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تعارض األدلة الشرعٔة ّتساحه األحكاو
ِــرا الــىبرث وــَ وّىــاب البرــٕث ا٧صــٕلٗ ٛاىــا ٖ٥ــخف ٜعمــ ٜأِــن
العمــــي ٔالــ ــىعسف ، ٛلٕعــــٕا ت التــ ـْ يف عىمٗــــ ٛإضــــتٍباح ا٥ذوــــاً ٔيف
إشال ٛالــرري ٚعـَ بـا َ الفهٗـْ عمـ ٜإ ـت٦

الــىطموني يف تــىٗٗص الــىبرث

ا٧صــٕل٘  :إذ عمــ ٜوٗــصاُ الـــىػّٕز يف تـــىٗٗص ال ــىبرث ا٥صــٕل٘ ٔ :عــٕ
ٌتٗحتــْ يف سٖــت اضــتٍباح الــــروي الػــسع٘  ،أٔ ٔعٕعّــا يف اــ  ٝعٗـــاع
اإلضتٍباح  -فاُ ٌتٗح ٛوباذث التعازض وعسف ٛالـرح ٛعم ٜالـروي الػسع٘
بعد تػخٗضّا  -تعٍٗٗاّ أٔ تـخٗرياّ ِ٘ٔ -تهع يف ا  ٝعٗاع ا٥ضتٍباح .
ٔعم ٜالـىٗصاُ الـىختاز يف تـىٗٗص الـىبرث ا٥صٕل٘  :إشالـ ٛالــرري ٚعـَ
بــا َ الفهٗــْ يف وهــاً إذتىــاه الـــروي  -فــاُ ٌتٗحـ ٛوباذــث تعــازض ا٧تلــٛ
ٔإ ت٦

ا ٧باز تٍفع يف شٔاه الـررئ ٚالـدتت عـَ بـا َ الفهٗـْ وـَ ذٗـث

إذتىاه الـروي  ،ذٗـث ٖتبـده الـدتت  -بفعـن الٍتٗحـ - ٛإىل الـٗهني التعبـدٙ
بالـروي الػسع٘ الـىطتٍتخ وَ الدلٗن الساجس أٔ الـىعاته لـىعازعْ .
ٔعــد بمــت الت ـٕٓز العمىــ٘ ٔالتٕضٓ ـع ال ــىعسيف ٔالعىــت الفوــس ٙأعضــآ يف
ودزض ٛأِن بٗت الٍيب ( )ب ا ٛإٌفتاا باب اإلجتّات فّٗا ٔتٕازت ا٧فواز
عمّٗــا جــٗ ّ٦بعــد جٗــن  ،وضــرٕب ٛبالتطــدٖد السبٓ ـاٌ٘ ٔالعغــد الٕلــٕ ٙوــَ
صاذب ا٧وس (عحن اهلل فسجْ الػسٖف) .
ِٔـــرا الــــىبرث عٍٕاٌـــْ الــــىػّٕز يف اتـــب ا٥صـــٕه ِـــٕ (التعـــاته
ٔالداجٗس) ٔ ،وساتِي وَ التعاته تطأ ٙالـدلٗمني الــىتعازعني يف الــىصاٖا
الــــىسجر ٛأٔ توـــاف ٤ا٥تلـــ ٛالــــىتعازع ٛوـــَ تُٔ وـــسجس ٔ ،الداجـــٗس
 ِٕٔ -مجع تسجٗس عم٦ ٜ

الهٗاع يف مجع الـىضدزٖ -سات وٍْ اغتـىاه

اذد الدلٗمني أٔ ا٥تل ٛالـىتعازع ٛعم ٜوصٖ ٛوسجر ٛتُٔ غريٓ .
ٔذٗث اُ التعاته ٔالدجٗس ذال٥ ٛذه ٛلمدلٗمني الـىتعازعٗـَ فالساجس
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يف الٍظس الـىتٕاعع عٌٍٕ ٛالـىبرث بتعازض ا٧تلـ ُ٧ ، ٛالتعـازض أضـاع
التعــاته ٔالدجــٗس ِٔ ،ــٕ وٍ مــت ت ــرهٓهّا يف ال ــخازد  ،اىــا ٖــسجس عٍــدٌا
إ ٦ق العٍٕاُ (تعازض ا٥تل)ٛعىٕواّ ،تُٔ (تعازض ا ٧بـاز) وــخضٕصاّ
إذ العاً أٔضع وعٍـ ّٜوـَ الــخاظ  :تعـازض ا ٧بـاز ٔإ ت٦فّـا ٔ ،اُ اـاُ
ِرا العٍٕاُ الـخاظ اِي ٔاٌفع وا يف البرث العاً ٔالعٍٕاُ الـىختاز .
ٔعد تبَٗٓ أُ افغمٗ ٛالعٍٕاُ الـىختاز ٔأزجرٗتْ وَ العٍٕاُ الهدٖي ٌاغٛ٠
وَ جّ ٛإُ التعازض ِٕ ا٥ضاع ٔالــىٍ مت لــرضٕه التعـاته ٔالدجـٗس
ِٕٔ وٕعٕ بـرثّىا ٔ ،ا٧ضاع ٖتهدً عم ٜالبٍأٖ ٞسجس عمْٗ .
ٔعد إعتـات ا٥صـٕلُٕٗ بــرث التعـازض يف اتــى ٛالبرـٕث ا٥صـٕلٗ، ٛ
لوــَ الضــرٗس بــرثْ اتــى ّٛلــىباذث الــرحخ ٔا٥وــازاب الػــسعٗ ٛذٗــث
ٖبرث ٍِا أذواً تعازض ا٧تلٔ ٛا٧وـازاب ٔإ ـت٦

ا ٧بـاز الػـسٖف ٛوـَ

ذٗـث الــىغىُٕ ٖٔ ،طـتٍتخ وٍّــا تعـٗني الـــرح ٛعمـ ٜالـــروي الػـسع٘ وــَ
الــدلٗمني الـــىتعازعني  ،فمــرا ٌبرثّــا عهٗــب اإلٌتّــا ٞوــَ ب ــرٕث ال ــرحخ
ٔا٧وازاب الػسعٗ ، ٛاىا تعاز

حبث (تعازض ا٧صٕه) يف أٔا س وباذث

(ا٧صٕه العىمٗٔ )ٛعهٗب وباذث اإلضتضراب .
ٍٖٔبغ٘ ا٥لتفاب إىل اُ عٍـٕاُ (التعـازض) ي ٖـست يف ا ٥بـاز الع٦جٗـٛ
ٌٔـ ــرِٕا إ ٥يف وسفٕعـــ ٛشزاز ٚالـــف جـــا ٞفّٗـــا  :شٖـ ـأت٘ عـــٍوي الـ ــخ اُ
ٔالـردٖثاُ الـىتعازعاُز(ٔ ،)1اٌـىا ٔزت (اإل ـت٦

يف ذـدٖثّي) يف وهبٕلـٛ

عىس بَ ذٍظمٔ ،ٛغريِا اثري وَ ا ٥باز(ٔ ، )2إٌـىا إ دٌا عٍٕاُ (التعازض)
لـى ــٗصتْ العىٕوٗــ ٛال ــىتهدؤٍٖ ، ٛــدزد ت ــرتْ (تعــازض ا ٧بــاز ٔت ــخالفّا)
الر ِٕ ٙوٕعٕ السٔاٖاب .
( )1وطتدزك الٕضاٟن  :ب : 9وَ ابٕاب صفاب الهاع٘  :ا. 2
( )2الٕضاٟن  :ب : 9وَ ابٕاب صفاب الهاع٘ .
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الـنقصد األول
حقيقة التعارض
التعــازض يف المغــ ٛوضــدز الفعــن (تعــازض) ِٔــٕ وػــتت يف اصــمْ وــَ
(عسض) بـىعٍ( ٜأظّس) أٔ بـىعٍ( ٜعابن) فهد تطتعىن المفظ ٛا٧صن بـىعٍٜ
اإلظّاز ٌظري (وعسض) الر ِٕ ٙوٕعٕ إظّاز الػٗٔ ١إبساش الـىتا لمبٗع أٔ
لمٍظــس أٔ لإلفتخــاز أٔ ٌ ــرِٕا وــَ ا٧غــساض العهٟٗ٦ــ ٖٔ ، ٛــىوَ اُ توــُٕ
تطىٗ ٛتٍايف الدلٗمني بالتعازض بمراظ اُ ان تلٗن وٍّىا ٖظّس ٌفطْ لمعىن بْ
ٔلموػف عَ الٕاعع ٔلتورٖب غريٓ  -اعين وعازعْ . -
ٔعد تطتعىن لفظ ٛالتعـازض بــىعٍ ٜالتهابـن تهـٕه (تعـازض غخضـاُ)
بـــىعٍ ٜتهــاب ٦جاٌبـاّ ٔعابــن اذــدِىا ا ٥ــس ٔعأوــْ ٔعــده عٍــْ جاٌبـاّ ٔضــاز
ذٗالــْ ،اىــا ٖهــاه (تعــازض الطــاٟساُ يف ال سٖــت) بـــىعٍ ٜضــاز اذــدِىا يف
عسض ا ٥س وـراذٖاّ لْ ٔيف جاٌب عٍْ  ،عـاه يف (تـاد العـسٔع) ٔ( :ذهٗهـٛ
الـــىعازع ٛاُ ٖوــُٕ اــن وٍّىــا يف عــسض صــاذبْ) فــاذا عٗــن  :تعازعــت
الـرحتاُ أٔ الدلٗ - ُ٦ااُ وعٍـآ  :تهـابٔ ٦صـاز اـٔ ٦اذـد وٍّىـا وــحاٌباّ
لضاذبْ وهأواّ لْ ٔوورٓباّ لـى٤تٓآ .
ٔالظاِس اُ التعـازض الــىأ ٕذ وـَ العـسض ِـٕ جعـن غـٗ ١عبـاه غـٗ١
آ س ،فٗوُٕ عٍضس التهابن ٔالـىهابمٔ ٛالـىحاٌب ٛوهٕواّ لـىعٍ ٜالمفظ. ٛ
ِــرا ِــٕ وعٍــ ٜالتعــازض يف أصــمْ المغــٕٔ ، ٙلعمــْ وٍػــأ ا٥صــ ٦ا
ا٥صٕل٘ بالـىتعازعني عَ الدلٗمني الـىتواذبني .
ٔالتعازض -يف ا٥ص ٦ا ا٥صٕل٘ ٖ -ـرتىـن وعٍٗـٗـَ أٔ ذـضن تعسٖفـْ
بعبازتني وـختمفتني :
التعسٖف أ٥ه :وـا ِٕالـىــٍطٕب إىل الــىػّٕز وـَ اُ التعـازضِٔ ،ـٕ
( تٍافـ٘ ودلٕل٘ الدلـٗمٗـَ عمٔ ٜجْ التـٍاعض أٔ التغات ) بـىعـٍ ٜأُ ٖـتـدافع
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ودلٕه ِرا الدلٗن وع ودلٕه ذاك الدلٗن بٍرٕ التٍاعض اـأُ ٖـ٤ت ٙاذـدِىا
ٔجــٕب غــٖٗٔ ١ــ٤ت ٙا ٩ــس عــدً ٔجٕبــْ  ،أٔ بٍرــٕ التغــات اــأُ ٖــ٤تٙ
اذدِىا ذسو ٛغٗ٤ٖٔ ١ت ٙا ٥س إٖـحابْ .
التعسٖف الثاٌ٘  :وا ِٕ وـختاز الـىرهت الـخساضاٌ٘(( )1عدٓ) ٔتٕعٗرْ :
اُ التعازض ِٕ (تٍايف الدلٗمني أٔ تٍايف ا٥تل ٛبـرطب الد٥لـٔ ٛبمرـاظ وهـاً
اإلثباب تٍافٗاّ بٍرٕ التٍاعض أٔ بٍرٕ التغات ،تٍافٗاّ ذهٗهٗاّ ٖــىتٍع اجتىاعّىـا
يف ذاتّىا  ،أٔ ٖوُٕ تٍافّٗىا بالعسض بـأُ عمـي  -وـَ ـازد  -بوـرب أذـد
الدلٗمني إمجا ّ٥وَ تُٔ تٍافّٗىا ٔإوتٍا إجتىاعّىا يف ذاتّىا) .
ٖٔـختمف التعسٖفاُ وَ جّ ٛتعسٖـف الــىػّٕز لمتعـازض بتٍـايف وـدلٕل٘
الــدلٗمني ٔ ،تعسٖــف الـــىرهت الـــخساضاٌ٘ لمتعــازض بتٍــايف الــدلٗمني ٔ ،اـأُ
عرزٓ (عدٓ) يف ِرا التغٗري وـرألتْ إ ساد وـٕازت الــحىع العـسيف عـَ تاٟـسٚ
التعسٖف ٔ ،اأٌْ اعتهد اٌْ عم ٜالتعسٖـف الــىػّٕز بتٍـايف الــىدلٕلني تـد ن
وٕازت الــحىع العـسيف بـني العـاً ٔالــخاظ أٔ بـني الــى مت ٔالــىهٗد أٔ بـني
الظاِس ٔا٥ظّس  -تـرت تاٟس ٚتعسٖف التعازض بمراظ إضتهساز ظّٕز العـاً
أٔالـى مت أٔالظاِس يف ودلٕلْ  ،فٍٗايف ٖٔعازض وـدلٕه الــخاظ الـىــٍفضن
أٔالـىهٗد أٔا٥ظّس الـىٍفضن عَ الظاِس .
بٍٗىــا عمــ ٜالتعسٖــف الـــىختاز لمىرهت(عــدٓ) ٔال ــىتهًٕٓ بتٍــايف الــدلٗمني
بمرـاظ وهــاً اإلثبــاب ٔالد٥لــ ٥ - ٛتـد ن الــىٕازت الــىرإز ٚلعــدً التٍــايف
ب ــرطب الد٥لــ ٛوــع تــٕفس الـــحىع العــسيف  ،بمرــاظ اُ الـــحىع العــسيف وــاٌع
عَ ذحٗ ٛظّٕز العاً أٔالـى مت أٌٔـرِٕىا  ،فٖ ٦ترهت التٍايف ٖٔ ٥طتروي
التعازض بني الدلٗمني يف وهاً ا٥ثباب ٔالد٥ل. ٛ
ٔعد أٌوس بعض ا٧عاظي (عدِي) ت ـٕه وٕازت الـحىع العـسفـ٘ فـ٘ باب
( )1افاٖ ٛا٧صٕه وع ذاغٗ ٛالـىػوٗين  :د. 376 : 2
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التعــــازض أٔ إٌــــدزاجّا تـــــرت تاٟــــس ٚتعسٖــــف الـــــىػّٕز لمتعــــازض:
(تٍــايف الـــىدلٕلني) بفعــن اٌوــازِي تٍــايف الـــىدلٕلني يف وــٕازت ٖتــٕفس فّٗــا
الـــحىع العــسيف  ،بــن تـــخسد وــٕازتٓ عــَ التعسٖــف الـــىػّٕز عــَ تاٟــسٚ
التعازض ِٔ ،را ِٕ الضرٗس اىا ضٗتبني ٥ذهاّ .
ٔاٗف ااُ الـىّي بدٔاّ وعسف ٛذهٗه ٛتعازض الدلٗمني أٔ ا٥تل ٛالـىتعدتٚ
عٍدٌا  ،لٗعس

وا ٌعتهـدٓ ٔاعـراّ لٍـا وـَ ـسٔد وـٕازت الــحىع العـسيف عـَ

تاٟس ( ٚالتعازض الـىطتهس بني ا٥تل - ) ٛفٍهٕه :
الـىسات وـَ التعـازض  :أُ ٖـأت٘ وـَ الػـاز الــىهدع ذحتـاُ ٔتلـُٗ٦
لفظٗـــاُ ٖتٍـــاف ٜوـــدلٕه ِـــرا وـــع وـــدلٕه ذاك بٍرـــٕ ٖ ٥ــــىوَ مجعّىـــا
ٔإجتىاعّىا وعاّ يف ٔعاّٟىـا ٔظسفّىـا الــىٍاضب ٔ ،ذلـ

ا٥وتٍـا بــرطب

وفاتِىا اإلثبات٘ الواغف عَ الـحعن ا٥لـّ٘ ٔاٌ٥ػأ ٞالٕعع عمـ ٜااِـن
العبات  ،وَ تُٔ فسق بني اُ ٖوُٕ تٍافّٗىا عمٔ ٜجْ التٍاعض أٔ عمـٌ ٜــرٕ
التغات بـرٗث ٖتعني وَ تضدٖت ِرا تورٖب ذاك .
ٔتٕعــٗرْ  :إُ الهغــاٖا الػــسعٗ ٛالــٕازت ٚيف الوتــاب ٔالطــٍ ٛتسجــع يف
ذهٗهتّــا إىل الهغــٗ ٛالـــرهٗهٗ ٛالــف ٖدتــب الـــروي الـــىرىٕه فّٗــا عمــٜ
وٕعٕعْ الـىهدز ٔجٕتٓ ضٕا ٞالـىترهت ازجاّ أٔ غري الـىترهت  ،وَ تُٔ
أُ تتوفن الهغٗ ٛأٔ تتضد ٝلثبٕب الـىٕعٕ ٔتـرههْ ازجاّ  ،بن تتضـدٝ
لبٗــاُ اٌـــْ لـــٕ تــــرهت الــــىٕعٕ

ازجــاّ تستٓــب الــــروي الـــىرىٕه عمٗـــْ

 ٥وـرال ، ٛفتوُٕ ٌطب ٛالـروي ٔعمهتْ بـىٕعٕعْ يف التػسٖع الـىٍضٕظ يف
الوتاب أٔ يف الطٍ ٛأغـبْ بعمهـ ٛالــىعمٕه ٌٔطـبتْ إىل عمتـْ التاوـ ٛيف التوـَٕٖ
الـخازج٘ ٔ ،اىا ٖطترٗن إٌفواك الـىعمٕه عَ عمتْ التاو ٛتوٕٖــٍاّ  -اـرل
ٖطترٗن إٌفواك الـروي عَ وٕعٕعْ غسعاّ.
ٔفـ٘ عـٕٟـْ ٖوُٕ تـعازض الدلـٗمٗـَ وـترـهـهاّ فـٗـىا اذا ٔزتب عـغـٗـتاُ
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غسعٗتاُ ٔعد إ تمف ودلٕه إذـداِىا عـَ وـدلٕه ا ٥ـس ٝيف بٗـاُ الــروي
ال ــىستٓب عمــ ٜذاك الـــىٕعٕ الٕاذــد ال ــىهدٓز ٔجــٕتٓ  :إوــا إ ت٦ف ـاّ بٍرــٕ
التٍاعض اىا لٕ تلٓت إذداِىا عمٔ ٜجٕب فعن ٔتلٓـت ا ٧ـس ٝعمـ ٜعـدً
ٔجٕب ذاك الفعن ٔ ،إوا إ ت٦فاّ بٍرٕ التغـات اىـا لـٕ تلـت إذـداِىا عمـٜ
ٔجٕب فعن ٔتلت ا ٧س ٝعم ٜذسو ٛذاك الفعن .
لوَ عد ٖهـاه( :)1إُ التٍـايف يف الد٥لـ ٛعمـٔ ٜجـْ التٍـاعض غـري وتضـٕز،
 ُ٧الد ٥ل ٛوـَ ا٥وـٕز الٕجٕتٖـ ، ٛفالتٍـايف بـني الـد٥لتني ٖ ٥وـُٕ إ ٥عمـٜ
ٔجْ التغات .
لوٍْ وهاه غري تاً  ،فاُ التعازض لٗظ تٍـايف الـدلٗمني وـَ ذٗـث الد٥لـٛ
بــىا ِــ٘  ،بــن ِــٕ تٍــايف الــدلٗمني وــَ ذٗــث و٤تاِىــا ٔوــدلٕ ىا بـــرٗث ٥
ٖـىوَ مجعّىا أٔ اجتىاعّىـا يف الٕعـا ٞالــىٍاضب لــّىا ِٔ ،ـرا عـد ٖوـُٕ
ٔجٕتٖاّ ٔعد ٖوُٕ عدوٗاّ اعدً ٔجٕب جمطـ ٛا٥ضـداذ ٛيف الضـِٔ ،ٚ٦ـرا
ٖ٤ادٓ الٕجداُ ِٕٔ اعٕ ٝوَ ان بسِاُ .
بن إُ وـرالٗ ٛالتغات تسجع إىل وـرالٗ ٛالتٍاعض ٔ ،تٕعٗرْ  :إُ وسجع
تعازض ا٥تل ٛبٍرٕ التغات ٖسجع إىل تعازعـّا بٍرـٕ التٍـاعض فـاُ وـا ٖـده
عمــٔ ٜجــٕب غــٖٗ ١ــده بــا٥لتصاً عمــ ٜعــدً ذسوتــْ  ،فتتٍــاعض الد٥لــٛ
الـى ابهٗ ٛلدلٗنٕ وع الد٥ل ٛاإللتصاوٗ ٛلـىعازعْ .
ٔضـ ٓس ا٥زجـا ِـٕ وا ذاـسٓ أزبـاب الـىـعهـٕه ٔعمـىا ٞالـىٍ ـت فـ٘ وٍػـأ
إضــترالـ ٛإجـتىا الغدٖـَ وَ أٌْ ٖسجـع إىل إضترالـ ٛاجــتىا الـىتٍاعـغٗـَ
بمـراظ اُ ٔجـٕت أذـد الـغدٖـَ ٖـ ست ٔجـٕت ا ٥ـس ٖٔـهـتـغ٘ عدً ا ٥ــس
فـٗطـترٗن اجـتىاعّىأ،ذٍٗ٠ر وا ٖده عم ٜإوتٍا اجتىا الٍهٗغني ٖطتده بْ
عم ٜاوتٍا اجتىا الغدَٖ .
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ٔعمـــ ٜاـــن تهـــدٖس ٖوـــُٕ الـــدلٗ ُ٦الــــىتعازعاُ وتوـــاذبني ،اذ ٖمـــصً
 ٥ -و ــرال - ٛوــَ تضــدٖت اذــدِىا ا٥لتــصاً بوــرب ا ٥ــس ٔ ،ذل ـ

لتٍــايف

ودلٕلّٗىا بــرطب وهـاً الــحعن التػـسٖع٘ ٔالـرٍٖ ٙبثـت عٍـْ تٍـايف الـدلٗمني
ٔتعازعّىا .
ٔ ٥فــسق يف تٍــايف الـــىدلٕلني الــىٕجب لتعــازض الــدلٗمني بــني اُ ٖوــُٕ
تٍافٗاّ يف تـىاً الـىدلٕه ٔبٍرٕ التباَٖ ٔاإل ـت٦

التـاً اىـا لـٕ ته اذـدِىا

عمٔ ٜجٕب فعن ٔتهٓ ا ٩س عمـ ٜذسوتـْ ٔ ،بـني اُ ٖوـُٕ التٍـايف يف بعـض
الـىدلٕه ٔبٍرٕ العىًٕ ٔالـخضٕظ وَ ٔجْ لضـدق التٍـايف ٔالتوـاذب بـني
الدلٗمني يف وٕزت ا٥جتىا ذٗث تترهت الــىعازعٔ ٛا ٥ـت٦

يف الــىحىع

اىا لٕ تهٓ اذدِىا عمٔ ٜجٕب ااساً العمىأ ٞتهٓ ا ٩س عم ٜذسوـ ٛااـساً
الفطاق  ،فٗتعازعاُ يف الـىحىع  :العاي الفاضت .
اىا  ٥فسق بني أُ ٖوُٕ التٍايف بني ودلٕل٘ الدلٗمني بالراب وباغسٔ ٚبني
اُ ٖوُٕ تٍافّٗىا بالعسض ٔالٕاض . ٛ
ٔالـــىسات وــَ أ٥ه :تٍــايف الـــىدلٕلني بالــراب ِ -ــٕ وــا ٌػــأ تواذبّىــا
وَ ذاب ودلٕل٘ الـدلٗمني ٔبمرـاظ وـا ٖفّـي عسفـاّ  -بالــى ابه ٛأٔ بـا٥لتصاً-
وَ ذاب الدلٗمني الـىتٍافٗني بـرٗث ٖعمي اٌـْ وــىا ٖ ٥ــىوَ ثبـٕب وـدلٕلّٗىا
تػسٖعاّ إلـّٗاّ ٔ ،وثالْ  :وا اذا جاٞ

ٖده عمٔ ٜجٕب جمط ٛا٥ضـداذ ٛيف

الضٔ ٚ٦جـا ٞـ ٖـده عمـ ٜعـدً ٔجٕبّـا  ،أٔ جـا ٞـ ٖـده عمـ ٜذسوـٛ
ا٥ذتواز ٔ

آ س ٖده عمـ ٜعـدً ذسوتـْ  ،أٔ جـا ٞـ ٖـده عمـّ ٜـازٚ

ذزق الدجاد ٔ ـ ٖـده عمٌ ٜـحاضـتــْ ِٔ ،ورا وـىا ٖـوُٕ وفات الدلـٗمٗـَ
وتغاتاّ أٔ وتٍاعغاّ .
ٔالـىسات وَ الثاٌ٘  ِٕٔ -تٍايف الـىدلٕلٗـَ بالعسض  ِٕ -وا ٌـػأ تواذب
الدلٗمٗـَ وَ ازد ودلٕلـّٗىا العسفـِ٘ٔ ،را آبٕ عٍد عدً تـٍافـ٘ ودلٕلـّٗىا
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براتّىا بأُ ٖوُٕ ثبٕب الـىدلٕلني يف ٌفطّىا وــىوٍاّ وعهـٕ ّ٥لوـَ ٖعمـي وـَ
الـخازد إمجا ّ٥بعدً ثبٕب أذدِىا تػسٖعاّ إلـّٗاّ وهضٕتاّ .
ٖدهٓ عمٔ ٜجـٕب الضـ ٚ٦عضـساّ عمـ ٜوـَ ضـافس

ٔوثالْ  :وا اذا جاٞ

أزبع ٛفساضخ ِٕٔ ٖسٖد السجٕ يف ٖٕوْ إىل بمدٓ ٔ ،جاٞ

آ ـس ٖـدهٓ عمـٜ

ٔجٕب الض ٚ٦تـىاواّ عم ٜوَ ضافس ازبع ٛفساضـخ ٔإُ أزات السجـٕ يف ٖٕوـْ
إىل بمــدٓ ِٔ ،وــرا لــٕ تهٓ اذــد ال ــخ َٖ عمــٔ ٜجــٕب صــ ٚ٦ال ــحىعٔ ٛتهٓ
ا ٩س عمٔ ٜجٕب ص ٚ٦الظّس ًٖٕ الـحىع ، ٛفاٌْ ٖ ٥س ٝالتٍايف بني ودلٕل٘
الــدلٗمني بــراتّىا ٔ ٥تــدافع بٍّٗىــا أصـ ّ٦بمرــاظ اػــف الـــخ َٖ عــَ جعــن
الـروي ٔاٌػا ٞالتػسٖع إلوواُ ثبٕتّىا ٔاجتىاعّىا وعاّ عم ٜااِن الـىومف
وَ تُٔ وـررٔز فْٗ لٕ ٥العمي ا٥مجال٘ بعدً و ابه ٛثبٕتّىا وعاّ لمٕاعع .
ٔوٍػأ العمي يف الـىثالني ِٕ ٔعٕا ٔزضٕخ عدً ٔجٕب أاثس وَ مخظ
صمٕاب يف الًٕٗ الٕاذد يف وستوصاب أذِاُ العمىأ ٞالضمرا ٞا٧تهٗا ، ٞبـن
ِ٘ عسٔز ٚفهّٗ ٛتـىٍع عَ ٔجٕب ضت ٛصمٕاب أٔ ضبع ٛيف الٗـًٕ الٕاذـد ،
وــع اُ العىــن بالـــخ َٖ الـــىصبٕزَٖ ٖطــتمصً ِــرا الـــىىٍٕ ذــاه تـــرهت
الـىٕعٕ ٔ -زٔت

َٖ ذ ٙودلٕلني وتٍافٗني . -

ٔذٍٗ٠ـر فد٥لــ ٛأذـد الــخ َٖ عمـ ٜالـــروي و ابهـ ّٛتــدهٓ بـا٥لتصاً عمــٜ
ارب ودلٕه الـخ ا ٥س بٕاضـ  ٛالعمـي اإلمجـال٘ الــخازج٘ أٔ الغـسٔزٚ
الفهّٗ ٛفٍه ع بـىخالف ٛاذدِىا لمٕاعع التػسٖع٘ ِ .را .
ٖٔبدٔ وَ تهسٖس بـرث الـىرهت الٍاٟٗين(()1عدٓ)ا٥غواه يف الثاٌ٘  -تٍايف
الـىدلٕلني بالعسض ٔ -أُ وثمْ ٖوُٕ وَ وٕازت إغتبآ الـرح ٛبال٦ذح. ٛ
ٖٔـىوَ اُ ٖ ٥وـُٕ وـهـضٕتاّ لْ (عدٓ)  ،بن الظاِس اٌْ غري وـسات لـىــثن
ِرا الـىرهت الـحمٗن ٍٖٔ ،بغ٘ التفسٖت بني التعازض ٔبٗـَ اإلغتبآ الـىرإز
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لٗتغس عدً إٌْ وهضٕتاّ :
إذ الدلٗ ُ٦الـىتعازعاُ ِىا الٕاجداُ لػساٟط الــرحٗٔ ٛالد٥لـٔ ، ٛعـد
ٖعمــي إمجــا ّ٥بعــدً وٕافهــ ٛوــ٤تٓ ٝأذــدِىا لمٕاعــع التػــسٖع٘ فٗتعازعــاُ
بالعسض ٖٔتٍافٗاُ بفعن العمي ا٥مجـال٘  ،لوـَ ٖ ٥مـصً يف تــرهت (تعـازض
الدلٗمني) ٔجٕت عمي امجال٘ بعدً ذحٗ ٛاذدِىا  ،بن ٖمصً لترهت تعـازض
الـخ َٖ  :إذساش ذحٗتّىا ٔتلٗمٗتّىا ٌ ،عـي عـد ٖــرضن ٥ذهـاّ  :ا ٥ىٍ٠ـاُ
بـرحٗتّىا اىا لٕ صاز ا٥وس إىل التخٗري بٍّٗىا  ،أٔ ٖـرضن ا ٥ىٍ٠ـاُ بعـدً
ذحٗتّىا اىا لٕ صاز ا٥وس إىل تطاع ّىا .
بٍٗىـا يف إغـتبآ الــرح ٛبغـري الــرحٖ ٛوـُٕ اذـدِىا تُٔ ا ٩ـس ٔاجــداّ
لػــساٟط الـــرحٗ ٛوــَ تُٔ إوتٗــاشٓ ٔتعٍٗٗــْ أٖ ٙترهــت ا٥غــتبآ فٗىــا اذا اــاُ
عٍدٌا تلٗٔ ُ٦عمىٍا بـرحٗ ٛأذدِىا ٔبعدً ذحٗ ٛا ٩س ٔإغتبّا ازجاّ فمي
تـىتاش الـرح ٛوٍّىا وَ غري الـرح ٛاىا لٕ جاٌٞـا ـ اُ  :اـن ٔاذـد وٍّىـا
وٕافــت لفتــأ ٝبعــض عمىــا ٞالعاوــٔ ، ٛعمــي امجــا ّ٥بضــدٔز اذــدِىا لبٗــاُ
الـروي الٕاعع٘ ٔصدٔز الثاٌ٘ لمتهٗ ٛوَ تُٔ تـىٗٗص ِرا وَ ذاك .
ٌٕٔعس إوتٗاش (التعازض) عَ إغتبآ الـرح ٛبال٦ذح ٛبعباز ٚثاٌٗ: ٛ
الـتعازض أُ ٖأت٘ ـ اُ ٔاجــداُ لــػساٟـط الـرـحـٗ ٛظاِساّ ،لوَ ٌعمي
امجا ّ٥بعدً و ابهـ ٛاذـدِىا لمٕاعـع وـَ تُٔ تعٍٗٗـْ اىـا لـٕ أت ٝأذـدِىا
ٔجٕب الهضس يف وٕعٕ ٔأت ٝالــخ ا ٥ـس ٔجـٕب التىـاً يف الــىٕعٕ
ٌفطْ ٔعمىٍا بعدً ٔجٕب إذد ٝالض٦تني اىا عسٓبٍآ وثا ّ٥لتٍـايف الــىدلٕلني
بالعسض ٖٔ ،عبٓس عٍْ (الورب الـخ ِٔ )ٙرا تـحس ٙعمْٗ أذوـاً التعـازض
وَ الدجٗس أٔ التخٗري أٔ التطاعط اىا ضٗـأت٘ وفض. ّ٦
بٍٗىا إغتبآ الـرح ٛبغري الـرح ِٕ : ٛأُ ٖأت٘

اُ وتٍافٗاُ ٌعمي بورب

اذدِىا ٔعدً ٔجـداٌْ لـػساٟط الـرحـٗ ٛلمعمي بفـطت الـىخـ أٔ بٍـهمْ ـ اّ
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صاتزاّ لمتهٖٗٔ ٛعبٓس عٍْ ( :الورب الـىخ  )ٙوَ تُٔ تـىٗٗص الـرح ٛوَ غري
الـرح ٛوٍّىا ِٔ ،را وـروًٕ بهٕاعد العمي ا٥مجال٘ ٔأذواوْ ٔآثازٓ .
ٔعــد اتغــس وـــىا تهــدً جمٗـاّ  :ذضــٕه التخــالف ٔالتــدافع ٔالتٍــايف بــني
الـــىتعازعني بـــرطب وهــاً ا٥ثبــاب ٔالد٥لــ ٛبمرــاظ تعاٌــد الـــىدلٕلني يف
الوػف عَ جعن الـروي ٔإٌػا ٓٞالـىٍوػف بالدلٗن :
ذٗث ٖوػف اذد الـىتعازعني ودلٕ ٥وٍافٗاّ ٔوورٓباّ لـىا ٖوػـفْ الـدلٗن
ا ٥س وَ الـىدلٕه ٔبٍرٕٕ ٖ ى َ٠الفهْٗ بعدً جعن الــىػسٓ اـ ٦الــىدلٕلني
ٔالـروىني عم ٜااِن العبات :
إوا ٧جن التٍاعض بـني وـدلٕل٘ الـدلٗمني الــىتعازعني أٔ ٧جـن التغـات
ِٔراُ ِىا الغالب .
ٔإوا ٧جن العمي ا٥مجال٘ وَ ازد الدلٗمني الـىتعازعني الٍاغٗ ١وـَ
الغسٔز ٚالدٍٖٗـ ٛأٔ الفهّٗـ ٛعمـ ٜعـدً و ابهـ ٛالــىدلٕلني وـع الٕاعـع ٔعـدً
ثبٕب الـروىني يف وسذم ٛالـحعن ٔاٌ٥ػا. ٞ
ٔوَ ِرا التهسٖب ٖتحم ٜلمخبري  :إٌتفا ٞالــىعازع ٛالــىروى ٛالــىطتهسٚ
بني الدلٗن الـرااي ٔبني الدلٗن الـىروًٕ  ،أٔ بني الدلٗن الٕازت ٔبني الدلٗن
الـىٕزٔت  ،أٔ بني العاً ٔبني الــخاظ  ،أٔ بـني الــى مت ٔبـني الــىهٗد ٔ ،يف
وٕازت التخضٓـط الــىٕعٕع٘ المفظـ٘  ،بـن بـني اـن عسٍٖـٔ ٛذّٖـا عىٕوـاّ ،
ٖظّس ذل

ضمْ يف بٗاُ ٥ذت .
بالتأون ٔتدعٗت الٍظس ٌٔف ٓ

ٔبتعــبري تعٗــت  :التعــازض البــدٔ ٙوترهــت بــني وــٕازت الـــحىع العــسيف-
الهسٍٖٔ ٛذ ٙالهسٍٖ -ٛفمرا ٖضس بـرثّا يف بـرٕث تعـازض ا٥تلـٌ ، ٛعـي ِـٕ
تعازض غري وطـتهس ٌ٧ـْ ٖـصٔه التعـازض الظـاِس بـدٔ ّا ٍٖٔـدفع عٍـد الــحىع
العسيف بٍّٗىا ب أ ٛجـٕت الهسٍٖـ ٛالواغـف ٛعـَ الــىسات الــحدٔ ٙالــىهضٕت
الٕاعع٘ وَ ا ٩س .

تعسٖف التعازض )17( .......................................................

ٔوَ ِرا البٗاُ ٖتحم ٜأُ التعازض بني تلٗمني لفظٗني ٔ

ابني غـسعٗني

ٖوُٕ عم ٜعطىني :
أ -التعازض الـىطتهس الـىروي ِٕٔ الـرٖ ٙوـُٕ التعـازض فٗـْ ٔالتٍـايف
بني الدلٗمني وـروىاّ ٔلرا ٖـرتاد إىل عـ٦د فٗضـاز إلٗـْ  :تسجٗرـاّ أٔ تــخٗرياّ
بعد تـرهت وٕعٕعْ ٔإذساش التعازض ٔإضتهسازٓ ٔعدً إٌـر٦لْ ٔشٔالْ .
ب -التعــازض غــري ال ــىطتهس ِٔــٕ التٍــايف ال ــىمرٕظ بــني الــدلٗمني بٍظــس
بدٔ ٔ ،ٙضٕصٗتْ اٌْ عابن لمع٦د ٔالـحىع العـسيف الــىرأز ٙالــىهبٕه ،
فٖ ٦طتروي التعازض ٖٔ ٥طتهس بن ٖصٔه بالـحىع العـسيف أٔ بتهـدٖي الهسٍٖـٛ
عم ٜذ ٙالهسٍٖ ٛيف وهاً فّي الـىسات الـحد ٙبـرٗث ٍٖطحي الدلٖٗٔ ُ٦متهٗاُ
ٔ ٥تدًٔ الـىعازع ٛبٍّٗىا  .ثي ٌبرث ٍِا :
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الـنقصد الثاىي  :موارد الـجنع العريف
ٍِٔا ٍٖبغ٘ التعسض التفضٗم٘ ٌٕ٧ا الـحىع العسيف ٔوٕازت الهسٍٖٔ ٛذّٖا
ٔالــف ٖوــُٕ فّٗــا التــدافع بــني الــدلٗمني ب ـدٖٔاّ ٔتعازع ـ ّا غــري وطــتهس ٔغ ـري
وطــتروي ٌ٧ ،ــْ ٖــصٔه التعــازض عٍّىــا بالـــحىع العــسيف بٍّٗىــا ٔالتٕفٗــت
الـىرأز ٙأٔ تسجٗس ا٧عٕ ٝت٥ل ّٛعم ٜا٧ععف أٔ تهدٖي ذ ٙالهسٍٖ ٛعمـٜ
فاعدِا ٔ ،تٕعٗرْ يف وساذن ٌبدأ ببرث :

حقٔقة التخصّص :
ٔالـــىسات وــَ التخضٓ ـط ِــٕ ــسٔد وٕعــٕ عــَ وٕعــٕ تلٗــن آ ــس
سٔجاّ ٔجداٌٗاّ ٔيف عاي التوَٕٖ .
ٔبتعبري ثاُ  ِٕ :سٔد فـست أٔ افـسات عـَ وٕعـٕ عـاً سٔجـاّ ذهٗهٗـاّ
 توٍٕٖـاّ أٔ بالــراب ٌ -ظــري ــسٔد الــحاِن عــَ وٕعــٕ العــاي الــٕازت يفتلٗن ٔجٕب إاساً العاي (أاسً العـاي)ٌٔ ،ظـري ـسٔد الــخن ٔالــىا ٞعـَ
وٕعــٕ الـــخىس ٚالــٕازت يف تلٗــن تـــرسٖي غــسبّا ٌٔ ،ظــري ــسٔد العمــي
الٕجداٌ٘ بالـروي الػسع٘ عَ أتل ٛا٧وازاب الػسعٗٔ ٛا٧صٕه العىمٗ. ٛ
ٔالتخضٓط ٖهابن التخضٗط الر ِٕ ٙإ ساد فست أٔ أفسات  ِ٘ -بعـض
أفسات العاً  -عَ ذوي العاً  ،أٔ ِٕ زفع ذوي العاً عَ وٕعٕ
تُٔ تضس

اظ وَ

يف وٕعٕ ذوي العاً ٖٔ ،ترهت اإل ساد ٔالسفع بدلٗن ـاظ

وـخسد ٌظري عٕل

( ٥توسً شٖداّ العاي) بعد عٕل

(أاسً ان عاي) .

ٔبّرا التهسٖـب لــىعٍ ٜالتخضـط ٖتحمـ ٜسٔجـْ عـَ تاٟـس ٚالتعـازض
لعدً تٍـافـ٘ الـىدلٕلني ٔعدً تدافع الدلٗمني لٕعٕا عدً الـىٍافا ٚبني عٕلٍا:
(غسب الــىا ٞذـ٦ه) ٔبـني عٕلٍـا( :غـسب الــخىس ذـساً) لــخسٔد وٕعـٕ
اذـدِىا عَ وـٕعٕ ا ٩ـس،فٍٗـتف٘ التعازض عـّساّ بٗـَ الهٕلني .ثي ٌبرث:
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حقٔقة الْرّد :
ٔالـىسات وَ الٕزٔت  :سٔد فست أٔ افسات عَ وٕعٕ تلٗن عاً سٔجاّ
ٔجداٌٗاّ ذهٗهٗاّ لوَ بالتعبد الػسع٘  ،أٖ ٥ ٙوُٕ سٔجاّ وٕعٕعٗاّ بالراب
االتخضٓــط  ،بـــن ِـــٕ ـــسٔد وٕعـــٕع٘ ب اـــ ٛالتعبٓــد الػـــسع٘ الثابـــت
بالٕجداُ فٗوُٕ إٌتفا ٞالـىٕعٕ ٔجداٌٗاّ ٔبالتعبٓد الػسع٘ .
ٔبالٕزٔت ٖترهت أوساُ  :اوـس تعبـدِ ٙـٕ ثبـٕب الــىتعبٓد بـْ ٔ ،أوـس آ ـس
ٔجداٌ٘ ِٕ ٌفظ التعبٓد .
ٌظري التعبد بـخ الثهـ : ٛفـاُ التعبـد ٔجـداٌ٘ ٔ ،ذحٗـ ٛـ الثهـ ٛثابتـٛ
بالتعبد الػسع٘ الٕجداٌ٘ٔ ،الٕزٔت ِٕ زفع تعبد ٙوَ تلٗن لـىٕعٕ تلٗن
آ س ِٕ الـىٕزٔت ٌٔ ،ف٘ لْ بالتعبد الػسع٘ الٕجداٌ٘ :الدلٗن الٕازت .
ِٔرا ٌظري سٔد وٕازت ا٧تل ٛا٥جتّاتٖ - ٛا٧وازاب الــىعت  ٚارحٗـٛ
ـ الثهــ - ٛعــَ وٕعــٕ ا٧صــٕه العىمٗــ ٛالعهمٗــ : ٛال ـ ا( ٚٞعــدً البٗــاُ)
ٔا٥ذتٗــاح (عــدً الــى٤وَٓ) ٔالتخــٗري (الــررئ ٚالــدتت يف وــحاه العىــن) -
ذٗث تـتضد ٝا٥واز ٚالــىعت  ٚلسفـع وٕعـٕ ا٥صـن العىمـ٘ العهمـ٘ زفعـاّ
ذهٗهٗاّ ٔبالٕجداُ  ،لوَ ب ا ٛالتعبد الػسع٘ با٧واز ، ٚفـاُ الـ ا ٚٞالعهمٗـٛ
 عمــ ٜالهــٕه بّــا  -عٕاوّــا ٔوٕعــٕ جسٖاٌّــا ِــٕ (عــدً البٗــاُ) ٔعــٕاًا٥ذتٗاح العهم٘ (إذتىاه الغـسز ٔالعهـاب يف فعـن وــرتىن الــرسؤ ٛعـدً
ال ــى٤وَٓ) ٔعــٕاً أصــن التخــٗري العهمــ٘ ِــٕ (التر ــ ٓٗس يف و ــحاه العىــن عٍــد
تٔزاُ ا٧وس بني وـررٔزَٖ) .
ٔوع عـٗـاً ا٥واز ٚعم ٜغٗـٔ ١عـد تعـ ٓبدٌا الػاز بـرحـٗـتّا ٔإٌّا عــمىاّ
تعبدٖاّ بـى٤تاِا ٖوُٕ البٗـاُ وترههـاّ تعبـداّ  -ذهٗهـٔ ٛبالٕجـداُ ٖٔ ، -وـُٕ
إذتىـاه الغـسز ٔالعهـاب وٍتفٗـاّ تعبٓـداّ ٔبالٕجـداُ ٔ ،توـُٕ الــرري ٚوستفعــٛ
تعبداّ ٔبالٕجداُ بفعن تسجٗس ا٥واز٧ ٚذد الـىررٔزَٖ .
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لوٍْ لٗظ بٗاٌاّ بالراب ٔلٗظ إٌتفا ٞالغسز ٔالعهاب بالـراب ٔلـٗظ شٔاه
الـــ رري ٚبالــراب  ،بــن ِــٕ اــرل

ب اــ ٛالتعبــد الػــسع٘  :جعــن ا٥وــازٚ

الورا ٟٛٗذح ّٛأٔ إوغا ٞإعتبازِا العهٔ ،ٟ٘٦التعبٓد الػسع٘ ٔجداٌ٘ ٔ ،لٕ٥
إعتباز الػاز ٔتعبٓدٓ الٕجداٌ٘ بــرحٗٓتّا عمٍٗـا لــىا ااٌـت ا٧وـاز ٚالوراٟٗـٛ
بٗاٌاّ ٔ ٥ااٌت ٌافٗ ٛإلذتىاه العهاب عٍد وـخالف ٛاإلذتٗاح ٔ ٥وصٖم ٛلمرريٚ
ٔالدتت عٍد تستت ا٥وس بني وـررٔزَٖ .
إذُ الدلٗن الٕازت  -اا٧واز ٚالـىعت ٍٖ - ٚف٘ وٕعـٕ الـدلٗن الــىٕزٔت
وثن ا٧صٕه العهمٗ : ٛالـ أ ٚٞا٥ذتٗـاح ٔالتخـٗري ٖٔ ،سفعـْ زفعـاّ وٕعـٕعٗاّ
ذهٗهٗاّ ٔجداٌٗاّ لوَ بالتعبد الػسع٘ ٔ ،لٗظ زفعاّ بالراب .
ٔبإ تضاز ٖ :تهدً الدلٗن الٕازت عم ٜالدلٗن الـىٕزٔت ٖ ٌْ٧سفع وٕعٕ
الدلٗن الـىٕزٔت ٔ ،لرا ٌـهدً الدلٗن الٕازت ذت ٜإذا ااُ ظّٕزٓ ععٗفاّ ٔااُ
ظّٕز الـدلٗن الــىٕزٔت عٕٖـاّ جـداّ ٔ ،الــىّي تــرهت الظّـٕز لمـدلٗن الـٕازت
ٔلمدلٗن الـىٕزٔت  ،فٗتهدً الـدلٗن الـٕازت ٍٖٔــف٘ وٕعـٕ الـدلٗن الــىٕزٔت
بالتعبد الػسع٘ بالدلٗن الٕازت .
ٖٔفــدق الــٕزٔت عــَ التخضٓــط  -وــع إغــدااّىا يف إٌّىــا سٔجــاّ
وٕعــٕعٗاّ ذهٗهٗــاّ  -يف:أُ التخضٓــط ــسٔد وٕعــٕع٘ ذهٗهــ٘ ٔجــداٌ٘
بالراب ،أ ٙبدُٔ ت ـالـ ٛالتعـبد الـػسعـ٘ٔ ،أُ الـٕزٔت ـسٔد وٕعـٕعــ٘
ذهـٗه٘ ٔجـداٌـ٘  ٥ -بالراب -بن بـى ٌٛ٤التعبد الػسع٘ ٔت التْ .
ٔوَ ِرا التهسٖب ٖتحم ٜعدً إضتهساز التعازض ٔعدً إضترواً التٍـايف
بني الدلٗمني أٔ بني الـىدلٕلني يف وٕازت الٕزٔت اىٕازت التخضطٔ ،اٌـىا ِٕ
تعازض بٍظـس بـدٖٔ ٙـصٔه بالتأوـن ٔالعـ٦د ٔالــحىع العـسيف بـني الـدلٗمني :
الٕازت ٔالـىٕزٔت ،ذٗـث ٖضـري الــىحعٕه يف الـدلٗن الـٕازت فعمٗـاّ تاوـاّ تُٔ
الـىحعٕه يف الدلٗن الـىٕزٔتذٗث ٖـخسد وَ وٕعٕعْ:وفات الدلٗن الٕازت .
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حقٔقة الـحكْمة :
الـىسات وـَ الــروٕو : ٛتهـدًٓ تلٗـن عمـ ٜتلٗـن لــخضٕصٗ ٕٛفــ٘ الـدلٗن
الـرااي وَ ذٗث ا٧تأ ٞالمطاُ ٔالـىعٍ ٜالـىسات بٗاٌْ  -تهدً غمبٔ ٛضٗ سٚ
ٔعّــــس ٔذوٕوــــ ، ٛفٗوــــُٕ الــــدلٗن الـــــرااي ذٔ الـــــخضٕصٗ ٛا٧تاٟٗــــٛ
عسٍٖ ّٛغخضٗ ّٛعم ٜتعٗني الـىسات الـحدٔ ٙالـىهضٕت الػـسع٘ الـٕاعع٘ وـَ
الدلٗن الـىروًٕ ِٔ ،را التهدًٓ ا٧تا ٟ٘الهّس ٙعم ٜعطىني :
الهطي أ٧ه  :الــروٕو ٛالػـازذِٔ ٛـ٘ أُ ٖوـُٕ أذـد الـدلٗمني بأتاٟـْ
ٔوعٍآ ٔودلٕلْ المفظ٘ ٌاظساُ إىل الـىسات الـى٤تٓ ٝبالدلٗن ا ٩س ٔغازذاّ لـْ
ٔوفطٓساّ لمىسات الــحد ٙوٍـْ ِٔ ،ـٕ إوـا أُ ٖوـُٕ ٌـاظساّ إىل عهـد الٕعـع يف
الدلٗن ا ٥س ضع ّٛأٔ عٗهاّ أٔ ٌـاظساّ إىل عهـد الــرىن  ،بــرٗث لـٕ ي ٖوـَ
الدلٗن الـىروًٕ الـىٍظٕز لعهد ٔععْ أٔ لعهد محمْ لوـاُ الـدلٗن الــرااي
ٔو٤تٓآ التفطري ٙالػسذ٘ لغٕاّ ب ٦فاٟد ٚتاو. ٛ
ٔتـرضن (الــروٕو ٛالػـازذ )ٛيف أتلـ ٛا٥ذوـاً الٕاععٗـٔ ٛتتهـًٕٓ بٍظـس
تلٗن إىل تلٗن آ س ٔغسذْ لـْ ٔتــردٖدٓ لمىـسات الــحد ٙوٍـْ ٔ ،لـرا ٖوـُٕ
تهـدًٓ ِــرٓ الــروٕو ٛتهـدًٓ غمبــٔ ٛعّــس لمــدلٗن ا ٩ــس ٔ ،توــُٕ ـضٕصــٗٛ
الٍظـسالػازا يف الـرااي عسٍٖ ٛغخضٗ ٛعم ٜالـىسات وَ الدلٗن الـىروًٕ .
ثي الػسا ٔالتفطري عد ٖوُٕ جمٗـاّ ٔيف غاٖـ ٛالٕعـٕا بـأُ اـاُ وضـدٓزاّ
بأتا ٚالتفطري أٔ بمفظ ٖ٤تٓ ٙالػـسا (أ )ٙأٔ (أعـين اـرا) االــخ الضـرٗس
الطــاٟن عــَ زجــن ي ٖــدز أزاعــتني صــم ٜأً ث٦ث ـاّ ق عــاه ( : )شٖعٗــدز
فطأه الـسأ - ٙعبٗـد بـَ شزاز - ٚألـٗظ ٖهـاه ٖ ٥ :عٗـد الضـ ٚ٦فهٗـْ ق عـاه
( : )شاٌـىا ذل

يف الث٦ث ٔا٥زبعز( )1فـاُ ِـرا الــحٕاب ا ٧ـري ٌـاظس

إىل السٔاٖ ٛالـىرإز ٚيف اتب الفهْ ٔالــردٖث شٖ٥عٗـد الضـ ٚ٦فهٗـْز ٌظـس
( )1الٕضاٟن  :د : 5ب : 9وَ أبٕاب اخلمن الٕاعع يف الض : ٚ٦ا. 3
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غسا ٔتفطري ٖ٤تٓ ٙإىل عٗت الداٟس ٚالـىعٍٕٖ ٛلمردٖث ا ٧ري ٔعدً ضـعتّا
عمــ ٜإ ٦عّــا الظــاِس وٍّــا بــدٔاّ ِٔ ،ــرا وثــاه لمروٕوــ ٛال ــىغٓٗه ٛيف عبــاه
الـروٕو ٛالـىعىٓىٔ ٛالـىٕضٓع ٛلداٟس ٚالـىسات وَ الدلٗن الـىروًٕ .
ٔعد ٖ ٥وُٕ الػـسا ٔالتفطـري ٔالٍظـس جمٗـ ّا بـن اـاُ ظـاِس ّا وـَ الـدلٗن
الـرااي بعد التأون ٔالـى٦ذظ - ٛاالـخ العمٕ ٙشلٗظ بـني السجـن ٔٔلـدٓ

َر َو
زباز( )1فاٌْ ٔاعس الٍظس إىل تلٗن تـرسٖي السبا إذ لٕ ي ٖٕجد تػسٖع شَّح َّ
َروَ الرِّبَاز البهس ، 275: ٚااُ الـخ العمٕ ٙالـرااي لغٕاّ ِٔ ،را الــخ
شَّح َّ
ٔاعس التضس

و الرِّبَاز .
َر َ
الهّس ٙيف الدلٗن الـىروًٕ شَّح َّ

ثي إُ الػسا ٔالتفطري ٔالٍظس  ِٕٔ -عٕاً الـروٕو ٛيف ِرا الهطي : -
تازٖ ٚتٕجْ إىل عهد الٕعع ٖٔتضسٓ

فْٗ تضس

عّس ٔغمبٌ ، ٛظـري وثـاه

السبــا ذٗــث ٖتطــمط عمــ ٜتلٗــن تــرسٖي السبــا ٖٔفطــس الـــىٕعٕ (السبــا) بأٌــْ
غـــري السبـــا الــــراصن بـــني ا٥ب ٔبٗــــَ ا٥بـــَ  ،فٍٗتفـــ٘ ذوـــي الترـــسٖي
باٌتفا ٞوٕعٕعْ غسعاّ.
ٔتازٖ ٚتٕجْ إىل عهد الـرىن ٖٔتضس

فْٗ تضس

عّس ٔغمبٌ ٛظري تلٗم٘

ٌف٘ الغسز ٔالـرسد يف الـدَٖ فإٌّىـا ذااىـاُ عمـ ٜأتلـ ٛا٥ذوـاً الٕاععٗـٛ
أ٥لٗــ ٛالػــاوم ٛبإ ٦عّــا لــىٕازت الغــسز ٔالــرسد ٔ ،الػــسا فّٗــا ٔالٍظــس
ٖوُٕ وتٕجّاّ إىل عهد الــرىن -الــروي الــىرىٕه -إذ ِـٕ وغـٗٓت لداٟستـْ
بغري وا ٖمصً وَ إوتثالْ الغسز أٔ الـرسد ٌٔ ،تٗح ٛذـوٕوٌ ٛـف٘ الغسز ٌٔـف٘
الـرـسد عم ٜإ ــ٦ق أتلـ ٛا٧ذـواً أ٧لـٗـِ ٛـٕ تغٗٗت إ ٦عّا بـىا ي ٖمصً
وَ إوتثا ا التغسز أٔ الترسد .
ثي اُ الـروٕو ٛالػازذ ٛلـىٕعٕ الدلٗن الـىروًٕ ٌٕعاُ :
الٍٕ أ٥ه  :الـروٕو ٛالتغٗـٗـهٗ ِ٘ٔ ٛالف تـغٗٓت تاٟس ٚالـىٕعٕ بأُ
( )2الٕضاٟن  :د : 12ب : 7وَ ابٕاب السبا  :ا + 1ا. 3
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تـخسد عٍْ وا ِٕ تا ن فْٗ ذهٗه ّٛاىثاه السبا الر ٙتتغٗت تاٟستْ ٖٔــختط
بغــري السبـــا الــــراصن بـــني الٕالـــد ٔالٕلــد ٌٔ ،تٗحـــِ ٛـــرٓ الـــروٕو ٛتػـــبْ
التخضٗط اىا أُ ٌتٗح ٛالٕزٔت ِ٘ أغبْ بالتخضٓط .
الٍــٕ الثــاٌ٘  :الـــروٕو ٛالتٕضٓــعٗ ٛالـــىعىٓىِٔ ٛــ٘ الــف تٕضٓــع تاٟــسٚ
الـــــىٕعٕ بــ ـأُ تــــد ن يف الـــــىٕعٕ وــــا لــــٗظ وٍــــْ ذهٗهــ ـ ّٛاىثــــاه
شالفها مخس اضتضغسٓ الٍاعز( )1ذٗث ٖٕضٓع تاٟس ٚالٍطٓ الٍـا ت بتــرسٖي
الـخىس ٔذل

بإت اه الفها يف تاٟس ٚالـخىس ٔذوىْ الترسٖـى٘ ِٕٔ ـازد

عــَ تاٟستــْ الـرـهٗ ــهٗ ، ٛفٗوــُٕ الــدلٗن الـــرااي وثبت ـاّ لمروــي ال ــىرإز يف
الدلٗن الـىروًٕ بمطاُ إثباب وٕعٕعْ .
ِرا الهطي أ٥ه وَ الـروٕؤ ، ٛتـىاً إٌٔاعـْ ٔاجـد ٚلضـف ٛالٍظـس إىل
الـــدلٗن ا ٩ـــس ٔالػـــسا لـــْ ٔالطـــٗ سٔ ٚالتهـ ـدًٓ الهّـــس ٙعمٗـــْ ٌٔ ،طـ ـىّٓٗا
(الـروٕو ٛالػازذ. )ٛ
الهطي الثاٌ٘:الـروٕو ٛالسافع ِ٘ٔ ٛأُ ٖوُٕ أذد الدلٗمني بأتأ ْٟوعٍآ
زافعـــاّ لــــىٕعٕ الــــروي يف الـــدلٗن ا ٩ـــس وـــَ تُٔ غـــسا ٔتفطـــري ،
ٔوَ تُٔ أُ ٖوُٕ زفعْ لـىٕعٕ ذوي الدلٗن ا ٩س زفعاّ ذهٗهٗـاّ ٔجـداٌٗاّ
اىا يف الٕزٔت  ،بن ٖوُٕ الدلٗن الـرااي زافعاّ لـىٕعٕ الـدلٗن الــىروًٕ
بالتعبٓد ٔيف عاي ا٥عتباز الػسع٘ .
ِٔرٓ الـروٕو ٛالسافع ٛتـرـضن فـ٘ ا٥تل ٛالـىتوـ ٓفم ٛل٨ذواً الـظاِسٖـٛ
ٌظري ذوٕو ٛا٧وازاب الػسعـٗ -ٛارحـٗٛ

الـثـه-ٛعمـ ٜا٧صـٕه العىمٗـٛ

الػــسعٗ ٛاــال أ ٚٞاإلضتضــراب ٔذوٕوــ ٛا٧صــن الطــبيب عمــ ٜا٧صــن
الـىطبٓيب ٔذوٕو ٛا٧صن الـىرسش عم ٜا٧صن غري الـىرسش .
ٔ ٥تـتـهًٕٓ ِرٓ الـروٕو ٛبالٍظس ٔالػسا ٔالتفطري  -اىا يف الهطي أ٥ه
( )1الٕضاٟن  :د : 17ب : 28وَ أبٕاب ا٧غسب ٛالـىرسو : ٛا. 1
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وَ الـروٕؤ -ٛلرا  ٥توُٕ أتل ٛإعتباز ا٧وازاب الػسعٌٗ ٛاظس ٚأٔ غازذٛ
٧تلــ ٛا٥صــٕه العىمٗــ ٛالػــسعٗ ، ٛبــن ِــ٘ ت ــتضد ٝب اــ ٛالتعبٓ ـد الػــسع٘
با٧وــاز ٚلسفــع وٕعــٕ الــدلٗن الـــىروًٕ  ،فٗته ـدًٓ الــدلٗن الـــرااي ٖٔسفــع
وٕعٕ الدلٗن الـىروًٕ .
ٔٔجْ التهدٖي  :إُ ان عغـٗ ٛغـسعٗ ٛذهٗهٗـ ٛتــتوفٓن بٗـاُ ذوىّـا عمـٜ
تهدٖس ٔجٕت وٕعٕعّا يف الــخازد  ٥ٔ ،تــتوفن بٗـاُ تــرهٓت الــىٕعٕ أٔ
عدً تـرههْٔ،وَ الٕاعس أُ وٕعٕ ا٧صٕه العىمٗ ٛالػسعِٗ ٛـٕ الػـ ،
ٔتلٗن ا٧صن ٖ ٥توفن بٗاُ تـرهت الػ

أٔ عدً تـرههْ عٍد الـىومف .

بٍٗىا ا٧واز ٚالػسعٗ ٛاخ الثه ٛتتضد ٝلموػـف عـَ الٕاعـع ٔاإلعـً٦
بْ ٔ ،عد تـرهت عٍـدٌا أُ ا٥وـازاب الــىعت  ٚغـسعاّ تلٗـن جعمـّا ٔإعتبازِـا
ٖفٗد تـتىٗي اػفّا الٍاعط ٖٔعت وفاتِـا عمىـاّ بــرطب اإلعتبـاز الػـسع٘ ،
فاذا عاوت ا٧واز ٚالـىعت  ٚعم ٜغٗـ ١ذضن العمي التعبٓـد ٙبـْ ٔشاه الػـ
 وٕعٕ ا٧صن العىم٘  -ب ا ٛالـتعـ ٓبد الػـسع٘ بـرحـٗ ٛا٧وازٖٔ ٚـضٗــسالـىومف عالـىاّ تعبٓداّ زغي أٌْ غاك ٔجداٌاّ .
وث : ّ٦إذا عاوت البٍٗ ٛأٔ

الثه ٛعمـٌ ٜــحاضِ ٛـرا الوـٕب وـَ الــىاٞ

اٌتفــ ٜوٕعــٕ اصــن ال ّــاز( ٚاــن وــا  ٥تعمــي ٌــحاضتْ ِــٕ ــاِس) ٔاٌتفــٜ
وٕعٕ آصن ال ا ٚٞعَ الــى٤ا ر ٚعمـ ٜغـسب وـا  ٥تعمـي ٌــحاضتْ  ،فاٌـْ
ٍٖتفـ٘ وٕعــٕ ِــرٓ ا٧صــٕه ٖٔتبــده ذـاه الـــىومف وــَ جاِــن إىل (عــاي
بٍحاض ٛالـىا )ٞب ا ٛالتعبد الػسع٘ بـرحٗ ٛالبٍٗ ٛأٔ

الـثهٔ. ٛبا ـتـضاز:

تـتـهًٕ ِــرٓ الـرـوٕو ٛبـسفع وـٕعـٕ الـدلـٗن الـىـروـًٕ اازتفـا وٕعـٕ
ا٧صٕه الػسعٗ ٛالر ِٕ ٙالػ

عٍد عٗاً ا٥واز ٚعم٦ ٜفّـا ،ذٗـث ٖفٗـد

الدلٗن احلااي العمي التعبد ٙبالٕاعع ٖٔـصٔه بـْ الػـوتعبدأّ ٥ -جـداٌاّ٥ٔ -
ٖتضد ٝالـرااي لمػسا ٍٖٔ ٥ظس إىل الـىروًٕ ٌظس غسا ٔتفطري .
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ِٔورا اذا إضتضـربٍا ّـاز ٚالــىا ٞالــىغطٕه بـْ الثـٕب ِٔ -ـرا أصـن
ضــبيب -فاٌــْ بــحسٖاٌْ ٍٖتفــ٘ وٕعــٕ إضتضــراب ٌــحاض ٛالثــٕب الــىغطٕه
بــراك الـــىا ٞالـــىػوٕك ّازتــْ  ،ذٗــث اٌــْ بالتعبــد اإلضتضــراب٘ ب ّــازٚ
الـىا ٞالـىغطٕه بْ الثٕب ٍٖتف٘ الػـ

يف ّـاز ٚالثـٕب الــىغطٕه بــرطب

ا٥عتباز الػسع٘ الهإٌٌ٘ .
ِرا تٕجْٗ ٔاعس تفضٗم٘ لتهدٖي الدلٗن الـرااي الٍايف لـىٕعٕ الدلٗن
الـىروًٕ ٖٔ ،صٖد ا٧وس ٔعٕذاّ ٔتٕجّٗاّ لمروٕو ٛعٍدوا ٖهاه :
إُ ت٥لــ ٛالــدلٗن الـــرااي ٌ -فــ٘ الـــرااي وٕعــٕ الـــروي يف الــدلٗن
الـىروًٕ ٌفٗاّ تعبدٖاّ  ِ٘ -عسٍٖ ٛغخضٗ ٛوٍفضم ٛااغف ٛعَ الـىسات الـحدٙ
وَ الـىـروـًٕ ٔعَ عـٗــت تاٟس ٚالـىـٕعٕ يف الدلـٗن الـىروـًٕ  ،فـٗوُٕ
تهدٖي الدلٗن الـرااي وَ باب الهسٍٖ ٛالعسفٗ ٛعم ٜالدلٗن الـىروًٕ .
ٔبّــرا التٕجٗــْ ٌــهدًٓ الــدلٗن الـــرااي الػــازا لمىروــًٕ  ،فــاُ الــدلٗن
الـرااي عسٍٖ ٛغخضٗ ٛوٍفضم ٛااغف ٛعَ الـىسات الـحد ٙلمدلٗن الــىروًٕ
الظـــاِس يف وعٍـــآ ٖٔ ،وـــُٕ الــــرااي عسٍٖـــ ٛعمـــ ٜعـــدً إزات ٚالظـ ـاِس وـــَ
الـىروًٕ ٔاُ الـىسات الــحدِ ٙـٕ وفـات الـدلٗن الــرااي الػـازا الــىردت
لمىسات الـحد ٙوَ الدلٗن الـىروًٕ .
ٔبـتعبٗـس وـخـتضس ٔاعـس  :إُ ِرا الهـطي وَ الـرـوٕوٖ ٛـتـهـ ًٕٓ بإٌـتـفاٞ
وٕعٕ الـروي يف الدلٗن الـىرـوًٕ إٌـتفا ّٞتعبدٖاّ اعتبازٖاّ  ٥ -إٌتفا ّٞذهٗهٗاّ
ٔجــداٌٗاّ -بـــخ٦

الــٕزٔت فإٌــْ ــسٔد وٕعــٕ وـــَ وٕعـــٕ الدلـٗـــن

الـىٕزٔت ـسٔجاّ ذهٗهٗاّ ٔجداٌٗاّ لوَ بـى ٌٛ٤التعبٓد الػسع٘ ٔلـٗظ سٔجـْ
بالراب اىا يف التخضٓط .
ٖٔفدق ِرا الهطي وَ الـروٕو ٛعَ ضابهْ يف تـهًٕٓ الهطي أ٥ه بـالٍظس
ٔالػسا ٔالتفطري٥ٔ ،شوْ لغٕٖ ٛالدلٗن الـرااي لٕ ي ٖوَ الدلٗن الـىروًٕ
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عاٟىاّ يف ٌفطْ وٍظٕزاّ الْٗ وَ عبن الدلٗن الـرااي .
بٍٗىا يف الهطـي الثـاٌ٘ تتهـًٕٓ الــروٕو ٛبسفـع الـدلٗن الــرااي لــىٕعٕ
الدلٗن الـىروًٕ وَ تُٔ ٌظس ٔغسا ٔ ،لرا تـحد تلٗن إعتباز ا٥وازٔ ٚازتاّ
ٔوفٗداّ لـىعٍآ ٌ ِٕٔ -ف٘ الػ

ٔزفـع وٕعـٕ ا٧صـٕه بالتعبـد الػـسع٘ ،

وَ تُٔ تٕعف عم ٜجعن ا٧صن ٔ ،وَ تُٔ لـصًٔ لغٕٖـ ٛجعـن ا٥وـاز ٚلـٕ
ي توَ ا٧صٕه وـحعٕل ٛغسعاّ .
ٔالـــراصن تضــد ٙا٥وــازاب ال ــىعت  ٚغــسعاّ لسفــع وٕعــٕ ا٧صــٕه
الػسعٗ ٛبالتعبد الػسع٘ ٧ٔ ،جمْ ٕٖ ٥جد تدافع ٔتٍا ٕ بني الـرااي  :تلٗن
إعتباز ا٥وازٔ ٚبني الـىروًٕ  :تلٗن ا٧صٕه العىمٗ ٛالػسعٗ. ٛ
ٔالظاِس اُ الـروٕو ٛيف الهطىني وــختض ٛبالـدلٗن المفظـ٘ فاٌّـا تــتهًٕٓ
بالهّس ٔالغمب ٛوَ تلٗن لدلٗن ٔالطٗ سٔ ٚالـروي وَ ذح ٛعم ٜذحٛأ س.ٝ
ِٔــرٓ الغمبــٔ ٛالـــروٕو ٛوترهٓهــ ٛبٕعــٕا يف الهطــي أ٥ه الـــىتهًٕٓ
بٍظس الدلٗن الـرااي إىل الدلٗن الـىروًٕ  ،اىا ِ٘ وترهه ٛأٖغاّ يف الهطـي
الثــاٌ٘ إذ الــدلٗن الـــرااي لـــىٓا ٖتضــس
ٖٔسفعـــْ إعتبـــازاّ فــاُ ِـــرا التضـــس

يف وٕعــٕ الـــىروًٕ ٍٖٔفٗــْ تعبٓـداّ
التعبـــدٌ ٙـــرٕ غمبـــٔ ٛعّـــس ٔذوٕوـــٛ

ٔضم ٍ ٛوَ تلٗن لدلٗن .
ٔوٍْ ٖتغس إ تضاظ الـروٕو ٛبهطىّٗا با٧تل ٛالمفظٗٔ ٛعدً وــحّٗ٠ا
يف ا٥تل ٛالمبٓٗ ٛغري المفظٗ ، ٛإذ الـروٕو ٛتـرتاد إىل لفظ ٖ٤ت ٙوعٍٖ ٜـروي
بمطاٌْ تلٗ ّ٦آ س بالٍظس ٔالػسا أٔ بٍف٘ وٕعٕ

ا ٩س ٔ ،الدلٗن الـميب ٥

لفظ فْٗ ٔ ٥لطاُ لْ ذتٖ ٜـروي غريٓ ٖٔتغمب عمْٗ .
ٔوــع تـــرهت الـــروٕو ٛبــالٍرٕ أ٥ه أٔ بــالٍرٕ الثــاٌ٘ ٖتهــدًٓ الــدلٗن
الـرااي عمـ ٜالـدلٗن الــىروًٕ وـَ تُٔ لــراظ الٍطـب ٛبٍّٗىـا  ،فاٌـْ ٖتهـدًٓ
الدلـٗن الـرااي بمطاٌـْ ٔوـ٤تٓآ ٔإُ ااٌـت الـٍـطب ٛبـٍْٗ ٔبني الـىروًٕ ٌـطبٛ
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العىًٕ وَ ٔجْ فاٌْ ٖـروي عمْٗ يف الـىحىع ٔالـىمتهٖٔ ٜغمبْ ٖٔهّسٓ .
ِٔورا ٖتـهدً الـرااي ذت ٜاذا اـاُ أعـعف ضـٍداّ أٔ ت٥لـ ّٛوـَ الـدلٗن
الـــىروًٕ  ،بــن وــا تاوــا ٔاجــدَٖ لٕصــف الـــرحٗ ٛيف الطــٍد ٔيف الد٥لــٛ
ٔالظّٕز ٖ -تهدًٓ الدلٗن الـرااي ٖٔـروي عم ٜا ٩س وَ تُٔ أُ ٖأت٘ عإٌُ
تهدٖي أعٕ ٝالطٍدَٖ أٔ أعـٕ ٝالظّـٕزَٖ  ،بـن  ٥فـسق بـني أعٕاٟٗـ ٛالــرااي
ٔبني اعٕا ٟٛٗالـىروًٕ وَ ذٗث الطٍد أٔ وَ ذٗث الظّٕز ٔالد٥لٔ ، ٛذل
امـــْ إلزتفـــا التٍـــايف بـــني الـــدلٗمني وـــع تــــرهت الـ ــروٕو ، ٛفـــاُ الـــدلٗن
الـرااي بـىـٍصل ٛالـهسٍٖ ٛالـىـٍـفضم ٛالـىبـٗـٍ ٛلمىسات الـحد ٙوَ ذ ٙالهسٖـٍ: ٛ
الدلٗن الـىروًٕ .
ٔذٗث  ٥تٍايف بني الـدلٗمني أٔ بـني الــىدلٕلني فـ ٦تعـازض بٍّٗىـا ذتـٜ
ٖهدً أعٕ ٝالطٍدَٖ أٔ أعٕ ٝالظّٕزَٖ .
ٔالــروٕو ٛيف عطــىّا الثــاٌ٘ الــرِ ٙــٕ زفــع الــدلٗن الـــرااي لــىٕعٕ
الدلٗن الـىروًٕ تفدق عَ الٕزٔت وَ جّ ٛأُ الٕزٔت زفع تلٗن لــىٕعٕ
تلٗن آ س زفعاّ ذهٗهٗاّ  ،لوـَ  ٥بالـراب اىـا ِـٕ ذـاه التخضٓـط  ،بـن ِـٕ
زفع ذهٗه٘ ٔجداٌ٘ بتعبد غسع٘ .
بـٗـٍىا الـرـوٕو ٛبالـٍرٕ الثاٌ٘ ِ٘ زفع تلٗن لـىٕعـٕ تلـٗن آ ـس زفـعاّ
تعبدٖاّ  -أٖ ٙوُٕ السفع بالتعبد ٔيف عاي ا٥عتباز الػسع٘ اص - ٛوَ تُٔ
اُ ٖوُٕ السفع ذهٗهٗاّ ٔجداٌٗاّ اىا ِٕ ذاه الٕزٔت .
ٔوـىا تـهدً ٖـتحم ٜأُ  ٥تــعازض وطتــهس ٔ ٥تـٍايف ثابت وطتروي بٗـَ
الدلٗن الـرااي ٔبني الدلٗن الـىروًٕ :
أ -إذ الهطــي أ٥ه وــَ الـــروٕوِ ٛــٕ تهــدًٓ تلٗــن عمــ ٜتلٗــن بــالٍظس
ٔالػـسا ٔالتفطري ِٕٔ ذاصن يف أتل ٛا٥ذواً الٕاععٗٔ ٛوتهًٕٓ بٍظس الـدلٗن
الـرااي إىل الـىفات الـى٤تٓ ٝبالدلٗن الـىروًٕ الـىغمٕب ٌ ،ظري تهـدً تلٗـن
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ش ٥عــسزز ٔ ( ٥ذــسد) يف الــدَٖ ٔالـــروي الػــسع٘ الــٕاعع٘ عمــ ٜأتلــٛ
ا٥ذواً الٕاععٗـ ٛالثابتـ ٛبا ٦عّـا يف وـٕازت تــرهت التغـسز أٔ الترـسد وـَ
إوتثا ىـا ٔيف وــٕازت إٌتفاّٟىــا  ،فـاُ تهــدوّىا وتهــًٕ بـالٍظس ٔغــسا الـــىسات
الـحد ٙوَ أتل ٛا٥ذواً الٕاععٗ ، ٛفٗوٌٕاُ ذااىني عمّٗا .
ٔوَ ذوٕوتّىا ٖتبني أُ الـروي الـٕاعع٘ الٍاغـ ١وـَ إوتثالـْ الغـسز أٔ
الـرسد غري وساتٕ ٔاععاّ ٔغري وـحعٕه عم ٜالعبـات جـداّ ِٔ ،ـٕ ذوـي ـازد
عَ إ ٦ق ا٧تل ٛأ٧لٗ ٛالـىثبت ٛبا ٦عّا ل٦ذواً الٕاععٗ ٛعىٕواّ ٔ ،ذٍٗ٠ـر
ٖ ٥بهـــ ٜالتـــدافع ٔالتٍــايف ٖٔ ٥طـــتهس التعـــازض بـــني تلٗـــن ش ٥عـــسزز أٔ
(٥ذــسد) ٔبــني تلٗــن ٔجــٕب الٕعــٕ ٞأٔ تلٗــن ذسوــ ٛالوــرب وــث ّ٦بّــرا
التهسٖب  ،فاُ التعازض يف الٍظس أ٥ل٘ وٕجـٕت بـني الـدلٗمني إذ اـن وٍّىـا
عاٟي يف عسض ا ٩س  ،إ ٥اٌْ ٖ ٥طتهسٓ ٖٔ ٥د ًٔ ذٗث أُ الٕعٕ ٞالغـسزٙ
ٔالـرسج٘ ٔالورب الغسز ٙذطبىا ٖفّي وَ تلٗن ٌف٘ الغسزٌٔف٘ الـرسد
ٍٖتفـــ٘ عٍـــْ الــــروي الـــٕاعع٘ أ٥لـــ٘  -الٕجـــٕب أٔ الترـــسٖي ٖ ٥ٔ -بهـــٜ
ا٦ ٥ق يف تلٗم٘ ٔجٕب الٕعٕٔ ٞتـرسٖي الورب ٖٔ ٥طتهس التعازض بـني
الدلٗمني  :الـرااي ٔالـىروًٕ .
بٔ -فـ ــ٘ الهطـــي الثـــاٌ٘ وـــَ الـ ــروٕو -ٛذوٕوـــ ٛا٧تلـــ ٛالـ ــىتوفمٛ
ل٨ذواً الظاِسٌٖ ٛظري ذوٕوـ ٛا٧وـازاب الػـسعٗ ٛارحٗـ ٛـ الثهـ ٛعمـٜ
ا٧صــٕه العىمٗــ ٛالػــسعٗ - ٛال ـ أ ٚٞا٥ضتضــراب  -اذا تعبــدٌا الػــاز يف
وٕزتٕ بأواز ٚوٕجبٌ٥ ٛتفا ٞالػ

ٔصرئز ٚالــىومف عالــىاّ تعبـداّ ٔإُ اـاُ

غاااّ ٔجداٌاّ اىا لٕ عاوـت البٍٗـ ٛأٔ ـ الثهـ ٛعمـٌ ٜــحاض ٛثـٕب فـ ٦غـ
عٍدٓ تعبٓداّ ذتٖ ٜترهت وٕعٕ أصن ال ّـاز ٚأٔ إضتضـرابّا  ،بـن ا٧وـازٚ
تٍف٘ وٕعٕ ا٧صن الػسع٘ ٔ ،اذا ي ٖـحس ا٧صـن ي ٖــرضن التعـازض
ٔالتدافع بني ا٧وازٔ ٚبني ا٧صن ذٍٗ٠ر .
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ِٔورا الـراه بني ا٧صن الػـسع٘ الطـبيب ٔبـني ا٧صـن الــىطبٓيب فاٌـْ
ٖتهــدًٓ أ٥ه عمــ ٜالثــاٌ٘ ذوٕوــ ، ّٛإذ وــع التعبــد الػــسع٘ ب ّــاز ٚالـــىاٞ
يف ٌـ ــحاض ٛالثـــٕب ِٔ -ـــٕ وٕعـــٕ

الـ ــىغطٕه بـــْ الثـــٕب ٖستفـــع الػـ ـ

اضتضراب الٍحاض - ٛذٗث ٖضـري عالــىاّ ب ّـاز ٚالثـٕب تعبـداّ ٔ ٥وــحسٝ
٥ضتضراب ٌـحاض ٛالثٕب ذتٖ ٜـرضن التعازض أٔ ٖطـتهس التعـازض بـني
ا٧صن الطبيب ٔبني ا٧صن الـىطبيب .
ِٔوــرا ال ــراه ٖـت ــهدً ا٥صــن الـىر ــسش اا٥ضــــتضراب عمــ ٜا٥صــن
غريالـىرسش اال ا ٚٞلـروٕو ٛا٥صن الـىرسش  ،فاُ وفات تلٗن ا٥ضتضراب
ِٕ التعبد ببها ٞالـٗهني ٔإلغـا ٞالػـ

ال٦ذـت  ،فٗوـُٕ ِـرا التعبـد الــىساب

زافعاّ لـىٕعٕ أصن ال ا - ٚٞالػ

.-

ٖٔ٤ادٓ  :تٕفس تلٗن ا٥ضتضراب عم ٜامى ٛشأبداّز يف بعض ٌضٕصـْ:
شٔ ٥تٍهض الٗهني أبداّ بالػ ز( )1فاٌْ عٕ ٙالد٥ل ٛعم ٜتهدً ا٥ضتضراب
عٍد إجتىاعْ وع غريٓ وَ ا٥صٕه الـحازٖ ٛذاه الػ

ٔعدً الٗهني .

ٔالـراصن اٌْ ٖ ٥طتهس التعازض الـىمرٕظ بدٔاّ بني الدلٗن الـرااي ٔبني
الدلٗن الـىروًٕ ٖٔ ٥به ٜثابتاّ  ،بن ٍٖتف٘ التدافع ٔالتعازض بتهـدً الـدلٗن
الـرااي ٔتأ س الدلٗن الـىروًٕ ٔعدً فاعمٗتْ ٖ ٥ٔ ،س ٝالعس

الـىرأزٙ

ذضٕه التعازض بٍّٗىا إ ٥بدٔاّ ٔيف الٍظس أ٥ل٘ عبن التأوـن ٔالتفوـس  -أٙ
ٖ ٥ــسُٔ الـتٍافـ٘ وطـتهساّ بني الـرااي ٔالـىروًٕ يف عٕ ٞالتـهسٖب الـىتهدً
لٍرٕ ٙالـروٕو. ٛ
ِٔــرٓ البرــٕث عظٗىــ ٛالٍفــع يف وـــحاه الت بٗــت ٔا٥ضــتد٥ه الفهّــ٘
السصني ٔعٍـد إضـتظّاز الٍضـٕظ ٔالــحىع بـني و٤تٖٓاتّـاٖ ،عـس

ِـرا وـَ

ٖـىازع عىمٗ ٛاإلضـتٍباح ٔاإلضتـظّاز ٔتـردٖد الفتـٗا الضرـٗر -ِ٘ٔ ، ٛيف
( )1الٕضاٟن  :د : 1ب : 1وَ ابٕاب ٌٕاعض الٕعٕ : ٞا. 1
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لبّٓـــا ٔٔاععّـــا  -وٕجـــٕت ٚعٍـــد ا٧عـــاظي الـ ــىتهدوني ٔالـ ــىتأ سَٖ  ،لوـــَ
إص ٦ذّا أٔ عٍٕاٌّا غ٘ ْٞوبتوس وتأ ٓس ٔعد ٖوُٕ بـرثّا وتأ ٓساّ أٖغأّ ،عد
ااُ أضا ني الفهْ عازفني بّا ومتفتني الّٗا و بٓهني ا غري غافمني عٍّاٖ ،ظّس
ِرا وَ إضتد٥٥تّي ٔإضتٍبا اتّي ٌ .عي العٍٕاُ ا٥صـ ٦ذ٘ وـَ إبـداعاب
بعض ا٧ضا ني الـىتأ سَٖ  -يف وهدوتّي الػـٗخ اٌ٥ضـازٔ ،ٙالـرٍٖ ٙطـب
الْٗ إبدا وض مر٘ الـروٕؤ ٛالـٕزٔت ٔ ،وٍـْ ٖـ٤ثس التضـسٖس بـأُ أضـا ني
الفهـــْ الطـــابهني وــــرٗ ُٕ بٕاععّىـــا ٔإُ ي ٖعٌٍِٕٕىـــا ٔي ٖبرثِٕىـــا يف
أصٕلـّئِ،را ِٕ الضرٗس بدلٗن أٌ

تـحد يف وٕازت وتعدت ٚتضسٖس الفهْٗ

الـىعظي بالـروٕؤ ٛالٕزٔت يف جٕاِسٓ ٌظري عٕلْ يف وهاً تسجٗس عاعد ٚعمـٜ
أصن( :وـىا ِٕ االٕازت عمْٗ) ( )1بن زأٖتُ يف وـدازك الطـٗد العـاوم٘ (عـدٓ)
ِٕٔ وَ عمىا ٞالهسُ الـرات ٙعػس ٔٔجدب لْ يف بـدٔ بــرث الــىطس عمـٜ
الــسجمني يف الٕعــٕ ٞتضسٖ ــراّ بال ــروٕو ٛعــاه (:فــاُ ال ــىهٗٓد ٖ ــروي عمــٜ
الـى مت) ٔالتهٗٗد ٔالتخضٗط ٌـرٕاُ وَ الـروٕو . ٛثي ٌبرث :

التخصٔص ّالتقٔٔد :
التخضٗط ِٕ زفـع الٗـد عـَ العىـًٕ الثابـت بالٕعـع عٍـد ٔجـٕت تلٗـن
ــاظ ٖـــخضٓط وــ٤تٓآ ٖٔـخـــسجْ عــَ عىــًٕ العــاً  ،أٖ ٙـــخسد الفــست
الـخاظ أٔ ا٧فسات الـخاص ٛوَ أفسات العـاً  ،اىـا لـٕ عـاه الــىٕىل ( :أاـسً
ان عاي) ثي عاه  ٥( :توسً فطاق العمىأِ )ٞرا اظ وٍفضن  ،أٔ عاه :
(أاسً ان عاي ٔ ٥توسً فطاعّي) ِٔرا اظ وتضن ٕٖ ٥جد فٗـْ تعـازض
وع العاً أص ّ٦ذتٌ ٜـرتاد لمحىع العسيف بـني العـاً ٔبـني الــخاظ بـإ ساد
أفـسات الــخاظ وــَ عىــًٕ العـاً ــا  ،بــن الـــىسات الــحد ٙوــَ العــاً  -وــَ
1

( ) جٕاِس الو ً٦غسا غساٖع ا٥ض : ً٦د. 431 : 22
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اإلبتـــداِ - ٞـــٕ وـــا ضـــٕ ٝالـــخاظ ٔ ،اٌــــىا ٖبـــدٔ ٔ٧ -ه ِٔمـــٔ - ٛجـــٕت
التعازض بني العاً ٔبني الـخاظ الـىٍفضن .
ٔالتهٗٗد ِٕ زفع الٗد عَ اإل ٦ق الثابت بـىهدواب الـروى ٛعٍد ٔجـٕت
تلٗــن وهٗٓ ـد لمى مــت فٗ ــخسد وٍــْ الفــست أٔ ا٥فــسات الٕاجــد ٚلمهٗــد ال ــخاظ
الــخازد  ،اىــا لــٕ عــاه الــىٕىل( :أاــسً العمىــا )ٞثــي عــاه  ٥( :توــسً فطــاق
العمىــأِ )ٞــرا وهٗــد وٍفضــن  ،أٔ عــاه ( :أاــسً العمىــا ٥ٔ ٞتوــسً فطــاعّي)
ِٔرا وهٗد وتضن ٕٖ ٥جد فْٗ تعازض ٔتدافع وع الـى مت أص ّ٦ذتٌ ٜـرتاد
لمحىع العسيف بني الـى مت ٔبني الـىهٗد بسفع الٗد عـَ ا ٥ـ٦ق  ،بـن الــىسات
الـحد ٙوَ الـى مت  -وَ ا٥بتدا ِٕ - ٞوـا ضـٕ ٝالــىهٗد الــىتضن ٔ ،اٌــىا
ٖبدٔ التعازض بني الـى مت ٔبني الـىهٗد الـىٍفضن .
إذُ الـىسات وَ التخضٗط ٔالتهٗٗد  ِٕ :إ ساد الفست الـخاظ أٔ افسات
الـىٕعٕ الـخاظ عَ ذوي العـاً أٔ الــى مت بــرٗث ٖوـُٕ أذـد الـدلٗمني
 الـخاظ أٔ الـىهٗد الـىٍفضن  -ااغفاّ عَ إُ بعض ودلٕه ا ٩س -العاًأٔ الـى مت -غري وسات لمػاز جداّ ٔغري وهضٕت لْ ٔاععاّ ،ف ٦تت ابت ا٥زاتٚ
ا٥ضتعىالٗ ٛلمعاً أٔ الـى مت وع ا٥زات ٚالـحدٖٔ . ٛتٕجّْٗ أُ ٖهاه :
إُ ذحٗ ٛالعـاً أٔ الــى مت تتٕعـف عمـ ٜإذـساش صـدٔزٓ عـَ الــىعضًٕ
(ٔ ،)عم ٜظّٕزٓ وساتاّ لمىتومي ٔ ٥عسٍٖ ٛبـخ٦فْ ٔ ،عمـ ٜأُ ٖـسات بٗاٌـْ
جداّ ٔأٌْ عىًٕ وهضٕت لمػاز ٔاععاّ .
ٔإذساش الضدٔز ٖتوفن بْ بــرث ذحٗـ ٛالــخ ٔعـد تهـدً إثبـاب ذحٗـٛ
الـثـه ٛبالدلٗن ٔال ِأُ ،الظـّٕز تـرسش ذحـٗتْ بالـتباٌ٘ العه ٟ٘٦عـمْٗ
اىا ٖـرسش بْ إٌْ وساتاّ جدٖاّ لمىػسٓ ٔوهضٕتاّ ٔاععٗاّ لْ .
ٔعد تهدً إُ ذحٗ ٛالعىًٕ ٔا٦ ٥ق وَ صغسٖاب ذحٗ ٛالظّٕز المفظ٘
الف جسب عمّٗا ضري ٚالعه ٞ٦يف وـرأزاتّي ٔجس ٝعمّٗـا الػـاز ٔأٔلٗـآ٣
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يف

اباتّي  ،فون عىًٕ ٔان إ ٦ق ظاِس وَ المفظ ٖوُٕ ذح ٛعإٌٌٗ ٛيف

وـحاه الـىخا بٔ ٛالـىرأز ٚفٗضس التىط

بّا ٔا٥عتىات عمّٗا ٔا٥ذتحاد

بّـا وــَ الطــاوع عمــ ٜالــىتومي ٔوــَ الــىتومي عمــ ٜالطــاوع ٖ ٥ٔ ،هبــن وــَ
اذدِىا ا٥عتـراز عٍـد صـدٔز الــخ اب عٍـْ ٔازات ٚـ٦

الظـاِس أٔ عٍـد

عدً أ ر الطاوع بالظاِس  ،بن ان وَ ٖـتومي بوـٖ ً٦وـُٕ و٤ا ـراّ بظـاِسٓ
ٍٖٔ ٥فعْ ا٥عتراز بأٌ٘ ي أعضد ظاِسٓ اىا ٖ٤ا ر الـىخا ب الطاوع بْ .
ٌعــي إ ٥اُ ٖهــٗي عسٍٖــ ٛعمــ ٜإزات ٚــ٦

العىــًٕ أٔ ا ٥ــ٦ق الظــاِس

ٔتوُٕ عسٍٖ ٛجمٗ ٛوٕعـر ٛلمىـسات الــحد ٙوـَ العىـًٕ أٔ ا ٥ـ٦ق فٗ ٤ـر
بالهسٍٖ ٛذٍٗ٠ر ٖٔوُٕ الـىسات ا٥ضـتعىال٘ ٔالتفّٗىـ٘ وـَ المفـظ ِـٕ الــىعٍٜ
الظاِس وَ المفظ ٖٔ ،وُٕ الــىسات الــحدٔ ٙالــىهضٕت الـٕاعع٘ وـَ الوـً٦
عمــ ٜبــت الهسٍٖــٖٔ ، ٛوــُٕ العىــن عمّٗ ـا ٔا٥ذتحــاد بّ ـا  ،فــاُ الـــحسٙ
الـــىرأز ٙالعهٟ٦ــ٘ عمــ ٜتهــدً الهسٍٖــ ٛعمــ ٜذ ٙالهسٍٖــٔ ٛإٌّــا وفطٓــسٚ
ٔوـٕعـرـ ٛلمىسات الـحـد ٙوَ ذ ٙالهسٖـٍ ، ٛفتـتـهدً عـمْٗ بغض الٍــظـس عَ
ا٧عٕ ٝوٍّىا ضٍداّ ٔصدٔزاّ أٔ ت٥لٔ ٛظّٕزاّ .
ٔذٍٗ٠ــر ٖوفــ٘ ا ٥ىٍ٠ــاُ بضــدٔز ال ــخاظ أٔ الـــىهٗد ال ــىٍفضن ِٔىــا
عسٍٖتاُ ااغفتاُ عَ الـىسات الـحد ٙوَ العىًٕ أٔ ا ٥ـ٦ق  ،فـإذا أذـسش يف
الو ً٦وا ِٕ عسٍٖ ٛعم ٜالـىسات الـحد ٙوَ الـخ اب ٔتوُٕ جمٗ ٛظاِس ٚفـ٘
وعٍ ٜوـخالف لـىدلٕه ذ ٙالهسٍٖ - ٛتـتـهدً عمْٗ ٔإُ ااٌت أععف وٍْ ضٍداّ
أٔ ت٥لٔ ّٛااُ ذٔ الهسٍٖ ٛأعٕ ٝضٍداّ أٔ أٔعس ت٥ل ٛعم ٜوعٍآ ٔ ،ذلـ

ُ٧

أضاع تهدٖي الـخاظ أٔ الـىهٗٓد الـىٍفضن ِٕ عسٍٖٗٓتّىا عم ٜالـىسات الـحدٙ
وَ الـخ اب العاً أٔ الـى مت .
ٔبتعبري آ س  :اذا ٔزت وَ الــىٕىل ( :أاـسً اـن عـاي) فـاُ ظـاِس المفـظ
العــاً أٔ الـــى مت ِــٕ الـــىسات ا٥ضــتعىال٘ لمىــتومي  -الـــىٕىل الـــىػس -
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ٔبـىهتغ ٜا٧صن العه ٟ٘٦الـىرأز ٙا٥زتواش : ٙت ـابت الــىسات الــحدٙ
ٔالـىهـضٕت الٕاعـع٘ وع الـىسات ا٥ضـتـعىال٘ ٖوُٕ الظاِس ِٕ الـىسات جـداّ ،
وا ي تهي عسٍٖ ٛعم ٜالـخ٦

ٔ ،ذٍٗ٠ر ٖهاه :

اُ الـىسات الـحد ٙلمىٕىل الـىػس ٖطترضن وَ ظاِس ا٦وْ  -العـاً أٔ
الـى متٖٔ -وُٕ ذح ٛعإٌٌٗ ٛااغف ٛعـَ الــىسات الــحد ٙوـَ الوـ ً٦وـا ي
تهــي عسٍٖــ ٛوتضــم ٛأٔ وٍفضــم ٛعمــ٦ ٜفــْ بٍرـٕٕ تتضــد ٝلتفطــري ذ ٙالهسٍٖــٛ
ٔلتٕعٗس الـىسات الـحد ٙوٍْ  ،فتتهدً الهسٍٖ ٛعم ٜذّٖا يف وـحاه إضتوػـا
الـىسات الـحد ٙلمىٕىل الـىػس .
ٔعمْٗ فالدلٗن العاً أٔ الـى مت أٔ وا ِٕ ظاِس يف العىًٕ أٔ ا٦ ٥ق ِٕ
ذحــ ٛوــرأزٖ ٛوــا ي تـحٗــ ١عسٍٖــ ٛوــخالف ٛىــا ٌ ٥ٔ ،ــحد فسعـاّ جِٕسٖـاّ
بٍّٗىا إ ٥يف بعض الـحّاب ا٧تأ ٟٛٗالفٌٍٓٗ ٛظري ت٥لـ ٛالعىـًٕ عمـ ٜالػـىٕه
بٕعع أتا ٚالعىًٕ لْ ٔالــى٤ت ٙلػـىٕه وـد ٕ ا لتىـاً ا٥فـسات الــىٍدزجٛ
تـرتّأ،ت٥ل ٛالـى مت عم ٜالػىٕه باجتىا وهدواب الـروىٔ ٛأتاّٟا إزاتٚ
ا٦ ٥ق يف وهاً التفّٗي ٔبـرطب الـىسات ا٥ضتعىال٘ ٔالتفّٗى٘ .
ٔالـىّي يف الدلٗن العاً أٔ الـى مت ِٕ الػىٕه ٔالطسٖاُ إىل الـىضاتٖت
ٔا٥فـــسات ِٔ ،ـــٕ وعٍـــ ٜظـــاِس وـــَ المفـــظ ٖوـــُٕ ِـــٕ الــــىسات التفّٗىـــ٘
ٔا٥ضتعىال٘ وَ المفظ ٖٔوُٕ ذح ٛعإٌٌٗ ٛعم ٜالعىًٕ أٔ ا٦ ٥ق بـرطب
الهإٌُ الـىرأز ٙالعهٖٔ ٟ٘٦وُٕ عاعد ٚوعت  ٚيف وـحاه الترأز ٔالتفاِي
بدلٗن جس ٙالفهّا( ٞزض) وَ عدٖي الصواُ ِٔ -ي ضات ٚالعهٔ - ٞ٦ضـريِي
عم ٜالعىن بالعىٕوـاب ٔالــى مهاب الػـسعٗ ٛفٗىـا ضـٕ ٝالــخاظ ٔالــىهٗد
 أ ٙيف وػــوٕك الــخسٔد عــَ العــاً أٔ الـــى مت ِٔ -ــٕ جــس ٙوــأ ٕذ وــَجس ٙالعه ٞ٦عم ٜالعىن بالظّٕزاب وا ي ٖترهت الــخ٦

ٔعمـ ٜالتىطـ

بالعىٕواب ٔالـى مهاب يف وػوٕك الـخسٔد تـخضٗضاّ أٔ تهٗٗداّ .
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ٔ ٥زٖــب يف اُ العــاً أٔ الـــى مت اذا ي ٖتضــن بــْ ال ــخاظ أٔ الـــىهٗد
ٍٖعهد لْ العىًٕ أٔ ا٦ ٥ق لتىاً وهـدواب الــروى ٛأٔ ت٥لـ ٛاتا ٚالعىـًٕ ،
ثي إذا جا ٞوـخضط وٍفضن أٔ وهٗد وٍفضن فالـحس ٙالعهٟ٦ـ٘ الــىرأزٙ
عم ٜتهدٖـىْ عم ٜالعىًٕ ٔا٦ ٥ق ٔتغـٗٗت تاٟـس ٚالعـاً ٔالــى مت بـإ ساد
الـخاظ ٔالـىهٗد وٍّا فاٌّىا عسٌٍٖٕ ٛعٗ ٛعىٕوٗ ٛااغف ٛعَ الــىسات الــحدٙ
وَ العاً ٔالـى مت .
ٔبتعبريٕ ثـإُ  :الــىخضط أٔ الــىهٗد عـد ٖوـُٕ وتضـ ّ٦بـالو ً٦العـاً أٔ
الـى مت ِٔ ،را ا٥تضـاه ٖٕجـب ِـدً ظّـٕز العىـًٕ أٔ اإل ـ٦ق فٍٗعهـداُ
فٗىا ضٕ ٝالـخاظ .
ٔعد ٖوُٕ الـىـخضط وٍفض ّ٦عَ الو ً٦العاً أٔ الـى مت فٕٗجب ِدً
ذحٗ ٛالظّٕز بعد إٌعهاتٓ بفعن تـىاً البٗاُ العاً أٔ الـى مت ٔ ،ذل

: ُ٧

الـىخضط أٔ الـىهٗد الـىتضن عسٍٖ ٛعىٕوٗ ٛعسفٗ ٛعمِ ٜدً الظّـٕز يف
ضع ٛالـىدلٕه  -العىًٕ أٔ ا٦ ٥ق ٔ -الـىخضط أٔ الـىهٗد الـىٍفضن عـَ
العىًٕ أٔ ا٦ ٥ق الـىٍعهد ِٕ عسٌٍٖٕ ٛعٗ ٛعىٕوٗ ٛعمِ ٜدً ذحٗـ ٛالظّـٕز
بعد إٌعهاتٓ ٔ ،عد تٕافت الـحس ٙالعهٔ ٟ٘٦الفهّا ٟ٘عم ٜا ٧ـر بـالعىًٕ أٔ
با٦ ٥ق وساتاّ إضتعىالٗاّ ااغفاّ عَ الـىسات الـحدٔ ٙالـىهضٕت الٕا عع٘ وـا
ي تهي عسٍٖ ٛعم٦ ٜفْ فٗوُٕ الـىسات الـحد ٙعم ٜبت الهسٍٖـ ٛالــىخالف،ٛ
فاٌــْ عٍــد ٔزٔت ال ــخاظ ال ــىٍفضن أٔ الـــىهٗد ال ــىٍفضن ٖ ــرضن التــدافع
البدٔٔ ٙالتعازض أ٥ل٘ بني الدلٗن الـخاظ ٔبني الدلٗن العـاً أٔ ٖــرضن
الـتعازض بٗـَ الـدلٗن الـىهــٗد ٔبٗـَ الـدلٗن الـى مت  ِٕٔ ،تـدافع ٔتعازض
بـرطب الٍظس البدٔ ٙعبن التأون ٔالع٦د بالتخضٗط أٔ بالتهٗٗد .
ثـ ـي ٍٖـــدفع التعـــازض بـــالع٦د ذطـــب الــــحس ٙالعهٟ٦ـــ٘ الــــىرأزٙ
الـىىغ ٜغسعاّ ٔ ،ذل

بمراظ اػف الـخاظ ٔالـىهٗد عَ الـىسات الــحدٙ
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وَ العاً أٔ الـى متٍٖٔ -رـنٓ التعـازض البـدٔ ٙبـالتٕفٗت ٔالــحىع العـسيف :
التخضٗط أٔ التهٗٗد الر ِٕ ٙإ ساد الفست أٔ ا٧فـسات الــخاص ٛأٔ الٕاجـدٚ
لمهٗد عَ عىًٕ ذوي العـاً أٔ الــى مت  ،فٗـتعني الــىسات الــحد ٙوـَ العـاً
عم ٜبت الـخاظ ٖٔوُٕ الـىهضٕت الٕاعع٘ وَ الـى مت عم ٜبـت الــىهٗد
با ساجّىا وَ تاٟس ٚالعىًٕ ٔا٦ ٥ق .
ٍٖٔ ٥ثمي باإل ساد الـىرإز :عىًٕ العـاً ٔ ٥إ ـ٦ق الــى مت ،إذ ِىـا
ذح ٛعإٌٌٗ ٛذطب الــحس ٙالعـسيف الــىرأز ٤ٖ ٙـر بّـا ذتـ ٜتهـًٕ ذحـٛ
أعٕ ٝيف الوػف عَ الـىسات الـحد ، ٙفٗ ٤ر بّا وع إبها ٞوا ضٕ ٝالـخاظ
ٔالـىهٗٓد تـرت ذوي العاً ٔذوي الـى مت الرَٖ ألهٗا

ابـاّ عإٌٌٗـاّ ٔعاعـدٚ

لمعىن ٔا ٥اع. ٛ
ُ  :عٍـد التأوـن يف الـدلٗن الــخاظ ( ٥توـسً العـاي الفاضـت)
ٔبتعبريٕ ثـا ٕ
ٔيف الدلٗن العاً (أاسً ان عاي) ٖ٦ذظ التهابن ٔالتعازض يف بعض ودلٕه
الـــدلٗن العـــاً ِٔـــٕ (العـــاي الفاضـــت) ذٗـــث ٖـــده الـــدلٗن الـــخاظ عمـــٜ
ذسو ٛااساوْ ٖٔده الـدلٗن العــاً عمـٔ ٜجــٕب ااــساوْ ظـاِــساّ  ،فٗـرــضن
التـعازض بٍّٗىا ٔالتهابن ٔالتدافع .
ٔيف وٕازت تعازض الدلٗن الـخاظ وع الـدلٗن العـاً أٔ تعـازض الـدلٗن
الـــىهٗد وــع الــدلٗن الـــى مت أٔ ٌ ــرِٕىا  -فــاُ الـــحس ٙالعــسيف الـــىرأزٙ
ٔالتفــاِي العهٟ٦ــ٘ وــاضٕ ٔوطــتهس عمــ ٜتهــدٖي الــدلٗن الـــخاظ ٔالـــىهٗد
عم ٜالـدلٗن الــى مت ٔالعـاً ٔعمـ ٜاـُٕ الــخاظ ٔالــىهٗد عسٍٖـ ٛوــرأزٖٛ
عسفٗـ ٛعمــ ٜالـــىسات الـــحد ٙوــَ الــدلٗن العــاً ٔوــَ الــدلٗن الـــى مت ٔاٌّىــا
ااغـفاُ ٌٕعٗــاُ ِٔ ،ــرا عــ٦د عـسيف وــرأز ٙلمتعــازض الــىرإز ِٔ ،ــٕ
ع٦د غاٟع ٌـاجع جـسب عمٗـْ الــىرأزاب العهٟٗ٦ـٔ ٛالتفاِىـاب العسفٗـ، ٛ
ٔبـْ ٖـصٔه الـتـعازض ٔالـتـدافع بني الـىـ ـمت ٔبني الـىـهـٗد أٔ بني العاً ٔبني
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الـخاظ ٖٔ ٥طتهسٓ التعازض بفعن الع٦د العسيف الـىرأز. ٙ
ٔا٦وـّي ( )ومـه ٜإىل عـىًٕ الٍاع ٔااف ٛالبـػس ٔ ،عد امٓىٕا الٍاع
عم ٜعدز عهٕ ي ٔ بت تفاِىاتّي  ،فٗوُٕ تـخضٗط العاً ٔتهٗٗـد الــى مت
ع٦جاّ غسعٗاّ وهبٕ ّ٥لتعازض غري وطتهس جـس ٝعمٗـْ العهـٔ ٞ٦الــىتػسع ٛيف
تفاِىاتّي ا٥جتىاعٗٔ ٛجس ٝعمّٗـا الفهّـاٗ ٞمـ ٛعضـٕز ا٥ضـ ً٦وـَ شوـَ
اٟ٥ى )(ٛإىل ٖٕوٍا الـراعس ٔ ،بـْ ٖـصٔه التعـازض البـدٔٔ ٙالتهابـن بـني
الدلٗن الـخاظ ٔبني الدلٗن العاً ٖٔصٔه الػ
العاً بعـد زٖ٣ـ ٛالـدلٗن الــخاظ ٖٔ ،عـس

يف الـىسات الـحد ٙوَ الدلٗن

وـَ الــحىع العـسيف بـني الـدلٗمني

بالتخضٗط أٔ بالتهٗٗد ٖٔتبني الـىسات الـحد ٙوَ الـدلٗمني الــى مت ٔالــىهٗد
ٖٔعس

بْ الـىهضٕت الػسع٘ الٕاعع٘ وَ الدلٗمني العاً ٔالـخاظ .

ٔوَ الهسٖب جداّ  :فّي العـس

الــىرأز ٙلمخـاظ  :إٌـْ عسٍٖـ ٛعمـٜ

فّي الـىسات الـحد ٙوَ العاً فٗتهدً عمْٗ ٔ ،فّي العس

الـىرأز ٙلمىهٗد :

إٌْ عسٍٖ ٛعم ٜفّي الـىسات الـحد ٙوَ الـى مت فٗتهدً عمْٗ  ،وـَ تُٔ فـسق
بني عسٍٖ ٛالـخاظ الـىتضم ٛبالو( ً٦ااسً ان عـاي إ ٥الفاضـت وـٍّي) ٔبـني
عسٍٖتْ الـىٍفضم ٛعَ الو ً٦العاً أٔ الـى مت اىا لٕ عاه ( :أاـسً اـن عـاي)
ثي عاه  ٥( :توسً شٖداّ العاي) أٔ عاه  ٥( :توسً العاي الفاضت) .
ٖٔ ٥عت يف تهدًٓ الهسٍٖ ٛإٌّا أعٕ ٝضٍداّ أٔ ت٥ل ٛوَ ذّٖا  ،فاُ الهسٍٖٛ
دوـ ٛعمـ ٜذ ٙالهسٍٖـ ٛبــرطب الــحسٙ
اذا ااٌت ٔاجـد ٚلٕصـف الــرح ٛوه ٓ
الـىرأزٔ ٙالتفاِي العسيف ذت ٜاذا ااٌت الهسٍٖ ٛأععف ضٍداّ أٔ ت٥لـ ٛوـَ
ذ ٙالهسٍٖــ ، ٛلوــَ ٖــتعني إذــساش الهسٍٖٗــ ٛيف الــدلٗن ال ــخاظ أٔ الـــىهٗد أٔ
ٌ ــرِٕىا  ،اى ـا ٖــتعني إذــساش ذحٗــ ٛذ ٙالهسٍٖــ : ٛالعــاً أٔ الـــى مت  -اــ٘
تـتـهدً الـرح ٛالهسٍٖ ٛعم ٜالـرح ٛا ٧س : ٝذ ٙالهسٍٖٔ ، ٛإ ٥اذا ي تـرسش
ذحٗ ٛاذدِىا ااُ ا٥عتىات عمٔ ٜاجد غساٟط الـرح ٛاص. ٛ
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ٔوَ ِرا البٗاُ ٖتحم ٜتـهدً الدلٗـن الـخـاظ عمـ ٜالـدلٗن العـاً ٔتـهـدً
الدلٗن الـىهٗد عم ٜالدلٗن الـى ـمت ٔعم ٜا٦ ٥ق ذت ٜاذا ي ٖوَ الـخاظ
أٔ الـىهٗد أظّس ٔأعٕ ٝت٥ل ّٛوَ العـاً أٔ الــى مت  ،فـاُ الــحس ٙالعهٟ٦ـ٘
الـىىغ ٜغسعاّ عم ٜتهدٖي الـخاظ ٔتـخضٗط العاً بْ ٔعم ٜتهدٖي الـىهٗد
ٔتهٗٗد الـى مت بْ .
ٔعمْٗ وا ٖبدٔ وَ غٗخٍا ا٧عظي(( )1عدٓ) وـَ تٕعـف التهـدٖي عمـ ٜاـُٕ
الدلٗن الـخاظ ٌضٓاّ صسٖـراّ يف الـخضٕظ أٔ أظّس وـَ الـدلٗن العـاً ذتـٜ
ٖتهدً عم ٜظاِس العىًٕ ذٗث عاه ٔ( :أوا الـروي بالتخضٗط فٗتٕعف عمـٜ
تسجٗس ظّٕز الـخاظ) ٔعاه (ٌعي لٕ فسض الـخاظ ظاِساّ سد عَ الٍط
ٔصاز وَ باب تعازض الظاِسَٖ فسبـىا ٖهدً العاً) ِٔرا وـىا  ٥وضرس لـْ
ٔ ٥تلٗن ٖدعىْ ٦ ِٕٔ ،

الــحس ٙالعىمـ٘ العىـٕو٘ لمتفاِىـاب العسفٗـٛ

العـهٟ٦ـٗ ٛعم ٜإعتباز الدلــٗن الـخاظ عــسٖـٍ ٛااغـف ٛعَ الـىسات الـحد ٙوَ
الدلٗن العاً فٗهدً عمْٗ  -عم ٜان تهدٖس . -
ٔالـراصن تهـدًٓ الــخاظ أٔ الــىهٗٓد عمـ ٜالعـاً أٔ الــى مت ٔ ،عمٗـْ ٥
فسق بني ٌٕع٘ الـخاظ ٔالـىهٗد ٔ ،تٕعٗرْ :
إُ الٍطب ٛبني الـخاظ ٔبٗـَ العاً أٔ بني الـىهٗد ٔبني الـى مت ٌٕعاُ :
الٍٕ أ٥ه  :أُ توُٕ ٌطب ٛالعىًٕ ٔالـخضٕظ وَ ٔجْ ِٔ ،ىا تلُٗ٦
وتعازعاُ يف الـىحىع بالٍظس البدٔ ، ٙذت ٜإذا أووَ التـخضٗط أٔ التـهٗـٗد
بٍرٕ وَ اٌ٧ـرأ ٞجس ٝت بٗهْ عمّٗىا إزتفع التعازض ٔالتدافع بٍّٗىا .
ٌعــي إ ٥اُ ٖٕجــد وــسجس ٔوصٖــ ٛتهتغــ٘ زجرــاُ أذــدِىا عمــ ٜا ٩ــس
اأُ ٖوُٕ تـهـدٖي أذـدِىا وٕجـباّ لمغٕٖـ ٛالـدلـٗن ا ٩ـس فـريجس ذٔ الـىـصٖـٛ
( )1فساٟد ا٧صٕه  -بع ووتب ٛوض فٕ. 433 + 432 : ٙ
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ٖٔـخضٓط بْ ا ٩سٔ .لـّرا وـثاه وػّٕز بٍّٗي وٍضٕظ يف ا ٥باز: ِٕ ،
()1

وــا ٔزت يف الـــخ الضــرٗس شاـن غــٗ ٖ ١ــري فــ ٦بـأع ببٕلـْ ٔ سٟــْز
ٔٔزت يف الـخ الضرٗس  :شاغطن ثٕبـ

()2

وـَ ابـٕاه وـا ٤ٖ ٥اـن لــرىْز

ٖٔتعازعاُ يف بٕه ال اٟس الرٖ ٙــرسً ااـن لــرىْ االــخفاش ٔالغـساب وـَ
ذٗث ال ّازٔ ٚالٍحاضـٔ ، ٛلٕ ضضـٍا الــردٖث أ٥ه بالثـاٌ٘ ٌـتخ ٌــحاضٛ
بٕه ال اٟس الر٤ٖ ٥ ٙاـن لــرىْ ٖٔ ٥بهـ ٜوـٕزت لـْ إٌ ٥ـاتزاّ  ،فٗمـصً لغٕٖـٛ
الدلٗن العاً  ،بٍٗىا لٕ ضضٍا الثـاٌ٘ بـأ٧ه ٌـتخ ٌــحاض ٛبـٕه وـا ٤ٖ ٥اـن
لـرىْ إ ٥ال اٟس ف ٦تمصً المغٕٖٔ ، ٛوَ ٍِا ٖسجس بها ٞالــردٖث أ٥ه عمـٜ
عىٕوْ وَ تُٔ تـخضٗط .
الٍٕ الثاٌ٘  :أُ توُٕ ٌطب ٛالعىًٕ ٔالـخضٕظ الـى مت ِٔ ،ـٕ اـثري
الـىضاتٖت يف أ باز الـىعضٕوٗـَ (ِٔ )ىا تلٗ ُ٦وـتعازعاُ بدٔاّ ذتٜ
اذا أجسٖــت عىمٗـــ ٛالتخضٗـــط أٔ التهٗـٗـــد  -لوـــُٕ الـــخاظ أٔ الــــىهٗد
عسٖـٍ ــ ٛااغــف ٛعــَ الـــىسات الـــحد ٙوــَ العــاً أٔ الـــى مت  -شاه التعــازض
ٔالتــدافع بفعــن التخضــٗط أٔ التهٗـــٗد  ،ذٗــث ٍٖوػــف الـــىسات الـــحدٙ
ٔالـ ــىهضٕت الـــٕاعع٘ وـــَ الـــدلٗمني الــــىتعازعني بـــالٍظس البـــدٔ : ٙالعـــاً
ٔالـخاظ أٔ الـى مت ٔالـىهٗد . -
ثي ٌبرث ٌٕعاّ ٔاضعاّ وَ إٌٔا الـحىع العسيف ِٕ :

القرٓية ّذّ القرٓية :
الهسٍٖــِ ٛــ٘ المفــظ الواغــف عــَ الـــىسات ٔال ــىفطٓس لمف ـظٕ آ ــس غــازذاّ
لمىهضٕت الـحد ٙوَ المفظ ا ٩س  -ذ ٙالهسٍٖ. - ٛ
( )1الٕضاٟن  :د : 2ب : 11وَ ابٕاب الٍحاضاب  :ا. 1

( )2الٕضاٟن  :د : 2ب : 8وَ ابٕاب الٍحاضاب  :ا. 2
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ٔ را أوثم ٛوتعدت ٚيف ا ٧باز الػسٖفٖ ، ٛـرغسٌ٘ ا ُ٩وثاه جٗد :
ِٕ وا ٔزت يف بعض ا ٧باز( )1الف تـثبت ٌف٘ الصاٌـ٘ ٔتغسٖبـْ عـَ بمدتـْ
الف جمد فّٗا إىل غريِا شالصاٌ٘ ٍٖف ٜوَ بمد ٚإىل بمدٚز أٔ شٍٖف ٜوَ الـف
جمد فّٗا إىل غريِاز ٔوٕعٕعّا و مت الصاٌ٘ ٔ ،بعـض ا ٧بـاز وٕعـٕعّا
شالبوس ٔالبوسٚز ٔعد زتٓب عمْٗ ا٥واً ( )ذوي ذدٓٓ  :شجمد وـأٌٔ ٚفـ٘
ضٍٛز ٔ ،الـىسات وَ البوس  :الـر ٙي ٖتـصٔد ٔ ،الــىسات وـَ البوـس ٚالـف ي
تتصٔد ٔي ترِب بوازتّا ٔعرزتّا .
لوــَ ٔزتب زٔاٖــ )2(ٛصــرٗر ٛعــَ ا٥وــاً البــاعس ( )وفطٓــس ٚلمبوــس
ٔالبوس ِ٘ٔ ٚتـرو٘ عغا ٞأوري الــى٤وٍني ( )يف شالبوـس ٔالبوـس ٚاذا شٌٗـا
جمد ؤٌ ٛ٠ف٘ ضٍ ٛيف غري وضسِىا ِٔ ،ىا المراُ عد أوموا ٔي ٖد ن بّـاز
ِٔــرا التفطــري وــَ ا٥وــاً البــاعس( )لهغــا ٞجــدٓٓ أوــري الـــى٤وٍني ()
وعدٓ لتفطري الصاٌ٘ الـىطترت لمٍف٘ عَ البمد أٔ لتفطري البوـس ٔالبوـسٔ ٚزافـع
لطــع ٛوعٍاِىــا ذٗــث ٖعــيٓ المفظــاُ غــري العاعــد ٔالـــىعهٕت عمّٗــا  ،فإٌّىــا
بـىعٍ : ٜوَ ي ٖتصٔد أصٔ ، ّ٦أعن أفساتٓ ِٕ الصاٌ٘ الر ٙعهد عم ٜشٔجتـْ
أٔ عهدِا

ٗبّا ٔي تص ٓ الْٗ ٔي ٖد ن بّـا  ،فــهضس اإلوـاً البـاعس ()

ذوي الٍف٘ ٔالتغسٖب بــخضٕظ ا٥فـسات الهمٗمـ ٛالــىرإز ٚتفطـرياّ لمهغـاٞ
العمٕ ، ٙفـتـتـهدً الهسٍٖ ٛالـىفطٓس ٚعم ٜذّٖا .
ٔالـراصن اُ الهسٍٖ ٛت٥ل ٛوعدٓ ٚعسفاّ لتفطري ت٥ل ٛأ سٔ ٝغسذّا ٔبٗاُ
الـىسات الـحد ٙوٍّا  :أعي وَ إعداتِا لمتفطري إعداتاّ غخضـٗاّ ٌظـري الـدلٗن
الـرااي الـىعدٓ وَ عبن الـىتومي لتفطري الــىسات الــحد ٙوـَ ا٦وـْ  :الـدلٗن
الـىروًٕ ٌٔ ،ظري الـىثاه الـىتهدً .
( )1الٕضاٟن  :د : 18ب : 1وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ا + 9ا + 12ب 24وٍّا .
( )2الٕضاٟن  :د : 18ب : 1وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ا. 2
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ٔأعيٓ وَ إعداتِا ٌٕعٗاّ ٔحبطب التفاِىاب العسفٗ ٛالعاوٌ ٛظري الـروٕوٛ
يف عطىّا الثاٌ٘ الرٖ ٥ ٙتضد ٝالـدلٗن الــرااي فٗـْ لمػـسا ٔالتفطـري  ،بـن
ٖتضد ٝلسفـع وٕعـٕ الـدلٗن الــىروًٕ بالتعبـد  ،اىـا ِـٕ ذـاه ا٧وـازاب
الـــىعت  ٚعىٕوــاّ ذٗــث تتضــد ٝلسفــع وٕعــٕ ا٧صــٕه الػــسعٗ ٛبالتعبــد
الػسع٘ اإ باز الثه ٛبٍحاض ٛالثٕب الـىخضٕظ فإٌْ ٍٖتف٘ وعْ أصن ( :ان
غٗـ ٥ ١تعمي ٌـحاضتْ ِٕ اِس) ٔأصن ال ا ٚٞوَ ٔجٕب ت ّريٓ .
ٔا٥وس يف ان عسٍٖ ٛوع ذ ٙالهسٍٖ ِٕ ٛتهدٖي وفات الهسٍٖ ٛعمـ ٜظـاِس ذٙ
الهسٍٖــ ٛاىــا ِــٕ ذــاه العــاً ٔالــخاظ ٔذــاه الـــى مت ٔالـــىهٗد ٔع٦جّىــا
بالتخضٗط أٔ بالتهٗـٗد  ،بن إُ تهدٖي الدلٗن الـخاظ ٔالدلٗن الــىهٗد عمـٜ
الدلٗن العاً ٔالدلٗن الـى مت وَ فسٔ تهدٖي ظّٕز الهسٍٖ ٛعمـ ٜظّـٕز ذّٖـا
ذٗث أُ الـخاظ أٔ الـىهٗد عسٍٖ ٛعسفٗٔ ٛااغف ٌٕع٘ عَ الــىسات الــحدٙ
وَ العاً أٔ الـى ــمت بـرـٗث لٕ مجـعا ٔٔصـ ٦يف أ ً٦اذد ي ٖبت العس
وتررياّ يف فّي الـىسات الـحدٖ ٥ٔ ٙس ٝبٍّٗىا تّافتاّ ٔ ٥تعازعاّ .
ٔالهسٍٖــٌٕ ٛعــاُ  :عــد تو ـُٕ جصٟٗــ ٛغخضــٗ ٛاصــٌ ٛظــري عسٍٖٗٛالــدلٗن
الـرااي عم ٜالـىسات الـحد ٙوَ الـىروًٕ .
ٔعد توُٕ الهسٌٍٖٕ ٛعٗٓ ٛوعدٓ ٚلموػـف عـَ الــىسات الــحد ٙوـَ ذّٖـا يف
مجٗع الـىضاتٖت الـىتػابّ ٛاالـخاظ ٔالـىهٗد اىا ضبت إٖغاذْ .
ٔوَ وضاتٖت الهسٍٖ ٛالٍٕعٗ : ٛغاِد الـحىع بـني الــخ َٖ الــىتعازعني
الرٖ ٙـىوَ بـى٤تآ ٔعٗدٓ ٔ ضٕصٗ ٛبٗاٌْ تـرهٗت التٕفٗـت العـسيف ٔالــحىع
بني الـىدلٕلٗـَ الـىتٍافـٗٗـَ ٔ ،بْ ٖصٔه التعازض ٔ ،غٕاِدٓ يف بـرٕث الفهْ
اثري ٥ ٚتـخـف ٜعم ٜأِن العمي ٔالفغن .
ٔوَ فسٔ ٔوضاتٖت تـهدٖي الهسٍٖ ٛالٍٕعٗ ٛعم ٜذ ٙالهسٍٖ : ٛصدٔز أوـس
بفعن أٔ ٌّ٘ عٍْ ثي ٖمرهْ وٍفض ّ٦عٍْ  :تلٗن ز ض ٛالفعـن أٔ الـدك  ،فـإُ
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تلٗن الس ض ٛعسٌٍٖٕ ٛعٗ ٛااغف ٛعَ عدً إزات ٚالظاِس وَ تلٗن ا٧وس أٔ وَ
تلٗن الٍّ٘  ،فٗرى ُ٦عم ٜا٥ضترباب أٔ الوساِ ٛتهدٖـىاّ لمهسٍٖ ٛبعد إذساش
عسٍٖٗٓتّا ٔاػفّا عَ الـىسات الـحد ٙوَ ذ ٙالهسٍٖ ِٕٔ ، ٛمحن عسيف وهبٕه
وـرأزٖاّ لٍػٕ ٓٞوَ الـحىع بني الهسٍٖٔ ٛذ ٙالهسٍٖ. ٛ
ثي إُ ان عسٍٖ ٛوتضمـ ٛبرّٖا تـىٍع إٌعهات الظّـٕز التضـدٖه٘ وـَ أصـمْ،
ٔ ٥تعازض بٍّٗىا أصٔ ، ّ٦ان عسٍٖ ٛوٍفضـم ٛعـَ ذّٖـا تٍفـ٘ ذحٗـ ٛالظّـٕز
بعد إٌعهاتٓ لتىاً المفظ ٔالو ، ً٦لوَ تـتــهدً الهسٍٖـ ٛعمـ ٜظّـٕز ذّٖـا وـَ
بـــاب الــــحىع العـــسيف الـــرٖ ٙـــصٔه بـــْ التعـــازض البـــدٔ ٙالـ ــىمرٕظ بـــني
الهسٍٖٔ ٛذ ٙالهسٍٖ. ٛ
ٔاٌـىا تعس

صر ٛالـرىن ٔالـحىع ٔتـرسش الهسٍٖٗـ ٛالــىضرر ٛلتهـدٖي

الهسٍٖ ٛعم ٜذ ٙالهسٍٖ - ٛاذا مجع بني وغىٌٕ٘ الدلٗمني  -وفات الهسٍٖٔ ٛذٙ
الهسٍٖ - ٛيف اـٔ ً٦اذـد ٔألهـ٘ إىل العـس

الــىرأز ٙفـاٌّي إذا ي ٖــحدٔا

تدافعاّ بني الـىغىٌٕني ٔي ٖهعٕا يف ذرئ ٚتستت يف فّي الــىسات الــحد ٙوـَ
وـحىٕ البٗاُ بأُ ٖس ٝالعـس

العهٟ٦ـ٘ الــىرأز ٙبعغـْ عسٍٖـ ٛعمـ ٜفّـي

البعض ا ٩س ٔاضتٍتاد الـىسات الـحد ٙوٍّىا  ،فّراُ وضـداق الهسٍٖـٔ ٛذٙ
الهسٍٖٖٔ ٛضس مجعّىا بـرىن ذ ٙالهسٍٖ ٛعم ٜبت وفات الهسٍٖ. ٛ
بٍٗىا إذا ٔجد العس

الـىرأز ٙتدافع الـىغىٌٕني الـىحىٕعني يف اً٦

ٔاذــد ٔٔجــد تٍافــ٘ وفاتِىــا بعــد مجعّىــا بـــرٗث اــاُ العهــ ٞ٦الطــاوعُٕ
لموــ ً٦الٕاذــد وــترريَٖ ودتتٖــَ  -ااٌــت ال ــىعازع ٛوطــتهسٔ ٚغــري عابمــٛ
لمحىع العسيف بني ِرَٖ الدلٗمني .
ٔالـرـاصـن تـهـدً الــهسٖـٍ ٛعم ٜذ ٙالـهسٖـٍـ ٛبعد إذـساش عسٖـٍـٗـ ٛالـهسٖـٍٛ
ٔإزتبا ّا عسٍٖ ّٛلو ً٦آ س ِٕ ذٔ الهسٍٖ. ٛ
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ٖٔ ٥عت ـ يف تهــدً الهسٍٖــ : ٛإٌّــا أعــٕ ٝت٥لــ ٛوــَ ذّٖــا  ،فــاُ الهسٍٖــٛ
الٕاعــر ٛعسٍٖٗتّــا تـتـــهدً عمــ ٜذ ٙالهسٍٖــ ٛبـــرطب الـــحس ٙالـــىرأزٙ
ٔالتفاِي العسيف ذت ٜاذا ااٌت الهسٍٖ ٛأععف ضٍداّ أٔ ت٥ل ٛوَ ذ ٙالهسٍٖ، ٛ
لوَ ٖتعني إذساش الهسٍٖٗ - ٛذحٗ ٛالـدلٗن الــخاظ أٔ الــىهٗد أٔ ٌــرِٕىا -
اىــا ٖــتعني إذــساش ذ ٙالهسٍٖــ : ٛالعــاً أٔ الـــى مت أٔ ٌ ــرِٕىا  -اــ٘ تتهــدً
الهسٍٖ ٛالـرح ٛعم ٜالـرح ٛا ٥س : ٝذ ٙالهسٍٖ. ٛ
إذُ وا إذتىمْ الـىرهت الـخساضاٌ٘ (عدٓ) ٖٔظّس( )1وـَ الــىردث الفهٗـْ
البرساٌ٘ (عدٓ) وَ اٌْ ٖتعاون وع وٕازت الــحىع العـسيف  -العـاً ٔالــخاظ،
الـى مت ٔالـىهٗد ٌٔـرِٕىا  -وعاوم ٛالـىتعازعني  :بالسجٕ إىل الـىسجراب
وع ٔجٕتِا ٔاىل التخٗري وع فهدِا . -
فإُ ِرا إذتىاه غري وهبٕه ٖتٍاف ٜوع عٕاعد الفّي العسيف الـىرأز. ٙ
ٔٔجّْ  :إٌْ وع تـٕفـس الـحـىع العسفـ٘ بـتخضٗط العاً أٔ بتهٗٗد الـى مت
ٔفاعــاّ لمحـــس ٙالعـــسيف الــــىرأزٖ ٥ ٙبهـــ ٜالتعـــازض وطـــتهساّ ذتـــ ٜتــأت٘
وسجراب الـخ َٖ الـىختمفني الـىتعازعني وع ٔجــٕتِا أٔ التخـٗـٗـس بـٍّٗىا
وع فهد الـىسجراب .
بــن إُ تهــدٖي الــدلٗن الــخاظ عمــ ٜالعــاً ٔتهــدٖي الــدلٗن الـــىهٗد عمــٜ
الـى مت ٔتهدٖي الهسٍٖ ٛعم ٜذّٖا ٔإضتوػـا

الــىسات الــحد ٙلمىـتومي وـَ

ذ ٙالهسٍٖــ ٛأٔ وــَ العــاً أٔ وــَ الـــى مت ِــٕ وـــىا جــس ٝعمٗــْ العهــ ٞ٦يف
تـــرأزاتّي ٔتفاِىــاتّي ٔأوغــآ الػــاز الـــىهدع ٔجــس ٝعمٗــْ أٔلٗــآ٣
ٔضــفسا ،)( ٓ٣فالتخضــٗط أٔ التهٗٗــد أٔ ٌ ــرِٕىا عىــن وٕافــت لهٕاعــد
التفاِي العسيف الـىرأزٖٔ ٙصٔه وعْ التعـازض الــىمرٕظ بـدٔاّ بـني الـدلٗن
العاً أٔ الـى مت ٔبني الدلٗن الـخاظ أٔ الـىهٗد ٖٔ ،صٔه التدافع ٔالتعازض
( )1احلداٟت الٍاعس : ٚد + 119 : 1افاٖ ٛا٧صٕه وع ذاغٗ ٛالـىػوٗين  :د. 412 : 2
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الـىمرٕظ بدٔاّ بني ا٧وس بفعن ٔبني الس ض ٛيف تساْ أٔ بـني الٍّـ٘ عـَ فعـن
ٔالس ضــ ٛيف فعمــْ ٌٔ ،ـــرٕ ذلــ

ذٗــث ٍٖتفــ٘ عٍدٟــر وٕعــٕ (الـــخ َٖ

الـــىختمفني) أٔ الــــردٖثني الــــىتعازعني  ٥ٔ ،وـــحاه لمهـــٕه بـــالدجٗس أٔ
بالتخٗري ٌّ٥ىا وتٕعفاُ عم ٜتـرهٗت وٕعٕعّىا ( :الــخ َٖ الــىختمفني) أٔ
الــــردٖثني الــــىتعازعني ٔ ،بالــــحىع العـــسيف ٖـــصٔه التعـــازض ٔا ـــت٦
الـردٖثني ٖٔ ٥به ٜتٍا ٕ بني الـرحتني وَ ذٗث الـىدلٕه ٔالـىعٍ. ٜ
ٔ٧جمْ ٥بـد  -لٗوـُٕ الفهٗـْ وــرههاّ وتٕزعـاّ يف إضـتٍبا ْ  -وـَ تــرههْ
ٔإذساشٓ الـىسات الػسع٘ الـحد : ٙفهد ٖأتْٗ الدلٗن الػسع٘ عاواّ ٔ ،عد ٖأتْٗ
و مهاّ يف ظّٕزٓ البدٔٔ ، ٙعد ٖأتْٗ أوس ظاِس يف الٕجٕب  ،أٔ ٌّ٘ ظـاِس يف
الـرسو ، ٛأٔ ٌـرٕ ذل

وَ الظّـٕزاب المفظٗـ ٛالبدٖٔـ . ٛلوـَ عٍـد و٦ذظـٛ

الهــسا َٟال ــىٍفضمٔ ٛتـت ــ ٓبع ضٕصــٗاب ال ــردٖث ال ــىعضٕو٘ ٖسفــع الفهٗــْ
الـىرهت ٖدٓ ٔتٍتف٘ عٍاعتـْ عـَ اـُٕ العىـًٕ أٔ ا ٥ـ٦ق وـساتاّ جـدٖاّ ٔعـَ
ظّــٕز ا٧وــس يف الٕجــٕب أٔ الٍّــ٘ يف التر ـسٖي ٌٔ ــرٕ ذل ـ

ٔ ،ذل ـ

بفعــن

الهسٍٖ ٛالواغف ٛعَ الـىسات الـحدٔ ٙالـىهضٕت الػسع٘ الٕاعع٘ ٔإٌْ عمـٜ
٦

الظاِس البدٔ ٙلر ٙالهسٍٖ . ٛثي ٌبرث :

اليص ّاألظَر ّالظاٍر :
الـىسات وَ الـٍطٓ  :الــىعٍ ٜالضـسٖس ٔالــىدلٕه الٕاعـس وـَ الــردٖث
ٔالرٖ ٥ ٙـرتىن وعْ إزات ٚالـخ: ٦إزات ٚغري الـىعٍ ٜالـىفًّٕ وَ المفظ .
ٔالـىسات وَ الظاِس ِـٕ الــىعٍ ٜالٕاعـس وـَ الــردٖث ٔالـرٖ ٙــرتىن
وعْ إزات٦ ٚفْ ٔ .الـىسات وَ ا٧ظّس اُ ٖـرتىن الـردٖث وعٍٗٗـَ ٔأذدِىا
أعٕ ٝت٥لٔ ٛظّٕزاّ يف إٌْ الـىسات الـحد ٙلمىتومي وَ الـىعٍ ٜا ٥س .
ٔوٍْ ٖـتبـٗـَ أُ الـٍطٓ الـضسٖس أٔ ا٧ظـّس وع الـظاِس ت٥لـتاُ وـتٍافـٗـتاُ
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بـىدلٕ ىا التضٕزٔ ٙبـرطب الٍظس البدٔ،ٙذٗث ٖـىتاش أذدِىا عَ ا ٩س
بأعٕاٟٗــ ٛالد٥لــ ٛعمــ ٜالـــىعٍ ٜالــىهضٕت لمىــتومي ،فريجــس ا٧عــٕ ٝظّــٕزاّ:
الضسٖس أٔ ا٥ظّس ٖٔتهدً عم ٜالظاِس ٔ ،وٍْ تٍعهد الد٥ل ٛالتضدٖهٖٗٔ ٛضري
الضسٖس أٔ ا٥ظّس ِٕ الـىدلٕه التضدٖه٘ لمٍطٓ الػسع٘ الظاِس .
ٔعٍــد اــُٕ ا٥ظّــس ت٥ل ـ ّٛوتض ـ ّ٦بالظــاِس ٍّٖــدً ظّــٕز الظــاِس ٖٔوــُٕ
ا٧ظّس الـىتضن عسٍٖـ ّٛعمـ ٜالــىسات الــحد ٙوـَ الظـاِس  ،فـاذا عـاه (زأٖـت
اضداّ ٖسو٘ الٍبن) فاُ الفعن (ٖسوـ٘) أظّـس ت٥لـ ّٛعمـ ٜالــىسات الــحد ٙوـَ
ا٧ضد ِٕٔ السجن الػحا  ،عباه ظاِس ا٧ضد الر ِٕ ٙالـرٕٗاُ الـىفدع،
ٔالد٥لــ ٛا ٧ظّــس تتهــدً عمــ ٜالظــاِس ٍّٖٔــدً بّــا الظّــٕز البــدٔ ٙلمفظــٛ
عٍـــد ٔزٔت ا٧ظّـــس ٥ذهـــاّ اىـــا ٖ٥ــــخف ، ٜفٍٗعهـــد الظّـــٕز التضـــدٖه٘
لمٍضٓني الـىتعازعني  -الظاِس ٔا٧ظّس  -يف بٗإُ ٔاذد وتضن عمـ ٜبـت وـا
ٖوـــُٕ ظّـــٕزٓ التضـــٕز ٙالبـــدٔ ٙأعـــٕ ٝوـــَ ظّـــٕز ا ٩ـــس التضـــٕز، ٙ
ٔالــــرحٗٔ ٛاإلعتبـــاز يف وهـــاً اإلثبـــاب لمظّـــٕز التضـــدٖه٘ الواغـــف عـــَ
الـىسات التػسٖع٘ الـحد. ٙ
ٔعٍد إُ ا٧ظّس ت٥ل ّٛوٍفض ّ٦عَ الظاِس تٍّـدً ذحٗـ ٛظّـٕز الظـاِس
بعـــد إٌعهـــاتٓ ذحـ ـ ّٛعمـــ ٜوعٍـــآ  ،فٗخـــسد الظـــاِس عـــَ تزجـــ ٛالــــرحٗٛ
ٖٔسجس الدلٗن الضسٖس أٔ ا٧ظّس عمْٗ .
 ٥ع عٗاّ ِٕ :ظّٕز ا٧وس فـ٘ عٍٗٗ ٛالٕاجب أٔ يف تعٍْٗٗ أٔ
ٌٔغسب لْ وثا ّ
يف ٌفطـٗتْ ،لوـَ عــد ٖعازعـْ ظّـٕز أعــٕ ٝوٍـْ ِٔ ،ـرا اىــا لـٕ جاٌٞـا أوــساُ
بفـعمٗـَ ٔعمىٍا بعدً ٔجـٕبـّىا وعاّ  ،فٍـرـىمّىا عم ٜالـٕجـٕب التخـٗـريٙ
بتهسٖب :إُ ان ٔاذد وَ ا٧وسَٖ ٌطٓ صسٖس يف الٕجٕب ظاِس يف التعٗـٗـَ
بفعن إ ٦ق ا٧وس ٔعدً تهٗٗدٓ بـ (أٔ) الـىفٗد ٚلمتخٗري بني الـخضاه الـىأوٕز
بّا  ،اأُ ٖ٤وس الـىف س عىداّ يف غّس زوغاُ بعتت زعبـ ٛيف ذـدٖثٕ ٔبإ عـاً
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ضتني وطوٍٗاّ يف ذدٖثٕ ٔبالضٗاً ضتني ٖٕوـاّ يف ذـدٖث ثالـث ٖٔ ،عمـي بعـدً
ٔجٕب أاثس وَ ٔاذد ٚوَ ِرٓ الـخضاه ٔ ،عٍدٟر ٖسفع الٗد عَ ظّٕز ِرا
الـــردٖث ٔذاك يف تعــٗني الٕاجــب بٍضٕصــٗ ٛالـــردٖث ا ٩ــس يف ٔجــٕب
ا ٩سٖٔ ،ـرىن ان وٍّىا عم ٜبٗاُ الٕجٕب التـخٗـٗـس ٙبـني ِـرا ٔبـني ذاك
يف وهاً اإلوتثاه ٔ ،تمغ ٜضٕصٗ ٛالتعٗٗـَ الظاِس ٚوَ إ ٦ق ا٧وـس يف اـن
ذدٖث ٔ ،تفضٗن الـىهاه وغ ٜيف وـرمْ يف بـرٕث ا٧صٕه المفظٗ. ٛ
ٔعد ٖـىثٓن لتهدٖي ا٧ظّس بالد٥ل ٛالـىٍ ٕعٗ ٛالـف إعت ِـا بعـض ا٧عـً٦
أٌّـا أعـٕ ٝوـَ الد٥لـ ٛالــىفّٕوٗٔ ، ٛعٍـد تعـازض الـد٥لتني تـسجس الد٥لــٛ
الـىٍ ٕعٌّٗ٧ ٛا أظّـس وـَ الد٥لـ ٛالــىفّٕوٗٔ ، ٛعـد بٓـت الــىردث الفـٗض
الواغــاٌ٘(عدٓ) ِــرٓ الوـ  ٝلـــىرِبْ الفهّــ٘  :إعتضــاً الــىا ٞذتــ ٜالهمٗــن
ٔعــدً إٌفعالــْ ب ــى٦عا ٚالٍحاضــ ، ٛبتهسٖــب  :إُ أ بــاز إٌفعــاه ال ــىا ٞالهمٗــن
شاذا ااُ الـىا ٞعـدز اـس ي ٍٖحٓطـْ غـ٘ٞز()1ت٥لتّـا وفّٕوٗـ ، ٛبٍٗىـا أ بـاز
عــدً إٌفعــاه ال ــىا ٞالهمٗــن ت٥لتّــا وٍ ٕعٗــٔ ،ٛالد٥لــ ٛال ــىفّٕوٗ ٥ ٛتضــمس
لـىعازع ٛالد٥ل ٛالـىٍ ٕعٗ ،ٛبن ٖتهدً الـىٍ ٕق ا٧ظّسعم ٜالـىفًّٕ الظاِس
اىا ٖتهدً الٍطٓ الضسٖس عم ٜالظاِس .
ٖٔــست عمٗــْ  :وــا ذههٍــآ يف البرــٕث ا٧صــٕلٗ ٛالـــىاعٗ ٛوــَ عــدً ثبــٕب
أظّسٖ ٛالد٥ل ٛالـىٍ ٕعٗ ٛوَ الد٥ل ٛالـىفّٕوٗ ٛسٓاّ ٔيف مجٗع الـىٕازت ،بـن
تٕجد وٕازت ٔوضاتٖت توُٕ الد٥ل ٛالـىفّٕوٗ ٛأظّس وـَ الد٥لـ ٛالــىٍ ٕعٗٛ
فدجس ٔتتهدً عمّٗاٌ ،ظري وا اذا ااٌت الد٥ل ٛالـىفّٕوٗ ٛأ طٓ ٔأعٗت وـَ
الد٥لــ ٛال ــىٍ ٕعٗٔ ،ٛالـــخاظ تٔو ـاّ أعــٕ ٝظّــٕزاّ وــَ العــاً أٔ ال ــى مت ،
ٌظري الـىثاه الفهّ٘ الر ٙإضتده لْ الفٗض (عدٓ)  ،فـإُ أ بـاز إٌفعـاه الــىاٞ
( )1الٕضاٟن  :د : 1ب : 9وَ ابٕاب املا ٞامل مت .
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الهمٗن بـى٦عا ٚالٍحظ أ طٓ و مهاّ وَ أ باز عـدً إٌفعـاه اـن وـا ٞبــى٦عاٚ
الٍحظ ٔ ،بالتخضـٗط ٖــرضن مجـع عـسيف بـني ـاٟفف ا ٧بـازٍٖٔ ،ـتخ :
(الـىاٖ ٥ ٞـٍفعن بـى٦عـا ٚالـٍـحـظ إ ٥الـىا ٞالـهمٗن تُٔ الـوسٓ) ٔتـفضـٗمْ عـد
ذههٍآ يف بـرٕث (فهْ ال ّازٔ ٚال ّٕز) .
ٔأ رياّ ٌهٕه  ٥:إغواه عٍدٌا يف تهدً الٍطٓ الضسٖس يف وعٍآ أٔ ا٧ظّـس
 ا٧عٕ ٝظّٕزاّ وـَ وعازعـْ الــىتضن بـْ أٔ الــىٍفضن عٍـْ ٔ -زجراٌّىـاعمـ ٜالظــاِس يف اــن وــٕزت ٔوضــداق ٖتـدافع فٗــْ ا٧عــٕ ٝظّــٕزاّ ٔت٥لــ ٛوــع
ا٧ععف  ،فاُ ا٧عٕ ٝظّٕزاّ عسٍٖ ٛعسفاّ عم ٜالـىسات الـحد ٙوـَ ا٥عـعف
ظّٕزاّ ِٔ ،را امْ عمٔ ٜفت التفاِىاب العسفٗـٖٔ ، ٛترضـن وٍـْ أُ وٕعـٕ
ذحٗ ٛالظّٕز المفظ٘ ِٕ ( :عدً ٔجٕت وا ِٕ أعٕ ٝظّٕزاّ وٍْ) .
ٔذٍٗ٠ر ٖضري الٍط الضسٖس أٔ ا٧ظّس ِٕ الساجس الــىأ ٕذ بـْ يف وهـاً
العىــن ٔاإلضــتٍباح  ،بــن ٖوــُٕ أذــدِىا  -الضــسٖس أٔ ا٧ظّــس  -وـــخسجاّ
لمظــاِس عــَ وٕعــٕ ذحٗــ ٛالظّــٕز  ،أٔ ٖوــُٕ ٌافٗ ـاّ لمرحٗــ ٛعٍــْ بإٌتفــاٞ
الـىٕعٕ ٔجداٌاّ ب ا ٛالتعبد ِٔ ،را ِٕ تهدً بالٕزٔت .
ٔوــَ الهسٖــب جــداّ  :زجــٕ وــٕازت الـــحىع العــسيف ال ــىتهدو ٛامــّا إىل
الهسٍٖٗ ٛفريجع إلّٗـا  :تهـدًٓ الـٍط أٔ ا٧ظّـس عمـ ٜالظـاِس اىـا ٖسجـع ضـاٟس
إٌٔا الـحىع العسيف إىل التهدً بالهسٍِٖٗٔ ، ٛورا وا ٌـرَ فْٗ لوـُٕ اذـدِىا
 الضسٖس أٔ ا٧ظّس  -عسٍٖـ ٛعمـ ٜالــىسات الــحد ٙوـَ ا ٩ـس  :الظـاِس ذٙالهسٍٖ - ٛاىا ٖ ٥ـخف ٜعم ٜالـىتأون الـخبري .
ٔ ٥زٖب يف أُ الفهْٗ الـىتتبٓع الـىتػسٓب بإٌٔاز أذاتٖثّي (ٔ )العاز
لسوٕش أ بازِي ٖـرضن لْ اثرياّ بـرطْٓ الفهّ٘ ٔذٔعْ اإلضتـظـّاز : ٙأعـٕاٟٛٗ
ظّٕز

وَ ظّـٕز ـ آ سٔ،وضـاتٖهْ تترــهت عٍـدٓ يف بــرٕث الفهـْ يف

وٕازت اثري ٚوَ التعازض بني ظّٕزٙ

َٖ .
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ٔوَ ٔاجب الفهْٗ الـىتٕزٓ  :الترهٓت وَ ظّـٕزاب ا ٧بـاز الــىتعازعٛ
ٔالــىتدافع ٛلتــىٗٗص ا٧ظّـس ٔتعٍٗٗـْ ٥ ،ضـٗىا ٔعـد أ

ٌٔـا بٕجـٕت الــىروي

ٔالــىتػابْ يف أ بـازِي ٔأوسٌٔـا ( )بـــرىن الــىتػابْ وـَ أ بـازِي عمــٜ
الـــىروي ٌظــري عــٕه ا٧وــاً( )1السعــا ( :)شوــَ زتٓ وتػــابْ الهــسآُ إىل
وـــروىْ فهــد ِــد ٙإىل صــساح وطــتهٗيز ثــي عــاه ( :)شإُ يف أ بازٌــا
وــروىاّ اىروــي الهــسآُ ٔ ،وتػــابّاّ اىتػــابْ الهــسآُ  ،فــستٓٔا وتػــابّّا إىل
وـــروىّا ٔ ٥تتبعــٕا وتػــابّّا تُٔ وـــروىّا فتغــمٕاز زٔآ الضــدٔق يف
(عُٕٗ ا باز السعا) عَ أبْٗ عَ عمـ٘ بـَ إبـساِٗي عـَ أبٗـْ عـَ أبـ٘ ذٗـُٕ
وٕىل السعا (ِٔ )را ا ٧ري وـحّٕه الـراه ي ٖٕثٓت يف أصٕه السجاه .
ٖٔ٥بعد أُ ٖوُٕ الـىسات وَ الــخ الــىروي  :ا٧ظّـس أ٧عـس ت٥لـ،ٛ
ٖٔـــسات وـــَ الــــىتػابْ الظـــاِس الـــر ٙلـــْ وعـــازض أٔعـــس وٍـــْ ت٥لـــ،ٛ
ٔالٕظٗف ٛالػسعٗ ٛزتٓ الـىتػابْ إىل الـىروي ٔمحن الظاِس عمٔ ٜفت ا٧ظّس
ٔتفطريٓ بْ ٔشوَ زتٓ وتػابْ الهسآُ ٔالطٍ ٛإىل وـروىْ فهد ِد ٙإىل صـساح
وطتهٗيز ٔاذا ي ٖستٓ الـىتػابْ إىل الـىروي ٔي ٖهدًٓ وـروي الهساُ ٔالطـٍٛ
 الضــــسٖس أٔ ا٧ظّــــس  -عمــــ ٜالظــــاِس الــ ــىتػابْ إلبتٟ٦ــــْ بالــ ــىعازضا٧عــٕ ٝظّــٕزاّ ٖوــُٕ وتٓبع ـاّ لمىتػــابْ تُٔ الــىروي شٔ ٥تــ ٓتبعٕا وتػــابّّا
تُٔ وـروىّا فتغمٕٓاز .
ِٔــرا ٌــرٕ وــَ الـــحىع العــسيف الــد٥ل٘ ٍِٔ ،ــا تتحمــ ٜفهاِــ ٛالــىحتّد
ٔو٦ذظتــْ أ بــاز ال ــىعضٕوني (ٔ )تتبعّــا بعــد إضترضــالْ ذٔق الفهاِــٛ
لفّــي زوــٕشِي ٔألــراُ أذــاتٖثّي ٔوعــازٖض ا٦وّــي ٔاٍاٖــاب أ بــازِي ،
ٖٔأ ت٘ ٍِا تُٔ الٍٕز السباٌ٘ الـرٖ ٙهرفـْ اهلل ضـبراٌْ يف عمـب وـَ ٖػـا ٞوـَ
( )1الٕضاٟن  :د : 18ب : 9وَ ابٕاب صفاب الهاع٘  :ا. 22
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عبــــاتٓ الــ ــىحاِدَٖ ٌ٧فطــــّي الــ ــىحتّدَٖ يف تــ ــرضٗن عمــــٕوّي ()
ال ــىخمضني عىمــّي هلل ضــبراٌْ ٔ ،فهٍــا اهلل ضــبراٌْ ل ــّرا ال سٖــت ٔ تىــْ
بسعٕاٌْ ٔوسافه ٛأاابس أٔلٗا ٓٞصمٕاب اهلل ٔض٦وْ عمّٗي امجعني .
ٔبإ تضاز ٖ :تـهدً الٍطٓ الـضسٖس أٔ ا٧ظـّس عم ٜالـظاِس بـمرـاظ اٌـّىا
عسٍٖ ٛعسفٗ ٛعمـ ٜعـدً إزات ٚالــىعٍ ٜالظـاِس بـدٔاّ  ،فـاُ التفاِىـاب العسفٗـٛ
الـىرأزٖ ٛعم ٜالتهدٖي ٔتسجٗس الـىعٍ ٜا٧ظّس ا٧عٕ ٝت٥ل ّٛعم ٜالظاِس .
بن يف ان وٕزت تـرهت اـُٕ أذـد الـدلٗمني  -الــىتعازعني بـدٔاّ  -عسٍٖـٛ
عسفٗ ٛااغـف ٛعـَ الــىسات الــحد ٙوـَ الـدلٗن ا ٩ـس ٖتهـدً ا٧عـٕ ٝظّـٕزاّ
ٔأ٧عس ت٥ل ٛلتباٌ٘ العه ٞ٦يف تفاِىـاتّي الــىرأزٖ ٛعمـ ٜا ٧ـر بظّـٕز
الهسٍٖــ ٛأ٧عــس ظّــٕزاّ وــَ الــدلٗن ا ٩ــس ٌ ،ظــري تهــدً الــدلٗن الـــرااي أٔ
الٕازت عم ٜالدلٗن الـىروًٕ أٔ الـىٕزٔت ٔالرٍٖ ٙتف٘ بْ التعـازض البـدٔٙ
 الـىٍظٕز بدٔاّ ٖ ٥ٔ -طتهسٓ ٖٔ ٥طتروي بفعن الهسٍٖ ٛالواغـف ٛعـَ الــىساتالـحدٔ ٙالـىهضٕت الٕاعع٘ وَ الدلٗن ا ٥س  :ذ ٙالهسٍٖ ، ٛالظاِس .
ٔيف ِرٓ الـىٕازت  ٥ت٦ذـظ الــىصٖ ٛالــىسجٓر ٛيف الطـٍد أٔ يف الــحّ ٛأٔ
ٌـرِٕىا  ،بن ٖصٔه التعازض البدٔ - ٙبالٍظس أ٧ل٘  -بني الظاِس ٔا٧ظّس
أٔ بني الهسٍٖٔ ٛذّٖا ٖ ٥ٔ ،ثبت التعازض ٖٔ ٥طتهس بفعن ٔزٔت تلٗـن ذحٗـٛ
الٍط أٔ ا٧ظّس عم ٜتلٗن ذحٗ ٛالظاِس  .ثي ٌبرث الضغس: ٝ

تشخٔص االظَرٓة :
ٍِاك ذا٥ب ٔاعرٔ ٛوضـاتٖت جمٗـ ٛل٨ظّـس أٔ الضـسٖس الــىهدً عمـٜ
الظاِس عٍد تعازعّىا و مهاّ أٔ يف الــىحىع ٍِٔ ،ـاك ذـا٥ب وػـتبّ ٛإتعـ٘
إٌّا ت بٗهاب لمحىع العسيف أٔ وضاتٖت ل٨ظّس الـىهدً عم ٜالظاِس .
ٔوَ وّىاب ٔظٗف ٛالفهْٗ ٔغ ُٔ٤الفهاِ:ٛتـىٗٗص ا٧عٕ ٝت٥لٔ ٛتـػخٗط
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ا٧ظّــس إثبات ـاّ وــَ الــدلٗمني الـــىتعازعني ٥ٔ ،بــد لمفهٗــْ وــَ جّــات الــٍفظ
ٔإتعابّــا لتػــخٗط ا٧ظّــس وــَ الــدلٗمني يف وهــاً اإلضــتٍباح ٔعٍــد و٦ذظــٛ
ٌضٕظ ا ٧باز ٔفّي الـىسات الـحد ٙوٍّا .
ٔتػخٗط ا٥ظّـس ٖعتىـد اـثرياّ ( :الفّـي الــىرأز ٙالعـسيف) الطـاٟد بـني
العه٤ٖٔ ٞ٦ت ٙلمحىع العسيف الـىهبٕه يف التفاِىاب الـىرأزٖ ٛالعسفٗ. ٛ
ٖٔ ــحىع وــٕازتٓ ٔأعطــاوْ  :أُ ٖوــُٕ أذــد ال ــخ َٖ عسٍٖــ ٛااغــف ٛعــَ
الـىسات الـحدٔ ٙوبٍٗٓ ٛلمىهضٕت التػسٖع٘ الٕاعع٘ وَ الـخ ا ٩س وـَ تُٔ
لـراظ الـىسجس ٧ذدِىا عم ٜا ٩س  ،بـن توـُٕ الــخضٕصٗ ٛالبٗاٌٗـ ٛعاٟىـٛ
يف ذاب الــخ ِٔ ،ــ٘ وتعــدت ٚالــىضاتٖت ٌظــري محــن الــخاظ عمــ ٜالعــاً
ٔتـخضٗضْ بْ ٔ ،محن الـىهٗد عم ٜالــى مت ٔتهٗٗـدٓ بـْ ٔ ،محـن الــىحىن
ٔالظاِس عم ٜالـىبَٗٓ الضسٖس أٔ ا٧ظّس ٔ ،تهدٖي الـرااي عم ٜالــىروًٕ ،
ٔالٕازت عم ٜالـىٕزٔت ٔ ،تهدٖي و مت الهسٍٖ ٛعم ٜذ ٙالهسٍٖ. ٛ
ٔ ٥تٕجــد عــاب  ٛامٗــ ٛلتػــخٗط ا٧ظّــس ٔتعــٗني عسٍٖــ ٛعاوــ ٛبـــرٗث
توُٕ و ـست ٚيف مجٗـع الــىٕازت  ،بـن ٖــختمف الــراه وـَ وـٕزت إىل وـٕزت
ٔوَ وضداق إىل وضداق بـرطب إ ت٦

الـىهاواب ٔ ضٕصٗاب ا ٧بـاز

ٔعساٍّٟــا العاوــٌ ٛظــري عسٍٖــ ٛوٍاضــب ٛالـــروي ٔالـــىٕعٕ ِٔــ٘ عسٍٖــٌٕ ٛعٗــٛ
عىٕوٗٔ ، ٛالهسا َٟالـخاص ٛالـحص : ٟٛٗتا مٗ ٛأٔ ازجٗ ، ٛذالٗ ٛأٔ وهالٗ، ٛ
ٍِٔـــا تــــىتاش ٔتتحمـــ ٜفهاِـــ ٛالفهٗـــْ ٔتظّـــس يف وهاوـــاب اإلضـــتظّاز وـــَ
الٍضٕظ الـىتخالف. ٛ
إ ٥أُ بعض ا٧ع ً٦أ٧ا س عسعٕا بعض وضاتٖت ا٧ظّسٖٔ ٛغخٓضٕا
بعض عٕاب ّا أٔ جـعمِٕا و ٓـست ٚيف وضاتٖهّا  ،لوَ ي ٖترهت عٍدٌا تلٗن
ٔاعس عم ٜإ ساتِا ٔعىٕوٗتّا ٌ ،عسض بعغّا ٌٔتعهبّا :
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الغــاب  ٛأ٥ىل  :تهــدٖي الــدلٗن العــاً الٕعــع٘ عمــ ٜالــدلٗن الـــى مت
الػــىٕل٘ عٍــد تعازعــّىا اىــا لــٕ ٔزت (أاــسً اــن عــاي) ٔٔزت ( ٥توــسً
الفطاق) ٔالٍطب ٛبٍّٗىا العىًٕ ٔالـخضٕظ وـَ ٔجـْ  ،فٗـدٔز ا٧وـس عٍـدوا
ٖتعازعــاُ يف الـــىحىع (:العــاي الفاضــت) ٖٔــدتت بــني تـــخضٗط العــاً :
(أاسً ان عاي إ ٥الفاضت) ٔبني تهٗٗد الـى مت ( ٥توسً الفطـاق إ ٥العمىـاٞ
فأاسوّي) .
ٔعــد إ تــاز مجــع وــَ ا٧صــٕلٗني تهــدٖي العــاً الٕعــع٘ عمــ ٜالـــى مت
الـروى٘ فٗرىن الـى مت عم ٜغري وـٕازت العـاً مجعـاّ عسفٗـاّ بٍّٗىـا ٔتوـُٕ
الٍتٗح ٛتهٗٗد الـى مت ٖٔ ،ـىوَ تٕجْٗ ذل

بأُ ٖهاه :

إُ ت٥ل ٛالعاً عم ٜالعىًٕ ت٥لٔ ٛععٗ ٛفعمٗ ٛذاتٌٗ ٛاغ ٛ٠وَ أتا ٚالعىًٕ
فٗوــُٕ ظّــٕزٓ وٍحٓـصاّ  ،بٍٗىــا ت٥لــ ٛالـــى مت عمــ ٜا ٥ــ٦ق الػــىٕل٘ ت٥لــٛ
عسعٗ ٛغري ذاتٗٔ ٛظّٕزٓ وعمٓت عم ٜتـىاً وهدواب الـروى ٛالـف وٍّـا عـدً
بٗاُ الـىهٗد ٖٔ ،ضمس العىًٕ الٕعع٘ (أاسً ان عاي) بٗاٌاّ واٌعاّ عَ إٌعهات
اإل ٦ق أٔ واٌعاّ عَ ذحٗتْ أٔ ٖوُٕ عسٍٖ ٛعم ٜإزات ٚالتهٗٗد .
ٔ ٥فسق بني اتضاه العاً  -الهسٍٖ - ٛبالـى مت ٔبني عدً إتضالْ :
أوا وع إتضالْ فٍٖ ٦عهد اإل ٦ق وَ بدٔ ا٥وس .
ٔأوا وع إٌفضـاه العـاً عـَ الــى مت فٍٗعهـد لموـ ً٦ظّـٕز يف اإل ـ٦ق،
ٔذل ـ

لفــسا ال ــىتومي وــَ ا٦وــْ ٔت ــىاً وهــدواب الـــروىٖٔ ، ٛوــُٕ ِ ـرا

ا ٥ــ٦ق ذحــ ٛعإٌٌٗــ ٛلوــَ تـت ــٕعف ذحٗتــْ التاوــ ٛعمــ ٜعــدً ٔزٔت وهٗــد
وٍفضن ٔ ،بعد ا ٦ ٥عم ٜالعاً الضالـس لتهٗٗد الـى مت بْ  -تٍه ع ذحٗـٛ
الـى مت  ُ٧ ،العىًٕ بأتاتْ الـىٕعٕع ٛإلفات ٚالعىًٕ عٕٖ ٛالد٥ل ، ٛفٗوـُٕ
عىًٕ العاً أعٕ ٝظّٕزاّ وَ إ ٦ق الـى مت زغي إٌعهـاتٓ ٖٔ ،تبٗــَ عٍدٟـر :
عدً إُ اإل ٦ق وساتاّ جداّ  ،فٍهٗٓدٓ أٌ ٙــخسد وـَ الــى مت وـٕازت العـاً

تػخٗط ا٥ظّسٖ)51( .................................................... ٛ

الٕعــع٘ ٖٔ ،بهــ ٜالـــى مت فٗىــا ضــٕ ٝالـــىهٗٓد ذحــ ٛعإٌٌٗــ ٤ٖ ٛــر بّــا
ٖٔطتوػف وٍْ الـىسات التػسٖع٘  ٥ٔ ،إمجاه يف البٗـَ .
ِٔرا وهبٕه ٔاعس يف الــحىم٥ٔ ٛبـد وـَ الترهـت الفهّـ٘ يف اـن عغـٗٛ
ٔو٦ذظ ٛالـخضٕصٗاب الـىوتٍـف ٛبالـخ َٖ الـىتعازعني إلذتىاه أُ ٖوُٕ
الـخ الـى مت يف بعض وضاتٖهْ أظّس ت٥ل ّٛوـَ الــخ العـاً لٕجـٕت عسٍٖـٛ
غخضٗ ٛوضـاذب ٛلمى مـت تٕجـب أعٕاٟٗـ ٛظّـٕزٓ عمـ ٜظّـٕز العـاً فٗوـُٕ
تهدٖــىْ ٧ظّسٖتـْ ٔ ،ذلـ

عٍـدوا تتــد ن بعـض الهـسا َٟيف بعـض وضــاتٖت

(تٍايف العاً الٕعـع٘ ٔالــى مت الػـىٕل٘) ٔتـ٤ت ٙإىل إٌعهـات ا ٥ـ٦ق عٕٖـاّ
ٔبٍرٕٕ أجم ٜاػفاّ لمىسات الـحدٔ ٙأعٕ ٝظّٕزاّ وَ ظّٕز العـاً الٕعـع٘ ،
أٔ ت٤ت ٙالهسٍٖ ٛإىل عدً إزات ٚالعىًٕ عباه ا ٥ـ٦ق الػـىٕل٘ ِٔ ،ـرا وــىا
ٖ٦ذظْ الـخبري الـىتـتـبع يف بعض الت بٗهاب الفهّٗٔ ٛالٍضٕظ الـىعضٕوٗ، ٛ
ٍِٔا تظّس فهاِ ٛالـىحتّد ٔعٕ ٚإضتظّازٓ .
ٔالعىد ٚتـٍـهـٗس الهسٖـٍ ٛا٧عـٕٔ ٝالبـٗاُ ا٧ظـّس فـ٘ الد٥ل ٛعم ٜالـروي
الٕاعع٘  ،فٗتهدً ظّٕز الهسٍٖٔ ٛإُ ااُ أععف عم ٜظّـٕز ذ ٙالهسٍٖـٔ ٛإُ
ااُ أعٕ ٝبـرطب الطٍد أٔ الد٥ل ٛالعاو ٛأٔ الـحّ. ٛ
الغاب  ٛالثاٌــٗ : ٛتــهدٖي اإل ٦ق الػىٕل٘ عم ٜاإل ٦ق البدل٘ فـٗىا لٕ
تٍافٗا ٔتعازعا  ،اىا لٕ جاٌٞا

اُ وتعازعاُ و مهاُ اأُ ٖهـٕه الــىٕىل :

( ٥توــسً الطــازق) الــر٥ ٙبــد يف إوتثالــْ وــَ عــدً إاــساً مجٗــع وضــاتٖت
الطازق ذت ٜإذا ااُ جازاّ لـىِٕٔ ٓ٥را إ ٦ق مشٕل٘  ،ثي ٖهٕه الــىٕىل :
(أاسً جازاّ لٍا) ِٕٔ ظاِس يف اإلاتفا ٞيف إوتثالْ بإاساً جازٕ ٔاذـد أ ٙجـازٕ
عم ٜالبده ِٔرا إ ٦ق بدل٘ .
ٔعــد إ ـــتاز مجـــع وــَ ا٧صٕلٗـٗـــَ أظـــّسٖ ٛاإل ـــ٦ق الػـىـــٕل٘ وــَ
ظـّٕزاإل ٦ق البدل٘ ٧ ،عٕاٟـٗ ٛظّٕز ا٦ ٥ق الػىٕل٘ وَ ظّٕز اإل ٦ق
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البدل٘  ،فٗتهدً أ٧ه عم ٜالثاٌ٘ يف الـىحىع ( :الـحاز الطازق) ٖٔسجس فْٗ
( ٥توسً الطازق) لػىٕلٗ ٛإ ٦عْ .
ٔ ــالف مجــع آ ــس ٔعــالٕا بتعــازض اإل ٦عــني ٔتطــاع ّىا يف وـــرن
اإلجتىــا ٔاإللتهــا - ٞالـــحاز الفاضــت يف الــىثاه ٥ٔ ، -بــد وــَ السجــٕ إىل
عىًٕ فٕعاٌ٘ إُ ااُ ٔ ،إ ٥فاىل ا٥صن العىم٘ .
ٖٔـىوَ أُ ٖهاه ٍِا بـٕثٕق ٥ :بد وَ و٦ذظ ٛوا تـحس ٙعمْٗ التفاِىاب
العسفٗٔ ٛالهٕاعد العه ٟٛٗ٦الـىرأزٖٔ ، ٛالظاِس أُ الفّي العسيف الـىرأزٙ
ٔالـــحس ٙالعهٟ٦ــ٘ عمــ ٜتهــدٖي اإل ــ٦ق الػــىٕل٘ عمــ ٜاإل ــ٦ق البــدل٘
 اهإٌُ وـرأز ٙعه ٟ٘٦عٍدِي ٔإُ ي ٖتٕجّٕا إىل ِرٓ ا٥ص ٦ذاب :فاُ الرٖ ٙطىع وٕٖ ٓ٥هـٕه لـْ  ٥( :تتعاوـن وـع ّٖـٕت )ٙثـي ٖهـٕه لـْ :
(إغد لٍا اٗمٕ لـري) ٔااُ يف الطٕق ّٖـٕت ٔوطـمىُٕ فاٌـْ ٖفّـي غـسا ٞاٗمـٕ
المري وَ أ ٙعضاب غري ّٖٕتٔ ، ٙلٕ مسعْ ٖهٕه  ٥( :توـسً الطـازق) ثـي
عاه لْ (ااسً جازاّ لٍا) ٔااُ يف وـحأز ٙوٕ ٓ٥ضازق ٌٔصْٖ ٔااُ الـى مٕب
وٍْ إاساواّ ٔاذداّ لـحرياُ وَ وـحأزْٖ فإٌْ ٖفّي لـصًٔ إاـساً جـازٕ ٌصٖـْٕ غـري
ضازق ِٔ ،ورا لٕ عاه الـىٕىل  ٥( :تغضب) ٔعاه أٖغاّ(:صنِّ) ٖفّي العس
وٍْ أُ ٖ ٥ضم٘ فـ٘ وغضـٕب  -وواٌـ ّا أٔ لــباضاّ  -فـاُ الضــ ٚ٦و ــمٕب ٛوـسٚ
ٔاذد ٚيف الٕعت بٍٗىا الغضب الـرساً ٔجٕتاب ٔو مٕباب وتعدت. ٚ
ٔلعــن ِــرا الفّــي ال ــىعتىد غــاليب غــري تاٟىــ٘ فمــرا ٥بــد وــَ و٦ذظــٛ
الـــىٕزت الـــخاظ ٔ٥بــد وــَ التاآــد وــَ فّىــْ عمــ ٜبــت التفــاِي العــسيف
الـىرأز ٙالعاً ٔ ،عد ٖتخمف عـإٌُ (زجرـاُ اإل ـ٦ق الػـىٕل٘) لـبعض
الهــسا َٟالدا مٗــ ٛأٔ ال ــخازجٗ ، ٛال ــخاص ٛأٔ العاوــ ٛالدالــ ٛعمــ ٜزجرــاُ
اإل ٦ق البدل٘ .
ٖٔـىوَ تٕجْٗ الـحس ٙالعه ٟ٘٦الـىرأز ٙبأُ ٖهاه :
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إُ ا ٥ــ٦ق الػــىٕل٘ (٥توــسً الطــازق) ( ٥تغضــب) ( ٥تتعاوــن وــع
ّٖــٕتٖ )ٙثبــت فٗــْ الـــروي لتىــاً أفــسات وٕعــٕعْ ٔوتعمهــْ لوــُٕ الـــروي
وستٓب ـاّ عمــ ٜوٕعــٕ ٔوتعمه ـاّ ب بٗع ـ ٕٛضــازٖ ٕٛإىل إفساتِــا  ،فٍٗر ـنٓ الـــخ اب
الٕاذد إىل

اباب وتعدت ٚبعدت افساتِا .

بٍٗىا اإل ٦ق البـدل٘( :أاـسً جازٌـا) (صـنِّ) (إغـد لــرىاّ) ِـٕ ـ٦
اإل ٦ق الػىٕل٘ إذ ٖ ٥ثبت فْٗ إ ٥ذوي ٔاذد ٔ مب فازت لفستٕ وَ ال بٗعٛ
بٍرٕ (صس

الٕجٕت) ٔالرٖ ٙترهت إوتثالْ بإتٗاُ فست وَ ال بٗع ٛتُٔ تـىاً

ا٧فسات فٗمصً يف الـىثالني ٔ :جٕب إاساً فـست وـَ الــحاز عمـ ٜالبـده ٔإتٗـاُ
فست وَ الض ٚ٦عم ٜالبده ٖٔ ،ـىوَ ت بٗهْ عم ٜأ ٙفست غا ٓٞالـىومف .
ٔإُ تهدٖي ا٦ ٥ق الػىٕل٘ ( ٥توسً الطازق) ( ٥تغضب) ( ٥تتعاوـن
وع ّٖٕتٖ )ٙعين زفـع الٗـد عـَ جـص ٞوـدلٕه الــخ اب الــى مت البـدل٘ وـع
إٌـرفاظ ودلٕه الـخ اب الـى مت البدل٘ ( :أاسً جازاّ) (صنٓ) (إغد لـرىاّ)
إذ ِــــٕ ذوــــي ٔاذــــد وتعمــــت بضــــس

(ٔجــــٕت ال بٗعــــِٔ )ٛــــٕ وــــرفٕظ

بــاقٕ ٔإُ ــسد عٍــْ بعــض أفساتِــا  ،بمرــاظ أُ ال ــى مٕب صــس

الٕجــٕت

ٖٔترـهت بإتـٗاُ فست وٍّا تُٔ تـىاً ا٧فسات ٖٔ ،ـىوَ تـ بـٗت الفست عم ٜغـري
أفسات الـى مت الػىٕل٘ فٗضم٘ فـ٘ غري الـىغضٕب وث. ّ٦
بٍٗىا تـهدٖي اإل ٦ق البدل٘ ٖعـين زفـع الٗـد عـَ جـص ٞوـدلٕه الــخ اب
الـى مت الػىٕل٘  ٥ -توسً الطازق  ٥ ،تغضب  -الـرِ ٙـٕ

ـاب وٍرـنٓ

يف الــرهٗه ٛإىل ت٥٥ب عدٖــد ٚبعــدت أفــسات ال بٗعــ ٛالـــى مهٖٔ ٛوــُٕ تهــدٖي
الـى مت البدل٘ عمْٗ وطتمصواّ لسفع الٗد عَ بعض ِرٓ الد٥٥ب عٍدوا ٖوـُٕ
الـحاز الطازق أٔ ٖضم٘ يف الـىغضٕب .
ٔوع تٔزاُ ا٧وس بني التضس
اإل ٦ق الـػىٕل٘ ٔبني الـتضس

الـرافـظ لـىدلٕه الـخ اب ا ٩س بتـهدٖي
الـٍايف لبعض ودلٕ٥ب الـخ اب ا ٩س وع
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إٌـرفاظ البعض ا ٩س ٖتعني  -يف اإلتزاك العهم٘ اله عـ٘ : -التضـس

أ٥ه

الـرافظ لـىدلٕه الـخ اب ا ٩س .
ٔوٍــْ ٖتحمــ ٜأُ لــٗظ ِــرا التٕجٗــْ و ــرض إضترطــاُ لتهــدٖي الـــى مت
الػــىٕل٘ عمــ ٜالـــى مت البــدل٘  -اىــا إتعــ٘ إغــوا ّ٥عمٗــْ  -بــن ِــٕ تهــدٖي
إتزاك عهم٘ ٔتسجٗس بهسٍٖـ ٛبٗاٌٗـ ٛعسفٗـ ٛتٕجـب أظّسٖـ ٛالــى مت الػـىٕل٘
ٔأعٕاٟٗــ ٛظّــٕزٓ اإل ٦عــ٘ وــَ ظّــٕز الـــى مت البــدل٘ ٔ ،ذل ـ

بمرــاظ أُ

اإل ــ٦ق الػـــىٕل٘ ( ٥تتعاوــن وـــع ّٖــٕت )ٙأٔ ( ٥تغضـــب) أٔ ( ٥توـــسً
ن إىل عغــاٖا وتعــدتٖٔ ٚتغــىَ بٗــاُ أذوــاً وتعــدت ، ٚبٍٗىــا
الطــازق) ٍٖرــ ٓ
اإل ـ٦ق البــدل٘ (صـنٓ) (أاـسً جــازاّ) (إغــد لــرىاّ) ٖ ٥ظّــس وٍــْ إ ٥ذوــي
ٔاذد ٖـرتاد إىل إوتثاه فازت ٖـىوَ ت بٗهـْ عمـ ٜاـن فـست وـَ أفـسات ال بٗعـٛ
(الضٔ،ٚ٦إاساً الـحازٔ ،غسا ٞاٗمٕ لـري) وَ غري أفسات الـى مت الػىٕل٘ .
ٖٔـــىوَ الهـــٕه بــأُ ِـــرا اإلتزاك العهمــ٘ العىـــٕو٘ ٍٖغــيٓ إىل الفّـــي
الـىرأز ٙالعه ٟ٘٦اإلزتواشٖٔ ٙتعاعداُ عم ٜزجراُ اإل ٦ق الػىٕل٘
عمــ ٜاإل ــ٦ق البــدل٘ ٔالـــىترهت بدجــٗس ا٧فــسات الــف  ٥توــُٕ وـــحىعاّ
لإل ٦عــٗـَ ( :الض ٚ٦يف غري الـىغـضٕب) (إاساً الـحاز الر ٙلٗظ بطازق)
(غسا ٞالمري وَ عضاب غري ّٖٕت. )ٙ
ِراُ عاب اُ أٔ وٕزتاُ وَ وٕازت تػخٗط ا٧ظّس ٔ ،تٕجـد غريِىـا
ٔلــٗظ ث ــى ٛع ـاب  ٛامٗــ ٛضــازٖ ٛإىل مجٗــع ال ــىضاتٖت البٗاٌٗــ ٛال ــخازجٗ، ٛ
٥ضـٗىا ٔبعــض الــىضاتٖت تتــٕفس فّٗــا عـسا َٟازجٗــ ٛوٍفضــم ٛوبٍٗٓــ ٛلمىــسات
الـحد :ٙعد توُٕ عمٔ ٜفت الغاب  ٛالـىصعٕؤ ، ٛعد توُٕ عم٦ ٜفّا .
ٔالـىّي ٍِـا ِـٕ التػـخٗط الــحص ٟ٘الــخازج٘ ـرا الــىضداق ٔذاك،
ِٔرٓ ٔظٗف ٛالبرٕث الفهّٗ ٛالف ٍٖبغ٘ لمفهٗـْ ذـاه اإلضـتٍباح وـَ ٌضـٕظ
ا ٧باز  :إتعاب ٌفطْ فّٗا لـتػخٗط الـظّٕز ا٧عـٕ ٝعٍد الـتعازض ٔالـتٍايف
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بـني ظّــٕز ٙـ َٖ ٔبمرــاظ الهـسا - َٟبعــد الفرـط عٍّــا  ٔ -ضٕصــٗاب
الومىــاب ٔا ٧بــاز ٔوٍاضــباب الـــروي ٔالـــىٕعٕ ٌٔـــرِٕا وــَ الهــساَٟ
الـىرـتـ ٓف  ٛيف عٕ ٞعٕاٌني التفاِي ٔالتخا ب الطاٟد ٚيف عضٕز الـىعضٕوني
(ٔ )بـىعٌٕ ٛالهٕاعد ا٧صٕلٗ ٛالمفظٗ ٛوع اإل  ٦الٕضٗع عم ٜأذاتٖثّي
الف ٖفطٓس بعغّا بعغاّ ٔالف تع ٘ الفهْٗ الـخ ٖٔ ٛيف فّـي زوـٕش أذـاتٖثّي
ٔلـرَ أ بازِي ٔوعازٖض ا٦وّي ٔاٍاٖاب أعٕالـّي ٔتوُٕ الطبٗن الضاحلٛ
لتـىٗٗص وـساتاتّي الــحدٖ ٛالـف ٖطترضـمّا الفهٗـْ الــىتتبٓع الــىتٍٕٓز بـإٌٔازِي
ٔالـىتعسٓ

عم ٜوهاصدِئ،لٗظ ِرا عاً ان أذدٔ ،اهلل ضبراٌْ العاصـي

الـىٕفت لعباتٓ .
ِــرا ت ــىاً وــا أزتٌــا بٗاٌــْ وــَ أٌــٕا الـــحىع العــسيف ال ــىصٖن لمتعــازض
البــدٔ ٙغــري ال ــىطتهس ٔالــف ٖ ٥ــدًٔ فّٗــا التعــازض ٖٔ ٥طــتروي لــٕزٔت
الـحىع العسيف فّٗا  .ثي عبن اإلٌتهاه إىل بــرث اـ  ٝالتـصاذي ٔإوتٗـاشٓ عـَ
ا  ٝالتعازض ٔعسض وسجراب باب التصاذي ٌبرث عاعد: ٚ

الـحنع أّىل مً الطرح :
عــد إغــتّس يف فــد ٕٚوــَ الٕعــت ٔغــا ذٍّٗــا بــني الفهّــا( ٞزض) وهٕلــٛ
(الـحىع بني ا ٧باز الـىتخالف ٛأٔىل وَ سذّا) ٔأُ العىن بّا وّىا أووـَ
أٔىل وــَ زفغــّا ِٔحسِــا  ،بــن إتعــ ٜال ــىردث ال ــحمٗن الػــٗخ إبــَ أبــ٘
مجّٕز ا٧ذطا : )1(ٟ٘إمجا العمىا ٞعم ٜأُ (العىـن بالـدلٗمني وّىـا أووـَ
ري وـَ تـسك أذـدِىا) بــىعٍ ٜأٌـْ إذا أووـَ العىـن بالـدلٗمني الــىتعازعني
يف وــدلٕ ىا فّــٕ أٔىل وــَ ــسا أذــدِىا ٔتــسك العىــن بــْ  ُ٧ ،الـــحىع
الـد٥ل٘ بني الـرحـتني ٔالـخـ َٖ ٖٕجب إزتـفا الـتعازض ٔالـتواذب عٍّىا
( )1عٕال٘ الم٠ال٘  :د. 136 : 2
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ٖٔضرس العىن بّىا وعاّ .
إ ٥أُ التضدٖت بدعٕ ٝاإلمجا ٔ -وعهدٓ و مت  -أوس عطري جدأّ ،لرا
لـحأ بعض ا٧ع ً٦إىل اإلعتراز بأُ وـساتٓ ِـٕ الــحىع العـسيف الــىهبٕه بـأُ
ٖوُٕ يف اذدِىا صـساذٌٔ ٛضٕصـٗ ٛيف الد٥لـ ٛأٔ أظّسٖـ ٛوـَ ت٥لـ ٛا ٩ـس
ٔظّٕزٓ أٔ ٖوُٕ ثـى ٛغاِد مجع بني الـىتعازعني وَ ا ٧باز بٍرـٕ ٖضـمس
زافعاّ لمتعازض ٔالتدافع بني الـىدلٕلني  ،أٔ تٕجد عسٍٖٔ ٛاعر ٛعم ٜالـىسات
الـحد ٙوَ الدلٗن ا ٩س بـرٗث أووَ الـحىع بني الـىتعازعني بٍرٕ وهبـٕه
عسفاّ ٔ ،ذٍٗ٠ر توُٕ أٔلٕٖ( ٛالـحىع أٔىل وَ ال سا) تعٌٍٗٗٗ ، ٛظري أ٧لٕٖـٛ
َ ِفــٕ فهتَــا ف الم ـُفز
ه أّْْلْــض بف ـ َ ْع ا
الــٕازت ٚيف آٖــ ٛال ــىرياث  :شَّأُّْلُــْا ا ْألرْحَــا عو َب ْعمْ ـ َْ ْ
اٌ٥فاه. 75 :
ِٔرٓ أ٧لٍٕٖٖ ٥ ٛدزد تـرـتّا الـحىع الت ع٘ الر ٥ ٙغـاِد عمٗـْ وـَ
تا ن الٍطٓ أٔ وَ ازجْ وتض ّ٦بْ أٔ وٍفض ّ٦عٍْ  ،فإُ الـحىع الت ع٘ ٥
ٖضمس ذ ّ٦لمتعازض بني الظّٕزَٖ الـىتدافعني ،لٕجّني  :لعدً الدلٗن عمٜ
أٔلٕٖتْ ،بن لمدلٗن عم ٜعدوّا اىا ضٗأت٘ تٕعٗرّىا .
ٔالـحىع الت ع٘ ٌظري الـحىٕ الوثرئ ٚالتـأٖٔ٦ب الهسٖبـٔ ٛالبعٗـد ٚالـف
ٖـرفن بّا تّرٖب الػٗخ ال ٕض٘ ٔإضتبضازٓ ذطبىا ٖظّس لمخـبري الــىتتبع ،
بن عد أفاتٓ (عـدٓ) يف وهدوـ ٛتّرٖبـْ ذـني عـاه ٔ( :وّىـا تــىوٍت وـَ تأٖٔـن
بعض ا٧ذاتٖث وَ غري أُ أ عَ يف أضٍاتِا فـإٌ٘  ٥أتعـدآ) ِٔـرا ٔاعـس
يف الـــحىع ٔالتأٖٔــن الت عــ٘ ٔإُ أفــات (عــدٓ) بعدٟــر (ٔأجتّــد أُ أزٔ ٙيف
وعٍــ ٜوــا أتـأٔه الــردٖث عمٗــْ ذــدٖثاّ أ ــس ٖتغــىَ ذلـ

الـــىعٍ : ٜإوــا وــَ

صسٖـرْ أٔ وَ فرٕآ ذتـ ٜأاـُٕ عـاو ّ٦عمـ ٜالفتٗـا ٔالتأٖٔـن بـا٧ثس) ِٔـرا
التعــبري ظــاِس يف إلتىاض ـْ غــٕاِد الـــحىع وــَ ا ٧بــاز ا ٧ــس ، ٝلوٍــْ ي
ٖـطتٕعب مجٕعْ ِرا الٍرٕ  ،بن اثري وٍّا اهٕ عَ الػاِد الـخ  ٙبن ِٕ
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ظاِس يف الت ٓ بالـرىن ٔالتأٖٔن وَ غري غاِد عمْٗ وَ ذدٖث آ س .
ٔبـ ــخ٦فْ الــــحىع العـــسيف الـــرٖ ٙضـــمس تٕفٗهـ ـاّ غـــسعٗاّ بـــني ظّـــٕزٙ
ـ َٖ وتعازعــني فاٌــْ ٖعــين الـــحىع يف الد٥لــ ٛبــني ال ــخ َٖ الـــىتعازعني
ٔالتٕفٗت بٍّٗىا بػاِدٕ ٖضاذب الـخ الـىعازض أٔ عسٍٖ ٛوٍفضم ٛعٍْ وفطٓسٚ
لمىسات الـحد ٙوٍـْ بــرٗث ٖستفـع عـَ الــخ َٖ الــىتعازعني ٖٔـصٔه وٍّىـا
التعازض ٔالتدافع الـراصن يف البٗـَ .
ٖٔوف٘ يف غاِد الـحىع  :الٕثـٕق بـْ ٔلـٕ وـَ وستوـصاب الــىتػسع ٛعـ
عــــسُٔ وتضــــم ٛبــــصوَ الـــــىعضٕوني (ٌ ، )ظــــري الـــــخ َٖ الـــــىأثٕزَٖ
()1

الـــىتعازعني  :ش ٥بــأع ببٗــع العــرزٚز شثـــىَ العــرز ٚوــَ الطــرتز

فإُ فتأ ٝالفهّأ ٞوستوصاب الــىتػسع ٛعم ٜذمٗـ ٛبٗـع عـرز ٚالـدٔاب ِـ٘
غــاِد ــازج٘ عمــ ٜالـــحىع ٖٕٔجــب الٕثــٕق بتخضــٗط أ٧ه بعــرزٚ
البّــاٟي الـــىرمن أامــّا ٔ ،تـــخضٗط الثــاٌ٘ بعــرز ٚاإلٌطــاُ ٌٔـــرٕٓ وــَ
الـرٕٗاُ الرٖ ٥ ٙـرن أان لـرىْ  ،فـإُ ِـرا ٔذاك ِـٕ الهـدز الــىتٗهَ وـَ
وٕعٕ (العرزٔ )ٚذوىّا الــىختمف بـني الــخ َٖ ٔالضـاتز بٍرـٕ الهغـٗٛ
الـىّىم ٛالـىعازع ٛل ٨س. ٝ
ٔإذا صسٓ اإلعتراز الـىصبٕز عَ وهٕل : ٛالـحىع العسيف أٔىل وَ ال سا -
أووَ التضدٖت بدعٕ ٝاإلمجـا عمـ ٜالهاعـدٔ ، ٚذلـ

 ُ٧الــحىع العـسيف

الد٥ل٘ بني الـخ َٖ الـىتعازعني ٔالـىعتىد عم ٜالهسٍٖ ٛالعسفٗ - ٛتا مٗ ٛأٔ
ازجٗـــ ، ٛوتضـــم ٛأٔ وٍفضـــم - ٛالـــىٕجب ٛلمتضـــس

يف أذـــدِىا ٔالسافعـــٛ

لمتدافع عَ الـخ َٖ بٍرٕ التخضٗط أٔ التهٗـٗـد أٔ الــروٕو ٛأٔ الـٕزٔت أٔ
ٌـرِٕا وَ إٌٔا الـحىع العسيف  ِٕ -أٔىل تعٍٗٗاّ وـَ ال ـسا ع عـاّ ٍٖٔتفـ٘ بـْ
( )1الٕضاٟن  :د : 12ب : 41وَ ابٕاب وا ٖوتطب بْ .
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التعــازض جصوــاّ ٔ ،ذٍٗ٠ــر  ٥تـــرتاد ِــرٓ أ٧لٕٖــ ٛإىل تلٗــن ٖــده عمّٗــا
أٔ بسِاُ ٖـطٍدِا  ،بن الـحس ٙالعـه ٟ٘٦وطتـهس عمِ ٜرٓ ال سٖـهٔ ٛأ٧لـٕٖٛ
يف وـرأزاتّي ٔتفاِىاتّي ٔعد أوغاِا الػاز ِٕٔ الـىدزك الـىعتىد .
بٍٗىا الـحىع الت عـ٘ ٔالتأٖٔـن الوٗفـ٘ ِٔ -ـٕ الـر ٥ ٙغـاِد عمٗـْ وـَ
تا ن الٍط أٔ وَ ازجْ لٗدعىْ ٖٔهْٕٖٓ ٖٔطـدٓتٓ ٕٖ ٥ -جـد تلٗـن ٔاعـس
عم ٜأٔلٕٖتْ وَ ال سا .
بن الـدلـٗن الٕاعس عم ٜعـدً أ٧لـٕٖـ ٛوٕجٕت  ،فإُ ا ٧باز الع٦جـٗٛ
الدالــــ ٛعمــــ ٜالدجــــٗس بــــبعض الـــــىسجراب الضــــدٖٔ ٛأٔ الـــــحّتٗ ٛأٔ
الد٥لٗ ٛالـىغىٌٕٖٗٔ - ٛأت٘ تفضٗمّا  ِ٘ -تلٗن عدً أٔلٕٖ ٛالـحىع الت ع٘
وــَ ــسا أذــد الـــخ َٖ الـــىتعازعني ٔ ،ذل ـ

بمرــاظ أُ اــن وــٕزت وــَ

الـخ َٖ الـىتعازعٗـَ ٖـىوَ الـحىع بٍّٗىا بٍرٕٕ وا  ،بن بأٌـرا ٞوَ الـحىع
الت ع٘ اىا ٌػاِدٓ يف مجٕ (التّرٖب) .
ٔعٍدٟر ٖستفع التعازض ٔإ ت٦

الــردٖثني ٖ ٥ٔ ،بهـ ٜوـٕزت ل ٨بـاز

الع٦جٗ ٛا٩وس ٚبا ٧ر بالــىػّٕز عٍـد إ ـت٦

ا ٥بـاز أٔ ا ٧ـر بــىٕافت

الوتـــاب أٔ بـىــــخالف العاوـــ ، ٛفٗمـــصً وـــَ ت بٗـــت عـــإٌُ (الــــحىع أٔىل
وـــَ ال ـــسا) لغٕٖـــ ٛا ٧بـــاز الع٦جٗـــِٔ ٛـــ٘ زٔاٖـــاب( )1اـــثري ٚتــــحدِا
يف (الٕضــــاٟن) ٔوطــــتدزاْ تــ ــرت عٍــــٕاُ (بــــاب ٔجــــٕٓ الـــــحىع بــــني
ا٧ذاتٖــث ال ــىختمفٔ ٛاٗفٗــ ٛالعىــن بّــا) ٔبعــض ِــرٓ السٔاٖــاب صــرٗرٛ
الطٍدِٔ ،را ال٦شً وـررٔز فاضد .
ٔالـراصن عدً وهبٕلٗ ٛعاعـد( ٚالــحىع أٔىل وـَ ال ـسا) عمـ ٜإ ٦عّـا
الػاون لمحـىع الـت ع٘ ٔ ،إ ـتضاظ وهـبٕلٗـتّا بالـحـىع العسفـ٘ اىا تـبٗـَ
( )1الٕضاٟن  :د : 18ب : 9وَ ابٕاب صفاب الهاع٘ ِٔ ،ورا يف وطتدزك الٕضاٟن .
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عىَ البرث عَ ِرٓ الهاعدٔ . ٚأ رياّ ٌهٕه :
وــَ و ــحىٕ وــا تهــدً ٌفّــي أُ ذهٗهــ ٛالتعــازض بــني ا٧تلــِ ٛــٕ (تٍــايف
ودلٕل٘ الدلٗمني ٔإوتٍا إجتىا ودلٕلّٗىا ٔتٕافهّىـا عمـ ٜوـدلٕه ٔاذـد )،
ِرا ِٕ التعازض الـىروي الـىطتهس ِٔ ،ـٕ غـري التعـازض البـدٔ ٙالضالــس
لمحىع بـني وـدلٕلّٗىا بــحىعٕ عـسيف وهبـٕه ٔبهسٍٖـ ٛعسفٗـ ٛإ ىٍ٠اٌٗـ ٛتوػـف
الـىسات الـحد ٙوَ الدلٗمني الـىتعازعني .
ٔوــــىا تهـــدً ٌطتوػـــف الـ ــىفسٔغٗ ٛوـ ـَ لـــصًٔ اـــُٕ اـــن ٔاذـــد وـــَ
الـىتعازعني تلٗٔ ّ٦ذحٔ ٛاجداّ لػساٟط الـرحٗ ٛوَ ذٗث الطٍد ٔوَ ذٗث
الد٥لــ ، ٛفإٌــْ لــٕ ٥ذحٗتّى ـا ي توــَ ث ــى ٛذحــ ٛوعازعــ ٛل ــرح ٛأ ــس،ٝ
إذ أُ ال٦ذحــٖ ٥ ٛعــازض الـــرح ٛالٕاجــد ٚلػــساٟط الـــرحٖٗ ٥ٔ ٛوــرٓب
أذدِىا ا ٩س ٍٖٔ ٥افٗـْ  ،بـن الــرح ٛوٍّىـا ِـٕ الـدلٗن الــىعتىد ،تُٔ وـا
فهد غساٟط الـرحِٗ ، ٛرا إذا اوتاشب الـرح ٛوَ غري الـرح. ٛ
ٔإذا إغتبّت الـرح ٛبال٦ذح ٛبأُ عمي إمجا ّ٥بـرحٗ ٛأذدِىا وَ تُٔ
تـىٗٗصفّراُ وـروٕواُ حبوي العمي اإلمجال٘ ٔتدتب آثازٓ عم ٜوغىٌّٕىا.
ٔبتعـبريٕ ثـإُ  :ذحٗـ ٛالــخ الــىأثٕز عـَ الــىعضًٕ ( )تتٕعـف عمـٜ
تـىاً أوٕز ث٦ث: ٛ
ا -أُ ٖـرسش صدٔزٓ اأُ ٖسْٖٔ الثـه ٛعَ الثـه ٛعَ الـىعضًٕ (. )
بٔ -أُ ٖـرسش ظّٕزٓ ٔت٥لتْ عم ٜالـىسات الـحدٔ ٙالـىهضٕت الـٕاعع٘
لمىػسٓ جنٓ ٔع. ٦
جـٔ -أُ تـرسش جّ ٛالضدٔز ٔأٌْ صدز لبٗاُ الـروي الٕاعع٘ .
فـإذا إجتىعــت ا٧وــٕز الث٦ثــ ٛأٔ ا٥ثٍــاُ أ ُ٥ٔ٧اــاُ الــخ ذحــ ٛثــي
عازعــتْ ذحــ ٛأ ــسٔ ٝاجــد ٚلمػــس ني أ٧لــني أٔ لمث٦ثــ ٛااٌــا وتعازعــني
وتٍافٗني وتواذبني ٔ ،إ ٥إذا تـخمف أذد الػس ني أ٧لني يف ـ َٖ وتٍـافٗني
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ودلٕ ّ٥فـ ٦تعـازض بٍّٗىـا  ،إذ الــرح ٛتعـازض الــرح ٥ٔ ، ٛتعـازض بـني
الـرحٔ ٛال٦ذح. ٛ
ِرا تـىاً وا أزتٌا بٗاٌْ وَ ذهٗه ٛالتعازض ٔبـرٕث إٌٔا الـحىع العسيف
ٔ سٔجّا عَ تاٟس ٚالتعازض الـىطتهس الـىروي .
ٔعد تـرضن وـَ وــحىٕ وـا تــهدً  :أُ التعـازض الــىروي بـني ا٧تلـٛ
ٖت مب غسٔ اّ ث٦ث ِ٘ ٛوهٕواب التعازض الــىروي الــىطتهسٓ  ،بّـا ٖترهـت
التعازض ٔ ،وَ تٌّٔا ٍٖتف٘ التعازض أٔ ٖ ٥طتهس : ِ٘ٔ ،
أ٧ه  :أُ ٖوــُٕ اــن ٔاذــد وــَ الــدلٗمني وتــٕفساّ عمــ ٜغــساٟط الـــرحٗٛ
ٔٔاجــداّ لٕصــفّا بٍرـٕٕٔ لــٕ ــ ٦أذــدِىا وــَ الــدلٗن الــىعازض  ٧ــرٌا بــْ
ٔإعتىدٌا عمٗـْ يف إضـتٍباح الــروي الػـسع٘ وـَ تُٔ تـستت  ،فمـٕ اـاُ أذـد
الــــىتعازعني عـــعٗفاّ أٔ غـــري ٔاجـــد لٕصـــف الــــرحٗ ٛي ٖضـــمس وعازعــاّ
لمــدلٗن الٕاجــد لٕصــف الـــرحٗٔ ٛاُ اــاُ وٍافٗـاّ لــْ يف الــىدلٕه ٔالــى٤تٝ
ٔالـ ــىغىُٕ ٔ ،ذلـ ـ

 ُ٧ال٦ذحـــٖ ٥ ٛوـــرب الــــرحٖ ٥ٔ ٛعازعـــّا ٔ٥

ٖدافعّا ،بن اإلعتباز ٔاإلعتىات عم ٜالـرح ٛتُٔ فاعد ٔصف الـرحٗ. ٛ
الثــاٌ٘  :أُ ٖتٍــافٖٔ ٜتــدافع ال ــىدلٕ ُ٥ال ــىٕجٕتاُ يف ال ــرحتني بٍرــٕ
ٖتعــرز إجتىاعّىــا ٖٔضــعب مجعّىــا بٍرــٕ وــَ أٌ ــرا ٞالـــحىع العــسيف تُٔ
الـحىع الت ع٘ ٔالـرىن الوٗف٘ الر ٥ ٙغاِد عمْٗ .
فاذا تٍاف ٜالدلٗٔ ُ٦تدافع الـىدلٕٔ ُ٥ي ٖوَ بٍّٗىا مجع عسيف وهبـٕه
ااٌا وتعازعني  -ضٕا ٞااُ تٍافّٗىا تٍافٗاّ ذاتٗاّ أً ااُ تٍافٗاّ عسعٗاّ .
ِٔوــرا  ٥فــسق بــني تٍــايف الــدلٗمني ٔتــدافع الـــرحتني بمرــاظ وــدلٕ ىا
الـى ابه٘ أٔ التغىين أٔ ا٥لتصاو٘  -ال٦شً البَٗٓ بالـىعٍ ٜا ٧ط . -
ٔبإ تضاز٥ :بد لترهت التعازض بـني الـدلٗمني أٔ بـني ا٧تلـ ٛوـَ إوتٍـا
إجتىا ودلٕه الـرحتني ٔتورٖب و٤ت ٝأذدِىا لـى٤ت ٝا ٩ـس  ،أعـي وـَ
تبــاَٖ الـــىدلٕلني ٔوــَ إ ت٦فّىــا ٔتواذبّىــا جص ٟٗـاّ  -يف بعــض وــدلٕ ىا -

تػخٗط ا٥ظّسٖ)61( .................................................... ٛ

ٔوَ ٌػٕ ٞإ ـت٦

الـدلٗمني ٔتعازعـّىا وـَ تلٗـن ـازد عـازض وـَ تُٔ

تعازعّىا ٔتٍافّٗىا يف ذاتّىا ٔ ،عد ضبت التٕعٗس .
ٍٖٔـــدزد تــــرت ِـــرا الــــىهًٕٓ  :إٌـتــــفا ٞأٌـــٕا الــــحىع العـــسيف بـــني
الــدلٗمني بـــرٗث ٖ ٥وــُٕ اذــدِىا ذااىــاّ أٔ ٔازتاّ أٔ أظّــس يف الد٥لــ ٛأٔ
ٌـرِٕا وــىا تهـدً تٕعـٗرْ يف بــرٕث الــحىع العـسيف  ،فـاذا أووـَ الــحىع
العـــسيف ٖـــَ الـ ــخ َٖ الـــىتعازعني أٔ بـــني الــــرحتني الــــىتٍافٗتني ي ٖوـــَ
التعازض وطتهساّ وـروىاّ .
الثالــث  :أُ ٖتــدافع الــدلٗ ُ٦يف و٤تاِىــا ٔوغــىٌّٕىا يف وهــاً ال ــحعن
ٔإٌػـــا ٞالتػـــسٖع ٖ ٥ٔ ،وٌٕـــاُ وتـــصامحني يف وهـــاً ا ٥اعـــٔ ٛا٥وتثـــاه ،
فــاُ التعــازض ِــٕ تٍـافــ٘ الــدلٗمني الواغــفني عــَ الــحعن الػــسع٘ بمرــاظ
تواذب ٔتدافع ودلٕلّٗىا  ،بٍٗىا التصاذي ِٕ تٍـايف تلٗمـ٘ الــروىني يف وهـاً
اإلوتثاه ٔاإل اع ٛبعد العمي بـحعمّىا ٔإٌػاّٟىا  ،أ ٙبعد الفـسا عـَ جعـن
و٤تٓاِىا ذوىني غسعٗٗـَ ثابتٗـَ عم ٜااِن عباتٓ الـىومفني ٖترـهت التصاذي
يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل اع. ٛ
إذُ ٖترهت التصاذي بعد إذساش الـحعن ٔت٦ع٘ تلٗم٘ الـحعن يف و٤تاِىا
الـــىحعٕه لمػــاز الـــىهدع ٔبعــد فعمٗــ ٛالـــروىني الـىحعٕلٗـــَ ٔتـــرهت
وٕعٕعّىا ٔتٕجْ

ابّىا إىل الـىومف فٗتعرز عمْٗ إوتثا ىا .

ٔإذا ااٌا وتصامحني ي ٖوٌٕا وتعازعني عّساّ .
ٍِٔـــا ٍٖبغـــ٘ التعـــسض التفضـــٗم٘ لــــرهٗه ٛالتـــصاذي ٔإوتٗاشِـــا عــــَ
ذهٗهـــ ٛالتعـــازض  ،ثـــي ٌعـــسض لت بٗهـــاب وػـــتبّ ٛلمتـــصاذي ٔالتعـــازض ،
ٌٔعسض وسجراب تصاذي ا٧ذواً ٔ ،بتفضٗن ٌـافع يف بــرٕث الفهـْ ٔعٍـد
إضتٍباح ا٧ذواً ٔالفتأ ٝالف ٧جمّا تُٔٓ عمي أصٕه الفهْ  ،فاُ تأضٗطـْ
ٔتدٍْٖٔ عد ذضن ٧جن اإلضتعاٌ ٛبٍظسٖاتْ ٔا ٖاتْ يف وـحاه اإلضتٍباح .
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الـنقصد الثالث

:

تزاحه األحكاو

حقيقة التزاحه :
التـصاذي وثــن التعـازض  -يف البٍــا ٞالضـسيف ٔالــىعٍٕ - ٙوضـدزاُ وــَ
باب التفاعن الـىت مب ٔجٕت فاعمني ٖٔترهت ذدثْ وَ غخضني و٤ثسَٖ .
التــصاذي وضــدز الفعــن (تــصاذي) أ ٙتــدافع إثـٍ ــاُ ٖ ،هــاه ( :تصامح ـت
ا٧وــــٕاد) ا ٙت ٦ىــــت ٔتــــدافعت يف وٕعــــع وعــــني ٖٔ ،هــــاه ( :تــــصاذي
الــــىتفسجُٕ يف الـــــىمعب) ٖعــــين تــــدافعٕا يف ذاك الــــىٕعع ٔتغــــاٖهٕا ،
ٔوٍــْ (تــصاذي الٍــاع يف ال ــىرػس ٖــًٕ تهــًٕ الهٗاوــ )ٛفاٌــْ بـــىعٍ ٜتــدافعّي
ٔت ٦ىّي يف الـىرػس ٔتغاٖهّي بالدفع ٔإزت اً بعغّي ببعض .
ٔوٍْ (تصاذي الـروىني) فاٌْ ٖعين أصٕلٗاّ تدافع الـروىني عٍد الــىومف
لغــٗت الهــدزٔ ٚعضــٕز ال ــىوٍ ٛعــَ إوتثا ىــا وع ـاّ يف ٔعــت تٕجّّىــا فعمٗ ـ ّا
إىل الـىومف ٌ ،ظري تٕجْ ٔجٕب٘ إٌهاذ ِرا الغسٖت ٔذاك الغسٖت يف آُ ٔاذـد
وع عضٕز عدزتْ عَ إٌهاذِىـا ِٔ ،ـرا الــىض مس ا٧صـٕل٘ وضـداق جصٟـ٘
لمـىعٍ ٜالمغٕ ٙالوم٘ .
ٔبـبٗـاُ وفضن  :الـىسات وَ التصاذي  -إص ٦ذاّ أصٕلٗاّ  : -أُ ٖأت٘ وَ
الػس ا٧عدع ذوىاُ ٖمتهٗاُ صدفٖٔ ّٛـحتىعاُ عم ٜوومف إتفاعاّ ٖٔتٍافٗاُ
يف و ــحاه اإلوتثــاه ٔاإل اعــٔ ، ٛذل ـ

لهضــٕز عــدز ٚالـــىومف عــَ الـــحىع

بٍّٗىا يف وهاً اإلوتثاه .
ٖٔـىوَ تعسٖفـْ بأٌـْ وـا اـاُ التٍـايف بـني الــروىني إتفاعٗـاّ بــرطب وهـاً
التأثـري ٔالداعـٕٖ ٛبأُ ٖ ٥وُٕ ان ٔاذد وَ الـروىٗـَ تاعٗاّ فـعمـٗاّ ٔوـرسااّ
ٌـرـٕ وـتعمهْ وع ٌـػـٕ ٞالـتـٍايف وَ جّ ٛعــضٕز عدز ٚالـىومف عـَ إوتثا ىـا
ٔوٍْ ٖتبني أُ  ٥إزتباح لمتصاذي وباغس ّٚبـحعن الـروي عم ٜالـىومف ٔاععاّ .
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إذُ ٥بد وَ إُ (عضٕز الهدز ٚعَ اوتثاه الـروىني) إتـفاعٗاّ ازٟاّ وَ
بعض العٕازض الـىاٌع ٛعَ تـرهت عدز ٚالـىومف عم ٜإوتثاه الـروىني اىا
لٕ إتفت تٍحظ الـىطحد ٔعت الضٔ ، ٚ٦إ ٥إذا ااُ عضٕز الهدز ٚعَ إوتثاه
الـروىني ذاتٗاّ تاٟىٗاّ ٌاغ٠اّ وـَ عضـٕز عـدز ٚالبػـس عىٕوـاّ اـا٧وس بالغـدَٖ
الرَٖ  ٥ثالث ىا ( :تــرسك ٔإضـوَ يف آُ شٔاه الػـىظ)  ،فٍٗتفـ٘ عٍـدٓ
التومٗف وَ أصمْ إلغداح الهدز ٚيف صر ٛالتومٗـف ٔ ،اذا ٔزت ا٥وـس بّىـا
يف تلٗمني ٖـرضن التعازض بٍّٗىا  ٥ -التصاذي ٖٔ -ـرتاد لتػخٗط الساجس
وٍّىــا عى ـٔ ّ٦ضــمٕااّ لٗ ٤ــر بــالساجس ذ ٙال ــىصٖٖٔ ٛطتوػــف وــَ الــدلٗن
الساجس  :وإِ الـىأوٕز بْ ٔاععا ّ ٔالـى مٕب وَ الـىومف ذا. ّ٥
ٔالظاِس أُ التصاذي وض مس أصٕل٘ وطتردث لٗظ ٔازتاّ يف آٖـ ٛعسآٌٗـٛ
ٔ ٥يف زٔاٖ ٛوـرىدٖ)( ٛذتٌ ٜسجع يف فّىْ إىل العس

 ،بن ِٕ وضـ مس

أذدثــْ ا٧صــٕلُٕٗ لـــىا زأٔا ذالــ ٛالتٍــايف بــني الـــروىني الـــراصم ٛعٍــد
الـىومف يف بعض ذا٥ب اإلع ساز ،فاذتاجٕا إىل ع٦جّا ٔذمّٓا غسعاّ .
ٖٔـىوَ  -بدٔاّ  -تٍٕٖع التصاذي إىل ٌٕعٗـَ :
أ٥ه  :التــصاذي الــى٦ا٘ ِٔــٕ التــدافع الٕاعــع بــني الــى٦ااب الٕاععٗــٛ
ل٨ذواً الػسعٖٗٔ ، ٛـىوَ تعسٖفْ أ ـراّ وـَ عبـازاب الــىرهت الــخساضاٌ٘
(عدٓ) يف افاٖتْ  :التىّٗد الثاوَ ٔالعاغس لـىبرث إجتىا ا٥وس ٔالٍّ٘ ،بـأُ
ٖهاه  :التصاذي ِـٕ التٍـايف بـني وهتغـٗاب ا٧ذوـاً ٔو٦ااتّـا يف وهـاً تـأثري
الـــروي الــٕاعع٘ ٔ ،ذل ـ

ب ـأُ ٖوــُٕ وــ٦ك ذوــي يف وهــاً الثبــٕب ٔالٕاعــع

ُ يف فعـــن ٔاذـــد ٔعىـــن فـــازت بمرـــاظ وهـــاً الـ ــحعن
وصامحـ ـاّ لـ ــى٦ك ثـ ـا ٕ
ٔإٌػا ٞالـروي الٕاعع٘  ٥ٔ ،إزتباح لْ بـىهاً الفعمٗٔ ٛاإلوتثاه ٔ ،ذل

اـأُ

ٖـحتىع يف فعن ٔاذد وضمر ٛومصو ٛتهتغـ٘ إٖــحابْ ٔوفطـد ٚومصوـ ٛتهتغـ٘
تـرسٖـىْ  ،فتهع الـىصامح ٛبني الـىضمرٔ ٛبني الـىفطدٔ ،ٚعد تهع الـىصامحٛ
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بني وضمرتني عاٟىتني يف فعمني وتغاتَٖ ان وضمر ٛتهًٕ يف فعن .
ٔعد تهع الـىصامح ٛبني وفطدتني عاٟىتني يف فعمـني وتغـاتَٖ اـن وفطـدٚ
تهــًٕ يف فعــن  ،فٗهــع التــصاذي بٍّٗــا يف وهــاً إٌػــا ٞالـــروي ٔجعمــْ عمــٜ
الـىومفني .
ِٔرا التصاذي يف الـى٦ااب ٖستبط بعـاي جعـن ا٥ذوـاً ٔتـسجٗس بعـض
ال ــى٦ااب الٕاععٗــ ٛعمــ ٜبعــض آ ــس ٔذضــٕه الوطــس ٔاإلٌوطــاز بٍّٗىــا ،
ٔ٧جمْ ٖوُٕ أوس الدجٗس يف الــى٦ااب وستب ـاّ بالــىٕىل الــحاعن ل٨ذوـاً
اص ٛفاٌْ الـرٖ ٙــردٓت الغالـب وـَ الــى٦ااب ٔ ،لـٗظ ٖــردٓتٓ الــىومف
 الــ ــىأوٕز الــ ــىٍّ٘  -فــ ـإُ ٔظٗفتــــْ إظّــــاز عبٕتٖتــــْ لــ ــىٕٔ ٓ٥إوتثــــاهأٔاوـــسٓ ٌٕٔاِٗـــْ بعـــد الـ ــحعن ٔاإلٌػـــا ٞعمـــ ٜبـــت الـ ــى٦ااب الٕاععٗـــ،ٛ
بــن ِــٕ عاصــس عــَ إتزاك ال ــى٦ااب الٕاععٗــ ، ٛفغ ـ ّ٦عــَ ت ــردٖد الـــى٦ك
ا٧عٕ ٝعٍد تصاذي الـى٦ااب .
اذُ ال ــىػسٓ ِــٕ الــر٦ٖ ٙذــظ ال ــى٦ااب الٕاععٗ ـ ٛالواوٍــ ٛيف ا٥فعــاه
ٖٔسجٓس وا ِٕ أعٕ ٝو٦ااّ بعد الوطس ٔاإلٌوطاز ٖٔـحعن الــروي عمـ ٜبـت
وا ٖسآ أِي ٔأزجس و٦ااّ ٖ ٥ٔ ،ستبط ِـرا بعمـي الــىومف ٔعٍاعتـْ ذتـ ٜلـٕ
فسض إعتٍاعْ بٍرٕ اله ع البـابٓ بسجرـاُ وـ٦ك عمـ ٜوـ٦ك ٔعـسٔز ٚجعـن
الـروي عم ٜبت الـى٦ك الر ٙإعتهدٓ أعٕ ٝفاٌْ  ٥عٗى ٛإلعتٍاعْ .
ِٔرا بـخ٦

جعـن الــىٕىل الــىػسٓ ٔعٍاعتـْ بأعٕاٟٗـ ٛالــى٦ك ذٗـث ٥

ٖوُٕ الـىومف وعرٔزاّ يف وـخالف ٛجعـن الــىػس  -الطـىأ ٙأٔ ا٥زعـ٘-
ٔلرا تساِي يف التػسٖعاب الهإٌٌٗ ٛا٧زعٖٗ ٛمصوُٕ السعاٖـا ٔا٧تبـا بـإذداً
الهإٌُ ٔإلتصاً بٍٕتٓ ٔت بٗت فهساتْ  ،ذت ٜإذا إعتٍع أذدِي بـخ٦

الــحعن

الهــإٌٌ٘ وــَ ذٗــث الـــى٦ك ا٧عــٕ ٝي ٖوــَ لــْ وــخالف ٛالهــإٌُ الــىحعٕه
عم ٜا٧تـبا  ،بن لٕ ـالف إعـتبـسٔٓ وـتـىسٓتاّ عم ٜالـهإٌُ وـطترـهاّ لمـعهاب
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الـىخضٕظ بّرٓ الـىخالف. ٛ
ِٔورا تساِي ٖعاعبُٕ وَ الف الهـإٌُ ٖٔ ٥طـتىعُٕ إىل إعتـرازٓ بـأُ
و٦ذظ ٛالـى٦ااب ٔالـىسجٓراب تهغ٘ بدجٗس الــى٦ك ا ٩ـس -أ ٙغـري وـا
زجٓرْ الـىهٍَٓ الـىػسٓ  -بن ٖعتهدُٔ أُ ٔظٗف ٛالتابع ِ٘ اإل اعٔ ٛاإلٌهٗـات
ٔلٗظ لْ الٍظس يف الـى٦ااب ٔالدجٗس ٔالـىخالف. ٛ
ٔذٗث ااٌت ٔظٗف ٛالـىٕىل جعن ا٧ذواً عم ٜبت الـى٦ااب الٕاععٗـٛ
بعد الٍظس فّٗا ٔتـردٖد الغالب ا٧عـٕ ٝوٍّـا  -اـاُ ِـرا الٍـٕ وـَ التـصاذي
ازجاّ عَ ذـسٖي البرـث  ،إذ البرـث ٍِـا عـَ التـصاذي بـني ا٧ذوـاً ِٔـٕ
الـ ــىهابن لمتعـــازض بـــني أتلـــ ٛا٧ذوـــاً  ٥ٔ ،جـــدٔ ٝيف بـ ــرث تـــصاذي
الـى٦ااب وع زجٕعْ إىل الـىٕىل الـىػس ٔ سٔجْ عَ ٔظٗف ٛالـىومف .
ٔبتعبري أٔعس  :إُ ا٧ذواً الػسعٗ ٛاإلٌػـأ ٟٛٗيف وهـاً جعمـّا عـد ٖهـع
التـــصاذي بـــني و٦ااتّـــا ٖٔ٦ذـــظ الـ ــىٕىل الـ ــىػس جّاتّـــا ٔبعـــد الوطـــس
ٔاإلٌوطاز يف ٌظسٓ الػسٖف ٖـحعن الــروي عمـ ٜبـت وـا ِـٕ ا٥عـٕ ٝو٦اـاّ
ِٔــ٘ ٔظٗفـــ ٛالـــىػس  ٥ٔ ،غـــأُ لٍـــا بّــا ٔ ٥عـــدز ٚلٍـــا عمّٗــا ٌ .عـــي عـــد
ٍٖبْٓ الـىٕىل أذٗاٌاّ  -بدلٗن إثبات٘ ازد عَ تلٗن جعن الـروي أٔ ا٥ذواً -
عمــ ٜإزاتتــْ جــداّ عــدً الـــحىع بــني ذوىــني ذ ٙو٦اــني يف وــحاه ا ٥اعــٛ
ٔاٌ٥هٗات  ،فاذا تصامحا عٍد الـىومف إعتضس عم ٜاذدِىا .
ٔوَ الٕاعس أُ ِرا الٍٕ  -تصاذي الـى٦ااب ٖ -بتين عمـٔ ٜجّـٌ ٛظـس
العدلٗــ ٛال ــىعتهدَٖ تبعٗــ ٛالتوــالٗف ا٥ل ــّٗ ٛلـىضال ــس ٔوفاضــد يف وتعمهاتّــا
اىا ِٕ وبٍ ٜالـىػّٕز  -أٔ وبٍ ٜتبعٗ ٛا٧ذواً لـىضالـس ٔوفاضد يف جعـنا٥ذواً أٌفطّا أٔ يف وتعمهاتّا ٖ ٥ٔ ،ست ِرا الٍٕ وَ التـصاذي عمـٔ ٜجّـٛ
ٌظس غري العدلٗ ٛوـىَ ٖ ٥عـتهد التـبعٗ ٛالـىرإز ٚأٔ ٖـعـتهد عدً لصًٔ اٌـبـثـاق
الـروي أٔ التومٗف عَ وضمر ٛأٔ وفطد. ٚ
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الٍٕ الثاٌ٘  :التصاذي اإلوتثال٘ ِٕٔ التدافع الٕاعع بني ا٧ذواً الػسعٗٛ
الـىحعٕل - ٛا ٙبعغّا وع بعض ٖٔ -ستبط بــىهاً اإلوتثـاه بمرـاظ تـأثري اـن
وَ الـروىني عم ٜضمٕك الـىومف ٔتاعٕٖتْ الفعمٗـ ٛإل اعـ ٛوـٕٔ ، ٓ٥ذلـ
بأ ُ ٖضدز وـَ الػـاز ذوىـاُ ٔ

ابـاُ غـسعٗاُ يف عـسض ٔاذـد ٖمتهٗـاُ

صدفٖٔ ّٛـحتىعاُ عم ٜوومف إتفاعاّ ٖٔتصامحاُ يف وسذم ٛاإلوتثاه ٔاإل اعـٛ
لهضٕز عدزتْ عَ إوتثا ىا ٌٔهط عٕتْ الـىٍبثٓ ٛيف عغ٦تْ عـَ إٖــحاتِىا يف
ٔعت ٔاذد وَ تُٔ اُ ٖوُٕ بني الـروىني ذاتّىا أ ٙتٍا ٕ ٔتدافعٔ .وثالْ:
أُ ٖتٕجْ إىل الـىومف

اب (أٌهر ان غسٖت)  ،ثي يف ٔعت ٔاذد ٖتعـسض

اواوْ غخضاُ لمغـسق ٔا ـ٦ك ٖٔعحـص عـَ إٌهاذِىـا وعـاّ بــرٗث لـٕ صـس
عدزتــْ يف إٌهــاذ ِــرا الغسٖــت لــصً غــسق ا ٩ــس  ،فٗوــُٕ عحــصٓ عــَ إٌهاذِىــا
ٔصــس

عدزتــْ يف إٌ ــهاذ أذــدِىا ضــبباّ إلٌتفــا ٞوٕعــٕ ا٧وــس الثــاٌ٘ بإٌه ـاذ

الغسٖت ا ٩س إلٌتفا ٞعدزتْ أٔ تعرٓز إٌهاذٓ لمغسٖت الثاٌ٘ ذاه إٌهاذ أ٧ه .
أٔ ٖتٕجْ إىل الـىومف

اب (أٌهر الغسٖت) ٔ

ـاب (أ فـ ١الــرسٖت)

ثي يف ٔعت ٔاذد ٖتعسض وطمي لمغسق ٖٔتعسض فٗـْ بٗـت وطـمي لــرسٖت ثـي
ٖعحص الـىومف عَ الـحىع بني اإلٌهاذ ٔبني اإل فا ٞلتصاوٍّىا ٔعضـٕز عدزتـْ
عَ فعمّىا ٔإوتثاه أوسِىـا ،فٗوـُٕ عحـصٓ عـَ إوتثـاه ا٧وـسَٖ ضـبباّ إلٌتفـاٞ
وٕعٕ أذدِىا عٍد إوتثاه الـخ اب ا ٩س .
ٔعٍدٟرٕ ٖتصاذي ا٧وساُ الٕجٕبـٗـاُ يف وهـاً اإلوتـثـاه ٔفعمٗ ٛالتـأثري عمٜ
ضمٕك الـىومف الــىخا ب بالـروىٗـَ بعد تـرـهـت الــحـعن ٔإٌــػا ٞالـروي
وـرىٕ ّ٥عم ٜوٕعٕعْ بٍرٕ الهغٗ ٛالــرهٗهٗ. ٛ
ٔوَ ٍِا ٖوُٕ تعٗٗـَ الٕظٗف - ٛيف وـهاً تـصاذي ا٥ذواً  -بٗد الــىومف
الهاصس ٚعـدزتـْ عَ إوتـثاه الـروىني الـىـتصاذـىني ٔ ،ذل

لـخـسٔد الـروي

ٔتـحأشٓ وسذم ٛالـحعن الف ِ٘ ٔظـٗـف ٛالـىٕىل الـىػسٓ ٔت ـٕلْ يف وـٗداُ

بٗاُ ذهٗه ٛتصاذي ا٧ذواً )67( ...........................................

تومٗف العبد التابع لـىٕٔ ٓ٥وهاً إوتثالْ ٧وس وٕ ٓ٥أٔ ٌـّـٗـْ .
ر ٖــختاز الــىومف وـا ِـٕ أزجـس الــروىني ٔأِىّىـا ٔذا الــىصٖٛ
ٔعٍدٕ ٟ
وٍّىا ٔ ،إ ٥إ تاز إوتثاه وا غا ٞوٍّىا ٖٔ ،أت٘ التفضٗن .
ِٔرا الٍٕ وَ التصاذي ِٕ وـرن البرث ِٔ ،ـٕ وـستبط بفعـن الــىومف
الــر ٙتهضــس عدزتــْ عــَ الـــحىع بــني اإلوتثالٗـــَ  ،تُٔ وــَ تـتـــطع عدزتــْ
إلوتثا ىا ِٔ ،را الـىعٍ ٜوـَ التـصاذي ٖهابـن تعـازض ا٧تلـٖ ٥ٔ ، ٛــختط
البرث فْٗ بالعدلٗ ٛبن ٖـحس ٙبـرث ِرا الٍٕ وَ تصاذي الـروىني الـىستبط
بـىهاً اإلوتثاه عٍد وَ ٖعتهد إٌبثاق ا٧ذواً الٕاععٗ ٛعَ و٦ااب ٔاععٗ ٛفـ٘
وتعمهاتّا أٔ فـ٘ أٌفطّا ٔعٍد وَ ٖ ٥عتهد اإلٌبثاق أص. ّ٦
ٔالـراصن ٔعٕ التٍايف بني الـروىني عٍد تصامحّىـا ٔذضـٕلْ يف وستبـٛ
فعمٗتّىــا ٔٔعــت تأثريِىــا عمــ ٜضــمٕك الـــىومف ٔعٍــدوا تهضــس عدزتــْ عــَ
إوتثا ىا ٔإ اعتّىا  .لوَ  ٥تٍايف بني الـروىني يف وـٕازت التـصاذي بــرطب
وهاً الـحعن أص ، ّ٦لٕعٕا أُ  ٥تٍايف بـني جعـن ٔجـٕب ت ّـري الــىطحد
وَ الـخبث ٔبني جعـن ٔجـٕب أتا ٞصـ ٚ٦الظّـسَٖ ٔ ،أُ التٍـايف ٔالتـصاذي
ٖــرضن إتفاعـاّ عٍـد الـــىومف ذــاه إوتثالـْ ٔإ اعتــْ ٧وــس وـٕ ٓ٥ذــني تهضــس
عدزتْ ٔتغعف ووٍتْ عَ إوتثاه ا٧وسَٖ ٔإ اع ٛالـحعمني يف آُ ٔاذد .
ٔعٍدٟرٕ ٥بد أُ ٖ ٥وُٕ الـروىاُ فعمـٗني يف ذـت الــىومف  ُ٧ ،فعمٗـٛ
الـرـوي تـتـبع فـعمٗـ ٛوـٕعٕعـْ ٔ ،وٕعٕ الـروي ٔغـس ْ ِٕ الـهدز ٚعمٗـْ
ٔالـىوٍ ٛوَ فعمْ ٔ ،ذٗث أُ ووٍـتْ عم ٜإٖـحات الفعمٗـَ وٍـتفٗٔ ٛعدزتْ عمٜ
إٖـحات أذدِىا ثابت - ٛإوـتٍعت فـعمٗ ٛامّٗىا ٔتعـٍٗٓت فعمٗ ٛاذدِىا فــ٘ ذـت
ِــرا الـــىومف بالـــخضٕظ الــر ٙتــصاذي عٍــدٓ الـــروىاُ صــدفٔ ٛإتفاع ـاّ،
فـريتـفع عٍْ اذد الـروىني الـىـتصامحني إلٌـتـفا ٞفـعمٗـتْ بـرـهْ ٖٔ ،ـتعَٗٓ عمْٗ
إ تٗاز ذ ٙالـىصٖ ٛوٍّىا أٔ ٖتخري بٍّٗىا ٖٔـختاز إوتثاه وا ٖػا . ٞثي ٌبرث :

( ................................................. )68بػس ٝا٧صٕه/د8

التساحه بني الـنستح ات ّالـنكرٍّات :
ٔالظــــاِس إ تضــــاظ وـــــحس ٝالتــــصاذي يف ا٧ذوــــاً اإللصاوٗــــ ٛتُٔ
الـــىطترباب ٔالـــىوسِٔاب ٔ ،لــرا تـــحد السٔاٖــاب ٔالفتــأٌ ٝا هــ ٛبتٕجٓــْ
توالٗف إضتربابٗٔ ٛووسِٔاب اثري ٚجداّ ٍٖ بت الوـثري وٍّـا ٖٔتٕجٓـْ

ابّـا

إىل الـــىومف يف إُٓ ٔاذــد ٔشوــاُ فــازت  ،فــد ٝوــث ّ٦يف ٔعــت ٔاذــد ٌ -ظــري
لٗم ٛالـحىعٖ ٛطترب لمىومف شٖـاز ٚالــرطني ٔشٖـاز ٚأوـري الــى٤وٍني ()
ٔعسا ٚٞالهـسآُ ٔالـدعأ ٞالـراس ٔالغطـن الوـرأ ٟ٘الضـ ٚ٦بـإٌٔا وتعـدت، ٚ
ٔغريِا اثري ٔ ،تهضس عدز ٚالـىومف عَ الـحىع بٍّٗا يف وهاً ا٥وتثاه ٔ ،وع
ذل

٥تـحد فهّٗاّ وعتىداّ ٖتفٕٓٓ بـرضٕه التصاذي ٔالتغـات ٔالتٍـايف ٔالتـدافع

يف وهاً اإلوتثاه بني ِرٓ ا٧ذواً غري ا٥لصاوٗ ٛلـىحست عضٕز عدز ٚالـىومف
عَ الـحىع بٍّٗا يف وهاً اإل اعٔ ٛاإلوتثاه  ،فغ ّ٦عَ الٍ ـت بمـصًٔ العـ٦د
ٔالـرنٓ فتٕاٟٗاّ  ،وـىا ٖوػف عـَ إزتوـاش عـدً التـصاذي يف ا٧ذِـاُ الػـسٖفٛ
ٔعــدً الـــراج ٛإىل اجــسا ٞعٕاعــد التــصاذي ٔوسجراتــْ  ،بــن صــسا أضــتاذٌا
الـىرهت (عدٓ) ازد بـرثْ بعدً جسٖاُ التصاذي يف الــخ اباب ا٥ضـتربابٗٛ
عم ٜوا ذوآ عٍْ بعض( )1أج ٞ٦ت٦ورتْ (عدٓ) .
ٖٔـىوَ تٕجْٗ عدً تأتٓ٘ التصاذي يف الــخ اباب غـري ا٥لصاوٗـ - ٛوغـافاّ
لـىا تهدً وَ الٕجْ الٕجداٌ٘ : -بـأُ أ٧اوـس اإلضـتربابــِٗٔ ٛوـرا الٍـٕاِ٘
التـٍصٖـّٖٗ ٥ - ٛمصً وَ إ ٦ق أتلتّا ٔمشٕ ا لــراه التـصاذي بـني وتعمهاتّـا
:وـــررٔز التومٗــف بغــري الـــىهدٔز عمٗــْ ،لـــحٕاش تــسك الـــىطترب ٔفعــن
الـىوسٔٓ عمـ ٜاـن ذـاه ،فـ ٦تـدافع بـني إ ـ٦ق أتلتّـا ذـاه تٕازتِـا عمـٜ
الـــىومف يف إُٓ ٔاذــد لٗمــصً العــ٦د ٔال ــرنٓ  ،بـــخ٦
( )1بـرٕث يف عمي ا٧صٕه  :د - 159 : 7تعازض ا٧تل. ٛ

أ٧اوــس الٕجٕبٗــٛ

التصاذي بني الـىطترباب ٔالـىوسِٔاب )69( .................................

ٔالٍٕاِ٘ الترسٖـىٗ ٛذٗـث ٖــرضن التـدافع بـني إ ـ٦ق تلٗـن ِـرا الٕاجـب
الػاون لـىا إذا شامحْ ذساً أٔ ٔاجـب آ ـس ٔبـني إ ـ٦ق تلٗـن الٕاجـب أٔ
الـرساً ا ٩س ٖٔـرتاد عٍدٟر إىل الع٦د ٔزفع التٍايف بٍّٗىا .
ِٔــرا التٕجٗــْ تــاً ذتــ ٜوــع اإلضــتٍات يف وٍــع مشــٕه ا٧وــس لمغــدَٖ يف
عــسض ٔاذــد إىل إضــتمصاوْ وــررٔز مــب الـــحىع بــني الغــدَٖ  -اىـا ِــٕ
الـىػّٕز بني الهاٟمني بإضترال ٛالدتٓب ٔ -ذل

:

 ُ٧تاعٕٖ ٛا٧وس اإلضترباب٘ ٔبعثْ ٔتـرسٖوْ ٌـرٕ وتعمهْ ععٗف ٛلٗطت
بهٕ ٚباعثٗ ٛا٧وس اإللصاو٘  -إٖـحاباّ أٔ ضمباّ  ، -فإذا شاذي ا٧وس اإلضترباب٘
الغــعٗف اوــساّ اضــتربابٗاّ آ ــس ٖ ٥هــني ٔٔ ٥ثــٕق بــإ ٦ق ا٧وــس اإلضــترباب٘
لٗػىن وـٕزت الــىصامحٔ ٛالــىدافعٖٔ ٛــرضن وـَ مشـٕه ا٧وـس بالغـدَٖ :
وـ ــررٔز مـــب الــــحىع بـــني الغـــدَٖ  ،بـــن الظـــاِس تٕجـــْ الـ ــىطترباب
ٔالـىوسِٔاب بوثستّا الواثس ٚإىل الـىومفني ٔلـّي الـخٗاز وَ ا٥بتدا ٞيف فعن
وا غأٞا ٔتسك وـا زغبـٕا ٔإلتـصاً ِـرا الــىطترب أٔ ذاك الــىوسٔٓ أٔ عـدً
إلتصاً غٗـ ١وٍّىا ،إذ  ٥إلصاً ٔ ٥إلتصاً ذاشً فّٗىا .
ِرا بٗاُ ٔاعس لتىاً التٕجْٗ بـرطب الفّي الـىتٕاعع  .ثي ٌبرث :

ميشأ التساحه بني األحكاو اإللسامٔة :
ٔعد تبني أُ وٍػأ التصاذي بني ا٧ذوـاً ِـٕ (عضـٕز عـدز ٚالــىومف عـَ
إوتثاه ا ٦الـروىٗـَ الـىتصامحٗـَ )ٔ ،عد ذاس الـىرهت الٍاٟٗين (عدٓ) لــّرا
الـىٍػأ أعطاواّ مخط: ٛ
الهطي أ٧ه  :وا إذا ااُ عدً الهدز ٚعم ٜالــروىني إتفاعٗـاّ ٔبالضـدف،ٛ
اىا إذا عحص الـىومف عَ الـحىع بني الهٗـاً لضـ٦تْ يف الساعـ ٛأ٧ىل ٔبـني
عٗاوْ يف الساع ٛالثاٌٗ. ٛ
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الثاٌ٘  :وا اذا ٔعع التغات بني ٔاجبني إتفاعاّ ٔصدف ٛاىا اذا إتفت تـٍحظ
الـىطحد ٔعت الض ٚ٦الـىفسٔع. ٛ
الثالث :وٕازت إجتىا ا٧وس ٔالٍّ٘ إذا بٍٍٗا عم ٜجٕاش اإلجتىا ٔتعـدت
الـىحىع ٔإُ الداٗب بني وتعمه٘ ا٧وس ٔالٍّ٘ إٌغىاوٗاّ  ٥ -إتـراتٖاّ . -
السابع  :وا إذا ااُ الـرساً وهدو ّٛلٕاجب إتفاعـاّ ٔصـدف ٛاىـا إذا تٕعـف
إٌهاذ الغسٖت عم ٜالتضس

يف أزض الغري وَ تُٔ تـرضٗن إذٌْ .

الـــخاوظ  :وــٕازت الـــىت٦شوني إتفاعــ ّا ٔصــدف ّ ٛفٗىــا لــٕ اــاُ اذــدِىا
وـــروٕواّ بــالٕجٕب ٔا ٩ــس وـــروٕواّ بالـــرسوٌ ٛظــري الــت٦شً اإلتفــاع٘ بــني
إض تهباه الهبمٔ ٛبـني إضـتدباز الــحدِٔ ٙـٕ تـ٦شً إتفـاع٘ ذاصـن يف العـساق
ٌٔـرٕٓ وَ البمداُ  ،فمـٕ ٔزت تلـٗ ُ٦بإٖــحاب اإلضـتهباه ٔتــرسٖي إضـتدباز
الـحدٔ ٙااُ الت٦شً تاٟىٗاّ يف عىًٕ ا٧ع از ااُ الدلٗ ُ٦وتعازعني(. )1
ٔوــَ الٕاعــس لمىتأوــن الـــخبري أُ ِــرٓ ا٧عطــاً عــد ٖتــدا ن بعغــّا يف
بعــض ٔ ،تــــىاوّا ٖسجـــع إىل أوـــس ٔاذـــد ِــٕ (عضـــٕز الهـــدز ٚعـــَ إوتثـــاه
الـروىٗـــَ إتفاعـاّ ) ٔبالضــدف ٛوــَ تُٔ تٔاً عــدً الهــدزٔ ٚإضــتٗعابّا لتىــاً
الـىومفني  ٥ٔ ،وٕجب لمتهطٗي ٔ ٥أثس ضٕ ٝالتٕعـٗس ٔالتىثٗـن لــىضاتٖت
الـىٍػأ الٕاذد الـى٤ت ٙإىل تصاذي الـروىني ِٕٔ عدً عـدز ٚالــىومف عمـٜ
الـحىع بني الـروىني يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل اع. ٛ
ِٔن ٍٖرضس وٍػأ التصاذي بـىٕازت عضـٕزالهدز ٚعـَ إوتثـاه الـروىٗــَ
الـىـتـصاذـىٗـَ ٔعَ الـحـىع بـٍّٗىا يف وهاً ا ٥اعـ ٛق أً ٖ ٥ـٍرـضس ٖٔـوُٕ
لمتـــصاذي وٍػـــأ آ ـــس ق  .الــــىػّٕز عمـــ ٜألطـــَ ا٧صـــٕلٗني أ٧ا ـــس ِـــٕ
إ تضاظ باب التصاذي بـىٕازت (عضٕز الهدز. )ٚ
( )1فٕاٟد ا٧صٕه :د + 719 - 717 : 4اجٕت التهسٖساب  :د. 279 + 278 : 4
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لوَ الـىٍهٕه عَ بـرث الـىرهت الٍاٟٗين(( )1عدٓ) إوواُ تـرهت التصاذي
وَ وٍػأ ثإُ ٔجّ ٕٛأ س ٝغري (عضٕز الهـدزِ : )ٚـٕ عٗـاً الـدلٗن الــخازج٘
عمــ ٜعــدً ٔجــٕب الـــحىع بــني ذوىــني يف وهــاً اإلوتثــاه ٔاإل اعــ ، ٛفٗهــع
التصاذي بني الـروىني ٔ ،عد وثٓن لْ بفس وَ (فهْ الصااٌ )ٚعسعـْ وفضـ ّ٦يف
الهسٖب إُ غا ٞاهلل ٔ ،اأٌْ تلٗن أٔ غاِد عم ٜصدق تعٕآ ٌ :ػٕ ٞالتصاذي
وَ غري عضٕز الهدز ، ٚوع إعدافْ (عدٓ) بٍـدز ٚالترهـت صـدفٔ ّٛبغمبـٌ ٛػـٕٞ
التصاذي وَ (عضٕز الهدز )ٚازجاّ .
ٔاٗف ااُ ِن الضرٗس وا إغتّس عم ٜا٧لطَ وَ ٔذد ٚوٍػأ التصاذي،
أً وا ٖـرو ٜعَ بـرث الـىرهت الٍاٟٗين (عدٓ) ق.
الظاِس صر ٛوا ِٕ الـىػّٕز ٔصغسٖٔ ٛالـىثاه الـىصبٕز لو  ٝتعـازض
ا٧تلٔ ، ٛلٗظ لو  ٝتصاذي ا٥ذواً يف وهاً ا٥وتثاه اىا ضٍٕعرْ يف جّٛ
٥ذه ٛوَ بـرث التصاذي  ،فٖ ٦ضمس الـىثاه  -الفس الصإ - ٙغاِداّ عمـٜ
إووــاُ تـــرهت التــصاذي وــَ غــري( عضــٕز الهــدزٔ ،)ٚي ٌـــحد تٕجّٗــاّ أٔ
اضتػّاتاّ صالـراّ لمخسٔد عَ وٍػأ عضٕز الهدز ٚإىل وٍػأ آ س لمتصاذي .
ٌعي عد ٖهاه  -تٕجّٗاّ لـىٍػأ ثإُ لمتصاذي غري عضٕز الهدز: - ٚ
إُ التصاذي لٗظ أوساّ غسعٗاّ وٍضٕصاّ يف الوتاب أٔ يف الطٍٔ ، ٛإٌـىا ِـٕ
أوس عه ٟ٘٦جـازٕ عٍـد العـس

ٔيف ٔضـ ّي ٖٔ ،ــىوَ أُ ٖترهـت التـصاذي يف

وٕازت اإلع ساز إىل فعن أذد وـرسوني أٔ تسك أذد ٔاجبني ٖٔـىوَ تــرههْ
يف وٕازت اإلاسآ عم ٜأذد ذٍٖ
ٔأغبآ ذل

ا٧وسَٖ ٖٔــىوَ تــرههْ يف وـٕازت الترـسٓد

وـىا ٖوُٕ فْٗ ثـى ٛذوىاُ وتٕجّاُ إىل الــىومف ٖٔتعـرز عمٗـْ

إوتثا ىـا فٗتــدافع الـــروىاُ ٖٔتــصاذي اـن ٔاذــد وٍّىـا يف جــرب وٕعــٕعْ
(الهدز )ٚإىل ٌفطْ لو٘ ٖوُٕ فعمٗاّ يف ذت الـىومف .
( )1اجٕت التهسٖساب  :د + 278 : 4فٕاٟد ا٧صٕه  :د. 717 : 4
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إذُ ٖ ٥ـختط التصاذي بــىٕازت (عضـٕز الهـدز ،)ٚبـن ٖعـيٓ غريِـا ِٔـ٘
وٕازت اإلع ساز ٔاإلاسآ ٔالترسد ٌٔـرِٕا .
ِرا تٕعٗس وا ٔجدٌآ تٕجّٗاّ يف تهسٖس بعض ا٧ع ً٦الـىعاصسَٖ .
لوــَ ِــرا التٕجٗــْ ٔال ــىهاه غــري تــاً  :فــإُ وــٕازت اإلع ـ ساز ٔاإلاــسآ
ٔالترـسٓد بأمجعّــا ِــ٘ وـَ وضــاتٖت (عضــٕز الهـدز )ٚبــرطب فّىٍــا ٔبعــد
التأ ٓون يف الـى مب  ،فاُ الــىغ س إىل أاـن ِـرٓ الــىٗت ٛأٔ تمـ

ٔ ،الــىوسٓ

عم ٜتٍأه ِرا الـرساً أٔ ذاك ٔ ،الـىغ س ٔالـىوسٓ عم ٜتسك ِرا الٕاجـب
أٔ ذاك ِ ،ــ ٞ٥٤وـــىَ تهضــس عــدزتّي عــَ إوتثــاه الـــروىني الـــىتٍافٗني -
الترسٖــىٗني أٔ الٕجــٕبٗني أٔ الترـسٖي ٔالٕجــٕب  -إذ لــٕ ااٌـت عدزتــْ تاوــٛ
ٔووٍـتـْ تطع إجتـٍــاب الــىرسوني أٔ إتٗـاُ الـٕاجبني أٔ تـسك الــرساً ٔفعـن
الٕاجب لـىا تـستت الــى٤وَ الــىتدَٖ يف إجتٍـاب الــرساً ٔإتٗـاُ الٕاجـب ،
لوٍْ ذاه اإلع ساز أٔ اإلاسآ تهضس عدزتـْ عـَ إوتثـاه الــروىني امّٗىـا ،
فٗهتضس عم ٜإوتثاه أذدِىا .
ٔالترسٓد وَ ذوي إلصاو٘  -تـرسٖـى٘ أٔ ٔجٕب٘ ٕٖ -جب عضٕز الهدزٚ
العاتٖـــ ٛبـ ــرطب التػـــسٖع الهسآٌـــ٘ الـ ــىٕضٓع لـــداٟس ٚالهـــدز ٚالـ ــى مٕب ٛيف
التوالٗف بٍرٕ ٖـختط بـىا  ٥ذسد فْٗ ذٗث ٖوُٕ وا فْٗ الـرسد الػخضـ٘
وَ التوالٗف الٕجٕبٗ ٛأٔ الترسٖـىٗ ٛوٍـتفٗاّ عَ الـىومف إوتـٍـاٌاّ ٔتـفغ ّ٦وَ
اهلل عم ٜعباتٓ  ،فريجع الترسٓد إىل عضٕز الهدز ٚأٖغاّ .
إذُ ٔ ٥جْ وضرٓـس لتٕضع ٛوٍػأ التـصاذـي لغـري وـٕازت (عضٕز الهدز.)ٚ
ٔلٕ عٗن  :إُ إ تضاظ التصاذي بـىٕازت ( عضٕز الهدزٔ ) ٚإٌـرضازٓ فْٗ
وـىا ي ٖهي عمْٗ بسِاُ .
أجبٍا  :إُ التٕضع ٛوـىا ي ٖهي عمّٗا بسِاُ ٔ ،ا ٥تضاظ ٔاٌ٥ــرضاز
وـىا إزتوص يف ا٥ذِاُ  :يف أذِاُ الفهّا ٞيف تفوساتّي ٔامىاتّي ٔ ،يف أذِاُ
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العه ٞ٦يف ٔض ّي ٔعٕاٌني اجتىاعّي ٖٔ ،وفٍٗا بسِاٌاّ  :اإلزتوـاش وـع فهـداُ
التٕجْٗ الـىهبٕه لمتٕضع. ٛ
ٔعد تـرهٓت أُ عٕاً التصاذي  :عضٕز عدز ٚالـىومف ٌٔهط عٕتـْ الــىٍبثٓٛ
يف عغــ٦تْ عــَ الـــحىع ب ـني إوتثــاه ِــرا الـــروي ٔذاك  -الـــىتصامحني ، -
ٔالـىهضٕت وٍّا ا٧عي وَ (الهدز ٚالتوٍٕٖٗـ )ٛالعغـمٗ - ٛالـف ٖهغـ٘ العهـن
بػــس ٗتّا ٖٔظّــس أثسِــا يف وسذمــ ٛإوتثــاه الـــروي الػــسع٘ ٔ -وــَ (الهــدزٚ
الػــسعٗ )ٛالــف ِــ٘ عــدً إغــتغاه الروــ ٛبٕاجــب أٔ ذــساً آ ــس ٖصامحــْ يف
الٕجــٕت ٔالترهــت ٔ ،الــف ٖهغــ٘ بّــا الػــس ٖٔأ ــرِا يف وٕعــٕ ذوىــْ
ٔلطاُ تلٗـمـْ ٔ .فـ٘ غالب وٕازت اإلاسآ أٔ اإلع ساز إىل تسك أذد ٔاجبني
أٔ فعن اذد وـرسوني ٖوُٕ الــىٍتف٘ (الهـدز ٚالػـسعٗ ، )ٛفإٌـْ تٕجـد أذٗاٌـاّ
الهدز ٚالعهمٗ ٛالتوٍٕٖٗ ٛوع فهد الهدز ٚالػسعٗ . ٛثي ٌبرث :

التساحه بني الْاج ات المنئة :
يف عٕ ٞوا تـهدً ٖهـسب وطـم

الــىػّٕز الـرَٖ أجـسٔا عٕاعـد التـصاذي

ٔوسجراتْ يف التوالٗف اإلضته٦لٗ ٛالـىتصامح : ٛاـتصاذي ٔاجـبني ٌفطـٗني أٔ
تصاذي وـرسوني إضته٦لٗني أٔ تصاذي ٔاجب ٌفط٘ ٔوـرسً اضته٦ل٘ .
ِٔورا أجسِٔا يف التوالٗف الغىٍٗ ٛالتبعٗ ٛاىا يف الـىطاٟن الدٔزاٌٗ ٛيف
باب الـىساباب اإلزتبا ٗ ٛاالضٔ ، ٚ٦الف تبرث فسٔعّـا يف (فهـْ الضـ)ٚ٦
ِٔ٘ الف ٖدٔز ا٧وس فّٗا إع سازاّ بني تسك زاَ ٔبني تسك جص ٞغري زاين ،
أٔ بني تسك جصٔ ٞبني تسك جص ٞآ ـس  ،أٔ بـني تـسك غـسح ٔبـني تـسك جـص ٞأٔ
غسح آ س ٖٔ ،بدٔ وَ اثري وَ غسٔا (العسٔ ٚالٕثهٔ )ٜتـعمـٗـهاتـّا  :إزتـواش
ٔعٕ التصاذي يف التوالٗف الغىٍٗٔ ٛاجساِٞي عٕاعد التصاذي فّٗا .
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لوَ الف ٍِا أضتاذٌا الـىرهت (عدٓ) ٔإعتهـد( )1إ تضـاظ التـصاذي يف
(التوـــالٗف اإلضـــته٦لِٗٔ ، )ٛـــرا وطـــتمصً لـخسٔد(الــــىطاٟن الدٔزاٌٗـــ)ٛ
ٔالتوالٗف الغىٍٗ ٛاإلزتبا ٗ ٛعَ تاٟس ٚالتصاذي ٔٔعٕ التعازض بني أتلتّا.
ٔعــد تــرزٓ لـــىا إعتهــدٓ ٔإضــتدهٓ بــأُ التومٗــف فّٗــا  -إلزتبا ٗتــْ ِ -ــٕ
تومٗــف ٔاذــد وتعمــت بالـــىساب اإلزتبــا ٘ الـــى٤لف وــَ أجــصأ ٞغــساٟط ،
ٔلــٗظ التومٗــف فٗــْ تومــٗفني أٔ توــالٗف ذتــٖ ٜهــع التــصاذي بٍّٗىــا أٔ بٍّٗــا
ٔتـحس ٙعٕاعد التصاذي ٔوسجراتْ  ،بن التومٗف ٔاذد وتعمت بالون ٖٔطهط
التومٗف عٍد عدً الهدز ٚعم ٜوــحىٕ أجصاٟـْ ٔغـسأ - ْ ٟلـٕ لمعحـص عـَ
بعض أجصا ٞأٔ غساٟط وتعمت التومٗف الٕاذد .
ٔعد توسز ِرا وَ أضتاذٌا الـىرهت(عدٓ) يف فـهـّْ ٔأصٕلْٔٔ ،افهْ بعض
أج ٞ٦ت٦ورتْ يف بـرٕثْ ا٧صٕلٖٗ ،)2(ٛـىوَ وساجعتْ .
ٖٔست عمْٗ :
إٌـْ عــد تـــرهت -فٗىـا وغــ -ٜتهـًٕٓ التــصاذي بتـدافع الـــروىني وــَ ذٗــث
عضــٕز عــدز ٚالـــىومف عــَ إوتثا ىــا ِٔ ،ــرا وــ٦ك التــصاذي ا٥ضــاع ِٔــٕ
وترهت يف تصاذي التوالٗف الغىٍٗ - ٛاالـىطاٟن الدٔزاٌٗ - ٛاىا ِٕ وترهـت
يف تصاذي التوالٗف اإلضته٦لٗٔ ، ٛأ ٙفسق بني تصاذي ذوى٘ إشالـ ٛالٍحاضـٛ
عــَ الـــىطحد ٔالضــ ٚ٦الـــىفسٔعٔ ٛبــني تــصاذي غــسح الٕعــت وــع الهــساٚٞ
 ٦ق فاٌــْ وــع صــس
ٔالساــٕ ٔالطــحٕت اإل تٗــازٖني وــث ّ

الـــىومف عدزتــْ يف

إوتثاه أذد الـروىني الـىتصامحني تـٍــتف٘ عٍـدٓ الهـدز ٚعمـ ٜإوتثـاه الــروي
ا ٩ــس  ،بــ ٦فــسق بــني الـــروىني اإلضــته٦لٗني ٔبــني الـــروىني الغــىٍٗني ،
ٖٔتٕجْٓ ِرا عٍد اإللتفاب إىل إعتهاتٌا  -الر ٙأٔعـرٍآ يف وــرمْ  : -تٕجـْ
( )1وطتٍد العسٔ ٚالٕثه : ٜاتاب الض : ٚ٦د + 82 : 2ذلاعساب يف اصٕه الفهْ  :د. 229 : 3
( )2بـرٕث يف عمي ا٧صٕه  -تعازض ا٧تل. 126 : ٛ
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الــحعن الــىٕلٕ ٙل٨جــصأ ٞالػــساٟط ٔصــدٔز ا٧وــس الػــسع٘ بّــا ٔصــدٔز
الٍّ٘ الػسع٘ عَ الـىٕاٌع ٔالهٕا ع يف الض. ٚ٦
ٔوـــحست اــُٕ الٕجــٕب الغــىين جــص ّٞتـــرمٗمٗاّ لمٕجــٕب ا٥ضــته٦ل٘
ٔالـىساب اإلزتبا ٘ ٖ ٥ -ـىٍع عَ ٔعـٕ التـصاذي بـني الٕجـٕبني الغـىٍٗني
الـىأوٕز بّىا غسعاّ ٔ ،ذل
اإلوتثاه ٔٔ ،جْ ذل

عٍـد عضـٕز الهـدز ٚعـَ الــحىع بٍّٗىـا يف وهـاً

:

إُ أتلــ ٛا٧جــصأ ٞالػــساٟط ِٔ -ــ٘ بمطــاُ ا٧وــس أٔ الٍّــ٘ٔ -إُ ااٌــت
ظــاِس ٚيف اإلزغــات إىل ال ــحصٔ ٟٛٗالػــس ٗ ، ٛإ ٥أُ ِــرٓ  -ال ــىأوٕز بّــا أٔ
الـىٍّ٘ عٍّا  -وػسٔ  ٛبالهدز ٚعمّٗـا وـَ بـدٔ ا٧وـس ِٔ ،ـرا عٍـٕاُ جـاوع
ٍٖ بت عمـ ٜوــحىٕ ا٧جـصأ ٞالػـساٟط إذا ااٌـت تــىاوّا وهـدٔزٔ ، ٚعمـٜ
ذضـ ٕٛوــَ ا٧جــصأ ٞالػــساٟط الــىهدٔز ٚتُٔ غــري الــىهدٔزٖ - ٚعــين تعمٓـت
ا٧وــس أٔ الٍّــ٘ بــا٧جصأ ٞبالػــساٟط وــَ أٔه ا٧وــس فٗىــا ااٌــت وهــدٔزٚ
لمىومف  ،فون جصٔ ٞان غسح إذا ااُ وهدٔزاّ ااُ و مٕباّ وـَ الــىومف ،
ٔان جصٔ ٞان غسح إذا إٌتفت عدز ٚالـىومف عٍْ ي ٖوَ و مٕباّ وٍْ .
ٔعٍد تصاذي جصٟني لـىسآب إزتبا ٘ أٔ تـصاذي غـس ني أٔ تـصاذي جـصٞ
ٔغــسح ل ــىساب إزتبــا ٘ ٔاــاُ ال ــىهدٔز يف ذــت الـــىومف أذــد ال ــحصٟني
الـــىتصامحني أٔ أذــد الػــس ني  -ي ٖوــَ ال ــى مٕب وــَ الـــىومف إ ٥ذاك
الـحصٔ ٞذاك الػسح الـىهدٔز ،أٔ إ ٥تموي ا٥جصأ ٞالػساٟط الـىهدٔز عمّٗا
وَ وـحىٕ أجصا ٞالـىساب اإلزتبا ٘ ٔالٕاجب اإلضته٦ل٘ .
ِٔرا ٖعين اٌـر٦ه الٕاجب اإلضته٦ل٘ ٔالـىساب اإلزتبا ٘ إىل جعٕه
وتعــدت ٚوهٗٓ ـد ٚبالهدزٔ،ٚعٍــد عــدز ٚالـــىومف عمــ ٜإوتثــاه ت ــىاً التوــالٗف
الـىحعٕل ٛعمْٗ ف ٦تصاذي ٔ ٥تدافع يف البني .
ٔعٍد عـضٕز عـدز ٚالـىومف عَ إوتـثاه تـىاً ا٧جصأ ٞالػساٟـط ٔعـحصٓ
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عَ الـحىع بٍّٗا يف وهاً اإلوتثاه ٔاإل اع ، ٛثي تاز أوسٓ  -وث - ّ٦بني جعـن
الض ٚ٦عمْٗ وَ عٗاً وع اإلٖـىا ٞلمساـٕ ٔالطـحٕت ٔبـني جعـن الضـ ٚ٦عمٗـْ
وــَ جمــٕع وــع الساــٕ ٔالطــحٕت بال ــّٗأ ٚاإل تٗازٖــ ٛال ــىعّٕت ٚيف صــٚ٦
الـحالظ  -عٍدٟر ٖهـع التـصاذي  ٥وــرال ٛبـني جعمـني لمىساـب اإلزتبـا ٘ :
جعـــن لمضـــ ٚ٦بهٗـــاً وـــع اٖ٥ـــىأ ٞتــسك الساـــٕ ٔالطـــحٕت اإل تٗـــاز، ٙ
أٔ جعن لمض ٚ٦بسإ ٔضحٕت إ تٗاز ٙوَ تُٔ عٗاً .
ٔوع البٍـا ٞعمـ ٜإووـاُ الدتٓـب ٔٔعٕعـْ يف الػـسعٗاب ٖ :ــىوَ اإللتـصاً
بثبٕب الـحعن ٧ذدِىا عٍد تسك إوتثاه الــحعن ا ٩ـس  ،أٖ ٙوـُٕ اـن وـَ
الـحصٟني أٔ الػس ني ٔاجباّ وستب اّ بطاٟس ا٧جـصأ ٞالػـساٟط ٔ -جٕبـاّ وعمهـاّ
عم ٜتهدٖس تسك ا ٩س  -الـىصاذي لٔ٨ه ٔ .عٍد تصامحّىا عم ٜالـىومف :
عد ٖـحد الـىومف الـىسجس الـتصامح٘ يف أذد الـحعمني الـىتصامحني ٌظري
أِىٗ ٛالسإ ٔالطحٕت اإل تٗاز ٙفريجٓرْ عم ٜا ٩س .
ٔعـد ٖ ٥ــحد اِ٥ىٗــ ٛبمرـاظ أُ ذاب الساـٕ ٔالطــحٕت أِـي وـَ الهٗــاً
ٔلٗطــت ِٗأتّىــا الـــىعّٕت ٚاإل تٗازٖــ ٛأِــيٓ وــَ الهٗــاً يف الضــ ٚ٦فٗــتخري
الـىومف الـىتصاذي عٍدٓ ا٧وساُ .
ٔعد أتعب الطٗد الػّٗد الضدز (عدٓ) ٌفطـْ الــىهدض ٛباإلضـتد٥ه عمـٜ
سٔد (الٕاجباب الغىٍٗ )ٛوَ تاٟس ٚالتـصاذي ٔ ،تــىاً ا٦وٍـا ٌـاظس ٔتافـع
لـىا أفاتٓ (عدٓ) ٔأفاتٓ ا٧ضـتاذ الـىرـهت الـخـٕ( ٟ٘عدٓ) بإ ـتضاز ٔتــساٗص،
ٖٔأت٘ وعْ تفضٗن بٗاُ ٥ذهاّ عسٖباّ .
ٔأٖغاّ ٖـىوٍٍا أُ ٌطتٍد إلجسا ٞعــٕاعد الــتصاذي ٔوسجــراتْ  -لدجـــٗس
بعض الٕاجباب الغىٍٗ ٛعم ٜبعض عٍد تصامحّىـا ٔعٍـد أِــىٗ ٛأذـدِىا -
ٌٔعتىد عم ٜإ ٦ق عٕلْ ( )1(:)شلـٗظ غـٗ ١وــىا ذـسً اهلل أ ٥عـد اذمـْ
( )1الٕضاٟن :د : 4ب 1وَ ابٕاب الهٗاً  :ا + 6ا + 7د : 16ب 12وَ ابٕاب اٖ٧ـىاُ  :ا. 18
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اهلل لـىَ اع س الْٗز بتهسٖب  :اٌْ وَ الٕاعـس اُ الــىسات وــىا ذـسًٓ اهلل يف
الــخ الضــرٗس وــا ٖعـيٓ الــرساً اإلضــته٦ل٘ ٔتــسك الٕاجــب الٍفطــ٘ ٔتــسك
الٕاجب الغىين بدلٗن ت بٗـت اإلوـاً (ِ )ـرا الــخ عمـ ٜبعـض أجـصاٞ
ٔغساٟط الضٔ ِٕٔ ٚ٦اجب عىين تساْ الـىومف إعـ سازاّ  -ذٗـث ٔزتب
أ باز صرٗر ٛيف الـىسٖض الـر ٙتــىط

لـْ الــىسأ ٚفٗطـحد عمٗـْ اعـ سازاّ

ٔال ــىسٖض الــرٖ ٙغ ـ س لإلضــتمها ٞفٗىتٍــع عمٗــْ الضــ ٚ٦إ ٥إٖـــىا ّٞلسإعــْ
ٔضحٕتٓ ٔعد ز ٓط اإلواً (ٔ )عاه  :شلٗظ غٗ ١وـىا ذسًٓ اهلل إٔ ٥عـد

أذمْ لــىَ إعـ س الٗـْز ٔيف بعغـّا عـسأ اإلوـاً ( (عــٕلْ تــعاىل  :شِْــ َن ًْ
ه عَْم ُْٔفز البهس. 173 : ٚ
ضطُرَّ ْغْٔرَ بَاغا َّالْ عَادٍ ِْالْ إع ْث َ
اْ
ِٔرٓ ا ٧ـباز الضرـٗر ٛصسٖـر ٛيف غـىٕه عاعـد ٚاإلعـ ـساز لمٕاجب
الغىين ذاه اإلع ساز -تسك الهٗاً ٔالسإ ٔالطحٕت التاوٓني ٔ ، -إذ٦لـْ
لمىغ ـ س ٖعــين زفــع الـــحصٔ ٟٛٗالػــس ٗٔ ٛتــس ٗط تساّىــا ذــاه اإلع ـ ساز
ٔصر ٛالعىن الـىساب اإلزتبا ٘ ذاه اإلع ساز .
ٔعمْٗ اذا فسض تصاذي ٔاجبني عىٍٗني ٔفسض أِىٗ ٛجص ٞأٔ غسح عمٜ
جص ٞأٔ غسح آ س يف الض ٚ٦الــىفسٔع ٛوـثِٔ ّ٦ـ٘ ٔاجـب إزتبـا ٘ وساـب
وــَ الفسٖغــٔ ٛالطــٍٔ ٛفــسض ٌػــٕ ٞأِىٗــ ٛالــحص ٞأٔ الػــسح وــَ إٌــْ زاٍ ـاّ
وفسٔعـاّ ٔأزجـس وـَ الػـسح أٔ الــحص ٞا ٩ـس إذا اـاُ وفسٔعـاّ يف (الطــٍ)ٛ
اـــاُ وغـ ـ ساّ إىل تـــسك الـ ــىسجٕا ٖٔ ٥ـــس ط لـــْ تـــسك الـــساجس وٍّىـــا ،
إضتٍاتاّ إىل عإٌُ ذنٓ وا إع سٔا الْٗ ذٗث تهغ٘ الغسٔز ٚبدك الـىسجٕا
ٔتهــدٖي الــساجس وــَ الـــحص ٞأٔ الػــسح الـــىصاذي ،فــاُ الغــسٔزاب تهــدٓز
بهدزِا ٔ ٥تصٖد عَ ذدِٓا ٔ ،عٍدٟر  ٥إع ساز إىل تسك الساجس بعد إٌدفا
الغسٔز ٚبدك الـىسجٕا .
ٔوع تـطأ ٙالـحـص َٖٞأٔ الـػس ني ٔعـدً زاـٍـٗٓـ ٛأذـدِـىا يف الـىـطألـٛ
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الدٔزاٌٖٗ ٛتخري الـىومف يف تسك أذد الـىتصامحني وَ تُٔ تعـٗني ٔتـسجٗس ،
ٖٔوُٕ تساْ وغ ساّ الْٗ وس ٕصاّ لْ بـىهتغ ٜعإٌُ ذنٓ وا إع س الْٗ .
ٔذٗث تبَٗٓ إزتباح عإٌُ التصاذي بني ا٧ذواً بهضٕز الهدز ٚالٍاغـ ١يف
وٕاعع اثري ٚوَ ا٥ع ساز أٔ ا٥اسآ ٍٖبغ٘ الـردٖث عَ ِرَٖ ا٥وسَٖ بـىا
ِىـا وستب ــاُ بــىٕعٕ التـصاذي ٥ضــٗىا ا٥عـ ساز الـرِ ٙــٕ وٍػــأ أضــاع
لهضٕز الهدزٔ ٚتـرهت التصاذي بني ا٧ذواً ٔتمه٘ حبٕثْ ظ ّ٦تٕعٗرٗاّ عمـٜ
وـختازٌأ:عٕ التصاذي يف الـىطاٟن الدٔزاٌٗٔ ٛالٕاجباب الغىٍٗ ،ٛفٍهٕه :
أوــا اإلاــسآ الــرِ ٙــٕ وٍػــأ إٌتفــا ٞالهــدزٔ ٚذضــٕه التــصاذي يف بعــض
الـىٕازت بطببْ فهد أٔعرٍآ يف وبرـث (إغـداح اإل تٗـاز يف اٌػـا ٞالعهـٕت)
يف وٕضــٕعتٍا ( :بػــس ٝالفهاِــ ٛالـــحص ٞالثالــث) أُ ا٥اــسآ ذهٗهــ ٛعسفٗــٛ
وـــرغ ٛوستوــص وعٍاِــا يف أذِــاُ الفهّــا( ٞزض) ِٔــ٘ وػــته ٛوــَ الوــسٓ
ٔالوساِ ٛالف ِ٘ الـىبغٕعٗ ٛيف وهابـن الــىربٕبٖٗ ٛهـاه ( :إوـسأ ٚووسِـ ٛأٔ
وطتوسِ )ٛأ ٙوغضٕب ٛعم ٜالفعن الـرساً وهّٕز ٚعم ٜالعىن الـىبغٕض .
ٔذهٗه ٛا٥اسآ تعين  -فهّٗاّ  -محن الغـري عمـ ٜفعـن ٖوسِـْ ٖٔ ٥سغـب
فْٗ ٖٔأت٘ بْ اٌ٥طاُ تـخمٓضاّ وَ ٔعٗد الـىوسٓ ٖٔضدز عٍـْ عّـساّ عمٗـْ ٔعمـٜ
٦

زغبتْ  -وَ تُٔ ٗب ٌفظ ٔزعا البا َ بالفعنٖٔ ، -ـىوَ السجٕ

إىل تفضٗمْ يف (بػس ٝالفهاِ ٛالـحص ٞالثالث) .
ٔأوا ا٥ع ساز فٍتومي ذٕلْ يف ٌهاح ٌ ،بدأ ببرث :

مدرك قاىٌْ االضطرار ّتأثريِ :
٥زٖب يف اُ الٍضٕظ الػسعٗ ٛتفٗد ذنٓ إزتواب وا اع س الْٗ الـىومف
وَ الـىرسواب  -وـىا ٖوػف عـَ أُ ل٦عـ ساز تـاثرياّ ضـمبٗاّ عمـ ٜالتومٗـف
أ٧ل٘ بن ٔالٕعع يف بعض الـىساتب ِٔ ،رٓ الٍضٕظ ٕاٟف :
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أ -الٍضــــٕظ الهسآٌٗــــ ٛالــــٕازت ٚيف بٗــــاُ الد ــــٗط عٍــــد الغــــسٔزٚ
ٔاإلع ساز بازتواب بعـض وـا ذـسًٓ اهلل أامـْ ذـاه ا ٥تٗـاز  ،عـاه ضـبراٌْ

ضطُرَّ ْغْٔرَ بَاغا َّالْ عَادٍ ِْالْ إع ْثهَ عَْم ُْٔف إعٌَّ المَُ ْغفُْرٌ رَحفٔهٌز البهس 173: ٚشِْنَـ ًْ
شِْ َنًْ ا ْ
ُر ْغْٔـ َر بَـا اغ َّ ْال
ك ْغفُْرٌ رَحفٔهٌز الــىاٟد 3:ٚشِْنَـًْ اضْـط َّ
ضطُرَّ ْغْٔرَ بَاغا َّالْ عَا ٍد ِْإعٌَّ رَبَّ ْ
اْ
ك ْغفُْرٌ رَحفٔهٌز اٌ٥عاً. 145 :
عَادٍ ِْإعٌَّ رَبَّ ْ
ِٔرا التعهٗب الـىتوسزالـخاتـي بٕصف الغفٕز السذٗي ااغف عَ ت الٛ
الٕصفني ش ْغفُْرٌ رَحفٔهٌز يف الد ٗط يف وسذم ٛالــحعن ٔاإلٌػـأ ٞيف وسذمـٛ
التٍحٓص  ُ٧ ،الغفساُ ٖعين الطد اىا يف المغٖ ٛهاه (غفـس ٌــخاوتْ يف الـداب)
أ ٙضدِا  ،فوأُ الػاز ا٧عدع ٖعت الفعـن الــىغ س الٗـْ وطـتٕزاّ أٔ ِـٕ
ٖطد عمْٗ ٔاأٌْ ي ٖضدز عـَ الــىومف شِْـالْ إعثْـهَ عَْمْٔـُفز ِٔـٕ ٖوػـف عـَ
إٌتفا ٞالعهاب الـىدتب عم ٜاإلثي وَ تُٔ ت٥ل ٛعم ٜإٌتفا ٞالـروي .
ٔوهتغ ٜإ ٦ق أتل ٛا٧ذواً ثبٕب الـروي ٔو٦اْ يف وٕزت اإلع ساز
لوَ ٍٖتف٘ اإلثي ٔالعهاب غفساٌاّ ٔضداّ بد٥ل ٛآٖاب ا٥ع ساز .
ب -السٔاٖاب( )1الٍا ـه : ٛشلٗظ غـٗ ١وـىا ذسًٓ اهلل إٔ ٥عد أذـمْ لــىَ
إع س الْٗز .
جـ -السٔاٖ )2(ٛالٍا ه ٛبسفع وا إع سٔا الْٗ عَ ا٥و ٛالـىسذٕو. ٛ
ٔلٗظ الـىسات وَ زفع ا٥ع ساز  :ا٥ع ساز العهم٘ بـىعٍ ٜالعحص ٔعدً
التىوَ  ،فاُ الـردٖث الػسٖف إوتٍـاُ ٔتـمـ ـف عم ٜا٧و ٥ٔ ، ٛإوتٍاُ فـ٘
زفع وا ٖعحص عٍْ الـىومف ٖٔ ٥تىوَ وَ إٖـحاتٓ ازجاّ .
بن الـىسات ا٥ع ساز العسيف الـىطأق لمعطس ٔالـىػه ٛوع إٌـرفاظ عٍضس
( )1الٕضاٟن  :د : 4ب 1وَ ابٕاب الهٗاً  :ا + 6ا + 7د : 16ب 12وَ ابٕاب اٖ٧ـىاُ :ا .18

(

2

) الٕضاٟن  :د : 11ب 56وَ ابٕاب جّات الٍفظ  :ا + 1د : 16ب 16وَ ابٕاب اٖ٧ـىاُ  :ا. 3
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الهــدزٔ ٚالــتىوَ وــَ الفعــن الـــىغ س الٗــْ ٔ ،بّــرا الـــىعٍٖ ٜوــُٕ زفــع
ا٥ع ساز إوتٍاٌاّ عم ٜا٥وـٔ ، ٛذلـ

إلووـاُ جعـن الــروي عمـ ٜوـا ٖــىوَ

إٖـحاتٓ ٔاُ ٔعع الــىومف يف العطـس ٔالــىػه ، ٛفٗوـُٕ زفعـْ عـَ الــىومف
ل فاّ ٔاوتٍاٌاّ ٔتفغ ّ٦عم ٜا٧و ٛالـىسذٕو . ٛثي ٌبرث يف ٌه  ٛثاٌٗ: ٛ

حقٔقة االضطرار :
ال ــىطتفات وــَ و٦ذظــ ٛاتــب المغــٔ ٛالتفطــري أُ اإلع ـ ساز ٖطــتعىن يف
وعٍٗني غاٟعني ِىا :
الــــىعٍ ٜأ٥ه :اإللـ ــحأ ٞاإللتحـــا ٞإىل الػـــِٗٔ ،١ـــرا ِـــٕ الــــىعٍٜ
الـرهٗه٘ فإُ الغسٔز - ٚإضي وضدز اإلع ساز  -تعـين الــرىن عمـ ٜالغـسٓ
ٔتـرىٓن الغسز ٔا٧ي الرٌ ٥ ٙفع وعْ ٔاإللتحا ٞالْٗ ٔا٥اسآ عمْٗ .
ٔاإلع ـ ساز وضــدز الفعــن (إع ـ س) الـــىأ ٕذ وــَ (ع ـسٓ) ٖٔعــين تفــع
اإلٌطــاُ إىل وــا ٖغ ـسٓٓ أٔ ٖمح٠ــْ إىل الغ ـسٓ ٔالطــٕٔ ٞالــٍهط ٔالغــٗت اىــَ
إع سٓ عٗت الـحٕ ٔألـحأٓ إىل أان الــىٗت ٛأٔ بعـض وـا ذـسًٓ اهلل ضـبراٌْ،
فٗهاه  :محمتْ الغسٔز ٚعم ٜأان الـىٗت ٛأٔ إع س إىل أامّا  ،بـىعٍ ٜألــحأتْ
ٔأاسِتْ  ،عاه الع٦و ٛال
بْ ا٥وتٍا وٍْ ٔ ،ذل

ض٘ ٔ( :اإلع ساز اـن فعـن ٖ ٥ــىوَ الــىفعٕه

االــحٕ الـرٖ ٙــردث لٌ٦طـاُ فـٖ ٦ــىوٍْ ا٥وتٍـا

وٍْ) (ٔ ، )1عاه الع٦وـ ٛا٩لٕضـ٘ ( :اإلعـ ساز عـد ا ٥تٗـاز ِٔـٕ ذهٗهـ ٛيف
إُ الفعن صاتزاّ وَ الػخط وَ غري تعمت إزاتتْ بْ اىَ أله٘ وَ الط س
وث ،ّ٦وـحاش يف إُ الفعن بإ تٗازٓ لوَ بـرـٗث ٖ ٥ـىم

اإلوـتــٍا عٍـْ بـأُ

عسض لْ عازض ٖهطسٓ عم ٜإ تٗازٓ اىَ أان الـىٗت ٛذاه الـىخىض. )2()ٛ
( )1تفطري دلىع البٗاُ  :د. 257 : 1
( )2تفطري زٔا الـىعاٌ٘  :د. 382 : 1
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ٔ٥بــد أُ ٖوــُٕ الغ ـسٓ ذاص ـ ّ٦فع ـ ّ٦أٔ وتٕعٓ ـع ال ــرضٕه عسٖب ـاّ فٗمحــ١
صاذبْ إىل التخمط وٍْ ٔالتفضٓ٘ عٍْ بـىا ِٕ اهٕ وَ الغسٓٔالطٕٔ ٞالٍهط
أٔ ِٕ أ ف عسزاّ ٔأعن ضٕ. ّٞ
الـىعٍ ٜالثاٌ٘  :اإلع ساز ٖعين اإلذتٗاد ٔإُ ي ٖبمت ذدٓ اإللتحا ٞالـرٙ
ِٕ الـىعٍ ٜالـرهٗه٘ لإلع ساز الـرِ ٙـٕ إفتعـاه وـَ الغـسز بــىعٍ ٜالطـٕٞ
ٔالغٗت ِٔ ،ىا وتٕفساُ يف اإللتحا ٞبٕعٕاٖ ٥ٔ،ترههاُ فع ّ٦يف ا٥ذتٗاد،
أٔ يف ا٥عن ٖ ٥ :وٌٕاُ وترههني فْٗ بٕعٕا ٔيف مجٗع الـىٕازت .
ِٔرا الـىعٍ ٜالثاٌ٘ إضـتعىاه عـسيف ِ ،ـٕ أعـي وـَ اإلذتٗـاد اإللتحـاٟ٘
ٔوَ اإلذـتـٗـاد العات ٙالرٖ ٥ ٙـبـمت ذـدٓ اإللـحأ ٞاإللـتـحأِ ،ٞــٕ وـعــٍٜ
وـحاش ٙلإلع ساز عم ٜوا صسٓا بْ الع٦و ٛابٕ بوس وـرىد بَ عبد اهلل (ابـَ
العسب٘) عاه ( :الـىمحأ وغ سٓ ذهٗهٔ ، ّٛالـىرتاد وغ س وـحاشاّ)(.)1
ٔالـخ٦ص :ٛاُ الغسٔز ٚاضي وضدز ا٥ع ساز الر ِٕ ٙبـىعٍ ٜاإللـحاٞ
ٔاإللتحا ِٕٔ ، ٞالـىعٍ ٜالـرهٗه٘ ِٕٔ الـىهضٕت ظاِساّ يف ِـرٓ الٍضـٕظ،
ٔاإللـحاٖ ٞعين إلصاً الػخط ٌفطْ بفعن أٔ تسك ومتح٠اّ الْٗ وع اساِتْ لـْ يف
با ٍْ  ِٕٔ ،عمٌ ٜـرَٕٖ :
الٍرٕ أ٥ه  :وا اـاُ الػـخط وعـْ وــخٗٓس ّا ٔوتىوٍـ ّا وـَ إ تٗـاز الفعـن
الـىغ س الٗـْ ٖٔوـُٕ إزتوابـْ وـَ بـاب تفـع ا٧عـ ٓس بالغـاز أٔ تفـع ا٧فطـد
بالفاضــد  ،اــأُ ٖبٗــع اٌ٥طــاُ تازٓ ومتح ٠ـاّ ٔوغ ـ ساّ إىل بٗعّــا ذفاظ ـاّ عمــٜ
الٍفظ أٔ الـحآ ٔتـخمٓضاّ وَ التغسٓز ا٧عظي عمـٌ ٜفطـْ أٔ والـْ أٔ عسعـْ،
ٔا٥لـحأ ٞزت عمْٗ ٔٔعع فْٗ وَ جّ ٛا٧وـس الػـسع٘ أٔ العـسيف بــرفظ ٌفطـْ
ٔعسعْ وَ الصِٕق أٔ الـّت
( )3تفطري أذواً الهسآُ  :د. 55 : 1

وث. ّ٦
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الٍرٕ الثاٌ٘  :واااُ الػخط وعْ وطمٕب اإل تٗاز وـَ ذٗـث الــىمح١
لمفعن ٔوَ ذٗث الفعن الـىمح ١الْٗ ٔالـىغ س لفعمْ أٔ تساْ ٔ .يف وثمْ ٥بد
وَ إُ العىن الـىغ سٓ إىل فعمْ وـَ ضـٍخ ا٧وـس الــىهدٔز عمٗـْ عـات ٚلـٕ٥
اإلع ساز ٔاإللتحا ، ٞعاه الػٗخ ال ـ ض٘ ٔ( :اإلع ساز ِٕ الفـعن يف الغري
عمٔ ٜجْ ٖ ٥ـىوٍْ اإلٌفواك وٍْ إذا ااُ وَ جٍظ وهدٔزٓ  ٔ ،را ٖ ٥هاه :
ف ُ٦وغ س إىل لٌْٕ ٔاُ ااُ ٖ ٥ـىوٍْ تفعْ عَ ٌفطْ لـىا ي ٖوَ المُٕ وـَ
جــٍظ وهــدٔزٓ)(ٔ )1عسٖــب وٍــْ وٕجــٕت يف تبٗــاُ الػــٗخ ال ٕضــ٘ الــرِ ٙــٕ
ا٧صن الـىطتىد وٍْ الفوس ، ٚبن إُ (وـحىع البٗاُ)تـرسٖس لتفطري (التبٗاُ) .
ثي ٌبرث يف ٌه  ٛثالث: ٛ

معيض إحالل احلراو عيد االضطرار:
ٔزت يف احلدٖث الػسٖف:شٔلٗظ غ٘ ٞوـىا ذـسًٓ اهلل إٔ ٥عـد أذمـْ
لـىَ إع س الْٗز(ٔ)2ضٍدٓ صرٗس يف بعض سعْٔ،بّا الوفأٖ ٛاحلح.ٛ
ٔظــاِسٓ إثبــاب الـــرمٓ ٓٗ ٛالػــسعٗ ٛأٔ إزتفــا الـــرسو ٛالػــسعٗ ٛعٍــد
اإلع ساز اىل فعن ٕذسأًِ ،را الدتٖد ٧جن تـستت الــىعٍ ٜالــىرتىن
إزاتتْ وٍْ  ،فاٌْ ٖـَرتىن وعٍٗني بـرطب وهاً الثبٕب ٔالٕاععِٔ ،ىا :
أ٧ه  :أُ ٖسات وٍْ بٗاُ إعتغا ٞالغـسٔزٔ ٚتأثريِـا لتردٖـد الــرساً
بــىعٍ:ٜإُ الفعــن الــرساً غــسعاّ ٔالــرٖ ٙطــتب َ الــىفطد ٚالػــدٖد ٚأٔ
الـىغس ٚا٧اٗد ٚالـىهتغٗ ٛلترـسٖي الفعـنِٔ ،ـرا الفعـن الفاضـد الغـازٓ
اذا ذوي الػـاز الــىهدع بـالترسٖي شذـسًٓ اهللز اذا إعـ س الــىومف
لفعمْ تـتـبده ذسوتْ اىل الـرن ٔالس ضٔ ٛتٍـتف٘ الـى٤ا ر ٚعمْٗ لوَ يف
( )1تفطري دلىع البٗاُ  :د. 215 : 1
( )2الٕضاٟن :د: 4ب 1وَ ابٕاب الهٗاً يف الض: ٚ٦ا+ 6ا. 7
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ضـــٕظ وـــٕازت اإلعـ ـ ساز ٔاإللتحـــا ٞاىل إٖــــحات الفعـــن ازجـ ـاّ
ٔصدٔزٓ عَ الـىومف عّـساّ ٔوـَ تُٔ إ تــٗازٓ،أٔ عـن  :إُ الــرسوٛ
الثابـتـ ٛلمفعن تستفع عٍد اإلع ساز ٖٔوُٕ الـىومف يف ذـنٓ وٍّـا بعـد
أُ اـاُ وهٗٓـداّ بّـا وــىٍٕعاّ عٍّأِ،ـرا الــىعٍٖ ٜفٗـد جعـن الــرمٗ ٛيف
وسذم ٛثإٌٖ -ٛبالعٍٕاُ الثإٌ -ٙبده الـرسؤ ٛالـرظس الـىحعٕه عمٜ
الفعـن بـالعٍٕاُ الثــإٌ ،ٙفالــخ ٖبـَٗٓ عــدً تـأثري وهتغـ٘ الـــرسو ٛيف
وـــٕازت اإلعـــ ساز ٖ ٥ٔ ،توفـــن الــــردٖث إ ٥زفـــع الــــرسو ٛذـــاه
ا٥عــ ساز ٥ ،جعــن اإلباذــٔ ٛالـــرمٗٔ ٛالس ضــ ٛاىــا ِــٕ وهتغــٜ
الـىعٍ ٜأ٥هِ ،را امْ حبطب وهاً الثبٕب .
ٔأوا بـرطب وهاً اإلثبـاب ٔالد٥لـ ٛفّـن الـٍط الــىبرٕث ظـاِس
الد٥ل ٛيف جعن الـرن ٔالس ض ٛذاه ا٥ع ساز ،أً ِٕ ظاِس يف زفع
الـرسو ٛالـىحعٕل ٛعم ٜالفعن ٔإٌتفاِٞا عٍد ا٥ع سازق .
عد ٖهاه ( :)1ظاِس الٍط الضرٗس بٗاُ واٌعٗ ٛا٥عـ ساز عـَ تـأثري
وهتغ٘ الـرسو ٛالوا َٟيف الفعن ٔاٌْ  ٥ذسو ٛعٍد ا٥ع ساز وَ تُٔ
توفٓمْ لـحعن الـرن ٔاإلباذٔ ٛالس ض ٛيف وٕازت ا٥ع ساز .
لوَ ِرا الـىهاه ٖ ٥طـاعدٓ ظـاِس الـٍطٓ الـرِ ٙـٕ شٔاه الــرسوٛ
الػسعٗ ٛعَ الفعن الٕاجد لـىفطد ٚومصو ٛأٔ وغسٓ ٚفاٟهٔ ٛتبدٓ ا ذاه
ا٥ع ساز اىل احلنٓ ٔالس ضٛشٔعد أذمْٓ اهلل لـىَ إع س الْٗزٔظاِس
إذ٦ه اهلل الـرساً ٔاععاّ لـىَ إع س الْٗ ِٕ -جعن اهلل ضبراٌْ الـرنٓ
ٔالس ضــ ٛالٕاععٗــ ٛعمــ ٜالفعــن ال ــرساً ذــاه ا ٥تٗــاز ،فالظــاِسوَ
( )1وٍته ٜا٥صٕه :د. 117: 5
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احلــدٖث ِــٕ اإلذــ٦ه الــٕاعع٘ ٔأٌــْ إذــ٦هْ ثابــت يف الٕاعــع ذــاه
ا٥ع ساز وـخضٕصأّ ،لعمْ تدازكْ ل٦ع ساز ٔوٍعْ لــرمٕه وفطـدتْ
بالـىومف زغي ٔعٕعْ يف وفطد ٚالـرـساً أٔ وـغـستـْ وــَ بـاب (تفــع
ا٧فـطد بالفاضـد) الرِ ٙـٕ عـاٌـــُٕ عه ٟ٘٦جازٕ عٍد التصاذي .
إذُ الظاِس توفٓن الـردٖث ٔتضدْٖٓ لبٗاُ جعـن الــرن ٔالس ضـٛ
الٕاععٗ ٛبفعن الـرساً ذاه ا٥ع ساز اص ، ٛبن ِٕ وفات صسٖس وَ
ال ــردٖثٔ ،وٍػــأ الضــساذ ٛظّــٕز لفظــ ٛشأذ ٓم ـْ اهللز يف جعــن اهلل
الــرنٓ عمــ ٜالفعــن الــرساً عٍــد ا٥ع ـ ساز الٗــْ ،وغــافاّ لظّــٕز أتاٚ
(عد) الدا م ٛعم ٜالفعن الـىاع٘شعـد أذمـْ اهللزِٔـ٘ تفٗـد التأاٗـد
ٔالترهٗت ،فالـخ الػـسٖف ٖوـات أُ ٖوـُٕ صـسٖس الد٥لـ ٛعمـ ٜتغٗٓـس
الـرسو ٛالـىحعٕل ٛعم ٜالفعن الفاضد أٔ الغازٓ ذاه ا ٥تٗاز ٔتبدٓلـّا
اىل الـرن ٔالس ض ٛذاه ا٥ع ساز شعد أذمْ اهلل لـىَ إع س الْٗز.
ِرا ِـٕ الــىفات الظـاِس وـَ الضـرٗر ٛبــرطب الٍظـس العـسيف ٔالفّـي
الـىرأز ٙوَ ا٥ذ٦ه .
بٍٗىا فّي إزتفا الـرسو ٛذاه ا٥ع ساز ٔإٌتفـا ٞالــرظس وـَ تُٔ
جعن الـرن -إذ٦ه الـرساًٖ -ـرتاد اىل عسٍٖٔ ٛاعرٌ ٛسفـع بّـا الٗـد
عَ الفّي الظاِس الـىتباتز اىل الرَِ العسب٘ الـىتػسع٘ ٥ٔ ،عسٍٖ. ٛ
ٔعــد تـــرضن لٍــا ظّ ـٕز ال ــردٖث الضــرٗس يف اإلذــ٦ه الــٕاعع٘
ذاه ا٥ع ساز ٔالد ٗط ٔاععاّ بفعن الـرساً ذـاه ا ٥تٗـاز٦ ،فـاّ
٧ضــتاذٌا الـــىرهت(عدٓ) ( )1الــر ٙإعتهــد اــُٕ اإلذــ٦ه ٔالد ــٗط
( )1تزاضاب يف ا٥صٕه العىمٗ : ٛد + 252: 3وضباا ا٥صٕه  :د. 391 : 2
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ظاِسٖـاّ يف وــٕازت ا٥عـ ساز اىل ــس

غــري وعــني وــَ أ ــسا

العمــي

ا٥مجال٘ بالـرساً ٔعٍدوا ٖـختاز الـىومف سفاّ ٖسفع بْ إع سازٓ .
ٔعــد ٌاعػــٍآ يف ب ــرٕث عاعــد ٚا٥غــتغاه  :ا٥ع ـ ساز اىل بعــض
أ سا

العمي اإلمجال٘ٔ ،عمٍا ثـى: ٛ
إُ ظاِس الـٍطٓ الضـرٗس ِـٕ إٌتفـا ٞالــرسو ٛالٕاععٗـ ٛعـَ الفعـن

الـىغ س الْٗ ٔتبدٓلـّا بالـرمٗ ٛالٕاععٗٔ ٛيف وٕازت اإلع ساز إىل س ٕ
غري وعني عٍدوا ٖــختاز الــىومف سفـاّ وـَ أ ـسا

الػـبّ ٛالــىهسٌٔٛ

بالعمي ا٥مجال٘ ُٖٔهِدًٔ عم ٜإزتوابْ زفعاّ لغسٔزتْٖ -ضري ا٥عـ ساز
لم ــحاوع بــني ا ٥ــسا

ال ــىػتبّ ٛإع ـ سازاّ اىل الفــست ال ــىعني الــرٙ

إ تازٓ املومف زافعاّ بْ عـسٔزتْ ،فٗضـدق عمٗـْ الــىغ س الٗـْ ٖٔتٓرـد
الـحاوع وـع الفـست الــىختاز ازجـاّ لسفـع ا٥عـ سازٔ ،عٍدٟـر ٖطـسٙ
إعتبـــاز الـ ــرمٗ ٛالٕاععٗـــ ٛوـــَ (الـ ــحاوع الـ ــىغ س الٗـــْ) اىل (الفـــست
الـىختاز) ٔال س

الـخازج٘ الر ٙإ تازٓ الـىومف إلٌ باق الــحاوع

الــــىغ س الٗـــْ عمـــ ٜال ـــس

الــــىختاز بــــرطب الضـــدق العـــسيف

ٔالـىتػسع٘ ذٗث ٖهٕلُٕ عٍْ ِ(:را وغ س الٗـْ) فٗوـُٕ ذـ ّ٥٦عمٗـْ
ٔاععاّ بعد تـرهت إع سازٓ الْٗ عسفاّ .
ٔالـراصن ٔعٕا ت٥ل ٛالـردٖث ٔإفاتتُْ ثبٕب الـرنٓ الٕاعع٘ يف
وــٕازت ا٥عــ ساز اىل فعــن احلــساً الـــىعمًٕ تفضــٗ ّ٦أٔ اىل ال ــس
الـىرسً وَ أ سا

العمي ا٥مجال٘ بالـرساً .

بن ٖـىوَ الٕثٕق بد٥ل ٛالـردٖث عم ٜجعن الـرمٗ ٛالٕاععٗ ٛتُٔ
الظاِسٖــ ٛال ــىحعٕل ٛيف ذــا٥ب ال ــحّن ٔالػ ـ  ،فــاُ محــن شأذ ٓم ـْ
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اهللز عمــ ٜاإلذــ٦ه الظــاِس ٙــ٦

ظــاِس الــردٖث ٖٔ ،ــرتاد اىل

عسٍٖٔ ٛاعر ٥ٔ ،ٛعسٍٖ ٛيف وـرن البرث ذتٌ ٜضري الْٗ ٌٔهبمْ .
ٌعــي عاوــت الهسٍٖــ ٛيف وــٕازت عدٖــد ٚوــَ أذوــاً الػــس ال ــىبني
ٔالتصوٍــا بالـــحعن الظــاِس ٙيف وــٕازت تــٕفٓس الهسٍٖــٌ ،ٛظــري أذاتٖــث
الـرن( )1الـىتغىٍ ٛإل تضاظ جعن الـرن ذاه الـحّن ٔعدً العمـي
()2

بالـرسؤٌ ،ٛظري أذاتٖـث شالــىا ٞامـْ ـاِس ذتـُٖ ٜعمـي أٌـْ عـرزز
ٌٔظري أذاتٖث

()3

ّاز ٚالػ٘ ٞاذا ي تعمي عرازتْ أٔ غ

يف ٌـحاضتْ

ٔحنِٕــا وــَ الٍضــٕظ الــىتفسع ٛيف أبــٕاب ا٧ذوــاً الــف تتــٕفس عمــٜ
عسٍٖ ٛالـرىن عمـ ٜالــحعن الظـاِس ٙذـاه الــحّن أٔ الػـ

أٔ ذـاه

الغىٕض ٔعدً إضتبأٌ ٛاعع الػ٘ . ٞثي ٌبرث يف ٌه  ٛزابع: ٛ

عنْو تاثري االضطرار شرع ًا :
 ٥زٖــــب ٔ ٥إغــــواه يف تــــأثري اإلعـــ ساز غــــسعاّ ٧ثـــسٕ ضــــميب ِــــٕ
ٌف٘ التومٗف اإللصاو٘ يف ا ٥عى ٛالـىرسو ٛبن ٔبعض التوالٗف اإللصاوٗ.ٛ
ِٔـــن ٖـخـتــــط التأثــــري الطمـبــــ٘ الـىـٍـضــــٕظ يف اٖ٩ــــاب الهسآٌـٗــــٛ
بـخضٕظ وـرسواب ا ٧عى ٛالر ِٕ ٙوٕزت الٍضٕظ الهسآٌٗ ٛالـىتهدوٛق
أً خيتط با٧ثـس التوـمٗف٘ عـىـٕواّ ق أً ٖـعـي وـ ــمت الٕاجبـاب ٔالــسواب
ا٥لـّـٗ ٛإذا إع س الـىومف الّٗا ٖٔعيٓ ا٥ثس الٕعع٘ ٔالتومٗف٘ ق .
صسٓا مجع وَ الفهّا( ٞزض) باضتـفات ٚاإلباذ ٛالتومٗـفٗـ ٛوَ ذدٖث
( )1الٕضاٟن :د 12ب 4وَ ابٕاب وا ٖوتطب بْ  +د: 17ب 61وَ ابٕاب ا ٥عى ٛاملباذ. ٛ
( )2الٕضاٟن :د : 1ب 1وَ ابٕاب املا ٞامل مت .
()3الٕضاٟن :د : 2ب 37وَ ابٕاب الٍحاضاب .
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ذنٓ وا إع س الْٗ ابَ آتً ،لوَ ظاِس الٍضٕظ ِٕ العىًٕ ٔمشـٕه ا٧ثـس
الٕعع٘ ٔالتومٗف٘ .
ٔلٗظ ذل

بمراظ الٍضٕظ الهسآٌٌّٗ٧ ٛا ٔازت ٚيف وـرسواب ا ٧عىٛ

وـــخضٕصاّ ٔ ،بـــرطب ظّٕزِــا البــدٖٔ ٥ ٙـــرسش ــا إ ــ٦ق لفظــ٘ أٔ
ي ُٖـ ــرسش إ ٦عـ ــّا لغـــري وٕزتِـــا  ،اىـــا لـــٗظ فّٗـــا عسٍٖـــ ٛااغـــف ٛعـــَ
اإل تـضاظ بـىٕزتِا  :ا ٧عى ،ٛأٔ اإل تضاظ بالـىرسواب التومٗفٗ. ٛ
بــن اإلضــتظّاز إضــتىداتْ وــَ الٍضــٕظ :وــَ أذاتٖــث أٟىــ ٛأِــن بٗــت
العضـىِٔ)( ٛـ٘ عمـ ٜـاٟفتني أٔ ذاب وغـىٌٕني :شٔلـٗظ غـٗ ١وــىا
ذسًٓ اهلل إٔ ٥عد أذمْ لـىَ إع س إلْٗز()1شزفع عَ اوف وا إع سٔا الْٗز
(ِٔ )2ــ٘ تـــفٗد العىــًٕ ٔالػــىٕه ب اــ ٛعىــًٕ أٔ إ ــ٦ق لفظّــا وــَ تُٔ
وعازض صالـس لمىٍع عَ ا ٧ر بعىٕوّا أٔ إ ٦عّا .
ٔلٗظ يف الٍضٕظ الهسآٌٗ ٛت٥ل ٛعم ٜاإل تضاظ با ٧عى ٛالـىرسوٛ
أٔ بعىًٕ الـىرسواب التومٗفٗ ٛاص ٛا٘ تضمس واٌعاّ أٔ وعازعـاّ إل ـ٦ق
السٔاٖاب الػاون لدك الٕاجب و مهاّ أٔ فعن الـىرسً و مهاّ اذا إع س الْٗ
الـىومف ٔتفٗد زفعْ عٍْ .
ٌعي إ ٥وا ااُ تػـسٖـعاّ عظـٗي الـخ س غدٖد اِ٥ىـٗ ٛيف التـػـسٖع  ،فاٌْ
ٖ ٥ـــرن ذـــاه ا٥عــ ساز ٔلـــرا ٖ ٥ــــحٕش إزتوـــاب غـــسب الــــخىس عٍـــد
ا٥ع ساز ٔ ٥إزتواب الصٌا أٔ المٕاح أٔ ٌــرِٕا وـَ الــىرسواب العظٗىـٛ
الػأُ عٍد الػاز فٖ ٦ـرن فعمّا ٔإُ إع س الْٗ  ،بـخ٦

وا لٕ أاسٓ عمْٗ

ج اّ أٔ إٖـحازاّ لمخىس يف فىْ فاٌْ ازد عَ إ تٗازٓ ٔ ٥إثي عمْٗ عٍدٟر .
()1الٕضاٟن:د: 4ب 1وَ ابٕاب الهٗاً  :ا + 6ا + 7د : 16ب 12وَ ابٕاب اٖ٧ـىاُ  :ا.18
( )2الٕضاٟن  :د : 11ب 56وَ ابٕاب جّات الٍفظ  :ا + 1د : 16ب 16وَ ابٕاب اٖ٧ـىاُ  :ا. 3

( ................................................. )88بػس ٝا٧صٕه/د8

ٔبتعــبري وفضــن  :زٔاٖــاب إذــ٦ه اهلل ذــاه الغــسٔز ٚوــا ذسٓوــْ ذــاه
ا ٥تٗـــاز ٔإُ ااٌـــت يف بـــدٔ ا٧وـــس ظـــاِس ٚاإل تضـــاظ بفعـــن الــــرساً
الــــىٕلٕ ٙالتومٗفـــ٘ إعــ سازأّ ،لوٍّـــا تعــيٓ تـــسك الٕاجـــب ا٥ضـــته٦ل٘
أٔ التبعــ٘ الغــىين ُ٧ ،الظــاِس  -بعــد فرــط الهــسأ َٟالػــٕاِد ِ -ــٕ
العىًٕ ٔمشٕه شوا ذسًٓ اهللز لون وا جعن التػسٖع وـرسٔوٗ ٛالعبات عَ
فعمْ أٔ تساْ ٔوــرظٕزٖتْ عـمـٗــّي ٔ ،وٍــْ تــسك الٕاجــب ا٥ضـتــه٦ل٘ أٔ
الـغىين اذا إع ـس لـداْ فاٌـْ ٖضدق أٌْ وـغ ــس الٗـْ ٔعدشأذمٓـْ اهللزلـْ
عٍد الغسٔز ٚوَ تُٔ إ ـتـضاظشذسًٓ اهللز بالـىرسواب التومٗفٗ ، ٛبن
ٖعــي تــسك الٕاجــب تومٗفٗ ـاّ ٖٔعــي غــري التومٗفٗــاب وـــىا وٍ ـع الػــاز عٍــْ
ٔذسٓوْ  ،إذ لٗظ وعٍ ٜشأذمْٓ اهللز أباذْ اهلل  ،بن وعٍـآ أذـنٓ عٍـْ عهـدٚ
الـــرظس ٔالـــىٍع ٔالترــسٖي  :التومٗفــ٘ ٔالٕعــع٘ ،الٍفطــ٘ ٔالغــري ٙوــَ
الـحصٔ ٟٛٗالػس ٗٔ ٛالـىاٌعٗ. ٛ
ِٔرا الـردٖث الـىبـرـٕث ٌـظـري ذـدٖـث( )1شالـى٤وٍُٕ عٍد غسٔ ّي
إ ٥غس اّ أذـنٓ ذساوـاّ أٔ ذـسًٓ ذـّ٥٦ز فـاُ إذـ٦ه الــرساً ٖعـين إذـ٦ه
(عهد ٚالـرظس ٔالـىٍع) أعيٓ وـَ الــرسو ٛالٕعـعٗ ٛاــفطات بٗـع الغـسز عٍـد
الـــىػّٕز ٔ ،وــَ ال ــرسو ٛالغــىٍٗ ٛارسوــ ٛا٧اــن عٍــد الضــًٕ الٕاجــب
الـىتعَٗٓ ٔ ،وَ الـرظس التومٗف٘ الـىطتهن اىا يف فعن الـرساً اإلضـته٦ل٘
ٔتسك الٕاجب ا٥ضـته٦ل٘ ٔ ،وـَ الــرظس التـابع عـىٍاّ اىـا يف تـسك جـصٕٞ
ٔاجب اسإ الض ٚ٦أٔ عساٟتّا أٔ ذسو ٛإضتضراب وا ٤ٖ ٥ان لـرىْ يف
الض ٚ٦أٔ تـسك غـسح ٔاجـبٕ اإضـتهباه الهبمـ ٛأٔ ال ّـٕز عبـن الضـ ٚ٦اذا
إغدح عمْٗ تسك ٔاذد ٚوٍّا ِٕٔ ذساً غسعاّ .
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ٔالـراصن اُ الو  ٝالػسعٗ ٛالـىٍضٕص : ٛش لٗظ غٗــ ١وــىا ذــسً
اهلل إٔ ٥عد أذمْٓ لـىَ إع س إلْٗز تعـيٓ با ٦عّـا وـا ذسٓوـْ اهلل ٔعـعاّ ٔوـا
ذسٓوْ تومٗفاّ أعيٓ وَ الـرساً التومٗف٘ ٔوَ تسك الٕاجب ا٥ضته٦ل٘ ٔتسك
الٕاجــب الغــىين  -الــحص ٞأٔ الػــسح الٕجــٕت ٙأٔ العــدو٘ الـــىأ ٕذ يف
الـىساب ٔالـىغ س اىل تسأْٖ -به ٜا٧وس بمراظ باع٘ ا٧جـصأ ٞالػـساٟط
عم ٜذالْ بـىهتغ ٜعاعد( ٚالعاً الــىخضط ٖوـُٕ ذحـ ٛيف البـاع٘) ٔعـد
تلٓت عم ٜإزات ٚالعىًٕ جداّ :غٕاِد وَ ا ٥باز ،عىدتّا غاِداُ :
الػاِد أ٧ه  :ت بٗـت الوـ  ٝالومٗـ ٛيف وـٕازت وـَ الــروي الٕعـع٘
الـــىغ س إىل تــسك إوتثالــْ يف بعــض السٔاٖــاب الضــ٦تٗ ٛالضــرٗر ٛضــٍداّ
الٕاعر ٛت٥لٌ )1( ّٛظري وا زٔآ الػٗخ ال ٕض٘ يف تّرٖبـْ بطـٍد صـرٗس إىل
أب٘ بضري ٔعـد ضـأه اإلوـاً الضـاتق ( )عـَ الــىسٖض ِـن تــىط

لـْ

الـىسأ ٚغٗ٠اّ فٗطحد عمْٗ فهاه :ش، ٥إ ٥أُ ٖوُٕ وغ ساّ لٗظ عٍدٓ غريِـا
ٔلٗظ غٗ ١وـىا ذسًٓ اهلل إٔ ٥عد أذمْ لـىَ إع س إلْٗز.
ٔزٔ ٝالػــٗخ ال ٕضــ٘ باضــٍاتٓ الضــرٗس إىل مساعــٔ ٛعــد ضــأه عــَ
الـىسٖض ٖ ٥ـطـتـ ـٗع الـحمـٕع عاه  :شفمٗضنٓ ِٕٔ وغ حع ٔلٗغع عمٜ
جبّتْ غٗ٠اّ اذا ضحد فاٌْ ٖـحص ٙعٍْ ٔي ٖومف اهلل وا  ٥اع ٛلْ بْز .
ٔوَ الهسٖب جداّ  :أُ الـىسات وَ عٕلْ شوا  ٥اع ٛلـْ بـْز :وـا ٖعطـس
عمٗـْ فعمـْ ٖٔػـتٓ تــرىمْ  ٥ ،أُ ٖـسات  :وـا ٖعحـص عٍـْ  ،فاٌـْ  ٥ل ــف ٔ٥
اوتٍاُ يف ٌف٘ تومٗف وا ٖعحص الـىومف عٍـْ ٔ .عٍدٟـر ٖـٔ٤ه الــردٖث إىل
ٌف٘ ا٧ثس ٔالتومٗف عىا ٖعطس عم ٜالـىومف ٖٔغ س لداْ .
ٔزٔ ٝالـضـدٔق ٔالـػـٗخ باضـٍاتِىا عَ مساعـ ٛضــ٤الـْ عَ السجـن
( )1الٕضاٟن  :د : 4ب : 1وَ ابٕاب الهٗاً  :ا + 7ا + 5ا. 6
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ٖوـُٕ يف عٍْٗٗ الـىا ٞفٍٗتص الـىا ٞوٍّـا فٗطـتمه٘ عمـ ٜظّـسٓ اٖ٥ـاً الوـثريٚ
أزبعني ٖٕواّ أٔ أعن أٔ أاثس فٗــىتٍع وـَ الضـ ٚ٦اٖ٧ـاً إ ٥إٖــىأِ ّٞـٕ عمـٜ
ذالــْ فهــاه ( :)ش ٥بــأع بــرل ز ٔيف زٔاٖــ( ٛالتّــرٖب) شٖــات ٚعٕلــْ
شٔلٗظ غٗ ١وـىا ذسًٓ اهلل إٔ ٥عد أذمْٓ لـىَ اع س الْٗز .
ِٔرٓ السٔاٖـٔ ٛاعـر ٛالد٥لـ ٛعمـ ٜعىـًٕ الوـ ٔ ٝمشٕ ـا لمرظـس
التبع٘ اا٥ع ساز لدك بعض أجصا ٞالضٔٔ ٚ٦اجباتّا الغىٌٍٗ ٛظري الهٗاً
ٔالساـــٕ ٔالطـــحٕت ٔ ،عـــد ٔزتب فٗـــْ ِـــرٓ السٔاٖـــاب الـ ــىعت  ٚلت بٓـ ـت
الـرـدٖث الػسٖف  :شٔلٗظ غٗ ١وـىا ذسً اهلل أ ٥عد اذمْٓ لــىَ اعـ س
الٗـْز عمــ ٜوـَ ٖ ٥ــتىوَ وــَ الطـحٕت ا ٥تٗــاز ٙالــىطتهسٓ ٔعمــ ٜوــَ ٥
ٖتىوَ وَ الهٗاً يف الضٔ ٚ٦وَ السإ ٔالطـحٕت اإل تٗـازٔ ، ٙتغـىٍٓت
التضسٖس بعدً البأع بـدك الٕاجـب الغـىين ٔالــحص ٞالـدا م٘ الضـ٦ت٘
عٍــد اإلعـ ساز إىل تــسك الــحص ٞالٕاجــب  ،وطــتد ّ٥لمروــي الٍــايف لمبــأع
بالو  ٝالػسٖف - ٛوـىا ٖوػف بٕعٕا عَ عىـًٕ الوـ  ٝلإلعـ ساز إىل
تــسك الٕاجــب الغــىين ٔعــدً إ تضــاظ تــأثري ا٥ع ـ ساز الطــميب عمــٜ
ا٧ذواً أ٧لٗ ٛبـخضٕظ ا٥ع ساز إىل الـرساً الـىطتهن .
الػــاِد الثــاٌ٘  :ت بٗــت اإلوــاً الضــاتق ( )آٖــٌ ٛـــف٘ اإلثــي عــَ
الـــىغ س عمــ ٜتضـــرٗس الضــ ٚ٦وــع فـــٕاب الهٗــاً ٔالساــٕ ٔالطـــحٕت
ا ٥تٗاز ٙذٗث ٔزت يف صرٗس وــرىد بـَ وطـمي الـر ٙزٔآ يف (الوـايف)
ٔتغىَٓ ض٤اه اإلوـاً الضـاتق ( )عـَ السجـن ٔالــىسأٖ ٚـرِب بضـسٓ
فٗأتْٗ ا ٧با ٞفٗهٕلُٕ ٌ :دأٖ
فـس ٓـط فـ٘ ذلـ

غّساّ أٔ ازبعنيّ لٗم ٛوطتمهٗاّ ارل

ال عَا ٍد ِْالْ عإ ْثهَ َعمْ ُْٔفز
ُر غْْٔرَ بَا اغ َّ ْ
ضط َّ
ٔعاه :شِْنَ ًْ ا ْ
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اإلضتد٥ه با ٖٛ٩الػسٖفٖ ٛوػف عَ عىـًٕ الس ضـٔ ٛعـدً اإلثـي لمروـي
الٕعـــع٘  :جصٟٗـــ ٛالهٗـــاً ٔغـــس ِٗٗ ٛـــأ ٚالساـــٕ ٔالطـــحٕت اإل تٗـــازٙ
ٔاإلاتفا ٞبالبده  :الضـ ٚ٦وطـتمهٗاّ وـع إتٗـاُ زإعّـا ٔضـحٕتِا باإلٖــىاٞ
وع تضرٗرْ ٔا٥جتصا ٞبْ .
ٔبتعــبري آ ــس :ا٥وــس بـــىساب الضــ ٚ٦أوــسْ ٖعــيٓ ا٧جــصأ ٞالػــساٟط
ٔالـىٕاٌع ِٕٔ٥ -زتبا ٗتـْٖ -وـُٕ وـَ عبٗـن العىـًٕ الــىحىٕع٘ٔ ،تلٗـن
الـرمٖٗ ٛطتمصً التفوٗـ

ٔإٌتفـا ٞا٥وـس الغـىين بـبعض ا٧جـصأ ٞالػـساٟط

ٔبهــا ٞالــبعض ا ٩ــس عمــ ٜذالــْ ،فالهٗــاً يف الضــٔ ٚ٦الساــٕ ٔالطــحٕت
اإل تٗازٔ ٙاجباب عىٍٗ ٔ ٛـا أثـس يف صـر ٛالضـٔ ٚ٦عـعاّ ٔ ،عـد إزتفـع
بــٍطٓ الـــردٖث الضــرٗس  :ا٧ثــس الٕعــع٘ لمٕاجــب الغــىين يف ذالــٛ
ا٥ع ساز ذٗث بٓت( )عم ٜالٕاجب الغىين  :شواذسًٓ اهللز شلـىَ
اع س الْٗز ِٔرا غاِد و٤اد لمعىًٕ الر ٙاضتظّسٌآ .
ثي ٌبرث يف ٌه  ٛاوط: ٛ

تط ٔق قاىٌْ االضطرار ّارت اطُ بالتساحه :
وَ وـحىٕ وا وغٖ -ٜتحمٓ ٜإزتباح عإٌُ اإلع ساز بـىرن البرـث:
ا  ٝالتصاذي  -ذٗث ٖـىوٍٍا ت بٗت الهإٌُ عم( ٜتصاذي اِ٧ـي ٔالــىّي)
ٔ(تــصاذي ا٧فطــد ٔالفاضــد) عٍــد إعـ ساز الــىومف إىل تــسك إوتثــاه أذــد
ذوىني ٔعضٕز عدزتْ عٍّىا  ،فـٍٗ بت عمْٗ  :وا ٖـدتب عم ٜا٥ع ساز وَ
الـروي  ،فاذا إع س الـىومف إىل الورب لٍحـاٌ ٚفطـْ ٔذفظّـا وـَ الهتـن
ٔعضسب عدزتْ عَ تسك الورب وع ذفظ الٍفظ أٔ العسض تاز ا٧وس عٍدٓ
بني اِ٧ي  :ذفظ الٍفظ أٔ العسضٔ -بني الـىّي :الضدق ٔعدً الوـرب،
ٔعــد عضــسب عدزتــْ  -إلع ـ سازٓ  -عــَ الـــحىع بــني الـــرطٍٗني ٔالعىمــني
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الضالـرني  :الضدق ٔذفظ الـٍفظ ٥ٔ،زٖـب يف تهـدًٓ اِ٧ـي عمـ ٜالــىّي
ذاه تصامحّىا .
ِٔورا اذا إع س الـىومف الـحاٟع إىل أان وا ٖطدٓ زوهْ ٔااُ الـىتٕفس
وٗتـــ ٛذٗـــٕاُ لوـــَ تاز ا٥وـــس بـــني الفاضـــد ٔا٧فطـــد ٔعضـــسب عدزتـــْ
 -إلع سازٓ -عَ إجتٍابّىا  -اأُ تاز ا٥وس بني أان وٗت ٛمس

ذ ٙفمظ

 ِٔــٕ ــاِسذساً ا٧اــن إ تٗــازاّ ٔ -بــني أاــن وٗتــ ٛغــٍي ِٔ -ــ٘ ٌ ــحطٖٛـرسً أامّا إ تٗازاّ  -ااُ الثاٌ٘ فاضـد ّا وـَ جّـتني  :وـَ جّـ ٛإٌـْ وٗتـٛ
ٔوــَ جّــ ٛالٍحاضــٔ ، ٛأ٥ه فاضــد وــَ جّــٔ ٛاذــدِ ٚــ٘ إٌــْ وٗتــ،ٛ
ٔ ٥زٖــب يف تهـــدً الفاضــد با تٗـــاز إزتوابــْ ٔتسجٗرـــْ ذــاه اإلعــ ساز
عمــ ٜا٧فطــد ٖٔوــُٕ ا٥ع ـ ساز زافع ـاّ ٧ثــس الـــرسؤ ٛالفطــات ٔ ،وهتغــٜ
عإٌُ ا٥ع ساز (الغسٔزاب تهدٓز بهدزِا) عٍد التصاذي ِٕ إ تٗاز الفاضد
تُٔ ا٧فطد  :ا٧اثس فطاتاّ ٔ .عإٌُ تفع ا٧فطـد بالفاضـد عٍـد تصامحّىـا
عإٌُ عه ٟ٘٦ضاٟد أوغآ الػاز ا٥عدع ٔأآدٓ ذٗـث تـس ٝالعهـ ٞ٦عٍـد
الـــىسض ٔا٧ي ٖـــختازُٔ ا٧ي الـــخفٗف أٔ العــ٦د الػــدٖد ٌظــري الو ـ٘ٓ
ٔالعىمٗـ ٛالـــحساذٗٔ ٛاله ـع ٌٔـــرِٕا ِٔـ٘ فطــات ٔعـسز ٌٔهــط  ،لوــٍّي
ٖترىٓمــُٕ الػــدٖد الغــازٓ ٖٔــدفعُٕ بــْ ا٧غــد ٔا٧فطــد ِٔ ،وــرا تــساِي
ٖعىمــُٕ بّــرا الهــإٌُ يف التحــازٔ ٚا٧عىــاه ٔالغــساٟب ٔاافــ ٛوـــحا٥ب
الـرٗأ ،ٚعدأوغاِي الـىػس

عم ٜسٖهتّي عٍدوا ضوت عٍّي ٔي ٖـست

عَ سٖهتّي بن ٔافهّي عمْٗ يف تػسٖعاتْ .
ِٔورا ٖـحـس ٙعإٌُ اإلع ساز عٍد تـصاذي تسك الٕاجب فـ٘ وٕزتَٖ
 وداجرني أٔ وتعاتلني ِ -ىا يف وـرن ٔاذد ٔٔاجـب فـازت اىـا لـٕ تازا٧وس بني الض ٚ٦يف وواُ ٌاشه ضـهفْ ٔبـني الضـ ٚ٦يف ووـاُ عـٗت  ،فـداز
ا٧وس بني تسك الهٗاً يف الض ٚ٦بـىواُ ٔا ٘ ٞالطهف ٔبٗـَ تسك السإ أٔ

حبث ذٕه العٍأَٖ الثإٌٖ)93( ................................................... ٛ

الطحٕت ا ٥تٗاز ٙبالـىواُ الغٗت  ،فاع س الـىومف إىل تسك إوتثاه أذد
ٔاجــبني عــىٍٗني  -وداجرــني أٔ وتعــاتلني  -أ ٙتصامحــا عٍــدٓ يف وهــاً
اإلوتثاه  :فاُ ااُ الثاٌ٘ فاضداّ اـفطات أ٥ه لتخمف جـصٔ ٞاجـب يف اـن
ٔاذد وٍّىا تـخري الـىومف بٍّٗىا  ،أٔ ٖوُٕ تسك أذدِىا أفطد وَ ا ٥ـس
فٗدجس إتٗاُ اِ٧ي أٔ تسك الفاضد تـرفظاّ وَ إزتواب ا٧فطد .
ِٔرا امْ وهتغ ٜعإٌُ التصاذي الٍاغـ ١وـَ اإلعـ ساز إىل تـسك أذـد
ٔاجبني ذاه زجرـاُ أذـدِىا عمـ ٜا ٩ـس ٔذـاه تعات ىـا ٔ ،عـد جـسب
ضـٗـس ٚالعهٔ ٞ٦الـىتػسٓع ٛا٧تهٗا - ٞتبعاّ لمفهّـا ٞا٧شاٗـا - ٞعمـ ٜالدجـٗس
بني الـىتصامحني الـىداجرني  :اِ٧ي ٔالـىّي أٔ الفاضد ٔا٧فطد ٔ -عمـٜ
التخٗري بني الـىتصامحني الــىتعاتلني عٍـد عضـٕز الهـدز ٚعـَ إوتثا ىـا وعـ ّا
ٔإعـ ـسازٓ إىل إزتـواب أذـدِـىا ٔوـخالـف ٛالػـس بْ  ،وَ تُٔ فسق بٗـَ
الٕاجباب اإلضته٦لٗٔ ٛبني الٕاجباب الغىٍٗ ٛالتبعٗ. ٛ
ثي إُ اإلع ساز عٍٕاُ ثإٌٍٖ ٙتخ عٍـْ  -بــىهتغ ٜتلٗـن ا٥عـ ساز-
ذوي ٔاعع٘ ثإٌ ٙوـختط بـىٕازت اإلع ساز .
ٔبّرٓ الـىٍاضبٖ ٛـرطَ بٍا اإلغاز ٚاإلمجالٗ ٛإىل العٍأَٖ الثإٌٖ ٛالف
تضــري وٕعــٕعاب ل٨ذوــاً الػــسعٗ ٛالٕاععٗــ ٛالثإٌٖــ ، ٛفٍبرثّــا يف ٌه ــٛ
اوط ٛومره ٛبـىباذث ا٥ع ساز الر ِٕ ٙأذد العٍأَٖ الثإٌٖ. ٛ

العيآًّ الجاىْٓة :
العٍٕاُ الثإٌ ِٕ ٙأُ ٖترهت ظس

إضتثٍأ ٟ٘ذال ٛاصـ ٛغـري عاتٖـٛ

فتطــتدع٘ ذوى ـاّ غــسعٗاّ ثإٌٖ ـاّ وغــاٖساّ لمروــي الػــسع٘ أ٧لــ٘  -ا٧صــن
الثابت يف الـرا٥ب العاتٖٔ - ٛيف الغالب ٖوـُٕ تغٗٓـس الــروي الثـإٌ ٙعـَ
الـروي أ٧ل٘ بفعن تغٗٓس الـىٕعٕ بعٍٕاُ ثإٌ ٙوغاٖس لـىٕعٕ الــروي
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أ٧ل٘  ،فٗوـُٕ تغٗٓـس الــروي يف الــرال ٛال ازٟـٔ ٛبـالعٍٕاُ الثـإٌ ٙبفعـن
تغٗٓس الـىٕعٕ ٌظري تغٗٓس ذوي الٍحاضٔ ٛالـرسو ٛإىل ال ّازٔ ٚالـرمٗ ٛعـَ
وٗت ٛالومب الدفٗـَ يف أزض الـىىمرٔ ٛعٍدوا ٖضري لـرىْ ٔجطـىْ ذهٗهـٛ
وغاٖس ٚلـرهٗهتْ أ٧ىل ا٧صمٗ. ٛ
ٖٔثبت الـروي الثإٌ ٙعم ٜوٕعٕعْ بـرطب وـا ٖهتغـْٗ ذاك العٍـٕاُ
اإلضتثٍا ٟ٘ال ازٔ ٢الرٖ ٙعبٓس عٍْ بالعٍٕاُ الثإٌ. ٙ
ٔالعٍأَٖ الثإٌٖ ٛإٌٔا وتعدتٌ ٚعسض ا أٔ ِ٧ىّٓا تباعاّ :
وـَ أعظــي العٍــأَٖ الثإٌٖــٔ ٛأٔضــعّا وضــاتٖتَِ :ــٕ اإلعـ ساز  ،وــَ
تُٔ أُ تٍرضس فْٗٔ ،اإلع ساز -بـىا ِٕ عٍٕاُ ثإٌ -ٙعم ٜعطىني :
الهطي أ٧ه  :عطـي الغـسٔزاب الــىمح ٛ٠الفستٖـ ٛأ ٙالــىتعمه ٛبـأفسات
الـىومفني ِٔ٘ تهدٓز بهدزِا ٔ ٥تصٖـد عـَ ذـدِٓا ٔعـدز عـسٔزتّا بمرـاظ
الصوــاُ ٔال ــىواُ ٔاإلٌطــاُ ال ــىغ س ٔضــاٟس ال ــخضٕصٗاب  ،اإع ـ ساز
ال ــحاٟع ٔإلتحاٟــْ إىل أاــن ال ــىٗت ٛأٔ ذــاه ال ــىخىضٔ ٛال ــىحاع ٛالعاوــٛ
الـراصم ٛيف شواُ وعني أٔ وواُ وعني .
الثاٌ٘ ٌٕ :و٤عت وَ الغسٔز ٚالـىمح ٛ٠تدًٔ فد ٥ٔ ّٚتتردت بصواُ أٔ
وواُ أٔ ضٕصٗ ٛتهتغـّٗا تاٟىـاّ  ،بـن تــرضن يف ذـا٥ب إعـ سازٖ ٛيف
ٔعــتٕ وــا ٔووــإُ وــا  ،ااعــ ساز الــٕل٘ الػــسع٘ لفــتس بعــض الػــٕاز
لــىضمر ٛعىٕوٗـ ٛتهتغــّٗا ذالـ ٛالت ــٕز العىساٌـ٘ ٔتٗطــري وـسٔز العسبــاب
ٌٔـــرِٕا بعـــد تـــىم

العهـــازاب ٔتعـــٕٖض أصـــرابّا بـــده عهـــازاتّي يف

تموــي البهعــٔ ، ٛاإعــ ساز الــٕل٘ لفــسض بعــض الغساوــاب عمــ ٜبعــض
وــخالف٘ عــٕاٌني الــىسٔز ٌٔــرِٕا وـــَ الهـٕاٌني الــف فّٗـا صــ٦ا الٍــاع،
ٖفسعّا تأتٖباّ ٔوٍعاّ لفطات ا٥جتىا البػس. ٙ
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ٔيف الهطــي أ٥ه ٥بــد وــَ تعــٗني ذــدٔت الـــىٕعٕ ٔ ،لــٗظ ِــرا وــَ
ٔظٗف ٛالفهْٗ ٔٔ ٥اععاّ عم ٜعّدتْ اطاٟس وٕعـٕعاب ا٧ذوـاً ٔوـا ٖتعمـت
بّا  ،فاٌّا وٍٕ  ٛبالـىومف ٌفطْ .
ٔاٌـىا ٔظٗف ٛالفهْٗ بٗاُ ذوي الغسٔز ٚبٍرٕ ام٘ ٍٖ بت عمـ ٜوٕعـٕ
وفسٔض الٕجٕت  ،فاذا تـرـهت ٔجٕتٓ ازجاّ عٍد وومفٕ صاز الـىٕعٕ
فعمٗاّ ٖدتب عمْٗ ذوىْ عّسٖاّ .
ٔعد تهتغ٘ الـىضمر ٛالٍٕعٗ ٛالعىٕوٗ -ٛأذٗاٌاّ-تضد ٙالفهْٗ الـىسجع
بـرطب ٖٔ٥تْ  -العاو ٛأٔ الـرطبٗ ٛعم ٜالـخ٦

الـىػّٕز  -لت بٗت ذوي

عسٔز ٙثإٌ ٙفٗفف بترسٖي ٕ وـا أٔ ٔجـٕبٕ بــىا أٌـْ ٔلـ٘ غـسع٘ وهـٍَٓ ،
ٌظري فتٗا الطـٗد الــىريشا وــرىد ذطـَ الػـرياش( ٙعـدٓ) بترـسٖي إضـتعىاه
التٍباك ذـني تعـت وضـمر ٛاإلضـٔ ً٦الــىطمىني ـا  ،ذـرزاّ وـَ عـعف
الـىطمىني ٔإعتضاتِي ٔوـَ تهٕٖـ ٛغـٕا ٛالوـافسَٖ ٔتــىوٍّٗي وـَ ثـسٔاب
الـــىطمىني ٔبمــداٌّي  ،ذتــ ٜأٌــْ جعــن إضــتعىاه التٍبــاك ٌظــري وـــرازبٛ
إواً العضـس ٔالصوـاُ (عحـن)  ،جعمـّا ٔضـٗم ّٛلتٍفٗـر ا٧وـس وـَ الــىومفني
ال ــىٕالني ِٔ ،ــٕ أوــس بالٕٖ٥ــٔ ٛت بٗــت لو ـ  ٝفهّٗــ ٛعمــ ٜعغــٗ ٛصــغسٖٔٛ
ٔجدِا الفهْٗ وضداعاّ لمو ِٔ ، ٝـ٘ ٔاجـد ٚلــىضمر ٛإضـ٦وٌٕٗ ٛعٗـ ٛيف
فد ٚوعٍٗٔ ٛلظسٔ

اص. ٛ

ٔالغسٔزاب ٔأذواوّا و٤عٓت ٛعازع ٛتٍتف٘ بعد ذني  ٥ٔ ،تبهّ٦ٖٕ ٜ
أٔ تاٟىاّ اىا ِٕ ذاه ا٥ذواً الػسعٗ ٛا٧صمٗ - ٛأعين التـػسٖعاب أ٥لٗٛ
الـخالد ٚالـىطتهس ٚغري الـىتغري ٚع تغٗٓس الظسٔ

ٔا٧شواُ .

ٔثـى ٛعٍأَٖ ثإٌٖ - ٛغري ا٥ع ساز بـىضاتٖهْ الـىختمفٌ - ٛظري :
 -1ال ــرسد ٔالعطــس الػــدٖد اــأُ ٖ ٥تغــسز الػــٗخ العحــٕش ٔالـــىسأٚ
الـراون وَ صًٕ غـّس زوغـاُ  ،لوٍّىـا ٖترسٓجـاُ ٖٔػـتٓ عمّٗىـا وــػهٛ
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عظٗىٖ ٥ ٛترىٓمّا العه ٞ٦عات ٚفٍٗتف٘ ٔجـٕب الضـًٕ ٖٔ ٥ـــرسً اإلف ـاز
عمّٗىا ذٍٗ٠ر .
 -2اإلعساز بـالغري ٌ ،ظـري ذــفس الــىومف ب٠ـساّ أٔ بالٕعـ ٛيف بطـتاٌْ أٔ
تازٓ وع عمىْ بأتا ٓٞإىل تغسٓز جازٓ وَ ذفسٓ فاُ الـرفس يف ذاتْ وباا لوٍْ
ٔاععـاّ ٖتبــده اىل الـــرسو ٛبــالعٍٕاُ الثــإٌ ٙالـــىرإز ،فٗمصوــْ تغــٗري ووــاُ
الـــرفس اىل وٕعــع ٖ ٥تغــسز جــازٓ بــٌْٔ ،ظــري ت ــٕه الػــسٖ

يف ا٧زض

ال ــىػدا ٛل ــىساعا ٚوضــمرتْ أٔ لطــه٘ ٌ ــخمتْ الهاٟىــ ٛيف ا٧زض إذا أ ٓتٝ
ت ٕلْ إىل التفسٓد عم ٜعٗاه غسٖوْ ٔعسعـْ  ،فٗىٍـع الفهٗـْ الـٕل٘ ت ٕلـْ
تـرضٍٗاّ لمىطمي وَ ِت

عسعْ .

 -3تغــسز الــٍفظ البػــسٖ ٛاعمــي الــىسٖض أٔ ظٍٓـْ بتغـسٓزٓ وــَ تٍــأه
عــاً أٔ غــساب وبــاا ،فــاذا ــا

أتا ٓٞإىل ا ــ٦ك أٔ التغـسٓز العظــٗي -

ذــسً التٍــأه بعٍــٕاُ التغ ـسٓز ِٔــٕ عٍــٕاُ ثــإٌ ٙذٔ ذوــي ثــإٌ ٙوغــاٖس
لمروي أ٧ل٘ :إباذ ٛأان ال عاً الـىعني أٔ غسب العضري الـىعني .
 -4الـىـهـدوـٗ ٛاتـرـسٖي التـٍبـاك ٔتـرـسٖي الطمع الٕازت ٚوَ إضـساٟٗن،
ذرزاّ وَ وصٖد عٕ ٚالوافسَٖ الـىعتدَٖ ٔعـعف إعتضـات الــىطمىني ٌّٔـب
رياتّي أٔ وَ تسٖٔخ وٍتٕجاب الضّاٍٖ ٛالـىعتدَٖ عم ٜالــىطمىني  ،فـاُ
ِــرا الترــسٖي ٔذاك وهدوــ ٛلتهٕٖــ ٛالـــىطمىني ٔإعــعا

الوــافسَٖ ٔوٍــع

ضم ٍتّي الطٗاضٗٔ ٛا٥عتضاتٖ ٛعم ٜالـىطمىني ٌٔ ،ظري إٖــحاب ذفـس الب٠ـس
وهدو ٛلترضٗن وا ٞال ّٕز ٔالػسب ٔال بخ ،فاُ ذفس الب٠س براتْ وـروًٕ
با٥باذ ٛلوٍْ لــىا صـاز وهدوـ ٛلٕاجـب غـسع٘ صـاز وــروٕواّ بـالٕجٕب
بالعٍٕاُ العازض الثإٌ. ٙ
 -5تصاذي اِ٧ي ٔالـىّي ٔتسجٗس فعن اِ٧ئ،تصاذي ا٧فطد ٔالفاضد
ٔتسجٗس إزتواب الفاضد ذرزاّ وَ ازتواب ا٧فطدٔ،أوثمتْ اثري ٚيف الفهْ .
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 -6الٍرز ٔالعّد ٔالٗىني فاٌّا تهمب الـىطترب ٔالـىباا ٔاجباّ ٔتهمب
الـىوسٔٓ ٔالـىباا ذساواّ .
 -7الفسا التػسٖع٘ يف تاٟس ٚالــىباذاب الــخالٗ ٛوـَ اإللـصاً الػـسع٘
الثابـــت ،فإٌـــْ ٖـــتىوَ ٔلـــ٘ أوـــس الـ ــىطمىني  -الـــىعضًٕ ( )أٔ ٌاٟبـــْ
الــــىحتّد العــــده الــــىبطٕ ٖ ٛــــدٓ  -وــــَ التــــد ٓن ٔالتػــــسٖع لـــــىم٘ٞ
(وٍ هــ ٛالفــسا ) الػــسع٘ عٍــدوا تطــتدع٘ الـىضالـــس ال ازٟــٔ ٛالظــسٔ
اإلضتثٍا ٟٛٗلتػسٖع و٤عٓت ازد تاٟس ٚالثٕابت الفهّٗ ٛاإللصاوٗ : ٛتـرسٖي أٔ
ٔجٕب  -فإٌّا وٍ ه ٛومٗ ٛ٠بالتػسٖع غري فازغ ٛذت ٜتـى. - ٨
ٔذاك ٌـظـري تـرـسٖي زضــٕه اهلل ( )أان لـرــًٕ الـرــىساِ٧مٗ ٛيف
غصٔ ٚـٗـ ( )1فإٌْ لٗظ ذوىاّ يف وٍ ه ٛالثٕابت  ،لثبٕب ذنٓ أامـّا ٔعـدً
ذسوتــْ يف أذاتٖــث أِــن بٗــت الٍبــِٕٔ ، )( ٚــرا ِــٕ ال ــروي ا٧صــن
ٔبـرطب العٍٕاُ أ٧ل٘ ٔ ،ذاك ِـٕ الــروي ال ـاز ٢الــى٤عت ٔبـالعٍٕاُ
الثإٌٔ ، ٙضٗأت٘ تفضـٗن أوثمتْ وَ أذاتٖث السضٕه (ٔ )اٟ٧ى)( ٛ
يف بـرـثٍا عَ أضباب ٔوٍاغ ١إ ت٦

ا ٧باز ٔتعازعّا .

ٖٔـىوٍٍا اإلضتد٥ه عم ٜوا ذاسٌــا بعىــًٕ ٔإ ــ٦ق آٖـــ : ٛش َأ ٔـٗعــُٕا
ال ٖمَْ َٔ َأ ٔٗعُٕا السٖضُٕهَ َٔ ُأِٔلٔ٘ اَ٧وِسٔ ؤٍِوُيِز الٍطا ، 59 : ٞفإُ ص٦ذٗ ٛوم١
(وٍ هــ ٛالفــسا ) التػــسٖع٘ ِــ٘ وــَ صــ٦ذٗ ٛأٔلــ٘ ا٧وــس الــرَٖ جعــن اهلل
تعــاىل لـــّي ذــت التػــسٖع الـــى٤عٓت يف الـــرا٥ب اإلضــتثٍأ ٟٛٗالـىضالـــس
ال از ٟٛفتحب اعتّي بأوس ا ٖٛ٩الـىبازا. ٛ
ٔوــَ الٕاعــراب فهّٗــاّ بــن الـــىتطاي عمٗــْ إزتوــاشاّ  :أُ الٕاجبــاب
الػسعٗ ٛالـىحعٕل ٛعم ٜوٕعٕعاتّا بالعٍأَٖ الثإٌٖٛاالٍرزٔالعّد ٔالٗىني
( )1الٕضاٟن  :د : 16ب + 4ب 5وَ ابٕاب ا ٧عى ٛالسو. ٛ
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ٔالػسح عىَ العهـد ٔالغـسز ٔالــرسد ٔاإلعـ ساز ٌٔــرِٕا  ٥ -تـصاذي
الٕاجباب الػسعٗ ٛالـىحعٕل ٛعم ٜوٕعـٕعاتّا بالعٍـأَٖ أ٧لٗـ ٛاالضـٚ٦
ٔالضـًٕ ٔالــرخ ٌٔـــرِٕا وــىا ِــ٘ ثٕابـت الػـسٖع ٛاإلضــ٦وٗ ٛوـَ ذــساً
ٔٔاجــب ثابــت أبــداّ إىل ٖــًٕ الهٗاوــٖ ٥ ٛــتغري ٖٔ ٥تبــده  ،بٍٗىــا العٍــأَٖ
الثإٌٖٔ ٛازت ٚازد إ از الثٕابت الفهّٗٔ ٛا٧ذواً الػسعٗ ٛاإللصاوٗ ٛغري
الهابم ٛلمتغري ٔ ،التفضٗن يف بـرٕث الفهْ الػسٖف .
اىا أُ ا٧تل ٛالػسعٗ ٛالـىتوفٓم٧ ٛذواً العٍأَٖ الثإٌٖـ ٛاـدلٗن ٌــف٘
الـرسد ٔتلٗن ٌف٘ الغسز ٔتلٗن ذنٓ وا إع س الْٗ الــىومف  ٥ -تعـازض
ا٥تل ٛالػسعٗ ٛالـىتوفم٥ ٛذوـاً الــىٕعٕعاب بعٍأٍّٖـا أ٧لٗـٔ ، ٛذلـ
إل ــت٦

الـــىٕعٕ ٔالعٍــٕاُ أ٧لــ٘ عــَ الـــىٕعٕ ٔالعٍــٕاُ الثــإٌ،ٙ

فٗتهــدً تلٗــن ال ــروي الــٕاعع٘ الثــإٌ ٙال ــىدتب عمــ ٜوٕعــٕعْ بعٍٕاٌــْ
الثــإٌ - ٙعمــ ٜتلٗــن ال ــروي الــٕاعع٘ أ٧لــ٘ جصو ـاّ  ،لوــَ ٔجــْ تهدوــْ
 بـرطب تتبع امىاب ا٧عاظي (عدِي) ِٕ -تاٟس بني وـرتى٦ب ث٦ث: ٛا٥ذتىـــاه أ٧ه :إذتىـــاه ذوٕوـــ ٛتلٗـــن الـ ــروي الـــٕاعع٘ الثابـــت
لـىٕعٕعْ بعٍٕاٌْ الثإٌ - ٙعم ٜتلٗن الـروي الٕاعع٘ الثابـت لــىٕعٕعْ
بعٍٕاٌْ أ٧ل٘ ذٗث ٖتبده احلوي بفعن احلال ٛال ازٔ ٟٛالعٍٕاُ الثإٌ ٙوَ
ا٥باذ ٛاىل الٕجٕب أ اىل احلسوـ ٛأ ٖتبـده الٕاجـب أ احلـساً اىل جـاٟص
الــدك أ جــاٟص الفعــنٔ ،ذل ـ

٧جــن ٌظــس أتلــ ٛا٧ذوــاً الثابتــ ٛلمعٍــأَٖ

الثإٌٖ ٛوثن ( ٥عسز) أٔ ( ٥ذسد) اىل أتل ٛا٧ذواً الثابت ٛلــىٕعٕعاتّا
بعٍأٍّٖا أ٥لٗٔ ٛغمبتّا ٔضٗ ستّا عمّٗا .
الثاٌ٘  :إذتىاه التخضٗط ٔالتهٗٗد  :تــخضٗط أتلـ ٛا٧ذوـاً الثابتـٛ
لــ ــىٕعٕعاتّا بعٍأٍّٖــــا الثإٌٖــــ ٛأ تهٗٗــــدِا ٧تلــــ ٛا٧ذوــــاً الثابتــــٛ
لـىٕعٕعاتـّا بعٍأٖـٍّا أ٧لـٗ ، ٛفدلـٗن ٔجـٕب الضًٕ ٖـتـخـضط بدلـٗن
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ش ٥عسززأ( ٥ذسد) أ ٖتهٗد بـىا اذا ي ٖوَ الضًٕ عسزٖاّ أ ذسجٗاّ.
الثالــث  :إذتىــاه إعتغــا ٟٛٗا٧ذوــاً الثابتــ ٛلمعٍــأَٖ أ٧لٗــٔ ٛفعمٗــٛ
ا٧ذوــاً الثابتــ ٛلمعٍــأَٖ الثإٌٖــ ، ٛفــٗروي الػــاز عمــ ٜالضــٗاً ٔاحلــخ
بالٕجٕب لوَ ٖـىوَ أُ ٖـىٍع عَ الٕجـٕب  -الــروي الـٕاعع٘ أ٧لـ٘ -
واٌع فعم٘ االغسز أ احلسد أ حنِٕىا وَ العٍأَٖ الثإٌٖ ،ٛفٍٗتف٘ احلوي
أ٧ل٘ أ ٖثبت  -فع - ّ٦ذوي ثـإٌ ٙبـدٖن عـَ احلوـي أ٧لـِ٘ٔ ،ـرا وـا
()1

ٖظّس وَ الـىرهت اخلساضاٌ٘ (عدٓ) يف بـرٕث عاعدٌ( ٚف٘ الغسز)

.

ٖٔهـــسب اىل الـــرَِ وـــَ ِـــرٓ ا٥ذتىـــا٥ب  :اذتىـــاه الــــروٕو، ٛ
ٔالـروٕوٌ ٛـرْٕ وَ أٌـرا ٞالتخضٗط ،فٗتهازب ا٥ذتىأ ،ُ٥عد ٖـأت٘ يف
بعض البرٕث ال٦ذه ٛتفضٗن بٗاُ اُ غا ٞاهلل تعاىل .
ِــرا بٗــاُ وـــختضس لمعٍــأَٖ الثإٌٖــ ٛالغالبٗــٔ ، ٛثـــى ٛبـــرٕث ذٕ ــا
تعسض يف وـرا أ ،إٌـىا الغسض ٍِا اإلٖـىأ ٞإلفاب الٍظس ،لـىٍاضب. ٕٛ
ثـــي بعـــد ِـــرا اإلضـــت سات الٍـــافع ٔبعـــد بٗـــاُ ذهٗهـــ ٛالتعـــازض لغـ ـّٛ
ٔاص ٦ذاّ ٔبٗاُ ذهٗه ٛالتصاذي ٔوٍػأ ذضٕلْ ٌ -عٕت ٌٔبرث :

( )1افاٖ ٛا٧صٕه وع ذاغٗ ٛاملػوٗين  :د. 269 : 2
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إمتٔاز (تساحه األحكاو) عً (تعارض األدلة )
ٖـىتاش باب التصاذي عَ باب التعازض وَ ٌٕاا ٕأزبع: ٛ
الٍاذٗ ٛأ٧ىل  ِ٘ٔ :ا٧ضاع ٔالعىد ٚوَ ٌٕاذ٘ اإلوتٗاش ِٔ -ـ٘ أٌـْ
يف باب التصاذي ٖـرضن التٍايف بني الـروىني الـىحعٕلني يف وهـاً فعمٗتّىـا
ٔعهٗب تـرهت وٕعٕ ان وٍّىا  ،فتهضس عدز ٚالـىومف عَ الــحىع بـني
الـروىني الـىتٕجّٓني الٗـْ فعـٖٔ ّ٦عحـص عـَ إوتثا ىـا ٔإ اعتّىـا وعـاّ وـَ
تُٔ أُ ٖوُٕ ثـى ٛواٌع عَ جعن ا ٦الـروىني عم ٜوٕعـٕعّىا الــىهدٓز
ٔجــٕتٓ إجــٕب إٌهــاذ ِــرا الغسٖــت ٔٔجــٕب إٌهــاذ ذاك الغسٖــتٌٔ ،ظــري
ٔجٕب أتا ٞص ٚ٦اٖ٩اب الـىتغٓٗت ٔعتّا وع ٔجـٕب ت ّـري الــىطحد وـَ
الٍحاضــ ٛعٍــدوا زآِــا فٗــْ ٔعــد ت مــْ ٧تا ٞالضــ ٚ٦فــاوتٍع إوتثا ى ـا عمٗــْ
لهضـــٕز عدزتـــْ عـــَ اوتثا ىـــأ ،وٍـــْ ٖتغـــس ا تضـــاظ بـــاب التـــصاذي
ٔعضــٕزالهدز ٚعــَ اوتثــاه الـــروىني الـــىتصامحني ب ــىَ اــاُ عــاجصاّ عــَ
اوتثا ىا تُٔ مجٗع الـىومفني .
بٍٗىا يف باب التعازض ٖــرضن التعاٌـد ٔالتٍـايف بـني الــروىني وستب ـاّ
بـىسذم ٛجعمـّىا ٔإٌػـاّٟىا ٔاععـاّ ذٗـث ٖــىتٍع جعـن امّٗىـا عمـ ٜعىـًٕ
الـــىومفني  :اوــا بالــراب ٔالـــرهٗهٔ ، ٛاوــا بــالعسض ٔوــَ ٌاذٗــ ٛالعمــي
ا٥مجال٘ بعدً جعن اذد الـروىني ٔاععاّ .
ٔبعباز ٚوـختضسٖ : ٚتهًٕ التصاذي بتٍايف الـروىني الـىحعٕلني .
ٖٔتهًٕ التعازض بتٍايف تلٗم٘ الـروىني وَ ذٗث وـدلٕلّٗىا أعـي وـَ
تٍايف الـىدلٕلني بٍرٕ التباَٖ التاً ٔوَ تٍايف بعض ودلٕلّٗىا بٍرـٕ العىـًٕ
وَ ٔجْ ذٗث ٖتٍافٗاُ يف وـحىعّىا ٔ ،ضسٓ ِرا ا٥وتٗاش ِٕ :
اُ ثبٕب الـروىني الـىتٍافٗٗـَ يف باب التصاذي ٖ ٥طتمصً تغـٗـٗت تاٟسٚ
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الـحعن ٖٔ ٥ستبط بّا ٖٔ ٥ـىطّٓا أص ، ّ٦لعدً تٍايف الـروىني الـىتصامحٗـَ
يف وهــاً ال ــحعن  ،بــن اــن وٍّىــا ٔ -جــٕب صــ ٚ٦اٖ٩ــاب الغ ـٗٓت ٔعتّــا
ٔٔجٕب إشال ٛالٍحاض ٛعَ الـىطحد  -ذوي وـحعٕه عم ٜوٕعٕعْ بٍرـٕ
الهغٗ ٛالـرهٗهٗ ٛوَ تُٔ و٦ذظ ٛأ ٙوٍافا ٚبٍّٗىا .
ٔاٌـىا الـىٍافا ٚتـىظٓ وسذمـ ٛاإلوتثـاه ذـني تهضـس عـدز ٚالــىومف عـَ
الـحىع بني الـروىني يف وهاً إوتثا ىا  ،فٍٗتف٘ عٍْ اذد الـروىني إلٌتفـاٞ
وٕعٕعْ  :الهدز ٚعم ٜإوتثالْ  -بمراظ أُ إوتثـاه أذـدِىا ٖهتغـ٘ إزتفـا
عدزتْ عم ٜإوتثاه الـروي ا ٩س فٍٗتف٘ وٕعٕعْ  :الفعن الـىهدٔز عمْٗ .
ٔبعباز ٚوـختضسٖ :ٚتهًٕ باب التصاذي بني الـروىني يف وسذم ٛا٥وتثاه
باعتغا ٞان وَ الـروىني الـىتصامحني زفع وٕعٕ ا ٩س وـَ تُٔ ثبـٕب
تٍــا ٕ ٔتعاٌــد بــني جعــن الـــروىني يف أٌفطــّىا  ،بــن التٍــايف بمرــاظ إوتٍــا
الـــحىع بــني إوتثا ىــا يف عــسض ٕٔاذــد وــَ ذاك الـــىومف العــاجص ٔ ،وٍــْ
ٖطس ٙإىل عاي الـحعن ذٗث ٖـىتٍع جعن الـروىني الـىتصامحني عمِ ٜرا
الـىومف الـىخضٕظ يف الظس

الـخاظ .

بٍٗىــا ثبــٕب الـــروىني يف بــاب التعــازض ٖ ــىظٓ تاٟــس ٚجعــن الـــروي
وباغــسٖٔ ٚغــٗٓت تاٟستــْ عّــساّ  ،فــاذا ٔزت (أاــسً العــاي) ٔٔزت ( ٥توــسً
الفاضــت) ٔإجتىــع الٕصــفاُ يف غــخط ِ -ــٕ عــاي فاضــت -إوتٍــع ثبــٕب
الـروىني لْ ٔ٥بد وَ زفع الٗد عَ أذدِىا  ،فتغـٗت تاٟـس ٚالــحعن بسفـع
الٗد عَ أذد الدلٗمني الواغف عَ الـروي .
ٔالـراصن اُ الفسق ا٥ضاض٘ ِٕ اـُٕ التٍـايف بـني الــروىني ٔإوتٍـا
إجتىاعّى ـا ذاص ـ ّ٦عٍــد التــصاذي يف وهــاً اإلوتثــاه ٔاإل اعــ ٛتُٔ وهــاً
الـحعن ٔاإلٌػا ، ٞبٍٗىـا يف بـاب التعـازض ٖــرضن التوـاذب ٔالتٍـايف بـني
الـروىني ذٗث ٖـىتٍع اجتىاعّىا يف وهاً الـحعن ٔاإلٌػأ ٞالتػسٖع .
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ٔوَ ِرا اإلوـتٗاش العــظـٗي بني التصاذي ٔالتعازض ٖتبَٗٓ أُ  ٥وطـسا
لمبرــث يف أُ ا٧صــن ٖهتغــ٘ الـــرىن عمــ ٜالتعــازض أٔ الـــرىن عمــٜ
التـصاذي عٍـد إذـساش التٍــايف بـني ذوىـني وـع الػـ

يف إٌـْ وـَ وضــاتٖت

التعــازض أٔ التــصاذي  ،بــن ٖوــُٕ البرــث الـــىصبٕز غــبْٗ البرــث يف أُ
ا٧صـــن يف ا٥غـــٗاِ ٞـــن ِـــٕ ال ّـــاز ٚأً ِـــٕ ب ـــ ُ٦بٗـــع الفغـــٕل٘ ق
بن لٕ عثسٌا عم ٜإوتٗـاش آ ـس بـني بـاب٘ التـصاذي ٔالتعـازض أٔجـب شٖـاتٚ
البعد ٔالفسعٔ ٛاإلوتٗاش بني البابني ٖٔتحم ٜبٍرٕ أا  :ضـخاف ٛالبرـث عـَ
أصال ٛالتصاذي أٔ التعازض .
الٍاذـٗ ٛالثاٌـٗ : ٛالـىٗـص بني الـتـصاذي ٔبٗـَ الـتعازض يف أُ التٍايف بٗــَ
الـــروىني الـــىتصامحني ٖهــع إتفاعــ ّا ٔبالضــدفٔ ، ٛلــٗظ و ٓــستاّ يف مجٗــع
الـىٕازت ٔعم ٜااف ٛالـىومفني  ،بن وَ إتفت لْ عضٕز الهدز ٚعَ إوتثا ىا
ٖثبت يف ذهْ التصاذي بني الـروىني الـىحعٕلني  ،اىـَ ٖــخا ب فعـٔ ّ٦يف
ٔعــت ٔاذــد بٕجــٕب إٌهــاذ غــسٖهني ٖ ٥هــٕ ٝعمــ ٜإٌهاذِىــا وع ـاّ لتــصاوَ
الٕجــٕبني بفعــن تعاصــس وٕعــٕعّىا  :غسعّىــا يف ضــاعٔ ٛاذــد ٚأٔ فــدٚ
وتهازب ٛبـرٗث لٕ صس

عدزتْ يف إٌهـاذ ِـرا الغسٖـت تعـرٓز عمٗـْ إٌهـاذ ذاك

الغسٖت ٔ ،عد ٖـختمف شواُ غسعّىا أٔ ٖـختمف غخط الــىومف  :فٗوـُٕ
شٖــد وــث ّ٦عــاتزاّ عمــ ٜإٌهاذِىــا وعـاّ يف شوــاُ ٔاذــد ٔوــرن فــازت ٔ ،عبٗــد
عاجص عَ إٌهاذِىا وعاّ يف شواُ ٔاذد ٔوواُ فازت .
بٍٗىا التٍايف بني الـروىني يف باب التعازض ٖهع تاٟىاّ ٔو ٓستاّ با٥عافٛ
إىل مجٗع الـىومفني ٔيف مجٗع ا٥ذٕاه  ،فاُ إ سات التٍايف ارل

ٖٕجب

إوتٍــا جعــن الـــروىني ٔثبٕتّىــا غــسعاّ عمــ ٜااِــن الـــىومفني ٔوٕجبــاّ
لتعـــازض تلٗمـــّىا  -أٖ ٙوـــُٕ أذـــد الــــروىني الـــى٤تٓ ٝبالـــدلٗن أ٥ه
وعازعاّ لمروي ا ٩س الـى٤تٓ ٝبالدلٗن الثاٌ٘ .
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ٔبا تضاز:إ سات الـتٍايف ٔالـتعاٌد ٔتٔاوْ يف مجٗع ا٥ذٕاه ٔباإلعافٛ
إىل مجٗع الـىومفني ِٕ الـىاٟص لباب التعـازض بـني الـدلٗمني الــىختمفني يف
الـ ــى٤تٓ ٝبٍرـــٕ التٍـــاعض أٔ التغـــات ِٔىـــا وـ ــراه يف مجٗـــع ا٧ذـــٕاه
ٔا٥غــخاظ وــَ تُٔ إ تضــاظ بــاب التعــازض بــىومف وعــني أٔ ذالــٛ
وـخضٕص. ٛ
بٍٗىا ٖـىتاش التصاذي بوُٕ التٍايف بني الـروىني إتفاعٗاّ ٖٔــرضن صـدفّٛ
يف ضٕظ وومفٕ ٖ ٥هٕ ٝعم ٜإوتثا ىا ٖ ٥ٔ ،عيٓ مجٗع الــىومفني ٔيف
مجٗع ا٧ذٕاه  ،بن ٖـختمف وومف عَ آ س ٔشواُ عـَ شوـاُ فهـد ٖهـٕٝ
الـىومـف الٕاذـد فـ٘ شوإُ عم ٜإوـتثاه الـروىٗـَ وع عـضٕز عـدزتـْ عَ
إوتثا ىا يف شوإُ آ س ضابت أٔ ٥ذت .
الٍاذٗ ٛالثالث : ٛإُ إٌتفا ٞأذد الـروىني يف باب التصاذي ٔعـدً فاعمٗتـْ
لمتأثري ٔعدً تاعٕٖتْ لمترسٓك لإل اع ٛوطـتٍد إىل إٌتفـا ٞالــىٕعٕ  :غـسح
الهدز ٚعم ٜالـىومف بْ ٔ -اىل عدً فعمٗ ٛتـرههْ لهضٕز عدزتْ عٍْ .
ٖٔوــُٕ الدجــٗس بــني الـــىتصامحني بمرــاظ جّــاب اِ٧ىٗــٖٔ ٛوــُٕ
الـــرااي بــالدجٗس أٔ بالتخٗـٗــس بٍّٗىــا ِــٕ ا٥تزاك العهمــ٘ اله عــ٘ ذٗــث
ٖدزك (العهن العىم٘) ذطَ إتٗاُ الساجس أٔ عبس تسك الــروىني وـع تـٕفس
الهــدز ٚعمــ ٜإوتثــاه أذــدِىا يف وــٕازت عــدً ال ــىسجس ٖٔ ،دتٓ ـب عمٗــْ :
إتزااــْ اضــترهاق العهــاب عمــ ٜوــخالفتّىا لتــٕفس الهــدز ٚعمــ ٜأذــدِىا :
الساجس اِ٧ي أٔ أذدِىا وـخرياّ .
ٔلٗظ الدجٗس يف باب التصاذي بمراظ عـٕ ٚضـٍد الـدلٗن الواغـف عـَ
الـروي الــىصاذي أٔ عـٕ ٚالد٥لـٔ ، ٛلـرا تـس ٝالتـصاذي ٔاععـاّ بـني ذوىـني
وٍضٕصني ع عٗاّ يف الوتاب أٔ يف الطٍ ٛأٔ ظٍٗاّ يف

ثــهٌٔ ٕٛـــرٕٓ ٔ ،عـد

ٖهع التصاذي بني ذوي وٍضٕظ يف الوتاب ع عٗاّ ٔبني ذوـي وٍضـٕظ يف
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الطٍ ٛظٍٗاّ ٖٔ٦ذظ يف الدجٗس جّاب  ٥تستبط بالطٍد أٔ بالد٥لـٔ ، ٛذلـ
امْ لفسض تأ ٓس التـصاذي زتبـٔ ّٛتــرههاّ عـَ ضـ٦و ٛالطـٍدَٖ ٔالـد٥لتني ،
ٔوَ ٍِا عـد ٖـسجس اذـد الــىتصامحني ٧عٕاٟٗـ ٛو٦اـْ وـع عـعف ضـٍدٓ أٔ
ت٥لتــْ بالٍطــب ٛإىل صــاذبْ أٔ عــدً عٕتّىــا أٔ عــدً ع عٗتّىــا بالٍطــب ٛإىل
الـىصاذي ا ٩س .
بٍٗىا يف باب التعازض بني ا ٧باز الــىتعازع ٛأٔ بـني عىـًٕ الــرحخ
االبٍٗٓـــاب الـــىتعازعٖ ٛبهـــ ٜالــــىٕعٕ وـــرفٕظاّ ذتـــ ٜبعـــد الدجـــٗس ،
فاذا زجٓرٍا ( ٥توـسً الفاضـت) عمـ( ٜأاـسً العمىـاٖ )ٞبهـ ٜالعـاي الفاضـت
عالـىاّ لوَ ٖـرسً إاساوْ .
ٔت٦ذظ عٕ ٚالطٍد ٔال سٖت  -يف تـسجٗس الــىتعازعاب  -اىـا ت٦ذـظ
عٕ ٚالد٥لٔ ٛالـىغىُٕ ٔت٦ذظ جّ ٛالضدٔز ٔعٕتّا أٔ عـعفّا ٖٔ ،وـُٕ
تــسجٗس أذــدِىا عمــ ٜا ٩ــس بمراظّــا أٔ بمرــاظ أذــدِا وــَ تُٔ إزتبــاح
ال ــىسجس بــراب الـــروي ال ــى٤ت ٝفّٗىــا ٖٔ ،وــُٕ الدجــٗس بٗــد ال ــىٕىل
الـىػسٓ وَ تُٔ ت ال ٛالعهن ٔإتزااْ يف البني .
الٍاذٗـــ ٛالسابعـــٌ : ٛتٗحـــ ٛعـــ٦د التـــصاذي ٔتـــسجٗس أذـــد الــــروىني
الـىتصامحني ِٕ إٌتفا ٞالـروي ا ٩س بفعن إٌتفا ٞغس ْ أٔ (إزتفـا الــروي
بإزتفا وٕعٕعْ  :الهدز ٚعمـ ٜالفعـن) عٍـد ِـرا الــىومف الـر ٙعضـسب
عدزتْ عَ الـحىع بني الـروىني يف وهاً ا٥وتثـاه ذٗـث اٌـْ عٍـدوا ٖضـس
عدزتْ يف اوتثاه الـروي الساجس تٍتف٘ عدزتْ عم ٜإوتثاه الـروي ا ٩س .
بٍٗىــا ٌتٗحــ ٛعــ٦د التعــازض ٔتــسجٗس أذــد الـــروىني الــرَٖ تٍــافٜ
تلٗمــّىا بعــد تعــازض وغــىٌّٕىا ٔو٤تاِىــا ِــ٘ ( :زفــع الـــروي عــَ
وٕعٕعْ) أٔ ازتفا ذوي الـىسجٕا عـَ وٕعـٕعْ يف وهـاً الــحعن عمـٜ
ااِن الـىومف .
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ِرٓ جّاب إوـتٗـاش التعازض عَ التـصاذئٖ،ـىوَ أُ تـحـىـع ٔتـحعن
إوتٗاشاّ ٔاذداّ وداب أّ ،الـىّي إتزااّا ٔتعٍّٗٗأٌ ،ـختي ٌٔهٕه :
إُ وسجــع بــاب التــصاذي إىل عضــٕز الهــدزٔ ،ٚوــسجس وسجراتــْ أٔ
إزتبا ّا بـىسذم ٛالـروي الـىحعٕه الـىٍوػف وَ ذٗث اِ٧ىٗـٔ ٛعـدوّا
ٔالـىدزك ا ِٕ (العهن العىم٘) .
ٔإُ وسجع وسجراب باب التعـازض إىل وهـاً الواغـف عـَ الــحعن،
ٔالـرااي بّا ٔالـىدزك ا ِٕ الػاز الـىهدع .
لوَ ٖـظـّس وَ الـىرـهت الـخساضاٌ٘(( )1عدٓ) يف وـبرـث إجـتىا ا٧وس
ٔالٍّ٘  :تـىٗٗص آ س بـني بـاب٘ التـصاذي ٔالتعـازض ٖـتمخٓط يف تهـًٕٓ بـاب
التصاذي بأُ ٖوـُٕ وهتغـ٘ اـ ٦الــروىني ٖ -عـين وٍا ـْ ٔو٦اـْ الـداع٘
ل٨و ـس بــْ أٔ لمٍّــ٘ عٍــْ  -وٕجــٕتاّ عاٟى ـاّ ٔعمــ ٜاإل ــ٦ق الػــاون ل ــىٕزت
تضاتق الـروىني ٔإجتىاعّىا يف ٔاذد  ،بٍٗىـا ٖتهـًٕٓ بـاب التعـازض بـأُ
ٖوُٕ وهتغ٘ أذد الـروىني ثابتاّ تُٔ وهتغ٘ ا ٩س .
ٔفٗـْ اــٌٔ ً٦هــاش عسعــٍآ يف وبرـث (إجتىــا ا٧وــس ٔالٍّــ٘) ٔ ،عــد
ضبت وٍا يف وـرمْ ٖـىوَ وساجعتْ .
ثي ٌبرث يف وهضد زابع وَ جّاب بـرٕث التصاذي ٔالتعازض :

( )1افاٖ ٛا٧صٕه وع ذاغٗ ٛالـىػوٗين  :د - 241 : 1التىّٗد الثاوَ لـىبرث اإلجتىا .
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الـنقصد الرابع
تطبيقات متشابهة للتزاحه والتعارض
عـــد ٔعـــع الــــخ٦

بــــني ا٧صــــٕلٗني أ٧ا ــــس يف بعــــض الــــىٕازت

ٔالـىضاتٖت الـىػتبِّ:ٛن ِ٘ وضداق لمتصاذي أً ِ٘ وضداق لمتعازض،
ٖٔـرطَ بٍا التعسٓض لبعض الـىٕازت الـىتػابّ ٛاـت بٗهابٕ عىمٌٗ ٛافع. ٛ
ٔذٗــث أُ بٗـــَ بــاب٘ التـــصاذي ٔالتـــعازض فـــسعاّ غاضـــعاّ ٔإوـتـــٗاشاّ
ذوىـٗاّ ٔاعر ّا :ذٗث أُ الـروي يف باب التصاذي ِٕ الدجٗس باِ٧ىٗ ٛبن
ٔبإذتىــاه أِىٗــ ٛالـــروي الــىٍوػف غــسعاّ ٔ ،وــع إٌتفــا ٞالــىسجٓس ٖــتخري
الـىومف بـروي العهن ٔإتزااْ اله ع٘ .
ٔأُ الـروي يف باب التعازض ِٕ الدجٗس لمواغف وَ ذٗـث الد٥لـٛ
أٔ الطٍد أٔ الـحّٔ ، ٛوـع إٌتفـا ٞالــىسجٓس الــىعت غـسعاّ ٍٖتّـ٘ ا٧وـس إىل
التطاعط عم ٜا٧ظّس أٔ التخٗري عم ٕ ٦ ٜو سٔا يف الـىباذث ال٦ذه. ٛ
ٔ ٧جن ِرا الفسق الوبري ٌعسض وٕازت صغسٖٔٔ ٛت بٗهـاب عىمٗـِ ٛـ٘
وـرن ٦

ا٧صٕلٗني يف إٌّا وضاتٖت التصاذي أٔ التعازض : ِ٘ٔ ،

الـىٕزت أ٧ه  :إجتىا ا٧وس ٔالٍّ٘ عم ٜالهـٕه با٥وتٍـا ذٗـث ٔعـع
الٍصا بني ا٧صٕلٗني الـىتأ سَٖ يف إٌدزاجْ تـرت ا  ٝالتصاذي أٔ تـرت
ا  ٝالتعازض ٔ ،ضبت الو ً٦عٍْ وفض ّ٦يف وبرث اإلجتىا .
الـــىٕزت الثــاٌ٘  :وــا ذاــسٓ الـــىرهت الٍــاٟٗين(( )1عــدٓ) وــَ جعــن وٍػــأ
لمتصاذي ِٕ غري الــىٍػأ الــىػّٕز ( عضـٕز الهـدز ٚيف وهـاً ا٥وتثـاه) عـَ
إتٗاُ وتعمه٘ ا٧وسَٖ الـىتصامحني ،اأُ ٖهًٕ تلٗن ـازد عـَ ا٧وـسَٖ أٔ
الـروىني الـىتصامحني ٖده عم ٜعدً ٔجٕب الـحىع بني الـروىني ٔ ،عـد
( )1اجٕت التهسٖساب  :د + 278 : 4فٕاٟد ا٧صٕه  :د. 717 : 4
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وثٓـن لـْ بفــس شاـٕ ٙوــرضٓٓمْ :أُ ٖــىم

وومـف يف أٔه وــرسً الٍضــاب

الـخاوظ وَ اإلبن  ِٕٔ -مخطٔ ٛعػسُٔ ٌاع ٛوـَ ا٥بـن ٖٔ -ــحب عمٗـْ
فْٗ مخظ غـٗآ ثـي ٖــىم
الطاتع بأُ ٖــ ىم

بعـد وغـ٘ ضـت ٛأغـّس -أٔه زجـب  -الٍضـاب

ٌاعـ ٛوـَ ا٥بـن فضـاز عٍـدٓ ضـت ٔعػـسُٔ ٌاعـِٔ ٛـٕ

الٍضاب الطاتع وَ ا٥بن ٖٔـحب فْٗ زأع وَ ا٥بن  :بٍت وـخاض .
ٔذٍٗ٠ر إذا وغ ٜعـاً عمـ ٜومـ

الٍضـاب الــخاوظ  -بـأُ جـا ٞأه

وـرسً الـىهبن  -ااُ عاتزاّ عم ٜتفع مخظ غٗآ عى ّ٦بـىا ته عمـ ٜلـصًٔ
تفعّــا يف مخــظ ٔعػــسَٖ ٌاعــ ، ٛثــي إذا وغــ ٜعــاً عمــ ٜوم ـ

الٍضــاب

الطاتع بأُ جا ٞأه زجـب الــىهبن اـاُ عـاتزاّ عمـ ٜتفـع بٍـت وــخاض
عى ّ٦بـىا ته عم ٜلصًٔ تفعّا يف ضت ٔعػـسَٖ ٌاعـ ، ٛلوـَ بـني الــرٕلني
 ذٕه الـخىظ ٔالعػسَٖ ٌاعـٔ ٛذـٕه الطـت ٔالعػـسَٖ ٌاعـ - ٛتـدا ن ،ٔثـى ٛتلٗن ـازج٘ تهٓ عمـ ٜأُ الــىاه الٕاذـد ٖ ٥صآـ ٜيف العـاً الٕاذـد
 ٔلٕ وتدا  - ّ٦وستني ِٔ ،ـٕ وـاٌع عـَ اإللتـصاً بفتٗـا ٔجـٕب تفـع شاـاٚالٍضابني  ،فٗهـع التـصاذي بـني الــروىني وـَ جّـِ ٛـرا الـدلٗن الــخازج٘
ٔالٍطٓ الضرٗس الٍـا ت شٖ ٥صآـ ٜالــىاه وـَ ٔجّـني يف عـاً ٔاذـدز

()1

فاٌْ وتٍا ٕ وع ٥شً الفتٗا بٕجٕب تفع شاا ٚالٍضابني اذ ٖوُٕ الـىاه أ٧ه
(ٌ 25اع )ٛوصآ ٜوَ ٔجّني أٔ وستني ٦ه ضت ٛأغّس .
ٔلـٗظ التــصاذي بٍّٗىــا وــَ جّــ ٛعضــٕز عــدز ٚالـــىومف عــَ إوتثا ىــا
لفــسض عدزتــْ عمــ ٜإوتثا ىــا باع ــا ٞمخــظ غــٗآ وــع بٍــت وـــخاض ،
بــن التــصاذي وــَ جّــ ٛالــدلٗن الـــخازج٘ الـــىرإز ِٔــٕ الــر ٙأٔجــب
الـىصامح ٛبني الٕجٕبني .
ٔالـراصن اُ الـىرـهت الٍاٟـٗـين  ِٕٔ -وػٗٓـد أزااُ بـرـٕث الـتصاذي
( )1الٕضاٟن  :د : 6ب : 7وَ ابٕاب وَ تـحب عمْٗ الصاا : ٚا. 1
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ٔو٤ضٓ ـظ بٍٗاٌــْ يف البرــٕث ا٥صــٕلٗ ٛبعــد أُ ااٌــت غــرزاب وتفسعــ ٛيف
بـرٕث الفهْ ٔا٧صٕه ذتـ ٜبعـد ٌغـحّا ٔت ٕزِـا ٔتٕضٓـع وباذثّـا -عـد
إتع( ٜعدٓ) ا ٖٔاّ عدً إٌــرضاز بـاب التـصاذي بــىٕازت (عضـٕز الهـدز)ٚ
ٔضبت وٍاعػتْ ٔتهسٖب ٦فْ  ،اىا إٌْ إتع ٜصغسٖٔاّ إوواُ ٌػٕ ٞالتصاذي
وَ وٍػـأ غـري (عضـٕز الهـدزٌ )ٚظـري الفـس الصاـٕ ٙالــىرإز ٔإُ إعـد
بٍدز ٚوضاتٖت التصاذي وَ غري وٍػأ (عضٕز الهدز. )ٚ
ٔعــد أغــون عمٗــْ غــري ٔاذــد وــَ أعــاظي ت٦ورتــْ  -وــٍّي أضــتاذٌا
الـىرهت(ٔ -)1اضتغسبٕا عدٓٓ الـىثاه وَ صغسٖاب باب التصاذي وع ٔعـٕا
وضداعٗتْ لباب التعازض إلٌ باق ضٕصٗاتْ ٔوـىٗصاتْ عمْٗ .
ٔالــرت وعّــي (عــدِي)  :اــُٕ الفــس الصاــٕ ٙالـــىصبٕز وــَ وضــاتٖت
(تعـــازض أتلــــ ٛا٧ذوـــاً) ٔلــــٗظ وــــَ صـــغسٖاب تــــصاذي ا٧ذوــــاً ،
إلٌ باق وـىٗٓصاب التعازض عمْٗ تُٔ ضٕصٗاب التصاذي :
ٔذل

 ُ٧أضاع اإلوتٗاش بني البابني ِٕ :

أُ التٍــايف بــني الـــروىني يف بــاب التــصاذي ذاصــن بفعــن عضــٕز عــدزٚ
الـــىومف عــَ الـــحىع يف وهــاً اإلوتثــاه بــني الـــروىني الـــىتٕجّني إىل
الـىومف ٔ ،وَ الٕاعس إٌتفاِ ٞرا الـىاٟص يف ِـرا الفـس الصاـٕ ٙلٕعـٕا
تـىوَٓ الـىومف وَ الـحىع بني الـروىني ٔاوتثا ىا بإع ا ٞشاا ٚالـخىظ
ٔالعػسَٖ ٌاع - ٛأعين مخظ غٗآ ٔ -إع ا ٞشاا ٚالطت ٔالعػـسَٖ ٌاعـ- ٛ
أعين بٍت وـخاض. -
بٍٗىــا أ ضــاع وٗــص بــاب التعــازض ِــٕ ذضــٕه التٍــايف ٔالتعاٌــد بــني
الـروىني يف وسذم ٛجـعمّىا ذـٗث ٖـىتـٍع جـعـن امٗـّىا بالراب أٔ ٖـىتـٍـع
( )1وضباا ا٧صٕه  :د + 356 : 3وطتٍد العسٔ ٚالٕثه : ٜاتاب الصاا : ٚد. 242 : 1
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جعمّىا بالعسض لدلٗن ازج٘ اىا تهدً تٕعـٗرْ ِٔ ،ـرا الــىاٟص وٍ بـت
بٕعٕا عمِ ٜرا الفـس الصاـٕ ٙذٗـث تلـت بعـض الٍضـٕظ عمـ ٜعـدً
ٔجــٕب تصاٗــ ٛال ــىاه الٕاذــد يف العــاً الفــازت وــستني  ،فٗضــري واٌع ـاّ عــَ
التضدٖت بـحعن ا ٦الـروىني  ،بن ٖوُٕ وٕجبـاّ لمعمـي ا٥مجـال٘ بوـرب
اذد الدلٗمني ٔعدً و ابهتّىا وعاّ لمٕاعع  ،بن أذدِىا و ابت لمٕاعـع تُٔ
ا ٩س  ،فٗورب أذدِىا ا ٩س بمراظ الـىدلٕه الـى٤ت. ٝ
ٔثـى ٛواٟص لباب التعازض ِٕ ذضٕه التٍـايف تاٟىٗـاّ  ٥ -إتفاعٗـاّ  ،اىـا
يف باب التصاذي ِٔ -را الفـس الصاـٕٖ ٙــرضن فٗـْ التٍـايف بـني الــروىني
و ستاّ ٔتاٟىاّ ٔيف ان وٕزت ٔوضـداق تــرهت فٗـْ وٕعـٕعْ ازجـاّ ٔعٍـد
تـىاً الـىومفني الـىٍ بت عمّٗي ِرا الفس الصإ ٙبـخضٕصٗاتْ .
ٔالـــراصن ٔعـــٕا صــغسٖٔ ٛالفـــس الصاـــٕ ٙلوــ  ٝتعـــازض أتلـــٛ
ا٧ذواً تُٔ ا  ٝالتصاذي بني ا٧ذواً .
الـىٕزت الثالث  :وـَ الــىٕازت الت بٗهٗـ ٛالــخ٦فٗ ٛلمتٍـايف بـني ذوىـني
ِىـــــا الٕاجبـــــاُ الغـــــىٍٗاُ الــــــىتصامحاُ الــــــىعبٓس عٍّىـــــا بعٍـــــٕاُ :
(الـ ــىطاٟن الدٔزاٌٗـــِٔ ، )ٛـــ٘ ٔازت ٚيف الٕاجـــب الـ ــىسآب اإلزتبـــا ٘
الــىتألف وــَ أجــصأ ٞغــساٟط اذا تعـرٓز عمــ ٜالـــىومف إتٗــاُ تــىاً أجــصاٞ
ٔغساٟط الـىساب  -أ ٙتعـرز عمٗـْ الــحىع بـني إوتثـاه أوـسَٖ عـىٍٗني يف
وهاً إوتثاه الـىساب التاً ٔ ،عد إ تمفٕا فّٗا ِ :ن ٖد ن يف باب التـصاذي
ٖٔمصً إجسا ٞعٕاعدٓ وَ الدجٗس أٔ التخٗري ق أٔ ٖد ن يف بـاب التعـازض
ٖٔمصً إجسا ٞعٕاعدٓ وَ الدجٗس أٔ التطاعط ق .
ِٔــرا البرــث ٖبــتين -بــدٔاّ  -عمــ ٜالتضــدٖت ٔاإلذعــاُ باووــاُ ٔعــٕ
التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗ ٛاأُ ٖهع التٍايف يف وهاً ا٥وتثاه بني جـصٟني
لـىساب ازتبا ٘ أٔ بني غس ني أٔ بني جصٔ ٞبني غسح .
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اىا إذا تاز ا٧وـس  -عـٍد الـىومف الـىـسٖد لمض - ٚ٦بٗـَ إٖـهاعـّا فـ٘
وواُ ٖتىوَ فْٗ وـَ الهٗـاً وـع تعـرٓز الساـٕ ٔالطـحٕت اإل تٗـازٖني عمٗـْ
فرياع ٖٔطحد وٕوٗاّ ٔبني الض ٚ٦يف وواُ ٖتىوَ فْٗ وَ السإ ٔالطـحٕت
اإل تٗازٖني ٖٔتعرز عمْٗ الهٗاً فٗضـم٘ جالطـأّ،عٍدٟر ِـن ٖهـدً أ٧ه أً
ٖهدً الثاٌ٘ ق فْٗ ٦

بـني الفهّـأ ٞعـد تعـسض لـْ الطـٗد ال با بـا ٟ٘يف

(العسٔ ٚالٕثه :ٜاتاب الض : ٚ٦فضن الهٗاً  :وطألٔ )17 ٛغسذْ أ٧ا س.
ٔلــْ ٌظــاٟس يف فــسٔ الضــٌٔ ٚ٦ـــرِٕا ٖٔ ،بــدٔ وــَ فتــأ ٝمجــع وــَ
الفهّـــا( ٞزض) :جعمـــّا وـــَ صـــغسٖاب اـ ـ  ٝالتـــصاذي بـــني الــــروىني
الـىتٍافٗني بٍا ّٞوٍّي عم ٜإوواُ ٔعٕ التصاذي يف ِرٓ (الـىطاٟن الدٔزاٌٗ)ٛ
ف٦بد وَ إجـسا ٞعٕاعـدٓ وـَ الدجـٗس باِ٧ىٗـ ٛأٔ ٌــرِٕا أٔ التخـٗري عٍـد
عدً الـىسجس .
ٖٔبــدٔ وــَ مجــع آ ــس وــَ الفهّــا( ٞزض)  :عــدً التضــدٖت بــرضٕه
التــصاذي يف (الٕاجبــاب الغــىٍٗ ، )ٛفٗــتعني الهــٕه بترهــت التعــازض بــني
تلٗم٘ الـروىني  :ا٧وسَٖ الغىٍٗني ٖٔ -مصً اجسا ٞعٕاعدٓ وَ الدجٗس أٔ
التطاعط وع عدً الـىسجس .
ٔإ دٌــا ٍِــا فسعــاّ وــَ ال ــىطاٟن الدٔزاٌٗــ ٛات بٗــت صــغسٔ ٙلوــ ٝ
التــصاذي بــني الــٕاجبني الغــىٍٗني ِٔ ،ــ٘ اــ  ٝضــٗٓال ٛيف الفهــْ غــاومٛ
لـىٕازتِا ٔ ،وـرن بـرثّا بتىاوّا ِٕ بــرٕث الفهـْ الػـسٖف  ٥ٔ ،تاعـ٘
ل٨صٕل٘ لتتبٓع تـىاً فسٔعّا أٔ اثرياّ وٍّا ٔتزاضتّا يف ا٧صـٕه اىـا صـٍع
أضــتاذٌا الـــىرهت (عــدٓ)يف تهسٖــس ب ــرثْ  :ال ــىراعساب  ،أٔا ــس ب ــرٕث
الغد ٔ -ذل

 ُ٧الـىرن ال بٗع٘ لبرثّا ِ٘ بـرٕث الفهْ الػـسٖف تُٔ

ا٧صٕه  ،فاُ بـرثّا يف ا٧صٕه مط بني وا ِٕ ٔظٗفـ ٛالبرـث ا٥صـٕل٘
ٔوا ِٕ ٔظٗف ٛالبرث الفهّ٘  ٥ٔ ،وٕجب لمخمط ٖٔوفٍٗـا أ ـر فـس وٍّـا
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ٖوُٕ أاثسِا ٌفعاّ أٔ أعسبّا إٖغـاذاّ لمضـٕزٔ ٚتٍاضـباّ وـع البرـث الت بٗهـ٘
لمو ـ  ٝا٧صــٕلٗ ٛال ــىضرٓس إلتزاجّــا يف البرــٕث ا٥صــٕلٌٗٔ ، ٛسج ــ١
تفضٗن الفسٔ إىل بـرٕث الفهْ ،فأعٕه ٍِا :
يف وطأل ٛتٔزاُ أوـس الـىومف بني الضـ ٚ٦يف ووـاُ عـ ٓٗت ٖتــىوَ فــْٗ
وَ الهٗاً تُٔ السإ ٔالطحٕت ا ٥ـتـٗازٖــني ٔبـني الضـ ٚ٦يف ووـاُ غـري
عاهٕ ٖتىوَ فْٗ وٍّىا تُٔ الهٗاً  -عد إ تمفت امىاب أ٧ا س :
فحىع وَ الفهّا ٞعدٓٔا الفس ٌٔــرٕٓ وـَ صـغسٖاب التـصاذي بـن لعمـْ
الـــىػّٕز بــني أ٧ا ــس  ،عــاه الطــٗد الــروٗي(( )1عــدٓ) ٔ( :ظــاِس امىــاب
الـحىاع : ٛأُ الـىهاً وَ باب التصاذي فاُ ا ٧ـر بـاِ٧ي أٔ ا٧ضـبت اٌــىا
ٖوُٕ يف الـىتصامحاب) ثي ي ٖستغْ ٔعاه ( :لوٍـْ لـٗظ اـرل ) ٖٔ ،ظّـس
وَ الـىرهت الــّىداٌ٘( )2يف وبرـث عٗـاً الضـ ٚ٦وٕافهـ ٛالــىػّٕز  ،اىـا
ٖبدٔ وَ الـىرهت الٍـاٟٗين يف ذاغـٗتْ عمـ ٜصـ ٚ٦العـسٔ ٚالـٕثه ٜإٌـْ وـَ
صغسٖاب باب التـصاذي بـن ٖبـدٔ وٍـْ يف أصـٕلْ(ٔ)3اعـراّ :عـدً الفـسق يف
إٌ باق التصاذي ٔجسٖاُ عٕاعدٓ ٔوسجراتْ بني الٕاجباب ا٥ضته٦لٗٔ ٛبـني
الٕاجباب الغىٍٗ ٛاتصاذي جصٟني أٔ غس ني وَ وساب إزتبا ٘ االض.ٚ٦
لوـــَ ٖظّـــس وـــَ أضـــتاذٌا الــــىرهت (عـــدٓ) يف وبرـــث عٗـــاً الضـــٚ٦
(وطأل :)17ٛإ تضاظ باب التصاذي بالٕاجباب التومٗفٗـ ٛاإلضـته٦لٗ ٛتُٔ
الغىٍٗٔ ، ٛعد عدٓ الفس الـىبرٕث ٌٔظـاٟسٓ وـَ صـغسٖاب بـاب التعـازض
ٔعد إلتصً بإجسا ٞأذواوْ فّٗا .
( )1وطتىط

العسٔ ٚالٕثه : ٜد. 134 : 6

()2زاجع وضباا الفهْٗ  :اتاب الض 259 : ٚ٦بع ٛذحسٖ. ٛ
( )3زاجع اجٕت التهسٖساب  :د. 51 - 49 : 2
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ٔإ تاز الطٗد الـروٗي (عدٓ) عدً إٌـْ وـَ صـغسٖاب اـ  ٝالتـصاذي
ٔأجس ٝعاعد( ٚالـىٗطٕز ٖ٥طهط بالـىعطٕز) يف فهْ ص٦تْ .
ٔاٗــف اــاُ ٖهــع البرــث أصــٕلٗاّ يف اــُٕ الـــىٕزت الفهّــ٘ ٔالفــس
الض٦ت٘ ِن ِٕ وَ صغسٖاب (عإٌُ التصاذي) ذت ٜتـأت٘ فٗـْ وسجراتـْ ق
أً ِٕ وَ صغسٖاب (عإٌُ التعازض) ذت ٜتـأت٘ فٗـْ وسجراتـْ  :ت٥لٗـاّ أٔ
ضٍدٖاّ أٔ جّتٗاّ ق ِٔرا الدتت آبٕ يف عىًٕ (الـىطاٟن الدٔزاٌٗ. )ٛ
ٌٍٔظــس ٍِــا ومٗـٓـاّ إىل امىــاب أضــتاذٌا الـحــمٗن (عــدٓ) فــ٘ وبرــث عٗــاً
الضٔ ٚ٦وواُ الـىضم٘ لٕضعتّا ٌٔظسِا إىل إٌتفا ٞصغسٖٔ ٛا  ٝالتـصاذي
ٔثبٕب صغسٖٔ ٛا  ٝالتعازض .
()1

ٔعــد ٔجٓ ـْ أضــتاذٌا الـــىرهت

ــسٔد الـــىٕزت وٕعــٕعاّ عــَ اــ ٝ

التــصاذي يف فهــْ صــ٦تْ ٔيف بــرث٘ الغــد ٔالتعــازض أصــٕ ّ٥بــىا وـــرضمْ
ٔاعراّ ببٗاٌٍا :
اُ التــصاذي ٖهــع بــني التومــٗفني الٍفطــٗني ا٥ضــته٦لٗني اصــِٔ ، ٛىــا
المراُ ٖوُٕ لون ٔاذد وٍّىـا إ اعـ ٛوطـتهمٔ ٛعضـٗاُ وطـتهن ثـي تهضـس
عدز ٚالـىومف عَ إوتثا ىا وعاّ .
ٖٔ ٥هع التصاذي بني التومٗفني الغىٍٗني الـىأوٕز بّىا أوساّ عىٍٗاّ تبعٗاّ
وٍبثهاّ وَ ا٧وس الٍفط٘ ا٥ضته٦ل٘ الـىتعمت بالـىساب ٖٔوُٕ ل٨وس ٔجـٕت
ٔذداٌ٘ غخض٘ وتعمت بالـىساب وَ ٔجٕتاب وداب  : ٛأجـصأ ٞغـسٔح
عىَ الـىساب ٔو٤لف ٛلْ  ،ثي تهضس عدز ٚالـىومف عَ إتٗاُ ِرا الٕجٕت
الٕاجب وع ذاك الٕجٕت ا ٩س .
ٔعد أفات (عدٓ) أٌْ ٖ ٥أت٘ فـ٘ وثمْ الـتـصاذي بن ٖ ٥ـعهن الـتـصاذي فـ٘
( )1وطتٍد العسٔ : ٚاتاب الض : ٚ٦د + 257 : 3وباٌ٘ اإلضتٍباح  :د + 415 : 4وضباا
ا٧صٕه  :د + 363 : 3وـراعساب يف اصٕه الفهْ  :دٔ 294 : 3وا بعدِا .
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أٔاوس عـىٍٗ ٛلـٗظ لــّا إ اعـ ٛوطـتهم ٥ٔ ٛوعضـٗ ٛوطـتهم ، ٛفـاُ التـصاذي
الـىعهٕه ِٕ الٕاعع بني التوالٗف ا٥ضته٦لٗ. ٛ
بن وهتغ ٜالهاعد ٚعٍـد تعـرز بعـض ا٧جـصا ٞأٔ الػـساٟط ِـٕ ضـهٕح
ا٧وــس بالـــىساب ٔإٌتفــا ٞالتومٗــف عٍــد عــدً الهــدز ٚعمــ ٜإتٗــاُ مجٗــع
أجصاٟــْ ٔغ ـسا ْ ٟفاٌــْ ٍٖتفــ٘ ال ــىساب بإٌتفــا ٞبعــض أجصاٟــْ  ٥ٔ ،وعٍــٜ
وعهــٕه لٕجــٕت أٔاوــس عــىٍٖٗ ٛهــع التــصاذي بٍّٗــا يف وهــاً ا٥وتثــاه اــأُ
ٖدٔز ا٧وس بـني إوتثـاه ا٧وـس بالهٗـاً ٔبـني إوتثـاه ا٧وـس بـالسإ ٔ .عمٗـْ:
ٖ ٥عهــن ضــهٕح أوــس عــىين ٔبهــا ٞأوــس عــىين آ ــس وتعمــت بالـــىساب
اإلزتبا ٘ الٕاذد الـى٤لف وٍّىا .
ٔبتعبري آ ـس  :إٌــىا ٖعهـن التـصاذي ٔتــحس ٙوسجراتـْ إذا ذضـن بـني
ٔاجــبني ٌفطــٗني االضــٔ ٚ٦إشالــ ٛالٍحاضــ ٛعــَ ال ــىطحد  ،أٔ بــني ٔاجــب
ٔذساً اإٌهاذ الغسٖـت ٔالتضـس

الغضـيب ٖ ٥ٔ ،عهـن التـصاذي بـني أجـصاٞ

ٔغساٟط لٕاجب وساب ٔاذد  ُ٧مجٗع أجصأ ْٟغسأ ْ ٟاجبـ ٛبٕجـٕب
ٔاذد ودابط ثبٕتاّ ٔضهٕ اّ  ،غاٖتْ ٖتعمـت الٕجـٕب بـا٧جصا ٞعٗـداّ ٔتهٗٓـداّ
ٖٔتعمــت بالػــسٔح تهٗٓ ـداّ ٔ ،ذاك الٕجــٕب الٕاذــد ال ــىٍبطط عمــ ٜأجصاٟــْ
ٔغساٖ ْ ٟطهط بتعـرز بعـض أجصاٟـْ أٔ بتعـرز بعـض غـساٖ ٥ٔ ، ْ ٟعهـن
بهــا ٞذضــ ٛوــَ أجــصأ ٞغــساٟط ال ــىساب اإلزتبــا ٘ ال ــىاوٕز بــْ بــا٧وس
الٍفطــ ٘ ٔضــهٕح ذضــ ٛعٍــد عضــٕز الهــدز ٚعــَ إتٗــاُ مجٗــع ا٧جــصاٞ
ٔالػساٟط الـىأوٕز بّا با٧وس الغىين ٔ ،لرا ي ٖمتصً فهْٗ يف فسض الضًٕ
وث ّ٦بٕجٕب اإلوطاك يف بعض ضاعاب ٌّـاز غـّس زوغـاُ إذا تعـرز عمـٜ
الـىومف الضٗاً بعض الٍّاز االطاع ٛأ٧ىل وٍْ أٔ إع س إىل اإلف از فّٗا
فـٔ ٦اجـب ذهٗهــ ٥ٔ ٛأوـس ذهٗهـ٘ ٖتعمــت بالــحص ٞذتـٖ ٜهــع التـصاذي بــني
ا٧جصا ٞالـىأوٕز بّا عٍد عضٕز الهدز ٚعَ بعغّا .
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ثي أفات (عدٓ) تٕجّٗـاّ لـد ٕه الــىٕزت الــىبرٕث يف اـ  ٝالتعـازض
 ِٕٔ تٕجْٗ ظاِساإل تضاظ بباب الضٔ - ٚ٦تٕعٗرْ ببٗاٌٍا :اٌْ بعـد ضـهٕح ا٧وـس الٕذـداٌ٘ الــىتعمت بالــىساب ا٥زتبـا ٘ الـرٙ
()1

تعرز بعض أجصأ ْٟغسا ْ ٟعمـ ٜالــىومف ٌهـٕه  :اٌـْ عـد ثبـت بـالٍط

ٔباإلمجا اله ع٘ ٔالتطاي الفتٕا - ٟ٘إُ الض ٚ٦و مٕب ٛعم ٜان ذـاه
ٔاٌّا  ٥تطهط بـراه ٔأٌْ ٖبهـ ٜا٥وـس بالــىساب الٍـاعط الفاعـد لـبعض وـا
ٖعت فّٗا وَ ا٧جصأ ٞالػساٟط الٕجٕتٖ ٛأٔ العدوٗ. ٛ
ٔعمْٖٗ ٥ :طـهط ا٥وـس بالــىساب الضـ٦ت٘ لمـدلٗن الــىصبٕز ٖٔتٕجٓــْ
تومٗـــف جدٖـــد بالضـــ ٚ٦الـــىساب ٛوـــىا تبـهٓـــ ٜوــَ ا٧جــصا ٞالـــىٗطٕزٚ
ٔالػساٟط الـىىوٍ. ٛ
ٔذٗث ٖدتت ا٧وس يف (الـىطاٟن الدٔزاٌٗ )ٛبني جـصٟني اـدٔزاُ ا٧وـس
بــني تــسك الهٗــاً ٔبــني تــسك الساــٕ ٔالطــحٕت اإل تٗــاز ، ٙأٔ ٖــدتت بــني
غس ني ادٔزاُ ا٧وس بني تسك التطد ٔبني تسك اإلضتهساز  ،أٔ ٖدٔز ا٧وـس
بني جصٔ ٞغسح ادٔزاُ ا٧وس بني تسك اإلضتهساز ٔتسك الهسا. ٚٞ
ٔذٗث ٌ ٥عمي تفضٗ : ّ٦وتعمت التومٗف الـحدٖد ِٔن الــىحعٕه عمٗـْ
يف ِــرٓ ال ــراه  :الضــ ٚ٦الٕاجــد ٚلمساــٕ اإل تٗــاز ٙأٔ الٕاجــد ٚلمهٗــاً
وثٔ ،ّ٦الػ

ٔالدتٖد عاٟد إىل وهاً الـحعن تُٔ وهـاً اإلوتثـاه ذٗـث أُ

الـىومف ٖػ

يف اصن الـىحعٕه عمْٗ ٖٔ ٥دز ٙوا ِٕ الـىحعٕه عمٗـْ يف

ِــرٓ ال ــراهِ ٔ ،ــرا ٖ ٥وــُٕ تصامح ـاّ لٕعــٕا اٌــْ ٖ ٥عهــن التــصاذي بــني
ذوىني إ ٥بعد وعمٕوٗ ٛأصن جعمّىا ٔذضـٕه التـدافع يف وهـاً إوتثا ىـا
ٔعد عضسب عدزتْ عَ الـحىع بني إوتثا ىا .
( )1الٕضاٟن  :د : 2ب : 1وَ ابٕاب اإلضتراع : ٛا. 5
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بٍٗىـا يف الــىهاً ٖ ٥عمــي أصــن الــىحعٕه عمــ ٜالـــىومف ِٔ ،ــرا ِــٕ
عابط (عإٌُ التعازض) ٔاععاّ بني إ ٦ق الدلٗن الداه عم ٜجصِ ٟٛٗـرا أٔ
غــس ٗ ٛذاك ٔ -الــىهتغ٘ لٕجــٕب إتٗاٌــْ ذتــ ٜوــع العحــص عــَ الــحص ٞأٔ
الػسح ا ٩س ٔ ،بني إ ٦ق واتهٓ عم ٜجص ٟٛٗأٔ غس ٗ ٛا ٩س ٥ٔ ،بد وـَ
السجــٕ ذٍٗ٠ــر إىل وسجرــاب بــاب التعــازض  :فــاُ ٔجــد وــسجس وٍّــا ،
ٔإ ٥فالتخٗـٗـــس تُٔ التطــاعط لهٗــاً الــدلٗن الـــخاظ بالضــ ٚ٦عمــ ٜعــدً
ضهٕ ّا بـراه .
ثي اٌْ (عـدٓ) ذاـس يف بــرث٘ الغـد ٔالتعـازض  :أٌـْ ٥بـد وـَ و٦ذظـٛ
تلٗم٘ ا٧جصأ ٞالػساٟط  -أعـين ا٧وـسَٖ الغـىٍٗني التبعـٗني  -الـداٟس أوـس
الـىومف بني وتعمهّىا  :أُ ٖأت٘ بّرا أٔ ٖأت٘ براك  ،لٗ ٤ر بـىا ِٕ ٔاجـد
لػساٟط الـرحٗ ٛأٔ السجراُ لتعازعّىا يف ِرا الـراه  ،ثي فضٓن ا٧عطاً
الـــــىتضٕز ٚلــــدلٗم٘ ا٧جــــصأ ٞالػــــساٟط ٔأذوــــاً التعــــازض فّٗــــا ،
لوَ  ٥ذاج ٛلعسعْ وفضٖ ّ٦ـىوَ وساجعتْ يف تهسٖساتْ(. )1
ِرا غاٖ ٛتٕجْٗ فوس ٚأضتاذٌا الـىرهت (عدٓ) أ راّ وَ وـحىٕ امىاتْ
الــــىتفسع ٛيف فهـــْ صـــ٦تْ ٔيف وبرثـــ٘ الغـــد ٔالتعـــازض يف ا٧صـــٕه ،
ٔعد الف فّٗا أضـتاذٓ الــىرهت الٍـاٟٗين (عـدٓ) الظـاِس وـَ بــرٕثْ عـدً
التفسٖــت بــني تـــرهت التــصاذي يف الٕاجبــاب اإلضــته٦لٗٔ ٛبــني تـــرههْ يف
الٕاجباب الغىٍٗ. ٛ
ٔلٍــا تٕعــف وــع تفوٓـس أضــتاذٌا الـــىرهت (عــدٓ)  ،فــاُ أضــاع وــخالفتْ
لمهًٕ  -الظاِس إزتواش التصاذي عٍدِي  ِٕ -إعتهاتٓ (عدٓ) أُ التــصاذي ٥
ٖهــع إ ٥بــني التومــٗفني ال ــىطتهمني الــرَٖ ٖوــُٕ لوــن ٔاذــد وٍّىــا إ اعــٛ
( )1زاجع وضباا ا٧صٕه  :د + 364 : 3وباٌ٘ اإلضتٍباح  :د + 416 : 4ذلاعساب يف اصٕه
الفهْ  :د. 316 - 313 : 3
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وطتهمٔ ٛعضٗاُ وطتهن ثـي ٖ ٥ـتىوَ الــىومف وـَ الــحىع بـني إوتثا ىـا
فٗد ن يف باب التصاذي ٧ٔ ،جن ِرا عاه ٖ ٥ :عهن التصاذي أٔ ٖ ٥ــتضٕز
يف التوالٗف الغىٌٍّٗ٥ ٛا لٗطت ا إ اع ٛوطتهم ٥ٔ ٛوعضٗ ٛوطتهم. ٛ
ِٔرا ا٧ضاع وسفٕض عٍدٌا لٕجٕٓ تّدً ٔت٤ضٓظ الـىطم

الـىختاز:

الٕجــْ أ٧ه  :إُ عــدً وعهٕلٗــ ٛالتــصاذي بــني الــٕاجبني الغــىٍٗني أٔ
إ تضــاظ التــصاذي بــالتومٗفني الـــىطتهمني ِٔ -ىــا تعــبرياُ وتوــسزاُ يف
تهسٖساب بـرٕث ا٧ضتاذ ِ -ىا وـرض تعـٕ ٝوــرتاج ٛإىل اإلثبـاب ٔي
ٌـحد يف تهسٖساب بـرٕثْ :إضٍاتِا بـىدزك عٕ ٙوٕثت غري عابـن لمىٍاعػـ، ٛ
ٔتعــٕ ٝالٕعــٕا ٔالغــسٔز - ٚالــف تبــدٔ وــَ بعــض تهسٖــساب ب ــرٕثْ -
وـرتاج ٛإىل إثــباب .
ٔتٕجّْٗ بأُ الــىساباب الــحعمٗ ٛاالضـ ٚ٦لـٗظ لــّا إ ٥أوـس ٔذـداٌ٘
وتعمت بالـىحىٕ الــىساب وـَ اجصاٟـْ ٔغـسا ، ْ ٟأٔ لـٗظ لــّا إ ٥وـ٦ك
ٔاذد عاٟي يف الـىحىٕ  ،أٔ لٗظ لـّا إ ٥إوتثاه ٔاذد ٔعضٗاُ فازت .
ِٔرا تٕجْٗ أجٍيب عَ الـى مٕب الـىسات  :سٔد الــىطاٟن الدٔزاٌٗـٛ
عــَ بــاب التــصاذي الــر ٙإغــتّس  -بــني الفهّــا ٞأ٧ا س،إزتوــاشاّ ٔعىــّ٦
إضتٍبا ٗاّ -إٌدزاجّا فْٗ ٔغا عٍـد مجـع وـَ الــىرههني  :إعىـاه عٕاعـدٓ
ٔوسجراتـــْ يف بــــرٕثّي الفهّٗـــ ٛاـــالدجٗس باِ٧ىٗـــ ٛالــــىه ٕ بّـــا أٔ
الـىرتىم ٛأٔ ا٧ضبهٗ ٛأٔ ٌـرِٕا .
الٕجْ الثاٌ٘  :إُ وعهٕلٗ ٛالتصاذي بني الٕاجبـاب الغـىٍٗ ٛالــىتٍافٗ ٛيف
ِــرٓ الـــىطاٟن الدٔزاٌٗــِ ٛــ٘ الساجرــ ٛيف الٍظــس الـــىتٕاعع ٖٔ ،ـــىوَ
ا٥ضتد٥ه عمّٗا ٔتٕجّّٗا ببطا ٔٔ ٛعٕا بأُ ٖهاه :
إُ عـٍٕاُ الـتصاذي بٗـَ ا٧ذواً لٗظ بـرـهٗه ٛوتػسعٗ ِ٘ ٥ٔ ٛذهٗهٛ
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غسعٗ ٛعد أٔعس الػاز وـساتٓ الــحد ٙوٍّـا يف آٖـ ٕٛأٔ زٔاٖـ ٕٛذتـٖ ٜسجـع
الّٗا ٖٔطتظّس وعٍآ وٍّا .
ٔإٌـىا ذهٗه ٛالتصاذي أوس عه ٟ٘٦جازٕ بني العه ٞ٦يف ٔض ّي الـىٕلٕٙ
ٔأذواوّي الهإٌٌٗ ٛاىا ِٕ جازٕ يف أذوـاً الػـس الــىهدع بــىا ِـٕ ضـٗد
العهٔ ٞ٦وعمىّي ٔ .ذهٗهـ ٛالتـصاذي  -ظـاِساّ ٔعـد ضـبت تفضـٗمّا  -تـدافع
ذوىني وــحعٕلني وـع عضـٕز عـدز ٚالــىومف عـَ إوتثا ىـا  :الـٕاجبني أٔ
ال ــىرسوني  -صــدفٔ ّٛاتفاعــاّ لعــازضٕ ــاز ، ٞٙفريجــس وــا اــاُ زاجرــاّ
وٍّىا ٖٔ ،تخري بٍّٗىا وع إٌـتـفا ٞالسجراُ يف أذدِىا .
ٔ ٌ ٥ــحد فسع ـاّ اــبرياّ وــ٤ثساّ يف تــصاذي الــٕاجبني بــني إٌّىــا ٔاجــبني
إضته٦لٗني  -لون ٔاذد وٍّىا إ اع ٛوطتهمٔ ٛعضٗاُ وطتهن يف الــرا٥ب
اإلعتٗاتٖــٔ ٛعٍــد تــٕفس الهــدز ٚعمّٗىــا ٔ -بــني إٌّىــا ٔاجــبني عــىٍٗني
احصٟني لٕاجب وساب إزتبا ٘ أٔ غس ني لْ أٔ جـصٔ ٞغـسح  ،ثـي تهضـس
عدز ٚالـىومف عـَ إ وتثا ىـا ٖٔـدٔز ا٥وـس بـني تـسك ِـرا ٔبـني تـسك ذاك ،
فاٌْ إذا ٔعع التصاذي بٍّٗىا ِٔ -ىا وأوٕز بّىـا بـا٧وس الغـىين اـاُ تـسك
أذــدِىا وــرههاّ لمهــدز ٚعمــ ٜا ٩ــس ِٔــٕ غــسح ٔجٕبــْ ٔا٧وــس بــْ عــىٍاّ
ٔتبعـاّ ِٔ ،ــرا وعٍــ( ٜالدتٓ ـب بــني الـــىتصامحني) ٔا ـُٕ ا٥وــس بوــن وٍّىــا
وٍٕ ـــاّ بــــدك ا ٩ــــس ِٔ ،ــــٕ ذاصــــن وترهــــت يف الــــٕاجبني الغــــىٍٗني
اترههـــْ يف الـــٕاجبني اإلضـــته٦لٗني ذٗـــث ٖوـــُٕ تـــسك أذـــدِىا وـ ــرههاّ
لمهدز ٚعم ٜالٕاجـب ا ٩ـسٔ ،عـد ذهٓهٍـا يف وــرمْ إووـاُ الدتٓـب عىٕوـاّ
ٔٔعٕعْ يف التػسٖعاب ازجأّ ،التفضٗن وغ ٜيف بـرٕث الغد .
الٕجـــْ الثالـــث  :إُ و٦ذظـــ ٛجـــس ٙالعهـــ ٞ٦يف عـــٕاٌني اجتىـــاعّي
ٔازتواشاب الفهّا ٞيف أذِاٌّي ٔبـرٕثّي  -تطاعد عم ٜجسٖاُ التصاذي يف
الٕاجباب الغىٍٗ ٛاحسٖاٌْ يف الٕاجباب ا٥ضته٦لٗٔ ، ٛتٕعٗرْ :
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أ -إُ العهــ ٞ٦يف جــسّٖي ا٥جتىــاع٘ الهــإٌٌ٘ ٖطــرئُ عمــ ٜالدجــٗس
باِ٧ىٗ ٛعٍد تصاذي الٕاجباب الـىٕلٕٖ ٛالعسفٗ ٛالغىٍٗ ، ٛاطريِي عمْٗ يف
الٕاجبــاب اإلضــته٦لٗ٦ٖ ، ٛذــظ ِــرا عٍــد السجــاه يف تطٗـٗـــس أعىــا ي
ٔوضاٌعّي ٔعٍد الٍطاٞيف ذسا ٛو اخبَّ ٔبٕٗتَّ،فداِي ٖهٕلُٕ ٧تباعّي
ِرا أِي وَ ذاك ِٔ ،را أضبت ٌٔ ،ـرٕ ذل
ٔظاِس الدجٗس ِٕ إتزاجّي ذل

وَ الـىسجراب .

يف باب التصاذي زغي عدً إلتفـاتّي

أٔ تفّٓىّــي لمتــصاذي ٔذهٗهتــْ  ،فــإٌّي ٖطــرئُ عمــ ٜبــت إزتوــاشاب ي
ٖ٤ضٓطٕا ا بــرٕثاّ ٔعٕاعـد اىـا صـٍع ا٧صـٕلُٕٗ ٔ ،إٌــىا ا٧ثـس  :إجـساٞ
عٕاعــد التــصاذي عٍــدِي ٖ -ــده عمــٔ ٜجــٕت الــى٤ثس  :ذضــٕه التــصاذي ،
فتوـــــُٕ و٦ذظـــ ـ ٛالــــــحس ٙالعهٟ٦ـــــ٘ غـــــاِداّ عمـــــ ٜصـــــر ٛالـــــسأٙ
الـىػّٕز الـىٍضٕز .
بٖ -غــا

إلٗـــْ  :و٦ذظـــٔ ٛعــٕا التـــصاذي يف إزتوـــاشاب الفهّـــاٞ

ٔأذِــاٌّي الــىهدضٔ ، ٛلعمــْ إلعتهــاتِي تــٕفس عــاب  ٛالتــصاذي ٔو٦اــْ يف
(الـىطاٟن الدٔزاٌٗ )ٛأعين عضٕز الهدز ٚعَ إتٗاُ ا ٦الـٕاجبني الغـىٍٗني
ٔتٔزاُ أوسٓ بني تسك ِرا ٔفعن ذاك ٔ ،وع تٕفس عـاب  ٛالتـصاذي  ٥تضـن
الٍٕب ٛإىل التعازض أٔ إىل اجسا ٞعٕاعدٓ ٔوسجراتْ .
الٕجْ السابع ٖ :ــىوٍٍا أُ ٌ٤اـد (التـصاذي العهٟ٦ـ٘ الــىىغ ٜغـسعاّ)
بٍضـٕظ صــرٗر ٛوــَ الطـٍ ٛالــى ّس ٚبــأُ ٖهـاه  :إُ الــىطاٟن الدٔزاٌٗــٛ
ٔفسٔعّا الـىتعدت ٚيف أبٕاب ال ّازٔ ٚالض ٚ٦تسجع بتىاوّا إىل اإلع ساز
ٔذنٓ الـىغ س الْٗ ذت ٜيف صٕز ٚاإلع ساز إىل تـسك الٕاجـب الغـىين ،
ٔعد ٔزت يف بعض ا ٧باز الضرٗر ٛبٗاُ جسٖاُ عإٌُ ذـنٓ الــىغ س الٗـْ
فـٗىَ إعـ س يف صـ٦تْ لـدك ٔاجـب عـىين ِٔ ،ـ٘ وعت تـا مساعـٔ ٛأبـ٘
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بضـــــري( )1الــــــىتهدوتني الـــــٕازتتني يف الـــ ــىسٖض الـــــرٖ ٙــــــىتٍع عمٗـــــْ
الطــــحٕت اإل تٗــــاز ٙفٗغــ ـ س لمطــــحٕت إٖــ ــىا ّٞفــــس ٓط فٗــــْ ا٥وــــاً
الضاتق ( )يف السٔاٖتني ٧جـن الغـسٔزٔ ٚعـاه بعدٟـر  :شٔلـٗظ غٗــ١
وـىا ذسًٓ اهلل أ ٥عد أذمْٓ لـىَ إع سٓ إلْٗز ٔوعتـ  ٚوــرىد بـَ وطـمي يف
الـىسٖض الـىغ س لإلضتمها ٞيف ص٦تْ فس ٓضْ يف ذل

ثي عسأ عٕلْ تعاىل :

ضطُرَّ غْْٔ َر بَاغا َّالْ عَادٍ ِْالْ عإ ْثهَ َعمُْْٔفز البهس. 173 : ٚ
شِْنَ ًْ ا ْ
ِٔرٓ ا ٧باز توػف عَ صر ٛجسٖاُ التصاذي يف الـىطاٟن الدٔزاٌٗـٛ
ٔإعىاه عٕاعد التصاذي ٔوسجراتْ فْٗ ٔإُ اـاُ الــىتصامحاُ وـأوٕزاّ بّىـا
بأوس عىين ٔعضسب عدز ٚالـىومف عَ إوتثا ىـا ٌ ،ظـري الهٗـاً أٔ الساـٕ
ٔالطــحٕت اإل تٗــاز ٙالــىعّٕت إذا إعـ س الـــىومف إىل الضــ ٚ٦جالطـاّ أٔ
وٕوٗاّ لسإعْ ٔضحٕتٓ وع الترفٓظ عم ٜالٕاجب الـىصاذي ا ٩ـس ٌٔ ،ظـري
إضتهساز الـحبّ ٛذاه الطحٕت ِٕٔ يف الـرهٗه ٛغسح لــحصٔ ٕٞاجـب وـأوٕز
بْ با٧وس الغىين إذا شامحْ ٔاجب عىين آ س .
ِٔرا التهسٖب لٍضٕظ شلٗظ غٗ ١وـىا ذسً اهلل أ ٥عـد اذمـْ لــىَ
إعــ س إلٗــْز ٖ٤اــد جسٖــاُ التــصاذي يف الـــىأوٕز بــْ الغــىين وــَ تُٔ
إ تضاظ جسٖاٌْ بالٕاجباب اإلضته٦لٗٔ ، ٛعد ضبت تهسٖبْ ٌٔ ٥عٗد .
الٕجْ الـخاوظ  :إُ أتلـ ٛا٥جـصا ٞأٔ الػـساٟط أٔ الــىٕاٌع ٔاُ ااٌـت
ظاِس ٚيف اإلزغات إىل الـحص ٟٛٗأٔ الػس ٗ ٛأٔ الـىاٌعٗ ، ٛإ ٥أٌّا يف الغالـب
بمطـــاُ ا٧وـــس ٔالٍّـــ٘ الظـــاِس يف ا٧وـــس ٔالٍّـــ٘ الغـــىين ِٔ،ـــ٘ تفٗـــد
ٔجٕبــاّ عــىٍٗاّ ودغــراّ وــَ ا٧وــس بالـــحص ٞأٔ الػــسح أٔ وــَ الٍّــ٘ عــَ
الـىاٌع  ِٕٔ ،فّي عسفـ٘ وَ الٍضٕظ ا٩وس ٚبالـحص ٞأٔ بالػسح أٔ الٍاِٗٛ
( )1الٕضاٟن  :د : 4ب : 1وَ ابٕاب الهٗاً  :ا + 6ا + 7ب 7وٍّا  :ا. 1
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عَ الـىاٌع ٔ ،عد أٔعرٍآ يف بعض وباذـثـٍا ا٥صٕلٗ. ٛ
ِٔرا تٕجْٗ عه ٟ٘٦إزتواشٖ ٙمته٘ وع جسٖـاُ التـصاذي بـني الـٕاجبني
الغىٍٗني ٖٔ٥ض دً بْ ٖٔ ٥ـىٍع عٍْ  ،بـن تضـمس ِـرٓ أ٧اوـس ٔالٍـٕاِ٘
تلــٖٗ ّ٦عــني الـــىػّٕز عمــ ٜوه ـالتّي ٖٔ٤اــدِا بعــد و٦ذظــ ٛإٌّــا أٔاوــس
ٌٕٔإٓ وػـسٔ  ٛبالهـدز ٚعمّٗـا ٔبعـد و٦ذظـ ٛالتهسٖـب الــىتهدً يف وبرـث
(التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗ )ٛفساجع .
ِرٓ ٔجٕٓ مخط ٛتّدً صغسٖٔ( ٛالـىطاٟن الدٔزاٌٗ )ٛلو  ٝالتعازض
ٔت٤ضظ لضغسٖٔتّا لو  ٝالتصاذي ٔ ،عد ضبت تٕاٗد صـغسٖٔتّا لمتـصاذي
بتهسٖب ٔتٕجْٗ وفضن ضبت يف وبرث (التصاذي بني الٕاجباب الغىٍٗ. )ٛ
ٔالـــراصن صــر ٛواٌطــب إىل الـــىػّٕز إزتوــاشاّ ظــاِساّ وــَ غالــب
الفهّا ٞأٔ عٕ ّ٥صسٖــراّ وـَ بعـض أ٧ا ـس  -أعـين ذضـٕه التـصاذي بـني
الٕاجبٗـــَ الغــىٍٗني ٔ -وعــْ  ٥وٕعــع لإلٌتهــاه إىل التٕجٗــْ الـــى٤تٓ ٙإىل
إتزاد (الـىطاٟن الدٔزاٌٗ )ٛيف باب (التعـازض) فإٌـْ تٕجٗـْ وٕعـٕ

عمـٜ

إوتٍــا إٌــدزاجّا يف اــ  ٝالتــصاذي ٔ،وــع إووــاُ اإلٌــدزاد ٖ ٥ضــاز إىل
إتزاجّا يف ا  ٝالتعازض أٔ إجسا ٞوسجراتْ ٔأذواوْ .
ٔبتعبري آ س  :وع إوواُ إٌدزاد الفـسٔ الدٔزاٌٗـ ٛيف اـ ( ٝالتـصاذي)
ٔإجسا ٞوسجراتْ ٔأذواوـْ فّٗـا ٖ ٥طـهط التومٗـف ا٥ضـته٦ل٘ بالــىساب
عٍد العحص عَ بعض أجصأ ْٟغسا ، ْ ٟبن تهغ٘ عٕاعد التصاذي بٕجٕب
ا٧جـــصأ ٞالػـــساٟط الـ ــىهدٔز ٥ٔ ، ٚإغـــواه ٔ ٥تاعـــ٘ إلجـــسا ٞعٕاعـــد
التعازض بأُ ٖضاز يف ضٕظ باب الض ٚ٦لــخضٕظ تلٗـن  :الغـسٔزٚ
الفهّٗ ٛبعدً ضهٕ ّا بـراهٕ ٔإُ تعرز بعض ا٥جصأ ٞالػساٟط  -إىل تعمت
تومٗف جدٖد بالـىتبهٓ٘ الـىٗطٕز وَ أجصا ٞالضـٔ ٚ٦غـساّ ٟا ثـي ٖــرضن
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الدتت بني و مٕبِٗ ٛرا أٔ ذاك وَ ا٧جصأ ٞالػـساٟط ٔ ،الدتٖـد عاٟـد إىل
وهاً الـحعن تُٔ وهاً اإلوتثاه ِٔ٘ عاب  ٛالتعازض .
ٔيف عٕ ٞوا إ دٌآ وَ إٌدزاد الـىطاٟن الدٔزاٌٗ ٛيف الضـ ٚ٦يف اـ ٝ
(التــصاذي) ت ــحس ٙعٕاعــدٓ ٔوسجراتــْ  -إذا تاز أوــس الـــىومف وــث ّ٦بــني
الضــ ٚ٦عاٟى ـاّ وٕوٗ ـاّ لسإعــْ ٔضــحٕتٓ ٔبــني الضــ ٚ٦جالط ـاّ وــع الساــٕ
ٔالطحٕت ا ٥تٗازٖٗـَ الـىعّٕتَٖ لصً تسجٗس السإ ٔالطحٕت ا ٥تٗازٙ
تُٔ الهٗــاً ِ٧ىٗتّىــا عمٗــْ ،فٗــتعني عٍــدٌا الضــ ٚ٦جالطــاّ وــع الساــٕ
ٔالطحٕت اإل تٗازٔ ٙفاعاّ لـحىع وَ الـىرههني فساجع (٦ ، )1فـاّ لــحىع
عدٓوٕا الهٗاً ٧ضبهٗٓتْ شواٌاّ ٔتهدٓوْ فعمٗ. ّٛ
ٔعد تـخالفت تعمٗهتـا الــىرهت الٍـاٟٗين (عـدٓ) يف ذاغـٗتْ عمـ ٜالعـسٔٚ
يف فسٔ وواُ الـىضم٘  ،عٍّا يف فـسٔ الهٗـاً يف الضـٔ ، ٚ٦اِ٦ىـا وـبين
عم ٜإٌدزاد الـىطأل ٛتـرت ا  ٝالتصاذي .
ٔ الفـــْ أضـــتاذٌا الــــىرهت (عـــدٓ) ٔإعتهـــد إٌـــدزاجّا تـ ــرت اـ ـ ٝ
التعازض  ،فأفات بأٌْ ٖتعازض تلٗن الـحصٟني المرَٖ ٖتعـرز عمـ ٜالــىومف
الـحىع بٍّٗىـا ٔ ،ذٗـث أٌّىـا ٖتعازعـاُ بإ ٦عّىـا فٗطـه اُ ٖٔسجـع إىل
أصن ال ا ٚٞوَ إعتباز امتا الـخضٕصٗتني ٔجعمّىا عم ٜااِن الـىومف ،
ٌٔتٗحتْ تـخٗريٓ بٍّٗىا فساجع (. )2
ٔبّـرا البٗـاُ ٖتحمـ ٜا ـت٦

الــىطموني يف ٌتٗحـ ٛالــروي فهّٗـ ّا ِٔـٕ

الغالب  .لوَ عد ٖترد وطمو٘ التصاذي ٔالتعازض اذٗاٌاّ يف الٍتٗح ٛاىا لٕ
تاز ا٥وس بني ال ّٕز ٔبني الهٗاً يف الض ٚ٦فالهاٟن بالتصاذي ٖسجس ال ّٕز
( )1جٕاِس الو : ً٦د + 256 : 9وضباا الفهْٗ  :اتاب الض : 259 : ٚ٦بع ٛعدٖـى. ٛ

( )2وطتٍد العسٔ ٚالٕثه : ٜاتاب الض : ٚ٦د. 257 : 3
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ٖٔدك الهٗاً ِ٧ىٗـ ٛال ّـٕز ٔ ،الهاٟـن بالتعـازض بـني تلٗـن جصٟٗـ ٛالهٗـاً
ٔبني تلٗن غس ٗ ٛال ّٕز ٖـسجس ال ّـٕز لــىا ٖطـتفات وـَ السٔاٖـاب( )1وـَ
إٌـــْ زاٍـ ـاّ لمضـــ ٚ٦وهٕٓوـ ـاّ لـ ــرهٗهتّا ف٦بـــد وـــَ ذفـــظ ذهٗهـــ ٛالضـــٚ٦
بـــال ّٕز ٔالساـــٕ ٔالطـــحٕت ٔ ،بعدٟـــر ت٦ذـــظ أجصاِ٣ـــا ٔغـــسٔ ّا،
ٔالتفضٗن يف بـرٕث الفهْ .
ٔيف عــٕ ٞوــا ا دٌــآ يف وبرــث إجــصا ٞا٧وــس الظــاِسٔ ٙإزتغــٍٗا فٗــْ
ا  : ٝش ٥تـٍـهض الطٍ ٛالفسٖـغٛز ٔ -عد تـهدً بـٗاُ تـفضـٗـم٘ لـىـفاتِا
ٔغٕاِدٓ ٖ -ـىوٍٍا أُ ٌ سا تهطـٗىاّ لمىطـاٟن الدٔزاٌٗـ ٛيف (فهـْ الضـ)ٚ٦
ٌبٍْٗٓ ٍِا إمجأٌ ّ٥عتىدٓ فهّاّ  ِٕٔ ،تهطٗي ث٦ث٘ ٖغاٖس تهطٗي الهًٕ الث٦ث٘
إىل تٔزاُ ا٧وــس بــني جــصٟني أٔ بــني غــس ني أٔ بــني جــصٔ ٞبــني غــسح،
ٔتهطٗىٍا ث٦ث٘ أٖغاّ : ِٕٔ ،
الهطي أ٧ه  :وا اذا تاز ا٥وس بني اإل ٦ه بساَ ٔبـني اإل ـ٦ه بطـٍٛ
ذٗث ٖ ٥تىوَ الـىومف وَ الـحىع بٍّٗىا يف وهاً اإلوتثاه وَ تُٔ تٍـا ٕ
بــني جعــن الـــروىني ٌظــري الفــس الـــىتوسٓز  :تٔزاُ ا٧وــس بــني الساــٕ
اإل تٗازٔ ٙبني الهٗاً  ٥ٔ -إغواه يف تهدٖي الفسٖغ( ٛالساَ) عم ٜالطـٍٛ
أ ــراّ بهــإٌُ زجرــاُ الفسٖغــ ٛعمــ ٜالطــٍٔ ٛعــدً ٌهغــّا ــا ٔ ،ضــبت لــْ
تهسٖب ل ٗف عم ٜبت عإٌُ ا٥ع ساز .
الهطي الثاٌ٘  :وا إذا تاز ا٥وس بني اإل ٦ه بساَ ٔبني اإل ـ٦ه بـساَ
آ س بـرٗث ٖ ٥تىوَ الــىومف وـَ الــحىع بٍّٗىـا يف وهـاً اإلوتثـاه ٥ٔ ،
وٕعع لتهدٖي الفسٖغٍِ ٛا  -لدٔزاُ ا٧وس بني فسٖغتني ٥ٔ -بد وَ و٦ذظٛ
الـىٕازت ٔالدلٗن الـخاظ لمفسٖغتني :
فاُ ٔجــد فـ٘ إذـداِـىـا وـسجٓــس ٔأذـسش إِـتـىـاً الػاز بْ ٔلٕ بـردٓ
( )3الٕضاٟن  :د : 4ب : 9وَ ابٕاب السإ  :ا. 1
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ا٥ذتىاه بٍا ّٞعمـ ٜوـا ٌــختازٓ وـَ اـُٕ إذتىـاه اِ٥ىٗـ ٛوسجٓرـاّ يف بـاب
تصاذي ا٧ذواً االه ع بّا ٔ ،إ ٥جس ٝالتخٗري بني تـسك ِـرا الـساَ ٔبـني
تسك ذاك الساَ .
الهطــي الثالــث  :وــا إذا تاز ا٧وــس بــني اإل ــ٦ه بالطــٍٔ ٛبــني اإل ــ٦ه
بالطــٍ ٛوــع عــدً ت ــىوَ الـــىومف وــَ الـــحىع بٍّٗىــا يف وهــاً اإلوتثــاه ،
اىا لٕ تاز ا٥وس بٗـَ الض ٚ٦عاعداّ ٔبٗـَ الض ٚ٦عاٟىاّ وع الـىػ٘ وَ تُٔ
إضتهساز ا٧عغا ٞعم ٜا٥زض :
فــاُ أووــَ العثــٕز عمــٌ ٜـــرٕ إِتىــاً وــَ الػــاز بأذــدِىا أ ــرٌا بــْ
ٔزجٓرٍآ عم ٜا٧وس ا ٩س ٔ ،إ ٥تـخـٗٓس بني تـسك ِـرا ٔذفـظ ا ٩ـس ٔبـني
تسك ذاك ٔذفظ ِرأ،التفضٗن ٌٕامْ إىل وـرمْ الـىٍاضب .
ثي ٌبرث فـ٘:
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الـىقصد اخلماو
ورجّحمات بماب التزاحي
كبق اهـبببٌٚٚق اهبببٌُ٘٘ع ٛبببا اهـبقاذٍ ٗبببا اهـوببيؿا ٗبمبب ٛاهـبببٌٚٚق
اهبببرلٌ ٛبٌِٔٚببي ٗ ،ذٚببأ ْ اهـوببيؿا بببا ا٪ػهببٗ ٞاهبببرحخ هببٕ ببببرأ
ذلٌ ٛتفٌٚوً ٛلـمى ُيكب إؿجي ١ببرثٕ إىل ًبروٕ اهبٌِيكب ُٗ ،ق ّّٚفٚبٕ
ًي تمِ ٕٚاهميعؼ ٝاٗ٪ه ٞٚيف اهؼهٚوا اهبٌـويؿُا عًٌ٘يً ثٍ ُقبً ّّٚـجربي
تويؿا اهبظرب ّٙطًٌ٘يً ً ٛٓٗ ،غيٙـ ٝهبٌـجري

اهـقاذٍ ًّ ا٪كين

ذٚأ ْ ًـجري

بيب اهـويؿا تـٌبؼّ ٠هـوبٚا اهليهبع عبّ اهببحوى ،

بٌِٚببببي ًـجرببببي

بببببيب اهـببببقاذٍ تـٌبببؼّ ٠هـوببببٚا اهبببببرلٍ اهبببببٌِلوع

كٌي كٚـِس بإؽْ اهلل كقريُٕ .
ثٍ إْ اهبٌـقامحا إؽا تويػً ٨بّ يٚبج جٔبي

اهحجبٚس كبيْ اهببرلٍ

بإػؿان اهومبى اهفربـ ٜاهلبوٓ ٍٚب٘ اهـظبٚه بٌِٔٚبي يف إًـثبيي ٓبؾا ٗ إًـثبيي
ؽان  ،إؽ بوؼ ت٘جٕ اهـلوٚع بيهبٌـقامحا ٗذٌ٘ي اهـبقاذٍ إتفيابيً ًٗبؼفًٞ
ٗاٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ إًـثيهلٌي ًويً ًبج إُـفبي ١اهببٌـجّس ٙ -بؼؿن اهومبى اروٚبيً
تبببظٚه اهبببٌلوع يف إعٌببيي اؼؿتببٕ يف إًـثببيي ٓببؾا اهبببرلٍ ٗ إًـثببيي ؽان ص
ذفيظيً عو ٟغـا اهبٌ٘ىل ًّ توـٙوٕ ٗتبرٌ٪ ً٩ٚذؼ اهبٌ٩كا بوؼ توبؾؿ
إكبببـٚفئٌ٢ي ُٗ ،لـلوبببع إًِبببي ١اهوبببيؿ اهببببٌمؼن هببببرلٌٕ بببببٌمـِٟ
اهبٌ٩فً ٞاهمرو ٞٚبا ذلٍ اهومى ٗإػؿاكٕ ٗبا ذلٍ اهوبـ ص ٗ بببٌمـِٟ
ًبب٩ن اهحتّبب  -هبب٘ ُلـُببي اهمرببج بيهبببٌ٩فً ٞبببا ذلببٍ اهومببى ٗبببا ذلببٍ
اهوـ كٌي ٓ٘ اهبٌظـيؿ ٙٗ ،ـرٌى اهحتّب بـمٚبٚبؼ اً٪ـ يف كى ًقاذٍ بحن
ًقامحببببٕ  .هلببببّ اهـظببببٚه ً٘ابببب٘

عوبببب ٟإذببببـاف عببببؼَ ؿجرببببيْ ذببببؼ

اهبٌـقامحا  ،فيْ ؽا اهبٌقًٌِٔ ٞٙي ٙحجّس ٗٙـمؼَ عو ٟفياؼ اهبٌق ٞٙببإػؿان
اهومى اهلو ٍٚاروٚيً .

ًـجري
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ٗذٚبِب٣ؾ ٙبـبوبٚبّ اإلطب ٩تبفبٌبٚب ً٩عوً ٟـجري

بيب اهـقاذبٍٛٓٗ ،

بأيؤي تٗ٧ي  -ببرلب اهعيٓـ هِي  -إىل اهحجٚس بأٌٓٚب ٞذبؼ اهببرلٌا
عو ٟا٬طـ يف ُعـ اهويؿ ا٪اؼن عو ٟإطـ٩

ًِيهب ٤ٚاٌٚٓ٪بٗ ٞجٔيتٔبي

اهمرو ٗ ٞٚاهبٌرـٌو. ٞ
ٗذٚبببأ ْ اهببببٌوّٚؼ ا٪ععبببٍ هقِبببي ١اهـبببقاذٍ ًٗـجّريتبببٕ ٗاهببببٌ٧كّم
هقر٘ثٔي اهبٌفٌّو ٞيف اً٘٪ي ٓ٘ اهببٌرم اهِبيٚ٢
كوٌيتببٕ ٗكوٌببي

كببـيؽُي اهبببٌرم اهبببٌــقج هلوٌببي

فِلـوـا ًـجربي
ٗٓؾٖ اهبٌـجري

(ابؼٖ)فيهِعـ عٌؼتبٕ إىل

ببيب اهـبقاذٍ يف ُب٘ ١كوٌبي

كببـيؽٖ (اببؼٌٓي) -
اهببٌ٧كّم ٗتوٌٚبؾٖ ،

ٓ: ٛ

الـىرجح األوه  :ترجيح الـىصروط بمالقدرة العقمية عمى الـىصروط بمالقدرة الصرعية .
اهبببٌـاػ ًببّ اهمببؼؿ ٝاهوببـعٓ : ٞٚبب ٛاهمببؼؿ ٝاهبببٌأط٘ؽ ٝيف هلببيْ ػهٚببى
اهبر لٍ ٗاهيت تلْ٘ ػطٚو ٞيف ً٩ن اه٘ج٘ب ص ًٗٓ ٛلِب ٞعوب ٟاهفوبى غبه
ًٌر٘ب ٞبيهِـؿ ٗ بيهولـ ٗاهبرـد ٗ بيهبٌِج اهوـع ٛببرٚأ ِٙيفٔٚي كْ٘
اهبٌ لوع ًوغ٘ ً٨ب٘اجب آطـ ٙ ٨وـمً ٛوٕ يف اه٘ج٘ػ ص كيهُ٘ب٘ٗ ١اهغلبى
اهبببٌوـٗط ٗج٘بٌٔببي يف آٙبب ٞاهرٔبب٘ؿ بيإلكببـريعٗ ٞاهبببٌمؼؿ ٝعوبب ٟاهبببٌي١

ٗٗجؼإُ  :شفَمَـي تجِدـداوا وجـمافَ فَتجيجىوىاـ

از ذٚبأ إعـربٓبي اهوبيؿ ٗ طبؾٓي يف

ًُ٘٘ ذلٌٕ ٗطريبٕ ص ٗكيهبرخ اهبٌوـٗط ٗج٘بٕ بإكـريع ٞاهلقٚى عوبٟ
سبديالّز .
ا٘يٍ ًؤ٘ؿ إكـعٔيؿاً ًّ ا٘هٕ تويىل :شوجَ استجطَماعج ِإلَي ده ج
ٗٓؾٖ اهمؼؿ ٝطٍّ ٗ ُ ٚػا٢ـ ًّ ًٝاهمؼؿ ٝاهومو - ٞٚاهيت ٓ ٛاهببٌلِٞ
عو ٟاهوٚبب ٤اقبيي اهوحبق اهـلب٘ٙ

ٗ -اهبيت ٙوـربٓبي اهومبى ٗ ٙبؼؿكٔي اٚبؼاً

هبٌُ٘٘ اهبرلٍ اهوـع ٛاهبٌ٘ه٘ ٜذٚأ ٙلـوع اهومى ػطيهـٔي يف ًرٞ
اهبظريب ػْٗ اهبٌ٩ن  ،فإْ اهومى اهقبوـٙ ٨ ٜؼؿن ػطيه ٞاهبمؼؿ ٝيف ً٩ن
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اهبرلٍ ٗ ،فبٌٚي مل تب٧طؾ اهمبؼؿ ٝيف هليْ ػهبٚى اهبربلٍ ٙ -لبوبع إط٩ق
اهبظريب عّ ٗج٘ػ ً٩كٕ ذـً ٟج إُـفي ١اهمؼؿ ٝعِؼ اهبٌلوع .
ٗاهفـق با اهمؼؿ ٝاهوموٗ ٞٚبا اهمؼؿ ٝاهوـع: ٘ٓ ٞٚ
ْ اهمببؼؿ ٝاهبببٌوـرب ٝعم بٙ ً٩لببْ٘ ًـووب اهـلوٚببع ٗاجببؼاً هوٌبب٩ن فو بً٩
ٗعوٗ ٟجٕ اإلط٩ق يف ذيهيت ت٘فّـ اهبٌلوع عو ٟاهمؼؿٗ ٝعؼَ ت٘فّـٖ عؤٚي
هوحقٖ عّ اهفوى  ،كٌي إؽا عرى ا٪ب ٗ ًـ ٗهؼٖ بإؿٗاٗ ٕ٢كم ٕٚكيْ ً٩ن
اهلمٗ ٛاإلؿٗا ١تيًيً فووٚيً ك٘ا ١تبٌلّّ اه٘هبؼ ًبّ اهلبمٗ ٛاإلؿٗا َ ١عحبق
عِٕ  ،غيٙـٕ ًوؾٗؿٙـٕ عّ اهلم ٛعِؼ عحقٖ عِٕ ٗتـكٕ .
بٌِٚي اهمؼؿ ٝاهبٌوـرب ٝهـعيً هببٌي كيُبم ًبأط٘ؽ ٝيف هلبيْ ػهٚبى اهببرلٍ
فئُي تلوع عّ ًبؼطوٚـٔي يف تببرم اهببٌ٩ن ٙ ٨ٗ ،لبْ٘ ًـووب اهـلوٚبع
ٗاجؼاً هوٌ٩ن ٗاهبٌٌور ٞفوب ً٩إ ٨يف ًب٘اؿػ تب٘فّـ اهببٌلوع عوب ٟاهمبؼؿ ٝص
إؽ ٙ ٨لبببْ٘ اهببببٌ٩ن ً٘جببب٘ػاً يف فبببـا عحبببقٖ ٙ ٨ٗ ،ـ٘جبببٕ اهببببظريب
ٗاهـلوٚع اه ٕٚفو ً٩إ ٨عِؼ تبرم اهمؼؿ. ٝ
ًّٗ ِٓي إؽا تُ٘أ اهبٌـٙض اهبٌـِـّؿ ًّ اهببٌي ١مل ٙمبج اهُ٘ب٘ ١عوبٟ
ًف ٞاهببٌرو٘بٙ ٨ٗ ٞٚلبْ٘ ٗاجبؼاً هوغبـا ٗاهببٌ٩ن ٗاهببٌٌور ، ٞفٚلبْ٘
إُـفببي ١اهمببؼؿ ٝاهوببـع ٞٚيف ًبب٘ؿػق ًلببيٗايً إلُـفببيً ١بب٩ن اهبببرلٍ ٗإُوببؼاَ
ًُ٘٘عٕ .

فببيؽا ٓ بىر هببٔـ ؿًِببيْ  -جببي ١طرببيب شفَمِيجصاــىهاز ٗٙلببْ٘ ًوببـٗطيً

بيهمؼؿ ٝاهـل٘ ِٞٚٙهوؼَ طؾ اهمبؼؿ ٝعوٚبٕ يف طريببٕ ٙٗ ،لبْ٘ ًب٩ن اهٌبَ٘
تيًيً ً٘ج٘ػاً ذيي اهمؼؿٗ ٝذبيي اهوحبق  ،غيٙـبٕ ْ غبه اهمبيػؿ ٗاهببٌـرـّد
ًوؾٗؿ ًّ تـكٕ.
ٗٓببؾا اهبببظريب ٙبببظـوع عببّ طرببيب اهُ٘بب٘ٗ ١اهغلببى اهعببيٓـ يف
إهحاطٕ هـعيً بيهمؼؿٗٗ ٝجؼاْ اهبٌيً ١ج اهمؼؿ ٝعو ٟإكـوٌيهٕ فبيْ ً٩كبٕ
ٙ ٨لْ٘ اهـلوٚع ٗاجؼاً هٕ إ ٨ذيي ت٘فـ اهمؼؿ ٝعِؼ اهبٌلوع .
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ٗذ٣ِٚببؾ ُمبب٘ي  :إؽا تببقاذٍ ٗاجقببيْ ٗكببيْ ذببؼ اهبب٘اجقا اهبببٌـقامحا
ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚكيهبرخ عو ٟا٘يٍ ٗاهُ٘٘ٗ ١كيْ اه٘اجب ا٬طـ
ًوـٗط ًي بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚك٘فبي ١اهبؼٗ ّٙذفبغ اهبِفم ُٗببحيتٔي ًبّ اهببٔ٩ن
بيهورى  ،فٚمؼَّ عِؼ اهـبقاذٍ ًبي كبيْ ًوبـٗطيً بيهمبؼؿ ٝاهوموٚبٗ : ٞجب٘ب
ػا ١اهببؼ ّٙاهبببريي ٗٗجبب٘ب ذفببغ اهببِفم ًببّ اهبببٔ٩ن  -عوببً ٟببي كببيْ
ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوـعٗ : ٞٚج٘ب اهبرخ ٗ ٗج٘ب اهُ٘٘. ١
ٗاؼ ٗجّٕ اهبٌرم اهِي( )1( ٚ٢اؼٖ) ٓؾا اهحجٚس ٗ ُٗبس كبـّ اهـمبؼٍٙ
ببببأْ اه٘اجببب اهبببٌوـٗط بيهمببؼؿ ٝاهوموٚبب ٞتببيَّ اهبببٌ٩ن فو ب ٨ ً٩اٌبب٘ؿ يف
ٗاجؼٙـٕ هوٌ٩ن ً ، ً٩فٚلْ٘ ٗج٘بٕ فووٚبيً عِبؼ اهـبقاذٍ ٗ ،تلبْ٘ فووٚبٞ
ٗج٘بٕ ًيُو ًٞعّ تبٌيً٩ً ٞٚن اه٘ج٘ب ا٬طـ ًٗبرمم ًٞهوحق اهبٌلوع عّ
إًـثيهٕ هـعيً ٗإتٚيُٕ طيؿجيً .
ٗٓؾا ببظ٩

اه٘اجب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚفيْ ٗج٘ببٕ اهفووبٛ

ًـ٘اّع عو ٟتبٌيً٩ً ٞٚكٕ  ٛٓٗ ،تـ٘اع عو ٟعؼَ فوو ٞٚاه٘ج٘ب ا٬طبـ،
فو٘ إكـِؼ عؼَ فوو ٞٚاه٘ج٘ب ا٬طـ  -اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝعم - ً٩إىل فووٚبٞ
اه٘ج٘ب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚهقَ اهؼٗؿ اهبٌريي .
ٗذؾؿاً ًّ اهببٌريي ٙمبيي بوبؼَ اإلكبـِيػ اهببٌقب٘ؿ ٗٙبٗ٧ي إىل تبـجٚس
اه٘اجب اهببٌوـٗط بيهمبؼؿ ٝاهوموٚبٗ ٞإْ كبيْ اه٘جب٘ب ا٬طبـ ٓبٍّ هبـعيً
ًِببٕ ٗ ،ؽهببم هوببؼَ إذببـاف تبببٌيً٩ً ٞٚكببٕ ٗ عببؼَ إذببـاف تبببرم ًُ٘بب٘عٕ
ٗهـطٕ  -ع

اه٘ج٘ب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع. - ٞٚ

ٗيف ُ٘ٙ ٨ ٕ٢فـق با ْ ٙلْ٘ اه٘ج٘ب اهببٌوـٗط بيهمبؼؿ ٝاهوبـعٞٚ
ٍّٓ ًّ ًقامحٕ ٗبا ْ ٙ ٨لْ٘ ٍّٓ ص كٌبي  ٨فبـق ببا ْ ٙلبْ٘ ًـبأطـاً
عّ ًقامحٕ فًيُيً ٗ ًميؿُيً ًوٕ ٗ ًـمؼًّيً عو ٕٚص فيْ ً٩ن اهـمؼَّ ٗاهحجٚس
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا
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ٗاذببؼ ذٚببأ ْ ٗجبب٘ب اهفوببى اهبببٌوـٗط بيهمببؼؿ ٝعم بٙ ً٩ـفببج  -بـرممببٕ
ٗتبٌيً٩ً ٞٚكٕ ًُٗ٘ب٘عٕ ٙٗ -قٙبى ًُ٘ب٘ اه٘جب٘ب اهببٌوـٗط بيهمبؼؿٝ
هـعيًًٗ ،وٕ ٙ ٨لْ٘ هبٕ ًب٩ن ًبًٗ ، ً٩بّ ِٓبي ُلبـ اهببٌرم اهببٌلـؼي
جـٙيْ اهحتّب يف ًثيي ٓؾٖ اهبٌ٘اؿػ .
ٗاؼ ٗؿػ عو ٕٚكـيؽُي اهبٌرم (( )1اؼٖ) ًِياوـا :
اٗ٪ىل  :اُببٕ  ٨طـ ٙب هِببي إلذببـاف ً٩كببي

ا٪ذلببيَ ًببّ ػْٗ إذببـاف

ثق٘تٔي ًّ ٍُّ هـعً ٛوـرب ٗ ،عو ٕٚف ٩طـ ٙهِبي يف ًب٘اؿػ إعـقبيؿ اهمبؼؿٝ
اهوموٚببب ٞإلكـلوبببي

تببببٌيً ٞٚاهببببٌ٩ن ٗعوببب ٟاإلطببب٩ق اهوبببيًى هببببريي

اهبٌقامح ، ٞكٌي  ٨طـ ٙعِؼُي إلذـاف فمؼاْ اهبٌ٩ن ٗ اٌ٘ؿٖ يف ً٘اؿػ
إعـقيؿ اهمؼؿ ٝاهوـع ، ٞٚفوؾا ٙ ٨ـٍ ا٨كـؼ٨ي بؾان اهـمـٙب عوٗ ٟجب٘ب
اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚفو ً٩ػْٗ اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
هلّ  ٨تـٍ اهبٌِياوٗ ٞاإلهليي عو ٟت٘ج ٕٚاهبٌرم اهِيٚ٢

 ،إؽ فٔٚي :

إُببٕ اببؼ كببق ًِببي تفٌبب - ً٩ٚيف ٗاطببـ ببببرأ اهِببؼ  -اإلكببـؼ٨ي عوببٟ
إًلببيْ إكـلوببي

اهبببٌ٩ن برـٙمٚبببّ ٙوقّبـ عٌِٔببي برـٙب (إطبب٩ق اهبببٌيػ)ٝ

ٗطـ ٙب (إطبب٩ق اهبببٔٚأٓٗ ، )ٝببؾا ًبببظـيؿُي ٗٓبب٘ ً٘اف ب هبببٌظـيؿ اهبببٌرم
اهِيٚ٢

اهبٌلـؼي ٗإْ ُلـٖ اهبٌولى عو ٟكـيؽٖ  ،فٔبؾا ا٨هبليي ًقِبيٛ٢

ٙ ٨بظيهع اهبٌقِ ٟاهبٌظـيؿ ٌٗٙ ٨س إهلي ً٨عو ٟاهبٌلـؼي ًّٗ ٗافمٕ .
ُِٗٚع اه : ٕٚإْ تبٌيً٩ً ٞٚن اه٘اجب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝعمٙ ً٩بٌلّ
إكـلوببيفٕ ًببّ إطبب٩ق اهبببظريب ٗعببؼَ اهببحاطٕ ببببٌي ٙقٙببؼ عوبب ٟاه ببٌلِٞ
ٗاهمؼؿ ٝاهويػ ٞٙعو ٟاهفوى اه٘اجب ً -ـوو اً٪بـ اه٘جب٘بٙ ٨ٗ - ٛببرـف
كم٘ط اً٪ـ عبّ اه٘اجبب اهببٌقب٘ؿ بببٌحـػ اهببٌقامح ٞذـبٙ ٟـوبؾؿ عوبٟ
ًقِ ٟاهبٌولى  -إكـلوي
( )1حميُـا

اهبٌ٩ن بوؼ كم٘ط اً٪ـ ٗاهبظريب .

يف اً٘ي اهفمٕ  :د - 240 : 3طقو ٞاٗىل .
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اهبببٌِياو ٞاهثيُٚبب : ٞإْ ا٨كببـؼ٨ي ٩ٙذببغ تبببٌيَ ًبب٩ن اهبببرلٍ ٗعببؼَ
تبٌيًببٕ ًج ْ ًلبيه ٞتبقاذٍ ا٪ذلبيَ يف ًـذوب ٞاإلًـثبيي ٗتبـجٚس بوِبٔي
عوبب ٟبوببض ٙ ٨ـرببؼػ ب٘جٔببُ ٞعببـ ًببؾٓب اهوؼهٚبب ٞاهبببٌوـمؼ ّٙهببقَٗ تبب٘فـ
اهبببرلٍ اهوببـع ٛعوبب ٟاهبببٌ٩ن ٗاهغببـا  -اهبببٌٌور ٗ ٞاهبببٌفلؼ٨ٗ -ٝ
ٙبظـٍ ببرثٔي بري٢فٞق  ،بى ٙوٍّ يٚج اهببٌؾآب ٗعوب ٟإطبـ٩

ٗجٔبي

اهِعـ ٗاإلعـميػ ذـ ٟاهبٌؾٓب ا٪هوـ ٜاهبٌِلـ هـقو ٞٚا٪ذليَ هوٌٌيهببس
ٗاهبببٌفيكؼ ٗ ،يف ُبب٘ٗ ٨ ٕ٢جببٕ هبببحوى اهبببٌـجّس ًبببظًٌ٘يً ب٘جٔببُ ٞعببـ
اهوؼه ٞٚطيً. ٞ
ٗ ٓؾٖ اهبٌِياو ٞغه تيًٗ ،ٞؽهم :
ٗ : ً٨إُببٕ هببٚم عٚقبيً ُٗ ٨مٌبيً ْ ٙقرببأ اهفبمبببٙٗ ٕٚفبببلـ ٗٙلببـؼي فبببٛ
ذؼٗػ اهبٌؾٓب اهومي٢ؼ ٜاهؾٙ ٜوـقًٕ ٓ٘ ٗعوٌي ١طي٢فـبٕ ايطقب ، ٞكٚبع
ٗٓبب٘ ًببؾٓب عٌببَ٘ اهبببٌلوٌا ذٚببأ ْ غببيهقٍٔ  -عوببً ٟببي ُبببمى بوببض
اهبٌرووا ا٪جٙ - ١٩وـمؼْٗ تقو ٞٚا٪ذليَ هوٌٌيهبس ٗاهبٌفيكؼ  ،بى اؼ
بيذأ اهبٌولى (اؼٖ) يف فمٕٔ ٗ ً٘هٕ ببر٘ثيً ًببظـٌ ٞب٘جٔبُ ٞعبـ ًؾٓقبٕ
ًِٗروم ًّ ٞاإلؽعيْ بإعـميػ تقو ٞٚا٪ذليَ هوٌٌيهبس ٗاهبٌفيكؼ اه٘ااو. ٞٚ
ٗثيُٚب بيً  :إْ ثوببببً ٞبببّ ا٨هبببيعـٗ ٝاهببببٌـلوٌا اهمبببؼاً - ٟاهببببٌمٌ٘ػ
عوٌيً٘ ١ي اهفمٕ ًٍِٔ طيًً ٍٓٗ ٞببٌّ ُلبـ تقوٚب ٞا٪ذلبيَ هوٌٌيهببس
ٗاهبٌفيكؼ  -هٚم عِؼٍٓ ببر٘ث اهـقاذٍ ٗ ذليًٕ ًٗـجريتٕ ًج ْ ٓبؾٖ
اهقر٘ث ًبٌي ٙلثـ اإلبـ ١٩بٔي ٗ ،اؼ عيهبح٘ا اهبٌولوً٘ ٞهٚيً ًّ طبـٙما
ٌٓي اإلكـرليْ ٗاإلكـٌب٩ض (اهبٌٌيهببس اهببٌـكوٗ )ٞبٌٔبي إكبـغِ٘ا عبّ
ًقيذأ اهـقاذٍ  ،ف ٩ذيج ٞعِؼٍٓ إىل اهبٌـجّس اهـقامح ٛهغِيٍٓ عِٕ .
ٗعِؼ٢ببؾ ِٙ ٨ببـ جوببى اهبببٌـجّس ٗاإلكببـؼ٨ي عوٚببٕ بِر بٍ٘ ًبببظٌَ٘
ب٘جُٔ ٞعـ اهوؼه ٞٚػْٗ اهِعـ ا٬طبـ اهببٌلـغ

عِبٕ ٙٗ ،ـرٌبى ًِبٕ ْ ٨
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إهليي ظيٓـاً يف ؿجريْ اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوموً ٞٚبرِيً عو ٟاهبٌوـٗط
بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚبيهـمـٙب اهبٌـمؼَ .
ٗٙبٌلّ ْ ُلـؼي عو ٟؿجريْ اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚت٘كٚؼاً :
بأْ اهبٌـاػ ًّ اهمبؼؿ ٝاهوبـعٓ ٞٚب ٛاهمبؼؿ ٝاهببٌليٗا ٞهومبؼؿ ٝاهوـفٚبٞ
اهبببٌأط٘ؽ ٝيف ًُ٘بب٘ اهبببرلٍ ٗيف هلببيْ ػهٚوببٕ ُعببه آٙبب ٞاهبببرخ اهبببٌمّٚؼ
بيإلكـريعٗ ٞآ ٞٙاهرٔ٘ؿ اهبٌوـٗط ب٘جؼاْ اهبٌيٗ ١اهمؼؿ ٝعوٚبٕ ٗ ،اهوبـ
ٙلوب اهمؼؿِٙٗ ٝفٔٚي يف ً٘اؿػ اهـولّـ ٗاهـرـّد ٗاه٘ا٘ يف ًوبمٞق ٗهب٘ ًبّ
جٔ ٞاهبٌِج اهوـع ٛعّ اهفوى اهبٌ٘جب ه٘ا٘ اهبٌـؼ ّّٙيف ًبظيهف ٞاهوبـ
 ذـًبب ٞإٓبب٩ن اهببِفم ٗ ٓـببم اهوببـا إؽا تبظبببّ٘فٌٔي هبب٘ كببيفـ هورببخ ٗهـب اهبٌيً ٘ٓٗ - ١بـ ذـجبُ ٗ ٛبـؿ ٜعوٚبٕ  ،فٌٚبؼق عـفبيً يف ًب٘ؿػ
اهبٌِج اهوـع ُٕ ٛغه ايػؿ ًٗ ٨لـرٚج .
ٗعو ٕٚإؽا ثقم تمّٚؼ اهبرلٍ اهبٌقاذٍ بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚاهبٌرِ ٞص ٗٙلفٛ
يف ذٌ٘هلي  :تبٌلّ اهبٌلوع تلِ٘ٙيً ًّ اهفوى ذـ ٟيف ً٘ؿ ٝاهبٌقامح- ٞ
كيْ ٓؾا اهبرلٍ ب٘ج٘ػٖ ٗفووٚـٕ ؿافويً هببٌُ٘٘ اهببرلٍ اهثبيُ : ٛاهببٌمّٚؼ
بيهمؼؿ ٝاهوـع - ٞٚإلؿتفي اهمؼؿ ٝعـفيً عِٕ بيهبرلٍ اهوـع ٛاٗ٪ي هفووٚـٕ
ص فٚلْ٘ ًيُويً ٗ -ه٘ بيإلهـقاَ -عّ اهوٌى اهثيُ. ٛ
ٗيف اهبٌميبى  :اهبرلٍ اهبٌمّٚؼ بيهمؼؿ ٝاهوـعٙ ٨ ٞٚلْ٘ ؿافويً هبٌُ٘٘
اهبرلٍ اهبٌمٚؼ بيهمبؼؿ ٝاهوموٚب ٞصإؽ اهببٌِج اهوبـعٙ ٨ ٛـفبج اهمبؼؿ ٝاهوموٚبٞ
عو ٟاهوٌى  ،بولبم اهمبؼؿ ٝاهوبـع ٞٚفئُبي تـتفبج بيهببٌِج اهوبـعٗ - ٛهب٘
ببرؼّ ا٨ذـٌيي . -
فوؾا ٙـمؼَ اه٘ج٘ب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهومو٪ ٞٚجى تببٌيًًُ٘ ٞٚب٘عٕ
ًّ ػْٗ ً٩ذ ٞٚاهبرلٍ اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚهوٌِج عّ تبرممٕ .
ٗٙبـأطّبـ اهبٌبوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚهوؼَ إذـاف تبٌيَ ًُ٘٘عٕ  ،بى

تـجٚس اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚعو ٟاهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع)131( ...... ٞٚ

ٙبرـٌى إُـفيًُ٘٘ ١عٕ ببٌقامح ٞاهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوموُ٨ ، ٞٚبٕ ٙببرـٌى
تمّٚؼ ً٩ن اه٘اجب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚبوؼَ إهـغيي اهؾً ٞب٘اجب
آطـ ٙ ٨بحـٌويْ ًٗ ،ج اإلهـغيي بيهب٘اجب اهببٌوـٗط بيهببمؼؿ ٝاهوموٚب٨ ٞ
ًبُ٘٘ هو٘اجب اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ثٍ إُ ذٚأ تبرم ؿجريْ اه٘اجبب اهببٌوـٗط بيهمبؼؿ ٝاهوموٚب ٞعوبٟ
ًقامحٕ اه٘اجبب اهببٌوـٗط بيهمبؼؿ ٝاهوبـعٙ - ٞٚحتبب عوٚبٕ ُ :بٕ إؽا ػاؿ
اً٪ـ با ًـ

اهبٌي ١اهبٌ٘ج٘ػ عِؼ اهببٌلوع يف اهُ٘ب٘ٗ ١ببا ًبـفٕ يف

ترٔه ث٘بٕ ٗ بؼُٕ اقى اهٌ ، ٝ٩فٚوقَ ًـفٕ يف ترٔه اهث٘ب ٗ اهقبؼْ ػْٗ
اهُ٘٘ ١فٚـ ٌٍّٚهٌ٩تٕ بؼ ً٨عّ اهُ٘٘ٗ . ١ؽهم :
ٗ ْ٪جبب٘ب اهببـرٔه ًببّ اهبببظقأ ٗاجببب ًرو ب ًم ّٚبؼ بيهمببؼؿ ٝعم ب،ً٩
بٌِٚببي ٗجبب٘ب اهُ٘بب٘ ١هوٌببً ٝ٩وببـٗط ب٘جببؼاْ اهبببٌيٗ ١اهمببؼؿ ٝعوببٟ
إكـوٌيهٕ كٌي ٙلـفيػ ًّ اهبٌميبو ٞبا اً٪ـ بيهُ٘٘ٗ ١اهغلبى ًبّ اهببحِيبٞ

ٗبا اً٪ـ بيهـ ٌٍٚاهبٌوـٗط بفمؼاْ اهبٌي ١شفَمَي تجِدداوا وجمافَ فَتجيجىوىا

از فيُبٕ

ٙلوع عّ تمّٚؼ ٗج٘ب اهُ٘٘ ١ب٘جبؼاْ اهببٌيٗ ١بِبٌ ٌٞٚبوبض اهمبـاّ٢
ِٙلوع تمّٚؼ ٗج٘ب اهُ٘٘ ١بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗٓؾا اهبٌ٘ؿػ ًّ ًغـٙي
ًببّ ثقبب٘

اهـقاذٍ عِبؼُي ٗٓب٘ ًبق

اهـببقاذٍ بببا اه٘اجقببي

عوبً ٟبي إطحُبيٖ

اهِببٌِٞٚصط٩فيً هبببٌي إطـببيؿٖ كببـيؽُي

اهبٌرم (اؼٖ)ًّ طـٗد اهبٌثيي عّ ػا٢ـ ٝاهـقاذٍ إلُبرٌيؿٖ يف اه٘اجقا
ا٨كـم٩هٚا عِؼًي ٙ ٨ـٌلّ اهبٌلوع ًّ اًـثيهلٌيص ٗتمؼَ تفٌٚى بٚيُٕ .
ٗبوؼ اهـرم ًّ اهبٌـجس ِٙبقغ ٛاهـوـا هلٚف ٞٚإكـعٔيؿ كْ٘ اهمؼؿٝ
اهبٌأط٘ؽ ٝيف ًُ٘٘ اهبرلٍ  :هـع ٗ ًٞٚعموٓٗ ، ًٞٚبؾا بببرأ إثقبيت ٛهببٌي
تمـِ ٕٚاهميعؼ ٝعِؼ اإلهـقيٖ ٗعؼَ توٚبّ ُ٘ اهمؼؿ ٝاهبٌأط٘ؽ ، ٝفِم٘ي :
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كيفية إستظهمار ٌ ع القدرة  -عقمية أو شرعية :
 -إؽا ٗجؼ

اـ ِٞٙبٚيُ ٞٚيف ػهٚى اهبرلٍ اهوـع ٛتؼيّ ٗتـهؼ إىل ُ٘

اهمؼؿ ٝاهبٌأط٘ؽ ٝيف ًُ٘٘ اهبرلٍ فٔب ٛاهبؼهٚى اهببٌ ّـقج ٓٗ ،بؾٖ ُعبه ْ
 ٨ط٘هٚب ًي عبّ
ٙلْ٘ هو٘اجب بؼي ط٘ه ٛهبـع ٛفبإْ ًوِب ٟجوبى هٚبب ٤ببؼ ً
هٚب ٘ٓ ٤طؾ اهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚيف اهوٚبب ٤اه٘اجبب اهبؾ ٜهبٕ ببؼي ص إؽ ًوِبٟ
اهقؼه ٘ٓ ٞٚاإلُـميي ًّ فوى اهبٌقؼي اً٪ى عِؼ عؼَ اهمؼؿ ٝعو ٕٚإىل بؼٙوبٕ
اهؾ ٘ٓ ٜفب ٛط٘هٕ .
بٗ -إؽا مل ت٘جببؼ اـِٙبب ٞبٚيُٚببٗ ، ٞهلببّ جببي ١هببـط اهمببؼؿ ٝيف هلببيْ
اهؼهٚى ٗطريب اهبرلٍ  ،فإْ ظيٓـ طؾ اهمبؼؿ ٝيف اهببظريب كُ٘ٔبي ابؼؿٝ
هببـع ْ٪ ٞٚتٌ بؼّ ٜاهبببٌ٘ىل اهبببٌوـ اهبببرل٪ ٍٚطببؾ اهمببؼؿ ٝيف ًُ٘بب٘
طريبٕ ٗ هفيظ بٚيُٕ ٙلوع عّ ػطيه ٞاهمؼؿ ٝيف ً٩ن ذلٌبٕ ًٌ :بورـٕ ٗ
ًفلؼتٕ ٓٗ ،ؾٖ ٓ ٛاهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
هلّ ٨بؼ ًّ اهـرمّ عّ عؼَ ٗج٘ػ اـِٙبً ٞوـبرب ٝعوب ٟطب٩
اهببظريب  ،كٌببي إكببـعٔـُيٖ يف آٙبب ٞاهببرخ اهببيت طببؾ

ظبيٓـ

اإلكببـريع ٞاٚببؼاً يف

ػهٚى ٗج٘ب اهبرخ ٗايًم اهمـ ِٞٙاهبظيؿج ٞٚعو ٟكُ٘ٔبي إؿهبيػاً ٗت٘كٚبؼاً
هلُ٘ٔي اؼؿ ٝعمو ٞٚتل٘ٗ ِٞٚٙإكـريع ٞعيػٗ ، ٞٙكٚأت ٛاـٙقيً بٚيْ اهمـ. ِٞٙ
جبٗ -إؽا مل ت٘جؼ اـ ِٞٙبٚيُٗ ٞٚمل ت٧طؾ اهمؼؿ ٝاٚؼاً يف طريب اهبرلٍ
فٔى ثبًٌ ٞـجج هـوٚا ُ٘ اهمؼؿ : ٝعمو ٗ ٞٚهـعً ٞٚمؼً ًٞهبٌوـف ٞػطيهٞ
اهمؼؿ ٝيف ً٩ن اهبرلٍ ًٗر ٞطريبٕ ٗ ػطيهـٔي يف ًر ٞطريببٕ طيًب،ٞ
ًٗمؼً ًٞهحجٚس اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚعو ٟاهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع.ٞٚ
ٗفبٓ ٛؾٖ اهبريهُ ٞم٘ي  :اهعبيٓـ ًّ إطب٩ق اهبظبربيب ٗعببؼَ تمبٚبٚببؼٖ
بيهمؼؿ ٝيف ببٚيُٕ ٓ٘ كْ٘ اهمؼؿ ٝاهبٌوـٗط ٞابؼؿ ٝعمو ٞٚتل٘ٙبِٗ ٞٚإكبـبريعٞ

كٚف ٞٚإكـعٔيؿ ُ٘ اهمؼؿ - ٝعمو ٗ ٞٚهـع)133( ...................... - ٞٚ

عيػ ، ٞٙإؽ ه٘ كيُم اؼؿ ٝهـع ٞٚػطٚو ٞيف ً٩ن اهبرلٍ هليْ عو ٟاهبٌوـ
 ًّ بيب اهورع اهـوـٙو -ٛبٚئُي يف هليْ اهبرلٍ ٗطريبٕ هٚلـلوع ًّطؾٓي يف هليْ ػهٚى إثقي

اهبرلٍ  :ػطيهـٔبي يف اهببرلٍ ٗاهببٌ٩ن ٗااوبيً،

ٗكٌببي ػعببيٖ هرفببٕ بوقببيػٖ ببٚبببيْ اهبببرلٍ ًُٗ٘بب٘عٕ ٗاٚبب٘ػٖ اهؼطٚوبب ٞيف
تبربٌٚى ًب٩كبٕ ٙؼعٖ٘ هرفبٕ بوقبيػٖ هقٚبيْ هبـط اهمبؼؿ ٝيف ػهٚبى اهببرلٍ
إثقيتببيًٗ . .ببّ عببؼَ بٚئُببي يف ػهٚببى اهبببرلٍ ًببج هرببع اهبببٌوـ ُلـلوببع
اإلط٩ق اهؼاي عو ٟعؼَ تمّٚؼ اهبرلٍ بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗعوٚببٕ إؽا جيُ١ببي طريبببيْ ٙـِببٌِيْ ذلٌببا هببـعٚا ثببٍ تقامحببي عِببؼ
اهبٌلوع يف ًميَ اإلًـثيي ٗ ،كبيْ ذبؼ اهببظريبا ًمّٚبؼاً بيهمبؼؿ ٝيف هلبيْ
اهبظريب ٗػهٚى اهبرلٍ ٗمل تمٍ اـ ِٞٙطيؿج ٞٚعو ٟإؿهيػٖ إىل كْ٘ اهمٚؼ
اؼؿ ٝعيػ ٞٙتل٘ٙبِبٚب ٞعموٗ ، ٞٚكيْ اهببظريب ا٬طبـ ًرومبيً مل ٙـمّٚبؼ هلبيُٕ
بيهمببؼؿ ، ٝفٚلوببع اإلطبب٩ق يف ًمببيَ اإلثقببي
اهوـع ٞٚيف ًمبيَ اهثقب٘

عببّ عببؼَ اهـمٚٚببؼ بيهمببؼؿٝ

ٗاه٘اابج بوربيظ ؽان اهببرلٍ ٗٙببرٌى عوب ٟكبْ٘

اهمببؼؿ ٝاهبببٌأط٘ؽ ٝفٚببٕ اببؼؿ ٝعموٚببٗ ، ٞعِؼ٢ببؾ ٙـم بؼَّ ٓببؾا اه٘اجببب عوببٟ
ؽان اه٘اجببب اهبببٌأط٘ؽ يف ًُ٘بب٘عٕ ٗهلببيْ ػهٚوببٕ  :اٚببؼ اهمببؼؿ ٝهببـعيً
ببرلب اهبٌـجس اهبٌقر٘ث .
ٓببؾا بٚببيْ ًبببظـٌـ ُببيفجٗ ،اببؼ فٌّ بى اهلببٚؼ اهوببٔٚؼ اهٌببؼؿ(( )1اببؼٖ)
اهفبببـٗا ٗا٨ذـٌبببي٨
بأُٔي (إفحاُي

ٗ توبببب ُفلببٕ اهوبببـٙفٗ ٞإعبببح

ُبببٌّ بببببرثٕ

ًبرِٗ ، )ٞهووبٔي هلُ٘ٔبي فـُٗبيً بوٚبؼ ٝعبّ ٗاابج ا٪ػهبٞ

اهوـعٗ ٞٚاهبظريبي

اهبٌ٘ه٘ ٞٙص فوؾا ً٘ ٨جب عِؼُي إلت٩

ُِٗـمى هقرأ :
( )1ببر٘ث يف عوٍ اً٘٪ي  :تويؿا ا٪ػه ٞاهوـع. 79 - 71 : ٞٚ

اه٘ابم فٔٚبي.
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الـىرجح الجماٌي  :ترجيح وما ال بده له عمى وما له البده .
ٗٓببؾا اهبببٌـجس ٙـروببب اهـببقاذٍ بببا ٗاجببقا ذببؼٌٓي هببٚم هببٕ بببؼي
هـعيًٗ ،ثئٌُٚي ٗاجب هٕ بؼي فٚمؼَّ اٗ٪ي ٗٙـجس عو ٟاهثيُ ٛص ٗاؼ جووٕ
اهبٌرم اهِي( )1( ٚ٢اؼٖ) ٗ ( :ي اهبٌـجري

يف بيب اهـقاذٍ) ٗاؼ طّـُيٖ

ٗجووِيٖ ثئُٚي هِلـٞق كــقا ٨ذميً ٙٗ .مـب ْ ٙلْ٘ ٓؾا اهحجٚس ًّ جى
ْ ًي  ٨بؼي هٕ ٓ٘ ًٌؼاق ه ٍٓ٫هـعيً ٗ ،هٕ ُبرب٘اْ :
اهِر٘ اٗ٨ي ٙ ْ :لْ٘ ٪ذؼ اه٘اجقا اهبٌـقامحا بؼي يف عـُٕ :
كببأْ ٙـبببقاذٍ ًببي ٓببب٘ ٗاجببب توِٚٚببببً ٛببج ٗاجبببب هببـع ٛتببببظٚهٜ
  ٜهببٕ بببؼٙى ٗعببؼي يف عـُببٕ ُ ، -عببه بوببض طٌببيي كفببيؿ ٝاإلفرببيؿاهوٌببؼ ٜيف هببٔـ ؿًِببيْ  -كيإلطوببيَ اهببؾ ٜهببٕ بببؼي ٓ :بب٘ ًببٚيَ هببٔـّٙ
ًــيبوا  -إؽا تقامحم ًج ٗج٘ب ػا ١اهؼ ّٙتوِٚٚيً ٗ ًج ٗج٘ب اإلُفبيق
عو ٟا ٗ َ٪اهقٗج ٞتوِٚٚيً ببرٚأ ه٘ إطـيؿ إطوبيَ كبـا ًلبلِٚيً عحبق عبّ
ٗفي ١ػ ٗ ِٕٙعّ اإلُفيق عو ٟفٗجـٕ ٗ ًبٕ  ٨ٗ .ؿٙبب يف تمبؼَ اه٘اجبب
اهـوِٚٚب ٛاهؾ ٨ ٜبؼي هٕ عو ٟاه٘اجب اهـظٚٚبـ ٜاهؾ ٜهٕ بؼي يف عـُٕ .
ٗ ْ ٙـقاذٍ ًي ٓ٘ ٗاجب توٚٚ

ً٘كّج ًج ٗاجب توٚٚ

ًِ ّٚكٌي

إؽا تقاذٍ ٗج٘ب اهٌ ٝ٩اه ًٞٚ٘ٚيف ٗي اه٘ام ًج ٗج٘ب إُميؽ اهغـٙ

ٗ

ًببج ٗجبب٘ب إفاهبب ٞاهِحيكبب ٞعببّ اهبببٌلحؼ  ٨ٗ ،ؿٙببب يف تمببؼَ اه٘جبب٘ب
اهف٘ؿ : ٜإُميؽ اهغـٙ

ٗ افاهب ٞاهِحيكب ٞعبّ اهببٌلحؼ ص هوبؼَ اهقبؼٙى عِبٕ

ٗؿجريُٕ عوٗ ٟج٘ب اهٌب ٝ٩اهًٚ٘ٚب ٞيف ٗي اه٘ابم ٗ يف ٗكبرٕ ه٘جب٘ػ
اهقؼٙى عِٕ ذٚأ  ٨تف٘

اهٌ ٝ٩ببـبأطبٚبـٓي ص فٚوقًٕ اهببٌقيػؿ ٝإىل إًبـببثيي

اً٪ـ بإُميؽ اهغـ ، ٙإلػؿان اهومى اهـظٚه با إفـاػ اه٘ام .
( )2اج٘ػ اهـمـٙـا
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اهبيت هببٔي ببؼي ًببظّٚـ يف ًمبيَ

ٗٗجٕ اهـمؼ : ٍٙإْ اهبٌلوع بيه٘اجقي

اإلًـثيي با فـاػ اهـظٚه اهوـع ٗ ٛاهوموٙ - ٛلْ٘ اه٘اجب اهـظٚه ٜيف
ذمّٕ بيهِلق ٞإىل اهفـػ اهبٌقاذٍ ب٘اجب ًـوٚبّ ً ٘ٓ -بٌي  ٨إاـِي ١هٕ .
بٌِٚي اه٘اجب اهـوٚٚ

ٗ اهبٌُِٗ ّٚبرٌ٘ٓي ًبٌي  ٨بؼي هٕ ٓ٘ ًبٌي هبٕ

إاـِي ١اهؼع٘ٗ ٝبيعث ٞٚاهبٌلوع ُبرٖ٘ ٗ ،ذ٣ِٚؾ ٙميي  :إْ ًي  ٨إاـِي ١فٚبٕ
هوؼع٘ٗ ٝاهقيعثٙ ٨ ٞٚقاذٍ ًي ف ٕٚإابـِي ١اهقيعثُ ٞٚبر٘ هب ٤ٚبيهببظٌَ٘ ،
فٚمؼَّ اهثيُٙٗ ٛـجس عو ٟاٗ٪ي ً ٨بريه. ٞ
ٗٙب ٌلّ ْ ٙميي  :اُبٕ  ٨تبقاذٍ يف ٓبؾا اهِرب٘ ًبّ جٔب ٞإُـفبيُ ١بيبرٞ
اهـقاذٍ هوؼَ اٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ اهبحٌج با اإلًـثيها  ،فيْ اهبٌلوع ايػؿ
عو ٟاهبح ٌج با إًـثبيي اه٘اجبب اهـوٚبٚ

ٗببا إًـثبيي اه٘اجبب اهـظبٚهٜ

بإًـثيي فـػ ًبّ طٌبيي اهـظبٚه غبه اهفبـػ اهببٌقاذٍ كبأْ ٌٙبـ

ًيهبٕ يف

اإلُفيق اه٘اجب عو ٟا ٗ َ٪اهقٗجً ٞث ٌَ٘ٙٗ ً٩هولفيؿ. ٝ
ٗٓلؾا اهبٌلوع ايػؿ عو ٟاهبحٌج با إًـثيي اه٘اجب اهبٌِ ّٚكإُميؽ
اهغـ ٙب

ٗ ترٔببه اهبببٌلحؼ ًببّ اهِحيكبب ٞيف ٗي ٗاـببٕ ًقببيػؿاً ٗبببا إًـثببيي

اه٘اجب اهبٌ٘كّج يف غه ا ْ٬اهبٌقاذٍ هو٘اجب اهبٌِ. ّٚ
ًٗج إًليْ اهبحٌج با اإلًـثيها  :إًـثيي اه٘اجب اهـوٚٚ

ٗ اهبٌِّٚ

ًببج اه٘اجببب اهـظببٚه ٗ ٜاهبببٌ٘كّج  ٨ -تببقاذٍ ذـببُ ٟبببرـيد إىل اهوبب٩د
ٗاهحجٚس .
ُٗـٚحٓ ٞؾا اهـ٘ج ٕٚإُـفي ١اهـقاذٍ با اهب٘اجقا اهببٌقب٘ؿ ّٙفِٚقغبْ ٛ
ٙ ٨وؼ ّٓؾا ًّ ًٌيػ ٙاهـقاذٍ ٗ ًّ ً٘اؿػ تمؼً( ٍٙي هٚم بؼي هبٕ عوبٟ
ًي هٕ اهقؼي) ٗٙوقَ ًـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثيي ًي هٚم هٕ بؼي .

ٗٓؾا كوٕ تبيَ ٗجٚبٕ ٨ٗ ،فًبٕ إطـٌبيَ اهـبقاذٍ ٗاهحجبٚس بببٌ٘اؿػ
اهقؼي اهر٘ه ٛا٬ت. ٛ

( .................................................... )136بوـ ٠اً٘٪ي  /د8

اهِربب٘ اهثببيُٙ ْ : ٛلببْ٘ ٪ذببؼ اهبب٘اجقا اهبببٌـقامحا بببؼي طبب٘هٛ
ٗاه٘اجب ا٬طـ ًبٌي هٚم هٕ بؼي يف ط٘هٕٗ،كأْ ٓؾا ًبرط اُ٪عيؿ ًٗ٘ؿػ
اإلتفيق عو ٟإُ ًّ ًٌبيػ ٙاهـبقاذٍ ًٗب٘ؿػ اهحجبٚس ببا اهببٌـقامحا.
ٗٙقؼٗ ًّ تمـٙـ ببرأ اهبٌرم اهِي )1( ٚ٢اهـٌثٚى هٕ ببٌثيها :
اٗ٪ي ٙ ْ :ـببقاذٍ ٗجبب٘ب اهرٔببيؿ ٝاهبببرؼث ٞٚاهبببٌي ٞٚ٢اهببيت هلببي بببؼي
ط٘ه ٘ٓ - ٛاهـً - ٌٍٚج ٗجب٘ب اهرٔبيؿ ٝاهببظقث ٞٚاهبيت هبٚم هببٔي ببؼي إؽا
كيْ عِؼٖ ًيٙ ٨ ١لف ٛهورٔيؿتا بى ٙلف ٛهورٔب٘ؿ ٗ إلفاهب ٞاهِحيكب ٞعبّ
اهقؼْ ٗ عّ اهث٘ب اهبٌِرٌـ هوٌ ، ٝ٩فٚبؼٗؿ اً٪بـ ببا ًبـ

اهببٌي ١يف

إًـثببيي ٓببؾا اه٘اجببب ٗ ؽان  ،فٚمببؼَ ًببي  ٨بببؼي هببٕ ٗٓبب٘ اهرٔببيؿ ٝاهبببظقثٞٚ
بيهبٌي ١اهبٌـ٘فـ ٗٙـجّس عوً ٟي هٕ اهقبؼي ٗٓب٘ اهرٔبيؿ ٝاهببرؼثٙ ٜ ٞٚبـجّس
اهبٌلوع اهـرٔه ًّ اهبظقأ بيهبٌيٙٗ ١لـف ٛبيهـ. ٌٍٚ
اهثيًُ : ٛي إؽا ػاؿ اًـ اهبٌلوع بيهٌٗ - ٝ٩اؼ تِٗ ّٚاـٔي  -با إتٚيْ
اهـكوي

بـٌئًي يف اه٘ام ًج اهرٔيؿ ٝاهحابٗ ٞٚبا إػؿان ؿكوٗ ٞاذبؼ ٝيف

اه٘ام ًج اهرٔيؿ ٝاهبٌي ٗ ١ُ٘ٗ : ٞٚ٢غلى ذلب ذيهـٕ ٗ ،ذٚبأ ْ هببٔي
بؼ ٛٓ : ً٨اهرٔيؿ ٝاهحابً ٞٚبج ُبٕ  ٨ببؼي هو٘ابم بـٌيًبٕ  ،فٚـوٚببّ تبـجٚس
اه٘ام  -اهؾ ٨ ٜبؼي هٕ  -عو ٟاهرٔيؿ ٝاهبٌي ٞٚ٢اهيت هببٔي ببؼي يف ط٘هلبي ،
فٌٚو ٛاهـكوي

بـٌئًي يف اه٘ام ًج اهرٔيؿ ٝاهحاب. ٞٚ

ًي ًى اهحجٚس ٗاهـمؼ - ٍٙفٌٚي هٕ ببؼي طب٘هٗ ٛتبـجٚس ًبي هبٚم هبٕ
بببؼي يف ط٘هببٕ عوٚببٕ  -فٔبب٘ ًلبوٍّ عِببؼُي ٗعِببؼ بوببض اٗ٪اطببـ ٗاببؼ عببـا
اإلكـؼ٨ي عو ٕٚيف بوض اهلوٌي

ببٌي ف ٕٚتر٘ٙى ًّ غه طي٢ى ُٗ ،وبـا

هٕ ت٘جٔٚيً ًمق٘ ً٨طؾاً ًّ تمـٙـ ببرأ اهبٌرم اهِيٗ ، )2( ٚ٢تُ٘ٚرٕ :
( )1ف٘ا٢ؼ اً٘٪ي  :د + 327 : 1اج٘ػ اهـمـٙـا
( )1ف٘ا٢ؼ اً٘٪ي  :د. 327 : 1
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ب إُلوبع كبْ٘
إْ كى ًب٘ؿػ ثقبم فٚبٕ اهقبؼي اهرب٘ه ٛاهوبـع ٛه٘اجب ق
ٗج٘بٕ ًمّٚؼاً بيهمؼؿ ٝاهوـع ، ٞٚإؽ ً ٨وِ ٟهببحوى هب ٤ٚببؼ ً٨ط٘هٚبيً هوب٤ٚ
آطـ إ ٨كْ٘ ؽهم اهقبؼي اهرب٘هً ٛمّٚبؼاً ببيهوحق هبـعيً عبّ اهببٌقؼي ٗعبؼَ
اهببـٌلّ ًببّ إٙبببحيػٖ ٨ٗ ،فَ ؽهببم تمٚٚببؼ اهبببٌقؼي اه٘اجببب بمٚببؼ اهمببؼؿٝ
ٗاهببـٌلّ كبب٘اٗ ١اببج اهـٌببـٙس بببيه٩فَ اهبببٌؾك٘ؿ يف هلببيْ ػهٚببى اهقببؼي ٗ
اهبٌقؼي ٗ ٌٓي ًويً َ مل ٙمج اهـٌـٙس بٕ .
ًٗثببيي ًببي ٗاببج اهـٌببـٙس بببٕ  :آٙبب ٞاهرٔبب٘ؿ بأالببيًٕ اهث٩ثبب ،ٞفببيْ ا٘هببٕ

كقريُٕ :شفَمَي تجِدداوا وجمافَ فَتجيجىوىا

از اهبٌي٢ؼ ،6 : ٝبِبٌ ٌٞٚاـِٙب( ٞاهـفٌبٚى

ايطج هووـكٙ - )ٞفٚبؼ بُ٘ب٘ض  :تمٚٚبؼ ٗجب٘ب اهُ٘ب٘ٗ ١اهغلبى ب٘جبؼاْ
اهبٌيٗ ١اهـٌلّ ًّ إكـوٌيهٕ .
ٗاؽا كيْ هورلٍ بؼي ط٘هٗ ٛكوبع اهقبؼي عبّ كبْ٘ ٗجب٘ب اهببٌقؼي
ًمّٚؼاً بيهم ؼؿ ٝاهوـع ٞٚثبٍ تبقاذٍ ًبج اه٘اجبب اهبؾٙ ٜلبْ٘ ػهٚوبٕ عيًب ًي ٗ
ًروميً مل ٙـمٚؼ بيهمؼؿ ٝفليْ ٗج٘بيً ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوموً ٘ٓٗ - ٞٚـقاذٍ
ًج اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع - ٞٚفٚحجس عو ٕٚجقًيً .
جس اهبببٌقر٘ث ًببّ ًٌببيػ ٙاهحجببٚس
ٗبٔببؾا اهـمـٙببب ٌٙببه اهبببٌـ ّ
اهليب  ٘ٓٗ :تقاذٍ اهبرلٍ اهبٌمّٚؼ بيهمبؼؿ ٝاهوبـعً ٞٚبج اهببرلٍ اهببٌمّٚؼ
بيهمؼؿ ٝاهوموٚبٙٗ ٞحجّبس اهثبيُ : ٛغبه اهببٌوـٗط بيهمبؼؿ ٝاهوبـع - ٞٚعوبٟ
اٗ٪ي  :اهبٌوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ًّٗ ، ٞٚجقٚ٢يتٕ ًٌٗبيػٙمٕ  :تبـجٚس ًبي
 ٨بببؼي هببٕ  -هوٌببَ٘ ػهٚوببٕ  ،اهليهببع عببّ عببؼَ كُ٘ببٕ ًوببـٗطيً بيهمببؼؿٝ
اهوـع - ٞٚعوً ٟيهٕ اهقؼي اهر٘ه ٛذٚأ ٙلْ٘ ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوبـع، ٞٚ
ٗٙـرٌببى ْ عببؼَ اهقببؼٙى اهربب٘ه ٛهببٚم ًـجر بيً ًلببـم ً٩يف بببيب تببقاذٍ
ا٨ذليَ  ،بى ٓ٘ ًـجس تيبج ٗ جق ٛ٢هغهٖ ٓ ،ؾا كوٕ ًّ ذٚأ اهلرب. ٠
ٗ ًبي ًبّ ذٚبأ اهٌبغـ ٜ ،٠بوريظ اهفبـعا اهبٌؾك٘ؿً ّٙثيٗ ً٨اُريً
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ٗتُ٘ٚرٚيً هلرب ٠اهحجٚس ،فٚمج اهل َ٩عِٔي يف ُمرـا :
اهِمر ٞاٗ٨ىل  :فب ٛاهبٌثيهٚبّ ٗ ،اؼ ُياى كـيؽُي اهبٌرم (( )1اؼٖ) فبٛ
ًببغـٗٙـٌٔي هلبببرب ٠اهحجببٚس اهببببٌقر٘ث ببببا اهبببٌـقامحا ًبببّ ٗجٔبببا
ُُ٘رٌٔي ببقبٚبيُبِي :
اه٘جٕ اٗ٨ي:إْ اهـقاذٍ ٙبحـ ٜبا اه٘اجقا اهِفلبٚبٚبّ اإلكـبم٩هٚبٚببّ
كـقاذٍ اهًٌ ٝ٩ج إفاه ٞاهِحيك ٞعّ اهبٌلحؼ ٙ ٨ٗ ،بحـ ٜببا اهب٘اجقا
اهِبٌِٚا ٗٙ ٨ومبى تبقاذٍ هبـط ٞٚطٔببيؿ ٝاهقبؼْ ًبّ اهببظقأ ًبج هببـطٞٚ
اهرٔ٘ؿ فٌٚي ه٘ كيْ اهبٌي ١اهبٌ٘ج٘ػ عِؼ اهبٌلوع كيفٚيً هـرٌٚى ذؼٌٓي ص
كٌي ٙ ٨ومى اهـقاذٍ با هـط ٞٚاه٘ام ًج هـط ٞٚاهرٔيؿ ٝاهبٌيٗ ، ٞٚ٢ؽهم
 ْ٪ا٪جقاٗ ١اهوـا٢ط كؤي ٗاجق ٞب٘ج٘ب إؿتقيطٗ ٛاذؼ  -ثق٘تيً ٗكم٘طيً
 ٗٙ ٨ومببى اهـببقاذٍ فٔٚببي ٗكببم٘ط بوِببٔي هوٌقامحبب ، ٞبببى ٙلببمط اً٪ببـبيهبٌـكب اإلؿتقيط ٛبـٌيًٕ عِؼ توؾؿ بوض جقاٗ ٕ٢هـا٢رٕ .
ٗٓببؾا اإلهببليي ًِببٕ (اببؼٖ) ًقِببي ٛ٢فيُببٕ ٙقببـ
إُبرٌيؿ اهـبقاذٍ بيه٘اجقبي

عوبب ٟاهـٌببؼ ٙبلببرب٠

اهببٌلـموٗ ، ٞابؼ كبق ػذِبٕ بقٚبيْ ًفٌبى

٧ٙػ ٜإىل عؼَ اهفـق يف تبرم اهـبقاذٍ ٗجـٙبيْ تـجٚريتبٕ ببا اهب٘اجقا
اهبٌلـموا اهبٌـقامحا ٗبا اه٘اجقا اهٌِِٚا اهبٌـقامحا كيهبحق٢ا ٗ
اهوـطا ٗ اهبحقً ١ج اهوـط هببٌـكب إؿتقبيط٧ً ٛهبع ًٌِٔبي إؽا تقامحبي
ٗتؼافوي يف ًـذو ٞاإلًـثيي ٗػاؿ ًـ اهبٌلوع ببا ًبـ

اهمبؼؿ ٝيف إًـثبيي

ٓؾا ٗ إًـثيي ؽان بوؼ اٌ٘ؿٓي عّ إًـثيهلٌي ًويً .
ٗبإطـٌيؿ  :اهبٌظـيؿ ًغـٗ ٞٙاهبب٘اجبقي

اهبٌِبِبٗ ٞٚإُؼؿاجٔي تببرم

كرب ٠اهبـبقاذٍ ٗجبـٙيْ ًـجبربيتبٕ با اهبٌـبقامحٚبّ ًِٔي ٗ ،فبياب ًي هبٌـتلق
(ً )1قيُ ٛاإلكـِقيط  :دًٌ + 421 : 4قيض اً٘٪ي  :د + 360 : 3حميُـا
د. 229 + 228 : 2

يف اً٘ي اهفمٕ :

تـجٚس ًي  ٨بؼي هٕ عوً ٟي هٕ اهقؼي )139( .................................

ًؤ٘ؿ اهفمٔي ١ظيٓـاً ٗتٌـٙس بوض اهبٌرمّما اٗ٪اطبـٗ ،ابؼ كبق بٚيُبٕ
تبرم عِ٘اْ (اهـقاذٍ با اه٘اجقبي

اهِبٌِٗ )ٞٚيف (اهببٌلي٢ى اهؼٗؿاُٚب)ٞ

اهبٌوـقًٔ ٞغـ ٠هوـقاذٍ ٗ هوـويؿا ٗ .هقٙيػ ٝاهـُ٘ٚس ُم٘ي :
كق ًِي يف ًقرأ (اهبٌمؼً ٞاهؼاطو ٞٚهو٘اجبب) ْ :اٗ٪اًبـ اهببٌقث٘ثٞ
يف اهلـيب ٗاهلِ ٞاهبٌـووم ٞبي٪جقاٗ ١اهوـا٢ط اهبٌرو٘ب ٞيف اهوقيػ ٝاهبٌـكقٞ
اإلؿتقيطُ ٞٚعه اً٪ـ بيهـك٘ ٗاهلح٘ػ ٗاهرٔ٘ؿ ٗفيتبر ٞاهلـبيب ُٗبر٘ٓي
ًبٌي ٗؿػ فب ٛاهلـبيب ٗاهلِٓ - ٞؾٖ ٗاًـ ٌُِ ٞٚإُقليط.ٞٚ
ٗؽكـُي ثبٌ ْ ٞا٪جقاّ ً ١ـرؼً ٝج اهلى اهبٌأً٘ؿ بٕ ُفلٚيً إتبّريػاً عِٚٚبيً
طيؿجٚيً  ،فٚـقوّض اً٪ـ اهِفلٙٗ ٛـحقِّٙٗ ٥قلط عو ٟا٪جقاٙٗ ١لْ٘ كى
جق١ق ًأً٘ؿاً بٕ بيً٪ـ اهِفل ٛاهٌِ

اإلُقليطًِ ٛقثمبيً عبّ اً٪بـ اهِفلبٛ

اإلكببـم٩ه ٛاهبببٌـوو بيهبببٌـكّب اهوقببيػ ٜاإلؿتقببيطًِٗ ٛرومبيً عِببٕ ٓٗ ،ببؾٖ
اٗ٪اًـ اهبٌقث٘ث ٞيف اهلـبيب ٗاهلبِٗ ٞاهببٌـووم ٞببي٪جقاٗ ١اهوبـا٢ط كيهبفٞ
عِٕ  ،فيْ اهوـا٢ط اه٘ج٘ػ ٗ ٞٙاهوؼً ٞٚبوريظ تمّٚؼ اهبٌـكب بٔي اهؾٓ ٜب٘
جق ١ػاطى  -تلْ٘ ًأً٘ؿاً بٔي بيً٪ـ اهٌِ

اإلُقليط ٛاإلُبر٩ه. ٛ

ٗإؽا كيْ اهبحقٗ ١اهوـط ًأً٘ؿاً بٌٔي ٗ -ه٘ بيً٪ـ اهٌِ

 -فأً ٜيُج

عّ ذٌ٘ي اهـقاذٍ بٌِٔٚي ٗ ً ٜيُج عّ إجـا ١ا٘اعؼٖ فٔٚي .
ٗاهببريًى اُبٕ بوبؼ ًوم٘هٚبٗ ٞجبب٘ػ ٗاًبـ ُبٌِ ٞٚببي٪جقاٗ ١اهوببـا٢ط
ٗت٘جّبٕ اهروببب اهفووبب ٛإىل اهبببٌلوع بيهبببحقٗ ١اهوببـط بـقببج ت٘جّبٕ اهروببب
اهفوو ٛبيهلى اهبٌـكب اإلؿتقيطٗ ، ٛبوؼ اٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ إًـثيهلٌي ًويً -
ٙـرم اهـقاذٍ بٌِٔٚي ٗتبحـ ٜا٘اعؼٖ ًٗـجريتٕ ً ٨بريه. ٞ
اه٘جٕ اهثيُ ًّ ٛإهليي كـيؽُي اهبٌرم (اؼٖ)  :إُٕ ٙ ٨بوبمبى ذٌب٘ي
اهـقاذٍ با ٗج٘ب ًـ

اهبٌي ١يف اهرٔب٘ؿ بببٌي ٓب٘ ٗببا ٗجب٘ب ًبـفٕ

فب ٛتبرٔبٚبـ اهقؼْ ٗ اهبث٘ب ًّ اهبظبقأ  ْ٪ ،اٗ٪اًـ اهبٌـبووبمب ٞبي٪جبقا١
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ٗاهوببـا٢ط ٗاًببـ إؿهببيػ : ٞٙتـهببؼ إىل اهوببـط ٗ ٞٚاهبببحقٙ ٨ٗ ، ٞٚ٢ومببى
ذٌبب٘ي اهبببٌقامح ٞبِٔٚببي  ً ْ٪ببظيهفـٔي ٗ ً٘افمـٔببي  ٨ت٘جببب اهومببيب ٗ
اهث٘اب ٗٗ ٨جب٘ب ه٫جبقاٗ ١اهوبـا٢ط ُفلبً ٚي ًبج اربج اهِعبـ عبّ ٗجب٘ب
اهٌ ٗ ٝ٩اهر٘ا

ُفلٚيً .

ٗعو :ٕٚه٘ كوٌم اهبٌقامح ٞفٔ ٛغه ٗااو ٞبا اهرٔيؿ ٝاهببرؼثٗ ٞٚببا
اهرٔببيؿ ٝاهبظقبثببب ٞٚص بببى ٓببٗ ٛااوبب ٞيف اهبببرمٚم ٞبببا اهٌببً ٝ٩ببج اهرٔببيؿٝ
اهبرؼثٗ ٞٚبا اهٌبً ٝ٩بج اهرٔبيؿ ٝاهببظقثٗ ٨ٗ ، ٞٚجبٕ هـمبؼ ٍٙاهثيُٚب ٞعوبٟ
اٗ٪ىل هبٌـجس (ًي  ٨بؼي هٕ ٙـمؼَّ عوً ٟي هٕ اهقؼي) ٗؽهبم هفبـا ثقب٘
اهقؼ ي هلبى ٗاذبؼًٌِٔ ٝبي فلٌبي ٘ٙجبؼ اهقبؼي هوٌبً ٝ٩بج اهرٔبيؿ ٝاهببٌيٞٚ٢
 ٗٓبب٘ اهٌبب ٝ٩بـبب - ٌٍٚكببؾهم ٘ٙجببؼ اهقببؼي هوٌببً ٝ٩ببج اهرٔببيؿ ٝاهبببظقثٞٚ ٗٓبب٘ اهٌببً ٝ٩ببج اهقببؼْ اهببِحم ٗ ًببج اهثبب٘ب اهببِحم عوبب ٟاهبببٌظـيؿ،ٗ عيؿٙيً عو ٟاهبٌؤ٘ؿ  -فٙ ٩لْ٘ اهفـ اهبٌقب٘ؿ ًّ ًبغـٙي
اهبٌقب٘ؿ  ،بى ًٗ ًّ ٨غـٙي

اهببٌـجس

اهـقاذٍ .

ٗٙـػ عوً : ٕٚي تمؼَ ًّ ْ اهٌبرٚس كبْ٘ ا٪جبقاٗ ١اهوبـا٢ط ًبأً٘ؿاً
بٔي بيً٪ـ اهٌِ

اهـقوب ٛاإلُقلبيط ٛاهببٌِقث عبّ اً٪بـ اهِفلب ٛاهببٌـوو

بيهببببٌـكب اإلؿتقبببيط ٛص ٗ ْ اهٌبببرٚس ًوم٘هٚببب ٞاهـبببقاذٍ ببببا اهببب٘اجقا
اهِببٌِٚا ُعببه اهـببقاذٍ بببا تبببرٌٚى اهرٔببيؿ ٝاهبببرؼثٗ ٞٚبببا تبببرٌٚى
اهرٔيؿ ٝاهبظقث ٞٚإؽا اٌـ

اؼؿ ٝاهبٌلوع عبّ إًـثيهلٌبي ٗتببرٌٚؤٌي فيُبٕ

تبحـ ٜعِؼ٢ؾ ا٘اعؼ اهـقاذٍ ً ٨بريه. ٞ
اهِمر ٞاهثيُ : ٞٚيف اهبٌ ثيي اهثبيُ ٛطيًبٓٗ ٞب٘ تبقاذٍ هبـط اه٘ابم ًبج
هـط اهرٔيؿ ٝاهبٌي ٞٚ٢فٌٚي ه٘ ػاؿ اً٪ـ با إػؿان اهٌ ٝ٩بـٌيَ ؿكويتٔبي يف
اه٘ام ًج اهبـبٗ ٌٍٚبٚبّ إػؿان ؿكبو ٞيف اهب٘ام ًج اهربٔيؿ ٝاهبٌي٢بٗ ، ٞٚاؼ
هلى عو ٕٚاهبٌرم اهِيٚ٢

(اؼٖ) ٗ جيب عِٕ :

تـجٚس ًي  ٨بؼي هٕ عوً ٟي هٕ اهقؼي )141( .................................

ٗتُ٘ببٚس ا٨هببليي  ٗ -اهـببٍ٘ٓ بـوببقه اهبببٌرم  : -إْ إػؿان تبببٌيَ
اه٘اببم هببٕ بببؼي ٗٓبب٘ إػؿان ؿكوبٞق ًِببٕ هؼ٨هبب ٞا٪طقببيؿ()1عوببً ْ ٟببّ ػؿن
ؿكوبً. ٞببّ اه٘ابم فمببؼ ػؿن اه٘ابم كوببٕ فٚلبْ٘ هلبب ٩اهببٌـقامحا بببؼي ،
ٗٗ ٨جٕ هحجبٚس اه٘ابم عوب ٟاهرٔبيؿ ٝاهببٌيُ٨ ٞٚ٢بٕ ٙببظـد عبّ اهببٌـجس
اهبٌقر٘ث  :تـجٚس ًي  ٨بؼي هٕ عوً ٟي هٕ بؼي  -إؽ ٓؾا تـجٚس ًي هٕ ببؼي
عوً ٟي هٕ بؼي .
ٗ جببيب اهبببٌرم (اؼٖ) عِببٕ بببأْ بؼهٚبب ٞإػؿان ؿكوبب ٞيف اه٘اببم بؼهٚببٞ
إُرـاؿً ٞٙفـُٗ ٞعِؼ اهوحق عبّ إػؿان تببٌيَ اهٌب ٝ٩يف ٗاـٔبي ٗ ،هبٚم
اهبببٌلوع يف اهفببـ اهبببٌقر٘ث بوببيجقٍ عببّ إتٚببيْ اهٌبب ٝ٩بـٌببيَ ؿكويتٔببي يف
اه٘ام ببى ٓب٘ ابيػؿً٘ ٨ٗ ،جبب هلبم٘ط اً٪بـ بإتٚبيْ تببٌيَ اهـكوبي

يف

اه٘ام ٗ .عو ٕٚإؽا مل ٙلمط ٓؾا اً٪ـ ٙلمط اً٪ـ بيهرٔيؿ ٝاهبٌي ٞٚ٢هووحبق
عِٕ هـعيً ٓٗ ،ؾا كي ق يف اإلُـميي إىل بؼي اهرٔيؿ ٝاهبٌي : ٞٚ٢اهـ. )2(ٌٍٚ
ٗٙـػ عو: ٕٚ
إْ بؼه ٞٚاهـ ٌٍٚعّ اهرٔيؿ ٝاهبٌيِٙ ٞٚ٢يً بؼه ٞٚإُرـاؿً ٞٙفـُٗ ٞعِؼ
اهوحق عّ اإلتٚيْ بيهًٌ ٝ٩ج اهرٔيؿ ٝاهبٌيٗ،ٞٚ٢اهبٌلوع ايػؿغهعيجقعّ
إتٚيْ اهًٌ ٝ٩ج اهرٔيؿ ٝاهبٌي ٞٚ٢يف اهبٌثيي اهبٌقر٘ث ذٚبأ ٙببٌلِٕ ًبـ
اهبٌي ١يف اهُ٘٘ ٗ ١اهغلى ببرلب ٗظٚفـبٕ ثبٍ ٙبأتً ٛب٩تٕ ٗٙبؼؿن ؿكوبٞ
ًِٔي يف اه٘ام ذٚأ ٙـوؾّؿ عوٙٗ ٕٚوحق عّ إػؿان تبٌيَ ً٩تٕ يف ٗاـٔي .
ٗذ٣ِٚؾ فقؼه ٞٚاهـ ٌٍٚعّ اهرٔيؿ ٝاهبٌي ٞٚ٢كقؼه ٞٚإػؿان ؿكو ًّ ٞاه٘ام
 كى ٗاذؼًٌِٔ ٝي بؼه ٞٚإُرـاؿ ٞٙثيبـ ٞذيي اهوحق  ،فٚمج اهـقاذٍ بٌِٔٚيٗٙلْ٘ ًـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثيي اه٘اجب اً٪ى اهبٌقؼي ًِٕ ؿافويً هبٌُ٘٘

( )1اه٘كي٢ى  :د : 3ب ًّ : 30اب٘اب ً٘ااٚم اهٌ. ٝ٩
( )2اج٘ػ اهـمـٙـا

 :د + 35 : 2ف٘ا٢ؼ اً٘٪ي  :د. 328 : 1
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اهمببؼؿ ٝعوبب ٟإًـثببيي اه٘اجببب اً٪ببى ا٬طببـ ًٗ٘جقبيً هتُـمببيي إىل اهقببؼي،
فٚرـيد تمؼٓ ٍٙؾا ٗ ؽان إىل ًـجّس ٗ ٙـظّٚـ عِؼ إُـفي ١اهبٌـجّس .
ٗٙ ٨قوبؼ ؿجربيْ إتٚبيْ اهٌب ٝ٩يف ٗاـٔبي ًبج اهرٔبيؿ ٝاهحابٚب ٞهوؾؿّٙـبٕ
بفوى ُ ٚاه٘ام ٗ ،هفٌِٔي ًبّ ا٪طقبيؿ ٌٚٓ :ب ٞاهببرفيظ عوب ٟاه٘ابم يف
اهٌ ٝ٩ص ٗٙلفِٚي إذـٌيي ا ٌٞٚٓ٪ص ٗاهـفٌٚى يف ببر٘ث اهفمٕ اهوـٙع .
ٗاهبريًى إُؼؿاد اهبٌـجس  :اهِر٘ اهثيُ - ٛيف اهبٌـجس اهليب .
ٗث ببٌ ٞفببـ آطببـ ٓبب٘ ترق ٚب هوٌببـجس اهبببٌقر٘ث هببيؿ إهٚببٕ كببـيؽُي
اهبٌرم (اؼٖ) ٓ٘ ُٕ إؽا ػاؿ اً٪ـ ببا ٗاجبب ُبٌ

()1

ٓب٘ جبق ٗ ١هبـط

هبٌـكب إؿتقيطٗ ٛبا ٗاجب ُفل ٛإكـم٩ه ٛكٌبي هب٘ كبيْ عِبؼٖ ابؼؿ ًبّ
اهبٌيٙ ١لف : ٕٚإًي ْ ٙـُ٘أ بٕص ٗإًي ْ ٙوـبٕ ِٗٙح٘ ًّ اهلب٩ن ببيهورى ،
فٚمج اهـقاذٍ با ٗج٘ب ًـ

اهبٌي ١اهبٌـ٘فـ عِؼٖ يف اهُ٘ب٘ ٗ ١اهغلبى

ٗبا ٗج٘ب ًـفٕ يف اإلؿت٘ا ًّ ١اهورى هوِحي ًّ ٝاهبٔول. ٞ
ٗعوببً ٟببظـيؿُي ًببّ ٗابب٘ اهـببقاذٍ يف اه٘اجقببي
اه٘اجقي

اهِببٌِ ٞٚك٘ا٘عببٕ يف

اإلكـم٩هٙ ٞٚمبج اهـبقاذٍ ببا اهب٘اجقا يف ٓبؾا اهببٌ٘ؿػ همٌب٘ؿ

اهمببؼؿ ٝعببّ إًـثببيي اً٪ببـ : ّٙاهِفلبب ٛا٨كببـم٩هٗ ٛاهِببٌ

اُ٨قلببيط، ٛ

ِٗٙببؼؿد ًببغـ ٠هو ببٌـجس اٗ٪ي ( :تببـجٚس ًببي ٓبب٘ غببه ًوببـٗط بيهمببؼؿٝ
اهوـع ٞٚعو ٟاهبٌوـٗط بٔي) فٚوـب اهبٌي ١ههٗ ٜعروٕ ٗٙـ. ٌٍٚ
ٗعوببً ٟبببظـيؿ اهبببٌرم اهِببيٚ٢

(اببؼٖ) ٓبب٘ ًببّ ًببغـٙي

اهحجببٚس

اهبٌلـمى (ًي هٚم هٕ بؼي عوً ٟي هٕ بؼي) ذٚبأ ْ اهُ٘بً٘ ١ببٌي هبٕ ببؼي
اهـ -ٌٍٚفٚحجّس ٗٙـمؼَّ عوً ٟي ٨بؼي هٕ ٗٓ٘اإلؿت٘ا ١بيهوـب هوِحيً ٝبّاهبٔ٩ن .
ٗعوً ٟبظـيؿ كبـيؽُي اهبٌربمب (اؼٖ) اهبٌيُبج ًّ جبـٙبيْ اهببـبقاذبٍ يف
( )1حميُـا

يف اً٘ي اهفمٕ  :د. 238 : 3

اهحجٚس بي٪كقم ٞٚاهقًيُ)143( ................................. ....... ٞٚ

اه٘اجقي

اهٌِِٙ ٨ ٞٚمج اهـقاذٍ ٗٙ ٨أت ٛاهحجٚس (ًي  ٨بؼي هبٕ عوبً ٟبي

هٕ اهقبؼي) فوبؾا إكبـ٘جٕ كبْ٘ ٗجب٘ب اهُ٘ب٘ ١اهببٌوـٗط ب٘جبؼاْ اهببٌي١
ٗاهمؼؿ ٝعو ٟإكـوٌيهٕ ًِـفٚيً ببٌمـًِ ٟي ٙفٔبٍ ًبّ آٙب ٞاهرٔبيؿا

ص فٌٚبه

ًـ اهبٌلوع إىل اهـٙٗ ٌٍٚوـب اهبٌي ١هِحيُ ٝفلٕ ًّ اهورى ٗاهبٔ٩ن .
ٗٙبٌلِِي اهم٘ي  :اهبر

ْ ؿجريْ اهوبـب ًبّ جٔب ٞإذبـاف ٌٓٚـبٕ يف

ُعـ اهويؿ  ،بوريظ ْ ُبحي ٝاهبِفم ًبّ اهببٔولٓ ٞب٘ ًبـ ًوـِب ٟببٕ هبـعيً
ٗٓبب٘ ععببٍ عِببؼ اهلل ًببّ كببى هٚبب ٤ذـبب ٟاه٘اجقببي

اهؼِٚٙببً ٞثببى اهُ٘بب٘١

هوٌ ، ٝ٩بى ه٘ فـا عؼَ ٗج٘ػ اهقؼٙى اهوـع ٛهوُ٘٘ٙ ١لمط اً٪بـ ببٕ
عِؼ اهـبقاذٍ ِٗٙرٌبـ اً٪بـ ببيُ : ٍٓ٪ببحي ٝاهبِفم ٓٗ ،بؾا ُوـمبؼٖ ٗجٔب ًي
ًرٚر ًي هوحجٚس ُ ٨بحؼ فً ٕٚغٌقاً ٗٙ ٨ـػ عو ٕٚإهليي ظيٓـاً .
ٗاببؼ ت ببرٌى اُببٕ  ٨ؿٙببب  -كربٗ ٙبيً  -يف ت ببٌيً ٞٚاهبببٌـجس اهبببٌقر٘ث
 -اهِر٘ اهثيًُ- ٛج عؼَ اكـم٩هٚـٕ إلُؼؿاجٕ يف اهبٌـجس اٗ٪ي اهبٌيُ. ٛ

الـىرجح الجمالح  :األسبقية الزوماٌية ألحد ال اجبني الـىتزامحني .
إؽا تببقاذٍ ٗاجقببيْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿ ٝاهوببـعٗ ٞٚكببيْ ذببؼٌٓي كببق
ًّ ا٬طـ فًيُيً يف فووٚـٕ ٗتبربم ًُ٘٘عٕ  -هـط اهمبؼؿ ٝعوٚبٕ  -طيؿجبيً
ؿجبببس اهببببٌـمؼَ فًيُب بيً ٗتمب بؼَّ ا٪كبببق فووٚببب ٞعوببب ٟاهببببٌـأطـ فًيُب بيً إؽا
كيُي ًـليٗٙا ًّ ذٚأ اٗ ٌٞٚٓ٪ا٪فِو ٞٚهـعيً فِ ً٩عٌي ه٘ كيْ ا٪كق
ٍٓ ً٩كيً ٗ ؿجس .
ٗٗجٕ تـجٚس ا٪كق ٓ٘ ْ ا٪كبق فًبيْ فووٚـبٕ هببٌي كبيْ ًـمبؼًّيً يف
فًيْ فووٚـٕ ٗتبربم ًُ٘٘عٕ ًٗمؼؿ ٝاهبٌلوع عو ، ٕٚفٚـ٘جّٕ طريبٕ فوً٩
اىل اهبٌلوع ٗيف فًبيْ ًـمبؼَ ٙٗ ،لبْ٘ ًلبـمـّ اهثقب٘

يف ظـفبٕ ًبّ ػْٗ

ًيُج ص إؽ اه٘اجب اهبٌـأطـ ٝفووٚـٕ ٗتبرم ًُ٘ب٘عٕ بفوبى عبؼَ ًبهٗؿتٕ
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فووٚيً إ ٨يف ٗابم ًـبأطـ عبّ فًبيْ فووٚب ٞاه٘اجبب ا٪كبق ٌٙ ٨ -بوس ْ
ٙلْ٘ ًيُويً عّ إكـمـاؿ ثق٘

اه٘اجبب ا٪كبق فًيُبيً هـببٌيَ فووٚـبٕ ٗعبؼَ

فوو ٞٚاهبٌـأطـ فًيُيً ذـٙ ٟبرفغ اهبٌلوع اؼؿتٕ ٪جوٕ .
إؽْ ًّ اه٘اُس هقَٗ فوو ٞٚاه٘اجب ا٪كق ٗ عؼَ ج٘اف تـكبٕ ذفعبيً
هومؼؿ ٝعو ٟإتٚيْ اه٘اجب اهبٌـأطـ فًيْ فووٚـٕ  ،بى ٙلْ٘ طريب ا٪كق
اهفوو ٛاهبٌلـمـ اق - ً٩طريبيً ؿافويً هفوو ٞٚاهبظريب ا٬طبـ بـفبج ًُ٘ب٘عٕ
ُٗف ٛاهمؼؿ ٝعوٗ ٕٚذٌ٘ي اهوحق عِٕ  ،ببٌوِِٙ ُٕ ٟـبف ٛاهـلوٚع اهبٌـأطّـ
بإُـفيًُ٘٘ ١عٕ ٗٙ ٨قمً ٟبحيي ٌٙ ْ٪ه فووٚيً يف ظـفٕ اه٩ذ .
ًٗثيهٕ ً :ي إؽا ٗاج اهـقاذٍ با اهمٚيَ هٌ ٝ٩اهعٔـ ٗببا اهمٚبيَ هٌبٝ٩
اهوٌـ بأْ فـا اٌ٘ؿ اؼؿتٕ عّ اهبحٌج بٌِٔٚي يف ًميَ اً٨ـثيي ٗ ،اهمٚيَ
()1

جقٗ ١اجب يف اهًٌ ٝ٩وـٗط بيهمؼؿ ٝهـعيً هـمٚٚؼ ٗج٘بٕ يف اهٌِبَ٘

اهوـٙف ٞببٌي إؽا كيْ ًرٚس اهقؼْ ٗ ٙلـرٚج اهمٚيَ ٗ ًلِٕ ٗا٘ ٜعو. ٕٚ
ٗٙببٌلِِي توٌبب ٍٚاهقرببأ ٗت٘كببوـٕ بِربب٘ ٙوببٌى اهبب٘اجقا اهبببٌوـٗطا
بيهمببؼؿ ٝاهوموٚبب ، ٞكٌببي إؽا تببقاذٍ إُمببيؽ غـاببً ٗ ٟـُبب ٟب ببٌـا ًِـوببـ
يف اهقوبببؼ  ،فٚحبببب تب ببظو ٍٚاهبٌٌيبٚب ببّ ًبببّ اهب ببٔ٩ن إؽا كبببيْ ٓ٩كٔبببٍ
ًحتقيً ط٘ ً٨بأْ ٙـبقاذٍ ٗجب٘ب إُببميؽ ٓبؾا اهغـٙب اهببٌـ٘اج ً٘تبٕ يف ٓبؾٖ
اهؼاٚم ٞه٘ ٨اهـٌؼّ ٜإلُبحيً ٕ٢ج ٗج٘ب إُميؽ ؽان اهغـ ٙاهبٌـ٘اج ً٘تٕ يف
ػاٚمبب٨ ٞذمببٙ ٗ ، ٞـبببقاذٍ ٗجبب٘ب إُمببيؽ ٓببؾا اهبببٌـٙض اهبببٌـ٘اج ً٘تببٕ
بوبببؼ كبببيع ٞهببب٘ ٨اهـٌب بؼّ ٜإلُب ببحيً ٕ٢بببج ٗجببب٘ب إُب ببميؽ ؽان اهببببٌـٙض
اهبٌـ٘اج ً٘تٕ بوؼ كيعـٚبّ .
ٗيف ًثوٕ  ٨إهليي يف ٗجب٘ب تمبؼ ٍٙا٪كبق فًيُبيً  -يف ًب٘اؿػ إًـِبي
اهبببحٌج بببا اإلًـثببيها اهبٌـليٗ ٚٙببّ ًببّ ذٚببأ اٌٚٓ٪بب ، ٞفهجببس ا٪كببق
( )1اه٘كي٢ى  :د : 4ب ًّ : 1اب٘اب اهمٚيَ  +ب + 5بًِٔ : 6ي .
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فًيْ فووٚـٕ ٗٙـمؼَ إُميؽ اهغـٙب ٗاهببٌـٙض ا٪كبق كـمبؼ ٍٙاهمٚبيَ هٌبٝ٩
اهعٔـ عو ٟاهمٚيَ هٌ ٝ٩اهوٌـ  ،فٙ ٩بح٘ف تـن إُميؽ اهغـٙب

ٗ اهببٌـٙض

ا٪كببق فووٚبب - ٞت ببرفّعيً عوبب ٟاهمببؼؿ ٝإلُمببيؽ اهغـ ٙب ٗاهبببٌـٙض اهبببٌـأطـ
فًيُٕ ص كٌي ٙ ٨بح٘ف تـن اهمٚيَ هٌ ٝ٩اهعٔـ تبرفّعيً عو ٟاهمؼؿ ٝهومٚبيَ يف
ًبب ٝ٩اهوٌببـ ٗ ،ؽهببم كوببٕ هفووٚببٗ ٞجبب٘ب تببـن إُ ببميؽ اهغـ ٙب ٗاهبببٌـٙض
ا٪كق يف فًيْ تبرم ًُ٘٘عٕ  :اهمؼؿ ٝعو ٟاهفوى اهببٌأً٘ؿ ببٕ  ،فٌٚبه
اإلُميؽ ًثى اهمٚيَ هٌ ٝ٩اهعٔـ ًلـمـّ اهثق٘

يف ظـفٕ ًّ ػْٗ ًيُج ٗٙلْ٘

طريبببٕ اهبببٌلـمـّ ؿافو بيً ه ببظريب اه٘جبب٘ب اهبببٌـأطـ اهببؾِٙ ٜـ ببف ٛبإُـفببي١
ًُ٘٘عٕ ٗفٗاي اهمؼؿ ٝعوٗ ٨ٗ،ٕٚجٕ هحن اإلُميؽ اه٘اجب فو ً٩يف اهقًيْ
ا٪كق ًمؼً ًٞهبرفغ اهمؼؿ ٝعو ٟإتٚيْ اإلُميؽ اهبٌـأطّـ فووٗ ٞٚج٘بٕ .
بى ٙبٌلِِي اهحاّٗ ٛاهم٘ي بأُبٕ كوٌبي ٗابج اهـبقاذٍ ببا ٗاجبقا طب٘هٚا
ٙلْ٘ ذؼٌٓي ًـمؼًيً يف فووًُ٘٘ ٞٚعٕ عوً ٟقامحبٕ كبيْ اهب٩فَ تبـجٚس
اهليب فًيْ فووًُ٘٘ ٞٚعٕ عو ٟاهببٌـأطّـ فًبيْ فووٚبًُ٘ ٞب٘عٕ ذـب ٟإؽا
كببيْ اهبٌـأطبّبـ ٓبٍّ يف ُعببـ اهوببيؿ ًببّ اهبببٌـمؼَ ٗ ،ؽهببم هفووٚببًُ٘ ٞبب٘
اهبٌـمؼَ ًٗ٩ذٕ ًيُويً عّ فووٗ ٞٚج٘ب اه٩ذ ٓ .ؾا .
ٗاه٘اُس هِي طـٗد ًي ُبرّ ف ٕٚعّ ًٌؼاا( ٞٚاهـقاذٍ) ببا ا٪ذلبيَ
ببرلب اإلًر٩ض  ،فيُٕ ذمٚم ٞعـف ٞٚعمٚ٢٩ب ٞتوب

تِبييف ذلٌبا بوربيظ

ًميَ تأثهٌٓي هوؼاع٘ ّٗ ٞٙاهبٌرـّك ٞٚاهفووُ ٞٚبر٘ اإلًـثيي ٗاإلطيع. ٞ
ٗعوٚبببٕ  :إؽا كبببيْ اهببببرلٌيْ ػاعبببٚا إىل ًـوومٌٔبببي ًٗب ببرـكا ُب ببر٘
إًـثيهلٌي يف فًيْ ًـرؼ كيُي ًـقامحا .
ٗإؽا مل ٙلّ اهبرلٌيْ يف فًيْ ٗاذؼ ػاعٚٚببّ إىل ًـوومٌٔبي مل ٙلُ٘بي
ًـقامحا  ٜمل ٙلّ تِيفب ٛاهبرلٌا يف ٓؾا اهببٌ٘ؿػ ٗاجبؼاً هببظًٌ٘ٞٚ
اهـقاذٍ بوريظ ْ فوو ٞٚاهبرلٍ ا٪كق فًيُيً بفووًُ٘٘ ٞٚعٕ تلْ٘ ؿافوبٞ
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هفوو ٞٚاهبرلٍ ا٬طـ ًٗقٙو ٞهبٌُ٘٘عٕ ببقٗاي اهمبؼؿ ٝعوٚبٕ بوبؼ ًبـفٔي يف
إًـثيي اهبرلٍ اهفوو ٛا٪كق .
إؽْ ٙلببْ٘ تِببييف اهبببرلٌا فٌٚببي ُ ببرّ فٚببٕ ُيهبب٣يً ًببّ ؿافوٚبب ٞاهبببرلٍ
ا٪كببق ه ببٌُ٘٘ اهبببرلٍ اه٩ذ ب ٗ ،هببٚم تِيفٌٔٚببي ُيهبب٣يً ًببّ ت ببٌيُؤٌي
ٗتقامحٌٔببي ٗتببؼافؤٌي يف ًمببيَ اهـببأثه ٗاهؼاع٘ٙبب ٞهتًـثببيي ذـببٙ ٟلببْ٘
ًٌؼاايً هوـقاذٍ ٗٙأت ٛػٗؿ اهو٩د ٗ ٙـوا اهحجٚس بي٪كقم. ٞٚ
ٗاهبببريًى اُببٕ  -عِببؼ تببقاذٍ ٗاجببقا طبب٘هٚا ٙلببْ٘ ذببؼٌٓي كببيب
اهفووٚبب ٞاقببى فًببيْ فووٚبب ٞاه٘اجببب اهبببٌـأطـٙ -ببـوا فوببى اهلببيب فووٚببًٞ
ٗٙوببقَ تمؼ ٙببٌٕ عوبب ٟاه٩ذ ب اهبببٌـأطـ ًببّ ػْٗ فببـق بببا ٌٓٚبب ٞاهلببيب
ٗبا ٌٓ ٞٚاه٩ذ ٗبا تليٌٗٔٙي ٩ً ْ٪ ،ن تمؼ ٍٙاهليب  :كبق فووٚـبٕ
بفووًُ٘٘ ٞٚعٕ  ٘ٓ -آ ق يف ك ٩اهبريها ف ٩فـق بِٔٚي .
ُوببٍ ُلـببث

ًبب٘ؿٗ ًٝاذببؼٙ ٨ ٝـمببؼَ فٔٚببي ا٪كببق فووٚبب ٞص ٗٓببً ٛببي هبب٘

تقاذٍ ٗاجقيْ ط٘هٚيْ ٗ ذبؼٌٓي ٓبٍّ ٗٓب٘ ًـبأطـ فًيُبيً إؽا كيُبم ٌٓٚـبٕ
إلؿتقيطٕ بيهِفم ٗ بيهوـا صكٌي ه٘ ػاؿ اً٪ـ با ذفغ ًيي اهببٌ ًّ٧فببٛ
فًيْ كبيب ٗببا ذفبغ ؿٗذبٕ ًبّ اهببٌ٘

ٗاهببٔ٩ن ٗ ذفبغ عـُبٕ ًبّ

اهبٔـم يف فًيْ ًـأطـ ٗ -جب ذفغ اؼؿتٕ هوليع ٞاهببٌـأطـً ٗ ٝلِبٕ تبـن
ذفغ ًيي اهبٌ ًّ٧تبرفّعيً عو ٟاؼؿتٕ هبرفغ ؿٗذٕ ٗ عـُٕ .
ٓؾا كوٕ فٌٚي ه٘ كيْ اذؼ اهبرلٌا  -اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـعٗ ٞٚ
بيهمؼؿ ٝاهومو - ٞٚكق فًيُيً يف فووًُ٘٘ ٞٚعٕ عوب ٟاهببرلٍ ا٬طبـ ٗ ،هب٘
كيُببي ًـلببيٗٙا ًـرببؼ ّٙيف فًببيْ فووٚـٌٔببي  ٨ -كببق ٗ ٨ه ببر٘ق يف فووٚببٞ
ذؼٌٓي ٗتبرم ًُ٘٘عٕ  -فٚأت ٛاهل َ٩عِٕ إْ هي ١اهلل .
ِٗٓي ِٙقغ ٛاْ ُوـا فـعيً فمٔٚيً ترقٚمٚيً ؽكبـٖ اهببٌرم اهِبيٚ٢

(ابؼٖ)
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ٗجووبببٕ طيؿجب بيً عبببّ اهحجبببٚس بأكبببقم ٞٚفًبببيْ فووٚببب ٞذبببؼ اهببب٘اجقا
اهبببٌـقامحا ،ه٘جبب٘ػ جٔبب ٞهببـع ٞٚتمـِبب ٛتمببؼَ ٗؿجرببيْ اهبببرلٍ
اهبٌـأطـ ٝفووٚـٕ :
ٓ٘ فـ تبقاذٍ فـِٙب ٞاهببرخ ًبج ٗجب٘ب اه٘فبي ١بِبؾؿ اهببٌلوع يف
هٔـ ؿًِيْ فٙيؿ ٝاهبرلا ( َ٘ٙ )عـف ٞاقى تبرم اإلكـريع. )1(ٞ
ٗاؼ ٗابج اهببظ٩

ببا اهفمٔبي ١اٗ٪اطبـ يف ْ اهفبـ ًبّ ًبغـٙي

كرب ٠اهـقاذٍ ٗ عؼَ ًغـٗٙـٕ ٗ ،يف تمؼٌٔٙ ٍٙي عِؼ اهـقاذٍ .
ِٗٙقغ ٛتُ٘ٚس اهفـ بؼٗاً :
إُٕ اؼ تمج اهبٌقامح ٞبا ٗج٘ب اهبرخ ٗببا ٗجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ
ٗ اهؤؼ ٗ اهٌٚا كٌّ ُؾؿ ٗ ذوع ٗ عيٓؼ ؿبٕ اقى تبرم ا٨كـريعٞ
عِببؼٖ عوببٙ ْ ٟببقٗؿ اهبببرلا (ٙ )ببَ٘ عـفببٙ ٗ ٞقٚببم هٚوـٔببي عِببؼٖ
ٗٙبرٚٚبٔي ُٗٔيؿٓي بيهوقيػ ٝعِؼٖ ( )ثٍ ذٌى اهوـط ٗتبرم ٗجب٘ب
اه٘فببي ١فووٚبيً ،ثببٍ ذٌببوم عِببؼٖ اإلكببـريع ٞهببرح ٞاإلكبب َ٩اه٘اجقبب ٞيف
اهوٌـ ًـ ، ٝفٔى ٙـمؼَ ٗج٘ب اهبرخ ٌٚٓ٪ـٕ ً٩كيً  ٗ ،هـفوبٕ ًُ٘ب٘
ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗكُ٘بٕ ًبق ً٩ٙهببٌ٩كٕ كٌبي إطـبيؿ اهببٌرم اهِبيٚ٢
ٗييع( ٞاؼٍٓ) .
َ ٙـجس ٗج٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ ٗ بيهؤبؼ ٗ ببيهٌٚا ٪كبقم ٞٚفووٚـبٕ
ٗت ببرمّ ًُ٘بب٘عٕ اقببى فووٚببٗ ٞجبب٘ب اهبببرخ بفووٚببًُ٘ ٞبب٘عٕ ٗت ببرم
هببـطٕ  :اهمببؼؿ ٝعوٚببٕ ٗاإلكببـريع - ٞفٚلببْ٘ ٗجبب٘ب اه٘فببي ١بيهِببؾؿ ٗ
ُبرٖ٘ ؿافويً هبٌُ٘٘ ٗج٘ب اهبرخ .
اؼ ٙعٔـ ا٪طه ًّ ًيذب (اهبح٘آـ :د )347 :17عب

ٗجب٘ب

تمببؼ ٍٙاه٘فببي ١بيهِببؾؿ عوببٗ ٟجبب٘ب اهبببرخ ذببيي اهمببؼؿ ٝعوٚببٕ ٗت ببرم
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا
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ا٨كـريع ٞص بى ٙبرل )1(ٟعِٕ كْ٘ عٌوٕ عوب ٟطقمبٕ ٗ ُبٕ كبيْ ِٙبؾؿ اقبى
ذو٘ي هٔـ اهبرخ اهث٩ث : ٞفٙيؿ ٝاهبرلا ( )يف  َ٘ٙعـف ٞهٙ ٩٣ـ٘جٕ
اه ٕٚطريب اهبرخ يف هٔـٖ  ،بى إػعب ٟكبٚؼ (اهببٌلـٌلم :د)117 :10
إُ ٙعٔـ ًّ اً٪ريب  :اإلتفيق عو. ٕٚ
إٓ ْ ٨ببببؾا اهفببببـ غببببه ًببببرـّؿ يف كوٌببببي

اهفمٔببببي ١اهبببببٌـمؼًا

ٗاهبٌـأطـ ّٙهوؼَ تببرـٙـٍٓ إٙبيٖ فـعبيً يف فمبٕ اهببرخ ذـب ٟيف ً٘كب٘عٞ
(اه ببح٘آـ)ٗ ،إُبببٌي ذ بـّؿٗا ُعببهٖ ٓٗ :بب٘ ًببي هبب٘ ُببؾؿ ذحبب ٞغببه ذحببٞ
اإلكبب َ٩ثببٍ إكببـري ٗ ،اببؼ تر بّ٘ؿ اهفببـ ٗت٘كّ بج اهـفـٙببج فر بـّؿٖ ف ببٛ
(اهوببـٗ ٝاهبب٘ثم : ٟفببـٗ ا٨كببـريع ٞاهبببٌيه )32َ : ٞٚفـعبيً ًلببـم ً٩اببيي :
( إؽا ُؾؿ اقى ذٌ٘ي اإلكـريعٙ ْ ٞقٗؿ اهببرلا  يف كبى عـفب ٞثبٍ
ذٌوم مل ٙبحب عو ٕٚاهبرخ) ٗإطـوفم ُعيؿ اهبٌووما عو( ٟاهوبـٗ)ٝ
ٗهيؿذٔٚي ذلقٌي ٙقؼٗ جوٚيً هوٌـبـبقج عو ٟا٘ها :
 إطـيؿ يج ًّ اهفمٔي ١تمؼٗ ٍٙج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗ ُبرٖ٘ عوٟٗج٘ب اهبرخ ٙٗ ،بٌلّ ت٘ج ٕٔٚببأْ ٗجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ ٗ اهؤبؼ ٗ
اهببٌٚا ًمّٚببؼ بيإلكببـريع ٞاهوموٚبب ٞكغببهٖ ًببّ اه٘اجقببي

ٗ ،هببٚم ًمٚببؼاً

بيهمببؼؿ ٝاهوببـع ، ٞٚبٌِٚببي ٗجبب٘ب اهبببرخ ًم ّٚبؼ بيهمببؼؿ ٝاهوببـع ٞٚهوببٍِّ
اهمـآُ ، ٛفٚـمؼَّ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ عوٗ ٟج٘ب اهبرخ ٗ ْ٪ ،جب٘ب
اه٘فببي ١بيهِببؾؿ ٙقٙببى ا٨كببـريع ٞاهوببـع ٞٚعوبب ٟاهبببرخ ٗٙـفؤببي ٗٙوحّببق
اهبٌلوع عبّ ػا ١اهببرخ  ،كٌبي يف كبى ٗاجبقا تقامحبي ٗكبيْ ذبؼٌٓي
ًمّٚؼاً بيهمؼؿ ٝعمٗ ً٩كيْ ا٬طـ ًمّٚؼاً بيهمؼؿ ٝهـعيً ٗيف هليْ ػهٚوٕ .
ب ُ ٗ -لـٖ اهبٌربم اهِي٢بٚ

(اؼٖ)ٗ ،إطـيؿ تـجٚس ٗج٘ب اهبرخ

( )2ف٘ا٢ؼ اً٘٪ي  -تمـٙـ ببرأ اهبٌرم اهِيٚ٢

 :د. 331 : 1

اهحجٚس بيٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ٙمِٚيً ٗ إذـٌي)149( ............................. ً٨

ٗإْ تمؼًّٕ يف اهفوو ٞٚطريب اً٪ـ ب٘في ١اهِؾؿ ٙٗ ،ـأطّـ ٓبؾا اً٪بـ ؿغبٍ
فووًُ٘٘ ٞٚعٕ  -يف فًيْ كيب عو ٟفًبيْ فووٚبٗ ٞجب٘ب اهببرخ بفووٚبٞ
ًُ٘بب٘عٕ  :اإلكببـريعٗ ، ٞؽهببم إلعـمببيػٖ تم ّٚبؼ كبب ٩اه٘جبب٘با بيهمببؼؿٝ
اهوـعبٚببً ٞببج فٙببيػٓٗ : ٝبب ٛتبمبب ّٚؼ ٗجبب٘ب اهبب٘في ١بيهبِببؾؿ ببوببؼَ كببْ٘
ًبـبووبمٕ ًبرو ً٩هورـاَ ٗ ،ؽهم :
ًي إهحاط ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗاهؤؼ ٗاهٌٚا بيهمؼؿ ٝاهوبـع ٞٚيف
ُعب بـ اهببببٌرم (ابببؼٖ) فٔببب٘ ًمـِببب ٟؽا

اإلهـبببقاَ اهِبببؾؿٗ ٜاهؤبببؼٜ

ٗاهبببروف ٛبفوببى اهلل كببقريُٕ ص فببإْ ٓببؾا ا٨هـببقاَ هلل كببقريُٕ ٙمـِببْ ٛ
ٙلْ٘ ًـوومٕ ًمؼٗؿاً ص إؽ اهوياى اهبٌوـفم ٙ ٨وـقَ بوٚب ًّ ٤اهوٌى عوٟ
ُفلٕ إ ٨إؽا كيْ ًمؼٗؿاً ػاط ً٩تبرم إطـٚيؿٖ ًٗمؼؿتبٕ  ،فٚلبْ٘ ًـووب
اهِؾؿ ٗاهؤؼ ٗاهٌٚا  :اهفوى اهببٌمؼٗؿ ٙٗ ،بأت ٛاإلًِبي ١اهوبـع ٛعوبٟ
ٓؾا اهِر٘ ًّ اإلهـقاَ بيهفوى اهبٌمؼٗؿ فٚلْ٘ اه٘ج٘ب اهبًٌٌِ ٟمٚبؼاً
بيهمؼؿ ٝهـعيً .
كٌي ْ اه٘في ١بيهِؾؿ  -يف ًفـٗا اهقرأ ً -لـوقَ هـف٘ٙبم اهببرخ
اه٘اجب  ،فٚلْ٘ ً٩فًيً هو٘ا٘ يف اهبرـاَ ٙ -و

تـن اهبرخ اه٘اجبب

ٗٓ٘ ؿكّ ا٨ك - َ٩فب ٩توٌّبٕ ػهبٗ ٞجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ اهببٌمّٚؼ بوبؼَ
تبروٚى اهبرـاَ  ،فيُٕ يف ًفـٗا اهقرأ ِٙـف ٛاهمٚؼ فِٚـف ٛاهبٌمٚؼ أبـاً
ِٗٙرى اهِؾؿ إلكـوقاَ ٗفي ٕ٢بإتٚيْ ًـوومٕ  :تـن اهبرخ ٗف٘اتٕ ًِٕ ٗ ،هؾا
ٙحجّبس ٗجبب٘ب اهبببرخ ٗٙـوب ّ ّٚعوٚببٕ ص ٪جببى فووٚـبٕ يف ذمببٕ بوببؼ تبببرم
إكـريعـٕ هٕ ٓٗ ،ؾٖ  -فووٗ ٞٚج٘ب اهبرخ بوؼ تبرم ا٨كـريع - ٞتـفج
ًُ٘٘ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗ اهؤؼ ٗ اهٌٚا بٔؾا اهـمـٙب(. )1
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا
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ٗذيًى تفلّـ اهبٌرم اهِي٢ببٚ

(اؼٖ)ٓبب٘ تـجبٚببس ٗجبب٘ب اهببرخ

ٗتمؼٙبٌٕ عوٗ ٟجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿٙٗ ،قبؼٗ ًبّ بوبض ذ٘اهب ٛؿكبيهٞ
(اهوببـٗ ٝاهبب٘ثمٗ )ٟهببـٗذٔي  :اُببٕ ٗافمببٕ يببج ًببّ ا٪عببيظٍ يف اهِـٚحببٞ
اهفمٔٗ ، ٞٚهووٕ ًج إطـ٩

اهرـٗ ٙاهبٌلوم اهبٌ٧ػّ ٜاهٔٚي .

ٗاهعيٓـ عؼَ إطـٌيَ اهفـ ببٌي إؽا ُؾؿ فٙيؿ ٝاهبرلا (َ٘ٙ )
عـف ٞص بى ٙوٍّ كبى عٌبى طبه ًببرق٘ب هبـعيً ِٙبؾؿ اهببٌلوع فووبٕ ٙبيَ
اهبرخ ٗ  َ٘ٙعـفٙٗ ٞوـقًٕ هلل إهـقاًيً ًروميً ٗ إهـقاًيً ًوـٗطيً ثٍ ٙـرم
هـطٕ فٚقاذٍ ٗ ٙبٌِج ا٨كـريع ٞعو ٟػا ١فـ ِٞٙاهبرخ يف ً٘مسٕ كٌي
هبب٘ ُببؾؿ ًببؼا ٗ ٞفٙببيؿ ٗ ٝتوقٙببً ٗ ٞببي هببيكى ًببّ ا٪عٌببيي اهبببٌرق٘بٞ
ٗاهبظه ٞٙاهيت ٙلْ٘ ٗاـٔي يف ٙيَ اهبرخ ٗ ٙبحووٕ اهببٌلوع عوبُ ٟفلبٕ
يف ٙيًٕ .
ِٗٙقغ ٛتبرمٚ

ًـٗ ّٙتبٌٔٚؼ ًمؼًـا ٌٓي اهبٌقِ ٟاهفمٔب ٛاهبؾ ٜهبٕ

ػٗؿ يف إطـٚيؿ اهِـٚح ٞاهفمٔ ٞٚفٌٚي ُبرّ فٌٓٗ ، ٕٚي :
اٗ٪ي  :يف ُ٘ اهمؼؿ ٝاهبٌأط٘ؽ ٝيف ٗج٘ب اهبرخ  ،فإُٕ اؼ ٙميي :
ايي تويىل :شوجلدمَّهد جعمَى الٍوماسِ حدجُّ ا ِلبجيتد وجَ اس جتطَما جع إِلَيـ ده سجـبديالّز آي عٌبـاْ
ٓٗ -97:ؾا ظيٓـ بؼٗاً يف ْ ٗجب٘ب اهببرخ ًمّٚبؼ بيإلكبـريعٗ ٞاهمبؼؿٝ
اهوـع ٞٚببٌوِ ٟػطيهـٔي ً٩كيً ٗطريبيً  ،بؼهٚى طؾ اإلكبـريع ٞيف هلبيْ
طريب إٙبحيب اهببرخ  ،ذٚبأ ُبٕ ٙلوبع عبّ ػطيهب ٞاهمبؼؿٗ ٝااوبيً يف
ً٩ن ٗج٘ب اهبرخ ص إؽ هب٘ مل تلبّ ػطٚوب ٞيف ًمبيَ اهثقب٘

ٗاه٘اابج مل

ٙـحٕ طؾٓي يف ًـوو اً٪ـ إثقيتيً ٗػه. ً٩ٚ
ٗ٨فَ طؾ اهمبؼؿ ٝاهوبـع ٞٚيف ٗجب٘ب اهببرخ ْ ٙـفبج كبى ٗاجبب
ٗج٘ب اهبرخ ذٌِٚي ٙـقامحيْ  ،فهفج اه٘اجب ٗ ٜ -اجب ًُ٘٘ -
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اإلكـريعٗ ٞاهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚعوب ٟاهببرخ ٓٗ ،بؾا ٨فَ ٙ ٨ببٌلّ إهـقاًبٕ
ٗاهـٌؼ ٙبٕ هبٌي كٚأت. ٛ
ٗكٚببع كببيْ ٓببؾا ًمببيي غببه ٗاُببس  ،فببيْ اإلكببـريع ٞاهبببٌأط٘ؽ ٝيف
اٙ٬بب ٞاؼ فلّـتٔي اهـٗاٙي ( )1اهوؼٙؼ ٝببٌي ٙب٧ػ ٜكْ٘ اهبٌـاػ ًِٔي اهمؼؿٝ
اهوـفبٚبببٗ ٞاهبببٌلِ ٞاهويػٙبب ٞعوبب ٟػاًِ ١يكببم اهبببرخ  ،ذٚببأ فلّببـ
اإلكـريع ٞيف ؿٗاٙبي

ًبرٚر ٞب٘جبؼاْ اهبقاػ ٗاهـاذوبٗ ٞبوِبٔي ببأًّ

اهرـ ٙب ٗت ببظو ٞٚاهلببـب ٗبوِببٔي بٌببر ٞاهقببؼْ  ،فببإْ اهلبب٧اي يف ٓببؾٖ
اهـٗاٙي

اهلثه ٝك٧اي عّ ذمٚم ٞاإلكـريع ٞاهببٌأط٘ؽ ٝيف آٙب ٞاهببرخ،

ٗاهبببح٘اب فٔٚببي بٚببيْ ه ببٌفًٔ٘ٔي ٗٙوربب ْ ٛذمٚمـٔببي ٓببٗ ٛجببؼاْ اهببقاػ
ٗاهـاذو ًّ ٗ ٞاهرـًٗ ٙر ٞاهقؼْ ٓٗ ،ؾٖ اً٪ب٘ؿ ٓب ٛاهمبؼؿ ٝاهوموٚبٞ
ٗاهبٌلِ ٞاهويػ ٞٙعوب ٟإتٚبيْ اهببرخ طيؿجبيً  ٨غبه  ٨ -فٙبيػ ٝعؤٚبي ، -
فهفج اهٚؼ بٔؾٖ اهـٗاٙي

اهبٌفلّـ ٝعّ ظٔ٘ؿ طريب ا ٞٙ٬يف اإلكبـريعٞ

ٗاهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗبـوبببقه ًبببظـٌـ  :اهعبببيٓـ ْ ٓبببؾٖ اهـٗاٙبببي

ًفلّببـ ٝهتكبببـريعٞ

اهبٌأط٘ؽ ٝيف آ ٞٙاهببرخ ًٗقِّٚب ٞهوٌٌبيػ ٙاهبيت تـرمب بٔبي اإلكبـريع،ٞ
ٗٓبب ٛتلببيٗ( ٜاهمببؼؿ ٝاهويػٙبب )ٞعوبب ٟإتٚببيْ ذببخ اهقٚببم طيؿج بيً ٗت ببٌِج
إؿاػ( ٝاهمؼؿ ٝاهوـع. )ٞٚ
ُٗ٘ٙرٕ فٙؼ ٩ً :ذعبً ْ ٞبي ؽكبـ ًفلّبـاً هوٌلِبٗ ٞا٨كبـريع ٞمل
ٙبحـٌج تبٌيًٕ يف ؿٗاٙبٗ ٞاذبؼ ، ٝببى تفبـق يف ؿٗاٙبي

ًـوبؼػٗ ٝبوِبٔي

يج إثِـا ًِٔي ً -ببٌي ٙلوبع عبّ كُ٘بٕ تفلبه ًا ه٩كبـريعً ٞبّ بوبض
ج٘اُقٔبببي  ،فٔبببؾٖ اهـٗاٙبببي

تقب بٗ ّّٚتوبببـض بوبببض ج٘اُبببب ا٨كبببـريعٞ

اهبٌأط٘ؽ ٝيف هليْ اهؼهٚى اهليهع عّ اه٘ج٘ب - ٛٓٗ ،بببٌحٌ٘عٔي -
( )1اه٘كي٢ى  :د : 8ب + 6ب + 8ب ًّ : 9اب٘اب ٗج٘ب اهبرخ ٗهـا٢رٕ .

( ..................................................... )152بوـ ٠اً٘٪ي  /د8

تفله ًٌبؼااٗ ٛجبـ ٜعٌوبٗ ٛترقٚب طبيؿج ٛعوبًٌ ٟبيػ( ٙاهمبؼؿٝ
اهوـفٗ )ٞٚاإلكـريع ٞاهويػ ٞٙعو ٟذخ بٚم اهلل ٗ ،هٚم ًّ بيب اهـرؼٙؼ
اهبببٌفًٔ٘ٗ ٛاهـمٚٚببؼ اهوببـع ٛبيهمببؼؿ ٝاهوبـعبٚبببب ، ٞكٌببي  ٨هببببيٓؼ عوببٟ
ذبٌـ ا٨كبـبريع ٞاهبٌرو٘ب ٞبـوبم اً٪ب٘ؿ اهببًٌٌِ٘ ٞاهبيت ٓب ٛبوبض
ج٘اُب اهمؼؿ ٝاهويػ ٞٙعو ٟاهبرخ .
ٗ٧ٙكبببؼ عبببؼَ اهـرؼٙبببؼ اهببببٌفًٔ٘ٗ ٛاهب ببرٌـ ً :بببي ٗؿػ يف بوبببض
اهـٗاٙي
ٙو

اهٌرٚرٓٗ )1(ٞب ٛتفلّبـ اإلكبـريع ٞب٘جبؼاْ شًبي ٙببرخ ببٕز

ٗجؼإُ هبٌي ٙـٌلّ بٕ ًّ ػا ١فـ ِٞٙاهبرخ ٗٙمؼؿ عو ٟاهلبفـ إىل

اهببؼٙيؿ اهبببٌمؼكٙٗ ٞببـٌلّ بببٕ ًببّ ػاًِ ١يكببلٕ يف اهبببٌويعـ اهبببٌمؼك، ٞ
ٗٓؾا عِ٘اْ ًوه إىل اهبٌفَٔ٘ اهوـيف ًّ اهمؼؿٗ ٝاإلكـريع ٨ٗ ، ٞػ٨هٞ
فٔٚي عو ٟفٙؼ ًِٔي  ٨ ٜ :ػ٨ه ٞفٔٚي عو ٟطبؾ (اهمبؼؿ ٝاهوبـع )ٞٚعوبٟ
اهبرخ .
ٗعِؼ٢ؾ ُم٘ي  :ظبيٓـ آٙب ٞاهببرخ كبْ٘ اهمبؼؿ ٝاهببٌأط٘ؽ ٝيف ٗجب٘ب
اهبرخ اؼؿ ٝهـع٪ ٞٚطؾٓي يف هليْ ػهٚؤي ٗطريب ٗج٘بٔي  ،هلّ ُـفج
اهٚؼ عّ ٓؾا اهعيٓـ ص إلكـفيُ ٞاهٌَِ٘ بـفله اإلكـريع ٞبببٌي ٙب٧ػٜ
إىل إؿاػً ٝوِ ًّ ٟاإلكـريعً ٘ٓ ٞريب هومؼؿ ٝاهويػ ٞٙاهببٌميبو ٞهووحبق
اهـل٘ٙ

ذٚأ فلّـ

ا٪طقيؿ اإلكـريع ٞبببٌي ٙب٧ػ( ٜتببٌلّ اهببٌلوع

ًّ ػا ١ذخ اهقٚم اهبرـاَ) .
ٗاهبريًى اْ ا٨كـريع ٞاهوـفٗ ٞٚاهببٌلِ ٞاهويػٙب ٞعوب ٟػا ١فـِٙبٞ
اهبببرخ ٓبب ٛاٚببؼ ٗجبب٘ب اهبببرخ ٗٓبب ٛاقببيي اهوحببق اهـلبب٘ٙ

ٗ ،هٚلببم

اإلكـريع ٞيف آ ٞٙاهبرخ اٚبؼاً ًوقّبـاً عبّ طبؾ (اهمبؼؿ ٝاهوبـع )ٞٚاهقا٢بؼٝ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 8ب ًّ : 6اب٘اب ٗج٘ب اهبرخ  :ض + 1ض+ 13بًِٔ 8ي ض. 1
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عو ٟاهمؼؿ ٝاهوموٚب ٞبببرٚأ ٙبقاذٍ كبى ٗجب٘ب هبـعٗ ٛجب٘ب اهببرخ
ٗٙـفج ًُ٘٘ اإلكـريع ٞعّ اهبٌلوع اهبٌـقاذٍ عِؼٖ اهبرلٌيْ .
اهثيُٓ : ٛى اهمؼؿ ٝاهبٌأط٘ؽ ٝيف ٗج٘ب اه٘في ١ببٌي جووٕ اهوقبؼ هـبّبٕ
ٗإهـقًٕ عو ٟؽاتٕ بِؾؿٍ ٗ ٙبٌا ٗ عٔؼ ٓ ٛاؼؿ ٝهـع َ ٞٚاؼؿ ٝعمو. ٞٚ
اؼ ٙمبيي ٓٗ -بؾا ًلـببفيػ ًببّ تفببلـ اهبٌرمبب اهِي٢بٚبِببٓ : - )1(ٛببٛ
ابؼؿ ٝهـع ٞٚػطٚو ٞيف ً٩ن ٗج٘ب اه٘في ، ١بـمـٙب :
إْ ٗج٘ب اه٘في ١تيبج هبٌي إهـقًٕ اهِيؽؿ ٗ اهبريهع ٗ اهببٌويٓؼ ؿببٕ
كوُٚٗ ًٞميً ٗ ،اهوياى اهبٌوـفم ٙـوو إهـقإً ُ -ؾؿاً ٗ عٔؼاً ٗ ٙببٌِٚيً -
ع ببيػ ٝبيهبٌ ببمؼٗؿ ٗٙ ٨بـ ببوو ب ببٌي ٓبب٘ ط ببيؿد ا ببؼؿتٕ ٗإطبـب ٚببيؿٖ  ،فٌببي
إهبـبقًبٕ اهبٌلبوبع ٓ٘ اهبفبوى اهبٌبمؼٗؿ ٗ ،طببريب اهوبيؿ ٓبب٘ إًببِي١
هبٌي إهبـبقًبٕ اهبٌلوع عوُ ٟفلٕ ُٗ .مـّبٕ بـوقه ثيٍْ :
إْ ؽا

اإلهـقاَ اهِؾؿ ٜبإتٚيْ عٌى ٓ٘ ًمـضٍ إلعـقيؿ اهمبؼؿ ٝعوبٟ

اهوٌى اهبٌوـقَ ٗ ،تلْ٘ اهمؼؿً ٝأط٘ؽ ًٝيف ًُ٘٘ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ
كببيبميً عوبب ٟتوو ب اإلهـببقاَ بيهفوببى ٓٗ ،ببؾا ٙو ب

ٗ -هبب٘ إهـقاً بيً  -تم ّٚبؼ

ٗجبب٘ب اه٘فببي ١بيهمببؼؿ ٝهببـعيً ٗٙلببـوقَ إطـٌببيَ اهبببٌ٩ن ب ببظٌَ٘
اهبرٌ ٞاهبٌمؼٗؿ ًّ ٝا٪عٌيي اهبٌوـقً ٞبِؾؿ ق ٗ عٔؼق ٗ ٙبٌا .
ٗٓؾا اهبٌميي غه تيَ :
فيْ ٓؾا اهـمـٙب ٙمـِ ٛإعـقيؿ اهمؼؿ ٝعمب ً٩اهبيت ٓب ٛاقبيي اهوحبق
اهـل٘ٙ

يف ًُ٘٘ ٗجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ ٗ اهؤبؼ ٗ اهبٌٚا ٗ ،ؽهبم

 ْ٪اهوياى اهببٌوـفم ٙوـبقَ بيهفوبى اهببظه ٜبمٌبؼ اهً٘ب٘ي إىل غـُبٕ
ًٗببـاػٖ اهببؾٙ ٜببحووٕ هببـطيً هِببؾؿٖ ٗ عٔببؼٖ ٗ ٙببٌٙ ٗ ، ِٕٚوـببقَ اهفوببى
( )2اج٘ػ اهـمـٙـا
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ًروميً بمٌبؼ اهـمبـّب إىل اهلل كبقريُٕ بوٌبى طبهٍ ٓ -بؾا كوبٕ إهـبقاَ ًبّ
اهبٌلوع بيهفوى اهبظه ًّ ٜػْٗ هبريظٕ هـط اهمؼؿ ٝعو ٟاهفوى ذـبٟ
ٙلْ٘ ٗج٘ب اه٘في ١بِؾؿٖ ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗإُبٌي اهومى ٙؼؿن إهحاط اهفوى اهبٌوـقَ بيهمؼؿ ٛٓٗ ٝاؼؿ ٝعموٚبٞ
 ٨فٙؼ  ٜ ،إْ اهومى ٓب٘ اهبؾٙ ٜوقًِبي بِبـٗؿ ٝتمٚبٚببؼ ًـووب ٗجب٘ب
اه٘في ١بيهبٌمؼٗؿ ٗاهبرٌ ٞاهبٌمؼٗؿ ٝطيً. ٞ
ٗبوا ٓؾا اهـمـٙب ُم٘ي بِـٗؿ ٝتمٚبٚبؼ ًـوومي

اهـلبيهٚع عًٌ٘بيً

بيهمؼؿٗ ٝإطـٌئًي بيهبرٌ ٞاهبٌمؼٗؿ ٝعمً٘ ٨ٗ ً٩جب إلعـقيؿ اهمؼؿٝ
اهوـع ٞٚهُ٘٘ض كفيٙب ٞا٨هـبقاَ بيهفوبى هلل بببٌوِ ٟجبيًج ببا اهببٌمؼٗؿ
ٗغه اهبٌمؼٗؿ .
إؽْ ً ٨وببقَ ٪طببؾ اهمببؼؿ ٝاهوببـعٗ ٞٚإعـقيؿٓببي اٚببؼاً يف هلببيْ ػهٚببى
ٗج٘بيه٘في ١بيهبِببؾٗؿ ٗاهوببٔ٘ػ ٗاٙ٪ببٌيْ ٙ ٨ٗ ،بمبـببِٓ ٛبؾا اهبـببمـٙب
طببؾٓي فببً ٕٚبٗ ، ً٩إُبببٌي ٙمـِبب ٛطببؾ ٗااببج اهمببؼؿ ٝاهـلِ٘ٚٙبب ٞيف اقببيي
اهوحق ٗٓ٘ ًوِٙ ٟؼؿكٕ اهومى ٗٙمِ ٛبٕ ٙٗ ،برـيد طبؾ اهقا٢بؼ عوٚبٕ -
ع

اهمؼؿ ٝاهوـع - ٞٚإىل ػهٚى طيَ ٙلوع عبّ ػطيهـٔبي يف اهببٌ٩ن

كيبميً عو ٟاً٪ـ بيه٘فيًٗ ١أط٘ؽاً يف ًـوومٕ .
ٗاهببببريًى ُٗببب٘ض طبببؾ (اهمبببؼؿ ٝاهوموٚببب )ٞيف ٗجببب٘ب اه٘فبببي١
بيإلهـقاًي

اهِؾؿ ٗ ٞٙاهؤؼ ٗ ٞٙاهبروفٗ ، ٞٚعبؼَ ٗجب٘ػ ػهٚبى ٗاُبس

عو ٟكثـ ًّ طؾ (اهمؼؿ ٝاهومو )ٞٚاهـل٘ ِٞٚٙاهويػ ٞٙاهيت ٙبؼؿكٔي اهومبى
اهفرـ ٜاهلو. ٍٚ
ٗ٧ٙكؼ طؾ (اهمؼؿ ٝاهومو )ٞٚفٔٚي ػْٗ اهوـعً - ٞٚـاْ :
اٗ٪ي  :إط٩ق ًبي ػيّ عوب ٟذلبّ اه٘فبي ١بيهِبؾؿ ٗاهؤبؼ يف اهلـبيب
ٗاهبلِب ٞذٚأ ٩ٙذبغ إطب٩ق ُبٌبً٘بٕ ٗعؼَ تبمبٚبٚبؼٖ بيهبمؼؿ ٝيف هبليْ
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اٙ٬ي

ٗاهـٗاٙي ً ،بٌي ٧ٙكؼ عؼَ تمّٚؼ ٗج٘ب اه٘في ١بيهمؼؿ ٝاهوـع.ٞٚ
اهثيُ : ٛبوض اهـٗاٙي

ُعه ًوـرب ٝعِقل ٞعو ٟا٨ظٔـ  :شًّ جوبى

هلل ه٣ٚيً فقوغ جٔبؼٖ فوبٚم عوٚبٕ هٚبب٤ز( )1فبيْ كبِؼٖ ًبرٚس إىل عِقلبٞ
ٗٓبب٘ ً ببٌّ ؿٗ ٠عِببٕ (ابببّ اببب ٛعٌببه) فـلببْ٘ اهـٗاٙببً ٞوـببرب ٝعِببؼُي ،
ٗهلببئُي كيهببع عببّ ت ببرؼّػ اهبببٌحو٘ي هلل ُ -ببؾؿاً ٗ عٔببؼاً ٗ  ٙببٌِٚيً -
ببرؼٗػ اهمؼؿ ٝاهومو ٞٚاهويػ ٞٙشفقوغ جٔؼٖز اقيي اهوحق اهـل٘ٙ

ٗبو٘غ

اهبحٔؼ ٓٗ ،ؾا ً٧كؼ هوؼَ إهحاط ٗج٘ب اه٘في ١بب (اهمؼؿ ٝاهوـع. )ٞٚ
ٗاهِـٚحبب ٞاهبببٌلـرٌوٓ ٞبب ٛتمّٚبؼ ٗجبب٘ب اه٘فببي ١بيهِببؾؿ ٗ اهؤببؼ ٗ
اهٌٚا بب (اهمؼؿ ٝاهويػ ٞٙاهومو ، )ٞٚػْٗ (اهمؼؿ ٝاهوـعٓٗ ، )ٞٚلؾا ذيي
اهمؼؿ ٝاهبٌمّٚؼ بٔي ٗج٘ب اهبرخ  ،فٚلْ٘ تقاذٍ ٓؾ ّٙاه٘ج٘بٚببّ عوبٟ
اهبٌلو ببع ًببّ ابق ببٚى تببقاذٍ اه٘اجق ٚببّ اهبببٌمٚؼ ّٙب بب (اهمببؼؿ ٝاهومو بب)ٞٚ
ٗاهبٌلِٞاهويػ ،ٞٙػْٗ (اهمؼؿ ٝاهوـعٚب. )ٞ
ٗبٔؾا اهـمـٙب ٗاهـُ٘بٚس ٗاإلكبـؼ٨ي ٙـحوب ٟاإلهبليي فٌٚبي فبيػٖ
كببـيؽُي اهبببٌرم (( )2اببؼٖ) ًببّ ًببغـٗ ٞٙاهـببقاذٍ بببا ٗجبب٘ب ذحببٞ
ٗببببببا ٗجببببب٘ب اه٘فبببببي ١بيهِبببببؾؿ هلبببببرب( ٠اهـبببببقاذٍ ببببببا ٗاجبببببقا
ذؼٌٓي ًوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوموٗ ٞٚا٬طـ ًوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ، )ٞٚفإُٕ
ابببؼ تقبب - ّّٚببببؼهٚى ٗاُبببس  -عبببؼَ إهبببحاط ٗجببب٘ب اه٘فبببي ١بيهِبببؾؿ بببب
(اهمؼؿ ٝاهوـع. )ٞٚ
ٗبوبؼ ٓببؾ ّٙاهـٌٔٚببؼ ّٙاهِببيفوا  -فمٔبيً ٗاًببُ٘ - ً٨ببؼطى يف بببرأق
تفٌٚو ٛعّ اهفـ اهفمٔ ٛاهـرقٚم ٛيف (كـيب اهبرخ) ُٗم٘ي :
( )1اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 8اب٘اب اهِؾٗؿ  :ض. 5
( )1ؿاجج حميُـا
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اؼ ذل ٛعّ ببرأ اهبٌرم اهِي( )1( ٚ٢اؼٖ) كْ٘ اهفـ اهببٌقر٘ث
ًٌببؼاايً هوبب٘اجقا اهبببٌـقامحا اهبببٌمّٚؼ ّٙبيهمببؼؿ ٝاهوببـعً ٞٚببج كببقمٞٚ
فًيْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ عو ٟفًبيْ ٗجب٘ب اهببرخ ًٗ ،مـِب ٟكبرب٠
اهحجٚس بي٪كق فًيُيً عوب ٟاهببٌـأطـ ٓب٘ تبـجٚس ٗجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ
٪كقمٗ ٞٚج٘بٕ اهفوو ٛفًيُيً عوب ٟفووٚبٗ ٞجب٘ب اهببرخ بـرمب ًُ٘ب٘
اإلكـريعٓٗ ، ٞؾا ً٘اف هبٌي ٙعٔـ ًبّ اهببٌؤ٘ؿ يف اهببٌلأه ٞاهبٌببٌيثوٞ
اهبٌـمؼًُ : ٞؾؿ ذح ٛٓ ٞغه ذح ٞاإلك َ٩ثٍ عـُم هٕ ا٨كـريع. ٞ
إُ ٨ببٕ هبببحٔٞق طيًبب ٞبببيهفـ تبببٌِج طًٌ٘ببٚـٕ عببّ إُرقببيق كببرب٠
اهبببٌـجس اهبببٌ٧ػّ ٜإىل تمببؼ ٍٙاهِببؾؿ اهلببيبم ٞفووٚببٗ ٞج٘بببٕ ٗ ،تمـِببٛ
تـجٚس ٗج٘ب اهبرخ ٗإْ كيُم فووٗ ٞٚج٘بٕ ًـأطـ ٝفًيُيً .
ٗٓؾٖ اهببظًٌ٘ٓ ٞٚب ٛتمّٚبؼ ٗجب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ بوبؼَ إكبـوقإً
تببروٚى ذببـاَ ٗ تببـن ٗاجببب ٗ ،ذٚببأ ْ اه٘فببي ١بِببؾؿ فٙببيؿ ٝاهبببرلا
(ٗ )اهبٌقببٚم عِببؼٖ هٚوبب ٞعـفبب ٞعببيَ ا٨كببـريعٙ ٞببلـوقَ تببـن اهبببرخ
اه٘اجب عوٓ ٕٚؾا اهويَ اهبٌويًـ هـرم اإلكـريع ٞف ، ٕٚفِٚربى اهِبؾؿ
اهبٌقب٘ؿ .
ٗٙ ٨ومى كْ٘ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِبؾؿ اهببٌقب٘ؿ ؿافوبيً هببٌ٩ن ٗجب٘ب
اهبرخ ٗ ًق ً٩ٙهفووٗ ٞٚج٘بٕ بفووًُ٘٘ ٞٚعٕ  ،هُ٘٘ض ْ فووٗ ٞٚج٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ ً٘ا٘ف ٞعوب ٟعبؼَ فووٚبٗ ٞجب٘ب اهببرخ ه٣ببٙ ٩وبقَ تببروٚى
اهبرـاَ  ُٕ٪ٗ ،إؽا كيْ عؼَ اهـلوٚع بيهبرخ ًلـبِبؼاً إىل فووٚبٗ ٞجب٘ب
اه٘فببي ١بيهِببؾؿ ٗٓببً٘ ٛا٘فبب ٞعوٚببٕ ٙوببقَ اهببؼٗؿ اهبببٌريي ٗ ،كوٌببي ٙوببقَ
ًِٕ اهبٌريي ًبريي  ،فٙ ٩بٌلّ ثق٘

اهفوو ٞٚه٘جب٘ب اه٘فبي ١بيهِبؾؿ ببى

تلْ٘ اهفوو ٞٚثيبـ ٞه٘ج٘ب اهبرخ بربك ٞفووًُ٘٘ ٞٚعٕ ًّ ػْٗ ًبؼافج،
( )2اج٘ػ اهـمـٙـا
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ثٍ تلْ٘ فووٚـٕ ؿافو ٞهبٌ٩ن ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ هـظوع هـطٕ  -عبؼَ
إكـوقاَ تبروٚى اهبرـاَ . -
ٗفٌٚي فيػٖ اهبٌرم (اؼٖ) طـٙميً إىل ؿجريْ ٗج٘ب اهبرخ إهليي
عِؼُي ٗتأًى  ،ذٚأ اؼ تقب - ّّٚيف اهـٌٔٚبؼ ّٙاهببٌيُٚا  -عبؼَ إهبحاط
ٗجبب٘ب اه٘فببي ١بيهِببؾؿ بيهمببؼؿ ٝاهوببـعٓٗ ، ٞٚلببؾا ٗجبب٘ب اهبببرخ غببه
ًوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع ْ ٗ ، ٞٚاهثيبم ًّ ا٪ػهبٓ : ٞب٘ إهبحاط ٗجب٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ بيهمؼؿ ٝاهويػٙب - ٞاقبيي اهوحبق اهـل٘ٙبب ٓٗ -لبؾا ٗجب٘ب
اهبرخ ًـمّٚؼ بيهمؼؿ ٝاهويػ ٞٙػْٗ اهوـعٓ . ٞٚؾا ًي ُبوـمؼٖ ذميً ُٗلـفٚؼٖ
ًّ ا٪ػه ٞاهوـع ٞٚظيٓـاً ٗ ،كٚأت ٛهٕ بٚيْ ًلٌّى ُقٚبّ فً ٕٚبي ٙوبحط يف
ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ًّ عؼَ كُٕ٘ ًبرو ً٩هبرـاَ .
ٗعوٚبببٕ :هبببٚم اهفبببـ اهببببٌقر٘ث ًبببّ ًبببغـٙي

(تبببقاذٍ ٗاجبببقا

ًوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـع )ٞٚك٩ٙ ٛذغ ًـجس ا٪كقم ٞٚيف فًيْ اهفووٚبٞ
 ٗ ،ت٩ذببغ اهبببحٔ ٞاهبببظيً ٞاهبببٌ٘ج٘ػ ٝيف اهِببؾؿ ٗاهببيت تببؼع٘ فووٚببٞ
ٗجبب٘ب اهبببرخ  -بربكبب ٞتبببرم ًُ٘بب٘عٕ  :اإلكببـريع - ٞإىل ؿفببج فووٚببٞ
ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ذؾؿاً ًّ تبروٚى اهبرـاَ  :تـن اه٘اجب .
بببى اهفببـ اهبٌقب بب٘ؿ ًببّ ًغبـ ٙببي

(ت ببقاذٍ ٗاجق ٚببّ ًبوـٗط ٚببّ

بيهبمؼؿ ٝاهوموٗ )ٞٚاهببٌلِ ٞاهويػٙبٙٗ ٞـمبؼَّ ٗجب٘ب اهببرخ عوبٗ ٟجب٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ عِؼ اهـقاذٍ  ٌٞٚٓ٪اهبرخ ً٩كيً ٗهـٌيَ ً٩كٕ ذا تببرم
إكـريعـٕ  ،فٙ ٩بح٘ف تبف٘ٙـٕ ٗٙ ٨ـجس عوٗ ٕٚج٘ب اه٘في ١بيهِبؾؿ ٨ٗ ،
ثـ هلق فًيْ فووٗ ٞٚج٘ب اهِؾؿ عو ٟفًيْ فووٗ ٞٚج٘ب اهبرخ  ،فبيْ
ا٪كقمً ٞٚـجس عِبؼ تمّٚبؼ اهب٘اجقا اهببٌـقامحا بيهمبؼؿ ٝاهوبـعٓٗ ٞٚب٘
ط٩

اهفـا ِٓي .
هلّ اؼ ٙبميي  :إُبٕ ببِي ١عوً ٟي إهبـبٔـ ًّ اهبـبـاط ٗجب٘ب اهبربخ
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بيهمؼؿ ٝاهوـع : ٞٚتمج اهببٌقامح ٞببا اه٘جب٘با ٗٙلبْ٘ ٗجب٘ب اه٘فبي١
اهبببٌمّٚؼ بيهمببؼؿ ٝاهوموٚبب ٞاهبببٌـرمم ٞفوبٗ : ً٩ج٘ببيً ًرومبيً ٗٙلببْ٘ ًوحببقاً
ً٘ه٘ٙيً عّ ٗج٘ب اهبرخ اهببٌوـٗط بيإلكبـريعٗ ٞاهمبؼؿ ٝاهوبـع ، ٞٚإؽ
ٙلببْ٘ ؽان ؿافو بيً ه ببٌُ٘٘ ٓببؾا اه٘جبب٘ب ُٗيف ٚبيً هوببـطٕ  ،فببٙ ٩لببْ٘
اهبببٌلوع اببيػؿاً عوبب ٟإًـ ببثيي ٗجبب٘ب اهبببرخ بببى ِٙـفببٗ ٛج٘بببٕ بإُـفببي١
ًُ٘٘عٕ ٗهـطٕ  :اإلكـريعٗ ٞاهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ًٗبظـٌـ اهم٘ي ٙ :لْ٘ اهفـ اهفمٔ ٛاهبٌقر٘ث ًّ ًغـٙي

كرب٠

تقاذٍ اه٘اجقا اهبؾٙ ّٙلبْ٘ ذبؼٌٓي ًوبـٗطيً بيهمبؼؿ ٝاهوموٚبٓٗ - ٞب٘
ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ اهؾٗ ٘ٓ ٜجب٘ب ًروب يف ُفلبٕ ٙٗ -لبْ٘ ثئٌُٚبي
ٗج٘بيً ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوـع ، ٞٚفهجس اٗ٪ي ً :ي كبيْ ٗج٘ببيً ًرومبيً
غه ًمّٚؼ بيهمؼؿ ٝاهوـعٗ ٘ٓٗ ٞٚج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ اهبٌؾك٘ؿ .
ٗٙ ٨ـٍ ٓؾا اهبٌميي :
فإُ ببٕ ًببج غ ببض اهربببـ

عببّ ًبِيا ببوـِي اهبببٌيُ ٞٚهبببٌي إه ببـٔـ ًببّ

إهبـبـاط ٗج٘ب اهبرخ بب (اهمؼؿ ٝاهوـع )ٞٚإكبـعٔيؿاً ًبّ آٙبببٗ ٞجب٘بببٕ
ًبج إهبليهِي
عو ٟجوى اهفـ اهبٌقر٘ث ًّ ًغـٙي

تبقاذٍ اهب٘اجقا اهبؾٙ ّٙلبْ٘

ذؼٌٓي ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوموٙٗ ٞٚلْ٘ ا٬طـ ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝاهوـعٞٚ
 -ذٚببأ تبببرم عِببؼُي ك ببُٕ٘ ًببّ ًببغـٙي

(تببقاذٍ ٗاجببقا ًوببـٗطا

بيهمببؼؿ ٝاهوموٚببٗ )ٞاهبببٌلِ ٞاهويػٙبب ، ٞفيُببٕ ٙبببٌِوِي عببّ تٌببؼ ٙاهمبب٘ي
بـجريْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِبؾؿ ٗتمؼًّبٕ عوبٗ ٟجب٘ب اهببرخ بوبؼ تببرم
اإلكـريع ٞفوً - ً٩ـاْ ًٌٔيْ :
اٗ٪ي ً :ي ًٗأ إه ٕٚكـيؽُي اهبٌرم (( )1اؼٖ) ُُٗ٘رٕ بقٚيُِي :
(ٓ )1يًى اج٘ػ اهـمـٙـا

 :د + 37 : 2حميُـا

يف اً٘ي اهفمٕ  :د. 251 : 3

اهحجٚس بيٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ٙمِٚيً ٗ إذـٌي)159( ............................. ً٨

إْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗ اهؤؼ ٗ اهٌٚا ه٘ كيْ ًيُويً عّ ٗج٘ب
ذح ٞا٨كٗ َ٩ؿافويً هبٌُ٘٘عٕ  :اإلكـريعًٗ ٞـمؼًّيً عو - ٕٚهوقَ هغ٘ٙبٞ
ٗج٘ب اهبرخ ٗعؼَ جؼٗ ٠توـٙوٕ ص ٗ هقَ إًليْ إبريهٕ بأٙلـ طـ: ٙ
إؽ ٙـٌلّ كى ًلوع ب٘اكبر ٞاهِبؾؿ اهبؾِٙ ٜبيػ ًـوومبٕ إتٚبيْ اهببرخ يف
ً٘مسٕ ٗ ٙيًٕ ص فٚؼفج ت٘جّبٕ اً٪بـ اه٘جب٘ب ٛبببرح ٞا٨كب َ٩اهٚبٕ بببٌِج
تبرم ًُ٘٘عٕ ٗهبـطٕ  -اإلكبـريع - ٞطٚوب ٞعٌبـٖ  ،كبأْ ِٙبؾؿ ًبٝ٩
ؿكوـا يف ًلحؼ بوؼٖ ٗ اـٙـٕ هٚو ٞعـفُٔ ٗ ٞيؿٓي ِٙ ٗ ،ؾؿ اـا ٝ١ػعبي١
اهبرلا( ٝ٩ً ٗ )اهووـ اٗ٪ا٢ى ًّ ؽ ٜاهبرح ٞيف ًلبحؼ اهل٘فبٞ
ٗ ًلحؼ بوؼٖ اهبحيًج يف كى كًِِٔٗ - ٞي كِ ٞاإلكـريع. - ٞ
ٗٓؾا ٙـِيف ٟبُ٘٘ض بيهغ ًبج جوبى اهوبيؿ ا٪ابؼن فـِٙب ٞاهببرخ
عٌببيػ اإلكببٗ َ٩ؿكِببٕ ٌٙٗ ،ببرؼَ بيهـأكٚببؼا
اهٌببرٚرٗ ٞاهـٔبب٘٩ٙ
تيؿكٔي ٗ ُٕ ٙبٌ٘

()1

اهقوٚغبب ٞيف ا٪ذيػٙببأ

اهليهببف ٞعببّ ؿكِٚبب ٞفـِٙبب ٞاهبببرخ ٗكبب٘ ١عياقببٞ

تيؿكٕ كيفـاً ٘ٔٙ :ػٙيً ٗ ٌُـاُٚيً .

ٗٓببؾا اهبب٩فَ  -عبب

ًِبببج ٗجببب٘ب اه٘فبببي ١بيهِبببؾؿ ٗ ُبببرٖ٘ ًبببّ

ٗجبب٘ب اهبببرخ ٗهببقَٗ هغ٘ٙبب ٞجووببٕ ٗتوببـٙوٕ ٗ -اُببس اهببقرٙٗ ْ٩لببيػ
ٙلْ٘ بؼ ٛٔٙاهفليػ ٙ ٨ٗ ،برـيد إىل إايً ٞػهٚى ٗ بـٓيْ  ٨ ،كٌٚي ًبج
اإلهـفي

إىل إكـوقاَ ؿجريْ اه٘في ١بيهِبؾؿ عوبٗ ٟجب٘ب اهببرخ هبـٌلّ

اهبٌلوفا ايطق ًّ ٞإهغي ١فـ ِٞٙاهبرخ بأًـ ٙله بلٚط ٓٗ ،بؾا ٌٙبرؼَ
بيهِـٗؿ ٝاهؼ ِٞٚٙاهوعٌب : ٟبِبي ١اإلكب َ٩عوب ٟؿكبّ اهببرخ كقِي٢بٕ عوبٟ
اهٌٗ ٝ٩اهٌٚيَ .
اهثيُ ٘ٓٗ :ٛاهوٌؼ ٝيف اهِعـ ِٙٗ :قغ ٛتبٌٔٚؼ ًمؼً ٞتـٌِّ اهبح٘اب
عّ ك٧اي ٓ :ى إْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗ بيهؤؼ ٗ بيهٌٚا ًمّٚؼ بأْ ٨
( )2اه٘كي٢ى  :د : 8ب + 1ب + 2ب ًّ : 6اب٘اب ٗج٘ب احلخ ٗهـا٢رٕ .
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ٙلْ٘ ًـوو اإلهـقاَ يف ُفلٕ ًبظيهفيً هولـيب ٗاهلًِ ٗ ٞبرو ً٩هورـاَ .
( )1اهببببٌوـرب ٝكبببِؼاً ُ :بببٕ شُ ٨بببؾؿ يف

ابببؼ ٗؿػ يف بوبببض اهـٗاٙبببي

ًوٌٞٚز ٗظيٓـٓي كْ٘ اهِفً ٛـلوريً عو ٟاهبٌِؾٗؿ اهبٌوٌ ٞٚذيي إُوي١
اهِؾؿ ٙو

ٙ ٨ :وـ ُؾؿ فوىٍ ٓ٘ ًوٌ ٞٚذيي إُوي ١اهِؾؿ ٗاقى إُوبي،ٕ٢

ٌٙ ْ ٨ه ًوٌ ٗ ًٞٚتـن ٗاجبق بوؼ إُوي ١اهِؾؿ ًروميً ٗ ًوـٗطيً ٨ ،
اى ًّ عؼَ إذـاف إط٩أي هبٌي ٌٙه ًوٌب ٞٚبوؼ٢بؾ ٗ هببٌي ٙلبْ٘ تبـن
ٗاجب بوؼ٢ؾ ُعه اهفـ اهبٌقر٘ث .
كٌي ٗؿػ يف بوض اهـٗاٙي

اهبٌوـرب ٝكِؼاً  ُٕ :ش ٨تببح٘ف ٙببٌا يف

تبرب ببوٚى ذبببـاَ ٗ ٨تب ببرـ ٍٙذببب٩ي ....ز(ٗ )2ظبببيٓـ ٓبببؾا اهـوبببقه ٓببب٘
اإلطـٌيَ بيهٌٚا ػْٗ اهِؾؿ .
هلّ ؽكـ اهبٌرم اهِي( )3( ٚ٢اؼٖ) ْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ًوـٗط
بأْ ٙ ٨لْ٘ ًـوو اهِؾؿ ًبرو ً٩هورـاَ ٗ -ه٘ ببيإلهـقاَ  -بببٌوِ٨ ْ ٟ
ٙلْ٘ ًـوومٕ ً٩فًيً هو٘ا٘ يف اهبرـاَ ٗ تـن اه٘اجب  ،فيؽا ُؾؿ فٙبيؿٝ
اهبرلا ( َ٘ٙ )عـفٗ ٞكيْ ُؾؿٖ ًلـوقًيً هحن اهبرخ عبيَ إكبـريعـٕ
ٗإؽا ُبببؾؿ اهٌبب ٝ٩يف اهٌربببّ اهووببب٘ٓٗ ٜبب٩ً ٛفًبب ٞهوبببِعـ اهبربببـاَ
ٗتلبوّع إًـا ٝجِقً ٞٚيًٕ  -مل ِٙومؼ ُؾؿٖ .
ٗٙبٌلِِي ْ ُم٘ي ب٘ث٘ق  :إْ ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ٗ بيهؤبؼ توبـٙج
إًِببيٗ ، ٛ٢هببٚم توببـٙويً إبـببؼاٚ٢يً ك٘جبب٘ب اهٌببٗ ٝ٩اهٌببٚيَ  ،بببى ٓبب٘
إًِببي ١توببـٙج تببيبج إلهـببقاَ اهبببٌلوع عوببُ ٟفلببٕ  ،فٚوقًببٕ اهوببيؿ ب ببٌي
إهـقًٕ عوُ ٟفلٕ ًّ عٌى اهبظه .
( )1اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 11اب٘اب اٙ٪بٌيْ  :ض. 5
( )2اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 11اب٘اب اٙ٪بٌيْ  :ض+ 6ض. 7
( )3اج٘ػ اهـمـٙـا
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ثٍ ُم٘ي  :إُٕ ٗإْ إطـٍ ٗؿٗػ اهٍِّ بوـط عؼَ تبروٚى اهبرـاَ يف
اهوـٗط  :شإْ اهبٌلوٌا عِؼ هـٗطٍٔ إ ٨هبـطيً ذبىّ ذـاًبيً ٗ ذبـَّ
ذببً٨٩ز(ٗ )1يف ا ٙ٪ببٌيْ  :ش ٨ت ببح٘ف  ٙببٌا يف ت ببروٚى ذببـاَز( )2ػْٗ
غهٌٓببي ص إُ ٨ببٕ  ٙببٌلّ اإلهـببقاَ بببٕ هببـطيً يف اهِببؾؿ ٗاهؤببؼ  ِٙبيً ًببّ
جٔببٌُٔ ٞببي إهـببقاَ عوبب ٟاهببِفم بوٌ بىٍ ٙوٌوببٕ هلل كببقريُٕ كببيهٌٚا  ،فببإْ
اهِيؽؿ هلل ٗاهببٌويٓؼ ؿببٕ ٙوـبقَ عوبُ ٟفلبٕ عٌب ً٩هلل كبقريُٕ ًٗ ،مـِبٟ
اإلػؿان اهومو ٛاهلو ٍٚهقَٗ كْ٘ اهوٌى اهبٌوـقَ بٕ ًـُٚيً هلل ؿاجريً يف
هـعٕ اهبٌمؼن ذـٙ ٟومى إهـقاًبٕ ًِبؾٗؿاً ٗ ًويٓبؼاً ببٕ ؿبّبٕ كبأْ ِٙبؾؿ
كحؼ ًٝط٘ٙو ٗ ٞت ٝٗ٩اـآْ ٗ فٙيؿ ٝاهبرلا (ُ ٗ )بر٘ ؽهم .
ٗاهومى اهفرـ ٜاهلوٙ ٍٚؼؿن اروٚيً ْ ًي كبيْ عٌبً ً٩ببرو ً٩هببرـاَ
ًقغُ٘ ب ًي هوٌبب٘ىل كببقريُٕ ٗ ً٘جق بيً هببحن ٗاجببب ًروبب٘ب هلل كببقريُٕ -
ٙ ٨لْ٘ ؿاجريً هـعيً ًٗ ٨يهبريً إلهـقاًبٕ هلل ذـبٙ ٟوٌّبٕ ػهٚبى إًِبي١
اهِؾٗؿ ٗإُفيؽ اهؤ٘ػ ذـٙ ٟبحب اه٘في ١بٌٔبي  ،كٌبي هب٘ ُبؾؿ اهلبح٘ػ هلل
كببقريُٕ ٗ تبب ٝٗ٩اـآُببٕ يف ٗاببم ًلببـٌـ ًببّ طوبب٘ فحببـ اهغببؼ إىل طوبب٘
اهوٌم كيْ ُؾؿٖ ًبرو ً٩هورـاَ ٗتـك ًي هفـ ِٞٙاهٌقس يف ٗاـٔي ٓٗ ،لؾا
هبب٘ ُببؾؿ فٙببيؿ ٝاهبببرلا ( )هٚوبب ٞعـفببُٔٗ ٞيؿٓببي ٗ إذٚببي ١هٚوـٔببي عِببؼٖ
(ً ٘ٓٗ )لبـبرببٚج هوربخ اه٘اجبب يف اهببوٌـ ًبـٗ ٝاذبؼ ، ٝفبيْ ٓبؾا
اه ببِؾؿ ً ببروى هورببـاَ ٙ ٨ل بْ٘ ؿاجر بيً ٗٙ ٨وٌّ بٕ ػهٚببى ٗجبب٘ب اه٘فببي١
بيهِؾؿ .
ٗٙ ٨فـق ٓؾا با ًي كبيْ ًببرو ً٩هوببرـاَ ذبيي إُوبي ١اهِبؾؿ ٗفًيُبٕ
ًٗي كيْ كؾهم طيؿ٢يً ذيي اه٘في ١بيهِؾؿ ٗيف ظـ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 12ب ًّ : 6اب٘اب اخلٚيؿ  :ض. 5

()2اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 11اب٘اب اٙ٪بٌيْ  :ض+ 6ض. 7

إًـبثيهٕ  ،فإُٕ ِٙلوع
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عِؼ٢ؾ عؼَ ؿجريُٕ ٗعؼَ ً٩ذٕ عًٌ ً٩وـقًيً هلل ًـُٚيً هؾاتٕ ٗجِبيب
اؼكٕ كقريُٕ  ٨ٗ ،توٌّٕ ػه ٞإًِي ١ا٨هـقاَ اهِؾؿ ٗ ٜاهؤؼ. ٜ
ٗبٔؾا اهـمـٙب ٙـِّس ٗجب٘ػ اهبؼهٚى اإلثقبيت ٛعوب ٟإهبحاط ٗجب٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ ٗاهؤؼ بوؼَ إكـوقإً تببروٚى اهببرـاَ ٗ تبـن اه٘اجبب ٗ
تبرـ ٍٙاهبر٩ي ٓٗ ،ؾا اهؼهٚى اإلثقبيتً٘ ٛثب٘ق بوبٌ٘هٕ هوبٌٚا بببٌي ٓب٘
إهـببقاَ بوٌببى هلل كببقريُٕ  ٙٗ ،ببٌلّ اهمبب٘ي ٙلببْ٘ اهبببظرب اهبببٌـمؼَ ش ٨
تبح٘ف ٙبٌا يف تبروٚى ذـاَ ٗ ٨تبرـ ٍٙذ٩يز إؿهيػ هوٌبؼؿن اهوموبٛ
اهمرو. ٛ
ٗٙبٌلّ تأٚٙؼ ٓؾا اإلهبحاط اهببٌؼؿن هوومبى اهفربـ ٜاهلبو ٍٚاروٚبيً
ببٌي ؽكـ ًيذب اهبح٘آـ (اؼٖ) ًّ إؿاػ ٝاهبٌوِ ٟاهويَ ًّ اهٌٚا ايي :
(بِي .١عو ٟه ٘ٚإط٩أي ٙ -و

إط٩ق اهٌٚا  -عو ٟاهِؾؿ يف اهٌَِ٘

اهبٌلـف. )1()ِٞٚ
ثٍ كـػ (اؼٖ) ه٘آؼ ًّ ا٪طقيؿٗ ،كأْ اهقِي ١اهببٌؾك٘ؿ إهبيؿ ٝإىل
ًببي ُموببٕ بوؼ٢ببؾ عببّ (اهـٙببيا) ًببّ ػعبب٘اٖ ( :اإلكببـمـاٗ ١اهــقببج اهـببيَ
اهليهع عّ إهحان اهِؾؿ ٗاهٌٚا يف كثه ًّ ا٪ذلبيَ) فإُبٕ ٗإْ كبيْ
ُعببـ (اهبببح٘آـ) إىل ا٨ت ببريػ اهبببٌُ٘٘عُٗ ٛعببـ عقببيؿ( ٝاهـٙببيا) إىل
ا٨تبريػ ٗاإلهحان اهبرلٌ ، ٛهلّ ِٙ ٨ـّ ٓؾا ببٌمٌ٘ػُي  :اهـأٚٙؼ .
ٗذٚبأ كبيْ اإلكـببمـا ١اهبٌبؾكبب٘ؿ ًبفبٚببؼاً هوعبّ  ٨ -كثبـ  -فِٚبـخ
ًّ تٌؼٙمٕ هؼع٘اٖ (اؼٖ) اهعّ بثق٘

ذليَ اهٌٚا هوِؾؿ  ،فٚـرم ًِٕ

اهعّ بإهبـبـاط اهِببؾؿ بببوؼَ تبروببٚى اهببرببـاَ ٓٗ ،ببؾا ظبببّ ٙ ٨بغبب
ًببّ اهبرب هٚب٣بيً ٙ ٨ٗ ،لْ٘ ػهٗ ً٩ٚإْ ًوس ًّٙ٧ؼاً هبٌي إطحُيٖ .
( )1ج٘آـ اهل : َ٩د - 358 : 35ببر٘ث اهِؾؿ .
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ٗبوؼ ٓؾا اهبٌمؼً ٞاهِيفوِٓ ً٨ً٘ -ٞي ٗفمٔبيًُ -مب٘ي بٚيُبيً هوٌربؾٗؿ
اهثيُ ٛاهبٌٍٔ اهبٌيُج ًّ تٌؼ ٙاهبٌميي اهبٌيُ: ٛ
إْ ُؾؿ فٙيؿ ٝاهبرلا ( َ٘ٙ )عـف ٗ ٞاهبٌقٚم عِؼٖ هٚو ٞعـفب ٞيف
كى عيَ  ًِٕٗ -عيَ اإلكـريع ٗ - ٞيف طٌَ٘ اهويَ اهؾ ٜتبـبرم فٕٚ
اإلكـريع ٞهورخ بوؼ ذٌ٘ي اهِبؾؿ ٗتببرم هبـطٕ ٙ ٨ -ببرـف ٗجب٘ب
اه٘في ١ببٕ ًبج ذٌب٘ي اإلكبـريع ٞعِبؼ اهِبيؽؿ هببرح ٞاإلكب٘ٙ ٨ٗ َ٩ثب
بوببؼَ كُ٘ببٕ ًبببرو ً٩هورببـاَ ٗ ً٘جقببيً هببحن اه٘اجببب ا٪كببين ٗؿكببّ
اإلك - َ٩فـ ِٞٙاهبرخ ٗ ، -اؼ تبرم عِبؼُي اروٚبيً  :إهبحاط ٗجب٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ بوؼَ إكـوقإً تبروٚى اهبرـاَ ٗ تـن اه٘اجبب ًٗ ،بّ ِٓبي
ِٙـف ٛعِؼُي  -بوؼ تببرم اإلكبـريع - ٞاه٘ثب٘ق بٌب٩ذ ٞٚاهِبؾؿ ٗايبوٚـبٕ
هتُوميػ .
بى ًّ اهببٌرٌ ّ٣ببٕ إُببر٩ي اهِبؾؿ ؽان اهوبيَ ٗٓب٘ ُعبه ًبي هب٘ ُبؾؿ
اُ٨ليْ ْ ُٔ ٌَ٘ٙيؿ اه َ٘ٚاهبٌـومب هوفي ٗ ٕ٢ؿٗ ٞٙ٦هؼٖ آٙقيً ًّ كفـٖ
فٌببيػ

ؽان اهٚببَ٘ ٙببَ٘ عٚببؼ اهفرببـ ٗ اُ٪ببر ٟص ٗ ُببؾؿ

اهبببٌـ ْ ٝ

تٌَ٘ اه َ٘ٚاهببٌـومّ ب همبؼَٗ فٗجٔبي ًبّ اهلبفـ فمبؼَ ٗٓب ٛذبي٢ض يف
اه َ٘ٚاهبٌـومّب  ،فيُٕ ٙ ٨برـف إُومبيػ اهِبؾؿص ٗ ٙببرـف إُببر٩هٕ ٗبرُ٩بٕ
هوؼَ ؿجريُٕ ٗ هلُٕ٘ ًبرو ً٩هورـاَ ٗ ً٘جقيً هحن اه٘اجب .
بى ٙبٌلّ ْ ٙميي  :اإلهـبقاَ بوب ٤ٚإهـبقاَ بو٘افًبٕ ٨ٗ ،فَ اإلهـبقاَ
بيهِؾؿ ٓؾا اهويَ  :تـن اهبرخ ٗتف٘ٙـٕ ٗٓ٘ ؿكّ ا٨كٗ َ٩عٌيػٖ ٓٗ ،ؾا
ًبٌي ٘ٙجب ًهٗؿ ٝاهِؾؿ ٓؾا اهويَ ًمر٘ اهفليػ ٗاإلُبر٩ي .
ٓؾا غي ٞٙتُ٘ٚس اه٘جٔا اهبٌيُوا عّ تٌؼ ٙاهم٘ي بـمؼَّ ٗج٘ب
اه٘في ١بيهِؾؿ عوبٗ ٟجب٘ب ذحب ٞاإلكب َ٩بوبؼ تببرم اإلكبـريعٗ ٞعبّ
كْ٘ تبقاذٍ ٗجب٘ب اهب٘في ١بيهبِبؾؿ ًج ٗجب٘ب اهبربخ ًّ ابقبٚى تبقاذٍ
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ًي ٓب٘ ًوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوموً ٞٚج ًي ٓ٘ ًوـٗط بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗٙـرٌّى ًٌِٔي ًّٗ ٌٓٚبً ٞب٩ن ذحب ٞا٨كب َ٩اه٘اجقب ٞيف اهوٌبـ
ًببـٗ ٝاذببؼٓ : ٝبب٘ ْ ذٌبب٘ي اإلكببـريع ٞعوبب ٟذحبب ٞاإلكببٗ - َ٩هبب٘ يف
طـ عببّ فًببيْ فووٚببٗ ٞجبب٘ب اه٘فببي ١بيهِببؾؿ ً٘ -جببب هفووٚببٞ
فًببّ ًـببأ ّ
ٗج٘ب اهبرخ ٗهـجريُٕ عوٗ ٟج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ  ،بى ٙقرى اهِؾؿ بوؼ
تببببرم اإلكبببـريع ٞفوب ب ً٩هٌبببهٗؿتٕ ًٌبببؼاق (اهببببٌروى هوربببـاَ) ٗ
هحن اه٘اجب اهبٌٍٔ .
ٓؾاْ ت٘جٔٚيْ ًٌٔيْ هبٌظـيؿُي ّٙ٧ُٗ ،ؼٖ ب٘جٔا  :ثيهأ ٗؿابج .
اهثيهببأ ٓ :بب٘ ْ اه٘اجقببي

اإلًِببيٓٗ - ٞٚ٢بب ٛاهببيت مل تبببحوى يف

اهوـٙو ٞابـؼاٗ .١إُبٌي جووبم عوب ٟعِبيٗ ّٙثيُ٘ٙب ٞإًِبي .١كيهِبؾؿ ٗاهؤبؼ
ٗاهٌٚا ٗاهوـط اهبٌأط٘ؽ ٌُّ اهومؼ ٙ -مٌـ ػهٚى إعـقيؿٓبي ٗإًِبئ٢ي
عّ مش٘ي ًي ٓ٘ ًقاذٍ هبٔي ٗ ًي ٓ٘ فـ ِٞٙؿكِ ٞٚتلْ٘ ًّ اه٘اجقبي
اهبٌحو٘ه ٞإبـؼا .١عو ٟكيٓى اهوقيػ كيهٌٗ ٝ٩اهٌَ٘ ٗاهبرخ ٗ ،ابؼ ٗؿػ
يف بوض اهٌَِ٘ اهبٌوـرب ٝكبِؼاً  :شهبـط اهلل اقبى هبـطلٍز(ٓٗ )1ب٘
ٍُّ ًرو ظيٓـ يف ْ هـط اهلل ٗذلٌٕ اهؾ ٜجووٕ عوب ٟاهوقبيػ ًـمبؼَّ
يف اهـتق ٞعو ٟهـط اهوقؼ ٗإهـقإً ُؾؿاً ٗ ُبرٖ٘  ،ف٘ج٘ب اه٘في٘ٓٗ - ١
ًوـٗط اهوقؼ ٙ ٨ -قاذٍ ٗج٘ب اهبرخ اهؾ ٘ٓ ٜهـط اهلل ٗجووٕ عوٟ
كيٓى عقيػٖ .
ٗٓؾا اهبٌوِ ٟاؼ طقّ عوً ٟب٘ؿػ طبيَ ٓب٘ إهـبقاَ هبـط ٛيف عمبؼ
اهِليض ٙور ٛاهببٌوِ ٟاهببٌؾك٘ؿ  :تمبؼَ هبـٗط اهلل ٗتليهٚفبٕ اهببٌحو٘هٞ
عو ٟاهوقيػ ٗتأطّـ هـٗط اهوقيػ ٗإهـقاًيتٍٔ ُؾؿاً ٗ هـطيً ٗ ُببرٌ٘ٓي ،
ٗٓؾا ًِرق عوً٘ ٟؿػ اهـٗا ٞٙاهٌرٚر ٞعّ ًببرٌؼ ببّ ابٚم عبّ ببٛ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 17ب ًّ : 22اب٘اب ً٘اُج اإلؿث  :ض + 1ض. 2
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جوفببـ اهقببياـ ( )اهبببريك ٞٚهمِببي ١عو ب )( ٛيف ؿجببى تببقٗد إًببـاٝ
ٗهببـط إلًـ تببٕ ط٩أببي إؽا تببقٗد عؤٚببي إًببـ  ٗ ٝإت ببظؾ عؤٚببي ك ب ّـٗ ٞٙ
ٓحـٓي فمِ ٟعو : )( ٛشإْ هـط اهلل اقى هـطلٍ  :فإْ هيٗ ١فبٟ
هبٔي بيهوـط ٗ ،إْ هبيً ١لبلٔي ٗإتّببظؾ عؤٚبي ُٗلبس عؤٚبيز(ٙ٧ُٗ .)1بؼ
ًبظـيؿُي بيً٪ـ :
اهـابببجٓٗ :بب٘ اهببٍِ( )2اهبببٌوـرب اهبب٘اؿػ يف اهببٌٚا ٗاهِببيط

ُببٕ شإؽا

ذوع اهـجى عو ٟهٗ ، ٤ٚاهؾ ٜذوع عو ٕٚإتٚيُبٕ طبه ًبّ تـكبٕ فوٚبأ
اهؾ ٘ٓ ٜطه ص ٗ ٨كفيؿ ٝعوٚبٕز شإؽا ؿ ٙبم طبهاً ًبّ ٙببٌِٚم فبؼعٔيز
ٗغهٌٓببي ص بِببًٌ ٌٞٚببي كببق ُموببٕ ًببّ ًببيذب اهبببح٘آـ ًببّ اهـٌلببم
بٌِببَ٘ كببثه ٝهببيٓؼ ٝعوبب ٟهبب ٘ٚإطبب٩ق اهببٌٚا عوبب ٟاهِببؾؿ  ،فببيْ
ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ اهبٌؾك٘ؿ ٙبٌلِٕ تـكٕ ًّ غه كفيؿ ٝإؽا ؿ ً ٠ي ٓب٘
طه ًِٕ ٗٗ ،ج٘ب اهبرخ بوؼ اإلكـريع ٞطه ًّ إتٚيْ اهببٌِؾٗؿ فٚحب٘ف
تـكٕ ًّ ػْٗ كفيؿ. ٝ
ٗهوى ٓؾا ٓ٘ ًلـِؼ ًي ذل ٛعّ اهبٌرم اهِي( )3( ٚ٢اؼٖ) ًبّ ُبٕ
ٙوحط يف ٗج٘ب اه٘في ١بيهِؾؿ ْ ٙلْ٘ اهوٌى اهبٌِؾٗؿ ؿاجربيً ذبؼٗثيً
ٗبمي ًّ ، .١ذٚأ ُفم اهبٌِؾٗؿ ًج ارج اهِعـ عّ تووّب اهِبؾؿ ببٕ  ،فبإْ
كيْ اهوٌى غه ؿاجس ذؼٗثيً ٗ بمي .١مل ِٙومؼ اهِؾؿ ٗ إُبرىّ بوؼ إُوميػٖ
ٗيف كـيب (ٗكٚو ٞاهِحي )ٝهولٚؼ اً٨بفٔيُ ٛتٌبـٙس بوبؼَ إُومبيػ اهِبؾؿ
إؽا ًيؿ ًـوو اهِؾؿ  -فو ٗ ً٩تـكيً ً -ـج٘ذيً ٗه٘ ػُٙ٘ٚيً ٗؽهبم بلبقب
إاحإُ بقوض اهو٘اؿا ٗ ،اؼ ًِٓ ٛؾا يف بوض تويه( ٚاه٘كٚو. )ٞ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 15ب ًّ : 13اب٘اب ًمؼًي

اهر٩ق  :ض. 2

( )2اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 18اب٘اب اٙ٪بٌيْ  :ض + 1ض. 2
( )3ذليٖ يف ًلـٌلم اهوـٗ ٝاه٘ثم : ٟد + 118 : 10ػهٚى اهِيكم  - 29 :طقوً ٞبرمم. ٞ
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ٗه بب٘ هبل ببى ع ببو ٕٚبوببؼَ ثقبب٘

إت بّبريػ اهببٌٚا ًببج اهِببؾؿ ٗ هبب٘ٚ

إطببب٩ق اهبببٌٚا ٗإؿاػ ٝاهِبببؾؿ  -ػعٌِبببيٖ بب ببٌي ٗؿػ يف بوبببض اهـٗاٙبببي
اهبٌوـرب ٝاهبٌظـٌ ٞبيهِؾؿ ٗاهِيطم ٞبأُبٕ ( )1شكبى ًبي كبيْ هبم فٚبٕ ًِفوبٞ
يف ػ ٗ ّٙػُٚي ف ٩ذِبأ عوٚبم فٚبٕز ٗاهببظرب ٌٙبوس ِٓبي ػهب ، ً٩ٚإؽ ٓب٘
ًبببظٌَ٘ بيهِببؾؿ ًٗبببـٗ ٜبرببـق ًـوبببؼػً ٝببرٚر ٞإىل فؿاؿٙ ٝلبببأي
ف ٕٚاهٌبيػق( ٜ :)هب : ١ٛشُ ٨بؾؿ يف ًوٌبٞٚز ٗكبأْ فؿاؿ ٝمسبج
اهبرؼٙأ اهبٌرٌؼ ٜفلأي عّ ًوِيٖ  ٜ :هٙ ٤ٚو

ٗاؼ جيبٕ اإلًبيَ

اهٌببيػق بـوببم اهوقببيؿًٗ ، ٝفيػٓببي ُببٕ إؽا كببيْ تببـن اهبببٌِؾٗؿ ٗاإلتٚببيْ
ببظ٩فٕ ؿجس ٗ ُفج ػِٙيً ٗ ػُٚي ف ٩ذِأ ف ٕٚعوب ٟاهببٌلوع اهببٌظيهع
هِؾؿٖ .

ثٍ ُرقّمٕ عوً ٟيُبرّ ف : ٕٚإؽا ُبؾؿ فٙبيؿ ٝاهببرلا (ٙ )بَ٘

عـف ٞيف كى عيَ ٗ يف اهويَ اهؾ ٜإكـري ف ٕٚثٍ بوؼ فووٗ ٞٚج٘ب اهِبؾؿ
عوٚببٕ هـرم ب هببـطٕ إؽا ًببيؿ ًلببـرٚويً عوبب ٟذحبب ٞا٨كببٗٗ َ٩جببؼ يف
ًبظيهف ٞاهِؾؿ ٗإتٚيْ ًِيكم اهبرخ ًِفو ٞيف اهؼ ٗ ّٙاهؼُٚي ٗ ا٬طـ ٝمل
ٙلّ عو ٕٚذِأ ًٗبظيهفُ ٞبؾؿ ٙٗ ،لبْ٘ ٓبؾا ُعبه ًبي هب٘ ُبؾؿ ْ ٌٙبوٛ
اهعٔببـ ّٙيف ًلببحؼ ًوببا ًببّ ًلببيجؼ ًلبب ٞثببٍ طيهفببٕ ًٗببو ٟيف اهقٚببم
اهبرـاَ  ،فإْ تـن ُؾؿٖ ٗإكـقؼاهٕ ببٌي ٓب٘ طبه ًِبٕ ٗ ُفبج جبـاً  :عب
اهٌ ٝ٩يف اهبٌلحؼ اهبرـاَ ٓ٘ ًبـ ًبرٚس عوبٗ ٟفب اهببظرب اهٌبرٚس
ٗ ٨ذِببأ عوٚببٕ ُ ،وببٍ ٓببؾا اهببِعه غببه ًببي إؽا تببـن اهٌبب ٝ٩يف اهبببٌلحؼ
اهبٌِؾٗؿ ٗيف بٚم اهلل ًويً ًٗو ٟيف ًلحؼ ثيهبأ ًبّ ًلبيجؼ ًلب ٞفيُبٕ
هبٚم طبهاً ًبّ اهٌب ٝ٩يف اهببٌلحؼ اهبؾُ ٜبؾؿ اهٌب ٝ٩فٚبٕ  ،فبِٙ ٩رقب
اهبظرب ٗ ا٪طقيؿ( )1اهٌرٚر ٞعو. ٕٚ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ : 17اب٘اب اهِؾٗؿ  :ض. 1
( )1ؿاجج اه٘كي٢ى  :د : 16ب ًّ 17اب٘اب اهِؾٗؿ  :ض + 1ب ًّ 18اب٘اب اٙ٪بٌيْ  :ض + 1ض. 2
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ٗاببؼ تبببرٌى ًببّ ًبببحٌ٘ ًببي تبببمؼَ  :ؿجرببيْ اهبببرخ يف اهفببـ
اهبببٌقر٘ث ٗإْ إهببـٔـ طب٩فبببٕ ٓٗ ،بببؾا اهبربيًبببى ًببب٘اف يف اهِـٚحببٞ
هبٌظـيؿ يج ًّ ا٪عيظٍ اٗ٪اطـ (اؼٍٓ) ًٗببظيهع ًؤبٍ يف اهرـٙب
اهبببٌ٧ػ ٜإىل اهِـٚحببٗ ، ٞاببؼ تقبب ّّٚعببؼَ ػطببب٘هٕ فببب ٛكببرب ٠اهبببٌـجس
اهبٌقر٘ث  -ا٪كقمُ ٗ ، - ٞٚبٕ ػاطى يف كرب ٠اهبٌـجس اه٩ذ ٌٞٚٓ :
اهبرخ .
هلّ اؼ ٙميي  :إْ ُؾؿ فٙيؿ ٝاهبرلا ( َ٘ٙ )عـفٗ ٞهٚوـٔبي ٓبٍ
ًّ فـ ِٞٙاهبرخ ً٪ـ : ّٙهثق٘

اهلفيؿ ٝيف ًبظيهف ٞاهِؾؿ ًروميً ٗ ،هبٌي

ٗؿػ يف بوض ا٪طقيؿ( )1اهِيطم ٞبفِى فٙبيؿ ٝاهببرلا (ٙ )بَ٘ عـفبٞ
ٗ ْ اهلل ِٙعـ هقّٗاؿٖ ٗٙرّوج عو ٍٔٚاقبى ُعبـٖ إىل ٓبى اهببٌ٘اع بوـفب، ٞ
فهجس اهِؾؿ اهبٌظٌَ٘ عو ٟػا ١اهبرخ هبٔؾٖ اهبظًٌ٘ٗ ٞٚا.ٌٞٚٓ٪
ٗٓؾا ًميي ًـف٘ا :
ٗ : ً٨إْ اهلفببيؿ ٝتوب

اهلببح ٗاهـغرٚببًٗ ، ٞببي ثقببم فٚببٕ اهلفببيؿ ٝيف

عيهبٍ اهؼُٚي  -كلفيؿً ٝبظيهف ٞاهِؾؿ ٙ ٨ -مرج ػاٌ٢يً بلُٕ٘ ؽا ً٩ن ًٔبٍ
جؼاً بى اؼ ٙلوع عّ عؼَ ٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ِٙ ،ي

إه: ٕٚ

إْ ًببي فٚببٕ اهلفببيؿٙ ٝبببرـٌى ْ ٙلببْ٘ ًببّ اقٚببى (ًببي هببٕ ببؼي طبب٘ه)ٛ
ٗٙلْ٘ غهٖ اهبٌقاذٍ هٕ ًّ اقٚى (ًي هٚم هٕ ببؼي) ٗ ،ابؼ تمبؼَ ْ (ًبي
هٚم هٕ بؼي ط٘هً ٘ٓ )ٛمؼَ ًٗـجس عوً( ٟي هٕ اهقبؼي يف ط٘هبٕ) ٨ٗ ،
ٙبٌلّ جوى ثق٘

اهلفيؿ ٝيف ًبظيهف ٞاهِؾؿ ًـجريً  ،بى اهبٌـجر ٞٚهبٌي

هٚم هٕ بؼي ٗ ٘ٓٗ :ج٘ب اهبرخ ً -بّ جٔبـا ٌٚٓ٪ :ب ٞاهببرخ ٗهلُ٘بٕ
ًبٌي هٚم هٕ بؼي .
( )1اه٘كي٢ى  :د : 10ب ًّ : 49اب٘اب اهبٌقاؿ .
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ٗثيُٚيً :إْ كثـ ٝاهث٘اب عو ٟفبـا تببرممٔي يف فٙبيؿ ٝاهببرلا ٗااوبيً
ٗبمؼؿٍ ٙف٘ق ث٘اب ػا ١فـ ِٞٙاهبرخ اه٘اجق ٞيف اهوٌبـ ًبـ ٨ ، ٝتلوبع
 ػًٗببيً ٗبببإطّـاػ  -عببّ ٌّٓٚبب ٞاهبببٌ٩ن اهببيت ٓبب ٛاهوٌببؼ ٝيف تبببـجٚساهبٌـقامحي

يف عيهبٍ اهؼُٚي :

إؽ ٩ٙذبببغ اهببببٌوـّ اهببببرل ٍٚيف ثببب٘اب اهببببٌلـرقي

طًٌ٘بببٞٚ

(اهحغٚب) فٔٚي فٚفبٚض يف اهثب٘اب عوب ٟابؼؿ ًِفوب ٞاهببٌلـرب ٗٙـلبـَ
بقٙيػتبببٕ ،بٌِٚبببي ٩ٙذبببغ اهببببٌوـّ اهببببرل ٍٚيف اه٘اجقبببي

ٗاهفبببـا٢ض

طًٌ٘( ٞٚاهحٓٚب) ٗاهـظ٘ٙع ٗتوؼٙؼ اهوميب عوب ٟاهببٌظيهف٨ٗ ، ٞ
ع٩ا ٞهؾهم كوٕ ببحٔ ٞاهبحجبٚس فبب ٛاهبٌـببقامحي
عٌي هٕ ا٪ثبـ يف ًـجري

 ،ببى ؽهببم جِببيب

بيب اهـقاذٍ اهيت تٗ٧ي بأيؤي إىل اهحجٚس

بي ٌٞٚٓ٪اهبٌ٩ك ٞٚػْٗ اهث٘اب ٗاهوميب .
ٓؾا كوٕ يف اهبٌـجس اهثيهأ  :اهحجٚس بأكقم ٞٚفًيْ اهفووٚب ٞفٌٚبي إؽا
كيْ اه٘اجقيْ ًوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـعٗ ٞٚكيُي ًبظـوفا فًيُيً بأْ كيُم
فووٗ ٞٚج٘ب ذؼٌٓي كق فًيُيً ًّ ا٬طـ ٗ ،اؼ تقا ؿجربيْ ا٪كبق
فًيُيً كربٗٙيً ٗؿجريْ اهبرخ عو ٟاهِؾؿ ًغـٗٙيً .
ثٍ ُِـمى إىل ببرأ اهحجبٚس بأٌٓٚب ٞاهببٌ٩ن  ،فبيْ اهحجبٚس بأٌٓٚبٞ
اهبٌ٩ن ٙأت ٛيف ُ٘عا ًّ ا٪ذلبيَ اهببٌـقامح : ٞابؼ ٙلُ٘بيْ ًوبـٗطا
بيهمؼؿ ٝاهوـعٗ ، ٞٚاؼ ٙلُ٘يْ ًوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهومو ٞٚص فِقرثٔي تبرم
عِ٘اُا ُٗبحوؤٌي ًـجرا  ،فِقؼ بقرأ :

الـىرجح الرابع :أهىية الـىالك يف ال اجبني الـىصروطني بمالقدرة الصرعية:
ِٗٓي ُبحٚب عّ ك٧اي ٓ :ى تلْ٘ ٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ٙمِٚيً ٗ اذـٌي ً٨يف
ذؼ اهبٌـقامحا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـعً ٞٚـجريً َ . ٨
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ٗاهبببٌـاػ ًببّ اهمببؼؿ ٝاهوببـع : ٞٚاهمببؼؿ ٝاهبببٌأط٘ؽ ٝيف هلببيْ اهببؼهٚى
اهوـع ٛاهليهع عّ ػطيهـٔي يف جوى اهبرلٍ ٗيف تبرم ً٩كٕ كيهبرخ
 عِؼ يج ًّ اهفمٔي -١اهبٌوـٗط بيهمبؼؿٗ ٝاإلكبـريع ٞيف هلبيْ ػهٚوبٕٗآٗ ٞٙج٘بٕ ص ٗكيهُ٘٘ٗ ١اهغلى اهبٌوـٗطا بيهببٌمؼؿٗٗ ٝجبؼاْ اهببٌي١
يف هليْ ػهٚوٕ  -آ ٞٙاهرٔيؿا

.-

ٗبـوقه ثيْق  :اهمؼؿ ٝاهوـع ٛٓ ٞٚاهمؼؿ ٝاهوـف ٞٚعو ٟإٙبحيػ فوى ًبّ
ػْٗ علـ ًٗوم ، ٞفٚظـد عِٔي ًي ٓ٘ عٍ ًّ عبؼَ اهمبؼؿ ٝعوٚبٕ ًبً٩
كيهرهاْ إىل اهلٌيٗ ١تُ٘ ٛفياؼ اهبٌيًٗ ، ١بّ اهمبؼؿ ٝعوٚبٕ ًبج اهـوبؾؿ
هـعيً ٗ عمٚ٢٩يً كيهرٔ٘ؿ بيهبٌي ١ه٘اجؼٖ إؽا كبيْ ٙـِبـّؿ ٗ ٙـربـّد ًبّ
إكـوٌيي اهبٌي ًّ ٗ ١هـا ٕ٢هورٔ٘ؿ ٗ هـِٗ ّٚام اهٌ ٝ٩اهبٌـرّٔـ هبٔي
فيُٕ ايػؿ عو ٟاهـُ٘ ٛعمٗ ً٩تلِ٘ٙيً هلِٕ غه ايػؿ عو ٕٚهـعيً ًبّ جبى
اهـِـّؿ ٗ اهـرـّد ٗ ُ ٚاه٘ام ٗ ُبرب٘ ؽهم .
ٗعِؼ٢ببؾ إؽا تببقاذٍ ٗاجقببيْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿ ٝاهوببـعٌٓٗ ٞٚببي يف
عببـا ٗاذ بؼق ٗفووٚـٌٔببي يف فًببيْ قفببيؿػق ًببّ ػْٗ كببقم ٞٚذببؼٌٓي عوببٟ
ا٬طـ يف فًيْ اهفوو : ٞٚفًّ تبرم اهبٌُ٘٘ ٗتبٌيَ جقاٗ ٕ٢هـٗطٕ -
ٓى ٘ٙجؼ ًـجّس يف اهقا ٗإؽا مل ٘ٙجؼ ًـجّس يف اهقا ٓى اهـظٚه با
اهبٌـقامحا بيػؿان اهومى

َ ببرلٍ اهوـ

.

اؼ ٙميي بوقَٗ تـجٚس ا٩ً ٍٓ٪كيً ًّ اه٘اجقا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿٝ
اهوـع ٞٚعو ٟاهبٌٍٔ هـعيً ًٌِٔي ص إلػؿان اهومى اهفرـ ٜاهلو ٍٚاروٚبيً :
ابقس تـجبٚس اهبٌـجب٘ض عو ٟاهـاجبس ًٗ ،ج عبؼَ تبـجبٚبس اٙ ٍٓ٪لبْ٘
ا٪طؾ بيهبٌٍٔ تـجٚريً هوٌـج٘ض عو ٟاهـاجس ٗٓ٘ اقٚبس عم. ً٩

( ..................................................... )170بوـ ٠اً٘٪ي  /د8

ٗاؼ ُلـ اهبٌرم اهِي( )1( ٚ٢اؼٖ) اه٘جٕ ٗاهـ٘ج ، ٕٚبـمـٙب :
إْ اٌٚٓ٪بب ٞاُبببٌي تلببْ٘ كببققيً هوـمببؼ ٍٙفٌٚببي إؽا كببيْ كببى ٗاذببؼ ًببّ
اه٘اجقا ٗاجؼاً هبٌ٩كٕ ٗج٘ػاً تيًيً فووٚيً ٗثيبـيً ذـ ٟيف ً٘ؿ ٝاهـقاذٍ ،
فٙ ٩لبْ٘ كبى ٗاذبؼ ًٌِٔبي ؿافوبيً هببٌ٩ن اهببرلٍ ا٬طبـ بببرٚأ ٙلبْ٘
اهبببرلٍ عوبب ٟطقبب اهبببٌ٩ن اهبببٌـج٘ض تف٘ٙـببيً هبببٌ٩ن آ٪ببٍ ٗغـُببٕ
ًٌٗورـٕ ٓٗ ،ؾا اقٚس  ًّ ُٕ٪تـجٚس اهبٌـج٘ض عو ٟاهـاجس .
ٗفٌٚي ُبرّ ف ٕٚذٚأ ٙلْ٘ كى ٗاذؼ ًّ اه٘اجقا ًوـٗطيً بيهمبؼؿٝ
اهوـع ٞٚاهيت هبٔي ػطى يف ً٩ن ٗج٘ببٕ ٙ -لبـرٚى ْ ٙلبْ٘ كبى ٗاذبؼ
ًّ اهبرلٌا اهبٌـقامحا ٗاجؼاً هبٌ٩كٕ بيهفوبى هفبـا ػطيهب ٞاهمبؼؿٝ
هـعيً يف ثقب٘

اهببٌ٩ن ٗ ،اهببٌفـٗا ُبٕ  ٨ابؼؿ ٝعِبؼ اهببٌلوع عوبٟ

إًـثيي كؤٌٚي  ،فٚـوٚبّ كْ٘ اهبٌ٩ن ايٌ٢يً يف ذؼٌٓي  ٨بو ِٕٚػْٗ ا٬طـ
إلكـريه ٞثق٘

اهبٌ٩كا ًج إُـفي ١اهمؼؿ ٝعؤٌٚي ذيي اهـقاذٍ .

ًّٗ اه٘اُس ْ ٌٓ ٞٚذؼ اهبرلٌا  ٨تلوع عّ ٗج٘ػ اهبٌ٩ن
ف ٕٚػْٗ ًقامحٕ  ،هقؼآُ ٞي ُبرـٌى ثقب٘

اهببٌ٩ن يف اهببٌقاذٍ اهببٌٍٔ

كٌببي ُبر ببـٌى ثق٘تببٕ يف اهبببٌقاذٍ آ٪ببٍ ٗ .عِؼ٢ببؾ فـمببؼ ٍٙاهبببٌٍٔ ًببّ
اهبٌـقامحا عو ٟاٗ ٍٓ٪إٙبحيبٕ ػُٕٗ ٙ ٨ -مـِ ٛتف٘ٙم اهغـا آٍ٪
كٙ ٛـوا ببرلٍ اهومى  :تف٘ٙم اُ٪وع غـُيً ًٗ٩كيً ٗتـجٚس آ٪بٍ
ً٩كبيً  .بببى إْ تمببؼ ٍٙاهبببٌٍٔ ٙلببـوقَ ُفبب ٛاهغببـا آ٪ببٍ ًِٗببج تبببرم
ً٩كبٕ ص ٗٓب٘ ًبببٌي  ٨ابقس فٚببٕ ًٗ ٨ببرؾٗؿ ٙٗ ،لبْ٘ ُعببه تمبؼ ٍٙآ٪ببٍ
ٗإٙبحيبٕ يف ُٕ ٙلـوقَ ُف٩ً ٛن اهبٌٍٔ ًِٗج تبرم غـُٕ .
فٚـوا اهـظٚه با اهبٌٍٔ ٗبا اٗ ٍٓ٪إهـقاَ ٗج٘ب ذؼٌٓي طيًٞ
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا

 :د. 42 + 41 : 2
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إلكـم٩ي اهومى بإػؿان اقس تـط ٍٚاهبٌ٘ىل يف تف٘ٙم اهبٌ٩ن اهبٌوقَص
ًٗ ٨وقَ ه٫طؾ بيٗ ٍٓ٪اهببرلٍ ببٕ توِٚٚبيً  ،ببى إُبٕ ذٚبأ ٙووبٍ ب٘جب٘ػ
اهببببٌ٩ن اهببببٌوقَ يف ذبببؼٌٓي  ٨بوِٚبببٕ همؼؿتبببٕ عوببب ٟذبببؼٌٓي ٨بوِٚبببٕ
فببًِ ٩ببيَ ًببّ تبظٚٚببـ اهبببٌلوع هببـعيً بببا إًـثببيي اهبببٌٍٔ ٗبببا إًـثببيي
ا ًّ ٍٓ٪ػْٗ ؿجر ٞٚاٗ ٍٓ٪تو. ِٕٚٚ
ٗاؼ إعـمؼ( )1اهبٌرم (اؼٖ) هـع ٞٚاهـظٚه  ٨عموٚـُٕٗ ،مـّبٕ بقٚيُِي :
اُببٕ ببوؼ توؾؿ اهبحبٌج عو ٟاهبٌلوع با إًـبثبيي اٗ ٍٓ٪اهبٌٍٔ ًويً
همٌبب٘ؿ اؼؿتببٕ ٗ ،بوببؼ إذببـاف ثقبب٘

اهبببٌ٩ن اإلهقاًبب ٛيف ٗاذببؼ قًٌِٔببي

 ٨بوِٚبٕ فبًِ ٩بيَ هوٌب٘ىل اهببٌوـّ اهببرلً ٍٚبّ إٙببحيبٕ ه٘اذبؼق ًٌِٔبي
 ٨بوٗ ، ِٕٚؽهم :
ًببي إؽا إهـقًِبببي بيهحتّببب فٌٚبببي ُبببرّ فٚبببٕ  -اهببب٘اجقا اهببببٌـقامحا
اهببٌوـٗطا بيهمبؼؿ ٝاهوبـعٗ - ٞٚؿفوِببي اهـبقاذٍ بٌِٔٚبي ببإجـا ١اهحتّبب
كيْ ُـٚحـٕ تمٚٚؼ إط٩ق ػهٚى كى ًٌِٔي بٌ٘ؿ ٝتبـن ا٬طبـ ص فٚلبْ٘ كبى
ٗاذؼ ًٌِٔي ثيبـيً يف ً٘ؿ ٝتـن ا٬طـ ُٗ ،ـٚحـٕ إكبـوي

اهومى ٗإػؿاكٕ

اهمروبب ٛهوـظببٚه اهوببـع ٛبببا ٓببؾا اه٘اجببب اهبببٌٍٔ ٗبببا ؽان اه٘اجببب
ا ، ٍٓ٪فٚلْ٘ اهـظٚه ذلٌيً هـعٚيً  ٨عموٚيً .
ٗ ًي إؽا مل ُوـقَ بيهحتّب ٗ ُلـُي ثق٘تبٕ يف ًب٘اؿػ تبقاذٍ اهب٘اجقا
اهببببٌوـٗطا بيهمبببؼؿ ٝاهوبببـع - ٞٚفٚبببـوا اإلهـبببقاَ بلبببم٘ط اهببببرلٌا
اهبببٌـقامحا ٗٙببـوا اإلهـببقاَ بثقبب٘
بأذؼٌٓي  ٨بو ، ِٕٚهثق٘

ٗجبب٘ب هببـع ٛتبظ ٚٚببـً ٜـووبب

اهبٌ٩ن يف ذبؼٌٓي  ٨بوِٚبٕ ص إؽ ًِ ٨بيَ ًبّ

إٙبحيب اهبٌ٘ىل اهبرل٪ ٍٚذؼ اهفووا  ٨بوِٕٚص هُ٘٘ض إُ ٙ ٨ومبى ؿفبج
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا

 :د. 43 : 2
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اهبرلٙ ٍٚؼٖ عّ اهـلوٚع بأذؼٌٓي  ٨بو ِٕٚعِؼ عحق اهبٌلوع عّ إتٚبيْ
اهفووا ًويً ص هفـا ٗجؼاْ ذؼٌٓي هوبٌ٩ن اإلهقاً. ٛ
ٗإُبٌي ٙ ٨ومى ؽهم هُ٘٘ض إكبـم٩ي اهومبى ببإػؿان ابقس تبـطٍٚ
اهبٌ٘ىل بـف٘ٙم اهبٌ٩ن اإلهقاًٗ ، ٛعِؼ٢ؾ ًِ ٨يَ ًّ ذلٌبٕ كبقريُٕ
بـظٚه اهبٌلوع هـعيً با اهفووا بوؼ اٌ٘ؿ اؼؿتٕ عّ اهبحٌج بٌِٔٚي .
ٗاهـظببٚه هببـع ٛيف اهبببريها  :ذببيي اإلهـببقاَ بيهحتّ بب ٗذببيي عببؼَ
إهـقاًببٕ  ،بورببيظ ثقبب٘

اهبببٌ٩ن يف ذببؼٌٓي  ٨بوِٚببٕ ٨ٗ ،فًببٕ ثقبب٘

اهبببظريب اهوببـع ٛبأذببؼٌٓي ٗت٘جببٕ اً٪ببـ اهوببـع ٛاهببؼاع ٛإىل إٙببحيػ
ذؼٌٓي  ٨بوٓ .ِٕٚؾا كوٕ تُ٘ٚس هبٌي فيػٖ اهبٌرم اهِيٚ٢
ٗٙبٌلِِي ًِياوـٕ بوؼ ا٨هـفي
اهبٌرم اهِيٚ٢

(اؼٖ) .

إىل ُمرً - ًٌٞٔ ٞج تٌؼً ٙمبؼًي

ٙ -ـحو ٟبٔبي عبؼَ تببٌيَ ًميهبٕٓٗ ،بؾا اهببٌمؼًي

ٓبٛ

إكـريهٙ ْ ٞلْ٘ كى ٗاذؼ ًّ اهبرلٌا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوبـعٞٚ
ٗاجؼاً هبٌ٩كٕ بوؼ توؾؿ اهبحٌج بٌِٔٚبي يف ًمبيَ اً٨ـثبيي عوب ٟاهببٌلوع
همٌببب٘ؿ اؼؿتبببٕ عبببّ اًـثيهلٌبببي ًبببج تببب٘فـ اؼؿتبببٕ عوببب ٟفوبببى ذبببؼٌٓي
 ٨بوِٚبببٕ فٚثقبببم اهببببٌ٩ن يف ذبببؼٌٓي ٨بوِٚبببٕ  ْ ٗ ،آٌٚببب ٞذبببؼٌٓي
 ٨تلوع عّ ثق٘

اهببٌ٩ن يف آ٪بٍ ػْٗ اهببٌٍٔ  ْ ٗ ،تمبؼ ٍٙاهببٌٍٔ

ٙلـوقَ ُف٩ً ٛن ا ٍٓ٪كٌي ْ تمبؼ ٍٙآ٪بٍ ٙلبـوقَ ُفبً ٛب٩ن اهببٌٍٔ
ٗعؼَ ذٌ٘ي اهبٌلوع عو. ٕٚ
ٓبببؾٖ ًمبببؼًي

ًبببرٚرٓ ٞبببً ٛببب٘ؿػ اهـٌبببؼ ٙص هلِٔبببي  ٨تِبببـخ:

عبببؼَ ؿجرٚببب ٞآ٪بببٍ  ،هلُِ٘بببي ُب ببرـٌى بيه٘جبببؼاْ ْ ًب بي ًٓ٘مرببب٘
اٌٚٓ٪بب ٞهببـعيً ٗ ًبببرـٌؤي ٓبب٘ ا٪ؿجببس بِعـاهوببيؿ يف عببا اه٘اببم
اهببؾ ُ ٜببرـٌى ت ببظٚه اهوببيؿ اهبببٌلوع بببا اهبببٌٍٔ ٗآ٪ببٍ  ،فيهبببٌوقَ
ه٫طؾ بي - ٍٓ٪ارويً ٗ اذبـٌي ٘ٓ - ً٨تبٌيَ ً٩كٕ ٗطريببٕ ٗتب٘فبـ اؼؿٝ
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اهبٌلوع عوً ٕٚج اذـٌيي ؿجريُٕ يف ُعـ اهويؿ .
بى ٙبٌلّ ْ ٙميي  :إُ عِؼ اذـٌيي تو ّّٚا ٍٓ٪ذيي اهببٌقامحً ٞبج
اً٪ببـ بيهبببٌٍٔ ص ٌٗٓببي  -آ٪ببٍ ٗاهبببٌٍٔ ٗ -اجقببيْ ًوببـٗطيْ بيهمببؼؿٝ
اهوـع ٞٚاهيت ٙبظىّ بٔي اهـغيي اهؾًب ٞب٘اجبب ًِبيػّ ٙ ٨مبىّ ٌٓٚب ٞعبّ
ًقامحٕ  -فيُٕ ٙبٌلّ ْ ٙلْ٘ إط٩ق اً٪بـ ببيً ٍٓ٪وحّبقاً ً٘ه٘ٙبيً عبّ
ٗج٘ب اهبٌٍٔ ٗؿافويً هبٌُ٘٘عٕ ًٗ٩كٕ ص بوؼ اإلهـفي

إىل إػؿان اهومى

اروٚب بيً هبببقَٗ طبببـٗد اهوقبببؼ عبببّ عٔبببؼ ٝتلوٚبببع ًببب٘ٓٗ ٖ٨ببب٘ ٙببببرـٌى
 عِؼ تقاذٍ اه٘اجقا عو - ٕٚتو ّّٚا ٍٓ٪عو ٕٚػْٗ اهبٌٍٔ ًٌِٔي .ٗبـمـٙبق آطـ ٙ :برـٌى توٚا ا ٍٓ٪عِؼ تقامحٕ ًج اهببٌٍٔ يف ًمبيَ
اً٨ـثيي عِؼ طؾ اهمؼؿ ٝاهوـع ٞٚيف ً٩كٌٔي  -اٗ ٍٓ٪اهبٌٍٔ اه٘اجقا-
ٗت٘فـ اؼؿ ٝاهببٌلوع عمبٗ ً٩هبـعيً عوب ٟآ٪بٍ ٗاٌب٘ؿ اؼؿتبٕ عٌِٔبي ص
فٚـو ّّٚعو ٟاهبٌلوع ْ ٙمـٌـ عو ٟإًـثيي ذؼ اهببرلٌا  -اهببٌٍٔ ٗ
اٗ - ٍٓ٪عِؼ٢ؾ ٙببرـٌى ٗجبؼاُيً توب ّّٚآ٪بٍ ٗؿجريُبٕ عوب ٟاهببٌٍٔ ،
ٗٓؾا اإلذـٌيي ٓ٘ اهبٌوقَ إلطـٚبيؿ آ٪بٍ ٗإٙببحيبٕ عوب ٟاهبِفم ًبي ػاَ
اهبٌلوع بٌؼػ تبرٌٚى ؿُ٘اْ اهلل ٗبو٘غ ًـاػٖ  ،فٌِٚج اذـٌيي توٚا
ا ٍٓ٪اهـيَّ ً٩كٕ ً ًّ -ـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثيي اهبٌٍٔ .

بٌِٚي إذـٌيي اهببٌٍٔ ٙ ٨ببٌِج ًبّ ًبـ

اهمبؼؿ ٝاهميًبـ ٝيف إًـثبيي

آ٪بٍ  ،ببى ٙ ٨بببرـٌى توب ّّٚاهبببٌٍٔ هبـعيً هٚلبْ٘ ًيُوبيً ٗ ،ؽهبم هوببؼَ
اهؼهٚى عو ٟتوًٗ ِّٕٚـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثيهٕ ػْٗ ا. ٍٓ٪

ٗبـوقه قآطـ  :إُ هبٌي كيْ اه٘اجقيْ اهببٌـقامحيْ ًوبـٗطا بيهمبؼؿٝ
اهوببـعٌٓٗ - ٞٚببي ًٔببٍ ٗ ٓببٍ ًٗ -مـِبب ٟطببؾ اهمببؼؿ ٝاهوببـع ٞٚفٌٔٚببي
ؿجريْ أًٌِ ٍٓ٪ي بوريظ تمّٚؼ اهبظببريب اهببٌٍٔ بيهمبؼؿ ٝاهبيت ِٙيفٔٚبي
إهـبغيي اهؾً ٞب٘اجبب ٍٓ ٙبٌلّ ْ ٙلْ٘ ًوحّبقاً عّ ٗجب٘ب اهبٌٍٔ،
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فٚـوا ؿجريْ اٗ ٍٓ٪اْ كيْ ًوـٗطيً بيهمؼؿ ٝهـعيً هوؼَ اهبٌِييف هٕ .
ٗعِؼ٢ؾ ٙؼٗؿ اً٪ـ با توٚا آ٪بٍ ٗببا اهـظٚٚببـ يف ًمبيَ اهببرحٞٚ
عِؼ اهـقاذٍ يف ًميَ اإلًـثيي ٗ ،اهمبؼؿ ٝعوب ٟآ٪بٍ عمبٗ ً٩هبـعيً تيًبٞ
فٚـٍ ً٩كٕ ٗٙـوا طريبٕ ُ٪بٕ تبحببـ ٜيف ًثوبٕ ايعبؼ( ٝا٨هبـغيي اهٚمبٚ
ٙلبـؼع ٛاهفبـاغ اهٚمبٗ ) ٚتمِب ٛبوببقَٗ اطـٚبيؿ آ٪بٍ  ْ٪ ،ذحٚبً ٞببي
ٙمرببج بأٌٓٚـببٕ ٗ ت ببرـٌى ٌٓٚـببٕ ًووً٘ببٗ ٞكفيٙبب ٞإًـثيهببٕ ًـٚمِبب ، ٞبٌِٚببي
ذح ٞٚغهٖ  -اه٘اجب اهبٌٍٔ ٗ -توً ِّٕٚبرـٌو ٞغه ًووً٘. ٞ
كٌي ْ إًـثيي ًي ٙمرج بأٌٓٚـٕ ٗ تبرـٌى ٌٓٚـبٕ ٙمربج بفبـاغ اهؾًبٞ
ًوٕ ،بٌِٚي إًـثيي غهٖ ً -بٌي ٙ ٨مرج ٗ ٨تبرـٌى ٌٓٚـٕ ٙ -برببـٌى ًوبٕ
فـاغ اهؾًٙ ٨ٗ ٞمرج بٕ  ًّٗ ،اه٘اُس ْ إطـٚيؿ اٙ ٍٓ٪مِٚيً ٗ إذـٌبيً٨
ً٘جب  -بإػؿان اهومى اهلو ٍٚاهبٌلـمى اروٚيً  -هفبـاغ اهؾًبٙ ٞمِٚبيً ٗإْ
إذـٌى فـاغ اهؾًِٙ ٞيً عِبؼ اطـٚبيؿ اهببٌٍٔ ذبيي اإلًـثبيي هلبّ ٙ ٨مبا
بيهفـاغ ٗ ،إػؿان اهومى ٓ٘ اهبٌوـٌؼ يف اهببرلٍ ببيهحجٚس ٗٓب٘ اهببرلٍ
اهوؼي يف ًـذو ٞإًـثيي ا٪ذليَ اهبٌ٘ه٘. ٞٙ
ٗبٔؾا اهـمـٙب ٙـق ّّٚهقَٗ تـجٚس ًمر٘ اً ٗ ٌٞٚٓ٪برـٌى اٌٞٚٓ٪
يف ًميَ اهلو٘ن ٗاهوٌى ص ٗٙـقً ّّٚـج٘ذ ٞٚاهبٌٍٔ ذٚبأ إُلوبع ٗجب٘ػ
اهبٌرؾٗؿ اهومو ٛاهمروب ٛاهببٌيُج عبّ تبـجٚس اهببٌٍٔ ٗ ،هبٚم ٓبؾا ًبّ
بيب اقس تـجٚس اهبٌـج٘ض عو ٟاهـاجس  ،بى ٓ٘ ًبّ ببيب عبؼَ إذبـاف
اهبٌلوع فبـاغ اهؾًب ٞعِبؼ إًـثبيي اً٪بـ بيهببٌٍٔ ص فٚبؼؿن اهومبى اروٚبيً :
هببقَٗ تفـٙببغ ؽًـببٕ ًببيَ بيؿ٢ببٕ تفـٙغ بيً ٙم ِٚٚبيً بوببؼ إهببـغيهلي ٙم ِٚٚبيً ٓٗ ،ببؾا
ٙلببـؼع ٛتو ب ّّٚإطـٚببيؿ آ٪ببٍ اهبببٌـٚمّ ٗ اهبببٌرـٌى هـفـٙببغ ؽًـببٕ ذببيي
اهبٌقامحٗ ٞاٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ إًـثيي اهبٌٍٔ ٗاً ٍٓ٪ويً .
ثٍ إْ تبربم ًّ اهبٌلوع عٌٚيْ اً٪ـ بي ٗ ٍٓ٪تـن إتٚيُٕ طيؿجيً
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فً ٩يُج ًّ تٌرٚس إًـثيهٕ هً٫ـ اهوـع ٛبيهبٌٍٔ ٗاهثيبم بِر٘ اهحتّبب
إلذـٌيي ٗج٘ػ اهبٌ٩ن يف اهبٌٍٔ يف عا اه٘ام اهؾُ ٜبرـٌى ف ٕٚثقب٘
اهبٌ٩ن يف اٗ ٍٓ٪ت٘فـ اهمؼؿ - ٝتلِ٘ٙيً ٗعم - ً٩عو ٟإتٚيْ اهبٌٍٔ .
ٗبـوقه ثيٍْ  :إُبٕ بوبؼ اهمربج بثقب٘

اهببٌ٩ن يف اذبؼٌٓي  :اهببٌٍٔ ٗ

ا ٨ ، ٍٓ٪يف كؤٌٚي همٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ إًـثيهلٌبي  -إؽا عٌب ٟاهببٌلوع
ٗتـن إًـثيي اهـاجس ً :مر٘ اً ٗ ٌٞٚٓ٪برـٌؤي ٙ -بحـ ٜاهحتّبب ًبّ
ػْٗ ًببيُج ًمقبب٘ي  ،إؽ ً٘ ٨جببب هلببم٘ط اً٪ببـ بيهبببٌٍٔ ًببّ ًببوٕ عِببؼ
تقاذٍ اهبٌٍٔ ٗاٗ ٍٓ٪اٌ٘ؿ اهمؼؿ ٝعّ اًـثيهلٌي ٗ ،اهِبـٗؿا

تمبؼّؿ

بمؼؿٓي ٗ ٙـظوٍ عِٔي بإبميً ١ى اً٪ـ بيهبٌٍٔ ًج تمٚٚؼٖ بحن ا، ٍٓ٪
ٗاؼ كق يف ببر٘ث اهحتّبب ْ ً ٨بيُج ًبّ إجبـا ١اهحتّبب ببا اً٪بـّٙ
اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗٙبـربٌى ًِٕ ْ ً ٨بربؾٗؿ فب ٛإجـا ١اهبحتببٌٙٗ ،رس جـٙيُبٕ:
إًـثببيي اً٪ببـ بيهبببٌٍٔ اهبببٌمٚؼ إط٩اببٕ ذببيي اهـببقاذٍ بوببؼَ إتٚببيْ آ٪ببٍ
ٗ بوٌٚيُٕ ٗ ،إْ إجـا ١اهحتّب ٙلـوقَ ًر ٞاهوٌى اهببٌٍٔ اهببٌأت ٛببٕ،
ٗ٨فًٕ إكـرميق تيؿن اٗ ٍٓ٪اهببٌٍٔ هوومبيب ً ٨ٗ ،ببرؾٗؿ يف إهـقاًبٕ
ًّ بيب اهوميب عو ٟاهبحٌج ببا ذبـاًا ٗ تبـكا هب٘اجقا  -بـمـٙبب
ًـمؼَ يف ببرأ اهحتّب ببٌوِ : ٟكْ٘ اهحتّب ًلـوقًيً ً٪ـ اهويؿ بٌٔبي
ط٘ه ٚبيً  :بببأْ ٙلببْ٘ اهبببٌلوع ًببأً٘ؿ ًا ب بي ، ٍٓ٪فببيْ تـكببٕ كببيْ ًببأً٘ؿاً
بيهبببٌٍٔ ٓٗ ،ببؾا ًوِببً ٟببرٚس ًمقبب٘ي ً ٨بببرؾٗؿ فٚببٕ ٗ ،اببؼ كببق يف
ببر٘ث اهحتّب تفٌٚى بٚيُٕ  .ثٍ ُقرأ :

الـمرجح الـخامس  :أهمية الـمالك يف الواجبني الـمشروطني بالقدرة العقمية.
اهبٌـاػ ًّ اهمؼؿ ٝاهومو ٛٓ ٞٚاهبٌلِ ٞعو ٟاهو ١ٛاهِيه ًّ ٞ٣اهبر٘ي
ٗاهبم٘ ٝاهبٌبقبثب٘ثب ٞيف اهبوـِ٩

ٗاهبيت ببٔي ٙبـبٌلّ اُ٨بليْ عو ٟاهبفوبى
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اهبٌأً٘ؿ بٕ  ٛٓٗ ،اقيي اهوحق اهـل٘ٙ

اهبظيؿج. ٛ

ِٗٓي ُبحٚب عّ ك٧اي ٓ :ى تلْ٘ ٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ٙمِٚيً ٗ إذـٌي ً٨يف
ذؼ اه٘اجقا اهبٌـقامحا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوموً ٞٚـجّريً .
اهبٌؤ٘ؿ ب ٘ٓ ٍِٔٚاهحجبٚس يف ًمبيَ اهـبقاذٍ بببٌي ٓب٘ ٓبٍ ٙمِٚبيً ٗ
ًبرـٌى ا. ٌٞٚٓ٪
ٗٓؾا هٔـ اهبٌـجري

ترقٚمبيً ٗ كثـٓبي ًٌبؼاايً طيؿجبيً ًٗ ،ب٘ؿػٖ

(تقاذٍ اه٘اجقا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهومو )ٞٚاهيت هببٔي ػطبى يف ًبرٞ
اهبظريب ٗ ٨ػطى هبٔي يف تببرم اهببٌ٩ن ذٚبأ ٙلبْ٘ طربيب اهببرلٍ
ًروميً مل ٙـمّٚؼ بيهمؼؿ ، ٝبببظ٩

(اهمبؼؿ ٝاهوبـع )ٞٚاهبيت هببٔي ػطبى يف

ًر ٞاهبظريب ٗتبرم اهبٌ٩ن ٗت٧طبؾ اٚبؼاً يف طربيب اهببرلٍ ٗػهٚبى
اإلثقي

هـلوع عّ ػطيهـٔي يف اهبظريب ٗاهبٌ٩ن ٗااويً .

ٗٙمج اهل َ٩يف ًـذوـا :تيؿ ٝيف تبـجٚس آ٪بٍ ٙمِٚبيً عوب ٟاهببٌٍٔ ،
ٗ طـ ٠يف تـجٚس ًبرـٌى ا ٌٞٚٓ٪عوً ٟقامحٕ ُٗ ،قؼ ببقبرأ :

ترجيح متيقن األهمية شرعًا عمى مزامحه الـمهم :
ٗاهببؾُ ٜلـُ٘ببرٕ ًمببيً ً٨ببرٚريً ٗػهببًِ ً٩ٚـحببيً ٨ثقببي

اهحجببٚس

بي ٌٞٚٓ٪اهبٌووًً٘ ٞمي ٗ ْ٨تمـٙقيْ :
اهـمـٙببب اٗ٪ي ْ ٙمببيي  :اُببٕ هبببٌي كببيْ اهومببى اهفرببـ ٜاهلببوٓ ٍٚبب٘
اهبٌؼؿن اهبٌوـٌؼ يف تـجٚس ذؼ اهـلوٚفا اهبٌـقامحا عو ٟا٬طبـ فٔب٘
ًلـمى بإػؿان ؿجريْ ا ٍٓ٪ارويً عِؼ تقامحٕ ًج تلوٚع ًٍٔ ٗ ،ؽهم
إلػؿاكٕ ْ تمؼ ٍٙاهـلوٚع اهببٌٍٔ ٗتبـن إًـثبيي آ٪بٍ ً٘جبب هـف٘ٙبم
اهبٌمؼاؿ اهقا٢ؼ ًّ ً٩ن ا ٍٓ٪ص ٗٓ٘ ً٩ن ً٘هًِ٘ ٜحّق ٗ ٨عبؾؿ هبٕ يف
تف٘ٙـببٕ ٙٗ ،مببقس ًببّ اهوياببى تف٘ٙببم اهبببٌ٩ن اهقا٢ببؼ ٗاإلاـٌببيؿ عوببٟ

اهحجٚس بيٌٓ ٞٚاهبٌ٩ن ٙمِٚيً ٗ إذـٌي)177( ............................. ً٨

تبرٌٚى اهبٌ٩ن اهِياٍ يف اه٘اجب اهبٌٍٔ ٌٙ ٨ٗ ،وس تببرٌٚى ًب٩ن
اهبٌٍٔ عؾؿاً هـف٘ٙم اهبٌ٩ن اهقا٢ؼ اهبٌ٘ج٘ػ يف ا. ٍٓ٪
فيؽا ػاؿ اً٪ـ با إُميؽ اهويهبٍ ٗبا إُميؽ ًيهٕ ص ٗ ػاؿ اً٪ـ با إُميؽ
اإلُليْ ًبّ اهببٌ٘

اهببٌرـٍّ بغبـق ٗ ذبـق ٗببا إُمبيؽ ذ٘ٚاُبٕ  -كبيْ

اهومى اهلوً ٍٚلـم ً٩بإػؿان ابقس تف٘ٙبم اهببٌ٩ن آ٪بٍ  :إُمبيؽ اهبِفم
اهبٌرحًٗ ٞتبرٌٚى اهبٌ٩ن اهببٌٍٔ  -اُ٪مبٍ ًٌبور٩ًٗ ٞكبيً  :إُمبيؽ
اهبٌيي ًّ اهـوع ٗ إُميؽ اهبر٘ٚاْ ًّ اهبٌ٘

.-

ٗٓلؾا ه٘ ػاؿ اً٪ـ با تـن اهٌبٗ ٝ٩ببا تبـن اهٌبٚيَ فبيْ اهٌبٝ٩
ٓببٍ ًببّ اهٌببٚيَ يف اهغيهببب  ،هلببّ اببؼ ِِٙببٍّ إىل اهٌببٚيَ فوببى ذببـاَ
فٚلُ٘يْ ٍٓ ًّ اهٌ ٝ٩ص ٗؽهبم كٌبي إؽا ابيَ اهببٌلوع يف ٙبَ٘ ًبّ ٙبيَ
هببٔـ ؿًِببيْ هٌٚببو ٛفببـا اهٌببقس ٗ اهعٔببـٓٗ ّٙبب٘ يف آطببـ اه٘اببم
فببؼطى يف ذومببٕ ؽببببيب ٗت٘اببع إطـاجبببٕ عوبب ٟإبربببيي اهٌبب ٝ٩ببببـلوٍ
ٙلببـظـد بببٕ ًببي ػطببى يف ذومببٕ ً :بببظـد ذببـ

اهبببظي - ١ذٚببأ تمببج

اهبببٌقامحٙٗ ٞببؼٗؿ اً٪ببـ بببا ذفببغ اهٌبب ٝ٩ب٘اـٔببي ٗبببا ذفببغ اهٌببٚيَ
اهبٌمحْ بيجـِيب اهبرـاَ  :كى اهؾبيب اهبرـاَ يف ُفلبٕ ٗ ،اهثبيُٓ ٛبٍ
جقًب بيً ٗإْ كيُبببم اهٌببب ٝ٩ببببؾاتٔي ٓبببٍ ًبببّ اهٌبببَ٘ ب٘ذبببؼٖ  ،إُ ٨بببٕ
بإُِببٌيَ اهبببرـاَ إىل اهٌببَ٘ ٌٙببهاْ ٓببٍ ًببّ فبب٘ا

ٗاببم اهٌببٝ٩

ٗتؼاؿكٔي طيؿد اه٘ام اِي. ١
ٗاهبريًى ؿجريْ إطـٚيؿ اٗ ٍٓ٪تمؼٙبٌٕ عو ٟاهببٌٍٔ  ،ببى ٙببٌلّ
اهمبب٘ي بببأْ اهبببٌوـ ا٪اببؼن ٙبببرلٍ بوببقَٗ إطـٚببيؿ آ٪ببٍ تبببرًٌ٩ٚ
هبٌٌورـٕ ًٗ٩كبٕ ٗٙلبْ٘ اهببرلٍ بـرٌبٚى اهببٌٍٔ تـجٚربيً هوٌـجب٘ض
عو ٟاهـاجس  ٘ٓٗ ،اقٚس بيتفيق اهوم ، ١٩فٚلـلوع ًِٕ جوبى اهببٌوـ
ذلٌٕ عِؼ اهـقاذٍ ذيً ً٩عو ٟطق ا٪ ٍٓ٪ؿجرٚـٕ .

( .................................................... )178بوـ ٠اً٘٪ي  /د8

ٗٓؾا اهـ٘جٗ ٕٚجؼاُٙ ٨ ٛمقى اهِميي ٗ ٨اهليي ف ، ٕٚهلّ ٙـ٘ابع
عوبب ٟإذببـاف ٌٓٚبب ٞذببؼ اهبب٘اجقا اهبببٌـقامحا بببيهٚما اه٘جببؼاُٗ ٛ
اهـوقؼ ٜبأذؼ طـق اإلثقي

ا٬ت. ٞٚ

اه٘جببٕ اهثببيُٓ : ٛبب٘ اهـٌلّبم بمببيُْ٘ ذبىّ اهبببٌِرـ اهٚببٕ  ،ذٚببأ ْ
اهبٌلوع اهؾ ٜتقاذٍ عِؼٖ ذلٌيْ يف ًميَ اإلًـثيي ٗاٌـ
إًـثيهلٌببي كببيْ ًوببؼٗػاً عِببؼ اهومببٗ ١٩اهوببـ

اؼؿتٕ عّ

اهوببيَ ًِببرـاً إىل تببـن

اذؼٌٓي  ٨ٗ ،ؿٙب يف ُٕ ًج آٌ ٞٚذؼٌٓي عِؼ اهويؿ اهبٌمؼن ٙلْ٘
تـن اهبٌٍٔ ًٌِٔي ٓ٘ اهبٌِرـ اه ٕٚػْٗ تـن ا ٍٓ٪ص ٗٙلْ٘ ًوؼٗػاً عِؼ
اهبببٌـوـّعًِ ٞببرـاً إىل تببـن اهبببٌٍٔ ػْٗ آ٪ببٍ ص إؽ اهِببـٗؿا

تمببؼّؿ

بمؼؿٓي ٗ ٨تقٙؼ عّ ذؼّٓي  ،ف٩بؼ ًّ اإلاـٌيؿ عو ٟاهبٌٍٔ ا٪طعّ ًّ
آ٪ببٍ إؽ ٙ ٨وبؼّ ًِببرـاً إىل تببـن آ٪ببٍ يف ُعببـ اهومببٗ ١٩ا٪تمٚببي ١ذـببٟ
ٙبرى هٕ تـكٕ إُرـاؿاً ِٙ٨ٗ ،فج اعـؾاؿ اهبٌلوع  :إًُِ ٛرـ إىل تبـن
آ٪بٍ  ،فيُببٕ ًِببرـ إىل تببـن ذبؼٌٓي ٗ ،هببٚم ًِببرـاً إىل تببـن آ٪ببٍ
بيهبببظٌَ٘  ،فببٌٙ ٩ببؼق  :إُببرـاؿٖ إىل تببـن آ٪ببٍ عـف بيً عم ٚ٢٩بيً ،
ٗ ٨توٌّٕ اهـٗا )1(ٞٙاهبٌوـرب : ٝشٗهٚم هً ١ٛبٌي ذـَّ اهلل إٗ ٨ابؼ ذوبٕ
هبٌّ إُرـ إهٕٚز .
بٌِٚي ه٘ ْ اهبٌلوع تـن اهبٌٍٔ ٗ طؾ بي ٍٓ٪يف ًمبيَ اإلًـثبيي القبى
ًِٕ إعـؾاؿٖ عّ تـن اهببٌٍٔ بأُبٕ ًِبرـ إىل تـكبٕ  ،إؽ اهومبٗ ١٩ا٪تمٚبي١
ٌٙؼّإُ٘ يف ػع٘ ٠إُرـاؿٖ إىل تـن اهبٌٍٔ ًّٗ ػْٗ تـػػ .
ٗاؼ ٙميي  :إُٕ ًج إذـاف اٗ ٌٞٚٓ٪تمؼَّ ا ٍٓ٪فًيُبيً عوب ٟاهببٌٍٔ ٗ
تميؿٌُٔي فيهحجٚس بيٌٚٓ٪بٗ ٞاُبس  ،هلبّ ًبج تبأطـ آ٪بٍ عبّ اهببٌٍٔ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 4ب ًّ : 1اب٘اب اهمٚيَ يف اهٌ : ٝ٩ض +6ض. 7
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فًيُيً ٙلْ٘ تـجٚس ا ٍٓ٪اهبٌـأطـ عّ اهبٌٍٔ غيًِيًً ْ٪ ،يًٕ عمقبـا
ًٗولوـا :
اهومقببب ٞاٗ٨ي  :بِبببي ١اهومببب ١٩يف عٌبببيهلٍ ٗتويؿفبببيتٍٔ عِبببؼ تبببقاذٍ
اهـلوٚفا عو ٟتمؼ ٍٙا٪كق ٗإْ كيْ ًٌٔيً بيإلُيف ٞإىل اهبٌـأطـ آ٪بٍ
هلق فوو ٞٚاهبٌٍٔ بـرم ًُ٘٘عٕ ٗ ،إلعـقيؿٍٓ ًّ ٙحن ا٪كق فًيُبيً
بأًى إًـثيي اهبٌـأطـ فًيُيً ٗعؼٍّٓ إٙيٖ طيؿجيً عّ كه ٝاهومٗ ١٩تقبئٍُٚ
ٗتويؿفٍٔ كوم ، ١٩فٌبّ كبيْ عِبؼٖ طوبيَ ٙلفب ٛهِبٚيف ٞهبظٍ ٗاذبؼ
ٗجي ٖ١فٙؼ يف ٓؾا اهٗ َ٘ٚعوٍ ببٌحٚب ٤عٌـٗ اه ٕٚغؼاً ٗ ،كٌٓ٩ي ٗاجب
اهِٚيف ٞعو ٕٚكيْ اهبٌوٌ٘ي بٕ عمٚ٢٩يً ًبـ

ًبي عِبؼٖ يف ُبٚيف ٞاهلبيب

ٗٙ ٨مقى إعـؾاؿٖ بحن ُبٚيف ٞاهببٌـمؼَ ٪جبى ًبـفٕ يف ُبٚيف ٞاهببٌـأطـ
ٙ ٍٓ ُٕ٪مِٚيً ٗ ًبرـٌى ا ، ٌٞٚٓ٪فٚلْ٘ ا٪كق ًّ اهبٌـقامحا فًيُبيً
ًـو ّّٚاهـجريْ عوب ٟاهببٌـأطـ بِعبـ اهومبى ٗاهومبٗ ١٩إْ كبيْ اهببٌـمؼَ
ًٌٔيً ٗاهبٌـأطـ ٍٓ ًِٕ  ،كٌي إؽا ػاؿ اً٪ـ ببا اهبـرفغ عوبً ٟبيي فٙبؼ
فوٗ ً٩با اهـرفغ عو ٟجلؼٖ ًّ اهغـق ٗاهبٌ٘

بوؼ كيع. ٞ

هلّ ٓؾا اه٘جٕ ًبظـٍ ببٌي إؽا كيْ اه٘اجقيْ اهبٌـقامحيْ ًـليٗٙا
ًّ ػْٗ إًـٚيف ٗ ٌٓ ٞٚذؼٌٓي اقيي ًقامحٕ ٌٙ ٨ٗ ،بوس ٗجٔبيً هـمبؼٍٙ
ا٪كق فًيُيً عو ٟا ًِٕ ٍٓ٪اهبٌـأطـ فًيُٕ  ،هُ٘٘ض تقيُ ٛاهوم ١٩عوبٟ
اإلٓـٌببيَ بيهِببٚع آ٪ببٍ يف اهبببٌثيي اهبببٌقب٘ؿ ٗإْ كببيْ اؼًٗببٕ ًـببأطـاً
ٗٙوـؾؿْٗ عّ ُٚيف ٞاهبٌٍٔ عِؼ اهـقاذٍ بيٗ ، ٍٓ٪إُليؿٖ ًليبـ. ٝ
ثببٍ إُببٕ هبب٘ ك بوٍّ اٚببيَ اهلببه ٝاهومٚ٢٩بب ٞعوبب ٟاهبببظ٩
مش٘ه ٞٚتيًً ٞلّ اهبح٘اب عِٔي بلوفٔي عّ توبيؿ

ٗكيُببم ؽا

عم٢٩ب ٛمل ٙببرـف

إًِي ٖ٦هـعيً ٗٙغوب عو ٟاهعّ إُقثيأي ُٗو٘ٓ١ي ًّ تويؿفي

اجـٌيعٚبٞ

ًبرُِ ٗ ٞيبو ٞعّ فٌٍٔٔ ٗإػؿاكٍٔ هلْ٘ ا٪كق فًيُيً ؿاجريًًـمؼًيً،
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ٗٙ ٨لفٓ ٛؾا اهـويؿ

ًّ ػْٗ ػعٍ اإلًِي ١اهوـعٗ ٛإذـافٖ .

اهومق ٞاهثيُ : ٞٚإْ تبـجٚس آ٪بٍ عوب ٟاهببٌٍٔ ًبج تبأطـ آ٪بٍ فًيُبيً
ٙبرـيد إىل اإلؽعيْ بإًليْ اه٘اجب اهبٌوو

ٗ اإلؽعبيْ بإًلبيْ إذبـاف

ً٩ن اه٘اجب يف ظـفٕ ًّ ػهٚى طيؿج: ٛ
 ذٚأ ُٕ عو ٟاٗ٪ي  :إًلبيْ اه٘اجبب اهببٌوو ٙ -لبْ٘ ٗجب٘بآ٪بٍ فووٚبيً ٗاه٘اجبب ًـببأطـاً يف اهبببٌلـمقى  ،فـلوبع فووٚبب ٞاه٘جبب٘ب
ًلببقميً عببّ كببْ٘ اه٘اجببب يف ظـفببٕ اهبببٌـأطـ ٗاجببؼاً هوٌبب٩ن اهبببٌوقَ ،
فٚـقاذٍ اه٘اجقيْ  :ا ٍٓ٪اهبٌـأطـ ٗاهبٌٍٔ اهبٌـمؼَ ًبج إذبـاف ٗاجؼٙبٞ
اه٘اجب ا٨كـمقيه ٛيف ظـفٕ هبٌ٩كٕ اهبٌوقَ ٗايبوٚـبٕ هوبؼع٘ٗ ٝاهـرـٙبم
ٗاهـببأثه عوبب ٟاهبببٌلوع يف اهقًببيْ اهلببيب عوبب ٟظـفببٕ اهبببٌويًـ هقًببيْ
اه٘اجب اهببٌٍٔ  ،فٚلبْ٘ اه٘جب٘ب آ٪بٍ اهلبيب ًببرـّكيً ُببر٘ ًمؼًبٞ
ًـوومٕ ٗٓ ٛذفغ اهمؼؿ ٝعو ٕٚه٘اـٕ  ،ف٩بؼ ًبّ اإلذـفبيظ بيهمبؼؿ ٝعوٚبٕ
ه ببٌح ٤ٚظـفببٕ ٗفًببيْ إًـثيهببٕ ًٗببّ تـجٚرببٕ عوبب ٟاهبببٌٍٔ ً٘ا٘ف بيً عوببٟ
اإلؽعيْ بإًليْ اه٘اجب اهـووٚمًٗ ٛوم٘هٚـٕ .
بٗ -عبو ٟاهبثيًُ - ٛج عؼَ اإلؽعبيْ بإًبليْ اه٘اجببب اهبٌبووبب -
٨بؼ ًّ إذـاف ٗاجؼ ٞٙاه٘اجب ا ٍٓ٪يف ظـفٕ اهببٌمقى هببٌ٩كٕ اهببٌوقَ
ًّ ػهٚى طيؿد  :فإْ عوٍ إهـٌيهٕ عو ٟاهبٌ٩ن ٗ لذـف  -برـً ٙوـرب -
ف ٩ثـ هفووٗ ٞٚجب٘ب اهببٌٍٔ ذبي ً٨ص ٗٙبـوا تمبؼ ٍٙاه٘اجبب آ٪بٍ ٗإْ
كببيْ ظـفببٕ ًـببأطـاً ص ٗؽهببم هـٌيًٚبب٩ً ٞكببٕ اهبببٌوقَ يف ظـف بٕ اهبببٌـأطـ ،
فٚلببـمى اهومببى بوببقَٗ اهببـرفّغ عوبب ٟاهمببؼؿ ٝهٌببـفٔي يف إًـثببيي آ٪ببٍ يف
ظـفٕ اهبٌـأطـ ٗٙلـمى بحن ًـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثبيي اه٘اجبب اهببٌٍٔ يف

ظـفٕ اهبٌـمؼَ ذؾؿاً ًّ تف٘ٙم ً٩ن اه٘اجب ا. ٍٓ٪
ٗؽهم كٌي ه٘ ػاؿ اً٪ـ ببا ذبفبغ ًيي اهبٌبً٧بّ اهبٚبَ٘ ٗببا ذبفبغ
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بِٚبب ٞا٨كبب ٗ َ٩ذفببغ ُفببم اهبببٌ ًّ٧غببؼاً ً ،ببج اٌبب٘ؿ اؼؿتببٕ عببّ
ذفعٌٔي ٨ٗ ،ؿٙب يف ٌٓ ٞٚاهثيُ : ٛذفغ ب ِٞٚاإلك ٗ َ٩ذفغ اهِفم
اهبببٌرحًٗ - ٞؿجريُببٕ ذـبب ٟهبب٘ كببيْ ظـفببٕ ًـببأطـاً عببّ ظببـ

إ ٙببحيػ

اٗ٨ي :اهبٌٍٔٗ ،ؽهم هوووٍ بإهـٌيي اهثيُ ٛعو٩ً ٟكٕ اهبٌوقَ يف ظـفٕ،
فٚلـمىّ اهومى ب٘ج٘ب ذفغ اهمؼؿ ٝهٕ .
إٓ ْ ٨ؾا ٙـ٘اع عو ٟإذـاف اهبٌ٩ن ًّ اـ ِٞٙطيؿج ٞٚتؼي عوٚبٕ ،
ٗٓببٗ ٛاُببر ٞإؽا كببيْ طببـ

اهبببٌقامح ٞذفببغ بِٚبب ٞا٨كبب ٗ َ٩ذفببغ

ُفم اهبٌُ ٗ ًّ٧برٌ٘ٓي ًّ ًٌٔبي

ذلبيَ اهوبـ ٗ .فٌٚبي كب٘آي ابؼ

ٙميي  -كٌبي فبيػ كبـيؽُي اهببٌرم (( )1ابؼٖ)  -ببأْ اهمـِٙب ٞاهليهبف ٞعبّ
اهبٌ٩ن ٗاهبٌرـف ٝهٕ غه ًـ٘فـ ٝػاٌ٢يً ٗٙ ٨بٌلّ إكـلوي

اهبٌ٩ن ًّ

اـ ِٞٙػاطو ، ٞٚإؽ  ٨طـ ٙهِبي إلذبـاف اهببٌ٩ن اهببٌوقَ يف فوبى ًبّ ػْٗ
ثقبب٘

اهبببرلٍ هببٕ  ،فببٗ ٩جببٕ هـمببؼ ٍٙآ٪ببٍ اهبببٌـأطـ ظـفببٕ ٗاإلذـفببيظ

بيهمؼؿ ٝإلًـثيهٕ ًج فوو ٞٚاه٘اجب اهبٌٍٔ يف ظـفٕ اهببٌـمؼَ إؽا مل ٙببرـف
ً٩ن ا ًّ ٍٓ٪طيؿد ػهٚى ٗج٘بٕ .
ٗعِؼ٢ؾ ُبم٘ي ػفويً هتهليي ٗ ذ ً٩هوغٌ٘ا :
ٗٙ : ً٨ب ببٌلِِي ْ ُببببظـيؿ اهوببب ّ اٗ٪ي ٗ ٨إهبببليي  ،ذٚبببأ ثقـِبببي
يف ًببببروٕ  :إًلبببيْ اه٘اجبببب اهببببٌوو ثق٘تبببيً ٗايبوٚببب ٞإذبببـافٖ إثقيتبببيً،
ُٗـبِي يف ًقيذثٕ ًثيهٚبّ إثقيت ًّ ّّٚٚآٙيت اهٌَ٘ ٗاهبرخ .
ٗعو : ٕٚإؽا ذـف ٗاجب ًوو يف ً٘ؿػق إثقيتيً إُلوع فووٗ ٞٚج٘ب
ا ٍٓ٪اقى ظـفٕ ٗذيي فوو ٞٚاهبٌٍٔ  ،فٚـمؼَ عو ٕٚاٗ ٍٓ٪إْ تأطـ فًبيْ
إٙبحيػٖ عّ فًيْ اهفوى اهبٌٍٔ .
( )1حميُـا

يف ً٘ي اهفمٕ  :د. 272 : 3
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ٗثيُٚيً ٙ :بٌلِِي إطـٚيؿ اهوب اهثبيُٗ ، ٛابؼ ثقـِبي يف (ًقيذبأ اهِبؼ)
إًلببيْ إكـلوببي

اهبببٌ٩ن ًببّ ػاطببى اهببؼهٚى ٗٓبب٘ ( :إطبب٩ق اهبببٌيػ)ٝ

ٗ (إطبب٩ق اهبببٔٚأُٗ ٗ )ٝببرِيٌٓي ًفٌبب ، ً٩فببٌٚلّ اهـٌلببم بببإط٩ق
طرببيب آ٪ببٍ اهبببٌـأطـ فًيُببٕ إلذببـاف ثقبب٘

ً٩كببٕ اهبببٌوقَ يف ظـفببٕ ،

فٚحببب  -عم ب - ً٩اهببـرفّغ عوبب ٟاهمببؼؿ ٝإلًـثيهببٕ يف ظـفببٕ ٗعببؼَ ًببـفٔي
يف إًـثببيي اهبببٌٍٔ هـجرببيْ آ٪ببٍ ٗهوـرببؾؿ ًببّ تف٘ٙببم ً٩كببٕ اهـببيَ
اهبٌرـف يف ظـفٕ .
ًٗبٌي تمؼَ ٙبـبقبٚبّ  ْ :تـجٚس ا ٍٓ٪اهبٌـأطـ عو ٟاهبٌٍٔ اهبٌـمؼَ
فًيُيً تِرىّ ًولوـٕ عِؼ إطـٚيؿ إًلبيْ اه٘اجبب اهـووٚمب ٗ ٛعِبؼ إذبـاف
ً٩ن اه٘اجب آ٪بٍ يف اهقًبيْ اهلبيب عوب ٟفًبيْ فووٚـبٕ  ،فٚـقامحبيْ
ا ٍٓ٪اهبٌرـف ً٩كٕ ًلقميً ًبج اهببٌٍٔ اهببٌرـف ٗج٘ببٕ فوبٙٗ ، ً٩بـجس
ا ٍٓ٪عو ٟاهبٌٍٔ بأذؼ تمـٙقا ًـمؼًا ٗ ٨إهليي عِؼ٢ؾ يف اهقٚبّ .
ٗاهببببريًى اُبببٕ  ٨إهبببليي  -يف ُبببً٘ ١قيُِٚبببي اً٪ببب٘ه - ٞٚيف ًمبببيَ
اهبببٌقامح ٨ٗ ٞؿٙببب يف ؿجرببيْ آ٪ببٍ ٗإْ تببأطـ فًيُببٕ ص ٗ ٨ؿٙببب يف
تمؼًٕ عو ٟاهبٌٍٔ ٗإْ تمؼَ فًيُبٕ  ٨ٗ ،ؿٙبب يف ٗجب٘ب اهبـرفغ عوبٟ
اهمؼؿ ٝاه٘اذؼ ٝهٌـفٔي يف إًـثيي اه٘اجب ا ٍٓ٪اهبٌـأطـ طيً. ٞ
ٓؾا كوٕ يف اه٘اجقا اهببٌوـٗطا بيهمبؼؿ ٝاهوموٚب ٞإؽا عوٌبم ٌٓٚبٞ
ذؼٌٓي ٗ ،تمؼَ اهل َ٩يف اه٘اجقا اهبٌوـٗطا بيهمؼؿ ٝاهوـع. ٞٚ
ٗاببؼ تق بُ ّّٚببٌّ اهقربب٘ث اهبٌيُببٚبب : ٞإؿاػٌٓ ٝبٚببببب ٞاهبٌ بب٩ن ٓ ببِي
 -فب ٛتـجٚس اهبٌـقامحي

 -ببٌوِ ٟاْ اٌٚٓ٪ب ٞاهببٌمٌ٘ػ ٝيف اهحجبٚس

٪ذؼ اهبٌـقامحا عو ٟا٬طبـ ٓبٌٚٓ ٛب ٞذبؼ اهببرلٌا ًبّ ا٬طبـ يف
اهبببٌ٩ن  -هببؼُٗ ٝببوفيً ٗ -يف اهبببٌٌورٗ ٞاهبببٌفلؼ ٝاهؼاعٚبب ٞهببببحوى
اهبٌ٘ىل تلوٚفٕ عو ٟاهوقيػ ببرٚأ ٙلْ٘ ًي بٕ اهـفيٗ

با اٗ ٍٓ٪اهبٌٍٔ
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اهبببٌـقامحا اببؼؿاً ًوقً بيً ٩ٙذعببٕ اهبببٌ٘ىل اهبببٌوـ ٗ ٙببرـفٖ اهبببٌحـٔؼ
برـٙبب ًببّ طببـق اإلكـوببي

ٗ ،اببؼ ًببـض اهبببٌرم اهبببظـاكيُ )1(ٛيف

ًقرأ ػٗؿاْ اً٪ـ بٚبّ اهبٌرؾٗؿ : ّٙبا ٗج٘ب هٗ ٤ٚذـًـبٕ  -ببأْ
اهبٌوٚيؿ يف اهحجٚس بي ٌٞٚٓ٪عِؼ تقاذٍ ا٪ذليَ كْ٘ ًي بٕ اهـفيٗ

با

اهبٌـقامحا إهقاًٚيً ٙ ٨بحب٘ف اإلط٩ي ببٕ  ،ابيي ٗ( :هلبّ اهحجبٚس اُببٌي
ٙبلْ٘ هبوبؼ ٝاهبربوبب يف ذؼٌٓي ٗفٙيػتٕ عو ٟاهروبب يف ا٬طبـ بببٌي ٨
ٙبح٘ف اإلط٩ي بٔي يف ً٘ؿ ٝاهبٌقامح. )ٞ
ٗاهببببريًى اْ ًوٚبببيؿ اٌٚٓ٪ببب ٞيف تبببـجٚس اهببببٌـقامحي

ٓببب٘ هبببؼٝ

اهبٌ٩ن ُٗوفٕ ص ٗ ٨ؿبط ه ٌٞٚٓ٫اهبٌـجّرِٓ ٞي بي ٌٞٚٓ٪بوريظ اهبرلٍ
اهبببحقا ٛ٢اهبببٌحتّب عوبب ٟاإلعـقببيؿ اهوببـعٗ ٛاهـلوٚببع ا٨هلببٓٗ - ٛبب٘
اهبٌث٘بٗ ٞاهوم٘ب ، ٞهؼُٗ ٝوفيً . -
ُوببٍ اببؼ ٙلببْ٘ اهبببحقا ١كيهببفيً  -ذٚيُبيً -عببّ آٌٚبب ٞاهبببرلٍ ً٩ك بيً
ًٗ٘جقيً هـجريُٕ ذيي اهبٌقامحٙ ٞمِٚيً ٗ إذـٌيٗ ، ً٨اؼ ٙ ٨لبْ٘ كيهبفيً
عِٔي  .ثٍ ُقرأ :

وسمائن إثبمات األهىية :
ِٙقغبب ٛاهـوببـا ِٓببي هرببـق ًوـفبب ٞآ٪ببٍ ًببّ اهبببٌـقامحا ٗٗكببي٢ى
ًبي ٙببٌلّ ْ ٙلبْ٘ ُبيبر ٞكوٚب ٞه٘كبي٢ى ٗطبـق

إثقي

ا - ٌٞٚٓ٪ع

إثقي

ًٌٓ ٞٚب٩ن ذبؼ اهببظريبا اهببٌـقامحا عوب ٟا٬طبـ ٗ ،اهببٌ٩ن

اهبببٌوـرب اهبببحيًج ٓبب٘ إذببـاف اهفمٚببٕ هوليهببع عببّ آ٪ببٍ ً٩كببيً ًببّ
اهبببببٌـقامحا بي٨كببببـعٔيؿ اهوببببـيف ًببببّ طرببببيب اهوببببيؿ بيهبببببرلٌا
اهبٌـقامحا ذلقٌي ٙبحؼٖ اهفم ٕٚيف هليْ ػه ٞا٨ذليَ ًّ ُلي
ًٗٓ ٛبظـوفً٘ ًّ ٞؿػق إىل ً٘ؿػ .
( )1كفي ٞٙاً٘٪ي ًج ذيه ٞٚاهبٌولٚ
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ٗٙبٌلّ اهـوـ

عو ٟا ٍٓ٪بأذؼ طـق إاـِي ٞٚ٢اهـأثه ببٌوِ ٟاق٘هلي

هربـّٗ اهبببٌيُج عبّ تبأثه إاـِببئ٢ي ٗ ،اهبببٌٍٔ ذٌب٘ي اهووببٍ بأٌٓٚبب ٞذببؼ
اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ٗ ،ذٌ٘ي اإلذـٌيي اهبٌـجس ٌٚٓ٪ب ٞذبؼٌٓي
عو ٟاهم٘ي بحجٚس ًبرـٌى ا ًّ ٌٞٚٓ٪اهبٌـقامحآٗ،ؾٖ اهرـق ٓ: ٛ
اهرـ ٙب اٗ٨ي ٗ :ؿٗػ اهببٍِّ اهبببظيَ اه٘اُببس يف كوببع ؿجرببيْ
ذببؼ اهبببرلٌا عوبب ٟا٬طببـ عِببؼ تقامحٌٔببي ُ ،عببه ًببي ٗؿػ يف اجـٌببي
اهبببحِب ٗاهبببٌرؼث ٗاهبببٌٚم ًببج اوبب ٞاهبببٌيٗ ١عببؼَ كفيٙـببٕ إ٪ ٨ذببؼٍٓ
ذٚأ ًـذم ا٪طقبيؿ( )1بحجبٚس إغـلبيي اهببحِب ًبج تب ٌٍٚاهببٌرؼث
ٗٙبٚببب ٌٍّ اهبببٌٚم ٗٙببؼفّ ٗ ،يف بوِببٔي تووٚببى اهـجرببيْ بلببْ٘ شغلببى
جنُبّا فَاطَّهَّرُواز
م ُ
ن ُك ِنتُ ِ
اهبحِيب ٞفـِٞٙز  ًًٌِٞ٘ ٜيف اهمـاْ  :شوَِإ ِ
اهبٌي٢ؼٗ ،6 : ٝغهٖ كِ ٜ ٞثقم ٗج٘بٕ بيهلِ ٞاهبٌرٌؼ ٞٙاهبٌرٔـ. ٝ
ُٗعه ًيٗؿػ يف اهبٌرـَ إؽا اُرـ إىل كى اهبٌٚـ ٗ ٞإىل كى اهٌٚؼ
ذٚأ ػهّم اهـٗاٙي ( )2اهوؼٙؼٗ - ٝبؤِي ًبرٚر ٞاهلبِؼ  -عوب ٟهبقَٗ
اطـٚيؿ اهٌٚؼ ٗ ،يف اقيهبٔي ؿٗاٙـيْ( )3ػهـي عو ٟإطـٚيؿ اهبٌٚـ ٞهلّ ٙبٌلّ
محؤٌي عو ٟاهـم ٞٚإلذـٌيهلي فٌٔٚي ا٘ٙبيً  ،فحجبس اهـٗاٙبي

اهببٌؤ٘ؿٝ

عِؼ اهـويؿا بؤـ ٝاهـٗاٗ ٞٙبِوع جٔ ٞاهٌؼٗؿ فـلْ٘ ا٘ ٞٙاهٌؼٗؿ
هقٚيْ اهبرلٍ اه٘ااوٗ ، ٛك ٩اهببٌٌُِ٘ا ٗاؿػ يف تبـجٚس ذبؼ ذلٌبا
ًـقامحا عو ٟذلٍ آطـ .
عبؼَ ًبؼق اإلُبرـاؿ إىل اهببٌٚـٞ

ٗٙعٔـ ًبّ بوبض ٓبؾٖ اهـٗاٙبي

هـعيً ُ٪بٕ بيهبظبٚيؿ  :هٕ ْ ٙأكى اهٌٚؼ ثٍ ٙبفؼ ، ٜفبٚلْ٘ كى اهبٌرـَ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 2ب ًّ : 18اب٘اب اهـ. ٌٍٚ
( )2اه٘كي٢ى  :د : 9ب ًّ : 43اب٘اب كفيؿا
( )3اه٘كي٢ى  :د : 9ب ًّ : 43اب٘اب كفيؿا

اهٌٚؼ .
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اهٌٚؼ ًبٌي (هٕ بؼي ط٘ه ٘ٓ )ٛاهفؼا. ١
اهرـ ٙاهثيُٙ ْ : ٛـلفبى ػهٚبى عبيَ بٚبيْ ٌٓٚب ٞبوبض ا٨ذلبيَ ٗ
إٓـٌيَ اهبٌ٘ىل بلِع تلوٚعق بِرٍ٘ ٙلـفيػ ًِٕ تمؼًّٕ ٗؿجريُٕ عو ٟغبهٖ
ه٘ فامحٕ  ،كبأْ ٙلبْ٘ اهببرلٍ ذبؼ اهبؼعي ٍ٢اهبيت بب

عؤٚبي ا٨كبَ٩

ٗٓ ٛاهٌٗ ٝ٩اهٌٚيَ ٗاهقكيٗ ٝاهبرخ ٗ ٙلْ٘ ؿكِبيً يف عقبيػ ٗ ٝفـِٙبٞ
ًببّ فببـا٢ض اهلل اهبببًٌٌِ٘ ٞيف اهمببـاْ  ،فٚـمببؼَ عوببً ٟببي ثقببم بيهلببِٞ
اهبٌرٔـٗ ، ٝاؼ ٗؿػ يف طقيؿ( )1عؼٙبؼُ ٝبٕ شإؽا إجـٌوبم كبِٗ ٞفـِٙبٞ
بؼ ١ٜبيهفـازٗٓ٘ عيَ إط٩اٗ ٛاْ كبيْ ٗاؿػاً يف ًب٘ؿػ طبيَ ٓ :ب٘
اجـٌي اهبٌٚم ٗاهبٌرؼث ٗاهبحِب ٗعِؼٍٓ ًيٙ ١لف٪ ٛذؼٍٓ .
ٗ ٙلْ٘ اهبرلٍ ًبٌي فـُٕ اهلل كقريُٕ فهجس عو ٟاهبٌلـرب عِؼ
اهـقاذٍ ُعه ًي ٗؿػ يف طقيؿ( )2عؼٙؼ ٝفٌٚبي هب٘ ًٗب ٛاهٚبٕ بوـب ٗذبخ
ًٗؼاً ٞج عؼَ كفي ٞٙاهثوأ هبحٌٚؤي  ،ذٚأ ًـ اإلًبيَ ( :)شإببؼ
بيهبرخ فيُٕ فـِٙبً ٞبّ فبـا٢ض اهلل ٗ ،إجوبى ًبي بمب : ٛطي٢فب ٞيف اهوـب
ٗطي٢ف ٞيف اهٌؼاٞز .
اهرـ ٙاهثيهأ  :اهمبـاٗ ّ٢اهِلبي

اهقٚيُٚب ٞاهبيت تلوبع ٌٓٚب ٞذبؼ

اهبرلٌا اهبٌـقامحا .
ًٗببّ ٓببٍّ اهمببـا ّ٢اهبببٌؾك٘ؿ ٗ ٝهببٔـٓي اـِٙببًِ( ٞيكببق ٞاهبببرلٍ
ٗاهبٌُ٘٘ )  ،فإُٔبي اـِٙبً ٞـتلبق ٝيف ؽٓبيْ اهومبٗ ١٩اهفمٔبي ١يف عٌبَ٘
اهبٌريٗؿا

ٗاهببظريبي

ص ٗٓب ٛت٘جبب ظٔب٘ؿ ػهٚبى اهببرلٍ يف ٌٓٚبٞ

ً٩كببٕ ًببّ ًبب٩ن ا٬طببـ ُ ،عببه تببقاذٍ ذـًبب ٞاهغٌببب ٗٗجبب٘ب ذفببغ
اهبٌ ًّ ًّ٧اهغـق ٗاهببٔ٩ن إؽا ت٘ابع عوب ٟاهـٌبـ
( )1اه٘كي٢ى  :د : 2ب ًّ : 18اب٘اب اهـ. ٌٍٚ
( )2اه٘كي٢ى  :د : 13ب ًّ : 65اب٘اب اهً٘يٙي .

يف ًبيي اهغبه ًبّ
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ػْٗ إؽُٕ  ،فيْ اـًِ( ِٞٙيكبق ٞاهببرلٍ ٗاهببٌُ٘٘ ) تلبيعؼ عوبٌٚٓ ٟبٞ
ٗج٘ب ذفغ اهبِفم ًبّ اهببٔ٩ن ٗاهغبـق ٗؿجريُبٕ عوبٗ ٟجب٘ب تبـن
اهغٌيب ٗ إت٩

اهـٌـ

ًيي اهغه إؽا ت٘اع اإلُمبيؽ عوٚبٕ ص  ْ٪ذفبغ

اهِفم ٗاهوـا ٍٓ ٗ ٗجب بيهبٌـاعيً ٝبّ ذفبغ ًبيي اهغبه  ،هـكب٘غ
ًـتلقا

اهبٌـوـع ٞعو٩ً ْ ٟن ذفغ ًيي اهبٌلوٍ إذحاًيً ًٔبٍ جبؼاً

ٗهلّ ٍٓ ًِٕ ً٩ن ذفغ ؿٗض اهبًٌ ٗ ًّ٧ى ٗج٘ػٖ إؽا فامحٕ ذفبغ
ًيهٕ اقيي ذفغ ؿٗذٕ  ٘ٓٗ ،إؿتليف ًـوـعً ٛفٔبَ٘ ًبّ ًبؾاق اهوبـٙوٞ
ًٌُٗ٘ٔي .
اهرـ ٙاهـابج ٙ ْ :ـلفى ػهٚى اهبرلٌا اهبٌـقامحا  :بٚيْ تٔ٘ٙبى
تببـن ذببؼ اهبببرلٌا اهبببٌـقامحا ٗهببؼً ٝببـٖ ٗععبب ٍٚعم٘بـببٕ ُ ،عببه
()1

اهبببظرب

ي عوبب ٟاهبببٌِج ًببّ تببـن اهٌبب ٝ٩ببببريي ًببّ ا٪ذبب٘اي
اهببؼا ّ

اإلطـٚيؿ ٗ ٞٙاإلُبرـاؿُٗ ، ٞٙعبه ًبي ػيّ ًبّ ا٪طقبيؿ( )2عوب ٟكفبـ ًبّ
تببـن اهبببرخ ٗاُببٕ ٙببٌ٘

٘ٔٙػٙبيً ٗ ٌُببـاُٚيً ُٗ ،عببه ًببي عوببٍ ًببّ ًببؾاق

اهوببيؿ اهبببٌمؼن ًببّ هببقَٗ اإلذـٚببيط ٗاهببـرفغ عوبب ٟبوببض اهبببٌٌٔي
كيهؼًيٗ ١اهفـٗد ٗاً٘٪اي ًٗ ،ي عوٍ ًّ ؿجريْ ذفغ اهِفم ٗاهوـا
عوبب ٟذفببغ اهبببٌيي ٨كببٌٚي هبب٘ مل ٙلببّ اهبببٌيي طرببهاً ٗ ًِببـاً ب ببريي
ًيذقٕ ُٗ ،عه ًي ػيّ عوب ٟهبؼ ٝاهومبيب عوبً ٟببظيهف ٞبوبض ا٨ذلبيَ
ػْٗ ٗؿٗػٖ يف بوض آطـ ٗاؼ تقامحي ص ٗ ًثيي ؽهم ًببٌي ٙلوبع ٗ -هب٘
إاـِي - .١عّ ٌٓ ٞٚذلٍ ًّ ا٪ذليَ اهبٌـقامحٙ ٗ ٞلوع عّ إٓـٌيَ
اهويؿ بأذؼ اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ،فٚوبقَ ؿجرٚـبٕ عِبؼ تقامحبٕ ًبج
ذلٍ ق ٙ ٨عٔـ إٓـٌيَ اهويؿ بٕ .
( )1اه٘كي٢ى  :د : 2ب ًّ : 1اب٘اب اإلكـريُ : ٞض. 5
( )2اه٘كي٢ى  :د : 8ب ًّ : 7اب٘اب ٗج٘ب احلخ .
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ُوبٍ ابؼ ٙبؼي ػهٚبى طبيَ عوب ٟطبب٩

اإلابـبِببي٘ٙ ٗ ١جببؼ ًببيُج

طبيَ عّ تبأثه إاـِبي ١اٌٚٓ٪ب ، ٞكٌبي إؽا اهبـ

ًب ًّ٧عوب ٟاهببٌ٘

 بغببـق ٗ ذببـق ٗ -ت٘اببع إُمببيؽٖ عوبب ٟافرببيؿ ٙببَ٘ ًببّ هببٔـ ؿًِببيْبأكى ٗ بوـبق ٙـمّ٘ ٠بٕ عو ٟاإلُميؽ  ،فٚـقاذٍ عِؼٖ تلوٚفبيْ ٗ :جب٘ب
اإلُميؽ ًبج ٗجب٘ب اهٌبَ٘  ٨ٗ -ؿٙبب يف ٌٓٚب ٞاٗ٪ي ًبج تلبوٌِٚي ببأْ
ٗجبب٘ب ًببَ٘ هببٔـ ؿًِ بيْ ًببّ اهببؼعي ٍ٢اهببيت ب ب

عؤٚببي اإلكبب، َ٩

هلببّ اهبببٌلـفيػ ًببّ اهلـببيب ٗاهلببِ ْ : ٞفٓببيق اهببِفم ععبب ٍٚعِببؼ اهلل
جمَِ ّنناز
ِ َ
مننا َت َت نََ اس َّنننا َ
بنناض ِف ن ا َ ِ ِ فَكَأَ َّس َ
س دَوِ فَ َ
ان َ
بننا ِر َ َِ نرِ سَ ِ
من ِ َت َت نََ سَاِ ّ
شَ
اهبببٌي٢ؼً ،32: ٝبببٌي ٙلوببع عببّ آٌٚبب ٞذفببغ اهببِفم اهبببٌرحً ٞعِببؼ
اهبٌوـّ ا٨اؼن ًّ كى ه. ٤ٚ
ٗثب ببٌ ٞطبببـق طبببـٗٗ ٠كبببي٢ى إلكبببـعٔيؿ ٌٓٚببب ٞذبببؼ اهببببرلٌا
اهبٌـقامحا ًٗ ،يعـُِيٖ ُبٌيؽد ٗ ًثو ٞتُ٘ٚرٗ ، ٞٚيف اهفبـٗ اهفمٔٚبٞ
ٗببر٘ثٔي ترقٚمي

ٗإكـعٔيؿا

ًّ هليْ ا٪ػهًٗ ٞبّ ًِيكبقي

ٗاهبٌُ٘٘ ت٧ػ ٜإىل إكـِـيد ٗإكـلوبي

اهببرلٍ

ٌٓٚب ٞبوبض ا٪ذلبيَ عوبٟ

بوض عِؼ اهـقاذٍ ٗ ،هوى ًي ؽكـُيٖ ًِٔي ًـف عو ًّ ٕٚػْٗ ط٩
ٗ مل ُروج عوٗ ٟج٘ػ اهبظ٩

فٚبٕ

ف. ٕٚ

ٗاؼ ٙبحوى ًّ ٓؾٖ اهرـق ( :تمؼ ٍٙذم٘ق اهِين عو ٟذمب٘ق اهلل)
عِؼ اهـقاذٍ ٗاؼ اقوٕ بوض ا٪عبً ، َ٩بٍِٔ كبـيؽُي اهببٌرم (ابؼٖ) يف
بوض ببر٘ثٕ اهفمٔ ٞٚفـاجج( )1بى ُلبب اهحجبٚس ببٕ إىل ًوبٔ٘ؿ اهفمٔبي١
(ابببؼٍٓ)  ،هلبببّ ؿفِبببٕ بوبببض ا٪عببب َ٩اٗ٪اطبببـ كيهلبببٚؼ ّٙاهببببرلٍٚ
ٗاهويٓـٗػ ٜفـاجج(. )2
(ً )1لـِؼ اهوـٗ ٝاه٘ثم : ٟكـيب اهٌ : ٝ٩د :5ق. 277 : 1
(ً )2لـٌلم اهوـٗ ٝاه٘ثم :ٟد + 123 : 7تمـٙـ حبأ احلخ هولٚؼ اهويٓـٗػ : ٜد. 118 : 1
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ًٗبرٌوٕ  :إُ إؽا تقاذٍ تلوٚفبيْ ٗابؼ تببٌرّض ذبؼٌٓي هببر اهلل
كيهبرخ اهبٌلـمـ اهثيبم يف اهؤؼً ٝبّ اهوبيَ اهببٌيُٗ ٛتببٌرّض ا٬طبـ
هببر اهِببين كيهببؼ ّٙاهبببريي اهبببٌريهب بببٕ ٗ ،ػاؿ ًببـ اهبببٌلوع بٌِٔٚببي
ٗاٌـ

اؼؿتٕ عّ إًـثيهلٌي ٗت٘فـ

هٕ اؼؿ ٝعوب ٟإًـثبيي ذبؼٌٓي ببأْ

ٗفً ٟيهٕ بأذبؼٌٓي  :اهبؼ ٗ ّٙاهببرخ  ،فيطـبيؿ يبج ًبّ اهفمٔبي ١تمبؼَّ
اهؼٗ ّٙؿجريُٕ عو ٟاهبرخ  ًّ ُٕ٪ذم٘ق اهِين اهيت ٙمرج ٗ ٙببرـٌى
يف ا٨اى ٌٓٚـٔي ًبّ ذمب٘ق اهلل كبقريُٕ ٗابؼ اعبح ( )1اهلبٚؼ اهببرلٍٚ
(اؼٖ)بإهـٔيؿ ٓؾا اهبٌـذخ با اهفمٔبي ْ ٗ ١إؿتلبيفا

اهببٌـوـع ٞعوٚبٕ

هلِٕ ايي ً( :ي اهـٔـ ًّ ٌٓ ٞٚذ اهِين ًّ ذب اهلل توبيىل ػهٚوبٕ غبه
ظببيٓـ)ثٍ اببيي ( :فٔببؾا اهبببرلٍ اهبببٌؤ٘ؿ غببه ظببيٓـ ٗإْ كببيْ تلببيعؼٖ
ًـتلقا

اهبٌـوـع ، ٞهلّ يف بو٘غ ؽهم ذؼّ اهبرح ٞٚتأًى) .

ٗٙبٌلّ اإلكبـؼ٨ي هبٕ ببأْ ٙمبيي ٙ :ببٌلِِي إكبـٌؼاػ اهببٌـجرً ٞٚبّ
ًببؾاق اهوببيؿ ا٪اببؼن ذٚببأ فببـس بببيب اهـ٘بببٗ ٞاهوفبب٘ عببّ اهبببٌظيهفٞ
ٗاهبببٌوٌ ٞٚبيهِلببق ٞإىل ذم٘اببٕ ٗ ذليًببٕ  ،بٌِٚببي ٩ٙذببغ عوبب ٟتوببـٙويتٕ
إٓـٌيًٕ كقريُٕ ببرم٘ق اهِين ٗاؼ غو ا٪بب٘اب عوب ٟاهببٌلوفا ٗكبؼّ
اهبببٌِيفؾ عوبب ٍٔٚإ ٨بببيب ؿُببيٍٓ ٗإؿُببيٗ ٍٔ٢إعرببي ١ذمبب٘أٍ ٗتببؼاؿن
ُـاؿٍٓ ٗطلي٢ـٍٓ ٓٗ ،ؾا ٙلوع عّ ًقٙؼ إٓـٌيَ اهويؿ اهببٌمؼن
ببرم٘ق اهِين ٗتـجٚرٔي عو ٟذم٘إ كقريُٕ .
ُوٍ ٓؾا اهبٌـجس كغهٖ تأثهٖ بببرؼّ اإلاـِبيٙٗ ، ١ببرـيد إىل إذبـاف
اإلطٌِ٣يْ بـأثهٖ هٗ ٌٞٚٓ٫اهـجريْ عِؼ اهـقاذٍ ٗه٘ بمبؼؿ اإلذـٌبيي ،
ٗٗظٚفبب ٞاهفمٚببٕ اهبببٌرم

ْ ٩ٙذببغ طًٌ٘ببٚي

ا٪ذلببيَ اهبببٌـقامحٞ

ٗ ػهـٔي ًٗي تمـِ ًّ ٕٚاهـجريْ ٗا٘ ٝاهببٌ٩ن ٗإٓـٌبيَ اهوبيؿ ٗبوبض
(ً )1لـٌلم اهوـٗ ٝاه٘ثم :ٟد. 100 : 10
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اهبحٔي

ا٪طـ ٠اهبٌظـًٌِ ، ٞيفيً إىل ً٩ذع ٞتبـجٚس ذمب٘ق اهِبين

عو ٟذم٘ق اهلل إاـِيٗ ، .١ؽهم كوٕ ًمؼً ٞهوظـٗد بِـٚح ٞاهحجٚس .
ٓببؾا كوببٕ يف اهحجٚبببس بأٌٓٚببً ٞبب٩ن ذببؼ اهبرلٌ ٚببّ اهبٌوـٗط ٚببّ
بيهمبؼؿ ٝاهومو ٞٚعِؼ تقامحٌٔبي ًبج ذٌب٘ي اهووبٍ بأٌٓٚب ٞذبؼٌٓي  ،ثبٍ
ُِـمى يف ًـذو ٞثيُ ٞٚهقرأ :

ترجيح حمتىن األهىية عمى وزامحه :
إؽا مل ٙببببرٌى ٙمبببا ٗ اطٌِ٣بببيْ بأٌٓٚبببً ٞببب٩ن ذبببؼ اهببببرلٌا
اهبٌـقامحا ُعه إفاهب ٞاهِحيكب ٞعبّ اهببٌلحؼ ًٗب ٝ٩اهعٔبـ ّٙيف آطبـ
ٗاـٌٔبي  ،فحػػُببي ببا كٌُ٘ٔببي ًـلببيٗٙا ً٩كبيً ٗبببا ْ ٙلببْ٘ ذببؼٌٓي
اهبٌو٩ً ٍٓ ّّٚكيً ًّ ا٬طـ يف ُعـ اهويؿ اهببٌمؼن ٓبى ٙـوب ّّٚإطـٚبيؿ
ًبببرـٌى اٌٚٓ٪ببًٗ ٞببـ

اهمببؼؿ ٝيف إًـثيهببٕ بيهبببظٌَ٘ ٗهبب٘ كببيْ

إذـٌبببيي اٌٚٓ٪ببب ٞيف كببب ٩اهببببرلٌا اهببببٌـقامحا ٗكبببيْ اإلذـٌبببيي يف
ذؼٌٓي اهبٌو ّّٚا٘ ًّ ٠إذـٌيي ا ٌٞٚٓ٪يف ا٬طـ ٓى ٙـو ّّٚإطـٚيؿ ًبي
ٓ٘ ا٘ ٠إذـٌي ً٨هٙٗ ٌٞٚٓ٫وقَ ًـ

اهمؼؿ ٝيف إًـثيهٕ طيً. ٞ

ٓؾاْ كب٧اُ ْ٨بقرأ اهبحب٘اب عّ كى ًبِببٌٔي فببُ ٛبمببرً ٞلبـببموٞ
ُٗبقؼ ٓبِبي بيهبح٘اب عّ اهل٧اي اٗ٨ي ُٗم٘ي :
اهعيٓـ ؿجريْ ًبرـٌى اٙٗ ، ٌٞٚٓ٪بٌلّ ت٘ج ٕٔٚب٘جٔٚبّ :
اه٘جببٕ اٗ٨ي  :اهـٌلّ بم بأًببى اإلهببـغيي اهوموبب ٛاهبببٌمـِ ٛهوببقَٗ
تبرٌٚى اهووٍ بيهوؾؿ يف تف٘ٙم اهبٌ٩ن عِؼ تقاذٍ ذلٌا ٗ ،تمـٙقٕ :
إُٕ  ٨ؿٙب يف ْ كى ٗاذؼ ًّ اهبرلٌا اإلهقاًٚا اهببٌـقامحا يف
ًـذو ٞفووّٚـٌٔي ؽا ًب٩ن ًوبقَ ٗ ،ابؼ إهبـغوم ؽًب ٞاهببٌلوع بٌٔبي عِبؼ
فووٚببًُ٘ ٞبب٘عٌٔي يف ذمببٕ  ،هلببّ اٌببـ

اؼؿتببٕ ًببؼف ًٞعببّ إًـثيهلٌببي

فـقامحي عوٗ ، ٕٚذٚأ ْ ٗاجب اهبٌلوع تبرٌٚى ا٪غـاا اهبٌ٘ه٘ٞٙ
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ٗاهبٌ٩كي

اهبٌوقً ٞيف ُ٘ ١اهبظريبي

اهوـع ٞٚاإلهقاً ٞٚفٚلْ٘ تف٘ٙم

اهبٌ٩ن اهبٌوقَ ٪ذؼٌٓي ًبرـيجيً إىل عؾؿٍ ًل٘غ .
ٗذ٣ِٚببؾ ُمبب٘ي  :إًـثببببيي ٗ ٜاذببؼ ًببّ اهبرلٌ ٚببّ ًفبببب ّ٘

هبببٌ٩ن

إهقاًببٗ ٛغـا ً٘هبً٘٘ ٜجب٘ػ يف ا٬طبـ  ،فبيؽا إهبـغى اهببٌلوع بببٌي
اهبٌ٩ن اهبٌوقَ هببٌقامحٕ

ٙبرـٌى ٌٓٚـٕ فمؼ إكـ٘ف٩ً ٟكٕ ارويً ٗفّ٘

أـاً ٙٗ ،لْ٘ تف٘ٙـٕ ًوؾٗؿاً ف ًّ ٕٚاقى اهبٌ٘ىل جقًيً ً ْ٪ ،ي فّ٘تٕ إًبي
ًـج٘ض ٗ ًليٍٗ هوٌ٩ن اهبٌقاذٍ اهؾ ٜإكـ٘فيٖ .
هبلّ ه٘ إهبـبغى بيهبٌٍٔ اهؾٙ ٨ ٜبرـٌى ٌٓبّٚبـٕ ًٗبـ

اؼؿتبببٕ يف

إًـثيهٕ كيْ ًفّ٘تيً هوٌ٩ن اهبٌوقَ يف ًقامحٕ اهبٌرـٌى ٌٓٚـٕ ًبج اهوبم
يف ًوؾٗؿٙـٕ ًّ اقبى اهببٌ٘ىل ُ٪ ،بٕ إؽا كبيْ اهببٌحٗن إًـثيهبٕ ٓبٍ ًببٌي
ًببـ

اؼؿتببٕ يف إًـثيهببٕ كببيْ تف٘ٙـببٕ ًببّ ػْٗ عببؾؿ ًل بّ٘غ ٗ ،اْ كببيْ

ًليٗٙيً كيْ تف٘ٙـٕ ًوؾٗؿاً ف ٕٚفٚلْ٘ ًول٘ن اهوؾؿ ٞٙيف تف٘ٙم اهبٌ٩ن
بٌِٚي ا٨هـغيي ببٌرـٌى اٙ ٌٞٚٓ٪لْ٘ ًمرب٘ اهوؾؿٙب ٞيف تف٘ٙبم ًب٩ن
ا٬طـٗ ،اإلهـغيي اهٚمٚ

ٙلـؼع ٛاهفـاغ اهٚمٚ

ػْٗ اإلذـٌيه. ٛ

ٗٓؾا اه٘جٕ ًـا جؼاً ه٘ ًلّ إذـاف ًـ: ّٙ
اٗ٪ي ٙ ْ :لْ٘ هِبي طـٙب إلكـلوبي

ً٩كبي

ا٪ذلبيَ ًبّ غبه

ُيذٚبب ٞاهبببرلٍ اهوببـع ٛاهثيبببم يف ًُ٘بب٘عٕ ٓٗ ،ببؾا ًببرى طبب ٩ق بببا
ا٪ع : َ٩فأُلـٖ كـيؽُي اهبٌرم (اؼٖ) ص ٗاؼ ثقـٕ يج كبقه ببى إعـبربٖ
بوض ًّ اهقؼٚٔٙي

اهيت  ٨تبـبروب ا٨كبـؼ٨ي ٗ ،ابؼ ثقـِبيٖ بربـٙما :

اهـٌلم ببب (إطب٩ق اهببٌيػٗ )ٝببب (إطب٩ق اهببٔٚأ )ٝيف اهببظريب  ،فٚربـف
بربكـٌٔي ٗ ذؼٌٓي  :كْ٘ ًبرـٌى اٌٚٓ٪ب ٞؽا ًب٩ن ًروب ثيببم ذـبٟ
ذيي اهبٌقامحٗ ، ٞكق اهـفٌٚى يف ًقيذأ اهِؼ .
اهثيُٙ ْ :ٛبرـف ٗج٘ب تبرٌٚى غـاا اهبٌ٘ىل ًٗ٩كيتٕ اهبٌوقًٞ
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ٗذـً ٞتف٘ٙـٔي ًّ اهبٌلوع .
ٗٓبببؾا عوببب ٟإط٩ابببٕ عِبببؼُي ًوبببلى بوبببؼ ُبببقٗي ا٘هبببٕ كبببقريُٕ :
شالِيج ًج أَكِ جى ِمتا َلكُـي ِدنـ جٍكُي .....ز  ،إؽ اهبؼهٚى اهعبيٓـ يف ٗجب٘ب تببرٌٚى
غـاا اهبٌ٘ىل ًٗ٩كيتٕ ٙبظـٍ  -أبـاً  ،بوبؼ ُبقٗي آٙب ٞإكٌبيي اهبؼّٙ
ٗإت ببٌيَ ُوٌبب ٞا٨كبب - َ٩بـرٌببٚى غببـاا اهبببٌ٘ىل يف ذببؼٗػ اهـوببـٙج
ٗاهؼ ّٙاه٘اًبى إىل اهببٌلوع ًبّ طـٙب اٗهٚي٢بٕ ( ،)فِٚـفب ٛإطب٩ق
اهؼهٚى اهليهع عّ ٗج٘ب تبرٌٚى غـإُ ًٗ٩كيتٕ اهببٌرـٌو ٞذـبٟ
ًّ طيؿد اهم٘اُا اهـوـٙوٗ ٞٚاهبظريبي

اهؼ ِٞٚٙاه٘اًو. ٞ

ٗه٘ فـا إكـرليَ اهوبم ٙببٌلِِي ْ ُِفب ٛفووٚبٗ ٞجب٘ب تببرٌٚى
ا٪غببـاا اهبببٌرـٌوًِٗ ٞحّقٙـببٕ بأً بيه ٞاهببربا ٝ١عببّ ٗجبب٘ب ت ببرٌٚؤي
ٗاهيت تٌه عؾؿاً هووقؼ ًًِّٗ٧يً هٕ ًّ اهوميب .
اه٘جٕ اهثيًُ ٗ -ٛوٕ ًبرل ٛعّ ببرأ اهبٌرم اهِي( )1( ٚ٢ابؼٖ)-
ًٗبرٌوٕ ًج إُيفٗ ٞتُ٘ٚس بِر٘ ًمقب٘ي  :إُبٕ عِبؼ تلبيٗ ٜاهببٌ٩كا
اهؼاعٚا إىل اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ٨إهليي يف ْ اهبرلٍ ٓ٘ اهـظٚه ،
ٗاؼ إطـوع اً٘٪ه ْ٘ٚاٗ٪اطـ يف ْ ٓؾا اهـظٚه هـع ٗ ٛعمو: ٛ
فيؽا إهـقًِبي بلبْ٘ اهـظبٚه هبـعٚيً إُبؼؿد اهببٌ٘ؿػ يف كبرب( ٠ػٗؿاْ
اً٪ـ با اهـوٚا ٗاهـظٚه اهوـعٚٚبّ) ٗٙقـ

اهببرلٍ فٚبٕ عوب ٟاهببظ٩

اهمبببي ٍ٢ببببا ا٪عببب َ٩يف ًقربببأ (ػٗؿاْ اً٪بببـ ببببا ا٪ابببى ٗا٪كثبببـ
اإلؿتقيطٚا)  ٍٓٗ ،ببا اي٢بى بببحـٙيْ ًبى اهبربا ٝ١اهببٌ٧ػ ٜهـجربيْ
اهـظٚه ِٓي ٗ ،با اي٢بى بببحـٙيْ ًبى اإلهبـغيي اهببٌ٧ػ ٜإىل ؿجربيْ
اهـوٚا ِٓي .
( )1اج٘ػ اهـمـٙـا
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ٗهبب٘ إهـقًِببي بببأْ اهـظببٚه عِببؼ تلببيٗ ٜاهبببٌ٩كا ت ببظٚه عموبب ٛتو بّّٚ
اهحجٚس٨ٗ ،بؼ ًّ تمؼً ٍٙي ٓ٘ ًبرـٌى اً ٗ ٌٞٚٓ٪بي فٚبٕ اب٘ ٝإذـٌبيي
اٗ ، ٌٞٚٓ٪ؽهم  ُٕ٪عِؼ تليٗ ٜاهبٌ٩كا ٙلمط إط٩ق كبى ًبّ ػهٚوبٛ
اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ،فٚبرلٍ اهومى عِؼ٢ؾ ببيهـظٚه ببا اهببرلٌا ،
ثٍ ًج إهـقاًِي بٌر ٞاهحتبب ًبّ اهببحيُقا ٙلبْ٘ كبى ٗاذبؼ ًبّ ػهٚوبٛ
اهبرلٌا اهببٌـقامحا ًمّٚبؼاً بوبؼَ اإلتٚبيْ بببٌـوو ا٬طبـ  .هلبّ عِبؼ
اذـٌيي آٌ ٞٚاذؼ اهبرلٌا اهبٌـقامحا  -إفاه ٞاهِحيك ٞعّ اهبٌلحؼ
ًٗ ٝ٩اهعٔـ ٗ -ّٙاا٘اٚ٢ب ٞاذـٌبيي اٌٚٓ٪ب ٞيف اذبؼٌٓي ٗابؼ ت٘جّبٕ إىل
اهبٌلوع طريببيْ  (:في اهِحيكب ٞعبّ اهببٌلحؼ ً +بىّ اهعٔبـٗ )ّٙابؼ
اٌببـ

اؼؿتببٕ عببّ اهبببحٌج بببا اًـثيهلٌببي مل ٙمرببج اهبببٌلوع بلببم٘ط

إط٩أٌي ًويً  ،بى ٙؼٗؿ اً٪ـ عِؼٖ با تمٚٚؼ إط٩ق ػهٚى ك ٩اهببرلٌا
ٗبا تمٚٚؼ طٌَ٘ إط٩ق ػهٚى ًي ٙ ٨برـٌى ٌٓٚـٕ (ًىّ اهعٔـ. )ّٙ
ٗذٚبببأ ْ تمٚٚبببؼ ػهٚبببى ًبببي ٙ ٨ببببرـٌى ٌٓٚـبببٕ ٗكبببم٘ط إط٩ابببٕ
ًووَ٘ عو ٟكى تمؼٙـ  ٜ -عو ٟتمؼٙـ آٌ ٞٚاهبرلٍ ا٬طـ ٗعو ٟتمبؼٙـ
عبببؼًٔي  . -بٌِٚبببي تمٚٚبببؼ إطببب٩ق ًبببي ٙببببرـٌى ٌٓٚـبببٕ  (:في اهِحيكبببٞ
عببّ اهبببٌلحؼ) ً ببرـٌى غببه ًووببَ٘  ،فِٚفبب ٟإذـٌيهببٕ بببإط٩ق ػهٚوببٕ ٗ
بأًيه ٞعؼَ اهـمٚٚؼ  ،فٚلْ٘ إًـثيهٕ عو ٟكى تمؼٙـ ً٘جقبيً هومربج ببرباٝ١
اهؾًٗ ٞكم٘ط اهـلوٚع تبٌيًيً هلُٕ٘ ًٌؼاايً هو٘اجب اهفوو. ٛ
ٗؽهببم بورببيظ ْ ًببي تبب ٟبببٕ  :إفاهبب ٞاهِحيكبب ٞعببّ اهبببٌلحؼ ٗٓبب٘
ًبرـٌى ا - ٌٞٚٓ٪إْ كيْ ٓبٍ اهببٌـقامحا ٗااوبيً ٗيف ُفبم اً٪بـ كبيْ
ٓ٘ اه٘اجب ًـوِّٚيً ٗاؼ إًـبثوٕ ٗ ،إْ كيُبي ًـلبيٗٙا ً٩كبيً كبيْ ًببرـٌى
اًٌ ٌٞٚٓ٪ؼاايً هو٘اجب اهفووٗ ٛابؼ تب ٟببٕ  ،فٚمربج ببربا ٝ١ؽًـبٕ عوبٟ
كى تمؼٙـ .
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ٗٙـرٌببى إػؿان اهومببى اروٚببيً بـوبب ّّٚإتٚببيْ ًبببرـٌى اٌٚٓ٪ببً ٞببّ
اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ،هومرج بربا ٝ١اهؾًً ٞوٕ ٗبلم٘ط اهـلوٚع عِٕ .
ٗٓؾا اهـمـٙب ًـا ًثٌـ هوٌـجّر ٨ٗ ٞٚإهليي فٚبٕ ًبّ ذٚبأ إُـبيد
اهحجٚس بإذـٌيي ا ٗ ٌٞٚٓ٪ا٘ ٝإذـٌيهلي .
ُوٍ ٗؿػ بوض جو )1(ٞعٌـُي (اؼٖ) عو ٕٚإهليي اهـٌلم بيهبٌرو
يف اهوقٔ ٞاهبٌٌؼاا ٞٚهبٌظٌٌّٕ ٗ ًمّٚؼٖ اهويب اهبٌـٌىٗ،تمـٙقٕ بقٚيُِي :
اْ إطبب٩ق كببى طرببيب هببـعً ٛمّٚببؼ هقّببيً ٗببببرلٍ اهومببى اهمروببٛ
إؿتليفاً جقًبيً بوبؼَ ًبـ

اهمبؼؿ ٗ ٝعبؼَ ا٨هبـغيي بيهببٌقاذٍ اهِبؼ

اهبٌليٗ ٗ ٜاٗ ، - ٍٓ٪يف اهبٌميَ ذٚأ ٙبرـٌى ًليٗا ٝاه٘اجب ا٬طـ
(ًىّ اهعٔبـ )ّٙهببٌقامحٕ ( في اهِحيكب ٞعبّ اهببٌلحؼ) يف اٌٚٓ٪ب ٞمل
ٌٙس اهـٌلم بإط٩ق طريب اه٘اجب ا ٍٓ٪إذـٌي ( ً٨في) ٗؽهم ُٕ٪
تبٌلم بيهببٌرو يف هبقًٌٔ ٞبؼاا ٞٚهوٌظٌّبٍ اهوبيب  :عبؼَ اإلهبـغيي
بيهِؼ اهبٌقاذٍ اهبٌليٗ ٗ ٜآ٪بٍ ص إؽ ٙ ٨ببرـف بمبي ١إطب٩ق ًببرـٌى
اٙ ٨ٗ ٌٞٚٓ٪ووٍ ْ طريب ًبرـٌى آ : ٌٞٚٓ٪ى ٓب٘ ببيقٍ عوب ٟإط٩ابٕ
ٗٙوٌّببٕ َ ٓبب٘ ًِببؼؿد تبببرم ؽان اهـمٚٚببؼ ٗاهـظٌبب ٍٚاهوببيب  -عببؼَ
ا٨هـغيي بيهِؼ اهبٌقاذٍ اهبٌليٗ ٗ ٜا - ٍٓ٪بلبقب إذـٌبيي ًلبيٗاٝ
ًبرـٌى ا ٌٞٚٓ٪هبٌقامحٕ ٗعؼَ ٌٓٚـٕ .
ٗبـوقه ثيٍْ  :كى طربيب هبـعٙ ٛـمّٚبؼ إط٩ابٕ بيهببٌظٌٍ اهوبيب :
عؼَ ا٨هـغيي بي ٗ ًِٕ ٍٓ٪اهبٌليٗٗ ، ٜعِؼ إهـغيي اهبٌلوع بٌبٝ٩
اهعٔببـً ّٙببج إذـٌيهببٕ ٌٓٚبب ٞاإلفاهببٗ ٞإذـٌيهببٕ تلببيٌٗٔٙي ً٩كبيً ٙ ٨ووببٍ
بمي ١إط٩ق طريب ًبرـٌى ا ( ٌٞٚٓ٪في) عو ٟإط٩إ ذـٙ ٟـٌلم ببٕص
كٌببببي ٙ ٨ووببببٍ إُببببؼؿاد طرببببيب ( في) تبب ببرم اهبببببٌظٌٍ اهوببببيب :
( )1ببر٘ث يف عوٍ اً٘٪ي  :تويؿا ا٪ػه ٞاهوـع : ٞٚد. 91 : 7
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عببؼَ اإلهببـغيي بيهِببؼ آ٪ببٍ ٗ اهبببٌليٜٗص ٗعِؼ٢ببؾ ٙ ٨ببح٘ف اهـٌلببم
بببإط٩ق ( في) يف اهبببٌوـقٕ ًٌببؼاإ اهببؾٙ ٨ ٜووببٍ إُؼؿاجببٕ يف اهبببٌرو
ٗ يف اهبٌظٌٍ اهويب .
ٗٙبٌلّ ػفوٕ بأْ ٙميي :
إْ اهمٚببؼ اهوببيَ اهوببيب اإلؿتلببيف ٜب ببرلب اهربٓببيْ اهوموبب ٛاهمروببٛ
اهبٌثقم هٕ ٙ ٨ -مـِ ٛكثـ ًّ اهـمٚٚؼ بٌ٘ؿت ٛاهووٍ بي ٗ ٌٞٚٓ٪اهووبٍ
بيهبببٌليٗاٗ ، ٝؽهببم بورببيظ ْ بمببي ١إطبب٩ق اهبببظريب بيهبببٌٍٔ ٗمش٘هببٕ
هٌ٘ؿ ٝاإلهـغيي بي ٗ ًِٕ ٍٓ٪بيهبٌليٗ ٜغه ًوم٘ي ُ٪بٕ ٙلبـوقَ ذبؼ
ًبرؾٗؿ:ّٙ
إًي ْ ٙلـوقَ طوب اهِؼٓٗ ّٙؾا يف ُفلٕ ًبريي،
ٗ ٙلـوقَ ًـ
إىل غهٖ ٗٓ٘ ط٩

اهبٌلوع اؼؿتٕ ًّ اهبٌقاذٍ آ٪بٍ ٗ اهببٌليٜٗ
غـا اهبٌ٘ىل .

ٗٓببؾا اهـ٘جٚببٕ ٗاهربٓببيْ ٙ ٨مـِبب ٛكثببـ ًببّ اهـمٚٚببؼ بٌبب٘ؿ ٝاهووببٍ
بي ٗ ٌٞٚٓ٪بيهبٌليٗاً ٗ ، ٝي ً٘ؿ ٝاإلهـغيي ب٘اجب ً -ىّ اهعٔـ- ّٙ
ٙحػػ ًـٖ با كُٕ٘ ًليٗٙيً هبٌقامحٕ ٗ اى ٌٓ ًِٕ ٞٚهـعيً فً٘ ٩جب
هـفج اهٚؼ عّ إط٩ق اهبظريب ا٬طـ ( في) ػه ً٩ٚهيً ً٩هبريي اإلهـغيي
بيهبٌليٗ ٗ ٜا٪اى ٌٓ٨ ًٞٚكبٌٚي ٗ ْ اهببظريبي

اهوبـعٗ ٞٚاؿػ ٝبِرب٘

اهمِيٙي اهبرمٚمٗ ، ٞٚإُبٌي ُبظـد عّ اط٩أي (ًي ٙمربج بببظـٗجٕ) ًٗبّ
اهمـٙببب ْ اهبببٌظٌٍ اهوببيب ٙؼؿكببٕ اهومببى اروٚبيً ٗٓبب٘ بببٌثيب ٞاهمـِٙببٞ
اهبٌِفٌو ٨ - ٞاهبٌـٌو ٞبيهبظريب اهببٌرو ٗ ، -عِؼ٢بؾ ٌٙبسّ اهـٌلبم
بببيإلط٩ق ٌٗٙ ٨بسّ عـفبيً تـكببٕ إ ٨يف ًووببَ٘ اهمٚببؼص فٚقمببً( ٟببي ٙوببم يف
طـٗجٕ) تبرم إط٩ق اهبظريب ف٧ٚطؾ بٕ  ،إؽ  ٨ػاعب ٛهـفبج اهٚبؼ عبّ
اإلط٩ق إ ٨ببٌمؼاؿ ٙووٍ طـٗجٕ ًِٕ .
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إؽْ ٨بببؼ ًببّ اهوٌببى بببيإلط٩ق يف ًبببرـٌى اٌٚٓ٪بب ٞهوببؼَ اهووببٍ
ببظـٗجٕ ٗٙلْ٘ اإلهـغيي ببٌرـٌى اٌٚٓ٪ب ٞؿافوبيً هببٌُ٘٘ اهببظريب
ا٬طـ اهبٌمّٚؼ جقًيً بوؼَ اإلهـغيي ببٌقامحٕ ٗٗاؿػاً عو. ٕٚ
ٗبٔببؾا ٙـببقا إًلببيْ اهـٌلببم بببإط٩ق طرببيب اه٘اجببب اه ببٌرـٌى
آٌٚـٕ ًّ ػْٗ هقَٗ ًبرؾٗؿ (اهـٌلم بيهبٌرو يف هقًٌٔ ٞؼاا. )ٞٚ
ٗٙـرٌى ًّ ًبحٌ٘ ًي تمؼَ ٗ :ج٘ب اهحجٚس بيٌٚٓ٪ب ٞاهببٌ٩كٞٚ
اهبٌـٚمِ ٗ ٞاهبٌرـٌو ، ٞف٩بؼ ًبّ ا٪طبؾ  -عِبؼ اهـبقاذٍ ببا ذلٌبا -
بيهبرلٍ اهبٌـٚمّ ٌٓ٩ً ٞٚكٕ عوً ٟقامحٕ ٗبيهبرلٍ اهبٌرـٌى ٌٓٚـٕ،
 ْ٪إًـثببيي ٓببؾا اهبببرلٍ ٗ ؽان ٘ٙجببب اهببٚما بببأًّ اهومببيب ٗكببم٘ط
اهـلوٚببع ٗبببـا ٝ١اهؾًبب ، ٞبٌِٚببي إًـثببيي اهبببرلٍ غببه اهبببٌرـٌى ٌٓٚـببٕ ٨
٘ٙجببب اهببٚما ببببيهرباً ٗ ٝ١ببّ اهومبببيب ٗ .ذٚببأ إهبببـغوم ؽًـببٕ ٙمِٚببيً
بيهبٌـقامحا ٗاٌـ
اهفـاغ اهٚمٚ

اؼؿتٕ عبّ إًـثيهلٌبي في٨هبـغيي اهٚمبٚ

ٙ ٨ٗ ،برٌى هوٌلوع اهفـاغ اهٚمٚ

ٙلبـؼعٛ

إ ٨بإتٚيْ ًي ٙبرـٌى

آٌٚـٕ ًّ اهبرلٌا اهبٌـقامحا .
ٗبـمـٙببب ًببظـٌـ ثببيٍْ ٙ :ببؼٗؿ اً٪ببـ بببا اهـوببٚا ٗاهـظببٚه يف ًمببيَ
اإلًـثيي ٗاؼ إهـغوم ؽً ٞاهببٌلوع ٙمِٚبيً بأذبؼ اهب٘اجقا اهببٌـقامحا ص
ف٩بببؼ ًببّ تفـٙغٔببي ٙم ِٚبيً ب ببرلٍ اهومببى اهلببوٗ ٍٚاػؿاكببٕ اهمروبب٨ٗ ، ٛ
ٙبرٌى اهفـاغ اهٚمٚ

ٗ ٨ترب ؽًـٕ اهبٌوـغوٙ ٞمِٚبيً ٗعوب ٟكبى تمبؼٙـ إ٨

بإتٚيُٕ هبٌي ٙبرـٌى ٌٓٚـٕ ًّ اهبرلٌا اهبٌـقامحا عوً ٕٚؼف. ٞ
ًِٗببٕ ٙـببقا ُببٕ ٨بببؼ ًببّ توببٚا اهبببرلٍ اهبببٌقاذٍ اهبببٌرـٌى ٌٓٚـببٕ
ٗتـجٚرببٕ ٗهببقَٗ إًـثيهببٕ ذـبب ٟإؽا اوِببي ب ببحـٙيْ اهببربا ٝ١يف كببرب ٠ػٗؿاْ
اً٪ـ با اهـوٚا ٗبا اهـظٚه يف ببر٘ث ا٪اى ٗا٪كثـ اإلؿتقيطٚا .
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ٓؾا كوبٕ يف (تبـجٚس ًببرـٌى اٌٚٓ٪بً )ٞبّ اهببرلٌا اهببٌـقامحا
ٗتمؼٙبٌٕ عوب ٟاهببٌقاذٍ ا٬طبـ اهبؾ ٜهبٚم فٚبٕ إذـٌبيي اٌٚٓ٪بٗ ، ٞابؼ
إهـقًِببي ؿجرببيْ ً ببرـٌى اٌٚٓ٪بب ٞعوبب ٟغببهٖ هِلـ بٞق اـّبِيٓببي بـمببـٙقا .
ٗٓلؾا ُبحٚب عّ اهل٧اي اهثيُ ٛيف ُمر ٞثيُُٗ ٞٚوـمؼ اـب :

الرتجيح بق ة احتىماه األهىية :
ببببٌوِٙ ْ ٟـببقاذٍ ذلٌببيْ هببـعٚيْ ٙبببرـٌى يف كببى ٗاذببؼ ًٌِٔببي
اٌٚٓ٪بب ٞهلببّ ٙلببْ٘ إذـٌببيي ٌٓٚبب ٞذببؼٌٓي اببً٘ ٠ببّ إذـٌببيي ٌٓٚببٞ
ا٬طـ  ،فهجس عو ٕٚص ٗاهؼهٚى عوُ : ٕٚفم اهبرح ٞاهبٌـمؼً ٞيف اهحجٚس
بإذـٌيي ٌٓ ٞٚذؼ اهبرلٌا اهبٌـقامحا  ،بـمـٙب :
إْ ؽًبب ٞاهبببٌلوع إهببـغوم ٙمِٚبيً بيهبببٌـقامحا ٗاٌببـ
إًـثيهلٌي ًويً ٗ ،اإلهـغيي اهٚمٚ
هوٌلوببع اهفببـاغ اهٚمببٚ

ٙلـؼع ٛاهفـاغ اهٚمبٚ

اؼؿتببٕ عببّ
ٙ ٨ٗ ،ببرٌى

إ ٨بإتٚببيْ ًببي ٙبببرـٌى اهبببٌلوع ٌٓٚـببٕ بؼؿجببٞ

اً٘ ٠بّ ًقامحبٕ  ،فيُبٕ إؽا اهبـغى بببٌي ٙلبْ٘ إذـٌبيي اٌٚٓ٪ب ٞاب٘٠
ًّ إذـٌيهلي يف اهبرلٍ اهبٌقاذٍ ا٬طـ ٙبرٌى عِبؼٖ ٙمٚببّ ببربا ٝ١ؽًـبٕ
ًج كم٘ط إط٩ق طربيب اهببٌقاذٍ ا٬طبـ اهبؾٙ ٜلبْ٘ إذـٌبيي ٌٓٚـبٕ
ُوع .
بٌِٚي إؽا إهبـبغى ببٌي ٙلْ٘ إذـٌيي ٌٓبٚـبٕ ُوع ٗؿجّرٕ عوً ٟي
ٙلببْ٘ إذـٌببيي ٌٓٚـببٕ ابب٘ ٠مل ٙـببٚمّ بفببـاغ ؽًـببٕ بوببؼ إهببـغيهلي ٙم ِٚبيً
ٗمل ٙبرـف كم٘ط طريب ا٪ا٘ ٠إذـٌيي ٌٓٚـٕ .
ٗبـمـٙب ثيٍْ ٙ :ؼٗؿ اً٪ـ يف ًميَ اً٨ـثيي با توبٚا ا٨هبـغيي بببٌي
ٙم٘ ٠إذـٌيي ٌٓٚـٕ ٗبا تبظٚه اهبٌلوع بٗ ِٕٚببا ًبي ِٙبوع إذـٌبيي
ٌٓٚـٕ ٗ ،اؼ إهـغوم ؽً ٞاهببٌلوع ٙمِٚبيً بأذبؼ اهببرلٌا اهببٌـقامحا
بوؼ اٌ٘ؿ اؼؿتٕ عّ إًـثيهلٌي  ،ف٩بؼ ًّ تفـٙغ ؽًـٕ ٙمِٚيً ببرلٍ اهومبى
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ارويً ٙ ٨ٗ ،برٌى هؼ ٠اهبٌلوع  :اهفـاغ اهٚمٚ

ٗ ٨ترب ؽًـٕ عو ٟكى

تمببؼٙـ إ ٨بإتٚيُببٕ ٗإهببـغيهٕ ب ببٌي ٙلببْ٘ إذـٌببيي اٌٚٓ٪بب ٞفٚببٕ اببً٘ ٠ببّ
إذـٌيهلي يف اهبرلٍ ا٬طـ .
ٗاهبريًى ًبٌي تمؼَ  :ا٘ ٝاهحجٚس ذيي تقاذٍ اهبرلٌا ببٌي ٙـٚمّ
اهبٌلوع ٌٓٚـٕ ٗببٌي ٙبرـٌى ٌٓٚـبٕ ٗبببٌي ٙمب٘ ٠عِبؼٖ إذـٌبيي ٌٓٚـبٕ
عو ٟإذـٌيي ًٌٓ ٞٚقامحٕ .
هلّ ِٙقغ ٛاإلهـفي

إىل ُٕ ًج تـن اهبٌلوع ًـ

اؼؿتبٕ يف آ٪بٍ

ٙمِٚيً ٗ إذـٌيٙ - ً٨بحـ ٜاهحتّب يف ً٘اؿػ ًبظيهف ٞاٙ ٍٓ٪مِٚيً ٗ إذـٌيً٨
هقمي ١اً٪ـ بيهبٌٍٔ ٗعؼَ كم٘طٕ بيهبٌقامح ٞهوؼَ اهببٌ٘جب هلبم٘طٕ ،
ٗإُبٌي ٙلبمط إط٩ابٕ ذبيي اهـبقاذٍ ٗٙمـِب ٛػهٚبى إًلبيْ اهحتّبب تمٚٚبؼ
إط٩إ بحن اهبٌقاذٍ اٙ ٍٓ٪مِٚيً ٗ إذـٌي ً٨فلإُٔ ايي يف اهبٌثيي ً( :ىّ
اهعٔـ ّٙإؽا تـكم إفاه ٞاهِحيك ٞعّ اهبٌلحؼ) ً ٨ٗ ،برؾٗؿ يف جـٙيْ
اهحتّب كربٗٙيً ٗ ،اؼ كق تفٌٚى اهقٚيْ ذ٘ي إثقي
ٓؾا تبٌيَ كًِ٩ي يف ً :ـجري

إًليُٕ .

تقاذٍ ا٪ذليَ  .ثٍ ُقرأ :
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تعادل الـنتشامحني
اشا تػااىٗ ٠اهاااملٌىْ اهاااٌاعانىْ ًااّ إٚااا إاٌااىي ٌٓٚاا ٞإااسٌٓى
ؾااط ىّ ٗمل  ٙاامطظ ًااط

ٗ -هاا٘ بااامسٵ اٮإاٌااىي

إااسٌٓى  -تع اٚٵّ هاااعاَ

اهاادٚري بٌِٔٚى  ،ه٘ض٘ح إُ ٙ ٨اج٘ظ غقىطٌٔى ٗ تطكٌٔى ًعىّ  ،بى ٨بس ًاّ
اخاٚىض إسٌٓى ٗصطف اهقسضٝ

ًاثىهٕ .

ٗكأْ ٓصا اهاادٚري ً٘ضع تفىق اهعقاٗ ١٩اهفقٔاى١

ؾا ٍُٔٗ٧اهااٌ٘ه٘ٞٙ

ٗتصطفىتٍٔ اهقىُُ٘ٗ ٞٚاهؿط . ٞٚ
ٗٓى ٓصا اهاادٚري قو َ ٛؾط  ٛ؟ .
ٗ اٮباسا٨ ١بس ًّ ًعطف ٞاهفطق بٌِٔٚى :
اهاٌطاز ًّ اهااادٚري اهعقوا ٛبوا٘خ خباىبر ؾاط ٚر تعِٚٚاٚر :كاى ٗاإاس
ًٌِٔى ًؿطٗط برتن ًاثىي ا٬خط  ،فٚاادري اهاٌلوف بٌِٔٚى

ًطإو ٞاٮًاثىي

ٗباااملٍ اهعقااى عبع ٚاىّ ٨ٗ ،ظًاإ بواا٘خ قااىبر واا ٟاهاااٌلوف ِااس صااٚىُٕ
اهادبىبر ٗتطكٕ ٮًاثىهلٌى ًعىّ .
ٗاهااااٌطاز ًاااّ اهااااادٚري اهؿاااط  ٛبوااا٘خ خباااىح ؾاااط ٗ ٛاإاااس ًاعواا
بأإس اهفعور ٙلْ٘ خبىبىّ تادٚريٙىّ بس ّ ّ٨اهادبىبر اهاٌؿطٗطر ٨ٗ ،ظًإ
بو٘خ قىح ٗاإس و ٟاهاٌلوف ِس تطكإ ًاثاىي اهااملٌر اهااٌاعانر ،
فىُاإ قااىح واا ٟصااٚىْ اهااادبىح اهؿااط  ٛاه ااٌا٘ ٵٕ هٚاإ ًااّ اهااادبىبر
اهاٌاد ٵٚط بٌِٔٚى .
ٗ ِس٢ااص ٙاااٌلّ ْ ٙقااىي  :اهاااادٚري قواا ٛعً اىّ ،ش بعااس ًااى بواات تع اصٵض
اهاجٌع بر اهااملٌر اهااٌاعانر

ًقاىَ اٮًاثاىي هطفاع كاى ٗاإاس ًٌِٔاى

ً٘ض٘ع اهاملٍ ا٬خط  :اهقسض ٝوً ٟاثىهٕ ٗ تٚاىْ ًاعوقإ ٗ -عاس بوات اسَ
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٘اظ تطكٌٔى ًعىّ ًى زاًت اهقسض ٝو ٟإسٌٓى ًا٘فطٗ ، ٝبوات اسَ ًلاىْ
اهاااملٍ بأإااسٌٓى بعِٚاإ هفااطي تػااىٌٗٔٙى ً٩ك اىّ ٗٙقوااا اهرت ااً ٚااّ زْٗ
ًااط

ٗ ،بواات ًلااىْ اهرتتٵ اب ًااّ ااىُور ً ٜ -لااّ ضفااع اهاااعاإٍ باار

اهاملٌر بإ طاٌ ١و ٞٚاهرتتٵب

زهٚؤٌى  :باقٚٚس ط٩ق زهٚى كى ٗاإس ًّ

زهٚواا ٛاهاااملٌر اهاااٌاعانر باارتن ا٬خااط ٗ بعصااٚىُٕ ُ ( :قااص ٓااصا اهػط ٙا
اهاٌ ْ ًّ٧تطكت ُقىش شان اهاٌ ،)ًّ٧فٚلْ٘ كى إلٍ ًٌِٔى بىباىّ

ص٘ضٝ

تطن ا٬خط ِ ٗ ،س٢ص ٷِٙاج إلٍ اهعقى اهعٌو ٛعبعٚاىّ  :بااادٚري اهااٌلوف بار
اهفعور ً :اعوق ٛاهاملٌر اهاٌاعانر  ،فىْ (اهعقى اهعٌو )ٛاهاٌسضن هاٌى
ِٙوػاا ٛفعواإ ًٗااى ِٙ ٨وػااٌ ٛواإ ٓاا٘ اهاااٌسضن عبعٚااىّ هواااادٚري بعااس إىطااإ
بىهادص٘صٚىخ اهاٌاقسً. ٞ
ٗٓصا اهاملٍ اهعقو ٛآخٷ

ٌاَ٘ اهالاىهٚف اهااٌاعانً ٞاّ زْٗ فاطق

باار اهالوااٚفر اهاااٌاعانر اهاااٌؿطٗطر بىهقااسض ٝاهؿااط ٗ ٞٚباار اهالوااٚفر
اهاٌاعانر اهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهعقو. ٞٚ
ٗعااس خاااىض اهاٌااامق اهِااىٚ٢ي(( )1عااسٖ) تفصاا ّ٩ٚباار ُاا٘  ٛاهالوااٚفر
اهااااٌاعانر إٚاااا عاااطٵ ٗ ضتطااا ْ ٟاهاااامىكٍ بىهااااادٚري بااار اهااا٘ا ور
اهاٌاعانر اهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهعقو ٘ٓ ٞٚاهعقى ٗ ،ضفض ُظريٖ

اهاادٚري

بر اه٘ا ور اهاٌاعانر اهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهؿط ٗ ٞٚظ ٍ كاْ٘ اهاامىكٍ
ٓ٘ اهؿىضع اهاٌقسؽ ٗ .تقطٙب ٗ ُٔ ٞظطٖ ٗاضمىّ :
اُاإ اشا كااىْ اه٘ا وااىْ اهاااٌاعانىْ ًؿااطٗطر بىهقااسض ٝاهعقوٚااٗ ٞكىُااى
ًاػىٗٙر  ٨ض مىْ

إسٌٓى و ٟا٬خط  -تادري اهااٌلوف بٌِٔٚاى قا، ّ٩

بومااىأ ُاإ  ٗ ٨اإ ًعقاا٘ي هػااق٘ط صااى خبااىب ٛاهاااملٌر اهاااٌؿطٗطر
( )1ضا ع ا ٘ز اهاقطٙطاخ  :ج. 46 - 42 : 2
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بىهقااسض ٝاهعقوٚاا ٞبعااس تعانٌٔااى  ،فااإْ غااق٘طٌٔى ًع اىّ ِااس تعانٌٔااى وااٟ
اهاٌلوف ٓ٘ ًط غري ًعق٘ي هفطي عسضتإ وا ٟإاسٌٓى  ،فٚاعاٚٵّ  -بااملٍ
اهعقااى  -غااق٘ط ط٩عٌٔااى خىصاا ٞباااٌعِ ٟغااق٘ط طاا٩ق كااى ٗاإااس ًٌِٔااى
إىي ا٨ؾاػىي بىهاٌعاإٍ ا٬خط إٚا ْ اؾاػىي اهاٌلوف بإًاثىي كى ٗاإس
ًٌِٔى ٙاجعى اهالوٚف ا٬خط غري ًقسٗض و ٕٚبىهِػو ٞهٕ  ،فٚاقٚٵاس خباىح كاى
ٗاإاااس ًاااّ اهااا٘ا ور بعاااسَ ًاثاااىي اه٘ا اااب ا٬خاااط ٗ اااسَ تٚىُااإ خىض ااىّ
ٗبِم٘ اهرتتٵب ًّ اهاجىُور ٗٙوعَ تااد ٵٚط اهااٌلوف بٌِٔٚاى

ًطإوا ٞاٮًاثاىي

عًىّ ٗباملٍ اهعقى عبعىّ .
هلااّ اشا كااىْ اه٘ا وااىْ اهاااٌاعانىْ ًؿااطٗطر بىهقااسض ٝاهؿااط ٗ ٞٚكىُااى
ًاػىٗٙر ٌٚٓ ٨اٞ

إاسٌٓى ٗ -ها٘ إاٌاى - ّ٨كاىْ اهااادٚري بٌِٔٚاى ؾاط ٚىّ

ٙلؿف ِٕ اهعقى عبعٚىّ .
ٗهعاااى شهااام هوِى٢ااإ (عاااسٖ) وااا ٟاااسَ طٙاااىْ اهرتتٵااب بااار اهااا٘ا ور
اهاااٌاعانر اهاااٌؿطٗطر بىهقااسض ٝاهؿ اط  ٞٚاه٘ا ااس ّٙإااىي اهقااسض ٝؤٌٚااى
هااااااٌ٩كر هاااااعاًٚر  :فاااااىشا فاااااطي اهااااااعاإٍ بٌِٔٚاااااى كاااااىْ إاااااسٌٓى
 ٨بع ِٕٚشا ً٩ن هعاًٗ ٛعت اهقسض ٝو٨ٗ ٕٚبس هوٌا٘

اهؿاط ً ٛاّ ٙااجىبٕ

توبفىّ  ،ه٘ضا٘ح ُإ  ً٘ ٨اب هطفاع اهااٌؿطع ٙاس اهاؿاطٙع اّ عوأٌى ًعاىّ
ِس جع اهاٌلوف ّ اهاجٌع بار ًاثىهلٌاى  ،باى هااٌى تا٘فطخ عسضتإ واٟ
ًاثىي إسٌٓى  ٨بع ِٕٚف٩بس ًّ ٙاجىح اهؿىضع اهااٌقسٗض وٚإ ًٌِٔاى  ،ش
اهططٗضاخ تقسٵض بقاسضٓى ٗٓا ٨ ٛتقاطا ٛكثاط ًاّ ضفاع اهٚاس اّ إاسٌٓى،
فٚػالؿف ًِٕ ٙاجىح اهؿىضع ا٪عسؽ توبفىّ  :إاس اهفعوٚااّ  ٨بعِٚإ ٨ ٗ ،
هعَ تف٘ٙإ هػطضٕ ٗٓصا ٙ ٨صسض ّ اهاملٚاٍ ُٗ ،اٚجإ كْ٘ اهاادٚري ؾط ٚىّ
كؿفٕ هِى اهعقى ٓ .صا .
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ٗاهصااامٚ

ْ اهااااادٚري قوااا ٛوااا ٟكاااى إاااىي ِاااس تاااعاإٍ اهااا٘ا ور

اهاٌاػىٗٙر ِس اهاٌلوف إا ٟاهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهؿط  ُٕ٪ ، ٞٚعس تامق
ِاااسُى

ًوىإاااا اهرتتٵا اب ً :لاااىْ

اااطا ١اهرتتٵا اب إاااا ٟبااار اهااا٘ا ور

اهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهؿط  ٞٚاه٘ا س كى ًٌِٔى هاٌ٩كٕ اٮهعاً ٛإىي اهقسضٝ
و ٕٚخىص ، ٞإٚا ُٕ ٗ ْ كاىْ اهاادبىح بىهطاسٵ اهااٌعاإٍ ًطتفعاىّ بىضتفاىع
ً٘ض٘ ٕ  :اهقسض ٝو ٕٚإىي اٮؾاػىي بطسٖ اه٘ا ب ا٬خط ،
 ْ ٨أىٓط اهادبىح  -زهٚى كى ٗاإس ًّ اهاملٌر اهاٌاعانر ٓ -ا٘
اه٘ ااا٘ح اهاعٚاااٚي ٙٗ ،اقٚٵا اس بىهقاااسض ٝوٚااإ ؾاااط ىّ هفاااطي خاااص اهقاااسضٝ
زهٚؤٌى ؾط ىّ .
ٗاشا تاااعاإٍ اهااااملٌىْ فىُااإ ٙ ٨قاطااا ٛضفاااع اهٚاااس اااّ صاااى زهٚواااٛ
اهاااملٌر بااى ٙقاطاا - ٛبربكااً ٞلااىْ اهرتتااب ًااّ ااىُور  -تقٚٚااس طاا٩ق
زهٚى كى ٗاإس ًّ اهاملٌر اهاٌاعانر بعسَ ًاثىي ا٬خط  ،ش اهططٗضاخ
تقسٵض بقسضٓى ٗ ٨تعٙس ّ إسٵٓى  ،فوصا  ً٘ ٨ب هطفع اهٚس ّ صاى زهٚواٛ
اهااااملٌر اهااااٌاعانر  ْ٪ ،اهطاااطٗض ٝتِاااسفع بطفاااع اهٚاااس اااّ طااا٩ق
زهٚواا ٛاهاااملٌر اهاااٌاعانر  ،فٚلااْ٘ كااى ٗاإااس ًٌِٔااى -

صاا٘ض ٝااسَ

اٮؾاػىي بىهاٌعاإٍ ا٬خط ً -قسٗضاّ وٚإ ًؿاٌ٘ ّ٨ٮطا٩ق زهٚوإ اهااٌ٘ ب
هلُٕ٘ ًاملً٘ىّ بىه٘ ٘ح اهاعٚٚي ً٩كىّ ٗخبىبىّ .
ٗ ً٘ ٨ااب هطفااع اهٚااس ااّ ٓااصا اهاااٌفىز اهااامىصى ًااّ

ااطاٌ ١وٚااٞ

اهرتتٵب  ً٘ ٨ٗ ،ب ٮفرتاي ٗ ٘ح تادٚري ٜؾاط ً ٛاعوا بىهااجىًع بار
اهفعور  :إسٌٓى  ٨بعً ٨ٗ ، ِٕٚصم هاوسٵي اه٘ ٘ح اهاعٚاٚي هلاى ًٌِٔاى
ب٘ ٘ح ؾط  ٛتادٚري ، ٜبى اهااادٚري قواٙ ٛسضكإ اهعقاى اهفباط ٜاهػوٚااٍ
ٗٙاملٍ بادٚىض اهاٌلوف بر ًاثىي ٓصا اهادبىح ٗ شان اهادبىح .
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ٗ٨ظَ شهم ُٕ ها٘ تاطن اهااٌلوف ًاثاىي اهاادبىبر كاىْ ًف٘ٵتاىّ هااٌ٩كر
بااىبار وٚاإ ٗ ،تاااامق ًِاإ ًااادىهفاىْ ه اادبىبر فعوااٚر

إقاإ بعااس

ااطا١

اهرتتٵا اب ًاااّ اهااااجىُور ٗتقٚٚاااس كاااى خباااىح ًٌِٔاااى بااارتن ًاثاااىي ا٬خاااط،
ٗاهاٌفطٗي ُٕ تطن ٓصا ٗتطن شان فاامق ؾطط كى خبىح ٗصاىض فعوٚاىّ
إقٕ  ،فٚػاام  ٪ؤٌى ق٘باىْ ًرتتواىْ وً ٟادىهفار ٌٗٓاى قاىح واٟ
ًى ٓ٘ زاخى تامت اٮخاٚىض كٌى ٗضمِىٖ
ٓااصا

باما اهرتتب .

تااعاإٍ اهاا٘ا ور اهاااٌاػىٗٙر اهاااٌؿطٗطر بىهقااسض ٝاهؿااط ،ٞٚ

ٗٓلااصا ُقاا٘ي

اهالوااٚفر اهاااٌاعانر اهاااٌؿطٗطر بىهقااسض ٝاهعقوٚاا ٞفىُاإ

ٙاملٍ اهعقى فٌٔٚى بىهاادٚري بر اهااملٌر اهااٌاػىٗٙر ً٩كاىّ ًاّ زْٗ فاطق
-

ُظط اهعقى اهامىكٍ بىهاادٚري  -بر :
ًى اشا كىْ اهاملٌىْ اهاٌاعانىْ اهاٌاػىٗٙىْ ً٩كاىّ طضاٚر  -كٌٓ٩اى
ااطي ٗاإ اسٷ ًااّ إٚااا ٌاا٘ز اهعًااىْ ًٗ ، -ثىهاإ ًااى اشا كااىْ غطٙقااىْ

ًاعىصطاْ ًاػىٗٙىْ ًّ إٚا اٗ ٌٞٚٓ٪عس عصطخ عسضتٕ ّ ُقىشٌٓى ًعىّ .
ٗباار ًااى اشا كااىْ اهاااٌاعانىْ اهاااٌاػىٗٙىْ طاا٘هٚر

ٌاا٘ز اهعًااىْ ،

ًٗثىهٕ ًى اشا كىْ غطٙقاىْ ًاػاىٗٙىْ ًاّ إٚاا اٌٚٓ٪ا ٞهلاّ بار غاطق ٓاصا
ٗبر غطق شان  -زعى ٢بامٚا ٙاٌلّ اهقىزض اهقُ٘ ًّ ٜقىشٌٓى ًعىّ ًرتتٵوىّ ،
هلّ هقص٘ض عاسضٓ ٝاصا اهااٌلوف اّ ًوىؾاطُ ٝقىشٌٓاى ٗ -ها٘

ظًىٌُٔٚاى -

ٗعااااع اهاااااعاإٍ بٌِٔٚااااى ٗٗ ااااب وٚاااإ إفاا ا اهقااااسضٗ ٝصااااطفٔى

ُقاا اىش

إسٌٓى ًادرياّ بٌِٔٚى .
ٗٓصا تادٚري ٙعاٌس ًوِ ٟاهرتتٵب  -اهاٌاٌلّ اه٘اعاع
كٌااى تااامق

ِااسُى

اهؿاطٙع ٞاهااٌقسغٞ

ًاااموٕ  -إٚااا ْ اهاااٌعان ٞاهااامىصو ٞباار اهالوااٚفر

اهاٌاػىٗٙر  ٨تقاط ٛضفع اهٚس ّ صى زهٚو ٛاهاملٌر اهاٌاعانر هعاسَ
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اهططٗض ٝاهسا  ٞٚهً ٕٚع ًلىْ ضفع اهاٌعان ٞبطفاع اهٚاس اّ طا٩ق زهٚواٛ
اهاملٌر باقٚٚس كى ٗاإس ًّ زهٚو ٛاهاملٌر بعاسَ ًاثاىي اهااملٍ ا٬خاط،
ٗاهطااطٗضاخ تق اسٵض بقااسضٓى ٗ ٨تعٙااس ااّ إ اسٵٓى  ،ف اىشا ضتفعاات اهاااٌعانٞ
زهٚو ٛاهاملٌر ٓٗ ،صا اهاقٚٚاس ضاطٗضٝ

باقٚٚس ط٩ق اهسهٚور كف ٟتصطفىّ

ٙقاطٔٚى ؾرتاط ٌَ٘ اهالىهٚف بىهقسض. ٝ
اهااٌاعانر اهبا٘هٚر ٗاهعطضاٚر

ٗاهامىصى صم ٞاٮهااعاَ بىهرتتٵاب

اشا كىُااى ًاػااىٗٙر ً٩ك اىّ ً -ااّ زْٗ ٌٓٚاا ٞإااس اهاااملٌر اهاااٌاعانر -
فٚلْ٘ اهاٌلوف ًاد ٵٚطاّ بٌِٔٚى ٓ .صا ٓ٘ اه٘اض هِى .
هلاااّ خاااىهف اهاٌاااامق اهِاااىٚ٢ي (عاااسٖ) ٗ ُلاااط اهااااادٚري

اهااا٘ا ور

اهاااٌاعانر اهباا٘هٚر اهاااٌاػىٗٙر ً٩ك اىّ  ٗ ،هاااعَ باقااسَ اه٘ا ااب اهػااىب
فعوٗ ٞٚاهااٌاقسَ ظًىُاىّ وا ٟاه٘ا اب اهااٌاأخط ظًاىْ فعوٚاإ  :كإُقاىش اهػطٙا
ا٪غااو ظًىُ اىّ ًااّ اهػط ٙا ا٬خااط اهاااٌػىٗ ٜهاإ ٗ ،كىهقٚااىَ
هصاا٩تٕ اشا زاض اً٪ااط بِٚاإ ٗباار اهقٚااىَ

اهطكعاا ٞاٗ٪

اهطكعاا ٞاهثىُٚاا ٞهصاا٩تٕ  ،فالااْ٘

ا٪غوق ٞٚاهعًىًُ ٞٚط ٵمِ ٞسٖ .
ٗعااس ٗ ٵٔاإ (عااسٖ) بااأْ اهالوٚااف اه٘ا ااب اهاااٌاقسَ ٓاا٘ ٗ اا٘ح فعوااٛ
 ً٘ ٨ااب هػااق٘طٕ  ْ٪ ،غااق٘ط كااى ٗاإااس ًااّ اهالوااٚفر اهاااٌاعانر
ٙ ٨اااامق

 ٨بإًاثااىي ا٬خااط ٗ ،اهالوٚااف بىه٘ا ااب ا٬خااط ًاااأخط اهفعوٚااٞ

خط ًاعوقإ ًٗ٘ضا٘ ٕ اّ ًاعوا اه٘ا اب اهااٌاقسَ  ،فا٩
خىض ىّ هفطي تاأ ٵ
ٙلْ٘ هوالوٚف اهاٌاقسَ ًػقط

طضٕ ٗ أطفٕ  ،فٚااعر ًاثاىي اهالوٚاف

اهاٌاقسَ باملٍ اهعقى ٗ ٨تصىٵ اهِ٘بٞ

( )1ضا ع ا ٘ز اهاقطٙطاخ  :ج + 47 : 2حمىضطاخ

اهاادٚري بٌِٔٚى(ٓ . )1صا .

ص٘ي اهفقٕ  :ج. 287 + 286 : 3
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ٗهعى اهاٌامق اهِىٚ٢ي (عسٖ)

اقس ًاِىع اهرتتٵب

ًفطٗي اهوااما :

اه٘ا ور اهاٌاعانر اهاٌؿطٗطر بىهقسض ٝاهعقو ٞٚاهاٌاػىٗٙر ً٩كىّ  -فإهاعَ
تط  ٚاهالوٚف اهػىب ظًىْ فعوٚإ ِس تعانٕ ًع اهالوٚف اهااٌاأخط ظًاىْ
فعوٚاااإ  ٨ ٗ ،فىُااإ ًاااع هااااعَ اهرتتٵا اب ِٓاااى ٙاعٚا ااّ اهااااادٚري بااار اهالواااٚفر
اهاٌاعانر اهاٌاػىٗٙر .
وا ٟاهااٌاأخط

ٗباعوريٕ آخط ُ ٨ :اجس ًِؿأ ٳ هوق٘ي باقسَ اه٘ا اب اهػاىب

ًِ ٨اااع اهرتتٵاااب ٗ إىهااااإ ِاااس تاااسافع اهاااااملٌر اهااااٌؿطٗطر بىهقااااسضٝ
اهعقوٚااٗ ٞتعانٌٔااى اشا كىُااى ًاػااىٗٙر ً٩ك اىّ ٗ ،اشا غاااامىي اهرتتٵ اب ًاِااع
اهااااادٚري بٌِٔٚااى ُ٪ااإ ً٘عااا٘ف واااٟ

اااطا ١اهرتتٵااب ٗتقٚٚاااس طااا٩ق زهٚواااٛ

اهااااملٌر اهااااٌاعانر بعصاااٚىْ ًاعوا ا ا٬خاااط ٗ برتكااإ  ،فٚواااعَ عٔاااطاّ :
ض مىْ اهاالاواٚاف اهاٌاقسَ اهصٙ ٜصاري فعوٚاىّ

اهعًاىْ اهػاىب

وا ٟظًاىْ

فعوً ٞٚعانٕ .
ُع اٍ شكااط (عااسٖ) ًىُع اىّ ااّ اهاااادٚري ٗ ااطا ١اهرتتٵ اب ٓٗ ،اا٘ ْ (غااق٘ط
كاااى ًاااّ اهالواااٚفر اهااااٌاعانر ٙ ٨لاااْ٘  ٨بإًاثاااىي اهالوٚاااف ا٬خاااط،
ٗباااٌى ْ ًاثاااىي اهالوٚااف بىهااااٌاأخٵط ٙااااامق

اهااادىضج

ظًاااىْ ًااااأخٵط

خط ًاعوقاإ  ،فااٙ ٩لااْ٘ ًػااقبىّ هوالوٚااف بىهاااٌاقسَ) ٗٓااصا ٙواااي وااٟ
هاااأ ٵ
ًاِااىع (اهؿااطط اهاااٌاأخط) ٗعااس إقٓقِااى فٚاااٌى ًطااً : ٟلىُاإ ٗٗع٘ اإ
اهؿطٙعٞ

زهااٞ

ً٘اضز عىَ اهسهٚى اٮبوىت ٛوٗ ٟع٘ ٕ فٔٚى .

ٗ وً ٨ ٕٚىُع ًّ كْ٘ ًاثىي اهالوٚف بىهاٌاأخط

ظًىُٕ اهاٌاأخط ًػقبىّ

هوالوٚف بىهاٌاقسَ باٌعِ ٟكُٕ٘ ؾططىّ ًاأخطاّ هػق٘ط اهالوٚف بىهاٌاقسَ .
ًٗع اهاِاعي ٗفاطي اهاػوٚااٍ باٌاامىهٚٵ ٞاهؿاطط اهااٌاأخط ٙااٌلّ ا٨هااعاَ
بؿطط ٞٚاهاعقٓب بىهعصٚىْ ٗ بىهرتن ٓٗ -اصا ؾاطط ًقاىضْ ًعقا٘ي -فىُإ بعاس
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اهوِى ١و ٟغق٘ط ط٩ق زهٚى اهالوٚف ًع بقى ١صوٕ ٗبعس ضتفىع اهاٌامصٗض
ِااس تقٚٚااس طاا٩ق زهٚااى اهاااملٌر باعقواإ بعصااٚىْ اهاااملٍ ا٬خااط ٗ بعااعَ
صٚىُٕ ًػاٌطاّ  ٘ٓٗ -ؾطط ًقىضْ غري ًاٌاِعٙ -اعٚٵّ اٮهاعاَ بٕ .
ٗاهامىصى اْ ُلاىض اهاٌاامق اهِاىٚ٢ي (عاسٖ) هوااادٚري بار اهااٌاعانر
اهباا٘هٚر اهاااٌاػىٗٙر ً٩ك اىّ ٗ ،صااريٗضتٕ

اهرت اا ٚبى٪غااوق ٞٚاهعًىُٚاا، ٞ

ُ ٨عطف ٗ ٔىّ هاصمٚمٕ ٗعو٘هٕ  ٨اٮهاعاَ باٌِع اهرتتٵب ِٓى ٗ ًاِىع اهؿاطط
اهاٌاأخط ٗ ،ك ٩اهاٌوِٚر عس ٗضمِى
ٗ وٚاإ ٙاااٌلِِى

ًامؤٌى ً :لىٌُٔى .

ااطا ١اهرتتااب بػااري ًااىُع باباااطق با٩باااِ ٞااس تاااعاإٍ

اه٘ا اوٚاّ اهاٌؿطٗطر بىهقاسض ٝاهعقوٚا ٞاهاٌاػىٗٚٙااّ ً٩كاىّ ٗكٌُ٘ٔاى طا٘هٚر
ٌ٘ز اهعًىْ : ٛٓٗ ،
اٗ٪ي ً :لىْ تقٚٚس اً٪ط بىه٘ا ب اهاٌاقسَ بعصاٚىْ اه٘ا اب اهااٌاأخط
ٗ بعسَ تٚىُٕ

أطفٕ بِم٘ اهؿطط اهاٌاأخط ً ٘ٓٗ ،ط ًعق٘ي كٌى إققِىٖ .

ٗزهٚوٕ ً٘ ٘ز ٗٓ٘ اهاٌِع ًّ ضفع اهٚس ّ صى اهالوٚف ًى زاَ ٙاٌلّ
اهاااام ٓف

وٚاإ باقٚٚااس ط٩عاإ  ،بااٍ بااإ طاٌ ١وٚاا ٞاهرتتٵااب ٙطتفااع اهاااعاإٍ

ٗاهاِى بر اهالوٚفر .
ٗاهثاااىًُ : ٛلاااىْ تقٚٚاااس اً٪اااط بىه٘ا اااب اهااااٌاقسَ باعقٓوااإ بعصاااٚىْ
اه٘ا ب اهاٌاأخط ٗ باعقوٕ بعسَ تٚىُٕ

أطفٕ بِم٘ اهؿطط اهاٌقىضْ .

ٗاهااسهٚى واا ٟصاامإ ً٘ اا٘ز ٗٓاا٘ طاا٩ق اً٪ااط بىه٘ا ااب اهاااٌاقسَ،
ٗٓ٘ ط٩ق ؾىًى هامىه ٞاهاعقٓاب بىهعصاٚىْ ٗ باىهرتن ٗإىها ٞاسَ اهاعقٓاب،
ٗ ٨زا اا ٛهطفااع اهٚااس ااّ صااى ٓااصا اهااسهٚى  ،بااى ٙقٚٵااس ط٩عاإ باااٌقساضٕ
تقاط ٕٚاهططٗض ٨ ٛٓٗ ، ٝتقاط ٛظٙس ًّ شان اهاقٚٚس  ،فٚثوت اً٪ط اهرتتٵيب
اهاٌقٚٵس باعقٓب صٚىْ اه٘ا ب اهاٌاأخط ٗ تطكٕ .
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ٗعس إىٗي مجع  ًٍِٔ -اهاٌامق اهِىٚ٢ي -ا٨غافىزٓ ًّ ٝصا اهبطٙ
تصمً ٚى بوت

اهفقٕ ُىطإ بؿطط ًاأخط .

ٗاهثىهااا ً :لااىْ تقٚٚااس اً٪ااط بىه٘ا ااب اهاااٌاقسَ بااىهععَ ٗاهوِااى ١وااٟ
صٚىْ اه٘ا ب اهاٌاأخط
ش ًاّ اه٘اضا

أطفٕ  ٘ٓٗ ،ؾطط ًقىضْ ًٗ ٨امصٗض ف: ٕٚ

ًلاىْ تقٚٚاس اً٪اط بىه٘ا اب اهااٌاقسَ ًٗعق٘هٚا ٞتطتٵوإ

و ٟاهععَ ٗاهوِى ١و ٟاهعصٚىْ  ٘ٓٗ ،اعَ بىبات
اهػااىب ًٗػاااٌط
ٗ ًلىُٕ

ٗعات ًقاىضْ هو٘ا اب

أااطف اه٘ا ااب اهاااٌاأخط ٙ ٨ٗ ،طاطٵ باإ اإاٌااىي اهوااسا١

إ ٵ اهاٌلوف فىُٕ غري ًوم٘أ قٚ٢٩ىّ .

ٗاهامىصى اُإ ً ٨اماصٗض فا ٛاطٙىْ اهاااطتٵاب ٗتاقاٚاٚس اً٪اط اها٘ ا٘بٛ
اهاٌاعو بىهاٌاقسَ ًٌِٔى بارتن اهااٌاأخط ٗ ٙلاْ٘ ًرتتٵواىّ وا ٟتعقٓوإ بارتن ٗ
بعصٚىْ اً٪ط اه٘ا ب اهاٌاأخط ٗ و ٟعَ تطن اهاامف

وا ٟاهقاسض ٝواٟ

اه٘ا ب اهاٌاأخط .
ٗ ِس طٙىْ اهرتتٵب ٙاااقا ٵٚس اه٘ا ب اهاٌاقسَ برتن اه٘ا ب اهاٌاأخاط فاٛ
أطفٕ ٗ صٚىْ ًطٖ كٌى ٙاق ٵٚس اه٘ا ب اهااٌاأخط بارتن ٗ بعصاٚىْ اه٘ا اب
اهاااٌاقسَ  ،فٚاااادري اهاااٌلوف بٌِٔٚااى ًااّ زْٗ تع اٚٵّ إااسٌٓى وٚاإ ٗ ،شهاام
هفطي تػىٗ ٜاهاٌاعانر ٗ سَ ٌٓ ٞٚإسٌٓى ٗ ًط مٚإ .
ٗبٔصا ُادااٍ ًى ضزُى بٚىُٕ ًّ ًوىإا اهاعاإٍ ًٗط مىتٕ .
بااٍ ٙقااع اهلااً َ٩فصااّ٩

إلااىَ (اهاعااىضي اهاااٌػاقط) اهاٌاااملٍ،

ٗاهامٌس هلل و ٟظٚاٍ ُعٌٕ ٗآ ٕ٢٨اهيت ًِٔاى تااٌىَ ًوىإاا اهااعاإٍ ٗفٓااقِى
اهلل ٮخ٩ص اهاجٔس ٗتِع ٕٙاهقوب ّ اهؿ٘ا٢ب اهااٌفػس ٝهوعٌاى اهاٌااموبٞ
ه ٫ط ٗ ،صو ٟاهلل وً ٟامٌس ٗاهٕ اهبىٓط . ّٙفِواما

:
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الـنكصد الضادظ
التعارض الـنضتكز
اهااااٌطاز ًاااّ (اهاعاااىضي اهااااٌػاقط) بااار ا٪زهااا ٞاهؿاااط ٓ ٞٚااا٘ اهاِاااى
اهاٌػااااملٍ باار زهٚواا ٛإلٌاار ًاػااىٙطّٙ
إجااايت إلٌااار ًااااادىهفار

اهاااٌ٧زٓٗ ، ٠اا٘ اهاااسافع باار

كؿاااف اهااااٌجع٘ي اهؿاااط ٛ

اهااااٌ٘ض٘ع

اهادىص ٗاه٘اعع ٞاهاٌع. ِٞٚ
ٗعس تط فٚاٌى غو
ًػاقطاّ ًٗ ٨ػااملٌىّ ٨

ْ اهاِى ٗاهاعىضي بر ا٪زها ٞاهؿاط ٙ ٨ ٞٚلاْ٘
اهاٌ٘اضز اهايت ِٙ ٨بوا
إسٓى

(اهاجٌع اهعط ) اهاٌاقسً ، ٞش ه٘ ُبو

ؤٚاى ٗاإاس ًاّ ُا٘اع
ً٘ضزٷ كىْ اهاعىضي ظاّ٩٢

بربكاا ٞاهاااجٌع اهعااط باار اهااسهٚور ٗ ،بااامثِى ِٓااى
اهاٌػااملٍ غري اهعا٢ى ٗاهصٙ ٜلْ٘ ًاماى ىّ
إلىًٕ

ًطاإى ًٗقىًىخ ُ ،وس

اهاعااىضي اهاااٌػاقط

اهعا٩ج ٙٗ ،قاع اهلاَ٩

اهاٌقىَ اٗ٪ي بواما :

قضنٕ التعارض الـنضتكز :
 ٨ضٙاااب ِاااس اهاااادوري اهااااٌااوع اهااااٌ٩إ ٪زهااا ٞا٪إلاااىَ اهؿاااط ٞٚ
اهاٌاعىضضٞ

ْ تعىضضٔى ًِقػٍ

عػٌر :

اٗ٪ي ٙ ْ :لااْ٘ اهاعااىضي اهاااٌػاقط باار اهااسهٚور اهؿااط ٚر ًػااا٘ وىّ
هاٌاىَ ًااسه٘هلٌى باامٚا ٙ ٨وقاا - ٟبعاس تقسٙاااٍ إاسٌٓى ٗتط ٚماإ ً -ااجىي
هوسهٚى ا٬خط ٓٗ ،صا إىصى

ًا٘اضز اهاعاىضي بِما٘ اهاواىٗ ّٙاٮخاا٩ف

اهاىَ بر اهاٌسه٘هر .
ٗٙاااجطٜ

اهاااسهٚور اهااااٌاعىضضر بِمااا٘ اهاواااى ّٙاهااااىَ ٙٗ -اااأتً : ٛاااى

تقاطاا ٕٚاهقى ااس ٝاٗ٪هٚاا ٞاهعىًاا ٗ ٞاهثىُ٘ٙاا ٞاهااادىصً ٞااّ اا٩ج ٗإ اىٵ ٗ ،
تادٚري ٗ تػىعط وً ٟى ٙأتً ٛفص. ّ٩
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اهثىُٙ ْ : ٛلْ٘ اهاعىضي اهااٌػاقط بار اهاسهٚور غاري ًػاا٘ ب هاٌاىَ
ًسه٘هلٌى ٓٗ ،صا إىصى

ًا٘اضز اهاعاىضي بار زهاٚور بِما٘ اهعٌاَ٘ ًاّ

ٗ ٕ ٗ ،تامصى اهاٌعىضضٗ ٞاهااسافع بار اهاسهٚور

خصا٘ص (اهااٌجٌع)

اهصٙ ٜواق ٛف ٕٚاهسه ْ٩ٚاهاٌاعىضضىْ ٗاهامجاىْ اهاٌالىشباىْ
اهاٌجع٘ي اهؿط  ، ٛفٚػاقطٵ تعىضي اهسهٚور

كؿفٌٔى ّ

(اهاٌجٌع) ٗٙااجط ٜفٚإ ًاى

تقاطاا ٕٚاهقى ااس ٝاهعىًاا ٗ ٞا٪زهاا ٞاهااادىصً ٞااّ اا٩ج ٗإااىٵ  :اهاااادٚري ٗ
ٗ ُام٘ٓى كٌى غٚأتً ٛفص. ّ٩

اهاػىعط ٗ اهرت ٚ

ٗاهظىٓط إج ٞٚاهسهٚور اهاٌاعىضضر

ً٘اضز فرتاق إسٌٓى ّ ا٬خط

هػااطي ٗا سٙاا ٞكااى زه ٚاىٕ هؿااطا٢ط اهااامجٗ ٞٚإصاا٘ي اهاعااىضي

ًاا٘ضز

هاقااىً ١ااسه٘ه ٛاهااسهٚور خىصااً ٨ٗ ، ٞااىُع ًااّ اٮإاجااىج بٌٔااى

ًاا٘اضز

فاارتاق ًااسه٘ه ٛاهااسهٚور ٗ  ٨زا اا ٛهاااٍ٘ٓ اهااادوى ٗغااطٙىْ اهفػااىز ًااّ
تعىضي اهسهٚور

(اهاٌجٌع)

ً٘ضز ٜفرتاعٌٔى ًى زاَ اهسه ْ٩ٚإجار

ُفػاأٌى  ،فريفااع اهٚااس ااّ بعطاأٌى ً -اا٘ضز ا ٨اٌااىع  -هوٌااىُع ٗٙوقااٟ
غااري اهاااٌجٌعً -اا٘ضز ٜاٮفاارتاق  -واا ٟإىهاإ ٗإجٚااإ ٧ٙخااص باإ ًااّ زْٗ
ًعىضي ًىُع ّ اهعٌى بٕ .
ٗبعاااس إاااطاظ اهفقٚااإ غاااااملىَ اهاعاااىضي بىهااااجٌو - ٞكٌاااى

ًااا٘اضز

اهااجٌو - ٞكٌاى

ًا٘اضز

اهاااٌاعىضضر بااىهعٌَ٘ ًااّ ٗ اإ  ٙ -ااماىج اهاعااىضي باار زهااٚور

اا٩ج

اهاٌاعىضضر اهاٌاوىِٙر بىهاٌاىَ  ٗ -غااملىًٕ
ٗإىٵ  ،فٌى ٓ ٛاه٘أٚف ٞ؟ .

تىضُ ٝواما اه٘أٚف - ٞا٪صى اٗ٪هًٗ - ٛى ٙقاط ٕٚزهٚاى اهاامج ٞٚاهعاىَ
ًّ زْٗ فرتاي واٍ خاىض  ٛبثوا٘خ اهاامجٞٚ

اهااجٌوٗ ، ٞتاىضُ ٝوااما

اه٘أٚف - ٞا٪صى اهثىُ٘ - ٜبعس فرتاي اهعوٍ اهادىض  ٛبإُاامفىأ اهاامجٞٚ
إس اهاٌاعىضضر

اهاجٌو - ٞإج ٞٚإسٌٓى بِما٘ اهااٌ٘ و ٞاهااجع- ٞٚ٢
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ٗٓااصا ًااادص٘ص بىهاعااىضي باار ا٪خوااىض اهؿااط  ٞٚاهصااىزضً ٝااّ اٌ٢٨ااٞ
اهاٌعصً٘ر ( )إٚاا ُعواٍ مجاى ٗ ّ٨اهػىهاب  :إجٚا ٞإاس اهاادربّٙ
اهاٌاعىضضر ٗٓ٘ اهصىزض هوٚىْ اهاملٍ اه٘اعع. ٛ
ٗ كااى ا٪إاا٘اي ٨بااس ًااّ إااطاظ اهااسهٚور اهاااٌاعىضضر ٗ ،عىبوٚاا ٞكاى
ٗاإسٷ هوعٌى ٗاٮإاجىج ٗاهطكْ٘ ه ٕٚه٘ ٨اهاٌعىضي اهاٌىُع ّ ا٨إاجىج
بٕ ًادص٘صىّ ٨ٗ ،بس ًّ اهواما اّ كٚفٚا ٞا٩ج اهاعاىضي بِما٘ ا٪صاى
اٗ٪ه ٗ ٛا٪صى اهثىُ٘ ٜإػب ز٨ه ٞاهسهٚى ه. ٕٚ
ُٗوس بواما ا٪صى اٗ٪هُٗ ٛأٌٵس هٕ ًقسً ٞت٘ضٚمُٗ ،ٞٚق٘ي :
عاااس ٙاعا اىضي زهاااْ٩ٚ
اهاملٌ ٛاهؿط  ٛاهاٌوٚٵّ

ًاااسه٘هلٌى ٗٙااااسافع ً٧زآٌاااى  -اهعقٚا اسٗ ٜ
كى ٗاإس ًٌِٔى . -

ٗٓااصا ًاااامق  ٨ضٙااب

ٗع٘ اإ ُ ،ظااري تعااىضي آٙااار ٗ خاارب: ّٙ

ًا٘اتطً٘ ٗ ّٙب٘ق بصسٗضٌٓى ُٗ -ظري تسافع فطز ًّ ّٙاهوٚٵِاً ٗ ٞاّ أاىٓط
اهٚاااس ٗاهػاااوبُِ ٗ ٞااام٘ٓى ًاااّ اهاااامجج اهؿاااط  ٞٚاهااااٌاعىضضٞ
اهااااٌاِىفٞٚ

ً٧زآاااى

ًاااسه٘هلى باااامػب ًقاااىَ اٮبواااىخ ٗاهس٨هااا ٞوااا ٟاهعقٚاااسٗ ٝ

اهااااملٍ اهؿاااط  ٛاهااااٌجع٘ي وااا ٟاهعواااىز ٓٗ ،اااصا إىصاااى

اهاااادىضج ،

ُٗططح هٕ ًثىهر ٗاععٚر :
اٗ٪ي ً :ثاااىي هاعاااىضي أاااىٓط آٙاااار
اهقطآْ اهاملٚاٍ ً ٛٓٗ ،ى ٗضز

ًػاااأهٞ

اقىزٙاااًِ ٞص٘صاااٞ

آٙىخ سٙسُ ٝىطق ٞبػ٧اي اهِىؽ ٗإػىبٍٔ

ٙااَ٘ اهقٚىًااُ ٞظ اري ع٘هاإ غوااامىُٕ [فَ َْرَبِّ ـ َ لَيَضَ ـنَلَيَهَ أَجَ َنعِ ـنيَ عَنــا اَــاىْا َٓعَ َن ــٌَْ]

ه
اهامجط َّ [ ،93+92:قِفٍْهَ إِىَهَ مَضَئْلٌَْ] اهصاىفىخ [ ،24 :إٌِ إِ َل َٔيَـا إَِٓـابََ َ
ثه إٌِ عََ َٔيَا حِضَابََهَ] اهػىؾٗ ، 25 + 24: ٞٚغريٓاى ًااٌى ٙفٚاس غا٧اي اهااجٌٚع
ًٗاااااامىغوأٍ واااااٟ
ٗإؿط اهاٌادو٘عىخ .

ٌاااااىهلٍ

ىهااااااٍ اهاااااسُٚى بعاااااس عٚاااااىَ اهقٚىًاااااٞ
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ااسَ غاا٧اي اهِااىؽ ًٗااامىغوأٍ وااٟ

ٗ اهاااٌقىبى آٙااىخ صط ٙاامٞ

ال ٓضَـنَل عَـ ًَ نىــْ ِب َِهَ الْنمَزِمــٌَْ] اهقصا
شُاا٘بٍٔ ُظااري ع٘هاإ غوااامىُٕ [َّ َ

،78:

ال ٓضَنَل عَ ًَ نَ َىبُِِ إِىطٌ َّالَ جَاٌٌّ] اهطنّ . 39 :
[فَََْٔمَئِذٍ َ
ٗٓصاْ ًطٌُ٘ىْ ًِص٘صاىْ بِصا٘ص عطآُٚا ٞعبعٚا ٞاهصاسٗض ٗ ،هلِٔاى
ًاادىهف ٞبامػب اهظىٓط ًّ ًفىزٓى ًاعىضض ٞبامػب ز٨هأى اهوفظ. ٞٚ
هلّ بعس ً٩إظُ ٞص٘ص اهػِ ٞاهاٌبٔط ٝاهؿىضإ ٞهومػىح  َ٘ٙاهاٌعىز
ٗاهاٌثوا ٞهاٌ٘اعف ًاداوفًٗ ٞطاإى ًاوىٙ ِٞٙااٌ ٵط باأى اٮُػاىْ وا ٟطصاىخ
اهقٚىًاا ٞبعااس إؿااط اهااادو ُٗؿااطٍٓ ٙ -ػااافىز ًِٔااى ٗ اا٘ز ً٘اعااف ًاااداوفٞ
ًٗطاإى ًاعسز ٝبعس اهامؿط ٙاٌ ٵط باأى اهِاىؽ عواى بوا٘غٍٔ
اهاجمٚاٍ  ،كىٵ إػب ٌوٕ ٗغو٘كٕ

اهااجِٗ ٞ

ىهاٍ اهسُٚى :

بعض اهاٌ٘اطّ ٗاهاٌ٘اعف  :اهِىؽ ٙػأهْ٘ ّ

ٌىهلٍ ٗغو٘كٚىتٍٔ

ىهاٍ اهسُٚى غ٧اي إػىح  ٨ -غ٧اي غاع ٗ َ٩غاادوىض ٗ -شهم ٮبوىخ
عا ١اهاٌامػّ ٗ ٮبوىخ قىح اهاٌػٚا ٤اهظىهاٍ هِفػٕ .
ٗ بعض اهاٌ٘اعف  ٨غ٧اي ٗ ٨إػىح  ،بى ٙعب ٟكاى ُػاىْ كاىبإ :
ًى بٚاٌ ٗ ِٕٚبؿٌىهٕ ٗتظٔط و ٟكى ٗاإس ًظىٓط ص٩إٕ ٗ

طإً ٙ :اداٍ

واا ٟا٪فاا٘اٖ ٗتِبا ا ٪طااىٙٗ ١ٱعااطف إااىي اٮُػااىْ بػٚاااٌىٖ اهظااىٓط ٝوااٟ
ألقْدَاوِ] اهاطنّ :
ٗ ٕٔ ٗ طىٓ[ ٕ٢عَزَف الْنمَزِمٌَْ بِضِٔنَاٍهَ فَٔؤَخَذ بِاليَْاصِٕ َّا َ
 ،41خصاّ ؾسٙساّ ًّ زْٗ ؾفقٗ ٞضنٞ

ٔاٍِ ٗبا٣ؼ اهااٌصري٧ٙٗ ،خاص

إٚىتٕ اهادىه

ًّ اهصُ٘ح ٗٙعفٵ

اهعوس اهصىها اهاٌػاقٚاٍ

اهاجِ ٞكٌى تعفٵ اهعطٗؽ

هلل اهاٌادو

ظٗ ٔى [َّصِٔلَ الَّذًَِٓ اتكََْا رَبَهَ إِلَى الْمَيـ ِِ سمَـزا

حَتــى ان ا جَاءٍَّــا َّفتِتَــََ أَبََْابََــا َّقَــالَ لََــهَ خَشَىَتََــا صَــَْوٌ عََــَٔاهَ لِبَــتهَ فَادَخ ـــٍَْا
ه
خَا ِلدًَِٓ]اهعًط َّٓ[ ،73:يَمِّٕ الَُّ الَّذًَِٓ اتكَـْا بِنَفَـاسَ ِت َِهَ الَ َٓنَضَُّــهَ الضُّــْء َّالَ ٍــ َ
َٓتَشَىـٌَْ] اهعًط .61:
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اهثاااااىًُ :ٛثاااااىي هاعاااااىضي أاااااىٓطً ّٙقبااااا٘  ٛاهصاااااسٗض
فقٔٚااًِ ٞص٘صااٞ

اهقااطآْ ٓٗ ،ااً ٛااى ٗضز

ًػاااااأهٞ

غاا٘ض ٝاهوقااط ٝاٙ٨اا:)222( ٞ

[ََّٓضَنَلْ َى َ عَـًَ الْنَتِـٔ ِ قـهَ ٍـَْ انى فَـا َعتَشِلْا اليِّضَـاءَ فِـٕ الْنَتِـٔ ِ َّالَ تَكْزَبـًٍْ حَتـى
َٓطَْزٌََ] ٗعس اخاوفت عطا ٝ١اهلوٌ ٞا٪خري ٝؤ ٗ ٟر ًاداوفر ًاّ إٚاا
اهاٌعِ ٟاهاٌ٧ز ٠بٔاى  ،إٚاا عط٢ات بىهاؿاسٙس كٌاى عط٢ات بىهااادفٚف  ،عاىي
اهع ًٞ٩اهقططيب (( :)1عط ُىفع ٗ ب٘ ٌط ٗ باّ كاثري ٗاباّ اىًط ٗ ىصاٍ-
ضٗا ٞٙإف

ٙ ( :بٔطْ ) بػلْ٘ اهبىٗ ١ضٍ اهأىٗ ، ١عط نعٗ ٝاهلػاىٛ٢

ٗ ىصٍ -

ضٗا ٞٙب ٛبلاط ٗ -اهااٌفطى ٙ( :بٔاطْ) باؿاسٙس اهباىٗ ١اهاأى١

ٗفاامٌٔى) .
ٗعااس ٗعااع اهاااد٩ف باار فقٔااى ١اٮغااَ٩

إجٚاا ٞاهقااطا١اخ

ً ااجىي

اغاِوىط ا٪إلىَ ً ٛٓٗ ،ؿل٘ن فٔٚى فإُٔى تادو٘ ًّ اهسهٚى اهقبعا ، ٛهلاّ
و ٟاهق٘ي بٔى تصوا كى عطا ٝ١زه ّ٩ٚعطآُٚىّ ًػاقٓٗ ، ّ٩ىتىْ اهقطا١تاىْ ه٭ٙاٞ
اهاٌوىضك ٞتصوامىْ زهٚور عبعٚر ًاداوف ٛاهظىٓط :
 فىْ اهقطا ٝ١اهادفٚفٙ - ٞبٔطْ بػالْ٘ اهباىٗ ١ضاٍ اهاأىٓٗ ، ١ا٘ ًاّاهبٔىضٗ ٝاهِظىفٗ ٞاهِقى ًّ ١زَ اهامٚض  -أىٓطٓى ًٗفىزٓى ٓ٘ ا٘اظ ٗطاٛ
اهعٗ  ٞاهامى٢ض بعس طٔطٓى ٗ ُقبىع زًٔى عوى ْ تػاػى .
حٗ -أىٓط اهقطا ٝ١بىهاؿسٙس ٙ -بٔطْ باؿسٙس اهبىٗ ١اهاأىٗ ١فااامٌٔى -
ٓ٘ إطًٗ ٞط ٛاهعٗ  ٞاهاامى٢ض بعاس ُقىٓ١اى ٗاُقباىع زًٔاى عواى ْ تػاػاى
ٗتابٔط ًّ إسث إٚطٔى .
ٗ وااا ٟفاااطي ا٨هااااعاَ باااا٘اتط اهقاااطا١اخ كوااأى ٗ ا٨هااااعاَ باااامجٞٚ
اهقطا١اخ

ًاجىي ا٨غاِوىط  -كٌى ٓ٘ ض ً ٜؿٔ٘ض اهفقٔاى ١واً ٟاى عٚاى -

فٔىتىْ اهقطا١تىْ (باٌِعه ٞآٙار تعىضضاى ٨بس ًّ اهاجٌع بِٔٚى باامٌى اهظاىٓط
( )1اجلىًع ٨إلىَ اهقطآْ  :ج. 88 :3
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واا ٟاهااِ ٵ ٗ واا ٟا٪أٔااط) كٌااى فااىز ؾااٚدِى ا ٪ظااٍ

ب ااما إجٚااٞ

اهظ٘آط .
ٓصا ًثى ًّ ْ٨اهقاطاْ اهااٌجٚس اهاصٓ ٜا٘ زغاا٘ض اٮغا ْ ٗ ، َ٩اهػاِٞ
تااأتٛ

ًطإواا ٞبىُٚاأًٌ ٞٵأااى ؾااطح اهسغااا٘ض ٗاهلؿااف ااّ تقااِر ا٪إلااىَ

اهاٌجع٘هٗ ٞاهفطٗع اهفقٔٓٗ ،ٞٚصاْ ًثى ًّ ْ٨اهفطٗع اهعقٚسٗ ٞٙاهفا٘ا. ٞٚ٢
ٗبعس ٗض٘ح اهاٌثىهر ُٗ -ظريٌٓى كثري ساّ ٙ -أت ٛغ٧اي :
اشا تامق اهاعىضي ًى ٓ٘ ًقاط ٟاهقى س ٝاٗ٪ه ٗ ٞٚا٪صاى اٗ٪هاٛ
اهسهٚور اهاٌاعىضضر ؟ ٓصا ًى ُاجٚب ِٕ

اهاٌقىَ اهثىُ: ٛ

تأسيص األصل األولي يف الدليلني الـنتعارضني :
عس ٙاعىضي زهْ٩ٚ

ً٧زآٌى ٗٙاسافعىْ

ًسه٘هلٌى  ،كظىٓط آٙار ٗ

خربً ّٙا٘اتط ٗ ّٙخربً٘ ّٙب٘ق بصسٗضٌٓى ٗ ،عس ٙاسافع فطزاْ ًاّ اهوٚٵِاٞ
ٗ اهٚس ٗ ُام٘ شهم ًّ اهامجج اهؿط  ٞٚاهاٌاعىضضٞ

ً٧زآى اهاٌاِىفٞٚ

ًسه٘هلى ٗبامػب ًقىَ اهامج. ٞٚ
ٗعس توٚٵّ ْ ٓصا اهاعىضي ًاامق

زها ٞا٪إلاىَ خىض اىّ  ٨ضٙاب

ٗع٘ ٕ ص ّ٩فِماىج هواما اهع٩ج بعس ًعطف ٞتامق اهسا. ١
ٗهااٚؼ بااامثِى ِٓااى

خصاا٘ص تعااىضي اهااادرب ّٙإااا ٟتااأت ٛخوااىض

اهاٌط ٵمىخ ٗ تأت ٛخوىض اهاادٚري اه٘اضزٝ
بى اهواما

اهادرب ّٙاهاٌاداوفر .

ٌَ٘ اهسهٚور اهاٌاعىضضر غ٘ا ١كىُاى آٙاار

اهقاطاْ ٗ

خاربً ّٙاّ اهػااًِ - ٞاا٘اتط ٗ ّٙغااري ًاا٘اتط ٗ - ّٙكىُااى مجاى ر ٗ خاارباّ
ٗ مجى ىّ ٗ ُام٘ شهم ٗ ،اهػطي ِٓى تأغٚؼ ا٪صى اهعىَ ٗاهقى س ٝاٗ٪هٞٚ
اهااايت ٙط اااع هٔٚاااى ِاااس فقاااساْ اهااااٌط ٵ اهؿاااط  ٗ ٛاهعااا٩ج اهعاااط .
( )1فطا٢س ا٪ص٘ي  - 40 :طوعً ٞلاوً ٞصبف٘. ٜ

تأغٚؼ ا٪صى اٗ٪هٛ

ٗٓااصا اهواااما ِٙفااع
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تعااىضي اهااسهٚور اهاااٌثوار ه٫إلااىَ ِٗٙفااع

تعااىضي زهاا ٞاهاااٌ٘ض٘ ىخ اهاااٌؿاؤ ٞكاعااىضي بِٚااار واا ً ٟاطٕ ش ٜب اطٕ
ؾط ٗ ، ٛتعىضي فطزً ًّ ّٙىض ٝاهٚس وً ٟوم ٗاإس ُٗ ،ام٘ شهم .
ُٗاالوٍ

اهاااٌقىَ واا ٟطوا ًااى تقاطاا ٕٚاهقى ااس ٝاهعىًااٗ ٞبومااىأ زهٚاى

اهامج ٞٚبِى١ٳ و ٟعى اً٪ىضاخ إج ٞبِم٘ اهبطٙقٗ ٞٚاهلؿف ّ اه٘اعع .
ٗعس خاوفت ُظىضٍٓ بر اهق٘ي بأْ ا٪صى ٓ٘ اهاػىعط ٗ ٓا٘ اهااادٚري
بر اهسهٚور اهاٌاعىضضر  ،بِى١ٳ و ٟاهبطٙق - ٞٚاهط  ٜاهاٌؿٔ٘ض بر ًاأخطٜ
ا٪صاا٘هٚر ٓٗ ،اا٘ اهاااٌِص٘ض اهاااٌقو٘ي اهاااٌطغ٘ح ااّ غااريٖ -

ااي

عااى

اً٪ىضاخ وُ ٟام٘ اهػووٗ ٞٚاهاٌ٘ض٘  ً٘ ٨ٗ - ٞٚب هوواما ّ ًقاطٟ
اهقى س ٝو ٟاهػوو ٞٚاهاٌطغ٘ح ِٔى  ،فىُٕ طىهٗ ٞتطٚٚع هو٘عت ٗاهاجٔس ًّ
زْٗ سًٗ ٗ ٠صم هوامثٕ .
ٗبِاااى ١وااا ٟاهبطٙقٚاااٗ ٞاهلىؾااافٓ ٞٚاااى ًقاطااا ٟا٪صاااى اٗ٪هااااٛ
اهااااٌاعىضضر ٓااا٘ غاااق٘ط كاااى ٗاإاااس ًٌِٔاااى ؟ َ ٓااا٘ اهااااادٚري ٗٗ ااا٘ح
ا٪خص بأإسٌٓى ؟ .
اهظااىٓط ْ ًقاطاا ٟاهقى ااس ٝاٗ٪هٚاآ ٞاا٘ اهاػااىعط ٗٓاا٘ اهاااٌؿٔ٘ض باار
اٗ٪اخااط ،زْٗ اهاااادٚري اهااص ٜهاعًاإ مجااع ًااّ ا ٪اا َ٩باااٌعِ ْ ٟا٪صااى
اٗ٪هااآ ٛااا٘ غاااق٘ط كاااى ٗاإاااس ًاااّ اهاااسهٚور اهااااٌاسافعر ٗاهاااامجار
اهاااٌاعىضضار ااّ زض اا ٞاهااامجٗ ٞٚا ٨اوااىض اشا مل تلااّ
ت٘ ااب ض مىُاإ ًٗ ،ااى زاًااى ًاعااىزهر مل ٙااط

إااسٌٓى ًعٙااٞ

إااسٌٓى ٗ مل تقااٍ إجااٞ

ؾط  ٞٚو ٟهعَٗ ا٪خص بأإسٌٓى فٚػقبىْ ّ اٮ اوىض بااٌعِ ٟغاق٘ط كاى
ٗاإس ًٌِٔى ّ اهاامج ٞٚاهفعوٚا ، ٞفري اع

ا٪صا٘ي اهعٌوٚا ٞاهااجىضٞٙ

اهاٌ٘ضز  ،غ٘اٗ ١افقت إس اهسهٚور اهاٌاعىضضر َ مل ت٘اف
ٗه٩غاس٨ي و ٟصمٓ ٞصا ا٪صى اٗ٪هٛ

إسٌٓى .

اهاٌاعىضضر ططٙقىْ :
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اهبط ٙاٗ٪ي ٩ُ ْ :إ اهاٌسضن اهاٌاداىض ٮ اواىض اً٪اىضاخ ٗا٪زهاٞ
اهؿاااط ٗ ، ٞٚاهاػاااىعط ٗاضاا

واااً ٟوِىُاااى  :كاااْ٘ ا٪زهااا ٞاٮبوىتٚااا ٞهوباااطق

ٗاً٪ااىضاخ اهاااٌؿطٗ ٓ ٞاا ٛبأمجعٔااى ًصااساق اهااسهٚى اهووٵاآٗ ٛاا٘ اهػااري
اهعق ٛ٢٩اهاٌاٌط ٟؾط ىّ ًٗ ،ى ٗضز ًّ اهِص٘ص  -و ٟفطي ز٨هإ ٘ٓ -
ًطى١ٴ هػري ٝاهعق ٗ ١٩ضتلىظاتٍٔ .
شْ بِااى١ٳ واا ْ ٟاهاااٌسضن اهاااٌداىض هااامج ٞٚاً٪ااىضاخ اهاااٌعارب ٝؾااط ىّ
ي اهػريٗ ٝاٮضتلىظاخ اهعق ٞٚ٢٩اهاٌٌطى ٛٓٗ - ٝزهٚى هايب ٗ ،اهاسهٚى

-

اهووٵ ٨ ٛهػىْ هٕ ٗ ٨ط٩ق ف٧ٙٗ ٕٚخص ًِٕ بىهقسض اهاٌاٚقّ ٗ ،اهقسض اهاٌاٚقّ
ًّ ٓصٖ ا٪زه ٞاٮبوىت ٘ٓ ٞٚص٘ض سَ تعىضضٔى .
ٗ وٚإ  :فاإْ اهظااىٓط اهقطآُاا ٗ ٛاهااادربٗ - ٜإجٚااإ بااٌى ٓاا٘ ططٙا
كؿف اه٘اعع اهاؿطٙع -ٛاشا ىضضٕ أىٓط آخط ُٗىفىٖ  ْ ٗ ،اهوٵ ِٞٚاهيت ٓٛ
ططٙ

اكاؿىف اه٘اعاع اشا عىبوأاى بٚٵِا ٞخاطًِ ٠ىفٚا ٞهااٌ٧زآى  ٨ -زهٚاى

واا ٟإجٚااإ ٗ ٙ ٨اامطظ فٚاإ غااري ق٢٩ااً ٛاااٌط ٟواا ٟطو ا

إااسٌٓى ٗ

كؤٌٚى  ،بى ْ ٨ظَ ططٙقٓ ٞٚصا اهسهٚى ٓ٘ هػى ١ططٙق ٞٚا٬خط .
ٗبعوااىض ٝخااطُ ٨ : ٠ااامطظ توااىُ ٛاهعقاا ١٩واا ٟاهعٌااى بظااىٓط كاا َ٩ٷ اشا
ىضضٕ أىٓط كا َ٩باىْٕ

ُفاؼ اهااٌ٘ض٘ع ُ ٨ٗ ،اامطظ بِاى ١اهعقا ١٩واٟ

ا٪خااص بىهوِٚاا ٞاشا ىضضااأى بٚٵِاا ً ٞاادىهفٞ

ُفااؼ اهاااٌ٘ض٘ع ٓٗ ،ااصا ٙعااي

غق٘طٌٔى ٗ سَ إجٚأٌى  ٨ٗ ،زهٚى و ٟإج ٞٚإس اهاٌاعىضضر تادٚرياّ .
اهبط ٙاهثىُُ ْ : ٛاِعٵي ُٗوي و٘ ٗ ٟز زهٚى هفظً ٛبو ٗٓ٘ ًفق٘ز
اً٪ىضاخ اهساه ٞو ٟاهاملٍ ٗ ُفرتضٕ ً٘ ٘زاّ
إجٚاا ٞاهاااٌاعىضضر كٌااى ٓاا٘ اهااامىي

اه٘اعع بِم٘ بسيٵ وٟ

اهوٚٵِااار اهاااٌاِىفٚار اهاا٘اضزتر وااٟ

اهاٌ٘ض٘ع اه٘اإس اهاٌؿٔ٘ز بٕ  -و ٟفطي ٗ ٘ز زهٚى ىَ ٗ ًبوا ٙفٚاس
إجٚاا ٞاهوِٚااٞ

ٌااَ٘ اهاااٌ٘ض٘ ىخ اهؿااط ٗ ٞٚمل ٙلااّ ضؾااىزاّ ٮًطااى١

تأغٚؼ ا٪صى اٗ٪هٛ
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اهاوىُ ٛاهعق - ٛ٢٩كٌى ٓ٘ ا٪عطح ٗ -عس تعطٵضِى هٕ

(اهااجع ١اهثاىًُ )ٛاّ

ً٘غاا٘ اِى (بؿااط ٠اهفقىٓاا ، )ٞفىُاإ هاا٘ ف اطي ٗ -اعع اىّ  ٗ -اا٘ز زهٚااى وااٟ
إج ٞٚاً٪ىضاخ اهاملًٌ ٞٚاٌثٵ ّ٩بوعض اٙ٬ىخ ٗاهطٗاٙىخ  ٗ ٗ ،ا٘ز زهٚاى
واا ٟإجٚاا ٞاً٪اااىضاخ اهاااٌ٘ض٘  ٞٚكاااىْ طاا٩ق زهٚاااى اهااامجٞٚ

شاتااإ

ؾ اىً ٗ ّ٩ىًٵ ا ّى هلااى ٗاإااس ًااّ اهاااٌاعىضضر  ٨ ،اُاإ ٙاااٌاِع ًٌ٘اإ هلٌااى
بىهعطي ٗٙ ٨اٌلّ مش٘هٕ هلؤٌٚى ٗ ٪إسٌٓى ٗ ،شهم ٙ ٨ ُٕ٪ادو٘ اهعٌى
بسهٚى اهامج ٞٚاهعىَ

اهاٌاعىضضر ٗبامػب اهاص٘ض اهاٌعق٘ه ٛاٗ٪هًّ ٛ

إس ٠إى٨خٷ ب٩ب ٗ ٞضبع: ٞ
اٗ٪

ٙ ْ :وااعَ اهعٌااى بلااى ٗاإااس ًٌِٔااى بااأْ ٙفااطي مشاا٘ي زهٚااى

اهااامج ٞٚهوٌاعىضضاار ًعااىّ  .هلااّ ٓااصا غااري ًعقاا٘ي ُ٪اإ ٙااٗ٧ي

اهاعوااس

بىهاٌاعىضضر اهاٌاِىعطر ٗ اهاٌاطىزٓٗ ، ّٙصا ًامىي .
اهثىُٚااٙ ْ : ٞوااعَ اهعٌااى ب٘اإ اسٷ ًٌِٔااى ًعٚٵِ اىّ بااأْ ٙفااطي مشاا٘ي زهٚااى
اهااامج٪ ٞٚإااس اهاااٌاعىضضر ًعِٚااىّ ٓٗ .ااصا غااري ًعقاا٘ي ٙطااىّ ٨غاااوعإً
اهرت  ٚبً ٩ط

 ٘ٓٗ ،بىطى ٙ ٨صسض ًّ ًؿطع إلٚاٍ .

اهثىهثٙ ْ : ٞوعَ اهعٌى ب٘اإس ًٌِٔى ًاد ٵٚطاّ ُٗ ،قطٵبٕ بِم٘: ّٙ
اهِم٘ اٗ٪ي ٙ ْ :فرتي مش٘ي زهٚى اهامج ٞٚبإط٩عٕ هلى ٗاإس ًٌِٔى
واا ٟتقااسٙط ااسَ ا٪خااص بااى٬خط ( :خااص بااادرب ظضاض ْ ٝمل تأخااص بااادرب
اهػلُ٘ )ٛبومىأ ْ كى ٗاإس ًاّ اهااٌاعىضضر ًااماٌى اٮصاىب ٞهو٘اعاع .
ٗاهاٌامصٗض اهاٌىُع ًّ اهاعوٵاس بلؤٌٚاى -

اي هاعَٗ اهاعواس بىهااٌاعىضضر :

اهااااااٌاِىعطر ٗ اهااااااٌاطىزٙ -ّٙااااااٌلّ زفعااااإ باقٚٚاااااس طااااا٩ق زهٚاااااى
اهاااامجٗ ٞٚاٮ اوااااىض

كااااى ًااااّ اهااااٌاعىضضر بعااااسَ ا٪خااااص بااااى٬خط .

ٗ ِس٢ص  ً٘ ٨اب هبطإٌٔاى ًعاىّ  ،إٚاا ُإ اشا خاصُى بأإاس اهااٌاعىضضر
ِٙااافً ٛا٘ضا٘ع زهٚى إاجاٚا ٞاهاٌعىضي ا٬خط ٗٙ ٨اوعَ ًامااااصٗض اهاااعا ٵوااس
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بىهاٌاِىعطر ٗ اهاٌاطىز. ّٙ
ٗٓصا اهفطي ٗ ٓصا اهِم٘ ًاٌِ٘ع :
ٗ ٞٔ ًّ : ّ٨خاصىصٕ بسهٚى اهامج ٞٚاهوفظ ٛاه٘ا س هٯطا٩ق إااٟ
ٙص اهاٌػم بإط٩عٕ ٓٗ ،صا ٙػااوعَ خاصاىص بااما ا٪صاى اٗ٪هاٛ
اهاٌاعىضضر اهثىبا ٞإجٚأٌى بىهسهٚى اهوفظا ٛاهااٌبو ً -اع ْ غىهاب زهاٞ
إج ٞٚاً٪ىضاخ بى تاٌىًٔى ٓ ٛزه ٞهوٵ ٞٚغري هفظ ٘ٙ ٨ ٞٚس فٔٚى ط٩ق إاٟ
ٙقٚٵس زهٚو ٛاهامجار اهاٌاعىضضار بعسَ ا٪خص بى٬خط .
ٗبىُٚىّ  :ٮغاوعإً تصىف كى ٗاإس ًّ اهاٌاعىضضر بصف ٞاهامجِ ٞٚس
تطن ا٪خص بٌٔى ًعىّ  ،فٚواعَ تاامق ً٘ضا٘ع إجٚا ٞكؤٌٚاى ٗٙعا٘ز ًاامصٗض
اهاعوٵس بىهاٌاِىعطر ٗ اهاٌاطىز. ّٙ
اهِمااا٘ اهثاااىُٙ ْ : ٛفااارتي تقٚٚاااس إجٚااا ٞكاااى ٗاإاااس ًاااّ اهاااسهٚور
اهاٌاعىضضر بص٘ض ٝا٪خص بٕ  ،فٚلْ٘ خارب اهػالُ٘ ٛإجا ٞاشا خاصُى بإ ،
ٗٙلاااْ٘ خااارب ظضاض ٝإجااا ٞاشا خاااصُى بااإ  ْ ٨ ،تلاااْ٘ إجٚااا ٞكاااى خااارب
ًقٚٵاس ٝباارتن ا٪خااص بااى٬خط كٌااى

اهِماا٘ اٗ٪ي  ،بااى ٙلااْ٘ اهااامجًٌِٔ ٞااى

خص٘ص اهسهٚى اهاٌأخ٘ش بٕ ٗاهاٌعٌ٘ي وٚإ ٨ٗ ،ظًإ ْ ٙاااد ٵٚط اهااٌلوف
ا٪خص بأٌٔٙى ؾى. ١
ٗٓااصا اهفااطي ًاااٌِ٘ع ٙطاىّ ٨غاااوعإً ْ ٙ ٨لااْ٘ ؾااً ١ٛااّ اهااسهٚور
اهاٌاعىضضر إجٞ

فطي سَ ا٪خص بٌٔى  ،كٌى ٙوعَ ْ ٙلاْ٘ اهااٌلوف

ًبو اهعِىْ بومىأ اه٘اعع بط ١ٜاهصًًِ ٞإ ٗها٘ باىهط ٘ع

صاى اهاربا،ٝ١

ٗٓصا ًى ٙ ٨واعَ بٕ اهقى٢ى بىهاادٚري  ،بى ٙواعَ ب٘ ٘ح ا٪خص بأإسٌٓى .
ٗٙ ٨اقاىؽ اهااٌقىَ او ٟاهاادٚاٚاط اهثىبات بىهسهاٚى اهاادىص اها٘اضز فااٛ
اهااادرب ّٙاهاااٌاعىضضر ،فىُاإ هاا٘ ت ااٌت ز٨هاا ٞخوااىض اهاااادٚري واا ٟاه٘أٚفااٞ
اهعٌو ٛٓٗ ٞٚاهااداٚري ِس تاعىضي اهادارب ٗ ّٙخااا٩فأٌى  ،فٔ ٛتاسي ٗ -ه٘

تأغٚؼ ا٪صى اٗ٪هٛ

اهسهٚور اهاٌاعىضضر )217( ......................

بى٨هاعاَ اهعط  -و٘ ٗ ٟح ا٪خص بأإسٌٓى تاادٚرياِّ ٗ ،اس تطكإ ٧ٙاخاص
وً ٟادىهف ٞاه٘اعع ٗتف٘ٙإ .
ٗٓصا بااد٩ف اهااٌقىَ فاىْ تقٚٚاس زهٚاى اهاامج ٞٚبى٪خاص بأإاسٌٓى ٙفٚاس
(إج ٞٚاهسهٚى اهاٌعىضي اهاٌأخ٘ش بٕ) ٨ٗ ،ز٨ه ٞف ٕٚوا ٗ( ٟا٘ح ا٪خاص
بأإسٌٓى) كِٙ ٛاج اهاادٚري اهاٌع َ٘ ٙٗ .عٙسٖ ؾلىًِٗ ّ٨عىّ :
ً٩إظ ْ ٞاً٪ىضاخ اهااملٌٗ ٞٚاهااٌ٘ض٘  ٞٚعاس عوأى اهعقا ١٩إجاٞ
هٚأخصٗا بٔى ٗٙػافٚسٗا ًاٌى تلؿفٕ ًّ اهاٌصىها ٗاهاٌفىغس ٗ ،هلصا ًطىٓى
اهؿىضع ططٙقىّ ٗإج ٞو ٟا٪إلىَ ٗاهاٌ٘ض٘ ىخ اهؿط  ٞٚاهاٌِلؿف ٞبٔاى ،
فً ٩عِ ٟهفطي عؤى إجً ٞعوقىّ وا ٟا٪خاص بٔاى ٨إقاىّ باامٚا  ٨تلاْ٘
إج ٨ ٞبعس ا٪خص بٔى كٙ ٛاامق ً٘ض٘ ٔى ٗعٚسٓى .
بى ٓصا اهِم٘ ًّ اهامج ٞٚخ٩ف اٮضتلاىظاخ اهعقٚ٢٩اٞ
ا ً٪ىضاخ اهاٌعٌ٘ي بٔاى ططٙقا ّى كىؾاف ّى اّ ًاطاز اهااٌ٘

ًقاىَ إجٚاٞ

اهعاط ٗ ،اٮًطاى١

اهؿط ٗ ٛاضز و ٟطو اهاوىُٚىخ اهعطفٗ ٞٚاٮضتلىظاخ اهعقٚ٢٩اٙٗ ،ٞامصاى
ًِٕ سَ ًلىْ بوىخ اهادٚري بر اهسهٚور اهاٌاعىضضر .
ٓصا ت٘ضً ٚى فىزٖ غاىشُى اهاٌاامق (( )1عاسٖ)
ا٪صى اٗ٪هٛ

باامثٕ غااس ّ٨٨واٟ

اهاٌاعىضضر ًع ظٙىزٗ ٝت٘كٚس ِٙٗ ،اج ًِٕ ًٗاّ غاىبقٕ ْ

اهصاامٓ ٚاا٘ اهاػااىعط زْٗ اهاااادٚري  ،فىُاإ بعااس ْ مل ٙصاا فااطي ًااّ
اهفاااطٗي اهااااٌاص٘ض ٝاهااااٌاقسًٙ ٞااااعر اهااااعاَ غاااق٘ط كاااى ًاااّ اهاااسهٚور
اهاٌاعىضضر ُ .عٍ ٙ ْ ٨اامق

ً٘ضزٷ  :عٚىَ اهسهٚى اهادىص و ٟخ٩فٕ

 بأْ ٙسيٵ و٘ ٗ ٟح ا٪خص بأإسٌٓى  ،كٌى عىًَع ٗ ٘ز اهاٌعٙٵ ٞاهاٌادص٘صٞ

اهادارب ّٙاهاٌاعىضضٚاّ

إسٌٓى. -

(ً )1صوىح ا٪ص٘ي  :جً + 367 + 366 : 3وىُ ٛاٮغاِوىط  :ج. 424 + 423 : 4
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ٗ ٙاامق

ً٘ضزٷ ٗ -ه٘ ًّ وٍ ٷخىض  ٛضتلىظ - ٜع٘ ٝإس اهسهٚور

اهاٌاعىضضر ٗعطبٕ ًّ اه٘اعع اهاؿطٙعٗ ٛكؿفٕ ّ ٗ ا٘ز اهااٌ٩ن اها٘اععٛ
ف ، ٕٚفري

وً ٟعىضضٕ ٗٙاعٚٵّ ا٪خص بٕ زْٗ ا٬خط .

ٓاااصاْ ًااا٘ضزاْ ًػااااثِٚىْ ًاااّ صاااىه ٞتػاااىعط اهااااٌاعىضضر  ،فٚواااعَ
تط  ٚش ٜاهاٌعٗ ٞٙش ٜاهق٘ٗ ٝاهقاطح ًاّ اه٘اعاع اهاؿاطٙع ٗ ، ٛغا٘آٌى
ٙاػااىعط اهاااٌاعىضضىْ ٓٗ .ااصا كواإ تااامق ٚهاااٌقاط ٟا٪صااى اٗ٪هااٛ
اهاٌاعىضضر اهاٌاِىفٚر

ًسه٘هلٌى  ،بٍ ٙقع اهلَ٩

اهاٌقىَ اهثىها ّ :

إمااٌ ىفٕ الثالث :
بعس ُصط ٝاهق٘ي بأصى تػىعط اهاٌاعىضضر ُاماىج

اهواما

ًلىْ

ُفااا ٛاهااااملٍ اهثىهاااا  -هاعاًاااىّ ٓٗ -ااا٘ اهااااملٍ اهاٌااااداوف ًاااع ًفاااىز
ك ٩اهاملٌر اهاٌػافىز ّٙبىهاٌبىبق ًّ ٞاهسهٚور اهاٌاعىضضر .
ٗٓااصا كٌااى اشا زهاات ًااىض - ٝخاارب صاامً ٚااث - ّ٩واا ٗ ٟاا٘ح صااٝ٩
اهاااجٌعٞ

صااط اهػٚوااٗ ٞزهٓاات ًااىض ٝخااط ٠واا ٟإطًأااى  ٗ ،غااااوعًى

ُف ٛإلاٍ بىهاا ُ :فا ٛغاااموىح صا ٝ٩اهااجٌع ٗ ٞبىإأاى ٗ كطآأاى
صط اهػٚوٓٗ . ٞلصا ه٘ عىًت ًىض -ٝبٚٵًِ ٞث - ّ٩و ٟكاْ٘ ٓاصا اهوٚات كوإ
٪نس ٗعىًت ًىض ٝخط ٠و ٟكْ٘ اهوٚت كوٕ هعو ٗ ، ٛغاوعًى سَ كاْ٘
اهوٚت هامػّ ٗ .إ٣ِٚص ُػأي :
بعااس ْ تااامق تػااىعط اهاااٌاعىضضر  -عى ااسٗ ّٝهٚآ - ّٞااى ٙقاطاآ ٛااصا
ا٪صى اٗ٪ه ٛغق٘ط اهاٌاعىضضر ٗ سَ إجٚأٌى

ُف ٛاهثىها ٙط ّى؟ ٜ

كٌى ٙػقط ًسه٘ي اهاٌاعىضضر اهااٌبىبقٙ ٛػاقط ًاسه٘هلٌى اٮهاعاًاُ : ٛفاٛ
اهاملٍ اهثىها ؟ َ ٙ ٨قاط( ٛتػىعبٌٔى
ًااسه٘هلٌى اٮهاعاًاا- ٛ

ًاسه٘هلٌى اهااٌبىبق : )ٛغاق٘ط

ااي ُفاا ٛاهاااملٍ اهثىهااا  -بااى توقاا ٟإجٚأٌااى

ًلىْ ُف ٛاهاملٍ اهثىها هاعاًىّ )219( ..................................

و ٟإىهلٌى

ًسه٘هلٌى اٮهاعاًُ : ٛف ٛاهثىها .

ًٗاامى اهواااما ِٓاى ًااادا

بااٌى اشا كاىْ ُفاا ٛاهثىهاا ًااسه٘ ّ٨هاعاًٚاىّ

هوسهٚور اهاٌاعىضضر  ،فٙ ٩عٍٵ ًى اشا كىْ ُف ٛاهثىها ًسهً٘ ّ٨بىبقٚاىّ  :كٌاى
اشا زيٵ خرب و ٟبوىخ إلٍ (اهامطًُٗ ٞفا ٛاه٘ ا٘ح) ٗزيٵ خارب باىْٕ واٟ
بوىخ إلٍ (اهلطآُٗ ٞف ٛاه٘ ٘ح) بامٚا كىْ ُاف ٛاه٘ ٘ح فٌٔٚى ضٌّ
اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٗ ٛااع١ٳ ًِاإ  -فلااىْ ُفاا ٛاه٘ اا٘ح ًاااٌى ٙا٘اف ا

وٚاإ

اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٛهلااى ًااّ اهااادربٗ ، ّٙمل ٙلااّ ًااسه٘ ّ٨هاعاً ٚاىّ  ،فوااصا
ٙادطج ًثوٕ ّ ًامى اهواما .
كٌااى ْ ٓااصا اهاٌواااما ُ -فاا ٛاهثىهااا ًااسه٘ ّ٨هاعاًٚااىّ هوٌاعىضضاار -
ًااادا

ب ااٌ٘اضز إاٌااىي صااسق إااسٌٓى  ٙ ٜ ،اادا

اهاااٌوما ب ااٌى اشا

مل ٙعوااٍ مجااى ّ٨بصااسق إااس اهاااٌاعىضضر ًٗ٘افقااً ٞاا٧زاٖ هو٘اعااع ٨ ٗ ،
فىُاإ ًااع اهعوااٍ مجااى ّ٨باااٌبىبق ٞإااسٌٓى هو٘اعااع ٙقبااع بإُافااى ١اهثىهااا :
كٌااى اشا عىًاات ًااىض ٝواا ٗ ٟاا٘ح صاا ٝ٩اهظٔاط ٙااَ٘ اهاااجٌع ٞصااط اهػٚوااٞ
ٗعىًت ًىض ٝخط ٠و٘ ٗ ٟح ص ٝ٩اهاجٌع ، ٞفىُٕ

ًثوإ ٙقباع بصاسق

إسآٌى ٗٙوعًٕ اهقبع بِفا ٛاهثىهاا  ،فٚااٌاِع ؾاط ىّ اهااملٍ بعاسَ ٗ ا٘ح
كواى اهص٩تر أٔط  َ٘ٙاهاجٌع ٗ ٞاهاملٍ بإبىإأٌى ٗ كطآأٌى .
ٗ ًامى اهواما ُ :ف ٛاهاملٍ اهثىها هاعاًىّ ٓ -ى ٙاٌلّ هاعإً بعاس
اهوِى ١و ٟتػىعط اهسهٚور اهاٌاعىضضر

ًسه٘هلٌى اهاٌبىبق ٛ؟ .

اهاٌؿٔ٘ض بر اهاٌامققر اٗ٪اخط ٓ٘ ًلىْ ُفا ٛاهثىهاا با٩ظَ اهاسهٚور
اهاااٌاعىضضر ٗ ْ تػااىعط اهاااٌاعىضضر
تػىعبٌٔى

ًااسه٘هلٌى اهاااٌبىبقٙ ٨ ٛقاطااٛ

ًسه٘هلٌى اٮهاعاً ٗ ٛسَ إجٚاإ  ،باى توقا ٟإجٚأٌاى

ُفاٛ

اهثىها ًّ زْٗ ًىُع  ،فِٚفمٓ اهاٌسه٘ي ا٨هاعاً ّ ٛاهاٌسه٘ي اهااٌبىبقٛ
ًقىَ اهامج ٞٚبقى ١ٳٓٗ ،صا ٓ٘ اهصم. ٚ
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ٗخااىهف مجااع ً -اأٍِ غاااىشُى اهاٌااامق (عااسٖ) اهااص ٜص اطٵ

بااام٘بٕ

ا٪صاا٘هِٓ ، ٞٚااى ٗ ًوىإااا اهط اسٵ  -واا ٟتوعٚاا ٞاهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚاا ٞهوس٨هااٞ
اهاٌبىبق٘ ٗ ٞٚزاّ ٗإج ّٞٚإسٗبىّ ٗبقى١ٳ ٗ ُٕ تػقط اهس٨ه ٞا٨هاعاًٞٚ
اهوقى ٨ٗ ١تلْ٘ إجٞ

ًطإوٞ

ُف ٛاهثىها بعس غق٘ط اهس٨ه ٞاهاٌبىبق. ٞٚ

ٗٙاٌلِِى اٮغاس٨ي هوٌؿأ٘ض  :بقاى ١اهس٨ها ٞاٮهاعاًٚا ٞوا ٟاهاامجٞٚ
ًطإوااا ٞاهوقاااى ٗ - ١صاااوٕ ًاااّ اهاٌاااامق اهِاااىٚ٢ي واااً ٟاااى إلاااىٖ غااااىشُى
اهاٌامق (( )1عسٌٓى) بأْ ٙقىي :
ْ تعااىضي اهااسهٚور

ًسه٘ه اأٌى اهاااٌبىبق ٘ٙ ٛااب غااق٘ط ز٨هأٌااى

ؼ
اهاٌبىبق ، ٞٚهواعىضي اهاٌىُع ًّ بقى ١إجٚأٌى  ،هلّ ٓصا اهااٌىُع ٙ ٨ااٌ ٵ
إجٚأٌاااى

ًاااسه٘هلٌى ا٨هاعاًااا ، ٛفاااً ٩اااىُع ًاااّ مشااا٘ي طااا٩ق زهٚاااى

إجٚأٌااى هوٌااسه٘ي ا٨هاعاًاا ٛبقااى١ٳ بعااس غااق٘ط اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٛه اأٌى،
ٗ ً٘ ٨ب هػق٘ط اهس٨ه ٞا٨هاعاًٚاُ ٗ ٞافىٓ١اى ضغاٍ توعٚأاى إاسٗبىّ هوس٨هاٞ
اهاااٌبىبق ٞٚاهػااىعب ٞبقااى١ٳ  ،فااىْ توعٚأااى هاأى إىصااو ٞإااسٗبىّ

ًقااىَ اهثواا٘خ

ٗاٮبوىخ  :ش ْ إاسٗث اهااٌوعَٗ ٙػاااوع إاسٗث اها٩ظَ ًٗ ،اى ٙاسيٵ واٟ
بو٘خ اهاٌوعَٗ ٙسيٵ بىهاوع و ٟبو٘خ اه٩ظَ .
ٗ ٨زهٚى و ٟاهاوع ٞٚفا ٛاهامجٞٚ

ًطإو ٞاهوقى ، ١باٌعِ ٟاسَ اهاسهٚى

و ْ ٟغق٘ط اهاٌوعَٗ  -اهااٌ٧زٵ ٠اهااٌبىبق ٛهوٌاعىضضار  -اّ اهاامجٞٚ
هعىضيٕ ًىُع ٷ اّ إجٚاإ ٙلاْ٘ ًػاااوع ّى هػاق٘ط اها٩ظَ اّ اهاامج ، ٞٚباى
توق ٟإج ٞٚاها٩ظَ ُ -فا ٛاهثىهاا  -وا ٟإىهلاى  ،ش اهاسه ْ٩ٚاهااٌاعىضضىْ
ٙػاااقبىْ فاااا٧ً ٛزآٌاااى اهااااٌبىبق ٪ ٛاااى اهاعاااىضي ٗاهااااسافع اهااااٌىُع
ااّ بقااى ١إجٚأٌااى

ًااسه٘هلٌى اهاااٌبىبقٓٗ ، ٛااصا اهاااٌىُع غااري ً٘ اا٘ز

اهاٌسه٘ي ا٨هااعاً ٛهلٌى ،فىٌُٔى ًاافقىْ وُ -ٕٚاف ٛاهاثىها -غاري ًاداااوافر
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ف ، ٕٚفً ٩ىُع ّ إجٚإ بقى١ٳ .
ٗٙاٌلّ تقطٙب ا٨غاس٨ي بوٚىْٕ آخط  ْ :إج ٞٚاهظٔا٘ض اهوفظاُ ٛىؾاٞ٣
ًّ توىُ ٛاهعق١٩

ًامىٗضاتٍٔ و ٟا٪خص بإ ٗاٮ اٌاىز وٚإ ٗاٮإاجاىج

بٕ ً ٘ٓٗ ،اٌى ًطىٖ اهؿىضع ا٪عاسؽ ٗ اٌاسٖ

ًاامىٗضاتٕ ًاع وٚاسٖ ٗ

ًادىطوىتٕ هلٍ ٗ ،ه٘ كىْ هول َ٩أٔ٘ضاْ ٗز٨هااىْ  :كاىْ كاى أٔا٘ض ًٌِٔاى
ًؿااٌ٘ ّ٨هااسهٚى اهااامج ٞٚاهعااىَ

ااطي ٷٗاإااس  ،بااٍ اشا غااقبت إااسآٌى

٨إق اىّ ااّ زض اا ٞاهااامج ٞٚهػااوب ٷ -كىهاعااىضي -مل ٙػاااوعَ ٓااصا غااق٘ط
اهظٔ٘ض ا٬خط ّ اهامجً ٞٚى زاَ اهػوب اهاٌىُع ِٔى غري ً٘ ٘ز ف. ٕٚ
ٗفٚاااٌى ُ اامّ فٚاإ  :هوااسهٚور اهاااٌاعىضضر أٔاا٘ضاْ هفظٚااىْ ٗز٨هاااىْ :
إسآٌى ًبىبق ٛٓٗ ٞٚاٮخوىض ّ اهاٌوعَٗ ٗ ،ا٪خط ٠ز٨ه ٞهاعاًٛٓٗ ٞٚ
اٮخوااىض ااّ اهاا٩ظَ ُ :فاا ٛاهثىهااا ٗ ،زهٚااى اهااامج ٞٚؾااىًى هلٌااى ًعااىّ ،
ٗعس ٗ س زاع ٷ ٗغوب ًىُع ّ بقاى ١إجٚا ٞاهظٔا٘ض

اهااٌسه٘ي اهااٌبىبقٛ

 ٗٓ٘ تعىضي اهاٌسه٘هر اهاٌبىبقٚر ٗتلىشبٌٔى ٓٗ -صا اهاٌىُع غري ً٘ ٘زاهاٌسه٘ي اٮهاعاً ،ٛفىْ اهسهٚور اهاٌاعىضضر ًافقىْ وا ٟاها٩ظَ ُ :فاٛ
اهاااملٍ اهثىهااا  ٗ ٨ٗ ،اإ هػااق٘ط اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاا ٛااّ اهاامج ٞٚبعااس
ُعقىزٖ ٗ سَ ططٗٵ ًىُع ّ بقى ١اهامج ٞٚاهثىبا ٞهٕ إسٗبىّ .
ٗبىخاصااىض  :اهس٨هاا ٞا٨هاعاًٚاا ٞتىبعاا ٞهوس٨هاا ٞاهاااٌبىبق ٞٚشات اىّ  -إااسٗبىّ
ٗإجٚا ٨ٗ - ّٞزهٚاى وا ٟتوعٚأاى إجٚاً ٗ ّٞطإوا ٞاهوقاى ، ١فاىْ كاى ٗاإاس
ًّ اهس٨هار فطز ًػاااقى هاسهٚى اهامجاا ٞٚاهعاىَ ٗ ،اشا ٗ اس ًاىُع اّ بقاى١
إجاٚا ٞاهاٌسه٘هر اهاٌبىبقر ٓٗ -ا٘ غاري ً٘ ا٘ز

بقاى ١إجاا ٞٚاهاٌاسهاا٘ي

اٮهاعاً -ٛف ٩زهٚى ًٗ ٨ػ٘ٵغ هِف ٛإج ٞٚاهاٌسه٘ي ا٨هاعآً . ٛصا .
ٗعاااس غاااو هِاااى بااااما ًفصاااى

(ًوىإاااا اهطاااس ً :لاااىْ اهاٌػااام

بااإط٩ق اهااأٚأ ٝٮغالؿااىف بواا٘خ اهاااٌ٩ن بعااس غااق٘ط اً٪ااط ٗاهااادبىح)
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ٗ بواِى ف ٕٚبقى ١اهاٌسه٘ي ا٨هاعاً ٛبعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛهػاوبٷ ًاى
ُ -ظري تعىضي اهاٌسه٘هر اهاٌبىبقٚر ٙ -اٌلّ ًطا عإ

اهاجع ١اهاادىًؼ

ً٘غ٘ اِى ا٪ص٘هٓ - ٞٚصٖ . -
ٗعس ًِع غاىشُى اهاٌامق (عسٖ) ًّ ُفلىن اهس٨ه ٞاٮهاعاً ّ ٞٚاهس٨هٞ
اهاااٌبىبقٞٚ

ًقااىَ اهااامج ٗ ٞٚهاااعَ باوعٚاا ٞاٗ٪

هوثىُٚااٞ

اهااامج ٞٚإااسٗبىّ

ٗبقى١ٳ  ،فىْ غقبت اهس٨ه ٞاهاٌبىبق ّ ٞٚاهامج ٞٚتوعأى اهس٨ه ٞا٨هاعاًٞٚ
اهػق٘ط ّ زض  ٞاٮ اوىض ٗاهامجٗ ، ٞٚإ٣ِٚص ِٙ ٨افا ٛاهثىهاا باى ً ٨اىُع
ًااّ اٮهاااعاَ باااملٍ بىه ااٷ

اٌااىزاّ واا ٟزهٚااى ٗ صااى ٷ ااىضٕ فٚاإ ٗ .كااىْ

غاس٨هٕ وً ٟطإً (عسٖ) ً٧هفىّ ًّ ؾلى٨خ ُاقط ًّٗ ٞٚغااس٨ي إوٓا،ٛ
ُعطضٌٔى

ًطإوار ُوس

اهاٌطإو ٞاٗ٪

بواما :

الدليل اليقضي على بقاء الـندلول اإللتزامي بعد سقوط الـندلول الـنطابقي :
عاااس ؾااالى غااااىشُى اهااااٌمق (( )1عاااسٖ) وااا ٟاهااااٌؿٔ٘ض بإؾااالى٨خ
ُقط ٞٚسٙاس ٝتااٌِع

ُظاطٖ اهؿاطٙف ًاّ اهاصاس ٙبوقاى ١اهس٨ها ٞا٨هاعاًٚاٞ

و ٟاهامج ٞٚبعس غق٘ط اهس٨ه ٞاهاٌبىبقُ٘ ، ٞٚضمٔى بوٚىُِى ٗٓ: ٛ
اهِقض اٗ٪ي ً :ى اشا عىًت اهوااً - ِٞٚاث - ّ٩وا٩ً ٟعاى ٝاهثا٘ح هووا٘ي،
فسهت و ٟتِجٵؼ اهث٘ح باىٮهاعاَ  ،باٍ وٌِاى ًاّ خاىضج  :كاصح اهوِٚاٗ ٞ
خبأٓى ٗ ؾاوىٓٔى ٗ سَ ً٩عى ٝاهث٘ح هووا٘ي ً ،اع إاٌىهِاى تاِجٵؼ اهثا٘ح
ًّ ٔاٞٷ خاط ٠كٌ٩عاى ٝاهاسَ ،فىُإ بعاس غاق٘ط اهس٨ها ٞاهااٌبىبق- ٞٚ

اي

ز٨هاا ٞاهوااا ِٞٚواا٩ً ٟعااى ٝاهثاا٘ح هوواا٘ي ٙ ٨ -اااٌلّ اٮهاااعاَ بوقااى ١اهس٨هااٞ
اٮهاعاًٚاا: ٞ

ااي تااِجٵؼ اهثاا٘ح ،هلااّ هاا٘ ز ا ٟإااس ْ اٮخوااىض ًبىبق اّٞ

ّ ً٩عاى ٝاهثا٘ح هووا٘ي ٙػااوعَ  -بِما٘ اها٩ظَ اهواٚٵّ بىهااٌعِ ٟا٪خا
(ً )1صوىح ا٪ص٘ي  :جً + 369 + 368 : 3وىُ ٛاٮغاِوىط  :ج. 427 + 426 : 4

-

ًلىْ ُف ٛاهاملٍ اهثىها هاعاًىّ )223( ..................................

تاااِجٵؼ اهثااا٘ح ،باااٍ غاااقط اهااااٌسه٘ي اهااااٌبىبق ٛاااّ اهاااامج ٞٚهوعواااٍ
بلااصح اهوِٚاا ٗ ٞخبأٓااىٗ ،اهاااٌفطٗي ِااس اهاااٌؿٔ٘ض ًلااىْ اهافلٚاام باار
اهاااااٌسه٘هر اهاااااٌبىبقٗ ٛاٮهاعاًااااٛ
بوقى ١اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛإجاّٞ

ًقااااىَ اهااااامج ، ٞٚفٚاعاا اٚٵّ اهقاااا٘ي

ٓاصا اهفاطي  ،هلاّ ٓاصا ٗاضا اهفػاىز

 ٗبىٮمجىع  ،ش ُ ٨ظّ إساّ ًّ اهفقٔىٙ ١واعَ بٕ . -ٗٙااطز وٚاإ ٗ :ضاا٘ح خطٗ اإ ااّ ًااامى اهواااما ،فااىْ اهواااما ٗاعااع
ً٘اضز إطاظ إسٗث اهس٨ه ٞاهاٌبىبقٙٗ ٞٚاوعٔى إسٗث اهس٨ه ٞاٮهاعاً،ٞٚ
بٍ هاٌىُع ٷ ىضيٕ تػاقط اهس٨ها ٞاهااٌبىبق ٞٚاّ اهاامجٗ ٞٚاٮ اواىضُٗ ،ؿام
بقااى ١إجٚاا ٞاهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚااً ٞااّ زْٗ ًااىُع ٗ ااىٙ ٢اااٌؼٵ
ٗ إجٚأى ًٗ ٨امصٗض

اوىضٓااى

بقى ١اهامج ٞٚهأى ،بى عس عاىًاات اهػاري ٝاهعقٚ٢٩اٞ

واا ٟا٪خااص بىهاااٌساهٚى اٮهاعاًٚاا ٞهولاا َ٩إاااً ٟااع فااطي اهػفواأِ ٞااى اشا
تامققت اهس٨ه ٞاهاىً ٞإسٗبىّ ً :بىبق ٗ ّٞهاعاًىّ .
ِٗٓى

ً٘ضز اهِقض  :عس وٌِى ٨إقىّ كاصح اهوِٚا ٞاهاٌاامسب ٞهواس٨هار

اهاااٌبىبقٗ ٞٚاٮهاعاًٚاا ٗ ٞخبأٓااى ٗ ااسَ ًبىبقأااى ًااع اه٘اعااع ٓٗ ،ااصا ِٙفااٛ
إسٗث اهس٨هً ٞاّ صاؤى  -بااٌعِ ٟإطاظُاى عبعٚاىّ  :اسَ إاسٗث اهس٨هاٞ
اهاٌبىبقٗ ٞٚاععىّ ٗبىه٘ اساْ اه٘اضا ُ ٗ ،ااٌى ٓا ٛز٨هاٌٚٓٗ ٞا ٞإصاوت
اهِفؼ ِس مسىع ؾٔىز ٝاهوُ ٗ ِٞٚلؿف ُافىٓ٦ى بىهقبع ٨إقىّ فاِاف ٛاهس٨هٞ
اٮهاعاً ٞٚعٔطاّ ٓٗ ،صا ُظري ًى اشا خربخ اهوِٚا ٞاهعىزها ٞبطٙ٦ا ٞاهاأ٩ي ٗبعاس
اهامق ٚإصى اهعوٍ ٗ اٮطٌِ٣ىْ  ٨ -اهظّ اهاٌاامض  -بأٌُٔاى ض ٙاى خٚباىّ
ًط٣ٚىّ

اهػٌى١

اقساٖ ًٓ ّ٨٩ع إاٌىي ٗ ا٘ز اهاأ٩ي

ا٪فا ٗاععاىّ ،

فىْ وٌِى بادبأ ًػاِس ؾٔىزتٌٔى ٙلْ٘ ًىُع ّى ّ إج ٞٚخوىضٌٓى ٗبٚٵِأٌى ،
ف ٩إج ٞص٨ - ّ٩

اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق : ٛض ٞٙ٦اهلا٩ي ٨ٗ ،

ا٨هاعاً : ٛبسٗ اهؿٔط اهاجسٙس . -

اهااٌسه٘ي
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ٗٓلصا اهو ِٞٚاهاٌِق٘ي بٔى فٚاٌى ُامّ ف : ٕٚإٚاا ُإ ِاس اهعواٍ ٨إقاىّ
بعااسَ ًبىبقأااى ًااع اه٘اعااع إااسٗبىّ تِافاا ٛاهس٨هاا ٞاهاااٌبىبق ٞٚهووِٚااٗ ، ٞتِافااٛ
اهس٨ه ٞاٮهاعاً ، ٞٚهاىبعٚأاى هاأى

صاى اهاامسٗث  ،فاٙ ٩اأت ٛباامثِى  :شا

فااطي غااق٘ط اهس٨هاا ٞاهاااٌبىبق ٞٚهاااٌىُعٕ ااىضي  -كىهااااعىضي ًااع ز٨هااٞ
خااطٓ - ٠ااى توقاا ٟاهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚاا ٞواا ٟاهااامجٗ ٞٚا ٨اوااىض

ًطإوااٞ

اهوقى ١؟ َ تػقط ٙطىّ كىهس٨ه ٞاهاٌبىبق ٞٚ؟ .
اهِقض اهثىًُ : ٛى شا كىُت زاض ٗ طبٞ

ٙس ظٙس ٗ ز ىٓى بلط ٗخىهاس

بٍ عىَ كى ٗاإس ًٌِٔى ب ِّٞٚىزه : ٞإسآٌى تؿٔس بىهاٌوم هولاط ٗا٪خاط٠
تؿاأس باىهاااٌوم هاادىهس ً ،ااّ زْٗ ض مااىْ بِٚاأًٌِ ٞااى ًااّ إٚااا اهعااسز ٗ
اهعساه ، ٞفااػىعط اهوِٚاىْ هاعىضضٌٔى ٗتسافعٌٔى ،فوٍ ٙاٌلّ ا٪خاص بٌٔاى
ًسه٘هلٌى اهااٌبىبقٓ ، ٛاى ٙااٌلّ ا٪خاص باىهوِٚار

ًاسه٘هلٌى اٮهاعاًا: ٛ

سَ كْ٘ اهساض هعٙس  -بع ٍ ُٕ اشا غقبت اهوِٚااىْ

ًاسه٘هلٌى اهااٌبىبقٛ

هوٌعىضض ٞبٌِٔٚى  ً٘ ٨ب هػق٘طٌٔى ّ اهامجٞٚ

ًسه٘هلٌى ا٨هاعاًا: ٛ

اهساض هٚػت هعٙس  -هعسَ ًىُع اهاعىضي ٓٗ ،صا ًاى ٙ ٨وااعَ بإ فقٚإ ٓٗ ،اى
ٙاعقى تعىًى فقً ٕٚع اهساض ٗ اهعطبً ٞعىًوً ٞاجٔ٘ي اهاٌىهم ؟ .
ٗعس

()1

ٚب

ّ ٓصا اهِقض بإُٔ ً ٨ىُع ًّ اٮهاعاَ بٕ ًٗ ٨ادىهف ٞفٚإ

هططٗض ٝاهفقُٕٗ ،ػب ا

اهاٌامق اهعطاع( ٛعسٖ) هاعإً بٕ ب ٩تطزز .

ُٗاجٚب ّ ٓصا اهاِاقض  :بإُٔ ًع تػىعط اهوِٚار

ًسه٘هلٌى اهاٌبىبقٛ

توق ٟاهامجٗ ٞٚاٮ اوىض هوس٨ها ٞاٮهاعاًٚاً ٞاّ زْٗ ْ تقاطا ٛكاْ٘ اهااٌىي
ًاجٔ٘ي اهاٌىهم  ،بى تػاوعَ ًعوً٘ ٞٚاهاٌىهم بِم٘ ٷ ًى :
ش ب ِٞٚبلط تسيٵ بىهاٌبىبق ٞوً ٟول ٞٚبلط هوساض ٗتسيٵ بىٮهاعاَ و ٟسَ
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ًول ٞٚإس هأى إا ٟش ٜاهٚس  :ظٙس .
ٗٓلصا ب ِٞٚخىهس تسيٵ بىهاٌبىبق ٞوً ٟول ٞٚخىهس هواساض ٗتاسيٵ باىٮهاعاَ
و ٟسَ ًول ٞٚإس هأى إا ٟش ٜاهٚس  :ظٙس .
فاجاٌع اهوٚٵِاىْ وً ٟاسه٘يٕ هاعاًا ً ٛٵاماسٷ
ًول ٞٚظٙس ش ٜاهٚس و ٟاهساض ُظري بىع ٛاهوؿط

بعاض

عا٢إ ٓ :ا٘ اسَ

سَ ًىهل ٞٚاهساض ٗ اهعطبٞ

غ٘ ٠بلط ٗخىهس  ،فىشا غاقط اهااٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛهلاى ًاّ اهوِٚاار  ٪اى
اهاعااىضي توقاا ٟاهااساض ٗاهعطباا ٞبااً ٩ىهاام ًاااماٌى غاا٘ ٠بلااط ٗخىهااس  ،فاا٩
تلُ٘ىْ ًاجٔ٘ه ٞاهاٌىهم كٌى ز  ٟا٪غاىش (عسٖ)

بام٘بٕ .

بى ُٕ إٚا ٙ ٨س  ٛظٙس ًولٚا ٞاهااٌىي  -اهاساض ٗ اهعطباُ ٗ ٞاامٌ٘ٓى،
ٗٓ٘ شٗ اهٚس ؤٚى ٙ -اامق

ِاسُى واٍ مجاىه ٛبااٌول ٞٚإاسٌٓى  -بلاط ٗ

خىهس ٗ -إ٣ِٚص :
ْ هاعًِى بقى س ٝاهعسي ٗاٮُصىف إلٌِى باِصٚف اهاساض ٗ اهعطبا ٞبار
بلط ٗخىهس عطى١ٳ هوقى س. ٝ
ٗاْ مل تثوت اهقى س ٝكرب٠ٳ كو - ّٞٚإػوٌى ٗضمِىٖ
ض عِى ا

ًوىإا اهقبع -

اهِص٘ص( )1اهادىص ٛٓٗ ٞتقط ٛبىهاِصاٚف إٚاا زهٓات اهطٗاٙاٞ

اهاٌعارب ٝو ُٕ ٟاشا كىُت اهساب ٗ ٞاهاساض ٗ ًاى ؾاىبٔٔى ًاّ اً٪ا٘اي

ٙاس

بىها ااٷ غاااري اهاٌس ٚٚااااّ هااااٌولٚأٌى ٗ عىًاااى بٚٵِااا ٞواااً ٟولٔاااى عاااىي (: )
[ إوفٌٔى فأٌٔٙاى إواف ُٗلاى ا٬خاط عوأاى هوماىهف  ،فاىْ إوفاى مجٚعا ّى
عوأى بٌِٔٚى ُصفر] ٓٗ .لصا ه٘ ُلاً ٩عاىّ اّ اهااموف هوطٗاٙا ٞا٪خاط٠
اهاااٌعارب ٝاهساهاا ٞوااُ ٟاإ [هاا٘ مل تلااّ اهساباا ُٗ ]ٞاام٘ٓى ًاااٌى تِىظ ااى فٚاإ
[ ٙااسٖ ٗكٌٓ٩ااى عىًاى اهوِٚاا ٞعوأااى بٌِٔٚااى ُصاافر] فااىْ ط٩عٔااى ٙؿااٌى
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 18ح  ًّ 12اب٘اح كٚف ٞٚاهاملٍ  :ح + 2ح. 3
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ًااى شا إوفااى ٗ ُلااٗ ، ٩تفصااٚى اهقاا٘ي

(فقاإ اهقطااى : ١تعااىضي اهوِٚااىخ

ز ٘ ٠ا٩ً٪ن) .
ًّٗ ٙ ٨عاي باىهطٗاٙار اهػاىبقار ٙط اع

ط٩عاىخ زها ٞاهقط ا: )1(ٞ

[كى ًاا جٔ٘ي ففٚإ اهقط اٙٗ ]ٞفايت باإ طا ١اهقط ا ٞبٌِٔٚاى هاعٚٚااّ اهااٌىهم
ًٌِٔااااى بعاااااس ٔىهااااإ ٗاععااااىّ ٗأااااىٓطاّ  ،هقصااااا٘ض اً٪ااااىضاخ اهااااااٌعاربٝ
ٗا٪صاا٘ي اهعٌوٚاا ٞااّ بٚىُاإ ٗتعِٚٚاإ ٗاعاااعىّ ٗ أااىٓطاّ ٗ ،هااافصاااٚى بااام٘ث
اهقاط ً٘ ٞضع ًػااقاى آخٷ ْ ؾى ١اهلل تعى

.

ٗٓاااصا كوااإ ُا اام٘ ٌا اىٕ بىهااااٌسه٘ي اٮهاعاًااا ٛهووِٚاااار اهااااٌاعىضضار
اِا ٛسَ ًوم إسٷ هلى غري بلط ٗغري خىهس ٧ٙ ٘ٓٗ -كس

-

اوىضٖ ٗإجٚإ

ضغااٍ غااق٘ط اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٛااّ اهااامج ٞٚهاعااىضي اهوِٚااار ًااّ زْٗ
ًط ٵ

إسآٌى ُ -ظري كثط ٝسز اهؿٔ٘ز ٗ

سهٚأٍ . -

ٗاهامىصى اْ اهِقض بأْ اهساض هٚػت هعٙس ش ٜاهٚس ٙ ٨صو ُقطىّ وٟ
اهاٌؿٔ٘ض ً :لىْ ا٪خص بىهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛبعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبقٛ
هفااطي ااسَ ز اا٘اٖ اهاااٌول ٞٚهاااٌى تااامت ٙااسٖ ٗتااطزز اهاااٌول ٞٚأااىٓطاّ باار
اهاٌس ٚر  :بلط ٗخىهس .
كٌااى ُاإ هااٚؼ ًقاطاا ٟاهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاا ٛصااريٗض ٝاهاااٌىي ًاااجٔ٘ي
اهاٌىهم بعس غق٘ط اهاٌاسه٘ي اهااٌبىبق ٛهاعاىضي اهوِٚاار  ،باى ْ ًقاطاٟ
ا٪زهاا ٞاهااادىصٗ ٞاهعىًااً ٞطا ااى ٝاهاٌسهااا٘ي اٮهاعاًااٗ ٛاهعٌااى باإ بِم إ٘ ًااى
 و ٟخا٩ف اهاٌػىهم اهاٌاماٌو ٞاهااٌبطٗإً ٞااداصطاّ ِٓاى ٗ ،اهافصاٚى(فقٕ اهقطى. - )١
اهاِاقض اهثىها  :شا كىُت زاض ٗ زابُ ٗ ٞاماٌ٘ٓى ًّ اً٪ا٘اي باٚس ظٙس
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ 13اب٘اح كٚف ٞٚاهاملٍ  :ح. 11
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ٗعس ز ىٓى بلط ٗخىهس بٍ عىَ كى ًٌِٔى ؾىٓساّ س ّ٨وا ٟز ا٘اٖ ًاّ زْٗ
ضاٍٵ ٙاااٌر  ،فإُاإ  ٨تلفاا ٛؾاأىز ٝاهعااسي اه٘اإااس ٮبوااىخ اهاااٌوم اهاااٌس ٟ
 اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٛهؿاأىزتٌٔى  -هلٌِٔااى ٙؿاالٓ ْ٩بِٚاا ّٞواا ٟاهاااٌسه٘ياٮهاعاً ٘ٓٗ - ٛسَ كْ٘ اهساض هعٙس ش ٜاهٚس  -فٔى ٙواعَ فاقا ٕٚباِعع اهساض
ًّ ظٙس ٗ طا ١إلٍ ًاجٔ٘ي اهاٌىهم ؤٚى ًطى١ٳ هوٌسه٘ي اٮهاعاً ٛ؟ .
ٗٙطز

و: ٕٚ

ُٕ تىضٙ ٝفرتي شٗ اهٚس  ٘ٓٗ -ظٙس اهاٌاػوٓط و ٟاهاٌىي اهاٌاِىظع ف- ٕٚ
ٙس ً ٛوم اهعر ٗ ،تىضٙ ٝفرتي سَ ز ٘اٖ ًولٔى ًّ زْٗ تعٚٵِٚإ اهااٌىهم
ٓى ٓ٘ بلط ٗ خىهس ٗ غريٌٓى :
ً -1ى ًع فطي ز اا٘ ٠ظٙااس ًوام اهعاٚاّ ٗ -هعوإ خاىضج اّ فاطي
ك َ٩ا٪غاىش اهِىعض ٗ ٓ٘ ًػل٘خ ِإ  -كاىْ ظٙاس ًاسٵ ٚىّ ٗهإ ٙاس زا ٌاٞ
هااس ٘اٖ عوااىي ز ٘ ٙاا ٛبلااط ٗخىهااس اهاايت مل تثواات بؿاأىز ٝاهعااسي اه٘اإااس ،
فٚلْ٘ ًِىظ ىّ ًعٌٔى :
فىشا إوف و ٟز ٘اٖ ٗ ُلىضٖ ًول ٞٚبلط ًٗول ٞٚخىهس بوات هعٙس ًولٞٚ
()1

اهعاار اهاااٌىه ٞٚإػااوٌى زهٓات وٚاإ بعااض اهطٗاٙااىخ
وٚاااس :

بإط٩عٔااىُ ،ظااري ضٗاٙااٞ

س  ٟوٚااإ اهاااام ٗ ٨بِٚااا ٞهوٌاااس  ،ٛعاااىي (: )
اهط اااى ٙااا ٵ

[ٙػاموف ٙ ٗ ،طزٵ اهٌٚر و ٟصىإب اهام  ،فىْ مل ٙفعى ف ٩إا هإ]
ُٗظري صمٚمً ٞامٌس بّ ًػوٍ :

اهط ى ٙس  ٨ٗ ٛب ِٞٚهإ  ،عاىي (: )

[ٙػاموفٕ] ٙ ٜػاموف اهااٌسٵ  ٟوٚإ -

اٍٵ ًاّ كُ٘إ شا ٙاس ًٗاّ اسَ

كُ٘اإ شا ٙااس ُ .عااٍ ٙ ْ ٨ااأت ٛاهاااٌس ٚىْ بؿااىٓسٷ بااىْٕ هااس ٘ ٠كااى ٗاإااس
ًاِأاٌى ،فااامصى اهاٌعىضض ٞبر ز ىٗآٍ ٗتاجط ٜإلىَ اهااعىضي بأِٚى،
( )1اه٘غى٢ى  :ج  : 18ح  ًّ 7اب٘اح كٚف ٞٚاحللٍ  :ح + 1ح. 2
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(فقٕ اهقطى.)١

ٗاهافصٚى
ٗعس تور

ٓصٖ اهص٘ضٙ ُٕ ٝلْ٘ اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛهؿٔىز ٝكاى اسيٕ

إجً ّٞعٌ٘ ّ٨بٔى ،هاجعؤى ًعىضض ٞهس ٘ ٠ش ٜاهٚس .
ً ٗ -2ااى ًااع فااطي ااسَ ز اا٘ ٠ش ٜاهٚااس ًواام اهعاارٗ -كأُاإ ًص ابٵ
ُظااط ا٪غاااىش اهِااىعض (عااسٖ) -فؿاأىز ٝاهعااسي اه٘اإااس بأُٔااى هااادىهس هٚػاات
بامجٞ

ًسه٘هاأى اهااٌبىبق ٛبػاوب اسَ ُطاٌىَ اهؿاىٓس ا٬خاط ٗ ٙااٌر

اهاٌس  ،ٛكٌى ْ ؾٔىز ٝاهعسي اه٘اإس بأُٔى هولطٕ هٚػات باامجٞ

ًسه٘هاأى

اهاٌبىبق ٛهِقصىُٔى .
هلّ هوؿٔىزتر ًسه٘ي هاعاً ٘ٓ - ٛسَ كْ٘ اهاٌىي هص ٜاهٚس  :ظٙس -
ٗٓصا اهاٌسه٘ي إجً ٞاأهف ًّ ٞؾٔىزٓ ٝصا ٗؾأىز ٝشان ٗٙااٌلّ ا٪خاص بٔاى
ًّ زْٗ ًام صٗض ًى زاَ ٙ ٨س  ٛظٙاس شٗ اهٚاس ًولٚأاى

أاطف تِاىظع بلاط

ٗخىهس إػاب اهفاطي  ،ش ٙلاْ٘ غال٘تٕ إ٣ِٚاص ُبقا ّى بعاسَ ًولإ هوٌاىي ،
ًٗاااع تصطٙاااامٕ بعاااسَ ًولٔاااى فاااىً٪ط ٗضا ا ُ ،عاااٍ توقاااً ٟولٚااا ٞاهعااار
ًاأض مً ٞرتزز ٝبر اهاٌس ٚر :
 -فىشا إوف إاسٌٓى ُطاٍٵ إوفإ

ؾأىز ٝاهعاسي بااٌوم اهااٌىي هإ

ٗعطاا ٟاهااامىكٍ اهؿااط  ٛباااٌولٕ هوعاار ًااّ زْٗ إجااً ٞعىضضاا ،ٞتاااٌػٵلىّ
بىهااادرب( )1اهاااٌػافٚض اهِااىط بااأْ ضغاا٘ي اهلل ( )Sكااىْ ٙقطاا ٛبؿاأىزٝ
اهعسي ًع ٙاٌر اهااٌس ٛ

ز اىٗ ٠اً٪ا٘اي ٗاهاامق٘قٓٗ ،اصا ُاام٘ ٌاىٕ

بىهاٌسه٘ي اٮهاعاًً ٛع غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق. ٛ
ح ْ ٗ -إاوافى ًعىّ ٗ -اهاماوف ططٙا هواقطىٙ ١قَ٘ ًقىَ اهؿىٓس ا٬خط
اهاٌىهٚىخ ٗ ،إلٍ ُاطاٌىَ اهاماوف

اهاؿٔىز ٝاه٘اإس ٝإالٍ اهاواٚاِ- ٞ

( )1اه٘غى٢ى  :ج : 18ح  ًّ 14اب٘اح كٚف ٞٚاحللٍ .
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كىُاات اهعاار بٌِٔٚااى ُصاافر باااٌقاطُ ٟااامصىض اهااام بٌِٔٚااى ٗز٨هاا ٞبعااض
ُصاا٘ص( )1اهقطااى ١واا ْ ٟاهوِٚااٗ ٞاهٚاااٌر وااُ ٟػ ا ٕ ٗاإ اسٷ ٙقطاا ٛبٌٔااى
ضغ٘ي اهلل ( ْ ٗ )Sاٙ٪اٌىْ باٌِعه ٞاهوٵِٚاىخ
ًٙ٧ساّ بىٮضتلىظ اهفقٔىٛ٢

بواىخ اهاام أاىٓطاّ بٌٔاى،

ب٘اح اهقطىٗ ١فقٕٔ ،فٚلْ٘ إوفٌٔى ًع ؾٔىزٝ

اهعسي اه٘اإس هلى ًٌِٔى باٌِعه ٞعىًأٌى اهوً ِٞٚع سَ كْ٘ اهعر بٚس ٗاإسٷ
ًٌِٔااى إػااوٌى ًااى زهٓاات وٚاإ اهطٗاٙاا)2( ٞاهاااٌعارب ٝااّ غٚااىث [ :هاا٘ مل تلااّ
ٙ -عااي اهساباا- ٞ

ٙااسٖ ٙ -قصااس ٙ :ااس إااسٌٓى ًاااٌّ عىًااى اهوِٚاا - ٞعوأااى

بٌِٔٚى ُصفر] .
اُ ْ ٗ -لً ٩عىّ ّ اهٚااٌر ٗ ،اهااٌوم ًِمصاط فٌٔٚاى باامػب اهعواٍ
اٮمجىه ٛاهِىؾ ًّ ١ٛز ٘آٌى اهاٌوم باٌىًٕ ًاع اسَ اهااٌِىظع هاأٌى ٨ -
ًااّ ش ٜاهٚااس ًٗ ٨ااّ غااريٖ إػااب اهفااطي  -كااىْ اهاااٌط ع عى ااس ٝاهعااسي
ٗاٮُصاااىف ٗٓااا ٛتقاطااا ٛتِصاااٚف اهااااٌىي بٌِٔٚاااى ٙ ٗ ،ط اااع

اهطٗاٙاااٞ

اهااادىص ٞاهاااٌاقسً ٞشا مل تثواات اهقى ااس ٝكاارب٠ٳ كوٚاا ّٞتعااٍٵ غااري ً٘اضزٓااى
اهاٌِص٘ص - ٞكٌى ٓ٘ اهاٌاداىض . -
ًّٗ ٙ ٨عاٌس اهطٗاٙا ٞاهاادىص ٞهاعاٚر اه٘أٚفاٙ ٞط اع ا

اهاااقط  ٞفاىْ

ًقاط ٟط٩ق زهٚؤى [ :كاى ًااجٔ٘ي ففٚإ اهقط آ )3(]ٞا٘ ْ ٙقاطع بٌِٔٚاى
هاعٚر اهاٌىهم بعس ٔىهإ ٗغٌ٘ضٕ ٗتطززٖ بر بلط ٗبر خىهس .
ٗٓصا كوٕ ُام٘ ٌىٕ بىهااٌسه٘ي اٮهاعاًا - ٛاسَ كاْ٘ اهااٌىي هعٙاس شٜ
اهٚس ٗغريٖ  -بعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق ّ ٛاهامجٗ ٞٚاٮ اوىض .
( )1ضا ع اه٘غى٢ى  :ج : 18ح + 14ح ًّ 2ب٘اح كٚف ٞٚاهاملٍ  :حٗ ، 1غريٖ ًافطق .
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اهِقض اهطابع ً :ى اشا كىُت زاض ٗ طبُ ٗ ٞامٌ٘ٓى

ٙس ظٙس بٍ عىًت

بٚٵِ ٞؤُ ٟى هولط ٗ ،ا رتف بلط بأُٔى هٚػت هإ  ،فاػاقط اهوٚٵِاٞ

ًسه٘هاأى

اهاٌبىبق - ٛاهساض هولط  ٞٔ ًّ -عطاض بلط اهاٌاؿٔ٘ز هٕ بىهاٌوم ٗهط مىْ
اٮعطاض ٗتقسٵًٕ و ٟاهوٚٵِِ ٞس تعىضضٌٔى  ،فٔى ٙاٌلّ اٮهاعاَ بوقىً ١اسه٘ي
اهوٚٵِ ٞاٮهاعاً ٘ٓٗ - ٛسَ كاْ٘ اهاساض هااعٙس ضغاٍ كُ٘ٔاى تاامت ٙاسٖ ؟  ،ش
ٓاااصا ًاااسه٘ي هاعاًااا ٛهووٚٵِاااٙ ٨ ٞعاااىضي عاااطاض بلاااط بعاااسَ كاااْ٘ اهاااساض
هاإ  ،فااإشا خااصُى باإ ٨بااس

ا٬خااطً ٝااّ ُااعع اهااساض ٗ اهسابااً ٞااّ ٙااس ظٙااس

ًٗعىًوأى ًعىًوً ٞاجٔ٘ي اهاٌىهم ٙ ٨ٗ ،واعَ بٕ فق. ٕٚ
ٗٙاطز وٚإ ُ :إ ٙ ٨ااوعَ  -واً ٟاداااىضُى  -صاريٗض ٝاهااٌىي ًاجاااأ٘ي
اهاٌىهم ٗ ،شهم  ُٕ٪بعس غق٘ط اهااٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛهووٚٵِا ٞاهقىٌ٢ا ٞواْ ٟ
اهساض هولط ُواعَ بوقى ١اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛهووٚٵِآٗ ٞا٘ اسَ كاْ٘ اهاساض هػاري
بلط  ،غ٘ا ١شٗ اهٚس ظٙس ٗغاريٖ ًاّ اهوؿاط اهاٌااماٌى ًولٚاإ هعار اهااٌىي ،
ُٗأخص بىهاٌسه٘ي اٮهاعاًا ٙٗ ٛلاْ٘ ( اسَ كاْ٘ اهاساض هااعٙس ش ٜاهٚاس) اع١
اهاٌسه٘ي اٮهاعاًً ٗ ٛصساع ّى ًّ ًصىزٙقٕ اه٘غٚعٙٗ ، ٞااٌلِِى ا٪خاص بٔاصا
اهاٌسه٘ي اٮهاعاًا ٗ ٛهااعاَ إجٚاإ ضغاٍ غاق٘ط اهااٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛهووِٚاٞ
هط مىْ اٮعطاض ؤٚى ًّ زْٗ ًىُع .
ٗٓلصا ُواعَ بوقى ١اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛٮعطاض بلاط بعاسَ كاْ٘ اهاساض هإ،
فإْ اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛٮعاطاضٖ ٓا٘ كُ٘ٔاى هػاري بلاطٕ  ،فٚصواا (كاْ٘ اهاساض
ًولااىّ هعٙاااس ش ٜاهٚااس) اااع ١اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًااا ٛهٯعااطاض ٗ ًصاااساع ّى ًاااّ
ًصااىزٙقٕ ٙٗ ،اعااىضي ًااع ًصااساق اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاا ٛهووِٚاا - ٞااسَ كااْ٘
اهساض هاعٙس ٙٗ -ػقبىْ هوٌعىضض ، ٞبٍ بعس غاق٘طٌٔى ٙلاْ٘ ا٪باط اهؿاط ٛ
هوٚس  ٛٓٗ ،تقط ٛباٌول ٞٚاهساض هاعٙس  ،فىْ ٙاسٖ ًىضً ٝولأى ًّ زْٗ إجاٞ
ًعىضضٙ ٨ٗ ، ٞوعَ صريٗض ٝاهساض ًاجٔ٘ه ٞاهاٌىهم .
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ٗعس تامصٵى سَ ص٩إ ٞٚاهِق٘ي ا٪ضبعٙ ٞطازاّ و ٟا٪خص بىهاٌسه٘ي
ا٨هاعاً ٛإجً ّٞعارب ّٝبعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق ٛهاٌىُع اهاعىضي  ،بااى
س  ٟااط ٜاهعقاا١٩
ٙاٌ االّ ْ  ٙاا ٵ

ضتلااىظاتٍٔ اهاٌااامىٗضًٗ ٞٙااامىغوىتٍٔ

اهقىُُ٘ٚا ٞواا ٟا٪خاص بىهاااٌسه٘ي اٮهاعاًا ٛهولاا : َ٩عاطاضاّ كااىْ ٗ خاارباّ ٗ
ز ٘ - ٠إا ٟبعس غق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق ٛاّ اهاامج ٞٚهااجٔٞٷ ًىُعاٞٷ اشا
مل تااٌؼٵ ٓاصٖ اهاااجٔ ٞاهااٌىُعٗ ٞمل تااطتوط بىهااٌسه٘ي ا٨هاعاًاا - ٛكٌاى فٚاااٌى
ُا اامّ فٚااإ  -إٚاااا ْ اهااااٌىُع اهااااٌػقط ها اامج ٞٚاهس٨هااا ٞاهااااٌبىبقٓ ٞٚااا٘
اهاعىضيٓٗ ،صا ًِافٷ

اهس٨ه ٞاٮهاعاً ٞٚإٚا ٙاف اهسه ْ٩ٚاهاٌاعىضضىْ

ٗاهادرباْ اهاٌاداوفىْ و ٟبوىتُٕ:اف ٛاهثىها .بٍ ُواما

اهاٌطإو ٞاهثىُ: ٞٚ

الدليل الـخلي على تبعية الداللة االلتزامية للداللة الـنطابقية :
ٗضز غاىشُى اهاٌامق (( )1عسٖ) إ ّ٩هوٌؿلو ٗ ٞغااسٙ ّ٨٨ا٧زٜ

ُظاطٖ

اهؿطٙف

اهاوع ٞٚاهاٌبوق : ٞتوع ٞٚاهس٨ه ٞا٨هاعاً ٞٚهوس٨ه ٞاهاٌبىبق ٗ ٞٚسَ

ُفلىكٌٔى

ًقىَ اهامج ، ٞٚباقطٙب ٗت٘ض: ٚ

ْ اٮخوااىض ااّ اهاااٌوعَٗ ٙلااْ٘ خوااىضاّ ااّ اهاا٩ظَ ٗٙلااْ٘ أااىٓطاّ فٚاإ
ٗإج ّٞو ٕٚباٌقاط ٟتوىُ ٛاهعق ١٩وا ٟإجٚا ٞاهظا٘آط إاا ٟبى٨ضاىفٞ
اهاٌساهٚى اٮهاعاً ْ ٨ ، ٞٚأٔ٘ض اٮخوىض

ًسه٘هٕ اٮهاعاً ٛهاٚؼ أٔا٘ضاّ

ًبوقىّ ٗهٚؼ خوىضاّ بِم٘ ا٨ط٩ق ٗاهػع ، ٞبى ٓ٘ خوىض اّ إصا ٞخىصاٞ
ً٩ظً ٞهوٌسه٘ي اهاٌبىبق ٛغعٗ ّٞضٚقىّ  ،فىْ خوىض اهثقا ٗ ٞؾأىز ٝاهعاسهر
ّ ً٩عى ٝاهث٘ح هوو٘ي هٚؼ خوىضاّ ّ ًبوا تِااجٵؼ اهثا٘ح  -باأ ٜغاوب
كىْ  ، -بى ٓ٘ خوىض ّ بو٘خ اهاِجٵؼ اهو٘ه - ٛاهامص ٞاهادىص. - ٞ
ٗ اِس اهعوٍ بلصح اهاواٚاِا ٗ ٞخاوىض اهاثاقاُ ٗ ٞااافى ١اهاٌاسه٘ي اهاٌبىباقٛ
(ً )1صوىح ا٪ص٘ي  :جً + 370 + 369 : 3وىُ ٛاٮغااِوىط  :ج. 428 + 427 : 4
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 ً٩عااى ٝاهثاا٘ح هوواا٘ي  ٙ -اامصى اهعوااٍ عٔااطاّ بإُافااى ١اهاااٌسه٘ي ا٨هاعاًااٛ اٮخواىض ااّ تاِجٵؼ اهثاا٘ح  ٗ -ااسَ إجٚاإ ً ٗ ،ااى اهااِجؼ بػااوب آخااط كٌ٩عى ٝاهث٘ح هوسَ  -فٔٗ ٛاْ كىُات ًااماٌؤُ ٨ ٞاى خىض ا ٞاّ ًفاىزاهوٚٵِ ٗ ٞخوىض اهثق. ٞ
ٗٓلااصا ًااى ُ اامّ فٚاإ  :فااىْ اً٪ااىض ٝاهلىؾااف ٞااّ ٗ اا٘ح ؾاا ١ٛتااسيٵ
بااىٮهاعاَ واا ٟااسَ بىإااإ ُٔ ٨ ،ااى هٚػاات خوااىضاّ ااّ ااسَ بىإااإ وااٟ
ا٨ط٩ق  ،بى ٓ ٛخوىض ّ إص ٞخىص ًّ ٞاسَ اٮبىإآٗ ٞا ٛاهااٌ٩ظًٞ
هو٘ ٘ح ٓٗ .لصا اً٪ىض ٝاهلىؾف ّ ٞإطً ٞشان اهؿٚا ٤تسيٵ بى٨هاعاَ وٟ
سَ بىإإ ُٔ ٨ى خوىض ّ سَ بىإإ بِم٘ خىص ً٩ظَ هومطًًٗ ، ٞاع
غق٘ط اً٪ىضتر ّ اهامجٞٚ

ًسه٘هلٌى اهاٌبىبق - ٛاه٘ ٘ح ٗاهامطً- ٞ

هاٌىُع اهاعىضي ٙػقبىْ ّ اهامجٞٚ

ًسه٘هلٌى اٮهاعاً ٛاهاىبع اٙطىّ .

ٗاهاااامىصى اْ اهس٨هااا ٞا٨هاعاًٚااا ٞتىبعااا ٞهوس٨هااا ٞاهااااٌبىبق ٞٚباااامػب
اهثو٘خ ٗاهامسٗث ٗبامػب اهوقىٗ ١اهامج ٞٚتوع ٞٚاهظى هص - ٕٙبااٌعِ ٟاسَ
غااااع ٞاهاااااٌسه٘ي ا٨هاعاًاااا ٗ ٛااااسَ ٗغااااع ٞٚزا٢ااااط ٝإجٚااااإ ًااااّ زا٢ااااطٝ
إج ٞٚاهاٌسه٘ي اهاٌبىبق. ٛ
بى ْ تعىضي اهاسهٚور  ٘ٙاب كٌُ٘ٔاى ًعاسًٗر تااٌىًىّ ٗ ،هاصا ٙااٌلّ
بو٘خ إلٍ بىها ًاادىهف هااٌفىز كا ٩اهاسهٚور ،
اهثىها ًّ زهٚى

اٍ ًاّ غاافىز ٝاهااملٍ

أىز ًّٗ ٜغافىزتٕ ًّ صى ٌو. ٛ

ٗٓصا اٮغاس٨ي ٙاٌلّ اهادسؾ ٞفٗ ٕٚاٮٙطاز و ٕٚبأْ ٙقىي :
٨بس ًّ اهااٌٚٚع بر إىهار ً٘ض٘ ىّ ٗإلٌىّ ٌٓٗ ،ى :
اهامىه ٞاٗ٨

 :إىهٙ ٞلْ٘ فٔٚى هول َ٩أٔا٘ض ٗاإاس ًٗاسه٘ي تصاسٙقٛ

فااىضز واا ٟطوا اهاااٌعِ ٟاهاااٌبىبقٗ ، ٛهاإ ٨ظَ قواا ٛهااٚؼ بٚٵِاىّ ًااّ اهوف ا
بىهاٌعِ ٟا٪خ

 ،بى ٙػالؿفٕ اهعقى ًّ ٔ ٞبوا٘خ اهااٌ٩ظً ٞاهاادىض ٞٚ
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بر اهاٌعِ ٟاهاٌسه٘ي ٗبر ٨ظًٕ ٙ ٨ٗ ،سضكٕ اهعطف اهعىَ ًّ أاىٓط اهلاَ٩
ٗٙ ٨لْ٘ ز٨ه ٞطف ٞٚاهاعاًً ٞٚػاقو. ٞ
ٗها ٌى كىْ اهظٔ٘ض اهثىبت هصاخ اهادبىح إػاوٌى ٙفٌٔإ اهعاطف إجا، ٞ
فٚاوعاإ بواا٘خ اهااامج ٞٚهاا٩ظَ اهااادبىح اهاااٌػالؿف ًااّ اهاااٌ٩ظً ٞاهعقوٚااٞ
اهقبعٚااٗ ، ٞتلااْ٘ ز٨هاا ٞاهلاا َ٩واا ٟاهاا٩ظَ ز٨هاا ٞقوٚاا ٞتوعٚااُ ٞىؾااً ٞ٣ااّ
اهاٌ٩ظً ٞاهادىض  ٞٚاهقبع ٞٚبار اهااٌعِ ٟاهظاىٓط ٗبار شان اها٩ظَ اهااٌسضن
هوعقى  ٨ٗ ،تلْ٘ ز٨ه ٞهفظً ٞٚػاقوٙ ٞسضكٔى اهعطف اهاٌامىٗض ٜاهعىَ  ،بى
اهعقى ٙسضكٕ ٨ظًىّ هاٌسه٘ي اهلا َ٩فٚلاْ٘ تىبعاىّ هظٔا٘ضٖ

اهااٌوعَٗ ِٗٙؿاأ

اهعوٍ بىه٩ظَ ًّ اهعوٍ بثو٘خ اهاٌوعَٗ اهظىٓط ًّ اهل. َ٩
ٗٓصٖ اهس٨ه ٞا٨هاعاً ٞٚاهعقوٚا - ٞغاري اهااٌفًٔ٘ ٞطفاىّ ًاامىٗضٙىّ ىًاىّ -
هٚػت ز٨ه ٞهفظٚا ، ٞباى ٓاً ٛاّ ز٨ها ٞاهااٌعِ ٟوا ٟاهااٌعِ ٟاها٩ظَ هاصان
اهاٌعِ ٟاهاٌبىبق ٛهوف ٗاهصٙ ٜفٌٔإ اهعاطف اهاٌاامىٗض٨ٗ ، ٜباس فٔٚاى ًاّ
توعٚااا ٞاهااااٌسه٘ي اهااا٩ظَ قا ا ّ٩هوٌاااسه٘ي اهااااٌوعَٗ هفظا اىّ توعٚاااً ٞبوقاااْ٪ ٞ
اهاىبع اه٩ظَ كىهظى هوٌاو٘ع اهاٌوعَٗ ٙاق ٵَ٘ بٕ ٗ ٘ٙس ب٘ ٘زٖ ٗٙوق ٟبوقى.ٕ٢
ٗباعوري آخط :

ًثى ٓصٖ اهامىه - ٞإٚاا ٙلاْ٘ هودباىح أٔا٘ض هفظاٛ

ٗاإس  -شا غقط اهاسهٚى اهلىؾاف اّ اهااٌوعَٗ ٗ ُافات ِإ اهاامج ٞٚتوعإ
عٔطاّ  :غق٘ط إج ٞٚاه٩ظَ اهاٌػالؿف ق ، ّ٩ش اه٩ظَ اهعقو ٛكىهظى تىبع
هااااٌوعًٕٗ ٗ ااا٘زاّ ٗإجٚااا ، ّٞفٚاوعااإ

اهػاااق٘ط ٗاٮُافاااىٙ ٨ٗ ، ١ااااٌلّ

غالؿااىف اهاا٩ظَ اهاااٌسضن هوعقااى ٗٗصاافٕ بىهااامج ٞٚبعااس ُافااى ١اهاااٌوعَٗ
اهظىٓط ًّ اهل َ٩طفىّ ٗبعس غق٘طٕ ّ زض  ٞاهامجٗ ٞٚا ٨اوىض .
اهااااامىه ٞاهثىُٚاااا : ٞإىهااااٙ ٞلااااْ٘ فٔٚااااى هولاااا َ٩أٔاااا٘ضاْ ًٗااااسهْ٘٨
اهااااٌسه٘ي اهااااٌبىبقٗ ، ٛأٔااا٘ض باااىْٕ

اهااااٌسه٘ي

تصاااسٙقٚىْ  :أٔااا٘ض

اٮهاعاًٙ ٛلْ٘ ٨ظًىّ هول َ٩بِم٘ اهوعَٗ اهواٚٵّ بىهااٌعِ ٟا٪خا

 ،فِٚعقاس
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ًصساعىْ هوظٔ٘ض اهوفظ٧ٙ ٛخص اهاٌالوٍ بٌٔى ٗٙامصى فطزاْ ًػاقً ْ٩اّ
إج ٞٚأٔ٘ض اهلَ٩

ًسه٘هٕ اهاجس ٜاهاصسٙق: ٛ

 ًصاااساق ًاااّ اهظٔااا٘ض اهعاااط ٗفاااطز ًاااّ إجٚااا ٞاهظٔااا٘ض ِٙبواااو ٟاهاٌسه٘ي اهاٌبىبق. ٛ
ح ًٗ -صااساق آخااط ًااّ اهظٔاا٘ض اهعااط ٓاا٘ ًػاااقى ااّ غااىبقٕ ٓٗ ،اا٘
فطز ًّ إج ٞٚاهظٔ٘ض ِٙبو
بوعَٗ بٚٵّ بىهاٌعِ ٟا٪خ

و ٟاهاٌسه٘ي ا٨هاعاً ٛاهصٓ ٜا٘ ٨ظَ اهلاَ٩
.

ٗ ًثاااى ٓاااصٖ اهاااامىه - ٞإٚاااا ٙلاااْ٘ هودباااىح أٔااا٘ضاْ هفظٚاااىْ
ًػاقً ْ٩ؿٌ٘ ْ٨هاسهٚى إجٚا ٞاهظٔا٘ض  -شا عاىَ زهٚاى واُ ٟااااافى ١إاس
اهظٔ٘ض ٗ ٗ ّٙس ًىُع ّ بقى ١اهاامج ٗ ٞٚتصاىف اهااٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛبٔاى
 كااعىضضٕ ًع إج ٞخط ًّ ٠زْٗ ًعٙٵً ٞط ٵم ٞهٕ وً ٟعىضضإ ٗ -كاىْاهاااٌىُع ًااادص٘صىّ بىهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبقً ٛااّ زْٗ ًػىغاإ بااىهظٔ٘ض ا٬خااط:
اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاا - ٛفااأ ٗ ٜاإٷ  ٘ٙااب ضفااع اهٚااس ااّ ٗصااف اهااامجٞٚ
بومىأ اهظٔ٘ض ا٬خط  -اهاٌسه٘ي ا٨هاعاًُ : ٛف ٛاهثىها ً -ىزاَ عس ُعقس هٕ
ػٕ اهااٌىُع اهاأىزَ هاامج ٞٚأٔا٘ض اهاااٌسه٘ي
اهظٔا٘ض اهوفظا ٛإاسٗبىّ ٗمل ٙااٌ ٵ
اهاٌبىبق ٛهوف ٗاهادبىح .
ٗخ٩ص ٞاهق٘ي ٨ :بس ًّ سَ خوط إلٍ إس ٠اهامىهار ٗ سَ

بى١

إلٍ إىه ٞهامىه ٞخطٙ ٨ٗ ، ٠وعس ْ ٙلاْ٘ بٚاىْ غااىشُى اهاٌاامق (عاسٖ)
ُٗظاااطٖ

اهاااامىه ٞاٗ٪

 ،فاااىْ ؾااالىهٕ ٙاااأتٛ

إىهااا ٗ ٞااا٘ز اهس٨هاااٞ

ا٨هاعاً ٞٚاهعقوٗ ٞٚاهيت ٙ ٨اٌلّ فٔٚاى غالؿاىف ٨ظَ اهاٌاادرب بإ شا غاقط
اهاٌسه٘ي اهاٌبىبق ٛاهاٌ٩ظَ هٕ .
ٗٙ ٨طز ؾلىهٕ و ٟاهامىه ٞاهثىُا - ٞٚاهاس٨ه ٞاهعطفا ٞٚا٨هااعاًا ٞٚاهايت ٨
ٙلْ٘ غاق٘ط اهاٌسه٘ي اهاٌبىباق ٛاهاٌ٩ظَ هٕ ّ اهامجاٚا ً٘ ٞااوىّ هااػقا٘ط
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اهاٌسه٘ي ا٨هاعاً ّ ٛاهامجٙ ٗ ، ٞٚلْ٘ ًىُعىّ ّ بقىٓ١ى .
بٍ ْ بعض

و ٞصطُى( )1عس ٗاف

اهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚاا ٞهوس٨هاا ٞاهاااٌبىبقٞٚ

غاىشُى اهاٌاامق (عاسٌٓى)

توعٚاٞ

اهااامج ، ٞٚبااٍ بااطّٓ واا ٟاهاوعٚااٞ

اهاٌعب٘ض ، ٝفِعطي بطٓىُٕ ُٗػاعر بىهاج٘اح اه٘اضا

ٗ اٮؾالىي اهااجوٛ

و ٟغاس٨ي غاىشُى اهاٌامق اهاد٘( ٛ٢عسٖ) ُِٗافع ًِإ

ًقاىَ اٮؾالىي

و ٟبطٓىْ اهاٌامق اهاٌعىصط (عسٖ) ٗ .تقطٙب بطٓىُٕ ْ ٙقىي :
ْ ً٩ن إج ٞٚاهس٨هار  -اهاٌبىبقٗ ٞٚاٮهاعاًٗ - ٞٚاإس ٗ ،هصا  ٨توقاٟ
إجٚااا ٞاهس٨هااا ٞا٨هاعاًٚااا ٞشا غاااقبت اهس٨هااا ٞاهااااٌبىبق ٞٚاااّ اهاااامجٞٚ
 -هعىضي ًىُع ٗ ، -شهم ُ ْ٪لا ٞاهاامج٩ًٗ ٞٚكٔاى

اٮخواىض ٗاهااملىٞٙ

ُاااٌى ٓاا٘ صااى ااسَ اهلااصح ٗاٮؾاااوىٖ ٗاهااادبأ  ٗ ،اٮُؿااىٗ ١اهقطااىٙى
اهاٌجع٘ه ٘ٓ ٞصى اهظٔ٘ض ٗ ضاز ٝاهاٌعِ ٟاهظىٓط ًّ اهوف اهاٌِب٘ق بٕ .
ٗ شا غقبت اهس٨ه ٞاهاٌبىبق ٞٚبظٔ٘ض كاصبٔى
سَ ضازتٔى

باىح اٮخواىض ٗ بظٔا٘ض

بىح اٮُؿى ، ١فإفرتاي سَ بوا٘خ اهااٌسه٘ي اٮهاعاًا ٛهاأى

ٙ ٨ػاس  ٛفرتاي كصح ظا٢س

اٮخوىض ٗ فرتاي ًادىهف ٞظا٢سٝ

أىٓط

اٮُؿىٗ ، ١شهم  ْ٪اهس٨ه ٞاٮهاعاً ٞٚهول - َ٩اٮخوىض ٗ اٮُؿى - ١مل تلّ
ًاااامقق ٞبااسايٵ ًػاااقى  -خوااىضاّ ٗ ُؿااى١ٳ  ، -بااى كااىْ بفعااى اهااا٩ظَ باار
اهاٌسه٘هر فالْ٘ ًّ ز٨ه ٞاهاٌسه٘ي و ٟاهاٌسه٘ي ٗ ،هٚػات ز٨هاٗ ٞا اسٝ
هاٌ٩ن ًػاقى هولىؾفٗ ٞٚاهامج. ٞٚ
ٗٓصا اٮغااس٨ي غاري تاىَ ٗ ،شهام ُ٪ :إ ٙفارتي ْ ًِؿاأ بقاى ١اهس٨هاٞ
اٮهاعاً ٞٚبعس غاق٘ط اهس٨ها ٞاهااٌبىبقٓ ٞٚا٘ اهاامصض ًاّ كاصح ٗ ؾااوىٖ ٗ
خبأ ظا٢س

اٮخوىض ٗ ًادىهف ٞظا٢س ٝهظٔ٘ض اٮُؿىًِ ٘ٓٗ ١افٷ  ،ف٩بس ًاّ

غااق٘ط اهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚاا ٞهٯخوااىض ٗ اٮُؿااى ١بااِفؼ اهاااٌػقط هوٌاااااسه٘ي
( )1حب٘ث

وٍ ا٪ص٘ي  :تعىضي ا٪زه ٞاهؿط . 264 : ٞٚ
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اهاٌ اابىبقٓٗ ، ٛااصا ًعِاا ٟاهاوعٚاا ٗ ٞااسَ ُفلااىن اهااس٨هار

اهػااق٘ط بعااس

اهامسٗث .
ٗ ً٘ ٨ب هأصا اٮفرتاي ٗ -و ٟاٮطا٩ق -باى ٓا٘ آخٷ

خصا٘ص

اهاٌسه٘ي اه٩ظَ اهعقو ٛاهاٌامض اهص ٜمل ٙفٌٕٔ اهعطف اهعىَ ٗمل ٙسضكإ،
ٗ  ٨شا زضكاااإ اهعااااطف اهعااااىَ ًااااسه٘ ّ٨هاعاًٚاااىّ ًػاااااق ّ٩ااااّ اهاااااٌسه٘ي
اهاااٌبىبقٙ ٛلااْ٘ ًااسه٘ ّ٨بىُٚاىّ ًِوثااقىّ ًااّ اهاااٌسه٘ي اهاااٌبىبق ٛفااٙ ٩اااٍ ٓااصا
اٮغاااس٨ي ٗ ،شهاام ُ٪ :اإ ِااس إااسٗث اهس٨هاا ٞاهاااٌبىبق ٞٚهولاآٗ - َ٩اا٘
ًسه٘ي ٙػااوعَ باامػب اهفٔاٍ اهعاط اهاٌاامىٗضً ٜاسه٘ ّ٨بىُٚاىّ ٨ظًاىّ هاصان
اهاٌسه٘ي اهاٌبىبقً ٛػاق ِٕ ّ٩بامٚا ٙسضن اهعقاى ٗاهعاطف اهعاىَ ً٩ظًاإ
ٗز٨هإ اهثىُٗ ٞٚأٔ٘ضٖ اهثىُ ٛاهاٌِوث ًاّ اهلا: َ٩
ٙا٘افا

اي ُفا ٛاهثىهاا اهاصٜ

واا٩ً ٟظًااإ اهاااٌسه٘ ْ٨اهااٌبىبقٚىْ ٗٙاااافقىْ واا ٟاهس٨هاا ٞوٚاإ -

فلىُى أٔ٘ضًٗ ّٙسه٘هٚاّ إسبى ًػاقور ٗ ،كىْ اهااٌسه٘ي اهثاىًٌُِٔ ٛاى ٨ظَ
و ٕٚاهاٌسه٘ ْ٨اهاٌبىبقٚىْ اهاٌاعىضضىْ  -بٍ ٗ س

اهلً ٜ - َ٩اٌى ٙا٘اف

ىضي ًىُع ًّ عو٘ي اهاٌسه٘ي اهاٌبىبقً ٘ٓٗ : ٛعىضضإ هااٌسه٘ي ًباىبقٛ
بااىْٕ  ،فػااقط  ٪ااى اهعااىضي اهاااٌىُع ٗ ،مل  ٘ٙااس ًااىُع ًااّ بقااى ١اهاااٌسه٘ي
اٮهاعاًاا ٛواا ٟاهااامج - ٞٚاهثىبااا ٞهاإ إااسٗبىّ ِ ٗ -س٢ااص  ً٘ ٜابٷ هػااق٘ط
اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛاهادىه ًّ ٛاهاٌىُع اهعىضي ؟ ًع ُٕ ٙ ٨عىضضإ ًاسه٘ي
آخط إاٙ ٟػقط بىهاٌعىضضً ٨ٗ ، ٞىُع آخط .
ٗ٧ٙكس ًى شكطُى  ْ :ع٘اَ إجٚا ٞاهاسهٚى اهااٌبىبقٗ ٛاٮهاعاًآ ٛا٘ عٚاىَ
اهاسهٚى ٗاهاامج ٞوٚإ ًاع إاٌااىي صاىب ٞاهااٌسه٘ي اٮخواىض ٗ ٜاٮُؿااىٜ١
هو٘اعاااع اهاٌاااامف٘أ

اهوااا٘ح  ٗ ،شا باوااا ٟاهااااٌسه٘ي اهااااٌبىبق ٛبىهااااٌىُع

 اهاٌعىضي هٕ  -غقط ّ اهامجٗ ٞٚاٮ اوىض  ،هو٘ب٘ق ٗ هوعواٍ اٮمجاىهٛبلصح إس اهاٌاعىضضر

خواىضٖ ٗ بعاسَ ضاز ٝاهااٌعِ ٟاهظاىٓط ًاّ هفا
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اٮُؿااى١

إااس اهااسهٚور اهاااٌاعىضضر  ،هلااّ  ٨زا اا ً٘ ٨ٗ ٛااب إ٣ِٚااص

هػق٘ط اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛهعسَ اهاٌىُع ًّ بقى - ٖ١بفعى سَ اهاٌعىضي هٕ
 ٗهوقى ١إاٌىي صىب ٞاهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛهو٘اعع  ،فٚأت ٛصى سَ اهلصحٗ صى سَ اٮؾاوىٖ

اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ٛاٮخوىضٙ ٗ ،ٜأت ٛصى اهظٔ٘ض

ٗ ضاز ٝاهاٌعِ ٟاه٩ظَ اهوٚٵّ اهظىٓط ًّ هف اٮُؿى. ١
بٍ ُٕ بعس غق٘ط اهس٨ها ٞاهااٌبىبق ٞٚهظٔا٘ض كاصح اٮخواىض ٗ ؾااوىٕٓ،
ٗ هظٔاا٘ض ااسَ ضازتٔااى  ً٘ ٜ -ااب هػااق٘ط اهس٨هاا ٞاٮهاعاًٚاا ٞ؟ إاااٟ
ٙعاااصض اهاٌااامق (عااسٖ) بااأْ فاارتاي ااسَ بواا٘خ اهاااٌسه٘ي اٮهاعاًاا ٛه اأى
ٙ ٨ػاس  ٛفرتاي كصح ظا٢س ه٘ كىْ اهسايٵ خرباّ ٗ فرتاي ًادىهف ٞظا٢اسٝ
أااىٓط اٮُؿااىٓٗ ، ١ااى ٙصااو اٮفاارتاي زهاا ّ٩ٚواا ٟغااق٘ط اهاااٌسه٘ي
اٮهاعاًاا ٛاهاااٌعوَ٘ إسٗباإ ًااع ُافااى ١اهاااٌىُع ااّ بقااى ١إجٚااإ ًٗاع ٗ اا٘ز
اها٘اف بٚاّ اهاٌسه٘هر اهاٌبىبقٚر و ٟإسٗبٕ ٗبقى ٕ٢؟ .
ٗبعوااىضً ٝاااداصط٨ : ٝبااس ْ ٙقٚاااٍ ٓااصا اهاٌااامق زهاا ّ٩ٚواا ٟغااق٘ط
اهاٌسه٘ي اٮهاعاً ّ ٛاهامج ، ٞٚبٍ ٙعاصض بصكط فرتاضٕ ٓ -صا ٗشان ً ،اع
ُٕ مل ٙقٍ اهسهٚى و ٟغق٘ط اهاٌسه٘ي اٮهاعاً. ٛ
ٗاهظاااىٓط ًاااّ تقطٙاااط باااامثٕ ُ :ظاااطٖ

اهاااامىه ٞاٗ٪

اهااايت شكطُىٓاااى

إٚااا عااىي فٚاإ ( :مل تلااّ ًاااامقق ٞبااسايٵ ًػاااقى ٗ ...هٚػاات ز٨هااٗ ٞا ااسٝ
هاٌ٩ن ًػاقى هولىؾفٗ )ٞٚعس غو

غااس٨هِى هوٌؿأ٘ض بِما٘ اهاامىه ٞاهثىُٚاٞ

ًّ إىهيت اهس٨ه ٞاٮهاعاً. ٞٚ
ٗاهااامىصى ًاااٌى إققِااىٖ ُ :اإ بعااس تػااىعط اهاااٌاعىضر

ًسه٘هااأٌى

اهاٌبىبق ٪ ٛى اهاعىضي ٙوق ٟاهااٌسه٘ي اٮهاعاًا ٛوا ٟاهاامج ٞٚاهاامىزبٞ
ٙقِٚاىّ ٗٙاااٌلّ ُااف ٛاهثىهااا بىهااسهٚور اهاااٌاعىضضر ٌُٔ٪ااى ًافقااىْ وٚاإ غااري
ًاداوفر ف ٨ٗ ،ٕٚزهٚى  ٘ٙب سَ إجٚإ ٗ غقىطٔى بعس غق٘ط اهاٌسه٘هر
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اهاٌبىبقٚر اهاٌاعىضضر اهاٌالىشبر .
بى ٙاٌلِِى اٮغااس٨ي وا ٟبقاى ١اهااٌسه٘ي اٮهاعاًا ٛبااجط ٜاهعقا١٩
ضتلاااىظاتٍٔ اهاٌاااامىٗضًٗ ٞٙاااامىغوىتٍٔ اهقىُُ٘ٚااا ٞوااا ٟا٪خاااص بىهااااٌسه٘ي
ؼ
اٮهاعاً ٛهولا َ٩بعاس غاق٘ط اهااٌسه٘ي اهااٌبىبق ٛهااٌىُعٕ شا كاىْ ٙ ٨ااٌ ٵ
اهااااٌسه٘ي اٮهاعاًااا - ٛكٌاااى

ُفااا ٛاهااااملٍ اهثىهاااا اهاااصٙ ٜا٘افا ا

وٚااإ

اهسه. - ْ٩ٚ
بٍ بعس تاٌىَ اهواما ّ ًقاطا ٟا٪صاى اٗ٪ها ٗ ٛاهقى اس ٝاٗ٪هٚاٞ
إلٍ اهاٌاعىضضر ًٌ٘ىّ ِٙوػ ٛاهاعاطٵي هوااما ا٪صاى اهثاىُ٘ ٜاهااٌالفى
هوٚىْ إلٍ اهاٌاعىضضر

خص٘ص ا٪خوىض اهاٌعصً٘ ٞٚاهاٌاادىهف ٞها٘ضٗز

زه ٞخىص ٞباملٍ اهاٌاعىضي ًِٔى اهاٌاداوف ً٧زآى .
هلّ عوى بٚىُٕ ٨بس ًّ تأٌٚس ًط: ّٙ
اٗ٪ي ُ ْ :واااما ُاامى ١اهاعااىضي باار ا٪زهاا ٞاهؿااط ًٌ٘ ٞٚاىّ ًقسًااٞ
هعاا٩ج اهاااٌ اعىضضىخ ً ،ااّ زْٗ فااطق باار كٌُ٘ٔااى آٙااار ٗ ضٗاٙااار ٗ آٙااٞ
ٗضٗاُ ٗ ٞٙام٘ شهم .
ٗاهثااىُُ ْ : ٛواااما ًِىؾاا ٗ ١ٛغااوىح خااا٩ف ا٪خوااىض اهاااٌعصً٘ٞٚ
ًقسً ٞهع٩ج ا٪خوىض اهاٌاعىضض. ٞ

أحناء التعارض بني الدليلني :
ٗٓصا اهاوما ًعق٘ز هأٌٚس اً٪ط اٗ٪ي  ،فِق٘ي :
ْ اهسهٚور اهاٌاعىضضر بامػب ٗ ٘زٌٓى اه٘اعع ٛخىض ىّ ٙ ٨ادو٘ ًّ
إى٨خ ب٩ب ٨ ٗ ، ٞبامػب اهاص٘ض اهعقوٙ ٛاٌلّ تص٘ض إى٨خ خط ٠هلّ
ٗ ٨اعع هأى ٓٗ ،صٖ اهامى٨خ :
اهااامىه ٞاٗ٪

ُ ْ :فاارتي عبعٚاا ٞغااِس اهااسهٚور اهاااٌاعىضضر باااٌعِٟ

كٌُ٘ٔااى ًعوااً٘ ٛاهصااسٗض ااّ اهؿااىضع اهاااٌقسؽ ًااع تعااىضي أىٓطٌٓااى

ُاماى ١اهاعىضي بر اهسهٚور اهؿط ٚر )239( ............................

ًٗسه٘هلٌى  ،كٌى شا ٗعع اهاعىضي بر أىٓط آٙار عطآُٚار ٗ بار أاىٓط آٙاٞ
عطآُٗ ٞٚأىٓط خرب ًا٘اتط ٗ ًامف٘ف بقط ِٞٙت٘ ب اهقبع بصسٗضِٖ ٗ ،س٢ص:
 عس  ٘ٙس بٚىْ ؾىٓس وٛٵ و ٟاهاٌطاز اهاجسًٌِٔ ٜى ٗ  ٘ٙس ٗاإاسًّ ٗ ٖ٘ اهاجٌع اهعط  ،ف٧ٚخص بٕ ٗٙعٗي اهاعىضي ٗاهاسافع بر اهظىٓطّٙ
اهاٌقب٘ع بصسٗضٓى .
حٗ -عاااس  ٘ٙ ٨اااس ٗ ااإ ًاااّ ٗ اااٖ٘ اهااااجٌع اهعاااط بٌِٔٚاااى باااامٚا
ٙػاقط اهاعىضي ٗاهااسافع اهااٌطٌُ٘ ٛبار اهاسهٚور ً ٗ ،ثاى ٓاصٖ اهاامىهٞ
إٚاااا ٙرتكاااع اهاعاااىضي

أٔااا٘ض اهاااسهٚور ٨ -

غاااِسٌٓى هلُ٘ااإ عبعٚااىّ

ًعوااااَ٘ اهصاااامٗ ٞاهصااااسٗض  -فاااإشا مل ٙقبااااع ٗ -هاااا٘ مجااااى - ّ٨بااااوبْ٩
ًفىزٌٓااى ٨بااس ًااّ تػااىعبٌٔى ٗ ااسَ إجٚاا ٞأٔ٘ضٌٓااى ًٗااسه٘هلٌى

ًقااىَ

اهعٌااى ٗ ،شهاام هقصاا٘ض اهااسهٚى اٮبوااىت ٛااّ مشاا٘ي اهاااٌاعىضضر ٗ بوااىخ
اهامج ٞٚهلى ًٌِٔى بعس غاقطاض تعىضضٌٔى ٗ سَ ٗ ٘ز مجع ط بٌِٔٚى .
كٌااى ٙ ٨عقااى طٙااىْ صااىه ٞاهظٔاا٘ض
٨ٗ ،

ًاااط

ٗاهط ٘ع بعسٖ
ٙاجطٜ

كؤٌٚاااى هالىشبٌٔاااى
زهٚى

إااسٌٓى هلُ٘اإ تط ٚمااىّ باا٩

اهظٔااا٘ض  ،فااا ٩باااس ًاااّ تػاااىعبٌٔى

أىز ْ ٜكىْ ًٗ ،ع فقسٖ ٙط ع

صى ٌواٛ

اهاٌ٘ضز .

اهاااامىه ٞاهثىُٚاااُ ْ : ٞفااارتي عبعٚااا ٞغاااِس إاااس اهاااسهٚور اهااااٌاعىضضر
ٗأِٵٚٵا ٞغااِس ا٬خااط باااٌعِ ٟكااْ٘ إااس اهاااٌاعىضضر ًقباا٘ع اهصااسٗض ٗكااْ٘
اهسهٚى ا٬خط ًظِْ٘ اهصسٗض  ،كٌى اشا ٗعاع اهاعاىضي بار أاىٓط آٙا ٞعطآُٚاٞ
ٗ أااىٓط خاارب ًااا٘اتط ٗ ًااامف٘ف بقطِٙاا ٞعبعٚاا ٞواا ٟصااسٗضٖ ٗباار أااىٓط
خاارب اهثقاا ٞاهااصٙ ٨ ٜلااْ٘ ًااامف٘فىّ بقطِٙاا ٞتااسي واا ٟعبعٚاا ٞصااسٗضٖ  ،ف اىشا
ٗ س ٗ ٕ ًاّ ٗ اٖ٘ اهااجٌع اهعاط ٗ اب ا٪خاص بإ ٗٙاعٗي بإ اهاعاىضي
ٗاهاسافع بر اهظىٓط. ّٙ
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ًٗع ُااافى ١اهاجٌع اهعط بر اهظٔ٘ض٨ ّٙباس ًاّ تقسٙااٍ أٔا٘ض ًاى ٓا٘
ًقب٘ع اهصسٗض ًٌِٔى ٗططح ًى ٓ٘ ًظِْ٘ اهصاسٗض ًٌِٔاى  ،ف٧ٚخاص بظاىٓط
اهلاىح ٗ اهػِ ٞاهقبعٙٗ ٞٚبطح خرب اهثقا ٞاشا ُافا ٟاهااجٌع اهعاط بٌِٔٚاى،
ٗشهم  ٪ى ًى زيٵ ًّ ا٨خوىض( )1اهِىطق ٞبأْ ًى خىهف عا٘ي ضبِاى ٗغاُِ ٞوِٚاى
()مل ُقوٕ ٗ ُٕ ظخطف ٗ ز ٖ٘  -تطكٖ٘ ٓٗ ، -ا ٛتفٚاس اسَ إجٚا ٞخارب
اهثقُٗ ٞامٖ٘ ًاٌ ى ٓ٘ ًظِْ٘ اهصسٗض  ًّ ٨ ،بىح ض مىْ أىٓط اهلااىح ٗ
اهػِ ٞو ٟخرب اهثق، ٞبى ًّ بىح سَ إجً ٞٚظِْ٘ اهصسٗض ِاس ًاادىهفإ
هظىٓط ًقب٘ع اهصسٗض .
ٗٓصاْ اهقػٌىْ خىض ىْ ّ بامثِى اهاٌاصسٵ ٜهاِق ٚا٪صى اهثىُٜ٘
تعاااىضي اهاااسهٚور ٨ ،خاصىصااإ بىهسهٚوٚااااّ اهااااٌظِْ٘ صاااسٗضٌٓى ٌٗٓاااى
اهادرباْ اهاٌعارباْ غِساّ اهاٌاسافعىْ أىٓطاّ .
اهاااامىه ٞاهثىهثاااُ ْ : ٞفااارتي أِٚااا ٞغاااِس كااا ٩اهاااسهٚور اهااااٌاعىضضر
بااٌعِ ٟااسَ اهقبااع بصااسٗض كاى ًٌِٔااى ًاع كااْ٘ ز٨هأٌاى أِٚاا ٞغااري عبعٚااٞ
بأْ كىُى أىٓط ّٙغري صطٙاامر ًاّ إٚاا اهس٨ها ، ٞكٌاى اشا ٗعاع اهاعاىضي
باار خاارب ّٙؾااطٙفر صاامٚم ٛاهػااِس أااىٓط ٜاهس٨هاا ٞباااٌعِ ٟتااسافعٌٔى
اهاٌعِ ٟاهظىٓط ًٌِٔى .
ٗٓصا اهقػٍ ٓ٘ ًامى اهواما ِٓى هاأغاٚؼ ا٪صاى اهثاىُٜ٘

تعاىضي

اهسهٚور غري ًقب٘  ٛاهصسٗض ٗغاري ًقبا٘  ٛاهس٨هآٗ ، ٞا٘ كثاط ا٪عػاىَ
ٗاهامى٨خ با١٩ٳ

ًقىَ اٮغاِوىط ًّ ا٪زه ٞاهاٌاعىضضِ ٗ . ٞس٢ص :

 ْ كىْ باٌ ٞمجاع اط ًقوا٘ي بار أٔ٘ضٌٓاى فىهااجط ٜاهاٌاامىٗضٜاهاٌٌط ٟؾط ىّ و ٟا٪خص باٌى ٙقاط ٕٚاهاجٌع اهعط بر اهظٔ٘ض. ّٙ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 9اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح + 10ح + 12ح + 14حٗ . 15غريٓى .

باما خوىض اهادٚري ٗ خوىض اها٘عف )241( ...........................

ح ٗ -شا مل ٙااا٘فط مجااع طفااٛ

اهااور فٌقاطاا ٟاهقى ااس ٝاٗ٪هٚاآ ٞاا٘

اهاػىعط كٌى تقسَ .
٨ ُٕ ٨بس ًّ اهادطٗج ًِٔاى ٗضفاع اهٚاس ِٔاى ُ٪ ،إ ٗضزخ اهِصا٘ص
اهعسٙااسٝ
تاااامق

اهااادرب ّٙاهاٌاااداوفر ٗٓاا ٛتااسي واا ٟااسَ تػااىعبٌٔى ٓٗ،ااٛ
صا ا ّ٩بىُ٘ٙا ا ّى

اهااااٌاعىضضر ٓااا٘ هاااعَٗ ا٪خاااص بأإاااسٌٓى ًع ٵِٚا اىّ

هااااٌعٞٙٷ ًٗاااط ٵ ا٪خاااص بأإاااسٌٓى ًااااد ٵٚطاّ بٌِٔٚاااى ٗ ،غاااِعطي ا٪خواااىض
ٗاهِص٘ص اهاًٌ٘ ٟهٔٚى ُٗوٚٵّ تفص: ّ٩ٚ
ْ اهاٌػافىز ًّ أىٓط اهِص٘ص :
ٓى ٓ٘ هعَٗ اهرت ٘ ٗٗ ٚح ا٪خص باٌى ف ٕٚاهاٌعٗ ٞٙاهاٌط ٵ كٌى ٓ٘
ض ً ٜؿٔ٘ض

 َ٩ا٪ص٘ي ؟

َ ٓ٘ اهاادٚري بر اهاٌاعىضضر ًع غااموىح تط ً ٚى ف ٕٚاهااٌع ٞٙكٌاى
خاىضٖ عوٚى ًّ ا ىأٍ اهفقٔى( ١عسٍٓ) .
بٍ ُواما

:
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الـنقصد الشابع
مياشيء تعارض األخبار وأسباب اختالفها
عواااى اه٘هااا٘ج

تأغاااٚؼ ا٪صاااى اهثاااىُ٘ ٜاهاعواااسٜ

ااا٩ج ا٪خواااىض

اهاٌاعىضض ٞاهص٘ ٗ ٘ٓ ٜح اهعٌاى بأإاسٌٓى  -تعِٚٚاىّ ٗ تاادٚرياّ  ،واً ٟاى
غااٚأت ٛتفصااٚى اهقاا٘ي فٚاإ ٓٗ -اا٘ واا ٟخاا٩ف ا٪صااى اٗ٪هاا : ٛاهاػااىعط -
فىُاااإ ٩ٙإاااا ٗعاااا٘ع ا٨خااااا٩ف اهلااااثري

ا٪إىزٙااااا اهصااااىزض ٝااااّ

اهاٌعصً٘ر ( )بومىأ اهاملٍ اه٘اعع ٛاهاٌ٧زٵ٠

خوىضٍٓ ٗ ،اهؿ٘آس

ٗاضاام ٞهلااى ً٩إ ا ًبوااع واا ٟخوااىض اهعاارت ٝاهبااىٓط )( ٝبااى إاااٟ
ا٪خوىض اهاٌىب٘ض ّ ٝاهطغ٘ي ا ٪ظٍ (. )
ٗٓااصٖ ًؿاالو ٞظٚاااٌ٨ ٞإظٔااى اهعوٌااى ١ا ٪ااً َ٩ااّ عسٙاااٍ اهعًااىْ بااى
٨إظٔااى بعااض اهااطٗاٝ

صااط اٮًااىَ اهصااىزق (ًٗ )ااى بعااسٖ  ،فػااأه٘ا

ًاااّ اٌ٢٨ااا )( ٞاااّ ٗ ااإ اٮخاااا٩ف إاااا ٟكااااب بعطااأٍ كاىباااىّ
( خااا٩ف اهااامسٙا) ُظااري ٙااُ٘ؼ بااّ وااس اهااطنّ ًٗااامٌس بااّ ابااٌ ٛااري
ٗ نس بّ ًامٌس اهربعٗ ٛغريٍٓ  -وً ٟاى إلا ٟؾاٚذ اهبى٢فاٞ
ٗاهِجىؾااٛ

فٔطغإ

فٔااطؽ ض ىهاإ  ،بااى ْ ؾااٚذ اهبى٢فاا ٞاهب٘غاا ٛهاااٌ٩إظإ

خا٩ف إسٙثٍٔ (ٓ )هف كاىبٕ (اٮغاوصىض فٚاٌى خاوف ًّ ا٪خوىض) .
ٗٓلااصا غااأي اهااطٗا ٝبعااس ً٩إظااأٍ خااا٩ف إااسٙثٍٔ ( )اه٘اصااى
اهٗ ٍٔٚاهاٌػٌ٘ع ًٍِٔ فإغافػطٗا ّ اه٘أٚف ٞاهعٌوٚاِ ٞاس ضٙ٦ا ٞاهاامسٙثر
اهاٌاداوفر ًطٌُ٘ىّ ٗكؿفىّ ّ اهاملٍ اهؿط  ٛكٌى ٙوسٗ ًّ ضٗاٙىخ(:)1
ًِٔى ً :قو٘هٌ ٞط بّ إِظو ٞاهاٌصطٵإ ٞب٘ ا٘ز اٮخاا٩ف
اهلىؾف ّ ٞاهاملٍ اهؿط  ٛفػأي اهطاٗ ّ ٜاه٘أٚف ٞاهؿط . ٞٚ
( )1ضا ع اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 9اب٘اح صفىخ اهقىض. ٛ

إاىزٙثٍٔ

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )243( ..........................

ٗٙواسٗ ًاّ بعاض ا٪خواىض اهااٌافطع ٞاطي خاا٩ف اهاامسٙا اهااٌأب٘ض
ٍِٔ (ُ )ظري خرب بّ ًٔعٙىض( )1اهامىك ٛهطٗاٙار أاىٓط إاسٌٓى طٔاىضٝ
اهااادٌط ٗأااىٓط بىُٚأٌااى ُااجىغ ٞاهااادٌط  ،فأ ااىح ( )اّ ٗأٚفااإ فااأًطٖ
( )بىهعٌى بطٗا ٞٙاهِجىغ. ٞ
ٗٓصٖ ًؿلو ٞهافت هٔٚى
اهعقٚااس ٝاهااامقٞ

ًِ٩ى اهاٌاقسًْ٘ فػع٘ا ها٩فٔٚى ٗهوسفىع اّ

اٮًىًااٗ ٞاهعصااٌ ٞبااى ٗاهِواا٘ ، ٝفااس ت ؾااٚذ اهبى٢فااٞ

اهب٘غاا ٛهاااأهٚف ً٘غاا٘ إ اهطاادٌ( ٞاهأااصٙب) ٗعااس شكااط
خااا٩ف إااسٙثٍٔ ٗ ااب

ًقسًااإ ْ

ظااٍ اهبعااْ٘ وااً ٟااصٓوِى ٗ ضازٗا بٔااى ببااىي

ًعاقسُى إا ٟض ع بعض ا ٪ا َ٩اّ

اقاىز اٮًىًاٗ ٞاهعصاٌ ٞهااٌى هااوؼ

وً ٕٚاط خاا٩ف إاىزٙثٍٔ  ،فلىُات باام ًؿالو ّٞظٚاأٌُ٪ ٞاى تصابسَ
ِ -س بعض عىصط ٜاهعوٍ ٗاهوصريً - ٝع

اقىزُاى اهٚقاٚي بعصاٌ ٞاهطغا٘ي

ا ٪ظااٍ (ٗ )اٌ٢٪اا ٞا٨طٔااىض (ُٗ )عآاا ٞوااًٍ٘ٔ ًٗعااطفأٍ بأإلااىَ
اهؿطع اهاملٚاٍ ٗغً٩أى ًّ اهاسافع ٗاهاادىهف اهاٌوم٘أ
شْ ٓصٖ أاىٓط ٝعاس غاا٘ وت اهاؿاالٚم

بعاض

خوىضٍٓ .
اقىزاتِاى اهٚقاٚاِاٚااٞ

فااا٘ٓٵٍ بعااض عىصااط ٜاهِظااط ٗاهوصااري ٝتِااىعض اهاااٌأب٘ض اأٍِ ًاااٌى ٗ ااب
ؾلٍٓٔ

صى اهاد٩ف ٞاٮهأٗ ٞٚاه٘ٗ ٞٙ٨اهعصٌ ٛٓٗ ٞص٘هِى اهاٌ٘ض٘ ٞٚ

ٗا٪غىؽ اهص ٜتواي و ٕٚقى٢س اٮًىًٗ ٞٚاهفقٕ اٮًىً ، ٛبى ٌَ٘ اهرتاث
اهفلط ٜاٮًىً ٛاهاٌػاق ًّ ٟخوىض اهطغ٘ي (ٗ ٗ )صٚى )( ٕ٢اهيت ٓٛ
اهاااٌصسض ا٪غااىؽ كااىهقطآْ اهاااٌجٚس ٙٗ ،صااومىْ ًط ع اىّ ظٚاااٌىّ هواؿااطٙع
اٮغٗ ، ًٛ٩عس تطكٌٔى ضغ٘ي اهلل ( )فِٚى (اهقطآْ ٗاهعرت )ٝهواٌػم بٌٔى
كُ ٛػعس

إٚىتِى اهسُٚى ٗا٪خطُٔٗ ٠اسُ ٨ٗ ٜطىٵ ُٗ ٨ادع َ٘ٙ ٠اهقٚىًاٞ

ف٩بس ًّ كؿف إقٚق ٞاٮخا٩ف ًِٗؿأ إص٘هٕ .
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 2ح ًّ : 38اب٘اح اهِجىغىخ  :ح. 2
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ٗعس صسض ًّ بعض وٌى ١اٮغ: َ٩
ٗاهاعاااىضي اهااااٌوم٘أ

اصاض غطٙب ّ ٓصا اٮخاا٩ف

اهِصااا٘ص اهاٌاااامٌس ٞٙاهؿاااطٙفٗ ٞاهااااٌأب٘ض ٝاااّ

اٗ٪صاااٚىٗ ١اهعااارت ٝاهباااىٓط ٝباااأْ اهطغااا٘ي (ٗ )اٌ٢٪ااا ٞا٨طٔاااىض ()
ًاااجأسْٗ ٙعوٵااطْٗ -

إااىزٙثٍٔ ٗ ،هاا٘

بعااض اهاااٌ٘اضز ٙٗ -اااملْ٘

آضا ٍٔ٢اٮ أىزٗ ٞٙفاىٗآٍ اهادىص ٞبٍٔ ِٓ ًّٗ ،ى ٙ ٨ػاػطح ًّ تادىهف
إىزٙثٍٔ ٗتعىضي خوىضٍٓ

ز٨هأى و ٟاهاملٍ اهؿط  ٛاٮهأ. ٛ

ٗٓصا اٮ اصاض خى٢ب ًطف٘ي ِسُى ٮ اقىزُى صاٌ ٞاهطغا٘ي ا ٪ظاٍ
( ٗ )صااٌ ٞاٌ٢٪اا ٞا٪طٔااىض (ٗ )اهعصااًٌ ٞىُعاا ٞااّ عواا٘ي ا ٨اااصاض
فىٍُٔ ِٙ ٨بقْ٘ ّ ض  ٜٷ ٗ ٓاَّ٘ [ ٠مَـا َٓيَطِـل عَـًَ الََْـَْى إٌَِ ٍـَْ إِالَّ َّحَـٌٕ ٓـْحَى]
اهِجٍ ٗ ، 4+ 3 :عس خىطب اهلل غومىُٕ إوٚوٕ اهااٌصبفُ ٗ ٟإ ُاعي وٚإ :
ظ بِنَـــــا َأرَا َ الَّـــــُ] اهِػاااااى،105 : ١
ه بَـــــَٔ ًَ اليـــــا ِ
َل لِـــــتَتَا َ
ا بِـــــالْت ِّ
[ا ْل ِاتَـــــا َ
 ٨باٌى ض  ٗ ٠أاس قوإ ( )باى ًاى ِٙبا ٓا٘ ٗإاٗ ٛإاىٖ اهلل غواامىُٕ
اه )( ٕٚبٍ توقٓىٖ ًِٕ ٗصٚى )(ٖ٦وٌىّ ًّ اهػٌىً ١ا٘اص ّ٩فً ٍٔٚا٘اضباىّ
كىبطاّ ّ كىبطٗ ،بٔصا اٮ اقىز تاماف

إىزٙثٍٔ بقٚاٌ ٞتؿطٙع ٞٚىهً ٞٚػاقىٝ

ًّ اه٘إ ٛاهاٌقسؽ .
ِٗٓى ِٙوػ ٛتفصاٚى اهقا٘ي ٗتاامقٓ ٚاصا اً٨اط هِاط - ٠بعواٍ تفصاٚو- ٛ
سَ ًلىْ عو٘ي ا ٨اصاض  ،فِجٚب ِٓى ّ غ٧اي :
ٓااى  ٙااٌلّ ْ تلااْ٘ فاااىٗ ٠اهطغاا٘ي ا ٨ظااٍ ( ٗ )إىزٙااا اٌ٢٨ااٞ
ا٪بااطاض( - )كواأى ٗ بعطاأى ً -ااّ بااىح ا ٨أااىز ٗاهااط  ٜاهؿدصااٛ
اهاااٌػاِاج ًااّ قاا٘هلٍ ٗ ًااع ًؿاا٘ض ٝصاامىبٍٔ ٙ ،عقواإ

بااى ١اهِاٚجااٞ

اهاٌػامصو ًّ ٞا ٨أىز ٗاهط  ٜاهاٌػاِوط ًّ اهعقى ٗ زآ٦ى بِم٘ اهفا٘٠
بٍ تصى هِٚى بعِ٘اْ اهامسٙا اهاٌمٌس ٗ ٜاهعو٘ ٗ ٜاهوىعط ٗ ٜاهاجعفطٜ
ٗ اهطض٘ ... ٜ؟ .

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )245( ..........................

ٗا ٨أىز ٓ٘ (بصي اهبىعٗ ٞاهاجٔس ٗ غافطاغ اه٘غع

ًاجىي غاِوىط

اها ملٍ اهؿاط  ٗ ٛغاادطا ٕ ًاّ زهٚوإ اهافصاٚوًٗ )ٛاّ اه٘اضا اهااجو:ٛ
غااؤىَ ا٪إلاىَ اهؿاط  ٗ ٞٚغاادطا ٔى ًاّ اهػاِ ٞاهااٌبٔط، ٝ

اها مى ٞ

فىْ آٙىخ ا٪إلىَ ٗ ْ كىُت بىهاٌ٣ىخ هلّ كثطٓى ٗاضز هوٚىْ صى اهاؿطٙع
مجىٗ ،ّ٨عوٚى ًِٔى ٗاضز هوٚىْ بعاض اهفاطٗع ٗا٪إلاىَ اهؿاط ٓٗ ٞٚا٘ بٚاىْ
ً ااماىج هوٚااىْ اهػااِ ٞاه ااٌبٔطٗ ٝتفػااريٓى ٗبٚااىْ خص٘صااٚىخ اهفااطع

ُااىع

ٗع٘ٚزٖ ٗغى٢ط إلىًٕ كٌى ٙ ٨ادف ٟوٓ ٟى اهادرب. ٝ
ٗٓلصا ًّ اه٘اض إج ٞٚاهػِ ٞاهاٌمٌسً - ٞٙى صسض ِإ ً اّ عا٘ي
ٗ فعى ٗ تقطٙط ٗ -كْ٘ اهػًِ ٞعصًً٘ ّٞصُ٘ ًّ ّٞاهادبأ ٗا٨ؾاوىٖ ٗاهػوط
إلى ٞٙتؿطٙع اهلل غومىُٕ ٗخص٘صٚىخ إلىًٕ .
ٗعس ٗعع اهاد٩ف بر وٌى ١ا٨غَ٩
فٌٚى مل ِٙعي بٕ ُ

ا٘اظ ا ٨أاىز وا ٟاهاِيب 

عطآُٗ ٗ ٛإ ٛمسىٗ ٜهأ ٗ ، ٛسَ ٘اظٖ ق: ّ٩

مجااع وٌااى ١اً٨ىًٚاا ٞواا ٟاه ااٌِع ًااّ

أااىز اهااِيب ()

تؿااطٙعٕ

اهاٌامسٵث بٕ ً،ع هاعأًٍ بأْ هٕ اه٘ ٞٙ٨اهاؿطٙع ٞٚاهاٌ٧عٓا ٞفٌٚى ٙطاٖ ص٩إىّ
هوس ّٙاهامِٚف ٗ ه ًٞ٫اهااٌطإًُ٘ ٞظاري تؿاطٙعٕ إطًا ٞكاى هاامَ٘ اهاامٌط
غعٗ ٝخٚرب خ٘فىّ ًّ توفٔى ٗ ُقصىُٔى ٗ سَ ٗ ساْ زٗاحٵ تامٌى

آ٪وٞٚ

ًاع ٞاهػِ ٌٞٚكٌى غٚأت ٛبٚىْ خوىضٓى .
ٗٗافقٔاااٍ
()1

ٗاهاٌعاعهٞ

ًِاااع

أاااىز اهاااِيب ( : )مجاااع عوٚاااى ًاااّ ا٨ؾاااى طٝ

عىي بّ إعَ  ًّ ْ ( :أاّ ْ ا ٨أاىز ٙااج٘ظ هُ٩وٚاى ١

ؾطع ؾاطٙعٞٷ مل ٙا٘ح ها ٍٔٚفٔٚاى فٔا٘ كفاط ظاٙٗ ، ٍٚلفاٛ
ًطٖ تعى

بباىي شهام :

هِوٙ ْ  ٕٚق٘ي  :إِ ٌَ أَتبِع إِالَّ مَا ْٓحَى إِلَٕ) ُ٘ٙؼ . 15 :

( )1ضا ع  :اٮإلىَ

ص٘ي ا٪إلىَ ه٭ًس : ٜج + 698 : 5ضؾىز اهفم٘ي هوؿ٘كىُ. 255 : ٛ
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هلّ اهاٌؿٔ٘ض بر ا٪ص٘هٚر ًّ ٓى اهػِٓ )1(ٞا٘ ا٘اظ

أاىزٖ ()

فٌٚى مل ِٙعي بٕ ُ ٵ عطآُٗ ٗ ٛإ ٛهلً ٗ ٛلىُٕ قٗ ّ٩كْ٘ إسٙثٕ ٗإلٌإ
ض ٙىّ ؾدصٚىّ هٕ  .بٍ خاوف ٓ ١٨٧اهاٌج٘ٵظْٗ ٮ أىزٖ ٔ ًّ ىخ :
اهاجٔ ٞا: ٗ٪
هودصااً٘ٙ ٗ ٞاادا

ًامى

أىزٖ اهاجى٢ع قٓ ّ٩ى ٙادا

بقطى ٕ٢فصاّ٩

بااأً٘ض اهااسُٚى كىهاامطٗح ٗاهقطااى ١؟ َ ٙعاٍٵ

أااىزٖ

ً٘٪ض اهسٗ ّٙاهفاىٗ ٠اهؿط  ٞٚ؟ .
اهاجٔ ٞاهثىُ: ٞٚ

ٗع٘ع اٮ أىز ًِإ ٗٓاى صاسض ًِإ بعاض ا٨إىزٙاا

بٚىُىّ هط ٗ ٕٙا أىزٖ بعس ًؿ٘ض ٝقوٕ ٗ قى صمىبٕ ؟ فقىي مجع كوري ب٘ع٘ع
ا ٨أىز ًِٕ ًبوقىّ بسهٚى غط ٘ ٞابٕ ٌاى ٙػاأي ٗبااٌجطز ٗعا٘ع اهاامىزبٞ
زْٗ ُاظىض اه٘إ ،ٛعىي اً٬س( : ٜاهاٌداىض ِسُى ٘اظ شهم قٗٗ ّ٩ع٘ إ
مسى اىّ)(ٗ ،)2عىهاات اهاامِف ٞٚبااىه٘ع٘ع ًقٚٵاساّ بىُاظااىض اهاا٘إ ٛبااٍ ِااس تطاٚٵ
اه٘عت ٙعٌى بط ٙإ ٗ أاىزٖ ٗٙواٚٵّ اهااملٍ اهؿاط  ٛفٚإ ٗ ،ت٘عاف عوٚاى -
ًٍِٔ اهػعاه )3(ٛاهص ٜعىي  ( :خاوف٘ا
 ُ ٨ٵ فٗ ٕٚاهِظط

٘اظ إلٍ اهِيب  بى ٨أىز فٌٚى

اهاج٘اظ ٗاه٘ع٘ع ٗ ،اهاٌداىض ٘اظ تعوٵسٖ بصهم) ٗٓاصا

ٙعااي ً٘افقااإ هاااٌؿٔ٘ضٍٓ

ًلااىْ

أااىزٖ 

اه٘اععاا ٞاهاايت ُ ٨اا ٵ

ؾط  ٛفٔٚى ًّ اهقطآْ  ،بٍ زافع ّ ًاداىضٖ بٍ عىي ( ًى اه٘ع٘ع فقس عىي بإ
عَُ٘ ٗ ،لطٖ آخطْٗٗ ،ت٘عف ف ٕٚفطٙا بىهاا ٗٓا٘ ا٪صا فىُإ مل ٙثوات بإ
عىطع) بٍ بٚٵّ اهػعاه ٛزهٚى اه٘ع٘ع ٗؾ٘آسٖ ِسٍٓ ُٗىعؿٔى .
اهاجٔ ٞاهثىهث: ٞ

ًلىْ ٗع٘ع اهادبأ

اأىزٖ ٗ إص٘ي ا٨ؾاااوىٖ

ِسٖ ،عىي اً٬س ْ ( : ٜاهقى٢ور باج٘اظ ا ٨أىز هوِيب  خاوف٘ا فٓ : ٕٚى
()1اٮإلىَ

( )2اٮإلىَ

ص٘ي ا٪إلىَ ه٭ًس: ٜج + 165 : 4خماصط بّ احلى ب ًع ؾطح اهعطس :ج. 291 :2

ص٘ي ا٪إلىَ  :ج. 398 : 4

( )3ضا ع  :اهاٌػاصف : ٟج - 355 + 256 : 2طوع ٞزاض إٚى ١اهرتاث اهعطب. ٛ

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )247( ..........................
ٙاٌلّ ْ ٙادبأ اهِيب 

اهاادبأ

أىزٖ  :فصٓب بعض صمىبِى

ًِع ٗع٘ع

أىزاتاإ ٗ ،شٓاب كثااط صاامىبِى ٙ -عاي اهؿااىفعٗ - ٞٚاهاامِىبوٞ

ٗ صمىح اهامسٙا ٗاهاجوىٗ ٛ٢مجى  ًّ ٞاهاٌعاعهٞ

٘اظ شهم) (. )1

ٗهامق ٚاهام ُق٘ي اباسا١ٳ :
ُااٌى مجااع وٌااى ١اً٨ىًٚاا ٞوااًِ ٟااع ا أااىزٖ ( )خااصاّ ًااّ اٙ٬ااىخ
اهقطآُ ٞٚاه٘فري ٝاهظىٓط ٝوٚىّ

اهاٌِع ّ

أىزٖ بط  ٕٙفىُٔى إصطخ إلىٞٙ

اهاؿطٙع باٌصسض اه٘إ: ٛ
ُظري ع٘هٕ تعى

ب ٱ ّٰٲ اهِ ْٰٰٔ٘ٔ ٠ٲ ٱٰٓ٘ ٰٔٗ ٖ٨إٲٛٴ ٙٱ٘إٰ ]ٟاهِجٍ
ًٰٰٗ[ :ى  ٰٙٲِ ٶ

ٗ ٛٓٗ ، 4 + 3 :اضم ٞاهس٨ه ٞبىط٩عٔى وِٙ ٨ )( ُٕ ٟب ًّ آٙىخ اهلل
ٗ إىزٙا اهػِ٘ٓ ّ ٞاٖ ٗض  ، ٕٙبى ِٙ ٨ب اٗ ًّ ٨إ ٛاهلل تعى

ٓٗ ،اصا

٩يٱ] .
ط َ
م ِّ ٔ ٖ٨اه ٸ
إ ٗاض ٗٓى[ ٰبعٲسٰ اهِ ٰ
ُٗظري ع٘هٕ تعى

س ٳى ٶًّٲ اهطٹغٱاىٔ
غ٘ض ٝا٨إقىف [ : 9 :عُىٲ ًٰى كُ ٲِتٱ بٶ ٲ

ًٰٰٗى َزٲضًٰٔ ٜى ٙٱ ِفعٰىٱ بٶ َ٨ٰٗ ٛبٶلٍُٲ ْٔٲ َ ٸتوٶعٱ ًٰٔ ٖ٨ى ٙٱ٘إٰٔ ٟهَاٛٸ] ُٗظاري ع٘هإ تعاى
غ٘ض ٝا ٨طاف [ : 203 :عُىٲ ٔٸٌُٰى َ ٸتوٶعٱ ًٰى ٙٱ٘إٰٔ ٟهَٛٸ ٶًّٲ ٰضبِّ ]ٛعىي اهفدط
()2

اهااطاظٜ

عىيٓ( :صا اهِ

تفػااريٓى ( :أااىٓطٖ ٙااسي واا ٟاُاإ ٙ ٨ عٌااى ا ٨بااىه٘إ)ٛبٍ
ٙسي و  ُٕ ٟمل ٙلّ ٙاملٍ ًّ توقىُ ١فػٕ

ؾًّ ١ٛ

ا٪إلىَ ٗ ُٕ ًى كىْ ٙاجأس  ،بى مجٚع إلىًٕ صىزض ّ ٝاه٘إٙٗ ،ٛاأكس
ب ٱ ّٰٲ اهِ ْٰٰٔ٘ٔ ٠ٲ ٱٰٓ٘ ٰٔٗ ٖ٨إٲٛٴ ٙٱ٘إُٰ )ٟأ. ٟ
بق٘هٕ ًٰٰٗ :ى  ٰٙٲِ ٶ
ُٗظري ع٘هٕ تعى

خعٰا ٶّ٢ٱ
غ٘ض ٝاُ٨عىَ [ : 50 :عُىٲ َ َ٨عُ٘يٱ هَلٍُٲ ٶِسٶٰ ٜ

اه ٖوٕٶ ٰٗ َ َ٨ٲوٍَٱ ا ِهػٰٚٲبٰ َٰٗ َ٨عُ٘يٱ هَلٍُٲ َُِّٔ ًٰ ٛومْ ْٔٲ َ ٸتوٶعٱ ًٰٔ ٖ٨ى ٙٱ٘إٰٔ ٟهَٛٸ] .
ُٗاظري عا٘هٕ تاعى
( )1اٮإلىَ

غ٘ضٙ ٝاُ٘اؼ - 15 :

ص٘ي ا٪إلىَ  :ج. 440 : 4

( )2اهافػري اهلوري  :ج. 231 : 12

ا٘اح باعاض اهاٌاؿطكار
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اهاٌبىهور بإبساي اهقطآْ بااٌعجع ٝخاط[ : ٠عُاىٲ ًٰاى ٰٙلُاْ٘ٱ هٶاَْ ٛٲ ُبٰسِّهَإٱ ًٶاّٲ
تٶوِقَى١ٶ ُٰ ِفػٶْٔ ٛٲ َ ٸتوٶعٱ ًٰٔ ٖ٨ى ٙٱ٘إٰٔ ٟهَٛٸ َُِّٔ ٛخٰىفٱ ْٔٲ ٰصٰا ٲٚتٱ ٰضبِّاٰ ٛاصٰاحٰ ٰٙا ٲَٕ٘
ٰظٶ ]ٍٕٚعىي اهفدط اهاطاظ )1(ٜتعقٚواىّ ؤٚاى  ْ ( :ع٘هإ تعاى

ْٔ :ٲ َ ٸتوٶاعٱ ًٰٔ ٖ٨اى

ٙٱ٘إٰٔ ٟهَٛٸ ً -عِىٖ  ٨توع اً ٨ى ٘ٙإ ٟه ،ٛفأصا ٙاسي وً  ُٕ ٟى إلاٍ
 ٨بىه٘إٓٗ ، ٛصا ٙسي و ُٕ ٟمل ٙاملٍ عط بى ٨أىز) .
ٗ ٪ى ٓصٖ اهِص٘ص ٗغريٓى ًِع وٌى ١اً٨ىًٗ ٞٚمجع ًّ فقٔى ١اهػِٞ
ااّ

أااىز اهااِيب (ٗ )اهعٌااى بط ٙاإ ٗ واا ُ ٟاامصىض غ اِٵإ فٌٚااى ٙاا٘إٟ

هٚاإ ًااّ ضباإ  ،بااى ٗهلااصٖ اهِصاا٘ص اهاا٘فري ٝاه اامىصطٗ ٝبواا٘خ ًعِااىٖ إق اىّ
ًااّ اهلل ً -طُااى تعااى

بإطى اا ٞاهطغاا٘ي

آٙااىخ عطآُاإ ًلااطضاّ ٗعااىي ٙط اىّ :

إػٰاِٰ ]ْٞا٨إاعاح ٗ ، 21 :عاىي غاومىُٕ
غٰٰ٘ ْٝ
[هَقَسٲ كَىْٰ هَلٍُٲ فٶ ٛضٰغٱ٘ئ اه ٖوٕٶ ُ ٲ
[ًٰٰٗى آتٰىكٍُٲ اهطٸغٱ٘يٱ فَدٱصٱٖٗٱ ًٰٰٗى ُٰٰٔىكٍُٲ ٰ ٲِٕٱ فَىُٲأٰٱ٘ا] اهامؿط . 6 :
ٗاهامىصى ًّ اهِظاط

اٙ٬اىخ اها٘فري ٝكُ٘ٔاى زها ّ٩ٚؾاط ٚىّ عبعٚاىّ واٟ

سَ ٘اظ كُٕ٘ (ً )اجأساّ ٙاملٍ بط ًٗ ٕٙى ِٙأ ٛه ٕٚوسٖ .
ُٗ٧كس ًِع

أىزٖ ( )بأً٘ض ًاعسز: ٝ

اٗ٪ي ْ :

أىز اهِيب (ٌ ٗ )وٕ بط  ٕٙاهِىؾاً ١ٛاّ قوإ ٓا٘ عىباى

هودبأ ٗا٨ؾاوىٖ ٗ ،ا ٨أىز اهااٌدب ١ٛتقا٘ٵي وا ٟاهلل غاومىُٕ ٗٓا٘ ()
ًِعٵٖ ّ شهم بى عىي اهلل تعى

صُٰى
٪خٰا ٲ
َ ٰٗ[ :ه٘ٲ تٰقَا ٸ٘يٰ ٰوَٚٲِٰاى ٰبعٲاضٰ اَ٪عَىٗٔٙاىٔ َ

بعٲِٰااى ًٶِٲ إٱ اهِ اٰ٘تٶرٰ] اه اامىعٓٗ ، 64 : ٞااصا ًااىُع عبعاا ٛااّ
ًٶِٲإٱ بٶااىهِ ٌٰٚٶرٔ بٱ اٍٸ هَ َق َ
تق٘ٵهٕ ( )و ٟاهلل غومىُٕ هِعآإ ٗ صٌإ ٗتِعٵٕٓ ّ شهم .
ٗاهثىُ :ٛاهاِصا٘ص اهلاثاٚاط ٝاهصىزض ّ ٝصسق اهادو ٗضغ٘ي اهام
)ٗ )اهِىطق ٨[ : ِٕ ٞع٘ي  ٨اهام ] [ًى خطج ًي  ٨اهام ](ٗ )2
( )1اهافػري اهلوري  :ج. 56 : 17
(ً )2ػِس نس  :ج. 340 + 162 : 2
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إىزٙاا ُعٗي آ ٞٙاهااباأري ً٧كاس آخاط  ،فااطا ع تافػااري (اهااسض اهاٌااِث٘ض)
ب ٱ ّٰٲ اهِ ٰٰٔ٘ ]٠فطا ع .
ٙ٬اًٰٰٗ[ ٞى  ٰٙٲِ ٶ
ٗاهثىها ً :ى ٓ٘ اهاٌعطٗف بر اهاٌػوٌر ًٗصك٘ض
ٗاهوعىْ ٗغريٌٓى  ًّ -ت٘عٓفٕ ()

تفػري آٙيت اهظٔاىض

كثري ًّ ا٪إلىَ ًّٗ ٘اح ا٨غ٣وٞ

اهاٌا٘ ٔ ٞاه ٗ ٕٚسَ اهوتٵ فٔٚى ٗاهاج٘اح ؤٚى ُاااظاىضاّ هِعٗي اه٘إ ٛو،ٕٚ
كٙ ٛلْ٘ ٘ابٕ اهاٌاأخط ٗف اه٘إ ٛاهاٌِعي و. )( ٕٚ
ٗاهطابااع  ْ :اٮعااطاض بِو٘تاإ ٗضغااىهإ ااّ اهػااٌى ٙ ١ااماٵٍ وِٚااى اٮعااطاض
ٗاٮ اقااىز بعصااٌإ ااّ اهااادبأ ٗاهػوااط ٗاهػاأ٘ ٗا٨ؾاااوىٖ
ٗاهفاٚى ٗغريٌٓى ًاٌى ٙصسض ِٕ (ِٙٗ )اػب

بٚااىْ اهاااملٍ

اهاٌطغى ىٵ ٗ . ٩

ٗبعس ٓصا اٮغاس٨ي اه٘اض اهاجوً ٛاّ اهقاطآْ اهععٙاع ُ -اعاطي هااٌى
غاسي بٕ مجٔ٘ض ا٪ص٘هٚر ًّ ٓى اهػِ ٞاهاٌج٘ٵظ ّٙٮ أىزٖ (ٛٓٗ )
ٗ ٖ٘ ًاعسزُ ٝعطي ٌٔٓ٪ى ٗ ٗضمٔى  ٛٓٗ،ب٩ب: ٞ
اٗ٪ي  :ع٘هٕ تعى

م ِّ هٶااٰمٲلٍُٰ بٰاٚٲّٰ اهِٸاىؽٔ
ُٔ [ :ٸى َُعٰهِِٰى ٔهَ ٲٚمَ اهِلٶاٰاىحٰ بٶاىهِ ٰ

ٶبٌٰى َضٰانَ اهللُ] اهِػى ، 105 : ١باقطٙب ً ْ :عِاَ [ ٟضٰانَ اهللُ] ٓا٘ ًاى عوإ
اهلل هم ض ٙىّ  ،فأًطٖ اهلل تعى

بأْ ٙاملٍ بر اهِىؽ بط  ٗ ٕٙأىزٖ .

ٗٙطز و : ٕٚسَ ٗض٘ح ضاز ٝاهااٌعِ ٟاهااٌصك٘ض ًاّ اٙ٬ا ٞاهؿاطٙف٨ ،ٞ
عاى ًااّ ٗ اا٘ز اٮإاٌاىي اهااٌدىهف ٗٓاا٘ ْ ٙااطاز ًِٔاى  -كٌااى فااىز اهفدااط
اهطاظُ ُٕ - )1(ٜعهِى اهٚم اهلاىح بىهام هاملٍ بر اهِىؽ باٌى

وٌم اهلل

ٗ ضان ٙقِٚىّٗ ،مس ٛاهعوٍ بىهطَ [ ٞٙ٦ضٰانَ اهللُ]  ْ٪اهعوٍ اهٚقٚي اهاٌربٵ ًاّ
ٔىخ اهطٙب ٙلْ٘ ىضٙىّ ًاجط ٠اهط ٞٙ٦اهامػٞٚ

اهق٘ٗ ٝاهظٔ٘ض  ،بٍ عىي

اهفدط اهطاظ ( : ٜعىي اهاٌمققْ٘ ٓ :صٖ ا ٞٙ٬تسي وً  ُٕ ٟى كىْ ٙاملٍ
( )1اهافػري اهلوري  :ج. 33 : 11
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 ٨بىه٘إٗ ٛاهِ ٵ  ....بوت ْ اٮ أىز ًى كىْ ى٢عاّ هٕ) .
اهثىُ : ٛع٘هٕ تعى

ٰٗ[ :ؾٰىٗٔضٲٓٱٍٲ فٶ ٛاًَ٪ٲطٔ فَ ٔإشٰا ٰعٰ ٲًتٰ فَ ٰا ٰ٘كٖاىٲ ٰوَا ٟاهوٖإٶ

ْٔٸ اه ٖوٰٕ ٙٱمٶبٹ ا ِهٌٱ ٰا ٰ٘كِّوٶرٰ] آي ٌطاْ  ، 159 :باقطٙب :
ْ ًااى ُااعي فٚاإ ًااّ اهلل ٓاا٘ ٗإااٗ ٛعااطآْ مل ٙاااجع هطغاا٘ي اهلل ()
ْ ٙؿااىٗض فٚاإ اً٪اا ٞبإمجااىع اه ااٌػوٌر ًٗ ،ااى غاا٘اٖ ٙلااْ٘ (ً )ااأً٘ضاّ
باااٌؿىٗض ٝاهاااٌػوٌر فٚاإ ًقسًاا ّٞهامصااٚى اهااط ٗ ٜاٮ أااىز فٚاإ  ،بااٍ شا
عَ ( )ت٘كٓى و ٟاهلل ٗ ٌى و ٟطو

عًٕ ٗض . ٕٙ

ٗٙطز و ٕٚؾلى: ْ٨
ُٗ :ّ٨اإ باامػب ٓااصا اهفٔااٍ عااس ٙفٔااٍ صااٌ ٞاهصاامىب ٞاهااصٙ ّٙعبااْ٘
اهااط ٜ

اً٪ااط اهااص ٜمل ٙااطز باإ ُ ا ٵ عطآُااٗ ٗ ٛإاا ٛه اأُ ٗ ، ٛاإ ٙؿااطع

هطغ٘ي اهلل ()ا٪خص بط  ٗ ٍٔٙأاىزٍٓ بعاس ًؿا٘ضتٍٔ ٗٙاام ٵ هإ اهعاعَ
وٚاإ ًااا٘كٓ ّ٩واا ٟاهلل غااومىُٕٓٗ ،ااصا ً ااٌى مل ٙثواات هاإ زهٚااى عبعااٗ ٛهااصا
ٙ ٨اػعِى تصس ٙاهفٍٔ ً ُٕ٪ػاوعَ هاٌى مل ٙثوت عبعٚىّٓٗ ،ى ض  ٜاهصامىبٞ
 إا ٟاهعوٌى - ًٍِٔ ١إلٍ ٗ ٗف ٗ تقّ ًّ ض  ٜضغ٘ي اهلل ( )؟.ٗبىُٚااىّ :اهظاااىٓط ْ اً٪اااط ا٨هلااا ٛهطغااا٘ي اهلل ()بااااٌؿ٘ض ٝصااامىبإ
ٓاا٘ ُظااري اً٪ااط بااىهعف٘ ِاإ ٗاٮغاااػفىض هلااٍ

اٙ٬اا ٞاهاااٌػاسي بٔااىٙ -ااطاز

ًِٕ ؾط ىّ  :إػّ خوقٕ (ً )ع صمىبٕ ضن ّٞبٍٔ ًًٗ ِّٞٙ٩عٍٔ ًٗ٩طفاّٞ
إٌٰٞٷ ٶًّٲ اه ٖوٕٶ هٶ ٲِتٰ هَٔٱٍٲ ٰٗهَا٘ٲ كُِٲاتٰ
هلٍ  ،بقط ِٞٙغٚىق اٗ ًّ ٞٙ٬هلى َ [ :ف ٶوٌٰى ٰض ٲ
إ٘ٲهٶااامَ فَاااى ٲفٱ ٰاااِٲٔٱٍٲ ٰٗاغٲااا ٰاػٲفٶطٲ هَٔٱاااٍٲ
ُ٨ٲ َفطٹااا٘ا ًٶاااّٲ ٰ
فَظًّاااى غَوٶااا َ ٚاهِقَوِااابٶ َ
ٰٗؾٰىٗٔضٲٓٱٍٲ فٶ ٛاًَ٪ٲطٔ] ضٗ ٠اهػ٘ٚطٛ

تفػريٓى ُٕ (عس وٍ اهلل ُٕ ًاى بٔاٍ

اهٚاإ إى ااٗ ، ٞهلااّ ضاز ْ ٙػاانٵ باإ ًااّ بعااسٖ) ٗ ااّ ابااّ وااىؽ
( )1اهسض اهاٌِث٘ض  :ج. 359 + 358 : 2

()1

ُاإ
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عااىي(ً [ :)ااى ْ اهلل ٗضغاا٘هٕ هػِٚٵااىْ ِٔااى]  ٜغِٚٵااىْ ااّ اهاااٌؿ٘ضٝ
[ٗهلّ عؤى اهلل ضنً٪ ّٞيت] .
اهثىها :اهِ ٵ اهص ٜضٗاٖ اهودىضٜ
اهثااىُ ٛبػااِسٖ

صمٚمٕ  :كاىح ا٨شاْ  :اهامسٙا

ابااّ ٌااط  ،عااىي ( :كااىْ اه ااٌػوٌْ٘ إاار عااسً٘ا اه ااٌسِٞٙ
شهاام ،

ٙاااجاٌعْ٘ فٚامٚٵِااْ٘ اهصاا ٝ٩هااٚؼ ِٙااىز ٠هلااى  ،فالوٌاا٘ا ً٘ٙااىّ

فقااىي بعطاأٍ  :ات اادصٗا ُىع٘غ اىّ ًثااى ُااىع٘ؽ اهِصااىضٗ ، ٠عااىي بعطاأٍ :
بى ب٘عىّ ًثى عاطْ اهٔٚا٘ز ،فقاىي ٌاط  ٨ ٗ :توعثاْ٘ ض اِٙ ّ٩اىز ٜبىهصا،ٝ٩
فقااىي ضغاا٘ي اهلل ٙ :ااى باا٩ي عااٍ فِااىز بىهصااٗ . )ٝ٩عااس فااىز ابااّ إجااط
()1

اهعػاااقُٛ٩

ؾاااطإٕ هصااام ٚاهوداااىض ٜضاااٌّ تعقٚوااإ وااا ٟاهااامسٙا

اهاااٌصك٘ض ُاإ ٙااسي ٗ(ِٙواا ٤واا ٟاهقاا٘ي باااج٘اظ
اهؿااط ٗ ٞٚاهفااااىٗ ٠اهسِٚٙااٙ ٨ٗ ، ٞااادا

اا٘اظ

أااىزٖ 

ا٪إلااىَ)

أاااىزٖ

ًاا٘ض اهاااسُٚى

كىهامطح ٗاهقطى ١هفصى اهادصً٘. ٞ
ٗٙطز و: ٕٚ
ٗ ْ :ّ٨غِس اهادرب ضعٚف ٗت٘ س ِسُى ؾ٘آس واٗ ٟضاع اهاامسٙا
ٗكصبٕ و ٟضغ٘ي اهللٗ ، تفصٚؤى ٙعطي

اهاٌمى اهاٌِىغب .

ٗبىُٚىّ  ْ :ز٨هإ عىصط ّ ٝفىز ٝإلٍ ضغ٘ي اهلل بط ٙإ ٗبإ أاىزٖ،
ٗهعوٕ عىي ٙ[: ى ب٩ي عٍ فِىز بىهص ]ٝ٩بعس تعو ٍٚب٩ي ا٪شاْ اهص ٜوٓٵٌٕ
ربٚ٢ى هطغ٘ي اهلل  كٌى ٗضز

اهطٗاٙىخ اهاًٌ٘ ٟاهٔٚى ٨إقىّ .

ٗباىهاثىّ :و ٟفاطي ز٨ها ٞاهادارب و ٟإالٌإ  باط ٙإ ٗ ااأىزٖ باعاس
ًؿ٘ض ٝصمىبٕ و - ٕٚفىْ ٓصا ٙصبسَ ًع اهطٗاٙىخ اهصمٚم ٞاهااٌػافٚطٞ
ّ اهعرت ٝاهِو٘ٗ ٞٙاهاٌطٗٞٙ

كاب إىزٙثِاى ًٗاع بعاض اهطٗاٙاىخ اهااٌطٗٞٙ

( )1فا اهوىض ٜؾطح صم ٚاهودىض : ٜج. 82 : 2
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ّ ضغ٘ي اهلل 

شٵْ

كاب إىزٙا ٓى اهػِ ٛٓٗ ، ٞتِب بأْ ربٚ٢ى 

اهػٌى ١هٚو ٞغط ٠باٌمٌس

اهػٌى ١بٍ وٍٓ بٕ ب ،ّ٨٩فطا ع(. )1

ٗٙامصى ًّ ًاجٌ٘ع ًى تقاسَ  :اسَ ز٨ها ٞإجاٗ ٞاضامً ٞاّ عاطآْ ٗ
غااِ ٞوااً ٟلااىْ ٗ ٗعاا٘ع ا ٨أااىز ًِاإ  بإ ٌااىي قواإ ٗ صااساض ض ٙاإ
اهؿدصٛ

تؿطٙع ٗ ًط زٙي .

ٙطاىف اهٚاإ  ٗ :اا٘ز اهااسهٚى اهؿااط  ٛاهقبعااٗ ٛاهااِ ٵ اهقطآُاا ٛاهاااجوٛٵ
اهاٌاعسز اهساي واً ٟاِاىع

أاىز ضغا٘ي اهلل ٗ تاامل ٍٚقوإ ٗض ٙإ

ً٘ض اهؿاطع اهؿاطٙف  ٗ ،واُ ٟاامصىض ًصاسض تعوٌٚىتإ ٗ إىزٙثإ باىه٘إٛ
اٮهااأ ٗ ٛاهااِ ٵ اهقطآُااًٗ . ٛعاإ ٙ ٨اااٌلِِى اٮش ااىْ ٗعواا٘ي اٮ اااصاض ااّ
خااا٩ف إىزٙااا اهطغاا٘ي ا ٪ظااٍ  ٗ إىزٙااا اٌ٢٪اا  ٞبِؿااا٘ ٖ١ااّ
كُ٘اأٍ ًاااجأسّٙ

بٚىُاىتٍٔ ٗ إااىزٙثٍٔ ٗ ،شهام هاااٌِع ا أاىزٖ ًِٗ ااع

تامسٙا اً ٌٞ٢٨اّ

أاىزٍٓ ٗض ٔٙاٍ إااُ ٟصامٵ بإ خاا٩ف إاىزٙثٍٔ

ٗتعىضي بٚىُىتٍٔ ه٫إلىَ اهؿط . ٞٚ
ٗبىخاصااىض  :هااٚؼ

أااىز اهطغاا٘ي ٗ اٌ٢٪اا  ٞغااووىّ ًااّ غااوىح

خا٩ف ا٪إىزٙا ٗتعىضضٔى ،بى هلصا غوىح خطُ ٠اعاطي هلاى

ضا٘١

اٮ اقااىز اهصاام ٚبعصاٌ ٞاهطغاا٘ي ( ٗ )صااٌ ٞاٌ٢٪ااً ٞااّ شضٙااإ ()
ُاجٚب ّ غ٧اي ً :ى ٓ٘ ٗ ٕ اٮخا٩ف

إىزٙثٍٔ اهلىؾف ّ ٞاهاؿطٙع

ا٨هااأ ،ٛفااىْ ٓااصا اٮخااا٩ف ٙؿاالٓى أااىٓط ٝاهاعااىضي اهاااٌاِىف - ٞٚغااري
اهاااٌِػجًٌ - ٞااع
اهاٌ٘إ ٟبٕ

اقااىز اهعصااٌٗ ٞإلىٙاا ٞخوااىضٍٓ ُىؾاا ّٞ٣ااّ اهاؿااطٙع

اهطغ٘ي ( ،)ف٩بس ًّ اهاجا٘اح ٗ٨باس ًاّ بٚاىْ ًِىؾا١ٛ

تعىضي ا٪خوىض ٗا٪إىزٙا اهاٌامٌس ٞٙاهصىزضُ ّ ٝا٘اض اه٘ٙ٨اٗ ٞغافطا١
()1كِع اهعٌىي هوٌاق ٛاهلِس :ٜج +277 :6ج +329 :8اه٘غى٢ى :ج : 4ح ًّ :1اب٘اح ا٪شاْ.
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اهطنااٗ ٞاهِىبعااً ٞااّ ٚااْ٘ اهاؿااطٙع اهصااىف ٗ ٞٚإلىًاإ اهِعٔٙاا ٞااّ ٗاععٚااٞ
اٮخااا٩ف  ،ش بإغاااعطاي ٓاٍٵ ًِىؾاا ١ٟاٮخااا٩ف ٗاهاعااىضي اهااامىصى
كاااثرياّ

خواااىضٍٓ ٗ إاااىزٙثٍٔ ٗ ،بعطااأى ًاعٌٵا اس ًاااّ اهااااٌعصً٘ر()

هاٌصوم ٷ ٞكربٗ ، ٠بعطٔى ىضي طىض ١ٜو ٟإىزٙثٍٔ  -تِاسفع اهؿاؤىخ
ٗتِجو ٛبعاض اهاامقىٗ ٢تااأ كاس قٚاس ٝاهعصاٌُ ٗ ٞاػاىح إاىزٙثٍٔ ()
تؿطٙع اهلل غوامىُٕ فااِمف اهقٚاٌ ٞاهاؿطٙع ٞٚاهعوٚى ٪إىزٙثٍٔ اهؿطٙف. ٞ
ٗٓصا اهواما عس غو هإ بعاض ا ٪اىأٍ كاىهطاٗ ٜاهااجوٚى (ٙاُ٘ؼ باّ
وس اهطنّ) اهص ٜصِٵف كاىح ( خا٩ف اهاامسٙا ًٗػاى٢وٕ) إػاوٌى ُقاى
اهِجىؾٗ ، ٛاهؿٚذ اهلوٚي

( صا٘ي اهلاى  :ج ) 68-62 :1اهاصِ ٜاْ٘

بىباىّ مسااىٖ (بااىح خااا٩ف اهااامسٙا) ٗ ااطي إىزٙااا تااسيٵ واا ٟصااسٗض
ا٪إىزٙااا اهاٌاااداوفِ ٞاإ ( ٗ )اأٍِ ( ٗ )ااطي ًااى ٙفٚااس اه٘أٚفااٞ
اهعٌوٞٚ

اهاٌعىًوً ٞع اهامسٙثر اهاٌاداوفر  ،بٍ طي

إىزٙااا تِفااع

اه٘أٚفاا ٞاهعٌوٚاا ٞمسااىٖ (بااىح ا٪خااص بىهػااِٗ ٞؾاا٘آس

اهلاااىح)  .بااٍ توعاإ اهؿااٚذ اهاااٌجوػٛ
()29

اهوىح اه٩إق: ٞ

ًقسًاا ( ٞبااامىض اُ٪اا٘اض)

اهوااىح

( وااى خ اا٩ف ا٪خوااىض) ،بااٍ اهؿااٚذ اه٘إٚااس اهؤؤااىُٛ

ف٘ا٢ااسٖ

اهامى٢ط ، ٞٙبٍ ططإٕ بعض

 َ٩اهعصط

ص٘هٕ ضغٍ سَ تعىضف ططإإ

كاب ص٘ي اهفقٕ ُٗاعطي هٕ هعظٚاٍ ُفعٕ  -قٚس ٗ ٝص٘. - ّ٨
ِٗٓااى ُؿااطع باصااِٚف ا٪غااوىح اهااأٌٌٞ
اهاعىضي ٗاٮخا٩ف اهاٌ٘ ٘ز

ُظطُااى ٗاهاايت تفػٵااط أااىٓطٝ

إىزٙثٍٔ ( )تفػرياّ ٙوااً ٍ٣اع قٚاسٝ

اهعصٌ ٞاهاٌاٚقِِ ٞسُىُٗ ،وس بصكط اهػوب اٗ٪ي :
قلة اإلحاطة والتدبر بـنعاىي أحاديثهه :
ت٘ س خا٩فىخ

ا٪خوىض ٙوسٗ هوِظاااط اهوااسٗ ٜاهطعٚااف  :تعاىضضاأى

باٌعِ ٟإُ ٙواسٗ هوماسٙثر ًعِٚاىْ ًػاافىزاْ ًٌِٔاى

اهِظاط اهواسٗٗ ، ٜبار

( ..................................................... )254بؿط ٠ا٪ص٘ي  /ج8

اهاٌعِٚر اهاٌػافىز ّٙتسافع ٗتطىز ٗتعىضي  ،هلِإ كاثرياّ ًاى ٙاعٗي بىهااسبط
ٗاهاأًاى

ِٗٙافِ ٛس اهِظاط اهفاىإ

ُصا٘ص اهاامسٙثر ٗخص٘صاٚىتٌٔى

ٗعطأٌِ٢ااى ٨غٚاااٌى ًااع ا٨غاااعىُ ٞبق٘ا ااس اهوػاا ٞاهعطبٚااًٗ ٞعااىًُ ٛفطزاتٔااى
فٍٔ اهامسٙا .

ٗزعى٢قٔى ٗع٘ا س اهو٩غٗ ، ٞشهم هعظٚاٍ زٗضٓى

كٌااى ْ ه ااٌ٩إظٔ ٞااىخ اهاؿااطٙع ٗ غطاضاإ ٗ ٓسافاإ اهعوٚااى ٗبٚىُىتاإ
ا٪خطٗ ٠عطا ّ٢ا٪خواىض اهااٌاصوٗ ٞاهااٌِفصو ٞاهاادىصٗ ٞاهعىًا ٞاهاادىض ٞٚ
ٗاهساخو ٞٚزٗضاّ ظٚاٌىّ

فٍٔ إىزٙثٍٔ اهصىزض ٝأٍِ بوٚاىْ طبا ٛفصاٚ

ٗهػىْ ًور ًؿمْ٘ بىهاٌعىُ ٛاهاٌجىظٗ ٞٙاهلِى. ٞٚ٢
ًّٗ ِٓى ٗضز اهاماٵ ا٪كٚاس وا ٟاهااسبٵط

إاىزٙثٍٔ ٗ طابٔاى ًقسًاّٞ

هفٌٔٔى ٗزضاً ٞٙعِىٓى ُ :ظري ًى ٗضز ًاّ ُإ [إاسٙا تسضٙإ خاري ًاّ هاف
تطٗٙإ]( ٗ )1اهصامٚم ٞاّ اهواىعط (ٙ[ :)اى باي

اطف ًِاىظي اهؿاٚعٞ

و ٟعسض ضٗاٙأٍ ًٗعطفأٍ  ،فىْ اهاٌعطف ٛٓ ٞاهسضا ٞٙهوطٗاٗ ، ٞٙبىهسضاٙىخ
هوطٗاٙىخ ٙعو٘ اهاًٌّ٧
هعواا )( ٛف٘ ااسخ
ْ اهلل توىضن ٗتعى

عصا ٟزض اىخ اٮٙااٌىْ ُ ،اُ ٛظاطخ

اهلاااىح  ْ :عٚاااٌ ٞكااى اًااط١ٜٷ ٗعااسضٖ ً :عطفااإ،

ٙامىغب اهِىؽ و ٟعسض ًاى آتاىٍٓ ًاّ اهعقا٘ي

اهااسُٚى](ٗٗ )2ضز ٙطااىّ

كااىحٷ
زاض

اهااادرب اهصاام ٚعاا٘ي اهصااىزق ( [ :)طباا٘ا

إسٙثِى فىُٵى عَ٘ فصمى.)3(]١
ٗفى٢س ٝشهام -

اطاح إاسٙثٍٔ ًٗاامىٗه ٞاٮإىطا ٞبااٌعىُ ٛاهااٌفطزاخ

اهوػ٘ ٖ٘ ٗٗ ٞٙاهااٌعىُ ٛاهااٌجىظٗ ٞٙاهلِىٚ٢اً ٞقسًا ّٞهفٔاٍ خواىضٍٓ ٗزضاٙاٞ
كوٌىتٍٔ ُٗ -فعٕ ٓ :ا٘ ْ ٙاامٚط اهِاىأط ٚاساّ بااٌعىُ ٛكوٌاىتٍٔ ًٗاسه٘٨خ
( )1حبىض اُ٘٪اض  :ج : 2ح ًّ : 26اب٘اح كاىح اهعوٍ  :ح. 5
()2حبىض اُ٘٪اض  :ج : 2ح ًّ : 26اب٘اح كاىح اهعوٍ  :ح. 4
( )3اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 8اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح. 25

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )255( ..........................

إىزٙثٍٔ كٌى ضازٗا ٗعصسٗا بٚىُإ اسٙىّ ٗ ،باصهم ٙوافات
اهاعىضي ٗاهاسافع بر ًسه٘٨خ سز ًّ ا٪خوىض ٗ اسَ تاامققٕ

اسَ ٗ ا٘ز
اه٘اعاع،

ٗٓاااااصا ٙ ٨ااااااأت ٨ ٟهوعاااااىضف بق٘ا اااااس اهفٔاااااٍ اهاٌاااااامىٗضٗ ٜاهوػاااااٜ٘
ٗاهاٌااامٚط ب٘ ااٖ٘ اهاااٌعىُ ٛاهو٩غٚااِ ٞااسًى ٙاااٌىضؽ اهِظااط

إااىزٙثٍٔ

فٚبٓوع وً ٟطازاتٍٔ اهاجس ًّ ٞٙإىزٙثٍٔ (ٙٗ )لْ٘ ًاٌّ كؿف اهلل هٕ
فٍٔ إسٙثٍٔ ٗضظعٕ اهلل اهقسض ٝو ٟفٍٔ هامّ ًقىهلٍ ًٗعىضٙض ك. ًٍٔ٩
ٗعس ضغب اًِ )( ٌٞ٢٪ٵى ًعطف ٞهاامّ ًقاىهلٍ كقا٘ي اهصاىزق (:)
[إسٙا تسضٙإ خاري ًاّ هاف تطٗٙإ ٙ ٨ٗ ،لاْ٘ اهط اى ًاِلٍ فقٔٚاىّ إااٟ
ٙعاااطف ًعاااىضٙض كًِ٩اااى] ٗعااا٘ي اهواااىعط ()

صااام ٚابااا ٛوٚاااس: ٝ

[ٙى بى وٚس ٝاٙىن ٗ صمىح اهاادصً٘ىخ ٗاهلاصٵابر وِٚاى فاىٍُٔ تطكا٘ا ًاى
ًاطٗا بعوٌاإ ٗتلوٓفاا٘ا وااٍ اهػااٌىٙ ، ١ااى بااى وٚااس ٝخااىهق٘ا اهِااىؽ بااأخ٩عٍٔ
ٗظاٙوٍ٘ٓ بأ ٌىهلٍ ُ ،اى ُ ٨عاسٵ اهط اى فقٔٚاىّ  -ىهااٌ ّى -إااٙ ٟعاطف هاامّ
اهق٘ي]( ،)1بٍ عط ع٘هٕ تعى

ٗ[ :هاعطفٍِٔ

هامّ اهق٘ي] ًامٌس . 30 :

ٗعااس بااصي اهفقٔااىٗ ١اهاٌااامسبْ٘ (ضي) ٔاا٘ز ّا ظٚاااٌٗ ٞاغاااادط ٘ا
اهقطاٗ ّ٢اهوٚىُىخ اهاٌطتوبٗ ٞاهلىؾاف ٞاّ ًاطازٍٓ ( ٨ٗ )ظاها٘ا ٙواصهْ٘
ٔ٘زٍٓ هو٘ص٘ي هاوٚٵّ اهفٍٔ اهصمٗ ٚكؿف اهاٌجٌى بِمٕ٘ ٙٱوعس آٗ٪ىَ
ٗاها٘ٓٵٌىخ اهِىؾً ٞ٣اّ عصا٘ض اهِظاط ٗعوا ٞاهااسبطِٙٗ ،اسفع باصهم اهاعاىضي
اهاٌَ٘ٓ٘

بعض ا٨خوىض اهاٌأب٘ضٓٗ . ٝصا ٙاجطٵُى

باما اهػوب اهثىُ: ٛ

ضٔاع الكزائً :
ااسَ ا٨طاا٩ع واا ٟاهقطِٙاا ٞاهلىؾااف ٞااّ اهاااٌطاز اهاااجسً ٜااّ خااربٍٓ
 ٓااااصا ٗ شان ًااااّ اهاااااٌاعىضضر ٗ -ضااااٚىع ا٪خوااااىض اهاااااٌوٚٵِ ٞهااااوعض( )1ت٘إٚس اهصسٗق  + 459 :اه٘غى٢ى  :ج 11ح ًّ23اب٘اح اً٪ط بىهاٌعطٗف  +اهومىض  :ج. 137 : 2
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تعااىضي

اهااادص٘صٚىخ اهاااٌ٘ض٘  ٗ ٞٚاهاااملٌٓ ٞٚاا٘ غااوب ًٔااٍ ٵز٠

خوىضٍٓ ()كٌى ٙعطفٕ اهاٌااوع اهادوري باأضٙذ تسٗ ّٙا٪إىزٙا ٗتقبٚعٔاى
سبر اهاجىًعر ٪إىزٙثٍٔ  ،بى ٙظٔط ضٚىع بعض اهقطاً ّ٢اّ
ًّ عوى اهاٌام ٵ
إىزٙا ًافطٵع ، ٞفلىْ إصا٘ي اهاعاىضي

ًقاساضٕ ًاّ ا٪خواىض ُىؾا٣ىّ ًاّ

اااسَ شكاااط إاااسٙاٷ هودص٘صااا ٞٚاهااااٌ٘ض٘  ٗ ٞٚاهااااملٌ ٞٚاهسا ٚااا ٞهوٚىُااإ
فمصوت اهاٌػىٙط ٝبٗ ِٕٚبر اهامسٙا اهاٌوٚٵّ هلى ٗ ،كىْ اسَ بٚىُٔاى

ٓاصا

اهامسٙا ٗ ُػٚىْ ضٗاٙأى غووىّ هِؿ٘ ١اهاعىضي ٙٗ ،عٙاس ضاطضٖ ِاس تقبٚاع
سث سَ زخىه ٞخص٘صٞٚٷ
اهادرب اهب٘ٙى ٗ ِس تص٘ض اهاٌام ٵ
ٙصكطٓى

اهااملٍ فواٍ

ضٗاٙإ إىي تقبٚع اهاادرب اهب٘ٙاى ٗ ِاس ضٗاٙا ٞاهاادرب اهقصاري ،

فاف٘خ عط ٗ ِٞٙكثط و ٟاهاٌطاز اهاجسًِ ٜإ ِ ٗ ،اسًى ٩ٙإا اهِاىأط ٓاصا
اهاادرب ٙااجسٖ ًعىضضاىّ

ًسه٘هإ ًااع خاربٕ آخااط ًااسافعىّ

باٌطٗض اه٘عت ٗتعىعب اٚ ٪ىي اهِىأطٝ

ًا٧زٵاٖ ًعإ  ،بااٍ

ا٪خوىض عاس ٙااػري اهااٌعِ ٟاهظاىٓط

ٗاهاٌقص٘ز اهاجس ٜهف٘اخ اهقطٗ ِٞٙشٓىبٔى ٗاخافىٔ٢ى .
ٗٙامػّ بِى ْ ُصكط ًثوُ ٛٓ ّٞاٌىشج ت٘ضٚم ٞٚتوق ٛاهط٘ ١وا ٟغاوبٷ
ًّ غوىح اخا٩ف ا٪خوىض ٗ ،هإ ًصاىز ٙكاثريٙ ٝاجوا ٟهوٌااواع ًِٔاى زٗض
ضٚىع اهقطُ ِٞٙىؾ٣ىّ ًّ ُػٚىْ اهاطاٗ ٜهاصكطٓى ٗ ًاّ غفواإ ِٔاى ٗ ٙاصكطٓى
ٗهلّ تف٘خ اهقطِ ِٞٙس تقبٚع اهادرب ُٗام٘ٓى ٗٓ: ٛ
ُظري اهطٗاٙىخ( )1اهعسٙس ٝاها٘اضزٝ

تقوٚاى ًٗاؼٵ اهصاى ٍ٢ظٗ اإ  ،فاىْ

بعطٔى ًىُع اّ اهاقوٚاى إاىي صاَ٘ ؾأط ضًطاىْ ٗعطاىٗ ٕ٢أاىٓط
اهصااَ٘ ٗ ،بعطاأى ًااطخٵ

أااىٓط

فػاىز

صاام ٞاهصااَ٘ ٗ ااسَ اٮخاا٩ي باإ [٨

تِقض اهقوو ٞاهصَ٘] ،فطا ع تاجس كثاط ًاّ ضٗاٙا ٞتفٚاس خاصاىص اهااٌِع
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 7ح  ًّ : 33اب٘اح ًى ٙاٌػم ِٕ اهصى. ٍ٢

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )257( ..........................

ؼ هلُ٘إ ؾاوقىّ ٨ٗ ،ظًإ
بىهؿىحٵ ًّٗ ٙادىف وُ ٟفػإ ًاّ اهاقوٚاى ٗاهااٌ ٵ
خاصىص اهطخص ٞباٌّ ٙأًّ غو اهاٌي .
ْ خااا٩ف اهاااٌ٘ض٘ع  ٘ٙااب اخااا٩ف اهاااملٍ فٚصااسض

ٗٓااصا ٘ٙضا

ٍِٔ ( )اهادرباْ اهاٌاادىهفىْ خص٘صىّ

إىزٙاا ا٨غاافاىٗ ١اهػا٧اي

ّ اهامىه ٞاٮبا ٞٚ٢٩اهادىص ٞبىهػى٢ى ٗاهايت ٙاصاس ٠اهااٌػٗ٧ي
هوٚااىْ ٗأٚفااإ اهؿدصاا ٞٚاهاااٌِظ٘ض فٔٚااى

اهػىهاب

أااطٗف اهػااى٢ى ٗخص٘صااٚىخ

ً٘ض٘ ٕ ًٗى ٙرتتب و ًّ ٕٚاهاملٍ فٚوٚٵِٕ هٕ ًاّ زْٗ شكاط اهقٚاس ٗ اهقٚا٘ز
اهسخٚواااٞ

تاااامق اهااااملٍ اهااااٌصك٘ض ٓٗ ،اااصا آخٷ

بعاااض اهِصااا٘ص

اهاٌاعىضض ٞاهطى٢ع ًِٔى اهقط ِٞٙاهلىؾف ّ ٞاهاٌطاز اهاجسٓٗ ، ٜصٖ ؾ٘آس
و ٟزٗض اهقطٗ ِٞٙزخىه ٞفقسٓى
()1

ُظاري ضٗاٙااىخ

إص٘ي اهاعىضي :

تٚااىْ اهاٌااامطَ ٓواإ عو اى ط ا٘اف اهِػااىٗ ١عااس تط اٌٵِت

فاٚى اٮًىَ ()هوعطٍٔ [ و ٕٚبسُٗ ]ٞعس غأهٕ ٌّ تٓ ٟوٕ ٗ و ٕٚط٘اف
اهِػىٗ ، ١فاٚىٖ ٬خط [ وٚم بقطٗ ]ٝهثىها [ وٚم ؾى ]ٝفىضبطح اهطاٜٗ
اهامىضط

ًاجوػٕ ( ٗ )ؾلى و ٕٚتادىهف اهفااىٗ٠

ً٘ضا٘ع ٗاإاسٷ

ٗ ىبٕ ( )باػٚٵط خص٘ص ٞٚإسٍٓ ّ ا٬خط ٗتػاىٙط أاطٗفٍٔ اهااٌعىؾٞٚ
ٗعااسضتٍٔ اهاااٌىه٧ً( : ٞٚغااط ٗ ،غااط اهااامىي  ،فقااري)  ٗ ،ضٗا ٙاٞٷ صاامٚمٞ
غ٧اي ّ ٓصا اهاٌ٘ض٘ع فأًطٖ اٮًاىَ اهصاىزق (ِٙ ْ )ماط بسُاٗ ٞغاأهٕ
آخااط فقااىي ([ : )هااٚؼ وٚاام ؾاا ]١ٛفااأخرب صاامىبٕ ٗعااىه٘ا :تاااقىن
ٗ بىن ًّ ر ٷكسضٝٷ ،فط ع

اٮًىَ ٗ خربٖ بااٌقىي صامىبٕ  ( :تااقىن،

ٗعس فعى فً ْ٩ثاى فعوام فاأًطٖ ْ ِٙماط بسُا )ٞفقاىي (ً[ :)اى تااقٚام،
ٗهلّ ف ْ٩فعوٕ ًاعٌساّ ٗٓ٘ ٙعوٍ ُ ٗ ،ت فعوإ ٗ ُت  ٨تعوٍ] .
ُٗظري بعض ضٗاٙىخ اهب٩ق اهيت تامل ّ ٛاٮًىَ اهصىزق ( )فاٚىٖ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 9ح ًّ : 10اب٘اح كفىضاخ اٮغاٌاىع  :ح + 1ح + 2ح. 5
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ًػأه ٞٷٗاإسً ٗ ٝاجوؼ ٗاإس ٷبث٩ث
اًط تٕ ب٩بىّ إٚا ٗضز
[تااطزٵ اهااث٩ث

٘ب ٞٷًاداوف ٛٓٗ ، ٞفٚاٌّ طوا

اهاج٘اح اٗ٨ي [ :هٚؼ بؿاٗ]١ٛ

ٗاإاااسٝٷ فقااس ٗععااات ٗاإااسٝٷٗ ،

ا٘اح باىْٕ :

ااا٘اح بىهااا عاااىي :

ى هاإ إااا ٟتااِل ظٗ اىّ
[اشا طو ا اهط ااى ًط تاإ ب٩ب اىّ بىُاات ًِاإ فوااٍ تااام ٵ
غريٖ ] فىضبطح اهطاٗ ( ٜبّ ؾٚاٍ) ٗ أوٍٵ و ٕٚاهوٚات ًاّ ؾاس ٝاهاامري،ٝ
بٍ ٗض هٕ اٮًىَ ()اً٪ط  ْ ٗ :اهاج٘اح اٗ٨ي هاٌّ طوٓ

ًط تإ واٟ

غري طٔطٕ ٗهػري اسٝٷ فواٚؼ ط٩عإ ببا٩ق  ْ ٗ ،اهااج٘اح اهثاىُ ٛهااٌّ طوٓا
اًط تٕ و ٟطٔط ٗبؿىٓس ّٙىزهر ٗععت طوقٗ ٞاإسٗ ٝببوت اهثِاىْ ْ ٗ ،
اهاج٘اح اهثىها هاٌّ طوٓ اًط تٕ ب٩بىّ و ٟاهعس ٝكٌى ًط اهلل عٵ ٗ ىٵ فقاس
بىُت ًِٕ  ،فطا ع(. )1
ٓصٖ ؾ٘آس و ٞٚوُ ٟؿ٘ ١ا٨خاا٩ف بار ا٪خواىض ٗتاامق اهاعاىضي
بفعى (ضٚىع اهقطا )ّ٢اهاٌا٘فط ٝو ٟاهاادص٘ص ٞٚاهااٌ٘ض٘  ٗ ٞٚاهااملٌٞٚ
اهاايت تطااٚع ٗ ٙػفااى ِٔااى اهااطاِٗٙ ٗ ٜػااىٓى ٗ تطااٚع ًااّ بعااض صاا٘ي
اهامسٙا  ،فٚداىٵ فٍٔ اهاٌطاز اهاجسٗ ٜاهااٌعِ ٟاهاامقٚق ٛاهااٌقص٘ز ٗاععاىّ
ِس ٗص٘ي اهامسٙا فىعساّ هوقٚس ٗ هواادص٘ص ٞٚاهسخٚواٞ

تطتٵاب اهااملٍ

اهااا٘اعع ٛاهااااٌفا ٟبااإ  ،فٚااااٍ٘ٓ اهِاااىأط

اهاااامسٙثر كٌُ٘ٔاااى ًاعىضضااار

هلؿفٌٔى ّ إلٌر ًاداوفر ًع ٌُٔى

ا٪صى عس تطتٵب كى إلٍ ًٌِٔى

وً٘ ٟض٘ ٕ اهاٌقٚٵس بقٚس ظا٢ى ّ اهامسٙا ٗ خص٘صً ٞٚاداف: ٞٚ
ُظري اهادرب اهِو٘ ٜاهاٌؿٔ٘ض

كاب اهفقٕ ٗاهامسٙا ٗا٨خ٩ق [ ُات

ًٗىهم ٪بٚم] فىُٕ عس ٙاٍ٘ٓ اهِىأط ف ٗ ٕٚبعض ا٪خواىض ا٪خاط : ٠كُ٘إ
زهاااا ّ٩ٚوااااٙ٨ٗ ٟاااا ٞا٨ح واااا ٟتصااااطفٕ باااااٌىي بِاااإ ٗ ػااااسٖ إاااااْ ٟ
مجع اىّ ًااّ اهفقٔااىُ ١ظااري اه ااٌفٚس ٗاهقىضااٗ ٛاهب٘غاا(ٛعسٍٓ) فااا٘ا ب ااج٘اظ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 15ح ًّ : 29اب٘اح ًقسًىخ اهب٩ق  :ح + 27ح. 28

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )259( ..........................

ٗ ٗ ااا٘ح خاااص اه٘اهاااس ًاااّ ًاااىي ٗهاااسٖ هوماااج  ٗ ،غااااسي وٚااإ اهؿاااٚذ
اهب٘غ )1(ٛبق٘هٕ (ُ [ : )ت ًٗىهم ٪بٚم] بٍ عاىي تبوٚقاىّ ( :فملاٍ ْ
ًواام اٮبااّ ًااىي ا٪ح ٗ ،اشا كااىْ هاإ فقااس ٗ ااس اٮغااابى  ٞف٘ ااب وٚاإ
اهااامج) ٗكااأٍُٔ غاااظٔطٗا ًااّ اهااامسٙا اهؿااطٙف ٗٙ٨اا ٞا٪ح ٗغااوبِإ
وً ٟىي اٮبّ  ،هلّ ٓصا اهاماسٙا ٙعىضي بعض اهطٗاٙىخ اهِىفا ٞٚهو٘ٙ٨اٞ
ًىي ابِٕ  ،فطا ع(.)2

ٗاهاٌىُاع ّ ٞتصطف ا٨ح
هلّ اهِظط اهاٌوٛٵ

اهادرب اهاٌعارب اهلىؾف ّ غوب صسٗض اهامسٙا

اهِو٘ ٜاهؿطٙف [ ُت ًٗىهم ٨بٚم] ٙلؿف هوفقٚإ ٗ ٙؿاطفٕ وا ٟاهقباع
بىْ اهاعوري اهاٌامٌس ٜاهؿاطٙف إاسٙا زبا ٛخ٩عا ٛتطباً٘ٗ . ٜاّ ِٓاى ٨
ٙاٌلّ ا٨غاس٨ي بىط٩ق اهامسٙا اهاٌمٌس ٗ ٜبظىٓطٖ اهوسٗ ٜوٞٙ٨ٗ ٟ
ا٨ح و ٟػس ا٨بّ ًٗىهٕ :
ٗشهم خرب(ً )3طٜٗ

ا٪ص٘ي اهامسٙث ٞٚا٪ضبعً( ٗ ٞعىُ ٛا٨خواىض)

ااّ ًُ٘٨ااى اهصااىزق( )إٚااا غاا٣ى ٌااى ٙاامى هوط ااى ًاّ ًااىي ٗهااسٖ ،
فأ ىح ([ :)ع٘تٕ بػري غطف اشا اضبط اه ]ٕٚفأؾلى و ٕٚاهطاٗ ٜبقا٘ي
ضغ٘ي اهلل ()هوط ى اهاص ٜتاىٖ فقاسٵَ باىٖ فقاىي ()هإ ُ [ :ات ًٗىهام
٪بٚم] فقىي اهصىزق ([ :)اُاٌى ى ١بأبٕٚ

اهِيب  فقاىي ٙ :ىضغا٘ي

اهلل ٓ صا بٗ ٛعس أوٌي ًرياب ، ًٛ ّ ٛفأخربٖ ا٪ح ُٕ عس ُفقٕ وٕٚ
ٗ وُ ٟفػٕ ٗ ،عىي  :اُت ًٗىهم ٨بٚام ٗ ،مل ٙلاّ ِاس اهط اى ؾاٗ ، ١ٛ
كىْ ضغ٘ي اهلل ٙ اموؼ ا٨ح ه٩باّ؟ ] فاىْ ٓاصا اهاامسٙا كىؾاف اّ
غوب اٮخوىض بق٘هٕ (ُ [:)ت ًٗىهم ٪بٚم] ٗعاس تااجطٵز ِإ اهاامسٙا
( )1ضا ع اهاد٩ف  :ج 373 : 1كاىح اهامج ًػأه٘ + 3 ٞآط اهل : َ٩ج. 277 : 17
( )2اه٘غى٢ى  :ج : 12ح ًّ 78ب٘اح ًى ٙلاػب بٕ .
()3اه٘غى٢ى  :ج : 12ح ًّ 78ب٘اح ًى ٙلاػب بٕ  :ح. 8
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اهاٌاداعي ُ [ :ت ًٗىهام ٪بٚام] ٗاهاص ٜخاص اهاوعض بظاىٓطٖ ٗاؾااوٕ ٗ
غاوب صاسٗضٖ ٗعطِٙا ٞغاٚىعٕ اهلىؾاف ٞاّ

غرتٵ بإط٩عٕ ًّ زْٗ هافىخ
اهاٌ طاز ًِٕ اسّ ٙى  ،بٌِٚاى اهِظاط

اهاامسٙا ٗعطِٙا ٞغاٚىعٕ ٗغاوب صاسٗضٖ

ٙعبً ٛعِٟٳ آخط ٓ٘ كْ٘ اهامسٙا تأزٙوىّ خ٩عٚىّ ه٩بّ تاجىٖ ب. ٕٚ
ٗعااس إفواات كاااب اهافػااري بأغااوىح صااسٗض اٙ٬ااىخ اهقطآُٚاا ٞبعِاا٘اْ :
(غوب اهِعٗي) ٗعوٌٓى تواٚٵّ ا٪خواىض اه٘اصاوٞ

سبٚااّ غاوىح
٘اًاع اهاٌام ٵ

صسٗض بعض ا٪خوىض اهأٌٌٗ ، ٞه٘ كىْ بٚىْ اهػوب ؾى٢عىّ ٗاص ّ٩اهِٚى هلىْ
ِٙجِٚى ًّ بعض غوىح خا٩ف ا٪خوىض .
ُِٗ ٨ػاااا ْ ٟمجوااااً ٞااااّ صاااا٘ي اهااااامسٙا ٗكاواااإ اهاااااٌصِٵفً ٞااااّ
ضٗاتٔااٍ ( )عااس ضااى ت ٗضااىع ًعٔااى عطأِ٢ااى ٗشٓواات زضاج اهطٙااىح
اهفرتاخ اهعصٚو ٞاهاٌظوٌ ٞاهيت ًطخ بٔى اهبى٢ف ٞاهامق ٞاهاٌظوً٘ٗ ٞمل ٙصاوِى
غ٘ ٠امسىٔ٢ى ٗ ،كىْ هطٚى ٔى ٗ اسَ ٗصا٘هلى زٗضاّ

ضاٚىع عاطا ّ٢بعاض

ا٨خوىض اه٘اصو ٞاهِٚى .
ٗبىخاصىض ٙ :اٌلّ اهق٘ي إُ ًاّ اه٘اضا زخىها ٞضاٚىع عاطا ّ٢ا٨خواىض
 -كااثرياّ ًِٔااى -

ُؿاا٘ ١ا٨خااا٩ف باار ا٨خوااىض  ،بااى اْ اهااادوري اهاااٌااوع

هاٌ٧هفىخ صمىح اٌ٢٨اٗ )( ٞتً٩اصتٍٔ ٙعاطف ٚاساّ كثاط ٝاهطاى٢ع ًاّ
كاب اهاامسٙا ٗ صا٘ي ا٪خواىض ٗٓا ٛتاا٘فط وا ٟاهقاطاٗ ّ٢اهاادص٘صٚىخ
عٔط ّا ٗ ،كاىْ اهطاٚىع ُىؾاّ ٣ى ًاّ اهظاطٗف اهقاىٓط ٝاهايت ًا ٵطخ بٔاى اهبى٢فاٞ
صااا٘ض اهاااامط٘ض ٗاهػٚوااا ٞاهصاااػطٗ ٠اهلاااربٗ ٠عاااس ُعلاااؼ وااا ٟكاؤاااى
ٗ ٘اًع إىزٙثٔى ٗ ،هعى

كثريٕ ًِٔى ضٗاٙىخ ًؿاٌو ٞوا ٟعاطاً٘ ّ٢ضامٞ

هوٌطاز اهاجس ًّ ٜبعض ًااجٌ٩خ ا٪إىزٙاا ٗ ًٌ٘ىتٔاى ٗ ًؿااٌو ٞواٟ
ا٨إلىَ اه٘اعع ٞٚاهاٌصم٘ب ٞبق٘ٚزٓى ٗخص٘صٚىتٔى اهيت خافت وِٚى ٗ ،ه٘
أٔطخ هِى هلىُت صىهاما ّ ٞهواجٌع اهعط بر ا٨خوىض اهاٌاادىهاف ٗ ٞصىهاماٞ
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 فا ٛا٪عى  -هع٩ج اهاادىهف ٗاهاعىضيٗٓصاْ اهػووىْ اْ٨ٗ٪

ًاجٌ٘  ًّ ٞا٨خوىض .

اهامقٚق ٘ٙ ٨ ٞس -

اه٘اعاع  -تعاىضي بار

خوىضٓى ٗ ،اُاٌى ٙا٘ٓٵٍ اهاعىضي بفعى ضٚىع اهقط ٗ ِٞٙبفعى اسَ اٮإىطاٞ
بىهاٌعِٗ ، ٟبىهعث٘ض و ٟاهقطِٙاِ ٗ ٞاس اٮإىطا ٞبىهااٌعِٙ ٟاامصى اهااجٌع
اهعااط ٗٙااعٗي اهاعااىضي ٗٙ ٨ػاااقطٵ ٨

شٓااّ ضااعٚف اهاااٌعطف ٗ ٞفىعااس

اهقط . ِٞٙبٍ ُِاقى هواما اهػوب اهثىها :
ىقل الـخديث بالـنعيى واإلدراج فيه :
 ٨ؾاااالىي ٗ -هعواااإ  ٨خاااا٩ف باااار وٌىِ٢ااااى (عااااسٍٓ) -

تاا ااج٘ٙع

ا )( ٌٞ٢٪هطٗاتٍٔ ٗتًٚ٩صٍٓ ُقى إاىزٙثٍٔ ٗضٗاٙأاى بىهااٌعًِ ٟاّ زْٗ
تقٚٵ اس بى٪هفااىأ اهاااٌػٌ٘ ٗ ، ٞضز

خوااىضٕ سٙااس : ٝاا٘اظ إلىٙاا ٞإااسٙثٍٔ

با ااٌعِىٖ ًاااّ زْٗ هااااعاَ هفاااىأٍٔ ()خىصااا ٞاشا كاااىْ اهاااطاٗٙ ٨ ٜعٙاااس
ِٗٙ ٨ق

ًّ صى اهاٌعِ ٟاهاٌقص٘ز بىهاامسٙا ًِٔٗ ،اى اهاادرب اهصامٚ

ّ ًامٌس بّ ًػوٍ غى ًّ ّ٩٢اهصىزق ( :)مسع اهاامسٙا ًِام فأظٙاس
عىي ( ْ [ :)كِت تطٙس ًعىُ ٕٚف ٩بأؽ](.)1

ٗ ُق

ٗاهظىٓط هودوري اهاٌاأًٵى

ُص٘ص ا٪إىزٙا اه٘اصو : ٞطٙىْ ططٙقاٞ

اهااطٗاًٌ٘ ٝااىّ ُ ٨ -ااىزضاّ -واا ٟاهطٗاٙاا ٞبِماا٘ إلىٙاا ٞاهاااٌعًِ ٟااّ غااري
تام ٓف

و ٟشاخ ا٪هفىأ اهااٌػٌ٘ ً ٞاّ اٮًاىَ (ٓٗ ،)ا٘ -

تصطٵف غري ًامٌ٘ز اهع٘اعب  ،فىُٕ  ٨ضٙب إ٣ِٚاص

اهػىهاب-

إصا٘ي بعاض اهاػاٚري

ٗ فاا٘اخ بعااض اهِلااىخ اهو٩غٚااٗ ٞاهوٚىُٚااٗ ٞبعااض اهقااطاٗ ّ٢خص٘صااٚىخ
اهاااٌعىُ ٛاهاااٌ٘ ٘زٝ

هفااىأ إااسٙا اهاااٌعصَ٘ ( )فااىْ اهااطاِٗٙ ٜقااى

اهااامسٙا باااٌعِىٖ بااامػب فٌٔاإ ٗزض اا ٞضااوبٕ ٗ هافىتاإ

خص٘صااٚىخ

( )1ضا ع اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 8اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح + 9ح + 10ح + 87ح. 88
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إااسٙا اهاااٌعصَ٘ (ًٗ )عِااىٖ ً ،اااٌى  ٘ٙااب ُق ا

اهوٚااىْ اهاااٌطٗ ٜااّ

اهاااٌعصَ٘ عٔااطاّ ضغااٍ ااسَ ت اٵأىًِى هوااطٗا ٝاهث ااقىخ باعٌٵ اس اهاػااٚري ٗتف٘ٙاات
اهادص٘صٚىخ  ،هلِٔى تف٘خ عٔطاّ هقصا٘ض فٌٔٔاٍ ًٗاامسٗز ٞٙزضاكٔاٍ ًاع
إاٌااىي تػىًااا بعااض اهااطٗاٝ

بٚااىْ بعااض خص٘صااٚىخ اهااامسٙا ُٗقواإ

ب ااٌعِىٖ ٨ ،غٚاااٌى ِااس إلىٙااً ٞعِاا ٟاهااامسٙا ًااّ عوااى (اهاااٌ٘اه )ٛعوٚوااٛ
اهاٌعطف ٞبق٘ا س اهوػ ٞاهعطبٗ ٞٚاهو٩غاٗ ٞاهاادص٘صٚىخ اهااٌجىظٗ ٞٙاهلِىٚ٢اٞ
ٗاهوٚىُٗ ، ٞٚهأصٖ اهاجٔ ٞزخىهٞ
عٔطاّ

تاػىٙط ا٪إىزٙا ٗ خاا٩فٔى  ،بى ُٕ ٧ٙزٜ

تاداوف بعض اهادص٘صٚىخ ٗ٧ٙزٜ

اهاسافع بر بعض ا٪خواىض

ٗاهوعض ا٬خط .
و ٟضٗاٙىخ بعطٍٔ ًّ اٮضبطاح ٗاهأىفت

ٗٙؿٔس هأصا ً :ى ٩ٙإ

٨ : ٩إا اهفقٔاى ١وا ٟضٗاٙاىخ ٌاىض اهػاىبىطٛ
ٗاٮضتوىن ٗاٮ مجىي ً ،اث ّ
غووٗ ٞع٘ع اهاؿ٘ٙـ ٗاٮضتوىن

خوىضٖ ٗ ،هعاى ًِؿاأٖ عواً ٞعطفاإ اهوػ٘ٙاٞ

ٗبقىفإ اهوٚىُٚا ٞهلُ٘إ ًاّ اهااٌ٘اه - ٛكٌاى شكاط اهِجىؾاٛ

تطمجاإ ً -ااٌى

ٗ ب ضعف إلىٙإ ٪خوىضٍٓ ٗعص٘ض ُقوٕ ٪إىزٙثٍٔ .
ٗاهامىصى بىخاصىض  ْ :تصطف اهاطٗاٝ

ُقاى اهاادرب باامػب فٌٔٔاٍ

ٗ سَ تام ٓفظٍٔ و ٟهفىأ إسٙا اهطغ٘ي ( ٗ )اٮًىَ (ٓ )ا٘ ىًاى
خا٩ي اهاٌعىُٗ ٛ

ًٍٔ

خا٩ف ا٪خوىض .

ٙطااىف اهٚاإ  :أااىٓط ٝاٮزضاج ٗٓااً ٛااى تعااىضف باار اهااطٗا ٝاٗ٪ا٢ااى ًااّ
زضاج بعض اهل َ٩كؿطح ٷ ٗ ت٘ضٚ

ٗغط اهامسٙا ٗ

آخطٖ ًاصاّ٩

بىهامسٙا اهاٌعصً٘ ًّ ٛزْٗ فصى ٗ ،عس ٙاادٚى اهِىأط ُٕ ع ًّ ١كاَ٩
اٮًىَ (ٓٗ ،)صا تػىًا ًّ بعاض اهاطٗا ٝغاري ًاامٌ٘ز اهعىعواٗ ٞهإ زٗض
ظٚاٍ

إص٘ي اٮخا٩ي ٗ خا٩ف ا٪خوىض .

سباْ٘ اهاٌاأخاطْٗ (اه٘غى٢ى) ٗ (اهوامىض)
ٗعس تاساضن ٓصا اً٪ط اهاٌام ٵ
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ٗ(اه٘ا ) ففصو٘ا بٚاّ اهامسٙا ٗبٚاّ اهاعقااٚب باالوٌ ( ٞعاا٘ي) ٗ (باٚااىْ)
ٗ ُامٌ٘ٓى ٗ ،هعوٕ ٮهافىتٍٔ

خب٘ض ٝىعو ٞاٮزضاج .

سبٚااّ اٗ٪ا٢ااى  ٨ضٙااب
ٗشان اهاااٌاعىضف باار اهاٌام ٵ

زخىهاإ

ؾاااوىٖ

اهااامسٙا اهاااٌعصً٘ ٛبىهاااٌسضج ٗ إاٌااىي كااْ٘ مجٚعاإ إااسٙثىّ ًعصااً٘ٚىّ
فٚمصى اهاعاىضي بِٚإ ٗبار اهاامسٙا ا٬خاط اهاص ٜمل  ٘ٙاس فٚإ اهاعقٚاب
اهامسٙا ا٪صى .

اهطٗا ٛ٢اهاٌسضج

ٗٓصا اٮزضاج ٗشان اهِقى بىهاٌعِ -ٟىً ْ٩زخْ٩ٚ

تعىضي ا٪خوىض

اهاٌأب٘ض ٝاه٘اصو ٞهِٚى ًٍِٔ .بٍ ُواما اهػوب اهطابع ٮخا٩ف ا٪خوىض :

الْضع ّالدظّ ّالتشّٓز :
 ٨ضٙاااب

إصااا٘ي اه٘ضاااع ٗاهاااسؽٵ ٗاهاعٗٙاااط

إىزٙاااا اهطغااا٘ي

ا٪كاطَ (ٓ ٗ )ااى بٚااإ ا٨طٔااىض ( )هػااطي اهِٚااى ًااّ اٮغااٗ َ٩اهااسّٙ
اهامِٚف ٗ اقىزاتٕ ٗ إلىًٕ ٗعطإُٓ ٗغُِ ٞوٗ )( ٕٚعس ًىضغٕ

سا ١اهسّٙ

ًّ اٮبىإٗ ٞٚاهػٗ ٝ٩اهامؿ٘ٗ ٞٙاهعُىزعٗ ٞاهاٌِىفقر ٗ تواىع اهؿاٚبىْ اهوعار
إػوٌى ِٙقوٕ اهاىضٙذ ٗاهرتا ٍ ٗاهػري. ٝ
ٗ ٨ضٙااب

ُؿاا٘ ١خااا٩ف ا٪خوااىض

اهقبعاا ٛاهااامص٘ي

بعااض ًاا٘اضزٖ ًااّ ٓااصا اهػااوب

ظًااىْ اهطغاا٘ي ( ٗ )ظًااىْ اٌ٢٨اآٗ ، )( ٞااصا

هٚؼ بأًط صعب اهقو٘ي ٗ ًػاِلط  ،فإُٕ ٙاٌلّ ْ ت٘ضع بعض ا٪إىزٙاا
ٗتسًج ضٌّ كااىح ضإٗ وٚى .
ًثُ : ّ٩ػب ا

اهفطى باّ ؾاىشاْ  :كااىح اهعواى ُٗ ،قوإ اهصاسٗق

وى ؾطاٙعٕ ٗ خاىض ًِإ ًاى ٙعاقاسٖ صامٚمىّ

كاىبإ ( ٚاْ٘ خواىض اهطضاى)

ٗكأْ صم ٞاهِػو ًّ ٞاهااٌػوٌىخ ٙٗ ،ػاى سٖ أٔا٘ض بعاض واىضاخ كاااىح
(اهعوى)

ُٕ ًاٌى تعوٌٕٓ ًّ اٮًىَ اهطضى ( ٗ )ضٗاٖ ّ اٮًاىَ (،)
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هلِٵى ُؿمٓ ساّ

اهلااىح  ،فاإْ

ٓصٖ اهِػاوُٗ ٞااماٌى ٗ ُبٌاأْ بسغٵأى

اهاٌبٌأْ بٕ ؾدصاٚىّ كُ٘إ ًاّ تاأهٚف اهفطاى ٗهاٚؼ ًااٌى توقٓاىٖ اّ اٮًاىَ
اهطضى ( )ش اهفطى ً٘ه٘ز بعس ؾٔىز ٝاٮًىَ ( ٗ )كىْ صاػرياّ إِٔٚاى
ا٪عى  ،فإُٕ ًعسٗز

اهط ىي ًّ صامىح اهاأىزٗ ٜاهعػالط، )( ٜ

ٗ بٖ٘ ًعسٗز ًّ صمىح اهاج٘از ( ٨ٗ )تااجس ضٗاٙاٗ ٞاإاسٝ

اهلااب

ا٪ضبعٙ ٞطٗٔٙى اهفطى ّ اٮًىَ اهطضى (. )
ٙطااىف اهٚاإ  ٗ :اا٘ز ًطااىًر

وواإ ِٙ ٨ىغااب صااسٗضٓى ًااّ اٮًااىَ

اهطضى (ٗ ،)غىهاب اهلااىح ًطتٵاب واُ ٟاام٘ ( ْ عاىي عى٢اى  -عٚاى ٗ ،
عوِى) ٗٓصا غري ًاعىضف

تعورياتٍٔ ٗ إىزٙثٍٔ (ً )اٌى ٧ٙكس ُإ تاأهٚف
كااىح اهعواى اّ

اهفطى ٗ ،هاٌى تقسَ ٙ ٨ػعِى تصاس ٙاهقا٘ي اهااٌ٘ ٘ز

ضٗاٙىتاإ ( :مسعأااى ًااّ ًاا٘ ٜ٨باا ٛاهااامػّ واا ٛبااّ ً٘غاا ٟاهطضااى ()
اهاٌط ٝبعس اهاٌطٗ ٝاهؿٚا ٤بعس اهؿ ٤ٚفجٌعأى  ،فقوت هٕ  :فأإسٵث بٔى ِام
اااّ اهطضاااى  ، عاااىي ُ :عاااٍ) ٗٓاااصا غااا٧اي ًاااّ اهاااطاٗ ٜاااّ اهفطاااى :
()1

وس اه٘اإس بّ ًامٌس بّ وسٗؽ اهِٚػىب٘ض - ٜفطا ع

.

صض ًااّ اهلااىشبر واا)( ٍٔٚ
ٗ ٪ااى شهاام كواإ ٗ -ضز اً٪ااط بىهاااام ٵ
ضٗاٙىخ سٙسُ ٝظري ًاى ضٗاٖ اهلواٚي اّ ًاري اهااًٌِ٧ر (ٗٗ )ضز
(ُٔج اهو٩غ[ : )ٞعس كصح و ٟضغ٘ي اهلل  وأ ٟاسٖ إاا ٟعاىَ خبٚواىّ
ٗعىي  :أٙى اهِىؽ عس كثطخ و ٛاهلصٵاب ، ٞفٌاّ كاصح واً ٛاعٌٵاساّ فوٚاوا٘
ًقعسٖ ًّ اهِىض  ،بٍ كصح وً ٕٚاّ بعاسٖ](ٗ )2شكاط اهؿأٚس اهثاىًُ )3(ٛعوقاىّ
واا ٟإااسٙا اهلااصح واا ٟضغاا٘ي اهلل (ٓ(:)ااصا اهااامسٙا ٙاااٌلّ ٵز ااى١
( ْ٘ٚ )1خوىض اهطضى :ج. 121 :2
( )2اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ 14اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح. 1
( )3ؾطح اهسضا. 68 : ٞٙ
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تاا٘اتطٖ فقااس ُقواإ واا ٟاهااِيب (ً)ااّ اهصاامىب: ٞاهاااجٍ اهػفااري) ٗعااس ضٗ٠
()1

ًقسً ٞكاىبٕ

ابّ اهاج٘ظ ٜإسٙا اهلصح و ٟضغ٘ي اهلل ()
ّ ٗاإس ٗغار صمىبٚىّ ِٕ (ٗ ،)عس إصى ُظريٖ

ببطعإ

خوىض ا ٌٞ٢اهاأس٠

( )كٌى غٚأت ٛبٚىُٕ .
شْ ٙااٌلّ اهاسؽٵ
كصب٘ا وأٍٚ

خواىضٍٓ ٗاهلاصح واا ، ٍٔٚباى إصاى فعا ّ٩فقااس

ٔا٘زٍٓ (ٗ )بعاس ؾأىزتٍٔ ٙ ،ظٔاط ٓاصا ًاّ إىزٙاا

سٙسٗ ٝضزخ ٍِٔ  ٛٓ ،ؾىٓس ٝو ٟإص٘ي اهلصح و: ٍٔٚ
ًِٔااى ً :ااى ضٗاٖ اهلؿٵااٛ

تطمجاا ٞباا ٛاهااادبىح( )2بػااِس صاامٚ

اهصىزق (ُ [: )ى ٓاى بٚات صاىزعْ٘ ُ ٨اادو٘ ًاّ كاصٵاح ٙلاصح وِٚاى
 ]...بٍ شكط ًثو ٞهولصابر و[ : ٍٔٚاهاٌػري ٝبّ غعٚس ٗبعٙعىّ ٗاهػط ٗ ٜبى
اهاادبىح ًٗعٌٵاطاّ ٗبؿٵاىضاّ ا٪ؾااعطٗ ٜناع ٝاهٚعٙااس - ٜاهربباطٗ - ٜصااى٢ساّ
اهِٔس. ]ٜ
ْ ضٗاٙاااىتٍٔ عاااس زهااات واااٗ ٟعااا٘ع اهاااسؽٵ
ٗإص٘ي اهاعٗٙاط

كااااب إاااىزٙثٍٔ ()

اهطٗاٙاىخ اهااٌأب٘ض ٝأٍِ ًاّ عواى مجاع ًاّ اهلاصابر

ُظااري (اهاااٌػري ٝبااّ غااعٚس) ٗ توى اإ اهااص ّٙكااصب٘ا واا ٟاٮًااىَ اهوااىعط ()
ٗزغٵ٘ا

كاب صمىبٕ (ُٗ ،)ظري ( ب ٛاهادبىح) ٗ توى ٕ اهاص ّٙكاصب٘ا

و ٟاٮًىَ اهصىزق (ٗ )زغٵا٘ا

كااب ٗضٗاٙاىخ صامىبٕ ُٗ ،اامٌ٘ٓى

ًاٌّ ُااامى اهاؿاٚٵع ٗ ُاااػب اهٚإ ٗ تااصى بىٌ٢٪اٗ )( ٞتظاىٓط بااٌظٔط
اٮٙاٌىْ ٗاٮتٵوىع ٗ غارت بٔصا اهااٌظٔط اهلاىشح ٗزؽٵ ا٪إىزٙاا اهااٌلصٗبٞ
اهاااٌ٘ض٘  ٞواا ٍٔٚضااٌّ ا٪صاا٘ي اهااامسٙث ٗ ٞٚكاااب اهطٗاٙاا ٞاهاايت زٗٵُٔااى
اهطٗا ٝا ًّ ١٩ ٪صمىبٍٔ (. )
( )1امل٘ض٘ ىخ  :ج. 94 - 53 : 1
( )2إلىٖ غاىشُى

ًعجٍ ض ىي احلسٙا  :ج. 292 : 3
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ٗعس صسض ًّ ا ٌٞ٢٪ا٪طٔىض( )اهاامصٙط ًّ آبىض اه٘ضع ٗاهسؽٵ
خوىضٍٓ  ،فطا ع ض ىي اهلؿا ٛاهااٌاساٗي اهاصٓ ٜا٘ خاٚاىض ؾاٚذ اهبى٢فاٞ
اهب٘غ( ٛعسٌٓى)تاجس اهؿ٘آس و ٟإطك ٞاهسؽٵ ٗاهاعٗٙط

خوىضٍٓ :

ًِٔااى ً :ااى ضٗاٖ ًااامٌس بااّ ٚػاا ٟبااّ وٚااس ٌٵاى ااط ٠هٚااُ٘ؼ بااّ وااس
اهااطنّ  ،عااىي ًااامٌس بااّ ٚػاا ْ : ٟبعااض صاامىبِى غااأهٕ ٗ ُااى إىضااط ،
فقاااىي هااإ ٙ :اااى باااى ًاااامٌس ًاااى ؾا اسٵن

اهاااامسٙا ٗ كا ااثط ُلاااىضن هااااٌى

ٙطٗٙاإ صاامىبِى  ،فٌااى اهااصٙ ٜاامٌوم واا ٟضزٵ ا٪إىزٙااا ؟ فقااىي  :إااسبي
ٓؿىَ بّ اهاملٍ ُٕ مسع بى وس اهلل (ٙ )ق٘ي  ٨[ :تقووا٘ا وِٚاى إاسٙثىّ
ً ٨ى ٗاف اهقطاْ ٗاهػاِ ٗ ٞتااجسْٗ ًعإ ؾاىٓساّ ًاّ إىزٙثِاى اهااٌاقسً، ٞ
فااإْ اهاااٌػري ٝبااّ غااعٚس هعِاإ اهلل زؽٵ

كاااب صاامىح باا ٛإىزٙااا مل

ٙامسٵث بٔى ب ، ٛفإتاق٘ا اهلل ٗ ٨تق٘ه٘ا وِٚى ًى خىهف ع٘ي ضبِى تعاى

ٗغاِٞ

ُوِٚى ًامٌس ( ،)فىُى شا إسٵبِى عوِى  :عىي اهلل عٵ ٗ اى ٗ ،عاىي ضغا٘ي اهلل
 ]عىي ُ٘ٙؼ ٗ :افٚت اهعطاق ف٘ سخ بٔى عبعً ٞاّ صامىح با ٛعفاط
 ٗٗ ، سخ صمىح ب ٛوس اهلل ً اا٘افط ّٙفػاٌعت ًأٍِ ٗ خاصخ
كاؤٍ فعطضأى ًّ بعس و ٟبا ٛاهاامػّ اهطضاى  ،فاأُلط ًِٔاى إىزٙاا
كثريٙ ْ ٝلْ٘ ًّ إىزٙا ب ٛوس اهلل ٗ ، عىي ه ْ [ : ٛباى اهاادبىح
كصح و ٟبا ٛوس اهلل  ، هعّ اهلل بى اهادبىح ٗ ،كصهم صمىح باٛ
اهادبىح ٙسغٵْ٘ فآ ٛصٖ ا٪إىزٙا ا

ًِ٘ٙى ٓصا

كاب ب ٛوس اهلل 

سبِى إسٵبِى بااٌ٘افق ٞاهقاطآْ ًٗ٘افقاٞ
ف ٩تقوو٘ا وِٚى خ٩ف اهقطآْ فإٵُى ْ تام ٵ
اهػِ ]ٞضٗاٖ اهلؿٓٗ ٛا٘ ً٘ ا٘ز

خاٚاىض ض ىهإ

تطمجا( ٞاهااٌػري ٝباّ

غااعٚس) فطا ع إ ت ااجس ٓااصٖ ا٨إىزٙااا ُٗ اام٘ٓى ًافطعااٞ
تاجسٓى

ًطااىً ، ِٕٚكٌااى

غريٖ ًّ كاب اهامسٙا ٗتأضٙذ ض ىهٕ .

ٗٓاصا ُاٌاا٘شج ًاّ اهاطٗاٙاىخ اهاعاسٙاس ٝاهايت تاطؾااس ا

اٌاواٚا ٞاهاسؽٵ
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ٗاه٘ضع ٗاهاعٗٙط اهاٌوث٘بٞ
ا ٪ااا ١٩ا

سبر
كاب صمىح اٗ ، ٌٞ٢٪عس ز ات اهاٌاام ٵ

اهااااام ٓف اهؿاااسٙس ٗاهاااا٘عٓ ٛا٪كٚاااس ًاااّ اهاااادرب اهااااٌ٘ض٘ع

اهاٌسغ٘ؽ  ،بى تلؿف ٓصٖ اهطٗاٙىخ ّ إص٘ي اها٘عٓ ٛفعً ّ٩اّ (ٙاُ٘ؼ
بّ وس اهطنّ) ٗ ًثىهٕ ًّ اهطٗا ٝا. ١٩ ٪
ٗعس ز ح اهطٗاٗ ٝاهفقٔى ١ا١٩ ٪

ص٘ض اٗ ٌٞ٢٪

اهواااما ًٗااامىٗه ٞاهأااصٙب ٗاهاؿااصٙب هوااااد ٓو

ٔ٘ز اهػٚو ٞوٟ

صض ًااّ اهااادرب
ٗاهاااام ٵ

اهاٌ٘ض٘ع اهاٌسغ٘ؽ ٗ ،عس إصى ا٪بط اهعظٚاٍ ًاّ ٔا٘زٍٓ

تاامصر

ا٪خوىض اه٘اصو ٞاهِٚى .
هلّ شهم كوٕ ٙ ٨اٌِع ًّ بقى ١آباىض اهاسؽٵ ٮإاٌاىي إصا٘ي اهاسؽٵ
كاب ٙاُ٘ؼ ٗغاريٖ ًاّ اهاٌااامفظر ًاّ عواى اهااٌاأخطِ ّٙإ ٗ ًاّ بعاض
اهفىغسّٙ
ف ٩ضٙب

كاب اهطٗا ٝاهثقىخ اهاٌاأخطِ ّٙاس

باى ١كااؤٍ هٯغاِػاىر،

بقى ١بىض اهاسؽ فٚااٌى ٗصاوِى ًاّ ا٪خواىض ٗ ،هلاى زٗض ظٚااٍ

بقااى ١اٮخااا٩ف ٗاهاعااىضي باار بعااض ا٪خوااىض بفعااى شان اهااسؽٵ اهااادفٛ
ٗاهاعٗٙااط اهاااٌاػاٵط باإ هػااطي فػااىز اهااسٗ ّٙاهاااٌصٓب اهااام  ،فااىْ ٔاا٘ز
اهطٗا ٝاهاٌعىصط ّٙهٌ٢٫ا ٞا٨طٔاىض(ٔ ٗ )ا٘ز اهفقٔاى ١اهااٌاأخط ّٙأٍِ
ٓاأ ٛاا٘ز وااىضً ٝؿاال٘ض ، ٝهلِٔااى  ٨ت٘ ااب اهااٚقر بإُافااى ١آبااىض اهااسؽٵ
ٗاهاعٗٙااط

اإىزٙااا اٌ٢٪اا ٗ ٞخوااىضٍٓ ٨ ،غٚاااٌى ٗكىُاات ًاااٌىضغ ٞاهااسؽٵ

زعٚقً ٞسضٗغً ٞع اهادفىٗ ١اهاػاٵط

اهسؽٵ بِما٘ زًاج إاسٙثٍٔ اهااٌ٘ض٘ع

ضٌّ كاب اهاٌ٘ب٘عر ًّ صمىح ا )( ٌٞ٢٪كٌاى ٙلؿاف هِاى اهاامسٙا
اهاٌاقسَ ٗ ،هعى بعض ًى ُطاٖ ًّ خاا٩ف إاىزٙثٍٔ اه٘اصاو ٞهِٚاى ٓا٘ ًاّ
ضٗاغب ٗبقىٙى ٔ٘ز اهفىغس ّٙبسؽٵ اهلصح
ٗ ٪ى تامق اهسؽٵ ٗاه٘ضع

خوىضٍٓ .

كاب ا٪خوىض ٗ ص٘ي اهاٌمسبر ٗبقى١

بطٓى ٗ ،هطعف بعض خوىض اهلاب ا٪ضبعًِٗ ٞىفىً ٝطىًر بعطٔى ٗبعاض
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ا٪غوىح ا٪خطُ ٨ - ٠واعَ باٌق٘ه ٞعبع ٞٚصسٗض ضٗاٙىخ اهلاب ا٪ضبعٗ ٞ
صم ٞاغىُٚسٓى باٌىًٔى ٗ ،كٚف ُواعَ بٕ ًع اهعوٍ اه٘ ساُ ٛبىهسؽٵ ٗبىهاقٚاٞ
بعض ا٪خوىض ؟ .
()1

ُعٍ عس ا اقس اهفق ٕٚاهوامطاُٛ

ْ تامف اهطٗا ٝاًِ ١٩ ٨ع ًّ بقى١

آبىض اهسؽٵ ٗٗضع ا٨خواىض اهلىشبا ٞضاٌّ خواىضٍٓ ( ٗ ، )ا اقاس اسَ
زخىهأى

خا٩ف ا٪خوىض بعس اهاجٔ٘ز اهاٌطِ ٞٚهأصٙب خوىضٍٓ ٗتِقٚأى

ًّ آبىض اهسؽ  ،فطا ع ك. ًٕ٩
ٗ ضً٘ ١ى تقسَ ٙاوٚٵّ ُٕ ز ى ١غري غوٚاٍ ٗغري ً٘اف هومقٚقٗ ٞاه٘اعع
ٙ ٨ٗ،اٌلِِى تصسٙقٕ ضغاٍ تػوٚااٌِى بىهااجٔ٘ز اهعظٚااٌ ٞاهااٌطِ ٞٚاهايت باصهلى
اهطٗا ٝاٗ٪ا٢ى ٗاهفقٔى ١اه٩إقْ٘ ٗ ،كىْ هلى ا٪بط اهاجٌٚى

تِق ٞٚا٨خواىض

ٗتٔااااصٙؤى ،هلااااّ ًااااّ زْٗ غاااااٚعىح ا٪خوااااىض اهاااااٌسٗٵُ ٞاهاااااٌِػ٘ب ٞا
اهاٌعصً٘ر (ٗ ،)هعوإ ٙػااامٚى اىز ٝٳتِعٙإ ا٪خواىض اه٘اصاوٗ ٞتٔاصٙب
تااٌىًٔى ًااّ اهااسؽٵ ٗاه٘ضااع ٗاهاعٗٙااط اشا وٌِااى خوااا ططٙقاا ٞزغٵ أٍ  ،بااى
ٙ ٨اٌلّ إس أىٓطاّ ًّ اهأصٙب اهلىًى غ٘ ٠اهاٌعصَ٘ اهاٌؤٍ .
بٍ ُواما اهػوب اهادىًؼ ًّ غوىح تعىضي ا٪خوىض : ٘ٓٗ ،
أحكاو الوالية والتشريع الـنؤقت :
ٗباًٌ ٞاجٌ٘  ًّ ٞا٪خوىض ِٙؿأ خا٩فٔى ًّ كاْ٘ بعطأى صاىزضاّ واٟ
ٗفا ا ا٪إلاااىَ اه٘اععٚااا ٞاهاٌاااامف٘أٞ

اهوااا٘ح ٗكاااْ٘ اهاااامسٙا ا٬خاااط

اهاٌادىهف هصان صىزضاّ باٌ٘ ب اه٘ ٞٙ٨اهاؿطٙع ٞٚاهاٌػِس ٝا

اهاٌعصً٘ر

( ٛٓٗ )إلىَ ً٧عٓاً ٞاوقٓى ًّ ٝاهؿىضع اهاٌقسؽ بىٮهلىَ ٗ اٮٙصىًّ ١
ضغاا٘ي اهلل ( )ا

اٌ٢٨اا ٞا٨طٔااىض (ٗ )هاٌصىهااا ُ٘ ٚاا ٞزِٚٙاا٧ً ٞعاااٞ

( )1اهامسا ٢اهِىضط : ٝج. 10 - 8 : 1
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ٗباٌقاطٙ٨ٗ ٟأٍ  ،فٚمصى اٮخا٩ف بر ا٪خوىض اهصىزض ٝهوٚاىْ اهااملٍ
اهاا٘اععٗ ٛباار خوااىض صااىزض ٝبِماا٘ ًقصاا٘ز ًااّ اهاااٌعصَ٘ بااامػب ٗٙ٨ااإ
اهاٌطا  ٞٚهوٌصوم ٞاهاٌ٧عاٙٗ ، ٞادفٓ ٟصا اهقصس و ٟاهِىأط باسٗاّ فٚااادٚى
اهاعىضي ٗاهاادىهف بر ٓصٖ ا٪خوىض ٗ .ت٘ضٚمٕ ًفص: ّ٩
ُامّ ُعاقس بأْ ضغ٘ي اهلل (ٗ )اهادىصٓ ًّ ٞى بٚإ (ٗ ٍٓ )هٚى١
اً٪ااا٘ض ٗغىغااا ٞاهعواااىز ٗهلاااٍ اه٘ٙ٨ااا ٞاهعىًااا ٞوااا ٟاهاؿاااطٙع اهااااٌ٧عت
(ًِبق ٞاهفطاغ) ًّ اهاؿطٙع اٮغ ٛٓٗ - ًٛ٩اهااٌ٘اضع اهايت هٚػات ًاامى
تؿطٙع هعاًً ٛػاٌط ٘ٙ ٨ ٗ ،س فٔٚى إلٍ ؾط ً ٛعر ٓا٘ إلاٍ هعاًاٛ
ًػاااقط ٩ٙ -إ ا فٔٚااى اهاٌصىهااا اه٘عاٚاا ٞاهاايت تفطضاأى اهظااطٗف اهاااٌاػٚٵطٝ
اهبىض ٞ٢فالْ٘ ً٘ك٘ه ٞا

ٗه ٛاً٪ط  ،فٚؿطٵع اه٘هً ٛى ٙطاٖ صا٩إىّ ىًاىّ ٗ

 ٩ىّ ُى عىّ هومى٨خ اهبىض ٞ٢و ٟاٗ ، ًٞ٪ضز

()1

صم ٚفطٚى بّ ٙػىض

ع٘ي اٮًىَ اهصىزق ( ْ [ : )اهلل عٵ ٗ ىٵ ٵزح ُو ٕٚفأإػّ زبٕ  ،فوٌاى
ظٚاااٍ  ،بااٍ فا٘ٵي اهٚاإ ًااط اهااسّٙ

كٌاى هاإ ا٪زح عااىي ُ :اام هعواا ٟخوا

ى ً :ى آتىكٍ اهطغ٘ي فداصٖٗ ًٗاى ُٔاىكٍ
ٗا ًٞ٪هٚػ٘ؽ وىزٖ  ،فقىي ٵع ٗ ٵ
ِٕ فىُأ٘ا  ْ ٗ ،ضغا٘ي اهلل  كاىْ ًػاسٵزاّ ً٘فٓقاىّ ًٙ٧ٵاساّ باطٗح اهقاسؽ ،
ٙ ٨عيٵ ٗٙ ٨ادب٤

ؾً ١ٛاٌى ٙػ٘ؽ بٕ اهادو  ،فاأزح بآزاح اهلل] .

ٓصٖ اهطٗاٗ ٞٙغريٓاى تلؿاف اّ اه٘ٙ٨ا ٞاهاؿاطٙع ٞٚاهااٌ٧عاُ ٞظاري ٗٙ٨اٞ
اهاااملىَ ٗاهاٌقِٚٵٚاااّ ٮصااساض اهاؿااطٙعىخ ا٪ضضااٗ ٞٚغ اّٵ اهقاا٘اُر اهاااٌسُٞٚ
ٗاهعػلط ٗ ٞٙإلىَ ط٘اضٙ ٥اطاز ًِٔاى ُاافع اهصىهاا اهعاىَ ٗ غااقىً ٞاً٪اّ
ٗاهِظااىَ ٙ ٗ ،ااطاز ًِٔااى ُ اااؿىض اهرتبٚاا ٞاهصىهااامٗ ٞاهاعوٚاااٍ اهعااىَ ٗصاا٩ح
اهاٌجاٌع ُٗام٘ٓى ًّ اهاٌصىها اهعىً. ٞ
ٗٓصا اٮ اااقىز ً -اِباق ٞاهفاطاغ
( )1ص٘ي اهلى  :ج : 266 : 1ح. 4

سٗ ٜه ٛاً٪اط هاٌٖ٫
اهااؿاطٙاع ٗتاصا ٵ
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بىهاؿطٙع اهاٌ٧عت اهصىها اهاٌِىغب ٙ ٨ -ػاوعَ ُاق

اهاؿاطٙع ٗ ٌٓىهإ

ىُوىّ ٗخو٘ٵٖ ًّ اهاملٍ ا٨هأ ٛاه٘اععٙ ٨ٗ ٛاِىفٙ ٨ٗ ٟصابسَ بااٌى ُعاقاسٖ
إقىّ ًّ ْ هلل

كى ٗاعع ٞإلٌىّ  ،فاىْ اهؿاىضع اهااٌقسؽ عاس عاى إلٌاىّ

ؾااط ٚىّ ٗاععٚااىّ

ُظااط

(ًِبقاا ٞاهفااطاغ) ٗ ٗكااى ًااط اهااامى٨خ اهبىض٢اا ٞا

(ٗه ٛاً٪ط) ًٗى ٙطاٖ ًّ اهص٩ح اهعىَ ٗه٘ باٌؿ٘ضٓ ٝاى اهاادربٗ ٝاهااٌعطفٞ
اهااادىصٞ

كااى ًاااجىي ًااّ ًاااجى٨خ (ًِبقاا ٞاهفااطاغ) -غاا٘ا ١اهاااٌجىي

اهػٚىغ ٗ ٛاٮ اٌى  ٗ ٛاٮعاصىز ٗ ٜاهرتب٘ ٗ ٜغريٓى ً -اع ً٩إظاإ
هٓ٫ااااساف اهعوٚااااى هواؿااااطٙع اٮغاااا ًٛ٩اهاااااٌػافىزً ٝااااّ اهلااااىح اهععٙااااع
ٗاهػاااِ ٞاهااااٌبٔطًٗ ٝاااصاق اهاؿاااطٙع ا٪عاااسؽ  :كاااأْ تقاطااا ٛاهااااٌصومٞ
اٮ اٌى  ٗ ٞٚاٮعاصىزٞٙ

ب٩ز ا٨غ َ٩فطي ضطٙو ٞاهسخى وا ٟاهاجاىض

ٗ ضطٙو ٞتػجٚى ًاٌاولىخ اهِىؽ ٗنىٙأى ٗ فطي ضطٙوً ٞعٚٵِ ٞخطٗ ٠
ع٘ٚز ًادص٘ص ٞو ٟإطك ٞاهبى٢طاخ ٗاهقىططاخ ٗاهعطبىخ ُٗام٘ شهم .
ٓااصٖ اهاااٌ٘اضع ُعا ااقس عً اىّ بواا٘خ اه٘ٙ٨اا ٞاهعىًاا ٞهوٌعصااَ٘ ()
تؿطٙع ًى ٓ٘ صىها هعٌَ٘ اهعوىز ٗبِمٕ٘ عىباى هواػاٚري ٗاهاواسٵي إػاب تواسٵي
اهظااطٗف ٗاهباا٘اضٗ ٥هلااٍ اهافاا٘ٙض اهاااٌبو

اهاقااِر ًٗاا ٫اهفااطاغ ًااّ

اهاؿطٙع بومىأ اهط٢ىغ ٞاهعىًاٗ ٞاه٘ٙ٨ا ٞاهااٌبوق ٞاهايت عوأى اهلل هلاٍ واٟ
اًٞ٪

ع٘هٕ غوامىُٕ [ :أَلِٔعْا الَّـَُ َّأَلِٔعـْا الزصـْ َل َّأَّلِـٕ األَمَـزِ مِـيَاهَ] اهِػاى١
()1

ِ ٗ ،59:سُى ضٗاٙىخ

سٙس ٝصمٚم ٞتسيٵ و ْ ٟاهلل غوامىُٕ فا٘ٵي ا

ِٕ
إوٚوٕ ًامٌس (ً )ط اهسٗ ّٙا ًٞ٪هٚػ٘ؽ وىزٖ ٗ ،عىي غوامىُٕ [ :اليب ُّ
ه الزصـْل فَدـذِّ َّمَـا
أََّلَى بِالْنؤَمِيِنيَ مًَِ أَىَف ِض َِهَ] ا٨إعاح ٗ ، 6 :عىي [ :مَا آتَـاا َ
َىََااهَ عَيَُ فَا َىتََْا] اهامؿط ُٗ ، 7 :ام٘ٓى ًاٌى ٙفٚس إ تؿطٙع اه٘ه ٛهق٘اُر
ط٘اض ٥طوقىّ هاٌصىها ًٗفىغس

ب٩ز اهاٌػوٌر ٗ اٌى ٍٔ ٗ عاصاىزٍٓ،

( )1ضا ع ًث : ّ٩ص٘ي اهلى  :ج. 265 : 1
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ٗعس ف٘ٵي ( )ا

اهادىصٓ ًّ ٞى بٚإ (ً )ى فا٘ٵي اهلل غواامىُٕ هٚإ

( )فؤٍ ْ ٙؿطٵ ٘ا ًى ف ٕٚص٩ح اهعواىز ًطاىفىّ ا

اهاؿاطٙعىخ ا٪غىغاٞٚ

ٗا٪إلااىَ اهاااٌػاقط ٝه ااٚالىًى اهااسٗ ّٙتػااري غٚىغاا ٞاهعوااىز ُ اام٘ اهصاا٩ح
ٗاهالىًى .
ًٗاااى تِفٚاااصٖ ( )اااٚـ غاااىًٗ ٞتااااجٚٚـ اهااااٌػوٌر
هوااس ٘ ٝا

اهػاااعٗاخ

اٮغااٗ َ٩تبوٚاا ا٪إلااىَ ا٪غىغااٗ ٞٚاهاؿااطٙعىخ اهاااٌػاقطٝ

ٗ ضكىْ اٮغٓ ًّ ٨ َ٩صا اهوىح ُٗ ،ام٘ٓى كثري ساّ غا٘ف ُطاطح ًثواٞ
خااطًِٔ ٠ااى ٓٗ ،ااصٖ اهاؿااطٙعىخ اهاااٌ٧عا ٞتاٌٵ ااٍ ٗتلٌااى اٮطااىض اهاؿااطٙعٛ
اهاااٌاأهف ًِٔااى ًٗااّ اهاؿااطٙعىخ ا٪غىغااٗ ٞٚا٪إلااىَ اهاااٌػاقط ٝاهساٌٚ٢اا، ٞ
إػااب

اقىزُااى بااأْ هااأٍ ( )اهافاا٘ٙض اهاااٌبو

اهاؿااطٙع اهاا٘ٙ٨يت

اهاٌ٧عت ٗ ،عس صسضخ ٍِٔ تؿطٙعىخ ً٧عا ٞإػب اه٘ ٞٙ٨اهاٌػِس ٝهأٍٚ
ٗباوع اهاٌصوم ٞاهِ٘  ٞٚاهعًٌ٘ ٞٚاهبىض. ٞ٢
ٗٓااصٖ ا٪إلااىَ اهؿااط  ٞٚاه٘ٙ٨اٚاا ٞاهاااٌ٧عا ٨ ٞت ااٌؼٵ ا٪إلااىَ اه٘اععٚااٞ
اهاٌااامف٘أٞ

اهواا٘ح ٗاهاااٌ٘إى ٝا

اهااِيب ا٪كااطَ (ً )ااّ طط ٙا اهااطٗح

اً٪ار(ٓٗ )ا ٛا٪إلاىَ ا٪غىغا ٞٚاهاايت ٙوااي ؤٚاى تؿاطٙع اٮغاَ٩
ٓٚأتاإ ٗكٚىُاإ اهعااىَ  .بااى ْ إلااىًٍٔ اهاااٌ٧عا ٞتاااٌؼٵ اهااامى٨خ اهبىض٢ااٞ
ٗاهظطٗف اهادىص ٞاهيت تاٌطٵ بٔى اٗ ًٞ٪تقع

(ًِبق ٞاهفطاغ) ًّ اهاؿاطٙع،

ٗ ِااسًى ٙاااجس اهاااٌعصَ٘ (ٗ - )هاا ٛاً٪ااط إقٚقاا - ّٞاهاااٌصوم ٞاهِ٘ ٚااٞ
اهعًٌ٘ٞٚ

تؿطٙع ً٧عٓت ًؤٍ ا

اهِيب (ً٘ ٗ )صا ٟبإ ًاّ عواى اهاِيب

ا٨كطَ (ٙ - )اصس ٠اٮًىَ ( )بامػب اهاف٘ٙض اه٘ٙ٨يت اهاٌػِس هٕٚ
ٗٙصسض اهاؿطٙع اه٘ٙ٨يت هامىٵ اهقطاىٙى اهااٌػاجسٵٗ ٝزفاع ا٪ظًاىخ اهبىض٢اٞ
ٗتادبٚط ٗتااِاظاٚاٍ اه٘ضع اٮعااااصىزٗ ٜاٮ اااٌى ٗ ٛاهاااااطب٘ٗ ٜاً٪ااي
فا ٛإااسٗز اهاؿطٙع اهاٌػاقطٵ ٗآ٪ساف اهعوٚى ٗاهاٌصىها اهعىً. ٞ
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ٗ ض٘ٓ ١صٖ اه٘ ٞٙ٨اهاؿاطٙعٗ ٞٚاهافا٘ٙض اٮهاأٗ٪ ٛها ٛاً٪اط ()
صااسضخ بعااض اهاؿااطٙعىخ اهاااٌ٧عاٞ

إىزٙااا ًااادىهف٪ ٞإىزٙااا خااط٠

ُططح ًثو ّٞتبوٚقًِٔ ّٞٚى ُٓ ٛاٌىشج هواؿطٙع اه٘ٙ٨اايت اهاٌ٧عات ٗاهااا ٛعااس
تاِىفً ٟطىًر خوىضٓى ًع بعض ا٪خوىض ا٪خط: ٠
ًِٔااى ً :ااى ٗضز

ا٪خوااىض( )1اهلااثريً ٝااّ تامطٙاااٍ ضغاا٘ي اهلل ()

غاااااعٗ ٝخٚااااارب كاااااى هااا اامَ٘ اهاااااامٌط آ٪وٚاااااٗ ٞعاااااس ضٗ ٜاااااّ ٌ٢اااااٞ
ٓاااى اهوٚاااات ()

خوااااىض ٷصاااامٚم ٞٷ[ٗ ُااااٌى ُٔاااأِ ٟااااى ًااااّ

ااااى

أٔ٘ضٓااى ًااادىفٙ ْ ٞفِ٘ٓااى ٗ ،هٚػاات اهااامٌري بااامطاَ) بااٍ عااط ٓااصٖ اٙ٬اا: ٞ
طعَنـُ ُ ٗ ....ااٌى ُٔا ٟاّ كوأى
ه َٓ ْ
[قهَ الَ أَجِد فِٕ مَا أّحَِٕ إِلَـٕ متَزمـا َعَـى لَـا ِع ط
اهقااطآْ] ٗٓلااصا

ُٔ٪ااى كىُاات ن٘هاا ٞاهِااىؽ ٗ ُاااٌى اهااامطاَ ًااى إاطٵَ اهلل

إل ّ ٛبّ وىؽ(ُ ( : )2ااٌى إاطٵَ ضغا٘ي اهلل  اهاامٌط آ٪وٚاً ٞاادىفٞ
عو ٞاهظٔط) اهامىًى ً٪اع ٞاهاٌجىٓسٗ ّٙغِى ٍ٢اهامطح .
ٗ عوىهلى ٗضزخ ضٗاٙاىخ( )3باااموٚى اهاامٌط آ٪وٚاٞ

كااب اهفاطٙقر

ٗهصا فا ٟمجع ًّ اهفقٔى ١بىهلطآ ، ٞهلّ ٙظٔط ًّ غىهب فقٔى ١اهػِ ٞفٔاٍ
اهِٔ ٛاهاامطٙااٌ ، ٛهل ِإ ِاسُى غاري ًقوا٘ي هااٌى ٗضز

إىزٙاا ٌ٢آ ٞاى

اهوٚاات (ً )ااّ بٚااىٍُٔ اهصااط ٙبعااسَ تامطٙااإٌ ( )هاامَ٘ اهااامٌط وااٟ
اهسٗاَ ٗ ُٕ [ُٔ ٟضغ٘ي اهلل  ّ كى هامَ٘ اهامٌط آ٪وٚاٙ ٞاَ٘ خٚارب ،
ٗ ُاااٌى ُٔاأِ ٟااى ُٔ٪ااى كىُاات ن٘هاا ٞاهِااىؽ] ٗ ٓااى اهوٚاات زض ٠بىهااصٜ
ُعي فٚإ ًاّ تؿاطٙع اهلل غاومىُٕ

وا ٟصاسض اهطغا٘ي (ٙ٧ً )اساّ باصاطٙ

( )1ضٗاٖ اهفطٙقىْ  :اُظط اه٘غى٢ى  :ج : 16ح ًّ : 4اب٘اح ا٪طعٌٗ ٞا٪ؾطب + ٞصم ٚاهودىضٜ
كاىح اهصبىٗ ٢اهصٚس  :ح - 28هامَ٘ اهامٌط اٮُػ. ٞٚ
( )2إلىٖ غري ٗاإس ًٍِٔ اهعػقُٛ٩

ؾطإٕ هصم ٚاهودىض : ٜج. 655 : 9

( )3اه٘غى٢ى  :ج : 16ح ًّ : 4اب٘اح ا٪طعٌٗ ٞا٪ؾطب + ٞصمً ٚػوٍ بؿطح اهِ٘ٗ ٜج: 13
 + 91ؾطح اهعػق ُٛ٩هصم ٚاهودىض : ٜجٗ 656 + 655 : 9غريٓى .

ًِىؾ ٗ ١ٛغوىح تعىضي ا٪خوىض ٗ خا٩فٔى )273( ..........................

إرب ا ًٞ٪وس اهلل بّ وىؽ  ،فٔصا ُٔا ٛبىه٘ٙ٨اٗ ٞتؿاطٙع ً٧عات هااٌصومٞٷ
فطا ع تعطف ْ  ٨تِى بر ضٗاٙىخ اهااموٚى اهصىزض ٝهوٚىْ اهاملٍ اه٘اععٛ
ٗبر ضٗاٙىخ اهاامطٙاٍ بىه٘ َ٘ٙ ٞٙ٨خٚرب خىص. ٞ
ًِٗٔااى ً :ااى زيٵ واا ٗ ٟاا٘ح اهعكااىٝ

اهااادٚى  ،فىُاإ عااس ٙاِااىفً ٟااع

اهطٗاٙىخ( )1اهعسٙس ٝاهساها ٞواٗ ٟضاع اهعكاى ٝوا ٟتػاعً ٞا٘اي باٍ [ فاٟ
ضغ٘ي اهلل ٌ ى غ٘ ٠شهم] هلّ اهاأ ٵًى
ٙطؾاس ا

بعض اهطٗاٙىخ( )2اهصمٚمٞ

ْ ٗضااع اهعكااى ٝوا ٟاهااادٚى اهعاااىق

كاى ااىَ زِٙااىض ٗ ّٙوااٟ

اهاارباش ّٙزِٙااىضاّ ًااّ بااىح اهاؿااطٙع اهاا٘ٙ٨يت ٗاهاااجعى اهاااٌ٧عت اهاااٌِ٘ط
بىهاٌصوم ٞاٮغ ًٞٚ٩اهعىً ، ٞبٌِٚى اهاؿطٙع ا٪غاىؽ اهاسا ٌٛ٢اهااٌػاقط ٓا٘
ٗ ٘ح اهعكىٝ

تػعً٘ ٞاي  ٨ -غري . -

ًِٗٔى تاموٚى ًري اهاًٌِ٧ر ( )ؾاٚعإ ٗآباىً ٍٔ٢اّ إقإ

اهاادٌؼ

ٗطووٕ ًّ فىطٌ ْ )( ٞتاموؤٍ ُصٚؤى ًاّ اهفا٬ ١ٛباى ١ؾاٚعأٍ هابٚاب
ٗ٨زتٍٔ ٓٗ ،لاصا تااموٚى اهواىعط ٗاهصاىزق ٗاهااج٘از ( )إػاوٌى ٗضز
ضٗاٙىخ سٙس. )3(ٝ
هلااّ

()4

ضٗاٙااىخ

خااط : ٠اهوعااّ ٗاهاااٌبىهو ٞبااام ٓقٍٔ ٨غٚاااٌى بعااض

اها٘اعٚع اهصاىزض ٝاّ اهِىإٚا ٞاهااٌقسغ (ٞجى) ٗٓا٘ إلاٍ ٗاععاٗ ٛها، ٛ
فىْ اهاادىهف بر ٓىتر اهبى٢فار ٓ٘ تادىهف بر ًاى ٙا٧زٵ ٜاهاام اهؿاط ٛ
هأٍ  ٘ٓٗ -إلاٍ ٗاععاٗ ٛهاٗ - ٛبار اهااملٍ اها٘ ٛ٢٨اهااٌ٧عت اهااٌ٧زٵٜ
هطفع صمىح اهام ٙسٍٓ ّ إقٍٔ ٗتاموٚوٕ ٬بى ١ؾاٚعاأٍ هااعك٘ ً٘اهلٍ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 6ح ًّ : 8اب٘اح ًى جتب ف ٕٚاهعكى. ٝ
( )2اه٘غى٢ى  :ج : 6ح  ًّ 16اب٘اح ًى جتب ف ٕٚاهعكى : ٝح. 1
()3اه٘غى٢ى :ج :6ح ًّ : 4اب٘اح اُ٪فىي  +ح ًّ :8اب٘اح ًى جيب ف ٕٚاخلٌؼ :حٗ 5غريٓى.
( )4اه٘غى٢ى  :ج : 6ح ًّ 3اب٘اح اُ٪فىي .
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ٗتبٚب ٗ٨زاتٍٔ فطا ع .
ِٗٓى تلٌوٞ

بٚىْ اهػوب اهاٌوام٘ث ٮخا٩ف ا٪خوىض

ي اٮخا٩ف

اهاٌاعٌٵس باملٍ ٗٙ٨أٍ  ،فِق٘ي :
ٙاٌلّ ْ ٙلْ٘ ًّ ٓصا اهوىح  :بعاض ا٪خواىض اهاٌااادىهفً ٞاع تصاطٙ
اٌ٢٪ااااا )( ٞباعٌٵااا اسٍٓ هقاااااى ١اهااااااد٩ف ٗاٮخاااااا٩ف بااااار ؾاااااٚعأٍ
ه ااٌصومأٍ ٗه اامف

ضٗاإٔااٍ ٗ ًاا٘اهلٍ ٗإقااّ زًااى ٗ ٍٔ٢طاضاأٍ ًااّ

اهػا٘ٗ ١اٮضاطاض بٔاٍ  ٜ ،هقا٘ا اٮخاا٩ف بار ؾاٚعأٍ باامػب ٗٙ٨اأٍ
هػاااطي غااا ًٞ٩ؾاااٚعأٍ ٗكىُااات زا٢طتااإ ًِمصاااطٝ

اهاؿاااطٙعىخ اهقىبواااٞ

هٯخا٩ف ٗه٘ هطعف اهاٌ٩ن فٔٚى ٗ ض م٩ً ٞٚن فٔٚاى واً ٟا٩ن آخاط،
ٗعس ص ٵطح ا )( ٌٞ٢٨بإهقى ١اهاد٩ف اهعٌو ٛبر ؾٚعأٍ هامقّ زًى: ٍٔ٢
ًِٔى اهطٗا )1(ٞٙاهاٌعارب ٝأىٓطاّ اهاٌاطٌِ ٞهػ٧اي بعض اهؿٚع ًّ ٞاٮًاىَ
اهصىزق( ّ )خا٩ف ا٨صمىح

ٌؤٍ اهادىض  ًّ ٛإٚاا ٗعات

اهصاا ٝ٩عااىي (ُ [ :)ااى ًااطتٍٔ بٔااصا  ٜ -بااىخا٩ف ٗعاات صاا٩تٍٔ  -هاا٘
صوٓ٘ا وٗ ٟعتٷ ٗاإس طف٘ا فأخصٗا بطعىبٍٔ] .
ًِٗٔى ًى ٗضز

ًعارب ٝظضاض )2( ٝاهاٌاطٌِ ٞهاج٘اح اٮًاىَ اهواىعط ()

ًػاااااأهٗ ٞاإاااااس ٝبأ ٘باااااً ٞااااااادىهف ٞفأؾااااالى ظضاض ٗ ٝىبااااإ (: )
[ٙى ظضاضٓ ْ ٝصا خري هِى ٗ بقا ٟهِاى ٗهلاٍ ٗ ،ها٘

اٌعااٍ واً ٟاط ٷٗاإاس

هصسٵعلٍ  -هقصسكٍ  -اهِىؽ وِٚى ٗهلىْ عى هوقىِ٢ى ٗبقى٢لٍ] .
ٗاهااصٜ

اقااسٖ ٗاضاامىّ ْ ٓااصٖ اٮخا٩فااىخ اهاااٌاعٌٵسٝ

إااىزٙثٍٔ

ًاداص ٞبىهاٌ٘غٵعىخ ٗاهاادٚريٙىخ ٗاهاٌػااموىخ ُٗام٘ٓى ًاٌى ٙااٌلّ هقاى١
اهاااد٩ف فٔٚااى باار ؾااٚعأٍ ٗ توااى ٍٔ ٗباااملٍ ٗٙ٨ااأٍ اهاؿااطٙع ٞٚفاعٌٵاسٗا
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 3ح ًّ : 7اب٘اح اهاٌ٘اعٚت  :ح. 3
( )2ص٘ي اهلى  :ج : 65 : 1ح. 5
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 بامػب ًِصاؤٍ  :اه٘ٙ٨ا ٞاهعىًاٗ ٞاهافا٘ٙض اهااٌبوٗاهِٔٙ -ٛقىع ؾٚعأٍ
ٗ خا٩فٕ

اهاد٩ف ًّ ططٙ

اهاؿاطٙع ٗاً٪اط

خا٩ف إسٙثٍٔ ٗتعسٵز ًطٍٓ

اهاٌ٘ض٘ع اه٘اإس ٓ .صا ًى ٙػافىز ًّ خوىضٍٓ :
خوااىض اهاٌ٘اعااٚت(ً )1ااااّ ْ [ًااّ ا٪ؾااااٚى : ١ؾااااٚى١

ًِٔااى ً :ااى ٗضز

ً٘غااع ٗ ٞؾااٚىً ١طااٚق ، ٞفىهصااو٘اخ ًاااٌى ٗغٵااع فٚاإ  :تقااسٵَ ًااطٗ ٝتاا٧خٵط
خطٗ ، ٠اهاجٌعً ٞاٌى ضاٚٵ فٔٚاى فاىْ ٗعأاى ٙاَ٘ اهااجٌع ٞغاى  ٞتاعٗي] ،
ٗ ضٗا ٞٙاهلؿٛ
ا

تطمج ٞظضاض : ٝخبىح اٮًاىَ اهصاىزق ()

ض ىهٕ

ظضاض ٝب٘اغب ٞبِٕ وس اهلل...[:فٙ ٩طٚقّٵ صسضن ًّ اهاصً ٜاطن باٛ

ٗ ًطتم بٕ  ٗ ،تىن ب٘ بصري باد٩ف اهصً ٜطُىن بإ  ،فاٗ ٩اهلل ًاى ًطُاىن
ًٗ ٨طُىٖ  ٨بأًطٕ ٗغعِى ٗٗغعلٍ ا٪خص بإ ٗ ،هلاى شهام ِاسُى تصاىضٙف
ًٗعىْٕ ت٘اف اهام ٗ ،ه٘ شْ هِى هعوٌاٍ ْ اهاام

اهاصً ٜطُاىكٍ فاطزٵٗا

هِٚى اً٪ط ٗغوٌٓ٘ا هِى ٗ صربٗا ٪إلىًِى ٗ ضض٘ا بٔى . ]...
()2

ٗعس ا ارب اهفق ٕٚاهوامطاُٛ

خااا٩ف ا٪خوااىض ً ٨ٗ ،ؿااىإٞ

ٓصا ا٨خا٩ف ًّ عٚ٢ىخ ىًى اهاقٞٚ
ا٨صااب٩ح ً ٨ٗ ،ااىُع ااّ ُااسضا ٔى

اهػوب اهػىزؽ اهص: ٘ٓ ٜ

التكِٔ يف اإلفتاء :
ُٗطٙس ًّ ٓصا اهػاوب  :اهفاٚاى بااٌى ٙاادىهف اه٘اعاع اهاؿاطٙع ٛهااٌصومٞٷ
ظٚاٌ ٞٷٓ ٛاهاام ٓف

و ٟاٮًىًٗ ٞا٪توىع ًّ ؾطٵ ا ٨ساٗ ١اه٘ؾاىً ٝاّ زْٗ

تاجىٗظ اهادب٘ط اهامٌطا- ١

ي غؼ اهؿطٙع ٞاهاٌقسغ - ٞفقس عىي اٮًىَ

اهطضااى ( )ضااٌّ ضٗاٙااً ٞفصٵااوٞ

خااا٩ف اهااامسٙثر بااىً٪ط ٗاهِٔااٛ

()1اه٘غى٢ى  :ج : 3ح ًّ : 7اب٘اح اهاٌ٘اعٚت  :ح. 1

( )2اهامسا ٢اهِىضط : ٝج. 8 - 5 : 1
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ٗٓ٘ ٙصف إىهلٍ فُ ٨[ : ٕٚطخٵ

فٚاٌى مل ٙاطخٵ

فٚإ ضغا٘ي اهلل ٨ٗ 

ُأًط باد٩ف ًى ًط ضغ٘ي اهلل  ٨ هعو ٞخ٘ف ضطٗض. )1(]ٝ
ٗعس صسضخ أٍِ ضٗاٙاىخ كاثري ٝبػاوب اهاقٚاٗ ٞضاطٗضتٔى اهِىؾاً ٞ٣اّ
اهظطٗف اهعصٚو ٞاهيت ًاطٵخ وا ٟاٌ٢٪ا ٞا٨طٔاىض (ٗ )ا٪تواىع ا٪خٚاىض ،
ٗهصا إصى اهاعىضي ٗاٮخا٩ف بر اهطٗاٙىخ اهصىزض ٝتاقٗ ٞٚبر اهطٗاٙىخ
اهاٌوٚٵِ ٞهوملٍ اهؿط  ٛاه٘اععٗ ، ٛعس كىْ هواق ٞٚزخىها ٞظٚااٌٗ ٞزٗض ًٔاٍ
إص٘ي اهاعىضي بر خواىض اهااٌعصً٘ر ( )اهاص ّٙىؾا٘ا ٗ تواى ٍٔ
ؾس ٝاهظىهاٌر ًٗاىبعأٍ ٗ ضبٔىزٍٓ ٗ اقىهلٍ  ،فإغاس ٓ ٟصا اهاامىي
ًاأٍِ اهاقٚااٞ

اهفاٚااى ٗ اهػااو٘ن اهعٌوااٗ ، ٛضز

صاامٚم ٞاهوعُباا ٛااّ
()2

اهطضاى ( ٗ[:)شا كىُات اهاقٚا ٞفا ٩تقِات ُ ٗ ،اى تقواس ٓاصا]

ٗٗضز

ضٗاً ٞٙعارب ٝاهػِس أىٓطاّ ّ ًعىش بّ ًػوٍ اهِم٘ ٜإلىٙإ هٯًىَ اهصىزق
( ُٕ )كىْ ٙقعس

اهاٌػجس ٗٙفايت اهِاىؽ إػاب ًاصآؤٍ ً :اّ ٙعطفإ

بىهااد٩ف خااربٖ بااٌى ٙفعواْ٘ ًٗ ،ااّ ٙعطفاإ بىهااٌ٘اٙ ٝ٨اادربٖ بااٌى ٗضز ااّ
ٓى اهوٚت (ٙ ٨ ًّٗ ، )عطفٕ ًادىهفىّ ٗ ً٘اهٚىّ ٙق٘ي هإ  :اى ١اّ فاْ٩
كصا ٗ ّ فٙٗ ، ْ٩اسخى عا٘ي ٓاى اهوٚات ( )فٚااٌى بار شهام  ،فقاىي هإ
اهصىزق ( [ :)صِع كصا فإُ ٛكصا صِع](. )3
ًٗااّ ٓاصا ٗغااريٖ ٙاوٚااّ ْ اهاقٚاا ٞاهاااٌعٌ٘ه ٞغااري ًاااداص ٞبااىها٘عًٓ ٛااّ
إلىَ بي ًٗ ٞٚبي اهعوىؽ  ،بى كىُت تعٍٵ بعض ا٪ؾدىص اهااٌِاٌر ا
بعض اهاٌصآب ٗاهاٌفار اهاٌطتوبر بىهػوب ٞاهامىكٌ ٞبقطِٙآ ٞاصا اهاادرب ،
فقاااس ٗضز

بعاااض ضٗاٙاااىخ ُلاااىح اهااااٌاع ٞاهاصاااط ٙبىٮإاٚاااىط غطضاااىّ

( )1اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 9اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح. 21
( )2اه٘غى٢ى  :ج : 4ح ًّ : 4اب٘اح اهقِ٘خ  :ح. 1
( )3اه٘غى٢ى  :ج : 18ح ًّ : 11اب٘اح صفىخ اهقىض : ٛح. 36
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ًااّ ًااطٍٓ ()

ضٗاٙااىخ ااسَ اهعٙااىزٝ

اهاااٌِقبعىخ واا ٟضبعاا: ٞ

[ عو٘ٓى ًّ ا٨ضبع و ٟاٮإاٚىط] (ٗ ،)1أىٓطاٮإاٚىط ٓ٘ اهاام ٓف

وٟ

اُ٪فؼ ًّ توع٧ً ٞاخص ٝاهاٌاػوٓبر اهاٌعاقس ّٙسَ ؾط  ٞٚاهاٌِقبع ٗ اسَ
ؾط  ٞٚاهعٙىز ٝو ٟا٪ضبع ظٗ ىخ .
إااااص٘ي اٮخااااا٩ف فاااا ٛإىزٙثااااأٍ

ٗ ٪ااى زٗض اهاااااق ٞٚاهعظااٚاااٍ

ٗ خوىضٍٓ عو٘ا ً -  -ادىهف ٞاهعىًً ٞط ٵمىّ ٪إس اهادرب ّٙو ٟا٬خاط
ِااس خا٩فٌٔااى ٗتعىضضاأٌى كٌااى غااٚأت ٛبٚىُاإ ٗ ،غاا٘ف ُػاااعر  -هفٔااٍ
اهاٌط

اهاٌعب٘ض  -بااٌى ُاصكطٖ

غوو ٞٚزخٚو ٞساّ

غاوو ٞٚاهاقٚا ٞٮخاا٩ف خواىضٍٓ ٓٗ ،اٛ
()2

إص٘ي اٮخا٩ف ،هلِى ُ٘ ٨اف اهؿاٚذ اهومطاُاٛ

اقىزٖ  ( ْ :ىٵ اٮخا٩ف اه٘اعع
بى اهصمٚ

ْ هواق ٞٚزخىهأًٌ ّٞاٞ

خوىضُى بى كوٕ ُىؾ ًّ ١ٛاهاق. )ٞٚ
إصا٘ي اهاعاىضي كٌاى ْ هاسؽٵ

ا٪خوااىض اهلىشبااٗ ٞتعٗٙااط ًطااىًر بعااض ا٪إىزٙااا
اٗ٪

ٗغريٌٓى ًّ ا٪غوىح اهيت طضِىٓى زخىهٞ

ا٪صاا٘ي اهااامسٙثٞٚ
إص٘ي اهاعىضي .

ٗٓصا اهػوب اهاٌوم٘ث هٕ ُامى ًّ ١اهعٌى اهاٌ٧بٵط ه٩خا٩ف :
اهِماا٘ اٗ٨ي  :أٔااىض اهاااٌ٘افقٞ

اهفاٚااى ًااع اهفاٚااى اهػااى٢سٝ

اهااو٩ط

اً٪اا٘ ٗ ٜاهعوىغاا ٗ ٛزٗا٢ااط ٗ٨تٔااٍ ٗعطااىتٍٔ ٗ توااى ٍٔ ًاااٌّ ِااسٍٓ
اهػااوبِٙٗ ٞااااٌىضغْ٘ اهظوااٍ ٗاهاااوبـ باااٌّ ٙاااادىهف طااطٙقأٍ ٗ ٙفطاا
غو٘كٚأٍ اهفىغاسٙٗ ٝواٚٵّ ًِىفاىٝ
اهصااىزق (ٓٗ )اا٘ ٙعااٚـ
ٗظٗاي ًولٍٔ ٗ ُاقىهٕ ا
ظًىْ ع٘ٵتأٍ

ٌاىهلٍ ًاع اهاس ّٙاهق٘ٙااٍ ُ ،ااظط اٮًاىَ
ٗاخااط اهعٔااس ا ً٪ا٘ٗ ٜعااس ىصااط ضااعفٍٔ

اهعوىغٚر فإُٕ ٩ٙإ

وً ٕٚطا ىتٕ ٗ باىٖ هواقٚاٞ

ًطٕ ؾى٢ع بر اهاٌو٘ن ٗاً٪طا ٘ٓٗ - ١اهصٚس اهؤ٘ - ٜإٚا

( )1اه٘غى٢ى  :ج : 14ح ًّ : 4اب٘اح اهاٌاع : ٞح + 9ح. 13
( )2اهامسا ٢اهِىضط : ٝج. 8 : 1
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ٗضز

اهااادرب اهصاام ٚاهاااٌطٜٗ

(اهلااى ) ٗ(اهأااصٙور) ااّ اهصااىزق

([ : )كااىْ بااٙ ٛفاايت ٗ -كااىْ ٙاٵقااُٗ ٛاامّ ُاادىف -
ٗاهصق٘ض]ٝ

()1

صااٚس اهوااعاٝ

ى كى ًى صىزٖ
 ٜكىُى ٙفاٚىْ تقٗ ّٞٚخ٘فىّ ًّ اهاٌاػوٓبر بام ٵ

اهوىظٗ ٜاهصقط ٗ ْ مل تسضن شكىتٕ  ،بٍ ٙقا٘ي (ٗ )كأُإ

ظًاىْ ضاعف

اهػوب ٞاُ ٗ ًٞٙ٘٪أٚىضٓى ً ٗ[ :ى ا ْ٬فإٵُى ُ ٨ادىف ٗٙ ٨اامىٵ ٵصاٚسٓى ٨
ْ تسضن شكىتٕ  ،فىُٕ

مًَِ الْمََْارِحِ م َاِّبِنيَ ،

ه
كاىح و ْ :  ٛاهلل عٵ ٗ اىٵ عاىي َّ :مَـا َعَّنَتــ َ

اهل٩ح] .

ُٗظريٓى ًعارب ٝبىْ( - )2وا ٟبعاض ططعٔاى ٓٗ -اً ٛطٗٙاٞ
ا٪ضبع ّ ٞاهصىزق ([ :)كىْ باٙ ٛفايت

اهااج٘اًع

ظًاّ باي ًٚاً ْ : ٞاى عااى

اهوىظٗ ٜاهصقط فٔ٘ إ٩ي ٗكىْ ٙاٵقُ ٗ ، ٍٔٚى  ٨ٵتق ٘ٓٗ ، ٍٔٚإطاَ ً :ى عاى
اهوىظ ٗاهصقط] ٓٗ ،صٖ اهفاىٗٙ ٠واق ٛؤٚى كثري ًّ فقٔى ١اهاجٌٔ٘ض ًع ٌٞ٢
ٓااى اهوٚاات (ً )اااٌى ٙلؿااف وٚااىّ ااّ كااْ٘ اهاقٚااً ٞااّ ش ٠اهػااوبٞ
اهػىمش ًّ ٨ ، ٞفاىٗ ٠اهفقٔى ١اهاٌادىهفر هلٍ

ٓصٖ اهفاٚى .

ٗٓصا اهِم٘ ًّ اهاقٙٗ - ٞٚاٌلّ اٮصب٩ح و ٕٚبا(اهاق ٞٚاهػٚىغ - )ٞٚمل
ٙلّ ًاداصٵىّ بأٓى بٚت ًامٌس ( ،)بى غاري ٝاهعقاٗ ١٩اهفقٔاى ١عىطوا ٞعاس
طخ و ٟاهااد ٓو

ًّ ش ٠ا ٪سا ١ب٘غى٢ى ًااداوفُ ٗ ٞاامىً ١اعاسزً ٝاّ

غل٘خٷ ٗ بٚىْ خ٩ف اهام

ٗ ت٘ضٙإ ٗ تػاٚري ٗ ٔا ٞاهاامسٙا ٗ ُاام٘ٓى
()3

اُظط بى إِٚفً ٞىَ اهاٌصٓب اهامِف ٛإػوٌى إل ِٕ ٟبعض اَ٩ ٪
عىي هٕ اهطبٚع

ُإ

زٓوٚع اهاٌِص٘ض ٗ -اهطبٚع إى اب اهااٌِص٘ض ٗ ضاز اٮٙقاىع

بأب ٛإِٚفً ْ : - ٞري اهاًٌِ٧ر ٙأًطُ ٛبىهؿ ٤ٚبعاس اهؿاً ١ٛاّ ًا٘ض ًولإ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 16ح ًّ : 9اب٘اح اهصٚس  :ح. 3
()2اه٘غى٢ى  :ج : 16ح ًّ : 9اب٘اح اهصٚس  :ح. 12
( )3ؾطح ُٔج اهو٩غ٪ ٞبّ اب ٛاهامسٙس  :ج. 158 : 16
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فأُفٓصٖ ٗاُى خى٢ف و ٟزٙي فٌى تق٘ي
شهم ٨

شهم ؟ عىي ب٘ إِٚفٗ : ٞمل ٙقى هٛ

ً ٫اهِىؽ ،فقوت هٕ :فٚأًط ًاري اهااًٌِ٧ر بػاري اهاام ؟ عاىي :

 ، ٨عواات  :فاا ٩بااأؽ وٚاام ْ تفعااى بىهااام  ،عااىي اباا٘ إِٚفاا : ٞفااأضاز ْ
ٙصبىزُ ٛفىصبستٕ ٓٗ .صا ُام٘ ٗاضا ًاّ اهاقٚاٗ ٞاهااادو
ٗإااطف اهااامقٚق ٞهوااام ٓف

باطزٵ اهػا٧اي

واا ٟاهااِفؼ ًااّ اهعااسٗ  ،إٚااا كااىْ باا٘ إِٚفااٞ

ًوػ٘ضىّ هوعوىغٚر ٗعس غع٘ا هٯٙقىع بٕ بؿلى ٗ بآخط .
اهِم٘ اهثىُ : ٛأأىض اهاٌ٘افقٞ

اهفاٚى ًع وٌى ١اهعىًا ٞاهااٌؿٔ٘ضّٙ

ص٘ضٍٓ (ٗ )اهاٌاِفٓصً ّٙاٌّ هأٍ اٮضتوىط بىهسٗا٢ط اهػٚىغٙ ٗ ٞٚلاْ٘
هلٍ اهِف٘ش اٮ اٌاى  ٛاهقاىٓط  ،فلاىُ٘ا ٙاٵقاْ٘ ًأٍِ إفىأاىّ وا ٟضٗاإٔاٍ
ٗكٚىٍُٔ ٗ و ٟضٗاح ؾاٚعأٍ ٗ تواى ٍٔ ًاّ اه٘ؾاى ٗ ٞٙاهاأام ٗ اهاامطح
ٗاهس ى ٞٙاهاٌطىزٵ ٝاهأىزًُ ٗ ٞام٘ٓى ًّ ُامى ١ا٪ش ٠اهاٌا٘عع .
ٗٙاٌلّ اٮصب٩ح وٓ ٟاصا اهِما٘ باا (اهاقٚا ٞاهفا٘اٚ٢ا ٗ )ٞاهااٌساضاتٞٚ
ٗاهيت كاىُ٘ا ٙاسفعْ٘ بٔاى ا٪ش ٠اّ ُفػأٍ ٗ تواى ٍٔ ًاّ كٚاس اهاامىغسّٙ
ٗاهامىعسٗ ّٙاه٘ؾىُ : ٝظري ًى ٗضز

خرب خىهس بّ بلط اهب٘ٙى( )1اهاٌاطٌّ

هقطى ١بّ ب ٛهٚو ٟو ٗ ٕٚطي خىهس عطٚإ ٗعطى ٖ١وا ٟاٮًاىَ اهصاىزق
( )فقىي هٕ ً [ :ى ع٘ي بّ ب ٛهٚوا ٟفا ٩غاابٚع ضزٵٖ ً ٗ ،اى فٚااٌى بِٚام
ٗباار اهلل اعٵ ٗ اىٵ فوااٚؼ وٚاام ضااٌىْ] ٗٓاا٘ بٚااىْ ٗاض ا اهس٨هاا ٞوااٟ
صضٖ ًّ ًاداىهافا ٞعاىضااا ٛاهقطى ٝبّ ب ٛهٚو. ٟ
تام ٵ
ٗٓلصا كىْ ٙسفعْ٘ بىهاق ٞٚا٪ش ّ ٠تواى ٍٔ ٗ صامىبٍٔ ُظاري ًاى ٗضز
ًعارب ٝاهوقوىق  :زخوت و ٟب ٛوس اهلل ( )فقىي ها [ : ٛضٗ اي ْ
ًّ طو

ًط تٕ ب٩بىّ

ًاجوؼ ٗاإس فقس بىُت ًِٕ]( ٗ ، )2ضٗاً ٞٙعارب: ٝ

( )1اهلى  :ج : 62 : 7ح : 16بىح اهِ٘ازض

اه٘صىٙى .

( )2اه٘غى٢ى  :ج : 15ح ًّ : 30اب٘اح ًقسًىخ اهب٩ق  :ح. 8
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عاىي ظضاض ٝهاطإٗ فااىٖ اٮًاىَ بفاٚاى  :تااقىن ُااٌى اهااٌىي هاأى  ،فجاى ١اهااطاٜٗ
اٮًىَ اهصاىزق (ٗ )عاىي هإ  :صاومم اهلل ْ صامىبِى ظ ٌا٘ا اُام
()1

تٵاقٚاي  ،فقىي (ٗ ٨[ : )اهلل ًى تٵاقٚام ٗ ،هلي تٵاقٚت وٚام ]....
ٗٗضز

اهااادرب اهصاام )2( ٚعاا٘ي اٮًااىَ اهصااىزق ( )ٮبااّ ظضاض - ٝوااس

اهلل [ : -عط ًي وٗ ٟاهسن اهػٗ ، َ٩عى ُ :اٌى
فااىْ اهِااىؽ ٗاهعااسٗ ٙػىض ااْ٘ ا

ٚوم زفى ىّ ًاي ِام،

كااى ًااّ عطٵبااِىٖ ٗنسُ ااى ًلىُاإ بإزخااىي

ا٪ش ٠فٚاٌّ ُاموٵٕ ُٗقطٵبٕ] .
ٗعس كىُت ًااجىهؼ اٌ٢٪اً ٗ ٞااجىهؼ كثاطٍٓ ىًعا٪ ّٞها٘اْ ًااداوفٞ
ًؿاؤ ًّ ٞاهامىضطٗ ّٙفٙ ًّ ٍٔٚادؿ ٟضطضٖ ٗ ٙاادىف ٗؾاٙٗ ٕٚاٵقاًِ ٟإ
بأإس اهِم٘ ٗ ّٙبلؤٌٚى ٗ ،هصا كىْ بعاض

اىأٍ اهاطٗاً ٝوافاار ا

ٓاصٖ

اهاجٔ ٞفلىُت هأٍ ًاجىهؼ خىصً ٞع اٮًىَ (ُ )ظري ظضاضًٗ ٝامٌس باّ
ًػوٍ ٗغريٌٓى كٌاى ٙ ٨اادف ٟوا ٟاهاادوري اهااٌااوع ُ ،ظاط(ً )3اثً : ّ٩عااربٝ
ظضاض ٝاهيت تلؿف ّ ُإ كىُات هإ غاى ٙ ٞاادو٘ فٔٚاى بىٮًاىَ اهواىعط ()
بر اهظٔط ٗاهعصط ٗكىْ ٙلطٖ اهػ٧اي  ٨خىهٚىّ ًعٕ هٚؼ ًعٌٔى بىهاا خؿاٞٚ
ْ ٙفا ٕٚبىهاق ٪ ٞٚى ًّ ٙامطط ًاجوػٕ ٗ ،هعوٕ هأصا ٗضزخ تاامصٙطاخ
خوااىض(ً )4ا٘ ٵٔاا ٞا

اا ١٩تً٩ااصتٍٔ ٗٓاا ٛتِ اأ ٟااّ شا اا ٞغااطٵٍٓ ا
()5

غري صمىبأٍ ٗٗضزخ خاوىضٍٓ

ُىطاقا ّ[ ٞإسٙاثٍٔ صعب ًػااصاعب ٨

 ٨وس ًً ًّ٧اامّ اهلل عووٕ هٯٙاٌىْ].
ٗ ٪اى ٓاا ١٨٧اهامىضاطٙااّ كىُا٘ا (ٙ )ا ٵااقْ٘ فا ٛباعاض إىزٙاثأاٍ
( )1اه٘غى٢ى  :ج : 17ح ًّ : 4اب٘اح ًرياث ا٪ب٘ٗ ّٙا٨ٗ٪ز  :ح. 3
( )2اه٘غى٢ى  :ج : 8ح ًّ : 5اب٘اح اعػىَ اهامج  :ح. 11
()3ضا ع فطٗع اهلى  :ج. 94 : 7
( )4اه٘غى٢ى  :ج : 11ح ًّ : 34اب٘اح اً٪ط بىهاٌعطٗف .
( )5ضا ع ص٘ي اهلى  :ج. 401 : 1
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ٗٙوٚٵِْ٘ خ٩ف اه٘اعع هاٌصومٞٷ ظٌٗ ٟباٌقاط ٟاه٘ ٞٙ٨اهعىًاٗ ٞاهافا٘ٙض
اهاٌبو ٙ ٜ -فااْ٘ بااد٩ف اه٘اعاع تقٚاٗ ّٞتاامفظىّ وا ٟضٗاإٔاٍ ٗ ضٗاح
توى ٍٔ ٗإفظىّ هلٚىٍُٔ ٗ ًىًأٍ ًٗعاىضفٍٔ اهاامق ٗ ٞباعاىزاّ اّ اهااٌطىٙقٞ
ٗاٮغى ٝ١ه٪ ٗ ٍٔٚتوى ٍٔ .
ُٗظري ٓصٖ اهاٌ٩إظ ٗ ٞغاعٌىي اهاٌصومٞ

اهِم٘ اهثىُ: ٛ

اهِم٘ اهثىها  :هقى ١اهاد٩ف بر اهؿٚعٞ

ٌاىهلٍ ٗآضأ٢اٍ ٗاهفااىٗ٠

اهاايت تصااسض هاا ٍٔٚهلااٙ ٨ ٛافقاا٘ا واا ٟغااو٘نٷ ًااادص٘ص ٗاإااس فٚعطفااْ٘
بعااض اهظاااطٗف اهعصاااٚو ٞاهاايت كىُااات تاااٌطٵ بٔاااى

باإ ٗٙعطٵضااأٍ هودباااط

ؾٚعأٍ ٗ٨ع٘ا اهعصاح ٗاٮضبٔىز ًّ اهػوب ٞاٗ ًٞٙ٘٪اهعوىغا - ٞٚهااٌجطز
ًعااطفأٍ باؿااٚٵع إااسٷ ًاأٍِ ٗ ً٘ا٨تاإ ً٪ااري اهاااًٌِ٧ر ( ، )فااأٗعع٘ا
اهاد٩ف ب ٍِٔٚإفظىّ هسًىٗ ٍٔ٢زًى ١ؾٚعأٍ إاٙ ٨ ٟعاطف اهظوٌا ٞتؿاٚٵعٍٔ
ًّ تامىز ض  ٗ ٍٔٙغو٘كٍٔ فريز و ٍٔٚاهاطٚٚ
ضٗ ٠اهؿااٚذ اهلوااٚي

()1

ببطٙا ً٘با ا

ٗ اٮ اقىي ٗ ا٪ش. ٠
ظضاض ٝااّ اهوااىعط غاا٧اهٕ ًِاإ

(ً ّ )ط فأ ىبٕ  ،بٍ ى ٖ١ض ى فػأهٕ ِٔى فأ ىبٕ بااد٩ف ًاى
ٗ ، ّ٨بٍ ى ١ض ى آخط فأ ىبٕ باد٩ف ًى
فأ ىبٕ باد٩ف ًى

اىح

ىح ٗ ، ّ٨بٍ ى ١ض اى آخاط

ىبٕ ٗ ىح صىإوٕ ،فوٌى خطج اهط  ْ٩عىي ظضاضٙ : ٝى

بّ ضغ٘ي اهلل ض  ًّ ْ٩آى اهعطاق ًّ ؾٚعالٍ عسًى ٙػأ ْ٨فأ اوت كى
ٗاإس ًٌِٔى بػري ًى

وت بٕ صىإوٕ فقىي (ٙ[ : )ى ظضاضٓ ْ ٝصا خري هِاى

ٗ بق ٟهِى ٗهلٍ ٗ ،ه٘

اٌعاٍ وً ٟط ٗاإسٷ هصسٵعلٍ اهِىؽ وِٚاى ٗهلاىْ

عى هوقىِ٢ى ٗبقى٢لٍ] .
ٓصا ضإو ٞباماا ًاٌاااع ٞطضاِى فأٚى ٍٓ ا٘اًى خااا٩ف ا٪إىزٙاا
( )1ضا ع ص٘ي اهلى  :ج : 65 : 1ح. 5
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ٗتعب ٛص٘ضٗ ٝاضم ّ ٞغوىح تػىٙط ا٪خوىض ٗتعىضضٔى ٙٗ ،بوع اهااٌااوع
وااً ٟصااىز ٙكااثري ٝهاااٌى شكطُااى ِااس ًاااٌىضغ ٞاهِظااط

ا٪خوااىض ٗاهااا٘اضٙذ

ٗاهاٌقىضُ ٞبر ا٪خوىض اهصىزض ٌٞ٢ ّ ٝاهأس. )( ٠
ٗهأصا اهواما فى٢ستىْ :
اٗ٪

 :زفع اهؿؤ ٞاهعقى٢س ّ ٞٙخا٩ف خوىضٍٓ تام ٓفظىّ وا ٟقٚاسٝ

اٮًىًااٗ ٞاهعصااٌ ٗ ٞواا ٟاهقٚاااٌ ٞاهاؿااطٙع٪ ٞٚخوااىضٍٓ  ،إٚااا تااور ُؿاا٘١
اٮخاااا٩ف بااار خواااىضٍٓ ًاااّ ٘اًاااى عاااىٓط ٗ ٝغاااوىح  :بعطااأى ًاعٌٵااسٝ
هاٌصىهااا

ظٚاااٌٗ ٞبعطاأى غااري ًاعٌٵ اس ، ٝفااٙ ٩صاابسَ خااا٩ف خوااىضٍٓ

بعقٚس ٝاٮًىً ٗ ٞاهعصٌ. ٞ
اهثىُٓ : ٞٚاصٖ اهواام٘ث هاأى زخىها ٞتأٌٚاااسٞٙ
اهع٩ج اهاعوٵس ٜاها٘اضز
ٙاؿلٓى ًِٕ ا٪صى اهثىُٜ٘

اٮُااااقىي اهواماثاا ٛهااٟ

خواىضٍٓ (ِ )اس خا٩فٔاى ٗتعىضضأى ٗاهاصٜ
٩ج اهاٌاعىضضىخ ًّ زها ٞا٪إلاىَ ٓٗ ،ا٘

ٙاأهف ًّ بام٘ث ًاعسزٙ ٝاامصٵى ًاّ ًااجٌ٘ ٔى  :تاامقُ ٗ ٚااىج ا٪صاى
اهثىُ٘ ٘ٓٗ ٜاهاٌواما اهأٌٍ اهِىفع كثرياّ

ًاجى٨خ اٮغاِوىط .

بٍ ُِاقى بىهاوما ا اهاٌقصس اهثىًّ ًّ بام٘ث اهاعىضي ُٗاعطي فٕٚ
هع٩ج اهاعىضي بر ا٪خوىضُٗ ،عطي

اٮباسا ١تامقٚقىّ ّ :

حبح س ٍٛأخباز ايتدٝري ٚأخباز ايتٛقـ )283( ......................................

الـنقصد الثامن  :عالج إختالف األخبار
األخباز ايعالد -١ٝتعبري َػٗٛز أصٛيٝاً ٜعين َـذُٛع ١األخباز ايـُأثٛز٠
عــٔ ايـــُعصَٛني ( )يـُعايـــذ ١تخــتالف أخبــازِٖ ٚتعــاز

أســاثٜجِٗ،

َ ٖٞٚـدتًؿ ١ايـُطَُ ٕٛتبا ١ٜٓايـُؤ ٍث ٣أٜطاً  ٖٞٚ ،طٛا٥ـ :
أ -أخباز تؿٝد ايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني .
ب -أخبازتؿٝد ايتٛقّـ عٔ ايعٌُ ٚتزدا ٙ٤ستًٜ ٢ك ٢اإلَاّ (.)
دـ -أخباز تؿٝد زدشإ ايـدرب ذ ٟايـُص ١ٜعًَ ٢عازض٘ .
ْٚـٍُٗد ايبـشح ٖٓا عٔ ايطا٥ؿتني األٚيٝتني َكدَ ً١يتأضٝظ األصٌ ايجاْٟٛ
يف ايـدرب ٜٔايـُتعازضني :

أخبار التـخيري وأخبار التوقف :
ْطتعس

ٖٓا أخباز ايتدٝري ٚأخباز ايتٛقـْٚ ،بٚ ٍٔٝدْٗ ١عس األعـالّ يف

األخر بايتدٝري قبٌ تضتعسا

أخبازْٚ ،ٙك: ٍٛ

ايــسأ ٟايـــُػٗٛز بــني األصــٛيٝني  -الضٝـــُا األٚاخــس يف عصــٛز ايتطــٛز
ايؿهــس ٟاألصــٛيٖ - ٞــ ٛيــص ّٚاي دــٝض ٚتكدٜـــِ ذ ٟايـــُص ١ٜايسادشــَ ١ــٔ
ايـدرب ٜٔايـُتعازضني يف َـذاالت اإلضتٓباط  ،عً ٢خالفُ ب ِٗٓٝيف االقتصاز
عًــ ٢ايـــُصاٜا ايـــُٓصٛص ١أ ٚايتعــدٍ ٟاىل نــٌ َصٍٜــ ١تٛدــأ أزدشٝــ ١أســد
ايــدرب ٜٔأ ٚتـؤث ٟاىل شٚاٍ ايػـو ٚايسٜـأ عـٔ ايــدرب ذ ٟايــُصٚ ، ١ٜعٓـد
ؾكــدإ ايـــُسدض ٚتْتؿــا ٤ايـــُص ١ٜيف أســد ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني ٜتـــدري بــني
ايـدرب ٜٔايـُتعازضنيٖ ،را ٖ ٛايـُٓطٛب اىل َػٗٛز االصٛيٝني األٚاخس .
ٚخايــ دـُع َٔ األصٛيٝٝـٔ  َِٗٓ -ايـُـشكل ايـدـساضاْٚ - )1(ٞأْهسٚا
( )1نؿا ١ٜاألصَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 395 : 2
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يص ّٚاي دٝض ٚ ،تيتصّ بعطِٗ تضتـشباب اي دٝض ،يهٔ ايٛظٝؿ ١األضاع يف
ايــــدرب ٜٔايــــُتعازضني عَُٛــاً  -ايـــُتعاثيني ٚايــــُتؿاٚتني بايــــُصٖ - ١ٜـــٛ
ايتـدٝري يف ايعٌُ بأ ٍٟايـدرب ٜٔغا. ٤
ٚقــد تضــتدٍ بعطــِٗ بأخبــاز ايتـــدٝري ٚ ،نــأِْٗ ٜــذعًْٗٛا ثيٝــٌ األصــٌ
ايجــاْ ٟٛيف ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني ايــرٖ ٟــ ٛايتـــدٝري ايعًُــ ٞبُٗٓٝــا ٚ -دــد
َسدٍض يف أسدُٖا أّ مل ٜٛدد . -
ٚيف ايـُكابٌ ْطـأ اىل مجـع ُأ ٚتىل َػـٗٛز ايــُتأخس : ٜٔايعُـٌ بأخبـاز
ايتـدٝري عٓد ؾكد ايـُسدض يف أسد ايــدربٚ ، ٜٔنـأِْٗ ٜكٍٝـد ٕٚتطـالم أخبـاز
ايتـدٝري بعدّ ٚدٛث ايـُسدٍض يف أسد ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ٚ ،دعًٖٛا ثيٝالً
عً ٢ايتـدٝري ايـُكٍٝد بإْتؿا ٤ايـُص ١ٍٜايـُسدٍشٖٓٚ . ١ا ْبشح :
أخبار التخيري :
ايعاٖس َٔ َالسع ١أخباز ايتــدٝري :إٔ بعطـٗا َطًكـ ١قابًـ ١يًتكٝٝـد  -يـٛ
ضاعد ايدي ٌٝعً ٢ايتكٝٝد ٚ -بعطٗا َتكٍٝد ٠بـُا تذا ؾكد ايـُسدض  ،ؾالبد َـٔ
تضتعسا

أخباز ايتـدٝري ٚتـشكٝل صدٚزٖا ٚصش ١تضٓاثٖا ٚتـشكٝل َؿاثٖا

ٚسدٚث ثاليتٗا  ،نٜ ٞس ٌٖ ٣ؾٗٝا ثالي ١عً ٢ايتـدٝري ايــُطًل بـني ايــدربٜٔ
ايـُتعازضني ؾٝه ٕٛاأل صـٌ ايجـاْٖ ٟٛـ ٛايتــدٝري بـني ايــدرب ٜٔايــُتعازضني
ستَ ٢ع تٛؾس ايـُص ١ٜايـُسدٍش ١يف أسدُٖا ؟ .
أّ ؾٗٝا ثالي ١عً ٢ايتـدٝري ايـُكٍٝد بؿكد ايـُسدض ٚتْتؿا ٤ايـُص ١ٜ؟ .
أّ يٝطت ثيٝالً عً ٢ايتـدٝري ايـُطًل ٚال عًـ ٢ايتــدٝري ايــُكٍٝد  ،يكصـٛز
ايطٓد أ ٚايدالي ١ايـُاْع عٔ صالح أخباز ايتـدٝري ثيٝالً ٚسذٜ ١سدع ايٗٝا ؟ .
ؾٓٝبػ ٞيٓا تضتعسا

أخباز ايتـدٝري ٚتكُٗٝٝا : ٖٞٚ ،

ايـدـبـس األ : ٍٚزٚاٜـ ١ايـؿـكـ٘ ايسضـ ٟٛايٛازث ٠يف ايـٓـؿـطا : ٤طٚايـٓـؿطا٤
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تدع ايصال ، ٠أنجسَ ٙجٌ أٜاّ سٝطٗا  ٖٞٚعػس ٠أٜاّ ٚتطتعٗس بجالث ١أٜـاّ ثـِ
تػتطٌ  ،ؾاذا زأت ايدّ عًُـت نُـا تعُـٌ ايـُطتــشاضٚ ، ١قـد ز ٟٚثــُاْ١ٝ
عػس َٜٛاً ٚ ،ز ٟٚثالثٚ ١عػسَٜٛ ٜٔاً ٚ ،بأٖ ٟر ٙاالساثٜح أخـر َـٔ دٗـ١
ايتطًٝــــِ دـــاشص (ٚ ، )1ايـــٓ ٍ ٜـــدٍٍ عًـــ ٢ايتــــدٝري ايــــُطًل بـــني األخبـــاز
ايـُتعازض ١اذا أخر بأسدٖا َٔ باب ايتطًٝـِ ٚايتؿٜٛض هلل ضبـشاْ٘ .
ٚؾ : ٘ٝتْ٘ قد سكّكٓا َؿصٍالً يف بـدَٛ ٚضـٛعتٓا ايؿكٗٝـ( : ١بػـس ٣ايؿكاٖـ)١
عــدّ ثبــٛت نتــاب (ؾكــ٘ ايسضــا) زٚا ٜـ ً١عــٔ اإلَــاّ ايسضــا ( )ؾط ـالً عــٔ
سذٍٝتٗا ٚتعتباز ضـٓدٖا ٚ ،ال تٓؿـع ثاليـ ١ايعبـاز ٠عًـ ٢ايتــدٝري ايــُطًل بـني
األخباز ايـُتعازض ١بعد تعرٍز اإليتصاّ بهْٗٛا زٚاَ ١ٜعترب. ٠
ايـدرب ايجاَْ : ٞسضً ١ايهًـٝين( )2ايـر ٟقـاٍ (قـدٚ( :)ٙيف زٚاٜـ ١أخـس: ٣
بأُٜٗا أخرت َـٔ بـاب ايتطًٝــِ ٚضـعو) أ ٟدـاش يـو األخـر بأُٜٗـا غـ٦ت
بكصد ايتطًٝـِ ٚاإلْـكٝاث يإلَاّ (ٚ ، )أغاز ايهًٝين تيٗٝـا يف َكدَـ ١نتابـ٘
يهٔ بصٝاغ ١ايـذُع (بأٜـُٗا أخرمت ٚ ...ضعهِ) .
ٚؾ : ٘ٝتٕ ضعـ ايسٚاٚ ١ٜتزضاهلا ٜـُٓع عٔ تعتُاثٖا .
ايـدرب ايجايح َ :سضً ١ايـشطٔ بٔ ايـذِٗ( )3يف (االستذـاز) عـٔ ايسضـا
(ٚ )قـــد تطـــُٔ صـــدزٖا ضـــؤاالً ٚدٛابـــاً ٚ ،دـــا ٤يف ذًٜـــٗا َ -ــــشٌ
االضتػٗاثٜ :ـذٓ٦ٝا ايسدالٕ ٚنالُٖا ثـك ١بـشدٜجني َــدتًؿني ٚال ْعًـِ أُٜٗـا
ايـشل ؟ قاٍ  :طؾاذا مل تعًِ ؾُٛضٍع عًٝو بأُٜٗا أخرتص .
ٚؾ : ٘ٝأٚالً  :تٕ ٖرا ايـشدٜح تذا يٛسغ ٖرا ايـُكداز َٓ٘  ٖٛ -ظاٖس ؾـٞ
(َ )1طتدزى ايٛضا : ٌ٥ب َٔ : 1ابٛاب ايٓؿاع  :ح. 1
( )2زادع أص ٍٛايهايف  :ز : 1ص  + 66ص . 9
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 40
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ايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني عً ٢اإلطالم  -تعـاثٍ ايــدربإ أّ زدـض
أســدُٖا عًــ ٢ارخــس  -يهــٔ ضــعـ ايطــٓد ٚتزضــاٍ ايـــدرب َــاْع يٓــا عــٔ
اإلستذاز ب٘ ٚاإلضتٓاث اي. ٘ٝ
ٚثاْٝاً  :تٕ صدز ايـشدٜح دٛاباً عً ٢ضؤاٍ ( :تــذٓ٦ٝا األساثٜـح عـٓهِ
َـدتًؿ ٖٛ )١ق ٍٛاإلَاّ ايسضا ( : )طَا دا٤ى عٍٓا ؾـكظ عًـ ٢نتـاب اهلل
عصٍ ٚدٌٍ ٚأساثٜجٓا ...ص ٖٚرا أَس بكٝاع َطُ ٕٛاألخباز ايـُتعازض ١عًـ٢
غٛاٖد َـٔ ايهتـاب ايـشهٝــِ ٚايطـٓ ١ايــُطٗس : ٠ؾُـا نـإ عًٝـ٘ غـٛاٖد َـٔ
ايهتاب ٚايطٓ ١أخر ب٘ ٚزدـض عًـَ ٢عازضـ٘ ٖٚ ،ـرا ايـٓ

ٚاضـض ايداليـ١

عً ٢إٔ ايتـدٝري ٚايتٛضع ١ايـُرنٛز ٠يف ايرَ ٌٜكٍٝد بإٔ ٜؿكد ايـُسدض ٚإٔ ال
ٜـذد ٟايعس

عً ٢ايهتاب ٚايطٓ ، ١ؾال ٜدٍٍ ايـدرب عً ٢ايتدٝري ايـُطًل .

ايـدرب ايسابع َ :سضٌ ايـشازخ بٔ ايـُػري )1(٠يف (اإلستذاز) عـٔ االَـاّ
ايصاثم ( : )طاذا مسعـت َـٔ أصـشابو ايــشدٜح ٚنًـِٗ ثــك ١ؾُٛضٍـع
عًٝو ست ٢تس ٣ايكا ِ٥ؾـ ثٍ ايٝـ٘ص ٚظـاٖس ٙايتٛضـعٚ ١ايتــدٝري عٓـد تعـاز
ايـشدٜجني أ ٚاألساثٜـح ايـي ٜسٜٗٚـا ايجكـات  ،تضـتؿاثَ ً٠ـٔ قٛيـ٘  :طٚنًـِٗ
ثك١ص ٚألدً٘ ال ٜصض تستُاٍ ظٗٛز ٙيف سذ ١ٝتخباز ايجكَ ١ع قطع ايٓعس عٔ
ايـُعازض ١أ ٚال ٜـشسش نَ ٕٛؿاث ايسٚا - ١ٜنُا أؾاث األضتاذ (قـد( : )ٙسذٝـ١
تخباز ايجك ١اىل ظٗٛز ايـشذ )١عذٌ اهلل ؾسد٘ .
ْعِ ْػهٌ عً: ٘ٝ
أٚالً  :بطعـ ايطٓد إلزضاٍ ايـدرب ٖٚ ،را َاْع يٓا عٔ اإلعتُاث عً. ٘ٝ
ٚثاْٝاً َ :ع ايتٓصٍٍ ؾإ ايــدرب ٜـدٍٍ عًـ ٢ايتــدٝري ٚايتٛضعـــ ١ؾــ ٞايعُـــٌ
بأسد ايـدرب ٜٔايـُـدتًؿني َكٍٝداً أَ ٚػ ٢ٍٝبسؤ ١ٜايكـاٚ ِ٥بًٛغـ٘ اىل ايــشذ، ١
()1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 41
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ٚال ٜدٍ ايـدرب عً ٢ايتـدٝري ايـُطًل بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني  ،بـٌ ايداليـ١
قاصس ٠عٔ تثبات ايتـدٝري ايـُكٍٝد الختصاص ايـُسضً ١ظـاٖساً بــشاٍ ايـتُهّٔ
َٔ ايتػسٍف باإلَاّ ايـُعصٚ )( ّٛتَهإ يكاٚ ٘٥ايتعسف َٓ٘ عً ٢ايـشهِ
ايـــٛاقع ، ٞؾـــإ (ايكـــا )ِ٥يف ســـدٜح اإلَـــاّ ايصـــاثم (ٜ )عـــين اإلَـــاّ
ايـُعص ّٛايرٜ ٟك ّٛباألَس غسعاً  -نٌ تَـاّ يف عصـسٚ ٙشَاْـ٘ ٜٓٚ -طبـل يف
عصسْا عًـ ٢تَـاّ شَآْـا (عذـٌ) ٚ ،ثاليـ ١ايــدرب ٚاضـش ١عًـ ٢ايتٛضـع ١يف
اإلعتُــاث عًــ ٢خــرب ايجكــٚ ١اإلستذــاز بــ٘ عًــ ٢اإلطــالم ستــَ ٢ــع تعازضــ٘
بـُدي ٍٛخرب ثك ١آخس ،ؾتعِ ٍساي ١ايـذٌٗ بـُٛاؾكَ ١ؤثٍا ٙيًٛاقع اىل إٔ ٜتُهٔ
َٔ ايتػسٍف بايكا ، ِ٥ؾريثٍ ايـدرب ايٜٚ ٘ٝتـشكل عٔ ٚاقعَ ١ٝطُٚ ْ٘ٛصـشت٘ ،
ٖٚرا َـُا ال ٜتأتٍ ٢يف عصٛز ايػٝب ١ايهرب. ٣
ايـــدرب ايـــداَظ َ :هاتبــ ١ايـــشُري )1(ٟاىل ايـــشذ( ١عذــٌ) ايـــُس ١ٜٚيف
(االستذاز) َسضًٚ ، ً١يف غٝب ١ايػٝذ ايطٛضَ ٞطٓد َٔ ً٠ثٚ ٕٚثٛم بطٓدٖا
ٚال بصدٚزٖا ؾاْٗا َهاتب ١بـدط امحد بٔ ابساٖٝـِ ايٓٛبـدي  ٖٛٚجمٗ ٍٛغري
َعسٚف ْ ،عِ ٖ ٞبإَال ٤ايـشطني بٔ زٚح(ز

) ؾإ نإ ايٓٛبـدي ٚاضطً١

يف ْكٌ ايـشدٜح ؾايسٚا ١ٜضعٝؿ. ١
ٚقد ٜكاٍ ْ ٖٛ :اضذ يًُهاتبـٚ ١غـري َتٛضـط يف ايسٚاٜـٚ ، ١ايطـٓد َتكـّٛ
بايـشُريٚ ٟابٔ ْٛح ُٖٚا دًٝالٕ  ،ؾ ٝثث ايطٓد بني ايصـشٚ ١بـني ايطـعـ
ؾًرا ال ٚثٛم ب٘ .
ٚايـُِٗ عدّ ٚؾا ٤ايدالي ١ؾإٕ ايــُهاتب ١تطـُٓت تخـتالف االصـشاب يف
ٚدٛب أ ٚاضتـشباب ايتهبري عٓد ايكٝاّ يًسنع ١ايجايج ١بعد ايتػٗد األٍٚ؟ ٚقد
أداب (عذٌ) بٛدٛث سدٜجني َـدتًؿني ،ثِ قاٍ  :طٚبأُٜٗا أخرت َٔ باب
( ) 1ايٛضا : ٌ٥ز : 4ب َٔ : 13ابٛاب ايطذٛث  :ح. 8
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ايتطًٝـِ نإ صٛاباًصٖٚر ٙايؿكس ٠األخري ٠ظاٖس ٠ايدالي ١عً ٢صٛاب ايتـدٝري
ايـُطًل بني ايـدرب ٜٔؾـ ٞاألخر ٚايـتـعبٍد بأسدُٖا تطًـُٝاً هلل ضبشاْ٘ بـُعٓ٢
تَهإ ايعٌُ بهٌ ٚاسد َُٓٗا ٚ -دد َسدض يف أسدُٖا اّ مل ٜٛدد . -
ٖٚرا ايـدرب  -عً ٢ؾس

صشت٘ ٚصدٚز ٖٛ - ٙقاصـس ايداليـ ١ال ٜصـًض

سذ ١عً ٢ايتدٝري ايـُطًل بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني بًشاظ إٔ قٛيـ٘ (: )
طبأُٜٗا أخرت َٔ باب ايتطً ِٝنإ صٛاباًص ال ٜـدً ٛساي٘  :تَا إٔ ٜسٜد َٓ٘
اإلَاّ ( )تصٜٛأ ايتدٝري ايٛاقعٚ ٞإٔ نٌ ٚاسد َُٓٗـا صـٛاب َٚطـابل
يًٛاقع  ،أٜ ٚسٜد َٓ٘ تصٜٛأ ايتـدٝري ايعاٖس: ٟ
أ -أَا اذا أزٜد َـٓ٘ (ايتـسخـٝـ

ايٛاقــع )ٞيف األخـر بأٜــُٗا غـا - ٤نُـا

ٖـ ٛاألقسب األٚضض َساثاً ددٜاً ظاٖساً  ،يؿس

ظٗٛز ساٍ اإلَـاّ ()يف

بٝإ ايٛاقع ٚظٗٛز ساٍ ايطا ٌ٥يف ايطؤاٍ عٔ ايـشهِ ايـٛاقع ، ٞال يــُعسؾ١
ايـــشهِ ايعــاٖس ٟايٓاغــَ ٤ٞــٔ ؾتٝــا بعــض األصــشاب ٖٚــِ َـــدتًؿ ٕٛيف
ايؿتٝا ٖٚ -را َعَٓ ٢ػاٜس يًتـدٝري ايعاٖس ٟبني ايــدرب ٜٔايــُتعازضني ايـرٟ
ْـشٔ بصدث تضتؿاثت٘ َـٔ ايــُهاتب ١ايـُبــشٛثٚ - ١ال ٜتٓاضـأ ؾٗـِ ايتــدٝري
ايعاٖس ٟبني ايـدرب ٜٔايـُـدتًؿني َٔ ايـُهاتب ١ايـُب ١ٍٓٝيًتــدٝري ايـٛاقع ٞبـني
ايـشدٜجني ايـُـدتًؿني .
بٚ -يــ ٛأزٜــد تصــٜٛأ (اي خــٝ

ايعــاٖس )ٟبــني ايـــشذتني ٖٚ -ــرا

خالف ايعاٖس ٚ ،ي ٛضًُّٓا ٙتٓصٍالً  -ؾايـُهاتبٚ ١ازث ٠يف خصٛص ايتـدٝري بني
ايـــشذتني ايكطعٝــتني ايـــُتعازضتني بكسٜٓــْ ١كــٌ ايـــُعص ّٛبٓؿطــ٘ يًشــدٜجني
ايـُسٜٚني عٔ آباٖٚ ، )( ٘٥را غري َا ْـشٔ بصدث تضتؿاثت٘ َٔ ايــُهاتب: ١
ايتـدٝري ايعاٖس ٟبني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني غري ايكطعٝني َٔ سٝح ايطٓد .
ٜـطاف يـُا تـكـدّ  :تغهاٍ آخـس عـً ٢ايـُهـاتـبـٖ : ١ـ ٛأْـٗا -عً ٢ؾـس
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صشتٗا -ال تطالم ؾٗٝا أ ٚيـٝظ ؾٗٝـا َـا ٜؿٝـد ايتعـدٍَ ٟـٔ َٛزثٖـا اىل تــُاّ
َٛازث ايـشذتني ايـُتعازضتني يتٓؿع ؾٝـُا ْـشٔ ؾ. ٘ٝ
ٚبتعبري ثإ ُ :تٕ ظاٖس ايـُهاتـبـ ١تخـتـصاص ايتـدـٝـٝـس بايـُـٛزث ايـداص
ايـُطؤ ٍٚعٓ٘ ٚ ،يٝظ يف نالّ اإلَاّ ()عُ ّٛأ ٚتطالم ٜؿٝد ايتعد ٟعٔ
ايـُٛزث ايـداص اىل نٌ َٛزث ٜتعاز
(اي خــٝ

ؾ ٘ٝسدٜجإ  ،ن ٞتدٍ ايـُهاتب ١عً٢

ايعــاٖس )ٟب ـني ايـــدرب ٜٔايعٓــٝني ايـــُتعازضني يــ ٛأَهــٔ تطبٝــل

ايـُهاتب ١عًٖ ٢را ايـُعٓ َٔ ٢اي خٝ

.

ايـدرب ايطاثع َ :ا زٚا ٙيف (ايتٗرٜأ)بطٓد صشٝض اىل عً ٞبٔ َٗصٜـاز
ْٚكً٘ يف (ايٛضا )ٌ٥يف َٛزث : ٜٔقسأت يف نتاب يعبد اهلل بٔ َــشُد اىل أبـٞ
ايـــشطٔ ( :)تختًـــ أصــشابٓا يف زٚاٜــاتِٗ عــٔ أبــ ٞعبــد اهلل ( )يف
زنع ـي ايؿذــس يف ايطــؿس ؾــس ٣ٚبعطــِٗ  :إٔ ص ـًُّٗا يف ايـُـــشٌُ ٚ ،ز٣ٚ
بعطِٗ  :ال تصًُٗا تال عً ٢االز

 ،ؾأعًُين نٝـ تصٓع اْت ألقتد ٟبو

يف ذيو ؟ ؾٛقع ( :)طَٛضٍع عًٝو بأ ١ٜعًُتص(. )1
ٚقد ٜكاٍ َ ٖٞ :هاتبٚ ١اضش ١ايدالي ١عً ٢ايتـدٝري ايـُطًل بني ايـدربٜٔ
ايـــُتعازضني  ،بـــُعٓ ٢تَهــإ ايعُــٌ بهــٌ ٚاســد َُٓٗــا ٚ -دــد َــسدض يف
أسدُٖا أّ مل ٜٛدد . -
ٚؾٝــ٘  :تٕ ٖــر ٙايسٚاٜــ ١ايصــشٝش ١تــدٍ عًــ ٢ايتٛضــع ١ايعًُٝــٚ ١ايتـــدٝري
ايٛاقع ٞيف تتٝإ ْاؾً ١ايؿذس بني َطُ ْٞٛايـدرب ، ٜٔيعٗٛز ضؤاٍ ايسا ٟٚيف
اإلضتؿٗاّ عٔ تعٝني ايـشهِ ايٛاقع ٞي٘ َٔ َؿاث ايــدرب ٜٔايـُــدتًؿني سٝـح
ضأٍ ( :أعًُين نٝـ تصٓع ألقتد ٟبو) ٚ ،يعٗٛز دٛاب ايـُعص ّٛيف بٝإ
ايٛاقــع ٚ ،قــد بــ )( ٍٔٝيــ٘ ايتٛضــعٚ ١ايتـــدٝري ايــٛاقع ٞبــني تٜكاعُٗــا يف
( )1ايٛضا :ٌ٥ز :3ب َٔ : 15ابٛاب ايكبً:١ح + 8ز :18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض :ٞح. 44
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ايـُـشٌُ ٚبني تٜكاعُٗا عً ٢االز

أخراً بٗرا ايــدرب أ ٚبـارخس ٚ ،نالَٓـا

ٖٓــا يف اضــتؿاث( ٠ايتـــدٝري ايعــاٖس )ٟبــني ايـــدرب ٜٔايـُـــدتًؿني ٚ ،يٝطــت
ايـُهاتبْ ١اظس ٠اىل (ايتـدٝري ايعاٖس. )ٟ
َٚع ايتٓصٍٍ ٚتطًْ ِٝعس ايـُهاتب ١اىل ايتـدٝري ايعاٖس ٟؾايعاٖس تختصاص٘
بـُٛزثٖا ٚيٝظ يف دٛاب٘()عُـ ّٛأ ٚتطـالم ٜػـٌُ غـري َـٛزث ايطـؤاٍ :
ايـدرب ٜٔايـُـدـتًـؿٝـٔ يف سهِ ْاؾً ١ايؿذـس يف ايطـؿس  ،ستـٜ ٢تعـد ٣اىل نـٌ
َٛزثُ َٔ َٛازث تختالف ايـدرب ٜٔيف ايـشهِ ايـُؤثٍ ٣بُٗا .
ايـدرب ايطابع َ :سؾٛعـ ١شزازٚ )1(٠قـد دـا ٤يف آخسٖـا بعـد ؾكـد ايــُسدٍض
ألســد ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني عَُٛــاً ستــ ٢االستٝــاط قٛيــ٘  :طتذٕ ؾتـــدٍٝس
أسدُٖا ؾتأخر ب٘ ٚتدع ارخسصٚثاليتٗا عً ٢ايتـدٝري يف األخر ٚايعُـٌ عٓـد
تعاثٍ ايـُتعازضني ٚتْتؿا ٤ايـُسدٍض ٚاضش. ١
ٚؾ : ٘ٝتٕ ضـعؿٗا ضـٓداً ٜــُٓع َـٔ اعتُاثٖـا  ،يهْٗٛـا َسؾٛعـ ١ال تصـًض
سذ ـ ً١زغــِ ت ــُاّ ثاليتٗــا عًــ ٢ايتـــدٝري بــني ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني َك ٍٝـداً
بايـُتعاثيني َُٓٗا  ،ال َطًكاً .
ٖر ٙأِٖ االخباز ايـُطتدٍ بٗا عً ٢ايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايــُتعازضني ،
ٚقد ٜـذد ايـشسٜ

ايـُتتبع غريٖا ٚ ،مل ْـذد ؾٗٝـا سذـ ١تاَـ ١عًـ ٢ايتــدٝري

ايـــُطًل أ ٚايـــُكٝد بتعــاثٍ ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني  ،ؾُــا ذنــس ٙايـُـــشكل
ايـدساضاْ َٔ ٞن ٕٛأخباز ايتــدٝري َــشهُ ١اإلطـالم ضًٝــُ ١عـٔ اإلغـهاٍ
ال ٜطاعد ٙايتـشكٝل ايعًُ ٞايسصني  .ثِ ْبشح :

(َ )1طتدزى ايٛضا : ٌ٥ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 2

حبح س ٍٛأخباز ايتدٝري ٚأخباز ايتٛقـ )291( ......................................

أخبار التوقف واإلرجاء :
 ٖٞٚاألخباز ايي ٜـشتٌُ نْٗٛا َدزناً يٛدٛب ايتٛقّـ يف َٛازث تعاز
ايـدرب ٜٔاذا مل ٜؿِٗ َٔ األثيٚ : ١دٛب األخر بأسدُٖا : ٖٞٚ ،
ايـــدرب االَ : ٍٚعتــرب ٠مساعــ )1(١ايـــُس ١ٜٚيف (ايهــايف)عٔ ايصــاثم()
ٚقد ضأي٘ عٔ زدٌ تختًـ عً ٘ٝزدالٕ َٔ أٌٖ ث ٜ٘ٓيف أَسٍ نالُٖـا ٜسٜٚـ٘ :
أسدُٖا ٜأَس بأخرٚ ، ٙارخس ٜٗٓا ٙعٓ٘  ،نٝــ ٜصـٓع ؟ قـاٍ :طٜسد٦ـ٘ ستـ٢
ًٜكٜ َٔ ٢ـدرب ، ٙؾٗ ٛيف ضع ُ١ستًٜ ٢كا ٙصأٜ ٟؤخس األَس ايػسعٚ ٞال ٜعٌُ
بإسد ٣ايسٚاٜتني ستًٜ ٢ك ٢اإلَاّ ايرٜ ٟـدرب ٙبايٛاقع ٖٚ ،ـ ٛيف ضـع ُ١ستـ٢
ًٜكاٜٚ ٙعسٍؾ٘ ايٛاقع .
ٚقد ٜطتعٗس َٔ ايسٚا : ١ٜايتـدٝري ايـُطًل ٚدٛاش ايعٌُ بـأٚ ٟاسـدُ َـٔ
ايــدرب ٜٔايــُتعازضني غـا ٤ايــُهًـ ستـ ٢يف عصـٛز غٝبـ ١اإلَـاّ -عذــٌ-
ط ؾٗ ٛيف ضع ١ستًٜ ٢كا ٙص .
يهٓ٘ َػهٌ ؾإ اإلزدا ٤ايـُأَٛز ب٘ ٜعين ايتأخري ٚاإلبكاٚ ٤اإلْتعاز ست٢
ًٜك ٢اإلَاّ (ٚ ، )ظاٖس ايـدرب ٖ ٛاإلزدا ٤عٓد تختالف ايسٚاٜتني ٚدعٌ
ايـُهًـ يف ضع َٔ ُ١اإليتصاّ بايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ يف زٚاَٚ ُ١ٜـٔ اإليتـصاّ بـ ى
ايـُٓٗ ٞعٓ٘ يف زٚا ُ١ٜأخس ، ٣تيتصاَاً باإلزداَ ٤ــشدٚثاً َٚػٍٝـ ٢بًكـا ٤اإلَـاّ
( )ستٜ ٢طأي٘ ؾٝدرب ٙبٛاقع ايـشاٍ .
َٓٚــ٘ ٜتب ٝــٔ إٔ ايـــُعتربَ ٠ـــدتص ١بعصــس ايـــشطٛز ٚشَــإ تَهــإ يكــا٤
اإلَاّ (ٚ )تـشص ٌٝايعًِ بايــشهِ ايـٛاقعَ ٞـٔ اإلَـاّ ( ، )ؾـال تعـٍِ
ايسٚاٜــ ١ايـــُعترب ٠أشَٓــ ١ايػٝبــ ١ايــي ال ٜـــُهٔ ؾٗٝــا سصــ ٍٛايعًــِ بايـــشهِ
رز ؾـٝـٗا عـاث : ٠يـكـا ٤اإلَـاّ ٚضـؤايــ٘ عـٔ ايـشـهـِ ايـٛاقـعٞ
ايـٛاقـعٜٚ ٞـتـعـ ٍ
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 5
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ايـُذٗ ٍٛايٛازث ؾ ٘ٝخربإ َتـدايؿإ .
ٚثـُ ١تستُاٍ آخس يف ؾِٗ ايسٚا ٖٛ ١ٜإٔ ٜؿِٗ َٓٗا ايتٛضع ١ايعًُٚ ١ٝايتـدٝري
يف َــٛازث ثٚزإ األَــس بــني َـــشرٚز : ٜٔبــني األَــس ايٛدــٛبٚ ٞبــني ايٓٗــٞ
ايتـشسٜـُٚ ٞايي ٜكط ٞايعكٌ ؾٗٝا بايتـدٝري أٜطـاً ٚ ،قـد سهـِ ( )أْـ٘ يف
ضــع ١يف َ ــذاٍ ايطــًٛى ٚايعُــٌ يتؿسٜــؼ ذَتــ٘ َــٔ ايٛاقــع ايـــُذٗ - ٍٛبعــد
تعاز

ايـدرب - ٜٔتـدٝرياً َطتُساً ستًٜ ٢كـ ٢اإلَـاّ ايـرٜ ٟــدرب ٙبـايٛاقع،

ٖٚــرا اإلستُــاٍ ٜطــتًصّ تختصــاص ايسٚاٜــ ١بــصَٔ ايــتُهّٔ َــٔ يكــا ٤اإلَــاّ
ايعــازف بايــــشهِ ايٛاقـ ــعٚ ، ٞيـــٝظ ٖـــرا تـــٛضعٚ ١تــــدٝرياً بـــني اخـ ـربٜٔ
ايـُتعازضٝـٔ عً ٢اإلطالم .
ٜطاف اي ٘ٝتستُاٍ ثايح  ٖٛ :أْـ٘ ٜــُهٔ إٔ ٜهـ ٕٛايــًُشٛظ يف ايسٚاٜـ١
ساالت ايتعاز

ايٛاقع ١يف أخباز أص ٍٛايدٚ ٜٔاإلعتكاثات ايـُـدتًـ ؾٗٝا

بــني ايـــُطًُني ْعــري أخبــاز عًــِ ايسضـٚ )( ٍٛعًــِ االَــاّ (ٚ )أخبــاز
ايــذرب ٚايتؿـٜٛض ٚايبـداٚ ٤ايكطـاٚ ٤ايكـدز ٚايــُعاث ايــذطُاْْٚ ٞــشٖٛا ،
ٜٚدٍٍ عًٚ ٢زٚث ٖرا اإلستُاٍ  :ق ٍٛايسا ٟٚايطا( : ٌ٥تختًــ ايـسدالٕ يف
أَسٍ نالُٖا ٜسٜٚـ٘  :أسـدُٖا ٜـأَس بــأخرٚ ، ٙارخـس ٜٗٓـا ٙعٓـ٘) ؾاْـ٘ يـ ٛنـإ
األَس ايـُـدتًـ ؾ َٔ ٘ٝؾسٚع ايد ٜٔنإ املٓاضأ إٔ ٜأَس ٙبؿعً٘ أ ٚب ن٘ ٚال
ٜٓاضب٘ األَس باألخر  ،بُٓٝـا يـ ٛنـإ األَـس ايـُــدتًـ ؾٝـ٘ َـٔ أصـ ٍٛايـدٜٔ
َٚعتكدات٘ ؾٝتٓاضأ َع األَس بأخرَٚ ٙع ايٓٗ ٞعٓـ٘ ٚ ،عٓد٥ـر ٜــدسز ايــدرب
عــٔ َـــشٌ ايـــبشح  :ايتـــدٝري بــني ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني ايــٛازث ٜٔيف بٝــإ
ايـشهِ ايػسع ٞايؿسع. ٞ
ٚباختصـــاز  :بًشـــاظ تكبٍـ ـٌ ايسٚاٜـــ ١ايــــُعترب ٠عـــدثاً َـــٔ اإلستُـــاالت
ايـُطسٚس ١يف َؿاثٖا  -تصبـض زٚاَ ً١ٜـذًُ ً١ال ثالي ١ؾٗٝـا عًـ ٢ايتــدٝري بـني
ايـدرب ٜٔايـُـدتًؿني يف بٝإ ؾسٚع ايدٚ ٜٔأسهاَ٘ ٚ ،ذيو إلمجايـٗا .
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ٚي ٛتٓصٍيٓا ٚضًُّٓا ظٗـٛز ايــدرب ايــُعترب يف ايتــدٝري ايــُطًل بـني ايعُـٌ
بٗرا ايـدرب ٚبني ايعٌُ براى ايـدرب  ،ؾٗـرا ايــدرب َــدت

بــُٛازث ايـتُهّٔ

َٔ يكا ٤ايـُعص َٔٚ )( ّٛايتعسٍف عً ٢ايـشهِ ايٛاقعَ ٞـٔ تخبـاز ٙعٓـد
يكاٚ ٘٥زؤٜت٘  ،ؾال ٜعٍِ ايـدرب أشَٓ ١ايػٝب ١ايي ٜتعرز ؾٗٝا يكاؤ ٙعاث. ٠
ٜٚؤنــد َــا ذنسْــا َ :سضــً ١مساعــ )1(١يف (اإلستذــاز) عــٔ أبــ ٞعبــد اهلل
( )ضأي٘ ٜ :سث عًٓٝا سدٜجإ ٚ :اسد ٜأَسْا ٚارخس ٜٗٓاْا عٓ٘ ؟ قاٍ (:)
طال تعٌُ بٛاسدُ َُٓٗا ست ٢تًك ٢صاسبو ؾتطأي٘ص .
ايـــدرب ايجــاَْ : ٞــا دــا ٤يف َكبٛيــ ١عُــس بــٔ سٓعًــ )2(١بعــد ؾــس

تْ ــتؿا٤

ايــُسدٍشات بايتُـاّ ٚسصــ ٍٛايــشري ٠ايتاَـ ١عٓــد ايطـا ،ٌ٥قــاٍ (:)طاذا
نإ ذيـو ؾأزدـ٘ ستـ ٢تًكـ ٢تَاَـو  ،ؾـإ ايٛقـٛف عٓـد ايػـبٗات خـري َـٔ
اإلقتـــشاّ يف ايـــًٗهاتص أ ٟتٛقّ ــ عــٔ ايعُــٌ ستــ ٢تًكــ ٢تَاَــو ؾٝدــربى
بايٛاقع ايــُذٗ ٍٛيـدٜو ٚايــُػتب٘ عٓـدى َ ،عًـالً بـإٔ ايٛقـٛف عٓـد تغـتباٙ
ايـشهِ ٚدٗايت٘ خري َٔ ايٛيٛز يف ايػبٗٚ ١تقتـشاَٗا ألْـ٘ ٜــشتٌُ ٜٚــدػ٢
أثاؤٖا اىل ايـًٗهٚ ١ايعكٛب. ١
ٖٚرا ايـدرب صشٝض ايطـٓد عٓـدْا ٚٚاضـض ايداليـ ١عًـ ٢ايتــدٝري ايــُكٍٝد
بعــدّ ٚدــٛث ايـــُسدض ٚ ،عٓــد تْتؿــا ٤ايـــُسدٍض ٜصــٌ األَــس اىل ايتٛقّـــ
ٚاإلزدا ٤ألدٌ تغتبا ٙايـشهِ بايتُاّ ٚعدّ ٚدٛث ايـُسدٍض .
يهــٔ ايـــدرب ظــاٖس اإلختصــاص بعصــٛز ايـــشطٛز ايــي ٜــتُهٔ ؾٗٝــا
ايـُهًـ َٔ تزدا ٤األَس ٚايتٛقّـ يف ايعٌُ ستًٜ ٢ك ٢اإلَـاّ (ٜٚ )طـأي٘
عــٔ ايـــشهِ ايــٛاقع ٞايـــُذٗ ٍٛيدٜــ٘  ،ؾــال ٜعـٍِ ايـــدرب شَــإ ايػٝبــ ١عٓــدَا
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 42
( )2أص ٍٛايهايف  :ز : 68 : 1ح + 10ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 1
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ٜـذٌٗ ايـُهًـ ايـشهِ ايٛاقعٜٚ ٞػتب٘ عً ٘ٝايـشهِ ايعاٖسٜٚ ٟتعـرٍز عًٝـ٘
يكا ٤اإلَاّ ٚايتعسٍف َٓ٘ عً ٢ايـشهِ ايٛاقع. ٞ
ايـدرب ايجايحَ :ا زٚا ٙايصدٚم يف (ع ٕٛٝأخباز ايسضا )بطٓدُ َتصـٌ
اىل أمحد بٔ ايـشطٔ ايـُٝجُ ٞعٔ ايسضا  ،قاٍ ( :)طؾُا ٚزث عًٝهِ َٔ
خربَ ٜٔـدتًؿني ؾاعسضُٖٛا عً ٢نتاب اهلل  ...ؾاتٍبعٛا َا ٚاؾل ايهتابَٚ ،ا
يــِ ٜهــٔ يف ايهتــاب ؾاعسضــ ٙٛعًــ ٢ضـٓٔ ايــٓ  ...ؾــاتٍبعٛا َــا ٚاؾــل ْٗــٞ
زض ٍٛاهللٚ أَس ... ٙؾريو ايرٜ ٟطع األخر بُٗـا مجٝعـاً ٚبأُٜٗـا غـ٦ت
ٚضعو االختٝاز َٔ باب ايتطًٝـِ ٚاإلتباع ٚايسثٍ اىل زض ٍٛاهلل َٚ ،ـا يــِ
تـذد ٙٚيف غٖ َٔ ٤ٞر ٙايٛد ٙٛؾسثٍٚا ايٓٝـا عًُـ٘ ص(ٚ )1ايطـٓد ضًٝــِ ضـ٣ٛ
(َـشُد بٔ عبد اهلل ايــُطُع )ٞقـاٍ ايصـدٚم( )2تعكٝبـاً عًـ ٢ايــدرب ( :نـإ
غٝدٓا َـشُد بٔ ايـشطٔ بٔ أمحد بٔ ايٛيٝـد زضـ ٞاهلل عٓـ٘ ضـ ٧ٍٝايـسأ ٟيف
َـــشُد بــٔ عبــد اهلل ايـــُطُع ٞزاٖ ٟٚــرا ايـــشدٜح ٚ ،اْـــُا أخسدــت ٖــرا
ايـدرب يف ٖرا ايهتاب ألْ٘ نإ يف نتاب ايسمحٖٚ )١را نتـاب يطـعد بـٔ عبـد
اهلل  ،ثِ قاٍ َتـشدثاً عٔ ايـدرب ٚ( :قد قسأت٘ عً ٘ٝؾًِ ٜٓهسٚ ٙزٚا ٙيٖٚ )ٞرا
ٜـشتٌُ إٔ ٜه ٕٛاألضتاذ  -ابٔ ايٛيٝد  -أقسأ ٙاخرب يٛثٛق٘ بصشت٘ ٚصـدٚزٙ
زغِ زٚاٜ َٔ ١ٜط ٤ٛظٓ٘ ب٘ ٜٚ ،ـشتٌُ عدّ ٚثٛم األضتاذ بصش ١ايـدرب يهٓ٘
زٚا ٙي٘ ٚقد قسأ ٙعً ٘ٝتًُٝر َٔ ٙث ٕٚتْهاز ٙتعتُاثاً َٓ٘ عً ٢زأ ٜ٘ايـُعسٚف
يتًُٝر ٙايصدٚم  ،ؾًرا مل ٜتـشصٌٍ عٓدْا ٚثٛم بصدٚز ايـدرب .
ٜطاف اي : ٘ٝقصٛز ثاليت٘ عً ٢ايتٛقـ ٚاإلزدا ٤ايـُطًل َٔ دٗتني :
األٚىل  :تٕ ٖر ٙايسٚا ١ٜتًتـَ ِ٦ـع َـا تؿٝـد ٙاألخبـاز ايعالدٝـ ١ايصـشٝش١
َٔ اي دٝض تبتدا ً٤بـُا ٚاؾـل نتـاب اهلل أٚ ٚاؾـل ضـٓ ١زضـ ٍٛاهلل ( ، )ثـِ
()1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 21
( )2ع ٕٛٝأخباز ايسضا  :ز : 2ح : 45ص.20
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قاٍ ي٘  :طَٚا يـِ تـذد ٙٚيف غٖ َٔ ٤ٞر ٙايٛد ٙٛؾسثٍٚا تيٓٝـا عًُـ٘  ،ؾـٓشٔ
أٚىل بريو ٚال تكٛيٛا ؾ ٘ٝبآزا٤نِ ٚ ،عًٝهِ بايهـٍ ٚايتجبٍت ٚايٛقٛف ٚأْـتِ
طايب ٕٛباسج ٕٛستٜ ٢أتٝهِ ايبٝإ َٔ عٓدْاص .
ايجاْٖ : ١ٝر ٙايسٚاٚ ١ٜاسد َٔ ٠زٚاٜات عدٜـد ٠تـأَس بـسثٍ أخبـازِٖ تيـِٗٝ
عٓد اإلغتباٚ ٙايػُـٛ

ٚعـدّ َعسؾـَ ١ـساثِٖ ايـٛاقعَٗٓ ٞـا ٚ ،يـٝظ َعٓـ٢

ايسثٍ اي ِٗٝايتٛقّـ ٚاإلزداَ ٤ـشطاً ٚعً ٢اإلطالم نـ ٞتهـ ٕٛثيـٝالً ٚسذـ١
عً ٢ايتّ ٛقـ ايـُطًل ست ٢يف شَإ ايػٝبٚ ١تَتٓاع يكـا ٤اإلَـاّ (ٚ )عـس
تختالف أخبازِٖ عً ، ٘ٝبٌ ايـُساث َٔ زثٍ أخبـازِٖ تيـ : ِٗٝعسضـٗا عًـِٗٝ
ٚاإلضتؿطــاز َــِٓٗ عُــا تختًـــ َــٔ أخبــازِٖ نــٜ ٞعسٍؾــ )( ِٖٛبايـــُساث
ايـذد َٔ ٟأخبازِٖ ٚايـشهِ ايٛاقع ٞايـُهٓٛش عٓدِٖ .
ٖ َٔٚر ٙايسٚاٜات ارَس ٠بايسثٍ تي: ِٗٝ
ايـدرب ايسابع  :ايـُس ٟٚيف آخس (ايطسا٥س) َٔ نتاب َطا ٌ٥ايسداٍ ٚ ،قد
تطٍُٔ ايطؤاٍ عٔ ايعًِ ايـُٓك ٍٛاي َٔ ِٗٝآباٚ ٘٥ادداثٚ )( ٙقد تختًـ
عً ِٗٝؾ ٘ٝؾهٝـ ايعٌُ ب٘ عً ٢تختالؾ٘ ؟ أ ٚايسثٍ ايٝـو ؾٝــُا تختًــ ؾٝـ٘ ؟
()1

ؾهتأ ( : )طَا عًُتِ أْ٘ قٛيٓا ؾايصََٚ ، ٙٛا يـِ تعًُـٛا ؾـسثٍ ٙٚايٓٝـاص

ٚقسٜــأ َٓٗــا َطــُْٛاً  :زٚاٜــ ١ايصــؿاز(ٖٚ ، )2ــٚ ٞاضــش ١ايداليــ ١عًــ ٢زثٍ
سدٜجِٗ اي ِٗٝاذا تغتب٘ عً ٢أتباعِٗ َ:عسؾَ ١ـساثِٖ ايــذد ٟسـاٍ تخـتالف
أساثٜجِٗ َٔ سٝح ايـشهِ ايـُؤثٍ ٣ؾٗٝا ٚ ،يعٌ َعٓـ ٢ايـسثٍ تيـ ِٗٝأ ٚالشَـ٘
ٖ ٛايتٛقّـ عُالً زٜجُا ٜتعسٍؾٛا َِٓٗ .
ٖٚرا ايـدرب ايـُس ٟٚيف (ايطسا٥س) َٔ سٝح ايطٓد ضعٝـ يـذٗاي ١بعض
زداي٘ ٚعدّ ايٛثٛم بإتٍـصاٍ زٚاٜات تبٔ تثزٜظ يف َطتطسؾات٘ تال ْاثزاً .
()1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 6
( )2حباز األْٛاز  :ز : 2ب َٔ : 29ابٛاب نتاب ايعًِ  :ح. 33
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ْعــِ ٖــرا ســدٜح َعتــرب عًــ ٢زٚاٜــ ١ايصــؿاز يف نتابــ٘ ايـــذً( ٌٝبصــا٥س
ايدزدات) ٚسهـا ٙعٓـ٘ يف (ايبــشاز) َ( ٚطـتدزى ايٛضـا ، )ٌ٥زٚا ٙايصـؿاز
عٔ (َـشُد بـٔ عٝطـ ٢بـٔ عبٝـد) ٚيعًـ٘ َـٔ نتابـ٘ (ايتٛقٝعـات) ٖٚـ ٛنتـاب
مجع ؾ ٘ٝتٛقٝعات َٔ عاصس َـٔ األُ٥ـٚ )( ١ؾتـاٚاِٖ ايـي ٚصـًت٘ ٚنـإ
خبرياً بـدطٛطِٗ ( ،)قاٍ  :أقسأْ ٞثاٚث بـٔ ؾسقـد نتابـ٘ اىل أبـ ٞايــشطٔ
ايجايح (ٚ )دٛاب٘ بـدط٘ ٚ ،قد تطُٔ ايطؤاٍ عٔ ايعًِ  ...ايـذ .
يهٔ ايـدرب َٔ سٝح ايدالي ١قاصس عـٔ تثبـات ايتٛقــ  ،ؾاْـ٘ ٜـأَس بـايسثٍ
ايٜٚ )( ِٗٝعين األَس بايسثٍ ايـَ : ِٗٝالقـاتِٗ ٚضـؤاهلِ عـٔ َعٓـ ٢ايــدرب
َٚساثِٖ َٓ٘ يـُعسؾ ١ايـشل ٚايـشهِ ايٛاقع َٔ ٞدٛابِٗ ٚ ،ال ٜـدٍٍ ايــدرب
عً ٢ايتٛقـ ظاٖساً دًٝاً ٚ -يـ ٛبـاإليتصاّ  -ؾٝــُهٔ األخـر بــُؤثٍ ٣ايكاعـد٠
األصــً : ١ٝتطــاقط ايـــدربٚ ٜٔايسدــٛع اىل عُــ ّٛؾٛقــاْٚ ، ٞتال ؾــإىل األصــٌ
ايعًُــ - ٞتال إٔ ٜعًــِ بٛدــٛث َــسدٍض يف أســدُٖا ؾتكطــ ٞأخبــاز اي دــٝض
زدشاْ٘ ٚتكدٍَ٘ عًَ ٢عازض٘ .
أ ثإٍ ٖ :را ايـدرب ال ٜـصــطـدّ َـع أخبـاز اي دــٝض ايعالدــ، ١ٝ
ٚبتكسٜـ ُ
ؾإ ايـدرب ٜٔايـُتـدايؿني تذا عًِ بٛدٛث َسدٍض يف أسدُٖا ٜعًِ أْـ٘ قٛيــِٗ
ايـُب ٍٔٝيًشهِ ايػسع ٞايٛاقع ٞؾٝأت: ٞطَا عًُتِ أْ٘ قٛيٓا ؾايصَٙٛص .
ٚايعــاٖس إٔ زثٍ َــا تغــتب٘ َــٔ أخبــازِٖ ٖــَ ٛــٔ تٛدٗٝــاتِٗ ٚدــصَ ٤ــٔ
تسبٝتِٗ ألتباعِٗ ؾاْـ٘ بـايسدٛع ايـٚ )( ِٗٝعـس

ايــدرب ايــُػتب٘ عًـِٗٝ

ٜتعسٍؾ ٕٛعً ٢ايـشهِ ايٛاقع َٔ ٞايـدرب ٜٔايـُتعازضني .
ٖٚــرا ايتٛدٝــ٘  -تسبٝــ ١األُ٥ــ )(١ألصــشابِٗ  -بــدأ ٙأَــري ايـــُؤَٓني
(َ )ــع َايــو األغ ـ يف نتابــ٘ ايـــُػٗٛز ايـــُجبت يف (ْٗــر ايبالغــ: )1( )١
طٚتزثث اىل اهلل ٚزضٛي٘ َا ٜعًعو َٔ ايـدطٛب ٜٚػتب٘ عًٝو َٔ األَـٛزص
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 38
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ايػسع ١ٝايي مسعت ؾٗٝا سدٜجاً مل تؿُٗ٘ دٝداً طؾكد قاٍ اهلل ضبــشاْ٘ يكـّٛ

أسأٍ تزغاثِٖ  :يَا أ َُّيهَا الَّذِينَ آمَنُىا أَطًِعُىا اللَّهَ وَأَطًِعُىا الزَّسُىلَ وَأُوِلٌِ األَمِزِ مِـ ِن ُُهِ ََـنِ ِ
تَنَا َس ِع ُتهِ ٌَِ شٌَِءٍ َزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالزَّسُىلِ  ،ؾايساث اىل اهلل  :ارخر بـُـشهِ نتاب٘ ،
ٚايساث اىل ايسض : ٍٛارخر بطٓت٘ ايـذاَع ١غري ايــُتؿسق١ص ٖـرا أصـٌ تٛدٝـ٘
ايسثٍ تيـٚ ِٗٝتعًًٝـ٘ ٖٚـ ٛصـاثز َـٔ أَـري ايــُؤَٓني ٚشٜـٔ ايــُٛسدٚ ٜٔتَـاّ
ايـُتكني(. )
ٚعٓدْا عـدث َـٔ األخبـاز ايــشان ١ٝيـسثٍ بعـض ايـسٚا ٠عـدثاً َـٔ األخبـاز
ايٚ )( ِٗٝعسضٗا عًـ ِٗٝيــُعسؾ ١ايــشل ٚايــشهِ ايـٛاقعَٗٓ ٞـا ،تَتجـاالً
ألَسِٖ ()بسثٍ أخبازِٖ تي ِٗٝعٓد تعازضٗا أ ٚعٓد غُٛ
ْعري َا ٚزث يف عد ٠أخبازٍ يعً ٞبٔ َٗصٜاز يف عس

َعٓاٖا:

خربَ ٜٔتـدايؿني يف

َٛازث َٗٓ :ا ايـدرب ايطاثع( َٔ )1أخباز ايتـدٝري ايـشان ٞإلختالف زٚاٜـات
األصـــشاب يف زنعـــي ايؿذـــس يف ايطـــؿس  :طصـ ـًُّٗا يف ايـُــــشٌُص  ٚطال
تصًُّٗا تال عً ٢األز

ص.

َٗٓٚا َا نتب٘ اىل اإلَاّ ايـذــٛاث (ٜ)طـأي٘ عٔ تخـتالف زٚاٜاتـِٗ ؾـٞ
اإلتـُاّ ٚايتكصري يف ايصال ٠يف سسّ َهٚ ١ايـُدٚ ١ٜٓقد أداب٘ بايـشل(. )2
َٗٓٚـا ضــؤاي٘ عــٔ خـرب : ٜٔأســدُٖا ٜؿٝــد دـٛاش ايصــال ٠يف ثــٛبُ أصــاب٘
مخس ٜٚ ،ؿٝد ارخس عدّ دٛاش ايصال ٠ؾ ، ٘ٝؾأَس ٙبايـشل َُٓٗـا ٖٚـَ ٛـا ثٍٍ
عً ٢عدّ دٛاش ايصال ٠ؾ. )3(٘ٝ
()1

َٗٓٚــا َــا ٚزث يف خــربٙ

ارخــس َــٔ عــس

خــرب ٜٔيف شنــا ٠ايـــشبٛب

َـدتًؿني ضعًٚ ١ضٝكاً يكدز ايـُاٍ ايٛادأ ؾ ٘ٝايصنا ،٠ؾعسٍؾ٘ باحلهِ ايٛاقع.ٞ
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 3ب َٔ : 15ابٛاب ايكبً : ١ح. 8
( )2ايٛضا : ٌ٥ز : 5ب َٔ : 25ابٛاب صال ٠ايـُطاؾس  :ح. 4
( )3ايٛضا: ٌ٥ز : 2ب َٔ : 38ابٛاب ايٓذاضات  :ح2
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ْٚعري خرب ابساٖٝــِ اهلُـداْ ٞايطـا ٌ٥عـٔ تخـتالف زٚاٜاتٗـــِ يف شنـــا٠
ايؿطسٚ ، ٠قد أداب٘ اإلَاّ اهلاث )( ٟعٔ ايـشل ٚايـشهِ ايٛاقع. )2(ٞ
ٜٚبــدَ ٚــٔ زٚاٜــات عدٜــدٖ - ٠ــرْ ٙـــُاذز َٓٗــا  -عــس

ايــسٚا ٠ؾٗٝــا

يًسٚاٜات ايـُتـدايؿَ ١طُْٛاً عً )( ِٗٝعٓد ايتـشٍٝس ٚايعذـص عـٔ عالدٗـا
ؾريثٍْٗٚا اي ِٗٝيـُعسؾ ١ايــشل َـِٓٗ ٖٚ ،ـرا تَتجـاٍ َـِٓٗ يـسثٍ األخبـاز ايـِٗٝ
َٚعسؾــ ١ايـــشل َــِٓٗ ٚ ،الشَــ٘ ايتٛقّ ــ عــٔ ايعُــٌ بايـــدربَ ٜٔؤق ـٍـتاً زٜجُــا
تتـشكل َالقاتِٗ ٚعس

ايــدرب ٜٔايـُتــدايؿني عًـ ِٗٝأَ ٚهـاتبتِٗ ٚزدـٛع

دــٛابِٗ ؾٝعسؾــٛا ايـــشل ٖٚ ،ــرا ال ٜتــأت ٢يف عصــٛز ايػٝبــ ١ايــي ٜتع ـرٍز ؾٗٝــا
يكا ٤اإلَاّ (عذٌ) َٚعسؾ ١ايـشل َٓ٘ .
ٚقـــد تــــشصٌٍ َـــٔ َالسعـــ ١أخبـــاز ايتٛقــــ ٚاإلزدـــا : ٤تختصاصـــ٘
بعصــٛز سطــٛزِٖ ٚتَهــإ َالقــاتِٗ ٚعــس

أخبــازِٖ ايـــُتعازض ١عًــِٗٝ

ٚزثٍٖا اي ِٗٝيـُعسؾ ١ايـشل َِٓٗ  ،ؾٝه ٕٛغٝعتِٗ يف ضع ُ١ستًٜ ٢كٛا تَـاَِٗ
ؾٝدربِٖ بـايٛاقع ايــشل ايـُــشؿٛظ يف ايًـٛح  ،ؾـال تعـٍِ ٖـر ٙاألخبـاز أشَٓـ١
ايػٝب ١ايي ٜتعرٍز ؾٗٝا يكا ٤اإلَاّ (عذٌ) َٚعسؾ ١ايـشل َٓ٘ .
ٜٚؤند ٍ ْ : ٙزٚا ١ٜابٔ سٓعً ١ايـُكبٛي : ١طاذا نـإ ذيـو ؾأزد٦ـ٘ ستـ٢
تًك ٢تَاَوص(ٚ . )3عٓد٥ر ْك : ٍٛتْ٘ ال سذ ١تاَ ١عًٓٝا َـٔ أخبـاز ايتــدٝري،
ٚال َٔ أخبـاز ايتٛقــ ستـْ ٢ــشتاز يًــذُع بُٗٓٝـا يـدؾع تعازضـُٗا  ،ؾٗـٞ
 قط ١ٝايـذُع عٓدْا  -ضايب ١باْتؿا ٤ايـُٛضٛع .يهٔ مجعاً َـٔ االصـٛيٝني تعتكـدٚا سذٝـ ١األخبـاز ايدايـ ١عًـ ٢ايتــدٝري
ٚسذٝــ ١األخبــاز ايدايــ ١عًــ ٢ايتٛقـــ ٚٚ ،قــٛع ايتعــاز
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 6ب َٔ : 9ابٛاب َا جتأ ؾ ٘ٝايصنا : ٠ح. 1
( )2ايٛضا : ٌ٥ز : 6ب َٔ : 8ابٛاب شنا ٠ايؿطس : ٠ح. 2
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 1

بُٗٓٝــا  ،ؾشــاٚيٛا
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ايـذُع بني طا٥ؿي االخباز ايـُتعازض َِٗٓ ، ١ايـُـشكل ايٓاٝ٥ين (قد )ٙايرٟ
أؾــاث( : )1تٕ تخــتالف ايؿكٗــا( ٤ز

) يف ايــُتعازضني ايـــُتهاؾ٦ني ْاغ ـَ ٧ــٔ

تختالف ايسٚاٜات ايي ٖ ٞعً ٢طٛا٥ـ َتعدث : ٠بعطٗا ٜـدٍٍ عًـ ٢ايتــدٝري
َطًكاً ٚ ،بعطٗا ٜدٍٍ عًـ ٢ايتــدٝري يف شَـإ ايــشطٛز ٚ ،بعطـٗا ٜـدٍٍ عًـ٢
ايتٛقـ يف شَـإ ايــشطٛز ٚ ،بعطـٗا  -سطـبُا سهـٜ - ٞـدٍٍ عًـ ٢ايتٛقــ
َطًك ـاً ستــ ٢يف شَــإ ايػٝبــ ، ١ثــِ ذنــس َــا ٜكتطــ ٘ٝايتـــشكٝل يف ايـــذُع بــني
طٛا٥ـ األخبازٚ ،ذنس يص ّٚزؾع ايتعاز
َطًكاً  ،ثـِ عـس

بني َا ثٍٍ عً ٢ايتٛقـ ٚايتــدٝري

ايٓطـب ١بـني أخبازُٖـا ٚتْــكالب ايٓطـبٚ ، ١ناْـت ايٓتٝذـ١

عٓد( ٙقد )ٙايتـدٝري يف شَإ ايػٝب ١نُا عً ٘ٝايـُػٗٛز .
ٚقد تب ٍٔٝؾٝـُا َط : ٢عدّ تـُاّ خربٍ َٓٗا ٜه ٕٛسذ ً١تديٓا عً ٢ايتـدٝري
أ ٚعً ٢ايتٛقـ  ،ؾٗرا ايبـشح بايٓطب ١يتؿهساتٓا ٚتعتـكاثْا  َٔ -قب ٌٝايطـايب١
بإْتؿا ٤ايـُٛضٛع َ ،طاؾاً اىل تػهٝهٓا ارت ٞيف تـُاّ ْعس ١ٜتْكالب ايٓطب. ١
ثِ تْــ٘ بـعد ٖرا ايبـشـح ايتـؿـصـ ًٞٝعٔ أخباز ايتـدٝـري ٚأخباز ايتـٛقـ-
ٜــشطٔ بٓــا ايبـــشح ايتؿصــ ًٞٝعــٔ أخبــاز اي دــٝض َكدَـ ً١يتأضــٝظ األص ـٌ
ايجاْ ، ٟٛؾٓبشح بدٚاً عٔ :

( )1ؾٛا٥د األص : ٍٛز. 765 - 763 : 4
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صدور أخبار الرتجيح العالجية :
يـــُا نــإ ايٛاضــض يف ايٓعــس سذٝــ ١أخبــاز اي دــٝض ث ٕٚأخبــاز ايتـــدٝري
ٚأخباز ايتٛقـ  ،ؾًرا ْـٍُٗد ايبـشح ٖٓا يف تكٝٝــِ أخبـاز اي دـٝض َـٔ سٝـح
تنـتطابٗا صؿ ١ايـشذٚ ١ٝاإلعتباز .
ٚبتعـــبري َؿصٍـــٌ  :تٕ األخبـــاز ايعالدٝـــ ١إلخـــتالف األخبـــاز ايٛاصـــً١
تيٓٝــا َــِٓٗ (ٖ )ــ ٞعًــ ٢طٛا٥ـــ َٚطاَٝـــٔ ثالثــ : ١أخبــاز اي دـــٝض ،
ٚأخـباز ايتـدٝري ٚ ،أخباز ايتٛقـ ٚاإلزداٚ ، ٤قد ضبل ٍَٓا بٝإ تؿص ًٞٝعـٔ
سذ ١ٝطا٥ؿي أخباز اي دٝض ٚأخباز ايتٛقـ ضٓداً ٚثالي. ً١
ٚبكٝــت أخبــاز اي دــٝض ْبشجٗــا ٖٓــا َكدَ ـ ً١يتأضــٝظ األصــٌ ايجــاْ ٟٛيف
عالز ايتعاز

بني األثي ١ايػسعٚ ، ١ٝالبد َٔ ايتـشكل بدٚاً عٔ تنـتطابٗا أٚ

بعطٗا ثزد ١ايـشذٚ ١ٝاإلعتباز .
ٚاير ٟأعتكد : ٙتٛؾس بعض أخباز اي دٝض ايعالد ١ٝعً ٢صـؿ ١ايــشذ١ٝ
ٚاإلعتباز ،ؾًرا البد َٔ ايتعس

ايتؿص ًٞٝيألخباز ايـعالد ١ٝايٓاؾعـ ١بعـد إٔ

تعسٍضٓا يـُا ٜعازضٗا َٔ أخباز ايتـدٝري ٚأخباز ايتٛقـ .
ْٚبدأ  -يف ٖرا ايـُكاّ  -ببـشح تثبات ٞتؿص ًٞٝعٔ َُٗاتٗـا ٚعٍُـا تـٛؾس
عًــ ٢ايـــشذَ ١ٝــٔ أخبــاز اي دــٝض ايــي تبــ ٍٔٝايعــالز ايػــسع ٞيًدــربٜٔ
ايـُتعازضني ٚ ،ايي بٗا ْـدسز عٔ َكتط ٢ايكاعـد ٠األٚيٝـ ١يف ايــُتعازضني
 أعين ايتطاقط ٜٓٚ ، -تر عٓدْا :نـــٌ ثيـــًٝني غـــسعٝني َتعازضـــني ٜطـــكطإ عـــٔ ايــــشذٚ ١ٝاإلعتبـــاز،
تال ايـدرب ٜٔايـُتعازضني تذا ٚدد َسدٍض غسع ٞيف أسدُٖا ؾٝؤخر ب٘ تعٓٝٝـاً
تٕ مل تجبت سذ ١ٝأخباز ايتــدٝري بـني ايــدرب ٜٔايــُتعازضني  ،ثـِ يف َسسًـ١
السكْ ١ـؿصٌٍ ايك ٍٛيف َؿاث األخباز ايـشذ ١ايـُؤضٍط ١ألصٌ زدشإ ايـدـرب
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ايـُعاز

ذ ٟايـُص ١ٜايـُسدش ، ١ؾٓك: ٍٛ

عُــد ٠األخبــاز ايعالدٝــ ١ايـــُسدش ١ألســد ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني ٖــٞ
َكبٛي ١عُس بٔ سٓعًَٚ ١سؾٛع ١شزازَٚ ٠عترب ٠عبد ايسمحٔ بـٔ أبـ ٞعبـد اهلل
ايـُجبت ١يف زضاي ١ايكطأ ايساْٚد ، ٟؾـٗٓا َباسح ثالث: ١
ايبـشح األَ : ٍٚكبٛي ١عُس بٔ سٓعًٚ ١قد زٚاٖا ايـُػاٜذ ايجالث: ١
زٚاٖا ايػٝذ ايهًٝين( )1ناًَ ١يف أ ٍٚنتاب٘ ٚ ،عُدْ ٠عسْـا اىل ايــدرب يف
ٖــرا ايـــُٛضع يطــبط ايهًــٝين زٚاٜتٗ ـا ناًَــ ،١نُــا ز ٣ٚصــدزٖا ايـــُستبط
بكطــا ٠ٚايؿكٗــا ٤يف زٚاٜــات ايكطــاٚ . ٤زٚاٖــا ايػــٝذ ايطٛضــ )2(ٞناًَ ـ ً١يف
أخباز ايكطا. ٤
ٚضٓدُٖا يف ايـُٛاضـع ايجالث ١تاّ صشٝض تال َٔ دٗ( ١عُس بـٔ سٓعًـ)١
ايرٚ ٟقـع ايهـالّ ؾٝـ٘ٚ ،قـد ضـعٍؿ٘ بعـض األعـالّ يعـدّ ٚزٚث تٛثٝـل يـ٘ يف
اص ٍٛايؿٗازع ايسداي ، ١ٝيهٔ األظٗس عٓدْا قب ٍٛزٚاٜت٘ ٚأخباز ، ٙؾتصبض
ايسٚا ١ٜصشٝشَ ١ـكبٛيٚ ، ١ال ٜطس ٍبٗا زٚا( ١ٜايتـٗرٜـأ) يصدزٖا يف قــطاٙ٤
بطٓدُ ال ٜـدً َٔ ٛضعـُ ٚال  ٍِٜٗايتعسٍ

ي٘ .

ٚز ٣ٚايػــٝذ ايصــدٚم ( )3ايٓصـــ ايجــاَْ ٞــٔ ايسٚاٜــ ١ايتاَــٚ ، ١ؾٗٝــا
َٛضــع ايـــشادٚ ١اإلضتػــٗاث بإضــٓاث ٙعــٔ ثاٚث بــٔ ايـــشصني عــٔ عُــس بــٔ
سٓعً ٖٛٚ ، ١ضٓد َكب ٍٛال تغهاٍ ؾٝـ٘ عٓـدْا ٚ ،يـٝظ يف ضـٓد ايصـدٚم اىل
ثاٚث َٔ ٜـُهٔ ايـددغ ١يف قب ٍٛزٚاٜتـ٘ تال (ايــشهِ بـٔ َطـهني) ٖٚـ ٛثكـ١
عًـ ٢ايـــُطًو ايـُــدتاز َــٔ إٔ ابـٔ أبــ ٞعُـري ٚايبصْطــ ٞال ٜسٜٚـإ تال عــٔ
ثكٚ ، ١تال (عُس بٔ سٓعً )١ايساَ ٟٚباغس ٠عٔ اإلَاّ ايصاثم (. )
( )1ايهايف  :ز : 67 : 1ح + 10ز : 412 : 7ح. 5
()2ايتٗرٜأ :ز:301 :6ح  : 218 + 845ح. 514
( )3ايؿك : ٘ٝز : 3ب َٔ : 9ابٛاب ايكطاٜا ٚاألسهاّ  :ح. 2
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ٚايعـاٖس إٔ (عُــس بـٔ سٓعًــَ )١كبـ ٍٛايسٚاٜــٚ ١ؾاقـاً يـــذُع َـٔ ايؿكٗــا٤
األعاظِ (ز

) ٚيرا تغتٗست ايسٚا ١ٜبإضِ (ايـُكبٛي )١عً ٢تختالفُ ععـِٝ

يف َطتٓد قب ٍٛزٚاٜت٘  ٖٛٚ ،عٓدْا أَسإ :
األ : ٍٚتْــ٘ ثبــت زٚاٜــ ١صــؿٛإ بــٔ  ٜــش ٢ٝعٓــ٘ بــال ٚاضــط ١سٝــح ز٣ٚ
ايػٝذ ايصدٚم( )1بطٓد ٙايصشٝض اىل صؿٛإ بٔ ٜـش ٢ٝعٔ عُـس بـٔ سٓعًـ١
يف (ايؿكَ ٖٛٚ ، )٘ٝـُٔ عسف بطسٜك ١زٚاٝ٥ـ ١خاصـ( ١إٔ ال ٜـسٚ ٟٚال ٜسضـٌ
()2

تال عٔ ثكٖٚ)١را طسٜل يًتٛثٝل َكب ٍٛعٓدْا دداً ٖٚ .هـرا ز ٣ٚايصـدٚم
يف نتاب٘(تنُاٍ ايد )ٜٔبطٓد َتصٌ تىل تبٔ أب ٞعُري عٔ عُس بٔ سٓعً. ١

ايجاَْ : ٞا ٚزث يف زٚاٜ ١ٜصٜـد بـٔ خًــٝؿ : )3(١اْـ٘ قـاٍ يإلَـاّ ( : )تٕ
عُس بٔ سٓعً ١أتاْا عٓو بٛقت  ،ؾأداب ( : )طتذٕ ال ٜهرب عًٓٝاص ثـِ
سهــ ٢يإلَــاّ َــا دــا ِٖ٤بــ٘ َــٔ ايٛقــت ٚقــاٍ اإلَــاّ يف آخسٖــا عــٔ عُــس :
(صدم)  ٖٞٚتدٍٍ بٛضٛح عً ٢صدق٘ ٚٚثاقت٘ ٚداليت٘ عٓد اإلَاّ ( )يـٛ
ثبــت صــش ١ايطــٓد ٚ .ايعــاٖس صــشت٘ ؾــإ (ٜصٜــد بــٔ خًٝؿــٚ )١تٕ مل ٜٛثــل
صسٜـشاً يف أص ٍٛايسداٍ األٚىل  ،تال تْ٘ َٛثل عٓـدْا يسٚاٜـ ١صـؿٛإ عٓـ٘ يف
أنجس َٔ َٛزث يف (ايهايف) (ٚايؿك( ٚ )٘ٝايتٗرٜأ) ٚغريٖا ؾسادع .
ٜٚؤٜد ايػاٖد ٜٔعًـٚ ٢ثاقـ ١عُـس بـٔ سٓعًـ : ١عُـٌ ايــُػٗٛز بسٚاٜاتـ٘
عَُٛاً ٖٚـر ٙايسٚاٜـَ ١ــدصٛصاً ستـ ٢عسؾـت بايــُكبٛي ، ١ؾاْـ٘ ٜؤٜـد ٚثاقتـ٘
ٚصش ١زٚاٜت٘ ايـُبشٛث ، ١نُا ْؤٍٜدٖا بـُالسعَ ١طُْٗٛا َٚؤثٍاٖا ٚتطٍُٓٗا
ألسهــاّ نــجري ٠ذات أُٖٝــَ ، ١ــع اإلضتػــٗاث بــبعض ارٜــات ايكسآْٝــٚ ١تعًٝــٌ
بعض األسهاّ ٚتـؿصـ ٌٝغكـٛم ايـُطأيـ ، ١ؾإٕ ايـُـتأٍَـٌ ايـٓاظـس يـُذـُـٛع
()1ايؿك : ٘ٝز :3ح :1397ص294
()2تنُاٍ ايد : ٜٔب :57عالَات خسٚز ايكا :ِ٥ح. 7
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 3ب َٔ : 10ابٛاب ايـُٛاقٝت  :ح. 1
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ايسٚا ١ٜايـُبشٛثٜ ١هاث ٜكطع بصدٚزٖا عِٓٗ (ٚ )صشَ ١طُْٗٛا .
ٚايـشاصٌ إ زٚا ١ٜعُـس بـٔ سٓعًـ ١يف ايــذٛاَع ايجالثـَ ١صـدام (خـرب
ايجكــ )١بــٌ ٖــَ ٞصــدام (ايـــدرب ايـــُٛثٛم بصــدٚز )ٙغدصــٝاً عٓــدْا  ،ؾــإ
ايـُتتبع ايـدبري ٜـذد اْ٘ قد تطُٓت ٖر ٙايسٚاٚ ١ٜبك ١ٝزٚاٜاتـ٘  -ؾٝــُا تطًعٓـا
عً - ٘ٝعً ٢بٝاْات ناغؿ ١عٔ نْٛـ٘ َـٔ ايعًُـا ٤األدـالٚ ٤ايـسٚا ٠ايــشاؾعني
يتؿاص ٌٝاألخباز ايــُعصٚ ١َٝٛثقـا٥ل األسهـاّ ايػـسعٖٚ ، ١ٝـرا غـري َتـأتَُ
يهٌ زا ، ٍٚبٌ مل ْػٗد ٙيف زٚاٜات بعض َٔ ٜكطع أٜٛ ٚثل ب٘ .
ٚايسٚا - ١ٜنُا يف (أصـ ٍٛايهـايف)  -طًٜٛـْ ١كتطـع َٓٗـا َــشٌ ايــشاد١
ٖٓا ٚ ،قد بدأ ايسا ٟٚضـؤاي٘ عـٔ زدًـني بُٗٓٝـا َٓاشعـ ١يف ثٜـٔ أَ ٚـرياخ،
ٚقــد أَــس )( ٙبايتـــشانِ اىل ايــسٚا ٠ايعــازؾني بأسهــاَِٗ  ،ؾطــأٍ عُــا يــٛ
تختًؿٛا يف ايسٚا ١ٜؾكاٍ ( : )طٜٓعس اىل َا نإ َٔ زٚاٜتِٗ عٍٓا ؾــ ٞذيـو
اير ٟسهُا ب٘ ايـُذُع عًٝـ٘ َـٔ أصـشابو ؾٝؤخـر بـ٘ َـٔ سهُٓـا ٜٚ ،ـ ى
ايػاذ اير ٟيـٝظ بــُػٗٛز عٓـد أصـشابو ؾـإ ايــُذُع عًٝـ٘ ال زٜـأ ؾٝـ٘،
ٚتْـُا األَـٛز ثالثـ : ١أَـس بـ ٍٔٝزغـد ٙؾٝتٍبـع ٚ ،أَـس بـ ٍٔٝغٍٝـ٘ ؾٝذتٓـأ ٚ ،أَـس
َـػهـٌ ٜـسثٍ عًُ٘ اىل اهلل ٚاىل زضٛي٘  ،قاٍ زض ٍٛاهلل ( : )سالٍ بـ، ٍٔٝ
ٚسساّ بٚ ٍٔٝغبٗات بٝـٔ ذيو  ،ؾُٔ تــسى ايػــبٗات ْــذا َـٔ ايـُــشسَات،
 َٔٚأخر بايػبٗات تزتهأ ايـُـشسَات ًٖٚو َٔ سٝح ال ٜعًِ ص .
قًت  :ؾإ نإ ايـدربإ عٓهُا َػٗٛز ٜٔقد زٚاُٖا ايجكات عٓهِ ؟.
قاٍ (:)طٜٓعس ؾُا ٚاؾـل سهُـ٘ سهـِ ايهتـاب ٚايطـٓٚ ١خـايـ ايعاَـ١
ؾٝؤخر ب٘  ٜٚى َا خايـ سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚايطٓٚٚ ١اؾل ايعاَ١ص .
قًـت  :دعًــت ؾــداى أزأٜـت تٕ نــإ ايؿكٗٝــإ عسؾـا سهُــ٘ َــٔ ايهتــاب
ٚايطٓٚٚ ١ددْا أسد ايـدربَٛ ٜٔاؾكاً يًعاَٚ ١ارخس َـدايؿاً هلِ بأ ٟايـدربٜٔ
ٜؤخر ؟ .
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قاٍ( :)طَا خايـ ايعاَ ١ؾؿ ٘ٝايسغاثص .
ؾكًت  :دعًت ؾداى ؾإ ٚاؾكُٗا ايـدربإ مجٝعا ؟
قـــاٍ ( :)ط ٜٓعـــس اىل َـــا ٖـــِ ايٝـــ٘ أَٝـــٌ  :سهـــاَِٗ ٚقطـــاتِٗ ،
ؾ ٝى ٜٚؤخر بارخسص .
ايبـشح ايجاَْ :ٞسؾٛع ١شزاز )1(٠زٚاٖا تبٔ أب ٞمجٗٛز يف نتاب٘ ( :عٛايٞ
ايً٦ــاي )ٞبكٛيــ٘ ايـُـــشه ٞيف قطــاَ( ٤طــتدزى ايٛضــا( : )ٌ٥ز ٣ٚايعالَــ١
َسؾٛعاً اىل شزاز ٠بٔ أعني  :ضأيت ايبـاقس ( )ؾكًـت  :دعًـت ؾـداى ٜـأتٞ
عٓهِ ايـدربإ أ ٚايـشدٜجإ ايـُتعازضإ ؾبأُٜٗا آخر ؟.
قاٍ (:)طٜا شزاز ٠خر بـُا تغتٗس بني أصشابو ٚثع ايػاذ ايٓاثزص.
ؾكًت ٜ :ا ضٝد ٟاُْٗا َعاً َػٗٛزإ َسٜٚإ َأثٛزإ عٓهِ .
ؾكاٍ ( : )طخر بك ٍٛأعدهلُا عٓدى ٚأٚثكُٗا يف ْؿطوص.
ؾكًت  :تُْٗا َعاً عدالٕ َسضٝإ َٛثكإ .
ؾكاٍ :طتْعس َا ٚاؾل َُٓٗا َرٖأ ايعاَ ١ؾإتسن٘ ٚخر بـُا خايؿِٗص.
قًت :زبـُا ناْا َعاً َٛاؾكني يـِٗ أَ ٚـدايؿني ؾهٝـ أصٓع ؟.
ؾكاٍ :طتذٕ ؾدر بـُا ؾ ٘ٝايـشا٥ط ١يدٜٓو ٚتتسى َا خايـ اإلستٝاطص.
ؾكًــــت  :تُْٗــــا َعــــاً َٛاؾكــــإ يإلستٝــــاط أَ ٚـــــدايؿإ يــــ٘ ؾهٝـــــ
أصٓع ؟ .
قاٍ ( : )طتذٕ ؾتـدٍٝس أسدُٖا ؾتأخر ب٘ ٚتدع ارخـسص ٚ ،يف زٚاٜـ: ُ١
تْ٘ ( )قاٍ طتذٕ ؾأزد٘ ست ٢تًك ٢تَاَو ؾتطأي٘ص .
ٚسٝح إٔ ٖر ٙايسٚاَ ١ٜؿصًٍ ١ايـُطاَٝـٔ نجٝـس ٠اإلضتـػٗـاث بؿكساتـٗا بني
األصٛيٝني األٚاخس يف َكاّ تـسدٝض ايــدرب ٜٔايــُتعازضني ْتعـس
َٔ سٝح ايـشذ. ١ٝ
(َ )1طتدزى ايٛضا : ٌ٥ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 2
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ٚقــد أغــهٌ بعــض األعــالّ  َ -ـِٓٗ أضــتاذْا ايـُـــشكل(قد - )1()ٙبأْــ٘ مل
تجبت ٚثاقَ ١ؤيـ (ايعٛاي )ٞزا ٟٚايـُسؾٛع. ١
ٚيـــٝظ يـ ــٗرا َطـــتٓد ضـــ ٣ٛعـــدّ تصـــسٜض نتـــأ ايسدـــاٍ بأْـــ٘ ثكـــ،١
ٖٚرا  -عدّ ايتصسٜض بايٛثاقَ - ١السـغ يف تـسادِ مجـع َـٔ ايعًُـا ،٤يهـٔ
ايعًِ ايـدازد ٞقا ِ٥عًٚ ٢ثاقتِٗ ٚداليتِٗ  َِٗٓ ،تبٔ أب ٞمجٗـٛز ؾاْـ٘ ال
تغهاٍ عٓدْا يف داليت٘ ٚٚثاقْ ١كً٘  ،سٝـح ٜبـد ٚدًٝـاً َـٔ َؤيؿاتـ٘  :أْـ٘ َـٔ
ايؿكٗاٚ ٤أدال ٤ايـُـشدثني (زضٛإ اهلل عًٚ ٘ٝعً. )ِٗٝ
نُا ال تغهاٍ عٓدْا يف صشٚ ١ضالَ ١ايهتاب بعد َعسؾت٘ داَعـاً سـدٜجٝاً
ٜسضٌ األخباز ايـُطتًّ َٔ ١دٛاَع أساثٜح عًُا ٤ايؿسٜكني ٚنـتأ ؾكِٗٗ .
ْـعـِ أغـهـٌ مجــع َـٔ األعــالّ( )2بـإٔ َسادــع نــتأ ايعالَــَٚ ١تتـــٍبع
زٚاٜات٘ يف نتب٘ ايـُتداٚي ١ال ٜعجس ؾٗٝا عً ٢ايـُسؾٛع. ١
تال إٔ ٖــرا اإلغــهاٍ ال ْعبــأ بــ٘  ،إلَهــإ ضــٝاع ايهتــاب ايـــُٓك ٍٛعٓــ٘
ٚعدّ ٚصٛي٘ تيٓٝا  ،بٌ ٖ ٛتغهاٍ ضعٝـ دداً ألٕ يًعالَ ١نتباً يف ايـشدٜح
أغاز تيٗٝا يف نتاب٘ (ايـدالصٚ )١مل تصًٓا َجٌ (تضتكصا ٤اإلعتباز يف تــشسٜس
َعاْ ٞاألخباز) ذنس ؾ( ٘ٝنـٌ سـدٜح ٚصـٌ تيٝـ٘ ...نتـاب مل ٜعُـٌ َجًـ٘) ،
َٚجٌ (َصابٝض األْٛاز) اير ٟذنس ؾ( ٘ٝنٌ أساثٜح عًُآ٥ـا) َٚ ،جـٌ (ايـدزٍ
ٚايـُسدإ يف األساثٜح ايصشاح ٚايـشطإ) ؾسادعٚ ،يعٌ تبٔ أب ٞمجٗٛز
ٚدــد ايـــُسؾٛع ١يف بعــض نتــأ ايعالَــ ١يف عًــ ّٛايـــشدٜح ايــي مل تصــًٓا
 َجٌ ٖر ٙأ ٚغريٖا . -ٚعٓد٥ر ْـك َٔ : ٍٛايـُـُهٔ دداً عـجٛز تبٔ أب ٞمجٗٛز عًٖ ٢را ايـدرب
(َ )1صباح األص : ٍٛزَ + 405 : 3باْ ٞاإلضتٓباط  :ز. 441 : 4
( )2ؾٛا٥د األص : ٍٛزَ + 774 : 4صباح األص : ٍٛز. 405 : 3
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يف بعض نتأ ايعالَ ١يف ايـشدٜح يصدق٘ ٚداليت٘ ٚقسب عٗد ٙبايعالَٖٛٚ ١
ثـك ١يف ايٓكٌ دداً ال اغهاٍ عٓدْا يف ٚثاقت٘ ٚصشْ ١كً٘ .
ٚتْـُا اإلغهاٍ يف نْٗٛا َسؾٛع ١ال ٜعًِ يـٗا ضٓد صشٝض عٔ ايـُعصّٛ
( )يٝؤخر بٗا  ،ؾايـدرب ضاقط عٓدْا يعدّ تسساش سذٝت٘ .
ْعِ قد ٜدٍع ٢سذ ١ٝايـُسؾٛع ١بأسد طسٜكني أ ٚبهًُٗٝا :
ايطسٜل األ : ٍٚإٔ ٜدٍع ٢تطٜٛؼ ايعٌُ بايـُسؾٛع ١بًشاظ عٌُ ايـُػٗٛز
بٗا ؾٓٝذرب ضعؿٗا بايػٗس ٠اإلضتٓاث. ١ٜ
ٚؾ ٘ٝتغهاٍ بٌ َٓع -صػسٚ ٣نرب: - ٣
أٚالً  :ألْــ٘ مل ٜتـــشكل اإلْ ــذباز بايعُــٌ بٗــا بــني ايـــُتكدَني ايـــُكازبني
يعصس ايـشطٛز ٚايـُطًعني عً ٢نجري َٔ ايكسا ٔ٥ايــُؿٝد ٠يًكطـع بايصـدٚز،
بٌ مل ٜتـشكل عٌُ ايـُتأخس ٜٔبٗا ٚ ،تْـُا ذنسٖا بعض األٚاخس ٚمل ٜتٍطـض
نْٗٛا َطتٓداً هلِ يعسضٗا َع ايـُكبٛيٚ ١غريٖا ٚ،يعًٗا يًتأٜٝد.
ٚثاْٝاً  :يعدّ ثبٛت ايهرب ٣بٓش ٛتطُ٦ـٔ ايٓؿظ تيٗٝاٚ ،قد سككٓا ٙضابكاً.
ايطسٜل ايجاْ : ٞإٔ ٜكاٍ ٜ :ـُهٔ تصشٝض ضٓد ايـدرب ايـُسؾٛع بًشـاظ إٔ
يًػٝذ تبٔ أب ٞمجٗٛز ضٓداً صشٝشاً اىل نتأ ايعالَٚ ١أخباز ، ٙثِ يًعالَـ١
ضٓد صـشـٝض اىل ايـػٝذ ايطـٛض ، ٞثِ يًـػٝذ ايـطٛض ٞضـٓد عاٍٍ تىل أصـٌ
شزازٚ ٠زٚاٜات٘  ،ؾتصبـض ايسٚا ١ٜصشٝش ١ايطٓد بٗرا ايًشاظ .
ٜٚــــُهٔ تأٜٝـــد ايــــُكاٍ بـــإٔ ايــــُؤيـ  -تبـــٔ أبـــ ٞمجٗـــٛز  -شعــِ يف
َكدَـــ ١نتابـــ٘ ٚ :ثاقـــ ١ايـــسٚا ٠ايـــٛاقعني يف أضـــاْٝد أخبـــاز نتابـــ٘ ،قـــاٍ :
(َــٔ األضــاْٝد ايـــُتصً ١ايـــُعٓعٓ ١ايصــشٝش ١األضــٓاث ايـــُػٗٛز ٠ايسدــاٍ
بايعدايــ ١يف ايؿتــٚ ٣ٛصــدم ايًٗذــ - ١أز ٟٚمجٝــع َــا أزٜٚــ٘ ٚأسهٝــ٘ َــٔ
أساثٜح ايسضٚ  ٍٛاال. )1() ١ُ٥
( )1عٛاي ٞايآلي : ٧ز. 13 : 1
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يهٔ ٜسث عً: ٘ٝ
أٚالً  :تْ٘ ال ٜبد ٚضٓد عُ َٞٛيًػٝذ ايطٛض ٞاىل مجٝع زٚاٜـات شزاز٠
ٚتـُاّ َصٓؿات٘ ستٜ ٢تٍذ٘ ايتصشٝض ايـُصع ، ّٛؾإْ٘ قـاٍ ايػـٝذ ايطٛضـ ٞيف
ؾٗسض٘  :تسمج ١شزازٚ(: ٠يصزاز ٠تصٓٝؿات َٓٗا نـتاب االضـتطاعٚ ١ايــذرب -
أخربْا ب٘ تبٔ أب ٞدٝد عٔ تبٔ ايٛيٝد عـٔ ضـعد بـٔ عبـد اهلل ٚايــشُري ٟعـٔ
أمحد بٔ أب ٞعبد اهلل ايربق ٞعٔ أب ٘ٝعٔ تبٔ أبـ ٞعُـري عـٔ بعـض أصـشاب٘
عٓ٘)ٖٚرا ايطٓد صشٝض عًَ ٢طًهٓا َٔ تٛثٝل َٔ ٜسضٌ عٓ٘ تبٔ أب ٞعُري،
يهٓ٘ ضٓد يـدصٛص نتاب٘ (االضتطاعٚ ١ايـذرب) يكٛيـ٘ َــتصالً بــ٘ ( :أخــربْا
ب٘) ٚمل ٜكٌ (بٗا) يٝعـٛث ايطـٓد تىل تصٓٝؿات٘ نًٗا .
ٚثاْٝاً  :تٕ ايتٛثٝل االمجاي ٞايــُرنٛز يف َكدَـ ١نتـاب (عـٛاي ٞايآليـ)٧
ال أثس ي٘ ٚ ،ذيو يًعًِ االمجاي ٞبطعـ بعـض األخبـاز ايــُس ١ٜٚيف نتابـ٘ ،
ؾال ٜٓؿع َصشٍشاً يًدرب ايـُبـشٛخ َ -سؾٛعـ ١شزازٚ - ٠ال ألخبـاز ايهتـاب ،
ال أقٌ َٔ نٖ ٕٛرا ايـدرب بايٓطب ١يٓا خرباً َسضالً َسؾٛعـاً ال ْعًـِ صـدٚز، ٙ
ست ٢ي ٛؾس

صشت٘ يف ْعس تبٔ أب ٞمجٗٛز ٚتعتكاث. ٙ

ٚثايجـاً  :تٕ عبــاز ٠تبــٔ أبــ ٞمجٗــٛز ( :ز ٣ٚايعالَــَ ١سؾٛع ـاً اىل شزاز)٠
ظاٖسٖا دـًٍٝاً إٔ ايعالَ ١ذات٘ زؾـعٗا اىل شزازْٚ ٠طبٗا تيَ ٘ٝـٔ ث ٕٚإٔ ٜهـٕٛ
ي٘ ضٓد َـتـصٌ اىل شزازٜ ٠ـس ٟٚب٘ ايـدرب ٚ ،تال يرنسٚ ٙخسدـت ايسٚأَ ١ٜ
ايسؾع ٚاإلزضاٍ اىل ايصشٚ ١اإلضٓاث .
تذٕ ال ٜبد َٔ ٚايعبـاز ٠إٔ يًعالَـ ١ضـٓداً يًُسؾٛعـَ ١تصـالً بـصزاز ٠ستـ٢
ٜــــشتٌُ صـــش ١ايــــدرب بتكسٜـــأ َتكـــدّ ٜٚ .تشصـــٌ يٓـــا  :ايٛثـــٛم بطـــعـ
ايـُسؾٛعٚ ١عدّ تتصاؾٗا بايـشذ ، ١ٝؾال تصـًض تال َؤٍٜـداً يًُكبٛيـ ١ايــُاض١ٝ
ٚايصشٝش ١ايـُكبًٚ ، ١ته ٕٛنطا٥س ايسٚاٜات ايعالد ١ٝايطعٝؿ ١األخس. ٣
ايبـشح ايجايحَ :عترب ٠عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞعبد اهلل -بإعتكاثْاٚ -ايـُس١ٜٚ
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يف (ايٛضا )1()ٌ٥عٔ زضـاي ١ايكطـأ ايساْٚـد ٟضـعٝد بـٔ ٖبـ ١اهلل يف (أسـٛاٍ
أساثٜح أصشابٓا ٚتثبات صشتٗا) ٚايي ٜسٜٗٚا عٔ َـشُد ٚعً ٞتبـين عًـٞ
بـــٔ عبـــد ايصـــُد عـــٔ أبُٗٝـــا عـــٔ أبـــ ٞايربنـــات عًـــ ٞبـــٔ ايــــشطني عـــٔ
أب ٞدعؿس بٔ بأب ٜ٘ٛعٔ ابٝـ٘ عـٔ ضـعد بـٔ عبـد اهلل عـٔ أٜـٛب بـٔ ْـٛح عـٔ
َـشُد بٔ أب ٞعُري عٔ عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞعبد اهلل  ،قاٍ :
قــاٍ ايصــاثم ( : )طاذا ٚزث عًــٝهِ ســدٜجإ َـــدتًؿإ ؾاعسضــُٖٛا
عً ٢نتاب اهلل ،ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدرَٚ ، ٙٚا خـايـ نتـاب اهلل ؾـسثٍٙٚص
نــرا يف (ايٛضــا ، )ٌ٥يهــٔ يف ايبـــشاز طؾــرزٙٚص ٖٚــ ٛاألصــض زغــِ عــدّ
تختالؾُٗا َعٓـٚ ، ً٢ذيـو يٛدٛثٖـا طبـل زٚاٜـ ١ايبــشاز يف (َــدتصس زضـاي١
ايكطـــأ يف أســـٛاٍ أخبازْـــا) ايــــُطبٛع ١ســـدٜجاً َــــشكك ً١يف َــــذً( ١عًـــّٛ
ايـشدٜح) ايعدث األ ٍٚيف (قِ) ،ثِ قاٍ (: )
طؾإ مل تـذدُٖٚا يف نتـاب اهلل ؾاعسضـُٖٛا عًـ ٢أخبـاز ايعاَـ ، ١ؾُـا
ٚاؾل أخبازِٖ ؾرزَٚ ، ٙٚا خايـ أخبازِٖ ؾدرٙٚص .
ٖٚر ٙايسٚا ١ٜصسٜـش ١ايداليـ ١عًـ ٢اي دـٝض بــُٛاؾك ١ايهتـاب َٚــدايؿ١
ايعاَ ١عٓد ٚص ٍٛاألخباز ايـُتـدايؿَ ١طُْٛاً .
ٚقد ضعٍؿٗا أ ٚغو يف صشتٗا مجع َٔ األعاظِ (قدِٖ) َِٓٗ ايـُـشكل
ايٓساق ٞيف (َٓـاٖر األصـ - ٍٛبــشح ايتعـاثٍ ٚاي دـٝض) عًـَ ٢ـا ْكًـ٘ عٓـ٘
ايـُـشكل األصؿٗاْ )2(ٞاير ٟقاٍ ( :قاٍ ايؿاضٌ ايٓساق -ٞقد - ٙتْٗا غري ثابت١
َٔ ايكطأ ثبٛتاً غا٥عاً ؾال سذ ١ٝؾٝـُا ْـُكٌ عٓٗا) .
يهٔ مجعاً َٔ األعالّ تعتُدٖٚا َِٗٓ :غٝدٓا األععِ األْصازٚ ٟأضتاذْا
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 29
(ْٗ )2ا ١ٜايدزا ١ٜيف غسح ايهؿا : ١ٜزَ - 374 : 3بشح ايـُسدشات ايـُٓصٛص. ١
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ايـُـــشكل ايـــد( ٞ٥ٛقــدُٖا)( )1سٝــح ٚصــؿاٖا بايـــدرب ايصــشٝض تمجــاالً،
ٚتعتُدٖا أضتاذْا بايـدصٛص يف أصٛي٘ ٚيف تضتٓباطات٘ ايـُبٓ ١ٍٝعًـ ٢تـسدٝض
ايـدرب ايـُٛاؾل يًهتاب ثِ ايـُـدايـ يًعاَ ، ١بعد بٓا٥ـ٘ عًـ ٢ضـعـ َكبٛيـ١
عُس بٔ سٓعً. ١
ٚالبد َٔ تؿص ٌٝايـُكاٍ سطأ ايكٓاعـ ١ايػدصـَ ١ٝطـتؿٝداً َــُا ؾصٍـً٘
بعض ايـُـشككني ايـُعاصس ٜٔيف َـذًظ بـشج٘ ( ،)2ؾأق َٔٚ ٍٛاهلل ايتٛؾٝل:
ال زٜـأ يف صــش ١ايطــٓد َــٔ ايػــٝذ ايصــدٚم أبــ ٞدعؿــس بــٔ بابٜٛــ٘ اىل
اإلَاّ ايصـاثم ( )ؾـإِْٗ زٚا ٠يف ثزدـ ١عايٝـَ ١ـٔ ٚثاقـ ١ايسٚاٜـٚ ١داليـ١
ايكدز ٚايؿكاٖٚ ١ايطبط ٚ ،اإلغهاٍ ايطٓد ٟساصٌ ؾٝـُا ضٛاِٖ ٚ ،ايعاٖس
إٔ َٓػأ ايػو يف صش ١ضٓد ايسٚا ١ٜأسد أَسَُٗ ٜٔني :
األَس اال : ٍٚايػو يف صش ١اْتطاب ايسضاي ١اىل ايكطأ ايساْٚد ٟسٝح
غوّ ؾٗٝا مجع َٔ األعالّ  َِٗٓ :ايـُـشكل ايٓساق( ٞقد )ٙايرْ ٟكًٓا عبازتـ٘
ايي سهاٖا ايـُــشكل اإلصـؿٗاْ ٞيف (غـسح ايهؿاٜـ )١ؾـال سذٝـ ١يف األخبـاز
ايـــُٓكٛي ١عــٔ ايسضــاي ١ايـــُٓطٛب ١يًكطــأ ايساْٚــد ٟضــعٝد بــٔ ٖبــ ١اهلل يعــدّ
تـشكل تْتطابٗا اي. ٘ٝ
ٚيٝظ ايتػهٝو يف صش ١ايٓطب ١اىل ايساْٚدَٓ ٟػأ َعك ٍٛتال إٔ تًُٝرٜ٘
ايعًُـني ايـــذًًٝني َــشُد بــٔ عًـ ٞايـــُعسٚف (ابـٔ غٗساغــٛب)َٓ(ٚتذأ
ايد ٜٔايساش)ٟمل ٜرنسا ٖر ٙايسضاي ١يف نتابُٗٝا (َعايـِ ايعًُا( ٚ)٤ؾٗسضـت
َٓتذأ ايد )ٜٔيف عداث َؤيؿـات أضـتاذُٖا عٓـد تسمجتـ٘ ُٖٚ ،ـا َـٔ أعٝـإ
تالَر ٠ايساْٚدٜٚ ٟتٛقع تطالعُٗا عً ٢تـُاّ َؤيؿات٘ بدزدـ ١أقـٚ ٣ٛأٚضـض
َٔ تطالع غريُٖا  ،ؾً ٛناْـت ي٘ ٖر ٙايسضاي ١يرنساٖا أ ٚذنسٖا أسـدُٖا َع
( )1زادع  :ؾسا٥د األص -ٍٛزضا ٌ٥ايػٝذ االععِ َ + 446 :صباح األص : ٍٛز. 415 : 3
( )2زادع  :بـشٛخ يف عًِ األص : ٍٛتعاز

األثي ١ايػسع. 357 - 350 : ١ٝ
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اْ٘ مل ٜرنسٖا ايعًُإ أصالً .
ٜٚــسث عًٝــ٘  :تٕ ضــهٛت ايعًُــني  -تًُٝــر ٟايساْٚــد ٟايـــُ مجني يــ٘
ٚايـُعدٍث ٜٔيـُؤيؿات٘  َٔ -ث ٕٚذنس ايسضـاي ١يف عـداث َؤيؿـات أضـتاذُٖا ال
ٜصًض ثيٝالً ٚال ٜهػـ عٔ عـدّ اْتطـاب ايسضـاي ١اىل ايكطـأ ٚال عـٔ عـدّ
صــش ١اْتطــابٗا اىل أضــتاذُٖا ايساْٚــدٚ ، ٟال ٜبــدَُٗٓ ٚــا نُْٗٛــا بصــدث
تضتكصاَ ٤ؤيؿات أضتاذُٖا ٚتسصاٖ٤ا ٚتضتٝعابٗا ٚ ،يٓـا غـٛاٖد عًـ ٢عـدّ
نُْٗٛا بصدث تضتكصاَ ٤ؤيؿات أضتاذُٖا -تـُاّ نتب٘ ٚزضا: ٖٞٚ ، ً٘٥
أ :بػــٗاث ٠إٔ ايعًُــني مل ٜــرنسا بعــض ايهتــأ ايـــُؿصً ١ألضــتاذُٖا :
ايساْٚــدٚ ، ٟقــد ذنسٖــا غريُٖــا نــابٔ طــاٚٚع يف (َٗــر ايــدعٛات) ايــرٟ
ْطأ اي ٘ٝنتاب (قص

االْبٝـاٚ )٤قـد ٚصـٌ اىل صـاسأ (ايٛضـاْٚ )ٌ٥كـٌ

عٓ٘ يف نتاب٘ نُا ْطأ اي ٘ٝنتاب (ايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض) ْٚكٌ عٓ٘ ؾسادع(. )1
ب :تٕ (َٓتذأ ايد )ٜٔاير ٟأطٓأ يف عس

َؤيؿـات أضـتاذ ٙمل ٜـرنس

يـــ٘ نتـــاب (دٓـــ ٢ايــــذٓتني يف ذنـــس أٚالث ايعطـــهسٜني) ٚقـــد ذنـــس( ٙتبـــٔ
غٗساغٛب)  ،نُا إٔ ايػـٝذ (َٓتذـأ ايـد )ٜٔذنـس (غـسح ايـٓٗر) ألضـتاذٙ
ٚمل ٜرنس( ٙتبٔ غٗساغٛب) َ ،ـُا ٜكـ ٟٛتستُـاٍ عـدّ قصـدُٖا اإلسصـا٤
ٚتضتٝعاب َؤيؿات أضتاذُٖا .
دـٚ -يعٌ ايتًُـٝـر ٜٔمل ٜرنسا ايسضاي ١ألْٗا زضايَ ١ـدتصسٚ ، ٠ذنسٖا
ايـشس ايعاًَ )2(ٞيـشص ٍٛايـشاد ١اىل ذنسٖا ٚايٓكٌ َٓٗا ٚمل ٜرنسٖا باالضِ
بٌ ذنسٖا بايٛصــ ٚأْٗـا (يف أسـٛاٍ أساثٜـح أصـشابٓا ٚتثبـات صـشتٗا) ،
ٚذنسٖا ايـُذًط )3(ٞبإضِ (زضاي ١ايؿكٗاَ )٤عتُداً عًَ( ٢ا ْـكٌ عٓـ٘ بعـض
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 20ايؿا٥د ٠ايسابع. 42 : ١
( )2ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 29
( )3حباز األْٛاز  :ز : 2ب َٔ : 29ابٛاب نتاب ايعًِ  :ح. 20
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ايجـكاٚ ، )٠قد ٜطتعٗس َٔ تطابل زٚاٜتُٗـا إلخبـاز عـالز تخـتالف أسـاثٜجِٗ
( )يف (ايٛضاٚ )ٌ٥يف (ايبـشاز)  :تتـشاث ايسضاي. ١
يهٓٗا زضاي ١صػريٚ ، ٠يٝطت نتاباً ي٘ عٓـٛإ َــدصٛص ٚتضـِ خـاص،
ٚيعًٗا يصػسٖا مل ٜطًع تًُٝرا ٙعًٗٝا ٚ ،يعًٗا ضاعت عًُٗٝـا ٚٚصـًت اىل
غريُٖا َٔ تالَرتـ٘ أٚ ٚزثــت٘ أ ٚعازؾٝـ٘ ثـِ تٓاقًتـ٘ األٜـد ٟاألَٓٝـ ١اىل شَـإ
دثني األٚاخس يف ايكسٕ ايعاغس ايـٗذسٚ ٟايـشاث ٟعػس  ٖٛٚشَٔ
ْٗط ١ايـُش ٍ
صــاس

(ايٛضــا(ٚ )ٌ٥ايبشــاز) ٚيــٝظ ٖــرا بعصٜــص ٜ ،عــسف ٖــر ٙاألَــٛز

ٚاإلستُاالت  :أٌٖ االطالع عً ٢ايهتأ ٚنٝؿٚ ١ٝصٛهلا تيٓٝا .
ٚبإختصاز  :ن( ٕٛتبٔ غٗساغٛب) َٓ(ٚتذأ ايد )ٜٔتًُٝر ٜٔيًساْٚدٟ
ال ٜطتٛدأ تطالعُٗا عً ٢ايسضاي ١ايـُـدتصس ، ٠نُـا أُْٗـا مل ٜعٗـس َُٓٗـا
تصدٍُٜٗا إلضتٝعاب َؤيؿات أضتاذُٖا ٚزضاٚ ً٘٥تسصـاٖ٤ا يف تسمجتـ٘  ،ؾـال
ٜصًض عدّ ذنسُٖا يًسضاي ١ثيٝالً عً ٢عدّ نْٗٛا َٔ تأيٝؿات٘  ،نٝــ ؟ ٚقـد
تـشكل ْعري ٙنـجري ًا يف سـل غـري ايساْٚـدَ ٟـٔ ايعًُـا ٤ايكـسٜبني يــُ مجِٗ ،
ٚنِ ٚصًتٓا نـتأ يـُؤيؿٗٝا َٔ قسٜ

ايعٗـد أ ٚبعٝـد ٙبطـسم َٛثـٛم بٗـا مل

ٜرنسٖا يـِٗ َ مج. ِٖٛ
ٚعً ٘ٝال ٜطسٍ تغهاٍ ايـُـشكل ايٓساق( ٞقد )ٙعدّ غـٛٝع ايسضـايٚ ١عـدّ
تغتٗاز ْطبتٗا اىل ايكطأ  ،ؾاْ٘ ال ٜصًض عدّ ايػٛٝع ٚاإلغـتٗاز ثيـٝالً عًـ٢
بطالٕ ايٓطب ١اىل ايكطأ ايساْٚد ، ٟبٌ ٜهؿـ ٞايٛثـٛم بإْتطـاب ايسضـاي ١اىل
ايكطأ َٔ غٛاٖد تطُٓ٦اْٚ ، ١ٝتٛدد ٖٓا ايػٛاٖد  ،ؾًرا ٜكـسب دـداً صـش١
تْتطاب ايسضايٚ ١ايسٚا ١ٜاىل ايكطأ ايساْٚد. ٟ
ٖٚر ٙايسضاي ١ايٛادد ٠يًسٚاَ ١ٜؿكٛث ٠يف ايٛقت ايـشاضسٚ ،قـد يــدٍصٗا
بعض األعالّ ٚ -ال ٜعسف َـٔ ٖـٚ - ٛعجـس بعـض ايؿطـال ٤عًـ ٢ايـُــدتصس
ؾشكّك٘ ٚطبع٘ يف َـذً( ١عً ّٛايـشدٜح) ايعدث اال. ٍٚ
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ٚالبــد َـــٔ بٝـــإ ايطسٜـــل ايــــُٛصٌ اىل ايٛثـــٛم بصـــشْ ١طـــب ١ايسضـــاي١
اىل ايكطأ  ،ؾٓك : ٍٛايطسٜل اىل تصشـٝـض ْطب ١نتـاب أ ٚزضـاي ١اىل َــؤيؿــ٘
ٚيًٛثٛم بصش ١ايٓطب ٖٛ ١ايسدٛع اىل ايـدبري ايعازف ٚ ،ذيو بإٔ ٜكاٍ :
تْــ٘ ال تغــهاٍ يف إٔ ايـُـــشدخ ايـــشسٍ ايعــاًَٖ ٞــَ ٛــٔ أٖــٌ ايـــدرب٠
ٚاإلطالع ٚايـُعسؾ ١بهتأ األصشاب َٚصٍٓؿاتِٗ  -عًَ ٢ا ٜعٗس َٔ خاتــُ١
ٚضا َٔٚ ً٘٥تتبع نتاب٘ (أٌَ ارٌَ) ٚغريُٖا َٔ َؤيؿات٘ ايـذً. ١ًٝ
قــاٍ يف خاتــُ( ١ايٛضــا( : )ٌ٥ايؿا٥ــد ٠ايسابعــ ١يف ذنــس ايهتــأ ايـــُعتُد٠
ايي ْكًـت َٓٗـا أساثٜـح ٖـرا ايهتـاب ٚغـٗد بصـشتٗا َؤيؿٖٛـا ٚغريٖـِ ،
ٚقاَت ايكسآ ٔ٥عً ٢ثبٛتٗا ٚ ،تٛاتست عٔ َؤيؿٗٝا  ،أ ٚعًُـت صـشْ ١طـبتٗا
تي ِٗٝبـشٝح مل ٜبل ؾٗٝا غو ٚال زٜـأ  ،نٛدٛثٖـا بــدطٛط أنـابس ايعًُـا٤
ٚته ـسٍز ذنسٖــا يف َص ـٍٓؿاتِٗ ٚغــٗاثتِٗ بٓطــبتٗا تيــَٛٚ ، ِٗٝاؾكــَ ١طــاَٗٓٝا
يسٚاٜات ايهتأ ايـُتٛاتس ، ٠أْ ٚكًـٗا بــدرب ٚاسـد َــشؿٛف بايكسٜٓـٚ ، ١غـري
ذيــو)  ٖٚـرا ٜهػـــ طسٜكتــ٘ يف قبــ ٍٛايهتــاب ٚأْــ٘ ٜتـــشسٍ ٣ايعًــِ بصــدم
ٚصشْ ١طب ١ايهتاب اىل َؤيؿـ٘ ٚ .قد صشض ايـشسٍ ايعاًَْ ٞطـب ١ايسضـاي ١اىل
ايساْٚد( ٟضعٝد بٔ ٖب ١اهلل) َٔ ث ٕٚتسثث يف ْطبتٗا تيٝـ٘ يف قطـا ٤ايٛضـاٌ٥
عٓد ْكٌ ايسٚا ١ٜايـُبـشٛثٚ ١أخٛاتٗا ايالسك ١يـٗا ؾسادع .
بٌ تٕ ايـشس (قد )ٙيف تسمج ١ايساْٚد ٟبعد سها ١ٜعباز ٠تبٔ غٗساغـٛب
يف (َعايـِ ايعًُا )٤يف تعداث نـتب٘ قاٍ ( :أقٚ : ٍٛقد زأٜت يـ٘ نتـاب قصـ
األْبٝا ٤أٜطاً ،نتاب ؾك٘ ايكسإٓٚ ،زضاي ١يف أسٛاٍ أساثٜجٓا ٚتثبـات صـشتٗا،
ٚغسح آٜات االسهاّ  ٖٛٚؾك٘ ايكسإٓ ٜٓٚ ،طـأ تيٝـ٘ غـسح َػـهالت ايٓٗاٜـ١
ٚنتاب ٜطُ ٢ايبـشس)(ٖٚ . )1را ايـُكاٍ ٜعٗس َٓ٘ تجبٍت٘ ٚتأند َٔ ٙصشْ ١طـب١
( )1زادع  :أٌَ ارٌَ  :ز. 127 : 2
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ايسضــايٚ ١عــدّ ايتػــهٝو ؾٗٝــا  ،بُٓٝــا قــاٍ يف ســل بعــض ايهتــأ األخــس٣
(ٜٓطأ تيَ )... ٘ٝـُا ٜهػـ عٔ عدّ تجبٍت٘ َٔ صش ١تًهِ ايٓطبٚ ١عـٔ تجبٍتـ٘
ٚتٝكّٓ٘ َٔ صشْ ١طب ١ايسضاي ١اىل ايساْٚد ، ٟؾـإٕ تجبٍتـ٘ عـٔ ايٓطـب ١ثيٝـٌ َـٔ
خبري عازف بإْتطاب ايهتأ تىل أصشابٗا .
ْعِ خربٜٚت٘ َـشدٚثٚ ٠قد ال تصٝأ نبد ايـشكٝك ١أسٝاْـاً سـني ال تطـاعد
ايػٛاٖد عً ٢صش ١خربٜٚت٘ أ ٚقٛتٗـا يف بعـض ايــُٛازث نُـا سصـٌ َٓـ٘ يف
نتاب (ايٓٛاثز) ايرْ ٟطب ١اىل (أمحد بٔ َـشُد بـٔ عٝطـٚ )٢تعسضـٓا هلـرا
يف َبـشح تـشكٝل ضٓد (سدٜح ايسؾع) يف بـشٛخ أصٌ ايربا. ٠٤
ٚقد ٜكاٍ  :ايؿاصٌ ايصَين بني صاسأ (ايٛضـا )ٌ٥ايــُتٛيف عـاّ ()1104
ٚبني ايكطأ ايساْٚد ٟايـُتٛيف عـاّ (ٜ )573عـاثٍ مخطـُأٚ ٠ثالثـني عاَـاً ،
 ٜ ٖٛٚـشَ ٍٛاْعاً عٔ اإلعتكاث ايــذاشّ بصـش ١اإلْتطـاب أ ٚبهؿاٜـ ١تطُٓ٦ـإ
ايـشسٍ ايعاًَ ٞبصش ١ايٓطب. ١
يهــٔ ٜـــُهٔ إٔ ٜكــاٍ  :تٕ مجع ـاً َــٔ ايـُـــشدٍثني األدــال ٤قــد زٚٚا عــٔ
ايسضاي ١ايـُصبٛزْٚ ٠طـبٖٛا اىل ايكطـأ ايساْٚـدَ ٟـٔ ث ٕٚتػـهٝو َـِٓٗ أٚ
تختالف بٚ ، ِٗٓٝقد تطًعٓا عً ٢عدثُ َٔ أعاظُِٗ ٚقد ٜـذد ايـُتتبع ايـدبري
ايكاثز عً ٢ايؿش

ٜٚطًّع عً ٢غريِٖ َٔ أعاظِ ايـُـشدثني ٚ ،ال ْــشتٌُ

تغتباِٖٗ بأمجعِٗ أ ٚغًطِٗ يف ايٓطب: ِٖٚ ، ١
ْـعـٝـس ايـُـٛىل االَـٝـٔ االضـ آبـاث ٟايـُتٛؾــٖ 1033( ٞــ)  ،ايـر ٟز٣ٚ
األساثٜح ايطبع َٔ ١زضاي ١ايكطأ ايساْٚدَٗٓٚ -ٟا ايـدرب ايـُبـشٛخ -نُا
زٚاٖا ايـشسٍ ايعاًَ ٞيف (ايٛضا )ٌ٥أٜطاً .
ْٚعــري ايـُـــشدخ ايتكــ ٞايـــُذًط ٞاألب ايـــُتٛيف عــاّ (ٖ 1070ـــ) ذنــس
ايسضاي ١يف غسح (َٔ ال ٜـشطس ٙايؿكٚ )٘ٝقد ْكٌ ؾ ٘ٝايسٚا ١ٜايـُبـشٛث. ١
ْٚعري ايـؿكـ ٘ٝايـذً ٌٝايؿاضٌ ايـت ْٞٛايـُتٛيف عاّ (ٖ 1071ـ) ذنس ايسٚا١ٜ
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ايـُبشٛث ١يف (ايٛاؾ ١ٝيف أص ٍٛايؿك٘) .
ٚايـُـشدخ ايػٝذ سطني بٔ غٗاب ايـد ٜٔايهسنـ ٞايــُتٛيف (ٖ 1076ــ)
ذنس ايسٚا ١ٜايـُبشٛث ١يف (ٖدا ١ٜاألبساز) .
ٚقــد سهــ ٢األخــريإ ايـــدرب ايـُبـــشٛخ عــٔ ٖــر ٙايسضــايَٓ ١طــٛب ً١اىل
ايكطأ ايساْٚد . ٟنُا إٔ ايـُذًط ٞاإلبٔ صـاسأ (ايبــشاز) ايــُتٛيف عـاّ
(ٖ 1111ـ) قاٍ ( :ز ٣ٚايػٝذ قطأ ايد ٜٔايساْٚد ٟيف زضاي ١ايؿكٗا ٤عًَ ٢ـا
ْـكٌ عٓ٘ بعض ايجكا ٠بإضٓاث ٙعٔ ايصدٚم ْٚ )1()...ـكٌ ايسٚا ١ٜايـُبــشٛث- ١
َـُا ٜهػـ تعـبري ٙعـٔ تصـدٜك٘ بصـشْ ١طـب ١ايسضـاي ١اىل ايساْٚـدٚ ، ٟيعـٌ
َساث َٔ ٙبعض ايجكات  :ايـُـشدخ ايـشسٍ ايعاًَ ٞأ ٚايؿاضٌ ايت. ْٞٛ
ٚال ٜطسٍ تطُ ١ٝزضاي ١ايكطأ ايساْٚد ٟيف (ايبـشاز) بسضاي ١ايؿكٗاٖٚ ٤ـٛ
غــري تمسٗــا ايــر ٟذنــس ٙايـــشسٍ ايعــاًَ ٞيف (ايٛضــاٚ )ٌ٥ذيــو ألٕ ايـــشسٍ مل
ٜطٍُٗا ٚتْـُا ٚصؿٗاٚ ،يعً٘ ألْ٘ مل ُٜهتأ عًٗٝا تمسٗا ٚال نـإ ايــشس ٜعسؾـ٘
بطسٜل َا ٚ ،ايـُِٗ زٚاٜت٘ يًدرب عٔ زضاي ١ايكطأ ايساْٚد. ٟ
نُا ال ٜطسٍ عدّ ذنس ايسضاي ١يف َصـاثز نتـاب (ايبــشاز) يكـ ٠ٛتستُـاٍ
عدّ ٚصٛهلا اىل ٜد ٙيٓٝكٌ عٓٗا ٜٚـذعًٗا َصدزاً يهتاب٘ أ ٚيػؿًت٘ عٔ ذنسٖا
سني تعداث ايـُصاثز أ ٚيٛقٛعٗا يف ٜـد ٙأثٓـا ٤نتابـ ١بعـض ؾصـ( ٍٛايبــشاز)
ٚيعًٗا ٚقعت َؤقتاً يف ٜد ٙؾٓط ٞتثزاز تمسٗا يف َصاثز نتاب٘ .
ٜـطاف يـريو تـٛنـٝـداً  :تٕ تـًُـٝـر ايـُشـدخ ايـُذـًـط ٞايـذـًٝـٌ ٖٛٚ
ايـــدبري ايسدــاي ٞايـــُريشا عبــد اهلل أؾٓــد ٟاإلصــؿٗاْ )2(ٞيف تسمجــ ١ايكط ـأ
ايساْٚد ٟقد ْطأ ي٘ (زضاي ١يف أسـٛاٍ أساثٜـح أصـشابٓا ٚتثبـات صـشتٗا)
نُا ْطأ ي٘ ٚ -ؾاقاً ألضتاذ( - ٙزضاي ١ايؿكٗا )٤ؾهأُْٗـا زضـايتإ ٚ ،تستُـٌ
( )1حباز األْٛاز  :ز : 2ب َٔ : 29ابٛاب نتاب ايعًِ  :ص. 235
( )2زٜا

ايعًُا : ٤ز. 423 : 2
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تتـشاثُٖا ٖٛٚ ،تستُاٍ قسٜأ دداً ،يهٔ ذنس بعـض( )1أدًـ ١عصـسْا (قـد)ٙ
إٔ ايـُعٓ ٕٛنٖ ٕٛر ٙايسضاي ١عني تًهِ ايسضايٚ ، ١ايعٔ ال ٜػين عٔ ايـشل
غ٦ٝاً ،بٌ ال غاٖد َٛدأ يًعٔ  ،تذ ٜـشتٌُ تتـشاثُٖا نُا ٜــشتٌُ نُْٗٛـا
زضايتني ٚقد ز ٣ٚأخباز تختالف ايـشدٜجني ؾُٗٝا َعاً .
ٚنٝــــ نـــإ ٜطتهػــــ َـــٔ ايـُــــشدٍثني األدـــال :٤إٔ ْطـــب ١ايسضـــاي١
ايـُـــشت ١ٜٛعًــ ٢ايسٚاٜــ ١ايـُبـــشٛث ١اىل ايكطــأ ايساْٚــد ٟناْــت َػــٗٛز ٠يف
ايكسٕ ايـشاث ٟعػس ايـٗذس ٖٛٚ ٟعصس ايـُـشدٍثني ايـر ٟزادـت ؾٝـ٘ ضـٛم
ايـشدٜح ْٚػسٚ ٙنتابت٘ ٚ .عٓد٥رُ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ :
تٕ تغتٗاز ْطب ١ايسضاي ١ب ِٗٓٝاىل ايكطأ ايساْٚـد( ٟضـعٝد بـٔ ٖبـ ١اهلل)
َٔ ثَ ٕٚـدايـ أَ ٚػهو َع غد ٠تٛزعِٗ ٚصدقِٗ قد ٜٛدأ اإلطُٓ٦إ
بتًكّ ِٗٝيًسضاي َٔ ١أٜـاثُ أَٓٝـَ ١تالسكـٚ ١بطـسم صـشٝش ١تٓطـبٗا اىل ايكطـأ
ايساْٚدٚ ، ٟقد ناْت يألٜاث ٟاألَٚ ١ٓٝاألقالّ ايـُتٛزٍع ١ثٚز ايـشاؾغ األَني
يعُد ٠ايهتأ ايـشدٜجٚ ١ٝايؿكٗ. ١ٝ
ٜٚعـصٍش ٖـرا َ :ـا ْعتكـدَ ٙـٔ ثخايــ ١ايٝـد ايػٝبٝـ ١ايـي يــٗا ثٚز ععٝـــِ يف
ايـشؿغ ٚايـشساضٚ ، ١ايـُِٗ سص ٍٛاإلطُ٦ـٓإ :
ؾُــٔ ســـصٌ يــــد ٜ٘اإلطُ٦ـــٓإ نــإ ايـــدرب سذــ ١عًٝــ٘ ْٚ ،ـــشٔ َــٔ
ايـُطُٓ٦ني بصش ١ايسضاي ١ايـشاؾع ١يًدرب ٚبصدٚز ايـدرب .
األَس ايجاْ : ٞايػو ؾـ ٞصش ١ضـٓد خـرب عبد ايسسـُٔ  ،ؾاْ٘ َع سـصٍٛ
اإلطُٓ٦إ بصشْ ١طب ١ايسضاي ١اىل ايكطأ ايساْٚدْ - ٟـشتاز يتصشٝض ضـٓد
ايكطأ اىل ايػٝذ ايصدٚم  ،يٝتشكل اإلطُٓ٦إ بصش ١ايـدرب ٚصـدٚزٚ ٙأْـ٘
خرب ثكٖٚ ، ١را َٖ ٛعتكدْا بٌ ٖ ٛخرب َٛثٛم بصدٚز ٙغدصٝاً .
( )1حبٛخ يف عًِ األص : ٍٛتعاز

األثي ١ايػسع. 351 : ١ٝ
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ٚالبد َٔ تؿص ٌٝايـُكاٍ يٛقٛع ايػـوْٚ ،ـتهًِ عـٔ تصـشٝض ايطـٓد يف
َسسًتني ْ ،بدأ يف ايـُسسً ١األٚىل ببـشح :
طريق الـحرّ العاملي اىل الرسالة :
ٜـُهٔ ايتػهٝو يف طسٜل صـاسأ ايٛضـا ٌ٥اىل ايسضـاي ، ١ؾإْـ٘ مل ٜـرنس
ايـُـشدخ ايـشس ايعاًَ( ٞقد )ٙطسٜكاً َـدصٛصاً ٚضـٓداً َعٓٝـاً اىل ايسضـاي، ١
بــٌ مل ٜــرنسٖا يف ؾٛا٥ــد ايـداتــُ ١ايــي ٜبـ ٍٔٝؾٗٝــا ايهتــأ ايـــُعتُد ٠يدٜــ٘ يف
زٚاٜــات (ايٛضــاٚ . )ٌ٥بإختصــاز  :مل ٜــرنس ايسضــاي ١يف ؾٛا٥ــد ايـداتــُٚ ١ال
ذنس طسٜك٘ ايـُـدصٛص ٚضٓد ٙاىل ايسضاي. ١
يهــٔ ٜـــُهٓٓا  -بعــد تسساشْــا ثقّتــ٘ ايعايٝــ ١يف ايٓكــٌ ٚٚثاقتــ٘ ايـــُتٓاٖ ١ٝيف
ايسٚاٜٚ - ١ٜطعٓا تــشص ٌٝطسٜـل ايــشسٍ اىل ايسضـايَٚ ١عسؾـ ١ضـٓد ٙايصـشٝض
ايٗٝا  ،بإٔ ْـذُع بني عبازتني ي٘ يف ؾٛا٥د ايـداتـُْٚ ١طتـشصٌ َُٓٗـا طسٜكـ٘
ٚضٓد ٙاىل ايسضايُٖٚ ، ١ا :
َــا قايــ٘ يف ايؿا٥ــد ٠ايـــداَط ١ضــُٔ بٝاْــ٘ يطسقــ٘ اىل ايهتــأ ايـــُؿصًٍ١
ٚايـُػٗٛزْٚ( : ٠س ٟٚايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض ٚنتاب قص

االْبٝـا ٤يطـعٝد بـٔ

ٖب ١اهلل ايساْٚد ٟباإلضٓاث ايطابل عٔ ايعالَ ١ايـشطٔ بٔ ايـُطٗس عٔ ٚايـدٙ
عٔ ايػٝذ َـٗرب ايد ٜٔايـشطني بٔ زثٍ ٙعٔ ايكاض ٞأمحد بٔ عً ٞبٔ عبد
ايـذباز ايطربض ٞعٔ ضعٝد بٔ ٖب ١اهلل ايساْٚد. )ٟ
ثِ بـعد تـُاّ طسقـ٘ اىل ايهـتـأ ايهبـٝـسٚ ٠ايسضا٥ــٌ ايـُػـٗٛز ٠قاٍ :
(ْٚـس ٟٚبـاق ٞايــهـتأ بايــطـسم ايـُػاز ايٗٝا ٚايـطــسم ايـُرنــٛز ٠عــٔ
َـػاٜـدٓا ٚعًُا٥ـٓا زض ٞاهلل تعاىل عـِٓٗ مجـٝعاً ٚدصاِٖ عٍٓا ٚعٔ اإلضالّ
خــرياً) َٚ ،ــٔ ايٛاضــض إٔ َــساثَ ٙــٔ (بــاق ٞايهتــأ) ايــي ٜسٜٗٚــا بــايطسم
ايطابك ٖٞ ١ايهتـأ ايـي ْكـٌ عٓٗـا زٚاٜـات نتابـ٘ ( :ايٛضـاٚ )ٌ٥مل ٜـرنسٖا
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بايـــدصٛص يف ايؿا٥ــد ٠ايسابعــٖٚ ، ١ــرا تطاَـــض َتعــازف َٓــ٘ (قــدَ )ٙتٛقــع
بايٓطب ١اىل ايسضاٚ ٌ٥ايهتأ ايصػاز ْعري ايسضاي ١ايـُبـشٛث. ١
ٚتٕ ايـشسٍ ايعاًَ ٞمل ٜرنس يف ايؿا٥ـد ٠ايــداَط ١طسٜكـ٘ بايــدصٛص اىل
بعـــض ايهتـــأ األخـــسٚ ٣ايسضـــا ٌ٥ايصـــػري ٠ايـــي ْــــكٌ عٓٗـــا زٚاٜـــات
(ايٛضا ، )ٌ٥ؾًـٝظ عـدّ ذنـس ايــشسٍ ايعـاًَ ٞطسٜكـ٘ ايـُــدصٛص َــدتصاً
بسضاي ١ايكطأ يف (أسٛاٍ أساثٜح أصشابٓا) ايـي ْكـٌ عٓٗـا زٚاٜـات عـالز
تختالف أساثٜجِٗ يف ايباب ايتاضع َٔ أبٛاب صؿات ايكاض. ٞ
ٜٚؤٜد ٙأٜ ٚؤند ٙثاعُاً  :طسٜل ايعالَ ١تىل ايكطأ ايساْٚـد ٟيف تداشتـ٘
ايـُػٗٛز ٠رٍ شٖسٚ ٠ايي أسصت عـدثاً نـبرياً َـٔ عًُـا ٤ايطا٥ؿـ ١ؾكـد قـاٍ
ؾٗٝا بأ ْـ٘ ٜـس ٟٚمجٝـع نتـأ ضـعٝد بـٔ ٖبـ ١اهلل ايساْٚـد ٟعـٔ ٖٚ ...ـ ٛعـني
طسٜــل ايــــشسٍ يف خاتـــُ ١ايٛضـــاٚ ٌ٥عــني ضـــٓد ٙيهتـــاب( ٞقصــ

االْبٝـــا)٤

(ٚايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض) ؾٝتأند ب٘ تًك ٞايـشسٍ ايسضاي ١بٗرا ايطسٜل .
يهٔ قد ٜػـهٌ بـأ ٕ ايعالَـ ١يـ ٛنـإ عٓـد ٙايسضـاي ١ايـُبــشٛث ١ؾًُـاذا مل
ْـــذد هلــا أثــساً يف نًُاتــ٘ ٚيــُاذا مل ٜطــتدٍ بسٚاٜاتــ٘ عًــ ٢اي دــٝض بــُٛاؾل
ايهتاب َٚـدايـ ايعاَ. ١
ٖٚرا تغـهاٍ غـري تـاّ  :ؾاْـ٘ ٜــشتٌُ ذنـس ٙهلـا يف بعـض نتبـ٘ ايــشدٜج١ٝ
ٚايي مل تصًٓا  ،عً ٢إٔ ايبــشٛخ االصـٛي ١ٝشَـٔ ايعالَـ ١مل تهـٔ َتطـٍٛز٠
بايٓش ٛاير ٟعً ٘ٝايبــشٛخ االصـٛي ١ٝيف عصـٛزْا َٚـا قازبٗـا  ،ؾـإ َطـت٣ٛ
ايبـشٛخ االصٛي ١ٝشَٔ ايعالَـَ ١ــشدٚث َــدتصس نُـا ٜتذًـ ٢يــُٔ ٜسادـع
نتأ ايعالَ ١االصٛيـ ، ١ٝؾال ٜهػـ عدّ تضـتدالٍ ايعالَ ١بسٚاٜات ايسضايـ١
عٔ عدّ ٚدٛث ايسضاي ١بٝد ٙأ ٚعدّ تطالع٘ عًٗٝا .
ٚيـُا تطٛز ايـتـؿهّس األصٛي ٞبعد ايعالَ ١ايـشًٚ ٞتـٛضٍع ايٓـعـس ٚايبـشح
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ؾ  ٠قسْني أٚثالث ١ثٍْٚت األخبـاز ايـي ٜسٜٗٚـا ايكطـأ ايساْٚـد ٟيف زضـايت٘ :
ؾكــد ثٍْٗٚــا األَــني االض ـ آباث )1(ٟيف ؾٛا٥ــد ٙايـــُدْٚ ١ٝايؿاضــٌ ايتــ )2(ْٞٛيف
ٚاؾٝت٘ٚ ،ضس ٣تدٜٗٓٚا يف نتأ ايـشدٜح ٚاألص ٍٛاىل َٜٓٛا .
ٚايــشاصٌ إ ايـــذُع بــني عبــازت ٞايــشسٍ يف ؾٛا٥ــد ايـداتــَُ ١ــع يــشاظ
ايـُؤٜد أ ٚايداعِ ايـُؤند ٜتـشكل يٓا طسٜل ايـشسٍ اىل ايسضاي ١ايـُصبٛزٖٛٚ ٠
طسٜل صشٝض دصَاً ٚ ،ال تغهاٍ  .ثِ ْبـشح ايـُسسً ١ايجاْ ١ٝيف :
طريق القطب الراوندي اىل اإلمام الصادق (:)
ٜٚتأيـ ايطٓد  -نُا تكدّ بٝاْ٘  َٔ -قطُني :
ايكطِ ايجاْ ٞايرٜ ٟبدأ َـٔ ايػـٝذ ايصـدٚم(ز

) اىل اإلَـاّ ايصـاثم

(َ ٖٛ - )ؤيـ َٔ زٚا ُ٠ععاّ ٚؾكٗا ٤نساّ غري قابٌ يًتػـهٝو ؾـ ِٗٝقٝـد
أْـًُ ، ١ألِْٗ َٔ أععِ ايسٚا ٠األدال ٤اير ٜٔتكصس ايهًُات عٔ ٚصؿِٗ أٚ
تٛثٝكِٗ ( ِٖٚأب ٛدعؿس بٔ باب ٜ٘ٛعٔ أب ٘ٝعٔ ضعد بٔ عبد اهلل عٔ أٜٛب بٔ
ْٛح عٔ َـشُد بٔ أب ٞعُري عٔ عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞعبد اهلل).
ٚايكطــِ األ ٍٚزٚاٜــ ١ايساْٚــد ٟعــٔ (َـــشُد ٚعًــ ٞتبــين عًــ ٞبــٔ عبــد
ايصُد عٔ أبُٗٝا عٔ أب ٞايربنات عً ٞبٔ ايـشطني)ٚقد ٚقع ايهالّ يف ٖرا
ايكطِ ٜٚـشتاز تـشكٝك٘ تؿصٝالً عرب ْكطتني ْ ،بدأ َٓٗا ببـشح :
توثيق أبي الربكات :
ٖ ٛأب ٛايربنات عً ٞبٔ ايـشــطني ايعً ٟٛايـذـٛشٚ ٟقد ْـعـت٘ غري ٚاسد
بايطٝد أب ٞايربنات ايـشطٝين ٚ ،تختًؿٛا يف يكب٘ ٌٖ ٖ( ٛايـذٛش )ٟبايـذٝـِ
أ( ٚايـدٛش )ٟبايـداٚ ، ٤ال ٜٛدد تصسٜض بٛثاقت٘ عد ٣غٗاث ٠ايـشسٍ صاسأ
( )1زادع  :ايؿٛا٥د ايـُدْ. 187 + 186 : ١ٝ
( )2زادع  :ايٛاؾ ١ٝيف أص ٍٛايؿك٘ . 330 + 325 + 188 :
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ايٛضا( ٌ٥قد )ٙبٛثاقت٘ قاٍ(( : )1عايـِ صايـض َــشدٍخ ٜـس ٟٚعـٔ أبـ ٞدعؿـس
بٔ بابْ . )ٜ٘ٛعِ َٔ ايـُـشتٌُ إٔ ال ٜه ٕٛغٗاثت٘ بتٛثٝل أب ٞايربنات سطٍ ٍ١ٝ
يبعد ايؿاصٌ ايٛاقع بُٗٓٝا ٚايـُكازب يطبع ١قس ، ٕٚؾٝػهٌ االضتٓاث ايٗٝا .
ٚؾ : ٘ٝتٕ تستُاٍ سدض ١ٝايػٗاث ٠ضعٝـ ألٕ ايؿاصـٌ ايـصَين ٚتٕ نـإ
بعٝداً ٚطٜٛالً  ،تال أْ٘ ال تدٚز سطٍٍٝـ ١ايػٗاثَ ٠داز ايكسب ايصَـاْٚ ٞال تـدٚز
سدضــٝتٗا َــداز ايبعــد ايــصَين  ،بــٌ ٜــدٚز ذيــو َــداز ٚاقعٝــ ١ايـــشاٍ  :ؾــإ
أبــا ايربنــات َــٔ ايعًُــا ٤األدــال ٤ايــٛاقعني يف أضــٓاث اإلدــاشات ٚبعــض
ايسٚاٜات ٖٚ ،را َـشؿٛظ يف اإلداشات َٚعًَٗٓ ّٛـا ٚ ،ال ٜبعـد تٓاقًـ٘ دـٝالً
عٔ د ٌٝاىل شَٔ ايـشس ايعاًَ( ٞقد ، )ٙالضٝـُا ٚإٔ ٖر ٙايكس ٕٚايطبع ١بني
عصس أب ٞايربنات ٚعصس ايـشسٍ ايعاًَ ٞقد سصٌ ؾ ٘ٝاإلٖتُاّ ايهبري بطـبط
َػــاٜذ اإلدــاشٚ ٠تٓاقــٌ بعــض أســٛاهلِ يف اإلدــاشات الضٝـــُا اإلدــاشات
ايـُؿصًَ ، ١طاؾاً يـُا يف اإلزتهاشات ايرٖٓ ١ٝايــُتٓاقًٚ ، ١نـإ عصـس ٙشَـٔ
تْتػاز اإلداشات ايي ٖ ١٦ًَٝ ٞبأخباز ايـُــشدٍثني ايــُذٝصٚ ٜٔايــُذاش، ٜٔ
ٖٚــَ ٞــدزى َٗــِ ي ــُعسؾ ١أســٛاٍ عًُــا ٤ايؿكــ٘ ٚأزبــاب اإلدــاشات ٚايــسٚا٠
ٚايؿكٗا ٤ايـشاؾعني يسٚاٜات اال )( ١ُ٥آْراى .
َٚـُٔ ٚقع يف ٖر ٙاألضـاْٝد ٚاإلدـاشات  :ايؿكٝـ٘ ايــذً ٌٝأبـ ٛايربنـات
عً ٞبٔ ايـشطني ايعً ٟٛايـذٛشٚ ، ٟالبد َٔ تطالع ايػٝذ ايـشسٍ َٔ ٖٛٚ -
أٌٖ ايـدربٚ ٠اإلطالع عً ٢ايسداٍ ٚاإلداشات ٚ -البـد َـٔ َعسؾتـ٘ بــذالي١
أب ٞايربنات يف األضاْٝد ٚاإلداشات  ،ؾصدزت َٓ٘ ايػٗاث ٠بصالس٘ .
ْٚؤند َا تضـتـعـٗسْا َٔ ٙتعبري ايـشس ايعاَــً ٞعٔ أب ٞايبـسنـات ( :عايـِ
صايـض) ٚأْ٘ تًكا ٙتزتهاشاً دٝالً عٔ د: ٌٝ
()1أٌَ ارٌَ :ز. 179 :2
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دخ ايسدــاي ٞايـُــٛيــ٢
بـُا دا ٤ؾـَ ٞـكـدَـ( ١ايبــشاز) يًدـبـٝــس ايـُـشــ ٍ
ايـُذًط( ٞقدٚ َٔ )ٙدـدإ ٖـرا ايـُــشدٍخ ايؿكٝـ٘ إلضـٓاث نتـاب ايصـدٚم
(عٝــ ٕٛأخبــاز ايسض ـا )يف بعــض ْطــد٘ ايكدٜـــُٚ ١قــد نتــأ عًٗٝــا تضــٓاث
َتصـٌ اىل ايصــدٚم ٚ -يف ايطــٓد أبــ ٛايربنـات ٚ -قــد ٚزث يف اإلضــٓاث تعــبري
(قاٍ  :سدثٓا اإلَاّ ايصاٖد اب ٛايربنـات ايــدٛش ٟعـٔ ايصـدٚم)(ٖٚ ، )1ـرا
ايٛصـ ايـذً( ٌٝاإلَاّ ايصاٖد) ٜؤند ايتٛثٝـل ايعـايٚ ٞتٕ مل ٜعـسف ٜ -كٓٝـاً
تؿصًٝٝاً  -ناتب٘  ،يهٔ ٜعًِ تمجاالً ن ْ٘ٛصاثزاً َٔ بعض أعـالّ ايــشدٜح ،
ٚال ٜبعــد داليتــ٘ ؾاْــ٘ تعــبري َهت ـٛب يف َؿتتـــض (عٝــ ٕٛأخبــاز ايسضــا: )
(سدٍثين ايػٝذ ايـُؤتـُٔ ايٛايد أب ٛايـشطني عً ٞبٔ ابـ ٞطايـأ بـٔ َــشُد
بٔ اب ٞطايأ ايتُٝـُ ٞايــُذاٚز  ،قـاٍ  :سـدٍثين  ، ...قـاٍ  :سـدٍثين ايطـٝد
اإلَاّ ايصاٖـد ابـ ٛايربنـات ايــدٛش ٟزضـ ٞاهلل عٓـ٘  ،قـاٍ  :سـدٍثين ايػـٝذ
اإلَاّ ايعايـِ األٚسد أب ٛدعؿس َـشُد بٔ عً ٞبٔ ايـشطني بٔ باب ٜ٘ٛايكُـٞ
َصٍٓـ ٖرا ايهتاب) ٖٚرا ايٛصـ ٜؤنّد َا ذنسْا َٔ ٙتضتٓاث ايـشسٍ ايعاًَٞ
َ ٞتٓاقٌ دٝالً عٔ د. ٌٝ
(قد )ٙيف ايتٛثٝل ٚايٓعت ايـذً ٌٝاىل َطتٓد سطٍ ٍ
ٚايـــشاصٌ ٚدــٛث ٚثــٛم غدصــ ٞبإضــتٓاث تٛثٝــل ايـــشس اىل ايػــٗاث٠
ايـشطٍ ٍ ١ٝايـُتٓاقًْ ١بـشح يف ْكط ١ثاْ: ١ٝ
توثيق علي بو عبد الصمد وإبهيه :
قــد ٜػــو يف ٖــرا ايـــذصَ ٤ــٔ ايطــٓد (َـــشُد ٚعًــ ٞتبــين عًــ ٞبــٔ عبــد
ايصُد عٔ أبُٗٝـا) إلستُـاٍ تغـتبا ٙصـاسأ ايٛضـا( ٌ٥قـد )ٙيف ْكـٌ ايطـٓد
ايرٜ ٟـشه ٘ٝعٔ ايساْٚدٚ ،ٟإٔ ايصشٝض يف ايطٓد ٖـَ( ٛــشُد ٚعًـ )ٞتبٓـا
عبد ايصُد ،ؾاُْٗا غدصإ َعسٚؾـإ َٚـٔ َػـاٜذ (تبـٔ غٗساغـٛب) ٚقـد
( )1حباز األْٛاز  :ز + 76 : 1زٜا

ايعًُا : ٤ز : 3ص. 424 + 423
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ٚقعا يف طسم صاسأ ايٛضا( ٌ٥قد )ٙنجرياًٚ ،أَا (َـشُد ٚعً ٞتبٓا عً ٞبـٔ
عبد ايصُد) ؾًِ ٜكعا يف طسم صاسأ ايٛضاٚ ٌ٥تداشت٘ ايـُعسٚؾ. ١
ٚتذا نإ (َـشُد ٚعً ٞتبٓا عبـد ايصـُد) ؾُٗـا عايــُإ دًـٝالٕ ٚثكتـإ
ثبتإ ،تال إٔ أباُٖا ايرٜ ٟسٜٚإ عٓ٘(:عبد ايصُد) َـُٔ مل ٜجبت تٛثٝك٘ .
ٜٚسثٍ ايػوّ ٜٓٚؿٜٚ ٘ٝتبدٍ بايٛثٛم عٓد َالسع ١أَٛز :
األ : ٍٚتْ٘ ال ثي ٌٝعً ٢اإلستُاٍ ايـُصبٛز ٚتٕ ٚقٛع (َـشُد ٚعً ٞتبٓـا
عبد ايصُد) يف طسم ايــشسٍ صـاسأ (ايٛضـا( )ٌ٥قـد )ٙيف غـري ٖـر ٙايسٚاٜـ١
ال زبط ي٘ بطٓد ٖر ٙايسٚاٚ ١ٜال ٜصشٍض تستُاٍ تغتبا ٙايـشسٍ ٖٓا يف ْكٌ ايطٓد
ايرٜ ٟس ٟٚب٘ ايكطـأ ايساْٚـد ٟايــشدٜح ايـُبــشٛخ يف زضـايت٘ٚ ،ال ْــذد
ٚدٗاً َصـشٍشاً إل ستُـاٍ االغـتبا ٙضـ ٣ٛايكٝـاع عًـ ٢طسٜـل ايــش ٍس اىل غـري
خرب ايساْٚد ٟايسا ٟٚيًشدٜح .
ٚثاْٝاً  :ثـُ( ١عبدايصُد) ٖ ٛأب يٛيدَ( ٜٔـشُد ٚعًُٖ )ٞا َٔ َػاٜذ
(تبٔ غٗساغٛب) ايرٖ ٟـَ ٛـٔ تالَٝـر ايكطـأ ايساْٚـدٜٚ ، ٟبعـد إٔ ٜهْٛـا
غٝذ زٚا ١ٜيًكطأ أضتاذ (تبٔ غٗساغٛب) .
ٚثايجاً  :تٕ ٖرا ايطٓد ايـُصع ّٛأ ٚايـُـشتٌُ َـدايـ يًطٓد ايـُرنٛز يف
زضاي ١ايكطأ ايساْٚدٚ ٟاير ٟزآ ٙايـشسٍ ايعاًَٚ ٞسهـا ٙيف قطـاٚ ٤ضـا، ً٘٥
ٚزأٜٓا ٙيف ايسضاي ١ايـًُدٍص ١يسضاي ١ايكطأ ايساْٚـد ٟايـي ٚصـًتٓا ٚطبعـت
أخرياً يف َـذً( ١عً ّٛايـشدٜح) ايعدث األ ٍٚايـُطبٛع يف تٜسإ اإلضالّ .
ٖٚــرا ايطــٓد ايـــُشتٌُ ال َصــشٍض إلستُايــ٘ ضــ ٣ٛايكٝــاع ٚتػـــاب٘
األمساٚ ، ٤ال ٜـُهٔ قب ٍٛايكٝاع ٚال ٜطاعد اي تٝأ ايـصَين ٚايطبكـ ٞعًـ٢
ايـدًط ايـُصبٛز ْ ،عِ َٖ ٛـشتٌُ ضعٝؿاً  ،يهٓ٘ َسؾٛ

دداً .

تذٕ ايصشٝض ٖ ٛايطٓد ايـُرنٛز يف قطا( ٤ايٛضا)ٌ٥عٔ زضاي ١ايكطأ .
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ٚزابعاً ٜ :ـػٗد يـصش ١تـطًطٌ ايــطٓد ايـُرنٛز يف (ايــٛضاْ )ٌ٥ـكالً عٔ
زضاي ١ايساْٚدَ( ٖٛٚ ٟـشُد ٚعً )ٞتبٓا (عً ٞبٔ عبد ايصُد) ٚ :دـٛث ٙيف
بعض أضاْٝد ايكطأ ايي ذنسٖا يف نتاب ٘ٝايهبري ٜٔايـُطبٛعني أخرياً يف تٜسإ
اإلضالّ ( ،)1بٌ قاٍ  -عًَ ٞا سه ٞعٓ٘( )2يف َكاّ بٝإ ضٓدٚ ٙطسٜل زٚاٜت٘:
(أخربْ ٞايػٝذ ايصدٚم عً ٞبٔ عً ٞبٔ عبـد ايصـُد ايٓٝطـابٛز ٟعـٔ أبٝـ٘
عـــٔ ايطـــٝد أبـــ ٞايربنـــات عًـــ ٞبـــٔ ايــــشطني ايــــذٛش ٟعـــٔ ايصـــدٚم)
ٖٚر ٙغـٗاثَ ٠ـٔ ايكطـأ ايساْٚـد ٟايـسا ٟٚيًشـدٜح ايـُبــشٛخ يف زضـايت٘
ايـُصبٛز ٠بصشٖ ١ر ٙايتطًطٌ ايطٓد. ٟ
ٚخاَطاً  :ألٕ ٖر ٜٔاألمسني (َـشُد ٚعً ٞتبٓا عًـ ٞبـٔ عبـد ايصـُد)
ايـُٛدٛث ٜٔيف ضٓد ايسٚا ١ٜايـُٛثع ١يف (قطـا ٤ايٛضـاٚ )ٌ٥يف ايسضـاي ١ايـي
ٖ ٞتًدٝ

يسضاي ١ايكطأ ايساْٚدُٖ - ٟا تمسإ َرنٛزإ يف عداث َػاٜذ

ايكطأ ايساْٚدَ ، ٟع اْ٘ مل ٜرنس (َـشُد ٚعً ٞتبٓا عبد ايصـُد) يف عـداث
َػاٜذ ايكطأ ايساْٚد ٟيري ٟٚعُٓٗا ايـشدٜح ايـُبـشٛخ .
ٚايــشاصٌ َــُا تكــدّ  :ايٛثـٛم ايػدصـ ٞبعــدّ اإلغـتبا ٙيف ْكـٌ ايـــشسٍ
يًطــٓد يف (ايٛضــاٚ ، )ٌ٥ال َٛدــأ يًتػــهٝو يف تـــشكل اإلضــِ  :ايٛيــدٜٔ
ٚايٛايد ايسا ٜٔٚيًشدٜح يف ضٓد ايكطأ ايساْٚدٚ ، ٟعٓد٥ر ْك: ٍٛ
أ -ايٛايد ٖ ٛعً ٞبٔ عبد ايصُد ٖٛٚ،ايعايـِ ايـذًٚ ٌٝايؿك ٘ٝايـُـشدٍخ
 َٔٚطبكـ ١ايطـٝد ايــُستطٚ ٢ايػـٝذ ايطٛضـ( ٞقـدُٖا) ٜٚـس ٟٚعـٔ ايػـٝذ
ايصدٚم بٛاضط - ُ١نُا ٖٓا سٝح ٜس ٟٚعٔ أب ٞايربنـات عـٔ ايصـدٚم أبـٞ
دعؿس بٔ بابـ ، - ٜ٘ٛقاٍ عٓـ٘ ايػٝذ َٓـتـذـأ ايـد ٜٔيف ؾـٗسضـ٘ ( :ؾـكـٝـ٘ ثٍٜـٔ
( )1زادع  :قص
( )2سها ٙيف  :زٜا

األْبٝا ٤يًكطأ ايساْٚد : 191 : ٟح + 236ايـدسا٥ر ٚايـذسا٥ض  :ز.1062 :3
ايعًُا : ٤ز. 426 : 2
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ثكٖٚ )1( )١را ايسدٌ قد خًّـ ثالث ١أبٓاَ( ٤ـشُد ٚعًٚ ٞسطني) .
بٚ -ايـٛيـدإ ايساٜٚـإ ُٖا (َـشـُد ٚعًُٖٚ )ٞا ايـًرإ ز ٣ٚعـٓـُٗا
ايساْٚدٚ ٟناْا َٔ َػا٥د٘ يف ايسٚاٚ ، ١ٜقد صسٍح ايكطـأ يف بعـض أضـاْٝدٙ
يف (قص

األْبٝا )٤أْ٘ ٜس )2(ٟٚعٔ (ايػٝذ ايصدٚم عً ٞبـٔ عًـ ٞبـٔ عبـد

ايصُد عٔ أب )٘ٝقاٍ ايػـٝذ َٓتذـأ ايـد ٜٔيف ؾٗسضـ٘ ( :ايػـٝذ زنـٔ ايـدٜٔ
عً ٞبٔ عً ٞبٔ عبد ايصُد  :ؾك ٘ٝثك ١قسأ عًٚ ٢ايدٚ ٙعً ٢ايػٝذ أبـ ٞعًـٞ
بٔ ايػٝذ أب ٞدعؿس زمحِٗ اهلل)(. )3
ٚال تغــهاٍ يف ؾكاٖــ ١األخــٚ ٜٔٛداليتُٗــا ٚٚثاقتُٗــا يف ايسٚاٜــ ١نأبُٗٝــا
اير ٖٛ ٟأععِ غأْاً َُٓٗـا  -عًـَ ٢ـا ٜع ٗـس َـٔ نتـأ اي ادـِ بـٌ َـٔ تتبٍـع
األضاْٝد يف اإلداشات َٚالسع ١طبكات ايسٚاٚ - ٠ال َٛدـأ يتؿصـ ٌٝايبٝـإ
ٖٓا ؾإ ايـُِٗ ايتٝكّٔ َٔ ٚثاق ١األب ٚاإلبٓني .
ٚايـشاصٌ ٚثٛقٓا بصش ١ايـدرب ٚتْتطاب ايهتاب تىل ايساْٚـدٚ ٟبصـش١
طسٜكــ٘ ٜٚ ،صٜــدْا ٚثٛق ـاً بايصــشَ : ١السعــ ١تعــبري ايػــٝذ ايهًــٝين (قــد )ٙيف
َكدَ( ١ايهايف) سُٓٝا تعسٍ

إلختالف ايسٚا ١ٜعٔ ايعًُا )( ٤ؾأغـاز تىل

سدٜح اإلَاّ ( )يعالز تختالف أخبازِٖ  :طتعسضُٖٛا عً ٢نتـاب اهلل
()4

ؾُــا ٚاؾــل نتــاب اهلل عـصٍ ٚدـٌٍ ؾدــرَٚ ، ٙٚــا خــايـ نتــاب اهلل ؾــسثٙٚص
ٖٚرا ايـٓ

عني سدٜح عبد ايسمحٔ يف زضـاي ١ايكطـأ ٚ ،ال ٜػـبٗ٘ غـري، ٙ

َـُا ٜؤند أٜ ٚصٜدْا تطُٓ٦اْ ًا بصش ١ايــدرب قـ ، ً٠ٛيهػـؿ٘ عـٔ تطـالع ايهًـٝين
عً ٢صشـٝشـ ١عبد ايسسـُٔ ؾإخـتـصسٖا يف َـكدَ ١نـتابـ٘ ٚ ،نأْـ٘ غـؿـٌ عٔ
( )1سها ٙيف  :زٜا

ايعًُا : ٤ز. 111 : 2

()2سها ٙيف  :زٜا

ايعًُا : ٤ز. 426 : 2

()3سها ٙيف  :زٜا

ايعًُا : ٤ز. 161 : 4

( )4أص ٍٛايهايف  :ز. 8 : 1
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ذنسٖا يف ثٓاٜا نتاب٘ ضُٔ عسض٘ ألخباز عالز تختالف أخبازِٖ (. )
ٚايـُتـشصٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ :صش ١ضٓد خبـسعُـس بٔ سٓعًٚ ١خـرب
ايساْٚدٜٚ ، ٟـُهٔ ايٛثٛم بصدٚزُٖا َٔ قسٜٓتني أخسٜتني :
األٚىل  :تـتـشصٌ َٔ تْـطـُاّ َا سـ ّكـكـٓاٚ َٔ ٙثـاقـ ١زٚا ٠ايـدـبـس ٜٔتيـ٢
ايعدث ايٛؾري َٔ ايسٚاٜات ٚ -تـُاَٗا ضعٝـ ايطٓد يـذٗاي ١زا ٜ٘ٚأ ٚتزضـاي٘
 ٖٚــ ٞزٚاٜــات َٛاؾكــ ١يف َطــُْٗٛا يً دــٝض ب ــُٛاؾل ايهتــاب َٚـــدايـايعاَٚ ١ايػٗس ، ٠ؾسادعٗا(. )1
ايجاْ : ١ٝتطايـِ ايؿكٗا ٤األقدَني ٚتًكّـَ ِٗٝطـُ ٕٛايسٚاٜـات  -خصٛصـاً
ايـــُكبٛي - ١بــايكبٚ ٍٛاإلعتُــاث سطــبُا ٜعٗــس َــٔ تتبٍـع عبــازاتِٗ ايـــُتؿسق، ١
ٚأٚضشٗا عباز ٠ايهًٝين يف َكدَ( ١ايهايف) ٚعباز ٠ايػٝذ ايـُؿٝد يف (ايسضاي١
ايعدثٜــ )١عًــَ ٢ــا سهاٖــا ايطــٝد ايربٚدــسث( ٟقــد )ٙيف َكدَــ ١نتابــ٘(:داَع
أساثٜح ايػٝعٚ )١غريُٖا َٔ ايعبازات ايي ٜـذدٖا ايـُتتبع يف ايـُعإ .
ٚعٓد٥ـر ْكـ : ٍٛتـٛاؾس ايٓصـٛص زغــِ ضـعـ أضـٓاثٖا عًـ ٢طبـل َؿــاث
ايـُكبٛيٚ ١ايصشٝشَ ، ١ع تًكّ ٞاألصشاب األقدَني قبـ ٍٛاي دـٝض بــُٛاؾك١
ايهتاب َٚـدايؿ ١ايعاَ ِٖٚ ، ١األٚؾس تطالعاً عً ٢ايٓصـٛص ٚاألنجـس َعسؾـً١
بصدٚزٖا َٚؿاثٖا ،يكسب عٗدِٖ َٔ عصٛز األ ١ُ٥األطٗاز (ٚ )تًكّـِٗٝ
قسا ٔ٥ايصدٚز َٚعاْ ٞاألخباز دٝالً عٔ د ٌٝعِٓٗ (. )
نٌ ذيو ٜٛدأ اإلطُٓ٦إ بصدٚز ٖر ٜٔايـدربٚ ٜٔبـُطابكَ ١طُُْٗٛا
َــع ايٛاقــع ايـُـــشؿٛظ يف ايًــٛح  ،ؾٝهْٛــإ ايـــشذ ١ايـــُعتُد ٠يف تأضــٝظ
األصٌ ايجاْ ٟٛيف عالز ايـدرب ٜٔايـُتعازضني بعـد قصـٛز (أخبـاز ايتــدٝري)
(ٚأخباز ايتٛقـ ٚاإلزدا )٤عٔ ايديٚ ١ًٝٝايـشذ ١ٝعً ٢األصٌ ايجاْ. ٟٛ
( )1يف ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض. ٞ
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ٜٚـــُهٔ تأنٝــد أصــاي ١اي دــٝض يًدــرب ايٛادــد يًُص ٍٜـ ١ايـــُسدٍش ١عًــ٢
َعازضــ٘  -بايتبــاْ ٞايعكال٥ــ ٞعًــ ٢األخــر بايـــدرب ايــسادض َــٔ ايـــدربٜٔ
ايـُـدـتـًـؿٝـٔ يف َـذاٍ ايـُداطبات ايعكال٥ـ ١ٝايـُٛيـٜٚ ، ١ٜٛـُهٔ إٔ تهـٕٛ
أخباز اي دٝض ايعالد ١ٝتزغاثاً اىل تَطاٖ ٤را ايتباْ ٞايعكال ٖٛٚ ، ٞ٥قسٜأ
دداً َٚؤند يـُا ْـدتاز َٔ ٙأصاي ١اي دٝض  .ثِ ْبـشح :
تهقيح األصل الجانوي يف الـخربيو الـمتعارضني :
ْبـــشح ٖــرا -يػــس

تأضــٝظ األصــٌ ايجــاْٚ ٟٛتعٓٝٝــ٘ ٖ :ــٌ ٖــ ٛأصــٌ

اي دٝض ؟ أّ ٖ ٛأصٌ ايتـدٝري  ،ؾكد عسؾـت تخـتالف أْعـاز ايؿكٗـا( ٤ز

)

يف األصٌ ايجاْ ٖٛ ٌٖ : ٟٛأصٌ اي دٝض ؟ أّ ٖ ٛأصٌ ايتـدٝري ؟ .
يهــٔ األخبــاز ايــي ٜـــُهٔ اإلضــتدالٍ بٗــا عًــ ٢ايتـــدٝري ايـــُطًل بــني
ايـدرب ٜٔايـُتعازضني قد عسؾـت قصـٛزٖا عـٔ ايــشذَ ١ٝـٔ سٝـح ايطـٓد أٚ
ايدالي ١أ ٚنًُٗٝا ْٚ .طٝـ يـُا تكدّ تٛنٝداً :
تْ٘ يـ ٛقًٓـا بايتعـدٍ ٟعـٔ ايــُسدشات ايــُٓصٛص ١اىل نـٌ َصٍٜـ ١يف أسـد
ايـدرب ٜٔايـُتعازضني تٛدـأ أزدشٝتـ٘ أ ٚأقسبٝتـ٘ اىل ايٛاقـع  -ؾإْـ٘ ال ٜبكـ٢
َصدام يًدرب ٜٔايـُتعاثيني ايـُتـدٍٝس بُٗٓٝا تال ايٓاثز ايكً ، ٌٝؾٝه ٕٛمحـٌ
أخباز ايتـدٝري ايـُطًك - ١ايـُتكدَ ٖٞٚ ١ضت ١أ ٚأنـجس  -عً ٢ايتـدٝري ايــُكٍٝد
مح ـالً عًــ ٢ايؿــسث ايٓــاثز ٖٚ ،ــرا َـــشرٚز شا٥ــد ٜـــُٓعٓا عــٔ ايعُــٌ بأخبــاز
ايتـــدٝري  ،ؾــال تصــًض أخبــاز ٙس٦ٓٝــر َـــدسداً عــٔ َكتطــ ٢ايكاعــد ٠األٚيٝــ١
 تطاقط ايــُتعازضني ٚ ، -ايــُػٗٛز خسدـٛا عـٔ َكتطـ ٢ايكاعـد ٠األٚيٝـ١ -ايتطـاقط  -بأخبــاز اي دــٝض ايعالدٝـ ١ايــي تكــدّ عـس

ْصٛصــٗا ٚضــبل

ايبـشح يف صدٚزٖا ٚسذٝتٗا .
ٚخايـؿـِٗ دـُعٌ َٔ األصٛيـٝني ٚذٖبٛا اىل أصٌ ايتـدـٝـري بني ايـدـربٜٔ
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ايـُتعازضني ٚعدّ ٚدٛب اي دٝض ْ ،طأ ٖرا ايسأ ٟاىل ايطٝد صدز ايدٜٔ
غــازح ايٛاؾٝــ ، ١نُــا ْطــب٘ غــٝدٓا األْصــاز ٟاىل ايبــاقالْٚ ٞايـــذباٝ٥ني ،
دعٝاً قصــٛز أخبــاز اي دــٝض عــٔ تؾــاث٠
ٚتختــاز ٙايـُـــشكل ايـــدساضاْ َ )1(ٞـ ٍ
ٚدٛبــ٘ ٚتعٍٓٝــ٘ يٛدــ ُٙٛثالثــ ١ت ــُٓع مشــ ٍٛايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني أ ٚتكطــٞ
بـشًُٗا عً ٢تضتـشباب اي دٝضْٚ ،كسٍب ايٛد ٙٛايجالث ١بأٚضض تكسٜأ :
ايٛدـــ٘ األ : ٍٚتٕ أمجـــع خـــرب ُيًُصاٜـــا ٚايــــُسدٍشات ايــــُٓصٛص ١يف
األخباز ٖ ٞايـُكبٛيٚ ١ايـُسؾٛع. ١
َٚــع غــض ايطــسف عــٔ ضــعـ ضــٓد ايـــُسؾٛع ١دــداً ٚعُــا بُٗٓٝــا َــٔ
اإلختالف ايـُطُ ْٞٛسٝح أؾاثت ايـُسؾٛع ١تكدٜـِ اي دـٝض بايػـٗس ٠عًـ٢
اي دٝض بصؿات ايسا - ٟٚاألٚثكٝـٚ ١األعديٝـ - ١نُـا إٔ ايــُسؾٛع ١مل تـرنس
اي دٝض بـُٛاؾك ١ايهتاب يٛسدٖٚ ، ٙرا نً٘ بـدالف ايـُكبٛيْ - ١ك: ٍٛ
تٕ اإلستذاز بُٗا عًـٚ ٢دـٛب اي دـٝض بـني ايــدرب ٜٔايــُتعازضني يف
َكاّ ايؿتَ ٣ٛػهٌ ،ألْ٘ َٔ ايـُـشتٌُ قٜٛاً تختصاص تسدٝشاتُٗـا بــُٛزث
ايـشه ١َٛيسؾع ايـُٓاشعٚ ١ؾصٌ ايـدص ١َٛبني ايـُتٓاشعني َٚ ،ع تختصاص
ايـُٛزث ال ٚد٘ يًتعدٍ َٔ ٟايـُٛزث ايـداص اىل غري : ٙاي دٝض بني ايـدربٜٔ
ايـُتعازضني  ،نُا ال ٚد٘ يدع ٣ٛتٓكٝض ايـُٓاط يًتعـدٍ ٟاىل َكـاّ ايؿتٝـا ،تذ
إٔ ٚدٛث َٓاضب ١اي دٝض يـُكاّ ايؿتٝا ال ٜٛدـأ ظٗـٛز ايــدرب ٜٔيف ٚدـٛب
اي دٝض َطًكاً ست ٢يف غري َٛزثُٖا ٜ -عين َكاّ ايؿتٝا .
ٚبتكسٜأُ ثإٍ  :تٕ اي دٝض يف ايـدرب - ٜٔايـُكبٛيٚ ١ايصشٝش - ١تْـُا
ٖ ٛيدؾع ايـدص ١َٛبني ايـُتٓاشعني عٓد تخـتالف ايــشانُني بطـبأ تخـتالف
َطتٓدُٖا َٔ ايـدربٚ ، ٜٔال ٜـُهٔ االستذاز بُٗا يٛدٛب اي دٝض يف َكاّ
( )1زادع ؾسا٥د األص : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ + 441 : ٟٛنؿا ١ٜاألصَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز392 : 2
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ايؿت ،٣ٛتذ ال غاٖد عً ٢عُ ّٛايـدرب ٜٔبٓشٜ ٛػٌُ ايـدرب ٜٔايـُتعازضني،
ٚال ثيٝــٌ عًــ ٢ايتعــدٍ ٟيف اي دــٝض بـــُسدٍشاتُٗا َــٔ َٛزثُٖــا ايـــداص
بايـدصَٚ ١َٛكاّ ايـشه ١َٛاىل َكاّ ايؿتٝا ٚاالضـتٓباط  ،تال إٔ ٜـدٍع ٢تٓكـٝض
ايـُٓاط قطعٝاً أٚ ٚسد ٠ايـُالى بني ايــُكاَنيٖٚ ،ـرإ غـري َكطـٛعني بًشـاظ
إٔ تزتؿـــاع ايــــدص ١َٛعٓـــد تخـــتالف ايــــشهُني ٚتعـــاز

َطـــتٓدُٖا َـــٔ

ايـدرب ٜٔال ٜـتـشــكل بايتـدـٝــري  ،إلَهـإ تخـتــٝاز نـٌ خــصِ َٓــُٗا َـا ٖـٛ
بـصايـش٘ َٔ ايـشهُني ٚتبك ٢ايـدصٚ ١َٛال تـٓشٌ تال ب دٝض أسـدُٖا  ،تذ
ايتـدٝري بُٗٓٝا ال ٜـشٌٍ ايٓصاع ٚال ٜسؾع ايـدص ، ١َٛبُٓٝا تستؿع سري ٠ايــذٌٗ
بايـشهِ ايػسع ٞبايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ٚ ،اذا ٚدـد ايؿـسم بـني
ايـُكاَني مل ٜتٍشد ايـُالى بني األَس. ٜٔ
ٖٚرا ايتٛد ٘ٝغري تاّ  ،تذ ٜسث عً: ٘ٝ
أٚالً  :تٕ ايـــُسؾٛعٚ ١تٕ ناْــت ضــعٝؿ ١ايطــٓد ال تصــًض سذــ ١غــسع، ١ٝ
تال أْٗــا تاَــ ١ايداليــ ١عًــ ٢يــص ّٚاي دــٝض يف ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني بًشــاظ
َكاّ ايؿتٝا ٚ ،يٝطت َٖ ٞـدتص ١بـُكاّ ايكطا ،٤بٌ ٖ ٞغري ٚازث ٠ؾ ٘ٝأصالً
ؾإ ايـُسؾٛعَٛ ١زثٖا ايـدربإ ايـُتعازضإ خاصٚ ، ١ال ٜصض ايك - ٍٛنُا
يف (ايهؿا - )١ٜبإٔ َٛزثُٖا  :ايـُكبٛيٚ ١ايـُسؾٛع ٖٛ - ١ؾصـٌ ايــدص، ١َٛ
ٚيعً٘ اغتباٚ ٙضٗ َٔ ٛايكًِ .
ٚثاْٝاً  :تٕ ايـُكبٛيٚ ١تٕ نـإ صـدزٖا  :طايــشهِ َـا سهـِ بـ٘ أعـدهلُا
ٚأؾكُٗٗــا ٚأصــدقُٗا يف ايـــشدٜح ٚأٚزعُٗــا ٚال ًٜتؿــت اىل َــا ٜـــشهِ بــ٘
ارخــسص َـــدتصاً ب دــٝض أســد ايـــشهُني ٖٚــ ٛسهــِ أعــدهلُا ٚأؾكُٗٗــا
ٚأصدقُٗا ٚتكدٜـُ٘ عً ٢ايـشهِ ارخس يف َكاّ ايكطاٚ ٤ؾصـٌ ايــدص، ١َٛ
تال أ ْٗا يف ايٓصـ ايجاَْٗٓ ٞا بعد ؾس
ٜؿ

ايسا ٟٚتعـاثٍ ايــشانُني يف ايعدايـ١

اإلَاّ (ٜٚ )ب ٍٔٝي٘ َسدشات ايسٚا ١ٜايـي تضـتٓد ايٗٝـا ايــشانُإ
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ٜٚك :ٍٛط ٜٓعس اىل َا نإ َـٔ زٚاٜتُٗـا عٍٓـا يف ذيـوص ايـر ٟتختصـُا ؾٝـ٘،
ٜٚػــسع ( )يف اي دــٝض ٚتؿاضــٌ ايــسٚاٜتني بايػــٗسٚ ٠بـــُٛاؾك ١ايهتــاب
ٚبـُـدايؿ ١ايعاَـٚ ١قطـاتِٗ  ،ؾتهـ ٕٛايسٚاٜـ ١ايــُعترب - ٠يف ْصـؿٗا ايجـاْ- ٞ
ْــاظس ٠تىل اي دــٝض بــني ايــسٚاٜتني ايـــُتعازضتني ٚتكدٜـــِ ذات ايـــُصَ ١ٜــٔ
ايسٚاٜتني عً ٢غريٖا ٚ ،ال ٚد٘ يًٓؿ ٞايـُطًل ايعاٖس َٔ (ايهؿاٜـ - )١أعـين
ْــؿٚ ٞزٚث ايـُكبـٛيـ ١يف اي دٝض بني ايسٚاٜتني يف َكاّ ايؿت. ٣ٛ
ٚثايجاً  :تٕ أخباز اي دٝض بني ايسٚاٜات ايـُتدايؿ ١ال تٓشصس يف ايـُكبٛي١
ٚايـُسؾٛع ، ١بٌ ثـُ ١زٚاٜات نجريَ ٠تُـشٍط ١يف تسدٝض خـرب عًـَ ٢عازضـ٘،
ٚؾٗٝا زٚا ١ٜصشٝش ١ايطٓد ٖ ٞزٚا ١ٜايكطأ ايساْٚد ٟسطـبُا تكـدٍّ تؿصـٌٝ
ايبٝإ سٛهلا َ ٖٞٚ ،دع ١َٛبٛثٛم غدص ٞبصدٚز أخباز ايعالز ٚاي دٝض
 يف ايـذًُ -١نُـا ضـبل تؿصـ ٌٝايبٝـإ يف ايــُكاّ ايطـابل ٖٚ ،ـ ٞظـاٖس ٠يفتعــٝني اي دــٝض ٚيصَٚــ٘ َــٔ ث ٕٚإٔ ٜتـــشكل يــدٜٓا َــا ٜٛدــأ زؾــع ايٝــد عــٔ
ايًصٚ ّٚتعٝٝـٔ اي دٝض ٚصسؾ٘ اىل تضتـشباب اي دٝض .
ايٛد٘ ايجـاْ َ : ٞـع ايتٓـصٍ ٚتطًٝــِ ظٗـٛز ايــُكبٛيٚ ١ايــُسؾٛع ١يف يـصّٚ
اي دــٝض يف َكــاَ ٞايكطــاٚ ٤ايؿتٝــا ٜ -ــتعني عًٓٝــا زؾــع ايٝــد عــٔ ظٗٛزُٖــا
ٚمحًُٗا عً ٢تضتـشباب اي دٝض ٚ ،ذيو يتعرٍز تكٝٝد تطالم أخباز ايتـدٝري
بايـُكبٛيٚ ١ايـُسؾٛعٚ ١تعرٍ ز محًٗا عً ٢ايتـدٝري يف صـٛز ٠تعـاثٍ ايــدربٜٔ
ايـُتعازضني ٚعدّ ٚدٛث ايـُسدض يف أسدُٖا َٓٚ ،ػأ ايتعرز :
أٚالً  :قصٛز ايـُكتط ، ٞؾإٕ ايـُسؾٛع ١ضعٝؿ ١ايطٓد ٚ ،ايـُكبٛي ١قاصس٠
ايدالي ١إلختصاصٗا بصَإ ايـشطٛز ٚعدّ مشٛهلا يصَآْا اير ٟال ٜـُهٔ ؾ٘ٝ
يكا ٤اإلَاّ ( )سٝح قاٍ يف آخسٖا :ط ؾأزد٘ ست ٢تًك ٢تَاَوص ،ؾٝهـٕٛ
تطالم أخباز ايتـدٝري ضًٝـُاً َـشهُاً ال ٜـُهٔ تكٝٝد. ٙ
ٚثاًْ ٝا  :يٛدٛث ايـُاْع عٔ ايتكٝٝد ٚ ،ذيو ألٕ تكٝٝد تطالم أخباز ايتـدٝري
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بــني ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني  -ايػــاٌَ يًُتعــاثيني ٚايـــُتؿاٚتني بايـــُص- ١ٜ
ٚمحًٗا عً ٢صٛز ٠تعاثٍ ايـدرب ٜٔال ٜـدً ٛعٔ َـشرٚز محٌ ايـُطًل عً٢
ايؿسث ايٓاثز  ،يكًَ ١صاثٜل ايــدرب ٜٔايــُتعازضني ايــُتعاثيني خصٛصـاً تذا
قًٓا بايتعد َٔ ٟايـُسدشات ايـُٓصٛص ١اىل نٌ َسدض َٚص ١ٜتٛدأ أقسب١ٝ
أسدُٖا اىل ايٛاقع ٚتْـتـؿا ٤ايسٜأ عٓ٘ .
ٚثايجاً  :تٕ تسى اإلضتؿصاٍ عٔ ايتعاثٍ ٚايتؿاضٌ  -يف األخباز ايــُطًك١
ايداي ١عً ٢ايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ايـُطؤ ٍٚعُٓٗا  -قسٜٓـ ١تزاث٠
اإلطالم دداً َٓٗا ،ؾتـشٌُ عً ٢اإلضتـشباب :أخباز اي دٝض بايـُسدشات،
 ٖٞٚثيَٓ ٌٝؿصٌ عٔ أخباز ايتـدٝري ٚ ،تال ؾٛدٛب اي دـٝض ٚاقعـاً ٚتزاث٠
ايتـدٝري يف خصٛص ايـدرب ٜٔايــُتعازضني ايــُتعاثيني ٜطـتًصّ تـأخري ايبٝـإ
عــٔ ٚقــت ايـــشاد ، ١تذ ايـــشهِ بإختصــاص ايتـــدٝري بصــٛز ٠تْتؿــا ٤ايـــُص١ٜ
ايـُسدشَ ١طتؿاث َٔ ثيَٓ ٌٝؿصٌ َتأخس ٚ ،تأخري ايبٝإ عٔ ٚقت ايــشاد١
قبٝض أَ ٖٛ ٚـُا ٜبعد صدٚز َٔ ٙايـشهٝـِ ايـُػسع  ،ؾالبد َٔ زؾع ايٝـد عـٔ
ظٗٛز أخباز اي دٝض  -ايــُكبٛيٚ ١ايــُسؾٛع - ١يف ايتعٝٝــٔ ٚايًـصٚ ّٚمحًـٗا
عً ٢اإلضتـشباب .
ٚزابع ـاً ٜ :ػــٗد ي ــشٌُ أخبــاز اي دــٝض عًــ ٢اإلضتـــشباب  :اإلخــتالف
ايهجري بني َؿاث أخباز ٙعٓـد َالسعتٗـا بأمجعٗـا  ،ؾـإ ايــُكبٛيٚ ١ايــُسؾٛع١
زٚاٜتإ َؿصًٍتإ ُٖٚـا َــدتًؿتإ أٜطـاً َٚ ،ـا ضـٛاُٖا َكتصـس عًـ ٢بعـض
ايـــُسدشات  :بعطــٗا َكتصــس عًــَٛ ٢اؾكــ ١ايهتــاب ٚبعطــٗا َكتصــس عًــ٢
َــــدايؿ ١ايكـــٖٚ ، ّٛـــرا غـــاٖد تضتــــشباب اي دـــٝض ٚعـــدّ ٚدٛبـــ٘ ٚ ،تال
مل تـــدتًـ أخبــاز ٙؾٝـــُا بٗٓٝــا  ،ؾٗــْ ٞعــري تخــتالف أخبــاز ْــصح ايب٦ــس َــٔ
ايٓذاضات ؾاْ٘ غاٖد عً ٢تضتـشباب ايٓصح .
ٖٚرا ايتٛد ٘ٝغري تاّ ؾاْ٘ ٜسث عً: ٘ٝ
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أٚالً :تْــ٘ قــد تبــَ ٍٔٝــٔ تـــشكٝكٓا ايـــُاض ٞعــٔ أخبــاز ايتـــدٝري  :عــدّ
صــالسٝتٗا إلثبــات (ايتـــدٝري ايعــاٖس )ٟبــني ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني عًــ٢
اإلطالم  ،بٌ مل ٜتِ خرب ٜدٍٍ عًـ ٢ايتــدٝري ؾطـالً عـٔ ٚدـٛث اإلطـالم ؾٝـ٘
ستًٜ ٢صّ َـٔ تكٝٝـد ٙبسٚاٜـات اي دـٝض َــشرٚز َطـتٗذٔ يف ايبٝـإ ايعسبـٞ
ايؿصٝض ايصاثز َٔ أزباب ايعصُٚ ١ايبٝإ ايبًٝؼ ((ٖٛٚ)ايتعبري بايـُطًل
ٚتزاث ٠ايؿسث ايٓاثز) .
ٚبعبازَ ٠ـدتصس : ٠ال تطالم ستٜ ٢تعرٍز تكٝٝد ٙبأثي ١اي دٝض .
ٚثاْ ٝـاً َ :ــع ايتٓ ـصٍٍ ٚتطًٝـــِ ٚدــٛث أخبــاز تجبــت ايتـــدٝري بــني ايـــدربٜٔ
ايـُتعازضني ؾٗ ٞأخباز ال تطـالم يــٗا ٜعـٍِ ايــدرب ٜٔايــُتؿاضًني  ،بـٌ ٖـٞ
َـدتص ١بايـُتعاثيني َٔ أ ٍٚاألَس ْعري قٛهلِ (ضٍٝل ؾِ ايسن. )١ٝ
ٚذيو بًشاظ إٔ أخباز ايتـدٝري عدثٖا ضبعٚ ١أخباز اي دٝض أضعاؾٗا ،
ؾٝـُتٓع تيتصاّ ايتـدٝري ايـُطًل ألخبازٍ قًًٝـٖٚ ١ذـس اي دـٝض ايــُؤنّد بأخبـاز
ُنجريَ ٠دع ١َٛبتباْ ٞايعكال ٤عً ٢تسدٝض األَاز ٠ذات ايـُص ١ٜايـُسدش ١عًـ٢
ؾاقدتٗا  ،ؾٝكسب ن ٕٛأخباز ايتـدٝري َكٍٝدَ ٠ـٔ اإلبتـدا ٤بعـدّ ٚدـٛث ايــُص١ٜ
ايـُسدش ١يف أسد ايـدرب ٜٔايـُتعازضني .
ٖرا نً٘ تذا غططٓا ايطسف عٔ صش ١ايطٓد ٚعٔ ن ٕٛأخباز ايتـدٝري مل
ٜتـشكل َٓٗا خرب صشٝض ايطٓد ٚاضـض ايداليـ ١عًـ ٢ايتــدٝري َ ،ـع إٔ أخبـاز
اي دٝض ؾٗٝا َا ٖ ٛصشٝض ايطٓد ٚاضض ايدالي ١عً ٢يص ّٚاي دٝض .
ٚبإختصاز  :ال ْـشسش تطالقاً يف أخباز ايتـدٝري َٔ بد ٚاألَس  ،ستًٜ ٢ـصّ
ايـُـشرٚز ايـُطتٗذٔ  :محٌ ايـُطًل عً ٢ايؿسث ايٓاثز .
ٚثايجاً َ :ع ايتٓصٍٍ ٚتطًٝـِ اإلطالم يف أخباز ايتـدٝري ال َـشرٚز يف تكٝٝدٙ
بديَٓ ٌٝؿصـٌ ٜؿٝـد يـص ّٚاي دـٝض ٚ ،ال قبــض ٚال تضـتٗذإ يف بٝـإ ايــُكٍٝد
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خساً عٓ٘ يـُصًش ُ١تدع ٛيتأخري بٝاْـ٘  ،نُـا ٖـ ٛسـاٍ
َٓؿصالً عٔ ايـُطًل َتأ ٍ
نجري َٔ ايتكٝٝدات ايـُٓؿصً ١عٔ ايـُطًكات ايػـسع ١ٝنُـا ٜعـسف ٖـرا  :أقـٌ
ايـُطًّعني عً ٢أخباز ايـُعصَٛني ( )يف طسٜك ١بٝإ األسهاّ ايػسع. ١ٝ
ٖٚهرا ال ًٜـصّ َـشرٚز (محٌ ايـُطًل عً ٢أؾساث ْاثز )٠تذا بـٓـٝـٓا عًـ٢
َطــًو اإلقتصــاز عًــ ٢ايـــُسدشات ايـــُٓصٛص ١ايــي ٖــ ٞغــٗس ٠ايسٚاٜــ١
َٛٚاؾك ١ايهتاب َٚـدايؿ ١ايعاَٚ ١عـدّ ايتعـدٍ ٟعٓٗـا  -نُـا ٖـ ٛايـُــدتاز -
ؾاْــ٘ ال ٜهــ ٕٛايـــدربإ ايـــُتعاثالٕ قً ًٝـ ١ايـــُصاثٜل ْــاثز ٠ايـــُٛازث  ،ب ــٌ
تـهـَ ٕٛصاثٜك٘ نجري ٠بـشطأ ايعاٖس يًعٝإ بعد ايتـتـبع ٚاإلضـتكسا. ٤
ٚايـشاصٌ تَهإ ثؾـع ايـُــشرٚزَ ٜٔعـاً  :محـٌ ايــُطًل عًـ ٢ايٓـاثز،
ٚتأخري ايبٝإ عٔ ٚقت ايـشاد - ١عً ٢تكدٜس ايتطًٝـِ بإطالقات ايتـدٝري .
ٚزابعاً ْ :ـ ـُٓع غـٗاث ٠تخـتالف أخبـاز اي دـٝض عًـ ٢تضتــشباب٘ بــشطأ
تؿهساتٓا األصـٛيَٚ ١ٝطـايهٓا ايــُعترب ، ٠ؾـإ عُـد ٠األخبـاز ٚصـشٝشٗا ٖـٞ
ايـُكبٛيٚ ١ايصشٝشٜٚ ، ١ـُهٔ ايـذُع بُٗٓٝا بايتكٝٝد :
ؾإ صشٝش ١عبد ايسمحٔ تؿٝد اي دـٝض بــُا ٜٛاؾـل نتـاب اهلل  ،ؾـإ مل
ٜـذد ؾريدٍض بـُا خايـ أخباز ايعاَ. ١
بُٓٝا ايــُكبٛي ١أؾـاثت اي دـٝض أٚالً بايػـٗس ٠ايسٚاٝ٥ـ ١أ ٚباإلمجـاع عًـ٢
زٚا ١ٜأسد ايــدرب ٜٔايــُتعازضني  ،ثـِ تٕ مل تٓؿـع ايػـٗس ٠ؾريدٍـض بــُٛاؾك١
ايهتاب ٚتٕ مل ٜـذد ؾريدٍض بـُا خايـ ايك َٔٚ ، ّٛايـُـُهٔ ايــُكب ٍٛؾــٞ
ايـُـشاٚزات ايعسؾٚ ١ٝايطا٥د ؾـ ٞتختالؾات األخباز ٖ ٞعًُ ١ٝايتكٝٝد .
َٚــٔ ٖٓــا ْك ٍٝـد ايصــشٝش ١بـــُا ثي ـتٍ عًٝــ٘ ايـــُكبٛيَ ١ــٔ اي دــٝض بــدٚاً
بايػٗس ٠ثِ بــُا تدتُعـت عًٝـ٘ ايــُكبٛيٚ ١ايصـشٝش : ١بــُٛاؾك ١ايهتـاب ثـِ
بـُـدايؿ ١ايك ّٛأ ٚأخبازِٖ .
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ايٛد٘ ايجايح  :تٕ األخباز ايداي ١عً ٢األخر بـُا ٜٛاؾل ايهتـاب ٚطـسح
َا ٜـدايؿ٘  ،أ ٚاألخر بـُا ٜـدايـ ايكـٚ ّٛطـسح َـا ٜـٛاؾكِٗ يٝطـت يف َكـاّ
بٝــإ ايـــُسدٍض ٚتكدٜـــِ ايـــشذ ١ايسادشــَ ١ــٔ ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني عًــ٢
ايـشذ ١ايـُسدٛس ، ١بٌ ايـُـشتٌُ قٜٛاً أْٗا يف َكاّ تـُٝٝص ايـشذ َٔ ١ايـدرب
عٔ ايالسذـَٓ ١ـ٘ يكـ ٠ٛتستُـاٍ إٔ ايــدرب ايـُــدايـ يًهتـاب يف ْؿطـ٘ يـٝظ
بـشذ ١بػٗاثَ ٠ا ٚزث يف غأْ٘ َٔ أْ٘ شخسف ٚباطٌ أ ٚتطسس٘ عً ٢ايــذداز
أ ٚيٝظ بػ ٤ٞأ ٚمل ْكً٘ أْ ٚـشٖٛا َٔ ايتعبريات ايٓاؾ ١ٝيًصدٚز .
ٖٚهـرا ايـــدرب ايـــُٛاؾل يًكـٜ ّٛـــشتٌُ قٜٛـاً أْـ٘ يــٝظ بـــشذ ١بًشــاظ إٔ
ايـــدرب ايـُـــدايـ يًكــ ّٛبطُٝـــُ ١أصــٌ عــدّ صــدٚز ٙتكٝــٜ - ١تٛيــد َُٓٗــا
اإلطُٓ٦ـــإ بصـــدٚزٚ ، ٙالشَـــ٘ إٔ ايــــدرب ايــــُٛاؾل يـــِٗ غـــري صـــاثز عـــٔ
ايـُعص :ّٛمل ٜكً٘ أ ٚصدز تك ً١ٝعً ٢خالف ايٛاقع ؾال ٜه ٕٛسذ ١عًٓٝا .
ثِ ي ٛتـٓصٍيٓـا ٚضًُّٓـا ظٗٛز أخباز اي دٝض يف بٝإ َسدٍض أسـد ايــدربٜٔ
ايـُتعازضني عً ٢ارخس ٜ -تع ٍٔٝزؾع ايٝد عٔ ظاٖسٖا ٚمحًٗا عً ٢صدٚزٖا
يتـُٝٝص ايـشذ ١عٔ ايالسذ ١أ ٚعً ٢تضتـشباب اي دٝض :
ٚذيــو ألدــٌ ظٗــٛز ايـــُكبٛي ١يف تكدٜـــِ َــسدض ايػــٗس ٠عًــ ٢اي دــٝض
بـــُٛاؾك ١ايهتـــاب َٚــــدايؿ ١ايعاَـــٚ ، ١عًــٖ ٢ـــرا تذا نـــإ أســـد ايــــدربٜٔ
ايـُتعازضني َػٗٛزاً بني ايسٚا ٠تكدٍّ عًَ ٢عازض٘ ٚتٕ نإ ايـدرب ايـُػٗٛز
خالف ايهتاب ٚ ،الشَ٘ تكٝٝـد تطـالم أخبـاز ايعـس

عًـ ٢ايهتـاب ٚاألخـر

بـُا ٜٛاؾك٘ َٔ ايـدرب ٜٔايـُتعازضني تذا مل ٜهـٔ غـاذاً َٚعازضـ٘ َػـٗٛزاً ،
َـع إٔ ٖــر ٙاألخبــاز آبٝـ ١عــٔ ايتكٝٝــد ؾإْٗــا بًطـإ أنٝــد َٚؿــاث غــدٜد  :طمل
أقً٘ص طشخسفص ؾٝـُتٓع عًٗٝا ايتكٝٝد .
بُٓٝا محٌ أخباز اي دٝض عً ٢تـُٝٝص ايـشذ ١عٔ ايالسذـ ١ال ًٜـصّ عًٝـ٘
ٖرا ايـُـشرٚز  ،تذ ايـدـرب ايـُػٗٛز ايـُـدايـ يًهتاب يٝظ بـشـذ ١ؾـٝـطسح
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ٚال َـشرٚز ٜٚ ،تع ٍٔٝتيتصاّ صدٚز األخباز يتـُٝٝص ايـشذ ١عٔ ايالسذ. ١
ٖٚرا ايتٛد ٘ٝغري تاّ ؾاْ٘ ٜسث عً: ٘ٝ
تٕ األخبــاز ايػــسٜؿ ١ايـــُتصدٍ ١ٜيألخــر بـــُا ٜـــدايـ ايعاَــ ١أٜ ٚـــدايـ
أخبــازِٖ مل ٜــسث ؾٗٝــا تعــبري طمل أقًــ٘ص  ،بـــدالف األخبــاز ارَــس ٠بعــس
أخبازِٖ عً ٢ايهتاب ٚايطٓٚ ١إٔ ايـدرب ايـُـدايـ يـُٗا :طمل أقً٘ص .
ٚبتعبري َؿصٌٍ  :تٕ األخباز ايداع ١ٝيألخر بـُا ٚاؾل ايهتاب ٚايطٓ ١عً٢
ْـش ٜٔٛال ٜـُهٔ ايـدًط بـٝـٓـُٗا  :بعطٗا يتـُـٝـٝـص ايـشذـ َٔ ١غـري ايـشذــ،١
ٚبعطٗا يتـسدـٝض ايـدرب ايـُٛاؾـل يًهتاب ٚتسى ايـدرب ايـُـدايــ يًهتـاب ،
ؾٗ ٞعًْ ٢ـشٚ ٜٔٛطا٥ـؿـتٝـٔ ٚ ،قد تضطسبت نًُات األعالّ يف ايتٛؾٝل بٝـٔ
ايطا٥ؿتني  ،ؾٓٝبػٍَٓ ٞا عس

طا٥ؿي األخبـاز ٚبٝـإ َؿـاث نـٌ َُٓٗـا ٚتــُٝٝص

ايـُساث ايـذدَُٗٓ ٟا بٓشٜ ٍٛص ٍٚاإلضطساب ٚايػُـٛ

ٚ ،يف ارخـسْ ٠ـدؾع

تغهاٍ ايـُشكل ايـدساضاْ - ٞايٛد٘ ايجايح ُٖٚ . -ا :
ايطا٥ؿ ١األٚىل  ٖٞٚ :األخبـاز ايهـجري ٠ايدايـ ١عًـ ٢إٔ ايــدرب ايـُــدايـ
يهتــاب اهلل تعــاىل ٚضــٓ ١زضــٛي٘ (ٚ )أســاثٜجِٗ ()طمل أقًــ٘ص أٚطٖــٛ
شخــسفص أ ٚطباطــٌص ٖٚ ،ــر ٙاألخبــاز ايـــُطُ ٔ٦بصــدٚزٖا ٚ -نــجري َٓٗــا
َصدام (خرب ايجكَ ٖٞ - )١ـدتص ١ايـُؿاث بايـدرب َـٔ ث ٕٚيــشاظ َعازضـت٘
بػري ٙأ ٚعدّ َعازضت٘  ٖٞٚ ،تـٍُٝص ايـشذ َٔ ١أخبـازِٖ َـٔ غـري ايــشذ، ١
ٚزٚاٜاتٗــا نــجريْٓ ٠كــٌ َٓٗــا ضــت ١أخبــاز بأضــاْٝد َعتــربَٚ ٠طــاَني ٚاضــش، ١
ٖٚــَ ٞسٜٚــ ١يف (أصــ ٍٛايهــايف  :بــاب األخــر بايطــٓٚ ١غــٛاٖد ايهتــاب) ٚيف
(ايٛضا : ٌ٥ايباب ايتاضع َٔ أبٛاب صؿات ايكاض: )1(ٖٞٚ )ٞ
َ -1عـتبـسٖ ٠ػاّ عٔ اإلَاّ ايـصاثم ( : )خـطأ ايـٓـ

( )بـُـٓـ٢

( )1ايٛضا :ٌ٥ز :18ب َٔ :9ابٛاب صؿات ايكاض :ٞح + 10ح + 11ح + 12ح + 14ح.15
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ؾكاٍ  :طأٜٗا ايٓاع َا دا٤نِ عين ٜٛاؾـل نتـاب اهلل ؾأْـا قًتـ٘ َٚ ،ـا دـا٤نِ
ٜـدايـ نتاب اهلل ؾًِ أقً٘ص .
َ -2عترب ٠أٜٛب بٔ ايــشسٍ عـٔ ايصـاثم ( : )طنـٌ غـَ ٤ٞـسثٚث اىل
ايهتاب ٚايطٓٚ ، ١نٌ سدٜح ال ٜٛاؾل نتاب اهلل ؾٗ ٛشخسفص .
َ -3عترب ٠أٜٛب بٔ زاغد عً ٢ايعاٖس عٔ اإلَاّ ايصاثم ( : )طَـا
يـِ ٜٛاؾل َٔ ايـشدٜح ايكسإٓ ؾٗ ٛشخسفص ٖٚرا ايتعبري  -شخسف ٜ -هػـ
عٔ تربٍ )( ِٜٗعٔ ايتـشدٍخ بـُا ال ٜٛاؾل ايهتاب ايعصٜص ْ ٖٛٚ ،عـري قـٍٛ
زضــ ٍٛاهلل ( )يف اي ــشدٜح األ ٍٚطمل أقًــ٘ص يف تْهــاز ايصــدٚز عــِٓٗ .
َ -4عتــرب ٠ايطــه ْٞٛعــٔ ايصــاثم ( : )قــاٍ زضــ ٍٛاهلل ( : )طتٕ
عً ٢نٌ سل سكٝكٚ ،١عً ٢نٌ صٛاب ْٛزاً  :ؾُا ٚاؾــل نتاب اهلل ؾدر، ٙٚ
َٚا خايـ نتاب اهلل ؾدعٙٛص .
ْٚ -5عريٖا َعترب ٠مج )1(ٌٝايـُس ١ٜٚيف زضاي ١ايساْٚد : ٟطايٛقٛف عٓـد
ايػبٗ ١خري َٔ اإلقتـشاّ يف ايــًٗه ، ١تٕ عًـ ٢نـٌ سـل سكٝكـٚ ، ١عًـ ٢نـٌ
صٛاب ْٛزاً  ،ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدرَٚ ، ٙٚا خايـ نتاب اهلل ؾدعٙٛص .
ٚايـــشكٝكٖٓ ١ــا بـــُعٓ ٢ايعالَــٚ ١ايداليــٚ ،١قــد ٚزث ْعــري ٙيف أساثٜجــ٘
(ْ )2()عري خرب سازث ١األْصاز ٟيـُا قاٍ عٔ ْؿط٘  :أْا (َؤَٔ سكاً) ؾكاٍ
ي٘ زض ٍٛاهلل ( : )طيهٌ غ ٧ٝسكٝك ، ١ؾُا سكٝكـ ١قٛيـو ص أَ ٟـا ايـرٟ
 ٤ ٜٓعٔ نَ ٕٛا تدٍع َٔ ٘ٝتٜـُاْو سكاً ؟ .
ْٚعري خرب ٜٔآخسٚ ٜٔزث ؾُٗٝا ثع ٣ٛبعض ايـُطًُني (ْـشٔ َؤَٜٓ ٕٛا
زض ٍٛاهلل) ؾكاٍ ( )هلِ :طؾُا سكٝك ١تٜـُاْهِصأٚطتٕ يهـٌ ٜكـني سكٝكـ١
ؾُا سكٝكٜ ١كٓٝوص أَ ٟا عالَ ١تٜـُاْو أٜ ٚكٓٝو اير ٟتدٍع ٘ٝ؟.
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 35
( )2أص ٍٛايهايف  :ز : 2باب سكٝك ١اإلٜـُإ ٚايٝكني  :ص. 54 + 53
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ٚيف زٚا ٜـَ ُ١عتــرب )1(ُ٠عــٔ تبــٔ َـــشسش يف ايـــُرياخ عسضــت عًــ ٢شزاز٠
يتكٝٝـُٗا ؾكاٍ(:تٕ عًَ ٢ا دا ٤ب٘ تبٔ َـشسش يٓٛزاً) ٜعين ْٛز تصابت٘ يًٛاقع .
تذٕ ايـُساث َٔ قٛي٘ ( )طتٕ عً ٢نٌ سـل سكٝكـٚ ١عًـ ٢نـٌ صـٛاب
ْٛزاًص ٜعين  :تٕ عً ٢نٌ سل عالَٚ ١ثالي ١عً ٢صـٛاب٘ ٚسكّاْٝتـ٘ ٜٚ ،هـٕٛ
ايتؿسٜع بايؿا ٤طؾُا ٚاؾل نتاب اهللص بعد تعطا ٤ايهرب ٣ظـاٖساً يف إٔ َٛاؾكـ١
ايـدرب يهتاب اهلل ٖـ ٛعالَـْٛ ١زاٍْٝتـ٘ ٚثيٝـٌ صـشت٘ ٚصـٛاب٘ ٖٚ ،ـرا ايــدرب
ٚاضض ايداليـ ١عً ٢إٔ َٛاؾـك ١ايـدـرب يهـتاب اهلل عالَ ١سـ ّك٘ ٚثي ٌٝصشٍـتـ٘
ْٛٚز تصابت٘ يًٛاقعٚ ،إٔ َـدايؿ ١ايـدرب يهتاب اهلل عالَ ١بطالْ٘ أ ٚضعؿ٘.
َ -6ـعترب ٠تبٔ أبٜ ٞـعؿٛز قاٍ ؾــٗٝا ايصـاثم ( :)طاذا ٚزث عــًـٝــهِ
سدٜح ؾٛددتــِ يـ٘ غـاٖداً َـٔ نتـاب اهلل أَ ٚـٔ قـ ٍٛزضـ ٍٛاهلل ٚ ،تال
ؾاير ٟدا٤نِ ب٘ اٚىل ب٘ص .
ٚيف (ايٛضــاَٚ )ٌ٥طــتدزن٘ زٚاٜــات أخــس ٣عاضــد ٠ي ــُطُْٗٛا َٛاؾكــ١
يـُؿاثٖا ٚأيؿاظٗـا ٖٚ،ـ ٞتـؤث ٟبطـالٕ ايــشدٜح ايـر ٟال ٜٛاؾـل نتـاب اهلل
ٚعدّ صدٚز ٙعـِٓٗ ٚعـدّ تصـدٜك٘ عًـٚ ِٗٝيـص ّٚزثٍ ٙايـ ِٗٝيٝعـسف ايــشل
ٜٚطتبني ايـشاٍ َِٓٗ ؾسادعٗا  ،ؾإ ٖر ٙاألخباز َـدتص ١ايــُؿاث بايــشدٜح
ايـُعص َٞٛذات٘ بػض ايٓعس عٔ إٔ ٜه ٕٛي٘ َعاز

.

ٚبٗرا تؿـ م عـٔ أخبـاز ايطا٥ؿـ ١األخـس ٣ايـي ٖـَ ٞــدتص ١بايــشدٜجني
ايـُتعازضني ايرٜ ٜٔساث عالز ايتعاز

بُٗٓٝا ب دٝض َا ؾ ٘ٝايـُصَُٗٓ ١ٜـا :

بـايػٗس ٠أ ٚبـُٛاؾك ١ايهتاب أ ٚبـُـدايؿ ١ايعاَ. ١
ٚظاٖس ايطا٥ؿ ١األٚىل َٔ األخباز ٚبعد ايتأٌَ يف َطاَٗٓٝا ٖ ٛايـُٛاؾك١
أ ٚايـُـدايؿ ١ايسٚس ١ٝايـُعٓ - ١ٜٛبـُعٓ ٢اإليتكا ٤أٚعدّ اإليتكا: ٤
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 17ب َٔ 4ابٛاب َرياخ األخ : ٠ٛح. 1
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ؾايـدرب ايرًٜ ٟتكَ ٞع زٚح نتاب اهلل َٚع َعاْ ٘ٝاألضاض ٖٛ ١ٝايصشٝض
ايصاثز عِٓٗ ايـُكبٚ ، َِٗٓ ٍٛنتاب اهلل قد أٚضض أضظ األسهاّ ٚأٖداف
ايتػسٜع ٚأٚضض األخـالم ايؿاضـًٚ ١أزنـإ ايـدٚ ٜٔثٛابتـ٘ ٚأضطـ٘ َـٔ ثٕٚ
تػــدٝ

خصٛصــٝاتٗا ٚتؿصــ ٌٝبٝــإ دصٝ٥اتٗــا ٚتؿسٜعاتٗــا  ،ؾٝهــ ٕٛايـــدرب

ايصــشٝض ايـــُكبٖ ٍٛــ ٛايـــًُتَ ِ٦ــع َطــاَني ايكــسإٓ ايعاَــٚ ١أٖداؾــ٘ ايعايٝــ١
ٚقٛاعــدٚ ٙأصــٛي٘ ايتػــسٜعٚ ١ٝأضطــ٘ َٚستهصاتــ٘ ٚ ،بتعــبري ؾكٗــ ٞثقٝــل ٖ :ــٛ
(األغبـ٘ بـكـٛاعد ايػسع ٚأصـٛي٘ ٚأزناْـ٘ ٚأضـط٘ َٚـباث٥ـ٘) ٖـرا ٖـ ٛايـدــرب
ايصاثز عِٓٗ  ٖٛٚاير ٟقايٚ ٙٛتـشدٍثٛا ب٘  ٖٛٚ ،ايرٜ ٟكبٌ ٜٚؤخر ب٘ .
ٚايـدرب ايرٜ ٟـصطـدّ َع نتاب اهلل يف َـطاَـٝـٓ٘ ايعاَ ، ١أٜ ٚـتـٓاؾَ ٢ع
األٖداف ايعًٝا يًتػـسٜع ٚايكٛاعـد ايػـسعٚ ١ٝايــُستهصات ايدٜٝٓـٚ ١ايجٛابـت
ٚاألضظ اإلهل ١ٝايي بٍٗٓٝا ايكسإٓ ٖ ٛاير ٟمل ٜكٛيٚ ٙٛمل ٜتـشدٍثٛا ب٘ ؾٝذـأ
ٖذسٚ ٙتسن٘ .
ٚبتعبري َـدتصس  :ايـُٛاؾك ١تعين اإليتكاٚ ٤اإليت٦اّ َـع ْصـٛص ايهتـاب،
ٚايـُـدايؿ ١تعين اإلؾ ام ٚاإلصطداّ ٚعدّ ايتٛاؾل َع ْصٛص ايهتاب .
ثــِ تٕ عٓــٛإ ايـــُٛاؾك ١أ ٚايـُـــدايؿَ ١ؿٗــ ّٛعــاّ ٜٓطبــل بــايٓعس ايبــدٟٚ
عً ٢مجٝع األْـشاٚ ٤ايــُصاثٜل  ،يهٓـا ْعًـِ ٜكٓٝـاً ٚاضـشاً  :تكٝٝـد نـجري َـٔ
األخباز يـُطًكات ايهتاب ايعصٜص ٚتـدصٝصٗا يعَُٛاتـ٘ ٖٚ ،ـرا ايعًـِ قسٜٓـ١
خسٚز َـدايـ ايهتاب بٓش ٛايعُٚ ّٛايـدصٛص ايـُطًل عـٔ تطـالم طَـا
خايـ ق ٍٛزبٓا مل أقً٘  ،شخسفص .
بٌ ٜـُهٔ ايك :ٍٛتٕ ايــدرب ايـرٜ ٟهـَ ٕٛــدصٍصاً أَ ٚكٍٝـداً إلطـالم أٚ
عُ ّٛقسآْ ٖٛ ٞخرب َٛاؾل يًهتاب  ،تذ ايـُـدايؿَ ١ع تَهإ ايــذُع ايعـسيف
بتـدصٝ

أ ٚتكٝٝد يٝطت َـدايؿَ ١طتكس ٠بٌ تص ٍٚبايـذُع ايعسيف .
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ٖٚهــرا ايـــدرب ايــرٜ ٟهــَ ٕٛبٍٓٝـاً َٚؿطٍـساً يــٓ ٍ قسآْــ ٞال ٜهــَ ٕٛـــدايؿاً
يهتــاب اهلل أ ٚضــٓ ١زضــٛي٘  ،بــٌ ٜهــَٛ ٕٛاؾك ـاً يــ٘ َٚب ٓٝـاً يٛاقعــ٘ أَ ٚؿطٍ ـساً
يػُٛض٘ ٚتغالق٘ ٚ .بتعبري أصٛي : ٞايـدرب ايـُب ٍٔٝيًُساث ايـذدٚ ٟايـُكصٛث
ايٛاقع ٞيًُػسٍع َٔ ايٓ ٍ ايصاثز عٓ٘ يف ايهتاب أ ٚيف ايطٓ ١ايكطعٝـٜ ١هـٕٛ
َٛاؾكاً يهتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ ٚيٝظ َـدايؿاً ي٘ .
ؾٝــتعني نــ ٕٛايـــُساث ايـــذدَ ٟــٔ (ايـــشدٜح ايـُـــدايـ يهتــاب اهلل)
خصٛص ايـُـدايـ ي٘ بٓش ٛايتبا ٜٔايهً ، ٞأ ٚبٓش ٛايعُٚ َٔ ّٛد٘ بًشاظ
َٛضع اإلدتُاع ٚاإليـتكا ٤ؾاْ٘ ْـش َٔ ٛايـُـدايؿ ١ايٛاضش ١ايــُٛدب ١يطـسح
ايـدرب ٚعدّ تصدٜك٘ يف ايـُذُع تٕ مل ٜهٔ ؾْ ٘ٝـش ٛمجع عسيف بُٗٓٝا .
ٚخالص ١ايك : ٍٛايطا٥ؿ ١األٚىل َٔ األخباز َـدتص ١بايـدرب ايـُعصَٞٛ
يف ذات٘ َ ٖٞٚ ،صدام (تـُٝٝص ايـشذ َٔ ١ايـدرب عٔ ايالسذ ،)َ٘ٓ ١بـدالف
أخباز ايطا٥ؿـ ١ايالسكـ ١ؾاْٗـا تــدت

بايــدرب ٜٔايــُتعازضني ٖٚـَ ٞصـدام

(تسدٝض سذ ١خرب ١ٜعً ٢سذ ١أخس ، )٣ؾٝكع ايهالّ يف :
ايطا٥ؿ ١ايجاْ ٖٞٚ : ١ٝاألخباز ايـٛازث ٠يف (عـالز ايــدرب ٜٔايــُتعازضني)
ٚتدٍٍ عً ٢تسدٝض ايـدرب ايــُػٗٛز أ ٚايــدرب ايــُٛاؾل يهتـاب اهلل أ ٚايــدرب
ايـُـدايـ يًعاَ ١أ ٚألخباز ايعاَ ١أ ٚيكطاتِٗ ٚسهاَِٗ عًَ ٢عازض٘ .
ٖٚــر ٙاألخبـاز نــجري ٠ايعــدث يهــٔ ايصــشٝض َٓٗــا أقـٌٍ عــدثاً َــٔ ايطا٥ؿــ١
األٚىل ٚ ،عُدتٗا َا صضٍ ضٓدَ ٖٞٚ ٙكبٛي ١عُس بٔ سٓعًٚ ١صشٝشي عبـد
ايسمحٔ بٔ أب ٞعبد اهلل َٚـشُد بٔ عبد اهلل يف زضاي ١ايساْٚد: ٖٞٚ ، ٟ
ايسٚاٜــ ١األٚىل  :زٚاٖــا ايـــُػاٜذ ايجالثــ ١يف دــٛاَعِٗ( )1بطسٜــل َعتــرب
َكب ٍٛعٔ اإلَاّ ايصاثم (ْٓٚ )كٌ ايٓ ٍ َـٔ (أصـ ٍٛايهـايف) قـاٍ بعـد
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 1
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ضؤاٍ اإلَاّ عٔ زدًني َٛايٝني َتٓـاشعني يف ثٜـٍٔ أَ ٚـرياخ ٚ ،بعـد تٛصـ١ٝ
اإلَاّ ( )بايتـشانِ اىل ايؿك ٘ٝايعدٍ  ،ؾرنس ايسا ٟٚزدٛعُٗا اىل زدًني
 زضــ ٞنــٌ ٚاســد َُٓٗــا نــ ٕٛصــاسب٘ سهُـاً  -ؾــإختًـ ايـــشانُإ ؾٝـــُاسهُا (ٚنالُٖا تختًؿا يف سدٜجهِ) ٚايعاٖس َٓ٘ تضتٓاث نٌ ٚاسد يف سهُـ٘
اىل سدٜحُ َـس ٟٚعـِٓٗ ٖـَ ٛػـاٜس يًشـدٜح ايـر ٟتضـتٓد تيٝـ٘ ارخـس  ،نُـا
ٜـشتٌُ تختالؾُٗا ؾـ ٞؾِٗ سدٜجِٗ َٚعٓـاٖٚ - ٙـ ٛسـدٜح ٚاسـد  -بـٌ ٖـرا
اإلستُـاٍ تضـتعٗس ٙبعـض أعـاظِ عصـسْا (قـد )ٙيف َــذًظ بــشج٘( ، )1يهٓــ٘
تستُاٍ بـعـٝد ٜـشتاز اىل تـكدٜـس (ٚنالُٖا تخـتًـؿا يف ؾـِٗ َـعــٓ ٢سدٜــجهِ)
ٚاألصٌ عدّ ايـتــكدٜس ؾــٗ ٛتستُـاٍ ٚازث  ،يهٓـ٘ ال ٜصـاز تيٝـ٘ تال َـع قسٜٓـ١
ٚاضش . ١ثِ أداب ( : )طايـشهِ َا سهِ ب٘ أعدهلُا ...ص.
ثِ ضأٍ ايسا ٟٚعٔ ؾس

تطا ٟٚصؿات ايـشانُني ٚأداب٘(: )

ط ٜٓعس اىل َا نإ َٔ زٚاٜتِٗ ع ٍٓا يف ذيو اير ٟسهُا ب٘ ايـُذُع عًٝـ٘
َٔ أصشابو ؾٝؤخر بـ٘ َـٔ سهُٓـا ٜٚـ ى ايػـاذ ايـر ٟيـٝظ بــُػٗٛز عٓـد
اصشابو  ،ؾإٕ ايــُذُع عًٝـ٘ ال زٜـأ ؾٝـ٘ ٚ ،تْــُا األَـٛز ثالثـ : ١أَـس بـٍٔٝ
زغد ٙؾٝتٍبع ٚ ،أَس بـ ٍٔٝغٍٝـ٘ ؾٝذتٓـأ ٚ ،أَـس َػـهٌ ٜـسثٍ عًُـ٘ اىل اهلل ٚاىل
زضٛي٘  ،قاٍ زض ٍٛاهلل  : سالٍ بٚ ٍٔٝسساّ بٚ ٍٔٝغبٗات بني ذيو  ،ؾُٔ
تسى ايػبٗات ْـذا َٔ ايـُـشسَات  َٔٚ ،أخر بايػبٗات تزتهأ ايـُـشسَات
ًٖٚو َٔ سٝح ال ٜعًِص .
قًت  :ؾإٕ نإ ايـدربإ عٓهُا َػٗٛز ٜٔقد زٚاُٖا ايجكات عٓهِ ؟.
قاٍ ( : )طٜٓعس ؾُا ٚاؾل سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚايطٓٚ ١خايـ ايعاَ١
ؾٝؤخر ب٘  ٜٚى َا خايـ سهُ٘ سهِ ايهتاب ٚايطٓٚٚ ١اؾل ايعاَ١ص .
( )1تٓكٝض األص : ٍٛتكسٜس بـشح ايطٝد ايـدُٝين  :ز. 554 : 4
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قًـت  :دعًــت ؾــداى أزاٜــت تٕ نــإ ايؿكٗٝـإ عسؾــا سهُــ٘ َــٔ ايهتــاب
ٚايطــٓٚٚ ١دــدْا أســد ايـــدربَٛ ٜٔاؾك ـاً يًعاَــٚ ١ارخــس َـــدايؿاً ي ــِٗ  ،بــأٟ
ايـدربٜ ٜٔؤخر ؟ .
قاٍ ( :)طَا خايـ ايعاَ ١ؾؿ ٘ٝايسغاثص .
ؾكًت  :دعًت ؾداى ؾإ ٚاؾكُٗا ايـدربإ مجٝعاً ؟.
ق ـاٍ ( :)طٜٓعــس اىل َــا ٖــِ ايٝــ٘ أَٝــٌ  :سه ـاَِٗ ٚقطــاتِٗ ؾــ ٝى
ٜٚؤخر بارخسص.
ايسٚا ١ٜايجاَْ :١ٝا ز )1(ٟٚعٔ زضاي ١ايكطأ ايساْٚد ٟيف أسٛاٍ أساثٜح
أصــشابٓا ٚ -ايطــٓد صــشٝض عًــ ٢ايعــاٖس  -قــاٍ ايصــاثم ( : )طتذا ٚزث
عًٝهِ سدٜجإ َـدتًؿإ ؾاعسضُٖٛا عًـ ٢نتـاب اهلل  :ؾُـا ٚاؾـل نتـاب اهلل
ؾدرَٚ ، ٙٚا خايـ نتاب اهلل ؾسثٍٙٚص نرا يف (ايٛضا ، )ٌ٥يهٔ يف (ايبـشاز)
طؾرزٙٚص ٖٚهرا يف ايسضاي ١ايـًُدٍص ١يسضـاي ١ايكطـأ ايساْٚـد ٟايــُطبٛع١
أخرياً يف َـذً( ١عً ّٛايـشدٜح) ايعدث األ. ٍٚ
ثــِ قــاٍ ( : )طؾــإ مل ت ــذدُٖٚا يف نتــاب اهلل  :ؾإعسضــُٖٛا عًــ٢
أخباز ايعاَ ، ١ؾُا ٚاؾل أخبازِٖ ؾرزَٚ ، ٙٚا خايـ أخبازِٖ ؾدرٙٚص .
ٚقد تكدّ تـشكٝل صدٚز ٖاتني ايسٚاٜـتــٝـٔ عٔ أٖـٌ بـٝـت ايٓبـ. )(ٞ
ايسٚا ١ٜايجايجَ : ١ا زٚا ٙايكطأ(ٚ - )2ايطٓد صشٝض عً ٢األقسب  -ضا٥الً
َٔ ايسضا ( : )نٝـ ْصٓع بايـدرب ٜٔايـُـدتًؿني ؟ قاٍ ( : )طاذا ٚزث
عًٝهِ خربإ َـدتًؿإ ؾاْعسٚا اىل َا ٜـدايـ َُٓٗا ايعاَـ ١ؾدـرٚ ٙٚتْعـسٚا
اىل َا ٜٛاؾل أخبازِٖ ؾدعٙٛصٖٚرا ايـدربَ -ـع تطًٝــِ صـشتٖ٘ٚ ،ـ ٞقسٜبـ١
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح + 29ايبشاز  :ز : 2ب َٔ : 29ابٛاب
نتاب ايعًِ  :ح. 20
( )2ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 34
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عًَ ٢طًهٓا ايسدايْ - ٞكٍٝد ٙبايػٗس ٠ايسٚا ١ٝ٥بدٚاً بربنَ ١كبٛي ١تبٔ سٓعًـ،١
ثِ ْكٍٝد ٙبـُٛاؾك ١ايهتاب بربن ١صشٝش ١عبد ايسمحٔ ٚايـُكبٛي. ١
ٚثـُ ١زٚاٜات ٖ ٞغري األخباز ايجالثـْ ، ١عـري َسؾٛعـ ١شزاز ٠ايــُؿصً١
ْٚـشٖٛا زٚاٜات عالد ١ٝنجري ٠زٚاٖا أعالّ ايـُشدثني ؾسادع(. )1
ٜٓٚبػ ٞاإليتؿات اىل ايؿسم بني ايــُٛاؾك ١يف ايطا٥ؿـ ١األٚىل ٚايــُٛاؾك ١يف
ايطا٥ؿــ ١ايجاْٝــ : ١ؾــإٕ ايـــُٛاؾك ١يف ايطا٥ؿــ ١األٚىل تعــين ايـــُٛاؾك ١ايسٚسٝــ١
ايـــُعٓ ١ٜٛبـــُعٓ ٢تٛاؾــل ايـــدرب ايـــشذَ ١ــع أضــظ ايتػــسٜع ٚأٖداؾــ٘ ايعًٝــا
ٚأصٛي٘ ايــُطًَُٚ ١باث٥ـ٘ ٚأضطـ٘ ايعاَـٚ ١قٛاعـد ٙايــُطتكاَ ٠ـٔ نتـاب اهلل
ٚضٓ ١زضٛي٘ ايكطعٖٚ ١ٝرا َعٓ ٢طَا ٜه ٕٛي٘ غاٖد َٔ نتاب اهللص .
يهــٔ ٜبــد َ ٚـٔ َسضــً ١تبــٔ ايـــذِٗ يف (اإلستذــاز) عــٔ ايسضــا (: )
تـذ٦ٝـٓا األساثٜح عٓهِ َـدتًؿ ١؟ قاٍ  :طَا دا٤ى عٍٓا ؾكظ عً ٢نتاب اهلل
عصٍ ٚدٌٍ ٚأساثٜجٓا  ،ؾإ نإ ٜػبُٗٗا ؾٍَٗٓ ٛا ٚ ،تٕ مل ٜهٔ ٜػبُٗٗا ؾًـٝظ
ٍَٓاص(ٜٚ )2عٗس َٓٗا إٔ ايـُٛاؾك ٖٞ ١ايػباَٖ ١ع آٜات ايهتاب ٚأساثٜجِٗ .
ٖٚر ٙايسٚاَ ١ٜسضً ١ال سذــ ١ٝؾٗٝا ٜٚ ،ـُهٔ قبَ ٍٛؤثٍاٖا َـؤٜـداً  -بعـد
تؿطري ايػباٖ ١بـُكازب ١ايـدرب يًُعاْ ٞايكسآْٚ ١ٝايـشدٜج ١ٝاألضاع ٚاألص.ٍٛ
بُٓٝا ايــُٛاؾك ١يف ايطا٥ؿـ ١ايجاْٝـ ١تعـين ايــُٛاؾك ١ايصسٜــش ١أ ٚايٛاضـش١
ألسد ايـدرب ٜٔايـُتعازضني بـُعٓ ٢اإلتؿـام ايٛاضـض أ ٚايتٛاؾـل ايــُطُْٞٛ
ايصسٜض أ ٚايٛاضض بني أسد ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ٚبني نتاب اهلل ضبـشاْ٘ .
()3

يهٔ يف َسضً ١تبٔ ايـذِٗ

يف (تؿطـري ايعٝاغـ )ٞعـٔ ايصـاثم (:)

طاذا دا٤ى ايــشدٜجإ ايـُــدتًؿإ ؾكطـُٗا عًـ ٢نتـاب اهلل ٚأساثٜجٓـا  ،ؾـإ
()1ايٛضاَٚ ٌ٥طتدزن٘:ب َٔ 9أبٛاب صؿات ايكاضٚ ،ٞداَع أساثٜح ايػٝع:١ز :1ب َٔ 6ايـُكدَات .

()2ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 40
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ : 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 48
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أغبٗٗا ؾٗ ٛسلٚ ،تٕ مل ٜػبٗٗا ؾٗ ٛباطٌصٚظاٖسٖا إٔ َكٝاع ايـدرب ايـشل
َٔ ايـشدٜجني ايـُـدتًؿني ٖ ٛغباٖت٘ رٜات اهلل تعاىل ٚأساثٜجِٗ (. )
ٚسٝح أْٗا َسضً ١ؾال تعتُاث عًٗٝا ٚ ،اإلعتُاث عً ٢ايــدرب ايصـشٝض ،
 ٖٛٚثاٍٍ عً ٢إٔ ايـُكٝاع يف ايكب ٍٛأ ٚايسؾض ٖـ ٛايــُٛاؾك ١ايٛاضـشَ ١ـع
نتاب اهلل ضبـشاْ٘ أ ٚايـُدايؿ ١ايٛاضشَ ١ع نتاب اهلل عصٍ ٚدٌٍ.
ٚيف ضَ ٤ٛا تكدّ ٜ :ـُهٔ ايـذٛاب عٔ ايٛد٘ ايجايح اير ٟغسسٓاْ ٙكالً
عٔ (ايهؿا )١ٜثيٝالً عً ٢أصٌ ايتـدٝري بني ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ،بإٔ ٜكاٍ :
تْ٘ قد تبـَ - ٍٔٝــُا َطـ : - ٢عـدّ تضـتٛا ٤طـا٥ؿي األخبـاز ٚإٔ ايطا٥ؿـ١
األٚىل َـدتص ١بايـدرب ايـُعص َٞٛيف ْؿط٘ ٚبرات٘ ٚيف َكاّ بٝإ ايـشذَ ١ـٔ
ايـدرب ٚتـُٝـٝص ٙعٔ ايالسذ ٖٞٚ ، ١تـدٍ عً ٢تغـ اط قـب ٍٛخـرب ايـجـك ١بـإٔ
ٜٛاؾل نتاب اهلل ٚعً ٢طسح َاخايـ نتاب اهلل ضبـشاْ٘ .
بـدالف ايطا٥ـؿـ ١ايـجاْـٝـ ١ؾاْٗا َـدـتص ١بايـدرب ٜٔايـُتعازضٝـٔ ٚيف َكـاّ
بٝإ ايسادض َٔ ايـدرب ٜٔايـُتعازضني ٚبٝإ اي دٝض بهرا أ ٚنرا َص. ١ٜ
َٚا ذنس ٙايـُـشكل ايـدساضاْ( ٞقدَ )ٙـٔ نـ ٕٛزٚاٜـات األخـر بــُٛاؾل
ايهتــاب ايعصٜــص ٖــ ٞيف َكــاّ بٝــإ تَتٝــاش ايـــشذ ١عــٔ ايالسذــ ١تْـــُا ٜــتٍِ يف
ِ يف أخباز ايطا٥ؿ ١ايجاْ. ١ٝ
خصٛص أخباز ايطا٥ؿ ١األٚىل ٚال ٜت ٍ
ْٚطــٝـ تيٝــ٘ غــٛاٖد َؤٍٜـد ٠إلزاث( ٠اي دــٝض)َٔ أخبــاز ايطا٥ؿــ ١ايجاْٝــ١
ث( ٕٚتـُٝٝص ايـشذ َٔ ١غري ايـشذ: )١
األَ : ٍٚا ضبل َٔ إٔ ايـدرب ايــُٛاؾل يًعاَـ ١أ ٚيكطـاتِٗ ٚسهـاَِٗ ال
ثي ٌٝعً ٢ن ْ٘ٛشخسؾاً باطالً بـُعٓ ٢تْ٘ ال غاٖد عًـ ٢إٔ َٛاؾكـ ١ايــدرب يــِٗ
تٛيد ايٛثٛم ٚاالطُٓ٦إ بعدّ صدٚزٚ ٙال تٛيد ايٛثٛم بصدٚز ٙتك ،١ٝبػٗاث٠
نجس ٠أخبازْا ايـُٛاؾك ١ألخبازِٖ ٚيؿتاٚاِٖ نُا ٜعسؾ٘ أٌٖ ايـدربٚ ٠ايتتبع .

( ........................................................... )342بػس ٣االص/ ٍٛز8

ايجاْ : ٞتٕ ايـُكبٛي ١قد ذنست ايػٗس ٠بدٚاً قبٌ َـدايؿ ١ايعاَٚ ١قطـاتِٗ
ٚسهاَِٗ  ،بٌ قبٌ َٛاؾك ١ايهتاب ٚ ،الشَ٘ ٚدٛب األخر بايـدرب ايـُػٗٛز
زٚاٜت٘ َٔ ايـدرب ٜٔايـُتـدايؿني ست ٢تذا نإ ايـدرب ايـُػٗٛز َُٓٗا َــدايؿاً
يًهتاب أ ٚنإ َٛاؾكاً يًعاَ ، ١ؾً ٛنإ ايــُساث َـٔ ايــُكبٛي ١تــُٝٝص ايــشذ١
عــٔ ايالسذــ ١مل ٜتٍذــ٘ ذيــو ٚيهــإ ًٜــصّ تبطــاٍ ايـــدرب ايـُـــدايـ يًهتــاب
ٚتبطاٍ ايـدرب ايـُٛاؾل يـِٗ ست ٢تذا نإ َػٗٛز ايسٚا. ١ٜ
ايجايح  :تٕ تستُاٍ بٝإ ايـدرب ايـُٛاؾل يًعاَٚ ١سهاٜت٘ يًشهِ ايـٛاقعٞ
َٛدٛث ٚبكدز َُعتـد بـ٘ ٚيـ٘ َصـاثٜل نـجريٚ ٠غـٛاٖد تـدٍٍ عًـ ٢نجـس ٠تٛاؾـل
أخباز ايـُطًُني َٔ ايؿسٜكني عً ٢األسهاّ ايػسعٚ ١ٝايـُطاَني ايعاي. ١ٝ
ؾايك ٍٛبإٔ ايـدرب ايـُـدايـ يًعاََ ١ـُا تطُ ٔ٦ايٓؿظ بصدٚزٚ ،ٙايـدرب
ايـُٛاؾل يـِٗ َـُا تطُ ٔ٦ايٓؿظ بعدّ صدٚز ٙيبٝإ ايــشهِ ايـٛاقعٚ ٞأْـ٘ ال
ٜـذس ٟؾ ٘ٝأصٌ ايطٓد أ ٚأصٌ ايـذٗٚ ١أْ٘ صـدز يًتكٝـٖ - ١ـ ٛقـَ ٍٛــذاْأ
يًشكٝكٚ ١يًٛاقع ٚال ٜـُهٔ قبٛي٘ ست ٢تذا صدز َٔ بعض األعاظِ .
ٜٚتـشصٌ َٔ ٖر ٙايػٛاٖد  :عدّ ن ٕٛاألخباز ايٓاطك ١ب دٝض َا ٚاؾـل
ايهتاب أَ ٚا خايـ ايكَ ّٛصدام ( تـُٝٝص ايـشذ ١عٔ ايالسذـ ، )١بـٌ ٖـٞ
َصدام تكدٜـِ ايسادض َٔ ايـدرب ٜٔايـُتعازضني عً ٢ايـُسدٛح .
تذٕ ايصــشٝض َــا عًٝــ٘ ايـــُػٗٛز ْ -عــساً ٚعُ ـالً اضــتٓباطٝاً َ -ــٔ تع ـٍٔٝ
اي دٝض بايـُسدشات عٓد تعاز

االخباز  ،يدالي ١األخباز ايصـشٝش ١عًٝـ٘

َؤٜــد ٠بـــُا أؾــاث ٙغــٝدٓا األععــِ (قــدَ )1()ٙــٔ ثعــ( ٣ٛاالمجــاع ايـُـــشكل
ٚايطري ٠ايكطع ١ٝايـُـشه ١ٝعٔ ايـدًـ ٚايطًـ) عً ٢اي دٝض .
ْٚـدسز يف خصٛص ايسٚاٜات ايـُتعازض ١بأخـباز اي دـٝض عٔ َكـتـط٢
( )1ؾسا٥د األص ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ. 441 : ٟٛ
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األصــٌ األٚيــٖٚ ٞــ ٛايتطــاقط ٜٚ ،بكــ ٢ايـــدربإ ايـــُتعازضإ ايـــُتعاثالٕ
ايؿاقدإ يًُصٚ ١ٜايـُسدض  -تـشت األصٌ األٚي : ٞايتطاقط  ،خالؾاً يــذُع
نبري ُقايٛا بايتـدٝري بُٗٓٝا عُالً بإطالقات ايتـدٝري بعد تكٝٝدٖا بأخباز اي دٝض
أ ٚببعض أخباز ايتـدٝري ايـُـدتص ١بايـدرب ٜٔايـُـدتًؿني ايـُتعاثيني .
ٚتْـُا ال ْصري اىل أخباز ايتـدٝري ٚ -ي ٛبعد تعاثٍ ايـدرب ٜٔايــُتعازضني
ٚتْتؿا ٤ايـُسدٍض  -يـُا تكدّ َـٔ َٓاقػـ ١أخبـاز ايتــدٝري ٚبٝـإ قصـٛزٖا عـٔ
بًـــٛؽ ثزدـــ ١ايــــشذ ١ٝضـــٛا ٤ايــــُطًكَٗٓ ١ـــا ٖٚ -ـــ ٞاألنجـــسٚ -ايــــُتكٍٝد٠
بؿكد ايـُص ١ٜايـُسدشٚ ، ١ال ْعٝد  ،ؾًـِ ٜجبـت عٓـدْا خـرب تـاّ ايــشذ ١ٝعًـ٢
(ايتـدٝري ايـُطًل) ٚال (ايتدٝري ايـُكٝد) بعدّ ايـُسدض ستًْ ٢تصَ٘  ،ؾسدعٓا
اىل َكتط ٢ايكاعد ٠األٚي : ١ٝايتطاقط ساٍ ؾكد ايـُسدض ايـُٓصٛص يف أسـد
ايـدرب ٜٔايـُتعازضني يعدّ ايـشانِ عً. ٘ٝ
ٚايؿسم بني ايتـدٝري ايـُػٗٛز قبٛي٘ يف ايـدرب ٜٔايـُتعاثيني ٚبني ايتطاقط
ايـُـدتاز ٖـ : ٛإٔ ايتــدٝري ٜعـين ايعُـٌ بأسـد ايــدرب ٜٔايــُتعاثيني ٚاألخـر
بأسد ايـُطُْٛني ال ٜعدُٖٚا ٚال ٜؿ م عًُ٘ ٚؾتٝا ٙعٔ َؤث ٣أسدُٖا .
بُٓٝا ايتطاقط ٜعين ضكٛطُٗا عٔ ايـشذٚ ١ٝعٔ يـص ّٚايعُـٌ بٛاسـد َـٔ
ايـدرب ٜٔؾريدـع اىل ايعُـ ّٛأ ٚاإلطـالم ايؿـٛم تٕ نـإ ٚ ،تال ٜسدـع اىل َـا
تكتط ٘ٝايٛظٝؿ ١ايػسعٚ ١ٝاألص ٍٛايعًُ ١ٝايـذاز ١ٜيف ايــُٛزث ضـٛاٚ ٤اؾكـت
َؤث ٣أسد ايـدرب ٜٔايـُتعازضني أّ خايؿت٘ .
ٚايـشاصٌ َـُا تكدّ  :إٔ َكتط ٢األثي ١ايـداصٚ ١ايـشذ ١ايـُعتـــرب ٠إٔ
األصــٌ ايجــاْ ٟٛيف ايـــدرب ٜٔايـــُتعازضني ٖــ ٛتع ـ ٍٔٝاي دــٝض ٚ ،عٓــد ؾكــد
ايـُسدض ٜتطاقط ايـدربإ ٖٓٚ .ا ٜٓبػ ٞايبـشح يف :

( .......................................................)344بعر ٣االص/ ٍٛج8

الـمقصد التاسع  :تعيني الـمرجحات الـمنصوصة
ٖٚذذ ا َذذٔ ٖذذِٓ ايذذذُحث ع مًُذذثّ  -بعذذت قٓكذذ ٝا صذذٌ اينذذثْ : ٟٛقعذذٔٓٝ
ايرتجذذ ٚ - ٝن ذذنرٖث ْؿع ذثّ م َ ذذجثٍ اإلشذذاؿث ٚ ٠اإلشاذذذاراج ٚ ،ايعذذثٖر ٕ
اإلطُٓ٦ثٕ ايعاص ٞايك ٟٛبثيصتٚر َاعًل بذُكحٛي ١مُر بٔ ٓعً ١يصذتاٗث
شٓتاّ مٓتْث ٚإلشآث مجذ ٕ َذٔ قذتَث ٤ا صذتث

ليٗٝذث ٚ -م ايذذُكتَ ١ذذك١

اإلشذذ ّ ايعذذ ٝايهًذذٝيف م َكتَذذ( ١ايهذذثم) ٚايعذذ ٝايذذذُؿٝت م (ايرشذذثي١
ايعت ٜذذذ )١نُذذذث قكذذذتّ قرٜحذذثّ  -ؾثْذذذ٘ م صذذذتر ٖذذ  ٙايرٚاٜذذذٜ ١اصذذتٓ ٣اإلَذذذثّ
ايصث م ( )يذجعٌ َٓصب ايكضث ٤يًؿكٗث ٤ايعتَ ٍٚذُٔ قت ر ٣ٚتٜنِٗ
ْٚعر م

يذِٗ  ٚراَِٗ ٚمرف

هثَِٗ َٚ ،ذٔ نذثٕ نذ يو يذسّ اير ذث

بذتهُ٘  ،ؾكثٍ ([:)ؾًري ٛا ب٘ هُثّ ؾثْ ٞقت جعًا٘ مًٝهِ ثنُثّ] .
ذذِ ؾذذرس ايصذذث ٌ٥لخذذا ف ايذذذتثنُح م هُُٗذذث ْثظذذ٦ثّ َذذٔ لخذذا ف
ث ٜنِٗ ((:)ؾثٕ نثٕ نٌ رجٌ لخاثر رج ّ َٔ صتثبٓث ؾر ٝث ٕ ٜهْٛث
ايٓثظر ٜٔم كِٗٚ ،ن ُٖث لخاًؿث م تٜنهِ) ؾأجثب٘ اإلَثّ (: )
[ايذذذذتهِ َذذذث هذذذِ بذذذ٘ مذذذتصُث  ٚؾكُٗٗذذذث  ٚصذذذتقُٗث م ايذذذذتتٜع
ٚ ٚرمُٗث ٚ ،ال ًٜاؿت اىل َذث ٜذذتهِ بذ٘ ارخذر] ٖٚ ،ذ ا قذرج ٝبثيصذؿث
ْ ٚذتث ٤ا ؾضًَ ٖٛٚ، ١ٝذااص بذاصٛص ايذتهُح ٚايكضث ٜٔ٤ايصذث رٜٔ
َٔ ايكث ٝح ايذُذااًؿح م ايذتهِ ٚايكضث ٖٚ ، ٤ا خثرج مُث ْذتٔ بصت
بذتن٘  :قرجٝ
صؿث

ت ايذذاي ٜٔايذُذذااًؿح ايذذُاعثر ح  ،ي ٛذٛأ ٕ لماحذثر

ا ؾضً ١ٝم ايرا ٟٚبذُث ٖذ ٛذثنِ  -نُذث جذث ٤م ايٓصذـ ا َ ٍٚذٔ

ايرٚا ١ٜايذُكحٛي ٖٛ - ١لماحثر َػثٜر إلماحثرٖث م ايرا ٟٚبذُث َٖ ٛذذتت

رإٚ

يًاي  َٚ ،لخاصثص ايٓصـ ا  َٔ ٍٚايذُكحٛي ١بثإلمذاحثر ا  ٍٚال ٜذُهٔ
اياعتٚ ٟقصر ١ٜايذتهِ لىل اإلماحثر اينثْ ٞايذُػثٜر ي٘ .

قعٝح ايذُذرجتث

ايذُٓصٛص ١م ا خحثر )345( ...................................

ٚم ايٓصذذـ اينذذثَْ ٞذذٔ ايرٚاٜذذٜ ١اح ذتٍٓ اياعذذحري ٚقاػٓٝذذر ايذذذُُٗ ١لىل بٝذذثٕ
ايرتجذذذ ٝم ايذذذذاي ٜٔايذذذذُاعثر ح ٖٚ ،ذذذ ا ٖذذذَٛ ٛقذ ذ ايعذذذثٖت َٚذذذذتٌ
اإلشاتالٍ ٖٓث ٝع قثٍ ايصث: ٌ٥
( ؾإُْٗث ٜ -عيف ايذتثنُح ايكث ٝح ايذُذذااًؿح  -مذتالٕ َر ذٝثٕ مٓذت
صتثبٓث ال ٜؿضٌ ٚا ت َُٓٗث مً ٢ارخر ؟) ٜعذيف لخاًذـ قضذثاُٖث بؿعذٌ
لخا ف ايذتتٜنح ايذُصآت ٜٔلي َ ٘ٝقصث ٟٚايكث ٝح م ايؿض ١ًٝؾصأٍ مذٔ
ايرٚاٜذ ١ايذذُعثر ١

ايذتٌ ٚايع ج ٚ ،بت اإلَثّ ٖٓث جٛابذ٘ بحٝذثٕ َرجتذث
برٚا ١ٜخر ، ٣ؾجث ٤قٛي٘ (: )

[ ٜٓعر اىل َث نثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓث م ذيو اي  ٟهُث ب٘ ايذُجُ مًٝذ٘
َٔ صتثبو ؾٝؤخ بذ٘ َذٔ هُٓذث ٜٚذرتى ايعذثذ ايذ  ٟيذٝض بذذُعٗٛر مٓذت
َ : ١ر ب ٔٓٝرظتٙ

اصتثبو  ،ؾثٕ ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾٚ ٘ٝلْذُث ا َٛر

ؾٝآح َ ٚ ،ر ب ٔٓٝغ ٘ٓٝؾٝجآب َ ٚ ،ر َعهٌ ٜر ٓ مًُذ٘ اىل ال ٚاىل رشذٛي٘ ،
قثٍ رش ٍٛال  : ذ ٍ بذ ٚ ٔٓٝذراّ بذٚ ٔٓٝظذحٗث
ايعحٗث

ْذذجث َذٔ ايذُذذترَث

َٚ ،ذٔ خذ بثيعذحٗث

بذح ذيذو  ،ؾُذٔ قذرى
لرقهذب ايذُذذترَث

ًٖٚو َٔ ٝع ال ٜعًِٕ] .
قًت  :ؾثٕ نثٕ ايذايإ مٓهُث َعٗٛر ٜٔقت رٚاُٖث اينكث
قثٍ (ٜٓ[:)عر  :ؾُث ٚاؾل هُ٘ هِ ايهاث
ؾٝؤخ ب٘ ٜٚرتى َث خثيـ هُ٘ هِ ايهاث

مٓهِ ؟

ٚايصٓٚ ١خثيـ ايعثَذ١

ٚايصٓٚٚ ١اؾل ايعثَ. ]١

قًذت  :جعًذذت ؾذذتاى ر ٜذت لٕ نذذثٕ ايؿكٗٝذذثٕ مرؾذث هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث
ٚايصذذٓٚٚ ١جذذتْث

ذذت ايذذذايَٛ ٜٔاؾك ذثّ يًعثَذذٚ ١ارخذذر َذذذاثيؿثّ ي ذذِٗ  ،بذذأٟ

ايذايٜ ٜٔؤخ ؟.
قثٍ (َ[ : )ث خثيـ ايعثَ ١ؾؿ ٘ٝايرظث ] .
ؾكًت  :جعًت ؾتاى ؾثٕ ٚاؾكُٗث ايذايإ مجٝعثّ ؟ .
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قذذثٍ (ٜٓ[ : )عذذر اىل َذذث ٖذذِ ليٝذذ٘ َٝذذٌ  :هذذثَِٗ ٚقضذذثقِٗ ؾذذٝرتى
ٜٚؤخ بثرخر] .
قًت  :ؾإٕ ٚاؾل هثَِٗ ايذاي ٜٔمجٝعثّ ؟ .
قثٍ ([ :)لذا نثٕ ذيو ؾأرج٘ ا ٢قًك ٢لَثَذو  ،ؾذثٕ ايٛقذٛف مٓذت
ايعحٗث

خري َٔ اإلقاذتثّ م ايذًٗهث ](. )1

 ٙ ٖٚايؿكرا

َٖ ٞذتٌ اإلشاتالٍ ٚاإلماُذث ٖٓذث  ،يكذ ٠ٛشذٓت ايرٚاٜذ١
َٔ قتٜذِ ايسَثٕ .

ٛ ٚٚأ الياٗث ٚلماضث ٖث بعٌُ ا صتث

ٜٚأق ٞم ايترج ١اينثْ َٔ ١ٝايكح : ٍٛرٚا ١ٜايراْٚت ٟيذذاي محذت ايذر

ٔ

بٔ ب ٞمحت ال  ٖٛٚ -خي صت ٝمً ٢ايعثٖر نُث ؾصًٓٓث ايحٝذثٕ مٓذ٘  -مذٔ
اإلَثّ ايصث م (: )
[لذا ٚر مًذذٝهِ ذذتٜنثٕ َذذذااًؿثٕ ؾإمر ذذُٖٛث مًذذ ٢ناذذث
ٚاؾل ناث

ال ؾا َٚ ، ٙٚث خثيـ ناث

ال  :ؾُذذث

ال ؾر ٓ ]ٙٚنُث م (ايٛشذثٚ )ٌ٥

[ؾ ر ]ٙٚنُث م ايحذتثر ٚقًاٝص رشثي ١ايكطب ايذُطحٛم ١اخرياّ ِ ،قثٍ :
[ؾثٕ مل قذذجتُٖٚث م ناذث

ال ؾإمر ذُٖٛث مًذ ٢خحذثر ايعثَذ : ١ؾُذث

ٚاؾل خحثرِٖ ؾ رَٚ ، ٙٚث خثيـ خحثرِٖ ؾا . ]ٙٚ
ٜٚ

غ مًٖ ٢ثقح ايرٚاٜاح ايذُعايقح لبا اُٖث بثياعثرس ٚاياذاثيـ

بح َضُُْٗٝٛث َٔ جٗث ٕ ْذذعري ليذٝذذٗث َ ،
ا خحثر مَُٛثّ  ،ؾثٕ ايذُ

ْذُٗث خيإ ٜذذعثيذجثٕ قذعثرس

غ مً ٢ايصتٝت ١ا خري ٠ايرتج ٝبأَر: ٜٔ

ا َر ا  : ٍٚقرج ٝايذاي بذُٛاؾك ١ناث

ال َصاك ّ  ،ؾثْ٘ اي ٜ ٟؤخ

ب٘ راجتثّ مًَ ٢عثر ٘  ،ؾثٕ مل ٜٓؿ ٜصثر اىل :
ا َر اينثْ : ٞقرج ٝايذاي بذُذاثيؿا٘ خحثر ايعثَ ، ١ؾثْ٘ اي ٜ ٟؤخ ب٘
( )1ص ٍٛايهثم  :ج. 67 : 1

قعٝح ايذُذرجتث

ايذُٓصٛص ١م ا خحثر )347( ...................................

راجتثّ مًَ ٢عثر ٘ .
ٜٚ

غ مً ٢ايذُكحٛي ١ايرتج ٝبأَٛر َرتقٓح: ١

ا َر ا  : ٍٚقرج ٝايذاي ايذذُجُ مًٝذ٘ بذح ايذرٚاٖٚ - ٠ذ ٛايذذُعٗٛر
رٚاٚ ّ١ٜمُ ّ نُث شٓؿصٓر - ٙؾٝؤخ بذ٘ ٜٚ ،ذرتى ايعذثذٓ ايذ  ٟيذٝض بذذُعٗٛر،
َعً ّ بإٔ ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾٚ ، ٘ٝيٝض يذٗ ا ايرتج ٝذنر م ايصذتٝت١
ايصثبك ٙ ٖٚ ، ١ل ت ٣جٗث

اياذاثيـ بح ايرٚاٜاح .

ا َر اينثْ : ٞقرج ٝايذاي ايذُٛاؾل يذذتهِ ايهاذث

ٚايصذٓ ١ايذُذذاثيـ

يًعثَ ١ؾٝؤخ ب٘ ٚ ،ظثٖر ٙن ٕٛايذذُرج َرنحذثّ َاأيؿذثّ َذٔ لْضذُثّ ا َذرٜٔ
َٛ -اؾك ١ايهاث

َٚذاثيؿ ١ايعثَ ٙ ٖٚ - ١جٗذ ١خذر ٣قذذااص بٗذث ايذذُكحٛي١

ٚقؿرتم مٔ ايصتٝت. ١
ا َر اينثيع  :قرج ٝايذاي ايذُذاثيـ يًعثَ ، ١ؾإٕ مل ٜٓؿ ٜذرجٓ بذذُث
قضثقِٗ  ٚهثَِٗ لي ٙ ٖٚ ، ٌَٝ ٘ٝجٗ ١غري َٛج ٠ ٛم ايصتٝت. ١
ذذغ ٕ ايذذذُكحٛي ١جعًذذت ايرتجذذ ٝيًاذذي ايذُذذذاثيـ

ا َذذر ايراب ذ ٜ :

يًعثَذذٚ ، ١ظذذثٖرَ ٙذذذاثيؿا٘ يًؿاٝذذث ايصذذث٥تٚ ٠ايعذذث٥ع ١بذذح ؾكٗذذث ، ِٗ٥بُٓٝذذث
ايصذذتٝت ١جعًذذت ايرتجذذ ٝيًاذذي ايذُذذذاثيـ خحذذثر ايعثَذذ ٖٚ ، ١ذ  ٙجٗذذ١
خذرَ ٣ذذٔ قذذاثيـ ايذذذُكحٛيٚ ١ايصذذتٝت ، ١ؾ بذت َذذٔ َعثيذذجٖ ١ذ  ٙا َذذٛر
ٚقذتكٝل ايذتل ؾٗٝث  ،ؾٗٓث َحث ذع ْاصذت ٣ياذذتكٝل َؿذث ا خحذثر ايع جٝذ١
ٚمرس ايذُرجتث

ميٖث  ٖٞٚ ،بذتٛ

ْ ١حت َٓٗث بحذتع :

الرتجيح بالشهرة :
ت
ايعٗر ٠قت قه ٕٛرٚا٥ذ ٖٞٚ ١ٝظذٗر ٠ايرٚاٚ ١ٜظٛٝع اياذتذ ٓ

بثيذاذي بح

ايرٚا ، ٠مِ َٔ ايعٌُ بٗث  َٔٚمتّ ايعٌُ بٗث ؾاٛاٝ٥ثّ ،ؾثذامٌُ بٗذث صذثر
ظٗر ٠مًُ ١ٝلشآث . ١ٜ
ٚقت قه ٕٛايعٗر ٠ؾاٛاَ ٕٚ َٔ ١ٝ٥صآت خي ٟيذٗذث .
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ٚا خحثر ايتاي ١مً ٢ايرتجذ ٝبثيعٗر٠

:١

َكذحٛي ١مُر بٔ ٓعذًذ ٖٞٚ )1( ١ايعُتٚ ،٠قت شحل مرس ْصّٗث .
َٚرؾٛم ١زرارٜ[ : ٠ذث زرار ٠خذ بذذُث لظذاٗر بذح صذتثبو  ٚع ايعذثذ
ايٓث ر](. )2
َٚرشً ١ايطيش ٞم (اال اجثج) ٚ( :ر ٣ٚمِٓٗ (ْٗ )ذِ قذثيٛا  :لذا
لخاًـ

ث ٜنٓث مًٝهِ ؾا ٚا بذُث لجاُعت مً ٘ٝظٝعآث ؾثْ٘ ال رٜب ؾ.)3()٘ٝ

ٚقذذت جعًذذت ايذذذُكحٛيٖٚ -١ذذ ٞايعُذذتَ ٠ذذٔ ٝذذع ايصذذٓت ٚايذذذتج- ١ٝ
ايذُرج ا  ٍٚم ايذاي ٜٔايذُاعثر ح  :ظٗر ٠ل ت ٣ايرٚاٜاح قثٍ (:)
[ٜٓعر اىل َث نثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓث م ذيو اي  ٟهُث ب٘ ايذُجُ مً٘ٝ
َٔ صتثبو ؾٝؤخ ب٘ َٔ هُٓث ٜٚ ،رتى ايعذثذ ايذ  ٟيذٝض بذذُعٗٛر مٓذت
صتثبو ؾثٕ ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾ ٖٚ ،]٘ٝا ايٓص ٚاياعحري يٚ ٌٝا ذ
مً ٢ايرتج ٝبثيعٗر ٠ايرٚا. ١ٝ٥
يهذذٔ  ٜذذته ٢مذذٔ بعذذه ؾكٗذذث ٤مصذذرْث  -ايذذذُر  ّٛايص ذٝت اييٚجذذر ٟ
(قذذتْ - )ٙذذ٘ نذذثٕ َص ذرٓاّ مًذذ ٕ ٢ايذذذُرا َذذٔ ايعذذٗر ٠ايذذذُرجٓتٖ ١ذذ ٞظذذٗر٠
ايؿا ٣ٛبح ا صتث

ٚ ،ال ٜحت ٚيٓث ٚج٘ ٚا ذ َذٔ ايرٚاٜذ ١ظذثٖتاّ مًٝذ٘،

ؾذذثٕ ايرٚاٜذذذ ١مٓذذذت اياأَٓذذذٌ م ْصٛصذذٗث  ٚيؿثظٗذذذث قهذذذث قهذذذ ٕٛصرٜذذذتٚ ١
 -م ا قٌ  -ظثٖر ٠م ظٗر ٠ايذاي ٚظٛٝع رٚاٜا٘ بح ا صتث

قحثٍ ظ ٚذ

ايذاي ٚمتّ ظٛٝع رٚاٜا٘ .
ٜٚعٗت مً ٕ ٢ايذُرا َٔ ايذاي ايذُجُ مً ٖٛ ٘ٝايذاي ايذُعٗٛر بٝذٔ
ا صتث

ايعثْ ٥كً٘ بح ايرٚا ٠ايذُكح ٍٛمٓتِٖ ايذُعُ ٍٛب٘ ب ِٗٓٝقرا: ٔ٥

( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18
(َ )2صاترى ايٛشث: ٌ٥
()3ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا
 َٔ : 9ابٛا
 َٔ : 9ابٛا

صؿث
صؿث
صؿث

ايكث  : ٞأ. 1
ايكث  : ٞأ. 2
ايكث  : ٞأ. 43

قرج ٝاخلي ايذُعٗٛر مً ٢ايعثذ )349( ............................................

ا ٚىل َ :كثبً ١ايذاي ايذُجُ مً ٘ٝبح ا صتث

م قٛي٘ ( )بثيذاي

[ايعثذ اي  ٟيٝض بذُعٗٛر] .
ٚاينثْ : ١ٝقذ ٍٛايصذث( : ٌ٥ؾذثٕ نذثٕ ايذذايإ مٓهُذث َعذٗٛرٚ )ٜٔلَضذث٤
اإلَثّ ( )يؿِٗ ايصث ٌ٥ظٗر ٠ايذاي َٔ (ايذُجُ مً ٘ٝبح صتثبو) .
ٜٚاذتصٌ َٔ ايكذرٜٓاح ْذ٘ ال ٜذرا َذٔ (ايذذُجُ مًٝذ٘) ايذذاي ايذذُاؿل
مً ٢رٚاٜا٘ ،بٌ ٜرا َٓ٘ ايذاي ايذُعٗٛر بح ايرٚاٚ ٠ا صتث

يًكرٜٓاح .

ٜٚؤنتٖث قر ١ٜٓثين ٕ ٖٛ : ١ايذاي ايذُجُ مً ٘ٝبح ا صتث

ٚايذرٚا٠

ٜه ٕٛقطع ٞايصتٚر ٚ ،ال ٜصً ايذذاي ايعذثذٓ يذذُعثر ا٘ بذٌ ٜهذ ٕٛقطعذٞ
ايصكٛط ٚمتّ ايذتجٚ ١ٝاإلماحثر .
َٚث قكتّ نً٘ ٜحايف مً ٢ؾذرس لَهذثٕ قذذتكل اإلمجذثع مًذ ٢رٚاٜذ ١خذيٕ
ْ ٖٛٚث ر اياذتكل  ،بٌ ال ٜاذتكل مث  ٠ؾثٕ صذتث

اإلَذثّ ايصذث م ()

ٚرٚا ٠خحثر ٙربع ١آالف  ٚمخصذ ١آالف ؾٗذٌ ٜذذُهٔ رٚاٜذاِٗ يذذاي ٚا ذت
اٜ ٢ه ٕٛلمجثمِٗ مً ٢رٚا ١ٜخي َرجٓت ّث ي٘ مًَ ٢عثر ذ٘ ؟  ،ؾذثٕ ٖذ ا
ايٓذذتٚر ظذذثٖت رابذ ٚقرٜٓذذ ١جتٜذذت ٠مًذذ ٢مذذتّ لرا ( ٠اإلمجذذثع) مًذذ ٢رٚاٜذذ١
ايذاي بح ا صتث

ايرٚاَ -٠عٓ ّ٢يًاي ايذُحذتٛ

[ :ايذُجُ مً. ]٘ٝ

ل ذٕ ايذاي ايذذُعٗٛر ايذذُصاؿٝه ْكًذ٘ بذح ايذرٚا ٠مذٔ ايذذُعص)( ّٛ
ٚايعث٥ع ١رٚاٜا٘ بح ا صتث
ب ٔٓٝايرظت ٚا

ايرٚا ٖٛ - ٠ايذُكص ٖٛٚ ٛاي ٜ ٟهذَ ٕٛذراّ

ايصٛا  ٖٛٚ ،اي ٜ ٟرج مً ٢ايذذاي ايذذُعثرس ايعذثذ

اي ذ  ٟيذذٝض ب ذذُعٗٛر ٚيذذٝض بعذذث ٥ايرٚا ٜذٖٚ ١ذذ ٛاي ذ ٜٓ ٟطحذذل مًٝذذ٘  -بعذذت
َعثر ا٘ يًاي ايذُعٗٛر رٚاٜا٘ بذح االصذتث

 -مٓذٛإ [ َذر َعذهٌ ٜذر ٓ

مًُ٘ اىل ال ٚلىل رشٛي٘] ؾًٝسَٓث قرن٘ ٚقذرجَ ٝؿذث ايذذاي ايذذُعٗٛر بذح
ايرٚا ٠ايعث ٥بح ا صتث

َؿث  ، ٙؾثٕ ايذاذي ايذُعذٗٛر ٜٓذاذؿ ٞمٓ٘ ايرٜذب

ؾٝؤخ ب٘ ،بُٓٝث ايذاي ايعثذ رٚاٜا٘ قذتٛ ّٛي٘ ايعحٜٗٚ ١رقث

َٓ٘ ايكًب .
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ٖ ا ٖ ٛايؿِٗ ايصت ٝيذذُؿر ا

ايذذُكحٛيَٚ ١ؿث ٖذث َذتمَٛثّ بثيعذٛاٖت

ٚايكراٜ َ٘ٓٚ ، ٔ٥اح ٔٓٝمتّ قذُثّ َث ؾُٗ٘ شاثذْث ايذُذتكل (قت )1()ٙم صذٛي٘
َٔ ايذاي ايذُجُ مً ،٘ٝؾإْ٘ بعت ْؿ ٞن ٕٛايعذٗرَ ٠رجٓتذ١

ذت ايذذائٜ

ايذُاعثر ح َصآتاّ لىل ٕ ايذُ نٛر م ايذُكحٛيٖ ١ذ ٛا خذ بثيذذُجُ مًٝذ٘
قثٍ ٚ( :ايذُرا ب٘ ايذاي اي  ٟمج ا صتث

مً ٢رٚاٜا٘ َٔ ايذُعصَٛح

 ا ٢صثر َعً ّٛايصتٚر مِٓٗ  ،بكرٜٓذ ١قٛيذ٘ [ :ؾذثٕ ايذذُجُ مًٝذ٘ ال
رٜب ؾ ِ ]٘ٝطحٓل اإلَثّ  ق ٍٛجتَ :  ٙر ب ٔٓٝرظت ٙؾٝآح مً ٢ايذاي
ايذُجُ مًٝذ٘ ٚلماذيَ ٙكطذٛع ايصذتٚر ٚبذ ٔٓٝايرظذت ؾٝآحذ َ ٚ ،ذر بذ ٔٓٝغٓٝذ٘
ؾٝجآذذب َ ٚ ،ذذر َعذذهٌ ٜذذر ٓ هُذذ٘ اىل ال) ذذِ جعذذٌ (قذذت )ٙايذذذاي ايعذذثذ
ايذُعثرس يًُجُ مًٝذ٘ شذثقط ّث مذٔ ايذذتج ١ٝيهْٛذ٘ َذذاثيؿ ّث يًصذٓ ١ايكطعٝذ١
ٚيذُث مًِ صتٚر ، ٙؾاه ٕٛايرٚا ١ٜم َكثّ (قذذُٝٝس ايذذتج ١مذٔ اي
 ٕٚقرجٝ

جذ، )١

ت ايذُاعثر ح بثيعذٗر ٠مًذ ٢ايذذاي ارخذر نُذث صذرٓأ بذ٘ م

ت قكرٜرَ( ٜ٘حثْ ٞاالشآحثط) .
 ٖٚا ايذُكثٍ غري قثّ  ،ؾثْ٘ ٜر مً: ٘ٝ
ٚالّ  :لٕ َث لياسَذ٘ م صذٛي٘ قذت خثيؿذ٘ م ؾكٗذ٘ نذنري ّا م ايحذذتٛ

ايذ

ضذذرْثٖث ٚقرٓرْثٖذذث ٚؾٝذذذُث مل ْذذتضر ٙبذذٌ ؾٝذذذُث نذذاح٘ بكًُذذ٘ ؾراجذ (َحذذثْٞ
قهًُ ١ايذُٓٗثج) بذجس ٘ٝ٥قذجت ظٛاٖت صذتَ ١ذث ذنرْذث ْ ،عذري قٛيذ٘(( :)2ؾٗذٞ
رٚا ١ٜظثذَ ٠ذاثيؿ ١يًرٚاٜث

ايذُعٗٛر ٠ايذُعرٚؾ ١بح ا صتث

ْٚعري قٛي٘(( :)3لٕ ايرٚاٜث

َاعثر ٚ ١اياكتٜذِ َ ايرٚاٜث

ؾاطرأ) .
ايتاي ١مً٢

اياصث ٟٚؾإْٗث َعٗٛر ٠رٚاٚ ّ١ٜؾاٚ ، ّ٣ٛرٚا ١ٜب ٞبهر ظثذٜٛٚ )٠جت غريُٖث
(َ )1حثْ ٞاإلشآحثط  :جَ + 489 + 488 : 4صحثأ ا ص : ٍٛج - 412 : 3طحع ١ايٓجـ .
(َ )2حثْ ٞقهًُ ١ايذُٓٗثج  :ج269 :1
(َ )3حثْ ٞقهًُ ١ايذُٓٗثج  :ج. 274 :1
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ٖٚثقذثٕ ايعحثرقذثٕ ٚا ذتاث ايذذذا ف جذتاّ َذ َذذث ذنذر ٙم صذٛي٘  ،الشٝذذذُث
قٛيذذ٘ ( :ايرٚاٜذذث

َاعثر ذذٚ ١اياكتٜذذذِ ٟ )....ايرتجذذ ٝيًعذذٗر ٠ايرٚاٝ٥ذذ١

ٚايؿاٛاٚ ، ١ٝ٥يٝض َٔ بث

(قذُٝٝس ايذتج َٔ ١غري ايذتج. )١

ٜٚذجت ايذُااح َٛار متٜت ٖ ، ٠إ ْذُٛذجثٕ ٚ ،ايعصُ ١ل شحذتثْ٘ ،
ٚقذذت ظذذهًت مًٝذذ٘ خذذثرج ايحذذذتع بأْذذ٘ خ ذ ف ْعذذرنِ ا صذذٛي ، ٞؾأجذذث
(قتط ال رٚ )٘ ٚلما ر بذإٔ ايذذاي ايذذُعٗٛر َكطذٛع ايصذتٚر ٚ ،ايذذاي
ايعثذ َعاح٘ ؾ ٘ٝايرٜب  ،ؾريج َكطٛع ايصتٚر مً ٢ايذُعاح٘ .
 ٚثْٝثّ :لٕ قذؿصري ايذُجُ مً ٘ٝبثيذاي اي  ٟرٚا ٙمج ٝا صتث

اذ٢

صثر ٚا ذتثّ ال ظذو م صذتٚر ٙمذٔ ايذذُعصٚ )( ّٛال رٜذب ؾٝذ٘ ٖ ،ذ ا
بًتثظ ايٛاق َذُث ال قذتكل ي٘ خثرجثّ اٜٛ ٢جب اإلَثّ ( )لقٓذحثم٘  ،بٌ
ال ْذتاٌُ لرا ق٘ م ْؿصذ٘ جذتاّ يمَذثّ (ْ )ذ٘ متٜذذِ ايذذُصتام خثرجذثّ
ْ َٔ ٖٛٚصج ايذاٝثٍ ال ٚاق ي٘ ا ٢م َاٛقرا

ا خحثر .

 ٚثينثّ  :قت لقٓذض متّ قذُثّ َث ؾث ( ٙقتَ )ٙذُث  ٚتٓث ٙؾُٗذثّ يًُكحٛيذ١
َتمَٛثّ بثيعٛاٖت  ،ؾثٕ ايذاي ايذُجُ مًَ ٘ٝذجع ٍٛم ايذُكحٛي ١قحثٍ ايذاي
ايعثذ اي  ٟيٝض بذُعٗٛر .
ٚي ٛرٜت َٔ[ايذُجُ مً ]٘ٝايذاي ايذُكطٛع بصذتٚر ٙايذذُجُ مًذ٢
رٚاٜا٘ قحثٍ ايذذاي ايذذُعاح٘ ايعذثذ  -يذذُث صذ ٓ قعثر ذ٘ ٚلخا ؾذ٘ َذ ايذذاي
ارخر  ،بٌ نثٕ َعثر ٘ قطع ٓٞايصكٛط َ ٚكطٛع بعذتّ صذتٚر ٚ ٙجٝاذ٘ ،
ٚال َعٓ ٢يؿرس اإلخا ف بح ايذاي ٜٔايذُأ ٛر ٜٔمِٓٗ  ٚاإلشذآث ليُٗٝذث
َ

ٕ

تُٖث َكطٛع ايصتٚر ٚارخر َكطٛع ايصكٛط .

ٝ ٚذذع ؾر ذذت ايذذذُكحٛي ١اإلخذذا ف بذذح ايذذذاي ٜٔايذذذُأ ٛر ٜٔمذذِٓٗ
ؾثيصتٝ

ٕ ٜرا َٓ٘ ايذاي ايذُعٗٛر ٠رٚاٜا٘ إلماضث  ٙبكرٜٓذ ١ايعذٗرٚ ،٠ال

ٜٓؿ يؿغ اإلمجثع  ٚت ٙم قٛي٘ ([ : )ؾثٕ ايذذُجُ مًٝذ٘ ال رٜذب ؾٝذ٘]
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ٚال ٜهذذ ٕٛقرٜٓذذ ١مًذذ ٢صذذت ١ؾُٗذذ٘  ،لذ ٕ ايذذذُجُ مًٝذذ٘ قطعذذ ٞايصذذتٚر
َٚعثر ٘ ايعثذٓ قطع ٞايصكٛطٚ ،ال ٜهْٛثٕ َعثّ ( تٜنُٗث) :نٌ ٚا ت َُٓٗث
َأ ٛر مِٓٗ  ،بٌ ٜهٕٛ

تُٖث ذتٜنِٗ ٚخذيِٖ ٜٚ ،هذ ٕٛارخذر َرؾ ٛذثّ

ال ٜٓذاصب لي ٖٚ ، )( ِٗٝا ظثٖت مً ٢ايذُرا ايذجت ٟايذُسم ّٛيٓث .
ٜضثف اي : ٘ٝقٛي٘ [ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾ ]٘ٝؾإٕ ايرٜذب يذٝض بذذُعٓ٢
َطًل ايعو يٝهَ ٕٛعٓذ[ ٢ال رٜذب ؾٝذ٘]:ال ظذو ؾٝذ٘  ٚال ل اُذثٍ خذ ف
اٜ ٢ه ٕٛايذاي ايذُعٗٛر ايذُجُ مً ٘ٝمٓت ٥بذُعٓ ٢قطع ٞايصتٚر .
بذذٌ ايذذذُرا َذذٔ ايرٜذذب  :ايعذذحٗ ١ايعذذتٜتٚ ٠اياُٗذذ ١ايذذذُصتٛب ١بعذذثٖتٕ
ٚايذُٛجح ١يكًل ايٓؿض ٚل طرابٗث  ٖٚ ،ا ايذُعٓ ٢ايذُرٜب ٜاذتكل م ايذذاي
ايعثذ ٜٓٚاؿ ٞمٔ ايذاي ايذُعٗٛر ٠رٚاٜا٘ ايعث٥ع ١هثٜا٘ .
 ٖٚا ايذُعٓ ٢يًرٜب َؿٗ َٔ ّٛناب ايًػٚ ١اياؿصذري ٜٚاحذث ر ليٝذ٘ ايذ ٖٔ
ايعرب ٞايكٜٛذِ  :قثٍ م (يصثٕ ايعر

َ :ث  ٠رٜب) ( :ايرٜب ٚايرٜح : ١ايعو

ٚايعٔ ٚاياُٖٗٚ ،)١ه ا م (قثج ايعذرٚط َذٔ جذٛاٖر ايكذثَٛط) ( :ايرٜذب
ايعٓٚ ١ايعو ٚاياُٗٚ ... ١ايرٜب ظو َ اياُٗٚ)١قثٍ م(َذجُ ايحذتر: ٜٔ
َث  ٠رٜب)  ( :كٝك ١ايرٜح ١قًل ايٓؿض ٚل طرابٗث) ِ قذثٍ ( :ايرٜحذ ١بثيهصذر
م بِ ٌِ
اإلشِ َٔ ايرٜب  ٖٞٚاياُٗٚ ١ايعٓ )١قثٍ شحذتثْ٘ [ََقَالُُا إِنَّا كَفَزِنَا ِبمَا أُ ِرصِلِ ُت ِ
ََإِنَّا لَفِْ شَكٍّ مِمَّا تَدِعُُنَهَا إِلٌَِِّ مُزِِبٍ]لبراٖٝذِ  ،9 :ؾكٓٝت شحتثْ٘ ايعذو بثيذذُرٜب -
َذُث ٜتٍٓ مً ٕ ٢ايرٜذب ظذو َعذ٘ قُٗذٚ ١ظذٔ شذٚ ، ٤ٛقذثٍ ايسَذذاعر ٟم
قؿصري( : )1(ٙايرٜب َصذتر رابذيف  :صذٌ ؾٝذو ايرٜحذ ٚ ، ١كٝكذ ١ايرٜحذ ١قًذل
ايٓؿض ٚل طرابٗث َ َ٘ٓٚ ،ث ر ٣ٚايذتصٔ بٔ مً  ٞقثٍ  :مسعت رشذٍٛ
ال ٜ ك : ٍٛع َث ٜرٜحو اىل َث ال ٜرٜحذو  ،ؾذثٕ ايعذو رٜحذٚ ١لٕ ايذذصتم
( : )1ايهعثف  :ج.112 : 1
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طُأْذذ ٟ ١ٓٝؾثٕ ن ٕٛا َر َذعهذٛنثّ ؾذَ ٘ٝذُث قذكًل ي٘ ايذٓذذؿض ٚال قصذاذذكر،
ٚن ْ٘ٛصتٝتثّ صث قثّ َذُث قطُ ٔ٦ي٘ ٚقصهٔ) .
ٚم

 َٔ : ٘٥ٛايٛا

ْ٘ لذا نذثٕ ايذذُرا َذٔ ايذذاي ايذذُجُ مًٝذ٘ :

(ايذاي ايذُعٗٛر ايعث٥ع ١رٚاٜا٘ بح ا صتث ) ؾَٗ ٛذُث ال رٜب ؾ ٘ٝبذذُعٓ٢
يذٝض ؾٝذذ٘ اياُٗذذٚ ١ايذذذُع ٓ ١ايذ
ايرٚا ١ٜبح ا صتث

قٛجذب قًذذل ايذذٓؿض ٚل ذذطرابٗث  ،بذذٌ ظذذٗر٠

ظثٖت ايصتٚ ١ايصتم ٚلْاؿذث ٤ايرٜذب ٚايعذحٗ ١مٓذ٘ ،

بُٓٝث ايذاي ايعثذ اي  ٟيٝض بذُعٗٛر ايرٚاَ ١ٜذُث قكًل َٓ٘ ايٓؿض ٚقضطر
ٚق ذذٓاُٗ٘ بثيه ذ

مٓذذت َعثر ذذا٘ بثيذذذُعٗٛر رٚاٜذذ ١ؾٝهذذَ ٕٛذذذُث ؾٝذذ٘ ايرٜذذب

ٚاياَُٗٚ ١ذُث ؾ ٘ٝايعثٖت مً ٢ايعٔ ايص ٤ٛبؿعٌ َذاثيؿا٘ يًُعٗٛر ٠رٚاٜا٘ .
ٚمًٜ ٘ٝص قطحٝل اإلَثّ ايصذث م ( )يكذ ٍٛجذت )( ٙال كذثّ [ؾذثٕ
 ]...١ؾٝه ٕٛايذاي ايذُعٗٛر َٔ

ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾٚ ٘ٝلْذُث ا َٛر

[ايح ٔٓٝرظت ]ٙايٛا ذ صذٛاب٘ ٚ ،ايذذاي ايعذثذ ايذ  ٟيذٝض بذذُعٗٛر بٝذذٔ
ا صتث

َعهٌ َعاح٘ َآِٗ بثيه

ٚايذُذاثيؿ َ ١ايٛاق  ،ؾٓٝحػٜ ٕ ٞر ٓ

مًُ٘ اىل ال ٚاىل رشٛي٘  ٌٖ ٚبٝا٘ (صًٛا

ال مً ِٗٝمجعح) .

ْٚؤنت لرا  ٠ايذذُعٗٛر رٚاٜاذ٘ َذٔ قٛيذ٘ ٜٓ[ :عذر  ...ايذذُجُ مًٝذ٘ َذٔ
صتثبو] قرٜٓاثٕ م ٖ  ٙايذُكحٛي: ١
ا ٚىل  :قرٜٓذذذ ١ايذذذذُكثبً ١م قٛيذذذ٘ (ٜٚ[ : )ذذذرتى ايعذذذثذ ايذ ذ  ٟيذذذٝض
بذُعٗٛر] بعت قٛي٘ [ايذُجُ مً ٘ٝمٓت صتثبو ؾٝؤخ ب٘] .
ٚاينثْ : ١ٝلَضث ٤اإلَثّ ( )يؿِٗ ايرا ٟٚايرتج ٝبثيعٗر ٠ايرٚاٝ٥ذَ ١ذٔ
قٛي٘ ([ : )ايذُجُ مًٝذ٘ َذٔ صذتثبو] ٝذع قذثٍ ايذرا ٟٚبعذت قذذُثّ
ايصذذؤاٍ ٚايذذذجٛا

بأخذذ ايذذذاي ايذذذُجُ مًٝذذ٘ ٚقذذرى ايعذذثذ ايذذ  ٟيذذٝض

بذُعٗٛر  ،ؾصأٍ ايرا( : ٟٚؾثٕ نذثٕ ايذذايإ مٓهُذث َعذٗٛر ٜٔقذت رٚاُٖذث
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اينكث

مٓهِ)  ٚجث

اإلَثّ ( )برتجذَ ٝذث ٚاؾذل هُذ٘ هذِ ايهاذث

ٚايصَٓ ١ذُث ٜهعـ مٔ لَضث ٤اإلَثّ ؾِٗ ايرا( َٔ ٟٚايذاي ايذُجُ مًٝذ٘)
ْ٘ (ايذاي ايذُعٗٛر) مٓت لؾرتا ٘ ن ايذايَ ٜٔعٗٛر. ٜٔ
َٚذذذٔ ٖذ ذ ا اياكرٜذذذب ايٛا ذ ذ ٜاجًذذذ ٢ايذذذذاًٌ م َٓثقعذذذ( ١مجًذذذَ ١ذذذٔ
ايذُذتككح بإٔ ايذُرا َٔ ايعٗر : ٠اياٛاقر ٚاإلشاؿث ذ ١م ايٓكذٌ ٚ ،م َنذٌ
ٖ  ٙايذتثي ١قصكط ايرٚا ١ٜايعثذ ٠مٔ ايذتج ١ٝم ْؿصٗث يذُعثر اٗث َذ
قطع ٞؾذ ٜهذ ٕٛا خذ بثيذذُعٗٛر َذٔ بذث
ايذتج ١مٔ اي

ايرتجذ ، ٝبذٌ َذٔ بذث

يٝذٌ
قذذُٝٝس

جٚ )١قت هثٖث بعه جً ١مصرْث (قت )ٙم َذجًض بذتن٘

مذٔ مجذ َذذٔ ايذذذُتككح(ْٚ ، )1كًٓثٖذذث مذٔ شذذاثذْث ايذُذذذتكل (قذذتٚ )ٙشذذحك٘
ايذُذتكل االصؿٗثْ ٞم ثظٝا٘ مً ٢ايهؿث. )2(١ٜ
ٚقت لقض َٔ ايكرا ٔ٥ايذُصٛق ١م بذذتنٓث  ٕ :ايذذاي ايعذثذ ال ٜذرا َٓذ٘
ايذاي ايذُكطٛع بصكٛط٘  ٚمتّ صتٚر ٙيحٝثٕ ايذتهِ ايٛاقع ، ٞبٌ ٜرا َٓ٘
ايذاي ايذُعاح٘ اي  ٟؾ ٘ٝايرٜب ٚاياُٗٚ ١ظٔ ايص ، ٤ٛؾَٗ ٛعذُ ٍٛيذذتتٜنِٗ
ايذُذذذتاٌُ صذذتٚر ٙمذذِٓٗ ٚيرٚاٜذذ ١اينكذذ ١لٜذذث ٙنُذذث ص ذرٓأ ايذذرا ٟٚايصذذث: ٌ٥
(ؾذثٕ نذذثٕ ايذذذايإ مذذٓهِ َعذذٗٛر ٜٔقذت رٚاُٖذذث اينكذذث

مذذٓهِ) ذذِ َضذذثٙ

اإلَذذثّ ( ، )ؾٝذذٓاض َٓذذ٘ ٕ ايذذذاي ايذذذُجُ مًٝذذ٘ ٖذذ ٛايذذذاي ايذذذُعٗٛر٠
رٚاٜا٘ بح ا صتث

 ْ٘ ٚال رٜب ؾ ٟ ٘ٝال ظحٗٚ ١ال قُٗ ١قعرت ٜ٘بؿعٌ رٚا١ٜ

ايهنري ي٘ ٚظٛٝع خي ٙبح ا صتث

ٚلشاؿث ْ ١كً٘ .

َٚذُث قذكتّ ٜاذحٓٝذٔ ٕ ايذاي ايذُعٗٛر ٠رٚاٜا٘ ايذُصاذؿٝض ١هثٜا٘ رج
َٔ ايذاي ايعثذ اي  ٟيٝض بذُعٗٛر ايرٚا ، ١ٜؾٝاكذتّ ايذذاي ايذذُعٗٛر مًذ٢
ايذاي ايعثذ  ٕ ،ايذُعٗٛر ايذُجُ مً ٖٛ ٘ٝخي ال رٜذب ؾٝذ٘ ٚال ظذحٗٚ ١
( )1هث ٙم  :حبٛ

م مًِ ا ّص : ٍٛقعثرس ا

ي ١ايعرم. 371 : ١ٝ

(َ )2حثْ ٞاإلشآحثط  :جْٗ + 489 : 4ث ١ٜايترا : ١ٜج. 370 : 3
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َذٔ ايرٚاٜذٜ ١اجًذَ ٢ذٔ اياأَٓذٌ م ايٓصذٛص

قُٗ ١قعرتَ ٖٛٚ ، ٜ٘عٓٚ ٢ا

ايًؿعٚ ١ٝم ايكرا ٔ٥ايذُٓحنٓ ١ايذُذتاؿٓ ١بثيه ّ .
ٚايذُاذتصٌ بٛ ٛأ ٕ ٖ ا ايٓصٓ  -ايذُكحٛي َٔ - ١قح( ٌٝقرجٝ
مً ٢جٚ )١يٝض َٔ بث

ج١

(قذُٝٝس ايذذتج ١مذٔ غذري ايذذتجٝ ٚ ، )١ذع ٜذتٍٓ

مًذذ ٢ايرتجذذ ٝبثيعذذٗر ٠ايرٚاٝ٥ذذٚ ١بإشاؿث ذذ ١ايذذذاي  -ؾٓك ٓٝذت بذذ٘  ْٚذذاصٓص
صتٝت ١محت ايذر

ٔ م رشذثي ١ايكطذب ايذذُاضُٓٓ ١يًرتجذ ٝبهاذث

ال ذِ

بذُذاثيؿ ١خحثر ايك ٖ . ّٛا .
ٚقت ٜصاتٍ بثيذُكحٛي ١مً ٢ج ١ٝايعٗر ٠ايؿاٛا ٚ ١ٝ٥ايرتجذذذ ٝبثيعذذذٗر٠
ايؿاٛاٚ ١ٝ٥متّ ْعرٖث اىل ايعٗر ٠ايرٚا - ١ٝ٥نُث ه ٞمٔ بذتع ( )1ايذُذتكل
ايذُذتكل ايصٝت صح اييٚجر ( ٟقت -)ٙباكرٜب :
لٕ قٛي٘ ([ :)ؾثٕ ايذُجُ مً ٘ٝالرٜذب ؾٝذ٘](َ )2صذٛم يحٝذثٕ جٝذ١
ايعٗر ٠ايؿاٛا ١ٝ٥بح ايذُاكتَح َذٔ صذتث

االُ٥ذٚ ١لٕ نثْذت َذذجر  ٠مذٔ

ظٗر ٠ايرٚا ، ١ٜبًتذثظ ٕ ا يذـ ٚايذ ّ [ايذذُجُ مًٝذ٘] لشذِ َٛصذ، ٍٛ
ٚاإلشِ ايذُٛصَ ٍٛحِٗ ٚ ،صًا٘ [َذذجُ مًٝذ٘] ٖذ ٞايذ

قعذَ ٔٓٝتيٛيذ٘ ،

 ٙ ٖٚايصًَ[ ١ذجُ مًٚ]٘ٝصـ يًتهِ ٚايؿاٝث ظثٖراّ ٜٚ ،تٍ ايٓصٓ ٓمًذ٢
ٕ ايذتهِ ٚايؿاٝث ايذُجُ مًٗٝث ال رٜب ؾٗٝث ٚال ظحٗ ١قعرتٜٗث .
ٚايذذذُرا َذذٔ [ايذذذُجُ مًٝذذ٘ ]  :لظذذاٗثر ايؿاذذ ، ٣ٛال لقؿذذثم ايذذذجُٝ
ٚلمجثمِٗ مً ٢ايؿاٝث  ٕ ،ؾرس ايصؤاٍ م ايذُكحٛي ٖٛ ١لخذا ف ايؿكذٗٝح
ايذتثنُح  ،ؾ بت َٔ ن ٕٛايذُجُ مً ٘ٝبذذُعٓ ٢ايذذتهِ ٚايؿاٝذث ايذذُعٗٛر٠
قحثٍ ايؿاٝث ايعثذ ٠ايٓث ر. ٠
( )1هث ٙايع ٝبٗث ٤ايت ٜٔاييٚجر  ٟم قكرٜر بذتن٘  -ثظ ّ١ٝمً ٢ايهؿث : ١ٜج. 94 - 92 : 2
( )2ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ 9بٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 1
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 َٚايآسٍٓ ٚقصًٝذِ ٕ ايذُرا بثيذُجُ مًٖ ٘ٝذ ٛايذذاي ٚايرٚاٜذ ، ١ؾذثٕ
لطذذ م ايذذٓص ٚقذذرى اإلشاؿصذذثٍ َٓذذ٘ (ٜ )ذذتٍٓ مًذذ ٕ ٢نذذٌ َذذث لظذذاٗر
بح ا صتث

َذُث ال رٜب ؾٜٓٚ ، ٘ٝاج َٓ٘ ج ١ٝايعٗر ٠ايؿاٛا ١ٝ٥ايذذُأخٛذ٠

َٔ ايرٚاٚ ، ١ٜيٝض َطًل ايعٗر ٚ ٠خصٛص ايعٗر ٠ايرٚا. ١ٝ٥
ٚذيو ٕ [ايذُجُ مً ]٘ٝاذا نذثٕ ٚصذؿثّ يًرٚاٜذ ١ايذذُعٗٛر ٠مل ٜهذٔ
َآثشحثّ َ ٚصؿ٘ ال كثّ [ :ال رٜب ؾ ]٘ٝؾثٕ لظاٗثر رٚا ١ٜبأيؿثظٗث َٔ ٕٚ
لماُذذث ايؿكٗذذث ٤مًٗٝذذث ٚؾاٝذذثِٖ مًذذ ٢طحكٗذذث قذذس ا ايرٚاٜذذ ١بإظذذاٗثرٖث رٜحذذ١
ٚظحٗٚ ، ١ذيو إل اُثٍ اياك ١ٝم صتٚرٖث ؾ ٜه ٕٛايذاي َذُث ال رٜب ؾ،٘ٝ
بٌ ٜه ٕٛؾَ ٘ٝذُث ؾ ٘ٝايرٜب ي

اُثٍ ايذُ نٛر .

بُٓٝث اذا نثٕ [ايذُجُ مًٚ ]٘ٝصذؿثّ يًؿاٝذث ايذذُعٗٛر ٠ايذذُعاُت ٠ؾكٗٝذثّ
مًذذ ٢ايذذذاي نذذثٕ ال٥ك ذثّ َٚآثشذذحثّ َ ذ ايٛصذذـ [ال رٜذذب ؾٝذذ٘] ًٜٝ ٚذذل بذذ٘،
ؾثْ٘ لذا مٌُ ايؿكٗث ٤بذاي ٕ ٚؾاٛا بذُضُ ْ٘ٛنثٕ َ ٛذ لطُٓ٦ذثٕ ٜٓاذذؿ ٞمٓذ٘
ايرٜب ٚايعحٗٚ ١اياَُٗٚ ١عٓ ١ايصذ، ٤ٛ

ذرٚر ٕ ٠صذتثبِٗ ال ٜعًُذٚ ٕٛال

ٜؿا ٕٛلال بذُث قًكٓ َٔ ٙٛلَثَِٗ ( َٔ )ايذذتهِ ايذٛاقعٚ ، ٞل اُذثٍ اياكٝذ١
م ؾعًِٗ بعٝت غث ١ٜايحعت .
ٚبإخاصثر [ :ال رٜب ؾ ]٘ٝقر١ٜٓ

ٌ [ايذذُجُ مًٝذ٘] مًذ ٢ايعذٗر٠

ايؿاٛاٝ٥ذ ١ايذذُصآت ٠اىل ايذذذاي  ،ؾاصذً ايذذذُكحٛي ١يذ ّ ٝمًذذ ٢جٝذ ١ايعذذٗر٠
ايؿاٛا ٕٚ ١ٝ٥ايرٚا. ١ٝ٥
 ٖٚا اياٛجٚ ٘ٝاإلشاتالٍ غري قثّ  ،ؾثْ٘ ٜر مً: ٘ٝ
ٚالّ  :لٕ ٖ ا االشذاذتالٍ ٜذحذاذيف مً ٕ ٢قذه ٕٛالّ [ايذُذجذُذ مذًذ]٘ٝ
َٛصٛيَ ، ١

ْ٘ ال ظذثٖت مًذ ٢نْٗٛذث َٛصذٛي ، ١بذٌ ايعذثٖر نذ ٕٛايذ ّ م

قٛي٘ [ايذُجُ مً ٖٞ ]٘ٝيًعٗذت ايذ نرٜ ٟعذيف ايذذُصحٛم ذنذرٚ ٙايذذُعٗٛ
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بٝثْ٘ قحٌ ٖ  ٙايذجًُ ٖٛٚ ، ١قٛي٘ (ٜٓ[ : )عر اىل َث نثٕ َٔ رٚاٜاِٗ مٓٓذث
م ذيو اي  ٟهُث ب٘ ايذُجُ مً َٔ ٘ٝصذتثبو ؾٝؤخذ بذ٘ َذٔ هُٓذث ،
ٜٚرتى ايعذثذ ايذ  ٟيذٝض بذذُعٗٛر مٓذت صذتثبو] ؾذثٕ ٖذ ا ايذٓص ٚا ذ
ايذُرجعٚ ١ٝاإلرقحثط بثيذجًُ ١ايذُصاتٍ بٗث ٚايذُاصً ١بٗث ٚ ،قصذً ايذذجًُ١
قر ٜٓذ ّ١جًٝذذ ١يا ٛذذ ٝايذذذُرا ايذذذجت ٕ ٚ ٟايذذذاي ايذذذُعٗٛر ايذذذُر ٟٚمذذِٓٗ
ايذُجُ مً ٘ٝبح ا صتث

ٖ ٛخي ال رٜب ؾ. ٘ٝ

اذٕ ال َذذجثٍ يمشذذاتالٍ بثيذذذجًُ ١مًذذ ٢جٝذذ( ١ايعذذٗر ٠ايؿاٛاٝ٥ذذ )١ؾثْذذ٘
بعٗٛر اي ّ [ايذُجُ مً ]٘ٝم ايعٗت ايذ نرٚ ٟبعٗذٛر ايذذجًُ ١ايذذُاكتَ١
[ٜٓعر اىل رٚاٜاِٗ مٓٓث] م قؿصري ايذُرا ايذجت َٔ ٟايذجًُ ١ايذُصاتٍ بٗذث
ٜٗٓذذتّ شذذثط اإلشذذاعٗثرٚ ،ق ذتٍ ايرٚاٜذذ ١مًذذ ٢قذذرج ٝايرٚاٜذذ ١ايذذذُعٗٛر٠
ٚايذاي اي ا ٥صٝا٘ ايٛا
ٚيذذْ ٛهذذر

صتٚر ٙمً ٢ايذاي ايعثذ اي  ٟيٝض بذُعٗٛر.

ذتْ ظٗذذٛر ايذ ّ م ايعٗذذت ؾذ

قذذٌ َذذٔ ل اُذذثٍ لرا  ٠ايعٗذذت

اي ذ نرَ ٟذذٔ اي ذ ّ  ،ؾٗٓٝذذتّ ٜض ذثّ  :ظٗذذٛر اي ذ ّ م نْٗٛذذث لشذذِ َٛصذذ،ٍٛ
ٚمٓت ٕ ٥ال ٜاِ قكرٜب اإلشاتالٍ مً ٢لرا  ٠ايعٗر ٠ايؿاٛا. ١ٝ٥
 ٚثّْ ٝث  َ :قصًٝذِ ن ٕٛاي ّ َٛصٛي ، ١ؾثٕ [ايذُجُ مًٚ ]٘ٝر ٚصؿثّ
يًرٚا ١ٜايذُر ١ٜٚمذِٓٗ -

ذت ايذذاي ٜٔايذذُاعثر ح ٚ -ظذثٖر ٙنْٛذ٘ ٚصذؿثّ

بذتثٍ ْؿص٘  ،ؾٝه ٕٛايذاي ايذُعٗٛر [ايذُجُ مًٝذ٘] ال رٜذب ؾٝذ٘ ٖٚ ،ذ ا
ٚا

يٛ ٛأ ٕ ٚصـ ايع ٟ - ٧ٝظ - ٤ٞظثٖر م ٚصـ ايع ٤ٞبذذتثٍ

ْؿصذ٘ ٚذاقذ٘  ٟ ،اذا نذثٕ [ايذذُجُ مًٝذ٘] ٚصذؿ ّث يًاذي ٚايرٚاٜذ ١البذذت ٕ
ٜهٚ ٕٛصؿثّ يًاي بًتثظ ذاق٘  -ال بًتثظ َاعًك٘  ، -بُٓٝث لماحثر[ايذذُجُ
مًٚ ]٘ٝصؿثّ يًؿاٝث ٚايذتهِ ايذُعٗٛر اي  ٟقضُٓٓا٘ ايرٚا - ١ٜصذب ايآذسٍٓ
ٚايحٝثٕ اي

ل  ٖ -ا َٔ قح ٌٝايٛصـ بذتثٍ ايذُاعًل  ٖٛٚ ،خ ف ايعثٖر

ال ٜصثر لي ٕٚ َٔ ٘ٝقر ١ٜٓصثرؾٚ ١ا تَ ٖٞٚ ١ؿك. ٠ ٛ
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 ٚثينثّ َ :قصًٝذِ ن ٕٛاي ّ َٛصٛي ١ؾ مُ ّٛم ايذُكحٛي ١يػري ايذائٜ
ايذُاعثر ح ايذُصؤ ٍٚمُٓٗث ٚ ،ال لط م صث ٜعٌُ ايعذٗر ٠ايؿاٛاٝ٥ذ ،١لذ ال
لط م يصً ١ايذذُٛص[ : ٍٛايذذُجُ مًٝذ٘] اذٜ ٢اُصذو بذ٘ ٜٚكذثٍ  :قذرى
اإلشاؿصثٍ َٓ٘ (ٜ )تٍٓ مً ٕ ٢نٌ َر لظاٗر بح ا صتث

ٖذَ ٛذذُث ال

رٜب ؾَ ٘ٝطًكثّ  ،اْ ٢ذاعت ٣اىل (ايعذٗر ٠ايؿاٛاٝ٥ذ )١ؾاهذ ٕٛجذٚ ، ١ذيذو
ٕ [ايذذذُجُ مًٝذذ٘] ٚصذذـ يًاذذي ايذذذُر ٟٚمذذِٓٗ  ،ؾٝهذذ ٕٛايذذذُرا َذذٔ
ايذُٛص( : ٍٛخي َذذجُ مًٝذ٘) قحذثٍ خذي ظذثذ َذذاثيـ يذ٘ ٚ ،يذٝض َطًذل
ايذُجُ مً ٖٚ ، ٘ٝا ٚا
قذتبٓ اي ٖث

بثياأٌَ ،ؾثْ٘ ْعري َذث لذا قٝذٌ  ٟ :ايذذُصجتٜٔ

اي ٘ٝ؟  ٚجث

ايذذُصؤَ : ٍٚذث نذثٕ اإلجاُذثع ؾٝذ٘ ننذر -نذثٕ

ظثٖر : ٙخصٛص ايذذُصجت ايذ ٜ ٟهذ ٕٛؾٝذ٘ االجاُذثع ننذر  ،ال نذٌ َهذثٕ
ٜه ٕٛاإلجاُثع ؾ ٘ٝننر َٔ غري. ٙ
ٚلذا قٝذذٌ  ٟٓ :ايرَٓثْا ٝذذٔ قرٜذذت ؟  ٚجذذث
ايرَثْ ١اي

َ( :ذذث نذذثٕ نذذي) نذذثٕ ظ ذثٖرٙ

قه ٕٛني َٔ خاٗث  ،ال َطًل ا ني .

ٖٚه ا ٖٓث ٜرا َٔ ايذاي [ايذُجُ مً ]٘ٝايذاي اي ٜ ٟهذَ ٕٛعذٗٛراّ
َذجُعثّ مً ٢رٚاٜا٘ بح ا صتث

ٚ ،ال ٜرا َٓ٘  :نٌ َر َعٗٛر َ ٚذجُ

مًٝذذ٘ اذذ ٢لذا مل ٜهذذٔ خذذياّ  ،بذذٌ ٜذذرا خصذذٛص ايذذذاي ايذذذُجُ مًٝذذ٘
ايذُعٗٛر بح ا صتث

.

ٚبإخاصثر  :ال لط م م صً ١ايذُٛص - ٍٛمً ٢ؾذرس لرا  ٠ايذذُٛصٍٛ
َٔ ا يـ ٚاي ّ  -اٜ ٢صذ ٓ اياُصذو بذثإلط م ٚقذرى اإلشاؿصذثٍ  ،ؾذثٕ
ايصؤاٍ مٔ ايذاي ٜٔايذُاذاثيؿح ايذُاعثر ح ٚ ،ايذجٛا

ٜذااص بذذُٛر ٙ

ٜٚؿٝذذت (ايذذذاي ايذذذُجُ مًٝذذ٘) ايذذذُعاٗر ٠رٚاٜاذذ٘ بذذح ا صذذتث

(ٜؤخذ بذذ٘

ٜٚذذرتى ايذذذاي ايعذذثذ ايٓذذث ر) ٜٚ .اتصذذٌ َٓذذ٘ بطذ ٕ اياُصذذو بذذإط م صذذً١
[ايذُجُ مً ]٘ٝبتم ٣ٛمشٛي٘ يًاي ايذُجُ مًٚ ٘ٝيًؿاٝث ايذُجُ مًٗٝث،
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 ٚال ٜذُهٔ اياعت ٟاىل (ايعٗر ٠ايؿاٛا )١ٝ٥ايذُجُ مًٗٝث قحثٍ ايؿاٝث ايعثذ. ٠
ٚبطرٜذذل قذذٚ ٚ ٣ٛنذذت  َٓ :ذ ظٗذذٛر ايذذذجًُ[ ١ؾذذثٕ ايذذذُجُ مًٝذذ٘] م
ٚصـ ايذتهِ ايذُجُ مً ، ٘ٝؾإْ٘ ب قر ١ٜٓظثٖت ٠مً ٢نٚ ْ٘ٛصؿثّ َذااصثّ
بثيؿاٝث شْ ٣ٛض اي ٖٔ بإٔ اإلمجثع ٚصـ ايؿاْ ٖٛٚ ،٣ٛض ذٖيف ْثظ٤٢
َٔ اإلصط أ ايذتث

بح ا صٛيٝح ٚال ٜذُهٔ قؿصري ايرٚا ١ٜب٘ .

ٚرابعثّ ٜ :ذُهٔ قٛنٝت ٖ ا ايؿِٗ َ :

ع ١قاُ ١ايرٚا ١ٜايذُكحٛيٚ ١قذتقٝل

ايٓعر ؾٗٝث ٝ ،ع رج اإلَثّ ([ )ايذُجُ مً ]٘ٝم ا َر ايح ٔٓٝرظذتٙ
ح قثٍ  [ :ؾثٕ ايذُجُ مً ٘ٝال رٜب ؾٝذ٘ ٚ ،لْذذُث ا َذٛر

ذَ : ١ذر بذٔٓٝ

رظذذت ٙؾٝآحذذ َ ٚ ،ذذر بذذ ٔٓٝغٓٝذذ٘ ؾٝجآذذب َ ٚ ،ذذر َعذذهٌ ٜذذر ٓ مًُذذ٘ اىل ال
ٚاىل رشٛي٘] ؾثٕ ايعثٖر ل راج اإلَثّ ( )ايذاي ايذُجُ مً ٘ٝم [ا َر
ايحذذ ٓ ٔٝرظذذت ]ٙي ٛذذٛأ صذذتا٘ ٚمذذتّ ايعذذو ؾٝذذ٘ ٚل راجذذ٘ ايذذذاي ايعذذثذ
م ا َذذذر ايحذذذ ٔٓٝغٓٝذذذ٘  ٚايذذذذُعهٌ ايذذذ ٜ ٟذذذر ٓ مًُذذذ٘ اىل ال ٚاىل رشذذذٛي٘
يٛج ٛايرٜب ٚايعو ؾ. ٘ٝ
بُٓٝث ايؿاٝث ايذُعٗٛر ٚ ٠ايذُجُ مًٗٝث ال ٜذذترز نْٗٛذث َذٔ ا َذر ايحذٔٓٝ
رظت ، ٙلذ ر

ؾاٝث َعٗٛر ٠ال صٌ ظرم ٞيذٗث ٚال يٜ ٌٝذتمُٗث ٚال ٜذذترز

َٛاؾكاٗث يًٛاقذ ٚ ،يذ ا ال ٜعٗذر َذٔ ايذذُكحٛي ١بذٌ ال ٜذذتاٌُ قٜٛذثّ  :لْذتراج
ايؿاٝذذذث ايذذذذُعٗٛر ٚ ٠ايذذذذُجُ مًٗٝذذذث م ا َذذذر ايحذذذ ٔٓٝرظذذذتٚ ، ٙلْذذذتراج
ايؿاٝث ايعثذ ٠م ا َر ايح ٔٓٝغ - ٘ٓٝاٜ ٢ص ٓ اإلشاتالٍ بثيذُكحٛيٖٓ ١ث .
ٖ ا نًذ٘ بًتذثظ اإلشذاتالٍ بثيذذاي ايعُذتَ - ٠كحٛيذ ١لبذٔ ٓعًذٚ - ١قذت
لشاعٗرْث قرجٝتٗث بثيعٗر ٠ايرٚا١ٝ٥

ت ايذاي ٜٔمًَ ٢عثر ٘ .

ٜٚذُهٔ قأٜذٝتٖث بذُرؾذٛما ١زرار ٖٞٚ - )1(٠يذضعذؿٗث َؤٜٓت - ٠ذٝع ٚر
(َ )1صاترى ايٛشث: ٌ٥

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 2
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ؾٗٝذذذث ٜ[ :ذذذث زرار ٠خذذذ بذذذذُث لظذذذاٗر بذذذح صذذذتثبو  ٚع ايعذذذثذ ايٓذذذث ر]
جٛابثّ يصؤاٍ ٜ :أق ٞمٓهِ ايذايإ  ٚايذتتٜنثٕ ايذُاعثر ثٕ ؾحأُٜٗث ْأخ ؟
 ٖٛٚقعحري ٚا

ايتالي ١مًذ ٢ايرتجذ ٝبعذٗر ٠ايرٚاٜذ ١مًذ ٢ظذ ٚذٖث  ،ؾذثٕ

قٛيذذ٘ [خذ بذذذُث لظذذاٗر بذذح صذذتثبو] ٚلٕ نذذثٕ ٜذذذتاٌُ ظذذٗر ٠ايؿاٝذذث بذذح
ا صتث

م قحثٍ ْتر ٠ايؿاٝث ٚظ ٚذٖث  ،يهٔ ق ٍٛايصث ٌ٥بعت( ٥ؾكًت ٜ :ث

شذذٝت ٟلُْٗذذث َعذذثّ َعذذذٗٛرإ َذذذأ ٛرإ مٓهِ)ٚٚصذذـ (َذذذأ ٛرإ) ٚصذذذـ
يًاي ٜٔال َذتثيٚ ١قت قعكٓح٘ لَضث ٤اإلَثّ ( )يؿُٗ٘  ٖٚ ،ا اإلَضث ٤يٌٝ
ٚا

مً ٢لرا  ٠ايعٗر ٠ايرٚاَٚ ، ١ٝ٥عذ٘ ال ْذذكحٌ ٚال ْذذعايف بإ اُذثٍ لرا ٠

(ايعٗر ٠ايؿاٛا ٙ ٖ َٔ )١ٝ٥ايذجًُ ، ١بٌ ٜه ٕٛظحٗ ١قحثٍ بتٚ ١ٜٗا ت. ١
الي َٔ ّ١ايذُكحٛي ١يٛال رؾعٗث،

ٜٚذُهٔ ايك : ٍٛلٕ ٖ  ٙايذُرؾٛمٚ ١

ٚال ٜذأق ٞؾٗٝذث ل اُذذثٍ لرا ( ٠ايكطذ بصذٓت ايذذذُعٗٛرَ )٠ذ قأقذذٓ ٘ٝل اُذذثالّ م
صتر ايذُكحٛي[: ١ايذُجُ مً َٔ ٘ٝصتثبو ؾٝؤخ ب٘] يٛال قرا ٔ٥ايصرف
اىل ايعٗرٚ ٠قت قكتَت م ايحذتع ؾثٕ ايكرا ٖٞ ٔ٥اي
ن ٕٛايذُكحٛي ١م َكثّ بٝثٕ قطع ١ٝشٓت
ايرٚاٚ ١ٜظٛٝمٗث ٚلظاٗثرٖث بح ا صتث

ٚجحت رؾ ايٝت مٔ

ت ايذاي ، ٜٔؾتًُٓثٖذث مًذ ٢ظذٗر٠
ٚبح رٚا ٠ايذتتٜع .

ٝ ٚع نثْت ايرٚاَ ١ٜرؾٛم ١قثصر ٠ايذتج ١ٝال ْط ٌٝايه ّ ٛصث .
ٖٚه ذ ا َرشذذً ١اإل اجذذثج [ :لذا لخاًذذـ

ث ٜنٓذذث مًذذٝهِ ؾا ذ ٚا بذذذُث

لجاُعت مً ٘ٝظٝعآث ؾثْ٘ ال رٜب ؾ )1(]٘ٝؾثْٗث مً ٢ؾرس صذتٚرٖث ٜذذتاٌُ
ؾٗٝث لرا  ٠لجاُثع ايعٝع ١مً ٢رٚا ١ٜخيٕ ؾٝؤخ ب٘ ٚال رٜب ؾٚ ٘ٝال قُٗٚ ١ال
َعٓ ١ش ، ٤ٛبذا ف َعثر ٘ ايعثذ ؾثْ٘ َذُث ؾ ٘ٝايرٜب ٚاياُٗٚ ١ظٔ ايص.٤ٛ
ٚباكرٜذذب ذذثٕٕ  :ظذذثٖر ايذذذتتٜع ٖذذ ٛا َذذر [ؾاذذ ٚا] َذذٔ

ث ٜنٓذذث

ايذُذااًؿ[ ١بذُث لجذاذُعت مً ٘ٝظٝعذاذٓث] ؾثٕ ايذتتٜع اي  ٟلجذاُذعت مً٘ٝ
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 43

قرج ٝاخلي ايذُعٗٛر مً ٢ايعثذ )361(.............................................

ايعٝع [ ١ال رٜب ؾ ٖٚ ،]٘ٝا ؾِٗ يًذُرشً َٔ ١ظثٖرٖث َٚ

عَ ١ؿرا قٗث.

ْعذذِ ٜذذذتاٌُ ؾ ٗٝذث لرا  ٠لجاُذذثع ر  ٟايعذذٝع ١مًذذ ٢رٚا ٜذٚ ٕ١مًُذذِٗ مًذذ٢
طحكٗث ٚؾاٝث ايؿكٗث ٤بٗث  ٖٚ ،ا اإل اُثٍ ٜؤنت ايك ٍٛبرتج ٝايذُعٗٛر ؾاّ٣ٛ
ذت ايذذاي ٜٔايذذذُاعثر ح ايذُاذذاثيؿح مًذ ٢ايذذذاي

ايذذُعاُت مًذَ ٢ذذؤ ٣
ايعثذ ايٓث ر .

يهٔ اال اُثٍ اينثْ ٞيٝض ٚا ذ ايعٗذٛر َذٔ ايذذاي ايذذُرشٌ ايذ  ٟال
جٝذذذ ١ؾٝذذذ٘ ٚال اماُذذذث مًٝذذذ٘ ٜٚ ،هؿٓٝذذذث ل اُذذذثٍ صذذذتٚرٚ ٙل اُذذذثٍ لرا ٠
اإل اُثٍ ا  ٖٛٚ ٍٚقرٜب غري بعٝت  ،ؾٝهَ ٕٛؤٜتاّ يًُكحٛي ١ايذُعاُت. ٠
ٚم ايذااثّ ْحَ ٔٓٝذٔ بذث
ظذذٗر ٠ايذذذاي بذذح صذذتث

اياطحٝذل ٚايا ٛذْٚ ٝذ نر َصذتاقثّ إلشذاعٗثر
ا ُ٥ذذٚ ١رٚا٠

ذذث ٜنِٗ ٖٚ :ذذَ ٛصذذتام ايص ذ ٠

ايربثم ١ٝم ايذُٛاق ا ربع ١ايذُكتشٚ ، ١ايذذُعٗٛر م ؾاذث ٣ٚايؿكٗذث ٤قذذاٝري
ايذُصثؾر ؾٗٝث بح ايكصر ٚاإلقذذُثّ  ٚ ،قذت لخاًؿذت ؾٝذ٘ ا خحذثر بذح خذي آَذر
بكصر ايص  ٠ؾٗٝث ٚ ،بح خي آَر باُثّ ايص  ٠مً ٢اإلط م ؾٗٝث ٚ ،بح خي
َعًٓل يًاُثّ مً ٢قصت اإلقثَٚ ، ١بح خي َذآٝر بح ايكصر ٚاياُثّ(. )1
ٚايذذذُعٗٛر بذذذتصب ا خحذذثر ايٛاصذذً ١ليٓٝذذث ٖذذ ٞرٚاٜذذ ١اإلقذذذُثّ مًذذ٢
اإلط م ؾثْٗث ا ننر مت اّ ٚٚصؿثّ صحُث ٚصًٓث .
يهٔ ٜعٗر َٔ رٚاٜذ ١صذتٝت ١إلبذٔ قٛيٜٛذ٘( )2بصذٓت ٙاىل ٜذٛ

بذٔ ْذٛأ

 ايرا ٟٚايؿك ٘ٝايذذجً -ٌٝقٛيذ٘ ْ ( :ذث قصٓذر ٚنذثٕ صذؿٛإ ٜكصٓذر ٚابذٔ ابذٞمُري ٚمجٝذ
رٚاٜذذث

صذتثبٓث ٜكصٓذرٚ )ٕٚالبذت َذٔ لشذآث ِٖ م ؾعذٌ اياكصذري اىل

مسعٖٛذذث َذذٔ ُ٥ذذاِٗ ( )ؾٗذذ ٞظذذٗر ٠مًُٝذذ ١لشذذآث ٚ ، ١ٜقصذذاًسّ

( )1راج  :ايٛشث : ٌ٥ج: 5

 َٔ : 25ابٛا

( )2راج  :نثٌَ ايسٜثرا  :ص : 248أ .7

ص  ٠ايذُصثؾر .
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ظٗر ٠رٚا ١ٜاياكصري م زَثٕ اإلَثّ ايهثظِ ٚاير ث ( )قحٌ لظاٗثر ايعٌُ
بٗذذث َذذٔ صذذتثبُٗث  ٚ ،جًذذ٘ ْذرجٓ رٚاٜذ ١اياكصذذري مًذذ ٢رٚاٜذذ ١اإلقذذُثّ م
ايذُٛا

ا ربع ١لشاهعثؾثّ يًرجتثٕ َٔ ظٗر ٠ايرٚا ١ٜبذح صذتث

ا ُ٥ذ١

ا ٢لشاٛجحت ظٗر ٠مًُِٗ مً ٢طحكٗث  ،ؾًذ ا ْذذتاثط ٚجٛبذثّ بثياكصذري َذث
يذِ ٜعسّ ايذُصثؾر مًَ ٢كثّ معرٜ ٠ثّ ؾٝاِ .
ٜ َ٘ٓٚذاذٓض

ص ّ َٔ نذنذر ٠ايرٚاٜث
ٕ ايذاعرف مً ٢ظٗر ٠ايرٚاَ ١ٜذاذتذ ٓ

ايٛاصً ١ايٓٝث  -لْذُث ْصري اي ٘ٝاذا مل قاذتكل َثر ٠مً ٢ايذذا ف نثظذؿ ١مذٔ
ايعٗر ٠ايرٚا ١ٝ٥ايذُذذاثيؿ ١اينثباذ ١م مصذٛر ايذذُعصَٛح ( ٚ )م ايعٗذٛ
ا ٚىل يًػٝحْ ِ . ١حذتع ايذُرج اينثْ: ٞ
الرتجيح مبوافقة الكتاب والسنة :
جذذثٖ ٤ذ ا ايذذذُرج م رٚاٜذذث

نذذنريٚ ، ٠قحذذٌ ايٛيذذٛج م قؿصذذ ٌٝبذذذتن٘

ْذُٗت َكتَْٚ ١ك: ٍٛ
َذذذُث لقؿذذل مًٝذذ٘ ايذذذُصًُ ٕ ٕٛايصذذٓ ١ايذذذُطٗرٖ ٠ذذ ٞايذذذُصتر اينذذثْٞ
يًاعر ٜاالش َ ٞبعت ايذُصتر االٚ ٍٚاالشثط  ٖٛٚايكرإٓ ايذذُجٝت ٚقذأقٞ
ايصٓ ١م َرقح ١ثْ ١ٝبعت ايكرإٓ اي  ٟي٘ ايذُرقح ١االٚىل م اياعر ٜاالش َ. ٞ
ٜٚذُهٔ قكص ِٝم ق ١ايصٓ ١ايذُطٗر َ ٠ايكرإٓ ايذُجٝت اىل اقصثّ :
ايكصِ اال : ٍٚقصت ٟبعه ؾرا ايصٓٚ ١ننري َٔ
ايكرإٓ ٚقؿصري َضثَ :٘ٓٝؾاؿصٌٓ َث مجً٘  ٚقٛ
ايعثر ١
ٚاالر

ث ٜنٗث يعرأ َعثْٞ

َث غُه َٓ٘ٚ ،االخحثر

هثّ ايص ٚ ٠ايصٝثّ ٚايطٗثرٚ ٠ايذتج ٚايربث ٚايسٚاج ٚايطذ م
ْٚذتٖٛث خحثرْ ننريٜ ٠عرف ايذاحري ايذُااح ٖ ا جٝتاّ .

ايكصِ اينثْ : ٞقصت ٟبعه ؾرا ايصٓٚ ١ننري َٔ

ث ٜنٗث يحٝثٕ

هثّ

ظرم ١ٝشهت مٓٗث ايكرإٓ  ٚمل قهٔ نًُا٘ ٚا تٜ ١احح بٗث اياعر ٜااليذٗٞ

ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ)363( .............................................. ١

ٜٚؿُٗٗث ايعثرؾ ٕٛبثيًػٚ ١قؿصري ارٜث ْ ،عِ م ايكرإٓ قحٝثٕ نٌ ظ ٤ٞيهٔ ال
ٜؿُٗ٘ لال ايراشا ٕٛم ايعًِ ٚايذُاثطح ٕٛب٘ َ ِٖٚذتُت(ٚ )Sآي٘ (. )
ايكصِ اينثيع  :قصت ٟبعه ؾرا ايصٓٚ ١بعه
َٛاؾذل يًهاذث

ث ٜنٗذث يحٝذثٕ قعذرٜ

َٛاؾكذ ١قثَذ ٚ ١ظذذح٘ قثَذ ١ياأنٝذتٚ ٙقرشذٝا٘ م ايٓؿذٛط ْعذذري

ايذتتٜع ايصت ٝاي  ٟرٚا ٙايؿرٜكثٕ ([ )1ال حيٌ ّ لَرَ ٤٣صًِ ٚال َثيذ٘
ِ بَ ِٝذَٓهُِِ
اال بطٝذذب ْؿذذض َٓذذ٘] ؾثْذذ٘ ٜٛاؾذذل قٛيذذ٘ شذذحتثْ٘ [ َٚالَ قَ ذأِنًُُٛا ََِ ذَٛايَهُ ِ

بٔثيِحَثطٔذذذٌٔ] ْٚعذذذذري ذذذذتٜع رشذذذذ ٍٛال ([ : )2()لقكذذذذٛا ال م ايٓصذذذذث]٤
[ٚخرينذذِ خرينذذِ ًٖذذ٘ ْ ٚذذث خرينذذِ ًٖذذ ]ٞؾثْذذ٘ ٜٛاؾذذل قٛيذذ٘ شذذحتثْ٘ :
ٔ بٔذذذثيَُِ ِعرُٚفٔ]ْٚ .عذذذري ٖذذ ا نذذذنري م ْصذذذٛص االخحذذذثر الشذذذُٝث
[َٚمَثظٔذذرُٖ ُٖٚ
ايٓصٛص ايذذُؿصٓر ٠رٜذث

ايكذرإٓ ايذذُجٝت ٜذذُهٔ االطذ ع مًٗٝذث يذذُراجع١

قؿثشري ايكرإٓ بث خحثر ايذُأ ٛر ٠مٔ ايذُعصَٛح ( ِ . )بعت ٖ ا :
ْعرع م بٝثٕ ايذُرج ايذُحتٛ

ايٛار م خحثر ننريٚ ،٠ايعُذتَٗٓ ٠ذث

ايذُكحٛيٚ ١ايصتٝت ١ايًاذثٕ قرجٓتذثٕ ايذذاي ايذذُٛاؾل يًهاذث

ٚايصذٓ ،١ؾكذت

ٚر م ايصذذتٝت[: ١اذا ٚر مًذذٝهِ ذذتٜنثٕ َذذذااًؿثٕ ؾثمر ذذُٖٛث مًذذ٢
ناث

ال  :ؾُث ٚاؾل ناث

ال ؾا َٚ ، ٙٚث خثيـ ناث

ال ؾر .)3()ٙٚ

 ٖٚا ايذاي قت كٓكٓث صت ١شٓت ٙم بذتع َؿصٌ ٚ ٖٛٚ ،ا
مً ٢لشذاذك يَ ١ٝرجٓ َٛاؾذكذ ١ناث
ايرقح[ ١ؾثٕ مل قذجتُٖٚث م ناث

ال ٚقذكتَٓذ٘ مً ٢ايذُرج اي

ايتالي١
ذ ل ؾذ ٞ

ال ؾثمر ُٖٛث مً ٢خحثر ايعثَ.]١

يهٔ ٚر م َذكحذٛي ١مُر بٔ ذٓذعذًذ )4( ١خذ ؾذ٘ٝ ،ع ٜذحذتَ ٚذٓذٗث نذٕٛ
( )1ايٛشث:ٌ٥ج َٔ 3 :3ابٛا

َهثٕ املصً:ٞأ +1ايصٓٔ ايهي ٣يًحٗٝك:ٞج. 97 :6

( )2ايٛشث : ٌ٥ج: 14

 َٔ : 88ابٛا

َكتَث

ايٓهثأ  :أ  +2أ. . 8

( )3ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 29

( )4ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 1
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(َٛاؾك ١ايهاث

َٚذاثيؿ ١ايعثَ )١ن ُٖث َعثّ َرجٓ ٚا ت ٚم َكثّ ؾثر :

ؾثْذذ٘ شذذأٍ ايذذراَ ٟٚذذٔ اإلَذذثّ ايصذذث م ( )مُذذث اذا نذذثٕ ايذذذايإ
مذٓهِ ٖٚ ،ذ ا ايصذؤاٍ  -نػذريَ ٙذٔ االشذ- ١ً٦

َعٗٛر ٜٔقت رٚاُٖذث اينكذث

ٜهعذذـ ٜٚذذتٍٓ مًذذ ٢ؾٗذذِ مُذذر بذذٔ ٓعًذذٚ ١ؾكثٖاذذ٘ ٝ ،ذذع ؾذذرس ايذذذائٜ
ذذتُٖث مًذذ ٢ارخذذر بثيعذذٗر ٠يهُْٗٛذذث

َعذذٗٛر ٜٔم ايرٚاٜذذ ٟ - ١ال ٜذذرج

َعٗٛر ٜٔم ايرٚاَ ١ٜعٓ ْٞٛايصتٚر قذت رٚاُٖذث اينكذث

 .بذٌ ٖذ ا ايصذؤاٍ

ٜهعذـ مٔ لرقهثز ج ١ٝخي ايذنك ١ؾصأٍ مُث ي ٛقذعثرس خذيإ َعذٗٛرإ
يراٜٚح ذكاح ٜؿٝتإ هُ ّث ظرمٝثّ َذااًؿثّ  ،ؾكثٍ ي٘ اإلَثّ (َ )ذجٝحثّ :
[ ٜٓعر ؾُث ٚاؾل هُ٘ هِ ايهاث
ٜٚرتى َث خثيـ هُذ٘ هذِ ايهاذث
ايذاي ايذُٛاؾل يذتهِ ايهاث

ٚايصذٓٚ ١خذثيـ ايعثَذ ١ؾٝؤخذ بذ٘

ٚايصذٓٚٚ ١اؾذل ايعثَذ ]١ؾذرجٓ ()

ٚايصٓ ٖٚ ، ١ا ايذجس َٔ ٤ايذُكحٛيٚ ١ار يحٝثٕ

ايذذذُرج اينذذثْ ٞم ايذذذاي ٜٔايذذذُاعثر ح ٖ ٟ ،ذذٚ ٛار بعذذت مذذتّ جذذت٣ٚ
ايذذذُرج ا  : ٍٚظذذٗر ٠ايذذذاي  ،يؿذذرس ايذذرا ٟٚنذذ ٕٛايذذذايَ ٜٔعذذٗٛرٜٔ
َعٓ ْٞٛايصتٚرٚ ،ال ٜرا َٔ ظٗرقُٗث  :قطع ١ٝصتٚرُٖث نُث شحل قكرٜح٘ .
ٚقت ٜعهٌ مً ٢ايذُكحٛي ١بأَر: ٜٔ
اإلظهثٍ ا  : ٍٚلْذذ٘ ٜذتذذاٌُ الياٗذث مًذ ٢نذ ٕٛايذذُرج  -بعذت مذتّ
جت ٣ٚظٗر ٠ايرٚا ١ٜم
ايذاي يًهاث
ايهاث

ت ايذاي ٜٔايذُاذاثيؿح َ -رنحثّ َٔ َٛاؾكَ ١ؤ ٣

ٚايصَٓ َٔٚ ١ذاثيؿا٘ ير  ٟايعثَٜٓ[: ١عر َث ٚاؾل هُ٘ هِ

ٚايصٓٚ ١خثيـ ايعثَ ١ؾٝؤخ بذ٘]  ٟلٕ َذذجُٛمُٗث َذرجٓ ٚا ذت

ٝع مج بُٗٓٝث بٛا ٚايعطـ  ٖٚ ،ا خذ ف ْعذر ايذذُعٗٛر ايذذُعاكت نذٕٛ
َٛاؾك ١ايهاث

ب اقٗث َرجٓتثّ يًاي ايذُٛاؾل ي٘ مً ٢ايذاي ايذُذاثيـ ي٘ .

يهٔ ْك ٍٛقذتكٝكثّ ٚجٛابثّ مٔ ٖ ا اإلظهثٍ :

ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ)365( .............................................. ١

ٚالّ  :لٕ اليذذ ١ايذذذُكحٛي ١مًذذ ٢ايذذذُرجٓ ايذذذُرنٓب ال قذذذُٓ َذذٔ اليذذ١
صتٝت ١محت اير

ٔ مًَ ٢رجٓت ١ٝخصٛص َٛاؾك ١ايهاث

 ،ؾإُْٗث ْصٓذثٕ

صتٝتثٕ َنحاثٕ ٚال قٓثم بح ايذُنحاح  ،ؾإذا جث ٤خذيإ َعذٗٛرإ رٚاُٖذث
ٚنثٕ

اينكث

ٚايصذَٓٚ ١ذذاثيؿثّ يذر  ٟايعثَذ- ١

تُٖث َٛاؾكثّ يعثٖر ايهاذث

رجذ مًذذَ ٢عثر ذذ٘ بتاليذذ ١ايذذذُكحٛيٚ ، ١لذا جذذث ٤خذذيإ َعذذٗٛرإ رٚاُٖذذث
ذتُٖث َٛاؾكذثّ يًهاذث

ٚارخذر َذذاثيؿثّ يذ٘  -رجذ ايذذُٛاؾل

اينكث

ٚنثٕ

يًهاث

بتالي ١ايصتٝتٚ ، ١ال لظهثٍ م ايحح .

 ٚثّْ ٝث :ال رٜب م لشذاذك يَ ١ٝرج (َذاثيؿ ١ايعثَ )١م ْؿص٘ مٓت ٚجٙ ٛ
م

ت ايذذاي ٜٔايذذُاعثر ح  ٕٚارخذر َذٔ  ٕٚثجذ ١إلْضذُثّ َٛاؾكذ١

ايذاي ايذُذاثيـ يًعثَ ١لىل َطثبكَ ١ؤ ٓا ٙيعثٖر ايهاث

ٚايصٓ. ١

ٚال ٜحعذت لشذاؿث  ٠لشذذاك يَ ١ٝرجٓتٝذَٛ( ١اؾكذ ١ايهاذذث ) ب ٛذتٖث َذذٔ
ايذُكحٛي ١ايذُعاُتٜ ٠ضثّ بًتثظ َذجُٛع ؾكراقٗث ايذُاصًٝ ، ١ع ٕ ايذراٟٚ
بعت شؤاي٘ اينثْٚ ٞجٛاب٘ ( )ايذُاكتّ [ٜٓعر َث ٚاؾل هُ٘ هِ ايهاث
ٚايصٓٚ ١خثيـ ايعثَ ١ؾٝؤخ ب٘] شأٍ :
لٕ نثٕ ايؿكٗٝثٕ مرؾث هُ٘ َٔ ايهاث
ٜعذذيف جٗذذٌ هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث

ٚايصٓٚ - ١م ْصذا( : ١غذ))

ٚايصذذٓٚ ، - ١مٓت ٥ذ ٕ َذذٔ ايذُذذذتاٌُ  :ؾٗذذِ

ايرا ٟٚلشاك يَ ١ٝرجٓ (َٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓٚ )١قت َضث ٙاإلَثّ ( )ذِ

َر ٙبث خ بذُث خثيـ ايعثَ [ ٕ ١ؾ ٘ٝايرظث ] .
بٌ ٜذُهٔ ايك : ٍٛلْ٘ ٜؿِٗ َٔ ايذجٛا

اي

ايرظث ] لشاك يَ ١ٝرجٓ َذاثيؿ ١ايعثَ ، ١ؾٝهذٕٛ

ل [َذث خذثيـ ايعثَذ ١ؾٝذ٘
ذ ُٓ٘ اىل َٛاؾكذ ١ايهاذث

ٚايصذذٓ َ - ١ذ نْٛذذ٘ َرجت ذثّ َصذذاك ّ  -يػذذٛاّ غذذري َٓثشذذب يعذذتّ ل اٝثجذذ٘ اىل
ايضُٝذَُ ، ١ذُث ٜؤنت ٕ ايذُرا َذٔ ايذٛا ٚايعثطؿذَ ١طًذل ايذذجُ ٚايعطذـ
بٓتٜ ٕٛعِٓ

ِٓ ايذُرجٓ ايذُصاكٌ ٚمطؿ٘ مً ٢ايذُرجٓ ايذُصاكٌ ارخر .
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ٜٚسٜت اال اُذثٍ قذ : ٠ٛننذر ٠ا خحذثر ايذذُاعثر  ١ايذذُأ ٛر ٠مذِٓٗ ْٚذتر٠
ٚجَ ٛصتام يذايَ ٜٔاذاثيؿح

تُٖث جثَ يًُرجٓتح َعثّ ٚارخر ؾثقت

يًُرجٓتح َعثّ نُث ال ٜذاؿ ٢مً ٢ايذاحري بث خحثر ايذُاعثر َ - ١ذذُث ٜؤنذت
متّ لرا  ٠قرنٓب ايذُرجٓ

 ٚمتّ قٛقـ ايذُرجٓ مً ٢لجاُثمُٗث .
ٚايصَٓ )١رجٓتثّ

ٚايذتثصٌ اْ٘ ال لظهثٍ م نؿثَٛ( ١ٜاؾك ١ايهاث

ذت

ايذاي ٜٔايذذُاعثر ح مًذ ٢ارخذر َٚ ،ذٔ ايكرٜذب لقٝذثٕ ايعطذـ [ٚخذثيـ
ايعثَذذ ]١مًذذَ[ ٢ذذث ٚاؾذذل هُذذ٘ هذذِ ايهاذذث

ٚايصذذَٓ ]١كتَ ذ ّ١يمظ ذعثر

ٚيمٜذُث ٤لىل ٕ آرا ٤ايكٚ ّٛؾاذثٚاِٖ ايذذُعاُت ٠مًذْ ٢ذٛاع (لجاٗذث ايذر )ٟ
إل مذٛاز ايٓصذٛص مٓذتِٖ ٚمذتّ رجذٛمِٗ اىل ايعذرت ٠ايطذثٖرٖ - )( ٠ذٞ
آ راَ ٤ذاثيؿ ١يهاث
ش ٣ٛايعرت ٠اي

ال اي ْ ٟذسٍ قحٝثْذ ّث يهذٌ ظذٚ ٤ٞال ٜعرؾذ٘ ذل ايذذُعرؾ١
مٓتٖث مًِ َهٓٛز َٛرٚ

َٔ رش ٍٛال (. )

اإلظذذذهثٍ اينذذذثْ : ٞمًذذذ ٢ايذذذذُكحٛي ١بأْٗذذذث ال قذ ذذاعرس يعذ ذ ج ايذذذذائٜ
ايذذذُاعثر ح اي ذ ٜ ٜٔهذذٕٛ
يًعثَ ، ١ؾثْٗث ذنر
ايهاث

ايذذُرج

ٜٚهذذ ٕٛارخذذر َذذذاثيؿثّ

ذذتُٖث َٛاؾك ذثّ يًهاذذث

ٜ ٚعٗذر َٓٗذث نذ ٕٛايذذُرج لجاُذثع َٛاؾكذ١

َٚذاثيؿ ١ايعثَ ١ؾٝؤخذ بذ٘  ،قحذثٍ لجاُذثع َذذاثيؿ ١ايهاذث

َٛٚاؾكذ١

ايعثَ ١ؾٝرتى .
يهٔ ٜكثٍ  :لٕ متّ قعرس ايذُكحٛي ١يذتهِ ايذاي ٜٔايذُاذاثيؿح ايذ ٜٔ
ٜهٕٛ
ال

تُٖث َٛاؾكثّ يًهاث

ٚيًعثَٜٚ ١ه ٕٛارخر َذاثيؿثّ يًهاث

ري ؾٜ ، ٘ٝهؿٓٝث يع ج ايذتثي : ١صتذٝت ١محت اير

ٚيًعثَذذ١

ٔ ايذُر ١ٜٚم (رشثي١

ايكذطب ايذراْٚذتٝ )ٟع قتٍٓ بٛ ٛأ مً ٢قرقٓب ايذُرجٓتح ٚقكتّٓ َٛاؾك١
ايهاث
ايهاث

َرجتثّ  -م ايذذُرقح -١مًذَ ٢ذذاثيؿ ١ايعثَذ ، ١ؾريجٓذ
ايعسٜس  ،ؾثٕ مل ٜذجت ايؿكَٛ ٘ٝاؾك١

ذت ايذذاي ٜٔيًهاذث

ارخر ي٘ ٚ ٚجتُٖث َٛاؾكح َ ٚذذاثيؿح يًهاذث

ٚالّ بذذُٛاؾك١
َٚذذاثيؿ١

ٚ -يذ ٛبٓتذ ٛايذذاصٛص

ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ)367( .............................................. ١

َٔ مُ ّٛايكرإ ٜ -رج اىل َذذاثيؿ ١ايعثَذَ ١رجتذثّ يًاذي ايذُذذاثيـ صذِ
مًَ ٢عثر ٘ .
ٜٚكذذذ ٣ٛؾُٗٓذذذث إلشذذذاك ٍ َذذذرج (َٛاؾكذذذ ١ايهاذذذث
يًُعذذٗٛر مٓذذت لماُث ْذذث مًذذ ٢صذذتٝت ١محذذت ايذذر

ٚايصذذذٓ )١ايذذذذُٛاؾل

ٔ ايذذ

رٚاٖذذث ايكطذذب

ايراْٚت( ٟرس) ؾثْ٘ ؾذرس اإلَذثّ ؾٗٝذث بذتٚاّ َ :ذذج ٧ٝذتٜنح َاعثر ذح
ال قعذذثىل

ٚٚر ٚخذذيَ ٜٔذذذااًؿح ٚ ،قذذت َذذر ( )بعر ذذُٗث مًذذ ٢ناذذث

ٚشذذذٓ ١رشذذذٛي٘ (ٚ )قكتٜذذذذِ َذذذث ٚاؾكُٗذذذث َُٓٗذذذث ذذذِ رجذذذ بذُذذذذذاثيؿ١
خحثر ايكٚ ٖٞٚ ، ّٛا ت ١ايتالي ١مً ٢ايرتقٝب  -قذرقب ايذرتج ٝبذُذاثيذؿ١
خحثر ايعثَ ١مً ٢ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚ،ال لظهثٍ مٓت. ٥

ٚيعٌ ايٓها ١ايذُصتت ١يًرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

 ٕ ٖٛ :ايهاث

ايعسٜس

ك
ْذذسٍ ٖث  ٜذثّ يأَذذ ١ايذذذُر  ٚ ١َٛشذذاٛراّ خثيذذتاّ يٓعذذثّ اإلشذ ّ [ََنَشَّلِهَااا َعلَِّ ا َ
م
م بُزِيَاااىْ مِا ِو رَ ْبكُا ِ
َ ِتَِّْانّااا ِلكُايْ شَاِْ ٍد ََيُادَّ ََرَ ِمَا ّ]ايٓتذذٌ [ ،89:قَا ِد اَااادَ ُك ِ
ا ِل ِكتَاا َ
ََأَنشَلِهَا إِلَ ِّ ُكمِ نُُرّا ُمِّْهّا] ايٓصث[ ، 174: ٤إِنَّا أَنشَلِهَاا إِلَِّاكَ ا ِل ِكتَااََ بِاالِ ََْ َْا ِعُْادِ اللا ٌَ
م
ُم ِخِلصّا لٌَُ الدِْوَ] ايسَرََ[ ،2 :أَنشَلِهَا إِلَ ِّكَ الذْكِزَ ِل ُتَْاّْوَ لِلهَّاا ِ مَاا نُاشَِْ إِلَا ِّ ًِمِ ََ َلعَلًُا ِ
َِتَفَكزَُىَ]ايٓتٌ . 44:لٕ ٖ ا ايكرإ ذكٌ ال ٚن َ٘  ٚشاٛر ٙاىل محث ٖٛٚ ٙ
حذذٌ ال ايذُذذذُت ٚبذذح ايصذذُثٚ ٤االرس ٖٚذذ ٛصذذٌ اياعذذر ٚ ٜشثشذذ٘ ،
ْٚصٛص ايكذرإٓ بذذ ُنثب ١ايتشذاٛر اياعذرٜع ٞايذ  ٟقٓطًذل َٓذ٘ َذٛا ايكذثْٕٛ
-

ث ٜع ايصٓ ١ايذُطٗر - ٠يعر ٘ ٚقؿصريٚ ٙبٝثٕ خصٛصٝث
ؾثذا لخاًؿت َٛا ايكثْ - ٕٛا

َؿث ٖث َٚضُْٗٛث ٚنثٕ

ظرم٘ .

ث ٜع ايذُح ١ٓٓٝيذاصٛصٝث

ت ايذتتٜنح َٛاؾكثّ يهاث

اياعر ٜم

ال  -بذتصب ايعٗذٛر

ايًؿعٚ ٞبذُع ١ْٛايؿٗذِ ايعذرم ايذُذذتثٚر ٟيًذٓصٓ ايكرآْذ ٞنذثٕ ٖذ ٛايذراج
الَذتثي ، ١بٌ نثٕ ايرتجَ ٖٛ ٝكاض ٢ايكثمتٚ ٠مًٚ ٢ؾل ا صٌ ايذاذكٓذذٝيف
ٚا شثط اياعرٜعٖٓ َٔٚ ، ٞث جث ٤ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

َؤنٓتاّ م خحثر
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ايذُعصَٛح ايعثرؾح باصتٓ ٟبعه ايرٚا ٠يًه

مً ٚ ِٗٝص ٍٛاإلظاحثٙ

َِٓٗ ٚايذُؤ ٓ ٟاىل ص ٍٛاإلخا ف ٚاياعثرس بح

ث ٜنِٗ .

ٚايعذذثٖر ٕ ايذذذُرا َذذٔ ايذذذُٛاؾكٚ ١ايذُذذذاثيؿ : ١ايذذذُٛاؾكٚ ١ايذُذذذاثيؿ١
ايٛا ذذتَ ١ذذ ظذذثٖر ايهاذذث

ايعسٜذذس ٚايصذذٓ ١ايكطعٝذذ ١ايذذذُطٗر ، ٠ؾذذثذا ٚر

ذتٜنثٕ َاعثر ذذثٕ مر ذذث مًذ ٢ايهاذذث

ايعسٜذذس رجذ َذث ٚاؾذذل َُٓٗذذث

ذذت

مَُٛثق٘  ٚلط قثق٘  ٚخصٛصثق٘  ٚبعه ظذٛاٖر ْصٛصذ٘ ٜٚ -هؿذ ٞمذتّ
َذاثيؿ ١ايذاي يعثٖر ايهاث

ايعسٜس  -ؾريج ايذاي ايذُٛاؾل يًهاث

 ٚيًصٓ ١ايكطع ١ٝايذُطٗر ٠مًَ ٢ذاثيـ

ايعسٜذس

تُٖث  ٚنًُٗٝث .

ٖذ ا بٝذذثٕ َذذجٌُ ٚ ،باعذذحري َؿصذذٌ  :قذذٛؾر ايذذذاي ٜٔايذذذُاعثر ح مًذذ٢
َٛاؾك ١ايهاث

َٚذاثيؿا٘ ٜذُهٔ ٕ ٜه ٕٛمًْ ٢ذتث٤

ايٓت ٛا ٜ ٕ : ٍٚهٕٛ
َذاثيؿ ١ايذاي ارخر يًهاث

ت ايذايَٛ ٜٔاؾكثّ يًهاث

:١
َٛاؾك ١قثَٚ ١قهذٕٛ

بٓت ٛاياحث ٜٔايهً ٞاياذثّ ٚ ،ال لظذهثٍ م قعذٔٓٝ

ايعُذذذٌ بثيذذذذاي ايذذذذُٛاؾل يًهاذذذث

ايعسٜذذذس َٛاؾكذ ذ ّ١قثَذذذٚ ، ١م يذذذس ّٚطذذذرأ

ايذُذاثيـ ي٘ بٓت ٛاياحث ْ٘ ٜٔزخرف بثطٌ َٔ صً٘ .
ايٓت ٛاينثْٜ ٕ : ٞهذٕٛ

ذت ايذذايَٛ ٜٔاؾكذثّ يعُذ ّٛايهاذث

َزمَ الزْبَا] ايحكذر ، 275 : ٠ذِ جذث ٤خذيإ َااثيؿذثٕ :
[ََ َّ
(ايربث بح ايٛايت ٚايٛيت راّ) َٛ ٖٛٚاؾل يعُ ّٛايهاذث

َ ٚطًكذ٘

ذتُٖث ٜٓطذل ٕ:

ٚ ،ارخذر ٜذذاثيؿ٘

ٖٚ -ذذ ٛايذذذاي ايذذذُعثرس يذذ اى  -ياضذذُٓٓ٘ َذذث ٖذذ ٛخذذ ف ايهاذذث

بٓتذذٛ

ايذاصٛص ٝ -ع ٜه ٕٛقحثُٜٗٓث جسٝ٥ثّ ال نًٝثّ  -نإٔ ٜٓطل (ايربث بح ايٛايت
ٚٚيذذت ٙذ ٍ) ؾٗٓذذث يذذ ٛمل ٜهذذٔ يًاذذثص ايذذذُاثيـ يًكذذرإٓ َعذذثرس َهذذٔ
قذاصٝص مُ ّٛايهاث

ايعسٜس  ٚقكٝٝت لط ق٘ بثيذاي ايتآٍ مً ٢جٛاز ايربث

بح ايٛايت ٚبح ايٛيت لذا نثٕ َعاي ايصٓت ٚا

ايتالي ١مً ٢اياذاصٝص .

ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ)369( .............................................. ١

تُٖث يعُ ّٛايكرإٓ

يهٔ ٝع صٌ اياعثرس بح اخلي : ٜٔايذُٛاؾل

 ٚيمطذ م ايكرآْذذٚ ٞارخذذر ايذُذذذاثيـ يذذ٘  ،ؾٝكذذتّ ايذذذاي ايذذذُٛاؾل يعُذذّٛ
 ٚلط ق٘ ٜٚ ،طرأ ايذاي ايذُذاثيـ ي٘ ٚي ٛنثٕ بٓت ٛايذاصٛص .

ايهاث

ايٓتذذ ٛاينثيذذع ٜ ٕ :هذذٕٛ

ذذت ايذذذاي ٜٔايذذذُاعثر ح َذذذاثيؿثّ يًهاذذث

بٓت ٛايعُذٚ ّٛايذذاصٛص َذٔ ٚجذ٘  -اياذذاثيـ ايذذجسٜٚ - ٞ٥هذ ٕٛايذذاي
ارخر َٛاؾكثّ يًهاث

جسٝ٥ثّ ٚم ايذجًُٚ ١بكتر (ايذُجُ ) ايذُعرتى بُٗٓٝث.

ٜٚذُهٔ ٕ ٜكثٍ بتٚاّ  :لٕ َكذاض ٢لط م ايرٚاٜث
قرجذَ ٝث ٚاؾذل ايهاث

ٚايذصٓٚ ١قرى َث خثيذؿُٗث  ٖٛ :مُ ّٛايرتى يذُث نثٕ

َاُذذذتٓ ضثّ م َذذذاثيؿ ١ايهاذذث
ٚيذُث نثٕ َذاثيؿثّ يًهاث

ايهنريٚ ٠ايتامٝذ ١لىل

ٚايصذذٓ ١يهذذ ٕٛايذُذذذاثيؿ ١قثَذذٚ ١اياحذذث ٜٔنًٝذثّ ،

ٚايصَٓ ١ذاثيؿ ّ١جس - ١ٝ٥نُذث م ايذذاي ايذُذذاثيـ

ي ذذُٗث بٓتذذ ٛايعُذذَ ّٛذذٔ ٚجذذ٘ ٚاي ذ ٜ ٟهذذ ٕٛاياذذذاثيـ بُٗٓٝذذث م خص ذٛص
ايذذذُجُ  -ايذ ٖ ٟذذًَ ٛاكذذ ٢ظذذثٖر ايعذذثّ ايهاذذثبَ ٞذ ظذذثٖر ايعذذثّ ايذذذايٟ
يٛا تٕ َٔ ايذاي ٜٔايذُاعثر ح َ ٕٚ -ث ق ٞاالؾذرتام لذ ال قذذاثيـ ؾُٗٝذث
بح ايذتتٜنح ٚال َ ظثٖر ايعُ ٚ ّٛاالطذ م ايكرآْذ ، ٞبُٓٝذث ٜصذتم مًذ٢
(ايذُجُ ) ْ٘ قت ٍٓ

ت ايذتتٜنح ؾ ٘ٝمً ٢خذ ف ايهاذث

ٜٚؤخذ ذ بذ ذذُعثر ٘ ايذذذذُٛاؾل  -م ايذذذذُجُ  -يًهاذذذث
رٚاٜث

ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصذٓ ١ؾٝطذرأ

ٚايصذذذٓ ١بذ ذذُكاض٢

ٚايصٓ. ١

يهٔ م ٖ ا ايذُكثٍ مً ٢لط ق٘ اظهثٍ ْثظٝذَ ٧ذذٔ ننذذر ٠حذذٛ
 -م ايكرإٓ ٚايصْٓ -١ثظ٦ثّ َٔ َكتَث

ايذتهُ ١ال َٔ ايٛ

ايعُذّٛ

 ٚا ٠ايعُ. ّٛ

ْعِ ال لظهثٍ مٓتْث م صٛرقح :
 -م صٛرَ ٠ث لذا نثٕ ايعُ ّٛايكرآْ ٚ ٞعٝثّ بث

اٚ ٠نثٕ

ت ايذائٜ

م دلُع٘ َٛاؾكثّ يًعُ ّٛايكرآْٚ ٞنثٕ مُ ّٛايذاي ايذُعثرس لط قذثّ هُٝذثّ
بهصر ايذتثَ -٤ذاثيؿثّ يعُ ّٛايكرإٓ م ا٥ر ٠ايذُجُ

َ ٕٚث  ٠االؾرتام .
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 ٚم صذذذٛرَ ٠ذذذذاثيؿ ١ايعُذذذ ّٛاي ٛذذذع ٞم ايذذذذاي يًعُذذذ ّٛايكرآْذذذٞاي ٛعٚ ٞبٓت ٛايعُٚ َٔ ّٛج٘ .
ؾٝاذذذكتّ ايذذذاي ايذذذُٛاؾل يًعُذذ ّٛايكرآْذذ ٞاي ٛذذع ٞمًذذ ٢ايذذذاي ايعذذثّ
ايذُذاثيـ يًعُ ّٛايكرآْ ٞاي ٛع ٞم ا٥ر ٠ايذُجُ  ،قطحٝكذثّ يذذُث ٍٓ مًذ٢
ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

ٚقرى َث خثيـ ايكرإٓ .

ٚاإلظهثٍ نً٘ م غري ٖثقح ايصٛرقح بًتثظ ٕ مَُٛث
 م ايػثيذذب ٖ -ذذ ٞلط قذذثبينَ ١كتَث

هُٝذذ - ١بهصذذر ايذذذتثٜٓٚ - ٤عكذذت يذذٗث ايعُذذّٛ

ايذتهُ ١ايذُاٛقؿ ١مً ٢ل راز ن ٕٛايذُاهًِ م َكثّ ايحٝثٕ َٔ

ايذجٗ ١ايذُعهٛى مَُٗٛث  ٚلط قٗث ٚاي
يرتجٝ

ايكرإٓ ٚايصٓ١

ٜذرا اياُصذو بذثإلط م ايكرآْذٞ

هِ خي مً ٢ايذاي ايذُعثرس ي٘ .

ْٚذذتٔ ال ْكطذ بذذٌ ال ْعذذٔ مذذتّ ايعذذُ ٍٛاإلط قذذ ٞم خحذذثر ايرتجذذٝ
بذُٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ[ ١ؾُث ٚاؾل ناث

ال ؾا  ، ]ٙٚبٌ م ايذٓؿض ظذ٤ٞ

َٔ ايرن ٕٛلىل لْعكث اإلط م ايكرآْ ٞايعذثٖر م ايٓعذر ايحذت ٟٚجذٌ مذتّ
ل راز لرا ق٘ جتاّ م صٛر :
َث لذا نثٕ ايعُ ّٛايكرآْ ٞلط قذثّ هُٝذثّ  -بهصذر ايذذتثٚ - ٤نذثٕ مُذّٛ
ايذاي ايذُذاثيـ م ايذُجُ لط قثّ هُٝثّ ٜضثّ .
ٚؾٝذُث لذا نثْث مَُٛثّ  ٚعٝثّ ٚنثٕ م ايعُ ّٛايكرآْ ٞجٗ ١خًٌ م لرا ٠
ايعُ َ٘ٓ ّٛجتاّ .
ٚؾٝذذذُث لذا نذذثٕ ايعُذذ ّٛايكرآْذذ ٞلط ق ذثّ هُ ٝذثّ  -بهصذذر ايذذذتثٚ - ٤نذذثٕ
مُ ّٛايذاي ايذُذاثيـ يًكرإٓ م ايذُجُ مَُٛثّ  ٚعٝثّ بث

ا. ٠

ؾثْ٘ م ٖ  ٙايصٛر البت يًؿك َٔ ٘ٝايانحٓت ٚايآ ٛل ايعاصَ ٞذٔ َرٖذث ،
ٚالبت يًُذتكل َٔ ٕ ٜ

غ ايكرا ٔ٥ايذاثصٚ ١ايعثََٚ ١ث قكاض َٔ ٞطذرأ

ايرتج ٝبذُاثيؿ ١ايعثَ)371( ..................................................... ١

ايذذذاي ايذُذذذاثيـ يًعُذذ ّٛايكرآْذذ ٚ ٞاياٛقذذـ ٚاإل اٝذذثط ْ ٚذذت ٛذيذذو َذذٔ
ايٛظٝؿ ١بذتصب َكاضٝث

ايكرآَٚ ٔ٥ث ٜعاكت ٙقر

لىل ايٛاق ايذذُجٗٚ ٍٛ

ٛط  -صب قٓثما٘ ٚٚجتاْ٘ ْ ِ .حذتع ايذُرج اينثيع :
الرتجيح مبـخالفة العامة :
مٓذذت مذذتّ جذذت ٣ٚايرتجذذ ٝبذذذُٛاؾك ١ايهاذذث
ايرتج ٝبذُذذاثيؿ ١ايعثَذ ١صذب اليذ ١ايرٚاٜذث

ايعسٜذذس قصذذٌ ايٓٛبذذ ١اىل
ايهذنري ٚ - ٠غًحٗذث

ايصٓت َ ٚرشً - ١مر ت م (ايٛشثٚ )ٌ٥م َصاترن٘ م ايحذث
بذٛا

صذؿث

ذعٝؿ١

اياثشذ َذٔ

ايكث ٚ ، ٞايذعُذتَ ٠ذٓذٗث ايذُذكحٛيٚ ١صتذٝتذذاث محت اير ذُٔ

َٚذتُت بٔ محت ال م رشثي ١ايكطب ايراْٚتٚ ، )1(ٟليٗٝث ْٓعر م بذتنٓث:
جث ٤م صتٝت ١محت ايذر

ٔ ايذذُر ١ٜٚم رشذثي ١ايكطذب ايراْٚذت ٟبعذت

ا َذذذر بعذذذرس ايذذذذاي ٜٔايذُاذذذذاثيؿح مًذذذ ٢ناذذذث
قذجتُٖٚث م ناث

ال ايعسٜذذذس[ :ؾذذذثٕ مل

ال ؾثمر ُٖٛث مً ٢خحثر ايعثَذ : ١ؾُذث ٚاؾذل خحذثرِٖ

ؾ رَٚ ، ٙٚثخثيـ خحثرِٖ ؾا .] ٙٚ
ٚجث ٤م َكحٛي ١مُر بٔ ٓعًذ ١شذؤاي٘ َذٔ اإلَذثّ ايصذث م ([ : )لٕ
نذذثٕ ايؿكٗٝذذثٕ مرؾذذث هُذذ٘ َذذٔ ايهاذذث
يًتهِ َٔ ايهاث
َٔ ايهاث

ٚايصذذَٓٚ ]١عٓذذث ٙلخذذا ف قعرٓؾُٗذذث

ٚايصٓ ٚ ، ١لخا ف ايذؿكٝذٗح م لشذاذعٗثر هِ ايذٛاقذع١

ٚايصٓ ٖٚ . ١ا َذُهٔ جتاّ :

ٕ ٜاعرٓف ؾك ٘ٝمً ٢هِ خذيٕ َذٔ آٜذٜٚ ، ١اعذرف ؾكٝذ٘ آخذر مًذ ٢هذِ
ايذاي ايذُعثرس َٔ آ ١ٜخرَ ،٣ن ّ ٚ :ر م َعاي ٠ايذذتً)( )2مذٔ اإلَذثّ
ايصث م ([ : )قثٍ َذتُت بٔ مً  ٞم خاح َذذًُٛناح قهْٛذثٕ مٓذت
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

( )2ايٛشث : ٌ٥ج: 14

 َٔ : 29ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ + 1أ + 29أ. 34

َث ٜذترّ بثيذُصثٖر : ٠أ. 3

( .......................................................)372بعر ٣االص/ ٍٛج8

ايرجٌ مجٝعثّ،قثٍ مً:)( ٞ

ًاُٗث آ ٚ ١ٜرَٓاُٗث خرْ ٚ ٣ث ْٗ ٢مُٓٗث

ْؿصٚٚ ٞيتٚ ، ]ٟقت لخاًؿت ايرٚا : ١ٜبعضٗث قؤ  ٟلشاكثَ ١ايذجُ ( )1بذح
خاح َذًُٛناح ٚ،بعضٗث قؤ  ٟرَا٘ (ٜٚ ،)2ذُهٔ ٕ ٜٓعر ؾك ٘ٝاىل لط م
م أَِ مَاااا َمَلكَااا ِ أَِِمَاااا ُن ًُمِ]
م لِفُااازَُ ِا ًِمِ َاااا َُُِْ َى إِْ َعلَااا َأسََِا ِاًِااا ِ
آٜذذذََ[ ١الاااذِِوَ يُااا ِ
ايذُؤَٓ ، 6 + 5: ٕٛؾرتج مٓت ٙرٚا ١ٜاإل

ٍ يذُٛاؾكاٗث ٖ  ٙار. ١ٜ

ُمًَا ُت ُكمِ ََ...أَ ِى تَجِ َمعُُا
ٜٚذُهٔ ٕ ٜذٓعر ؾذكذ ٘ٝاىل لط م آٜذُ [ ١زْ َم ِ َعلَ ِّ ُكمِ أ َّ
ختَِّوِ]ايٓصث ،23:٤ؾذرتج مٓت ٙرٚا ١ٜاياذتذرٜذِ يذُٛاؾذكذاٗث ٖ  ٙار. ١ٜ
بَِّ َو األُ ِ
ٖ ا قذ ٛذ ٝايذُكذحٛي ١ؾذذْ ٞصا (١صذ ٍٛايهذثم) ايذذُطحٛع ذتٜنثّ[:لٕ
نثٕ ايذؿذكذٗٝثٕ مرؾث هُذ٘ َٔ ايهاث

ٚايصٓ )١يهٔ م بعه ْصذا٘ ( :غذ)

هُ٘ )...بذُعٓ ٢جٌٗ هُ٘ٚ ،م بعذه ايٓصذ ( :مسؾذث هُذ٘) ٚايعذسف
ٖذذ ٛايذذذُٓ ٚايصذذرف قكذذ( : ٍٛمسؾذذت ْؿصذذ ٞمذذٔ ايذذتْٝث ٚيذذٖٗٛث) َٓ ٟعاٗذذث
ٚصرؾاٗث ٚ ،يعذٌ ايذذُرا  -مًذٖ ٢ذ  ٙايٓصذآَ - ١ذ ايؿكذٗٝح ٚجذٛ
ايٛاقع ١م ايهاث

هذِ

ٚايصٓ ٚ ١متّ قذُهُٓٗث مٔ َعرؾا٘ َُٓٗث ٚ .مٓت٥ذ َ :ذر

( )بث خ بذُث ٜذاثيـ ايعثَ ٕ ٚ ١خ ؾِٗ[ ؾ ٘ٝايرظذث ]ٖٚ ،ذ ا اياعذحري
َٛج ٛم ايذُكحٛيٚ ١م غثيب ايرٚاٜث

ا خرَٗٓٚ ٣ذث صذتٝتَ ١ذذتُت بذٔ

محت ال م رشثي ١ايكطب ش ٣ٛصتٝت ١محت اير

ٔ.

ِ لٕ ٖ ا اياذعحذري [َث خذثيذـ ايعثَذذ ]١ؾذذْ ٞذذؿص٘ ظذذثٖر ؾذذَ ٞذاثيؿذذ١
ؾاذذثٚاِٖ ٚآراٗ٥ذذِ  -ال َذذذاثيؿ ١خحذذثرِٖ ايذذ ٖ ٟذذ ٛصذذر ٜصذذتٝت ١محذذت
اير

ٔ م رشثي ١ايكطب ايراْٚتَٚ[ ٟث خثيـ خحثرِٖ ؾا . ]ٙٚ
ٚجث ٤م صتٝتَ ١ذتُت شؤاي٘ َٔ اير ث ( : )نٝـ ْذصٓ بثيذائٜ

( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 14

 َٔ : 29ابٛا

َث ٜذترّ بثيذُصثٖر : ٠أ. 4

( )2ايٛشث : ٌ٥ج: 14

 َٔ : 29ابٛا

َث ٜذترّ بثيذُصثٖر : ٠أ  +1أٚ 2غريُٖث .

ايرتج ٝبذُاثيؿ ١ايعثَ)373( ..................................................... ١

ايذُذااًؿح ؟ قثٍ ([ : )اذا ٚر مًٝهِ خذيإ َذذااًؿثٕ ؾذإْعرٚا اىل َذث
()1

ٜذذاثيـ َُٓٗذذث ايعثَذذ ١ؾاذ ٚ ، ٙٚاْعذرٚا اىل َذذث ٜٛاؾذل خحذذثرِٖ ؾذذتم]ٙٛ
 ٖٞٚشثنا ١مٔ ايرتج ٝبثيعٗر ٚ ٠بذُٛاؾك ١ايهاث
برتجذذ ٝظذذٗر٠

ذذت ايذذذاي ٜٔيتاليذذ ١ايذذذُكحٛي ١مًٗٝذذث  ،ذذِ بذذذُٛاؾك ١ايهاذذث

يتاليذذ ١ايذذذُكحٛيٚ ١صذذتٝت ١محذذت ايذذر
ايهاذذث

 ،ؾ بت َٔ قكٝٝتٖث بتٚاّ

ٔ ٚظٗٛرُٖذذث م َرجتٝذذَٛ ١اؾذذل

قذذح ّ شذذثبكثّ مًذذ ٢ايرتجذذ ٝبذذذُاثيؿ ١ايعثَذذٚ، ١ظٗٛرُٖذذث م قصذذثٟٚ

خحثر ايعثَٚ ١آرا - ِٗ٥ؾاثٚاِٖ  -م ايرتج ٝبذُاثيؿٗث ٚقرى َٛاؾكٗث .
 َٚغهٓ ايٓعر مٔ ٖ ا اإلشاعٗثر -ؾثيراج ٖ ٛظثٖر اياعحري ايذُ نٛر
م ايذذذُكحٛيَ[ ١ذذث خثي ذذـ ايعثَذذ ١ؾ ذذؿ ٘ٝايذرظ ذذث ]اي ٖ ٟذذَ ٛذذذاثيؿ ١آراٗ٥ذذِ
ٚؾاثٚاِٖ  ٖٛٚظثٖر صذتذٝتَ ١ذتذُت ٚغثيب ايرٚاٜذث
ٜٚؤنذذت رجتثْذذ٘  :ايصذذؤاٍ ٚايذذذجٛا

اي

ا خر ٣ايضعٝؿ. ١

ذذل م ايذذذُكحٛيٝ ١ذذع شذذأٍ

اإلَذذثّ (( : )جعًذذت ؾذذتاى ؾذذثٕ ٚاؾكُٗذذث ايذذذايإ مجٝع ذثّ) قذذثٍ (: )
[ٜٓعر اىل َث ِٖ لي : ٌَٝ ٘ٝهٓثَِٗ ٚقضذثقِٗ] ٖٚذ إ ايًؿعذثٕ ا خذريإ
بتٍ َٔ

ُري [ِٖ] [ؾٝرتى ٜٚؤخ بثرخر]ٜعيف ٜ :ؤخ بثيذاي ايذ  ٟال

ٜذُ ٌٝلىل َؿث  :ٙهثَِٗ ٚقضثقِٗ .
ٚال ٜحعذذت ٕ ٜهذذ ٕٛايذذذُرا َذذٔ ٚجذذ ٛايرظذذث ؾُٝذذث ٜذذذاثيـ ايعثَذذٖ ١ذذٛ
ا قرب ١ٝلىل ايرظث ٚلصثب ١ايٛاق  ،ال بذُعٓ ٢ايرظث ايذتكٝك ٞايذتقٓٚ ، ٞلال
ؾُٔ ايذُعً ّٛرظث ننري َٕذُث مٓت ايعثَ ،١بتي ٌٝقٛاؾكِٗ َ ؾاث ٌٖ ٣ٚبٝت
ايٓح )( ٠ٛم ننريٕ َٔ ا

هثّ َ ،ذُث ٜٛجب ٖ ا لطُٓ٦ثْثّ بإٔ ايذُرا قر

ايذاي ايذُذاثيـ يذِٗ َٔ ايذتل ٚايٛاق ٚايرظذث  ،ال ٕ ٜهذ ٕٛايذذُرا ٖذٛ
ايرظث ؾع ّ ٚايذتل ايذُطثبل يًٛاق ايذُذتؿٛظ م ايًٛأ ٜكٓٝثّ .
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 34

( .......................................................)374بعر ٣االص/ ٍٛج8

نُث ال ٜحعت ٕ ٜه ٕٛاياأنٝت  -م خحثر ننري - ٠مًذ ٢ايرتجذ ٝبذُذذاثيؿ١
ايعثَ ١مٓت متّ جت ٣ٚايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاذث

َذٔ جٗذ ٕ ١ؾاذثٚاِٖ مٓذت

ؾكتإ ايٓصٛص ايكرآْٝذ ٚ ١ايذذتتٜن ١ٝقعاُذت اإلجاٗذث بذثير  ٚ ٟايكٝذثط ٚ
اإلشاذتصثٕ  ٚايذُصثيذ ايذُرشًْ ٚ ١ذتٖٛث َٔ ايطرم اي

َث ْسٍ ال بٗث

َذٔ جذ ٚ ٕ١شذًطثٕ ٚقذذت ل ذطرٚا ليٗٝذذث  ،إلمذٛاز ْصٛصذِٗ ايعذرمٚ ١ٝقًذذ١
ا

ث ٜذع ايٓحٜٛذ ١ايذذُأ ٛر ٠ايٛاصذذً ١ليذ ِٗٝبعذت َٓذ ناثباٗذذث ؾذرت ٠طًٜٛذ ١ذذِ

ناحت

ث ٜن٘ ( )بعت مٗت ط ٌٜٛبح ناثباٗث ٚبح لرقذذتثٍ ايرشذ)( ٍٛ

لىل ايرؾٝذذل ا مًذذٚ ، ٢يعذذتّ رجذذٛمِٗ لىل ٖذذٌ بٝذذت ايٓحذذٚ ٠ٛايعصذذُ)( ١
يٝهًُذذٛا َذذث ٜعذذٛزِٖ َذذٔ ْصذذٛص ا
ي ١ا

هذذثّ ايعذذرم ، ١ٝؾهثْذذت ذذثجاِٗ اىل

هثّ ايذُؿذكذ َِٗٓ ٠ ٛنذنٝذذر ٠ؾإ ذطرٚا لىل ٖذذ  ٙايذطذذرم ٚٚشذث٥ذذذٌ

اإلشاذاراجٚ ،يعً٘ َٔ ٖٓث جث ٤قرج ٝايذاي ايذُذاثيـ صِ .
ْعِ قت لخذاذًؿت ايذُكذحٛي ٚ ١نذنر ايرٚاٜث
ؾذؿ ٘ٝايرظث ]مٔ صتٝت ١محت اير

ايع جذٝذَ[ ١ث خثيذـ ايعثَذ١

َٔٚ [:ث خثيـ خحثرِٖ ؾاذ ] ٙٚ

()1

ؾثٕ ظثٖر ايذُكحٛي ٚ ١خحثر متٜتَ ٕ : ٠ذاثيؿ ١آرا ٤ايعثَذٚ ١ؾاذثٚاِٖ َذرجٓ
ت ايذاي ٜٔايذُاعثر ح مً ٢ايذذاي ايذذُٛاؾل رراٗ٥ذِ ٚؾاذثٚاِٖ  ،بُٓٝذث
صر ٜصت ٝمحت اير
ٚا قذر
ايهنري ٠اي

ٔ ٕ َذاثيؿ ١خحثرِٖ  ٚث ٜنِٗ ٖ ٛايذُرجٓ .

ٖ ٛا  ٕ ، ٍٚاإلمذاذُث ا قذٚ ٣ٛاي ٛذٛم ايذعتٜت بث خذذحثر
َٓٗذث َكحٛيذ ١مُذر بذٔ ٓعًذَ[ ١ذث خذثيـ ايعثَذ ١ؾؿٝذ٘ ايرظذث ]

ٚصتٝتَ ١ذتُت م رشثي ١ايكطب [لذا ٚر مًٝهِ خيإ َذااًؿثٕ ؾإْعرٚا
اىل َث ٜذاثيـ َُٓٗث ايعثَ ١ؾا َ ]ٙٚؤٜٓتاّ بؿِٗ ايهًذٝيف ٚلرشذثي٘ م َكتَذ١
ناثب٘ (ايهثم) ايرتج ٝبذاذ ف ايعثَ ( : ١مٛا َث ٚاؾل ايك ّٛؾذثٕ ايرظذت م
خ ؾٗذذِ) َٚؤٜٓذذتاّ برٚاٜذذث
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

ذذعٝؿ ١م (اإل اجذذثج) ٚم (رشذذثي ١ايكطذذب)
صؿث

ايكث  : ٞأ + 1أٚ 34غريُٖث ننري .

ايرتج ٝبذُاثيؿ ١ايعثَ)375( ..................................................... ١

ايذذذُر ١ٜٚم (ايٛشذذثٚ )ٌ٥م َرؾٛمذذ ١زرار )1(٠م (مٛايذذ ٞايً٦ذذثي[ : )ٞلْذعذذر
َذث ٚاؾل َُٓٗث ايعثَ ١ؾثقرن٘ ٚخ بذُث خثيـ ؾثٕ ايذتل ؾٝذُث خثيؿِٗ] .
ٚالبذذت َذذٔ نذذ ٕٛايذذر ٚ ٟايؿاٝذذث مثَذذ ّ١ظذذث٥ع ّ١بٝذذِٓٗ  ٚمٓذذت غذذثيحِٗ ٚ
ت ايذذتتٜنح ايذذُاعثر ح

لظاٗثرٖث م مصر ايذُعص )( ّٛايصث ر مٓ٘

ْعذذري ؾاٝذذذث اياذذأَح م ايصذذ ْٚ ٠عذذري ؾاٝذذذث ايعذذٚ ٍٛاياعصذذذٝب م ايذذذذُريا ،
ْٚذتذُٖٛث َذُث ٜصتم َعذ٘ ٕ َضذُٕٛ

ذت ايذذاي ٜٔايذذُاعثر ح خذ ف

ايعثََ ٚ ١ذاثيـ يؿاٛاِٖ ايعذث٥ع ١ايعثَذٜٚ ، ١هؿذ ٕ ٞقٓاصذب ايؿاٝذث يذحعه
َعثصر ٟاإلَثّ ايذُاذتتٓ

بأ ت ايذذاي ٜٔايذذُاعثر ح لذا ل اُذٌ اإلقذٓذكث٤

َٓذذ٘ ٜٚ ،عذذهٌ مٓذذتْث ايرتجذذ ٝبذذذا ف ؾاٝذذث ايعثَذذ ١ايذذذُاأخٓر ٠مذذٔ مصذذر
ايذُعص ّٛايذُاذتت
َنذ ّ  :لذا نثٕ

بثيذتتٜع ايذُعثرس بذتتٜع آخر .
ذت ايذاذيٜذٔ ايذُاذعثر ذٝذٔ صذذث ر ّا َذذٔ اإلَذثّ ايحثقذذر

 ٚايصث م (ٚ )نثٕ َٛاؾكثّ يذذؿاٝث َاذأخر ٕمُٓٗذث نثيعذثؾع ٚ ٞؾاٝذث َذٔ مل
ٜعاٗر لال بعت َض ٞزَثُْٗث نُثيذو  ٚبذٝٓ ٞؿذٚ ١ق َ قذ٘ مل ٜذذُهٔ

ذٌ

خر ظٗرقُٗث ٚظٗر ٠ؾاٛاُٖث ايذُٛجح ١يًاك. ١ٝ
ايذاي مً ٢اياك ١ٝياأ ٓ
ٚقذذت قهذذ ٕٛايؿاذذَٓ ٣ٛصذذٛب ١يحعضذذِٗ ال يذذذُعٗٛرِٖ يهٓٗذذث َصذذآت ٠اىل
تٜع ظث ٥ب ِٗٓٝؾٝه ٕٛايذاي َذاثيؿثّ يًعثَذٚ ١يذذتتٜنِٗ ْ ،عذري ؾاٝذث نذنري
َِٓٗ بكط ٜت ايصثرم مٓت شرقَ ١ث قٝذُا٘ رب
[ال قطذ لال م ربذ

ٜٓذثر](ٚ ، )2ال َذذثْ

ْٝثر َ ،صآت ٜٔلىل خي ْحٟٛ
٦ٓٝذ َذذٔ ايرتجذ ٝبذذذُث ٜذذذاثيـ

خيِٖ ٚؾاٝثِٖ ٚلٕ مل قهٔ ايؿاٝذث َعذٗٛر ٠بٝذِٓٗ ٚمل ٜصذتم َذذاثيؿ١
ايذاي ٜٔرراٚ ِٖ٤ؾاثٚاِٖ ياهنٓرٖث ٚلخا ؾٗث نُث م َصأيْ ١صث

ذت

قط ايٝذت

مٓذذت ايصذذرق ١ؾراجذ ايكذذرط) م قؿصذذري ٙقذذجت ننذذر ٠قذذٛاصِ ؾٗٝذذث ٚلخا ؾٗذذث
(َ )1صاترى ايٛشث: ٌ٥

 َٔ : 9ابٛا

( )2ايصٓٔ ايهي ٣يًحٗٝك : ٞج. 254 : 8

صؿث

ايكث  : ٞأ. 2

( .......................................................)376بعر ٣االص/ ٍٛج8

ٚقعذذت ٖث( ، )1يهذذٔ يهنذذر ٠ايكث٥ذذٌ بٓصذذث

ٜٓذذثر َذذٔ بذذح شذذث٥ر ا قذذٛاٍ

ربذ

َعاضتاّ بذايِٖ ٜصتم ايذُرج َ( :ذاثيؿ ١ايعثَٚ ١خيِٖ) .
 َٚمتّ جتَ( ٣ٚذاثيؿ ١ايعثََٛ ٚ ١اؾكاٗذث) ْذرجٓ بذذُث نذثٕ َذذاثيؿثّ
ٖٛا ٤ايذتهثّ  ٍَٛٝٚايكضذث ٠م مصذٛر ايذذُعصَٛح ( )يذ ٛلشاهعذؿت
َٔ بعه ناب ايؿك٘  ٚاياأر ٜؾثْ٘ َذرج َٓصذٛص م ايذذُكحٛيٚ ١ا ذتثّ،
ؾذذثذا جثْ٤ذذث خذذيإ َاعثر ذذثٕ َٛاؾكذذثٕ يؿاذذث ٣ٚايعثَذذ ، ١يهذذٔ ٚاؾذذل خذذي
َُٓٗث ؾاث ٣ٚغثيب ؾكٗذثٚٚ ، ِٖ٤اؾذل ايذاذذي ارخذر ؾذذاث ٣ٚبعضذِٗ ٚٚاؾذل
َ ٍٛٝهثَِٗ ٚقضثقذِٗ  -رج ايذاي ا  ٍٚاي  ٟال ٜذُ ٌٝليذٝذ٘ قضثقذِٗ .
ٚايذُرا َٔ ايكضث ٠قحثع ايصًط ١ايذتثنُ ١ايذذُٓصٛبَ ٕٛذٔ قحًذِٗ يذذتٌٓ
َعه

ايٓثط َٚذاثصُثقِٗ  ِٖٚؾكٗث٤

ذعثف ايٓؿذٛط نثْذت قذذاتمِٗ

ا َٛاٍ ٚايذُٓثصب ٚقؤ ر ؾ ِٗٝايضػٛط  ،ؾٓٝاُ ٕٛلىل َذجثيض ايكضث ٤اي
نثْت َرقحطذ ١بثيذذتثنِ  ٚبذثيٛاي ٚ ٞبثيصذًطثٕ ايذذجث٥ر ٜٚذذتًَ ٕٛعذه
ايٓذذثط ٜٚؿاذذ ٕٛم َذذٛار ايذذذتثج ١بذذذُث ٜٛاؾذذل رغحذذث

ايصذذًط ١ايذذذتثنُ١

ايذذذُرقحط ١بٗذذِ ٝذذع نذذثْٛا َٓصذذٛبح م ب طٗذذِ بٓتذذ ٛن ذثْٛا ٚا

طٓٝعذذ١

يًتهثّ ٚايٛال ٠ؾٝاصت ٕٚيآؿ ٝرغحثقِٗ ٚلمطثٖ٤ث ٚجٗ ١ظرم ١ٝصذتٝت، ١
ٚنذذثْٛا ٜصذذاُت ٕٚايكذذٚ ٠ٛايذذذُٓعٚ ١ايذذذتصثْٚ ١ايعذٗرَ ٠ذذٔ ايصذذًط ١ايذذتثنُ١
ٜٚذاثف ايٓثط َِٓٗ مذث ٗ ْ ، ٠ذِ جذسَ ٤ذٔ ايصذًط ١ايذذتثنُ ١ايػثمشذ ١بذٌ
ايذاٛف َذِٓٗ بًذؼ قًذٛ

ُ٥آذث ()ؾذثقٓك ِٖٛم

ذث ٜنِٗ  ،لْعذر َذث رٚاٙ

ايهًٝيف صتٝتثّ مٔ خثيت بٔ بهرٚ ،ايذذاي طٜٛذٌ ٚم آخذرٜ ٙكذ ٍٛايصذث م
( )يًصثَ [: )2(ٌ٥ث ق ٍٛلبٔ ب ٞي ٢ًٝؾذ
ٚبح ال مسٓ ٚجٌٓ ؾًٝض مًٝو
( )1اجلثَ

شذاط ٝر َٓ ٚ ، ٙذث ؾٝذذُث بٓٝذو

ُثٕ] ْٚ ،عري ٙننري .

هثّ ايكرإٓ  :ج. 162 - 159 : 6

( )2ايهثم  :ج : 62 : 7بث

ايٓٛا ر م ايٛصثٜث  :أ. 16

ايرتج ٝبذُاثيؿ ١ايعثَ)377( ..................................................... ١

بذذٌ نذذثٕ بعذذه ٖذذؤالٜ ٤ض ذ ايذذذتتٜع ٜٓٚصذذح٘ لىل ايذذٓ) ا نذذرّ ()
ذذتا

ياصذذت ٝمُذذٌ ٖذذؤال ٤ايذذٛالٚ ٠ايذذذتهثّ ٜ ،عٗذذر ذيذذو َذذٔ قذذٛارٜ
ايتٚي ١ا َٚ ١ٜٛايعحثش ١ٝبذجذ ٚ ٤بأقٌ قاح يًاٛار. ٜ

ٝ ٚذذذذع نثْذذذذت آراٖ ٤ذذذذؤال ٤ايكضذذذذثٚ ٠ؾاذذذذثٚاِٖ بعٝذذذذت ّ٠مذذذذٔ ايذذذذذتل
قرٜح ّ١لىل رغحث

ايذاذًؿثٚ ٤ايذٛالٚ ٠ايذتهثّ -نثٕ ايرظت م خ ؾذذذِٗ ٚنذثٕ

ايذاحذر ايذُٛاؾل يذِٗ صث ر ّا قك ، ّ١ٝال يحٝثٕ ايذتهِ ايٛاقع. ٞ
ْٚضر

ي٘ َنثالّ رظتْث لي ٘ٝاإلَذثّ ايصذث م (ٚ ، )صذًٓث م رٚاٜذث

صذذتٝت ١االشذذٓث قذذذته ٞقذذ ٍٛايصذذث م ([ :)1()نذذثٕ بذذٜ ٞؿذ

م زَذذٔ

بذذيف َٝذذَ ٕ ١ذذث قاذذٌ ايحذذثزٚ ٟايصذذكر ؾٗذذ ٛذ ٍ ٚنذذثٕ ٜآكذذْ ]ِٗٝذذ٘ ()
مثصر ق ٠ٛشًطثٕ بيف َ ِ ،١ٝقثٍْ ٚ[ :ث ال ٓقكذٖٚ ، ِٗٝذ ٛذراّ َذث قاذٌ]
ايحثز ٚايصكر  -نذ ا م بعذه ايٓصذ [َ ٚذث ارٕ ؾإْٓذث ال ْذذاثف ٚ ،ال ٜذذتٌ
صٝتٖث لال ٕ قترى ذنثق٘] ؾثْ٘ ٜهعـ مٔ ٚصٍٛ

ذػٛط ايصذًطٚ ١خذٛف

بطعذذٗث ٚلرٖثبٗذذث اىل اإلَذذثّ ايحذذثقر ٚ ٚا٥ذذٌ لَثَذذ ١ايصذذث م ( )اذذ ٢لذا
عؿت ايصًط ١ا َ ١ٜٛصرٓأ اإلَثّ بثيذترَ ١هُثّ ٚاقعٝثّ ٚنعـ يٓذث ٕ َذث
صتر مُٓٗث ( َٔ )ايذتٌٓ قت صتر مُٓٗث قك َٔ ّ١ٝايصًط ١ايػثمش. ١
ٚبإخاصثر  :ايؿكر ٠ايذُحذت َٔ ١ ٛايذُكحٛي ١قعري اىل كٝكذ ١قأرٜذذاٖ ١ٝذٞ
قحعٝذذ ١ايكضذذث ٠ايذذذُٓصٛبح يذذتار ايذذذا ؾٚ ١ايصذذًطٓ ١م

هذذثَِٗ ٚقضذذث، ِٗ٥

ٚقذذت لْطًذذل اإلَذذثّ (َٗٓ )ذذث يرتجذذ ٝايذذذاي ايذُذذذاثيـ يؿاذذث ٣ٚايعثَذذٚ ١
[َث ِٖ لي ٌَٝ ٘ٝهثَِٗ ٚقضثقِٗ] .
ِ ْذك : ٍٛيعٌ ايذُرا َٔ ايعثََ ١عٜٓ ٢عِٓ ٚي٦و ايؿكٗث ٤ايذ  ٜٔقصذتٚا
يمْذتراف مٔ طرٜك ٌٖ ١ايحٝت (َٚ )ذاثيؿاِٗ م ايعٌُ ٚايؿاٝث ٚلر ث٤
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 16

 َٔ : 9ابٛا
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َٛٝصِ ايٓؿص ٚ ١ٝلر ث ٍَٛٝ ٤ايصًط ١ايذذتثنُ ١ايػثمشذَ - ١ذٔ قضذثٚٚ ٠ال٠
ٚراشث ٤ظرطْٚ ١ذذت - ِٖٛم قحذثٍ َذ ٖب ٖذٌ ايحٝذت ( )بذذتٝع ٜعذٝ
ايٓعر ٚايؿاٝث بح ايػثيح ١ٝايعثَ َٔ ١ايحعر .
ٜٚؤٜت ٖ ا ايؿِٗ  :مذتَ ٠ذٔ ايعذٛاٖت ايذذُحن ١ ٛم بعذه اياذٛار ، ٜبذٌ
بعه رٚاٜثقٓث قؤنت ٖ ا ايؿِٗ  ٖٞٚ ،رٚا ١ٜمًٌ ايصذتٚم يذرٚاٜذذَ ١رؾذذٛمٕ١
لىل ايصث م (َ )ؤٜذت ٠بذحعه ظذذٛاٖت اياأرٜذذ ٚ ،قذت قذضُذٓذذت شذذؤاٍ
ايصذذث م ( : )قذذتر ٟمل َرق ذذِ بث خذ ب ذذا ف َذذث قكذذ ٍٛايعثَذذ ١؟ قذذثٍ
ايذذذرا : ٟٚال ر ، ٟؾكذذذثٍ ([ : )لٕ مًٝذ ذثّ مل ٜهذذذٔ ٜذ ذت ٜٔال بذذذت ٜٔلال
خثيؿت مً ٘ٝا َ ١اىل غري ٙلرا  ّ٠إلبطثٍ َرٚ ، ٙنثْٛا ٜصأيَ ٕٛري ايذُؤَٓح
 مذذٔ ايعذذ ٧ٝايذ  ٟال ٜعًُْٛذذ٘  ،ؾذذثذا ؾاذذثِٖ جعًذذٛا يذ٘

ذتاّ َذذٔ مٓذذتِٖ

يًٝاحصٛا مً ٢ايٓثط](. )1
ٖ ا ايذتتٜع ٚبعه ايعٛاٖت اياأرٜذا ١ٝقتٍ مً ٢ن ٕٛايذُؿاح بذا ف
ؾاثٚاِٖ :مذت اّ نذحرياّ م ا َذ ١قعُٓذتٚا ايؿاٝذث بذذا ف ؾاٝذث َذري ايذذُؤَٓح ٚ
بعه بٓث ،)( ٘٥يهِٓٗ يٝصٛا قذُثّ ؾرا ٖذث ؾذإٕ م ا َذ ١مًُذثَ ٤ذٔ ٖذٌ
ايصٓٚ ١ايذجُثم ١نثْٛا صًتثَ ٤ذتح ٔٓٝيعً ٚ ٞبٓث. )Œ( ٘٥
ٖ ا ايه ّ نً٘ م ْٛع َٕعٗٛر َٔ اياك ٖٛ ١ٝايؿاٝث بذا ف ايٛاق َذجثًَّ١
يكضث ٠ايصٚ ٤ٛمً ٢طحل ؾا ٣ٛبعذه ايعًُذث ٤اياذثبعح يًصذًطٚ ١ايذذُتصٛبح
مًٗٝث ٚاي

ُٜاٛقٓ ٢بٗث ايضرر مٔ ْؿض االَثّ ايذُعصٜ ٚ )( ّٛذُات ٓر بٗث

مٔ ل ٜا ٤بعه قحثمِٗ ٚظٝعاِٗ .
 ٚذُْٛ ١عْ ذثٕٕ َذٔ اياكٝذَ ١ثرشذ٘ االُ٥ذ ١االطٗذثر(ٖ )ذ ٛلخؿذث ٤ايٛاقذ
ٚمذذتّ لظٗذذثر ٙم ذذتٜنِٗ ٚلظٗذذثر غذذري ٙم
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ذذث ٜنِٗ بذذإٔ ٜعٗذذرٚا ايذذذتهِ

ايكث  : ٞأ. 24

ايرتج ٝبذُاثيؿ ١ايعثَ)379( ..................................................... ١

ايٛاقع ٞم بعه

ث ٜنِٗ ٜٚعٗرٚا غري ايذتهِ ايذٛاقع ٞم بعذه آخذر َذٔ

ذذث ٜنِٗ ٜٓٚعذذر ٙٚبذذح ظذذٝعاِٗ  ٚقحذذثمِٗ يهذذ ٞال ٜعذذرف ايعًُذذ ١ظذذٝعاِٗ
 ٚقحثمِٗ ؾٝذأَٓٛا مًذَ ِٗٝذٔ ظذرِٖٓ  ٚذاٖذِ ٚظًُٗذِٖٚ ،ذَ ٞصذًتْٛ ١مٝذ١
غثيح ١مً ٢ايذُصًت ١ايٛاقع ١ٝايذاثص ١ايكث ١ُ٥م ايذتهِ ايعرم ٞايٛاقع. ٞ
 ٖٚا َث ْطكت ب٘ بعه ايرٚاٜث

مُذتقٗث صذتٝت ١زرار )1( ٠ايذ

رٚاٖذث

ايع ٝايهًٝيف بصذٓت ٙايصذت ٝايذذُاصٌ اىل االَذثّ ابذ ٞجعؿذر ايحذثقر ()
ٚقت شأي٘ مٔ َصأي ٕ١ؾأجثب٘ ِ ،جث ٤رجٌ آخر ؾصأي٘ مٓٗث  ٚجثب٘ بذا ف َث
جث

زرار ِ ،٠جث ٤رجٌ ثيع ؾأجثب٘ بذذا ف َذث جذث

زرار ٚ ٠جذث

صث ح٘ ،ؾًُث خرج ايرج ٕ شأٍ زرار َٔ ٠االَذثّ قذثٜ :ّ ٥ذث ابذٔ رشذ ٍٛال
( ) رج ٕ َٔ ٌٖ ايعرام َذٔ ظذٝعاهِ قذتَث ٜصذأالٕ ؾأجحذت نذٌ ٚا ذت
َُٓٗث بػري َث جحت ب٘ صث ح٘ ،ؾكثٍ (ٜ[ :)ث زرار ٠لٕ ٖ ا خريْ يٓث  ٚبك٢
يٓذث ٚيهذذِ ٚيذ ٛلجاُعذذاِ مًذَ ٢ذذر ٚا ذتٕ يصذتٓقهِ ايٓذثط مًٓٝذذث ٚيهذثٕ قذذٌ
يذحذكث٥ذٓث ٚبذكث٥ذهِ]  ِ .ؾذ ٞزَٔ االَثّ ايذصث م ( )شذأيذ٘ مٔ لخذاذ ف
ظٝعاِٗ مِٓٗ ؾأجثب٘ االَثّ ايصث م بذُنٌ جٛا

ب ٘ٝايذُاكتّ .

ٚصتذٝتذ ١شثمل اب ٞختٜذجذ )2( ١مٔ االَثّ ايذصث م ( )قثٍ ايذرا: ٟٚ
شأٍ اْصثٕ ٚاْث ث ر ؾكثٍ  :ربذُث خًت ايذُصجت ٚبعه اصتثبٓث ٜصًٞ
ايعصر ٚبعضِٗ ٜصً ٞايعٗر ،ؾكثٍ(ْ [:)ث َرقِٗ بٗ ا  ،ي ٛصًٓٛا مًذ٢
ٚقتٕ ٚا ت يعُرؾٛا ؾأخ ٚا برقثبِٗ] .
ٚر ٣ٚايهًٝيف م ( ص ٍٛايهثم) ٚايصؿثر م (بصث٥ر ايترجث ) ( )3بصٓت
َاصٌ اىل َٛش ٢بٔ ظٚ ،ِٝايصٓت َاتت م ايهاثبح  ٚعٝـ يذجٗثي ١بعه
( )1ص ٍٛايهثم :ج : 1بث

لخا ف احلتٜع . 65:

( )2اياٗ ٜب  :ج 2ص  252بث
( )3ايهثم -265:بث

املٛاقٝت  :أ . 1000

اياؿٜٛه اىل رش ٍٛال ٚ اال ١ُ٥م اَر ايت :ٜٔأ. 2
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رجثي٘ٚ ،بح ايٓصااح قٛاؾلْ نحري ش ٣ٛنًُْ ١حٗٓٓٝث ،قثٍ ايرا : ٟٚنٓذت مٓذت
اب ٞمحت ال  ؾصأي٘ رجٌ مٔ آ َٔ ١ٜناذث

ال مذسٓ ٚجذٌٓ ؾذأخي ٙبٗذث ذِ

خٌ مً ٘ٝاخذٌ ؾصذأي٘ مذٔ قًذو ارٜذ ١ؾذأخي ٙبذذا ف َذث خذي بذ٘ اال،ٍٚ
ؾتخًيف َذٔ ذيذو َذث ظذث ٤ال اذ ٢نذإٔ قًذ) ٜعذرأ بثيصذهثنح ،ؾكًذت م
ْؿصذ :ٞقرنذت ابذث قاذث  ٠بثيعذذثّ ال ٜذذاط ٤ٞم ايذٛاٚ ٚظذحٗ٘ ٚج٦ذت اىل ٖذ ا
ٜذاط ٖ ٤ٞا ايذاطأ نً٘ ،ؾحٓٝث اْث ن يو لذ خٌ مً ٘ٝآخذر ،ؾصذأي٘ مذٔ قًذو
ار ١ٜؾأخي ٙبذا ف َث خيْذ ٚ ٞخذي صذث ) ،ؾصذهٓت ْؿصذ ٞؾعًُذتُ ٕ
ذيو َٓ٘ قك - ١ٝنثم -قعُت -بصث٥ر  -قثٍ ِ :لياؿذت ايذ ٓٞؾكذثٍ يذٜ : ٞذث ابذٔ
ظ[ :ِٝلٕ ال مسٓ ٚجٌٓ ؾذٓٛس اىل شذًُٝثٕ بذٔ ا ٚؾكذثٍ  :يَاذَا َعََاُُنَاا
الزصُاُُِ َْخُاذٍَُُ ََمَاا
َْامِهُوِ أََِ َأمِضِكِ بِغَِّزِ ِضَاٍَ ٚؾذٛس اىل ْحٝذ٘ ( )ؾكذثٍََ :مَاا تتَاا ُكمِ َّ
نًََا ُكمِ عَهِ ٌُ َْانِتًَُُا  ،ؾُث ؾٓٛس اىل رش ٍٛال ( )ؾكت ؾ ٘ ٛايٓٝث] .
ٖ  ٙاالخحثر قؤنت قعُٓت اال)( ١ُ٥بذذتصب اياؿذٜٛه ايذذُصٓت ايذ ِٗٝم
َٛر ايت ٜٔايذتٓٝـ ٚقصتِٖ ٕ ٜٛقعٛا ايذا ف بح ظٝعاِٗ م بعه َٛر
ايت ٜٔا ٢ال ٜذجاُعٛا مًَ ٢ر ٚا تٚ ،قت قعُٓتٚا ذيو بكصت ْذجثقِٗ َذٔ
ذ ٣ايعًُٚ ١متّ ا خ برقثبَِٗ ٙ ٖٚ ،صًتْٛ ْ١م ١ٝقذذؿٛم ٚقذذتهِ مًذ٢
ايذذذُصًت ١ايذذذاثص ١ايهثٓ٥ذذ ١م بٝذذثٕ ايٛاقذ ٚايذذذُٛجح ١القذذذتث ايعذذٝع ١مًذذ٢
ا َر ايتٜيف ؾٝعرؾِٗ ايعًُٜٚ ١ؤذ. ِْٗٚ
ٚيذٗ ا ْعث٥ر م بذتٛ

ايؿك٘ ايعرٜؿَٗٓ ،١ث َث ٚر م خحثر ننذر ايٓؿذثط

َٔ ن( ْ٘ٛشح معر ٠ي ( )١ًٝذُثْ ١ٝمعر َٜٛثّ) ( ٚقصاعٗر بَٛٝح بعذت ذذُثْ١ٝ
معر) َ( ٚث اَت قر ٣ايتّ ايعحٝط اىل

ح َٜٛثّ)( )1ؾثٕ ٖ  ٙاال اُثال

ايٛار  ٠م خحثر صتذٝذتذ ١يٝض بٗث قث ٌٖ َٔ ٌ٥ايصذَٓ ٚ ١ذٔ قضذث ٠ايعثَذ١
( )1راج  :ايٛشث : ٌ٥ج: 2

 َٔ 3ابٛا
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طٛي ١ٝايرتجٝتح ٚقرقحُٗث )381( ..................................................

ايذُرقحط ١بثيصًطذذ ،١ؾٝذاعح

ًذٗث مًذٖ ٢ذ ا ايٓذٛع َذٔ اياكٝذٚ . ١م بذذتٛ

ايؿك٘ ْعث٥ر ٜعرؾٗث ايذُااح ٜٚكـ مًٗٝث ْ ِ .حتع :

طولية الرتجيحني وترتبهما :
ِ ل ٕ ايذُصاؿث َٔ صتٝت ١محت ايذر

ٔ م رشذثي ١ايراْٚذت ٟجًٝذثّ ٖذٛ

خر ٙمٔ َٛاؾكذ ١ايهاذث
(طٛي ١ٝايرتجٝتٝذٔ) بذُعٓ ٢قرقٓب َذاثيؿ ١ايعثَٚ ١قأ ٓ
ٚايصٓ ، ١نطٛيٝاُٗث َذ ايعذٗر ٠ايرٚاٝ٥ذ ١مًذَ ٢ذث ٜعٗذر َذٔ ايذذُكحٛي ١جًٝذثّ ،
ْٚأخ بثيطٛيٝاٝذٔ نُث ٜأق. ٞ
يهٔ ٜعٗر  :متّ ايطٛيٚ ١ٝايرتقب َٔ َكحٛي ١لبٔ ٓعً ٖٞٚ -١ايذُعاُت٠
جذتاّ ٚا قذ ٣ٛشذذٓتاّ ٚا ننذر ٛ ٚقذثّ َذٔ صذتٝت ١ايراْٚذذتٝ - ٟذع جعًذذت
َٛاؾكذذ ١ايهاذذث

َٚذذذاثيؿ ١ايعثَذذَ ١ع ذثّ َ -رتقٓحذذ ١مًذذ ٢ظذذٗر ٠ايرٚاٜذذُْٗ ٚ ١ذذث

 -بذتصب ظذثٖر ايعطذـ م ايذذُكحٛيَٓ : ١ضُٓٝذذٔ َذجاُعٝذذَٔ -ذرج

ذت

ايذاي ٜٔايذُاعثر ح مٓت ظٗر ٠ايرٚاٜاح  ٚمتّ ظٗرقُٗث  -ؾإْ٘ قت ٜهعـ
ٖ ا مٔ متّ ايطٛي ١ٝبح ايذُرج اينثْٚ ٞبح ايذُرج اينثيع  ،بٌ قت شحل
ل اُثٍ  ٚت ٠ايذُرجٓتح ٚلظذرتانُٗث م ايرتجذ ، ٝبذذُعٓ ٢مذتّ لشذاك ي١ٝ
نذذٌ ٚا ذذت َذذٔ َٛ :اؾكذذ ١ايهاذذث

َٚذذذاثيؿ ١ايعثَذذ ١م ايرتجذذٚ ٝم يذذسّٚ

لجاُثمُٗذذث اذذٜ ٢ذذرج ايذذذاي مًذذَ ٢عثر ذذ٘ ٚ ،ذيذذو يًذذذجُ بُٗٓٝذذث م
ايذذرٚا ١ٜايذذذُكحٛيٜٓ[ : ١عذذر ؾُذث ٚاؾذذل هُذذ٘ هذِ ايهاذث

ٚايصذذٓٚ ١خذذثيـ

ايعثَ ١ؾٝؤخ ب٘] .
يهٔ ٖ ا َ ِٖٚرؾٛس شحل ايذجٛا

مٓ٘ ٚ

ذه ايذْٚ ، ِٖٛذسٜذت ٖٓذث

ْٚك : ٍٛلٕ ايذذُكحٛي ١م ٖذ ا ايكطعذَ ١ذٔ ْصٛصذٗث ايعذرٜؿ ١قذت مجعذت بذح
َٛاؾكذذ ١ايهاذذث

ٚبذذح َذذذاثيؿ ١ايعثَذذٚ ١شذذهات مذذٔ ؾذذرس ٚجذذَٛ( ٛاؾكذذ١

ايهاث ) م خي ي ٛؾرس ٚجَ( ٛذاثيؿ ١ايعثَذ )١م خذي آخذر ٚ ،قذتٍٓ ٖذ ٙ
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ايذُكحٛي - ١بذذجُعٗث بذح ايعٓذٛاْح  -مًذ ٢رجتذثٕ ايذذاي ايٛاجذت يًٛصذؿح
مًَ ٢عثر ٘  ٖٞٚ ،شثنا ١مٔ صٛر َاعت ٜ ٠ذُهٔ قعكًٓٗث ٚقصٓٛرٖث ْعرس
ايذُِٗ َٓٗث يًاعرف مً ٢م جٗث :
 -صٛرٚ ٠جتإ

ؾكط

ت ايذاي ٜٔايذُاعثر ح يٛصـ َٛاؾك ١ايهاث

ٜٚهؿ ٕ ٞقتيٓث صتٝت ١ايراْٚت ٟمًَ ٢رجتٝا٘ ٚا ذتثّ  ٚصرٜذذتثّ  ،قذثٍ
ؾٗٝث اإلَثّ ايصث م ([: )لذا ٚر مًٝهِ ذتٜنثٕ َذذااًؿثٕ ؾإمر ذُٖٛث
مً ٢ناث

ال ؾُث ٚاؾل ناث

 -صذٛرٚ ٠جذتإ

ال ؾا . ]... ٙٚ

ت ايذاذي ٜٔايذُاعثر ٝذٔ يٛصـ َذذاثيؿ ١ايعثَذ١

ؾكذذط َ ٟ -ذٔ  ٕٚلْضذذُثّ َٛاؾكذذ ١ايهاذذث
ٜ ٚضثّ قتٍٓ صتٝتاث محت اير

يعذذتّ ٚجذذتإ َضذذُُْٗٛث ؾٝذذ٘،

ٔ َٚذتُت بذٔ محذت ال َٚكحٛيذ ١لبذٔ ٓعًذ١

بٛ ٛأ مً ٢ايرتج ٝبذُث ٜذاثيـ ؾاذث ٣ٚايعثَذ ٚ ١خحذثرِٖ َ[ :ذث خذثيـ
ايعثَ ١ؾؿ ٘ٝايرظث ][ؾثٕ مل قذجتُٖٚث م ناث

ال ؾإمر ُٖٛث مً ٢خحثر

ايعثَ : ١ؾُث ٚاؾل خحثرِٖ ؾ رَٚ ، ٙٚث خثيـ خحثرِٖ ؾا . )1(]ٙٚ
جذذ -صٛرَ ٠ث لذا نثٕ

ت ايذاي ٜٔايذُاعثر ح َٛاؾكثّ يًهاث

ٚايذاذي ارخر َذاذثيذؿثّ يذًعثَذٚ ١ايهذاث

ٚيًعثَ١

ايعذسٜذس  ٖٞٚ ،صٛرٚ ٠اجذتٜذ ١خي

يذُرج (َٛاؾك ١ايهاث ) ٚٚجتا ١ٜايذاي ارخر يذُرج (َذاثيؿ ١ايعثَ. )١
ٖٚذ  ٙايصذذٛر ٠غذري َعذذُٛي ١يًُكحٛيذ ١بذذجسٖ٤ث ايذذجثَ م ايرتجذذ ٝبذذح
َٛاؾك ١ايهاث

ٚبح َذاذثيذؿ ١ايعثَ ٖٞ ٚ ١شثنذاذ ١مٓ٘ ٜٚ ،ذُهٓٓث ٕ ْك: ٍٛ

ٜذاذكتّ قرج ٝايذاي ايذُٛاؾل يًهاث

مً ٢ايذُذاثيـ يًعثَ َٔ ١جٗاح:

ايذجٗ ١ا ٚىل  :يعٗٛر صتٝت ١محت اير

ٔ م رشثي ١ايكطب ايراْٚذتٟ

م ايطٛيٚ ١ٝقرقٓب َذاثيؿ ١ايعثَ ١مًَٛ ٢اؾذكذ ١ايهاث
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

[ؾثٕ مل قذجذتُٖٚث م

ايكث  : ٞأ + 1أ + 29أ. 34

طٛي ١ٝايرتجٝتح ٚقرقحُٗث )383( ...................................................

ال ؾإمر ُٖٛث مً ٢خحثر ايعثَ : ١ؾُذث ٚاؾذل خحذثرِٖ ؾذ رَٚ ، ٙٚذث

ناث

خثيـ خحثرِٖ ؾا  ٖٚ ]ٙٚا ْصّ صر ٜم ايرتقب ٚايطٛي. ١ٝ
ٚمًٝذذ٘ ال ٜذذرج ايذذذاي ايذذذُعثرس بذُذذذاثيؿ ١ايعثَذذ ٚ ١ب ذذُث ٖذذ ٛمًذذ٢
خ ف خحثرِٖ لال بعت متّ ٚجتإ َرج َٛ(:اؾك ١ايهاث

َٚذذاثيؿا٘) م

ايذاي ٜٔايذُاعثر ح ٚ ،ايذُؿرٚس م ٖ  ٙايصٛرٚ ٠جَٛ( ٛاؾك ١ايهاث )
ت ايذاي ٜٔؾريج مً ٢ايذاي ارخر ٚلٕ نثٕ ٚاجتاّ يٛصـ (َذذاثيؿ١

م

ايعثََ( ٚ )١ذاثيؿ ١خحثرِٖ) .
ايذجٗ ١اينثْ : ١ٝيعٗٛر ايذُذكحٛيٜ ١ضثّ م جذسٖ٤ث اي
مُث (لذا نثٕ ايؿكٗٝثٕ مرؾث ايذتهِ َٔ ايهاث

ل ؾثْ٘ شذأٍ اإلَذثّ

ٚايصذٓٚ )١م ْصذا( : ١غذ))

ٚيعً٘ بذُعٓ ٢خؿٚ ، ٞايذُؿَٗٓ ّٛذ٘ مذتّ جذت ٣ٚايرتجذ ٝبذذُٛاؾك ١ايهاذث
ٚايصٓٚ ، ١ي ٛغ نٕٛ

ت ايذايَٛ ٜٔاؾكثّ يًعثَٚ ١ن ٕٛارخر َذذاثيؿثّ يذذِٗ

ؾأَر ( )بأخ َث خثيـ ايعثَٚ ١قثٍ مٓ٘ [ :ؾ ٘ٝايرظث ]  ٖٚا نثظـ مٔ
لشاك ي ١ٝايرتج ٝبذذُاثيؿ ١ايعثَذٚ ١مذتّ قٛقٓذـ ايرتجذ ٝبٗذث مًذ ٢لْضذُثّ
نُث ٖ ٛنثظـ مٔ قرقٓحٗث مًَٛ( ٢اؾك ١ايهاث ) .

َٛاؾك ١ايهاث

بذذٌ ٜذذذُهٔ لشذذاعٗثر لشذذاك ي ١ٝايرتجذذ ٝبذُٛاؾ ذذك ١ايهاذذث

َٓٗذذث ذذذٝع

ٜذؿِٗ َٓٗث ٜ ٚصاهعـ َٔ لَضث ٤اإلَثّ ( )يؿِٗ ايرا ٟٚذيو مٓت ؾرس
ايصؤاٍ اي

ل مٔ متّ جتَٛ( ٣ٚاؾك ١ايهاث

م َٛاؾك ١ايهاث

ٚايصٓ )١إلظرتاى ايذائٜ

 ٚم مذتّ َعرؾذَٛ ١اؾكذ٘ َُٓٗذث ٚؾر ذ٘ جذتَ( ٣ٚذذاثيؿ١

ايعثََٓ )١ؿر اّٝ ،ع شأٍ ايرا ( : ٟٚراٜت لٕ نثٕ ايؿكٗٝثٕ مرؾث هُ٘ َٔ
ايهاث

ٚايصٓٚٚ ١جتْث

ت ايذايَٛ ٜٔاؾكذثّ يًعثَذٚ ١ارخذر َذذاثيؿثّ يذ٘ بذأٟ

ايذايٜ ٜٔؤخ ) ؾثْ٘ ٜؿٝت ٚا تثّ ٕ :ايذرا ٟٚؾٗذِ َرجتٝذَٛ ١اؾكذ ١ايهاذث
 ٚتٚ ٙلشاك يَ ١ٝرجتٝا٘ م ْؿص٘ ٚ ،قت جثبذ٘ (َ[ : )ذث خذثيـ ايعثَذ١
ؾؿ ٘ٝايرظث ]ٚظثٖر ايذجٛا  ٖٛٚ -شثنت مٔ ؾذِٗ ايرا ٚ ٟٚغري َذٓهري٘-
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ٖ ٛلَضث ٤ؾُٗ٘ لشاك يَ ١ٝرجتَٛ( ١ٝاؾك ١ايهاث ) َصاك ّ .
 ٚخرياّ بثخاصذثر  :لذا مل ٜٓؿذ اياٛجٝذ٘ اينذثْ ٞؾذث ْ ٍٚذثؾ جذتاّ ٖٚ -ذٛ
ٔ َعاضذت ٠برٚاٜذث

َعاُت مً ٢صتٝت ١محذت ايذر
اي ١مً ٢ايرتج ٝبذُٛاؾك ١ايهاث

متٜذت٠

ذعٝؿ ١ايصذٓت

َصاك ّ ْ ِ .حذتع ايذُرج ايراب :

الرتجيح بصفات االفضلية :
لظاٗر م ايحذتٛ

ايؿكٗ ١ٝاإلشاتالي ١ٝيحعه ايؿكٗذث ٤ايذذُاأخرٚ ٜٔقهذرر

َذذِٓٗ قذذرج ٝايذذذاي ايصذذت ٝلصذذط

ثّ مًذذ ٢ايذذذاي ايذذذُٓ ٛل ٚايذذذتصٔ،

ٚٚجٗ٘ لمذاذكث ِٖ يذس ّٚايذرتجذ ٝبثيذصؿث

ذتٖذذُث

مٓت قذعثرس خيٜذذٔ

صتٚ ٝارخر َ ٛل  ٚصٔ َٓٚ ،عأ لماكث ِٖ :
َث ٚر م ايذذُكحٛيٚ ١ايذذُرؾٛمَ ١ذٔ ايرتجذ ٝبأؾضذً ١ٝصذؿث

ايذرا: ٟٚ

(ا مذتٍ ٚا  ٚذذل م ايذٓؿض ٚا ؾكذذ٘ ٚا صذتم م ايذذذتتٜع ٚا ٚرع) ؾٗذذٌ
ٜرج ايذاي ايذُٛج ٛم شٓت ٙؾضً ١ٝايرا ٟٚمً ٢ايذاي ارخر ؟ .
قت ٚق ايذا ف بح َاأخر ٟايؿكٗث( ٤رس) ٚاإلظهثٍ م نْٗٛث َرجتثّ
شٓتٜثّ ٚ ،قت لظاٗر ب ِٗٓٝقرج ٝايذاي ايصت ٝمً ٢ايذُ ٛل .
قذ : ٍٛلٕ صٌ االطُٓ٦ثٕ بأرجت١ٝ
َٔ

ت ايذاي ٜٔايذُاذعثر ٝذٔ ْثظذ٦ذثّ

حط ١ٝايرا ٚ ٟٚؾضً ١ٝرٚاٜاذ٘ ؾثإلطُٓ٦ذثٕ ايذذتثصٌ م ْؿصذ٘ َذرج ،

 ٕٚصؿث

ا ؾضً ١ٝم ايرا. ٟٚ

ٚايه ّ ٚايذذاصثّ قذث ِ٥م غذري َذٛار اإلطُٓ٦ذثٕ  ،ؾٗذٌ ٜذرج ايذذاي
ايٛاجت يصؿث

ؾضً ١ٝايرا ّ ، ٟٚال ؟ .

ايعثٖر متّ ايذُرجت: ١ٝ
ٚالّ  :لٕ َرؾٛم ١زرار٠

ذعٝؿذ ١ايصٓت ال قذصًذ

ذجذ ّ١مًَ ٢ر ظذرمٞ

َِٗ  :قذرجذ ٝخذي َذاضُٔ يذتهِ ظذرم ٞمًَ ٢عثر ذ٘ ايذُاذضُٔ يذتهِ

ايرتج ٝبث

ت

قأرخيثّ )385( ....................................................

ظرمَ ٞذاثيـ ي اى .
ْعِ الياٗث مًَ ٢رجت ١ٝايصؿث

يًاي ايذُحاً ٢بثيذُعثرس قهث قهٕٛ

خر ايرتجذ ٝبثيصذؿث
ٚا ت ، ١نُث ٖ ٞظثٖر ٠م ايرتقٓب ٚقأ ٓ
بثيعٗر . ٠يهٔ

مذٔ ايرتجذٝ

عـ شٓتٖث ٚمتّ جٝاٗث َثْ َٔ ايرن ٕٛليٗٝث .

 ٚثْٝذثّ  ٕ :ايذذذُكحٛيٚ ١لٕ نثْذذت صذذتٝت ١ايصذذٓت َٛ ٛقذثّ بصذذتٚرٖث مذذٔ
ايذذذذُعص ، )( ّٛلال ٕ ايرتجذذذ ٝؾٗٝذذذث بصذذذؿث

ا ؾضذذذًٚ ١ٝار م َذذذٛر

خذذثص ٖذذ ٛغذذري َذذث ْذذذتٔ بصذذت  ، ٙإلخاصثصذذ٘ باعذذثرس ايكضثٝ٥ذذذٔ ٕٚ
قعثرس ايذايٜٚ ، ٜٔؿٝت قرجٝ

ت ايذذتهُح ٚايكضذث٥ح ٖٚ -ذ ٛايصذث ر

َٔ ايكث ٚ ٞايذتثنِ ا ؾضٌ صؿ - ّ١مً ٢هِ ايكث  ٞارخر ايذُؿض، ٍٛ
ؾٝكحٌ هِ ا ؾضٌ قضثا ٙبح ايذُاذاثصُح  ٕٚقضث ٤ايذُؿض ٚ ٍٛهُ٘،
قثٍ ([ )ايذتهِ َث هِ ب٘ متيذذُٗث  ٚؾكُٗٗذث  ٚصذتقُٗث م ايذذتتٜع
ٚ ٚرمُٗذذذث] ٚن َٓذذذث م قذذذرجٝ
 َٔٚايٛا

ذذذت ايذذذذاي ٜٔمًذذذ ٢ايذذذذاي ارخذذذر ،

ٕ لماحذثر قؿث ذٌ ايصذؿث

م ايذرا ٟٚبذذُث ٖذ ٛقذثسٕ  ٚذثنِ

بذذح َاذذذاثصُح ٖذذ ٛلماحذذثر َػذذثٜر إلماحذذثر قؿث ذذًٗث ؾٝذذ٘ ب ذذُث ٖذذَ ٛذذذتتٓ
ٚرا ٟٚتٜع ايذُعص. )( ّٛ
ِ بعت ذيو ؾرس ايرا ٟٚقذصث ٟٚايذتثنُح م ايذصؿث

ؾأَر اإلَثّ ٕ

ٜٓعذذر اىل َصذذآت ايذذذتهُح َٚذذترى ايكضذذث ٜٔ٤ؾهذذثٕ ٖ ذ ا َحذذت ايرتجذذ ٝم
ايذاي ٜٔايذُاعثر ح ،ؾًِ ٜهٔ َٔ َرجتثق٘  :قؿث ٌ ايرٚا ٠م ايصؿث

.

ْعِ قت ٜكثٍ  :لٕ ايذاي ايصتٜ ٝاكتّٓ مً ٢ايذاي ايذُ ٛل ٚايذتصٔ َٔ
جٗ ١متي ١ٝرا ٟٚايذاي ايصت ٝؾاذاذاص ايذتجٚ ١ٝايٛ ٛم بذاي ايعث ٍ ،
ٚقرقؿ ذ ايذذذتجٜٓ ٚ ١ٝاؿذذ َٛ ٞذذٛمٗث مذذٔ ايذذذاي ارخذذر  -ايذذذاي ايذذذُٛ ٛم
برا ٜ٘ٚغري ايعث ٍ  -مٓت َعثر ا٘ يذاي ايعث ٍ ايصت ٟ ، ٝال ٜحكٛ ٚ ٢م
بصتم ايذاي ايذُ ٛل ٚايذتصٔ َ ٚج ٛايذاي ايصت ٝمً ٢خ ؾ٘ .
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 ٖٚا ايذُكثٍ غري قثّ  ،لذ ٜر مً: ٘ٝ
ٚالّ َ :ث قكتّ َٔ ٕ شري ايعك ٚ ٤بٓث ِٖ٤ايذُذذُض ٢ظذرمثّ مًذ ٢ا خذ
بذاي اينكَ ١طًكثّ  -مث الّ نثٕ  ٚغري مذث ٍ  ، -ؾذ ٜٓاؿذ َٛ ٞذٛع ايذذتج١ٝ
مٔ ايذاي ايذُ ٛل جسَثّ ْ ،عِ قت ٜٓاؿذ ٞصذتم (ايذذاي ايذذُٛ ٛم بصذتٚر)ٙ
مٓذذ٘ لذا مل قصذذتح٘ قرٜٓذذ ١قٛجذذب اي ٛذذٛم بصذذتٚرٚ ، ٙال بذذأط ؾذذثٕ ل رازْذذث
ف يذتج ١ٝايذاي ايذُٓ ٛل ٚايذتصٔ َ ٖٛٚاذتكل م ٖ ٜٔ
يذتج ١ٝخي اينك ١نث ٕ
ايذايٚ ، ٜٔقت قكتّ بٝثْ٘ م َحث ع ج ١ٝايذاي ايٛا ت .
 ٚثْٝثّ  :لٕ ايذاي ايصتٚ ٝايذُٓ ٛل ٚايذتصٔ لصط أ مًُ ٞظذث ٥بذح
مًُثٓ٥ذذث ايذذذُاأخرٚ ، ٜٔال  ٚذذٛم بذذثطيف باذذذتكل َصذذتاق ١ٝايذذذاي ايصذذتٝ
خثرج ذثّ مًذذَ ٢ذذث ٜعٗذذر يًاذذحري ايذذذُراج يهاذذب ايرجذذثٍ ٝذذع ال ٜاعذذثرف
اياعذذت ٚ ٌٜايعذذٗث  ٠بثيعتايذذ ١ايذُذذذتكٓك ١يذذُ ى ايذذذاي ايصذذتٚ ٝال شذذثط
صثي ١ايعتاي ١م ايرا ٟٚا ٢قٓؿ ٖٓث  َٚ ،ايػه مٓٗث ْك: ٍٛ
ال ٜاذتكل غثيحثّ ن ٕٛايذاي ايصذتَ ٝصذتام رٚاٜذ ١ا مذتٍ ٚا صذتم
راٜٚثّ َٔ را ٟٚايذاي ايذُ ٛل  ٚايذتصٔ ٚ ،قؿص ٙ ٖ ٌٝايذُطثيب ي٘ َذذتٌ
خثص ؾراج ٚقذتكل ٚال ام ٞياؿص ٌٝايذُكثٍ ٖٓث بأننر َذٔ ٖذ  ٙاإلظذثر٠
ايٓثؾع ٌٖ ١ايذايٚ ٠ايذُعرؾ. ١
ٚبإخاصثر  :ايذُرؾٛم ١قتٍٓ مً ٢ايرتج ٝبثيصؿث
ٚا تثّ  ،يهٓٗث

عٝؿ ١مل قهاصب صؿ ١ايذتج. ١ٝ

ٚايذُكحٛي ١قتٍٓ مً ٢ايرتج ٝبثيصؿث
مً ٢ايرتج ٝبثيصؿث
يًرتجذذ ٝبصذذؿث
بصؿث

مٓت قعثرس ايذائٜ

مٓت لخذا ف ايكضذثٚ ٜٔ٤ال قذتٍٓ

مٓت لخا ف ايذاي ، ٜٔؾٓٝاج  :متّ ايتي ٌٝايذذُنحت

ايذذرآٖ ٟٚذذث ٚ ،يعًذذ٘ ي ذذٗ ا ايكصذذٛر مل ٜعذذر اىل ايرتجذذٝ

ؾضً ١ٝايرا : ٟٚذك ١اإلش ّ ايهًٝيف م َكتَ( ١ايهثم) ؾإْ٘ ايذذاحري

ايعثرف بذؿِٗ خذحثرِٖ ايٛار  ٠مِٓٗ ( )م َذكثّ ايذرتجذٝذ بح ايذاذئٜ

ايرتج ٝبث

قأرخيثّ )387( ....................................................

ت

ايذذُاعثر حٚ ،ال َذذجثٍ يًاأٜٚذذٌ ٚاإلماذ ار ٚايكٝذذٌ ٚايكذثٍ نُذذث صذتر َذذٔ
بعه ا م ّ (قتِٖ) ٜ ،هؿٓٝث  :قعذحري ٙايعذرٜـ م ذنذر ايذذُرجتث
َذذٔ ذنذذر ايصذذؿث
ايرتج ٝبصؿث

خثيٝذثّ

 َؤ ٜٓذتاّ يكصذذٛر ايذذذتج ٚ ١يعذذتّ ايذذتي ٌٝاإل حذذثق ٞمًذذ٢ايذراَٚ ، ٟٚذٔ ٖٓذث ال ٜصذ قذرج ٝايذذاي ايصذت ٝمًذ٢

ايذُٓ ٛل  ٚايذتصٔ ٚال شثط صت ٝي٘ ٚ ،ال َٛجب يمطثيٚ ،١ال ايعثيذذِ
بذتكث٥ل ا َٛر ْ ِ .حذتع ايذُرج ايذاثَض :
الرتجيح باألحدث تأريـخاً :
ٚر

خحثر َاعت  ٠قت ٜصاعٗر َٓٗث قرجٝ

مًذذذ ٢ارخذذذر بث

ت ايذاي ٜٔايذذُاعثر ح

ت ٝذذذ ١بذذذذُعٓ ٢رجتذذذثٕ َاذذذأخر ايصذذذتٚر َذذذٔ ايذذذذائٜ

ايذُاعثر ح ٚ ،قت ْصب ايرتج ٝبٗث اىل ايصتٚم (قتٚ )ٙيعٌ ايٓصذحْ ١ثظذ١٦
ايرجًح ٜٛص ٢ايُٗٝذث) قذثٍ بعذت

َذُث قثي٘ م ناثب٘ (:ايؿك: )٘ٝج :151 : 4بث

مرس خذي مذٔ اإلَذثّ ايذذتصٔ ايعصذهرٚ)( ٟخذي مذٔ اإلَذثّ ايصذث م
(ٚ( :)ي ٛص ايذايإ مجٝعثّ يهثٕ ايٛاجب ا خ بك ٍٛا خري نُث َر
بذذ٘ ايصذذث م (ٚ ،)ذيذذو إ االخحذذثر صذذث ٚجذذَٚ ٙٛعذذثٕٕ ٚ ،نذذٌ لَذذثّ مًذذِ
بسَثْ٘  ٚهثَ٘ َٔ غري َٔ ٙايٓثط) لْاٗ. ٢
ٚايرٚاٜث

اي

ٜذُهٔ ٕ ٜصاؿث َٓٗث ايرتج ٝبث

ت : ٖٞ ١ٝ

ايرٚاٜذذ ١االٚىل َ :ذذث رٚا ٙم ( صذذ ٍٛايهذذثم) بصذذٓت َعاذذي اىل َذذذتُت بذذٔ
َصًِ مٔ ايصث م (َ )ذجٝحثّ يصؤاي٘ َ :ث بثٍ قٛاّ ٜر ٕٚٚمٔ ؾ ٕ ٚؾ ٕ
مٔ رش ٍٛال ( )ال ٜآُٗ ٕٛبثيه

ؾٝجٝذذَ ٧ذٓهِ خ ؾذ٘ ؟ قذثٍ (: )

[لٕ ايذتتٜع ٜٓص نُث ٜٓص ايكرإٓ](. )1
ٚايذُرا َٔ ايٓص م ايذتتٜع ايعرٜـ
( )1ص ٍٛايهثم  :ج + 64 : 1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

ت َعٓٝح َذتاًُح :

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث  : ٞأ. 4
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ايذذذُعٓ ٢ا ٜ ٕ : ٍٚذذرا َذذٔ ايٓص ذ َ :عٓذذث ٙايًػذذ ٟٛا صذذٌ ايذُاذذذتكل
باذاذصٝص ايذعُ ٚ ّٛباذكٝذٝت ايذُطًل  ٚبذحذٝثٕ ايذُجٌُ  ٚايذُحذِٗ ايذُِٖٛ
يذا ف ايٛاق ؾ ٤)ٓٝمٔ ايذُرا ايذجت ٟايٛاقع. ٞ
ٚقذذت نذذنر لشذذاعُثٍ ايٓصذ بٗذ ا ايذذذُعٓ ٢م صذذتر اإلشذ ّ مًذذ ٢يصذذٓ١
ايصتثبٚ ١اياثبعح ،ؾهثْٛا ٜطًك ٕٛمً ٢ايذُذاصص ٚايذُكٝت :يؿغ ايٓثش ،
ٚقت طًل ايٓص ننرياّ مً ٢اياذاصٝص م اياؿصري ايذُٓصٛ

لىل لبذٔ محذثط

مًَ ٢ث ه ٢مٓ٘ شاثذْث ايذُذتكل م قؿصري. )1( ٙ
 َٔٚايذُذتاٌُ لرا  ٖ ٠ا ايذذُعٖٓٓ ٢ذث بذإٔ ٜذرا َذٔ ْصذ

ذتٜنِٗ يذذُث

ٜر ٜ٘ٚاينكث ٠مٔ رش ٍٛال ( : )قذاصٝذص مُ ٚ َ٘ٛقكذٝذٝت َطًك٘  ٚبٝثٕ
َذجًُ٘ ْ ٚذت ٛذيو َٔ َصث ٜل (ايذجُ ايعرم) بح ايذاي. ٜٔ
 ٖٚا ايذُعَٓ ٢ذُهٔ صت ٝيهٓ٘ غري َرقحط بذُذتٌ ايحذذتع  :قعذثرس
ايذذذاي ٜٔقعثر ذثّ َصذذاكراّ ال ٜٛجذذت بُٗٓٝذذث مج ذ مذذرم  ،يريج ذ ا

ذذت

قأرٜذاثّ َُٓٗث ٚ ،قذت شذحل قذذتكٝل قؿصذٜ ًٞٝذؤ َ ٕ ٟذٛار ايذذجُ ايعذرم
خثرجذذ ١مذذٔ نذذي ٣اياعذذثرس  ،لذ ايذذذاثص ال ٜهذذْ ٕٛثشذذاثّ يًعذذثّ بثيذذذُعٓ٢
اإلصذط

 ٞايذذذتث

بعذذت زَذذثٕ ايصذذث م (ٚ )ال ٜهذذ ٕٛايذذذُكٓٝت ْثشذذاثّ

يًُطًل ٚال ايذُحْ ٔٓٝثشاثّ يًُجٌُ  ٖٚ ،ا لصط أ قتٜذِ ال َعث  ١ؾ. ٘ٝ
ٚبإخاصثر :

ٌ ايذتتٜع مًذَ ٢عٓذ ٢ايٓصذ ايًػذَ ٟٛذذُهٔ ٜٚذذارج

مٔ َذتٌ ايحذتع ٚال ٜصً

ي ّ ٝمً ٢ايرتج ٝبث

ت . ١ٝ

ايذُعٓ ٢اينذثْٜ ٕ : ٞذرا َذٔ ْصذ ايذذتتٜع َعٓذ ٢ايٓصذ اإلصذط
 ٖٛٚرؾ

ٞ

َر ٕ ثبت م ايعذرٜع ١إلرقؿذثع َذتٚ ٙلْاٗذث ٤زَثْذ٘ ٖٚ ،ذ ا ايذذُعٓ٢

ٜذُهٔ لرا ق٘ َٔ

ث ٜنِٗ ؾثِْٗ ( )قت ٚر ٛا مًِ جتِٖ ( ٚ )ؿعذٛا

( )1راج ايحٝثٕ م قؿصري ايكرإٓ  :ج + 295 : 1ايذُٛاؾكث

يًعثط)  :ج. 117 - 108 : 3

ايرتج ٝبث

ت

قأرخيثّ )389( ....................................................

شرار ٚ ٙث ٜنذ٘ ٚقذثَٛا بذ ذُُٗ ١قحًٝذؼ ايعذرع خذري قٝذثّ بعذت لْكطذثع ايذٞ ٛ
ٚلْاكثٍ ايٓ) ( )اىل ايعثيذِ ارخر  ،ؾٝه ٕٛايذتتٜع ايعرٜـ  -مًٖ ٢ذ ا
اإل اُثٍ ٚ -ايٓثطل بإٔ تٜنِٗ ٜٓص

تٜع ايرشذ )( ٍٛبذذُعٓ ٢بٝذثِْٗ

يًتهِ ايذٛاقع ٞايذُذذاثيـ يًتهذِ ايذُذذتُت ٟإلْاٗذث ٤زَثْذ٘ ٚلرقؿذثع َذتٙ
ايذُذتتٚ ٚاقعثّ ٚمل ٜح ٘ٓٓٝرشٛي٘ ال( )لال يذِٗ  -يذُصًت ١ظرم - ١ٝؾًُث
جث ٤ايٛقت ٚلْاٗ ٢ا َت بٛٓٓٝا ايذذتهِ ايذٛاقع ٞايٓثشذ يذذتتٜع رشذ ٍٛال
بؿعٌ لْاٗث ٤زَثٕ ايذذتهِ ايذذُر ٟٚمٓذ٘ (ٖٚ ، )ذ ا ٜاطًذب نذ ٕٛذتٜنِٗ
ايٓثش يذتتٜع جتِٖٓ َكطٛع ايصذتٚر مذِٓٗ  ٕ ،ايضذرٚر ٠قث ذ ١ٝبعذتّ
ْص ايهاث

ايعسٜس ٚايصٓ ١ايكطع ١ٝبثيذاي ايعيف ايصتٚر .

ٚايذتثصٌ إ ٖ ا ايذُعٓ ٢اإلصط
ٖ ٛغذري َرقذحط بثيرتجذ ٝبث

 ٞيٓص

ذتٜنِٗ يذذتتٜع جذتِٖ

ت ذ ١ٝبح ايذاذي ٜٔايعٓٝح ايذُاعثر ح .

ايرٚا ١ٜاينثْ : ١ٝرٚا ١ٜب ٞمُر ٚايهٓثْ : )1(ٞايذُر ١ٜٚم ( ص ٍٛايهثم) :
قثٍ بذ ٛمحذت ال (ٜ : )ذث بذث مُذر : ٚراٜذت ٚ -م ايهذثم  :ر ٜاذو  -يذٛ
تٓ ذاو بذتتٜع  ٚؾاٝاو بؿاٝث ِ ج٦ذايف بعت ذيذو ؾصذأيايف مٓذ٘ ؾأخيقذو
بذا ف َث نٓت خيقو  ٚؾاٝاو بذا ف ذيو ،بأُٜٗث نٓت قأخ ؟ قًت:
بأ ت ُٗث  ٚع ارخر ،ؾكثٍ [:قت صحت ٜث بث مُذر ، ٚبذ ٢ال لال ٕ ٜعحذت
شراّ َ ،ث ٚال ي ٔ٦ؾعًذاِ ذيذو لْذ٘ يذذاري يذٚ ٞيهذِ  ،بذ ٢ال مذسٓ ٚجذٌٓ يٓذث
ٚيهِ م  ٜ٘ٓلال اياكٚ ]١ٝقت محٓر مٓٗث شاثذْث ايذُذتكل (قت )ٙبثيصتٝت،)2(١
 ٖٛٚغرٜب ؾثٕ ( بث مُر ٚايهٓثَْ )ٞذجٗ ٍٛايذتثٍ مل ٜنحت قٝ ٛك٘ ٚيٝض يذ٘
رٚاٜذذ ١م ايهاذذب االربعذذ ١غذذري ٖ ذ  - ٙنُذذث ٜحذذتَ ٚذذٔ َعجذذِ رجذذثٍ شذذاثذْث
ايذُذتكل م قرمجا٘  -ؾثيرٚا١ٜ

عٝؿ ١ايصٓت .

( )1ص ٍٛايهثم  :ج + 218 : 2ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9بٛا

(َ )2صحثأ ا ص : ٍٛجَ + 416 : 3حثْ ٞاإلشآحثط  :ج. 493 : 4

صؿث

ايكث  : ٞأ. 17
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ْعِ ر ٣ٚايذترٓ ايعثًَ ٞم (ايٛشث )ٌ٥جس َٔ ّ٤ايرٚا ١ٜمٔ (ايذُذتثشٔ)
بصٓت َعاي ( :مٔ ب ٘ٝمٔ َذتُت بٔ ب ٞمُري مٔ ٖعثّ بٔ شثيذذِ مذٔ بذٞ
محت ال ايصث م ٜ[ : ) ث بث مُر ب ٢ال لال ٕ ٜعحت شذراّ  ،بذ ٢ال مذسٓ
ٚجٌٓ يٓث ٚيهِ م  ٜ٘ٓلال اياكٚ ، )1(]١ٝمل ٜذجت َذتكل (ايٛشث )ٌ٥ايرٚا ١ٜم
م (ايذُذذذتثشٔ) ٚيٝصذذت َٛجذذ ٠ ٛم ايٓصذذا ١ايذذذُاتاٚيَٓ ١ذذ٘ٚ ،يعًذذٗث نثْذذت
َٛج ٠ ٛم ْصا ١ايذتر ايعثًَ ٞيًُذتثشٔ ايٛاصً ١لي ٘ٝؾٓكًٗث مٓ٘ .
 ٖٚا ايصٓت صت ، ٝيهٔ َٔ ايذُطُإٔ ب٘  :لظاحث ٙاييقٚ ٞ
ْ ٚثشا ٞايهاث

ت ايرٚا٠

ٚ -شٗ ٙٛم ْكٌ ايصٓت ٚشكٛط ايٛاشط ١ا خري( ٠مٔ بٞ

مُر ٚايهٓثْ َٔ )ٞقًِ

ت ٖؤال َٔ ٚ ٤قًِ صث ب ا صٌ اي ْ ٟكٌ مٓذ٘

ايرٚا ، ١ٜؾ لماحثر يصٓت (َذتثشٔ) اييقٚ ، ٞذيو :
ٚالّ  :لْذذ٘ ال رٜذذب م

ذذحط ١ٝايهًذذٝيف ٚناثبذذ٘ (ايهذذثم) ايذذذُكر ٤ٚمًذذ٢

شثطح ايؿك٘ ٚايذتتٜع م ايعصٛر ايكرٜحَ َٔ ١ؤيؿ٘ َٚث بعتٖث  ٚقٛاْ ١ٝ٥كً٘
َٔ ْكٌ اييق ٞم (ايذُذتثشٔ) .
 ٚثْ ٝذثّ  :ي ذذُاثطح ١اإلَذذثّ بذذث مُذذرَ ٚذذرقح بهٓٝاذذ٘ م ايذذذتتٜع ايهثَذذٌ
ايذذذُر ٟٚم (ايهذذثم)  ،نُذذث ٖذذ - ٞايذُذذذاثطح ١بثيهٓٝذذَٛ - ١جذذ ٠ ٛم رٚاٜذذ١
(ايذُذتثشٔ) ٚ ،يٝصت نٖٓ ١ٝعذثّ بذٔ شثيذذِ ( بذث مُذر )ٚيٝذذتاٌُ َذذاثطح١
اإلَثّ لٜث ٙم ايذتتٜع اينثْ ٖٚ ، ٞا ٜهعـ مٔ صتْ ١كٌ (ايهثم) ٚلظاحثٙ
ْكٌ اييق ٞمً ٢ؾرس ٚج ٛايرٚا ١ٜم (ايذُذتثشٔ)ٚ -ي ٛم ْصا ١صث ب
(ايٛشث )ٌ٥اي

ٜرٜٗٚث ٚ ، -ايذُعٓ ٕٛمتّ ٚجٖ ٛث م (ايذُذذتثشٔ) ٚيذ ٛم

طحعا٘ ايذتتٜن ١م ا قٌ  -مًَ ٢ث هٚ ،ٞيٝض مٓت ٟايهاث

ثٍ ايهاثب.١

 ٚثينثّ َ :ايآسٍٓ ٚؾرس صتْ ١صا ١ايذتر ايعثًَ َٔ ٞناث (ايذُذتثشٔ)
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 11

 َٔ 24بٛا

ا َر بثملعرٚف  :أ. 10

ايرتج ٝبث

ٜرت

ت

قأرخيثّ )391(.....................................................

ايذاي  ٖٛٚ -خي َاذتت غري َاعت ظثٖراّ  -بح ايذذُصٓت

ذعٝؿثّ ٚبذح

ايذذذُصٓت صذذتٝتثّ َ ذ ل اُذذثٍ اإلرشذذثٍ م ايذذذُصٓت ايصذذت ، ٝؾٝصذذكط مذذٔ
ايذتج ١ٝيعتّ ل رازٖث ؾ. ٘ٝ
َ ٚث الياٗث ؾثيذعثٖر َٓٗث ٚجٛ

ا خ مُ ّ بث

َذااص ١بؿرس ايعًِ بصتٚر ايذاي ايصذثبل ٚاي

ذت

قأرٜذاثّ  ،يهٓٗث

ذل مذٔ ايذذُعص)( ّٛ

بإٔ ٜه ٕٛايذُهًـ َعثصراّ َعثؾٗثّ يًُعص ّٛم قًكٓ ٞايذتتٜع ايعرٜـ َٓ٘.
ٚم ٖذ ا ايؿذذرس ٜذذجب مًٝذذ٘ ايعُذذٌ بثيذذذُاأخر -شذذٛا ٤صذذتر ايذذذُاأخر
بتام ٞاياك ١ٝؾٛظٝؿا٘ ايعٌُ ب٘ قك ٚ ، ّ١ٝصذتر بذتام ٞبٝذثٕ ايذٛاقع ٞؾٛظٝؿاذ٘
ايعٌُ ب٘  ٖٚ . -ا غري آ ٕ م كٓٓث م مصٛر ايػٝح ٚ ١ثٍ متّ ايعًِ بصتٚر
ايذذذاي ، ٜٔؾثيذذذذاي ايذذذذُاكتّٓ ٚايذذذذُاأخٓر بثيٓصذذذح ١ليٓٝذذذث شذذذٛا ، ٤ال مًذذذِ يٓذذذث
بصتٚرُٖث ٚال بصتٚر
ايذُحذتٛ

ذتُٖث إل اُذثٍ نذ بُٗث َعذثّ  ،ؾذ ٜعذِٓ ايذذتتٜع

ايذاي ٜٔايذُعْٓٛح  -غذري ايذذُكطٛع بصذتٚرُٖث  -ايذذُاعثر ح

ايٛاصًح ليٓٝث ٚايصث ر

تُٖث مٔ ايذُعص ّٛايذذُاكتّٓ ٚارخذر صذث ر مذٔ

ايذُعص ّٛايذُاأخٓر زَثْثّ .
()1

ايرٚا ١ٜاينثينَ : ١رشً ١ايذتصح بٔ ايذُذااثر

مذٔ بعذه صذتثبٓث مذٔ

ايصث م ( )قثٍ  [ :راٜاو ي ٛتٓ ذاو بذتتٜع ايعثّ ِ ج٦ايف َذٔ قثبذٌ
ؾتت ذاذو بذا ؾذ٘ بأٜذُٗث نذٓت قأخ ] قثٍ :نذٓت آخ بث خذري ،ؾذذكثٍ يذ: ٞ
[ر

ذذو ال] ٖٚ .ذ  ٙايرٚاٜذذ١

ذذعٝؿ ١بثيذذذتصح بذذٔ ايذُذذذااثر َٚرشذذً، ١

ٜٚذتاٌُ نْٗٛث رٚاٜذ ١بذ ٞمُذ ر ٚايهٓذثْٚ ٞاْذ٘ ٖذ ٛايذذُرشٌ مٓذ٘  .نُذث ْٗذث
عٝؿ ١ايتالي ١قثصر ٠مٔ مشٛيٓث إلخاصثصٗث ظثٖراّ بؿذرس نذ ٕٛايذذُهًـ
ايٛاصٌ لي ٘ٝاخليإ مثيذُثّ بصتٚرُٖث ،ؾٛظٝؿا٘ ا خ مُ ّ بث خري َُٓٗث .
( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صؿث

ايكث : ٞأ. 7

( .......................................................)392بعر ٣االص/ ٍٛج8

ايرٚا ١ٜايرابعَ : ١عاي ٠ايذُعً ٢بٔ خٓٝض مً ٢ا قٚ ٣ٛقت شأٍ ايصث م
(:)1()لذا جث ٤تٜع مٔ ٚيهِ  ٚتٜع مٔ آخرنِ بأُٜٗث ْأخ ؟ ؾكثٍ:
[خ ٚا ب٘ اٜ ٢ذحًػهِ مٔ ايذت ، ٞؾثٕ بًػهِ مٔ ايذت ٞؾذا ٚا بكٛي٘] ِ
قثٍ ب ٛمحت ال ([ : )لْٓث ٚال ال ْتخًهِ لال ؾٝذُث ٜصعهِ].
 ٙ ٖٚايرٚاَ ١ٜعاي ٠ايصٓت مٓتْث بذذتصب َحثْٓٝذث ايرجثيٝذ ، ١يهذٔ ٚر م
ت قكرٜر ٟبذتع ا شاثذ (يهٔ اإلْصثف ٕ ايرٚا َٔ ١ٜجٗ١

عـ شٓتٖث

ال ٜذُهٔ اإلماُث مًٗٝث)( ٖٚ )2ا اياضعٝـ ي ٛصتر َٔ ا شاثذ ؾٗذ ٛصذث ر
قحٌ قحذتٓر ٙم مًِ ايرجثٍ ظثٖراّ ٚ ،بعت لجاٗث  ٙؾٝذ٘ ٚناثباذ٘ يذذُعجُ٘ البذت
ٕ ٜعاكت صت ١ايذاي ٚال ٜكحٌ

عـ شٓت ٙبذتصب َحثْ. ٘ٝ

 ٖٚا ايذذُعايٜ ٠ذذُهٔ قطحٝكٗذث مًذ ٢ايذذاي ٜٔايعٓذٝح ايذذُاعثر ح نُذث
ٜذُهٔ لْطحثقٗث مًَ ٢كطٛم ٞايصتٚر  ،لال ْ٘ ال ٜصعٓث اإلشذآث ليٗٝذث جذ١
مً ٢ايرتج ٝبث

ت

صتٚراّ مِٓٗ يٛج: ٙٛ

ا  : ٍٚيعذٗٛر لخذاذصثصٗث بذعصر ايذتضٛر ٚلَهثٕ ايٛص ٍٛلىل االَثّ
ايذُعص ّٛايذت ٞايذتث ر  ٚبًٛؽ َر ٚ ٙهُذ٘ اىل ايذذُهًـ ٖٚ ،ذ ا َٓاذـٕ
م مصر ايػٝح ١ؾ قعُٓث ٖ  ٙايرٚا. ١ٜ
اينثْ ٖٚ :ٞا ٚج٘ ٚار م ا خحثر ايصثبكٜ ١ضثّ  ٕ ٖٛٚا خ بث

ت

صتٚراّ ٚقرى ايعٌُ بثيصثبل صتٚراّ ٜصاًسّ ٕ ال ٜذحكَٛ ٢ر ٜذاذعثرس ؾذذ٘ٝ
ايذذذذايإ ٜٚعُذذذٌ ؾُٗٝذذذث بأخحذذذثر ايرتجذذذ ٝلال ْذذذث راّ قًذذذ ، ّ ٝؾًٝذذذسّ ليػذذذث٤
ايذذذُرجتث
ايٛا ذ

ايذذذُُٗ ١ايذذذُعاضت ٠بث خحذذثر ايهذذنريٚ - ٠ؾٗٝذذث ايصذذت ٝشذذٓتاّ
الي ذٚ ّ١ايذذذُعاُت ٠يذذت ٣ايؿكٗذذث ٤ا ج ذ َ ٤ذذٔ ٚا٥ذذٌ مصذذٛر ايػٝحذذ١

ايصػر ٣لىل َٜٓٛث  ٖٚ ، -ا الزّ بثطٌ ٜكاض ٢بط ٕ ايذًُس. ّٚ
()1ايٛشث : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

(َ )2حثْ ٞاإلشآحثط  :ج. 495 : 4

صؿث

ايكث : ٞأ. 8

ايرتج ٝبث

ت

قأرخيثّ )393( ....................................................

اينثيع  ٖٚ :ا ايٛج٘ ٚار م ا خحذثر ايصذثبكٜ ١ضذثّ ٖٚذ ٛل اُذثٍ نذٕٛ
اإلَذذثّ (ْ )ذذثظراّ اىل ايذذذتهِ ايذذٛالٜ

ٚايذذذتتٜع ايذذذُاضُٔ يذذ٘ ٚاي ذ ٟ

ٜصتر َٔ ايذُعص ّٛايصثبل يذُصًتَ ١ؤقاذ ١ذِ قٓذاذذؿ ٞايذذُصًتٜٓ ٚ ١اٗذٞ
َذذتٖث ٜ ٚاحذذتٍ َ ٛذذٛمٗث  ،ؾريقؿ ذ ايذذذتهِ ايذذٛالٜ

ايصذذثبل ايصذذث ر َذذٔ

ايذُعص ّٛايذُاكتّ ٜ ِ ،صتر مٔ ايذُعص ّٛايذُاأخر تٜنثّ ٜاضذُٔ هُذثّ
تٜنثّ بذتصب ٚالٜا٘ ٜ ٚحًؼ ايذُهًؿح ايذتهِ ايٛالٜ
اي

َٔ ايذُعص ّٛايذتٞ

ل ؾٝجب ا خ ب٘ ْ ،عذري َذث صذتر مذٔ ا ُ٥ذ ١ايذذُعصَٛح ( )لىل

بعه صتثبِٗ ٚظٝعاِٗ نأَر اإلَثّ ايهثظِ ( )مً ٞبٔ ٜكطذح ب ٛذ٤ٛ
خثص مًٚ ٢ؾل  ٤ٛ ٚايك ِ ّٛجث ٙ٤ا َر اي

ذل بذثيع ٠ ٛاىل  ٚذ،)1(٘٥ٛ

ْٚذتذ ٛذيو َذُث َٖ ٛعرٚف قأرٜذاذٝثّ ٚ ،قت ظثر

رٚا ١ٜايهٓثْ ٞلىل اياكٝذ١

م  [ ِٜٗٓب ٢ال مسٓ ٚجٌ يٓث ٚيهِ م  ٜ٘ٓلال اياك. ]١ٝ
ٚقت مذ ٓكب ايهًٝيف( )2مً ٢رٚاَ ١ٜعً ٢بكٛي٘ ٚ( :م ذتٜع آخذر  :خذ ٚا
بث

ت ) َ ٖٞٚرشً ١ال قصً

ج ّ١مًَ ٢ر ظذرمَٗ ٞذِ ٚال يذ ّ ٝمًذ٢

ايٛظٝؿذذ ١ايعذذرم ١ٝم ايذذذاي ٜٔايذذذُاعثر ح ٚ ،مًذذ ٢ؾر ذذ٘ ؾٗذذْ ٞذذثظر ٠اىل
ايرٚاٜث

ٚقذته ٞبعضٗث ٚ ،قت قذتذصٌ قذصذٛر اليذاذٗث جذُذٝعثّ مٔ ل ذذحث

ايرتج ٝبث

ت

م ايذاي ٜٔايعٓٝح ايذُاعثر ح .

ِ ْذاُِ ايحذتع مٔ َرجتث

( )1ايٛشث : ٌ٥ج: 1

 َٔ : 32ابٛا

( )2ص ٍٛايهثم  :ج. 67 : 1

ايذاي ٜٔايذُاعثر ح لىل ايحذتع مٔ :

اي : ٤ٛ ٛأ. 3

( ........................................................... )394بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

الـمقصد العاشر
ترتب مرجحات الـخربيو الـمتعارضني
قد تـحكل يف ايبـحٛث ايــُضي : ١ٝايـدي ٌٝاٱببـضت ٞيينيـٝل ايح ـٝح ب ـد
أَٛز ب٬ب : ١ايػٗس ٠ايسٚاٝ٥ـَٛٚ ، ١افكـ ١ايهيـض

َٚ ،ــدضية ١اينيضَـ ، ١بنيـد إٔ

تـحكل قصٛز ايدي ٌٝاٱببضت ٞعً ٢اييـدٝري بل ايـُينيضزيل .
ٜٚكــا ايهــ ّ٬اٯٕ يف تست ـب اي ــُس حضت ٚيف إضــيٛاٗ٥ض بنيــس

ٍ ٚا ــد،

فٓك ٍٛتـُٗٝداً ٜ :ـُهٔ تكطٝـِ ايـُس حضت إىل أقطضّ ب٬ب: ١
ا٭ : ٍٚايــــُس ح ايصـــدٚزٖٚ : ٟـــ ٛايــــُس ح ٭قٛاٝ٥ـــ ١صـــدٚز أ ـــد
ايـدرب ٜٔعٔ ايـُنيص َٔ ّٛايـدرب اٯخـس ٖٚ ،ـَ ٛيــحكل يف ايػـٗس ٠ايسٚاٝ٥ـ١
ٚصةضت أفضً ١ٝايسا - ٟٚعً ٢ايك ٍٛبُٗض أ ٚب دُٖض . -
ايثضْ : ٞايــُس ح ايــُضُٖٚ : ْٞٛـ ٛايــُس ح ايــُ ٛب يكـَ ٠ٛضـُٕٛ
أ د ايـدربٚ ٜٔ٭قٛا٪َ ١ٝ٥داٚ ٙأقسبَ ١ٝديٛيـ٘ إىل َطضبكـ ١ايٛاقـا َـٔ اٯخـس،
َٛ ٖٛٚافك ١ايـدرب يًهيض

اينيصٜص ٚايطٓ ١ايكطني ١ٝايـُطٗس. ٠

ايثضيث  :ايـُس ح ايـجٗيت  ٖٛٚايـُس ح ايـُ ٛب يكـ ٠ٛصـدٚز ايــدرب
بــداع ٞايـــجد ٚبٝــضٕ ايـــحهِ ايــٛاقني ٞد ٕٚايـــدرب اٯخــسٖٚ ،ــَ ٛيـــحكل يف
َـدضية ١ايـدرب ايـُـحسش صدٚز ٙيةيض ٣ٚاينيضَ ١أ ٚيةيض ٣ٚقضضتِٗ  ٚهـضَِٗ
فضْ٘  ٜٛب ن ٕٛصدٚز ٙيـجٗ ١بٝضٕ ايـحهِ ايٛاقني ، ٞبـد٬ف ايـُٛافل هلِ
فضْ٘ ٜك ٣ٛصدٚز ٙٱظٗضز خ٬ف ايٛاقـا يــجٗ ١اييكٝـْٚ ١ــحٖٛض َـٔ َصضيــح
إظٗضز خ٬ف ايٛاقا ٦ٓٝ ٚ .ر :
اذا تــصا ـِ َس ــحــضٕ يف خــبـسٜــٔ َينيضزيــٝـٔ ٖـٌ ٜـ ٛـد تستـٝـب بٝـٔ
ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١أّ  ٜٛ ٫د ؟ٖ .را َض إخيًةت ف ٘ٝاْ٫عضز :
قـد ٜٴـكضٍ بـنيـدّ يـصَ ّٚساعض ٠اييـستـٝـب بل ايـُـس ـحـضت نُض ٜـعـٗـس َٔ

تستب َس حضت ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل )395( .......................................

ايـُـــحكل ايـــدساضضْ( ٞقــد )ٙقــضٍ ( :بــِ اْــ٘  ٚ ٫ــ٘ ي ــُساعض ٠ايحتٝــب بــل
ايـُس حضت ي ٛق ٌٝبضيينيدٚ ٟإْضط ١ايح ـٝح بـضيعٔ أ ٚبض٭قسبٝـ ١إىل ايٛاقـا)
فضٕ َكيضض ٙتكدٜـِ ايـدرب ايـُعٓ ٕٛصدق٘ أ ٚايـُعٓ ٕٛأقسبٝي٘ إىل ايٛاقـا َـٔ
َنيضزي٘  ،بِ قضٍ (ٚأَض ي ٛق ٌٝبض٫قيصضز عً ٢ايـُصاٜض ايــُٓصٛص ١فًـ٘  ٚـ٘
يـُض ٜحا َٔ ٢٥ذنسٖض َستبضً يف ايـُكبٛيٚ ١ايـُسفٛعَ ، ١ا إَهضٕ إٔ ٜكـضٍ  :إٕ
ايعضٖس نُْٗٛض نطض٥س أخبضز ايح ٝح . )1()....
ٚقد  ٘ ٚعدّ تستب ايـُس حضت بـُض ٪ٜد ٟنْٗٛض يف َستبٚ ١ا د ، ٠يـُض
ٜعٗــس َــٔ إطــ٬م ايـــُكبٛيٚ ١ايـــُسفٛعٚ ١اريُٖــض َــٔ أخبــضز ايح ــٝح ايــيت
تيصد ٣يبٝضٕ أصٌ ايح ٝح ٚإٔ ٖرا َس ح ٚذاى َس ح  ٫ٚ ،تيصد ٣يبٝضٕ
ايحتٝب بل ايـُس حضت  ،أٜ ٚكصس َةضدٖض عٔ ظٗٛزٖض يف يص ّٚايحتٝب بل
ايـُس حضت ،بٌ  َٛ ٫ب ي٘ بنيد إٔ مل ٜهٔ ي٘ ٚ ٘ ٚديَ ٌٝنييرب .
ٚبينيبري بضٍٕ  :إط٬م أخبضز ايح ٝح ٜةٝـد أصـٌ ايح ـٝح بٗـر ٙايــُص ١ٜأٚ
تًــو ٜ ٫ٚةٝــد يــص ّٚايحتٝــب ٚتكــدّ بنيضــٗض ٚتــ خس بنيضــٗض اٯخــس ٚ ،يــرا
إقيصست أخبضز نثري ٠عً ٢ذنس َس ح ٚا د  ٫أنثس ٚ .عً ٘ٝإذا  ٚد يف خـرب
َس ح ٚيف َنيضزي٘ َس ح آخس نضٕ ايـُس ا إط٬قضت اييـدٝري .
ٖٚـــرا ايــــُكضٍ َـــسدٚد بــ ٕ أديـــ ١ايح ـــٝح ٚزٚاٜـــضت عـــ٬ج ايــــدربٜٔ
ايـُينيضزيل أنثسٖض ينيٝة ١ايطٓد أَ ٚسضًٚ ، ١عُدتٗض صحٝح ١عبد ايسمحٔ
َٚكبٛيــ ١عُــس بــٔ ٓعًــُٖٚ ١ــض ظضٖستــضٕ يف تستـب بنيــا ايـــُس حضت عًــ٢
بنيا ٚبٓحَ ٛـدصٛص َٔ ايحتب  ٜت ٞبٝضْ٘ ف٬بد إٔ ٪ٜخر ب٘ تنيبداً .
َثٚ : ً٬زد فـَ ٞكبٛي ١إبٔ ـٓعً ١تكدّ ايح ـٝح بضيػــٗس ٠عً ٢ايح ــٝح
بـُـٛافـكـ ١ايهـيض

َٚـدضيـةـ ١اينيضَـ ،١نُض ٚزد يف صحـٝحـ ١عبد ايس ـُٔ فـٞ

( )1نةض ١ٜا٭صَ ٍٛا ضغ ١ٝايـُػهٝين  :ج. 411 : 2
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زضضي ١ايكطب ايساْٚد ٟق ٍٛاٱَضّ ايصضدم([:)اذا ٚزد عًـٝهِ ـدٜثضٕ
َـ ديًةضٕ فإعسيُٖٛض عً ٢نيض
نيض

اهلل فُض ٚافل نيض

اهلل فـرز ،ٙٚفـضٕ مل تــجدُٖٚض يف نيـض

اهلل فدرَٚ ٙٚـض خـضي

اهلل فضعسيـُٖٛض عًـ ٢أخبـضز

اينيضَ )1(]١فإْٗض ظضٖس ٠يف تكدّ ايح ٝح بـُٛافك ١ايهيض

عًَ ٢ـدضية ١اينيضَـ١

أَ ٚـدضية ١أخبضزِٖ .
بِ بنيد ا٫ييصاّ بًصَ ّٚساعض ٠ايحتٝـب بـل ايــُس حضت ٚتكدٜــِ بنيضـٗض
عً ٢بنيا يـُطضعد ٠ايديــ ٌٝعًــٖٓ - ٘ٝـض أقــٛاٍ يف ايــُيكدّ ٚايـُي خــس َـٔ
ايـُس حضت ٚ،ت ٛد إ يُض٫ت  ،عُدتٗض إ يُض: ٕ٫
اٱ يُــضٍ ا٭ٚ : ٍٚقــد إييصَــ٘ ايـُـــحكل ايٓــضٝ٥ين (قــدٖٚ )2()ٙــ ٛتكدٜـــِ
ايـُس ح ايصدٚز( ٟايػٗس )٠عً ٢ايـُس ح ايـجٗيت ٚايـُس ح ايـُضُ،ْٞٛ
بــِ ٜيكــدّ َــس ح ايـــجَٗ - ١ـــدضية ١اينيضَــ - ١عًــ ٢ايـــُس ح ايـــُضُْٞٛ
َٛ -افك ١ايهيض

َ -نييكداً أْ٘ َكيض ٢ايكضعد ، ٠بيكسٜب :

إٕ إعيبضز ٗ ١ايصدٚز فسع إعيبضز صدٚز ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل  ،إذ َا
عدّ إ ساش ايصدٚز  ٫ت ٬غ ٗ ١ايصدٚز ٚأْ٘ صدز بداع ٞاييك ١ٝأ ٚصدز
بــداع ٞبٝــضٕ ايٛاقــا  ،فٝيكــدّ ايـــُس ح ايصــدٚز ٟعًــ ٢ايـــُس ح ايـــجٗيت
يريو ٖ .را َكيض ٢ايكضعدٚ ٠تطضعد ٙايـُكبٛي. ١
بِ إذا أ سش ايصدٚز تكدّ إعيبضز ايـجٗ ١عً ٢اري ، ٙ٭ٕ إعيبضز ايـُس ح
ايـــُضُ ْٞٛفــسع إعيبــضز صــدٚز ايـــُينيضزيل يبٝـضٕ ايٛاقــا ٚ ،قبــٌ اٱ ــساش
ايصــدٚزٚ ٟايـجـٗـيـَ ٫ ٞـنيـٓ ٢يًـح ـٝـح ايـُـضـُـ ْٞٛبـُـٛافـكـ ١ايهـيـض ،
فٝيكدّ ايـُس ح ايـجٗيت عً ٢ايـُس ح ايـُضُ ْٞٛييكدّ زتبي٘ عً. ٘ٝ
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ 9أبٛا

صةضت ايكضي : ٞح. 29

( )2فٛا٥د ا٭ًص : ٍٛج. 784 - 781 : 4
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ٖرا َكيض ٢ايكضعدٚ ، ٠٭ ً٘ ٜػهٌ اينيٌُ بصـحٝح ايساْٚـد ٟايعـضٖس
يف تكدٜـِ ايـُس ح ايـُضَُٛ :ْٞٛافكـ ١ايهيـض

 -عًـ ٢ايــُس ح ايــجٗيت :

َـدضية ١اينيضَ . ١إ ٫إٔ ٜكضٍ  :إٕ َٛافك ١ايهيض

َٔ ايـُس حضت ايصدٚز. ١ٜ

ٜٚسد عً : ٘ٝإٕ ٖـرا ا ٫يُـضٍ ٚإٕ نـضٕ تستٝبـضً طبٝنيٝـضً يًُس حـضت ٖٚـٛ
َـطيـحـطٔ عًٚ ٢فـل ايـكضعد ، ٠إ ٫إٔ تـكـدٜــُـ٘ يـًـُس ـح ايصدٚزَ ٟكبٍٛ
يهَ ْ٘ٛكيض ٢ايكضعدٚ ٠يد٫ي ١ايٓص ايصحٝح َ :كبٛي ١ابٔ ٓعً ١عً. ٘ٝ
يهــٔ ٜ ٫طــنيٓض قبــ ٍٛايػــل ايثــضَْ ٞــٔ َكضيــ٘ ٚإييــصاّ تكدٜـــِ ايـــُس ح
ايـــجٗيت عًــ ٢ايـــُس ح ايـــُضُٚ ، ْٞٛذيــو ٭ْــ٘ إضيـــحطضٕ َـــحا ٜػــب٘
ايي ٘ٝ ٛاٱعيبضز - ٟاري ايربٖضْٜ ٫ٚ -ٞــُهٔ إعيُـضدَ ٙـا تـٛافس ايٓصـٛص
ايػـــسع ١ٝايصـــحٝحٚ ١ظٗٛزٖـــض يف خ٬فـــ٘  -أعـــين ايــــُكبٛيٚ ١ايصـــحٝح١
ايعضٖستل يف تكدٜـِ ايـُس ح ايـُضُٚ ْٞٛت خس ايـُس ح ايـجٗيت .
اٱ يُضٍ ايثضْٚ : ٞقد إييصَ٘ ايـُــحكل ايٝ ٛـد ايبٗبٗـضْ( ٞقـدٚ )1()ٙتبنيـ٘
ايـُـحكل ايسغيت (قدٖٚ )2()ٙـ ٛتكدٜــِ ايــُس ح ايــجٗيت (َــدضية ١اينيضَـ)١
عً ٢ايـُس ح ايصدٚز ، ٟفضيـدرب ايـُـدضي

يًنيضَٜ ١يكدّ عً ٢ايـُٛافل هلِ

ٚإٕ نـضٕ ايــُٛافل َػــٗٛزاً َطـيةٝا ايسٚاٜـ ١أ ٚنــضٕ زٚاتـ٘ أفضـٌ  -أعــدٍ
ٚأٚبل ٚ -ذيـو بًحـضظ أْـ٘ َ -ـا ٚزٚد ايــدرب ايـُــدضي

يــِٗ ٜ -كطـا بـ ٕ

َنيضزي٘ ايـُٛافل يـِٗ إَض ٖ ٛاري صضدز عـِٓٗ أ ٚصـدز عـِٓٗ بـداع ٞاييكٝـ١
 ٫يبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقني. ٞ
ٜ ٫ٚبنيد قٓضع ١نثري َٔ ايةكٗض ٤بيكدّ ايـُس ح ايـجٗيت  ،ظضٖساً َٔ نثس٠
محـٌ ايػــٝذ ايطٛضــ ٞيف اييٗــرٜبل يهــثري َــٔ ا٭خبــضز عًــ ٢اييكٝــَ ١ــٔ دٕٚ
( )1ايةٛا٥د احلض٥س : 215 : ١ٜايةض٥د. 21 : ٠
( )2ايبدا٥ا  : 457 + 455 :حبث تستٝب ايـُس حضت .
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َ ٬ع ١غٗس ٠أ ـد ايــدرب ٜٔأَٛ ٚافكيـ٘ يعـضٖس ايهيـض

اينيصٜـص  ،بـٌ إدعـ٢

ايـُحكل ايسغيت يف (ايبدا٥ا) إضـيكساز طسٜكـ ١اينيًُـض ٤عًـ ٢تكدٜــِ َــدضي
اينيضَـ َٔ ١د ٬َ ٕٚـعـ ١ايـُس حضت ايطـٓـدٜـ ١ي ٢ي ٛنضٕ ايـدـرب َـػٗٛزاً
فضِْٗ ٜـحًُ ْ٘ٛعً ٢اييك ١ٝعٓد ايينيضز

.

ٜٚسد عً: ٘ٝ
أ :ً٫ٚإٕ َٛافك ١خرب  -يف ْةط٘ أ ٚضٍ ٛ ٚد َنيضز

ي٘ ُ٥٬َٚ -ي٘ َـا

فيض ٣ٚاينيضَ ١أَ ٚا أخبـضزِٖ  ٜٛ ٫ـب ايكطـا ببطْ٬ـ٘ ٚعـدّ صـدٚز٫ٚ ، ٙ
 ٜٛــب ايكطــا بصــدٚز ٙيًيكٝــ ١د ٕٚبٝــضٕ ايٛاقــا ايـُـــحةٛظ يف ايًــٛح  ،٭ٕ
إ يُضٍ بٝضٕ ايـدرب ايـُٛافل يــِٗ يًٛاقـا إ يُـضٍ قـض ِ٥يـ ٢عٓـد ايينيـضز
ٚتس ٝح ايـُـدضي

يًنيضَ ، ١فضٕ نثس ٠ا٭خبضز ايٛازد ٠عٔ أٖـٌ ايبٝـت ()

ٚايـُٛافك ١يةيـضٚاِٖ أ ٚ٭خبـضزِٖ  -تــُٓا َـٔ صـ ٍٛايكطـا بـ ٕ نـٌ خـرب
َٛافــل ي ــِٗ إَــض ٖــ ٛاــري صــضدز عــِٓٗ ( )أٖ ٚــ ٛصــضدز بــداع ٞاييكٝــ،١
فٝبك ٢إ يُضٍ صدٚز ٙيبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقني ٞإ يُض ً٫قضُ٥ضً َنييداً ب٘ َضْنيضً عـٔ
ص ٍٛاٱطُٓ٦ضٕ فض ً٬عٔ ص ٍٛايكطا ايـُرنٛز  ،فٗٓٝـدّ ٖـرا ايحتٝـب
ايـُصع ّٛٱْيةض ٤ايكطا ايـُبيين عً ٘ٝا٫ضيد ٍ٫ي٘ .
ٚبضْٝضً  :إْ٘ عٌُ َـدضي

يعـضٖس ايٓصـٛص ايػـسع ١ٝايصـحٝحَ ١ـٔ دٕٚ

َصحح يًُـدضية ، ١فضٕ اييكسٜب ايـُصع ّٛأغـب٘ بضي ٛـ٘ اٱعيبـضز ٟايـر٫ ٟ
ٜٓضضب ا٭َس ايينيبدٜٚ ٟـدضي
بِ َٛافك ١ايهيض

َض ٪ٜد ٜ٘ايٓص ايػسع َٔ ٞتستٝـب  :ايػـٗس٠

بـِ َــدضية ١اينيضَـٖ ،١ـرا ٚ .ينيـٌ ايكض٥ـٌ ايــُرنٛز إييصَـ٘

يهَ ْ٘ٛكيض ٢ايكضعد ٠بـحطب تصٛز َٔ ،ٙدْ ٕٚعس ٙيًٓصٛص ايػسع. ١ٝ
ٚبضيثضً ٜ :ـُهٔ إٔ ٜكضٍ  :إٕ ٖرا اي ٛـ٘ ٜٓـضيف َكيضـ ٢ايكضعـد ٠ايـرٖ ٟـٛ
تـ خس ايـــُس ح ايـــجٗيت عــٔ ايـــُس ح ايصــدٚز ، ٟإذ أْــ٘ ٫بــد َــٔ إ ــساش
ايصدٚز  :عًُضً أ ٚإطُٓ٦ضْضً بصدٚز ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل قبـٌ َ ٬عـٗ ١ـ١
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صدٚزُٖض ،فضٕ إ يُضٍ صدٚز ايـدرب تكَ ً١ٝيةـسع عـٔ أصـٌ صـدٚز ٙنُـض ٫
ٜـدة ، ٢إذ إٔ ايـدرب ايـُـحيٌُ صدٚز ٙيًيك ١ٝإْـُض ٖ ٛايه ّ٬ايصضدز ٚاقنيـضً
د ٕٚاريٚ ،ٙايـُس ح ايصدٚز: ٟايػٗس ٠ايسٚا - ١ٝ٥يف ايـدرب ايـُٛافل يًنيضَ١
ٚإخـيـ٬ف ايـدـرب ، ٜٔف ٬تصٌ

بيـحهٝـُ٘ َس حضً ٚبيكدٜـُ٘ ٜٓـيـة ٞايينيضز

ايٓٛب ١إىل ايـُس ح ايـجٗيت يف َنيضزي٘  :ايـدرب ايـُـدضي

.

ٖٚرا َٛافل يًٓص ايصحٝح َ -كبٛي ١عُس بٔ ٓعً - ١فٗ ٛايـُنييُد .
إذٕ ايصـــحٝح ٖـــ ٛايحتٝـــب ايينيبـــد ٟايػـــسع ٞايــــُطيكَ ٢ـــٔ ظـــٛاٖس
ايٓصٛص ايصحٝح ١ايػسع ١ٝايـُيصد ١ٜيبٝضٕ ايــُس حضت  ،فـضٕ عُـدتٗض يف
ايٓعس ايـُيٛايا ٖ ٞايــُكبٛي ١بـِ صـحٝح ١عبـد ايـسمحٔ بـٔ أبـ ٞعبـداهلل ،
ُٖٚض ظضٖسإ يف تستب َـدصٛص يًُس حضت َ ٫ـحٝص عٔ إييصاَـ٘ تنيبـداً
بٗر ٜٔايٓصل ايصحٝحل ضٓداً ايعضٖس ٜٔيف ايحتب ايـُـدصٛص .
ٚتكسٜب٘  :إٕ صحٝح ١ايساْٚدٚ ٟايح ١ايد٫ي ١بٌ ٖ ٞصسٜــح ١يف تكـدّ
ايح ٝح ايـُضُ ْٞٛبـُٛافك ١ايهيض

عً ٢ايح ٝح ايـجٗيت بـُـدضية ١اينيضَـ١

[إذا ٚزد عًٝهِ دٜثضٕ َــديًةضٕ فإعسيـُٖٛض عًـ ٢نيـض
تـجدُٖٚض يف نيض

اهلل  ...فـإٕ مل

اهلل فإعسيُٖٛض عً ٢أخبضز اينيضَ. )1(]١

نُض إٕ َكبٛي ١ابٔ ٓعًـٖٚ - ١ـ ٞايــُنييُد ا٫قـٚ ٣ٛايــُطيٓد اٚ٫بـل -
ٚايح ١ايد٫ي ١عً ٢ايح ٝح ايصدٚز ٟيف ا٫بيـدا - ٤أ ٟايػـٗس ٠ايسٚاٝ٥ـ- ١
بِ ايح ٝح ايـُضُ ْٞٛبـُٛافك ١ايهيض

ٚايطٓٚ ١ايح ٝح ايـجٗيت بـُــدضية١

اينيضَ ، ١ب ِ َـا عـدّ ـ ٤٬ايــُس ح ايــُضُٚ ْٞٛعـدّ َنيسفـ ١ايــحهِ َـٔ
ايهيـــض

ٚايطـــٓٚ - ١يف آخـــس َس ًـــٜ - ١ــ ت ٞايح ـــٝح ايــــجٗيت  :ايح ـــٝح

بـُـدضية ١اينيضَ ٚ ١دٖض ٚ ،قد ضبل عس
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

ْصٛصٗض .

صةضت ايكضي : ٞح. 29
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ٚايـُكبٛيَ ١ا ق ٠ٛاٱعيُضد عًٗٝض تصًح َـدصصضً يًصحٝح ١ا٭خـس ٣أٚ
ٚازداً أ ٚضنُضً َٚةطساً يًُساد ايـجد َٔ ٟايـُس حضت ٚتستٝبٗض يف صـحٝح١
عبــد ايــسمحٔ يف زضــضي ١ايكطــب ايساْٚــدٝ ، ٟــث تــس ٣ايـــُكبٛيٚ ١ايــح١
ايد٫ي ١عً ٢ايح ٝح بضيػٗس ٠ايسٚاٝ٥ـٚ ١تكـدَٗض عًـَٛ ٢افكـ ١ايهيـض

ٚايطـٓ١

َٚـدضية ١اينيضََٚ. ١كيض ٢ايـجُا اينيسيف ٖ ٛتكـدّ ايــحضنِ عًـ ٢ايـُــحهّٛ
أ ٚتكــدّ ايــٛازد عًــ ٢ايـــُٛزٚد ٖٚ ،ــرا ٜكيضــ ٞتكدٜـــِ ايــٓص ايصــسٜح أٚ
ا٭ظٗس عً ٢ايعضٖس  ،فٝيكدّ صسٜح ايـُكبٛي ١يف تكدّ ايح ٝح بضيػـٗس ٠عًـ٢
ظٗٛز صحٝح ١عبد ايسمحٔ يف عدّ ٛ ٚد َس ح يف ايــدرب ٜٔايــُينيضزيل
اري (َٛافك ١ايهيض ) َ(ٚـدضية ١اينيضَ. )١
َٚكيضــ ٢تكدٜـــِ ايصــسٜح  -ايـــحضنِ أ ٚايــٛازد ٖ -ــ ٛتكدٜـــِ ايـــُس ح
ايصدٚز- ٟايػٗس -٠عً ٢اري ، ٙبِ تيكدّ (َٛافكـ ١ايهيـض ) عًـَ( ٢ــدضية١
اينيضَــ )١يصــسا  ١صــحٝح ١ايساْٚــد ٟيف ٖــرا اييكــدّ ايــر ٟتًيــَ ِ٦نيــ٘ د٫يــ١
ايـُكبٛيٚ ،١قد ضـبل تةصـ ٌٝفكـسات ايصـحٝحيل ْٚكـٌ ْصٛصـُٗض ٚٚيـٛح
د٫ييُٗض عً ٢ايحتٝب ٚايطٛي َٛ ٫ٚ ١ٝب يٲعضدٚ ٠ا٫طضي. ١
ْٚـحٔ ْنييكد بٛبٛم إٔ ٖر ٙايطس ٚـضت اينيٝ ٬ـ ١ايث٬بـٖ ١ـ ٞطس ٚـضت
تنيبدٜــ ، ١إضــيعٗضزاً َــٔ ايٓصــٛص ايصــحٝح ١ايـــُرنٛز ، ٠فٓ خــر بٗــض تنيبــداً
زاِ أْض ْ ٫ػو يف تبضْ ٞاينيك ٤٬عً ٢ايح ٝح يف ا٭َضزات ايـُينيضزي ١بهـٌ
َــس ح  ٜٛــب أقٛاٝ٥ــ ١أَــضز ٠عًــ ٢أخــس ٣أ ٜٛ ٚــب صــسف ايسٜبــٚ ١اييُٗــ١
ٚايػبٗ ١عٔ نضغة ١ٝإ د ٣ا٭َضزتل ايـُيـدضيةيل عٔ ايٛاقا فح ح عٓـدِٖ
ا٭َضز ٠اييت  ٫زٜب فٗٝض عً ٢ا٭َضز ٠ا٭خس . ٣يهٔ تـنيٝٝـٔ ٖـرا ايـُس ـح -
ايـُـ ٛـب يصـسف ايسٜــب ١عـٔ ايـدــربٜـــٔ ايػـسعٝل ايــُينيضزيل د ٕٚذاى
ايـــُس ح ايـُـــحيٌُ ٖ -ــ ٛأَــس غــسع ٞتنيبــد ٟتــٛقٝةَ ٞطــيكَ ٢ــٔ ظــضٖس
ايٓـصٛص ايـُطيـةـٝـضٚ -١فـٝـٗض ايصحـٝح ضـٓـداً ايٛايح د٫يـ ً ١عً ٢تـنيـٝـٝـٔ

تستب َس حضت ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل )401( .......................................

ايـُس ح يف ايث٬ب ١د ٕٚاريٖض .
ٖرا َٖ ٛسادْض َٔ تنيبد ١ٜايـُس حضت ٚتٛقـٝةـٝيٗض ٚن ٕٛايحتٝب بل ٖرٙ
ايـــُس حضت تستٝبــضً تنيبــدٜضً بـــُنيٓ ٢إضــيكضَ ٘٥ــٔ ظــضٖس ايٓصــٛص ايػــسع١ٝ
ايصحٝح ١ايـُيصد ١ٜيينيًٝــِ ايــُس حضت ٚبٝـضٕ تستـب بنيضـٗض عًـ ٢بنيـا،
فٓ خر ب٘ تنيبداً ٚإييصاَضً بضٱزاد ٠اييػسٜني ١ٝايـنيًٝض .
بِ ْٓيكٌ بضيبـحث إىل :
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الـمقصد ا حلادي عشر
التعدّي عو الـمرجحات الـمهصوصة
ٚقـــا ايهـــ ّ٬بـــل ا٭صـــٛيٝل ايــــُي خس ٜٔيف  ٚـــٛ

اٱقيصـــضز عًـــ٢

ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١؟ أ ٚعدَ٘ ٛ ٚاش ايينيدَٗٓ ٟض إىل نٌ َصٜـ ١تــجنيٌ
أ د ايـدرب ٜٔأقس
ٚذٖــب

إىل ايسغضد َٚطضبك ١ايٛاقا ٚ ،ايـُػٗٛز ٖ ٛايثضْ. ٞ

ــا قًٝــٌ إىل ا٭ ٚ : ٍٚــٛ

اٱقيصــضز عًــ ٢ايـــُس حضت

ايـُٓصٛصٚ ١عدّ ايينيد ٟعٓٗض إىل اريٖض  َِٗٓ ،بنيا ايـُـحككل ا٭ٚاخس ،
 َِٗٓٚا٭خبضز ٕٜٛي ٢أغهًٛا عًَ ٢ػٗٛز ا٭صٛيٝل  -نُض ٜبد َٔ ٚعبضز٠
غٝدٓض ا٭ععِ(ٚ - )1أٚزدٚا عً ِٗٝب ِْٗ ٜنييُد ٕٚيف ايح ٝحضت عًـ ٢أَـٛز
يٝظ يف ايٓصٛص َٓٗـض عـل  ٫ٚأبـس ٚ ،قـضيٛا ْ :ــحٔ ْنييُـد عًـَ ٢ـض ٚزد يف
أخبضز أٌٖ ايبٝت ( )ايداي ١عً ٢ايـُس حضت ْٚكيصس عًٗٝض .
ٚينيٌ اٱقيصضز عً ٢ايـُس حضت ايـُٓصٛصَ ٖٛ ١ـديضز ايهًـٝين  -نُـض
ٜبدًٝ ٚضً َٔ عبضزَ ٠كدَ( ١ايهضيف) ٚ -ايـُـديضز ٖٖ ٛرا ايسأ. ٟ
ٚيهــٔ ايـــُػٗٛز ٖــ ٛايينيــد ٟعــٔ ايـــُس حضت ايـــُٓصٛصٚ ، ١ٱببضتــ٘
طسٜكضٕ ٜينيد ٣بُٗـض عـٔ ايــُس حضت ايــُٓصٛص ١إىل نـٌ َـس ح َٚصٜـ ١يف
أ ــد ايـــدرب ٜٔايـــُينيضزيل ُٖٚ ،ــض َ :كيضــ ٢ا٭صــٌ اينيًُــٚ ، ٞزٚاٜــضت
ايح ٝح ٚع٬ج ايـدرب ٜٔايـُـديًةل :
ايطسٜل ا٭ ٍٚإٔ ٜكضٍ :إٕ َكيض ٢ا٭صٌ اينيًُ ٖٛ ٞايينيد ٟيف ايح ٝح
إىل نٌ ذَ ٟص ٍ١ٜيـجسٜضٕ أصضي ١ايينيٝل يف ايـُكضّ ٝث ٜدٚز ا٭َس بل تنيٝل
ذ ٟايـُصٚ ١ٜبٝـٔ اييـدٝري بٚ ٘ٓٝبل َنيضزي٘ يف َكضّ ايـحج. ١ٝ
( )1فسا٥د ا٭ص : ٍٛطبنيَ ١هيبَ ١صطة. 449 : ٟٛ

ايينيد ٟعٔ ايـُس حضت ايـُٓصٛص)403( ......................................... ١

ٖٚرا اييكسٜب ٜ ٫ةسم ف ٘ٝايح ـٝح بـر ٟايــُص ١ٜايــُٓصٛص ١أ ٚب ريٖـض
ٝث ٜه ٕٛفضقد ايـُصَ ١ٜػهٛى ايـحجٚ ، ١ٝايػو يف ايـحجَ ١ٝطضٚم ينيـدّ
ايـحج ، ١ٝبـد٬ف ٚا د ايـُص ١ٜفإْ٘ ٜهَ ٕٛكطـٛع ايــحج : ١ٝإَـض يهْٛـ٘ ٖـٛ
ايـحج ١بضيـدصٛص ٚإَض يه ْ٘ٛأ د فسد ٟايـحج. ١
ٜٚسد عً ٘ٝإغهضٍ َضْا عٔ قبٛي٘ :
أَض بٓض٤ٶ عً ٢ايـُطًو ايـُـديضز َٔ إٔ ا٭صـٌ ا٭ٚيـ ٞيف ايــُينيضزيل
ٖ ٛاييطضقط ٚ ،قـد خس ٓـض عٓـ٘ يًٓصـٛص ايدايـ ١عًـ ٢ايــُس حضت ايث٬بـ،١
فٝحتب عً : ٘ٝإ ا٭صٌ ٜكيض ٞعدّ ايح ـٝح إ ٫بــُض ـض ٤ايـٓص ايػـسعٞ
ايصحٝح بـُس حٝي٘ ٭ ـد ايــدرب ٜٔبــحٝث ٜنيًـِ َـٔ ايـٓص ايػـسع ٞنْٛـ٘
َس حضً  ،فٓدسج ب٘ عٔ َكيضـ ٢ا٭صـٌ ا٭ٚيـٚ ، ٞعٓـد إْيةـض ٤ايــُس حضت
ايـُٓصٛصٜ ١ه ٕٛايـُس ا َض تكيض ٘ٝايكضعد َٔ ٠تطضقط ايـُينيضزيل .
ٚبٓــض ٤عًــ ٢ايـــُطًو اٯخــس  :إٕ ا٭صــٌ ا٭ٚيــ ٞيف ايـــُينيضزيل ٖــٛ
اييـدٝري بُٗٓٝـض إع يُـضد ًا عًـ ٢أديـ ١اييــدٝري ٚزٚاٜضتـ٘ ٖٚـَ ٞطًكـَ - ١ــحهُ١
اٱط٬م عًَ ٢ض صسح ب٘ ايـُـحكل( )1ايـدساضضْ( ٞقدَٚ - )ٙكيضـ ٢إط٬قٗـض
عــدّ ايـــدسٚج عــٔ اييـــدٝري إ ٫عٓــد اينيًــِ ب ٛــٛد َــس ح َٓصــٛص عًٝــ٘
غسعضً ،فضْ٘ ايكدز ايـُنيً ّٛخس ٘ ٚعـٔ إط٬قـضت اييــدٝري ٜٚ ،بكـَ ٢ـض ضـٛاٙ
تـحت اٱط٬م .
٦ٓٝ ٚر عٓد إْيةض ٤ايـُس ح ايـُٓصٛص أ ٚعٓد ايػـو يف َس حٝـ ١غـ٤ٞ
ٜه ٕٛايـُس ا إط٬م أدي ١اييـدٝري  ،د ٕٚأصضي ١ايينيٝل .
ٚايـحضصٌ اْ٘ ٫بـد َـٔ زفــا ايـٝد عـٔ أصـضيـ ١ايـينيـٝـٝـٔ يـ ٛـٛد ايديـٝـٌ
اٱ يٗضد ٟايـحضنِ عًٗٝض َٚ ،ا ٛ ٚد ايـحضنِ  ٫أبس يًُـحه ،ّٛفٜ ٬كيضٞ
( )1نةض ١ٜا٭صَ ٍٛا ضغ ١ٝايـُػهٝين  :ج. 395 : 2
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ا٭صــٌ اينيًُــ ٞيف ايـــُكضّ ٦ٓٝــر تــس ٝح َــض ٜـــحيٌُ ز حضْــ٘ َٝٚصتــ٘ عًــ٢
َنيضزي٘  .بِ ْٓيكٌ يبـحث :
ايطسٜل ايثضْ : ٞيًيني دٚ ٟعُـ ّٛايح ـٝح بهـٌ َصٜـ ١ت ٛـب أقسبٝـ ١أ ـد
ايـدرب ٜٔإىل ايٛاقا ٖ ٛاٱضيةضدْ َٔ ٠صٛص ايح ـٝح ٚاٱضـينيضْ ١بض٭خبـضز
اينيٝ ٬ــٚ ، ١قــد إعيُــدٖض يًينيــدٟ

()1

ــا َــٔ ا٭صــٛيٝل  -تبنيــضً يػــٝدٓض

ا٭ععِ ٝ -ث إضيديٛا ببنيا فكساتٗض : ٖٞٚ ،
ايةكس ٠ا٭ٚىل َ :ض دٍ عًـ ٢ايح ـٝح بصـةضت أفضـً ١ٝايـسا( ٟٚا٭صـدم
ٚاٚ٫بل) ْٚـحُٖٛض  ،بيكسٜب  :إٕ ايح ٝح بٗض يـٝظ يــدصٛص ٍ١ٝفٗٝـض  ،بـٌ
٭ٕ خرب ا٭صدم ٚا٭ٚبل ٜهـ ٕٛأقـس

إىل نػـ

ايٛاقـا َٚطضبكيـ٘ ٖٚ ،ـرا

ٜدٍ عً ٢أْ٘ نًُض تـحكل أقسب ١ٝأ د ايــدرب ٜٔايــُينيضزيل إىل ايٛاقـا ْضغـ٦ضً
َٔ َصٜـ - ٍ١نـ ٕ ٜهـ ٕٛزا ٟٚأ ـد ايــدرب ٜٔأيـبط  ،أ ٚأقـ ٣ٛإييصاَـضً بـٓص
ايـحدٜث ٚأيةضظ٘ َٚنيضْ - ٘ٝنضٕ خرب ٙأز ح َٔ ايـدرب ايـُنيضز

ي٘ .

ٚيف د٫يي٘ عًٛ ٢اش ايينيد ٟإغهضٍ :
أ : ً٫ٚينيدّ ببـٛت ايح ـٝح بصـةضت أفضـً ١ٝايـسا ٟٚينيـدّ تــُضّ ايـديٌٝ
اٱببضتٚ ٞقد ضبل تٛيٝح٘ قسٜبضً .
ٚبضْٝـضً  :عًــ ٢فــس

ببــٛت ايح ـٝح بصــةضت أفضــً ١ٝايــسا ٟٚمل ٜيـــحكل

 بٓح ٛقطني - ٞنَٓ ْ٘ٛضط ايـُس حٚ ١ٝإ ايح ٝح بٗض ٭ ٌ إٜـجضب٘ (أقسبٝـ١ايـدرب ايٛا د يصةضت أفضً ١ٝايسا ٟٚإىل بٝضٕ ايٛاقا) يٜ ٢ه ٕٛعٓدْض َٓضط
قطنيَٓ ٞكّح ٜينيد َ٘ٓ ٣إىل نٌ خرب ٚا د يًُٓضط إذا عضزي٘ خرب آخس .
ايةكس ٠ايثضْ : ١ٝإٕ قٛي٘( )يف ايـُكبٛي[١فضٕ ايـُجُا عً ٫ ٘ٝزٜب ف]٘ٝ
تنيً ٌٝيًح ٝح بضيػٗس ٠ايسٚا ١ٝ٥طبُض تكدّ تكسٜب٘  َٔٚ ،ايٛايح إٔ إْـيـةض٤
( )1فسا٥د ا٭ص : ٍٛطبنيَ ١هيبَ ١صطة. 450 : ٟٛ
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ايسٜـــب عـــٔ ايــــدرب ايــــُػٗٛز ٠زٚاٜيـــ٘ بـــل ا٫صـــحض

ٖـــ ٛأَـــس إيـــضيف

ٜةٝــد  :إٔ َــض إغــيٗست زٚاٜيــ٘ بضٱيــضف ١إىل َــض ٖــ ٛخــرب غــضذ ايسٚاٜــٖ - ١ــٛ
َصدام [َض  ٫زٜب فٚ ]٘ٝايـدرب ايػضذ َصدام [ايـُػهٌ ايرٜ ٟسد عًُ٘
إىل اهلل ٚزضـــٛي٘]  ،فٝةٝـــد ٖـــرا ايينيًٝـــٌ اٱيـــضيف  :إٔ نـــٌ َصٜـــ ١يف أ ـــد
ايـــدرب ٜٔايـــُينيضزيل ت ٛــب نــٚ ٕٛا ــد ايـــُصَُٗٓ ١ٜــض َـــُض  ٫زٜــب فٝــ٘
بضٱيــضف ١إىل ايـــدرب اٯخــس  ،فيهــَ ٕٛس حــ - ١أًٜ ٟــصّ ايح ــٝح بٗــض عٓــد
تٛفسٖض يف أ د ايـدرب. ٜٔ
ٚيف د٫ييٗض ْعس َٓٚا :
أ ٖٛٚ : ً٫ٚاينيُد ٠إْ٘  ٫قسٚ ١ٜٓايح ١عً ٢إٔ ٖر ٙايةكس ٠تنيً ٌٝيًح ٝح
بضيػـٗسٜٚ ، ٠هةٓٝــض إ يُـضٍ نْٛــ٘ تٗٝ ٛـضً إقٓضعٝـضً أ ٚتنيًــ ً٬ٝتطضَــحٝضً ٜــساد بــ٘
َـجسد اٱزغضد إىل  ٘ ٚايح ٝح  ،ف ٬إطُٓ٦ضٕ بإزاد ٠اينيً ١ٝاييضَ ١اييت ٜدٚز
ايـحهِ َدازٖض َٔ قٛي٘ ([ :)فضٕ ايـُجُا عً ٫ ٘ٝزٜب ف. ]٘ٝ
ٚبضْٝضً  :إْ٘ قد تكدّ َنيٓ ٢ايسٜب ٚأْ٘ يٝظ نٌ غو ٚإغيبض ٙزٜب ، ١بٌ ٖٛ
خصٛص اييُٗ ١ايـُكس ١ْٚبػـضٖد ٚايػـبٗ ١ايــُصحٛب ١بكسٜٓـٚ ١ايـيت ت ٛـب
قًل ايٓةظ ٚإيـطسابٗض  ،فـضذا ضـًُٓض فٗـِ ايينيًٝـٌ َـٔ ٖـر ٙايةكـسٜ ٠ـينيل إٔ
ته ٕٛايـُص َٛ ١ٜب ً١يه ٕٛايـدرب ايٛا د يـٗض َــُض ٜٓيةـ ٞعٓـ٘ ايسٜبـٚ ١ايػـبٗ١
ٚقًل ايٓةظ ٚإيطسابٗض َٔ ٝث ايــحجٚ ١ٝايصـدٚز ٚايهػـ

عـٔ ايــُساد

ايػسع ٞايـجدٖٚ ، ٟر ٙايـحضي َٔ ١إْيةض ٤ايسٜب  ٫تـحصٌ إ ٫بضيـُس حضت
ايــُٓصٛص ، ١يٛيــٛح إٔ ايـــُس حضت اــري ايـــُٓصٛص ١قــد ت ٛــب يــني
ايسٜبٚ ١ايػبٗٚ ١قد  ٫ت ٛبٗض ٚ ،عً ٢نٌ تكدٜس ٖـ ٫ ٞتٓةـ ٞايسٜبـٚ ١ايػـبٗ١
تـُضَضً بـحٝث ٜ ٫ه ٕٛيف ايـدرب زٜب ٚإغيبض ٙأص . ً٬بِ ْٓيكٌ إىل :
ايةكس ٠ايثضيث :١قٛي٘ (َ[:)ض خضي

اينيضَ ١فة ٘ٝايسغضد] أ[ٚفضٕ ايـحل
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فٝـــُض خــضيةِٗ]

()1

ٖٚــَ ٛضــَُ ٕٛيهــسز يف ايسٚاٜــضت ٚ ،فٝـ٘ تنيًٝــٌ بضيـــحل

ٚايسغضد فٝدٍ عً ٢إٔ نٌ خربَ ٜٔينيضزيل ٜهَ ٕٛا أ دُٖض أَـضز ٠ايــحل
َٚص ١ٜايسغضد اضيبضً ٜح ح عًَ ٢نيضزي٘ ًٜٚصّ ا٭خر ب٘ .
ٚبينيبري بضٍٕ  :إٕ ايـدرب ايـُـدضي

يـِٗ أقس

إىل ايسغضد ٚايـحل ٚايٛاقا

ٚيٝظ َطضبكضً يًٛاقا فني ً٬ٱَهضٕ صدٚز ايـُٛافل يــِٗ يبٝـضٕ ايٛاقـا ٚايــحل
ٚايسغضد ٖٚ ،را بػٗضد ٠نثس ٠ا٭ هضّ اييٛافكٚ ١ٝايةيض ٣ٚاٱتةضق ١ٝبل اينيضَـ١
ٚبل ايـدضص ١نُض ٜ ٫ـدة ٢عً ٢ايـُطًا ايـُييبا .
٦ٓٝ ٚر  :نٌ أَضز ٠ت ٛب أقسب ١ٝذٜٗض إىل ايسغضد ٚايـحل ٚايٛاقا ت ٛب
ز حضٕ ذٜٗض َٔ ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل .
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أْ : ً٫ٚـحٔ ْ ٫ـجد قسٚ ١ٜٓايح ١يف خرب َنييرب ايطٓد ٚايح ايد٫ي ١عً٢
تنيً ٌٝا٭خر بـُدضي
يف ايـدرب ايـُـدضي

ايك ّٛن ٕ ٜك( : ٍٛ٭ٕ ايسغد يف خ٬فِٗ) أ( ٚايسغـد
هلِ ) إذ ٜــحيضج إ ـساش ايينيًٝـٌ إىل قسٜٓـٚ ٍ١ايـح ١تـدٍ

عً ٘ٝيٜ ٢دٚز ايـحهِ بضيح ٝح َداز ٖر ٙاينيًٚ ١تيٛضا دا٥س ٠د٫يـ ١ايــدرب
ايـُنييرب عً ٢ايـُس ح ١ٝبهٌ َض ٜةٝد ا٭قسب ١ٝإىل ايـحل ٚايسغضد  َٔٚ .دٕٚ
إ ساش اينيًٚ ١ايـُٓضط ٜ ٫طنيٓض ايينيـد ٟعـٔ ايــُس حضت ايــُٓصٛص ١إىل نـٌ
َص ٍ١ٜت ٛب ا٭قسبٚ ، ١ٝيٝظ يف ايـُكبٛي ١د٫ي ١عً ٢ايينيً ٌٝأص. ً٬
ْنيِ ٚزد يف َسفٛعـ ١شزازٚ ٠اريٖـض َـض ٜـ ِٖٛايينيًٝـٌ [فـضٕ ايــحل فٝــُض
خضيةِٗ] [فإذا أفيضى بػ ٧ٝفدر بـد٬ف٘ فضٕ ايـحل فـٝـ٘]( )2إ ٫أْٗض ينيـٝـة١
ايطٓد قضصس ٠ايد٫ي ١عً ٢إزاد ٠ايينيً ٌٝايــرٜٛ ٟضــا دا٥ـس ٠ايـحهـِ ٚ ،ينيـًـ٘
ت ٘ٝ ٛإقٓضع ٞأ ٚإزغضد إىل  ٘ ٚايح ٝح ٗ ٚي٘ َٔ د ٕٚإْـحصضز ف. ٘ٝ
( )1ايٛضض َٔ 9 :ٌ٥ابٛا

صةضت ايكضي:ٞحَ +1طيدزى ايٛضض َٔ 9 :ٌ٥ابٛا

()2ايٛضض َٔ 9 :ٌ٥ابٛا

صةضت ايكضي:ٞحَ +23طيدزى ايٛضض َٔ 9 :ٌ٥ابٛا

صةضت ايكضي:ٞح.2
صةضت ايكضي:ٞح.2
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ٚبضْٝـضً  :اْــ٘ مل ٜــسد ْــص بصــٝضا( ١فــضٕ ايسغــد يف خ٬فٗــِ) نُــض ــض ٤يف
بنيا ايهًُضت ٚ ،إْـُض ايٛازد يف ايـُكبٛيَ[ ١ض خضي

اينيضَـ ١فةٝـ٘ ايسغـضد]

ٚيٝظ ٖرا تنيً ، ً٬ٝبٌ ٖ ٛإخبضز َــديص بضيــدرب ٜٔايــُينيضزيل ٜ ٫يــحكل
داُ٥ضً ٚيف

ٝا ا٭ ٛاٍ يهثس ٠ا٭ هضّ ايــُيةل عًٗٝـض بـل فكٗـض ٤اٱضـ،ّ٬

 َٔٚايـُــحيٌُ قٜٛـضً نْٛـ٘ تس ٝحـضً تنيبـدٜضً  :يـ ٛغ فٝـ٘ ضيـ١

ـا ٍ تصـدٚا

يـُـدضية ١عً ٞأ ٚأٌٖ بٝيـ٘ ( )يف ايةيـضٚ ٣ٚا٭ هـضّ نُـض أغـضزت بنيـا
ايسٚاٜضت ايــُنيص ١َٝٛايــُيكدَٚ ١ايسٚاٜـضت ايي زٜــد ، ١ٝأ ٚيـ ٛغ فٝـ٘ ضيـ١
ا تصدٚا ٱعيُـضد ا٭قٝطـٚ ١اٱضيــحطضْضت اينيكًٝـْٚ ١ــحُٖٛض َـٔ طـسم
اٱ يٗــضد بــضيسأٖٚ ، ٟــ ٞطــسم َبيدعــَ ١ــجضْب ١يًحــل ٚبنيٝــد ٠عــٔ إنيػــضف
ايـحهِ ايٛاقني ٞاٱيـَٗٓ َٔ ٞبني٘ ايصضيف ايسصل نُض َٖ ٛنيً َٔ ّٛطسٜكيِٗ
فٝهــ ٕٛايسغــضد ضصـ ً٬قٗــساً َٚيـــحككضً يف ايـــدرب ايـــُدضي

يًكــ ٫ -ّٛفٝـــُض

ٚافكِٗ -بًحضظ إ دٖ ٣ضتل ايـجٗيل .
ٚبنيبــضزَ ٠ـــديصس : ٠ايــٛازد يف ايـــُكبٛيٖ ١ــ ٛإخبــضز عــٔ ضيــ ١ت ٛــب
ايح ــٝح ايـــُٓصٛص ٜ ٫ٚكيضــ ٞايينيــد ٟعٓــ٘ أصـ ً٬ينيــدّ نػــة٘ عــٔ اينيًــ١
ٚايـُٓضط ايـُطٛغ يًينيد. ٟ
ٚايـُيــحصٌ عـدّ تـٛفس ايـدي ٌٝاٱببـضت ٞعًـ ٢ايينيـد ٟعـٔ ايـــُس حضت
ايـُٓصٛص ١ف٬بد َٔ اٱقيصضز عًٗٝض َٚ ،ا عدّ دٚاٖض ٜس ـا إىل اييــدٝري
عً ٢ق ٍٍٛف٪ٝخر ب د ايــدرب ٜٔايــُينيضزيل  ،أٜ ٚيطـضقطضٕ عًـ ٢ايـُــديضز
ٜٚس ا إىل دي :ٌٝإط٬م أ ٚعُ ّٛفٛم ،أ ٚإىل أصٌ عًُٚ ،ٞاهلل اينيضيـِ .
ٖرا َض أزدْض بٝضْ٘ َٔ َبض ث تستٝب ايـُس حضت ايـُٓصٛص. ١
بِ ْبحث :
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الـمقصد الثاني عشر
تعارض الـخربيو بالعموم مو وجه
ايــــُطيكس ايــــُطيٛعب ييُـــضّ

ايــــُبض ث ايــــُضيٚ ١ٝازد ٠يف ايينيـــضز

َديٛي ٞايـدرب ٜٔايـُينيضزيل ُٓٝض ته ٕٛايٓطب ١بل ايــدرب ٜٔايــُينيضزيل
ٖ ٞاييبض ٜٔاييضّ ٚاٱخي٬ف ايهضٌَ .
ايـُطيكس اـري ايــُطيٛعب ييُـضّ

ٚييهًُ ١ايبـحث ْيهًِ ٖٓض يف ايينيضز

َديٛي ٞايــدرب ٜٔايــُينيضزيلُٖٚ ،ـض ايــدربإ ايًـرإ تهـ ٕٛايٓطـب ١بُٗٓٝـض
عَُٛضً ٚخصٛصضً َٔ ٝ ٘ ٚث ٜيدافنيضٕ يف (ايـُجُا) َٚـحٌ ا٫ييكض ٤دٕٚ
َٛيني ٞا٫فحام  ،فٗـٌ تػـًُُٗض ا٭خبـضز اينيٝ ٬ـ : ١إطـ٬م أديـ ١ايح ـٝح
بضيــــُس حضت ايث٬بـــ ١؟ أّ  ٫تػـــًُُٗض ٜٚس ـــا فُٗٝـــض إىل ايكضعـــد ٠ا٭ٚيٝـــ١
ايكضي ١ٝبضييطضقط عً ٢ايـُـديضز أ ٚبضييـدٝري عً ٢قَ ٍٛػٗٛز ؟ .
ٖرا ايـُبحث مل ٜينيس

ي٘ ا٭صحض

يف أصٛهلِ إ ٫يف اٯْٚـ ١ا٭خـري٠

ٚف ٘ٝخ٬ف بل ا٭ع ّ٬ا٭ٚاخس اير ٜٔتنيسيٛا ي٘ يف أصٛيـِٗ قسٜبضً َٔ عصس
غٝدٓض ا٭ععِ (قد )ٙاير ٟتنيس

ي٘ َـديصساً( ، )1بِ تٛضا ايٓعس ا٭صـٛيٞ

اي ٚ ٘ٝصٌ اٱٖيُضّ ٚايبـحث يف سٜـضٕ ايــُس حضت يف أ ـد ايــُينيضزيل
اينيضَل َٔ ٚ، ٘ ٚتنيددت ا٭قٛاٍ َ٪خساً .
ٜٓٚب َٓ ٞض تـُٗٝد َكدًَْ ٍ١ك ٞفٗٝض ايض ٤ٛعًَ ٢ـحٌ ايبـحث ٖٓض ،فٓك:ٍٛ
إٕ َـحٌ ايبـحث َةسٚ

يف َـٛازد إضـيكساز ايينيـضز

اينيضَل َٔ  ٘ ٚبـحٝث  ٜٛ ٫د ٘ ٚ

ٚإضيــحهضَ٘ يف

ـا عـسيف د٫يـ ٞبـل ايــُينيضزيل،

فٝبـــحث عٓد٥ــر يف أــ ٍٛأديــ ١ايح ــٝح بضيـــُس حضت يـُـــحٌ اٱ يُــضع يف
( )1فسا٥د ا٭ص - ٍٛطبنيَ ١هيبَ ١صطة. 454 + 436 : ٟٛ

تنيضز

اخلرب ٜٔبضينيُ)409( ............................................ ٘ ٚ َٔ ّٛ

ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل اينيضَل َٔ  ٚـ٘ أ ٚعـدّ أٛيـ٘  ،فُٗـض  -نضيــدربٜٔ
ايـُينيضزيل ايـُيبضٜٓل ٜـديص ايبـحث فُٗٝـض بــُض إذا تطـضٜٚض يف قـ ٠ٛايد٫يـ١
فًِ ٜهٔ أ دُٖض أق ٣ٛأ ٚأظٗس د٫ي َٔ ً١اٯخس ٜٚ ،ـدسج عٓ٘ :
َــٛازد (ايـــجُا اينيـــسيف) ايـــُكبٚ ٍٛايــيت ٜهـــ ٕٛفٗٝــض ايينيــضز
َطيـحهِ ٝ ،ث ٜص ٍٚايينيضز

ايـًُحٛظ بدٚاً بضيـجُا ٚاييٛفٝل اينيسيف .

ٚعً :٘ٝاذا أَهٔ (ايـجُا اينيسيف) ايـُكب ٍٛبل اينيـضَل َـٔ  ٚـ٘
بُٗٓٝــــض ٚشاٍ ايينيــــضز

اـــري
نيٓـض

ٚمل ٜطــــيكس ٚ ،يــــرا  ٫تصــــٌ ايٓٛبــــ ١إىل إعُــــضٍ

ايـــُس حضت ايطــٓد ١ٜأ ٚايـــجٗي ١ٝأ ٚايـــُضُْٚ ، ١ْٝٛضــس

َثــضيل يًـــجُا

اينيسيف ايـُكب ٍٛبل اينيضَل َٔ  ٘ ٚايـُينيضزيل يف (ايـُجُا) :
ايـُثضٍ ا٭َ : ٍٚض إذا دٍ أ د اينيضَل َٔ  ٘ ٚبضينيُ ّٛايٛينيٚ ٞا٭دا٠
( ٫تـــححّ نــٌ فضضــل) ٚدٍ اٯخــس بــضٱط٬م َٚكــدَضت ايـــحهُ( ١إ ــحّ
اينيضيـِ)  ،فضٕ َض دٍ عًَ ٢ةضد ٙايػـُٛي ٞبضيٛيـا ٚأدا ٠اينيُـٜ ّٛيكـدّ  -يف
اي ضيــب  -عًــَ ٢ــض دٍ عًــَ ٢ةــضد ٙبــضٱط٬م َٚكــدَضت ايـــحهُ ، ١فٝهــٕٛ
ايـُجُا (اينيضيـِ ايةضضل) َـحهَٛضً يًنيُ ٫ ( : ّٛتـححّ نٌ فضضل) َٔ بض
(تكدٜـِ ا٭ظٗس عً ٢ايعضٖس) نُض ضبل تكسٜب٘ يف بنيا ايـُبض ث ايـُضي. ١ٝ
ايـُثضٍ ايثضَْ : ٞض إذا تنيضز

خربإ عضَضٕ َٔ  ٘ ٚنـكٛي٘ ( :أنسّ نـٌ

طبٝب) ٚقٛي٘  ٫( :تهسّ نٌ َيهرب) ٚنضٕ تطبٝل أ د اينيضَل عًـ ٢ايــُجُا
(ايطبٝب ايـُيهرب) َطيًصَضً يـُــحرٚز اٱضـيٗجضٕ ايبٝـضْ ٞاينيـسيف َ ،ـا عـدّ
يص ّٚايـُــحرٚز عٓـد تطبٝـل اينيـضّ اٯخـس عًـ ٢ايــُجُا  ،نـ ٕ ٜةـح

إٔ

ٜهــ( ٕٛايطبٝــب ايَ٬يهــرب) ْــضدزاً أَ ٚةكــٛداً يف ايـــدضزج  ،فٝهــ ٕٛإدخــضٍ
(ايـُجُا :ايطبٝب ايـُيهرب) تـحت عُ ٫( ّٛتهسّ نـٌ َيهـرب) َـا إخسا ـ٘
َٔ اينيُ ّٛاٯخس (أنسّ نٌ طبٝب) َطيًصَضً ييـدصٝص َطـيٗجٔ يف ا٭خـري
يٓدز ٠ايـُصضدٜل ايـُيبك ١ٝأ َٛ ٚبضً يطكٛط عٓٛإ اينيضّ عٔ ايـُٛيٛع. ١ٝ
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٦ٓٝ ٚــر  ٜ ٫ــحطٔ إزادتــ٘ َــٔ بٝــضٕ اينيُــ ّٛأ ٚاٱطــ٬م عًــ ٢ضــنيي٘ أٚ
ٜطــيٗجٔ إزادتــ٘  ،ينيــدّ بكــضَ ٤صــدام يًطبٝــب اــري ايـــُيهرب  ،بُٓٝــض إدخــضٍ
ايـُجُا يف اينيُ ّٛاٯخس (أنسّ نٌ طبٝب) ٚإبكض ٙ٩تـحت عُٚ َ٘ٛإخسا ـ٘
عٔ عُ ٫( ّٛتهسّ نٌ َيهرب) يٝيـدصص ٖرا( :إ ٫ايطبٝب ايـُيهرب ف نسَ٘)
ًٜ ٫صّ فَ ٘ٝـحرٚز بٝضْ ٞأ ٚإضيٗجضٕ عسيف يبكضَ ٤صضدٜل نثريَ ٠ـٔ ايــُيهرب
اري ايطبٝب .
ٚبـَُ ١ثضٍ فكٖٗٚ ٞـَ ٛـض ٚزد يف طـٓ ١إبـٔ ضـٓضٕ [ :إاطـٌ بٛبـو َـٔ
أبٛاٍ َض ٪ٜ ٫نٌ يـحُ٘] أ ٚيف خرب ٙاٯخس [ :إاطٌ بٛبو َٔ بـ ٍٛنـٌ َـض
٪ٜ ٫نٌ يـحُ٘](ٚٚ )1زد يف َٛبك ١اب ٞبصري [ :نٌ غٜ ٤ٞطري ف ٬ب ع ببٛي٘
ٚخس )2(]٘٥فٗـرإ خـربإ عضَـضٕ َـٔ  ٚـ٘ ٜينيضزيـضٕ يف ايــُجُا ( :أبـٛاٍ
ايطٛٝز اييت ٪ٜ ٫نٌ يـحُٗض) ٝث ٜكيض ٞاينيُ ّٛا٭ْ ٍٚـجضض ١ايــُجُا ،
ٜٚكيض ٞاينيُ ّٛايثضْ ٞطٗضز ٠ايـُجُا ًٜٚ ،صّ َٔ إدخضٍ ايـُجُا يف عُّٛ
ايـدرب ا٭ ٍٚإي ضَٛ ٤يٛع ١ٝايطض٥س [نٌ غـٜ ٤ٞطـري] يف ايــدرب ايثـضْ ٞ٭ْـ٘
ًٜصّ ي  ١ٜٛعٓٛإ [ايطض٥س] ايــُ خٛذ َٛيـٛعضً يــحهِ ايطٗـضز ٠يف ايــُٛبك١
َا أْٗض ظضٖس ٠أ ٚصسٜـح ١يف ايـُٛيٛع[ ١ٝنٌ غٜ ٤ٞطري]  ،فٝه ٕٛإي ضٖ٩ض
عٝبضً َطيٗجٓضً يف ايبٝضٕ اينيسب ٞايةصٝح .
بُٓٝض ي ٛأدخٌ ايــُجُا يف عُـ ّٛايــدرب ايثـضْ[ : ٞنـٌ غـٜ ٤ٞطـري] ٫
ًٜصّ ايـُـحرٚز ايـُطيٗجٔ يف اينيُ ّٛاٯخس يهثـس ٠ايــحٛٝإ ايـر٪ٜ ٫ ٟنـٌ
يـحُ٘ ٜ ٫ٚه ٕٛطض٥ساً  ،فٓدصص٘ َٔ دَ ٕٚـحرٚز ( :إاطٌ بٛبو َٔ بٍٛ
نٌ َض ٪ٜ ٫نٌ يـحُ٘  ،إ ٫أبٛاٍ ايطٝـٛز فـ ٬ت طـٌ بٛبـو َٓٗـض) ٭ٕ ايبـضقٞ
تـحت اينيُ ّٛأ ٚاٱط٬م  :نثري َٔ ايـحٛٝاْضت اـري ايطـض٥سٚ ٠اـري ايــُ نٍٛ
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 2

 َٔ : 8ابٛا

ايٓجضضضت  :ح + 2ح. 3

( )2ايٛضض : ٌ٥ج: 2

 َٔ : 10ابٛا

ايٓجضضضت  :ح. 1
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يــحُٗض  ،فٝهــ ٕٛعُــ[ ّٛنــٌ غــٜ ٤ٞطــري] أقــ ٣ٛظٗــٛزاً َــٔ ظــضٖس ايـــدرب
اٯخس [إاطٌ بٛبو َٔ أبٛاٍ نٌ َض ٪ٜ ٫نٌ يـحُ٘]ٚأقٛا ١ٝ٥ايعٗٛز ْضغ١٦
َٔ ٖر ٙايٓهي ١اييت أٚيحٓضٖض ٚأ ٚبت تكٝٝد َض َ ٫ـحرٚز يف تـدصٝص٘ .
ٚيٝطت ا٭قٛاٚ ١ٝ٥ا٭ظٗسٖٓ ١ٜض َٔ ٗ ١أقٛا ١ٝ٥ظٗٛز اينيـضّ [نـٌ غـ٤ٞ
ٜطري] عً ٢ظٗٛز ايـُطًل ايـُٛ ٛد يف زٚا( ١ٜأبٛاٍ َض ٪ٜ ٫نٌ يـحُ٘) فضٕ
بنيا طسم ايسٚاٜ ١ٜدٍ بضينيُ ٫ ّٛبضٱط٬م [إاطٌ بٛبو َٔ ب ٍٛنٌ َض ٫
٪ٜنٌ يـحُ٘) فٝه َٔ ٕٛتنيضز

اينيَُٛل  َٔ ٫تنيضز

اينيُٚ ّٛاٱط٬م .

َٚـُض تكدّ ٜيــحصٌ أْـ٘ َـا  ٚـٛد (ايــجُا اينيـسيف) ايــُكب ٍٛيف أ ـد
اينيضَل َٔ َٚ ٘ ٚا إَهضٕ ايـجُا ايد٫ي ٞايـُكب ٍٛعسفضً بُٗٓٝض ٜ ٫صضز إىل
ايـُس حضت عً ٢ايك ٍٛبـجسٜضْٗض يف اينيضَل َٔ  -٘ ٚنُض ٖ ٛضٍ ايـدربٜٔ
ايـــُيبضٜٓل ٚ ،قــد ضــبل تةصــ ً٘ٝيف َبض ــث ايـــُكدَ - ١يف تنيس ٜـ
ٚخسٚج َٛازد (ايـجُا اينيسيف) عٔ دا٥س ٠أ هضّ (ايينيضز

ايينيــضز

ايـُطيكس).

ٚبنيد ٖر ٙايـُكدَٜ ١كا ايهـ ّ٬يف أـ ٍٛأ ٚعـدّ أـ ٍٛأديـ ١ايح ـٝح
ايطٓدٚ ٟايـُديٛيٚ ٞايـجٗيت يًنيضَل َٔ  ٘ ٚيف (ايـُجُا) ٚايــًُيك ٢نُـض
يٚ ٛزد خرب ٜـ َس بـإنساّ نـٌ عضيــِ ٚخـرب ٜٗٓـ ٢عـٔ إنـساّ نـٌ فضضـل ٝـث
ٜينيضز

ايـُضُْٛضٕ ٜٚيدافا ايـُدي ٕ٫ٛيف ايـُجُا( :اينيضيـِ ايةضضل) .

فٌٗ تـجس ٟايـُس حضت ايـُٓصٛص ١؟
أّ  ٫تـجس ٟيكصٛز أدي ١ايـُس حضت عـٔ أـ ٍٛتنيـضز

اينيـضَل َـٔ

 ٘ ٚيف ايـُجُا ؟ ف ٘ٝأقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚعدّ إ سا ٤ايـُس حضت َطًكضً يف اينيضَل َـٔ  ٚـ٘ ٜ ،عٗـس ٖـرا
َٔ بنيا َٛايا (ايـجٛاٖس) ( ٚايـُطيُطو) بٌ صـسح بإخيٝـضز ٙايـُــحكل
اينيساقــ ٞيف َـــجًظ بـــحث٘ ا٭صــٛي ، ٞقــضٍ ( :ا٭قــ ٣ٛعــدّ ايس ـــٛع إىل
ايـــُس حضت يــ ٢يف َـــجُا تصــضدقُٗض ايــرٖ ٟــَ ٛــٛزد ايينيــضز

ٚفضقــضً
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يًُػٗٛز بٌ ايـُنيعِ)(ٖٚ )1ر ٙايٓطبَ ١ػـهً ١ينيـدّ تنيسيـِٗ يًُبــحث ٖٚـٛ
أعــسف بـــُض قــضٍ ٚ ،ينيًــ٘  ٫عــ٘ عًــ ٢ضــريِٖ اينيًُــ ٞاٱضــيٓبضطٚ ٞعــدّ
إ سا ِٖ٤ايـُس حضت يف َٛازد تنيضز
(ز

اينيضَل َٔ  ٚـ٘  ،بـٌ نـضٕ دٜـدِْٗ

) عًــ ٢ايـــحهِ بضييطــضقط ٚايس ــٛع إىل ا٭صــٌ  -نُــض أفــضد ايـُـــحكل

اينيساق ٞيف ضغٝي٘ عً ٢تكسٜس (فٛا٥د ا٭ص. )2()ٍٛ
ٜٚـُهٔ ت ٘ٗٝ ٛبـصعِ إْصـساف ا٭خبـضز اينيٝ ٬ـٚ ١عـدّ إ ـساش اينيُـّٛ
فٗٝـــض بٓحـ ـٜ ٍٛـ ــحسش أٛهلــض يًنيـــضَل َـــٔ  ٚـــ٘ ايـُيــــدضيةل يف خصـــٛص
ايــــُجُا ،أ ٚتٗٝ ٛـــ٘ بنيـــدّ إ ـــساش صـــدم َٛيـــٛع ا٭خبـــضز اينيٝ ٬ـــ١
(ايـحدٜثضٕ ايـُـديًةضٕ) يف َٛازد تنيضز

اينيضَل َٔ ٝ ٘ ٚـث ٜينيضزيـضٕ

يف بنيا ايـُةضد  ٫ ،يف تـُضّ َةضد ايـدرب. ٜٔ
ٖرا ت ٘ٝ ٛايـُكضٍ بٓحًٜ ٛــيَ ِ٦ـا َـض أفـضد ٙايـُــحكل اينيساقـ ٞيف تكسٜـس
بـحث٘ ٚ ،ن ْـ٘ إعيكـد إخيصـضص عٓـٛإ (إخـي٬ف ايــحدٜثل) بيبضُٜٗٓـض اييـضّ
ٚعدّ عُ َ٘ٛي يـدضيةُٗض بٓح ٛاينيُ ٚ َٔ ّٛـ٘ ايـرٖ ٟـ ٛتبـض ٜٔص٥ـ ٞيـٝظ
بهً - ٞنُض إعيكد ٙيف تةطري َـدضية ١ايهيض

 ،قضٍ يف ضغٝي٘ ٚ( :ايعضٖس َٔ

ايـــُدضية ١بكــَ ٍٛطًــل ٖــ ٛايـُـــدضية ١بضييبــضٚ ، )3()ٜٔعًٝــ٘ ٜــدسج ايـــدربإ
ايـُينيضزيضٕ بضينيُ - ٘ ٚ َٔ ّٛعٔ َصب ا٭خبضز ايني ١ٝ ٬اييت َٛيٛعٗض
(إخي٬ف ايـحدٜثل) ايعضٖس يف تبضُٜٗٓض تـُضَضً .
ايك ٍٛايثضْ : ٞإ ـسا ٤ايــُس حضت ايصـدٚزٚ ١ٜايــُضُٚ ١ْٝٛايــجٗي ١ٝيف
ايـدرب ٜٔاينيضَل َٔ ٜ ، ٘ ٚعٗس ٖرا َـٔ غـٝدٓض ا٭ععـِ (قـدٝ )ٙـث أفـضد
(قد )ٙب ْ٘ إ ذا تنيبـدْض ايػـضزع بصـدٚز ايــدرب ايــجضَا يًػـسا٥ط فـَ ٬ـضْا َـٔ
(ْٗ )1ض ١ٜا٭فهضز  :ج : 4م - 208 : 2طبني ١دٜث. ١
( )2فٛا٥د ا٭ص ٍٛتكسٜس بـحث ايـُحكل ايٓضٝ٥ين ضغ ١ٝايـُحكل اينيساق : ٞج. 793 : 4
( )3فٛا٥د ا٭ص ٍٛتكسٜس بـحث ايـُحكل ايٓضٝ٥ين ضغ ١ٝايـُحكل اينيساق : ٞج. 791 : 4
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تنيبـد ٙبـبنيا َضـُ ٕٛايــدرب د ٕٚبنيــا  ،بـِ إضـي ٘ ٛإ ـسا ٤ايـــُس حضت
َطًكـ ـضً ٚعـــدّ إُٖضيـ ــٗض يف َـ ــجُا ايــــدرب ٜٔايــــُينيضزيل بٓحـــ ٛاينيُـــّٛ
َٔ . )1(٘ ٚ
ٖٚرا ايك ٖٛ ٍٛا٭قس

يف ايٓعس ايـُيٛايا ٗ ٚٚ .ـ٘ :اييُطـو بـإط٬م

أديــ ١ايح ــٝح بضيـــُس حضت ايـــُٓصٛص ١ايث٬بــ ١يصــدم َٛيــٛعٗض ٚإْطبــضم
هُٗض قٗساً ٚ ،تٛيٝح٘  :إْ٘  ٫زٜـب يف أْـ٘ ٜصـدم عًـ ٢اينيـضَل َـٔ  ٚـ٘
ايـُـديًةل َضُْٛضً ٚايـُيـدضيةل يف ايـُجُا أُْٗض ( دٜثضٕ َـديًةضٕ) ٖٛٚ
َٛيٛع َكبٛي ١إبٔ ٓعًٚ ١صحٝحيت عبد ايسمحٔ ٚحمُد( )2اييت ٖ ٞعُـد٠
أخبــضز اينيــ٬ج ٚايح ــٝح  -فٝهْٛــضٕ غــضًَل ي ــُٗض ٚت ــجس ٟايـــُس حضت يف
ايـحدٜثل ايـُــديًةل يف َــجُنيُٗض ٫ٚبـد إٔ ٪ٜخـر بـضيسا ح َـٔ ايــدربٜٔ
ٜٚحى ايـدرب اٯخس يف خصٛص (ايـُجُا) ٜٚسد عًُ٘ إىل أًٖ٘ .
ٚأَض َٛزد إفحام ايــدرب ٜٔاينيـضَل َـٔ  ٚـ٘ ف٪ٝخـر بــُدي ٍٛايــدربٜٔ
فُٗٝـــض إذ  َٛ ٫ـــب ٱضـــكضط أ ـــدُٖض  ،بـــٌ إٕ طـــسح ايــــدرب ٜٔيف َـــٛزد
إ فحاقُٗـض طـسح يًحجـَ ١ـٔ دَ ٕٚنيـضز

َٚـٔ دَ ٕٚـضْا عـٔ اينيُـٌ بٗــض ،

ٚإْـُض زفنيٓض ايٝد عٔ أ د ايـدرب ٜٔيف خصٛص (ايـُجُا) يًينيـضز
بــل ايـــدرب ٜٔيف َــضد ٠إ يُضعُٗــض خضصــٚ ١ي ٛــٛد ايـــُنيضز

ايٛاقـا

ايــسا ح ٚقــد

أَسْض بض٭خر بضيسا ح ٚتسى ايـُس ٛح .
ايك ٍٛايثضيث  :اييةص ٌٝبل ايـُس حضت ايصدٚز ١ٜف ٬تـجس ٟيف اينيضَل
َٔ ٚ ٘ ٚبل ايـُس حضت ايــُضُٚ ١ْٝٛايــجٗي ١ٝفٝجـس ٟايــُس ح ايــجٗيت
َٚا فـكدٜ ٙـجس ٟايـُس ح ايـُضُٖٚ ، ْٞٛرا ايـُكضٍ َـٓـطٛ
( )1فسا٥د ا٭ص - ٍٛطبنيَ ١هيبَ ١صطة. 454 : ٟٛ
( )2ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 9ابٛا

صةضت ايكضي : ٞح + 1ح + 29ح. 34

( )3فٛا٥د ا٭ص : ٍٛج. 794 + 793 : 4

()3

يًـُـحكل
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ايٓضٝ٥ين (قدٚ ، )ٙقد صدز َٓ٘ تٜٚ ، ٘ٗٝ ٛـُهٓٓض تكسٜب٘ ٚايحضً :
إٕ ايينيضز

ايـُيـحكل بل اينيضَل َٔ  ٖٛ ٘ ٚتٓضفٍ ٚتنيضز

يف بنيـا

ايـُدي - ٍٛايـُجُا َ :ضد ٠إ يُضعُٗض  ،دَ ٕٚضد ٠إفحاقُٗض . -
ٚإٕ إ سا ٤ايــُس ح ايصـدٚز - ٟايػـٗس ٠أ ٚصـةضت أفضـً ١ٝايـسا- ٟٚ
ٚإعُضي٘ يف أ د اينيضَل َٔ : ٘ ٚ
إَض إٔ ٜطيًصّ طسح اينيضّ اٯخس -فضقد ايـُص ١ٜايـُس ح - ١يف تـُضّ َةضدٙ
ي ٢يف َضد ٠ا٫فحام  ،يهٔ ٖرا إضكضط يًحجٚ ١طسح يـٗض َٔ دَ ٕٚنيضز
َ ٛب يطس ٘ ٚإضكضط٘  ،إذ  ٫تنيضز
ي ٢تطس ض ٚ ،ايـُةسٚ

بل َضدت ٞإفـحام اينيـضَل َـٔ  ٚـ٘

إٔ أدي ١ج ١ٝخرب ايثك ١تنيُُٗض ٚتػًُُٗض .

ٚإَض إٔ ٜطيًصّ إعُضٍ ايـُس ح بح ٝح أ د اينيضَل ٜٚكيض ٞطسح اينيضّ
اٯخس يف بنيا َديٛي٘  -خصٛص ايـُجُا َٛٚزد اييصـضدم َ -ـا اٱييـصاّ
بصدٚز ٙيف بنياٍ آخس َ :ضد ٠اٱفحام ٖٚ ،را تبنيٝا يف ايصـدٚز ٚيف ايطـٓد
ايٛا د َٔ اري َطٛغ ٜ ٫ٚ ،نيكـٌ ايينيبـد بصـدٚز نـٚ ّ٬ا ـد بًحـضظ بنيـا
َديٛي٘ ٚايينيبد بنيـدّ صـدٚز ٙيف بنيضـ٘ اٯخـس ٚ ،عًٝـ٘ ٜ ٫صـح ايس ـٛع إىل
ايـُس حضت ايصدٚز ١ٜيف تنيضز

اينيضَل َٔ . ٘ ٚ

بُٓٝض ايـُس ح ايـُضُٚ ْٞٛايـُس ح ايـجٗيت َ ٫ـحرٚز يف إعُضيـُٗض يف
خصٛص (ايـُجُا) َٛٚزد تصضدم اينيضَل َٔ  ٘ ٚفٝصـح ايس ـٛع إيُٗٝـض
ينيدّ ايـُـحرٚز ٚ ،ذيو يينيدد ايد٫٫ت ب ٕ ٜكضٍ :
صدٚز ٖرا ايـدرب ٚتنيًك٘ يٲزاد ٠اييػسٜني ١ٝايـجد ١ٜبًحضظ بنيا َديٛيـ٘
بـُنيٓ ٢صدٚز ايبنيا يبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقنيٚ ، ٞصدٚز ٙبًحـضظ بنيضـ٘ اٯخـس
اري َساد داً أ ٖٛ ٚصضدز تكٖٚ ، ١ٝهرا ٜــجب تـسى اينيُـٌ بنيُـ ّٛايـبنيا
ايـُــدضي

يًهيـض

اينيضّ اٯخس .

 ٫تــُضّ َديٛيـ٘ ٪ٜٚ ،خـر بـضيبنيا ايــُٛافل يًهيـض

يف

إْك٬
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ٜٚـُهٓٓض اٱغهضٍ عًٖ ٢را ايي: ٘ٝ ٛ
ب ٕ ْـديضز ايػل ايثضْ ٞيف إ سا ٤ايـُس ح ايصدٚزْٚ ،ٟك: ٍٛ
َ ٫ـحرٚز يف تبنيٝا ايصدٚز فضْ٘ أَس تنيبد ٟإقيضض ٙإ سا ٤أدي ١ايح ٝح
بإط٬قٗض ايـُ ٛب يطسح (ايـُجُا) خضصـ ١يف أ ـد اينيـضَل ٚاينيُـٌ بضينيـضّ
ايسا ح يف (ايـُجُا) َٔ د َٛ ٕٚب يطسح أ د ايديًٝل اينيضَل َـٔ  ٚـ٘
يف َـضدت ٞإفحاقُٗـض ٚ .عًٝـ٘ ٜهـ ٕٛاييةهٝـو بـل َـضد ٠اٱ يُـضع ٚبـل َــضد٠
اٱفـحام يف صــدٚز اينيـضّ ايـــُس ٛح تةهٝهـضً أ ٚبيــ٘ ا٭خبـضز اينيٝ ٬ــ ١ايــيت
إقـيضت ز حضٕ ايـُجُا يف خربٍ َُٓٗض ،فإضـيًصّ ز حضْـ٘ ضـكٛط ايــُجُا
يف ايـدرب اٯخس خضص. ١
ٚبينيــبري بــضٍٕ  :إٕ نـَ ً٬ــٔ ايـــدرب ٜٔاينيــضَل َــٔ  ٚــ٘ ايــر ٜٔهلُــض َضدتــض
إفحام َٚـضد ٠إ يُـضع  ،يهـٌ ٚا ـد َُٓٗـض هضٜـَ ١ـدي ٍٛإٜــجضب ٚ( ٞـٛ
إنساّ نٌ عضيـِ  ،سَـ ١إنـساّ نـٌ فضضـل)  ٚهضٜـَ ١ـدي ٍٛضـً

ٖـ ٛعـدّ

إضــيثٓض ٤ايـــُجُا (اينيضيـــِ ايةضضــل) َــٔ ٖــرا ايـــدرب َٚــٔ ذاى  ،فٝحصــٌ
ايينيــضز

يف ٖــرا ايــبنيا  -ايـــُدي ٍٛايطــً

ٜٚ -ــس ح أ ــدُٖض ٖٚ :ــٛ

ايٛا د يًُس ح ايـُٓصٛص ٜٚ -سفا ايٝد أٜ ٚطـسح ايــُدي ٍٛايطـً

يًدـرب

اٯخس ٜٚسد عًُ٘ إىل أًٖ٘ ( )فٝه ٕٛايػضزع بيػـسٜا ايــُس حضت َطـكطضً
يًحهض ١ٜايطًب ١ٝيف إ د ٣ايساٜٚيل ٚ ،تبك ٢ايـحهض ١ٜاٱٜـجضب ١ٝييًهِ ايسٚا١ٜ
عً ٢ايـحجٚ ١ٝبٗض ٜثبت هِ اينيضّ يف َضد ٠اٱفحام .
ٖٚــرا  -يف ايـــحكٝك - ١يــٝظ تبنيٝض ـضً يف ايصــدٚز بـــُنيٓ ٢ايينيب ـد بصــدٚز
بنيا َديٛي٘ د ٕٚبنيا فإْ٘ اري َنيك ، ٍٛبٌ ٖـ ٛتبنيـٝا يف جٝـ ١ايصـضدز
 ٍٚ٪ٜإىل ا٭خر اينيًُ ٞيف بنيا ايـُدي ٍٛد ٕٚبنيا .
 ٫ٚإغــهضٍ ظــضٖساً يف ايـــجس ٟاينيك٥٬ــ ٞايـُـــحضٚزٚ ٟاييبــضْ ٞاينيــسيف
اٱزتهــضش ٟعًــ ٢ا٭خــر اينيًُــ ٞبــبنيا ايـــُدي ٍٛد ٕٚبنيــا إذا إقيضــي٘
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ايـحج ١ايبٝضْٝـ ١ا٭قـ ، ٣ٛفـضذا قضَـت بـٝــٓ ١عًـ ٢إٔ ٖـر ٜٔايهيـضبل يصٜـد بـِ
إعحف شٜـد يف إٔ أ ـدُٖض ايــُنيل ًَـو بهـس عضزٜـ ١عٓـد ٙفضْـ٘ ٪ٜخـر عسفـضً
بضيب ١ٓٝيف بنيا َديٛيـٗض َٚةضدٖض د ٕٚبنيا ٖٚ ،را تبنيٝا يف ايــُديٚ ٍٛيف
ايينيبد بضيصدٚز بـُنيٓ ٢ايينيبد اييبنيٝض ٞيف ج ١ٝايصضدز ٚا٭خر ببنيض٘ دٕٚ
بنيض٘ اٯخـس ايطـضقط عـٔ ايــحج ١ٝبةنيـٌ ايــُنيضزيَ ١ـا ا٭ز ـح ا٭قـ، ٣ٛ
َ ٫ٚـحرٚز يف ٖرا اييبنيٝا بٌ عً ٘ٝاييبضْ ٞاينيسيف اينيكٚ ٞ٥٬ايـُيػسع. ٞ
ايكــ ٍٛايسابــا  :اييةصــ ٌٝبــل َــض إذا نضْـت د٫يــ ١ايـــدرب ٜٔايـــُينيضزيل
بٓح ٛاينيُ ٘ ٚ َٔ ّٛد٫يٚ ً١يني ١ٝبض٭دا ٠فيجس ٟايـُس حضت ٝث ٜصـدم
ايـُٛيٛع (تٓـضيف ايــدربٚ ٜٔإخـي٬ف ايــحدٜثل) فيػـًُُٗض أديـ ١ايح ـٝح ،
ٚبل َـض إذا نضْـت د٫ييُٗـض بـضٱط٬م فـ ٬تــجس ٟايــُس حضت إذ ٜ ٫صـدم
(ايـحدٜثضٕ ايـُـديًةضٕ)  ٖٛٚاينيٓٛإ ايـُ خٛذ َٛيٛعضً يف ا٭خبضز اينيٝ ٬ـ١
ف ٬تػًُُٗض أدي ١ايح ٝح ٖٚ .را اييةص ٌٝإييصَ٘ أضيضذْض ايـُـحكل (قد، )1()ٙ
ٚتٛيٝح٘ َ خٛذاً َٔ تكسٜس ٟبـحث٘ إٔ ٜكضٍ :
تٓكطِ َٛازد ايينيضز

بل ايـدرب ٜٔاينيضَل َٔ  ٘ ٚإىل أقطضّ ب٬ب: ١

ايكطِ ا : ٍٚ٫إٔ ته ٕٛد٫يـ ١أ ـدُٖض بـضينيُ ّٛايٛيـنيٚ ٞد٫يـ ١اٯخـس
بـُكدَضت ايــحهُ( ١أنـسّ نـٌ عضيــِ  ٫ ،تهـسّ ايةضضـل) ٖٚ ،ـرا ٜكـدّ فٝـ٘
اينيُ ّٛايٛيني ٞعً ٢اٱط٬م ايـحِهُ ٞصَضً َٔ د ٬َ ٕٚع ١ايـُس حضت
ف ، ٘ٝيـُض تكدّ َٔ إٔ اينيضّ ٜصًح بٝضْضً ٚقسَ ً١ٜٓضْني ً١عٔ إزاد ٠ضسٜضٕ ايـُطًل
ف ٬تٓنيكد َكدَ ١ايـحهُٖٚ ، ١را ْـح َٔ ٛايـجُا اينيسيف ايـدضزج عـٔ دا٥ـس٠
(ايينيضز

ايـُطيكس ايـُطيـحهِ) اير ٟتـجس ٟف ٘ٝايـُس حضت .

ايـكطِ ايثضْ : ٞإٔ ته ٕٛد٫ي ١نًـٝـُٗض بضيـٛيا ٚب دا ٠ايـنيُ( ّٛأنسّ نٌ
(َ )1صبضح ا٭ص : ٍٛجَ + 430 - 428 :3بضْ ٞاٱضيٓبضط  :ج. 503 - 499 : 4
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عضيـِ  ٫ ،تهسّ نٌ فضضل) ٖٚ ،را ايكطِ تـجس ٟف ٘ٝايـُس حضت َطًكضً فـضٕ
نٌ ٚا د َٔ ايـدرب ٜٔاينيضَل َٔ ٜ ٘ ٚدٍ بضيٛيا  -بـ دا ٠اينيُـ - ّٛعًـ٢
ببٛت ايـحهِ يـجُٝا ا٭فساد ٚايـحصص اييت َٓٗض ايـُجُا َٛ -زد تصـضدم
اينيضَل َـٔ  ٚـ٘  -ف٪ٝخـر بهـٌ َـٔ ايــدرب ٜٔيف َـضد ٠اٱفـحام ٜٚس ـا إىل
ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١يف ايـُجُا  :ف٪ٝخر بٛا د ايـُص ١ٜايـُس حٜٚ ١حى
َض يٝظ ف ٘ٝايـُص ١ٜايـُس حَٛ ٘ٗ ٚٚ ، ١يحضً :
إٕ ا٭ هضّ ايػسع ١ٝايـُحتب ١ايـُينيًك ١بضيهٚ ّ٬ا٫خبضز ْـحٛإ :
ايٓح ٛا٭ َٔ ٍٚا٭ هضّ َ :ض ٜحتب عً ٢ايداٍ (ايـُربش يًحهِ بضيهطس)
ٜٚينيــدد ايـــحهِ فٝــ٘ بينيــدد ايــداٍ َ ،ــٔ د ٕٚإزتبــضط بضيـــُدي ٍٛفــٜ ٬ينيــدد
ايـحهِ ف ٘ٝبينيدد ايــُديْ ، ٍٛعـري عٓـٛإ ايصـدم ٚايهـر

ٝـث ٜ ٫ينيـدد

ايهٜ ٫ٚ ّ٬يهثس ايـحهِ ايـُينيًل ب٘ بينيدد ايـُدي ، ٍٛبٌ ٜهٚ ٕٛا داً َضداّ
ايــداٍ ٚا ــداً نُــض يــ ٛقــضٍ ( :عٓــد ٟعػــس ٠دزاٖــِ) ٖٚــٜ ٫ ٛـــًُو دزُٖ ـضً
ٚا داً ،فضٕ ايهر

ٚا د ٚإبـُ٘ ٚا د  ٫ٚتٓثًِ  ٚد ٠ايه ّ٬ايهضذ

بينيدد

ايـُدي( ٍٛعػس ٠دزاِٖ) ٜ ٫ٚكضٍ عسفضً  :صدز َٓ٘ عػس ٠أنضذٜب .
ايٓح ٛايثضَْ ٞـٔ ا٭ هـضّ َ :ـض ٜحتـب عًـ ٢ايد٫يـٚ ١ايــُدي( ٍٛايــُربش
بضيةيـــح) ٜٚينيــدد ايــــحهِ فٝــ٘ بينيـــدد ايـــُديٚ ٍٛإٕ إتــــحد ايــداٍ ايــــُربش
 بضيهطــس ْ -عــري عٓــٛإ اي ٝبــٝ ١ــث ٜينيــدد ايهــٜٚ ّ٬يهثــس ايـــحهِ ٚا٭بــسبينيدد ايـُديٜٚ ٍٛيـحد بإتــحضد ، ٙفـضذا قـضٍ أ ـد (شٜـد فضضـل) صـدزت َٓـ٘
اٝبٚ ١ا د ، ٠بُٓٝض ي ٛقضٍ ( :شٜد ٚعُس ٚفضضكضٕ) ٜه ٕٛايصـضدز َٓـ٘ اٝبـيل
يينيدد ايـحهِ ٚا٭بس ف ٘ٝبينيدد ايــُدي ، ٍٛفـضٕ عٓـٛإ اي ٝبـ - ١ايـرٜ ٟحتـب
عً ٘ٝهِ ايـحسَٜ - ١ينيدد أبس اينيكٛب ١عً ٘ٝبينيدد ايـُدي ، ٍٛبـد٬ف عٓٛإ
ايهر

فضْ٘ ٜيــحد زاـِ تنيـدد ايــُديٜ ٫ٚ ٍٛينيـدد إ ٫بينيـدد ايـداٍ ايــُربش

(بضيهـطـس) نُض ي ٛقـضٍ ( :عـٓـد ٟعـػـس ٠دزاِٖ ٚعـٓـد ٟتـةض ـ )١فضْ٘ ٜـيـنيدد
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ايهر

إذا مل ٜهٔ عٓد ٙايدزاِٖ  ٫ٚاييةض . ١

ٚيف يــْ ٘٥ٛكــ : ٍٛجٝــ ١ايـــدرب هــِ َحتــب عًــ ٢ايد٫يــ ١ايـــُربش٠
(بضيةيـح) ْعـري عٓـٛإ (اي ٝبـ ، )١فيينيـدد ايــحج ١ٝبينيـدد ايــُديٚ ٍٛبًحضظـ٘
ٚتٓحٌ إىل أفساد َينيدد ٠بنيدد أفساد ايد٫يـَٚ ١صـضدٜل ايــُدي ، ٍٛفـضذا ـض٤
ايـدرب عٔ شزاز( ٠أنسّ نٌ عضيـِ)  ٖٛٚداٍ ٚا د ٚن ّ٬فضزد  ،يهٓـ٘ ٜينيـدد
ايـحهِ بينيدد َديٛي٘ ٚبنيدد أفساد اينيضيـِ يف ايـدضزج  ،فيه ٕٛد٫ي ١ايـدرب يف
َٛاد اٱ فحام (اينيضيــِ اي٬فضضـل) اـري د٫ييـ٘ يف ايــُجُا (اينيضيــِ ايةضضـل)
أعين َٛزد اٱ يُضع َا عُـ ٫( ّٛتهـسّ نـٌ فضضـل) ٚتهـ ٕٛنـٌ َـٔ َـضد٠
اٱفحام َٚضد ٠اٱ يُضع َٛيٛعضً يـحج ١ٝخربَ ١ٜطيكً: ١
َٚضدتض اٱفـحام  -اينيضيــِ اينيـضدٍ  ،ايةضضـل ايــجضٌٖ ٪ٜ -خـر بضيـديًٝل
ٚايـحجيل ايـُطيكًيل  ٫ٚإغهضٍ .
ٚيف ايـُجُا َ -ضد ٠اٱييكـض - ٤تـ ت ٞا٭خبـضز اينيٝ ٬ـ ١يصـدم (تــدضي
ايـدرب )ٜٔاينيضَل َٔ ٜٚ ، ٘ ٚس ح أ دُٖض َ -ـض نـضٕ فٝـ٘ َصٜـَ ١س حـ- ١
ٜٚطكط اٯخس يف خصٛص َـجُا ايـدربَٚ ٜٔصضدٜل ايـًُيك. ٢
ٚإٕ مل ٜهٔ يف أ د ايـدربَ ٜٔصَ ١ٜس ح ١فٝيطضقطضٕ يف ايـُجُا  -عً٢
َـديضزْض  -أٜ ٚيـدري بُٗٓٝض  -عًَ ٢ـديضز ايـُػٗٛز َ ٫ٚ -ـحرٚز يف ضـكٛط
ايـدرب عـٔ ايــحج ١ٝبًحـضظ بنيـا َديٛيـ٘ َ :ـضد ٠اٱ يُـضع يس حـضٕ ايــدرب
اٯخس ايـُنيضز

ايٛا د يًُص ١ٜايـُس ح. ١

َٚس ــا ٖــرا اييةهٝــو ٚاييبنيــٝا يف ايـــحج ١ٝإىل ايينيب ـد ب صــٌ صــدٚز
ايـــدرب د ٕٚايينيبـد بنيَُٛــ٘ ايــُس ٛح ايــر ٟإْهػـ

عــدّ َطضبكيــ٘ يــٲزاد٠

ايـجدٖٚ ،١ٜرا تةهٝو يف ايد٫ي ١اييضُٓ ١ٝيًدرب ايـُس ٛح ٫ٚ ،إغهضٍ ف. ٘ٝ
ٖٚرا ْعري َثضٍ ايب ١ٓٝايـُيكدّ َ :ض يـ ٛقضَـت بٓٝـ ١عًـ ٢إٔ ٖـر ٜٔايثـٛبل
يصٜـد بــِ إعــحف شٜــد بـ ٕ أ ــدُٖض ايــُنيل ينيُــسٖ - ٚــ ٛعضزٜــ ١عٓــد - ٙفضْــ٘

إْك٬

ايٓطب ١بل املينيضزيضت )419( ................................................

٪ٜخر عسفضً بضيب ١ٓٝيف بنيا َديٛيـٗض  -ض ٣ٛايثٛ

ايـُنيل ايــُنيحف بــًُو

اري ٙي٘ ٖٚ ، -را تبنيٝا ٚتةهٝو يف ايــحجٚ ١ٝيف ايد٫يـ ١اييضـُٓ ١ٝايــُربش٠
ٚايـُدي ٍٛايـُػٗٛد عًَ ٫ٚ ٘ٝـحرٚز .
ايكطِ ايثضيث َٔ أقطضّ ايـُينيضزيل اينيضَل َـٔ  ٚـ٘  :إٔ تهـ ٕٛد٫يـ١
نــٌ ٚا ــد َُٓٗــض بــضٱط٬م َٚكــدَضت ايـــحهُ( ١أنــسّ اينيضيـــِ  ٫ +تهــسّ
ايةضضل) ٖٚ ،را ايكطِ  ٫تـجس ٟايـُس حضت يف َضد ٠اٱ يُضع  ،بـٌ ٜطـكط
ايـدربإ ايـُطًكضٕ عٔ ايـحج ١ٝبًحضظ َضد ٠اٱ يُضع خضص َٔ ١د ٕٚيــحضظ
َس ح بُٗٓٝض ٚ ،ذيـو ٭ٕ اٱطـ٬م بضيــُنيٓ ٢ايــُكضبٌ يًيكٝٝـد ٚايــُنيبس عٓـ٘
(اي ٬بػسط ايكطُ )ٞيٝظ ص٤ٶ َٔ َنيٓ ٢ايًةغ  ،بٌ ايًةغ ايـُطًل َٛيـٛع
يًُضٖٝــ ١ايـــًُُٗٚ ١ايطبٝنيــ ١ايـــُبُٗ ١ايـــُنيبس عٓٗــض (ايــ ٬بػــسط ايـــُكطُ)ٞ
فضيـدرب ايـُطًل [ايـُض ٤طضٖس] ايرٜ ٟـس ٣ٚعـٔ ايــُنيصٖ)( ّٛـ ٛإببـضت
يًحهــِ بضيطٗــضزَ ٠ستبــضً عًــ ٢طبٝنيــ ١ايـــُض ٤ايـــًُُٗ ١ايـــًُ ض ٠عٓٗــض

ٝــا

ايـــدصٛصٝضت ايـــجصٚ ١ٝ٥ايينيٓٝــضت ايػدصــ ١ٝايـــدضز  ١ٝيــ ٢خصٛصــ١ٝ
اٱطــ٬م ٚايطــسٜضٕ ٜ ٫ٚ ،يهةــٌ ايًةــغ براتــ٘ بٝــضٕ ايـــُطًل ٚإي ــض ٤ايكٝــٛد
ٚايــــدصٛصٝضت  ،بـــٌ ٜـ ــحيضج إ ـــساش إزاد ٠اٱطـــ٬م إىل سٜـــضٕ َكدَـــ١
ايـحهُ ، ١فٝدزى اينيكٌ عٓد٥ر إط٬م ايًةغ .
ٚعًٖ ٢را ف ٬تنيضز

بل ايـدرب ٜٔايــُطًكل اينيـضَل َـٔ  ٚـ٘ بًحـضظ

َديٛيـُٗض ايًةع ٞأ ٜٛ ٫ ٟد تٓضفٍ بل ايـحهِ بٛ ٛ

إنـساّ اينيضيــِ عًـ٢

ْـح ٛاٱُٖضٍ ٚبل ايـحهِ بـحسَ ١إنساّ ايةضضل عًْ ٢ـح ٛاٱُٖضٍ .
ٚإْـــُض ٜيـــحكل ايينيــضز

ٚاييٓــضيف بنيــد ت ــُضّ َكــدَضت ايـــحهُٚ ١إدزاى

اينيكٌ إط٬م يةغ ايديًٝل ٚعدّ ايةسم بـل ا٭فـساد ٝ ،ـث ٜيـدافا ايــحهِ
بٛ ٛ

إنساّ اينيضيـِ َطًكضً ي ٢ايةضضل  ٚسَ ١إنـساّ ايةضضـل َطًكـضً يـ٢

اينيضيـِ  ،فإُْٗض هُضٕ َيضضدإ َيـدافنيضٕ يف ايــُجُا  -اينيضيــِ ايةضضـل -
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ٜ ٫ٚـُهٔ تس ٝح إط٬م أ دُٖض د ٕٚاٯخس ٭ْ٘ تـس ٝح َـٔ اـري َـس ح ،
فٝطكط اٱط٬قضٕ قٗـساً يف ايــُجُا خضصـٜٚ ١س ـا فٝـ٘ إىل عُـ ّٛأ ٚإطـ٬م
فٛم ٚ ،إٕ مل  ٜٛد فضيـُس ا ٖ ٛا٭صٌ اينيًُ ٞايـجضز ٟيف ذاى ايـُٛزد .
ٖرا تٛيٝح ْ ١ٗ ٚعس أضيضذْض ايـُـحكل (قـد )ٙأخـراً َـٔ تكسٜـس ٟبــحث٘
ايػسٜ

بنيد رف ايصٚا٥د .

ْٚـحٔ ْٛافك٘ فٝـُض أفضد ٙيف ايكطِ ا٭ ٍٚيف ايٓيٝجـَ ١ـٔ تكـدّ اينيـضّ عًـ٢
ايـُطًل د ٕٚايطسٜل إيٗٝض .
ْٛٚافك٘ يف ايكطِ ايثضْْ :ٞـيـٝجٚ ً١طسٜكضً .
 ْٚــدضية٘ َـــدضية ً١تضَ ـ ً١يف ايكطــِ ايثضيــث ايــر ٟأفــضد فٝــ٘ ع ـدّ سٜــضٕ
ايـــُس حضت ٖ .ــرا إٜسادْــض ٚتنيكٝبٓــض عًــَ ٢ــض أفــضد أضــيضذْض ايـــُحكل (قــد، )ٙ
ٚتةص ٌٝاٱٜساد ببٝضٕ ٗيل :
أ :ً٫ٚإْ٘ زاِ اٱذعضٕ بنيدّ إضيةضد ٠إط٬م ايًةغ َٔ ايًةغ ايـُطًل ذات٘
ينيدّ ن ٕٛاٱط٬م بضيدق ١اينيكً ١ٝص ٤ايـُنيٓ ٢ايـُٛيٛع ي٘ ايًةـغ ايــُطًل،
إ ٫أْ٘ بضيٓعس اينيسيف ايـُطضَـحٜ ٞه ٕٛاٱط٬م َدي ً٫ٛيًةغ عسفضً ٝث ٜةِٗ
اينيُ َٔ ّٛإيكض ٤ايًةغ (اينيضيـِ  ،ايةضضل) َطًكضً اري َكٝـد ٖٚ ،ـ ٛفٗـِ عـسيف
َـحضٚز ٟإ زتهضشْ ٟعري ايػُ ٍٛايـُطيةضد َٔ ايـدرب اينيضّ فضْ٘ َدي ٍٛايًةغ
عسفضً ٚ ،ا٭خبضز اينيًَ ١ٝ ٬كض ٠إىل ا٭فٗـضّ اينيسفٝـ ١ايـُــحضٚزٖٚ ١ٜـَ ٞحتبـ١
عًَٛ ٢يٛع (ايـحدٜثل ايـُـديًةل)  ٖٛٚصضدم عًـ ٢ايــحدٜثل ايــُطًكل
ايـُيـدضيةل بضينيُ. ٘ ٚ َٔ ّٛ
ٚبينيبري بـضٍٕ ٜ :كـ ٣ٛإ ضـيةضد ٠اينيُـٚ ّٛفٗـِ ايػـَُ ٍٛـٔ ايًةـغ ايــُطًل
عسفضً ُٓٝ ،ض ًْيةت إىل إٔ ٖرا ايـُطًل قد تـِ بٝضْ٘ ٚمل ٜيصٌ بـ٘ ايــُكٝد أٚ
ايكٝــد ٚ ،نــريو ايـــُطًل اٯخــس ٝــث ٜٓنيكــد إطــ٬م ايـــُطًل بيُــضّ ايهــّ٬
ٚإ ْيٗض ٤ايبٝضٕ ٜٚةِٗ اينيـسف عَُٛـ٘ ٚأٛيـ٘ َـٔ عـدّ تكٝٝـدٜٚ ٙيــحكل عٓـد
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ايني ـسف (تنيــضز

ايـــحدٜثل ايـــُطًكل ٚإخي٬فُٗــض) يف ايـــُجُا ٚتـــحصٌ

عٓـدِٖ ايــحريٚ ٠اٱيـطسا

َـٔ ٖـرا اٱخـي٬ف  ،فيـ ت ٞا٭خبـضز اينيٝ ٬ــ١

يصــدم َٛيــٛعٗض  :إخــي٬ف ايـــحدٜثل ٜٚ -ــس ح ذ ٚايـــُصَُٗٓ ١ٜــض عًــ٢
َنيضزي٘ يف خصٛص (ايـُجُا) ايرٜ ٟينيضز

ف ٘ٝايـدربإ .

ٖٓ َٔٚض ٜـُهٓٓض ايك : ٍٛإْ٘ نُض ٜـحصٌ ايينيضز

بـل ايــدري ٜٔاينيـضَل

َٔ ٜٚ ٘ ٚصدم (ايـحدٜثضٕ ايـُـديًةضٕ) عً ٢اينيـضَل  -بضيٛيـا ٚا٭دا- ٠
نريو ٜـحصٌ ايينيضز

بل ايــدرب ٜٔايــُطًكل اينيـضَل َـٔ  ٚـ٘ ٜٚصـدم

(ايـحدٜثضٕ ايـُـديًةضٕ) بًحضظ ايـُجُا ٚ ،ت ت ٞأ ٚتٓطبل ا٭خبـضز اينيٝ ٬ـ١
اييت أيكٝت إىل اينيسف اينيضّ  ،فإِْٗ ٜةُٗ ٕٛتـحكل ايـُٛيٛع فٝـُض ْـحٔ فٝـ٘
ف٬بــد َــٔ إ ــسا ٤أديــ ١ايح ــٝح ينيَُٗٛــض أ ٚٱط٬قٗــض بنيــد ايصــدم اينيــسيف
يــُٛيٛع ايح ـٝح ايــُٓصٛص فٗٝـض :أعـين صـدم (ايــحدٜثل ايـُـــديًةل)
عًــَ ٢ةــضد ايـــحدٜثل ايـــُطًكل اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘ بًحــضظ ايـــُجُا ايــرٟ
ٜـديً

فَ ٘ٝةضد (أنسّ اينيضيـِ) عٔ ( ٫تهسّ ايةضضل) َثٜٚ ،ً٬يـحصٌ إٔ ٫

إغهضٍ يف ايح ٝح تـُطهضً بإط٬م ايسٚاٜضت ايني َٔ ١ٝ ٬دَ ٕٚـحرٚز َضْا.
ٚبضْ ٝـضً  :يف ايكطــِ ا٭ْٛ ٍٚافــل أضــيضذْض ايـُـــحكل (قــد )ٙعًــ ٢إضــيٓيضج
تكدٜـِ اينيضّ عً ٢ايـُطًل ،يهٔ ْـدضية٘ يف ايطسٜل إىل اٱضيٓيضج :
فضْــ٘ يـــٝظ اييكدٜـــِ َـــٔ بــض

صـــ ١ٝ ٬اينيــضّ ٭ٕ ٜهـــ ٕٛبٝضْــضً ٚقسٜٓـــ١

َضْني ١عٔ تـُضّ َكدَضت ايـحهُٚ ١إْنيكضد اٱط٬م  ،فإْ٘ صـحٝح تـضّ نـرب٣ٶ،
يهــٔ ايةٗــِ اينيــسيف ايـُـــحضٚزٜٓ ٫ ٟعــس ٜ ٫ٚنيــيين بٗــر ٙايــدقض٥ل ا٭صــٛي١ٝ
يف تةضُٖضت٘ اينيسف . ١ٝبٌ اينيسف ٜـحظ بإزتهضشات٘  :ق ٠ٛاينيُ ّٛبةنيٌ أدات٘،
ٚيني

اٱط٬م ينيدّ تٛفس ٙعً ٢أدا ٠اينيُ ، ّٛفضيصـحٝح تكـدّ اينيـضّ عًـ٢

ايـُطًل َٔ بض

تـكدٜـِ ا٭ظـٗس عًـ ٢ايعـضٖس  -أعـين تـكدٜــِ اينيـضّ ا٭قـ٣ٛ

ظـٗٛزاً يف ايـػُ ٍٛبـبـسن ١ا٭داٚ ٠ايةـِٗ اينيـسفـَ ٞــٓٗض َ ،ـا ت خــري ايعضٖــس
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 -ا٭يـني

ظـٗٛزاً يف ايػــُ - ٍٛفـضٕ ايــنيسف ايـُـحــضٚزٜ ٟـدزى أقـٛا٥ــ١ٝ

ظ ــٗٛز اينيــضّ ايـُـصح ــٛ

ب ـ دا ٠اينيُــٚ ّٛإْيةــض ٤قــ ٠ٛايعٗــٛز يف ايـــُطًل :

ايطسف اٯخس َٔ ايـُنيضزي. ١
ٖرإ إغـهض ٕ٫عًـَ ٢ـض أفـضد ٙأضـيضذْض ايـُــحكل (قـدَ )ٙـٔ اييةصـ ٌٝيف
سٜضٕ ايـُس حضت يف اينيضَل َٔ . ٘ ٚ
ٜٚيـحصٌ َٔ َـجُٛع َض تكدّ  :ق ٠ٛايك ٍٛبإط٬م ايـُكبٛيٚ ١ايصـحٝح١
ٚأٛيـُٗض ُٖٚ -ض يف َكضّ ايبٝضٕ ايـُطًل  -يًنيضَل َٔ  ٘ ٚعَُٛـضً يصـدم
اينيٓٛإ  :إخي٬ف ايـحدٜثل  -ايـُ خٛذ َٛيـٛعضً يف ايسٚاٜـضت( )1ايــُكبٛي: ١
[ٚ ....نُٖ٬ـــض إخيًةـــض يف ـــدٜثهِ] ٚيف ايصـــحٝحيل [إذا ٚزد عًـــٝهِ
ـــــدٜثضٕ َــــــديًةضٕ [ ]....اذا ٚزد عًـــــٝهِ خـــــربإ َــــــديًةضٕ ]....
فيجس ٟايــُس حضت َـٔ دَ ٕٚـضْا يًصـدم ايــُٛيٛعٚ ٞإْطبـضم ايح ـٝح
ايني ٞ ٬ايـُٓصٛص .
ٖرا تـُضّ َض أزدْض بٝضْ٘ يف بـحث تنيضز

اينيضَل َٔ . ٘ ٚ

بِ ٜكا ايه ّ٬يف :

( )1ايٛضض : ٌ٥ج : 18

 َٔ 9أبٛا

صةضت ايكضي : ٞح+ 1ح+ 29ح . 34

إْك٬

ايٓطب ١بل املينيضزيضت )423( ...............................................

الـنقصد الثالث عشر
إنقالب الهسبة بني الـنتعارضات
نضْت ايبـحٛث ايـُضي -١ٝيف اي ضيبَ -ــديص ١بضيينيـضز
ٜٚكا ايهٖٓ ّ٬ض يف ايينيضز

بـل ديـًٝل،

بل أنثـس َـٔ ديـًٝل  -ب٬بـ ١أخبـضز أ ٚأزبنيـ ١أٚ

أنثس ٖٚ -ـَ ٛـٔ بــحٛث ايينيـضز

ايــُُْٗ ،١بــحث فٝـ٘ إْكـ٬

ايسٚاٜــضت ايـــُينيضزي ، ١نُــض اذا تـــحكل تنيــضز

ايٓطـب ١بـل

زٚاٜــضت ٚتــدافا طٛا ٥ـ

أخبضز َٚضضَل َـٔ ا٭ هـضّ  :بـل بـ٬ث زٚاٜـضت أ ٚازبنيـ ١أ ٚانثـس بــحٝث
نضٕ نٌ ٚا دَٗٓ ٠ض جَ ً١نييرب ً٠براتٗض ٚديَ ً٬ٝنييُداً يف ْةط٘  -ي ٫ٛا٫بي٤٬
بضيـُنيضز

 -إذ  ٘ ٚ ٫يـحص ٍٛايينيضز

بل َض ٖ ٛجـٚ ١ديٝـٌ ٚبـل َـض

يٝظ بـحج٦ٓٝ ٚ . ١ر ْط ٍ :
ٌٖ تنيضيـج ا٫خبضز ايــُينيضزي ١بطٛا٥ةٗـض ٚت ٬ـغ ظـٛاٖس

ٝنيٗـض دفنيـً١

ٚا دٜٛٚ ً٠فّل بٗٓٝض يف َ ٬عـٚ ٍ١ا ـد ٠يعٗٛزاتٗـض ٖٚـَ ٞيدافنيـَ ١ينيضزيـ ١؟
نُض اذا ضْ٤ـض عـضّ َٚــدصصضٕ َٓةصـ ٕ٬فٝدصـص اينيـضّ بهـ ٬ايــدضصل
دفنيٚ ً١ا دٜٚ ً٠بك ٢ايبضق ٞتـحت هِ اينيـضّ ٖ ،ـرا زأ ٟايــُٓهس ٜٔٱْكـ٬
ايٓطب ١بل ايـُينيضزيضت .
ٚيف ايـُكضبٌ زأٜ ٟصحح اييجص ١٥يف ايني٬ج ب ٕ ٜٛفـل بـل بنيـا ا٫ديـ١
ايـُينيضزي ، ١فيٓكًب ايٓطبَ ١ا ايدي ٌٝايـُنيضز

ايثضيث أَ ٚا ايسابا :

قد تٓكًب ايٓطب َٔ ١اينيُ ٘ ٚ َٔ ّٛإىل اينيُـٚ ّٛايــدصٛص ايــُطًل
أ ٚإىل اييبض. ٜٔ
ٚقد تٓكًب ايٓطب َٔ ١اينيُٚ ّٛايـدصٛص ايـُطًل إىل اينيُ ٚ َٔ ّٛـ٘
أ ٚإىل اييبض. ٜٔ

( ........................................................... )424بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

َٚثضيـــ٘ َ :ـــض اذا ٚزد (انـــسّ اينيًُـــضٚٚ )٤زد ( ٫تهـــسّ فطـــضم اينيًُـــض)٤
ٚٚزد ( ٫تهسّ ايٓحٜٛل) فضٕ ايٓطـب ١بـل ٖـر ٙايــُضضَل ٖـْ ٞطـب ١اينيُـّٛ
ٚايـدصٛص ايـُطًل ٚ ،اذا عٛيـج بنيا ا٫ديَ ١ـا بنيـا ٚخصـص عُـّٛ
(أنسّ اينيًُض )٤بدي ٌٝايٓٗ ٞعٔ إنساّ فطضقِٗ ٚ ،نضْـت ْيٝجـ ١اييــدصٝص :
 ٚــٛ

إنــساّ اينيًُــض ٤اــري ايةطــضم  -إْكًبــت ْطــبي٘ َــا ايــدي ٌٝايـــُيبكّ: ٞ

( ٫تهــسّ ايٓحــٜٛل) إىل اينيُــَ ّٛــٔ  ٚــ٘ بنيــد إٔ نضْــت ْطــب ١ا٭خــري َــا
ا٭( : ٍٚأنسّ اينيًُضْ )٤طب ١اينيُٚ ّٛايـدصٛص ايـُطًل .
بُٓٝض ي ٛعٛيـجت ايـُينيضزيضت دفنيٚ ً١ا د ٠فضْـ٘ ٜــيدصص اينيـضّ ا٭ٍٚ
به ٬ايـدضصل  ٫ٚ،تٓكًب ايٓطبٜٚ ١بك ٢ايبضق( : ٞأنسّ اينيًُـض ٤اـري ايةطـضم
ٚاري ايٓحٜٛل) .
ٖٓٚض ْبٝـٔ ْٛٚيح عٓٛإ ايبحث  :إْك٬
اي ــُساد َــٔ تنيــضز

ايٓطب ١بل أنثس َٔ ديًٝل :

ايــديًٝل  :تــدافا َــ٪دٜل ٚت ــدضي

َضــُْٛل يف

خرب ٜٔأ ٚيف أخبـضز َينيـدد ، ٠إذ قـد ٜهـٖ ٕٛـرا ايــُضُ ٕٛيف خـرب أ ٚأخبـضز
ٚنـــٌ ٚا ـــد َٓٗـــض ديٝـــٌ  ٚجـــ ١عًـــَ ٢ضـــُ ٕٛايــــدرب َٚـــ٪داٜٚ ، ٙهـــٕٛ
ايـُضُ ٕٛاٯخس ايـُنيضز

يف خرب أ ٚأخبـضز أخـسٚ ٣نـٌ ٚا ـد َٓٗـض ديٝـٌ

 ٚج ١عًَ ٢ضُ٪َٚ ْ٘ٛدا ، ٙفٝه ٕٛايـُكصٛد َـٔ ايـديًٝل ايــُينيضزيل :
ايـُضُْٛل ايـُينيضزيل ٚايـُنيٓٝل ايــُيدضيةل ايًـر٪ٜ ٜٔدٜضُْٗـض  :ايٓصـضٕ
ٚايـدربإ ايـحجيضٕ أ ٚا٭خبضز ايـُنييرب ٠اينيدٜد.٠
ٚيف يــٜ : ٘٥ٛهــ ٕٛايــُساد َــٔ تنيــضز
ٚتـدضي

أنثــس َــٔ ديــًٝل  :تــدافا َنيــضٍٕ

َضضَل ب٬ب ١أ ٚأزبنيـ ١أ ٚأنثـسَٓ ،صٛصـ ١يف أخبـضز َينيـدد : ٠نـٌ

َضَُٓ ٖٛ ٕٛصٛص يف خرب َنييرب أ ٚيف أخبضز ٜه ٕٛنٌ ٚا د ج ً١برات٘.
ٚيٝظ ايـُساد َٔ تنيضز
خرب ٜنيضز

أنثس َٔ ديًٝل ٛ ٚ :د أنثس َٔ خـرب : ٜٔنـٌ

ايـدرب اٯخس برات٘  ،إذ ٜـُهٔ إٔ ٜه ٕٛايـدربإ َيضُٓل َةضداً

خسٚج َٛازد اجلُا اينيسيف بل ايـُينيضزيضت عٔ حبث اٱْك٬

)425( .............

َيحداً  ٫تدافا ف ، ٘ٝبٌ ايـُساد َٔ ايـديٖٓ ٌٝـض َ :ضـُ ٕٛايـدي ٫ - ٌٝذاتـ٘
فيه ٕٛايـُنيضزيٖٓ ١ض بل ايـُضضَل ايـُ٪دا ٠يف أخبضز :
ٚاذا نضٕ ايـُضُ ٕٛايـُينيضز

يف ا٭خبضز َضـُْٛل فٗـ ٛتنيـضز

بـل

ديًٝل بـحطب ا٫صط٬ح ٚقد إْيٗٓٝض َٔ َبض ث٘ .
ٚاذا نضٕ ايــُضُ ٕٛايــُينيضز
تنيضز

يف ا٭خبـضز َضـضَل ب٬بـ ١أ ٚأنثـس فٗـٛ

بل أنثس َٔ ديًٝل ٖٚ ،را َض ْبحث٘ ٖٓض يف ٖرا ايـُكصد .

٦ٓٝ ٚر ْط ٍ  :عٓد تنيضز

أنثس َٔ ديًٝل :

ٌٖ ت ٬غ بنيا ايعٗـٛزات ايــُينيضزيٚ ١تنيضيــج بنيضـٗض َـا بنيـا بـِ
 ٬ٜغ ايعٗٛز ايـُيبكّ٫ٚ ، ٞشَ٘ إْك٬

ايٓطبٚ ١ت ٝسٖض عُض نضْت عًْ ٘ٝطب١

ا٭خبــضز ايـــُينيضزي ١فٝـــُض بٗٓٝــض ٝ ،ــث تصــري ْيٝجــ ١اينيــ٬ج بــل بنيــا
ايـُينيضزيضت بٓطبَ ١ـديًةَ ١ا ايبنيا ايـُيبكَّٗٓ ٞض ؟
أّ ت ٬غ ظٗٛزات ا٭خبضز ايــُينيضزي ١بطٛا٥ةٗـض تــُضَضً َ ٬عـ ً١فـضزد٠
ٚتنيضيـج دفنيٚ ١ا د ٠بًحضظ اْ٘ َ ٘ ٚ ٫صحح يـُ ٬ع ١بنيضٗض قبٌ اريٖـض،
ف٬بد َٔ َ ٬ع ١ايـجُٝا دفنيٚ ١ا د٫ٚ ، ٠شَ٘ عدّ إْك٬

ايٓطب. ١

ٖرا َٛيٛع ايبـحث َٚـحصٌ ايــد٬ف ٚايٓـصاع بـل أٚاخـس ا٭صـٛيٝل
بنيد َض  ٫عٛا يف بـحٛبِٗ ايةكٗٛ ٚ ١ٝد جج َينيضزيٚ ١أخبضز َيدافنيـ ١يف
هُٗض ايـُ٪د ٣بٗض َ ،ا نْٗٛض يف َٛيٛع ٚا د أٚ ٚاقنيَ ١يـحد. ٠
ٜٚنيبس عٔ ٖرا ايـُبـحث أخرياً بنيٓٛإ :إْك٬
ٚإخيًةـــت أْعـــضزِٖ فٝـــ٘  :فــ ْهس

ايٓطب ١بل ايــُينيضزيضت

ـــا َـــٔ ا٫صـــٛيٝل (إْكـــ٬

ايٓطـــب)١

 َِٓٗ ايـُـحكل ايـدساضضْ( ٞقد )1()ٙاير ٟأْهسَ ٙطًكضً . -ٚتسدد آخس ٕٚف ْهس - ٙٚيف ايـجًُٚ -١أببي ٙٛيف بنيا ايـُٛازد .
( )1نةض ١ٜا٭صَ ٍٛا ضغ ١ٝاملػهٝين  :ج. 409- 406 : 2
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ٚأببــت

ــا (إْكــ٬

(قــد )ٙقــضٍ يف َةــسٚ
عــس

ايٓطــب )١عًــ ٢اٱطــ٬مَ -ــِٓٗ اضــيضذْض ايـُـــحكل
ايبـــحث ٖ :ــٌ تٓكًــب ايٓطــب ١أ ٚت ٬ــغ ايـــجُٝا يف

ٚا ـدٍ فيبكــ ٢ايٓطــب ١عًــ ٢ضهلــض  ،فٝــ٘ (قــ ٕ٫ٛأقٛاُٖــض ا٭ٚ ٍٚفضق ـضً

يًُـحكل ايٓضٝ٥ين ٚ ،خ٬فضً يًػٝذ ٚصض ب ايهةض )1()١ٜقدع اهلل أزٚا ِٗ .
ٚنٝ

نضٕ ٫بد يٓض  -يف اٱبيدا َٔ - ٤إخساج َٛازد إَهـضٕ ايــجُا بـل

ايـُينيضزيضت بػضٖد َكبـ ٍٛعسفـضً عـٔ دا٥ـس ٠بــحث ايينيـضز

بـل أنثـس َـٔ

ديًٝل ٚ ،ذيو يي ت ٞايـجُا بل ا٭دي ١ايـُيٓضف ١ٝبػضٖد ٚايح ـضَا بُٗٓٝـض
َص ٌٜيينيضزيٗض َٔ أصً٘ .
ٖٚرا ْعري َض إذا ٚزد ا٭َس بضنساّ اينيًُضَ ٤طًكضً ٚٚزد ايٓٗـ ٞعـٔ إنـساّ
ايةطضم َطًكضً بِ ض ٤أَس إضيـحبضب ٞبضنساّ اينيضيـِ ايةضضل  ،فضٕ ٖرا ايـديٌٝ
ا٭خــري ٜينيــس

بــج ٍ٤٬يــحهِ (ايـــُجُا) َ :ــضد ٠ا ٫يُــضع ٚا٫ييكــض ٤ايــيت

ٜيدافا فٗٝض ايدي ٕ٬ٝايـُطًكضٕ ا٭ٝ ٕ٫ٚث  ٜٛب أ دُٖض إنساَ٘ ٜٚــحسّ
بضُْٗٝض إنساَ٘ ٜٚ ،هـ ٕٛايـدي ٌٝايثضيـث صضيــحضً ٭ٕ ٜهـ ٕٛغـضٖد

ـا بـل

ايـُيٓضفٝل ٚقس ً١ٜٓيًيٛفٝل اينيسيف بل ايديًٝل ايـُطًكل ا٭ٚيل ب ٕ ٜــدصص
نــٌ ٚا ــد َــٔ ايــديًٝل ا٭ٚيــل بضيــدي ٌٝايثضيــث ٜٓٚ ،ــيج اْــ٘ (ٜــجب إنــساّ
اينيًُض ٤إ ٫ايةضضل َِٓٗ فٝطيـحب إنساَِٗ) (ٜـحسّ إنساّ ايةطضم إ ٫اينيًُض٤
َِٓٗ فٝطيـحب إنساَِٗ) .
ٚبٗـــرا تٓحـــٌ ايــــُنيضزيٚ ١تبطـــٌ ايــــُٓضفض - ٠ايــــُي ١ُٖٛبـــدٚاً عٓـــد
مســـضع ايـــديًٝل ا٭ٚيـــل ٝـــث ٜيـــدافنيضٕ يف ايــــُجُا (:اينيضيــــِ ايةضضـــل)
ٚتـحصٌ ايـحري ٠يف إْدزاج ايـُجُا تـحت ا٭َـس اي ٛـٛب ٞأ ٚتــحت ايٓٗـٞ
اييـحسٜـــُٚ ، ٞبــضييٛفٝل اينيــسيف بُٗٓٝــض  -بـــُني ١ْٛغــضٖد اي ــجُا ايـــُرنٛز-
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :جَ + 468 : 4صبضح ا٭ص: ٍٛج. 386: 3
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ٜص ٍٚاييـدافا أ ٟاْـ٘ بــُ ٬ع ١ايـدي ٌٝايثضيـث ايـرٜ ٟصـًح قسٜٓـٚ ً١غـضٖداً
ضَني ًض بُٗٓٝض تستةا ايـحري ٠ايٓضغ ٬َ َٔ ١٦عٚ ١زٚدُٖض َنيضً .
ٖرا َـض ٜكيضـ ٘ٝغـضٖد ايــجُا ايــُٛ ٛد يف أ ـد ا٭خبـضز ايــُينيضزي١
 ٖٚـــَ ٞنيضزيـــ ١بـــل أنثـــس َـــٔ ديًٝٝـــٜٔٚ ،طـــضعد ٙاييةـــضِٖ ايـُــــحضٚزٟاينيك ، ٞ٥٬فيـدسج َٛازدَٚ ٙصضدٜك٘ عٔ َـحٌ ايبـحث ٖٓض .
يهٔ ه ٞعٔ بـحث أضيضذْض ايـُـحكل(( )1قد )ٙقٛيـ٘ ( :اذا نـضٕ أ ـد
ايديًٝل قس ً١ٜٓعسف ١ٝعً ٢اٯخس َٚبٓٝضً يًُـساد َٓـ٘ ٜ -يكـدّ عًٝـ٘ َـٔ د ٕٚإٔ
تًحغ ايـُس حضت أصٚ ، ً٬يرا هُٓض بيكدّ ايـدي ٌٝايــحضنِ ٚايــُدصص
ٚايكس ١ٜٓعً ٢ايدي ٌٝايـُحه ّٛعًٚ ٘ٝاينيضّ ٚذ ٟايكس. ١ٜٓ
يهٔ تنيٝل ذيو فُٝض اذا نضٕ ايينيضز

بل أنثس َٔ ديًٝل ٜ ٫ـدًَٔ ٛ

صنيٛب ، ١فًٚ ٛزد خضص ٚعضَضٕ بُٗٓٝض عَُ ّٛـٔ  ٚـ٘ نُـض اذا قـضٍ  :أنـسّ
اينيًُض ٫ٚ ، ٤تهسّ ايةطضم ٜٚ ،طيحب إنساّ اينيضمل ايةضضل  ،فٌٗ  ٬ٜغ يف
َثً٘  :أ د اينيضَل َا ايـدضص أ ً٫ٚبِ  ٬ٜغ َا اينيضّ اٯخس فسبـُض تٓكًـب
ايٓطب َٔ ١اينيُ ٘ ٚ َٔ ّٛاىل اينيُ ّٛايـُطًل ؟
أ ٬ٜ ٚغ

ٝنيٗض يف عس

ٍ ٚا د فيبك ٢ايٓطب ١عً ٢ضهلض) .

ٖٚرا ايبٝضٕ  -ي ٛصدز َٔ أضيضذْض ايـُحكل (قد -)ٙفريد عً: ٘ٝ
أ :ً٫ٚاْ٘  َٛ ٫ـب َ ٫ٚصـحح يــُ ٬ع ١أ ـد اينيـضَل َـا ايــدضص
أ ً٫ٚضضبكضً عً ٬َ ٢عي٘ َا اينيضّ اٯخس  ،إذ أَ ٘ ٚ ٟصـحح يح ـٝح عـضّ
 ٬َٚعي٘ بدٚاً ٚت خري َ ٬ع ١اينيضّ اٯخـس ؟ فضْـ٘ تـس ٝح بـَ ٬ـس ح ٫ٚ ،
ْــجد يــ٘ َطــٛاضً َ ٫ٚصــححضً ٱزتهضبــ٘ ٜٚ ،ينيٝــٔ َ ٬عــ ١نــ ٬اينيــضَل َــا
ايـدضص دفنيٚ ١ا د. ٠
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :ج. 468 : 4
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ٚبضْٝـضً  :اْــ٘ ٜ ٫صــح َثضيــ٘ (قــدَ )ٙصــداقضً يــُبحث (إْكــ٬

ايٓطــب،)١

فضْ٘ ٜـدسج عٔ َـحٌ بـحث٘ َٛ :ازد ايـجُا اينيسيف ايـُكب ٍٛايـُدع ّٛبػضٖد
ايـــجُا ايــرٜ ٟنيضيـــج بــ٘ ايينيــضز

ايـــًُحٛظ بــدٚاً ٝ ،ــث ٜــص ٍٚاييٓــضيف

ٚاييــدافا بػــضٖد اي ــجُا ٜ ٫ٚبكــ - ٢أٜ ٫ ٚهــ - ٕٛايينيــضز

بٗٓٝــض َطــيكساً

َطيحهُضً بةنيٌ اييٛفٝل اينيسيف بل ايـُينيضزيضت .
ْٚضس

ي٘ َثضيل غسعٝل َـٔ أخبـضزِٖ ( :)أ ـدُٖض َـٔ زٚاٜـضت

يف(فك٘ ايـُرياث) ٚبضُْٗٝـض َـٔ زٚاٜـضتِٗ يف (فكـ٘ ايٓهـضح) ٚايـر ٟإعـحف بـ٘
أضيضذْض ايـُحكل (قد )ٙعٓدَض بض ثٓض فسٚع ْهضح (اينيس ٠ٚايٛبكُٖٚ ،)٢ض :
ا٭ : ٍٚايٓصٛص ايٛازد ٠يف إزث ايص َٔ ١ ٚاينيكضز ٝث ٚزد ايــدرب
ب ْٗض تسث َٔ شٗ ٚض نٌ غ ٧ٝتسن٘( )1نُض إٔ ايصٚج ٜـسث نـٌ غـ ٤٢ٝتسنيـ٘
أٜ( ٟسبٗــض ٚتسبــ٘ َــٔ نــٌ غــ ٧ٝتــسى ٚتسنــت) ٜٚ ،دعُــ٘ إطــ٬م آٜــَ ١ــرياث
ا٭شٚاج( )2نُــض ٜ ٫ــدةٚٚ ، ٢زدت ا٭خبــضز ايهــثري ٠بٓةــ ٞإزبٗــض َــٔ اينيكــضز
َطًكـ ـضً [ ٫تـــسث ايٓطـــضَ ٤ـــٔ عكـــضز ا٭ز

()4

غـــ٦ٝضً](ٚٚ ،)3زد يف زٚاٜـــ١

عٔ ابٔ أذَْ ١ٝضُس ٠تدٍ عً ٢إٔ ايص ١ ٚتسث َٔ ايسبضع ٜ -نيين ايدٚز -اذا
نضٕ هلض ٚيد َٔ شٗ ٚض  ،فضٕ ٖرا ايـدرب عٔ ابٔ أذْٝـ : ١يف ايٓطـض[ ٤اذا نـضٕ
يـٗٔ ٚيد أعطل َٔ ايسبضع ] ٖٛٚصحٝح ايطٓد يهٓ٘ مل ٜطـٓد اىل ايــُنيصّٛ
( ،)فضذا صـح صـدٚز ٙعـٔ اٱَـضّ  -فسيـضً -نـضٕ ٖـرا غـضٖد

ـا بـل

ايسٚاٜيل ايـُينيضزييل ٚنضٕ َـدصصضً يـُٗضٜٓٚ ،يج إٔ :
َض دٍ عً ٢إزبـٗض َٔ عُ ّٛاييـسن ١ي ٢اينيكضز ٜ -ـدـيـص بـُض اذا نضٕ
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 17

 َٔ : 7ابٛا

َرياث ا٭شٚاج  :ح. 1

( )2ضٛز ٠ايٓطض. 12 : ٤
()3ايٛضض : ٌ٥ج: 17

 َٔ : 6ابٛا

َرياث ا٭شٚاج .

()4ايٛضض : ٌ٥ج: 17

 َٔ : 7ابٛا

َرياث ا٭شٚاج  :ح. 2
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يـٗض ٚيد َٔ شٗ ٚض .
َٚض دٍ عً ٢عدّ إزبٗض ٜ -ـديص بـُض اذا مل ٜهٔ هلض ٚيد َٔ شٗ ٚض .
ٚبٗرا تص ٍٚايـحري ٠ايٓضغ َٔ ١٦تـدافا ايــُديٛيل ا٭ٚيـل ٚ ،قـد إييصَـ٘
بنيا ايةكٗضٚ ٤أفي ٢ب٘  -نُض ٜنيسف ايـدبري ايـُييبا . -
ايثضْ : ٞايٓصٛص ايٛازد ٠يف سَ ١تصٚج ايـُسأ ٠ايـُنييد ٠سَ٪َ ً١بد ٠أٚ
عدَٗض ،فضْٗض َٔ ٝث ايـحهِ ايـُ٪د ٣بٗض عً ٢طٛا٥

َي ضٜس: ٖٞٚ ،٠

أ -بنيا ا٭خبضز داٍ عً ٢تستب ايـحسَ ١ايـُ٪بدَ ٠طًكـضً ْعـري زٚاٜـيت
َـحُد بٔ َطًِ ٚعبد اهلل بٔ ضٓضٕ ايـُيضُٓيل يطـ٪اٍ ايصـضدم( )عـٔ
ايس ٌ ٜيصٚج ايـُسأ ٠ايــُطًك ١قبـٌ إٔ تٓكضـ ٞعـدتٗض  ،قـضٍ (ٜ[ :)ةـسم
بُٗٓٝض  ٫ٚتـحٌ ي٘ ابداً](.)1
 بنيـــا ا٭خبـــضز داٍ عًـــْ ٢ةـــ ٞايـ ــحسَ ١ايـــُ٪بد ٠عٓـــد اييـــصٚجبضيـُنييد َ ٠طًكـ ًض ٖٚـ ٞصـحٝح ١عًـ ٞبـٔ نيةـس ايــُيضُٓ ١ضـ٪ا ً٫عـٔ إَـسأ٠
تص ٚــت قبــٌ إٔ تٓكضــ ٞعــدتٗض ٚ،قــد أ ــض

(ٜ [ :)ةــسم بٗٓٝــض ٚبٓٝــ٘،

ٜٚه ٕٛخضطبضً َٔ ايـدطّض ] أ ٟبنيد إْكضض ٤عدتٗض ٜــُهٓ٘ إٔ ٜــدطبٗض يهـٔ
٫بد َٔ تةسقُٗض فنيَ ً٬ض داَت يف اينيد ، ٠فيدٍ ايصحٝح ١عًـ ٢سَـ٪َ ١قيـ١
بصَٔ اينيدٚ ٠عً ٢عدّ ايـحسَ ١ايـُ٪بدٚ ٠أْ٘ خضطب بنيد إْكضض ٤اينيد. ٠
ٚايٓطب ١بل َضُ ْٞٛايسٚاٜيل ْطب ١اييبضٝ : ٜٔث تثبت ايطض٥ة ١ا٭ٚىل
ص ٍٛايـحسَ ١ايـُ٪بدَ ٠طًكضً عٓد اييصٚج بضيـُسأ ٠ايـُطًك ١يف عدتٗض .
ٚتثبت ايطض٥ة ١ايثضْ ١ٝعدّ ايـحسَ ١ايـُ٪بد ٠عٓـد اييـصٚج بضيــُنييد ٠قبـٌ
إْكضض ٤عدتٗض ٚعً ٢ا٫ط٬م .
ٚبـُ ١طض٥ةيـضٕ َةصـًيضٕ أ ٚخضصـيضٕ ٜــجُنيُٗض خضصـ ١ٝذات ٚصـةل
تنيضزيضٕ تًهِ ايطض٥ةيل ُٖٚ ،ض :
( )1ايٛضض: ٌ٥ج: 14

 َٔ : 17ابٛا

َض حيسّ بضملصضٖس : ٠ح + 21ح. 22
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أَ -ض ٚزد يف بنيا ا٭خبضز َٔ اييةص ٌٝبل ضي ١اينيًِ بضٱعيداد ٚبل
ضيــ ١اي ــجٌٗ ٚإخيصــضص اي ــحسَ ١ا٭بدٜــ ١بصــٛز ٠اينيًــِ ْ ،عــري َنييربتــٞ
اضحضم بٔ عُضز( )1ضض َٔ ً٬٥اَ٫ضّ ايهضظِ( :)بً ٓض عٔ أبٝو إٔ ايس ٌ
اذا تــصٚج ايـــُسأ ٠يف عــدتٗض مل تـــحٌ يــ٘ أبــداً ؟ ٚأ ــض (ٖ [ :)ــرا اذا
نضٕ عضيـُضً  ،فضذا نضٕ ضٖ ً٬فضزقٗض ٚتنييد بِ ٜيصٗ ٚض ْهض ـضً دٜـداً]ٚ ،يـ٘
زٚاٜــ ١أخــسَ ٣ةصــًٖ ١ــَ ٞثــٌ ٖــر ٙايسٚاٜــ ١يف ايـــُةضد بــٌ أٚضــا بٝضْــضً،
ُٖٚض ٚايحيض ايد٫ي ١عً ٢إخيصضص ايـحسَ ١ايـُ٪بد ٠بصٛز ٠اينيًِ بــحسَ١
اييـــــصٚج بضيــــــُنييدْٚ ،٠عريُٖـــــض صـــــحٝحيض شزازٚ ٠داٚد بـــــٔ ضـــــس ضٕ
عــٔ اٱَــضّ ايصــضدم (ٚ[:)ايــرٜ ٟيــصٚج ايــُسأ ٠يف عــدتٗض ٖٚــٜ ٛنيًــِ ٫
تـحٌ ي٘ ابداً] (.)2
 َض ٚزد يف بنيا ا٭خبضز َٔ اييةص ٌٝبل ضي ١ايـدخ ٍٛبضيــُنييد٠ايـُيصٚج بٗض يف عدتٗض فيحسّ َ٪بداً ٚبل ضي ١عدّ ايدخ ٍٛف ٬تـحسّ َ٪بداً
بٌ ٜةسم بُٗٓٝض ٜٚه ٕٛخضطبضً بنيد إْكضض ٤اينيدْ ، ٠عـري صـحٝح ١ضـًُٝضٕ بـٔ
خضيــد ايطــض ٌ٥عــٔ ز ــٌ تــصٚج إَــسأ ٠يف عــدتٗضٚ ،أ ضبــ٘ (ٜ[ : )ةــسم
بُٗٓٝــض] ٜسٜــد اييةسٜــل فــٛزاً ٚايةصــٌ بــل اي ــُسأٚ ٠بــل ايس ــٌ  ،بــِ قــضٍ :
[ٚإٕ نضٕ دخٌ بٗـض فًـٗض ايــُٗس بــُض إضـيحٌ َـٔ فس ٗـض ٜٚةـسم بُٗٓٝـض فـ٬
تـحٌ ي٘ أبداً ٚ ،إٕ مل ٜهـٔ دخـٌ بٗـض فـ ٬غـ ٧ٝهلـض َـٔ َٗسٖـض] ٚصـحٝح١
َـحُد بٔ َطًِ ايطض َٔ ٌ٥اٱَضّ ايبضقس()عٔ ايـُسأ ٠ايـحبًٜ ٢يٛفّ ٢عٓٗض
شٗ ٚض فيضا ٚتيصٚج قبٌ إٔ تنييـد أزبنيـ ١أغـٗس ٚعػـساً ،ف ضبـ٘ ([:)إٕ
نضٕ اير ٟتصٗ ٚض  -دخٌ بٗض فسم بُٗٓٝض ٚمل تـحٌ ي٘ أبداً ٚإعيدت بـُض بكٞ
عًٗٝض َٔ عد ٠ا٭ٚ ٍٚإضيكبًت عـد ً٠أخـسَ ٣ـٔ اٯخـس ب٬بـ ١قـسٚ ، ٤ٚإٕ مل
( )1ايٛضض: ٌ٥ج: 14
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ٜهــٔ دخــٌ بٗــض -فــسم بُٗٓٝــض ٚأتــُت َــض بكــَ ٞــٔ عــدتٗض ٖٚــ ٛخضطــب َــٔ
ايـدطض ] (ٚ )1ظضٖسُٖض إْضط ١ايـحسَ ١ايـُ٪بد ٠بضيدخ ٜٛٚ ،ٍٛد اريُٖض .
ٖٚضتضٕ ايطض٥ةيضٕ  :د٫يـيُٗض عً ٢ايـحسَ ١ايـُ٪بدَ ٠ـدـصٛصَ ١ـٓـٛط١
بضينيًِ أ ٚبضيدخ ٍٛبٗض َسدد ٠بُٗٓٝض ٚ ،يٝطت سَ ١عًـ ٢ا٫طـ٬م  ،بـٌ إْـ٘
َا إْيةضُٖ٤ض  -ايدخٚ ٍٛاينيًـِ بضيــحسَ ٫ ١سَـ٪َ ١بـد، ٠بـٌ ٜةـسم بُٗٓٝـض
ي ٢تٓكض ٞاينيدٜٚ ٠ه ٕٛخضطبضً َٔ ايـدطض
٪ٜٚنّــدُٖض  :صــحٝح ايـــحً

.

عــٔ ايصــضدم( )قــضٍ [ :اذا تــصٚج

ايس ٌ ايـُسأ ٠يف عدتٗض ٚدخٌ بٗض مل تـحٌ ي٘ أبداً  -عضيـُضً نضٕ أ ٚـضٖ- ً٬
ٚإٕ مل ٜــدخٌ ًّ ـت يًجضٖــٌ ٚمل ت ــحٌ يٰخــس] (ٖٚ )2ــ ٞصــحٝح ١ايطــٓد
ٚايــح ١ايد٫يــ ١عًــ ٢إْضطــ ١اي ــحسَ ١اي ــُ٪بد ٠عٓــد اييــصٚج بضي ــُنييد ٠ب ــد
أَس : ٜٔايدخ ٍٛأ ٚاينيًِ بضيـحسَ. ١
ٖٚــر ٙايصــحٝح ١غــضٖد
ايطٛا ٥ـ

ــا بــل ايطــض٥ةيل ا٭ٚيٝي ٝــٔ بــٌ بــل

ا٭زبنيــ ١ا٭ٚيٝــيل ٚاي ٬كــيل ٜٚ ،يحص ـٌ َــٔ َ ٬عــ١

ٝــا
ٝنيٗــض

 بربن ١غضٖد ايـجُا  -إٔ ايـحسَ ١ايـُ٪بدَٛٓ ٠طـ ١بضيـدخ ٍٛبضيــُنييد ٠قبـٌإْكضض ٤عدتٗض أَٛٓ ٚطـ ١بـضينيًِ بــحسَ ١اييـصٚج بضيــُنييدٚ ، ٠بػـضٖد ايــجُا
تص ٍٚايـحريٚ ٠ايـُنيضزي ١بل ا٭خبضز بيُضّ طٛا٥ةٗض .
ْٚـديصس َـجُٛع َض تكدّ ْٚك : ٍٛايٛايح خسٚج تنيضز
َـحٌ ايبحث اذا نضٕ فٗٝض غضٖد

ا٭خبضز عـٔ

ا بل َضضَٗٓٝض  ،فضْ٘ ي ٛتنيضز

خربإ

َٚضُْٛضٕ ٚتدافنيض يف ايـحهِ ايـُ٪دٚ ٣نـضٕ خـرب بضيـث أ ٚزابـا أ ٚخـضَظ
ب ــحٝث صــًح اي ــدرب غــضٖد

ــا بٗٓٝــض أ ٚبُٗٓٝــض ،فضْــ٘ ٜــص ٍٚبــ٘ تني ـضز

ايـدرب ٜٔأ ٚا٭خـبضزٚ ،مل تهٔ ٖر ٙا٭خـبضز ايـُيـنيضزي ١بضيٓعس ايـبدَٔ -ٟٚ
()1ايٛضض: ٌ٥ج: 14
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َـحٌ ايبحث  ،يصٚاٍ ايينيضز

ٚعدّ إضيكساز ٙبربن ١غضٖد ايـجُا .

ٚقبــٌ بٝــضٕ اي ــُديضز يف إْكــ٬

ايٓطــب ١أ ٚعدَــ٘ ٜٓب ــ ٞت ــُٗٝد بنيــا

ايـُكدَضتٚ ،اييت هلض دٚز يف إخيٝضز ايسأٖٓ ٟض أ ٚيف ٚي ٖٞٚ ،٘ ٛب٬ب: ١
ت ب٬ب: ً١
ايـُكدَ ١ا٭ٚىل  :إٕ يًه ّ٬دٍ ٫٫
ايد٫يــ ١ا٭ٚىل  :ايد٫يــ ١ايـيـــصٛز ١ٜا٭ْـطـــٖٚ ١ٝــ ٞد٫يـــ ١ايًةــغ عٓــد
ضـُضع٘ عًَ ٢نيٓض ٙايـُٛيٛع ي٘ أ ٚاي ضيب إضينيُضي٘ ف ٘ٝيٮْظ ايـحضصٌ بل
ايًةغ ٚبل ايـُنيٓ ٢بةنيٌ نثس ٠إضينيُضي٘ ف. ٘ٝ
ٖٚــر ٙايد٫يــ ١تيحكــل عٓــد عًــِ ايطــضَا بضيٛيــا أ ٚبضي ــُنيٓ ٢اي ضيــب
إضينيُضٍ ايًةغ ف ٫ٚ ٘ٝتٓةوّ عٔ مسضع ايًةغ ٚصدٚز٫ َٔ ٙفع٘ َ ،ـٔ دٕٚ
إٔ تيٛق

عً ٢إزاد ٠ايـُيهًِ ٚقصد ٙيبٝـضٕ ايــُنيٓ ، ٢بـٌ تيحكـل يف ايـرٖٔ

بةنيٌ أْظ ايرٖٔ بٗض ٚ ،يرا تيحكل ٖر ٙايد٫يـ ١يـَ ٢ـا اينيًـِ بنيـدّ إزاد٠
ايـُيهًِ إٜـض ٙأ ٚاينيًـِ بكصـد ٙايــُجضش أ ٚإزادتـ٘ ايً ـ ٛأ ٚنـضٕ تهًُّـ٘ ـضٍ
اي ةً ١أ ٚضٍ ايٓ ّٛأْ ٚـح ٛذيو .
ايد٫ي ١ايثضْ : ١ٝايد٫ي ١اييصدٜك ١ٝاييةٗ ٖٞٚ ١ُٝٝد٫ي ١ايًةغ عً ٢ايـُنيٓ٢
ايـُكصٛد يًُيهًِ تةٗٚ ُ٘ٝايـُساد إٜصضي٘ اىل ايطضَا بض٫زاد ٠ا٫ضينيُضي. ١ٝ
ٖٚر ٙايد٫ي ١تيٛق

عً ٢صدٚز ايه ّ٬عٔ ايــُيهًِ بكصـدٍ ٚإزادَٓ ٍ٠ـ٘

ييةٗ ُ٘ٝيًطضَا  ،نُض تيٛقـ

عًـ ٢عـدّ ْصـب قسٜٓـ ١عًـ ٢ايــد٬ف َيصـً١

بـضيه ّ٬نـ ٕ ٜكـٜ( :ٍٛسَــ )ٞبنيـد قٛيـ٘ (زأٜـت أضــداً) فـضٕ ايكسٜٓـ ١ايــُيصً١
بضيـدصٛص تـُٓا عٔ إْنيكضد ايد٫يـ ١ايبدٜٚـ ١عًـ ٢طبـل َةـضد ايًةـغ ايـٛازد
ب ٬قس - ١ٜٓبٌ تٓنيكد ايد٫يـ ١اييةُٗٝٝـ ١عًـ ٢طبـل َـض ت٪دٜـ٘ ايكسٜٓـ ١ايــُيصً١
فضْ٘ ايـُنيٓ ٢ايرٜ ٟطينيٌُ ايًةغ فٜٚ ٘ٝسٜد ايـُيهًِ إفٗضَ٘ ٚإٜصضي٘ يًطضَا .
ايد٫ي ١ايثضيث :١ايد٫ي ١اييصدٜك ١ٝايـجد ٖٞٚ ١ٜد٫ي ١ايًةغ عًـ ٢ايــُنيٓ٢
ايـُساد يًُيهًِ داً ٚايــُكصٛد يـ٘ ٚاقنيـضً ٖٚ .ـ ٞد٫يـَ ١يٛقةـ ١عًـ ٢إزاد٠

اقطضّ د٫ي ١ايًةغ عًَ ٢نيٓض)433( ................................................. ٙ

ايـُيهًِ إ ٜضٖـض ٚقصـد ٙبٝضْٗـض ٚعً٣نيـدّ ْصـب قسٜٓـ ١عًـ ٢ايــد٬ف ،ضـٛا٤
نضْت َيصً ١بضيه ّ٬أّ نضْت َٓةصً ً١عٓ٘ ،بـحٝث ته ٕٛايكس ١ٜٓنضغـة ١عـٔ
ايـُساد ايـجد َٔ ٟذاى ايهـ - ّ٬ذ ٟايكسٜٓـ - ١فـضٕ ايكسٜٓـ ١ايــُيصً ١تــُٓا
عٔ إْنيكضد ٖر ٙايد٫ي ١نطضبكيٗض .
ٖٚهرا ايكس ١ٜٓايـُٓـةـصً ١تـُـٓا عٔ إْنيكضد ايد٫ي ١اييصدٜـكـ ١ٝايـجد١ٜ
ايـُكضبً ١ٱزاد ٠اٱَيحضٕ أ ٚاييك ١ٝأْ ٚـحُٖٛض َٔ ايدٚاع ٞاري ايـجد. ١ٜ
ٚايـحجٚ ١ٝا٫عيبضز يف َكضّ اٱببضت ٖ ٛيًد٫ي ١اييصدٜك ١ٝايـجد ١ٜايـيت
ٖ ٞايعٗٛز ايًةع ٞيًهٚ ّ٬ايـحدٜث ٚ ،عً ٘ٝست ضـري ٠اينيكـٚ ٤٬أَضـضٖض
ايػسع ا٫قدعٚ ،يرا تطـضمل ا٭صـٛي ٕٛٝعًـ ٚ ٢ـٛ

ايةحـص عـٔ ايكسٜٓـ١

ايـُٓةصً ١يٜ ٢نيثس عًٗٝض ٜٚنيٌُ بٗض أٜٝ ٚـ ع َـٔ إدزانٗـض  ،فٓٝنيكـد يًهـّ٬
ظٗٛز يف ايـُساد ايـجدٚ ٟايـُدي ٍٛاييصدٜك ٞعًٚ ٢فل ايكس ١ٜٓإٕ نضْت .
ايـُكدَ ١ايثضْ : ١ٝإٕ ج ١ٝايـدرب تيٛقّ

عًـ ٢إ ـساش ايصـدٚز ٚصـح١

ايطٓد ٚعً ٢إ ساش ايعٗـٛز ٚايد٫يـَٚ ، ١ـٔ ايٛايـح إٔ  ٫تنيـضز

َيحكـل

بل خرب ٜٔأ ٚأنثس إ ٫عٓدَض ٜهـ ٕٛايــدربإ أ ٚا٭خبـضز ايــُينيضزيَ ١هيطـبً١
يصة ١ايـحج ،١ٝإذ َ ٫نيٓ ٢يـُنيضزي ١ايـحجَ ١ا اي ٬ج. ١
ٚايـــحج ١ايطــٓد ١ٜتيحكــل طــب قٓضعــ ١ايةكٝــ٘ ٚ ،قــد ضــبل َةصــً٬
 يف َبض ــث جٝــ ١خــرب ايٛا ــد  -إٔ قٓضعيٓــض يف اي ــدرب ايــرٜ ٟسٜٚــ٘ ايثكــ١ايـُ َ ٕٛعٔ ايثكـ ١ايــُ َ ٕٛإىل اٱَـضّ ( ، )أ ٚايــدرب ايــُنييضد بكـسأ٥
ت ٛب ايٛبٛم ٚاٱطُٓ٦ضٕ بصدٚز ايـدرب عٔ اٱَضّ (. )
نُض إٔ ظٗٛز ايهٜ ّ٬نيين ايد٫ي ١اييصدٜك ١ٝايـجد ١ٜايٓضغَ ١٦ـٔ ٚيـا
ايًةغ  َٔٚاييةضُٖضت اينيسفٚ ١ٝخصٛصٝضت ايــُنيضْ ٞيف ايٛضـط ايــُحضٚزٟ
ٚاييت ت٪د ٟإىل أْـ٘ ظـضٖس أيةـضظ ايــدرب ٖ ،ـرا ٖـ ٛايــحج ١ايــُنييُد ٠غـسعضً
٭ْٗض طسٜك ١ست عً ٢ا٭خر بٗض  :ضري ٠اينيكـ ٤٬يف تــحضٚزاتِٗ ٚتةضُٖـضتِٗ
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يف َكضّ اٱفضدٚ ٠اٱضيةضد ٖٞٚ ،٠اييت أَضضٖض ايػضزع ا٭قـدع ٚضـضز عًٗٝـض
يف خطضبضتــ٘ ٚ ،ايعٗــٛز ٜهػــ

عــٔ ايـــُساد ايـــجد ٟيًُػــسع ٚايـــُكصٛد

ايٛاقني َٔ ٞاييػسٜا ايـُطيةضد َٔ ْصٛص ايػسع .
ٚبينيــبري بــضٍٕ  :ضــري ٠اينيكــ ٤٬ضزٜــ ١عًــ ٢محــٌ ايهــ ّ٬ايصــضدز عــٔ
ايـُيهًِ اينيضقٌ ايػضعس به َ٘٬عً ٢أْ٘ أزاد َنيٓ ٢ن َ٘٬داً ٚقصـد تةُٗٝـ٘
ٚإٜصــضي٘ ٚاقنيـضً ٚ ،يــرا  ٜخــر ٕٚايـــُٛىل ايــُيهًِ بعــضٖس نَ٬ــ٘ ٪ٜٚاخــرٕٚ
ايـُدضطب بعضٖس نَ ّ٬ـٚ ٙ٫ٛأْـ٘ َـساد َٓـ٘ تطبٝكـ٘ ٚإَيثضيـ٘ ـداً َٚكصـٛد
ٚاقنيضً ٖٚ ،را ٖ ٛايرٚ ٟزد اٱَضض ٤ايػسع ٞعًٚ . ٘ٝعٓد٥ر :
َــا ٚزٚد ايكسٜٓــ ١ايـــُيصً ١عًــ ٢خــ٬ف ظــضٖس ايًةــغ تيضــٝل دا٥ــس٠
ايعٗٛز أٜٓ ٫ ٟنيكد ايعٗٛز ايًةع ٞإ ٫يف دٚد ايكس ١ٜٓايـُيصًَٚ ، ١ـٔ ٖٓـض
إغــيٗس بــل ا٫صــٛيٝل اٚ٫اخــس إٔ ايكسٜٓــ ١ايـــُيصً ١تٗــدّ أصــٌ ايعٗــٛز
ايًةعٚ ،ٞذيو يهػةٗض عٔ ايـُساد ايـجدَ َٔ ٟـجُٛع ايٓص .
َٚا ٚزٚد ايكس ١ٜٓايـُٓةصً ١عٔ ايه ّ٬اييضّ ايعضٖس يف َنيٓـضٚ ٙإٕ نـضٕ
ٜٓنيكد ي٘ ظٗٛز يف َنيٓضَٚ ٙـ٪داَ ٙـٔ َــجُٛع أيةضظـ٘  ،يهٓـ٘ ظٗـٛز بـد٫ ٟٚ
ٜهػ

عٔ ايــُساد ايــجد ٟايٓٗـض ٞ٥إ ٫بنيـد تبــ ٘ٓٝبضيكسٜٓـ ١ايــُٓةصً ، ١فـضذا

فحص عٓٗض ٚعثس عًٗٝض تضٝكت دا٥س ٠ج ١ٝايعٗٛز ايًةعـ ٞيـر ٟايكسٜٓـ ١أٚ
ت ٝست تبنيضً يًكسٚ ، ١ٜٓتيحدد ايـحج ١ٝبـحدٚد ايكس ١ٜٓايــُٓةصًْ ، ١نيـِ إٕ مل
ٜنيثس عً ٢قس ١ٜٓايـد٬ف ايـُٓةصً ١نضْت ايـحج ١ٝعًـ ٢طبـل ايعٗـٛز ا٭ٚيـٞ
ايـُٓنيكد يًه ّ٬اييضّ بضْيٗض ٤ايٓطل ب٘ .
ٖــرا ٖــ ٛايـر ٟــست عًٝــ٘ ايطــري ٠اينيكٝ٥٬ــ ١اٱزتهضشٜــ ١يف تــدضطبضتٗض
ٚتةضُٖضتٗــض ٚبهــٌ بطــضطٚٚ ١ي ـٛح َــٔ د ٕٚتــسدد أ ٚتنيكٝــد ٖٚ ،ــ ٛايــرٟ
ٚزد عً ٘ٝاَ٫ضضٚ ٤اييصحٝح ايػسعٚ ٞنضٕ ٖرا َٓضط ايـحجٚ ١ٝا٫عيبضز .
ٖٓ َٔٚض إغيٗس َ٪خساً :إٔ ايكس ١ٜٓايـُٓةصً ٫ ١تٗدّ أصٌ ظٗٛز ايًةغ

اضيٓيضج عدّ اْك٬

ايٓطب)435( .................................................. ١

ايًةـــغ اينيـــضّ ا ٚايـ ــُطًل  ،بـــٌ تٗـــدّ جٝيـــ٘ ٚتهطـــس إعيبـــضزَ ٙـــا بكـ ـض٤
أصٌ ايد٫ي ١يف ذ ٟايكسٜٓـٜٓ ١يةـا َـٔ ظٗـٛزٜٚ ٙنيُـٌ  -يف اـري َةـضد ايكسٜٓـ١
ايـُٓةصً - ١عً ٢طبل ظضٖس. ٙ
ايـــُكدَ ١ايثضيثــٜٓ : ١ب ــ ٞاييــرنّس بضييصآَــض بــ ٕ د٫يــ ١ا٭يةــضظ اينيضَــ١
 ب ـ دا ٠اينيُــ -ّٛعًــ ٢اينيُــ ّٛاٱضــي ساق ٞد٫يــٚ ١يــني َ ١ٝــحض ١أ ٟتــدٍا٭يةضظ ايٛا د ٠٭دا ٠اينيُٚ ّٛتهػ

عٔ عَُ ّٛدخٛهلض ٚإضي سام أفـسادٙ

بٓةظ ا٭دا ٠طب ايةِٗ ايً ٚ ٟٛاينيسيف ايـُحضٚزٚ ، ٟيـٝظ بيبـا َـض ٜـساد
َٔ َدخ ٍٛا٭داٚ ٠بـحطب َكدَضت ايـحهُ ١ايـجضز ١ٜف. ٘ٝ
نُض إٔ د٫ي ١اينيضّ عً ٢اينيُٚ ّٛد٫ي ١ايـُطًل عً ٢اٱط٬م َـحه١َٛ
يًدضص أ ٚيًـُكٝد أَٛ ٚزٚد ٠يـٗض عً ٢خـ٬ف بـل ا٫صـحض

ٚ ،ذيـو َـٔ

أ ٌ قس ١ٜٝٓايـدضص أ ٚايـُكٝد ٚنضغةٝيُٗض عٔ ايــُساد ايــجدٚ ٟايــُكصٛد
ايٛاقني َٔ ٞاينيضّ ايٛيني ٞأ ٚايـُطًل ايـحهُٖٓ َٔٚ ، ٞـض ـس ٣اينيكـ ٤٬يف
َـــدضطبضتِٗ ٚتةضُٖـــضتِٗ  ٚـــس ٣ايةكٗــض ٤يف فٗـــِ أ ضدٜـــث أُ٥ـــيِٗ ()
عً ٢تكد ِٜايـدضص ا ٚايـُكٝد عً ٢اينيضّ ا ٚايـُطًل ي ٢اذا نـضٕ ايــدضص
ا ٚايـــُكٝد  -ايكسٜٓــ -١أيــني

َــٔ ذ ٟايكسٜٓــ : ١ايـــُطًل أ ٚاينيــضّ ٖٚ ،ــرا

أبس ايكسٚ ١ٜٝٓفضعًٝيٗض ،إذ ايـُٓضط أقٛا ١ٝ٥ايد٫يٚ ١ايهػ

عٔ ايـُساد ايـجدٟ

ٚايـُكصٛد ايٛاقني ٞيًػضزع ايـُكدع ٚ ،يٝظ ايـُٓضط أقٛا ١ٝ٥ايطٓد .
ٚبنيــد ٖــر ٙاي ــُكدَضت ْيــرنس َــض أٚيــحٓضَ ٙةص ـ ً٬يف ب ــحٛث (اينيــضّ
ٚايـدضص ٚايـُطًل ٚايـُكٝد) َٔ إٔ ايـدضص ٚايـُكٝد ايـُيصٌ ٜٗدّ ظٗٛز
اينيُٚ ّٛاٱط٬م  ،بُٓٝض ايـدضص ٚايـُكٝد ايـُٓةصٌ ٜٗ ٫ـدّ ظٗـٛز ايهـّ٬
 ذ ٟايكس -١ٜٓيف اينيُٚ ّٛاٱط٬م ايـُساد تةٗ ُ٘ٝقضْْٛضً ٚقضعد ً٠عضَٜ ١ــُهٔإٔ ٜسد عًٗٝض اييدصـٝص أ ٚاييكٝٝـد ْ ،نيـِ ٖـٜٗ ٛـدّ جٝيـ٘ يف اينيُـ ّٛأ ٚيف
ا٫ط٬م  -تـحهُٝضً يٮظٗس عً ٢ايعضٖس ٜٚ -ـُـٓا إعـيُضد ٙعضَضً ٚضٝا ايدا٥س٠
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أَ ٚطًكضً غضَ ً٬ييُضّ ا٭فساد .
ٚبضخيصضز  :ظٗٛز ايـدضص ايـُيصٌ ٖضدّ يعٗـٛز اينيـضّ ا ٚايــُطًل ،
ٚظـٗٛز ايـدضص ايـُـٓةصٌ ٖضدّ يـحجـ ١ٝاينيضّ ا ٚايـُطًل َا بكض ٤ظٗٛزُٖض
عً ٢عُٚ َ٘ٛضنيي٘ ٜٚ ،عٗس أبس ٙيف ا٭فساد ايـُػهٛن ١فضْٗض تبك ٢عً ٢هـِ
اينيضّ ا ٚايـُطًل َضداّ مل ٜـحسشخسٗ ٚض عٔ هِ اينيضّ اٚايـُطًل ٚتـحٛهلض
يـحهِ ايـدضص أ ٚايـُكٝد ٚ ،اييةصَ ٌٝض ٢يف بـحٛث (اينيضّ ٚايـُطًل) .
ْٚيٝجٖ ١ر ٙايـُكدَضت إٔ ْ ٫ك ٍٛبضْك٬

ايٓطب ١اذا ٚزد دي ٌٝعضّ أٚ

َطًل ٚعضزي٘ دي ٌٝخضص َٓةصٌ ٚدي ٌٝعـضّ أَ ٚطًـل آخـس  ،فـضٕ ايـديٌٝ
ايـدضص ايـُٓةصٌ ٜٗ ٫دّ ايعٗٛز ايرات ٞيًدي ٌٝاينيضّ أ ٚايـُطًل ٜ ٫ٚـدٌ
بعٗــٛز ٙيف اينيُــ ّٛأ ٚاٱطــ٬م ٜٓ ٫ٚةٝــ٘ ٜٗ ٫ٚدَــ٘ ٜ ٫ٚضــٝل دا٥ستــ٘ فُٝــض
ض ٣ٛايـدضص  ،بـٌ تبكـ ٢ضـنيي٘ ٚأٛيٝيـ٘ ايــُساد تةُٗٗٝـض َـضداّ ايــدضص
َٓةصَٚ ً٬ضداّ ايـُكٝد َٓةص ٫ٚ ً٬تي ٝس ايٓطب ٫ٚ ١تٓكًب عُض نضْت عً. ٘ٝ
ٚعًٝـ٘ اذا ـض ٤خــضص ينيـضّ أَ ٚكٝـد يــُطًل َٓةصـٌ عٓـ٘ ٜٚنيضزيــُٗض
دي ٌٝبضيث ٜ ٫يدصص اينيضّ زأضضً  ،بٌ ٜبكـ ٢بــحضي٘ عًـَ ٢ـض نـضٕ عًٝـ٘ َـٔ
اينيُٜٓ ٫ٚ ّٛنيكد ي٘ ظٗٛز بضْ ٟٛيف ايـُيبكّ ٞبنيد إخـساج أفـساد ايــدضص َٓـ٘
نــ ٞتٓكًــب ايٓطــب ١بٓٝــ٘ ٚبــل ايــدي ٌٝاٯخــس اي ــُنيضز

ٚ ،إٕ نضْــت دا٥ــس٠

ايـحج ١ٝتيضٝل فُٝض ضـ ٣ٛايــدضص ٜٚبكـ ٢ظٗـٛز اينيـضّ عًـ ٢عَُٛـ٘ قضْْٛـضً
بٝضْٝضً ٜس ا اي ٘ٝيف ض٫ت ايػو .
ْنيِ َٔ ًٜيصّ ب ٕ َـج ٧ٝايـدضص ايـُٓةصٌ عٔ اينيضّ أ ٚايـُطًل ٜٗدّ
ظٗــٛز اي ــُطًل أ ٚاينيــضّ يف نْٛــ٘ َــساداً إضــينيُضيٝضً يًُــيهًِ ب ــحٝث ٜهػ ـ
َـج ٧ٝايـدضص عٔ عدّ ن ٕٛايـُيهًِ بضينيضّ يف َكضّ بٝضٕ َساد ٙاٱضينيُضيٞ
ًٜصَ٘ ايك ٍٛبضْك٬

ايٓطبٚ ، ١ذيو ٭ْ٘ ًٜصَ٘ اييدصٝص ٚاييصسف يف اينيضّ

ا ٚايـُطًل  ،فيٓكًب ايٓطب ١قٗساً بٚ ٘ٓٝبل اينيضّ ايـُنيضز

اٯخس ٖ ،را .
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ٚقد ظٗس َـُض أٚيحٓض ٙإٔ َكيض ٢ايكضعد : ٠عدّ إْك٬

ايٓطب. ١

يهٔ ٜعـٗس َٔ تـكسٜـس ٟبـحث أضيضذْض ايـُحكل(( )1قد )ٙإٔ (ايـيصدٜـل
بضْك٬

ايٓطبٜ ٫ ١ـحيضج اىل أشٜـد َـٔ تصـٛز ا٫طـساف) ٚأْـ٘ ٜهةـَ ٞــجسد

تصٛزٖض يًيصدٜل بصحيٗض ٚ ،ن ٕ إْك٬

ايٓطب ١عٓد َٔ ٙايكضضٜض ايٛايح١

اييت قٝضضضتٗض َنيٗض ٚ ،قد إعيُد (قد )ٙيف دعٛا ٙعًَ ٢كدَيل .
ٜٚـُهٔ تكسٜب َساد( ٙقد )ٙب ٕ ٜكضٍ :
إٕ ايـُنيضز

ٜ ٫هَ ٕٛنيضزيضً إ ٫بــُكداز َـض ٜهـ ٕٛجـ ١فٝـ٘  ،إذ ٫

َنيٓ ٢يـُنيضزي ١اي ٬جَ ١ا ايـحج. ١
ٚإٕ قس ١ٜٝٓايـدضص عً ٢ايـُساد ايــجدَ ٟـٔ اينيـضّ تكيضـ ٞقسٜٝٓـ ١نـٌ
ج ١خضص ١عً ٢ايـحج ١اينيضَ ١فييحدد ٖر ٙبـحدٚد ايـدضص ٚتهـ ٕٛجـ١
فُٝض عد ٣ايـدضص ٜٚه ٖٛ ٕٛايـُنيضز

يًحج ١ا٭خس - ٣أ ٬ٜ ٟغ اينيضّ

ايـُدصص يف دٚد ايبضق َٔ ٞاينيضّ َا ايـحج ١ا٭خس ٣ايـُنيضزي. ١
ٚيف ي : ٙ٤ٛاذا ٚزد دٜث عضّ( :نٌ زبض ـساّ)  ٚـضَ ٤ــدصص يـ٘
(يٝظ بل ايس ٌ ٚأًٖ٘ زبض ساّ) ٚقس ١ٜٝٓايـدضص عً ٢فِٗ ايـُساد ايـجدٟ
َٔ اينيضّ ايٛازد تطي ٛب إخيصضص اينيضّ فُٝـض عـد ٣ايــُكداز ايــُدصص
بضيـدضص ا٭ٚ ، ٍٚاذا ٚزد خضص آخس ( :يـٝظ بـل ايٛيـد ٚأبٝـ٘ زبـض ـساّ)
ْـــدصص اينيــضّ ايـُـــدصص ( :ايسبــض ــساّ إ ٫ايسبــض بــل ايس ــٌ ٚأًٖــ٘)
ب ـري ايسبــض بـل ايٛيــد ٚأبٝـ٘ ٜٚيكــدّ عًٝـ٘ ايــدضص بــُكيض ٢قسٜٝٓــ ١ايــدضص
ٚتـدصٝص٘ يًنيُ. ّٛ
ٚبينيبري َــديصس٫ :بـد َـٔ َ ٬عـ ١اينيـضّ َٚنيضزيـ ١ايــدضص ٚتكدَـ٘
عً ٢اينيضّ ٚتـدصٝص٘ ب٘ بـُكيض ٢قضْ ٕٛاييدصٝص ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛاينيضّ جـ١
إ ٫بضيـُكداز ايبضق ٞبنيد اييدصٝص ٚإخساج أفساد ايـدضص ٚ ،اذا ـض ٤ديٝـٌ
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :جَ + 471 : 4صبضح ا٭ص : ٍٛج. 388 : 3

( .......................................................... )438بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

خضص بضٍٕ فَٗ ٛـدصص يًنيضّ ايــُدصص بـض٭ َٛٚ ٍٚـب ٱخـساج أفـساد
ايـدضص ايثـضَْ ٞـٔ اينيـضّ ايــُدصص بضيـدي ٌٝايــدضص ا٭ٖٚ ، ٍٚهـرا يـٛ
 ٚد دي ٌٝخضص بضيث ٚزابا .
ٖٚهرا يـٚ ٛزد (ٜــحسّ إنـساّ ايةطـضم) ٚٚزد (ٜــحب إنـساّ اينيًُـض)٤
ٚبُٗٓٝض ْطب ١اينيَُ ّٛـٔ  ٚـ٘ ٚٚزد (ٜطـيحب إنـساّ اينيـضمل ايةضضـل) ٖٚـرا
خضص بضيٓطب ١اىل اينيضَل  ،فضْ٘ بــُ ٬ع ١ايــدضص ٜطيهػـ

إٔ اينيُـَٛل

ايــُينيضزيل يــٝظ عَُُٗٛــض َـساداً ــدٜضً يًُــٛىل  ،ف٬بــد َــٔ خــسٚج َــضد٠
ايينيضز

عٔ عُ ّٛنٌ ٚا د َٔ اينيضَل ،فيٓكًب ايٓطب ١قٗساً .
ٖ را اضٜـ ١تكسٜـب ايـدي ٌٝعًـْ ٢عسٜـ ١إْكـ٬

ايٓطـبٚ ١أقصـ ٢تٛيـٝح٘

أخراً َٔ تكسٜس ٟبـحث ا٫ضيضذ (قـدٚ ،)ٙ٭ ًـ٘ قـضٍ  :إ ( ٚـٛ
ٝا ا٭دي ١يف عس

َ ٬عـ١

ٍ ٚا د  ٘ ٚ ٫ي٘)(. )1

يهــٔ َــض أفــضد( ٙقــدٜ ٫ )ٙــدًَ ٛــٔ اُــٛ

ٚإغــهضٍ بًحــضظ ايــُكدَ١

ايثضْٝــ :١إقيض ـض ٤قــضْ ٕٛاييدصــٝص تكــدّ أ ــد اي ــُينيضزيضت عًــ ٢بنيــا ،
ْ ٫ٚػو يف صح ١ايـُكدَ ١ا٭ٚىل ٚ ،قد تب َٔ ٔٝتكسٜبٓض يــُكيض ٢ايكضعـد: ٠
عــدّ صــح ١ايكــ ٍٛبــضْك٬

ايٓطــبٚ ١اْــ٘  ٚ ٫ــ٘ يـــُ ٬ع ١أ ــد اينيــضَل

ٚتـدصٝص٘ بضيـدضص بِ  ٬ٜغ اينيضّ اٯخس َا ايٓيٝج -١اينيضّ ايـُدصص -
فضٕ تس ٝح أ د اينيـضَل بضيــُ ٬عٚ ١ايـُنيضيــج ١عًـ ٢اينيـضّ ايــُنيضز

بـ٬

َ ٘ ٚصحح َ ٫ٚطٛغ ٚ ،ايح ٝح ب ري َ ٘ ٚصحح أَ ٚـس ح بضطـٌ ،فـ٬
 ٘ ٚيـُ ٬ع ١بنيا ا٭دي ١ايـُينيضزيَ ١ا بنيا قبٌ ايبنيا اٯخسٖٚ ،هرا
َ ٫صــحح يــُ ٬عٖ ١ــرا ايــدضص َــا اينيــضّ ٚتــدصٝص٘ بــ٘ قبــٌ َ ٬عــ١
ايـدضص اٯخس ٚتـدصٝص اينيضّ ب٘  ،فضْ٘ تس ٝح َٔ اري َس ح .
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :ج. 471 : 4

اضيٓيضج عدّ اْك٬
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ْنيِ إ ٫إٔ ٜكضٍ ب ٕ ٚزٚد ايــُدصص ايــُٓةصٌ ا ٚايــُكٝد ايــُٓةصٌ
 ٜٛب تضـٝل اينيُـ ّٛأ ٚاٱطـ٬م ٖٚـدّ ظٗٛزُٖـض فييضـٝل ايــحج ١ٝتبنيـضً ،
ٖٚرا َػهٌ داً  ،بٌ َٖ ٛـُٓٛع عسفضً نُض تكدّ قسٜبضً ،إذ قضْ ٕٛاييدصٝص
ٜ ٫كيضـــ ٞتـــدصٝص اينيـــضّ بٗـــرا ايـــدضص قبـــٌ ذاى أ ٚتــــدصٝص٘ بـــراى
ايـدضص قبٌ ٖرا  ،ينيدّ ايـُس ح يف أ دُٖض يـٜ ٢يكـدّ أ ـدُٖض ايـسا ح
عً ٢ايـدضص ايـُس ٛح  ،فً ٛنضٕ أ د ايـدضصٝـٔ أز ح  -أَهٔ إٔ  ٬ٜغ
بدٚاً َا اينيضّ ٜٚـدصص ب٘ بِ  ٬ٜغ اينيضّ ايـُدصص َا ايـدضص اٯخس .
بٌ إ قضْ ٕٛاييدصٝص ٜكيض ٞتـدصٝص اينيضّ بهٌ َٔ ايــدضصل اٚ
ا٭دي ١ايـدضص ،١٭ٕ ايـدضص ٚايـُكٝد قس ١ٜٓعسف ١ٝعً ٢ايــُساد ايــجدَ ٟـٔ
ايــدي ٌٝاينيــضّ ا ٚايـُ ــطًل  ،فٝيكــدّ عًٝــ٘  ٜٚــدصص اينيــضّ ٜٚكٝــد اي ــُطًل
بضيـدضص ٚايـُكٝد .
 ٚ ٫ٚـــ٘ َـــحضٚز ٟعك٥٬ـــٜ ٞكيضـــ ٞز حـــضٕ بنيـــا ايـــدضصل أٚ
ايـدصٛصٝضت عً ٢بنيا ٚتكدّ ايٓعس اىل بنيضـٗض ٚتــدصٝص اينيـضّ بـ٘ قبـٌ
تـدصٝص اينيضّ بضيبنيا اٯخس َٔ ايــدضص ا ٚايــدصٛصٝضت ٚ ،يـرا ٜـينيل
َ ٬عيٗض بيُضَٗض دفنيٚ ً١ا دٚ ٠تـدصٝص اينيضّ بٗض َسٚ ً٠ا د. ٠
ٖٚهــرا يــ ٛــض ٤عضَــضٕ ٚخــضص ْ ٫ــجد ٗ ٚـضً َصــححضً ييكــدّ ايٓعــس
اييٛفٝك ٞيف عًُ ١ٝاييدصٝص اىل أ د اينيضَل ٚتـدصٝص٘ بضيــدضص ييٓكًـب
ايٓطبَ ١ا اينيضّ ايثضْ ٞايـُ٪خس ٬َ ٠عي٘ .
ْٚـحٔ ْ ٫ػو يف قضْ ٕٛاييدصٝص  ٖٛٚ -قضْ ٕٛعسيف َـحضٚز - ٟبٌ
ْػو أْ ٚـُٓا ز حضٕ ايٓعس بدٚاً اىل أ د اينيـضَل ايــُينيضزيل ٚتــدصٝص٘
بضيـدضص َا ت خري ايٓعس اىل اينيـضّ اٯخـس ٚتــدصٝص٘  ٫كـضً  ،فضْـ٘ ْ ٫نيٗـد
ٖـر ٙايطسٜكــ ١يف تةضُٖــضت اينيكــ ٤٬يف َــدضطبضتِٗ ْ ٫ٚنيــسف ٗ ٚـضً صــحٝحضً
يح ٝح َ ٬ع ١بنيا ايـحجج ٚتكدٜـُٗض عً ٢بنيا .
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ٚبينيبري بضٕ ٍ ٫ :غو عٓدْض يف إقيضض ٤قضْ ٕٛاييدصٝص إخساج ايـدضص
َٔ هِ اينيضّ  ،إذ َٖ ٛكيضـ ٢ايــجُا اينيـسيف ايــُحضٚز ٟايــُكب - ٍٛنُـض
ضبل تـحكٝك٘ َةص - ً٬إذ ايـُدصص ٜهػ

عٔ عدّ إزاد ٠اينيُ ّٛيًُػـسع

ا٫قدع إزاد ٠د ، ١ٜف٬بد َٔ إخساج أفساد ايـدضص عٔ عُ ّٛاينيضّ .
يهٔ ٖرا اَ٫س ايٛايح ايـُكبٜ ٫ ٍٛثبت صح ١تكد ِٜج ١عً ٢جـ١
أخس ٣يف عًُ ١ٝتــدصٝص اينيـضّ ٜ ٫ٚثبـت تـ خس جـ ١عـٔ اريٖـض يف عًُٝـ١
اييدصٝص  ،بٌ ينيً٘ ٜ ٫نيكٌ تكد ِٜج ١يف عًُ ١ٝاييدصٝص ٚت خري جـ١
أخس ٣فٗٝض َٔ دَ ٕٚس ح يًيكدٚ ،ِٜايـُنيك ٬َ ٍٛع ١ايـحجج ايـُينيضزي١
َـــسٚ ٠ا ـــد : ٠فـــ ٬ٝغ اينيضَـــضٕ ٜٚــــدصصضٕ بضيــــدضص أ ٚبضيــــدضصل،
أ ٬ٜ ٚغ ايـدضصضٕ َا اينيضّ ٜٚـدصص اينيضّ بُٗض دفنيٚ ً١ا د. ٠
إذٕ َض أفضد ٙأضـيضذْض ايــُحكل(قدَ )ٙـٔ أْـ٘  ٚ ٫ـ٘ ي ٛـٛ

َ ٬عـ١

ٝا ا٭دي ١دفنيٚ ً١ا د - ٠مل ٜيِ بدي ٌٝق. ِٜٛ
بـــٌ ايــــديٜ ٌٝكـــٜٚ ٟٛطــــي ٬َ ٘ ٛعيٗـــض دفنيـــٚ ً١ا ـــدَ ً٠ــــٔ دٕٚ
ْطب ١ايـُينيضزيضت .

يص ّٚإْك٬

فضيصحٝح عدّ إْك٬

ايٓطب ١بـل ا٭خبـضز ايــُينيضزيٚ ١عـدّ إقيضـض٤

عًُ ١ٝاييدصٝص  :تكـد ِٜخـضص ٚتـ خري خـضص يف عًُٝـ ١تــدصٝص اينيـضّ
ٚعٓـــد َ ٬عـــ ١ا٭ديـــ ١ايـ ــُينيضزيٚ ١يف عًُٝـــ ١ايـ ــجُا ٚاييٛفٝـــل ٚعـــ٬ج
ايينيضز

ايٛاقا بل ا٭خبضز ايـُيدافني ١يف ايـحهِ ايـُ٪د ٣بٗض .
بٌ إ ايةٗـِ اينيـسيف ايــُحضٚز ٟايٛايـح بنيٝـد عـٔ اييـدقٝكضت اي سٜبـ١

ٚعــٔ (إْكــ٬

ايٓطــب ١بــل ايـــُينيضزيضت) اي سٜــب عــٔ ا٫ذٖــضٕ اينيسبٝــ١

ايـُحضٚز ١ٜاييت أيكٝت إيٗٝض ايـدطضبضت ايـُحُدٚ ١ٜا٭ ضدٜث ايـُنيص، ١َٝٛ
َـُض ٜي ند ب٘ تػهٝهٓض أَٓ ٚنيٓض يٓعس( ١ٜإْك٬

ايٓطب )١بل ايـُينيضزيضت .

َٚا ٖرا نً٘ ْـك : ٍٛايـُِٗ َٖ ٛض ٪ٜد ٜ٘اٱضـيـعٗضز اينيسفـ َٔ ٞأيـةضظ

اضيٓيضج عدّ اْك٬
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ايٓصٛص ايػسع ١ٝايـُينيضزيٚ ١إضيهػضف ايـُساد ايـجدَٗٓ ٟض  :فضٕ إقيض٢
إْك٬

ايٓطب ١إييصَٓض ب٘ٚ ،إ ٫فَ ٘ ٚ ٬صحح ٱييصاَ٘ نُض تب ٔٝفُٝض تكدّ .
َٚــٔ ٖٓــض ْٗــيِ َطــيكب ً٬ببٝــضٕ أْــٛاع ٚأقطــضّ ايينيــضز

بــل ا٫ديــ١

ايـُينيددٚ ٠ا٭خبضز ايـُيدضية ، ١فٓٛقا ايه ّ٬تةص ً٬ٝيف :

أنواع التعارض بني أكثر مو دليلني :
٫ٚبد  -بدٚاً َٔ -تـُٗٝد َكدَْ ١ضفنيـٖٓ ١ـض ٖ ،ـ ٞإعيكضدْـض ايساضـذ بـ ٕ
ى عــٔ اي ــحهِ ايــٛاقني ٞاي ــُجنيَ ٍٛــٔ
أ ــضدٜثِٗ ْــٛز ٚا ــد ٚنَٗ٬ــِ ــض ٍ
اي ــُػسع ا٫قــدع  ،فــ ٬فــسم بــل اي ــحدٜث ايصــضدز َــٔ اٱَــضّ اي ــُنيصّٛ
اي ــُيكدّ ٚبــل اي ــحدٜث ايصــضدز َــٔ اَ٫ــضّ اي ــُنيص ّٛاي ــُي خس ،إذ نًــِٗ
ٜـحه ٕٛعٔ زض ٍٛاهلل ( )ايـحهِ ايٛاقني ٞايٓضشٍ عًٚ ٘ٝنًِّٗ ٚزبٛا عًِ
زض ٍٛاهلل ( )عٔ رب ٌٝ٥عٔ ايبضزٚ ٌ ٨ع ، ٬فٝه ٕٛاينيُـ ّٛايصـضدز
َٔ أَري ايـَُٓ٪ل (ٚ)ايـدضص ايصضدز َٔ ايبـضقس (َ -)ـث ٚ - ً٬ـٛداً
ٚا داً بـحطب َكضّ ايثبٛت ٚإٕ نضْض َيةضٚتل شَضْـضً بــحطب َكـضّ اٱببـضت،
ٖٚهــرا ايـــدضص ايصــضدز َــٔ أَــري ايـــَُٓ٪ل (ٚ )اينيــضّ ايصــضدز َــٔ
ايصــضدم (ٚ)ا ـداً ببٛتـضً ٚإٕ نضْــض َينيــددَ ٜٔيةــضٚتل شَضْـضً بًحــضظ َكــضّ
اٱببضت  ،فإٕ ايـدضص ايـُيكدّ شَضْضً أ ٚايـُي خس شَضْضً ٖ ٛنضغـ

عـٔ عـدّ

تنيًل اٱزاد ٠ايـُٛي ١ٜٛايـجد َٔ ١ٜدي ٌٝاينيضّ ٖٓ َٔٚ .ض تـجد ايةكٗض(٤ز

)

ٜـدصص ٕٛاينيضّ ايصضدز َٔ أَري ايـَُٓ٪ل( )اَ ٚـٔ اَ٫ـضّ ايبـضقس()
اَ ٚـــٔ اَ٫ـــضّ اهلـــضد )( ٟبضيــــحدٜث ايــــدضص ايصـــضدز َـــٔ اَ٫ـــضّ
ايصــضدم ( )اَ ٚــٔ اَ٫ــضّ اينيطــهس ، )(ٟفــ ٬أبــس يًصَــضٕ ايـــُيكدّ
ا ٚايـُي خسٜٚ ،ه ٕٛايـدضص -نٌ خضص -نضغةضً عـٔ ايـُــساد ايــجدَ ٟـٔ
اينيضّ ا ٚايـُـطًل ايـُيكدّ عً ٢ايـدضص ا ٚايـُي خس عٓ٘ .
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أْٛاع ايينيضز

بل ا٫ديَ ١ا فسٚعٗض ٚغكٛقٗض ،

ٖٓٚض ٜٓب  ٞإضينيسا

يييبــ ٔٝاي ــُٛازد ايــيت  ٜـ ت ٞفٗٝــض (إْكــ٬

ايٓطــب )١عًــ ٢ايكــ ٍٛبــ٘ ْٚ ،ــحكل

صــٛي٘ أ ٚعــدّ صــٛي٘ ٚعــدّ َٛافكيــ٘ يــجس ٟاينيكــٚ ٤٬تةضُٖــضت اينيــسف
ايـُحضٚز ٖٞٚ ، ١ٜأْٛاع ٚفٗٝض صٛز َينيدد: ٠
الهوع االول  :ورود عام وخاصّني مهفصلني .
ٚهلرا ايٓٛع صٛز ب٬ب ١زٝ٥ط ١ٝبًحضظ ْطب ١ايــدضصل فُٝـض بُٗٓٝـض  ،فضْـ٘
قد تهْ ٕٛطب ١أ د ايـدضصل اىل اٯخس ْطب ١اييبضٚ ، ٜٔقد تهْ ٕٛطب ١اينيُـّٛ
َٔ ٚ ، ٘ ٚقد تهْ ٕٛطب ١اينيُ ّٛايـُطًل :
ايصــٛز ٠اٚ٫ىل  :إٔ ٜــسد عــضّ أَ ٚطًــل ٜٚــسد خضصــضٕ َٓةصــْ ٕ٬ط ـب١
أ دُٖض اىل اٯخس ٖ ٞاييبض، ٜٔنُض يٚ ٛزد عُ ّٛا ٚإط٬م ٜةٝد تـحس ِٜايسبـض
عً ٢ا٫ط٬م [ ٳ ٚٳ َّسّٳ ايسِّبٳض]ٚٚ ،زد اْـ٘ (يـٝظ بـل ايس ـٌ ٚٚيـد ٙزبـض) ٚٚزد
(يٝظ بل ايس ٌ ٚبل أًٖ٘ زبض) (. )1
 ٫ٚزٜب يف يص ّٚتـدصٝص اينيضّ بٗر ٜٔايـدضصل َنيضً بــُكيض ٢قـضْٕٛ
اييدصٝص ٚعً ٢اييكدٜس : ٜٔعً ٢تكدٜس إييصاّ (إْك٬

ايٓطبٚ )١عًـ ٢تكـدٜس

إْهضز - ٙ٭ٕ ايـحضٍ ٜ ٫ةحم بل يـحضظ اينيضّ َا نـ ٬ايــدضصل دفنيـٚ ً١ا ـدً٠
ٚبل يـحضظ اينيضّ َا أ د ايـدضصل بِ ٜنيكبـ٘ يــحضظ٘ َـا ايــدضص اٯخـس َـض
داَت ْطب ١اينيضّ اىل ايـدضصل ٚاىل نٌ ٚا د َُٓٗض ٖ ٞاينيُ ّٛايـُطًل .
ْنيــِ قًٓــض  ٚ ٫ــ٘ ييدصــٝص اينيــضّ ب ــد ايـــدضصل بــدٚاً بــِ ٜنيكبــ٘
تــدصٝص٘ بضيـــدضص اٯخـس ٭ْــ٘ تـس ٝح ب ــري َـس ح  ،ف٬بــد َـٔ تــدصٝص
اينيضّ بضيـدضصل دفنيٚ ً١ا دَ ً٠ض مل ًٜصّ َـحرٚز (اييدصٝص ايـُطيٗجٔ) أٚ
بكض ٤اينيضّ َٔ اري َٛزد َٚصدام .
( )1ايبكس + 275 : ٠ايٛضض : ٌ٥ج: 12
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ٚاذا يصّ ا د ايـُحرٚز َٔ ٜٔتـدصٝص اينيضّ بضيـدضصل فإَض إٔ ٜهٕٛ
ايـدضصضٕ َطيٛعبل يًنيضّ بـحٝث مل ٜبل يًنيضّ َٛزد َٚصدام بنيد تـدصٝص٘
أٜ ٚبك ٢غ ٧ٝقًٝـٌ تــحت اينيـضّ فٝهـ ٕٛاييدصـٝص ٦ٓٝـر َطـيٗجٓضً بــحطب
ايبٝضٕ اينيسب ٞايـُينيضزف .
َثضٍ اَ : ٍٚ٫ض اذا ٚزد (ٜطيحب إنساّ اينيًُضٚٚ )٤زد ( ٫تهـسّ فطـضم
اينيًُضٚٚ )٤زدٜ( :ـجب إنساّ عد ٍٚاينيًُضٚ )٤فس

إٔ ٚ ٫اضط ١بل اينيداي١

ٚبل ايةطل نُض ٖ ٛايعضٖس  ،٭ٕ اينيداي ٖٞ ١ايطري يف ضد ٠ايػسع ٚ ،ايةطـل
ٖ ٛاٱْـحساف عٓٗض بهبري ٠أ ٚص ريٜ ٠ستهبٗض ٚ ،اييةص ٌٝيف ايـجص ٤ايثـضَْ ٞـٔ
َٛضٛعيٓض (بػس ٣ايةكضٖ. )١
ٚعٓد تـدصٝص(ٜطيحب إنساّ اينيًُض )٤بضيـدضصل ٜ ٫بك ٢هلـرا اينيـضّ
َٛزد أصَ ٫ٚ ً٬صدام خضز ضًٖٚ ،را َطيكبح يف ايبٝضٕ اينيسب ٞايك. ِٜٛ
َٚثضٍ ايثضَْ : ٞض اذا ٚزد (أنسّ اينيًُضٚٚ )٤زد ( ٫تهسّ عًُض ٤ايهٛف)١
ٚٚزد ( ٫تهــسّ عًُــض ٤ايــُدٚ )١ٜٓفــس

إٔ عًُــض ٤ايــدَ - ٜٔينيًــل اٱنــساّ-

َيُسنص ٕٚيف اي ضيـب يـُٔ ايبًـدتل يف عصـس صـدٚز ايــدرب ٜٛٚ ، ٜٔـد يف
اريُٖض قً. ٌٝ
ٚعٓـــد تــــدصٝص اينيـــضّ بهـــ ٬ايــــدضصل ٜبكـــ ٢فـــسد ْـــضدز  ،فًٝـــصّ
َٔ تـدصٝص اينيضّ َـحرٚز َطيٗجٔ يف ايبٝضٕ اينيسب ٞايك. ِٜٛ
٦ٓٝ ٚــر  -عٓــد يــصَ ّٚـــحرٚز بٝــضَْ ٞطــيٗجٔ َــٔ تـــدصٝص اينيــضّ
بضيـدضصل ٜ -كا ايينيضز
اٱ

بل ٖر ٙا٭دي ١ايث٬بـ- ١اينيـضّ ٚايــدضصل -يًنيًـِ

ضي ٞب ٕ ظٗٛز أ د ا٫دي ١ايث٬بَ ١ـدضي

يًٛاقـا  :اَـض ٭ْـ٘ اـري صـضدز

أص ً٬أ ٖٛ ٚصضدز اـري َـساد ٚاقنيـضً ٜٚ ،هـ ٕٛاٯخـسإ َٓٗـض َـساد ٜٔيًُػـسع
ٚاقنيضً ٦ٓٝ ٚ ،ر ٫بد َٔ َ ٬ع ١ايـُس حضت ايـُٓصٛص : ١ايطٓد ١ٜأ ٚايد٫ي١ٝ
أ ٚايـجٗيٖٓٚ ، - ١ٝض إ يُضَُٗ ٕ٫ضٕ :

( ............................................................ )444بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

ا ٫يُــضٍ ا : ٍٚ٫إٔ ْٛقــا ايينيــضز

بٓــض ٞ٥ا٭طــساف  -نُــض ٜبــدَ ٚــٔ

ايـُحكل ايـدساضضْ(ٞقد - )1()ٙبـُنيٓ ٢إٜكضع ايينيضز
ايـدضصل  ،بًحضظ تنيًل اينيًِ ا٫
َني ـضً فــٓنيًِ إٔ أ ــدُٖض َ ــدضي

بل اينيضّ ٚبل َــجُٛع

ضي ٞايــُرنٛز :إَـض بضينيـضّ أ ٚبضيــدضصل

يًٛاقــا ْٛٚ ،قــا اي ــُنيضزي ١بُٗٓٝــض  ٬ْٚــغ

ايـُس ح يف أ دُٖض  -اينيضّ ا ٚايـدضصل َنيضً : -
فضٕ  ٚد ايـُس ح يف اينيضّ أ ٚيف ايـدضصل ز ح عًَ ٢نيضزي٘ .
ٚإٕ مل  ٜٛــد ايــُس ح ا ٚتطــضٜٚض نضْــت ايٛظٝةــ ١اييدــٝري بُٗٓٝــض  -بــل
اينيٌُ بضينيضّ ٚبل اينيٌُ بضيـدضصل -أ ٚنضْت ايٛظٝة ١اييطضقط عً ٢ايـد٬ف
ايـُيكدّ يف ايـدرب ٜٔايـُيهضف٦ل ايـُينيضديل .
ب٬بــ ٞا٭طــساف بـــُنيٓٚ ٢قــٛع

ا ٫يُــضٍ ايثــضْ : ٞإٔ ْٛقــا ايينيــضز

ايــُنيضزي ١بــل اينيــضّ ٚبــل ايــدضص ايــُٓةصٌ ٚبــل ايــدضص اٯخــس  ،فــضٕ
ا٭خبضز ايــُينيضزي: ١نٌ ٚا د َٓٗض ٚازد بٛ ٛد َطيكٌ عٔ صـض ب ٘ٝطـب
ايةس

ٚ ،يٓض عًِ إ

ضي ٞبـُدضية ١أ د ظٛاٖس ا٭دي ١ايث٬بٚ ١عـدّ َٛافكيـ٘

َا ايٛاقا ٖ :را أ ٚذاى أ ٚذاى  ،فـ ٬ٝغ ايــُس ح يف نـٌ ٚا ـد َـٔ ايث٬بـ١
َطيكٜٚ ً٬س ح عً ٢صض ب٘.
ٖٚــرا ا ٫يُــضٍ ٖــ ٛا٭قــس

 ،فــضٕ اي ــُنيً َ ّٛــدضيةي٘ يًٛاقــا  :ينيــدّ

صدٚز ٙأ ٚينيدّ إزادت٘ داً ٖ ٛأ د ا٭خبضز ايــُينيضزيٚ ١ايــُضضَل ايث٬بـ١
ايـُيدافنيٚ، ١يٖ٫ٛض مل ٜـحصٌ ايينيضز
بُٗٓٝض أ ٟتٓضفٍ ٚتنيضز

إذ ي ٛنضٕ ايٛازد إبٓل َٓٗـض مل ٜهـٔ

 ،يهـٔ بنيـد ٚزٚد ايثضيـث صـٌ اييٓـضيف ٚايينيـضز

بل ا٭خبضز ايث٬بٚ ،١نٌ ٚا د َٓٗض ٚازد بٛ ٛد َطيكٌ عٔ  ٚـٛد اٯخـسٜٔ
 ٘ ٚ ٫ٚصحٝح يًدَج بل ديًٝل َٓٗض ٚإعيبضزُٖض ديٚ ً٬ٝا داً ٜنيضز

بُٗـض

ايـــدرب اينيــضّ ايثضيــث َ ،ــا إٔ ايـــدرب - ٜٔيف ٚاقنيُٗــض  ٚ -ــٛدإ َطــيكٕ٬
( )1نةض ١ٜا٭صَ ٍٛا ضغ ١ٝاملػهٝين  :ج. 409 + 408 : 2
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 ٚــدٜثضٕ َٓةصــ ٕ٬عــٔ بنيضــُٗض ٚ ،يهــٌ ٚا ــد تــ بري يف صــ ٍٛاييٓــضيف
ٚايينيــضز

بــل ٖــر ٙا٭خبـــضزٜٚ ،صــدم عًٗٝــض عسفــضً  :أْــ٘ قــد ٚزد عـــِٓٗ

ا٭ ضدٜـث ايـُدـيـًة[ ١اذا ٚزد عًٝهِ دٜـثضٕ َـدـيًـةضٕ](َ ٖٛٚ )1ـٛيـٛع
يًحهِ بضيح ٝحضت ايـُٓصٛصٚ ١تس ٝح َض َني٘ ايـُس ح عًَ ٢نيضزي٘ .
ٚ٭ ٌ ذيو نً٘ ْنييكد أْـ٘ ٜٓب ـ ٞإٜكـضع ايــُنيضزي ١بـل ا٭خبـضز  -ذات
ايـُضضَل ايـُينيضزي - ١أْ ٟـجنيٌ ايينيضز

بل نٌ ٚا د َٓٗض َطيك ، ً٬بـِ

ْ ٬غ ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١يف ٖر ٙا٭خبضز ايث٬ب ١أ ٚا٭نثس :
فـــضٕ  ٚـــد َـــس ح يف أ ـ ـدٖض ز ـــح عًـــ ٢صـــض بٚ ، ٘ٝإٕ مل  ٜٛـــد
تطضقطت ايـُينيضزيضت عً ٢ايـُديضز أ ٚتـدٝس ايةك ٘ٝبٗٓٝض عً ٢ق ٍٛآخس .
ٚقد  ٜٛد ايـُس ح يف إبٓل َٓٗض :
فضٕ نضْض ايـدضصل أخر بُٗض َنيضً ٚتسى اينيضّ ايـُس ٛح .
ٚإٕ ز ح اينيضّ ٚقنيت ايـُنيضزي ١عسيضً بل ايـدضصل فضْ٘ ٜنيًِ إ
بهــر

ضً٫

أ ــد اي ــُضضَل ايث٬بــ ١ينيــدّ صــدٚز ٙأ ٚينيــدّ إزادت ـ٘  -ف٬بــد َــٔ

َ ٬ع ١ايـُس حضت فُٗٝض  ،فضذا ز ح ا د ايـدضصل َُٓٗض بنيـد اينيًـِ بـدٚاً
بس حضٕ اينيضّ نضٕ ايسا ح َٓٗض ايدي ٌٝاينيضّ ٚأ د ايـدضصل فٝدصص اينيضّ
 ٬بـض٫بٓل ٖٚـَ ٛكيضـ ٢ز حضُْٗـض ٚيـص ّٚاينيُـٌ بُٗـض  ،دٕٚ
ب٘ ٜٚه ٕٛعُـ ً
ايثضيث ايـُس ٛح .
ايصــٛز ٠ايثضْٝــ :١إٔ ٜــسد عــضّ أَ ٚطًــل ٜٚــسد خضصــضٕ َٓةصــْ ٕ٬طــب١
أ دُٖض اىل اٯخس ْطب ١اينيُ، ٘ ٚ َٔ ّٛنُـض يـٚ ٛزد عـضّ أَ ٚطًـل ( :أنـسّ
اينيًُضٚٚ )٤زد ( ٫تهسّ اينيضمل ايةضضل) ٚٚزد ( ٫تهـسّ ايٓحـٜٛل) فـضٕ ْطـب١
ايـدضصل ٖ ٞاينيًُٜ ٘ ٚ َٔ ّٛيكٝضٕ يف (اينيضمل ايةضضل ايٓح. )ٟٛ
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 18
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ٚيف ٖر ٙايصٛز ٠ضييضٕ :
اي ــحضي ١اٚ٫ىل  :إٔ ٜ ٫هــ ٕٛبــل اي ــدضصل تٓــضفٍ ٚتــدافا يف اي ــُجُا
 ًَيك ٢ايـدضصل ، -نُـض يـ ٛقـضٍ ايــُٛىل ( :أنـسّ اينيًُـضٚ )٤قـضٍ ( ٫تهـسّفطضم اينيًُضٚ )٤قضٍ  ٫( :تهسّ ايٓحٜٛل).
ٚفـٖ ٞر ٙايـحـضيـ٫ ١بد َٔ تـدـصـٝص اينيضّ به ٬ايـدضصٝـٔ  ٫ ( :تهسّ
فطــضم اينيًُــض ٫ٚ ، ٤تهــسّ ايٓحــٜٛل) ٜٓٚــيج َٓــ٘  ٚــٛ

إنــساّ اينيًُــض ٤اــري

ايةطضم ٚاري ايٓحٜٛل .
ْنيــِ اذا يــصّ َــٔ تـــدصٝص اينيــضّ بضيـــدضصل َ :ـــحرٚز اييدصــٝص
ايـُطيٗجٔ  -بكض ٤فسد ْضدز  -أَ ٚـحرٚز اييدصٝص ايـُطيٛعب ٭فساد اينيضّ
ب ــحٝث ٜبكــ ٢بــَ ٬صــدام بنيــد اييدصــٝص ٚ -قــا ايينيــضز

 ٚــض ٤اينيــ٬ج

ٚايح ٝح أ ٚاييطضقط نُض ضبل تٛيٝح٘ يف ايصٛز ٠ا٭ٚىل .
ايـحضي ١ايثضْ :١ٝإٔ ٜثبت اييٓضيف ٚاييدافا بل ايـدضصل بًحـضظ َــجُنيُٗض
نُـــض يـــ ٛقـــضٍ ايــــُٛىل(:أنسّ اينيًُـــض )٤بـــِ قـــضٍ ٫(:تهـــسّ فطـــضم اينيًُـــض)٤
ٚقضٍٜ(:طـــيحب إنـــساّ ايٓحـــٜٛل) ٝـــث ٜيٓـــضف ٢ايــــدضصضٕ ٜٚيـــدافنيضٕ يف
ايــُجُا (:اينيـضمل ايٓحـ ٟٛايةضضـل) ٝــث ٜةٝـد خـضص سَـ ١إنساَـ٘ ٜٚةٝــد
ايـدضص اٯخس إضيحبض

إنساَ٘ .

ٚيف ٖر ٙايـحضيٜ ١ـدصص اينيضّ (:أنسّ نٌ عـضمل) بضيـدضصٝــٔ ٜٓٚـدزج
فٝــــ٘ َــــٛزد إفــــحام نــــٌ َــــٔ ايــ ــدضصل( :اينيــــضمل ايةضضــــل ايْ٬ــ ــح)ٟٛ
( ٚايٓح ٟٛاي٬فضضل).
٫ٚبد َٔ إ سا ٤قٛاعد ايينيضز

بل ايـدضصٝـٔ فـ ٞايـُجُا  ( :اينيضمل

ايةضضل ايٓح )ٟٛييٓضفُٗٝض ٚتدافنيُٗض ف: ٘ٝ
فــضٕ  ٚــد اي ــُس ح ٭ ــدُٖض عُــٌ بــ٘ َ ــدصصضً يًنيــضّ ٚز ــح عًــ٢
ايـدضص اٯخـس ٚ ،إ ٫فـٝـيـدـري بـٓٝـُٗض عً ٢قـ ٍٍٛأٜ ٚـيـطضقـط ايـدضصضٕ عـً٢

ايٓٛع ا٭ ٍٚيينيضز
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ايـُديضز ٜٚنيٌُ بضينيضّ َٔ دَ ٕٚضْا أَ ٚـدصص يطكٛط ايـدضصل .
ايصــٛز ٠ايثضيثــ : ١إٔ ٜــسد عــضّ اَ ٚطًــل ٜٚــسد خضصــضٕ َٓةصــْ ٕ٬طــب١
أ ـــدُٖض اىل اٯخـــس ْطـــب ١اينيُـــ ّٛايـــُطًل  ،نُـــض يـــٚ ٛزد عـــضّ أَ ٚطًـــل:
(أنــسّ نــٌ عــضمل) بــِ ٚزد خــضص  ٫( :تهــسّ اينيــضمل ايةضضــل اينيضصــ ٞيسبـ٘)
ٚٚزد ( ٫تهــسّ اينيــضمل ايـــُطي ٝب) فــضٕ ايـــدضصل أ ــدُٖض أعــِ (اينيــضمل
ايةضضل) ٚاٯخس أخص(اينيـضمل ايــُطي ٝب) ،فٗـٌ ت ٬ـغ ظـٛاٖس ايٓصـٛص
دفنيٚ ً١ا ـدٚ ٠يف عـس

ٚا ـد ؟ أّ ٜــدصص اينيـضّ بـ خص ايــدضصل بـدٚاً

ٚتٓكًب ايٓطب ١بل ايـُيبكّ ٞتـحت اينيضّ ٚبل ايـدضص اٯخس ؟ .
ٚب ــَُ ١ثــضٍ غــسعٝ ٞــث ٚزد ا٭َــس اٱضــيحبضب ٞبصــ ٠٬ايةسٜضــ ١يف
ضع- ١إَضَضً اََٛ َ ٚضًَ ٖٛٚ -طًل ٜنيِ نٌ ص٠٬
ٚ ٚزد ايٓٗ ٞعٔ ايصـ ٠٬خًـ
خً
غضز

ضع ١أقُٝت يف ايـدضزج

ايةضضـل أَ ٚـٔ ٜٛ٫بـل بدٜضْيـ٘  ٫[ :تصـٌ إ٫

َٔ تثل بد )1(]ٜ٘ٓنُـض ٚزد ايٓٗـ ٞعـٔ ايصـ ٠٬خًـ

اينيـضم يٛايدٜـ٘ أٚ

ايـدُس(ٚ ، )2ايٓٗٝضٕ خضصـضٕ َٓةصـْ ٕ٬طـب ١ا٭ ٍٚأعـِ َطًكـضً ْٚطـب١

ايٓٗ ٞايثضْ ٞأخص َطًكضً .
ٖٓٚـــض ٫بـــد َـــٔ ا٫ييةـــضت اىل إٔ ايـــدضص ٚا٭خـــص ايـــُٓةصًل يـــٛ
ٚزدا بضيـدصٛص َٔ دٚ ٕٚزٚد عضّ أٚضا َُٓٗض دا٥س ً٠مل تهٔ بُٗٓٝض َٓضفض٠
َٚنيضزيٚ . ١عٓد٥ر ْك : ٍٛي ٛأيك ٞاىل اينيسف اينيسب ٞخطضبضٕ ْعـري ( ٫تصـٌ
خً

ايةضضل)  ٫(ٚتصٌ خً

اينيضم أ ٚغضز

ايـدُس) فضْ٘ ٜ ٫ةِٗ اينيـسف

اينيضّ ٛ ٚد َٓضفض ٠بل ايينيبري ٜٔيٝكنيٛا يف ري ٠ايــُنيضزي ٚ ١ض ـ ١ايـُنيضيــج١
بُٗٓٝض  ،بٌ ٜ ٫يصٛز اييٓـضيف بـل ايــدضصل إَ ٫ـا إييـصاّ َةٗـ ّٛايٛصـ
َةٗ ّٛايًكب ٚد ٕٚإييصاّ ٖر ٜٔخسط ايكيضد  ،فضيصحٝح عدّ تٓضفُٗٝض .
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 5

 َٔ : 12ابٛا

ص ٠٬اجلُضع. ١

( )2ايٛضض : ٌ٥ج: 5

 َٔ : 11ابٛا

ص ٠٬اجلُضع : ١ح + 1ح. 11
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ٚنثرياً َض  ٜت ٞايبٝضٕ ايػسع ٞأٚايكضْ ْٞٛاينيضّ ن ٕ ٜكـ ٍٛايــُٛىل(:صٌ
ايةسٜضـ١

ضعـٜٚ )ً١ـ ت ٞخـضص يــ٘ ٫( :تصـٌ خًـ

َينيدد ٠ببنيا َصضدٜل ايـدضص  ٫ ( :تصٌ خً
أصًّ ٞخً

ايةضضـل) ٚتـ ت ٞبٝضْــضت
غضز

ايـدُس) أٜ ٚط ٍ :

اينيضم يٛايدٜـ٘ فُٓٝـا ()عٓـ٘ َٚ ،ـٔ ٗـ ١إخيصـضص ايطـ٪اٍ

ٚاٱضيةيض ٤بـُٛزد َـدصٛص فًٝـصّ خصٛصـ ١ٝايــجٛا

،أَ ٚـٔ ٗـ ١زابـ١

اييػـــسٜا يف اٱٖيُـــضّ بضيـ ــُصدام ايـ ــدضص ،أ ٚيضـــسٚز ٠ايعـــسف ايـ ــحضيٞ
ايــُنيضصس يصــدٚز ايسٚاٜــ ١أْ ٚــحٖٛض َــٔ ا٭اــسا

اينيكٝ٥٬ــ ١ايبٝضْٝــٜٚ ١ةٗــِ

اينيسف ايي ّ٩٬بل ايـدضص ٚبـل ا٭خـص ٜ ٫ٚهـ ٕٛبٝـضٕ ا٭خـص ي ـٛاً َـا
ٛ ٚد اي س

ايبٝضْٜ ٫ٚ ٞةِٗ اينيسف ايـُٓضفض ٠يٜ ٢ـحيضج اىل ايني٬ج .

ْنيِ تــحصٌ ايــُٓضفضٚ ٠ايــُنيضزي ١عٓـد ٚزٚد اينيـضّ َـا ٚزٚد ا٭خـص
ٚايـدضص٦ٓٝ ٚ ،ر ًٜ ٌٖ:صّ َ ٬ع ١ا٭خـص ( ٫تهـسّ اينيـضمل ايــُطي ٝب)
َــا اينيــضّ ايٛضــٝا(أنــسّ نــٌ عــضمل)بِ ت ٬ــغ ايٓطــب ١بــل ايـــُيبك ٞتـــحت
اينيضّ( :أنـسّ نـٌ عـضمل اـري َطـي ٝب)ٚبل ايــدضص اٯخـس ( ٫تهـسّ اينيـضمل
اينيضص ٞيسب٘) ٝث تٓكًب ايٓطب َٔ ١اينيُ ّٛايـُطًل اىل اينيُ ٘ ٚ َٔ ّٛ؟.
أّ ًٜ ٫ـــصّ ذيـــو بـــٌ ٜـ ــدصص اينيـــضّ  -دفنيـ ـٚ ً١ا ـــد -٠بضيـ ــدضصل
ايـُٓةصًل أٜ ٚكٝد ايـُطًل بُٗض  -بضيـدضص ٚا٭خصَ -سٚ ً٠ا د ٠؟.
ايعضٖس بنيد ايي َـٌ  ٬َٚعـ ١ايــجس ٟايــُحضٚزٚ ٟاييةـضِٖ اينيـسيف ٖـٛ
ايثضْ ،ٞفضْ٘ تيطضْ ٣ٚطب ١نٌ َٔ ايــدضصل اىل اينيـضّ َـٔ د ٕٚز حـضٕ أ ـد
ايـدضصل عً ٢اٯخس يٜ ٢ـُهـٓٓض إٔ ْ ٬ـع٘ بدٚاً َا اينيضّ ْٚـدـصص اينيضّ
ب٘ بِ ْ ٬غ ايـدضص اٯخس .
ٚبينيــبري بــضٍٕ ٝ :ــث  ٫ت ٛــد َصٜــَ ١س حــ ١ييكــد ِٜاي ــدضص ا٭خــص
ٚتس ٝحــ٘ عًــ ٢ايـــدضص ا٭عــِ ٝ ٚ ،ــث  ٫ت ٛــد َدافنيــ ١أَٓ ٚضفــض ٠بــل
ايـدضصـل يف ْـةطـُٗض  ٚـطب ايـةِٗ اينيسفـ ٞايـُحـضٚز٫ - ٟبد َٔ َ ٬عـ١

ايٓٛع ا٭ ٍٚيينيضز
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ايـدضصل ضَ ١ٜٛا اينيضّ ٚتـدصٝص٘ بُٗض َنيضً .
ٚيف ايـُثضيل  ٬ٜ :غ دي ٌٝسَ ١إنساّ اينيضمل ايةضضل ٚاينيضمل ايـُ يض
ٜٚـدصص بُٗض اينيـضّ ٜٚــدس ضٕ َـٔ عُـ ّٛأ ٚإطـ٬م ( :أنـسّ اينيًُـض ،)٤اٚ
 ٬ٜـغ إَـضّ ايــجُضع ١ايةضضـل ٚاينيــضم يٛايدٜـ٘ ٜٚــدس ضٕ َـٔ إطـ٬م ا٭َــس
اٱضيحبضب( ٞصٌ ايةسٜض ١يف

ضع. )١

ٖرا ٖـ ٛايةٗـِ ايــُحضٚز ٟايٛايـح بنيٝـداً عـٔ اييـدقٝكضت اي سٜبـ ١اـري
ايـــُ يٛف ١يف اييةضُٖــضت اينيسفٝـــٚ ،١عٔ(إْكــ٬

ايٓطـــب ١بــل ايـــُينيضزيضت)

اي سٜـــب عـــٔ ا٭ذٖـــضٕ اينيسبٝـــ ١ايـ ــُحضٚز ١ٜايـــيت أيكٝـــت إيٗٝـــض ايـ ــدطضبضت
ايـُنيصٚ . ١َٝٛايـحضصٌ َٓ٘ اْ٘  ٘ ٚ ٫صحٝح  -بـحطب اييةضُٖـضت اينيسفٝـ١
٭َثضي٘  -يٲبيـدا ٤بيدصـٝص اينيـضّ بـض٭خص يـ ٢تٓكًـب ايٓطـب ١بـِ  ٬ٜـغ
اينيــضّ اي ــُدصص َــا اي ــدضص ا٭ٚضــا ٜٚنيضي ــجضٕ بضييدصــٝص ٖٚ،ــرا َــض
إعحفب٘ أضـيضذْض ايــُحكل (قـد)ٙيف بــحث٘ ايػـسٜ
ايـُينيضزيضت ايـُطيًصَ ١ٱْك٬

ٚمل ًٜيـصّ بيجص٥ـ ٬َ ١عـ١

ايٓطب ، ١زاِ تـحُط٘ يف إييصاّ اٱْك٬

.

ٖرا نً٘ فُٝض يٛنضٕ ايـدضصضٕ :ايـدضص ٚا٭خص َٓةصًل عٔ اينيضّ .
ٚأَــض اذا نـضٕ أ ــد ايــدضصل -ا٭خــصَ -يصـ ً٬بضينيــضّ  ،نُــض يــ ٛقــضٍ
ايـُٛىل ( :أنسّ اينيًُض ٤إ ٫ايـُ يض
قــضٍ ( :صــٌ ايةسٜضــ ١يف
خًـ ـ

َِٓٗ) ٚقضٍ  ٫( :تهسّ فطضم اينيًُض )٤أٚ

ضعــ ١إ ٫خًـ

اينيــضم يٛايدٜــ٘) ٚقــضٍ  ٫( :تصــٌ

ايةضضـــل)  ،فٗـــٌ تٓكًـــب ايٓطـــب ١بـــل اينيـــضّ ايـ ــُدصص بضيـ ــُيصٌ

ٚبل ايـدضص ايـُٓةصٌ ؟ .
ٜـبـد َٔ ٚأضـيضذْض ايـُحـكل(قد)1( )ٙإيـيـصاَ٘ بضْـكـ٬

ايـٓطـبٖٓ ١ض بًحـضظ

ن ٕٛاينيضّ َيص ً٬بضيـدضص ا٭خص فٜٓ ٬نيكد يًنيضّ ظٗٛز يف اينيُ ، ّٛبٌ َٔ
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :جَ + 478 : 4صبضح ا٭ص : ٍٛج. 395 : 3
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بـــد ٚاَ٫ـــس ٜٓنيكـــد ظٗـــٛز اينيــــضّ فُٝـــض ضـــ ٣ٛايــــدضص ايــــُيصٌ  ،٭ٕ
ايـدصٛصٝضت ايــُيصً ١بضينيـضّ هلـض دخـٌ يف إْنيكـضد ظٗـٛز ايهـ ّ٬اينيـضّ قبـٌ
تـُضَ٘ ٚإْيٗض ٤ايٓطل ب٘  َٔٚ ،ايٛايح إٔ ايٓطب ١بل اينيضّ ايــُيصٌ بـض٭خص
َا ايـدضص ايــُٓةصٌ ت ٬ـغ بــُض يًهـَ ّ٬ـٔ خصٛصـٝضت  ،فيهـْ ٕٛطـبي٘
 اينيضّ ايـُيصٌ بـدضص٘ -اىل ايـدضص ايـُٓةصٌ ْطـب ١اينيُـَ ّٛـٔ  ٚـ٘ َـٔبد ٚاَ٫س  ،فيٓكًب ايٓطبُٓٝ ١ض تكا ايـُنيضزي ١بل ايـدضص ايـُـٓـةصٌ ٚبٝـٔ
اينيضّ ايـُيصٌ بضيـدضص ا٭خص .
ٚفُٝض أفضد (قد )ٙإغهضٍ ٚايح ،إذ ايـحكٝك ١إٔ ٖرا ايةس

خضزج عـٔ

بـل أنثـس َـٔ ديـًٝل  -بـٌ ٖـ ٛتنيـضز

بـل ديـًٝل

َـحٌ ايبحث  :ايينيضز

ٚخرب : ٜٔخرب عضّ َـدصص بـدضص َيصٌ ٚخـرب خـضص َٓةصـٌ ٚ ،ايٓطـب١
بُٗٓٝض ْطب ١اينيُٜ : ٘ ٚ َٔ ّٛةحقضٕ يف (اينيضمل ايـُطي ٝب) (ٚاينيضمل اينيضدٍ)
ٚيف (إَــضّ ايـــجُضع ١اينيــضدٍ) (ٚإَـــضّ ايـــجُضع ١اينيــضم) ف٪ٝخــر بضيـــدربٜٔ
َٔ دَ ٕٚضْا أَ ٚنيضز

.

ٚاَـــض ايـ ــُجُا فكـــد ضـــبل إخيٝـــضز عُـــ ّٛسٜـــضٕ أخبـــضز ايح ـــٝح يف
اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘ بًحــضظ ايـــُجُا (ايصــ ٠٬خًــ
(إنساّ اينيضمل ايةضضل ب ري اي ٝبٝ ٚ ،)١ث ٜينيضز

ايةضضــل ب ــري اينيكــٛم)
ايدي ٕ٬ٝيف ايـُجُا ٜينيل

َ ٬ع ١ايـُس ح ٭ دُٖض ف٪ٝخر بضيسا ح َُٓٗض يف ايـُجُا َٚ ،ا فـكـداْــ٘
ٜـيــطضقـطضٕ يف ايـُجـُـا خـضص ، ١دَ ٕٚـٛزد اٱفـيـسام فضٕ نَ ً٬ـٔ ايـدربٜٔ
ج ١يف دا٥ست٘ .
ٚبينيبري َـديصس  :يف ٖرا ايةس
ٜٚهــَ ٕٛصــدام (تنيــضز

ٜي ٝس ايـُٛيٛع يه ٕٛايـدضص َيصً٬

اي ــدربٚ ، )ٜٔيــٝظ َصــدام (تنيــضز

أنثــس َــٔ

ديــًٝل) ٚتٓكًــب فٝــ٘ ايٓطــب ١نُــض ٜبــدَ ٚــٔ بنيــا ا٫صــٛيٝل  ،فضْــ٘  ٫ظٗــٛز
يًـــدي ٌٝا ٍٚ٫يف اينيُـــ ّٛايـ ــُطيكٌ عـــٔ ايـ ــدضص بـ ــحطب ايةٗـــِ اينيـــسيف

ايٓٛع ا٭ ٍٚيينيضز

انثس َٔ ديًٝل )451( .........................................

ايــ ــُحضٚز ، ٟإذ ٖــــ -ٛيف ْعــــسِٖ ٚبــ ــحطب تةضُٖــــضتِٗ  -عُــــٜ ّٛنيكبــــ٘
ايـُدصص ٜٚيصٌ ب٘ ٚ ،يٝظ ايـُدصص َٓةص ً٬ن ٞتٓكًب ايٓطب ١بٚ ٘ٓٝبل
ايــدضص اٯخــس ،بــٌ اينيــضّ َــٔ بــد ٚا٭َــس َــدصص بضيــدضص ايــُيصٌ بــ٘
فٝهْٛــضٕ  -اينيــضّ ٚاي ــدضص اي ــُيصٌ بــ٘  -ديــٚ ً٬ٝا ــداً ٜنيضزيــ٘ ديٝــٌ بــضٍٕ
خضصٚ ،ايٓطب ١بُٗٓٝض عَُ ّٛـٔ  ٚـ٘ ٚايينيـضز
بل أنثس َٔ ديًٝل) ( ٫ٚإْك٬
بِ اْ٘  ٜٛد ٖٓض فس

بـل ديـًٝل( ٫ٚ ،تنيـضز

ْطب )١يف ايبل .

آخس ٖ ٛيف ايـحكـٝـك( َٔ ١ايينيضز

ديــًٝل)  ٚ ،ضصــً٘  :إٔ ٜةــس

بل أنثـس َـٔ

ٚزٚد عــضّ َطــيكٌ َـــجسد عــٔ ايـــدضص

ايـُيصٌ (أنسّ اينيًُضٜٚ )٤سد َني٘ عضّ َيدصـص بضيــُيصٌ(أنسّ اينيًُـض ٤إ٫
ايـُ يض

َِٓٗ) ٜٚسد خضص َٓةصٌ( ٫تهسّ فطضم اينيًُض. )٤

فٌٗ ٜنيضٌَ ايـدضص ايـُيصٌ َنيضًَ ١ايـُدصص ايــُٓةصٌ ٜٚــدصص
اينيضّ ايـُطيكٌ به ٬ايـدضصل بًحضظ إْةصضهلُض عٔ اينيضّ ايـُطيكٌ ؟ .
أّ ٜنيضَــــٌ ايـــــدضص ايـــــُيصٌ َنيضًَــــ ١ايـــــُدصص ايـــــُيصٌ ٫ -
ايـُدصص ايـُٓةصٌ ٚ -ذيو بًحضظ إتصضٍ ايـدضص ا٭خـص بضينيـضّ (أنـسّ
نــٌ عــضمل إ ٫اي ــُ يض

َــِٓٗ) فٝدص ـص اينيــضّ اي ــُطيكٌ(أنسّ نــٌ عــضمل)

بضيـُدصص ايــ ُيصٌ بضينيـضّ ايثـضْ ٞبـِ ت ٬ـغ ايٓطـب ١بٓٝـ٘ ٚبـل ايــُدصص
ايـُٓةصٌ ٖٚـْ ٞطـب ١اينيُـَ ّٛـٔ  ٚـ٘ ،فيكـا ايــُنيضزي ١بُٗٓٝـض يف ايــُجُا
ٜٚنيضٌَ َنيُٗض َنيضًَ ١ايـُينيضزيل ؟ .
ـه ٞايـثضْ ٞعٔ بـحـث ايـُحـكل ايٓض٥ـٝـين(ٚ )1اْ٘ إخـيـضز (قد )ٙإْـك٬
ايٓطب ١ف ٘ٝبـ ٕ ٜــدصص اينيـضّ ايــُطيكٌ (أنـسّ اينيًُـض )٤بضيــدضص ايــُيصٌ
بضينيضّ اٯخس (أنسّ اينيًُض ٤إ ٫ايـُ يض )  ،فيٓكًب ايٓطـب ١بٓٝـ٘ ٚبـل ايــدضص
( )1ا ٛد اييكسٜسات:جَ +304 + 303 :4بضْ ٞاٱضيٓبضط :جَ + 478 :4صبضح ا٭ص:ٍٛج.396 :3
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ايـــُٓةصٌ اىل اينيُــَ ّٛــٔ  ٚــ٘  ،بــِ ٜٛفّــل بُٗٓٝــض ٜٚيصــسف فُٗٝــض ينيــ٬ج
ايـُـنيضزي ١ايـحضصً ١بُٗٓٝض  -بًحضظ ايـُجُا َٛزد تنيضزيُٗض . -
ٚقد إضيدٍ ي٘  -يًثضْ - ٞبٗ ٛل :
اي ٛـــ٘ ا : ٍٚ٫إٕ اينيـــضّ ايــــُطيكٌ(أنسّ اينيًُـــضَ )٤يدصـــص ٜكٓٝـــضً
بض٭خص -ايـدضص ايـُيصٌ بضينيضّ اٯخـس  :اينيـضمل ايــُ يض ٚ -ذيـو ييٛافـل
ايـدضصل :ايـُيصٌ (أنسّ اينيًُـض ٤إ ٫ايــُ يض

َـِٓٗ) ٚايــُٓةصٌ ( ٫تهـسّ

اينيضمل ايةضضل) عً ٢إخسا ٘ َٔ اينيُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ٚتـدصٝص٘ ب٘  ،فٜ ٬بك٢
ظٗٛز اينيضّ ايــُطيكٌ عًـ ٢عَُٛـ٘  ،يًنيًـِ بنيـدّ َطضبكـ ١عَُٛـ٘ َـا ا٫زاد٠
اييػـسٜني ١ٝايــجدٜٚ ، ١ٜصـري َةــضد اينيـضّ ايــُطيكٌ (أنــسّ اينيًُـض )٤عـل َةــضد
اينيــضّ ايـــُدصص بضيـــُيصٌ ( :أنــسّ اينيًُــض ٤إ ٫ايـــُ يض

َــِٓٗ) َٚ ،ــٔ

ايٛايـــح إٔ ْطـــبيُٗض اىل ايــــدضص ايــــُٓةصٌ ( ٫تهـــسّ فطـــضم اينيًُـــض)٤
ٖ ٛاينيُٜٚ ، ٘ ٚ َٔ ّٛكا طسفضً يًُنيضزي. ١
ٜٚسد عً: ٘ٝ
اْــ٘  ٚ ٫ــ٘ ييدصــٝص اينيــضّ ايـــُطيكٌ ب ــد ايـــُدصصل ٚتــ خري
َ ٬عـ ١ايــُدصص اٯخـس  ،إذ َ ٫صٜــَ ١س حـ ١يف ايــدضص ايــُيصٌ عًــ٢
ايـدضص ايـُٓةصٌ نٜ ٞـدصص اينيضّ ايـُطيكٌ بضيـدضص ايــُيصٌ بـدٚاً بـِ
ت ٬غ ايٓطب ١بٚ ٘ٓٝبـل ايــدضص ايــُٓةصٌ  ،بـٌ َكيضـ ٢تطـض ٟٚايــدضصل
بضيٓطب ١اىل اينيضّ ايـُطيكٌ ٚعدّ ز حضٕ أ د ايـدضصل ٖ ٬َ ٛع ١ايـجُٝا
ضــٚ ً١ٜٛيف ْعــسٚ ٠ا ــد ٠تنيكبــ٘ ايـُنيضي ــج ١بضييدصــٝص دفني ـٚ ً١ا ــدَ ٠ــٔ دٕٚ
تـجص ١٥ايني٬ج ٚ ،هلرا ٜ ٫ـحصٌ إْك٬

ايٓطب ١اص. ً٬

ايـ ٛـ٘ ايـثـضْ : ٞإ ايـدضص ايـُـٓـةصٌ (  ٫تهسّ فطضم اينيًُضَ ) ٤بيً٢
بضيـُنيضز

 ٖٛٚاينيضّ ايـُيصٌ بضيـدضص ا٭يٝل(أنسّ اينيًُض ٤إ ٫ايـُ يض )

ايٓٛع ا٭ ٍٚيينيضز

انثس َٔ ديًٝل )453( .........................................

ٚيرا ٜ ٫صًح ايـدضص ايـُٓةصٌ ييدصٝص اينيضّ ايــُطيكٌ(أنسّ اينيًُـض،)٤
ٚبنيبضزَ ٠ـديصسَ : ٠كيض ٞاييدصٝص قضصس .
ٚأٚزد عً ٘ٝأضيضذْض ايــُحكل(قد )1( )ٙب ْـ٘ ٚإٕ نـضٕ ايــدضص ايــُٓةصٌ
( ٫تهــسّ فطــضم اينيًُــضَ )٤نيضزي ـضً يًنيــضّ اي ــُيصٌ بضي ــدضص ا٭خص(أنــسّ
اينيًُض ٤إ ٫ايـُ يض ) ٚايٓطب ١بُٗٓٝض اينيُ ، ٘ ٚ َٔ ّٛإ ٫إٔ ٖرا ايينيضز

٫

 ٜٛــب نــ ٕٛاي ــدضص اي ــُٓةصٌ َنيضزي ـضً يًنيــضّ اي ــُطيكٌ (أنــسّ اينيًُــض)٤
ايـُجسد عٔ اٱتصضٍ بضيـُدصص َـا نـ ٕٛايٓطـب ١بُٗٓٝـض اينيُـ ّٛايــُطًل ،
فضْ٘ بنيد إبي ٤٬ايـدضص ايـُٓةصٌ بضيـُنيضز
٫بد َٔ َنيضيـج ١ايينيضز

 -اينيُـ ّٛايــُيصٌ بضيــدضص-

بُٗٓٝض قبٌ َ ٬ع ١اينيضّ ايـُجسد ايـُطيكٌ .

٦ٓٝ ٚــر  :إٕ نضْــض َيطــضٜٚل َينيــضديل ٚإييصَٓــض بضييطــضقط ،أ ٚنــضٕ اينيــضّ
أز ــح َــٔ اي ــدضص اي ــُٓةصٌ  -أَهٓٓــض ايس ــٛع اىل اينيــضّ اي ــُجسد  ،٭ْــ٘
َـــُيضش ٚأز ــح  ،أٖ ٚــ ٛبــَ ٬نيــضز

يف َــٛزد ايـــُٓضفضٚ ، ٠بنيــد اييطــضقط

ٜه ٖٛ ٕٛايـُحهِ .
ٚإٕ مل ًْيصّ بضييطـضقط  -ي ٛـٛد َـس ح يًدـضص ايــُٓةصٌ يف ايـبل ،
أ ٚٱييــصاّ اييدــٝري عٓــد ايينيــضدٍ  : -فــضٕ أخــرْض بضينيــضّ اي ــُيصٌ بــ٘ ا٭خــص
(أنـسّ اينيًُض ٤إ ٫ايـُ ـيض ) تس ـٝحضً أ ٚتـدـٝـرياً  -طسح ايـدضص ايـُٓـةصٌ:
( ٫تهسّ فطضم اينيًُضٚ )٤بك ٞاينيضّ ايـُجسد َٔ اري َنيضز

.

ٚإٕ أخــرْض بضيـــدضص ايـــُٓةصٌ تس ٝحــضً يـــُصَ ١ٜس حــ ، ١ا ٚتـــدٝرياً
عٓــد ايينيــضدٍ ( ٫تهــسّ فطــضم اينيًُــض )٤خصصــٓض بــ٘ اينيــضّ ايـــُجسد (انــسّ
اينيًُض )٤يه ْ٘ٛأخص َٓ٘ َطًكضً .
ٚايـحـضصـٌ اْـ٘  ٫تـنيضز

بـٝـٔ اينيضّ ايـُجـسد ( :انسّ اينيـًـُضٚ )٤بـٝـٔ
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ايـُدصص ايـُٓةصٌ  ٫( :تهسّ فطضم اينيًُض )٤أصٚ ً٬عً ٢نٌ ضٍ .
ٚايـحـضصـٌ اْـ٘  ٫تـنيضز

بٝـٔ اينيضّ ايـُجـسد ( :انـسّ اينيــًُضٚ )٤بٝــٔ

ايـُدصص ايـُٓةصٌ  ٫( :تهسّ فطضم اينيًُض )٤أصٚ ً٬عً ٢نٌ ضٍ .
ٜٚـُهٓٓض ايينيكٝب عًَ ٢ض أغهً٘ ا٭ضيضذ (قد: )ٙ
أ :ً٫ٚاْــ٘  َٛ ٫ــب َ ٫ٚــس ح يًدــرب - ٜٔاينيــضّ ايـــُيصٌ بضيـــدضص
ٚايـدضص ايـُٓةصٌ  -نْٓ ٞعس ايُٗٝـض بضيــدصٛص ْٛٚقـا ايــُنيضزي ١بُٗٓٝـض
 ٬ْٚعُٗض بضيــدصٛص عٓـدَض ْنيضيــج ايينيـضز

بـل ٖـر ٙا٫ديـ ١بـِ ْ ٬ـغ

اينيضّ ايـُجسد ايـُطيكٌ ،فضٕ تـس ٝح بنيضـٗض َـٔ دَ ٕٚـس ح َسفـٛ

ٖٞٚ،

أديَ ١ينيضزي ١فُٝض بٗٓٝض َ ٫ص ١ٜيف إ داٖض َس ح ١ييكدّ َ ٬ع ١بنيضٗض عًـ٢
اينيضّ ايـُطيكٌ قبٌ ايبنيا اٯخس ن ٞتصح اييجص ١٥يف ايـُنيضيـج. ١
ٚبضْٝضً  :إ ايةِٗ اينيسيف ايـُحضٚزٚ ٟايـجـس ٟاينيـك ٞ٥٬عً ٬َ ٢ـعـيٗض
دفنيــٚ ١ا ــدَ ٠ــٔ اــري ت ــجصَٚ ١٥ــٔ د ٕٚتــس ٝح بنيضــٗض يف َكــضّ اي ــُ ٬ع١
ٚايـــُنيضجل ١فٝدصــص اينيــضّ ايـــُطيكٌ(أنسّ نــٌ عــضمل) بهــ ٬ايـــدضصل :
(إ ٫اينيــضمل ايـــُطي ٝب) ( ٫تهــسّ اينيــضمل ايةضضــل) دفنيــٚ ً١ا ــدٜٓٚ ، ٠ــيج :
ٛ ٚ

انساّ اينيًُض ٤ض ٣ٛايةضضل ٚايـُطي ٝب .
ٖرا َض ٜطضعد ٙايةِٗ اينيسيف يــُثٌ ٖـرا ايــدطضبضت َٚ ،ـٔ ايٛايـح إ

ا٫خبــضز اي ــُنيص ١َٝٛبٝضْــضت عسبٝــ ١فصــٝح ١أيكٝــت اىل أذٖــضٕ عسبٝــ ١يٝطــت
تدقٝكٜٓ ٫ٚ ١ٝضضـبٗض ٖـر ٙاييـدقٝكضت ٚايح ٝحـضت  -ب ـا ايٓعـس عـٔ اغـهضٍ
ايح ٝح بَ ٬س ح اير ٟأٚزدْض ٙبدٚاً .
ٚايـُِٗ ٖ ٞايـُ ٬ع ١اينيًُٚ ١ٝايـُنيضٜػ ١ايٛاقنيَ ١ٝا ا٭خبضز ٚأيطـٓيٗض
اينيسبٚ ١ٝبٝضْضتٗض ايةصـٝحَ ١ـا اٱضـينيضْ ١بضيطسٜكـ ١ايــُحضٚز ١ٜاينيسفٝـٚ ١ايةٗـِ
اينيك ٞ٥٬اينيسب ٞ٭َثضٍ خطضبضتِٗ يٜ ٢هَ ٕٛصـب ايٓعـس ٚايــُ ٬ع ١عًـ٢

ايٓٛع ا٭ ٍٚيينيضز
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ايـُينيضزيضت ايــُينيدد ٠ايــُبيً ٢بٗـض فكٗٝـ ًض َـا َـض ٜةٗـِ َٓٗـض بــحطب ايةٗـِ
اينيسيف ٚايـجس ٟاينيك ٞ٥٬ايـُحضٚز ٟبنيٝداً عٔ اييـدقٝكضت ا٭صـٛي ١ٝايٓعسٜـ،١
َٚــٔ اهلل اييٛفٝــل ٚايطــداد ٚاينيصــُ ١يف ايٓعــس ٚاي ــُ ٬ع ١عٓــد اٱبــي ٤٬يف
ايـُجض٫ت ايةكٗ ١ٝاٱضيٓبضط. ١ٝ
بــِ اْــ٘ قــد تنيــس

ٖٓــض

ــا َــٔ ا٫صــٛيٝل اىل اي ــجُا بــل ا٫خبــضز

ايـُيدضية ١ايـٛازد ٠يف يـُضٕ اينيضزٜـْٚ ، ١ــحٔ ْس ٦ـ٘ ًْٚحكـ٘ بضيــُبحث بنيـد
تـُضَ٘ ٚإْيٗضٖ . ٘٥ـرا تــُضّ نَٓ٬ـض يف ايٓـٛع اَ ٍٚ٫ـٔ أْـٛاع ايينيـضز

بـل

أنثس َٔ ديًٝل  .بِ ٜكا ايه ّ٬فـ: ٞ
الهوع الثاني  :ما اذا ورد خاص او اكثر مع ورود عامني بيههنا عنوم مو وجه .
ٚهلرا ايٓٛع صٛز بًحضظ إ ايــُدصص تـضزٜ ً٠ـسد عًـَ ٢ـضد ٠اٱ يُـضع
َٚـحٌ اٱييكض ٤بل اينيضَل َٔ ٚ ، ٘ ٚتضزٜ ً٠سد عًَٛ ٢زد اٱفحام َـٔ أ ـد
اينيضَل ٚ ،بضيثٜ ً١سد عًَٛ ٢زد ٟاٱفحام يف نٌ َٔ اينيضَل  ،فضيصٛز ب٬ب: ١
ايصٛز ٠ا٭ٚىل :إٔ ٜسد دي ٕ٬ٝعضَضٕ َينيضزيضٕ بُٗٓٝض عُـَ ّٛـٔ  ٚـ٘
ٜٚسد َـدصص عًَ ٢ضد ٠اٱ يُضع َٚـحٌ اٱييكض ٤بـل ايـديًٝل اينيـضَل نُـض
يٚٛزدت زٚا ١ٜتًصَٓض بإنساّ اينيًُضٚٚ ٤زدت زٚا ١ٜتًصَٓض بحى إنساّ ايةطضم،
فٝينيضز

عَُُٗٛض يف َضد ٠ا ٫يُضع (اينيضمل ايةضضل)ٚ،اذا ٚزدت زٚا ١ٜبضيث١

تدٍ عً( ٢نساٖ ١إنساّ اينيضمل ايةضضل)ٖٚر -ٙيـدصٛصٝيٗض ٚيينيسيٗض يـُٛزد
ا ٫يُــضع ايــرٖ ٟــَ ٛــحٌ تنيـضز

اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘  -تصــًح غــضٖد

ــا

ٚتٛفٝــل بــل ايــسٚاٜيل ا٭ٚيٝــيل ايــُينيضزييل يف َــضد ٠إ يُضعُٗــض ٚبــحطب
ايةِٗ اينيك ٞ٥٬ايـُحضٚزٝ ٟث ٜه ٕٛايـُدصص  -ايـدرب ايثضيث ايـُينيس
يـُضد ٠ا ٫يُضع َٚـحٌ ايينيضز

بل اينيضَل  -أخص َطًكضً َٔ نـ ٬اينيـضَل

َــٔ  ٚــ٘  ،بــٌ ٖــر ٙايصــٛز ٠خضز ــ ١عــٔ بـــحث إْكــ٬

ايٓطــب ١خس ٚــضً

( ............................................................)456بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

َـٛيٛعـٝضً ٭ْ٘ بـػضٖد ايـجـُا ٜص ٍٚايـينيضز

ٜ ٫ٚـبك ٢ي ٢تــٓكًب ايٓطـب١

أ ٫ ٚتٓكًب ٚ .عٓد٥ر ْك: ٍٛ
اي ــُينيضزف َ ــحضٚزٜضً إٔ ٜيكــدّ ا٭خــص عًــ ٢اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘ دفني ـً١
ٚا ــدٚ ٠بــ٘ ٜستةــا ايينيــضز
ٛ ٚٚ

بــل ا٭ديــٜٓٚ ١ــيج نساٖٝــ ١إنــساّ اينيــضمل ايةضضــل

إنساّ اينيضمل اري ايةضضل  ٚسَ ١إنساّ ايةضضل اري اينيضمل .

ٖرا ٖ ٛايةِٗ ايٛايح ٚاير ٟتطضعد ٙا٭فٗـضّ اينيسفٝـ ١ايــُحضٚزٖٚ ١ٜـٛ
ايرٜٓ ٟب  ٞإعيُضد ٙيف فِٗ ا٭ ضدٜث ايـُنيص ١َٝٛبنيٝداً عٔ اييدقٝكضت اي سٜب١
عً ٢ا٭فٗـضّ اينيسفٝـٚ ١ا٭ذٖـضٕ اينيسبٝـ ١ايبطـٝط ١ايـيت أيكٝـت إيٗٝـض ايــدطضبضت
ايـُنيص ١َٝٛايـيت ٜٓب ـ ٞفُٗٗـض بـرٖٔ عسبـ ٞضـًْٚ ، ِٝــحٔ ْٓ ٫هـس قـ ٠ٛفٗـِ
بنيا أصحض

ا٭َ )( ١ُ٥ـُٔ زشقِٗ اهلل ق ٠ٛايةِٗ بنيد إتصـضهلِ بض٭ُ٥ـ١

ٚتصـد )( ِٜٗييثكـٝةِٗ ٚتنيًــٚ ُِٗٝقـد ةعــٛا يٓـض عًــٚٚ َِٗٛصـًت ايٓٝــض
ا٭ ضدٜث َٔ طسٜكِٗ  ،إ ٫أْٓـض ْٓهـس ْ ٫ٚيصـٛز إعيُـضد اينيكـ ٤٬ايــُدضطبل
بٗض يف شَٔ ايـُنيصَٛل (ٚ)بـحطب تةضُٖضتِٗ ايـُحضٚز ١ٜطسٜك ١اييـدقٝل
ْٚعسٜـــ( ١إْكـــ٬

ايٓطـــبٚ - )١يـــ ٛإزتهـــضشاً يف أذٖـــضٕ ايطـــضبكل ايـــُنيضصسٜٔ

يٮ - )( ١ُ٥فًرا تس ح طسٜك ١ايةِٗ اينيـسيف ايــُحضٚز ٟيف َكـضّ إضـيعٗضز
ْصٛص اييػسٜا ٚيف َكضّ ع٬ج ايـُينيضزيضت ٚ ،اهلل اينيضصِ ايـُطدد .
ايصٛز ٠ايثضْ : ١ٝإٔ ٜسد دي ٕ٬ٝعضَضٕ َينيضزيضٕ بُٗٓٝض عُـَ ّٛـٔ  ٚـ٘
ٜٚــسد ايــُدصص عًــَ ٢ــحٌ اٱفــحام َــٔ أ ــدُٖض  ،نُــض يــٚ ٛزدت زٚاٜــ١
ْضطكــٜ( : ١طــيحب انــساّ اينيًُــض )٤عًــ ٢ا٫طــ٬مٚٚ ،زدت زٚاٜــْ ١ضطكــ:١
(ٜـــحسّ انــساّ ايةطــضم) عًــ ٢ا٫طــ٬م أٜضــضً ٜٚ ،كــا ايينيــضز

بُٗٓٝــض يف

ايـُجُا ( :اينيضمل ايةضضل) ،بِ ض٤ت زٚا ١ٜبضيث ١خضص ١تًصَٓض بضنساّ اينيـضمل
اينيضدٍ بضيـدصٛصٖٚ ،ر ٙايثضيثـْ ١ـضظس ٠اىل َــحٌ اٱفـحام يف اينيـضّ ا٭،ٍٚ
ف٬بـد َـٔ ايــجُا بُٗٓٝـض  ٫ٚزبـط يــ٘ بضينيـضّ اٯخـس َٛيـٛعضً ٚيـرا ْــدصص

ايٓٛع ايثضيث يينيضز

انثس َٔ ديًٝل )457( .........................................

اينيُ ّٛأ ٚاٱطـ٬م ا٭ ٜ( ٍٚطـيحب انـساّ اينيًُـض )٤ب ـري اينيـضمل اينيـضدٍ فضْـ٘
ٜـجب انساَ٘ يد٫يـ ١ايـٓص ايــدضص عًـ ٚ ٢ـٛ

انساَـ٘ فٓٝـيج ٜ( :طـيحب

انساّ اينيًُض ٤إ ٫اينيـضمل اينيـضدٍ فٝجـب إنساَـ٘)ٚ ،ذيـو ٭ٕ ايـٓص ايــدضص
أق ٣ٛظٗٛزاً َٔ ايـٓص ايعـضٖس يف اينيُـ ّٛأ ٚاٱطـ٬م ٜٚيكـدّ عًٝـ٘ بــحطب
ايــجس ٟاينيــسيف ايــُحضٚز ٟيًدطضبــضت اينيسبٝــ ، ١فٝدـيص ايــٓص اينيــضّ ا٭ٍٚ
(ٜطيحب انساّ اينيًُض )٤بضينيًُض ٤ايةضضكل بنيد ضكٛط إط٬ق٘ ايػضٌَ يًنيًُض٤
اينيد ٍٚبةنيٌ ايـجُا بٚ ٘ٓٝبل ايـدضص .
ٚبنيد٥ر ٜٓية ٞايينيضز

بل اينيضّ ا٭ٜ( : ٍٚطيحب إنساّ اينيًُض )٤ايرٟ

إخــيص بضينيــضمل ايةضضــل ٚ -بــل اينيــضّ اٯخــس ٫( :تهــسّ ايةطــضم) فــضٕ ٖــرا
ٜـديص قٗساً -بنيد إخيصضص اينيضّ اٚ - ٍٚ٫تيضٝل دا٥ست٘ ب ري اينيًُضٚ ٤ن ْـ٘
قضٍ  ٫( :تهسّ فطضم ايـجٗضٍ) .
ٚبٗر ٙاينيًُ ١ٝايني ١ٝ ٬ايـُٛافك ١يًةِٗ اينيسيف ايـُحضٚز ٟتيحكـل ْيٝجـ١
(إْك٬

ايٓطبٜ ٫ٚ )١ةِٗ اينيسف اْك٬

ايٓطبٜ ٫ٚ ١نييين بٗض أٜ ٫ ٚنييُدٖض يف

فِٗ اخلطضبـضت  ٫ٚت ٛـد يف أذٖـضِْٗ ٚأضـًٛ

فُٗٗـِ  ٫ٚأبـس يــٗر ٙايٓعسٜـ١

عٓدِٖ ي ٢بٓح ٛا٫زتهضش ايرٖين ايبطٝط .
ٖرا اذا نضٕ ايـُدصص َـدس ضً ييُضّ َٛزد ا٫فحام َـٔ أ ـد اينيـضَل
َـٔ  ٚــ٘ نُـض يف ايــُثضٍ ٚ ،يـ ٛنــضٕ ايـُدــصص َـدــس ضً يـبــنيا َصــضدٜل
ا٫فــحام َــٔ ا ــد اينيــضَل نُــض يــٚ ٛزدت ايسٚاٜــ ١ايــدضص ١ب ٛــٛ

(انــساّ

اينيضمل اينيضدٍ اهلضأ ٞايـُٓيةا بنيًُ٘) َضضفضً يًدرب ٜٔاينيضَل َٔ  ، ٘ ٚفـ٬
اغهضٍ يف ق ٠ٛد٫ي ١اخلضص عًَٛ ٢يٛع٘ ايـُدصٛص ايـُكٝد بكٛٝد ، ٙيهٓ٘
ٜٓ ٫ة ٞايينيضز

ايكض ِ٥بل ايديًٝل اينيضَل َٔ ٜ(٘ ٚطيحب إنساّ اينيًُض، ٤

حيسّ إنساّ ايةطـضم) ،بـٌ ايينيـضز

م ٫ٚبـد َـٔ ع ٬ـ٘ يف دا٥ـسَ ٠ـض ٚزا٤
بـض ٍ

ايـدضص ايضٝل  -اينيضمل اينيضدٍ اهلضأ ٞايـُٓيةا بنيًُ٘  -ايـُنيً ّٛهُ٘ َٔ
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ايدي ٌٝايـدضص ٜٚ ،ه ٕٛتنيضزيُٗض َـٔ ايينيـضز

بـل ديـًٝل  ٫أنثـس ُٖ ،ـض

عضَضٕ َٔ  ٘ ٚخضزج دا٥س ٠ايـدضص ايضٝل بكٛٝد خضصـ٫ٚ ، ١بـد َـٔ تطبٝـل
قٛاعد ايينيضز

 -ايح ٝح ي ٚ ٛد  ،بِ اييدٝري ا ٚاييطضقط ٚ -قد تكدَت يف

ايـُبض ث ايـُضي. ١ٝ
ايصٛز ٠ايثضيث : ١إٔ ٜسد دي ٕ٬ٝعضَضٕ َينيضزيضٕ بُٗٓٝض عُ، ٘ ٚ َٔ ّٛ
ٜٚسد َـدصصضٕ  :نٌ ٚا د َٔ ايـدضصل ٜنيضز
نُض يٚ ٛزد خرب ٜةٝد (إضيحبض

َضد ٠إفحام ا د اينيضَل،

إنساّ اينيًُض )٤عً ٢اٱط٬م ٚٚ ،زد خرب بضٕ

ٜةٝد (نساٖ ١إنساّ ايةطضم) عً ٢ا٫ط٬م ٖٚ ،رإ عضَضٕ َٔ  ٚـ٘ ٜــجيُنيضٕ
يف (اينيضمل ايةضضل) ٜٚينيضزيـضٕ فٝـ٘ ٜٚ ،ةحقـضٕ يف(اينيـضمل اينيـضدٍ) (ٚاجلضٖـٌ
ايةضضل)  ،فضذا فس

ٚزٚد خضصل عًَٛ ٢زد إفحام نٌ َٔ اينيضَل نُض يـٛ

ٚزد خـــرب ٜةٝـــد ( ٚـــٛ

انـــساّ اينيـــضمل اينيـــضدٍ) بضيـ ــدصٛص ٚٚزد خـــرب

ٜةٝد( سَـــ ١إنـــساّ ايةضضـــل اجلضٖـــٌ) بضخلصـــٛص ،فيهـــ ٕٛا٫ديـــ ١أزبنيـــ١
ٚايـــُٛيٛعضت ب٬بــ( : ١اينيــضمل ايةضضــل) ٖٚــَ ٛـــجُا اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘،
َٛٚزد ٟإفحاقُٗض ( :اينيضمل اينيضدٍ) ٜٚكيض ٞأ د ايــدضصل  ٚـٛ
ٜٚكيض ٞأ د اينيضَل إضـيحبض

إنساَـ٘

إنساَـ٘(ٚ ،ايــجضٌٖ ايةضضـل) ٜٚكيضـ ٞأ ـد

ايـدضصل سَ ١إنساَ٘ ٜٚكيض ٞأ د اينيضَل نساٖ ١إنساَ٘ .
٦ٓٝ ٚــر ٖــٌ ٜهــ ٕٛطــسف اي ــُنيضزي ١خصــٛص اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘؟ اّ
ته ٕٛايـُنيضزيٚ ١اقني ١بل تـُضّ ا٫خبضزا٫زبني ١بـُضضَٗٓٝض ايـُديًة ١؟.
ٚبينيــبري بــضٍٕ ٖ :ــٌ ٜكــا ايينيــضز

بــل اينيــضَل َــٔ  ٚــ٘ فكــط ف٪ٝخــر

ب ــدُٖض تـــدٝرياً بٓــض٤ٶ عًــ ٢تـــُضَ ١ٝاخبــضز اييدــٝري ضــٓداً ٚد٫يــ ً١أ٪ٜ ٚخــر
ب ـدُٖض تنيٓٝٝـضً عًـ ٢تكــدٜس ز حضْــ٘ ٚتـٛفس ٙعًــَ ٢صٜــَ ١س حـ ١يــ٘ ؟ اّ ٜكــا
ايينيضز

بل ا٫دي ١ا٫زبنيـ ١بيُضَٗـض  ٬ٜٚـغ

فضزد ٠؟ ف ٘ٝخ٬ف بل ا٫ع ّ٬اٚ٫اخس :

ٝنيٗـض دفنيـٚ ً١ا ـدٚ ٠يف زتبـ١

ايٓٛع ايثضيث يينيضز
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إخيضز ا ٍٚ٫ايـُحكلٴ ايٓضٝ٥ين ٚ ،إخيضز ايثضْ :ٞاضيضذٴْض ايـُحكل .
ٜٚـُهٔ ا٫ضـيد ٍ٫يـٮٚ -ٍٚقـٛع ايينيـضز
ٜكضٍ  :اْ٘  ٫زٜب يف تنيضز

بـل اينيـضَل خضصـ - ١بـ ٕ

اينيضَل َٔ  ٚـ٘ يف ايــُجُا  -اينيًُـض ٤ايةطـضم

يف ايـُثضٍ ٜ( :طيحب انساّ اينيًُـضٜ( )٤هـس ٙانـساّ ايةطـضم) ٚإٕ ايــدضصل :
(جيب انساّ اينيضمل اينيضدٍ) (حيـسّ انـساّ ايةضضـل اجلضٖـٌ) ايًةـضٕ َٛيـٛعضً
ف ٬تٓضيف بُٗٓٝض  ٫ٚتنيضز

 ،ف ٬ٝغ نٌ خضص َُٓٗض َا عضَـ٘ ايـرٜ ٟـستبط

ب٘ ٜٚـدصص عُ َ٘ٛب٘ ٜٓٚ ،يج َٔ تـدصٝصُٗض  :اْ٘ (ٜطيحب انساّ اينيًُض٤
إ ٫اينيـدَ ٍٚــِٓٗ فٝجـب انــساَِٗ) ٜ(ٚهـس ٙانــساّ ايةطـضم ا ٫اجلٗــضٍ فٝحــسّ
انساَِٗ) فيٓكًب ايٓطب٦ٓٝ ١ـر بـل اينيـضَل َـٔ اينيُـَ ّٛـٔ  ٚـ٘ اىل اييبـضٜٔ
ٝث ٜـديص نٌ َٔ اينيـضَل بــدصٛص َـضد ٠ا ٫يُـضع ( :اينيـضمل ايةضضـل)
ٚأ د اينيضَل ٜـدٍ عًـ ٢اضـيحبض
انساَ٘ ٜٚ ،كا ايينيضز

انساَـ٘ ٚ ،اينيـضّ اٯخـس ٜـدٍ عًـ ٢نساٖـ١

بل ٖر ٜٔاينيضَل ٫ٚبد َٔ ا سا ٤قٛاعد ٙبح ٝح َض

نــضٕ ٚا ــداً يًُصٜــ ١ايـــُس حٚ ، ١إ ٫فــضييدٝري بُٗٓٝــض بٓــض ٤ٶعًــَ ٢ــض إخيــضزٙ
ايـُحكل ايٓضٝ٥ين يف ايـُينيضديل بـحطب َض تكيضـ ٘ٝايكضعـد ٠اينيضَـ ١عٓـد ٙـضٍ
عدّ ٛ ٚد ايـُس ح .
ٚأغـهٌ عًٝــ٘ أضــيضذْض ايــُحكل (قــد )1( )ٙبـ ٕ ايينيــضز
اينيًِ ا٫

اْــُض ٜٓػـ َــٔ

ضي ٞبنيدّ صدٚز أ د ا٫دي ١ايـُينيضزيٚ ١نْٛـ٘ نضذبـضً اـري َطـضبل

يًٛاقا ٖٓٚ ،ض اينيًِ ا٫

ـضي ٞايـرٖ ٟـَٓ ٛػـ ايينيـضز

َينيًـل بهـر

أ ـد

ا٫خبضز ا٫زبني - ١اينيضَل ٚايـدضصل  -إذ ي ٛمل ٜصـدز أ ـد اينيـضَل أ ٚأ ـد
ايـدضصل مل ٜـحصٌ تٓضفٍ بل ا٭دي ١ايث٬ب ١ايبضق. ١ٝ

ٚيــٝظ اينيًــِ ا٫

ــضيَٓ -ٞػ ـ ايينيــضز

اينيضَل بضيـدصٛص نٜ ٞكا ايينيضز

َ -ينيًك ـضً بنيــدّ صــدٚز أ ــد

بُٗٓٝض بضيـدصٛص ٚت ٬غ املس حضت

(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :جَ + 484: 4صبضح ا٭ص ٍٛج.400: 3
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بُٗٓٝض نُض ٖ ٛتةهس ايـُحكل ايٓضٝ٥ين (قد. )ٙ
ٖٓض بعٛاٖس ا٫خبضز ا٫زبني ٚ ١صٌ اييٓضيف بُٗٓٝض

ٝ ٚث تنيًل ايينيضز

ٝنيضً ،ف٬بد يف َكضّ ايني٬ج ٚايح ٝح َٔ َ ٬ع١

ٝنيٗـض يف زتبـٚ ٍ١ا ـد،٠

ف٪ٝخر بضيسا ح تنيٓٝٝضً َٚ ،ا فكد ايـُس ح ٜـحهِ بضييدٝري بـل ا٫ديـ ١ا٫زبنيـ١
ب ٕ ٜطسح أ دٖض ٪ٜٚخر بضيبضق. ٞ
ٖٚرا ا٫غهضٍ اري تضّ :
أ : ً٫ٚإٕ ايكــ ٍٛبـ ٕ ايينيــضز

ٜٓػـ َــٔ اينيًــِ ا٫

ــضي ٞبهــر

ا٭دي ١ايــُينيضزيٜ ٫ ١ــُهٔ ايسنـ ٕٛايٝـ٘ عًـ ٢إط٬قـ٘  ،بـٌ ايينيـضز

أ ــد
َٓـٛط

بضخي٬ف ا٫خبضز يف ايــُةضد ٚعـدّ إَهـضٕ ايــجُا اينيـسيف ايــُكب ٍٛبُٗٓٝـض أٚ
بٗٓٝض  ،فضٕ ٖرا ايـُنيٓ ٖٛ ٢ظضٖس ا٫ديـ ١اينيٝ ٬ـ ١ايػـسع( : ١ٝاذا ٚزد عًـٝهِ
دٜثضٕ ايًةضٕ)  ٖٛٚايـُطضبل يًيبضْٝـضت اينيكٝ٥٬ـ ١ايــُحضٚز ١ٜيف ايــدطضبضت
اينيسف ١ٝايـُينيضزي ، ١فضذا إخيًةت ا٫خبضز ايٛاصً ١اىل ايةكٗـض ٤أ ٚاىل اينيكـ٤٬
ٚت ضٜس َضُْٗٛض ٪َٚداٖض صٌ ايينيـضز

بٗٓٝـض ٚإٕ مل ْنيًـِ إ

ـض ً٫بهـر

أ دٖض أ ٚبنيدّ صدٚز ٙيبٝضٕ ايـحهِ ايٛاقني ، ٞبٌ قد ٜنيًِ بصـدق٘ ٚصـدٚزٙ
يبٝضٕ ايــحهِ ايـٛاقني ٞايــُ٪قّت يــُصًح ٍ١نإٜكـضع ايــد٬ف بـل ايــَُٓ٪ل اٚ
تطــٗ ٌٝايػــسٜني ١يف أَــس تسخٝصــْٚ ٞـــحٖٛض ٚ ،قــد تكــدّ يف بـــحث أضــبض
إخي٬ف ا٫خبضز َض ي٘ ْةا  ،فُ٬ى تنيضز
ايٓصٛص ٚيٝظ اينيًِ ا٫
ٚبضْٝضً :إٕ ايينيضز
ٖ ٛاينيًِ ا٫

ضي ٞبهر

ا٫خبضز ٖ ٛإخي٬فٗض طب د٫يـ١
أ دٖض ٚعدّ َطضبكي٘ يًٛاقا .

ٚاقا بل اينيضَل ي ٢يـ ٛضـًُّٓض إٔ َٓػـ ايينيـضز

ضي ٞبنيدّ صدٚز أ دٖض أ ٚبهربـ٘ فـضٕ اينيـضَل  -ضـٛا ٤صـدز

اي ــدضصضٕ اّ ُٖ - ٫ــض اي ــُيدضيةضٕ ــداً ٜٚنيًــِ إ

ــض ً٫بهــر

أ ــدُٖض أٚ

أ دٖض ٚعدّ َطضبكي٘ يًٛاقا  ،فً ٛمل ٜصدز أ ـد اينيـضَل يــُض صـٌ اييٓـضيف
بل ٖر ٙايٓصٛص ا٭زبني. ١

ايٓٛع ايثضيث يينيضز
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ٚبضيثـــضً  :إٕ ايــ ــُِٗ ٖــــ ٛا٫عيٓــــض ٤بــ ــُض تكيضــــ ٘ٝا٫ديــــ ١ايػــــسع ١ٝيف
ايــــُينيضزيضت َٚـــض ٜـ ــجس ٟعًٝـــ٘ اينيكـــ ٤٬يف تـ ــحضٚزاتِٗ ٚيف عـــ٬ج تٓـــضيف
ايـدطضبضت ايــًُكض ٠ايـٚ ، ِٗٝايعـضٖس إٔ َةـضد ا٫ديـ ١اينيٝ ٬ـ ١ايػـسع ١ٝيـصّٚ
إ ــساش صــدم (ايـــحدٜثل ايـــُديًةل) أ( ٚا ٫ضدٜـــث ايـــُديًة )١فيجـــسٟ
ايـــُس حضت اينيٝ ٬ـــ ١بنيـــد إ ـــساش َٛيـــٛعٗض ٜ٪َ ،ـــداً بـــجس ٟاينيكـــ ٤٬يف
تـدضطبضتِٗ ٚتةضُٖضتِٗ عًـ ٢تــدصٝص اينيـضّ ٚإخـساج ايــدضص َـٔ اينيُـّٛ
ٚعً ٢تـكد ِٜايسا ح ذ ٟايـُص. ١ٜ
عٓد٥ر ٫بد َٔ تـدصٝص اينيضَل َٔ  ٘ ٚبضيـدضصل  -نٌ خـضص َـا
عضَ٘ ٚ -إخسا ُٗض َٔ دا٥س ٠اينيَُٛل َٔ  ،٘ ٚفٝبك ٢اينيضَضٕ َٔ  -٘ ٚبنيد
تـدصٝصُٗض ُٖ -ض ايـُينيضزيضٕ بينيضز

ٍ َطيكس ُٖٚ ،ض ايـحدٜثضٕ ايـُديًةضٕ

يف ايـُجُا  :اينيضمل ايةضضل يف املثضٍ ُٖٚ -ض ايــُحيض ضٕ اىل عـ٬ج  ،إذ ٜةٝـد
ا دُٖض اضيحبض

انساَ٘ (ٜطيحب إنساّ اينيًُض )٤عً ٢إط٬ق٘ ٜٚ ،ةٝد اٯخس

نساٖ ١انساَ٘ (ٜهس ٙإنساّ ايةطضم) عً ٢إط٬ق٘ .
٦ٓٝ ٚر  ٬ٜغ  :إٕ  ٚد َس ح يف ا دُٖض أخرْض بضينيضّ ايسا ح َُٓٗض
 ٚهُٓض عً ٢ايـُجُا بـحهُ٘ ْٚطسح اينيـضّ اٯخـس ٚمل ًْيةـت ايٝـ٘ ٚ ،إ مل
 ٜٛد َس ح يف ا دُٖض فٝيطـضقطضٕ  -عًـ ٢ايــُديضز  -أٜ ٚيدٝـس بُٗٓٝـض عًـ٢
ايـُػٗٛز .
ٖــرا ت ــُضّ ايهــ ّ٬يف ايٓــٛع ايثــضَْ ٞــٔ أْــٛاع ايينيــضز

بــل أنث ـس َــٔ

ديًٝل  ،بِ ٜكا ايه ّ٬يف :
الهوع الثالث  :ورود عامني متبايهني مع خاص أو أكثر .
ٚهلرا ايٓٛع صٛز ب٬ب ١بًحضظ إٔ ايـُدصص قد ٜسد عً ٢ا ـد اينيـضَل
ايـُيبضٜٓل ٚ ،قد ٜسد ايـُدصص عً ٢نٌ ٚا د َٔ اينيضَل ايـُيبضٜٓل فٝهـٕٛ
ايٛازد عضَل ٚخضصل ٖٚ ،را ا٫خري ْـحٛإ :
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فضْ٘ قد ٜ ٫ه ٕٛاخلضصضٕ ب ْةطُٗض َينيضزيل َيٓضفٝل فُٝـض بُٗٓٝـضٚ ،قـد
ٜهْٛضٕ َينيضزيل َيٓضفٝل يف أْةطُٗض  ،فضيصٛز ب٬ب: ١
ايصٛز ٠ا٭ٚىل َ :ض اذا ٚزد عضَـضٕ َيبضٜٓـضٕ ٚٚزد َــدصص عًـ ٢أ ـد
اينيــضَل ايـــُيبضٜٓل ،نُــض يــ ٛدٍ خــرب عًــ ٚ ٢ــٛ

إنــساّ اينيًُــض( ٤أنــسّ

اينيًُضٚ ،)٤دٍ خرب آخس عًـ ٢سَـ ١إنـساَِٗ ( ٫تهـسّ اينيًُـضٚ ،)٤دٍ بضيـث
عًٛ ٚ ٢

انساّ اينيضمل اينيضدٍ (أنسّ اينيًُض ٤اينيد.)ٍٚ

ٚيف ٖر ٙايصٛزْ ٠ـجد ايةِٗ اينيسيف ايـُحضٚزٜ ٟـجُا بٗٓٝـض ٜٚــدصص
بنيضٗض بـبـنيـا  ،فضذا أيـكَ ٞثـٌ ٖر ٙايـدـطضبضت ايث٬بـ ١اىل اينيسف ايـنيك٥٬ـٞ
اينيــضّ ٜٛفّ ـل بٗٓٝــض ٜٚةٗــِ إخيصــضص  ٚــٛ

إنــساّ اينيًُــضٖٚ - ٤ــَ ٛطًــل-

بـدصٛص اينيًُض ٤اينيد٫ٚ ، ٍٚشَ٘ فِٗ إخيصضص دي ٌٝسَ ١إنساّ اينيًُض٤
بـدصٛص اينيًُض ٤ايةطضم  -اري اينيد. - ٍٚ
بٌ ٜـُهٔ إ ٜكضٍ :إٕ ٖرا اخلرب ا٭خري ٜصًح غضٖد

ا ٚدي ٌٝتٛفٝل

بل ذٜٓو اخلرب ٜٔاينيضَل ايـُينيضزيل ٜٚـدسج َٔ دا٥س ٠ايينيضز

ايـُطيكس .

َٚــٔ ٖــرا ايكبٝــٌ  :ايــُثضٍ ايــُيكدّ ٱزث ايص ٚــَ ١ــٔ عكــضز شٗ ٚــض :
ٝث ٚزد َض ٜدٍ عً ٢إزث ايص ٚـَ ١ـٔ اينيكـضز َطًكـضً ٚٚ ،زد َـض ٜـدٍ عًـ٢
عدّ إزبٗـض َطًكـضً  ٚ ،ـض ٤خـرب ٜـدٍ عًـ ٢إزبٗـض إٕ نـضٕ هلـض ٚيـد َـٔ شٗ ٚـض
فسا ا (َ )1ض تكدّ ا ٍٚايبحث .
ْٚعريَ ٙض ٚزد يف ايـُستد َـٔ عُـ ّٛقيـٌ ض ـد ايـٓ

[َـٔ حـد ْبٝـضً

َسضْ ً٬بٛت٘ ٚنرب٘ فدَ٘ َبضح ] (ٜ ٖٛٚ )2نيِ اجلض د ايةطسٚ ٟاجلض د ايــًُّٞ
ٚإ ٫قيٌ] (ٜ ٖٛٚ )3نيِ ايــُستد ايةطـسٟ

ٚعُ[ ّٛايـُستد ٜطييض

 ،فضٕ تض

( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 17

+6

 َٔ : 7ابٛا

( )2ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 1ابٛا

د املستد  :ح. 1

( )3ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 4ابٛا

د املستد  :ح + 4ح. 6
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ٚايـًُٚ ، ٞت ٛد ْصٛص ( )1خضص ١تدٍ عً ٢إ ايــُستد ايةطـس ٟايـرٚ ٟيـد
عًـــ ٢اٱضـــٚ ّ٬نـــضٕ أ ٍٚأَـــسَ ٙطـــًُضً ٜكيـــٌ ٜ ٫ٚطـــييض

ٖٚ ،ـــ ٛخـــضص

ٜٚـدصص اينيضّ ا[ ٍٚ٫فدَ٘ َبضح ] بــدصٛص ايــُستد ايةطـس٫ٚ ، ٟشَـ٘
إخيصضص اينيضّ ايثضْ ٞبضيـُستد ايـًُ ، ٞبٌ ٜصًح ايــدضص غـضٖد

ـا بـل

اينيَُٛل .
ايصٛز ٠ايثضَْ : ١ٝض اذا ٚزد عضَضٕ َيبضٜٓضٕ ٚٚزد َـدصصضٕ يهٌ ٚا ـد
َٔ اينيضَل َٔ د ٕٚتٓضيف ايـُدصصل يف أْةطـُٗض أصـ ، ً٬فٝهـ ٕٛنـٌ ٚا ـد
َٔ ايـدضصل َـدصصضً ٭ د اينيضَل ايـُـيبضٜـٓٝـٔ ايـُستبط ب٘  ،فـٝدصص نٌ
خضص اينيضّ ايـُستبط ب٘ .
َٚثضي٘ َ :ض اذا ٚزد خرب عضّ ٜدٍ عً ٢نةض ١ٜاي طٌ ٚاييطٗري َٔ ايٓجظ
َسٚ ٠ا دٖٚ ، ٠را ٜدٍ عً ٢عـدّ إعيبـضز ايينيـدد يف صـ ٍٛايطٗـضز ٚ ، ٠ـض٤
خرب عضّ بضٍٕ ٜدٍ عً ٢إعيبـضز ايينيـدد ٚعـدّ نةضٜـ ١اي طـً ١ايٛا ـدٖٚ ، ٠ـرإ
خربإ عضَضٕ َينيضزيضٕ َيبضٜٓضٕ .
ٚاذا ضْ٤ض خربإ ُٖض خضصضٕ  :أ دُٖض َـديص بضي طٌ بضيـُض ٤ايكًٌٝ
ٚاْ٘ ٫بد َٔ ايينيدد عٓد اييطٗري ب٘ ٖٚ ،را َـدصص يـُض دٍ عً ٢عدّ إعيبضز
ايينيدد عً ٢ا٫ط٬م فٝديص ب ري ايـُض ٤ايكً. ٌٝ
ٚبضُْٗٝض َـديص بضيـُض ٤ايـجضزٚ ٟاْـ٘ ٜهةـ ٞاي طـٌ بـ٘ َـسٚ ٠ا ـد٫ٚ ٠
ٜنييرب ايينيدد يف ص ٍٛايطٗضز ٠ب٘ ٖٚ ،را َـدصص يـُض دٍ عً ٢إعيبضز تنيدد
اي طٌ ٚاييطٗري ب ري ايـُض ٤ايـجضز. ٟ
ٚايعضٖس اْ٘  ٫تٓضيف  ٫ٚتدافا بل ايــدضصل يف أْةطـُٗض ٝـث ٜيدـضي
َٛيــٛع  ٚهــِ نــٌ ٚا ــد َُٓٗــض  ٫ٚتنيــضز

بُٗٓٝــض  ،فٝدصــص نــٌ عــضّ

ب ــدضص٘ اي ــُستبط بــ٘ ٚ ،بنيــد ت ــدصٝص اينيــضَل اي ــُيبضٜٓل بهــٌ ٚا ــد َــٔ
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ : 1ابٛا

د املستد  :ح + 5ح. 6
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ايـدضصل  -تٓكًب ايٓطب ١بل اينيضَل ايـُدصصل َٔ اييبض ٜٔاىل اينيَُ ّٛـٔ
 ٚــ٘ ٜٚينيضزيــضٕ يف ايــُجُا َ -ــضد ٠ا ٫يُــضع ٚا٫ييكــضٖٚ ٤ــ ٛايــيطٗري بضملــض٤
ايهثري (ايهس) :
فضٕ َكيض ٢اينيضّ ا ٍٚ٫ايـُدصص ٜ( :هة ٞاي طٌ َٔ ايـدبث َس ٠إ٫
يف ايـُض ٤ايكً )ٌٝعدّ اعيبضز ايينيدد يف اي طٌ بضيـُض ٤ايهس ٚنةضٜـ ١اي طـٌ َـس٠
ٚا دَٚ ، ٠كيض ٢اينيضّ ايثضْ٫( : ٞبد َٔ ايينيدد يف اييطٗري َٔ ايــدبث إ ٫يف
ايـُض ٤ايـجضز ٖٛ )ٟاعيبضز ايينيدد يف اي طٌ بضيــُض ٤ايهـس ٚعـدّ نةضٜـ ١اي طـٌ
َسٚ ٠ا د. ٠
ٚعٓد٥ر ٫بد َٔ ايني٬ج  :فضٕ  ٚد َس ح يف أ د اينيضَل أخر ب٘ تنيٓٝٝضً
ٚطسح اٯخس بًحضظ ايـُجُا ٚ ،إ مل  ٜٛد َس ح ٜيدٝسيف اينيٌُ ب ـدُٖض
عًــ ٢قــَ ٍٛػــٗٛز  ،أٜ ٚيطــضقطضٕ عًــ ٢ايــُديضز ٜٚس ــا اىل عُــ ّٛفــٛم إٕ
 ٚدٚ ،إ ٫فإىل ا٫صٌ اينيًُ ٞايـجضز ٟيف ايـُٛزد .
ايصٛز ٠ايثضيثَ : ١ض اذا ٚزد عضَضٕ َيبضٜٓضٕ ٚٚزد َـدصصضٕ يهٌ َُٓٗـض
ُٖٚض َيٓضفٝضٕ فُٝض بُٗٓٝض ٚ ،ايٓطب ١بل ايـدضصل اينيُ. ٘ ٚ َٔ ّٛ
ْعــري َــض اذا ٚزد عُــ ّٛأ ٚإطــ٬م ٜةٝــد  ٚــٛ

انــساّ اينيًُــض ٤عًــ٢

ا٫طــ٬مٚٚ ،زد عُــ ّٛبــضٍٕ ٜــدٍ عًــ ٢عــدّ  ٚــٛ

انــساّ اينيًُــض ٤عًــ٢

ا٫ط٬مٚٚ ،زد خرب بضيـث ٜةٝـد  ٚـٛ
ٚٚزد خرب زابا ٜةٝد عدّ ٛ ٚ
ٚيف ٖرا ايصـٛزٜ ٠يدـضي

انـساّ عـد ٍٚاينيًُـض ٤بضيــدصٛص،

انساّ اينيضمل ايٓح. ٟٛ
اينيضَـضٕ فُٝـض بُٗٓٝـض نُـض ٜيدـضي

ايــدضصضٕ

فُٝض بُٗٓٝض ٜٚ ،ــُهٔ إٔ ٜطـضعد ايةٗـِ اينيـسيف ايــُحضٚزٚ ٟبــحطب ايــجسٟ
اينيــضّ عًــ ٢اييدضطــب ٚاييةــضِٖ ٜٚ ،سغــد اىل َ ٬عــ ١اينيــضَل ٚايـــدضصل
ب

نيُٗض ٚٚزد نٌ خضص عً ٢اينيـضّ ايــُكضبٌ يـ٘  ،فٝدـيص اينيـضّ ا ٍٚ٫يف

اي ــُثضٍ ب ــدصٛص (عــد ٍٚاينيًُــض ٜٚ )٤ــدسج عٓــ٘ (ايٓحٜٛــ )ٕٛيدخٛيــ٘ يف

ايٓٛع ايثضيث يينيضز
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اينيـــضّ ايثـــضْ ٞفـــٜ ٬ــــجب انـــساَِٗ ٜٚ ،ــــديص اينيـــضّ ايثـــضْ ٞبــــدصٛص
(اينيضمل ايٓحٜٚ )ٟٛـدسج عٓ٘ (اينيضمل اينيضدٍ) يدخٛيـ٘ يف اينيـضّ ا ٍٚ٫فٝجـب
انساَ٘ ٚ ،تصري ايٓطب ١بل اينيضَل ايـُدصصل ْٖ ٞطب ١اينيُ:٘ ٚ َٔ ّٛ
ٜةحقـــضٕ  :يف (اينيـــضمل اينيـــضدٍ اـــري ايٓحـــ )ٟٛفٝجـــب انساَـــ٘ ٚ ،يف
(اينيضمل ايٓح ٟٛاري اينيضدٍ) فٜ ٬ـجب انساَ٘ .
ٜٚـجيُنيضٕ يف (اينيضمل اينيضدٍ ايٓحـ٫ٚ )ٟٛبـد َـٔ ايـُنيضيــج ١بٓـض٤ٶ عًـ٢
ايـُطًو ايـُديضز  :أ ٍٛاخبضز ايح ٝح يًُينيضزيل اينيضَل َٔ . ٘ ٚ
ٚعٓد٥ــر  :إٕ  ٚــد َــس ح ٭ ــد اينيــضَل ا ٚ٭ ــد ايـــدضصل أخــر بــ٘
ٚز ح عًَ ٢نيضزي٘ ٚ،إ ٫تطضقطض يف ايـُجُا ٚز ا اىل عُ ّٛفٛم إٕ نضٕ،
ٚإ ٫فإىل ا٭صٌ اينيًُ ٞايـجضز. ٟ
ٖر ٙعُد ٠ايصٛز ايـُينيًك َٔ ١أْٛاع (ايينيضز
َٚــٔ ٖــرا اينيــس

بـل أنثـس َـٔ ديـًٝل)،

ٜـــُهٔ إضــيج ٤٬ايـــحضٍ يف ايصــٛز ا٫خــس ٣يــ ٛفــس

ٛ ٚدٖض ٚ ،قـد ٜـ ت ٞيف فـسٚع ايةكـ٘ ٚبــحٛب٘ َـض ٖـ ٛأٚيـح ٚأ ًـ ٢يٛاقنيٝيـ٘
 ٬َٚعيــ٘ ا٫خبــضز اي ــُينيضزي ١اي ــُينيدد ٠يف َةضدٖــض ٚاي ــُيٓضف ١ٝيف َــديٛهلض،
ٚايـُِٗ عٓدْض ٖ ٛفِٗ أ ـضدٜثِٗ ( )طـب ايــجس ٟاينيـسيف ايــُحضٚز ٟيف
فٗــِ ايٓصــٛص ايــُينيضزيٚ ١ا ٫ضدٜــث اي ــُيدضيةٚ ، ١قــد تــ٪د ٟاي ــُ ٬ع١
ٚايـُنيضجل ١طب ايةٗـِ ايــُحضٚز ٟاىل (إْكـ٬

ايٓطـبٚ )١قـد ٫تـ٪د ٟايٝـ٘،

ٚيــٝظ ٖــرا َُٗ ـضً بــٌ قــد ًٜ ٫يةــت اينيكــ ٤٬يف َ ــحضٚزاتِٗ ٚتةضُٖــضتِٗ اىل
(إْكــ٬

ايٓطــبٚ ، )١ايـــُِٗ فٗــِ ايـــُساد ايـــجد ٟيًيػــسٜا ايـــُكدع َــٔ

ايٓصٛص ايـُدضيةَ ١نييُداً عًـ ٢ايــجس ٟاينيك٥٬ـ ٞيف تةضُٖـضتِٗ ايــُحضٚز١ٜ
ٚنٝة ١ٝفُِٗٗ ايـدطضبضت ايـُيٓضفٚ ١ٝاهلل اينيضصِ ايـُطدد .
بِ اْ٘ قـد تنيـضزف يف اينيصـٛز ا٫خـري ٠عـس

تطبٝـل خـضز  ٞيينيـضز

أنثس َٔ ديًٝل َ خٛذاً َٔ ْصٛص ا٫خبضز ْبحث٘ ًَحكضً َطيك: ٖٛ ، ً٬
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تعارض روايات ضناى العارية :
قــد تنيــددت ايسٚاٜــضت اي ــُينيسي ١يضــُضٕ اينيضزٜــٚ ١عدَــ٘ ٚتنيضزيــت
ٚإخيًةت ا٭ْعضز يف فُٗٗض ٚيف نٝة ١ٝايــجُا بٗٓٝـض ٚيف تــحكل إْكـ٬
فٗٝض ا ٚعدَ٘  ٖٞٚ ،طٛا٥

ايٓطـب١

:

اٚ٫ىلَ :ض ٜدٍ عً ٢عدّ يُضٕ اينيضز ١ٜعً ٢ا٫ط٬م ْعري َنييـرب ٠احلًـ
[يٝظ عًَ ٢طينيري عضز ٍ١ٜيُضٕ ٚ ،صض ب اينيضز ١ٜايٛدٜني٪َ ١تـُٔ](. )1
ايثضَْ :١ٝض ٜدٍ عً ٢عدّ يُضٕ اينيضز ١ٜإَ ٫ـا إغـحاط٘ فـٝثــبت ايضـُضٕ،
ْعري َنييرب ٠ايـحً

ا٭خس[:٣اذا ًٖهت اينيضز ١ٜعٓد ايـُطينيري يـِ ٜضُـٓ٘ إ٫

إٔ ٜه ٕٛإغحط عً. )2( ]٘ٝ
ايثضيثَ : ١ض ٜدٍ عًْ ٢ة ٞيُضٕ اينيضز ١ٜإ ٫إ ته ٕٛاينيضز َٔ ١ٜايدازِٖ
ايةض ١ٝا ٚايدْضْري ايرٖب ١ٝفإْٗض َضُ ١ْٛاغحط يـُضْٗض يف عكـد اينيضزٜـ ١ا ٚمل
ٜػــحط نُنييربتــ ٞابــين ضــٓضٕ ٚعُــسٚ ،)3( ٚقــد إضــيثين يف زٚاٜــَُٗٓ ٍ١ــض :
[إ ٫ايدْضْري] ٚيف أخس[ : ٣إ ٫ايدزاِٖ]  ،فإْٗض َضُ[ ١ْٛإغحط صض بٗض
ا ٚمل ٜػحط فٗٝض يُضْضً ] .
 ٬ٜٚــغ عًــْ ٢صــٛص اضــيثٓضُٗ٥ض بًطــضٕ ٚا ــد َــٔ

ٝــا ٗــضت

ايد٫يْ ٫ٚ ، ١ـجد فسقضً بُٗٓٝض نٜ ٞينيـددا ،بـٌ ْ ٫ــجد فُٗٝـض غـبٗ ١تـدافا اٚ
تنيــضز

يف د٫يــ ١ايــدربْ ، ٜٔنيــِ د٫ييُٗــض عًــ ٢ايــدضص (:يــُضٕ ايــدزِٖ

ٚايــدٜٓضز) أقــَ ٣ٛــٔ د٫ييُٗــض عًــ ٢عُــْ ّٛةــ ٞايضــُضٕ يف اينيضزٜــ ١نطــض٥س
ايـدصٛصٝضت فإْٗض أق ٣ٛظٗٛزاً َٔ عَُٛضتٗض .
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 13

 َٔ : 1ابٛا

اينيضز : ١ٜح. 6

( )2ايٛضض : ٌ٥ج: 13

 َٔ : 1ابٛا

اينيضز : ١ٜح. 1

( )3ايٛضض : ٌ٥ج: 13

 َٔ :3ابٛا

اينيضز : ١ٜح + 1ح . 3
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ايسابنيــَ : ١ــض ٜــدٍ عًــْ ٢ةــ ٞيــُضٕ اينيضزٜــ ١إ ٫إٔ تهــَ ٕٛــٔ ايــرٖب
ا ٚايةضــ ١فضُْٗــض ًٜــصّ يــُضُْٗض  -إغــحط ا ٚمل ٜػــحط  -نُنييربتــ ٞشزاز٠
ٚاضحل ([: )1

ٝا َض إضينيست٘ فيـ - ٣ٛأًٖ ٟـو ايــُضٍ -فـًٜ ٬صَـو تـٛا،ٙ

إ ٫ايرٖب ٚايةض ١فضُْٗض ًٜصَضٕ ][اينيضز ١ٜيٝظ عًَ ٢طينيريٖض يُضٕ إَ ٫ض
نضٕ َٔ ذٖب ا ٚفض ١فضُْٗض َضُْٛضٕ إغحطض أ ٚمل ٜػحطض].
ٚايٓعس ٚايي ٌَ يف ْصـٛص ا ٫ضدٜـث ايــُرنٛز - ٠بيُضَٗـض  -تػـٗد بـ ٕ
َنييرب ٠ايـ حً

اٚ٫ىل ايٓضف ١ٝيًضُضٕ يف اينيضزٜـ ١عًـ ٢ا٫طـ٬م ايػـضٌَ ييُـضّ

َصضدٜل اينيضزٜـ - ١قـد ٚزد عًٗٝـض اييدصـٝص ايــُينيدد ٖٚ ،ـ ٞتـدٍ عًـ ٢إٔ
ا٭صٌ ا٭ٚي ٞيف اينيضزٜـٖ ١ـ ٛعـدّ ايضـُضٕ ٭ٕ[صـض ب اينيضزٜـ٪َ ١تــُٔ]
ٚايـُ٪تـُٔ ٜ ٫ضُٔ إ َ ٫ا ايينيـد ٟعًـ ٢اينيضزٜـ ١ا ٚاييةـسٜط يف ةعٗـض  ،بـِ
تسد اييدصٝصضت بيُضَٗض عً ٢اينيضّ دفنيٚ ً١ا د َٔ ٠د َٛ ٕٚب أَ ٚصـحح
ييجص ١٥ايـُ ٬عٚ ١ايني٬ج .
ٚبنيبــضز ٠بضْٝــَ : ١نييــرب ٠ايـــحً

اٚ٫ىل َ٪ضطــ ١يٮصــٌ ا٭ٚيــ : ٞعــدّ

ايضــُضٕ يف اينيضزٜــٜٚ ، ١نيضــدٖض ظــضٖس ايسٚاٜــضت ا٫خــس ٣فإْٗــض ت٪نــد ْةــٞ
ايضُضٕ أص ً٬غسعٝضً ٚتيصد ٣يبٝضٕ ببٛت ايضُضٕ يف َٛازد خضص. ١
ٚايعـــضٖس بــــحطب ايةٗـــِ اينيـــسيف ييُـــضّ طٛا٥ـــ

ا٭خبـــضز ٖـــٚ ٛزٚد

اييدصـٝص ايــُينيدد عًـ ٢ا٭صـٌ ا٭ٚيـ، ٞإذ ايــدضص ٜيكـدّ عًـ ٢اينيـضّ اٚ
اي ــُطًل يكــ ٠ٛد٫ييــ٘ عًــ ٢اي ــدصٛص ٚ ،اييدصــٝص اي ــُينيدد ٱطــ٬م أٚ
عُْ ّٛة ٞيُضٕ اينيضزٜ ١ٜيُثٌ يف :
ا٭ : ٍٚإ ٫إ ٜه ٕٛقد إغحط ايـُنيري يُضٕ اينيضز ١ٜعً ٢ايـُطينيري فًٝصَ٘
يُضْٗض ٜٓٚ ،ية ٞا٭صٌ ا٭ٚي ٞعٓد ا٫غحاط ايـُرنٛز .
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 13

 َٔ :3ابٛا

اينيضز : ١ٜح + 2ح . 4
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ٚايثضْ : ٞإ  ٫إ ته ٕٛاينيضز َٔ ١ٜايـدزاِٖ ايةضـ ١ٝاَ ٚـٔ ايـدْضْري ايرٖبٝـ١
فضْٗض َضُ ٖٞٚ ١ْٛصسٜـح ١يف ايضُضٕ ايـُطًل  :إغحط ايـُنيري يُضْٗض اّ مل
ٜػحط .
ٚايثضيث  :إ ٫إ ته ٕٛاينيضز َٔ ١ٜايـرٖب اَ ٚـٔ ايةضـ ، ١فإْٗـض َضـُ١ْٛ
عًــ ٢ايـــُطينيري ٖٚ ،ــ ٞصسٜـــح ١يف ايضــُضٕ ايـــُطًل هلُــض ٚإٕ مل ٜػــحط٘
ايـُنيري عًَ ٢طينيري ايرٖب ا ٚايةض. ١
َٚــا اييصــسٜح ايـــُنيص َٞٛبضيضــُضٕ ٚإٕ مل ٜػــحط يف َــٛازد عضزٜــ١
ايــرٖب ا ٚايةضــ ١ا ٚايــدزِٖ ا ٚايــدٜٓضز ٜٓــدفا تــ ِٖٛايـــُنيضزي ١بــل ٖــرٙ
ايسٚاٜضت ايـدضص. ١
ٚبضخيصضز ٖ :ر ٙايـدصٛصٝضت تـنيٌُ عٌُ ايـيدصٝص  -طب ايةِٗ
اينيسفـٚ ٞايكضْـ ٕٛايـُحــضٚزٚ - ٟتـدــسج عٔ اينيُــ ّٛا٭صٌ ايداٍ عًْ ٢ةٞ
ايضُضٕ [يٝظ عًَ ٢طينيري عضز ١ٜيُضٕ] .
ٚتبك ٢عً ٢ا٫صٌ  :عضز ١ٜاري ايدزاِٖ ٚايدْضْري ٚاري ايـرٖب ٚايةضـ١
ٚاري ايـُػسٚط يُضْ٘ عً ٢ا٭صٌ ا٭ٚيـْ ، ٞعـري عضزٜـ ١أَينيـ ١ايبٝـت ٚأبضبـ٘
ٚايبضـض٥ا ٚاينيسبـضت ٚايهيـب ٚايــحٛٝاْضت ْٚــحٖٛض فـ ٬يـُضٕ فٗٝـض َ ،ــض مل
ٜػحط َنيريٖض يُضْٗض عًَ ٢طينيريٖض َٚض مل ٜينيد ايـُطينيري عًٗٝض اٜ ٚةـسط يف
ةعٗــض فٝضــُٔ بـــُكيض ٢ايسٚاٜــضت ( )1ايدايــ ١عًــ ٢يــُضٕ ايـُ٪تـــُٔ عٓــد
ايينيد ٟعً ٢ا٭َضْ ١ا ٚعٓد ٚاييةسٜط يف ةعٗض .
ٚعضز ١ٜايدزاِٖ ٚايدْضْري َضُ ١ْٛضٛا ٤إغحط ايضـُضٕ اّ مل ٜػـحط،
ٖٚهرا عضز ١ٜايرٖب ٚايةضَ ٖٞ ١ضُ ١ْٛبٓحَ ٛطيكٌ .
ٚيٝطت عضز ١ٜايدزِٖ ٚايدٜٓضز ْضدز ٠اييحكل يف أشَٓيِٗ (ٚ )ا٭شَٓ١
ايكسٜب ١اييت نضْت ايٓةٛع ًََ ١َٓ٪يصَ ١بدٜٗٓض َ٪تـَُٓ ١ـحضفع ١٭َٛاٍ اريٖض
( )1ايٛضض :ٌ٥ج:13

 َٔ :5ابٛا

ا هضّ ايٛدٜني+ ١

+29

 َٔ :30ابٛا

ا هضّ اٱ ضز. ٠
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فضْ٘ نضْت تطينيضز يـحةغ َض ٤اي ٘ ٛا يُضعٝضً ٜٚطيةضد َٓٗض يًبطٗض يف ا٫عساع
ٚيف اريٖض َٔ د ٕٚإ ٜيٛق

اْ٫يةضع بٗض عً ٢اييصسف يف عٗٓٝض .

نُض اْ٘  َٛ ٫ب يـحٌُ زٚا ١ٜاضيثٓض ٤ايرٖب ٚايةضـ ١عًـ ٢خصـٛص
عضز ١ٜايدزِٖ ٚايدٜٓضز ْ ٫ٚ ،كبٌ احلٌُ ايـُرنٛز َٔ ٗ ١عدّ ايـُٓضفض ٠بـل
زٚا ١ٜإضيثٓض ٤ايرٖب ٚايةض ١عً ٢ا٫ط٬م ٚبل زٚا ١ٜإضيثٓض ٤ايدزِٖ ايةضٞ
ٚدٜٓــضز ايــرٖب َٚ ،ــض داّ اي ــجُا اينيــسيف ٚقــضْ ٕٛاييدصــٝص عــضَ ً٬يف ٖــرٙ
ايٓصٛص نًٗض يْ ٢صٛص ْة ٞايضُضٕ ٜٚه ٕٛاييدصٝص زافنيضً يينيضزيـٗض
ب ــحطب ايٓعــس اينيــسيف اي ــُحضٚز ٟإيٗٝــض ،فــ ٬تبكــَٓ ٢ضفــض ٠اَ ٚنيضزيــ٫ٚ ، ١
َ ٛــب يًنيــ٬ج ا ٚاي ــحٌُ أصــٚ ، ً٬يــٝظ عــدّ ٖــرا ٭ ــٌ ايــيدًص َــٔ
َـحرٚز (محٌ اينيضّ ا ٚايـُطًل عً ٢ايةسد ايٓضدز) نُض ق ، ٌٝبٌ اينيدّ عٓدْض
َٔ ٗ ١عدّ ايـُ ٛب يًني٬ج ينيدّ ايينيضز

.

بــِ إ عضزٜــ ١ايــرٖب ٚايةضــَ ١ضــُ ١ْٛضــٛا ٤إغــحط يــُضْٗض اّ مل
ٜػحطٚ ،ضٛا ٤نضٕ ايرٖب ٚايةض ١دٜٓضزاً ٚدزُٖضً اّ مل ٜهْٛض نـريو ٚ ،قـد
ٜـجيُا عٓٛاْضٕ يضُضٕ اينيضز ١ٜيهْٗٛض ذٖبضً ٚدٜٓضزاً أ ٚيهْٗٛض دزُٖـضً ٚفضـ، ١
فٝي نــد ايضــُضٕ بي٬قــ ٞاينيٓــٛاْل ٚ ،قــد ٜةحقــضٕ ٜ ٫ٚـــجيُنيضٕ يف ايضــُضٕ
ننيضز ١ٜايـحً ٞايرٖب ١ٝا ٚايةض. ١ٝ
ٚايةِٗ اينيسيف ايٛايح يـُثٌ ٖر ٙايـدطضبضت ٚ ،ايرٜ ٟيٛيّد َٓ٘ ايعٗٛز
ايًةع ٞايـحجٜ ١كض ٞبضيي ٌَ ٚايٓعس  ٬َٚعَ ١ـجُٛع ايسٚاٜـضت َ ،طـيٗدٜضً
بضيٓعس اينيسيف ٚايةِٗ اينيك ٞ٥٬ايـُحضٚز ٟيـُثٌ ٖر ٙايـدطضبضت ٖٚ ،ـٜ ٛـدعٛ
اىل تـدصٝص اينيضّ بـُجُٛع ايـدصٛصضت دفنيٚ ً١ا د َٔ ٠د ٕٚتـجص. ١٥
ٖرا ٖ ٛايةِٗ اينيسيف ايـُحضٚز ٟبنيٝداً عٔ اييدقٝكضت ايٓعسٜـ ١ايــُنييُد٠
ٱْك٬

ايٓطبْ ، ١عري َض أفضد ٙاضـيضذْض ( )1ايــُحكل (قـد )ٙيف َ ٬عيـ٘ يًٓطـب١

(َ )1صبضح ا٭ص ٍٛج َ + 398 +397 : 3بضْ ٞاٱضيٓبضط :ج .481 + 480: 4
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بل بنيا ا٫خبضز َ ،ا اْ٘  ٫ٚ ٘ ٚ ٫جـ ١عًـ ٬َ ٢عـ ١ايٓطـب ١بـل بنيـا
ا٭خبضز ايـُينيضزي ١د ٕٚبنيا .
عً ٢إٔ ٖرْ - ٙعس ١ٜإْك٬

ايٓطب -١اري صحٝح ١يف ْةطٗض نُـض تكـدّ ،

ٚايةِٗ اينيسيف ٜ ٫نييُدٖض ٚقد ٚزدت ا ٫ضدٜث ايـُنيص ١َٝٛخطضبضً اىل عُـّٛ
ايٓضع يٝةُٖٗٛض طب قٛاعد اييةضِٖ اينيك ٞ٥٬ايـُحضٚز ٟايـًُك ٢ايٖ ِٗٝرٙ
اخلطضبــضت ٜ ٫ٚ ،بــدَ ٚــِٓٗ ا٭خــر بٓعسٜــ( ١إْكــ٬

ايٓطــبٚ )١قــد ًٜ ٫يةيــٕٛ

إيٗٝـض يــ ٢يف َـٛازد تــحككٗض ٚ ،يـرا ْةضـٌ اْ ٚنييُـد يف إضــيٓطضم ايٓصــٛص
ٚاي ــجُا بــل َضــضَٗٓٝض ْٚطيحطــٔ ايٓحــ ٛاي ــُ يٛف عك ٝ٥٬ـضً يف ت ــحضٚزاتِٗ
ايـُينيضزف ب ِٗٓٝيف فِٗ أَثضٍ خطضبضتِٗ (. )
ٚقــد إعيُــدْض يف فٗــِ ٖــر ٙايٓصــٛص :طسٜكــ ١ايةٗــِ اينيــسيف اي ــُ يٛف
ي ــُثًٗض د ٕٚطسٜكــ( ١إْكــ٬

ايٓطــب )١ي ــُض تكــدّ ذنــسٚ ، ٙد ٕٚطسٜكــ ١بنيــا

ايةكٗــض ٤يف فٗــِ ايٓصــٛص طــب تــدقٝكضت ايً ــٚ ١أصــ ٍٛايةكــ٘ إ يُض٫تٗــض
ايـُ٪د ١ٜاىل تنيكٝد فِٗ ايٓصٛص َا أْٗض أيكٝت اىل عُ ّٛايــدًل ٚقـد أَـسٚا
( )إٔ ٜهًُّــٛا ايٓــضع عًــ ٢قــدز عكــٛهلِ ٚتةضُٖــضتِٗ  ،ف٬بــد َــٔ فٗــِ
ا ــضدٜثِٗ طــب ايةٗــِ ايـــُحضٚز ٟاينيــسيف اينيُــ َٞٛبنيٝــداً عــٔ تــدقٝكضت
ايكٛاعد ا٫صٛيٚ ١ٝايً  ١ٜٛاذا مل تًيَ ِ٦ا اييةضِٖ ايــُحضٚز ٟاينيـسيف ْ ،عـري
َـض هـض ٙصــض ب اجلٛاٖس(قـد )ٙيف فكـ٘ اينيضزٜــ )1( ١عـٔ ايــُحكل ايطــبصٚازٟ
(قد )ٙيف نةضٜي٘ ٚضٝد ايسٜض

(قد )ٙيف فِٗ ْصٛص يُضٕ اينيضزٚ ، ١ٜن ُْٗـض

محــ ٬أدا ٠ا٫ضــيثٓض ٤يف قٛيــ٘([ :)إ ٫ايــرٖب ٚايةضــ ]١عًــ ٢ايٛصــة١ٝ
بـُنيٓ( ٢اري ايرٖب ٚايةض )١فٛقنيض فُٝض ٚقنيض ف ٖٛٚ ، ٘ٝفٗـِ ٜ ٫يٛقـا َٛافكـ١
ا٫ذٖضٕ اينيضَ ١عًٚ ٘ٝاعيُضد اييةضُٖضت اينيسف ١ٝاٜض َٛ ٫ٚ ، ٙب يٲطضي ١فضْـ٘
( )1زا ا ٛاٖس ايه : ّ٬ج. 186 : 27

تنيضز

زٚاٜضت يُضٕ اينيضز)471( .............................................. ١ٜ

حبــث فكٗــٜ ٫ ٞصــح إقحــضّ تةصــ٬ٝت٘ يف بـــحٛث أصــ ٍٛايةكــ٘ ْ٫ــ٘ ٜيٓــضف٢
ٜٚصطدّ َا َٛيٛع ١ٝايبحث .
ٖــرا اي ــُ ٛص ذنسْــض ٙتطبٝك ـضً يبحثٓــض ا٭صــٛيٚ ٞبٓحــًٜ ٛيكــَ ٞــا َبضْٓٝــض
ا٭صــٛي ١ٝيف َ ٬عــ ١ايسٚاٜــضت ايـــُينيضزيٚ ١يف نٝةٝــ ١اينيــ٬ج  َٛ ٫ٚــب
يٲطضي ١يف بـحث فكٗ ٞتطبٝك ٞبنيد بٝضٕ ايهرب ٣ا٫صٛي. ١ٝ
بِ ْبحث يف :

( ........................................................... )472بػس ٣ا٫ص/ ٍٛج8

الـمقصد الرابع عشر
إختالف نقل الرواية أو تفسريها أو إختالف نسخها
ايـُييبا ٭خبضز اينيح ٠ايطضٖسٚ)( ٠اييت ٚصًيٓض يف ايـجٛاَا ايـحدٜث١ٝ
ايـُنييربٜ ٠ـجد ض٫ت أَ ٚػه٬ت ب٬ب ١تيطًب ٚ ً٬ع ٬ـضً ٝ ،ـث ٜــدطس
فٗٝض بضيبضٍ ض٪اٍ عٔ إٔ أخبضز ايح ٝح ايـُٓصٛص ٖـٌ تنيـِ َـٛازد إخـي٬ف
ايسٚا ٠يف ْكٌ احلدٜث ؟ ٚأْٗض ٌٖ تنيِ َٛازد إخـي٬ف ْطـذ ايسٚاٜـٚ ١ت ضٜسٖـض
َٔ أصٌ اىل أصٌ ا َٔ ٚضَا دٜث اىل ضَا آخس ؟ ٚأْٗض ٌٖ تنيِ َـٛازد
إخي٬ف َةطس ٟايــحدٜث ايٛا ـد ؟ اّ  ٫تنيُٗـض ْٚـرٖب اىل اييطـضقط َـض مل
ٜـحصٌ ا٫طُٓ٦ضٕ بيةطري َٓٗض أ ٚبٓطد ١دٜث .
ٖر ٙاضٚ ١ً٦اقني ١ٝب٬بْ ١ـجٝب عٓٗض يف بــحٛث ب٬بـَُٗ ١ـْ ١ضفنيـ ١يف فٗـِ
أ ضدٜث اينيحْ ،)(٠بدأ َٓٗض ببحث :
إختالف تفسري الـحديث :
يٚ ٛقا ا٫خي٬ف بل ايــُحدبل  -نضيػـٝدل ايهًـٝين ٚايــُجًط -ٞأٚ
بــل ايةكٗــض - ٤نضيػــٗٝد -ٜٔيف تةطــري ــدٜث ٚفٗــِ زٚاٜــَٓ ١كٛيــ ١يف أصــٍٛ
ايـحدٜث ٛ ٚاَني٘ فٌٗ ٜدخٌ يف دا٥س ٠ايينيضز

بل ايــحدٜثل ٚتػـًُ٘ أديـ١

ايح ٝح اّ  ٫؟ .
ايعضٖس عدّ دخٛي٘ تـحت دا٥س ٠ايينيضز
فط ـس فكٝــ٘ ا َ ٚــحدث زٚاٜــْٗ[: ١ــ ٢ايــٓ

(ٚإخي٬ف ايـحدٜثل)،فضذا

عــٔ بٝــا اي ــسز]( )1ب ــُنيْٓٝٗ ٢ــ٘

()عــٔ بٝــا َــض فٝــ٘ خطــس ٚتنيــسٜا يًًٗهــٚ ، ١فط ـس ٙفكٝــ٘ ا َ ٚــحدث آخــس
بضيٓٗ ٞعٔ بـٝـا َض فـ ٘ٝخدعٚ ١اةًَ(: ١ض نضٕ ي٘ ظـضٖس  ٜس ايـُػحٜٚ ٟـددع٘
ٚي٘ بضطٔ َـجٗ ) ٍٛمل ٜهٔ إخي٬فُٗض يف اييةطري َصدام (إخي٬ف ايـحدٜثل
( )1ايٛضض : ٌ٥ج : 12

 َٔ 40أبٛا

آدا

اييجضز : ٠ح. 3
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ٚتنيضز

ٚا د )473( ..........................................

ايـدربٜ )ٜٔكٓٝضً  ،يٛيٛح إ تنيـدد ايةٗـِ ٚاييةطـري  ٜٛ ٫ـب تنيـدد

احلدٜث ٚإخي٬ف٘  ،بٌ إ تةطري نٌ ٚا د َٔ ايـُحدبل ا ٚايةكٗٝلَ -طـيٓد
اىل إ يٗــضدٚ ٙفُٗــ٘ ايػدصــَ ٞــٔ اي ــحدٜث إعيُــضداً عًــ ٢اي ــُنيضْ ٞايً ٜٛــ١
يًةع ١ا ٚايكـسا ٔ٥ايػـسع ١ٝايــُيصً ١ا ٚايــُٓةصً ١عـٔ ايــدرب بــحطب تصـٛز
ايةك ٘ٝأ ٚايـُحدثٚ ،ايةِٗ ج ١عً ٢ايـُةطس  :ايةك ٘ٝا ٚايـُحدث .
ٚيـٝظ اييةطــري ــص٤ٶ َــٔ ايــحدٜث املنيصــ َٞٛيٝهــَ ٕٛصــدام(إخي٬ف
ا ٫ضدٜــث ايـــُنيص )١َٝٛايــرٖ ٟــَٛ ٛيــٛع اديــ ١ايح ــٝح ٚاخبــضز عــ٬ج
ايـدرب ٜٔاملديًةل [:اذا ٚزد عًٝهِ دٜثضٕ ايًةضٕ]( ، )1بٌ اييةطري إ يٗضد
ٚفِٗ غدصٖ ٞـ ٛجـ ١عًـ ٢ايــُجيٗد ايــُةطس َٚـٔ ٜٛافكـ٘ يف ايةٗـِ ٫ٚ ،
 ٜٛب إخي٬ف فُِٗٗ تنيدد ايـحدٜث  ،ييطضمل ايـجُٝا عً ٚ ٢د ٠ايـحدٜث
ٚعدّ تنيدد ، ٙيهٔ فِٗ احلدٜث ٜـديً

َٔ فك ٘ٝاىل فك: ٘ٝ

فيجــد ٖــرا ايةكٝــ٘ ٜةطـس[اي سز] ايــٛازد يف ايــحدٜث ايٓبــ ٟٛايــُيكدّ
بـُنيٓ( ٢ايـدطس َٚض ف ٘ٝاييًٗهٜٚ )١طيدٍ ب٘ عً(٢إغحاط َنيًَٝٛـ ١اينيٛيـل)
يف صح ١ايبٝا يٜٓ ٢ية ٞايــدطس َٚـض ٜـ٪د ٟاىل ايٓـصاع  ،أٜ ٚطـيدٍ بـ٘ عًـ٢
(إغحاط ايكدز ٠عً ٢تطـً ِٝاينيٛيـل) ـرزاً َـٔ عجـص أ ـدُٖض عـٔ تطـًِٝ
ايـُبٝا ا ٚايثُٔ فٝحصٌ ايـد٬ف ٚايٓصاع ٚايـدطس ٚايـٗ٬ى أ ٚايضسز بيكسٜب
عسيٓض ٙيف بـحٛبٓض ايةكٗ. ١ٝ
ٚتـجد ايةك ٘ٝاٯخس ٜةطس ٙبـُنيٓ( ٢ايـددعٚ ١اٱضي ةضٍ) ٜٚــجنيً٘ ديـً٬ٝ
عً ٢ايٓٗـ ٞايــُحُد ٟعـٔ ايبٝـا ايــُػيٌُ عًـ ٢ايــددعٚ ١ا٫ضـي ةضٍ نبٝـا
ايـُنيٝب اَ ٚض ٜػيٌُ عً ٢اي نب ايةض ؼ .
ٚبضخيصــضز :تنيــدد تةطــري ايـــحدٜث ٚإخــي٬ف فٗــِ ايـــُحدبل يًدــرب
ايٛا د ايـُس ٜٛ ٫ ٟٚب تنيـدد ايــحدٜث ٚاخي٬فـ٘ ٚ ،يـرا ٜ ٫ـ تَٛ ٞيـٛع
( )1ايٛضض : ٌ٥ج: 18

 َٔ 9أبٛا

صةضت ايكضي : ٞح + 1ح + 29ح.34
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ايح ـــٝح بضملس حـــضت املٓصٛصـــٜ ٫ٚ ١صـــدم ٚ(:زٚد ـــدٜثل َــــديًةل)،
َ ٫ٚـجضٍ يًح ٝح ايني ٞ ٬املٓصٛص  .بِ ْبحث بضْٝضً :
إختالف نقل الرواية واحلديث الـنعصومي :
يٚ ٛقا إخي٬ف بـل ايـسٚا ٠يف ْكـٌ ايسٚاٜـ ١ايــُنيص : ١َٝٛيف ْكـٌ أيةـضظ
ايـحدٜث ايٛا د أ ٚيف ْكٌ ٖ ٠ ٝأيةضظ٘ أ ٚتستٝب نًُضت٘  ،بـحٝث أ ٚب ٖـرا
اٱخــي٬ف  :إخــي٬ف اي ــحهِ ايػــسع ٞيف اي ــُٛيٛع ايٛا ــد ٚ ،قــد عًُٓــض
ب ٛد ٠ايـحدٜث ايصـضدز عـٔ ايــُنيصٚ )(ّٛعًُٓـض بٓػـ ٤ٛا٫خـي٬ف َـٔ
ايسا ٟٚايٓضقٌ يًحدٜث بنيد صـدٚزَٓ ٙـ٘ ( )نـ ٕ ٜٓكًـ٘ أ ـدِٖ عًـٖٝ ٢ـ ٠
َـديًة ١عٔ ايــٗ ٠ ٝايـيت ٜٓكًـٗض ايـسا ٟٚاٯخـس ٜٚ ،نيبـس عٓـ٘ يف عًـِ ايدزاٜـ: ١
(ايـحدٜث ايـُضطس

َيٓ٘) قبضٍ (ايـحدٜث ايـُضطس

ضٓد.)ٙ

ٖٚرا ايبحث ٜنيِ َض اذا نضٕ إخي٬ف َنت ايـحدٜث ْضغ٦ضً َٔ ايسا ٟٚعٔ
ايـُنيصَ )( ّٛبضغسَٚ ٠ض اذا نضٕ ا٫خي٬ف ْضغ٦ضً َٔ ايسا ٟٚايـُي خس عٔ
ايـُبضغس بٛاضط ١أ ٚأنثس عٔ ايـُنيص.)(ّٛ
َٚثضي٘ ايـدرب ايصـحٝح ايـٛازد يف ايــُسٜا ايـرَ ٟـضت ٚقـد فضتـ٘ صـّٛ
بنيا أٜضّ غٗس زَضضٕ ٚ ،اير ٟزٚا ٙايـُػضٜذ يف ا٭ص ٍٛايــحدٜث ١ٝا٭زبنيـ١
ٚقــد إخيًةــت زٚاٜــيِٗ يف ايـــجًُ ١ا٫خــريَ ٠ــٔ ايـــدرب ايصــحٝح  ،فسٚاٖــض
ايػٝدضٕ ايهًٝين ٚايصدٚم ( )1بطسٜكُٗـض ايصـحٝح اىل ابـَ ٞـس ِٜاْ٫صـضز:ٟ
[فضٕ مل ٜهٔ ي٘ َضٍ صضّ عٓ٘ ٚيٖٚ ،]٘ٝهرا زٚاٖض ايػٝذ يف (اييٗرٜبل) عٔ
ايهًٝين بطسٜك٘ ايٝـ٘ [ :صـضّ عٓـ٘ ٚيٝـ٘] ،بُٓٝـض زٚاٖـض ايػـٝذ ايطٛضـْ ٞةطـ٘
بطسٜك٘ اىل ابَ ٞس ِٜاْ٫صـضز[ : ٟفـضٕ مل ٜهـٔ َـضٍ تصـدم عٓـ٘ ٚيٝـ٘](، )2
( )1ايهضيف  :ج : 124: 4ح +3ايةك: ٘ٝج: 98: 2ح .439
( )2اييٗرٜب ج :248 : 4ح+ 735ح + 736ا٫ضيبصضز  :ج . 109: 2

اخي٬ف ْطذ ايسٚا ١ٜيف نيض

ٚا د )475( .........................................

ٚفسم َنيٓ ٟٛبل ايٓطديل ْ ٖٛٚضغ َٔ ٧إخي٬ف ايسٚاٚ ٠زٚاٜيِٗ يًدـرب َـا
ايكطــا بصــدٚز ٙــدٜثضً َنيصــَٝٛضً ٚا ــداً َ ٫ -ينيــدداًٜ ٫ٚ -ــُهٔ اييصــدٜل
بض يُضٍ إغيبض ٙايػٝذ ايطٛض ٞيف ْكٌ ايسٚا ١ٜ٭ٕ ايػٝذ يف (اييٗرٜبل) ٜسٟٚ
نًيض ايٓطديل [صضّ  ،تصدم].
ْٚعري ايـدرب ايـُسفٛع ( )1ايٛازد يف ايدّ ايـُػيب٘ ايـُسدد بل دّ ايكس ـ١
ٚبــل دّ اي ــحٝا ٝــث أَــس اَ٫ــضّ()بض٫خيبــضز َ[ :ٴسٵٖــض فًيطــيًلِ عً ـ٢
ظٗسٖــض بــِ تسفــا ز ًٗٝــض ٚتطــيدخٌ إصــبنيٗض ايٛضــط : ٢فــضٕ خــسج ايــدّ َــٔ
ايـجضْب ا٭ٜـُٔ فَٗ ٛـٔ ايــحٝا ٚ ،إ خـسج َـٔ ايــجضْب ا٭ٜطـس فٗـَ ٛـٔ
ايكس ٖ ]١هرا يف ْطـذ ايهـضيفٚ ،بنيهطـ٘ تــُضَضً ْطـد ١اييٗـرٜب ايــُيداٚي: ١
[فــضٕ خــسج ايــدّ َــٔ اي ــجضْب ا٭ٜطــس فٗــَ ٛــٔ اي ــحٝا ٚ ،إ خــسج َــٔ
ايــجضْب ا٭ٜــُٔ فٗــَ ٛــٔ ايكس ــَ]١ا ايكطــا بهْٗٛــض زٚاٜـٚ ً١ا ــد ٠اخيً ـ
ْكٌ ايسا ٟٚيك ٍٛاَ٫ضّ ( )فٗٝض عًْ ٢ـحَ ٜٔٛينيضنطل تـُضَضً .
فٗــٌ ٜهــٖ ٕٛــرا َــٔ تنيــضز

ا٫خبــضز (ٚإخــي٬ف اي ــحدٜثل) ؟ ٖٚــٌ

تـجسٖٓ ٟض ايـُس حضت ايـُٓضضب ١يني٬ج ٖرا ا٫خي٬ف بل ايٓكًل ؟.
ٚايـُساد َٔ ايــُس حضت ايــُٓضضبٖ ١ـ ٛايح ـٝح بػـٗس ٠زٚاٜـ ١ايهًـٝين
فح حَ -ـث -ً٬زٚاٜيـ٘ ايــُستبط ١بـدّ ايــحٝا يـدع ٣ٛايػـٗٝد يف (ايـرنس)٣
زٜ٩ي٘ نثرياً َٔ ْطذ (اييٗرٜب) َٛافك ً ١يسٚا ١ٜايهًٝين طـبُض هـض ٙصـض ب
اجلٛاٖس ( ، )2اٜ ٚه ٕٛايح ٝح بصةضت ايسا ٟٚبدع ٣ٛأيـبطْ ١ٝكـٌ ايهًـٝين
ٚأقسبٝيــ٘ اىل ايــسا َ : ٟٚــحُد بــٔ  ٜــح ٢ٝاينيطــضز ٝــث ٜــس ٟٚايهًــٝين عٓــ٘
َبضغس ،٠بـد٬ف ايػٝذ فضْ٘ ٜسٖ ٟٚرا ايــدرب عٓـ٘ بٛضـض٥ط ٚ ،قـس
اىل اَ٫ضّ (َ )س ح َٔ ٝث ا٫فضً. ١ٝ
( )1ايٛضض: ٌ٥ج: 2

 َٔ 16أبٛا

(ٛ )2اٖس ايه: ّ٬ج. 145: 3

احلٝا :ح+ 1ح. 2

ا٫ضـٓضد
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أٜ ٚنيهظ اَ٫س ٜٚدع ٢غٗس ٠زٚاٜـ( ١اييٗـرٜب) يةيـ ٣ٛايــُػٗٛز عًـ٢
طبكٗض ؟ ٚ .قد إخيًةت أْعضزِٖ (ز
فــرٖب

) يف ٖرا ا٭َس :

ــا اىل اْــ٘ ٜنيضَــٌ إخــي٬ف ْطــذ ايسٚاٜــَ ١نيضًَــ ١ايـــدربٜٔ

ايـُينيضزيل  ٜٚت ٞايح ٝح ير ٟايـُص ١ٜعٓد٥ر  ،قضٍ غٝدٓض ايـجد(قد( :)ٙإٕ
ا٫خـــي٬ف ايـــُرنٛز قـــد  ٜٛـــب إخـــي٬ف ايـــحهِ يف ايـــُنت ٚا٫عيبـــضز يف
ايطٓد....فضٕ تس ح أ د ايـحدٜثل ا ٚايطٓد ٜٔعً ٢اٯخس بـُس ح َنييرب ن ٕ
ٜه ٕٛزا ٟٚأ دُٖض أ ةغ ا ٚأيبط ا ٚأنثس صحب ً١يًُس ٟٚعٓ٘ ْٚــح ٛذيـو
َٔ  ٙٛ ٚايح ٝح فضيـحهِ يًسا ح)

()1

.

ٚيف قبضي٘  :ق ٍٛبنيدّ سٜضٕ ايح ٝح بضيـُس حضت ٚعدّ ن َٔ( ْ٘ٛقبٌٝ
تنيضز

ا٫خبضز) هض ٙايطٝد ايـحه )2( ِٝعٔ فك٘ غٝدٓض ا٫ععِ ٚعٔ زضـضي١

دَــض ٤ايـــُحكل ايـــدساضضْ(ٞقدِٖ)  ٚهــض ٙأضــيضذْض اي ــُحكل ( )3عــٔ ايةكٝــ٘
ايـُٗداْ( ٞقدُٖض) ٚاْ٘ ٜ ٫هَ ٕٛـٔ بـض

ايينيـضز

بـٌ َـٔ (إغـيبض ٙايــحج١

ب ري ايـحج )١يًنيًِ بنيدّ صدٚز نًُٗٝض عٔ اَ٫ضّ (. )
ٚعٓد٥ر قد ٜطيدٍ يًك ٍٛاٜٚ ٍٚ٫كضٍ ب ْ٘ َا إخي٬ف ْطذ ايسٚاٜـَ ١ـٔ
قبــٌ ايٓــضقًل ايــساٜٚل هلــض ٜهــ ٕٛايـــُكضّ َــٔ تنيــضز

ايـــدربٚ ٜٔإخــي٬ف

ايـحدٜثل  ،بًحضظ إٔ نٖ َٔ ً٬را ايـُحدث ايسا ٟٚيًدرب بٓطدٚ ٍ١ايــُحدث
ايسا ٟٚيًٓطد ١ا٭خس ٖٛ ٣بكَ ١ـدرب عٔ قـ ٍٛايــُنيص ّٛفه ْـ٘ مسـا ايــدرب
َٓــ٘ ( )زاٜٚــضٕ ٚإخيًةــض يف ايٓكــٌ  -زٚاٜــ ١ايــُضُ - ٕٛفٝصــدم اْــ٘ (ٚزد
دٜثضٕ َـديًةضٕ) .
ٖٚرا ايـُكضٍ ٚازد عٓد إ ساش عدّ تنيدد ايٛاقني ١ايـُس ١ٜٚيف ايـدرب  ،بِ
(َ )1كبضع اهلدا ١ٜج - 387 :1طبني ١دٜث. ١
(َ )2طيُطو اينيس ٠ٚايٛبك: ٢ج. 184 : 3
(َ )3صبضح ا٭ص : ٍٛج . 422 :3
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ْكٌ َكضٍ ايـُنيصٖ َٔ )( ّٛـرا ايـساَٚ ٟٚـٔ ذاىٜ ٫ٚ ،ـدز ٣يف

ايٛاقا ٌٖ صدزت عٓ٘ ٖر ٙايٓطد ١اّ تًو ؟ .
ٚقــد ٜــسد ٖــرا اي ــُكضٍ ب ــُٓا نْٛــ٘ َــٔ تنيــضز

اي ــدربٚ ٜٔإخي٬فُٗــض

ٱخيصــضص اينيٓــٛإ بــُٛازد تنيــدد ايساٜٚــ ١ايصــضدزٚ ٠ايٛاقنيــ ١ايــُس ، ١ٜٚبــِ
ٜـدع ٢نــ ٕٛإخـي٬ف ايٓطــذ َــٔ (إغـيبض ٙايــحج ١ب ــري ايــحج )١يًكطــا بنيــدّ
صــدٚز نًُٗٝــض عــٔ ايـــُنيصْٚ ،)( ّٛيٝجيــ٘ عــدّ سٜــضٕ ايـــُس حضت
ايـُٓضضبٖ ، ١را تٛيٝح َض أفضد ٙايـُحكل اهلُداْ -)1( ٞبد ٚنٝ -َ٘٬ث ذنس
اْ٘ يٝظ ايـُكضّ َٔ قب( ٌٝتنيضز

ايـدرب )ٜٔيٜ ٢ح ح أ دُٖض بضيػـٗس ٠أٚ

بضٚ٫بك ١ٝأ ٚبض٫يبطٜ ْ٘٫ ١ٝكطا بهُْٗٛض زٚاٚ ً١ٜا ـد ٠قـد ٚقـا ا٫خـي٬ف يف
ْكًٗض  ٫ٚدي ٌٝعً ٢إعيبضز ايـُس حضت يف َثٌ ايةس

.

بِ تسا ا ايــُحكل (قـدٚ )ٙقـ ٣ٛسٜـضٕ ايــُس حضت ٚإدعـ ٢إضـيكساز
ضري ٠اينيًُض ٤عًـ ٢اٱعيٓـض ٤بــُثٌ ٖـر ٙايــُس حضت يف تنيـٝل أيةـضظ ايسٚاٜـ، ١
ٚإضـيدٍ يصــح ١ضــريتِٗ ببٓــض ٤اينيكــ ٤٬عًــ ٢اٱعيٓــض ٤بــُثٌ ٖــر ٙايح ٝحــضت
ٚبضضيةضدت٘ َـُض ٚزد يف ع٬ج ا٫خبضز ايـُينيضزيٚ ١إْطبضقٗض عًٖ . ٘ٝرا ضصٌ
نٚ َ٘٬عُدت٘ .
ٜٚـُهٔ ايك : ٍٛإٕ ايــُيحصٌ َـٔ َسا نيـ ١نًُـضتِٗ يف بنيـا بــحٛث
ايةك٘ ٚايدزاٛ ٚ ١ٜد قٛيل يف سٜضٕ ايـُس حضت :
ق ٍٛبنيدّ سٜضْٗض ينيدّ ن ٕٛايـُكضّ َٔ بض

تنيضز

ا٭خبضز  ،إخيـضزٙ

ــا  ٚهــض ٙيف (اي ــُطيُطو) عــٔ غــٝدٓض ا٫ععــِ يف فكٗــ٘ ٚعــٔ اي ــُحكل
ايـدساضضْ ٞيف زضضي ١ايدَض. ٤
ٚق ٍٛبـجسٜضْٗض  ،إخيضزٙ

ا  َِٗٓ :غٝدٓض ايـجد فـَ(ٞكبضع اهلدا)١ٜ

ٚتـكدَت عـبضزتـ٘ َٓٚ ،ـِٗ اضيضذْض ايـُحكل اير ٜٔإيـيـصّ (ب ٕ إخـيـ٬ف زٚاٜـ١
(َ )1صبضح ايةك : ٘ٝنيض

ايطٗضز : ٠فسٚع احلٝا  :ص  -261طبني ١قدمي. ١
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ايهـضيف ٚاييٗـرٜب َــث -ً٬داخـٌ يف تنيـضز

ايــدرب ٜٔفضُْٗـض خـربإٚ ،اينيًــِ

بنيدّ صدٚز نًُٗٝض ٜ ٫ضس بينيدد ايـدرب نُض يف ضض٥س َٛازد ايينيضز
ٚا٭قـــس

)(. )1

يف ايٓعـــس ايـ ــُيٛايا ٖـــ ٛا ٍٚ٫يكصـــٛز ا٫خبـــضز اينيٝ ٬ـــ١

ايـُنييُد ٠عٔ أٛي٘ ٚ ،تةص : ً٘ٝاْ٘ َا تـٛفس ايكـساٚ ٔ٥ايػـٛاٖد ا٫طُٓ٦ضْٝـ١
عًـــ ٢تــــس ٝح ْكــــٌ أ ــــدُٖض ٪ٜخــــر بــــضيسا ح  ،٭ٕ ا٫طُٓ٦ــــضٕ نــــضيكطا
جَ ١نيرزَ ٠نييُد عًٗٝض عَُٛضً أُٜٓـض صـٌ ٜٓٚ ،ب ـَ ٞـٔ ايةكٝـ٘  :اييحكٝـل
ب َــٌ صــ ٍٛايطُ ْٓٝــٚ - ١يــَ ٛــٔ َ ــجُٛع قــسا ٔ٥تيــٛفس ٚت ــجيُا يف ْطــد١
(نيض

ـدٜث) عًـ ٢ايٓطـد ١ا٭خـسْ ، ٣عـري ا٭يـبطٚ، ١ٝا٭ٚبكٝـٚ ،١تنيـدد

ايٓكٌٚ ،ايٓكٌ ب يةضظ فصٝح ١تٓضضب ضٍ ايـُنيصَٛل(َٓٚ )طكِٗ اينيسبٞ
ايبًٝــو  ْٚــحٖٛض فكــد  ٜــحصٌ َــٔ إ يُضعٗــض  :ا٫طُٓ٦ــضٕ بصــدٚز ْطــدَ ١ــٔ
ْطديت ايسٚا ١ٜاْ ٚطدٗض ٚ ،ايــدري نًـ٘ ٚايــحج ١ٝيف ا٫طُٓ٦ـضٕ ايــحضصٌ يف
بضطٔ ايةك َٔ ٘ٝتـحكك٘ ايـُ ٢َٛاي. ٘ٝ
يهٔ َا قصٛز ايكسا ٔ٥عٔ تٛيٝد ا٫طُٓ٦ضٕ بصحٖ ١را ايٓكـٌ أ ٚذاى أٚ
َا عدّ تٛفس ايةسا -ٔ٥فضيعضٖس عدّ ن ٕٛايــُكضّ َـٔ بض (تنيـضز

ا٫خبـضز)

ف ٬ت ت ٞف ٘ٝأخبضز ايح ٝح ٚ:عُدتٗض ايـُكبٛيٚ ١ايصحٝح ١ايعـضٖستل يف نـٕٛ
َٛيٛعُٗض َ(:ـج ٧ٝايـدرب ٜٔايــُديًةل) أ( : ٚإخـي٬ف َةـضد أ ـضدٜثِٗ) ،
٭ٕ ٖرا ايـُٛيٛع ايـُٓصٛص ظـضٖس يف ايــحدٜث ايـر ٟتهًّـِ بـ٘ ايــُنيصّٛ
ٚصدز عٔ ضض ي٘ ( )ايـُكدضٚ ، ١نَٓ٬ض يف ايـحدٜث ايٛا ـد ايـرٚ ٟقـا
فٝـ٘ إخـي٬ف ايــسٚا ٠يف ايٓكــٌ  -زٚاٜــَ ١ــض تــحدث بــ٘ ايــُنيص - )( ّٛفٗــٛ
إخي٬ف ْكً ١ايـحدٜث ايٛا د ٚ ،يٝظ إخي٬فضً يف دٜثِٗ ٚأخبضزِٖ .
ٝ ٚث ٜ ٫عـٗس صـدم ايـُٛيــٛع ايـُٓصٛص عً ٢ايٓكًٝـٔ ايـُديًةٝـٔ
(َ )1صبضح ا٭ص : ٍٛج. 422: 3
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يـحدٜث ٚا د يف َٛيٛع فضزد  ،فضيعضٖس قصٛز أخبضز ايح ٝح ٚاينيـ٬ج عـٔ
أ ٍٛايـُكضّ .
ٚبينيبري بضٍٕ ٚايح  :ايػٝذ ايهًٝين ٚايػٝذ ايطٛض( ٞقدُٖض) يف ايسٚا١ٜ
ايـُسفٛع ١ايـُيكدََ - ١ثٜ -ً٬ــحهٝضٕ ـدٜثضً فـضزداً يف َٛيـٛع ٚا ـد َٚطـ ي١
َيحدٚ ٠قد إخيً

ْكًُٗض يًحـدٜث ايٛا ـد فـٜ ٬ـدز ٣إٔ ايــحدٜث ايصـضدز

عـٔ ايــُنيصٖ)( ّٛـٌ ٖــ ٛعًـ ٢طبــل زٚاٜـ( ١ايهــضيف) ؟ اّ ٖـ ٛعًــ ٢طبــل
زٚاٜـ( ١اييٗــرٜب) ؟ ٚيـٝظ ٖــرا َصــدام (ٚزٚد ايــحدٜثل ايــُديًةل عــِٓٗ
 )ي ٢تػًُ٘ زٚاٜضت ايح ٝح ٚع٬ج ايـدرب ٜٔايـُديًةل .
ٚقد ٜكـضٍ ( )1بـ ٕ نـَ ً٬ـٔ ايهًـٝين ٚايطٛضـ ٞعـدٍ بكـ٪ٜ ١خـر اربُٖـض
 إعيُضداً عً ٢أدي ١ج ١ٝخـرب ايثكـ -١فيهـ ٕٛزٚاٜـ ١نـٌ ٚا ـد َُٓٗـض أَ ٚـٔاَثضهلُض نضييت مسنيٗض ايساٜٚضٕ َـٔ اَ٫ـضّ ( )يف َــجًظ ٚا ـد فٝديًةـضٕ
يف ايٓكٌ ٜٚس ٟٚأ دُٖض دٜث٘ بٓحٜٚ ٍٛس ٟٚاٯخس دٜث٘ بٓح ٍٛآخس .
يهٓ٘ َكضٍ بنيٝد عٔ ايٛاقا  ،إذ  ٫اغهضٍ يف ٚبضق ١زٚا ١ٜايهًٝين ٚزٚاٜـ١
ايطٛضٚ ٞأَثضهلُض  ،إ ٫اْ٘ ٜنيًِ إ

ض ً٫يف َٛازد (إيـطسا

َـنت ايــحدٜث)

بنيدّ صح ١أ دُٖض أٚعدّ صـدٚزٖٚ ، ٙـَ ٛـضْا َـٔ صـريٚزتُٗض نـضيسٚاٜيل
ايـُديًةل ايـُطُٛعيل َٔ اَ٫ضّ يف َـجًطل ٚ ،ذيو :
٭ٕ ظــضٖس أ ضدٜــث ايح ــٝح إٔ ٜــسد عــِٓٗ ــدٜثضٕ َـــديًةضٕ ٖ :ــرا
ايـحدٜث ٜـدضي

ذاى َٔ ٝث صدٚزُٖض عُٓٗض .

 ٫إٔ ٜـحصٌ ٫ -كضً: -اٱخي٬ف يف ْكٌ ايسٚا ١ٜايٛا دٚ ٠تينيدد ْطذ
ايسٚا ١ٜيف نيضبل َ -ثٌ ايهـضيف ٚاييٗـرٜب  -نُـض ٖـَ ٛبحثٓـض  ،أ ٚتينيـدد ْطـذ
ايسٚاٜــ ١يف نيــض

ٚا ــد َ -ثــٌ اييٗــرٜب -يينيــدد ْطــد٘ ٚت ضٜسٖــض نُــض ٖــٛ

(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :ج. 504 : 4
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ايـــُبحث اي ٬ـــلٚ ،يف نًُٗٝـــض ْنيًـــِ إ

ـــض ً٫بصـــدٚز ـــدٜث ٚا ـــد َـــٔ

ايـُنيص. )( ّٛ
ٚيـــ ٛإدعـــ : ٞصـــدم [إخيًةـــض يف ـــدٜثهِ][اذا ٚزد عًـــٝهِ ـــدٜثضٕ
َـديًةضٕ] (ٚ )1إْطبضق٘ عً ٢إخي٬ف ْكٌ ايساٜٚل .
قًٓضْ :ـحٔ ْػـو يف ايصـدم ،فًـ ٛمل ْكطـا بنيـدّ ايصـدم ٚاْ٫طبـضم ٫ -
أقٌ َٔ ايػو ٚعدّ ايكطا بضيصدم ٚاْ٫طبضم ،فٜ ٬ـُهٓٓض ايينيُٚ ِٝاييطبٝل.
ٚاحلضصٌ اْ٘ َا عدّ ا٫طُٓ٦ضٕ بصدٚز ايـدرب بٗـر ٙايٓطـد ١ا ٚتًـو ٫ -
إطُٓ٦ـــضٕ بيحكـــل َٛيـــٛع ا٫خبـــضز اينيٝ ٬ـــٜ ٫ٚ ١ــــحسش صـــدم عٓـــٛإ :
(ايـحدٜثضٕ ايــُديًةضٕ) بـٌ ٜهـ ٕٛأ ـدُٖض ـدٜثضً ٚاٯخـس إغـيبضٖضً ٚخطـ يف
ايٓكٌ ٚقد اغيبٗت ايـحجَُٗٓ ١ض ب ري ايـحجٚ ١تسدد ايــدرب ايصـضدز بـل ٖـرا
ايٓكـــٌ ٚبـــل ذاى  ،فٝطـــكطضٕ َنيـــضً عـــٔ ايــــحجٚ ١ٝاٱعيبـــضز  ٫ٚ ،تــــجسٟ
ايـُس حضت ايـُٓضضب ١صَضً  .بِ ْبحث بضيثضً :
إختالف نسخ الرواية يف كتابٍ واحدٍ :
يٚ ٛقا إخي٬ف بل ْطذ نيض

ٚا ـد يف ْكـٌ ايــدرب ايٛا ـد ايـٛازد يف

َٛيٛع فضزد  ،نُض ي ٛتنيـددت ْطـذ نيـض
ايهرا ٞ٥أْ ٚطذ نيض

ايهًٝين(ايهـضيف) يف ْكـٌ احلـدٜث

ايطٛض(ٞاييٗرٜب) أْ ٚطذ نيـض

ايربق(ٞايــُحضضٔ)

أْ ٚـحٖٛض َٔ أص ٍٛايـحدٜث ٛ ٚاَني٘ حبٝث إخيًةت ْطـذ ايهيـض

ايٛا ـد

ٚمل تيةل زٚاٜيٗض يٓص ٚا د  ٚدٜث فضزد .
ٚبضخيصضز  :حمٌ ايبحـث ٖـ ٚ ٛـدإ زٚاٜـَ ١ــديًة ١ايٓطـذ يف ايهيـض
ايٛا ـــد نـ ـ ٕ ٜـــس ٟٚايهًـــٝين خـــرباً بطـــٓد ٙاىل شزاز ٠اىل ايـ ــُنيص)( ّٛ
ٚتـديً

ْطذ ايهيض

يف زٚا ١ٜأيةضظ ايـحدٜث .

( )1ايٛضض : ٌ٥ج َٔ 9 : 18ابٛا
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فٝدسج عٔ َــحٌ ايبحـث  ٚ :ـدإ زٚاٜـ ١يف بنيـا ايٓطـذ د ٕٚبنيـا
ْعري ايـحدٜثل ايــُسٝ٥ل يف بنيـا ْطـذ ايهـضيف د ٕٚأنثسٖـض ُٖٚ :ـض ايــدربإ
ايـُثبيضٕ يف (أص ٍٛايهضيف :ج 1ص )29نُـض ْبـ٘ بنيـا غـساح ايهـضيف ْٚ ،عـري
 ٚــدإ زٚاٜــ ١يًهــضيف يف بنيــا ْطــذ ايهيـض

نٓطــد ١ايصــةٛاْ ٞايــيت تــسٟٚ

ــدٜثضً  ٜٛ ٫ــد يف ْطــد ١اييًنيهــرب ٟاْ ٚطــد ١ايٓنيُــضَْ ٞــٔ نيــض

(ايهــضيف)

 ٖٛٚايـحدٜث ايسابا يف ايــجص ٤ا ٍٚ٫يف (أصـ ٍٛايهـضيف )298:بـض

ا٫غـضز٠

ٚايــٓص عًــ ٢اي ــحطٔ بــٔ عًــٚ ،)( ٞاي ــحدٜث ايسابــا يف بــض

ا٫غــضز٠

ٚايٓص عً ٢عً ٞبٔ ايـحطل ( )يف ( ايهضيف :جْٚ ، )304: 1عري ايـحدٜث
ايثضيث يف (ايهضيف :ج )352: 1بض

ا٫غـضزٚ ٠ايـٓص عًـ ٢ابـ ٞاحلطـٔ ايثضيـث

( )فسا ا .
ْٚعري ٖرا َٛ ٛد َيهسز يف نيب ا ٫ضدٜث ْعري تٗرٜب ايػـٝذ ايطٛضـٞ
َٛٚطـ َضيــو ٚصــحٝح ايبدــضزَٚ ٟطــٓد أمحــد ٚاريٖــض َــٔ نيــب أ ضدٜــث
ايةسٜكل نُض ٜنيسف٘ ايـدبري ايـُييبا يـجٛاَا ايـحدٜث ٚخصٛصٝضتٗض .
ٖٚرا ايٓح ٛخضزج عٔ س ِٜايبحث ٜٚيطًب اينيٌُ ب٘  :ص ٍٛايٛبـٛم
بضيصدٚز عٔ ايـُحدث صض ب ايهيض

 ،بضٱيضف ١اىل ايٛبٛم بضيطـٓد ٚز ـض

ي٘ نُض ٜ ٫ـدة. ٢
َٚـــحٌ ايبحـــث  :ايسٚاٜـــ ١ايـــُٛ ٛد ٠يف
ٚايـُٛبٛم بيد ٜٔٚايـُ٪ي

ٝـــا ْطـــذ ايهيـــض

ايـحج ١هلض َ ،ا إخي٬ف ْطذ ايهيض

ايٛا ـــد
ايٛا ـد يف

أيةــضظ اي ــحدٜث ايٛا ــد  ،ب ــحٝث ٜــ٪د ٟاٱخــي٬ف ايًةع ـٚ ٞت ــضٜس هضٜــ١
ا٭يةــضظ اىل إخــي٬ف اي ــُنيٓ ، ٢أعــِ َــٔ ا٫خــي٬ف بٓحــ ٛايصٜــضدٚ ٠ايٓكصــضٕ
أ ٚبٓح ٛاييكدٚ ِٜايي خري أ ٚبٓح ٛت ضٜس ا٭يةضظ .
ٚايـجضَا ٖ ٛا٫خي٬ف ايًةع ٞيًسٚا ١ٜايٛا د ٠ايـُ٪د ٟاىل ا٫خـي٬ف
ايـُنيٓ ،ٟٛفٌٗ ٜصدم (إخي٬ف ايـحدٜثل) ٚتنيضز

ايـدربٜٔ؟  ٌٖٚتـجسٟ
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َس حضت ايـدرب ٜٔايـُينيضزيل ؟  .قد إخيًةت أْعضزِٖ (قـدِٖ) يف سٜـضٕ
ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١أ ٚعدَ٘ :
فإخيضز أضـيضذْض ايــُحكل(قد )ٙا ، ٍٚ٫قـضٍ ( :إذا أ ـسشت ٚبضقـْ ١ضضـذ
ايهيض

ٜ ٫بنيد دخٛي٘ يف تنيضز

اخلـرب٫ٚ )1( )ٜٔشَـ٘ ايــُحتب عًٝـ٘ سٜـضٕ

ايـُس حضت  .يهٔ ايـُديضز ٖ ٛايثـضْ : ٞعـدّ سٜـضٕ ايــُس حضت ٫ٚ ،شَـ٘
تطـــضقط ايٓطـــذ اذا مل ٜـــحصٌ ايٛبـــٛم ٚا٫طُٓ٦ـــضٕ ايػدصـــ ٞعٓـــد ايةكٝـــ٘
ايــُحكل بصــحْ ١طــدَٗٓ ٍ١ــض َٚ ،ــٔ د ٕٚصــ ٍٛايٛبــٛم َ ٫ــجضٍ يــجسٜضٕ
ايــُس حضت ايــُٓصٛص ١يف ا٫خبــضز ٚ -عُــدتٗض ٖٓــض غــٗس ٠ايسٚاٜــ ١أ ٚغــٗس٠
ْطد ١ايسٚا ١ٜيكسا٤تٗـض ٚقبٛهلـض عٓـد َػـضٜذ ايـسٚاٚ ٠ا٫صـحض  -بـٌ تيطـضقط
ايٓطــديضٕ أْ ٚطــذ ايسٚاٜــَ ، ١ــضداّ مل ٜــحصٌ ايٛبــٛم ٚا٫طُٓ٦ــضٕ بــُطضبك١
ْطدَٗٓ ٍ١ض يًصضدز عٔ ايــُنيص )( ّٛأ ٚيًصـضدز عـٔ ايــُ٪ي

ايــُحدث

ايـحج ١يكسا٤تٗض عًَ ٢ػضٜذ ايسٚاٚ ١ٜا ٫ـضشٚ ٠قبٛهلـض عٓـدِٖ ٚعٓـد ايكـدَض٤
َٔ ايةكٗضٚ ٤ايـُحدبل ايـُكضزبل ينيصٛز ايـُحدبل ا٭ٚا. ٌ٥
ٚاذا صٌ ا٫طُٓ٦ـضٕ َـٔ قسٜٓـَ ٍ١نييـرب ٠نـضٕ ايٛبـٛم ٚا٫طُٓ٦ـضٕ جـ١
عًــ ٢إعيبــضز ايٓطــد - ١ايــُدصٛص َٛ - ١بــ ١يطــكٛط ايٓطــد ١ا٭خــس ٣فــ٬
ًٜيةــت إيٗٝــض يف َكــضّ اٱضــيدٚ ٍ٫اٱضــيٓبضط َٚ ،ــٔ د ٕٚايٛبــٛم  َ ٫ــجضٍ
يـجسٜضٕ ايـُس حضت ايـُٓصٛص ١يف ا٫خبضز ينيدّ تـحكل َٛيٛعٗض .
يهــٔ قــد ٜكــضٍ  :تـــجس ٟايـــُس حضت يهْٛــ٘ َــٔ َصــضدٜل (إخــي٬ف
ا٫خبضز) اييت ًٜصّ تـس ٝح ايـسا ح َٓٗـض َكدَـ ً١يًنيُـٌ بـ٘ ٚا٫عيُـضد عًٝـ٘ ،
ف٪ٝخر بضيٓطد ١ايـُػٗٛز ٠ا ٚايـُكس ٠٤ٚنثرياً بل ايسٚاٚ ٠ايٓكً ١اذا إضـيكسبٖٛض
د ٕٚاريٖض َ -نيضزييٗض . -
(َ )1بضْ ٞاٱضيٓبضط  :ج َ + 504: 4صبضح ا٭ص: ٍٛج.423 : 3
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يػـــٗضد ٠اي ٛـــدإ ب ٛـــد ٠ايـــحدٜث ايصـــضدز

ٚٚيـٛح عـدّ إْطبـضم (إخـي٬ف دٜثِٗ)ايــرٖ ٟـَٛ ٛيـٛع أخبـضز ايح ـٝح
ٚايني٬ج  ،إذ ٜٓ ٫طبل ٖـرا ايــُٛيٛع عًـ ٢ا٫خـي٬ف ايــُي خس عـٔ تــحدث
ايــُنيص ّٛبــحدٜث٘ ،٭ْـ٘ إخـي٬ف فُٝـض زٚا ٙايـساَ ٟٚـٔ ـدٜثِٗ ايةـضزد ذٟ
ايـُنيٓ ٢ايةضزد ٚايًةغ ايٛا د ،يةس

ن ٕٛايـحدٜث َٓكـ ً٫ٛبٓطـذ َــديًة،١

إذ ا٫خي٬ف فْ ٘ٝضغ َٔ ٧تصسف زٚا ٠احلـدٜث ايٛا ـد عٓـد ْطـذ نيـضبِٗ أٚ
أصًِٗ ايـحدٜث ،ٞفسٚاٜضت (ايح ٝح عٓد َــج ٧ٝأ ـضدٜثِٗ َــديًة )١قضصـس٠
ايػـُ - ٍٛصَضً أ ٚإطُ٦ـٓضْضً  -ينيدّ إ ـساش إْـطـبضم َـٛيـٛع أخـبضز ايح ــٝح
عًَ ٢ض ْـحٔ ف. ٘ٝ
 ٫ٚزٜب يف اْ٘ ٜطيحطٔ َٔ ايةك ٘ٝايٛزع ايـُحكل إٔ ٜييبـا ٜٚيحكّـل يف
ايٓطذ ايـُديًة ٬ٜٚ ١غ ايكسا ٔ٥ايـُ٪د ١ٜاىل ا٫طُٓ٦ـضٕ ايػدصـٚ ٞايٛبـٛم
ايبضطين بصحْ ١طدَٗٓ ٍ١ض َكدَ ً١يًنيٌُ بٗض :
ضٛا ٤ايكسا ٔ٥ايـدضز ْ : ١ٝعري فيـض ٣ٚفكٗـض ٤ايطـٓ ١ايــُنيضصس ٜٔيٲَـضّ
ايـُيحدث فضْ٘ قس ١ٜٓنضغة ١عٔ ايـُساد ايــجد ٟأ ٚعـٔ صـدٚز ٙتكٝـْٚ ، ً١عـري
قسا ٠٤ايٓطد ١عً ٢نثري َٔ ايـُػضٜذ ٚقبٛهلض .
ٚايكسا ٔ٥ايداخً ١ٝن يةضظ احلدٜث ٚق ٠ٛبٝضْـ٘ ٚفصـض  ١أيةضظـ٘ ٚب٬ايٗـض
ٚتطضبل

ً٘ فُٝض بٗٓٝض َٛٚافكيٗض يبنيا ا٭خبضز ا٭خسْٚ ٣ـح ٛذيو .

َٚا عدّ ص ٍٛايٛبٛم ايػدص ٞفْ ٬ـجد َصـححضً َنييُـداً ٱ ـسا٤
أ هــضّ ايح ــٝح أ ٚتطبٝــل ْصٛصــ٘ عًــ ٢إخ ـي٬ف ْطــذ ايسٚاٜــ ١ايٛا ــد ٠يف
ايهيض

ايٛا د ٚ ،اهلل اينيضمل بـحكض٥ل اَٛ٫ز  ٖٛٚايـُطينيضٕ عً ٢بًٛغ ايـحل

ٚإدزاى ايٛاقـآَٚ ،ـ٘ اييٛفٝـل ٚاييطـدٜد عٓـد إضـيٓبضط ا٭ هـضّ ايػـسعَ ١ٝــٔ
أدييٗض اييةصٚ ١ًٝٝأخبضزٖض ايػسع ١ٝاْ٘ ْنيِ ايـُٛىل ايـُنيل ْٚنيِ ايٓصري .
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ٚقد ٚقا ايةساغ يف ايدٚز ٠اي ٬ك َٔ ١ايٓعس ٚايي ٌَ َٚسا نيَ ١ـض نيبٓـضٙ
َٔ بـحٛث اييصا ِ ٚايينيضز

يف ايدٚز ٠ايطضبك - ١يف ٜـ ّٛايــُبنيث ايػـسٜ

يف ز ب ا٭صب يف اينيـ ضّ ايثضيـث ٚايـث٬بل بنيـد ا٭يـ
ايٓ

ا٭نسّ(ٚ )نضٕ خيضّ ايبحث يف ايينيضز

ٚأزبنيُـ َ ٠ـٔ ٖجـس٠

ٚاٱيكـض ٤يف ٜـ ّٛا٫زبنيـض: ٤

ايثضْٚ ٞاينيػس َٔ ٜٔغٗس ذ ٟايــحج ١ايــحساّ يف اينيـضّ ايثضيـث ٚايـث٬بل بنيـد
ا٭ي

ٚأزبنيُض. ٠
بــِ ٜكــا ايهــ ّ٬يف َبض ــث (ا٭صــ ٍٛاينيًُ ٝـَ )١بــيًٗل َيضــسعل ايٝــ٘

ضبحضْ٘ إٔ ٜيكبٌ ايـ جٗد ايٝطـري خضيصـ ًض يٗ ٛـ٘ ايهـسٜٚ ِٜنيةـ ٛعـٔ ايهـثري اْـ٘
مسٝا َـجٝب ٚاحلُـد هلل ز
ٚآي٘ ايطضٖس. ٜٔ

اينيضيــُل أٚ ً٫ٚآخـساً ٚصـً ٢اهلل عًـَ ٢ــحُد
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التىٗٗص بني التعازض ٔبني إغتبآ الـشذ ٛبػري الـشذ........................ ٛ

04

بٗاُ قطى٘ التعازض  9الـىطتكس ٔغري الـىطتكس ..............................

06

 -وٕازد الـذىع العسيف  -التدصص .......................

07

بٗاُ سكٗك ٛالٕزٔد ٔإوتٗاشٓ عَ التدصص .................................

08

بٗاُ سكٗك ٛالـشهٕو ٛبكطىّٗا ..............................................

10

بٗاُ التدصٗص ٔالتكٗٗد....................................................

21
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