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Abstract 

The present study aims at showing the significance of the 

ten continuous Quranic readings in explaining and 

clarifying Islamic laws related to women and their 

different family roles. This aim is achieved through 

dividing the significance of Quranic readings into: 

phonemic significance as exemplified in the role of short 

and long phonemes in clarifying meaning, morphological 

significance as seen in nominal and verbal phrases, and 

syntactic significance. The syntactic significance is 

manifested in three matters: the first is related to 

grammatical meanings on the word level as the role of 

inflectional diacritics in clarifying meaning; the second is 

related to the meaning of grammatical structures or the 

whole sentence as seen in the different styles of 

declaratives and negatives; the third is related to the 

different patterns of sentence structure as in the difference 

between singularity and duality.  

The study adopts a descriptive approach where the Ayahs 

referring to family laws regarding women in the ten 

continuous Quranic readings are collected; they are 20 

Ayahs. Then these Quranic readings are classified 

according to the different family roles played by women. 

Afterwards, these Ayahs are analytically investigated.  
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The study reaches a number of conclusions, most 

important of which are as follows: 

1- Some of the Quranic readings complement each 

other in order to spotlight a certain Islamic family 

law. 

2- Diacritics play a key role in distinguishing 

linguistic meanings. 
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 تكدٓه ّتْطئة:

الحسددددرب بلعباليددددالسالؼ باالرددددى باالدددددىلبن،دددد ب  دددد  بالس  دددد،الؼ ب
ببببببببب الرنابدمحمبان، بآلهباصحبهب جسيالؼ.
 دــــّئع

َيْأِتيدددِهب َلب)ب بقدداتبتيددال  السيجددد ب-تيددال ب-فددالآ آاباليدد الػباددىلبه
ؼْب َباْلِؼبَيَرْيِهبَاَلبِمؼْب اْلَباِطُلبِمؼ اقدربب بٕٗ(بفرد،//بَحِيديػ بَحِسالدر ب َخْ،ِفِهبَتشِ الٌلبمِّ

نذددأحبحددؽتبالآدد آاباليدد الػبن،ددؽلبنريددر  بافدد بالآ،دديبمددؼب دد  بالي،ددؽلبيآدد بن،ددػب
الآدد اتاحبالدد عبي ي،دداب ألفددا بالآدد آاباليدد الػبمددؼبحالددقبايايدد،ب  ا  دداباق اتات ددا ب

لبيدد اتبمجددال ببان،دد بالدد مػبمسددابُبددِ تبفدد ب دد ابالي،ددػبمددؼبج ددربمحسددؽ  ب لب ندده
 با ب   ال  بف ؽبن،ػبَجػُّبالسحا دؼ باا د بال رد   ب يالدربال دؽل  يشِخْربا بل

 سلبالبالشؽاح باالسجالحباإلنداني،بامال  ا بامؼبذلغبالجانيبال عبي ي،اب
 ان بال دابندؽا بب-ند باجدلب-ه األ    بافد بالآ،ديبمشدهبالسد    بحالدقب   م داب

ابن،د بمخ ،د ب األ   بالسد،س، بفأف  بل ابف با ا هب حكاما بتذ العي،بخاص،بب
 بام ضي، بامال  ابمؼباأل اال؛ب ب ازا بلرال ابف باأل    بزاج، با ماب-  اال ا

احفاظددددا بن،دددد بال سا ددددغباأل دددد ع بامددددؼباددددػبالحفددددا بن،دددد بتسا ددددغبالسج سدددد ب
نددر بالحيددا بالبذدد ال، باقددرباق زدد/ب لا  باإل ددىم  بفى ددغب اباأل دد  ب دد بقا

 ددد  بااحدددر  بحالدددقبخ،ددداب ابتبدددر بالشب ددد،بفددد باألل ب أب-نددد باجدددلب-السدددؽل 
ب- ددبحانهبنفدددا بااحددر  باددػبخ،ددابمش ددابزاج ددا بفياندد/ب  دد  بمددؼبفدد  يؼب)زا 

باتَُّآدؽاْب َيابَ يَُّ داقاتبتيالي ب)ب داتلجال باثال ا بانبِمْشُ َسازاج،( بابقب ُُ َلبَُّيدُػب الشَّدا
دؼبنَّْفد  ب الَّدِ   َ ِثالد  اب ِمْشُ َسدابِلَجدال ب ِمْشَ دابَزْاَجَ دابَاَبدقَّب َااِحدَر  بَاَخَ،داَب َخَ،َآُيدػبمِّ

اقددربُنِشددَ باإل ددىلبب نايدد،باأل دد   باتثبالدد/ببشيان ددا بب(بٔ)الشدددات/ب....(َاِنَدددات
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احساي  دددابمدددؼبادددلب دددوبيسكدددؼب ابُيدددؽ ؼب ددد ابالبشدددات بفؽضددد ب حكامدددا ب  ددد ال،ب
باتزح/بمؼبخىتباخ ى بالآ اتاحبالآ آني،باتشؽن ا.

الدد باألادد بفدد بتحريددر اباادداابلخدد ى بالآدد اتاحبالآ آنيدد،باتشؽن دداباب
بااتزاح اب 

لبييشد ب ابفال دابتشاايدا ب ابتزدا ا باليذ بالس ؽات  ب"ااخ ى بالآ اتاحب
بددلباتيامددلبفددد ب ب(ٔ)" ابتشاقزددا  بامنسدداب ددؽ...باخدد ى بتشددؽحبات دداي بفحدددي

  بؼبالجد لع بحالدقبقدات ب" ذب دؽبمد باثدا  ابمداب  در بابد  اتبالسيش باتسامه ب
بي طدد إب ليددهبتزددا بالبتشدداقلبالبتخددال  ببددلبا،ددهبالخدد ى باتشؽنددهبلددػب ا دد

بيررإب يزهب يزا باالبدالؼب يزدهب يزدا باالذد رب يزدهبلدبيلبن،د بنسد 
امددابذاإب لبآيدد،ب ال دد، باب  دداابقدداط بن،دد بصددرإبمددؼببا  دد،ؽعبااحددر بااحدر 

ب.(ٕ)جاتب هبص، بهبن،يهبا ،ػ"

باخ ى بالآ اتاحب آؽله ب ا رفاقرب  البالدالؽط ب ل ب

الآدد اتاحبيع دد بالخدد ى بفدد باألحكددال بال دد اببشدد بالفآ دداتبنآددلبب" دداخ ى 
بانرمدهبن،دد باخد ى بالآدد ات بفد ب)لسددد ػبالمدد ػ( فدد بقؽلددهبباضدؽتبالس،سددُؽ

اجدؽازباءتبالحدا لبب( ٙ باالسا در /ٖٗ(ب)الشدات/َلَمْدُ ُػبالشَِّدات  َباْب)بتيال  

                                                 

ال، جدداحبالي بيدد،بفدد بقدد اتاحباليذددا بل، مخذدد ع ب . /بنبددربالسددشيػبنبددربهبحدددؼ ب(بٔ)
دباالشع    حددداىبفددد بب٘ٛل بصٜٜٔٔ-ه ٔٔٗٔاألالددد بببءمطبيددد،بالددددامؽل  ب

حبقدددد اتاحبالآدددد آاباليدددد الػ بالذدددديابنبددددربالف دددداطبالفاضدددد  بطبيدددد،بم  ددددد،بالسطبؽنددددا
ب.ٜٔدبٚٔاإل ىمي،ب الآا    بصب

بددؼبالجدد لع بترددحيعبام اجيدد،/ب .بن،دد بدمحمبالزددباح بلبالشذدد بفدد بالآدد اتاحباليذدد (بٕ)
ب(.ٕ٘/ٔلبشاا ب)ب- البالي يبالي،سي، ببال اح
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اذاد بب (ٔ)ب..."ا()َيْطُ د ْبنآطاحبقبلبال دلبانرمهبن، بالخ ى بفد بنشربال
مؼبفؽا ربذلغ ب"السبال ،بف ب نجاز ب إيجداز  ب ذبتشدؽحبالآد اتاحب سش لد،با،يداح ب

بالؽبجي،/ب لل،بالبلفظبآي،بن، بحر  بلػبُيخ بمابااابايهبمؼبال طؽالل.

امش ا ب اب يدلبالآد اتاحبيبدالؼبمدابلي،دهبمجسدلبفد بالآد اتاحباألخد ع بفآد ات ب
ب.(ٖ)ب(ٕ)،بلسيش بق ات بال خايفب)َيْطُ ْ ا(بمبالِّشَبب- ال ذريرب-)َيطَّ َّ ا(

بيبلخد ى رللاألاد بالد)ب امؼب شابانط،آ/بفي  ب  ابالبحقبالسيشؽاب
 باال   بمؼب(ف ب يزاطباألحكالباأل  ال،باتشؽن ابالآ اتاحبالآ آني،بالس ؽات  

فدد بالسؽاضدد بب(ٗ) دد ابالبحددقب ددؽباليذدد بنددؼب للدد،بالآدد اتاحباليذدد بالس ددؽات  

                                                 

ب-هبٜٖٛٔاإلتآاابف بن،ؽلبالآ آابل،دالؽط  بمرطف بالح،بد ب سرد  بءبال ا يد، بب(ٔ)
ب(.ٛٓٔ/ٔ)ل بٜٛٚٔ

ب(.ٕ٘/ٔالشذ ب) االشع ب-نفد اب،الرفحب-الدابا(بٕ)
 شددداإبفؽا دددرب خددد عبنريدددر  بمش دددا بال دددد اللباال خايدددفبن،ددد باألمددد، بامظ دددالبفزددد، اب(بٖ)

االلبمذكلبالآ آابلبدؼبق البد، بتأا  ف ابن، ب ا  باألمػ....بيشع بتفراللبذلغبف  ب
عيدد بالبداب بالح،بد ب سرد  بب-تحآالا/بالدالرب حسربصآ  ب الب حياتبالي يبالي بي،

ب(باماب ير ا.ٕ٘/ٔاالشذ ب)ب-(ٛٓٔ/ٔااإلتآااب)ب-اماب ير ابٖٓصب
قددددػبالي،سددداتبالآددد اتاحبالآ آنيددد،بتآدددديساحبنريدددر ب ان بدددالاحبمخ ،فددد، بقددددسؽ اب حدددديبب(ٗ)

لددشرب لد ب لبيد،ب قددال باالرح،باندرم اب لد بقد ات بصدحيح، باقد ات ب داذ  بابحدديب
ب-٘صألبد ب دام،بسيدان ب بد ازبالبيشع بف بذلغ ب. اذ (ب-آحا ب-مذ ؽل ب-)م ؽات  
الثىاد،ببقد ات باذ يبالبشابالرمياط ب ل ب ابالدب بم ؽات  باتفاقا  بااد اب (ٜ/ٔاالشذ ب)

اخ،ددد (بن،ددد باألصدددع با اباأللبيددد،ب يدددر ابابدددؼبمحيردددؼبب-االيآدددؽعب-جيفددد ب ) بددد
 تحددا بفزددىتبالبذدد بفدد بالآدد اتاحبيشعدد  باالحدددؼبااألنسددذب دداذ باتفاقددا .ببال الددرعاال

 باضدددد بحؽا ددديه بالذدددديا ب ندددد بم دددد   ب البالي دددديبالددددرمياطيبشددددابالباأللبيددد،بنذدددد  
ب.ٚصب ل(ٕٔٓٓ- دببٕٕٗٔلبشاا بءب)ببب–الي،سي، ببال احب
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ي،بالس ي،آدد،بذد ع دالس   بلى د يان،بب دابفد بف دػباميزداطباألحكدالبالبال د بت ي،دا
 ابالآ اتاحببأ اال ابالسخ ،ف،ب اخلباأل    بفآربتيؽاب حرعبالآ اتتالؼباب الس   ب

بم اددر بامؽضددح،بل ددا باقددربتيددؽاببمكس،دد،بام سسدد،بل،خدد ع باقددربتيددؽابمفددد  
ب. األ  بالذ عي،بالس ي،آ،ب بل،خ عبف بحكػبمؼباألحكال

ب(ٔ) ل ب لل،بصؽتي،بالآ آني،بالس ؽات   بالبحقب ل بتآديػب لل،بالآ اتاحباال ر
ػبف بتحريربالرللح بااليربم فاألصؽاحبل اب اٌلبابال باب باص اي،بات االبي،

لرلا ،بف ب  ابالجاني بفآرب اب/ب عبآ ال هب ابل،صؽاحب الا بابابؼبجش بلا ر
بنر  بل لغ بانآر بالي،ساح  ب للح بتحرير بف  با ا هبب بال ا  بف   بؽاع

باالسبان  ب باألصؽت باخ ى  بن،  بالسيان  ب)تىق  با    الخرا ص 
باأللفا ب باممداُ بالسيان   بل راقي باأللفا  باتراقي باأل ب   اال  آاإ
  ا هبالسيان ( بامال بذلغبمسابجاتبم ف قابف ب بؽاعبالي اع بالحظب)ابؼب

بالح  بالسخ ال بااأاب بالسيش بت فابم بجُ  ب اب ق،  شاإباخ يالابجش (
ب(ٕ)ا اإب)ابؼبجش (ب مث،،بنرير ب مآرؽ ابل،رؽحبلال  عبالسيش بالسشا ي

اال  تيبف بتؽضيعبالسيش  ببم ػبان، ب  ابيكؽابل،رؽحب الب ذلغبت ار
بفؽنيسا بتير بفالآا بف ب)قات( بت ال بف بالسيش   ب ا  برالهب(ٖ)ن، بت الال   ألنه

                                                 

 للد،باأللفدا  ب .ب بد ا يػبب  بال  بتد سربمؼبطبييد،ب يدلباألصدؽاحبفد بالعبدال ب""ب(ٔ)
،ب"حالدقبَت َّفدداب يدلباألبشيدد بٙٗ بصل(ٜٗٛٔمك بد،باألنج،ددؽبالسرد ال، بالخامددد،ب)ب ندي  

الرللد،ببدالؼبالشع الد،بببف ب صؽات ابمانرابصدؽتابااحدرابي  تديبن،يدهب يدلبالفد اإبالرلليد،"
ب ب .ح.بٖٔاال طبالا ب .بنبربالف اطب بؽبالف ؽط بصب

بامال بذلغ.بمثل بقزػباخزػ بانزعبانزا باالآدػباالآزػ(بٕ)
الذدباع ببيشع بف بتي الفبالفؽنيػ بف بن،ػبال، ،باليال ب نبربالربؽلب ا الؼ بمك ب،(بٖ)

دبا للد،بالددياإببدالؼبال د اىبان،دػبال، د،بالحدريق ب .نبدربالف داطببٜٔٔءبالثالثد، بصب
== 
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بالسيش  بي  ال  بالي،س،ب اليا  باات(ف ربع ب) با  ا بالؽظيف،ب  ببد) مايدسي
 شاإبنىق،ببيساب افب (1)الرؽتي، ب ابالؽظيف،بالبشا ي،بل،ؽحراحبالرؽتي،ب(

بالرا /ب ببالؼ بنىق، ب شاإ با لغ باضيفا  بقؽ  باالسيش  بالرؽح ببالؼ قؽال،
ي  تيبن، ببالرؽام/بتد يسلبمآا ىبا  برالياااساب ابباالسيش بقؽ باضيفا 

ب بفي لغ بالؽضي   بالسيش  بف  بت ال  بفالرؽا /بات الال   لرؽا / 
الآرال  (بتد يسلبمآا ىبا  براليابي  تيبن، بت الال  بت ال بالآرال)الح ااحب

بالؽضي  بالسيش  بالف عب(2)ف  ببالؼ باال آابل بالثشا ي، بال آا ىح بف  باذلغ  
بنحؽ )االزػ ب(بْ   اااُبب-بَ ْ   اب  بنحؽ ) باالزػ  باليد  ببالؼ ب-بْجِرُاػْباِب  ا

بل،حب( ْجِرُاػْباُب ب ا بييش  بابال با  ا ب الا بالي،س، بلبشي، بالسراحب، با ااح ف بب
ب اخ ى ب بم ذا بالي،ػ ب بشي، بح ااح بف  ال  بال، ؽال،  بالف اإ ظا   

بذا (ٖ)ميانال ا بتبرل ا بالح ااحبف  ب  ب ا بمثل بفؽنيسي، الرؽام/ بحباظيف،
                                                                                                                         

== 

امآرمدد،بفدد بب-اما يددر ابٙٚلبصبٜٜٔٔ البالسشددالب الآددا    بءباألالدد  ببالب اددااع 
 ببصبٕٕٓٓ صؽاحبال، ،بالي بي،بافؼباأل اتبالآ آن  ب .نبربالف اطبالب اااع ب دش،ب

ب.ٕٛٔ
دب ماب ذابلػبي  تيبن، بت الال ببٜٙبالؼبال  اىبان،ػبال، ،بالحريقببصب لل،بالدياإبب(بٔ)

الرؽحبت ال بف بالسيش بيكؽابمؼبقباللباإلبدراتبمثدلبصدؽحبالشدؽابفد ب)نشبد (بفإندهب
يخ ،دد بنددؼبصددؽحبالشددؽابفدد ب)ن دد (باتيددرب دد  بالخ ىفدداحبالرددؽتي،باخ ىفدداحبفدد ب

الالؽبداع بت جسد،ب ب حسدربالفؽابلبالفؽنيػ.بيشع بتفراللبذلغبفد  ب  د بن،دػبال، د،بلس
بب-ٛٛل بصبٕٜٛٔب-هٛٓٗٔالآدددددا    بءبالثالثددددد، بب-مخ دددددالبنسددددد  بندددددالػبالي دددددي

ب.بٕٜ بٜٔا لل،بالدياإببالؼبال  اىبان،ػبال، ،بالحريقبصب
بب ر  .بٜٔٔ لل،بالدياإببالؼبال  اىبان،ػبال، ،بالحريقببصبب(بٕ)
ه بصبٕٕٗٔالفيدددد  بالجس،دددد،بالي بيدددد،باالسيشدددد  ب بفاضددددلبصددددالعبالدددددام ا   ب البب(ٖ)

بب ر  .ب-ٜٙ
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ب" ب    بالح ا، باخ ،ف/ با،سا ب نه ب الز ال  ب  ا بييش  باخ ى بال ب ل  ذلغ
ب-ف ب يلبالحالحب- ى بالح ااحبقربلبييراالسيش بالسيجس  ب ذب اباخ

بحالحباإلبرات بمؼ بحال، بلخ ى بال، جاحب ا بمع  ا بيكؽا بب ا ل ابال ي
بب ا" بالخاص، بالح ا،(1)مدؽمات ا بت  ع باقر ب ابب  بحالق بمؼ ب لليا  الا

بحز ب ب  بنحؽ بالسخ ،ف، بالسيان  ببالؼ بيف إ بطؽل ا ب لجاح بف  الخ ى 
بانحؽب بص ايا بات  عب الا بمؼبحالقب ابالخ ى بف ب لجاحباحاض   ب الا

(بفاألاتبيرتباالب، ااب-)يب، ؼبطؽل ابيف إببالؼبالريغبالسخ ،ف، باالف إببالؼ
ب.(2) ثشي،ن، باإلف ا باالثان بن، بال

اتس دددازبالح اددداحببدددبيلبالس ايددداباالخردددا صبالردددؽتي،ب)بالشط يددد،باالددددسعي،ب
بخدداصباالفال الا يدد،(بل سددرببدد لغبالدددياإبالرددؽت بلعيدداحب إيآدداحبميددال ؼباجددُ 

الفالق،بال د بتسالد  بندؼبمالد  بمدؼببهي شا يبم بالبمال   ب"باليلبصا /بصفات
 ب"ب(4) بات دددػبالرددؽا /ب الج  الدد،باالؽضددؽطبالدددسي باليددال ب(3)"الرددؽا /

ابدبيبح ال،بالسس باخ،ؽ بمؼباإلناقاحبندبيا بابدبيبتآؽال،بالش س،باأل ا ي،ب

                                                 

ب.ٖٓٔ بٕٓٔ لل،بالدياإببالؼبال  اىبان،ػبال، ،بالحريقببصبب(بٔ)
ب-مجسدؽ  بمك بد،بال  درن،ػبالرؽتياح ب .نبدربالي الد بندىل ب .نبدربهبلبيد بيشع  ب(بٕ)

 لا احبف بن،دػبالردؽتياح ب .ب بدؽبالدديؽ بابب.ٖٜٔصب بٜٕٓٓب-ٖٓٗٔال الا  
السس،يدددددددد،بالي بيدددددددد،بب–ل بمك بدددددددد،بالس شبدددددددد بٕ٘ٓٓ بهٕٙٗٔالفخ اندددددددد  بءباألالدددددددد  ب

ب.بب ر  .ٖٛٔالديؽ ي، بصب
الفيدد بالرددؽت بنشددرباليدد عب لا دد،بتح،ال،يدد، ب بنبددربالسددشيػبنبددربهبدمحم بءباألالدد  بب(بٖ)

ب.ٔٗٔل بصبٕ٘ٓٓب-هٕٙٗٔ
 بصبٕٛٓٓ مذددا بءبالثالثدد، بب-مبددا ابال،دددانياحب ب حسددرببدمحمبقددرال ب البالفيدد ب(بٗ)

ب.ٖٛٔ
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 بفال دابال دؽاتبي يدؽابالؽضدؽطبال د بيسدب(1)اتي ال  ابخدىتبالف امداحبالس يدر  ب
ب.(2)الدسي ب"

 زدددعبفددد ب للددد،بالرددديغبال،رللددد،بالرددد اي،ب البابالددد بفددد بتؽضددديعبالسيشددد بي
)ُيَعددداِ ُ اَا(بمزدددالحب)َظددداَ َ (بن،دددد بنحؽ اال دددسي، بالرددديغبالفي،يددد،بالفي،يددد،ب

َفاَندددَل( ب،ددد ب)تَبنَب)َتَعاَ َ (با صددد،هب (ا َب)باظَّدددَا(بمزدددالحباباَ  ُب)َفاَندددَل( با)َيعَّددد
ددددُ اَا(بمزددددالحا) دددد ا)بَيَع َّ ددددل(ب(با صدددد،هَظ َّ دددد (بن،دددد ب)تفيَّ )ُيْرددددِ،َحا(باب )َتَع َّ

ددالحا(بمزددالحب ددالعا)مزددالحب) ْصددَ،َع( با)َيرَّ الردديغبابب)َتَرددالَع( ب(با صدد،هصَّ
)ِفَرددداله(باب ُفْيدددل(ابب-)ِ ْفيددداتبن،ددد بازابب) حدددداا(با)ُحْددددؼ(نحدددؽ بباإل دددسي،

ب.(لَفيَب)بن، بمررلب)َفَرل(َاب)َفْرُ،ُه(ببمررلب)فاَصَل(بن، ب)َفاَنَل( 

ا مابالرلل،بال  االبي،بال  بتيش ب"بم انا بالجانيبالشحؽع ب ابالؽظيف،بالشحؽالد،ب
ف، دداب البابالدد بفدد بتؽضدديعبالسيشدد بالسدد ا بمددؼبب(3)ليددلبا،سدد،ب اخددلبالجس،دد،"

اقددربا دد س،/ب دد  بالرللدد،بن،دد بالآدد اتاحباليذدد بفدد بالسؽاضدد بمحددلبالرلا دد، ب
                                                 

 يلبالي،سداتبالسحدراالؼب ابالح اداحبا  ددب/بصدف،ب)الؽضدؽطبالددسي (باال د ببي عبب(بٔ)
تيددربصددف،بمسالدد  بمددؼب مدد الؼ باألات ب ابالط الددابالدد عبيسدد بايددهبال ددؽاتبحدداتبالشطدداب
 الح ااحبتآلبايدهبالن  اضداحب ابالي بداحبال د بتي د  بال دؽاتبالخدال بمسدابيجي،شداب

  ددد ازاحبالحشج الددد،بال ددد بيحس، دددابنرددد ب ددد ابالسسددد ب أندددهبحددد بنددددبياب.بالثدددان  ب ابال
ال ددؽاتبالخددال ب دد بال دد بتشدد تبحجددػبالرددؽح باذلددغبلاجدد ب لدد ب ابالش سدد،باأل ا ددي،ب
تي زباتآؽعباألناي،ب حيانابب أاال بال ؽاتبالس   .بيشع  بن،ػبالرؽتياح  .نبربالي الد ب

ب.ٜ٘ٔنىل ب .نبربهبلبي بصب
ب.ٜ٘ٔبلبي بصبن،ػبالرؽتياح ب .نبربالي ال بنىل ب .نبربهب(بٕ)
الآدا    صبب- بندالػبالي ديٜٜٛٔن،ػبالرلل،ب .ب حسدربمخ دالبنسد  بءبالخامدد، بب(بٖ)

االشع  بن،ػبال، ،ببالؼبالآريػباالحريق ب بنبربال فدالبحامدرب دىت بءبالثالثد، بب-بٖٔ
ب.ٕٔٓل بالآا    بصبٜٜٛٔه بٜٓٗٔ
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ي،اب سيان بالشحؽباإلف ا ي، باال سثلبف بقيس،باليىم،ب باألات بماي اىا،ب مؽل
(بب في دابانردب ابفد بقؽلدهبَااِحدَر  ب)باإلن ابي،با ال ابف بتؽضيعبالسيشد  بنحدؽ

 باالثان  بماي ي،اب(بٔٔ)الشدات/ب.....(َاِمابَااَنْ/بَااِحَر  بَفَ،َ ابالشِّْر ُب)ب تيال 
بدالؼبالخبد بب،ؽعثلبتشؽحباأل د سيان بالشحؽبال  االبي،ب االجس،،ب أ   ا باذلغبم

بَااِلَرٌ بِبَؽَلِرَ الَب ب)...االش  بف بقؽلهبتيال   باالثالدق ب(بٖٖٕ)البآد  /..(بُتَزّلَّ
باا(بفدد بقؽلددهبتيددال  ْبُ،َ دد(باب)يَيددْبُ،َ ؼَّب بنحددؽ ب)اخدد ى ب نسدداءبت االدديبالجس،دد،

بَالَبِنشَرَإباْلِيَبَ بَ َحُرُ َسابَ ْابِاَىُ َسابفَب ِ مَّابَيْبُ،َ ؼَّب) َتْشَ ْ ُ َسدابَاُقدلب َىبَتُآلبلَُّ َسدّبُ  ّ 
ا ب. (بٖٕ)اإل  ات/(بلَُّ َسابَقْؽل بَاِ الس 

اقددربال دد لبالبحددقبالسددش تبالؽصددف بالدد عبُلاِنددَ بايددهبجسددُ بالآدد اتاحبالآ آنيدد،بب
بنذدد الؼبالس ددؽات  بال دد بت ي،دداب األحكددالباأل دد ال،بالخاصدد،ب ددالس    باال دد بب، دد/

الآدد اتاحبن،دد بحددديب  االبالسدد   بالسخ ،فدد،ب اخددلب باددػبترددشيفب دد  بمؽضدديا
مي سدددر بفددد بذلدددغبن،ددد بالسيددداجػبال، ؽالددد، بب لا ددد،بتح،ال،يددد،باأل ددد   بادددػب لا ددد  ا

بيددان  باا دديبن،سدداتبتؽجيددهاا دديب  ددلبالساألصددؽاح باا دديباا دديبال فدددال  ب
الذد عي،بالس ي،آد،بباألحكدالل،ؽقؽ بن، ب للد،بالآد اتاحبفد ب يزداطببالآ اتاح؛

ب. األ  ب 
د اقتضت طأعة الاحـح نٌ ٓوـٌْ  ـق مكدمـة ّة ىٔـة ما اـح ّأ اـةمل نمـ  ا كدمـة          ّق
 يَر الرى س ز علُٔ الاحح.ي ّل نٍنٔة ا ْضْعمل ّا ت ت

ب باتح هباىا،بمطالي ،السبحقباألات بالس   بزاج

بالسط،يباألات بالرلل،بالرؽتي،.بب

بي،. االرلل،بالربالثان  بالسط،ي

بي،.  االبالبالرلل،بالثالق بالسط،ي
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بااحر با ؽ باتح هبمط،يب السبحقبالثان  بالس   بف بالحسلباالؽض 

بالرلل،بالرؽتي،.بب

با ااتح هبمط،بب السبحقبالثالق بالس   بف بال ضاحباالفرات

بي،. االرلل،بالرب األاتبالسط،ي

بي،  االبالرلل،بالب ن الثابالسط،ي

باتح هبمط،باا ب السط،آ،بالسبحقبال ا   بالس   ب

بالسط،يباألات بالرلل،بالرؽتي،.

بي،. االرلل،بالربالثان  بالسط،ي

بمط،يبااحر با ؽ اتح هبب السبحقبالخام  بالس   باألل

بي،. االرلل،بالربب

بااحر با ؽ باتح هبمط،يب لسبحقبالدا ُ بالس   بف باليب ا

بي،  االبالرلل،بالبب

با ؽ بااحر باتح هبمط،يب السبحقبالدا   بالس   بف بالسال اى

ب،ي  االبالرلل،بالبب

باتح هبمط،باا ب السبحقبالثامؼ با، اعباإل ىمي،بل،س   ب

بي،.ؽتالرلل،بالرباألات بالسط،ي

بي،  االبالرلل،بالبالثان  بالسط،ي

 ب باػباب/ب أ ػبالسرا لباالس اج .ن ا تبالبحق  ػبالخاتس، بافال اب
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 املسأة شّدة.املبحح األّل: 

 :ة الصْتٔةاملطلب األّل: الدالل

 اختالف احلسنة بني الفتح ّالضه: *

ًَ آَمُيِْا اَلقال تعاىل: ) ََا الَِّرٓ ُّ ٍّوا     َٓا َأ َِٓحلُّ َلُهِه َأٌ َتِسُثوِْا اليسَسواك َنِس
َّ ٍُ َّ َّاَل َتِعُضُلْ ٍُ ُِٔتُنْ ٍَُبِْا ِبَبِعِض َما آَت  (.11...( )اليساك /......ِلَتِر

اقددد  بب (ٔ)ب  بااليددددا  باخ،ددد  ب زدددػباليدددا ب...اخ ،فدددؽابفددد ب)   دددا (ب"فآددد  بحسددد
ب باا، ابالآ اتتالؼبمؼبالآ اتاحبالدب بالس ؽات  .)َ ْ  َا(ب ف ح ابالباقؽاب

 :التْدُٔ

ال ؽجيددهبفدد ببان،سدداتب ا  ددلبالسيددان ب االسفددد ااب بباخ ،دد بال، ؽالددؽاب
)َ ْ  ددا (با)ُ ْ  ددَا(ب فدد عباليددا باضددس ا بفدد  يب يددلبمددش ػب لدد ب ن سددابل  ددااب

ب (ٕ)قاتبابؼبمشعؽل ب"الَيْ  باالُيدْ  بل  داا بابدأعبل د،باقد بفجدا  "بااحر ب سيش 
ددْي بباقداتبمكدد ببددؼب بدد بطالددي ب" سددا ل  دداابمذدد ؽلتاا باددالَفْآ باالُفْآدد  باالزَّ

ْ ر ْي  باالذَّ ْ راالزُّ ب (ٗ)مؼبالي،ساتباا ابقاتباثال ب (ٖ)" باالذُّ

                                                 

آددد اتاحبالددددب بااإلقشددداحبفددد بالب-ٜٕٕيشعددد  بالددددبي،بفددد بالآددد اتاحبلبدددؼبمجا دددربصب(ٔ)
ب(.ٕٛٗ/ٕ(باالشذ بف بالآ اتاحباليذ ب)ٕٛٙ/ٕ)

بطبالي بي،بما  ب)إبلبه(.ااالشع بتا بال، ،باصحب-لداابالي ع بابؼبمشعؽل بما  ب)إبلبه((بٕ)
اليذدد بنددؼباجددؽ بالآدد اتاحبالدددب بان،، دداباحجج ددا بمكدد ببددؼب بدد بطالددي بتحآالددا ب .محدد بب(ٖ)

ب(.ٕٖٛ/ٔل ب)ٜٗٚٔب-هٜٖٗٔ مذا بب-،الريؼبلمزاا بمطبؽناحبمجس بال، ،بالي بي
ألتى حيان األودلسى، تحقيق  الشقيع دقا    والثحر المحيط -(3/525يىظر: الكشاف )( ٗ)

ي،  ار الكتقققة اليةميقققق  1421 -م2552أحمقققد دثقققد المآخقققآ  والققققريه،   ال اويققق  

 (.4/16وإدراب القران لةىحاس ) -(3/212)لثىان ( -)تيروت
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ااخد ى بب (ٔ)ل د،بالحجداز"ان، ب  ا بتيؽابالآ اتتااب سيش بااحر ب"االسف دؽطب
ب.بالح ا،ب شابلبييرااب ابيكؽابمع  ا بمؼبمعا  باخ ى بال، جاح

 بقددداتبالفددد اتبمثدددلباتببدددالؼب)الَيدددْ  (با)الُيدددْ  (بالشسدددابفددد إب يدددلبآخددد بمدددؼبالي،سددد
ْ  بمدؼبالشحاُ "بالف اتبي  يب ل ب ابميش ب)بَاْ  ا(ب ابُتْي  بن،د بالذدو باالُيد

بب(ٕ)سذآ،"القب،هبي  يب ل ب نهب سيش ب

فيددددلب ب الزددددػب(الُيدددد  )ااإل دددد ا بن،دددد بالذددددو ب سيشدددد ب ددددالف ع بب(  َيددددال)بااددددأا
ب.(ٗ) بامل بمثلب  ابذ يب بؽبزلن،(ٖ)  ِبيْبالذخصبل،ذوباال ابلهبمؼبمال بمُب

بالدد عبي  تدديبن،يددهبمذددآ، بفيددلباإلندددااب- الزددػب-اب)الُيددْ  (ان،دد ب دد ا بيكددؽب
ا  ددرب)ابددؼببدد ِّع(بمددابقالددهبالفدد ات ببن،يددهبصدداحُبه بمددابُ ْ ددِ  ب- ددالف عب-ا)الَيددْ  (

حالقبقات ب"يرتبن، بصح،بقؽتبالف ات بقؽلهب بحانهباتيال  ب)اَلدُهبَ ْ دَ،َػبَمدْؼب
ددَسَؽاِحبااألل بَطْؽنددا باَاْ  ددا (ب) ( بالددػبيآدد  ب حددرب زددػبٖٛآتبنسدد اا/بِفدد بالدَّ

/بباليدددا  باقددداتب دددبحانهباتيدددال  ب)ُ ِ دددَيبن،ددديكػبالآ ددداُتبا دددؽبُادددْ ٌ بليدددػ(ب)البآددد  
 بفيددلبالسزددط ب- ددالف عب-لددػبيآدد  ب حددرب فدد عباليددا  بايرددال بالَيددْ   باب(ٕٙٔ
ب.(ٙ)امل بمثلب  ابذ يبابؼب الر  ب(٘)فيلبالسخ ال"ب- الزػب-االُيْ  

                                                 

بال ب)إبلبط(.شالسرباطبالسب(ٔ)
ب-هٜٓٗٔميددان بالآدد آابل،شحدداُ بتحآالددا بالذدديابدمحمبن،دد بالرددابؽن  بءباألالدد  بب(ٕ)

(بلدددػبيؽجدددرب ددد اباليدددىلبفددد بميدددان بالآددد آابل،فددد اتب بامنسدددابنآ،دددهبنشدددهب٘ٗ/بٕل )ٜٛٛٔ
بالشحاُ باا ابابؼبمشعؽلبف بلداابالي عب بما  )بإبلبه(.

ب(.ٕٕٔ/بٖالبح بالسحي ب)بيشع  بب(ٖ)
ب.ٜ٘ٔحبألب بزلن،بصيشع  بحج،بالآ اتاب(ٗ)
بلداابالي عب)إبلبه(.ب(٘)
ب(.ٖٙٔ/ٗالسحكػباالسحي باألنعػبلبؼب الر ب)ب(ٙ)
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ن،يدهببمدابُ ْ دِ  ب  الف عب)الَيْ  ( اب ياإبا،ي،ب شابي جعب ابيكؽابباالسكؼبالآؽت 
؛بألابالذددخصببآ هبااآ،ددهلسذددبهبالذددخُصبَ دد ِبمدداباَبب  الزددػب)الُيددْ  (اب الذددخص

 ذاب  دد  بنفدددهبن،دد ب دديتيكؽابفدد بذلددغبمددؼبالذددر باالردديؽب،بمددالبيكددؽابفدد ب
باأل ياتبال  بيساللب لال ا

 ب(ٔ)اليدددلباخددد ى بالسيشددد ببدددالؼبالآددد اتتالؼب دددؽباألقددد عب لددد بالردددؽاع
 ابالآدد اتتالؼبتحكيددااب حددؽال بمخ ،فدد،بل،سدد    بااندد/ب ددا ر بفدد بالجا ،يدد،بحالددقب

 بح ددددد بنددددد تبالآددددد آا بفش ددددد بنش دددددا بامحا دددددابب ددددد  ب(ٕ)افددددد بصدددددرلباإل دددددىل
بال ؽجال احبال ايي،.

                                                 

يسكددؼبال دد  شاُبفدد ب دد ابالسؽضدد ب سددابذادد  بابددؼبجشدد بفدد بقدد ات ب)بالدد ت(بفدد بقؽلددهب(ب1)
( بحالدقبقدات"بالدِ تببٕٗ...()اإل د ات/ب ِمدَؼبال َّْحَسد،ِب َلُ َسابَجَشاَطبالد ُّتِّب ِفْلبااخبتيال  )

 بالرا ددد، بضددربالرددديؽب، باالددُ تبلدنددددااب ددؽبضدددرباليدد  باادددأن ػباخ ددالابل،فردددلبفدد
بالش سددابالزددس،بلدنددداابااليددد  بل،را دد،؛بألابمددابي،حدداباإلندددااب  بدد بقددرلابمسددابي،حدداب

يف ابل،را ددد، بالبندددد شي بمثدددلبالرا ددد، بااخ دددالاابالزدددس،بلآؽت دددابلدندددداا بااليدددد  بلزددد
امددؼبج ددلبا د ؽحذ"بالسح ددديبفدد بتبالددالؼبب بالبتشدديبنشدده بفدإابمددؼبندد  ب ند   د ا

اجدددؽ ب دددؽاذبالآددد اتاحبااإليزددداطبنش دددا بابدددؼبجشددد  بتحآالدددا بن،ددد بالشجدددر بناصددد ب
( باميشدد ب دد اب اباإلندددااببٛٔ/بٕاآخدد الؼ ءبالسج،دد باألن،دد بل،ذدد ؽاباإل ددىمي، )

خ،آهبهبن الد اب لب ابي،حآدهبذتبايكدؽابذلديى باالد تبالد عبي،حداباإلندداابيكدؽاب  درب
بال  بيراليبالحالؽاا بفآربيكؽابذتبالحالؽاابمد حدشابامحسؽ ا.ببمؼبال ت

لاعب نهباااب" ذابماحبال جلباااب الياؤ ب حاب ام  تهب اب اتب يزد ػبت اج دا باماب(بٕ)
 ددددػب حددددابب ددددابمددددؼب  ، ددددا بفش لدددد/ب دددد  باب دددداتاابزاَّجؽ ددددا باماب دددداتاابلددددػبي اجؽ ددددا ب

ف ب بدد بالحدددؼبن،دد ببددؼب حسددرب  ددباعبالشدد اتباب امذددهبالشا دداباالسشدددؽ  بتددأليا،ي،"
ال ح الدددد باالشعدددد  بب–بٛٓٔلبشدددداا(بصبب-نددددالػبالي ددددي)بال احبالؽاحددددرعبالشيدددددابؽلع 

ب.ٖٕٛصب بؼبنا ؽللباال شؽال 
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بفآ ات ب)َ ْ  ا (ب الف ع بتحك بحاتبالس   بالُسْيَ َ ، باذلغبف باألحؽاتبا،تي، ب-

ُتِؽفَِّ بنش ابزاج ا بحالقبااابيأت بابؼبالد ا ببال يالس   بحاتباألال  ببالحال،
 بايرددال ب حددابب ددابمددؼبان،ال ددمددؼبمال  ددا ب ابق البددهبمددؼبنرددب ه بفال،آدد باؽبددهب

بنفدهبامؼبمال  ا.

ب اب اتبت اج اب  ال بصراإب لبالرراإباألاتبال عب صرق ابالسال/.ب- 

باماب اتبزاَّج ابمال   با خ بصراق ا.ب-ع

ل ف رعبمشهب سابالا/بمؼببااماب اتبنز، ابامشي ابمؼباألزاا  بيزال ب-جد
ب.(ٔ)السال/ ب ابتسؽحب  بفال ا ا

 ، بُيْيِ ُ  ابابؼبالد ا  ب ابق الديبالد ا ب َبيْبابالس   بمُباف بت،غباألحؽاتبتيؽب
مددؼبنرددب هب"اقددربتيدد لب دد اباإل دد ا ب يؽا ددر ػبال دد بتسددال اابن،ال ددا ب حالددقبلددؽب

ب.(ٕ)نش ا بألصبح/بُ بَّ،بل ا بالساباجرحبمؼبيشر  ا"بحالرلام/بالس   بالس

بحاتبالس   بم بزاج ا الحال،بالثاني، ب

                                                 

اتدد إبام  تددهبابيذدد،بب"ااددااب  ددلبالسريشدد،بن،دد ب دد ابح دد بتُددؽفِّ ب بددؽبقددي ببددؼباأل دد،/ ب(ٔ)
طباؽبددهبن،ال ددا ب بفطدد بحرددؼبببشدد/بميددؼباألنرددالال، بفآددالبابددؼبلددهبمددؼبمال  ددابيآدداتبلدده
بيزدددال ابل ف دددرعبمشدددهب سال دددا ب فدددؽلىبنياح دددابادددػبت ا دددابف،دددػبيآ ب دددا بالدددػبيشفدددابن،ال دددا

يشعددد  بصددد، بهبن،يدددهبا ددد،ػ بفدددأن تبهب ددد  با،يددد،"بب-فذدددك/بذلدددغب لددد بل دددؽتبه
ميددددددان بالآددددددد آابل،فددددددد ات بنددددددالػبالي دددددددي بءبالثالثددددددد، بابب-بٛٓٔ  ددددددباعبالشددددددد اتبصب

ال ح الددددد باال شدددددؽال باببب-(ٖٕٕ/٘الدددددرللب)بنعدددددػابب-ب(بٜٕ٘/بٔل )ٖٜٛٔب-هٖٓٗٔ
ب.ٕٗٛ بٖٕٛص

ب(.ٕٕٛ/ٗال ح ال باال شؽال ب)(بٕ)



 

6111 

 ب ددؽتباليذدد  بلفبدد،بفدد ب ابي ا ددا بالدد ا  باالحبددد ابمددباحالددقبيسدددك 
 ابيط،آددؽ ؼبلفبدد،بفدد ب ابب  ددؽاب زااج ددػ باالددأُبؽاباذلددغ"ب اباألزاا باددانؽابيك

َيُسْ َؼبنشر ػبفال ادؽ ؼ بفد لغب  د ا بل دؼبن،د بالبآداتبن،د بحالد،بالي ا يد، ب ذبلب
ب.ب(ٔ)ت ض بالس   بب لغبمخ ال "

 باألمدددؽل بألابفال دددابف حكددد با ا يددد،بالسددد   بل ددد ب- الزدددػب-(ا مدددابقددد ات ب)ُ ْ  دددا
بمذآ،بن، بالشف .

 ابلافب،بنشه ب قربتيؽابلافب،بف بالذ تب- الف ع-ب)الَيْ  (ألابالس   بف بحال،
ب باال د،بلده لتيؽاب لبلافبد،بندؼبالذد تب- الزػب-)الُيْ  (بباليش ابف بحال،

 بفجي،د/بالزدس،ب دالف ع–ب)الَيدْ  (  دربمؼب- الزدػب-)الُيدْ  ( بيكدؽابان، ب  ا
ل،سيشدد بالآددؽع باالف حدد،بلخف  ددابل،سيشدد بالزددعيف بااددأاب شدداإبتشا ددباببلآؽت ددا

 بفدددالف إبااضدددعببدددالؼب(الُيدددْ  بدددالؼبقدددؽ بالزدددس،باقدددؽ بالسيشددد بالس،ددد س بمدددؼبلفظ)
الددرلل الؼبال، ددالؼبي ؽصددلب لال سددابنددؼبط الددابت دداي بالح ااح حالددقب ابالزددس،ب

؛ب دد ب اآددلبمددؼبالف حدد، بف دد بت ط،دديبج ددرابنزدد،ياب  ثدد اب ب(ٕ) اآددلبالح ادداح
ألن دداب"بتح ددا ب لدد بلفدد بمدد خ بال،دددااب لدد ب قردد ب لجدد،بمسكشدد،بنحددؽبمدد خ ب
الحشدددغباألن،ددد ب بافددد بالؽقددد/بنفددددهبت حددد إبالذدددف ااب سآدددرالب  بددد بمشدددهبفددد ب
اليد   بحالقبتد ري اابا  رال باام،،بمد بالزدس، بات  اجيدااب لد بالخ،د بمد ب

آدددؽتب ب بلددد ابيب(ٖ)اليدددد   با ددد ابيجيدددلبالسج دددؽ بالددد عببددد تبمددد بالزدددس،ب  بددد "
                                                 

ب.ٕٗٛالدابابصب(بٔ)
السشردددد بب-(بٖٛٚ/بٔالخرددددا صبلبددددؼبجشدددد )ب-(بٚٙٔ بٖٚ/بٗيشعدددد  بالي دددداع)(بٕ)

ب(.بٜٙٔ/بٔلبؼبجش )
،بفد ب صؽاحبالح ااحبالي بي،ب لا ،ب للي،بجسالي، ب بمشاتبدمحمب ا ػ بالسج،،باألل نيد(ٖ)

ب.بٖٔٔل بصبٕٙٓٓه بٖٔٗٔ بٖ بحبٙال، ،بالي بي،باآ اب ا بمتب



 

 

6111 

لد لغبفدإابالج دربالسبد اتبفد بتحد إب قرديبال،ددااب  بد بمدؼبب ب ا يػب ندي  ب"
فد بب(ٔ)الج ربالسب اتبف بتح إب  نا ب باتح إب  ندا ب يدد بمدؼبتحد إب قردا "
 باقددربب(ٕ)حددالؼبيأخدد بال،دددااباضدد بالنبددداءبفدد بقدداحبالفددػبنشددربالشطدداب الف حدد،

بب بان،دد ب دد ابيكددؽابب(ٖ)"ذ دديبالفدد اتب لدد ب ن دداب"بتخدد  بمددؼبخدد إبالفددػب ددىبا،فدد،
فدد باخدد ى بالسيشدد بالسيجسدد ببددالؼبالآدد اتتالؼ بب ددبباب- شدداب-اخدد ى بالح ادد،

 سابببب(ٗ) ؽبال سالال ببالؼبالسيان بالسخ ،ف،ب- شاب-ا  ابييش ب اباظيف،بالح ا،
ب.(٘)بي ػبتؽصيفبالف ح،ب أن ابمرؽحبمشف عب)اا  بمش ذ (

 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

ب   ب   ن بي ي،اب األبمكس،،بل،آ ات ب الف عبف ب يزاطبحكػالآ ات ب الزػبب ا
ي سثلبف بالش  بنؼب لىبالشداتبا ؼبُمْيَ َ احبَااِل اح؛بألاب   ا بالس   بن، ب

السد   ببتأ دا ب مد ال اا  ب اببنز، ابنؼباألزاا  ب ابحبد ابمد ب دؽتباليذد  ب
بال ا.ايهبمذآ،بن،ب؛بألااتي  ه

                                                 

الآددا    بب-فدد بال، جدداحبالي بيدد، ب . بدد ا يػب نددي  بءبالثالثدد، بمك بدد،باألنج،ددؽبالسردد ال،(بٔ)
ب.ٜٙل بصبٜ٘ٙٔ

االشعدد  بفرددؽتبفدد بن،ددػباألصددؽاح بدمحمبجددؽا بالشددؽلع بءباألالدد  بب-ٗٙصبالددداباب(ٕ)
ب.ٕٕ٘ل بصبٜٜٔٔ بناب، ب-مطبي،بالشر بال جالال،

ب(.بٖٔ/بٕميان بالآ آاب)(ٖ)
امدداببٕٓٔيشعدد بتفردداللبذلددغبفدد ب للدد،بالدددياإببددالؼبال دد اىبان،ددػبال، دد،بالحددريقبصب(ٗ)

ب ير ا.
الآدددا    بءبب- ب لا ددد،بالردددؽحبال، دددؽع ب ب حسدددربمخ دددالبنسددد  بندددالػبالي دددييشعددد بب(٘)

ب.ٕٓاألال  بصب



 

6111 

  سفٔةالداللة الص :املطلب الجاىى

 تيْع صٔؼ األفعال: -*

 تفعَّل(: -لُعبين )َف -(1)

َْ     )قاتبتيال  ب ٍ ـ  ُْ ًا اَلَنحضـٔقا قوـ َل َعـ َللوَْى َْٓسـ َّ ل      َّ ِالوَْا اليسَسـ ف  ضـٕ اَلَنحضـٔقا  نلًذى  لـ ْعَت
ًح َاتحـــقَ   ٍ ُ    َتَكَسئ ــْ ْٔـــح  نلَمـــَس وه  الل ـــ ًْ َا ًح مضـــ  ٍ ََت ْ ٌَ  لــ َحـــْس ٌَ  لـــإاَذا َتطل َ ـــْس ب(ٔ)ب....(ََٓط

ب(.ٕٕٕ)البآ  /

االبدداقؽا ب ب"قدد  باليؽفالددؽاب لبحفرددا ب)َيطَّ دد ا(بب ذددريربالطدداتباال دداتباف ح سددا
ب.(ٕ)ب خايفبالطاتبا كؽن ا باضػبال اتباتخايف ا"

 :التْدُٔ

دددل(ب تشؽنددد/بصددديغباألفيددداتبفددد بالآددد اتاتالؼببدددالؼب)َفَيدددل(بالسجددد   با)تفيَّ
باقربذا بن،ساتبالر  بل،ري ،بب (ٖ)الس الرب ح فالؼ ب عببالؼباإلطىإباال آالالر

                                                 

لدغباالذدافي باجس دؽلبالي،سداتب   بالسددأل،بمحدلبخدى ببدالؼبالفآ دات بحالدقبذ ديبماب(ٔ)
 لدد ب ابال ط دد بيكددؽاب السدداتبالبيجدد ابنددؼبذلددغبتدديسػبالبمالدد   باذ دديبالآ ظدد ب لدد ب
 نددهب ذابط دد حبالحددا لباتيسسدد/بحالددقبلبمدداتبح،دد/بل اج ددابامابلددػبت  دددل باذ دديب
 يز ػب ل ب ابانآطاحبالرلبيح، ابل اج اباليؼب دأابت ؽضدأ.بيشعد بتفرداللبذلدغبفد ب

ب(.بٚٛٗ/بٖآ آاب)بالجام بألحكالبال
االشعددد  بال يددددال بفددد بب-ٖٗٔاليشددد بفددد بالآددد اتاحباليذددد بلبدددؼبالؽجيدددهبالؽا دددط بصب(ٕ)

ب(.ٕٕٚ/ٕاالشذ ب)ب-ٖٓٛالآ اتاحبالدب بألب بنس ابالران بص
فردال،،باإلطددىإباال آالالددرب حدرعبالفرددا لبالردد اي،بفدد بال، د،بالي بيدد، بففيدد  باإلطددىإب(بٖ)

 اب لل،ب ضااي، بفإذاب لا بالي ب ب ابيرتبم ببتيش ب اباحبالحرىبمج  ا بنؼب عبقالر
الحدددرىبن،ددد ب دددوب ضددداف بفإندددهبي،جدددأب لددد با دددال،،بصددد اي،بتذدددال ب لددد ب ددد ابالسيشددد ب
== 
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ب

ل(بميان بم ير   ب باال ؽق بتحريرب   بالسيان بن، بالدياإ.(ٔ)الس الر ب)تفيَّ

فددد إبال، ؽالددددؽابا  دددلبالسيددددان باالسفدددد ااببددددالؼبالآ اتاتالؼ )َيْطُ دددْ َا(بمزددددالحب
ب)َطُ  (بن، ب)َفُيَل(با)َيطَّ َّ ا(بمزالحب)َتطَ  (بن، ب)تفَّيل(.

حبالَسدددْ  َُ  با دددد بَطددداِ   بانآطدددد بنش دددابالددددرل بال حبقددداتبابددددؼبمشعدددؽل ب"اَطُ دددد ب
دددَ ح" دددَ حبااطَّ َّ اقددداتبالفددد ات ب"َيْطُ دددْ ا بب (ٕ)الط ددد  بفدددإذابام دددد،/ بقالدددل بَتَط َّ

ب.(ٗ)ا ابقاتباثال بمؼبالي،سات ب(ٖ)ي  د،ؼب الساتبيشآط بنش ؼبالرل باالَّط َّ ا 

ابالتفد بنش دابالدرلب ذلبتؽ ػبجؽازب تياابالحدا ب-ل خايف اب-اق ات ب)َيْطُ ْ ا(
ددددْ َا( ل فدددد ب دددد ابب- ال ذددددريرب-امابلددددػبت ط دددد ب السددددات؛بلدددد ابجدددداتحبقدددد ات ب)َيطَّ َّ

                                                                                                                         
== 

اإلضاف  باتشدرل بتحد/ب د  بالفردال،،باحدرتاابصد فال اا باحدر بالسط،دا بات سثدلبفد ب
بااحر بالسآالر بات سثلبف بالريغبالس الر .بالريغبالسج   .

 با للد،بٔٙٔ، ،بالي بي،بميشا ابامبشا دا ب .تسدالبحدداابصيشع بتفراللبذلغبف بالب
ب.ٙٙٔ ب٘ٙٔالدياإبص

ب-مدؼب د  بالسيددان  بالسطااند، باال ؽقدد  باالط،دي باالحد صبن،دد باإلضداف، باال يثالدد ب(ٔ)
ب ل بمال بذلغ.

االسس دددددد بلبددددددؼبنرددددددفؽلبب-(ٛٓٔ-ٗٓٔ/ٔيشعددددد بمددددددثى  ب دددددد طبالذددددددااي،بل، ضدددددد ب)ب
احا ددددددي،بب-(ٕٚٔ/ٔتذددددددا بالزدددددد عب)االبب-(ٛ٘ٔ/ٚ(با دددددد طبالسفرددددددلب)ٖٛٔ/ٔ)

ب(ٕٗٗ/ٗ ب)نالرباابن، ب  طباأل سؽب
باالشع  بالرحاطب)ءبهبل(.ب-(بلداابالي عب)ءبهبل(ٗ)
ب(.ٖٗٔ/ٔميان بالآ آابل،ف اتب)ب(ٖ)
اممدىتبب-ٖ٘ٔاحج،بالآد اتاحبألبد بزلند،بصب-ٜٙهبصباليشع  بالحج،بلبؼبخالؽب(بٗ)

سيددد بالآددد آا باليكبددد ع ب الباجدددؽ باإلنددد اعباالآددد اتاحبفددد بجبمدددؼمدددابمدددؼب دددهبالددد حسؼب
ب(.ٜٗ/ٔ( ب)ٜٜٚٔب-هٜٜٖٔاألال ب)بءلبشاا بب-الي يبالي،سي، ببال اح
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ل ؽ ػ باال أ الربن، ب نهبلبيجؽزب تياابالسد   ب لب يدربالم دداتب السدات با د ابا
مدداب  ددالب ليددهبمكدد  بحالددقبقددات ب"ال خايددف...بيددؽ ػبجددؽازب تيدداابالحددا لب ذاب

د ب السدات بفيداابال ذدريربايدهبلفد بال دؽ ػ ب اب د بالتف بنش ابالرلبامابلػبت  ط َّ
دد ب السددات بامابادداابالددرلبقددربانآطدد ب....باالددرتب فدد بحكددػبالحددا لبمددابلددػبت ط َّ
دددْ ا(ببيددداتب ن،ددد بقدددؽ بال ذدددرير ب ابفددد بحددد  بُ َبدددّ  باابدددؼبمدددديؽ  ب)ح ددد بَيَ َط َّ

ب.(ٔ)ال ط  ب السات"باتات با  ابيرتبن، 

 بال خايدف با د ابمداب  در ب بدؽب دام، بااأابق ات بال ذريربم سس،بلآد ات
حالدددقبقدددات ب"ُتَشددد َّتبالآ اتاتددداابمش لددد،باج سان سدددا بفيأندددهبقالدددل ب)ح ددد بَيْطُ ددد اب
ااَلَ َط َّْ ا( ب ع بح  بيج س باألم اا با سابانآطاحبالرلباالم دات بفأحر ساب
لبيكف ببرلاللبمالؽبام د،/بقبلبانآطاحبالرل بفدإابذلدغبلبيبديعبالدؽءت بفيد اب

ب.(ٕ)انآط بالرلبالػبت  دل" ذاب

اذ دديبابددؼبنا ددؽلب لدد ب ابميشدد بالآدد اتاتالؼبااحددر بليددؼبفدد بال ذددريربميشدد ب
ل حردؽتببلسجد  بالسبال د،بفد ب-ف ب   بالسا  ب-السبال ، بقات ب"اصي ،بال فيُّ

ا دددددد يسال ببميشدددددد بالفيددددددل بالدددددد اباددددددااب طددددددىإب يزدددددد ابفدددددد بمؽضدددددد ب يددددددل
دد ا( باال زددعبمسددابقالددهبابددؼبنا ددؽل ب اب(ٖ)فردديحا " ب- ال ذددريرب-قدد ات ب)يطَّ َّ

تفالددرباجددؽعبالسبال ددد،بفدد بط دد بالشدددداتبمددؼبالحدديل؛بألابزالدددا  بالسبشدد بتدددرتب
فددددىبتفالددددرب دددد  بب-ال خايف ددددب-ن،دددد بزالددددا  بالسيشدددد  ب خددددى بقدددد ات ب)يط دددد ا(

ب.بالسبال ،

                                                 

ب(.ٜٕٗ بٖٜٕ/ٔاليذ ب)ب(ٔ)
ب.ٖٔٙ بٖٓٙ ب ازبالسيان بمؼبح زباألمان بف بالآ اتاحبالدب بألب ب ام،بصبب(ٕ)
ب(.ٖٚٙ/ٕال ح ال باال شؽال ب)(بٖ)
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 طددىإب حددرعبالآدد اتتالؼبن،دد باألخدد عبايح ددا ببلبمددؼ ؽب مددابمددابقالددهبابددؼبنا دد
ق ات بميش بيخ ، بنؼبالآ ات باألخ ع ب)يط د ا(ب ل ب نا  بنع ؛بإلفا  بالب

 ال خايفبتفالربانآطاحبالرل بابال ذريربتفالربالم داتب السات باالرتبن، بذلغ ب
 ير  ب)فإذابَتَط َّْ ابفأتؽ ؼ(ب لالدلبب-الدياإبال، ؽعبال عبي سثلبف بقؽلهبتيال 

حبال خايفب فدددا  دددلآددد ات بان،ددد ب اب شددداإبمددد ح، الؼ بنبددد حبنش سدددابق اتاتددداا ب
حردددؽتب صدددلبالط ددد  باالآددد ات ب ال ذدددريرب فدددا حبالم دددداتب السدددات بفدددإذابتدددػب

بالم داتبجازباإلتياا.

بان، ب  ا بفإابمجسؽحبالآ اتاتالؼبيحكػب أم الؼ 

ب ب ابالحا لبلبيآ ب ابال ا بح  بيحرلب صلبالط  .األّل

 ب ابالحددددددا لبلبيآ ب ددددددابالدددددد ا  ب لب ذاب ال دددددد/بفدددددد بالط دددددد با ددددددؽبالجــــــ ىق
ب.الم دات

 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

بجاتحبمؽضح،بلآ ات بال خايف.ب- ابق ات ب)يطَّ َّ ا(ب ال ذرير

ابلػبت ط  باابالحا لب ذابالتف بنش ابالرلبامفآ ات بال خايف بتؽ ػبجؽازب تي
دد ا(ب ال ذددريربل  فدد ب دد ابال ددؽ ػ باتؽضددعب نددهبلب السددات ب فجدداتحبقدد ات ب)يطَّ َّ

بالم داتب السات.بيجؽزب تياابالس   ب لب ير

ي سثلبف  بنرلب تياابب  ن بي ي،اب األ    بات ياملبالآ اتاتاابل ؽضيعبحكػ
الحددا لب ذابانآطدد بنش ددابالددرلب لب يددربالم ددداتب السددات بفيددىباألمدد الؼب دد ءب

بإلتياابالس   بلبيكف ب حر سابنؼبا،خ .
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 َتَفاَعَل(. -( بين )َأْفَعل2)

دابَفدَىبُجَشدْاَطب اَفدْ/بِمدؼبَ ْيِ،َ داَاِمِاباْمدَ  ٌَ بخَبقداتبتيدال  ب) ُنُذدؽز ابَ ْابِ ْنَ اض 
("اخ ،فدددؽابفددد ب) ابٕٛٔ(ب)الشددددات/با.....ُصدددْ،ح ب َنَ،اْلِ َسدددابَ ابُيْردددِ،َحابَباْلَشُ َسدددا

ب(ب زددػباليددات بام ددكاابالرددا  بااددد بالددىلُيْرددِ،َحا(بفآدد  باليؽفالددؽا ب)ُيْرددِ،َحا
ردا باالدىل باتذدريربالردا با لد بمؼبمالد ب لد  باقد  بالبداقؽا ب فد عباليداتباال

 .(ٔ) ير ا"

 ددابي ددأابيسشب(ٕ)با (زبتحكدد ب دد  با،يدد،بحدداتبالسدد   بال دد بتخددا بمددؼبزاج دداب)نذددؽب
ب ابضدد ع ب نفددده ب ابنفآ دده ب ابالسددؽ  بال دد بااندد/ببالش سددا با ابي ذي دداب ددديّ 

ام انددد  ابلطيددؼبفدد ب ددؼ ب اب ا) ن اضددا (ببؽج ددهبنش دداب ددأابيآ،ددلبمحا ا  دداب
ب.(ٖ)ا،ُب،اب ابخُبالؼبف بخَب مام، ب اب 

                                                 

االيشددددددددد بب-(بٕٖٙ/بٕ)قشدددددددداحبااإلب-ٗٚاالشعدددددددد  بال يدددددددددال بصب-(ٕٕ٘/ٕالشذدددددددد ب)ب(ٔ)
ب.ٚٗٔص

لاعب اب ددد  با،يددد،بن لددد/ب" ددددبيبابدددؼب يدددغباام  تددده بقالدددهبمجا دددر بابددددبيبلافددد ببدددؼب(بٕ)
خريتباام  تهبخؽل،ببش/بدمحمببؼبمد،س، بااان/بقرب  شَّْ/ بف  ا بن،ال داب دا ،بفّا  دا ب

ا   بف،ػبترب بخؽل، بفط،آ اباػبلاجي ا باقاتب نسا ب  بااحر  بفإماب ابتآؽعبن، بأل
ب-ٖٚٔتبصباباالشعدد  ب  ددباعبالشدد بب-(ٜٖٚ/ٖاملبط،آ ددغ بففدد ح"بالبحدد بالسحددي ب)

 ابب-ن،يدددهبالردددى باالددددىلب-ميددد، ب لا بالشبددد زب ببشددد/ب اقالدددل بن لددد/بفددد بقرددد،ب دددؽب
ن،يدددهبالردددى بب-يط،آ دددا بفال سدددد/ب ابيسددددك اباالجيدددلبنؽب  دددابليا ذددد، بفأجدددازبالشبددد 

ب(.ٙٙ/ٔٔ)ب(دال بال ازعبتفمفاتيعبال اليب)ذلغ بالػبيط،آ ا"بب-االدىل
ب(.ٔٙٔ/٘الاطبالسيان ب)ب-(ٜٖٚ/ٖيشع  بالبح بالسحي ب)(بٖ)
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 :التْدُٔ

اَتَفاَندددَل( بفآددد ات بب-تشؽنددد/بصددديغباألفيددداتبفددد بالآددد اتتالؼببدددالؼب) ْفَيدددلَب
الحا(بمزالحب)َتَرالَع( بقاتبابدؼبخالؽالده)ُيْرِ،َحا(بمزالحب) ْصَ،َع( با) ب-َيرَّ

 لا بب ب"فالحجد،بلسدؼب در  ب ندهب-مؽضحا باألصلبالبشالؽعبل،فيلبن، بالآ اتتالؼ
ػ بف، لغب رَّ  باالحج،بلسؼبخفَّ  ب نهب خ  بمدؼبم كؼبال اتبا  )ي رالحا(بفأ

ب.(ٔ)ب) ْصَ،ع("

تفالددربب- شدداب- باليش ددا(ٕ)لسيدداابم يددر  بتددأت فرددي ،ب)َتَفاَنددل(بالس الددر ب حدد فالؼب
ال اجد،( بقداتبالفالدؽم  ب" ْصدَ،ْحُ/ببدالؼبب-ميش بالسذالا،بمؼبالجدانبالؼب)الد ا 

ا د ابمداب  در بمكد ببدؼب بد بب (ٖ)ب(ْصدَط،حؽا...بالآؽلباابُ/ باَتَراَلعَبافَّآْبالَآْؽل ب
؛ب() ْصدَ،عبطالي بحالقبقدات "باحجد،بمدؼبقد  ب زدػباليدات ب ن دػبجي،دؽ بمد آبل

َناْلؼبمددددد يسل بقدددداتبهبتيددددال  ب)فأْصددددِ،ُحؽابَبدددداْلَؼب شددددازِبألاباإلصددددىطببددددالؼبالس
 عباليدات ب ندهبلسدابل عبالفيدلباحج،بمؼبق  ب أل  بافب(.ٔ خؽالكػ(ب)الحج اح/ب

يددلبمددؼباشددالؼ بمددؼبزاجدد،بازا  با سددابمدد اؽلاابفدد ب اتباليددىل ب تدد بالفامددؼب
َلَعبالد ُجَىابَيَ َرداَلحاا( بااشدالؼ بفجداتبن،د ب)َتَرد داعبالسفان،د،بال د بتثبد/بلى
ب.(ٗ)اػب  مس/بالياتبف بالرا "

بف فالربميش بال يري،.ب- شاب- مابصي ،ب) ْفَيل(
                                                 

ب.ٕٙٔالحج،بلبؼبخالؽالهبصب(ٔ)
/بٚا ددددد طبالسفردددددلب)ب-(ٖٓٔ/ٔااي،ب)لذدددددا ددددد طباب-(ٜٙ/ٗيشعددددد بمدددددثى  بالي ددددداعب)(بٕ)

ب(.ٕٛٔ/ٔاالسس  بف بال ر الفب)ب-(ٖٛ/ٔاالتذا بالز عب)ب-(ٜ٘ٔ
)صبب -االشعد  بلددااباليد ع باالردحاطب-(صبتبطب(ب)ٕٛ٘/ٔالسرباطبالسشال ب)(بٖ)

بتبط(.
ب.ٕٗٔ بٖٕٔاالشع  بحج،بالآ اتاحبألب بزلن،بصب-(ٜٜٖ بٜٖٛ/ٔاليذ ب)ب(ٗ)
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لضدد بهبب-ابفَي،دد/ب ددؽ  ابت دد إبالسدد   بلددهبيؽم دداباسددامددؼب نددؽاحبالردد،ع ب" 
صدد، بهبن،يددهبا دد،ػ ب ابتزدد بنشددهب يددلبمددابب-تيددال بنش ددابمدد بل ددؽتبه

يجدديبل ددابمددؼبنفآدد،ب اببادددؽ  ب ابت بددهبالس دد ب اب ددال ا بمشدده ب ابتيطيددهبمددال ب
اقددددربُصددددرلحبا،يدددد،ببشفدددد بب (ٔ)ل ددددد يطفهببدددد لغ باتددددد ريػبالسآددددالبفدددد بحيالدددده"

ب-فدددد بت،دددغبالحدددداتب- بمددددؼبال اجددد، بمدددابي ددددؽ ػبمدددؼب ابمددددابُي َخدددفددددالجشددداط؛بلش
ب.(ٕ) ال  ؽ  بفىبيحل

 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

اَلَحا( بتخب بنؼب ابنآربالر،عبي ػببؽا دط،بالد اجالؼبات ب ابق ا لجسان،ب)َيرَّ
فآددد  ب دددأابت،دددالؼب ددد ببدددبيلبالس ددد  ب اببدددبيلبالآْددددػ باال،دددالؼب دددؽب إحددددااب

باليذ  بف بمآابلبذلغ.

تخبدددد بنددددؼب ابنآددددربالردددد،عببددددالؼبالدددد اجالؼبيدددد ػبباقدددد ات باليددددؽفالالؼب)ُيْرددددِ،حا( 
ببؽا ط،بط  بآخ بي رخلبلير،عببالش سا.

االسكؼب ابيآدات ب ذابااند/بم ح،د،بالشذدؽزببدالؼبالد اجالؼ بالدػبتخد  بندؼببالد/ب
اَلَحا(ال اجي،ب بايكؽاب  ب)ُيْردِ،حا( بامذابخ جد/بندؼببالد/بال اجيد،بيكدؽاب)َيرَّ

ببببا  ابط الابالحكسالؼ.

بيدد،بجريددر  بات يامددلبالآ اتتدداابإليزدداطبحكددػااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآ
 اب ن اضددا بمددؼببزا بي سثلبفدد ب نددهب ذابخافدد/بال اجدد،بنذددؽب   دد ب دد ن بي ي،دداب األ

ال اجددد،(ب ابييآدددرابصددد،حا بل ددد س البب-)الددد ا  ع زاج دددا بفدددىبجشددداطبن،ال سددداب

                                                 

ب(.ٜٖٚ/ٖاالشع  بالبح بالسحي ب)ب-(ٔٙٔ/٘لاطبالسيان )ب(ٔ)
ب(.ٔٙٔ/٘يشع  بلاطبالسيان ب)(بٕ)
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الحيددا بال اجيدد، ب ددؽاتبتددػب دد ابالردد،عببالش سددا ب ابتددرخلبطدد  بآخدد بليردد،عب
ببالش سا.

 َوَتَفعَّل(: -وَتَفاَعَل -َفاَعَل( بين )3) 

ٌَق ل تع ىل: ) .1 ٍضس ّ ٓ ظل   ًَ َاْه الَّرضٓ ََ تض ًح نومح  ٍ َاه مح   ....( مضيووه مسً ىسَس ئض
 ( 2/اجمل دلة)

ٌَ) :ق ل تع ىلّ .2 ٍضس ّ ٓ ظل   ًَ ٌَ لضَن  قل لوْا  لَتْحسآس  َزقلَاٍة  َّالَّرضٓ َٓع ْد ّ َاْه ث هح  مضً ىسَس ئض
ُا ََٓتَن سح   مسً قلْا  .(1) (3/اجمل دلة) .....(نلٌ 

اخ ،فددددؽابفدددد ب)يعددددا  اا(بفآدددد  بناصددددػ ب زددددػباليدددداتباتخايددددفبالعدددداتب
اال ددداتباادددد  ا با لددد ببالش سدددابفددد بالسؽضددديالؼ باقددد  ب بدددؽبجيفددد باابدددؼبندددام ب
احسدد  بااليدددا  باخ،دد  ب فدد عباليددات باتذددريربالعدداتبا لدد ب يددر ا باتخايددفب

ب.(ٕ)غب لب نهبب ذريربال اتبمؼبمال ب ل بقب، ا"ال اتباف ح ا باق  بالباقؽابا ل

تيذددد ب اتددداابا،ي ددداابندددؼب يدددلباليدددا احباال آالالدددربال ددد باانددد/ب دددا ر بفددد ب
 با دد بنددا  ب(ٖ)الجا ،يدد،بافدد بنردد بصددرلباإل ددىلبح دد بندد اتب دد  با،يدداح

بالع ال.

                                                 

ِ دددديب..)اادددد ابقؽلددددهبتيددددال  ب(ٔ) َ دددداِتُيػْببَاَمددددابَجَيددددَلبَ ْزَااَجُيددددُػبالىَّ بُ مَّ (ب)ب...ُتَعدددداِ ُ اَابِمددددْشُ ؼَّ
ب(ٗاألح اع/

ب.ٖ٘٘تبالبذ بصبىاالشع  ب تحا بفزب-(ٖ٘ٛ/ٕ ب)لشذاب(ٕ)
لاعب اب بيبن اتب   با،ياح ب ؽبالس   بال  باج /ب دكؽا اب لد بهبتيدال  با د ب(بٖ)

ببددؼبالرددام/ب خددب"مردد  ا ب ابجسال،د،ببشدد/بمالددغب-َخْؽلد،ب ابُخَؽال،دد،  ب اندد/بنشدرب ُا
بذاحبيدددؽلباا،سشددد ب ذدددوبا دددؽبايدددهباالزدددج  ب عبدددا  ببدددؼبالردددام/ بقال/  خدددلبن،ددد َّ
ب ف اا تهبف زي بفآات ب ن/بن، باع  ب م ب باػبخ  بفد بندا عبقؽمدهبادػبلجد ب لد َّ
== 
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 :التْدُٔ

ب-بددالؼب)َفاَنددلَبب-فدد ب دد  با،يدد،ب-تشؽندد/بالردديغبالفي،يدد،بفدد بالآدد اتاح
ددددل( بحالددددقب اب)ُيَعدددداِ ُ اَا(بمزددددالحب-لَباَتَفاَندددد )َظدددداَ َ (بن،دددد ب)َفاَنددددَل( ببَاَتَفيَّ
دد (باَ ُ َا(بمزددالحب)َتَعدداَ َ (بَن،دد با)َيعَّدد ددُ اَا(بمزددالحب)َتَع َّ )َتَفاَنددَل( با)َيَع َّ

ل(. بن، ب)تفيَّ

ا اضعبمك ببؼب ب بطاليباألصلبالبشالؽعبليلبق ات  بحالقبقات باحج،بمؼب
ددُ اا(بن،دد بازاب)َيَ فّي،ددؽا( بقدد  ب  الدد ب لدد باال ذددرير ب  نددهبجيددلب صدد،هب)َيَ َع َّ

ددل( باددػب  مددػبال دداتبفدد بالعدداتبلآ ب ددابمش ددا ب دد (بن،دد بازاب)َتفيَّ اماضدديهب)َتَع َّ
تشآددلباألضددي ب لدد باألقددؽع؛بألابالعدداتب قددؽعبمددؼبال دداتباحُدددؼباإل مددالبألنددغب

فددد بالعددداتباقدد بال ذدددريربفددد بالعددات باال ذدددريرب كثالدد  بف،سددداب  مسددد/بال دداتبفددد ب

                                                                                                                         
== 

ف اا ندد بنددؼبنفدددي بفام شيدد/بمشدده بفذددا ن بفذددا  تهبف ،ب ددهب سددابت ،دديبالسدد   بال جددلب
بالزعيف بفآ،/ باى باال عبنف بخؽال،،ببالر بل بح  بيحكػبهبتيال بف َّ بترلب ل َّ

  دكؽبمدابلآالد/ بفآدات بزاجدغبب-صد، بهبن،يدهبا د،ػ-اايغب حكسه بادػب تالد/بالشبديب
اابددؼبنسددغ باتآدد بهبا حدددش بصددحب ه بفسددابب حدد/بح دد بندد تبالآدد آا ب)قددرب ددس بهب
قدددؽتبال ددد بتجا لدددغبفددد بزاج ددداباتذددد ي ب لددد بهب هبيددددس بتحاالاسددداب ابهب دددسي ب

رال (بح  بان   ب ل باليفال  بقات بم الهبف،يي ابلقب، بق،/ بيانب بهب هبمانشدر ب 
لقبدد،بيي آ ددا بقددات بم الددهبف،يرددػب دد  الؼبم  ددا يالؼ بق،/ يددانب بهب ب دديابابالدد بما ددهب
مؼبصيال بقات بف،ديطيػب د الؼبمددكالشا بق،د/ بيدانب به ب هبمانشدر بمدايطيػ بقدات ب

مك ددلبيددد باىاددالؼبصددانا بقالدد/ بق،دد/با ندداب نالشددهب يدد إبب،دد ب ددشيالشهب يدد إبمددؼبتسدد ب
ال ح الدددد باال شددددؽال بابب-ٖٙٓصببقددددرب حدددددش/بف،ال رددددرإ"ب  ددددباعبالشدددد اتبآخدددد  بقددددات 

ب(.ٚ/ٕٛ)
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فال ذدريربمدىزلبال اتب صدل؛بألابال داتبندالؼبالفيدل باالفيدلبمزدان باليدالؼ ب
بليالؼبالفيل.

احجدددد،بمددددؼبقدددد  ب ددددأل  ب نددددهببشددددا بن،دددد ب)َتَفاَنددددَل( بفأصدددد،هب)َتَعدددداَ ُ ااب
َيَ َعدداَ ُ اا( باددػب  مسدد/بال دداتبفدد بالعددات...بفؽقدد بال ذددريربفدد بالعدداتبلدد لغ ب

بالآؽُلبَيَ َعاَ ُ اا...باخفف/بال ات باساباان/بمخفف،بف ب)َتَعاَ  َب

 ب نددهببشددا بن،دد بَظدداَ َ بُيَعدداِ ُ  بفددىبتدداتبايددهبػباليدداتبمخففددازدداحجدد،بمددؼبقدد  ب 
يؽجيب  مام ابال ذرير بفُخفِّف/بالعاتبلد لغ باخففد/بال دات؛بألن دابمخففد،بفد ب

ب.(ٔ)األصلبف  بَظاَ َ بُيَعاِ  ُب

ددددد اَا(االَبب-باَ ُ ااباال زدددددعبمسدددددابقالدددددهبمكددددد  ب اب)َيعَّددددد صددددد، سا ب بَع َّ
دددد اَا(بمزددددالحب)َتَعددددا َبب-)َيَ َعدددداَ ُ ااب ددددَ ( ب  مسدددد/بال دددداتبفدددد بب- َبااَلَ َع َّ اَتَع َّ

لآد عبال داتبمدؼبالعدات باحددؼباإل مدال؛بألابالعداتب قدؽعبمدؼبب-فال ساب-العات
بال ات بف،ساب  مس/بال اتبف بالعات باق بال ذريربف بالعات.

ؼبقبالدددلباخددد ى ب شدددابمدددب-اذ ددديبجس دددؽلبالي،سددداتب لددد ب اباخددد ى بالآددد اتاح
ال، داح بقداتبابدؼبمشعدؽل ب"َاَظداَ َ بال جدُلبام  تَدُه بامش دابُمَعداَ َ   بَاِظَ ددالا  ب ذاب
د بمدؼبام  تدهب بَاَعْ ِ بذاحبلحػ باقربَتَع َّ بمش ا باَتَعداَ َ ؛باَظ َّ َقاَتب  بَنَ، َّ

ب.(ٕ)ا،هب سيش "ب-تع ال ا ب

ب (ٖ)  ابقاتباثال بمؼبالي،سات
                                                 

ب.ٜٕٛ بٕٛٛاالشع  بالحج،بلبؼبخالؽالهبصبب-(ٖٖٔ/ٕاليذ ب)ب(ٔ)
بلداابالي عب) بهبل(.ب(ٕ)
االردحاطب) بب-ٕٚ٘احج،بالآ اتاحبصبب-ٖٕٛ بٕٕٛيشع  بميان بالآ اتاحبصب(ٖ)

بالسحي ب) بهبل(ب)ب-هبل( ب(.ٔٛ/ٕاالآامُؽ
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 ف الد ىل ئني ٍرِ الصٔغ الجالخ:ٍّي  ٓعيق عدو اإلأتال

السد ا ب دهبا،دهبابَتَع َّ ( بف  بجسييا ب سيش بااحر ب"ب-َتَعاَ  َبب-)َظاَ  َب
بالع ال با ؽبقؽت

باع د ب مد  بي الدربفد بال حدد الػب....."ب ب (ٔ)بال جدلبلم  تده ب ندِ/بن،د َّ
االبددراب اباخدد ى بالسيددان ببددالؼبالآدد اتاحبالددثىىب ددؽباألقدد عب لدد بالرددؽاع ب

"اادداابالع ددالبطىقددا بفدد بلخدد ى بي زددعبمددؼب للدد،بالردديغبالددثىى با دد ابا
الجا ،يدد، بقالددل با اتباإل ددىل باحكدد ب يزدد ػ ب نددهبادداابطىقددا بيؽجدديبح مدد،ب

لببم بددر بلبلجيدد،بايدده باقالددل بلددػبيكددؼبطىقددا بمددؼباددلباجدده ببددلبل بآدد بمي،آدد،
ب.ب(ٕ)ذاحبزا بالبخ،ي،بتشيعبمال  "

 ،بمدد  ا ب دد،ب بن،دد بال اجدد، ببددلبال ددغب نددهبادداابل دد  باليددا  بالدددال
صدد، بهبب-ان،دد باأل دد  با، ددا باال زددعبذلددغبفدد باددىلبخؽلدد،بمدد بل ددؽتبه

ببدؼبالردام/(بنشدر نشرمابجداتحب ليدهبتذدكؽب ن،يهبا ،ػ مابقداتبزاج داب) ُا
باع دد ب مدد  ااددااب دد ابفدد بالجا ،يدد،بتح السددابل،سدد   بم بددرا بب-ل ددا ب نددِ/بن،دد َّ

يشددد،ب ي،دددػبالشبددد بصددد، بهبن،يدددهبا ددد،ػ بااددداابالسدددد،سؽابييس،دددؽاب دددهبفددد بالسر
ل ددا بفآدداتبصدد، بهبن،يددهبا دد،ػبب-ب(ٖ)"قدد ال بالشدداُبن،يدده بفا دد آ بمذدد اناام

ي،بص الا ب ابص، بهبن،يهبا ،ػ ب ابل بصبب-فآال/بل،  ؽتب "ُح ِّْمِ/بن،يه
بجدانؽا بفآدات ب)مدابنشدرعبفد ب مد إبا بابضسس  ػب ليهبضانؽب مابضسس  ػب لد َّ

الشداُببطىقا  بامنساب ؽب بدؽبالدرع با حديل ؽتبه بمابذا ب و بفآال/ بياب

                                                 

ب(.ٖٕٔ/ٛالبح بالسحي ب)(بٔ)
ب(.ٗ/ٕٛلاطبالسيان ب)(بٕ)
ب.(بٚ/بٕٛال ح ال باال شؽال )(بٖ)
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 لددد  بفآدددات بُح ِّمدددِ/بن،يددده بفآالددد/ ب  دددكؽب لددد بهبفددداق  بااجدددرع با،سدددابقددداتب
ل به بفدأن تبص، بهبن،يهبا ،ػ بُح ِّْمِ/بن،يه ب  ف/با ك/ب ب-ل ؽتبه

ب(ٔ)هب   با،ياح"

السدد،س، بجداتبقؽلدهب)مدشيػ(بالسابااابالع الب دببا بفد بتفييدغباأل د  ب
يسددااب   ددال ب" لدد بتددؽبياباليدد ع بات جددالؼبنددا ت ػبفدد بالع ددال؛بألنددهبادداابمددؼب

 بازالا  بفد بتدؽبيخ ػ بقداتب(ٕ) ا  باألمػ"بببببببببب  لبجا ،ال  ػبخاص،ب ااب
ب(امن ػبليآؽلؽابُمْشَي  ابمؼبالآؽتباُزال ابهبتيال بفال ػ )ب

 مً نل ما سبل، ميهً الكْل:

يددددددددان بجريددددددددر بتددددددددد سربمددددددددؼبميددددددددان بؼبالبحددددددددقبنددددددددؼبميسكدددددددد نددددددددهب
(بميشد بَتَعداَ  َبب-)َظاَ  َبحالدقبتفالدربصدي  اب َتَع َّ (ب-َتَعاَ  َبب-)َظاَ  َبالريغ 

دد () خددى بب(ٖ)السذددالا،  بفآددربيكددؽابالع ددالبمددؼبال جددلبمشفدد  ا با دد ابمددابَتَع َّ
رلبصدتيدؽابالسد   بمذدالا،بل،د ا بفد بالع دال باذلدغب ذابب باقدرَتَع َّ ( فا تهب)

 ب اب ابق اتتددددددد ب(َتَعددددددداَ  َبب-)َظددددددداَ  َبمش دددددددابمدددددددابي زدددددددبه با ددددددد ابمددددددداب فا تدددددددهب
اال خايدف)بُيَعداِ ُ اا(بتحكيداابحداتبصدشفالؼبباالعَّ َُّ ااب(ب-ال ذرير)يعَّاَ ُ ااب

مؼبالشاُ بالرش باألات بي يسرب  ابالآؽت ب ن/بن، باع  ب مد  بالردش ب
ا  بفجدداتحبالآدد اتاحبالثددان  بقددربيدددباب دد ابالآددؽتبن،دد بلدددانهبفددىبيآرددربميشدد

 سثدلبفد باالب   األ د د ن بي ي،داب بحكدػفد ب يزداطببت ادربادلبمش سداباألخد عب
 دؽاتبقردربميشد بالع دالب لبلدػببصي ،بالع دالبفد بتحد الػبال اجد، ا ب  طاتب

                                                 

ب(.ٚ/ٕٛال ح ال باال شؽال ب)ب(ٔ)
ب(.ٖٕٔ/ٛب)بالبح بالسحي ب(ٕ)
ببب(.ٜ٘ٔ/ٚا  طبالسفرلبلبؼبيعيذ)بب-(ٜٙ بٛٙ/بٗيشع  بالي اع)ب(ٖ)
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 باذلغبلنيرالبح يآ،باألمؽمد،بمش دا ب ذب د بلدػبيآرربطالسابج عبن، بلدانه
بت،ربال ا  بفىبتحُ لبن،يه.

 ح:املطلب الجال

 (1)الداللة الرتنٔبٔة

 معاىى اليحْ اإلفسادٓة 

 بني السفع ّاليصب:

ددَؼب َاِمْابِخْفددُ ْػبَ لَّبُتْآِدددُطؽْابِفدديقدداتبتيددال  ب) اْلاَل َدداَم بَفددانِيُحؽْابَمددابَطدداَعبَلُيددػبمِّ
ب(.ٖ)الشدات/ب(ٕ)....(بَاُلَباَحبَفِإْابِخْفُ ْػبَ لَّبَتْيِرُلؽْابَفَؽاِحَر  ب الشَِّداتبَمْثَش بَاُاَىىَب

اخ ،دددد بالآدددد اتبفدددد بقؽلدددده ب)فؽاحددددر (ب"فآدددد  ب بددددؽبجيفدددد ب ددددال ف  باقدددد  بالبدددداقؽاب
ب.(ٖ) الشري"

                                                 

السد ؽعبال  االب ب)الشحؽع(باال ي،داب" د ابالسدد ؽعب الؽظدا  بالشحؽالد،بال د بت  ي دابب اب(ٔ)
كؽن دددابفدددانى ب ابمفيدددؽل ب دددهب ابحدددال ب ابني دددا ب لدددا باسدددابي ي،ددداباالي،سددداحبفددد بالجس،ددد،ب

 السيان بال  االبي،بالسد فا  بمؼبالجس،،ب أ   اباكؽن ابخب ا  ب ابا د ف اما  ب ابب- يزا ب
 بمآرم،بف بق اتاحبالآ آابالي الػبال جاحبالي عبف بنر بالشبؽ بانحؽبذلغ"ب-تيجبا ب

ب.ٜٙصل.بٕٔٓٓه بٕٔٗٔءباألال  بب .نبربالف اطبالب اااع 
(بمدددؼب دددؽل بالشدددؽل بحالدددقبقددد ابب فددد ب) لبددد (بٚ بٙابلقدددػب)اامثدددلب ددد ابالسؽضددد با،ي دددب(ٕ)

بابشرب ا باا اب)االخامد،(باليش باق ر حبن، ب  ابالسؽض بمشيا بلدطال،.
ت د بميان بالشحؽبل ذسلبالسيان باإلف ا ي،بال د بتخد صببؽظيفد،بالي،سد،بفد بالجس،د، بب(ٖ)

يشعدد ب.باادد لغبالسيددان باأل دد،ؽبي،باال  االبيدد،بال دد بتذددسلباأل دد،ؽعب ابال  االدديب أ دد  ب
فدد بضددؽتبالرلا دداحبال، ؽالدد،بالحريثدد، ب .نبددربتفردداللبذلددغبفدد  بت تالددلبالآدد آاباليدد الػب

ب.ٗٓٔصبل ٕٗٓٓب-هٕ٘ٗٔءباألال  بالف اطبالب اااع 
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 اليدددداتبالال ددددام بالدددد يؼبادددداابييجددددب ػبجسدددداتبتحكدددد ب دددد  با،يدددد،بحدددداتب
 ابالس دد بلسكددااباليدد  ػبن،ددال ؼ باقالددل باليددات ػ بفال الددرااب ابيبخدددؽ ؼبفدد ب

  بفددد باليدددرتببدددالؼبالشددددات باليددد عباانددد/بت حددد  بفددد ب مدددؽاتبالال دددام  بالبت حددد
ا  ثددد  بفش لددد/با،يددد،بفددد بذلدددغ ب عباسدددابتخدددافؽاب) لب دددانؽابي  اجدددؽاباليذددد ب

الشددات با)انيحدؽا(بن،د ب د ابالحدرببفد ( بفي لغ بف ح جدؽابتآدطؽابف بالال ام 
ب.(ٔ)ال عبيبيربالجؽلبنشه"

 التْدُٔ:

ات باالخب بب رات باالسدؽغبان سا  ابن، بفاتبالج بق اب)ااحرٌ (ب ال ف بن، بال
بمح ا  ب ع بفؽاحر بتيف  ب ابفؽاحر بتآش  ب ابفؽاحر بافاي،.

 ابن،دد ب ا)ااحددر (بخبدد بلسب ددر بمحدد ا  ب ع بفالسشيؽحدد،بااحددر  ب ابفددالسآش ب
بااحر  ب ابن، ب نهب"فانلب سح ا  ب ع بايكف بااحر .

اذلدغبن،د ب ضدسالبفيدلبتآدري   بفاخ دالاابااحدر  ب اب ب)ااحر  (ب الشرديباباق ب
حؽابااحدددر  ب عب اب)ااحدددر (بمفيدددؽتبلفيدددلبمحددد ا  بتآدددري   بانيحدددؽا ب ابفددداني

ل مؽاب ابار  ( ب ع بفدددحدددا بقددداتب بدددؽبالدددديؽ  ب"ب)فؽب(ٕ)اخ دددالاا ب ابال مدددؽابااحدددر 

                                                 

ب  باعبالشد اتابب-(ٖٕ/ٙالجام بألحكالبالآ آا)بباالشع  ب-(ٚ ٙ/ٕ)بجال السح لبالؽبب(ٔ)
ب.٘ٓٔصب

امندد اعبالآدد آابل،شحدداُبب-(ٚ/ٕاالسحدد لبالددؽجال ب)ب-(ٕ٘٘/ٔيشعدد  بميددان بالآدد آاب)(بٕ)
باالجدددام بألحكدددالبالآددد آاب-ٜٕٖابفددد ب نددد اعبالآددد آابل،يكبددد عبصبيدددا(باال ٖٗٗ/ٔ)
ب.ٖٕٚامتحا بفزىتبالبذ بصب-(ٖٛ بٖٚ/ٙ)
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، باق اب ال ف  بفالسآش بااحر  ب ابفحددبكػبيفاخ الاابااحر باذلاابالجس ب الي،
ب.(ٔ)بااحر  "

 خرديص با د ابالسيشد بنداتتبندؼباخد ى باالبراب ابق ات بال ف بفال اب لل،بال
بح ا،باإلن اع.

اذ دديبالبآددان ب لدد ب ابال يبالدد ب ددأ ا بالذددغبفدد بقؽلدده ب)امابخفدد ػ(بحثددابن،دد ب
يشدددد ب"نددددرلبال دددددؽال، باذلددددغبفدددد بالشفآدددد، بااليدددددؽ  بي بانددددرلباليددددرتب(ٕ)الددددؽلح

تحددد/بقدددرل بالسك،ددد ببفددد بادددلبمدددابيدددرخلبزددد االبذا ددد، باالسيا ددد   باتددد إبال
ؽل باماببد تبج"يي  بالسك، ب ل بالب بألابال ير (بٖ)لآ،ي"ااطؽقهب اابماللب

 بفاليدددددرتبفددددد بالسذدددددان ب(بٗ)ىح"مفدددددج دددددر بفددددد باليدددددرت ب ذبل،دددددشف بلفبددددداحباب
كددا بالآدد آابفدد بألنددهبخددال بنددؼباإللا   با ددؽبمددابحبااألحا ددي ب مدد بصدديي؛

َلدْؽبَحَ ْصدُ ْػبَبداْلَؼبالشَِّدداتباَب َاَلدؼبَتْددَ ِطيُيؽْابَ ابَتْيدِرُلؽاْبمؽض بآخ  بقاتبتيدال  ب)
باْلَساْلددِلبَف َددَ ُلاَ ا ( باقددربادداابصدد، بٜٕٔ/بشدددات...(ب)الَ اْلُسَي،ََّآدد،ِب َفدَىبَتِسالُ،ددؽْابُاددلَّ

لض بهبنش ا بب-يحيبالدالر بنا ذ،ب بالؼبندا هبهلمػبنرلب-هبن،يهبا ،ػ
 ب عب(٘)باالآؽت ب)ال، ػب  ابقدس بايسداب م،دغ بفدىبتُ،سشد بايسدابتس،دغبالب م،دغ(

بلسحب،بالآ،بي،.ف با

                                                 

ب(.٘ٗٙ/ٔتفدال ب ب بالديؽ ب)(بٔ)
ب(.ٜٚٔ/٘نعػبالرللب)(بٕ)
ب(.ٖٚ/ٙاالشع  بالجام بألحكالبالآ آا)ب-(ٕٕٙ/ٗال ح ال باال شؽال ب)(بٖ)
ب(.ٕٕٛ/ٗ)بال ح ال باال شؽال ب(ٗ)
ب خ جهب بؽب ااا باال  م عباالشدا  .ب(٘)
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 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

ب ابالآ اتتالؼبتحكياابحاتبف الآالؼبمؼباألزاا  

ؼبندددرلبتحآالددداباليدددرت بفشا دددبهبقددد ات بال فددد  بمدددالف الددداباألات بي ددديآؼب
اادددأابالسيشددد  بلدددي ب شددداإبمجددداتبل، يدددر  بفؽاحدددر بافايددد، با ددد ابااضدددعبمدددؼب

بال خريصبال  ب ل/بن،يهبق ات بال ف .

يذغبف بنرلبتحآالاباليرتبن،د بالؽجدهباأل سدل بف د ابالف الابا،خ  ب
يشا دددبهبقددد ات بالشردددي باادددأابالسيشددد  ب اب دددكي ػبفددد بندددرلبتحآالددداباليدددرت ب
فانيحؽابااحر  ب عبليػب ابتشيحؽابمثشد باادىىبالبداح باليدؼباألفزدلبااحدر ب
ل،ذددغبفدد بتحآالدداباليددرت ب"ألابالق رددالبن،ال دداب قدد عب لدد باليددرت بألنددهبلددي ب

ب.(ٔ)اليرتببالش ابابالشه"بهبايجيمي ابمؼبيآدػبل

 دد ن ببااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآيدد،بجريددر  بات يامددلبالآ اتاتدداابإليزدداطبحكددػ
بؽاحر بنشدربال ديآؼبمدؼبندرلبتحآالداباليدرت ب  فاتبالبي سثلبف ب    ب األبي ي،ا

 ابح دددد بمجدددد  بالذددددغبفدددد بتح يآدددده بافدددد بذلددددغبحسايدددد،بل،حيددددا بال اجيدددد،بمددددؼب
ب.الفؽض  باصؽنا بلي ام،بالس   ب

                                                 

ب(.ٔٛٔ/ب٘نعػبالرلل)بب(ٔ)
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 املبحح الجاىى: املسأة فى احلنل ّالْضع

 تٔةْصالداللة ال  

 اختالف احلسنة بني الفتح ّالضه: *

ُضقاتبتيدال  ب) ْٓ َْالضَد ٌَ ئض َْٔي  اَلإاىَس  َّصح َّ   ُ ََّاْنلوـ   ًٍ ُ   وْس ََّضَعْت َّ   ًٍ ُ   وْس ُ  نومُّ  ؤاْاَس ًى  َاَنللْت
ًَْسا ٌَ َش ُ  َثلل ث ْ ب(.٘ٔاألحآا /)..........( َّ ضَص لو

"ب)ُ ْ  ا(ب زػباليافالؼب]اليا بف ب)   ا (باألال  با)   ا(بالثانيد،: باليؽفالدؽاب
ب باالباقؽاب ف ح سا.(ٔ)اابؼبذاؽاا"

 التْدُٔ:

قدداتبابدددؼبب (بٕ) ذ دديب يددلبالي،سددداتب لدد بالآدددؽتب اتحددا بالسيشددد ببددالؼبالآددد تاتالؼ
ب.ب(ٖ)ل ،باق بفجا  "بابأ الُيْ   بل  اا بابب الَي ْببمشعؽل ب"

ب- دددال ف ب- بقددداتب بدددؽبزلنددد، ب"الُيدددْ  (بٗ) افددد إب يدددلبآخددد ببدددالؼبالَيدددْ  باالُيدددْ  
مؼباإل دد ا  با ددؽبمددابالسذددآ، بتآددؽت بفي،دد/بذلددغبن،دد بُاددْ    ب عبمذددآ، باالَيدد   

 بن،يددهبصدداحبه"بمددابُ ْ دد ِبب فيددلباإلنددداا باالَيددْ  ب     دد/بن،يددهبصدداحبغ بفددالُيْ  
بالآ اتتالؼب ؽباألق عب ل بالرؽاعبؼالآؽتب اخ ى بالسيش ببالالبراب اباب.(٘)

                                                 

ب(.ٕٛٗ/ٕاالشع  بالشذ ب)ب-(٘ٙٚ/ٕاإلقشاحب)(بٔ)
بيشع بتفراللبذلغبف بالسبحقباألاتبف بالرلل،بالرؽتي،.ب(ٕ)
(بباالحجددددددد،بلبدددددددؼبخالؽالدددددددهبٕٓ٘/ٖاالشعددددددد  باليذددددددا ب)ب-لدددددددااباليددددددد عب)إبلبه(ب(ٖ)

ب(.ٕٕٚ/ٕااليذ ب)ب-ٕٕٔص
ب(.ٖٙٔ/ٗاالسحكػباالسحي باألنعػب)ب-يشع  بالرحاطب)إبلبه(ب(ٗ)
ب.ٗٙٙحج،بالآ اتاحبصبب(٘)



 

 

6111 

ب ميهً الكْل ّ

ــاليآ زدد ب ابيكددؽاب)ب-فدد ب دد  با،يدد،ب- ابالدددياإب (بِالُيددْ ب(باب)ْسِول
مد بال فبد،بايده باتخ ،د ب لجد،بالسذدآ، ببا ا ي،بالذد تبلثآ،دهبامذدآ هب سيش  

فالحسددلبفدد ب الددهبلددي باالحسددلبفدد بآخدد  ؛بلدد ابجدداتب يددربالحسددلبالحددريقبنددؼب
ًٍـ  ) بقاتب بؽبحياا ب"ب صييباألحؽاتبالؽض  بال غب نه ُ   وْس ُ  نومُّ ( لـٔ   َاَنللْت

 ب(ٔ)" مل ؤذ   تدئري هل   ق محلُ ّ تس ُالوسِ  ق نّل علْقَ  ئُ  ق ث ىق استنسازا حلنُ
تد  ا بفد بآخد بالحسدل بل،ثآدلباالسذدآ،؛ببالحسلباالؽض بألحؽاتبااأابالي ا ي،
ــال)،ددد بآخددد بالحسدددل بايسكدددؼب ابيط،دددابنب- الزدددػب-  (لددد ابفدددإاب)الُيددد ب-(ْسِولـ

ب فد باخد ى بالسيشد ب اد بخ ى بالح اد،ليكؽابابن، ب اتبالحسل ب- الف ع
فجي،/بالزس،بلآؽت ابل،سيش بالآؽع باالف ح،بلخف  ابل،سيش بالزدعيف باادأاب

فالف حد،ب( بالُيدْ  )ب شاإبتشا باببدالؼبقدؽ بالزدس،باقدؽ بالسيشد بالس،د س بمدؼبلفدظ
لددددػبتردددداقيبخفدددد،بالحسددددلبفدددد ب الددددهباخفدددد،باألب(ٕ) سددددابتس ،يددددهبمددددؼب ددددس،بالخفدددد،

السردداحيبلدده بحالددقبيبآدد بال،ددداابنشددربالشطدداب الف حدد،بطبيعيدداب ددؽعبالتفدداحب
طايددفبجددرابمدد ب آدداتبالذددف الؼبفدد باضدد بالحيددا بال ددال بف دد ب ددىب ددغبح ادد،ب

 باالذددال ب يددلبب(ٖ) ددديط،بخايفدد،بل ،فدد،بفال ددا بلددػبت ط،دديبمالدد بمج ددؽ بيدددال 
 با  ابمداب دباب ليدهبب(ٗ)اتبالشط ي،بف ب ن اج االي،ساتب ل بنرلبفان،ي،باألنز

                                                 

ب.(ٓٙ/بٛح بالسحي ب)بالب(بٔ)
ذ يبالددالؽط ب لد ب ابالف حد،ب خد بمدؼبالزدس،بااليدد   باسداب اباليدد  ب خد بمدؼب(بٕ)

ب(. بٜٚٔ/ٔالزس،.باأل با باالشعا  )
ب.ٖٔٔ صؽاحبالح ااحبالي بي،ب لا ،ب للي،بجسالي،بصب(بٖ)
 صبٜٛٛٔبالدددد اح بب–ن،ددددػباألصددددؽاحباليددددال ب دددددالبب ادددد، بم ادددد باإلنسدددداتبالآددددؽم ب(بٗ)

ب.ٕٖٔ بٖٔٔ
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 ب مددابالزددس،ب سدداب(ٔ)تخدد  بمددؼبخدد إبالفددػب ددىبا،فدد،"....الفدد ات بنشددرمابقددات ب"ب
ت دػب هبمؼبقؽ بتشا يب ر بالحسلبااآ،ه با ر بالسذآ،بال  بت يبدر ابالحامدلب

 باالزدددس،ب اآدددلبالح اددداحب بحالدددقب ابالشطدددابب دددابي ط،ددديبالحسدددلبفددد بآخددد ب
ألن ددابتح ددا ب لدد بلفدد بمدد خ بال،دددااب لدد ب قردد ب لجدد،بمسكشدد،بمج ددؽ اب  بدد ب

نحؽبم خ بالحشغباألن،  باف بالؽق/بنفدهبت ح إبالذف ااب سآرالب  ب بمشهب
ف باليد   بحالقبتد ري اابا  رال باام،،بمد بالزدس، بات  اجيدااب لد بالخ،د ب

.باب ددد اببب(ٕ)مدد باليددد  ب با دد ابيجيددلبالسج ددؽ بالدد عببدد تبمدد بالزددس،ب  بدد "
بؽابالسيش بالآؽعبل،را /بالآؽع باالسيش بالزعيفبل،را /بالزعيف.يك

اادأابادلبقد ات ب سثا د،بآيدد،بجريدر  بات يامدلبالآ اتاتداابإليزداطبحكددػب
؛ب باألل باطان  دا بااإلحددااب لال داي سثلبف باجدؽعببد  ب  ب  ن بي ي،اب األ
فدد بالحسددلباالؽضدد باددػبال ضدداحب يددربذلددغ باذلددغبب،بالجشددالؼاذلددغبل حس، ددابا،فدد

 الباألعبالؽاضددعبب نددهبلبسددابُيْدددَ َ ااببددرالباأللبليددرلباضددؽحه بن،دد بخددىأل
فدداأللب ددبيبفدد باجددؽ ب ب(ٖ)بلبفدد ب"اليدددي بااإلنفدداإ باالدد ع باال أ يددي" سثددالس

فا ددر بباإلبددؼ بقدداتبابددؼبنا ددؽل ب"...بافدد بذلددغبالحسددلباالؽضدد بفا ددر بلددهب دد 
ب.(ٗ)اجؽ  "

ببب
                                                 

ب(.بٖٔ/بٕميان بالآ آاب)ب(ٔ)
ب(ٕ)
االشعددد  بفددد بال، جددداحبب–بٖٔٔ صدددؽاحبالح اددداحبالي بيددد،ب لا ددد،ب لليددد،بجساليددد،بصب(بٕ)

ب.ٜٙالي بي، ب . ب ا يػب ني بصب
ب(.٘ٗٔ/ٛٔنعػبالرللب)ب(ٖ)
ب(.ٜٕ/ٕٙال ح ال باال شؽال ب)ب(ٗ)
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 املبحح الجالح: املسأة فى السضاع ّالفصال

 املطلب األّل: الداللة الصسفٔة

 ِّفَعال(: -تيْع صٔؼ األمساك بني )َفِعل (1)

نَدداَابِبَؽاِلَرْيدهِب)قاتبتيال  ب اْلَشاباإْلِ دُهبُاْ   دابَاَاَضدَيْ ُهبُاْ   داب َاَاصَّ ِ ْحَددان ابَحَسَ،ْ دُهبُ مُّ
ب(.٘ٔ.......(ب)األحآا /بَاِفَراُلُهبَاَىُاؽَابَ ْ   ا َاَحْسُ،هُب

ا بمددؼبرددابفدد ب)اِفَردداُلُه(بفآدد  بييآددؽع باَفْرددُ،ه ب فدد عبالفدداتبام ددكاابال"اخ ،فددؽب
ببب.(ٔ)مال ب ل  باق  بالباقؽا ب كد بالفات باف عبالرا  با ل ب ير ا"

 التْدُٔ:

ت حدددرىبا،يددد،بندددؼبمدددر بحسدددلبافرددداتبال ضدددي با ددد باىادددؽاب ددد  ا  باالسددد ا ب
فرداتبنشدهب ابندؼب الفرات ب"ال ضاحبال البالسش  د ب الفطدال بالد لغبنبد ب ال

ب.(ٕ)لبيفالربذلغ"باق هب اابال ضاحبالسط،ا بفإنه

ِفَطداُلباذ يبال، ؽالدؽاب لد ب ابالفرداتباالفطدالب سيشد بااحدر بقداتبالجدؽ  ع ب"
 باقدددددددداتبابددددددددؼبمشعددددددددؽل ب"....باالِفَرددددددددات ب(ٖ)الرددددددددب ِّ بفَرددددددددالهبنددددددددؼب مدددددددده"

ب.(ٗ).بالفطال......اَفَرَ،/بالس  َُ بالر ا ب ع بَفَطَس ه"

بالشسددابفدد إبالبآددان ببددالؼبالفردداتباالفطددال بحالددقبقددات ب"انبدد ب الفردداتبإللا  ب
اجددد،بف يدددا بالش ايدد،؛بألابالفطدددالبقدددربيكدددؽابقبدددلبالش ايدد،بل ددد   بادددػبتع ددد بالح

                                                 

ب.ٗٓ٘االشع  ب تحا بفزىتبالبذ بصبب–(بٖٖٚ/ٕالشذ ب)ب(ٔ)
ب(.ٗٔ/ٕٛاالشع  بمفاتيعبال اليب)ب-(ٛٔ/ٕٙن ب)لاطبالسيا(بٕ)
ب(.ٕٕٓٓ/٘الرحاطب) بءبل(ب)ب(ٖ)
باالشع  بمآايي بال، ،بما ت ب) بءبل( ب) بصبت(.ب-لداابالي عب) بءبل((بٗ)



 

6111 

ا  ابييش ب ابالفراتب (ٔ)بَراُتب ل باليامل........"ال ضان،...بفانر  بالف
بيكؽاباامى ب خى بالفطال.

اَفْيددل( با سددابب- ددساتبفدد بالآدد اتتالؼببددالؼب)َفَيدداتاقددربتشؽندد/بصدديغباأل
مررلاا بفآ ات بييآؽعب)َاَفْرُ،ُه(بمررلب)َفَرل( باق ات بالجس دؽلب)ِفَرداله(ب
مررلب)فاَصَل(بن، ب)َفاَندَل( بال د بتفالدربميشد بالسذدالا،بمدؼبالجدانبالؼ بقداتب

اأندهباشدالؼ باابؼبنطي، ب"ق  بجس ؽلبالشاُ ب)اِفَراُلُه(باذلغب ن ابمفان،د،بمدؼب
 بادد ابقدداتب(بٕ)فاصددلب مددهبافاصدد، ه...با)َفْرددُ،ُه(باددأاباأللب دد بال دد بفردد، ه"

ب.(ٖ) ثال بمؼبالي،سات

 أتَّ ب لبتاالفراتبا  بالثىاؽاب   ا بلباذ يب بؽبحيااب ل ب ابمر بالحسلب
اب"يكدددؽاب حدددربالطددد فالؼبناقردددا  ب مددداب دددأابت،دددربالسددد   بلدددد ،ب  ددد  بات ضددد بأ ددد

    بن، بالي   بات ض بنامالؼبمال بلب بنال ببت،ربل دي،ب انامالؼ بامماب
فإابزا حبمر بالحسلبنآر/بمر بال ضاح بفسر بال ضاحبندالباتددي،ب  د   ب

ب.(ٗ)ام ساتباليامالؼبلسؼب لا ب ابي ػبال ضان،"
 مً  ُ م  سالمل ميوً الكْل:

مخ ،فدد،بل،سدد   بفدد بالحسددل بفآددربتحسددلبفدد بجشددالؼبب ابالآدد اتتالؼبتحكيددااب حددؽال
فآدددد ات بالجس ددددؽلبب   دددد   ب اب ددددبي، ب اباسانيدددد، ب ابتدددددي،بيكددددؽابابددددؼب دددد ،

اله( بتخبدد بنددؼبالؽلددربابددؼب دد ،ب  دد   ب اب ددبي، ب اباسانيدد، باذلددغبألابردد)ف

                                                 

ب(.٘ٗٔ/ٛٔنعػبالرللب)ب(ٔ)
ب(.ٜٚ/٘لسح لبالؽجال ب)ا(بٕ)
ب(.ٛٔب ٚٔ/ٕٙالاطبالسيان ب)ب-(ٔٙ/ٛيشع  بالبح بالسحي ب)(بٖ)
ب(.ٔٙ/ٛلسحي ب)البح باب(ٗ)
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يجيدلباأللبم د    بفد بفردالهبب-ن، باليدا  بالجالالد،ب-نرلبا  ساتبحسلبالؽلر
بابتفاص،هباالفاص، ا. اذلغبلزيفه بفيأن

ربابؼبتدي،ب     بف آؽلباأللب فر،هبؽلال ب)افر،ه( بتخب بنؼباق ات بييآؽع
ب يرب حرعبانذ الؼب   ا .ب-اساب ؽبمي ا ب-نؼبال ضاح

بحكددػبااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآيدد،بجريددر  بات يامددلبالآ اتتدداابإليزدداط
باأللبااإلحدددااب لال ددا ب ددؽاتبادداابالؽلددربب   ب دد األب دد ن بي ي،ددا ي سثددلبفدد ببدد ِّ

 اب ددبي،بب  دد  ب)ابددؼب دد ،بحس،ددهبمكدد سى ب)ابددؼبتدددي،ب  دد  ( ب لبحس،ددهبناقرددا ب
 اباسانيدد،( باذلددغبلسددابتحس، ددهباأللبمددؼبمذددآ،بالحسددلباال ضدداح با ب لُّ بابددؼب
نا ؽل بحالدقبقدات ب"ا  دال ب لد بمداب يدربالحسدلبمدؼب لضدانهبالد عب دهبندى ب
حياتدددده با فدددد ب لددددػبالجددددؽحبنشدددده با ددددؽبنسددددلب دددداإبألمدددده بفدددد ا بمددددر بالحسددددلب

،فددددد،بالجشدددددالؼبن،ددددد بتحسددددلباُببااإللضدددداح؛بألن دددددابلطؽل دددددابتددددد رن بصدددددب باألل
ب.(ٔ)اال ضي "

 َّأِفَعَل(: -( تيْع صٔؼ األفعال بني )َفَعَل2)

ِ َذابَ د،َّْسُ ػب َاِمْابَ َل تُّْػبَ ابَتْدَ ْ ِضدُيؽْابَ ْاَلَ ُ دْػبَفدَىبُجَشداَطبَنَ،دْيُيػْب....قاتبتيال  ب)
ب(.ٖٖٕ...(ب)البآ  /بمَّّبآَتاْلُ ػبِ اْلَسْيُ ا ِب

ب.(ٕ)ماب تال ػ(ب الآر  باالباقؽاب السر""ق  بابؼباثال  ب)

                                                 

ب(.ٖٓ/ٕٙل ح ال باال شؽال ب)ا(بٔ)
االشذددددددددد بب-ٖٗٔااليشددددددددد بصبب-(بٜٓٙ/بٕ)االشعددددددددد  باإلقشددددددددداحببٔٙال يددددددددددال بصبب(ٕ)

ب(.ٕٕٛ/ٕ)
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 التْدُٔ:

ب ال حب   با،ي،بف ب ياإبالحريقبنؼبال ضاحبمدؼباأللب اببمال  دا
 بجدؽازبال   ضداحبل،ؽلدربمالد ب مدهب- هب ن،دػب-قاتب بؽبحيداا ب"ميشد با،يد،

 ذاب لا اابذلغ بااتفآؽابن،يه با ،سؽاب ل بالس اض ب جؽل ؼب السي ا  بايكدؽاب
ال   ضاح....باقالل ب د،س ػب لد باألم داحب جد  ؼبب  ؽباألج  بن،ماب ،س ػب

 حداعبماب لضيؼب ل باقد/ب لا  بال   ضداح...باقالدل ب د،س ػبمداب تالد ػبمدؼب
 ،َّػبالبااحدربمدؼباألبدؽالؼباَلِضدَ  بااداابن،د باتفداإبب لا  بال   ضاح ب ع 

ب.(ٔ)مش سا باقرربخال باملا  بمي ا 

(ب)ماب تال ػ(ب الآر بمؼب)َ تَد (بن،د ب)َفَيدلَبب باألال  فى ٍرِ اآلٓة قساكتاٌ
تالد ػ(ب السدربمدؼب)َآتَد (بن،د ب) ْفَيدل(بمدؼب داعبآمؼب داعبالسجدو باالثانيد، ب)مداب

باإلنطات بقاتبابؼبخالؽاله 

هبقؽلدددده ب) ذاب،دددد،دددد ػ( با لال"فالحجدددد،بلسددددؼبمددددر ب نددددهبمددددؼباإلنطددددات باازنددددهب) فيْب
قر  ب ندهبمدؼبالسجدو بب ،س ػ( باال د،يػبلبيكؽاب لب اإلنطات.باالحج،بلسؼ

االسيش  "ج  سدددؽ بافي، سدددؽ  بب(ٖ) باددد ابقددداتبجس دددؽلبالي،سدددات(ٕ)باازندددهب)َفَيْ،دددُ ػ("
اذ يبالفال  ب ل ب اباجدهبقد ات بابدؼباثالد بب ب(ٗ)"ب ب عبفي،هيآات  ت بجسيى

                                                 

ب(.بٜٕٕ/بٕي )البح بالسحب(ٔ)
ب.ٜٚالحج،بلبؼبخالؽالهبص(بٕ)
 بٜٕٙ/ٔااليذدددد ب)ب-ٖٚٔاحجدددد،بالآدددد اتاحبصب-ٛٚيشعدددد  بميددددان بالآدددد اتاحبص(بٖ)

ب(.ببٜٕٕ بٕٕٛ/ٕاالبح بالسحي ب)ب-ٕٖٙألب ب ام،بصبامب ازبالسيان ب-(ٜٕٚ
لاطبالسيددان بفدد بتفدددال بالآدد آاباليعدديػبااالدددب بالسثددان بل،لؽ دد  ب الب حيدداتبال دد اىب(بٗ)

ب(.بٛٗٔ/بٕلبشاا ب)ب-الي ب  ببال اح
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ل ب ذاب دددد،س ػبمدددداب تالدددد ػبنآددددر  ب اب تالدددد ػب ددددؽقه بفحدددد  ب )مدددداب تالدددد ػ( ب" ابيآددددرَّ
ب.(ٔ)بليهبمآامه..."السزا  با قالبالسزا ب 

ي زعبمساب با بتشا يبميش بق ات بالآر بم بقد ات بالسدرب سيشد باإلنطدات ب
ب.(ٕ)اقالل ب"ب ذاب ،س ػبماج  ػ ب عبقررتػ بفاإلتياابحالش  بمجازبنؼبالآرر"

اجؽزبمك ببؼب بد بطالديب ابتيدؽاب)مدا(بفد بقؽلده ب)مداب تالد ػ(بن،د ب
ا ب"ب...)مددا(بفدد بالددؽج الؼبيددااقدداتب بددؽبح ب(ٖ)الآدد اتتالؼبمؽصددؽل،ب ابمرددرلال،

االيا دددربن،ال دددابمحددد ا  بامذاباانددد/ب)آتددد (ب سيشددد بمؽصدددؽل،ب سيشددد ب)الددد ع( ب
؛بألن ددابت يددرع اشددالؼ ب حددر سا بضددسال بلب نطدد  باح دديتب لدد بتآددري بحدد  بادداا 
ب.(ٗ)ب)ما( باا،خ  بال عب ؽبفانلبمؼبحالقبالسيش  "

تفالدددربب-لفددد بقددد ات بالجس دددؽبب-اال زدددعبمدددؼبالدددشصبالددددابا ب ابصدددي ،ب) ْفَيدددل(
حالددقب ابالفيددلب)َ تَدد (ب سيشدد ب)جددات(بتيددرعب لدد بمفيددؽتبااحددر با ددؽبال يريدد، ب

يددرعب ددال س  ب لدد بمفيددؽلالؼ بقدداتب باقددربت(٘)ال دداتبالسح افدد، باال آددري  ب تال سددؽ 
 السدر باالسفيدؽلابمحد افاا بتآدري  سا بمداب نطال سدؽ ؼبب-اليكب ع ب")مابآتال ػ(

طدداعبفدد بقدد ات بالسددربل، جدداتبخاصدد،ب باذ دديب بؽحيددااب لدد ب ابالخ(ٙ)ب يددا ..."
ب.(ٚ)ا ؽبمؼبت،ؽالؼبالخطاع

                                                 

ب(.ٖٖ٘/ٕالحج،بل،فال  ب)(بٔ)
ب(ٜٕٕ/بٕبح بالسحي )بال(بٕ)
ب(.ٜٕٚ/ٔاليذ ب)(بٖ)
ب.(بٜٕٕ/ٕالبح بالسحي ب)(بٗ)
ب ماب ذاباان/ب)ما(بمررلال، بيكؽابالفيلب) ت (بم يريا ب ح  بج .(ب٘)
ب هبال حسؼ)(بٙ) ب(.ٜٛ/ٔ مىتبمابمؼَّ
ب(.ٕٕٛ/بٕ )البح بالسحي(ٚ)
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 مً نل ما سبل، ميهً الكْل: 
 ددددد،س ػببا ابقددددد ات بابدددددؼباثالددددد ب الآرددددد  بتخاطددددديبا، ددددداتبااألم ددددداح ب ع ب ذ

بالضال ػب ساب تال ػب هب)ج  ػب ه(بمؼب لا  باإل   ضاح.
لدددد باقدددد ات بالجس ددددؽلب السددددر بتخاطدددديبا، دددداتبفآدددد  ب ع ب ذاب دددد،س ػباألجدددد  ب 

بالس اض بل   ضاحب ال اػ.
 دد ن ببااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآيدد،بجريددر  بات يامددلبالآ اتتدداابإليزدداطبحكددػ

ي سثددلبفدد بجددؽازبال   ضدداحبل،ؽلددربمالدد ب مدده ب ذاب لا باألبددؽاابب   دد بي ي،دداب األ
ذلغ بالضيا بااتفآا بنشر  بي ػباألم بب د،يػبامنطاتبالس ضي،ب ج  ا بف يؽاب

بل،آ ات ب الآر .بالآ ات ب السربم سس،
 الداللة الرتنٔبٔة :املطلب الجالح

 :(2)(1) * معاىى اليحْ الرتنٔبٔة
 تيْع األسلْب بني )اخلرب ّاليَى(:

بَااِلدَرٌ بِبَؽَلدِرَ ابَاَلبَمْؽُلدؽٌ بلَّدُهبلَب َلبُتَي،َُّ بَنْفٌ بِ لَّبُاْ دَيَ ا ...)قاتبتيال   بُتَزدّلَّ
ب(.ٖٖٕ)البآ  /ب..(ْثُلبَذِلغَباْلَؽاِلِىبمِب ِبَؽَلِرِ بَاَنَ، 

خ ،فددؽابفدد ب)لبتزددال(بفآدد  بابددؼباثالدد باالبردد الاا بب فدد بالدد ات باقدد  بالبدداقؽابا"
ب.(ٖ) ف ح ا"

                                                 

ب)ميان باليىل(بالراحب بصب(بٔ) بٜٕٛا  بال  ب ط،ابن،ال ابابؼبفاُل
 ا باذلددغباالآردربمش دا باددلبمداب تبن،د بميشدد بيؽصد ب دهبال  االددي ب ابالجس،د،ب أ د ب(بٕ)

ب.ٜٕٕ بٕٕٛمثلبميان بال  ف الب اباألم ب ابمال بذلغ.ب لل،بالدياإبصب
ب.(ٛٓٙب/ٕ)االشع  باإلقشاحب-(ٕٕٚ/ٕالشذ ب)(بٖ)



 

 

6116 

 التْدُٔ:

بجاتحب   با،ي،بف ب ياإبالحريقبنؼبال ضاح 

 خبد ب"فالحج،بلسؼبجي،هبم فؽنا  ب ندهبف بتؽجيهبالآ اتاتالؼ بب-قاتبابؼبخالؽاله
(  باالحجد،بٖٖٕ(ب)البآد  /َلبُتَي،َّدُ بَنْفدٌ بِ لَّبُاْ دَيَ الده ب)بدب)ل(ببف   بن،د بقؽب
نشدددر بمجددد الب حددد  بالش ددد  بااألصدددلبايددده بلبُتَزددداَلْل ببلسدددؼبنردددي ب ندددهب

ب.(ٔ)ػبال اتبف بال ات باف عبلل آاتبالدا شالؼ"مفأ 

 .(2)  ابقاتباثال بمؼبن،ساتبال ؽجيه

(بيآ  ب ال  ف بابالشري ب ال ف باال زعبمساب با ب ابقؽله ب)لبتزالُّ
ن،ددد ب اب)ل(ببناايددد، باالفيدددلبالسزدددالحب يدددر ابم فدددؽحبل جددد   بمدددؼبالشاصددديب
االجددازل باالكدددؽابقؽلددده ب)لبتزددداُلباالدددرٌ (ب  دد،ؽبا بخب الدددا ب سيشددد بالش ددد  باالدددرتب
ن،دد بذلددغ بنطفددهبن،دد بم فددؽحبمث،دده ب)لبتي،ددُ بنفدد ب لبا ددي ا( باماباددااب

)لبتزددالباالددر (بخب الدد،بلفعددا ببلدده  شدداإبفدد إببددالؼبالجس، ددالؼبفدد بالسيشدد  بفآؽب
 نذا ي،بميش ب)خب ب سيش بالش  ( باقؽله ب)لبتي، بنف ب لبا ي ا(بخب الد،ب

بلفعا باميش .ب

(ب الشردديبن،دد ب اب)ل(بنا يدد، باالفيددلبالسزددالحب يددر ابمجدد ال ب ا)لبتزددالَّ
"اخرد اب دالف عبب(ا دكؽاب اتبالسذدر باأللد )ل آداتبالددا شالؼف عبال اتبل ليؼب
 باالكدؽابقؽلدهب(ٖ)باليد ؛بل يؽابح ا  دابمؽافآد،بلسدابقب، دابا دؽباأللد ..." ااب

باالر ٌب  ببذلدغب" اب يدر ب(ب  ،ؽبا ب نذا يا بف دؽب  د،ؽعبن د  باالدرتبن،د)لبتزالَّ
                                                 

ب.ٜٚالحج،بلبؼبخالؽالهبص(بٔ)
ب.ٖٔٙامب ازبالسيان بصبب-(ٜٕٙ/ٔااليذ ب)ب-ٖٙٔيشع  بحج،بالآ اتاحبص(بٕ)
ب(.ٜٕٙ/ٔاليذ ب)(بٖ)
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بب ب(ٔ)"(اْلددَؽاِلِىبِمْثددُلبَذِلددغَب َاَنَ،دد ) مدد ا بفدد بقؽلدده ب ف،سددابنطدد باألمدد بن،يدده ب تَّ
بخب الا .ن، ب نهب  ،ؽعب نذا  ب)ن  ( بالي ب

يح سددلب ابتيددؽاب"اذ دديبمكدد ببددؼب بدد بطالدديب لدد ب ابقؽلدده ب)االددرٌ (ب
فان،، با)تزال(ب سيش بيفانل ب ع بلبتزالباالر ببؽلر ا بف ط،يبن،يدهبمداب
لي بل ا باتس ش بمؼبلضاحبالر ابمزال  باالح سلب ابتيؽابمفيؽلد،بلدػبُيَددػَّب

بؽلدر ا بباالدر باالدر فان، ا با)تزال(ب سيش بتفانل بن،د بميشد  بلبُتَزداَلْلب
ضداحبا دد بتأخد بمثددلبمدابتأخد بمال  ددا بالبُتْسَشد بمددؼبف س شد بمدؼبالددر ابفد بال ب

ب.(ٕ)نفآ ه بان، بذلغبيحسل بالبمؽلؽ ببؽلر  باالح سلبالؽج الؼبجسييا "

اال زددعبمسددابقالددهبمكدد  ب ابالسزددال بقددربتآدد بمددؼباألع ب امددؼباألل ب
 ب ابيزددالبزاج ددهب دددبيبفددإذاباقيدد/بمددؼباألع بادداابالسيشدد  بليشب دد بل،دد اب
 بامذاباقي/بمؼباألل باداابالر  بايسشي ابمؼبلضاحبالر ا ب اادؽته ب انفآ ه

السيشدد  بلبيشب دديبل، اجدد،ب ابتزددالبزاج ددا بف ط،دديبمشددهبمددابلددي ب يددرتبفدد ب
بنفآ  ا.

اذ يباأللؽ  ب ل ب ابالسزال ب)السفان،د،(ب مداب ابتيدؽابمآردؽ   بب
االدر بزاج داب ددبيبالدر اب دأابتط،ديباالسفيؽتبمحد ا  باالسيشد  بلبتزدالب

الؽلدربفد ب دأابمشهبمابلي ب يرتبمؼبالد زإبااليددؽ  ب ابتذد لبق،بدهب دال ف ال ب
البيزالبال ا بزاج هب دبيبالر  بايسشي اب ال ا بمسداباجديبن،يدهبمدؼبالد زإب

                                                 

بم .بسيش باألا  اباأل ،ؽعبخب عبلفعاب نذا  بميش  بف ؽبب-نفد ابالدابابالرفح،ب(ٔ)
بالرفح،بنفد ا.بالدابا(بٕ)
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مش اب ابيك   ابن، باإللضاح باممابمال بمآرؽ   ببب االيدؽ  ب ابيأخ بالر
ب.(ٔ)ٌربمش سابا،خ ب دبيبالؽلراالسيش  بلبيز بااح

ب.  ابالز لبنؼب َب ِبنُباقربفيأاب شاإبض لابمؼبجانبالؼ ب

 مً نل ما سبل، ميهً الكْل: ب

(ب الشري بتش  بال اج،بنؼب ابيحرىبمش دابضد ل ب دأابلب ابق ات ب) تزالَّ
تس شددد بمدددؼبلضدددداحبالدددر ا ب ابتط،دددديبمدددؼبالددد ا بمددددابلدددي ب يددددرتبمدددؼبالشفآدددد،ب

ب أابالؽلر.ب ال ف ال بف بااليدؽ  ب ابتذ لبق،به

(ب ال ف  بانر  بال أاالدلب لد بالخبد بندؼبالؽالدراح باق ات ب)لبُتَزالُّب
 يدربمؽتدهببهلادانهبلبيشب  ب ابتزالباالر ببؽلر اب أابيسشي دابالد ا ب اباب  عب

 ابيزالابن،ال ابالشفآد، ب ابيددوبنذد ت ابمؼب ابت ض بالر ابا  ب هب لفا ب
بض الببؽلر ا.ايحس، ابذلغبن، باإل

 دد ن بي ي،ددابااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآيدد، بات يامددلبالآ اتتدداابإليزدداطبحكددػب
ي سثلبف ب نهبلبض لبالبض البفد بال ضداح بفدىبيشب د ب ابتزد بب    ب األ

اُهب يربمؽتهبفُ سَش بمؼبالر ا ب ابمؼبلباال اج،بزاج ا بالبيز  ابزاج اب اباب
بنفآ  ا.

                                                 

(بانعدددددػبالدددددرللبٖٓٔ/ٙاالشعددددد  بمفددددداتيعبال الددددديب)ب-(ٚٗٔ بٙٗٔ/ٕلاطبالسيدددددان ب)(بٔ)
ب(.ٖٖٗ/ٖ)
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 ةكطلامل املبحح السابع: املسأة

 املطلب األّل: الداللة الصْتٔة

ؼقاتبتيال  ب) بِمْؼبَحاْلُقبَ َكشُ ػبمِّ ب(بٙ....(ب)الطىإ/ُاْجِرُاػْب َ ْ ِكُشؽُ ؼَّ

ب.(ٔ)ب)اجراػ(بف اعبلاطب كد بالؽااب.....باق  بالباقؽاب زس ا "ب"اخ ،فؽابف 
 التْدُٔ:

"َاَاَجدَرببذ يبال، ؽالؽاب ل ب اب)الؽجر(بمث،قبالؽااب سيش بااحربقاتبالجدؽ  ع 
 باقددداتبابدددؼبمشعدددؽل ب(ٕ)َاِاْجدددرا بَاِجدددَر   ب ع با ددد  ش "ْجدددرا بااَبفددد بالسددداتبُاْجدددرا ب

ب.(ٗ) با ابقاتبابؼب الر (ٖ)ْجُرباالَؽْجُرباالِؽْجُر باليدالباالدي،""ااْلؽُب

ابددؼبنطيدد، ببتاملدد بمثددلب دد ابذ دديبالسفددد اابان،سدداتبالآدد اتاح بقددا
سيشدد ب اف ح ددابااددد  ا ب دد با، دداب"االُؽجددر بالدددي،بفدد بالسددات باضددػبالددؽااباب

ؽاابااددددد  ا ب"ل  ددددااب سيشدددد بزددددػبالدددد )اجددددراػ(بنؼ باقدددداتبالبشدددداب(٘)بااحددددر.."
ب.(ٚ) با ابقاتباثال بمؼبالي،سات(بٙ)الؽ  "

                                                 

ب.ٚٗ٘ بٙٗ٘االشع  ب تحا بفزىتبالبذ بصبب-(ٖٛٛ/ٕالشذ ب)(بٔ)
ب(.ٚٗ٘/ٕما  ب)اب ب (ب)ب-الرحاطب(ٕ)
بما  ب)اب ب (.ب-ي علداابال(بٖ)
ب(.ٖٖ٘/ٚالسحكػباالسحي باألنعػب)اب ب (ب)ب(ٗ)
ب(.ٕٖٙ/٘السح لبالؽجال ب)ب(٘)
ب.ٚٗ٘ بٙٗ٘ تحا بفزىتبالبذ بص(بٙ)
لاطبالسيدان بب–ب(٘٘/بٕٔالجدام بألحكدالبالآد آا)بب-(ٕٔٛ/ٛيشعد بالبحد بالسحدي ب)ب(ٚ)

بب–(بٜٖٔ/ٕٛ)
ب(.ٕٖٚ/ٕٛابال ح ال باال شؽال ب)
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اقربفدد ب يدلبالي،سداتب)الؽجدر(ب سيشد بطاقد،بالد ا بامآرلتده ب"بفدإاب
بابا دددد بن،ال ددددابفدددد بالسدددددكؼباالشفآدددد، بامابادددداابفآالدددد ابفي،دددد بقددددرل دددداابمؽ دددد  ب

ب.(ٔ)الطاق،"

األزاا ببؽجؽعب نرا بمددكؼبل،سط،آداحبب-ن باجلب-اف ب   با،ي،بيأم به
ب ابلجعيدداح ب خددى بمددابادداابمددؼب فدد باليددر ب"حددامىحباددؼب ال بمب ؽتدداحبُاددؼَّ

 باالكؽابالدكؼبفد ب(بٕ)الير بنؼبافا ب  ال بحسل ب ابااابنؼب ب ،ب ابفدا"
يك،دد بالسط،دداب سكدداابل،سط،آدد،بب سيشدد ب نددهب"لالبالددؽحبال دد بيدددكش اباألزاا  ب
ببال دددده بفددددإذابادددداابالسدددددكؼبلبيددددد بمبال ددددالؼببمالدددد ببال دددده بالبيسشي ددددابالدددددكش 

ب.(ٖ)م ف قالؼ بخ  بالسط،ابمشهبابآال/بالسط،آ،"

 مً نل ما سبل، ميهً الكْل:

(ب الزددػ بتخبدد بُاْجددِرُاػْب ابالدددي،بقددربتيددؽابميدددؽل ب ابمالدد بميدددؽل  بفآدد ات ب)
 دد ابالزددالابي شا دديب  با دد ابييشدد بضددالابالحات نددؼباددؽابالدددي،بمالدد بميدددؽلب

فيشددددربالشطدددداب الزددددس،بب (ٗ)مدددد بالزددددالابالدددد عبيحددددرىب دددددبيبالشطدددداب الزددددس،

                                                 

ب(.ٔٓٗ/ٖ)بصفؽ بال فا ال ب(ٔ)
ب(.ٜ٘ٔ/ٕٓنعػبالرللب)(بٕ)
ب(.ٕٖٚ/ٕٛال ح ال باال شؽال ب)(بٖ)
تشآدػبالح ااحبتبيابلؽض بالذف الؼبمؼبحالقبال  رال باالنفد ا ب اشداتبنطداب صدؽاحبب(ٗ)

ب صؽاحبالح ا،ب ل  
 u)بمد ري   بحالقبتأخ بالذف ااب كىب ا  الاب اب بهب ا  ع با  ابيكؽابم بالح ااح -ٔ

aα ) 
 a)بالذف ااب دكلبالنفد ا  با د بالح اداحباأللبد باألماميد،بمال بمد ري   حالقبتأخ  -ٕ

E e i) 
== 
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تدد ري بالذدف اابات آ،رداابمد ب حدراىببد ازب لد باألمدال بف  يدؽاب ددبيبذلدغب
الدد ابيدد ػبتؽصدديف اب أن ددابمرددؽحبضددالابمددرال بم دددػبب (ٔ)ف حدد،ب ا  الدد،بضدديآ،

يبنطآددهبج ددرابامذددآ،بابالدد الؼب ادد بتآ،ددصببؽضددؽطب ددسي بنددات بابآددؽ  بي ط،دد
 باسداب اب دس،بالآدؽ باالذدر بب(ٕ)نزىحبالفػباتراال بالذف الؼباب از سابل،مال

فال ابتراقيبالذر بالس  تب،بن، بضالابالحاتب سدابي  تديبن،د بذلدغبمدؼبآادالب
بنفدي،ب ال ،.

ا دد ابييشدد بانفدد ا بب بتخبدد بنددؼباددؽابالدددي،بميدددؽل  ( اليددد بْجددِرُاػْباِباق ات )ب
حات ب  ابالنف ا بي شا يبم بالنفد ا بالد عبيحدرىب ددبيبالشطداب اليدد   بال

حالددددقبتشفدددد  بالذددددف اابنشددددربالشطدددداب اليددددد   بفالشذددددأب دددددبيبذلددددغبف حدددد،ب ددددبهب
 بفس،سدددعبالزدددػب اآدددلبمدددؼبم،سدددعباليدددد ؛بلددد ابنا ددديبالزدددػبميشددد ب(ٖ)بيزدددااال،

"بيح ا ب لد بج دربب الزس،بحالقب ابالشطابالذر بالس  تب،بن، بضالابالحات 
                                                                                                                         

== 

محايدددر  بحالدددقبيكدددؽاب دددكلبالذدددف الؼبل دددالنف ا بالب ال ددد رال  بامنسددداب دددؽببدددالؼببدددالؼ ب -ٖ
. سدداب ن ددابتشآدددػبمددؼبحالددقبٓٚٔ بٜٙٔ(بن،ددػبالرددؽتياحبصبa)اتيددؽابمدد بالح ادد،

يشعدد  بن،ددػببالتددداحباالزددالاب لدد  ب)ضدديآ، باا ددي، بنردد بضدديآ، بنردد باا ددي،(
افؼباأل اتبالآ آن  ببامآرم،بف ب صؽاحبال، ،بالي بي،ب-ٜٖٕ ببٖٕٛالرؽتياحبصب

باما ير ا.بٔ٘ٔ .بنبربالف اطبالب اااع  .ح بصب
االشعد  بب-ب رد  ٖٚٔ ب .ب بدؽبالدديؽ بالفخ اند  بصب لا احبف بن،ػبالرؽتياحبب(ٔ)

ل ب البالفيد بٕٜٜٔن،ػبال، ،بمآرم،بل،آدالابالي بد  ب .محسدؽ بالددي اا بءباألالد  ب
ب.ٓٗٔالي ب  بصب

الآددددا    بءبب-يشعدددد  ب لا دددد،بالرددددؽحبال، ددددؽ  ب ب حسددددربمخ ددددالبنسدددد  بنددددالػبالي دددديب(ٕ)
ااألصؽاحبال، ؽال، ب بدمحمبن، بالخؽل  بمك ب،بالخ نجد  ب بح بب-ٕٚٔاألال  بصب

ب.ٜٛٔصب
بنف بالرفح،.ب–يشع  بالدابابب(ٖ)
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 بف بحالؼب اباليد  بت يؽابنز، ب  ث ؛بألن ابت يؽابب ح الغب قر بال،داا
ب(ٔ)ب"ب ح الغب  ن بال،داا باتح الغب  ن بال،دااب يد بمؼبتح الغب قرا ب

ي سثددددلبفدددد بب   ب دددد األب دددد ن بي ي،ددددابيزدددداطبحكددددػات يامدددلبالآ اتتدددداابإلبببببب
اجددؽعب نددرا بمدددكؼبل،سط،آدد،بفدد باقدد/باليددر  بيكددؽابمددؼب ددي،بالدد ا باطاق ددهب

بللبا إجددد سدددؽ  ب يددددرلب،  ب ابم،دددغ ب اب نددددال  بح ددد بتشآزدددد باليدددر  باذلدددغب  آددددات 
بال ي،يفب سابيذا.

 الداللة الصسفٔة :املطلب الجاىى

 اختالف احلالة الفعلٔة بني البياك للفاعل ّالبياك للنفعْل:

بَ داْل  ابِ لَّبقداتبتيدال  ب)... دابآَتاْلُ ُسدؽُ ؼَّ بَلُيدْػبَ ابَتْأُخدُ اْابِمسَّ َيَخاَفدابَ لَّب َ ابَاَلبَيِحدلُّ
ب(.ٜٕٕ...(ب)البآ  /ُيِ يَسابُحُراَ بللاِّب

اخ ،فؽابف ب)يخافا(بفآ  ب زػباليات ب بؽبجيف بااليآدؽعباحسد   باقد  بالبداقؽا ب"
ب.(ٕ) ف ح ا"

 :التْدُٔ

ت شااتب   با،ي،بحكسا بمؼب حكالبالطىإ ب لبا ؽبالخ،د  باالخطداعب
ددهبلدد،زاا  بقدداتبابددؼبنطيدد،  "ا،يدد،بخطدداعبلدد،زاا  بن ددا ػب ددهب اببفال ددابمؽجَّ

عبالِّ  با د اب دؽبالخ،د بالد عبلبيرديأخ اابمؼب زااج ػب دال ا بن،د باجدهبالسزد
 لب ددأابيشفدد  بال جددلب الزدد ل باخددصب الدد ا بمددابآتدد باألزاا بندددات ػ؛بألاب

                                                 

ب.ٜٙف بال، جاحبالي بي، ب . ب ا يػب ني بصب(بٔ)
االيشددددد بصبب-(بٛٓٙ/بٕ)ااإلقشددددداحب-ٔٙاالشعددددد  بال يددددددال بصب-(ٕٕٚ/ٕالشذددددد ب)ب(ٕ)

ب.ٖٗٔ
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بالي  بمؼبالشاُب ابيط،ديبال جدلبنشدربالذدآاإباالفددا بمدابخد  بندؼبيدر ..."

..باذلغبألنهبم،غب زدي ا باا د س  بب داباألخ ب آؽله ب"ب بان،لبال ازعبليرل(ٔ)
اذ ديبالبآدان ب لد ب ب(ٕ)ف بمآاب،،بماب نطا ا بفىبيجؽزب ابيأخد بمش داب دال ا "

 ابالخطاعبفد با،يد،ب)لبيحدلبليدػ(بمؽجدهب لد بالسط،آدالؼب ابالس ؽ دطالؼبمدؼب
اابآخ يؼ ب.(ٖ)الحكالبامال  ػ؛بألن ػبلساباانؽابمأمؽلالؼبُنرُّ

خد ى بفد بالرللد،بمدؼبقبالدلبالب- شداب- بف بالآد اتتالؼااليربالخ ى
بدالؼبالبشداتبل،فاندلباالبشداتبل،سفيدؽت بالر اي، بحالقبتشؽَّحبالفيلبفد بالآد اتاتالؼب

حالقبق اب)ُيَخافا(ب البشاتبل،سفيؽت با)َيَخافا(ب البشاتبل،فانل باذا بمك بحج،ب
بالآ اتتالؼ بحالقبقات 

لفيدلبل،سفيدؽت باالزدسال بفد ب)يخافدا(ب"حج،بق ات بحس  ب زػباليدات ب ندهببشد با
م فددؽحبلددػبُيَدددػَّبفان،ددهبي جدد بل،دد اجالؼ باالفانددلبمحدد ا با ددؽبالددؽل باالحكددال ب

باالخؽ ب سيش باليآالؼ باقالل ب سيش بالعؼ....

ااجدددهبالآددد ات ب فددد عباليدددات ب ندددهبحسدددلبن،ددد بظدددا  بالخطددداع بيددد ا ب دددهب
باإلف ددرات بف سددابال اجدداا ب ذابخددا باددلبااحددربمش سدداب لبي يسددابحددرا به ب حددلَّ

سثلب  ابقاتب) بؽب ام،(بمخ ِر ا  ب"ق  بحس  بن، بمابلدػبيددػبب باب(ٗ)الفانىا"
ب بااألقددالعبانحددؽبذلددغ...بان،دد  بمالدد بالدد اجالؼبمددؼبالددؽل فان،دده ب...بفالخددا

 باقددرب  ددشربالفيددلب(٘) ابلبي يسددا(بمفيدؽتب دده"قد ات بالجساندد،ب سددابالخا فدداا با)
                                                 

ب(.ٖٙٓ/ٔالسح لبالؽجال ب)ب(ٔ)
ب(.ٙٓٔ/ٙمفاتيعبال اليب)ب(ٕ)
ب(.ٖٚٓ بٖٙٓ/ٖنعػبالرللب)(بٖ)
ب(.ٜٕ٘/ٔاليذ ب)(ٗ)
ب.ٖٔٙ ب ازبالسيان بص(٘)
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 ااب  ي،باألم، بألن سابال، اابيي،ساابب-لبشاتبل،فانلاات بن، بق بب-ل،ُس َخاِلَياْلؼِب
 ب(ٔ) أن سا

بّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

 ابقددد ات ب)َيَخافدددا(ب البشددداتبل،فاندددل بتخبددد بندددؼبخدددؽ بادددلبااحدددربمدددؼبالددد اَجالِؼب
بالُس خاِلَياْلؼب لبي يسابحرا به.

ؼباقد ات ب)ُيَخافددا(ب البشدداتبل،سفيددؽت بتخبدد بنددؼبخددؽ بمالدد بالدد اجالؼبمدد
الؽل بااألقالعبندرلب قامد،ب حدربالد اجالؼبحدرا بهب ددبيب  زدهبلعخد  بمسداب

ب.(ٕ)يزط  ب ل بلف باألم بل،حا ػبلشر ته با  ابماب  ر بالدياإبالخالج 

بااددأاباددلبقدد ات ب سثا دد،بآيدد،بجريددر  بات يامددلبالآ اتتدداابإليزدداطبحكددػ
ب ذابي سثدددلبفددد بتحددد الػب خددد باليدددؽ بندددؼبالطدددىإب لب   ب ددد األب ددد ن بي ي،دددا

خيفبفدا باليذ   ب ؽاتبخدا بادلبااحدربمدؼبالد اجالؼببشفددهب لبي ديػبحآدؽإب

                                                 

ب(.ٜٓٗ/ٕال ح ال باال شؽال ب)يشع  ب(ٔ)
،يدد،ب اب"جسال،د،ببشد/بنبدربهببددؼب بد بااند/بتحد/باابدد/بحالدقبلاعبفد ب دبيبند اتباب(ٕ)

بددؼبقددي ببددؼب ددساُ باااندد/بتب زددهبا ددؽبيحب ددا بفذددك هب لدد ب بال ددابف،ددػبيذددك ا باددػب
صدد، بهبن،يدددهبب- ددك هب ليددهباانيدد،بااالثدد،باب دداب ادد بضددد عبف،ددػبيذددك ا بفأتدد/بالشبدد 

ل  د بل  دهببا ك هب ليهبا لتهب ا بالزد ع باقالد/ بلب ندابالباابد/ بلبيجسد ب-ا ،ػ
 و ب هبلب ن يبن،يهبف ب يدؼبالبخ،دا بليشد ب  د  باليفد بفد باإل دىل بمداب طيآدهب
  زا ب ن بلفي/بجانيبالخيال بف  ي هب قبلبف بنر با ؽب  ر ػب ؽا ا با قر  ػبقام،ب
بمش دداب يددرإبيددابل ددؽتبه باقددرب نطال  دداب ا قددبح ػباج ددا  بفآدداتباابدد/ بمددال ب حدديب لدد َّ

/بٕالبحدد بالسحددي )با ندداب خ،دد ب ددبال، ا بففي،دد/بذلددغبفخ،دد ب ددبال، ا".بحريآدد،بت   ددابن،دد َّب
ب(.بٕٙٓ بٕ٘ٓ
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ال اجي،بلراحبهبحدبسابيجي ب ابخدا ب حدر سابف فد ب مد  ب لد بالحدا ػ بمسداب
بت تَّيبن،يهبخؽ بالحا ػبن،ال ساب لبي يسابحرا به.

 َّفاَعَل(: -الفعلٔة بني )َفَعَل ( تيْع الصٔؼ2)

بَ ْابَتْفِ ُضؽْاب اَطبَنَ،ْيُيػْبلَّبُجشَبتيال  ب)بقاتب ؽُ ؼُّ ِ ابَط،َّْآُ ُػبالشَِّداتبَمابَلْػبَتَسدُّ
بَنَ، باْلُسؽِ ِ بَقَرُلُ بَاَنَ، باْلُسْآِ ِ بَقْرُل ُب َلُ ؼَّب َمَ ان اب َفِ الَز، بَاَم ُِّيؽُ ؼَّ

  ِ اْلَسْيُ اِ بَحآِّابَنَ، باْلُسْحِدِشالؼَب

بَفِ الَز، بَفِشْرُ بَماِمؼبَقبْب ِ ابَط،َّْآُ ُسؽُ ؼَّبباَب بَاَقْربَفَ ْضُ ْػبَلُ ؼَّ ؽُ ؼَّ  ِلبَ ابَتَسدُّ
)البآ  /بب(......الشَِّياطِب َفَ ْضُ ْػبَ لَّبَ ابَيْيُفؽَابَ ْابَيْيُفَؽبالَِّ  بِباَلِرِ بُنْآَر ُب

 (.ٖٕٚ بٖٕٙ

السؽضيالؼب شا بامؽض باألح اع بف ب"اخ ،فؽابف ب)مابلػبتسدؽ ؼ(بب
ا  باخ،دد  ب زددػبال دداتبا لدد ب يددربالسدديػ باقدد  بالبدداقؽا ب فدد عبفآدد  بحسدد  بااليددد

ب.(ٔ)ال اتبمؼبمال ب ل بف بالثىا،"

 التْدُٔ:

ت حرىب   با،ياحبنؼبالطىإبالؽاق بقبلبالرخؽت بامابي  تديبن،يدهب
بمؼب ف بالس  با،هب اب يزه ب اب آؽطه.

َغبالذَوبباَلِرإ ب...بيآات  َمِدْددُ/بالذدَوببذ يبابؼبمشعؽلب ل ب اب"اْلَسّ  بَمدُّ
ُهبمّدا  ب ذابَلَسْدَ ُهببالرإ..."ب ب.بببب(ٕ)َ َمدَّ

                                                 

ب.(بٜٓٙ/ٕ)االشع  باإلقشاحبب-(ٕٕٛ/ٕالشذ ب)(بٔ)
(باالسآايي ب)لبُ(بٜٛٚ/ٖحاطب)لبُبُ(ب)راالشع  بالب-لداابالي عب)لبُبُ((بٕ)

ب(.ٕٔٚ/٘)
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ب-َفاَنددَل(ب)مددد َّبب-اقددربتشؽندد/بصدديغباألفيدداتبفددد بالآدد اتالؼببددالؼب)َفَيددل
( بقدداتبمكدد  ب"اح َُّ اشددالؼ؛بألاباددلبجدد،بمددؼبقدد  ب ددأل  ب نددهبجيددلبالفيددلبلَمددا

االجددؽزبااحددربمددؼبالدد اجالؼبيسدد با،خدد ب ددالؽءتب ابالسبا دد   بابا ددهبالسفان،دد، ب
بمدؼبالد ا ب  ابيكؽاب)َفاَنَل(باَفَيدلبفد ب د ا بف يدؽابالآ اتاتدااب سيشد  باالسد ُّ
ب....ب خاص، بألنهبالؽاطوباالسبا   باسابقالؽا بَ اَااْلُ/بالي،الَل باناقبُ/بال،دصَّ
االددرتبن،دد بقددؽ بالآدد ات ب دداألل  ب ن ددػب جسيددؽابن،دد بقؽلددهبتيددال  ب)مددؼبقبددلب اب

لفيدلبل سداباد لغ ب د ابلسداباداابمدؼبادلبااحدرب( بفؽقد باٖي سا ا..(ب)السجا ل،/
مددؼبالدد اجالؼبمسا دد،بلعخدد بنشددربالددؽءت بُحِسددلبن،دد ب دداعبالسفان،دد،...باحجدد،ب
ب شابي ا ب دهبالدؽءت ب ابالسبا د   باالدؽاطوبال جدلب مؼبق  ب  ال ب ل  ب ابالس َّ
 اابالس    بف ؽبفيلبااحر بابا هب)َفَيدَل(بلب)َفاَندَل( با يزدا بفآدرب جسيدؽابن،د ب

ب -لض بهبنش اب-م الػقؽتببمخب ا بنؼب-إباألل بف بقؽلهبتيال ت ب

( بالػبيآل بُيَساِ ْدشِ  بفرتبذلغبن، ب ابٚٗ)الػبَيْسَددش ب ذٌ (ب)آتبنس اا/
ب.(ٕ) با ابقاتباثال بمؼبالي،سات(ٔ)الفيلبل، ا باحر بالؽاطو.."

(بن،ددد ب َُّ دددؽ ؼ(بمزدددالحب)مدددا اال زدددعبمدددؼبالدددشصبالددددابا ب اب)ُتَسا ُّ
ب-يح سلب ابتفالربميش بالسذالا،بمؼبالجانبالؼ ب)الد ا )َفاَنل( با)َفاَنَل(ب شاب

بال اج،( باالح سلب ابتيؽاب سيش ب)َفَيل(بالسج  .

 سيشدد ب)َفَيددل(بالسجدد   بب- شدداب-اليددلباألقدد عب لدد بالرددؽاعب ابتيددؽاب)َفاَنددل(
" ندددهبلبتبيددد،بن،ددد بالسط،ددداببتتدددااب سيشددد بااحدددر باالكدددؽابالسيشددد  اتيدددؽابالآ ا

                                                 

ب(.ٜٕٛ/ٔاليذ ب)(بٔ)
احجدددد،بب-ٜٛ،بلبددددؼبخالؽالددددهبصاالحجددددب-ٕٛٓ بٕٚٓيشعدددد  بميددددان بالآدددد اتاحبصب(ٕ)

ب.ٖٛٔ بٖٚٔالآ اتاحبص
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 سطالبدد،بالس دد ب صددى ب ذابادداابالطددىإبقبددلبالسدددي بن،دد باددلبحدداتب لبفدد ب
   بفددإابن،يددهبحالش دد بنردد بالسدددس ب....بافدد بحدداتبنددرلبتدددسال هبفددحدداتبال

اتيدؽاب حدرعبالآد اتتالؼبم ادر  بل،خد عبب (ٔ)ن،يهبالس ي،بلبنر بم  بالسثل"
ي سثدلبفد ب ندهبلبتبيد،بن،د بالسط،ِّداب  ب ب د األب د ن بي ي،دابحكدػطبفد ب يزدا

ب لبف بحال الؼ بب-ف بحاتبالطىإبالؽاق بقبلبالرخؽتب- سطالب،بالس  

ب  (.ف بنرلبتدسي،بم  بمي،ؽلبل، اج،ب)نرلبالاألّىل

ب  (.ف بتدسي،بم  بمي،ؽلبل، اج،ب)الالج ىٔة

ب  بف بالحاتبالثاني،.بفانر بالبايجيبل، اج،بالس ي،بف بالحاتباألال  

                                                 

انعددػبالددرللبب-(ٕٖٔ بٕٖٓ/ٔالسحدد لبالددؽجال ب)ب االشعدد ب-(ٕ٘ٔ/ٕلاطبالسيددان ب)(بٔ)
ب(باماب ير ا.ٕٖ٘/ٖ)
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 املبحح اخلامس: املسأة األو

 الداللة الصسفٔة  

 ُفِعل( -تيْع صٔؼ األمساك بني )ِإِفَعال

نَداَابِبَؽاِلَرْيهِبقاتبتيال  ب) اْلَشاباإْلِ ب(.٘ٔ...(ب)األحآا /ِ ْحَدان ا َاَاصَّ

بقبدلبالحدات  ْحَدانا (بب الا  ب سد  بمكددؽل ب) حدانا (بفآ  باليؽفالؽا ب)"اخ ،فؽابف 
 يددددر ا.....باقدددد  بالبدددداقؽا ب زددددػبالحدددداتببام ددددكاابالحددددات بافدددد عبالدددددالؼبا لدددد 

ب.(ٔ)بام كاابالدالؼبمؼبمال ب س  بالب ل ب..."

 التْدُٔ:

ُفْيددل(ب) حددداا(بب-تشؽندد/بالرددي ،باإل ددسي،بفدد بالآدد اتتالؼببددالؼب)ِ ْفيددات
ْدددشا (بُيْحِدددُؼ( با)حُبب-ْحَددداا(بمرددرلب)َ ْحَدددؼَب) ِب ا)ُحْدددؼ( با سددابمرددرلاا ب

ب.الىزلبمررلبَحُدَؼبَيْحُدؼُب

دددداْلشاباإلندددددااببؽالريددددهب قدددداتب بددددؽبزلندددد، ب"قدددد  بناصددددػباحسدددد  بااليدددددا   ب)ااصَّ
مرددرلا بمددؼب)َ ْحَدددَؼبُيْحِدددُؼبِ ْحَدددانا ( بألابميشدد ب)اصددالشاب- دداألل ب- حدددانَا(ب

اإلحدددااببحدددانا  ب ع بليددأحاإلندددااببؽالريدده(ب ع ب م نددا ب ددأابيحدددؼب لال سدداب 
 ااباإل ات  باحج  ػ ب جساحبالجسي بن، بقؽله ب)ابالؽالدريؼب حددانا (بب لال سا
ب(.ٖٛ)البآ  /

اقدد  بالبدداقؽا ب)ُحْدددشا (بمرددرلبمددؼب)َحُدددَؼبَيْحُدددُؼبُحْدددشا ( باحجدد  ػ ب
ددالشاباإلندددااببؽالريددهبُحْدددشا (ب)اليشيبددؽح/ ( بٛقؽلددهبفدد ب ددؽل باليشيبددؽح ب)ااصَّ

                                                 

ب.ٖٓ٘(بامتحا بفزىتبالشذ بصب٘ٙٚ/ٕاالشع  باإلقشاح)ب-(ٖٖٚ/ٕالشذ ب)ب(ٔ)
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بمدداباخ ،فددؽابايددهب لدد بمدداب جس ادد ابقدداتباثالدد بمددؼب ب(ٔ)يددؽابن،يددهب الدد "قددالؽا بفدد  ُّ
ب ب.(ٕ)بالي،سات

ان،ددد ب ددد ا بفدددإابحجددد،بمدددؼبقددد  ب) ْحَددددانا ( بقؽلدددهبتيدددال  ب)ابالؽالدددريؼب حددددانا (ب
دداْلشاباإلندددااببؽالريددهبٖٛ)البآدد  / ( باحجدد،بمددؼبقدد  ب)ُحْدددشا ( بقؽلددهبتيددال  ب)اَاصَّ

ؼبميام،دددد،بقدددد ات باليددددؽفالالؼب) حدددددانا ( بتخبدددد بندددد  بااددددأا(ُٛحْدددددشَا(باليشيبددددؽح/
َرْيؼب)ُحْددددددشا ( بتخبددددد بندددددؼبميام،ددددد،بالؽاِلددددداق ات بالجس دددددؽلب الؽالدددددريؼبالسددددد ِمَشاْلؼ

ب.(ٖ)السذ َااْلؼ باذلغبألاب ياإبا،ي،بف ب ؽل باليشيبؽحبيؽضعبذلغ

اان ردديب) حددددانا (بن،دد ب ندددهبمردددرلبحدد  بنام،ددده ب عباصدددالشا ب اب
ددالشابميشدد  ل مشددا بب يحدددؼب لال سدداب حدددانا  باقالددل بمفيددؽتب ددهبن،دد بتزددسالؼباصَّ

ُحْدشا (بن، ب ندهبمفيدؽتب دهبن،د ب)(باانال سا بَاان ريباشالؼ ب) حدانافال يرعبل
ب.(ٗ)ؼدابحُبذتآري بمزا بامؽصؽ  باال آري ب م ا ب

                                                 

ب.ٖٙٙحج،بالآ اتاحبألب بزلن،بصب(ٔ)
االيذدددددد بب-(ٜٙ/٘االسحدددددد لبالددددددؽجال ب)ب-ٕٖٙخالؽالددددددهبصيشعدددددد  بالحجدددددد،بلبددددددؼببب(ٕ)

ب(.ٚٔ/ٕٙالاطبالسيان ب)ب-(٘ٗٔ/ٛٔانعػبالرللب)ب-(ٕٕٚ بٕٔٚ/ٕ)
ب-حالقبلاعبف ب بيبن اتبآي،ب ؽل باليشيبؽح ب ن ابن ل/ب"ف ب يرببؼب بد باقداصب(ٖ)

نددؼب  دد،ػ بااددااب ددالا ب أمدده بفح،فدد/بلبتأ ددلبالبتذدد عبح دد بي جدد بب-لضدد بهبنشدده
 بب ا باالآات بقاتلب مه بفسكث/بيؽمالؼبب،يالال سا بفآاتبياب مدا  بلدؽبيالَّبؽحبايُب يشهب ابتس

 باماب د /بفدىبتدأ ،  ب،د  ان/بلِغبما ،بنف بفخ ج/بنفدا بنفدا  بمابت ا/ب يشد بفي
ببببب(.بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٜٖٚ بٜٖٙ/ٗٔف،ساب ِيَد/بمشهب  ،/با  ب/"بنعػبالرللب)

 بٖٚٔ/ٚالبحددددد بالسحدددددي ب)ب االشعددددد ب-ب رددددد  ببٖٓ٘فزدددددىتبالبذددددد بصب  تحدددددا(بٗ)
ب(.ٖٛٔ
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الساباان/ب لل،بالسررلبن، بالحرىب لل،بمج   بنؼبال ماا باداابالسيشد ب
ب،.حال،بااا بف ؽبااق بلبمحالبن، ب ي،ن، بالآ اتتالؼبالحرىبالرا ػب

بلب-(ُحْدددشا بالدد عبمرددرل ب)-ا  دالبابددؼبنآالددلب لدد ب اب)َحُدددؼبَيْحُدددُؼ(
ب زدددػبندددالؼبالساضددد باالسزدددالحب.....لب(لُبُيدددفْبيَببلَبُيددديدددأت ب لبلزمدددا بقدددات ب")فَب

 اببق بالدغْيد ب ع بذعبمُب ّ بِآد،ْبخِبباص  ب لبن، ببا باليكؽاب ال بيأت ب لبلزم ب
 ل حبب ب ا،د ب ندهبصدالبادال  ال  تشآلب ل ب  ابالبشاتبالبفيدلب ل حبالرللد،بن

ب.(ٔ)ب"َحُدؼبَيْحُدُؼ.....بال يجيبمشهب ابال سرطب ه بامؼب مث،،ب  ابالؽجه 

يددرتبن،دد باصدد بب اب)َحُدددؼبَيْحُدددُؼ(اددىلبابددؼبنآالددل باال زددعبمددؼب
ب. ابصاحب ا باالرتبن، بم ال  بيسرطبب ّ بآِب،ْبخِب

ب ميهً الكْلبٍرابّعلىب

شدددددداُ بالرددددددش باألات ب ابالآدددددد اتتالؼبتخبدددددد اابنددددددؼبصددددددشفالؼبمددددددؼبال
ف،ددي بن،يددهبمذددآ،بفدد باإلتيددااب ددهبفدد بب اإلحددداابم الدد  بايدده با دد،ؽإبيي ددا  

ب با  ابالرش بتشا بهبق ات ب)ُحدش ا(.ميام،،بالؽالريؼ

اإلتيدااببايكدؽابي يؽ باإلحداا باق،سدابي يامدلب ده بلػببالرش با،خ  
بددددان بمددددؼبالفيددددلبال بب) حدددددانا (؛بلدددد ابجدددداتبالسررلن،يددددهب،آايددددهبمذددددبا مدددد  ب ددددهب
بب حدؼ(بلالشا يب   بالسذآ،.)

بحكددػ ؽضديعباادأابادلبقد ات ب سثا د،بآيد،بجريدر  بات يامدلبالآ اتاتداابل
بالؽالددريؼ بااإلحدددااب لال سددابفدد بب   ب دد األب دد ن بي ي،ددا ي سثددلبفدد باجددؽعبِبدد ِّ

بؼ.ُم ِمَشاْلؼب لبُمذِ َاالبا ان السيام،،بالرنالؽال، بااليط بن،ال سا ب ؽاتب

                                                 

ب.ٕٚٙ  طبابؼبنآاللبصبب(ٔ)
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جداتحبمؽضدح،بامفدد  بب) حددانا (ليؽفالالؼ ب ابقد ات باالكْلبّميهً
بالجس ؽلب لآ ات

 بز ّبال د َب)بُحدش ا( بااأابالسيش  ب ابميام،،بالؽالريؼبلبيآ ر بن،د بالحددؼب
ببددلبلبددربمددؼبالج  ددا بفدد باإلحدددااب لددال ػ بااأنددهب حددداابفددؽإب حددداا؛بجدد ات ب

ب .بلسابقرما
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 املسأة فى الهرب:املبحح السادس

 الداللة الرتنٔبٔة  

 ال مجيى أّ مجععاحلام الفعل عالمة التجئة أّ اجلنع إذا ناٌ الفإ
  )لػة أنلْىى الرباغٔح(

َل نل َّقاتبتيال  ب) ًح َّقلَضق َزئُّ َْٓالوَغ ًا ؤاْاَس ًى  ؤامح   ْٓ َْالضَد َّئض َل   ِ ٓح  َل اَلوضَاـَس    َتْعا د َّا ؤا َّ ؤا عضيـَد
ٍ َنــ   لــالل َتكوــُ لَّ    ّْ  ضالل ٍ َن  نل َّ لنلَاــد  ْْ ا  لسامًيــ      َ َنــأ نوفو  َ َنــ  قلــ َّقوــُ لَّ ٍ َنــ   ََْس  ب(َتْي

ب.(ٖٕ)اإل  ات/

"قدد  بحسدد  بااليدددا  باخ،دد  ب)يب، دداا(ب ددأل بمطؽلدد،ب يددربال ددالؼ بااددد بالشددؽاب
ب.(ٔ)ن، بال ثشي، باق  بالباقؽا ب  ال ب ل  باف عبالشؽابن، بال ؽحالر"

 :التْدُٔ

،باإلفدد ا ب ذابادداابالفانددلبا ددسابظددا  ابيددأت بالفيددلب رددي األصددلبفدد بال، دد،ب اب
 ذابادداابالفانددلبمثشدد ب ابجسيددابفددإابجس ددؽلباليدد عبيفدد  اابب باادد لغ(ٕ)مفدد  ا
ب بقاتبابؼبمالغ بنىم،بال ثشي،ب ابالجس ببالبي،حآؽاب هالفيلب

 ادَهَالشُّ ازَكفَ ٍعمِن أو جَيِنَالثِ      ***        ا دَنِسُإذا ما أُ لَعِوجَرِّد الفِ

                                                 

االيشددددددد بب-(٘ٛٙ/بٕ)بااإلقشددددددداحبب-ٙٓٔاالشعددددددد  بال يددددددددال بصبب-(ٖٙٓ/ٕالشذددددددد ب)(ٔ)
ب.ٙٛٔص

ب.(ٓٙٔ/بٔا س بال ؽام )بب-(ٕ٘ٚ/بٔ)بب  طبال ر العيشع  بب(ٕ)
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مثشدد  بانىمدد،ببىمدد،بال ثشيدد،ب ذابادداابالفانددل لب اب شدداإبمددؼبي،حددابالفيددلبن
 ب(ٔ)بالجس ب ذابااابالفاندلبجسيدا  باتيد  ب د  بال، د،بب، د،ب)  ،دؽن بالب امالدق(
 بب(2)ا دد بل ددد،بلددبيلباليددد عبمدددش ػب بطددوباب،حدددالىببددؼبايددديبا ز ب دددشؽت 

ن،دهبظدا  ابمثشد ب اب با لب"بقبا دلبيسشيد،بااند/بت،حدابالفيدلب ذاباداابفاا   بال
جسيدددابنىم،ال ثشيددد،بانىمددد،بالجسددد  بايآؽلدددؽا بقامددداب خدددؽاإ باقدددامؽب خؽتدددغ ب

ب(3)ب"اقسؼبندؽتغ

لبف بالآ اتتالؼببالؼباإلف ا باال ثشي، بحالقب ف  بالفيب،اقربتشؽن/بصي 
ن،دد بقدد ات بالجس ددؽل بالحآ ددهبنىمدد،بال ثشيدد،بألنددهب  ددشربب-الفيددلبن،دد باألصددل

ب  بااليدا  باخ، .ثش بن، بق ات بحسم ل ب

ف بال ؽجيهبل،آ اتتالؼ ب"...باحج،بمدؼبقد  ب دأل  ب ندهباشد بب-قاتبمك 
ْيؼ( با نددددا بالزددددسال بفدددد ب) حددددر سا(بن،دددد بط الددددابذادددد ب)الؽاِلددددرَببل آددددرلبالفيددددل؛

( باالجؽزب ابيكؽاباقيد/بٕٔال أ الر باسابقات ب)َ ْمَؽاٌحبمال ب حيات(ب)الشحل/ب
غبمددؼباليدد عبيثشددؽابالفيددلبا ددؽبال ثشيدد،بفدد ب دد ابالفيددلبن،دد بل دد،بمددؼبل عبذلدد

االجدددؽزب ابيكدددؽابب م آدددرل باسددداباب ددد/بنىمددد،بال أنالدددقبفددد بالفيدددلبا دددؽبم آدددرل
اقيد/بال ثشيدد،بفد ب)يددب، ؼ(بل آدرلبذادد بالؽالدريؼ باددػب بدرتب) حددر ساب اباى سددا(ب

احجددد،بمدددؼبقددد  ب  الددد ب لددد  ب ندددهبلسدددابل عبالفيدددلب.بؼ(بمدددؼبالزدددسال بفددد ب)يدددب، 
                                                 

احا ددي،بالخزدد عبب-(ٖٚٗ بٚٙٗ/ٔايدد،بابددؼبمالددغب)يشعدد  ب دد طبابددؼبنآالددلبن،دد ب لب(ٔ)
ؽن بساحا دددي،بالردددباابن،ددد ب ددد طباأل ددددب-(ٓٚٔ بٜٙٔ/ٔن،ددد ب ددد طبابدددؼبنآالدددلب)

ب(.ٛٗ/ٕ)
ب(.ٛٗ/ٕؽن ب)س(حا ي،بالرباابن، ب  طباأل ٕ)
ال، جدداحبالي بيددد،بنذدددأ باتطدددؽلا ب .نبدددربال فددالبحامدددرب دددىت بمك بددد،با بددد، بءبالثانيددد، ب(ٖ)

ب.ٖٖٔل بصبٖٜٜٔه بٗٔٗٔ
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ددر بن،دد باألصددؽتبفدد بتآددرلبالفيددل بم آددرما  بقددربلفدد ب) حددر ساب اباى  سددا(؛باحَّ
ا ابقاتباثال بمدؼبب(ٔ)اا   ش بب،فظبال ثشي،بنؼبتثشي،بلفظبالفيلبا ؽبالخ يال"

ب.(ٕ)الي،سات
 ّٓتضح مً اليص الس ئل:

ادددااب ابمدددؼب فددد  بالفيدددل بجددداتب دددهبن،ددد باألصدددلبفددد ب فددد ا بالفيدددلب ذاب
)الؽاِلددَريؼ(بفدد بمددؼباشدد بالفيددلبفآددربان سددربن،دد بتآددرلبلفددظببالفانددلبمثشدد  ب مددا

َل نل َّ)قؽله ب ًا ؤاْاَسـ ًى    َّقلَضق َزئُّ ْٓ َْالضَد َّئض َل   ِ ٓح  ( باجيدلب) حدر ساب ابادىبَتْعا د َّا ؤا َّ ؤا
ب ب اباشا بن، بل ،ب)  ،دؽن بالب امالدق(ب(ٖ)ب سا(ببرل بمؼبالزسال بف ب)يب، اا(

لد بمثشد بظدا   ب ب عبن، بل ،ب"مؼبي،حابالفيلبنىم،بال ثشي،ب ذاب  دشرب ب(ٗ)
ب.(ٙ) شؽت  باطو با ز ب(٘)ؽبالحالىببؼبايي"ا ػببش

                                                 

ب(.ٗٗ/ٕاليذ ب)(بٔ)
االحجدد،بلبددؼبخالؽالددهبب-ٜٜٖاحجدد،بالآدد اتاحبصب-ٕ٘٘يشعدد  بميددان بالآدد اتاحبصب(ٕ)

ب.ٕٙٔص
 دد باأللدد باالشددؽا باقددربحدد ف/بالشددؽابلددرخؽتبحدد  بالذدد ء بب- شدداب-نىمدد،بال ثشيدد،ب(ٖ)

بال ؽاالربالثآال،،.باجوببشؽاب
ب(.ٕٓ/ٔلي اعب)ابب(ٗ)
ب.٘ٓٔ  طبابؼبنآاللبصبب(٘)
ب(.ٛٗ/بٕب)لرباابن، ب  طباأل سؽن حا ي،باب(ٙ)
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اقرباص بالشحا ب   بال، د،ب الآ،د،؛بألابمد  يبجس دؽلباليد ع ب ندهب ذابُ  دشرب
 لددد بظدددا  بمثشددد ب ابمجسدددؽح باجددديبتج الدددر بمدددؼباليىمددد،بالرالددد،بن،ددد ببالفيدددل

ب.بب(ٔ)ال ثشي،ب ابالجس 

ن،دد ب دد ابالسؽضدد  باذ دديب بددؽبحيددااب لدد ب اب دد  بال، دد،بلبتشطبدداب
ن،دد بل دد،بب-لبضددسال ب-ان،ددلبلدد لغب آؽلدده ب"...باقالددل ب)األلدد (بنىمدد،بتثشيدد،

ا) حددددر سا(بفانددددل ب) اباى سددددا(بنطدددد بن،يدددده با دددد ابلبب   ،ددددؽن بالب امالددددق
يجددؽز؛بألاب دد ءبالفانددلبفدد بالفيددلبالدد عبلحآ ددهبنىمدد،بتثشيدد، ب ابيكددؽا...ب

مثشددد  بالب دددؽبميددد  بمثشددد ب ابمي فدددا ب ددداليط ب دددالؽاا...با) حدددر سا(بلدددي ب
االددد عباخ دددال ب) بدددؽبحيددداا(ب دددؽب"...ب ابيكدددؽابب (ٕ) ددداليط ب دددالؽاابمددد بمفددد  "

) حر سا(ببرل بمؼبالزسال  با) ى سا(بم فؽحب فيدلبمحد ا بتآدري   ب ابيب،دغب
 ى سا بايكؽابمؼبنط بالجسدل بلبمدؼبنطد بالسفد  اح باصدالبالسيشد  ب

ب.(ٖ)باليب ..."بإ ابيبغب حربالؽالريؼ ب ابيب،غباى سابنشر

ال د بيكدؽابفال دابالفيدلباف ب  ابالسؽضد بنسطداابمخ ،فداابفد بت االديبالجس،د،ب
بمثش بظا   بمدشرا ب ل 

ب.بعبال بنؼبفيل+بفانلب)مثش ( باتسث،هبالي بي،بالسذ  ا،ب األّل

                                                 

(بٓٚٔ بٜٙٔ/ٔ)بعباحا دددددي،بالخزددددد بب-(ٖٚٗ بٚٙٗ/ٔيشعددددد  ب ددددد طبابدددددؼبنآالدددددلب)(بٔ)
ب(.ٛٗ/ٕاحا ي،بالرباابن، ب  طباأل سؽن ب)

ب(.ٕٗ/بٙ)ببالبح بالسحي ب(ٕ)
ب.ٕ٘الدابابصب(ٖ)
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بمثدددل بطدددو بابشدددؽبالحدددالىببدددؼبايدددي با ز ب اتسث،دددهبل جددداحبمخ ،فددد،ب الجـــ ىق
ب.(ٔ)+بنىم،بتثشي،+بفيلبمثش عبال بنؼبفيلب ت  شؽب

 مً نل ما سبل، ميهً الكْل:  

ب الابصددد ايابانحؽالدددافددد ب ددد ابالسؽضددد  بحالدددقبتددد  عببال،ح اددد،ب ال ابم سدددب ا  
 بف شداإب(ٕ) لجاحبطؽل ابيف إببالؼبالرديغبمؼبحالقب ابالخ ى بف ب ن ابيا

 بيدرتبيب، ا( ب ذباألاتبيرتبن، بحالد،باإلفد ا  باالثدانب-ف إببالؼبالفي،الؼب)يب،غ
االف إببالش سابف باجؽ بالف ح،بالآرال  بف باألاتباالطؽال،د،ببن، بحال،بال ثشي، 

 عب اب شددداإبف قدددابفددد باسيددد،بالح اددد، بفددداألال بقردددال   باالثانيددد،ببفددد بالثدددان  
"بااليسي،بال مشي،بال  بيد   ق ابنطدابالح اد،بالآردال  بيددااعبتآ البدابب(ٖ)طؽال،،

اقدربت تديبن،ال سداباخد ى بفدد ب ب(ٗ)نرد بمدابيدد   قهبنطدابالح اد،بالطؽال،د،"
اييسددد بادددلبمش سدددابزمشدددابم ح،ددد،باليبددد بقدددربتس دددرببالسيشددد ببدددالؼبالآددد اتتالؼ؛بألا

بب.تس ربطؽالى باقربل

                                                 

قدد اتاحبالآدد آاباليدد الػبال جدداحباليدد عبفدد بنردد بفدد بيشعدد بتفردداللبذلددغبفدد بمآرمدد،ب(بٔ)
اظ،دد/ب دد  بال، جدد،بن،دد ب يددلباأللدددش،بب-ٖ٘ٔصب ب .بنبددربالف دداطبالب اددااع الشبددؽ 

هبانددر ابلحشددا باليش ددابل جدد،بن بيدد،بليددد/بٙٔ٘ح دد بنردد بالح الدد عبالس ددؽف ب ددش،ب
ب.ٖٖ٘ب،حؼ.بال، جاحبالي بي،بنذأ باتطؽلابصب

 لا ددداحبفددد بن،دددػبالردددؽتياح  .ب بدددؽبالدددديؽ بابب-بٖٜٔن،دددػبالردددؽتياحبصب بيشعددد (بٕ)
ب.ٕ٘ٙ بٕٗٙااألصؽاحبال، ؽال، ب .ب سال ب   ال ي، بصبب-ٖٛٔالفخ ان  بصب

ب.بٖٜٔ بن،ػبالرؽتياحبصبيشع (بٖ)
بفددد بضدددؽتبالرلا ددداحبال، ؽالددد،بالحريثددد، ب .نبدددربالف ددداطبالب ادددااع ت تالدددلبالآددد آاباليددد الػب(بٗ)

ب.٘ٛص
ب
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ب                                                 ب( بتخب بنؼبم ح،،باليب بال  بام رحبزمشابطؽالى.يب، اا)فآ ات ب

ًحاق ات ب)  باادأابادلب ح،د،باليبد بال د بلدػبتس دربزمشدابطدؽالى( بتخب بندؼبمَْٓالوَغ
 دددد ن بي ي،دددداببيزدددداطبحكددددػقدددد ات ب سثا دددد،بآيدددد،بجريددددر  بات يامددددلبالآ اتتدددداابإل

ا ب ابابد بي سثلبف باجؽعبب بالؽالريؼ بااإلحدااب لال سابنشرباب  سدب    ب األ
 دافى ب لبالدر سا ببجدراابنشرمابلبيب ؽاتبام رحبم ح،،باليب ب لبل ب سا  حر

 ب ابزج  سدددداب ددددإمى باصددددياط بامنسدددداب ددددالآؽتب(ٔ)بال زددددج ب آددددؽتب)  ( يددددرلب
باتزسؼبالب .ب الي الػبالجام بل،سحا ؼبمؼبال،الؼ

                                                 

ب( بٛٗٗ/ٖتآ ل ب اب    .بالسح لبالؽجال ب) لفظب)  ( با ػبفيلب سيش  ب ضج  ب اب(بٔ)
 ب لدد ب ابفدد ب)  (بنحددؽبمددؼب لبيددالؼبل دد، باالددؽال بمددؼبذلددغبفدد بالآدد اتاحباذ دديباأللؽ دد

ب(.٘٘/٘ٔ ب  باىىبم ؽات   با لب ب اذ .بلاطبالسيان ب)
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 املسأة فى املرياخ: املبحح السابع

 الداللة الرتنٔبٔة  

 معاىى اليحْ اإلفسادٓة/ بني السفع ّاليصب

ب(.بٔٔ..(ب)الشدات/...َاِمابَااَنْ/بَااِحَر  بَفَ،َ ابالشِّْر ُب...قاتبتيال  ب)

ب.(ٔ)اخ ،فؽابف ب)اماباان/بااحر (بفآ  بالسرنيااب ال ف  باق  بالباقؽاب الشري"

 التْدُٔ:

  ددددلبالجا ،يدددد،بلددددػبيكؽنددددؽابيؽلاددددؽابالشددددداتبببرايدددد، بلبددددربمددددؼباإل ددددال ب لدددد ب ا
باالربياا.

ب ؽالادؽاب ذدال الؼ ب حدر سا بالشددي يقاتبالد ازع ب"ان،دػب اب  دلبالجا ،يد،بادانؽاب
امنسدداببالباإلندداى بف ددػبمدداباددانؽابيؽلاددؽابالردد الب مددابالشددديب  بالي ددر اا،خدد

 انؽابيؽلاؽابمؼباألقالعبال جاتبال يؼبيآات،ؽابن، بالخاللباالأخ اابال شيس، ب
ب.بب(ٕ)ا مابالي ربفسؼباج الؼ باألات بالح، ...باالثان  بال بش "ب

بحالقبقات ب"احج،بمؼبلفد  ب ندهبجيدلبا اضعبمك بحج،بالآ اتاتالؼ 
) دداا(بتامدد،ب سيشدد بحددرىبااقدد  باالآددؽعبذلددغب نددهبلسددابادداابالآزدداتبفدد ب لىب

نفد ا باجيب ابيكؽابال آري  بفإاباقد ب ابحدرىب لىبااحدر  ببف بالؽاحر بل
 ابحكددػبااحددر  بانحددؽ  باقددربادداابي،دد لبال فدد بفدد ب)ندددات(بفدد بقؽلدده ب)فددإاباددؼب

                                                 

ب.ٖٕٚامتحا بفزىبالشذ بصب-(ٕٚٙ/ٕااإلقشاحب)ب-(ٕٛٗ بٕٚٗ/ٕالشذ ب)(بٔ)
ب(.بٕٓٔ/بٜمفاتيعبال الي)ب(ٕ)
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بتد إنددات(بابندات(ب لب نهبجس ببالؼبالس  بالؼباالسيشالالؼ بفأضس بال ػبمد ب)
باإلضسالبم بااحر  باال ياُ بااحر.

الشاقرد،بال د بتح دا ب لد بخبد بب نهبجي، اب) اا(حج،بمؼبنري ببا
الراخ،ددد،بن،ددد باإلب دددراتباالخبددد  بفأضدددس با دددس ابفال دددا بانرددديب)ااحدددر (بن،ددد ب
الخبدد  باافددابفدد ببذلددغببددالؼبآخدد باليددىلبا الدده ب لبتدد عب اب الددهب)فددإاباددؼب

ا(با دددس ا بف،سددداب جسددد بن،ددد بالشرددديبفددد بنددددات (بفشردددي با ضدددس بفددد ب) دددا
ػباألات بفجد عبن،د بلفعدهبي)ندات(ب ج عب)ااحدر (بن،د بذلدغ؛بألابا،خد بقدد

 ؼ بادػبذاد بحكدػبا بجساند،بالبشداحباحكس دؼبفد بمالد اااحكسه بألنهبتيال بذ
الؽاحر بف بمال اا ا بفج حبالؽاحر بف باإلن اعبمج عبالجسان،؛بألابقبلبالب

/بالس  ااد،بماباانداببي  بفإابااابالس  ااداحبنددات ااحربمش ساب) اا( باال آر
الخ يدددال بالسيش بااحدددر باالشرددديبفددداماب ضدددس حبالؽالاددداحباالؽالاددد،ببااحدددر  

ب.(ٔ) أاله بان،يهبجسان،بالآ ات"بلال أل بآخ باليىل

ب.(ٕ)  ابقاتباثال بمؼبالي،سات
 ّٓتضح مً اليص الس ئل:

 با ضددس بفال دابا ددس ا ب ابمدؼبقدد   ب)ااحدر  (ب الشرددي بجيدلب) دداا(بناقرد،ب-
ػ(بانرديب)ااحدر  (بافا س ابضسال بمد   بييؽ بن، بمابيفالربقؽله ب)ف ب ال 

بن، بالخب .ب

                                                 

ب(.بٖٛٚ/بٔاليذ ب)ب(ٔ)ب
الاطبالسيددددان بب-ٕٜٔاحجدددد،بالآدددد اتاحبصب-ٕٓٔصبيشعدددد  بالحجدددد،بلبددددؼبخالؽالدددده(ٕ)

ب(.ٕٕٔ/ٗ)
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امدددؼبقددد   بااحدددرٌ (ب دددال ف  بجيدددلب) ددداا(بتامددد،ب سيشددد باقددد باحدددرى بالفددد بب-
ب)ااحرٌ (بن، بالفان،ي،.

فالدددياإبفددد ب ددد  با،يدد،بالي السددد،بقابدددلبألابتفدددد ب) دداا(بن،ددد بال سدددالبايكدددؽاب"
يددر ابم فؽنددابا  فدد/ب ددهبا ؽ......)ااحددر (....امؼب شددابادداابتؽجيددهبقدد ات بما 

ال فدد  با دد ابالدددياإبقابددلبادد لغبألابتفددد ب)بادداا(بن،دد ب ن ددابناقردد،بتح ددا ب
 لددد بم فدددؽحبيكدددؽابا دددس ابا ددددؽبمزدددس بمآدددرل....امل بمشردددؽعب دددؽبخب  دددداب

ب(ٔ)ب....."ا ؽ)ااحر (

 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

ندددؼبف الزددد،بالسالددد اىبالددد عب دددببهبالآ ا ددد، باقدددربب ابالآددد اتتالؼبتخبددد اا
 نطا دددددابهبحآ دددددابالس جدددددؽلبنشدددددربالجا ،يددددد،ب ذبادددددانؽابلبيؽلادددددؽابالشدددددداتبالب

 دد ن ببحكددػالردد ال بفجدداتحب حددرعبالآدد اتتالؼبم اددر بل،خدد عبفدد ب يزدداطب
ي سثلبف  ب ح ي،بالشداتبف بالسال اىبخىفا بلسابااابن،يهب  دلب  ب ب  األبي ي،ا

بفددؽإبالجا ،يدد، بفددإاب امابااندد/بب الؼبف، ددؼبا،ثددابمددابتدد إبالس ددؽف  دداشااددؼبندددات 
بااحر بف، ابالشر .

                                                 

السدددرخلب لددد بن،سددد بالآددد اتاحباال، جددداحب بنبدددربالي الددد بندددىل ب بندددؽل ببشددد/بصدددبيااب(ٔ)
السس،يدددددددد،بالي بيدددددددد،بب–ل بمك بدددددددد،بالس شبدددددددد بٕ٘ٓٓب-هٕٙٗٔالج شدددددددد  بءباألالدددددددد  ب

ب.ٕٖٔالديؽ ي، بصب
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 اآلداب اإلسالمٔة للنسأة: املبحح الجامً

 املطلب األّل: الداللة الصْتٔة 

 )اإلبدال بني الصْائت(

بَنَ، بُجاُلؽِبِ ؼَّب..قاتبتيال  ب). ب(.ٖٔ.....(ب)الشؽل/َاْلَيْزِ ْبَؼبِ ُخُسِ ِ ؼَّ

اقددد  بالبددداقؽابب(ٔ)ُجاُلدددؽب ؼ(ب زدددػبالجددديػ بنددداف باناصدددػبا بدددؽبنسددد ابا ذدددال"")
ب كد بالجيػ.

براي، بلبربمؼباإل ال ب ل ب ابنداتبالجا ،ي،باؼبيذر ابخس  ؼبمؼبخ،ف ؼ ب
نحدددؽل ؼباقى دددر ؼ بفدددأم اب ابامابجالدددؽب ؼباانددد/بمدددؼبقدددرال بفيددداابيشيذددد ب

امدابيحدي بب حدؽل ؼانب يز بؼبمآاني ؼبن، بالجالؽعبلال  طد ببد لغب نشداق ؼ
 .(ٕ) امش هبمؼب ي بازالش،بمؼبالح، بف باألذاباالشح بامؽض باليآر ب

 التْدُٔ: 

ذ دددددديبال، ؽالددددددؽاب لدددددد ب اب)الجالددددددؽع(بجسدددددد ب)َجاْلددددددي( با ددددددؽ بجالدددددديب
ْلح باالجسد  بُجاُلدؽع بلدرِّبُيبالَآِسديِصباااتبابؼبمشعدؽل ب"الَجاْلدُي بَجاْلدقب الآسيص

بَنَ، ببِ ؼَّبُس بالي ال  ب)اْلَيْزِ ْبَؼبِ خُبباف بال ش الل

ب.(ٔ) بيبرابمشهب يلبالجدراالجاليب ؽبف عبف ب ن، بالآسيصب (ٖ)ب(َ"ُجاُلؽِبِ ؼّب
                                                 

الجددد لعبن،ددد ب اببحالدددقبندددصبابدددؼب(ٕٕٙ/بٕاالشعددد  بالشذددد )بب-(ٕٔٚ/ٕاإلقشددداحب)(بٔ)
بق ات باليد بلبؼباثال باحس  بااليدا  باابؼبذاؽاابا ب ب ك .ب

ب(.بٛٚٔ/بٗالسح لبالؽجال )باالشع  ب-(ٕٚٓ/ٖٕمفاتيعبال اليب)(بٕ)
االسحكددػباالسحددي باألنعددػبب-لدددااباليدد عب) ب بع( باالشعدد  بالرددحاطب) ب بع((بٖ)

ب(.ٕٔ٘/ٚ) ب بع(ب)
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 زدػبالجديػباادد  ا بقداتبب آ بمؼبالجسؽحبتُب ا ، ابب ابا،س،ب)جالؽع(باماببببب
ابؼبخالؽاله ب"فالحج،بلسؼبضػ ب نهب ت ب اليىلبن، ب صدلبمداباجديبل،جسد ؛ب

 بجسيدددا باآؽلدددغ بُفُ،دددُؽ بامردددرلا بألاب ددد ابالدددؽزابيشآددددػبفددد باليدددىلبقددددسالؼ
 آؽلغ ب)َقَيَربُقُيؽ ا (.باالحج،بلسؼبادد  ب ندهبلسداباداابادان بالي،سد،بيداتبا  دؽاب
الخ ا بمؼبضػب ل بيدات بفيدد ااب اتبال دػبلسجداال باليدات بالدػبيجسيدؽاببدالؼب

بضس الؼ ب حرا سابن، بيات.

الجددديػببفدددإابقالدددل بفسدددابحجددد،بمدددؼبضدددػ...بالجددديػبمدددؼب)الجالدددؽع(... بفآدددل ب...
ح  ب ريربُمدَ فذّ  بفثآدلبن،يدهب ابيخد  ب دهبمدؼبادد ب لد بضدػ بفدأج ا بن،د ب

ب". (ٕ) ص،ه

ب.(ٖ)  ابقاتباثال بمؼبالي،سات
 ّٓتضح مً اليص الس ئل:

ُيدؽت( ب اب)الجالؽع(ب زػبالجيػبن، ب صلبالجسد بألاب)َفْيدل(بيجسد بن،د ب)فُب
الجديػببضدػب د ثآ،ؽاافد الا بمدؼبالثآدل باذلدغبألن دػبا بابكد  ابمؼب جلبالسساا،،

ابيددر ابيدداتبمزددسؽم، بألنددهب دديج س بفدد بالي،سدد،بضددس ااب يددر اباااب ددا ش، ب
اابالجددديػبلثآدددلبيدددد بساح با ددد ابمدددؼب اآدددلباليدددىل بفضدددادددىىبف ردددال ب سش لددد،ب

بالزساح بالسشا ب،باليد بل،يات.

                                                                                                                         
== 

ب(.ٕٗٔ/ٛٔ)بلاطبالسيان (بٔ)
ب.ٖٜ بالآ اتاحبالدب بصبالحج،بف(بٕ)
لاطباب-ب(ٕ٘ٛ بٕٗٛ/ٔااليذددد ب)ب-ٕٚٔيشعددد بحجددد،بالآددد اتاحبألبددد بزلنددد،بصب(ٖ)

ب.(بٜٜٔ/بٕاال ح ال باال شؽال ب)ب-(ٕٗٔ/بٛٔ)السيان ب
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فدد بتؽجيددهبالآدد ات ب اليددد  ب"...بادد لغباددد ااب اا ددلب دد  بب-قدداتبمكدد 
الدي ب حد  بح،دا؛بألندهبجسد  بن  باَقدِؽعبذلدغبايده بالجسؽحبل، آ الديبمدؼبالثدا

ب.(ٔ)باألنهبح  باآاللبن،يهبح ا،باآال،، بااليد بلدتباحباثال بف باليىل..."

 مً نل ما سبل، ميهً الكْل: 

بتحكياابحاتبصشفالؼبمؼبالشدات ب ابالآ اتتالؼ

الرددددش باألات بادددداابيخ سدددد ب طبيددددهباماباخ ،فدددد/ب ال دددد،بالخسددددال باالرددددش ب
لدػبتيدؼبتخ سد ب صدى بلبيخ سد ب صدى ب عب ندهبادااب شداإبمدؼبالثدان  بادااب

 بايكدؽاباألمد بلسدؼبااند/بتخ سد ببابالذد حسدااند/بتخ سد ب الفيدل با م  امؼب
مؼبلػبتيؼبب– الزػب- بفشا ب/بق ات ب)ُجالؽع(بتخ س تيؼب  ؽابمؼبال  بلػب

امذآ،بن،ال ا ب  ابالثآلبي شا ديبمد بالزدس،ببتخ س ب صى؛بألابف بذلغباآى
انا ددب/بقدد ات ب)بِجالددؽع(ب اليددد بمددؼبااندد/بتخ سدد ب بتيددرب اآددلبالح ادداح بال دد

 دد ابي شا دديبمدد بح ادد،باليددد  بابب  الفيددل بايكددؽاباألمدد ب دد ىبميدددؽلابن،ال ددا
 دد ن بي ي،ددابيزدداطبحكددػبإلاباالآ اتتدد.بات يامددلبال دد ب دد ب خدد بمددؼبالزددس،

ندددرلبتددددا لبفددد بالتدددراتبالخسدددال باببي سثدددلبفددد باجدددؽعباتبددداحبالذددد ح األ ددد   ب
ب م  اباأللشداتبف با

                                                 

ب(.ٕ٘ٛ بٕٗٛ/ٔاليذ ب)(بٔ)



 

 

6111 

 الداللة الرتنٔبٔةاىى: املطلب الج

 معاىى اليحْ اإلفسادٓة )بني السفع ّاليصب(

ًَ آَمي ْاقاتبتيدال  ب) ََ  الَّرضٓ ُّ َْٓالوغ ـْا      َٓ  نل ًَ للـْه  َّالَّـرضٓ َْٓنـ ى ووْه  ًَ َمللولـْت نل ََذضىووه  الَّرضٓ َْٔسَت  لض
َّاضنَياَلح لوَه مضيووْه َثلل َخ َمسحاٍت مض ُا َصلل ةض اَلفلْذسا  َّمضـً َئْعـدض      ً قلْا َاـرَيةض  ًَ الظَّ َٔ َئووه مسـ ٌَ ثض َتَضع ْ

َْْزاٍت َصلل ةض اَلعضَش ف َثلل خ  ب(.ٛ٘الشؽل/ب)....( لوه.َع

"اخ ،فددؽابفدد ب)اددىىبنددؽلاح(بفآدد  بحسدد  بااليدددا  باخ،دد با بددؽب كدد  ب)اددىَى(ب
ب.(ٔ)الباقؽاب ال ف "ب الشري باق  ب

 التْدُٔ:

قاتبمك  ب"قؽلدهب)ادىىبندؽلاح(...ب الشرديبن،د بالبدرتبمدؼب)ادىىب
م اح(بن، بتآري  ب اقاحباىىبنؽلاح؛بليكؽابالسبدرتباالسبدرتبمشدهباق دا ....ب
ابددددال ف بن،دددد ب ضددددسالبمب ددددر  ب ع ب دددد  باددددىىبنددددؽلاح ب ع ب اقدددداحباددددىىب
نددؽلاح ب ع بتع دد بفال ددداباليددؽلاح بفجيددلباألاقددداحبنددؽلاحبلع ددؽلباليدددؽلاحب

تدددانا  باسددابقددات بلالُ،ددَغبقددا ٌػ بان دداُلإبصددا ػ بلسددابادداابال يددالباالردديالبفال ددابا
فال سابجي،ؽابل سابالريالباال يالب...باالب  اباتداحبف باليىل ب ذبالسيش بلب

 .(ٖ)مؼبالي،ساتبا ابقاتباثال ب(ٕ)يذكل"

                                                 

ب(.ٖٔٚ/ٕاالشع  باإلقشاحب)ب-(ٖٖٖ/ٕالشذ ب)(بٔ)
ب(.ٖٗٔ/ٕاليذ ب)ب(ٕ)
 باحجد،بالآد اتاحبٕٗٙالحجد،بلبدؼبخالؽالد،بصب(بابٜٗٔ/ٗيشع ب بالسح لبالدؽجال ب)ب(ٖ)

ب(.ٖٕٔ/ٛٔابلاطبالسيان ب)ب-٘ٓ٘صب
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بّٓتضح مما سبل:

ىىب ابمددددؼبلفدددد ب)اددددىى(بجي، ددددابخبدددد ا بلسب ددددر بمحدددد ا ب ع ب دددد  بادددد
بنؽلاح بامؼبنرب ابجي، اببرل بمؼبالع  بف بقؽله ب)اىىبم اح(.

 ب")مؼبقبلبصى بالفجد (بألندهباقد/ب-مؽضحا بالس احبالثىىب-اقاتبالبآان 
الشدؽل باالثانيد، ب)حدالؼبتزديؽابايدا كػ(ب عببعايداؼبالسزاج  باطد طبال يالبم

 يددددربصددددى ب ببددددالؼبالشدددداُب)مددددؼبالع الدددد  (بل،آا ،دددد، باالثالثدددد،ب)مددددؼب ابال دددد بل،خدددد
ألندددهباقددد/بالنفرددداتبمدددؼبايددداعباليآعددد، باالترددداتببثيددداعبالشدددؽل ب باليذدددات(

ب.(ٔ)   باألاقاح؛بألن اب اناحبالخ،ؽ  بااض بالثياع"بخصاب

 ّمً نل ما سبل، ميهً الكْل:

بااألطفاتبف ب اقاحبميالش،.بل،خرال    ااب ابالآ اتتالؼبتخب اابنؼبتذ ال بلى

ب دددد ن بي ي،ددددابخدددد عبفدددد ب يزدددداطبحكددددػاتتالؼبم اددددر بل،اجدددداتحب حددددرعبالآدددد ب
البااألطفددداتبادددىىبمددد احبمدددؼبقبدددلبخدددرال  اابا ددد لبفددد باجدددؽعبي سثدددب   ب ددد األ

بصى بالفج  بانشرباض بالثياعبمؼباق/بالآال،ؽل، بامؼب يربصى باليذات.

 
 

                                                 

ب(.ٖٓٔ/ٖٔنعػبالرللب)(بٔ)
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 اخلامتة

 دالرنابب باالردى باالددىلبن،د الد  ببشيس دهبتد ػبالردالحاحالحسرب ب
بؼ.ببببببببدمحمبان، بآلهباصحبهب جسيال

 دووووّبع

ابيرب   بال ح،،بالسس ي،بم بالآ اتاحبالآ آني،با لل  ابف بمحاال،بلف ػب
ماببتؽصلبالبحقب ل بجس،،بمؼبالش ا ت بااابمؼب  س ا باألحكالباأل  ال،ب

بيأت  

الذدددد عي،ببال دددد بتشاالدددد/باألحكددددالالس ددددؽات  بالآ آنيدددد،ب(بب،ددددغبنددددر بالآدددد اتاحبٔ)ب
بفدددد ب لبيدددد،ب/بالرللدددد،بالرددددؽتي،اقيدددد بيامؽضددددنذدددد الؼب ب ب دددد األبالس ي،آدددد،

فددددد ب دددددبي،بباالرللددددد،بال  االبيددددد،فددددد بتددددددي، ببضددددد  باالرللددددد،بالرددددد اي،امؽب
ب.مؽاض 

ب-الددددرالبالس ددددػبل،رللدددد،ب أنؽان ددددا ب)الرددددؽتي،ب(باتزددددعبمددددؼبخددددىتبالرلا دددد،ٕ)
بالذددد عي،بال ددديبت ي،ددداباال  االبيددد،(بفددد بف دددػباميزددداطباألحكدددالب-االرددد اي،

ب. ب ب  األ

ف دػباميزداطباألحكدالبال ذد العي،بنامد، بلب اتاحبمرخى بم سداتيرب لل،بالآب(ٖ)
بااألحكالباأل  ال،بخاص،.

مددددؼبالآدددد اتاحبمكس،دددد،بام سسدددد،بل،خدددد عبفدددد ب بدددد ازبحكددددػب يددددلب(بجدددداتحبٗ)
ب بااأن اب سثا ،بآي،بجرير .  ب  األبالذ عي،بال يبت ي،اباألحكال

جددداتحبمؽضدددح،بل،خددد عب باسدددابم ادددر بل،خددد عبالآددد اتاحب يدددلبجددداتحب(ب٘)
با افي،بل ؽ ػبمال بالس ا . فد  بل اام



 

6116 

فدد بب  ب دد األبالذدد نيبالدد عبي ي،ددابوبالحكددػي سثددلبفدد بمجددبالدد  (باإليجددازبٙ)
تالؼب اب  ثدد ببددرل بمددؼبآي ددالؼب اب  ثدد  با دد اباجددهبمددؼباجددؽ باإلنجددازبتقدد ا

بال عبانف  ب هبالآ آابالي الػب اابمال  بمؼبالي يبالسش ل،.

 بفآددربادداابل،رددؽا /بيددان بالسخ ،فدد،ل،ح ادد،ب البم ددػبفدد بال سالالدد ببددالؼبالسب(ٚ)
 البابال بف بظا   بالف اإبال، ؽال، بحالقب ابت ال بح ااحب بشي،بالي،ػبم ذاب

ب اخ ى بميانال ا.

ب.الزي بالؼبالح ا،باالسيش بف بالآؽ بابب شاإبتشا ي(ٛ)

حالقب ابالخ ى بف ب لجداحبطؽل دابب انحؽ ببص فيب الب اابل،ح ا،ب(ٜ)
 .بيف إببالؼبالريغ

لح اددد،باإلن ابيددد،بمكانددد،ب دددالز بفددد بتؽجيدددهبالسيشددد بفددد بالآددد اتاحباباح ،ددد/-10
 الس ؽات  بف بالسؽاض بالس ي،آ،ب األحكالباأل  ال،.

 التْصٔات:

بتي،.ا لا ،باألحكالبال ذ العي،بف بضؽتبالرلل،بالآ اتب-ٔ

لبمدرخاال  االبي،(بب-االر اي،ب- أنؽان ا ب)الرؽتي،ب لل،بالآ اتاحب لا ،ب-ٕ
بعي،.ذ باللف ػباألحكالب

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 عووووووادز املسادوووواملصثبت 

 اضد  بطبيد،بآ  حاىبفد بقد اتاحبالآد آاباليد الػ بالذديابنبدربالف داطبال
 .م  د،بالسطبؽناحباإل ىمي،ب الآا   

 بددد ازبالسيدددانيبمدددؼبحددد زباألمدددانيبفددديبالآددد اتاحبالددددب  ب بدددؽب دددام، ب 
نطددددؽ بنددددؽ  بمطبيدددد،بمرددددطف بالبدددداب بتحآالدددداباضددددب  ب بدددد ا يػب

بالآا   .ب-الح،بيبا ال  ب
 بالددرمياطي تحددا بفزددىتبالبذدد بفدد بالآدد اتاحباأللبيدد،بنذدد  بالبشدداب 

ب–اضددد بحؽا ددديه بالذددديا ب نددد بم ددد   ب البالي ددديبالي،سيددد، ببالددد احب
بل(بٕٔٓٓ-ب دبٕٕٗٔلبشاا بءب)بب

 سردددد  بءببالح،بددددي بمرددددطف بل،دددددالؽطين،ددددؽلبالآدددد آاببفددددياإلتآددددااب 
 بببببببببل.ٜٛٚٔب-بهبٜٖٛٔ ا ي، بال
 بتحآالدا ب .باألنرلدديالتذا بالزد عبمدؼبلددااباليد ع ب بدؽبحيدااب 

لمزداابنبدربال دؽاع بمك بد،بالخدانج ببلجيبنثساابدمحم بم اجي، ب .
 ل.ٜٜٛٔب-ٛٔٗٔ بٔ الآا    بءب

 بلبشااب-  باعبالش اتب بالؽاحرعبالشيدابؽلع بنالػبالي ي ببال اح
 الالؽبدددداع بت جسدددد،ب ب حسددددربمخ ددددالبنسدددد  بنددددالػب  دددد بن،ددددػبال، دددد،بلس

ببل.ٕٜٛٔب-هٛٓٗٔالآا    بءبالثالث، بب-الي ي
 صددؽاحبالح ادداحبالي بيدد،ب لا دد،ب لليدد،بجساليدد، ب بمشدداتبدمحمب ا ددػ ب 

ه بٖٔٗٔ بٖ بحبٙالسج،دد،باألل نيدد،بفدد بال، دد،بالي بيدد،باآ اب ددا بمددتب
 بل بٕٙٓٓ

 ،ب دددددسال بب-لؤالددددد،بنزدددددؽال،بانط يددددد،بافال الا يددددد،ب-األصدددددؽاحبال، ؽالددددد. 
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بل.ٖٕٓٓنساا بءباألال  بب-   ال ي، ب الباا لبل،شذ 
 .باألصؽاحبال، ؽال، ب بدمحمبن، بالخؽل  بمك ب،بالخ نج  ب بح
 نبددربالدد حسؼب بتحآالدداب  باتاحبالدددب بان،، ددا بابددؼبخالؽالدده ندد اعبالآدد ب

 .ببلٕٜٜٔمك ب،بالخانج ب الآا    بءباألال  ب ببؼب ،يسااباليثيسالؼ
 زا دددر بندددالػبالي ددديببمددداز بل،شحددداُ بتحآالددداب  بز الددد ب نددد اعبالآددد آاب

 ل(.ببٜ٘ٛٔب- دب٘ٓٗٔ)بال اح( بءبالثاني، )
 ب بتحآالدداب /بنبددراألنرددال باإلقشدداحبفدديبالآدد اتاحبالدددب ب ب بددؽبجيفدد ب

السجالددددربقطددددامذ بالسس،يدددد،بالي بيدددد،بالددددديؽ ي، بجاميدددد،ب لبالآدددد ع بءب
 ل(.بٕٔٓٓب- دبٕٕٗٔالثاني،ب)

 اجدددؽ باإلنددد اعباالآددد اتاحبفددديبجسيددد بب مدددىتبمدددابمدددؼب دددهبالددد حسؼبمدددؼ
بلبشاا بءباألال .ب-الآ آا باليكب ع ب البالي يبالي،سي، ببال اح

 بتحآالدددابالذدددياب/ندددا تبنبدددرباألنرلدددديحيدددااببالبحددد بالسحدددي ب ب بدددؽ 
لبشددداا( بءبالثانيددد،بب-السؽجدددؽ باآخددد الؼ ب البالي ددديبالي،سيددد،ب)ببالددد اح

 بب(لٕٚٓٓبب-هبٕٛٗٔ)
 البددد، بتحآالدددا/بالددددالرب حسدددربصدددآ  ب البتأاالدددلبمذدددكلبالآددد آابلبدددؼبق 

 . سر بالح،بيعيد بالباب بب- حياتبالي يبالي بي،
 ب البالبجدداا ب ندد اعبالآدد آا باليكبدد ع بتحآالددا بن،دد بدمحمببفدديال بيددااب 

 ببببمر .ب–ا  اا (ببالح،بي)عيد بالباب بب حياتبالي يبالي بي،
 تؽن .ب–ال بال ح ال باال شؽال  بابؼبنا ؽل ب الب حشؽابل،شذ باال ؽزب 
 ت تالددددلبالآدددد آابفدددديبضددددؽتبالرلا دددداحبال، ؽالدددد،بالحريثدددد، ب بنبددددربالف دددداطب

بببببل.بٕٗٓٓب-لٕ٘ٗٔبالب اااع بطبي،بالج الد  باألال  
 تفدددال ب بدد بالددديؽ ب اب ل ددا باليآددلبالددد،يػب لدد بم ايددابالي دداعباليدد الػ ب

 ال الا .ب–تحآالا بنبربالآا لب حسربنطا بمك ب،بال الا بالحريث،ب
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 السذ   ب ال فدال باليبالد بامفداتيعبال الدي باإلمدالببال از بالفخ بتفدال ب
 ببببل.ٜٔٛٔ باألال ب ب البالفي  بءال از ب

 بتي،الدددا ب .بجسددداتبالدددرانيالآددد اتاحبالددددب  ب بدددؽبنسددد اببفددديال يددددال ب 
 ببببطشطا.ب–الريؼبدمحمب    ب البالرحاف،بل،  اىب

 ببدددددؼبنبدددددرب بتحآالدددددا ب .بنبدددددربهالآ طبددددديالجدددددام بألحكدددددالبالآددددد آا ب
بل.ٕٙٓٓ باألال ب بم  د،بال  ال، بءال  ايالسحدؼب

 الجس،دددد،بالي بيدددد،باالسيشدددد  ب بفاضددددلبصددددالعبالدددددام ا   ب البالفيدددد  ب
 ه.ٕٕٗٔ

 ب مر مطبي،بمرطف بدمحم بب نآاللابؼببن، ب  طبالخز  بحا ي،ب
بببببببب .ح.

 ببحا ي،بالرباابن، ب  طباأل سؽن بن، ب لاي،بابؼبمالغ ب الب حيات
 بببببببمر .ب-ا  اا بالح،بيالي بي، بعيد بالباب ببالي ي

 حج،بالآ اتاحبألب بزلنه بتحآالا ب يالرباألف اني بم  د،بال  دال، ب
الحج،بفيبالآد اتاحبالددب بلبدؼبخالؽالده بتحآالدا ببل.ٕٜٛٔءبالثالث، 

بببل.ٔٓٗٔ .بنبربالياتب الػبمك ل ب البالذ اإ بءبال ا ي، 
 بالفال ي بتحآالا ببرلبالريؼبق دؽجي بالحج،بل،آ اتبالدبي،بألب بن ،

بابذال بجؽالحات  ب البالسأمؽابل،  اى بءباألال .
  دمحمبن،دد بالشجددال بءبالثالثدد، بال ال دد،ببالخرددا صبلبددؼبجشدد  بتحآالددا

ببل بم ا بتحآالابال  اى.ٜٙٛٔالسر ال،باليام،بل،ي اع ب
 الآدا    بب- لا ،بالردؽحبال، دؽع ب ب حسدربمخ دالبنسد  بندالػبالي دي

ب.ل ءباألاب
 لا ددداحبفددد بن،دددػبالردددؽتياح ب ب بدددؽبالدددديؽ بالفخ انددد  بءباألالددد  ب 

بب.السس،ي،بالي بي،بالديؽ ي،ب-ل بمك ب،بالس شب ٕ٘ٓٓه ٕٙٗٔ
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 للدد،باأللفددا  ب .ب بدد ا يػب نددي  بمك بدد،باألنج،ددؽبالسردد ال، بالخامددد،ب 
 ل(.ٜٗٛٔ)
  ب لل،بالدياإببالؼبال  اىبان،ػبال، ،بالحريق ب .نبربالف اطبالب ادااع

ببل.ٜٜٔٔ البالسشالب الآا    بءباألال  ب
 .بالرلل،ببالؼبالشع ال،باال طبالا ب .بنبربالف اطب بؽبالف ؽط ب .ح
 تفدددددال بالآدددد آاباليعدددديػباالدددددب بالسثددددان  باأللؽ دددد ببفدددديبالسيددددانيلاطب

 بببببلبشاا.ب– ببال احبالي بي ب الب حياتبال  اىبالب را  
 نآالددلبالسردد عبال سدد ان  ب دد طبابددؼبنآالددل بب دداتبالددريؼبنبددربهببددؼب

 مذددددا ءبالثانيدددد، بب-تحآالددددا بمحدددد بالددددريؼبنبددددربالحسالددددر ب البالفيدددد 
بل.ٜ٘ٛٔ

 بببالآا    ب .ح.ببببب–بالس شبي  طبالسفرل بابؼبيعيذ بمك ب،ب 
 الددريؼبال دد  باذع ب دد طب ددؽا ر  ببلضددي دد طب ددااي،بابددؼبالحاجددي ب

 ب البالي يب بتحآالا ب .بدمحمبنؽلبالحدؼباآخ الؼالب را  نبربالآا لب
 بببببال اح ب .ح.ب–الي،سي،ب

 بتحآالا ب حسدربنبدربالجؽ   بالرحاطب)تا بال، ،باصحاطبالي بي،( ب 
 بال ا يدددد،بب بءلبشدددداا(ب-)ببالدددد احال فدددؽلبنطددددال ب البالي،ددددػبل،سىيددددالؼ

 ببببل.ٜٜٓٔ
 بالد اح بءبب-صفؽ بال فا ال  بدمحمبن، بالرابؽن  ب البالآد آاباليد الػ

ب.ٜٔٛٔال ا ي، ب
 ضدددؽتبن،دددػبال، ددد،بالحدددريق ب . /بنبدددربالردددبؽلببفددديتاحبالآ آنيددد،بالآددد ا

ب. ا الؼ بمك ب،بالخانج ب الآا   
 بالدد اح بب–ن،ددػباألصددؽاحباليددال ب دددالبب ادد، بم ادد باإلنسدداتبالآددؽم ب

ب.ٜٛٛٔ
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 بندددددالػبٜٜٛٔن،دددددػبالرللددددد،ب .ب حسدددددربمخ دددددالبنسددددد  بءبالخامدددددد، ب 
بالآا   .ب-الي ي

 نبددددربهبلبيدددد بمحسددددؽ  بن،دددػبالرددددؽتياح ب .بنبددددربالي الدددد بنددددىل ب .ب
بل.ٜٕٓٓب-هبٖٓٗٔال الا  بب-مك ب،بال  ر

 ن،ػبال، ،ببالؼبالآريػباالحريق ب بنبربال فالبحامدرب دىت بءبالثالثد، ب
بل بالآا   .ٜٜٛٔه بٜٓٗٔ

 ن،ددددػبال، دددد،بمآرمدددد،بل،آددددالابالي بدددد  ب .محسددددؽ بالدددددي اا بءباألالدددد  ب
بل ب البالفي بالي ب .ٕٜٜٔ

 ا بالشددددؽلع بءباألالددد  بمطبيدددد،بفردددؽتبفددد بن،ددددػباألصدددؽاح بدمحمبجدددؽب
بل.ٜٜٔٔناب،  بب-الشر بال جالال،

 الفي بالرؽت بنشربالي عب لا ،بتح،ال،ي، ب بنبربالسشيػبنبربهبدمحم ب
بل.ٕ٘ٓٓب-هٕٙٗٔءباألال  ب

 فدددد بن،ددددػبال، دددد،باليددددال ب نبددددربالرددددبؽلب ددددا الؼ بمك بدددد،بالذددددباع بءب
بالثالث،.

 ،بمك بدددد،باألنج،ددددؽبفدددد بال، جدددداحبالي بيدددد، ب . بدددد ا يػب نددددي  بءبالثالثدددد 
 .لٜ٘ٙٔالآا    بب-السر ال،

 الي دداع ب ددالبؽاله بتحآالددا بنبددربالدددىلبدمحمب ددالاا بال ال دد،بالسردد ال،ب
 اليام،بل،ي اع ب .ح.ببببب

 اجددددؽ بال أاالددددل ببفددددياليذددددا بنددددؼبحآددددا ابال ش الددددلبانالددددؽاباألقااالددددلب
ال مخذددد ع ب ددد طباضدددب  بيؽ ددد بالحسدددا ع ب البمرددد بل،طبانددد، ب

 ح.بمك ب،بمر  ب .
 بدددؼب بددد ببمكدددياليذدد بندددؼباجدددؽ بالآدد اتاحبالددددب بان،، ددداباحجج ددا ب

الدددريؼبلمزددداا بمطبؽنددداحبمجسددد بال، ددد،ببمحددديبطالدددي بتحآالدددا ب .
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 ل.ٜٗٚٔب-هٜٖٗٔ مذا بب-الي بي،
 بتحآالدددددا/ب شددددداتبالؽ دددددط الآددددد اتاحباليذددددد  بابدددددؼباجيدددددهببفدددددياليشددددد ب 

 .ٜٜٛٔلبشاا( بءباألال بب-)بال احب البالي يبالي،سي،الحسر  ب
 بالآا   .ب–لداابالي ع بابؼبمشعؽل ب البالسيال ب
 ال، جددداحبالي بيددد،بنذدددأ باتطدددؽلا ب .نبدددربال فدددالبحامدددرب دددىت بمك بددد،ب

 ل.ٖٜٜٔه بٗٔٗٔا ب، بءبالثاني، ب
 الآدددددد اتاحبالآ آنيدددددد، ب .نبددددددر بال اجحدددددد  ب الببفدددددديال، جدددددداحبالي بيدددددد،ب

 ل.ٜٜٙٔالسيال ب سر  ب
 السددشيػبب /بنبددربخذدد   ب .ال، جدداحبالي بيدد،بفدديبقدد اتاحباليذددا بل، م

بل(.ٜٜٔٔب- دببٔٔٗٔهبحدؼ بمطبي،بالدامؽلي باألال ب)بنبر
  مذدا بءبالثالثد، بب-مبا ابال،دانياحب ب حسدرببدمحمبقدرال ب البالفيد 

ب.ٕٛٓٓ
 السح ديبف بتبالالؼباجؽ ب ؽاذبالآ اتاحبااإليزاطبنش دا بابدؼبجشد  ب

ل،ذددد ؽابتحآالدددا بن،ددد بالشجدددر بناصددد باآخددد الؼ ءبالسج،ددد باألن،ددد ب
 اإل ىمي،.

 باألنرلدددديتفددددال بالي ددداعبالي الددد  بابدددؼبنطيددد،ببفددديالسحددد لبالدددؽجال ب 
ب–دمحم ب البالي ديبالي،سيد، )ببالد احببالذافيتحآالا بنبربالدىلبنبرب

بل(.ٕٔٓٓب- دبٕٕٗٔلبشاا( بءباألال ب)
 السددرخلب لدد بن،سدد بالآدد اتاحباال، جدداحب بنبددربالي الدد بنددىل ب بنددؽل ب

ل بمك ب،بالس شب بٕ٘ٓٓب-هٕٙٗٔألال  ببش/بصبياابالج ش  بءبا
 السس،ي،بالي بي،بالديؽ ي،.ب–
 بتددأليف/ب حسددرببددؼبدمحمبل، افيدديم الدديبالذدد طباليبالدد ببفدديالسرددباطبالسشالدد ب 

  د(.ٕٕٖٔ بمطبي،بال آرلبالي،سي،ب الآا    بءباألال ب)الفالؽميبالسآ  ب



 

 

6111 

 ب- دبٖٓٗٔ بءبالثالث،ب)بال احبب–الآ آا بالف ات بنالػبالي يببمياني
بل(.ٖٜٛٔ

 الشحددددداُ بتحآالدددددابالذددددديابدمحمبن،ددددد بالردددددابؽن  بءببالآددددد آا بميددددداني
 ل.ٜٛٛٔ-هٜٓٗٔاألال  ب

 مآدددددايي بال، ددددد، بابدددددؼبفددددداُل بتحآالددددداباضدددددب  ب .بنبدددددربالددددددىلبدمحمب
ب الاا ب البالفي بل،طبان،باالشذ .

 مآرمدد،بفدد ب صددؽاحبال، دد،بالي بيدد،بافددؼباأل اتبالآ آندد  ب .نبددربالف دداطب
ب.ٕٕٓٓالب اااع ب ش،ب

  بمآرمدد،بفدد بقدد اتاحبالآدد آاباليدد الػبال جدداحباليدد عبفدد بنردد بالشبددؽ 
بل.ٕٔٓٓه بٕٔٗٔءباألال  ب ب .نبربالف اطبالب اااعب

 ال ر الف بابؼبنرفؽلباإل بال،  بتحآالا ب .بفخ بالريؼببفيالسس  ب
 بببال اح.ب– ب البا،فاإبالجرير بٗقباا  بءب

 سدداابالسددازن ( بالسشردد بلبددؼبجش ) دد طبا دداعبال ردد الفبألبدد بنث
مردد  بب-تحآالددا ب بدد ا يػبمرددطف  بمطبيدد،بمرددطف بالبدداب بالح،بدد 

بل.ٜٗ٘ٔب-هٖٖٚٔءباألال  ب
 ب  د  بن،د بتردحيحهبالجد ل بالآد اتاحباليذد  بدمحمبابدؼببفيالشذ ب 

ب–ن، بدمحمبالزباح ب البالي يبالي،سيد،ب)بالد احب/بام اجي ه بالذياب
 لبشاا(.

 بالبآددددددان  ب البالي دددددداعبتشا دددددديبا،يددددداحباالدددددددؽلبفددددددينعدددددػبالددددددرللب 
 الآا    ب .ح.ب–باإل ىمي
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