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 ةال٘نةء

                                                   اىل:

                        * الىالدين الكرميني حفظهما اهلل.

                                 * واىل كل افراد اسرتي.

         * واىل روح استشهاد خايل العزيز رمحه اهلل.

 * اىل كل اصدقائي ومن كانىا برفقيت ومصاحبيت اثناء دراسيت يف اجلامعه

           * واىل كل ما مل يدخر جهدأ يف مساعدتي.

 يف حياتي الدراسيه  * واىل كل من ساهم يف تلقيين ولى حبرف
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 انشكر ًانعرفاٌ

        

فاليهههههه ينسههههه  الف هههههل    'جهههههل فيهههههزع     'هلل  الشهههههكر وا مهههههد  'يف البدايهههههه 

ههههههعا العمهههههل وبعهههههد   _والكمههههها  يبقههههه  اهلل وحهههههد     _كلهههههه يف اكمههههها   

فههههههههههانين اتىجههههههههههه اىل اسههههههههههتا   الدكتىرعبههههههههههدهلل اجلنههههههههههابي     ا مههههههههههدهلل

بالشهههههكر والتقهههههدير الههههع  لهههههن تفيهههههه   _الكههههرد  وا شهههههرف علههههه  حب ههههي   

  فههههههىر م ابرتههههههه ودعمههههههه ا سههههههتمر مهههههها  هههههههعا العمههههههل   'ا  كلمهههههها  حقههههههه 

وبعههههههدها فالشههههههكر مىصههههههى  لكههههههل اسههههههاتعتي الههههههعين تتلمههههههع  علهههههه         

ايههههههديهم يف كههههههل مراحههههههل دراسههههههيت حتهههههه  اتشههههههرف برقههههههىيف امهههههها       
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 انًقديح

 

ةلددددٛيم ال ِي٠ددددٗ  ددددٟ وددددْٛ ’ ٚةٌصدددداٖ ٚةٌِدددداَ  ٍددددٝ ىُددددٛي   ’ حعددددن ؿّددددن  

ٍٗ  دددٟ سـصددد١ً ةٌّعدددتىف ' ٚال ى٠دددج  دددٟ ةْ ةٌىشدددتث ةِظدددً ةٌدددٗ ةٌمددديةءد ةٔؼدددؾ ُٚددد١

ٌشٍخ١ددددٗ ٘تس١دددده ةٌٛيددددتاو ' ١ٌِددددي سٕتٌٚددددٗ ' ُٚددددٌٙٛٗ سنةٌٚددددٗ ' ٚ ددددنَ ة شمددددتىٖ ةٌددددٝ 

ةٌطتلدددٗ كا ددده ٌخم١دددٗ ةٚ ١دددٗ ةٌّعٍِٛدددتر ' ٚوٛٔدددٗ ال ٠ِدددشن ٟ ِٙدددتىٖ سم١ٕدددٗ وِدددتاي 

فضدددداء ةالالر ٚةه وددددتْ ةٌىشددددتث حٙددددوٖ ةٌّظتحددددٗ  مددددن سٛػٙددددز ةٌددددٝ ةلشٕتاددددٗ ّ٘ددددُ ةٌ

ٚسٕٛ دددز ٌ ددديل سـصددد١ٍٗ ةُدددت١ٌج ةٌٕدددخاء ' في٠دددك ٠طِدددٍه ٌشٍّىدددٗ ِِدددٍه ةحشخت دددٗ 

ٚ ي٠ددددك ٠ٍؼدددده ةٌددددٝ ةُشِٕددددتكٗ حخية ددددٗ ' ٚ ي٠ددددك ٠مٕدددد  حتلٕشددددتء ِ لددددز ٌددددٗ حطي٠ددددك 

ةالػددددتىٖ 'ٚ ي٠ددددك ٠مددددشـُ ٌددددوةٌه  مخددددٗ ةالُددددشعتىٖ ' ٚ٘ددددوٖ ةٌصددددٛى حّؼّٛ ٙددددت لددددن 

ِدددٗ حضدددٛةحطٗ ' ٚوٕدددز ةهْ  ١ٙدددت ةٌ ددديه ٚةلي٘دددت ' ِتوتٔدددز ٍِشٌِدددٗ حمٛة دددنٖ ِـىٛ

لددن ةمىػددزص سفصدد١ً ةٌصددٛى ةالٔفددٗ ةٌددووي يددّٓ حـددض ِطددٛي ' ة نمسددٗ  ددٟ ةؿىددتَ 

ةٌىشددددددج ٚةٌىشتحددددددتر ' ٚةطي٘ددددددت  ددددددٟ ةحددددددٛةث ةٌعخددددددتمةر ٚةٌّعددددددتِار ' ٚةالٔىـددددددٗ 

ٚةٌؼٕت٠دددددتر ' ٚةاللضددددد١ٗ ٚةٌ دددددٙتمةر ' ُٚدددددّشٗل ةٌّخِدددددٛ   دددددٟ ةؿىدددددتَ ةٌىشتحدددددٗ 

يةع ةٌّخِدددٛ  لدددن ٠شدددهكيى' ٚةْ ٌّٚدددت حدددن ةٌدددٟ ةْ ةكددد  ٚةٌىشدددج ' ٚ ؿؼ١دددٗ ةٌلطدددٛ  

ةٌـتػدددٗ ةٌدددٝ ح١دددتْ ة دددتىٖ ةٌىشدددج سشىددديى ' حدددتمىر ةٌدددٝ ة يةم٘دددت  دددٟ ػدددٌء ٌط١دددو ' 

ٚة مدددز ة١ٌٙدددت ِدددت ٠شصدددً حدددٗ ِدددٓ س١ّٙدددن ٚسعي٠دددو ' ٚه٠ٍشٙدددت حلِّدددٗ ةطخدددتر سشٕدددتٚي 

ةال٠ددددتر ٚةالطددددتى ٚةال دددداَ ٚةٌىشددددج ٚةٌّٛيددددٛ تر '  ِددددٝ ةْ ٠ىددددٛي  ددددٟ ٘ددددوة 

وٞ ةٌّٙددددٗ ةٌّشطٍدددد  ' ِخددددشٙا ةٌددددٝ   ةٌعٍددددٟ ةٌؼددددٌء  ١ٕددددٗ ٌٍِّددددشٕم  ' ٚسددددوويٖ ٌدددد

ةٌعظدد١ُ ' ةْ ٠ىشددج حددٗ ةٌفتاددنٖ ٚةٌٕفدد  ةٌعّدد١ُ ' ةٔددٗ ُددخـتٔٗ ِتٌدده هٌدده ٚةٌمددتمى  ١ٍددٗ 

 ' ٚ٘ٛ ؿِخٟ ٚٔعُ ةٌٛو١ً. 
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 انًثحث االًل

       ًيشرًعيتيا ًحكًيا ًحكًتيا(  تعريفيا اإلعارج)

              

 ًاصطالحانغو  اإلعارجانًطهة االًل : 

 حنغ اإلعارج

٘ددددددٟ ِصددددددنىر ة ددددددير ٚةالُددددددُ ِٕددددددٗ  تى٠دددددده حش ددددددن٠ن ة١ٌددددددتء ٚلددددددن سلفددددددو  

ٔمددددددٛي ة يسددددددٗ ةٌ ددددددٟء ة ددددددتىٖ ٚة ددددددتىٖ ٚةٌعتى٠ددددددٗ ٚةٌعددددددتىٖ ِتسنةٌٚددددددٗ ةٌٕددددددتٍ 

ح١ددددددُٕٙ ٚلددددددن ة ددددددتىٖ ةٌ ددددددٟ ٚة ددددددتىٖ ِٕددددددٗ ٚ ددددددتٚىٖ ة٠ددددددتٖ ٚةٌشعددددددتٚى ةٌّنةٌٚددددددٗ 

٠دددددٗ ٚةٌشدددددنةٚي  دددددٟ ةٌ دددددٟء ٠ٚىدددددْٛ حددددد١ٓ ةطٕددددد١ٓ ٚسعدددددٛى ٚةُدددددشعتى  ٍدددددج ةٌعتى

ِٕددددٗ  ٍددددج ِٕددددٗ ةْ ٠ع١دددديٖ ة٠ددددتٖ ةلخددددً  ددددٟ لٌٛددددٗ   ٚةُددددشعتىٖ ةٌ ددددٟء ٚةُددددشعتى

ِِددددددشعتى لددددددٛالْ ةؿددددددنةّ٘تم  تُدددددديه ةٌعّددددددً حددددددٗ ِخددددددتمىٖ الىسؼددددددته  ددددددتؿخٗ 

ة٠ددددددتٖ ٚةٌظددددددتٟٔ ةْ ٠ؼعددددددً ِددددددٓ ةٌشعددددددتٚى ٠مددددددتي ةُددددددشعئت ةٌ ددددددٟء ٚة شٛىٔددددددتٖ 

ٚسعتٚىٔتٖ حّعٕٝ ٚةؿن ٚل١ً ِِشعتى حّعٕٝ ِشعتٚى ةٞ ِشنةٚي
 1ل
  . 

 دددددٟ ةٌٍ دددددٗم ٘دددددٟ سدددددنةٚي ةٌ دددددٟء ٚس١ٌٛدددددنٖ ه٘تحددددده   ة٠ضددددده  ةال دددددتىٖٚسعددددديف 

 ِٚؼ١به
 2ل
 . 

 ٚةٌعتى٠ٗ ِ نمٖ لن سلفو
 3ل
   

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 ِتمٖ لةٌعٛى  96ص  2ةٌمتٍِٛ ةٌّـ١ط ٌٍف١يًٚ ةحتمٞ ع 

ٟ٘ ِ شمٗ ِٓ  تى ةٌ ٟء ةهة ه٘ج ٚػتء ِٕٚٗ ل١ج ٌٍخطتيم  ١تى ' ٌشيممٖ   ةٌعتى٠ٗم

وشتث  –ةٌ يؽ ةٌىخ١ي  –ةٌّ ٕٟ   ٟ حطتٌشٗ ' ٚةٌعيث سمٛي ة تىٖ ِظً ة ت ٗ ٚ ت ٗ 

  7ةحٓ لنةِٗ ةٌّمنُٟ ع , ةٌعتى٠ٗ 
 
(ٕ)

 185_184/4ٌٍ ٗ ِتمٖ  ٛى ِمت١٠َِ ة

(ٖ)
 142/11ة١ٌِّٛ  
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 اصطالحا اإلعارج

ةكشٍددددددو  خددددددتىٖ ةٌممٙددددددتء  ددددددٟ ةٌشعي٠ددددددو ةال ددددددطاؿٟ ٌا ددددددتىٖ  ّددددددُٕٙ ِددددددٓ  

  ي ٙددددت حتٔٙددددت ٘خددددٗ ةٌّٕددددت   ِدددد  ةُددددش١فتء ٍِدددده ةٌيل١ددددٗ
 1ل
ِٚددددُٕٙ ِددددٓ  ي ٙددددت  

  ح ١ددددددي  ددددددٛلحتٔٙددددددت س١ٍّدددددده ةٌّٕددددددت 
 2ل
ِٚددددددُٕٙ ِددددددٓ  ي ٙددددددت س١ٍّدددددده ِٕفعددددددٗ  

ِ لشدددددٗ حدددددٌِٓ ةٚ  عدددددً ' ٔصددددده ' ةٚ  ي ددددده حدددددا  دددددٛل
 3ل
ِٚدددددُٕٙ ِدددددٓ  ي ٙدددددت  

حتٔٙددددت ةحتؿددددٗ ةالٔشفددددته حددددٗ ِدددد  حمددددتء  ١ٕددددٗ حددددا  ددددٛل
 4ل
ِٚددددُٕٙ ِددددٓ  ي ٙددددت  

حتٔٙددددددت ة طددددددتء ٚس١ٍّدددددده ِتٌدددددده ِٕفعددددددٗ ٌددددددوةر حددددددا ؿؼددددددي ة ددددددٍٟ ةٚ ػعٍددددددٟ 

سصي٠ـه ةٚ س٠ٍٛـه 
 5ل
   

 

 انثاني) يشرًعيو اعاره انكتة(انًطهة 

 

ةٌىشددددتث ٚةٌِددددٕٗ   ٘ددددٟ ةحتؿددددٗ ةالٔشفددددته حعدددد١ٓ ِددددٓ ة ١ددددتْ ةٌّددددتي ' ٚةال ددددً  ١ٙددددتم

}٠ّٕٚعدددددْٛ ةٌّدددددت ْٛب ىٜٚ  دددددٓ ةحدددددٓ  ٚةالػّدددددته ' ةِدددددت ةٌىشدددددتث  مٌٛدددددٗ سعدددددتٌٝ

ةٌمدددنى ٚة١ٌّدددٌةْ    خدددتٍ ٚةحدددٓ ِِدددعٛم لدددتالمةٌعٛةىٜ' ٚ ِدددي٘ت ةحدددٓ ِِدددعٛم لدددتيم

 ؿؼدددٗ  دددٟ كطخشدددٗ  دددٟ لدددتي ةٔدددٗ  ملسو هيلع هللا ىلصةٌٕخدددٟ  لٚةٌدددنٌٛ ' ةِدددت ةٌِدددٕٗ  ددديٜٚ  دددٓ 

 لدددتي   دددتىَ ةٌدددٌ ١ُ ِمضدددٝ ٚةٌدددو٠ٓ ِددديمٚمٖ ٚةٌّٕـدددذ ِددد مةٖ ةٌعتى٠دددذم لةٌدددٛمةه

  ملسو هيلع هللا ىلصل ةٌٕخددددٟ ةْ ة١ِددددٗ حددددٓ  ددددفٛةْ ٚىٜٚ'   ي٠ددددج ؿِددددٓ ؿددددن٠ضم ةٌشيِددددوٞ

حدددددا  تى٠دددددٗ  لدددددتي  ٠دددددت    ة صدددددخه م  مدددددتي ؿٕددددد١ٓ ٠دددددَٛ ةمىة دددددت ِٕدددددٗ ةُدددددشعتى

 ىٚةٖ ةحٛ مةٚم   ِضّٛٔٗ 
 6ل

 

                                                           
(ٔ)

 392ص  8ػٌَ حٗ ةٌّتٚىمٞ  ٟ ةٌـتٚٞ ةٌىخ١ي ع 

(ٕ)
 167ص  9ة٠ٗ ِ  ةٌخٕت٠ٗ ٌٍع١ٕٟ ع ٚ٘ٛ ةٌوٞ  ١ٍٗ ػّٙٛى ةٌـٕف١ٗ  ٍٝ ِت ٟ ةٌٙن

(ٖ)
 458ص  2ةحٓ  ي ٗ ِ  شيؿٙت الحٓ ةٌي ته ع 

(ٗ)
 429ص  5سـفٗ ةٌّـشتع ع 

(٘)
 433ص  ١ٍ3ً ٌٍنىم٠ي حـتش١ٗ ةٌنُٛلٟ ع ةٌ يؽ ةٌىخ١ي ك

 7ةحٓ لنةِٗ ةٌّمنُٟ ع  ةٌّ ٕٟ _ ةٌ ١ق ةٌىخ١ي _ وشتث ةٌعتى٠ٗ(ٙ)



ٗ 
 

ٟ٘ ٚةػخٗ ٌا٠ٗ ٌّٚت   ٟٚ٘ ة٠ضت ِٕنٚث ة١ٌٙت  ١ي ٚةػخٗ  ٟ لٛي ةوظي ةً٘ ةٌعٍُ ٚل١ًم

'  ةٌـن٠ض...  ؿمٙت ٠ٛمٜ ال ةحً  تؿج ٠تِٓل  ملتي  ملسو هيلع هللا ىلصىٜٚ ةحٛ ٘ي٠يٖ ةْ ةٌٕخٟ ل 

تيلة تىٖ مٌٛ٘ت ٚة يةق  ـٍٙت ِٕٚـٗ ٌخٕٙت ٠َٛ ٚىٚم٘ت  وَ ل ِٚتؿمٙت '    ٠تىُٛي  مل١ً

              ةٌٕخٟ لٛي ٌٕٚت كخيٖ  ٟ هويٖ حّت  ملسو هيلع هللا ىلصةٌعتى٠ٗ ٚسٛ نٖ ىُٛي   ل   سعتٌٝ ِتٔ  

           ةٌٕخٟ  ٓ ٚىٜٚ'  ةٌّٕوى ةحٓ ىٚةٖ  ِت ١ٍه لض١ز  من ِتٌه ًوتٖ ةم٠ز ةهةل   ملسو هيلع هللا ىلصل 

         ٠ض ةال يةحٟ ةٌوٞ ُهي ةٌٕخٟؿن ٚ ٟ  ةٌٌوتٖ ُٜٛ ؿك ةٌّتي  ٟ ١ٌَللتي ةٔٗ  ملسو هيلع هللا ىلصل 

 ةال'  ال لتي   ١ي٘ت   ٍٝ ً٘ لتي'  ةٌٌوتٖ  ملتي ةٌصنلٗ  ِٓ  ٍٝ    يل ِتهة  ملسو هيلع هللا ىلصل 

 ةٌصاٖ  ٓ ٚووٌه'  حتٌٌوتٖ ةٌـِٓ  ّيٚ ةحٓ  ِي٘ت ٚةال٠ٗ'  لتي وّت ةٚ ش١به سشطٛه ةْ

ةٌّت ْٛ ِٕٚ  ٚىةٜ
 1ل

 

ٚة٠ضت ٌُ سظخز وية٘ٗ ة تىٖ ةٌىشج حً ٟ٘ ِِشـخٗ ٌىٛٔٙت ِٓ ِصتم٠ك ةال تٔٗ  ٍٝ لضتء 

ؿٛةاغ ةٌّ ١ِٕٓ ٚةٌشٟ ؿضز  ١ٍٙت ةٌيٚة٠تر ةٌىظ١يٖ ةٌٛةىمٖ  ٓ ةٌيُٛي ةٌىي٠ُ ل 

ةٌّت ْٛ ٠ّٕٚعْٛلسعتٌٝ لٌٛٗ سف١ِي  ٟ   ةٌِاَ  ١ٍٗل ح١شٗ ٚةً٘   ملسو هيلع هللا ىلص
 2ل
لتي ٘ٛ   

 ةٌميل ٠مييٗ ٚةٌّعيٚف ٠صطٕعٗ ِٚشته ةٌخ١ز ٠ع١يٖ 
 3ل

 

ٚووٌه ال وية٘ٗ  ٟ ةُشعتىٖ ةٌىشج ةهة وتٔز ةالُشعتىٖ ٌ يل ةالٔشفته حٙت  ١ّت س شعً 

 ١ٍٗ ِٓ  ٍَٛ ' ٔعُ ٠ؼج  ٍٝ ةٌِّشع١ي ةٌّـت ظٗ  ١ٍٙت ِٓ ةٌشٍو ةٚ ةٌض١ته وّت ٠ؼج 

َ  ١ٍٗ ةٌشصيف  ١ٙت ح ١ي ِت٠مشض١ٗ  من  ١ٍٗ ىم٘ت  ٟ ةالػً ةٌِّّٝ مْٚ ستك١ي ٠ٚـي

 ةٌعتى٠ٗ  ١ٍَ ٌٗ ةٌىشتحٗ  ١ٙت ِظا س٠ٌّك شٟء ِٓ ةٚىةلٙت ٚسلي٠خٗ 

ةْ   ٠تِيوُ ةْ س مٚة ةالِتٔتر ةٌٝ ةٍ٘ٙت ب هٌه ٠ّىٓ ةُشفتمسٗ ِٓ لٛي سعتٌٝٚوً 
  4ل

ُب}٠تة٠ٙت ةٌو٠ٓ ةِٕٛة ال سلٛٔٛة   ٚةٌيُٛي ٚسلٛٔٛة ةِتٔتسى  ٚلٌٛٗ سعتٌٝم
 5ل

    

 

                                                           
(ٔ)

  7ةحٓ لنةِٗ ةٌّمنُٟ ع  _ وشتث ةٌعتى٠ٗ ةٌىخ١ي ةٌ يؽ_  ةٌّ ٕٟ
(ٕ)

 7ُٛىٖ ةٌّت ْٛ /
(ٖ)

 499ص  3ةٌىت ٟ _ةٌ ١ق ةٌى١ٍٕٟ _ ع 

(ٗ)
 58ُٛىٖ ةٌِٕتء /

(٘)
 27ةالٔفتي /ُٛىٖ 



٘ 
 

ٚ ٟ ِ يٚ ١ٗ ةال تىٖ ٟ٘ ةٌشؼيم م ٌشؼيم٘ت ِٓ ةٌعٛل ٚشي ت ٟ٘ ةحتؿٗ ٔف  

 ١ٓ سخمٝ حعن ةُش١فتاٙت ١ٌيم٘ت  ٍٝ ِتٌىٙت ٚسٕعمن حىً ٌفظ ةٚ  عً ٠ني  ١ٍٙت ٟٚ٘ 

لتي سعتٌٝ }٠ّٕٚعْٛ ةٌّت ْٛ ب ِ يٚ ٗ حتٌىشتث ٚةٌِٕٗ ٚةالػّته
 1ل
   

 سعتٚٔٛة  ٍٝ ةالطُ ٚ ةٌعنٚةْ  ٚسنكً  ٟ لٛحٗ سعتٌٝلةٌخي ٚةٌشمٜٛ ٚال
 2ل
            ٚةُشعتى 

  ٍٝ ةسفمٛل ٚ ١يٖ ة٠ًٌٛي لتي [مةٚم ةحٛ ىٚةٖ] ةمىة ت ة١ِٗ حٓ  فٛةْ ِٓ ملسو هيلع هللا ىلصل 

ةال تىٖ ِِشـخٗ   لتي ةٌّٛلوم ١ٙت ٚةْ ٌٍّع١ي طٛةحت ةٌ ِٕنٚحٗ ٚليحٗ ػتاٌٖ ةٔٙت

ٌه ٌا٠ٗ ٚ٘ٛ ٠مٛي ٚلتي ةٌ ١ق ل مٟ ةٌن٠ٓ  سؼج ِ   ٕٝ ةٌّت حتػّته ة١ٌٍِّّٓ 

ةٞ ٠ّٕعْٛ   ل٠ّٕٚعْٛ ةٌّت ْٛ   الؿّن لتي ةٌ ١ق  خنةٌيؿّٓ ةٌِعنٞ  ٟ سف١ِيٖ 

ة طتء ةٌ ٟء ةٌوٞ ال ٠ضي ة طتؤٖ  ٍٝ ٚػٗ ةٌعتى٠ٗ وتالٔتء ٚةٌفهٍ ٚٔـٛ هٌه ِّت 

ػير ةٌّتمٖ حخوٌٗ ٚةٌِّتؽ حٗ  ف١ٗ ةٌـض  ٍٝ  عً ةٌّعيٚف ٚحوي ةالِٛةي ةٌلف١فٗ 

.ٓ ٌُ ٠فعً هٌه ٚ  ُخـتٔٗ ة ٍُالْ   الَ ِ
 3ل

 

إْ ؿىّذ ةٌش ي٠   ٟ ةٌعتى٠ّذ ٟ٘ سـم١ك ةٌشعتْٚ ةٌوٞ ٔنث   سعتٌٝ ة١ٌٍِّّٓ ة١ٌٗ ةه    

لتيم لٚسعتٚٔٛة  ٍٝ ةٌخي ٚةٌشمٜٛ ٚال سعتٚٔٛة  ٍٝ ةإلطُ ٚةٌعنٚةْ   ىظ١ي ِٓ ةٌٕتٍ ال 

٠شّىٓ ِٓ ةلشٕتء وً ِت ٠ـشتع ة١ٌٗ ِٓ ِشته ةٚ ٍِخَ ةٚ ِِىٓ ةٚ  متىم إِت ٌمٍذ هةر ٠نٖ, 

منةٔٗ  ٟ ةألُٛةق, أٚ ٔنىد ٚػٛمٖ, ةٚ ٌىظيد ِ ت ً حعض ةٌٕتٍ ةٌشٟ س١ُِٕٙ حعض ةٚ ٌف

ؿتػتسُٙ, ٚ ٕن٘ت لن ٠ؼن ةٌّيء ٔفِٗ  ٟ ُت ذ ِٓ ١ًٌ ةٚ ٔٙتى  ٟ ؿتػذ ِتُذ ألْ ٠طيق 

حتث ػ١يةٔٗ,  ١طٍج ُِٕٙ ةُشعتىد حعض ةألش١تء, ةٚ ٠شٛػٗ حتٌطٍج ةٌٝ  ن٠مٗ  ٟ ُفي ةٚ 

ٗ ٌمضتء ؿتػشٗ, ٚال ١ُّت ةٌٚبه ةٌىظ١يةر ِٓ ىحّتر ؿضي ةْ ٠ِشع١ٓ حخعض ِشت 

ّٓ  ٟ ُفي, ةٚ  تاخ١ٓ   ٓ ةٌخ١ز الّٔٙتوُٙ  ٟ ةٌعًّ, ةٌخ١ٛر, ةٌٍٛةسٟ لن ٠ىْٛ ىػتٌٙ

١ٗ.ٚةٌّيأد ِضطيد ألْ س١ٙئ ةٌطعتَ ةٚ سمَٛ ح  ْٚ ةألٚالم,  شـشتع ةٌ
 4ل

 

                                                           
  7لةٌّت ْٛ(ٔ)
  2ةٌّتانٖل(ٕ)
وشتث ةٌخ١ٛه _ حتث ةٌعتى٠ٗ 1423  خنهلل ةٌِختَ ر 57/4سٛي١ؾ ةالؿىتَ ِٓ حٍٛغ ةٌيةَل(ٖ)

 ِىشخٗ سيةص
 ِؼّٛ ذ ِٓ ةٌّ ٌف١ٓ  — 42 /7ةٌفمٗ ةٌّٕٙؼٟ  ٍٝ ِو٘ج ةإلِتَ ةٌ ت عٟ (ٗ)

 ؿىّذ ِ يٚ ١شٙت ←ةٌختث ةٌظتٌض ةٌعتى٠ذ←ةٌؼٌء ةٌِتح 

 



ٙ 
 

 انًطهة انثانث

 اإلعارجاحكاو 

 

ٌٙددُ  دددٟ ِِددتٌٗ ة دددتىٖ ةٌىشدددج ةلددٛال ةىحعدددٗ  دددٟ  ةٌّششخدد  ٌىددداَ ة٘ددً ةٌعٍدددُ ٠ٍـدددظ ةْ

 ةٌـظدددي  ةالحتؿدددٗ ٚىةحعٙدددتم  ٚطتٌظٙدددتم  ةٌٛػدددٛم ٚ طت١ٔٙدددت م ةٌٕدددنث  ةٌؼٍّدددٗ ةؿدددن٘تم

ةٌمدددتاٍْٛ حٛػدددٛث ةال دددتىٖ م ٚلدددن ه٘دددج ةٌدددٝ ةٌمدددٛث ةالٚي ػّت دددٗ ِدددٓ ة٘دددً ةٌعٍدددُ 

٠ٚـشٍّدددٗ سـدددو٠ي ةحدددٓ شدددٙتث ةٌٌ٘ددديٞ ِدددٓ  ٍدددٛي ةٌىشدددج ٚسفِددد١يٖ هٌددده حـِدددخٙت 

ّددددت  ددددٟ ىٚة٠ددددٗ ةٌلدددداي ةالس١ددددٗ ٚلددددن ةكدددديع ةٌلط١ددددج ةٌخ ددددنةمٞ  ددددٟ  ددددٓ ةٍ٘ٙددددت و

ػتِعدددٗ حِدددٕنٖ  دددٓ ٠دددَٛٔ حدددٓ ٠ٌ٠دددن لدددتي لدددتي ٌدددٟ ةٌٌ٘ددديٞ ٠دددت٠َٛٔ ة٠دددتن ٚ ٍدددٛي 

  ٍدددٝ ة دددـتحٙت  لدددتي ؿخِدددٙت  ةٌىشددج لدددتيم لٍدددز ِٚدددت  ٍدددٛي ةٌىشدددج 
 1ل
ٚ دددٟ ٌفدددظ   

  ٕدددن ةٌمي خددددٟ لددددتي ؿخِدددٙت  ددددٓ ة ددددـتحٙت 
 2ل
ٚ ددددٟ ىٚة٠دددٗ ةٌلدددداي ٚ ٕددددٗ ةحددددٓ  

ٟ ةالمةث لددتي ٠ددَٛٔ حددٓ ٠ٌ٠ددن لددتي ٌددٟ ةٌٌ٘دديٞ ة٠ددتن ٚ ٍددٛي ةٌىشددج لددتي ِفٍددؾ  دد

 ؿخِدددٙت  دددٓ ةٍ٘ٙدددت
 3ل

ٚةٌمدددٛي حٛػدددٛث ة دددتىٖ ةٌىشدددج ٘دددٛ ادددت٘ي ةٌّـىدددٟ  دددٓ ةحدددٓ 

 ةٌّختىن 
 4ل
 ٚةٌظٛىٞ 

 5ل
 ٚةٌ ت عٟ  

 6ل
 . 

                                                           
  242ص  1ةٌؼتِ  الكاق ةٌيةٚٞ ٚةمةث ةٌِتِ  ٌٍلط١ج ةٌخٕنةمٞ ع (ٔ)
 ِٓ ُٛىٖ ةي  ّيةْ 161 ٟ سف١ِيٖ ةال٠ٗ  262ص  4ةٌمي خٟ ع   سف١ِي(ٕ)
 177ص  2ةالمةث ةٌ ي ١ٗمالحٓ ِفٍؾ ع (ٖ)
٠شخ  ةِت ةْ ٠ّٛر  ١و٘ج  ٍّٗ ةٚ ٠ِٕتٖ ةٚ   ِٓ حلً حتٌعٍُ ةحشٍٝ حظاصم  لتي ةحٓ ةٌّختىنم(ٗ)

 178ص  2ةٌٍِطتْ ووة  ٟ ةالمةث ةٌ ي ١ٗ الحٓ ِفٍؾ ع 
١ُٕنٖ  ُ ةحٟ ةُـتق ةٌعٌةٚٞ ٠مٛي م ُّعز ُف١تْ  242ص  1ُتق ةٌلط١ج  ٟ ػتِعٗ ع (٘)

ةِت ةْ ٠ِٕتٖ م ٚال ٠ـفظ ٚةِت ةْ ٠ّٛر ٚال ٠ٕشف    ةحشٍٝ حظاصم  لِٓ حلً حعٍّٗم  ةٌظٛىٞ ٠مٛيم

 حٗ ٚةِت ةْ سو٘ج وشخٗ
(ٙ)

وتَ ةٌ فعٟ لن  ٍج ِٓ   حٓ ةٌـِٓ وشتث ة١ٌِي  ٍُ ٠ؼ١خٗ ةٌٝ ةال تىٖ  ىشج   طـتٚٞملتي ةٌ

 ة١ٌٗ

 سي ١ٕٟ ِظٍٗ            لً ٌٍوٞ ٌُ

 لن ىةٜ ِٓ لخٍٗ     ؿشٝ وتْ ِٓ ىة

 ةْ ٠ّٕعٖٛ ةٍ٘ٗ      ةٌعٍُ ٠ٕٟٙ ةٍ٘ٗ

 الٍ٘ٗ ٌعٍٗ             عٍٗ ٠وٌٌٗ



7 
 

 ِٚٔددخٗ  ددٟ سىٍّددٗ ةٌّؼّددٛه ةٌددٝ ةٌـٕف١ددٗ
 1ل

ٚكيػددٗ ةحددٛ ةٌٛ ددتء حددٓ  م١ددً ةٌـٕخٍددٟ 

ةالِدددتَ ةؿّدددن ٠ٍدددٌَٚ حدددوي ةٌّصدددـو ٌّدددٓ ٠ـشدددتع ة١ٌدددٗ  مدددن هودددي ِدددٓ ةٌيٚة٠دددٗ  دددٓ 

ال ٠مطدددد  ٌِدددديلٗ   ةحددددٓ  م١ددددً  ددددٟ ودددداَ ِفدددديم ٌددددٗ ةْ ةال ددددـتث  ٍٍددددٛةة ةلددددٌُٛٙم

ةٌّصددددـو  ددددتْ ٌددددٗ  ١ددددٗ ؿددددك ةٌٕظددددي الُددددشليةع ةؿىددددتَ ةٌ دددديه ةهة كف١ددددز  ١ٍددددٗ 

ٚ ٍدددٝ  ددددتؿخٗ حوٌدددٗ وددددوٌه لدددتي ةحددددٓ  م١دددً ٚ٘ددددوة سع١ٍدددً ٠مشضددددٟ ةٌشِددد٠ٛٗ حدددد١ٓ 

شددددج ةٌِددددٕٓ  تٔٙددددت ِضددددّٕٗ ِددددٓ ةالؿىددددتَ ةِظددددتي هٌدددده ٚةٌـتػددددٗ ُدددديلشٗ ُٚدددديلٗ و

ٚة ١ددٗ ة١ٌٙددت ٚحددوٌٙت ِددٓ ةٌـددت٠ٚغ ة١ٌٙددت ِددٓ ةٌمضددتٖ ٚةٌـىددتَ ٚة٘ددً ةٌفشددتٜٚ ٚةػددج 

 ٍدددٝ ِتٌىٙدددت ةٔشٙدددٝ
 2ل
٠ٕخ دددٟ ٌّدددٓ ٍِددده وشتحدددت ةْ ال ٠خلدددً   ٚلدددتي ةحدددٓ ةٌؼدددًٛٞم  

شدددد١تف حت تىسددددٗ ٌّددددٓ ٘ددددٛ ةٍ٘ددددٗ ٚوددددوٌه ٠ٕخ ددددٟ ة تمسددددٗ ةٌطددددتٌخ١ٓ حتٌنالٌددددٗ  ٍددددٝ ةال

ث ٚسفٙددد١ُ ةٌّ ددددىً  دددتْ ةٌطٍخددددٗ ل١ٍدددً ٚلددددن  ّٙددددُ ةٌفمدددي  ددددتهة حلدددً  ٍدددد١ُٙ حتٌىشددددت

ٚةال دددددددددددددددتمٖ ودددددددددددددددتْ ُدددددددددددددددخخت ٌّٕددددددددددددددد  ةٌعٍدددددددددددددددُ
 3ل
 ٚةكشدددددددددددددددتٚ ةٌمدددددددددددددددٛي  

حٛػددٛث ة ددتىٖ ةٌىشددج ٌىددُ ٠ـشددتع ة١ٌٙددت ةٌددٝ ةٌؼٍّددٗ ػّدد  ِددٓ  مٙددتء ةٌ ددت ع١ٗ  مددن 

هودددي ة١ٌٙشّدددٟ  دددٟ ةٌشـفدددٗ  دددٟ ِتسؼدددج ة دددتىٖ ةٌّصدددـو ٚ ١ددديٖ لدددتيم لٚوت دددتىٖ 

وشددددج  ددددتؿج وشددددتث ةٌـددددن٠ض حٕفِددددٗ ةٚ ِتهٚٔددددٗ  ١ددددٗ ُددددّته  ١دددديٖ ةٚ ىٚة٠شددددٗ ِت

١ٌِٕلٗ ِٕٗ وّت  ٛحٗ ةٌّصٕو ٚ ١يٖ 
 4ل
  . 

 

 

 

                                                           
 وقد ذىب الحشفيو الى وجهبيا عن السعبر 245ص  13قال السطيعي في تكسلو السجسهع ج  (1)
ص  6واالنراف للسرداوي ج  99القاعده  243القهاعد في الفقو االسالمي البم رجب ص  (2)

االولى تجب اعاره السرحف لسن احتاج اليو القراءه وفيو لم يجذ غيره   وعبارتو فيو)فهائد: 102
 ضي في الجامع الكبير وخروج بن عقيل في كتب للسحتاج اليوونقلو القا

  69ص  4وكذاف القشاع للبيهتي ج  178ص  177ص  2االداب الذرعيو البن مفلح ج   (3)
 292ص  6ج  410ص  5تحفو السحتاج الييتسي ج  (4)
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 ٚ٘ددددٛ اددددت٘ي ةكش١ددددتى ةٌ ددددي٠ٕٟ
 1ل

ٚةشددددتى ة١ٌٙشّددددٟ  ددددٟ ِٛيدددد  ِددددٓ ةٌشـفددددٗ ةٌددددٝ 

ِددت شٝ حددٗ حعضددُٙ ِددٓ ةٔددٗ ٠ؼددج  ٍددٝ  ددتؿج وشددج ةٌـددن٠ض ةهة وشددج  ١ٙددت ُددّته 

٘دددت ١ٌىشدددج ُدددّت ٗ  ١ٙدددت ٚهودددي ةٌ دددَّ ةٌيٍِدددٟ ةْ  ١ددديٖ ِعدددٗ ٌٙدددت ةْ ٠ع١ددديٖ ة٠ت

ٚةٌمدددٛي حٛػدددٛث ةال دددتىٖ حم١دددن ةٌـتػدددٗ ٘دددٛ ةكش١دددتى  حدددوأٌهٚةٌدددنٖ ةٌ دددٙتث لدددن ة شدددٝ 

ةحدددٓ ؿدددٌَ  دددٟ ةٌّـٍدددٝ
 2ل
ٚل١دددن ةحدددٛ ةٌعخدددتٍ ةحدددٓ س١ّ١دددٗ ةٌمدددٛي حٛػدددٛث ةال دددتىٖ   

ِدد   ٕددٝ   حّٕٕددٝ ىث ةٌّددتي لددتي ةحددٓ ِفٍددؾ  ددٟ ةٌفدديٚهل ٚل١ددً سؼددج ةٞ ةٌعتى٠ددٗ 

 ىحدددٗ _ ةِش١دددتًٖ شددد١لٕه 
 3ل
لدددتي ةٌخعٍدددٟ  دددٟ ةالكش١دددتىةر ٚةٌعتى٠دددٗ سؼدددج ِددد   ٕدددتء  

 ةٌّتٌددددددددددددددده ٚ٘دددددددددددددددٛ ةؿدددددددددددددددن ةٌمددددددددددددددد١ٌٛٓ  دددددددددددددددٟ ِدددددددددددددددو٘ج ةؿّدددددددددددددددن
 4ل

 

  في حق انًعير. اإلعارجب _ انقائهٌٌ تكٌٌ حكى 

ِٕددددددنٚحت ٚلددددددن ه٘ددددددج ةٌددددددٝ ةٌمددددددٛي حتٔددددددٗ ٠ٕددددددوث ةٌّتٌدددددده ةٌىشددددددتث ة تىسددددددٗ     

٠خددددن ةْ ةٌمددددتا١ٍٓ حددددوٌه    تافددددٗ ِددددٓ ة٘ددددً ةٌعٍددددُ حددددً ٌعٍددددٗ لددددٛي ٌؼّٙددددٛى ِددددُٕٙ

لددددددن ةكشٍفددددددٛة  ددددددٟ ٚىػددددددٗ ةٌٕددددددنث ةٌّ ددددددتى ة١ٌددددددٗ  ّددددددُٕٙ ِددددددٓ  خددددددي  ٕددددددٗ 

 حتالُشـختث وتٌلط١ج ةٌخ نةمٞ
 5ل

 ٚةٌخنى حٓ ػّت ٗ  
 6ل
. 

                                                           
جااااء فاااي حاشااايو الذااارواني مانراااو عبااااره الس شاااي وافتاااى اباااه عباااد  الز اااري بهجاااهب اعااااره كتاااب  (1)

الحديث اذا كتب صاحبيا اسم من سسعو ليكتاب نداخو الداساع قاال الزركذاي والاياال ان العار او ال 
قهلاو تجب عيشا بل ىي او الشقل اذا كان الشاقل ثقو أ.ىا قهلو لسا كتب الخ مارافعو علاى نحاه الكتااب 

فيو متعلق بقهلو كتب والزسير لسا كتب الاخ وكاذا ضاسير مشاو وقهلاو او روايتاو اي ال يار يعشاي ساشد 
وراجاع نياياو للسحتااج  292( ص 2) 2ج  410ص  5ج   شيخو قرلو ليشدخو اي غياره أ ىاا ع  

 121و  118و ص  117ص  5للرملي ج 
 ص 9السحلى البن حزم ج  (2)
 حكايو عن شيخو ابن تيسيو 469ص  4الفروع البن مفلح ج  (3)
 158اختيارات ابن تيسيو للبعلي ص  (4)
 146وتقييد العلم لو ص  240ص  1ج الجامع الخالق الراوي واداب الدامع للخطيب الب دادي  (5)
) يدتحب اعاره الكتب لسن ال ضرر عليو فييا من   229عباره البدر بن جساعو في التذكره ص  (6)

وقهم عار تيا واالول اولى لسا فيو من االعانو على العلم مع في مطلق  ال ضرر مشو بيا وكره
 العار و من الفزل واالجر(
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 ةٌـن٠ظ١ددذ خددي  ٕددٗ حتٌِٕددخٗ وددت١ٌٙشّٟ  ددٟ ةٌفشددتٜٚ  ِٚددُٕٙ ِددٓ
 1ل 

ٌٚدده ٠ظٙددي ٌددٟ  

ةٌّع١ددددي ةِددددت ةٌمددددٛي حتالُددددشـختث حٕددددتء  ٍددددٝ ةٔددددٗ    ددددٟ ؿددددك حتٌِٕددددخذٚػددددٗ ةٌمددددٛي 

ٚ دددو ٌّدددت سخ١دددز حدددن١ًٌ ةػشٙدددتمٞ  ٙدددٛ ةِدددي ِدددتٌٛف  دددٟ وددداَ وظ١دددي ِدددٓ ةٌفمٙدددتء 

ِددٓ وشخددٗ  ددٓ ِِددهٌشت حتالُددشـختث   ٚلددن  خددي ةٌلط١ددج ةٌخ ددنةمٞ  ددٟ  ١ددي ِٛيدد 

ةهة وددتْ ٌيػددً وشددتث ِِددّٛه  ددٓ   ؿ١ددض لددتي ةٌلط١ددج  ددٟ ػتِعددٗ لددتي ةحددٛ حىدديم

ةالؿ١دددتء  طٍدددج ِٕدددٗ ١ٌِدددّ  ِدددٓ هٌددده ةٌ ددد١ق  ١ِدددشؼج ةْ ال ٠ّٕددد  حعدددض ةٌ ددد١ٛف 

 ِٓ ة تىسٗ ٌّت  ٟ هٌه ِٓ ة١ٌِي 

 اعاره انكتة: تإتاححج _ انقائهٌٌ 

ةٌمددٛي حؼددٛةً ة ددتىٖ ةٌىشددج ٘ددٛ ِمشضددٝ ةٌمددٛي حؼددٛةً ة ددتىٖ وددً  دد١ٓ  ١ٙددت ٔفدد  

ِخدددتؽ ٚ٘دددٛ ةٌدددوٞ  ددديؽ حدددٗ ػّٙدددٛى ةٌفمٙدددتء ِٚدددُٕٙ ةٌـٕف١دددٗ
 2ل
ٚةٌّتٌى١دددٗ 

 3ل
 مدددن   

ةٌٕٙن٠دددٗ ِتٔصدددٗ لٚال ٠ٕخ دددٟ ٌٍّدددشعٍُ ةْ ٠ىدددْٛ حلددد١ا حعٍّدددٗ ةهة ةُدددشعتى  ػدددتء  دددٟ 

ِٕددٗ ةِٔددتْ وشتحددت ةٚ ةُددشعتْ حددٗ  ددٟ سفٙدد١ُ ِِددتٌٗ ةٚ ٔـددٛ هٌدده ٚال ٠ٕخ ددٟ ةْ ٠خلددً 

حددٗ الٔددٗ ٠مصددن حشعٍّددٗ ِٕفعددٗ ةٌلٍددك  ددا ٠ٕخ ددٟ ةْ ٠ّٕدد  ِٕفعشددٗ  ددٟ ةٌـددتي
 4ل
طددُ    

ٚلدددتي ك١ٍدددً ةٌّدددتٌىٟ  دددؾ ٚٔدددنث ة دددتىٖ  هودددي وددداَ ةحدددٓ ةٌّخدددتىن ةالٔدددو ةٌدددووي

ةٌىشدددج ِتٌددده ِٕفعدددٗ ىلدددتي ةٌليشدددٟ ٠عٕدددٟ ةْ ِتٌددده ِٕفعدددٗ ٠صدددؾ ِٕدددٗ ٠ٕٚدددنث ٌدددٗ 

 ١ٍددددٗ ةٌصدددداٖ  ٌٗٚمٌٛدددد ةال ددددتىٖ ٌمٌٛددددٗ سعددددتٌٝ لٚة عٍددددٛة ةٌل١ددددي ٌعٍىددددُ سفٍـددددْٛ  

ٚةٌِاَ وً ِعيٚف  نلٗ
 5ل
 . 

                                                           
م لٚسِٓ ة تىسٙت ؿ١ض ال ييى ٚل١ً ٔىيٖ ٚال  163لتي ة١ٌٙشّٟ  ٟ ةٌفشتٜٚ ةٌـن٠ظ١ٗ ص (ٔ)

  ٚػٗ ٌٗ و١و ٚ ١ٙت ِٓ ةال تٔٗ  ٍٝ ةٌعٍُ ٚةٌل١ي ِت ال ٠لفٟ ٌٍُٚٛتاً ؿىُ ةٌّمت ن 
ٚةٌٕٙن٠ٗ ع  351ص  2ِٚؼّ  ةالٔٙي ع  167ص  9ةٌٙنة٠ٗ ٌٍّي ١تسٟ ِ  ةٌخٕت٠ٗ ١ٌٍٙشّٟ ع (ٕ)

 363ص  4
ٚةٌعتٚٞ  334ص  3ٚةٌنُٛلٟ حتٌ يؽ ةٌىخ١ي ع  335ص  2ةٌفٛةوٗ ةٌنٚةسٟ ٌٍٕفيةٚٞ ع (ٖ)

 768ص  2ِ  ةٌ يؽ ةٌص ١ي ع 
 378ص  5ةٌفشتٜٚ ةٌٕٙن٠ٗ ع (ٗ)
ِٓ ؿن٠ض ػتحي حٓ  خنهلل ٚةكيػٗ ٍُِِ  6221ع  447ص  22ةكيػٗ ةٌخلتىٞ حتٌفشؾ ع (٘)

  52ىلُ  16 ٟ ًوتٖ ِٓ ؿ١ض ؿو٠فٗ ث  42ص  3حتٌٕٛٚٞ ع 
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ٚالٔدددددددٗ  ١ٍدددددددٗ ةٌصددددددداٖ ٚةٌِددددددداَ ةُدددددددشعتى
 1ل
ٚودددددددوٌه ةٌصدددددددـتحٗ ىيدددددددٟ    

ٓ ةالٔشفته حٗ ِ  حمتء هةسٗ وتٌىشتث ٚةٌظٛث ٚةٌخ١ز ٠ّى
 2ل

 

     اعاره انكتة. تكراىحد_ انقائهٌٌ 

ِددددي  ددددٟ ودددداَ ة١ٌٙشّددددٟ  ددددٟ وشددددتث ةٌفشددددتٜٚ ةٌـن٠ظ١ددددٗ ٚهوددددي ةٌمددددٛي حتٌىية٘ددددٗ 

ٚ خدددددي  ٕدددددٗ حم١دددددً ةشدددددتىٖ ةٌدددددٝ سضدددددع١فٗ ٚسعمخدددددٗ حمٌٛدددددٗ لٚال ٚػدددددٗ ٌدددددٗ و١دددددو 

ٟ ٌٍُٚٛددددددتاً ؿىددددددُ ٚ ١ٙددددددت ِددددددٓ ةال تٔددددددٗ  ٍددددددٝ ةٌعٍددددددُ ٚةٌل١ددددددي ِددددددت ال ٠لفدددددد

ةٌّمت دددددن  
 3ل
٠ِدددددٕنٖ  دددددٓ  ٍدددددٟ حدددددٓ لدددددتمَ  ٚةكددددديع ةٌلط١دددددج  دددددٟ ػتِعدددددٗ  

ُدددددّعز ُدددددف١تْ ٠مدددددٛي ال سعدددددي ةؿدددددن وشتحدددددت ٚةكددددديع ٠ِدددددٕنٖ ة٠ضدددددت  دددددٓ ةؿّدددددن 

حدددددٓ ةحددددددية١ُ٘ حدددددٓ  خددددددنةٌي٘تث ةٌ دددددد١ختٟٔ حنِ دددددك لددددددتي ُدددددّعز ةٌيح١دددددد  حددددددٓ 

ه٘دددددج ٌددددده وشدددددتث   ُددددد١ٍّتْ ٠مدددددٛي وشدددددج ةٌدددددٝ ةٌخددددد٠ٛطٟ ةؿفدددددظ وشخددددده  تٔدددددٗ ةْ

ٌددددٌٗددددُ سؼن٠ددددن 
 4ل
ٚلددددتي ةحددددٛ حىددددي ةٌلط١ددددج ٚالػددددً ؿددددخَ ةٌىشددددج ةلٕدددد   ١ددددي  

ٚةؿددددددددن ِددددددددٓ ة تىسٙددددددددت ٚةُشـِددددددددٓ ةكدددددددديْٚ ةكددددددددو ةٌي٘ددددددددْٛ  ١ٍٙددددددددت ِددددددددٓ 

 ةال ددددددددنلتء ٚلددددددددتٌٛ ةالُددددددددشعتى  ددددددددٟ هةٌدددددددده ٚ ددددددددٟ ة ددددددددتىٖ ةٌىشددددددددج ة٠ضددددددددت

سؼددددددج ة ددددددتىٖ ةٌّصددددددـو ٌّـشددددددتع ٌمدددددديةءٖ  ١ددددددٗ ٌددددددُ ٠ؼددددددنٖ   لددددددتي ةٌـٕتحٍددددددذم

  ١يٖ ٚ٘وة ةهة ٌُ ٠ىٓ ِتٌىٗ ِـشتػت ة١ٌٗ
 5ل

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

ص  3ٚةحٛ مةٚم  ٟ ُٕٗ ع  365  ص 41ص  3ةكيع ةالِتَ ةؿّن  ٟ ةٌِٕن ع 

  65ؼٗ  ي٠ن ح١تْ  ٟ ةٌـتش١ٗ ىلُ ٌشلي٠ 294
(ٕ)

 235ص  2ةٌفٛةوٗ ةٌنٚةٟٔ ع 

(ٖ)
ٚسع١نٖ  244 ص 1ةٌيةٚٞ ةمةث ةٌِتِ  ٌٍلط١ج ةٌخ نةمٞ ع  ةٌؼتِ  الكاق

 146ةٌعٍه ٌٗ ة٠ضت ص 

     244ص  1ةٌؼتِ  الكاق ةٌيةٚٞ ةمةث ةٌِتِ  ٌٍلط١ج ةٌخ نةمٞ ع   (ٗ)
(٘)

  122/6  ةالٔصتفل 16/4سصـ١ؾ ةٌفيٚهل
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ٚػدددددتء  دددددٟ لٛة دددددن ةحدددددٓ ىػدددددج ِٕٚٙدددددت ةٌّصدددددـو  ١ددددديٖ ٔمٍدددددٗ ةٌمتيدددددٟ  دددددٟ  

ةٌؼددددتِ  ةٌىخ١دددددي ٚهوددددي ةحدددددٓ  م١دددددً  ددددٟ وددددداَ ِفددددديم ٌددددٗ ةْ ةال دددددـتث  ٍٍدددددٛة 

لددددددٌُٛٙ ال ٠مطدددددد  ٌِدددددديلٗ ةٌّصددددددـو  ددددددتْ ٌددددددٗ  ١ددددددٗ ؿددددددك ةٌٕظددددددي الُددددددشليةع 

لددددتي ةحددددٓ  م١ددددً   ةؿىددددتَ ةٌ دددديؽ ةهة كف١ددددز  ١ٍددددٗ ٚ ٍددددٝ  ددددتؿخٗ حوٌددددٗ وددددوٌه

ةٌشِدددددد٠ٛٗ حدددددد١ٓ ُدددددديلٗ ُٚدددددديلٗ ةٌىشددددددج ةٌِددددددز  تٔٙددددددت ٚ٘ددددددوة سع١ٍددددددً ٠مشضددددددٟ 

ِضددددددّٕٗ ِددددددٓ ةالؿىددددددتَ ةِظددددددتي هٌدددددده ٚةٌـتػددددددٗ مة ١ددددددٗ ة١ٌٙددددددت ٚحددددددوٌٙتة ِددددددٓ 

ٚةػدددددج  ٍدددددٝ ِتٌىٙدددددت   ةٌّـدددددت٠ٚغ ة١ٌٙدددددت ِدددددٓ ةٌمضدددددتٖ ٚةٌـىدددددتَ ٚة٘دددددً ةٌفشدددددتٜٚ

 ِٕشٙددددددٝ
 1ل
٠ِٚددددددشـج ة ددددددتىٖ ةٌىشددددددج ٌّددددددٓ ال يدددددديى   ٚلددددددتي ةحددددددٓ ػّت ددددددٗم 

  ١ٙدددددت ِّدددددٓ ال يددددديى  ١دددددٗ  ١ٍٙدددددت   ١ٍدددددٗ
 2ل
٘دددددوة يدددددتحط ػ١دددددن  دددددٟ ؿىدددددُ ٚ  

ةٌِّددددددتٌٗ  ددددددتْ وٕددددددز حـتػددددددٗ ٌٍىشددددددتث  تٔددددددز ةٌٚددددددٝ ٚةهة وددددددتْ ٠ل ددددددٝ ِددددددٓ 

ةٌِّدددددشع١ي ةْ ٠ضددددد  ةٌىشدددددتث ةٚ ةْ ٠خعدددددض  ١دددددٗ  دددددا ؿددددديع  ٍدددددٝ  دددددتْ ِٕددددد  

 وشخددددددددٗ  ١ٍددددددددنكً ةٌّىشخددددددددٗ ١ٌٚتكددددددددو ؿتػشددددددددٗ ٠ٚددددددددنه ةٌىشددددددددتث  ددددددددٟ ِىتٔددددددددٗ

لددددددتي ةالِددددددتَ ةؿّددددددن ُددددددّعز ٚو١عددددددت ٠مددددددٛي ل١ٙٔددددددز ةحددددددت ةُددددددتِٗ ةٌىددددددٛ ٟ ةْ 

ةٌٕتٍُشع١ي وشج 
 3ل
    

* لدددددتي  ٍدددددٟ حدددددٓ لدددددتمَ ُدددددّعز ُدددددف١تْ ٠مدددددٛي لال سعدددددي ةكدددددنة وشتحدددددت
 4ل

ٚهٌددددده   

 ك دددددددددددددددددد١ٗ ةْ ٠ ١ددددددددددددددددددي ةٌىشددددددددددددددددددتث ِددددددددددددددددددٓ ٠ًددددددددددددددددددتمٖ ةٚ ٔمصددددددددددددددددددتْ

* لددددددتي ةٌـددددددت ظ ةٌلط١ددددددج ل ٚةٌددددددوٞ  ٕددددددنٞ  ددددددٟ ٘ددددددوة _ ٠ دددددد١ي ةٌددددددٝ ة ددددددتىٖ 

ةٌىشدددج ةٔدددٗ ِددددٓ  دددتث وشتحددددٗ طدددُ  ددددتم ة١ٌدددٗ ٌٚدددُ ٠ييدددد١ٗ ةطدددي س ١ددددي ؿدددتمص ِددددٓ 

ىٕز ٔفِددددددٗ ةٌددددددٝ ةالُددددددا١ِٗ ػددددددتً ٌددددددٗ ةْ ٠ًددددددتمٖ ةٚ ٔمصددددددتْ ةٚ سخددددددن٠ً ُٚدددددد

٠يٚٞ ِٕٗ
 5ل
   

                                                           
  63/4  و تف ةٌمٕته ل288/2ُيؽ ِٕشٙٝ ةالىةمةر ل(ٔ)
 164 سووي ةٌِتِ  ٚةٌّشىٍُ ص(ٕ)
 275/1ةٌعًٍ ِٚعي ٗ ةٌيػتي (ٖ)
 24411ةٌؼتِ  الكاق ةٌيةٚٞ ٚةمةث ةٌِتِ . (ٗ)
 236ةٌىفت٠ٗ ص (٘)



ٕٔ 
 

* لدددددتي ؿّدددددٌٖ ة٠ٌٌدددددتر ةٌّشدددددٛ ٟ ُدددددٕٗ ُدددددز ةٚ طّدددددتْ ٚكِّددددد١ٓ ِٚتادددددٗ ٠مدددددتي 

ال سدددددددتِٓ لتىادددددددت  ٍدددددددٝ  دددددددـ١فٗ ٚال ة يةح١دددددددت  ٍدددددددٝ ػّدددددددً
 1ل
ٚوتٔدددددددز    4ل 

٘دددددددوٖ ةٌىشدددددددج سؼدددددددن ة٘شّتِدددددددت ٌدددددددنٜ ةٌعٍّدددددددتء ةهة ودددددددتٔٛة ٠صدددددددفْٛ ةٌىشدددددددتث 

 حتٌصـٗ ةٚ ح ١ي٘ت 

ـدددددددك  خ١ددددددن  حددددددٓ ةحدددددددٟ ٠ًددددددتم ةٌي ددددددت ٟ ل  دددددددـ١ؾ ةٌل١ٍٍددددددٟ _ ٠  * لددددددتي

 ةٌىشتث  ١ي ةْ ِٔلشٗ ١ٌِز ِ ٙٛىٖ  
 2ل

 

     اعاره انكتة عند انحاجو.

٠ِددددشـج ٌطتٌددددج ةٌعٍددددُ ة ددددتىٖ ةٌىشددددج ٌّددددٓ ال يدددديى  ١ٍددددٗ  ١ٙددددت ِددددٓ ةٌعخددددض 

حٙدددت ٌّدددت  ١دددٗ ِدددٓ ةال تٔدددٗ  ٍدددٝ ةٌعٍدددُ ِددد  ِدددت  دددٟ ِطٍدددك ةٌعتى٠دددٗ ِدددٓ ةٌفضدددً 

ٚةالػي
 3ل
   

ةِدددت   ة ئدددٟ وشتحددده  مدددتي ةٔدددٟ ةوددديٖ هٌددده  مدددتيم  _ لدددتي ىػدددً الحدددٟ ةٌعشت١٘دددٗم 

 ٍّدددددز ةْ ةٌّىدددددتىَ ِٛ دددددٌٛٗ حتٌّىدددددتىٖ  ت دددددتىٖ ٠ٕٚخ دددددٟ ٌٍِّدددددشع١ي ةْ ٠ دددددىي 

ٌٍّع١دددي هٌددده ٠ٚؼ٠ٌدددٗ ك١دددية ٚال ٠ط١دددً ِمتِدددٗ  ٕدددنٖ ِدددٓ  ١دددي ؿتػدددٗ ٚال ٠ـ ددد١ٗ 

 ٚال ٠ىشدددج شددد١به  دددٟ ح١دددتل  يةسـدددٗ ٚكٛةسّدددٗ ةال ةهة  ٍدددُ ىيدددٟ  دددتؿخٗ 
 4ل
ٚلدددن  

وددديٖ لدددَٛ ة دددتىٖ ةٌىشدددتث ػدددتء  دددٟ ةمث ةالِددداء ٚةالُدددشّاء الػدددً ؿدددخَ ةٌىشدددج 

ةٌِّدددشعتىٖ ةلٕددد   ١دددي ىةؿدددن ِدددٓ ة تىسٙدددت 
 5ل
لدددتي ةٌمي خدددٟ ِدددٓ ةٌ ٍدددٛي ؿدددخَ   

 ةٌىشددددددددددددددج  ددددددددددددددٓ ة ددددددددددددددـتحٙت ٠ٚددددددددددددددنكً  ١ي٘ددددددددددددددت  ددددددددددددددٟ ِعٕت٘ددددددددددددددت 

ِٚدددت  ٍدددٛي ةٌىشدددج  لدددتي ؿخِدددٙت   ة٠دددتن ٚ ٍدددٛي ةٌىشدددج  م١دددً ٌدددٗم  لدددتي ةٌٌ٘ددديٞم

  ٓ ة ـتحٙت 
 6ل

 

 
                                                           

221/2ةٌعًٍ ِٚعي ٗ ةٌيػتي (ٔ)
 222/1ةالىشتم ةٌل١ٍٍٟ (ٕ)
 146ةٔظي م سوويٖ ةٌِتِ  ٚةٌّشىٍُ الحُ ػّت ٗ ةٌىٕتٟٔ ىؿّٗ   سعتٌٝ ص (ٖ)
   ١ِ22ٓ حٓ ةٌّٕصٛى ة١ٌّٕٟ ص ٚةٌّشع١ٍّٓ ٌٍعاِٗ ةٌـةٔظي ةمةث ةٌعٍّتء (ٗ)
(٘)

 177ةمث ةالِاء ٚةالُشّاء ص 

(ٙ)
  262/4سف١ِي ةٌمي خٟل



ٖٔ 
 

ِددٓ ة ددتى وشددتث  ٍددُ  ١ددي ة٘ددً ةٌعٍددُ  مددن ػٙددً ؿددك ةٌعٍددُ ٚة ددٕت ٗ ٚوددتْ   ل١ددًم

٠ددتىث ِددٓ ؿفددظ وشددتحٟ  تؿفظددٗ   ة٘ددً ةٌعٍددُ ٠ىشددج  ٍددٝ اٙددٛى وشخددٗ ةٌشددٟ ٠ع١ي٘ددتم

ِٚددٓ ةيددت ٗ  ددا سـفظددٗ ٚوشددج ةكددي ٌدد١َ ِددٓ ة٘ددً ةٌعٍددُ ِددُ ةيددته ةٌىشددتث  ٍددُ 

ةوددديَ   ِددٓ ةويِددده ٗ ٚوشدددج ةكددي ةٌىشدددتث ةِتٔددٗ ٚ٘دددٛ ؿددك حتٌصدد١تٔ ٚوشددتث ةكددي

 من وّددت سِددٍّه ٚوشددج ةكددي وشددتحٟ ة ددٌ شددٟء  ٍددٟ ٚةؿِددتٔه ة١ٌددٗ ةؿِددتحه ةٌددٟى

.ِدددٓ ُدددٍه  دددٟ ة دددتىٖ ةٌىشدددتث  ي٠دددك ةٌخلدددً ٚيدددّٓ حدددٗ  ّدددٓ ٌددد١َ ٌدددٗ حت٘دددً
 1ل

 

ةٌخلدددً حدددتٌعٍُ  ٍدددٝ  ١دددي ةٍ٘دددٗ لضدددتء ٌـمدددٗ ِٚعي دددٗ حفضدددٍٗ   لدددتي حعدددض ةالمحدددتءم

 ٍّدددتًةٚ ٠ِدددشع١ي ِٕدددٗ وشتحدددت ٚودددتْ حعدددض ة٘دددً ةٌعٍدددُ ةهة ةسدددتٖ ىػدددً ٠ِدددشف١ن ِٕدددٗ 

ةِشـٕدددٗ  دددتْ ٚػدددنٖ ة٘دددا ٌدددٗ ة دددتىٖ ٚةال ِٕعدددٗ ٚودددتْ ةهة ةىةم ةْ ِدددٓ ٠ظخدددز ُدددّت ٗ 

 ددددٟ وشددددتث  ١دددديٖ 
 2ل
 مخدددد١ؾ حصددددتؿج ةٌىشددددتث وشّتٔددددٗ ِٕٚعددددٗ ِٚددددٓ ٔمددددً ُددددّت ٗ  

ِٚٔدددق ةٌىشدددتث ٚةهة ة دددتىٖ ة٠دددتٖ  دددا ٠خطدددٟ حدددٗ ٚةْ ةُدددشعتى ِدددٓ ودددً ُدددّت ٗ ِظخشدددت 

خشددت ٠ييددٝ  ددتؿج ةٌىشددتث ٌٌِددٗ ة تىسددٗ ٚةال  ددٟ وشتحددٗ ٔظددي  ددتْ وددً ُددّت ٗ ِظ

 ددا ٠ٌٍِددٗ ٘ىددوة لتٌددٗ ةالاّددٗ ةٌؼٍددٗ  ددٟ ةًِددتُٔٙ ةٌمتيددٟ ؿفدد  حددٓ  ١ددتص ةٌـٕفددٟ 

 ٚةٌمتيدددٟ ةُددددّت ١ً ةٌّدددتٌىٟ ٚةحددددٛ  خدددنهلل ةٌٌح١دددديٞ ةٌ دددت عٟ
 3ل
 ٚ٘ددددٛ ةٌصددددـ١ؾ 

هٌددده  ٍدددٝ ِٔدددلشٗ ةٌلت دددٗ ٚةال ع١ٍدددٗ ةْ ٠خددد١ٓ ةٌّىدددتْ ةٌّٛػدددٛم  ١دددٗ ِٔدددلٗ ِدددٓ  

ةكددديٖ شدددٙتمٖ ةٌ ددد١ق حـضدددٛىٖ ةٌِدددّته ٚوظ١دددية ِدددت٠ٌٚى حعدددض  ٘دددوة ةٌىشدددتث ٚ دددٟ

ةٌٕددتٍ ٘ددوة ةٌطخددتق  ١ّـددٟ ةٚ ٠ـدده ةُددُ ةؿددن ةٌِددتِع١ٓ ةٌىشددتث ٠ٚضدد  ِىتٔددٗ ةُددُ 

ٔفِدددٗ ٌٚىدددٓ ةٌعٍّدددتء ٠ٕشخٙدددْٛ ةٌدددٝ هٌددده ٠ٚخٕدددْٛ وٍّدددٗ  ع١ٍدددٗ ةْ ٠ىشدددج ةٌدددٝ ػتٔخٙدددت 

ن٠ّدددٗ  دددؾ ٠ٚٛلددد  ةٌ ددد١ق حتُدددّٗ ةٌدددٝ ػتٔخٙدددت لتٌدددٗ ةٌعاِدددٗ   ةؿّدددن مّ٘دددتْ  دددٟ سم

 .ةٌماان ةٌؼٛ٘ي٠ٗ الحٓ  ٌْٛٛ

    

                                                           
   463ةٌلط١ج ةٌخ نةمٞ لر _  148/1سم١١ن ةٌعٍُ ٌٍلط١ج ةٌخ نةمٞ (ٔ)
٠ييدددٝ  دددتؿج ةٌىشدددتث ٚةال ٔدددنث ٌدددٗ حعدددن سصدددـ١ـٗ ة تىسدددٗ ٌّدددٓ ٌدددٗ  ١دددٗ ُدددّته ٌٕـدددٛ (ٕ)

   222  ةالٌّته ل241/1  ةٌؼتِ  الكاق ةٌيةٚٞ ل589ةٌّـنص ةٌفت ً لِٔق ةٔظي 
ٚةٌلط١ددددج  ددددٟ ةٌؼددددتِ    589ةٌيةِٙيِددددٌٞ  ددددٟ ةٌّـددددنص ةٌفت ددددً ص   ةُددددٕنٖ  ددددُٕٙم(ٖ)

    223_222  ٚةٌمتيدددددددددددددددددددددٟ  ١دددددددددددددددددددددتل  دددددددددددددددددددددٟ ةالٌّدددددددددددددددددددددته ل242_ 241/1ل
 



ٔٗ 
 

 الرابع المطلب

 اإلعارة من الحكمة

 :يلي ما منها كثيرة حكم اإلعارة لتشريع اإلعارة مشروعية من الحكمة

ب ث اث دالسث ا ع إيث دال سث   ح  جفلع؛ح دئ  ةقض اعل دآلخ   ا     

أ يلغ ث ديا    ث بث بفاث ؛ دحثع ياث  دالَ ح    ث الأ  الك ث الدي يدالش  ا

.دالع   ب ال   ل ة

 ؤ  هث أ يثه   ب الال اه، ل ةبا أ ب اسهب ي     دال  ا عيلاس       ب

ضثا   ديثث  يع ثعف لاث ديا يث،إذ بثع  أع  هث فثإ ديا يث،،بإذ إال    ه أ 

عل ثثه،ديضثثا  ف سثث ل  ثثع ،فثثي  لاثث ي ثث ،ضثث ا أ ثثهعلثث قبضثث  أل ثثهديثثث  ي؛

حقإي هي   عا  ا ش اا ا  يب  يلا ي،.ديغ صبا ك يغ صب

.ديح   بلع إالعل هبه دإلب  اب ي     ،دي     ا يهديُا   ُفل حذ 

د،   ب ثثهذيثث،،يلا  ثث  شثثك أ يلاسثث       بغثي اثث ع ثثع ال َاثثه   ثث  الخ ثث ،

ع ثه،دسث غ  أ ديا يث،، لبثهإذد حبسه الح   ه،قض إذد  عُّ ب ح   ،غ  

ف د حثهب   فيش ئ،  ك ب ال حّشِ ه الص حبه،إذ بغ   صلحهأ    ب ال

بهعلةإذدإالخ د اه،أ 

.ديح   بلع إالعل هبه دإلب  اب ي     ،دي     ا يهديُا   ُفل حذ 

حبُس  :ق  ديك ب؟غل   ا :ق  !ديك ب غل  َإ  ،:ديبه يق  
(ٔ)



أ ديحكاث اف   ا  الدي  ع،أه فِ   ا ي س:ق  ع   ب دياض   ع •

 اسهظلةفلعذي،ف  فَا عل ه،ف حبسهك  بهأ    سا عَ أخذ
(ٕ)



(ديك ثثبإعثث   ُدي لثثةب كثث أ  :)اثثبدحةبثث دمحمقثث  •
(ٖ)

ب كثث أ  : ك ثث قثث  •

ديك بإع   ديحع م
(ٗ)











                                                           
 (.ٖ٘ٗ/٘)ديس  (ٔ)
 .خ ثةأبيدب ب    خديا   فديكب  دي    خ(ٕ)
 (.7ٙٔ/٘)بع د الب عاشق؛    خ  ذ ب(ٖ)
 (.8ٙٔ/ٕ)ديش ع  دآلعدب(ٗ)



ٔ٘ 
 

.أهلُهه يا بإع   ه بخ َأالك  ب، ال،يا   بغي:دي  بيدب ق  •
(ٔ)



ضثثث  الياثثث ديك ثثثبإعثثث    ُسثثث حب: ا عثثث بثثث عبثثثعهأبثثث ديثثثع  بثثثع قثثث  

ف ثثثهياثثث أ يثثث ؛ دأل  ع    َ ثثث ،قثثث ة كثثث  ب ثثث ،ا ثثثهضثثث  الااثثث ف  ثثث عل ثثثه

قثثث   دأل ثثث ،دياضثثث اثثث دي    ثثث ا لثثثقفثثثياثثث اثثث دي لثثثةعلثثث دإلع  ثثث اثثث 

أ علاثث َأََاثث :فلثث  ذيثث،،أكثث  إ ثثي:فلثث  ك  بَثث،،أَعْ  ثثي:دي   ه ثث ألبثثي  ثث 

.فأع َ  ب ياك   ؟ا ص ي  دياك  ة

د،   ب ثثثثهذيثثثث،،يلا  ثثثث  شثثثثك أ يلاسثثثث       بغثثثثي ال َاثثثثه   ثثثث  الخ ثثثث ،

ديا يثثث،، لبثثثهإذد حبسثثه الح   ثثثه،قضثث إذد ثثث عُّ بثث ح  ثثث ،غ ثث اثثث ع ثثع 

ثثثثث ه الصثثثثث حبه،إذ بغ ثثثثث  صثثثثثلحهأ   ثثثثث ب الع ثثثثثه،دسثثثثث غ  أ   ال حّشِ

.ص حبه ض علةإذدإالخ د اه،أ ف د حهب   فيش ئ،  ك ب
(ٕ)



اشثثثث  عداثثثث علثثثث ب ثثثث  سثثثث    كثثثث  يثثثث كاثثثث اسثثثث حبهدالعثثثث    كثثثث  قثثثثع

فثثثيدي قثثث ععلثثث اثثث     ك عثثث   اك  هثثثه كثثث   قثثثعدي  ف ثثثهديك ثثثبك سثثث     

اب ح ك   قعدياك   
(ٖ)



:كل يثثهعل  ثث  ثثع ف ثث أ قثث  بكثث دإلعثث       لثثع:"ديل ثث عكشثث ففثثي  ثث ا

بثثثه،دال  اثثث عأبح ثثث،أ ديشثثثياهثثثذدأع  ثثث،
(ٗ)

هثثثذدأع  ثثثي:دياسثثث     لثثث  أ 

أ كبهأع   هأ 
(٘)

"  ح  إي هديا   ف سلاهعل هأحا أ ،
(ٙ)

















                                                           
 (.8ٙٔ/ٕ)ديش ع  دآلعدب(ٔ)
 (8ٙٔ)ديس ا  ذك  (ٕ)
/ٕ)ديا   عبعد  ،(9ٕٙ/٘) دإلكل  دي  ج،(9ٖٙ/٘)دألحك ةا ل ش حديحك ةع  (ٖ

 (.ٖٕٔ/ٙ)ديخ شيش ح،(ٖ٘ٗ/ٖ)يلع ع  ديكب  ديش ح،(ٖٕ٘
 (.ٖٕ٘/ٕ)ديا   عبعد  (ٗ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖ)ديكب  ديش ح(٘)
 (.9ٕٗ/ٗ)دي  يب    ض (ٙ)
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 الخاتمة

:دي  ي  دي   ئجدي  خلصديبحمهذداض ا  فيديا أا د 

ش ع دق   ئ  فيديا ذ  ديك با ي هثب  _أ

ديخ صيلا ي،اح دياذك   ديك بك  _ب

ا   هب يب     ا د ا ي  با ي،ي سا  ا  خ ص الك ك    د _ح

ا يك  ا ب ذ دالدال  ا ع    

ف   دي ظ دي  ح  جا دي ببذي  ديك با ي،عل ش ع    هقعدي لبد _ع

 دياس    ديا   ا ك فيا دع         يش    فل ا    دالع   سب  عل 

دياس     ديك  ب'

 دالحس  دال ف قض  با ض بدالع   د _هـ ديذيديا ع  ا  ه '

يا   هب ي ع بب ي  ب    ا
(ٔ)



عل  ع دي  دياب ع  'دياس    ديك  ببص   ه اسه  خذد دياس    عل _ 

دي ا   د  دعا   عب يف ه ا   دال'ا هدياس       د لض اف  ا يكه

ديا   دذ      ي  الدي يدي    ا   هب بديك  بفي  ص فد  الكي'

دالع   ب ببذي، اسع

ب ك  سببهدي لةده ب  خ فاح دياس    ديك  بعل دي ه دخذد _

ف دي عبحكة ضا دي   ك  د ا  ةف  قع عدي   ع  ب يع  اخ ص دي ه 

 ضا الدي يدالا    ا دي    هك  د دخ ف  قع ع ديضا  دي ه    ا 

ث يمف  قع عدي  عيد دي ا   ا دال  خص قعدي لةده ا   ئاه د '

ديال  اا ف  ق  بع د 'ديا    ديك بعل  ه ب خذي اسه   ثقد يلا   

 ه أدي ث له ل، سا هفي ال 'عل   ديش عيدي ه دحك ةب      سلة ية'

دياس    ديك  ب ععل دياس     حا  ح ا اعي ي  ب ي ث لهديا دع

ج ديا   ا ك حقفيديا ده ع عديا ع هدالعدبا  الهثاهد _

فياا ع باؤيا   خص ه د ع  ا  ا   ةث    فيديك  ب   ذك ه  دياس    

 لع  يفي ه ديا ب ع   ف   سدياخ     دثب  ا عل ها  قا حع عه 

علايا لب ك بيك   شعه  ض يه' يلا  يبقلب هدي   يههذ في ي  '

                                                           
َصَ  ِِ ةَْع ُهةْديَِذ  َيِّْلُاَصلِّ  َفََ ْ   ديا ع  س   في    ي سبح  هق يهذي،ش هع(ٔ)

؟[7-ٗ:ديا ع  ]دْيَا ُع  ََ  َْا َ ُ  َ َُ دُؤ  َُهةْديَِذ  ََس ُه  َ
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دياذك     هب ه     ع دي  قغ دذدديا ش  ديش   يذي،د ي    ا أ'

يحس     س ئ     صاح ديا    هع عض ب قعد     بف ' يللض     ي '

 ك  د   د  'دخ د   فيدا ئ  ا ديا دغب  ع  عع  يلع'كشح ديشكل ه

دي ظ ئ عع اهبك    دس شا  ح  ع   دف   ثة'دع د    ه  هدخ د   دس  

ديالص عدب غ افي   يةد    حبس  'ب ياح   احا ضهدي   ع ب   دي سل ة'

  عد د اث د دال  بغيف .... ب ععاعدد قصعدا ها ف    ف د  ك  ية'

ي  عع 'ديك دةدياض اا دي ص   فذ   ععه   ع 'ديال ةب ذد ل قال يه

اصل    دا دك  س بل ديا عد هذدفييي د  د ي  ه  هحلبهفيدك  ية'

   ا   بف   'ديا ا  بث دب،  ع دا  'ديلب  بحس ديل ةف اض 'ا ل  

دي بياح ععل  سلةديل ة ص 'دي  يا   بديحاعهللد عع د   دخ 'ديس ئل  

ديع    ةدي ب ح   ي ة دي  ب   د ا    صحبهديه عل 
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