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أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً
(دراسح يقارَح)
إػداد

د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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ملدص البخح
أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري وقم٤م ًء ًمٚم٘مٞمٛم٦م وحم ً
ال ًمٚمتٍمف سملم اًمتج٤مرً ،مٞمس ًمدوره اعمٝمؿ ذم
متٞمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل ومحً٥م< وإٟمام ٕن اًمًٛمٕم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛمحؾ شمٌٜمك
قمٚمٞمف وشمرشمٌط سمف< ومٌف يِمتٝمر اعمحؾ ويزيد اإلىمٌ٤مل قمغم اًمًٚمع واخلدُم٤مت اًمتل يٜمتجٝم٤م-
وٟمٔمر ًا ًمٚمًامت واخلّم٤مئص اًمتل يتٛمٞمز هب٤م آؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مقمتٌ٤مره ؿمٞمئ ُ٤م ُمٕمٜمقي ً٤م همػم
حمًقس يرشمٌط سمٛمحؾ دم٤مري وشمت٠مصمر ىمٞمٛمتف سم٤مًمًٛمٕم٦م واًمدقم٤مي٦م اإلقمالٟمٞم٦م< وم٢من اًمتٍمف سمف يثػم
اًمٕمديد ُمـ اًمتً٤مؤٓت قمـ شمٙمٞمٞمٗمف ،وقمـ طمٙمؿ اًمتٍمف ومٞمف-
وهيدف هذا اًمٌح٨م إمم اؾمتجالء طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ اًمتج٤مري وشمٙمٞمٞمٗمف اًمٜمٔم٤مُمل واًمٗم٘مٝمل
ِ
اعم٘م٤مرن سملم ُم٤م ىمرره ٟمٔم٤مم إؾمامء
وسمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمتٍمف ومٞمف ،وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم
اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وُم٤م ىمررشمف سمٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى ،وسملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
وىمد شمٌلم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن آؾمؿ اًمتج٤مري ُيٙم ّٞمػ ذم اًمٜمٔم٤مم سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ُمٕمٜمقي
يرد قمغم رء همػم ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،و ُيٙم ّٞمػ قمٜمد أهمٚم٥م قمٚمامء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٠مٟمف طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م ذو ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ،يمام شمٌلم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أيْم ً٤م أن إٟمٔمٛم٦م اشمٗم٘م٧م قمغم ضمقاز
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُم٘مؽمٟم ً٤م سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمٞمزه ،واظمتٚمٗم٧م ذم ضمقاز اًمتٍمف
سم٤مٓؾمؿ جمرد ًا قمـ اعمحؾ ،وأن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل جيٞمز اًمتٍمف ومٞمف سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م سمنمط اٟمتٗم٤مء
اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :آؾمؿ اًمتج٤مري ،اًمتٍمف ،اًمتٙمٞمٞمػ ،اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اًمٜمٔم٤مم
اًمًٕمقدي-


484
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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)م٦مٟمر٤م ُم٘م٦مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٤مٔمٜ ذم اًم،مري٤مٓؾمؿ اًمتج٤اًمتٍمف سم

Abstract
The trade name became a vessel of value and a scope of conducting
between merchants، not only for its important role، not only in
distinguishing the trade shop from others، but also because the trade fame
of the shop is relied on it and related to it، thus the shop will be famous and
will have many clients to the produced goods and services.
Due to the features and characteristics of the trade name deemed a spiritual
thing and intangible linked to the commercial shop and its value is effected
by reputation، and advertisement، the conducting of it creates many
inquiries about its status and conduct rule.
This research aims to indicate the reality of the trade name and its legal and
jurisprudential adaptation and the provisions for its conducting، according
to the comparative descriptive approach between the stipulations of the
Saudi law of trade names and comparing with some other Arabian laws and
Islamic Jurisprudence.
Through this research، it was shown that the trade name is adopted in the
law as an intangible property right، refer to any other material thing with
financial value، and adopted at most of the Islamic jurisprudence scholars،
as it is the property right with considered financial value، also it was shown
through this research، the laws have agreed on the permissibility of
conducting of the trade name in conjunction with the shop that
distinguishes it، and they haven’t agreed in the permissibility in the bare
name out of the shop، and the Islamic Jurisprudence gives a permission of
conducting by ant way، provided، avoid fraud، cheat and deception.
Key

words:

commercial

name.

conducting،

adaptation،

Islamic

Jurisprudence، Saudi Law.
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احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده وسمٕمد<
ي١مدي آؾمؿ اًمتج٤مري ذم قم٤ممل إقمامل دور ًا سم٤مًمغ اًمت٠مصمػم< ومٌف يتٛمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ
همػمه ُمـ اعمحالت إظمرى< طمٞم٨م يدظمؾ ذم ُمٙمقٟم٤مت قمٜمقان اعمحؾ اًمتج٤مري  ,إن مل يٙمـ هق
اعمٙمقن اًمقطمٞمد أو اًمرئٞمز ًمٚمٕمٜمقان اًمتج٤مري ,يمام ُيًتخدم قمغم اعمٙم٤مشمٌ٤مت اًمتج٤مري٦م واًمٗمقاشمػم
واإلقمالٟم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمحؾ ،و ُيًتخدم ًمٚمتقىمٞمع قمغم آًمتزاُم٤مت واًمتٕمٝمدات اًمتج٤مري٦م اًمتل
يؼمُمٝم٤م ص٤مطم٥م اعمحؾ ،وىمد ُيًتخدم يمٕمالُم٦م دم٤مري٦م ُمت ّٞمز هب٤م ُمٜمتج٤مت اعمحؾ أو اعمنموع
اًمتج٤مري )3(،وأهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن اًمًٛمٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمتل يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م أهؿ قمٜم٤مس اعمحؾ
واعمتٛمثؾ ذم قمٜمٍم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء< يمالمه٤م ُيٌٜمك وي٘مقم قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري-
ويٚمٕم٥م آؾمؿ اًمتج٤مري أظمٓمر أدواره قمٜمدُم٤م يِمتٝمر ؿمٝمرة واؾمٕم٦م شمزيد ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م
اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمثٚمف ،وشمزيد ُمـ اإلىمٌ٤مل قمغم اًمًٚمع واخلدُم٤مت اًمتل يٜمتجٝم٤م
هذا اعمحؾ )4(،ومٞمّمٌح آؾمؿ اًمتج٤مري سمذاشمف وقم٤مء ًمٚم٘مٞمٛم٦م-
وٟمٔمر ًا ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمتل أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حيٛمٚمٝم٤م وم٢مٟمف أصٌح حم ً
ال ًمٚمتٍمف سملم اًمتج٤مر<
طمٞم٨م أصٌح ؾمٚمٕم٦م يٌ٤مع ويِمؽمى يمٖمػمه ُمـ اًمًٚمع< وٟمٔمر ًا ًمٚمًامت واخلّم٤مئص اًمتل يتٛمٞمز هب٤م
آؾمؿ اًمتج٤مري قمـ سم٤مىمل قمٜم٤مس اعمحؾ اًمتج٤مري< ومْم ً
ال قمـ همػمه ُمـ إُمقال اًمتل دمري ومٞمٝم٤م
اًمتٍموم٤مت< وم٢من اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يثػم اًمٕمديد ُمـ اًمتً٤مؤٓت اًمتل يًٕمك هذا اًمٌح٨م
إمم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ،وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م-
مػهل٘ البخح:
أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حم ً
ال ًمٚمتٍمف عم٤م حيٛمٚمف ُمـ ىمٞمٛم٦م ُم٤مدي٦م ٟمٔمر ًا ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م
عم٤مًمٙمف< إٓ أٟمف يتٛمٞمز قمـ سم٤مىمل إُمقال اًمتل جيري اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٛمٛمٞمزات وؾمامت ضمقهري٦م
دمٕمؾ اًمتٍمف ومٞمف حمؾ اؾمتِمٙم٤مل وؾم١مال< طمٞم٨م إٟمف ذم ذاشمف وضمقهره يٕمتؼم ؿمٞمئ٤م ُمٕمٜمقي ً٤م همػم

( )3اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،حمٛمقد اًمنمىم٤موي ،د -ط (اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-87–86 ،)3;:; ،
( )4احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري :دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،ظم٤مًمد إُم٤مم ،ط( 3اجلٞمزةُ :مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-; ،)4238 ،
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حمًقس< مم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمتً٤مؤل قمـ ٟمقع احلؼ ومٞمف ،يمام إٟمف ٓ يٜمِم٠م ُمًت٘م ً
ال سمٜمٗمًف سمؾ يٜمِم٠م شمٌٕم ً٤م
عمحؾ أو ُمنموع دم٤مري يٛمثٚمف< مم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمتً٤مؤل قمـ طمٙمؿ اًمتٍمف ومٞمف دون اعمحؾ أو
اعمنموع اًمذي يتٌٕمف-
أضٝل٘ البخح:
يًٕمك هذا اًمٌح٨م إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤٓت أشمٞم٦م:
ُ -3م٤م هق آؾمؿ اًمتج٤مري؟ وُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٍمف ومٞمف؟
ُ -4م٤م هق شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟
ُ -5م٤م طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري؟ وُم٤م إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٍمف ومٞمف؟
الدزاضات الطابك٘:
مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف سمحث ً٤م ُمًت٘م ً
ال يٜم٤مىمش ُمقوقع اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمّمٗم٦م
ظم٤مص٦م وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م ذم ذًمؽ سملم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< ومٗمل اجل٤مٟم٥م اًم٘م٤مٟمقين ُيٓمرق
اعمقوقع سم٢مؿم٤مرات قم٤مسمرة ذم يمت٥م اًم٘م٤مٟمقن اعمتخّمّم٦م ،أُم٤م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ومتقضمد سمٕمض
إسمح٤مث اًمتل شمٜم٤مىمش سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ًمٙمٜمٝم٤م شم٘متٍم ذم ُمٜم٤مىمِمتف قمغم سمٞم٤من وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل ،وُمـ هذه إسمح٤مث ُم٤م ي٠ميت:
سمح٨م سمٕمٜمقان :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمصً ،مٚمٌ٤مطم٨م طمًـ إُملم ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم
جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ،اًمٕمدد اخل٤مُمس ،قم٤مم ;362هـ ،اًمّمٗمح٤مت:
-4732–46;5
سمح٨م سمٕمٜمقان :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمصً ،مٚمٌ٤مطم٨م وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم
جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ،اًمٕمدد اخل٤مُمس ،قم٤مم ;362هـ ،اًمّمٗمح٤مت:
;-45;6–45:
سمح٨م سمٕمٜمقان :احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُملً ،مٚمٌ٤مطم٨م قمجٞمؾ
اًمٜمِمٛمل ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م اعمجٚمد
اًمً٤مدس ،اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم ،قم٤مم ;3;:م اًمّمٗمح٤مت-595–4:3 :
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أٍداف البخح:
هيدف اًمٌح٨م إمم ُم٤م ي٠ميت:
 )3اؾمتجالء طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ اًمتج٤مري-
 )4سمٞم٤من شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
 )5سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
ميَج البخح:
يًػم اًمٌح٨م وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن ،طمٞم٨م يٕمرض اًمٌح٨م ُم٤م ىمرره ٟمٔم٤مم
إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ُمـ ىمقاقمد وأؾمس شمتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُمـ صمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م
ذًمؽ سمٌٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى< صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ىمررشمف إٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم سمام ىمرره
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
خط٘ البخح:
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمتٍمف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٙمٞمٞمٗمف ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وطمٙمٛمف
ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
ظم٤ممت٦م-
اعمّم٤مدر واعمراضمع-
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املبخح األّل
مفَْو التصسف باالضه التجازٖ
سمام أن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره< ومٞمحًـ سمٜم٤م اًمٌدء سمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
ُٕمرف آؾمؿ اًمتج٤مري صمؿ ٟمٌلم اعم٘مّمقد سم٤معمّمٓمٚمح اعمريم٥م
ُٕمرف اًمتٍمف وٟم ّ
اًمتج٤مري< سمحٞم٨م ٟم ّ
ُمٜمٝمام< وًمذا ؾمٞمتٙمقن هذا اعمٌح٨م ُمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م يمام ي٠ميت:
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمتٍمف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
املطلب األّل
تعسٓف التصسف
تعسٓف التصسف يف اللػ٘:

ٍ
ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م :اًمت٘م ّٚم٥م ،وُمٜمٝم٤م :سوف اًمدهر ،وؾمٛمل
اًمتٍمف( )3ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت قمغم قمدة
ُّ

سمذًمؽ ٕٟمف يتٍمف سم٤مًمٜم٤مس< أي :ي٘مٚمٌٝمؿ ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل( -)4وُمٜمٝم٤م إسمدال رء سمٌمء ،وُمٜمف
سف اًمديٜم٤مر إمم اًمدراهؿ< أي :أظمذه٤م سمدًمف -ىم٤مل اخلٚمٞمؾ :وُمٜمف اؿمتؼ اؾمؿ اًمّمػمذم( -)5وُمٜمٝم٤م
اإلٟمٗم٤مق :وُمٜمف سف ُمٌٚمغ يمذا< أي :أٟمٗم٘مف< ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :وشمٍميػ اًمدراهؿ ذم اًمٌٞم٤مقم٤مت
يمٚمٝم٤م :إٟمٗم٤مىمٝم٤م"(-)6
شمٍموم ً٤م قمغم وزن َشم َٗم َّٕم َؾ َي َت َٗم َّٕم ُؾ شمٗم ُّٕم ً
ٍَمف قمغم وزن ُُم َت َٗم ِّٕمؾ -اٟمٔمر :إصقل ذم
ٍَم ُ
ٍَم َ
ال واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف ُُمت َ ِّ
ف ُّ
ف َيت َ ّ
(ُ )3مـ شم َ َّ
اًمٜمحق ،حمٛمد سمـ اًمناج ،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلًلم اًمٗمتكم ،ط( 5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -449.5 ،)3;:: ،واًمٗمٕمؾ اعم٤ميض
وو ّٕمػ طمرف اًمراء ذم وؾمٓمف وم٠مصٌح
ٍَم َ
سف"< طمٞم٨م أوٞمٗم٧م إًمٞمف اًمت٤مء ذم أوًمف ُ
ف"ُ ،م٠مظمقذ ُمـ اعمّمدر " َ ْ
" شم َ َّ
سم٤مًمتْمٕمٞمػ يم٠مٟمف طمروملم< وم٠مصٌح ومٕم ً
ال َخ٤مؾمٞم ً٤م< وسمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ هبذه اًمّمٞمٖم٦م يٙمقن ًمٚمتٙمٚمػ وُمٕمٜمك اًمتٙمٚمػ حتّمٞمؾ اعمٓمٚمقب
ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء ،اٟمٔمرٟ :مزه٦م اًمٓمرف ذح سمٜم٤مء إومٕم٤مل ذم قمٚمؿ اًمٍمف ،ص٤مدق اًمٌٞمْم٤مين ،د -ط (اًمٕملم :د -ن،)3643 ،
-4:
(ُ )4مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،ط( 3دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر-565 .5 ،)35;; ،
( )5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ واًمّمٗمح٦م ذاهت٤م-
( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ واًمّمٗمح٦م ذاهت٤م-
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وئمٝمر ُمـ مجٚم٦م اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م وُمٗمٝمقُمٝم٤م أن اًمتٍمف يٕمٜمل ىمدرة اعمتٍمف قمغم ومٕمؾ ُم٤م
يِم٤مء سم٤معمتٍمف ومٞمف إُم٤م سمت٘مٚمٞمٌف أو إسمداًمف سمٌمء آظمر أو إٟمٗم٤مىمف يمٚمٞم٦م-
تعسٓف التصسف يف الكاىٌْ:
ٕمرف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمتٍمف سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾً ،مٙمٜمف سملم ُمٕمٜم٤مه قمرو ً٤م قمٜمد احلدي٨م
مل ُي ِّ
قمـ سمٕمض أٟمقاع اًمتٍموم٤مت< ومٌلم أن ُمـ أٟمقاع اًمتٍمف سمٞمع اًمٌمء ،واؾمتٌداًمف ،وٟم٘مٚمف ،ورهٜمف،
وآىمؽماض ًمف ،وشمٕمٛمػمه ،ودمزئتف ،وومرزه ،ودجمف ،وشم٠مضمػمه( -)3وم٤مقمتؼم يمؾ هذه إومٕم٤مل داظمٚم٦م
ذم ُمٕمٜمك اًمتٍمف -وٟمالطمظ هٜم٤م أن ُمٕمٜمك اًمتٍمف يِمٛمؾ اًمتٍموم٤مت اعم٤مدي٦م يم٤مًمٜم٘مؾ ،واًمتٕمٛمػم،
واًمتجزئ٦م ،واًمتٍموم٤مت اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٌٞمع ،واًمرهـ ،واًمت٠مضمػم-
أُم٤م ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وم٘مد اقمتؼم أن ُمٕمٜمك اًمتٍمف هق اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م،

( )4

وقمٚمٞمف ومٙمؾ قمٛمؾ ي١مدي إمم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م ومٝمق شمٍمف< ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمٌٞمع واهلٌ٦م واًمقصٞم٦م ،وهذه
أومٕم٤مل ُمٕمٜمقيف وم٘مط-
أُم٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ومٚمٚمتٍمف قمٜمدهؿ ُمٕمٜمٞم٤منُ :مٕمٜمك واؾمع ،وآظمر وٞمؼ -وم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع
يِمٛمؾ اًمتٍمف اعم٤مدي ،واًمتٍمف اعمٕمٜمقي اًمذي يًٛمٞمف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين،
واعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ي٘متٍم قمغم اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين وم٘مط -واًمتٍمف اعم٤مدي يٙمقن سم٤مؾمتٝمالك اًمٌمء،
أو إشمالومف ،أو شمٖمٞمػم ؿمٙمٚمف اعم٤مدي ،وٟمحق ذًمؽ -واًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين أو اعمٕمٜمقي يٙمقن سمٜم٘مؾ
اعمٚمٙمٞم٦م ،أو ٍ
ضمزء ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌٞمع ،أو اهلٌ٦م< أو متٙملم اًمٖمػم ُمـ اؾمتٕمامل ،أو اؾمتٖمالل اعمٚمٙمٞم٦م ،وٟمحق
ذًمؽ(-)5

( )3اٟمٔمرٟ" :مٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م" اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ3657.3.44 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم
اًم٘مرى ،قمدد ،66;5 :سمت٤مريخ3657.4.39 :هـ -اعم٤مدة ،445 :اًمٌٜمد-4 :
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م"< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،37.سمت٤مريخ3642.:.34 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم
اًم٘مرى ،قمدد ،5997 :سمت٤مريخ3642.;.4 :هـ -اعم٤مدة-: :
( )5اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري ،ط( 5سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م–: ،)422; ،
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وًمٕمؾ اعم٘مّمقد ذم هذا اًمٌح٨م هق اعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ< أي :اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين< وذًمؽ ٕن
اًمتٍمف اعم٤مدي (ذم آؾمؿ اًمتج٤مري قمغم وضمف اخلّمقص) ٓ يثػم اإلؿمٙم٤مٓت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل
يثػمه٤م اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين< عم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين ُمـ اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م وٟمحقه-
ٕمرف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين سم٠مٟمفٟ :م٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمٌمء أو ضمزء ُمٜمف إمم اًمٖمػم أو
و ُي ّ
شمرشمٞم٥م طمؼ قمٞمٜمل قمٚمٞمف ---سمٌٞمٕمف ،أو هٌتف ،أو إىمراوف ،أو آيمتت٤مب سمف طمّم٦م ذم ذيم٦م ،أو
اًمقصٞم٦م سمف ،سمٕمقض أو سمٖمػم قمقض(-)3
تعسٓف التصسف يف الفكُ اسإضالمٕ:
قمؼموا قمـ ُمٕمٜم٤مه سمّمٗم٦م قمروٞم٦م
ٕمرف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُمقن اًمتٍمف شمٕمريٗم ً٤م ُم٘مّمقد ًا< سمؾ ّ
مل ُي ِّ
قمٜمد احلدي٨م قمـ سمٕمض اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،وم٘م٤مل أطمدهؿ" :اًمتٍمف هق اًمٕمٛمؾ" ( <)4يٕمٜمل أن
اًمتٍمف هق قمٛمؾ ي٘مقم سمف اعمتٍمف ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :اًمتٍمف متٚمٞمؽ أو متٚمؽ"( <)5يٕمٜمل أن ُمـ
اعمتٍمف أو إًمٞمف ،واعمراد أن اًمتٍمف قمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مدي
ٟمت٤مئ٩م اًمتٍمف ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ
ِّ
وسملم سمٕمْمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمتٍمف ُمـ ظمالل ذيمر أٟمقاقمف ،وأن ُمٜمٝم٤م" :اًمٌٞمع
إمم اًمتٛمٚمٞمؽ أو اًمتٛمٚمؽّ ،
واًمنماء واهلٌ٦م واًمّمدىم٦م واًمت٘م٤ميض ،وهمػم ذًمؽ"( -)6وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن ُمـ أٟمقاع اًمتٍمف:
اهلدم ،واًمٌٜم٤مء ،وآهمتالل ،واًمٌٞمع ،واهلٌ٦م ،واًمقطء ،واًمٙمت٤مسم٦م ،وٟمحق ذًمؽ( -)7وذيمر آظمر أن ُمـ
أٟمقاع اًمتٍمف :اًمٌٞمع ،واعمً٤موُم٦م ،وضمٜم٤مي٦م اًمٕمٛمد ،واًمرهـ ،واإلضم٤مرة ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع
( )3أصقل اًم٘م٤مٟمقن اعمدين  ,اجلزء اًمث٤مًم٨م  ,احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م (إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م) ،حمٞمل اًمديـ قمٚمؿ اًمديـ ،ط( 3اًم٘م٤مهرة :آؾمؽ
زاد (ٟمنم اًمٙمؽموين) ،52–4; ،)3;99 ،احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمّم٤مدره٤مٟ ،مٌٞمؾ قمقض ،د -ط
(آؾمٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة4227 ،م)-47 ،
( )4حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م (طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م) ،ؾمٚمٞمامن اًم ٌُ َج ْ َػم ُِم ّل ،د -ط (سمػموت :دار اًمٗمٙمر،
-349 .5 ،)3637
( )5يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي ،قمٌد اًمٕمزيز اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل قمٛمر ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
-634 .6 ،)363:
( )6اًمٌحر اًمرائؼ ،ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م) ،زيـ اًمديـ سمـ ٟمجٞمؿ ،ط( 4اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،د-ت)،
-363 .9
( )7ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حمٛمد اخلرر ،د -ط (سمػموت :دار اًمٗمٙمر ،د-ت)-464 .9 ،

492
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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اًمتٍمف( -)3وصٜمّػ سمٕمْمٝمؿ اًمتٍموم٤مت وم٘م٤مل" :اًمتٍموم٤مت إُم٤م إٟمِم٤مءات أو إظمٌ٤مرات أو
اقمت٘م٤مدات< ٕن اًمتٍمف إن يم٤من إطمداث طمٙمؿ ذقمل وم٢مٟمِم٤مء ،وإٓ وم٢من يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م إمم
سمٞم٤من اًمقاىمع وم٢مظمٌ٤مرات ،وإٓ وم٤مقمت٘م٤مدات"(-)4
وسم٢مُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمام ىم٤مًمف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُمقن ٟمجد أن اًمتٍمف قمٜمدهؿ يؽماوح سملم ُم٤م ُي ْٛم ِٙمـ
اعم٤مًمؽ أن يٗمٕمٚمف ذم ُمٚمٙمف ُمـ أومٕم٤مل ُم٤مدي٦م يم٤مهلدم واًمٌٜم٤مء ،أو أومٕم٤مل آؾمتٖمالل أو اًمتٍموم٤مت
اًمتل شمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م ،وسملم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم قمٛمؾ اإلٟمً٤من ُمـ ومٕمؾ
أو ىمقل أو اقمت٘م٤مد-
أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمرون وم٘مد قمٛمؾ قمدد ُمٜمٝمؿ قمغم ووع شمٕمريػ ًمٚمتٍمف ،واشمٗم٘مقا قمغم أن
اًمتٍمف هق ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع أصمر ًا(ً ،)5مٙمٜمٝمؿ اٟم٘مًٛمقا سمِم٠من ارشمٌ٤مط
اًمتٍمف سم٤مإلرادة إمم ادم٤مهلم :وم٤مٓدم٤مه إول ضمٕمؾ اإلرادة أص ً
ال ذم اًمتٍمف< سمحٞم٨م ٓ يٕمتؼم
ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من شمٍموم ً٤م إٓ إذا يم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة ،أُم٤م آدم٤مه اًمث٤مين ومٚمؿ َي ْٕمتَدّ سم٤مإلرادة
ومجٕمؾ يمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من شمٍموم ً٤م< ؾمقاء يم٤من سم٢مرادشمف أم سمدوهن٤م< ُم٤م دام أٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف
أصمر ذقمل-
قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمفُ" :م٤م يّمدر قمـ اًمِمخص اعمٛمٞمز
وُمـ أصح٤مب آدم٤مه إول ُمـ ّ
سم٢مرادشمف ،ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمِم٤مرع ٟمتٞمج٦م ُم٤م"( -)6وم٤مًمتٍمف ذم هذا اًمتٕمريػ ُمرشمٌط سم٤مًمتٛمٞمٞمز واإلرادة،
(ُ )3مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م ًمٓم٤مئػ اًمت٠مويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م ،قمكم اًمرضمراضمل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمدُمٞم٤مـمل ،ط3
(سمػموت :دار اسمـ طمزم-5;5 .8 ،)364: ،
( )4ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مفُ ،مًٕمقد اًمتٗمت٤مزاين ،حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات ،ط( 3سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-5;6 .4 ،)3638 ،
(ُ )5مٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمـ هذا إصمر سمٚمٗمظ "أصمر" اٟمٔمر :اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ،وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،ط( 6دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر،)363: ،
 ;4;42 .6واٟمٔمر :اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شمٕمريٗمف وشم٤مرخيف وُمذاهٌف ،حمٛمد ؿمٚمٌل ،ط( 32سمػموت :اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م،
 <635 ،)3627وهمػمهؿ< وُمٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ "ٟمتٞمج٦م" -اٟمٔمر :اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ُمديمقر ،ط4
(اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م -73; ،)3;;8 ،وُمٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ "طمٙمؿ" -اٟمٔمر :اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت
اعم٤مًمٞم٦مٟ ،مِم٠مت اًمدريٜمل ،ط( 3قمامن :دار اًمنموق <5: ،)3;:4 ،ويمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد-
( )6اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ُمديمقر-73; ،
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قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمف" :يمؾ ُم٤م صدر قمـ
ومام يّمدر سمٖمػم إرادة ٓ ُيٕمد شمٍموم ً٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ّ
اًمِمخص سم٢مرادشمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ ،يرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع أصمر ًا ُمـ أصم٤مر ،ؾمقاء أيم٤من ذم ص٤مًمح ذًمؽ
اًمِمخص أم ٓ"(-)3
قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمفُ" :م٤م يّمدر قمـ اًمِمخص
أُم٤م أصح٤مب آدم٤مه اًمث٤مين< ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ّ
طمٙمام ،ؾمقاء يم٤من ذم ص٤محلف ،أم ٓ"(-)4
سم٢مرادشمف ،أو سمٖمػم إرادشمف ،ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع ً
وٟمًتٜمت٩م مم٤م ؾمٌؼ أن اًمتٍمف ًمف قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م ُمٕمٜمٞم٤من< ُمٕمٜمك قم٤مم ،وُمٕمٜمك ظم٤مص-
وم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من ويٜمت٩م أصمر ًا< ومٞمدظمؾ ومٞمف إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م
يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم واًمتٕمديؾ وٟمحقه٤م ،وإومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م( )5يم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م واًمرهـ وٟمحقه٤م ،وقمغم
هذا اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ٓ يرشمٌط اًمتٍمف سم٤مإلرادة< ٕن يمثػم ًا ُمـ اًمتٍموم٤مت قمغم هذا اعمٕمٜمك شمٜمت٩م أصمر ًا
وًمق يم٤مٟم٧م سمٖمػم إرادة-
وُمٕمٜمك ظم٤مص ي٘متٍم قمغم إومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م وم٘مط ،وًمذا يِمؽمط ًمف اإلرادة ٕن هذه
إومٕم٤مل ٓ شمٜمت٩م أصمره٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م ٟم٤مدم٦م قمـ إرادة ؾمٚمٞمٛم٦م-
وًمًٜم٤م سمّمدد اًمؽمضمٞمح سملم آدم٤مهلم ومٙمؾ ُمٜمٝمام يّمٚمح ومٞمام يًتخدم ًمف ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمخت٤مر
آدم٤مه إول ًمتقاوم٘مف ُمع همرض هذا اًمٌح٨م-


( )3اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ،اًمزطمٞمكم ،4;42.6 ،وسم٤مًمٕمٌ٤مرة ٟمٗمًٝم٤م قمرومف اًمديمتقر :حمٛمد ؿمٚمٌل ذم يمت٤مسمف :اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-635 ،
( )4اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت اعم٤مًمٞم٦مٟ ،مِم٠مت اًمدريٜمل-5: ،
( )5ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م هٜم٤م ُمٕمٜمقي٦م سمخالف اعم٤مدي٦م< ٕن إومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مين اًمتل حتٞمط سم٤مًمٌمء دون أصمر ذم ُم٤مدشمف وأصٚمف يمٜم٘مؾ
اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م وٟمحقه ،سمٞمٜمام إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م شمتٕمٚمؼ سمام ي١مصمر ذم ُم٤مدة اًمٌمء وأصٚمف سم٤مًمتٖمٞمػم أو اًمتٕمديؾ يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم
وٟمحقه-
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املطلب الجاىٕ
تعسٓف االضه التجازٖ
تعسٓف االضه التجازٖ يف الكاىٌْ:
قمرومتف سمٕمض
ٕمرف ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وٓ ٓئحتف آؾمؿ اًمتج٤مري ،سمٞمٜمام ّ
مل ُي ِّ
اًم٘مقاٟملم اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜم٤مفمرة سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي خيت٤مره اًمِمخص ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ
قمرومف سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يًتخدُمف اًمت٤مضمر ومرد ًا يم٤من أو ُم١مؾمً٦م أو ذيم٦م
اعمحالت"( -)3وسمٕمْمٝم٤م ّ
ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ اعمحالت اًمتج٤مري٦م"(-)4
قمرومف سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يٓمٚم٘مف اًمت٤مضمر قمغم حمٚمف اًمتج٤مري
أُم٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ّ
قمرومف سم٠مٟمف" :ؿم٤مرة ممٞمزة يْمٞمٗمٝم٤م اًمت٤مضمر ،ومرد ًا يم٤من أو
ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل"( -)5وُمٜمٝمؿ ُمـ ّ
ذيم٦م ،قمغم ُمنموقمف اًمتج٤مري أو اًمّمٜم٤مقمل ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمنموقم٤مت اعمامصمٚم٦م"( -)6وُمٜمٝمؿ
ُمـ قمرومف سم٠مٟمف " :ذًمؽ آؾمؿ اًمذي يتخذه اًمت٤مضمر عمحٚمف اًمتج٤مري ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل
اًمتج٤مري٦م اعمامصمٚم٦م"(-)7
ويالطمظ أن مجٞمع اًمتٕمريٗم٤مت اؿمتٛمٚم٧م قمغم ًمٗمظ "متٞمٞمز" أو أطمد ُمِمت٘م٤مشمف ،وذم هذا دًٓم٦م
واوح٦م قمغم أن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمالؾمؿ اًمتج٤مري هل متٞمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ
اعمحالت( -)8وٟمرضمح ُمـ سملم هذه اًمتٕمريٗم٤مت اًمتٕمريػ اًمذي ذه٥م إًمٞمف ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م
إردين< وذًمؽ إلجي٤مزه وؿمٛمقًمف< وم٤مؾمتٕمامل ًمٗمظ "اًمِمخص" يِمٛمؾ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل
(" )3ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" رىمؿ ; ًمًٜم٦م  ،4228اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،قمدد ،6973 :سمت٤مريخ:
 -4228.5.38اعم٤مدة-4 :
(" )4ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" رىمؿ ً 42مًٜم٦م  ،4225اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم ُمٚمحؼ اًمٕمدد اخل٤مص
سم٤مًمتنميٕم٤مت ،قمدد ،46 :سمت٤مريخ 4225م -اعم٤مدة-4 :
(ُ )5مقؾمققم٦م اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ذم ذح ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اجلديد ،حمٛمد اًمٌٙمري ،ط( 8اًم٘م٤مهرة :دار حمٛمقد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
-5;4.3 ،)423:
( (6احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمالؾمؿ اًمتج٤مرى ،قم٤مـمػ حمٛمد اًمٗم٘مل ،ط( 3اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-7 ،)4223 ،
( )7اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،ؾمٛمٞمح٦م اًم٘مٚمٞمقيب ،ط( 32اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-:35 ،)4238 ،
( )8اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،ؾمٛمٞمح٦م اًم٘مٚمٞمقيب ،ط( 9اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-538.3 ،)4237 ،
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

وإؿمخ٤مص وذوي اًمّمٗم٦م اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمنميم٤مت وٟمحقه٤م ،يمام أن ذم إقمراوف قمـ اؾمتخدام ًمٗمظ
اًمت٤مضمر وايمتٗم٤مئف سمٚمٗمظ اًمِمخص سمٕمد ًا آظمر يِمٛمؾ سمف إؾمامء اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛم١مؾمً٤مت اعمٝمٜمٞم٦م اًمتل ٓ
شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م اًمت٤مضمر-
تعسٓف االضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ:
يٕمتؼم ُمّمٓمٚمح آؾمؿ اًمتج٤مري ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت احلديث٦م< طمٞم٨م إن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ذاشمف
يٕمتؼم طمدي٨م اًمٜمِم٠مة< ذًمؽ أن أول فمٝمقر ًم٘م٤مٟمقن دم٤مري ُمٙمتقب يم٤من ذم ومرٟمً٤م ؾمـٜم٦م 3895م(،)3
ويمذًمؽ اعمحؾ اًمتج٤مري ,اًمذي يٕمتؼم آؾمؿ اًمتج٤مري أطمد قمٜم٤مسه ,يٕمتؼم ومٙمرة طمديث٦م أيْم ً٤م
ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري< طمٞم٨م مل شمٔمٝمر اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز إٓ ؾمٜم٦م 3:94م ،ومل شمٔمٝمر
اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ُمٍم إٓ ذم قم٤مم 3;62م( <)4وًمذا مل يٙمـ اعمّمٓمٚمح ُمقضمقد ًا ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء
اعمت٘مدُملم< وقمٚمٞمف ومٚمـ ٟمجد ًمف شمٕمريٗم ً٤م قمٜمدهؿ-
قمرومقا آؾمؿ اًمتج٤مري سمتٕمريٗم٤مت خمتٚمٗم٦م< ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رسمط سملم
أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمرون وم٘مد ّ
ومٕمرف آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف" :اًمٚم٘م٥م اعمخّمص عمحؾ دم٤مري
آؾمؿ اًمتج٤مري واًمِمٝمرة< ّ
وقمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي همدا قمٜمقاٟم ً٤م قمغم حمؾ دم٤مري
ايمتً٥م ؿمٝمرة هبذا اًمٚم٘م٥م"(ّ -)5
ٟم٤مل ؿمٝمرة ُمع اًمزُمـ ،سمحٞم٨م شمتجًد هذه اًمِمٝمرة ذم آؾمؿ اعمٕمٚمـ قمٚمٞمف"( -)6وٓ ؿمؽ أن آؾمؿ
اًمتج٤مري ىمد يِمتٝمر وىمد ٓ يِمتٝمر ،وم٢مذا مل يِمتٝمر ومٝمذا ٓ يٕمٜمل ظمروضمف قمـ يمقٟمف اؾم ًام دم٤مري ً٤م-
وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قمرف آؾمؿ اًمتج٤مري سمتٕمريٗم٤مت ُم٘م٤مرسم٦م ًمتٕمريٗم٤مت وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن،
ومٕمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف " :شمًٛمٞم٦م يًتخدُمٝم٤م اًمت٤مضمر قمالُم٦م متٞمز ُمٜمِم٠مشمف اًمتج٤مري٦م قمـ ٟمٔم٤مئره٤م"(-)7
( )3اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،سم٤مؾمؿ ص٤مًمح ،د -ط (سمٖمداد :دار احلٙمٛم٦م-: ،)3;:9 ،
( )4اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري (اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتج٤مرة  ,اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م  ,اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م) ،ه٤مين دويدار ،ط3
(سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م-426 ،)422: ،
(" )5سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،طمًـ إُملم ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -46;9 :)362;( 7
( " )6احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،حمٛمد اًمٌقـمل ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل  ،5قمدد-4629 :)362;( 7 :
(" )7احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،قمجٞمؾ اًمٜمِمٛمل ،جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ,
ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م  ،8قمدد-4:8 :)3;:;( 35 :
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وقمرومف اًمٌٕمض أظمر سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يًتخدُمف اًمت٤مضمر ومرد ًا يم٤من أو ذيم٦م ذم ُمزاوًم٦م دم٤مرشمف
ّ
ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري ُمـ ٟمٔم٤مئره"( -)3وهذان اًمتٕمريػ ُمت٘م٤مرسم٤من وُمِم٤مهب٤من ًمٚمتٕمريٗم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م<
إٓ أٟمف يٕم٤مب قمغم اًمتٕمريػ إول ورود يمٚمٛم٦م "قمالُم٦م"< ٕن ذًمؽ ىمد يٚمتٌس سم٤مًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م
اًمتل ختتٚمػ قمـ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم يمثػم ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م< إو٤موم٦م إمم أن آؾمؿ اًمتج٤مري ىمد
يّمٚمح أن يٙمقن قمالُم٦م دم٤مري٦م وىمد ٓ يّمٚمح< وًمذا وم٤مًمتٕمريػ اًمث٤مين هق اًمتٕمريػ اعمخت٤مر طمٞم٨م
إٟمف يدل قمغم اعمًٛمك دًٓم٦م ضمٞمدة-

املطلب الجالح
مفَْو التصسف باالضه التجازٖ
يًتٚمزم اًمٌح٨م اخلروج سمٛمٗمٝمقم ُمقطمد ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًم٘م٤مٟمقن وذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل< وهذا يتٓمٚم٥م اعم٘م٤مرٟم٦م واجلٛمع سملم شمٕمريٗم٤مت اًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٙمؾ ُمـ
ُمّمٓمٚمح اًمتٍمف وُمّمٓمٚمح آؾمؿ اًمتج٤مري ،وُمـ صمؿ سمٞم٤من اعمٗمٝمقم اعمراد ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
اًمتج٤مري ذم هذا اًمٌح٨م قمغم وضمف اخلّمقص-
يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ًمٚمتٍمف قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ُمٕمٜمٞم٤منُ :مٕمٜمك واؾمع ،وآظمر وٞمؼ،
واعمٕمٜمك اًمقاؾمع يِمٛمؾ اًمتٍمف اعم٤مدي ،واًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين -واعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ي٘متٍم قمغم
اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين وم٘مط -وم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع يِمٛمؾ ُم٤م يدظمؾ ذم اعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ،سمٞمٜمام ذه٥م قمٚمامء
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ُمٕمٜمك اًمتٍمف إمم رأيلم ،رأي يرسمط اًمتٍمف سم٤مإلرادة ومال َي ُٕمد اًمٗمٕمؾ
شمٍموم ً٤م إٓ إذا يم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة ؾمٚمٞمٛم٦م -ورأي آظمر ٓ يرسمط اًمتٍمف سم٤مإلرادة ويرى أن يمؾ
ومٕمؾ يٜمت٩م أصمر ًا وم٢مٟمف يٕمتؼم شمٍم ًوم٤م ؾمقاء أيم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة أم ٓ -وُم١مدى هذا اخلالف أن اًمرأي
إول ي٠مظمذ سم٤معمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ًمٚمتٍمف وهق اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ،سمٞمٜمام ي٠مظمذ
اًمرأي اًمث٤مين سم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع ًمٚمتٍمف اًمذي يِمٛمؾ إومٕم٤مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعم٤مدي٦م< وهذا يٕمٜمل أن

(" )3سمٞمع إصؾ اًمتج٤مري وطمٙمٛمف ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"ُ ،مّمٓمٗمك اًمت٤مرزي ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد 7
(;-4644 :)362
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ُمٕمٜمك اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين ذم اًم٘م٤مٟمقن وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمتٓم٤مسمؼ ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وإن
اظمتٚمٗم٧م ـمري٘م٦م اًمقصقل إمم هذه اعمحّمٚم٦م-
قمرومف ُمـ
أُم٤م آؾمؿ اًمتج٤مري ومال ظمالف سملم اًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم شمٕمريٗمف< وم٘مد ّ
سمحثف ُمـ قمٚمامء ا ًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمتٕمريٗم٤مت ُمِم٤مهب٦م ًمتٕمريٗم٤مت وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ذم إًمٗم٤مظ وُمٓم٤مسم٘م٦م
ذم اعمٕمٜمك-
وقمٚمٞمف وم٢من ُمٗمٝمقم اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق ذاشمف ذم اًم٘م٤مٟمقن<
ويٕمٜمل اًمًٚمٓم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل يٛمٜمحٝم٤م اًمٜمٔم٤مم عم٤مًمؽ آؾمؿ اًمتج٤مري< سمحٞم٨م يًتٓمٞمع ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م
هذا آؾمؿ إمم اًمٖمػم سمٕمقض أو سمدون قمقض ،أو شم٠مضمػمه ،أو شمرشمٞم٥م طمؼ قمٞمٜمل قمٚمٞمف سمرهٜمف أو
آيمتت٤مب سمف طمّم٦م ذم ذيم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م واجل٤مئزة ٟمٔم٤مُم ً٤م وذقم ً٤م ،ؾمقاء
أيم٤من هذا اًمتٍمف ُمٜمّمٌ ً٤م قمغم آؾمؿ وم٘مط دون اعمحؾ ،أم يم٤من قمغم آؾمؿ ،ويمؾ أو سمٕمض ُم٤م
يتٌٕمف ُمـ حمؾ ،وسمْم٤مقم٦م ،وظمؼمة ،وـمري٘م٦م شمّمٜمٞمع أو إٟمت٤مج ،وٟمحقه٤م-
وسمام أن اًمتٍموم٤مت اعم٤مدي٦م ٓ شمثػم أي٦م إؿمٙم٤مٓت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وم٢مهن٤م همػم داظمٚم٦م ذم ُمقوقع
اًمٌح٨م< وم٤مًمٌح٨م ي٘متٍم قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٍموم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م-
ويريمز اًمٌح٨م سمِمٙمؾ أيمؼم قمغم ُمً٠مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م وٓ يتٜم٤مول
اًمٌح٨م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمرهـ آؾمؿ اًمتج٤مري< وذًمؽ ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :أن ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م يٕمتؼم أىمقى اًمتٍموم٤مت وأقمٛم٘مٝم٤م أصمر ًا< وم٤مٕطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمف
شمِمٛمٚمف وشمِمٛمؾ ُم٤م دوٟمف ُمـ اًمتٍموم٤مت يم٤مًمرهـ وٟمحقه ،يمام إن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٜمص قمغم أن ُم٤م
ضم٤مز سمٞمٕمف ضم٤مز رهٜمف( ،)3وُم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمف ٓ جيقز رهٜمف(-)4

( )3إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمٞم٦م ;679 ،)3633 ،اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م،
حمٛمد هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ،ط( 4اًمٙمقي٧م :وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م-35;.5 ،)3627 ،
( )4اًم٘مقاقمد ،أسمق سمٙمر احلّمٜمل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمِمٕمالن و ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم ،ط( 3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،)363: ،
-379.6

498
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي مل يتٓمرق عمً٠مًم٦م رهـ آؾمؿ
اًمتج٤مري< وإٟمام قمؼم سمٚمٗمظ اًمتٍمف ،وُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب يِمػم إمم أن ُمراده سمذًمؽ هق اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م وم٘مط-
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املبخح الجاىٕ
تهٔٔف االضه التجازٖ
يٕمتؼم اًمتٙمٞمٞمػ أو اًمتقصٞمػ سمٛمث٤مسم٦م اعمٜم٤مط اًمذي يتٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ ذم اعمً٠مًم٦م< وًمذا يم٤من
ًمزاُم٤م قمٚمٞمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمتٙمٞمٞمػ واًمٌح٨م ومٞمف متٝمٞمد ًا ًمتٜمزيؾ احلٙمؿ قمغم اعمً٠مًم٦م ،وٟمٔمر ًا
ٓظمتالف ـمري٘م٦م اًمٜمٔمر سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن< ومالسمد ُمـ سمح٨م شمٙمٞمٞمػ يمؾ ُمٜمٝمام ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام< وًمذا ضم٤مء هذا اعمٌح٨م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٙمٞمٞمٗمف ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-
املطلب األّل
تهٔٔف االضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ
اشمٗمؼ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري قمغم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري أطمد اًمٕمٜم٤مس اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمٛمحؾ
اًمتج٤مري( ،)3سمؾ اقمتؼموه ُمـ أهؿ قمٜم٤مس اعمحؾ اًمتج٤مري< وذًمؽ ٕٟمف يرشمٌط ذم أذه٤من اًمٕمٛمالء
سم٤معمحؾ اًمتج٤مري ذاشمف< ٟمٔمر ًا ٓرشمٌ٤مـمف اًمقصمٞمؼ سمٕمٜمٍم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء( ،)4ومٝمق قمٜمٍم ُمٕمٜمقي
همػم ُم٤مدي ،وإمم ذًمؽ ذه٥م اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقدي طمٞم٨م ٟمص ذم أطمد أطمٙم٤مُمف قمغم أن
آؾمؿ اًمتج٤مري "ُمـ اعمٚمٙمٞم٤مت اًمتج٤مري٦م همػم اعم٤مدي٦م"(-)5

( )3اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب ،4;:.3 ،واًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًمنمىم٤موي ;:6.3 ،واًم٘م٤مٟمقين
اًمتج٤مري ،دويدار 439 ،وهمػمهؿ-
( )4اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًمنمىم٤موي-:6.3،
( )5احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمري٤مض سمت٤مريخ 365;.5.6هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ
.3.979:ق ًمٕم٤مم 3659هـ
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ورهمؿ اخلالف طمقل ورود طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمغم إؿمٞم٤مء همػم اعم٤مدي٦م( ،)3إٓ أن اًم٘مْم٤مء وضم٤مٟمٌ ً٤م
يمٌػم ًا ُمـ اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين ىمد ىمرروا أن طمؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م( ،)4وهذا ُم٤م
أؿم٤مر إًمٞمف ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي طمٞم٨م ىم٤مل" :جي٥م قمغم ُمـ آل إًمٞمف هذا آؾمؿ أن
يْمٞمػ إًمٞمف سمٞم٤مٟم٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م"( ،)5وأيمدت اًمالئح٦م هذه اإلؿم٤مرة طملم ٟمّم٧م قمغم أٟمف
"ي١مذ ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري سم٤مٟمت٘م٤مل ُمٚمٙم ّٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري"( ،)6وهذا اعمٕمٜمك أيْم ً٤م أؿم٤مرت إًمٞمف
أو ٟمّم٧م قمٚمٞمف سمٕمض اًم٘مقاٟملم اًمٕمرسمٞم٦م ،طمٞم٨م ٟمص اًم٘م٤مٟمقن إردين قمغم أٟمف" :جيقز ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م
آؾمؿ اًمتج٤مري"( -)7ووردت ُمثؾ هذه اإلؿم٤مرة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)8واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( ،)9ومحؼ
ومحؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م-
ومٝمق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي( -):وىمد قمؼم قمٜمٝم٤م
قمٜمٝم٤م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سمٛمّمٓمٚمح "اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م" وأ ًّمٗمقا يمتٌ ً٤م هبذا اًمٕمٜمقان(;) ،وم٤مقمتؼموه٤م
طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م ُمع أهن٤م شمرد قمغم أؿمٞم٤مء ُمٕمٜمقي٦م-
( )3اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،اًمًٜمٝمقري 499.: ،طمٞم٨م أؿم٤مر إمم وضمقد ضمدل ؿمديد ذم شمٙمٞمٞمػ ـمٌٞمٕم٦م
احل٘مقق اًمتل شمرد قمغم أؿمٞم٤مء همػم ُم٤مدي٦م ،وأن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يٕمتؼمه٤م ُمـ أىمدس طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أهن٤م ًمٞمً٧م
طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م وإٟمام طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م أصٚمٞم٦م شمًت٘مؾ قمـ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م سمٛم٘مقُم٤مت ظم٤مص٦م ٕهن٤م شم٘مع قمغم أؿمٞم٤مء همػم ُم٤مدي٦م-
( )4اًمقؾمٞمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،أيمثؿ اخلقزم ،ط( 3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م هنْم٦م ُمٍمٟ ;4:8.5 ،)3;86 ،م٘مال قمـٟ :مٔم٤مم إؾمامء
اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،قمٌد اًمرزاق ٟمجٞم٥م ،د -ط (اًمري٤مض :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد-76 ،)3645 ،
(ٟ" )5مٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري"< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ3638.4.43 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى،
قمدد ،5785 :سمت٤مريخ3638.5.: :هـ -اعم٤مدة-: :
(" )6اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م"< اًمّم٤مدرة سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ ،4237 :سمت٤مريخ3642.34.42 :هـ،
اعمٜمِمقرة ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،59:: :سمت٤مريخ3643.3.4 :هـ ،اعم٤مدة-35 :
(" )7ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
(" )8ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" رىمؿ ً 8:مًٜم٦م  ،3;:2اعم٤مدة-74 :
( )9اٟمٔمر" :ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" ،اعمقاد-4; ،35 ،5 :
( ):اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب-53:.3 ،
(;) ُمثؾ :اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعمحؾ اًمتج٤مري ،حمٛمد طمًٜمل قمٌ٤مس( ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،)3;93 ،و اعمٚمٙمٞم٦م
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًم٘مٚمٞمقيب ،و اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م ،صمروت قمٌد اًمرطمٞمؿ ،ط( 3اًمري٤مض :دار ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم )3629 ،وهمػمهؿ-

;49
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

وهٜم٤م يثقر شمً٤مؤل ُمٝمؿ ،وهق قمغم أي أؾم٤مس ُأقمتؼم طمؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م؟ أو سمٛمٕمٜمك آظمر يمٞمػ ايمتً٥م اًمت٤مضمر طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اؾمٛمف اًمتج٤مري؟ واإلضم٤مسم٦م قمغم هذا
اًمً١مال ُمقـمـ ظمالف< طمٞم٨م ادمف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن واًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم هذه
اعمً٠مًم٦م إمم ادم٤مهلم ،وم٤مدم٤مه يرى أن أؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل هل أؾم٤مس ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري،
وآدم٤مه اًمث٤مين يرى أن اًمتًجٞمؾ اًمرؾمٛمل سم٤مًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري أو ُم٤م ؿم٤مهبف ُمـ
اًمًجالت اًمرؾمٛمٞم٦م يٕمتؼم اًمًٌ٥م اعمٜمِمئ حلؼ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري( ،)3وومٞمام ي٠ميت ٟمٜم٤مىمش هذيـ
آدم٤مهلم سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ:
االجتاِ األّل :أضبكٔ٘ االضتعنال ٍٕ أضاع ملهٔ٘ االضه التجازٖ:
يرى أصح٤مب هذا آدم٤مه أن ُمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامل اؾمؿ دم٤مري وم٢مٟمف يٛمٚمٙمف ،سمنمط أن
يٙمقن اؾمتٕمامًمف سمِمٙمؾ قمٚمٜمل ُمـ ظمالل ووٕمف قمغم واضمٝم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري قمغم إىمؾ ،وُم٤م ي٠ميت
سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري إٟمام هق جمرد إقمالن ًمالؾمؿ اًمتج٤مري يتحّمؾ سمف اًمت٤مضمر
قمغم طمؼ ُمٜمع أي أطمد ُمـ اؾمتٕمامل ذات آؾمؿ سمٕمد اًم٘مٞمد(-)4
وهذا آدم٤مه يٙمتٜمٗمف إؿمٙم٤مًمٞمت٤من ،إومم :أٟمف ٓ يٛمٜمع ُمـ ُمزامح٦م اًمٖمػم إٓ سم٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري ،وذًمؽ أن يمؾ شم٤مضمر سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يًتخدم أي اؾمؿ ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف -واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
أٟمف ىمد يتًٌ٥م ذم طمّمقل اًمٜمزاع طمقل أؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل< وىمد يٙمقن اًمت٤مضمر إؾمٌؼ ومٕم ً
ال مل
يٌذل ضمٝمد ًا يذيمر ذم ؾمٌٞمؾ إؿمٝم٤مر آؾمؿ ورومع ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞم٦م ،ذم طملم أن اًمت٤مضمر اًمذي سمذل
ضمٝمد ًا وُم٤مًٓ وضمقدة ذم اعمٜمتج٤مت اًمتل حتٛمؾ هذا آؾمؿ ؾمٞمحرم ُمـ ذًمؽ يمٚمف سمٛمجرد وضمقد
شم٤مضمر ُمٖمٛمقر ىم٤مدر قمغم إصمٌ٤مت أؾمٌ٘مٞمتف ٓؾمتخدام ذات آؾمؿ-
وىمد أظمذ هبذا آدم٤مه اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز< طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمٕمؼمة سم٤مٕؾمٌ٘مٞم٦م ذم آؾمتخدام
اًمٕمٚمٜمل اعمًتٛمر اًمدائؿ ًمالؾمؿ اًمتج٤مري( ،)5يمام أظمذ سمف اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقدي طمٞم٨م ٟمص ذم
(ٟ )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-78 ،
(ُ )4مقؾمققم٦م اًمقؾمٞمط ذم ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة ،إًمٞم٤مس ٟم٤مصٞمػ ،د -ط (ـمراسمٚمس ً ,مٌٜم٤من :اعم١مؾمً٦م احلديث٦م ًمٚمٙمت٤مب422: ،م)،
-662.3
( )5اٟمٔمرٟ :مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-77 ،

4:2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

ذم أطمد أطمٙم٤مُمف قمغم أنُ" :مـ ىم٤مم سم٤مسمتٙم٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري واؾمتٕمٛمٚمف هق إطمؼ سمٛمٚمٙمٞم٦م هذا
آؾمؿ وٓ جيقز ًمٖمػمه شمًجٞمٚمف أو اؾمتٕمامًمف ذم جم٤مل اًمتج٤مرة اًمتل يزاوهل٤م ص٤مطم٥م آؾمؿ وًمق مل
ي٘مؿ سمتًجٞمٚمف ًمدى إدارة اًمًجؾ اًمتج٤مري ذم اًمقزارة وهذا اًمتًجٞمؾ يٕمتؼم ىمريٜم٦م قمغم اعمٚمٙمٞم٦م
وًمٞمً٧م ُمٜمِمئ٦م هل٤م"(-)3
االجتاِ الجاىٕ :أٌ التطجٔل السمسٕ ٍْ الطبب امليػ ٞذتل ملهٔ٘ االضه التجازٖ:
يرى أصح٤مب هذا آدم٤مه أن طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري ٓ يٜمِم٠م إٓ سم٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري ،وهذا يٕمٜمل قمدم آقمؽماف سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمت٤مضمر ًمالؾمؿ اًمتج٤مري إٓ سمٕمد ايمتامل إضمراءات
ىمٞمد آؾمؿ ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري< ومٞمٙمقن اًم٘مٞمد هق اعمٜمِمئ حلؼ اعمٚمٙمٞم٦م وًمٞمس جمرد إقمالن ،ومل
يٕمتدّ اًم٘م٤مئٚمقن هبذا آدم٤مه سم٠مؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل إٓ ذم طم٤مًم٦م ـمٚم٥م أيمثر ُمـ شم٤مضمر أو ذيم٦م ىمٞمد
آؾمؿ ٟمٗمًف ذم ذات اًمقىم٧م ومتٙمقن أوًمقي٦م اًم٘مٞمد ٕؾمٌ٘مٝمؿ ذم آؾمتٕمامل اًمٔم٤مهر-

(-)4

وهيدف هذا آدم٤مه إمم طم٨م اًمت٤مضمر قمغم اإلهاع ذم شمًجٞمؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ومقر إٟمِم٤مء
اعمحؾ اًمتج٤مري ًمٞمٛمٙمـ اًمًٚمٓم٤مت ُمـ وٌط وإدارة إؾمامء اًمتج٤مري٦م سمٓمري٘م٦م متٙمـ ُمـ مح٤مي٦م
اًمتج٤مر واعمًتٝمٚمٙملم قمغم طمد ؾمقاء(-)5
واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٙمتٜمػ هذا آدم٤مه أٟمف ىمد حيرم اًمت٤مضمر اًمذي ؾمٌؼ إمم اؾمتخدام اؾمؿ
دم٤مري سمٛمجرد ؾمٌؼ شم٤مضمر آظمر إمم ىمٞمد ذات آؾمؿً ،مٙمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م سمجٕمؾ
اًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري ذـم ً٤م ُمـ ذوط شمرظمٞمص اعمٜمِم٠مة اًمتج٤مري٦م ،ومٞمٜمِم٠م آؾمؿ ومقر ٟمِمقء
اعمحؾ اًمتج٤مري ،وهذا يً٤مهؿ ذم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ُمِمٙمٚم٦م شمٓم٤مسمؼ إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمتل ىمد شمْمٚمؾ
اعمًتٝمٚمؽ وشمتًٌ٥م ذم إصم٤مرة اًمٜمزاع سملم اًمتج٤مر ،وىمد أظمذت أيمثر اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هبذا

( )3احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 3652.3.32هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.3284ق ًمٕم٤مم 3646هـ
( )4اًمتنميع اًمّمٜم٤مقمل ،قمٌ٤مس (اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،39; ،)3;89 ،وىمد أظمذ سمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم ٟمٔم٤مم إؾمامء
اًمتج٤مري٦م ،اعم٤مدة-6 :
(ٟ )5مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-82 ،

4:3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

آدم٤مه يم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)3واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل ،واًم٘م٤مٟمقن إردين ،يمام أظمذ سمف ٟمٔم٤مم إؾمامء
اؾمام دم٤مر ًّي٤م وأن ي٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي< طمٞم٨م أوضم٥م قمغم يمؾ شم٤مضمر أن يتخذ ًمف ً
اًمتج٤مري( ،)4وضمٕمؾ وضمقب اًم٘مٞمد ُمالزُم ً٤م ٓخت٤مذ آؾمؿ ،يمام إٟمف مل يٕمؽمف سمٛمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ
اًمتج٤مري ًمٚمٛمت٘مدم سمٓمٚم٥م اًم٘مٞمد سمؾ ؾمامه "ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمد"( )5أو "ص٤مطم٥م اًمِم٠من"( )6ذم مجٞمع
اعمراطمؾ اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اًمِمٝمر واًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري(-)7
واًمٔم٤مهر هق رضمح٤من آدم٤مه إول قمغم آدم٤مه اًمث٤مين< وذًمؽ ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:
 -3أن آدم٤مه إول حي٘مؼ ُمٕمٜمك ىم٤مقمدة أن يمؾ ُمـ ؾمٌؼ إمم ٍ
ُمٌ٤مح ومٝمق أطمؼ سمف( ،)8واعمٌ٤مح هق ُم٤م
ٓ يدظمؾ حت٧م ُمٚمؽ أطمد -وي١ميد هذه اًم٘م٤مقمدة ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل ط
ٍ
ٕطمد ومٝمق أطمؼ هب٤م)( -)9وٓ ؿمؽ أن اًمًٌؼ هق سم٤مٓؾمتٕمامل-
أرو٤م ًمٞمً٧م
ىم٤ملُ( :مـ قمٛمر ً
أن ُمـ ُم٘م٤مصد آؾمؿ اًمتج٤مري مح٤مي٦م اعمتٕم٤مُمٚملم واعمًتٝمٚمٙملم< وٓ ؿمؽ أن اًمٕمؼمة ذم ذًمؽ

-4

شمٙمقن سم٤مٓؾمتٕمامل اًمٕمٚمٜمل ًمالؾمؿ ،وم٤معمتٕم٤مُمٚمقن ُمع ُمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامًمف ذم اًمٖم٤مًم٥م أيمثر
(" )3ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" ،اعمقاد  -76,69ويمذًمؽ "ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي" رىمؿ (ً )77مًٜم٦م 3;73م ي٠مظمذ
هبذا آدم٤مه-
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-3 :
(ٟ )5مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م ،83 ،واًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري اعمقاد،9 ،7 :
;-
(" )6اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" -اعمقاد-: ،8 :
( )7اٟمٔمر" :اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" طمٞم٨م ٟمص قمغمُ " :ي٘م ّٞمد آؾمؿ اًمتج٤مري سمٕمد اًمِمٝمر ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري
و ُيٕمٓمك ُم٤مًمٙمف سمٛمجرد ىمٞمده ؿمٝم٤مدة سمذًمؽ "---وهٜم٤م اقمؽمف سم٤معمٚمٙمٞم٦م ًمٙمـ سمٕمد اًم٘مٞمد واًمِمٝمر ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري-
اعم٤مدة-32:
( )8طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح ،أمحد اًمٓمحٓم٤موي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اخل٤مًمدي ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
 ;745 ،)363:ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمزرىم٤مين ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم أُملم ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
 ;423.4 ،)4224هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،حمٛمد اًمرُمكم ،د -ط (سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر;575.7 ،)3626 ،
اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ،قمكم اعمرداوي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٗم٘مل ،ط( 4سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،
د-ت)-5:4.8 ،
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ( )328.5سمرىمؿ )4557( :يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ،سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو ً٤م ُمقاشم ً٤م-
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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ُمـ اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع اعمت٠مظمر-
وقمٚمٞمف ي٘مؽمح أن يًتحدث اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ٟمّم ً٤م ذم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ي١ميمد هذا
اعمٕمٜمك وي٠مظمذ هبذا آدم٤مه-

املطلب الجاىٕ
تهٔٔف االضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ
ُيٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٠مٟمف طمؼ خيتص سمف ص٤مطمٌف وحتّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،طمٞم٨م ىمرر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم أن "آؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ظم٤مص
ًمّم٤مطمٌف ،أصٌح ًمف ذم اًمٕمرف اعمٕم٤مس ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ًمتٛمقل اًمٜم٤مس ًمف وهق طمؼ يٕمتد سمف
ذقم ً٤م"( <)3ومٝمق طمؼ خيتص سمف ص٤مطمٌف ،وحي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ،وىمد ضمرى قمرف اًمتج٤مر اًمٞمقم قمغم اقمتٌ٤مره
ُم٤مًٓ ُيتٍمف ومٞمف يمام ُيتٍمف ذم ؾم٤مئر إُمقال ،ومٝمق طمؼ ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حتّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م ذات
ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م-
وم٠مُم٤م يمقٟمف طم٘م ً٤م ومال ؿمؽ أن آؾمؿ اًمتج٤مري صمٛمرة جلٝمد ص٤مطمٌف اًمٗمٙمري واعم٤مدي( <)4طمٞم٨م
إن اًمت٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ سمٜم٤مء اؾمٛمف اًمتج٤مري وضمٕمٚمف ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اًمٜم٤مس حيت٤مج إمم سمذل ضمٝمد ذهٜمل
وُم٤مزم ووىم٧م ـمقيؾ حيت٤مج ومٞمف إمم إٟمت٤مج ؾمٚمع وظمدُم٤مت ذات ضمقدة قم٤مًمٞم٦م ،إو٤موم٦م إمم ُم٤م يٌذًمف
ُمـ ُم٤مل قمغم اًمدقم٤مي٦م واًمؽموي٩م ٓؾمٛمف اًمتج٤مري ،طمتك يّمٌح آؾمؿ اًمتج٤مري ذم ذاشمف واىمٕم ً٤م
ُمٚمٛمقؾم ً٤م ًمف ىمٞمٛم٦م ذاشمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمثٚمف ،ومٛمّمدر احلؼ ومٞمف هق اجلٝمد
اإلسمداقمل اًمذي اؾمت٘مؾ سمف ص٤مطمٌف قمـ همػمه( -)5يمام إن هذا احلؼ صمٌ٧م ًمّم٤مطمٌف أص٤مًم٦م سمحٙمؿ
إؾمٌ٘مٞم٦م واًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل( ،)6اًمذي خيرج قمغم ؿمٙمؾ شمرظمٞمص ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حيّمؾ قمٚمٞمف
(" )3ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )4سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-46;: ،362; ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-4622 -
(" )6سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،حمٛمد اًمٕمثامين ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -45:5 :)362;( 7
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سمٕمد سمذل اجلٝمد ودومع اًمرؾمقم اًمالزُم٦م ومٞمّمٌح ُمٚمٙم ً٤م عمـ ُمٜمح ًمف واعمٚمؽ ي٘متيض آظمتّم٤مص(-)3
ي٘مقل اًمٜمِمٛمل" :وم٢مذا يم٤من هذا يمٚمف ُمـ ؿم٠من آؾمؿ اًمتج٤مري ،وم٢مٟمف ٓري٥م يٕمتؼم ذم ىمقاقمد اًمنمع
وُم٘م٤مصده طم٘م ً٤م ذقمٞم ً٤م< دم٥م مح٤ميتف وُمٜمع آقمتداء قمٚمٞمف"( ،)4وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ظم٤مص
ًمّم٤مطمٌف-
وأُم٤م يمقٟمف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ،وم٤مًمقاىمع يِمٝمد سمذًمؽ< طمٞم٨م أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حي٘مؼ
ًمّم٤مطمٌف ُمٜمٗمٕم٦م يمٌ ػمة وُمّمٚمح٦م ومٕمٚمٞم٦م شمتٛمثؾ سمرواج ُمٜمتج٤مت وسمْم٤مئع ذًمؽ اعمحؾ اًمذي حيٛمؾ
هذا آؾمؿ ،وضمذب اًمٕمٛمالء واًمزسم٤مئـ وحت٘مٞمؼ إرسم٤مح اًمٓم٤مئٚم٦م ُمـ ظمالل ذًمؽ ،وم٘مد ص٤مر
آؾمؿ اًمتج٤مري ؾمٌٌ ً٤م ًمٙمثرة إىمٌ٤مل اعمِمؽميـ قمغم اعمٜمتج٤مت( ،)5ومٝمق هبذا حي٘مؼ ًمّم٤مطمٌف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م
ُمت٘مقُم٦م( ،)6سمؾ إن اهتامم اًمدول سمقوع أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم ظم٤مص٦م سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يٕمد دًمٞم ً
ال ىم٤مـمٕم ً٤م
قمغم ُمدى أمهٞمتف اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اعمٜم٤مومع اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ذم اًمقاىمع ،وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يٛمثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمتؼمة
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م-
وأُم٤م يمقٟمف ُم٤مًٓ ومٜم١مضمؾ احلٙمؿ سمذًمؽ طمتك ٟمٗمّمؾ ذم طم٘مٞم٘متف ُمـ طمٞم٨م هؾ هق طمؼ قمٞمٜمل
شمرشمٌط ُمٜمٗمٕمتف سمٕملم ُمٕمٞمٜم٦م؟ أم هق طمؼ جمرد حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م جمردة ٓ شمرشمٌط سمٕملم ُمٕمٞمٜم٦م؟ وذم
هذا يٛمٙمـ أن ٟمٛمٞمز سملم ادم٤مهلم:
آدم٤مه إول :يرى أن احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم طم٘م ً٤م قمٞمٜمٞم َ٤م وًمٞمس طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م جمرد ًا<
وذًمؽ ٕٟمف وارد قمغم اؾمؿ ُمٕملم سمذاشمف ويدل قمغم حمؾ ُمٕملم سمذاشمف ٓ ،يٜمٗمرد قمـ حمٚمف وٓ يًت٘مؾ
ويٜمّم٥م حمؾ احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري إُم٤م قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ
قمٜمف ومٞمٚمحؼ سم٤محل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م،
ّ
اًمتل شمثٌ٧م اظمتّم٤مص ص٤مطمٌف سمف ،أو قمغم اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ،وهق ذم يمال إُمريـ ٓ يٜمٗمرد قمـ
حمٚمف ؾمقاء يم٤من ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ أو اعمٜمٗمٕم٦م ،وسمام أٟمف ٓ يٜمٗمرد قمـ حمٚمف ومٝمق طمؼ قمٞمٜمل وًمٞمس طم٘م ً٤م

(" )3سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -45;4 :)362;( 7
(" )4احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-583 ،
(" )5سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:5 ،
(" )6احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-4637 ،362; ،
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جمرد ًا< ٕن احلؼ اعمجرد هق ُم٤م اٟمٗمرد قمـ حمٚمف( -)3ي٘مقل اًمٕمثامين" :إن طمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري---
وإن يم٤من ذم إصؾ طم٘م ً٤م جمرد ًا همػم صم٤مسم٧م ذم قملم ىم٤مئٛم٦م ،وًمٙمٜمف سمٕمد اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل اًمذي
يتٓمٚم٥م ضمٝمد ًا يمٌػم ًا  ،---واًمذي حتّمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ صٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م متثٚمٝم٤م ؿمٝم٤مدات ُمٙمتقسم٦م سمٞمد
احل٤مُمؾ ،أو ذم دوم٤مشمر احلٙمقُم٦م ،أؿمٌف احلؼ اعمًت٘مر ذم اًمٕملم ،وأًمتحؼ ذم قمرف اًمتج٤مر
سم٤مٕقمٞم٤من"( ،)4واعمراد أن آؾمؿ اًمتج٤مري أصٌح يتٛمثؾ أو يتجًد ذم قملم حمًقؾم٦م وهل ؿمٝم٤مدة
اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمٞم٦م ،هذا إذا اقمتؼمٟم٤م أن حمؾ احلؼ اًمٕمٞمٜمل هق ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ ،أُم٤م إذا اقمتؼمٟم٤م أن
حمٚمف هق اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ومٞم٘مقل اًمٜمِمٛملً" :مٞمس ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اقمتٌ٤مر هذه
احل٘مقق ُمـ احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م< ٕن احلؼ اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ٓ يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن حمٚمف
قمٞمٜم ً٤م ُم٤مدي٦م ،سمؾ جيقز أن يٙمقن ُمٜمٗمٕم٦م أو ُمٕمٜمك"( -)5وقمغم ٍ
يمؾ وم٢من اظمتّم٤مص ُم٤مًمؽ آؾمؿ
اًمتج٤مري سمف يدل قمغم أن هذا احلؼ يٜمّم٥م قمغم قملم حمددة سم٤مًمذات يّمٚمح آظمتّم٤مص هب٤م ومٝمق
طمؼ قمٞمٜمل ،ي٘مقل اًمزطمٞمكم " :واًمٕمالىم٦م سملم آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص وسملم ص٤مطمٌف قمالىم٦م
اظمتّم٤مصٞم٦م وُمٌ٤مذة ،---،ومٝمق إذ ًا طمؼ قمٞمٜمل ٓ ؿمخيص ،يم٠مي طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م آظمر"( ،)6يمام إن
آظمتّم٤مص سمف خمتٚمػ قمـ آظمتّم٤مص سم٤محلؼ اعمٕمٜمقي ،وم٤مٓظمتّم٤مص سم٤محلؼ اعمٕمٜمقي أُمر
شم٘مديري ٓ يٜمحط قمغم قملم ُم٤مدي٦م ،وٓ يني وٛمـ ُمٜمٗمٕم٦م ُمت٘مقُم٦م( ،)7وقمٚمٞمف وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري
ًمٞمس طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م سمؾ هق طمؼ ُم٤مدي ًمتٕمٚم٘مف سمٌمء ُم٤مدي وهق اعمحؾ اًمتج٤مري -وإذا صح هذا
آدم٤مه ومال ظمالف ذم أن آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم ُم٤مًٓ< ٕٟمف ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م
إقمٞم٤من اًمٜم٤مومٕم٦م-

( )3اٟمٔمر" :احل٘مقق اعمجردة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٤مزم" ،ؾم٤مُمل طمٌٞمكم (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،إردن ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م،)4227 ،
-44
(" )4سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،362; ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-536 ،
(" )6سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،اًمزطمٞمكم-45;5 ،
(" )7احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-45;: ،362; ،
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آدم٤مه اًمث٤مين :يرى أن احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م جمرد ًا وًمٞمس طم٘م ً٤م قمٞمٜمٞم َ٤م<
وذًمؽ ٕٟمف وارد قمغم اؾمؿ ،وآؾمؿ ُمٕمٜمقي سمذاشمف ،وىمد يٜمٗمرد قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يدل
قمٚمٞمف ويٌ٤مع ُمًت٘م ً
ال قمٜمف يمام ذم سمٕمض اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شم٘مٌؾ سمٌٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ
اًمذي يدل قمٚمٞمف ومٞمًت٘مؾ قمٜمف ،وقمٚمٞمف ومٝمق طمؼ ُمٕمٜمقي جمرد حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م( -)3وًمٕمؾ هذا آدم٤مه
أرضمح ُمـ آدم٤مه إول ًم٘مقة طمجتف اعمتٛمثٚم٦م ذم أن آؾمؿ رء ُمٕمٜمقي سمذاشمف ،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ
اًمؽمضمٞمح وم٢من اعمٜم٤مومع شمٕمد أُمقآً سمحً٥م اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء(-)4
وىمد ضمرى قمرف اًمتج٤مر اًمٞمقم قمغم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري ُم٤مًٓ ُيتٍمف ومٞمف يمام ُيتٍمف
ذم ؾم٤مئر إُمقال ،واًمٕمرف سمال ؿمؽ ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< وذًمؽ ٕن
اعم٤مًمٞم٦م ذم إؿمٞم٤مء شمثٌ٧م سمتٛمقل اًمٜم٤مس هل٤م ،ي٘مقل اًمنظمز" :إٟمام شمٕمرف ُم٤مًمٞم٦م اًمٌمء سم٤مًمتٛمقل،
واًمٜم٤مس يٕمت٤مدون متقل اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمتج٤مرة ومٞمٝم٤م ،وم٢من أقمٔمؿ اًمٜم٤مس دم٤مرة اًمٌ٤مقم٦م ،ورأس ُم٤مهلؿ
اعمٜمٗمٕم٦م"( ،)5واحلؼ إذا ُم ّثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمٕمرف اًمذي ٓ خي٤مًمػ اًمٜمص ومٝمق ُم٤مل( ،)6واًمٕمرف ًمف جم٤مل
يمٌػم ذم إدراج سمٕمض احل٘مقق ذم إُمقال ،وهذه إؾمامء اًمتج٤مري٦م ص٤مر هل٤م ىمٞمٛم٦م ُم٤مدي٦م ذم قمرف
اًمتج٤مر ،ي٘مقل اًمزطمٞمكم" :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص ذم إقمراف اًمً٤مئدة اًمٞمقم أُمر ضم٤مئز
وم٘مٝم ً٤م< ٕٟمف أصٌح ُم٤مًٓ ،وذا ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م دم٤مري٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،حي٘مؼ رواج اًمٌمء اًمذي حيٛمؾ آؾمؿ
اًمتج٤مري"( ،)7وقمٚمٞمف وم٢من آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمد ُم٤مًٓ سمال ظمالف إذا اقمتؼمٟم٤م حمٚمف قمٞمٜم ً٤م ُم٤مدي٦م ٓ
( )3اٟمٔمر" :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-46;: ،
( )4اًم٘مقل سم٠من اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤مل حمؾ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمً٠مًم٦م اعمِمٝمقرة سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع< واخلالف ومٞمٝم٤م سملم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ يرون سم٠من
اعمٜم٤مومع ٓ شمٕمد أُمقآً ،واجلٛمٝمقر اًمذيـ يرون سم٠من اعمٜم٤مومع شمٕمد أُمقآً ،اٟمٔمر ًمالؾمتزادة" :اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع
وآصم٤مره" ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٜمقر ،جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،4237 ،و اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م
وُمٕم٤مسة ،دسمٞم٤من سمـ حمٛمد اًمدسمٞم٤من ،ط( 4اًمري٤مض :اعم١مًمػ 36:,363.3 ،)3654 ،وىمد اؾمتٕمرض اًمٌ٤مطمث٤من أدًم٦م يمؾ
ىمقل واشمٗم٘مقا قمغم شمرضمٞمح ىمقل اجلٛمٝمقر سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع-
( )5اعمًٌقط ،حمٛمد اًمنظمز ،د -ط (سمػموت :دار اعمٕمروم٦م 9: .33 ،)3636 ،واًمنظمز هبذا اًمٙمالم إٟمام يٌلم طمج٦م
اًم٘م٤مئٚملم سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع-
(" )6سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-4725 -
(" )7سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،اًمزطمٞمكم-45;5 ،

4:8
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م ،ويٕمد ُم٤مًٓ قمغم اًم٘مقل اًمراضمح إذا اقمتؼمٟم٤م حمٚمف ُمٜمٗمٕم٦م جمردة ىمد شمٜمٗمؽ قمـ اعمحؾ
اعمرشمٌط سمف آؾمؿ اًمتج٤مري-
وُمـ جمٛمقع ُم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن آؾمؿ اًمتج٤مري يٛمثؾ طم٘م ً٤م ظم٤مص ً٤م ًمّم٤مطمٌف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م
ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ويٕمتؼم ُم٤مًٓ-

املطلب الجالح
مكازى٘ بني تهٔٔف االضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّتهٔٔفُ يف الفكُ اسإضالمٕ
يتٗمؼ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،وأٟمف
ُم٤مل يٛمثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ًمّم٤مطمٌف-
يمام يتٗمؼ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمع أطمد ادم٤مه٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم أن احلؼ ذم آؾمؿ
اًمتج٤مري طمؼ ُمٕمٜمقي ،سمٞمٜمام خيتٚمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمع آدم٤مه أظمر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وهق
آدم٤مه اًمذي يرى سم٠من احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ُم٤مدي< وذًمؽ ًمتٕمٚم٘مف سمٌمء ُم٤مدي وهق
اعمحؾ اًمتج٤مري أو ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل-
وٓ أصمر ًمٚمخالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م قمغم طمٙمؿ اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري-
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املبخح الجالح
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّالفكُ اسإضالمٕ
سمٕمد سمٞم٤من اًمتٙمٞمٞمػ اًمٜمٔم٤مُمل واًمٗم٘مٝمل ًمالؾمؿ اًمتج٤مري آن إوان ًمٚمقصقل إمم ًم٥م اًمٌح٨م
وهدومف إؾم٤مد وهق طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري< وًمذا ي٠ميت هذا اعمٌح٨م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م
يمام ي٠ميت:
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وطمٙمٛمف
ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-

املطلب األّل
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ
شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين ُيٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم
ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي( <)3وًمذا وم٢من إصؾ أن اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري خيْمع
ٕطمٙم٤مم اًمتٍمف ذم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ,يمام ؾمٞم٠ميت ,وصم٤مسم٧م ذم
اًم٘مْم٤مء< طمٞم٨م ٟمص قمغم" :أن آؾمؿ اًمتج٤مري واًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م شمٕمتؼمان ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م
اعمٕمٜمقي٦م ويٙمقن ًمّم٤مطمٌٝم٤م طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م واًمتٍمف ومٞمٝم٤م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مرات
واعمٜم٘مقٓت"(-)4
وًمٙمـ ٟمٔمر ًا ٕن آؾمؿ اًمتج٤مري يرشمٌط سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يدل قمٚمٞمف ارشمٌ٤مـم ً٤م وصمٞم٘م ً٤م
سم٤مقمتٌ٤مره أطمد قمٜم٤مسه اعم١مصمرة ،وم٢من اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يرشمٌط يمذًمؽ سم٤مًمتٍمف سم٤معمحؾ

( )3اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب-53:.3 ،
( )4احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ ;3647.9.هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.4396ق ًمٕم٤مم 3645هـ
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

اًمتج٤مري وشمتٖمػم أطمٙم٤مم اًمتٍمف سمف شمٌٕم ً٤م ًمتٖمػم قمالىمتف سم٤معمحؾ اًمتج٤مري< وًمذا وم٢من اًمتٍمف
سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ٓ خيٚمق ُمـ أطمد صمالث طم٤مٓت:
احل٤مًم٦م إومم :اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ-
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمتٍمف ذم اعمحؾ وم٘مط ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم-
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م-
وم٠مُم٤م احل٤مًم٦م إومم ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ ،وم٘مد ٟمص
اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ساطم٦م قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ
اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري( ،)3وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي يتٌٜمك ومٙمرة ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري سم٤معمحؾ
اًمتج٤مري( ،)4وهق هبذا يتٗمؼ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)5واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( )6ذم طملم خيتٚمػ ُمع
اًم٘م٤مٟمقن إردين اًمذي يتٌٜمك ومٙمرة اؾمت٘مالل آؾمؿ اًمتج٤مري قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري طمٞم٨م أضم٤مز
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُمًت٘م ً
ال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحـؾ اًمتج٤مري(-)7
واًم٘مّمد ُمـ اًمرسمط سملم آؾمؿ اًمتج٤مري واعمحؾ اًمتج٤مري هق مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ طمتك ٓ
يتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مًمؽ اجلديد ًمالؾمؿ ُمٕمت٘مد ًا أٟمف اعم٤مًمؽ اًمً٤مسمؼ اًمذي اقمت٤مد ُمٜمف قمغم ُمٜمت٩م
سمٛمقاصٗم٤مت يرهمٌٝم٤م وضمقدة يثؼ ومٞمٝم٤م ،ىمد ٓ يتٛمٙمـ اعم٤مًمؽ اجلديد ُمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م(-)8

(ٟ )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ،اعم٤مدة-: :
(ٟ )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-88 ،
( )5ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل ،اعم٤مدة -72 :ويمذًمؽ ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي ،رىمؿ ً 77مًٜم٦م  ،3;73اعم٤مدة -: :وىم٤مٟمقن
اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،رىمؿ ً 3:مًٜم٦م  ،3;;5اعم٤مدة-83 :
( )6مل يٜمص اًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمرسمط سمٞمٜمٝمام سمِمٙمؾ سيح< ًمٙمـ هذا يٗمٝمؿ ُمـ ٟمص اعم٤مدةُ 4; :مـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ (ً )42مٕم٤مم
 4225سمِم٠من إؾمامء اًمتج٤مري٦م< طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم " :جيقز عمـ شمٜمت٘مؾ إًمٞمف ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري أن يًتخدم اؾمؿ ؾمٚمٗمف
اًمتج٤مري سمنمط احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م اعمتٜم٤مزل أو ُمـ آًم٧م إًمٞمف طم٘مقىمف وقمغم أن يْمٞمػ إمم هذا آؾمؿ سمٞم٤مٟم ً٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م ----إًمخ" وم٢من يم٤مٟم٧م هذه اعم٤مدة ٓ دمٞمز اؾمتخدام آؾمؿ إذا اٟمت٘مٚم٧م ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اعمتٜم٤مزل ،وسمقوع سمٞم٤من<
وم٢مهن٤م ُمـ سم٤مب أومم ٓ دمٞمز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ُمًت٘م ً
ال قمـ اعمحؾ-
(" )7ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
( )8اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًم٘مٚمٞمقيب-:59 ،
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وأُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف ذم اعمحؾ وم٘مط ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم،
ومٛمع أن اعمٜمٔمؿ ُمٜمع اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون اعمحؾ إٓ أٟمف مل يٛمٜمع اًمتٍمف ذم اعمحؾ دون آؾمؿ،
سمؾ ضمٕمؾ ذًمؽ هق إصؾ قمٜمد اًمتٍمف ذم اعمحؾ طمٞم٨م ىم٣م سم٠من اًمتٍمف ذم اعمحؾ ٓ يِمٛمؾ
اؾمٛمف اًمتج٤مري إٓ إذا ُأشمٗمؼ قمغم ذًمؽ يمت٤مسم٦م( -)3يتٗمؼ ذم ذًمؽ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( ،)4وخيتٚمػ ذم
ذًمؽ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمٙمقيتل اًمذي ضمٕمؾ إصؾ ذم اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري أن
يِمٛمؾ آؾمؿ اًمتج٤مري إٓ إذا ٟمص قمغم ظمالف ذًمؽ( ،)5وىمد ؾمٙم٧م اًم٘م٤مٟمقن إردين قمـ سمٞم٤من
إصؾ ذم ذًمؽ إٓ أٟمف جيٞمز اًمتٍمف ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م دون أظمر(-)6
وىم٣م ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي سم٠مٟمف ذم طم٤مًم٦م اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري دون
اؾمٛمف ،وم٢من اًمًٚمػ هق اعمً١مول قمـ آًمتزاُم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ ،وأضم٤مز
آشمٗم٤مق قمغم أن يٙمقن اخلٚمػ ُمًئقًٓ ُمع اًمًٚمػ سم٤مًمتْم٤مُمـ قمـ هذه آًمتزاُم٤مت( ،)7وهذا يٕمٜمل
يٕمٜمل أن اخلٚمػ اًمذي اٟمت٘مؾ إًمٞمف اعمحؾ دون اؾمٛمف اًمتج٤مري ٓ يٙمقن ُمً١موًٓ قمـ آًمتزاُم٤مت
اعمؽمشمٌ٦م قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري إٓ سم٤مشمٗم٤مق-
أُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م ،وم٘مد ٟمص اعمٜمٔمؿ قمغم وضمقب
آشمٗم٤مق يمت٤مسم٦م قمغم ؿمٛمقل اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري اؾمٛمف اًمتج٤مري ،وذم طم٤مل آشمٗم٤مق قمغم
ذًمؽ يمت٤مسم٦م وم٘مد أوضم٥م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي قمغم ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف آؾمؿ اًمتج٤مري شمٌٕم ً٤م ًمٚمٛمحؾ أن
يْمٞمػ إًمٞمف سمٞم٤مٟم٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م ،وضمٕمؾ ُمـ طمؼ اًمًٚمػ أن يٓم٤مًم٥م اخلٚمػ سم٢مو٤موم٦م هذا
محؾ اًمًٚمػ ُمً١موًمٞم٦م اًمتزاُم٤مت اخلٚمػ اعمٕم٘مقدة حت٧م هذا آؾمؿ إذا قمجز اخلٚمػ قمـ
اًمٌٞم٤من ،و ّ
اًمقوم٤مء هب٤م إذا ؾمٙم٧م اًمًٚمػ قمـ اؾمتٕمامل ظمٚمٗمف ًمالؾمؿ اًمتج٤مري إصكم دون إو٤موم٦م هذا

(ٟ" )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-: :
(" )4ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" ،اعم٤مدة -4; :ويمذًمؽ "ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي" ،اعم٤مدة -: :و "ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت
اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة" ،اعم٤مدة-84 :
(" )5ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" ،اعم٤مدة-72 :
(" )6ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
(ٟ" )7مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-32 :
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اًمٌٞم٤من( ،)3وُم١مدى ذًمؽ أن اًمًٚمػ ٓ يٙمقن ُمً١موٓ قمـ آًمتزاُم٤مت اعمؽمشمٌ٦م قمغم آؾمؿ
اًمتج٤مري سمٕمد اًمتٍمف ومٞمف ُم٤م دام آؾمؿ ىمد أوٞمػ إًمٞمف ُم٤م يتٌلم سمف ًمٚمجٛمٝمقر أن آؾمؿ
اًمتج٤مري ىمد اٟمت٘مؾ إمم ؿمخص آظمر-
وُمـ اٟمت٘مؾ إمم ُمٚمٙمٞمتف اؾمؿ دم٤مري شمٌ ًٕم٤م عمحؾ دم٤مري وم٢مٟمف خيٚمػ ؾمٚمٗمف ذم احل٘مقق
ً
ُمًئقٓ
وآًمتزاُم٤مت اًمتل ؾمٌؼ أن شمرشمٌ٧م قمغم اعمحؾ حت٧م هذا آؾمؿ ،ويٌ٘مك اعم٤مًمؽ اًمً٤مسمؼ
سم٤مًمتْم٤مُمـ ُمع اعم٤مًمؽ احل٤مزم قمـ شمٜمٗمٞمذ هذه آًمتزاُم٤مت ،وٓ يني أي اشمٗم٤مق خم٤مًمػ هلذا ذم طمؼ
اًمٖمػم إٓ إذا شمؿ ىمٞمد هذا آشمٗم٤مق ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري ،وٟمُنم ذم ضمريدشملم ُمـ وٛمٜمٝم٤م اجلريدة
اًمرؾمٛمٞم٦م ،وشمؿ إظمٓم٤مر اًمٖمػم هبذا آشمٗم٤مق ُمـ ظمالل ظمٓم٤مب ُمًجؾ ،وُم٣م صمالصمقن يقُم ً٤م ُمـ
شم٤مريخ اًمٜمنم أو اإلظمٓم٤مر دون اقمؽماض(-)4
وضمدير سم٤مًمذيمر أن جمرد آقمؽماض ٓ يٕمٜمل إًمٖم٤مء آشمٗم٤مق ذم يمؾ إطمقال< طمٞم٨م يٜمٔمر
وزير اًمتج٤مرة ذم آقمؽماض وي٘مرر ىمٌقل آقمؽماض أو رومْمف و ُيٌ ّٚمغ اعمٕمؽمض سم٘مرار اًمقزير
يمت٤مسمٞم ً٤م ،وم٢من ىمرر اًمقزير رومض آقمؽماض ومٚمٚمٛمٕمؽمض اًمتٔم ّٚمؿ ُمـ ىمرار اًمقزير أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م
اًمتج٤مري٦م ظمالل صمالصملم يقُم ً٤م ُمـ شم٤مريخ إسمالهمف سمف( ،)5واعمحٙمٛم٦م شمٗمّمؾ سمدوره٤م ذم اعمقوقع وم٢من
طمٙمٛم٧م سم٘مٌقل آقمؽماض ومال يني آشمٗم٤مق ذم طمؼ اعمٕمؽمض وإن طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض
آقمؽماض أصٌح آشمٗم٤مق ؾم٤مري ً٤م ذم طمؼ اعمٕمؽمض-
وشمٜمتٝمل ُمً١موًمٞم٦م اخلٚمػ قمـ اًمتزاُم٤مت اًمًٚمػ سمٕمد ُميض َخس ؾمٜمقات قمغم شم٤مريخ اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م ومال شمًٛمع دقمقى ُمًئقًمٞم٦م اخلٚمػ قمـ اًمتزاُم٤مت اًمًٚمػ سمٕمد ُميض شمٚمؽ اعمدة(-)6


(ٟ" )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-: :
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-; :
(" )5اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-39 :
(ٟ" )6مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-; :
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

املطلب الجاىٕ
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ
ٌيٙم ّٞمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل آؾمؿ اًمتج٤مري سمقصٗمف سم٠مٟمف طمؼ ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م وجيري ومٞمف آظمتّم٤مص واعمٚمؽ ،ومٝمق ُم٤مل وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمتٍمف ومٞمف ي٠مظمذ طمٙمؿ
اًمتٍمف ذم إُمقال ،وًمٙمـ اًمتٍمف ذم إُمقال قمٛمقُم ً٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل خيْمع ًمٜمققملم ُمـ
اًمْمقاسمط ،وقاسمط قم٤مُم٦م ختْمع هل٤م مجٞمع اًمتٍموم٤مت يم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمٖمش واًمٖمٌـ واًمتدًمٞمس،
ووقاسمط ظم٤مص٦م خيْمع هل٤م يمؾ ٟمقع سمحً٥م ظمّم٤مئّمف وصٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م اًمتل متٞمزه قمـ همػمه-
وم٠مُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمْمقاسمط اًمٕم٤مُم٦م ومٜمجد أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُحي ِّرم يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م شمٜمٓمقي قمغم رسم٤م
أو همش أو شمدًمٞمس أو همرر فم٤مهر ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مٕقمٞم٤من أو سم٤معمٜم٤مومع ،وىمد رسمط
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش(-)3
أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمْمقاسمط اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمخّم٤مئص آؾمؿ اًمتج٤مري وصٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م وم٘مد
ىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري إمم ٟمققملم :وم٤مًمٜمقع إول :يٙمقن سم٠من يتٕمٝمد اعمتٍمف
ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمتدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف وإرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،ويمِمػ أهار
اعمٜمت٩م طمتك يّمٌح اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم اٟمت٤مج ؾمٚمع ضمديدة سمٜمٗمس اجلقدة واإلشم٘م٤من اًمذي يٜمت٩م
هب٤م اعمتٍمف ،ومٝمذا اًمٕم٘مد ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمّم٥م قمغم ٟم٘مؾ اخلؼمة واجلقدة ،وإٟمام دظمؾ آؾمؿ
اًمتج٤مري شمٌ ًٕم٤م ،ومٝمذا قم٘مد صحٞمح ٓ ظمالف ذم ضمقازه(-)4
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين :ومٞمٙمقن سمٌٞمع اعمتٍمف آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا ،دون ٟم٘مؾ اخلؼمة ،أو
شمدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف ودون إرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،وإٟمام ي٠مظمذ اعمتٍمف إًمٞمف آؾمؿ
اًمتج٤مري ومٞمْمٕمف قمغم سمْم٤مقمتف ًمػموج سمف ؾمٚمٕمتف ُم٘م٤مسمؾ اعم٤مل ،وهٜم٤م ٟمٗمرق سملم طم٤مًملم:

(" )3ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )4طم٘مقق سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري" ،حمٛمد اًمٌقـمل ،اًمققمل اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ وزارة آوىم٤مف واًمِم١مون آؾمالُمٞم٦م
سم٤مًمٙمقي٧م  ،49قمدد  ;48 :)3;;4( 537اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-398.3 ،3654 ،

4;4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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احل٤مل إول :أن شمٙمقن سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف أىمؾ ذم اجلقدة ُمـ سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم
ًمالؾمؿ اًمتج٤مري< مم٤م يٕمٜمل اًمتٖمرير سم٤معمِمؽمي واًمٖمش ذم اًمٌْم٤مقم٦م ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق قمٜمد أهؾ
اًمٕمٚمؿ قمغم حتريٛمف ٓطمتقائف قمغم اًمٖمش واًمٖمرر-
احل٤مل اًمث٤مين :أن شمٙمقن سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف سمٜمٗمس ضمقدة سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري أو أومْمؾ ُمٜمٝم٤م< وذم هذا اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ىمقًملم(:)3
اًم٘مقل إول :أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م< وذًمؽ ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :أن سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م يٕمتؼم سمٞمع ُمٜمٗمٕم٦م جمردة ،وٓ جيقز سمٞمع
اعمٜم٤مومع اعمجردة< ٕن اعمٜم٤مومع ٓ شمٕمتؼم ُم٤مًٓ( ،)4واًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع هؿ ُمت٘مدُمق وم٘مٝم٤مء
احلٜمٗمٞم٦م< ي٘مقل اًمٙم٤مؾم٤مين" :اعمٜم٤مومع ًمٞمً٧م سم٠مُمقال ُمت٘مقُم٦م قمغم أصؾ أصح٤مسمٜم٤م"( ،)5وقمٚمٚمقا ذًمؽ
واًمتٛمقل إٟمام يٙمقن عم٤م يٛمٙمـ صٞم٤مٟمتف وادظم٤مره ،واعمٜم٤مومع ٓ
سم٠من صٗم٦م اعم٤مًمٞم٦م ٓ شمثٌ٧م إٓ سم٤مًمتٛمقل،
ّ
اًمتٛمقل( ،)6وقمٚمٞمف وم٤مًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
شمدظمر ،وإٟمام هل أقمراض شمتالؿمك ،ومال يتّمقر ومٞمٝم٤م
ّ
اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م يٕمتؼم ٟم٘مؾ ُمٜمٗمٕم٦م جمردة قمـ حمٚمٝم٤م ،واعمٜمٗمٕم٦م اعمجردة ٓ جيقز أظمذ اًمٕمقض
قمٚمٞمٝم٤م< ٕهن٤م ٓ شمٕمتؼم ُم٤مًٓ طمٞم٨م إهن٤م ٓ حت٤مز وٓ شمدظمر-
وجي٤مب ُمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول :أن اعمٜمٗمٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٌ٤مطم٦م ُمت٘مقُم٦م وم٢مهن٤م ُشمٕمد ُم٤مًٓ< ٕن اًمنمع ىمد ىمقُمٝم٤م
وٟمزهل٤م ُمٜمزًم٦م إُمقال< وٕن اعمٜم٤مومع هل اًمٖمرض إفمٝمر ُمـ مجٞمع إُمقال( ،)7ومال ٟمًٚمؿ سم٠من
اعمٜمٗمٕم٦م ًمٞمً٧م ُم٤مًٓ-
اًمقضمف اًمث٤مين :أن آؾمؿ اًمتج٤مري وإن يم٤من طم٘م ً٤م جمردا ،إٓ إٟمف سمٕمد اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل
يتجًد ذم ؿمٝم٤مدة ُمٙمتقسم٦م حتّمؾ ًمف هب٤م صٗم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ُمًجٚم٦م ذم دوم٤مشمر احلٙمقُم٦م ،ومتِمٌف هذه
( )3اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-3:2.3 ،3654 ،
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-3:3.3 ،
( )5سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،أسمق سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مين ،ط( 4سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-49: .4 ،)3628 ،
( )6اعمًٌقط ،اًمنظمز-9;.33 ،
( )7ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم ،د -ط (سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-3:5 .3 ،)3636 ،

4;5
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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اًمِمٝم٤مدة اًمٕملم اًمتل يًت٘مر احلؼ ومٞمٝم٤م( ،)3وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م واىمع ُمٚمٛمقس ،وىمٞمٛم٦م
ذاشمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمًٚمع اًمتل يٛمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمتل يٛمثٚمٝم٤م ًمٚمت٤مضمر وًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمف-
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمر ًدا قمـ اخلؼمة يٜمٓمقي قمغم شمدًمٞمس وهمش
ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم< ٕن مت ّٞمز اًمًٚمٕم٦م إصٚمٞم٦م إٟمام ضم٤مء صمٛمرة عم٤م حيٛمٚمف ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اخلؼمة اًمتل ضمٕمٚمتف
يٜمت٩م ؾمٚمٕم ً٤م حتقز قمغم صم٘م٦م اعمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمف ،وم٢مذا ٟم٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري دون اخلؼمة ختٚمػ اًمتٛمٞمز
واظمتٚمٗم٧م ضمقدة اًمًٚمٕم٦م وذم هذا شمدًمٞمس قمغم اجلٛمٝمقر وهمش عمِمؽمي اًمًٚمٕم٦م(-)4
وجي٤مب قمـ ذًمؽ :سم٠مٟمٜم٤م ٟمِمؽمط ًمٌٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م أٓ يؽمشم٥م قمغم هذا اًمٌٞمع
همش وٓ شمدًمٞمس أو همرر ،وم٢مذا اٟمت٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري إمم ؿمخص آظمر ًمديف اًم٘مدرة قمغم إٟمت٤مج
سمْم٤مئع سم٤مجلقدة ٟمٗمًٝم٤م اًمتل يم٤من يٜمت٩م هب٤م ؾم٤مسم٘مف ومال ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ< طمٞم٨م إن شمٖمػم ص٤مطم٥م
آؾمؿ اًمتج٤مري ٓ يٖمػم ُمـ إُمر ؿمٞم ًئ٤م ُم٤مدام أن اًمًٚمٕم٦م سم٘مٞم٧م سم٤مجلقدة واعمزاي٤م ٟمٗمًٝم٤م ،ومال
يؽمشم٥م قمغم هذا همش أو همرر(-)5
اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف جيقز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا قمـ اعمحؾ إذا يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف
إًمٞمف سمجقدة اعمتٍمف ٟمٗمًٝم٤م< ٕن آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم ُم٤مٓ ،واًمتٍمف ظم٤مل ُمـ اًمٖمش
واًمٖمرر ،وإصؾ اإلسم٤مطم٦م ،وهذا ُم٘مت٣م ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٕمتؼمون اعمٜم٤مومع أُمقآً(-)6
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م" :يمؾ ممٚمقك أسمٞمح آٟمتٗم٤مع سمف ،جيقز سمٞمٕمف ،إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمنمع ٕ <---ن اعمٚمؽ
ؾمٌ٥م إلـمالق اًمتٍمف ،واعمٜمٗمٕم٦م اعمٌ٤مطم٦م يٌ٤مح ًمف اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م ،ومج٤مز ًمف أظمذ قمقوٝم٤م ،وأسمٞمح
ًمٖمػمه سمذل ُم٤مًمف ومٞمٝم٤م ،شمقصال إًمٞمٝم٤م ،ودومٕم٤م حل٤مضمتف هب٤م ،يمً٤مئر ُم٤م أسمٞمح سمٞمٕمف"(-)7

(" )3سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،
( )4اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من ،ط( 4اًمري٤مض :اعم١مًمػ-3:3.3 ،)3654 ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-589 ،
( )6اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-3:2.3 ،3654 ،
( )7اعمٖمٜمل ،قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م ،د -ط (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة-3;5 .6 ،)35:: ،
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وىمد ذه٥م قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ إمم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري طم٘م ً٤م ُم٤مًمٞم٤م ،وذا ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م،
ودًٓم٦م دم٤مري٦م ُمٕمٞمٜم٦م( ،)3وىمرر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمف جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وٟم٘مٚمف
سمٕمقض ُم٤مزم ،إذا اٟمتٗمك اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش ،سم٤مقمتٌ٤مره طم٘م ً٤م ُم٤مًمٞم ً٤م( ،)4وسمام أٟمف ُم٤مل وم٢من إصؾ
ضمقاز اًمتٍمف ومٞمف إذا اٟمتٗم٧م ُمقاٟمع اًمتٍمف ُمـ اًمٖمش واًمتدًمٞمس واًمٖمرر وٟمحقه-
وئمٝمر رضمح٤من اًم٘مقل اًمث٤مين ،وهق :ضمقاز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا قمـ اعمحؾ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمتدًمٞمس واًمٖمرر وهذا ٓ يت٠مشمك إٓ إذا يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف سمٜمٗمس ضمقدة
سمْم ٤مقم٦م اعمتٍمف ،وذًمؽ ًم٘مقة إصؾ اًمذي سمٜمل قمٚمٞمف وهق أن اعمٜم٤مومع أُمقال وشمٜمزل ُمٜمزًم٦م
إُمقال ذم اًمنمع وذم اًمقاىمع ،وإصؾ ذم إُمقال ضمقاز اًمتٍمف-
وىمد اؿمؽمط سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م ،أن يّمح٥م
اًمتٍمف إقمالن ُمـ ىمٌؾ اعمتٍمف أو اعمتٍمف إًمٞمف سم٠من آؾمؿ اًمتج٤مري ىمد شمؿ اًمتٍمف ومٞمف
واٟمت٘م٤مًمف ُمـ ُم٤مًمٙمف إصكم إمم ُم٤مًمؽ آظمر أو أن اًمًٚمع اعمٜمتج٦م ٓ يٜمتجٝم٤م اعمٜمت٩م إصكم وإٟمام
ُُمٜمتِ٩م آظمر( ،)5وهذا آؿمؽماط خيرضمٜم٤م ُمـ اخلالف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م< ٕٟمف يًتٚمزم زوال آًمتٌ٤مس واًمٖمرر
واخلديٕم٦م ذم طمؼ اعمًتٝمٚمٙملم مت٤مُم ً٤م ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف أىمؾ ضمقدة ُمـ سمْم٤مقم٦م
اعمتٍمف -واهلل أقمٚمؿ-

( )3اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ؿمٌػم ،ط( 8قمامن ,إردن :دار اًمٜمٗم٤مئس-77 ،)3649 ،
(" )4ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )5سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،362; ،
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املطلب الجالح
مكازى٘ بني حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّحهنُ يف الفكُ اسإضالمٕ
ُمـ اعمالطمظ أن اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ىمد اظمتٚمٗم٤م ذم ـمري٘م٦م اًمٜمٔمر إمم اعمٜم٤مط
اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف احلٙمؿ ،وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ضمٕمؾ ُمٜم٤مط احلٙمؿ هق ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري
ومّمؾ احلٙمؿ سمحً٥م طم٤مٓت ارشمٌ٤مط آؾمؿ سم٤معمحؾ ومخرج سم٤محل٤مٓت
سم٤معمحؾ اًمتج٤مري< وًمذا ّ
اًمثالث اعمذيمقرة آٟمٗم ً٤م( ،)3سمٞمٜمام اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمٕمؾ ُمٜم٤مط احلٙمؿ هق ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري
سم٤مجلقدة واخلدُم٦م اًمتل يدل قمٚمٞمٝم٤م< وًمذا ومّمؾ احلٙمؿ سمحً٥م وصػ ضمقدة اًمًٚمٕم٦م أو اخلدُم٦م
اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًتٝمٚمؽ ومرشم٥م طمٙم ًام قم٤مُم ً٤م ًمّمح٦م اًمتٍمف وهق اؿمؽماط اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
وىمًؿ اًمتٍمف سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ(-)4
واًمٖمش واًمتدًمٞمسّ ،
وٓ ؿمؽ أن ـمري٘م٦م ٟمٔمر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هل أصقب وأىمرب ًمٚمحؼ< ٕن ُم٘مّمقد
اعمًتٝمٚمؽ هق ضمقدة اًمًٚمٕم٦م واخلدُم٦م وٓ يٕمٜمٞمف يمقن اعمحؾ هق اعمحؾ أو همػمه-
وطمتك شمٙمقن اعم٘م٤مرٟم٦م ُمٙمتٛمٚم٦م ومًٜمٕمرض ومٞمام ي٠ميت ـمري٘م٦م ٟمٔمر يمؾ ُمٜمٝمام ذم وقء ُم٤م ىمرره
أظمر ،ومٜمٕمرض ـمري٘م٦م ٟمٔمر اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم وقء ُم٤م ىمرره اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وـمري٘م٦م ٟمٔمر
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم وقء ُم٤م ىمرره اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،وٟمٌدأ سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ
احل٤مٓت اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي:
اذتال٘ األّىل :التصسف باالضه التجازٖ فكط دٌّ احملل:
أضم٤مز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ ،سمنمط اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
واًمٖمش واًمتدًمٞمس< وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذه اًمٓمري٘م٦م سمجقدة اًمًٚمٕم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م
وُمقاصٗم٤مهت٤م ٟمٗمًٝم٤م< سمحٞم٨م حيّمؾ اعمًتٝمٚمؽ قمغم اًمًٚمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م واجلقدة ٟمٗمًٝم٤م ،ومال ُم٤مٟمع ُمـ
اًمتٍمف هبذه اًمٓمري٘م٦م ،ؾمقاء راومؼ هذا اًمتٍمف ٟم٘مؾ اخلؼمة وـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمع ،أو يم٤من قمٜمد
( )3وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ ،وطم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤معمحؾ ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم ،وطم٤مًم٦م
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م-
( )4ىمًٛمٝم٤م إمم ٟمققملم ومه٤م :اًمٜمقع إول :هق ٟم٘مؾ آؾمؿ ُمع اخلؼمة وـمري٘م٦م اًمّمٜمع ،واًمٜمقع اًمث٤مين :هق ٟم٘مؾ آؾمؿ سمدون اخلؼمة
وـمري٘م٦م اًمّمٜمع وومّمؾ ذم طمٙمؿ هذه إظمػمة-
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اًمٓمرف اعمتٍمف إًمٞمف ُمـ اخلؼمة واجلقدة ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ إٟمت٤مج اًمًٚمٕم٦م سمجقدة ؾمٚمٕم٦م اعمحؾ إصكم
ٟمٗمًٝم٤م ،واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمذًمؽ خيتٚمػ ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ،سمٞمٜمام يتٗمؼ ُمٕمف ذم
اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ إذا يم٤من ذًمؽ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إٟمت٤مج ؾمٚمع ٓ شمرىمك
جلقدة ؾمٚمع اعمحؾ إصكم-
وئمٝمر أن اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي يرى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون اعمحؾ< طمٞم٨م طمٙمؿ
سم٢مًمزام ذيم٦م حت٧م اًمتّمٗمٞم٦م سم٤مًمتٜم٤مزل أُم٤مم اجلٝم٤مت اعمختّم٦م قمـ آؾمؿ اًمتج٤مري ًمنميم٦م أظمرى
سمٕمد سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هل٤م( ،)3وُم٤م داُم٧م اًمنميم٦م اعمتٍموم٦م ذم آؾمؿ اًمتج٤مري حت٧م اًمتّمٗمٞم٦م
وم٢من هذا يِمػم إمم أن اًمٌٞمع ُمٜمّم٥م قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط-
وًمذا ي٘مؽمح أن شمُٕمدّ ل اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ًمٚمتقاومؼ ُمع هذا
إُمر سمتٕمديؾ قمٌ٤مرة ٓ( :جيقز اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم
اعمحؾ اًمتج٤مري) سم٢مو٤موم٦م ىمٞمد إٓ سمنمط اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمسً ،متّمٌح اًمٕمٌ٤مرةٓ( :
جيقز اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري إٓ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس)-
اذتال٘ الجاىٔ٘ :التصسف يف احملل فكط مع بكا ٛاالضه للنالو األصلٕ:
إذا أضم٤مز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل احل٤مًم٦م إومم ,سمنموـمٝم٤م ,ومٛمـ سم٤مب أومم أن جيٞمز هذه احل٤مًم٦م،
إٓ أٟمف خيتٚمػ ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم أٟمف جيٕمؾ إصؾ قمٜمد اًمتٍمف ذم اعمحؾ أن يِمٛمؾ اؾمٛمف
اًمتج٤مري ُمٕمف< وم٤مٓؾمؿ يٕمتؼم مم٤م يتٌع اعمٌٞمع قمٜمد اًمٌٞمع( ،)4ومال يً٘مط إٓ سم٤مشمٗم٤مق< وًمذا يقص
سمتٕمديؾ هذا إُمر ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذًمؽ سمتٕمديؾ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م

( )3احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ ;3653.5.4هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.4645ق ًمٕم٤مم 3646هـ
( )4ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أٟمف يتٌع اعمٌٞمع قمٜمد اًمٌٞمع ُم٤م يم٤من ُمـ ًمقازُمف إصٚمٞم٦م دون طم٤مضم٦م إمم اًمٜمص قمغم ذًمؽ ذم قم٘مد اًمٌٞمع< اٟمٔمر:
رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ،اسمـ قم٤مسمديـ ،ط( 4سمػموت :دار اًمٗمٙمر ;76: .6 ،)3634 ،اعمختٍم اًمٗم٘مٝمل اًمٙمٌػم ،اسمـ
قمروم٦م ،حت٘مٞمؼ :طم٤مومظ ظمػم ،ط( 3ديبُ :م١مؾمً٦م ظمٚمػ احلٌتقر اخلػمي٦م ;382.8 ،)3657 ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج،
اًمرُمكم ،د -ط (سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر ;662.5 ،)3626 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،اًمٌٝمقيت ،حت٘مٞمؼ :هالل
ُمّمٞمٚمحل ،ط( 3سمػموت :دار اًمٗمٙمر-3527 ،)3624 ،
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سمحذف يمٚمٛم٦م (ٓ) ُمـ اًمٕمٌ٤مرة ( :وٓ يِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم
ذًمؽ) وإو٤موم٦م يمٚمٛم٦م (همػم) سمحٞم٨م شمّمٌح اًمٕمٌ٤مرة( :ويِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري
ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم همػم ذًمؽ)-
اذتال٘ الجالج٘ :التصسف باالضه ّاحملل معاً.
هذه احل٤مًم٦م ٓ شمثػم إؿمٙم٤مًٓ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< ٕهن٤م شمْمٛمـ حت٘مٞمؼ ذـمف ذم اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
واًمتدًمٞمس واًمٖمٌـ ومام داُم٧م شمتْمٛمـ ٟم٘مؾ اجلقدة وـمري٘م٦م اًمّمٜمع ومال سم٠مس سمذًمؽ ،وٓ يِمؽمط
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وضمقد سمٞم٤من اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م اًمذي اؿمؽمـمف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي إٓ أٟمف ٓ خي٤مًمػ
وضمقده ،ويتٗم٘م٤من ومٞمام قمدا ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘م٤مط اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه احل٤مًم٦م-
هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وهذا ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م ،وأن ٟمٌدأ
سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمـ احل٤مٓت اًمتل ذيمرت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:
أوًٓ :رسمط اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمتدًمٞمس
واًمٖم ش -أقمت٘مد أن هذا هق حمّمٚم٦م ُم٤م أراده اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم ُمٜمع اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون
اعمحؾ< عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ طمّمقل اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش ،ويمذًمؽ يمؾ اًم٘مٞمقد واًمنموط
اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي هتدف إمم حت٘مٞمؼ ذات إُمر< ومٝمام ُمتٗم٘م٤من ذم ذًمؽ-
صم٤مٟمٞم ً٤م :أٟمقاع اًمتٍمف وطم٤مٓشمف اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م:
اًمٜمقع إول :يٙمقن سم٠من يتٕمٝمد اعمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمتدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف
وإرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،ويمِمػ أهار اعمٜمت٩م طمتك يّمٌح اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم
إٟمت٤مج ؾمٚمع ضمديدة سم٤مجلقدة واإلشم٘م٤من ٟمٗمًٞمٝمامٟ -مص ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي قمغم قمدم
ضمقاز ٟم٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ ،وفم٤مهر اًمٜمص هق اعمٜمع اًم٘م٤مـمع سم٠مي صقرة يم٤مٟم٧م سمام ومٞمٝم٤م
هذه اًمّمقرة ،إٓ أن هٜم٤مك ٟمٔم٤مُم ً٤م آظمر همػم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م شمٜم٤مول هذه اًمّمقرة سم٤مًمتٕمريػ
قمرف آُمتٞم٤مز سم٠مٟمف" :ىمٞم٤مم ؿمخص يًٛمك ُم٤مٟمح
واًمتٜمٔمٞمؿ ،أٓ وهق ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اًمذي ّ
آُمتٞم٤مز سمٛمٜمح احلؼ ًمِمخص آظمر يًٛمك ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذم مم٤مرؾم٦م إقمامل ,حمؾ آُمتٞم٤مز,
حلً٤مسمف اخل٤مص رسمٓم ً٤م سم٤مًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م أو آؾمؿ اًمتج٤مري اعمٛمٚمقك عم٤مٟمح آُمتٞم٤مز أو اعمرظمص
4;:
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ًمف سم٤مؾمتخداُمف ،سمام ذم ذًمؽ شم٘مديؿ اخلؼمات اًمت٘مٜمٞم٦م واعمٕمروم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ،وحتديد
ـمري٘م٦م شمِمٖمٞمٚمف ٕقمامل آُمتٞم٤مز ،وذًمؽ ٟمٔمػم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم أو همػم ُم٤مزم ٓ يدظمؾ وٛمٜمف اعمٌ٤مًمغ اًمتل
يدومٕمٝم٤م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز عم٤مٟمح آُمتٞم٤مز ُم٘م٤مسمؾ اًمًٚمع أو اخلدُم٤مت"( ،)3وهذا اًمتٕمريػ يٕمؼم قمـ
هذه اًمّمقرة سمِمٙمؾ شم٤مم ،وقمٚمٞمف وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ي٘مر هذه اًمّمقرة ويًٛمٞمٝم٤م اُمتٞم٤مز ًا دم٤مري ً٤م-
اًمٜمقع اًمث٤مين :يٙمقن سمٌٞمع اعمتٍمف آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا ،وهذا اًمٜمقع ٓ ي٘مره ٟمٔم٤مم
إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي مجٚم٦م وشمٗمّمٞم ً
ال سمجٛمٞمع طم٤مٓشمف ،وٟمقيص سم٠من يراضمع اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًف ذم
احل٤مًم٦م اًمتل يٙمقن اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم إٟمت٤مج سمْم٤مقم٦م سمجقدة سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري ٟمٗمًٝم٤م أو أومْمؾ ُمٜمٝم٤م-


(ٟ" )3مٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري" ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،44.سمت٤مريخ3663.4.; :هـ ،اعمٜمِمقر سمجريدة أم اًم٘مرى،
قمدد ،6:24 :سمت٤مريخ3663.4.48 :هـ -اعم٤مدة-3 :
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خامت٘
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وسمٕمد<
وم٘مد شمؿ هذا اًمٌح٨م سمتقومٞمؼ اهلل ،وىمد شمٜم٤مول شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري ،وسمٞم٤من ُمٕمٜمك
اًمتٍمف سمف ،وشمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ،وأطمٙم٤مم اًمتٍمف ومٞمف ،ويمؾ ذًمؽ ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وىمد شمقصؾ اًمٌح٨م إمم اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:
اليتاٜج:
أوًٓ :أن آؾمؿ اًمتج٤مري هق ذًمؽ آؾمؿ اًمذي يًٛمل سمف اًمت٤مضمر حمٚمف اًمتج٤مري ًمٞمٛمٞمزه سمف
قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م ،وأن اًمتٍمف اعمراد هق اًمتٍمف سمٜم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري
سم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م وٟمحقمه٤م-
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :يٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم
ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي ،سمٞمٜمام اشمٗمؼ قمٚمامء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم شمٙمٞمٞمٗمف سم٠مٟمف طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م ذو ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ،وذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسون إمم أٟمف طمؼ ُم٤مدي وًمٞمس ُمٕمٜمقي-
صم٤مًمث ً٤م :اشمٗم٘م٧م إٟمٔمٛم٦م قمغم ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُم٘مؽمٟم ً٤م سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي
يٛمٞمزه ،واظمتٚمٗم٧م ذم ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ جمرد ًا قمـ اعمحؾ ،ومٛمٜمٝم٤م ُمـ أضم٤مزه ،وأهمٚمٌٝم٤م ٓ
دمٞمزه وُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
راسمٕم ً٤م :جيٞمز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م سمنمط اٟمتٗم٤مء
اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
ظم٤مُمً ً٤م :يتًؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مًمًٕم٦م واًمِمٛمقل< طمٞم٨م اؾمتققمٌ٧م ىمقاقمده وأراء اعمٌٜمٞم٦م
قمٚمٞمف آظمر ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احلديث٦م ُمـ ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون
اعمحؾ إذا اٟمتٗمك اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
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التْصٔات:
أُم٤م اًمتقصٞم٤مت اًمتل ظمٚمص إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ومتتٛمثؾ ذم إضمراء سمٕمض اًمتٕمديالت واإلو٤موم٤مت
قمغم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ،وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

أوًٓ :شمُٕمدّ ل اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ًمتّمٌح ٓ( :جيقز
اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري إٓ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس ،ويِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم همػم
ذًمؽ يمت٤مسم٦م)-
صم٤مٟمٞم ً٤م :إو٤موم٦م ُم٤مدة شمٜمص قمغم إقمٓم٤مء أًمقي٦م اًمتًجٞمؾ عمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامل آؾمؿ اًمتج٤مري
سمِمٙمؾ قمٚمٜمل ُمًتٛمر ذم اًمقاىمع-
واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمر ًا ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم آًمف
وصحٌف-
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املساجع
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.3

اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر (طم٤مؿمٞم٦م اسمـ
قم٤مسمديـ) -ط -4سمػموت :دار اًمٗمٙمر3634 ،هـ-

.4

اسمـ وم٤مرس ،أمحدُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون -ط -3دُمِمؼ :دار
اًمٗمٙمر35;; ،هـ-

.5

اسمـ ىمداُم٦م ،قمٌد اهلل سمـ أمحد -اعمٖمٜمل -د -ط -اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة35:: ،هـ-

.6

اسمـ ٟمجٞمؿ ،زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ -اًمٌحر اًمرائؼ ،ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م)
ط -4اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،د-ت-

.7

إُملم ،طمًـ قمٌد اهلل" -سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

.8

 ،5قمدد -4732–46;5 :)362;( 7
اًم ٌُ َج ْ َػم ُِم ّل ،ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد -حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م (طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم
اخلٓمٞم٥م) د -ط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر3637 ،هـ-

.9

اًمٌخ٤مري ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد -يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل
حمٛمقد قمٛمر -ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363: ،هـ-

 .11اًمٌقـمل ،حمٛمد ؾمٕمٞمد" -احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري
ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد –4638 :)362;( 7
-45;7
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

" .11طم٘مقق سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري" -اًمققمل اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف
واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م  ،49قمدد -4;–48 :)3;;4( 537
 .12اًمٌٞمْم٤مين ،ص٤مدق سمـ حمٛمدٟ -مزه٦م اًمٓمرف ذح سمٜم٤مء إومٕم٤مل ذم قمٚمؿ اًمٍمف -د -ط-
اًمٕملم :د -ن3643 ،هـ-
 .13اًمت٤مرزيُ ،مّمٓمٗمك يمامل" -سمٞمع إصؾ اًمتج٤مري وطمٙمٛمف ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م" -جمٚم٦م
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -56–4639 :)362;( 7
 .14اًمتٗمت٤مزاينُ ،مًٕمقد سمـ قمٛمر -ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مف-
حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات -ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-3638 ،
 .15احلّمٜمل ،أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد -اًم٘مقاقمد -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمِمٕمالن وضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم،
ط -3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد363: ،هـ-
 .16اخلرر ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ -د -ط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر ،د-ت-
 .17اًمدسمٞم٤من ،دسمٞم٤من سمـ حمٛمد -اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة -ط -4اًمري٤مض :اعم١مًمػ،
3654هـ-
 .18اًمدريٜملٟ ،مِم٠مت إسمراهٞمؿ -اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت اعم٤مًمٞم٦م -ط -3قمامن :دار اًمنموق،
3;:4م-
 .19اًمرضمراضمل ،قمكم سمـ ؾمٕمٞمدُ -مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م ًمٓم٤مئػ اًمت٠مويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م
وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م -حت٘مٞمؼ :أمحد اًمدُمٞم٤مـمل -ط -3سمػموت :دار سمـ طمزم364: ،هـ-
 .21اًمرُمكم ،حمٛمد سمـ أيب اًمٕمٌ٤مس ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،د -ط -سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار
اًمٗمٙمر3626 ،هـ-
 .21اًمزطمٞمكم ،وهٌ٦م ُمّمٓمٗمك -اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف -ط -6دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر-363: ،
" .22سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد :)362;( 7
;-;6–45:
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

 .23اًمزريمٌم ،حمٛمد هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل -اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م -ط -4اًمٙمقي٧م :وزارة
إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م3627 ،هـ-
 .24اًمزرىم٤مين ،قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ يقؾمػ -ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم أُملم ،ط-3
سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4224 ،م-
 .25اًمنظمز -حمٛمد سمـ أمحد ،اعمًٌقط ،د -ط -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3636 ،هـ-
 .26اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ -إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
3633هـ-
 .27اًمٕمثامين ،حمٛمد شم٘مل" -سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد 7
(;-::–4577 :)362
 .28اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -اًمٕملم -حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل وإسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل -د-
ط -سمػموت :دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل ،د-ت-
 .29اًمٙم٤مؾم٤مين ،أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد -سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع -ط -4سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3628 ،هـ-
 .31اعمرداوي -قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن ،اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٗم٘مل،
ط -4سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،د-ت-
 .31اًمٜمِمٛمل ،قمجٞمؾ ضم٤مؾمؿ" -احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"-
جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ,ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م  ،8قمدد –4:3 :)3;:;( 35
-595
 .32اًمٜمقر ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن" -اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع وآصم٤مره" -جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م4237 ،م-
 .33ؿمٌػم ،حمٛمد قمثامن -اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل -ط -8قمامن ,إردن:
دار اًمٜمٗم٤مئس3649 ،هـ-
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

 .34ؿمٚمٌل ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك -اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شمٕمريٗمف وشم٤مرخيف وُمذاهٌف -ط-32
سمػموت :اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م3627 ،هـ-
ُ .35مديمقر ،حمٛمد ؾمالم -اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شم٤مرخيف وُمّم٤مدره وٟمٔمري٤مشمف اًمٕم٤مُم٦م -ط-4
اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م3;;8 ،م-
مساجع قاىْىٔ٘:
 .36اًمٌٙمري ،حمٛمد قمزُملُ -مقؾمققم٦م اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ذم ذح ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اجلديد  ,اعمجٚمد
إول -ط -8اًم٘م٤مهرة :دار حمٛمقد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع423: ،م-
 .37اخلقزم ،أيمثؿ -اًمقؾمٞمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري -ط -3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م هنْم٦م ُمٍم3;86 ،م-
 .38اًمًٜمٝمقري ،قمٌد اًمرزاق أمحد -اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد -ط -5سمػموت:
ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م422; ،م-
 .39اًمنمىم٤موي ،حمٛمقد ؾمٛمػم -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م3;:; ،م-
 .41اًم٘مٚمٞمقيب ،ؾمٛمٞمح٦م ُمّمٓمٗمك -اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي -ط -9اًم٘م٤مهرة:
دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م4237 ،م-
 .41اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م -ط -32اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م4238 ،م-
 .42إُم٤مم ،ظم٤مًمد حمٛمد -احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري :دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -ط -3اجلٞمزةُ :مريمز
اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع4238 ،م-
 .43طمٌٞمكم ،ؾم٤مُمل" -احل٘مقق اعمجردة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٤مزم" -رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،اجل٤مُمٕم٦م
إردٟمٞم٦م4227 ،م-
 .44طمًٜمل ،قمٌ٤مس ،حمٛمد -اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعمحؾ اًمتج٤مري :سمراءات آظمؽماع ،اًمرؾمقم
واًمٜمامذج اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًمٕمالُم٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتج٤مري٦م ،آؾمؿ اًمتج٤مري ،اعمحؾ اًمتج٤مري،
اعمٜم٤مومً٦م همل اعمنموقم٦م -اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م3;93 ،م-
 .45دويدار ،ه٤مين -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري (اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتج٤مرة  ,اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م
 ,اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م) ط -3سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م422: ،م-
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

 .46ص٤مًمح ،سم٤مؾمؿ حمٛمد -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري -د -ط -سمٖمداد :دار احلٙمٛم٦م3;:9 ،م-
 .47قمٌد اًمرطمٞمؿ ،صمروت -اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م -ط -3اًمري٤مض:
دار ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم3629 ،هـ-
 .48قمٚمؿ اًمديـ ،حمٞمل اًمديـ إؾمامقمٞمؾ -أصقل اًم٘م٤مٟمقن اعمدين  ,اجلزء اًمث٤مًم٨م  ,احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م
(إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م) ط -3اًم٘م٤مهرة :آؾمؽ زاد (ٟمنم إًمٙمؽموين)3;99 ،م-
 .49قمقضٟ ،مٌٞمؾ إسمراهٞمؿ -احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمّم٤مدره٤م -د -ط-
آؾمٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة4227 ،م-
ٟ .51مجٞم٥م ،قمٌد اًمرزاق ؿمٞمخٟ -مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ,دراؾم٦م
حتٚمٞمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -د -ط -اًمري٤مض :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد3645 ،هـ-
 .51أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم وىمرارات:
 .52اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م< اًمّم٤مدرة سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ4237 :م،
سمت٤مريخ 3642.34.42هـ -اعمٜمِمقرة ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،59:: :سمت٤مريخ.4 :
3643 .3هـ-
 .53ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين رىمؿ ; ًمًٜم٦م 4228م ،اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
إردٟمٞم٦م ،قمدد ،6973 :سمت٤مريخ4228.5 .38 :م-
 .54ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي رىمؿ ً 77مًٜم٦م 3;73م-
 .55ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل -رىمؿ ً 42مًٜم٦م 4225م ،اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم ُمٚمحؼ اًمٕمدد اخل٤مص سم٤مًمتنميٕم٤مت ،قمدد ،46 :سمت٤مريخ4225 :م -اعم٤مدة-4 :
 .56ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل رىمؿ ً 8:مًٜم٦م 3;:2م-
 .57ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة رىمؿ ً 3:مًٜم٦م 3;;5م-
" .58ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة
ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ  8,3مج٤مدى إومم ;362هـ" 37 ،ديًٛمؼم،
3;::م -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

ٟ .59مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،37.سمت٤مريخ.:.34 :
3642هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،5997 :سمت٤مريخ3642.;.4 :هـ-
ٟ .61مٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،44.سمت٤مريخ:
;3663.4.هـ ،اعمٜمِمقر سمجريدة أم اًم٘مرى ،قمدد ،6:24 :سمت٤مريخ3663.4.48 :هـ-
اعم٤مدة-3 :
ٟ .61مٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ.4.43 :
3638هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،5785 :سمت٤مريخ3638.5.: :هـ-
ٟ .62مٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م -اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ.3.44 :
3657هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،66;5 :سمت٤مريخ3657.4.39 :هـ-
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