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���� أ�ر ا�د�� ا���	�� �� �رو�� ا��ر��� ا�
  

 
	��� �ن !�د ا��م :د��وراها�ط����   

 1 ���� ا���وم ا����� ـ 	���� �����  
  

  : �	$ص
�ت ا���و��، وھ� ����� ��ل �إن ا��ر��� ا����� ھ� ����� ا�ر

�ن ا��را)+ ز��ن و���ن، ��� ��*� ( �ن ���)ص �&�رة ���زھ� #ن "�رھ� 
  .ا���و�� وا��ظم ا�و-���، أھ�*� ����� ا�	�+ ��ن ا�&��ت وا��رو��

وا�	�*�د ھو ا�د��ل ا�4وي #�2 ���1�� ا��ر��� ا����� ��و�0ء ��ل ا���ول 
وا���	�ت و�وا	*� �ل ا���	دات، وھو ا��رھ�ن 2�# ��ود ھذه ا��ر��� و�رو��*� 

  .ل أ�و�*� ا�&���� وأ����*� ا�����و�����*� ��ل ز��ن و���ن، وذ�ك �0 ظ
وا��	د�د ���	�*�د �ن أھم ����م �رو�� ا��ر��� ا����� و�	��*�� 

  .ا�وا+ وا�&ري ھو ا9د�� ا���4��
واء �0 ���درھ� ا���4�� أو  ����و��زة ا��رو�� ��م �*� ا��ر��� ا�

ن ھذا ا���ر�+ أ�&ر ا���4��، و���در ا���ر�+ ���� �&رت و��ددت و��و#ت، ���� ��
�رو�� وا��#�، وأ�&ر ��و�� و����، ��ث إن ا��	�*د ا�:4�; �:��� ��ن أو �1-�� 
أو ����� إذا #ر-ت �; 1-��، ا�ط�ع أن ����ط ا���م ا��ر#� �*� ���ء #�2 ھذا 

  .ا�د��ل أو ذاك، ط���� أ�; د��ل ����ر �دى إ��م �ن ا9)��
� ���� وا��رو�� وا��� وا������ ا���  ����ا���زت �*� ا��ر��� ا�

���ل �ن ا�9وال أ�*� A��� ����1��ر وا���د�ل، وا���د�ل وا��طو�ر، ���ث ��رج #ن 
أ����*�، 0� �	وز أن �A�ر ��و�*� و��دل، أو �:ر أو �ؤول ��� ���ر �طور 

�0 أ#را0*م و�0 ات ا�ز�ن و�� ���رف #��; ا���س وأ�:وه �ن �:�د و���ر
  .��*م و��4����*م��ر��

Résumé: 
La charia islamique est la conclusion des messages célestes, 

qui sont valables pour tous les temps et lieu, que Dieu a distingué des 
autres religions célestes et lois humaines, par beaucoup de 
caractéristiques parmi lesquels la propriété  de la stabilité et de la 
flexibilité. 
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La diligence est une preuve solide de la viabilité de la loi 
islamique (charia) pour répondre à tous les besoins et les solutions et 
faire face aux nouveautés de la vie, elle est  la preuve de l'immortalité 
de cette loi et sa flexibilité et son aptitude à tous les temps et de lieu 
en  la lumière de  ses actifs et provisions fixes totaux. 

Le renouvellement est comme l’indulgence est l’un des plus 
importants plier de la flexibilité de la charia islamique et leur domaine 
riche et large sont les preuves mentales. 

L'avantage de la caractéristique de la flexibilité de la loi 
islamique dans les deux sources pour les textes ou mentale. Plus que  
les sources de la législation, sont variés, multiples le  projet de loi est 
plus souple, plus large et plus énergique et efficace, comme le juriste 
(mufti), un juge ,ou un gouverneur  est en mesure de déduire décision 
islamique sur la question offerte à lui, en référence a un  manuel ou 
l'autre, tant qu'il existe des preuves considérables à l'imam des imams. 

La flexibilité, la capacité et l'autorité qui a été caractérisée par 
la loi islamique ne signifie en aucune façon qu'ils sont sujets à 
changement , l'ajustement et le développement, à sortir ou dévier de 
son originalité, il est interdit de modifier ou changer  les textes, ou 
interprété que selon le rythme de l'évolution du temps et et les 
mauvaises coutumes des personnes dans  leur vie législations. 
 

��%�د:  
�ت ا���و��، وھ� ����� ��ل �إن ا��ر��� ا����� ھ� ����� ا�ر
ز��ن و���ن، ��� ��*� ( �ن ���)ص �&�رة ���زھ� #ن "�رھ� �ن ا��را)+ 

  .ا���و�� وا��ظم ا�و-���، أھ�*� ����� ا�	�+ ��ن ا�&��ت وا��رو��
ا����� و�  وھذه ا���زة ا�*��� � �و	د �0 �ر��� ��و�� "�ر ا��ر���

�0 ا���ر���ت ا�و-���؛ 9ن ( أودع 0�*� #��ر ا�&��ت وا���ود، و#��ر 
ا��رو�� وا��طور ���، و�م �ود#*�� �0 "�رھ�، وھذا �ن روا)+ ا�#	�ز �0 ھذا 

  .ا�د�ن، وآ�� �ن آ��ت #�و�; و��وده و�����; ��ل ز��ن و���ن
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�� ���ھ��، وا���وص و9ن ��)ل ا���س و1-���ھم "�ر ��دودة و
و�و و1ف . ��دودة ��رو�0، �رع ( ا�	�*�د ���ر�0 أ���م ھذه ا���)ل وا�4-���

ا���ر�+ #�د �ر0�� ا���وص، �و1+ ا���س �0 ا��رج، و1د �:-ل ( #ز و	ل ��:�; 
  .ور�0; #�*م

�0�	�*�د ھو ا�د��ل ا�4وي #�2 ���1�� ا��ر��� ا����� ��و�0ء ��ل ا���ول 
�ت و�وا	*� �ل ا���	دات، وھو ا��رھ�ن 2�# ��ود ھذه ا��ر��� و�رو��*� وا���	

و� . و�����*� ��ل ز��ن و���ن، وذ�ك �0 ظل أ�و�*� ا�&���� وأ����*� ا�����
أدل #�2 أھ���; ودوره �ن إذن ا���رع �;، �ل 	��; 0ر-� #�2 ا��:��� إن �م �4م �; 

  .���س �ن �رجأ�د �ن ا�����ن أ&�وا 	���� ��� ��وا �
��	� دا)�� �� دا�ت ا����ة �1)��، و�� دا�ت  -إذن -����0	� إ�2 ا�	�*�د 

و�1)+ ا���س و��	��*م ��	ددة، ���� �0 #�ر�� ا����� ا�ذي ��*د �طورا و�A�را 
�ر#� �د#و ��	�*�د ا����ر و���	د�د؛ ��	�د ا���ول وا9	و�� #�� �:رزه ذ�ك ��

  .و����ل �0 ���ة ا���س ا��طور وا��A�ر �ن ��)ل

د�د أھم د()ل �رو�� ا���ر�&��%�د وا�
  :ا(

ا�	�*�د وا��	د�د �ن أھم ����م �رو�� ا��ر��� ا�����، و�	��*�� 
  .ا�وا+ وا�&ري ھو ا9د�� ا���4��

��0دور ا���وط ��	�*دي ا��9 ا��وم، ھو إ���ء ا�	�*�د و�:���;؛ إن 2�# 
2�# ��وى ا��9 و�� ��ط�+ إ��; �ن 1وا��ن و�ظم 2�# ��وى ���ة ا09راد، أو 

ھدي ا��ر��� ا�����، وھذا �ون �ن أ�وان ا��	د�د ا�:4*� ا����ود، و��ل أھم 
ا�و�)ل ���4�ق ذ�ك ا��وم، ھو ا�	�*�د ا�	��#� ا�ذي د#� إ��; �&�ر �ن #���ء ھذا 

  .وةا���ر، وظ*رت �	�و#� �ن ا��	��+ ا�:4*�� �&�رة ���ك ا�د#
وذ�ك إدرا�� ��*م ����Hر ا���دق ����ر��� ا����� و���و�ت إ��1)*� 
#ن ا���ر�+، و�A��ب ا��	�*د ا��ط�ق و��ذر ا�	��ع، ��� أدر�وا أھ���; �0 إظ*�ر 
�رو�� ا���ر�+ ا��� ��ط��*� ا��A�رات وا���	دات ا�*�)�� ا��� �د&ت �0 ھذا 

وا��� ��-�ن �دا�� ��ن ا���وم، ��� �ؤ�د  ا���ر و��س 0�*� رأي ������ء ا���4�ن،
�Kن �	��+  -ا�ذي أ��J أ�ر �ن أي و1ت �-2 --رورة ا�	�*�د ا�	��#� 

ا�����ء ا��	�*دون ا�ذ�ن �وا0رت �0 �ل 0رد ��*م �روط ا�	�*�د و�ؤھ��;، 
و��*م 0ر�ق �ن ا����&�ن ا�������ن وا��:�ر�ن ا�������ن �0 ��2 ا���وم 
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� ا	�*�د�� وا�دة ��4و�وا ��*��*م وا����رف ا������، و���ظ�وا �0 �ؤ
  .1ا�	�*�د�� ا��������
L0ن ا��ر��� ا����� ھ� ا��ر��� ا���و�� ا�و��دة ا�����4 �;؛  أ�� ا��	د�د

 ����4 ��*� ��و�� ���ر��9ن ا��	د�د � ��ون إ� ���ء أ��; �1)م، وا��را)+ ا�
�����  .ا�

�:�ف ��ل 1د�م، وJ�0 ا�9واب ��ل 	د�د �د#وى أن و��س ا��	د�د ھو ��ا
و��س ا��	د�د . ا�	د�د دا)�� ��&ل ا��4دم وا�ر�1، وا�4د�م ��&ل ا����ف وا���ط�ط

�ر�ن، ��را ���ر وذرا#� �ذراع، 4:�0د Mن ا�أ�-� أن ��ر وراء "�ر��، و���+ 
  2.��ذ�ك ذا����� و�������، و�4ف �و1ف ا������ وا��-وع �A�ر�

و��ن ا��	د�د ا�ذي ����	; ا����ون �0 ھذا ا���ر ھو �	د�د �0ري &�0�4 
وا+ و#��ق، ���ث ���د ��	�*�د ��و��;، و���د #رض ا��م ���A ا���ر 

 - 0��� ����ق �*ذا ا���ث-وأھم �	���; . ��را#�ة ���)�;، وا��:�ظ #�2 &وا��;
  .ا�:4; وأ�و�;: �	��ن ھ��


د�د �� أ+ول ا��؛ ا�ذي ��د �ن ا��واص ا��� ا���زت �*� ھذه ا��9 -�,ا�
#ن "�رھ� �ن ا�9م، وھو أھم #�وم ا�	�*�د، �ل ھو ا�4طب ا�ذي �دور #��; أ���م 

����  .ا��ر��� ا�
�0ن ا����4دات ا�����رة ���م أ�ول ا�:4;، و�:; ����4م #ن إ�داد ا����ة 

إ��; �ن ��ول ������ت ا���	دة،  ا���ر���� وا������ ا����� ��� ھ� �0 ��	�
و#	زه #ن �و��د ا��	�*د�ن، 0� �د �ن إ�	�د ا	�*�د ��0ل ���� ��	�ت ا�����ن 
�، وا����1د، ��ا�����رة �0 �	��ت ا����ة ا�����، �&ل ا���م، وا�

  إ�O...وا�	���ع
 �*و�	د�ده ��ون ���:��; �ن ا��وا)ب ا��� ��4ت �; ����ر 0*�; 

����ط ا���9م و�:�ر �����&��دا�; ��*	� ��ن وا�دار�ن ��� ����; �ن ا
ا���وص و�وا	*� ا���	دات، و��1و�� ���:��ر ا���� #�و�� وا�:4*� 

3��و��.  
و9ھ��� ا����4د �و�:*� #��د ا�:4;، و��ون ا����ط ا���9م ��م ����ظر 

�ت ا��09ل، ��0درا� ا������ �����4د �ن أ�زH� 2د #�م إ��د	م ا�-رورات ��
و��ل  ا�9ول و�طو�ره ����J أ�&ر و�0ء ���4-��ت ا�	�*�د �0 ا���ر ا��د�ث،
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ا�	�*�د ا�	��#� �ذ�ك ھو أ�&ل ا�طرق �و-+ ا�-وا�ط ا��� ��دد �را�ب ھذه 
  .4ا����4د، و���ن 2�# �ن 0*�*�

 �	د�ده ��ونو؛ ا��
�ل ا���ر �رو�� �� ا���ر�& ا���� ھو ا�-�,و
���4��K� ;ن ���د ا���ر#ون ��4����*م �ن ����ف ا��و-و#�ت �ن 	��+ ا��ذاھب 
ا�����رة، و�ن آراء 40*�ء ا������ وا������ن و�ن ��دھم �ن ا��	�*د�ن ا�ذ�ن ��4ت 
آراؤھم �0 ��ب ا���ف ا�:4*�ء، L0ن ���ت ا�4-��� ��	دة ��	K إ�2 ��ر�P ا���9م 

�+ ا���:�ظ  .و1وا#ده و���4د ا��ر��� ا����� ا��راد ��4��*� #�2 أ�ول ا�:4;
���)�; ا�9���، و�ط���; ا����ز، و������� ا�	�+ ��ن ا�&��ت وا��رو�� ���، �

  .�������ز ��ن �� ھو &��ت و�� ھو ��طور �ن 40*��
4:��0; ����ج أن ���غ �0 �ورة �واد ��1و��� �ر��� #�2 "رار ا�4وا��ن 

إ�O؛ ���ون �ر	�� *� ��ددا ��4-�ة ...وا�دار�� ا��د�&�، ا��د��� وا�	��)��
  .5وا������ن و����س 	����

  :��ط�� ا��-و �
�ل �رو�� ا���ر�&
ا���ظر �0 ا��ر��� ا����� و40**�، �رى أن أھم �	�ل ��	�*�د ھو 

ا��� �ر�*� ا���رع �1دا؛ �	�*�د أو�� ا���م " ا�:راغ ا���ر���"أو " ا��:و"��ط�4 
�ر �ن ا��9؛ ����ؤوھ� ��� ھو أ��J �*م، وأ��ق �ز���*م و���*م، ��� ��:ق وأو�� ا9

  .�+ روح ا��ر��� و���4دھ� ا�����
��ن «: و��ت ��ط�4 ا��:و؛ ��� روي #ن ا�ن #��س ر-� ( #�*�� �1ل

أھل ا�	�ھ��� ���Kون أ���ء و��ر�ون أ���ء �4ذرا، ��0ث ( ����2 ���; ��2 ( #��; 
�زل ����; وأ�ل ���; و�رم �را�;، ��0 أ�ل 0*و ��ل، و�� �رم 0*و و�م، وأ

ً�� �: و�� ھذه اM��. �رام، و�� �ت #�; 0*و #:و 5ُلْ َ( أَِ
ُد �ِ� َ�� أُوِ�َ� إِ�َ�/ ُ�َ�ر/
��  .6 )145: ا���9م(اM�� �.... َ!َ	7 َط�ِ!ٍم َ�ْطَ�ُ�ُ, إِ(/ أَْن َ�ُ�وَن َ�ْ�َ

إن ( ����2 0رض 0را)ض 0� �-��وھ�، «: �J، �1ل و�0 ا��د�ث ا����
و�د �دودا 0� ���دوھ�، و�رم أ���ء 0� ���*�وھ�، و�ت #ن أ���ء ر��� ��م 

َ%� ا�/ِذ�َن آَ�ُ�وا َ( �: ����2وھو ��داق 1و�; . 7»"�ر ���ن 0� ��Kوا #�*� َ�� أَ�:
ؤْ ُ�>َ�ُوا َ!ْن أَْ�َ��َء إِْن ُ�ْ�َد َ�ُ�ْم َْ�لُ اْ�ُ�ْرآُن ُ�ْ�َد َ�ُ�ْم َ!َ-� َ >َ�ُوا َ!ْ�َ%� ِ��َن ُ�َ�ز/ْ�ُ�ْم َوإِْن َ

ُ َ?ُ-وٌر َ�	ِ�مٌ  ُ َ!ْ�َ%� َو@/ /@�8.  
إن ��Kوا #ن «: و���2 اM�� وا��د�ث ��� �1ل ا����� ���د ر��د ر-�

ا#��4د��  ��ك ا9���ء �0 ز�ن �زول ا�4رآن و#*د ا���ر�+ �ظ*رھ� ( ��م إن ���ت
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����ن �� �	ب أن ���م 0�*�، وإن ���ت #���� ����ن ���*�؛ 9ن ��ل ��ء ���� ���ق 
وإذا ��ن ا�9ر �ذ�ك، ��0وا	ب أن ��رك أ�ر ا���ر�+ إ��; ... �; �0 #�م ( و����;

����2 �9; أ#�م �����J ا����د �ن أ�:*م، 0� ��Kوا #ن أ���ء إن ��د ��م أ����*� 
	�م و��2 ��Kم #�*� �0 #*د ا���ر�+ � �د أن �	��وا و���ن ��م، و��ن �ؤ�م و��ر

ھذا ا����ن 1د �د �0 و	وھ�م ��ب ا�	�*�د ا�ذي 0و-; ( إ���م، و�4�د�م �4�ود أ��م 
�*�# 2�" �0«9.  

�4���0ود أن ا��*� #ن ا�ؤال �0 اM�� وا��د�ث، إ��� ھو أ�ر ��4ود 
�وم وا���ود، �:�J ��ب ا�	�*�د 9ھ�; 0��� �ت #�; ����رع ا�ذي أراد ���ر��� ا��

�ن ا���9م، و9ن ا�ؤال ��4-� ا�	واب وا���ر�+، 0�-�ق وا�� و��ب �ر	� 
  .و���4 �0 ا�����ف، ��0ن ا�9ر ��رك ا�ؤال

�0ل �� #دا ا��دود وا�:را)ض وا���ر��ت ا����وص #��*�، ��� �ت 
��� �����ر، و��ف #���ء ا�����ن أن ���ؤوا #�; ا��رع، ھو #:و �ن ( ����2 ور

��� ��4ق ����J ا���س و��:ق �+  -��د ا�4ط�ع ا�و�� -ھذا ا�:راغ ا���ر��� 
�ن، ����ذ ���و#�، ���4��س، واHك و������4د ا��رع، وذ�ك �ن ��ل �

  .و"�رھ� وھ� ���م �و-وع ھذا ا���ث... وا�����J ا��ر��، وا��رف
  

  :����ھ� ودورھ� �� �رو�� ا��ر��� ا����� :ا�د�� ا���	��
��دودة، وا�	��ع �وا-�; �1���، وا�4��س  -��� ھو ���وم  -إن ا���وص 

 ��4وم #�2 إ���ق ا����K ��ظ�)رھ� ا����وص #��*� أو ا��	�+ #��*�، وھو �� 1د 
�	ده ا��	�*د ا���ظر �0 ا���وص و�����*�، ��� 	�ل #���ء ا�9ول ��و��ون 

2 ���در أ�رى ��#دھم #�2 �:��ل �� �	د �ن ا�و�1)+ �0 ���ة ا���س �	وا��*� إ�
ا�������؛ إ�2 	��ب أ�ول ا9د�� ا���:ق #��*� وھ� ا�4رآن وا��� وا�	��ع 
وا�4��س، وھذه ا����در ا�	�*�د�� ا������، ����ف ا�9و��ون �0 ا9�ذ �*� ��ن 

  .�و+ و�-�ق أو ��ف ��	��*�
�����؛ �9*� ��:ر#� #ن ��ك ا�9ول أو ا����در ا9ر��� وإ��� ��ت 

��، و�ذا ا#��رھ� �&�ر �ن ا�����ء را	�� إ��*� و�م ��دوھ� زا)دة #��*�� .10ا9
�د�ل، و����ه �0 ا�ط�ح ��� 2�وھذه ا����در دا��� ��ت �� �

  .11ھو د��ل ��س ��ص و� إ	��ع و� 1��س: ا�9و���ن
  .� ا���4�� �0 �رو�� ا���ر�+، � �د �ن ��د�دھ�و�1ل ���ن دور ا9د�
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اّل، وھو �� ��دل �; �� ا�	�A�ط�ق : ���د��ل Tل  2����12 ا�د�وھو ���2 ا�د�
ھو : و�� ا(+ط�ح. �0 #رف ا�:4*�ء، واء ��ن �و�� إ�2 #�م أو ظن

  .13»ا��و�ل ����J ا��ظر 0�; إ�2 ا��ط�وب«
  :أ5�م ا�د��

�د�لا����ب: ا��راد ��9د���و���U . 14، وا���، وا�	��ع، وا�4��س، وا
40د ذ�ر ا���م . #دد ا9د�� ا���:ق #��*� وا�����ف 0�*� ��� #�ر د��� أو أ�&ر

ا����ب، وا���، وإ	��ع : ��� #�ر د���، ھ�" �رح ��4�J ا�:�ول"ا�4را�0 �0 
ا��ر��،  ا��9، وإ	��ع أھل ا��د���، وا�4��س، و1ول ا������، وا������

�د�ل، ��4راء، ود ا�ذرا)+، وا�����ب، وا��راءة ا��9��، وا��وا)د، وا�وا
�ن، وا9�ذ ��9�ف، وا�����، وإ	��ع أھل ا��و�0، وإ	��ع ا���رة، ���وا

  .15وإ	��ع ا���:�ء ا9ر���
ا�9و��ون ا�ذ�ن �1دوا ا�4وا#د و���وا : "�4ول ا�د��ور ���د ��ط:2 ����

�د�ل ���وا �� ھو ��:ق #��; ��*�، و�� ھو أ�واع �ا9د�� وطرا)ق ا9)�� �0 ا
 �����ف 0�;، ��� ا���:وا �0 #د ا9د�� ا�����رة، 0:ر�ق ��رھ� �0 ا����ب وا��
�ن �������ب، و&��ث �-م إ��*� ا�وا�	��ع، وآ�ر �ز�د #��*� ا�4��س وا

 ��و�ن ا�9و���ن �ن . ود ا�ذرا)+وا��رف، ورا�+ �ز�د #��*� ا�����J ا��ر
 ��ز�د #�2 ھذا ا��دد أ�وا#� أ�رى، وھ� �0 �4��4*� إ�� را	�� إ�2 ��ك ا9د�� أو 
�4راء، وا9�ذ ��9�ف، وإ	��ع ا���:�ء �����ر د��� ����راءة ا��9��، وا

  .16"ا�را�د�ن، و1ول ا����وم، وإ	��ع ا���رة، و"�ر ذ�ك
�4�0م إ�2 1ط��� وظ���، و�4م إ�2 أ���� و�4م ا9د�� ��#���رات � ،�:��

����ظر إ�2 أ&ر ا��	�*د �0  –و�����، وإ�2 ��:ق #��*� و����ف 0�*�، ��� �4م 
  .إ�2 ��4�� و#�4�� –و	ودھ� و#د�; 

أ�دھ�� �� �ر	+ إ�2 ا��4ل : ا9د�� ا��ر#�� -ر��ن: "�1ل ا���م ا���ط��
وھذه ا�4�� ھ� ������ إ�2 أ�ول . ��ض�� �ر	+ إ�2 ا�رأي ا�: وا�&���. ا���ض

 ��د�ل �����4و�ت ��ر؛ 9ن اMن �:�4ر إ�2 ا��0ل وا�د �ن ا�-ر� �ا9د��، وإ
�د 0�; �ن ا��ظر، ��� أن ا�رأي � ����ر �ر#� إ� إذا ا��د إ�2 ا��4ل، ��K0 ا�-رب 

�د�ل، و���ق ���ل وا�د ��*�� ا9ول �����0ب وا���، وأ�� ا�&��� 4��0��س وا
و	وه، إ�� ���:�ق وإ�� �����ف، 0���ق ���-رب ا9ول ا�	��ع #�2 أي و	; 1�ل 
�;، و�ذھب ا������، و�رع �ن ����1؛ 9ن ذ�ك ��; و�� �0 ����ه را	+ إ�2 ا����د 
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�ن وا������K� . Jر ��4ول �رف � �ظر 0�; �9د���و���ق ���-رب ا�&��� ا
	�� إ�2 أ�ر �ظري، و1د �ر	+ إ�2 ا�-رب ا9ول إن �*د�� ا��ر�� إن ���1 إ�*� را

  .17"أ�*� را	�� إ�2 ا���و��ت ا����و��
و���2 ر	وع ھذه ا9د�� إ�2 ا���و��ت ا����و��، أ�*� ��ت أد�� ���ذات 
�4راء �0 �ورة 1ط���، إذ �وإ��� ھ� ���ن ��&و&� �0 ا9د�� ا��9�� ا��ظ�*� ا

�وذا  �ل أ�ل �ر#� �م ��*د �; �ص"Kرع و��ن و��ن ��)�� ���ر�0ت ا����
����ه �ن أد��;، 0*و ���J ���2 #��; و�ر	+ إ��; إذا ��ن ذ�ك ا�9ل 1د ��ر 
��	�وع أد��; �4طو#� �;؛ 9ن ا9د�� � ��زم أن �دل #�2 ا�4ط+ �����م ���:رادھ� 

  .18"دون ا�-��م "�رھ� إ��*�
 ،�4��إذن، �و	د �1ل ا��	�*د و� أ&ر  ���د�� ا���	��و�ن ��ل ا19وال ا�

9ن "�; 0�*�، وھ� ا����ب، وا���، وا�	��ع، و�رع �ن ����1، و�ذھب ا������ 
  .19"ذ�ك ��; و�� �0 ����ه را	+ إ�2 ا����د ��Kر ��4ول �رف � �ظر 0�; �9د

�ن، وا�����J ا��ر��، ود ا�ذرا)+،  :ا���	��و���ا�4��س، وا
����ب، و�ھ� ا��� ��ون ���	�*د #�ل �0 ��و��*�، ���ف ا�4رآن وا��رف، وا

وا��� �L0*�� و	دا �1ل ا�د�ل ا��	�*د، وا�	��ع �ذ�ك �L0; و	د و�4رر �1ل ��&; 
  .20أ�-�، و�ذ�ك ا�9ر �+ ���1 ا9د�� ا���4��

واء �0 ���درھ� ا���:ق 2�#  ����و��زة ا��رو�� ��م �*� ا��ر��� ا�
���ف 0�*� �ن ا����در ا������، و���در ا���ر�+ ���� �&رت ا#���رھ� أو ا��

و��ددت و��و#ت، ���� ��ن ھذا ا���ر�+ أ�&ر �رو�� وا��#�، وأ�&ر ��و�� 
  . و����

��ث إن ا��	�*د ا�:4�; ـ �:��� ��ن أو �1-�� أو ����� ـ إذا #ر-ت �; 
أو ذاك، ط���� أ�; 1-��، ا�ط�ع أن ����ط ا���م ا��ر#� �*� ���ء #�2 ھذا ا�د��ل 

د��ل ����ر �دى إ��م �ن ا9)��، �ظرا ��; إ�2 �� ���ءم �+ ظروف ا��9 و��	�ت 
  .ا�ز�ن، و�� ��ط��; 	�ب ا��:+ ����س أو د0+ ا��:دة #�*م

ھذا �ن �����، و�ن ����� أ�رى �	د أن ھذا ا���دد �Vد�� وھذا ا���وع 
�� وا���)ل ا�	�*�د��، وھذا �� �ك �����در ��P #�; &روة ط�)�� �ن ا�:روع ا�:4*

�رو�� وا��ع �ن ��K; أن �	�ل ا���ر�+ ���)�� �+ ��	�ت ا�ز�ن وا���ف 
 .ا�9وال
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�0ل ���K �ن ��)ل ا���س �*� �0 ا��ر��� ��م ���J �*� إ�� �0 
��و�*� وإ�� �0 ا�د�)ل ا9�رى ا��� 	�ءت �0 ا���ر�+ ��*�دى �*� �0 إدراك 

0�; �ن إ	��ع و1��س، و�ن ا�د�)ل ا��� ��2 #��*� ��ض ا��	�*د�ن  ��م �� � �ص
�ن وا����ب و����� �ر�� و�را#�ة #رف��  .ا	�*�دھم �ن ا

���K0م ا��ر��� �ر��ط� ����*�، و�دور ��*� و	ودا ا����س، : ا�د��ل ا�ول
ا��ظ�ر�ن و#د��، وھو �� �:�د أ�� #ظ��� �0 ا��ر��� ا�����، �:�د ا���واة ��ن 

ا�����&��ن �0 ا���م ���ء 2�# ��و�*�� �0 أ�ر 	��+ ���*�� ����� #��; ���*��، 
  .وھذا ا�9ل ھو ا�4��س

����ط، ورا�+ ا9د�� ا���:ق #��*�، �:�د "��� �وا�4��س أ�ل �ن أ�ول ا
ا�ظن، و�ر	+ إ��; �ظ*�ر أ���م ( �0 ا���	دات ا��� ��س �*� أ���م �0 

�1#دة �ن 1وا#د �:�ر ا���وص وھو � ا�د���، أو ا�	��ع، ا���وص �ر��
، ا��ر#��، �رم ���	�*د ��*�ج �ط��ق ا��ص #�2 �� �د�ل �0 ���; �ن ا�	ز)��ت

وأ�س ا�����ل 0�; ���ء ا���م #�2 ا������، 0*و ��دان ا��� ا���ر���� و�	�ل 
  .21ا��4ل ا����� ���4�ق ����J ا���س

#�� ر-� ( #�; �1ل ا�	��#� ���وا�د #�2 1ط+ و�&��; 1��س ا���م 
و0�; ا��:�ظ J���� 2�# ا���س وإن . 22ا�	��#� ����را�*م �0 ر�1 ��ء وا�د

  .��ن ظ�ھره ��ف ذ�ك
 �A��0رض ا�ذي �رع �ن أ	�; ا���4ص ھو ا�ز	ر #ن ا�	����، و�و

� ا���4ص إدراك ھذه ا����، ��و1ف ا���م #�د ��وص اM��ت وا��9د�ث ا�واردة 0
َ%� ا�/ِذ�َن آََ�ُ�وا �: ا��� �م ��رح إ� ��4ل ا�وا�د ���وا�د �0 �&ل 1و�; #ز و	ل َ�� أَ�:

�َِب َ!	َْ�ُ�ُم اْ�ِ�َ+�ُص ِ�� اْ�َ�ْ�َ	7 اْ�ُ�ر: �ِ�ْ�ُ�رE َواْ�َ�ْ�ُد �ِ�ْ�َ�ْ�ِد َوا7�َ�ُْ�ْ �7�َ�ُْ�ْ�ِ�ُ�23، 
ن #��; أھل ا�	�ھ��� �ن �1ل ا�9ر��ء وا��4��4 أن ھذه ا���وص 	�ءت ��ط�ل �� ��

وا���دي �0 ا���4ص ��4ل ا�	��#� ��وا�د، ��ن ا���� ا��� �ن أ	�*� �رع ا���4ص 
ھ� ا�	���� وإن ا��رك 0�*� ا��:ر أو ا�4وم، وھ� ا��� و-�*� ا���م #�� ر-� ( 

�ر�1 #�; �4��; ا��4ل #�2 ا�ر�1، ��ث ��-J 0�*� ا����2 أ�&ر إذ ����ر ا��ل 
  .وإن ا��ر�وا

�0را#�ة ا������ �0 ھذا ا�4��س �ردع ا�	ر��� وا�	����، وا��:�ظ 2�# 
ا�د��ء وا����ة �����4ص، �; أ&ر ���ر �0 �:ظ ا��:وس ا�ذي ��د �ن أ�2 ���4د 
ا���ر�+ و"����;، و�0 ھذا �ل ا��رو�� وا�ر0ق، وإن ��ن �0 ظ�ھر �1ل ا�	��#� 
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� �ظ*ر �ن ��م ا���4ص إ���0 ���:س �0 ��ن أن ���وا�د إ���V� �0:س، �&��
ا���رع 	�ل 0�; ا����ة، و�ظ*ر ذ�ك 	��� �و �رك ا�9ر ��ل �ن �; #دو أن �	�+ �; 
�ن ���4; إذا #��وا أ�*م ��	ون �ن ا��4ل و� ���:*م ذ�ك إ� ا���ل ا�ذي �د0+ 9ھل 

  .24ا���4ول
�-:� #�2 ا��ر���  داإط�ره وا+ 	4��0��س إذن، أھم �	��ت ا�	�*�د و

و�ؤدي إ�2 ا��#*� ا��#� #ظ���، �9; � ���ن 9ي ��ر�+ �0  �رو�� و��و��،
ا����م أن ���ط ��و�; �	��+ أ���م ا��وادث وا���)ل ا�	ز)��، �ذا ا���P إ�2 

  .ا�	�*�د ���4��س و�A�ره �ن ا�طرق ا�	�*�د�� ��و�0ء �*ذه ا��وادث وا���)ل
د وا�9ول ا���ر���� ا����� #�2 ا���)ل ا�	ز)�� و�رك �ط��ق ا�4وا#

���	�*د�ن �ن ا�:4*�ء وا����م وا�4-�ة ����Lق "�ر ا����وص 2�# ���; 2�# 
 +� ����ا����وص #��; #�� �*ذا ا�د��ل ا��ر#�، �	د �	�وب ا��ر��� ا�
ا�وا1+ و�را#�ة ا�ظروف و�طور ا�9وال و�	دد ا���)ل، وھو �� ���س �رو�� 

  .��ر��� ا����� و�����*� ��ل ا�ظروف وا9ز��نا
�ن؛ : ا�د��ل ا��������ن ��#���ر أ�; أ�ذ �د��ل ���ن �0 0ا(����

��K #دو� #ن أ�ل #�م أو #ن د��ل آ�ر ��ب �ر#� ا�1-2 ذ�ك ا��دول، �
�د�ل�أي أ�; ��دا�ل �+ �4�� ا����در  25��ون �*ذا ا�#���ر �ط� �ن �طط ا

  .26#�� �ن ا����ب وا��� وا�	��ع وا�4��س وا�����J ا��ر��ا��ر
�ن أ�ر ��روع �ن � ��رى �ن ���� ��� 	�ء �0 ���" ا���وط"وا

ط�ب ا�*و�� �0 ا���9م : و1�ل. �رك ا�4��س وا9�ذ ��� ھو أو0ق ����س: "أن ����ه
ا9�ذ : و1�ل. �ا9�ذ ����� وا���Aء ا�د#: و1�ل. 0��� ����2 0�; ا���ص وا���م
و���ل ھذه ا����رات أ�; �رك ا��ر ���ر وھو . ������� وا���Aء �� 0�; ا�را��

ُ ِ�ُ�ُم اْ�ُ�َْر َو( ُ�ِر�ُد ِ�ُ�ُم اْ�ُ�ْرَ �: �1ل ( ����2. أ�ل �0 ا�د�ن : ا��4رة[ �ُ�ِر�ُد @/
� ��ن ، و�1ل ���� و���ذ ر-� ( #�*�»��ر د���م ا��ر«: �، و�1ل ]185

را، و1ر�� و� ��:را«: و	**�� إ�� ا���ن�� �أ� إن ھذا «: �، و�1ل »�را و
ا�د�ن ���ن K0و"�وا 0�; �ر0ق و� ��A-وا #��د ( #��دة ( L0ن ا����ت � أر-� 

  .27»1ط+ و� ظ*را أ�24
�ن �ر	+ إ�2 �1#دة �:� ا��رج �0 ا��ر��� ا����� وھو ر ����0

�ن ��� أ#��ر ا���م: "�ك1ول ا���م �����، وھو ��دل �� �0 ��ض ا19�� "ا
1د ا��*ر أ�و ���:� وأ���#; �ن 40*�ء "�ن "�و �ؤدي �ط��4*� إ�2 ا����4 وا��رج، و
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 ����������ط ا��ن و���ء ا���9م #��*� و�ر#وا �0 ا����در�; �طر��4 ا
#�د�� �ؤدي إ�2 ����� �0 ا������  �را#� #د�وا 0�*� �&�را �ن "�و ا�4��س ا�ظ�ھر

�ن و�و+ 0�*� أ�&ر �ن . ا��ط��4�����و1د أ�ذ ا�	�*�د ا������ أ�-� �طر��4 ا
 �0 ��� ������ون ا�4��س ا��:� ا� �ا���:�� #�	� ��Aو ا�4��س، و��ن ا������� 

  .28"ا�ط�ح ا���:��
وت ا�رأة #ن زوج و�&��; ا����K ا����ر�� �0 #�م ا�:را)ض، وھ� أن ��

��0زوج وا9م وا��وة 9م ھم �ن أ���ب . وأم وإ�وة 9م وإ�وة أ��4ء أي 9م وأب
أن : ا�:را)ض ا����و��، أ�� ا��وة ا9��4ء، 0*م �ن ا�����ت، وا��4#دة �0 ا���راث

�ذون �� �ز�د #ن أ���ب ا�:روضK� ا�����ت.  
و� �رث ا9��4ء؛ 9ن و��4-2 ا�4��س �0 ھذه ا����K أن �رث ا��وة 9م 

0رض ا�زوج ��ف ا��ر�� ���دام ا�:رع ا�وارث، و�Vم ا�دس �و	ود ا��وة، 
�وة ا9��4ء ������ب، وھذا �ؤدي إ�2 W� ء��24 ��وة �ن ا9م ا�&�ث 0� �Wو�
����� ��ن ا��وة إذ �رث ا��وة 9م و��رم ا9��4ء، و�*ذا ا���م ��م ��ض 

  .ھ��ن ا���:� وا������ا������ و#��; ��ر ا��ذ
�ن �0 ھذه ا����K وأ�ده ���وأ#�ل #�ر �ن ا��ط�ب ر-� ( #�; ا

، ��ث ذھ�وا إ�2 إ�راك ا9��4ء �+ ا��وة 9م �0 ����*م �0ر�ق �ن ا������ 
وھو ا�&�ث، #�2 أ�س أن ا�	��+ أ���ء أم وا�دة، 0���ر�ون �0 �ب ا�رث �ن 

  .29	*� ا9م
�ن إ���1 ���دل و�ذ�ك ن #�ر �ن ا����ط�ب ر-� ( #�; �� ا�

  .30ود��0 ���رج، و�*ذا ا�	�*�د أ�ذ ا��ذھ��ن ا������ وا�����0
�ن ھو إ���ر �9ل �ن ا�9ول ا��ر#��، وھو ��ر�+   ���وإ���ر ا

إن ( ��ب أن �ؤ�2 ر��; ��� ��ب أن «: ���K*� �ا�ر�ص، و1د �1ل ا���� 
  .31»��رك �����;

و�)ر ا��ر���ت ا��� #�2 ھذا ا���ل، L0ن : "���م ا���ط��و�1ل ا
�4��4*� �ر	+ إ�2 ا#���ر ا��Hل �0 ����ل ا�����J أو درء ا��:�د 2�# 
ا���وص، ��ث ��ن ا�د��ل ا���م ��4-� ��+ ذ�ك؛ ��9 �و �4��� �+ أ�ل ا�د��ل 

وا	ب ر#� ذ�ك ا���م 9دى إ�2 ر0+ �� ا�1-�ه ذ�ك ا�د��ل �ن ا������، ��0ن �ن ا�
ا��Hل إ�2 أ��1ه، و�&��; ا�ط�ع #�2 ا��ورات �0 ا��داوي، وا�4راض، وا����1ة، 
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ھذا ��ط �ن ا9د�� . وإن ��ن ا�د��ل ا���م ��4-� ا���+، وأ���ء �ن ھذا ا��4�ل �&�رة
  .32"ا�دا�� #�2 ��� ا�4ول �*ذه ا��4#دة

; ا��� �� ����ن �ن ا9ھ��� �0 ا�:4; ا��������; ا�وا+ �ن و��
40*�ء ا��ذاھب �0 وا1+ ا���س �ر0+ ا��رج #�*م و��4�ق ا����0+ �*م ��ط��ق 1وا#د 
ا��ر��� وأ�و�*�، ��0ن �ذ�ك �ن أ1وى ا9د�� #�2 وا�1�� ا�:4; ا����، ورا0دا 
ھ��� �ن روا0د ا����ر ور0+ ا��رج ��د ا�4��س و���� �;، وھذا �ن أرار �رو�� 

���� و#وا�ل ��*� وو�0)*� #�2 �دى ا9ز��نا��ر��� ا�. 
إن أ���م ا��ر��� ا����� �1د  ا��+	�� ا��ر	�؛: ا�د��ل ا����ث

��4�ق ����J ا���س ا�-رور�� وا���	�� وا�������، 2��0 &�ت  -ا��داء-���ر��*� 
 �-�4� �������4�ن أو ا�ظن ا�را	J أن ��4�ق أ�ر -روري ����س أو ��	� أو ��

�ر�+ ��م �ن ا���9م، �غ ��ر��; و��ن ا���م �ر#�� �9; ��� #�2 أ�س �
�*(�Aل #�2 إ��4م ��; د��و�م  ���	رع �0 ا���ا#��رھ� ا� �����.  

��ر � �ور0ض ا�����J ا��ر�� �0 ��ر�+ ا���9م �	�ل ا��ر��� 	��دة 
� ���ن ����J ا���س ا���	ددة و�4ف #�د ا����وص �ن ا���9م وا�����J أو �

إ���1; �*� #ن طر�ق ا�4��س، L0ن �م ����ن �ن ذ�ك و1+ ا���س �0 ا�-�ق وا��رج، 
  .33وھو �� �-�0رت ��وص ا��ر��� ا����� #�2 ر�0;

وا#���ر ا�����J ���ن أو���ء ا�9ور ا�������ن �ن ا��رع �ن إ�دار 
� ا�ر#�� وإ��ح �ؤون ا�دو�� 0��� � �ص 0�;��و�  ا���ر���ت �0 أ�ور 

إ	��ع �ن ا���	دات ��� �ت ا���رع #�; و�م �	دوا 0�; 1��� �����، وذ�ك 
  .�L#��ل ا������ ا��ر#��، وا����م ��K; ��ث و	دت ا������ 0&م �رع (

����د�د : و�ن أ�&�� �� و-+ ا����م �ن أ���م #�2 -وء ا�����J ا��ر
زرا#� وا��	�رة ا�دا���� أ	ور ا����ل وا����ع وا����ن، و��ظ�م ا����#� وا�

و0رض ا��4و��ت ا�راد#� ���ض ا�	را)م ����ط� ا���درات وا��	�ر . وا���ر	��
  .34و�ل �� ����ق ���ظ�م ا��	��+ �ن أ���م �م �رد ���K*� ��ر�+ ��ق. 0�*�

ھ� أ��ب ا�طرق ا���ر���� 0��� � �ص J������0 ا��ر�� �-وا�ط*�، 
��ر�+ �� �	�ب ا��:+ �*م و�د0+ ا��:�د #�*م �0  ��4ق ����J ا���س �ن ��ل0�;، 

-وء ���4د ا��ر��� ا�����، وھو �� �ؤ�د �رو�� ا��ر��� ا����� و�رھ� 
  .و��ودھ�
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��4���0د ا��ر#�� �ن 	�ب ا�����J ود0+ د ا�ذرا)&؛ : ا�د��ل ا�را�&
ا9��ب ھ�  ا��:�د ا����وظ� ���رع �0 أ����; �*� أ���*� ا��:-�� إ��*�، وھذه

  .ا��*� أو "�رھ�� أ��0ل ا����:�ن ا��� ھ� �و-+ ا�����ف ���9ر أو
�4راء، L0ن ا��09ل ا��و��� إ�2 ا�����J ھ� ��ل ط�ب ا���رع �و��

  .وإذ�;، ��� أن ا��09ل ا��و��� إ�2 ا��:�د وا��-�ر ھ� ��ل ا��*�
د ����ل #�2 و�� ��در #ن ا����:�ن �ن أ��0ل وأ1وال �*2 #�*� ا���رع 1

ا��:دة ��:*�، �0و�ل إ�2 ا��:دة �� واط� ���ز�� وا�ر�1 وا��4ل و"�رھ� �ن 
و1د � �و�ل إ��*� ��:*� و��ن ��ون و��� أو ذر��� إ�2 ��ء آ�ر . ا���*��ت

و��� �:-�� إ�2 ا���4ود �����م، �و�ل إ��*�، ��0ذر��� ���ظ 0�*� ���2 أ�*� 
��0ز�� �رام ��*� #�;، وا��ظر إ�2 #ورة ا9	���� أو ا���وة �*� �رام أ�-� �9; 
� ���4ق �; ا���ط ا�9�ب و0�د ا�:راش ا���4ود ����*�  ;�L0 ،ؤدي إ�2 ا�ز���

  . �0 ا�ز��، و���; و��� إ�2 ا�ز�� ا���رم
�*2 #ن ا��09ل ا��و��� ��:*� إ�2 ���0*2 #ن ا��:�د �0 ا��رع، ھو 

ا��:�د، و��+ أ�-� ��ل و��� �:-� إ��*� �طر�ق "�ر ����ر، �0د ا�طرق 
 .35ا��و��� إ�2 ا��:�د وإن ���ت �0 ذا�*� �����

0د ا�ذرا)+ ���� �0 �4��4; د و�)ل ا�:�د، �0ل �� �ؤدي إ�2 0�د "���� 
�د 1د �ص #��; ��ص ��ص �;، أو ��ن 0*و ���وع �ن "�ر �4��د ��ون ذ�ك ا�:

و�ل �� �ؤدي إ�2  .36دا�� �0 ا��*� ا���م #ن ا�-رر وا�-رار و#ن �ل 0�د
����� 0*و �ط�وب �ط�ب ھذه ا������، و�ن ھ�� و	�ت ا����#�ت #�2 �	�وع 

���A #�*� ا���س� �  .ا��9 ��#���رھ� ذرا)+ ������J ا����� ا��� 
ا���4ود �ن ا��ر��� ا����� �ل أ��ر  و��� ���ت ا������ ھ� ا�Aرض

"����*�، ��ن ا���ظور إذا أدى إ�2 ����� �ؤ�دة و���ت ا������ أ��ر �ن ا�-رر 
ا����Y �ن ا���ظور، ��ن ذ�ك ا���ظور �0 أ��; �0 �ر��� ا��Kذون �; ����4ق ��ك 

  .37ا������، أو ����4ق د0+ ا�-رر ا��9ر
رى V� ن 0داء�; �ن 0د0+ ا���ل �����ر��ن، أ��; ��رم ��� 0����ن ا��

�4و�� �*م، وإ-رار �������ن، ���; أ	�ز �9; ���4ق �ن ورا); د0+ -رر أ��ر، 
�9�0ر . وھو إط�ق راح ا�����ن و��+ ر1*م و�4و�� إ�وا�*م ا�����ن �*م

ا���ظور �-رره ��ر �ط�و�� �9; د0+ ��-رة أ��ر، أو 	�ب ������ أ��ر، 
  .38ھو 	��ب ا���:�� أو د0+ ا�-رر ا��9رو��ر ا�����ر 
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ود ا�ذرا)+ �0 "��ب �وره #��رة #ن أ�ر ���ح ���+ �0 ��ل ��ون 0�*� 
�رج #ن �و�; #�� ��وع �ن ا������ � �و��� �و��� إ�2 �:دة، وھو �ذ�ك 

  .39ا��� ھ� 	�ب ا����0+ ود0+ ا��-�ر، 0*و إذن �وع �ن ا������
�ط�+ و�� ا�9ر وھو �ذ�ك أ�ل #ظ�م �ن أ�ول � ،���ا���ر�+ ا�

�واط�*Kن ���+ ��ض ا������ت ا��� ا��ذھ� ا���س و�)ل إ�2 ا��:�د وا�-رار 
د #��*م أ�وا�*�، و��ون #��; #�� �ر#�� ���دا إ�2 أ�ل �ن أ�ول �0 +��	����

  .ا���ر�+
1د وإن ا9�ذ ���ذرا)+ �; -وا�ط ���+ �ن ا������A 0�;، 9ن ا��:رط 0�; 

����+ #ن أ�ر ���ح أو ��دوب أو وا	ب ���� ا�و1وع �0 ظ�م، ������ع ��ض 
ا��ؤ���ن #ن ا�4��م #�2 أ�وال ا�����2، أو أ�وال ا�و1ف ���� ا��*�� �ن ا���س، أو 
 ;�������� #�2 أ�:*م �ن ا�و1وع �0 ا�ظ�م، وھو ��ف ا��ط�وب، 40د �1ل ( 

ُ َ�ْ�َ	ُم اْ�ُ�-ْ �: و����2 أو ا����ع ا���ض #ن أ�ور �&�رة . �40َِد ِ�َن اْ�ُ�ْ+ِ	Iَو@/
41���� ا�و1وع �0 ا��رام.  

ھو أ�د روا0د ود�)ل �رو��  -دا و���0  - و�*ذا ����ن أن ا#���ر ا�ذرا)+ 
ا��ر��� ا�����، ا��� أ�ز�*� ( ر��� ����س، ���ر وا�1*م �0 �ل 	د�د ��0+، 

ن ��ر�*م 0��� �����*م �0 ����*م �ن ��)ل و�ر	�ون إ��*� �����ص أ�:*م �
  .وو�1)+

�4د أ�1م 40*�ء ا���ر�+ ا���� ���رف وز�� ���را ا��رف؛ : ا�د��ل ا�$��س
�0 &�وت ا��4وق ��ن ا���س أو ا��:�)*�، وا#��روا ا��رف وا���دة أ�� ھ��� 

���  و��درا #ظ��� �&�ت �; ا���9م ا��4و1�� ��ن ا���س �0 �ل �� � ���دم
;���� ����وا	�*�دات ا�:4*�ء ��:�4 #�2 ھذا ا�#���ر ���رف وإن ��ن . ��ر���� 

  .�42��*� �:�وت �0 �دوده و�داه
���0رف �0 �ظرھم د��ل �ر#� ��ف �0 &�وت ا���9م ا��:����� ��ن 

إن : ا���س ��&�� � د��ل واه، و�4ول ا�����ء �0 ا��ذھب ا���:� وا��ذھب ا������
  .�رف ا����J "�ر ا�:�د &��ت �د��ل �ر#�ا�&��ت ���

و	�ء �0 . 43"ا�&��ت ����رف ���&��ت ����ص": "ا���وط"0	�ء �0 
ا��وا)د ا�	�ر�� ��ن ا���ق ��� ��س �0 �:�; و� إ&���; د��ل ": "ا��وا�40ت"

إ�� ��� #�د ا���رع أو �1����L0 ،*� �ن 	��� ا�9ور ا�دا��� ��ت أ���م ....�ر#�
  .45"ا���دة �����: "و�ن ا�4وا#د ا��4ررة �0 ا�:4; ا����. 44"ا��رع
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و����:� #رف ا���س ا�ذي ��دو�; ��� و	رت #��; #�دا�*م، 0�; -�ق 
و�رج، وا#���ره �ر	+ إ�2 أ�ل ر0+ ا��رج ا��4رر �0 ا�4رآن وا��� و1د �1ل ( 

�ِن ِ�ْن َ�َرج�: #ز و	ل Eْم �ِ� ا�د�َْ�ُ	َ�لَ َ!
+ ا��رج �وع �ن ، ور46�0َوَ�� َ
�ن ود ا�ذرا)+ ����ه #�2 �را#�ة ا������، إ�� 	��� �*� . 47ا���������0*و ��

  .أو د��0 ���:دة
0�د 0�; -رب : "�4ول ا���م أ�و زھرة �� �ك أن �را#�ة ا��رف ا�ذي 

  .48"�ن -روب ا������ � ��J أن ��ر�; ا�:4�; �ل �	ب ا9�ذ �;
وھ� 1د ��ون �ر�� أي �و �م : �ر��� ا��������0ون �ر���; ��ن ا9د�� 

 ����رض د��� �ن ا9د�� ا��ر#��، و1د ��ون ���ر-� �د��ل آ�ر، L0ن ��ن 1��
 1د�ت #��;، 9ن ا�4��س ا�����ف �0 ���	�; ���رف ا�	�ري �ؤدي إ�2 ا��رج، و9ن
�ن �� ��ن �د���ه �����; ���44 و����� ا�4��س ������، وأن �ن أ�واع ا

�ن ا��4دم 2�# ���ا��رف، �0رك ا�4��س وا���ل ���4-2 ا��رف ھو �ن �1�ل ا
����ع #�د ا���:�� و�&ل �; ا������� ��دم ��ث �ن أ�ل  .49ا�4��س�و�&��; #4د ا

50��� إذا ��ف � ��Kل ����.  
وإن ��ن ���؛ L0ن ���ت ا����ر-� ���� أ�A�ت، وإن ���ت 	ز)�� ��ص 

�0 �و-وع ا����رض و���ل ����ص 0��� #دا ھذا ا��و-+،  ا��ص �*� 0���ل �*�
  .وإ#��ل ا�د����ن �� أ��ن أو�2 �ن إ�ط�ل أ�دھ��

��0د��ل ا��4��4 ھو ا������، وا��رف ��رف �*�، و�ذ�ك ��ون ا��رف �0 
�ر��� ا������ ��د ا���وص وا�	��ع وا�4��س، L0ذا �م ��و�ل ا��	�*د إ�2 ��م 

و	د #ر�0 ����� #�ل �;؛ 9ن �0 ا���ل �; ��4�ق ����� ا����K �وا�د ��*�، و
����س، L0ن �م �	د #ر� �0	K إ�2 ا������، 0�4ر �� ��ر�ب #��; ��:�� را	��، 

  .51و���+ �� ��ر�ب #��; �:دة را	��
وھو ��&��� ا��ظ�م ا����م ������ت ا���س ���ف #ن ����� ���*م 

، و�و-J ��	� ا�4-�ء، و�&ري �&�را و�را��;، و�رم �دود ا��4وق وا���زا��ت
�ن ا���وص ا��:����� �0 ا���9م ا���ر����، ا#���دا #�2 �� ھو ��روف و��Kوف 

  .�0 ��2 ا�و�1)+ وا19-��
�و#ب 	��+ ا�و�1)+ � ���� ���A ��وص ا���ر�+ وا���4�ن ا��� 

� #�2 ا��رف ا��:����� ا�وا��1 وا���و��1، ���� وإن �&�را �ن ا���9م ا�:4*�� ���
  .52و��A�ر 0�; ا���م ��A�ره ���ث � ���ن �دو�; �ر��ب ��م &��ت 0�;
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و����ر �&�� وا-�� #�2 �رو�� أ���م ا��ر��� ا����� و��و�� ا�:4; 
  :ا����، و#وا�ل �رو��; ��	�2 �0 ��زا�;، وأھ�*�

A�ر �0ظرا ��A�ر ا9#راف وا���دات �� :��Aر ا����م ا�-�%�� ���Aر ا��رف .1
ا9ز��ن، L0ن ا���9م ا������ #�2 ا��رف ��A�ر أ�-�؛ �9; �و ��4 ا���م 2�# 
�� ��ن #��; أول ا�9ر، ��زم ��; ا����4 وا�-رار �����س، و����ف 1وا#د 

  .53ا��ر��� ا������ #�2 ا���:�ف وا����ر و��4�ق ����J ا����د
�)	�ر #�2 ����م ا�4رآن ����ري ا���:�� اK�� ز�و	ر ���د أن ��ن "

  .إ�; ا���ف #�ر وأوان � ا���ف �	� و�رھ�ن: ، و1�ل �0 ذ�ك وأ�&��;54	�)ز
وو	; ا��رو�� A� �0�ر ا���9م ھ��، أ�; �A�ر �0 وا1+ ا���ل و��س �0 

�*��L0ذا . �4��4 ا�9ر، 9ن ��م ا�وا��1 �ر��; ا��	�*د ����ظر إ�2 ظرو0*� و���
�A� ،رت ا�ظروف و��دل ا��رف�A� ���� �-�4� دة�د	 ��Kرت ا����K و��رت �

آ�ر، وھذا � ����20 �+ �ون ا���م ا9ول ��24 �1)�� �+ �:س ا�����ت وا�ظروف، 
وھو �� ���P &راء و��و�� �0 ا�:4; و�رو�� �0 ا���9م ���ب ظروف ا���س 

  .وأ#را0*م
2. ,�وو	; ا��رو�� �0 إ#��ل ا��رف �+ : �$+�ص ا��ص ����رف !�د �$��-

ا���وص، أن �ط��; ���+ ��1 ا���وص و�&ر�*�، ����0 �&رت ا���وص 
-�1ت دا)رة ا��رف، وإذا �1ت ا��ت دا)ر�;، وھو �� �:ر ����م ا�:4*�ء 
���رف ��&رة �0 ا������ت ا��	�ر�� ا��� ��	دد و���وع #�2 �ر ا�ز�ن، ��2 

0و1ف ا�:4; . 55"ا���روف ��ن ا��	�ر �����روط ���*م: "و-�وا ا��4#دة ا�:4*��
���:� ا��رف ���ص �و1:� ����� 	�+ 0�; ��ن ا��رو�� ا��ز�� � +� ���ا�
��طور ا���9م ا��� �	ب أن ����ف ��ب ظروف ا����ة، و��ن ا����0ظ� 2�# 

  .56ا����دئ ا�&����
�%�د .3
0�4دم #�2 ا�4��س و#�2 ا������ إذا �م ���د إ�2 : ���رض ا��رف وا(

  .; أ#�ه�ص، ��� �ق ����
�ِ, َوَ�ْن �: ��� �0 1و�; #ز و	ل: ا��رف �-ر �	�+وص .4ِ�َ�ُِ�ْ�-ِْق ُذو ََ�ٍ� ِ�ْن َ

� آََ��هُ @/  ، �0رك ��ض ا�:4*�ء �4د�ر ا��:�4 5�57ُِدَر َ!	َْ�ِ, ِرْز5ُُ, َ�ْ	ُ�ْ�-ِْق ِ��/
وا�:ق ا�:4*�ء #�2 أن ا��4ود وا���ر�0ت �:ر ����رف #�د . ���58رف

���ف �  .، ��� �0 ا�ط�ق و"�ره�059 �:�رھ�ا
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5. ��
#�د ا����زع �0 ا��4وق إذا �م ��ن ���� �دى ا��������ن،  :ا��رف 5ر��� �ر
���ف ��ن ا�زو	�ن �ول ���ع ا���ت، 0���م ��ل وا�د ��*�� ��� ���رف ���

  .60ا���س أ�; ��ص �; �+ ����;
�0 ،�*��+ إذا  و1رر ا�:4*�ء أن ا��رف �4-� #�2 ا�د#وى �ن أ�

;� �:����و اد#2 40�ر ����ج #�2 ر	ل �ور أ�; ا�1رض ��; : و�&��;. ���ت �
  . ����A ���را �ن ا���ل، 0� ��+ �د#واه �����:�*� ���رف

وھ�ذا ��	�2 ��ز�� ا��رف �0 ا�:4; ا����، وأ&ره ا����ر �0 �رو��;   
���0رف �و�ده ا���	�ت . �د��و��د ا���9م و�	د�دھ� �����د�ل أو ا�ط�ق أو ا��4�

ا���	ددة، و�0 ا#���ره �*�ل وإ"��ء #ن �&�ر �ن ا���وص ا��:����� �0 ا���9م 
  .61ا���ر����، ���40 �و	د ��ب �ن أ�واب ا�:4; � ��ون ���رف �د�ل �0 أ����;

�+��ب: ا�د��ل ا��دسوھو آ�ر �� ��	K إ��; ا��	�*د �ن ا9د�� #�د : ا(
�د�ل، ��)+ ا��� �م �دل وا�د �ن ا9د�� ا���L0 �*��� 2�# �4ن ا�9ل �0 ��0و1ا

و�4��4 ����ه أ�; طر�ق �0 ا9���ء ا����� و���*� ���ء #�2 ا�9ل وھو ا�����، 
�د�ل 0طر #��; ا���س و�روا #��; �0 	��+ ��ر��0*م وأ����*م�و�0 ذ�ك  .62ا

  .�را#�ة �����*م�ل ا�د��� #�2 ا��� وا��رو�� وا�ر0ق �����س و
����ب د��ل ظ�� ���K ��د ا��ص وا�	��ع وا�4��س، أ�� ا��ص ��0
وا�	��ع V0ن ا��ص إذا 	�ء ���ر-� �; ��ن �A�را ����م ا�����ب، و�رط 
����ب #دم و	ود ا�د��ل ا��A�ر، و�ذ�ك ا���ل �0 ا�	��ع؛ 9ن ا�	��ع �ا

  .1ط�� وا�4ط+ �4دم #�2 ا�ظن
V0 س��ذا وأ�� ا�4L0 ،;��# +�	� د إ�2 أ�ل ���وص #�2 ���; أو��� ;�

����ب، و��ن ���ن د��ل ا�9ل دا� #�2 ��4ء ���; ��ن ھذا ا�د��ل �1)�� و1ت ا
����ب؛ 9ن �� دل #�2 ��4); �ص، أ1وى ��� �ا�4��س #�2 ا�9ل �4د�� #�2 ا

  .�م �دل �ص 2�# ��4);
�ء ا���م، ��ن ��4ء ھذا ا���م أ�-� وإذا ��ن ا�د��ل ا���9 "�ر دال 2�# �4

����ب، و#�د)ذ ��ون ا����رض ��ن د����ن ظ���ن �0 ��وى وا�د، 0���+ �0 ���
�ر 1وا#د ا��ر	�J ا��� �ص #��*� #���ء ا�9ولMأ�دھ�� #�2 ا J�	�63ر.  

����ب؛ �0ن �1ر ا9د�� #�2 ا����ب �و��:�وت ا9)�� �0 �دى ا9�ذ ��
����ب �0 �ل �� �م �	د 0�; ��� و� إ	��#�، ��0ون وا��� وا�	��ع ����ل ��
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��و�ن ���ل ���4��س �-�ق دا)ر�; #�ده؛ �9; � ��	K إ��; إ� إذا . دا)ر�; #�دھم وا
  .�64م �	د 1���، و�ن ���ل �������� ا��ر�� �-�ق دا)ر�; #�ده أ�&ر
� �	دون 0�*� د��� 0*و �:�J ا��	�ل أ���*م ���و�ل إ�2 أ���م ا�و�1)+ ا��� 

�ن ا9د�� ا9�رى ا��� �4ت درا�*�، وذ�ك ������ب ���*� ا���ق واء ��ن 
���� �ر#�� 1رر�; ��وص وأد�� �ر#�� ����، أم �د��ل #�م، أو ��ن ���� 

���4#65.  
����ب؛ �>�� ا��-�ودوأو-J �&�ل #�2 �ذاھب ا�:4*�ء �0 �	�� ا� ،

�ذ ��K� ر #�2 ذ��; 4:���0ود �0 و1ت 40ده��م ا�9��ء ������ �9وا�; وأھ�;، �0
ب �4و�1 	د�دة �0 ��� ���2 �4وم د��ل #�2 و��0;، أو ���م ا��4-� �ذ�ك، و���; 
�:�د �ن و���، و��ن �و1ف ����; ��2 �ظ*ر ��� � ��ذ ��را&� وK� �0 ،دة 40ده�

�ذ ����;، أو ���م ��و�; �0وزع ا��ر�� �ن 	د�دK�0 .ر #�2 أ�� أ�و��ا�; ھو �0
ھذا . ��م ���; ��2 ���م ا��4-� ��و�; �0ورث �ور&�; ا�9��ء و1ت ا���م ��و�;

����ب ��ري ا���:��، أ�� #�2 رأي ا��ذھب ا9ول ا��4)ل ��	�� اK�� 2 رأي�#
�ط��L0 ،�4*م ����ون ����ة ا��:4ود �دة 40ده ��2 ���م ��و�;، و�0 �دة ا�:4د أ�وا�; 

  .66�ر إ�2 ���; ا���ل ا�ذي �&�ت �; ���راث أو و���#�2 ���;، و��
و#���� #���ء ا�9ول �0Lراده �����ث ���ر�0 �وا-+ ا#���ره ����:�ق "

و�وا-+ ا���ف 0�; �*�دة 	د�دة #�2 �:رد ا�:4; ا���� ����زات 1ل أن �و	د 
����ب ��0 "�ره �ن ا�4وا��ن ا�و-��� ا��� ر��ت ��ض أ����*� #�2 ��دأ ا
دون أن ��رض 40*�ء ��ك ا�4وا��ن �; ��2 و�و �L��رة ���دة، ��0 �4رر 0�K� �*ن 

إن : "���� #�2 ا����ب ا��راءة ا��9��، و1و�*م" ا���*م �ر�Y ��2 �&�ت إدا��;"
���� #�2 ا����ب و-+ ا��د ا�ظ�ھر �0 إ&��ت " ا����زة �0 ا���4ول �د ا������
  .67"�2 "�ر ذ�ك �ن ا���9ما������ ا�ذي �م �و	د �� �A�ره، إ

����ب �دل 2�# ���� ا��ر��� و�رو��*� وأ�*� �م �4ف ��0#���ر ا
  .�����س #�د ��وص ��دودة � ��	�وزو�*�

�%�د
  :Nوا�ط �رو�� ا(
� ���� أن �4ول �ل �	�*د ��  ;��� J�0; و�د وا��ث #��*�	�إن ��ر�+ ا

��ر��� ا�����، 0��ون ذ�ك ��ء و��ف ��ء، ��ت "ط�ء ا��رو�� وا��ر �0 ا
��� �0 ����ك ا��Aر-�ن وا��������ن #��*� ���ر�ف أ����*� أو ر��*� ���	�ود 

  .و#دم ا������ �*ذا ا���ر
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� ���� ـ 0 �������رو�� وا��� وا������ ا��� ا���زت �*� ا��ر��� ا�
�طو�ر، ���ث ��رج #ن ���ل �ن ا�9وال ـ أ�*� A��� ����1��ر وا���د�ل، وا���د�ل وا�

 ��إ� ا�*�  -وھو ���ب (  - أ����*� و� ��24 �*� �ن ا���� ���درھ� ا9
ور�*�، 0� �	وز أن �A�ر ��و�*� و��دل، أو �:ر أو �ؤول ��� ���ر �طور 
ا�ز�ن و�� ���ر0; ا���س وأ�:وه �ن �:�د و���رات، و� أن ��:ق ا��:�رات 

#�2 ا���س �0 ��ر����*م و��4����*م �ن ��طل 	�ء ا��م وا���ر�رات ��ل �� د�ل 
  .����Lره 	��� و�:���، أ�� و0ر#�

�ن أ	ل ھذا و	ب -�ط ھذا ا���ب �-وا�ط أو �روط؛ ��2 � ��	; �ل 
�ن اد#2 ا9ھ��� و-م �:; ��ف ا�����ء، �ل ���4ر #�2 �ن �*د �; أھل ا���م 

����4 و��4وا أ#���; ����4��-�ط ا�	�*�د أراھ� وأھم ا�-وا�ط ا��� . ول���:4; وا
� ��رف  2��- ;���  :�:*وم �رو�� ا���ر�+ أو ا�����; �� ��� -�ن 

  !دم �$��-� �+وص ا��ر��� و5وا!دھ� ا��	�� و���+دھ� ا�����: ا���Nط ا�ول
�0�س ���2 ا�	�*�د ��ر�ر ا�وا1+ #�2 �� �; �ن �طK أو 0�د و����ل 

��� ���; �ن ا��Kو��ت �د#وى ��4�ق ا������ و�	�راة ا��طور ا���وص �� 
���دم  -�ط ا�	�*�د �*ذا ا�-��ط وھو �و���رة ا���ر، �ذ�ك ��ن ��د �ن 

  .�رو�� ا��ر��� �ل ��د�*� و�ز�دھ� &���� و����
  

����ط ا����م: ا���Nط ا�����  �را!�ة ���+د ا���رع وا��P(ت !�د ا
�� #ظ��� �0 أ���م ا��ر��� ا�����؛ �9*� �����4د أھ��� ����A و1�

�4-� #�2 ا�	�ود #�2 د��� ا���وص �0 ذا�*� دون ا��ظر �0 ����*� و#��*�، 
  .و� �ك أن ا���9م ��K&ر ������4د وا�ظروف وا�9وال

وھ�� � �د �ن ا�����; إ�2 ��ض ا����طر ا��� 1د ����ب ا�	�*�د 
ا�	�*�د دون -وا�ط ��*	��، 1د �ؤدي إ�2 ا����4دي، 9ن �:��ل ا����4د �0 

 ،Jم ا�����ا����ل �ن أ���م ا��ر��� أو ��ط�ل أ����*� أو ����رة ا���وص ��
وإ�2 إ���� ا���ظورات ��ب ا���ط �:*وم ا�����J ��:*وم ا�-رورات، �0و1ف 
 ا���9م ا��ر#�� ��رة ��م ا�-رورة، و��رة ��م ��4�ق ا������، 0����ح ا��رام

  .68و�A�ر ا���9م و��طل
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  �را!�ة ظروف ا�ز��ن وا����ن وا��رف وا���ل وا�Nرورة: ا���Nط ا����ث
#�2 ا��	�*د �0 #�ر�� �1ل أن �	�*د أن �د1ق ا��ظر 0��� طرأ #�2 ا����ة 
�ن �A�رات �0 ا9#راف وا���دات وا�&�0�4ت وا��و��ت؛ ��2 �4در ظروف ا���ر 

����ء �ن �A�ر ا�:�وى ��A�ر ا�ز��ن وا����ن وا��رف و-رورا�;؛ 0�ط�ق �� 1رره ا�
وا���ل، و�� را#�; ا��ر��� �0 أ����*� �ن ا�-رورات وا���	�ت وا9#ذار، واء 
أ��K ا��	�*د ا	�*�دا 	د�دا �0 ���K ��س �*� ��م �ن �1ل، أم �ظر �0 ا	�*�دات 

J	ر��4 ��; و���ر، ��ر�وه �ن �راث 40*� ��� ���ون ��)��  ا�����ء ��1; 0�� ��رأ
  .��A�ر ا���ر أو ا���)� أو ا�ظروف ا�	د�دة

وھذا � ���� ا�	�ود #�2 ا�4د�م �0 �:�ر ا���وص وا����ط ا���9م، 
�دھم �+ ا����و�و	�� ا���طورة وأ���ب ا����ة ا�����رة، 	K� ش ا�:4*�ء���ث ���

2��0 ا�ط��ب وا�	��ن،  و��4و�*م �+ ا����ر ا���رد وا���د ا�Mق وا���ء ا�ذي ���ط;
ا��	�*د ��ر�0 ��ك ا��وازل وا��A�رات و�4د�ر �	�*� و�دى �K&�رھ�، #�2 أن ��ون 
ا	�*�د ا��	�*د وط� ��واز�� و���د�، �	�+ ��ن ا���ع ا���وص ور#��� ���4د 
ا��ر��� و��4�ق ����J ا���ر، ��رط أ� ���رض ��� ����� �ر���، و� �1#دة 

  .�69�ر#�� �	��� #��*
و�*ذا ��ون أد�� ا�	�*�د ا���4�� و�رو��*� د��� #�2 ����� ا��ر��� 
 ���و�� ��د��و�� وا���4ء، و�� ا�:4; ا���� إ ���ا����� #�و�� وا�:4; ا�
و	; �ن و	وه ا�:*م وا��:�ر وا����ن ���وص ا��ر��� وأ����*�، و�ط���4 9د��*� 

و�1)+ وا�9داث �ب ا9ز��� وا����9 وأ�وال و1وا#دھ� ا�����:� #�2 	ز)��ت ا�
  .ا���س ��� ��4ق �����*م و��د�*م �0 ا����ش وا����د
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&
  :�5)�� ا��+�در وا��را
، دار ا����ب )�د ا�	����: ت(ا�Mدي، #�� �ن ���د، ا����م �0 أ�ول ا���9م  .1

 .1:ه، ط�1404�روت،  -ا��ر��
���د ���� ا�د�ن #�د ا����د، �+ : ت(داود أ�و داود، ����ن �ن ا9��ث، �ن أ��  .2

  .ط.ت، د.��روت، د -، دار ا�:�ر)����ق ���ل �وف ا��وت
  .ط.ت، د.ا��4ھرة، د -أ�و زھرة، ���د، أ�ول ا�:4;، دار ا�:�ر ا��ر�� .3
�ط��� -����; و#�ره، آراؤه و40*;، ����� ا�9	�و ا���ر��- أ�و زھرة، ���د، ���ك  .4

  .ط.ت، د.ا�#���د ���ر، د
� 1رط��)���ب ا9ر�ؤوط: ت(ا�ن ���ل، أ��د، ��د ا���م أ��د �ن ���ل  .5-،  �ؤ

  .ط.م، د1999 -ه1420ا��4ھرة، 
، )���د ��ط:2 ا9#ظ��: ت(ا�ن �ز���، ���د �ن إ��ق، ���J ا�ن �ز���  .6

���  .ط.م، د1970- ه�1390�روت،  - ا����ب ا�
ا��	�*د و�*��� ا����4د، �ط��� ا�ن ر�د ا��:�د، ���د �ن أ��د �ن ���د، �دا��  .7

  . 4: م، ط1975- ه��1395ر،  -��ط:2 ا����� ا����� وأو�ده
  .ط.ت، د.��روت، د - ا�ن ��ظور، ��ن ا��رب، دار ��در .8
���د ا�ز����، �ز�; : ت(ا�ن ا��	�ر، ���د �ن أ��د ا�:�و��، �رح ا��و�ب ا����ر  .9

  .2: طم، 1997-ه1418ا��ود��،  - ، ����� ا������ن )���د
��روت،  -ا�ن ا�وز�ر، أ��د �ن ���د، ا���:2 �0 أ�ول ا�:4;، دار ا�:�ر ا�����ر .10

 .25: ، ص1: م، ط1996-ه1417
، ����� )���د #�د ا��4در #ط�: ت(ا���*�4،  أ��د �ن ا���ن، �ن ا���*�4 ا���رى  .11

  .ط.م، د1994-ه���1414 ا���ر��، -دار ا���ز
��ط:2 #�د : ت(، ا���درك #�2 ا������ن ا����م ا�����وري، ���د �ن #�د( .12

  . 1: م، ط1990 - ه �1411�روت، -، دار ا���ب ا������)ا��4در #ط�
�	��;، -وا�ط;، �	���;، : ا���د��، �ور ا�د�ن �ن ����ر، ا�	�*�د ا����4دي .13

����، )66: ���ورات ���ب ا��9، ا��دد(1طر- وزارة ا9و�1ف وا��ؤون ا�
  .1م، ط1998-ه1419

م، 1996- ه1416ا��4ھرة، - #��، أ��ب ا���ف ا�:4*�ء، دار ا�:�ر ا��ر�� ا��:�ف، .14
 .2:ط

ا��4ھرة، -ا��:�ف، #��، ��وث و��4�ت �0 ا���ر�+ ا����، دار ا�:�ر ا��ر�� .15
  .1: م، ط2010-ه1431

دار ) ا��د #�د ( ھ��م ����� ا��د��:ت(ا�دار1ط��، #�� �ن #�ر، �ن ا�دار1ط��  .16
  .ط.م، د1966-ه�1386�روت،  - �ا���ر0

  .1:م، ط1986- ھـ1406د��ق، -ا�ز����، وھ��، أ�ول ا�:4; ا����، دار ا�:�ر .17
��ط:2 أ��د : ت(ا�زر�1، أ��د �ن ا���O ���د ا�زر�1، �رح ا�4وا#د ا�:4*��  .18

  .ط.م، د1989-ه1409د��ق،  -، دار ا��4م)ا�زر�1
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م، 1998- ھـ1418د��ق، -ار ا��4ما�زر�1، ��ط:2 أ��د، ا��د�ل ا�:4*� ا���م، د .19
 .1:ط

���د : ت(ا�زر���، ���د �ن #�د ( �ن �*�در، ا���ر ا����ط �0 أ�ول ا�:4;  .20
 .1: م، ط2000 -ه�1421�روت،  - ، دار ا���ب ا������)���د ���ر

�، ���د �ن أ�� *ل، ا���وط  .21�- ، دار ا�:�ر)���ل ��� ا�د�ن ا���س: ت(ا�ر
  .1: م، ط2000-ه�1421�روت، 

أ�و #��دة ��*ور �ن :ت(ا���ط��، إ�راھ�م �ن �و2، ا��وا�40ت �0 أ�ول ا�:4;  .22
  .1:م، ط1997-ه�1417�روت، - دار ا�ن #:�ن) �ن آل ���ن

ا��ر�0، #�د ا��	�د ا�ووه، ا�	�*�د ا�	��#� �0 ا���ر�+ ا����، وزارة  .23
������ ���ب ا��9(1طر -ا9و�1ف وا��ؤون ا��  .1: م، ط1998-ه1418، )

، )���ب ا�ر��ن ا9#ظ�� :ت( ا�������، #�د ا�رزاق �ن ھ��م، ���ف #�د ا�رزاق .24
���  .2:، طـھ�1403�روت، - ا����ب ا�

25. ���� ا�ر��روت،  -ا�4ر-�وي، �وف، ا�:4; ا���� ��ن ا����9 وا��	د�د، �ؤ
  .1:م، ط2001- ھـ1422

 .ط.ت، د.ا�	زا)ر، د - إ1رأ��ف، #�د ا�وھ�ب، #�م أ�ول ا�:4;، �����  .26
� �ص 0�;، دار ا��4م .27 ���0 ���ا��و�ت، -��ف، #�د ا�وھ�ب، ���در ا���ر�+ ا�

 .5: م، ط1982-ه1402
ر-�، ���د ر��د، �ر ا��م وأ�ول ا���ر�+ ا���م �0 �*� ( ورو�; #ن �&رة  .28

  .1م، ط2007-ه��1428ر، -ا�ؤال، دار ا���ر ��	����ت
ط، .ت، د.��روت، د - �ط:2، أ�ول ا�:4; ا����، ا�دار ا�	���������، ���د � .29

1/73 .  
���د ا�رو��، ا�	�*�د ا�:4*�، أي دور وأي 	د�د، ���ورات ���� اMداب ���ر��ط  .30

�� ���ظرات و���-رات، ر1م(�- ه1416ا�دار ا���-�ء،  - ، ا��	�ح ا�	د�دة53: 
�ر ا�:�وى ��A�ر ا�ز��ن وا����ن، ا�	�*�د و�A: #�وان ا����-رة. (1: م، ط1996

  .)ا��ن ا�����
31.  ���، دار )��ر��; و���دره و�ظر���; ا�����(�د�ور، ���د �م، ا��د�ل ��:4; ا�

 .2: م، ط1996ا��4ھرة، - ا����ب ا��د�ث
ا�دو�1، ���د، ��و ��*P 	د�د �درا� #�م أ�ول ا�:4;، �	�� إ���� ا���ر�0،  .32

: ، ��ر�O ا�د��ل1996: ، ��ر�O ا���ر3: ا����، ا��ددا���*د ا������ ��:�ر 
16/06/2012.  

33.  ������د #�ده #�ر، ��ز�� ا��رف �0 ا���ر�+ ا����، �	�� �	�+ ا�:4; ا�
  .ا����س: �	دة، ا��دد



                                                         ����  أ�ر ا�د�� ا���	�� �� �رو�� ا��ر��� ا�
  

  


	� ا����ء�                                                                                  409   

 :ا�%وا�ش
                                                           

  .51: ا��ر�0، ا�	�*�د ا�	��#� �0 ا���ر�+ ا����، ص -1
 .30- 27: ا�4ر-�وي، ا�:4; ا���� ��ن ا����9 وا��	د�د، ص -2
  .25: ا�وز�ر، ا���:2 �0 أ�ول ا�:4;، صا�ن  -3
  .16/06/2012: ، ��ر�O ا�د��ل1996: ا�دو�1، ��و ��*P 	د�د �درا� #�م أ�ول ا�:4;، ��ر�O ا���ر -4
  .30- 25صا�4ر-�وي، ا�:4; ا���� ��ن ا����9 وا��	د�د،  -5
ا���درك، ���ب ا����م، . 2/382، 3800: �ن أ�� داود، ��ب �� �م �ذ�ر ��ر��;، ر1م -6

  . ھذا �د�ث ���J ا���د و �م ��ر	�ه: �1ل. 4/128، 7113: ا9ط���، ر1م
�ن ا���*�4، ر1م. 4/183، 42: �ن ا�دار1ط��، ر1م -7 :10/12، 19509.  
  .101: ا���)دة -8
  .38: ���د ر��د ر-�، �ر ا��م، ص -9

  .و�� ��دھ� 267: 4; ا����، ص����، أ�ول ا�:. 1/87ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*� ا���م،  -10
  .4/397ا�ن ا��	�ر، �رح ا��و�ب ا����ر، . 4/125ا�Mدي، ا����م،  -11
  .11/247ا�ن ��ظور، ��ن ا��رب،  -12
13-  ،;  .1/25ا���در �:
  .1/18ا�زر���، ا���ر ا����ط،  -14
  .350: ا�4را�0، �رح ��4�J ا�:�ول، ص -15
  . 1/73����، ا��ر	+ ا���ق،  -16
  .3/227ا���ط��، ا��وا�40ت،  -17
18-  ،;  .1/32ا���در �:
19-  ،;  .3/228ا���در �:
  .75: ����، أ�ول ا�:4; ا����، ص -20
  .235-233: �د�ور، ا��د�ل ��:4; ا����، ص. 217: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -21
  .9/476، 18077: ���ف #�د ا�رزاق، ��ب ا��:ر ���4ون ا�ر	ل، ر1م -22
  .178 :ا��4رة -23
  .68: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -24
  .225: #�� ا��:�ف، أ��ب ا���ف ا�:4*�ء، ص. 277- 276: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -25
26-  ،���  .2/748ا�ز����، أ�ول ا�:4; ا�
�، ا���وط،  -27�  .265: أ�و زھرة، أ�ول ا�:4;، ص .10/250ا�ر
  .96- 1/95ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*�،  -28
  .6/255، 12247: ا����ر��، ر1م: ا���*�4، ��ب�ن  -29
  .324: أ�و زھرة، ���ك، ص. 1/97، ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*�. 346- 2/345ا�ن ر�د، �دا�� ا��	�*د،  -30
���J ا�ن �ز���، ��ب ا����ب ا�:طر �0 ا�:ر �0 . 2/108، 5866: ��د أ��د، ر1م -31

  .3/259، 2027: ر�-�ن، ر1م
  .5/195ا��وا�40ت،  -32
� �ص 0�;، ص .309: ����، أ�ول ا�:4;، ص -33 ���0 �����ف، ���در ا���ر�+ ا� :100. 
  .310: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -34
  .241: �د�ور، ا��د�ل ��:4; ا����، ص .313- 312: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -35
  .383: أ�و زھرة، ���ك، ص -36



	��� �ن !�د ا��م /أ   
  

  

   2015 - 2014/  18- 17: ا��ددان                                                                 410

                                                                                                                                        
;، صا��ر	+  -37:� :384. 
;ا��ر	+  -38:�.  
 .321: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص. 1/107ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*� ا���م،  -39
  .220: ا��4رة -40
 .295: أ�و زھرة، أ�ول ا�:4;، ص -41
  .1/144ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*� ا���م،  -42
43-  ،��  .9/5ا�ر
  .2/488ا���ط��،  -44
� و: ، ا��4#دة218: أ��د ا�زر�1، �رح ا�4وا#د ا�:4*��، ص -45���  . ا�&�&ونا�
46- P78: ا��.  
  .335: ����، أ�ول ا�:4; ا����، ص -47
  .388: أ�و زھرة، ���ك، ص -48
  . 231: �د�ور، ا��د�ل ��:4; ا����، ص. 1/144ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*� ا���م،  -49
� �ص 0�;، ص -50 ���0 �����ف، ���در ا���ر�+ ا� :145.  
  . 336: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -51
  . ا����س: ���د #�ده #�ر، ��ز�� ا��رف �0 ا���ر�+ ا����، �	�� �	�+ ا�:4; ا���� �	دة، ا��دد -52
  . 2/835ا�ز����، أ�ول ا�:4; ا����، . 245#�� ا��:�ف، أ��ب ا���ف ا�:4*�ء،  -53
  .2/835ا�ز����، ا��ر	+ ا���ق، . 246: ���در ا���ر�+ ا����، ص��ف،  -54
  .239: د ا�زر�1، �رح ا�4وا#د ا�:4*��، صأ�� -55
  . ��2/903ط:2 ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*�،  -56
  .7: ا�ط�ق -57
  .338: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -58
  .340: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص. 389: أ�و زھرة، ���ك، ص -59
  .340: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -60
 .2/879ا�زر�1، ا��د�ل ا�:4*� ا���م،  -61
62- �  .75: �ف، #�م أ�ول ا�:4;، ص
  .156: #�� ا��:�ف، ا���ر�+ ا����، ص -63
  .350: ����، أ�ول ا�:4; ا����، ص. 303: أ�و زھرة، ا��ر	+ ا���ق، ص -64
  .357: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -65
  .299: أ�و زھرة، أ�ول ا�:4;، ص -66
  .357: ����، ا��ر	+ ا���ق، ص -67
68- �*�	�  .35- 17: د ا����4دي، صا���د��، ا
  .114: ���د ا�رو��، ا�	�*�د ا�:4*�، أي دور وأي 	د�د، ص -69


