : ٞ  مكٞ  ٦فجٞ
ٔ جٞ  ٞ   مجمع٤  ٤ ي شلَ ن ٦ٞ ْي٦ْ احلج٠ٞ : محمْٞ ٞ   ج٦ٍٔٞ –يلدعشٞٔ : ْئ يلل

ٕيء : ٞ  يلة عٝ  ٲأْْ ي ا
ٕجْٞ ن ٦ٞ أ ْٞٞ  يلكاعً :  د٤ ي ٤ معاا-ٹٲ ٞ  فيللٕٞ ٦جدٞيت  يلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ ج

ٕيء : ٞ  يل ٞعقف احلج٠ : محمْٞ يٞهيْ أ ْٞٞ   ج٦ٍٔ –يلدعشٔ : ْئ يلفكٔ  أْْٞ ي اٞ
 ٳ
ٞ  يلمهلٟ : ن ٦ ْي٦ْ  مجمع٤  ٤ ي شلَ يل ا ٞاعدفٞ  يلكاعً :  د٤ ن ف ْي٦ْ-ٺٲ

ٔ ف ٞ  ج٦ٍٔ ٕيء : ٞ  يلدعشٔ : ْئ يلكاعً يلل  ٵأْْ ي ا
ٔم٨ٓٞٞ-ٱٳ ٔم٨ٓٞٞ ٞ  يلكاٞٞعً :  ٞٞد٤ يلا يلمهلٟٞٞ : محمْٞٞ  ٤ٞٞ أج ٞٞى ن ٦ٞٞ أج ٞٞى يلا

ٔيَ يللٞ  يل ٞممف احلج٠ٞ : نحمْٞ محمْٞ ٞ   ج٦ٍٔٞ –ٔ ٞف يلدعشٞٔ : ْئ وحجٞعء يلاٞ
ٕيء : ٞ  شعكٔ ٦مو٤٦ٔ  ٶأْْ ي ا



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

 فيلْٞئ قٚدٞيلمهلٟ :   ف يلح ٤ أمف  ٤ٞ أمٞٔ ٞ  فيلْئ قٚديلكاعً :  د٤ -ٲٳ
 عٶٹٴ - ٷٱٴ]
ٔحم٤ نحمْٞ  ٤ٞ شٞلجً ٞ  "يلماا ى"يلكاعً :  د٤ يلد٬ عوف-ٳٳ يلمهلٟ : ن ٦ أ ْ يلٞ

ٔي عدف, يلد عوف   ٤ أمف يلو
٧ٔ يلكاعً : -ٳٳ ٔحم٤ ٞ   د٤ يلد عوف يلك ٞ يلمهلٟٞ : نحمْٞ  ٤ٞ شٞلجً ن ٦ٞ أ ْٞ يلٞ

 – ٲٲٵٲيلٚ لٞٞ  ي ٦لٞٞى , ٞ   ج٦ٍٔٞٞ –يلدعشٞٞٔ : ْئ يلكاًٞٞ يللممجٞٞ  ٞ  يلد ٞعوف
٨ٔ ,  ٞجْ ك ٨٦ٔٞ ح ٤ٞٞ  ٲٺٺٲ أْْٞ ٞ  احلج٠ٞ : ْ.أ ْٞ يلغفٞعٔ  ٞمجمع٤ يل دْٞي

ٕيء :   ٷي ا
٧ٔ ٦يف ٓجما يلا٦لٔ يلدلٞف-ٴٳ يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ  كٞٔ نحمْٞ  ٤ٞ ٞ  يلكاعً : يل د٤ يلك 

مهلٟٞ يلا٦ٞلٔ يلدلٞف: أٞدء يلْٞج٤ أمٞف  ٤ٞ أثمٞع٤ ٞ  يلح ج٤  ٤ أمٞف يل جهلٞف
ٔكمٞٞعدف ْٔجدف يلشٞٞهجٔ  ٞٞع ٤ يلا ٟٔ  يلمحل٠ٞٞ :ٞ  يلمٞٞع ٌٔ يلملٞٞع يلدعشٞٞٔ : مامٖٞٞ ْيوٞٞ

 لٞٞ ٵٵٴٲيلٚ ل : يلٚ ل : ي ٦لٞى ٞ ٞ  يلدٛعمج  يلكعود  يف يلهدْ   مٌْ حجْٔ م عْ
ٕيء : ٞ   ٱٲأْْ ي ا
ٰ ٞٞد٬مٮفع-ٵٳ جاٮ يإلٮ ٔٮ ٞٞ ٞٞف يلا٬ٰش ٞٞع يٮ م٬ك٬عد٬ا٭ه٬ ٞٞ]يل ٭دَّ ٭ ٬٦ ٞ ٞٞ ٬ٚف٬ى  ٞ ٰٞٞجخ م٭ٰةٞٞ ْ٭ٰكا٭٦ٔ يلشَّ ٞٞ ٟ٭ يل ا٬ٰٞٞألٮج

ف :  -يلٚ ل  يلثعلث  ٞ  يل   ٬عأٮ يلمكاً يإل ٞدمف: ٞ  ٣ ٳٹٺٲ -لٞ  ٳٱٵٲ ج٦ٍٔ
ٔجع,  ج٦ٍٔ  -ْمش٠  ٕيء: ٞ  ل دع٤ – ٦  .ٲأْْ ي ا

ٔم٨ٓ ال -ٶٳ ِٔ أم٢ يلا ٔاًٞيلكاعً : ش يلمهلٟٞ : يإلمٞع٣ يللٞعل٣ يلحٞعيٛ يلدٯلٯٞعْ ٞ  ٤ 
ٔاًٞٞ  ٔحم٤  ٤ٞٞ نحمْٞٞ يل غْٞٞي٨ْ يلمل٦ٟٔٞٞ )  ٞٞع ٤  ُٔ أ ْٞٞ يلٞٞ ٕج٤ٞٞ يلْٞٞج٤ ن ٞٞف يلفٞٞ

ٔحج٣ ٞ  يلحد مف ( يلمحل٠ : ْ.د٦ٔ يلْج٤ أاٞٔ , مٞا ملْمٞ  احلج٠ٞ ْ.لمٞع٣ أ ْٞيل
ٕيء : ٞ   لجْ.  .ٳأْْ ي ا

ِٔ يل ٞٞد -ٷٳ  -لٞٞٞ ٷٴٵ٦ْ يل غ٨٦ٞٞ ]يلمهلٟٞٞ : يلح ٞٞج٤  ٤ٞٞ م ٞٞلٞ  يلكاٞٞعً : شٞٞ
ٔدعء٦ٚيلمحل٠ : شلجً ٞ  لٞعٷٲٶ ٕلجٔ يلشع٦جٗ - ي   محمْ 

 -لٞٞٞ ٴٱٵٲيلٚ لٞٞ  : يلثعدجٞٞ  , ٞ  ْمش٠ٞٞ ب  ج٦ٍٔٞٞ -يلدعشٞٞٔ : يلمكاًٞٞ يإل ٞٞدمف 
ٕيء : ٞ  ٣ٴٹٺٲ  ٷٲأْْ ي ا

ِٔ يلم٦قٛ  يف أم٣ يلمةٚم  -ٸٳ ِٔ: يلشجخ أ ْيت يل لْٞ  يلكاعً: ش  يلشع
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ِٔ دو ٞ  -ٹٳ يلمهلٟٞ: يلمٞد د٦ٞٔ يلْٞج٤ ٞ  يلفكٞٔ يٞف مةٞٚم  نل٢ٞ ي ثٞٔيلكاعً: ش
٨ٔ يله٨٦ٔ يلحدفف ) ْئ ٞ  لٞ(ٵٲٱٲ-ٱٴٺن ٦يلح ٤ أمى  ٤  مٚع٤ محمْ يللع

ٔق٣ٞ . -يلدشٞٔ: ْئ ي  ق٣ْٞ لٞا: يلشٞجخ أ ْٞيلفاعِ ن ٦ٞ ٞ  يلٚ لٞ : ي ٦لٞىٞ   ج٦ٍٔٞ
ٕئ امج٣.ٞ  فٌْ. ٕئ امج٣ ٦لجث٣ د  حللا ٦أم٠ أمجا: محمْ د

ٔحمٞٞا يت الٞٞعلىيلكاٞٞعً -ٺٳ يلمهلٟٞٞ : ٞ  : يلشٞٞٓي يلفجٞٞعِ م٤ٞٞ أم٣٦ٞٞ ي ٤ٞٞ يلةٞٞدِ 
 ,٨ٔ ٔلٞٞع٤ يلْٞٞج٤ ن ٦ٞٞ و ٞٞحع٠ ي  دع ٞٞف, ث٣ٞٞ يللٞٞعل   , ٔيلج٣  ٤ٞٞ م٦ ٞٞى  ٤ٞٞ نج٦ًٞٞ و ٞٞ

يلدعشٞٔ: مكا ٞٞ  ٞ  يلمحل٠ٞ : ةٞٞدِ ياحٞف لم٢ٞٞ  لٞٞ(ٳٱٹيلشٞعيلف )يلما٦ٞيى : 
ٔشْ  .٣ٹٺٺٲلٞ ٹٲٵٲيلٚ ل  : يلٚ ل  ي ٦لى ٞ  يل

يلمهلٟٞٞ : نحمْٞٞ  ٤ٞٞ يلح ٞٞج٤  ٤ٞٞ أمٞٞف  ٤ٞٞ م٦ ٞٞى ٞ  ً يإلجمٞٞع٤يلكاٞٞعً : شٞٞل-ٱٴ
ٔي ٞعدف, ن ٦ٞ  كٞٔ يل جهلٞف )يلما٦ٞيى :  ٨ْٔ يلو ٦ٰاٮ ٬ٔٞ ٰ ٔياٞا ٞ  لٞٞ(ٹٶٵيلو٭ حللٞا ٦

ُٔ نحعْجثٞا : يلْٞكا٦ٔ أ ْٞ يللمٞف أ ْٞ يلحمجْٞ حعمْٞ ٟٔ أمٞى ٞ  دة٦ةٞا ٦وٞ نشٞ
ٔج  نحعْجثا : مواعٔ نحمْ يلد٨٦ْ , ةٞعحً يلْٞئ يل ٞمفج     ٦م ٞع٨ احلجلا ٦او

ٔجٞٞعٙ  علالٞٞع٤٦ مٞٞا يلْٞٞئ ٞ  يلهدْٞٞ – ٕجٞٞا  عل ٔشْٞٞ لمدشٞٞٔ ٦يلا٦ يلدعشٞٞٔ : مكا ٞٞ  يل
أْْٞٞ ٞ  ٣ ٴٱٱٳ -لٞٞٞ  ٴٳٵٲيلٚ لٞٞ  : ي ٦لٞٞى , ٞ  يل ٞٞمفج    ٦م ٞٞع٨  علهدْٞٞ

ٕيء :  ٖٔ ( ٴٲ)  ٵٲي ا  , ٦مامْ لمفهع
ٔاجًٞ ي ٤ٞ  م ٞع٤-ٲٴ يلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ ح ٞع٤  ٤ٞ ٞ  يلكاعً : ةحج  ي ٤ ح ع٤  ا

ٔمف, يل ٭ اف )يلما٦يى نحمْ   ٬ْ, يلامجمف, ن ٦ حعا٣, يلْي ٰل  ٤ ح ع٤  ٤ ملعٓ  ٤ م٬
ٔ ٞف, يلمدل٦ٍٞ ٞ  لٞ(ٵٶٴ:  ٔاجً : أمف  ٤  م ع٤  ٤ أ ْ يت, أدء يلْج٤ يلفع ا

ٔ عل ٞ  لٞ(ٺٴٸ ع مجٔ)يلما٦يى :   يلدعشٔ : مه    يل
ٕجمٞ -ٳٴ ٕجمٞ  ٞ  يلكاعً : ةحج  ي ٤ و ن ٦ٞ كٔ يلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ و ٞحع٠  ٤ٞ و

٨ٔ ٞ  ٱٸٺٲ – ٱٺٴٲ ج٦ٍٔ ,  -يلدعشٔ : يلمكاً يإل دمف ٞ  يل ممف يلدج ع ٦
ٕيء : ٞ  احلج٠ : ْ. محمْ مةٚفى ي أٛمف  ٵأْْ ي ا

يلمهلٟ : ن ٦ يلح ج٤ م م٣ ٞ  يلكاعً : يلاعما يلةحج  يلم مى ةحج  م م٣-ٴٴ
٨ٔ ٨ٔ يلدج ٞع ٦ ٍ + ْئ يلدعشٞٔ : ْئ يلاج٢ٞ  ج٦ٔٞ ٞ   ٤ٞ يلحاٞعُ  ٤ٞ م ٞم٣ يللشٞج

ٕيء :ٞ  ي يع٠ يلاْجٌْ ٞ  ج٦ٍٔ ٔ ا مامْيٍاثمعدج  ن أْْ ي ا  ٕيء يف ن
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ٔ جٞٞ -ٵٴ اٞٞألجٟ: و ٞٞمعأج٢  ٤ٞٞ حمٞٞعْ ٞ  يلكاٞٞعً : يلةٞٞحعِ اٞٞعُ يلمغٞٞ  ٦ةٞٞحعِ يلل
٨ٔ  –يلدعشٞٞٔ: ْئ يللم٣ٞٞ لممدجٞٞج٤ ٞ  احلج٠ٞٞ: نحمْٞٞ أ ْٞٞ يلغف٦ٞٞٔ أٚٞٞعٔٞ  يلا٦ٞٞل

ٔي ل  ٞ   ج٦ٍٔ  .٣ ٸٹٺٲ -  ل ٸٱٵٲيلٚ ل : يل
يلمهلٟ : ن ٦ الفٔ محمْ  ٤ أم٦ٔٞ  ٤ٞ م٦ ٞى  ٤ٞ حمٞعْ ٞ  يلكاعً : يل لفعء-ٶٴ

يلدعشٞٔ : ٞ  يلمحل٠ٞ : أ ْٞ يلملٚٞف نمٞج٤ قملاٞفٞ  لٞٞ(ٳٳٴيلللجمٞف )يلما٦ٞيى : 
أْْٞ ٞ  ٣ٵٹٺٲ -لٞٞ ٵٱٵٲيلٚ لٞ  : ي ٦لٞى , ٞ   ج٦ٍٔٞ –ْئ يلمكا ٞ  يللممجٞ  

ٕيء :   ٵي ا
ٔم٨ٓ يلك جٔ-ٷٴ ٌٔ  ٤ م٦ ى يلمهلٞ  يلكاعً : أم٢ يلا ٟ : محمْ  ٤ أج ى  ٤  ٦ٰ٬

ٔم٨ٓٞٞ, ن ٦ٞٞ أج ٞٞى )يلما٦ٞٞيى :  احلج٠ٞٞ: ةٞٞ حف ٞ  لٞٞٞ(ٺٸٳ ٤ٞٞ يل ٞٞحع١, يلا
٨ٔ , محم٦ْ محمْ يلةلج٨ْ ٔيوف , ن ٦ يلملعٚف يلد٦ يلدعشٔ: أعل٣ يلكاًٞ ٞ  يل عم

ٔ جٞ  أْْٞ ٞ  مكٞع٤ يلدشٞٔ:  ج٦ٍٔٞٞ  ٺٱٵٲ ٞد  يلدشٞٔ: ٞ  , مكا ٞ  يلده ٞ  يلل
ٕيء :   .ٲي ا

ٔحم٤  ٤ٞ ٞ  اعً : أم٢ يلحْجَ ال ٤ ن ف حٞعا٣يلك -ٸٴ يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ محمْٞ أ ْٞ يلٞ
 ٨ٕ ٔي ٔي٤ يل ٔجٖ  ٤ مه  (.ٸٳٴ – ٱٵٳ)محمْ  ٤ وْ

يلمهلٟ : نحمْ  ٤ٞ شٞلجً  ٤ٞ أمٞف يلد ٞعوف ن ٦ٞ ٞ  يلكاعً : أم٢ يلج٣٦ ٦يلمجم -ٹٴ
ٔحم٤ ٔ ٞعل  ٞ  أ ْٞ يلٞ ٞ  ٷٱٵٲيلٚ لٞ  يلثعدجٞ , ٞ   ج٦ٍٔٞ –يلدعشٞٔ : مه  ٞ  يل

ٕيء : ٞ  : ْ. يع٠٦ٔ حمعٌْاحلج٠   .ٲأْْ ي ا
ِٔ نلفجٞ  يلحْٞجَ-ٺٴ يلمهلٟٞ : شٞمٖ يلْٞج٤ محمْٞ  ٤ٞ ٞ  يلكاعً : يا  يلمغجَٞ شٞ

ٔحم٤ يل ٞوع٨٦ يلٚ لٞ  ي ٦لٞى , ٞ  ل دٞع٤ –يلدعشٞٔ : ْئ يلكاًٞ يللممجٞ  ٞ  أ ْ يلٞ
ٕيء : ٞ  لٞٴٱٵٲ  .ٴأْْ ي ا

ُٔ يف يلدل٢ٞ-ٱٵ نحمْٞ  ٤ٞ أمٞف  ٤ٞ ثع ٍٞ يلمهلٟٞ : ٞ  يلكاعً : يلفة٢ لم٦ة٢ يلمْ
احلج٠ٞ : محمْٞ مٚٞٔ ٞ  ٴٷٵ/  ٞد  يل٦يٞعٌ ٳٺٴ د  يل٦الٌْ ٞ  يل غْي٨ْ ن ٦  كٔ

ٔيدف ٕل ٌٔٞ  يل ٔجٞعٙٞ  ٹٲٵٲ د  يلدشٔ : ٞ  يلدعشٔ : ْئ يلها ٞ  مكٞع٤ يلدشٞٔ : يل
ٕيء :   ٳأْْ ي ا

ٕم ٞعْيلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ جلل٦ًٞ ٞ  يلكاٞعً : يللٞعم٦ٖ يلمحٞجٚ-ٲٵ أْْٞ ٞ  ٨يلفج٦ٔ
 ٲيء : ي إ 
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ٔاج  .-ٳٵ    ٔيو٤ يلا  ق٦يأْ يللم٢ ٦ق
ٔاٞع٢ -ٴٵ يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ نحمْٞ أ ْٞ يت  ٤ٞ أ٨ْٞ ٞ  يلكاعً : يلكعم٢ٞ يٞف  ٞلفعء يل

ٔاٞٞعدف )يلما٦ٞٞيى :  يلٚ لٞٞ  ي ٦لٞٞى ٞ  يلدعشٞٞٔ : ْئ يلكاًٞٞ يللممجٞٞ ٞ  لٞٞٞ(ٶٷٴيلا
 ٣ ٸٺٺٲ -لٞ  ٹٲٵٲ

أمٞف  ٤ٞ ثع ٍٞ ن ٦ٞ  كٞٔ  يلمهلٟ : نحمْٞ  ٤ٞٞ  يلكاعً : يلكفعج  يف أم٣ يل٦ٔيج -ٵٵ
ٌٔ -يلدعشٞٔ : يلمكا ٞ  يللممجٞ  ٞ  يلوٚجًٞ يل غْٞي٨ْ احلج٠ٞ : ن ٦ٞ ٞ  يلمْجدٞ  يلمد٦ٞ

ٔيلج٣ حم٨ْ يلمْدف أ ْ ٔقف , و  ٕيء : ٞ  يت يل ٦  . ٲأْْ ي ا
٤ٞٞ نحمْٞٞ  ٤ٞٞ حمٞٞعْ ٞ  يلكاٞٞعً : يلكدٞٞى ٦ي  ٞٞمعء-ٶٵ يلمهلٟٞٞ : ن ٦ٞٞ  شٞٞٔ محمْٞٞ  

احلج٠ٞ : ن ٦ٞ قاج ٞ  دٛٞٔ ٞ  لٞٞٱٲٴيل٦يٞعٌ  لٞٞ /  ٞد ٵٳٳ د  يل٦ٞالٌْ ٞ  يل٦ْال ف
ٔجع ف ٣ٕٞ  محمْ يلفع ٞ  ٣ٱٱٱٳ -لٞٞ  ٲٳٵٲ ٞد  يلدشٞٔ : ٞ  يلدعشٔ : ْئ ي ٤ حٞ

/ ل دع٤ ٕيء : . مكع٤ يلدشٔ :  ج٦ٍٔ  .ٴأْْ ي ا
ًٔ-ٷٵ ٨ٔٞ  يلكاعً : ل ع٤ يلل ٔجلٞف يلمةٞ ٣ٔ  ٤ مد٦ٛٔ ي ي  يلمهلٟ : محمْ  ٤ مك

 ٞٞٞ ٦ٍٔٞٞٞ –يلدعشٞٞٞٔ : ْئ ةٞٞٞعْٔ ٞ ٞٞٞىيلٞ   ج ٞٞٞ  ي ٦ل ٕيء : ٞ  ٚ ل  ٶٲأْْٞٞٞ ي اٞٞٞ

ٔحم٤ ٞ  يلكاعً : يلماا ى م٤ٞ يل ٞد٤-ٸٵ يلمهلٟٞ : نحمْٞ  ٤ٞ شٞلجً ن ٦ٞ أ ْٞيل
  يلثعدجٞٞ  , يلٚ لٞٞٞ  حمًٞٞ –يلدعشٞٞٔ : مكاًٞٞ يلمٚ ٦أٞٞعٍ يإل ٞٞدمج  ٞ  يلد ٞٞعوف
ٕيء : ٞ  يلفاعِ ن ٦ فٌْ احلج٠ : أ ْٞ  ٷٹٺٲ – ٷٱٵٲ  ٹأْْ ي ا

٨ٕ يلمهلٟ : محمْ  ٤ ن ف  كٔ  ٤ أ ْٞ  يلكاعً : مواعٔ يلةحعِ-ٹٵ ٔي ٞ  يللعْٔ يلٞ
يلٚ لٞ  ٚ لٞ  ٞ   ج٦ٍٔ –يلدعشٔ : مكا   ل دع٤ دعش٤٦ٔ ٞ  احلج٠ : محم٦ْ وعٚٔ

ٕيء : ٞ  ٶٺٺٲ – ٶٲٵٲاْجٌْ ,   ٲأْْ ي ا
ٞٞ -ٺٵ ٞٞف أ٦يد ُٔ ن  ٞٞعً : م ٞٞاو ٔيلج٣ ٞ  يلكا ٤ٞٞ و ٞٞ ٤ٞٞ و ٞٞحع٠   ٟٞٞ : جلل٦ًٞٞ   يلمهل

٧ٔ ٔيجدى يلدج ع ٦  ن ٦أ٦يد  يإل ف
يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ أ ْٞ يت نحمْٞ  ٤ٞ محمْٞ  ٤ٞ ٞ  يلكاعً : م ٞدْ نحمْٞ  ٤ٞ حد ٢ٞ -ٱٶ

يلمحل٠ٞ : يل ٞجْ ن ٦ٞ ٞ  لٞٞ(ٲٵٳ)يلما٦ٞيى : ٞ  حد ٢  ٤ٞ لٞد٢  ٤ٞ ن ْٞ يلشٞج عدف
٨ٔ لٞٞ ٞ ٺٲٵٲيلٚ ل  : ي ٦لٞى , ٞ   ج٦ٍٔ –دعشٔ : أعل٣ يلكاً يلٞ  يلملعٚف يلد٦

ٕيء : ٞ  ٣ ٹٺٺٲ  .ٷأْْ ي ا

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929615197120856&set=p.929615197120856&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929615197120856&set=p.929615197120856&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929615197120856&set=p.929615197120856&type=3
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ٕوعٔ( -ٲٶ ٕئ )يلمٚ ٦ٜ  ع ٣ يل حٔ يل يلمهلٟ : ن ٦ٞ  كٞٔ نحمْٞ ٞ  يلكاعً : م دْ يل 
ٕئ ٔحم٤ ٞ  لٞ ٳٺٳيلما٦يى : ٞ   ٤ أم٦ٔ  ٤ أ ْ يلوعل٠ يل  يلمحل٠ : محف٦ٛ يل
ٕيء م٤ ٕيء م٤ٞ ٞ  (ٺولى  ٲ ٕج٤ يت , )حل٠ ي ا  ٱٲ٦أع٢ْ  ٤  لْ )حل٠ٞ ي اٞ

ٕء ٞ  (ٸٲولٞى  ٨ٔ أ ْٞ يلوٞعل٠ يلشٞعيلف )حل٠ٞ يلاٞ يلدعشٞٔ : مكا ٞ  ٞ  (ٹٲ٦ةٞ 
ٌٔ -يللم٣٦ ٦يلحك٣  ٣ , ٦يداهٍٞ ٹٹٺٲيلٚ لٞ  : ي ٦لٞى , )  ْٞنٍ ٞ  يلمْجد  يلمد٦ٞ

ٕيء : ٞ  ٣ (ٺٱٱٳ  ٹٲأْْ ي ا
ٔي٨٦ ٦يل٦ٞٞٞيأ -ٳٶ يلمهلٟٞٞٞ : يلح ٤ٞٞٞ  ٤ٞٞٞ ٞ  فيلكاٞٞٞعً : يلمحَْٞٞٞ يلفعة٢ٞٞٞ  ٞٞٞج٤ يلٞٞٞ

٨ٕ ٔم ٔيمه ٔحم٤ يل ٞ  ٵٱٵٲيلٚ ل  يلثعلث  , ٞ   ج٦ٍٔ –يلدعشٔ : ْئ يلفكٔ ٞ  أ ْيل
ٕيء : ٞ  احلج٠ : ْ. محمْ أاعُ يلوٚجً  ٲأْْ ي ا

يت  اٞألجٟ : يإلمٞع٣ ن ٞف أ ْٞ يت محمْٞ  ٤ٞ أ ْٞٞ  : يلمْو٢ ولى يإلكمج٢ٞيلكاعً-ٳٶ
٨ٔ  لٞ ٶٱٵيلما٦يى  د   ٞ  يلحعيٛ يل ج ا يلحعك٣ يلدج ع ٦

١ٔ أمٞى يلةٞحجحج٤-ٳٶ يت ن ٦أ ْٞيت  يلمهلٟٞ : محمْٞ  ٤ٞ أ ْٞٞ  يلكاعً : يلم اْ
٨ٔ يلٚ لٞٞ  ي ٦لٞٞى , ٞ   ج٦ٍٔٞٞ –يلدعشٞٞٔ : ْئ يلكاًٞٞ يللممجٞٞ  ٞ  يلحٞٞعك٣ يلدج ٞٞع ٦

ٕيء : ٞ  احلج٠ : مةٚفى أ ْ يللعْٔ أٚعٞ  ٱٺٺٲ – ٲٲٵٲ  ٵأْْ ي ا
يلمةٞدٟ : ن ٦ٞ  كٞٔ أ ْٞ يت  ٤ٞ محمْٞ  ٤ٞ ٞ   يلكاعً : م٭ةدٟ ي ٤ٞ ن ٞف شٞج -ٴٶ

 احلج٠ : محمْ أ٦يم .ٞ  لٞ( ٶٴٳٞ  ٺٶٲن ف شج   يلل  ف يلك٦يف )
ٟٔ  ملْمٞ  ي ٤ٞ يلةٞدِ-ٵٶ ٔي  ند٦يٜ أم٣٦ يلحْٞجَ, ٦ج٭لٞ يلمهلٟٞ : ٞ  يلكاعً : مل

ٔحم٤, ن ٦ أم٦ٔ, الف يلْج٤ يلمل٦ٟٔ  ع ٤ يلةٞدِ )يلما٦ٞيى  أثمع٤  ٤ أ ْ يل
ٔجع, ْئ يلفكٞٔ  -يلدعشٞٔ : ْئ يلفكٞٔٞ  لمحل٠ : د٦ٔ يلْج٤ أأيٞ  لٞ(ٴٵٷ:  ٦ٞ 

ٕيء : ٞ  ٣ٷٹٺٲ -لٞ ٷٱٵٲ د  يلدشٔ : ٞ   ج٦ٍٔ –يلملعةٔ   ٲأْْ ي ا
ٔي  أم٣٦ يلحْجَ-ٶٶ اٞألجٟ: يلحٞعك٣ ن ٞف أ ْٞ يت محمْٞ  ٤ٞ أ ْٞ يت ٞ  يلكاعً: مل

٨ٔ ٕلجٞٔ شٞٞفج٠ يلك ٞٞفٞ  يلحٞعيٛ يلدج ٞٞع ٦ ٔي ٞٞ  ٦احلج٠ٞٞ:  ٔ: ْئ وحجٞٞعء يلدعشٞٞٞ  ْ
 ع ٲأْْ يلمامْيٍ: ] ٞ  يللم٣٦

ِٔ ٦يلالْٞج٢-ٷٶ ٔحم٤  ٤ٞ ن ٞف ٞ  يلكاٞعً : ملْمٞ  يلاٞ يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ محمْٞ أ ْٞ يلٞ
ٔجٖ  ٤ يلمدٓٔ يلحدٛمف يلٔ  ٨ٕحعا٣ محمْ  ٤ وْ ٕيء : ٞ  ي  .ٲأْْ ي ا
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ٞٞأ-ٸٶ ٞٞعً : يلم٦ٚ ٤ٞٞ ندٖٞٞٞ  يلكا   ١ٞٞ ٟٞٞ : معل يلمحل٠ٞٞ : محمْٞٞ مةٞٞٚفى ٞ  يلمهل
ٕيجْٞٞ  ٤ٞٞ  ٞٞمٚع٤ م٢ دهجٞٞع٤ يلدعشٞٞٔٞ  ي أٛمٞٞف ٞٞىيلٚ لٞٞ  : ٞ  : مه  ٞٞ    ي ٦ل
ٕيء : ٞ  ٣ٵٱٱٳ -لٞ ٶٳٵٲ  .ٹأْْ ي ا

ِٔ ةحج  م م٣  ٤ يلحاعُ -ٹٶ ٔجٞع جحجٞى ٞ  يلكاعً : يلمدهعُ ش ٕك يلمهلٟ : ن ٦ٞ 
٨ٔ يلد٨٦٦ ٟٔ  ٤ م ٔ ف ٞ   ٤ ش ٔيَ يلل يلٚ ل   ٞ   ج٦ٍٔ –يلدعشٔ : ْئ وحجعء يلا

ٕيٞ  ٳٺٴٲيلثعدج  ,   .ٹٲء : أْْ ي ا
ُٔٞ  يلكاعً : يلم٦ ٦أعٍ-ٱٷ ٨ٕ, ن ٦ يلف يلدعشٔ : ْئ يلكاًٞ ٞ  يلمهلٟ : ي ٤ يلا٦

ٕيء : ٞ  يللممج   .ٴأْْ ي ا
يلمهلٟ : شٞمٖ يلْٞج٤ ن ٦أ ْٞت ٞ  يلكاعً : يلم٦قٛ  يف أم٣ مةٚم  يلحْجَ-ٲٷ

  محمْ  ٤ نحمْ  ٤ أثمع٤  ٤ ق٬عٰجمعٕ يلٓل ف
ٕل  يلدٛٔ يف ا٦ ج  -ٲٷ  دو   يلفكٔ يف مةٚم  نل٢ ي ثٔيلكاعً : د

٤ٞٞ حاٞٞٔ يلل ٞٞلددف  ٤ٞٞ نحمْٞٞ     ْٞٞ ٞٞف  ٤ٞٞ محم ٤ٞٞ أم ٦ٞٞ يلف ٢ٞٞ نحمْٞٞ   يلمهلٟٞٞ : ن 
ٔحجمٞٞفٞ  لٞٞٞ(ٳٶٹ)يلما٦ٞٞيى :  يلٚ لٞٞ  : ٞ  يلمحل٠ٞٞ : أ ْٞٞ يت  ٤ٞٞ  ٞٞجٟ يت يل
ٔجعٙ أع٣ )ٞ  يلٚ ل  ي ٦لى  لٞ (ٳٳٵٲيلدعشٔ : مٚ ل   فجٔ  عل

يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ يلف ٢ٞ نحمْٞ  ٤ٞ أمٞف ٞ  ِيلكاعً : يلدكٍ أمى كاعً ي ٤ يلةد-ٳٷ
ٔ جا  ٤ ٞ  لٞ(ٳٶٹ ٤ محمْ  ٤ نحمْ  ٤ حأ يلل لددف )يلما٦يى :  يلمحل٠ : 

يلدعشٞٞٔ : أمٞٞعٌْ يل حَٞٞ يللممٞٞف  علاعملٞٞ  يإل ٞٞدمج , ٞ  لٞٞع٨ْ أمجٞٞٔ يلمْٞٞومف
ٔ جٞٞ  يل ٞٞل٦ْج  ٌٔ, يلمممكٞٞ  يلل يلٚ لٞٞ  : ٞ  ٳأْْٞٞ يلمامْٞٞيٍ : ٞ  يلمْجدٞٞ  يلمد٦ٞٞ

 ٣ٵٹٺٲلٞ/ٵٱٵٲي ٦لى, 
يلمهلٟٞ :  ْٞٔ يلْٞج٤ ن ٞف أ ْٞ يت ٞ  يلكاعً : يلدكٍ أمٞى ملْمٞ  ي ٤ٞ يلةٞدِ-ٴٷ

ٔجٞعٙ –يلدعشٞٔ : ن ٦ٞيء يل ٞمٟ ٞ  محمْ  ٤ امع٢ يلْج٤ أ ْ يت  ٤ٞ  هٞعْٔ ٞ  يل
ٕج٤ يللع ْٞج٤  ٤ٞ محمْٞ  ٞد ٞ  ٣ٹٺٺٲ -لٞ ٺٲٵٲيلٚ ل  ي ٦لى ,  احلج٠ : ْ. 

ٔج  ٕيء : ٞ  ي  ٴأْْ ي ا
يلمهلٟٞ : ن ٦ٞ يلف ٢ٞ نحمْٞ  ٤ٞ أمٞف ٞ  : يلدكٍ أمى كاعً ي ٤ يلةدِ يلكاعً-ٵٷ

ٔ جا  ٤ ٞ  لٞ(ٳٶٹ ٤ محمْ  ٤ نحمْ  ٤ حأ يلل لددف )يلما٦يى :  يلمحل٠ : 
يلدعشٞٞٔ : أمٞٞعٌْ يل حَٞٞ يللممٞٞف  علاعملٞٞ  يإل ٞٞدمج , ٞ  لٞٞع٨ْ أمجٞٞٔ يلمْٞٞومف



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

ٔ جٞٞ  يل ٞٞل٦ْج  ٌٔ, يلمممكٞٞ  يلل ْٞٞيٍٞ  يلمْجدٞٞ  يلمد٦ٞٞ يلٚ لٞٞ  : .  ٳ:  أْْٞٞ يلمام
 ٣ٵٹٺٲلٞ/ٵٱٵٲي ٦لى, 



 

 

 عله علل احلدٓح  
 بني اليظسٓة ّالتطبٔق

 

 

 ضلطاٌٍشاو ضٔد مسضى د/ 
 

 فَسضت املْضْعات:
 الصفخة املْضْع

 ٴٶٸٳ يلملْم :٦يجهع  جع٤  لمج  يل حَ ٦ي٦يوْم.                                    
ٔجٟ  عللم  لغ  ٦يةٚدحع.                         ٶٶٸٳ يلم حَ ي ٦:٢٦يجا يلال

 ٹٶٸٳ ٢ يلحْجَ.                                       يلم حَ يلثعدف:نلمج  أم٣ أم
ٌٔ أم٣ أم٢ يلحْجَ.                                         ٵٷٸٳ يلم حَ يلثعلَ:ثم
ٔجخ أم٣ أم٢ يلحْجَ.                                       ٔي ا:اع  ٶٷٸٳ يلم حَ يل

 ٶٸٸٳ                                 يلم حَ يلوعمٖ:نق ع٣ يللم  يف يلحْجَ.     
ٔي  يللم  يف يلحْجَ.                              ٸٸٸٳ يلم حَ يل عْٖ:٠ٔٚ مل

 ٱٹٸٳ يلم حَ يل ع ا:مه  ٦ أم٣ يللم٢ ٦نوماا.                                    
 ٴٹٸٳ             يلم حَ يلثعم٤:ي مثم  يلاٚ جلج  لملم  يف يلحْجَ.              

 ٵٱٹٳ يلم حَ يلاع ا:يلمةدفعٍ يف أم٣ أم٢ يلحْجَ.                            
 ٳٲٹٳ يلوعام :٦يجهع نل٣ يلا٦ةجعٍ ٦يلداعو  يلم افعٌْ م٤ لٓي يل حَ.         

ٔياا:                                                                     ٔ ٍ يلم  ٵٲٹٳ يه
ٔ ٍ يلم٦ ٦أعٍ:                                                                 ٴٳٹٳ يه

 
 إعداد:

 د/ ٍشاو ضٔد مسضٕ ضلطاٌ
 أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد
 في كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط

 جامعة األزهر الشريف
 


