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Summary 

Concourse in language taken from (congest), which is used in the sense 
of  bothering, and used it by Principles of jurisprudence Scholars to express 
about the harassment between two legitimate imperatives on a single supplier, 
and Responsible inability to implement them together at one time. as if 
appertain of Responsible custody  the performance of a rule of obligatory 
prayers on time, and the rule of removing the impurity of the mosque at the 
same time, It must comply with both provisions for them, but for the fact that 
the taxpayer's ability to relate to a compliance with due at that time, nor can 
their compliance together, got the so-called fundamentalists in the term b 
(scramble). 

Here. the role of the jurist in the report comes of any of the provisions 
should the taxpayer compliance and submission on the other judgment, taking 
into account the compliance of the referee not to miss the other. So they held 
several sections in this chapter, and made a citizen of a certain order of priority 
in how to comply with provisions. Find which sought to stand out, and 
clarified. 

 

ص البدث 
ّ
ملخ

 مإزىط مً 
ً
ى ٌؿحٗمل في مٗنى الحًاًم، واؾحٗمله ألانىلُىن (ػخم)التزاخم لغة ، َو

ُينللحٗبير به ًٖ  ضد كضعر اإلايّل ٖلى مىعص واخض واحبين ثًاًم خىمين قٖغ ٖلى امحثالهما  ف، ٖو

ا في وكد واخض ًٗ م هما لى  .م
ّ
في وكتها،  خض الهلىات اإلافغويةؤصاء ؤخىم ف في ٖهضر اإلايلَّل جٗل

ن ، ولًًجب الامحثاٌ لهما الخىمينهال إػالة الىجاؾة مً اإلاسجض في الىكد هفؿه، إط خىم و

ف ليىن كضعر
َّل
اوال ًمً في طلً الىكدخض الىاحبين ؤثحٗلم في امحثاٌ  اإلايل ًٗ خهل  ،هه امحثالهما م

. (التزاخم)ما ًُلم ٖلُه في انُالح ألانىلُين بـ 

ف الامحثاٌ له وثلضًمه 
ّ
غ ؤيًّ مً الخىمين ًجب ٖلى اإلايل ىا ًإجي صوع ألانىلي في ثلٍغ َو

حباع ٖضدٕ د ،آلازغالخىم ٖلى  د  ألازظ بٗين الٖا  ولظا ٖلضوا مباخث .امحثاٌ الخىم آلازغ ثفٍى
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ة في هُفُة امحثاٌ الخىمينوحٗلىا مى ،بفي َظا البا ٖضر ألامغ الظي . اًَ مُٗىة لترثِب ألاولٍى

  .وثبُِنها ،وكىف ٖليهاللؾعى البدث 

 

 
لى آله  ،ؤبي اللاؾم مدمض ،ؾلينعالخمض هلل عب الٗاإلاين والهالر والؿالد ٖلى ؾُض الم ٖو

ً ..  الُُبين الُاٍَغ

د بها اإلاضعؾة ؤلامامُة ٖلى مضي باب التزاخم مً اإلاباوي الىالمُة وألانىلُة  التي بٖغ

ٍغ ماصاد الفىغ في ثُىع، وما صاد باب الاحتهاص  كغون مً البدث الٗلمي، والػاٌ ألانىلُىن في ثٍُى

مفحىًخا؛ إط ٌٗض مبدث التزاخم مً اإلاباخث الٗللُة التي اؾحُإ ألانىلُىن مً زاللها خل هثير 

محثاٌ التي ٌعجؼ اإلايلف ًٖ الجم٘ بُنها فُما لى خضرد مً مكاول الحىافي بين ألاخياد في ملاد الا

ا
ً
 .له اثفاك

مم البدث ألانىلي ٖىض ؤلامامُة،مضي جؿلُِ الًىء ٖلى  وألحل ٖلض البدث في  صكة ٖو

وكض ثمد صعاؾحه بمبدثين، زهو ألاٌو منهما للحٍٗغف بماَُة التزاخم ثم ثىاوله  ،َظا الباب

لحٗاصٌ وثغاحُذ الخىمين اإلاتزاخمين م٘ ٖغى بٌٗ  بإعبٗة مُالب، وزهو اإلابدث آلازغ

. رم حاءت الخاثمة بإَم ما عشح مً هحابج لهظٍ الضعاؾة. الحُبُلات له

 

اإلابدث ألاول 

( التزاخم)جعريف بـماهية 

التزاخم ؾِحم صعاؾة َظا ألامغ مً زالٌ اإلاُالب ألاعب٘  -خلُلة-للىكىف ٖلى ماَُة 

: آلاثُة

-  ٌ . ر والانُالحالتزاخم في اللغ: ألاو

.  الحٗاعىو التزاخمالفغق بين : الثاوي -

.  والامحثاٌ مً خُث الجٗل ؤكؿاد التزاخم :الثالث -

م ؤكؿاد التزاخم: الغاب٘ -
َّل
.  مً خُث اإلاحٗل
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 اإلاؼطل ألاول 

التزاخم في الطغة والاصؼالح 

 
اًل

 التزاخم في الطغة : وو

  (التزاخم) لفٔ 
ً
  لغة

ٌذ
مَز )مً  مإزىط خَز ا ًؼخمىنهم ػخًما ، وػخم اللىد ب٘(ػَز ًً يهم بٗ

م: وػخاًما ى ًضٌ ٖلى . ( )ثلحُم: وألامىاج ثؼصخم وثتزاخم ،ثًاًلىا: واػصخمىا وػاخمىا. ياًلَى َو

.  ( )اهًماد في ِقّضر

ٌ ي اإلاٗنى اللغىي َظا ومً  وكٕى الحًاًم بين قِئين ٖلى  ٖباعر ًّٖن التزاخم إ :مىً اللى

. مىعص واخض، وفي ػمً واخض

ا :  اخم في اصؼالح ألاصىليينالتز: ثاهياًل

الحىافي بين الحىمين الصادريً مً الشارع اإلالذش؛ لعذم : ّٖغفه بٌٗ ألانىلُين بـ

ف على الجمع بينهما في ملام الامحثال
ّ
ا كذرة اإلايط

اًل
 .()اثفاك

  ير ؤّن   .( ) و لليام الذليل مً الخارج على عذم إرادة الجمع بينهما: وؤياف إلُه آزغون

، بل ؤقيل ( َـ  4 : ت)ي الؿُض الخىا 
ً

ٖلى َظٍ ؤلايافة بإنها  ير صازلة في باب التزاخم ؤنال

. (4)صازلة في باب الحٗاعى

 

 اإلاؼطل الثاوي

الحعارض و التزاخمالفرق بين 

نىلُىن في بابي 
ُ
( والىهي ،اححمإ ألامغ)لفٓا التزاخم والحٗاعى مً ألالفاّ التي ٌؿحٗملها ألا

، والحٗاعى في الباب الثاويؾدَز ُي ًث ح، (والترحُذ ،الحٗاصٌ)و  . ٖمل التزاخم في الباب ألاٌو

م بُنهما البض مً طهغ جٍٗغف الحٗاعى ختى ًحطح الفغق  -بٗض ؤن مغَّل جٍٗغف التزاخم -وللحفٍغ

. بُنهما

بدضل الذولة وملام  - و ألادلة-ثىافي الذليطين : بـ (الحٗاعى)ّٖغف ناخب الىفاًة 

ا ؤلاثبات على وحه الحىاكع إطا ثمد -بمٗنى، ؤنَّل ؤخض الضلُلين . ( ) و الحظاد خليلة  و عرطاًل

به -ملىمات حجُحه
ّ
ىظ ؾىاء وان الحياطب في حمُ٘ مضلىالتهما وهىاحي الضاللة . ًبُل آلازغ ٍو

فيهما، ؤو في بٌٗ الىىاحي، بدُث ال ًصح فغى بلاء حجُة ول منهما م٘ فغى بلاء حجُة 
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ا؛ ألنَّل ول منهما له صاللة التزامُه ثىفي خىم آلازغ في مىعص آلازغ، ومً رمَّل ال ًصح الٗمل  ًٗ بهما م

 .( )الاححمإ بُنهما، فُحياطبان مً َظٍ الجهة

في الىكد  ؤمغٌذ و ؤخضَما فُه ههيٌذ  صلُالن وعص إطاهما ، (بالظات)وكض ًيىن الحياطب بُنهما 

مىه في إباختها في الىكد ونضوع امغ  ًدّغد بُ٘ الٗظعر واؾحدالة نضوع ههي مً الخىُم ،هفؿه

ٌ  ،هفؿه ٌ  ،رمً الٗظعر  خدٌذ : فُلى ثىلضح ؤلاعاصثان  ًمىً ؤن إط ال !وال بإؽ ببُ٘ الٗظعر: رّم ًلى

ا اإلاحًاصثان ًٗ ِ  م
ًّ لى ألاؾاؽ ن ٖلى وحه الجض، في هفـ اإلال ضد ٖو ٗلم هظب ؤخض الضلُلين ٖو ٌُ

٘  .( )نضوع واخض منهما في ملاد الخكَغ

ا، هما في التزاخم، ولىً الفغق بُنهما ؤنَّل فُه هذ الحٗاعى ،إطن ًً و مً ؤهداء الحىافي ؤً

٘-الضلُلين في ملاد الثبىت  يَى ثىاف (الحٗاعى) َى الحىافي بين الخىمين  التزاخمو ،-الجٗل والخكَغ

ألي ؾبب مً -ف الجم٘ بين الخىمين في ملاد الامحثاٌ امحى٘ ٖلى اإلايّل  إطاف.. في ملاد ؤلاربات

هما إطا » .( )ؤن ًمحثل إما َظا ؤو طان، وك٘ بُنهما التزاخم صون ؤن ثبُل حجُة ؤي منهماب -ألاؾباب

ّن الضلُلين زالُان مً الحىافي في إوعص الضلُل ٖلى وحىب نالر الٓهغ ونالر الجمٗة في ًىمها، ف

 منهما
ً
ؤّن لىً بٗض ما ٖلمىا  ،ملاد الجٗل، إط ال ماو٘ مً إًجاب نالثين في وكد واخض ٌؿ٘ هال

 
ّ

ف إال
ّ
َٕز الكإع لم ًىحب ًىد الجمٗة ٖلى اإلايل ؤي  .( )«ما الحياطب بالٗغىٌُ عىَز  فٍغًة واخضر، 

يىها  (بالظات) إطا ثياطبا محعارطينّن الضلُلين ًيىها ؤ ٘، ٍو إطا امحى٘  متزاخمينفي ملاد الخكَغ

غَزى) الجم٘ بُنهما َٗز ٘الجٗل وفي ملاد  بُنهما في ملاد الامحثاٌ، م٘ ٖضد الحياطب (بال   .الخكَغ

ٌ  ربىت» :بلىلهالحٗاعى والتزاخم  بين الضيذ الخىئيًفّغِق   باب في الضلُلين ؤخض مضلى

ىِحب ًُ ٌ  اهحفاء الحٗاعى  وهال البابين ٌٗحمض . (  )«التزاخم باب بسالف الجٗل، ملاد في آلازغ مضلى

. ثدلله ٖلى مضي بلاء اإلاىيٕى ؤو اهحفابه

، خُث مً الضلُلين ًيىن بين( لحعارضا)ّن الحىافي في إ :وثىيُذ طلً  وان ؾىاء اإلاضلٌى

ٌ  بٌٗ في ؤو -اإلاحباًىين في هما-اإلاضلٌى  ثماد في بُنهما الحىافي بدُث ًيىن  -وحه مً والٗاّمين -اإلاضلى

يهما، ماصر الاححمإ في بُنهما الحىافي  ؤو للترحُذ -بإخضَما وإطا ما ثّم ألازظ فلِ، م٘ بلاء مىيٖى

ىِحب فئهه -الحسُير  الُض لغف٘ مىحب -ش يء َهاعر ٖلى الضاٌ بالضلُل -ألازظ فئّن . ًٖ آلازغ الُض عف٘ ًُ

ا بالىجاؾة الخىم فُيىن  هجاؾحه، ٖلى الضلُل الضاٌ ًٖ ًُ ه ًٖ مىف ا ال مىيٖى ًُ  باهحفاء مىحف

ه، لبلاء  .خالهٖلى  اإلاىيٕى مىيٖى

ٌ  خُث مً نبين الضلُلي الحىافي ال ًيىن  فئّن . (التزاخم)في خالة  اؤدّ  ، اإلاضلى
ً

 مً إط ؤنال

م  هلاطإ وحىب ٖلى الضاٌ الضلُل بين الحىافي ٖضد الىاضح  -الغٍغ
ً

 خغمة ٖلى الضاٌ والضلُل  -مثال

م مً اإلاىت -الغهب في الحهغف  ال فاإلايلَّل  ؤنَّل  وخُث -والحهغف بِملً الغير صون إطهه إلهلاط الغٍغ
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 لعجٍؼ امىحًب  -اثسُيًر  ؤو اجُٗيًن - ؤخضَما ازحُاع وىن ي -الفغى ٖلى -الحيلُفين هال امحثاٌ ٖلى عًلِض 

ه باهحفاء امىحفًي  زغآلا الخىم فُيىن  زغ،آلا امحثاٌ ًٖ  .(  )مىيٖى

:  ؤنَّل الفغق بُنهما ًىمً في ؤمىع رالرة، هي مدمذ صعيذ الحىيمالؿُض  في خين ًغي 

الحىافي بين ًبحني ٖلى فغى الضلُل ٖلى ول مً الخىمين، بدُث ٌؿحلؼد  الحعارضإنَّل  - 

ا، ؤما 
ً
ا الحياطب بين صلُليهما إرباث

ً
 ٖلى مدٌ الحىافي بين  التزاخمالخىمين ربىث

ّ
فال ًبحني إال

ا وإن لم ًىً ثياطب بين صلُليهما، لٗضد كُاد الضلُل ٖلى فٗلُة ول منهما في مىعصٍ، 
ً
الخىمين ربىث

 .الهيهمابل ٖلى مدٌ ثمامُة ِد 

بٗضد ربىت ؤخض اإلاالهين ولى مً صلُل زاعج، ؤو  ًجحم٘ م٘ فغى الٗلم الحعارضإنَّل  - 

الكً في ربىت ؤخضَما ؤو وليهما، لفلض الضلُل ٖلُه بٗض فغى ثياطب الضلُلين في الخىم الفٗلي 

فئهه ًبحني ٖلى فغى  ،  ما التزاخم-وإن لم ًحياطبا فُه-اإلاؿلِ لهما ًٖ الدجُة فُه وفي اإلاالن 

٘ الخىم ٖلى َبم ول منهما، وفٗلُحه في فغى ثمامُة مالن ول مً الخىمين بىدى ًلد ض ي جكَغ

اللضعر ٖلُه، بدُث ًيىن مىعص التزاخم واحًضا للجهة اإلالحًُة لجٗل ول مً الخىمين اإلاىحىصًً 

ا  ًٗ في  ير مىعصٍ، اإلاؿحلؼد لفٗلُة ول مً الخىمين لىال اإلاؼاخمة، وال ًمى٘ ًٖ وحىب امحثالهما م

 العجؼ ًٖ الجم٘ بُنهما
ّ

 . إال

ا وإن لم  الحعارضنَّل إ -  ًٗ  بىدى ًمى٘ مً حٗلهما م
ً

 الحىافي بين الخىمين ٖمال
ّ

ال ٌٗحبر فُه إال

ضمه، ؤو الىحىب  ا، والىحىب ٖو ًُ ا إلالحط ى آلازغ؛ لٗضد وىهه إكحًاب ًُ ًىً امحثاٌ ؤخضَما مىاف

مً فغى  فال بض التزاخمؤما في . وؤلاباخة، ؤو لٗضد ثىافي ملحًُيهما، هما في الىاحبين اإلاىؾٗين

ُة–اكحًاء ول مً الخىمين نغف اللضعر  المحثاله بىدى ًىافي ملحط ى آلازغ،  -الٗللُة، او الكٖغ

 ..(  )ولظا ًسحو باألخياد الاكحًابُة في فغى العجؼ ًٖ الجم٘ بُنهما في الامحثاٌ

ٌ  -الؿُض الخىُم -وبٗض ؤن هاكل      الد، زلو إلى اللى كض ًجحم٘ »بإهه : عؤي بٌٗ ألٖا

 عى والتزاخم، هما في فغى إخغاػ اإلاالهين بالىدى الخام والعجؼ ًٖ الجم٘ بُنهما،الحٗا

واؾحدياد ْهىع صلُل ول منهما في فٗلُة خىمه في فغى العجؼ اإلاظوىع، خُث ًحدلم التزاخم 

بلخاّ ربىت اإلاالهين والعجؼ ًٖ الجم٘ بُنهما، هما ًحدلم الحٗاعى بين صلُليهما بلخاّ ثياطبهما 

 . (  )«الخىم في اإلاىعص اإلاظوىع للٗلم بٗضد فٗلُة ؤخضَما في فٗلُة

   

 اإلاؼطل الثالث

والامحثال   كضام التزاخم مً خيث الجعل

: يد، ٌاكـرالرة ؤ، والامحثاٌ واإلادّغهُة، الن،الِم : ٖىالمًلؿم ألانىلُىن التزاخم بدؿب 
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التزاخم بين )وي بـ ؤو هما انُلح ٖلُه اإلادلم الخغاؾا، وويالتزاخم المِم : ألاول اللضم 

ظا اللؿم مً التزاخم ،(الواتها في ملاد الحإريرملحًُات ألاخياد وِد  ، (4 )ًضزل في باب الحٗاعى َو

هٌ زهابو ومً
ّ
  ًيىن  ال ؤه

ّ
 ًلحط ي ؤخضَماٌ، في مالهين وحىص فغى ٖلى ،واخض مىيٕى في إال

حه ِّ ًاّصَا ًىافيها ما ًلحط ي وآلازغ مدبىب   واإلابغىيُة، ٍو
ً
ه بمٗنى .بُنهما التزاخم ك٘في ،مثال

ّ
 ؤه

غ ؤن ٌؿحدُل
ّ
ٌٕذ  فهى مؿإلة الخمغ، في هما ،بُنهما الحًاصّ  إلايان ملحًاَما؛ في منهما وّل  ًؤر  مىيى

ًَز : جٗالى كاٌ ومفؿضر، مىفٗة فُه ًىحض واخضٌذ 
َز
ىه

ُ
ل
َز
ْؿإ ًِ  ٌَز

ْمغِ  َٖز
َز
خ

ْ
ِؿغِ  ال ِْ َز اإلاْ ْل  وَز

ُ
ا ك مٌذ  ِفيِهمَز

ْ
ِبيرٌذ  ِإر

َز
ُ٘  ه اِف ىَز مَز  وَز

اِؽ   والاهىؿاع الىؿغ وبٗض واإلافاؾض، اإلاهالح خؿاب اإلاىلى ًدؿب ؤن بّض  ال الخالة َظٍ وفي، ِللىَّل

 .(  )الخىم وحٗل إعاصر رم خّب  إلى ًهل

 -ؤلامامُة واإلاٗتزلة–الٗضلُة  بمظَب مسحو اإلاٗنى بهظا ؤّن التزاخم ،الؿُض الخىةيخؿب و

واهد َظٍ الحبُٗة في محٗللات ألاخياد، واإلافاؾض، ؾىاًء  للمهالح ألاخياد الظًً ٌٗحلضون بخبُٗة

اإلاٗنى؛ ألنهم ال ٌٗحلضون  التزاخم بهظا ثهىع ُي  فال مظَب ألاقاٖغر، ٖلى ؤما. ؤو في هفـ ألاخياد

  واإلافاؾض للمهالح ألاخياد بخبُٗة
ً

  .(  )ؤنال

َىا لِـ ( النالِم )ألانىلُين بـ ؤّن مغاص  طَب إلىالؿُض مدمض ؾُٗض الخىُم، ي ؤّن  ير  

نالح واإلافاؾض في محٗللات ألاخياد، ؤو اإلاهالح في هفـ حٗل الخىم اإلابحيُة ٖلى الحدؿين الم

والحلبُذ الٗللُين ٖىض الٗضلُة، وإهما مُلم اإلالحًُات اإلاىحبة لجٗل ألاخياد وألا غاى الضاُٖة 

ظا اٌ  لغغى ًضٍٖى إليها، َو
ّ

ة، التي ال ثهضع ًٖ فاٖلها إال  غى ال له، هؿابغ ألافٗاٌ الازحُاٍع

لى َظا ألاؾاؽ  .(  )ًىىٍغ ؤخض ختى ٖلى اإلابنى ألاقٗغي الظي ًىىغ الحدؿين والحلبُذ الٗللُين ٖو

: ؤنَّل حٗل الخىم في ْغف وحىص اإلالحط ي له ًيىن لغغيين ًغي 

كهىع اإلالحط ي ًٖ الحإرير في حٗل الخىم؛ لىحىص اإلاؼاخم له في مغثبة ؾابلة ٖلى : ؤخضَما -

وطلً لٗضد ثمامُة مىيٕى الحيلُف، و َى . الخؿهُل ٖلى اإلايلفحٗله، ولى وان َى مهلخة 

 في الحيلُف 
ً

مىيٕى الغغى الضاعي لجٗله، فيل ما َى صزُل في جٗلم الغغى ًيىن صزُال

ه  .وملّىًما إلاىيٖى

ا مً  جؼ اإلايلَّل : وآلازغ - ًٗ ف ًٖ الامحثاٌ في مغثبة الخلة لفغى الجٗل، فئهه وإن وان ماو

 
ً

 ؤنَّل ماوُٗحه ال ثغح٘ للهىع  -ألاخياد الحيلُفُة محلىمة بالٗملؤنَّل مً خُث –الجٗل ٖلال
ّ

إال

ة لجٗل الخىم وال في جٗلم الغغى به، بل للهىع اإلايلَّل  ًٖ ؤلاثُان  ففي اإلالحط ي ًٖ الضاٍٖى

ا لحمامُة ما َى الضزُل في جٗلم  به ًٗ في ملاد الامحثاٌ، م٘ ثمامُة مىيٕى الحيلُف ثب

 الغغى، هٓير كهىع اإلاى
ُ

كض ال ًجٗل الحيلُف فى  جٍؼ ًٖ الىالد ؤو ؤلاًهاٌ، عِ لى لى ف

 . (  )خُيئظ م٘ جٗلم  غيه به
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ا بالتزاخم  ،مينْك التزاخم اللُح : الثاوي اللضم ًً ؿّمى ؤً ى ،ؤو الامحثالي (لخلُليا)َو  وان إطا ما َو

ين في اإلاالوان   وفٗلين مىيٖى
ّ
ه إال

ّ
ا بُنهما للحًاصّ  ؤه

ً
 بُنهما الجم٘ فإلايلَّل ٌ نًمً ال ،في الخاعج اثفاك

. الامحثاٌ ملاد في

ووكض 
ّ
في هلاٍ رالرة،  التزاخم والتزاخم اإلاالوياللؿم مً َظا  الفغق بين الكهُض الهضع لخ

: هي

ا بدؿب ٖالم الجٗل،  التزاخم الحليليالحىافي الخانل بين الخىمين في  نَّل إ -  ًُ لِـ ثىاف

ه اإلالضع الىج وإهما الحىافي ًدضذ في مغخلة . وص مً صون مدظوع بل ول منهما وان رابًحا ٖلى مىيٖى

بين  فالحىافي ًيىن  التزاخم اإلاالويوؤما في . فٗلُتهما، فئطا ؤمُحِثل ؤخضَما عف٘ فٗلُة مىيٕى آلازغ

هما اإلاؿحلؼد الححمإ الًضًً، وإما مً حهة  الجٗلين ٖلى ول خاٌ، إما مً حهة وخضر مىيٖى

ا م٘ خهٌى 
ً
لُلب الخانل، وهالَما   محٗلم آلازغ اإلاؿحلؼدوىن ٖهُان ؤخضَما مؿاوك

ؤي اؾحدالة اححمإ الخىمين اإلاحًاصًً ٖلى ش يء واخض، واؾحدالة َلب الخانل ٖلى . مؿحدُل

 . خاله ختى لى فغى اقتراٍ ؤخضَما بٗهُان آلازغ

بٗض ؤن ربد ؤن ال ثىاف التزاخم الحليلي ال ًىحض جٗاعى بين صلُلي الخىمين في مىاعص  - 

، ؤما في مىاعص   ٖلين؛ ألن الضلُل مفاصٍ الجٗل ال فٗلُةبين الج فُىحض  التزاخم اإلاالوياإلاجٌٗى

ا ًٗ ٗلل ربىت الجٗلين م ٌُ  .جٗاعى بين الضلُلين ما صاد ال 

ٖابض إلى  التزاخم الحليليثغحُذ ؤخض الخىمين ٖلى آلازغ ؤو الحسُير بُنهما في مىاعص   - 

ُفة اإلاىلى ت ف هفؿه؛ إط لِـ مً ْو
ّ
خضًض مىيٕى الجٗل وما َى مغثف٘ مىه ؤو رابد، وإهما اإلايل

فترحُذ ؤخض الخىمين اإلاتزاخمين بُض اإلاىلى  التزاخم اإلاالويؤما في . الٗلل َى الظي ٌصخو طلً

هفؿه؛ ألهه خانل في مغخلة الجٗل ووُْفة اإلاىلى فيها ثدضًض إَالق الخىم ؤو ثلُُضٍ وفلا إلاا 

 .(  )بُىة فُهٖلمه مً اإلاهلخة ؤو اإلافؿضر اإلاؿد

 

ظا اللؿم ًحدلم الحفظي،  التزاخم: اللضم الثالث   إطا فُماَو
ُ

 ؛اإلاالوي التزاخم ٖضد ىعِ ف

ضد ،اإلاىيٕى لحّٗضص  اإلاُلىبين والفٗلين مهّب الغغيين بين الجم٘ إلميان محثالي؛الا التزاخم ٖو

،
ً
، جّٗضص حهة مً محثاليالا التزاخم ٌكبه فهى واكٗا ه حهة مً اإلاالوي التزاخم ٌكبهو اإلاىيٕى  وكٖى

 الازحالٍ وخهل ،(ٖضّوي  ثىلظ وال ابني ؤهلظ): اإلاىلى كاٌ فلى .الٗبض فٗل ال اإلاىلى فٗل مؿحىي  ٖلى

ف حهل حهة مً بُنهما
ّ
م َظا بإّن  اإلايل  ؤقبه َى الظي التزاخم ًل٘ َىا ٖضّوٍ؟ ؤد اإلاىلى ابً َى الغٍغ

 مً باإلاالوي وؤقبه الٗضّو، إهلاط وؤزغي  الابً إهلاط ثاعر َى الظي اإلاىيٕى جّٗضصالامحثالي، مً حهة ب

ه حهة  اإلاهالح ؤَّمُة اإلاىلى فُىاػن  ؤزغي، حهة مً ٖنهما ًسحلف لىّىه اإلاىلى، فٗل مؿحىي  ٖلى وكٖى
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بة واإلافاؾض
ّ
  إهلاطٍ وان فئن ابىه، إهلاط ٖلى اإلاترث

ً
  مهما

ً
ٌ  صعحة إلى حضا برػ فهىا مٗه الٗضّو  إهلاط كبى ًُ 

  اإلاىلى
ً
عي الخفٔ ملاد في ثؼاخم فهى ألاَّم؛ اإلاالن َظا لخفٔ خىما  ٖىض اإلاىلى كبل مً الخكَغ

مُة، الىحىبُة ؤو والترزُهُة ؤلالؼامُة ؤ غايه مىاعص وازحالٍ الاقخباٍ  اإلاىلىي  الغغى فئّن  والحدٍغ

 ثدّلم ًهف ًدفٔ بىدىٍو  اإلادّغهُة صابغر بحىؾُ٘ والاقخباٍ الترّصص مىاعص في له اإلاىلىي  الخفٔ ًلحط ي

 الغغيين بين التزاخم ًل٘ مدالة فال اإلاىاعص ثلً في آزغ  غى وحىص فغى فئطا .الغغى طلً

، بلخاْهما اإلادّغهُة صابغر ثىؾٗة ًمىً ال خُث الخفٔ؛ ملاد في الىاكُٗين واإلاُلىبين
ً
 فال مٗا

. (  )اإلالاد َظا في ؤَّمهما اإلاىلى ًسحاع مدالة

 

م الحـــساخــــــم كضـــــــــام : اإلاؼطل الرابع
َّ
 مً خيث اإلاحعط

ًلؿم ألانىلُىن ٖاصر التزاخم بدؿب محٗللاثه في الخاعج، ولظا ازحلفىا في ٖضص ؤكؿامه، 

ً كاٌ ؤنها زمؿة ؤكؿاد، ومنهم مً ػاص ٖليها، ومنهم مً كاٌ ؤنها ثىدهغ بثالرة وللىكىف . فمنهم مَز

الد، َمٖلى َظٍ الحلؿُمات ؾِحٗغى البدث لظهغ ثلؿُمات رالرة  الكُش الخغاؾاوي،  :مً ألٖا

   :واإلايرػا الىابُني، والؿُض الخىةي، وهما ًإجي

 
اًل

طَب إلى ؤنَّل ؤكؿاد التزاخم ، الظي (َـ    : ت) الشيخ مدمذ علي واظم الخراصاوي:  وو

: زمؿة، هي

1-  ٌ لين: ألاو  .ثًاص اإلاحٗللين، الححماٖهما في ػمان واخض، والغٍغ

ًٖ الجم٘ بُنهما مً صون ؤن ًيىن بُنهما مًاصر، الزحالف كهىع كضعر اإلايلف : الثاوي -2

 .ػمانهما، واللُاد في الغهٗة ألاولى ؤو الثاهُة

 .ثالػد اإلاحٗللين، واؾحلباٌ اللبلة واؾحضباع الجضي: الثالث  -3

 .ملضمُة ؤخض اإلاحٗللين لآلزغ، والحهغف في ؤعى الغير إلهجاء مؤمً: الغاب٘ -4

. (  )وحىص، والهالر في ألاعى اإلاغهىبةاثداص اإلاحٗللين في اٌ: الخامـ -5

 

ا الظي ًغي ؤنَّل التزاخم كض ًيكإ مً ٖضد  ،(َـ    : ت) اإلايرزا مدمذ خضين الىائيني :ثاهياًل

ف ٖلى الجم٘ بين الخىمين في ملاد الامحثاٌ، وكض ًيكإ مً حهة ؤزغي، فلّؿم 
ّ
 ألاول كضعر اإلايل

: زمؿة ؤكؿاد، هي

ا، هما َى الخاٌ في التزاخم بين وحىب ٖضد كضعر اإلايلف ٖلى فٗل ول مً ا - 
ً
إلاحٗللين اثفاك

ا ًٗ م آزغ فُما إطا لم ًلضع اإلايلف ٖلى إهلاط وليهما م م وإهلاط  ٍغ  .إهلاط  ٍغ
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ا؛ ألهه لى   - 
ً
ما إطا وان التزاخم مً حهة ثًاص اإلاحٗللين، هما إطا وك٘ بين الىاحبين اثفاك

ا لىك٘ الحٗاعى بين صلي ًُ ليهما فحيىن اإلاهاصمة ٖىضبظ في ملاد الجٗل، ال وان الحًاص بُنهما صابم

 .في ملاد الامحثاٌ والفٗلُة، هما في الهالر، وإػالة الىجاؾة مً اإلاسجض

مىاعص اححمإ ألامغ والىهي فُما إطا واهد َىان ماَُحان اثدضثا في الخاعج بىدى مً  - 

 -الاثداص والهالر والغهب 
ً

الخىم مً الُبُٗة إلى  بىاء ٖلى ما َى الصخُذ مً ٖضد ؾغاًة -مثال

 .مصخهاتها فىكحئظ ثل٘ اإلاؼاخمة بُنهما

 فُضزل في باب  -4
ّ

ا، وإال ًُ ما إطا وان الخغاد ملضمة لىاحب، فُما إطا لم ًىً الحىكف صابم

م   -الحٗاعى، هما إطا ثىكف إهلاط الغٍغ
ً

 . ؤو هدٍى ٖلى الحهغف في ماٌ الغير -مثال

. ص اإلاحالػمين مديىًما بالىحىب وآلازغ مديىًما بالخغمةمىاعص الحالػد الاثفاقي فُما إطا وان ؤح - 

ا إلاً ؾىً في 
ً
ى ًدضذ اثفاك واؾحلباٌ اللبلة اإلاإمىع به، واؾحضباع الجضي اإلاىهي ٖىه، َو

ا فُضزل  ًُ الٗغاق وما قاوله مً البالص، فئهه ال ثالػد بُنهما بالظات، وؤما إطا وان الحالػد صابم

 .(  )في باب الحٗاعى

ى ما إطا وان التزاخم هاقًئا مً ش يء آزغ ال مً ٖضد كضعر اإلايلف، فلض  :ويالثاؤما   َو

كغون هاكة  ى زمـ ٖو ا مً ؤلابل بملضاع الىهاب الخامـ، َو
ً
ل له بما إطا وان اإلايلف مالي

ّ
مث

الظي ًجب فُه زمـ قُاٍ، رم بٗض مط ي ؾحة ؤقهغ ملً هاكة ؤزغي فحدلم الىهاب الؿاصؽ 

لى َظا فملحط ى ؤصلة وحىب الؼوار َى وحىب زمـ قُاٍ بٗض  الظي ًجب فُه بيد مساى، ٖو

اهلًاء ؾىة الىهاب الخامـ، ووحىب بيد مساى بٗض ثمامُة خٌى الىهاب الؿاصؽ، 

واإلايلف كاصع ٖلى صف٘ وليهما مٗا، ولم ثيكإ اإلاؼاخمة مً حهة ٖضد كضعر اإلايلف ٖلى الجم٘ بُنهما 

كُاد الضلُل مً الخاعج ٖلى ؤن اإلااٌ الىاخض ال ًؼوى في في ملاد الامحثاٌ، بل هي هاقئة مً هاخُة 

ظا اللؿم مً التزاخم في  اًة الىضعر . (  )الؿىة الىاخضر مغثين، َو

 

 
اًل

ٌِ (َـ  4 : ت) الضيذ  بي اللاصم الخىئي :اثالث اإلايرػا ثلؿُم ؤؾحاطٍ  ، الظي لم ًغث

ّضٍ ثلؿًُما  ير صخُذ؛    ال ؤرغ له -في عؤًه -الحلؿُم ألّن َظاالىابُني، ٖو
ً

وال ثترثب ٖلُه ؤًة ، ؤنال

 رمغر، 
ً

ال ِ
ّ
ض مً طلً مً اإلامىً بإّن  َظا، عفًه مٗل ؤنَّل بٌٗ َظٍ  إيافة إلى. ثلؿُمه إلى ؤٍػ

  صازلٌذ  -في عؤًه– ألاكؿاد
ُ
 في ؤكؿاد ؤ

َز
ًيبغي ؤن ولظا طَب إلى ؤنَّل الحلؿُم الصخُذ للتزاخم . (4 )عر

: رالرة ؤكؿاد فلِ، هيًيىن 

اما إطا وان اٌ - 
ً
 .ثؼاخم هاقًئا مً ٖضد كضعر اإلايلف اثفاك

 .ما إطا وان الخغاد ملضمة لىاحب  - 
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.  (  )ما إطا وان هاقًئا مً الحالػد الاثفاقي بين فٗلين في الخاعج - 

بضو ؤنَّل  -ألاكؿاد التي فّغٖها الؿُض الخىةي وافُة ووافُة ألن ثىضعج ثدد ملؿمها  ٍو

. اعجمً خُث محٗللات اإلاتزاخمين في الخ -التزاخم

 

اإلابدث الثاوي 

ها هاتِم ثراحيذ اإلاتزاخمين وجِم 

ين، فال
َز
 مً ثغج بّض  إطا ما خهل التزاخم بين الحيلُف

ً
.. ًذ امحثاٌ ؤخضَما ٖلى آلازغ ٖلال

ف هفؿه، ؤد إلى : هاولىً الؿؤاٌ ٌ
ّ
ل الترحُذ عاح٘ إلى اإلايل ح؟ َو غجَّل ًُ ؤيُّ الامحثالين ًجب ؤن 

الكإع اإلالضؽ؟ 

: ؾُلف البدث ٖليهما في اإلاُلبين آلاثُين ،ؾؤالينلإلحابة ًٖ َظًً اٌ

-  ٌ  .حُذ اإلاتزاخميناثغ: ألاو

. مغّجخات التزاخم وبٌٗ ثُبُلاتها: الثاوي -

 

 اإلاؼطل ألاول 

حيذ اإلاتزاخمين اثر 

ف 
ّ
م باإلايل

ّ
ن، ؤخضَما ًحٗل في َظٍ اإلاؿإلة َىان مىكفان لٗابضًة الترحُذ في اإلاتزاخميَز

 -هما ثلضد آهًفا-إع اإلالضؽ واؾحيباٍ اإلاجتهض؛ ألنَّل ألانىلُين هفؿه، وآلازغ ًحٗلم بىهىم الل

ٌ : ناكّؿمىا التزاخم كؿم   :وثىيُذ طلً هما ًإجي .في اإلاالوات: في ألاخياد، وآلازغ: ألاو

اإلاىكف في خالة الحعادل بين الجهات اإلارّجحة  -1

ين إطا ما جٗاصال في حمُ٘ ج : َات الترحُذ، َىًحفم ألانىلُىن ٖلى ؤّن الخىم في اإلاتزاخمَز

ى (. الحخيير) ظا الحسُير إهما ًدىم به الٗلل الٗملي؛ ألهه ًضزل في باب اإلاؿحلالت الٗللُة، َو َو

ف هفؿه
ّ
. عاح٘ إلى اإلايل

ضد حىاػ ثغههما »إط  بٗض فغى ٖضد إميان الجم٘ في الامحثاٌ بين الخىمين اإلاتزاخمين ٖو

ا  ًٗ ح ألخضَما ٖلى آلازغ خؿب الفغى،-م ؿحدُل الترحُذ بال مغجح وال مغّجِ فال مىام مً ؤن  -َو

ف هفؿه، إط ٌؿحدُل بلاء الحيلُف الفٗلي في ول منهما، وال مىحب 
ّ
ًترن ألامغ إلى ازحُاع اإلايل

ا ًٗ ظا الخىم الٗللي مما ثُابلد ٖلُه آعاء الٗلالء. لؿلٍى الحيلُف فيهما م ومىه . (  )«َو
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ؿحىكف خىم الكٕغ ٖلى َبله، هؿابغ ألاخياد ا لٗللُة اللُُٗة التي ثبحني ٖلى اإلاالػمات ٌُ

ين مً حمُ٘ الجهات ال ثغحُذ . الٗللُة اإلادًة لين مخؿاٍو هما إطا صاع ألامغ بين إهلاط  ٍغ

ف مً ؤن ًفٗل ؤخضَما 
َّل
ا مً حهة وحىب ؤلاهلاط، فئهه ال مىام للميل ًٖ ألخضَما ٖلى آلازغ قغ

، والم
ً

ترن آلازغ، فهى ٖلى الحسُير بُنهما ٖلال ؿحىكف مىه عيا الكإع بظلً ومىافلحه ٖلى ٍو
ُ
ـ

. (  )الحسُير

اإلاىكف في خالة الحفاطل بين الجهات اإلارّجحة  -2

ثحدلم َظٍ الخالة ٖىضما ثيىن َىان حهات مغّجخة ؤَم مً حهات ؤزغي مً خُث 

ف كانغ ًٖ إصعان ؤّي الجهات ؤَم مً  ،اإلاالوات
ّ
بما فيها مً اإلاهلخة واإلافؿضر؛ وليىن اإلايل

ا ف مً زالٌ اؾحيباٍ  يَر
َز

، فال مىام مً الٗىصر فيها إلى ثغحُذ الكإع اإلالضؽ اإلاؿحىك

. اإلاجتهض

مىً ثىيُذ طلً، بما طهٍغ الؿُض الخىةي بهظا الخهىم، مً ؤنَّل التزاخم الخانل  ٍو

 -بين اإلاالوات الىاكُٗة، بإن ثيىن 
ً

في فٗل حهة مهلخة ثلحط ي إًجابه، وحهة مفؿضر  -مثال

مه،  ؤو واهد فُه حهة ثلحط ي اؾحدبابه وحهة ؤزغي ثلحط ي هغاَحه، ؤو واهد ثلحط ي ثدٍغ

ىظا ففي َظٍ اإلاىاعص وما قاولها ال ... مهلخة في فٗل ومهلخة ؤزغي في فٗل آزغ مًاص له، َو

ب ؤنَّل التزاخم إطا ما خهل بُنها فلِـ مً  مدالة ثل٘ اإلاؼاخمة بين اإلاهلخة واإلافؿضر، وال ٍع

ُفة الٗبض ثغحُذ َغف  ٖلى آزغ، وإهما ألامغ في َظا الىٕى مً التزاخم بُض اإلاىلى، خُث ٖلُه ْو

لضد ما  ة للٗباص، ٍو ة اليامىة في ألافٗاٌ الازحُاٍع ؤن ًالخٔ الجهات الىاكُٗة واإلاالوات الىفـ ؤمٍغ

جٗل  َى ألاكىي وألاَم مً ثلً اإلاالوات ٖلى  يٍر التي لم ثىً بهظٍ اإلاغثبة مً اللىر وألاَمُة، ٍو

 .د ٖلى َبم ألاَم صون  يٍرالخً

ُفة الٗبض فهي الٗبىصًة وامحثاٌ ألاخياد التي ُحٗلد مً كبل اإلاىلى وونلد إلُه،  ؤما ْو

والخغوج ًٖ ٖهضر ثلً ألاخياد وثدهُل ألامً مً هاخُتها مً صون مالخٓحه حهات اإلاهالح 

ِلم بإنَّل اإلاىلى َٖز ، بل لى فغى ؤنَّل الٗبض 
ً

هما ًحفم -كض اقخبه ٖلُه ألامغ  واإلافاؾض في محٗللاتها ؤنال

م ؤنَّل في الفٗل مهلخة م٘ ؤهه ال مهلخة فُه،  -مثال-فجٗل الىحىب  -طلً في اإلاىالي الٗغفُة بٖؼ

ِلم ؤنَّل فُه مفؿضر َٖز ُفة الٗبىصًة مسالفة طلً الحيلُف اإلاجٌٗى وثغن . ؤو  فلِـ له بملحط ى ْو

ؿم٘ مىه، . ٌ ملحط ي الخغمةامحثاله، مٗحظًعا بإهه ال ملحط ي للىحىب، ؤو ؤنَّل في ٌُ فئنَّل ول طلً ال 

ؿحدم الٗلاب ٖلى مسالفحه اًا الالتزاد باللىا. َو ُفة الٖغ هين اإلاجٗىلة في هما ؤنَّل مً ْو

ا مً ثلً اللىاهين اٖحظاًعا بإهه ال مهلخة في حٗله ؤو ؤنَّل 
ً
الخيىمات، فلى ؤنَّل ؤخًضا زالف كاهىه

ٗاكب ٖلى مسالفة طلً حظاع مىه وَُ ؿم٘ َظا الٖا ٌُ .  (  )فُه مفؿضر، فال 
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لى َظا الغؤي ُفة اإلاىلى هي حٗل ألاخياد ٖلى َبم حهات اإلاهالح  ٖو ًخبين ؤنَّل ْو

الٗبض  ؾض الىاكُٗحين، وثغحُذ بٌٗ ثلً الجهات ٖلى بًٗها آلازغ في ملاد اإلاؼاخمة؛ ألّن واإلافا

ُة  م إلى إخغاػ حهات اإلاهالح واإلافاؾض في محٗللات ألاخياد الكٖغ م٘ كُ٘ الىٓغ -لِـ له ٍَغ

ي واإلاىلى الخلُلّي ؤٖلم بجٗل الخىم ٖلى وفم ما َى ألاكى. ليراعي ما َى ألاكىي منها -ًٖ ربىتها

اٖة وامحثاٌ ألاخياد، . مً ثلً الجهات في الىاك٘ وهفـ ألامغ  الاهلُاص وؤلَا
ّ
ُفة الٗبض إال وما ْو

ٗضُّ َظا  ٌُ ِلم بىحىص مهلخة في محٗللاتها ؤد لم ٌٗلم، ولِـ له ٖظع في ثغن الامحثاٌ، بل  َٖز ؾىاء ؤ

ى كبُذ ُفة اإلاىلى، َو  مىه في ْو
ً

 .  (  )ثضزال

 

 اإلاؼطل الثاوي

 اخم وبعع ثؼبيلاتهامرّجحات التز

، م٘ كُ٘ 
ً

ثلضد في اإلاُلب ألاٌو ؤنَّل ملحط ى اللاٖضر ألاولُة في اإلاتزاخمين هي الحسُير ٖلال

خاتالم طٍلهحهات طهغوا  (  )الىٓغ ًٖ اإلاغجخات، ولىً ألانىلُين ة في الحلضًم عّجِ ، لها ألاولٍى

: منها

  
اًل

م  ن ًىىن  خذ الىاحبين و بذل له مع هىن الىاحل آلا - وو ذَّ
َ
خر اإلاساخم له را بذل، فيل

غي . ما ليط له بذل على ما وان له بذل ى ما طَب إلُه الكُش الىابُني، ٍو هه ًحدلم في ؤَو

 :مىيٗين

ؾىاء وان -، ما إطا وان ألخض الىاحبين بضٌ في ٖغيه، هتزاخم الىاحب الحسُيري  خذهما

ا ًُ ا ؤو قٖغ ًُ لىاحب الحُُٗني ٖلى الحسُيري، وإن وان بإخض ؤفغاصٍ الىاحب الحُُٗني، فُلضد ا -ٖلل

ل وحه الحلضًم بإنَّل . (  )الىاحب الحسُيري ؤَم مىه
ّ
ل وحىب الىاحب الحسُيري ال ًلحط ى لؼود »ٖو

ؤلاثُان بسهىم فغصٍ اإلاؼاخم، بسالف الىحىب الحُُٗني، فئهه ًلحط ي لؼود ؤلاثُان بسهىم 

ثًاء فُه ال ًمىً ؤن ًؼاخم ما فُه الفغص اإلاؼاخم لفغى جُٗىه، ومً الىاضح ؤنَّل ما ال اق

.  (  )«الاكحًاء

ا بين ؤن ًهغفها في مؤوهة مً ثجب  لىا له هما إطا وان لصخو ٖكغر صهاهير وصاع ؤمَغ
ّ
ومث

  نَّل ؤٖلُه مؤوهحه، وبين ؤن ًهغفها في هفاعر قهغ عمًان، وخُث 
ً

ى -لىفاعر قهغ عمًان بضال َو

ً مححابٗين ؤو ٖحم عكبة مؤمىة ًمىً مؼاخمة وحىبها لىحىب اإلاؤوهة، فُلضد  فال -نىد قهٍغ

وحىب الىفاعر ال ًلحط ي لؼود ؤلاثُان بسهىم  إطنغفها في اإلاؤوهة ٖلى نغفها في الىفاعر، 

ظا بسالف وحىب اإلاؤوهة، فئهه ًلحط ي لؼود ؤلاثُان بسهىم طلً الفغص  ..فغصَا اإلاؼاخم، َو

ا، لى ثؼاخم ألامغ بئهلاط هفـ مدترمة، واص  ًً ؤن ًىصي بها الٓمإ، وألامغ بالىيىء م٘ فغى ومىه ؤً
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ى الحُمم، وإهلاط الىفـ ال بضٌ له، فال  ا، وبما ؤنَّل الىيىء له بضٌ َو ًٗ وحىص ماء ال ًخؿ٘ لهما م

ًحا بال ثضاعن   وان فُه ثفٍى
ّ
. بض مً ثلضًم ؤلاهلاط، وإال

التزاخم بين ألامغ ، ما إطا وان ألخض الىاحبين بضٌ في َىله صون آلازغ، هما إطا وك٘ وآلاخر

 
ً

ى الحُمم-بالىيىء ؤو الغؿل، وألامغ بحُهير البضن للهالر، وخُث إّن للىيىء ؤو الغؿل بضال  -َو

فال ًمىً مؼاخمة ؤمٍغ م٘ ؤمغ ثُهير البضن، فُلضد ألامغ بالُهاعر الخبثُة ٖلى ألامغ بالُهاعر 

ٌ -الخضرُة  ء فُه ال ًمىً ؤن ًؼاخم ما فُه وطلً ألّن ما ال اكحًا -وإن وان الثاوي ؤَم مً ألاو

وهظا إطا صاع ألامغ بين إصعان ثماد الغهٗات في الىكد م٘ الُهاعر الترابُة وإصعان عهٗة .. الاكحًاء

واخضر م٘ الُهاعر اإلاابُة، هما إطا ناع الىكد يًُلا، بدُث لى ثىيإ ؤو ا خؿل لم ًضعن مً 

 عهٗة واخضر
ّ

 ًٖ . الغهٗات إال
ً

الىيىء ؤو الغؿل فُضعن ثماد الغهٗات في وؤما إطا ثُمم بضال

الىكد، ففي مثل طلً ًلضد إصعان ثماد الغهٗات في الىكد م٘ الُهاعر الترابُة ٖلى إصعان عهٗة 

. -ؤي الهالر في الىكد-م٘ الُهاعر اإلاابُة؛ ألن ماله البضٌ ال ًهلح ؤن ًؼاخم ما ال بضٌ له 

 

ا ا باللذرة الشرعية، وآلاخر  ن ًىىن  خذ الىاحبين اإلاتزاخمين وحى -ثاهياًل
اًل
به مشروػ

ا ب
اًل
م ما وان مشروػ  باللذرة العلطية، فيلذَّ

اًل
 اللذرة العلطية، على ما وان مشرو مشروػا

اًل
ا غ

ُة)واإلاغاص مً  .باللذرة الشرعية ا ( اللضعر الكٖغ
ً
هي اللضعر اإلاإزىطر في لؿان الضلُل قَغ

فهي خىم الٗلل ( اللضعر الٗللُة)وؤما . للىحىب، والدج اإلاكغوٍ وحىبه باالؾحُاٖة وهدٍى

ف مً فٗله
ّ
ها ٖىض هفـ ثمىً اإلايل بلخاّ ؤنَّل ول مً اإلاتزاخمين َىا َى واحب . (  )بدهٌى قَغ

ما الكُش الىابُني بهىع رالذ، ألاولى ؤن ًيىن اٖحباع اللضعر في : جُُٗني ال بضٌ له، ولظا خهَغ

ا، والثاهُةؤ ًُ ا وفي آلازغ ٖلل ًُ ا، والثالثةؤن ًيىن إ: خضَما قٖغ ًُ ؤن : ثباع اللضعر في ول منهما قٖغ

ا ًُ .  (4 )ًيىن اٖحباع اللضعر في ول منهما ٖلل

: والترحُذ في َظٍ الهىع ًيىن واآلجي

ا صون الازغ، فُلضد فُه ؤواهد اللضعر في  إطا وهي ما: ألاولىالصىرة  - ًُ ا قٖغ
ً
خضَما قَغ

 
ً

ا  ٖلى الىاحب اإلاكغوٍ بهاالىاحب اإلاكغوٍ باللضعر ٖلال ًٖ ل الكُش ؾبب الحلضًم؛ . قغ
ّ
ل ٖو

 
ً

،  ثادٌّم  ،بإنَّل مالن الىاحب اإلاكغوٍ باللضعر ٖلال
ً

وال كهىع فُه، وال ماو٘ مً إًجابه فٗال

ا  ير ثاّدٍو  ًٖ   ،ومالن الىاحب اإلاكغوٍ باللضعر قغ
ً

 .(  )فال ًمىً إًجابه فٗال

م إلى إخغاػ مالوات ال ًىحض  مً خُث ير ؤنَّل الؿُض الخىةي اٖحبر َظا الحٗلُل  ير ثاد؛  ٍَغ

، م٘ كُ٘ الىٓغ ًٖ ربىتها
ً

م إلى اؾحىكاف ؤنَّل الىاحب اإلاإزىط فُه  إطنو. ألاخياد ؤنال فال ٍَغ

 واحضٌذ 
ً

ا فاكضٌذ  اللضعر ٖلال ًٖ له، لُيحج  للمالن في ملاد اإلاؼاخمة، والىاحب اإلاإزىط فُه اللضعر قغ



 

 

-15- 

 

ح ال هما ؤنَّل ثلض. مً طلً ؤنَّل وحىب ألاٌو فٗلي صون الثاوي ًم ؤخض اإلاتزاخمين ٖلى آلازغ بمغّجِ

ًغثىؼ بىحهة هٓغ مظَب صون آزغ، بل ٌٗم حمُ٘ اإلاظاَب وآلاعاء، لٗضد ازحهام البدث في 

مؿإلة التزاخم بىحهة هٓغ مظَب الٗضلُة مً ثبُٗة ألاخياد للمالوات الىاكُٗة، بل ٌٗم ختى 

.  (  )لىاكُٗحينمظَب ألاقٗغي اإلاىىغ لحبُٗة ألاخياد للمهالح واإلافاؾض ا

ألحل ؤهه ال »ؤنَّل ؤنل الخىم بالحلضًم في َظٍ اإلاىاعص صخُذ، ولىً  -الؿُض الخىةي-رم بّين 

 في ملاد اإلاؼاخمة م٘ الىاحب اإلاكغوٍ 
ً

ماو٘ مً فٗلُة وحىب ما َى اإلاكغوٍ باللضعر ٖلال

يُة ٖلُه وهي د ا، لفغى ؤهه  ير مكغوٍ بش يء ما ٖضا اللضعر الحيٍى ًٖ ظا باللضعر قغ وحىصر، َو

ا، فئنَّل  ًٖ ى فٗلُة  بسالف وحىب ما َى اإلاكغوٍ باللضعر قغ اإلااو٘ مً فٗلُة وحىبه مىحىص، َو

لُه فال ًيىن . ف ًٖ ؤلاثُان به في الخاعجوحىب طان الىاحب، لفغى ؤنها ثىحب  جؼ اإلايلَّل  ٖو

م٘ اهحفاء كاصًعا ٖلُه، وم٘ اهحفاء اللضعر ًيحفي الىحىب ال مدالة، الؾحدالة بلاء الخىم 

ه ا مٗه، ؤو محلضًما ٖلُه، فئن مالن ... مىيٖى
ً
ا، ؤو ملاعه

ً
وال ًفغق بين ؤن ًيىن محإزًغا ٖىه ػماه

.  (  )«الحلضًم في الجمُ٘ واخض

ل لهظٍ الهىعر بما إطا وكٗد اإلاؼاخمة بين وحىب الدج ووحىب الىفاء بالىظع ؤو ما 
ّ
ومث

، اإلابِد ٌ-قابهه 
ً

وبٗض  ًلة ٖغفة ٖىض مكهض ؤلاماد الخؿين همً هظع في قهغ عمًان، مثال

وإن وان الىظع ؾابًلا .. فُجب ثلضًم الدج ٖلى الىفاء بالىظع  -طلً ٖغيد له الاؾحُاٖة للدج

 ًحلضد في ملاد اإلاؼاخمة ٖلى 
ً

بدؿب الؼمان ٖلى ؤقهغ الدج؛ ألن الىاحب اإلاكغوٍ باللضعر ٖلال

ا مُلًلا  ًٖ   ختى وإن–الىاحب اإلاكغوٍ باللضعر قغ
ً
لحمامُة مالهه في ْغفه  -وان محإزًغا ٖىه ػماها

د اإلاالن اإلالؼد في  د الىاحب الفٗلي وثفٍى حه، إط ال فغق في هٓغ الٗلل بين ثفٍى فال ًجىػ ثفٍى

 .(  )ْغفه، فىما ؤن ألاٌو كبُذ ٖىضٍ فىظلً الثاوي

ا، فُلضد :الثاهيةالصىرة  - ًٖ ا باللضعر قغ
ً
فُه ما وان  وهي ما إطا وان ول مً الىاحبين مكغوَ

ه في الخاعج؛ وطلً ألنَّل ما وان محلضًما  ا في الفٗلُة وثدلم مىيٖى
ً
ؤؾبم مً آلازغ ػماه

ا ًٗ ًىا وجكَغ ى اللضعر ٖلُه ثيٍى ه زاعًحا، َو ا بفٗلُة مىيٖى ًُ ل .. بالؼمان ٖلى  يٍر ناع فٗل
ّ
ومث

 (  )(وحىب الدج ووحىب الىفاء بالىظع)له الكُش الىابُني باإلاثاٌ الؿابم 
ّ

 ؤنَّل الؿُض ، إال

 »وحىب الدج  الخىةي ؤقيل ٖلُه بإنَّل 
ً
ًٕ لِـ مكغوٍ ا، بل َى مكغوٍ بىحضان ا باللضعر قغ

م، فٗىض وحىص َظٍ ألامىع واححماٖها ًجب الدج، وان َىان واحب  الؼاص والغاخلة وؤمً الٍُغ

لى َظا ألاؾاؽ فال ًيىن وحىب الىفاء بالىظع ؤو ما ٌكبهه . آزغ في ٖغيه ؤد لم ًىً ا ٖو ًٗ ماو

 ً٘ هًٖ وحىب الدج وعاف وحىب الدج ٖلى َظا ماو٘ ًٖ  بل ألامغ بالٗىـ، فئنَّل ...ا إلاىيٖى

ه . ( 4)«وحىب الىفاء بالىظع وعاف٘ إلاىيٖى
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ُة، وإطا واهد هظلً  ؤي ؤهه اٖحبر الاؾحُاٖة مكغوَة باللضعر الٗللُة ولِـ باللضعر الكٖغ

ُة هما ؾبم في ل  فهي ملضمة ٖلى اإلاكغوٍ باللضعر الكٖغ ِ
ّ
الهىعر ألاولى؛ ولظا عؤي الؿُض ؤن ًمث

 -لهظٍ الهىعر بما إطا وك٘ التزاخم بين اللُاد في نالر الهبذ 
ً

واللُاد في نالر الٓهغ، بإن  -مثال

ال ًلضع اإلايلف ٖلى الجم٘ بُنهما في الخاعج، فلى نلى نالر الهبذ كابًما فال ًلضع ٖلى اللُاد في 

الر الهبذ فُلضع ٖلُه في نالر الٓهغ، فُجب ثلضًم اللُاد نالر الٓهغ، وإن ثغن اللُاد في م

ا ٖلى اللضعر ٖلُه في نالر 
ً
في نالر الهبذ ٖلى اللُاد في نالر الٓهغ، وال ًجىػ ثغهه فيها ثدّفٓ

ى كضعثه ٖلى إثُانها  ليىن الٓهغ؛  ه، َو وحىب نالر الهبذ م٘ اللُاد فٗلي ٖلُه بفٗلُة مىيٖى

ا، واوٗض ًٖ  وقغ
ً

وحىب نالر الٓهغ كابًما في ْغفه لِـ بفٗلي في  اد اإلااو٘ في البين، ألنَّل كابًما ٖلال

ا بٗض صزٌى الىكد ًُّ ا مىه، وإهما ًهير فٗل ًٗ وبظا فئهه ولما وك٘ التزاخم بين .. َظا الخين لُيىن ماو

ا ،واحبين َىلُين
ً
فال إقياٌ في ثلضًم الؿابم ٖلى  ،بإن ًيىن ؤخضَما محلضًما ٖلى آلازغ ػماه

اإلاالن في الجمُ٘  خم، وال ًفغق فُه بين ؤن ًيىن الىاحب الالخم ؤَم مً الؿابم ؤد ال، فئنَّل الال

ا في َظا الخاٌ مً خُث ؤنَّل واخض،  ًُّ ا ًٖ فٗلُة  ،الىاحب الالخم ال ًيىن فٗل ًٗ فال ًيىن ماو

. ( 4)وحىب الؿابم

ا ًً ً
َز
ٖلى ألاصاء في ثلضًم نالر الٓهغ ٖلى نالر الٗهغ فُما لى اهدهغت كضعثه  ،ومىه ؤ

 -ؤلاثُان بئخضي الهالثين 
ً
، وثلضًم اللُاد للغهٗة اإلاحلضمة ٖلى اللُاد للغهٗة التي بٗضَا، -مثال

ا ومحمىًىا مً إخضاَما فلِ ًٗ ف ٖاحًؼا ًٖ اللُاد للغهٗحين م
ّ
وال فغق في َظا .. فُما لى وان اإلايل

ُة ؤو مُلمَز  ا مكغوَين باللضعر الكٖغ ًٗ االفغى بين ما إطا واها م ًٗ ا لى ازحلفا فئنَّل اإلاُلم ؤدّ . ًً م

ُة وإن وان ػمان فٗله محإزًغا . ملّضد ٖلى اإلاكغوٍ باللضعر الكٖغ

ومىه ما إطا صاع ألامغ بين ثغن الهىد في الٗكغر ألاولى مً قهغ عمًان وثغهه في الٗكغر 

ا ولىىه ق-الثاهُة  ًٗ اصع ٖلُه في ٖلى فغى ؤنَّل شخًها ال ًحمىً مً الهىد في ولحا الٗكغثين م

فالبض مً ثلضًم الهىد في الٗكغر ألاولى ٖلى الهىد في الٗكغر الثاهُة؛  -إخضاَما صون ألازغي 

ظا  ه، وال خالة مىحٓغر له ؤبًضا، َو ألن وحىب الهىد في الٗكغر ألاولى فٗلي بفٗلُة مىيٖى

لُه ه، ٖو فال ٖظع له  بسالف وحىبه في الٗكغر الثاهُة فئهه  ير فٗلي مً حهة ٖضد فٗلُة مىيٖى

في ثغهه في ألاولى باخحفاّ اللضعر ٖلُه في الثاهُة، الهحفاء الحيلُف في الٗكغر الثاهُة باهحفاء 

ى اللضعر ه، َو فلى ثغن نىد الٗكغر ألاولى، وناد الٗكغر الثاهُة، وان مٗاكًبا ٖلُه، ألهه . مىيٖى

. ثغن الحيلُف الفٗلي مً صون ٖظع

ا ٖغيُين، فظَب الؿُض الخىةي ؤما إطا وان اإلاتزاخمان اإلاكغوٍ ًٖ بٗض ؤن -ان باللضعر قغ

إلى إنَّل الخاهم فيهما َى الحسُير الٗللي ٖلى ٖىـ ما طَب إلُه ؤؾحاطٍ  -ؤفاى الىلاف فيهما



 

 

-17- 

 

، وفي خالة جؿاويهما فئن الخاهم فيهما َى الحسُير  الكُش الىابُني مً ثلضًم ألاَم ٖلى  يٍر

.  ( 4)الكغعي

ا، وفيها وحهانوهي د: الصىرة الثالثة - ًُ ا ٖلل
ً
: ا إطا واهد اللضعر في ول مً الىاحبين قَغ

 ٌ ين: ؤن ًيىن ؤخضَما ؤَم مً آلازغ، ؤو مدحمل ألاَمُة، وآلازغ: ألاو . فُما إطا واها مخؿاٍو

ا، ؤو فُلضد ألاَم، ؤو مدحمل ألاَمُة ٖلى آلازغ، ؾىاء وان ألاَم ملاعًن  :ألاول فإما 
ً
ا م٘ اإلاهم ػماه

. ( 4)، ؤو محإزًغا ٖىهؾابًلا ٖلُه

ة ؤو ألاَمُة إخؿاؽ اإلاجتهض بإنَّل ؤخض الضلُلين ؤَم في هٓغ الكإع مً  وملُاؽ ألاولٍى

ٗغف إدّ »و. (44) يٍر
ُ
، وإدّ ا مً ألاصلة، وإدّ ج ا مً مٗغفة مالوات ا مً مىاؾبة الخىم للمىيٕى

ة ثسحلف بازحال ومً ؤحل طلً فئنَّل . ألاخياد بحىؾِ ألاصلة الؿمُٗة ف ما ٌؿحفاص مً َظٍ ألاولٍى

.  ( 4)«ألامىع، وال يابِ ٖاد ًمىً الغحٕى إلُه ٖىض الكً

. وألامثلة ٖلُه هثيرر، هحلضًم الهالر التي ال ثترن بداٌ بأزغ مغاثبها ٖلى ؤي واحب آزغ

ما وان عهًىا في الٗباصر، فئهه ملضد ٖلى ما لِـ له َظٍ الهفة ٖىض اإلاؼاخمة، هما لى وك٘  ،ومنها

، فئن الغوٕى ملضد ٖلى اللغاءر وإن وان ػمان امحثاله التزاخم ف ي الهالر بين ؤصاء اللغاءر والغوٕى

الخفاّ ٖلى بًُة ؤلاؾالد، فئهه ؤولى بالحلضًم مً ول ش يء في ملاد  ،ومنها. محإزًغا ًٖ اللغاءر

ُة الم: ومنها. اإلاؼاخمة خًة، ما وان ًحٗلم بدلىق الىاؽ، فئهه ؤولى مً  يٍر مً الحيالُف الكٖغ

خفٔ صد اإلاؤمً، فلى صاع ألامغ بين خفٔ هفـ  ،ومنها. ؤي التي ال ٖالكة لها بدلىق  ير اإلايلف بها

ا ًٗ وؤمثالها هثير ال ًدص ى، هما ... اإلاؤمً وخفٔ ماله، فئن خفٔ هفؿه ملضد ٖلى خفٔ ماله كُ

إن الهلح ملضد لى صاع ألامغ بين الهلح بين اإلاؤمىين بالىظب وبين الهضق وفُه الفحىة بُنهم، ف

ظا مٗغوف مً يغوعر الكٕغ ؤلاؾالمي ،ٖلى الهضق وهظا لى اخحمل ؤَمُة ؤخض اإلاتزاخمين، .. َو

. فئن الاخحُاٍ ًلحط ي ثلضًم مدحمل ألاَمُة

ظا الخىم الٗللي باالخحُاٍ ًجغي في ول مىعص ًضوع فُه ألامغ بين الحُٗين والحسُير في  َو

ًن  ًرا، هحلضًم الىفاء بالىظع ٖلى الىفاعر، فُما الىاحبات، فُلّضد ما وان ؤمٍغ مٗيَّل ا ٖلى ما وان مسيَّل

ى مُالب بٗحلها للىظع ومُالب  لى هظع ٖحم عكبة مؤمىة، وثدلم هظٍع ووان لضًه عكبة واخضر، َو

ا إخضي زهاٌ الىّفاعر،  مً هاخُة ؤزغي بٗحلها لىّفاعر إفُاع ٖمضي في قهغ عمًان باٖحباَع

ًها بالخها لُه، فال . ٌ ألازغي في الىّفاعر، فال بض مً ٖحلها للىفاء بالىظعوخُث ًمىً جٍٗى ٖو

 .( 4)ًجب إخغاػ ؤَمُة ؤخض اإلاتزاخمين، بل ًىفي الاخحماٌ
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ٖلى ؤي في خالة جؿاوي اإلاتزاخمين مً خُث ألاَمُة، فُحفم ألانىلُىن : الثاوي الىحه اوؤدّ 

ًير، فمنهم مً كاٌ ؤهه ثسُير قغعي، الخىم فيهما َى الحسُير، ولىنهم اهلؿمىا في هٕى الحش ؤنَّل 

 .( 4)هه ثسُير ٖللي، وال ٌؿ٘ اإلالاد لظهغ آعائهم والخىى في مىاككاتهمؤومنهم مً كاٌ 

 

ا
اًل
ا، مع هىن الىاحل آلاخر اإلاساخم له  -ثالث ا  و فىريًّ

اًل
ل  ن ًىىن  خذ الىاحبين مظيَّ

ا، ووبذ م ا، فئن اإلاظّيم  و الفىري  هم مً اإلاىّصع كؼعاًل : ومثاله. ن ثلذًمه على اإلاىّصعمىّصعاًل

م٘ ألامغ بئػالة هجاؾة ما ًٖ  -ؤي في ؾٗة وكتها-ما لى ثؼاخم ألامغ بالهالر وواهد في ؤٌو ؤوكاتها 

وما لى صاع ألامغ بين الهالر في آزغ وكتها وإػالة الىجاؾة .. اإلاسجض، فالبض مً ثلضًم إػالة الىجاؾة

.  ( 4)صاعن لهاًٖ اإلاسجض، فئنَّل الهالر ملضمة، إط ال ت

 

ا  ن ًىىن  خذ الىاحبين صاخل الىكت اإلاخحص دون آلاخر، ووان ول منهما  -رابعاًل

ا
اًل
ل هما لى صاع ألامغ بين ؤصاء الهالر الُىمُة في آزغ وكتها وبين نالر آلاًات في يُم : ومثاله. مظيَّ

هي ؤولى به ٖىض وكتها، فُجب ثلضًم ؤصاء الهالر الُىمُة، ألن الىكد إلاا وان مسحها بالُىمُة ف

ٗه بالىكد اإلاٗين، وإهما اثفم خهٌى ؾببه في طلً  مؼاخمتها بما ال ازحهام له في ؤنل جكَغ

ا ؤمغ . الىكد وثًُم وكد ؤصابه ًٗ ومؿإلة ثلضًم الُىمُة ٖلى نالر آلاًات إطا ثًُم وكتهما م

 ؤَمُة طات الىكد اإلاسحو اإلافهىمة مً بٌٗ
ّ

.  ( 4)الغواًات إحماعي محفم ٖلُه، وال ميكإ له إال

 

 

 الىحائــجوالخاثمة 

ا اخحاحىا ؤؽ باب التزاخم باصا طي بضء في مـُصعِ 
ّ
لتي الخؿً واللبذ ٖلى ؤًضي اإلاحيلمين إلا

إلُه في ؤمىع ثضزل في نلب الٗلُضر، واؾحفاص ألانىلُىن مً َظا البدث الىالمي في ثُبُله ٖلى 

لة ألاولى وهإنها لُضر اإلاؤمً  ما وعص مً ؤزباع صخُدة ثخبين للَى محٗاعية، ألامغ الظي ًحٗاعى ٖو

لى مىعص واخض ومً َىا بضؤ الٗلل . في ؤنَّل الكإع اإلالضؽ ًهضع مىه ؤمغ وههي في وكد واخض ٖو

ا ٖلى مغ الٗهىع  َغ . ألانىلي ؤلامامي في إهًاج َظٍ اإلاؿإلة وثٍُى

ؾإلة؛ واهد َظٍ في َظٍ الم ؤلامامُة وبٗض ؤن اعثإي البدث الىكىف ٖلى ؤَم آعاء ؤنىليي 

 : ، ومنها زغج بالىحابج آلاثُةالتزاخم رالضعاؾة اإلاجملة إلاىيٕى
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مً ٖضد  الىاش ئإنَّل الحىافي الظي ًدهل بين الخىمين في الخاعج إهما َى في ملاد الامحثاٌ  - 

ا، ولِـ بالظات ؤبًضا، ال مً هاخُة اإلابضؤ وال مً كضعر اإلايلَّل 
ً
ف ٖلى الجم٘ بُنهما في الخاعج اثفاك

ا ن ًُ ظا بسالف باب الحٗاعى، فئنَّل الحىافي بين الخىمين فُه ًيىن خلُل اخُة اإلاىحهى، َو

 .وبالظات

ًدهل التزاخم في مجالي ألاخياد واإلاالوات، وإطا ما ؤيُغ إلى ثغحُذ ؤخض محٗلليهما، فئن  - 

ُفة الٗبض ال  ير، ؤما الترحُذ في الثاوي  -ألاخياد-الترحُذ في ألاٌو   ثؼاخم–ًيىن مً ْو

ُفة الٗبض في ش يء، ولى ٖلم بإَمُة الِم  -اإلاالوات الن في ؤخض فئهه بُض اإلاىلى، ولِـ مً ْو

ُفحه امحثاٌ الخىم اإلاجٌٗى مً كبل اإلاىلى،  فٗلين صون آزغ فئنَّل  م له ًبلى ؤهه  ٖلىْو ال ٍَغ

 .النإلى الِم 

ثؼاخم بين اإلاالوات فال ا في اٌوؤدّ . في التزاخم بين ألاخياد الحسُير ألاولُة ملحط ى اللاٖضر نَّل إ - 

 .مىاَة باإلاهلخة واإلافؿضر، وال ًمىً للٗلل ثدهُل ؤي منهماليىنها ٌٗلل فُه الحسُير، 

اإلاتزاخمان مً خُث ألاَمُة، فال بض مً ثلضًم ألاَم ٖلى اإلاهم، وفي  -ًخؿاوي –إطا لم ًحٗاصٌ  -4

ٖغى لها َظا الكإن طهغ ألانىلُىن مغجخات ٖضر خؿب محٗللات الخىم في الخاعج، ت

. البدث بش يء مً الحفهُل

 

 الهىامــش

                                                             

كم، –لؿان الٗغب، وكغ ؤصب الخىػر(/َـ   :ت)ؤبى الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغد : ابً مىٓىع  - 

. ماصر ػخم -  /  ، َـ  4 

ا : ابً فاعؽ -  ٖبض الؿالد : معجم ملاًِـ اللغة، ثدلُم(/َـ   : ت)ؤبى الخؿين ؤخمض بً فاعؽ بً ػهٍغ

الد ؤلاؾالمي،  . ماصر ػخم  – 4/ َـ، 4 4 مدمض َاعون، مىحبة ؤلٖا

- وإهما وكإ َظا الحىافي والحًاص لٗضد . بمٗنى ؤهه وان في مىعص صون آزغ، وباإليافة إلى ميلف صون ميلف آزغ

ا، بٗضما وان كاصًعا ٖلى إثُان ول واخض مً كضعر اإلايلف ٖلى الجم٘ بُنهما في مغخلة الامحثاٌ وؤلاٍ
ً
اٖة اثفاك

الفٗلين في هفؿه م٘ كُ٘ الىٓغ ًٖ آلازغ، ولىىه لم ًلضع ٖلى الجم٘ بُنهما في الخاعج نضفة، وليىن اللضعر 

ا خهل بُنهما َظٍ اإلاًاصر  ًٗ  إ خاق مدمض ّ.. في َظا اإلاىعص، ال صابًماالىاخضر ال ثفي المحثاٌ وليهما م

 كم-الاصالمي اليشر مؤصضة ،(هـ1413: ت)ثلرير بدث الضيذ الخىئي -خاطرات في  صىل الفلهم/الفُاى

، (ٕ)ػبضر ألانىٌ، مضعؾة ؤلاماد الهاصق /مدمض ناصق الؿُض :الروخاوي،    /  ،هـ1419، 1اإلاشرفة، غ

 .4 / ، (َـ  4 )  ؤمير، ٍ

 .4  د، م    ،  لبِد ٖليهم الؿالد، ٍألانىٌ الٗامة للفله اإلالاعن، مؤؾؿة آٌ ا/الحىيممدمذ ثلي  - 

.  4 /  ،مدايغات في ؤنىٌ الفله/الفياض إسحاق مدمذ -4

هفاًة ألانىٌ، مؤؾؿة آٌ البِد ٖليهم الؿالد إلخُاء (/َـ    : ت)الكُش مدمض واْم : آلاخىهذ الخراصاوي - 

.   4، مَـ  4 ،  كم اإلاكغفة، ٍ-التراذ
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 .   / ، اإلاكغفة كم-ٌ الفله، مؤؾؿة اليكغ ؤلاؾالمينىؤ(/ٌ    : ت) اإلاظفرمدمض عيا  - 

ثلرير بدث الشيخ حعفر الضبداوي، -إرراد العلىل إلى مباخث ألاصىل /مدمذ خضين الحاج العامليّ  - 

 .2/36 ،هـ1424، 1كم اإلاشرفة، غ–مؤصضة ؤلامام الصادق

.    -   / ، اإلاغح٘ الؿابمّ  - 

 .2/37، اإلاغح٘ الؿابم - 

ٌ /الخؿُني الىأٖ ؾغوع مدمض :البهؿىصي -   غ -مهباح ألانى مىحبة ، (َـ  4 : ت) بدث الؿُض الخىةي ثلٍغ

.    / َـ،   4 ،  كم اإلاكّغفة، ٍ-الضاوعي

 .   -4  / . ن. د ّ -  

ض، ٍ/مدمض ؾُٗض الخىُمّ  -   .   -  / د، 4   ،  اإلادىم في ؤنىٌ الفله، مؤؾؿة اإلاىاع، حاٍو

 4 / . ن. د -  

ٌ /لهاقميمدمىص اّ  -4  غ –بدىذ في ٖلم ألانى ، (َـ  4 : ت)الهضع الكهُض مدمض باكغ  الؿُضبدث  ثلٍغ

.  4 / ، (د    )  مدمض، ٍ: مؤؾؿة صابغر اإلاٗاعف الفله ؤلاؾالمي، مِ

ـً، ت/، هماٌ الخُضعي     /4. ن. دّ  -  
ّ
،  كم، ؾحاعر، ٍ-، صاع فغاكضالجُاش ي وٗمة مدمىص: خلُمالٓ

 .4  د، م    

. 4  / مهباح ألانىٌ، /بهؿىصيّ اٌ -  

.   / اإلادىم في ؤنىٌ الفله، /ّ الخىُم -  

.   -  / ، . ن. د -  

 . 4 / بدىذ في ٖلم ألانىٌ، /ّ مدمىص الهاقمي-  

 .4  /4 . ن. ّ د -  

ٌ /الخغاؾاوي الياْمي ٖلي مدمض -   ، (َـ    : ت) الىابُني الغغوي خؿين مدمض اإلايرػا إفاصات مً-فىابض ألانى

.    –   / - َـ، ج4 4 ، كم اإلاكغفة–الكُش آ ا يُاء الضًً الٗغاقي، مؤؾؿة اليكغ ؤلاؾالمي: قجٗلي

غات/(َـ  4 :ت)الؿُض ابى اللاؾم اإلاىؾىي : ّ الخىةي -   غ –ؤحىص الحلٍغ : ت) الىائينيبدث اإلايرػا  ثلٍغ

ات صًني(َـ      إسحاق مدمذ،  4  / ،  ، ؤَل البِد ٖليهم الؿالد، ٍاإلاكغفة كم–، مؤؾؿة مُبٖى

.   / ػبضر ألانىٌ، /الروخاوي،     -   / مدايغات في ؤنىٌ الفله، /الفياض

غات، /الخىئي -       / مدايغات في ؤنىٌ الفله، /الفياض إسحاق مدمذ،  4  / ؤحىص الحلٍغ

 .   / ، . ن. ّ د -4 

 .ن. د -  

    / ؤنىٌ الفله، /اإلآفغ -  

 .ن. د -  

 .   / يغات في ؤنىٌ الفله، مدا/الفياض إسحاق مدمذ -  

.    -   / ، . ن. د -  

 مدمذ،      –4  ألانىٌ الٗامة للفله اإلالاعن، م/الحىيم،     -   / ؤنىٌ الفله، /اإلاظفرّ  -  

    ،    ،    ،    -   / مدايغات في ؤنىٌ الفله، /الفياض إسحاق

غات، /الخىةيّ  -    .    / ؤحىص الحلٍغ

 .ن. د -  

 .   / ؤنىٌ الفله، /اإلآفغّ  -  



 

 

-21- 

 

                                                                                                                                                                                     

غات، /الخىةيّ  -4  .    / ؤحىص الحلٍغ

.    / ، . ن. دّ  -  

.  4 / مدايغات في ؤنىٌ الفله، /الفياض إسحاق مدمذّ  -  

. .ن. د -  

.    / ، . ن. دّ  -  

غات، /الخىةيّ  -    .   -   / ؤحىص الحلٍغ

 .   / ، . ن. د - 4

.    / كه، مدايغات في ؤنىٌ الف/الفياض إسحاق مدمذّ  - 4

.    -   / ، . ن. د ّ - 4

غات، /لخىةيّ ا - 4  .   / ؤحىص الحلٍغ

 .   ألانىٌ الٗامة للفله اإلالاعن، م/الخىُمّ  -44

.    / ؤنىٌ الفله، /اإلآفغ - 4

 .   -   / ، . ن. دّ  - 4

غات، /الخىةيّ  - 4 .    -   / ؤحىص الحلٍغ

.    / ؤنىٌ الفله، /اإلآفغّ   - 4

.    / . ن. د - 4

 

اإلاصادر واإلاراحع 

، مؤؾؿة آٌ البِد (/َـ    : ت)الكُش مدمض واْم : آلاخىهذ الخراصاوي -  هفاًة ألانٌى

 ..َـ  4 ،  كم اإلاكغفة، ٍ-ٖليهم الؿالد إلخُاء التراذ

ٌ /الخؿُني الىأٖ ؾغوع مدمض: لبهضىديا -2 غ -مهباح ألانى : ت)بدث الؿُض الخىةي  ثلٍغ

 .َـ  4 ،  ر، ٍكم اإلاكّغف-مىحبة الضاوعي، (َـ  4 

غات/(َـ  4 :ت)الؿُض ابى اللاؾم اإلاىؾىي : الخىئي -  غ –ؤحىص الحلٍغ بدث اإلايرػا  ثلٍغ

ات صًني(َـ    : ت) الىائيني ، ؤَل البِد ٖليهم الؿالد، اإلاكغفة كم–، مؤؾؿة مُبٖى
ٍ . 

، مضعؾة ؤلاماد الهاصق /الؿُض مدمض ناصق :الروخاوي -4 ،  ، ؤمير، ٍ(ٕ)ػبضر ألانٌى

 ..َـ  4 

ا : ابً فارش( فاعؽ) -  معجم ملاًِـ (/َـ   : ت)ؤبى الخؿين ؤخمض بً فاعؽ بً ػهٍغ

الد ؤلاؾالمي، : اللغة، ثدلُم  .َـ4 4 ٖبض الؿالد مدمض َاعون، مىحبة ؤلٖا
ـً، ثدلُم/همال الحيذري  - 

ّ
،  كم، ؾحاعر، ٍ-الجُاش ي، صاع فغاكض وٗمة مدمىص: الٓ

 .د    

غ بدث الؿُض الخىةي -ٌ الفلهمدايغات في ؤنى/الفياض إسحاق مدمذ  -  : ت)ثلٍغ

 ..َـ  4 ،  اإلاكغفة، ٍ كم-الاؾالمي اليكغ مؤؾؿة ،(َـ  4 
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،  ألانٌى الٗامة للفله اإلالاعن، مؤؾؿة آٌ البِد ٖليهم الؿالد، ٍ/مدمذ ثلي الحىيم - 

 .د    

ٌ /مدمذ خضين الحاج العاملي -  غ بدث الكُش حٗفغ -إعقاص الٗلٌى إلى مباخث ألانى ثلٍغ

 ..َـ4 4 ،  كم اإلاكغفة، ٍ–وي، مؤؾؿة ؤلاماد الهاصقالؿبدا
 .اإلاكغفة كم-ؤنٌى الفله، مؤؾؿة اليكغ ؤلاؾالمي(/ٌ    : ت) مدمذ رطا اإلاظفر -  

ض، ٍ/مدمذ صعيذ الحىيم -    .د4   ،  اإلادىم في ؤنٌى الفله، مؤؾؿة اإلاىاع، حاٍو
ٌ /الخراصاوي الياظمي علي مدمذ -    الغغوي خؿين مدمض اإلايرػا إفاصات مً-فىابض ألانى

–الكُش آ ا يُاء الضًً الٗغاقي، مؤؾؿة اليكغ ؤلاؾالمي: ، جٗلُم(َـ    : ت)الىابُني 

 .َـ4 4 ، كم اإلاكغفة

ٌ /مدمىد الهارمي -   غ –بدىذ في ٖلم ألانى الهضع الكهُض مدمض باكغ  الؿُضبدث  ثلٍغ

 .د    ،  مدمض، ٍ: ، مؤؾؿة صابغر اإلاٗاعف الفله ؤلاؾالمي، مِ(َـ  4 : ت)
لؿان الٗغب، (/َـ   :ت)ؤبى الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغد : ابً مىظىر ( مىٓىع ) -4 

. َـ  4 كم،  –وكغ ؤصب الخىػر 

 


