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مباحح
االدتواد
ًالتقلَد
ًاالحتَاط

حبٌخ االدتواد ًالتقلَد ًاالحتَاط )7(........................................

ٖذذذصَ ٙث ذذذ

َُٗذذذ ١تتكذذذس ٣يًتفطٜذذذـ ذذذ ي طم ايذذذذُؿطٚع١

ٚايٛغ ٚ ٌ٥ايػثٌ ايذُؤز ١ٜيًتفطٓف عً ٢ايؿطا٥ض االيذٗ ١ٝايذذُٓكٛق١
يف ايكطإٓ ايذحهٚ ِٝايػٓٔ ايٓث ١ٜٛايذُٓكٛق ١يف أ زٜ

ايذذُفكَٛ

(ٜٓٚ )تج َٓٗ َ :فطؾ ١أ ه ّ اهلل ٚتؿذطٜف ت٘ ايذذحٓٝؿ : ١ايهذطٚضا
ايسٜٝٓذذٚ ١ايذذذُصٖثٚ ١ٝايثٛا ذذ

االغذذذةَٚ ١ٝايؿطعٝذذ

ايهذذثل ٠ايػ يثذذذ١

ٚايك ً ١إلختةف أٌٖ ايٓعذط ٚاالتتٗذ زَ ،فطؾذَ ١ذذدكٛقَٓ ١حكذط٠
يف اط ض  ٚسٚز ايؿطع ايذُطغ ١َٛيف ايهت ب ايذحهٚ ِٝايػذٓ ١ايذذُتًك ٠
َذذٔ ايذذٓك االنذذطّ(ٚ )ايفذذ  ٠اي ذذ ٖط ٠ايذذذُفك)( ١َٛايذذذُفًّٛ
عكُتٗ

أل زٜ

ايذُتٛاتط َٔٚ ٠غلتِٗ ايك يذح ١ايذُتٝكٓ. ١

ٚاي طم ٖ ٞاإلتتٗ ز ٚايتكًٝس ٚاال ت ٝط ٚ ،قس إعت ز األقٛيٕٛٝ
األٚاخذذط ايتفذذط

ذذ يف خ تذذذُ ١ايثحذذٛا األقذذٛي ،١ٝيذذذُ ؾٗٝذذ َذذٔ

ايؿٛا٥ذذس ايفًُٝذذٚ ١ايثُذذذطا

ايفًُٝذذَٗٓٚ ،١ذذ ت ثٝذذذل فذذض ايه ٜذذ

األقٛي ١ٝايذُتكسّ ذحثٗ ٚزضاغتٗ نُٔ األتعا ٤ايذُ نْ ، ١ٝثسأ َٓٗ
ثحٛا االتتٗ ز َ ٖٞٚث

تً ١ًٝتطتثط غذتٓث ط األ هذ ّ اإل ٝذ١

َٔ أزيتٗ ايتؿك ،١ًٝٝثِ ْثين ثحٛا ايتكًٝس ايص ٖٛ ٟاي طٜل اية ب
ٚايٓذذ ؾل يًتذذسَٚ ٜٔٓفطؾذذ ١أ هذذ ّ اهلل ٚتؿذذطٜف ت٘ ايً ؿٝذذ ، ١ثذذِ ْذذذدتِ
ذُث

اإل ت ٝط ايص ٖٛ ٟايػذث ٌٝاألقذفب يًتذسٚ ٜٔٓإَتثذ ٍ أ هذ ّ

اهلل تف ذ ى ٚايذذال ال ٜفطؾٗ ذ ٚال ٜكذذ ٣ٛعً ٗٝذ إال ايكًٝذذٌ َذذٔ ايك ذ طٜٔ
َذُٔ ٖ ٛقًب االٜذُ ٕ ق ٟٛايفعٜذُ ١عً ٢ط ع ١اهلل غثح ْ٘ .
ٖٚص ٙايذُث

يف ايػ يب غل ٚاتس ٠يذُةى ايذُػأي ١األقٛي،١ٝ
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ْفذذِ ٖذذ ٞأْػذذب ذذُث
َث ثٗ أؾذث٘ يه ٜذ

األقذذٚ ٍٛأيكذذل ٗ ذ ٚأقذذطب إيٗٝذذ  ،ألٕ
األقذٛيٚ ١ٝإٕ ن ْذ

إى ذذحٛا ايؿكذ٘ قطٜثذ١

أٜه  ،يهٓ٘ قس تط ٣األقٛي ٕٛٝاألٚاخط عً ٢تفًٗ خ تذُ ١ذذحٛثِٗ
األقٛيٚ ١ٝاقذتذؿ ٓٝاثطِٖ ضنٛإ اهلل عً. ِٗٝ
ٚقس

ٚيٓ ايتٛغل ٚاالغتٝف ب يف ذحٛثٗ ٚايتحكٝل ؾُٝذ اؾذتٗط

 -الغُٝ

ٜ ٌٖ :فهسٖ ايسي ٌٝايكذٟٛ

االٚاخط َٔ -آضاْٚ ٤عطٜ

ايٓ تل ٚايذُٛتب إلطُ ٕ ٓ٦ايٓؿؼ ٚضنٚ ْٗٛايذُفصٓض أَ ّ اهلل غثح ْ٘
ٜذذ ّٛايك ٝذ ّ ا ،ؾذذ ٕ ايؿت ذ َ ٣ٚػ ذؤٚي ١ٝععُذذ ٢أٚنًذذٗ اهلل غذذثح ْ٘ يف
عكٛض ايػٝث ١اى ايذُجتٗس ٜٔايفسٚ ٍٚؾُِٗٗ يألزيٚ ١اغتٓث طٗ َٓٗذ ،
ٜهؿ ٓٝقطا ٠٤أخثذ ض ايتحذصٜط َذٔ ايؿتذ ٣ٛػذل عًذِ ٜٚكذ
ْتصنط ْٚصنّط يفث ض ٠ايذُأثٛض ٠عٔ ايفةَ ١ايذحً(ٞض
ؾدط ايذُحكك (ض
ظٗط أ ٝو ْكؿ

ٜٓٚ ،ثػذ ٞإٔ
) َذذد طث ا ٓذ٘

) ؾ ُٝضآ ٙيف ع مل طظخ٘ ( :يكس قكُ

ايؿتذ ٣ٚ

يٛال ظ ٜض ٠ايذحػ ٚ نتذ ب االيؿذ ) عكذُٓ اهلل

غثح ْ٘ َٔ ايذد أ يف ايٓعط  َٔٚايػٗ ٛيف ايؿهط ،اْ٘ مسٝل َذجٝب.
ٖٓٚذذ ٜكذذل ايثحذذ
األ ه ّ ايؿطعٚ ١ٝاَتث
ايتكًٝسٚ ،ث يثٗ َث

يف َك َذذ ٕ ثةثذذ ١فذذسز طذذطم ايتفذذطٓف عًذذ٢
 :أٚيذٗ َث

االتتٗذ ز ٚ ،ث ْٗٝذ َث ذ

اال ت ٝطْٚ ،سخٌ إ تسا ّ٤يف :

بـخٌخ االدتواد

تعرٍف االدتواد لغة ًاصطالحاً )11( .............................................

البخح األًل  :تعرٍف االدتواد لغةً ًاصطالحاً .
االتتٗ ذ ز يف ايًػذذَ ١ؿ ذتل َذذٔ ايذذذجٗس ٖٚذذ ٛإؾتف ذ ٍ َذذٔ اي ذذجٗس ٜفذذين
جٗس يف ايذحسٜ
اي ق ،١ق ٍ ا ٔ األثل  ( :قس تهطض يؿغ ايذجُٗس ٚايذ َ

نذثلا،

 ٖٛٚيهِ  :ايٛغل ٚاي ق ٚ ، ١يؿتح ايذُؿك. )1() ١
ٚعً ٘ٝؾ التتٗ ز ٖ(ٛايذُث يػٚ ١إغتؿطاؽ ايٛغذل  ٚذصٍ اي قذٚ ١قذطؾٗ
يف عٌُ ثكٝذٌ)ٜٚ،عٗط َذٔ تفطٜؿذ

ايًػذٜٛ

يهًُذ ١االتتٗذ ز  :اغذتث ْٗ

يًثكذذٌ ٚايذذذُؿك ،١ؾٗذذ ٞتفذذين ( ذذصٍ ايذذٓؿؼ اي ذذجٗسَ ٚت ذذحٌُٓ ايذذذُؿك )١أٚ
(قذذطف اي قذذ ١يف عُذذٌ ثكٝذذٌ ؾٝذذ٘ َؿذذكٚ ١ؾذذسَٚ )٠ذذٔ ٖٓ ذ ٜكذذح ايكذذ: ٍٛ
(إتتٗس ؾةٕ يف ضؾل ايذحجط ايثكٚ )ٌٝال ٜكثٌ عطؾ ايك( : ٍٛإتتٗس ؾةٕ يف
ضؾل ايٛضق ١أ ٚث ١ايذحٓ . ) ١
ٚايعذ ٖط إٔ االتتٗذ ز ٗذذصا ايذذذُفٓ ٢ايًػذذٖ ٟٛذذ ٛايذذذُككٛز َذذُ ٚضز
ايذح ٓ عً ٘ٝيف أ ز )2( ٜأ ١ُ٥أٌٖ ايثٝ

(ٝ )

تهطٓض يف أ زٜثِٗ:

ايٛق ١ٝيٛضع ٚايتكٚ ٣ٛاإلتتٗ ز يف ايػذًٛى عًذ ٢طثذل َذ أَذط اهلل ٚأضاز
َٔ عث ز ٠ؾفة أ ٚتطن [أعٛ ْٛٓٝضع ٚإتتٗ ز] ؾ ٕ ايذُطاز َٓ٘ صٍ ايٛغل
ٚاي قذذ ١يف َ ذذج ٍ ايػذذًٛى ايفًُذذ ٞيًتذذٛضٓع عذذٔ َ ذذح ضّ اهلل َٚف قذذٚ ٘ٝيف
ايتعاّ ايٛاتث

ٚايؿطا٥ذض  َٔٚ ،قذػط ٜتذ٘  :ذصٍ ايذؿكذٚ ٘ٝغذفذ٘ ٚأقذك٢

تذ ذذٗس ٙؾذ ذذ ٞإغتذٓذ ذذث ط األ هذ ذ ّ ايؿذذذطع ١ٝايؿطعٝذذذَ ١ذذذٔ األزيذذذ ١ايؿذذذطع١ٝ
ايتذؿكذًٝذ ،١ٝؾ ْ٘ أظذٗط َك زٜذل تذٗ ز ايذٓذؿؼ ٚايذٛضع ٚاالتذتذٗ ز َٚ ،ذٓذ٘
ٜذتجً ٢إٔ ٖصا ايذُفٓ ٢ايًػ ٖٛ ٟٛاألقٌ ٚاألغ ؽ يًُفٓ ٢االق ة . ٞ
( )1ايٓٗ  ١ٜيف غطٜب احلسٜ

 :ج. 323 : 1

( )2ضاتل  :ايٛغ  : ٌ٥ج : 11ب َٔ 21ا ٛاب تٗ ز ايٓؿؼ .
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ٜٚذذذُهٔ ايكذذ ٍٛختكذذ ض :يةتتٗذذ ز يف ضٚاٜذذ

ايذذذُفك)( َٛ

َفَٓ ٢ذدتًـ عٔ َفٓ ٢االتتٗ ز االق ة  ٞايؿكٗ: ٞ
ؾذ ٕ األٜ ٍٚفذذين ذذصٍ اي ذذجٗس يف َذذج ٍ ايػذذًٛى اخلذ ضت ٞيًُهًذذـ
َٚك ّ ايفٌُ أل ه ّ ايؿطع( ٖٛٚ ،١ٝإتتٗ ز عًُٚ )ٞضز ايذذح ٓ عًٝذ٘ يف
أخث ضِٖ ( )ايذُػتؿٝه. ١
ٚايث ْ -ٞاإلتتٗ ز االق ة ٜ - ٞفين صٍ ايذجٗس ايؿهط ٟإلغذتٓث ط
ايذحهِ ايؿطع َٔ ٞزي ً٘ٝايتؿكٖٚ ،ًٞٝصا ايذذُفٓ ٢مل ٜذطز يف أخثذ ضِٖ إال
ْ زضا  ٚفٓٛإ (ايؿك )٘ٝأ( ٚايؿك ٖ )١نُ غٝأت ٞفض ؾذٛاٖسَ ٙذٔ األخثذ ض
يف ايتفطٜـ ايكحٝح يةتتٗ ز االق ة . ٞ
ٚيةتتٗ ز يف االق ةح األقٛيَ ٞفٓ : ٕ ٝع ّ ٚخ م .

اإلدتواد بـنعياي الـخاص :
االتتٗذ ز ذذُؿٗ َ٘ٛايذذد م ٖذذ ( ٛذذصٍ ايذذجٗس ايؿهذذط ٟيًتٛقذذٌ إى
هِ ايٛاقفذ ١ايذال ال ْذلٓ ؾذطع ٞؾٗٝذ ) ٖٚذَ ٛفٓذٜ ٢ذطازف (ايكٝذ ؽ) يف
ِ ٚغذ ٌ٥
فذذض االغذذتفُ ال ٚ ،قذذس ٜذذطاز َٓذذ٘ َذ ٖذذ ٛأٚغذذل زا٥ذذطَٓ ٠ذذ٘ يذذٝف ٓ
اإلغتٓث ط ايذُثتسعٜٚ ،١ف عٓٗذ ( :اإلتتٗذ ز ذ يطأٖٚ ، )ٟذصا َفٓذ ٢قذسِٜ
عٓس عًُ  ٤ايػٜٓ ١تكٌ فكٛض ايذُفكَٛ

(ٚ )عٗذٛز ايػٝثذ ١ايكذػط٣

ٚأٚا ٌ٥عٗٛز ايػٝث ١ايه ْ ٖٛٚ ،٣ذح َٔ ْٛاالتتٗ ز َذدتل يٛقذ ٥ل ايذال
ال ْذلٓ  -ذذسٜ

ْثذذ -ٟٛؾ ٗٝذ  ،ؾٝػذذتدسّ ايؿكٝذذ٘ (االتتٗذ ز ذ يطأٖٚ )ٟذذٛ

اإلغتٓ ز يًطأ ٟايؿدك ٞخ ضج زا٥ط ٠ايذحجج ايؿطعذ ١ٝايذكٜٛذُ ١يذٝػذتًذِٗ
ايؿكذ َ٘ٓ ٘ٝايذحهِ ٚايذؿتذ ٝطأٜذ٘ٚ ٖٞٚ ،غ ٥ذٌ َذثذتذسعْ ١ذعذل االغذتحػ ٕ

تعرٍف االدتواد مبعياي اخلاص السقَه )13( ......................................
ٚايك ٝؽ ٚايذُك يذح ايذُطغًْٚ ١ذحٚ َٔ ٖٛغ ( ٌ٥االتتٗ ز ذ يطأ )ٟايذال
عُذذٌ ٗذذ تذذ ضنٛا ططٜذذل أٖذذٌ ٝذذ

ايٓثذذٚ ٠ٛايفكذذُٚ)( ١مل ٜفتُذذسٚا

غذؤا ِ  ٚذذسٜثِٗ ،ؾذأعٛظتِٗ ايٓكذذٛم ايذذذُحُس ١ٜايذذُتٛؾط ٠يذذس ِٜٗفذذس
ن ٝع أنثطٖ َِٓٗ ،ؿفٌ عسّ نت  ١ايػٓ ١ايذُحُس ١ٜؾ  ٠ط ١ًٜٛفس ضغٍٛ
اهلل ( ،)ؾ ن طٚا إى اإلتتٗ ز طأٚٚ ِٜٗغ  ًِٗ٥ايذال إ تذسع ، ٖٛتذ٢
إؾذذتٗطٚا غذذِ (أٖذذٌ اإلتتٗذ ز) يف شيذذو ايعَذ ٕٚ ،قذذسض شّ اي طٜكذذ ١عذذٔ
أُ٥تٓ ( )يف أ زٜ

(َ )3ػتؿٝهَ ٌ ١تٛاتط. ٠

ٖٚصا -االتتٗ ز يطأ -ٟإق ةح ٜذحه ٞايفٌُ ألَ ضا

ايذُثتسع١

ن يكٝذ ؽ ٚاإلغتحػذ ٕ ْٚذذذحٚ ، ُٖٛقذذس غذ ز عًُذذِٗ ذذ٘ يف عكذذٛض األُ٥ذذ١
(ٚ )إغتُط ٚق ٟٛيف ايكذطٕ ايثذ ْٚ ٞايث يذ
ايث يذ

ا جذط . ٟيهٓذ٘ فذس ايكذطٕ

ا جذط ٟأخذص إطذةم يؿذغ االتتٗذ ز عًذ ٢ايفُذٌ ذ يطأٚ ٟايكٝذ ؽ

ٜته ذ  ٍ٤أٜٓ ٚحػذذط ،ثذذِ تث ذسٍٓ فذذس قذذطٍٕ أ ٚأنثذذط إى َفٓذذ ٢تسٜذذس َٚؿٗذذّٛ
سٜ

ايؿكٗ  ٤ايذُػًُ

ٖ ٛايتفثل إلتتٗ ز عٔ (إغذتؿطاؽ ايٛغذل يف

تذذحك ٌٝايعذذٔ يذذحهِ ايؿذذطع )ٞؾعاي ذ
ايذُأثٛض عٔ أٌٖ ٝ

عٓذذ٘ تًذذو ايذذذُصَٓٚ ١شاى ايٓؿذذٛض

ايٓث ،)( ٠ٛألٕ ايذُفٓ ٢ايذذجسٜس َهذُ ٕٛقذحٝح

ؾذذطع ٚ ،يذذصا أخذذص ذذ٘ ؾذذ ٞايكذذطٕ ايػذ زؽ ٚايػذ ل ذذفض عًُذ  ٤ايذؿذذٝف١
ن يذُح ذذكل ٚايفةَذذ ْٚ ١ذذح ، ُٖٛق ذ ٍ ايذذذُحكل( )4ايذذذحً(ٞقس(:)ٙيةتتٗ ز
َفٓ ٕ ٝع ّ ٚخ م  :ايذد م عث ض ٠عذُ ٜذطازف ايذكذذ ٝؽٚ ....االتذتذذٗ ز
ؾذ ٞعذطف ايذؿذكٗ  ٤صٍ ايذجذٗس يف إغذتذدطاج األ ه ّ ايؿطع. )١ٝ
( )3ضاتل  :ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب َٔ 6ا ٛاب قؿ
(َ )4ف ضج االق - 117 : ٍٛطثف ١سٜث. ١
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 ٚك ٞيف ايتفطٜـ :إؾه ٍ (ايعذٔ يذذحهِ ايؿذطع )ٞايذص ٟتذذُػو ذ٘
ايفًُ  ٤األخث ض ٕٜٛيف إؾه ِ عً ٢ايفًُذ  ٤األقذٛيْٚ ، ٝػذٛا أ ٚتًٗذٛا
إختةف َؿ ز اإلق ةح يف ايكطٕ ايث ْ ٞا جط ٟعٓ٘ يف ايكط ٕٚايذُتأخط-٠
فس ايتثسٍٓ أ ٚايتػٝل -أ ٚغؿًٛا عٔ عسّ إضاز ٠األقٛيٝ

َٔ ايعٔ( :ايعذٔ

ايذذذُ ًل) ايذذذُصَ ّٛيف ايكذذطإٓ ٚايػذذٓٚ ١عذذٔ إضازتٗذذِ (ايعذذٔ اإلطُ ٓ٦ذ ْ)ٞ
أ(ٚايك ل ايتفثس )ٟايٓ ؾ َٔ ٧االعتث ض ايؿطع ٞايذذُتٝكٔ يذثفض األَذ ضا
ايال ٜػتحكٌ َٓٗ ايذحهِ ايؿطع. ٞ
ٚقس ٚضز

ايٓكٛم ايذُػتؿٝه ٌ ١ايذذُتٛاتط ٠عذٔ أُ٥ذ ١أٖذٌ ايثٝذ

( )عٓسَ ظٗط االتتٗ ز يطأٚ ٟايفٌُ الغتحػ ٕ ٚايكٝذ ؽ َذٔ قثذٌ
فض ايؿكٗ  ٤ايذُػًُ ٜٚ ،ذجُفٗ ( ذصٍ ايذذجٗس ايؿهذط ٟيتحكذ ٌٝهذِ
ايٛاقف ١ايال ال ْذلٓ ؾٗٝذ )  ٚكذً
ٚ

َٓذ ظطا

ذ

اإلَذ ّ ايكذ زم ()

أ ٝٓ ٞؿٚ ١أَث ي٘ َذُٔ عٌُ يك ٝؽ ْٚذذحَ ٙٛذٔ ايعٓذٚ ٕٛاألَذ ضا

ايال َذ أْذعٍ اهلل ٗذ َذٔ غذً ٕ ٚ .تثذل األُ٥ذ )( ١أقذح ُِٗ ايذطٚا٠
ايؿكٗ  ُ٤يف ضؾض تًو ايٛغ ٚ ٌ٥األَ ضا

ايعٓٚ ، ١ٝنتب فهِٗ ضغ  ٌ٥يف

ايطزٓ عًذ ٢أقذح ب االتتٗذ ز ٚيف اي فذٔ ٚايذطزٓ عًذَ ٢ذٔ ضزٓ آثذ ض ايطغذٍٛ
ٚإعتُس ْت ٥ج ايفك - ٍٛػثُ ٜثس َٔ ٚؾٗطؽ ايٓج ؾذ -ٞيف تذطاتِ فذض
ضت ٍ ايذحسٚ ، ٜتثفِٗ أعةّ اي ٥ؿ ١يف ساٜ

ايػٝث ١ن يؿذٝذ ايذذُؿٝس يف

ضغ يت٘ (ايٓكض عًذ ٢ا ذٔ ايذذجٓٝس يف إتتٗذ ز ايذطأٚ )ٟايػذٝس ايذذُطته ٢يف
شضٜفتذذ٘ ٚايؿذذٝذ اي ٛغذذ ٞيف عستذذ٘ األقذذٛيٚ ،١ٝق ذطٓ ٛا فذذسّ نذذٖ ٕٛذذصٙ
األَ ضا
ايثحذ

زيٝة ؾطعٚ ٖٞ ٌ ، ٝغ  ٌ٥يةتتٗ ز َذحعٛض ٠ؾطع ٚ ،قس غثل
عٓٗ ذ ٚإتذذطا ٤ت ذذحكٝل عًُذذ ٞيتك ُٗٝٝذ ٚإ ذ ٍ نذذثلٍ َٓٗ ذ يف أٚاخذذط
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ذحٛا ايذُعٓٚ ١األَ ضا ٚ ،يٝؼ ذحثٓ ٖٓ َطتث

ٗذ ٚ ،إْذذُ ٖذ ٞإؾذ ض٠

إى إٔ االتتٗ ز َ -ك ًح خ ق ثفض ايؿكٗ  ٖٛ -٤غل ايذُك ًح ايف ّ
ايذُطاز َٔ (اإلتتٗ ز) ٖٓ  ٚ .ث ٕ ٝتؿكْ ًٞٝك: ٍٛ
يؿذذغ (االتتٗذذ ز) ( ٚايذذطأ )ٟيف َسضغذذ ١أٖذذٌ ايػذذٓٚ ١ايذذذجُ ع ١قذذس
إغذذتفٌُ يف ايكذذط ٕٚاألٚى ا جطٜذذٚ ،١أضٜذذس َٓذذ٘ قٛاعذذس أقذذٛيٚ ١ٝأَ ذ ضا
َذدكٛقَ ١كثٛي ١عٓس نثل َٔ ؾكٗ  ٤ايػَٓ ١طؾٛنذ ١عٓذس فذض آخذط َذِٓٗ
نُ َٖ ٞطؾٛن ١عٓس أ ١ُ٥أٌٖ ٝ

ايٓثذٖٚ . )( ٠ٛذص ٙايكٛاعذس تكهذٞ

إٔ ايؿك ٘ٝإشا أضاز اغتٓث ط هِ ؾطع ٞمل ٜذجس ؾٝذ٘ ْكٓذ يف نتذ بٕ أ ٚغذٕٓ١
َتذٛؾط ٠يسٜذ٘ -ضتذل إى (اإلتتٗذ ز ايذصٖين ايؿدكذٚ ٞإغتحػذ ٕ ايذذحهِ
ايذُٓ غب) سٜة عٔ (ايذٓلٓ ايذذُحُس ٟايذذُؿكٛز) ؾهذ ٕ (إتتٗذ ز ايذطأ)ٟ
ايؿدكذذ ٞأَ ذ ض ٠عًذذ ٢اي ذذحهِ عٓذذس فذذض ؾكٗ ذ  ٤ايػذذٜٓٚ ،١ذذأت ٞيف َط ًذذ١
َتأخط ٠عٔ ايٓلٓ ايكطآْ ٞأ ٚايذحسٜثَ ٖٛٚ ،ٞذدتل ذُٛاضز ؾكسإ ايٓل.
ٖٚذذصا ايذذذُفٓٚ ٢األَ ذ ض ٠ذ أقذذٌ قذذس ِٜعٓذذس ؾكٗ ذ  ٤أٖذذٌ ايػذذٓٚ ١يف
َكسَتِٗ أ ٝٓ ٛؿٚ ١تةَصت٘ٚ ،قس ق ٌ ٛذذُف ضن ١أٖذٌ ٝذ
ٚإغذذتٓه ضِٖ عًذذٖ ٢ذذص ٙاألَذذ ضٚ ٠قذذس إغتؿ نذذ

ايٓثذ)( ٠ٛ

أ ذذ زٜثِٗ ايذذذُ ْف ١عذذٔ

االتتٗذذ ز ٚاغذذذتفُ ٍ ايذذذطأ ٟايؿدكذذذٚ ٞإْهذذ ض ايذذذذُك ٜٝؼ ٚاالغتحػذذ ٕ
ْٚذح َٔ ُٖٛاألَ ضا

ايال ال تؿٝس إال ايعٔ ايص ٟال ٜػين َٔ ايذحل ؾ، ٦ٝ

ؾك ذ يٛا ([: )5( )ايعذذٔ أنذذصب ايهذذصب] ٚأْ ذ٘ [ال ضأ ٟيف ايذذس ،ٜٔإْ ذذُ
ايس َٔ ٜٔايطبٓ  :أَط ]ْ٘ٝٗٚ ٙتف ى[ َٔٚأؾتذ ٢ايٓذ ؽ طأٜذ٘ ؾكذس زإ اهلل
ذُ ال ٜفًِ َٔٚ ،زإ اهلل ذُ ال ٜفًِ ؾكس ن زٓ اهلل ٝ
( )5ضاتل  :ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 6ا ٛاب قؿ
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ٌ َٚ ،ذٔ تذطى
ال ٜفًِ] ٚإٔ [َٔ ْعط طأًٖ ٜ٘وَٚ ،ذٔ تذطى أٖذٌ ٝتذ٘ نذ ٓ
نت ب اهلل ٚقْ ٍٛثٝذ٘ نؿذط]ٚ ،قذ ٍ([: )يذٝؼ َذٔ عًذِ اهلل ٚال َذٔ
أَط ٙإٔ ٜأخذص أ ذسْ َذٔ خًذل اهلل يف زٜٓذ٘ ٗذٚ ٣ٛال ضأٚ ٟال َكذ ٜٝؼ ،قذس
أْعٍ اهلل ايكطإٓ ٚتفٌ ؾٝذ٘ تثٝذ ٕ نذٌ ؾذٚ ، ٤ٞتفذٌ يًكذطإٓ أٖذة ال ٜػذل
أٌٖ عًِ ايكطإٓ ايص ٜٔآت ِٖ اهلل عًُ٘ إٔ ٜأخصٚا يف زٜذِٓٗ ٗذٚ ٣ٛال ضأٟ
ٚال َك ٜذٝذؼ ِٖٚ ،أٌٖ ايصنط ايص ٜٔأَذذط اهلل ذػذذؤا ِ] ٖٚذصا إٜذذُ  ْ٤إى
صنْطِ ِإِٕ نِٓتُِِ ال َتفًُُِ]َٕٛايٓحٌ. 43 :
قٛي٘ تف ى  [:ؾ غِأيٛا أٌَِٖ اي ِّ
ثِ ق ٍ اإلَ ّ ايك زم (َ )تحسث عٔ ايذًُتعَ

تتٗ ز ايذطأ: ٟ

[ق يٛا ْ :ذحٔ فس َ قثض اهلل ععٓ ٚتٌٓ ضغذٛي٘ ٜ -ػذفٓ إٔ ْأخذص ذذُ
اتتُل عً ٘ٝضأ ٟايٓ ؽ فس قثض اهللٔ ضغٛي٘] ثذِ قذ ٍ ([ :)ؾُذ أ ذسْ
أتطأ عً ٢اهلل ٚال أ

ػفُ٘  ...ؾ ٕ
نةيَ ١ذُٔ أخص صيو ٚظعِ إٔ شيو َ َٜ

أنٌ ايٓ ؽ عٓس اهلل َٔ إتثل ٖٛاٚ ٙضأ ٜ٘ػل ٖس َٔ ٣اهلل] .
ٌ اإلَذ ّ ايكذ زم ؾذذ ٞعذذسَ ٠ذذٔ األخثذ ض ايذذذُأثٛض ٠عذذٓ٘ عذذٔ
ٚقذس غُذذ َٔ ٦
اإلتتٗذ ز ذ يطأٚ ٟايٓعذذط يف أَذٛض ال ٜفذطف ايذذذُهًـ هُٗذ يف نتذ ب اهلل
تفذ ى ٚال غذذٓ ١ضغذذٛي٘ ( )ثذذِ ْكذذ ٍٛطأٜٓذ  ،ؾأت ذ ب ([ )ال] أ ٟال
ٜذجٛظ يو ايٓعط ٚاالتتٗ ز طأٜو ٌ ،ال س َٔ َطاتف ١أٌٖ ايذصنط ٚايفًذِ
ٚغؤا ِ ٚ ،ق ٍ ([: )ال ،أَ اْذو إٕ أقذث َ مل تُذؤتطٚ ،إٕ أخ ذأ َ
نص َ عً ٢اهلل] (.)6
ٚقس نذذتب يف إ ذذ ٍ االتذتذذٗ ز ٚايذطأٚ ٟايكذذ ٝؽ :مجذلْ َذٔ عًُذ ٤
اإلَ َ( ١ٝض

) يف عكٛض االُ٥ذ ٚ)( ١فذس ايػٝثذَ ،١ذِٓٗ ؾذٝدٓ ايذذُؿٝس

( )6ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 6ا ٛاب قؿ
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ايص ٟأيّـ نت

غِ (ايٓكض عًذ ٢ا ذٔ ايذذجٓٝس يف إتتٗذ ز ايذطأَٚ )ٟذِٓٗ

ايؿٝذ اي ٛغ ٞايص ٟقذ ٍ (ٚ( :)7أَذ ايكٝذ ؽ ٚاالتتٗذ ز ؾفٓذسْ اُْٗذ يٝػذ
سيَ ٌ ، ًٝذحعٛض يف ايؿطٜف ١إغتفُ ُ ) ٖٚصا َؿٗٛض يف نتب اإلَ َ١ٝ
يف ايكط ٕٚايػت ١ا جط. ١ٜ
ٚقس إغتػٌ األخث ض ٕٜٛيف َذج ٍ اإلْهذ ض عًذ ٢األقذٛيٝ
غتفُ ٍ اإلتتٗ ز ايذُصَ ّٛيف أخث ض أٌٖ ايثٝ
َذذٔ ايٛق ذ

 -ظَ ذ ٕ ايكذذطاع ذ

ؾسٜسا عًذ ٢إتتٗذ ز األقذٛيٝ

األخث ذ ضٜ

ٚإتُٓٗذِٖٛ

( ،)ت ٢أِْٗ يف ؾ ٕ٠

ٚاألقذذٛيٝ

 -ؾ ذ ٓٛا ٖج َٛذ

ًّ ٚذ ِٖٛتثفذ ١اإلتتٗذ ز ايذذُصَ ّٛؾذطع

ٚن ٕ يف َكسَتِٗ (ايذذُلظا َذذحُس أَذ

اإلغذ ا ز )ٟايذذُك ِٝيف ايذذُس١ٜٓ

ايذذذُٓٛضٚ ٠ايذذذُتٛيف (ٖ1323ذذذ) ٚايذذص ٟؾ ذٔٓ

ًذذ ١ق غذذ ١ٝنذذس (اإلتتٗ ذ ز)

(ٚايذُجتٗسٚ )ٜٔتثف٘ مجلْ َٔ عًُ  ٤االخث ضٚ ، ٜقس غؿًٛا أ ٚتػ ؾًٛا عٔ
ايؿطم ايذذجٖٛط ٟذ

اإلتتٗذ ز ايذذُصَ ّٛؾذطع  ٚذ

اإلتتٗذ ز ايذذُؿطٚع

ايذُكثَ ،ٍٛل إٔ (اإلتتٗ ز) َٓص ايكطٕ ايػ ل ا جط ٟقثذٌ ظَذٔ ايكذطاع
اإلخث ضٜ

ٚاألقٛي - ٝقس أخص ٜتهح ٜٚذذُت ظ ايذذُفٓ ٢ايذذُصَ ّٛعذٔ

ايذُفٓ ٢ايكحٝح ايذُؿطٚع ايذص ٟغطغذ٘ االُ٥ذ )(١يف أشٖذ ٕ أقذح ِٗ
ٚضٚا ٠أ ذذ زٜثِٗ ٖٚ ،ذذٜ ٛفذذين إتذذطا ٤عًُٝذذ ١اإلغذذتٓث ط َذذٔ ظذذ ٖط ايذذٓلٓ
ايؿطع ٞايٛاضز يف ايهت ب أ ٚايػٓ ١نُ غٓث ٔٓٝؾٛاٖس ٙإٕ ؾ  ٤اهلل .
 ٚتفذثذل آخذط  :اق ذةح (االتذتٗ ز) ؾذ ٞايذكطٕ ايذػ ل ا جط ٟأخذص
ٜتحسٓز تٝسا ٜٓٚهؿـ ٚاقفذ تسٜذساٜ ٚ ،ذتًدل يف إٔ االتتٗذ ز ايذذُصَّٛ
ؾذذطع يف َسضغذذ ١أٖذذٌ ايثٝذذ

(ٜ )ذذذدتل غتحػذذ ٕ ايذذطأ ٟايذذصٖين

( )7ايفس ٠يف اق ٍٛايؿك٘ :ج 8 : 1طثفَ ١ذحكك. ١
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ايؿدكذذ ٜٚ ،ٞذذدتًـ عذذٔ ايذذذُفٓ ٢ايكذذحٝح ٚ ،قذذس َ ٓٝذع ايذذذُحكل اي ذذحًٞ
(قذذس )ٙذ

َك ذ ًح ٞاإلتتٗ ذ ز يف َف ضتذذ٘ ٚأؾ ذ ض إى ايذذذُفٓ ٢ايكذذحٝح

يإلتتٗ ز كٛي٘  ٖٛٚ( :يف عطف ايؿكٗ  ٤صٍ ايذذجٗس يف إغذتدطاج األ هذ ّ
ايؿطعٗ ٚ ،١ٝصا االعتث ض ٜه ٕٛإغتدطاج األ ه ّ َٔ أزي ١ايؿطع إتتٗ زا ،
ألْٗ تثتين عً ٢إعتث ضا

ْعطٜذ ١يٝػذ

َػذتؿ زَ ٠ذٔ ظذٛاٖط ايٓكذٛم يف

األنثذذط غذذٛا ٤نذ ٕ شيذذو ايذذسي ٌٝق ٝغذ أ ٚغذذل ،ٙؾٝهذذ ٕٛايكٝذ ؽ عًذذٖ ٢ذذصا
ايتكطٜط أ س أقػ ّ اإلتتٗ ز .
ؾ ٕ قًٜ : ٌٝعّ عًٖ ٢صا إٔ ٜه ٕٛاإلَ َ َٔ ١ٝأٌٖ االتتٗ ز .
قًٓذ  :األَذذط نذذصيو ،يهذذٔ ؾٝذذ٘ إٜذذذٗ ّ َذذٔ ٝذ

إٔ ايكٝذ ؽ َذذٔ مجًذذ١

االتتٗ ز  ،ؾإشا إغتثين ايك ٝؽ نٓ َٔ أٌٖ االتتٗذ ز يف تذذحك ٌٝاأل هذ ّ
ي طم ايٓعط ١ٜايال يٝؼ أ سٖ ايك ٝؽ) ( )8اْتٗ ٢نةّ ايذذُحكل ايذذحً،ٞ
ٜ ٖٛٚسٍ ٛنٛح عًذ ٢كذ ٍٛتذذح ٍٓٛأغ غذٚ ٞتػٓٝذط تذٖٛط ٟيف َذسيٍٛ
َكذ ذ ًح اإلتتٗذ ذ ز عٓذذذس أقذذذح ٓ  -ؾكٗذ ذ  ٤اإلَ َٝذذذٖٚ ، - ١ذذذ ٛتذ ذذح ٍٓٛيف
ايذُك ًح ٚتثسٍٓ َٔ ايذُفٓ ٢ايذُصَ ّٛايذُطؾٛ

إى َفَٓ ٢ؿطٚع َكثذٍٛ

َٚسي ٍٛكٝكٚ ٞاقف ٞغطؽ أ ١ُ٥ا س )( ٣صٚض ٙيف ْؿٛؽ أقح ِٗ
ٚضٚاتِٗ عٓسَ عًُّ ِٖٛنٝؿ ١ٝاإلغتٓث ط ٚططٜك ١اإلتتٗ ز ٚاإلغتدطاج َٔ
ايهت ب ٚايػٓ ١ثِ ق يٛا ِ [:عً ٓٝإيك  ٤األقٚ ٍٛعًٝهِ ايتؿطٜل](. )9
ٚقذذس ؾذذط األُ٥ذذ )(١تفًذذ ِٝأقذذح ِٗ نٝؿٝذذ ١االغذذتٓث ط ،ؾذذأع ِٖٛ
ن ٜ

ن ٜ ٞثٓكٜٚ ٖٛػذتٓث ٛا َٓٗذ قذػط ٜتٗ ٚ ،يف فذض االخثذ ض طثٓكذٛا

(َ )8ف ضج االق - 117 : ٍٛطثف ١سٜث. ١
( )9ايٛغ : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 6ا ٛاب قؿ
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تعرٍف االدتواد مبعياي اخلاص السقَه )19( ......................................
ذذِ ايهذ  ٣عًذذ ٢قذذػطاٖ ٚعًُّذذ ِٖٛططٜكذذ ١ضغذذ ٍٛاهلل( )نٝذذـ نذ ٕ
ٜتٛنأ ٚنٝـ ن ٕ ٜكًٚ ٞنٝـ ن ٕ ٜذذحج ٜٚفتُذط ٚنٝذـ نذ ٕ ٜفُذٌ نذصا
ٚنصا ،ػثُ ٜعٗط يًُتتثل .
نُ عًُّ ِٖٛنٝـ ُٜػتدطج ايذحهِ َٔ ايهت ب ٚايػٓ ١ايذُحُس ١ٜاْعط
َفتذ  ٠عثذذس االعًذذ )13(٢ايذذذُتهُٓ ١يػذذؤاٍ االَ ذ ّ ايك ذ زم()عُذذٔ عثذذط
ؾذذ ْك ل ظؿذذط ٙؾجفذذٌ عًذذ ٢اقذذثف٘ َذذطاض ٠ؾهٝذذـ ٜكذذٓل يٛنذذ٤ٛا قذذ ٍ
(ُٜ [:)ذفطف -تَذفطفٖ -صا ٚأؾث ٖ٘ َٔ نت ب اهلل عذعٓ ٚتذٌٓ  ،قذ ٍ اهلل
تفٌََ عًَِٝهِِ ؾٔ ٞايسَِّ َِٔٔ ِٜٔطَجٍ  ،إَػح عً.]٘ٝ
تف ىَ َََٚ :
ٚيف قحٝح ظضاضَٚ ٠ذحُس ٔ َػًِ غؤاٍ َٔ االَ ّ ايثذ قط( )عذٔ
ايذح ٥ض ٚايذجٓب ٌٖ ٜسخةٕ ايذُػجس أّ الا ق ٍ [:ايذح ٥ض ٚايذذجٓب
ال ٜسخةٕ ايذُػجس إال َذذجت ظ ،ٜٔإٕ اهلل تثذ ضى ٚتفذ ى قذ ٍَٚ :ال تُ ُٓثّذ إِالَّ
غثَٔ ٌٍٝتَٖ ٢تػِ َتػًٔٛا](.)11
عَ ٔطَِ ٟ
ٚتٛتس يف أخث ضِٖ( )ؾثٖ ٘ٝص ٙاألخث ض ت ٢تفٓٛز فهِٗ ايػؤاٍ
اْعذذط ظضاضٜ ٠ػذذأٍ االَذ ّ ايثذ قط(َ :)ذذٔ أٜذذٔ عًُذ

إٔ ايذذذُػح ذذثفض

ايطأؽ  ٚفض ايطتٌ ،ؾهحو االَ ّ ٚق ٍ [:ق ي٘ ضغ ٍٛاهللْٚ ذعٍ ذ٘
غػًٔٛا ُٚتَُٖٛهِِ  ،ؾفطؾٓ إٔ ايٛتذ٘ نًذ٘
ايهت ب َٔ اهلل ععٓ ٚتٌٓ ،ق ٍ َ :ؾ ْ
ٜٓثػذذ ٞإٔ ٜػػذذٌ ،ثذذِ قذذ ٍ َٚ :أِٜذذسَٜٔهِِ إِيذذ ٢ا ْيَُطَاؾٔذذلِ ،ؾٛقذذٌ ايٝذذس ٜٔاى
ايذُطؾك

يٛت٘ ؾفطؾٓ أْ٘ ٜٓثػ ُ ٞإٔ ُٜػػة اى ايذُطؾك  ،ثِ ؾكٌ

ايهةّ ؾك ٍَٚ :ا َِػَحُٛا ٔ ُطُٚ٤غٔهِِ ،ؾفطؾٓ
( )13ايٛغ : ٌ٥ج : 1ب  َٔ 39ا ٛاب ايٛن : ٤ٛح. 5
11

( ) ايٛغ : ٌ٥ج : 1ب  َٔ 15ا ٛاب اجلٓ  : ١ح . 13

ق ٍ ُ ٔ :طُٚ٤غٔهِِ ،إٔ ايذُػح
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ثفض ايطأؽ يذُه ٕ ايث  ،٤ثذِ ٚقذٌ ايذطتً

ذ يطأؽ نُذ ٚقذٌ ايٝذسٜٔ
ذ

يٛتذذ٘ ؾك ذ ٍ َٚأضِتًُه ذِِ إِيذذ ٢ايْه ِفثَ ذ ِ ،ِٔٝؾفطؾٓ ذ

ٚقذذًُٗ

ذ يطأؽ إٔ

ايذُػح عً ٢فهُٗ  ،ثِ ؾػٓط شيو ضغ ٍٛاهلل  ؾهٓٝفٖٚ )12(]ٙٛصا خ
قحٝح ي٘ طذطم َتفذسزٚٚ ٠انذح ايساليذ ١عًذ ٢تفًذ ِٝاالَذ ّ يذعضاض ٠ايؿكٝذ٘
نٝؿ ١ٝاالغتٓث ط َٔ ايهت ب ايذحهٚ ِٝايػٓ ١ايذُحُس. ١ٜ
ٖٚهذذصا عذذذًُّ ِٖٛعذذةج تذذذف ض

األخثذذ ض يف َه َذٝذذذٓٗ َٚذؤزٓ ٜتذذذٗ

ٚنٝـ ٜفًُذٜ - ٕٛطتٓحذ ٕٛأٜ ٚتدٓٝذطٗٓٝ ٕٚذ ٚ -األخثذ ض ايذال تثذ ٔٓٝقٛاعذس
أق ٍٛايؿك٘ نثل ٠آالف األخث ض  .نُ تٛتس عؿطا

األخث ض ٜفًُّ)(ٕٛ

ؾ ٗٝأقح ِٗ نٝؿ ١ٝاالتتٗ ز ايػً َٔ ِٝايهت ب ٚايػٓ ١ايذُ ٗط. ٜٔ
 ٚختكذ ض :األُ٥ذذ )(١ذ ض ٛا (اإلتتٗذ ز ايػذذكٚ )ِٝغطغذذٛا ذذصٚض
(اإلتتٗ ز ايػًٚ )ِٝعًُّٛا أقح ِٗ قٛاعس أق ٍٛايؿك٘ ،إضتل َثة اى َ
نتث٘ اآل ١ٜايفعُ ٢ايػٝس عثس اهلل ؾذ (ض
ايص ٟمجل ؾٜ َ ٘ٝكطب َٔ أيؿ ٞسٜ

) يف نت ذ٘( :األقذ ٍٛاألقذ)١ًٝ
ٜتفًل أق ٍٛايؿك٘ٚ ،اى َذ نتثذ٘

ايفةَذذ ١ايػذذٝس َذذذحُس ٖ ؾذذذِ ايذذذدْٛػ ض(ٟض
ايطغ ) ٍٛايص ٟمجل ؾ ٘ٝأض ف ١آالف سٜ

) يف نت ذذ٘( :أقذذذ ٍٛآٍ
ٜتفًل أقذ ٍٛايؿكذ٘ٚ ،قذس

غثكِٗ فض أقح ب األ )(١ُ٥ؾجُفٛا أ زٜ
ايؿكذذ٘ ،ؾطاتذذل ؾٗطغذذ ٞايؿذذٝد

تطتثط كٛاعذس أقذٍٛ

ايٓج ؾذذٚ ٞاي ٛغذذ(ٞض

) تذذذجس قذذسم

ايسعٚ ٖٛٚ ٣ٛانح يًُتتثل .
ٚايذح قٌ ختك ض :إٕ ايؿطم
ايذُطؾٛ

َفٓ ٞٝاالتتٗ ز  :ايػذك ِٝايذذُصَّٛ

ٚ ،ايػً ِٝايذُؿطٚع ايذُكث ٖٛ -ٍٛؾطم تٖٛط: ٟ

( )12ايٛغ : ٌ٥ج : 1ب  َٔ 23ا ٛاب ايٛن : ٤ٛح . 1

تعرٍف االدتواد مبعياي اخلاص السقَه )21( ......................................
ؾ ٕ ايذُك ًح ايكسٜ ِٜفذين إغذتٓث ط ايذذحهِ ٚإغذتدطاج ايؿتذَ ٣ٛذٔ
ايطأ ٟايؿدك ٞيًُجتٗس ٚايصٚم ايذذد م ذ ٍ ؾكذسإ ايذٓلٖٓٚ ،ذصا ٖذٛ
ايذذذُصَ ّٛيف أخث ذ ض أُ٥ذذ ١اي ذذٗس. )(٣

 ُٓٝذ ايذذذُك ًح اآلخذذط ايذذصٟ

غطؽ األُ٥ذ )(١ذصٚض - ٙاإلتتٗذ ز ايػذًٚ -ِٝعًُّذٛا أقذح ِٗ قٛاعذس
أق ٍٛايؿكٖ٘ٚ ،صا ٜذُٓل َٔ ايطتذٛع إى شاى اإلتذتذٗ ز ٚايطأ ٟايذؿدذكٞ
ٜٚذحذكط َطتذفذ ١ٝاإلغتٓث ط يف ايٓكٛم ايؿطع َٔ ١ٝايهت ب ٚايػٓ. ١
ٜٚفين االتتٗ ز اإلَ َ :ٞإغتٓث ط ايذحهِ ايؿطع َٔ ٞايٓلٓ ايكحٝح
ايٛاضز يف ايهت ب أ ٚايػٜٓٚ ،١ثحذ

عًذِ أقذ ٍٛايؿكذ٘ ايفٓ قذط ايذذُؿ ن١

ايذُػتدسَ ١يف عًُ ١ٝإغتٓث ط ايذحهِ َٔ ايٓلٓ ايكطآْٚ ٞايذحسٜث. ٞ
َٚف٘ ال ُٜؿهٌ عً ٢ؾطع ١ٝاإلتتٗ ز  :ساثت٘ ٚظٗٛض ٙفس غٝث ١اإلَذ ّ
(عجٌ) ،أُٜ ٚؿهٌ عً ٗٝفذسّ ٚتذٛز اإلتتٗذ ز يف ذٛظ ٠أقذح ب األُ٥ذ١
( . )ؾ ْذذ٘ ال ٜذذتِ اإلؾذذه ٍ يذذُ شنطْ ذ َذذٔ نذذ ٕٛاإلتتٗ ذ ز ايػذذًٖ ِٝذذٛ
غذذذذطؽُ األُ٥ذذذذ )( ١ذذذ ٍ َف قذذذذط ٠ايذذذذطٚا ٠األتذذذذة ٤ألُ٥ذذذذتِٗ ()
َٚة عتِٗ يٓكٛقِٗ ٚتؿُِٗٓٗ يذذُف ْٗٝ
االغذذتٓث ط ٚايؿت ٝذ ٚ ،قذذس قذذسض
أقح ب األٚ )(١ُ٥ظخط

تذ ٢كذٌ عٓذس فهذِٗ ًَهذ١

ايؿت ذ َ ٣ٚذذٔ فذذض ايذذطٚا ٠ايؿكٗ ذ َ ٤ذذٔ

نتب ايذحسٜ

ٚايؿك٘ اإلَ َ ٞآضا ٤فهِٗ

ؾطاتل(ايه يف  :ج )573 : 5تذجس ؾت  ٚ ٣ٚذحٛا يٝذْٛؼ ذٔ عثذس ايذط

ٔ

َطتث  ١يعْ ٚايػؿ ح َٝٚع ٙعٔ ايعٚاج ٚايٓهذ ح ٚ .ضاتذل (ايهذ يف  :ج: 6
م : 78ح )4تذجس ؾتٝذ عثذس اهلل ذٔ هذل يف فذض ؾذطٚع اي ذةم ٚقٛيذ٘ :
(ٖصا َذُ ضظم اهلل َٔ ايطأ، )ٟنُ تذجس ؾت ٝظضاض ٠يف (ايه يف  :ج :6م:
 :133ح ٖٞٚ )13ؾذ ٞذفض ؾطٚع عس ٠اي ةمٚ ،تذجس يف (ايه ؾذ : ٞج 6م

( ..................................................... )22بشرى االصٌل  /ج13
اثٓ

 : 141:ح )9خةؾ ؾتٛا ٝ٥يف ايذدًل

َٔ أتة ٤ايطٚا. ٠

ٚضاتل ايذجع ٤ايػ ل َٔ(ايهذ يف :م)145 + 116 + 115 + 135 + 83
تذجس ؾذتذ  ٣ٚيٝذْٛؼ ٔ عثس ايط ذُٔ ٚيًذؿهٌ ٔ ؾ شإ ؾذذ ٞايذذُٛاض، ٜ
ٚضاتذذل (ايهذ يف  :ج : 7م : 256:ح )5تذذجس ؾتٝذ يذذجُ ٌٝذذٔ زاضج ٚقذذس
غُ٦ذذٌ ث ْٝذ ؾذذك ٍ ( :مل أمسذذل يف ٖذذصا ؾذذَ ) ٦ٝذذُ ٜهذذؿـ عذذٔ نذذ ٕٛؾتٝذ ٙ
َأخٛش َٔ ٠مس ع أ زٜثِٗ (. )
ٚضاتل (ايه ؾذ :ٞج )439 : 7تذجس ؾذتذْٚ ٝذعط يفً ٔ ٞا طآٖٜ ِٝكًٗ
عٓ٘ تًُٝص ٙايهًٝينٜٚ ،ذجس ايذُتتثل يهتب ايذحسٜ

ٚايؿكذ٘ غذل َذ شنطْذ ،

ٖٚصْ ٙذُ شج َٔ ؾت ٚ ٣ٚآضا ٤أقح ب األُ٥ذَ ١ذٔ ايذطٚا ٠ايؿكٗذ  ٤األتذة٤
ايذذص ٜٔتفًُّذذٛا َذذِٓٗ( )نٝؿٝذذ ١اإلغذذتدطاج َذذٔ ْكذذٛم أ ذ زٜثِٗ َذذل
االغتف ْ ١ذُث ؾطتِٗ غؤاال َٔ اإلَذ ّ (ٚ )تٛا ذ

ذِ  ،ؾهذ ٕ ايكذطب

َِٓٗ (َٛ )تث يػٓ ِٖ ٚعسّ إ ت ٝتِٗ يتأغٝؼ ن ٜذ
ألِْٗ ن ْٛا ٜػُف ٕٛايذحسٜ

أقذ ٍٛايؿكذ٘،

َٔ اإلَ ّ ( )أٛ ٚاغ ٚ ٕ١ا سٜ ٠فطؾْٗٛ

ؾذذة َؿذذذهً ١عٓذذذسِٖ يف ايػذذذٓسٚ ،نذذ ْٛا ٜؿُٗذذذ ٕٛيػذذ ِْٗ (َٚ )ذذذسيٍٛ
خ

ِٗ .
 ُٓٝذ ايفًُ ذ  ٤يف عكذذٛض ايػٝثذذ ١مل ٜػذذُفٛا اي ذذحسٜ

إال ٛغ ذ ٥ط ٚمل

تكذذًِٗ ت ذذُ ّ ايكذذطا ٔ٥ايذذذُحكّك ١يؿٗذذِ نةَٗذذِ ( )ؾ ت ذ تٛا يثحذذٛا
األقذذٚ ٍٛت ذذحكٝل ن  ٜتذذ٘ ٚعٓ ق ذط ٙايذذذُؿ ن ١ايذذذُف ١ٓٝعًذذ ٢اإلغذذتٓث ط،
ؾه ْ

تتِٗ ايذُ غٓ ١إى ن ٜ

األقٍٛ

ت ١ت ضٜذد ١ٝقٗطٜذ١

قذً١

َٔ غٝث ١اإلَذ ّ (عجذٌ) ٚعذسّ َث ؾذطتِٗ يذتفًِّ أ ذ زٜثِٗ ٚطذ ٍٛايعَذ ٕ
ايؿ قٌٖٚ ،صا ٜت ًذب تذذحكٝل ايفٓ قذط ايذذُؿ نٚ ١ايه ٜذ

األقذٛي، ١ٝ

تعرٍف االدتواد مبعياي اخلاص السقَه )23( ......................................
ْعل تذحكٝل ج ١ٝايذد  ٚسٚزٖ  ٚجٝذ ١ايعٗذٛض ايفذطيف يًذٓلٓ  ٚطَذ١
األخث ض ْٚذح. ٖٛ

اإلتتٗ ز ٚايطأ ٟايصٖين ٚعةج ايتف ض

ثذِ إٕ اال تفذ ز عذٔ عكذٛض األُ٥ذٜ )(١ذذدًل عكثذ
ٜٛٚيّذذس أ ذذذح ث تتؿتذذل ٗ ذ عكذذ ٍٛايفًُذ ْ ٤تٝجذذ ١ايثح ذ
ٚايؿجٛا

ايفكث

ايذُٓؿتح١

يف اإلغذتٓث ط

ايذذذُتت ل َٚة عذذ١

ٍ َذُ ضغ ١عًُ ١ٝاالغتٓث ط ،ؾتؿط

عذً٢

ايذؿذكذٚ ٘ٝنذل قذٛاعذس أقذٛيذذ ١ٝتذػس ايذح تذٚ ١تذف يذج ايذؿجذذٚ ٠ٛايذذُؿهً١
ثِ تٛغٓف

ايثحٛا األقٛيٚ ١ٝته ثط

ايعَ ٕ ايؿ قٌ
 ٚطٚظ ايفكث

قٛاعسٖٚ ، ٙصْ ٙتٝج ١تُ ١ٝيتث عس

ايؿهط االتتٗ زٚ ٟ

عكط ايٓكٛم يتجسٓز ايذُؿ نٌ

س ايذذح ت١
أَذ ّ ايؿكٗذ  ٤ؾذسعتِٗ إلْؿذ  ٤قٛاعذس أقذٛي ١ٝتػذ ٓ

ٚتذُٓل ايؿجٚ ٠ٛتذحٌ األظَٚ ١ايذُؿهً. ١
 ٚفس ٖصا ايث ٕ ٝايتؿكً ْٓ ًٞٝل يثح

ايذُفٓ ٢ايػً ِٝيةتتٗ ز:

االدتواد بـنفوٌمى العاو السلَه :
ٖٚصا ايذُفَٓ ٖٛ ٢ذحطّ ْعط ٚغًٛى ايؿكٗ  ٤األقٛيٝ

ٖٚ ،ذ ٛططٜذل

غذذذً ِٝيف اغذذذتدطاج األ هذ ذ ّ ٚاغذذذتٓث طٗ َذذذٔ أزيتٗذ ذ ايؿذذذطعٚ ، ١ٝيذذذٝؼ
االتتٗ ز َكسضا َٔ َك زض ايتؿطٜل ٚايؿت ٝنُ ٖٛ

ٍ ايذُفٓ ٢ايذذد م

ب ذذحٛثٓ ايذذُكثً ١عًذ ٢ايذذُفٓ ٢ايػذًٖٚ ،ِٝذ ٛضغذِ
ايػكٚ ،ِٝغٛف تٓكذ ٓ
 ٚستذذ٘ َفٓ ٜٛذ إال اْذذ٘ قذذس تفذذسز

تفطٜؿ تذذ٘ ايًؿعٝذذٚ ١تذذذحسٜسات٘ ايفًُٝذذ،١

ٚعُستٗ تفطٜؿ ٕٚ ،قس ٜطتل ايث ق ٞإى ٚا س َٓٗ : ُٖٚ ،
ايتفطٜذذـ األ : ٍٚاإلتتٗذذ ز ٖذذ( ٛإغذذتؿطاؽ ايٛغذذل يف تذذذحك ٌٝايعذذٔ
حلهِ ايؿطعٚ )ٞقس إيتعَ٘ مجلْ َٔ َتكسَ ٞاألقٛيٝ

َٔ ايؿطٜك

.
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ٚقس ق ض ٖصا ايتفطٜـ َسع  ٠يتؿٓٝل مجل َٔ أعةّ األخث ضٜ
االتتٗ ز صضٜف ١أخص قٝس (ايعذٔ) يف ايتفطٜذـ ،إش ايذذُطتهعا

عً٢

ايذذُتؿطع١ٝ

َتٛاؾكَٚ ١تؿك ١عً ٢إٔ ايعذٔ يذذحهِ ال عذ  ٠ذ٘ ٚال إعتُذ ز عًٝذ٘ ؾذطع ،
يٛنٛح طَ ١ايفٌُ يعٔ ٚأْ٘ ال ٜػين عٔ ايذذحل ؾذ ، ٦ٝؾكذ ض االتتٗذ ز
ؿفٌ أخص (ايعٔ) يف تفطٜؿ٘ َفَٓ ّ٢طغ ٛعٓ٘ يس ٣األخث ضٜ
سعٚ ١نةيٚ ،١ن ٕ َٓ ًك يتؿٓٝفِٗ عً ٢األقذٛيٝ

ت ٢ػثٙٛ

ٚإتٗذ َِٗ ذذُ ٜذذجٌ

عٓ٘ ؾكٗ  ٤االَ َٚ ١ٝإيتعاَِٗ ٘ .
ٚايذح قٌ ٚنٛح ن ٕٛايذدًٌ يف شا

تفطٜـ االتتٗ ز ٝ

تهُٔ

إغذذتؿطاؽ ايٛغذذل يتحكذذ( ٌٝايعذذٔ) ي ذذحهِ ايؿذذطع ،ٞؾ ذ ٕ ٖذذصا االتتٗ ذ ز
َطؾٛ

تعَ  ،ألٕ ايعٔ ال ٜػين َٔ ايذحل ؾ. ٦ٝ
ٚيذذٝؼ ايذذذدًٌ

قذذة يف شا

االتتٗذذ ز ايذذصٖ ٟذذًَ ٛهذذ ١تذذذحكٌٝ

ايذحج ١ايك ف ١ٝعً ٢ايذحهِ ايؿطع ٞأ ٚعً ٢ايٛظٝؿ ١ايفًُٚ ،١ٝقذس َ ضغذ٘
ت ٢اي عٓ
ٚ

األقٛيٝ

ؾٚ ٘ٝايذُؿهً

عًٝذْ٘ ،فذِ كذٌ ايذذدةف ذ

يف فذض ايذذُك زٜل ٚقذػطٜ

األخثذ ضٜ

ايذذحج ١ايؿذطع ١ٝايك فٝذ١

نُ َٖ ٛفً ّْٛألٌٖ ايذدثذطٚ ٠االطةع ٚ ،ال ْذطٜس ايذتذؿكذ ٌٝيف أَط ػٓ ؽ
ٜذٛتب ايذؿطقذٜٚ ١هفـ اي ٛس. ٠
يهٓ ْك :ٍٛعٓسْ أنثط َٔ َة عٚ ١إؾه ٍ عًٖ ٢صا ايتفطٜـ :
األٚى :إْ٘ ٜذدطج َٔ ٖصا ايتفطٜذـ َ :ذ يذ ٛإغذتؿطؽ ايذذُجتٗس ٚغذف٘
ؾحكٌ ي٘ ايفًِ ٚايٝك

حلهِ ايؿطعٖٚ ،ٞصا خ ضج عٔ تفطٜـ االتتٗ ز

 ٖٛٚأٚنح َكساق يةتتٗ ز َٔ ك ٍٛايعٔ .
ٚايذُة ذعذ ١ايذث ْذٝذ : ١إْذ٘ ٜذدذطج عٔ ٖصا ايذتفذطٜذـ  َ :يذ ٛإغذتذؿطؽ
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ايذُجتٗس ٚغف٘ ؾحكٌ عً ٢أَ ضَ ٠فت  ٠تؿٝذس ايذذحهِ ايؿذطع ٞيف ايٛاقفذ١
ايذد ق َٔ ١ز ٕٚإٔ ٜذذحكٌ عٓذس ٙايفًذِ أ ٚايعذٔ ذذُؤزاٖ  ،يهٓٗذ أَذ ض٠
َفت  ٠ؾٌٗ ٜذُهٔ إخطاج ٖص ٙايفًُ ١ٝعٔ االتتٗ ز ا نة ٚأيـ نة .
ٚايذُة ع ١ايث يث :١إٕ ايعٔ يذحهِ ايؿطعٚ ٞايذح قٌ َٔ إغذتؿطاؽ
ايٛغل  ٚصٍ اجلٗس ٚاي ق ١إٕ ن ٕ َٔ أؾطاز(ايعٔ ايذُفت ) ايذُكث ٍٛؾطع
ٚايذذص ٟقذ ّ ايذذسي ٌٝايك فذذ ٞعًذذ ٢قثذذ ٍٛايؿذ ضع ايذذذُكسؽ ذذ٘  ،ؾٗذذَ ٛكثذذٍٛ
ٚٚاتب اإل ٓتث ع ٖٛٚ ،عٌُ يذحجٚ ١ايسي ٌٝايك ف -ٞال ايعين. -
ٚإٕ ن ٕ ايذُطاز َٔ (ايعٔ) َ ًل ايعٔ ٚإٕ مل ٜكِ زي ٌٝق فذ ٞعًذ٢
إعتث ضٚ ٙقث ٍٛايؿ ضع ٘ ،ؾٗصا َطؾذٛ
عٓ٘ يف ْكٛم أ زٜ

عٓذس ؾكٗذ  ٤اإلَ َٝذ ١ق طثذَ ١ذذُٓٛع

أُ٥تِٗ(ٚ )ايعٔ ال ٜػين َٔ ايذذذحل ؾذٚ ، ٦ٝال

ٜذُهٔ إٔ ٜطٜس ٙؾك ْ٘ٝإَ َ َٔ ٞتفطٜـ االتتٗ ز .
ْفذذذِ إطذذذةم يؿذذذغ (ايعذذذٔ) يف ايتفطٜذذذـ أٚتذذذب إغذذذتٝح ف ايفًُذذ ٤
االخث ضٜ

ٚإْه ضِٖ أؾسٓ إْه ض عً ٢ايفًُذ  ٤األقذٛيٖٚ ، ٝذٜ ٛثذتين عًذ٢

ؾٗذذِ طذذٌ -أعذذين ؾٗذذِ (َ ًذذل ايعذذٔ) َذذٔ تفطٜذذـ االتتٗ ذ ز -ؾ ذ ٕ ؾكٗ ذ ٤
اإلَ َٜ ١ٝه ز ٜهَ ْٕٛٛتؿك

عً ٢عسّ قث( ٍٛايعذٔ ايذذُ ًل) ٚعًذ ٢يذعّٚ

تذحك ٌٝايذحج ١ايك ف ١ٝعً ٢ايذحهِ ايؿطع. ٞ
ٚنٝـ ن ٕ إٕ اي فٔ ٚاضزْ عً ٢تفطٜـ االتتٗذ زٚ ،يذٝؼ ٚاضزا عًذ٢
عٌُ ايذُجتٗس ٜٔاالقٛيٝ

ٚال عً ٢عٌُ ايفٛاّ طتٛعِٗ يًذُجتٗس. ٜٔ

اشٕ ايعذ ٖط نذذَ ٕٛذذطاز ايكذذَ ّٛذذٔ تفذذطٜؿِٗ ( :إغذذتؿطاؽ ايٛغذذل  ٚذذصٍ
ايذجٗس يتحك ٌٝايعٔ يذحهِ ايؿطع ٖٛ )ٞايعٔ ايذُفت ايص ٟق ّ ايسيٌٝ
ايؿطعٚ ٞايذحج ١ايك ف ١ٝعً ٢قذحت٘ ٚؾذطع ١ٝإعتُذ ز ،ٙػذض ايٓعذط عذٔ
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ت ثٝك ت٘

ايك ، ّٛؾ ٖ ٣صا ايؿكٜ ٘ٝفت خ ايثك ١ج ١أ ٚاإلمج ع ج١

أ ٚايذكذ ٝؽ ج ١أ ٚاالغذتحػ ٕ جذذٚ ، ١شاى ٜطؾذذض جٝذٖ ١ذصا أ ٚشاى
أ ٚشاىٚ ،يٝؼ ايهةّ يف ايكػطٜ

ايت ثٝك. ١ٝ

ٚايذذذُِٗ قذذسٚض تفطٜذذـ االتتٗذ ز ٗذذص ٙاأليؿذ ظ ٚ ،قذذس إيتؿذ

فذذض

األعةّ األٚاخط إى عاظ ٠يؿع( ١ايعٔ) ضغِ إضازتِٗ َٓ٘ (ايعذٔ ايذذُفت )
ايذحج ١زً َ( ٕٚل ايعٔ)  ،ؾأ سٍ ايعٔ يفًِ ٚق ٍ يف تفطٜـ االتتٗ ز :
اْذذ٘ ( ذذصٍ ايؿكٝذذ٘ ٚغذذف٘ يف طًذذب ايفًذذِ أ ه ذ ّ ايؿذذطٜفَٚ . )13( )١ذذل ٖذذصا
ايتساضى ايذجٝس ٜثك ٢ايتفطٜـ ْ قك

تذ ٢اشا ؾػٓذطْ  ٙذإضاز ٠ايفًذِ أ هذ ّ

ايؿذطٜف ١األعذِ َذٔ ايفًذِ ايٛتذساَْٚ ٞذٔ ايفًذِ ايتفثذسٚ ،ٟؾػٓذطْ أ هذ ّ
ايؿطٜف ١ألعِ َٔ ايٛاقفٚ ١ٝايع ٖط ،١ٜؾ ٕ ايتفطٜـ ْ قل ٝ

ال ٜؿذٌُ

ايٛظذذ ٥ـ ايؿذذطع ١ٝايذذذُػتك َ ٠ذذٔ األقذذذ ٍٛايفًُٝذذ ١عٓذذس ؾكذذس ايذذذذُجتٗس
ايذذذُػتٓثط يألَذذ ض ٠ايؿذذطع ١ٝايذذذُفت َٚ ٠ذذٔ ٖٓذذ  -ألتذذٌ ْككذذٜ٘ٓ -ثػذذٞ
إقة ٘ إخت ٝضْ :
ايتفطٜـ ايث ْ : ٞاالتتٗ ز ٖ( ٛإغتؿطاؽ ايٛغل يتحك ٌٝايذذحج ١عًذ٢
ايؿت ٝايؿطع )١ٝاألعِ َٔ ايذحهِ ايؿطعَٚ ٞذٔ ايٛظٝؿذ ١ايفًُٝذ ١عٓذس عذسّ
ايٛق ٍٛاى ايذحهِ ايٛاقفٚ ،ٞايذُطاز َذٔ إغذتؿطاؽ ايٛغذل  :ذصٍ ايذذجٗس
ٚت ذذحٌُٓ ايذذذُؿكٚ ١إعُذذ ٍ ايٓعذذط ايذذسقٝل يتحكذذ ٌٝايذذذحج ١ايك فٝذذ ١عًذذ٢
ايذحهِ ايؿطع ٞايٛاقف ٞاألعِ َٔ ايتهًٝؿ َٔٚ ٞايٛنذف ٞأ ٚعًذ ٢تفٝذٝذذٔ
ايٛظذٝؿ ذذ ١ايؿذطع ذذ ١ٝايذُػذتد ذذطتَ ١ذذٔ االق ذذٌ ايفًُذذٚ ،ٞاالتتٗ ذ ز ٗذذصا
ايذُفٜٓ ٢ذُ ضغ٘ ايذجُٝل ت ٢االخث ض. ٟ
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ٖٚصا ايتفطٜـ ايٛانح غ مل َٔ إؾه ٍ االخث ضٚ ، ٜإٕ أَهٔ ٚقٛع
ايٓعاع َفِٗ يف فض األَ ضا

ٚاألقٖٚ ،ٍٛصا خ ضج عٔ كٝك ١االتتٗ ز

ٚتفطٜؿذذ٘ٚ ،قذذس ٜكذذل ْعذذلَ ٙذذٔ االخذذتةف ٚايٓذذعاع ذ

االخث ذ ضٜ

أْؿػذذِٗ

ؾٝدتًؿ ٕٛيف فض االَ ضا ٚ ،ال ُٜذكثٌ َٔ أ سٕ إْه ض - ٖٛٚ ٙأعين ايفذ مل
َذذِٓٗ ٜ -ث ؾذذطٚ ٙاقف ذ
ٜٚثص

تذذ ٢األخث ذ ض ٟايذذصٜ ٟذذذحكٌٓ ايذذذحجٓ ١عًذذ ٢ايؿت ٝذ

ألتث ع٘ .
ثذذِ إْذذ٘ ٜٓثػذذ ٞإٔ ٜفًذذِ اْذذ٘ ال ٜكذذ ٣ٛنذذٌ أ ذسٕ عًذذ ٢إغذذتؿطاؽ ايٛغذذل

ايذُصنٛض ٌ ،خكٛم َٔ كً

ي٘ ايذذُكسض ٠ايصٖٓٝذٚ ١ايذذًُه ١ايث طٓٝذ١

عً ٢اإلغتدطاج ٚاإلغتٓث ط ٖٞٚ ،ال تذحكٌ إال فس َطا ٌ َٔ ايتحكٌٝ
ايفًُ ٚ ٞفذس تٛؾٝذل اهلل ٚتػذسٜسٚ ٙؾٝذٛ

أْذٛاضٚ ٙأي ؾذ٘  ٚكذ ٍٛخذ ٠

َٚكسضًَٚ ٠ه ١خ ق ١يف ايثذ طٔ تذذُهّٓ٘ َذٔ إعُذ ٍ ايٓعذط ايذسقٝل ٚحتكذٌٝ
احلج ١عً ٢احلهِ ٚإغتؿطاؽ ايٛغل َكسَ ١يةغتٓث ط .
 ٚتفثل ث ٍٕٝ :

ن ٕ اإلتتٗ ز خ  َ ٠انُ ١ع ايهػب ايذُتٛاقٌ

ٚايتحكذ ٌٝايذذُتكٌ تذذٜٓ ٢تٗذ ٞذذحك ٍٛايذذذًُه ١عٓذس ايف يذذِ ايذذذُج ٖس
يتحكذذ ، ًٗٝؾتحكذذٌ عٓذذس ٙايكذذ ٠ٛايؿهطٜذذٚ ١ايذذذُكسض ٠عًذذ ٢االغذذتٓث ط ٚضزٓ
ايؿذذطٚع اى االقذذٚ ٍٛإٕ مل ٜػذذتٓثط ف ذسُٚ ،عٓس٥ذذص ٜكذذسم عًذذ ٢ق ذ ب
ايذًُه ١عٓٛإ (ايذُجتٗس) ٚإٕ مل ٜث ؾط ؾفذة عًُٝذ ١اإلغذتٓث ط ٚإغذتدطاج
األ هذذ ّ أ ٚايٛظذذ ٥ـ ايؿذذذطعٚ ،١ٝال ضٜذذذب يف تذذذحكل اإلتتٗذذ ز ذذذُجطز
ك ٍٛايذًُه ١عٓس أ سٕ  ،يٛنٛح أْ٘ عٓذس كذ ٍٛايذذًُه ١عٓذسٜ -ٙهذٕٛ
َذذذذجتٗسا ٚإٕ مل ٜث ؾذذذط إغذذذتٓث ط هذذذِ ؾذذذطعٚ ٞا ذذذس ،نُذذ إٔ اي ثٝذذذب
ٚايذُٗٓسؽ فس تذدطٓتُٗ ٚتذذحك ًُٗٝايذذُكسض ٠عًذ ٢ايذذُساٚا ٠أ ٚايفُذٌ
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ا ٓسغٜ -ٞكذسم نْٛذ٘ طثٝثذ ٚإٕ مل ٜذسا َِ ٚطٜهذ ٚا ذسا أٜ ٚكذسم نْٛذ٘
َٗٓسغ ٚإٕ مل ٜث ؾط ايذٗٓسغ ١ؾذَ ٞذج ٍ إختك ق٘ .
ٖٚص - ٙك ٍٛايذًُهَ - ١ط ً ١أٚى عٓس ايؿك ،٘ٝتفكثٗ َط ً ١تٗ زٕ
ث ْ ٖٞ ١ٝإيك  ٤ايثحذ

ايذذد ضج يًتذسضٓب فذس اغتحكذ ي٘ أزٚا

االغذتٓث ط

عً ٢ت ثٝكٗذ يف َٛاضزٖذ  ،تفكثٗذ َث ؾذط ٠اإلغذتٓث ط ٚاإلغذتدطاج ػذب
ايٛغ ٚ ٌ٥األزٚا

ٚاآلال

ايؿطع ١ٝايال كٌ عًٚ ٗٝإعتكسٖ

ج ١عً٘ٝ

يف ذحٛث٘ ٚأؾه ض ٙاألقٛيٜ ،١ٝفكثٗ ايذتسضب عً ٢طذطح ايذؿت ٚ ٝذ ْٗ ٝذٓحٍٛ
ٜذذذٓ غب ؾهذذط ايذذذُػتؿال ايف ذ َٚ ٞتٛتٗذذ٘ ٚخًج ذ

أؾه ذ ضٚ ٙتكذذٛضات٘ .

ٚإْذُ تذحكٌ ايذد ٚ ٠ايذًُه - ١ايال ٖذ ٞقذٛاّ االتتٗذ ز ٚأقذً٘ َٓٚثفذ٘-
ؿفٌ إتك ٕ ايفً ّٛايال ٜتٛقـ عًٗٝذ االغذتٓث ط ٚاالغذتدطاج ٖٚذَ ٞثذ ز٨
االتتٗ ز ٜٚ ،أت ٞعطنٗ  ٚذح

ايذحسٚز ايةظّ تذحك. َٗٓ ًٗٝ

ٚاي ذذح قٌ ٚن ذذٛح قذذح ١ايذتذفط ٜذذـ اي ذذث ْٖٚ ،ٞذذ ٛت ذذفطٜـ َذكث ذذٍٛ
قحٝح عٓسْ  ،تذحٛ ّٛي٘ تفذ ضٜـ األٚاخذط (ضنذٛإ اهلل عًذٚ )ِٗٝتفذٛز
ايٝذذْ٘ ،عذذل تفطٜذذـ فهذذِٗ يةتتٗذ ز أْذذ٘ (ًَهذٜ ٌ١كتذذسض ٗذ قذ ثٗ عًذذ٢
إغتٓث ط األ ه ّ ايؿطع )14()١ٝأًَ( ٚهذٜ ٌ١كتذسض ٗذ قذ ثٗ عًذ ٢تذذحكٌٝ
ايذحج ١عً ٢ايذحهِ ايؿطعْٚ )ٞذحٖ ٛص ٙايتفثلا

ايذُتك ض  ،١ؾإْٗ  -يذٛال

إٔ ٜذذطاز َٓٗذذ ايذذذُفٓ ٢ايػذذً ِٝايٛانذذح َذذٔ ايتفطٜذذـ ايذذذُدت ض -مل تهذذٔ
َكسام ايذحسٓ ايػًٚ ِٝايتفطٜذـ ايتذ ّ ٚمل تهذٔ ٚاؾٝذ ١ذ يتفطٜـ ايذذُك ضب
يًحس ايت ّ  ٌ ،إٕ فهٗ ْ قل ٜأت ٞعً ٘ٝفض اإلؾه ال
ايتفطٜـ األٚ ٍٚغلٖ .
( )14ظ س ٠االق ٍٛيًؿٝذ ايثٗ . 115 : ٞ٥

ايذُ ن ١ٝعً٢

تعرٍف االدتواد مبعياي العاو السلَه )29( ......................................
ٚنٝـ ن ٕ ايتفطٜذـ ايثذ ْ ٞايذذُدت ض ٜهذ ز ٜهذ ٕٛذسٓا ت َفذ ؾذ َة
يتُ ّ عًُٝ

االغتٓث ط ايؿكٗ ٞيأل ه ّ ٚايٛظ ٥ـ ايؿذطعَ ١ٝذٔ ايذذحجج

ٚاألزيذذَٚ ١ذذٔ األقذذ ٍٛايفًُٝذذٚ ،١ال ْ ٝذذٌ يف ذذح
كٝكت٘ ،الغْٚ ُٝذحٔ يػٓ كذسز عذط

ايتفطٜذذـ فذذس ٚنذذٛح

ايذذحسٓ ايذذُٓ ك ٞايتذ ّ ،يتفذ ضف

االنتؿ  ٤ذُ ٜهؿـ ايذذحكٝكٜٛٚ ١نذحٗ ذذُ ٜكذطب َذٔ ايذذحس ايتذ ّ ،نُذ
ٜكٓل ايًػ ٕٜٛٛعٓس َ ٕ ٝف ْ ٞااليؿ ظ .
ٚمل ٜكل االتتٗ ز َٛنٛع يذحهِ إيذٗ ٞيف زي ٌٝؾطعْ ،ٞفذِ ٚضز يف
ايٓكٛم تفثل (ايؿك ٖ(ٚ)١ايؿكْ )٘ٝعل َ ض ٟٚيف عًٌ ايكذسٚم َذٔ قذٍٛ
ايك زم( )أل سِٖ :أْ

ؾك ٘ٝايفطاما ق ٍ ْ :فذِ ،قذ ٍ  :ؾذثِ تؿتذ ِٗٝا

قذ ٍ  :هتذ ب اهلل ٚغذذْٓ ١ذثذذ )( ٘ٝؾكذ ٍ([: )تذذفطف نتذ ب اهلل ذذل
َفطؾت٘ ٚتفطف ايٓ غذ ٚايذُٓػٛر ا] (.)15
ْٚعل َ ٚضز يف َكثٛي ١عُط ٔ ٓعً َٔ )16( ١إضتذ ع ايذذُتٓ ظع

إى

َٔ ن ٕ قذس ض ٣ٚذسٜثِٗ ْٚعذط يف ة ذِ  ٚذطاَِٗ ٚعذطف أ هذ َِٗ ،
ٖٚص ٙقؿ( ١ايؿك )٘ٝايذذُجتٗس ايذصٜ ٟفذطف األ هذ ّ ايؿذطعَ ١ٝذٔ ايٓعذط يف
ايهت ب ٚايػٓ ١فس تفطٓؾ٘ عًٚ ُٗٝزضاغذت٘ ُذ  ٚذصٍ ايذجذذٗس ٚايذذٛغل يف
تذحذك ٌٝعًَٛذُٗ َل ايٓعط يف أ زٜذثذِٗ( )ايذُث ١ٓٝيًحةٍ ٚايذحطاّ .
ثِ اْ٘ َٔ ايٛانح ايذجً ٞألٌٖ اإلطةع ٚايتتثل إٔ االتتٗ ز ٚايتكًٝذس
قس ظضع صٚض ٙضغ ٍٛاهلل (ٚ )أَل ايذُؤَٓ
يف ايذذذذُػًُ

(ٝ )

ن ْ ٜذذد ث ٕ

ٜٚكذذذطإٓ ذذذِ ايكذذذطإٓ ٜٚؿػٓذذذطٜٚ ْ٘ٚثٓٝذذذ ٕٛذذذِ األ هذذذ ّ

( )15ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب َٔ 6ا ٛاب قؿ

ايك ن : ٞح . 27

( )16ايه يف  :ج + 67 : 1ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب َٔ 11ا ٛاب قؿ

ايك ن : ٞح .1

( ..................................................... )30بشرى االصٌل  /ج13
ٚايذُٛاعغٚ ،ن ٕ ُ أقذح ب َتؿكٗذٜ ٕٛتفًُذَُٗٓ ٕٛذ

تذ ٢قذ ض ذِ

ؾإْٔ عًُ ٞنفثس اهلل ٔ عث ؽ .
ٖٚهصا تط ٣األ ١ُ٥األطٗ ض( )ػب ظطٚؾِٗ ايذُت  ،١ؾكس ؾكّ٘
األُ٥ذذ ١األطٗ ذ ض( )أقذذح ِٗ ٚعًُّذذ ِٖٛأ ه ذ ّ زٜذذِٓٗ  ٚثٓ ذ ِٖٛعًذذ٢
ؿغ أ زٜ

ضغ ٍٛاهلل(ْٚ )ؿط عًٚ َ٘ٛتؿػل قطآْ٘ٚ ،أضتفٛا ايٓذ ؽ

إى فض ايطٚا ٠ايذُتؿكٗ

َٔ أقذح ِٗ نذٜ ٞتفًُّذٛا َذِٓٗ أ هذ ّ زٜذِٓٗ

ٚق ض ؤال ٤ايطٚاَٛ ٠قل ايؿت ٝإؾطاف االٚ )( ١ُ٥إَه . ِٗ٥
ٚيذٗصا أغذث ب : َٗٓ ،إْذتذؿ ض االغذةّ ٚتذذث عس ايثًذسإ ٚاألتذذث ع عذٔ
َهذ ٕ تٛاتذسِٖ( )يف ايذذذُس ١ٜٓأ ٚيف ايهٛؾذ ١أْ ٚذذحَ ، ُٖٛهذ ؾ يفذذسّ
ٜػذذط تكذذس )( ِٜٗإلؾت ذ  ٤تذذذُ ّ أتث ذ عِٗ ٚيفػذذط أ ٚيتفذذصض ٚقذذ ٍٛتذذذُ ّ
األتث ع إى االَذ ّ يذتفًِ اال هذ ّ َ ،هذ ؾ إى َة كذ ١ايػذً

ايػ

ذ١

يةٚ )( ١ُ٥عػط ؾت ِٖ ٝيف نٌ َهذ ٕ ٚيف نذٌ ظَذ ٕ ،ؾ قتهذ ٢ايذذح ٍ :
تثكٝذذـ فذذض االقذذح ب ٚإضتذذ ع ايٓذذ ؽ ايذذ ،ِٗٝؾهذذ ٕ ايتكذذس ٟيفًُٝذذ١
االتتٗ ز ٚايتكًٝس ٚغ ١ًٝعكة ١ٝ٥تسٜط ٠الٖتُ ّ ٚاإل ساا يٝس ّٚإضتثذ ط
األتث ع أٌٖ ٝ

ايفكُٚ ١االقتسا. ِٗ ٤

ثِ تذ  ٤ايؿكٗذ  ٤يف عكذط ايػٝثذ ١ايكذػط ٣ثذِ ايهذ  ٣ؾأنّذسٚا اي طٜكذ١
ْٚؿطٚا نتثِٗ ايال ته ٕٛفهٗ ضغ  ٌ٥عًُ ١ٝيذُكًسْ ،ِٜٗعل َكٓف ١ايؿٝذ
ايذُؿٝس  ١ٜ ْٗٚايؿٝذ اي ٛغذٚ ٞؾذطا٥ل ايذذُحكل ايذذحًٚ ٞقٛاعذس ايفةَذ،١
ٖٚهذذصا تٛاي ذ

تٗذذٛز ايؿكٗ ذ  ٤يف االتتٗ ذ ز ٚإغذذتُط

ططٜكذذ ١ايتكًٝذذس عٓ ذس

األتثذذ ع َذذٔ ز ٕٚؾذذٛٝع عٓذذٛإ ( :االتتٗذذ ز) أ( ٚايتكًٝذذس) ،يهذذٔ كٝكذذ١
ايفٓذذٛاْ

ٚٚاقفُٗ ذ اي ذذد ضتَ ٞتحكذذل ٛتذذٛز ؾذذطع ٞأ سث ذ٘ ضغذذ ٍٛاهلل

تعرٍف االدتواد مبعياي العاو السلَه )31( ......................................
(ٚ )اال َٔ ١ُ٥أ ٓ ٥ذ٘(ٚ )غذ ض عًذْٗ ٢جٗذِ ايفًُذ  ٤االتكٝذ  ،٤ثذِ يف
ايكط ٕٚاألخل ٠اغتحسا ايؿكٗ  ٤ايفٓٛاْ
صض ٠إى ؾجط ٠ت ٢ق ض

ْٚعُّٛا أ ه َُٗ ٚت ٓٛض

َذٔ

ؾجط ٠نثلَ ٠ثُطٖٚ ، ٠هصا تت ٛض األَٛض َذٔ

صضٜ ٠ػطغٗ األ ٍٚت ٢تكل ٚتٛزا نثلا شا ْؿل نثل .
اشٕ ايذذذُفٓ ٢ايكذذحٝح يإلتتٗذ زٖٚ -ذذَ ٛفٓذ  ٙايفذ ّ ٖ -ذذ ٛايٛاقذذل ذ
اإلَ َ( ١ٝأٜسِٖ اهلل) خ ضت ط ٍٛعٗٛز ايػٝث ١طع  ٕ١ٜخ ق ١خؿٚ َٔ ١ٓٝيذٞ
االَط (عجٌ) ٚ ،يٝؼ ٖصا ٚتذٛزا ذسع ٚ ،اْذذُ ٖذٚ ٛتذٛز َذذُتس َتكذٌ
عَ ٕ اال ١ُ٥ايذُفكَٛ

( ِٖ ٌ )أقً٘ َ ِٖٚؤغٓػ ِٖٚ ٙٛايػ عٕٛ

يػطغ٘  ٘٥ ٓ ٚيف أشٖ ٕ أقح ِٗ َ ِ ٚػ ع ٕ إلزاَت٘ ٚت ٛضٝ ،ٙ

ذسأٚا

تثكٝـ ضٚاتِٗ َذُٔ ٚتسٚا ؾ ٘ٝاإلغتفساز ايصٖين ٚاإلٜذُ ْ ٞيتحٌُٓ َُٗذ١
االتتٗ ز ٚايؿك ٖ ١ؾأثذُط
عثس ايط

ْعل ظضاضَٚ ٠ذحُس ٔ َػًِ  ٚطٜس ْٜٛٚؼ ذٔ

ٔ ٚعً ٔ ٞتفؿط ٚايؿهٌ ٔ ؾ شإ ٚعًَٗ ٔ ٞع ٜض ٚاحلػذ

ٔ غفٝسٚ ،غلِٖ نثل.
ٚايٛانح يف ايصٖٔ ايذُتٛانل إٔ َُٗ ١ايتثكٝـ ايسٜين يكطإٓ ٚايػٓ١
 قس أضغ ٢أغػذٗ ضغذ ٍٛاهلل ايذذحثٝب ايذذُك ؿَ )( ٢ذل أقذح ٘ يفتٗٛز ععَ ١ُٝتٛاقذً - ١عًُٝذٚ ١قٛيٝذَٗٓ - ١ذ خ ثتذ٘ يف َػذجس ايذذدٝـ-
َ ٖٞٚط ١ٜٚيف خ قحٝح إى االَ ّ ايك زم(ْ[ :)هٓط اهلل عثسا مسل
َك يذال ؾذٛع ٖ  ٚذؿعٗ ًّ ٚػٗ َٔ مل ٜػُفٗ  ،ؾطب
ٚضب

ٌَ ؾذكٕ٘ غل ؾذكذ،٘ٝ

ٌَ ؾك٘ إى َٔ ٖ ٛأؾك٘ َٓ٘](. )17

ثِ فس ض  )(ً٘ٝإى ايذًُهٛ
( )17ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 8ا ٛاب قؿ

األعًٚ ٢اقٌ اال )( ١ُ٥تٗٛزِٖ
ايك ن : ٞح. 43

( ..................................................... )32بشرى االصٌل  /ج13
ايذذجث ض ٠يف تثكٝذذـ فذذض ضٚاتٗذذِ  ٚذثِٓٗ عًذذ ٢ضٚاٜذذ ١ايذذحسٜ
ٚزضاٜتذذ٘ تذذ ٢قذذ يٛا ذذِ ( [:)18ذذسٜ
تطٖٚ ]ٜ٘ٚصا ايذحسٜ

َ ذل ؾُٗذذ٘

تسضٜذذ٘ خذذلْ َذذٔ عؿذذط]٠أ[ٚأيـ

إلضغ  ٤قٛاعس ايؿك ٖٚ ١االتتٗ ز .

ذذذٌ إْٗذذذِ ( )قذذذس تٛغٓذ ذفٛا يف تٗذذذٛزِٖ  ٚذ ذ ٚيٛا تفًذذذ ِٝفذذذض
أقح ِٗ نٝؿ ١ٝاالغتؿ ز َٔ ٠ايهت ب ٚايػٓ ،١ؾطاتذل قذحٝح ظضاض ٠ايذصٟ
غأٍ ؾ ٘ٝاالَ ّ ايث قط( )عٔ َٓؿأ ايفًِ ذإٔ ايذذُػح يف ايٛنذ ٤ٛذثفض
ايطأؽ  ٚفض ايطتً

زَ ٕٚػح تذُ َُٗ  ،ؾأت ٘ ( ٜ[:)ظضاض ٠ق يذ٘

ضغ ٍٛاهلل ْٚعٍ ٘ ايهت ب َٔ اهلل ععٓ ٚتذٌٓ ،ألٕ اهلل عذعٓ ٚتذٌ قذ ٍ :
غػٔذذًٛا ُٚتُذذَٖٛهِِ  ،ؾفطؾٓذذ إٔ ايٛتذذ٘ نًذذ٘ ٜٓثػذذ ٞإٔ ٜػػذذٌ ،ثذذِ قذذ ٍ :
ؾ ْ
َٚأِٜسَٜٔهِِ إِي ٢ا ْيَُطَا ٔؾلِ  ،ؾٛقٌ ايٝس ٜٔإى ايذُطؾك
ُذذ إٔ ٜػػذذة إى ايذذذُطؾك
ٔ ُطُٚ٤غٔهِِ  ،ؾفطؾٓ

 ،ثذذِ ؾكذذذٌ ذذ

يٛت٘ ؾفطؾٓ اْ٘ ٜٓثػذٞ
ايهذذةّ ؾكذذ ٍَٚ :ا َِػَذذحُٛا

ق ٍ ُ ٔ :طُٚ٤غٔهِِ  ،إٔ ايذُػح ثفض ايطأؽ يذُه ٕ

ايثذذ  ، ٤ثذذِ ٚقذذٌ ايذذطتً

ذذ يطأؽ نُذذٌ ٚقذذٌ ايٝذذس ٜٔيٛتذذ٘ ؾكذذ ٍ :

َٚأضِتًُه ذِِ إِيذذ ٢ايْه ِفثَ ذ ِ ، ِٔٝؾفطؾٓ ذ

ذ

ٚقذذًُٗ ذ يطأؽ إٔ ايذذذُػح عًذذ٢

فهُٗ  ،ثِ ؾػٓط شيو ضغ ٍٛاهلل يًٓ ؽ ؾهٓٝف. )19( ]ٙٛ
 ٖٓ َٔٚق ض يف ظَ ٕ ايك زق

ٚايه ظِ ٚايطن (َ )ذجُٛعَٔ ١

أتة ٤ايطٚا ٠ايؿكٗ  ٤قس تٛؾكذٛا يًؿك ٖذٚ ١تفًذ ِٝايٓذ ؽ أ هذ ّ زٜذِٓٗ ٚقذ ٍ
()23

ذذِ ايكذ زم ٚايطنذ ([:)عًٓٝذ إيكذ  ٤األقذذٚ ٍٛعًذذٝهِ ايتؿطٜذل]
( )18حب ض االْٛاض  :جَ + 184 :2ػتسضى ايٛغ  :ٌ٥ب َٔ 15ا ٛاب قؿ
( )19ايٛغ  : ٌ٥ج : 1ب  َٔ 23ا ٛاب ايٛن : ٤ٛح.1
( )23ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب َٔ 6ا ٛاب قؿ

ايك ن : ٞح + 51ح. 52

ايك ن : ٞح. 5

تعرٍف االدتواد مبعياي العاو السلَه )33( ......................................
ذُفٓ : ٢إٕ ٚظٝؿتِٗ إع  ٤ايه ٜ
ايذُؤًٖ

ايهًٚ ١ٝأق ٍٛايتؿطٜل اى أقح ِٗ

يتحٌُٓ أعث  ٤ايفًِ نٜ ٞػتٓث ٛا َٓٗذ ؾذطٚع اال هذ ّ ،ثذِ أَذطٚا

ايٓ ؽ يطتٛع اي ِٗٝعُْ َٛعذل قٛيذ٘ (عجذٌ) [:أَذ ايذذحٛازا ايٛاقفذ١
ؾ ضتفٛا ؾ ٗٝإى ضٚا ٠سٜثٓ ] (ْٚ )21عل َكثٛيذ ١ا ذٔ ٓعًذ ١ايذال أَذط ؾٗٝذ
ايك ذ زم ( )ذذإٔ ٜٓعذذط األتث ذ ع ٜٚؿحك ذٛا عُذذٔ ض ٣ٚذذسٜثِٗ ْٚعذذط يف
ة ِ  ٚطاَِٗ ٚعطف أ هذ َِٗ ؾًلنذٛا ذ٘ هُذ ٚ ،قذ ٍ [:ؾذ ْ ٞقذس
تفًتذذ٘ عًذذٝهِ

نُ ذ  ،ؾذ شا هذذِ ذذذحهُٓ ؾًذذِ ُٜكثذذٌ َٓذذ٘ ؾإْ ذذُ إغذذتدـٓ

ذحهِ اهلل ٚعً ٓٝضزٓ] ْٚعل( )22األخثذ ض ايذذد ق ١ايكذحٝح غذٓسٖ اآلَذط٠
أخص َف يذِ ايس ٜٔعٔ ْٜٛؼ َٛى آٍ ٜك ذ

أَ ٚذٔ ظضاض ٠ذٔ أعذ

 ٚطٜذس

ٔ َف َٚ ١ٜٚذحُس ٔ َػًِ ٚأ  ٛكل ٚظنط ٔ ٜآزّ ٚغلِٖ .
ٚقس ن ْ

يذجٗٛزِٖ ايتثكٝؿ ١ٝثذُ ضا ععُٝذ ١آتذ

أتكْ ٤ ٝؿطٚا عً ّٛأٌٖ ٝ

أنًذٗ ٚأْتجذ

ؾكٗذ ٤

ايٓثٚ ٠ٛتٛاضثٛا ايفًِ تذٝة ؾجذٝة ٚقذ ض َذِٓٗ

ؾكٗ  ٤أتة ، ٤ت ٢ضتل اي ِٗٝفذض ؾكٗذ  ٤ايػذٓ ١نطتذٛع نذثل ؾذذكٗ ِٖ٤
ق ن ٞايذكه  ٠ا ٔ ا  ٞي ٢ًٝإى ايؿك ٘ٝايذجًَ ٌٝذحُس ٔ َػًِ ؾطاتذل(.)23
نُ ُْذذكٌ عذٔ ٖذؤال ٤االقذح ب  :عثذ ضا
أقٛيذ ١ٝع يذْٚ ١ٝذعطٜ

ضاقٝذ ١ايذذُه َ

تذذحتَ ٟٛثذ ٍٕ

ؾذكٗذ ١ٝضاقذٖٚ ١ٝذِ ؾذ ٞظَ ٕ ايذحذهذٛض ؾذهذة عذٔ

األت ٝذ ٍ اية كذذ ١يف عكذذٛض ايػٝثذذ ، ١ؾطاتذذل َٛاض ٜذ

(ايه ذ يف) (ٚايؿكٝذذ٘)

(ٚايتٗصٜب) تذجسِٖ ٜٓػث ٕٛإى ْٜٛؼ ٔ عثس ايط

ٔ ٚايؿهٌ ٔ ؾ شإ

( )21ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 11ا ٛاب قؿ

ايك ن : ٞح. 9

( )22ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 11ا ٛاب قؿ

ايك ن : ٞحٚ 1غل. ٙ

( )23ايٛغ  : ٌ٥ج : 12ب  َٔ 1ا ٛاب أ ه ّ ايفٛٝب  :ح. 1
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تتهُٔ أْع ضا ٚآضا ّ٤ع يٚ ١ٝؾ ٗٝفض ايذُث ْ ٞاألقٛي ١ٝايطاقٖٞ ١ٝ

عث ضا

إ ساع تِٗ يف تًو ايفكٛض ايثفٝسٚ ،٠قس غثل اإلٜذُ  ٤إى َذح يّٗ يف(ايه يف)
ٖٚهصا اشا ضتف

إى (ايه يف  :ج )93 : 6تذجس نةَ يثفض ؾكٗذ  ٤ايذطٚا٠
ٚاالزي ١ايؿكٗٝذ ١ايطاقٝذ١

َٖ ٛؿتٌُ عً ٢فض ايذُث ْ ٞاالقٛيٚ ١ٝايٓعطٜ
َذُ ٜهؿـ عٔ زضت ١ع ي َٔ ١ٝاالتتٗ ز ٚايؿك ٖ. ١

َٚذذذدتكط ايكذذ : ٍٛيذذٝؼ االتتٗذ ز ايذذذُثتين عًذذ ٢ايٓعطٜذ

األقذذٛي١ٝ

هطا عً ٢ايذُجتٗس ٜٔايذُتأخط ٜٔعٔ عكط ايذذحهٛض ٚيذٝؼ ذسع

ذِ ،

ٌ ٖ ٛإَتساز يًؿكٗ  ٤األتة َٔ ٤أقح ب االَٚ )( ١ُ٥ف قذطَٚ ِٜٗذٔ
تفً ُٝتِٗ ٚتٛت ٗٝتِٗ غةّ اهلل عًٚ ، ِٗٝن ْ
َِٓٗ (ٚ ) ن ْ

تًهذِ ايتٛتٗٝذ

تفًذِٝ

َِٓٗ ايثصض ٠ايك يذذح ١ذصا اإلتتٗذ ز ايٓذ َ ٞايذذُت ٛض

ايذُؿٗٛز يف عكٛضْ  .ثِ ْتهًِ يف :

البخح الجاىُ ً :دٌب االدتواد كفاٍةً.
يةتتٗ ذ ز أ ه ذ ّ َتفذذسزْ ٠تفذذط

ٖٓ ذ يذذذحهُ

 ،أ ذذسُٖ ٚتذذٛب

تذحك ٌٝاالتتٗ ز نؿ ٚ ،١ٜث ْٚ ُٗٝتٛب االتتٗ ز ططٜك يًتس ٜٔٓذس ٜٔاهلل
تف ىَ -ذدٓٝطا ٚ ٘ٓٝ

ايتكًٝس ٚاال ت ٝط ْ ،ثسأ ألْٚ ٍٚك: ٍٛ

ال ضٜب يف إٔ االتتٗ ز ايػً -ِٝال ايػذكٖٚ -ِٝذ ٛايذذُفٓ ٢ايفذ ّ ٖذٚ ٛاتذب
ايتذحك -ٌٝيف ْؿػ٘ ٛ -تٛب ؾطع ٞنؿ َ ٞ٥تٛتٓ٘ يف نٌ عكط ٚت ٌٝإى فض
أؾطاز االَ ١ايذذُط ٖٚ ، ١َٛهذصا تذذحك ٌٝايفًذ ّٛايؿذطعَٚ ١ٝذ ٜذطتثط يذذُف ضف
االغذذةَٖ ١ٝذذٚ ٞاتثذذ ١ايتحكذذٚ ٌٝإٕ مل ٜثًذذؼ ايذذذُتفًِ َطتثذذ ١االتتٗذذ زٚ ،يذذٝؼ
ايٛتذذٛب ع ٝٓٝذ تف ٝٓٝٝذ ٚعًذذ ٢مجٝذذل أؾذذطاز االَذذ ١نُ ذ
ايذُتكسَ

.

هذذ ٞعذذٔ فذذض ايؿكٗ ذ ٤
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ٚإْذُ ًْتعّ ٛتٛب تذذحك ٌٝاالتتٗذ ز ٚٚتذٛب تذذحك ٌٝايذذُف ضف
االغذةَ : ١ٝألتذٌ ٚنذٛح ٚتذٛب ؿذذغ ايؿذطٜفٚ ١أ ه َٗذ َذٔ اي ُذذؼ
ٚاإلْسضاؽ ٚايه ٝع ٚعطٚ

ايؿثٗ

ٚ ،إال -اشا أٌُٖ ايذذُهًؿَ[ ٕٛذٔ

نٌ ؾطق ١ط ٥ؿٚ]١تطنٛا زضاغ ١ايفً ّٛاالغةَ ١ٝايذُدتًؿٚ ١تذطى ايكذ زضٕٚ
تذحكًَ ٌٝه ١اإلغتٓث طٚ -يٛيف فض ايفكٛض -ؾ ْ٘ ًٜعّ إْذحةٍ ايؿطٜف١
ٚإْذحػ ضٖ عٔ َذجتُل االْػ ٕٖٚ ،صا إختةٍ يف غط
َٔ تؿطٜل ايسْ ٜ

ٚف

ايذذُؿطع غذثح ْ٘

ايٓثٛا ٜ ٖٓ َٔٚ ،ذجب نؿ  : ١ٜتذحك ٌٝايفًّٛ

ايسٜٝٓذ - ١غذذٛا ٤أز ٣تذذحك ًٗٝإى االتتٗذ ز تٛؾٝذل َذذٔ اهلل غذذثح ْ٘ أ ٚمل
ٜذذؤزٔ ايٝذذ٘  -ؾ ْذذ٘ ايػذذث ٌٝايك يذذذح يذذذحُ  ١ٜايؿذذطٜف ٚ ١ؿذذغ قطآْٗ ذ ٚقذذ١ْ ٝ
أ ه َٗذ عذٔ اإلْذسضاؽ ٚاإلنذُحةٍٖٚ ،ذ ٞايذال ذصٍ ضغذذ ٍٛاهلل()
ٚأٌٖ ٝت٘ االطٗ ض ( )ايذجٗٛز ايفع ١ُٝيف ْؿذطٖ ٚتطٜٚذذجٗ  ٚطاغذتٗ
ٚتثًٝػٗ إى أؾطاز االَ ١يف عكٛضِٖ .
ثذذِ فذذس غٝثذذ ١االَ ذ ّ ايذذذُٗس ٟايذذذُٓتعط (ض ٚذذ ٞيذذ٘ ايؿذذساٚ )٤إٜه ذ ٍ
ايؿ ضع األقسؽ َُٗ ١ؿغ ؾطٜفت٘ إى ايذذُجتٗس ٜٔايفذس ٍٚيتذٛي ٞؿعٗذ
ٚقذذْ ٝتٗ َذذٔ اإلْذذسضاؽ أ ٚايذذذُؿ غس  :ايؿذذثٗ

أ ٚايتحطٜذذـ ٚايتثذذس ٌٜأٚ

ْذح ، ٖٛتٜ ٢أشٕ اهلل غثح ْ٘ عٗٛض ايػ ٥ب (عجذٌ) َٚ -ذٔ ٖذصا ٜتجًذ٢
يذذع ّٚتكذذس ٟفذذض أؾذذطاز االَذذ ١يتحكذذ ٌٝايذذذًُه ١ايؿذذطٜؿٚ ١أزا ٤ايذذذُُٗ١
ايفع : ١ُٝؿغ ايؿطٜف َٔ ١األخ ض .
ٌ ٜتجً ٢يع ّٚتكس ٟايثفض يتحك ٌٝايفً ّٛايؿذطعً َ ١ٝكذ غذٛا٤
إْتٗ ٢أَطِٖ أ ٚفهِٗ إى تذحك ٌٝاالتتٗ ز أ ٚإْتٗ ٢إى تذذحك ٌٝؾهذ١ًٝ
اإلطةع عً ٢عً ّٛايكطإٓ ٚايػٓ ١ايال ٜتُهٔ ٗ َذٔ ؿذغ ايؿذطٜفٚ ١زؾذل
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ٌ ػب ط قت٘ َٚفطؾتذ٘ ٚتذذدكك٘ ،أٚ
ٚعُ ّٛاألخ ض عٓٗ  :ن ٓ

ايؿثٗ

إْتٗذذذ ٢اى ايتفذذذطف عًذذذ ٢غذذذل ٠ايذذذذُفكَٛ

(ٚ )تأضٜذذذذدِٗ َٚفطؾذذذ١

تٗذذٛزِٖ ايذذذجث ض ٠يف ؿذذغ ايؿذذطٜفٚ ١تطٜٚذذذجٗ ْٚؿذذطٖ ٚ ،يذذٛال تذذٛايٞ
ايتكس ٟايذُصنٛض يف عكٛض ايػٝث ١ايه ٚ ٣يٛال ايػذل ٠ايف ذط ٠ذِ()
يه ع

ايؿطٜفٚ ١إْسضغ

أ ه َٗ ٚأؾه ضٖ ٚأخةقٗ .

ٜ ٖٓ َٔٚكطب عٓسْ ٚال ٜثفس االؾتذ  ٤ذ يٛتٛب ايفذٝين ايتفٝذٝين عًذ٢
َٔ ًٜج زا٥ط ٠تذحك ٌٝايفً ّٛاالغذةَٜٚ ١ٝتفذطف عًٗٝذ ثذِ ٜذذجس يف طٓذ٘
االٜذُ ٕ ايٛثٝذل ٚايػذل ٠عًذ ٢ايذسٜٚ ٜٔة ذغ يف ْؿػذ٘ ايؿذفٛض يذذُػؤٚي١ٝ
ايفعُ -٢أعين ؿغ ايؿطٜفَ - ١ل ايك ً ١ٝايصٖٓٚ ١ٝايصن ٚ ٤ايك ً ١ٝايٓؿػ١ٝ
عً ٢تذحٌُٓ ايذُه ضٚ ٙاآلالّ  َٔ -ايكطٜذب َٚذٔ ايثفٝذس  -أْذ٘ ٜذذجب عًٝذ٘
ٜٚتف

تكسٓ ٜ٘يتحك ٌٝايفً ّٛايؿطعٚ ١ٝايتدكٓل يف عً ّٛايكذطإٓ ٚايػذٓ١

أَذذٌ ايتؿ ذطٓف يذذذًُه ١يٝفكثذذ٘ ايتكذذس ٟايؿفًذذ ٞيإلغذذتٓث ط ٚأزا ٤ايذذذُُٗ١
ايفعُذذَٚ ،٢ذذل عذذسّ ايتؿذذطف ٜذذُهٓ٘  -ذذذُ آتذ  ٙاهلل َذذٔ ايفًذذِ  -ايتكذذسٟ
يٓذؿط ايفًذ ّٛاالغذةَٚ ١ٝضزٓ ايؿثذذٗ

ٚاألخ ذ ض ايؿهطٜذ ١ايساُٖذ ٚ ١ؿذغ

ايؿطٜفٚ ١إ ةؽ عك ٥سٖ ٚأ ه َٗ ٓح ْ ٛؾل يألْ ّ .
ٜٚؤنس ٚتٛب تذحك ٌٝاالتتٗ ز ٚيع ّٚتذحك ٌٝايفً ّٛايسٚ ١ٜٝٓتٛ
نؿ  : ٝ٥آٜذ ١ايٓؿذط يف غذٛض ( ٠ذطا[ : )122: ٠٤ؾًذِٛال َْؿذطَ َٔذِٔ نذٌِّ ؾٔطِقذَٔ ٕ١ذُِِِٓٗ
تفُٛا إِي ِِِِٗٝيفًََُِِّٗ َٜحِصَضُ]َٕٚ
ط ٔ٥ؿ ٌ ١ئَٝتَؿكَُّٗٛا ؾٔ ٞايسَِّٚ ِٜٔئُٓٝصٔضُٚا قِ ََُِِِٗٛإشَا ضَ َ
ؾإْٗ ذ تذذسٍ ٛنذذٛح عًذذ ٢اي ذذحضٓ ٚاي ذذح ٓ عًذذْ ٢ؿذذط ط ٥ؿ ذَ ٕ١ذذٔ نذذٌ ؾطق ذٕ١
ٚمج ع ١ؿطَ ١ٜؤَٓذ ١يٝتؿكٗذٛا يف ايذسَٚ ،ٜٔذٔ ايٛانذح زاليذ ١اآلٜذ ١نذُٓ
عًَ ٢ؿطٚغٚ ١ٝتذٛب ايتؿكذ٘ يف ايذسٚ ٜٔإضاز ٠ايذذُؿطٓع يذ٘ٚٚ ،تذٛب ايٓؿذط
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يتحكذذ ٌٝايتؿكذذ٘ َكسَذ ٌ١إلْذذصاض قذذٚ َِٗٛتذذحصٜطِٖ َذذٔ عذذصاب اهلل ٚعك ذذ٘
غثح ْ٘ .
 ٚتفثل ث ٕ  :آ ١ٜايٓؿط[ؾًِٛال َْؿطَ]تذحضٓ ٚتذح ٓ عًذ ٢ايٓؿذط يًتؿكّذ٘ يف
ايذذسٚ ٜٔايتفذطٓف عًذذ ٢ايهتذ ب ٚايػذذٓ ،١ؾذ ٕ [ي ذِٛال] أزا ٠تذذحهٝض عًذذ٢
ايؿ ٤ٞايذُحثٛب ،ؾتحضٓ اآل ١ٜعًذْ ٢ؿذط فذض ايذذُؤَٓ

[َٔذِٔ نذٌِّ ؾٔطِقذٕ١

َُِِِٔٓٗ ط ٔ٥ؿٜٚ ]ٌ١ثك ٢غلِٖ ِٖٚ -أنثط عث ز اهلل  -عً ٢أعُ ِ ايذُف ؾ،١ٝ
ؾٓٝؿط ايثفض يهٜ ٞتؿكٗٛا يف ايس ٜٔيػط

ٍ غ ٍّ ٖ ٛاإلْصاض ٚايتحصٜط .

ٖٚص ٙاآل ١ٜتفثلٖ  َِٔٔ [:نٌِّ ؾٔطِقذَٔ ٕ١ذُِِِٓٗ ط ٔ٥ؿذ ]ٌ١ظذ ٖط ٠يف ايٛتذٛب
ايهؿ ذ  ٞ٥ايذذذُتٛتٓ٘ إى ايذذثفض -ايك ذ زض َذذِٓٗ ز ٕٚمجذذٝفِٗ -ؾتهذذ ٕٛاآلٜذذ١
ٚانح ١ايسالي ١عًَ ٢ؿطٚغٚ ١ٝتٛب ايتؿك٘ ٚتفًِ اال ه ّ ،أعِ َٔ أزا٥ذ٘
إى اإلتتٗ ذ ز أ ٚإى َ ذ زْٚذذ٘ ٖٚ ،ذذٚ ٛتذذٛب  ُٜذطاز َٓذذ٘ تذذذحك ٌٝايػذذط
ايؿطع ٞاألقك ٖٛٚ ٢تفً ِٝايٓ ؽ ٚتذحصٜطِٖ ٚإْصاضِٖ[:ئُٓٝذصٔضُٚا قذََُِِِٗٛ
 ...يفًََُِِّٗ َٜحِصَضُ ]َٕٚغهب اهلل غثح ْ٘ ٜٚذحصض ٕٚعك ٘ .
ٚايذحذ ق ذذٌ ٚن ذذٛح زالي ذذ ١اآلٜذ ذذ ١ايذُذث ضن ذذ ١عًذذٚ ٢ت ذذٛب ايذتذؿذك ذذ٘
يتحك ٌٝاالتتٗ ز أ ٚايؿه - ١ًٝيف األقٌ ٚ -ت ٛنؿ َ ٝ٥تٛتٗذ إى فذض
ايذُهًؿ

[ َِٔٔ نٌِّ ؾٔطِق َُِِِٗٓٔ ٕ١ط ٔ٥ؿٚ ،]ٌ١يذٝؼ ٚت ٛذ عٝٓٝذ تفٝٓٝٝذ َتٛتٓٗذ

إى عُ ّٛايذُهًؿ

ايك زض ٜٔنُ ٜٓػب اى ايثفض .

ٜذه ف اي: ٘ٝزاليذَ ١ذذجُٛع ١نثذذلَ ٠ذٔ ايطٚاٜذ

(ٚ )24ؾٗٝذ ايذُفتذذ ٠

غذٓسا ايٛانح ١زالي ١عًٚ ٢تٛب ايتؿك٘  ٚؿغ األ زٜذ
تذهُٓذٓ
24

ايذح ٓ عً ٢طًب ايفً ّٛايسٜذٓذ ٚ ١ٝذؿغ األ زٜذ

( ) ضاتل  :ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب + 4ب ٚ 11غلُٖ َٔ ا ٛاب قؿ

ايك ن. ٞ

ْٚؿذطٖ  ،ؾإْٗذ
ايذُفذكَٛذ١ٝ
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ت ٢تفًت٘ فهٗ ؾطٜه ١عً ٢نٌ َػًِ ؾطاتل .
نُ زٍٓ فهٗ عً ٢طَ ١ؾت ٝايٓ ؽ ػل عًِ ٖٚس َٔ ٣اهللٜٚ ،ؿٗذِ
َٓٗ ذ  -ذ اليتعاّ -ػذذٔ ؾت ٝذ ايٓ ذ ؽ فًذذِ ٖٚذذسَ ٣ذذٔ اهلل غذذثح ْ٘ َٚ ،ذذٔ
ايٛانح إٔ ؾت ٝايذُجتٗس ايفسٍ أ هذ ّ ايذس ٜٔايذال إغذتٓث ٗ َذٔ ايهتذ ب
ٚايػٓ ٖٞ ١ؾت ٝفًِ َٚكحٗ ١ ٛسٚ ٣تٛؾٝل َٔ اهلل غثح ْ٘ .
ٖٚذذص ٙاالخث ذ ض عٓذذسَ تٓه ذِٓ إى ايطٚا ٜذ
طًذذب ايفًذذِ ْٚؿذذط أ ز ٜذ

ايك ذ زق

ايه ذذثل ٠ايذذال ت ذذح ٓ عًذذ٢
( )تهذذ ٕٛن ؾذذؿ١

ايذذذُفكَٛ

نذذُٓ أَ ٚذؿٗذذ َٛعذذٔ يذذع ّٚتذحذذك ٌٝايكذذسضٚ ٠ايذذذًُه ١عًذذ ٢ايذؿتذذ ٝفًذذِ
ٖٚس َٔ ٣اهللَٓ ٖٛٚ ،كب ايذُجتٗس ايفسٍ ايصٖ ٟسا ٙاهلل ٚٚؾك٘ .
ٚايذح قٌ زالي ١آ ١ٜايٓؿط ٚاأل زٜ

ايذُػتؿٝه ٌ ١ايذذُتٛاتطَ ٠فٓذّ٢

ٚإمج ال عً ٢يع ّٚتذحك ٌٝاالتتٗ ز نؿ  - ١ٜال عَ ، - ٓٝهذ ؾ إى تٛقذـ
ايذذذُُٗ ١ايفعُذذ : ٢ؿذذغ ايؿذذطٜف - ١عًذذ ٢ايتحكذذ ٌٝايفًُذذ ٞعَُٛذذ َذذل
تذحك ٌٝفهِٗ يةتتٗ ز َذدكٛق .
()25

يهٓذذ٘ هذذ ٞعذذٔ فذذض ايكذذسَ ٚ ٤ؾكٗ ذ ً ٤ذذب

ؾتذذ ّ٣ٛغطٜثذذٖ ،١ذذٞ

ٚتٛب االتتٗ ز ع ٓٝعً ٢نٌ َهًـ ق زضٖٚ ،ذصا أَذط عػذلْ تذسا َذذحطجْ
يألَ ١ععٜ ، ُٝهؿ ٘ٝأْ٘ ٜك سّ كطٜح آ ١ٜايٓؿط [:ؾًِٛال َْؿطَ َٔذِٔ نذٌِّ ؾٔطِقذٕ١
َُِِِٔٓٗ ط ٔ٥ؿ ٌ١ئَٝتَؿكَُّٗٛا ؾٔ ٞايس]ِٜٔيعٗٛضٖ ايذجً ٞيف ٚتٛب ايٓؿط يًتؿك٘ عً٢
فض األَٚ ١ال ً ٜب ْؿط ايذجُٝل يًتؿك٘ يف ايسٚ ،ٜٔغذٝأت ٞيذ٘ ٝذ ٕ ٖ .ذصا
نً٘ ًح ظ شا

االتتٗ ز نفًُ ٕ١ٝؾهط. ١ٜ

ٚثذُ ١هِْ ث ٍٕ يإلتذتٗ ز ٖ ٛايٛتٛب ايتدذٝذلٚ ٘ٓٝ ٟ

ايتكًٝس ٚ
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اال ت ٝط ٚت ٛث تذ عًذ ٢نذٌ َهًذـ  :ذ يؼ ع قذٌ ،عًٝذ٘ إٔ ٜذذدت ض
ٚا سا َٔ اي طم ايثةث ١ايذُؤز ١ٜيذُفطؾ ١األ ه ّ ايؿطعَ ١ٝكسَ ١إلَتث ذ
ٚيًتذذسٚ ٜٔٓايتثفٝذذ ١ايػذذًٛن ١ٝيطغذذ ٍٛاهلل (ٚ ،)شيذذو يٝهذذ َ ٕٛذذجتٗسا أٚ
َكًذذسا أَ ٚذذذحت ط يف مجٝذذل غذذًٛن ٝت٘  :يف عث زاتذذ٘ ٚتف َةتذذ٘ األعذذِ َذذٔ
ٚايتف ٜـ َل ايٓ ؽ ْٚذذح ، ٖٛذٌ ٚيف غذ ٥ط تكذطؾ ت٘ :

ايفكٛز ٚاالٜك ع

األقٛاٍ ٚاألؾف ٍ ايال ٜذُ ضغٗ ٚايال ٜذحتٌُ تفًذل ايتهًٝذـ االيعاَذٗ ٞذ
ٚتٛتٗذذ٘ اى ايذذذُهًـ ،ألْذذ٘ عٓذذس ا تُ ذ ٍ ايذذذحهِ االيعاَذذٚ : ٞتذذٛب أٚ
تذحط ِٜؾٜ ُٝفسٓ َث

أَ ٚػتحث أَ ٚهط ٖٚال ذس َذٔ ايذذؿحل ٚايذتحذذكل

ٚتذحذكذ ٌٝايذُؤَٓذٔ عسّ االيذعاّ ايؿطع ٞيذذؿفٌ أ ٚيذذ ى ٚ،ال ٜذتحذذكل
ايذُؤَٓٔ يس ٜ٘إال عٓذس االتتٗذ ز أ ٚايتكًٝذس ٚإ ذطاظ عذسّ االيذعاّ أ ذسُٖ ،
َٚذذٔ ٖٓ ذ اؾذذتٗط ذ

ايؿكٗ ذ  ٤األٚاخذذط أْذذ٘ ال ذذس َذذٔ ايتكًٝذذس يف نذذٌ طنذذ١

ٚتكطف قٛي ٞأ ٚؾفًٜ ٞذحتٌُ االيعاّ ؾ ٌ . ٘ٝال ذس َذٔ ايتكًٝذس يف عُذّٛ
أؾف ٍ ايذُهًـ يتأَ

ت ْث٘ أَذ ّ اهلل غذثح ْ٘ تذ ٢يف ايذذُث

تٜ ٢ه ٕٛآَٔٓ ٜذ ّٛايذذحػ بٚ ،ال ٜهذَ ٕٛؿذطٓع

ايؿذطع١ٝ

عتكذ ز ًٝذ ١ؾذَ ٤ٞذٔ

ز ٕٚج ١عً ٢ايذحٌٔ ٖٚ .هصا األزعٝذٚ ١األٚضاز ال ذس َذٔ إتٝذ ٕ ايذذُهًـ
ٗ أَذٌ َذذحثٝ ٛتٗ  ،ال إٔ ٜذأتٗ ٞذ َػذٓس ٠يًؿذ ضع ٓحذ ٛتذ ظّ َذل عذسّ
حتكك٘ َٔ ثثٛ

ْػثتٗ اي ٘ٝغثح ْ٘ صضا َٔ ايتؿطٜل احلطاّ .ثِ ْثح

ٖٓ :

البخح الجالح ً :دٌب االدتواد أً التقلَد أً االحتَاط .
شنذذط ايؿكٗذذ  ٤األٚاخذذط (ض

) ٖذذصا ايٛتذذٛب يف نتذذثِٗ ٚضغذذ ًِٗ٥

ايفًُ ،١ٝؾٌٗ ٜطاز َٓ٘ ايٛتٛب ايفكً ٞايث

زضاى ايفكٌ ايػً ِٝق ف ٝا
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أّ ٜطاز َٓ٘ ايٛتذٛب ايؿذطع ٞايث ذ

ذسيَ ٌٝذٔ أزيذ ١ايؿذطع ٚأَ ضاتذ٘ ا .

ٚاشا ن ٕ ايٛتٛب ؾطع ٝؾٌٗ ٖٚ ٛتٛب ْؿػٜٓ ٞثل َذٔ َكذًح ١ق ُ٥ذ ١يف
نذٌ طذذطف َذذٔ أطذذطاف ايتدذذٝل ايثةثذ ١ا أّ ٖذذٚ ٛتذذٛب غذذلَ ٟكذسَٓ ٞأٟ
ٜه ٕٛايتفًِ أ س ايٛغ  ٌ٥ايثةثَ ١كسَٚ ١تٛزٚ ١ٜتهذ ٕٛايذذُكًح ١ق ُ٥ذ١
يف ش ٟايذُكسَ ٖٛٚ ١ايتسٚ ٜٔايفٌُ عًذٚ ٢ؾذل َذ أَذط اهلل أْٗ ٚذ ٢ا أّ ٖذٛ
ٚتذٛب ططٜكذ ٞنٛغذ ٕ١ًٝيتٓجٓذع األ هذ ّ ايٛاقفٝذ ١عًذ ٢ايذذُهًـ اٖ .ذذصٙ
ا تُ ال

ايذُػأي ١ايذُثحٛث. ١

أ -ال  ٜذذكح نذذذ ٕٛايذٛتذذذٛب ايذتدذ ٝٝذذط ٟايذُ ذذثحٛا ٚتذذذ ٛؾذذطعٝ
َذك ذذسَ ٝي ذذفسّ ن ذذ ٕٛأط ذذطاف ايذتد ٝذذل َذكسَ ذذٚ ١تذٛز ٜذذ ١يًذٛات ذذب -أٟٓ
ٚاتبٕ -ؾ ٕ اال ت ٝط َثة ال ٜذُهٔ قذلٚضت٘ َكسَذ ١يٛاتذبٕ ،ؾذ ٕ طذطيف
اال تُ ٍ أ ٚأططاؾذ٘ ايذال ٜذأتٗ ٞذ ايذذُحت ط أ ذسٖ ٚاتذب  ٚقٗٝذ َثذ ح
ٚأتٓك عٔ ايٛاتب ايؿطعٚ ٞيٝؼ َكسَ ١يًٛاتب.
ٖٚهذذذصا االتتٗذ ذ ز ٚايتكًٝذذذس ؾ ُْٗذ ذ َكسَذذذ ١يذذذتفًِّ اال هذذ ّ ايؿذذذطع١ٝ
َٚفطؾتٗ ٚ ،يٝػ َكسَ ١يٛاتب ايتسٚ ٜٔايفٌُ ط ع. ١
عًذذذ ٢أْٓذذ يف ذ ذذحٛا االقذذذَ : ٍٛكسَذذذ ١ايٛاتذذذب -أْهطْذذ ايٛتذذذٛب
ايذذذُكسَ ٞايؿذذطع ،ٞؾًذذِ ٜهذذٔ االَذذط يذذذُكسَ ١عٓذذسْ أَذذطا ؾذذطعَٛ ٝي ٜٛذ
َكسَ ٌ ، ٝايفكٌ ايػً ِٝايؿ ط ٖٛ ٟايصٜ ٟسضى يع ّٚإت ٕ ٝايذُكسَ َ( ١ال
ٜتِ ايٛاتب إال ٘) تٛقة يؿفٌ ش ٟايذُكسَ. ١
بٚ -ال ٜكح ن ٕٛايٛتٛب ايتدٝل ٟايذُثحٛا ٚت ٛؾطعْ ٝؿػذٝ
َٛيٚ ، ٜٛشيو ألٕ ايٛتٛب ايٓؿػٜ ٞتك ّٓٛيذُكًح ١ايٛاقف ١ٝايث عث ١عً٢
تفذذٌ ايؿفذذٌ ايٛا ذذس ن يكذذة ٠أ ٚتفذذٌ األؾفذذ ٍ ايذذذُدٓٝط ٗٓٝذذ ن يهؿذذ ض٠
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ايذُدلٚ ،٠أَ ٟكًح ١يف شا

اال ت ٝط تسع ٛإلٜذج ٘ ي ٛثث

ٚت٘ ٛا َل

أْ٘ قس تذحكل يف َذحً٘  :إٔ ال زيٚ ٌٝانح عًٚ ٢تٛب اال ت ٝط .
عً ٢إٔ االتتٗ ز ٚايتكًٝذس  -يذ ٛقٝذٌ ٛتُٗ ٛذ  -ؾٗذَ ٛذٔ ذ ب زاليذ١
ايٓكٛم عًٚ ٢تٛب تف ًِّ اال ه ّ  -عً ٢ايكٛ ٍٛتٛب تفًُٗذ ْؿػذ- ٝ
ٚقس َه ٢إٔ ايتفًِ ططٜلْ إى ايفٌُ ٚال زي ٌٝعً ٢أْذ٘ ٚاتذب ْؿػذ ٞنُذ
إيتعَذذ٘ ايذذذُحكل االضز ًٝذذٚ ٞأتث عذذ٘ٚ ،قذذس ككٓذذ ٖذذصا يف فذذض ذذذحٛثٓ
األقٛي ١ٝايذُ ن. ١ٝ
َٚل ايتػذًٛ ِٝتذٛب ايذتفًِ ْؿػذ ٝؾذة ٚتذ٘ يذذجفٌ اال تٝذ ط عذسال
يةتتٗذ ز ٚايتكًٝذذس يف ايٛتذذٛب ايتدذذٝل ٟايذذذُثحٛا  ،ألٕ اال تٝذ ط ؾفذذٌ
ايذُحتُة

ألتذٌ إزضاى ايٛاقذل ايذذُجٗ ، ٍٛؾٗذ ٛإَتثذ ٍ يًحهذِ  ،ال أْذ٘

تفًِ يًحهِ  ٌ ،ال ٚت٘ يذجفٌ ايتكًٝس تفًُّذ ألْذ٘ يف كٝكتذ٘ ٜفذين ايفُذٌ
إغتٓ زا إى ؾت ٝايذُجتٗس ؾٗذَ ٛذطتثط ذذُج ٍ ايفُذٌ ٚايػذًٛى ايذذد ضت،ٞ
ٚيٝؼ ايتكًٝس تفًُ يأل ه ّ تٜ ٢ك ٍ ٛت ٘ ٛايٓؿػ ٞعًذ ٢ضأ ٟايذذُحكل
األضز ٚ ًٞٝأتث ع٘ .
تذذذٚ -ال ٜكذذح نذذ ٕٛايٛتذذٛب ايتدذذٝل ٟايذذذُثحٛا ٚت ٛذذ ؾذذطعٝ
ططٜك ٝذ ايذذصٜ ٟفذذين ٚتذذٛب ايؿذذ ٤ٞألتذذٌ تٓجٝذذع ايٛاقذذل عًذذ ٢ايذذذُهًـ
َٚفصٓضٜت٘ يذ٘ عٓذس عذسّ إزضاى ايٛاقذل ٚ ،شيذو يٛنذٛح إٔ اال تٝذ ط ٜفذين
إت ٕ ٝايذُحتُة

ططٜك إلَتث ٍ ايذحهِ ايٛاقفٚ ،ٞيٝؼ َٓجٓعا يًٛاقلٌ ،

ايصٜٓ ٟجٓع ايٛاقل عً ٢ايذُهًـ ٖ ٛايفًِ االمج ي ٞتٛتٓ٘ ته يٝـ إيعاَٝذ١
ٚأ ه ّ ٚنف ١ٝال س َٔ إَتث

ٚ ،عً ٘ٝؾ أل ه ّ ايٛاقفَ ١ٝتٓجٓع ٠يف ْؿػٗ

قثٌ ٚتٛب اإل ت ٝط ٚإت ٕ ٝايذُحتُة

.
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ٖٚهذذذصا االتتٗذ ذ ز ٚايتكًٝذذذس ؾذ ذ ٕ األ هذ ذ ّ ايٛاقفٝذذذَ ١تٓجٓذ ذع ٠ذ ذ يفًِ
االمج ي ٞايذُٛتٛز عٓس نٌ ع قذٌ ًَتؿذ
ػًٛنٝ

إى ٚتذٛز تؿذطٜل إيذذَٗ ٞذطتثط

ايؿطز نُٔ ايذُجتُل ايذُػًِ ٚاى ثثٛ

تهًٝـ ٚاقفذَ ٞتٛتذ٘

إى نٌ َهًـٚ ،إٔ اهلل تف ى مل  ٜى عث ز ، ًَُٗ ٙذٌ ؾذطٓع ذِ ْع َذ
 ٝت ٝؾ َة ؾٚ ٘ٝاتث

َٚذحطَ

َ ٖٞٚتٓجٓع ٠عً ٢ايفثذ ز تٓجٓذعا غذ ك

عًٚ ٢تٛب االتتٗ ز أ ٚايتكًٝسَ ٌ ،ل تٓجٓعٖ ذ يفًِ االمجذ ي ٞال َفٓذ٢
يتٓجٓعٖ ث ْٝ

التتٗ ز أ ٚيتكًٝس .

 ٚث ٝذ ٍٕ ث ذ ٍٕ  :اي طٜذذل اي ذذُٛقٌ اى ايٛاقذذل ٚاي ذذُٓجٓع يذذ٘ عًذذ ٢تكذذسٜط
االق ٚ ١ايذُفصٓض يذ٘ عًذ ٢تكذسٜط ايذذد أ ٖذ ٛاألَذ ضا

ٚاألقذ ٍٛايؿذطع١ٝ

يٓػث ١يًُجتٗسٚ ،ؾت ٣ٛايذُجتٗس ايفسٍ يٓػث ١يًفذ َٚ ،ٞيذٝؼ االتتٗذ ز
ٚال ايتكًٝذذس ٚال اال ت ٝذ ط ططٜك ذ اى ايٛاقذذل نُ ذ ال ٜذذذدؿ ٢عًذذ ٢اي ذذُتأٌَ
ايذذذُسقل ٜٚ .تحكذذٌ َذذٔ ٖذذصا  :عذذسّ ٚنذذٛح نذذ ٕٛايٛتذذٛب ايتدذذٝلٟ
ايذُثحٛا ٚت ٛؾطع ٝأ س أْٛاع٘ ايثةثٚ ، ١يصا ٜتف
زضاى ايفكٌ ايؿ ط ٟايػًْٚ ،ِٝث
األ : ٍٚإٕ ايف قٌ عٓسَ ًٜتؿ

َسضنٓ إليتعاَ٘ ثْ ٝ

ايتعاّ نٚ ْ٘ٛتٛ
ثةث: ١

إمج ال ؿ طتذ٘ ٚعكًذ٘ ايذذُدتكط إى

ٚتذذٛز تؿذذطٜل إي ذذَٗ ٞتٛتٓ ذ٘ إى نذذٌ َهًذذـ ٜ -ذذسضى قٗذذطا فكًذذ٘ ايؿ ذذطٟ
ايػً ِٝيع ّٚايتدًل َٔ ايهطض ايذُحتٌُ ٚنطٚض ٠تذحك ٌٝايذذُؤَٓٔ َذٔ
ايفك ب ايذُتٛقل عٓذس تذطى ايتؿذطٜل ٚعذسّ إَتثذ ٍ أ ه َذ٘ االيعاَٝذٚ ١عذسّ
تثفٝت٘ يٓع َ٘ ايؿطعٖٚ ،ٞصا االزضاى ايفكً ٞايؿ ط ٟايػًٜ ِٝػذتتثل إزضانذ
يًع ّٚتذحك ٌٝايذُؤَٓٔ َٔ إ تُ ٍ عك ب ايذُٛى ايذذُؿطٓع ً ٚذ ٍٛغهذث٘
عً ٢عثس ٙي ٛمل ٜتس ٜٔٓأ ه َ٘ اإليعاََٚ ،١ٝف٘ ال َذذج ٍ إلتذطا ٤ايذ ا، ٠٤
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يًذذعَ ّٚذذحصٚض ؾ غذذس ععذذٖ ِٝذذ ٛايذدذذطٚج َذذٔ ايذذسٚ ٜٔعذذسّ تثفٝذذ ١ايؿذذطع
ايذحه ِٝايً ٝـ .
ٚايثذ ْٜ :ٞذذُهٔ تٛنٝذذس اإلزضاى ايفكًذذ ٞيًٛتذذٛب ايتدذذٝل ٟذذأَطٍ ثذ ٍٕ
ٜذذتًدل يف إزضاى ايفكذذٌ ق فٝذ َٚػذذتكة يف هُذذ٘ ٛتذذٛب ؾذذهط ايذذذُٓفِ
عًذذَ ٢ذ أْفذذِ ال غذذ ُٝش ٚايذذٓفِ ايفعذ ّ ن يثذ ض ٟتذٌٓ ٚعذذةٖٚ ،ذذصا إزضاى
عكة ٞ٥أٜه  ٚع ْ عٓسِٖ يؿهط َٔ أْفِ عً ِٗٝعع. ُٝ
ٚيٝؼ ايؿهط ايذحكٝك : ٞإٔ ٜك ٍٛايذُٓفِ عً( : ٘ٝؾهطا ٜذ َذٓفِ) ٚإٕ
ن ٕ ٖذصا ؾذهطا نذفٝؿ  ،يهٓذ٘ ال ٜهذَ ٕٛكذساق قذحٝح إال فذس تذذحكٌٝ
ايذُكسام ايذحكٝك ٞيؿهط ايذُٓفِ ،ؾ ٕ ؾهط ٙكٝكذٚٚ ١اقفذ ٜتحكذل تثفٝذ١
ايذُٓفِ ؾٜ ُٝطٜس َٔ ت ف٘ ٚإط عت٘ ؾٜ ُٝأَط ٜٚ ٢ٜٗٓٚتحكل تحك ٌٝضن ٙ
ٚاال تف ز عُ ٜٛتب غهث٘ .
 َٔٚايٛانح إٔ تذثفذ ١ٝايذُٓفِ تذتحذكل يذتعاّ أٚاَطْٛٚ ٙاٖذٖٞٚ ،٘ٝ
ال ٜفطؾٗ ايف قٌ إال أ س ططم ثةث: ١
أ -االتتٗ ز ايص ٖٛ ٟاغتؿطاؽ ايٛغل يتحك ٌٝايذحج ١عً ٢ايذحهِ .
ب -أ ٚايتكًٝس ٚايطتٛع إى ايذذدثل ايفذ ضف ايذصٖ ٟذ ٛايفُذٌ َػذتٓسا
اى َٔ عٓس ٙايذحج ١عً ٢ايؿت ٝايؿطع. ١ٝ
تذ -أ ٚاال ت ٝط إت ٕ ٝأ ٚتطى تذُ ّ ايذُحتُة

إلزضاى ايٛاقل .

 ٚتفثلٍ ث ٍٕ  :يذُ ن ٕ ايفكٌ ٜذسضى ق فٝذ  :يذع ّٚؾذهط ايذذُٓفِ ٖٚذصا
إزضاىٌ َطتهعْ َتحكلْ ق فُٜ ٖٛٚ ٝثث

يذع ّٚط عذ ١ايذذُٓفِ  ٚطَذَ ١فكذٝت٘

تذًذَٚ ، ٝذٔ ايٛانذح إٔ ٖصا االزضاى ايذُذػذتذًعّ يًذ عذٜ -١ذتذ ذًب ايذفًِ
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ٚايتفطٓف أٚاَط اهلل ْٛٚاٖٚ ،٘ٝيذٗصا ططم :
أ -إٔ ٜػتحكذذذٌ ايفًذذذِ ايٛتذذذساْ ٞيذ ذذحهِ ايذذذٛاقف ٞيػذذذُ ع َذذذٔ
ايذُفك َٔ )(ّٛزَ ٕٚذحصٚض تكٖٚ ،١ٝصا َٓتـٕ يف عكٛض ايػٝث. ١
ب -إٔ ٜػتحكذذٌ ايفًذذِ ايتفثذذسٚ ٟايذذذحج ١ايؿذذطع ١ٝعًذذ ٢ايذذذحهِ
ايٛاقف ٞإٕ تذٝػطٚ ،إال ؾذٝحكٌٓ ايذحج ١عً ٢ايٛظذٝؿٖٚ . ١صا ايذذ طٜل تذ ض٠
ٜذحكًٓ٘ ايذُهًـ يذذفًِ ايذتفذذثس ٟذذٛاغ  ١االتذذتٗ ز ٚاالغذتٓث طٚ ،تذ ض٠
ٜذحكًٓ٘ يتكًٝس يذُٔ إتتٗس ٚإغتٓثط ٚن ٕ عسال .
تذذذ -إٔ  ٜذذحت ط يف غذذًٛن٘ َذذٔ ز ٕٚت ذذحك ٌٝايفًذذِ ايتفثذذس -ٟأعذذين
غ ذًٛى ططٜذذل ايتكًٝذذس أ ٚاالتتٗ ذ ز  -ذذٌ ٜػذذًو غذذث ٌٝاال ت ٝذ ط َٚطاع ذ ٠
اال تُ ال

فس ايفًِ هٝؿ ١ٝاال ت ٝط ايذُٛقٌ إلزضاى ايٛاقل .

ٖٚصا نً٘ زي ٌٝإثث
ٚايث ٝذ ٕ ايث ي ذ

ايٛتٛب ايتدٝل ٟيًٛغ  ٌ٥ايثةث. ١

 :فذذس إزضاى ايفكذذٌ ايؿ ذذط ٟيذذع ّٚتذذذحك ٌٝايذذذُؤَٓٔ

ٚيذذع ّٚايذذتدًّل َذذٔ غهذذب ايذذذُٛى ايك ذ زض ٚ ،فذذس إزضانذذ٘ يتٓجذذع أ ه ذ ّ
ٚاقف ١ٝيف كٜ٘ -سضى يع ّٚايذدطٚج عٔ عٗستٗ

َتثذ ٍ اال هذ ّ ايؿذطع١ٝ

االيعاَ ،١ٝثِ ٜفطف ايذُهًـ فكً٘  :إٔ تذذحك ٌٝايذذُؤَٓٔ ٜتحكذل يتثفٝذ١
ايك زق ١يتؿطٜف

ايذُٛى ٚإيعاَ تذ٘  -ؾفذة ٚتطنذ  -ؾٝفُذٌ عًذ ٢طثذل َذ

ٜتفًُذذ٘ َذذٔ ْع ذ ّ ايذذذُٛى ايذذذُؿطٓع ٚإيعاَ تذذ٘ٚ ،ططٜذذل ايتف ذطٓف عً ٗٝذ ٖذذٛ
اإلتتٗ ز ٚإغتٓث ط ايذحهِ أ ٚتكًٝس ايذُجتٗس ايذدثل ايذُػتٓثط أ ٚاال ت ٝط
إت ٕ ٝأ ٚتطى مجٝل ايذُحتُة

.

ٚقذس قذذ ٓٝذسْ االتذتذٗ ز ذف طذـ (ٚاغذتذٓذث ط اال ذه ّ) يإلؾذ ض ٠إى إٔ
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االتتٗ ذ ز :ايذذذد  ٠ايت َذذٚ ،١ايذذذًُهٚ ١ايذذذُكسض -٠ال ْؿذذل ؾٝذذ٘ َ ذ مل ٜفكثذذ٘
اإلغذذتٓث ط ٚإغذذتدطاج األ هذذ ّ َذذٔ أزيتٗذذ ايتؿكذذَٚ ١ًٝٝذفطؾذتذذذٗ
ٜذتذطت ذذب عًذذَ ٢فذطؾ ذذ ١األ ه ذذ ّ  :إَذتذث ذذ

ذذذت٢

ٚإط عتٗ ذ يٝحكذذٌ األَذذٔ َذذٔ

ايهطض ايذُتٛقل ٚايفك ب ايذُحتٌُ .
ثةثذذذ ١يذتٛتذذذ ٘ٝايذذذتعآَ

ٖذذص ٙذ ْ ٝذذ

يذذذٛتٛب ايفكًذذٜٚ ،ٞذُهذذذٓٓ

تًدٝكٗ إٔ ايف قٌ عٓسَ ٜذحكٌ ي٘ ايفًِ االمج يٛ ٞتذٛز أٚاَذط ْٚذٛا ٕٙ
 ٚذذةٍ  ٚذذطاّٜٚ ،ؿهّذط ًٜٚتؿذ
أططاف ايفًِ االمج يَٚ ٞذحتُة

إى عذذسّ إَهذ ٕ إتذذطا ٤أقذذٌ ايذ اَ ٠٤ذذٔ
اإليعاّ ،يًعَ ّٚذذحصٚض ايذذدطٚج عذٔ

ايس ٜٔايذُفً ّٛإمج ال ثثٛت٘ عً ،٘ٝؾ ْ٘ غذٝسضى يذع ّٚايذتدًل َذٔ غهذب
اجلث ض ٜٚسضى يع ّٚؾذهط ايذذُٓفِ ٚحتكذ ٌٝايذذُؤَٓٔ ًٜٚتؿذ
َذجتٗسا َػتٓث

 -اشا مل ٜهذٔ

يأل ه ّ ايؿذطع ١ٝايذذُٛي - ١ٜٛإى إٔ ططٜذل ايذتدًل ٖذٛ

تكًٝس ايذدثل ٚايطتذٛع ايٝذ٘ أٜ ٚػذًو ططٜذل اال تٝذ ط ٚإتٝذ ٕ ايذذُحتُة
ٚقٛال يًتس ٜٔيف نٌ ٚاقف. ١
ٚيف ن : ٘٥ٛته ٕٛاألٚاَط ايؿطع ١ٝايهذثل ٠ايساعٝذ ١إى إيتذعاّ ايتكذ٣ٛ
ٚايٛضع عٔ َذح ضّ اهلل غثح ْ٘ ٚإيتعاّ ايٛاتث

 -إضؾ زا أ ٚإَه  ّ٤يذحهِ

ايفكٌ ٚإزضان٘ ايك ف ٞيًع ّٚؾهط ايذُٓفِ ٚتذحك ٌٝايذذُؤَٓٔ َذٔ ا تُذ ٍ
عك ٘ غثح ْ٘ يفثس ًٍٛ َٔٚ ٙغهث٘ عً ، ٘ٝنُ ٖ ٛذ ٍ االزضاى ايفكًذٞ
ايك ف ( : ٞػٔ ايفسٍ ٚقثح ايعًِ ) ؾ ْ٘ ته ٕٛايٓكٛم ايهثل ٠يف ايكطإٓ
ٚايػٓ ١اآلَط ٠يفسٍ ٚايذُحطَٓ ١يًعًِ ٚايذذُتٛعس ٠عًٝذ٘ إضؾذ زا إى قذح١
هِ ايفكٌ أ ٚإَه  ّ٤ي٘ .
ٜٓٚثػ ٞااليتؿ

اى إٔ ن ٕٛاالَط ؿ ٤ٞأ ٚايٓٗ ٞعٓ٘ َسضن عكً ٝال
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ٜذُٓل َٔ اغذتحك م ايذذجعا : ٤ثٛا ذ عًذ ٢االط عذٚ ١ايذذُٛاؾكٚ ١عك ذ عًذ٢
ايفكٚ ٕ ٝايذُد يؿ ،١غٛا ٤ايٛاتث

ايذُسضن ١يًفكٌ ٚنْٗٛذ

ٚايذُحطَ

َطازا ؾطعٚ ٝضز ايٓلٓ اإلضؾ ز ٟأ ٚاإلَه  ٞ٥اي ،٘ٝؾ ٕ ايذجعا -٤ايثذٛاب
أ ٚايفك ب َٔ -ايؿ ضع ايذذُكسؽ َ تذب عًذَٛ ٢اؾكذ ١إضازتذ٘ ايتؿذطٜف ١ٝأٚ
َذذذذد يؿتٗ ٚ ،ال ٜٓحكذذذط ايذذذذجعا ٤ذذذذُٛاؾك ١االٚاَذذذط أ ٚايٓذذذٛاٖ ٞايؿذذذطع١ٝ
ايذذذُٛي ١ٜٛايذذال مل ٜذذسضنٗ ايفكذذٌ ايثؿذذط ٟتؿكذذٝة ٚقذذس أَذذط أْٗ ٚذذ ٢عٓٗ ذ
ايؿ ضع ايذُكسؽ َذدكٛق .
ٝ ٚ

تذحكل عٓسْ إٔ تذحك ٌٝاالتتٗ ز ٚاتبْ نؿ َ ٞ٥تٛتٓ٘ يثفض

ايذذذُهًؿ ٚ ،يذذٝؼ ٚاتث ذ ع ٝٓٝذ ٜ -تذذث  :ؾذذطع ١ٝايطتذذٛع إى ايتكًٝذذس َؤَٓٓ ذ
َٚذدًّك َٔ ايفك ب ايذُحتٌُٚ ،عذسّ تفذ ٔٓٝاإلتتٗذ ز ٚإٕ قذسض ايذذُهًـ
عً ، ٘ٝؾ ٕ زي ٌٝؾطع ١ٝايتكًٝس  ٖٛٚ -تط ٟايفكة ٤عً ٢ضتٛع غل ايذدثل
اى ايذدثل -زي ٌْٝع ّ ٜكح َف٘ ايطتٛع إى ايذدثل ايف ضف ٚإٕ قذسض عًذ٢
تذحك ٌٝايفًِ التتٗ ز ،ؾ يتكًٝذس ٚاالتتٗذ ز ططٜكذ ٕ يًذتدًّل يف عذط
ٚا س ٚ .ال س َٔ ايث ٕ ٝايتؿك ًٞٝيف :

البخح الرابع  :الٌادبات الجالثة يف عرض ًاحد .
ٚقذذل ايهذذذةّ ذذ

ايؿكٗذذ  ٤األٚاخذذذط(ض

) يف إٔ ايتكًٝذذذس ٚاالتتٗذذ ز

ٚاال ت ٝط ايٛاتب أ سٖ تذدٝلا ٌٖ ٖ َ ٞتث ٌ١طٛي ٝذُفٓ ٢تكسّٓ فهٗ
عًذذذ ٢فذذذض ذ ذإٔ ٜتكذذذسّ ايتكًٝذذذس أ ٚاالتتٗذ ذ ز عًذذذ ٢اال تٝذ ذ طٚ ،إٕ مل ٜذذذتُهٔ
َُٓٗ ذ اخت ذ ض اال ت ٝذ ط ٚغذذًه٘ٚ ،ال تهذذ ٕٛية ت ٝذ ط ؾذذطعَ ١ٝذذل إَه ذ ٕ ايتكًٝذذس
ٚاالتتٗذ ز ا أّ ٖذذ ٞيف عذذط

ٚا ذس ؾذٝذُذذذهٓ٘ اخذتذذذ ٝض أ ذسٖ ؾذذذ ٞإٍٓ ٚا ذذس َذذٔ

ز ٕٚتذكسّ ٚتأخط ٕ ذٓٝذٗ  ٚ ،صا ال س َٔ ايذتحذكذٝذل عٔ ن ٕٛؾذطعذٝذ ١اال ذتذٝذ ط
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َ ًكذ ١أّ َكذٝس ٠يفجذع عٔ غًٛى ططٜل االتتٗ ز أ ٚايتكًٝس ،نُ ال س َٔ
ايتحكٝل ٖذٌ ايتكًٝذس ٚاالتتٗذ ز ُٖذ يف عذط
ثةثٜ ١تث

س أّ الا ٖٓٚذ َث ذ
ٚا ذ ٕ

َٓٗ ايذجٛاب ايؿ يف عٔ ٖص ٜٔايػؤاي

ايذذذُثح

.

االْ : ٍٚذذذجٝب ؾٝذذ٘ عذذٔ غذذؤاٍٖ :ذذٌ االتتٗذ ز َتكذذسّ عًذذ٢

ايتكًٝس أّ ُٖ يف عط

ٚا س ا ٚيف اال تساْ ٤ك: ٍٛ

اْ٘ ًح ظ َ ُٜٓػب يثفض ايؿكٗ  ٤ايذُتكسَ (()26ض

) ٚ َٔ -تٛب

االتتٗ ز ع ٓٝتف ٓٝٝعً ٢نٌ َهًـ ،ؾٝه ٕٛاالتتٗ ز َتكسَ عًذ ٢ايتكًٝذس،
َٚل تذحكل االتتٗ ز عٓس َهًـٜٓ -تؿَٛ ٞنٛع ايتكًٝذس ،ألْذ٘ ٜذذحطّ عًذ٢
ايذُجتٗس تكًٝس غل ،ٙنٝـ ا  ٖٛٚق زض عً ٢االغذتٓث ط َٚفطؾذ ١أ هذ ّ اهلل
َٔ ططٜل االغتٓث ط .
ٚعًَ ٢ثٓ ْ َٔ ٚتٛب االتتٗ ز نؿ ٚ ١ٜعسّ ٚت ٘ ٛعْ - ٓٝثحث٘ تذ ض٠
يف ذذل َذذٔ يذذٝؼ يذذ٘ ًَهذذ ١االتتٗ ذ زٚ ،ت ذ ضْ ٠ثحثذذ٘ يف ذذل َذذٔ يذذ٘ ًَهذذ١
االتتٗ ز ،ؾٗٓ

يت ٕ :

أ -أَ ؾ قس ايذًُه ١ؾفة ٚغل ٚاتس ايذذُكسض ٠عًذ ٢االغذتٓث ط
ؾ يع ذ ٖط نذذ ٕٛاالت ذذتٗ ز ٚايذت ذذكًٝس فذذط

نذطا

ٚا ذذس يف كذذ٘ٚ ،شيذذو ألٕ ايتكذذسٟ

يتحكذذًَ ٌٝهذذ ١االتتٗ ذ ز ٚاتذذب نؿ ذ  ٞ٥يذذٝؼ فذذٝين ؾ يذذذُهًـ  ٜذذُهٓ٘ ايػذذفٞ
يتحكًَ ٌٝه ١االتتٗ ز َٚذُ ضغت٘ غتٓث ط األ هذ ّ ٚايفُذٌ عًذ ٢طثذل ؾتذ ٚا،ٙ
نُ ٜذُهٓ٘ ايتكًٝس يذُجتٗسٕ عذسٍ تذ َل يًؿذطا٥ط ذذُكته ٢زيٝذٌ ؾذطع ١ٝايتكًٝذس:
غل ٠ايفكة ٤عً ٢ضتٛع غل ايذدثل اى ايف مل ايذذدثل ٖٚذَ ٞذذُه  ٠ؾذطع فذسّ
ايطزع عٓٗ .
26
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بٚ -أَ ذ ٚاتذذس ًَهذذ ١االغ ذتٓث ط ؾ يذذذُؿٗٛض ذ

ؾكٗ  ٓ٥ذ (ض

) عذذسّ

تٛاظ تكًٝس ٚاتس ايذًُه ١يػلٚ ،ٙخ يـ ايػذٝس َذذحُس ايذذُج ٖس قذ ب
ايذُٓ ٌٖ َٚؿذ تٝح االقذٚ ٍٛاختذ ض( )27تذٛاظ تذذكًٝس ٚاتذس ايذذًُه ١يذذػل،ٙ
 ٖٛٚايكحٝح َ زاّ ٚاتس ايذًُه ١مل ٜػتٓثط ؾت ٚا ٙيؿفٌ .
يهٔ قس ٜك ٍ  -اغتسالال يًُؿٗٛض : -إٕ ٚاتس ًَه ١االتتٗ ز يٝؼ يذ٘
ايطتٛع اى ؾت َ ٣ٚذجتٗس آخطٚ ،شيو يٛتٗ

:

ايٛت٘ األ : ٍٚإْكذطاف إطذةم أزيذَ ١ؿذطٚع ١ٝايتكًٝذس عُذٔ يذ٘ ًَهذ١
االتتٗ زٚ ،ظٗٛض اختك قٗ ذذُٔ ٜفجذع عذٔ تذذحك ٌٝايفًذِ أل هذ ّ .
ٚأظذذٔ إٔ َككذذٛز ايذذُػتسٍ :ايذذُجتٗس ايذذُ ًل ايٛاتذذس يذذذًُه ١االتتٗذ ز
اي ذذُػتٛعث ،١أ ٚاي ذذُجتٗس اي ذذُتجعً ٤ٟح ذ ظ ؾت ذ ٚا ٙاي ذذُػتٓث  ١يكذذلٚضت٘
ع يذُ ٗ ٚايف مل ال ٜطتل اى ع مل َثً٘ .
ٚؾ :٘ٝاْ٘ ال ٜٛتذس عٓذسْ زيٝذٌ يؿعذ ٞتذ ّ اإلطذةم ٜذسيٓ عًذ ٢ؾذطع١ٝ
ايتكًٝذذس تذذٜٓ ٢كذذطف إطةقذذ٘ عُذذٔ ٜذذذجس ًَهذذ ١االتتٗذ ز يف طٓذذٖ٘ٚ ،ذذصا
االغتسالٍ ٜؿ

زيٝة يؿعٝذ ظذ ٖطا يف االختكذ م يفذ َ ٞايفذ تع عذٔ

تذحك ٌٝايفًِ أل ه ّ َٔ ططٜل االتتٗذ ز ،ؾٓػذأي٘ َ :ذ ٖذٖ ٛذصا ايذسيٌٝ
ايًؿعذذ ٞايذذذُ ًل ا ٚعًذذ ٢ؾذذط

ٚتذذٛز َ : ٙذ ٖذذ ٛايؿ ذ ٖس اي ذذُفت عًذذ٢

االختك ما .
ٚايتحكٝل إٔ ٜك ٍ  :عُس ٠زيَ ٌٝؿطٚع ١ٝايتكًٝس ٖذ ٛايذذجط ٟايفكة٥ذٞ
ايذُُهٖٚ ،٢صا تطَ ٟتؿطع ٞعذ ّ ٜؿذٌُ َذٔ ن ْذ

يذ٘ ًَهذ ١االغذتٓث ط

( )27ضاتل  :املٓ ٌٖ يًػٝس ايذُج ٖس َذحُس اي ث طث  - 699-696 : ٞ٥طثف ١جط. ١ٜ
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ٚععؾ ذ

ْؿػذذ٘ عذذٔ َ ذذُ ضغ ١االغذذتٓث ط ؾ ْذذ٘  ٜذذحت ط أٜ ٚثكذذ ٢عًذذ ٢تكًٝذذسٙ

ايػ ل قثٌ ًٛغ٘ َط ً ١االتتٗ ز ٌ ،ت ٢ايطاغذب يف االغذتٓث ط ٜذذحت ط
قثٌ َث ؾطت٘ أٜ ٚفٌُ تكًٝس ٙايػ ل يف ايذُػ  ٌ٥اإل تة ، ١ٝ٥ؾ ٕ االغذتٓث ط
ٜت ًب غٓٛا

َٔ ايفُط ٚال ٜذُهٔ إٔ ٜثك ٢يف ؾ ت٘ َٔ ز ٕٚتسٚ ٜٔٓعثذ ز٠

ؾإَ إٔ ٜذحت ط أٜ ٚفٌُ تكًٝس ٙايػ ل .
ايٛت٘ ايث ْ :ٞإٕ األ ه ّ ايٛاقفَ ١ٝتٓجٓذع ٠عًذٚ ٢اتذس ًَهذ ١االتتٗذ ز
ؿفذذٌ ايفًذذِ االمج ذ يٛ ٞتذذٛز أ ه ذ ّ ايعاَٝذذ ١تهًٝؿٝذذٚٚ ١ن ذف ١ٝأ ٚؿفذذٌ
األَ ضا

ايؿطع ١ٝايذُف ١ٓٓٝيًحهِ ايؿطعٚ ٞايك  ١ُ٥يف َذح

ٜ ٖٛٚذتُهٔ

َٔ تذحك ، ًٗٝؾة س ي٘ َٔ ايذدطٚج عٔ عٗس ٠األ ه ّ ايتهًٝؿٚ ١ٝايٛنف١ٝ
ايذُتٓجٓع ٠عًٝذ٘ٚ ،ال ٜهؿٝذ٘ تكًٝذس ايػذل ؾٗٝذ ٚضتٛعذ٘ اى ؾتذ ٚا ،ٙال تُذ ٍ
عذسّ جٝذذ ١ؾتذ  ٣ٚايػذذل يف كذ٘ٚ ،يذذصا ال ٜذذحطظ َؤَٓٓٝتٗذ يذ٘ َذذٔ ايفكذ ب
ايذُحتٌُ ايذذُ تب عًذَ ٢ذذد يؿ ١األ هذ ّ ايذذُتٓجٓع ٠عًٝذٖ٘ٚ ،ذَ ٛػذؤٍٚ
عٓٗ أَ ّ اهلل  ّٜٛايك. ١َ ٝ
ٚؾٝذذ٘  :اْذذ٘ ال اؾذذه ٍ يف تٓجٓذذع األ هذذ ّ ايٛاقفٝذذ ١عًٝذذ٘ ؿفذذٌ ايفًذذذِ
االمج يٛ ٞتٛز أ هذ ّ ايعاَٝذ ١تهًٝؿٝذٚٚ ١نذفٚ ،١ٝال ذس يذ٘ َذٔ ايتكذسٟ
إلَتث

ٜٚ ،تحكل ٖصا ذُُ ضغ ١االغتٓث ط يًتفطٓف عً ٢اال هذ ّ ايٛاقفٝذ١

أ ٚايع ٖطٜذذ ،١أٜ ٚتحكذذل يتكًٝذذس ٚايطتذذٛع اى ؾت ذ  ٣ٚايػذذل -يثك ذ  ٤عًذذ٢
تكًٝس ٙايػ لٚ ،-نةُٖ ٚغذَٓ ١ًٝجٓذع ٠يًٛاقذل عًذ ٢تكذسٜط َٛاؾكذ ١ايٛاقذل
َٚفصٓض ٠عٓ٘ عً ٢تكسٜط َذد يؿت٘ٚ ،مل ٜتهح يٓذ زيٝذٌ تذ ّ عًذ ٢ايذذُٓل َذٔ
ضتٛع ٚاتس ايذًُه ١اى ايػل ،أ ٚك  ٙ٤عً ٢تكًٝس ٙايػ ل َ زاّ مل ٜػتٓثط
يذؿفٌ ؾذتذ ٚا َٔ ٙاألزي ١ايذتذؿكذًٝذٚ ١ٝإٕ ن ٕ ٚاتسا يًذدذ  ٠ايفًُذ ١ٝايت َ١

( ..................................................... )50بشرى االصٌل  /ج13
ٚيًًُهٚ ١ايذُكسض ٠عً ٢االغتٓث ط .
 ٚتفذذثل ث ذ ٍٕ ٚ :اتذذس اي ذذد  ٠ايفًُٝذذٚٚ ١اتذذس اي ذذًُهٚ ١ايذذذُكسض ٠عًذذ٢
االغتٓث ط اشا مل ٜذُ ضؽ عًُ ١ٝاالغذتٓث ط ٚمل ٜػتحكذٌ ؾتذ ٚا -ٙال زيذذٌٝ
ت ّ ٚانذح عًذ ٢ذطَذذ ١تذكًذذٝس ٙيذػذٝذذط ٙأ ٚعًذ ٢طَذذ ١ذذك  ٙ٤عًذ ٢تكًٝذسٙ
ايػذ ل تذذٜ ٢تحكذذل َٓذذ٘ إغذذتٓث ط ؾتذ ٚا ٙايت َذذٖٚ ،١هذذصا ايهذذةّ يف ظَ ذ ٕ
َث ؾطت٘ ٚاغتدطاج ؾت ٚا ٙتسضٜذج .
ْفِ ايؿت ٣ٛايال إغتٓث ٗ ٜذذحطّ عًٝذ٘ تكًٝذس غذل ٙؾٗٝذ ٚ ،أَذ ايذال مل
ٜػذذتٓث ٗ فذسُ ؾذذة زيٝذذٌ عًذذ ٢طَذذ ١كذ  ٙ٤عًذذ ٢تكًٝذذس ٙايػذ ل أ ٚا ت ٝطذذ٘
َٚطاع تذ٘ ية تُذ ال

ايذذذُٛتٛز ٠يف ايذذُػ  ٌ٥اإل تةٝ٥ذذَ ١ذ زاّ مل ٜػذذتٓثط

يؿفٌ ؾت ٚا ٌ ،ٙايسي ٌٝايذذُكحح يًتكًٝذس ٖذ ٛعذ ّ ٜؿذٌُ (غذل ايذذدثل)
تذذ ٢ايك ذ زض عًذذ ٢االغذذتٓث ط ٚايذذص ٟمل ٜػذذتٓثط ف ذسُ أ ٚمل تكذذٌ عًُٝذذ١
إغتٓث ط٘ اى شاى ايؿطع أ ٚايؿطٚع ايذُثتً ٗ ٞؾفة ،ؾ ْ٘ غل ع مل يذذحهِ
ايذذٛاقف ٞأ ٚايع ذ ٖط ٟيًؿذذطٚع ايذذذُثتً ٗ ٞذ ؾفذذة ،ؾٝفُٓذذ٘ زيٝذذٌ(غل ايذذذدثل
ٜطتل اى ايذدثل)  ٖٛٚزيَ ٌٝكحٓح يتكًٝس ٚاتس ايذًُه ٚ ،١يتكًٝس ٜذدطج
عٔ عٗس ٠األ ه ّ ايتهًٝؿٚ ١ٝايٛنف ١ٝايذُتٓجٓع ٠عًٚ ،٘ٝاهلل ايف مل .
ايذُثح

ايث ْْٚ : ٞذجٝب ؾ ٘ٝعٔ غؤاٍ ٜ ٌٖ :تف

ٜكسض عًٝذ٘ ٚال ٜذذحلٓ يذ٘ االَتثذ ٍ

طٜذل االتتٗذ ز أ ٚايتكًٝذس إال فذس تفذصض

اال ت ٝط ٚايفجع عٔ َذذُ ضغت٘ ؾُٗذ يف طٛيذ٘ ،أّ ال ٜذتف
ٚته ٕٛتذُ َٗ يف عط

اال ت ٝط عًَٔ ٢
عًٝذ٘ اال تٝذ ط

ٚا س ٜتدل  َٔ ٗٓٝاال تسا ، ٤ؾٗٓ ا تُ الٕ .

قذذذس ٜكذ ذ ٍ تفذ ذ ٔٓٝاال تٝذ ذ ط عًذذذَ ٢ذذذٔ ٜكذذذسض عًٝذذذ٘ ،ألٕ اال تٝذ ذ ط ٚإتٝذ ذ ٕ
َذذذحتُة

ايذذذُػأي ١اإل تةٝ٥ذذَٛ ١تذذب يإلَتثذذ ٍ ايك فذذً ٞحذذ ظ إزضاى ايٛاقذذل
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ايؿذذطع ٞال تٝذذ طٚ ،اإلَتثذذ ٍ ايك فذذَ ٞكذذسّٓ عًذذ ٢اإلَتثذذ ٍ ايعذذذين أٚ
اال ذتُ ي ٞيًٛاقل ،ؾذلتح اال ذت ٝط ٜٚذتفٝذٔ عًٜ َٔ ٢كسض عًٚ ٘ٝال ٜكذل
اى االتتٗ ز أ ٚايتكًٝس إال فس تفصض اال ت ٝط عً. ٘ٝ
ٜٚذذذطزٓ : ٙإٕ اإلَتثذ ذ ٍ ٛغذذذ ١ًٝاالتتٗذ ذ ز أ ٚايتكًٝذذذس َٛتذذذب يإلَتثذ ذ ٍ
ايك فذذ -ٞذذ يك ل ايتفثذذس -ٟؾذذة ٜذذطتح عًٝذذ٘ االَتثذذ ٍ ٛغذذ ١ًٝاال تٝذذ ط
ٚا س ٚ .تٛنٝح٘ :

ايذُٛتب يإلَتث ٍ ايك ف ٞؾٗ ٞيف عط
إٕ ايؿ ضع ايذُكسؽ إَه  ٙ٤األَذ ضا

ايعٓٝذ ١ايذال ٜتٓثفٗذ ايذذُجتٗس يف

اتتٗ ذ ز ٙأٜ ٚتٓثفٗ ذ ايف ذ َ ٞيف تكًٝذذس : ٙأعذذين ايطتذذٛع اى ؾت ذ  ٣ٚاي ذذُجتٗس
ايفسٍٖٚ ،هصا تفً٘ غثح ْ٘ ايذذحج ١ٝيألقذ ٍٛايفًُٝذ ١ايذذُطن ١ٝيًؿذ ضع،
ؾ ْ٘ ٜٛتب ايػل عًٚ ٢ؾل األَ ضا
ألْ٘ ْعٍٓ األَ ضا

ٚاألق :ٍٛاإلَتث ٍ ايك ف ٞايتفثذس،ٟ

ايعَٓٓ ١ٝعي ١ايفًذِ تفثذساٚ ،ال ؾذطم ذ

ايذح قٌ َٔ اإلَتث ٍ ال ت ٝط ٚ

ايفًذِ ايٛتذساْٞ

ايفًِ ايتفثس ٟايذح قٌ َذٔ اإلَتثذ ٍ

طٜل االتتٗ ز أ ٚايتكًٝس .
ٖصا اشا ن ٕ اال تٝذ ط ع زٜذ غذل َٛتذب إلخذتةٍ ْعذ ّ ايفثذ ز ٚغذل
َٛتب يًذحطج ٚايذُؿك ١ايفع ١ُٝايال ال ٜتحًُٗ ايفكة ٤عذ زَ ،٠ذل أْذ٘ يف
ايػ يب ٜه ٕٛاال ت ٝط َػتًعَ يًتحطٓج ٚايتفػٓطٚ ،قس ٜػتًعّ إختةٍ ْع ّ
َف ف ايذُهًـ َٚف زٚ ،ٙاشا غًب عٌُ ايذُهًـ ال ت ٝط ق ض َػتًعَ
إلختةٍ ْع ّ َف ؾ٘ َٚف ز ٌ ،ٙإ اال ت ٝط ايذُػتٛعب يتُ ّ ايٛاتثذ
ٚايذُحطَ
ايذذُثح

َذُتٓل ايتحكل يف ايذد ضج ٚال ٜك ٣ٛعً ٘ٝأ سْ نُ ال ٜذدؿ. ٢
ايذذث ي

ْ :ذذجٝب ؾٝذذ٘ عذذٔ غذذؤاٍ ٖ :ذذٌ ٜذتفٝذذٔ االت ذذتٗ ز أٚ

ايتكًٝس  :أ سُٖ عً ٢ايذُهًـٚ ،اال ت ٝط ٜه ٕٛيف ط ُ ٛا أّ ال ٜذتذف
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أ سُٖ ٌ ٜتدل ٚ ُٗٓٝ

اال ت ٝط ؾٗ ٞيف عط

ٚا س ا .

ٚايذذذجٛاب عذذٔ ٖذذصا ايػذذؤاٍ ْ ط ذذ٘ َؿكذذة ؾذذذ ٞايذذذُك ّ ايث ي ذ
ايثح ذ

ؾذذذٞ

عذذٔ َؿذذطٚع ١ٝاالَتث ذ ٍ االمج ذ ي ٞال ت ٝذ ط ٖٚذذٌ ٖذذ ٛيف عذذط

االَتثذ ٍ ايتؿكذذًٞٝ
االَتثذ ٍا أّ يٝػذ

طٜذذل االتتٗذ ز أ ٚايتكًٝذذس ؾٝذذتدل ذ
يف عذذط

ٚا ذذس ٜٚتكذذسّ االَتثذ ٍ

ايثةثذذ ١يف َكذ ّ
طٜذذل االتتٗ ذ ز أٚ

ايتكًٝس عً ٢االَتث ٍ ال ت ٝط ايص ٖٛ ٟيف ط ُ ٛا .

البخح اخلامس  :آالت االدتواد ًمعدات الفقاهة .
يذذٝؼ َطازْ ذ َذذٔ االتتٗ ذ ز يف عٓذذٛإ ايثح ذ

ٖ :ذذ ٛاالتتٗ ذ ز ايػذذكِٝ

ايذُتُثٌ أَ ض ٠ايك ٝؽ ٚأخٛاتٗ َٔ َك زض ايتؿطٜل ايذذُثتسع ١ايذذُطؾٛن١
عٓسْ َ ٌ ،طازْ َٓ٘ يف ايفٓذٛإ  :االتتٗذ ز ايػذً ِٝذذُفٓ  ٙايفذ ّ َٚؿَٗٛذ٘
ايٛاغلٚ ،تذحكٜ ً٘ٝتٛقـ عًذ ٢تذذحك ٌٝاآل
تٛؾّط خ ا

َٚفذسا

ٚعًذَٚ ّٛفذ ضف

عسٜذس ٠تٓهذِ فهذٗ إى فذض ٜٚتحكذل يذذُحكًٓٗ  :ايذذد ٠

ايفًُٝذذٚ ١ايذذذًُه ١ايذذال ٜكتذذسض ٗذذ عًذذ ٢ؾٗذذِ ايهتذذ ب ٚايػذذٓ ١ايؿذذطٜؿ
 َكذذسض ٟايتؿذذطٜل األغذذ ؽٜٚ -ذذتُهٔ ذذذد ت٘ ًَٚهتذذ٘ َذذٔ إغذذتدطاجاأل هذ ّ ٚايٛظذ ٥ـ ايؿذذطع ،١ٝثذذِ تكذذ ٣ٛايذذذًُهٚ ١تٓهذذج عٓذذس ايذذذُُ ضغ١
َٚث ؾط ٠االغتٓث ط ٚاإلغتدطاج .
 ٚتفثل ث ٍٕ  :ال ضٜب يف إٔ تذحك ٌٝاالتتٗ زَٚ -طازؾ٘ ايؿك ٖٜ -١فين
تذحك ٌٝايذد ٚ ٠ايذًُه ١عً ٢إغتٓث ط ايؿت ٝايؿطع َٔ ١ٝأزيتٗ ايتؿكذ،١ًٝٝ
ٖٚذذصا ٜتٛقذذـ عًذذ ٢زضاغذذ ١عًذذَٚ ّٛف ذ ضف تٛيّذذس عٓذذس ٙخ ذ  ٠ؿٗذذِ أغذذؼ
َٚك زض ايتؿطٜل ٚتذُهّٓ٘ َٔ إغتٓث ط ايؿت  . َٗٓ ٣ٚؾٝحػذٔ ٓذ ٖٓذ ٝذ ٕ
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آال

االتتٗ ذ ز ايػذذًَٚ ِٝفذذسا

ٜذتٛقذـ عًٗٝ

ايؿك ٖذذ ١ايكذذحٝحٖٚ ١ذذ ٞعًذذَٚ ّٛف ذ ضف

ك ٍٛايذًُه ١ايث طٓذذٚ ١ٝايذذُكسض ٠ايذصٖذٓذذ ١ٝعًذَ ٢ذُ ضغذذ١

االغذتذٓث ط ٚاغذتدذذطاج اال ذذه ّ ٚايٛظذ ٥ذذـ ايفًُٝذ ١ايؿذطعَ ١ٝذٔ أزيتٗذ
 َٓٚؾ ٗ٦ايكحٝح. ١
ٚأٖذذِ ؾذذذ ٤ٞيذتٝذػذذذل ايذحذذذك ٍٛعًذذ ٢ايذًُهذذذ -١ػذذثُ إقذتذهذذذ

ذذ٘

ايتجط  ١ايذُُتس - ٠فس ايذجسٓ ٚاالتتٗ ز يف ايتحك ٌٝايفًُٖ ٞذ ٛتكذ ٣ٛاهلل
غثح ْ٘ ٚإخذةم ايٓٝذ ١هلل ٚتٗذصٜب ايذٓؿؼ َذٔ ضشا٥ذٌ االعُذ ٍ ٚتذذحًٝتٗ
ذذذُه ضّ االخذذةم ،ؾذذ ٕ ايذذذُسا ١َٚعًذذ ٢ايذذٛضع ٚايتكذذٚ ٣ٛاإل تفذذ ز عذذٔ
َذح ضَ٘ ٚإيتعاّ ٚاتث ت٘ ٚايتحً ٞذُه ضّ االخةم نػث يذُطن ت٘ غذثح ْ٘
 ٖصا غث ٌٝق يذح إلزضاى ايتٛؾٝل اال ٚ ،ٞيذٝؼ ايفًذِ هثذط ٠ايذتفًِ ذٌْٖٛ ٛضْ ٜكصؾ٘ اهلل يف قًب َٔ ٜؿ  ٤غثح ْ٘ ٜٚطا ٙأٖة يكصف ايفًذِ ايك يذذح
يف قًث٘ ٚتٛؾٝك٘ يطع  ١ٜزٚ ،ٜ٘ٓقس شنط ايذُحكل ايهثل :ايٝ ٛس ايثٗثٗذ ْٞ

()28

يف فض ؾٛا٥س : ٙإٔ َٔ ؾطا٥ط االتتٗ ز  :ك ٍٛايك ٠ٛايكسغ ١ٝعٓس َطٜس
االتتٗ ز ؾطاتل َ أؾ ز( ٙقسٓٛ َ )ٙال ؾ ْذ٘ ايؿكٝذ٘ ايفذسٍ ايذذدثل ٚايذذُحكل
ايهثل  ٚع اف ايذجُٝل ٜ .ه ف يذُ تكسّ :عًَ ّٛتفسز ٠أُٖٗ ٚأٚيذٗ :

علٌو البَان ًاليخٌ ًالصرف ًاللغة :
ال س يػ يو ططٜل االتتٗ ز َٔ تذحك ٌٝايذد  ٠يفً ّٛايفط ٚ ١ٝايال
ٗذ ٜكذذ ٣ٛايذذساضؽ عًذذ ٢ؾ ذذِٗ ْذكذذٛم ايه ذذت ب ٚايذذػٓ ُٖٚ - ١ذ عذُ ذذس٠
َذذك زض ايذتؿذذطٜلٚ -ايكذذطإٓ ٖذ ٛاألقذذٌ ايذص ٟتٓ ًذل َٓذذ٘ ايػذٓ ١ايذذذُؿطؾ١
( )28ضاتل  :ايؿٛا٥س احل ٥ط - 337: ١ٜطثف ١دلُل ايؿهط االغةَ. ٞ
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ٚتؿطح آ ٜت٘ ٚتث

أ ه َ٘ٚ ،قس ٚضز ايكذطإٓ[ ٔ ًٔػَذ ٍٕ عَ َط ٔذٞم َُثٔ ٍ]ايؿذفطا:٤

ْٚ ،195عٍ[قطآّْ عَ َط ٔ ًّٝغِٝطَ شٔ ٟعٔذَٛجٍ]ايعَط ،28 :ؾة ذس يًؿكٝذ٘ َذٔ نذثط
قٛاعس ايًػ ١ايفط ٚ ١ٝآزا ٗ ْٚه
َؿذذطزا

ْٗ ٝذ َٚف ْٗٝذ ٚال ذس َذٔ ايتفذطٓف عًذ٢

ايًػذذ ١ايفط ٝذذَ ١ذذٔ قٛاَٝػذذٗ ٚعًذذ ٢ايتفذذطٓف عًذذ ٢خكٛقذذ ٝتٗ

ٚتكذ ذ ضٜؿٗ ايذذذذُٛتث ١يتػٓٝذذذط ايذذذذُفَٓ ٢ذذذٔ تكذذذطٜـ يؿذذذغ إى آخذذذط ،ؾذ ذ ٕ
األ ه ّ َٚتفًك تٗ ٚاضز ٠يف ْذكذٛم ايكطإٓ ٚايذػٓ. ١

َٛنٛع

ٚقذذس ْذذعٍ ايكذذطإٓ ًػذذ ١ايفذذطب ٚتذذذحسا ضغذذ ٍٛاهلل(ٚ )أٖذذٌ ٝتذذ٘
ًػ ٕ عط  ٞؾكٝحٚ ،ض ٣ٚا ٔ عثذ ؽ عذٔ ضغذ ٍٛاهلل( )قٛيذ٘[:أ ثٛا
ايفطب يثةا  :ألْ ٞعط ٚ ٞايكطإٓ عط ٚ ٞنذةّ أٖذٌ ايذذجٓ ١عط ذ ]ٞضٚاٙ
ايذح ؾغ ا ٔ عػ نط ايسَؿك ٞايؿ ؾف. ٞ
ٚقس ن ٕ ايًػ ٕ ايفط  ٞقحٝح غًَ ُٝذٔ ايذذدًٌ ،تذ ٢اشا ؾتحذ
األَك ذ ض ٚتت ف ذ

ايػذذعٚا

االغذذةَٚ ١ٝتٛغذذف

ضقفذذ ١االغذذةّ ٚت ذ ٤

األغذطٚ ٣ايػذ ٝح َذذٔ ايؿذطؽ ٚايذذطٚ ّٚايذذحثـ ٚغلٖذِ َذذٔ أْذٛاع األَذذِ
ٚايًػ ذ

ٚزخًذذٛا ايهٛؾذذٚ ١ايذذذحج ظ ٚغلُٖ ذ ٚاختً ذذٛا أقح ذ ح ايفذذطب

ٚاَتعت

أيػٓتِٗ ؾأؾػسٚا يػ ١ايفطب األقً ١ٝتأثطا ًػتِٗ ٚنفـ يػ ِْٗ

ٚاختذذٌ إعذذطاب طن ذ تِٗ ٚأيؿذ ظِٗ ٚنذ ز ايًػ ذ ٕ ايفط ذذٜ ٞكذذل أعجُ ٝذ ،
ؾه ٕ ايذحٌ ايكحٝح ْعٚع ايفًُ  ٤اى ايثس ٚيف ايكؿ ض ،ؾف ؾٛا َفِٗ قطٜث
َِٓٗ َتفًُ
ي ذحطن

يًؿغ ايكحٝح ٚيًذُفٓ ٢األقٌ ايذُٛنٛع ي٘ ايًؿغ ٚن

اإلعطاب ٚقٛاعس ايٓحٚ ٛايثةغٚ ١ايكطف ،ؾأغٓػذٛا ٖذص ٙايفًذّٛ

ٚأْتجٛا يٓ قٛاَٝؼ ايًػ ١ن يف
(ض

) ٚتٛاي

إ ذساع ايفةَذ ١ايٓ ػذ ١ايذذدً ٌٝايؿطاٖٝذسٟ

ايكٛاَٝؼ ٚتٛغف

ٚ ،ن ٕ ال ذس يًؿكٝذ٘ َذٔ اإلغذتف ْٗ ١ذ
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يؿِٗ َف َْ ٞؿطزا

ايًػ ١ايفط ٝذ ١ألٕ يذ٘ زٚضا ععُٝذ يف إزضاى االتتٗذ ز

ًٛ ٚغ٘ ٚيف َذُ ضغ ١االغتٓث ط َٔ أععِ َك زض ايتؿطٜل .
ٚاْذُ تذجب اال ط ١كٛاعس ايًػٚ ١آزا ٗ يػذط
ايذجس َٔ ٟآٜ
غذذط

ايكطإٓ ٚأ زٜ

إغذذتعٗ ض ايذذُطاز

ايػذٓ ١ايذذُث ١ٓٝيأل هذ ّ ايؿذطعٖٚ ،١ٝذصا
ايذذذُِٗ -ال ذذس َذذٔ زضاغذذ١

ٜتٛخٓذ  ٙنذذٌ ؾكٝذذ٘ ٚ .ألتذذٌ ٖذذصا ايػذذط

قٛاعذذذس ايًػذذذ ١ايفط ٝذذذٚ ١آزا ٗذذذ  :ايٓحذذذٚ ٛايكذذذطف ٚايثةغذذذ : ١ايهٓ ٜذذذ
ٚاالغذذتف ضا
ٚأ زٜ

ْٚذذذحَ ٖٛذذٔ االغذ يٝب ايثسٜفذذ ١ايذذال تذذع ٜٔايكذذطإٓ ايذذذحهِٝ

ايػٓ - ٗ ١يػط

َذذٔ تذذُٝٝع ذ ال

ايؿِٗ ايذُكٝب يٓكٛقذُٗ ٚيػذط

االعذذطاب  ٚطن تذذ٘ َٚفطؾذذ ١خكٛقذذٝ

َفذ ْ ٞايهذذةّ

ايفط  ْ ٝ ٚ ٞت٘ يف ايكطإٓ ٚايػٓ ٖٞٚ ،١تذدتًـ ذ ختةف ذ ال
ٚايثٓ  ٤ايًؿع ،ٞؾإٕ ايذح ال
ْفِ ال

ايذتُهٔ
اإلعذطاب

ايذُدتًؿ ١تهؿـ عٔ إختةف ايذُف ْ. ٞ

ت ١يًتفُٓل ٚايتٛغٓذل يف ايتفذطٓف عًذ ٢ايفًذٌ ايٓحٜٛذْ -١عذل

عً ١ضؾل ايذذد ٚايؿ عذٌ ْٚكذب ايذذُؿف ٍٛذ٘ ْٚذذحٖٚ - ٖٛهذصا ايثحذٛا
ايثفٝس ٠عٔ تذحك ٌٝايػط

االقك :٢ؾِٗ ايٓكٛمْ -عل ايؿطم

ايثسٍ

ٚع ـ ايثٜ ٌ ، -ٕ ٝهؿ ٞايتفطٓف عً ٢ايكٛاعس ايٓحٚ ١ٜٛايكطؾَٚ ١ٝفطؾ١
األغ يٝب ايثْٝ ٝذٚ ١ايذذُف ْ ٞايثةغٝذ ١ايذال ْعيذ
ٚتط

عً ٗٝأيػٓ ١ايذُفكَٛ

ٗذ آٜذ

ايكذطإٓ ايذذُجٝس

ٚأ زٜثِٗ ( ،)إلنذ ؾ ١إى تذذحكٌٝ

ايكسض ٠عًَ ٢فطؾَ ١ف ْ ٞاأليؿ ظ ايفط  -١ٝيكذسض ٠ايؿفًٝذ ١أ ٚذ يك ٠ٛايكطٜثذ١
َٔ ايؿفً ١ٝايذُتٛقؿ ١عً ٢ايؿحل يف قٛاَٝؼ ايًػَٚ ١ف مجٗ .
ٚال تذتٛقذذذذـ َفطؾذذذذَ ١فذذذ َْ ٞؿذذذطزا

ايًػذذذ ١عًذذذ ٢إغذتحذذذذه ض ايذذذساضؽ

 -غ يو ططٜل االتتٗذ ز -يًُفذ ْٚ ٞايذذُسيٛال

ايًؿعٝذ ١أ ٚعًذ ٢تذذُٝٝع ايذذُف ْٞ

ايذذذحكٝك ١ٝايذذذُٛنٛع ذذ ايًؿذذغ  ،ألٕ ايذذذُِٗ إغتذذذعٗ ض ايذذذُفٓ ٢ايذذذُطاز تذذسا،
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ٜٚهذؿ ٘ٝذك ٍٛايكسض ٠عٓس ٙعً ٢ؾِٗ َفذ ْ ٞايذذُؿطزا

 ٚكذ ٍٛايذذد ٠

هٝذؿ ١ٝإغذتدذطاج ايذُف ْ ٞايذُكذكٛزٚ ٠ؾذِٗ ايذُطاز ايذجس َٔ ٟايذُؿطزا
ايٛاضز ٠يف ايهت ب ٚايػٓ ١ايذُ ٗط. ٜٔ
ٜٓٚثػ ٞااليتؿ

إى إٔ َف تِ ايًػٚ ١نذثلا َذٔ َؤيؿٗٝذ ٖذِ َتذأثطٕٚ

إَ ّ َصٖثِٗ يف تؿػل ايذُؿطزا

ايؿطع ١ٝايٛاضز ٠يف ايهت ب ٚايػَٓ ،١ذثة

يؿغ (ايػٓ )١ُٝؾػٓطٖ ايهثل ذدكٛم (غٓ ١ُٝايذحطب)ٖٚ ،صا تأثٓط يذذجٛ
ايؿكٗ ٞايذُصٖك ايصٜ ٟفٝؿ٘ ايًػ ٟٛق ب ايك َٛؽَ ،ذل إٔ ايعذ ٖط إٔ
ايػُذِٓ َفٓذ ٢أٚغذذلٖ ،ذ ٛايعؿذذط يؿذ ٤ٞايذثُ
ػٓ ١ُٝايذذحطبٚ ،يذذٗصا شٖذب أٖذٌ ٝذ

ايٓذ ؾل َذٔ ز ٕٚإختكذ م

ايٓثذٚ ٠ٛايفكذُ )( ١يتؿػذلٖ

هٌ َ ٜػتؿٝس ٙاالْػ ٕ ٜٚعؿط ذ٘ ٖٚ ،هذصا يؿذغ (ايهفذذب) ايذٛاضز يف آٜذذ١
ايذٛنٚ ،٤ٛغذل شا َٔ تذفطٜذـ االيذؿ ظ ايذُتأثط ٠يذدةؾ

ايؿكٗٝذَٚ . ١ذٔ

ٖٓ ْك: ٍٛال س يًؿك َٔ ٘ٝايتحطٓٚ ٟايتحكّل عٔ ؾٛاٖس ٚقطاٚ ٔ٥انح ١عً٢
إغذتدذطاج ايذُفٓ ٢األقٌ يًؿغ ،تذحصضا َٔ ايٛقٛع يف خ أ ايؿِٗ .
ٜٚتحكٌ َذُ تكسّ فث ض ٠ت َفذ : ١إٕ ايكذطإٓ ٚايػذُٖٓ ١ذ ايذذُكسض
األغ ؽ يًتؿطٜلٚ ،ايٜ ُٗٝفٛز نٌ ج ١ن إلمج ع ٚايػلٖٚ ،٠صإ ٚضزا
[ ٔ ًٔػَ ٍٕ عَ َط ٔٞم َُثٔ ٍ]ايؿفطاٚ ،195 : ٤ايكذطإٓ ٖذ ٛاألقذٌ ٚايسغذتٛض ايذصٟ
تٓ ًل َٓ٘ ايػٓ ١ايذُ ٗطٚ ٠تؿطح آ ٜت٘ ٚت ثٓل َٛازٚ ، ٙقس ْعٍ [قطآّْ عَ َط ًّٔٝذ
عَٛجٍ] ايعَط  ،28 :ؾة س َٔ نذثط غذ يو ططٜذل االتتٗذ ز يكٛاعذس
غِٝطَ شٔٔ ٟ
يػذذ ١ايفذذطب ٚآزا ٗ ذ ْٚه ذ

 ْٗ ٝذ َٚف ْ ٗٝذ ٚقذذطؾٗ  ،تذذ ٜ ٢ذذحػٔ ؾُٗذذ٘

يٓكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٛاضزً ٜٔػ ٕ عط َ ٞث

 ،نُ ال س يذ٘ َذٔ إٔ تذذحكٌ

عٓذذس ٙخ ذ  ٠يػٜٛذذْٝ ٝ ١ذذ ١ت ذذُهّٓ٘ َذذٔ ؾٗذذِ أيؿ ذ ظ ايهت ذ ب ٚايػذذٓ ٚ ١كذذسض ت ذذحكٌٝ
ايعٗذذٛض ،ؾ ذ ٕ ايذذذُِٗ ٖذذ ٛإٔ تتحكذذل عٓذذس ايذذسضاؽ -غ ذ يو ططٜذذل االتتٗذذ ز: -

آلَة معرفة علٌو البَان ًاليخٌ ًالصرف ًاللغة للفقاهة)57( .........................
ايذد ٚ ٠ايذُكسض ٠عً ٢تذحك ٌٝايٛثٛم يذذُطاز ايذذجسٚ ٟايعٗذٛض ايًؿعذٞ
َذذٔ ْكذذٛم ايهت ذ ب ٚايػذذٓ ١ايذذذُ ٗٓط ٜٔايذذص ُٖ ٜٔذ ايفُ ذ ز األععذذِ َذذٔ
َك زض ايتؿطٜل االغةَُٜٚ ٞػتك َُٗٓ ٢أنثط األ ه ّ االيذٗ. ١ٝ
ٚقذذس تفطٓن ذ

ايثحذذٛا ايًؿعٝذذ ١األقذذٛي ١ٝإى ايهذذثل َذذٔ ايذذذُث

ايًؿع ١ٝايذال أغؿًذٗ ايًػٜٛذ ٕٛذذحػب إختك قذِٗ ايفًُذ ٞأ ٚقكٓذطٚا يف
تذذذحكٝكٗ تؿكذذٝة  ،ؾأٚالٖذذ األقذذٛي ٕٛٝاألٚاخذذط ايفٓ ٜذذ ١ايؿ ٥كذذٚ ١ايٓعذذط
ايؿ ل ايسقٝل ٚايتٛغٓل ايٛانح يف ذحثٗ ٚتذحكٝكٗ ْ ٖٞٚ ،عذل ذذحٛا
ٖٝذذأ ٠ايذذذُؿتل ٚقذذٝؼ األٚاَذذط ٚايٓذذٛاٖٚ ٞايفُذذٚ ّٛايذذذدكٛم ٚاإلطذذةم
ٚايتكٝٝس ْٚذح َٔ ٖٛايذٗذٝآ
ايذؿك٘ ،يػذط

ايال عُين االقٛيذ ٕٛٝذثحذثٗ يف نذتب أقٍٛ

اإلغذتف ْٗ ١ذ عًذ ٢ؾٗذِ ايذذُطاز ايذذجسَ ٟذٔ أيذذؿ ظ ٚقذٝؼ

ايٓكٛم ايٛاضز ٠يف ايهت ب ٚايػٓ ١ايذُ ٗط. ٜٔ
ٚال س يًؿك َٔ ٘ٝؾِٗ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ ١يؿِٗ ايفذطيف ايذذُح ٚضٟ
ايذذصٜ ٟؿُٗذذ٘ ايٓذذ ؽ ايفذذ ضؾ

يًػذذ ١ايفط ٝذذْٚ ١ه تٗذذ َٚف ْٗٝذذ ٚنٓ  ٜتٗذذ

ٚاغتف ضاتٗ ٚ ،ال ٜكح ؾِٗ ايٓكٛم يؿِٗ ايذسقٝل ايذذُتأثط يذذُفكٛيٝ
ْٚذح ٌ ، ٖٛال س يًؿكَ ٘ٝذٔ األْذؼ يذذُح ٚضا

ايفطؾٝذ ١يؿٗذِ ايٓكذٛم

ألْٗ ْعي [ ٔ ًٔػَ ٍٕ عَ َط ٔٞم َُثٔ ٍ] ايؿفطا َََٚ [،195 : ٤أضِغًََْٓ َِٔٔ ضَغُ ٍٍٛإِالَّ
ٔ ًٔػَذ ِٕ قَِٔٛذ٘ٔ ئ ُٝثَذ َِّٔٝيُٗذِِ] ا ذطاَٖٚ ،4:ِٝذذٔ ٖٓذ قذ ٍ ضغذ ٍٛاهلل([:)إْٓذ
َف ؾط االْث ٤ ٝأَطْ إٔ ْهًِ ايٓ ؽ عً ٢قسض عك٦ٓٝ ٚ ، )29(]ِ ٛص ْك: ٍٛ
ال س يًؿكَ ٘ٝذٔ ؾٗذِ َٛنذٛع

اال هذ ّ َٚتفًك تذذٗ ذ يٓح ٛايذصٜ ٟؿُٗذ٘

ايفذطف ايفذ ّ ايذذذُح ٚض ، ٟز ٕٚايفذطف ايذذد م ذ
( )29أق ٍٛايه يف  :ج : 23: 1ح - 15نت ب ايفكٌ ٚاجلٌٗ .

األقذٛيٝ

ٚأض ذ ب
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ايذُفك ،ٍٛؾ ٕ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ ١خ
ٚيٝػ

َتٛتٗ ١اى عُ ّٛايذُهًؿ

يتؿٗ ِٝخكٛم ايفًُ ٚ ٤أض ب ايذُٓ ل ٚايؿًػؿْٚ ١ذح. ُٖٛ
ثذذِ ْذذسخٌ يف ايٓذذٛع ايث ذ َْ ٞذذٔ ايفًذذ ّٛايذذال  ٜذذحت تٗ غ ذ يو ططٜذذل

اإلغتٓث ط ٚاإلتتٗ ز : ٖٛٚ ،

معرفة علٌو الـخدٍح ًالردال ًالدراٍة :
ايكذذطإٓ ايفعٜذذع نت ذ ب اهلل ايذذذُٓعٍ عًذذ ٢ثٝثذذ٘ َذذذحُس (ٚ )غذذٓسٙ
َتٛات ْط ق فذ ٞال ٜأتٝذ٘ ايث طذٌ َذٔ ذ

ٜسٜذ٘ ٚال َذٔ خًؿذ٘ ٚ ،أغٓتٓذ قذحت٘

ٚنؿ ْ تٛاتط ٙعٔ تذحكٝل قسٚضٜٚ ، ٙثك ٢تذحكٝل زالي ١آ ٜتذ٘ ٚتٓكذٝح ظذ ٖط
 ْ ٝت٘ٚ ،آٜ

اال ه ّ يٓػث ١اى ضٚاٜ

اال ه ّ قً. ١ًٝ

 ُٓٝايػٓ ١ايذُ ٗط ٠مل ٜطز ايذُتٛاتط ايذذُك ٛع كذسٚضَ ٙذٔ أ زٜثٗذ
إال أقٌ ايكًٚ ،ٌٝايهثل َٓٗ ٚايص ٟتػتؿ ز َٓ٘ أ ه ّ ايؿطٜف ١ايذُكسغٖٞ ١
أخث ضْ آ ز َؿهٛن ١ايكحٚ ١ايكذسٚض ٜٚتٛقذـ االطُٓ٦ذ ٕ كذسٚضٖ عذٔ
ايذُفك )(ّٛعًَ ٢فطؾ ١عً ّٛايذحسٜ

.

إشٕ ايذذذذذُكسض األقذذذذٌ ٚاألغذذذ ؽ يف إغذذذذتٓث ط األ هذذذ ّ ايؿذذذذطع١ٝ
 فس ظذٛاٖط ايكذطإٓ ايذذُجٝس ٚآٜذاألُ٥ذذ ١ايذذذُفكَٛ

أ ه َذٖ٘ -ذ ٛاألخثذ ض ايذذُأثٛض ٠عذٔ

( )عذذٔ ضغذذ ٍٛاهلل (ٚ ،)يذذ ٛنٓ ذ ْك ذذل كذذح١

أ ز ٜذ

(ايه ذ يف) أ ٚايهتذذب االض فذذ ١أَ ٚذذل ايهتذذب ايذذذُؿٗٛض ٠ايذذذج َف١

يذذذحسٜ

أُ ْ ٚذذذ ٔ٦كذذذح ١أ زٜثٗذذ أ ٚكذذذسٚضٖ الغذذذُٝ

ايذذذذُفكَٛ

األخث ض ايذُفُ ٗ ٍٛيف نتب ايؿك٘ -يه ٓ يف ضا ذٚ ١غٓذ ٢عذٔ َفطؾذ ١عًذّٛ
ايذحسٜ

ٚتذحكٝل أغ ْٝس ٍ ٚ ٙضٚات٘ ٚقحَ ١ت. ْ٘ٛ

يهٓ٘ َٔ ايٛانح اْ٘ ٜذتذفصض عًذٝذٓ االغذتسالٍ هٌ سٜذ ٕ َط ٟٚؾذٞ

آلَة معرفة علٌو احلدٍح ًالردال ًالدراٍة)59( ....................................
نتب االخث ض َ يذِ ٜفًِ أ ٔ٦ُ ٜ ٚكسٚض ٙعِٓٗ (ٚ )عسّ نص ٘ عًِٗٝ
ؾ ْ٘ قس ٚضزتٓ أخث ض َٔ طذطم ايؿذطٜك

َكذ ٓط  ١يهذصب عًذ ٢ضغذ ٍٛاهلل

(ٚ )عًذذ ٢االُ٥ذذ ١االطٗذ ض (ٚ )قذذس هذذ ٞعذذٔ أَذذل ايذذذُؤَٓ ()
ب عًذ٢
ص َ
قٛي٘ [:إٕ يف أٜس ٟايٓ ؽ ك  ٚذ طة ٚقذسق ٚنذص ٚ ...قذس نذ ٔ
ضغ ٍٛاهلل عً ٢عٗس ٙت ٢ق ّ خ ٝث ؾك ٍ  :أ ٓ ٜٗايٓ ؽ قس نثذط

عًذٞ

ايهصٓا  ، ١ؾُٔ نصب عًَ ٓٞتفُسا ؾًٝتثٛأ َكفس َٔ ٙايٓ ض](. )33
ٖٚصا ايذحسٜ

ايذُحُس ٟايذص ٟضٚا ٙعًذ ٞأَذل ايذذُؤَٓ

ضٚا ٙايذُحسٓث َٔ ٕٛايؿطٜك

( )قذس

ؾ ْذ٘ هذ  ٙا ذٔ ايذذجٛظ ٟعذٔ أنثذط َذٔ غذت

قذذذح ٖٚ ،)31( ٝهذذذصا ضٜ ٣ٚذذذْٛؼ ذذذٔ عثذذذس ايذذذط

ٔ ٚ( :اؾٝذذ ُ ايفذذذطام

ؾٛتس

ٗ ق ف َٔ ١أقح ب أ ذ ٞتفؿذط ٚأ ذ ٞعثذس اهلل َ -تذٛاؾط،ٜٔ

ؾػُف

نتذثِٗ ؾفطنذتٗ َذٔ فذسُ عًذ ٢أ ذ ٞايذذحػٔ ايطنذ

َِٓٗ ٚأخص

 ؾأْهط َٓٗ أ زٜ

نثل ٠إٔ ته َٔ ٕٛأ زٜ

أ  ٞعثس اهللٚ )ق ٍ

[إٕ أ ذ ايذذد ب نذذصب عًذذ ٢أ ذذ ٞعثذذس اهلل ، يفذذٔ اهلل أ ذ اي ذذد ب،
ٚنصيو أقح ب ا ذ ٞايذذد ب ٜسغٓذٖ ٕٛذص ٙاال زٜذ

اى َٜٓٛذ ٖذصا يف

نتب أقح ب ا  ٞعثس اهلل ،ؾة تكثًٛا عً ٓٝخةف ايكطإٓ] (. )32
ٚقس تٛغٓل ايهصب ٚٚنل ايذحسٜ
االَٜٛ

ٚايفث غٝ

ٚايٛنٓذذ ع

ٚ ،قس طؿح

نتب ايطت ٍ ٚايتأضٜذ أخثذ ض ايهذصٓا

َذذٔ مجٝذذل اي ٛا٥ذذـ عًذذ ٢ضغذذ ٍٛاهلل (ٚ )عًذذ ٢االُ٥ذذ١

33

( ) أق ٍٛايه يف  :ج -62 : 1ب اختةف احلسٜ
( )31ضاتل  :نت ب ا ٔ اجلٛظ : ٟاملٛنٛع
32

عًذ ٢ضغذ ٍٛاهلل ( )يف عٗذٛز

.

 :ج. 94 - 53 : 1

( ) ضاتل  :ضت ٍ ايهؿ ،195 : ٞتطمج ١املػل ٔ ٠ؾفث. 133 : ١
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االطٗ ض (ٚ )قس يفٓٛا (َ )ذٔ ٜهذصب عًذٚ ِٗٝتٛعذس ِٖٚيٓذ ض ٜذّٛ
ايكٖٚ ، ١َ ٝصا األَط -ايهصب عً ٢ايذُفك ٚ -ّٛذس ٙنذ فٕ يٛتذٛب تثثٓذ
ايؿك ٘ٝايذُحكل َٔ قسٚض ايذذد يف َكذ ّ إغذتٓث ط األ هذ ّ ايؿذطعَٓ ١ٝذ٘،
ٖٚصا -ايهصب ايهثلْ َ -ل عٔ اإلشع ٕ ذذُكٛي( ١ق فٝذ ١قذسٚض أ زٜذ
ايه يف) يذدكٛم أ( ٚق ف ١ٝقسٚض أ زٜ
 ٚتفثل َؿكٌ :تٛتس يف أخث ض أٌٖ ٝ
ٚث ٥ل َٚفًَٛ
ايذحسٜ
ْذُ

ايهتب االض ف )١تذُ َٗ .
اهلل عً)ِٗٝ

ايفكُ( ١قًٛ

تؤنّس أْٗذِ ذصضٚا يف أتثذ عِٗ َُٓٗ :ذ ١ايتحذطٓ ٟعذٔ قذح١

ٚقسٚضٚ ٙايتأنس َٔ جٝت٘ ٚظٗٛض ، ٙاْ ًك

َٓٗ ؾجط ٠عً ّٛايذحسٜ

ٖص ٙاألخث ض ْذٛا٠

ٚايسضاٚ ١ٜايطت ٍ .

ٖٚص ٙا الخث ض َتؿطق ١يف (أق ٍٛايه يف) ٚيف (ايذٛايف) يف ذ ب اخذتةف
ايذذذحسٚ ، ٜيف (ايثح ذ ض) يف نت ذ ب ايفًذذِ ( :ب+28بٚ )29يف غلٖ ذ َذذٔ
ايذجٛاَل ايذحسٜث ٖٞٚ ، ١ٝشا

َهُْٛ

:

 -1إٕ قَ َٛذٔ أقذح ب ضغذذ ٍٛاهلل( )قذس نذص ٛا عًٝذ٘ تذ ٢قذ ّ
( )خ ٝث [:أ ٜٗايٓ ؽ قس نثط

عً ٢ايهصٓا  ،١ؾُٔ نصب عًَ ٓٞتفُسا

ؾًٝتثٛأ َكفس َٔ ٙايٓ ض] ٖٚهصا نص ٛا عً ٢أَٝذط ايذُؤَٓذٝذٔ ٚايك زقٝذٔ َٔ
أ ٓ . )( ٙ٤
ٚ -2شنذذط

فذذض ايطٚا ٜذ

()33

إٔ األخث ذ ض اي ذذُتساٚي ١ت ذ ٤

َك زض َتفسز ٚ ٠أْذح َ ٤ذدتًؿ ١نُ ٜثسٖ َٔ ٚصا ايذحسٜ

َذذٔ

:

أ -ضتٌ َٓ ؾل ُٜعذٗط اإلٜذُ ٕ ال ٜذتذأثِٓ ٚال ٜذتحذ ٓطج َٔ إٔ ٜهصب عً٢
ضغ ٍٛاهلل ( )أ ٚعً ٢االَ )( ١ُ٥تفُسا .
( )33أق ٍٛايه يف يًهًٝين :ج :62 : 1ح + 1اخلك ٍ يًكسٚم -ب االض ف :١ح. 131
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بٚ -ضتذذٌ مسذذذل ايذذذحسٜ

ٚمل ٜذذذحًُ٘ عًذذٚ ٢تٗذذذَٖ٘ٚٚ ،ذذِ ؾٝذذذ٘

 ٜفين مل ٜؿُٗ٘ ل ايؿِٗٚ -إٕ مل ٜتفُس ايهصب .تذذذٚ -ضتذذٌ مسذذل ايذذحسٜ

 ٚؿذذغ َٓػذذٛخ٘ ٚمل ٜذذحؿغ ايٓ غذذذ أٚ

اطًل عً ٢ايف ّ أ ٚايذُ ًل ٚمل ً ٜل عً ٢ايذد م أ ٚايذُكٝس .
زٚ -ضتٌ ثك ١ع ضف ٜذد ف اهلل تف ى ٜٚفعِّ ضغٛي٘ ( ٚ )ؿغ َ
مسل ؾحسٓا ٘ نُ مسف٘ مل ٜعز ؾٚ ٘ٝمل ٜٓكل ٚعًذِ ايٓ غذذ ٚايذذُٓػٛر
ؾفُذذٌ يٓ غذذذ ٚضؾذذض ايذذذُٓػٛر ٚعذذطف إٔ ذذسٜثِٗ (َ )ثذذٌ ايكذذطإٓ
ْ غذ َٓٚػٛر ٚخ م ٚع ّ َٚذحهِ َٚتؿ ٘ .
ٖصا ايتكػ ِٝايط عً َٓ ٞل َٔ ٚاقذل ايذذُحسٓث

أخثذ ضِٖ ايذذُٓػ١ ٛ

ايذذٚ ، )( ِٗٝايذذذُٓؿأ األخذذل ٖذذ ٛايذذذُكثٚ ٍٛغذذلَ ٙطؾذذٛ
ٜذُهٓٓ ايك ٍٛك ف ١ٝأ زٜ

ٚ ،يذذذٗصا ال

ايهتب االض فٚ ١ال ايك ٍٛكحتٗ ٚقسٚضٖ

أمجفٗ  ،ؾة س َذٔ االقتكذ ض عًذ ٢ايذذد ايكذحٝح أ ٚايذذُٛثٛم كذسٚضٙ
 ٚؿع٘ يذُ تذحسٓثٛا ( ٘ )ؾ ْ٘ ايذذُكثٚ ٍٛغذلَ ٙطؾذٛ
ت ذذُٝٝع ايذذذُكثَ ٍٛذذٔ ايذذذُطؾٛ

يف األخث ذ ض ايٛاقذذً ١اي ٓٝذ َذذٔ أٖذذٌ  ٝذ

ايفكُٚ )( ١ال ٜتٝػط ايٛق ٍٛاى ايذحسٜ
ايذذذذحسٜ

ٚ ،ال ٜتذأت ٢يٓذ

ايذُكث ٍٛإال سضاغذ ١عًذّٛ

ٚأ ذذذٛاٍ ضت يذذذ٘ ْٚذذذذحَ ٖٛذذذٔ ايفًذذذ ّٛايذذذذُتفًك ١أ زٜذذذ

ايذُفك ،)( َٛؾًصا ن ْذ

تذ ١ايؿك ٖذٚ ١االتتٗذ ز يسضاغذتٗ أنٝذس٠

ععْٚ ،١ُٝك ٍٛيًصٜ ٜٔكحٓح ٕٛأ ز( ٜايه يف) أٜ ٚك ف ٕٛكحتٖ٘ :ذصا
أ ذذس أخث ذ ضٖٚ ،ٙذذٜ ٛؿذذط
ذحٝ

عًذذٝهِ ًٜٚذذعَهِ ذ يتحكل َذذٔ قذذسٚض ايذذذد

ٜهٚ ٕٛاقة ايٝهِ َٔ ططٜل ايثك ١ايذح ؾغ يًحسٜ

تف ى ٚايذد ٥ـ َٓ٘.

ٚايفذ ضف ذ هلل
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ٚألتٌ ايٛثذٛم كذسٚض ايذذد ٚقذة ٘ جذ ١عًذ ٢ايذذحهِ اال ذٞ
ايذذذذُػتٓثط -ال ذذذس َذذذٔ ايتفذ ذطٓف عًذذذ ٢عًذذذ ّٛايذ ذذحسٜ

ٚزضاٜتذذذ٘ َٚفطؾذذذ١

خكٛقذذ ٝت٘ ،نُ ذ ال ذذس َذذٔ ايتفذذطف عًذذ ٢أ ذذٛاٍ ضت ذ ٍ اي ذذحسٜ
ايتحكذذل َذذٔ ٚغ ذ  ٌ٥قثذذ ٍٛاي ذذد ٚأَ ذ ضا

ٚعًذذ٢

قذذحت٘ أ َ ٚذ ٜٛتذذب ايٛثذذٛم

كذذسٚضٖٚ ،ٙذذصَُٗ ٙذذ ١ععُذذ ٢ال ذذس يًؿكٝذذ٘ َذذٔ نذذث ٗ ٚت ذذحكٝكٗ َكسَذذ١
يذحك ٍٛايذحج ١عٓسٚ ٙاالغتسالٍ ٗ عً ٢ايذحهِ ايذُطاز إغتٓث ط٘ .
ٚتك ٣ٛايذح ت ١اى عً ّٛايذحسٜ
إٔ ايذد ايهفٝـ غٓس ٙال ٜٓج

ٚاى إ طاظ ايكسٚض عٓس ايثٓ  ٤عً٢

فٌُ ايذُؿٗٛض الغ ُٝاالٚاخط ؾ ْ٘ تؿتس

ايذح ت ١أنثط يذُفطؾ ١عً ّٛايذحسٜ

ٚنثط ايػٓس ٚايذُنت .

ختك ذ ض  :ال ذذس َذذٔ ططٜذذل َفت ذ  ٚجذذَ ١فتُذذس ٠إلثث ذ
ايؿطع ١ٝيػٓ ١ايذُ ٗطٚ ٠األ زٜ

األ ه ذ ّ

ايذُفك ،١َٝٛن ٞال ٜه ٕٛططٜل إثث

ايؿك ٘ٝيأل ه ّ ايؿذطعَ ١ٝكذسام ايفُذٌ ذ يعٔٚ ،قذس قذ ٍ اهلل تفذ ى ِ [:إٕٖ
عٖٔ ال ُٜػِٓٔ َِٔٔ ٞايْحَذلِّ ؾَذٜ ] ّ٦ِٝذْٛؼ  ، 36:أٜ ٚهذَ ٕٛكذسام إقتؿذ  ٤غذل
اي َّ
ايفًذذِ[َٚال تَكْ ذـُ ََ ذ ي ذِٝؼَ يذذو ٔ ذ٘ٔ عًِْْٔ]االغذذطا ،36 :٤أ ٚغذذل ايذذذُأشٕٚ
ؾ[٘ٝأاي ًَُّ٘ أ ٔشَٕ يهِِ أِّ عًَ ٢اي ًَّ٘ٔ تَؿْتَذطُٜ]َٕٚذْٛؼٚ . 59 :قذس تذذحكل عٓذسْ إٔ
خ ايثك ١جَ ١فتُس ٠يإلثث
كسم ايذد َٚ

َ ًك  -أ ٟغٛا ٤كٌ ايٛثٛم ٚاالطُٕ ٓ٦

كت٘ يًٛاقل أٚ

كٌ ايعذٔ اّ مل ٜذذحكةٚ ،ايذذُِٗ إٔ

ال حيكذذٌ ايك ذذل أ ٚاالطُ ٓ٦ذ ٕ هذذصب ايذذذد ٚعذذسّ َ

كتذذ٘ يًٛاقذذل ،ؾ ذ ٕ

تط ٟايفكة ٤عً ٢ايفٌُ ذد ايثكٚ ١االعتُ ز عًً َ ٘ٝك .
نُ تذحكل عٓسْ

ج ١ٝايذد ايذُٛثٛم كذسٚضَ ٙذٔ قذطاٚ ٔ٥ؾذٛاٖس

تكحث٘ يف زاخٌ ايٓلٓ أ ٚت ٌٓ عًَ ٘ٝذٔ خ ضتذ٘ ،ؾذ ٕ ايٛثذٛم ٚاالطُٓ٦ذ ٕ
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كسٚض ايذد ٖ ٞجَ ١فتُس ٖٛٚ ٠عًِْ ع زٚ ٟقذ لْ ذٓذعط ايفذكةٚ ،٤قس
تذذذط

غذذذل ٠ايذذذفكةٚ ٤ايذؿذذذكٗ  ٤عًذذ ٢ايفُذذٌ يذٛثذذذٛم ٚاالطُذ٦ذذذٓ ٕ نُ ذ

أٚنحٓ َ ٙؿكة يف فض َث

ايك ل .

ٚعً ٘ٝغٛا ٤ن ٕ ايذد ايذُٛثٛم كسٚضَ ٙكذسام (خذ ايثكذ )١أّ مل
ٜهٔ ،ؾ ٕ ايٛثٛم يكسٚض ٚاالطُ ٖٛ ٕ ٓ٦جذَ ١فتُذس ، ٠ؾٝحكذٌ عٓذسْ
ْذذذٛع ٕ َذذٔ ايذدذذذ ايذذذُفتُس ٚايذحجذذذ ١ايذذذد ضت ١عذذٔ نذ  ٣طَذذ ١ايفُذذٌ
يعٔ ٚإقتؿ  ٤غل ايفًِ .
 ٚذذذٝ

إٔ عُذذس ٠ايذذسي ٌٝعًذذْ ٢ذذذكب ايذؿكذذذٚ ٘ٝيذذذ ٝعًذذ ٢ايؿتذذذذٝ

ٚايذكذه َ ٖٞ ٤كثٛي ١عُط ٔ ٓعًذٚ ١قذس تهذُٓٓ

ٚقذـ االَذ ّ ايكذ زم

( )ايؿك ٘ٝايٛي ٞإٔ ٜهَ[ ٕٛذُٔ ض ٣ٚسٜثٓ ْٚعذط يف ةيٓذ  ٚطآَذ
ٚعطف أ ه َٓ ]( )34ؾة ذس َذٔ تذذحكل ايؿكٝذ٘ عذٔ قذح ١ايذذحسٜ

ْٚػذثت٘

ايٚ ِٗٝقسٚض ٙعذِٓٗ تذٜ ٢كذسم عًٝذ٘ نْٛذ٘ ضاٜٚذ يذذحسٜثِٗ ْٚذ ظطا يف ذسٜ
ة ذذِ  ٚذذطاَِٗٚ ،إال اشا مل ٜتحكذذل َذذٔ شيذذو مل ٜهذذٔ َكذذسام (ايٓذذ ظط يف
سٜثِٗ) ٚقس ٜه ْ ٕٛظطا يف احلسٜ

ايذُٛنٛع عًٚ ِٗٝمل ٜهٔ ع ضؾ أ هذ َِٗ

ٚؾت ٚاِٖ ايك زض ٠عِٓٗ .
إشٕ ٖصا ايٓف

ايذُٓكٛم  :ضٚاٜذ ١ذسٜثِٗ ٚايٓعذط يف ة ذِ  ٚذطاَِٗ-

ٜتٛقـ عً ٢زضاغ ١ايؿك ٘ٝعً ّٛايذحسٜ

 ٚكذٛي٘ عًذ ٢خذ  ٠تذذحكٝل ايٓكذٛم

ايذذذُط ١ٜٚعذذِٓٗ ٚعًذذ ٢ايتحكذذل َذذٔ أغذ ْٝسٖ َٚذذٔ قذذحْ ١ػذذث ١تٛاَذذل ايذذذحسٜ
يذُؤيؿٚ ٗٝعً ٢ايتحكل َٔ َت ٕٛاالخثذ ض ايذذُدتًؿٚ ١ايتؿتذٝـ عذٔ قذطا ٔ٥قذسقٗ
ٚقذذسٚضٖ ٚقذذذحتٗ يٝذذذكسم عذًذ(:٘ٝضٚاٜذتذذذذ٘ يذحسٜذذذذثِٗ ْٚذعذذذط ٙؾذذذذ ٞة ذذذِ
 ٚطاَِٗ) .
( )34ايه يف  :ج + 67 : 1ايٛغ  : ٌ٥ج : 18ب َٔ 11ا ٛاب قؿ
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ٗت٘ضٚس ٓذا ٙترقق عرب ُقاط ًّ دْٗ استٚعاب :
االٗىل  :البد ًّ اهترقق األكٚد ٗاهتعر فّ

اهتراَ عور ٟكترـ اهررردٙ

اهررمج تعررب ر ارراو اهّسرر٘ي ٗ )رٓررى بٚتررٕ  ٗ )ص٘صررٚاه ٓررذٖ
اهلتـ ٗطّٙق ٞتأهٚفٔا ٗصرُ ٞساتٔا ألصرابٔا ٗكٚف ٞٚاه٘ص٘ي اىل رص٘هلا
اهرررٌأ ٘ ًِٔ ٝررا ن هرراْ ٓررذٖ االًرر٘و تس رٔفى عٌوٚرر ٞاالسررتدالي ٗاالسررتِااط
ٗتررقق اه٘ث٘ق ٗاالطٌِ٣اْ بصر ٞاهرٌنت اهرٌّٗ ٜذدٙثاً هوٌعصَ٘ . )
ٙضرررا

اهٚرررٕ  :هرررقَٗ اهترقرررق عرررّ اهررررٌصادو اهررررردٙث ٞٚاهررررٌ تأٞ

ٗاهرٌختوف يف ُسراتٔا هررٌفهفٔٚا ُظر

اهِر٘ادو) اهررٌِس٘ب اىل ربرد برّ

ًررٌد االشعّ )ٜرٗ اىل اهررسني بّ سعٚد األٓ٘ازُٗ )ٜظ
بّ ابّآُٗ )ٍٚظ
رذ٘اي رذادٙ

اهفقٕ اهّضُ٘ٗ )ٜظ

تفس عوٛ

تفس اهعسلُّٗ )ٜظ

اصرابِا) اهرٌِس٘ب ٞهوقطـ اهّاُٗدُٗ ٜظر

وساهٞ

األشرعثٚاه)

رٗ اهرررحعفّٙاه ن ُٗرررر٘ٓا كررث تظٔررّ راالٓررا هوٌتتارر ن ٗالبررد هوفقٚررٕ
اهرٌرقق اهذّٙٙ ٜد اإلعتٌاد عو ٟذردٙ

ٗاود يف ٓرذٖ اهلترـ ٗاهّسرا٢ى

اهرٌختوف يف صرُ ٞساتٔا اىل اهرٌفهفني اهثقاه األجال ًّ ١ترررقٚق اهِسراٞ
اهًٗ ٍٔٚالذظ ٞاهقرّا ّ٢اهررٌ٘جا ٞهو٘ثر٘ق بصرر ٞاهِسرا ٞاىل ًفهفٔٚرا رٗ يف
االقى رْ ٙعتٌد عوٙ ًّ ٟعّ

كُ٘رٕ صراذـ ررب ٝكرا  ٝهٌٚرا ذصروٕ ًرّ

تررقٚقٕ ُسا ٞاهلتـ ٗاألص٘ي اىل ًفهفٔٚا .
اهثاُ : ٞٚالبد ًّ تررصٚى اهرخرب ٝبترقٚق ُرّف اهررردٙ
سالًً ٞتِٕ عّ اهرخطأ رٗ اهترّٙفن هإُ ٗق اال تال

ٗاهتأكرد ًرّ

يف ًتْ٘ االذادٙ

اهرٌأث٘و ٝعٍِٔ  )زٙادُٗ ًٝقصاً ٗترخاهفاً يف االهفرا كٌرا ال ٙررخف ٟعورٟ
اهرٌتتا ن ٗٗق االشلاي ٗاهرخال

رٙضراً يف بعرا اهِصر٘

 :رُٔرا وٗاٙرٞ
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عّ اهرٌعصَ٘ رٗ كالَ هق ٕٚرٗ ًرردفث رضاهٕ اىل اهّٗا ٞٙتعقٚاراً ٗتفسر اً رٗ
إُ كالٌَ إستفادٖ اهّاٗ ًّ ٜاهررض٘و يف ًرحاهس اهررٌعصَ٘ن ُظر وسراهٞ
عوررى اهفضررى برّ شررا اْ) اهررمج ٙظٔررّ ًررّ اهصرردٗق ٗتاعرر : ٞإعتٌادٓررا
وٗا ًٞٙعّ االًاَ اهّضا  ً )رْ اهظآّ الهرٕ ًرّ جٔرتني ً :رّ جٔرٞ
عدَ اهرٚقني برردوان اهفضرى همًراَ اهّضرا ًٗ)رّ جٔر ٞعردَ ًسراعدٝ
كرٚرفرٚر ٞاهرطّح ٗاسرو٘ب اهلالَ ألْ ٙلرْ٘ ذدٙرثاً همًاَ اهرّضا رٗ برعا
األ ٌٞ٢االطٔاو  )ذساٌا عٔدُاٖ ًّ هساْ رذادٙثٍٔ اهرٌأث٘و ٝهّاج .
اهثاهث : ٞالبد ًّ تررصٚى اهرخرب ٝبصدق اهرّٗاٗ ٝسرالً ٞذردٙثٍٔ ًرّ
اهلذب رٗ ٗث٘ق ُقؤٍ ذتٙ ٟصس اهّج٘ع اهٗ ٍٔٚاإلعتٌاد عو ٟر ااوٍٓن
ٗٓذا ًا ٙتلفوٕ عوٍ اهّجاين هإُ البد هوفق ًّ ٕٚاهترقق ًرّ صرر ٞاهررخرب
ٗصرردٗوٖ عررّ اهرررٌعصَ٘ ٗ )بسررِد ً٘ثرر٘ق بررٕ ذتررٙ ٟعٌررى اهفقٚررٕ بررٕ
ٗٙسررتِد اهٚررٕن ٗٓرر٘ ًت٘قررف يف اه اهررـ عورر ٟاهتع رّف

عورر ٟبرررر٘ث عوررَ٘

اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدواٞٙن ُظ اهار٘ث اه٘سٚع ٞعّ ص٘صٚاه وجاي

ًّ ذٚ

اه٘ث٘ق بصدقٍٔ رٗ بضعفٍٔ رٗ جٔراهتٍٔن ٗٓرذا هلرٛ

اهرردٙ

ٙت خفّ عِد اهفق: ٕٚصر ٞاهسِد ٗإًلراْ اإلعتٌراد عوٚرٕ رٗ ضرعف اهسرِد
ٗعدَ االعتٌاد عوٕٚن هلاُب اهرراج ٞاىل عوٍ اهّجاي ضّٗوٗ ٝاضر. ٞ
اهّابعٙ :ٞرسترسّ اهرتع فّ

عو ٟطراقاه اهّٗا ٝهوتأكد ًّ إترصاي سِد

اهّٗا ٞٙن هاْ بعا األ ااو ت٘جد هٔٚا ٗاسط ٞف ٞٚرٗ ًررذٗهٞن كردٙ
اهّه ر اهرررٌّٗ ٜيف ُرر٘ادو األشررعّ ٜرٗ األٓرر٘ازٗ ٜقررد عّضررِاٖ ًفص رالً يف
ًااذ

اهرباٝ١ن بى ذصى بعا االشتااٖ يف بعا كتـ األ ااو يف االسِاد

ٗاهِسررا ٞاىل اهرررٌعصَ٘ ُ )ظ ر بعررا وٗاٙرراه ًسررتطّهاه اهسررّا)ّ٢
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كاأل ااو اهرٌأ ٘  ًّ ٝرصى رباْ بّ ت وـ اهرٌت٘يف ٓ 141رر) ٗٓر٘ ّٔٙٗٙرا
عررّ االًرراَ اهّضررا  )اهرررٌ٘ه٘د ٓ 141ررر) ٗٓررذا ًقطرر٘ع بعرردَ ًااشررّٝ
اهّٗا ٞٙعِٕ ٗ )ب٘ج٘د اه٘اسط ٞرٗ االشتااٖ ه٘ صسف اهِقى رٗ اهسِد .
جّه طّٙقر ٞاهفقٔرا ١األٗا رّ وع) عورًّ ٟاجعرٞ

اهرخاًس :ٞذٚ

اه٘سرا٢ى) يف ااهررـ اهرررٌ٘اود -البررد ًررّ اهتثاررب يف ًرر٘اود إ ررتال

ُسر

اهّٗا ٞٙاه٘اذدٗ ٝاهتأكد ًّ اهررٌصادو األصرو : ٞٚاهلترـ األوبعرٗ ٞا ٓران
س٘ا ١كاْ اإل تال

يف اهسِد رَ يف اهرٌنتن هٚترقق اهفقٙٗ ٕٚسترصى رٗثق

األساُٚد ٗرضاط اهرٌتْ٘ن ُظ ًقا٘ه ٞعٌّ بّ ذِظو ٞاهرٌختوفُ ٞسر ًتِٔرا
كٌا تقدَ يف ًااذ

تعاوع اهرخرب. ّٙ

ٗٓلذا ٙسترسرّ اهترثررافب ًرّ األصر٘ي اهررردٙث ٞٚاهرمج ُررقى صراذـ
اه٘سا٢ى) اهّٗا ٞٙعّ بعضٔا بِر٘ اإلشاو ٝذرني ٙقر٘ي ٗ :وًٗ ٠ثورٕ) رٗ
ذني ٙق٘ي  :وُٗ ٠ررٖ٘) هإُ كث اً ًا ٙررصى ًِٕ اهتساًس يف ٓذٖ اهعااوٝ
ٗٙظّٔ هوٌّاج إ تال
ٗقد ٙلْ٘ اال تال

ُس اهّٗا ٞٙيف األص٘ي اهرردٙث ٞٚاهرٌِق٘ي عِٔران

ًفثفّاً يف صر ٞاهسرِد رٗ يف صرر ٞاهررٌنت رٗ يف قابوٚرٞ

اإلستدالي بٕ عو ٟاهررلٍ اه ّعٛن ٗتفصٚى ٓذا اهررٌ٘جق ٗاضرسٌ هوخرا
اهرٌتتا ٗ .ثرٌ ٞرً٘و ر ّ ٠تتطوأرا اهفقآرٗ ٞاالجتٔرادُ -ارثٔرا يف اهفقرٕ
اه ّٙف ُٗ٘كؤا اىل برر٘ثٕ اهتطاٚق ٞٚاه ّٙف. ٞ
ٗبا تصرراو :ت٘جررد رًرر٘و ًّتاطرر ٞبأذادٙرر

اهسررِ ٞتتطوأررا اهفقآررٞ

ٗتررتاد اهٔٚان ٗٓ ٛذاج ٞعًٌ٘ ٞٚالبد هوفقً ٕٚرّ ضراطٔا ٗاالذاطر ٞبٔران
ٗٓرر ٛتع رٍف ت ٚر اهرررٌساهم يف ذحٚرر ٞاهرررخرب سرر٘ا ١ر ررذ اهفقٚررٕ برررحٌٚ
وٗاٙاه اهلتـ االوبع ٞرٗ ً

اه٘سا٢ى) رٗ إ تّ اهعٌى عِدٖ برخص٘
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رب اهثق )ٞرٗ اهرٌعٌ٘ي بٕ اص ٞكٌا ال ٙرخف. ٟ
هلّ بعا األ ااوٙني وع)ذّفَ اهار

يف عوٍ اهّجاين ٗهعوٕ ألُٕ

ٙل ررف عثررّاه وٗا ٝاأل ارراو ٗرصررراب االٌ٢رر) ٞن ٗاهرررٌِصف ًررٍِٔ
إسررت ِ ٟعررّ اهارررر٘ث اهّجاهٚررٗ ٞزعررٍ قطعٚرر ٞصرردٗو ر ارراو اهلتررـ األصرر٘ي رٗ
زعٍ صر ٞرذادٙ

اهلتـ االوبع ٞقاطا. ٞ

ٗثرٌ ٞت ًّ عوٌا ١االًاً ٞٚوع) قاه٘ا بقاعد ٝإُرحااو اهرخرب اهضعٚف

بعٌى اهفقٔا ١رٗ ً ٔ٘وٍٓن ٗقاه٘ا برُلساو اهرخرب اهصررٚس بٔحرّ اهفقٔرا١
رٗ إعّاع ً ٔ٘وٍٓن ٗبعضٍٔ ٙاين عٌالً عو ٟصر ٞرذادٙ
باهرررخص٘

رٗ صرر٘

اه٘سا٢ى)

األ ارراو اهرررٌتداٗه ٞيف كتررـ اهفقٔررا ١األٗا ررّ

اهرر٘اود ٝيف اسررتدالهلٍ  -كٌررا ٓرر ٛطّٙقرر ٞترر ًررّ اهفقٔررا ١وع)عوٟ
إ تال

اهرٌ اوب ٗاألعذاو ٗاهت٘جٔٚاه  -هإُ تقرى عِرد ٓرفال ١اهررراجٞ

اىل عوٍ اهّجاي هلِٔرا ال تِعردَ كٌرا ال ٙررخف ٟعور ٟاهررخا ن ٗدْٗ إثاراه
كفا ٞٙهم ٗصرتٕ ّط اهقتاد .
ٗبتعا ًفصى :عوً ٟسولِا ًّ ذح ٞٚررب اهثقر ٞرٗ اهررخرب اهررٌ٘ث٘ق
بصدٗوٖ ًّ قّاٗ ّ٢شر٘آد دا وٚر ٞرٗ اوجٚرٞن ًر عردَ اإلهترقاَ بررحرب
عٌى اهرٌ ٔ٘و هضعف سِد اهرخرب ٗعردَ كسرّ إعرّاع اهررٌ ٔ٘و هصررٞ
اهسِد  -تلْ٘ اهررراج ٞاىل بررر٘ث عورٍ وجراي اهررردٙ
جرررداً كٌرررا ال ٙررررخف ٟعوررر ٟاهررررخا اهررررٌتتا اهعررراو

ٗدواٙترٕ عظٌٚرٞ

ب رررفْٗ اإلسرررتِااط

ٗإستخّاد األذلاَ ًّ ردهتٔا اهتفصٚو ٞٚن ٗ هرم هقور ٞتلفرى تٙراه اهقرّتْ
هاٚاْ االذلاَ ُٗدو ٝإُعقاد اإلتاع اهلراشررف عرّ ور ٜاهرٌعررصَ٘ )
ٗكرثرّ ٝترلرفى رذرادٙر

اهرسِر ٞهراررٚاْ األذلراَن ٗهرذا ٙورقَ ترررّف ٜاهفقٚرٕ
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ٗترررققٕ عرّ سرِد كرى ررب ّٙٙررد اإلعتٌراد عوٚرٕ ٗاإلسرتِاد اهٚرٕ يف ًرررحاي
اإلستِااط ذتٙ ٟرررّز ًصرداقٚتٕ هررخرب اهثقر ٞرٗ هوخررب اهررٌ٘ث٘ق بصردٗوٖ
ُاش٣اً ًّ ًالذظ ٞشر٘آد اه٘ثر٘ق بصردٗو اهررخرب عرّ اهررٌعصَ٘  )ن
هرراْ ٓررذٖ اه رر٘آد ال تترصررى ًررّ دْٗ االسررتعاُ ٞبلربٙرراه عوررٍ وجرراي
اهرردٙ

ٗدواٙتٕ ٗتررصٚى اهرخرب ٝبٔا .

ُعٍ عوً ٟسوم اهرٌ رٔ٘و :إُرحرااو اهرخررب اهضعرٚف برعٌى اهرٌ ٔر٘و
ٗإُلساو اهرخرب اهصرٚس برعّاع اهرٌ ٔ٘و عِرٕ ٗٓحرّٖ رٗ ًسروم صررٞ
ر ااو اهلتـ االوبع ٞقاطار ًٞرٗ صر٘

اهلرايف) برقعٍ رْ اهررٌِاق  ٞيف

رساُٚدٖ ذّه ٞاهعاجق) كٌا ٙرُرل )1 ٟعرّ بعرا االعرا ٍ  -تقرىف اهررراجٞ
اىل عوَ٘ اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدوا. ٞٙ

ٗقد ٙقاي :عو ٟرذد ٓذٖ اهرٌساهم تِعدَ اهرراج ٞهلذٖ اهعوَ٘ .
ٗاهررق اْ األًرّ هرٚس كرذهمن هاُررٕ ًرر اررا اهرطررّ

عرّ هرسرراد

ٓرذٖ االق٘اي اهمج ساق ًِاق تٔا يف برر٘ثِاً :ورقاه ذح ٞٚاهررخربُ -قر٘ي:
ال ٙررّز عٌى اهرٌ ٔ٘و بلى رب ضعٚف ً٘ج٘د يف اه٘سا٢ى) رٗ يف ا ٖ
ًّ كتـ األ اراو ٗاهرذٙ ٜصروس دهرٚالً عور ٟاهرررلٍ اه رّعٛن ٗال ٙرررّز
إعّاع اهرٌ ٔ٘و ٗٓحٍّٓ هلى رب صرٚس مل ٙعٌى برٕ اهررٌ ٔ٘ون هاُرٕ
ت٘جررد ر ارراو ضررعٚف ٞعٌررى بٔررا قوٚرىٌ ًررّ اهفقٔرراٗ ١ت٘جررد ر ارراو صرررٚرٞ
ى ًرّ اهفقٔرا١ن هترتراد اهفقآر ٞهوترقرق عرّ ًقا٘هٚتٔرا رٗ عردَ
ٓحّٓا قوٌ ٚ
ًقا٘هٚتٔا ٗرُرٕ ت٘جرد قِّٙرٞع ضرعف يف اهررخرب اهصررٚس هٚعرّع اهفقٚرٕ عِرٕ
كٌا رعّع اهاعاٙٗ -لْ٘ إعّاضرٕ عرّ قِاعرٗ ٞذحرٞن رٗ ت٘جرد قِّٙرٞع )1ذلاٖ استا ُا احملقق اخل٘ ٛ٢عّ شٚخٕ احملقق اهِاٚ٢ين يف ًعحٍ وجاهٕ :د 18 : 1طاع ٞثاُ.ٞٚ
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صررر ٞيف اهرررخرب اهضررعٚف هٚوتررقَ اهفقٚررٕ بررٕ ٗٙسررتِد اهٚررٕ -كٌررا إسررتِد اهٚررٕ
اهاعاٙٗ -لْ٘ إستِادٖ عّ قِاعٗ ٞذح. ٞ
ٙضا
كا

اه : ٕٚإْ ٗجر٘د اهررخرب يف اهلترـ االوبعر ٞرٗ يف اهلرايف) ار

هوعٌى بٕ ا ا مل ٙررّز كُٕ٘ كالَ اهررٌعصَ٘  )هور٘ إذتٌرى كُ٘رٕ

تعقٚااً رٗ تفس اً رٗ كالًاً ًّ اهّاٗٗ ٜقد إجتٔد اهرٌردث اهررحوٚى يف رذرد
اهلتـ االوبعر ٞرٗ يف اه٘سرا٢ى) ٗإعتقرد كُ٘رٕ كرالَ االًراَ )كراْ ًرّ
اهضّٗو ٜتررقق اهفق ٕٚعّ ٓذا اهرخرب رٗ اهرحٌوٓ ٞى ٓ ًّ ٛكالَ االًراَ
رٗ ًّ كالَ اهّاٗٗ ٜتعقٚإ .
ٗاهرراصى ًّ ًرحٌ٘ع ًا تقدَ  :ضّٗو ٝإذتٚاد اهفقآ ٞاىل بررر٘ث
اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدواًٗ . ٞٙ

هم قد ُٙستدي عو ٟاإلست ِا ١عّ عوَ٘

اهّجاي ٗاهدواٗ ٞٙق٘اعدٓا  -ب٘جٔني :
اه٘جٕ االٗي  :دع٘ ٠قطع ٞٚر ااو اهلترـ االوبعر ٞرٗ دعر٘ ٠اه٘ثر٘ق
بصررر ٞر ارراو اهلتررـ االوبعرر ٞكاهرر ٞرٗ بصررر ٞر ارراو اهلررايف) اصررٞن
ٗٙرٌلِِا تقّٙـ اهدع٘ ٠بأْ ٙقاي :
إْ اهررر ٘آد اهتاوٙرخرررٗ ٞٚاهّجاهررر ٞٚكررث ٓٗ ٝرر ٛتررردي عرررو ٟإٓرترٌررراَ
األٌ٢رر ) ٞبِ ررّ رذررادٙثٍٔ ٗتثقٚررف رصرررابٍٔ ٗعورر ٟإٓتٌرراَ وٗاتٔررٍ
بأ ارراوٍٓ يف زًرراْ ذضرر٘وٍٓ ٗبعررد اٚاررًٔ ٞرردٙفٍٔ عحى)بى ٗإٓتٌررأًٍ
بررررفظٔا ًررّ اهلررذب ٗاه٘ض ر ٗاهترردهٚس اسررتحاب ًٞهترررذ ّٙاالٌ٢رر) ٞ
رصرررابٍٔ ًررّ دلف اهرررٌ ّضني ٗاهرررٌفسدّٙن هرراْ ٓررذا اإلٓتٌرراَ ٘ٙجررـ
اهعوٍ  -يف اهعاد - ٝبصر ٞاأل ااو اهرٌ٘دع ٞيف اص٘هلٍ األوبعٌ٣رٗ ٞا ٓرا
ثٍ يف ج٘اًعٍٔ اهالذقٞن ًٗعٕ ال تررتاد اهفقآ ٞاىل اهارر

عرّ األسراُٚد
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ٗتصرررٚس اال ارراو رٗ تضررعٚفٔا بررررسـ اهرررٌااُ ٛاهّجاهٚررٞن ألْ رذاد ٙر
اهلايف) رٗ األص٘ي اهرردٙث ٞٚاألوبع ٞكؤا صرٚر. ٞ
ٗهِا ًالذظاه ُتعقـ بٔا عوٓ ٟذا اهت٘جٗ ٕٚاالستدالي :
اهرٌالذظ ٞاالٗىل  :ال وٙـ يف رْ رصراب اال ٌٞ٢بذه٘ا جٔ٘داً جاراوٝ
هِ ّ رذادٙثٍٔ ٗذفظٔا ًّ اهضٚاعن هلٍِٔ عاش٘ا اهتق ٞٚكٌا عاشٔا رٌ٢تٍٔ
ٗإُدوجب ر اراو اهتقٚر ٞيف رصر٘هلٍ ٗكترأٍ كٌرا إُت رّه ر اراو األذلراَ
اه٘اقعٞٚن هال قطر بصرر ٞتررٌاَ األ اراو اهررٌ٘ج٘د ٝيف األصر٘ي اهررردٙثٞٚ
ٗاهرح٘اً األوبعرٗ ٞال ٙقرني بسرالًتٔا ٗصردٗوٓا بأتعٔرا هاٚراْ االذلراَ
اه٘اقع ٞٚاهً ًّ ًٞٚررذٗو اهتق ٞٚرٗ ُرر٘ٓا.
اهرررٌالذظ ٞاهثاُٚرر : ٞإْ اه رر ٚاهصرردٗق قدٖ) ٗإْ صررّفح يف دٙااجررٞ
كتابٕ اهقٚفٍ ًّ ال ٙررضّٖ اهفق )ٕٚبإُ رٗود يف كتابرٕ ًرا ٙعتقرد صررتٕ ًرّ
األ ا او ًٗا ٓ٘ ذح ٞبِٚرٕ ٗبرني ات تعراىلن ذترٓ ٟرـ بعرا اهفقٔرا ١اىل
صر ٞرذادٙ

كتابٕن بى ٓـ بعضٍٔ اىل صررًّ ٞاسرٚوٕ ٗرُٔرا ال تقصرّ

عّ ًّاسٚى ابّ اب ٛعٌ  .هلّ اه  ٚاهصدٗق ُقرا تعٔفردٖ ٗوجر عرّ
إهتقإًن ٗٓذا ًا إعرت

بٕ ت ٌ ًّ األعرا ٍ  :هقرد ذلرً -ٛرثالً -قر٘ي

)1

اه  ٚاهرٌفٚد قدٖ)  :إْ اه  ٚاهصدٗق مل ٙوتقَ بصرر ٞتٚر ًرا وٗاٖ)
ٗطعررّ اه رر ٚاهارّاُرر ٛقرردٖ) يف عرردً ٝررّ اهرررٌ٘اض ًررّ اهرررردا٢ق)
برررٌخاهف ٞاهصرردٗق هقاعدتررٕ اهررمج ٓرر ٛإٙررّاد األ ارراو اهصرررٚر ٞيف جاًعررٕ
اهرردٙث ٛاهرحوٚى :اهفق. )ٕٚ
ٗٓلذا اه  ٚاهط٘س ٛقدٖ) قد رٗود اال رااو اهضعرٚرفٗ ٞاهرٌّسو ٞيف
 )1اهرٌسا٢ى اهسّٗ 27 : ٞٙن ٗيف اجلق - 2 : ١اهطاع ٞاحلدٙث. ٞ
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كتابٚرررٕ اهررررحوٚوني اهتٔرررذٙـ) ٗ االستاصررراو) ن ًٗر ر

هرررم زعرررٍ اهرررررّف

اهعرراًو )1 ٛذحٚرر ٞر ااوٌٓررا اهررمج عٌررى برررٌضٌُ٘ٔا اه رر ٚاهط٘سررٛن ألْ
عٌوررٕ ٙل ررف عررّ إذتفررا

اهرررخرب بقِّٙرر ٞتفٚررد اهعوررٍ باهصرردٗو ٗت٘جررـ

اهعٌى برٌضٌُٕ٘ن ً إُ ًّ اهرٌقط٘ع بٕ هد ٠اهرخا اهرٌتتا ضعف بعا
ر ااو اهتٔذٙاني) اهمج عٌى بٔا اه  ٚاهط٘سٗ ٛرهت ٟعؤٚا .
ٗٓلررذا برراق ٛكتررـ اهرردٙررر

اهرٌعرررترب ٝن هاُررٕ زعررٍ ا ر ٗاذررد ًررّ

االعا ٍ ًٍِٔٗ -اهررّف اهعاًو -)7 ٛبأْ ٗج٘د اهرردٙ

يف اهلترـ االوبعرٞ

ُٗرر٘ٓا ًّ اهلتـ اهرٌت٘اتّ ٝاتفاقاً رٗ اهرٌ ٔ٘د هلرا باهصرر ٞقِّٙرٞع صررٞ
ر ااوٓان هٚست ِ ٟبٔذا عّ عوَ٘ اهّجاي ٗاهدوا. ٞٙ
ٗٓررذا رٗضررس ضررعفاً ًررّ سررابقٕٚن ٗرشردف ِٗٓراً ه٘ضرر٘ح كثررّ ٝاال ارراو
اهرٌّاسٚى ٗاهضعا

ٗا اهرٌعٌ٘ي بٕ ًّ األ ااو اهرٌ٘ج٘د ٝيف اه٘سرا٢ى

ٗا ٖ ًّ كتـ اهرردٙ
اهرٌِصف ٙعّ

اهررٌعتربٗ ٝاهررٌٌٔٞن ٗاهررخا اهررٌرقق ٗاهررٌتتا

ٗٙذعّ بصررً ٞرا ُقر٘ي ٗال ُرررتاد هعرّع شر٘آد عورٟ

صرً ٞرا قوِران ًٗرّ ِٓرا ال ٙررٌلِِا اهتصردٙق باسرت ِا ١اهفقٚرٕ عرّ ًااذر
عوَ٘ اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدوا. ٞٙ

اهرٌالذظ ٞاهثاهث : ٞعو ٟهّع ذص٘ي اهعوٍ عرادً ًٝرّ إٓتٌراَ اهرّٗاٝ
بأ ااوٍٓ ٗ )تدِٗٔٙا يف رص٘هلٍ ن هٔذا عوٌٍ بصرر ٞإُتسراب األ اراو
اىل رصراب األص٘ي األوبعٌٗ ٞ٣اهررح٘اً األوبعرٞن ٗال ٙر٘وث إٓتٌرأًٍ
ٓررذا اهعوررٍ اهقرراط بت٘اتّٓررا عررّ االٌ٢رر ) ٞإال بعررد اهترقررق يف وجرراي
 )1واج ٗ :سا٢ى اه ٚع : ٞد. 56 : 78
 )7واج ٗ :سا٢ى اه ٚع : ٞد. 44 : 78
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اهّٗاٗ ٞٙإذّاز صدقٍٔ ٗاذداً بعد ٗاذدن ٗكٚف ال ؟ ٗقد دُسفرب األ اراو
اهرررٌلذٗب ٞعورر )  ٍٔٚضررٌّ ر ارراو األصرر٘ي االوبعٌا٢ررٗ ٞاهرررح٘اً
اهررررردٙث ٞٚاة رررذًِٔ ٝررران ٗهرررذا ال ٙقرررني عِررردُا بسرررالً ٞر اررراو األصررر٘ي
ٗاهرح٘اً اهرردٙث ًّ ٞٚدلف اهرخاثا ١اهظاهرٌني ٗتررّٙفٍٔ هلان ٗقد ذلرٟ
اهل ف ٛر ااو اهدلف ٗاهترّٙف يف وجاهٕ يف تّت ٞاهرٌ

 ٝبّ سعٚدن ٗقد

سراق عّع ًا ذلاٖ ٙرُ٘س عّ اإلًاَ اهّضرا  )بدلف برعرا اهرخرارثا١
ر ااو ًا كا ب ًٞيف كتـ رصراب اهااقّ ٗاهصادق ٗا ٌٓا ًّ اال. ) ٌٞ٢
كٌررا ال ترر٘وث ر ارراوُ األصرر٘ي االوبعٌا٢ررٗ ٞج٘اً ر اهرررردٙ

اهررٚقني

بصدٗوٓا عرٍِٔ هاٚراْ اهرررلٍ اهر٘اقعٛن كٚرف ٗقرد صردوه عرٍِٔ ر اراو
اهتق ٞٚكث اً ؟ هلٚف ٙدفع ٟصر ٞت ٚر ااو اهلتـ االوبعٗ ٞهقَٗ اهعٌرى
بٔا ًّ دْٗ استثِا ١؟ .
ثررٍ إْ بعررا رصررراب األصرر٘ي مل ترررثاب ٗثاقرررتٍٔ رٗ ثاررب كررذبٍٔن
ًّٗ ٓذا كوٕ ال ٙتٚسّ هِا اال عاْ بصر ٞر رااو اهرح٘اً االوبرع ٞرٗ ا ٓا
ه٘جرر٘د إذتٌرراي اهلررذب ٗاه٘ض ر يف بعررا اال ارراون بررى ه٘جرر٘د اهعوررٍ
اإلتاه ٛبعدَ صدٗو بعا األ ااو اهرٌ٘دع ٞيف األص٘ي اهرردٙث ٞٚاألٗىل
ٗاهرٌِتقو ٞهورح٘اً اهرردٙث ٞٚاألوبع ٞاهقدٙرٌٗ ٞاهثالث ٞاهرٌتأ ّٗ ٝا ٓا .
ٗبا تصاو :دع٘ ٠قطع ٞٚصدٗو ر ااو اهررح٘اً االوبعر ٞذحر ٞعورٟ
ًررّ ذصررى عِرردٖ اهقط ر باهصرردٗون ٗٓرر ٛدعرر٘ ٠تفقررد اهرردهٚى اه٘اضررس
اهرحوٛن ٗهذا مل ٙررصى اهٚقني عِدُا ذتٙ ٟلرْ٘ ذحر ٞعوِٚران برى ذصرى
عِدُا الهٕ :رعين اُعقاد اهٚقني رٗ االطٌِ٣اْ بضعف بعا ر ااو اهلايف)
ٗاهلتـ األ ّٗ ٠اهرٚرقني بعدَ صدٗو برعضٔان ًٗعٕ كٚف ٙرستر رين اهفقٕٚ
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عّ عوَ٘ اهرردٙ

ٗاهّجاي ٗاهدواٞٙ؟ .

ٗا ا ٗجد اهٚقني رٗ االطٌِ٣اْ باهضعف رٗ بعدَ صردٗو بعرا ر اراو
كتـ اهررد ٙن هٔذا اهٚقني رٗ االطٌِ٣اْ تررحدٖ رٗضرس يف براق ٛاهررح٘اً
اهرردٙث ٞٚاهرٌعتٌدٝن ٗقد ساق يف ًوررقاه بررر٘ث ذح ٞٚاهرخررب اه٘اذرد :
برر

تفصٚو ٛعّ ذح ٞٚاهلتـ االوبعٞن هّاج .
اه٘جٕ اهثاُ : ٛدع٘ ٠رْ عٌى اهرٌ ٔ٘و باأل ااو -اهضعٚف ٗاهصرٚس

ًِٔا بررسـ االصطالح اهرٌردثٙ -لْ٘ جابّاً ٗعاضداً ًٗ٘جاراً هرررحٞٚ
اهرخرب هل فٕ عرّ تر٘هّ اهقرّا ّ٢اهررٌصاذا ٞهرٕ عِرد اهررٌتقدًني ٗذرصرر٘ي
االطرٌ٣رِاْ هردٙرٍٔ برصردٗو اهرخرررب هرعرٌو٘ا بٕن هرر ٚرِرٚرررِا عررٌى اهررٌ ٔ٘و
باأل ااو عّ اهترقٚق يف وجاي اسِادٓا .
هلِٕ قد تررقق عِدُا عدَ صر ٞقاعد ٝاهرخرب اهضرعٚف ِٙحررب بعٌرى
اهرررٌ ٔ٘و) كرررب٠غ ٗصر ّ٠غ ن ٗقررد ذققِررا هررم ًفصرالً يف ًااذر

ذرردٗد

اهرخرب اهررحٗ ٞال ُعٚدن ٗال ٙصوس ٓذا اه٘جرٕ دهرٚالً ُاهٚراً هوراجر ٞهق٘اعرد
عوررٍ اهّجرراي ًٗااذثررٕن بررى إْ إُرررحااو اهضررعٚف ٗٗٓررّ اهصرررٚس  -عوررٟ
هّع اهاِا ١عؤٚا كٌا ٓ٘ ًاِ ٟكث ًّ هقٔا ١االًاً ٞٚوع) ًّ األ ااوٞٙ
ٗاألص٘هٙ -ٞٚررتاد اىل إذّاز عٌى اهررٌتقدًني رٗ إعّاضرٍٔ عرّ اهررخربن
ً رْ قدًا ١األصراب وع) مل ُطو رٗ مل تصوِا برر٘ثٍٔ االسرتدالهٞٚن
هِعوٍ إستِادٍٓ اىل اهرخرب اهضعٚف ٗذص٘ي اُرحااو ضعفٕ بفعى عٌؤٍ بٕ
ٗاستِادٍٓ اه ٕٚرٗ إعّاضٍٔ ٗٓحٍّٓ هوخرب اهصرٚس ٗك فٕ عّ ضعفٕ رٗ
عدَ صدٗوٖ .
إ ْ ٓذٖ اهلرب ٠اهرٌفهرف ٞهرقاعردترني ٗاهمج برٔا ترِررى اهرٌ لو ٞعرِد

( ......................................................)74بشرى االصٌل  /ج13
اهرٌ ٔ٘و رٗ ت٘جـ است ِا ٍٓ١عّ عوَ٘ اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدواٛٓ -ٞٙ

كرب ٠عدٙرٌ ٞاهتطاٚق ٗاهفا٢د. ٝ
ٓذاْ ٗجٔاْ ًٌٔراْن ٗثررٌٗ ٞجرٖ٘ ر رّ ٠رآّ ٝاهضرعف ال داعرٛ
الستعّاضٔا ٗترٌرٚصٔا رٗ بٚاْ ٗجٕ ضعفٔا .
ثٍ رقر٘ي  :إْ اهدواسراه اهرتررقٚررق ٞٚيف اهررردٙ
اهرتعّ

ًٗرتررِٕ ٗسررِدٖ ٗإْ

عو ٟرذ٘اي اهّٗاٗ ٝطاقاتٍٔ ًٗعّه ٞاهررٌ ا - ٙاهررٌّٗ ٜعرٍِٔ-

ٗاهتالًٚذ  :اهّاٗ ّٙهأل ااو -هرٔذٖ اهرحٔ٘د دٗوٌ كا يف إسترصراي اهرررق
ٗاهررح ٞاهصرٚر ٞاهرٌعذو ٝرًاَ ات تعراىل ًرّ األ اراو اهرمج ٓر ٛرسرال
إستِااط االذلاَن ٗإْ كث اً ًّ اإلشتاآاه يف ٓذٖ اهرٌحااله ٓرٗ ٛهٚردٝ
اهتقصر يف ٓررذٖ اهدواسرراه ٗ .رضررّب هررٕ ًثرراالً ًررّ وجرراي اهرررردٙ

ٓرر٘

اهرٌعو ٟبّ ِٚس) اهذٙ ٜادٗ ًّ بعا اال ااو ٗاهلوٌاه رُرٕ وٗ ٠عِرٕ
ابّ اب ٛعٌ ٗصرف٘اْ برّ ٙرررٟٚن ًر رْ اهظرآّ إسرتراه ٞوٗاٙتٌٔرا عِرٕ
عررادً ًٝررّ دْٗ ٗاسررط ٞيف اهررانين هرراْ ابررّ ابرر ٛعٌ ر قررد ترر٘يف ٓ712ررر)
ٗصف٘اْ ت٘يف ٓ718ر) ٗقد كّ اه رٚ

 )1يف هّٔسرٕ اهررٌرقق اهررٌطا٘ع يف

اهِحف :وٗا ٞٙصف٘اْ هلتابرٕ ن كٌرا وٗ )7 ٠ابرّ ابر ٛعٌر عرّ ًعور ٟبرّ
ِٚس ًااشّ ٝن ٗهلرٙ ٛرتٌلّ اهثقتراْ ًرّ اهّٗاٙر ٞاهررٌااشّ ٝعرّ اهررٌعوٟ
ٙوقَ ًعاصّتٌٔا هٕ ٗإدواكٌٔرا هقًاُرٕن ًر رْ اهررٌعو ٟقتورٕ داٗد برّ عورٛ
اهرٌت٘يف ٓ111ر) ذساٌا ُكرّ )1ن ٗالبرد رْ ٙلرْ٘ قترى اهررٌعو ٟقارى ٗهراٝ
 )1هّٔل اه  ٚاهط٘س : ٛوقٍ اهرتت - 217 : ٞطاع ٞاهِحف اهرٌرقق. ٞ
 )7اه٘سا٢ى:د:11ب  ًّ 11اب٘اب ب ٚاهثٌاو:ح. 4

 )1اهلاًى يف اهتاو : ٙد + 441 : 6تاو ٙاهطرب : ٜد. 111 :5
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داٗدن ٗعوٙ ٕٚوقَ رْ ٙلْ٘ اهثقتاْ ًّ اهرٌعٌفّّٙن ألْ اهقتى ه٘ ذصى عاَ
ٓ118ر) رٗ عاَ ٓ 117رر) ٗترررقق وٗاٙر ٞاهثقرتني عِرٕ هراْ ٓرذا ٙسرتوقَ رْ
ٙلُ٘ا باه ني ذاي وٗاٙتٌٔا ٗهلاُا ًت٘هد ّٙعاَ ٓ116رر) رٗ ٓ112رر) تقّٙاراًن
هٚوقَ تعٌ ٌٓا ً ٞ٣عاَن ٗٓذا ًرٌا مل ٙذكّ يف ذقٌٔا يف رذ٘اهلٌا .
ٗٙفٙفد رٗ ٙفكر د ٗجر٘د اهفاصرى برني اهثقرتني ٗبرني اهررٌعوً : ٟرا كرّٖ
اهِحاش ٛيف تّت ٞاهرٌعو ًّ ٟرْ هٕ كتاباً ر ربٖ بٕ اب٘ عاد ات بّ شا اْ
عّ عو ٛبّ ذاترٍ عّ ًررٌد بّ عاد ات بّ جعفّ عّ رب ٕٚعّ ر٘ٙب عرّ
صف٘اْ برّ ٙررر ٟٚعرّ ابر ٛعثٌراْ ًعور ٟبرّ زٙرد األذر٘ي عرّ ًعور ٟبرّ
ِٚس) ً )1رٌا ٙدي عوٗ ٟج٘د اه٘اسط ٞبني صف٘اْ ٗبرني ًعورٓ ٟر٘ شرإٚ
اهرٌعو ٟيف االسٍ ن ٗهعوٕ ذصى تررّٙف رٗ ُقّ رٗ إشتااٖ يف ُس تعرداد
اهّٗا ٝيف هّٔل اهط٘سٛن ٗاهصرٚس ٗج٘د اهرٌعو ٟبّ زٙد) اب٘ عثٌراْ-
ٗاسررط ًٞبررّ صررف٘اْ ٗبررني اهرررٌعو ٟكٌررا ٓرر٘ اهرررراي يف بعررا ُسر هٔررّل
اه  ٚاهط٘س ٛاهرٌطا٘عٗ ٞاهرٌخط٘ط. ٞ
كٌرررا رذر رـف االشررراو ٝاىل رًرررّ ثررراْ ًٔرررٍن ٗٓررر٘ ًرررّتاط بررررٌ٘س٘عٞ
اه٘سا٢ى) ٓٗ -رً ٛرّ رشرّٔ اهررٌحاً اهررردٙثٗ ٞٚرُفعٔرا عِرد اهفقٔرا ١يف
ًرحاي االستِااط ٛٓٗ -ال ترخو٘ ًرّ ُقراط ضرعف ٙورقَ االُتاراٖ هلران هاُرٕ
واٍ إعتقادُا برأْ ً٘سر٘عتٕ -يف ًررحاي اهفّٔسرٗ ٞيف تولرٍ اهعصر٘وٓ -ر٘
عٌى جااو ٙعّهٕ اهرٌتخصصْ٘ يف هّ اهفّٔس ٞيف عص٘وُا ن كٌا رُٔا ُترادٌ
عوٌرر ٛواق ًررّ ذٚرر
ًصادوٓا ًّٗ ذٚ
 )1وجاي اه ٚ

عِرراٗ ّٙاالبرر٘اب ًٗررّ ذٚرر

ترر األ ارراو ًررّ

اهتعوٚق ٗاهتعقٚـ .

اهِحاش -412 : ٛوقٍ اهرتت - 1114 : ٞطا تاع ٞاتدوسني .
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هلرِررٕ ًرر

هررم ال ٙرخروررر٘ ًررّ رورررىٗ -اهرررلٌاي هررروٕ ٗذررردٖ -هاُررٕ

 ٙرررتٌى عوررر ٟإشرررتاآاه يف األسررراُٚد ٗيف اهررررٌتْ٘ رذٚاُررراًن ٗٓررر ٛاررر
اال تالهاه اهِاش ًّ ٞ٣إ تال
األذادٙ

ُس اهلتـ االوبعرُٗ ٞررر٘ٓا ًرّ ًصرادو

ٗاهمج تّن وع) االشاو ٝاهٔٚا يف اه اهـ .

كٌا رُٕ  ٙتٌى عو ٟتصّ

ٗإجتٔاد يف ُرقى اال ااو ٗوٗاٙتٔان ٗٓرذا

ٙعّهٕ اهعاهرٍ اهرٌدقق اهررٌتتا اهررخا بأصر٘ي االذادٙر ن ٗهرذا يف ًررحاي
اهررلاٗ ٞٙاهِقى ُُرفضفى ً٘س٘ع ٞاهر٘ايف) عورً٘ ٟسر٘ع ٞاه٘سرا٢ى) هدقرٞ
اهفٚا اهلاشاُ ٛاهرٌوٌ٘س ٞيف ُقى اهِصر٘

ٗر رذٖ األ اراو ًرّ اهلترـ

االوبع ًّ ٞع ّاه اهِس اهرٌصرر ٞذساٌا ذل. ٛ
ٓذا اٚا ًّ هٚا ٙرحدٖ اهرخا اهرٌتتا هِس اهّٗاٙاه يف االص٘ي
اهر ردٙث ٞٚعِد ًطابقتٔا ً

اه٘سا٢ى) ٗال ُّٙد االطاه ٞاذرتاًاً هذ ٜاه رأْ

ٗاهلّاًٞن ٗإُرٌا رودُا اهتِاٗ ٕٚاالشاوٗ . ٝبعد ٓذا ُق٘ي :
اهترقٚق اهرٌطٌ ّ٣بٕ شخصٚاً ٓ٘ هرقَٗ اهتررّفٗ ٜاهترقرق عرّ وجراي
اهررررردٙ

ٗرسررراُٚد اال اررراو ًقدًررر ً ٞهو٘ثررر٘ق بسرررالً ٞاهسرررِد ٗاتصررراهٕ

باإلًاَ  ًّ )دْٗ اُقطاعن ٗهو٘ث٘ق بصدٗوٖ عِٕ هٚلْ٘ ربٖ ًصرداق
اهرخرب اهرٌ٘ث٘ق بصدٗوٖ) رٗ

رب اهثق )ٞرعرين ررب اهررٌ٘ث٘ق بصردقٕ يف

اهّٗاٙرٗ ٞاإل اراون ًر عردَ إهتقاًِرا بقاعرد ٝاإلُررحااو ٗاإلُلسراو إال بعرد
اهترقق ٗإستل ا

اهقّا ّ٢اهرٌرتفٗ ٞاهرخف ٞٚاهرٌفكد ٝهوصررٗ ٞاهصردٗو

رٗ هوضعف ٗعدَ اهصدٗون ٗقد رٗضرِا ٓذٖ اهرٌااُٗ ٛدهٚؤا يف ًورقراه
ًااذ

ذح ٞٚرب اهثق. ٞ
ٗعوٚرٕ هاهرراجر ٞركرٚرد ٝهورترعر فّ

عو ٟرذر٘اي اهّجراي اهذ ّٙترصردفٗا
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هّٗا ٞٙاألذادٙ

يف األجٚاي اهرٌعاصّ ٝهوٌعصً٘ني رٗ اهرٌقاوب ٞهعص٘وٍٓ

ٗاهرٌت٘سط ٞيف وٗا ٞٙرذادٙثٍٔن ٗٓذٖ اهررراج ٞال ٙفدفٔٙرا إال بررر٘ث عورٍ
اهّجاي ًٗااذثٕ اهص ّٗٗ ٞٙق٘اعدٖ اهلربٗ. ٞٙ
ثٍ إْ ها٢رد ٝعوٍ اهّجراي ال ترِررصّ يف ترصررٚس سرِد اهرردٙر ن بى
ثرٌ ٞه٘ا٢د ر ّ ٠عظٌٚرٙ ٞعّهٔرا رٓرى ربتٔرا هرٚس ِٓرا ًرررى إستعّاضرٔا
ٗهلّ ٌِٔٙا ِٓا رْ ُق٘ي :
البد ًّ اهتعّف
البرد ًرّ اهتعر فّ
اهتع فّ

ٗاهترقق عّ ذاي اهّٗاٗ ٝترٌٚٚق اهثق ٞعّ ا ٖن كٌرا

عور ٟق٘اعررد اهررحّح ٗاهتعردٙى  :كرربٙاترررٕ ٗرًاواتررٕ ًر

عور ٟتررٌٚٚق اهررٌ رتكاه ٗعور ٟطاقراه اهرّٗا ٝاهرمج تعرني ًعّهتٔرا

عو ٟاهترقق ًّ إتصاي اهسرِد رٗ إُقطاعرٕ ٗٗجر٘د ٗاسرط ٞفٚرً ٞرتٗكرٞن
ٗالبد ًّ اهتعّف

عو ٟإُتساب كتـ اهرردٙ

هرٌفهفٔٚا يف ا اهلتـ اهمج

ت٘اتّ رٗ اشتّٔ صر ٞإُتسابٔا هرٌفهفٔٚا  .كى هم هٚتأكد اهفقً ٕٚرّ سرالًٞ
اهّٗاٗ ٝاهّٗاٗ ٞٙصر ٞاهِقى ذترِٙ ٟتٔرٙٗ ٛسرتِتخ عرّ قِاعرٗ ٞعرّ ذحر:ٞ
صرردٗو اهرررخرب عررٍِٔ  )هٚلررْ٘ إطٌِ٣اُررٕ بررٕ ذحررً ٞع رذفو ٝهررٕ اًرراَ ات
سررارإُن هرراْ اهرررحٔاه اهرررًٌ٘أ اهٔٚررا د ٚورر ٞيف ذصرر٘ي االطٌِ٣رراْن ٗهررذا
ٙررتاد اهفق ٕٚاهرٌرقق هرٌا ٙررصفى ربتٕ يف ٓرذٖ األًر٘و ذتر ٟتعِٚرٕ عورٟ
ذص٘ي اه٘ث٘ق بصدٗو اهرخرب  .بق ٛرًّاْ ُعّع هارثٌٔا ِٓان ُادر بار

معرفْ الـنصادر الـخدٍثَْ ًىسبتوا ألربابوا :
ًررّ األًرر٘و اهرررٌٌٔ ٞاهررمج ٙررررتاجٔا اهفقٚررٕ اهرررٌرقق ً :عّهرر ٞاهرررٌصادو
اهرررررردٙثٗ ٞٚكتررررـ األ ارررراو ٗصرررررُ ٞسرررراتٔا اىل روبابٔرررران هرررراْ ًعّهررررٓ ٞررررذٖ
اهرخص٘صٚاه د ٚو ٞيف اهتع فّ

عو ٟاهرسِ ٞاهرٌصدو اهثاُ ٛهوت ّ. ٙ
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ًٗصادو رذادٙثِا قسٌاْ ًّ ذٚ

ُساتٔا هرٌفهفٔٚا :

اهقسٍ االٗي ً ٘ٓ :ا ُٙرعوٍ ُٗٙرقط برصر ٞإُرترسابٔا ألوبرابرٔا كاهلرتـ
اهرررردٙث ٞٚاهقدٙرررٌ ٞاالوبعررٗ ٞاهثالثرر ٞاهرررٌتأ ّٝن هاُررٕ ال وٙررـ عِررد رذررد يف
صر ٞإُرترسابٔا هرٌفهرفرٚرٔان ٗٙر٘جرد ارٚرّٓا ًّ كرترـ اهرردٙر
االُتساب بررٚ

ًرقرطر٘عرٞ

توقِٚآا ٙداً بٚد ٗجٚالً عّ جٚىن ًسٌ٘عً ًٞرحازً ًٝفكردٝ

األهفا ٗاهرٌضاًني .
اهقسررٍ اهثررآُ :ٛرر٘ ًررا ُ ٙررم ٗ ٙررتإ اُتسررابٔا هرررٌفهفٔٚان ٗقررد عررّع
اهرررٌردث اهِرر٘و ٜيف ًسررتدون اه٘سررا٢ى) هترقٚررق ًرررحٌ٘عً ٞررّ اهلتررـ
اهرٌ تأٞن ُٗضّب رًثوُ ًٞاٚفّ تص٘وُا ٗتررقٚقِا هلذا اهقسٍن ٗٓ: ٛ
األٗي  :كتاب اهرحعفّٙاه رٗ األشعثٚاه ٗٓ٘ كتاب ًطا٘ع ً ٔ٘و يف
اهقّْٗ اال

ٝن ٗسُ فٌ ٛباهرحعفّٙاه ُسا ًٞهمًاَ اهرٌّٗ ٜعِٕ ٗٓر٘ االًراَ

سٌف ٛباألشعثٚاه ُسا ًٞهّاًٗ :ٕٙررٌد بّ
جعفّ بّ ًررٌد اهصادق ُ ٗ )
ًررٌد بّ االشع

ن ٗقد ٗثفقٕ اهِحاشٗ ٛقاي عِٕ :هٕ كتاب اهررخ)ن ٗقد

إ توفب رُظاو االعالَ يف صرُ ٞساتٕ  :هاعتربٖ اهرٌردث اهِ٘و ٜيف اترٌٞ
ًستدوكٕ ًّ اهلتـ اهقدٙرٌ ٞاهرٌعترب ٝاهرٌع٘ي عؤٚرا )1ن ٗيف اهررٌقابى ًِر
ت ٌ ًّ اعتااوٖ ٗقا٘هٕ ًٍِٔ صاذـ اهررح٘آّ قردٖ)  )7ذٚر
ًّ االص٘ي اهرٌ ٔ٘و ٝرٗ اهرٌعتربٝن ًٍِٗٔ رستا ُا اهرٌرقق

)1

ُفر ٟكُ٘رٕ
قدٖ) اهرذٜ

ُفرر ٟإعتارراوٖ هعرردَ إترررراد اهِسررخ ٞاهرررٌتداٗه ٞيف اهعصرر٘و اهرررٌتأ ًّ ٝرر
ً )1ستدون اه٘سا٢ى  :اجملود اهثاه

. 744 :
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 )1واج ً :ااُ ٛتلٌو ٞاتِٔاد  :د. 772 + 775 : 1

معرفْ املصادر احلدٍثَْ ًىسبتوا ألربابوا )79( ...................................
األشعثرٚر رراه األصرررى اهقرررد ٍٙاهررررٌ٘ج٘د عِرررد قررردًا ١رصررررابِا ًرررذك٘واً
يف هٔاوسررٍٔ ٗ .قررد رهرراد رسررتا ُا اهرررٌرقق قدٖ) يف ت٘جٚررٕ ًررا كررّٖ بررأْ
ُسررخ ٞاهرررحعفّٙاه اهرررٌ٘ج٘د ٝعِرردُا -ال تطررابق األصررى اهرررٌ٘ج٘د عِررد
اهقدًا١ن ألْ اهلتاب اهرٌ٘ج٘د عِدُا ً تٌى عو ٟركثّ رب٘اب اهفقٕن ٗ ان
اهلتاب اهرٌ٘ج٘د عِد اهقدًاً ١رخص٘

بلتاب اهررخ ٗيف صر٘

ًرا

وٗتٕ اهعاً ٞعّ االًاَ جعفّ بّ ًررٌد . )
ُعٍ اه ٚخاْ اهِحاشٗ ٛاهط٘س ٛيف تّت ٞاااعٚرى برّ ً٘سر ٟبرّ
جعفّ) كّا هٕ كتااً ًتعددٝن ٗٓ ٛال تطابق اهِسخ ٞاهرٌتداٗه ٞبِِٚا .
ال  :كرّ اه رٚخاْ قردٌٓا) هرٕ كتراب اهطرالق ٗٓر٘ ار ً٘جر٘د يف
ًث ً
اهِسررخ ٞاهررمج عِرردُان كٌررا ٘ٙجررد يف اهِسررخ ٞاهرررٌتداٗه ٞبِِٚررا :كتررـ ةسررٞ
اهرحٔاد ٗاهتفس ٗاهِفقاه ٗاهطـ ٗاهرٌأك٘ي )ٗٓ ٛمل تُذكّ يف اهفٔاول
اهرٌرتت ٞهلتابٕن ًّٗ ٓذا اهت اٙ ّٙررصى االطٌِ٣اْ بت اً ّٙا ٓ٘ ًترداٗي
عِدُا عٌا ٓ٘ عِد اهقدًا ١ن ال رقى ًّ عدَ ثا٘ه اإلتررادن ٗهذا ال ٙرٌلّ
إعتٌاد اهِسخ ٞاهرٌتداٗه ٞبني رٙدِٙا  .اُتًٔ ٟا رهادٖ االستا قدٖ) .
ٗهلّ ٙرٌلِِا االشلاي عوً ٟا رهاد قدٖ) بأًّّٙن ٌٓا :
رٗالً  :إْ ًرررحّد إ ررتال

ًررا ُكررّ يف اهفٔرراول اهقدٙرررًٌ ٞر اهِسررخٞ

اهرررٌتداٗه ٞعِرردُا يف بعررا عِرراٗ ّٙاهلتررـ -ال ٙرررٌِ ًررّ إترررراد اهلترراب
اهرٌتداٗي بِِٚا ً اهِسخ ٞاهرٌتداٗه ٞعِرد اهقردًا ١ن ٗإال هسرّ ٠اه رم اىل
رٗثرق اهلتررـ عِرردُا ُظر

اهلررايف) هاُررٕ عِررد اهرررٌطابق ٞبررني عِرراٗ ّٙاهِسر

اهرررٌتداٗه ٞعِرردُا ًررّ كترراب اهلررايف) ٗعِرراٗ ّٙكتاررٕ يف هّٔسرر ٛاهِحاشررٛ
ٗاهط٘سر ٛتررحد إ تالهراً ٗاضررراً هّاجر ٗطرابق بررني ًرا كرّ اهِحاشرر ٛيف
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وجاهررٕ ٗاهط٘سرر ٛيف هّٔسررٕ ٗبررني اهِسررخ ٞاهرررٌتداٗه ٞاه٘اصررو ٞاهِٚررا ًررّ
اهلايف) هٔى ٙرٌلّ اهت لٚم يف كتاب اهلايف) هررٌحّد إ تالهراه ٙسر ٝ
يف عِاٗ ّٙاهلترـ ٗرب٘ابرٕ برني اهررٌ٘ج٘د اهررٌتداٗي اه٘اصرى اهِٚرا ٙرداً بٚرد
ٗجٚالً عّ جٚى ٗبني اهرٌذك٘و يف هّٔس ٛاهِحاشٗ ٛاهط٘س ٛن ٌٗٓا هٌٚا
بٌِٔٚا ًرختوفاْ يف عّع اهلتـ ٗاهعِاٗٗ ّٙاالب٘اب .
ا ْ ال ٙصرروس ًررا ُكررّ يف هّٔسرر ٛاهِحاشررٗ ٛاهط٘سررً ٛررّ عِرراّٗٙ
اهلتررـ ًٚقاُراً هتٌٚٚررق اهلترراب  :اهلررايف) رٗ االشررعثٚاه) رٗ ا ٌٓررا -هرراْ
اال تال

يف اهعِاٗ ّٙسعٗ ًٞضٚقاً ال ٙصوس ًدوكاً هم تال

اه٘اصى اهِٚا

عّ اهرٌ٘ج٘د عِد اهقدًا . ١ثٍ ُ لى :
ثاًُ ٚا ً :رّ اهقّٙرـ جرد ًا :كرْ٘ اال رتال

صر٘وً ٙا عادٙر ًان هراْ ر اراو

اهطالق بأُ٘اعٕ ًذك٘و ٝيف اهِس اهرٌتداٗه ًّ ٞكتاب اهرحعفّٙاه) عقٚـ
كتاب اهِلاح ٗاهِفقاهن هوعى بعا اهِس اهقدٙرٌ ٞقد كّ اهرٌستِس هلا:
عِررر٘اْ كتررراب اهطرررالق ثرررٍ ذُرررذ ن ٗاهلترررـ اهررررخٌس ٞاهررررٌ٘ج٘د ٝيف
اهررحعفّٙاه) اهرررٌتداٗه ٞقررد ت٘زفعررب ر ااوٓررا يف األصررىن ٗهعررى عُِ٘تٔررا
ُاشررً ٌ١ٛررّ بعررا ُسُفررا اهلتررابن ًررثالً كترراب اهِفقرراه ًررذك٘و يف كترراب
اهِلرراح) يف اهفٔرراول اهقدٙرررٌٗ ٞبرراق ٛاهلتررـ :اجلٔرراد ٗاهتفسرر ٗاهطررـ
ٗاتأك٘ي -ال ٙاعد ٗج٘د ر ااوٓا يف كتاب اهسِّ) رٗ اهس ٗاةداب) .
ا ْ ال ٙاعرررد إتررررراد اهلتررراب اهررررٌتداٗي بِِٚرررا ًررر اهررررٌتداٗي برررني
اهرٌتقدًنين ٗإال هاْ اهِسخ ٞاهرٌتداٗه ٞعِدُا ٓٗ ٛجاد ٝج ١ٛبٔا ًّ اهلِد
ال عررب
ً كتـ ر رّٗ ٠هرٚس هلرا قرّا ٝ١رٗ اراع ًعتررب ًرّ اهعوٌراً ١تصر ً
اهقّْٗ ٗرجٚاي اهعوٌا ١ن ٗهذا ال إطٌِ٣اْ بلْ٘ اهلتاب اهرٌتداٗي بِِٚا ٓر٘
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اهلتاب اهرٌتداٗي بني اهرٌتقدًني اهرٌادذني هٕن ًضاها اىل إًلاْ اهررخدشٞ
يف سِدٖن ًّ جًٔ٘ ٞس ٟبرّ اااعٚرى برّ ً٘سر ٟبرّ جعفرّ) ًٗرّ جٔرٞ
رب ٕٚاه٘اقعني يف سِد اهلتابن هأٌُرا ًررحٔ٘ال اهررراي مل ٙرّد هٌٔٚرا ت٘ثٚرق
صّٙس ٗإْ كاْ ٙرقّب هوظّ ذسِرٌٔا ٗجالهرتٌٔا هاعا اه ٘آد ٗاهقّاّ٢
اهرٌعتٌد ٝن هٚلْ٘ اهسِد ذسِاً ًقا٘الً باهظّ اهق٘. ٜ
اهلتاب اهثاُ :ٛوساه ٞاهرٌرلٍ ٗاهرٌت ابٕ اهمج ٗق اهرخال
ٗجاًعٔان هقد طاعب ر

يف ًفهفٔا

اً ًِس٘ب ًٞهوسرٚد اهررٌّتض ٟعورٍ اهلرد ٠وع)

ٗٙقاي  :إُ هرخفصٔا ًّ تفس اهِعٌاُ ٛن ٗوبرٌا تُِسـ اىل سعد االشعّٜ
اهقٌ )ٛعوً ٟا ٗجدٖ اهرٌردث اهررٌحوس )1 ٛيف وسراه ٞقدٙررٌٞن ُٗررررتٌى
قر٘ٙاً  :جٔاه ٞاهرٌفهرفن ر ٜال ُٙرعوٍ ٓى ٓ ٛهوسرٚد اهررٌّتض ٟرٗ هوِعٌراُٛ
رٗ هألشعّ ٜرٗ ه

ٍٓ .

ٗٙادٗ ًّ اهررّف اهعاًو ٛقدٖ) اه٘ثر٘ق بلُ٘ٔرا هوسرٚد اهررٌّتض ٟقراي:
وسرراه ٞاهرررٌرلٍ ٗاهرررٌت ابٕ هوسررٚد اهرررٌّتضٟن ٗكوررٔا ًِق٘هررً ٞررّ تفس ر
اهِعٌرراُٗ )ٛقرراي ُ :ررّٗ ٜوسرراه ٞاهرررٌرلٍ ٗاهرررٌت ابٕ هوسررٚد اهرررٌّتضٟ
باإل سررِاد اهسررابق ً )..رر اُررٕ مل تررذكّ ٓررذٖ اهّسرراه ٞيف ًفهفرراه اهسررٚد
اهرٌّتض ٟعِد تّتتٕ ٗ -اهرٌٍٔ اهفٔاول اهقدٙرٌ ٞاهرٌقاوب ٞهعصّٖ -كٌرا
إُ قاي ٗ :اعوٍ اْ سٚدُا االجى اهرٌّتض ٟيف وساه ٞاهررٌرلٍ ٗاهررٌت ابٕ
ُقى رذادٙ

ًّ تفس اهِعٌاُٛن ٓذا إسِادٓا ٗ )..كأُرٕ ال ترّدد عِردٖ

يف ُسا ٞاهّساه ٞاىل اهسٚد اهرٌّتض. ٟ
 )1واج  :برراو االُ٘او  :د. 42 : 41
 )7واج  :اه٘سا٢ى  :د. 66 + 14 + 17 : 78
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ٗٓلذا مل ٙذكّ يف تّتر ٞاهِعٌراُ ٛرْ هرٕ تفسر اً هوقرّتْ ن ٗاهررٌٍٔ
اهفٔاول اهقدٙرٌ ٞاهرٌقاوب ٞهعصرّٖن ٗقرد كرّ اهعالًر ٞاهررٌحوس ٛاهّسراهٞ
ًفصفو ٞبط٘هلا ن ٗيف تأًا كرّ  )1اُرٕ ور ٠وسراه ٞقدٙررٌٗ ٞجردٓا ًسرِدًٝ
اىل سعد االشعّٓ ٛٓ ٜذٖ اهّساه ٞبأهفا ٔان ً إُ ال ُٙعوٍ ٗجر٘د وسراهٞ
هسررعد ٗمل تررذكّ يف تّتتررٕ ًٗ .ررّ ٓررذا كوررٕ ذصررى اه٘ثرر٘ق ٗاالطٌِ٣رراْ
برررحٔاهً ٞفهررف اهّسرراهٗ ٞجٔاهرر ٞسررِدٓا ٗصرررتٔا ٙٗ .فكررد ًررا كُّررا  :اْ
اهّساهِٙ ٞسـ كالًٔا اىل رً اهرٌفًِني ٗ )إُ سأهٕ شٚعتٕ هأجرابٍٔ ن
ً رُٔا تتضٌّ رً٘واً ًّ اإلعتقاد اهااطى ذدثب يف زًرّ ًترأ ّ عرّ رًر
اهرٌفًِني  )بع ّاه اهسِنين ٗٓر٘ ٙردهعٔا ٗٙاطورٔا ًر اُرٕ ال ٙرررتٌى
تطررّفق االًرراَ  )اهٔٚررا ج٘ابرراً ألسرر٣و ٞشررٚعتٕ اهررذ ّٙمل ٙررأهف٘ا تولررٍ
اهرٌعتقداه اهااطو ٞاهرٌاتدعٗ ٞمل تُسٌ إال بعد ع ّاه اهسِني .
اهلترراب اهثاه ر  :ت رررف اهعقرر٘ي عررّ تي اهّسرر٘ي )نٗٓررذا كترراب
ر ااون ٗترٌاَ ر ااوٖ ٗرذادٙثٕ ًّاسٚى ب

إسِادن ً رْ ًضأًِٚا عاهٚرٞ

جداًن ٗاهرٌ ٔ٘و بني اهرٌردثني اهررٌتأ ّ ّٙرُرٕ ترأهٚف اه ر ٚربرً ٛرررٌد
اهررسّ بّ عو ٛبّ شعا ٞاهررّفاُ ٛرٗ اهررويبن ٗمل تترقق صرُ ٞساتٕ اهٕٚ
هإُ مل ٙذكّ يف ًقدً ٞاهلتاب ُسا ٞتأهٚفٕ اهٕٚن ٗقد قٚى :إُ ًعاصّ هو رٚ
اهصدٗق ٗيف طاقتٕ .
ٗهعى رٗي ًّ كّ اهلتاب ٗرْ ًفهفٕ ابرّ شرعآ ٞر٘ اهعالًر ٞاهررحوٚى
اه رر ٚابررّآ ٍٚاهقطٚفرر ٛيف كتابررٕ اهفّقرر ٞاهِاجٚررٗ )ٞتاعررٕ ت ر اف ر ًررّ
اهررٌتأ ّ ّٙعِررٕ كأصررراب اه٘سررا٢ى ٗاهاررراو ٗوٙرراع اهعوٌرراٗ ١وٗضرراه
 )1واج  :برراو االُ٘او  :د. 42 - 1 : 41
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اهرحِاه ٗاهذوٙعٞن ٗال شآد عِدٍٓ عو ٟصر ٞاهِسا ٞسً٘ ٠ا إدعً ٛرّ
جرر٘دً ٝضرراًني اهلترراب ٗرذادٙثررٕ ًٗررّ برراب تثاوُررا تررديف عوِٚررا) إسررتده٘ا
باهرٌضٌْ٘ عو ٟرُٕ تأهٚف اه  ٚابّ شعا ٞاهررّفاُٛن ًر اُرٕ هر٘ كراْ ٓرذا
اهرررٌردث اهرررحوٚى اهررررٌعاصّ هوصررردٗقً -فهرررف اهلتررراب هِاسرررـ كرررّ
اه ٚخني اهِحاشٗ ٛاهط٘س ٛهورٌفهف ٗاهررٌفهفن ًر أٌُرا مل ٙرذكّآٌا
ٌٗٓا ًتأ ّاْ عّ اهصدٗق ٗقد كّا اهصدٗق ُٗظّا ًّ ٕ٢عوٌا ١االًاًٞٚ
ٗوٗاتٍٔن هٌّ عدَ كٌّٓا اهلتاب ًِس٘باً اىل ابّ شرعا ٞاهرررّاُٙ ٛررٌتِ
عِدُا اهتصدٙق بِسا ٞاهلتاب اهٕٚن ٗال ٙرحد ٜهمثااه كّ اهرٌتأ ّ ّٙعرّ
اهصدٗق ٗاهررّاُ ٛبسا ً ٞ٣عاَ رٗ ركثّن ًّٗ ِٓا ُق٘ي  :ال ٗث٘ق بصرٞ
اُتساب اهلتاب اهرٌذك٘و اىل اه  ٚابّ شعا ٞاهررّفاُ. ٛ
ٗاهرررراصى با تصررراو ضرررّٗو ٝتثافرررب اهفقٚرررٕ ٗترررررققٕ يف اهررررٌصادو
اهرردٙث ٞٚاهرٌ تأٞن هاْ اهفقآٗ ٞاهترقٚرق بتطورـ اهتثافرب ٗترررقٚق صررٞ
ُسا ٞاهلتـ ٗج٘اً اهرردٙ
ُار

هرٌفهفٔٚا ٗصرً ٞضرٌُ٘ٔا ٗرذادٙثٔرا  .ثرٍ

األًّ اهثاُ ٛاهرٌٍٔ ن ٗٓ٘ :

ًجٌب االجتواد يف علٌو الرجال أً جٌاز التكلَد فَوا :
ِٗٓا ُرحٚـ عّ سفاي ٓ :ى ٙتعني عو ٟساهم طّٙق االجتٔاد :اهتعٌق
ٗاهتارّ يف عوَ٘ اهّجاي ٗق٘اعردٖ ٗكربٙاترٕ ٗصر ّٙاتٕ ؟ رَ ٙررح٘ز هوفقٚرٕ تقوٚرد
ا ٖ برٌعِ ٟإتلاهٕ ٗإعتٌادٖ عوً ٟرحتٔد يف اهّجاي را يف ق٘اعردٖ ٗيف اهت٘ثٚرق
ٗاهتضررعٚف ٗترررٌٚٚق اهرررٌ رتكاه ًٗعّهرر ٞطررراقاه اهررّٗاُٗ ٝرررر٘ٓا ًررّ اهعورررَ٘
اهد رٚور ٞهر ٛاهرتررقرق ًّ اهسِد ٗاهصدٗو؟ .
ٗبتعا ثاْ ٓ :ى ٙصس هوٌحتٔد يف اهفقٕ ٗرص٘هٕ رْ ٙرتن اهتارفّ ٗاإلجتٔاد
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يف عوررَ٘ اهّجرراي ُٗظّٙاترررٕ ٗٙرعرررتٌد عوررً ٟررا رد ٠اهٚررٕ إجررتٔاد ارر ٖ ًررّ
اهّجرراهٚني ٗٙرستعٚرررّ بررٕ ٗٙرررِصّ

هترقرررٚق اهق٘اعررد األصرر٘هٗ ٞٚاهفقٔٚررٞ

لٍ إستِااطاتٕ اهفّع ٞٚ؟ .
ٗٙرُرْ ِ
ال وٙرـ يف عرردَ اهررراج ٞهوتقوٚررد ٗاإلعتٌراد عورر ٟاه ر يف اهرررٌطاهـ
االتفاقٚر ٞاهررٌسوٌٗ ٞال هوترقٚرق ٗاهتارفرّ هٔٚررا ٗٓرُ ٛرادو ٝاه٘جر٘دن ٗإُرررٌا
ًررى اهارر

ٗاهررخال

ٓر ٛاهرٌطاهررـ اهّجاهرٚرر ٞاهرخالهرر ٞٚاهرمج ٙلررْ٘

هرٔٚا هلذا اهرٌتارفّ ورٙ ٌٜعاوضٕ ور ٜاهرٌتارفّ اة ّن ٗهٔٚا قد ٙقاي :
البد هوفق ًّ ٕٚاهتخصفّ يف كربٙراه عورٍ اهّجراي ٗصر ّٙاتٕن ذترٟ
ٙص

ا رب ٝبأذ٘اي اهّٗاٗ ٝطاقاه اهّجراي ُٗرررٌ٘ٓا ًرّ ص٘صرٚاه

رسرراُٚد األ ارراو اهرررٌعتٌد ٝيف ًرررحاي إسررتِااط األذلرراَن ٗال ٙلررْ٘ اهفقٚررٕ
ًعررذٗواً يف تقوٚررد ا ر ٖ يف ٓررذٖ اهرررٌٌٔاه اهد ٚورر ٞيف إسررتِااط االذلرراَن
ذذواً ًّ اه٘ق٘ع يف وى ٙرُحاُـ اه٘اق ُتٚح ٞعدَ ربترٕ اهتاًر ٞيف صررٞ
إُتساب اهرخرب اىل االًاَ : )
هٔذا االستا اهرٌرقق ٗ )1اةٙر ٞاهعظٌر ٟاهسرٚد ربر٘ اهقاسرٍ اهررخ٘ٛ٢
قدٖ) قد ذلٍ بضعف سِد رب رباْ برّ ت ورـ اهر٘اود يف دٙراه االعضرا١
ٗذساٌا ذل ٛعّ بررثٕ االص٘ه ٛيف ذحٚر ٞاهقطر ن ًر اُرم هر٘ الذظرب
اهرخرب اه ّٙف  )7تّاٖ تتٚاً بأساُٚد ًتعدد ٝكؤا صرٚر ٞهٚس يف طّقرٕ ًرّ
ٙرٌلّ اه ٌق ه ٕٚإال ابرّآ ٍٚبرّ ٓاشرٍ) اهررٌ٘ج٘د يف بعرا طّقرٕن ٗٓر٘
ذسّ عِد اهرٌ ٔ٘ون بى ٓ٘ صرٚس عِد كث ٗٓ٘ اال ّٔن ٗال ُٙعذو رذردٌ
 )1دواساه يف االص٘ي  :دً + 74 : 1صااح االص٘ي  :د. 58 : 7
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يف تضعٚفٕ ٗإْ صدو ًّ ٓذا اهررٌرقق قارى تارفرّٖ يف عوررٍ اهّجراين هلِرٕ
بعد تارفّٖ عافّ عِٕ باهصرٚس )1ن ٗٓذا ٙفكد ًا كُّا ًرّ ضرّٗو ٝاهررراجٞ
هعوَ٘ اهّجاي .
ٗٓررذا اةٙرر ٞاهلرررب ٠اهسررٚد ًررررٌ٘د اه ررآّٗد ٜقدٖ) قرراي يف دلوررس
بررثٕ يف اهررخ عّ رب صرٚس جقًاً ٗبال إشلاي ٓ :ذا اهرردٙ

ضعٚف

سِداً)  ً )7رْ اهرخرب اهررٌّٗ ٜيف اهتٔرذٙاني بسرِدٖ اهصررٚس اىل احلسرني
بّ سعٚد عّ صف٘اْ عّ اهع ّٚبّ اهقاسٍ) ٗٓ٘ صررٚس ٗاضرس اهصررٞ
عِد رقى ا بّجاي اهررد ٙن ٗقد ذلرٍ صراذـ اهررح٘آّ  )1بصررتٕن
ً رْ اهرٌتتا هتقّ ّٙبرر

ذرخ اهسرٚد اه رآّٗدٙ ٜررحدٖ كرث االعتٌراد

عو ٟاجل٘آّ) ٗكث اهرٌّاجع ٞهٕ ٗاهِقى عِٕن ٗات اهرٌ٘هق هوعوٍ ٗاهعٌى
اهصاهرس ٗٓ٘ اهعاصٍ .
هلّ ٙرٌلّ رْ ٙقاي  :إْ تررصٚى اإلجتٔاد ٗاهرخرب ٝيف عوٌ ٛاهّجاي
ٗاهدواٗ ٞٙترٌٚٚق اهّاٗ ٜاهثق ًّ ٞا ٖ ٗترٌٚٚق اهرٌ رتكاهٙ -رررتاد ه٘قرب
كا ٗ٘ٙق اهفق ٕٚيف اهررّد اه دٙدن ٗقد جّه س  ٝاهفقٔا ١عو ٟاإلعتٌاد

عو ٟاهرٌتخصصني يف اةداب اهعّبٗ ٞٚاهق٘اعد اهرٌِطقُٗ ٞٚرررٌ٘ٓا هورتلّ
برر٘ث ُٗظّٙاه عوٍ اهّجاي ٗ :ثاق ٞاهّٗا ٝرٗ ضرعفٍٔ ٗترعٚٚررّ اهررٌ رتن
ٗترٌ ٚررٚقٖ ُٗرررر٘ هررم ًرررٌا ّٙج ر اهفقٚررٕ هٔٚررا اىل رٓررى اهرررخرب ٝاهرررٌ٘ث٘ق
باجتٔادٍٓ ٗ ربتٍٔ يف اهّجاي .

ً )1ااُ ٛتلٌو ٞاتِٔاد  :د. 112 : 7
 )7واج  :تقّ ّٙحب
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ًّٗ ِٓا ٙرٌلّ اهق٘ي بررح٘از وجر٘ع اهفقٚرٕ اهررٌحتٔد اىل اهررخا يف
اهّجاي يف اهتصرٚس ٗاهت٘ثٚق ٗاهتضعٚف ٗيف تررٌٚٚق اهررٌ رتكاه ُٗررر٘ٓا
ًررّ اهترقٚقرراه  -وج٘عراً ًطوقراً رٗ ًرررخص٘صاً برراألعوٍ ًررٍِٔن بورررا رْ
ق٘هررٕ ًصررداق قرر٘ي اهعاهرررٍ ًررّ رٓررى اهرررخربٝن ٗقررد جررّه س ر  ٝاهعقررال١
ٗاهعوٌا ١عور ٟاهّجر٘ع اىل رٓرى اهررخربٗ ٝاهررٌعّه ٞبراهعوَ٘ اهررخاوج ٞعرّ
ترخصفصٍٔن ٗمل ّٙدع اه اوع عِٔا .
ٗٙرٌلّ ت٘كٚد اهرٌقاي بأْ ٙقاي  :جّه س  ٝاهفقٔا ١عٌالً يف كث ًّ
األعصاو -اهرٌتقدًٗ ٞاهرٌتأ ّ -ٝعو ٟإعتٌاد ور ٜاه ر ًررٌّ ُٙعتقرد كُ٘رٕ
ررا اً باهّجرراي عاوهرراً بق٘اعرردٖ ٗ ص٘صررٚاه ًطاهاررٕن ٙظٔررّ ٓررذا عٌررالً
إوتلازٙررراً يف االسرررتدالاله اهفقٔٚررر ٞاهررررٌعتٌد ٝعوررر ٟرُظررراو اهررررٌرقق يف
اهرٌعترب) ٗاهعالً ٞاهررو ٛيف وجاهٕ ٗكتإ االستدالهٗ ٞٚاهعاًو ٛيف ًِتقرٟ
اهرررحٌاْ) ٗا ٓررٍ ًررّ رعررا ٍ اهّجرراهٚنين ٗهعررى عٌررى رسررتا ُا اهرررٌرقق
اهرخ٘ ٛ٢قدٖ) قاى تارفّٖ يف اهّجاي ٗكتابرً ٞعحٌرٕ كراْ ٙعتٌرد يف اه اهرـ
ت٘ثٚقاه ٗتضعٚفاه اهرٌردث اهارّاُ ٛيف ذدا٢قٕ عوً ٟا ذلاٖ ه ٛاه ٚ
اه ّٗ ٜقدل ات وٗذٕ) ٗٓ٘ ًرٌّ ذضّ بررثٕ ٗجوس تررب ًِرربٖ هررٛ
بررداٙاه برررررثٕ اهرررخاود اهرفرقرررٔٛن كٌررا ُٙررررل ٟعررّ برررعا االعررا ٍ

)1

إعتٌررادٍٓ تصرررٚراه ٗتضررعٚفاه اهرررٌردث اهِرر٘و ٜوع)ن بررى ٓررذا
ً٘جرر٘د عِررد اهرررٌتقدًني كاهصرردٗق اهررذ ٜإشررتّٔ إعتٌررادٖ تصرررٚراه
ٗتضعٚفاه شٚخٕ ابّ اه٘هٚد كٌا صّفح

)7

ٓ٘ بِفسرٕ يف تعقٚرـ ررب صرالٝ

ً)1الذظاه اهفّٙد عو ٟه٘ا٢د اه٘ذٚد ُقالً عّ احلح ٞاه  ٚعاد اهلّ ٍٙاهٚقد.778 :ٜ
 )7واج  ًّ :ال ٙررضّٖ اهفق : ٕٚد. 66 : 7
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ٗصٚاَ  َ٘ٙاه دّٙن قاي :هاْ شٚخِا ًررٌد بّ اهررسّ وض ٛات عِٕ كاْ
ال ٙصرفرٕ ٗٙق٘ي  :إُ ًّ طّٙق ًررٌد بّ ً٘س ٟاهلٌداُٗ ٛكاْ ا ثقٞ
ٗكوٌا مل ٙصررفرٕ هرم اه ر ٚقردل ات وٗذرٕ ٗمل ٙرررلٍ بصررتٕ ًرّ
اال ااو هٔ٘ عِدُا ًرتٗن ا صرٚس) ٗقاي ًتعقاراً هررردٙ

ُفر ٛاهررخربّٙ

اهرٌتخاهفني اهرٌتعاوضني  :كاْ شٚخِا ًرررٌد برّ اهرررسّ برّ ربرد برّ
اه٘هٚد وض ٛات عِٕ سٚف ١ٟاهّر ٜيف ًرررٌد برّ عارد ات اهررٌسٌع ٛواٜٗ
ٓذا اهررد ٙن ٗاُرٌا ر ّجب ٓذا اهرخرب يف ٓذا اهلتاب ألُٕ كاْ يف كتاب
اهّبٗ ٞقد قّرتٕ عو ٕٚهوٍ ِٙلّٖ ٗوٗاٖ ه.)1 )ٛ
ٗبا تصاو ٙ :ظّٔ ًّ ت كرا ُرررُ٘ تقوٚرد عٌور ٛيف عورَ٘ اهّجراي
كٌا ٓ٘ ذاهلٍ يف اهعوَ٘ اهعّبُ ٘ٓٗ ٞٚرررُ٘ إعتٌراد عور ٟاه ر ٗإسرتِاد اىل
ًاِاٖ يف اهعوَ٘ اهعّب ٞٚرٗ يف ُتاد إجتٔادٖ باهعوَ٘ اهّجاهٞٚن ٗقد قاي اه ٔٚد
اهثاُ ٛقدٖ)  )7بررح٘از اهتقوٚرد يف عورَ٘ اهعّبٚرٗ ٞاهّجراي باالتفراق هاُرٕ ًرّ
اهّج٘ع اىل رٓرى اهررخربٗ ٝاالطرالعن ٗال وٙرـ يف كرْ٘ قر٘ي اهررخا رًراوًٝ
عقال ٞٚ٢مل ّٙدع عِٔا اه اوع .
ّٗٙد عو : ٕٚإْ اهرخال

يف اهلربٙراه اهّجاهٚرٗ ٞصر ّٙاتٔا كرث ٌ جرداً

ٗإعتٌاد ق٘ي اهّجاه ٛاهرخا ً ٗج٘د اهرٌخاهف اهرٌعاوع ً لىٌ ن ألْ
األًاو ٝا ا إبتوٚب باهرٌعاوع سقطب عّ االعتااو .
ٗقررد ًاي رٗ إعرترقد رسرتا ُا اهرٌررقق

)1

قدٖ) ذسراٌا ٙرررادٗ ًرررّ

 )1ع ْ٘ٚا ااو اهّضا  :د : 71 :7ح. 46

 )7واج  :وسا٢ى اه ٔٚد اهثاُ :ٛد -221: 7اهقسٍ اهتاس يف اذلاَ االجتٔاد .
 )1اهتِقٚس يف شّح اهعّٗ ٝاه٘ثق : ٟاالجتٔاد ٗاهتقوٚد . 416 - 411 :
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تقّ ّٙبررثٕ  :عدَ صر ٞاهتقوٚد يف عوَ٘ اهّجاين ألْ ً ّٗع ٞٚاهتقوٚد قرد
ثاتررب باهلترراب ٗاهسررِٗ ٞاهس ر  ٝن ٗاهلترراب اهعقٙررق يف تٙرر ٞاهِفررّ ديف عوررٟ
ً رررّٗع ٞٚاهتقوٚرررد يف رذلررراَ اهررردّٙن ٗال تعر رٍف اةٙررر ٞاهتقوٚرررد يف اهت٘ثٚرررق
ٗاهتضعٚف اهّجاهٗ ٛترٌٚٚق اهرٌ رتكاه ُٗرر٘ ٓذان ٗاهسِ ٞاهررٌطّٔ ٝتفٚرد
ً ررّٗع ٞٚاهتقوٚررد يف اهررررالي ٗاهررررّاَ ًٗعاهرررٍ اهرردّٙن ٗال ِٙطاررق ٓررذا
اهعِ٘اْ عو ٟاهتقوٚد يف اهعوَ٘ اهّجاهٞٚن ٗس  ٝاهعقال ١جاوٙر ٞعور ٟوجر٘ع
اجلآى هوعاهرٍ اخلا ن ًٗٓ ٛرختص ٞباهرٌسا٢ى اهِظّ ٞٙاهرردس ٞٚاهرٌرتاجٞ
اىل االستدالي ٗتردقٚق اهِظرّ كاهطاابرٗ ٞاهلِدسرٞن ٗال تعرٍف اهسر  ٝاألًر٘و
اهررسفًٗ ٞٚاادئ االستِااطًِٔٗ -ا اهت٘ثٚق ٗاهتضعٚف ُٗرررٌ٘ٓا ًرّ عورَ٘
اهّجاي اهرٌرس٘س -ٞهوٚسب ًٓ٘ ٛوداً هوتقوٚد ربداً ٗال ًرح٘فز هٕ هٔٚا.
ٓررذا ً رررصفى ًررا ٗود يف تقّٙررّ اهتِقررٚس) ً ررٌا  ٙررٌسف اهار ر
ردوٓ ٜررى ٓر٘ ًسررٌ٘ع ًررّ ب ررر

ن ٗال

األسررتا اهرررٌرقق اهررخ٘ ٛ٢قرردل ات

وٗذٕ)؟ هإُ ِٙايف ًا ٙادٗ ًّ بعا ً٘اض تقّ ّٙبررر٘ثٕ اهفقٔٚر ٞاهقدٙررٌٞ
بى ُرقوٕ ه ٛاه  ٚاهرحوٚى ًقّفو اهتِقٚس) اهذ ًّ ٘ٓ ٜرٗا٢رى اهررراضّّٙ
برر٘ث األستا ٗرُٕ كاْ قاى تارفّٖ يف اهّجاي ٙعتٌرد ت٘ثٚقراه ٗتضرعٚفاه
اهرررٌردث اهارّاُررر ٛيف ذدا٢قرررٕن ٗٙررررٌلّ إسررتظٔاوٖ ًرررّ تقّٙرررّ برررر٘ثٕ
اهرخاود عو ٟطٔاو ٝاهعّٗٗ ٝصالتٔان ًّٗ ِٓا ذصى عِدُا اهرتدد يف كْ٘
اهرٌطوـ ًسٌ٘عاً ًّ هٌٕ اه ّٙف .
ٗكٚرف كرراْ ٓررذٖ ٗجٔرُ ٞظررّ ًررررتًٞن إال رُٔررا قابورر ٞهوٌِاق رر ٞن هرراْ
عٌررد ٝاهرردهٚى عِرردُا عورر ً ٟررّٗع ٞٚاهتقوٚررد ٗاالعتٌرراد عورر ٟور ٜاه رر
ٓرر٘ جرررّ ٜاهرررعقال ١عورر ٟوجررر٘ع ارر اهرخرررا اىل اهرخرررا ) يف األُظرراو
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اهرردس ٞٚاهرٌتطوا ٞهوتخصّ اهعوٌٛن ٗاهق٘اعد اهّجاه ٞٚاهرخاله ٞٚركثّٓرا
رً٘و ذدسر ٞٚترررتاد هترررصٚى ًقردًاه ًر تردقٚق اهِظرّ ٗإعٌراي اهفلرّ
ٗاهرٌالذظ ٞاهفا٢ق ٞهمذاط ٞبٔا ٗإلثااه اهررق ًِٔان ٗهٚسب ٓ ٛيف ااهأا
رً٘و ًا ذدس ٞٚترُِاي برٚسّكٌا رهاد يف اهتِقٚس) .
ٗا ا كاُررب اهق٘اعررد اهّجاهٚرر ٞرًرر٘واً ذدسرر ٞٚرًلررّ تعٌرر ٍٚاهرردهٚى
 اهّجر٘ع اىل رٓرى اهررخربٗ -ٝتطاٚقررٕ هٌٚرا فرّ هٚرٕ هٚلرْ٘ ًردوكاً هررح٘ازوج٘ع هق ٕٚا

ا اىل ا بق٘اعد اهّجراي ٗت٘ثٚقاترٕ ٗتضرعٚفاتٕ ا ا مل

ٙلّ تصرٚرٕ ًعاوضاً بتضعٚف ا ٖن ٗٓذا اهّج٘ع قد جرّه عوٚرٕ سر ٝ
ت كا ًّ األعالَ اهفقٔا ١يف اهق٘اعد اهعّبٗ ٞٚاالدبٗ ٞٚاهّجاهٚرٞن ًٗرّ
ِٓا ٙرح٘ز عِدُا االعتٌاد عو ٟاإل ااواه اهّجاه ٞٚاهرردس ٞٚاهرراصو ٞعِد
اهرٌتخصصني اهرخربا١ن إعتٌاداً عورً ٟرا كُّرا ِٓرا ًرّ جر٘از اهّجر٘ع اىل
رُظاو اهّجاهٚني اهرٌتخصصني اهرخربا ١يف عؤٌٍ ن ًرّ براب كرٍُ٘ٔ رربا١
يف ق٘اعرد اهّجرراي ٗكربٙاتررٕن ٗإْ كرراْ ترررصٚى اهفقٚررٕ هوِظررّ اهّجرراهٓ ٛرر٘
األٗىل ٗاألٗهق باهفقآ ٞاهرٌتطوا ٞهوترقق ٗاهتثاب ًّ رده ٞهتاٗاٖ ٗعٌدتٔا
اهسِ ٞاهرٌطّٔٗ ٝر ااوٓا اه ّٙف. ٞ
هلّ اهفق ٕٚاهذ ٜمل ٙتخصّ يف ق٘اعد اهّجراي ٗكربٙاترٕ ا ا اوتضرٟ
اهّج٘ع اىل عوٌا ١اهّجاي يف ق٘اعردٖ ٗكربٙاترٕ ٗسرا ّ٢عوً٘رٕ ًررٌا ٙرررتاد
اه -ٕٚالبد هٕ ًّ اهت٘ثفرق بقرً٘ ٝرّ ربٗٙرًّ ٞجعرٕ اهّجراه ٛاهرذٙ ٜعتٌردٖن
ٗالبررد هررٕ ًررّ ًالذظرر ٞاهرررٌّجراه عِررد اهتعرراوع بررني ُظّٙرراه اه ررخربا١
ٗذصرر٘ي اهتررداه بِٔٚرران ٗالبررد هررٕ ًررّ ت رررصٚى اه٘ثرر٘ق بصررر ٞاهِتٚحررٞن
ٗتلْ٘ اهررحٗ ٞٚاالعتااو هو٘ث٘ق ٗاالطٌِ٣اْ بصر ٞاهِتٚح ٞاهرراصو ٞعِدٖ
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ًّ ًالذظ ٞق٘ي اهّجاه ٛرٗ اهّجاهٚنين ٗهٚسب اهررح ٞٚهق٘ي اهّجراه ٛيف
اتٕن ٗات اهعاصٍ اهرٌسدد .
ٗاهظآّ رْ تقوٚد اهفق ِٕٚاهّجاهٛف يف ق٘اعد اهّجراي ٗكربٙاترٕ اهررٌّتاطٞ
باهرحّح ٗاهتعدٙى ٗترٌٚٚق اهررٌ رتكاه ُٗررر٘ٓا -ال ٙضرّف باجتٔراد اهفقٚرٕن
ألُررٕ وجرر٘ع اىل رٓررى اهرررخربً ٝقدًر ًٞهترصررٚى اه٘ثرر٘ق ٗاهطٌأُِٚرر ٞباهِتٚحررٞ
اهّجاه ٞٚاهِاهعٞن ٗٓذا ال ٙضّف بصدق اهفقٗ ٕٚاهرٌحتٔد عوٕٚن كٌا ال ٙضرّف
بفقآتٕ ٗإجتٔرادٖ  :اهّجر٘ع اىل اهررخربا ١يف اهو ر ٞرٗ اهِرر٘ رٗ اهصرّ

رٗ

اهاٚرراْ ٗاالسررتعاُ ٞبرررٌعوً٘اتٍٔ هرتررررصٚى اهطٌأُرررٗ ِٞٚاه٘ثررر٘ق باهظرررٔ٘و
اهرورفظ ٛهورِّف اه ّعٛن هاُرٕ وج٘ع هوخرا يف ًرحاي إ تصاصٕ ٗ ربترٕن
ٗٓذا ال ٙضّف بصدق اهفق ٕٚعو. ٕٚ
ٓذا ترٌاَ اهار

عّ اهِ٘ع اهثاُ ًّ ٛاهعوَ٘ اهرٌت٘قف عؤٚا االجتٔاد

ٗاهرٌرتاد اهرٔٚا يف ًقاَ إسرترِااط األذلاَ ًّ ردهرترٔا اهر ّعٞٚن ٗقد رطوِا
ا هلالَ هٚرٕ هلثرّ ٝاهت رلٚم يف إذتٚراد اهفقآر ٞاهٚرٕ برى اهررٌِ عِرٕن ٗكراْ
اه ررّع إثارراه ٗضرر٘ح إذتٚرراد اهفقآرر ٞاهٚررٕ ٗٓرردَ هلررّ ٝاالسررت ِا ١عِررٕ
باهرردهٚى ٗاهربٓرراْ اهررداذان ٗهررٚعوٍ رْ ذاجرر ٞاهفقآرر ٞاىل ٓررذٖ اهاررر٘ث
ضٚ٣و ٞبِسا ٞةس ٞاىل ساع ٞباهرٌ ًّ ٞ٣جٔ٘د عٌو ٞٚاالستِااط  .ثٍ ُرد ى
يف اهِ٘ع اهثاه

ٗاالٍٓ ن ٗٓ٘ :

معرفْ قٌاعد أصٌل الفكى :
ًعّهرر ٞق٘اعررد رصرر٘ي اهفقررٕ ٗكربٙاتررٕ السررٌٚا اهرررٌااذ

اهلالًٚرر ٞاهررمج

ُرُقوب اىل برر٘ث رص٘ي اهفقٕ ٗاهمج بٔا ٙرصس اهتلوٚف ٗٙرتر٘جٕ اىل اهعااد
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ٓذٖ اهق٘اعد ٗاهلربٙراه ٓر ٛاهعٌردٗ ٝاألسرال اهعظر ٍٚاهرذّٙ ٜتلرق عوٚرٕ
االجتٔرراد ٗإسررتِااط االذلرراَ ٗاه٘ ررا٢ف اه ررّع )ٞٚهرررْ ٓررذٖ هٚسررب ًررّ
اهضّٗواه اهاد ٞٚٔٙاهمج ال تررتاد اىل إثااهن بى تررتاد هوردهٚى ٗاهربٓراْ
اهرٌتلفى إلثااتٔان ٗهرٌا كاْ االجتٔاد عٌو ٞٚإسرتِااط األذلراَ ٗاه٘ را٢ف
ًّ ردهتٔا ًٗداوكٔا اهتفصٚو - ٞٚهإُ ٙتعني عو ٟسراهم طّٙرق االجتٔراد رْ
ُٙرردفد االده ُٙٗ ٞرخفّ اهررٌداون ٗٙترقرق ًرّ ذحٚتٔرا ٗكٚفٚر ٞاالسرتِااط
ب٘اسررطتٔا ٗكٚفٚررً ٞااشررّتٔا ٗذرردٗد االسررتفادًِٔ ٝررا يف ًررحاي االسررتدالي
ٗإستِااط االذلاَن هور٘ رْ سراهم طّٙرق االجتٔراد مل ٙرتقّ ذحٚر ٞاهررخرب
اهرٌأث٘و عّ اإلًاَ  )رٗ مل ٙتقّ ذدٗد ذح ٞٚاهرخرب رٗ كٚف ٞٚاستظٔاو
ًعِاٖ رٗ مل ٙترقق ًّ ًّجس تعاوع اهرخرب ّٙرٗ مل ٙررقق اهررٌّج عِرد
هقررداْ اهرردهٚى االجتٔرراد ٜرٗ مل ٙترقررق رْ اهرررٌّج عِررد هقررداْ اهرردهٚى
االجتٔادٗ ٜكْ٘ اه أ ٞتررّٙرٌ ٛٓ ٞٚاهربا ٝ١رَ االذتٚاطن رٗ ُررر٘ٓا ًرّ
اهار٘ث اهمج ٙت٘الٓا ٗٙررققٔا عوٍ رص٘ي اهفقرٕ هسراهم طّٙرق االجتٔرادن
ًّٗ دُٗٔا كٚف ٙترقق عِدٖ االجتٔاد ٗاستِااط اهفتاٗ ٠اه ّع ٞٚ؟ ٗكٚف
ترتسِ ٟهٕ ًااشّ ٝعٌو ٞٚاالستِااط؟ السٌٚا ٗرُم ال ترحد ًسأه ًٞهقٔٗ ٞٚهتٚرا
إال ٗٙررتاد إستِااطٔا ًّ دهٚرى إثرااتررٔا اىل ُررظّ ٞٙرصر٘ه ٞٚرٗ ركثرّ كٌرا ال
ٙرخف ٟعو ٟاهرخارٚرّ اهرٌترترا اهعاو ن ٗبٔذا ٙتراني عظر ٍٚذاجر ٞاالجتٔراد
اهررٌطوق اىل كربٙراه ق٘اعرد األصر٘ي اهررٌِقر ٞألدهر ٞاالذلراَ ٗاه٘ ررا٢ف
اه ّعٞٚن ٗهرٔذا ُق٘ي :
ًعّه ٞاهق٘اعد االص٘هُ ٞٚاهع ٞجداًن بى ٓر ٛتهر ٞاهفقٚرٕ ٗعٌرادٖ اهرذٜ
ِٙطوق ًِٕ اىل االستخّاد ٗاالستِااطن ألْ اهرٌعّه ٞاالص٘ه ً ٞٚاهرخرباه
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اهِظّ ًّ ٞٙاهعوَ٘ االدبٗ ٞٚعوَ٘ اهّجاي ٗاهرردٙ

ٗاهدوا ً ٞٙاهتحراوب

اهعٌو ٞٚاهرراصو ًّ ٞاهررٌٌاوس ٞاالسرتِااط - ٞٚتتلفرى هوفقٚرٕ بعرد إجتٔرادٖ
ٗتررصٚى ُظّٙاتٕ االص٘هٗ ٞٚتعٚفّ هرٕ اهرررحخ ٗاألًراواه ٗاألصر٘ي اهرمج
تررفد ٜبررٕ اىل إسررتِااط األذلرراَ اه ررّع ٞٚرٗ اه٘ را٢ف اهعٌوٚرر ٞعِررد عرردَ
اه٘صرر٘ي اىل األذلرراَ االه ررٔ ٞٚاه٘اقعٚررً ٞررّ ردهتٔررا اهتفصررٚوٞٚن ٗهررذا البررد
هساهم طّٙق االجتٔاد ًّ االجتٔاد يف تِقٚس اهق٘اعد ٗاهلربٙاه األص٘هٞٚ
باهِظّ اهدقٚق ذتٙ ٟصدق عو ٕٚعِ٘اْ اهفق ٕٚاهعاو

بررالهلٍ ٗذّأًٍ)

ٗإال هاْ اهتقوٚد يف اهق٘اعد األص٘ه ً ٞٚعظ ٍٚدٗوٓا يف إستِااط األذلراَ
ٗاه٘ ررا٢ف اه ررّع ٞٚال ٙرررحدٗ ٜال ٙصرردق ًعررٕ اهفقٚررٕ اهعررامل اهِررا ّ يف
ذالهلٍ ٗذّأًٍ) .
ٗٓلررذا ٙرررحـ عوٚررٕ االجتٔررراد ٗاهِظرررّ يف اهعوررَ٘ اهعّبٚرررٗ ٞاالدبٚرررٞ
ٗاهرررٌفّداه اهو ٘ٙرر ٞاهرررخالهٗ ٞٚاهررمج ٙلررْ٘ هررخالهٍٔ دٗوٌ يف رْ  ٙررختوف
استِااط األذلاَ اه ّع ًّ ٞٚردهتٔا  :اهلتاب رٗ اهسِٞن كاالجتٔاد يف ًعِٟ
اهصعٚد ٗاه ِٗ ٌٞٚاه٘طّن ُٗرر٘ٓا كث .
ٗقرررد إسرررت٘عاب اهارررر٘ث األصررر٘ه ٞٚاهلرررث ًرررّ اهارررر٘ث اهو ٘ٙرررٞ
ٗاهرٌعق٘ه ٞٚاهمج ٙرُرتاد اهٔٚا يف ًرحاي االستِااط ٗقد رٌٓورٔا اهو ٘ٙرْ٘ رٗ
مل ٙررررقق٘ٓا تفصررٚالً كٌررا ال ٙرررخفٟن هتررقداد رٌٓٚرر ٞاهاررر٘ث األصرر٘هٞٚ
هد وررٔا اهعظرر ٍٚيف ًرررحاي إسررتِااط االذلرراَ ٗيف ًرررحاي تررررصٚى قرردوٝ
االستِااط ًٗول ٞاالجتٔاد ِٓٗ .ا ُق٘ي :
ال ٙست٘ذش رذدٌ رٗ  ُٙلى ر ااو ٌٜبأْ ق٘اعد رصر٘ي اهفقرٕ بدعر ٞرٗ
هٚس هلا عٚرٌّ ٗال رثرٌّ هر ٛرذادٙر

اال٢رٌٗ ) ٞرُٕ تأ رّ تردٗٙرِرٔا عرّ
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عص٘وٍٓ  )ثٍ ترط٘وه ًعوً٘اتٕ يف اهقّْٗ األ

.ٝ

ال  :إْ بعررا ب ررر٘ث رصرر٘ي اه ررفقٕ ٗق رر٘اعدٖ كاُررب
هاُف را ُقرر٘ي  :رٗ ً
ًعّٗهرر ٞبررني رصرررابٍٔ ً )ررّ رٓررى اهعوررٍ ٗاهفضررى ٗاهفقآررٓٗ ٞرر ٛال
تررتاد اىل تدًٗ ّٙرّ قاورٍٔن ُظر دالهر ٞاالًرّ عور ٟاه٘جر٘ب ًرا مل تقرٍ
قّ ِٞٙعو ٟاهرت  ّٚيف اهرتن ن ٗداله ٞاهِٔ ٛعو ٟاهترًّ ٍٙا مل تقرٍ قِّٙرٞ
عو ٟاهرت  ّٚيف اهفعىن ٗا ٓا كث ًعوَ٘ هوخا .
ٗبعا برر٘ث رصر٘ي اهفقرٕ ٗق٘اعردٖ قرد رًالٓرا االٌ٢ر ) ٞعورٟ
بعا رصرابٍٔ اهرٌفٓفوني اهررٌستعدِٓ ّٙراً هتقافورٔا ٗٓضرٌٔا ذٚر

رهقر٘ا

اه ٍٔٚاألصر٘ي ٗاهلربٙراه اه رّع ٞٚاهرمج تتفرّع عِٔرا األذلراَ االهررٔ ٞٚثرٍ
قاه٘ا هلٍ :شعوِٚا إهقا ١االص٘ي ٗعوٚلٍ اهتفّٙر ز  )1ذتر ٟكترـ قسرٌٍ ًرّ
وٗاتٔررٍ وسررا٢ى يف بعررا اهلربٙرراه ٗاهق٘اعررد االصرر٘ه ٞٚن هّاج ر هٔررّل
اهِحاشٗ ٛاهط٘سٗ ٛابرّ اهِرد -ٍٙتطور عور ٟعردد ًعترد برٕ ًرّ اهّسرا٢ى
اهرررٌلت٘ب ٞيف ب ررر٘ث رصرر٘هٗ ٞٚتعررّ

رُٔررا ًررّ ت٘جٔٚرراه ٗتعوٌٚرراه رٓررى

اهاٚررب )ن ٗٓررذا ُرررظ وسررراه ٞاالهرررفا ًٗااذثٔررا)  )7هرٔررر اَ بررّ
اهرررلٍ اهذ ًّ ٘ٓ ٜرجال ١رصراب االًراًني اهصرادق ٗاهلرا ٍ )ن
ُٗظ وساه ٞإ تال

اهرردٙ

ًٗسا٢وٕ عّ رب ٛاهررسّ ً٘سر ٟبرّ جعفرّ)

ٗقد رهرفٕ ٙ :رُ٘رس بّ عارد اهرّبّ ٓٗ )1ر٘ ًرّ رجرال ١رصرراب االًراًني
اهلا ٍ ٗاهّضا . )
 )1اه٘سا٢ى  :د : 11ب ًّ 5اب٘اب صفاه اهقاض : ٛح + 61ح. 67
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ُٗظ وسا٢ى إااعٚى بّ عو ٛاهِ٘برخمج اهذ ًّ ٘ٓ ٜرجال ١اه رٚعٞ
ًٗتلوٌررًٗ ٍٔٚررّ ًعاصررّ ٜاالًرراَ اهعسررلّٗ ) ٜشررٔد بداٙرر ٞاه ٚاررٞ
اهصرر ّ ٠ن ٗكتررـ وسرراه ٞيف إبطرراي اهقٚررال) ٗوسرراه ٞيف اهرررخص٘
ٗاهعٌَ٘) ٗوساه ٞيف ُقا إجتٔاد اهّرٗ )ٜا ٓران هّاجر

)1ن ُٗظر ًرا

كتارٕ اهرررسّ بررّ ً٘سرر ٟاهِ٘بررخمج اهررذٓ ٜرر٘ ًررّ عوٌررا ١اه ررٚع ٞيف اه ٚاررٞ
اهص ّٗ ٠قد كتـ يف رصر٘ي اهفقرٕ كتراب اهررخص٘
رب اه٘اذد ٗاهعٌى بٕ) رٗ ذح ٞٚاال ااو) هّاج

ٗاهعٌرَ٘) ٗكتراب
. )7

ٗثاُٚاً :إْ كث اً ًرّ بررر٘ث األصر٘ي ٗق٘اعردٖ قرد ٗوده رصر٘هلا يف
ر ااو االٗ ٌٞ٢رذادٙثٍٔ  ٛٓٗ )اّسٍُٔ يف ُف٘ل وٗاتٍٔ ٗرصررابٍٔ
ن ٗقد كتـ اهعدٙرد ًرّ اهعوٌرا : ١اال اراو اهررٌفصفو ٞهق٘اعرد رصر٘ي اهفقرٕ
ٗكربٙاتٕن هّاج ًا كتإ اهعالً ٞاهرحوٚى اهفٚا اهلاشاُ ٛهٓ 1841 :ر) يف
كتابٕ األص٘ي األصو )ٞٚاهرٌ تٌى عو ٟع ّ ٝرصر٘ي ًسرتقاً ٝرّ اهلتراب
ٗاهس رِٗ ٞقررد طا ر يف اهِحررفن ًٗررا كتاررٕ اهعالًرر ٞاهرررحوٚى اهسررٚد عاررد ات
شرررب ه ٓ 1747 :ررر) :األصرر٘ي األصررٚوٗ )ٞاهررذ ٜإذترر٘ ٠رهررف ذررردٙ
ٗتسعٌٗ ٞ٣ثالث ٞرذاد ٙن ٗٓ ٛتاٚفّ كث اً ًّ ق٘اعد رص٘ي اهفقٕ رٗضررٔا
ٗروشررد اهٔٚرررا االٌ٢ررر ) ٞن كٌررا كترررـ اهعالًررر ٞاهسررٚد ًرررررٌد ٓاشرررٍ
اهرخُ٘ساو ٜهٓ 1111 :رر) رصر٘ي تي اهّسر٘ي ٗ )قرد إذتر٘ ٠روبعرٞ
تال

ذدٙ

ًرّتاط بأصر٘ي اهفقرٕ ٗق٘اعردٖ ٗكربٙاترٕن كٌرا رْ اهررٌ٘س٘عٞ

 )1هّٔل اهط٘س16 : ٛن وقٍ اهرتت + 15 : ٞوجاي اهِحاش17 : ٛن وقٍ اهرتت: ٞ
 + 51هّٔل ابّ اهِد. 776 : ٍٙ
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اهرردٙث ٞٚاهرٌفهف ٞبرشّا
جاً رذادٙر

اهفق ٕٚاهرحوٚى اهسٚد ذسني اهربٗجّد ٜقدٖ) :

اه رٚع )ٞقرد تعرب ر اراو رصر٘ي اهفقرٕ اهررٌأث٘و ٝعرٍِٔ

 )يف ًقدً ٞاهلتاب ن ٗٓ ٛر ااو ًتفّق ٞيف ج٘اً األذادٙ

األ ّ٠

اهصررررادو ٝعررررّ رٌ٢رررر ٞاهلرررردً ) ٠ررررّ رًرر ر اهرررررٌفًِني اىل اهررررررحٞ
اهرررٌِتظّ عحى) ن ٗإْ كرراْ ركثّٓررا عررّ اإلًرراًني اهارراقّ ٗاهصررادق )
كسا ّ٢اهعوَ٘ اهرٌأث٘و ٝعّ ًدوس ٞرٓى اهاٚب ٗ )عّ ٓرذ ّٙاإلًراًني
اهصرررادقني  )باهررررخص٘

بفعرررى اهظرررّٗ

اهسٚاسرررٗ ٞٚاالجتٌاعٚرررٞ

اهرٌعاصّٝن ٗٓ ٛر ااو تل ف عرّ كرْ٘ اهق٘اعرد األصر٘هٗ ٞٚهٚرد ٝارّل
االُٗ ) ٌٞ٢تاد ًدوستٍٔ اهعوٌٚر ٞاهعاهٚرُ ٞررٌب ٗتطر٘فوه ذتر ٟبو رب
اهدوج ٞاهعوٚا ًّ اهّق ٛاهرٌ ٔ٘د اهَ٘ٚن هوٚسب ٓ ٛبدع ًٞكٌا ٙقعٍ بعا
اهرحآوني رٗ اهرٌتعصاني .
ٗاهر ررراصى اْ اهررررٌِصف عِررردًا ٙالذرررت كترررـ اهرررّٗا ٝاهررررٌتقدًني
صو ٞهق٘اعرد رصر٘ي
اهرٌتعوٌني ًرّ األٌ٢رٙٗ ) ٞالذرت ر اراوٍٓ اهررٌف ف
اهفقررٕ ٗاهرررٌفسفس ٞهلربٙرراه ًااذثررٕ ٙ -عررّ

رْ بعررا ًسررا٢ى األصرر٘ي

ٗكربٙاتٕ ًستٌدًٗ ٝستقا ًّ ًٝاّل رٓى بٚب اهِا٘ٗ ) ٝرذادٙثٍٔ اهمج
تعوٍ رصرابٍٔ األص٘ي اهمج تتفّع عِٔا األذلاَ .
ٗٙر ٔد هرٌا كُّا ً :ا ٗود يف بعا ر رااو االسرتصراب  ًّ )1قرر٘ي
االًاَ اهلرا ٍ :)شا ا شرلرلرب هابرّ ِعو ٟاهرٚقٚررّز هررسأي اهرّاٗ: ٜ
ٓذا رصىٌ؟ ٗرجابٕ :)شُعٍز ٓٗ -ذا ٙل ف عّ تعو ٌٍٔٚهوفطرّ ًرّ
رصرابٍٔ  :األص٘ي اه ّع ٞٚاهمج ٙتفرّع عِٔرا األذلراَ اهفّعٚرٗ ٞاهفتراٗ٠
 )1اه٘سا٢ى  :د : 6ب ًّ 4اب٘اب اخلوى اه٘اق يف اهصال : ٝح. 7
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اهرٌستِاطٞن كٌا ٙتراني رْ بعرا وٗاتٔرٍ هذكا٢رٕ ًٗتابعترٕ هلرٍ -قرد ذصرى
عِدٍٓ اهتٌٚٚق بني األصى ٗبني اهفّع هسأي هوتأكد ًرّ كُ٘رٕ رصرالً صاهررراً
هوتفّ ٙعو. ٕٚ
كٌا عوٌ٘ا رصرابٍٔ كٚف ٞٚاالستفاد ًّ ٝاهقرّتْ ٗاهسرِ ٞاهرمج ٓرً ٛرّ
رعظٍ تاله اهفقآٗ ٞاالجتٔادن ُظ ًعترب ٝعاد االعوً٘ ٟىل تي سراَ اهرمج
ٙعوٌررٕ هٔٚرررا االًررراَ اهصرررادق )كٚرررف ٙعرررّ

اهررررلٍ ًرررّ كتررراب ات

هّاجرر )1ن ُٗظرر صرررٚس زواو ٝاهررذ ٜسررأي هٚررٕ عررّ ًرردون اهرررٌسس يف
اه٘ض٘ ١باعا اهّرلن هقاي  )هٕ :شهررٌلاْ اهارا١ز ٗ )7ار ٓرذا كرث
ًتفّق يف ر ااوٍٓن هلاُب هرحٔ٘دٍٓ  )يف اهتثقٚف ٗيف تعو ٍٚاألص٘ي
ٗاهلربٙاه تثاو ٗاضر ٞذت ٟترخّد عوٗ ٍٔٚيف ًدوستٍٔ هقٔا ١رجالُ ١ظ
زواو ًٗ ٝرررٌد بررّ ًسرروٍ ٗٙررُ٘س بررّ عاررد اهررّبّ ٗاهفضررى بررّ ش را اْ
ٗا ٍٓ كث ًرٌّ تعوٍ األص٘ي ٗكٚف ٞٚاالستِااط ًّ اهلتاب ٗاهسِ. ٞ
ثررٍ ر ررذه ٓررذٖ اهطّٙقرر ٞباهت٘سفر ٗاهتِرراًٗٗ ٛود عؤٚررا اهتفلررّ اهررذٜ
باشررّٖ رتارراعٍٔ ٗ رردفأًٍ ٗبررا ٝعوررًٍ٘ٔ ًّٗٗفجٔٚررا ذترر ٟبوررا اهفلررّ
االًاً ٛدوج ٞعوٚا ًّ اهّقٗ ٛاهدقٞن ٗات اهرٌ٘هق اهعاصٍ .
كٌا رْ إبتعراد عصر٘وُا عرّ عصر٘وٍٓ ٗ)ت٘سفر اهررٌعاو
اهظررّٗ

ٗت ٚفرّ

ٗتا ردفي األذرر٘اي ٗاسررتٌّاو اهِظررّ االجتٔرراد ٜيف عصرر٘و اه ٚارر-ٞ

رٗجـ ت٘سف اهرٌااذ

االصر٘ه ٞٚقٔرّاً ٗاقتضرُ ٟضر٘جٔا ٗتلثفرّ ُظّٙاتٔرا

ى بٔا اهرٌ اكى اهعوٌ ٞٚاهااوز ٝهلٍ بفعى اهاعرد ٗاهفاصرى اهقًراُٛ
اهمج تُرر ف
 )1اه٘سا٢ى  :د : 1ب  ًّ 1 4اب٘اب اه٘ض٘: ١ح. 6
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ٗاهتط٘و اهفلّٗ ٜاالجتٌاع ٛاها ّٜن ٗهذا بو ب اهررٌااذ
اهعص٘و األ

االصر٘ه ٞٚيف

ٓ ٝذا اهتط٘و ٗاهت٘سف ٗاهّق. ٛ

ٗاهرراصى با تصاو :إْ ضراط اهق٘اعرد االصر٘هً ٞٚرّ رٓرٍف ًرا ٙت٘قرف
عو ٕٚاالجتٔاد ٗاهفقآ ٞيف عص٘وُا ٗال ٙرٌلّ االست ِا ١عِٔان ٗال رثرّ هررٌا
ٙدفع ٕٚبعا اهذ ّٙطعِ٘ا هٔٚا بلُ٘ٔا بدع ًٞرٗ ًرأ ٘ ً ٝرّ هقٔرا ١اهررخال
ُٗررررٌ٘ٓا ًررّ اهرررٌقاعٍ اهااطوررٞن هرُٔررا ًررقاعٍ ج٘هررا ١ال سررٌٚا بعررد رْ
رٗضرِا إتاالً عظُ ٍٚف اهرٌااذ

االصر٘هٞٚن ٗاه٘جرداْ رقرً٘ ٠رّ كرى

كالَ ًّٗ كى بّٓاْ ٗات اهلاد ٜاهعاصٍ
ٗيف اهرختاَ ٙرٌلِِا اهق٘ي ًرختصّاً :البد هساهم طّٙرق االجتٔراد ًرّ
تررررصٚى اهعوررَ٘ اهثالث ر ٞاهرررٌتقدًٓٗ - ٞرر ٛاألسررال  -ذترر ٟتترقررق عِرردٖ
اهرٌولٙٗ ٞص ًصداق ًا ٗاقعً ٚا هعِ٘اْ  :اهّاٗ ٜهرردٙثٍٔ اهِا ّ يف ذالهلٍ
ٗذّأًٍ ٗاهعاو
ٙضررا

ألذلأًٍ) .

اهٚررٕ  :إذتٚرراد اهفقآرر - ٞبعررد تررررصٚى اهلربٙرراه االصرر٘هٞٚ

ٗاهّجاهُٗ ٞٚرررٌ٘ٓا اىل إتعراب اهرِفس يف ًررٌاوس ٞتطاٚرق اهلربٙراه عورٟ
ص ّٙاتٔا ٗت خ ّٚاوتااطاتٔا ٗتعوقاتٔا ٗترررصٚى ُتا٢حٔران هراْ اهتطاٚرق
ٗاهرٌٌاوس ٞحتصفى هوفق ٕٚج٘د ٝاالسرتِااطن ٗا ا رجراد اهتطاٚرق ٗاهت رخ ّٚكراْ
جٚرررد االسرررتِااطن ٗإال ا ا مل ترررررصى هرررٕ اهررررخرب ٝاهررررحٚد ٝيف اهتطاٚرررق ٗجررر٘دٝ
االستِااط مل ٙلّ هقٔٚاً ًررققاً .ثٍ ُار

:

علٌو ًمعارف تـختاجوا الفكاهْ :
ثررٌ ٞعوررَ٘ ًٗعراو

ترترررطوأا اهفقآررٗ ٞتعر٘ز سرراهم طّٙرق االجتٔررادن هرراْ

اهرفقآررر ٞاهعاهرررٗ ٞٚاهتررقٚرررق اهرٌ٘جرررـ هرررقّب اهرررِتا٢خ اهرررٌستِاطً ٞررّ اه٘اقرر
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ٗاإلواداه اهرحد ٞٙهلٍ )ترتر٘قرف عو ٟبعا اهرٌعاو

اهرٌٌٔٗ – ٞه٘

بقدو ًا ًّ دْٗ إستٚعاب : ٛٓٗ -
األٗي :البررد ًررّ إطررالع ًّٙررد اهفقآررٗ ٞسرراهم طّٙررق االجتٔرراد عوررٟ
تفس تٙاه اهقّتْ عًٌ٘اً ٗتفس تٙاه األذلاَ ًررخص٘صاًن هراْ اإلطرالع
ٗاإلذاط ٞبرٌعاُ ٛتٙاه اهقّاْ رٗ تٙاه رذلإً يف االقى -هٕ دٗو عظر ٍٚيف
تررصٚى اهرٌولٗ ٞاإلستعداد ٗاهقابوٞٚن ٗٓذا رًّ ًررس٘ل ألٓى االجتٔاد
ٗال ٙررتاد اىل إستدالي ٗش٘آدن ٙلف ٛرْ تلْ٘ هتالٗ ٝاهقّتْ ٗتدبفّ تٙاتٕ
تثاو وٗذ ٞٚعاهٞٚن ٗت٘جرـ اهقرّب اىل ات سرارإُ ٗصرفا ١اهرّٗح ٗهطاهرٞ
اهررسف اهااطين ٗزٗاي اهررحـ ٗ الَ اهرٌعاصً ٛضاهاً هرٌا يف هٍٔ تٙراه
األذلاَ ًّ ها٢دًٗ ٝعّهٞن وٗ ٠اهلوٚين ًّ )1سالً ق٘هٕ : )ش ًرّ ر رذ
د ًّ ِٕٙكتاب ات ٗسُِ ٞا  ٕٚزاهب اهرحااي قاى رْ ٙقٗيز ٗوٗ ٠اهررّف
اهعاًو ٛق٘هٕ  : )شتعوٌ٘ا اهقّتْ هإُ رذسّ اهرردٙ

ٗتفقٔ٘ا هٕٚن هإُ

وبٚر اهقورر٘بز ٗ )7وٗ ٠اهرفرررٚا اهلاشرراُ ٛقررر٘هٕ :)ش اهرررٌفمج ٙررررتاد اىل

ًعّهً ٞعاُ ٛاهقّتْز . )1
اهثاًُٗ :ٛرٌا تقدَ ٙرتارٚرّ ًسٚس اهرراج ٞهمطالع عو ٟرسرااب ُرقٗي تٙراه
األذلاَ ٗ ص٘صٚاه صدٗو رذادٙ

اهسِٗ ٞاهمج تتد ى يف ترررصٚؤا ً :عّهرٞ

رهلراو ٗهتراٗ ٠اهفقٔرا ١اهررٌعاصّ ّٙهألٌ٢ررٗ ) ٞهصردٗو رذادٙرثررٍٔن هراْ هرررٔا
دٗواً ًرررٌٔاً يف ترررصرررٚى اهظرررٔ٘و اهوفظرر ٛاهرررٌطٌ ّ٣بررٕ ٗبرراهِر٘ االقررّب هو٘اق ر
اهرٌّاد جداً .
 )1اهلايف :د - 2: 1طاع ٞطّٔاْ  +وٗض ٞاه٘اعظني هوِٚساب٘و - 77: ٜطاع ٞاهِحف .
 )7اهفص٘ي اتٌٔ ٞيف رص٘ي اال : ) ٌٞ٢د. 112 : 1
 )1االص٘ي االصو ٞٚهوفٚا اهلاشاُ. 112 : ٛ
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ٗقد إعتِ ٟاهرٌفسفّْٗ يف تفاسر ٍٓ باٚراْ رسرااب ُرقٗي تٙراه اهقرّتْ
اهررررلٍٚن ٗرافررى اهرررٌردفثْ٘ يف اه اهررـ بٚرراْ رسررااب صرردٗو اال ارراو
اه ّٙفٞن ٗهذا ذصى اهتعراوع اهلرث
ًِٗاش ١ٛا تال

برني اال اراو ٗكراْ هارر

رسرااب

اال اراو دٗواً ًعترداً برٕ يف عرالد ًتعاوضراه األ اراون

ال يف ًااذرر
ٗقررد عّضررِاٖ بررررث ًا ًفصفرر ً

تعرراوع االدهررٗ )ٞهاقرر ًا هرراعا

االعا ٍ كاهااقّ ّٙاهررٌردث اهررٌحوس ٛيف بررراو رُر٘اوٖ ٗاه رٔٚد اهسرعٚد
اهصدو قدٌٓا) يف تقّ ّٙبررثٕ االص٘ه. ٛ
اهثاهر  :اإلطررالع عورر ٟق٘اعررد اهرررٌِطق ٗرشررلاي االسررتدالين هرراْ هلررا
د اه ًٞيف سالً ٞاهتفل ٗصر ٞاستِتاد اهفق ٕٚهتٚراٖ ًرّ األدهرٗ ٞاهرربآنين
ًّٗ ِٓا البد ًّ اهتعّف

عور ٟاألشرلاي االوبعرٗ ٞشرّا٢ط إُتاجٔرا ٗتررٌٚٚق

ًِتحٔا ًّ عقٌٔٚان ُٗررر٘ٓا ًرّ االسرتدالي اهررٌِتخ اهررٌثٌّ ٗتررٌٚٚقٖ عرّ
االستدالي اهعقٍٚن ًّ دْٗ تررّف ٜاهتفاصرٚى األ رّٗ ٠اهرمج ال د رى هلرا
يف ضرراط االسررتدالي اهصرررٚس عِررد اهتصررد ٜهترصررٚى األذل راَ اه ررّعٞٚ
ٗاستِااطٔا ًّ ردهتٔا اهتفصٚو. ٞٚ
ٗالبد ًّ اهتِاٚرٕ ِٓرا عور ٟرًرّ ًٔرٍن ٗاالهتفراه اىل هرقَٗ اسرتخّاد
اهفقٚرٕ هألذلرراَ اه ررّعً ٞٚررّ اهرررٌداون اهرررٌتعاوهً - ٞررّ اهلترراب ٗاهسررِ-ٞ
ٗبرراهطّق االسررتداله ٞٚاهرررٌأه٘هٞن دْٗ اه٘سررا٢ى ارر اهرررٌتعاوهٗ ٞاهطررّق
اه ّٙارر ٞكاإلسررتعاُ ٞبعوررَ٘ اهرررحفّ ٗاهًّررى ٗبعررا اهررررساباه رٗ بطّٙررق
االسررتخاو ٝرٗ اهقّعرر ٞرٗ ُرررر٘ٓا ًرررٌا مل ٙقررٍ ده ٚرىٌ ٗاضررس عورر ٟشررّعٞٚ
اعتٌادٓا طّٙقاً إلستِااط األذلاَ .
اهّابر  :اإلطرالع عو ٟاهتأوٗ ٙاهرحر ّاهرٚا اهقدٙرٌني ٗعروَ٘ اهرِرفرس
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ٗاالجتٌراع اهررردٙثنين هراْ اهتعرّف

عورر ٟاألذرداث اهتاوٙررخ ٞٚاهرررٌعاصّٝ

هقًررراْ وسررر٘ي ات ٗ )رٓرررى بٚترررٕ ٗ )اإلطرررالع عوررر ٟاهظرررّٗ
االجتٌاع ٞٚاهرٌردق ٞبٍٔ ٗعو ٟاهعاداه ٗاهتقاهٚد ٗ ص٘صٚاه االجتٌراع
اها ّ ٜاهسرا٢د ٝيف عصر٘وٍٓ ٗ )هتراٗ ٠هقٔرا ١عصرٍّٓ -هررٔا د اهرٞ
ٗاضررر ٞيف هٔررٍ ًررّادٍٓ اهرررحدً ٜررّ رذررادٙثٍٔ ٗيف اهت٘ص رى اىل اهرررٌّاد
اه ّع ٛاه٘اقع ًّ ٛبٚاُاتٍٔ ٗرس٣و ٞوٗاتٍٔ ًٗٓ ٛتأثّ ٝيف اه اهرـ باهررح٘
اهفقٔ ٛاهرخاليف اهسا٢د يف ًل ٞرٗ اهرٌدٙرِ ٞرٗ اهلر٘هررًٗ ٞرتأثررّ ٝباهرررااله
االجرتٌاع ررٗ ٞٚاهعرراداه ٗاهرترررعاوهاه اهعرقال٢ررر ٗ ٞٚرص٘صرررٚاه اهرتاوٙررر
ٗاهرحر ّاهر ٞٚاهمج ترلترِف ر ٓأٍُ ٗرهلاوٍٓ ًٗعاشٍٔ ٗت٘طٍِٔ ِٓان .
ا ْ تصرروس بعررا اهظررّٗ

ٗاهرررٌالبساه رْ تلررْ٘ قررّاًِ ّ٢فصرروٞ

ً ررختص ٞبرراهِّف اهرررٌأث٘و ً رررقق ٞهوظٔرر٘و اهصرررٚس ٗكاشررف ٞعررّ اهرررٌّاد
اهرحد ٜاه٘اقع ًّ ٛرذادٙثٍٔ ٗ )بٚاُاتٍٔ .
ٓررذا ترررٌاَ ًررا رودُررا بٚاُررٕ ًررّ اهعوررَ٘ اهررمج ٙررررتاجٔا سرراهم طّٙررق
االجتٔرراد ٗتت٘قررف عؤٚررا عٌوٚرر ٞاسررتِااط األذلرراَ اإلهرررٔ ٞٚاهلوٚررٞن ٗرًررا
اهق٘اعررد ٗاهعوررَ٘ اهررمج ُٙعٌررى بٔررا يف ًرررحاي تطاٚررق األذلرراَ اهلوٚرر ٞعوررٟ
ًصادٙقٔا ٗص ّٙاتٔا كعوَ٘ اهرٔٚأٗ ٝاهفوم ٗعوَ٘ اهّٙاضرٚاه ٗف٘ٓرا هرال
ًاُ ًّ وج٘ع اهفق ٕٚهٔٚا اىل رٓى اال تصا

ٗاهررخرب ٝيف ًقراَ اهررراجٞ

ٗعِد إواد ٝتطاٚق األذلاَ اهلوً ٞٚرّ براب اهّجر٘ع اىل رٓرى اال تصرا
ٗاهرخربٗ ٝال ض هٗ ٕٚال ٙقى بٕ شأْ اهفق . ٕٚثٍ ُارر

:

إلفات ىظر ًبَان حكَكْ :
يف اهرختاَ رذـف إهرفاه اهرِظّ اىل رًّ ٗاقرعً ٛرٍٔن ٓ٘ قو ٞدٗو عوَ٘
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اهّجرراي ٗاهرررردٙ

ٗاهدواٙرر ٞيف عٌوٚرر ٞاالسررتِااط ٗإسررتخّاد األذلرراَ

ٗاه٘ ا٢ف اه رّع ٞٚباهقٚرال اىل بررر٘ث اهفقرٕ ٗق٘اعردٖ ٗبررر٘ث رصر٘ي
اهفقٕ ٗكربٙاتٕ اهوتني ٌٓا اهّكٚرق ٝاألسرال هعٌوٚر ٞاالسرتِااطن ٗإُررٌا رطوِرا
اهرردٙ

ِٓا ذ٘ي د اه ٞعوَ٘ اهّجاي ٗاهررردٙ

ٗاهدواٙرٗ ٞبٚراْ دٗوٓرا

يف ًرحاي اهفقآٗ ٞاالستِااطن ألجى قو ٞاهعِا ٞٙبرخص٘صٚاتٔا عِد كث ًّ
االعالَ بى ٗاٌطٍٔ هدٗوٓا باهتٌاَ ٗكإُٔ ال رثّ هلان رقصاٖ تعّفع اهاعا
هٚسر ًِٔرراٗ -يف اه اهررـ ٙررّتاط برراهت٘ثٚق ٗاهتضررعٚف ال ركثررّٗ -االًررّ بررني
إهّاط ٗبني تفّٙط .

اهاررر

ٗهضررّٗو ٝتر٘ض ررٚس دٗو عوررَ٘ اهّجرراي ٗاه ررردٙ

ٗاهدواٙرر ٞرط رروِا

ِٓررا -يف ًارراد ١ٜاالجتٔرراد -ثررٍ ُررتٌفٍ اهاررر

ُٗل ررف دٗوٓررا

اهرررٌختصّ يف ت رررصٚى اه٘ثرر٘ق باهسررِ ٞاهرررٌطّٔ ٝباإلضرراه ٞه ردٗو اهاررر٘ث
اهفقٔٗ ٞٚق٘اعدٓا ٗباهِسا ٞهدٗو اهق٘اعد االص٘هٗ ٞٚكربٙاتٔا ُٗق٘ي :
ال وٙررـ يف رْ هاررر٘ث اهّجرراي ٗاهرررردٙ

دٗواً يف ت ررخ ّٚاهرررخرب

اهرررح ٞاهرررٌعتٌد ٝيف اجلٌوررٞن ٗٙقرر٘ ٠اهردٗو ٗت ررتد اهررراج ٞاىل كربٙاتٔررا
ٗص ّٙاتٔا عِد االهتقاَ بررح ٞٚرب اهثق ٞرٗ اهرخرب اهررٌ٘ث٘ق بصردٗوٖ ًرّ
دْٗ إهتقاَ كرب ٠جرب اهّٗا ٞٙاهضعٚف ٞبعٌرى اهررٌ ٔ٘و بٔرا رٗ كسرّ اهررخرب
اهصرٚس بررعّاع اهررٌ ٔ٘ون ٗال تعردٗ اهررراج ٞاهٔٚرا يف ًررحاي إسرتِااط
االذلاَ ٗال تقٙد عّ  )%6اىل  ًّ )%2جٔ٘د عٌو ٞٚاالستِااطن برخال
اهق٘اعد ٗاهلربٙاه اهرٌستقا ًّ ٝاهار٘ث األص٘ه ٞٚهاْ هلا دٗواً عظٌٚاً يف
ًرحاي االستِااط ٙقّب ًّ ٗ )%68قد ٙصعـ عو ٟاهاعا اهتصردٙق بررٌا
كُّان ٗهذا رذـف بٚاْ رًّ: ّٙ
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األًّ األٗي :إْ اهلربٙاه اهّجاه ٞٚقوٚو ٞتعدف باهع ّاه هرُٔرا ًعردٗدٝ
ٗتقرر تطاٚقاتٔررا يف برررر٘ث اهفقررٕ عرررب برررر٘ث صرر ّٗ ٞٙهعوررَ٘ اهّجرراي
ٗاهرردٙ
رضعا

ٗاهدوا . ٞٙبٌِٚا اهلربٙراه االصر٘ه ٞٚكرث  ٝتعردف باهررٌ٣اه ٗٓرٛ
اهلربٙاه اهّجاهٚرٞن ٗتِفر كرث اً يف ًررحاي االسرتِااط كٌرا ٙعرّ

رٓى اهرخربٗ ٝاال تصا

ن هاْ ااهرـ ًسرا٢ى اهفقرٕ تعتٌرد كررب ٠رصر٘هٞٚ

تطافق هٔٚا ٗٙستِاط بٔا اهفتٚا اه ّعٞٚن بى إْ كث اً ًّ ًسا٢ى اهفقٕ ٗهّٗعٕ
تتطوـ تطاٚق كربٙاه رص٘هً ٞٚتعددٝن بٌِٚا اهلربٙاه اهّجاهٚرٗ ٞصر ّٙاتٔا
ًٗا ٙتصى بٔا ًّ اهعوَ٘ ال ٙررتاد اهٔٚا كث اً ٗال ٙأت ٛتطاٚقٔرا يف كرث ًرّ
اهرٌسا٢ى ٗاهفتاٗ ٠اهفقٔ. ٞٚ
األًّ اهثراُ :ٛإْ اهلربٙراه اهّجاهٚر ٞهررٚسب بررٌضٌْ٘ دقررٚق ًٗرفدف٠
ًعٌفق ذٚ

ال ٙررتاد اهتأًى هٔٚا ٗإ تٚراو اهرررق ًرّ ًرررتٌالتٔا اىل كرث

تفلّ ٗتأًىن بٌِٚرا اهلربٙراه االصر٘هٓ ٞٚر -ٛيف اه اهرـً -ضرٌُ٘ٔا دقررٚق
عٌرٚق ٗٙر رتاد ٓضرٌٔا هوٌاترد٢ني ٗإ تٚراو اهرررق ًِٔرا هوٌِرتٔني اىل تأًفرى
ٗتفل ّ كث ن ٗهلا دٗوٌ كا يف ت٘سع ٞاهرذّٓ ٗتعٌٚرق اهفلرّن كٌرا هلرا دٗوٌ
عظ ٍٚيف ًرحاي االستِااطن ٗهعوٕ ال تلراد ت٘جرد ًسرأه ٞهقٔٚر ٞإال ٗترررتاد
هلرب ٠رٗ ركثّ ًّ كرارّٙاه رص٘ي اهرفرقٕن ًّٗ ِٓا كُّا ترقد ّٙدٗوٓا هرٛ
االستِااط برٌا ٙقّب ًّ ً )%68رٌا ٙت٘قف عو ٕٚجٔد اهفق ٕٚاهرٌستِاط .
ٗثررٌ ٞعوررَ٘ ٙرررتاد اهٔٚررا اهفقٚررٕ يف ًررحاي االسررتِااط كق٘اعررد اهو ررٞ
ٗاةداب ٗاهاالاٗ ٞال ٙاعد تقد ّٙاالذتٚاد اهٔٚا بدٗو ٙلاد ٙاورا ً )%18رّ
جٔ٘د االستِااطن ٗثرٌ ٞدٗوٌ كا همسرتظٔاواه اهوفظٚرٗ ٞاهق٘اعرد اهفقٔٚرٞ
ٗهّٗع اهفقٕ هاْ هلا دٗو ًا ٙلاد ٙاوا .)%16 -%18
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ٗيف اهرختاَ رذـف اهتِ٘ٗ ٕٙإعالَ اهرحٌ - ٚالسرٌٚا ًرّ رذرـف اهت رّف
برررٌول ٞاالجتٔررادٗ -االٙرررٌا ١اىل ًررا ٓرر٘ رٓررٍ رسررااب اهت٘هٚررق ٗٗسررا٢ى
اإلستعداد ٗاهتٔٚف هترصٚى ًول ٞاالجتٔاد ٗإستِااط رذلراَ ات تعراىل ٓر٘
اهت رّف

بتقرر٘ ٠ات سررارإُ ًولر ًٞواسررخ ًٞيف اإلوتلرراز اهقورريب ًسررتقّ ًٝيف

اهسو٘ن اهرخاوجٛن ٗإال ا ا مل ٙت رّ

بتقر٘اٖ ٗمل تسرتقّف هرٕ سر  ٝاهتردّٙ

اه٘اقعٗ ٛاهت٘وفع اهررقٚق ٛيف اهسّف ٗاهعوّ كراْ ًِاهقراً ٗش ِإَّْ ا ْهٌُِراهِقِني هِرٛ
اه ردَّوْنِ األسْررفىِ ًِ رّْ اهَِّرراوِزاهِسررا146 :١ن ٗٙلررْ٘ ًصررداق ق٘هررٕ سررارإُ :
رٌِىُ رسْرفاوغاز
رٌِوع٘ٓا كٌثىِ اهْرٌِاوِ ْ ٙ
ذٌِّوع٘ا اه َّتْ٘وا ٝثٍَُّ هٍْ ْ ٙ
ش ًثىُ اهَّذُِ ّٙ
اجلٌع. 6 : ٞ
ٗاهذٙ ٜردول ًسرتٌّاً ٗٙرررٌى هقرٕ تي ًرررٌد ً )رّ دْٗ تر٘وفع
ٗاقع ٛقد ٙصى اىل ًّادٖ ٗٙلسـ ًول ٞاالجتٔاد ٗهلِٔا تلْ٘ ٗبراالً عوٚرٕ
يف قررربٖ ٗٙررَ٘ قٚاًتررٕن بررى ٙسرروـ ات تعرراىل ًِررٕ اهت٘هٚررق يف اهرردُٚا هاورر٘
ًّضاتٕن هٚف ى يف عالقتٕ بات سرارإُ ٗتسر٘ ١سرو٘كٚاتٕ اهررٌّجع ٞٚقٔرّاًن
ُع٘ بات ًّ اضإ سارإُ ًّٗ س٘ ١اهعاقا. ٞ
ٗهُٚعوٍ رْ ساهم طّٙق االجتٔاد اهذٙ ٜستٌّ عور ٟتقر٘ ٠ات ٙررٌِرٕ
سارإُ كّاًٗ - ًٞالبد رْ ٙرخفٔٚا ٗال ٙظّٔٓا ٗال ٙتاحفس بٔا -رقؤا رْ ِٙظّ
بِ٘و ات سارإُن قراي تعراىل:ش ِإَّْ هِر ٛهِرم ةٙراه هِ ْوٌُت٘سِّرٌِنيز ٗجرا ١يف
تفس ٓا ق٘هلٍ )1 :)شإتق٘ا هّاس ٞاهرٌفًّ هإُ ِٙظرّ بِر٘و اتز ًٗرّ
مل تلررّ عِرردٖ كّاًررٗ ٞاقعٚرر ٞهوٚتضرّفع اهٚرٕ سررارإُ ٗٙررراسـ ُفسررٕ ذتررٟ
ٙتعّف

عوُ ٟقّ عٌوٕ ُٗ٘ع ًعصٚتٕ هٚت٘ب ًِٔا ٗٙست فّ وبفٕ .

 )1واج  :تفس اهربٓاْ يف تفس اة )26 ٞٙيف س٘و ٝاحلحّ .
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البخث السادس  :تكسَه االجتواد ًالفكاهْ .
قد إشتّٔ تقس ٍٚاالجتٔاد اىل اهرٌطوق ٗاىل اهرٌتحق: ٜ
ٗ ُّٙاد ًّ االجتٔاد اهرٌطوق) :االقتداو اهتاَ اهرٌست٘عـ ٗاهتٌلّ ًّ
استرصرراي اهررررحخ اهررررٌستل ف ًِٔررا األذلررراَ اه ررّع ٞٚرٗ اه٘ رررا٢ف
اهعٌوٞٚن ٗال وٙـ يف إًلإُ ٗٗق٘عرٕن ٗال ِٙاهٚرٕ اهررتدد يف بعرا اهررٌسا٢ى
ُٗقٗعٕ اىل االذتٚاط اه٘ج٘بٛن هإُ ترّددٌ يف اهرررلٍ اهر٘اقع ٛهعردَ فرّٖ
بدهٚى صاهرس هول ف عّ اهررلٍ اه٘اقع ٛبعد اهفرّ عِٕن ٗهٚس اهررتدد
ًّ قص٘و قدو ٝاهرٌحتٔد اهرٌطوق .
ّٗٙٙدْٗ ًّ االجتٔاد اهرٌتحق : ١ٜاالقتداو اهِاقّ عور ٟإسترصراي
اهررحخ) رٗ اهقدو ٝعور ٟإسرتِااط بعرا األذلراَ ٗاه٘ را٢ف ًسرتِداً اىل
ردهتٔا رٗ رص٘هلا حبٚ

ٙلْ٘ اهتحق ٜيف ًول ٞاالستِااط .

ٗهت٘ضٚس اهفلُّ ٝق٘ي  :عِدُا ًصطوراْ ًٗعِٚاْ :
األٗي  :اهتحق ٜيف هعوٚر ٞاالسرتِااط بررٌعِ ٟثار٘ه اهررٌولٗ ٞاهررٌقدوٝ
اهتاًرر ٞعورر ٟإسررتِااط األذلرراَ ثا٘تر ًا هعوٚراً ٗإسررتعداداً تاًراًن هلررّ صرراذـ
اهرٌول ٞمل ٙااشّ االستِااط ٗمل ٙستعٌى ًولتٕ يف تً ٚرحااله اهت ّ ٙن
بررى ٙرررٌاول االسررتِااط ٗٙااشررّ اهرررٌول ٞيف ج٘اُررـ ًررّ اهت ررّٗ ٙبعررا
األذلاَ ٗاهرٌعوً٘اه  -قوٚالً رٗ كث اً . -
ٗٗقر٘ع ٓرذا اهرٌعرِٗ ٟاضس هوخررربا ١اهرٌحرترٔررد ّٙبورررا رُرٔررٍ ال
ٙستِاطْ٘ ت ٚاهفّٗع اهفقٔ ٞٚهعالً إال بعد ًد ًّ ٝتررصٚى اهرٌول ٞاهتاًٞ
ٗاالسررتعداد اهلاًررى عورر ٟاالسررتِااط ٗهلِررٕ ٙررررصفؤا باهترردوٙخن ٗٓررذا ال
إشلاي هٗ ٕٚال وبط هٕ بارثِا ِٓا .
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اهثاُ : ٛاهتحق ٜيف ًول ٞاالستِااط برٌعِ ٟذص٘ي اهرٌول ٞاهرٌختصّٝ
ٗاهرٌقدو ٝاهِاقص ٞعور ٟاالسرتِااط ٗيف بعرا اهررٌ٘اودن ٗٓر ٛاهرمج ٙسرٔى
إسررتِااطٔا رٗ اهررمج ت ررخصفّ هٔٚررا اهرررٌتحق ٜيف ًعررداه االجتٔرراد ٗرًلِررٕ
استِااط هّٗعٔان هتلْ٘ اهررٌول ٞذاصرو ٞعِردٖ جقٚ٢راً ًرّ دْٗ إسرتٚعابن
ٗٓذا ًا ٙررصى ااهااً هوٌحتٔد قاى ص ٗوتٕ ًرحتٔداً ًطوقاً ذٚ
عِدٖ اهرٌقدو ٝاهضعٚفٗ ٞاهرٌول ٞب٘ج٘د ضعٚف ًٗساذ ٞصر

تررصى

ٝن ثرٍ تٌِر٘

ٗتتط٘و ٗتتس ذت ٟتلتٌى .
ٗٓذا اهررٌعِٓ ٟر٘ اهررٌّتاط بارثِرا ِٓرا ن ٗقرد ٗقر اهررخال

هٚرٕ برني

قرردًا ١االصرر٘هٚني -قاررى تطرر٘فوٖ ٗت٘سفرر تفلّاتررٕ  -يف إًلرراْ اهتحررق ٜيف
االجتٔرراد رٗ إًتِاعررٕن ٗكأُررٕ قررد صرراو اإلًلرراْ يف اهعصرر٘و األ رر ً ٝررّ
اه٘اضررراه ٗكرراْ إًلاُررٕ ثابترراً باه٘جررداْ هررد ٠رٓررى اهعوررٍ ٗاهرررخربٝن
السٌٚا ٗاهفّٗع اهفقٔ ٞٚترختوف عٌو ٞٚإسرتِااطٔا صرع٘بٙٗ ًٞسرّاً ٗإذتٚاجراً
اىل ًقرردًاه اهِظررّ ٗاهرررٌالذظٞن هررا ا ترر٘هّ طاهررـ االجتٔرراد عوررً ٟعدفاتررٕ
ٗتالتٕ ٗإست٘عـ ًقدًاتٕ  :اهعوَ٘ اهرمج تت٘قرف عؤٚرا اهررٌولٗ ٞاهررٌقدوٝن
هاُررٕ تررررصى هدٙررٕ اهرررٌولٗ ٞاالسررتعداد اهررذٓين ٗاهقرردو ٝاهفلّٙرر ٞعوررٟ
االستِااطن ٗتاردر ضرعٚفٙٗ ٞظٔرّ رثّٓرا عِرد ٗالدتٔرا يف بعرا هرّٗع اهفقرٕ
ذٚ

ٙرحد اهرٌقدو ٝعو ٟإستِااطٔان هت٘هّ اهار٘ث اهفقٔ ٞٚهٔٚا رٗ هرٌٔاوتٕ

يف هررّٗع هقٔ ٚرً ٞع ِٚرٗ ٞإتقاُررٕ تالتٔ را ٗردٗاتٔ را ً ر عرردَ ًٔاوتررٕ يف ا ٓررا
هصررع٘ب ٞاالسررتِااط هٔٚرران رٗ هٚسررّ اسررتِااط ًسررا٢ى هٚسررّ ًرردوكٔا ٗكربآررا
األ ص٘ه ٞٚاهررٌرتاد اهٔٚرا ٗصرع٘بً ٞسرا٢ى ر رّ ٠هعسرّ ًردوكٔا ٗاهلررب٠
األص٘ه ٞٚرٗ تعددٓان ُٗرر٘ هم ًّ االساابن ثٍ تٌِ٘ اهرٌولٗ ٞتتعا ٍ .
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ٗاهتط٘و ٗاهٌِ٘ ٗاهت٘س يف اهرٌول ٞرًرٌّ طاٚعرٛن هراْ ًولر ٞاالجتٔراد
كسا ّ٢اهرٌولاه ٗإْ كاُرب بسرٚط ٞهلِٔرا اه ًّاترـ ًتفاٗتر ٞيف اهرِقّ
ٗاهلٌاي  :ت٘هد ضعٚف ً ٞإبتدا١غن ثٍ تق٘ٗ ٠تت٘س ٗتتطر٘و بررٌااشّ ٝاهارر
اهرخاود ًستٌّاً ًٗرٌاوس ٞاالستِااط هعالًن إ اه٘جر٘د اهضرعٚف ٗاهررٌولٞ
اهرٌختصّ ٝترٌِ٘ ٗترتررط٘و ٗترترر٘س ذتر ٟتررست٘عـ ٗتقردو عور ٟإسرتِااط
ترٌاَ هّٗع اهفقٕن هٚختورف اهررٌحتٔد اهررٌطوق عرّ اهررٌحتٔد اهررٌتحق ٜيف
عدَ اهتٌلّ ًّ استِااط ت ٚاألذلاَ اه ّع ٞٚرٗ اهتٌلّ ًِٕن ٗٓذا ا
إ ررتال

اهرررٌحتٔد ّٙيف شررد ٝقرر٘ ٝاالسررتِااط ٗضررعفٔا ٗاهرررراصى عِررد

اهرٌحتٔد : ّٙاالعوٍ ٗاهعاملن هرا تال

اهررٌحتٔد اهررٌطوق عرّ اهررٌحتٔد

اهرررٌتحق ٜيف قورر ٞاهقرردوٗ ٝكثّتٔرران بٌِٚررا ا ررتال

اهرررٌحتٔد األعوررٍ عررّ

اهرٌحتٔد اهعامل يف شد ٝاهق٘ٗ ٝاهرٌولٗ ٞضعفٔا.
ِٗٓا ُق٘يٙ :رٌلّ رْ تلرْ٘ ًولر ٞاهفقٚرٕ اهررٌتحق ٜرقر٘ٗ ٠رشردف ًرّ
ًول ٞاهرٌحتٔد اهرٌطوقن هلّ ًول ٞاهفق ٕٚاهرٌتحقً ٜت٘هد ٝذدٙثاً ثرٍ تٌِر٘
ذترر ٟتتلاًررى ٗتظٔررّ ق٘تٔررا ٗرعوٌٚرر ٞصرراذأان ٗعوٚررٕ :ا ا ُظُّررا اىل قرر٘ٝ
اهرٌول ٞرٗ ضعفٔا ّد عّ بررثِان ٗا ا ُظُّا اىل سع ٞاهرٌولٗ ٞاىل ُقصٔا
ٗضعفٔا -كرِفا يف بررر

اهتحرقٗ . ٜقرد ترررصى ب٘ضر٘ح  :إًلراْ تررحقٜ

االجتٔاد ٗتاعفا اهرٌول ٞهإُ ذاصى يف بدٗ ذدٗثٔا قاى تط٘فوٓا ٗت٘سفعٔا
بى إْ تررحق ٜاالجتٔراد رًرٌّ البرد ًرّ إهترقاَ إًلاُرٕ ٗترررققٕ اوجراً قارى
ذص٘ي االجتٔاد اهرٌطوق) اهرٌست٘عـ بررسـ اهعادٗ ٝاه اهـ .
هلِٕ قد ٙدفع ٟإستراه ٞاهتحق ٜيف ًول ٞاالجتٔادن ه٘جٔني :
اه٘جٕ االٗي  :إْ االجرترٔاد  -سر٘ا ١كاْ برٌعرًِ ٟرولر ٞاالسرترِرااط رَ
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كاْ ٓ٘ االستِااط ٘ٓ -رًٌّ بسٚط ٗذداُ ٛا قابى هوتحقٗ ٞ٢اهتقسر ٍٚهرًرا
رْ ٘ٙجد عِد رذد هٔر٘ ًررحتٔد ًطورقن ٗإًرا رْ ال ٘ٙجرد بعردُ هرال إجتٔراد
عِدٖ ٗال ًول ٞرصالًن هاْ األً٘و اهاسٚط ٞتدٗو برني اه٘جر٘د ٗبرني اهعردَ ن
ٗال ٙعقررى ذصرر٘ي اهرررٌولٓٗ - ٞررٗ ٛجرر٘د بسررٚطً -تاعض رً ًٞتحق ٢رًٞن ألْ
اهرٌول ٞكٚفٌ ُفساُ ٛبسٚط ا قابى هوتاعٚا رٗ هوتقسرُ ٍٚصرفاً رٗ وبعراً رٗ
ثوثاًن هال ٙصس اهق٘ي :عِد زٙد ُصف ًول ٞاالجتٔاد كٌا ال ٙصس اهق٘ي :يف
زٙررد ُصررف ًولرر ٞاه ررحاعٞن ٗ هررم ألْ اهتحررق ٜيف االجتٔرراد ٓرر٘ ترراعا
ًولتٕ ٗتقسفٌٔا ٗٓرذا ًررراي هررْ اهررٌول ٞإًرا اْ ت٘جرد هصراذأا ًررحتٔد
ًطوق رٗ ال ت٘جد هٔ٘ ا ًرحتٔدن ٗال ٙعقى اهتحق ٜيف ًول ٞاالجتٔاد ٗال
ٙترقق اهرٌحتٔد اهرٌتحق ٜاوجاً .
هلررّ اهصرررٚس إًلرراْ ترررحق ٜاالجتٔرراد) ٗيف االسررتدالي ً اهطررٞ
ٗاضرٞن هإُ تر٘جد ًول ٞاالجرتٔاد ضعرٚف ٞبدٗ رًّٓا باه٘جداْن ثٍ ترٌِ٘
ٗتت٘س ٗتتط٘و ذت ٟتص ًول ًٞتاًٗ ٞاجتٔاداً ًطوقاً .
ٗهٚس اهررٌّاد ًرّ تررحق ٜاالجتٔراد  :تررحق ٜاهررٌولٗ ٞتاعضرٔان برى
اهرررٌّاد ضررٚق دا٢ررّ ٝقرردو ٝاهرررٌحتٔد اهرررٌتحق ٜعورر ٟاالسررتِااط عررّ قرردوٝ
اهرٌحتٔد اهرٌطوق عو ٟاالسرتِااطن ر ٜهرٚس اهررٌّاد ًرّ اهتحرق : ٜتراعا
اهرررٌول ٞاهاسررٚط ٞاهترراعفا يف رجررقا ١اهلررى) ذتررٙ ٟسررترٚى اهتحررق ٜيف
االجتٔادن هلْ٘ ًولتٕ رًّاً بسٚطاً ال ٙتحقر ٗال ٙتقسٍ .
بررى اهرررٌّاد ًررّ تررحق ٜاالجتٔرراد  :اهترراعا يف رهررّاد اهلورر )ٛإ ًررّ
اه٘اضرررس رْ االذلررراَ  ٙرررا ّٙبعضرررٔا بعضرراً ًرررّ ذٚرر

سرررٔ٘ه ٞاهررررٌدون

ٗاالستِااط ًِٕ رٗ صع٘بتٌٔا ن ٗٓلذا إستِااط األذلاَ هاْ إستِااط ذلرٍ
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ٓ٘ هّد ًّ اهرٌول ٙٗ ٞا ّٙاهفّد اة ّ  :إستِااط ذلٍ ت ّن ًّٗ ِٓا ُق٘ي
وداً عوً ٟقاي ًررٚى اهتحقًٗ ٜاُعٕ :
اه٘جٕ اهثاُ :ٛإْ اهقدو ٝعو ٟإسرتِااط رذلراَ ًعردٗدٙ ٝسرتوقَ اهقردوٝ
عو ٟإستِااط ترٌاَ األذلاَن هال ٙترقق اهتحق ٜيف االجتٔاد .
ٗٓذا ًقايٌ ًررخاهفٌ هو٘جرداْ ألُرٕ ًرّ اهررٌٌلّ رْ ٙرررصى هسراهم
طّٙق االجتٔاد ًول ٞإستِااط هتاًٗ ٠عِٚر ٞهسرٔ٘ه ٞاالسرتِااط ًرّ ًردوكٔا
ٗقو ٞاهرٌاادئ ٗاهرٌعداه اهمج ٙررتاجٔا إستِااطٔان ٗال تررصى هٕ اهررٌولٞ
ٗاهرررٌقدو ٝعورر ٟإسررتِااط هررّٗع هقٔٚرر ٞهصررع٘ب ٞإسررتِااط ذلٌٔرا ن هاسرراطٞ
اهرررٌول ٞرٗ إسررتِااط االذلرراَ ال ِٙررايف تررررصٚؤا ألذلرراَ ًع ردٗد ٝهسررٔ٘هٞ
إستِااطٔا ُٗٙسّ ًقردًاتٔا ًٗٔاوترٕ هٔٚرا ٗعردَ ترررصٚى اهررٌول ٞالسرتِااط
رذلاَ ر ّ ٠هصع٘ب ٞإستِااطٔا ٗعسّ ًقدًاتٔا ٗقؤً ٞاوتٕ هٔٚا .
ٗبرتعار ثاْ  :ذرٚ

رْ ًدون كى ذلٍ ٗإسرترِااطٕ ًِٕ ٙررختوف عرّ

ًردون اهرررلٍ اة ررّ ٗإسررتِااطٕ ًِررٕ  :وبف ذلررٍ رٗ رذلرراَ تت٘قررف عوررٟ
ًقررردًاه قوٚوررر ٞرٗ ٙسررر ٙ ٝتٚسرررّ إسرررتِااطٔا هوٌحتٔرررد ً :اتررردر اهررررٌولٞ
اهرٌرسترِراط ن ٗٙر٘جد ذرلرٍ ت ررّ رٗ رذرلراَ ٙرترر٘قررف إسرتررِررااطررٔرا عروٟ
ًقدًاه عدٙدٗ ٝصعا ٞال ٙتٚسّ هرٌاتدر اهرٌول ٞإستِااطٔا .
ٗعوٚررٕ  :هرررررص٘ي رهررّاد ًرررّ االسرترِررررااط دْٗ رهرررّاد ر ررررًّ ٠رررّ
االستِااط رًّ ٗاضس اإلًلاْ ألٓى اهرخربٝن ٗال ٙررتاد تصردٙقٕ ركثرّ ًرّ
ٓذا اهت٘ضٚس ن ٗٓرذا ته يف بقٚر ٞاهعورَ٘ هاُرٕ ٙررٌلّ ذصر٘ي ًولر ٞذفرت
هساْ إُساْ عّ اهررخطأ يف ربر٘اب اهررٌّه٘عاه كاهفاعرى ٗاهررٌاتدر ٗاهررخرب
ٗعدَ ذص٘ي ًول ٞذفت اهوساْ عِدٖ عرّ اهررخطأ يف ربر٘اب اهررٌِص٘باه
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ٗاهرٌحّٗو إال بعد ًد ًّ ٝاهتتا ٗاهتفلّ ٗاهدواسٗ ٞاهتطاٚق ن هاْ اهرٌولٞ
تٌِ٘ ٗتت٘س ش٣ٚاً ه ٣ٚاً .
ًٗرررٌا تقرردَ ٙتفضررس جوٚرراً رْ بسرراط ٞاهرررٌول ٞال تتِرراهً ٟرر ترررحقٜ
االجتٔاد ٗتاعا اهقدوٝن هاْ اهرٌول ٞتادر ضرٚ٣و ٞضرعٚف ًٞثرٍ تٌِر٘ اهررٌولٞ
ٗتتعا ٍ اهقدو ٝعو ٟاالستِااط ٗت تد ٗتست٘عـ االبر٘اب اهفقٔٚرٞن ٙردون
ٓررذا ٗٙوٌسررٕ اهعرراوهْ٘ باهرررٌول ٞاهرررٌرصفوْ٘ هلررا ذٚر
ٗتِأًٚا ٗت دفدٓا باهرٌٌاوسٗ ٞاهرٌتابعٗ ٞاهار

ٙرردوكْ٘ تط٘وٓررا

ٗاهرٌااذثًِ ٞذ ذدٗثٔا يف

اهذّٓ ُ٘ا ًٝضعٚف ٞذت ٟتق٘ٗ ٠تتعا ٍ ٗهررني االجى اهرٌقدفو اهرٌلت٘ب .
ًّٗ اه٘اضس ٗجداُاً هدٓ ٠فال : ١ضعف اهرٌول ٞبدٗاً ٗقص٘وٓا عّ
االسترِااط اهرٌسترر٘عـ هفرّٗع اهفقرٕن ٗ هرم ألسررااب ًررتعددًِٔ : ٝرا ًرا
كُّان ًِٗٔا االذتٚاد اىل اه٘قب اهط٘ٙى ذتر ٟتت٘سر اهررٌولٗ ٞتسرت٘عـ
استِااط ت ٚاالذلاَ ٗاهفتاٗ. ٠
ٗاهرررراصى رْ ال إشررلاي يف ترررحق ٜاالجتٔرراد إًلاُرراً ٗٗق٘عرراًن ٗال
ها٢ررد ٝكارٚررًّ - ٝررّ ذٚر

تثرراو االجررتٔاد  -هرر ٛإطاهرر ٞاهلررالَ ن ًٗررّ ِٓررا

ُرختاو تقس ٍٚاالجتٔاد تقسٌٚاً ت ّ ٓ٘ رقّب هو٘اق ن ٗٓ٘ اهتقس: ٍٚ

الثاىُ :تكسَه االجتواد اىل االجتواد الفعلُ ًاىل االجتواد بالكٌّ :
ٗاهرٌّاد ًّ االجتٔاد باهق٘ ٘ٓ )ٝتر٘هّ اهررٌول ٞاهرمج ُٙررقتدو بٔرا عورٟ
إستخّاد األذلاَ اه ّعٗ ٞٚاه٘ ا٢ف اهعٌوً ٞٚرّ دْٗ ًررٌاوسًٗ ٞااشرّٝ
همستِااط ٗاالستخّادن ٗٓرذا ٙرررصى هرد ٠سراهم طّٙرق االجتٔراد بعرد
اهتعّف

اهتاَ عور ٟاهعورَ٘ اهرمج ٙت٘قرف عؤٚرا االجتٔراد ٗٙوترً ٍ٣ر إعٌراي
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اهرٌول ٞيف إستخّاد قدو قوٚى ًّ األذلاَ ٗاه٘ ا٢ف اه ّعٗ - ٞٚه٘ بقدو
ا ًعتد بٕ -هٚصدق عو ٕٚاهرٌحتٔد) ٗٙلْ٘ إجتٔادٖ باهق٘ٝن هلّ اهلالَ
يف تّتفـ تثاو االجتٔاد اةت ٞٚهرُٔا ًرختص ٞباهرٌحتٔد باهفعىن دْٗ ًّ كاْ
ًرحتٔداً باهق٘ ً ٝعدَ إعٌاي ًولتٕ يف ت ٚاهفّٗع اهفقٔ ٞٚرٗ ااهأا .
ٗاهرٌّاد ًّ االجتٔاد اهفعو ٘ٓ )ٛاهرٌااشّ ٝاهفعو ٞٚهعٌو ٞٚاالستِااط
ٗإسررتخّاد األذلرراَ ٗاه٘ ررا٢ف ًررّ اهررررحخ ٗاألدهرر ٞاهرررٌعتٌد ٝرٗ ًررّ
األص٘ي اهعٌو ٞٚبررٚ

ٙلْ٘ اهرٌحتٔد قد إسترِاط باهفعرى قردواً كرا اً ًرّ

األذلاَ ٗاه٘ ا٢ف رٗ إست٘عأا ٗصاو باهفعى عاهرٌاً بأذلاَ اه ّٙع. )ٞ
ٗاالستٚعاب باهدقٗ ٞبو٘ اهرٌّتا ٞاهق٘ ٞٙال ٙترقق دهعٗ ًٞاذدٝن بدهٚى
بطالْ اهطفّٝن هال ٙلْ٘ االُساْ ًرحتٔداً ًطوقاً ا ًول ٞقً٘ ٞٙرّٗ ًٝاذردٝن
ٗٓذا ٗاضسٌ باه٘جداْ هلى ًرحتٔدن ٗاُرٌا تت٘هد اهررٌول ٞضرعٚف ٞثرٍ تٌِر٘
ٗت تد ٗتتدود يف اهٌِ٘ ذت ٟتصى ًولتٕ اهدوج ٞاهقص٘ ًّ ٠اهقدو ٝعوٟ
االسررتِااطن هرُٔررا تتطوررـ ٗقت راً طرر٘ٙالً ٗسررِ٘اه ًررّ عٌررّ اهرررٌحتٔد بعررد
ذص٘هٕ عو ٟرصى اهرٌول ٞن ٗٙتحوًّٗ ٟو اهرٌول ٞبرٌّاذى ًّ اهٌِ٘ ذتٟ
ترلترٌى ٗٓذا ًررسر٘لٌ باه٘جداْن ٗٙرظّٔ كٌاي ًولتٕ عِد كتاب ٞاهّساهٞ
اهعٌوٚرر ٞكاًو رٗ ًٞعِررد اهرررح٘اب عورر ٟاالسررتفتا١اه اهرررٌتِ٘عٗ ٞعِررد تلررّاو
اهرٌّاجعاه اىل اهرٌحتٔد .
ٗٓررذا -برررٚاْ رقسرراَ االجرررتٔاد ٓ -رر٘ ترررٌٔٚد هارررٚاْ األذلرراَ ٗاةثرراو
اهرٌرتتا ٞعو ٟاالجتٔاد ٗاهثابت ٞهوٌحتٔد اهفق ٕٚن ٗال ً٘جرـ همطاهر ٞن ثرٍ
ُد ى يف بٚاْ االذلاَ اهرٌحع٘ه ٞهوٌحتٔد ٗتفصٚى اةثراو اه رّع ٞٚاهثابترٞ
هالجرترٔاد ن ٗٓ ٛاألذلاَ اهرٌرترّترا ٞعو ٟاالجرترٔاد) ٗاهثابرتر ٞهرٌر٘ضر٘ع
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اهرررٌحتٔد)ن ٗٓرر ٛتثرراو ثالثررًٌٔ ٞررُ ٞارثٔررا ًفصفرالً ُٗارٚفّ إبترردا١غ  :رذلرراَ
االجتٔاد اهرٌطوق) ٗاةثاو اهثابت ٞهوٌحتٔد اهرٌطوقن ثٍ ُاٚفّ رذلراَ ٗتثراو
االجتٔاد اهرٌتحق)ٜن ُٗادر بعّع رثّ ٜاالجتٔاد اهرٌطوق) ٌٗٓا :

البخث السابع  :جٌاز إفتاء الـنجتود بيتَجْ اجتوادي .
ال وٙـ يف اْ اهرٌحتٔد اهرٌطوق ا ا ًاول عٌوٚر ٞاالسرتِااط ٗباشرّٓا
ٗقد استِاط بعا األذلاَ االبتال ٞٚ٢رٗ ترٌأًا رٗ ترٌاَ األذلاَ اه ّعٞٚن
هإُ ٙص عاهرٌاً باألذلاَ ٗجداُاً ٗهرذا ٙرررَّ عوٚرٕ اهّجر٘ع اىل ار ٖ ًرّ
اهرٌحتٔد -ّٙذت ٟاالعوٍ ًِٕ -ألُٕ صاو عاهرٌاً باألذلاَ ًّ طّٙق اهقّتْ
ٗاهسِٞن ٗاهعامل ال ٙرح٘ز هرٕ ًررخاهف ٞعوٌرٕ ٗهر٘ براهّج٘ع اىل ًررحتٔد ثراْ
ٙفمج برٌا استِاطٕ ًّ األذلاَ .
ٗاهظررآّ رْ اهرررٌحتٔد اهرررٌطوق اهررذ ٜمل ٙرررٌاول عٌوٚرر ٞاالسررتِااط
اهفعورررٗ ٛمل ٙسرررتخّد اهفتر راٗ ٠اهر ررٌطابق ٞهِظّٙاترررٕن ٗٓلرررذا اهررررٌحتٔد
اهرٌتحق ٜاهذ ٜمل ٙستِاط باهفعى ًا ٙتٌلّ ًّ استِااطٕن رٗ اهفتاٗ ٠اهمج
ال ٙرقدو عو ٟاسرترِرااطرٔان ٓذاْ ٙرحر٘ز هلٌا ترقوٚد ارٚرٌّٓا رٗ اهراقا ١عوٟ
تقوٚد اهرٌحتٔد اهعدي اهذ ٜكاُا ٙعتقداْ شّع ٞٚتقوٚدٖن هٚقودإُ يف اهفتاٗ٠
اهمج مل ٙسرتِاطٔا بررٌقتض ٟاجتٔادٌٓرا ًٗولتٌٔرا اهتاًر ٞرٗ اهِاقصرٞن ٗقرد
ساق ًا هٕ ُف ٌ يف برر
ٗرًا االهتا ١ه

االجتٔاد ٗاهتقوٚد بعّع ٗاذد .
ٖ بررٌا اسرتِاطٕ ًرّ اهفتراٗ -٠هٔرى ٙررح٘ز هرٕ اإل اراو

بفت٘اٖ؟ ٓذا ًا ُرحٚـ عِٕ ِٓا يف ٓذا اهرٌار ن ُٗق٘ي :
اإلهرتا ٘ٓ ١إ راراو اهرٌحرترٔد برِرترٚحر ٞاجرترٔادٖ ٗاسرترِراراطرٕ هألذلاَ
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اه رّعً ٞٚرّ ردهتٔرا اه رّع ٞٚرٗ ذصرٚو ٞاسرتخّاجٕ هو٘ را٢ف اهعٌوٚرً ٞرّ
األص٘ي اهعٌوٚر ٞعِرد هقرداْ األدهر ٞاالجتٔادٙرٞن قراي اهّاارـ االصرفٔاُٛ
اهفتٚا ٗاهفت٘ :٠اهرح٘اب عٌا  ٙلى ًّ االذلاَن ٗٙقاي :إستفتٚتٕ هأهتاُٛ
بلذان قاي ٙٗ :سْتفْتُُ٘م هِ ٛاهِِّسا ِ١قعىْ اهوَُّٕ ُٙفْتِٚلعٍْ هِ)1 )َِّّٔ ٚاهِسا. 172 :١
ٗٓى ٙس٘ هو

اهعٌى بفتٚاٖ ا ا رذّز إجتٔادٖ ٗعداهتٕ ؟ ٗٓى ٙس٘

هوٌحتٔد ُفسٕ رْ ٙعٌى بفتٚاٖ ؟ .
ٗٓذا اهار

ٗاودٌ هٌٚرا ا ا كراْ اهررٌحتٔد قرد إسرتِاط األذلراَ اهرمج

تق ر ً رررالً إلبتال٢ررٕ رٗ إلبررتالً ١ررّ ّٙج ر اهٚررٕن ٙلفِٚررا دهررٚالً عورر ٟجرر٘از
االجتٔرراد ٗشررّع ٞٚاالهتررا ١طاررق ر ارراوٍٓ ٗرذررادٙثٍٔ ٗجرر٘از اهعٌررى بفتٚررا
اهرٌحتٔد اهرٌستِاط ألذلاَ ات ًّ رذادٙثٍٔ  :تٙر ٞاهِررى: 41 :شهاسْرأهع٘ا
ذكِّْ ِإْْ كعِْتٍُْ ال تعْوٌُْ٘ز هاهذ ٜال ٙعوٍ ذلٍ ات ًّ دهٚوٕ اه ّعٛ
رْٓى اه ِّ
ٓ٘ ًأً٘و باهسفاي ٗاهّج٘ع اىل رٓى اهذكّ ٗاهعوٍ باهقّتْ ٗاهسِٞن ًضراهاً
هررردٙ

ًقا٘هر ٞعٌررّ برّ ذِظورر ٞشِٙظرّاْ ًررّ كراْ ًررِلٍ ًررٌّ قررد وٗ٠

ذدٙثِا ُٗظّ يف ذالهِا ٗذّاًِا ٗعّ

رذلاًِا هو ض٘ا بٕ ذلٌاًز ٓ )7رذا

رب صرٚس اهسِد ٗاضس اهداله ٞعو ٟوضا اه اوع برٌّ ٙتفقٕ ًرحتٔداً ًّ
طّٙق وٗا ٞٙذدٙثٍٔ ٗاهِظّ يف ذالهلٍ ٗذّأًٍ ٗاهتع فّ

عور ٟرذلرأًٍ

ًّ ر ااوٍٓ ثٍ ٙفمج عو ٟطاقٔان ٗٓرذا الزَ إوتضرا ١اه راوع إٙراٖ ذلٌراً
آّاً ًّ رًّٖ  )بأْ ّٙتضٖ٘ ذاكٌاً ًٗفتٚاً ٗقاضٚاً ب ٍِٔٚباهررق .
ٗٓذا اهرخرارّ ٙرديف باهرٌطابرق ٞعو ٟإوترضا ١اهر اوع هالجرترٔاد ا ا كاْ
 )1اتفّداه يف اّٙـ اهقّتْ ً - 121 :اد : ٝهتً -ٟطاعً ٞصطف ٟاهااب ٛاحلويب .

 )7اهلايف  :د + 52 :1اه٘سا٢ى  :د :11ب ًّ 11اب٘اب صفاه اهقاض : ٛح.1

جٌاز افتاء اجملتود بيتَجْ اجتوادي )113(..........................................
ًسرتفاداً ًررّ رذرادٙثٍٔ ٙٗ )رردي براالهتقاَ عورر ٟشرّع ٞٚإهتررا ١اهررٌحتٔد
اهرٌذك٘و بفت٘اٖ ألْ اه اوع إوتضاٖ ذلٌاً بني اهِالن ًّٗ ِٓا ُق٘ي :
اهظررآّ اُررٕ ال وٙررـ يف جرر٘از اإلهتررا ١اهرررٌستقً ٟررّ رذررادٙثٍٔ )
هص ٗوتٕ باجتٔادٖ ٗاستِااطٕ :عاهرٌ ًا باألذلاَ هعالً ًّٗ طّقٕ اهرٌ ّٗعٞ
ٗاقعاًن ٗٓ ٛاالستِاد اىل اهلتاب ٗاهسِ ٞهاْ ات سارإُ رًّ بسفاي شرْٓرى
ذكِّْز ٗاهعوٍ باهقّتْ ٗاهسِٞن ٗإْ اهرٌعصً٘ني  )رًّٗا باهّج٘ع اىل
اه ِّ
ًرررّشوٗ ٠ذررردٙثٍٔ ٗعرررّ

ذالهلرررٍ ٗذرررّأًٍز هرررال ترررحد ٜاهفترراٗ٠

اهرٌستِاط ًّ ٞاهطّق اه ّٙا ٞكاهًّى ٗاهرحفّ ٗاالستخاوٗ ٝاهّلٙا ُٗررر٘ٓا
ًرررٌا ٙرررٌلّ إسرررتِااط اهررررلٍ ٗإسرررتخّاجٕ ب٘اسرررطتٔا ٗمل ترررّدْ و صررٞع
اهرٌ ّفع باالستِاد اهٔٚا .
ٗٙلف ٛدهٚالً عو ٟعردَ ً رّٗع ٞٚاالجتٔراد ٗاهررٌّجع ٞٚاهررٌستِد ٝاىل
ا اهلتاب ٗاهسرِ : ٞعردَ اهردهٚى عور ٟاهررٌ ّٗعٞٚن برى هوردهٚى اه٘اضرس
اهرحو ٛعو ٟإ تصا

دهٚى ً ّٗع ٞٚاالجتٔاد ٗاهتقوٚد بطّٙرق االسرتِااط

ًّ رذادٙثٍٔ  ًّٗ )سرفاي رٓرى اهرذكّ ٗاهعورٍ ًٗ .رّ ِٓرا ال ٙرِرطرراق
عو ٟاالجتٔاد اهرٌ رّٗع اهرٌخرص٘

ً :ا ٗود يف اهِص٘

اهقّتَُ ًّ ٞٚف

اهتق٘في عو ٟات برٌا ال ٙعوٌٕ اهقا٢ى ًّٗ ا ٓد ٠اهرٌخرب ٗبصر تٕن قراي
سررارإُ  :ش ِإٌَُّررا ذررََّّ وبِّرر ٛاهْفرر٘اذِش ٗ ...رْْ تقع٘هعرر٘ا عورر ٟاهوَّررِٕ ًررا ال
تعْوٌُْ٘زاالعّا

 11 :نشرتقع٘هعْ٘ عو ٟاهوَِّٕ ًا ال تعْوٌُْ٘ز ُ٘ٙس 51 :ن

شاهْ َْ٘ٚتُحْقْْٗ عذاب اهُِْْٔ٘ بٌِا كعِتٍُْ تقع٘هعْ٘ عو ٟاهوَِّٕ ا ّْٚاهْرقِّز االُعاَ
ر ررا ِ١رتقع٘هعررْ٘ عورر ٟاهوَّررِٕ ًررا ال تعْوٌُررْ٘ز
 41 :ن ش ِإَّْ اهوَّررٕ ال ٙررأًُُّْ بِاهْف ْ
االعّا

71 :ن شذقِٚقٌ عو ٟرْْ ال رقع٘ي عور ٟاهوَّرِٕ إال اهْررقَّز االعرّا

:
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 186ن شًّْٗ رضىُّ ًِ ٌَّّْ اتَّا ٓ٘اُٖ ِب ُٓ ِّْٚدغ ًِّْ ٠اهوَِّٕ ِإَّْ اهوَّٕ ال ْٔٙدِ ٜاهْقَْ٘
ذِٖ ساِٚوِ ٛر ْدعُ٘ إِه ٟاهوَِّٕ عو ٟبصِر  ٝرُرا
اهظَّاهرٌنيز اهقصّ  68 :ن شقعىْ ٓ ِ
ًّْٗ اتَّاعِِٛز٘ٙسف  181 :ن ٗٗود يف االذادٙ
اهتِدٙد ٗاه٘عٚد عو ٟاهفتٚا ب

اهرٌت٘اتّ ٝرٗ اهرٌستفٚض: ٞ

عوٍ )1ن ٗٓذٖ اهِص٘

تِطاق عوً ٟرّ ال

ٙلْ٘ ًرحتٔداً عاوهاً باألذلاَ ًّ رذادٙثٍٔ )ا ا رهت ًّ ٟعِدٖ هفتر٘اٖ
ب رر عوررٍ إال رْ ٙررررل ٛهتررً٘ ٠رررحتٔد عرردين ٗرًررا اهعرراو

اهرررٌستِاط

هألذلاَ ًرّ رذرادٙثٍٔ ً )ر بِا٢رٕ عور ٟإُفتراح براب اهعورٍ باألذلراَ
ٗكْ٘ هتٚاٖ عو ٟطاق رًاو ٝشّع ٞٚهاهفتٚا بعوٍ ًّ اهرٌحتٔد ٗٓد ًّ ٠ات
تعاىلن س٘ا ١كاْ إجتٔادٖ ًطوقاً رَ كاْ ًتحقٙاًن هاْ هتٚاٖ ا ا كاُب ًستقاًٝ
ًّ األًاو ٝاهرٌعترب ٝكاُب ًصداق اهفتٚا بعوٍ ٗٓدٗ ٠بصر  )ٝإ االًراوٝ
اهرٌعترب ٝعِدُا ترحعى ًا هرٚس بعورٍ عوٌراً ٗكرأْ اهررٌحتٔد عاهررٍ باهرررلٍ
اهررذ ٜإسررتِاطٕ ًررّ األًرراو ٝثررٍ رهترر ٟبررٕ ن هتلررْ٘ ردهرر ٞذحٚرر ٞاألًرراو ٝرٗ
األًراواه اهررٌستِد اهٔٚرا يف إسرتِااطٕ ً٘جار ًٞهلُ٘رٕ عاهررٌاً باهرررلٍ اهرذٜ
رهت ٟبٕ ٗتلْ٘ -هذهم -ذاكٌ ًٞعو ٟردهر ٞذًّر ٞاإلهترا ١ب ر عورٍ ٗاهررٌِ
ًّ اهق٘ي عو ٟات برٌا ال ٙعوٍن ألُٕ ٙفمج بعورٍ ٗٙسرِد اىل ات ذلٌراً عرّ
بص ٗ ٝهٚس ق٘الً ب

عوٍ ًّٗ دْٗ ٓد. ٠

ٗٙفكد ًا كُّا  :إْ اهفتٚا ب

عوٍ) اهرٌذًً٘ ٞتعين اهفتٚرا ًرّ دْٗ

بص ًٗ ٝعّهٞن هاْ ق٘هٕ يف اهرٌقا٘ه ٞتِطق :شوجى ًرِلٍ قرد وٗ ٠ذردٙثِا
ُٗظّ يف ذالهِا ٗذّاًِا ٗعّ

رذلاًِاز ٙ )7عين  :صاو بص اً بأذلرأًٍ
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ًّ طّٙق ذدٙثٍٔ اهذ ٜوٗاٖ ُٗظّ هٕٚن ٗٓذا ُظ ق٘هٕ :)شًرّ إترفرحّ
ب ر عوررٍ إوتطررٍ يف اهّبرراز

)1

ٙعررين  :إت ررحّ ب ر بص ر ٓٗ ٝداٙررًٗ ٞعّهررٞ

بأذلاَ االترحاو ٓ .ذا .
ٗال وٙـ يف رْ اهرٌحتٔد ا ا إستِاط اهررلٍ ًّ االًاو ٝاهرٌعترب ٝكراْ
عاهرررٌ ًا باه رررلٍ ٗعاوه راً بررٕ عررّ بص ر ٓٗ ٝررد٠ن ٗال تِطاررق عوٚررٕ اةٙرراه
ٗاهّٗاٙاه اهرًٌ٘أ اهٔٚا ٗال ٙصدق عو : ٕٚرْ هتٚاٖ ب ر عورٍ ًٗعّهرٞن ًٗرّ
ِٓا ٙرح٘ز هٕ اهعٌى بفتٚاٖ ألُرٕ عاهررٍ باهرررلٍ اه رّعٗ ٛجرداُاً ا ا ذصرى
عو ٟرًاو ٝتديف عو ٟاهررلٍن هرُٔا هتٚاٖ ٗقِاعترٕ هٌٚرا بِٚرٕ ٗبرني وبرٕن ًٗر
عوٌٕ باهررلٍ رٗ باه٘ ٚف ٞتتِحفق عوٙٗ ٕٚتعٚفّ عرو ٕٚاهعٌى برعوٌٕ ٗال ٙرحر٘ز
هٕ اهّجر٘ع اىل اه ر ٗترقرورٚدٖ برجررٌاع اهفقٔرا ١اهررٌِعقد عور ٟعردَ جر٘از
وج٘ع اهعاهرٍ اىل ا ٖ .
ٗٓلررذا  ٙررح٘ز ه ر ٖ اهعٌررى بفتٚرراٖ اهرررٌعتٌد ٝعورر ٟاألًرراو ٝاه ررّعٞٚ
ٗاهرٌستِاطًِٔ ٞا  -ا ا ت شّا٢ط اهتقوٚد ٗعٌدتٔا اهعداهٗ ٞاالسرتقاً ٞيف
جرراد ٝاه ررّع اهرررٌقدل ٗعرردَ اإلُررررّا
ٗاهعصررٚاْ ذترر ٟاهٚسرر

عِٔررا بسررو٘ن طّٙررق اه ررٚطاْ

ُ .عررٍ ًرر اهاِررا ١عورر ٟإُسررداد برراب اهعوررٍ-

 ٙلى اهرح٘از ّٗ ً :ع ٞٚعٌى اه

بفتٚاٖ ً -ت٘هّ اهرٌحتٔد اإلُفتاذٛن

أل ْ عٌد ٝاهردهٚى عور ً ٟرّٗع ٞٚاهتقوٚرد ٓر٘ اهسر اهعقال٢ر ٛعور ٟوجر٘ع
اهرحآى اىل اهعاهرٍ اهرخا ٗسرفاي ًرّ ال ٙعورٍ ًرّ اهعاهررٍ هٚرتعوٍ ًِرٕ ًرا
ٙررتاجٕ ًرّ رذلراَ دِٙرٕ ن ٗٓرذا اإلُسرداد ٜار عاهررٍ ن ٗال رقر٘ي ٓ :ر٘
جآى  -كٌا قاي بعا -بى ٓ٘ اْ ا عاهرٍ .
 )1اه٘سا٢ى  :د : 17ب ًّ 1اب٘اب تداب اهتحاو : ٝح. 7
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ُعٍ ٙرح٘ز هوٌحتٔد ُفسٕ اهعٌىُ بفتٚاٖ ن هإُ ًطٌ ّ٣باُسداد باب اهعوٍ
ٗاهعوٌررٗ ٛكفاٙررً ٞطوررق اهظررّ باألذلرراَ اه ررّع ٞٚاهرررٌستقاً ٝررّ األًرراواه
ٗاهررحخ اه ّعٞٚن ٗال ً٘جـ همطاه ٞهضعف اهرٌاِٗ ٟقو ٞاهرٌوتقَ بٕ .
ٓررذا كوررٕ بورررا إسررتِااط اهرررٌحتٔد هألذلرراَ اه ررّعً ٞٚررّ األًرراواه
اهرٌعتربٗ ٝاهررحخ اه ّعٗ ٞٚعٌوٕ برٌفدآا ٗعٌى ًقود ٕٙبٔا .
ٗاًررا إسترصرراي اهرررٌحتٔد هو٘ ررا٢ف اه ررّعً ٞٚررّ األصرر٘ي اهعٌوٚررٞ
باهِسا ٞهعٌى ُفسٕ هٔ٘ ًسترصى ه٘ ٚفتٕ  -إعتٌاداً عو ٟاألصرى اه رّعٛ
رٗ اهعقو ٛاهذ ٜإعتقد كُٕ٘ ٗ ٚفتٕ اه ّع ٞٚبفعى إستِادٖ هألصى اهعٌورٛن
ٗال وٙـ يف شّع ٞٚعٌوٕ عو ٟطاقٔا.
ٗبعااو ٝثاُ : ٞٚذاي هرقداْ اهرٌحتٔد اهدهرٚى اه ّع ٛاالجتٔاد ٜعوٟ
اهررلٍ اه٘اقرع ٛا ا إسترصرى اه٘ ٚفر ٞاهفعوٚرً ٞرّ األصر٘ي اهعٌوٚر ٞكراْ
عاهرٌ ًا ب٘ ٚفتٕ اهفعوٞٚن ٗال ًعِ ٟهّج٘عٕ اىل اه

 :اىل اهعاهررٍ اإلُفتراذٛ

ٗٓ٘ عاهرٍ ب٘ ٚفتٕ إُفتاذٚاً كراْ رَ إُسردادٙاًن ٗال ٗجرٕ هعردَ جر٘از عٌورٕ
برٌا إعتقدٖ ٗ ٚف ًٞهٕ شّعاً ٗٓ٘ ًقتِ بٔا .
ُعٍ االشلاي ًطّٗح يف عٌى اه

بفتٚا اهرٌحتٔد اإلُفتاذ ٛاهرٌعتقد

إُتفا ١اهدهٚى اه رّع ٛاالجتٔراد ٜاهردايف عور ٟاهرررلٍ اهر٘اقع ٛا ا إعتٌرد
اهفق ٕٚيف إستخّاد اه٘ ٚف ٞاه ّع ًّ ٞٚاألص٘ي اهعٌو. ٞٚ
ٗجررٕ االشررلاي  :إْ ً٘ضرر٘ع األصرر٘ي اه ررّعٓ ٞٚرر٘ اه ررم ٗاهرررتدد
ٗعدَ اهعوٍ باهررلٍ اه٘اقع ٛاهثابب يف ذرق اهررٌلوفن ٗٓرذٖ اهررراهً ٞرّ
اهرررتدد ت رررصى عِررد اهرررٌحتٔد دْٗ اهرررٌقود اهررذٓ ٜرر٘ جآررى ا ر عاهرررٍ
باهررلٍ هرأً ٜصررفس هتصرد ٜاهررٌحتٔد إلجرّا ١األصرى اهعٌور ٛهصاهررس
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ًقودٗ ٕٙت خٚ ٗ ّٚفتٍٔ ًر رْ اهفقٚرٕ ار شران يف باطِرٕ بوررا عٌرى
ُفسررٕ ؟ ٗرً ٜصرررفس هرررح٘از إهتررا ٖ١عورر ٟطاررق األصرر٘ي اهعٌوٚرر ٞ؟ ٗرٜ
ًصرفس هّج٘ع اه

اهٕٚ؟ .

ٗقررد إعتررذو ت ر ٌ ًررّ االٗا ررّ ً -)1ررٍِٔ شررٚخِا االعظررٍ االُصرراوٜ
ٗاه رر ٚاالصررفٔاُ -ٛبررأْ اهرررٌحتٔد ِٙرر٘ب عررّ ًقودٙررٕ يف ذ رااله اه ررم
ٗاهرتدد ن هٚصس إجّالٖ االصى اهعٌو ٛاه ّعُٚ ٛاب ٞعّ ًقود ٕٙه٘ ذصى
هلٍ اه م ٗإْ مل تررصى عِدٖ ذاه ٞاه من ٗال ٙضّف عردَ ذصر٘ي ذاهرٞ
اه م هعالً يف ُفس اهرٌقود .
ٗقد كُّا هر ٛبرر٘ث اهرقط رْ ال دهرٚى ًصرفس إلجّا ١األصى ًرّ
ا اه انن ٗال ًثاب هوِٚاب ٞاهرٌقعً٘ٞن ٗقد طّذِا ٗجٔاً شاًالً رقّب اىل
ٗاقع ٞٚاهت ّ ٙن هّاج

. )7

ٗٙرٌلّ االعتذاو ِٓا ٘ٓٗ -صرٚس ًقا٘ي -بأْ رده ٞاألص٘ي اه ّعٞٚ
آّ ٝيف ً٘ض٘ع ٞٚعدَ اهعوٍ) دْٗ اه م ٗاهرتدد) ُظ ذدٙ
شوهرر عرررّ رًرررمج ً :رررا ال ٙعوٌرررْ٘ز ٗ)1ذررردٙ

اهررررى

)4

اهّهر

عررردَ اهعورررٍ

ٗذرردٙ

اه رررحـ:شًا ذحررـ ات عوٌررٕ عررّ اهعاررادز ٗ )6ذرردٙ

اهطٔرراوٝ

)5

رصررى

:شكررى شررُ ١ٛظٚررف ذترر ٟتعوررٍ اُررٕ قررذوز بررى ذترر ٟرررب

 )1هّا٢د االص٘ي  448:طا ًلتاً ٞصطف٘ +ٜاالجتٔاد ٗاهتقوٚد -5 :اهطاع ٞاالٗىل يف اهِحف.
 )7ب ّ ٠االص٘ي  :د: 5

ًٗ 11ا بعدٓا .

 )1اه٘سا٢ى  :د : 11ب  ًّ 65اب٘اب جٔاد اهِفس  :ح. 1
)4اه٘سا٢ى  :د : 1ب  ًّ 4اب٘اب ًا ٙلتسـ بٕ  :ح + 1ح. 4
)6اه٘سا٢ى  :د : 11ب  ًّ 17اب٘اب صفاه اهقاض : ٛح. 71
)5اه٘سا٢ى  :د : 7ب  ًّ 12اب٘اب اهِحاساه  :ح. 4
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االستصراب :شال تِقا اهٚقني باه م بى تِقضٕ بٚقني ًثوٕز  )1هإُ آّ
يف ً٘ض٘ع ٞٚعدَ اهعوٍ ٗاهرٚقني بررخال

اهررراه ٞاهررٌتٚقِ ٞاهسرابق ٞهٚسرتٌّف

عؤٚررا ذترر ٙ ٟرررصى اهررٚقني اهِرراقان ٗاهرررٌقود ذترر ٟاه اهررى عررّ اه ررم
ٗاهررتدد ٓرر٘ ار عاهرررٍ) باهرررلٍ ٗاه٘ ٚفر ٞاه ررّٙفٗ ٞا ا كاُررب هررٕ ذاهررٞ
سررابق ٞهٚسررتٌّ عورر ٟاه ررراه ٞاهرررٌتٚقِ ٞاهسررابق ٞذترر ٙ ٟرررصى عِرردٖ اهررٚقني
اهرٌخاهفن ٗٙتٌلّ اهفقً ٕٚرّ إجرّا ١األصرى اه رّعٛن ألُرٕ ار عاهررٍ)
هٚرقق ٗ ٚفً ٞقودٙٗ ٕٙلترـ هتٚراٖ يف وسراهتٕ ٚ ٗ :فترم إسرترالي ًرا مل
تعوررٍ ذًّتررٕ) رٗ ٗ ٚفتررم اهاِررا ١عورر ٟطٔرراو ٝاه رر ١ٛذترر ٟتعوررٍ ٙقِٚرراً
ى اهترد ني ًرا دًرب ال تعورٍ ذًّترٕ) ٗٓر٘ ار
بِحاستٕ) رٗ ٗ ٚفترم ذر ف
عاهرٍ عِدًا ٙقّر يف وساهتٕ ًرحتٔدٖ ًّٗجعٕ ٓ :ذٖ اهعااواهن هتِطاق عوٚرٕ
ٗٙطافقٔا عوُ ٟفسٕن ًّٗ ِٓا ٙصس إجّا ١اهرٌحتٔد هألصى اه ّع ٛاهرٌفٚد
هرٌقود ٕٙبورا عدَ عؤٌٍ ٗعدَ ٙق ٍِٔٚباهرخال

ٗٙصس تقوٚدٖ بٔا .

ٗعو : ٕٚتلْ٘ هرترٚاٖ عو ٟطرارق األصى اه ّع ٛهرترٚاً عّ عروٍ ٗٓرد٠
ٗبصرر ر ٝن إلسررررتِادٓا اىل ردهرررر ٞذحٚرررر ٞاالصرررر٘ي اه ررررّع ٞٚاهرر ررحاو ٞٙيف
ً٘ضرر٘عاتٔا اهرررٌذك٘وٝن ٗٓررً ٛررحع٘ه ٞهو رراوع ٗقاًررب األًرراو ٝاه ررّعٞٚ
اهرٌعترب ٝعو ٟذح ٞٚتولٍ األص٘ي اه ّعٞٚن ٗٙلْ٘ وج٘ع اهعاً ٛهٔٚا اىل
اهفق ٕٚبوررا كُ٘رٕ را ًا بٔرذٖ األصر٘ي اهررٌحع٘ه ٞشرّع ًا ٗٓر٘ ار

را

باألذلاَ ٗاه٘ را٢ف اه رّع ٞٚه جر اهعر٘اَ اىل اهفقٚرٕ اهررخا ٗٙأ رذْٗ
بفتٚاٖن ٓذا كوٕ بورا األص٘ي اه ّع. ٞٚ
ٗرًا األص٘ي اهعقور ٛٓٗ -ٞٚاهرربا ٝ١اهرٌترقر فً٘ ٞبرقراس اهرعقاب ًّ ا
)1اه٘سا٢ى  :د : 1ب ًّ 1اب٘اب ُ٘اقا اه٘ض٘ : ١ح. 1
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بٚرراْن ٗاالذتٚرراط اهرررٌتق٘فَ باهعورررٍ االترراه ٛاهرررٌِحفق هورلررٍ ن ٗاهتخررٚ
اهرٌتق٘فَ بدٗواْ األًّ بني ًررذٗو -ّٙهٔى ٙررح٘ز إهترا ١اهفقٚرٕ عور ٟطارق
ًفدفٙاتٔررا ؟ ٗٓررى  ٙررح٘ز تقوٚرردٖ يف اهرررٌ٘اود اهررمج ٙتٌسررم هٔٚررا باألصرر٘ي
اهعقو ٞٚهفقدإُ األًاو ٝاهرٌعتربٗ ٝاألصى اه ّع ٛباعتقادٖ ؟ .
قد ٙقاي  :اهفق ٕٚعِد هقدإُ األًاوٗ ٝاألصى اه ّعٚني ال ٙلْ٘ عاهرٌ ًا
باهررلٍ اه٘اقعٗ ٛال باحللٍ اهظآّٜن هٚوقَ رْ ٙلْ٘ وج٘ع اهرحآى اهٕٚ
ًّ قاٚى وج٘ع اهرحآى هورحآىن ٗٓذا ًّه٘ع جقًاً .
بى ٙضا

اه -ٕٚتّقٚاً ٗت٘سع : -ًٞإُ ال ٙرح٘ز وج٘ع اهعاً ٛاىل اهفقٚرٕ

اهفاقد هألًاو ٝاهرٌعترب ٝاهرٌفد ٞٙهوردهٚى االجتٔراد ٜاهلاشرف عرّ اهرررلٍ
اهرر٘اقعٛن سرر٘ا ١رجررّ ٠األصررى اهعقورر ٛاَ رجررّ ٠األصررى اه ررّع -ٛا ا
تررٌلّ اهعرراًً ٛررّ اهّجرر٘ع اىل اهفقٚررٕ اه٘اجررد هألًرراو ٝاهرررٌعترب ٝاهرررٌفدٞٙ
هورردهٚى االجتٔرراد ٜعورر ٟاهررررلٍن ه٘ضرر٘ح رْ ٓررذا اهفقٚررٕ  ٙردفع ٛاهعوررٍ
باهرررلٍ اهرر٘اقعٗ ٛعِرردٖ رًرراو ٝشررّعً ٞٚعترررب ٝترردي عوٚررٕ هٔرر٘ عاهرررٍ ررا
ٙررح٘ز وجرر٘ع اهررحآى اهٚررٕن ٗال ٙصررس وج٘عررٕ اىل ار اهعاهرررٍ باه رررلٍ
اه٘اقعّٙٙٗ ٛد االستِاد اىل األصى اه ّع ٛرٗ اهعقو ٛإلسترصاي اه٘ ٚفٞ
اهظآّٞٙن ألْ ٓذا اهفق ٕٚجآى باهررلٍ اه٘اقعٛن ٗاهتقوٚرد ٙتقر٘فَ بّجر٘ع
اهرحآى اىل اهعاهرٍن ال اىل اهرحآى .
ال :إْ األصرر٘ي اهعقوٚررً٘ ٞضرر٘عٔا عرردَ قٚرراَ اهرررحٞ
هلررّ ٙقرراي  :رٗ ً
عو ٟاهررلٍ اه٘اقع ٛبرٌعِ ٟعدَ اهررص٘ي عور ٟاألًراو ٝاه رّع ٞٚاهررٌثاتٞ
هورلٍ اهر٘اقعٗ ٛعردَ اهرررص٘ي عور ٟاألصرى اهعٌور ٛاه رّع ٛاهررٌتقدَ
عو ٟاألصى اهعٌو ٛاهعقوٛن ٗٓذاً٘ -ض٘ع األص٘ي اهعقو -ٞٚال ٙقدو عوٟ
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ترردٙد ثا٘تٕ إال اهررٌحتٔدن رٙ ٜت٘قرف إدوان إعتااوٓرا اه رّع ٛاهقراُُ٘ٛ
عو ٟاالجتٔاد ص٘صراً يف اه رأاه اهرررلٌٞٚن ذترُٙ ٟرررّز ثار٘ه دهٚرى
إعتااوٓررا شررّعاًن هٚررفد ٜاهفقٚررٕ ٓررذٖ اهرررٌٌٔ ٞبررررسـ اه٘ ٚفرر ٞاالهرررٔٞٚ
اهرٌ٘كو ٞاه ٕٚيف عصّ اه ٚا ٞكٌا رٗضرِاٖ يف برر٘ث اهقط .
ٗثاُٚاً :إْ ً٘ض٘ع األص٘ي اهعقوُٙ ٞٚررّزٖ اهفقٙٗ ٕٚررصفوٕ ًرّ األدهرٞ
اه ّع ٞٚاهمج ٓر ٛإًضرا ١هألصر٘ي اهعقوٚرٞن ٗبعرد إذرّازٖ ٗإجرّا ١األصرى
اهعقوررٙ ٛصر اهفقٚررٕ ررا اً باه٘ ٚفرر ٞاه ررّعٙٗ ٞٚلررْ٘ ًفتٚراً بعوررٍ ٗبص ر ٝ
باهدهٚى اه ّع ٛاهرٌفٚد إلًضا ١ان األصى اهعقوٛن كٌا ٓ٘ ٓلرذا عِردًا
ّٙج اهفق ٕٚاىل االصى اه ّعٗ ٛب لى رٗضس .
ٗعوٚرررٕ ٙلرررْ٘ وجررر٘ع اهعررراً ٛاىل ٓرررذا اهفقٚرررٕ ًرررّ قاٚرررى وجررر٘ع
ا اهرخا اىل اهرخا اهعاهررٍ) ذٚر

اُرٕ ار عراو

برى ار ًرتٌلّ ًرّ

ت خٗ ّٚج٘د اهدهٚى اه ّع ٛاهرٌفد ٜهورلٍ اهر٘اقع ٛرٗ عردَ ٗجر٘دٖ
ٗا ر ًررتٌلّ ًررّ تِقررٚس ً ررحّ ٠األصررى اه ررّع ٛرٗ اهعقورر ٛعِررد هقررداْ
اهدهٚى االجتٔاد ٜاه ّعٛن ه ج اهعاً ٛاىل اهفق ٕٚيف ترٌاَ تصّهاتٕ  -ال
يف ص٘

ًا رجّ ٠اهفق ٕٚه ٕٚاألصى اهعٌو ٛاهعقو ٛرٗ اه ّعٙٗ -ٛقودٖ

يف عااداتٕ ًٗعاًالتٕ ٗسرا ّ٢تصرّهاتٕن هٚدهرٕ اهفقٚرٕ عور ٟاهرررلٍ اهر٘اقعٛ
عِررد ٗجداُررٕ هورردهٚى االجتٔرراد ٜاه ررّع ٛرٗ ٙدهرٕ عورر ٟاه٘ ٚفرر ٞاهظآّٙررٞ
اهرٌستقا ًّ ٝاألصى اهعٌو -ٛاه ّع ٛرٗ اهعقو -ٛاهرحاو ٜيف ً٘ودٖ عِرد هقداُرٕ
اهدهٚى االجتٔاد ٜن بورا رْ ا اهفق ٕٚال ررب ٝهرٕ  ٙرخفّ بٔرا ٗجر٘د اهردهٚى
االجتٔاد ٜرٗ ٗج٘د األصى اه ّع ٛرٗ اهعقوٛن ٗاهفق ٕٚا ٌ بٔذٖ األً٘و هٚقوردٖ
ّٗٙج اه ًّ ٕٚباب وج٘ع ا اهرخا اىل اهرخا اهعاو

هال اشلاي .
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ٗبر تصاو :اهفقًٗ ٕٚرا ٙسرتِاطٕ ًرّ ذلرٍ ٗٗ ٚفر ٞهرٚفمج بٔرا -تلرْ٘
هتٚاٖ ًصرداق اهفتٚرا بعورٍ ٗبصر  )ٝباهردهٚى ن ٗال اشرلاي ذتر ٟيف ًر٘اود
وج٘عٕ اىل األصى اهعقوٗ ٛهتٚاٖ هررٌقود ٕٙيف وسراهتٕ  :شرّب اهرتنت جرا٢ق
هعرردَ ٗصرر٘ي بٚرراْ تررّ ٙررٌٕ) رٗ  ٙررحـ إجتِرراب كررال اإلُررا٢ني رٗ اهثرر٘بني
اهرٌعوَ٘ إتاال تِحفس رذدٌٓا إذتٚاطراً هتِحفرق اهعورٍ) رٗ ٙرتخ االُسراْ
بني اهفعى ٗبني اهرتن عِد دٗواْ األًّ بني اهرٌرذٗوٗ ّٙعردَ تررٌلِٕ ًرّ
االطاع ٞرٗ اهعصٚاْ اهٚقٚين) ثٍ ّٙجر اهعر٘اَ اىل اهررٌحتٔد اهعرادي) ًرّ
باب اهّج٘ع اىل رٓى اهرخربٗ ٝاهرٌعّه ٞعو ٟطاق اهس  ٝاهعقال ٞٚ٢اهرٌٌضاٝ
شّعاًن ٗال وٙـ يف كرْ٘ اهررٌحتٔد اهرذٙ ٜسترصرى اه٘ ٚفر ٞاه رّعً ٞٚرّ
األص٘ي اهعقو ًّ ٘ٓ ٞٚرٓى اهرخربٗ ٝاهررٌعّه ٞباه٘ ٚفر ٞعِرد إُتفرا ١اهردهٚى
اه ّع ٛاالجتٔاد ٜعو ٟاهررلٍ اه٘اقع ٛهٚترقق ً٘ض٘ع اهتقوٚد .
ٗال ُدفع ٛرْ اهفق ٕٚعِد إسترصاي اه٘ ٚفرً ٞرّ االصرى اهعقورٙ ٛصر
عاهرٌ ًا باهررلٍ اه ّع ٛهٚقاي  :إُ جآرى باهرررلٍ ٗال ٙصرس اهّجر٘ع اىل
اهرحآىن إ هٚسب اهس  ٝاهعقالٚ٢ر ٞعور ٟوجر٘ع اهررحآى اىل اهعاهررٍ كٌرا
إشتّٔ يف كث ًّ اهعااواه ن بى ًرّاد اهررحٌٗ ٚاهرذ ٜقاًرب عوٚرٕ اهسر ٝ
ٓ٘ وج٘ع ا اهرخا اىل اهرخا

ال يف
كٌا قّفوُاٖ يف تص٘واتِا ُٗقّفوٖ ًفصف ً

برر٘ث اهتقوٚدن ٗاهرٌحتٔد ذٌِٚا ٙررصفى اه٘ ٚفٙٗ ٞستخّجٔا ًّ األصرى
اهعقوٙ ٛلْ٘ ا ًا باه٘ ٚف ٞاه ّع ٞٚه جر اهررٌقود اهٚرٕ ًرّ براب وجر٘ع
ا اهرخا اىل اهرخا ٓ .ذا ترٌاَ ًا رودُا بٚإُ ذ٘ي األثّ األٗي همجتٔاد
ًٗا ٙرتتـ عو ًّ ٕٚاهررلٍ برح٘از اإلهتا ١بِتٚح ٞإجتٔادٖ .
ثٍ ُار

األثّ اهثاُ: ٛ
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البخث الـثامن  :مشروعية قضاء الـنحتهد الـنطلق ونفوذ حكنه .
 ٜاطككل يف ص ةككشْ اء ا ك ٕ اءن ك ـم ت ك اءكككاذـوب اء ككبيف اءكككا ط
إلسككـا

أسل ك ا اء ا ك ٕ لككت اءكككاـال ةاتا ً ٜاطككل يف ص ككٌ سلاككى

علَوا ت مل ٍُ لم ٍ َا ً اءكالطأ ص ل ض ت بت ت قاك ٖى أً تككال ء ْ قاك ٖى
ءللـ ب أً ءلشاْ اء ط َْ لكشَح تلٌن تكال ء ْ قا ٖى هلا تكال ء ًْ ًاضشًْ
ًضٌحَ اءظاص ص اءاو م فٍ ٝا ذ قا ٚي سَاٗذ .
ًإن مل ت لم تكال ء ْ قا ٕي لٌضٌح ءللـ ب أً ءلشاْ اء ط َْ فك ا ٚي
فذْ ٍكش ا مـٓي أً اى أً اٜسكـال

لكى ًعكبا تا َكذي ا ا اك ن اء ضكُ

تكككذـوباً تشككـا ط ً ٞسل ك ا اء ا ك ٕ ل ء ككً ًتشككـال د ً هل ك سَككح ٍلككٌن
تنباق ً ف لَ ً ء اًِ سبٍجوم ل ء ً ًاء م

لأسل توم ًل ا ٖوم ل ء ً

ًاءا ظ ف  ًٝص سٝهلم ًس اتوم اا تٌاف ت علَى اء ًاٍ ت اءظ ٍ ْ ا٠تَْ
ًعابتو ت ك ٌءْ ال ساظلْ:طقب مًٔ سبٍككجا ً ظك فككُ سٝءاك ًس اتككا
ًعك

أسل تكا فلكَكك ضٌا لككو سككلا ً فك ُ قككب دك لككـى علكَلم س ااك ص

ًت ـ ك ّ ألككُ جبٍكككذْ:ط إ ظ ك ًا اىل مدككً تككالم ٍ لككم طككَٗ ً ت ك قا ك ٍ
 قاكك ٖا  -فكك د لٌي لَكككالم فكك ُ قكككب د لـكككى ق ضكككَ ًص ( )1فكك ن اء اكك ًٍاءكاأجٌ ّ ص هكذٍ اءككال ٍ تنكبق ٍ َاك ً علكٓ اء َكى اءككاشـا

ٞسلك ا

اء ا ٕ ًس ٖ ت ٍكشـ دى فنً اءكالنٌت ت ت ط ٍق أس ـٍجوم .
ًتكذ ـ تٌف أسبٕ علٓ تللْ اٜدـو ـ ًقبمّ اٜسكـا

ٍ ٜككذبِ ص

ةبق اء ا ًٍ اءكاأجٌ ّ ص اء ًاٍ ت اءظ ٍ ْا ت مل ٍ طك ف ك ًٝإسكـا
أسل ك ا اء ا ك ٕ ًس ك ٖ ت ك ٍكككشـ ز اءَككى اء ضككُ ء نككً اءكككالنٌت ت ت ك
( )1اءٌس ًٖ  :ز  : 18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ :ح  + 5ب 11تاو  :ح . 1

شرعية قضاء ا جملتهد املطلق ونفوذ حكنه)123(...................................
اسـال از اٜسل ا تك أـءـوك اءظك عَْا ءـنكبق علَكى اء اك ًٍ اءككاـ بتْ
اءكاأجٌ ّ ص ت ٌءيت ال ساظلْ ًالُ جبٍكذْ .
ًت ها ٜلب أن ٍلكٌن إدـوك ـي أً ت فـكى ل اك ٖوم تشكـاباً اىل مًاٍكْ
أس ـٍجوم ًت فكْ قاك ٖوم ًسٝهلكم ًسك اتوم تك ط ٍكق أسك ـٍجوما فكٝ
ٍا

ًٍ ٜكذبِ إسـا

أسل ا اء ا ٕ ت اءط ق اءغ ٍ ْ ا ء تً ًاءككذ

ًاٜسـال مّ ًاء  ً ٍٚكشٌه ا لً ٍ ٜظك

ءكى سَاٗكذ اء اك ٕ ًاء نكً لكت

اءكككاـال ةاتا ًٍل ككُ ـءككَ ًٝت ك ً  :عككبا اءككبءًَ علككٓ اءكككاظ ًعَْ ا لككً
ءلككبءًَ اءٌاضككض اءكككذلُ علككٓ إجـن ك و ـءَككً تظ ك ًعَْ اء ا ك ٕ لط ٍككق
اٜسـا

ت مًاٍ توم ًأس ـٍجوم .

ًاءظك ه أن اء ككبم اءكككاـَ

تك اٞج ك م ًاءٌاضككض تك ع ماتوك هككٌ

اءككاذـوب اإل ـك سُا ـًن اإل شككباـِ ف ككى ٍظكلً إ ط ك ق اء ًاٍك ت علَككى
ًهُ اء ابّا ًءَص هذا لكاوم س يف طٌَ اٜدـو ـ اإل ـ سُ .
ًاءكاوم أن ـ ك
ل ء َكككى اء كككبيف اء كك م
اءككك م

ء شكحٕ رجك  :هكٌ ا كى هكً تككالـل أهلَكْ اء اك ٕ
ل اكك ٖوم ًسٝهلكككم ًسكك اتوم أا ٍ ككمٓ تطلكككق

لك كا ٖكككوم ًأسل تكككوم  :إت ك لكككط ٍق اٜدكككـو ـ فككك  ًٝأً لط ٍكككق

اءكـك لكككَب ًاٜعكككـا ـ علككٓ فكـكككككٌٔ اءكا دككك اءبٍككك

ًاءك كَكككى اءكاكشـكككا

ٞسل ا اء ا ٕ ًاءكشٝيف ًاءكش اا .
هك

اءكككاش

ن اء اككُ ص (دك ت اءظككـ ت) ًاءكككذٌاه ِ(ً )1إجـك ما

(قبها ) دٌاز تنبِ ت لٍب اءكاذـوب ءل ا ٕ ٍـٌٜي ا ا ا ن ع مف ً لأسلك ا
اء اكك ٕ ًلنككباً للَ َككْ اء نككً لككت اءكككاـال ةات إعـاكك ـاً علككٓ فـككٌٔ
( )1دٌاه اءلٝا  :ز : 44و + 19 -15و . 49
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اءكاذـوب اءكا د اءن ءكض ءلـ لَبا ًهذا اٜجـَ م هٌ اءنكشَض اءككاانٌم
ل ءبءًَ اءكاطاٗ طالنَ ً لشٝتـى ًقٌٓتى .
) إجـن ك و تان ك

ءل ك اء ككاظوٌم لككت اء و ك ٕ (م

اء ا ك ٕ لككت

اءكاـال ةات ل ء َى اءكاشـا ا ًقب ًق اٜسـبٜيف هلم لٌدٌي :
اًٜيف  :ـعككٌٔ اإلعكك

علككٓ إعـ كك م إدـوكك ـ اء ضككُ اءكككاانٌب

ءل نً لت اءكاـال ةاتا إـع ي اء ٝتْ ًاءظوَب اءج ُ(قبها )(.)1
ءل هذا اٜع

علكٓ فك

إ

ك ـي هكٌ تظكلٌف فَكى تك دوك تا

ًٍ ٌٔ إسـا يف إماـتوم تطلق اء لم ًاءكا فْ ل ا ٖوم(ً )إن ا ن ع
ط ٍككق ت لَككب ةككشَض ءكككاذـوب عككبيف -هككٌ إع ك

تككبماُ  ٜأقككً ت ك ا ككى

تكشـاً اءكابماَْ ًاٜسـا ـ اىل اءٌدٌي اءٝس ْ فَلكٌن اإلعـ ك م ءلاكبمف
اءكاشـاب اءَى اءكاذا ٌن ًٜلب ت ت اد ـو .
اءٌدى اءج ُ :ـعٌٔ اءك كا ٕ اء الُ ت اءكاشلاَك ًاءًٌ ّٜاءكاـظ عْ
ًاء ككذ ِ اء ككال مدُ ت ك ةككبم اٜسككٝا علككٓ تٝسظككْ ف هككْ اءكككاانٌب
ءل ا ٕ سـٓ اءكاانٌلت ت ق ً اءكالل ٕ ًاءٌ ّٜاظك ٍض ًالك الكُ ءَلكٓ
ًال ط تْ ًقـ ـّ ًأتج هلم ا ٌا ت اء و ٕ اءٌادبٍ ء ٌّ اٜسـا

.

ًهذي اءكبعٌٔ ر ٍ كْ دكب ًا فك ن اءككالل ٕ ًاٞتك إ مل ٍلٌ كٌا ٍ ـاكٌن
ل دـوك ـ اء ضككُ ًٌٍ ٜظٍ ككٌن ءل اك ٕ إً ٜاسككباً تك أت ك عوم ًتك أت ك
اءكاذه

اءذِ ٍكاَلٌن ءى أً ٍاـاٌن اءَكىا ًف وك ٕ اءككذاوٌم قكب اك ٌا ص اءغ ءك

ٍك دٓشكٌن تذه

ألُ سكاكَ ْ( )2اءذِ ا ن ٍكذكَكز اءك ا ٕ ءلكجك كْ اء م

1

( ) تكالـلف اءظَ ْ  :ز  + 431 :8تش ءك اٜفو ا  :ز. 328 : 13

( )2ماد  :لباٍْ اجملـوب ٜل مطب :ز - 384 :2ـام اء ل .

لى ًإن
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ا ن ع تَ ًا أِ مل ٍظرت إدـو ـ اء ضُ .
ٍا

ءكذءك  :إن اء كٌيف ل دـوك ـ هك ٕٜٛعَ ك ً تككا  ٜطك هب علَكى

أةًٝا ًعلٓ ف ضى  -تاكز -ًٜفك ٝطك هب قط ك ً علكٓ إدـوك ـ عاكٌا اء اك ّ
اءكككاانٌلت تكك ق ككً اءككًٌ ّٜاءكككالل ٕ ًاٜتكك إ ًاءككٌزمإ طَلككْ اء كك ًن
اءكا ضَْ ص عنكٌم لك

اء ك ض ًلك

عبا اٜدـو ـ تٌدٌـ عاب اءكاــ

عجاك ن ا لكً اءظك هب اء ط كُ علكٓ

ءـأمٍخ اء ا ّ .

اءٌدككى اءج ءككح  :إن طك افْ اء اك ٕ ًدٝءككْ اءكككاان

قط َك ً -تظك

ل ء َككى علككٓ اء ط ك  -أً اإلطاٗا ك ن ص اٞقككً -ل ك فض اءظ ك م اءكككا بض
ءـنبِ رب اءكاذـوب ءكاو تى ًًظ ٖ ى ًعبا مض ي لى .
ًفَى :ا ى مرم اإل ع ن لظ افْ اء ا ٕ ًجط ي ًعظَم تشًٛءَـىا ءل
هذا ٍ ٜشكـٌد

إجـنك و ةكٝسَْ اء اك ٕ ل ءككاذـوب لككشَح  ٜتلكٌن

ءغككبي أهلَككْ اء ا ك ٕ ًاءكككشلم لكككا أ ككزيف ا ا لككً اءكككاشـ ـ ت ك
اءلـ ب اء زٍز للٌن اءـظك ٍ ٍـطلك
ًاء ش ًاءكشلم لكا أ زيف ا

تآك ًٍ ك

نككٌو

علَاك  :اء اك ٕ ل ء كبيف

ت قا ٕ ع ـيفا ظكب قٌءكى ت ك ىل :ط ًَتَك ِ

ءمِ ٍَشِلُمِ ٔلاَ أ َزيفَ اء ِلىُ ف ًءٗٔك هُمِ اءْل فٔ ًُنَص طف ًءٗٔكك هُكمِ اءظِ ءككاٌنَ ص
ط ف ًءٗٔككك هُ كمِ اءْ سٔ ٌُنَصاءكككا ٖبّ47 + 45 + 44 :ا ًط ًَ َإ َا سَلاِ كـُمِ لَ ك َِ َ
ش ٔ ًَٜ
بيفَص اءاش ٕ 58 :ا ًطقٌٖاتٔتَ ءٔ ِلىٔ طُوَبَإَ لٔ ءْ ٔ ِ
لاٌُا لٔ ْء َ ِ
اءاٖ ضَ أنِ تَشِ ُ
ٍَذِ َتَاٖلُمِ طَاَآنُ ق ٌِاُ عَلٓ أَ ٜت ِبٔءٌُا اعِبٔءٌُا ُهٌَ أقْ َبُ ءٔلـٖ ٌَْٔصاءكا ٖبّ 8:ا
ً ٜت َب هذي اءانٌو ءزًا تنبِٓ اءككاذـوب ل ءككالنٌوا فك ن جط لوك
تـٌدى اىل اءكالل ت اء مفت لكشلم ا
ًت ط ء

ت ىل ًقا ٕي أعكم تك اءككاذـوب

ٝ
 ٜت َك ً ًف ضك ً
اء لم اء ضكًا لكً ا ا اك ن ركب اءككاذـوب عكب ً
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ًاق ً ع مف ً لأةٌيف اء ا ٕ اٜسٝتُ تكشَط ً لكالنٌةَ تى ًف ًعى ًـق ٖق
أسل تى ً -ءٌ ا ت ت فـى ع ت لَب اءكاذـوب اء بيف ً -ا ن تـبمٓل ً علكٓ
أس ك ءَ ى اء ـءككْ ًط قككى اءكككش ْ  -ةككبق علَككى ا ككى ٍكككشلم ل ء ككبيف ًٍ اككُ
ل ء ش ًلكا أ زيف ا

ت قا ٕٕ ع ـيف .

م هذا ٍُكج ت أهلَكْ اء م
ًٜلب ت ى ت
ٍظ

ن

ل ءك ا ٕ ءل كا ٕ ًإن مل ٍل تكذكـوباًا

 ٜءل اك ٕ اٜسكٝتُ سـكٓ
(اءكٌءُ اء َكى اء كبيف) عكب ً

ءلاٛهًٓ ءل ا ٕ تزاًءْ اء ا ٕ ًت ط تى ف . ًٝ
اءٌدى اء ال  :ت فكٌعْ اءل فكُ(ً )1اءـوذٍك

ًاءكالن يف ًت سلكْ اء َى

طاءك ا ّ أملك ْ  :ثٝثكٌْ ص اءا م ًًاسبْ ص اءكذكاْ  :مدً قكآ لكذٌم ًهٌ
ٍ لم فوٌ ص اءا ما ًمدً قآ لكذٌم ًهكٌ  ٍ ٜلكم فوكٌ ص اءاك ما ًمدكً
قآ ل ءكشق ًهكٌ  ٍ ٜلكم فوكٌ ص اءاك ما ًمدكً قاكٓ ل ءككشق ًهكٌ ٍ لكم
فوٌ ص اءكذاْص ًزاـ ص (اءل ص) قٌءكى( : )طاءككشلم سككلا ن  :سككلم
ا

ًسككلم اءكذ هلكككَْا فاك أجكطكككأ سككلم ا

ًمًِ ق ٍ

تاى ع مسٌيف ا

سكككلم لكككشلم اءكككذ هلَْص

( )ص سا اءكش فظ ال ت دْ (.)2

ًهذا اءكال ت ًِ ص اـ ا لأسك َب تـ كبـّا ً ٍ ٜكب ةكشْ سكابي ص
(جن يف اءنبًق)  ٞى ساب ةشَض اىل ال الُ عاب ًقب مفك اءككال اىل
اءن ـق ( ً )كش

لم لأن الُ عاب  ًِ ٍ ٜإ ٜع ث كْا ًءكَص لَاكى

ًلت اٜت ا اءن ـق( )إ ٜط كْ ًاسكبّ ف ءككا ًِ عاكى  :اءككا فٌ عاكى
ث ْ لكشش

إءـزاا ال الُ عاب .

( )1اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 4ت الٌاب ة ت اء ضُ :ح. 6
( )2سا ال ت دْ  :ز : 2ب : 3و  : 776ح . 2315

شرعية قضاء ا جملتهد املطلق ونفوذ حكنه)127(...................................
ًت ٍ

اٜسـبٜيف ل ءكال :إن اءكاااٌن اءككاشـ ـ تك قٌءكى(:)

طمدً قآ ل ءكشق ًهٌ ٍ لم فوٌ ص اءككذاْص هكٌ سشك اء اك ٕ ل ءككشق
ع علما ًهذا ث لت ل ءانكٌو اء ر َكْ اءككاظ م اءَوك ا ًٜزتكى أن ٍلكٌن
اء ضُ ل ءكشق ًهٌ  ٍ ٜلم ل ءكشق ت أهً اءاك م ااك ةك ٓح لكى اءككال ص
اء شم اءج ءح ت اء ا ّطمدً قآ ل ءكشق ًهكٌ  ٍ ٜلكم فوكٌ ص اءاك مص
ًهذا عاٌان تاط ق علٓ اء تُ سـٓ ا ا قآ ل ءكشق ًهٌ  ٍ ٜلم اءككشق
ع ادـو ـ فوٌ ص اءا م .
ًفَى  :إن عاٌان (اءك ضُ ل ءكشق ًهٌ ٍك لم) ٍكاكطكك كق علٓ عكاٌا تك
قكآ ل ءكشكق ًهٌ ٍك لم سك ٍكَْ اءك ا ٕا ت ـًن فك ق لَك ت ا ن عكلاككى طكٗ ً
ع إدـو ـٕ ًلت ت ا ن علاى طٗ ً ع ت لَب ةشَضا ف كى ٍنكبق هكذا اء اكٌان

طمدككً قاككٓ ل ءكككشق ًهككٌ ٍ لككمص علككٓ ت ك اكك ن ٍ لككم ـقكك ٖق اء اكك ٕ
ًأسل تى ت نَ ًٝلط ٍق اءـ لَب .
ًأت عاٌان (اء ضُ ل ءكشق ًهٌ ٍ ٜك لم) فوٌ تاط ق علٓ جنٌو
ت قآ ل ءكشق ًاق ً ًهٌ ٍكذوً ً ٍ ٜلم  -سـٓ ع ت لَب -لكأن قاك ٕي
سق ا ف ن اء لم ل ءكشق ت اء ا ٕ ً -هٌ اءكاا ُ ص اء اٌان اءكاانٌو-
ق تك تككذـوب عكبيف قكب
ب ةكشَض ًت لٍكم ًثَك ُ
ٍنبق ا ا ا ن علاى ع ت لَ ٕ
إسـا

اٜسل ا عاٌت ً أً إسـا

أسل ا اء ا ٕ ًت ٍكشـ دى ت اٜسل ا

ء نً اءكالنٌت ت تكالنٌة ً .
هكذي اءكٌدكٌي عكابّ ت إسكـكبيف لى ءلاظوٌما ًقب تكشكنً عبا تكا ا
طُٕ تاو ـءَ ًٝهلم ً .اءنشَض ت إجـ مي اءكذا ا٠ج ًهٌ اء كٌيف ل كبا
إطرتا إدـو ـ اءكاـنبِ ءل ا ٕ ًا ٍْ علاى ل ء اك ٕ اءككشق ً -إن اك ن
علاككى طككٗ ً ت ك

ت لَ كبٕ ةككشَضً -اءكككاوم ًادبٍـككى ءل باءككْ ًاٜسككـ تْ
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اء ةاْ ءى ع اءكذٌم ص اء ا ٕ ًءزًا ت فـى اءـ نَلَْ ً -ءٌ عك ت لَكب
ةشَض -لأسل ا اء ا ٕ اءكشق ًـق ٖ ى ًجنٌةَ تىا ًـءَلاك علكٓ ةكشْ
اء أِ اءج ُ ك كَكٓاى لط ٍ ت :
اءط ٍكق اًٜيف  :ا كى ت ـاكٓ اإلـماف اء لكُ لككا آ إـماف اء كً ءكى
قط َ ً ل ب تٝسظْ ف ات اٜسـبٜيف ا ًٍكالاا ت ٍ ى  :إن اء اك ٕ ل ءككشق
ًفنككً اءكككالنٌتْ لككت اءكككاـا زعت ًادكك ْ ا كك ُٖ ءـٌقككف س ككظ ظكك ا
اٜدـا

علَىا إ ت ـً ى ٍكالـًٓ ظ توم ًٍ شب إدـا عوم ًٍـ ظٓ اءازا

ًاءكككالن اا ًءككذا ٍكككذ

اءـنككبِ ءل ا ك ٕ ًتا َككذ أسل تككى ل ككٌّ إد اَٖ كْ

تكشذماً ت إجـٝيف اءاظ ا .
ب ركبيا ًهكذا
ب علكٓ أسك ٕ
ًت اءٌاضكض أةك ءْ عكبا كٌ قاك ٕ أسك ٕ
ً اًءُ كال ز عاى ل ءككا بام اءككاـَ
أة ْ
اءكاذـوب ًقا ٕي ًءزًا إتٓك عىا ً كاا تك
ٍل َا اٞةً اًٞءكُ ءككاا
اءل ظُ اءكاطلق علٓ ن

ج ًدكى تاكى ً :هكٌ كٌ سلكم
كٌ قاك ٕ ركب اءككاذـوبا إ

كٌ سلكم ركب اءككاذـوب ل كب ف كبان اءكبءًَ
اء ضُ .

ثم إ ى ت اءكا لٌا ل ءٌدكبان عكبا ا ٍكْ اءككاذـوبٍ  -اجٓك هم ا -
ً تظك اً اءاك ض ًجنكٌت توما لكً تككٌدب عاكب اءككاذـوبٍ ًظ ٖككف
ءكش ٓ
أج ٔ تكاا وم ع تكا مسْ اءكك ا ٕ ًتزاًءككْ تكو تككىا ًعاكب علكم قك ط
لككاماـّ اءظ ك م اءكككا بض تنككبِ اء ك مفت ل ء ا ك ٕ اٜسككٝتُ ءكككاا مسـى
ًءكككشًٓ اءازاعكك ت ًجنكككٌت ت اءاكك ضا ااكك عاكككب علكككم لاتلكككك ن سككككًٓ
اءكاكظلكلْ لكـكنبِ تكذاٌعْ ت (اء ا ٕٝاءكاـ ت) اء بًيف ءلـ ٓ
أسل ا اءظ

علكٓ

عاٌت ً ٜسكَا أسلك ا اء اك ٕ ًجنٌةكَ تى ًاءـكبمب علكٓ
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تككككا مسـى ًتط َ تكككى ًت فكككْ أسك ك ءَ ىا فَلكككٌن قاك ك ٚهم ل كككب اءـكككبمٓب
ًاءكاا مسْ اء لَْ قا ّٕ ل ـ ًٔ اء َى اء بيف اء مل لأسل ا اء ا ٕ اءكذِ
أ زءى ا

ت ىل علٓ ةبم س َ ى اءكانط ٓ(ً )أللغكى اءَاك عرتتكى ًأهكً

لَـى( )ا ًٍاـر اٌن اء بم اءكاـَ

ج ًدى ع ت ـاكٓ اٞةكً اًٞءكُ

هم اءكاذـوبًن ًاءكاـ لاٌن ت لَباً ءلاذـوبٍ ًت ٓف ً تاوم ءل ا ٕ اءكشق
ظ ٍ ً ًعالَ ً ل ءـبمٍ

ًاءككاا مسْ اءـط َ َكْ ً .هكذا اءٌدكى إن أثككا عاكب

اء َى اٜطاٗا ن طالنَ ً أً اء ط ل ءاـَذْ فكوٌ جبْا ًإ ٜف ءكا ـاب :
اءط ٍق اءج ُ  :اءـاشك ل ء ًاٍ ت اء بٍبّ اءكاـنبٍْ ءان

اء اك ّ

أً اءكاشـاً تنبٍٓو ءان وم .
ًٍشـشش ها تكاوَب ت بتْ ت ك َٓ تكشً اء شح ًاءازا ا فا ٌيف :
اء ضُ ٌع ن  :ق ضُ اءـشلَما ًاء ضُ اءكاانٌب لبًاً .
 -1اءككككا اـ تك ك ق ضكككُ اءـشلكككَم  :اءظكككالل اءكككذِ ت اضكككٓ علَكككى
اءكالنا ن ءكشًٓ جنٌتـوم ًا ن عابي طُٕ ت علٌا اءكا نٌتت ()
ص اء ا ٕ اءكشق ًاءكشلم اءذِ أ زءى ا

علٓ ةبم س َ ى (. )

ًهذا اء ضُ ٍشـاب قٌتى اء ا َْٖ ت ت اضُ اءكالنات لكىا ثكم ا ا
سلككم لَككاوم ككذ سلاككى ًس ك ا مـٓيا ًٍ ٜن كضٓ اءرتاضككُ علَككى ًاءـش ك ام
عابيا إ ٜا ا ا ن عابي ت فٌْ لأسل ا اء ا ٕ ً -ءٌ لكا بام ٍـال فَى تك
اء ا ٕ لت اءكاـال ةات ص تٌمـ جكنٌتـوم -سـٓ ٍلٌن قا ٚي تنباق
اءكشلم ل ء بيف ًاء ش ًلكا أ زيف ا

س ش ى علٓ ةبم س َ ى (. )

ًقب ًق اءلٝا لَاوم ص إطرتا إدـو ـ ق ضُ اءـشلَما ًاءككاظوٌم
ا كككى ٍ ٜككككذٌز اءرتاضكككُ إ ٜعلكككٓ اءككككا اف ْ عاكككب تككككذـوبٕ عكككبيف ٍككككشً
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جنٌتـوما ءلاى قب إجـ م ع ْ(قبهم) -تكاوم أسكـ

اءككاش ق( -)1عكبا

إعـ م إدـو ـي ًا ٍْ علاى ل بمُ ت اٞسلك ا ًاء اك ٕ اٜهلكُ عك ت لَكب
ةشَضا ًهذا هٌ اءنشَض ًٍكال اٜسـبٜيف ءى لٌدوت :
اءٌدككى اًٞيف  :إطككٝق اءانككٌو اء ر َككْ ا٠تك ّ لككأن كككشلم ل ء ككبيف
 ت ـًن ت ََبه لـنبِ اءكاذـوب -ظب جط لى ت ىل ء اٌا اءكاٛتات :بيفَ صاءاش ٕ 58 :ا ً ككشٌه تك
لاٌُا لٔ ْء َ ِ
ط ًَ َإ َا سَلاِـُمِ لَ َِ َ اءاٖ ضَ أنِ تَشِ ُ
ا ٍ٠ت اءككاـ بتْ اءكيت هكُ جطك بْ ء اكٌا اءككاٛتاتا ت ٍكب تكاوم اءككشلم
ل ء ككبيف ًاء ا ك ٕ اءكككشق ًإن ا ككت تكككالـل -قو ك اً -لكككا ٍ ك

اءكككشلم

اء بيف ً -ءٌ ع ت لَب ةشَض. -
اءٌدى اءج ُ :إطٝق نٌو اٞج م اءكال ةْ تجً ت ـ ّ الُ جبٍكذْ
اءيت اسـٌضض ل ض اٜعٝا ًمًـه ص ق ضُ اءـشلَما ًهكُ ركب ت َٓكبّ
ل ءكاذـوب ق يف (: )طإٍ ام أن ٍكش ام ل الم ل اك ً اىل أهكً اءككذٌما
ًءلك ا ظ ك ًا اىل مدككً تككالم ٍ لككم طككَٗ ً ت ك قا ك ٍ

 -قا ك ٖا ا شككالْ-

ف د لٌي لَالم ف ُ قب د لـى ق ضَ ً فـش ااٌا اءَىص ( )2لكزعم ظوكٌم اٜتك
طا ظ ًاصتـٌدو ً اىل اءكاـال ةات ءَ شنٌا ًٍرتاضٌا علٓ قك

ُ ٍ نكً

جنٌتـوما ًهُ تبيف علٓ اءكـشكذٍ ت اءكرتاف اىل أهكً اءكذككٌم ًعلكٓ اءككشحٓ
علٓ اء شكل ع مدً ٍ لم طَٗ ً ت قكا ٖوم (ً )قا ٍ هم ءَذ لكٌي سلاك ً
()3

لكَكككاوما ًٍككك ب ًسكككبّ ت كككآ اءللاككـت سشكك ا أفكك ـ اء ٝتككْ الكك تاظككٌم
ق يف(:اء ا ٕ اءكشلما ًاءكذا اٜقاَْا ًاء اَْ تجلىا ًاءكذا قا ٍ ) .
( )1ت ُ تلالْ اءكااو ز  :ز. 9 : 1

( )2اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح. 5

( )3ءش ن اء ب  :ز  - 47 : 24ت ـّ قآ .
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م اء ءككم ل كب ُم ت ـكب لكى تك قاك ٖوم ًإن مل ٍلك
ًإطٝق اءككال ٍ ك ٓ
تكذـوباًا ف ا سلم فَوم ل ء بيف ل ب مض هم لى ًعلٓ ط ق ت أ زيف ا
اء ا ٕ ا ن ق ضَ ً ل ءكشق ًلكا أ زيف ا

ت

ت ىل .

ًاءٌاضككض عاككب ًمًـ اءكككا ـ ّ ص (اء ضككُ اءكككاانٌب) ءـاككااو
طد لـككى ق ضَ ًصًق ضككُ اءـشلككَم ٍ ٜكككشـ ز ءكككذ ً ط ك عُا ًٍكككال أن
ٍ اـ اٞعم ت اء ضُ اءكاانٌب ًت ق ضُ اءـشلَما فكَنب هذا اءٌدى
تٍٓٛباً ًت ٌٍٓ ً ءلانٌو اء ر َْ اءكا ـابّ ها .
 -2اءكككا اـ ت ك اء ضككُ اءكككاانٌب هككٌ اءظككالل اءككذِ ككن ى ًءككُ
اٞت ( )ق ضكَ ً لت عكاٌا اءكاـكال ةات ًءى سق إسكا م اءكابعٓ علَى
ءكششم اءكازا ًفنً اءكالنٌتْ ًءى سق إدك م اءكاـكال ةاَك علٓ تكاك كَذ
قا ٖى ل ءط ق اءكاظ ًعْ اءكاالاْ .
ًهذا اء ضُ ٍشـاب قٌتى اء ا َْٖ تك اءككذوْ اءـظك ٍ َْ اء لَك اءكيت
ن ك ـىا ًا ا قاككٓ لككت اءكككاـال ةات ًد ك

ق ككٌيف سلاككى ًس ك ا مـٓي ًٜ

ٍـٌقككف ككٌ سلاككى علككٓ مضكك اءكككاـا زعت ل اكك ٖىا ًهككذا اءاككٌ ًقكك
اءكالٝ

ص إطرتا إدـو ـي أً عبا اطكـك اطكى .

ًلككك ب هككذا اءكـكاكوكككَب كك ككك

اٞجكك م اءكالك ةكككْ ءكا فككْ تكككا ا أً

عبا تكا ا ـٜءـو علٓ اٜطرتا اءكازعٌاا ًهُ :
اء ًاٍْ اًٜىل  :ت ٌءْ عا ل ساظلكْ (ً -)1هكُ ت ـك ّ اءشكاب عاكب
علككٓ اٞقكككٌٔا جٝفكك ً ٞسكككـ
(ت ك م

اءكككاش ق (قكككبي)ا ًقككب سكك ق ص ت شكككح

اٜـءككْ) ت نككًَ اء ككٌيف ص ًدككى إعـ مه ك ا ق ك يف اإلت ك ا اءن ك ـق

( )1اءل ص  :ز + 67 :1اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 1 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح. 1
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( )فَو :طت تكش ام اءَوم ٍ -

تكش ام اىل قا ّ اءكذٌم اءكاانٌلت

ت اءشٝطت -ص سق أً ل طً فا كا تكش ام اىل اءط رٌتا ًت ٍكشلم ءكى
فا كا ٍأجذ سشـ ً ًإن ا ن س ً ث لـ ً ءكىا  ٞكى أجكذي لككشلم اءطك رٌت ًتك
أت ا

أن ٍُل َ لىا قك يف ا

ت ك ىل ٍَ ٍُ :كبًُنَ أنِ ٍَـَشَك ااٌُا إَءكٓ اءطِك رٌُتٔ

ًَقبِ أُتٔ ًُا أنِ ٍَلْ ُ ًُا ٔلىٔص قلت  :فلَف ٍنا ن ق يف :طٍاظك ان تك اك ن
تككالم تكككا قككب مًٔ سككبٍجا ً ظكك ص سٝءاكك ًس اتاكك ًعكك

أسل تاكك

فلبضٌا لى سلا ًا ف ُ قب د لـى علَلم س اا ً ا ف ا سلكم لككشلاا فلكم
ٍُك ً تاى فا كا إسـالفٓ لكشلم ا

ًعلَا مـٓص .

ًهذي اء ًاٍكْ اءكا كـك ّ ًاضشكْ اءبٜءكْ علٓ كنك

اءك ضُ إلكـكبإّ

ًد لى ( )اءكش ااَْ ءككا اك ن قكب مًٔ سبٍكجككوم ً كظكك فككُ سٝهلكم
ًس اتوم ًع

أسل توم ت ط ٍق أج مهم اءيت ٍ ًً و .

ًاءظ ه فشك ـ إسـاك يف اٌ وك ص (ق ضكُ اءـشلكَم) اءظك ٖ تك عنك
اءايب(ً )اىل ٌٍتا ا إ ٍ ٜكشـ ز ق ضُ اءـشلكَم اىل د كً ً نك ٕ تك
أن اءنشَشْ ت ٌيف :طف ُ قب د لـى علكَلم س ااك ًص ًهكٌ ت ك ب ظك ه ص
إ ككظ ٕ اءككذ ًا ًهككٌ ًاضككض ا ٜككط ق علككٓ (اء ضككُ اءكككاانٌب) تككاوم
(ٍ ًٜ )ـاض إ ط قى علٓ (ق ضُ اءـشلَم) .
ًاءظ ك ه أن هككذا اءكككذ ً ًاءكاكككن

اء اكككٌتُ اءن ك ـم ة ٍكككش ً ت ك

اإلت ا اءن ـق ( )هٌ د ًْ عاٌتُ إسـا امِ قب أتا ي إت ا ل ب إت ا
ت ك ـًن ككضا ًإ ٜءككٌ ةككبم ت ك ل اككوم( )اءككا ض ٜس ك ً ءٌةككً
اءككا ض اءَا ك لكككشش

ق عككبّ اءلطككف اءـظ ك ٍ ُ اا ك ًةككً اءَا ك اءان ك

اء اٌتُ ًاءكذ ً اءلط ُ .
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ًاءظككك ه قنكككٌم ـٜءكككْ اءككككا ٌءْ علكككٓ إعـ ككك م إدـوككك ـ (اء ضكككُ
اءكاانٌب) إلـبإّ ل ءان

اء اٌتُ اءكاذاٌما ً ءك ءبٜءـو علكٓ نك ى

( )ق ضَ ً تكالنٌة ً هٌ (ت مًٔ سبٍجوم ً ظ ص سٝهلم ًسك اتوم
ًع

اسل توم) ًهذي اءا ٌت اا تاط ق علٓ اءكاذـوب اء بيف اءكاشـا

ف ً - ًٝهٌ اء بم اءكاـَ

ًاءكانباق اٞمقٓ -تاط كق علكٓ ركب اءككاذـوب

ا ا اكك ن ف ضكك ًٝعككب ًٜزٍوكك ً ًقككب ت لككم أسلكك توم ًت كك ٓ
ًس اتوم ًمًٔ أس ـٍجوم ًع
ًقب ت ٓ

علككٓ سٝهلككم

ت اـهم تاو لٌاسطْ ت لَب تكذـوبٕ عبيف

علٓ فـك ًاي ًتكبمٓب علكٓ تط َ وك ا ً ٜككذب طك هباً ةشككَش ً

علٓ إجكـكن و اءكا كٌت اءكااكنٌةْ فكُ اءكا ك ٌءْ ل ءكاذـوب اء لُ .
اء ًاٍكْ اءكج ككَكْ  :تك كـك ك ّ الُ جبٍكذكْ علٓ اٞقكٌٔ ًقكب مًاهكك اءككاظ ٍخ

اءجٝثْ ص اءكذٌات اءجٝثْ ع اءن ـق (: )طإٍ ام أن ٍكش ام ل اكلم
ل ا ً اىل اهً اءكذٌما ًءل ا ظ ًا اىل مدً تالم ٍ لم طكَٗ ً تك قاك ٖا
 قا ٍ ا شالْ  -ف د لٌي لَالم ف ُ قب د لـكى ق ضكَ ً فكـش ااككٌا اءَكىصًهككُ( )1ت ـككك ّ اءكككشاب ص ل ككض ط قكككو لككً تكككا تو عاب ككك علككٓ اٜقككٌٔا
ًاءـ نًَ ص تكشلى اءكاا س

.

ًمًٔ ص (اءـوككذٍ ) لشككاب ةككشَض تـنككً اىل ألككُ اءكككذوم اءظ ك ه
ًث قـكككى ء ًاٍكككْ الككك الكككُ عاكككب عاكككىا ًهكككٌ ٍككك ًِ عككك ألكككُ جبٍككككذْ
 س مل ل تل ا اءكاٌثٌق لكال ي عاب  -ف ءشاب ت ـ علٓ اٜقٌٔا قك يف :ل ج

ألٌ ع ب ا ( )اىل أةش لا ً -ت ٌثَـى تلظكف عك عظكَم قكبمي

عاب اٜتك ا( -)ف ك يف :طقكً هلكم  :إٍك ام ا ا ًق كت لَكالم جنكٌتْ أً
( )1اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 5
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تبامِ ص طُٕ ت اٞجذ ًاء ط أن تكش ااٌا اىل أسبٕ ت ه ٕٜٛاء ش قا
إد لٌا لَالم مد ًٝقب ع

سٝءا ًس اتا ف ُ قب د لـى علَلم ق ضَ ً ا

ًإٍ ك ام أن ٍكككال ةم ل اككلم ل ا ك ً اىل اءشككلط ن اءكككذ ٖ ص (ٍ ًٜ . )1ك كك ب
ًسكبّ هذا اءكال ت سك ل ىا ااك ٍ ٜك كك ب أة ءككْ اءككال اءجك ُ ًسل ٍـكى
ل اًٜيف اءككذِ مًاي اءكككاظ ٍخ ص اءل ك ص
تشككـا طْ تاككى تككأجٌ ًّ عاككى ص اءككا ٓ
ًاء َككى ًاءـوككذٍ ا تظو ك أة ك ءْ ج ك (اءـوككذٍ ) ت ك لَ ك ن اٌ ككى ت ٌث ك ً
ءلن ـق(ً )ت س ْ اءـ ب ًق لى ءلنبًم ل ٍاْ اٞج م اٞج ٔ .
ًاَف ا ن اءالٓ لل ٝدزَٖى ت ـ اءشاب تٌثٌقْ لنبًمي ًلى اءل ٍْ.
ًأت ك ـٜءككْ اء ًاٍككْ ف ءظ ك ه تاو ك نكك

اء ضككُ أً د ككً تانكك

اء ا ٕ ءكا ٍ لم طكَٗ ً تك قاك ٖوم أً قاك ٍ هما أً ءككا عك
ًس اتوم ًأسل توم اءكا ًٍْ عاوم ( )فَذ

سٝهلكم

اء دكٌ اءَكى ًاإلسـلك ا

عابي ص تٌامـ اءازا ًاءـال ةم ًعبا اءرتاف اىل قا ّ اءككذٌما ًاءككذ ً
اءكككاانٌو ظكك ه لكككذ ٕٝص (اء ضككُ اءكككاانٌب) اءككذِ ٍشككـاب قٌتككى
اء ا َْٖ ت د ً اءكا نٌا (. )
ً ك قع فَككى أسككـ
اءـشلَم) ج ةًْا لـ ٍك

اءكككاش ق(قبي) لككً إسككـظو ًمًـه ك ص (ق ضككُ
َٓاكى تٛءٍ ك ً تككا اك ي ل لاكى اءظك ٍف(ً )2تككا

أض فى للش ى(قبي) ص تكذلص لكشجى ص اء ا ٕ  :إن اءكاشـ ـ ت اءككا ـ ّ
أ ى د ً اء ا ٕ طك ع ً ءككا د لكى اءككاـال ةا ن  -اءاك ظ ان أً اء سنك ن عك
مدككً -ا ءبٜءـككى علككٓ أن ت ك د لككى اءكككاـال ةا ن ق ضككَ ًا  ٞككى ٍ لككم طككَٗ ً ت ك
قا ك ٖوم  -قككب د لككى اٜت ك ا ( )ق ضككَ ًا ًهككذا ظ ك ه ا ٜط ك ق علككٓ (ق ضككُ
( )1اءـوذٍ
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اءـشلككَم)ا ًهككٌ ظككب قٌءككك ٜلاككك ( :ا ظ ك اىل مدككً ث ككْ تٛتكككا ا ف ك ا
ًث ت لى ف د لى ًاَ ًٝعآُ ص لَ ـامِ ف ُ قب د لـى ًاكَ )ًٝأِ د لكت
ت د لـى ًاًَٝا ًص اءكال  :طف د لٌي لَالم ف ُ قكب د لـكى ق ضكَ ًص أِ
قب د لت ت د لـاٌي سلا ً لَالم د لـى ق ضَ ً علَلم فـش ااٌا اءَى.
ًفَى  :أً : ًٜا ى فومْ ت ب ًر ٍ ا ًل َب ع اء وم اء ص ت اءالٓ
اءذِ تللم فَى اٜت ا( )ءل
ًاءظ ه ت اءالٓ سش

اء ا اء َب ع تبقككَق اءاظك ًاء وكم .

اء وم اء ص اءكاش ًمِ هٌ ًسبّ ع ٖب اءاكاب

م
ص اءكاٌمـٍ :طف د لٌا لَالما ف ُ قب د لـى ق ضَ ًص أِ إد لٌا اءككشَل َ
لَالم هٌ اء ءكم لظُٕ ت قا ٖا أً قا ٍ
ق ضَ ًا ًهٌ ت آ ٍٛـِ اىل فوم ن

فك ُ قكب د لكت هكذا اء ءككم

اء ءكم لظُٕ ت قا ٖوم ق ضَ ً .

ًأًضض تاى شالْ اءكشبٍح علٓ مًاٍْ (اءـوذٍ ) فك ن اءككا للْ لكت
اء ا ّ اءكاانٌلت ت اء س ت ًلت اءظق ا٠ج :طإد لكٌي لَكالم مدكًٝ
...ص هُ ق ٍاْ ظ ه ّ ص إجـَك م عك م

ل ءككشٝيف ًاءككش اا تك اءككاٛتات

ً جنكٌت توم لككا عك
اءن ءكشت ءَلٌن ق ضكَ ً لَكاوم ءككش ٓ

تك اءككشٝيف

ًاءكش اا ًت قا ٖوم .
ًث َك ً :ءككٌ ةكضٓ فوككم أسككـ

اءكككاش ق (قككبي) أً ظوككٌم اءكككا ـ ّ فَككى

فَلككٌن ق ككٌيف اءكككاـال ةات ل ء ضككُ اء ءكككم لظككُٕ ت ك قا ك ٖوم ًد لككى
س ااك ك ً علَواك ك تككككااَ ً عاكككبهم (ًٍ )لكككٌن د لكككوم إتاك ك ّٕ ءككككذ ً
اءكككاـال ةات ًءككَص اإلتاك ٕ د ك ًٝتشككـ ًٝا تك أن اء ًاٍككْ تلك ـ تلككٌن
ة ٍككشْ ص د لككى ق ضككَ ً تك ق لككوم لككذ ً تٌءككٌِ تشككـ ًا فَـاككض اككٌن
اء ًاٍْ ص اء ضُ اءكاذ ٌيف تاوم اءكاانٌب إلـبإّ ت ق لوم .
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ًث ءجك ً :اككَف ءكككا ت ككبا ق ٍاككْ ج مدَككْ  :هككُ أن قاك ّ اءـشلككَم ص
عنٌمهم اجبًن ًمل ٍ

عاوم ( )لَ ن إسـَ ز ط عَـوم اىل نك ٕ

ًد ً أً إتا ٕ سـٓ ٍـنبٔ ( )ءكذ لىا لكالٝ

اء ضُ اءككاانٌب

ف ى تكشـ ز ط عَـى اىل إ ظ ٕ د ً تاوما فَلكٌن قٌءكى (:)طقكب د لـكى
ق ضَ ًص ظ ه اً ص إ ظ ٕ د ً الـباُٖ هٌ رب تككذ ٌيف سك ل ًا ًهكذا ٍلـكٗم
تكك (اء ضككُ اءكككاانٌب) ًٍاط ككق علَككى ًٍنكك

تط َ ككى علككٓ (ق ضككُ

اءـشلَم) اءكاذ ٌيف ت اءكاـال ةات ًاءكش يف ا ى ط ٖ ص عنكٌمهم ًٜ
ٍكككشـ ز ت ََاككى اىل د ككًا فككأماـ اٜت ك ا ( )تٌدَككى طككَ ـى اىل اء ضككُ
اءكاانٌب اء ءكم لظُٕ ت قا ٖوم ًاإلسـل ا اءَى ًاءرتاف عاكبيا ـًن
قا ّ اجلٌم اءكااـظ ٍ ص عنٌمهم ًأتن مهم ًاءكاانٌلت ت اجل ٖ ٍ .
ًظك ه اءككال د ككً تكككان

اء اك ٕ ءكككا ٍ لككم طككَٗ ً تك قاك ٖوم

ًقا ٍ هم ًءزًا اإلسـل ا اءَى ـًن قا ّ اءكذٌما ًاٌن تٝف اءكذ ً ص
اءكال هٌ اء ا ٕ اءكشق ـًن اء ا ٕ اءكااش

اءكذ ٖ .

ثم هذا اءـ ب :طإ ظ ًا اىل مدً تالم ٍ لكم طكَٗ ً تك قاك ٍ ص قكب
ٍُشـظو لبًاً ت قٌءى:ططكَٗ ًص ًهكُ لك ّ ًٍ وكم تاوك اءظكُٕ اء لَكً تك
قكا ٖوما ءل  ٍ ٜاـ تاى اء لم ل بم قكلًَ :عكظ قكا ٍ أً كشٌه تكا ٜ
ٍ ـبٓ لى ت ت فْ قا ٖوم أً اء لم ل ا ٍ هما ًًدى ءك :
أً : ًٜءل ط ج مد ً ل با ا ٍْ ت فْ اء بم اء لًَ رب اءكا ـب لكى ص
ةشْ اإلسـل ا أً ءزًا اإلسـل ا اءَى .

ًث َ ًٞ :ن علٌا اٖٜاْ(ً )ت فْ قاك ٍ هم ٍشكـشًَ إس طكْ أسكبٕ
لو توا للغ ت اء لم ًاءكا فْا فٝلب أن ٍلٌن اءككا اـ تك قٌءكى:طٍ لكم
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طَٗ ً ت قاك ٍ ص هكٌ اء لكم ل كبمُ ت ـكب ٕلكى تك قاك ٍ هما إ اءلكجب تاوك
قكلًَ للش ظ اءكاش ْ ًاإلض فكْ ءك ا ٍ هم( )اءٌامـّ ص اءالٓططَٗ ً تك
قا ٍ ا قا ٕ ص فَلٌن طَٗ ً اجب ًا ص شى .
ا ن ٜلب ًأن ٍلٌن اءكا اـ  :اء لم ل بم ت ـبٕ لى تك قاك ٍ هم ًقكبم
اجب ت قا ٕهما ت اء لم ج مد ً لـ ذٓم اٜس طْ ل لكٌتوم ًقاك ٍ هم أً
قاك ٕهم ٛ ً .اككب هكذا اء وككم لـ ك ب ٍككُشلٓ ص أسكٌايف ةك س

اءكككذٌاه

(قبي) ص س عْ إسـا مي سَح سلُ ا ى ا ن ٍُغآ علَى ًٍ َق ًص اءغَ ٌلْ
اٞجكككبّ مأٔ تلكككك اءككككاٌت رتَك ك ً علَكككى ًمأٔ تللك ك ً أً مًسك ك ً قبسكككَْ أً
ت نٌتَْ تا ـِ تلك اءكاٌت ءـال َف أت ز اءك ًح علَكى ت لك( : ًٝإن ص
ةبمي طَٗ ً ت علم د
لكككذءكا ًةك ك س
د

علَى اءنً ّٝاءشٝا) ثم أف ق ًأجك اءككشاٌم

اءككككذٌاه هكككٌ اء َكككى اءلك ك ب اءككككاشَ ل كككى اٜتك ك ا

( )ءل ٍ ٜكال اءـنبٍق لاس طـى ل لٌا اٜت ا د

()ا لً

عابي قبمْ ت ـب لى ت علٌتى .
ًل جـنك م  :هككذا اءـ ككب تككـباًيف ًٍك اـ تاككى (اء ككبم اءكا ككـب لككى) ٜ
اء لًَ اءا ـم اءذِ هٌ لكشلم اء با ٍ ًٜ .ا ٓ إجـٝ

شخ اء ًاٍْ سَكح

ًمـت ص (اءل ص) ًل ض ط ت (اء َكى) لاشكٌ طقاك ٖا ص ًص اكجب تك
ط ت (اء َى) ً(اءـوذٍ ) :طقا ٍ صا ف ن اءكا اـ ت (قا ٖوم) اء لم ل كبم
ت ـب لى تك قاك ٖوم اءككشق اءاك زيف علكٓ ةكبم اءككش َ

(ً )اءكذِ ط ٓ كى هكٌ

ًأهً لَـى ص جنٌت ت دزَْٖ تـ بـّ ًاءكا اـ ت (قا ٍ هم) اء لكم ل كبم ت ـكب
لككى ت ك اء ا ك ٍ اءن ءكككشْ ء ف ك اءكككالنٌتْ ًاءكككاظ د ّ لككت اثككاتً .علككٓ اككٝ
اءكا اَت ف ن اءكا اـ اءكذكبِ ًاضكض ا لكً ٍ ٜكك ب تكك اـ
قا ٍ ص اا

اءللاـَكك طقاك ٖا ا

لا ي ق ٍ ً ع اءلغٌِ اء ٝتْ ال تاظٌم ص ( :ءش ن اء ب) .
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ًاءكاوم ها تٝسظْ ا ى هً ٍكالـل هذا اءـ ب لكالنٌو (اءكاذـوب
اء ءكم ل ٞسل ا ًاء ا ٍ ت اءلـ ب ًاءشاْ) .
قب ٍ يف  :ا ى  ٜإطكٝق ص اءككا ـ ّ ٍظكاً ركب (اءككاذـوب اءككاشـا
ف ٞ ًٝسل ا اء ا ٕ ت اءلـ ب ًاءشاْ) سـٓ ٍشـبيف لو علٓ عكبا إعـ ك م
إدـو ـ اء ضُا ًاء بم اءكاـَ

تك ت بهك  -ل كب عككبا اٜطككٝق  -هكٌ

ا ٜكطكك ككك ق عكككلٓ اءكاذككـكوكككب اءك ككك م

لكشكٝءكوكككم ًسكك اتوم أً اء ءكككم

لظُٕ ت قا ٍ هم ًقا ٕهم .
ءل ٍ يف  :اءظ ه عبا ـٜءْ ت ب اءكا نٌا(:)طٍ لكم طكَٗ ً تك
قا ك ٖا  -قاكك ٍ ص علككٓ إطككرتا اٜدـوكك ـ ص (اء ضككُ اءكككاانٌب) أً
ـٜءـى علٓ إجـن و اإل ط ق ل ءكاذـوبا ءٌضٌح إطٝق اءكا فْ ًاء لم
لظُٕ ت قا ٍ هم ًعكبا ت ََكبه للكٌن اءككا فْ عك إسكـا

ًإدـوك ـا

فَلٌن هل كشٌان ت اءكانباق  :اءاشٌ اٞمقٓ ًاءككانباق اٞظوك ًهكٌ
اءكككاذـوب اء ككبيف ا ًاءاشككٌ اء اقككُ ًهككٌ اءكككاـ لم تكك اءكككاذـوب اء ككبيف
ًاء ضُ علٓ ط ق فـ ًاي ل ب إس از عباءـى ً زاهـى ًتبمٍ كى علكٓ ت طك ّ
اء ا ٕ اءكشق ًٍٛ .اكبي  :اءـ ك ب ا٠جك ص سكبٍح (اءـوكذٍ ) :طإد لكٌا لَكالم
مد ًٝقب ع

سٝءا ًس اتا ف ُ قب د لـى علَلم ق ضَ ًص ف كى أًضكض إ ط قك ً

علٓ ت ع

اءكشٝيف ًاءكش اا ت اء ا ٕ اٜسٝتُ ًت لٍاى لـ لَب ةشَض .

ًل جـن م :ا ٝاءـ بٍ ص اء ًاٍـت اءكاشـاً ًسكبتوا ٍاط ك ن علكٓ تك
ت لٍككم أسل ك ا اء ا ك ٕ اءكككشق اءككذِ أ زءككى ا

ت ك ىل ًا ك ن ت لٍاككى ص ـًمّ علاَككْ

ًتبمٍ َككْ ًعلككٓ ًفككق ت لَككب ةككشَض ٍ طكك ل ككبي عالَككْ اء اكك ٕ ًاء نككً لككت
اءكالنٌت ت ًٍلٌن تابمد ً تكشت اءكذ ً اءذِ أ ظأي اٜتك ا اءنك ـق ( )ص
هذي اء ًاٍْ ًربه .
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ًٍ ٜظوكك تكك هكككذي اء ًاٍكككْ ًسكك ل ـو  -لظكك هبٕ دلكككُ -إجـنكك و
ا ٜط ق علٓ جنٌو اءكاذـوبٍ اء مفت ءكشٝهلم ًس اتوم ًقا ٖوم
لط ٍق اٜدـو ـ ًاٜسـا

ت مًاٍ توم (. )

ًظكك ه إطككٝق اءكككذ ً ص اءكككال ٍ  -اءكككا ٌءْ ًاءكككا ـ ّ -عاككٌا
اءكككذ ً ءلاذـوككب ًءل ك م

ت لَككباً ًاء ضككُ علككٓ ط ككق فـ ك ًٔ اءكككاذـوب

اء ـيفا ًٍ ٌٔ اإلسكـكظو م عاب اٜءكـ ت اىل أن اٜت ا ( )قكب إ ككن ٓ
إهكـكا تى ص اءكال ٍ علٓ اءكـشذٍ ت سلم اءط رٌت ًاٜسـلك ا ء ككا ّ
اءكذٌم اءكاانٌلت ت اءطٌارَتا ًمل ٍظكو ءى إهـاك ا ل ٜدـوك ـ اء لكُ
.

ًاء لم ل ا ٖوم أً قا ٍ هم ع إسـا

ًف ككُ إعكـ كك ـِ  :اءكككاوم إجكـ ككَ م اء ككبًيف اٜتك ككَ ٕ ت ك أهككً اء لككم
ًاء اككْ ًاإلءـككزاا اءككبٍ

اءكككا ًفت ل إل ن ك

ص اءـ تككً اإلدـا ك عُ

ت بت كًْ ءـ لَاككى اء ا ك ٕ اءكككشق ظ ٍ ك ً ًتبمٍ ككى علَككى عالَ ك ًا ف ك ن اإلهـا ك ا
ل ٜجـَ ك م اءكككاذاٌم أًىل ًأعظككم إلجـن ك و اء ككذ ً اءكككاٌءٌِ ل ء ا ك ّ
اء بًيف ت اءكاٛتات ل
ل ءكشق ًلكا أ زيف ا

ًمسٌءى ًاءكاٌاءت ءٖٟاْ (ً )اءذٍ ٍ اٌن

ت ىل ت قا ٕٕ علٓ مسٌءى (.)

ًءذا رتح إـج يف اء مفت ل ء ا ٕ ص ـًمات تبمٍ َْ ت لَاَْ ءل ا ٍ
ًاٜسل ك ا اءظ ك عَْ اءن ءكككشْ ء ف ك اءكككالنٌتًْ -ءككٌ تكك ل َككب ًإسـا ك يف
ض َف -سـٓ ٍنب ع مف ً لأسل ا اءظ

 :اً ت ٍنلض ء ف اءككالنٌتْا ثكم ا ا

ككذض ص اٜتـشك ن ًا لظككف ا ككى قككب علككم طككَٗ ً ت ـككب ًا لككى تك قاك ٕهم ًع ك
سٝهلككم ًسك اتوم اءككذِ ٍُككشـ ز اءَككى ص مفك اءكككالنٌت ت  -اك ن تككٛهًٝ
ءان ى ق ضَ ً ط عَ ً ت ق ً اءكاذـوب .
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ًءَص اءكاوم اءـأاَب علٓ اءكذ

اء لاُ اٜدـو ـِ ًسش ا ف كب

ٍنً ا ٜش ن ص اء لم ًاءكا فْ ل ا ٕهم ًقا ٍ هم ـمدكْ اٜدـوك ـ ًٜ
ٍلٌن عك ـ ٜ - ًٜمسكض ا

لكذءك -فكٍ ٝانكف اءككاظلٌا ًقكب ٍوكبم سكق

اءا َفا ًقب ٜسظا تأاَب اءشلط ت اءزتاَْ ٜسَا ص عنٌم اءكاـطٌمّ
علاَ ً ًإـامٍ ً ًاهـا توم ل ءكذ
ًاإل ن

اء لاُ ـًن اءككذ

اء الكُ :اء باءكْ

ا فأفشب أاج اء ا ّ لاةبام اٞسل ا اءككذ ٖ ّ ًس ٓفكٌا اء ك ٌن

ًة ٓفٌي سش

تظـوَ توم ًمر توم ًتن ءككشوما تك أن اءككاشًٛءت قكب

أـجلكككٌهم ـًمات تبمٍ َكككْ ت لَاَكككْ ًإعكـكككاٌا لكككوم ًلكـك لكككَاوم اءككك ا ٕ
اءنشَض ـًن تككـ ل ْ اءككازاهْ اءذاتككَْ ص اءشكلٌف اء اك ُٖ اءنك ـم عكاوم
فل ن ت ا ن ت أءٌان اءظلم ًاء ش ـ .
ًاءكش ةً ظوٌم اءكا ـ ّ ص د ً تانك
تك قاك ٕهم ًظوككٌم إ ط قوك علككٓ اء ك م

اء اك ٕ ءككا ت لٍكم طكَٗ ً

إدـوك ـاً لكككشٝهلم ًسك اتوم

ًطُٕٕ ت ـب لى ت قا ٍ هما ًعلٓ اءكاـ لم لط ٍق اءـ لَب اءنشَض ًعبا
إ كشن مي ص اءكاذـوب اء م

ل ا ٖوم إسـا ط ً .

اء ًاٍْ اءج ءجْ  :مًاٍْ إسش ق ل ٍ ٌبا ًهُ تل ت ْ تـاا تٌقَ ك ً
طك ٍ ًا مًاي اءظككَال ن اءنككبًق ص (إااك يف اءككبٍ ) ًاءطٌسككُ ص (اءغَ ككْ)
ًاءط سكُ ص (اٜسـذك ز )ا ًص اءـٌقَك (:)1طًأتك اءكككشٌاـخ اءٌاق كْ فك مد ٌا
فَوك اىل مًاّ سككبٍجا ا فك وم سذكيت علككَلم ًأ ك سذكْ ا ص ا فك ن طاءكككشٌاـخ

اءٌاق ْص لكت اءاك ض تاط كق علكٓ زاعك توم ًجنكٌت توم ااك تاط كق علكٓ
اءكاش ًٖ اءكاشـذبّ ًاء ك ً اءظك عَْ اءككاشـشبثْ اءكيت  ٍُ ٜلكم سلاوك ا
1

( ) اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 1 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 9
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ًاءككككا د فَوك ك مًاّ أسك ك ـٍجوم اء ك ك مفٌن ل اك ك ٖوم ًقاك ك ٍ هما فكككا وم
سذـى( )علٓ اءكاـال ةات ًاءكاشـ ـت اا هٌ سذْ ا

ت ىل .

ءكل هكذي اء ًاٍكْ قك ةك ّ اءككشاب ءكٌقكٌ (إسشك ق ل ٍك ك كٌب) فكَكىا
ًهٌ رب تكش ز اءٌث قْ ًء لى  ٜمًاٍْ أج ٔ ءىا ًإسـاً ل اوم اٌ ى أج ً
ءلللَ ا ًءٌ ث ت هذا ًاق ً ءكا ا ن ا فَ ً ءلٌث قْ .
اا هُ ق ة ّ اءبٜءْ علٓ إطـك ا إدكـو ـ اء ضُ اءككاانٌبا فكٝ
ـ

لو ًً .دى قنٌم اءبٜءْ  :إع يف ت ـه ًراٌضى :
أً :ًٜت ك دوككْ عككبا ًضككٌح اءكككا اـ اءكككذبِ ت ك قٌءى:طاءكككشٌاـخ

اءٌاق ْص ف ن اٜسـا ٜت ص ت ـه تـ بـّا أهاو اثا ن :
اًٜيف :أن ٍُ اـ تاو اٜتٌم اءكش ـثْ لت اءكاشلات اءكيت ٍلكزا اء دكٌ
فَو ع ـًّ ءلك َٖص ًاءكزعَما اك ءاظ ص أتكٌايف اء ةك ٍ ءغَ كْٕ أً ةكغ أً
تٌت أً س ى .
ًاءج ُ  :أن ٍ اـ تاو اءكاش ًٖ اءكاشـذبّ ًاء ك ً اءككاشـشبثْ ًاءكيت
 ٍ ٜلككم سلاوك ًاضككش ً تك اٜج ك ما فكككبد ص ت فكككْ سلاوك اىل مًاّ
أس ـٍجوما فـ مٓ اءازاع ت اءٌاق ْ لت اءكاشلات ًٍ د فَو اىل مًاّ أسك ـٍجوم .
ًٌٍدب رب هذٍ اٜسـا ءت .

ًقب س ًيف ل ض اٜعٝا ت دَض ل ض اٜسـا ٜت علٓ ل ضا ًءَص
ثكاْ ط هب ًاضض علٓ ت َت اءكا اـ اءكذبِ ت اء مّ اء للْ ٜسـا ٜت
عبٍبّ لكشَح ٍزٍض اءظ هب اٜع يف ع اء مّ  ً .ظلً :
ث َ ً  :ت دوْ اإلمد

اىل مًاّ اٜس ـٍحا ًهم قشكا ن  :قشكمْ مًٔ

اءكشبٍح اءظ ٍف ًإ ـوٓ ـًميا ًقشمْ ل ط اء ًاٍْ ًاءبماٍْ فنك م ع مفك ً
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لأسل توم ًسٝهلم ًس اتوم ا ً ٜطك هب علكٓ إماـّ اء شكم اءجك ُ ءَا ك
اٜسـبٜيف لو ها ا ً ٜتـاض إماـتكى ل ءككالنٌو تك إ ظك ٕ اٜتك ا()
اءكشذَْ ءى أً د لى سذْ ا

علٓ ا ٞا .

م ٍكالاا ـف اٜطكل يف لكأن ٍ ك يف  :إن ءككش ظ تكذككاٌ اءكالٓ ٍظكوب
لاماـّ اء شم اءج ُا ف ن ماًِ سبٍجوم ت اءبماٍْ ًاء وم هٌ اءذِ ٍنلض
د لى سذْ ٖ ْ ع سذْ ا

ت ك ىلا ًإ ٜفك ء اًِ ءككشبٍجوم ركب اءٌادكب

ءبماٍـى أِ سذْ ءى ًلوكذي اء ٍاكْ وكم اءكالٓ دَكباً ًٍ -اكبف اٜطكل يف
اءج ُا ًٍ ٓ ربي  :ض ف اءشاب ًإع يف اءكا اـ اءكذبِ ت اءالٓ .
هذي عابّ اء ًاٍ ت اءكاشـبيف لو علٓ اطرتا ادـو ـ اء ضُ .
ًقككب ٍشككـبيف ءككى لانككٌو ق ر َككْ ( )1تطل ككْ ـاعَككْ اىل اءكككشلم ل ء ككبيف
ًاءظو ـّ ل ء ش ًاءكشلم لكا أ زيف ا
ا

ت ىل ًأن ت سلم لغكب تك أ كزيف

فوٌ ت اء س ت ًاءظ ءكات ًاءل ف ٍ ٍ ًٜ .ا ٓ ل ٜسـبٜيف لكاطٝق

هذي ا ٍ٠ت ً :مًـ أج م تط ٓ و علٓ تٌامـ دزَْٖ ج ةكْا ف كى تك لك ب
اءـط َككق ًاءكككذ ِ اء الككُ اءكككاـ م

ص أج كك م ت شككب اٍ٠كك تا ًٍ ٜكككاا تكك

اٜسـبٜيف لاطٝقو .

م هذا اٜسـبٜيف ٍـٌقف علٓ إس از إ

ـ اإلطٝق ص هكذي اٍ٠ك ت

اءكا ما ت ًاٌ و تـنبٍْ ء َ ن اءككاطلقا ءـكبيفٓ علكٓ أن اكًٓ تك ٍككشلم
ًٍ اُ لت اءا ض ٜلب أن حيلم لكا أ زيف ا
ت تككال ط
ًهُ رٍ ْ

س ش ى ًأن ٍكشلم ل ء بيفا

عاكٌا اءككالل ت اءكذٍ ٍككشلاٌن لكت اءاك ض :سكٌإ

اءكاذـوب ًربي تكا ع

أسل ا ا

ًقا ٕي اءكاازيف علٓ ةبمي ()ا

( )1اءاش ٕ  + 135 + 58 :اءكا ٖبّ . 47 + 45 + 44 + 8 :
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ً ٍ ٜب إ
ل

اءككاش ق (قكبي)

ـ اإلطٝق ًإماـتى دباًا ًقب أقك ٓ أسكـ

()1

ـ اإلطٝق ص ا ٍ٠ت ًص ت ـ ّ الُ جبٍكذْا ءلاى ط ٓ ى علٓ (ق ضُ

اءـشلَم) ً ٓ ٞدلى إطرتا اٜدـو ـ فَىا ًمل ٍكذع لك إلطٝق اءظك تً
ءل ضككُ اءكككاانٌب إلـككبإّا ككم ةكك ٓح ص تكككذلص لكككشح اء اكك ٕ لككأن
اءكا ٌءْ ت تكْ اءبٜءكْ علكٓ نك

اء ضكُ إلـكبا ّٕ ًعلكٓ إعـ ك م إدـوك ـيا

ء ٌءى(:)ط ظ ص سٝءا ًس اتا ص ءلاو ق ة ّ اءشاب ص ظ ي .
ًهككذا اءـ لَككك ص اإل ع ك ن ل ك إلطٝق للش ك ظ (ق ضككُ اءـشلككَم) ـًن
(اء ضُ اءكاانٌب) ر ٍ ْ ٍ ٜـٌق ةبًمي ت تجلى .
ً ءككك ءٌضككٌح إ ط كك ق ط ظكك ص سٝءاكك ًس اتاكك ص علككٓ اءكككاـ لم
ءكشٝهلم ًس اتوم ت لَباً ًاءكاـكبمب ج مد ً ف ى ظ عاب ـماسـى ًتبملكى
علٓ اء ا ٕ ص سٝهلم ًس اتوم ثم اعـاب علٓ فـ ًٔ تكذـوبٕ عبيفا كم
ا كطك قى علٓ اءكاذـوب أًضضا  ٞكى ظك ًاسكـا

اء ـك ًٔا ًقكب أطكللت

علَى ص سَاى ًمل أمس تاى دٌالك ً طك فَ ًا ماكى ا

ًدكزاي عك اٜسكٝا

ًت ًٍر علٌتى جب دزإ اءكاششات .
ًاكَكف ا ن كشك

ك كـكاكب إطٝق اء ًاٍك تا ًمل ككشكـكٌضكض إ كك ك ـ

اإلطٝق ًمل كش زي -لظك هب قط كُ -ص اٍ٠ك ت اءككا ما ت ا  ٞوك لنكبـ لَك ن
ًتٌاَككب ءكككزًا اءكككشلم ل ءككككشق ًل ء ككبيف ًلككككا أ زءككى ا

سكك ش ىا ًمل ككككش ز

 قط َ ً -اٌ و لنبـ لَ ن إطٝق احل ام ل حلق ًا ى  ٍ ٜرتق اءكاذـوب عربي تكا ع

اء ا ٕ اءكشق اءذِ أ زءى ا

م ٍ ٜك ك ب اٌن هذا اإلطٝق تك اـاً
( )1ت ُ تلالْ اءكااو ز  :ز. 9 : 1

س ش ى علٓ س َ ى(. )
ت ىل ًاقك ً لك ب عكبا إسك از
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إماـتى اءـ ََب لكالنٌو اءكاذـوبا لكأن ٍُ وكم تك اٍ٠ك ت تكبءٌيفْ إءـزاتكُ
ت اـْ ءى س ش ى تشـ ـْ ت تاطٌقو اءكا َٓ ءلزًا اءكشلم ل ءكشق ًل ء بيفا
ًهككٌ أن ٍلككٌن اء ضككُ ع مفك ً ل ا ك ٖوم ًسٝهلككم ًسك اتوما اككُ تاط ككق
اءانٌو اء ر َْ ً ٌتو علٓ تك ٍ ك
سٌإ اءككاذـوب اءككاشـا

اء اك ٕ ل ءككشق اءكذِ أ زءكى ا

ف كً ًٝاءككا لب اء ك م

ل ء اك ٕ اءككشق لط ٍكق

اءـ لَب :طًَ َت ِ ءمِ ٍَشِلُمِ ٔلاَ أ َزيفَ اء ِلىُ ف ًءٗٔك هُمِ اءْل فٔ ًُنَص طف ًءٗٔك هُمِ
اءظِ ءككككاٌنَ صط ف ًءٗٔكككك هُك كمِ اءْ سٔك ك ٌُنَص اءككككا ٖبّ47 + 45 + 44 :ط ًَ َإ َا
بيفَص اءاشك ٕ58:طقكٌٖاتٔتَ ءٔلِكىٔ طُكوَبَإَ
لاُكٌا لٔ ْء َك ِ
سَلاِكـُمِ لَك َِ َ اءاٖك ضَ أنِ تَشِ ُ
لٔ ءْ ٔشِك ك ٔ ًٍََ ٜذِك ك َتَاٖلُمِ طَك كاَآنُ قك ك ٌِاُ عَلكككٓ أَ ٜت ِك كبٔءٌُا اعِك كبٔءٌُا هُك كٌَ أقْك ك َبُ
ءٔلـٖ ٌَْٔصاءكا ٖبّ ًٞ . 8:دكً تك ت كبا اك ن اء كٌيف للكك ٍْ ت فكْ اء اك ٕ
اءكشق لط ٍق اءكـ لَب هٌ اءنشَض .
ًعاب ها إقرتاحْ ٍـلالل ص أن ٍـنبٔ اء و ٕ اءل م ءان

اء م

ل ء ا ٕ اءكشق ًاء ـيف ص سلٌاى -ق ضَ ً ٍ ـاكبي ص اء لكبان ءكَ يت ل ـك ًاي
ًٍ اُ ل ا ٖى سـٓ  ٜتاشن ف ءَ ت اءكٌاً ٕٝاءككا ـابٍ ص قك ض اءككش ٌق

ً ظ اء ـ ًٔ ًت ًٍر أعلاَْ ت ٍشـ َبًن تاى ت  ًٜأاج ًد هك ً أاك ااك
ٍٝسظ ا٠ن ل ءٌدبان اءكال مدُ اءذِ ٍ ٜك ً ا ٜكل ما ًت ها تكك ٔ ص
لَت اءكا د ت ٍٍٓٛبي ًٍن

اسـَ د تى ًإماـتى سـٓ اءكال َجْ تاو .

ًءككَ لم لككأن اء ككاذـوب اء ككاـنبِ ءلا د َككْ اءبٍاَككْ ًاءككذِ ءككى أت ك
ًت لٍبًن ًًاك ٕٝت ـاكبًنا هكذا ٍككالاى طك ع ً نك

اء اك ّ ص اء لكبان

ًٍكككالـ م تك ٍ ـ ككب اٌ كى تككٓ ٛه ًٝءل اك ٕ لككت اءاك ض ًءـ ك ٍ وم ل ٞسل ك ا
اءظ عَْ ا ا ا ن ٍ ـ ب ـٍ ـى ًعبءى لت اءا ضا ًهذا ت ـآ ًٍٜكْ اء َكى
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علٓ اءان

اءكاذاٌما سٌإ قلا ل ءٌ ٍْٜاء تْ ءل َى أا قلا لج ٌت ًٍْٜ

شش ْ ءككى فا وكك ت ـاككُ نكك
اءككك ٔ
تك كـكاُ كنك

اء اكك ّ ء نككً اءكالكككنٌت ت اٌدككٌـ

اءٌا ٕٝءكاكظ اءك ـ ًٔ ًقك ض اءكش ٌق ًتٌزٍ وك ًحنٌهك

ت اءكاوا ت .
ًقب أف ـ طَخ اء و ٕ(قبي) ( )1ا ى (قب ٍ يف إن مل ٍل إع

لكذٌاز

تٌءَْ اءككشلم ءلا لٍكب علكٓ أن ٍككشلم ل ـكٌٔ ت لٍكبي ءككا ع فـكى سك ل ً تك
اء اٌت ت اءش ءكاْ علٓ اءكا م
سش

 ...لً ء ً ظ ه اءبءًَ أن سذَـى علٓ

سذَـى فلى إسـا لـى ًءى تٌءَْ اءكشلم ل ـك ًاي اءكيت هكُ عكبيفْ ًقشك ٌ

ًسلكمْ لكككا أ ككزيف ا

ت ك ىل ااك أطك

اءَككى سك ل ًا ًء لككى ءككذا سُلككُ عك

اء ضً اء اُ :دٌاز تٌاًَ اءكش ام ت لٍبي علٓ اءكشلم لت اءا ض ل ـ ًاي
علككٓ ًدكىٕ ٍكككذ ِ علَككى سلككم اءكككاذـوب اءكككاطلقا ًهككٌ قككٌِْ إن مل ٍل ك
إع

 -علٓ جٝفى -اا ءكوذت لى أءشاْ اءككا ة ٍ ًأءشكاْ ل كض تك

ت بٓتوم ت اءكانا تا إ ٜأن ا ٜن

عبا تكش ى . )...

ا ن ٜلب ءل كَىً -هٌ ًءكُ اٞتكك طكك ع ً -تك أتكك ضكك م اءظ ءككم أن
ٍـنبٔ إلجـَك م اء كبًيف اءككاان ت ًإـجك هلم ص ـًمات تبمٍ َكْ تط َ َكْ
سـٓ ا ا كذشٌا ثم أـجلٌا ص سلك اء ا ٕ ًل ط ًي  -مًُق كٌا ًءٌُسظكت
أسل توم ًأقاَـوم ًسُكٌسك ٌا علٓ تكذ ًزاتكوم ااك ف كً أتكب اءككاٛتات
( )ت ط ٍض ًأتج ءىا ًُنشٌا ص تٛتكا عاٌتُ ساٌِ ٍكشا ي أا ل
أهً اء لم ًاءكازاهْا ًا

( )1دٌاه اءلٝا  :ز . 49 : 44

اء ةم اءكاٌفق .
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البخث التاسع  :األثر الثالث لالجتهاد  :والية الفقيه .
ًثكككاْ أث ك ْ ث ءككح ءٝدـو ك ـ هككٌ (اءٌٍٜككْ اء تككْ) ً(اءٌٍٜككْ ص اٜتككٌم
اء تْ) ً .اءٌ ٍْٜها ت

اإلت مّ ًاءشكلطاْ علكٓ طكُٕٕ -كص أً تك يف أً

كككشٌها  -اٌٍٜككْ اٞتككب علككٓ اء ك ٝـ ًًٍٜككْ أتككب اء ككش ز علككٓ اءكككشذَر
ً كشٌ ه تتا ً ٜمٍ

ص أن ءل َى اء بيف ًً ًٍْٜزع تًْ ًسلطاْ علٓ اٞتْ

اءكككا سٌتْ هككُ تـ ع كْ ًتا ج ككْ ًتشككـابّ ت ك اءٌٍٜككْ اء ظاككٓ ءل سككٌيف
اٞعظم(ً )ءٖٟاْ اٞطو م (. )
ً ٜمٍ

ص أن ت ـآ اٞةً اًٞءُ ًاء عبّ اء تْ هٌ عكبا ث كٌت

ًً ٍْٕٜسلطإْ ٞسبٕ علٓ أسبٕ ص ت ءى أً شى أً لب ى ف نطاءا ض تشلٍطٌن
علكككٓ أتكككٌاهلمص(ً)1طٍ ٜككككشً تك ك يف أتك ك  ُٙتشكككلم إ ٜلطَ كككْ شكككىص(ً )2
طاءطٝق لَب ت أجذ ل ءش قص( ً )3كشٌ ءك .
ًقب ج دا ع هذا اٞةً ص اءكايب اٞاك ا ( )ص سَ تكى ثكم ء لكُ
ًاءكشش ًاءكششت ًاءـش ْ اءككا نٌتت ()ء ٌءكى ت ك ىل ط َإٖاَك ًَءٔكَٗلُمِ
اء ِلىُ ًَمَسٌُ ُءىُ ًَاءِذٍٔ َ رتَاٌُا اءِذٍٔ َ ٍُ َٔاٌُنَ اءنّٖٝصاءككا ٖبّ 55ا ًاءكٌءُ هكٌ
اءذِ ٍـٌىل أت اءغبا ًقب أث ـت اٍ٠كْ اءككا ماْ اءٌٍٜكْ ء سكٌيف ا ()
ً ٞتب اءكاٛتات(ً )قب ـءٍت اءانٌو اءكاشـ َاْ اءككا ش ّ طاءِكذٍٔ َ
ٍُ َٔاٌُنَ اءنٍُِٖٛ ًَ ّٝتٌُنَ اءزٖا ّ ًَهُمِ مَا ٔا ٌُنَص لازًهل ص علكُ( )عاكبت
تكنبق لكال تكاى ًهٌ ماا ()4ا ًءك ٌءى ت ىل طاءكاٖك ُٔٗ أًِءٓ لٔ ْء ُاِٛتٔكأكَك َ تٔكك ِ
( )1اظف احلق ً ور اءنبق ءل ٝتْ احللُ :فنً +29 :حب م اٌ ٜام :ز: 2و . 272
( )2اءٌس ًٖ :ز : 3ب 3ت الٌاب تل ن املنلُ :ح +1ح. 3
( )3ااز اء ا يف  :ز - 155 : 5مقم احلبٍح . 3151 :
( )4ماد  :اءبم املاجٌم ءل ٝتْ اءشٌَطُ  :ز - 144 : 3ـام اء ل .
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أ ِ ُشٔوَمِصاٞسزاب 36ا ًهُ تكبيفٓ علكٓ أن اكً تنك
ً ٍْٜء سكٌيف ا

اعـ ك مِ ءلاكٛت

( )علَكىا ا َك ت ءكى أً إدك مّ ـامي أً تطلَكق زًدـكى

ف ءايب أًىل لى ًأن ءى ً ًٍْٜأقٌٔ علٓ اف اءـن

اٜعـ مِ .

ًهلذا ٍشـ ـ ت سبٍح اءغكبٍ اءككاـٌات لكت اءككاشلات ًقكب أث كت
اءٌ ٍْٜءا شى طأءشت أًىل للم ت أ شلمص ًقب اعرت

عَك اءنكش لْ

لٌٍٜكـكى علَكوما ثم أثك كـو ء لُ(ً )عكابت ة م أتكَك اً ءلاٛتاكَك ف يف:
طت اات تٌٜي فوذا علُ تٌٜيص ً نٌو اء رن ًاءشاْ ل ء ظك ات لكً
ل ءكككاٗ ت تٛاككب ًٍٜـككى (ًًٍٜ )ككْ علككُ ًالا ك ٕي اءط ك ه ٍ ( )فل ك ٌا
جل ٕ ء سٌيف ا
اءذٍ أت

ًً ّٜاٞتْ ت ل بي ً :اسباً ل ب ًاسب ًهم أًءٌا اٞت

لاط عـوم ص رٍْ اءاش ٕ: 59:ط ٍَك أٍٗوَك اءِكذٍٔ َ رتَاُكٌا أطَٔ ُكٌا اءلِكىَ

ًَأطَٔ ٌُا اء ٖسٌُيفَ ًَ ُأًِءُٔ اٞتِ َ تٔاِلُمِص ً كش تأتٌمًن لاط عـوم فَا أت ًا
ًعآ َكوٌا ت تشلَم أتٌم اءَوم ًتكشت ًٍٜـوم ًزع تـوم .
ً ٜمٍ

ص أن ءٌٍٜـوم ـًماً عظَا ً ص س ظ ظ ا اءككاذـا اءككاشلم

ًتا ك إجككـٝيف ع ٖككب اءا ك ض ت ك اءظ ك و ت اٜءكككش ـٍْ ًت ك اءكككا غٌض ت
ًا٠ف ت اءط مْٖ ًت طٌَ اءظلم ًهـك اٞع ا
ًتكك هذككٌا اٞعككبإ علككٓ ثغككٌم اءكككاشلات ً وكك

أً اٜتٌايف أً اءا كٌض
جباتوككم ًاسككـ ا م

للبا وما ًًٍٜـوم سلم اعـ مِ ق ٌ ُ ص ق يف ًٍٜـوم اءـلٌٍاَْ اءيت هُ
تككأثب إماـّ اءككايب( )أً اإلتك ا( )ص أت ك ُ اككٌ ُ ااسَ ك ٕ عَشككٓ()
املٌتٓ ًإل إ اٞااى ًاٞل و ًت ذب تٌسٓ( )اء ٌَن لا ب عن ي .
ًت ك اءكككا لٌا عككبا مض ك اءظ ك م اء ككا بض لاها ك يف اٞتككْ :أف اـه ك
ًللككبا و ًأع اضككو ًأتٌاهل ك فٝلككب ت ك س ظو ك ت ك اهل ك ز ًاءكككا ز ًٜ
تاش ظ إ ٜل إلتك ا( )أً لا ٖ كى اء َكى اء كبيف اءككشلَم اءل كٌٕ ءلزع تكْ.
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هذا ت ٍبماى اء ً اء ط ِ اءشلَم عاب اكً ع قكً ًص ت كبتـوم اءككاـبٍ
اءكاٛت ل

ت ىل ًمسٌءى (ً )قب أطك م اءَكى تٌ ٜك أتكب اءككاٛتات ص

سٔلم ور لٝرـى:طف

ا

ً ...اإلت تكْ

اٍٜكا ن تطوباً ت اءظ ف لك

ظ ت ك ً ءٟتككْا ًاءط عككْ ت ظَا ك ً ءقت تككْص ًق ك يف اء ٝتككْ ال ك الككُ اءكككشبٍب
(ًف ضت اإلت تْ ظ ت ً ءٟتْا ً ءك ٞن اءكاللق  ٍ ٜت
ًاءظلم ًاءغا

اهل ز ًاء شكف

ًاءش قْ عاوم إ ٜلٌاز قٌِا ًءكَص ٍل كُ ص إتـاك عوم

ق ض اء َض ًً ٜعَب ا٠ج ّ لً ٜلب هلم ت سلط ن ق ه ٍكاظٍم تن ءكشوم
فبـ ظ ءكاوم ًٍأجذ علٓ أٍبِ س و ٕهم .
ًف ضت اءط عْ ت ظَا ً ءقت تْا ً ءك ٞن أت اإلت تْ ٍ ٜـم إ ٜلط عْ
اء عَْا ًإ ٜفلٌ عنت اء عَْ إت تو مل ٍاـ ٌا لأت ـى ًمٖ سـى علَوم)(.)1
ًهلذا أط مت اءنبٍ ْ اءزه إ (علَوك سكٝا ا ) ل ٌهلك ص جط ـوك
اءظوبّ أت ا سظب ت اءكاو د ٍ ًا ٞن م ًاءيت مًاه عك تك علاك ٕ
اء ٍ ت:طفذ كً ا

اٍٜككا ن تطوككباً ءلكم تك اءظك ف ً ...ط عـاك ظ تك ً

ءلالْ ًإت تـا أت ً ت اء قْص ًص شالْ طءكآ ً ءل قْص (. )2
ًهذي أ ٌام اإلت تْ ت علُ ًف طاْا ًهُ ت َب أن ا

د كً طك عـوم

س ً ءـاظَم اٞتْ اءكا سٌتْ ًةٝح اءككالْ اءككاشابٍْ ااك د كً إتك تـوم
ًًٍٜـوم أت ً ت ف قْ اٞتْ ًت ٓقو أً د لكو ءككآ ً ًع ك ً ًتأءَ ك ً ٞفك اـ
اٞتْ ت اٜفرتاقا أِ د ً س ش ى إت تـوم أت ك ً ًضكا ً ٜدـاك

اٞتكْ

ًإءـ ٕ أف اـه تكشت سلطاْ اٜت ا ًص ـاٖ ّ اٜت تْ ًاءٌٍٜكْا فَاللنكٌن
ت ك اء قككْ ًٍاذككٌن ت ك اء ـاككْ اءككيت ٍكككشبثو تككٌزٓ أف ك اـ اٞتككْ لككت أٖاككْ
( )1ط ح ال الُ احلبٍب ءاور اء ٝرْ  :ز. 94 : 19
( )2ماد  :اظف اءغاْ ءقمللُ  :ز + 479 : 1ز - 114 : 2ط ْ اءاذف .
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تـ ككبـٍ ًً ّٜتكككالـل ت أسككبهم سككق لـاك ا أفلك مي ًأسل تككى ًط ٍ ـككىا
ًاء قُ ل طً أً ل ض أفل مي ًأسل تى ل طً .
ًهلككذا فنٓكً اءلككٝا ًاء َك ن إت تاك اء ضك ()علككٓ اسـاك يف ةككشْ
اء ًاٍْ ًةبًمه عاى لٌاسطْ اء اً ل ط ان ص اءكشبٍح( )1اءكاأثٌم ص
علً اء اكًا ًاءكذِ ٍ ك َٓ علكً اءظك ٍ ْا ًتاوك اء لكً اءباعَكْ اىل د كً
اءظ م أًءُ اٞت ً ًّٜعلٓ اٞتْ ًأت هم لاط عـوما ق يف ص ت باـ اء لً:
طتاوك  :إن اءككاللق ءككا ًق كٌا علككٓ سكب تككشبًـ ًأتك ًا أن ٍ ٜـ ككبًا
ءك اءكشب ءكا فَى ت فش ـهم مل ٍل ٍج ت ءك ًٌ ٍ ٜا إ ٜلأن ٍككذ ً
علَوم فَى أتَا ً ٍكاا وم ت اءـ بِ ًاءبجٌيف فَا سُظ علكَوما  ٞكى ءكٌ مل
ءك ءل ن أسبْ ٍ ٜرتف ءذٓتى ًتا ـى ء ش ـ ربيا فَذ كً علكَوم قَٓاك ً

ٍل

ٍكاا وم ت اء ش ـ ًٍ َم فَوم اءكشبًـ ًاٞسل ا .
ًتاو  :ا  ٜكذب ف قًْ ت اء ق ً ٜتلٍكًْ تك اءككالً لَكك ٌا ًع طكٌا إٜ
ل َٓم ًمَٖص ًءكا ٜلب هلم تاى ص أتك اءكبٍ ًاءكب َ ا فلكم ٍككذز ص سلاكْ
اءكشلَم أن ٍكرتف اءككاللق تككا ٍ لكم أ كى ٜلكب ءكى تاكىا ً ٜقكٌاا هلكم إ ٜلكى
فَ تلٌن لى عبًهم ًٍ شاٌن فَٗوم ًٍ َم هلم ع وم ًع عـوما ًٍكاا
ظ ءكاوم ت تظلٌتوم .
ًتاو  :ا ى ءٌ مل ٍكذ ً إت ت ً قَٓا ً أتَا ً س فظ ً تشكـٌـع ً ءبُمَسَكتِ اءككالٍْ
ً ه

اءبٍ ًرَٓ ت اءشكا ًاٞسلك ا ًءكزاـ فَكى اءككا ـبعٌن ً كل تاكى

اءككالشبًن ًطك ٓوٌا ءككك علككٓ اءككاشلاتا  ٞك ًدككب اءكككاللق تا ٌةككت
تكشـ دت رب ا تلت ت اجـٝفوم ًاجـٝ

أهكٌاٖوم ًتظكـٓت أ ككش ٕهما

فلٌ مل ٍكذ ً هلم قَٓا ً س فظ ً ءكا د ٕ لى اء سٌيف  ء شبًا علٓ كشٌ ت
( )1عٌَن أج م اء ض ءلنبًق  :ز -142 -144 : 2تط ْ ـام اء لم ص قم .
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لَٓا ك ًرَُٓ ك ت اءظ ك اٖ ًاءشككا ًاٜسل ك ا ًاٍٜكككا ن ًا ك ن ص ءككك فش ك ـ
اءكاللق أع تص .
ا ن اٜت تْ هُ اءٌ ٍْٜاءككااظٍاْ ءظكًٛن اٞتكْ تككذـا ً ًأفك اـاً ًهكُ
ث لـْ ء سٌيف ا (ً )اٖٜاْ اٜث

عظ ( )ت ل كبي ًص زتك ن اءغَ كْ

د لت اءٌ ٍْٜءل َى اء بيف لكشش
ُ

إعـ ـ أ ى ٍاكٌب عك اٜتك ا اءغ ٖك

اءكااـظ (عر) سـٓ تاـظم اٞتْ  -تكذـا ً ًأف اـاًٍ ًٜ -كالـً ظك توم ًٜ
ٍ شب إدـا عوم قبم اإلتل نا هذا اءـٌدَى هٌ اءبءًَ اءٌاضض علٓ ًٍٜكْ
اء َى ص أتٌم اءكشش ْ ًاءكا ً
ًت اى ص أِ ظ

اءذِ ٜلب تاى ً ٍ ٜضٓ اءظ م إها ءى

ٕ تك اءظك ً ا ًمل ٍـاكض ءاك تك اءانكٌو اءظك عَْ:

ث ٌت اء ٌ ٍْٜاء تْ ً ٜاءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ ًاءكان ءكض اءكاطل ْ .
ًهككذي اٜت تككْ ًاءٌٍٜككْ ظ ه ٍككْ ًًاق َككْ ً :اءظ ه ٍككْ تـاجلككْ ل ء ٖ سككْ
اءب ٌٍَككْ ًزع تككْ اٞتككْ ًإتكك ّ اءكككاشلات ًمل ٍ كك(َ لوكك اٖٞاككْ( )إٜ
ءغ ك

إد ك إ اءكككشق ًاٍن ك ءى ءكككاشـش ى ًتا ك اء طككً ًـف ككى ع ك رككب

تشـش ىا ًهذي هُ اءيت إسكـ لٍو أتكب اءككاٛتات(ً )زهكب فَوك ًد كً
لى اءيت  ٜقَاْ هل أفاً ًأس ٓ عاكبي تك إتك توم ًسلكٌتـوم ًسكلطاـى
علَوم إ ٜأن ٍ َم س ً أً ٍبف ل ط. )1( ًٝ
ًاٜت تْ ًاءٌ ٍْٜاءٌاق َْ هُ ت ا جٝفْ ا
س ش ى ً ظ ط ٍ ـى ًإةٝح ع ـي ًدل

ص اٞم

ًإق تْ سبًـي

اءكان ءكض هلم ًـف اءكا سب

عاوم ًاءشب لوم اىل طك ط٘ اٜتك ن ًاءشك ـّ ًهكُ تشكـبعُ اءـنك

ص

اٞتٌايف ًا ٞص .
ًق ً تك نكًَ اء ٌيف ًاسكـك ك ا

اٞـءْ علٓ ثك كٌت اءٌٍٜكْ اءكظ عكَكْ

( )1ماد  :ور اء ٝرْ  :ز : 1اخلط ْ 76 : 33 :ت ط ح اءظَخ حماب ع بي .
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ٞهلككو  -ككٌيف ٍ :كككال تنككٌٍ ًٍٜككْ اٖٞاككْ(ًًٍٜ )ككْ اء َككى اءكككاا ج ْ
ًاءكاـ عْ ع ًٍٜـوم( )علٓ كشٌٍ ا ها :
اءاشٌ اًٞيف  :اءٌ ٍْٜاٜسـ ٝءَْ ًهُ ت

إسـ ٝيف اءكٌءُ ل ءـنك

اءكاظ ً ص اءكا يف أً ص ص اءكاٌ ٍءٓ علَى ًلكشش

ظ ي لكشَح ٍل ُ ص

ككٌ تن ك فى ت ككذ ـ إماـتككى ءككى ً ظ ك ي إٍ ك ي ت ك ـًن س دككْ إىل إ ن رككبيا
ًاء ابّ أن ٍلٌن ظ اءٌءُ اءظ عُ ًإ ى س ك ً ت ت ً ص دكٌاز اءـنك

ص

ت يف اءكاٌءٍٓ علَى أً ص شى ااد إ اءكشبًـ ًاءـ زٍ ات اءظ عَْ .
ًهكذي اءكٌٍٜكْ ث لكـكْ ءل سكٌيف ًاٖٜكاْ(ةلٌات ا

علَوم) لكا كـكآ

اءانٌو اء ر َْ اءكاـ با ل او ًسبٍح اءغبٍ ً كشٌي تكا ٍلظف عك
ت ًرَـى اعـ ـاً د زت ً  ٍ ٜكً اءـظكلَكا فلكوم اءشكلطاْ اءـ تكْ ًاءٌٍٜكْ
اءكككاشـ لْ علككٓ اءـنك
ت

ص أ ككص اء عَككْ ًأتككٌاهلم ًإن تنك ٓفوم تشككـ ًٝ

ُ علٓ اء عَْ تطل ًا فك ن اءكايبٓ اٞاك ا()طاء ٖا ٔكُٗ اًءكٓ لٔ ءككاِٛتٔأتَ

ٔت ِ أ ِ ُشٔوَمِص ًأتٌاهلما ًعلُٓ( )ص اءايبٓ لالٓ رٍْ اءكا هلْا اا ان
اءانٌو تـٌات ّ ص د لى أًىل ل ءا ض ت أ شوم ًهٌ اءٌءُ اءظ عُ ت
ل بيا ًاٖٞاكْ( ) أًةكَ ٚي تك ل كبي ًهكم أًءَك ٕ أتكٌم اءاك ضا اكًٓ ص
عن يا ًقب أت

لاط عـوم ص سٌمّ اءاش ٕ:ط ٍَ أٍٗوَك اءِكذٍٔ َ رتَاُكٌا أطَٔ ُكٌا

اء ِلىَ ًَأطَٔ ُكٌا اء ٖسُكٌيفَ ًَ ُأًِءٔكُ اٞتِك َ تٔكاِلُمِصا ءلكاوم تاك زءٌا (ةكلٌات ا
علَوم) ع إسكـالباا ًٍٜكـوم ص سَك توم ءككشلإْ ًإماـّٕ إةكٝسَْ سَكح
دكك ت إماـتوككم علككٓ إطكك اف ربهككم ص تنكك ٓف توم اء فَككْ ًاٜدـا عَككْ
اءكاـ ل ْ لغبهما فرتاهم ٍشـأ ٌن ت اءكا ءك ص اءـن

لكا ءى أً تزًٍر

أً تككزًز إلاـككى ً كككشٌ ءكككا ًاك ن ءككك تككاوم تاك ز ًٜعك إعاك يف ًٍٜككـوم ًتك ف
إماـتكككوم اءكٌءكككٌٍْ ءلكككـن

اءكككاشـ ً فَا ك هلككم اءٌٍٜككْ علَككى ًٍ ٜلظككف عككبا

إعكا ءكوم اءٌٍٜكْ ع عبا اءٌٍٜكْ ً .تج ءى اءكـكن

ص سكوم اإلت ا (عر) ًت
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ٍلشكككق لكككى تك ك تك ككذوٌيف اءككككا ءك ًمـٓ اءكاظ ءككككما ًص اعـ ـ ك ك  :اءزاك ك ّ
ًاءكالاص تكذاٌع ً ف ن ظ اءكش ام اءٌءُ ًإ كى ءلا ءكك ـجَكًْ طك ع ً ص
ةشْ تن
ًاءن

اءككا ءك ًةك فى ص تٌاق كىا ااك ءلكٌءُ إسكـ ٝءَْ اءـنك
ص ًدٌهى ًتن مفى اءظ عَْ .

اءجكك ُ  :اءٌٍٜككْ اإل اكككا تَْ ًهككُ ت كك
ل ءـن

ل ءكا ً

عككبا إسكككـ ٝيف رككب اءككٌءُ

اء لُ ًتٌقف ٌ تن فى علكٓ إ ن اءكٌءُ اءظك عُ

لكا آ إعـ م إ ن اءٌءُ ط ط ً ص ةشْ تن
أعم ت أن ٍلٌن اءٌءُ تشـ  ًٝص اءـن

اءغكب ل ءككا ً

ً كٌ يا

ًت عبا اٌ ى تشـ ً . ًٝتج ءى

اءـ كك و لككت اءككباٖ ًلككت اءكككابٍ اءكككااـا فكك ن اءككباٖ هككٌ اءكككاشـ ً
ل ءـن

 ٞى ٍـٌقف علٓ تط ء ـى ًٍ ٜشـ ً اءٌءُ ل ءـ ك وٓ تك اءككابٍ

ً ص ةشْ اءـن
ءل ءاظ اءٌءُ اءكش ام ًإ ى ـج ْ
ًٍكال تنٌم ـج ءْ إ وم( )ص ٌ تنك

ً ٌ ي.
اءغكب ًةكشـى علكٓ

أ ككش ٕ ثٝثككْ  :ت ك مّ ٍلككٌن اإل ن علككٓ ككشٌ اٜسككـا لْ ص اءـنك
اءكاانٌب ء ع ٍكْ أتكٌايف اء ةك ٍ أً اًٞقك

اٌاَلككى

أً ككشٌه لككشَح ٍلكٌن

إ ى د ع ًٝءلٌ ى ٖ ً عاى تانٌل ً ت ق لى تنشٓش ً ًتشٌٓر ً ء ع ٍكْ أتكٌايف
اء ة ٍ ًاًٞق

ً كشٌه .

ًت ك مّ أج ك ٔ ٍلككٌن اإل ن لاشككٌ اءـ ككٌٍض ًاءـٌءَككْ لككأن ٍـككٌىل إـامّ
اءٌقف اءكا ت لا ى ً ن ى تـٌءَ ً أً ٍ ٌٓضى مع ٍْ أتٌايف اء ة ٍ .
ًث ءكجْ ٍلٌن ا ٜن لاشٌ اء ض ًاء جنْ ل ءـن

اا ن اٜت ا ء ض

اءكاٛتات ص اءن ّٝعلٓ اءكاَت اءذِ ً ٜءُ ءىا سَح ٍلٌن ًءكُ ةكٝتى
طكك ع ً :اإلتكك ا أً اءشككلط نا ًاكككا ن اءككٌءُ لنكك
ءكاشـش َو عاب ا ً ظب إ ى ل ءـن

اءزاكك ّ اً اءكككالاص

ص سوم اٜتك ا ًتككذوٌيف اءككا ءك

ًمـٓ اءكاظ ءكم ًة فو ص تٌامـه اءكاظ ًعْ .
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ًقب ـءت اءانٌو اءكال ةْ علٓ اءٌ ٍْٜاإل اا تَْ لككشَح ٍ ٜظك
ٞسبٕ ت ط ّ اءـن

تشـ  ًٝت ـًن إ ن اءٌءُ اءظ عُا ًقب ث كت هكذا

ص تٌامـ عبٍبّ ا ء ا ٕ ًاءكشلٌتْ ًاءكشبًـ ًاءـ زٍ ات ًة ّٝاءكذا ْ
ًةكك ّٝاء ككذا زّ اءككيت ً ٜءككُ ءلاَككت عاككبه ًأ و ك إلت ك ا اءكككاشلات ًأن
سلط ن ا

أسق لو ت اً أسب()1ا لً ٍكال اء ٌيف ل با دٌاز اءـنك

تشـ  ًٝع إ وم ص اجب ت اٞتٌم اء تْ ًاءكان ءككض اءكيت إهكـمٓ اءظك م
لكشنٌهل ًأ ى ٜلب تاو س يف عكبا إ طـوك لٌاسكب تككالنٌو تك اء عَكْ
ا ءـأـٍ ت  -اءـ زٍ اتً -مع ٍْ اء ة ٍ تككا ً ٜءكُ ءكى ًمع ٍكْ تا َكذ
اءٌةك ٍ ًاًٞقك

اءككيت  ٜتـككٌءُ هلك ًتٝسظككْ اهلككٝيف ءـَشكب اء ك اٖض

اٜهلَْ ًاءكا اسم اءظ عَْ اءكااٌطْ لى ًءـنشَض اٞعا يف .
ًلت اءٌ ٍْٜاٜسـ ٝءَْ ًلت اءٌ ٍْٜاإل اا تَْ ش ْ اء اٌا ت ًدكى
فَذـا ك ن ص ةككٌمّ اءـن ك

اءكككاظ ً ل ك ءٌدٌي اءظ ك عَْ اشككوم اٜت ك ا

(عذً) ًتكذوٌيف اءكا ءك ًمـٓ اءكاظ ءكم ً كشٌه ا سَح ٍشـ ً اءكا نٌا
اءٌءُ( )أً ٖ ى ص اءـن
ل ءٌدٌي ت أن تن
إ اا تَْ تنشٓشْ ءـن

لو ءج ٌت ً ٍْٕٜتشكـ لْ ءكى علكٓ اءـنك

ربي تك اءككالل ت تظك ً ٌ لا كى فـلكٌن ءكى ًٍٜكْ
اءغبا ًٍ رتق ن ص اءكالاص ًاءزا ّ اءيت ءلٌءُ

اءكا نٌا( )أً ٖ ى ً ٌٍْٜتشكـ لْ ص اءـنك
اء و ٕ(م

لوك عاكب ًف قك ً ءك ض

) أً س يف ءكش ظى اقـا ٕ اءكانلشْ اء تْ تٌءٍَى ًتط ء ـى لوك ا

اا ك ٍ رتق ك ن ص اءـ ك وٓ اءككذِ قَككً فَككى :ءلككٌءُ ( )أً ٖ ككى ًٍٜككْ إ اككا تَْ
تنشٓض تن

اءغب ل قـن و قبم ـٍاى ت ت يف اءكابٍ .

ثم إن ءٌ ٍْٜاءكا نٌتت (ًًٍٜ )كْ اء َكى ت اكَت ًإةكطٝست  :اءٌٍٜكْ
اء تْ ا ًاءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ .
( )1ماد  :اءٌس ًٖ  :ز : 2ب 23ت ألٌاب ة ّٝاجلا زّ :ح + 2ح. 3
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( -1اءٌٍٜككْ اء تككْ) ًهككُ سككلطاْ اءككٌءُ ًث ككٌت اءكككشق ءككى ص تظ ك ٍ
اء ٌا ت ط ً ءلان ءكض ًاءكا سب اءككااظٌمّ ًاءككاـذبـّ لـذكبٓـ اٞزتك ن
ًاءظ ً ا ًهُ ً ٍْٜتكظ ٍك كَْ تكظ ًطْ لأن  ٜتكش ٓا اءكشٝيف ً ٜتكشلً
اءكككش اا اءج لككت ص اءظ ك ٍ ْ اءكككا بسْا ًهككُ ت ك ت

لكككااط ْ اء ك او ًهككُ

اءكااط ْ اءكاللٌ ت اءـظ ٍ اء ا ًت اإلءزاا ل ً ًاد

أً ت ف سك ااا

ًٜلب أن ٍ ٜلزا ت إعا يف اءٌ ٍْٜاء تْ ءلك كَى علٓ اءكـظ ٍ اءكاكٛقت :
لكا ٕ ت هبٓتى اٜسٝا أً هبا ت لكا ي اٜسٝاا لً تلٌن اء ٌا ت اءكاظ عْ
تلـٗاًْ ت جطٌ اءـظ ٍ اء ا ٜ :تكش ٓا ت أسًٓ ا
س ٓا ا ا ً ٜت م

ت ىل ً ٜتككشلً تك

ً ٜتنطبا لجٌالت اءـظ ٍ اٜسٝتُ اءكشاَف .

ًهذي اءٌ ٍْٜث لـكْ ءلكايب اٞاك ا()قك يف ت ك ىل ص سكٌمّ اٜسكزاب :
6طاء ٖا ُٔٗ اًءٓ لٔ ءكاِٛتٔأتَ ٔت ِ أ ِ ُشٔوَمِصاا هُ ث لـْ ءٖٝاكْ اٜطوك م ()
ق يف ت ىل:ط َإٖاَ ًَءَٔٗلُمِ اء ِلىُ ًَمَسُكٌ ُءىُ ًَاءِكذٍٔ َ رتَاُكٌا اءِكذٍٔ َ ٍُ َٔاُكٌنَ اءنٖكّٝ
ًَ ٍُِٛتُككٌنَ اءزٖاك ّ ًَهُ كمِ مَا ٔا ٌُنَصامل ٖككبّ55 :ا ًص ث ككٌت هككذي اءٌٍٜككْ ءل َككى
اء كبيف ص عنككٌم اءغَ ككْ جك ٝا اءكككاظوٌم عبتككى ًهكٌ اءنككشَضا  ٞككى مل
تج ككت لككبءًَ ق ك ط ا ًا كككا ث ـككت عاككب ًٍٜككْ اءكككشٔش ْ ءل َككى اء ككبيف اا ك
سَـ ت ٜس ً إن ط ٕ ا

ت ىل .

ًعلَى :ف ب ت ـاُ تنلشْ اءبٍ ًاٞتْ ًض ض ٍ ْٕ تكالنٌةْ علكٓ
ـجً اء ـ ءن ءكض اء

إ أً ءلااك ف اء تكْ أً ت ـاكُ فك

زاك ّٕ علكٓ

أتٌم مل ٍُج ت اءكـظ ٍ اٞةً اءزا ّ فَو ا اككٌض اءزاك ّ علكٓ اءكش ككٌب
رككب اءكككشاطْ ًاءظ ك با ًقككب ت ـاككُ ل ككض اءكان ءكككض ًاءكككا سب تظ ك ٍ
أً إتكا ٕ قكٌا َك اءكا ًم اء ءكاكَكْ ءكَكاكـكظم لو سكب اء ل ت ص اءكظٌام
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ًاءط ق ك ت ًع ككٌم اءا ك ض تاو ك ًهككُ ءن ءكككض اٜتككْا ًقككب ت ـاككُ ًض ك
ض ك ٍ ْ علككٓ س اككْ اءط ك ٖ ات ًاء ط ك مات ًاء ل ك ت ص أماضككُ اءبًءككْا
ً كشٌ ءك ت أ كش ٕ اءـظ ٍ اءا ف ءٟتْ .
ًهذي اءٌ ٍْٜقب إسكـك الو مسٌيف ا ( )عابت ـعت تنلشْ اٞتْ
ءلاوُ ٌٍا جَ ع أاً ءكشٌا اءكشاب اٞهلَْ ت أدً ظوٌمه تكال فْ أن
ٍك كاٌه ا ًإسكـ الو أتب اءكاٛتكاكَك ( )اكا ًمـ فكُ جكك ت كـك ك  :أ كى
ًضك ( )اءزاك ّ علٓ اءكالكًَ اءك ـ ق اء اعكَكْ ًعلٓ اء ا ٍ (. )1
( -2اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ) ًهُ ت

سلطاْ اء َٖص ًاءزعَم علٓ

اٞتٌم اء تْ ًاءكان ءكض اءكاظ ًعْ ًاءيت ٍُك د اء  ٕٝفَو ع ـًّ ءلزعَم
 ص اكً تكككذـا لظك ِ ِ ظك ا جك وً -هككُ اءكيت ٜلككب تك سنككٌهلءككككانلشْ اء عَكككْ اءككككاشـ دت ءككككو ًاءكككيت مل تلكك تاٌطككًْ طكك ع ً ل كك ـٕ
تكالنٌو ت اء عَكْ لككشَح ٍلكٌن تكأجٌ اً لوك ًتلل ك ً لاٍككذ ـه ا فك ن
اءككٌءُ فَوكك  -ص اءكككاذـا اٜسككٝتًُ -اءكككا د اءككايب ( )ص سَ تككى
ًاإلتكك ا جلَ ككْ مسككٌيف ا ( )اككًٓ تككاوم ص سَ تككىا ًاء َككى اء ككبيف ص
عنٌم اءغَ ْ -قنٓ ه ا

ت ىل. -

ًهذي تجً اء ا ٕ لت اءكاـال ةات ًتجً ع اءزاٌات ًاٞمخ ض
ً كشٌها لـ َت عآ يف ءلذ ٍْ ًإةٝح اًٞق

ًاءكالبات اء تكْ ًاءاظك

ص ا ٞيف ًاٜسكـ ـّ تاوك ا ًتجكً أجكذ اءككذزٍْ تك أهكً اءذتكْ تك أهكً
اءلـ با ًتجً اءـنبِ ءلبف

ع ثغٌم اء لبان اٜسكٝتَْ ًسكبًـه تك

( )1ماد :اءٌس ًٖ  :ز : 16ب  4ت الٌاب اٜط اْ احمل تْ  +ز : 6ب 1 6ت الٌاب ت جت
فَى اءزا ّ  :ح . 1
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اٜعبإ ً اءـنبِ ء ض أ ٌا اءكذو ـ ءكشا ٍْ لَاْ اٜسٝا أً اءكاذه
اءككككشق ا ًتجكككً اإلطكك ا

علكككٓ إدكك إ اء كككٌا ت اإلةكككٝسَْ ًاءككككذزاَْٖ

ا ءكشبًـ ًاءـ زٍ ات ًاءكبٍ ت ًاء نك و أً اءككا ط ّ ءـا َكذه ا ًتجكً
اءٌ ٍْٜعلٓ تك قٍك

اهلٝيف ص طوكٌم متا ن ًطكٌايف ً ِ اءككشذْا ًتجكً

اءًٌ ٍْٜاءشلطاْ علٓ إءكزاا اء نك ّ لكأـإ اءٌاد ك ت اٜس سكَْ ًتاوك أـإ
اءكش ٌق اءظ عَْ اءٌاد ْ ًعلكٓ تا َكذ اءـظك ٍ ت اٜدـا عككَْ اءنٝسككَْ
اءكاطلٌلْ ءلظك م اءككا بض ًاءكيت هلك ـًمْ ص إةكٝح اءكاذككـا اء ظك ِ
ًأف اـي فكَا مسو اء َى -ت ل ب ً ٍْٜاءككشٔش ْ -ء كبا ف ضكو علكٓ فك ـٕ
تكالنٌو أً عبا إ طـو لكذا عْ ت َاْ .
ًهذي ً ٍْٜتا َذٍْ ت ت طْ ل ءكان ءكض اء تْ ًتظك ى ًظَ كْ اءككشلٌتْ
لٌزاماتو ص عنٌم ا ً ٜمٍك

ص ث كٌت هكذي اءٌٍٜكْ ءلكايب اٜاك ا()

ًاٖٜاْ اٜطو م ( )ص عنٌمهما اا د ت علَو سبّ اء  ٕٝص اكً
تلْ ًتكذاٌعْ لظ ٍْ ص عَ اٜعنك م ًاٜتنك ما سَكح تك اهم ٍاَطكٌن
اٞتككٌم اءكككاواْ ًاءكان ءكككض اء تككْ لاظ ك اءككزعَم ًمأِ اءك َٖصا ثككم ٍا ٍككذ
اء  ٕٝاٞت ل أٍى ًتٌدَوى .
ًص ثك ككككٌت هكككذي اءٌٍٜكككْ ءل ككككَى جكككٝ

ًٍ ٜكككك ب طكككو ّ ثكككك ٌتو ا

فَـٌىل اء َى اء بيف لو تا َذ قٌا ت اٜسٝا ًإد إه ا  ٞو تك تنك ـٍق
(ً ٍْٜاءكشٔش ْ) اءيت تش عب اءكا تلزات اء وَْ ًاٜـءْ ا٠تَكْ علكٓ ث ٌتوك
ءل كَكىا ًء ً ت إـع ي ع ْ( )1تك اء وك ٕ(م

) تك إعك

اٞةكش ب

ًاتك قكوم علٓ أن اءك َى اء ـيف اٞتت اءكذ ت ءظ اٖ اء ـٌٔ اءكا ٓ عاى
( )1ماد  :دٌاه اءلٝا  :ز + 422 : 15ز. 396 : 21
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ل ءككاذـوب ص اٞسلك ا اءظك عَْ هككٌ ٖك ْ تك ق كً أٖاككْ اءكككوبٔ ( )ص
س يف اءغَ ْ ص عَ تك ءلاَ لكْ فَكى تكبجً -هكذي اءكبعٌٔ ك ظ ّ اىل ًٍٜكْ
اءكشش ْ ًاءاَ لْ عاوم( )ص أتٌمه اء تْ .
ًل ككب هككذا اءـاوَككب ًاءـٌضككَض ٍ ك اءلككٝا سككٌيف ث ككٌت ًٍٜككْ اء َككى
اء ك ـيف اءككذ ت ءظك اٖ اء ـككٌٔا ًتك ٍككال اٜسككـبٜيف لككى تك اٞج ك م
ءج ٌت اءٌ ٍْٜلك شاكَو ءلاذكـوب اء ـيف كظب ثك ٌتكوا لأعلٓ ـمدْ ًأمقٓ
ت ت ْ ءلايب اٞا ا(ً )ءٖٟاْ اٞطو م(ً )هُ طٌاٖف ًتا تت :
اء ًاٍككْ اًٞىل :تكك ـيفٓ علككٓ أنطاء لاكك ٕ ًمثككْ اَ ٞكك ٕصًاءٌماثككْ ٜ
تكالـل ل ءكا يف لً ت مٓ اءكاذب ًاءكا ج ا ق يف ص (اءكااذب :تك ـّ ًمخ) :
(ٍ ك يف ًمخ اءكككا يف ًاءكككاذب عك فككٝن ا ا ةك م تك يف فككٝن ًتككذبي اءَككى)
ًاٖٞاْ ( )ة سٌا لٌماثْ اءكاذب ًاءًٌ ٍْٜرث م ٍـٌامثٌ و طا ل اً عك
ا ل ص(ً )1طاء لا ٕ ًمثْ إ َ ٞص ص تكذبهم ًًٍٜـوم علٓ اٞتْ .
ًت ـآ إطٝق اءٌماثْ اءكاج ـْ ءل لا ٕ هٌ ًماثْ اء لا ٕ ء ٕ َ ٟلـاك ا
تك هلككم تك اءكككاا ة ا ًتاوك اءٌٍٜككْ اء تككْ ًاءشككلطاْ اءكككاطل ْ اءظك تلْ
ًاءٌة ٍْ اءـ تْ علٓ اءكاللقا ًتاو اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ ًاء َاٌتْ علٓ
اءكان ءكض ركب اءككااٌطْ لظكالل ت كتا ً ٜمٍك

ص أن اءٌٍٜكْ لككا اََو

ق لل كٌْ ء ٝـ ك يف ل ءٌماثككْ اا ك هككم (ً )مثككْ ا َ ٞك ٕ ص اٜمط ك ـ ًاءـ لَككغ
ًاٜفـ ٕ ًهباٍْ اءكاللق  .هذا .
ًءٌ ا ت اجلالْ اءكاذاٌمّ ف ّ تشـ لْ ٜتكذى اٞجذ لاطٝق اء ًاٍكْ
ءل اءٌاقك اٌ وك دكزّٕ تك سكبٍحٕ ا ًمـت ضكا سكبٍح تطكٌٓيف ًلَك ن
( )1حب م اٌ ٞام  :ز : 172 2ب 23ت ألٌاب اـ ب اء لم  :ح+ 3ح. 4
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ت نككًا مًِ ص اءل ك ص ل ككاـات ًسككابٍ أسككبها ض ك َف لككألُ اء ك الرتِ
أاذب أهً اء ٍْا ًث َوا ت ـ ّ اء باح ص ثٌاب اء ءكم ًاءككاـ لم ًًمـ
فَى علاك ً سكلك ا

فَو قٌءى (:)طت سلك ط ٍ ً ٍطل

اءكذاْا ًإن اءكاٖٝلْ ءـا أداشـو ءط ء
اء لم ت ص اءشا ٕ ًاٞم

ءط ء

لكى ط ٍ ك ً اىل

اء لم مضّٓ لىا ًا كى ءَشكـغ

سـٓ اءكشٌت ص اء ش ا ًفاً اء مل

علٓ اء لب ا اً اء ا علٓ سك ٖ اءاذكٌا ءَلكْ اء كبما ًإن اء لاك ٕ ًمثكْ
إ َ ٞا إن ا ٕ َ ٞمل ٌٍمٓثكٌا ـٍاك ماً ً ٜـمهاك ًا ًءلك ًمٓثكٌا اء لكم فاك
أجذ تاى أجذ لككشظ ًافك ص (ً )1ق ٍك

تاكى ص اءككاٌض اءجك ُ ص (اءلك ص)

اا مًاه اءن م ص (لن ٖ اءبمد ت) ااك مًِ ص تشكاب أاكب ًسكا
ال ت دْ(ً )2سا اءبامتُ ًتشـبمف اءكش ام اءاَش لٌمِ .
ًاء ًاٍْ ص عَ اءاشخ تل ـ تلكٌن ة ٍككشْ ص ت شكب ًماثكْ اء لاك ٕ
لٌماثككْ اء لككم ـًن ل ك قُ أ ككٌا اءٌماثككْ ا ءكككاا ة

ًاءٌ ٍٜك ت اءكككاذ ٌءْ

ء ض اَ ٞك ٕ( )أً ءا َٓاك (ٍ ًٜ )ككشـاً عاكب إماـّ اٖٞاكْ ج ةكْ
ت طاء لا ٕص ص هذي اء ًاٍْا ًإن إسـالى ل ض اٞعكٝا(ً )3قَكً( :فاك
اءكاشـاً ق ٍ ً اٌن اء لا ٕ فَو هم اٖٞاْ  ...فك وم هكم اٞتاك ٕ علكٓ
سٝيف ا
ءل

ًس اتى) .
ًٍ هذا اءكشبٍح:طفا أجذ تاى أجذ لكشظٕ ًاف ص ٍلك ـ ٍلكٌن

ة ٍكش ً ص اء لاك ٕ اء وك ٕا  ٞكى ت ك ب ٍـا سك

ت وكم فك وم ٍأجكذًن تك

اء لم ًٍلـش ٌ ى ـًن اٖٞاْ ( )اءذٍ عابهم اً اء لم ًعلاوكم ءكبُٓ
 ٜأ وم ٍأجذًن طَٗ ً ت اء لم اءكالـش

اءكاأجٌ ت اءكاللق .

( )1اءل ص :ز + 34 + 32: 1اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 8ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح. 2
( )2تشاب أاب :ز +196 : 5سا ال ت دْ :ز :81 : 1ح. 223
()3تاَْ اءط ء

س طَْ املل س :ز +326س طَْ اٜة و ُ علٓ املل س :ز. 213 :1

أدلة والية الفقيه العامة وواليته في االمور العامة)759( ..........................
ًاء كش ةً إن اء ًاٍْ تكش ٌفْ لكا ٍكاا ت اسكـظو م إطكٝق اءٌماثكْا
فـ َب أن اء و ٕ ًمثْ ا ٕ َ ٞص تكذب اء لكم ًاء

هكْ ًص ت لَغكى إىل ا ٞك ا

اءكككااـ ت تاككىا ًإطككٝق الاككْ اءٌماثككْ ت شٓكك لكككالنٌو ًماثككْ اء لككم
ًاءكشبٍح ًتٛاٍب لـنبِ اء ًاٍْ اءكا ـ ّ ساباً تاو ءـ ظكَم طلك

اء لكم

ًء َ ن فاً تكشنًَ علٌتوم ًأس ـٍجوم( )ف ٝـٜءْ ص هذي اء ًاٍك ت
علٓ ث ٌت اءٌ ٍْٜاء تْ ءل َى .
اء ًاٍْ اءج َْ  :ت ـيفٓ علٓ أن طاء و ٕ أتا ٕ اء سًص ًت ـا ي أن اً
ت أًـ ا

عاب اء سً ٍلٌن اء و ٕ أتا ٕ علَىا ًت علْ اءكاٌـً عاب

اء سككً :اءٌٍٜككْ علككٓ اء ككاللقا  ٜأقككً ت ك إٍككباعو عاككب اء سككٌيف اٞعظككم
( )أع

تان

اءٌ ٍْٜاء تْ ًاءٌ ٍْٜص اٞتكٌم اء تكْا ًهكذا اءكالٓ

قب مًاي اءللَ ( )1لشاب ت ـ علٓ اٞةض عاب ا إ ءَص فَكى تك ٍككشـاً
اءغاككز فَككى إ ٜاءاككٌفلُ ع ك اءشككلٌ ُ ًأًضككشا ص ل ككض ت سجا ك اء وَككْ
تٌدَوا ٜعـ م اءشاب اءكاذاٌم ًعبا ق ٌيف اءغاز فَىا ت ًٍ ً ع ألكُ ع كب
ا ( )ق يف:طق يف مسٌيف ا
اءب َ ص قًَ ٍ :مسكٌيف ا

 اء و ٕ أتاك ٕ اء سكً تك مل ٍكبجلٌا ص

ًتك ـجكٌهلم ص اءكب َ

قك يف طإت ك

اءشكلط نا

فا ا ف لٌا ءك ف سذمًهم علكٓ ـٍكالمص ًمًاي اءككاشبخ اءاكٌمِ( )2عك
ٌاـم اء اً بِ ًع ـع ٖم اٜسٝا ًمًاي ص ااز اء ا يف عك علكُ(:)
طاء و ٕ أتا ٕ اء سً ت مل ٍبجلٌا ص اءب َ ًٍـٓ كٌا اءشكلط نا فك ا ف لكٌا
ءك ف سذمًهمص(ً )3قب فشٓ اءككاشبث ن اءككذلَٝن( )4هكذا اءككشبٍح لكأن
( )1اءل ص  :ز : 1ل ب املشـأاً ل لاى  :اـ ب فاً اء لم  :ح: 5و. 46 :
()2تشـبمف اءٌس ًٖ :ب 35تكا ٍلـش

لى  :ح + 8ب 11ت ة ت اء ضُ :ح. 5

( )3ااز اء ا يف  :ز -183 :14ب 2ت اـ ب اء لم ت قشم اٜتٌايف :ح. 28953
( )4ت رّ اء ٌيف:ز -1:149ـام اءلـ

اٜسٝتَْ  +اءٌاص  :ز . 213 : 1
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(اء و ٕ تشـٌـ علٌا اء سكً ًقكب أتك ًا لأجكذ علكٌتوم تكاوم) فَلٌ كٌن
تٛت ككاات علككٓ علككٌا ا َ ٞك ٕ ًاء سككً -ءكككاواْ ت لَغو ك اىل اءا ك ض ا فككْ .
ًاٞتت ص اءلغْ هٌ اءج ْ اءكاٛتكا علٓ ت ٍكٌـ عاكبي تك اٞت كْ ًاٞتك
اءكاوم  .ءل ل ض أع ظم اء ن (قبي) أجذ لاطٝق قٌءى طأتا ٕ اء سًص
ًفوم أن اء و ٕ أتا ٕ اء سً ص عَ اءظًٛن اءككاـ ل ْ ل سك ءْ اء سكٌيفا
ًأًضض اءظًٛن هُ زع تْ اٞتْ ًلش
اء سٌيف ت لَغ اٞسل ا ءلا ض ف
اٞهككم ت ك

اء باءْ اٜدـا عَكْا ًءكَص طكأن

سـٓ تكالـل أت ـكى لكذا اء ـك ًٔا لكً

ا ه ك  :إد اٚه ك ا فككأتت اء سككً أتككت ت لَككغ اٞسل ك ا ًأتككت

إد اٖو ًتا َذه علٓ اء عَْ ًلش اء باءْ اٜدـا عَْ لَاوم  .ثم أ ٍابي لكا
مًاي اءنبًق ص (علً اءظ اٖ ) ًص (عٌَن أج ك م اء ضك  )لشكاب دَكب
عابي (قبي)ع اء اً ل ط انا ت لٞ ًٝت اإلت تكْ ًءكزًا ط عكْ اٖٜاكْ
لأ ىطٌ ٍ ٜا أت اءكاللق ًٍ ٜكاا وم عك ت كبِ سكبًـ ا

إ ٜلكأن ٍككذ ً

علككَوم أتَاك ً ٍككاا وم تك اءـ ككبِ ًاءككبجٌيف فَاك سظك علككَوم ًأ ككى د ككً
علَوم قَٓا ً ٍكاا وم ع اء ش ـ ًٍ َم فَوم اءكشبًـ ًاٞسل اص (. )1
ًعاب إ اا ا هكذا اءكالٓ اىل كلٓ طاء وك ٕ أتاك ٕ اء سكًص ٍـأاكب أن
اء و ٕ أتا ٕ اء سً ٞدً إد إ اءكشبًـ علٓ اء ن ّ ًتا وم ت اء شك ـ
ًٞدً اء َ ا علَوم سـٓ ٍ ٜاكبمض اإلسكٝا ً ٜتكـغب اءشكاْ ًاٞسلك اا
ًهذي ع مّ ع اءٌ ٍْٜاءكاطل ْ ًاءٌة ٍْ اء تْ علٓ أف اـ اٞتْ  .هذا تك
أف ـي ل ض اٞع ظم (.)2
ًفَى :إ ى ًإن ا ن قٌءى(:)طاء و ٕ أتا ٕ اء سًص ت ًٍ ً لشاب ت ـ
( )1عٌَن أج م اء ض  : ز - 142 - 144 : 2تط ْ ـام اء لم ل م .
( )2ماد  :اـ ب اء َ ءلشَب اخلاَ

:ز 463 +473: 2ط ْ أًىل ص اءاذف .
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إ ٜأن إطٝق اءبٜءْ رب تكش ز ء با ًضٌسى ت تكذاٌ اءال اءظك ٍف
 ٞى تكشـفٓ لكا ٍنلض ق ٍاًْ تكالنٓنْ إلطٝقىا سَح ت ٍ كى تك ٍككاا تك
ـ اإلطٝق ست ق يف(:)طت مل ٍبجلٌا ص اءب َ ص ف ب سذٓمهم علٓ

إ

اءشككلط نا فك ن هككذي اءـلالككْ

ـٍكاوم تك اء وك ٕ اءككباجلت ص اءككب َ ل تٓكك
تنلض أن تلكٌن ق ٍاكْ س فٍك ًْ ل ءككشبٍح تٌدك

إجـنك و اٞت كْ لككشاً

علٌا اء سً ًمًاٍْ أس ـٍجوم ًت لَغو ءلا ضا  ٜأقً ت ةٝسَْ اءـلالْ
ءلاا ع إس از اإلطٝق ءكا زاـ ع
ٍا

اف اءكا آ اءكا َٓب .

ءكوذا  :إن طأتا ٕص ع أتت ًهٌ ص اءلغْ اءكش فظ اءكاٛتكا

اءككاٌثٌق لككىا ًهككٌ ت اككٓ ٍ ك ب اىل اءككذه إماـّ اٜجـنك و اءكككاذاٌم.
ًٍٛاب هذا :اء ٍاْ اءكال مدَْا ًهُ اءانٌو اء ر َْ( )1اءكيت تك ت أن ا
سك ش ى ل ككح اَ ٜك ٕ ًاء سككً ت ظك ٍ ًتاككذمٍ ا ًل اككو سنك تواـوم
ل ءـ ظككب ًاإل ككذام ف ك يف ت ك ىل طككأ ى:ط ًَتَ ك ُ ِسٔ كًُ ا ْءاُ ِسَ كلٔتَ إَُ ِٜت َظ ك ٍَ َ
ًَتُاذٔمٍَ َص تك مل ٍكٛت أً تك ٍ اكً سكٌ ّٕ أً س اتك ً لٌعَكب ا

ًع لكىا

ً ُت َظ ٍَ َ لكذزإ ًماْ ًثٌاب ءكا رت ًعاً ة ءكش ً .
ًعلَككى  :فكك ن طأتاكك ٕ اء سككًص ٍ كك

اءكككشُ ٍ ظ ءكككاوآـوم اءج كك ّ علككٓ

الو ا ًهُ ءٌ مل تكالـل لٌث قْ اء لم ًس ظ اءبٍ ًلَك ن أسل تكى اءكيت
تكش ظ اٞتْ علٓ ور اءا كٌّ -مل ٍككش ز إطٝقوك اءظك تً ءـشآكً (اءٌٍٜكْ
ًاءزع تككْ اء تككْ) ً(اءٌٍٜككْ ص اٞتككٌم اء تككْ) ٜسككَا ت ك تٝسظككْ ٍككً
اء ًاٍْ اءكاشذٓم تكا ٍ ٓـ

اءشلط ن ًهم علا ٕ اءشٌٕ اءكا تزقْ ت اءطغك ّ

اءكاـشلطتا ف ن هذا ٍكاا ت إ
( )1اء

ـ اإلطٝق أً ٍكاا ت إس از اإلطٝق

ّ  +213:اءاش ٕ  + 165:ا ٜا  + 48:اءلوف . 56:
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سذًْ ت ـ ًّ ًت اـاً دبٍ ً ا اا أ ى ٍٛاب اءبٜءْ علٓ أن اء لا ٕ اءكا ـ بٍ
ع اءب َ ًءذٓاتو  -هم س ٍ ظ اءظك ٍ ْ تك اءـلكف ًتك اءاكَ

ًهكم أتاك ٕ

علٓ س ظو ًإٍن هل ء اٌا ع ـ اء ا .
ثم إن ت مًِ ص اء لً ًاء ٌَن ًد لى اءكاشـبيف(قبي) تٛاكباً  -ءكَص
ءا ًثٌقْ لنبًمي ع اٜتك ا اء ضك (ًٍ )غلك
ءل اً ل ط ان ًت

علكٓ اءظك أ كى تٛءكف

ـ ٖر فواى ًإـمااى  .م مًٔ (علُ ل تكشاب ل

قـَ ْ) أ ى مس تك (اء اكً لك طك ان) عللكى ًسكأءى عاوك  :هكً هكُ تك
إسـا طى ًإسـال ادى ًت

ـ ٖر ع لى أا مس و مًاٍكًْا فأد لكى لشكا عو

تك تٌ ٜك ألككُ اءككشش علككُ لك تٌسككٓ اء ضك ( )اءكككا ّ ل ككب اءكككا ّ
ًاءظُٕ ل ب اءظُٕ فذا و (. )1
ًفَككى  :أً : ًٜإن علككً اء اككً لنككَ رـو رككب ت وككٌـّ ص اٞس ـٍككح
اءكاشاٌعْ ت اٖٞاْ ( )سَح ًمـت لاشٌ( :إن قك يف ق ٖكً  ..قَكً ءكى)
ًهذا اءـ ب ٍ ٜـٌق اٌ ى سبٍج ً ت نٌتَ ً .
ًث َ ً  :اءكاظاٌن قٌٍ ً عبا إـماف اء اً ءقتك ا اء ضك (ً )عكبا
إتل ن سٛاءى تاىا إ  ٜتٌدب ءى مًاٍْ ت ط ّ ع اء ضك ا لكً اك اءظكَخ
اءطٌسُ( )2أن أل ي تك أةكش ب اءككذٌاـ( ً )اك اءاذ طكُ ص ت عكْ
(اء اً ل ط ان) (:ا ن الٌي ت أةش ب ٌٍ صا ًمًٔ ع ألُ د ك
اءج ُ)( )3فلَف ٍ ًِ اٜل ع اء ض (ً )هٌ ألٌ اءكذٌاـ(. )
( )1عٌَن أج م اء ض  : ز -121 : 2تط ْ ـام اء لم ص قم .
( )2مد يف اءطٌسُ  - 442 :أةش ب اٜت ا اجلٌاـ ل ب اءظت .
( )3مد يف اءاذ طُ  -مقم اءرتعْ  -844:ط ْ ع عْ املبمست ص قم .
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ًث ءج ً  :إن قٌءى ص لباٍْ علً اء اً( :ف ن ق يف أت فٌ وك  ٍ -ك
تللَف اءكاللق -أ ـم أا  ٜت فٌ و
فككى) ًهككذا اءـ كك ب تكككا ٍ ٜـا سكك
لكشش

إعـ ـ فَى ًلكشش

قًَ هلم  :تاو تك

علكً

فكىا ًتاوك تك ٜ

ةككبًمي عكك اٜتكك ا اء ضكك ()

اءكا وٌـ ت ط ٍ ْ لَ ى تكالنٌة ً ًلَك وم

عاٌت ًا ف ى ٍشـشًَ علَوم عبا علاوما ًإ كا ٍـا س

هذا ت ربهم .

ًهذي اءظكٌاهب لـا توك تككا ٍككاا عك اءـنكبٍق أً اءٌثكٌق لنكبًم
اء لككً ع ك اٜت ك ا اء ض ك ( )لككً ٍ ككٌٔ ص اءاظ ك اءكككاـٌاض اٌ و ك ت ك
تككبما ت ع ككً اء اككً ًاسككـا ط تى ت ككا مس ككى ت ك اءكككا نٌتت ()
ًإسـال دى ت ت ل ي ص أس ـٍح اءذٍ أـماوم تاوم أً مس و لٌاسطْ .
ًمال ً ً :هٌ تٍٓٛب اآى ءكا ت كباا ًهكٌ تٝسظكْ الاك ت اءنكبًق
ص اء َى سَح ً ل ض عً علكً اء اكً تـ قكًْ  ٜ -تككذـا ْ ااك ص
اء لكً ًاء َكٌنً -قكب لكو ص (اء َكى) لـ ك ب تككالـلفا فـك مّ ٍ كٌيف :قك يف
اء ض ك ص عللككىا ًأج ك ٔ ٍ ككٌيفً( :ص اء لككً اءكككااشٌب إىل اء اككً اءككذِ
ٍ ًٍككى عكك اء ضكك ً )ث ءجككْ (عكك اء اككً) ًص ل ككض اءكككاٌاض قكك يف
اءنبًق ص (علً اءظ اٖ ) ًة ٓح لأ ى (رل اء اً)(ً )1هذا الى ٍلظف
لٌضٌح ع عبا إقـا

اءنبًق ًعبا ًثٌقى اءـك ا لا ـشك ب علكً اء اكً

إىل اإلت ا اء ض (. )
ًاءكككش ةً تكك تكككذاٌ اءظكككٌاهب عكككبا ًثٌقاكك ًعكككبا اٜطاٗاكك ن
لكا نٌتَْ اءالٓ  :ساب علً اء اًا ًعبا اءٌثٌق لاطٝق اٝا اء سكٌيف
(: )طاء و ٕ أتا ٕ اء سًص ف ٝـٜءْ فَو علٓ ث ٌت اءٌ ٍْٜءل َى .
( )1علً اءظ اٖ

ءلظَخ اءنبًق  :ز - 328+ 325 : 1تاظٌمات اءظ ٍف اء ضُ .
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اءج ءجْ :ت ـيفٓ علٓ اٌن اء لا ٕ جل ٕ َا تكشاب()ا ًجٝفـى ءكٌ
مل تلك ك ظك ك ه ّ ص (اءٌٍٜكككْ اء تكككْ) ًاءزع تكككْ اءككككاطل ْ ًتكككبلب أتكككٌم
اءكاشلاتا ًظ ه ّ أٍا ً ص اءكشلٌتْ ً(اءشلطاْ ص اٞتٌم اء تْ) ف ٝأقً
ت ك اككٌن اءٌٍٜككْ ًاء ككشلٌتْ هككُ اء ككبم اءكككاـَ

ت ك اء ككالٝفْ اءكككاطل ْ

ًاءكاظو اء مز هل .
ءل اٜسـبٜيف لوذي اء ًاٍْ تكااٌ ساباً أً ـٜءْ :
أً :ًٜإن هذي اء ًاٍْ ت لت ت سلْ رب تشابّ اا ص (اء َى) ً(عٌاءُ
اءلٗ ءُ) ًص (تشـبمف اءٌس ًٖ) ًلت تشابّ لشاب ض َف أً فَى تكذ هًَ
ًهُ مًاٍْ اءنبًق ص (عٌَن اٞج م) ً(ت ك ُ اٞج ك م) ً(اءككاذ ءص)
ف اد (ً )1تكا ا اءط ق ض َ ْا ًت بـ اٞس َب ت ض و ءٌقكٌ اءككذو ءْ
ص ل او ًاٜمس يف ص ل ضُ رجك  ٍ ٜ -ـاكُ ص شكى اءٌثكٌق ل ءنكبًما
م ٌٍد

اءظ اء ٌِ ل ءنبًم .

ًتاككاٌ و أن مسككٌيف ا ( )قكك يف ثٝثكك ً:طاءلككوم إمسككم جل كك ُٖص
فشًًُٗ :ت جل ٚف ق يف :طاءذٍ ٍأتٌن ت ل كبِ ًٍك ًًن عك

سكبٍجُ

ًسايتص ًص ل ض اءكان ـم زٍ ـّ طثم ٍ لٍاٌ وك اءاك ض تك ل كبِص ًص
ل ض اءلـ
ا

إض فْ :طأًءٗك مف ُٖ ص اءكذاْص ًص ااز اء ا يف :طماكْ

علٓ جل ُٖص قًًَ :ت جل ٚف ٍ مسٌيف ا

قك يف طاءكذٍ ٍككشٌَن

سآيت ًٍ لٍاٌ و اءا ضص(. )2
ًث َ ً ٍ ٜ :كال اءـاشك لكاااٌ و علٓ إث ت (اءٌ ٍْٜاء تْ) ءل َى
( )1اءٌس ًٖ  :ز : 18ب 8ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح  + 54ح . 53
( )2ااز اء ا يف  :ز - 229 :1اـ ب اء لم ت قشم اٜتٌايف  :ح. 29249
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لزعم أن جٝفْ مسٌيف ا

تك

( )ظ ه ّ ص اءًٌ ٍْٜهُ اء بم اءكاـَ

اءكالٝفْا ءل ٍكاا ا ت اءـنبٍق لكبعٌٔ اءظوكٌم :ةك اسْ ٍكً اء ًاٍكْ
اءكككا شٓ ء ككا اـي ( )ت ك جل ٖككى ًاءكككا ٓ

ل ككشَجَْ اء ككالٝفْ اءكككاٌد ْ

ءرتسٓم مسٌيف ا  علكَوما فك ن هكذي اء ًاٍكْ لـاك ا ط قوك تٌضكض دوكْ
اءكالٝفْ ًت َٓاو ل ًاٍْ سبٍجى ًساـى ًت لَاو إىل اءا ض ت ل بي .
ًثكاْ أج مْ( )1لوذا اءكاااٌن ًهُ ض َ ْ اءشاب ق ة ّ اءبٜءْ أٍا ً.
ًقككب تككشنً عككبا ًفك ٕ هككذي اءانككٌو علككٓ إثكك ت (اءٌٍٜككْ اء تككْ)
ءلك ككَى اء ككبيف أً (اءٌٍٜككْ ص اءكان ءككض اء تككْ) ءاك و سككاباً ًقنككٌمه
ـٜءًْ ا ء با إس از اإلطكٝق فَوك لكً ءنك اسـو ص اءككالنٌو طٍك ًًن
سبٍجُ ًسايت ًٍ لٍاٌ و اءا ضص .
اء ًاٍْ اء ال ْ :اءـٌقَ اءظ ٍف اءذِ مًاي اءنكبًق عك تككشاب لك
عن ك ا ع ك اءللككَ

ع ك إسككش ق ل ك ٍ ككٌب اءش ك ًٖ ت ك اء ا ك ِ ًاَككً

اءا سَْ اءكا بسْ أن ٌٍةً ءكى اـ لك ً ٍـاكا تشك ًٖ أطكللت علَكىا فكٌمـ
اءـٌقَ اءظ ٍف تـااا ً ٞدٌلكْ تشك ٖلىا ًفَكى :طًأتك اءككشٌاـخ اءٌاق كْ
()2

ف مد ٌا فَو إىل مًاّ سبٍجا فوم سذٓيت علَلم ًأ سذْ ا ص

.

ًاءكككا اـ ت ك مًاّ سككبٍجوم ءككَص اءككذٍ ٍ ك ًًن أء ك ظ سككبٍجوما لككً
اءكا اـ اء ًاّ ٞء ظ سبٍجوم ت اء وم ًاءبماٍْ ًف ى اءككا اـ اءككذبِ تك
سبٍجوم ً .اإلمد

تطلق ٍ مٓ اء دٌ اءَوم ٞجكذ اء ـك ًٔ ًءل اك ٕ لكت

اءككاـال ةات ًمفك

كزاعوم ًإعاك يف اءٌٍٜككْ ًتكبلب أتكٌم اٞتكْ ًإةككٝح

( )1تشـبمف اءٌس ًٖ  :ب 8ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح +14ح+ 48ح. 52
( )2إاا يف اءبٍ :ز :483 :2ب: 45ح +4اءٌس ًٖ:ز:18ب 11ت ة ت اء ضُ:ح.9
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أسٌاهل ًتشَب ط ًٛو ا فَبيف اءـٌقَ علٓ (ً ٍْٜاء َى ص اٞتٌم اء تكْ)
اءيت ٍ د فَو اٞت

إىل مَٖشوم .

ءل هذي اء ًاٍْ ً ٜثٌق لنبًمه ءكذو ءْ (إسش ق ل ٍ كٌب) ًإن
إسـاً أ ى أجٌ اءللَ
رض اءط

ع سابه

ءل ٍ ٜا

هذا تٌثَ ًا فوُ رب ت ـ ّ اءشاب ًت

ٌيف :

إن ـٜءـوك علككٓ اءكككا نٌـ تاٌطككْ ل ءكككا اـ اءككذبِ تك طاءككشٌاـخ
اءٌاق ْص ًهذا ت ب تكذاً ٍُ ٜ

اءكا اـ اءكذبِ ًاءككا نٌـ اءكٌاق ُ

تاىا ًفَى أاج ت إسـا يفا عابتو إسـاك ٜن ًأسكبها ءكٌ تككش ق إماـتكى
أتل ك اٜسككـبٜيف ل ك ءـٌقَ ا ًقككب إسككـظو ي ل ككض اٞعككٝا(ً )1أن اءكككا اـ
تطلق اٞتٌم اء تْ ًاءكشٌاـخ اءط مْٖ اءيت ٜلب فَو  -لككشش

اءـ ك م

اء ٖٝكُ اءككال مدُا أً اء ك ٌن اءظك عُا أً لككا ـآ اإلـماف اء لكُ-
ت مدكٌ اءككا ًٚست إىل مَٖشكوم ًزعكَاوم ًطكَالوما ًهكُ اك ءاظ ص
أتٌايف اء ة ٍ ءغَ ْ أً تكٌت أً ةكغ أً داكٌن أً سك ى اءككا ءك ًأطك ي
ءكا ف ٞتٌم اءكش ـثْ اءيت ٍ د فَو اءككا ًٚسٌن إىل مَٖشكوم ٜلكب تك
مدٌ اءكاٛتات فَو اىل ف و ٖوم ًمًاّ سبٍجوم ًأهً اءبماٍْ ًاء

هْ .

ًهذا ت ٍ ْ ٍٛـِ اىل ـٜءْ اء ًاٍْ علٓ ً ٍْٜاء َى ًًةك ٍـى اء تكْ
ًٍٛابه قٌءى( )ص اءذًٍ اءكا لًٍ:طف وم سذيت علَلم ًأ سذكْ ا
علَومص ف كى تك اءٌاضكض أن اكٌن اٜتك ا سذكْ ا

هكٌ ت ك ب عك تانك ى

اٜهلُ ًًٍٜـى اء تْ علٓ اء عَْ لككذاَ طك ًٛو ا  ٜأ كى ت دك ْ ءٟسلك ا
ًسشكك ا فلككذا اء َككى اءكك اًِ ٞسكك ـٍجوم ءككى تانكك

(اءٌٍٜككْ اء تككْ)

( )1تاوم  :اءظَخ ا ٞن مِ ص تل س ىا ماد ى ت ر ٍْ ا٠ت يف  :ز. 319 : 6
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ً(اءٌٍٜككْ ص اٞتككٌم اء تككْ) ًاءكان ءكككض اءككيت هككُ ءقت ك ا ًت ك ق ككً ا
س ش ى ا ًقب إسكـظو ص دوك ـ (اءككذٌاه )( )1تك اءـٌقَك اءظك ٍف إماـّ
(اءٌ ٍْٜاء تْ) ثم ق يف( :لً قٌءى فك وم سذكيت علكَلم ًأ ك سذكْ ا
أطبٓ ظوٌماً ص إماـّ اٌ ى سذًْ فَا أ فَى سذْ ا

علَلم) .

ًتكالـن اء ٌيف:طاءكشٌاـخ اءٌاق ْص ظ ه ّ ص جنٌو اءككشٌاـخ
اءيت ٍ د فَو اٞتك

إىل زعا ٖكوما ـًن ت إطكـك ى سلاى أً اءكاكا زع ت

ًاءبع ًٔ اءظالنَْا  ٜأقً ت إطٝق اءل ظْ ًمشٌهل ء اٌا احلٌاـخ.
ًص تكا ا اءبٜءْ إطل يف لً تا ت رض اءط

ع ض ف سابه :

أً : ًٜإ ى مل ٍكش ز ص ء ظ طاءكشٌاـخ اءٌاق كْص إطكٝق مشكٌءُ ف كى
ًإن ا ن ع ً تكشلٍٓ ل ءٝاا ءلاى مل ٍكش ز اٌن اءٝا إلسـغ اق اٞف اـا
م ءٌ أس ز هذا -ةضٓ اءـاشك ل إلطٝقا ءلاكى ٍككشـاً قٌٍك ً اكٌن اءكٝا
ءل وبا ٍ

اءكشٌاـخ اءكا وٌـّ اءكاشًٛيف عاوك ص اءـٌقَك اءككا ًِ ًإن

مل ت َٓ اء ًاٍْ ٌ اءكشٌاـخ اءكاشًٛيف عاو .
ًث َ ً  :إن طاءكشٌاـخ اءٌاق ْص اءيت أت ( )ل ء دٌ فَو إىل مًاّ
أس ـٍجوم ت ب تكذاً ًر تض ٍ ٜ

اءكا اـ اءكذبِ تاى ًاٜسـا ٜت

فَككى تـ ككبـّا تاو ك ت ك ت ككبا ص ت ٍ ك

اٜسككـبٜيف ل ء ًاٍككْا ًتاو ك اٌ و ك

اءكاش ًٖ اءكاشـذبّٓ ًاء ً اءكاشـشبثْ ًاءٌق ٖ اٜت قَْ اءكش ـثْ ص اً
زتك ك ن ًتلك ك ن ًاءككككاـذبٓـّ لـطكككٌم اٞزتك ك ن ًتغَٓك ك اءظك ك ً
ًاٞت ا ًاءيت ٍ ٜ

ًاٞسكككٌايف

اءكاللف سلاوك اءظك عُ ًاضكش ً تك اٞج ك م:

( )1دٌاه اءلٝا  :ز. 395 : 21
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ظب اءـبجت اءكاـأج ّ زماعـى ع عنكٌمهم( )أً تكأج ااـظك فى ءككا
ل ككب رَ ـككى(عذً)ا ً ظككب ل ككض اء ٌااككى اءككيت مل ت فو ك ع ك ب اءكككشذ ز
ًاء اق ص زت ن ساٌمهما ً ظب اٜسـاش خ اءكشٌَا ُ ًاء ظك ِ اءظك ٖ
ص عنٌم ا ً ظب ط ً ا ٞلَ

ًأسل تو اءٝس كْ ءكى ًاءككا شٌثْ سكبٍج ً

فبدكك فَوكك إىل مًاّ سككبٍجوم ( ٞ )وككم اء كك مفٌن لأسلكك ا ا
اءن ـمّ عاوما  ٜلكا هم مًاّ ًسش

ت كك ىل

 ٜـماٍْ هلم ً ٜعلم ًت فْ لو .

 ٜأقككً تك قككٌّ إسـاك يف إماـّ اءككشٌاـخ اٜت قَككْ اءكككاذوٌيف سلاوك
فبد فَو إىل اء ًاّ اء لا ٕا ًص زت اءكشاٌم ا ن اءكاظوٌمًن ل ًاٍكْ
اءكشبٍح ًـماٍـى ت اد تشًٛءٌن ع سلكم اءككشٌاـخ اءٌاق كْا ًٍ كٌِٓ
هذا اٜسـا يف :ل ض اءظٌاهب اء ًاَْٖ اءل ط ْ ع إمتل ز اءكا آ ظب ت
مًاي اءظَخ ص اء بّ ع اءن ـق(:)طا ا زءت للكم س ـثكْ  ٜت لاكٌن
سلاو فَا مًًا عا ....ص(ً )1ت مًِ ع اء ضك (ً )قكب سكأءى علكُ
ل أس

ٍ :كشبخ اٞت  ٜأدب لُباً ت ت فـكىا ًءكَص ص اء لكب اءكذِ أ ك
()2

فَى أسكبْ أسكـ ـَى )...

ًهكذي اٞج ك م لغكض اءاظك عك إسكا ـه طكٌاهب

إسـ ا ءَْ ةشَشْ ًإسـ ا ٜت ع لَكْ فنكَشْ ءللاكْ احلك ـخ ًاحلكٌاـخ
ص اءكاش ًٖ اءظ عَْ اءككاشـشبثْ ًاء ك ً اءككاـذبـّ ًاءٌقك ٖ اءككاذوٌيف
سلاو ًاءككا اـ ت فـكىا ًٍككال أن ٍلكٌن اءـٌقَك اءككا شٌخ ظبهك ص
إماـّ (اءكشٌاـخ اءكاذوٌيف سلاو )  ٜأقً ت إع يف اءل كظ ًتك ــي لكت
أن ٍلٌن اءكا اـ تاى (اءكشٌاـخ اءكاذوٌيف سلاو ) فبد فَوك إىل اءك ًاّ
( )1اء بّ ص اةٌيف اء ى :ز + 149 : 1اءٌس ًٖ:ز :18ب 8ت ة ت اء ضُ :ح.47
( )2اءٌس ًٖ :ز  :18ب 9ت ة ت اء ضُ  :ح. 23
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ءكا فْ سلاو ًلت إماـّ (احلٌاـخ اءيت ٍ د فَو اٞت
فبد فَو إىل مًاّ أسك ـٍجوما ًاٜعك يف تك

إىل زعا ٖوم)

تك اءـشكاك ًاٜعـاك ـا

فَ ـن ك علككٓ اء ككبم اءكككاـَ

ت ك سذَككـوما ًهككُ اء ـَ ك اء ككش ْ ًاء ا ك ٕ

اء ـيفا فوم( )سذْ ا

ًاء و ٕ اء ًاّ ٌالوم ًسذذوم علٓ اخللق.

م اك طكَالا ( )1ا ٜنك مِ(قبي) إسكـ ـات عك إماـّ (اءككشٌاـخ
اءكاذوٌيف سلاو ) ًتكا تو تكشً تا قظْ ل ب ع ضو ًتٌضَشو :
اٜسـ ـ اًٞيف  :إن ظ ه اءـٌقَ هٌ ًاٌيف ص اءككش ـثْ اىل اء َكى
اء اًِ ٞس ـٍكجكوم ءكَك طك أت ه أً ٍشـكاكَك ا ًءَص ظ هك ي ًاٌيف سلم
اءكش ـثكْ ءبد إءَى فَىا ًإ ٜت َٓ اءـ ب (:إمد ٌا ص سلاو إىل . )...
ًفَا أف ـ(قبي) إطل يف  :فا ى ءكٌ قك يف ((:)فامد ٌهك ) أِ امد كٌا
اء ككشٌاـخ اءٌاق ككْ اىل مًاّ سككبٍجا ءل ك ن إسـا ك يف إماـّ اء ككشٌاـخ اءككيت
ٍ د فَو اٞت

إىل مٚس ٖوم ًاضش ً تـ َا ً للشك ظ أن اءككشٌاـخ لكذاتو

ت د ك إىل اء َككى اء ك اًِ ء ككشبٍجوما ت ك أن اءككٌامـ ص اءـٌقَ :طف ك مد ٌا
فَوك ص ًهككذا اءـ ك ب ٍ ك ب إسـاك يف إماـّ (اءككشٌاـخ اءكككاذوٌيف سلاوك )
فا و اءيت ٍ د اءا ض فَو إىل اء و ٕ  .م ءٌ أتل إسـ ا يف هذا اءـ ك ب
ت اٜسـا يف ا٠ج  -سنً اٜطـ ي ًراٌ

اءكا اـ اءكذبِ .

اٜسككـ ـ اءجك ُ  :إن اءـ لَككً اءككٌامـ ص ٍككً اءـٌقَ :طفك وم سذككيت
علككَلم ًأ ك سذككْ ا ص ٍا س ك

ت لَككً اء دككٌ اىل اء و ك ٕ ص اءكان ءكككض

ًاٞتٌم اء تْ اءيت ٍلٌن اءكا د فَو اء أِ ًاءاظك ا فلك ن هكذا تانك
اٜت ك ا (ً )قككب أعط ك ي ءل َككى اء ك اًِ ء ككشبٍجوما لَاا ك تان ك ُ اإلفـ ك ٕ
( )1املل س

ت ر ٍْ ا٠ت يف  :ز. 321 - 319 : 6
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ًمًاٍْ اءكشبٍح ًت لَغ ت ا ي ًاد ْ إهلُ علٓ اء و ٕ قب ن وم ا
عن اءغَ ْا ًءٌ ا ن هكذا اءككا آ تك اـاً ءلك ن اءككاا س
سذر ا

ءى ص

أن ٍ كٌيف (إ وكم

علَلم) ت ـًن تٌس د لى ( )هلم .

ًفَا ك أف ـ(قككبي) إطككل يفا ف ك ن هككذا اءـ ك ب ٍـا س ك

ًٍلـككٗم ت ك إماـّ

اء دٌ ص اٞسل ا اءكاذوٌءْ اىل مًاّ سبٍجوم اا ٍا س

إماـّ اء دكٌ

ص اٞتكٌم اء تكْ اءكيت ٍلكٌن اءككا د فَوك ظك ُ اءك َٖص ًمأٍُكىا ًٍنكشٓض
اءاشكك ْ طسذكككيت علكككَلمص اٌ كككى ةكككلٌات ا
اءكا د َْ إءَوم اا هٌ ًاسطْ ص إعط ٕ اءكاان
اٜسـا يف اًٞيف ًهٌ أن اءكشذْ ت
تطٌٍْٓ هُ ءزًا تا س

علَكككى ًاسكككطًْ ص ت كككٌٍض
هلما لً ثككاْ تك ٍ كٌِٓ

ت ٍُشـرٓ لى علٓ اءغبا ًل ٍاْ قط َْ

ًتا سخ اء لْ:ط ف وم سذيت علَلمص ت اءكشلم

اءكا لً طف مد ٌا فَو اىل مًاّ سبٍجا ص ٍـ َٓ هكذا اءككا آ ءلشذكْ ًهكٌ
ت ك ٍ ككشـر لككى علككٓ اءغككبا ًهككذا ط ك هبْ ٍ ك ٓب إماـّ (اءٌق ك ٖ اءكككاذوٌيف
سلاو ) ءـا س

اءككشذَْ تك ت لَكغ أتك ُ اىل اءغكب ً نك

اءككشذْ ءككاواْ

اءـ لَغا فَ ٌٔ إسـا يف إماـّ (اءٌق ٖ اءكاذوٌيف سلاو ) ًٍككذ

اء دكٌ

فَو إىل مًاّ سبٍجوم  ٞوم سذْ ٍكشـر اٜت ا لوم علَوم ٌٍا اء َ تْ اا
ٍكشـر ا

علٓ ع ـي لككا ًهك وم تك اء كً اءككشذْ اء طاكْ ًلككا أمسكً

إءَوم ت اً ٕ َ ٞاًٞةَ ٕ ًهم احلذر اءظ ه ّ اا ص ل ض اٞج م(.)1
اٜسككـ ـ اءج ءككح  :إن اء دككٌ اىل اء لاكك ٕ مًاّ سككبٍجوم ص ت فككْ
(اٞسل ك ا اءكككاذوٌءْ) ت ك لككبٍوَ ت اٜسككٝا ًت ككا  ٍ ٜككال ٓ علككٓ تجككً
إسش ق سـٓ ٍلـ كى ضكا تشك ًٖ أطكللت علَكىا لَااك اٞتك لك ء دٌ ص
( )1أةٌيف اءل ص  :ز : 1و + 16 :و. 25 :
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اءكان ءكض اء تْ اىل مأِ اء و ٕ مًاّ سبٍجوم هٌ أت ْ قب ٍككال ٓ ًٍككشـ ز
إىل اء َ ن ًٍـطل

اءـأاب ًاٜسـَا ح ٜسـا يف إ طـكى ص رَ ـكى لأطكال و

ًِ تٌاة ت تكالنٌةْ .
ًفَا أف ـ(قكبي) اطكل يفا فا كى مل ٍُكذا إسكش ق لك ٍ كٌب ص ت كباـ
اٞد ٕٝءَُشـ ظم سٛاءى ع ل كض اءٌاضكش ت ا دكٌ اءككذ هً إىل مًاّ
أسكك ـٍجوم اء كك مفت لكككاٛـٍٓ تو ا ًتكك اءككككاشـاً أن اءٌقكك ٖ اءككككاـذبـّ
ًاءكاش ًٖ اءكاشـشبثْ هل جنٌةٌَْ ص اءكا د اءكاشًٛيف ع سلاو أِ
إ ى قب ٍلٌن اءشك ًٖ إسـاكً ص شكى جنٌةكًَْ ص اءككا د ًأماـ لشكٛاءى
إسـَا سو ا ًسٝا اٜت ا( )علَى ص رج اءـٌقَ ًـع ٚي ءى ٍ ٜشكـلزا
دٝءْ قبمّ ااك هكٌ ًاضكضا لكً ل كض أسكٗلـى تلظكف عك قلكْ ت لٌت تكى
سَح سأيف ع س تكْ اء ك

ًعك ًقكت اء ك ز اءكذِ ًمـت فَكى مًاٍك ت

اجبّ تظكوٌمّ ص تللكم اء نكٌم تكبيف علكٓ ًاٌءكى إىل ا

سك ش ى ف ادك

ت نًَ اءكال ت ْ ًاءـٌقَ (. )1
ًاحل ةً إن اءـ ب اءكا شٌخ ة ءكض إلماـّ أسب اءككا اَت ً ٜت ك َٓ
فـلٌن اء ًاٍْ تكذالْ اءكا اـ اءككذبِ  ٜتنكلض ـءكَ ًٝعلكٓ ث كٌت اءٌٍٜكْ
اء تْ ًاءٌة ٍْ اءكاطل ْ ءل َى اء ـيف أً ث ٌت اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ .
اء ًاٍْ اءكال تشْ  :ت ٌءْ عا ل ساظلْ ًهُ أقٌاه ساباً ًـٜءْ ًقب
مًاه ص (اءل ص)( )2لط ٍق ةشَض  ٜراز فَى سكٌٔ عاك لك ساظلكْ ف كى
مل ٍ ـ لى تٌثَق أً تاك َف ص اء وك مض اء د ءَكْ اٞةكٌيفا ءلك اٞقكٌٔ
( )1إاا يف اءبٍ ءلظَخ اءنبًق :ز  : 483 :2ب: 45ح . 4
( )2أةٌيف اءل ص :ز + 67 :1اءٌس ًٖ :ز  :18ب 11ت ة ت اء ضُ  :ح . 1
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ق ٌيف مًاٍـى ءظٌاهب عبٍبّ عابتو مًاٍْ ة ٌان ل ٍكشَٓ عاى ًهٌ تككا
ع

لأ ى ( ٍ ًٜ ًِ ٍ ٜسً إ ٜع ث ْ)( )1سشك

إج ك م طكَخ اءط ٖ كْا

ًت اءظٌاهب عاً اءكاظوٌم ل ًاٍ تى عاٌت ً ًلوذي اء ًاٍْ تكالنٌة ً تك
اٞسل ا اءلكجبّ ات اٞهاَكْ تك سَكح

ت فَو ت ت نًَ اء َ ن ًع

اءكاااٌن ًاءكاٛـٓٔ تك اٜسـظكو ـ فَوك ل ءانكٌو اء ر َكْ تك تاكااو
اءـ لًَ ًاءـٌدَى ًاءـج َف اءٖٝض علٓ نٌو اء ًاٍْا فل ت لكشق تككا
ٍشـبيف لنشْ تااٌ و ًت ـه علٓ ةشْ سابه ًةكبًمه ا ًء لكى تك
أدً هذي اءظٌاهب تل ٍ ه اٞةش ب ل ء ٌيف ًاء اً ًمسٌه (اءكا ٌءْ) .
ًقب تااات اءكا ٌءْ أت اً قط َ ً سـاَك ً ص تككشبٍب اءككا د َْ اءبٍاَكْ
ءلـ ضُ ًاٜسـل ا ت تكش ٍم ركبي سَكح قك يف:طٍاظك ان تك اك ن تكالم
تككا مًٔ سككبٍجا ً ظك ص سٝءاك ًس اتاك ًعك

أسل تاك فلبضككٌا لككى

سلا ً فا ُ قب د لـى علَلم س اا ًص ًًاءَ ًا ًمل ٍ كً (ق ضكَ ً) ا ًٍككال
َ
اٜسكـبٜيف لوك إلث ك ت (اءٌٍٜكْ ص اٞتكٌم اء تكْ) ا لـ ٍك ٕ فنٓكلى ل ككض
أع ظم اء ن (قبي)( :)2إن قٌءكى ( )طفلبضكٌا لكى سلاك ًص أتك طك عُ
ٍ كك

ت ككَت اءكككش ام عاككب اءـاكك ز ص ـٍكك ٕأً تككباخا ًهككذا تطلككق ٍ ككمٓ

اءكاا زع ت اءيت ٍُ د فَو اىل اء ا ّا ًاءككاا زع ت اءكيت ٍُ دك فَوك اىل
اٞت إ ًهُ اءظبٍبّ اءكانشٌلْ ل ـً أً كشٌيا ًقب د ً( )اءككش ام
هككٌ اء ككاذـوب اء ك ـيف اءككذِ ع ك
ًس ٓا ( )علكٓ ةك س

أسل ك توم ً ظ ك ص سٝهلككم ًس ك اتوم

اءككشق اءككا اد ْ إىل اءطك رٌت ًهكٌ اكً تك

( )1اء بّ ص اةٌيف اء ى  :ز - 154 : 1ط ْ حم ْ ص قم .
( )2ماد  :اـ ب اء َ ءلشَب اخلاَ

 :ز -479 +478 :2اءط ْ اًٞىل ص اءاذف .
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ٍُ ب ًٍُط

ت ـًن ا ا ًقب اسـبيف ( )لآٍْ اءاشك ٕ  :64 :طامل تَك َ اىل

ٍ ٍ ...بًن أن ٍَ َـش ااٌا اىل اءط رٌت ًقب أتٔ ًا أن ٍل ًا لىص ًهُ تبيف
علٓ س تْ اٜسـل ا اىل اءط رٌتا ًهذا ت ك ـ ٍ كمٓ اٜسـلك ا اىل اء اك ّ
ًاىل اءٌّٜا ًظ ه اء ًاٍْ اءكا ٌءْ اءـ اَم هلا ا ًعابٖذ ٍكـ ت اء دكٌ
إىل اءكاذـوب اء ـيف اءا ظ ص اءكشٝيف ًاءكش اا  ٞى قب د لى اإلت ا ()
س اا ً علَوم ًًءَ ً ٞت هم فَا هٌ ت طًٛن اء ا ّ ًتك هكٌ تك طكًٛن
اءٌّٜا اا تا ت اءكا ٌءْ ع اٜسـل ا اىل اءطٌارَت ص سق أً ص ل طً
ًـءت علٓ أن اء َى هٌ اءٌءُ اءكش ام ط ع ً  ٍ :ف اءـذ ًز ًاءـ بِ اا
ٍـنبٔ ء نً اءكالنٌتْ  .هذي جٝةْ ت ٍ

اٜسـبٜيف .

نً ًٝأعلا ي دوـ ن ت اءغاٌ
ًفَا أف ـ(قبي) ت ٓ
اًٞىل  :إن تـ ك اـك

أً اءكاللً :

اءلغككْ ًاءـككأمٍخ اٜسككٝتُ ًاءككشبٍح اءظك ٍف

ٍظوب لأن اءكا اـ ت اءكش ام ًاءكشلٌتْ ًاءـش ام هٌ اء ضكُ ًاء اك ًّ
ًاء دككٌ اءَككى ء نككً اء ككاا زع ت لككت اء ككاـال ةات ًاء ككاا ت ك اءظلككما
فذ ً اء َى س ااك ً ٍ ك

نك ى ءل اك ٕ ًاءككشلم اء اك ُٖ لَاواك ء نكً

زاعواك ا ًٍظككوب ءككوذا :ل ككض اء ًاٍ ك ت اا ـك ّ الك فاك يف( )1اء ككا شٓ ّ
ء ٌءى ت ىل:طًَتُبِءٌُا لٔوَ إَءٓ اءْشُلِك اَص اء ك ّ188:كك قك يف(:)طاءككشل ا
اء ا ّص ًت ـ ّ ألُ جبٍكذْ(:)2طفا ُ قكب د لـكى ق ضكَ ً فـشك ااٌا إءَكىص
ًربه تكا ت ٓق ص ألٌاب اء ا ٕ ًة ت اء ضُ ص (اءٌس ًٖ) ًربي.
ًتك تكٌفك طكٌاهكب اءكشبٍكح ًاءلغكْ علٓ تك اـ
( )1اءٌس ًٖ :ز  :18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 9
( )2اءٌس ًٖ :ز  :18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 5

اءكشلم ًاءك كا ٕ
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ًتظـ توا تبيف اءكا ٌءْ علٓ د كً اء َكى ق ضكَ ً تانكٌل ً ءل اك ٕ إلـكبإّ
ًءككٌ تك ـًن ت اضككُ اءككاـال ةات ًتككش ااوا إءَككىا ً ٜتك

تك سك ْ

ً
ـاٖك ك ّ ةكككٝسَ ت اء َكككى اء ضكككُ ص ل كككض أتكككٌم اء ك ك ـ ص ركككب سَك ك ٓ
جنٌت تومً -ءٌ للشك ظ ث كٌت ًٍٜكْ اءككشش ْ ءل َكى اء كبيف -فك ن اء اك ّ
ششِ ْ ف ك ن ءككى اءٌٍٜككْ علككٓ
ا ك ٌا ٍ د ككٌن اىل اء َككى اء ككبيف ص طككًٛن اء كك ٔ
اء ة ٍ ًاءكااـا ت ًاءغ ٖ ت ًاءكا ٌـٍ .
م قب إطـو ص عنٌم  :إةطٝح اءكشلم ًاءكشلٌتْ ًاءكش ام علٓ
اءًٌ ٍْٜاءٌاءُ ًاءزعَم اءشَ سُ ًص إـامّ اء لبان سـكٓ طك

اٜةكطٝح

ًة م اءذه تـ ـماً إءَى ه د اً أً رك ف ًٝعك ت اك ي اٞةكً اءككاٌضٌ ءكى
اءل ظا ًسَح أن اءل ظْ ًمـت ص سكبٍح اٜتك ا( ًٜ )أةكً ءلا اكٓ
اءكذبٍب ص اءلغْ ً ٜتش عب علَى طٌاهب اءـأمٍخ ًاءكشبٍحا ًءذا  ٜتلٌن
اء ًاٍْ ظ ه ّ ص هذا اءككا آ اءككشبٍح اكُ تكبيفٓ علكٓ نك

اء َكى ًاءَك ً

ًس اا ً سَ سَ ً ًلاشٌ أعم ت فنً اءكالنٌتْ .
ًاءج َْ :إن طٌاهب اءـأمٍخ اء لُ تاطق لأن ل ض اءككاا طق اءنكغبّ
رب اجَ ْ اءشل ن ا ن ٍ ح هل اءٌ ّٜطالن ً ًاسكباً ٍلكٌن ًاءَك ً ًق ضكَ ً
ًهذا اءظكالل ٍكب ٓل أتكٌم اء لكبّ ًٍشكٌض أهلكو ااك ٍ نكً جنكٌت توم
ً ءك ءنغ اء ٝـ ًقلْ أهلو ا ًإن اءكاا طق اءل بّ ٍ َٓ هل اءكاللَ ْ ًاءَ ً
تشـ ٍ ًٝبلٓ ط ًٛو ًٍشٌسو ًٍ َٓ هل ق ضَ ً ٍ نً جنكٌت توم ًٍككشًٓ
زاع ك توما فل ك ن اءرتاف ك ًاءـككباعُ ص اءغ ء ك

تـٌدو ك ً اىل اء ضككُ ًقككب

ٍـٌدى اىل اءٌاءُ ًقكب ٍـٌدكى اىل اءككاللَ ْ اءلك ب إ ا ا كت اءكبعٌٔ اك بّ
ت ٍبّ أً ٍ ـض اءٌاءُ أً اءكاللَ ْ ـام اءكاظلاْ ءـل ُ اءككاظ مل ًاء كتٓ فَوك
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ًمف ك اءظلاككْ ًاء ككشَف ع ك ل ككض اء عَككْا فل ككً ت ك اـ اء ك اًِ اءش ك ًٖ
(فـش اا إىل اءشلط ن ًاىل اء ا ّ) هٌ مف اءكبعٌٔ ًاءككاا زعْ ءل ضكُ
ًاءٌاءُ اءكاـشل ص اٞت ا اءنغبّ أً مف اءبعٌٔ اء ظَاْ أً اءظكبٍبّ
ءلشلط ن أً اءكاللَ ْ اء ك تض ءكبام اءككاظلاْ ً .اءـشك ام هكٌ اءرتافك ت بتكْ
ءل ا ٕ ًاءكشلم فن ًٝءلالنٌتْ ًس ًٝءلاظللْ .
ًٍٛاب هذا اءـنٌم ًاء وم :طٌاهب ت تأمٍخ اء ا ّ ص عن اٜسٝا
ًت ل ض اء ًاٍ ت ًت ل ض اء ًاٍك ت ظكب اءنكشَشْ( )1عك اءنك ـق
(:)طإ ا ت بتت ت جنم إىل ًايفُ أً اىل ق

ُ ا عك ٍككاَاىص ٍ ك

ع ٍكات اءكالنما ًاءنشَشْ( )2اٞج ٔ عاى:طأٍكا تٛت قكبٓا تٛتاك ً ص
جنٌتْ اىل ق

ٕأً سلط ن ٕد ٖ ف آ علَى لغب سلم ا

...ص ًمًاٍكْ

ال ًض ح( )3اءكاـاااْ ت بٍم جناى اءكذِ ج كى أءكف ـمهكم إىل اءكٌاءُ
فأسل ى فشلفا ًاءظ ه أن هذي اء ًاٍ ت تٍٓٛكبّ ءككا ا ك تك أن اء لكبّ
اءنغبّ ٍكا مض اءٌاءُ قا ٕه ًفنً زاع تو ا فـبيف هكذي اٞج ك م علكٓ
أن اءككا اـ تك اءشككلط ن أً اءككٌاءُ اءككذِ مف كت اءَككى اءككبعٌٔ ًقككبا أسكبْ
جنكاى اءَكى هكٌ اءكٌاءُ لككا هكٌ قك

ٍٕ نكً اءككالنٌتْ ٜ-لككا هككٌ ًايفُ

ًسلط ن سَ سُ س ام . -
ًاءككش ةً عككبا ًضككٌح سك ْ ـاٖك ّ اءككا ٌءْ ًعككبا إسك از إطٝقوك
لكككشَح ت ككمٓ اء دككٌ اىل اءككٌ ّٜلكككا هككم ً ّٜهلككم اءٌةكك ٍْ ًاءٌٍٜككْ ص
اءكان ءكككض اء تككْا لككً قككب ٍشككـظو إجـن ةككو ل ٜسـلكك ا ص جنككٌو
1

( ) اءٌس ًٖ :ز  :18ب  5ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح .1

( )2اءٌس ًٖ :ز  :18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح .1

( )3اءل ص  :ز : 7و -434 :اـ ب اء ا ٕ ًاٜسل ا  -ل ب اءاٌاـم :ح. 14
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اءكككاا زع ت ص ـٍك ك أً تكككباخ أً ك ككشٌها لك ككا آ (إسك ك از إجـنك ك و
اءكا ٌءْ) ( ٜعبا إس از اإلطٝق) .
ًاَف ا ن هذي اء ًاٍْ اءظ ٍ ْ قب تاآات سٛايف اءن ـق ( )عك
مدلت لَاوا تا زعْ ص ـٍ أً تكباخ فـش ااك اىل اءشكلط ن ًاىل اء اك ّ
أٍكشً ءك فأد لى اءنك ـق (:)طتك تككش ام إءكَوم ص سكق أً ل طكً
فامن تكش ام اىل اءط رٌتا ًت ٍكشلم ءى فا كا ٍأجذ سكشـ ً ًإن اك ن س ك ً
ث لـ ً ءىا  ٞى أجذي حبلم اءط رٌت ًقب أت ا

أن ٍل

لىا ق يف ا

ت ىل:

ٍ ٍبًن أن ٍـش ااٌا اىل اءط رٌت ًقب أت ًا أن ٍل ًا لىصاءاش ٕ. 64:
ًٍا غُ اٜس طْ ً -ءٌ تككالـن اً -لـ شكبه قك يف ا

سك ش ى:طإن ا

ٍككأت ام أن تككٛـًا اٞت ك ت اىل أهلو صاءاش ك ٕ58 :ا ًهككذا أةككً تظ ك ٍ ُ
عظككَم ًق ك ٌن ق ر ككُ سلككَم ٍـل ككً تظ ك ٍ اءككـش ظ علككٓ أت ك ت اءا ك ض
ًًـاٖ وم لً ًربه ت اٞت ت اءككا اٌٍْ طًا ا سلاكـم لكت اءاك ض أن
تكشلاٌا ل ء بيفص ًاءكشلم لت اءا ض قب ُفشٓ ل ءًٌ ٍْٜاء اك ٕ ًقكب سك ق
أن تـ

الا ت اءلغٌٍت ت اُ لـ ٍف اءكشلم ل ء ا ٕ لكت اءككاـال ةات

ًعبا عاكٌا اءككشلم ءكقـامّ اءشَ سكَْ ًاءٌٍٜكْ ص اءكان ءككض اء تكْ ف كى
إةطٝح تـأج دباً ٍ ٜكال اً اء ًاٍ ت علَى  ..ثم قك يف سك ش ى:طٍ
أٍو اءذٍ اتاكٌا أطَ كٌا ا

ًأطَ كٌا اء سكٌيف ًأًءكُ اٞتك تكالمص ًهكُ

تج ت أت اً ت طٌع ً لى لت اءكاشلات هُ إط عْ ا

ًإط عْ مسكٌءى ًإط عكْ

أًءُ اٞت ت اءككاشلاتا ثكم ق يف:طفك ن تاك زعـم ص طكُٕ فك ـًٓي إىل ا
ًاء سٌيف إن ااـم تٛتاٌن ل

ًاءٌَا ا٠ج ص اءاش ٕ59 :ا ًهكذي اءظك طَْ

تج ت س َ ْ ـاتغْ ًتَزاً ف ةك ًٝلكت اءككاشقٓ ص ـعكٌاي ًلكت اءككا طً فاك
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ا ن ٍٛت ل

ًاء ٌـّ إءَى س ً ًةكبق ً ٜ -ـعكٌٔ ا لكْ ٍ -دك إىل ا

ًإىل اء سٌيف عاب تا زعى ت ربي ص طُٕ ت اٞطَ ٕا ًقب ـءٍت اءككا ـ ّ
ًربه علٓ أن اءكاذـوب اء مل ل ء ا ٕ اءكشق هٌ اءكا د ص لَ ن اء ا ٕ
اءكشقا ثم ق يف:طأمل ت اىل اءذٍ ٍزعاٌن أ وم رتاكٌا لككا أ كزيف إءَكك ًتك
أ زيف ت ق لك ٍ ٍبًن أن ٍـش ااٌا اىل اءط رٌت ًقب أت ًا أن ٍل ًا لى)
اءاش ٕ64 :ا ًاءـش ام ص قٌاتَص اءلغْ اء لَْ ٍ

اءـ ضُ ًاءرتاف ءكا

ٍكشلم ءلاـاك زعت ص أتك هم ًجٝفوكم ًٍ نكً جنكٌتـوما ًاءطك رٌت تنكبم
ٍ

اءطغَ ن ًاءـا ٓـ علٓ ع ٌـٍْ ا

ًـٍاىا ًقب ٍشـ اً اءل ظ ًٍ اـ تاكى إسكم

اء عً لكا آ اءط رُ اءكاـا ـا ًقب قًَ اءط رٌت هكٌ اكً ت كٌـ تك ـًن ا
ًتن ـٍق اءط رٌت ص عن اءازًيف هكم طكٌَخ اء ٖكً ًاء ظك ٖ ًاءلواكْ
ًاء فْ ًاءشش ّ ًاءكاآٌهٌن سَح ا ن ع ب اءكذ هلَْ ٍ د كٌن إءكَوم ص
تا زعككك توم ًجنكككٌت توم ءَ نكككلٌا لَكككاوم لككككشش

قكككٌا َاوم اءككككذ هلَْ

ًقٌاعبهم اءكاـ مفْ ءبٍوم اءكاـٌامثْ ت رل ٖوما ًءكا د ٕ اإلسٝا ً كزيف
اء رن س ٓت اٜسـل ا اىل اءط رٌت ًهٌ اً ت كٌـ ٍ دك اءَكى سكٌٔ ا
س ش ىا ًقب أت

ا

ًقب مًِ( )1ص س

ت ىل ل ء دٌ إىل ا

ًإىل مسٌءى .

زًيف اٍ٠كْ أن جنكٌتًْ ًق كت لكت ٍوكٌـِ ًلكت

تشككلم تاكك فق فككبع اءَوككٌـِ ةكك س ى اىل اٜسـلكك ا إىل حماككب( )ككيب
اإلسككٝا  ٞككى علككم أ ككى ٍ ٜأجككذ اء طككٌّ ص اءكككشلم ًـعكك ي اءكككاا فق إىل
اٜسـلك ا إىل اك ه تك دوَاككْا فازءككت اٍ٠ككْ تنككف اء دككٌ إىل رككب ا
ًمسٌءى ل ٜسـل ا إىل اءط رٌت .
( )1اءبم املاجٌم ءلشٌَطُ  :ز. 584 : 2
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ًهكككذي اء ًاٍكككْ اءكككا ٌءْ تـنكككبٔ ءانكك

اءكككاذـوب اء ك ك ـيف -ماًِ

سبٍجوم ً ظ سٝهلم ًس اتوم -ق ضكَ ً ًس ااك ً عاكب اءرتافك إءَكى ًتكبيفٓ
علكككٓ ًدكككٌب اء كككٌيف لكككشلاى ًس تكككْ اٜعكككرتا
لكشلم ا

ًإسـال

علَكككى  ٞكككى إعكككرتا

ًمـٓ مسٌيف ا (ً )أهً لَـى اٞطو م( )ااك

تبيفٓ علٓ س تْ اءرتاف عاب رب اءكاذـوب اء ـيف ًعلٓ أن اءكا يف اءكاأجٌ
ل ا ك ٕ اءط ك رٌت سككشتْ س ك اا ًإن ا ك ن س ككى ًاق ك ًا ًءككَص ص اء ًاٍككْ
ت ٓ

جل ً اءًٌ ٍْٜاحللٌتْ ًاٞت مّ ص اءكان ءكض اء تْ ءل َى اء ـيف.
اء ًاٍْ اءش ـسكْ :مًاٍكْ اء طك ٖ

ًٍككال اٜسكـبٜيف لوك علكٓ ث كٌت

اءٌ ٍْٜءل َى ص اءكان ءكض اء تْ سَح تااات مس

اء ط ٖ

ت اإلتك ا

اءلك ظم قٌءككى(:)طإ ا تك ت اءككاٛت للككت علَككى اءككاٖٝلْ ً ..ثُ ككلم ص
اٜسٝا ثلاْ ٍ ٜشبٓه طُٕص ًت اءكاشـاً سك ٌ ء كظ (اء َكى) ًةك ً
ءلاٛت ل ٍاْ ت لَلى( )إ جٝا اٜسكٝا لككاٌت اءككاٛت ثلاكًْ عظَاكْ ٜ
ٍشبٓه طُٕا قك يف( )ت لك :ًٝطٞن اءككاٛتات اء وك ٕ سنكٌن اٜسكٝا
اشن سٌم اءككابٍاْ هلك ص(ً )1مًٔ اءللكَ

ق لكو لشكابٕ ةكشَض إىل الك

الُ عاب ع ل كض أةكش لى عك ألكُ ع كب ا (:)طا ا تك ت اءككاٛت
اء َى ثُكلم ص اٜسٝا ثلاًْ ٍ ٜشبٓه طُٕص ت ـًن إ اا ا اءـ لًَا ًت
اءكاشـاً قٌٍ ًً :سبّ اء ًاٍْا ًقب أمسلو ع اء ط ٖ

ءلجك ّ مًاٍـكى عاكى

ًٍ ٜكاا ت ةشْ اٜسـا يف تغ ٍ اٜت ا اءكا ًِ عاى ٜسـا يف اإلطـ ي ص
ش ْ اءكال اىل اٜت ا اءل ظم(. )
ًت ٍ

اٜسـبٜيف ل ء ًاٍْ :إن اءكاٛت اء َى ٍ ٜلٌن سنا ً ءقسٝا

( )1أةٌيف اءل ص  :ز - 38 : 1ل ب ف ب اء لا ٕ  :ز+ 3ح. 2
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اشٌم اء لب إ ٜا ا ا ت ءى (اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ) فكا ا تٌٜهك ًةك َو
ًسَٓ ه ل ءكشق ًاء بيف ا ن سنكا ً ءقسكٝاا ً ءكك لكأن ٍاظك اء كبيف لكت
اء عَْٓ ًٍكذ ِ اءكشبًـ ًٍشبٓ اءجغٌم ًٍأجذ اخل از ًاٞمخ ض ًاءزاٌات
ًٍن فو ص تن ءكض اٜسٝا ًاءكاشلات ًٍانك
اء باءْ ً ظ اٞسلك ا ًتط َكق سكبًـ ا

اءكٌ ّٜص اء لكبان ء شك

ًتظك ٍ تىا ًٍ ٜلكٌن اءككاٛت

اء َى سنا ً ءقسكٝا اشكٌم اءككابٍاْ لاظك اٜسلك ا ًسكبيا لكً ٍ ٜلكٌن
اذءك إ ٜا ا ا ن ًاءَ ً علٓ عَ اٞتٌم اءشلط َْ .
ًفَى  :أً : ًٜعبا اءٌثٌق لشكاب اءككال ءاك ف اء طك ٖ

دكباً ًًةك ى

ل ءلذٓاب ًهٌ ت عُ َاب اءٌاق ْ اءذٍ ر ٓتوم احلَ ّ اءب َ ًأطا عو ًرل ت
علَوم طوٌّ اءكا يف علٓ ط عْ اء ا ًةبق اءشلٌف ًاٜعـ ـ .
ًمًاٍْ اٞدك ٕٝعك اء طك ٖ

اك ل ألكُ عاكب ً ككشٌي  ٜتلظكف عك

إعـ م مًاٍـكى ًق ٌهلك ا ً ءكك ءككا مضـو لـاك َف أعك ظم أهكً اءبماٍكْ
ل ء د ك يف ًتن ٍ ككشوم لأ ككى ا كذٓابا ًا ا ت ك م

اءـٌثَككق ًاءـا ك َف ًمل

ٍ دض أسبها تش قط .
ًث َ ً  :إن هذي اء ًاٍْ ة ٓست ص ةبمه ل اٌان اءكاٛت تكشا ً ق يف
طإ ا ت ت اءكاٛت للت علَى اءكاٖٝلْ ..ص ثكم ءككا للغكت اء ًاٍكْ اءاو ٍكْ
ًاءـ لَككً ا ك ت اء اككٌان ت َٓككباً طٞن اء ككاٛتات اء و ك ٕ ..ص فَلككزا عككبا
تا س ك

تٌضككٌ اءـ لَككً ت ك اء ككا لً ًعككبا إت ككش ـها إطٝق ك ً ًت ََككباًا

ًٍلكٌن هككذا تٌد ك ً ءلـظككلَك ص ةككبًم اءككشبٍح تك قَككب طاء وك ٕص ص
علْ اءـ لًَ اءكاشـظوب لو ًٍ .زٍب اءظك إسل ت ً  :ج ( )1ةكشَض اءشكاب
( )1ف ً اءل ص  :زٌ : 3اـم ة ّٝاجلا ٖز  :و : 254ح. 13
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مًاي علُ ل مٖ ب ع اٜت ا اءل ظم( )ل َاى ًمـت ص فك ً اءلك صا
ًاءالٓ تط لق س فَ ً ءكشبٍح اء طك ٖ

تك ـًن الاكْ (اء وك ٕ) ص اءكذًٍ

اءككا لًا ف ادك ءلـأاككب ًءلٌثككٌق ل ككبا ةككبًم اءللاككْ تككشً اءظ ك هب ص
اء ًاٍْ اءا َ ْ اءكا ًٍْ ع إت ا تـشب ت اء ًاٍْ اءنكشَشْا  ٜأقكً تك
اءـظلَك ص ةبًمه ا ًت ى ٍ ٜكال اٜسـبٜيف ل ء ًاٍْ .
ًث ءج ً  :إن ق ٍاْ تا س ْ اءكشلم ًاءكاٌضٌ تش عب علٓ ث ٌت اءككشلم
سن ك اٜسككٝا ء ككاطلق اء ككاٛت أً ء ككالنٌو اء ككاٛت اء َككى ت ك ـًن
إسككـلزاا ث ككٌت اءٌٍٜككْ أً عككبا إسككـظو مي تكك ًةككف اءكككشن ا ً ءككك
ٜسـاك ك يف أن اءك ككاٛت اءنك ك ـق ص إٍك ككا ى اء نكككب لكككأتٌم ـٍاكككى ًع َبتكككى
ًاءن ءك ككض عالكككى ًسكككلٌاى هكككٌ سنك ك اٜسكككٝاا أً أن اءك ككاٛت اء َكككى
لكالنٌةى ٍلٌن سنا ً ءقسٝا اشن سكٌم اءككابٍاْ هلك لٌاسكطْ علاكى
ًدو ـي ًـف عى ع ـٍاى ًـف

ط و ت اءل م ًأهً اءاٝيف ًاء ب ل ء لم

ًاءلش نا ًٍ ٜاشن اٌ ى سنا ً ءقسٝا أً ٍ ٜـٌقف علٓ أن ٍلٌن ًاءَ ً
ءى ت ء سكٌيف ا (ًًٞ )ةكَ ٖى( )تك (اءٌٍٜكْ ص اٞتكٌم اء تكْ) .
ًاحل ةً قنٌم اٜسـبٜيف ل ءكال ع للٌو ًضٌح اءبٜءكْ علكٓ (اءٌٍٜكْ
اء تْ) ءل َى أً علٓ (اءًٌ ٍْٜاءكشلٌتْ ص اٞتٌم ًاءكان ءكض اء تْ) .
اء ًاٍْ اءش ل ًْ :هُ ةشَشْ سلَا ن ل ج ءب ع ألُ ع ب ا ()
ق يف :طإت ٌا اءكشلٌتْ ف ن اءكشلٌتْ إ كا هُ ءقت ا اء مل ل ء ا ٕ اء ـيف
ص اءكاشلات ءايب-اايبا شالْ -أً ًةُ يبص(ًٍ )1كال اٜسكـبٜيف لوك
ءج ٌت (اءٌ ٍْٜاء تْ) ءل َى ً(اءٌة ٍْ ص اٞتٌم اء تْ) ت ًا سَح تكبيفٓ
( )1اءٌس ًٖ :ز  :18ب 1ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 3

أدلة والية الفقيه العامة وواليته في االمور العامة)787( ..........................
علٓ د ً اءظ م اءكشلٌتْ ءقت ا اء ك مل ل ء اك ٕ اء ك ـيف ص اءككاشلاتا
ًءكا ث ت د ً اء ا ٕ ءل َى ص عن اءغَ ْ فَالظف تك هكذي اءنكشَشْ
أ ى إت ا ًمَٖص ًًةُ تطل ًا ًقب تكش ق أن اءذِ ءكى اءككشلٌتْ ًاء اك ٕ
ات يبٓ أً ًةُٓ يبٓا ًٍ ٜكشـاً أن ٍلٌن اء َى َ ً فٝلب أن ٍلٌن ًةَ ً
أً لكاج لـىا فَلٌن ءل َكى تك ءلٌةكُ تك (اءٌٍٜكْ اء تكْ) ً(اءٌٍٜكْ علكٓ
اٞتككٌم اء تككْ) ًٍٍٛ .ككب اءنككشَشْ :مًاٍككْ إسككش ق اء ككش اَْ ء ككٌيف أتككب
اءكاٛتات( )ءظ ٍض اء ضُ :طٍ ط ٍض قب دلشكت تككذلش ً ٍ ٜككذلشى
إ ٜككيب أً ًةككُ ككيب أً ط ك ُص( )1لـ ٍ ك  :إن اء َككى اء ك ـيف اء ككاـنبِ
ءل ا ٕ اءكاانٌب ءى ط ع ً ل ءالٓ ًاٜع

اا ت كبا ءكَص لكايب ً ٜهكٌ

ط ُ دزت ً فٝلب ًأن ٍلكٌن ًةكَ ً ءكايب أً لككاج لـىا ًاءٌةكُ ءكى (اءٌٍٜكْ
اء تْ) ًاءٌة ٍْ اءكاطل ْ اا ءى (اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ) فـج كت اءٌٍٜكْ
لاشٌٍو ءل َى اءككاانٌب ءل اك ٕ اء ك مل لكى اء ك ـيف ص اءككاشلاتا ًهكذي
اء ًاٍْ اءكاٍٛبّ لكذاَ ط قو ض َ ْ اءشاب ف اد ا ًاء ًاٍكْ اٞةكً عك
سلَا ن لك ج ءكب قكب مًٍكت ص (اءلك ص) ً(اءـوكذٍ ) لشكاب ضك َفطف ن
اءكشلٌتْ إ كا هُ ءقت ا اء ك مل ل ء اك ٕ اء ك ـيف ص اءككاشلات ءكايب ...ص
ل ءٝاا ًاءكا( تكال ءف ٍشباً ءكا مًِ ص (اء َى) لشاب ةشَضا ًًمـت
ص شالْ اء َى ل ءل
ًاءككشلٌتْ لكككشش

()2

طاايب أً ًةُ كيبص
أةككً ًض ك اءل ظككْ ت ك

ًسَكح سك ق أن اءككشلم

اء ا ك ٕا ًءَشككت لكككا ا ه

اءشَ سُ احلبٍحا فا ٌيف :إن شكالْ (اءلك ص):طءكايبص ت َكب أن اءككشلٌتْ
( )1اءٌس ًٖ :ز  :18ب 3ت الٌاب ة ت اء ضُ  :ح . 2
( )2اءل ص :ز + 446 : 7اءـوذٍ

:ز + 217 : 6اء َى  :ز. 4 : 3
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 ًهُ لككا آ اء اك ًّ ءغكًْ ًطك ع ً -ث لـكْ ل ٞةك ءْ ءلكايب ًاءٌةكُ -أِاإلت ا اءكا ـبًٍٔ -اشن ث ٌتو لوا ا ًعلَى ٜلب ت إس از نك

اء َكى

ءل ا ٕ ًاءكشلٌتْ ت جك مز هكذي اءنكشَشْا ً ٜـٜءكْ فَوك علكٓ ث كٌت
اإلت تككْ ًاءٌةكك ٍْ ءل َككى  .لَااكك شككالْ(اء َى) ًط ٍ وكك ت ـكك طاايبص
ٍ ب إىل اءذه اٌن اءل

إلف ـّ اءكاج يف اءٌاضض ًاء ـ اءا ة ءقتك ا

اء ـيف ص اءكاشلاتا ًهذي اءاشالْ ةشَشْ اءشاب قٌٍْ اءبٜءْ علكٓ عكبا
إ ككشن م اء اككٌان اءككاذ ٌيف ءككى اءككشلٌتْ ًاء ا ك ٕ ًعلككٓ اٌ ككى تكككذ ًٌٜ
ءقت ك ا اء ك مل ل ء ا ك ٕ اء ك ـيف ص اء ككاشلات ل ككشَح ٍلككٌن اء ككاذ ٌيف ءككى
اء ا ٕ تـن ً ل ء ا ًٍ اءجٝثْ ق ً إ ط ق اءكذ ً اء ا علَى ًهكُ

تان

أن ٍلٌن إت ت ً ًقبًًّ ٍُ ـبٔ لى ًع ءكا ً ل ء ا ٕ اءظ عُ اءككشق ًعك ـ ًٜص
اءكاشلات ٍ ٜكذٌم علٓ أسبٕ ًٍ ٜظلم لظ اًا أِ ٜلب ت تكش ق اءنك ت
اءجٝثْ اءكاٛء ْ ءكاٌضٌ اءكذ ً اٜهلُ ص مت ْ س ل ْ علٓ إ ط ق اءككذ ً
اء ا علَى ًعلٓ ت ط تى ءل ا ٕ ًاءكشلٌتْ لت اءكاـا زعتا ًا ا تكش ت
اًٞة

ص طالل ًا ط ق اءان

اء ا ًد ً اء ا ٕ علَى ا ن لككاج لْ

اءٌةُ ـاج ًٝص اءناف اءج ُ اءكاذاٌم ص مًاٍْ إسش ق:طٍ ٜكذلشى إٜ
يب أً ًةُ يب أً ط ُص ًتلٌن ءى اءكشلٌتْ ًاء ا ٕ .
ًاَف ا ن اءٌاضض ت اء ًاٍْ ن
اءكاشلات ءكاان

اء َى اء مل ل ء اك ٕ اء ك ـيف ص

اء ا ٕ ًاءككشلم لكت اءككاـا زعتا ًهكٌ لككاج لْ اءٌةكُ  ٞكى

ٍشككـاب إعـ كك مي ًد لككى تكك تازٍككً اءظكك م إٍكك ي تازءككْ اءٌةككُا ًٍ ٜـاككض تكك
اء ًاٍ ت عاٌت ً ًت ةشَشْ سلَا ن تكالنٌة ً ن
زعَا ً تلٌن ءى ً ٍْٜاءـن
ءى لكشَح ٍلٌن ءى اءـن

اء َى اء ـيف سكلط ً أً

ص عاٌا اءكان ءكض فا ًٝع ث ٌت اءٌٍٜكْ اء تكْ
ص اٞتٌايف ًاءا ٌض ًاء ٝق ت اٜدـا عَْ ً كشٌه
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ًأ ى أًىل ل ءكاٛتات فَو ت أ شوم .

يف لوك علكٓ ًٍٜككْ اء َككى اء تككْ أً ص
بٓ
ًثككاْ مًاٍك ت ضك َ ْ قككب إسكـُ ٔ
اٞتٌم اء تْا ًهُ ءا و سكاباً ًًضكٌح قنكٌم ـٜءـوك  ٜككذب ـاعَك ً
ءلـ ٓ

هل إ ٜمًاًٍْ ًاسبّ تظوٌمّ ص اـ

اء ى ت ًٍْ ص سا اءرتتذِ

ًألُ ـاًـ ًال ت دْ ًاءبامتُ ًتشاب أاب ًسا اء َو كُ ص (أس ـٍكح
اءال ح :تشأءْ ل ح اءكا أّ لغب ًءُ) ٍأ ن لال سو ا ت ًًٍْ ع مسٌيف ا
( )أ ى ق يف:ط ٜتُكالض ات أٌّ لغب أت ًءَٓو ا ف ن ُككلشت فال سوك ل طكً
ف ن أة لو فلو تو تجلو لكا أة ب تاوك ا فك ن إطكـذ ًا ف ءشكلط ن ًءكُ
ت ً ٜءُ ءىص(ً )1تكشً اٜسـبٜيف هٌ اءكذزٕ اٞجكب تك اء ًاٍكْ ًاءكذِ
ٍج ت اءٌ ٍْٜءلشلط نا ًامل اـ تاى اءشلط ن اءككشق ًهكٌ اء َكى اء ك ـيف ف كى
اءكا لٌتْ سلطاـى ًًٍٜـكى س ك ًا ـًن ركبي تك اء شٓك قا فـج كت ءكى اءٌٍٜكْ
اء تْ ًاءشلطاْ اءكاطل ْ .
ًتكا ت با ٍـذلٓ قنٌم اء ًاٍْ ع إث ت (اءٌ ٍْٜاء تْ) أً (اءٌٍْٜ
ص اٞتٌم اء تْ) ًإن إطـو اٜسـبٜيف لو ص اـ
ت رض اءط

ع ضك ف إسكا ـه ص اـك

اء ىا ف ن هذي اء ًاٍْ

احلكبٍح ًإمسك هل ص اـك

اء ى اا ٍ ٜكال ٓ علٓ أهً اءكال ّ ل د يف اءكشبٍح -هُ ضك َ ْ اءبٜءكْ
تٌهٌ ْ فا و ءـلٌن ـءَ ًٝعلٓ اءٌ -ٍْٜت ـ ّ اىل إس از َ لْ اء َى اء ـيف
ع اءشلط ن اءكشق لاشٌ ع ا ط تً ءٟتٌايف ًا ٞص ًاءكان ءكض اء تكْا
ًمل ٍكش ز هذا اء اٌا ًإن ا ن ٜمٍ

ص َ لكْ اء َكى اء ك ـيف عك اإلتك ا

( )1سا اءرتتذِ:ز:448 :3ح + 1142سا الُ ـاًـ:ز:2ح +2483سا ال ت دْ :ز 1ح
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اءغ ٖ

(عذً) ص اجلالْ ٜسَا ص اءكاا زعْ ًاخلنٌتْ ااكٌمـ اء ًاٍكْا

ءل  ٜـءًَ علٓ عاٌا اءاَ لْ ًاءٌة ٍْ ص هذي اء ًاٍْ .
م ءٌ أس زت اءاَ لْ اءكاطل ْ ءل َى عك اٜتك ا اء ك ـيف فك ٝمٍك

ص

ث ٌت اءٌ ٍْٜاءكاطل ْ ءى ًص عاٌا اٞتٌم اءيت تكشـ ز إىل ظ اءٌءُ ًإ ن
اءزعَم ًإط افى للش ظ قٌءى(:)طت ً ٜءكُ ءكىص ف كى ٍ ٜك اـ لكى تطلكق
(ت ً ٜءُ ءى) ًإن مل ٍل تكشـ د ً اىل اءًٌ ٍْٜتكاظَْ اٞتٌم أً مل ٍل
ت طأ ى أن ٍلٌن ءى ًءُٓ ا ء ك ءغ اء قكً اءككاب ٓل ٞتكٌميا لكً اءككا اـ تاكى
(تك تككشـ ز طك عَْ اءـنك
ا ءـن
اءغ ٖ

ص شككى أً ص ت ءككى اىل ًٍٜككْ ًءككُ ًإطك افى

ص ص ًت يف اءنغب أً اءكاذاٌن أً اءش َى أً اءكاغآ علَكى أً
ع أتٌاءكى ًاءككاٌقٌ

علكَوم ًاءككاَت اءكذِ ً ٜءكُ ءكىا فكا ا مل

ٍل ءى ًءُ ف ءشلط ن ًءَٓى ًتبلٓ أتٌمي .
ًاحل ةً إفـ م هذي اء ًاٍْ إىل إس از عاٌا اءاَ لْ ع اٜت ا اء ك ـيف
ًهُ ظب اء ًاٍ ت اء بٍبّ اءٌامـّ ص ألٌاب احلبًـ ًةٌا طو متاك ن
ًاءباءككْ علككٓ أن ءقت ك اً -هككٌ أتككت ا

ص جل ككى -أن ٍ ككَم احلككبًـ ف ك ن

طإق تْ احلبًـ اىل ت اءَى اءكشلمص(ً )1ءى أن ٍأت اءا ض ل ءنَ ا ًاإلفط م
عاب طو ـّ اءظوٌـ ًث ٌت ت ٌٍد

اءكشبٓ أً م ٍْٚاهلٝيفا ف اد (. )2

ًهذي اء ًاٍ ت لأع و تكشـ ز إىل إس از عاٌا اءاَ لْ ءَـش ق تاى أن
ت ث ت ءقت ا اءكا نٌا( )هكٌ ث لكت ءا ٖ كى اءككاطلق اء َكى اء كبيف ًمل
ٍـ َٓ ت اٞج م اءظ ٍ ْ عاٌا اءاَ لْ ءـا

هذي اء ًاٍ ت ـءَ ًٝإث تَ ً علٓ

( )1اءٌس ًٖ :ز  :18ب 28ت الٌاب ت بت ت احلبًـ :ح. 1
()2اءٌس ًٖ :ز :18ب3ت الٌاب ت بت ت احلبًـ+ز:7ب 6ت اسل ا طو متا ن.
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ً ٍْٜاء َى ًط عَْ تن فى ص أتٌايف اءا ض ًأع اضوم ًأ شوم .
م اءٌاضكض تك اءانكٌو تازٍكً اء َكى اء كبيف تازءكْ اإلتك ا اء ك ـيف
للش ك ظ تان ك
اءكاان

اء ـَ ك ًاء ا ك ٕ ًد ل كوا ءككىا ًٍلشككق لككذءك  :ت ك ٍ ـاككَى

اءكاذاٌم ًٍـطل ى ًٍشكـلزتى تك طكًٛن اء ـَك أً طكًٛن اء اك ٕ

اامر ا اءكابٍ اءكاا طً علٓ أـإ سق ـاٖاى أً علٓ س شكى أً لَك ل كض
أتٌاءى ءٌف ٕ ـٍاى أً لَ ت يف اء ة ت بتًْ ءنك فى ص س د تكى ً نك

قكَٓم

مفَكق لكى ٍـككٌىل أتكٌمي ًت شككَم ت اكْ اءككاَت ًتٌزٍ وك علككٓ ًمثـكى ل ءككشق
ًاء بيف ً كشٌ ءك ت اءـٌالك ًاءككاٝزت ت اء ـٍكْ ءل اك ٕ اءككشقا فك ن
ًظ ٖف اء اك ّ ص زتك وم( )1()أجكذت تـٌسك لككا ًم اٞزتاكْ ًتطكٌم
اٞسٌايف سـٓ سلم ل اوم ل ء ـً ًاءـ ٍق لت اءكا ٕ ًلت زًدى ًإد إ
اءكشبًـ ًس ظ أتٌايف اءَـ تٓ ًة فوم هل ص تن ءكشوم ً ككشٌه ا ًهكذي
اٞتٌم ق ٍاْ تكش ٌفْ ل ءانٌو اءكاج ـْ ءل َى تان

اء ا ٕ ًاءكشلم لت

اءا ض ًتلشق لى هذي اءكان ءكض اءيت هُ تنباق اءكا ً
ٍ ككٓ علَاك اءـ ك

ءقعك

ًاءكشش ْ .

اءككاا ٌيف علككٓ ث ككٌت اءٌٍٜككْ ءلاذـوككب

اء بيف ت ـءًَ اء ًا ً ٜلب ت ت ٍ وا :
أتك اٜع ك

علككٓ ث ككٌت ًٍٜككْ اء َككى عاٌت ك ً ف ـع ك ي رككب ًاسككب ت ك

تـأج ِ ف و ٖا ا ًء ً أًيف تك إـعك ي اءككاش ق اءل اكُ ص اءانكف اًٞيف
ت اء ن اء ط اهلذ ِا ًقب ً ع متى رب ًاسب سل ًٍْ ع مس ءـى ص
ةكك ّٝاجلا ككْا قك يف(:إت ق أةككش لا علككٓ أن اء َككى اء ك ـيف اٞتككت اجلك ت
( )1ماد  :اءل ص:ز -448: 7ل ب ت سلم لغب ت أ زيف ا :ح +5ح 13ت أس ـٍح اءاٌاـم
ص اـ ب اء ا ٕ ًاٜسل ا. 429 :
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ءظ اٖ اء ـٌٔ اءكا ٓ عاى ل ءككاذـوب ص اٞسلك ا اءظك عَْ ٖك ْ تك ق كً
أٖاْ اهلبٔ ص س ءْ اءغَ ْ ص عَ ت ءلاَ لْ فَى تكبجً)(ًٍ )1ظوك تك
ةس

اءكذٌاه اءكا ًرَْ ع

َ لْ اء َى ًث ٌت تا ة

ءىا ًأٍٓبها ع ْ ص ـعٌٔ اٜع
ًفَى  :أً: ًٜإن اٜع

اإلتك ا أعك

أً اءكا ًرَْ ت اءاَ لْ اءكاطل ْ .

اءكاشنً رب س ةً ءا دزت ً ًاَف ٍكشنً

ًاءكاشأءْ تكش ٓمّ سبٍج ً ًأجباًا ًءَص ص الا ت اءكاـ بتت حبح اءكاشأءْ
ًإث ت اءٌ ٍْٜل ضو اء ٍضا ًإن ا ن اجبْ ت اءكاـ بتت ًاءكاـأج ٍ
أطك م أً ةك ٓح لٌٍٜككْ اء َككى ص إدك إ اءككشبًـ أً ص ةكك ّٝاءككذا ْ ًمل
تُكككط ح اءٌٍٜككْ لاشٌهكك اءٌسككَ عاككب اءكككاـ بتت ًإ كككا لككبأت إطكك مات
تكالـن ّ ص عنٌم اء و ٕ اءكاـأج ٍ ًتطٌٓمت ص اء ًن اٞمل ْ اٞجبّ
ٝا ًقب إسـاـر ل ض اٞعٝا ث ٌتو ا ًص اءككا لً
سـٓ ة مت لكشج ً ت نٓ ً
أ ل ع ْ ث ٌتو ًت ـٓـ ع ْ رج ص ث ٌتوك ءل َكى ل ضكو اء ك ٍضا فكٝ
إع

تكشنًٓ ًاٜع

اءكاا ٌيف  ٜسذَْ فَى علَا .

ًث َ ً :اءظ ه أن هذا اٜع

تبماُ تشـابْ إىل اءانٌو اءكاـ بـّا

ًءككَص إع ع ك ً ت ككبٍ ً ا ط ك ً ع ك تٌاف ككْ اءكككا نٌا( )ءَلككٌن سذككْ
تشككـ لْا ًقككب إسـ ضككا عاككبّ اٞج ك م ًس ا ه ك سككاباً ًـٜءككْ ًًدككب
قنٌمه ع إث ت (اءٌ ٍْٜاء تْ) ءل َى أً (اءٌ ٍْٜص اٞتٌم اء تْ) .
ًأت اءبءًَ اء لُ فَال ت ٍ ى تبمٍكذ ً ضا ت اسًا فا ٌيف:
إن أسل ا اءظ

اءظ ٍف ًاءبٍ اءكشاَف قشا ن :

( )1مس ًٖ احمل ق اءل اُ :ز + 142 : 1دٌاه اءلٝا  :ز.396 : 21
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قصِ َٔ ا٭ذهاّ ؼبػت٘ ؾردٚ ٖٞٚ ١ٜظا٥ـ ظرع ١ٝ٭ؾراد ايــُهًؿني
ٚتتٛج٘ إي ِٗٝعَُٛاّ أ ٚخؽٛؿ ايٛاجـ يعـرٚ ٕ ٚقٝـٛد َـٔ د ٕٚإبتبـا
تهًٝـ نٌ َهًـ بػري َٔ ٙأؾراد ايـُهًؿني أ ٚباجتُاعِْٗ ،ظـري نـ ري َـٔ
أذهاّ ايعبادات ٚا٭خ٬قٝات اييت ٖٚ ٞظا٥ـ ظرعٚ ١ٝآداب أخ٬ق ١ٝبـني
ايعب ٚبني بابٚ ،٘٥ق ٜه ٕٛيف بعفٗا نايـرخ ٚؼـ ٠٬ايــحُعٚ ١ايــحُاع١
جٗ ْ١مجاع َٔٚ ١ٝخؽا٥ؾ ايكصِ اٯخر .
ٚقصــِ َــٔ ا٭ذهــاّ ٜــرتب ب ـ ؾراد ايـــُهًؿني ٚهلــا ؼــبػ ١إج ــتُاع١ٝ
َرتب با٫جتُاع ايبعرٚ ٟظرٓعت يؽايـس ايؿرد ٚايـُحتُع ٜٚتٛقـ عًٗٝا
ذؿــن ْظــاّ ايـــُحتُع اإلشــٖٚ ،َٞ٬ــ ٞنــ ري ٠نايكفــاٚ ٤ايٜ٫ٛــ ١عًــ٢
ايكاؼرٚ ٜٔايػـا٥بني ٚشـ ٓ وػـٛب بًـ إ ا٫شـٚ ّ٬ايـ ؾاع عٓٗـا عٓـ ٖحـّٛ
ا٭ع ا ٤عًٗٝا ْٚــر ٛذيـو َــُا نـإ ٜراعٝـ٘ ا٫شـ ّ٬يف قٛآْٝـ٘ ٚتعـرٜعات٘
ٚق ٜرتب بعفٗا بايعبادات نٓؽب أَري ايـراد أَ ٚرظ ايـرحٝخ أ ٚإَاّ
ايـحُعٚ ١اجلُاعْٚ ١ـرٖٛا َـُا ٜرتب بايعبادات ٚته ٕٛي٘ جٗ ١إجتُاع،١ٝ
ٚقــ ٜ ٫ــرتب بايعبــادات ٚتهــ ٕٛؼــًت٘ بــبع

ايـــحٗات ا٫قتؽــاد ١ٜأٚ

ا٫جتُاع ١ٝايٓظاَ ١ٝأ ٚا٫ؼ٬ذ ٌ َ ١ٝا٭ذهاّ ايـحسا ١ٝ٥نإجرا ٤ايــر ٚد
ٚايتعسٜرات ٚايكؽـاؿ ٚايـ ٜات ْٚــرٖٛا َــُا جُعـٌ ظـرعاّ يؽـ٬ظ ْظـِ
ايعباد ٚإشتتباب أَِٓٗ ٚإشتكراب إجتُـاعِٗ ٚؼـ٬ظ نٝـاِْٗ ٫ٚ ،بٜـب يف
دخايتٗا يف تكًٝـٌ ايــُؿاش ٚايــحراٚ ِ٥ا٫عتـ ا٤ات يف َــحتُع اإلشـ،ّ٬
ْٚظري ْؽب ايعُـاٍ يف ا٭َـٛب ايــُايٚ ١ٝمجـع ايٛجـ ٙٛايعـرعَ ١ٝـٔ أؾـراد
ايـُهًؿني بطرٜك ١عاديَٓٚ ١ؽؿ ٫ ١ذٝـ ؾٗٝا عًـ ٢ايــُ٬ى ْ ٫ٚكـؾ ؾٗٝـا
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َٔ ذل ايؿكراْٚ ٤ـر ٛذيو َـُا ٜؽًس ب٘ ذاٍ ايـُحتُع ٜٓٚتعر ؾ ٘ٝايعـ ٍ
ٜٚفــُرٌ َٓــ٘ ايؿصــاد ٚايؿــٛاذغ أَ ـ ّ٬يف إْ ــرصابٖا ٚظ ـًٓٗا َــٔ أؼــًٗا
ٚأشاشــٗا يٝهــَ ٕٛـــحتُع ايـــَُٓ٪ني َـــحتُعاّ ؼايـــراّ ٜـــُتاز عــٔ بــاقٞ
ايـُحتُعات غري ا٫ش. ١َٝ٬
 َٔٚايـُعً ّٛيهٌ عاقٌ َصًِ إٔ ايعـابع ا٭قـ ط ٜ ٫رــ ٢بتحُٝـ
أذهاّ ظرع٘ َٔ ايكصِ اي اْ ،ٞنُا ٜ ٫رـ ٢بتؽ  ٟنـٌ أذـ ٕ َـٔ أؾـراد
ايـُهًؿني يـتـٓؿٝذ أذهاَ٘ ٚتـطبـٝل تـعرٜـعاتـ٘ ،بٌ ايذٜ ٟـرـا ٙإٔ ٜـتؽ ٣
يتٓؿٝذ ا٭ذهاّ ظخؾْ َـخؽٛؿ َ ٌٖٓ٪يذيو .
ٖٓ َٔٚـا باظـر بشـ ٍٛا

( )يف عٗـ  ٙايعـرٜـ تطبٝـل أذهـاّ ا

عًــ ٢ايعبــاد نُــا شــع ٢إلب٬غٗــا ٚإٜؽــاهلا إىل ا٭ْــاّ ٚقــاّ بتــ بري أَــٛب
ايـُصًُني ٚتـٛي ٞأَـٛب ايــُحتُع ا٫شـٚ َٞ٬أؼـ ب أذهاَـاّ واْٜٛـً ١بكـاّ
يـُؽايـس ايٛقتٖٚ ،ـ ٞايـيت تتػٓٝـر ذصـب ايظـرٚف ٚتتؿـاٚتَ ،ــُا ٫بـ
َعٗــا َــٔ إؼــ اب ذهــِ َ٪قٓــت بـــرصب ٜ٫ٚتــ٘ ايعاَــٚ ١تبعــاّ يًُؽايـــس
ايـرادوٚ ١ايـُؿاش ايكا ١ُ٥يػرض ذؿن ايٓظاّ ٚنٝإ ا٫ش ّ٬ايعرٜـ َٔ
ايـخًٌ ٚا٫ـطراب ٚيٝصتكر ايع ٍ يف ا٫جتُاعٚ ،ق باظر( )ذيو نً٘
ٚبٓر ٛأٚشع َٔ بٝـإ ا٭ذهـاّ ايعـرع ١ٝايــُصتكرَٚ ٠ـٔ إؼـ اب ا٭ذهـاّ
ايٛيٜٛــ ١ايـــُ٪قٓت ١ؾهــإ ؼــًٛات ا

عًٝــ٘ ٜص ـ ٓ اي ػــٛب ٜٚبع ـ

اي ــحٛٝػ

ايــــراَ ١ٝيًرـــ ٚد َـــٔ ٖحُـــات ايهؿـــاب ٚايٗٝـــٛد ٚايــــُعرنني ٜٚعكـــ
ايـــُعاٖ ات ٚايـُؽايـــرات َــع بعــ

ايكبا٥ــٌ ٚايهؿــاب ٜٚبعــ

ايعُــاٍ

يـحبا ١ٜا٭َٛاٍ ٚمجع ايسنٛات ٚايـخراد ٚايــحسٜٚ ١ٜعـ ٔٓٝايكفـا ٠يؿؽـٌ
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ايـخؽَٛات ٚاي ٠٫ٛإلداب ٠بع

ايبً إ ،بٌ جعٌ ْٛاباّ ي٘ إلجـرا ٤بعـ

ايـر ٚد أ ٚايتعسٜرات أ ٚا٫ؼ٬ذات ْٚـرٖٛا .
ٖٚهذا باظر أَري ايـَُٓ٪ني( )بع بذٝـٌ ايـٓا ا٭عظـِ( )عـٔ
عايـِ اي ْٝا ٚذني إْبصا ٚ ٙ ٜبٛيؼ أٚإ خ٬ؾت٘ ايظاٖرٜـ ١ؾتؽـ ٓ ٣يتعـٝني
ايعُاٍ ٚايـحباٚ ٠ايٚ ٠٫ٛايكفاٚ ٠جعٌ أَري ايـراد ْٚؽـب أُ٥ـ ١ايــحُع١
ٚايـــحُاعٚ ،١باظـــر ا٭ُ٥ـــَ )(١ـــٔ بعــ بذًٝـــ٘( )بعــ
ٚا٭عُاٍ بك ب َا آتاِٖ ا

ايــــُٗاّ

َٔ بص ايٚ ٝق ب ٠اإلؼ٬ظ َٔٚ ،ايـُ٬ذن
أٜاَــ٘

ٚاـــراّ ع ـ ّ إْبصــا  ٜـ مجــٝعِٗ شــ ٣ٛأَــري ايـــَُٓ٪ني يف بع ـ

ا٭خري ٠قبٌ ظـٗادتَ٘ٚ ،ـع ذيـو ْؽـبٛا ٚنـ ٤٬يــحُع ايــركٛم ٚإٜؽـاهلا
اي ِٗٝأ ٚؼرؾٗا يف َصـتركٗٝا ،نُـا أْـابٛا بعـ

أؼـرابِٗ يًكَُٛٝـ ١عًـ٢

أَٛاٍ ايكاؼرٚ ٜٔايػا٥بني ْٚـرٚ ،ِٖٛيـ ٛناْـت أٜـ َ ِٜٗبصـ ١ًٛيتؽـ ٓٚا
أن ر َٔ ٖذا ايك ب .
وِ ٚقعت ايػٝب ١ايؽػر ٣وِ ايهـى ٣ؾٗـٌ ٜـا تـرٜ ٣رــ ٢ا

شـبراْ٘

ٚتعاىل بتعط ٌٝأذهاَ٘ ٚتـحُ ٝتعـرٜعات٘ عـٔ شـاذ ١عُـٌ ايــُهًؿني َـٔ
د ٕٚشٝاد ٠ايكاْ ٕٛا٫هلٚ ٞايتعرٜع ايصُا َٔٚ ٟٚد ٕٚقٚ ِٓٝزعـ ِٝنؿٝـٌ
بإجرا ٤ايتعرٜع ٚتـطبٝك٘ ٜٚصٛط ايٓاط  ٜٚبٓر ظ ِْٗٚ٪ذتٜ ٫ ٢عبـ

بٗـِ

ايعٝطإ ًٜ ٫ٚسّ ايـٗرد ٚايـُرد أٜ ٚعٝع ايفـٚ ٍ٬اْ٫ــرراف عـٔ جـاد٠
ايعـرع ٚذـ ٚد ... ٙؾايظـاٖر ْؽـبِٗ( )يًؿكٝـ٘ ايعـ ٍ  -با ٟٚذـ ِٗ ٜ
ٚعابف أذهاََِٗٓٚ -رِٗ ٖذ ٙايٚ ١ٜ٫ٛايسعاَ ١إٜا َٔٚ ،ٙايـُرتٌُ قٜٛاّ
ؼ ٚب أخباب ن ري ٠بذيو يهٓٗا مل تؽًٓا نه ري َٔ ا٭خباب ايؿا٥ت ١ايـيت مل

( ....................................................)190بشرى االصول  /ج13
تؽًٓا ،ؾاْ٘ ٜ ٫ـرتٌُ إُٖاهلِ هلـذا ا٭َـر ايــُِٗ ٜ ٫ٚتٛقـع عـ ّ جعًـِٗ
َرجعاّ يعٝعتِٗ يف ا٭َٛب ايـُُٗ ١اييت ٜ ٫رـ ٢ايعابع إُٖاهلـا ،يهـٔ مل
ٜؽًٓا إَ ٫كبٛي ١ابٔ ذٓظًَٚ ١عتـى ٠أبـ ٞخ ٜــحُٖٚ ١ـا ظـاٖرإ يف ْؽـب
ايؿك ٘ٝقاـٝاّ ٚذانُاّ َٚرجعاّ يؿؽٌ ايـخؽَٛات ْٚـرٖٛا َـُا ٜتعـابف يف
عؽــٛبِٖ( )تؽـ  ٟايكفــا ٠هلــا َــٔ ا٭َــٛب ايــرصب ١ٝايــيت ٜ ٫رـــ٢
ايعابع إُٖاهلا ٚ ،ي ٫ٛتؽ ٓ ِٜٗهلا ًٜسّ تعطٌ ن ريٕ َٔ ا٫ذهـاّ ايعـرع١ٝ
ٚأيٛإ َٔ ايــُعرٚف ايـذٜ٫ ٟرــ ٢ايعـابع إُٖايـٖ٘ٚ ،ـذا َـا ٜعـري ايٝـ٘
ظٝخ ايؿكٗا(٤بض)( :بٌ ي ٫ٛعُ ّٛاي ١ٜ٫ٛيبك ٞن ريْ َٔ ا٭َٛب ايــُتعًك١
بعــٝعتِٗ َعطًــَٚ )1()١كتفــ ٢أ ٚظــاٖر عبابتــ٘ إوبــات ايٜ٫ٛــ ١ايعاَــ ١عًــ٢
ا٭ْؿض ٚا٭َٛاٍٚ ،يهٔ ذٝ

٪ُٜوَر عٓ٘ َـخايؿت٘ يـُعاؼر ٙايـحً ٌٝايعـٝخ

َـــرصٔ خٓؿر(ق ـ  )ٙايكا٥ــٌ بايٜ٫ٛــ ١ايعاَــَٓٚ ١اقعــت٘ إٜــاٚ ٙبؾفــ٘ يؿهــر٠
اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١عً ٢ا٭ْؿض ٚا٭َٛاٍ ؾٝكـرب جـ اّ إبادتـ٘ ايٜ٫ٛـ ١ايعاَـ ١يف
ا٭َٛب ايـرصبٚ ١ٝايـُعرٚف ايذ٫ ٟب َٔ ؾعً٘ ٜ ٫ٚرـ ٢ايعابع إُٖاي٘ .
ٜٚـُهٔ ا٫شت  ٍ٫واْٝاّ ي ١ٜ٫ٛايؿك ٘ٝبـُا دٍٓ عً ٢تع ٔٓٝاَ٫اَـٚ ١يـسّٚ
ايٛؼاٚ ١ٜخ٬ؾ ١بش ٍٛا

َـرُ ( )ؾاْ٘ ديٝـٌ تـآّ عًـ ٢جعـٌ ايٜ٫ٛـ١

يًؿك ٘ٝايع ٍ ٚيس ّٚتٛيٓ ٞايؿك ٘ٝايكادب يٓعر ايـُعرٚف ٚتطبٝك٘ ٚإجرا ٙ٤اذا
إْبصطت ٚ ٙ ٜذؽًت ي٘ ايـُك ب ٠عً ٢اإلجراٚ ٤ايتٓؿٝذ ٚق شـبل اٜ٫ــُا٤
ايٛاـس اىل ٖذ ٙب  ٤بـر ٓا .
ٜٚـٓـرـؽر ايـحـعٌ بايـُحـتٗ ايع ٍ يف عـؽٛب ايػـٝـبـ ١يع ّ إذـتـُاٍ
( )1جٛاٖر ايه : ّ٬د. 797 : 11
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َعــرٚع ١ٝتؽـ ٓ ٟغــري ايـــُحتٗ َــع ٚجــٛدٚ ٙإَهــإ إظــراؾ٘ ،بــٌ ٜـــُهٔ
ايتعهٝو أ ٚايـُٓع َٔ  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝايعاَ ١٭ْٗـا َٓؽـب خطـري بــُا ٜصـتًسّ
َٔ اذتُاٍ ـٝاع أَٛاٍ ٖٚتو أعراض ْٚؿـٛطٚ ،تــرتاد اىل ت بـت أنٝـ
ٚاعتؽاّ بـربٌ ا

ايـُتني ٚتٛبع عإٍ ٜتٛقـع إٔ ٜعؽـِ ايؿكٝـ٘ ايــُتؽ ٟ

يً َٔ ١ٜ٫ٛذيو .
ٚنٝـــ نــإ ذ ٝـ

مل ٜتــبني ب ـ ي ٌٝقــاًع أ ٚب ــر ٜ

ؼــرٝس ظــاٖر

اي ٫ي ١عً ٢ايٓٝاب ١ايعاَ ١ي ٝبت يًؿكْٝ ٘ٝابت٘ عٔ إَاّ ايعؽر (عخ) يف مجٝع
َا يًٓٝاب ١ؾ َ ٘ٝخٌْ ،ؾٓكتؽر عً ٢ايك ب ايـُتٝكْٔ ٖٛٚ ،ؽب ايؿك ٘ٝيٮَٛب
ايـُُٗ ١اييت ٜ ٫رـ ٢ايعابع إُٖاهلا يف ظرف َـٔ ايظـرٚف ٖٚـ ٞا٭َـٛب
ايعــرع ١ٝايعاَــ ١ايــيت مل ٜصــٓ ٖا ايعــابع يعــخؾ َــخؽٛؿ ٜ ٫ٚرـــ٢
برتنٗاٖ َٔٚ ،ذا نً٘ َٚـُا تك ّ أ ٍٚايبر

ْك: ٍٛ

 ٫بٜــب عٓ ـ ْا يف وبــٛت ٜ٫ٚــ ١اي ــرصب ١يًؿكٝــ٘ ايع ـ ٍٚ ،اي ــرصبٖ ١ــٞ
ايـُعرٚف ايذ٫ ٟب َٓ٘ ٜ ٫ٚرـ ٢ايعابع إُٖاي٘ يف أ ٟظرف نإ .
يهــٔ عًــ ٢ؾــرض وبــٛت ايٓٝابــ ١ايعاَــٚ ١يــسٜ٫ٚ ّٚــ ١ايؿكٝــ٘ يف ايٓؿــٛط
ٚا٭َٛاٍ ٜ٫ٚـ ١عاَـ ١أٜ٫ٚ ٚـ ١ايــرصب٫ -١بـ َـٔ نـ ٕٛايؿكٝـ٘ ايــُتؽ ٟ
يً ١ٜ٫ٛعً ٢دبج ١عظ َٔ ١ُٝايع ايٚ ١ايتك َٔٚ ٣ٛايهؿاٚ ٠٤ايـُك ب ٠عً٢
إداب ٠ظ ٕٚ٪ايـُصًُني َٚؽايـرِٗ ايعاَ. ١
٫ٚب أٜفاّ َٔ َ٬ذظ ١تٛجٓ٘ ْابع َٔ ايٓؾٓ ايكرآْ ٞايـرهِٝشَٚأََِرُُِِٖ
ظُٛبَ ٣بََُِِِٗٓٝز ظٛبٚ ،78 :٣أَرِٖ ٖ ٛأَرُ ا٭َ ١اي ْ ٟٛٝايذٜ ٟرجع ؾ٘ٝ
اىل ايسعُاٚ ٤اير٩شاَٚ ،٤ـٔ ٖـذا ايـٓؾٓ ايكرآْـٜ ٞــُهٔ إٔ ٜصـتؿاد إٜهـاٍ
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ايتؽ ٓ ٟظرعاّ يتصٝري أَٛب ايـُصًُني ايعاَ ١اىل َـحًض إشتعـاب٪َ ٟيٓــ
َٔ ع َ ٠ـحتٗ  ٜٔع  ٍٚأتكٝاٚ ٤بـُٛجب ايكاْ ٕٛاإلهلـ( : ٞايعـٛب )٣يف
ا٭َٛب ايعاَ ١اييت ٖ ٞشٝاش ١ا٭َ ١يف ايـررب ٚايصًِ ٚا٭َـٔ ٚا٫قتؽـاد
 ْٚــرٖٛا َــٔ ايـُؽاي ــس اي ْٜٛٝــ ١ايعاَــ ١ذــذباّ َــٔ ا٫شــتب اد ايـــُبػٛض
يًعابع ايـُك ط ،قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني( :)شَٔ إشـتب ٓ برأٜـ٘ ًٖـو َٚـٔ
ظـــاٚب ايرجـــاٍ ظـــابنٗا يف عكٛهلـــاز(ٚ )1قـ ـ أَـــر ا

بشـــٛي٘ يف قرآْـــ٘

شَٚظَأٚبُِِِٖ ؾٔـ ٞا٭ََِـرٔز آٍ عُـرإ ،159 :بغـِ عؽـُت٘ ٚإتؽـاي٘ بـايٛذٞ
ايربــٛبٚ ٞقــ ظــاٚب( )أؼــراب٘ ٚذؽٓــٌ آباٖ٤ــِ يف بعــ

َؽايـــس

ا٫شٚ ّ٬ايـُصًُني ٫شُٝا يف أَٛب قتاٍ ايهاؾر ٜٔنُا ذؽٌ َٓـ٘( )يف
بع ـ

ايػــسٚاتْ ،عــِ نــإ ايعــسّ ٚايكــراب ايٓٗــا ٞ٥يــ٘( : )ؾك ـ  ٜــح

ايـُؽًر ١يف َٛاؾك ١بأ ِٜٗؾٝعٌُ ب٘ ٚق عُـٌ بـرأ ٟبعفـِٗ نُـا ٜــرهٞ
ايتابٜخٚ ،ق ٜـح ايـُؽًر ١يف غري َا إبت ٚا ،وِ أَر شبراْ٘ بشٛي٘()
عسَ َِتَ ؾَ َت َٛنٌِٖ عًََ ٢اي ًٖ٘ٔز ٜعين ايعسّ بع ايـُعاٚب ٠يف ا٭َر ايــُِٗ
شؾَ ٔإذَا َ
ٚإع ـ اد ايع ـ  ،٠ؾٝحــب ايعــسّ ٚإتـــخاذ ايكــراب ايؽــا٥ب َتــٛن ّ٬عًــ ٢ا
شبراْ٘ يف تٓؿٝذ ٙبع إذهاّ ايرأٚ ٟايـُعٛبٚ ٠ا٫شتع اد .
ٚٚظٝؿـــَ ١ـ ــحًض ايعـــٛب ٣ايــــُكرتظ ٖـــَٓ ٛاقعـــ ١ا٭ٚــــاع ايعاَـــ١
ٚت اٚهلِ بـر

إجرا ٤أذهاّ ا

ٚتٓؿٝذٖاٜ ،عكب٘ ًرظ ْظرِٖ عً ٢ايٛيٞ

 ايؿكٝــ٘ ا٭عًــ -٢بع ـ ايـــُ اٚيٚ ١ايتعــاٚب ٚتبــادٍ أؾهــاب ٚأْظــاب أعفــا٤ايـُحًض ذتـٜ ٢ـ َر ايؿكٝـ٘ ايـٛي ٞبــُا ٖـ ٛا٭ؼـًس يف َكـاّ تٓؿٝـذ أذهـاّ
(ْٗ )1خ ايب٬غَ ١ع ظرظ ايعٝخ حمُ عب  :ٙاحلهُ. 197 : ١
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عسََِـتَ ؾَ َت َٛنٖـٌِ عًََـ ٢ايًٖـ٘ٔزآٍ عُـرإ:
اإلش ّ٬شَٚظَأٚبُِِِٖ ؾٔ ٞا٭ََِرٔ ؾَـ ٔإذَا َ
٫ٚ ،159ب إٔ ٜؽـرب ايتٛنٓـٌ عًـ ٢ا

تعـاىل ٜٚصـبك٘ ا٫شـتع اد ٚأخـذ

ايعـ  ٠يٮَـرٚ ،شا٭َــرز ايـــُتعاٚب ؾٝــ٘ ٜعـِٓ مجٝــع ا٭َــٛب اي ْٜٛٝــ ١ايــيت
ٜرجــع ؾٗٝــا اىل ايــسعٚ ِٝايــرٝ٥ض يف ت ــُاّ ايعــ ٕٚ٪ا٫جتُاعٝــ ١يف َ ــحاٍ
ا٫قتؽاد ٚايصٝاشٚ ١ايـُحتُع ٚاي كاؾٚ ١ايؽرٚ ١اي ؾاع ٚغريٖا َٔ ظٕٚ٪
ذصََْٓ١ز أذساب. 11 :
شَ ْ٠َٛ
ايـُصًُني ايـُُٗٚ ،١يعباد ا شؾٔ ٞبَشُ ٍٔٛاي ًٖ٘ٔ أُ ِ
ٚنٝـــ نــإ ذٝــ

تـــرؽٌ عٓــ ْا عــ ّ ٚؾــا ٤ا٭خبــاب ايـُعؽَٛـــ١ٝ

بإوـبات( ١ٜ٫ٚايؿكٚ ٘ٝشًطٓت٘ ٚذهَٛت٘ يف ا٭َٛب ايعاَ )١أ ٚإوبات (ايٜ٫ٛـ١
ايعاَ )١عً ٢ا٭َٛاٍ ٚايٓؿٛط ،نُا تــرؽٌ عٓـ ْا إٔ  ٫إظـهاٍ يف وبـٛت
اي ١ٜ٫ٛيًؿك ٘ٝيف ايـحًُٚ ،١ايك ب ايـُتٝكٔ َٓٗا  ١ٜ٫ٚاإلؾتا ٤بايــرل ٜ٫ٚٚـ١
ايكفا ٤بايع ٍ  ١ٜ٫ٚٚايـرصب ،١ؾٝرصٔ بٓا ايتر ث عٔ أَر: ٜٔ
ا٭َر ا٭ :ٍٚاْ٘  ٫بٜب يف وبٛت  ١ٜ٫ٚاإلؾتاٚ ٤ايكفـا ٤يًؿكٝـ٘ ايعـادٍ
ايـحاَع يعرا ٥ايؿتٝا ٚايكفاٚ ،٤ايٓؽٛؿ َصتؿٝف ١يف اي ٫ي ١عً ٢ذح١ٝ
ؾتٛاْٚ ٙؿٛذ قفاٚ ٘٥ق َف ٢عرـٗا يف بٚاٜات اي. ١ٜ٫ٛ
ٚايؿرم بني َٓؽب اإلؾتـآَٚ ٤ؽـب ايكفـاٖ ٤ـ ٛإٔ ا٭ٜ ٍٚعـين بٝـإ
ا٭ذهــاّ اإلهلٝــ ١ايهًٝــ ١اي ابتــ ١ظــرعاّ ب ديتٗــا ٚايـــُرتتب ١عًــَٛ ٢ـــٛعاتٗا
بٓر ٛايكف ١ٝايـركٝك َٔ ١ٝدْ ٕٚظر اىل تطبٝكاتٗا خابجاّ ،ؾاْ٘ ٚظٝؿ ١ايعبـ
ايؽاي ــس ايـــُكً يؽــاذب ايؿتــ ،٣ٛإذ ايؿتٝــا ذحــ ١عًــ ٢ايـــُكً ٜٚهــٕٛ
تطبٝكٗــا ب ٝـ ايـــُهًـ ايـــُكً ٚب ــرصب ْظــر ٫ ٙب ــرصب ْظــر ايـــُحتٗ
ايـُؿيت ،ؾإ ْظر ا٭خري ٚؾتٝا ٙايـهًٚ ٖٞ ١ٝظٝؿت٘ د ٕٚتطبٝل ؾتٝا. ٙ
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ٚاي آَْ -ٞؽب ايكفاٜ -٤عين بٝإ ايـرهِ ا٫هل ٞايـحس ٞ٥ايعخؽٞ
ايؿاؼٌ بني ايـُتخاؼُني ٚبـُا ٜرا ٙذكٓاّ ظـرعاّ بــرصب ْظـرٖٚ ،ٙـٚ ٛابد
بٓر ٛايكف ١ٝايــ خابج ١ٝايعخؽـ ١ٝايـيت ٖـَ ٞـٛبد ايرتاؾـع ٚايتعـاجر بـني
ايـُتٓازعني ،ن ٕ ٜـرهِ بـرصب ْظرٚ ٙبأ ٜ٘بـ ٕ ٖـذا ايــُاٍ يسٜـ أٖ ٚـذٙ
ايـُرأ ٠زٚج ْ١يعب ٝأٖ ٚذ ٙاي اب ًَوْ يبهر أٖ ٚذا اي  ٜٔوابـتْ عًـ ٢خايـ
أٖ ٚذا ايـرل َصًٛبْ َٔ ٖٓ ٖٚهذا .
ٚإذا ذهِ ايؿك ٘ٝايعادٍ ٚقف ٢يف خؽ ٕ١َٛنإ قفا ٙ٩ايـعخؽْ ٞاؾذاّ
عً ٢ايـحُٝع َا مل ُٜـعًِ خط ٙ٪ؾٝحـٛز يػـري َكًٓـ  ٙترتٝـب اٯوـاب ايعـرع١ٝ
ٍ ايــُره ّٛبــًُه٘ يسٜـ د ٕٚعبٝـ ،
عً ٢ذهُ٘ ،ن ٕ ٜعرت ٟوايـ ْ ايــُا َ
ٚتؿؽ ٌٝايك ٍٛذٖ ٍٛذ ٙايٓكطٜ ١رج ٧اىل َـرً٘ ايـُٓاشب .
ا٭َر اي اْ ١ٜ٫ٚ :ٞايـرصب ١وابت ١يًؿك ٘ٝايعادٍ يف عؽر ايػٝب ١بع ع ّ
ش ١َ٬ايٓؽٛؿ ايـُتك َٚ ١ع ّ إشتكاَتٗا دي ّ٬ٝعًـ( ٢ايٜ٫ٛـ ١ايعاَـ )١أٚ
(ايٜ٫ٛــ ١يف ا٭َــٛب ايعاَــٚ )١بٓرــ ٛاإلًــ٬م ْ .عــِ ايعكــٌ ايؿطــر ٟايصــًِٝ
 ٜبى قطعٝاّ  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝإلْؿاذ ا٭ذهاّ ٚتطبٝكٗا ٜٚصتعـٓ ايؿك ٘ٝايــُركل
َــٔ ايٓؽــٛؿ ايـــُتك َٚ ١بٓرــ ٛاإلظــعاب ايكــٜ٫ٚ :ٟٛــ ١ايؿكٝــ٘ يف ا٭َــٛب
ايعاَٚ -١ي ٛيف ايـحًُٚ ١بٓرـ ٛايــُٛجب ١ايــحس -١ٝ٥ؾتؽـًس َٜ٪ـ اّ ٚداعُـاّ
يً ـ ي ٌٝايعكًــ ٞايكطعــ٫ٚ ،ٞب ـ َــٔ إشــتظٗاب ايـــُٛابد اي ــخاؼ ١اي اخًــ١
تـــرت اإلظــعاب ايكــٜٚ ،ٟٛـــرصٔ َٓٓــا ايبٝــإ ايتؿؽــْٚ ًٞٝـــُٗ َك َــّ١
تٛـٝر ْ ١ٝخٌ َٓٗا إىل ايـُٛابد ايـخاؼ ١ايـُكطٛع بٗا أ ٚايـُرتٌُ قٜٛـاّ
ٚبك بٕ َعت ب٘  :تاب٬ْ ٠ذن َكاّ اي بٛت ٚايٛاقع ْٚـك: ٍٛ
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ايـرٔـصب ١بهصر احلا ٤اشِ َؽ ب ا٫ذتصاب ٖٞٚ ،ايـُعرٚف ٚايــخري
ايـُ جٛب عً ٢ؾعً٘ ٚايـذٜ ٫ ٟرــ ٢ايعـابع برتنـ٘ ٚإُٖايـ٘ يف ظـرف َـٔ
ايظرٚفٚ ،ايـُرتصب ؾاعٌ ايـُعرٚف ايـُٓؽٛب يؿعً٘ بني ايٓاط .
ٚبتعبري وإٕ  :ايـُعرٚف ٖ ٛايؿعٌ ايـرصٔ ايذ ٟعُـًِ َٔ َذام ايعابع
ٚبٝاْات٘ ٚتعرٜعات٘  :إباد ٠إٜـحاد ايعباد يـ٘ ٚبغبتـ٘ ا٭نٝـ  ٠يف إخراجـ٘ َـٔ
نتِ ايع ّ إىل ذٓٝس ايٛجٛد خابجـاّ َٚـٔ عُـ ّٛايــُهًؿني ظـرعاّ بــرصب
ايكاْ ٕٛايتعرٜع - ٞبًٛؽ ايـرًِ: -
ؾتابُٜ ٠ـعًِ ن ٕٛايـُعرٚف ٚظٝؿ ١ظخؾ َــخؽٛؿ َـٔ ايــُهًؿني
نا٭ب ٚايــح ايــُاـ ٞتؽـرٓؾُٗا يف أَـٛاٍ ايؽـا ٚايــُحٓ ٕٛؾكـ أْـٝ
ظرعاّ ؼر ١ايتؽرف يف أَٛاهلُا بٓظرُٖا ٚإَفاُٗ٥ا .
أُٜ ٚـعًِ ن ٕٛايـُعرٚف ٚظٝؿ ١ؼٓـ َــخؽٛؿ ًٚا٥ؿـ ١خاؼـَ ١ـٔ
ايـــُهًؿني ٜتؽــؿ ٕٛبعٓــٛإ ٚاقعــ ٞنايـــُحتٗ ايـــُٓؽٛب ظــرعاّ يــٛظٝؿيت
اإلؾتاٚ ٤ايكفا. ٤
أُٜ ٚـعًِ ن ٕٛايـُعرٚف ٚظٝؿ ١ايكادب عً ٢ايكٝاّ ب٘ نا٭َر بايـُعرٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهر .
ٚاْاً ١ايـُعرٚف بٗـ ٤٫٪اي ٬وـ - ١يًعًـِ بٗـاٚ -اــر٫ ١بٜـب ؾٗٝـا،
ٚإٕ مل ٜعًِ أذ ٖذ ٙا٭َٛب اي ٬و: ١
أ -تــاب ُٜ ٠ــعًِ َ -ــٔ َــذام ايعــابع ٚبٝاْاتــ٘ ايتعــرٜع ١ٝايـــُٛجٗ ١اىل
ايـُهًؿني : -ذصٔ ايـُعرٚف ٜٚـرؽٌ ايـٝكني بـإباد ٠ايعـابع ٚجـٛدَ ٙـٔ
ايـــُهًـ َصــتك ،ّ٬أٜ ٫ ٟـــرتٌُ دخايــ ١إذٕ ايؿكٝــ٘ ٚإَفــا ٘٥يف ؼـــر١
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ايتؽــرف َٚطًٛبٝتــ٘ نتحٗ ٝـس ايـــُٝت ايــذ ٟيــ٘ ٚيــ ٞظــرعُٜ ٞعــرف عًٝــ٘
ٚنإًعــاّ ايـــحا٥ع ٚإبٚا ٤ايظُـ ٕ ٚإنصــا ٤ايعــابْٚ ٟــرٖٛا َــٔ ايــخريات
ٚايؽ قات اييت ُٜـعًِ نْٗٛا َعرٚؾاّ عً ٢نٌ ذاٍ .
بٚ -تابُٜ ٫ ٠ـعًِ ن ٕٛايــُعرٚف ًَٓٛـاّ بٓظـر ظـخؾ َعـ ٔٓٝنـا٭ب
 ٫ٚبؽٓـ َـخؽٛؿ نايـُحتٗ أٚ ٚؼـ َعني نايكـادبٚ ،اذتُـٌَ -ـٔ
َــذام ايعــابع أَ ٚــٔ بٝاْاتــ٘ ايتعــرٜع -١ٝإبادٚ ٠جــٛد ايـــُعرٚف ٚيــسّٚ
إٜـحادَ ٙعـرّ ًٚا بٓظـر اَ٫ـاّ ايــُعؽ )(ّٛيف ذفـٛب ٙأ ٚبـرأ ٟايؿكٝـ٘
ايعادٍ يف غٝبت٘ ،شٛا ٤إذتٌُ اظـرتا ٚجـٛد ايــُعرٚف بإذْـ٘ أ ٚاظـرتا
ٚجٛب ايـُعرٚف بٓظـر ٙنتحٗٝـس ايــُٝت ايـذٚ ٫ ٟيـ ٞيـ٘ أ ٚنايــحٗاد يف
شب ٌٝا

ٚتٛشع ١بقع ١ا٫ش ّ٬أ ٚذؿن بٝف ١اإلشٚ ّ٬اي ؾاع عٓٗا .

ٚباختؽــاب :ايـــُعرٚف ايـــُعً ّٛإباد ٠ايعــابع إل ٜــحادٚ ٙايـــُرتٌُ
تٛقـ َـربٛبٝت٘ عً ٢إذٕ ايؿك ٘ٝيف عؽر ايػٝبٖ ،١ذا ٫ب َٔ نـ ٕٛا٭ؼـٌ
ايـحاب ٟؾ ٖٛ ٘ٝأؼٌ ا٫ظتػاٍ ايـُاْع َٔ ؼر ١تؽرف أذ ٕ يف ذـل غـريٙ
نايتؽــرؾات ايـــُتعًك ١ب ـ َٛاٍ ايػــري ٚأْؿصــِٗ ٚأعراـــِٗ ،ؾٝتٛقـــ ْؿــٛذ
ايتؽــرف -ايـــُعرٚف -عًــ ٢إذٕ ايؿكٝــ٘ ٚ ،يــ ٛأَهــٔ جرٜــإ ا٭ؼــٌ ايـــُرخٓؾ
نايىا -٠٤خرد عٔ َٛبد ايْ ١ٜ٫ٛظـري ٚجـٛب ايؽـٚ ٠٬ايـ ؾٔ يــُٝتٕ ٚ ٫يـ ٞيـ٘
ؾاْ٘ َعرٚف ٜ ٫رـ ٢ايعابع بإُٖاي٘ ٜٚــرتٌُ دخايـ ١بأ ٟايؿكٝـ٘ ْٚظـر ٙنعـر ٕ
يف ؼــر ١ايـــُعرٚف ٚٚجٛبــ٘ ٜٚ ،ــُهٔ ايتُصــو ب ؼــٌ ايــىا ٠٤ي ــُٓع ايعــرً١ٝ
ٜٚـخرد عٔ َٛبد  ١ٜ٫ٚايؿك. ٘ٝ
ٜٚـُهٔ إٔ ٜكـاٍٚ -ب قـٚٚ ١ــٛظ : -إٕ ٜ٫ٚـ ١ايؿكٝـ٘ عًـ ٢ا٭َـٛب ايــرٔصب١ٝ
ٚايـُعرٚف ايذ٫ ٟب َٓ٘ تتٛقـ عً ٢إذراز أَٛب :
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ا٭ : ٍٚإٔ ٜعًِ برـ ٢ايعابع بؿعـٌٕ ٚإبادتـ٘ إلٜــحاد ٙبــرٝ

ٜهـٕٛ

ايؿعٌ َؿرٚغاّ َٔ َعرٚعٝت٘ َٚـربٛبٝت٘ ،بٌ ٜ ٫رـ ٢برتن٘ َُٗـ ّ٬يف نـتِ
ايع ّ ،إذ ي ٛمل ٜعًِ بـا ٙبايؿعٌ أ ٚعُـًِ ب٘ ٚمل ٜـررز ع ّ بـا ٙبرتن٘-
مل ٜهٔ ايؿعٌ َٔ ٚظٝؿ ١ايؿكَ ٘ٝـختؽاّ ًَٛٓٚاّ بٓظرٚ ٙإذْ٘ ٚإظراؾ٘ ،ؾ٬ب
َٔ إذراز أْ٘ ٜ ٫رـ ٢ايعابع بإُٖاٍ ايؿعٌ ايــُعرٚف ٚترنـ٘ بــرٝ

يـٛ

ؾــرض ٫ -مســس ا  -تعــذب ايؿكٝــ٘ أ ٚتعــذب اشــت٦ذاْ٘ ٚجــب نؿا ٜـ ّ١عًــ٢
عـ  ٍٚايــَُٓ٪ني أ ٚعُــ ّٛايــُهًؿني ايكٝـاّ بــ٘ ٚإٜــحادٚ ٙعـ ّ إُٖايــ٘ يف
ظرف َٔ ايظرٚف .
اي ــاْ : ٞإٔ  ُٜــعًِ ع ـ ّ نــ ٕٛايـــُعرٚف ايـــُراد يًعــابع َٓ ًٛـاّ بٓظــر
ظــخؾ َع ـ ٔٓٝأً ٚا٥ؿــَ ١عٓٓٝــ : ١ؼــٓـ َ ــخؽٛؿ أٚ ٚؼـــ َعــني ،ؾًــٛ
اذتًُٓا ن ٕٛايؿعٌ ًَٓٛاّ بٓظر ظخؾ َعني أً ٚا٥ؿـَ ١عٓٝـ ١بٓرـَ ٛصـتكٌ
عٔ ْظر ايؿك ٘ٝناي بجات اي ْٝا َٔ ا٭َـر بايــُعرٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ ايــُٓهر
مل ٜهٔ ايؿعٌ َٔ ٚظا٥ـ ايؿك ٘ٝايـُختؽ ١بـ٘ ،بُٓٝـا اذا عًُٓـا أ ٚاذتًُٓـا
إْاً ١ايعابع ؾعَ ّ٬راداّ ي٘ َعرًٚاّ بٓظر ايؿكٚ ٘ٝإذْ٘ -إْ بد تــرت ٜ٫ٚـ١
ايـرٔصب ١ايـُٛنً ١يًؿك ٘ٝايع ٍٖٚ ،ذا ناي بج ١ايعاي َٔ ١ٝا٭َر بايـُعرٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهرٖٚ ،ذ ٙبـخ٬ف اي بج ١اي اْ ١ٝنـا٭َر ٚايٓٗـ ٞبايًصـإ
أ ٚبايٛج٘ َ  ّ٬ؾإْٗا َٓ ١ًٛبعُ( ّٛايـُصًِ ايكادب) يهٔ ايـ بجات ايعايٝـ١
ايـــُتفُٓ ١يًفــرب ايـــحابظ أ ْ ٚــر ٙٛت دٜب ـاّ ُٜ ٫ـــعرع إ ٫بإَفــا ٤ايؿكٝــ٘
ايع ٍ ْٚظـرٚ ٙإذْـ٘ ،يٛجـٛد َؿصـ ْٛ ٕ٠عٝـ ١يف إجـراَ ٙ٤ـٔ د ٕٚإذٕ ايؿكٝـ٘
ٚيـٛجـٛد َؽًرـْ ١ـٛعـٝـ ١أ ٚظخـؽـ ١ٝؾا٥ـكـ ١يف إجـراٖ٤ا ٚي ٛعًٜ ٢ـ غـري

( ....................................................)198بشرى االصول  /ج13
ايـُحتٗ َع تٛش ْظرٚ ٙإذْ٘ بـُا ْٖ ٛا٥ب اَ٫اّ (عخ) .
اي اي ـ

 :إٔ  ٜــرتٌُ إذتُــاَ ّ٫عت ـ اّ بــ٘ دخايــْ ١ظــر ايؿكٝــ٘ يف ٚجــٛد

ايــــُعرٚف أ ٚيف ٚجٛبـــ٘ ٚبٓرـــ ٛدٚبإ ا٭َـــر بـــني ا٭قـــٌ ٚبـــني ا٭ن ـــر
ا٫بتباًني َع ع ّ جرٜإ ا٭ؼٌ ايٓايف ايــُرخٓؾ أ ٚايــُؽرس يتؽـرف
ايػريٚ ،ذيو ب ٕ تهَ ٕٛعرٚؾ ١ٝايـُعرٚف إَـا َطًكـَٛ ١قٛؾـ ١عًـَ ٢ــحرد
ٚجٛد ٙخابجاّ أٜ ٚهٚ ٕٛجٛدًَٛٓ ٙاّ بٓظـر ايؿكٝـ٘ ايعـ ٍ ،ؾ٪ٝخـذ بايكـ ب
ايـُتٝكٔ  ٖٛٚايتؽرف ايـُعرٚف َؽرٛباّ بٓظـر ايؿكٝـ٘ ايعـادٍ ٚإذْـ٘ٚ ،بـ٘
 ٜٓـ ؾع أؼــٌ ؾصــاد ايتؽــرفٜٚ ،هــ ٕٛإذٕ ايؿكٝــ٘ قا ُ٥ـاّ َكــاّ إذٕ اَ٫ــاّ
ا٭ؼـٌ(ٚ )إَفـاٖٚ ،٘٥ــذا ٜعـين إختؽـاؿ َــٛابد ايــرصب ١بــُا عًــِ
إظرتاً٘ بإذْ٘ ايعرٜـ ذاٍ ايـرفٛب .
ٚأَا ي ٛداب ا٭َر بني ايـُتبآٜني ؾ ٬ت بت يًؿك ْ١ٜ٫ٚ ٘ٝخاؼ ١ؾٖ ،٘ٝـذا
نُا اذا بًؼ ايؽا َـحْٓٛاّ ؾٝـ ٚب ا٭َـر بـني اشـتُراب ٜ٫ٚـ ١ا٭ب ٚايــح
عًٝــ٘ ٚبــني ذ ـ ٚث ٜ٫ٚــ ١ايؿكٝــ٘ ايع ـ ٍ عًٝــ٘ٚ ،عٓ ٥ــذ ق ـ ُٜـــحر ٟأذ ـ ْ
اشتؽراب  ١ٜ٫ٚا٭ب ٚايـح عًٚ ،٘ٝق ٜٓؿ ٘ٝأذ ْ بسعِ تب ٍ ايــُٛـٛع
ايـُعتى ٚذ ت٘ يف جرٜإ ا٫شتؽراب ذٝـ

تبـ ٍ َـٔ ؼـا َــحٓ ٕٛاىل

بــايؼ َـــحٓٚ ،ٕٛعٓ ٥ــذ ٜكفــ ٞا٫ذتٝــا بتعــابى ا٭ب ٚايـــح َــع ايؿكٝــ٘
ايع ٍ يف اي ١ٜ٫ٛعً. ٘ٝ
وِ إٕ ايؿك ٘ٝق ٜعًِ َ َٔ -ذام ايعابع أ َٔ ٚبٝاْات٘ ايتعرٜع -١ٝجٛاز
تٛي ١ٝايـُعرٚف َٚعـرٚع ١ٝإٜــحاد ٙإٜـاٚ ٙنؿاٜـْ ١ظـر ايٓا٥ـب ايعـاّ -ايؿكٝـ٘
ايع ٍ -أ ٟمل ٜـرتٌُ ايؿك ٘ٝإْاً ١ايـُعرٚف بٓظر خؽٛؿ اَ٫اّ ا٭ؼٌ
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( )أْ ٚا٥ب٘ ايـخاؿ ٚدخايْ ١ظـر ٙايعـرٜـ يف ٚجـٛب ايــُعرٚف أ ٚيف
ٚجٛد ٙؼرٝراّ خابجاّ ٚ .يف َ ً٘ ًٜسَ٘ أٜ ٚـرصٔ ب٘ إٔ ٜتٜٚ ٙ٫ٛباظر ٙأٚ
 ٜذٕ يـُٔ ٜعتُ  ٙبـُباظرت٘ إٕ نإ ٜؽًس ي٬شتٓاب ١يف ْظرٚ ٙؾتٝا. ٙ
ٚأَــا َــا ٜــرتٌُ إْاًــ ١ايـــُعرٚف بٓظــر اَ٫ــاّ ا٭ؼــٌ( )أْ ٚا٥بــ٘
اي ــخاؿ د ٕٚايعــاّ إذتُــاَ ّ٫عت ـ ّا بــ٘ نايـــحٗاد ا٫بت ـ ا ٞ٥يتٛشــع ١بقعــ١
اإلش ،ّ٬ؾاْ٘ اذا مل  ٜٓؾع ا٫ذتُاٍ -ب ؼٌ ترخٝؽـْ ٞـافٕ ي خايـ ١ايٓظـر
ايـــُخؽٛؿ -ؾاْــ٘ ًٜــسّ تعطٝــٌ ايـــُعرٚف ايـــُذنٛب يًعحــس عــاد ّ٠عــٔ
إٜـحاد ٙبٓر ٕٛؼرٝس بع تعـذب ظـر ؼـرت٘  :إذتُـاٍ دخايـ ١إذٕ اَ٫ـاّ
ا٭ؼــٌ( )أ ٚإذٕ ْا٥ب ـ٘ اي ــخاؿ ،إذ  ٫تؽــًس َعرٚؾٝــ ١ايؿعــٌ إلتٝاْــ٘
خابجاّ َع ٚجٛد ا٫ذتُاٍ ايـُذنٛبٜٚ ،ه ٕٛذرَإ ايٓاط َٓ٘ عٓـ غٝبـ١
اَ٫اّ(عحٌ) َعابٗاّ يصا٥ر ايىنات اييت ذُ ٔرَِٓاٖا بؿك ظخؽ٘ بني أظٗرْا
(عحٌ ا

ؾرج٘ ٜٚصٓر َـخرج٘) ٖ .ذا .

ٚا٭ذـــ ٛتعـ ـ ٔٓٝإشـــت٦ذإ ايؿكٝـــ٘ ايعـ ـ ٍ ٚيـــسَ ّٚباظـــر ٠ايــــُهًؿني
يًـُعرٚف ايـُ ٢َٛاي ٘ٝبإظـراؾ٘ ٚإبظـادَ ٙراعـا ّ٠يــُعرٚؾٝت٘ ٚعـ ّ بــ٢
ايعابع بإُٖاي٘ ،نًٜ ٫ ٞسّ تعط ٌٝذهِ ا

َٚعرٚؾ٘ ٚتـحُ ٝتطبٝكاتـ٘ يف

ايـخابد َٓٚ .ع ا٫ذتٝا ٚع ّ ايـحسّ بايؿتٝا ٖ ٛاذتُاٍ إْاً ١ايـُعرٚف
بٓظر اإلَاّ ا٭ؼٌ  ٖٛٚغا٥ب (عخ) ٖٚـذا داعٕ يعـ ّ ايــحسّ بايؿتٝـاٚ ،إٕ
َ٬ذظ ١نَ ْ٘ٛعرٚؾاّ ٜ ٫رـ ٢ايعابع بإُٖاي٘ َٖ ٛكتف ٞا٫ذتٝا .
ٚبتعبري وإٕ  :ايـُعرٚف ايـُرتٌُ دخايْ ١ظر اإلَاّ ا٭ؼٌ(ٚ ٜ )ب
أَـر ٙيف عؽـر ايػٝبـ ١بــني إبادٚ ٠جـٛدَ ٙطًكـاّ بــُعٓ ٢عـ ّ اظـرتاً٘ بــإذٕ
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اإلَاّ ا٭ؼٌ أْ ٚا٥ب٘ ايـخاؿ ٚؼر ١إٜـحادٚ - ٙيَ ٛـٔ دْ ٕٚظـر)( ٙ
ذاٍ ؾك  ٙأ ٚتعذٓب ايٛؼ ٍٛايٚ -٘ٝبـني إبادٚ ٠جـٛد ٙبٓرـ ٕٛخـاؿ بــُعٓ٢
اظرتا ؼ ٚب ٙبإذٕ إَاّ ايعؽـر(عحٌ) أْ ٚا٥بـ٘ ايــخاؿٚ ،اذا مل ٜــحرٔ
ا٭ؼـــٌ ايرتخٝؽـــ ٞايٓـــايف ي خايـــْ ١ظـــر اإلَـــاّ ا٭ؼـــٌ يف عؽـــر ايػٝبـــ١
ايـُرتٌُ ؾ ٘ٝشك ٛاي خايٚ ١اْتؿا ٤ايعـرً ١ٝيًعحـس عٓـ٘ ؾاْـ٘ ًٜـسّ تعطـٌ
ٖذا ايـُعرٚف ٚإُٖاي٘ٚ ،يـذا إذتطٓـا بؿعًـ٘ بـإذٕ ايؿكٝـ٘ ايعـ ٍ يف عؽـٛب
ايػٝب ،١بٌ اْ٘ ي ٛأَهٔ ْؿ ٞإذتُاٍ ايتك ٝٝبعر ْظر ٙايعرٜـ أ ٚقاّ ب ّ٬ٜ
عٓ٘ إذتُاٍ نْ ٕٛظر ايؿك ٘ٝايع ٍ ْازَٓ ّ٫سيْ ١ظر ٙايعـرٜـٚ ،ايــُؿرٚض
ذؽ ٍٛايعًِ ببكا ٤ايـُعرٚف ٚعـ ّ بــ ٢ايعـابع بإُٖايـ٘ ٚترنـ٘ ؾٝتعـٔٓٝ
ا٫شت٦ذإ َٔ ايؿك ٘ٝايع ٍ قبٌ َباظر ٠ايـُعرٚف .
ٖذا بٝآْا عٔ  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝايـرٔصبٜ٫ٚ ٖٞٚ ،١ٝت٘ عًـ ٢ا٭َـٛب ايكربــ١ٝ
ٚايـُعرٚف ايذ٫ ٟب َٔ إٜـحاد ٙخابجاّ ٚؾل ا٭ٚؼـاف ٚايكٝـٛد اي ٬وـ،١
ٚبإذٕ ايؿكٚ ٘ٝبـا ٙتٓؿذ ايتؽرؾات ايـُايٚ ١ٝغريٖا ٚتؽـس ظـرعاّ ٜٚرتتـب
اي ٛاب ايعظٚ ِٝا٭جر ايهر َٔ ِٜايباب ٟايـرهٚ ِٝايـُعرع ايهر. ِٜ
ٖٚذا نً٘ بًراظ َرذً ١اي بـٛت ٚايٛاقـع ٚأَـا بًرـاظ َرذًـ ١اإلوبـات
ٚاي ٫ي ١ؾ ٝيٓا عً ٢وبٛت  ١ٜ٫ٚايـرصب ١يًؿكٚ ٘ٝج َٔ ٙٛا٭دي: ١
ايٛج٘ ا٭ : ٍٚإٕ ايعًِ بــُٓع ايعـابع َـٔ ايرجـٛع يف ايؿتٝـا ٚايكفـا٤
يػري ايؿك ٘ٝايع ٍ َـع ايعًـِ بعـ ّ بــ ٢ايعـابع بإُٖـاٍ ايــُعرٚف ٚتـرى
إٜـحادَ ٙع إذتُاٍ دخايْ ١ظر ايؿك ٘ٝيف ٚجٛد ايــُعرٚف أ ٚيف ٚجٛبـ٘ َـٔ
د ٕٚأؼٌٕ ْافٕ ي٬ذتُاٍٖ -ـذ ٙتٛجـب ايهعــ ايكطعـ ٞعـٔ تعـٜ٫ٚ ٔٓٝـ١
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ايؿك ٘ٝايع ٍ يف ا٭َٛب ايـرصب ١ٝبـُعٓ ٢تٛقـ ٚجـٛد ايــُعرٚف أٚ ٚجٛبـ٘
عًْ ٢ظر ايؿكٚ ٘ٝإذْ٘ يًُهًـ ايعاٌَ بايـُعرٚف ٚايـُباظر إلٜـحاد. ٙ
اي اَْ : ٞا إشت ٍ ب٘ ظٝخٓا( )1ا٭عظِ(ق  )ٙيف َرذًـ ١اإلوبـات ٚد٫يـ١
ا٭دي ١عًٚ ٢جٛب ايرجٛع اىل ايؿك ٘ٝيف أَٛب ايـرٔصب ٖٛٚ -١إشـت  ٍ٫تـاّ
ؼرٝس ٚ ،تٛـٝر٘ :
اْ٘ ٜـُهٔ إشتؿاد ٠ايٛجٛب َٔ جعٌ ايؿك ٘ٝذانُاّ يف َكبٛي ١عُر بـٔ
ذٓظً:١ش َٔ نـإ َـٓهِ قـ ب ٣ٚذـ ٓ ٜا ْٚظـر يف ذ٬يٓـا ٚذرآَـا ٚعـرف
أذهآَــا ؾًريـــٛا بــ٘ ذهُـاّ ؾــاْ ٞقـ جعًتــ٘ عًــٝهِ ذانُـاّز( )1ؾــإ ٖــذا
هاّ ٚايـ ٠٫ٛايــُٓؽٛبني يف عؽـٛب
ايـحعٌ ظاٖرْ يف ن ٕٛايؿك ٘ٝنصاٜر ايـر ٓ
ايرشــ ٍٛا٭عظــِ(ٚ )اي ــخًؿا ٤يف إيــساّ ايٓــاط بإبجــاع ا٭َــٛب ايعاَــ١
اي ٖٞٚ ،ِٗٝنـٌ َعـرٚف ٜــرتٌُ إْاًتـ٘ بٓظـر ايـرٝ٥ض ايـذٖ ٟـ ٛايــرانِ
ايعرع ٞايؽايـس يًُرجع ٜ٪ٜٚ . ١ٝايـُكبٛي :١ذ ٜ

اإلَاّ ايـرصني()

عٔ أب: )(٘ٝشَـحاب ٟا٭َٛب ٚا٭ذهاّ عً ٢أ ٟ ٜايعًُا ٤با
عً ٢ذ٬ي٘ ٚذراَ٘ز( )7أ ٟإٕ ايعًُا ٤با

ا٭َٓـا٤

تعاىل -أَٓا ٤عً ٢ذؿـن ذ٬يـ٘

ٚذراَ٘ ٚتبًٝػ٘ يٮْاّ ٚتٓؿٝذ ٙعً ِٗٝبإظراؾِٗ ٚتـرت أٚ ِٜٗ ٜشًطاِْٗ .
ٚقــ ظــاع يف أزَٓــتِٗ ( )تؽــ  ٟايكفــا ٠يٓؽــب ايكــٚ ِٓٝايــٛيٞ
عً ٢ايكاؼرٚ ٜٔعً ٢ا٭ٚقاف ٚايؽ قات ايـُصتُر ٠اييت ٚ ٫ي ٞهلا ْٚـرٛ
( )1املهاشب َع غا ١ٜاٯَاٍ  :د. 718 : 6
( )1ايٛشا : ٌ٥د : 18ب  َٔ 11أبٛاب ؼؿات ايكاـ : ٞظ. 1
( )7حتـ ايعكً -178:ٍٛبع ًٗرإ +ايبراب :د 77ؿٚ -88 :جٛب اَ٫ر باملعرٚف.
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ذيو َٔ ايـُؽايـس ايعاَـٜٚ ،١هعــ عـٔ تعـابف ٖـذا بٛــٛظ :ؼـرٝر١
َـرُ بٔ إمساع ٌٝبٔ بسٜع ايـٛابد ٠ؾـَ ُٔٝـات ٚمل ٜـٛؿٔ ٚخًٓــ ٚبوـ١
ؼػاباّ َٚتاعاّ ٚجٛاب ،ٟؾٓؽب قاـ ٞايهٛؾ ١ابـٔ بسٜـع قُٓٝـاّ عًـ ٢أَٛايـ٘
ٚؼػابٚ ،ٙق ذنر ٖذا يإلَاّ ايـحٛاد( )ؾ َفا ٙبكٛي٘ :شاذا نإ ايكِٓٝ
ب٘ َ ًو  ٌ َٚعبـ ايــرُ ٝؾـ ٬بـ طز(ٚ )1ايــُ ًٖٓ ١ٝـا يف ايرٚاٜـٚ ١ايعًـِ
ٚايع اي ،١ؾإ ايـُ ً ٫ ١ٝظاٖ ٚاـس عً ٢تعٝني َتعًكٗاًٝ َ ٖٞ ٌٖ :ـ ١يف
ايٚ ١ٜ٫ٛايتعٝع ،أّ ٜراد ايـُ ً ١ٝيف ايع ايٚ ١ايٛواقٚ ١بعاَ ١ٜؽًر ١ايؽػاب
ٚأَــٛاهلِ ،أّ ٜــراد ايـــُ ً ١ٝيف ايؿكاٖــٚ ١بٚاٜــ ١ذ ـ ٚ ِٗ ٜج٬يــَ ١كــاَِٗ
ايعًُ٫ٚ ،ٞب َٔ ا٭خذ بايك ب ايـُتٝكٔ  ٖٛٚايـحاَع ب ٕ ٜهًُٗ َ ٕٛا يف
ايٚ ١ٜ٫ٛايتعٝع ٚيف ايع ايٚ ١ايٛواقٚ ١يف ايعًِ ٚايؿكاٖ. ١
ٖٚذا ايـخى  ٍٓ ٜعً ٢تؽ  ٟايكفا ٠يًُؽايـس ايعاَٚ ،١ن ٕٛايٓؽـب
يًكٚ ١َُٛٝايٜ٫ٛـَ ١ـٔ ظـ ٕٚ٪ايكفـا ،٠ؾٝؽـري ايــخى ٚاــس اي ٫يـ ١عًـ٢
وبٛت ايٚ ١ٜ٫ٛايكَُٛٝـ ١يًؿكٝـ٘ ايعـ ٍ ايـذٖ ٟـ َ ٛـٌ ابـٔ بسٜـع عًـٖ ٢ـذٙ
ايـُؽايـس ايعاَ ٙ ٜ٪ٜٚ . ١يف اي ٫ي ١عً ٢تؽ  ٟايؿك ٘ٝ٭َٛب ايـرصب: ١
بع

ا٭خباب ْظري َعتى ٠ابٔ ب٥اب ايصـاَ ٌ٥ـٔ اإلَـاّ ايهـاظِ()

عٔ قرٜب٘ ايذَ ٟات ٚترى ؼػاباّ ٚمل ٜٛؿٔ ؾٌٗ ٜـحٛز ظرا ٤ايـحابَٔ ١ٜ
أَٛاي٘؟ قاٍ( :)ش إٕ نإ هلِ ٚيٜ ٓٞك ّٛبـ َرِٖ بـاع عًـْٚ ِٗٝظـر هلـِ
ٚنــإ َ ـ جٛب ّا ؾــِٗٝز ٖٚــذا ذ ـ ٓ ٚٚع ـ ْ بــاي ٛاب ي ــُٔ ٜراعــَ ٞؽ ـًر١
ايؽــػاب ٜٚتــٛىل أَــٛاهلِ ٜٓٚظــر يف َؽايــرِٗ ،وــِ قــاٍ َــحٝباّ عــٔ ظــرا٤
()1ايٛشا : ٌ٥د : 11ب  َٔ 16أبٛاب عك ايبٝع :ظ +1د :17ب َٔ 88ايٛؼاٜا:ظ.7
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جابٜتِٗ:ش ٫ب ط بذيو اذا باع عً ِٗٝايك ِٓٝهلِ ايٓاظر ؾُٝا ٜؽًرِٗز

()1

ٖٚذا ٜهعـ عٔ ـرٚب ٕ٠ظرعْ : ١ٝؽب ق ِٓٝعً ٢ايؽػاب ٚأَٛاهلِ ٜٚكّٛ
ب َرِٖ ٜٚراعَ ٞؽايـرِٜٗ ٫ٚ ،ك ب عًْ ٢ؽب ايك ِٓٝش ٣ٛاَ٫ـاّ()
يف عؽر ذفٛبٚ ٙايؿك ٘ٝايع ٍ يف عؽر غٝبت٘ .
 َٔ ٬اإلَاّ ايرـا ( )عٔ
َٚـ ٌ َعتـبـر ٠إمساعـٝـٌ ا٫ظـعـر ٟشا٥ـ ّ
بجٌ َـات بػـري ٚؼـٚ ١ٝتـرى أ٫ٚد ّا ذنراْـاّ غًُاْـاّ ؼـػاباّ ٚتـرى جـٛابٟ
َٚـُايٝو ٌٖ ٜصتك ِٝإٔ تُــباع ايــحٛابٟ؟ قـاٍ( :)شْعـِز ٚشـ ٍ عـٔ
ايرجٌ ٜـُٛت بػري ٚؼٚ ٕ١ٝي٘ ٚي ْ ؼػاب ٚنباب أٜـرٌ ظرا ٤ظ َٔ ٤ٞخ َ٘
َٚتاعــ٘ َــٔ غــري إٔ ٜتــٛىل ايكاـــ ٞبٝــع ذيــو؟ ٖٚــذا ايهــَ ّ٬ــٔ ايــراٟٚ
ايصاٜ -ٌ٥هعـ عٔ تؽ ٓ ٟايكفا ٠يف عؽٛبِٖ( )يبٝع أَٛاٍ ايؽـػاب
يـُؽًرتِٗ ،وِ قاٍ( :ؾإ ت ٙ٫ٛقاضٕ ق تراـٛا ب٘ ٚمل ٜصتعًُ٘ ايـخًٝؿ)١
ٖٚــذا قاــ ٞايترهــ ِٝيف قبــاٍ ايكاــ ٞايــُٓؽٛب َــٔ ايصــًطإ (أٜطٝــب
ايعرا َ٘ٓ ٤أّ ٫؟) قاٍ( :)شاذا نإ ا٭نابر َٔ ٚيـ َ ٙعـ٘ يف ايبٝـع ؾـ٬
ب ط اذا بـ ٞايٛبو ١بايبٝع ٚقاّ ع ٍْ يف ذيوز(ٜ )1عـين :عـ  ّ٫قُٓٝـ ّا عًـ٢
أَٛاٍ ايؽػابٚ ،ايك ١َُٛٝتتركل بٓؽب اإلَاّ( )أ ٚبٓؽب ايؿك. ٘ٝ
ٚايـــراؼٌ اشتؿاـــ ١ايٓؽــٛؿ ٚابتهــاز أذٖــإ ايؿكٗــا(٤بض) عًــ٢
يس ّٚايرجٛع يًؿك ٘ٝايع ٍ يف ايـُؽايـس ايعاَٚ ١اييت ٜ ٫ـخًَٗٓ ٛـا زَـإ،
ٖٚذا ٖ٫ ٛزّ ايـُٓع ايعرع َٔ ٞايـُراؾـع ١اىل غري (ايـؿكـٝـ٘ ايع ٍ) ٫ٚزّ
( )1ايٛشا : ٌ٥د : 11ب  َٔ 15ابٛاب عك ايبٝع  :ظ . 1
( )1ايٛشا : ٌ٥د : 11ب  َٔ 16ابٛاب عك ايبٝع  :ظ . 1
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ايٓٗ ٞعٔ ا٫ذتهاّ يًطاغٛت  ٖٛٚنٌ َٔ ُٜعب ُٜٚطاع ش ٣ٛا

تعاىل .

ْعِ ٫ب َٔ إذراز ن ْ٘ٛعُ ّ٬ذصٓاّ َعرٚؾاّ ٜ ٫رتف ٢ايعـابع إُٖايـ٘
ٚترنَ٘ ٖٛٚ ،ـٔ يـٛازّ ايكفـا ٤عـاد٫ٚ ،ّ٠بـ َـٔ ايــرذب عُـا نـإ ٜؽـٓع
قفا ٠ايصً٬ني َٔ ايصحٔ َ َٔٚؽادب ٠ا٭َٛاٍ بػري ذل ْٚـر ٛذيو َٔ
ايعكٛبات اييت َ ٫صٛؽ هلا ظـرع ّا  ٫ٚداعـ ٞهلـِ بٗـا شـٖ ٣ٛـ ٣ٛايـٓؿض
ٚذب ايتصً ٚايظًِ .
ْعــِ يــ ٛأبٜـ ا٫شــت  ٍ٫بايـــُكبٛي ١عًــ ٢وبــٛت ٜ٫ٚــ ١ايؿكٝــ٘ يف تــُاّ
ايـُؽايـس ايعاَٚ ١ي ٛمل تهٔ َٔ يٛازّ ايكفاٚ ٤تٛابع٘ عاد ّ٠ؾٗـَ ٛــُٓٛع،
إذ  ٫ت٬زّ بني ْؽب٘ يًكفاٚ ٤بني ْؽب٘ يًٜ٫ٛـ ١يف ايـُؽايــس ايعاَـ ١قاًبـ١
ذتٜٓ ٢تكٌ َٔ ديْ ٌٝؽب٘ يًكفا ٤إىل إوبات ْؽب٘ يًٜ٫ٛـ ١يف ا٭َـٛب ايعاَـ١
ٚق تك ّ َا ي٘ ْؿعْ يف ايـر ٜ
اي اي

عٔ ايـُكبٛي. ١

َ :ـا إشـت ٍ بـ٘ ظـٝخٓا( )1ا٭عظِ(قـ ٖٚ )ٙـ ٛايتٛقٝـع ايعـرٜـ

ايـــُتك ّ ايـــُتفُٔ ي ــحٛاب َصــا ٌ٥إشــرام بــٔ ٜعكــٛب ٖٚــ َ ٛــحٍٗٛ
ايـــراٍٚ ،ؾٝــ٘ :شٚأَــا ايـــرٛادث ايٛاقعــ ١ؾــابجعٛا ؾٗٝــا إىل بٚا ٠أذادٓ ٜــا
ؾاِْٗ ذحيت عًٝهِ ٚأْـا ذحـ ١ا ز(ٚ )1ذاؼـٌ تكرٜبـ٘  :إٕ ايظـاٖر نـٕٛ
ايـُراد ايـح  َٔ ٟشايـرٛادث ايٛاقع١ز َطًل ا٭َٛب ايعاَ ١اييت ٜتعابف
ايعك ٤٬ؾٗٝا بـٌ ُٜٚــًسّٔ ايعـرع ٚايعكـٌ بـايرجٛع ؾٗٝـا اىل ايـرٝ٥ض ٚايـسعِٝ
نايٓظر يف أَٛاٍ ايكاؼر ٜٔيػٝب ٕ١أَٛ ٚت أ ٚؼػر أ ٚشؿ٘ .
( )1املهاشب َع غا ١ٜاٯَاٍ  :د. 718 : 6

( )1ايٛشا : ٌ٥د : 18ب  َٔ 11أبٛاب ؼؿات ايكاـ : ٞظ . 9
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ٚؾ ٘ٝإظهاٍ ٚق تك ّ َٓٓا بٝإ قؽـٛب ايتٛقٝـع شـٓ اّ يــحٗاي ١إشـرام،
ٚد٫ي ّ١إلمجـاٍ شايــرٛادث ايٛاقعـ١ز ٚتـردد ايــُراد ايــح َٗٓ ٟـا  :بـني
ا٭َٛب ايعاَ ١ايـُتح د ٠عري ا٭زَإ َـُا ٜتعابف ؾٗٝا بجـٛع ايــُرٚ٩شني
إىل بٝ٥صِٗ ٚزعـٚ ،ُِٗٝبـني ايٛقـا٥ع ايــُعتب٘ ذهُٗـا ٚايــُتح د ٠بتطـٛب
ايسَٔ ٚشريَٚ ،ٙع ا٫مجاٍ ٜصك ا٫شت . ٍ٫
وِ إٕ ظخٓا ا٭عظِ (ق  )ٙيـُا ؼسٓ عـٓ  ٙايـتُصو بايتٛقٝع دي ّ٬ٝعً٢
ٜ٫ٚــ ١ايؿكٝــ٘ يف ا٭َــٛب ايـــرصب -١ٝذــا )1(ٍٚذ ـٌٓ إظــهاٍ ٕق ـ ٜتٛجــ٘ عًــ٢
إشت ٫ي٘ بايتٛقٝعٜٚ ،ـُهٓٓا تٛج ٘ٗٝيًـُكبٛي ١ايـُتك َ ١أٜفاّٚ ،تٛـٝر٘ :
إْــ٘ قــ ٜكــاٍ بـــرؽ ٍٛايتعــابض بــني ايتٛقٝــع ايعــرٜـ ٚايـــُكبٛي١
ايظــاٖر ٜٔيف ٚجــٛب ايرجــٛع ٚاْ٫تٗــا ٤إىل ْظــر ايؿكٝــ٘ ٚأخــذ إذْــ٘ ٚع ـ ّ
جــٛاز إشــتك ٍ٬ايـــُهًـ بإتٝاْــ٘ ٚإٕ نــإ ايؿعــٌ يف ْؿصــ٘ َعرٚؾــاّ ٚبــني
ايعَُٛات ايظاٖر ٠يف َـربٛب ١ٝايعابع يهٌ َعرٚف ٚايهاظؿ ١عٔ بخؽت٘
يهٌ أذ ٕ بإتٝاْـ٘ َـٔ د ٕٚتٛقٓــ عًـ ٢إشـت٦ذإ أذـ ٕ ْ ،ظـري قٛيـ٘ شـبراْ٘
ش َتعَـــا َُْٛٚا عًََـــ ٢ا ِيبٔـ ـرْ َٚايتٖكِـ ـ٣َٛزايــــُا،1 :٠ ٥ش ؾَاشِـ ـ َتبٔكُٛا ايِخَِٝـ ـرَاتٔ إٔيَـــ٢
ايًٖ ـ٘ٔزايبكــر ،181:٠ششَــابعٛا إٔيَــََ ٢ػِؿٔ ـرَ َٔ ٕ٠ـِٔ َببْهُ ـِِ َٚجَٖٓ ـٕ١ز آٍ عُــرإ:
،177شََــا عًََــ ٢ايُُِرِصٔ ـٓٔنيَ َٔ ـِٔ شَ ـبٌٕٔٝز ايتٛبــ ،91 :١شَ َٚأذِصٔ ـُٓٛا إٕٖٔ ايًٖ ـَ٘ ُٜرٔ ـبٗ
()1

ايُُِرِصٔـــٓٔنيَزايبكرٚ ،195 :٠قٛيـــ٘( )يف ايؽـــرٝس:شنٌ َعـــرٚف ؼـــ ق١ز

ٚقٛي٘( )يف ايـُعتى:٠شعْٛو ايفعٝـ َٔ أؾفٌ ايؽ ق١ز(ٚ )7ق ٍٛايؽادم
1

( ) املهاشب َع غا ١ٜاٯَاٍ  :د. 711 : 6
1

( ) ايٛشا :ٌ٥د  :11ب  َٔ 1أبٛاب ؾعٌ املعرٚف +د :6ب َٔ 11أبٛاب ايؽ ق. ١
7

( ) ايهايف  :د : 55 :5ظ + 1ايٛشا :ٌ٥د  :11ب  َٔ 59أبٛاب جٗاد ايع  : ٚظ. 1
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(:)شٚا

يف ع ٕٛايــَُ َٔ٪ـا نـإ ايــُ َٔ٪يف عـ ٕٛأخٝـ٘ز(ْٚ )1ــرٛ

ذيو ٚ .ايٓصب ١بني ايعَُٛني ٖ ٞايعُٚ ّٛايــخؽٛؿ َـٔ ٚجـ٘ ذٝـ

إٔ

ايعُ ّٛا٭ -ٍٚايتٛقٝع ٚايــُكبٛيٜ -١عـِٓ ايــُعرٚف ٚغـري ٙنايــُرانُات،
ٜٚــختؾ بــُٛـٛع (ا٭َــٛب ايعاَــٚ ١ايـــرٛادث ايٛاقعــ ١ايــيت ٜرجــع ؾٗٝــا
ايـُرٚ٩ط اىل بٝ٥ص٘) ٜٚتٛقـ عً ٢إذٕ ايؿك ٘ٝايع ٍ .
ٚايعُــ ّٛاي ــاْٜ ٞعــٌُ نــٌ َعــرٚف شــٛا ٤نــإ َــٔ (ا٭َــٛب ايعاَــ١
ٚايـــرٛادث ايٛاقعــ )١أّ مل ٜهــَٔٚ ،ــٔ د ٕٚتٛقٓــ عًــ ٢إذٕ أذـ ٕ ،يهٓـ٘
ٜــختؾ بــُا نــإ َعرٚؾـاّ ٚإذصــاْاّ ٚعُـ ّ٬قربـــٝاّ نإًعــاّ ايؿكــري ٚإنصــاٙ٤
ْٚـرُٖٛا َـُا ٜ ٫ـرتاد إىل إذٕ ايؿك. ٘ٝ
َٚاد ٠إجتُاع ايعَُٛني َٛٚقع ايتعابض بني اإلً٬قني ٖ ٛايـُعرٚف
ايـُرتٌُ إذتٝاج٘ إىل إذٕ ايؿك ٌ َ ،٘ٝايتؽرف يف َاٍ ايؽػري ٚايـُحٕٓٛ
ٚيؽايـرُٗا ؾاْ٘ َعرٚفَٚ ،كتف ٢عُ ّٛشنٌ َعرٚف ؼ ق١ز ٖ ٛعـ ّ
تٛقؿ٘ عً ٢إذٕ أذ ٕ ذت ٢ايؿك ٘ٝايعادٍٚ ،ذٝ

أْ٘ ذادوـٚ ١اقعـ ١ؾُكتفـ٢

إً٬م ايتٛقٝع ٚايـُكبٛي ١تٛقــ ؼـر ١ايتؽـرف ْٚؿـٛذ ٙعًـ ٢ايرجـٛع اىل
ايؿكٚ ٘ٝاشت٦ذاْ٘ٚ ،اذا إشترهِ ايتعابض ٚأذرز ايتهاؾ -٪إْتٗ ٢ا٭َر اىل
ايتصاق ٚع ّ ج  ٣ٚايتٛقٝع ٚايــُكبٛي ١يً ٫يـ ١عًـٜ٫ٚ ٢ـ ١ايــرٔصب ١بعـ
شكًُٗٛا بايـُعابـٖ ، ١ذا تٛـٝس ا٫ظهاٍ .
ٚايـرٌ ايـُطرٚظ يف ايـُهاشب( ٖٛ )1إشـتـظـٗاب ذه ١َٛايـتٛقٝع عً٢
( )1ايٛشا :ٌ٥د  :11ب  َٔ 19أبٛاب ؾعٌ املعرٚف  :ظ + 1ظ. 7
( )1املهاشب َع غا ١ٜاٯَاٍ  :د. 711+ 711 : 6
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عُ ّٛشنٌ َعرٚف ؼ ق١ز ْٚـرٚ ،ٙٛذيو ٭ٕ ظاٖر ايتٛقٝـع ٖـ ٛوبـٛت
ذــل يًؿكٝــ٘ ايـــرح - ١باٜٚــ ١ذــ  -ِٗ ٜيف َــٛبد ايٜ٫ٛــ( ١ا٭َــٛب ايعاَــ١
ٚايـــرٛادث ايٛاقعــٖٚ )١ــ ٛذــل ايٓظــر ٚإبـ ا ٤ايــرأ -ٟشــًباّ أ ٚإٜــحاباّ -يف
(ايـرٛادث ايٛاقع )١ؾٝهَ ٕٛؿصٓـراّ َٚبٓٓٝـاّ يًُـراد ايــح َ ٟـٔ قٛيـ٘(:)
شنٌ َعرٚف ؼ ق١ز  -ٍ ٜٚبـُكتف ٢ذه ١َٛايتٛقٝع ٚتؿصـري ٙيـ٘ -عًـ٢
إٔ نٌ َعرٚف ؼ قَ ١ا مل ٜهٔ َسامحاّ يـرلٓ ايؿك ،٘ٝؾُٝتٓع ايتؽرف ٫ٚ
ٜهــَ ٕٛعرٚؾــاّ َــٔ د ٕٚإشــت٦ذإ ايؿكٝــٖ٘ٚ ،ــذ ٙايـــره ١َٛتعطــْ ٞتٝحــ١
ايتخؽــٝؾ يعُــ ّٛشنــٌ َعـــرٚف ؼــ ق١ز ايظــاٖر يف َعــرٚع ١ٝعُـــٌ
ايـُعرٚف َصتك ّ٬يف غري (َٛابد ايرجـٛع إىل أٚيـ ٞا٭َـر) ٚؾٗٝـا ٫بـ َـٔ
إشت٦ذإ ايؿك ٘ٝايع ٍ يف ؾعٌ ايــُعرٚف ايــُرتٌُ دخايـْ ١ظـر ايـٛي ٞؾٝـ٘،
ؾـــإ ايؿكٝـــ٘ ٖـــ ٛايٓا٥ـــب عـــٔ ٚيـــ ٞا٭َـــر(عخ) ٖٚـــ ٛايـــسعٚ ِٝايــــُرجع
ايـُٓؽٛب َٔ ا٭. )(١ُ٥
ٜٚكرب اىل ايذٖٔ  :ن ٕٛايتٛقٝع ٚابداّ َٛـٛعاّ عً ٢عَُٛـات شنـٌ
َعــرٚف ؼ ـ ق١ز إذ بع ـ د٫يــ ١ايتٛقٝــع إيتساَ ـاّ عًــ ٢ايـــُٓع َــٔ ايتؽــرف
ايــــُصتكٌ غـــري ايــــُؽرٛب بـ ــُراجع ١ايؿكٝـــ٘ ايعـ ـ ٍ -با ٟٚذـ ـ -ِٗ ٜ
ٚاشــت٦ذاْ٘ يف ايتؽــرف ٜ ٫هــ( ٕٛؼــٓع ايـــُعرٚف يف َــٛبد ا٫جتُــاع َــٔ
دَ ٕٚراجعـــ ١ايؿكٝـــ٘ ٚإشـــت٦ذاْ٘) َؽـ ـ اق ّا يًُعـــرٚف أٜ ٚهـــَ ٕٛؽـ ـ ام
ايَ٬عرٚف ٚايَ٬عرٚع ،ؾٝخرد عٔ َٛـٛع ايٓؾٓ ايٓاًل :شنٌ َعرٚف
ؼ ق١ز ٜ ٫ٚبك ٢ي٘ عَُٛ ّْٛــٛع ٞيٝصـع٘ بىنـ ١ايتعبـ ايعـرعٖٚ ،ٞـذا
َؽ ام (ايٛبٚد) ايـذٖ ٟـ ٛخـرٚد َٛــٛع ٞبايـ ي ٌٝايعـرع ٞايتعبـ ٟ
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ايـُخرد ي٘ ذكٝك ّ١عٔ َٛــٛع اٯخـر بعٓاٜـ ١ايتعبـ ايعـرعٚ ،ٞيـٝض ٖـذا
َؽ اقاّ يًرهٚ ،١َٛيعٌ َـراد ايعـٝخ َـا إشـتكربٓاٚ ٙذؽـٌ شـٗ ْٛيف قًُـ٘
ايعرٜـ أ ٚيف قًِ ايٓاشخ ٚا

ايعايـِ ايعاؼِ .

ٚق تـرؽٌ وبـٛت ٜ٫ٚـ ١ايــرٔصب ١يًؿكٝـ٘ ايعـ ٍ ن بـٛت ٜ٫ٚـيت ايؿتٝـا
ٚايكفــاٚ ٤ت ــختؾ ٜ٫ٚــ ١ايـــرصب ١ب ــُٛـٛع (ايـــُعرٚف) ايـــُؿرٚؽ عــٔ
َعــرٚع ١ٝإٜـــحاد َؽــادٜك٘ خابجــاّ ،ؾٛٝنــٌ ؾعًــٗا إىل ْظــر ايؿكٝــ٘ يتكــع
خؽٛؼٝات٘ عٔ ْظرٚ ٙبأ ٫ٚ ،ٜ٘ت ٍ ايٓؽـٛؿ ايهـ ري ٠عًـٜ٫ٚ ٢ـ ١ايؿكٝـ٘
ايعاَ ١أ ٚيف ا٭َٛب ايعاَٚ ١ايـُؽايـس ايـُرتبط ١بتؽرف خاؿ يف ْؿـض أٚ
يف جص أ ٚيف عرض .
ْعِ َا ٜتٛقـ عًٝـ٘ اْتظـاّ َعـاػ ايعبـاد أ ٚذؿـن أَـٔ بـ٬د ا٫شـّ٬
ْٚـرٖٛا َٔ ايـُؽايـس ٚأيٛإ ايـُعرٚف اييت ٜرٜـ ٖا ايعـابعٜ ٫ٚ ،رــ٢
ايعابع إُٖاهلا يف ظرفٕ َٔ ايظـرٚفٚ ،مل تصـٓ يؽـٓـٕ َــخؽٛؿ ٚمل
تصٓ يعخؾ َـخؽٛؿ ؾٗ ٞتـرت  ١ٜ٫ٚايـرصب ١ايــُعً ّٛوبٛتٗـا يًؿكٝـ٘
ايع ٍ ٫ٚ ،تٓرؽر يف َ اٍ .
٫ٚب َٔ إشتٓبا َعرٚع ١ٝايتؽرف (ايــُعرٚف) ٚايـُؽايــس ايعاَـ١
َــٔ ديٝــٌ خــاؿ بع ـ قؽــٛب ايٓؽــٛؿ ايعاَــٚ ١ايرٚاٜــات ايـــُتك َ ١عــٔ
إوباتٗا عً ٢اإلً٬مٚ ،اي ابت عٓ ْا  ١ٜ٫ٚايـرصب ١خاؼ ١يًؿك ٘ٝايع ٍ .
ٜٚـرصٔ بٓا ا٫ظابَ ٠ـختؽراّ يبع

َٛابد ( ١ٜ٫ٚايـرصبٚ )١ايتؿؽٌٝ

يف َـرً٘ ايـُخؽٛؿ ايـُتعابف بـر ٘ يف نتب ايؿك٘ ايعرٜـ ٚ ،ذٝـ
َٛجب يـرؽر ايـُٛابد  ٖٞٚن ريَ ٠تؿرقْ ١عرض ٭ُٖٗا :

٫
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َٓٗا  ١ٜ٫ٚ :ايؿك ٘ٝايعادٍ عً ٢ايتؽرف يف أَـٛاٍ ايؽـػاب ٚايــُحاْني
ايذ ٫ ٜٔأب  ٫ٚج هلُا ٚ ٫ٚؼ ٞ٭ذ ُٖا ٜكـ ّٛب َرُٖـا ،ذٝـ

 ٜبـت

يًؿك ْ١ٜ٫ٚ ٘ٝعً ٢ايتؽرف يف أَٛاهلا بٝعاّ ٚإجابٚ ٠ظراَٚ ّ٤فاببْٚ ١ـرٖٛا
َـُا ؾ ٘ٝؼ٬ذِٗ أ ٚيٝض ؾ ٘ٝؾصاد عً ٢خ٬فٕ ،بٌ ي٘  ْ١ٜ٫ٚعً ٢إجابتِٗ
يٮعُـــاٍ ٚنصـــبِٗ يٮَـــٛاٍ تـــرت إظـــراؾ٘ أَ ٚـــٔ ٜـــحعً٘ قُٓٝــاّ عًـــِٗٝ
ٚبـرصب َؽًرتِٜٗ٫ٚٚ ،ت٘ عً ٢إشتٝؿا ٤ذل ايكؽاؿ أَ ٚـاٍ دٜـ ١قتـٌ
أب ِٗٝأ ٚأَِٗ أ ٚأخ. ِٗٝ
َٗٓٚـــاٜ٫ٚ :ـــ ١ايؿكٝـــ٘ عًـــ ٢تـــسٜٚخ ايؽـــػريٚ ٠ايؽـــػري ٚايــــُحٓ١ْٛ
ٚايـُحٓ ٕٛايذ ٫ ٜٔأب هلِ  ٫ٚج ٚ ٫ٚؼ ٞ٭ذ ُٖا عً ٢تـُع ١ٝأَٛبٙ
ايــُايٚ ١ٝا٫جتُاعٝـ ١عٓـ َصـٝض ايــراجٚ ١ايفـرٚب ٠ايــًُسَ ١بـايتسٜٚخ،
ٖٚــَ ٞصــ ي ١خ٬ؾٝــ ١بــٌ ٜ٫ٚٚتــ٘ عًــ ِٗٝيف ايتؿرٜــل ٚايطــ٬م يــٚ ٛجــ
ايـُؽًر ١يف ايتؿرٜل .
َٗٓٚا ١ٜ٫ٚ :ايؿك ٘ٝعً ٢تـحٗٝس ايـُٝت ايـذٚ ٫ ٟيـ ٞيـ٘ َـٔ ترنتـ٘ إٕ
ناْتٚ ،إ ٫ؾُٔ ايـرل ايعرعٜ ٞتٛىل أٜ ٚعرف عً ٢تــحٗٝس ٙأٜ ٚـ ذٕ بـ٘،
ٚؾ ٘ٝنَ ّ٬ذنٛب يف َـرً٘ .
َٗٓٚــاٜ٫ٚ :ــ ١ايؿكٝــ٘ عًــ ٢ايــترحري عًــ ٢أَــٛاٍ ايـــُؿًٓض َٓٚعــ٘ عــٔ
ايتؽرف ؾٗٝاٜ ،عكب٘ َباظر ٠تكصـُٗٝا بـني ايـ ٜٓإ بايٓصـب ١بعـرٚ ٚأذهـاّ
َبرٛو ١يف نتاب ايـرحر .
َٗٓٚا ١ٜ٫ٚ :ايؿك ٘ٝعًـ ٢أَـٛاٍ ايــُرحٛب عًٝـ٘ يؿًـض أ ٚشـؿ٘ ٚعًـ٢
إْهاذِٗ َع ا٫ذتٝاد ايــُاط إيٝـ٘ عٓـ ؾكـ إ ايـٛي ٞا٫جبـاب :ٟا٭ب أٚ
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ايـح أٚ ٚؼ ٞأذ ُٖاٚ ،عً ٢أَٛاٍ ايــُػُ ٢عًٝـ٘ٚ ،ؾٝـ٘ نـٚ ّ٬خـ٬ف
َذنٛب يف َـرً٘ .
َٗٓٚــاٜ٫ٚ :ــ ١ايؿكٝــ٘ عًــ ٢ايتؽــرف يف أَــٛاٍ ايػا٥ــب ايـــُعً ّٛخــىٙ
َٚهاْــ٘ ٚايـــُتٛقع بجٛعــ٘ عــاد ّ٠بــُا ؾٝــ٘ ؼــ٬ظ َايــ٘ ٚذؿظــَ ١ــٔ ايتًـــ
ٚايـخصرإ ايـُتٛقع عٓ غٝاب٘ ٚبصببٜ٘٫ٚٚ ،ت٘ عًـ ٢تطًٝـل زٚجـ ١ايػا٥ـب
اذا نإ ايػا٥ب َؿكٛداّ ُٜ ٫ــعرف خـىٚ ٙذٝاتـ٘ بعـرَ ٚـذنٛب ٠يف َصـ ي١
(ً٬م ايــُؿكٛد خـىٚ )ٙيف وبـٛت ٜ٫ٚـ ١ايؿكٝـ٘ عًـ ٢أَـٛاٍ ايػا٥ـب نـّْ٬
أْهر ٙمجعْ يع ّ اي ي ٌٝعًٜ٫ٚ ٢ت٘ عً ٢ايتؽرف يف َاي٘ ٚ -ي ٛيؽايــر٘-
أ ٚعً ٢إشتٝؿا ٤ذل ايػري َٔ َاي٘ عٓ وبٛت٘ٚ ،أوبتٗا مجعْ ب ع ٣ٛإْ باج٘
يف دي ١ٜ٫ٚ ٌٝايؿك ٘ٝعًـ ٢ايــُُتٓع َـٔ أدا ٤ايــرل اىل َصـترك٘٫ٚ ،بٜـب
عٓ ْا يف وبٛت  ١ٜ٫ٚايؿك ٘ٝعًٖ ٢ذا ايـُعرٚف اذا أَٔ ايفرب .
َٗٓٚا ١ٜ٫ٚ :ايؿك ٘ٝعً ٢ايـُُتٓع عٔ أدا ٤ذل ايػري غؽباّ نـإ أ ٚدٜٓـاّ
أ ٚأَاْــ ١أ ٚغريٖ ـا ٚاي ابــت عًٝــ٘ ظــرعاّٚ ،ق ـ إظــتٗر ايك(:ٍٛايؿكٝــ٘ ٚيــٞ
ايـُُتٓع) يهٓ٘ يٝض بـخى عٔ َعؽ ،ّٛؾًـ٘ إٔ ٜبٝـع بعـ

أَـٛاٍ ايــُُتٓع

يٛؾا ٤د ٕٜٛايٓاط ٚإشـتركاقاتِٗ عًٝـَ٘ٚ ،ـٔ أؾرادٖـاٜ٫ٚ :تـ٘ عًـ ٢إجبـاب
ايـُُتٓع عٔ أداْ ٤ؿك ١ايسٚجٚ ١ايٛاي  ٜٔايعاجسٜ٫ٚٚ ،ٜٔت٘ عًـ ٢ايــُُتٓع
عٔ دؾع ؾرٜفيت ايسناٚ ٠ايـخُض إىل أببابُٗا ؾُٝهٔ ايؿكٝـ٘ قٗـر ايــُُتٓع
عً ٢دؾعُٗا ٫شُٝا اذا تٛقـ تـ َني َعـاػ ايؿكـراٚ ٤أٖـٌ ايعًـِ يف ايـب٬د
ا٫ش ١َٝ٬عً ٢اشتٝؿاُٖ٤ا ٚؾ ٘ٝن. ّ٬
َٗٓٚا ٜ٫ٚـ ١ايـؿكـ ٘ٝعً ٢ايـتؽرف بـصِٗ اَ٫اّ (عخ) بٌ ٚذل ايصاد٠
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ٚايسنا ٠عً ٢إذتُاٍ قـ ٟٛعٓـ ْا بـٌ َٚـاٍ َـٔ ٚ ٫ابث يـ٘ ٚبدٓ ايـُظايــِ
َٚـحٗ ٍٛايـُايو ٚايًكطْٚ ١ـرٖٛا ٚيف تـُاَ٘ نٚ ّ٬بـر

.

َٗٓٚا ٜ٫ٚتـ٘ عًـ ٢محـٌ ايٓـاط عًـ ٢ؾعـٌ ايــُعرٚف ايٛاجـب ٚتـرى
ايـرراّ اذا أَـٔ ايفـربٚ ،اْاًـ ١جـٛاز ايــربض أ ٚايفـرب ايــحابظ ايٝـ٘
ذٝ

ٜ ٫ـحٛزٚ -ي ٛت دٜباّ -إ ٫برخؽت٘ .
َٗٓٚــا ٜ٫ٚتــ٘ عًــ ٢تٓؿٝــذ ايٛؼــاٜا ايــيت ٚ ٫ؼــ ٞهلــا أ ٚؾُ ــك ايٛؼــٞ

ايـُعني أ ٚتعـذب بًٛغـ٘ٚ ،عًـ ٢عـسٍ ايٛؼـَ ٞـع ظٗـٛب خٝاْتـ٘ ٚإشـتب اي٘
بـُ٪تــُٔ خــبريٜ٫ٚٚ ،تــ٘ عًــ ٢ا٭ٚقــاف ايعاَــ ١ايــيت ٜٛ ٫جـ هلــا ٚيــ ٞأٚ
ٜتعذب بًٛغ٘ ْٚـرُٖٛا َٔ ايـُؽايـس ٚايـخريات اييت ُٜـرجع ؾٗٝا عـاد ّ٠اىل
اإلَاّ ا٭ؼٌ( )أْ ٚا٥ب٘ .
َٗٓٚــاٜ٫ٚ :ــ ١ايؿكٝــ٘ عًــ ٢ا٭باـــ ٞايــخراجٖٚ ١ٝــ ٞايـــُؿتٛذ ١عٓــّ٠ٛ
ٚايـًُُٛن ١يعُ ّٛايـُصًُني ٚاييت  ٫بٜـب يف ٜ٫ٚـ ١اإلَـاّ ا٭ؼـٌ()
عًٗٝا عٓ بص  ،ٙ ٜؾته ٕٛيف عؽر غٝبت٘ يًؿك ٘ٝايع ٍ ٚؾ ٘ٝنٚ ّ٬بـر .
َٗٓٚاٜ٫ٚ :ـ ١ايؿكٝـ٘ عًـ ٢ايــرهِ ب بـٛت ٖـ ٍ٬ظـٗر بَفـإ ٚظـٛاٍ
ٚذ ٟايـــرح ْٚ ١ــرٖٛا َ ــُا ٜرتتــب عًٝــ٘ ٚجــٛب ايؽــٝاّ ٚيــس ّٚا٫ؾطــاب
ٚايـرخ ٚبع

ايعبادات ايـُصترب ١نايؽًٛات ٚايسٜابات ٚاي عٛات .

َٗٓٚــا بــٌ أُٖٗــا ايتؽـ  ٟإلداب ٠بــ٬د ايـــُصًُني ٚبؾــع ايؿصــاد عٓٗــا
ٚتٓظ ِٝأَـٛب ايــُعاػ ٚايــُعاد ؾٗٝـا ٚاإلذٕ ٚإخـراد ايــُعادٕ َـٔ بـأً
ا٭بض يترؽــ ٌٝا٭َــٔ ا٫قتؽــادَٚ ٟك َــ ١يتٗٝــ  ٠ايـــُع ات اي٬زَــ١
٫شـتـتـباب أَٔ ايـَُٓ٪ني ٚداب اإلشٚ ّ٬تٛؾر ا٭عُاٍ ٚايـراجات يف ب٬د
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اإلش ّ٬اييت ٜه ٕٛيًؿك ٘ٝؾٗٝا ٚ ْ١ٜ٫ٚزعاَٚ ْ١مساع نًًُٚ ١اع. ١
َٗٓٚــا ايتؽــ  ٟيًــ ؾاع عــٔ بــ٬د اإلشــٚ ّ٬نٝــإ ايـــُصًُني ٚؼــ ٓ
ٖحُات ايهؿاب ٚايـُؿص ٚ ٜٔذؿن بٝف ١ا٫شٚ ّ٬مجاعـ ١ايــُصًُني َـٔ
إشت ٤٬ٝايـُعرنني أ ٚايهاؾر ٜٔأ ٚتع ٜ٘ٛعكا ٥ايـَُٓ٪ني أ ٚؾصاد أخ٬قِٗ
ٚتٗ ٠ ٝايـُع ات اي٬زَ ١يذاى ايػرض ايعرع ٞايعظٚ ِٝؾ ٘ٝتؿؽ ٌٝبٝإ .
ٚق ٜع ر ايـُتتبع عًَٛ ٢ابد أخرٚ ٣قـ تعـابف ايؿكٗـا(٤بض) عًـ٢
ايتعرٓض يهٌ َٛبد يف َـرً٘ ايــُٓاشب َـٔ نتـب ايؿكـ٘ ايعـرٜؿْٚ ، ١ــرٔ
ٚإٕ ن ٓا يف تٛقٓـ ٚت ٌَ يف بع

َٛابد (ٜ٫ٚـ ١ايــرصب )١يهٓٓـا ْكـٚ ٍٛؾاقـاّ

يؽاذب ايـحٛاٖر(بض)ٜ ٫( :ـُهٔ إشتكؽا ٤أؾراد  ١ٜ٫ٚايـرانِ ٚأَ،٘ٓٝ
٭ٕ ايتركٝل عَُٗٛا يف نٌ َا إذتٝخ ؾ ٘ٝاىل  ٕ١ٜ٫ٚيف َـإٍ أ ٚغـري ،ٙإذ ٖـٛ
ٚيٚ ٫ َٔ ٞي ٞي٘) (ٖٚ )1ذا ٖ ٛايؽرٝس ايـُٛاؾل يًتركٝل .
وِ إٕ ( ١ٜ٫ٚايـرصب -)١يف ـ ٤ٛديًٗٝا ايـُاـ -ٞوابت ١يًؿك ٘ٝايـُٛايٞ
ايع ٍ ايعاقٌ ايهؿ٫ٚ ،٤ٛب َٔ تؿؽ ٌٝايبٝإ ؾ ُٔٝيـ٘ ٜ٫ٚـ ١ايــرصب ١بٝاْـاّ
ناؾٝاّ َٔ غري إًاي ،١ؾٓك٫ : ٍٛب يف ٚي ٞايـرصبَ ١ـٔ تـٛؾٓر ٙعًـ ٢أٚؼـافٕ
ت ًٖ٘ٓ٪يً ١ٜ٫ٛايعرعْٝٚ ١ٝاب ١اَ٫اّ ايـرح ١ايػا٥ب ايـُٓتظر (عخ) :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ٫ٚبٜب  ٫ٚإظهاٍ يف يس ّٚنٚ ٕٛيـ ٞايــرصب١
بايػاّ عاق ،ّ٬بٌ َتٛؾراّ عً ٢عكٌ تاّ ناٌَ ؾاْ٘ َ٪تــُٔ عًـ ٢أَـٛاٍ ايعبـاد
َٚؽايـرِٗ .
اي اْ : ٞا٫شٚ ّ٬اٜ٫ـُإ ٚايـٜ٫ٛـ ١ٯٍ َـرُ ( ٫ٚ )بٜـب عـٓـ ْا
( )1جٛاٖر ايه : ّ٬د. 771 : 11
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 ٫ٚإظهاٍ يف يس ّٚنٚ ٕٛي ٞايـرصبَ ١صًُاّ ؾإ اي ١ٜ٫ٛشًطٓٚ ١شبٚ ٌٝمل
شبّٔ٬ٝزايٓصـا٫ٚ ،111 :٤بـ َـٔ نْٛـ٘
حعٌََ اي ًُٖ٘ ئًِهَاؾٔرٔ َٜٔعًََ ٢ا ِي َُُِٔٓٔ٪نيَ َ
ش ٜـ ِ
َ
َٛايٝــاّ يٮُ٥ــ ١ا٫وــين ععــر ؼــًٛات ا

عًــ ِٗٝذتــٜ ٢ـــرهِ بـــرهُِٗ

ٜٚـحر ٟا٭َٛب عًْٗ ٢حِٗ ًٚبل تعًُٝاتِٗ .
اي اي  :ايع ايٚ ١ايـتـكٚ ٣ٛايـٛبع عٔ َـرابّ ا

شبراْـ٘  ،ؾٜ٫ٚ ٬ـ١

يًظايـِ أ ٚايعاؼٚ ٞايؿاشل بٌ ٚايـُتصاَس يف دٜٓـ٘ ٚإيتساَـ٘ ،ؾـإ ايٜ٫ٛـ١
عٗ ا

 َٝٚاق٘ٚ ،ق قاٍ شبراْ٘:شََٜٓ َ٫اٍُ عَِٗ ٔ ٟايظٖـا ٔئُنيَزايبكر،111 :٠

ٜ ٫ َٔٚه ٕٛتكٝاّ ٚبعاّ ٜ ٫تٛقع أًٖٝت٘ ٭َٛب ايـرصبٚ ١ايـُعرٚف ايـذ٫ ٟ
ٜرـــ ٢ايعــابع بإُٖايــ٘ ،بــٌ ايؿصــاد نًــ٘  ٜـ تَ ٞــٔ ٜ٫ٚتــ٘ ٚتص ـًٓط٘ٚ ،يف
بٚاٜات ع  ٠ ٜيف (ايهايف) ٚغري -ٙد٫ي ْ١عًـٖ ٢ـذا ايعـر  ،أٚــرٗا عـٔ
ايباقر( )ذانٝاّ يك ٍٛبش ٍٛا ()1()ش ٫تؽًس اإلَاَ ١إ ٫يرجٌ ؾ٘ٝ
و ـ٬ث خؽــاٍٚ :بعْ  ٜــرحس ٙعــٔ َعاؼــ ٞا ٚ ،ذً ـِْ  ٜــًُو بــ٘ غفــب٘،
ٚذصٔ ايٜ٫ٛـ ١عًـَ ٢ـٔ ًٜـ ٞذتـٜ ٢هـ ٕٛهلـِ نايٛايـ ايـرذِٝز ٚشـ ٝتٞ
ا٫شت  ٍ٫ا٭ق ٣ٛقرٜباّ هلذا ايعر .
ايرابع  :ايهؿاٚ ٠٤ايكٚ ٠ٛذصٔ اي ٫ٚ ،١ٜ٫ٛبٜـب عٓـ ْا  ٫ٚإظـهاٍ يف
إعتباب ايهؿاٚ ٠٤ايك ب ٠ايتاَ ١عً ٢إجرا ٤ذ ٚد ا

ٚذصٔ  ١ٜ٫ٚخًـل ا

َٚراعاَ ٠ؽايـرِٗ ٚذراش ١أَٛاهلِ ٚأْؿصِٗ ،إذ غري ايكٜ ٫ ٟٛك ب عً٢
اي ١ٜ٫ٛايـُذنٛبٚ ،٠غـري ايهؿـُٜ ٫ ٤ٛــؽًس أَـر ايــُٛيٓ ٢عًـ ،ِٗٝقـاٍ أَـري
ايـَُٓ٪ني( )يف ْٗخ ب٬غت٘:شأذل ايٓاط بٗذا ا٭َر أقـٛاِٖ عًٝـ٘ ...ز
( )1باجع :أؼ ٍٛايهايف  :د :1نتاب احلح. 187 - 185 : ١
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ٚق ب ٟٚإٔ أبا أباذب قاٍ يرش ٍٛا ( : )أ ٫تصـتعًُين؟ ؾكـاٍ يـ٘:شٜـا
أبا ذب اْو ـعٝـ ٚاْٗا أَاْ...١ز(. )1
ايـخاَض :ايعًِ ٚايؿكاٖٖٚ ،١ذا أِٖ أٚؼاف ٚي ٞايـرصبٚ ١عُـ تٗا،
ؾإ ٚي ٞايـرصب ٟ ٜٗ ١يًرل ٜٚرظ ايٜٚ ٘ٝـحرٜ٘ش َأ َؾ َُِٔ َِٜٗـ ٔ ٟإٔيَـ ٢ايِرَـلْ
َأذَ ـلٗ َإِٔ ٖ ُٜتبَ ـعَ أََٖ ـِٔ  َٜٔٗ َ٫ـ ْ ٟإَٔ ٖ٫إِٔ  ُِٜٗـ َ٣زٜــْٛضٚ ،75:قــاٍ بشــ ٍٛا
( :)ش ...إٕ ايرٜاشــ ٫ ١تؽــًس إ ٫٭ًٖــٗا ،ؾُــٔ دعــا ايٓــاط اىل ْؿصــ٘
ٚؾ ٖٛ َٔ ِٗٝأعًِ َٓ٘ مل ٜٓظر ا

اي ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ١ز(ٚ )1قاٍ أَري ايـَُٓ٪ني

ايـَُٓ٪ني ( )يف ْٗخ ب٬غت٘ :شإٕ أذلٓ ايٓاط بٗـذا ا٭َـر أقـٛاِٖ عًٝـ٘
ٚأعًُِٗ ب َر ا

ؾ... ٘ٝز ٚيف ٖـذا ايبرـ

نـًٜٛ ّ٬ـٌ ٚظـٛاٖ ع ٜـ ٠

ْهتؿ ٞبٗذا ايبٝإ ايـُختؽر ٚايعـرض ايٛاــسٚ ،ؾٝـ٘ تؿؽـ ٌٝنـْ ّ٬رتنـ٘
يًُؿؽ٬ت .
 ٌٖٚتعتى أعًُ ١ٝايؿك ٘ٝاي٬زّ إشت٦ذاْ٘ يف ؼر ١ايتؽـرؾات ْٚؿٛذٖـا
ظرعاّ أّ  ٫تعتىٜٚ ،ؽس ايتؽرف ايـُؽرٛب بإذٕ َطًل ايؿك ٘ٝايع ٍ ؟.
ايـُعرٚف ٚايـُعٗٛب ٖ ٛعـ ّ ا٫عتبـاب ،بـٌ إدعـ ٢مجـع َـٔ ايؿكٗـا٤
اإلمجاع عً ،٘ٝبٌ َٖ ٛكتف ٢ايكاع  ٠ا٭ٚيٚٚ ١ٝؾل أؼاي ١ع ّ إظرتا َـا
ظو يف إعتباب ٙيف ايؿك ٘ٝايٛي ٞعً ٢ا٭َٛب ايـرصبٖٚ ،١ٝذا ٖـ ٛايؽـرٝس،
يع ّ اي ي ٌٝايٛاـس عً ٢إعتبابٖا أ ٚعً ٢دخًٗا يف إؼاب ١ايـرل ٚايعـ ٍ
ٚايـخري ٚايؽ٬ظ ٚايـُعرٚف ايذ٫ ٟب َٖٓ٘ٚ ،ذا ٖ ٛايعُ  ٠يف ايٓؿ. ٞ
( )1ايبراب :د + 186 :11ؼرٝس َصًِ :نتاب اَ٫اب : ٠ظ.1815
( )1ا٫ختؽاؿ يًعٝخ املؿً - 151: ٝبع َ٪شص ١ا٫عًُ -ٞبريٚت .
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ْعِ َا مل ٜـكِ ديـ ٌْٝخاؿ عً ٢ا٫ظـتـرا يف َـٛبدٕ َـخـؽـٛؿ َٔ
ايٜ٫ٛــ ١نُــا إدعــ ٞيف ايتؽــرف بصــِٗ اَ٫ــاّ (عــخ) َٚــا ٜرجــع ايٝــ٘ َــٔ
ا٭َٛاٍ ايعاَ ،١ؾ ٚجب بعفـِٗ َراجعـ ١ايــُحتٗ ا٭عًـِ عًـ ٢ا٭ذـٛ
ٚجٛباّ ،نُا أٚجبٛا تكً ٙ ٝعً ٢ا٭ذٚ ٛجٛباّ .
ٚيف ـ٫ ٘٥ٛب يًخرٚد عٔ َكتف ٢ايكاع  ٠ا٭ٚيٚ ١ٝا٭ؼـٌ ايعًُـٞ
َٔ ديٚ ٌٝاـسَٚ ،ا ٜـُهٔ ا٫شت  ٍ٫ب٘ ٫ظرتا أعًُ ١ٝايؿك ٘ٝايٛيٖٛ ٞ
َا أؾاد ٙايص ٝايـره(ِٝق  َٔ )1( )ٙإٔ دي ١ٜ٫ٚ ٌٝايؿك ٘ٝيف ا٭َٛب ايـرصب١ٝ
ايـــرصب ١ٝديٝــٌ يبٓــًٜ ٞــسّ ا٫قتؽــاب ؾٝــ٘ عًــ ٢ايك ـ ب ايـــُتٝكٖٔٚ ،ــٜ٫ٚ ٛــ١
ا٭عًــِ عٓ ـ ايــتُهٔ َــٔ َراجعتــ٘ َــٔ د ٕٚذــرد َٚعــك ١غــري َ ــرتًُ١
عكٝ٥٬ـاّ ،وــِ قــاٍٚ( :ايعُـ  ٠إذٕ يف عـ ّ إعتبــاب ا٭عًُٝـ ١ظٗــٛب اإلمجــاع
عًٜ )٘ٝعين اإلمجاع عً ٢ع ّ إعتباب أعًُ ١ٝايـُحتٗ ايـٛي ٞايــُصت ذٕ يف
ايتؽرف ايـُعرٚف .
ٚؾٝــ٘ :اْــ٘ ٜ ٫بع ـ إظــابت٘ -نُــا ق ـ ٜؿٗــِ َــٔ عبــابَ ٠صتُصــه٘ -إىل
اي ي ٌٝا٭ ٍٚايذً ٟرذٓاٚ ٙاـراّ تاَاّ ْ ٫ــكؾ ؾٝـ٘ ٚجعًٓـا ٙبرٖاْـاّ عًـ٢
ٜ٫ٚـ ١ايؿكٝـ٘ ايـــرصبٚ ،١ٝيـ ٛؼـسٓ َـا ذنــرٚ ٙمل ْٓـاقغ ؾٝــ٘ بـ ٕ اْ٫هعــاف
ايكطعٜٓ ٞؽبٓ عً ٢تع ١ٜ٫ٚ ٔٓٝايؿكٚ ٘ٝذصب ،أ َٔ ٟد ٕٚدخاي ١ايع ايـ١
أ ٚا٭عًُ ١ٝأْ ٚـرُٖٛا ْك: ٍٛ
ٜـُهٓٓا ايتُصو يٓؿ ٞاعتباب ا٭عًُٝـ ١بـإً٬م ايـٓؾٓ ايــُ٪يٓـ يًـ يٌٝ
اي اْ :ٞأعين ْؾٓ ايـُكبٛي ١ايذ ٟجعٌ ايؿكٝـ٘ ايعـابف يــر٬هلِ ٚذـراَِٗ
(َ )1صتُصو ايعر ٠ٚايٛوك : ٢د. 186 : 1
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ٚايٓاظر يف بٚاٜاتِٗ ذانُاّ ٚقاـٝاّ عً ٢ا٬ً٫م َـٔ د ٕٚتكٝٝـ با٭عًُٝـ١
أ ٚا٭عرؾٝــ ١أ ٚايع ايــٚ ،١إْ ــُا ْؽــري إىل اعتبــاب ايع ايــ ١ي ـ ي ٌٝقطعــَ ٞــٔ
إدباى ايعكــٌ ايصــًَٚ ِٝــٔ ؼــرٝر ١شــًُٝإ( )1ايـــُتفُٓ ١جعــٌ ايكف ـا٤
ٚايـره ١َٛيإلَاّ شايعايـِ بايكفا ٤ايعادٍ يف ايـُصًُنيز .
ٜٚـُهٔ تكرٜب دي ٌٝايعكـٌ َــحُٖٓ ّ٬ـا َٚؿؽـ ّ٬يف َــرً٘ بـ ٕ ٜكـاٍ
ٖٓا :إٕ ايع ايَ ١عتى ٠يف ايٛي ٞايعرع ٞعً ٢ا٭َٛب ايــرصب ١ٝبعـني ايـ يٌٝ
ايـُرظ اىل إعتبابٖا يف ايٛي ٞعً ٢اإلؾتاٚ ٤ايكفاٖٚ ،٤ـ ٛإٔ ايــُكطٛع بـ٘
 بـرصب َرتهسات ايـُتعرعٚ ١بـرصب اي ي ٌٝايعكً ٞايكطع ٖٛ -ٞعـ ّذحٝــ ١تؽــرف ايــٛي ٞايعــرعٚ ٞايــسع ِٝايـ ٜين إذا مل ٜهــٔ ًَتسَـاّ بؿــرٚع
اي ٪َٚ ٜٔدٜٓاّ يًؿرا٥

َٚـُتٓعاّ عٔ ايـُرابّ :

أ :ّ٫ٚ٭ٕ َرتهسات ايـُتعرعٚ -١بـر ايب اٖٚ ١ايٛـٛظ ايتاّ -قاُ٥ـ١
عً ٢بؾ

ايعابع أ ٚع ّ إعطا ٤اي ١ٜ٫ٛعً ٢ايــَُٓ٪ني ٚايــًُتسَني يــُٔ

ٜ ٫هْ ٕٛسٜٗاّ ع  ّ٫تكٝاّ ،بٌ ٫ٚب َٔ ن ْ٘ٛيف اي بج ١ايعًٝا َٓٗا .
ٚواْٝاّ  :٭ٕ ايعكٌ ايصً ٜ ِٝبى -بعهٌ قاًع -يس ّٚع ايـ ١ايـٛي ،ٞإذ
ٌ بعـ ٕ ايؿكٝـ٘
خ ٓ
ايـُٓكؽ ١اي ٚ ١ٜٝٓاْ٫ـررافٚ -ي ٛبٓر ٛايتُٗ ١ايكٜٛـُٜ -١ــ ٔ
ؾٜ ٬ؽًس يًٚ ١ٜ٫ٛايسعاَ ١اي ٜ ٌٖٚ ،١ٜٝٓـرتٌُٚ -ي ٛـعٝؿاّ -عٓـ عاقـٌ
َ بى َتٛج٘ غري غاؾٌ أَ ٚػؿٌٓ :إٔ ٜرـ ٢بايرجٛع إىل ؾكٝـ٘ ٚا٫شـت٦ذإ
َٓـ٘ ٖٚـ ٛتـابى يـبع
يبع

ايٛاجبـات جٗـر ّا َـٔ د ٕٚعـذب ٚاــس أَ ٚرتهــب

ايـُررَات عًٓاّ َٔ دًَ ٕٚح ٧ظاٖر أ ٚإـطراب ٥٫س .

( )1ايٛشا : ٌ٥د : 18ب َٔ 7أبٛاب ؼؿات ايكاـ : ٞظ. 7
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َٚع ٖذا ا٫شت  -ٍ٫بكٛت٘ ٚٚـٛذْ٘ -صتػين عٔ جٛاب( ٞايتٓكٝس)
َع َا ؾُٗٝا َٔ ا٫ظهاٍ ُٖٚ ،ا :

ا٫ظــهاٍ ا٭ : ٍٚاْــ٘ ٜ ٫ـــرتٌُ إعتبــاب ا٭عًُٝــ ١يف َرجــع ا٭َــٛب
ايـرصب ،١ٝ٭ٕ ٫زّ إعتبابٖا إٔ تهٖ ٕٛذ ٙايـُٗاّ ايعظ ١ُٝايه ري ٠ايـُتؿرق١
يف أبجا ٤ايعايـِ باجع ١إىل ظخؾ ٚاذ ٜٚصـتر ٌٝقٝاَـ٘ بٛذـ ٜٚ ٙــُتٓع
تـؽ ٓ ٜ٘بـؿرد ٙيـحُـٝعٗا  ٖٞٚخابجـ ١عٔ ًٛم ايـؿرد ايٛاذ  ،ؾإ اي١ٜ٫ٛ
نايـخ٬ؾٜٚ ١ه ٕٛأَر ايـُرجع ١ٝايٛاذ  ٠غري َٝصٛب ٭ذ ٕ .
ٚؾ : ٘ٝإٕ ايــخ٬ؾَٚ ١رجعٝـ ١ايتكًٝـ اذا أْٝطـت بـا٭عًِ خاؼـ -١يـسّ
ايـُرذٚب ْؿص٘ٚ ،ذٌٓ ايـحُٝع ٖٛ :ا٫شتعاْ ١با٭ْؽاب ٚا٭عٛإ ٚايٛن٤٬
يف عُــ ّٛا٭قطــاب ٚايبًــ إ َــع تــٛج ِٗٗٝبا٭ذهــاّ ايعــرعٚ ١ٝايعــٕٚ٪
ايـُرتبط ١بٗا ٫ٚ ،إظهاٍ بايٛج إ .
ا٫ظهاٍ اي اْ : ٞإٕ ا٭عًُ ١ٝي ٛناْت َطًٛب ١يف  ١ٜ٫ٚايـرصب -١يًسّ
ايبٝإٚ -ي ٛبٓر ٛا٫ظابٚ ٠اٜ٫ـُا -٤يف ا٭خباب ايٛابدٚٚ ٠ؼًت إيٓٝـاَ ،ـع
أْ٘ مل ترد ذت ٢ا٫ظاب ٠يف ْؽٛؿ ا٭خباب ،ؾ ٬تـرتٌُ ا٭عًُ. ١ٝ
ٚؾ : ٘ٝاْ٘ َٔ ايـُرتٌُ إٔ ٜه ٕٛوـُ ١غرضْ ظرع ٞعٓ ا٭ُ٥ـ)(١
ايذ ٜٔمل ٜبٛٓٓٝاٚ -ي ٛبٓر ٛا٫ظاب ٠يف أذاد -ِٗ ٜإظـرتا أعًُٝـ ١ايــُرجع
ٚي ٞا٭َٛب ايــرصبْ ،١ٝظـري ايػـرض ايـ اع ٞاىل عـ ّ ايتؽـرٜس بــُرجع١ٝ
ايؿكٚ ٘ٝايكاـٚ ٞؼرٓذت بعٓٛإ (ايٓاظر يف ذ٬هلـِ ٚذـراَِٗ) أٜ( ٚعًـِ

( )1ايتٓكٝس  :ا٫جتٗاد ٚايتكً. 116 + 115 : ٝ
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ظ٦ٝاّ َٔ قفاٜاِٖ) أ( ٚابجعٛا إىل بٚا ٠ذ ٓ ٜا)ٚ ،يعً٘ يع ّ ْفٛد ايؿهر
ايؿكٗ ٞآْذاى إىل َصت ٣ٛايتؽرٜس بـُ ٌ ٖذ ٙا٭َٛب .
ٚايؽرٝس ايتصُو بإً٬م ايـُكبٛي ٜٓ٪َ ١اّ باإلمجاع ايظاٖر يؽاذا
(ايـــُصتُصو) (ٚايتٓكــٝس)ٚ ،بـــُ ً٘ ْصــت ٍ عًــ ٢عــ ّ إعتبــاب ا٭عًُٝــ١
اإلـــاؾ -١ٝأعًــِ أٖــٌ ايبًــ ٚ -ؾاقــاّ يًُعــٗٛب بــني ا٭ؼــراب ٚ ،بعــني
اإلظهاٍ ايذ ٟأٚبدْا ٙعً( ٢ايـُصتُصو) ْعهٌ ب٘ عًـ( ٢ايتٓكـٝس) ايـذٟ
إشــتكرب ا٫عتبــابْ ،عــِ ق ـ ٜكــاٍ باعتبــاب أعًُٝــ ١أٖــٌ ايبً ـ يف خؽــٛؿ
ايكفاٚ ٤ؾ ٘ٝن ّ٬عرـٓا ٙيف بـرٛث ايكفا ٤إٕ ظا ٤ا

تعاىل .وِ ْبر :

ال عنه يف أمور الـخسبة :
نصب الفقيه قيناً أو وكي ً
 ٫بٜــب عٓـ ْا ٚيعًــ٘  ٫خــ٬ف بــرصب ا٫بتهــاز ايؿكٗــا ٞ٥ايـــُُت
ايـُتًك ٢ج ّ٬ٝعٔ ج -ٌٝيف إٔ يًُحتٗ إٔ ٜٝٓب غري ٙيف َعرٚف َــربٛب
ظرعاّ أٜٛ ٚنٌ غري ٙأ ٜ ٚذٕ يػري ٙيف تؽـرفٕ َعـرٚفٕ َصترصـٔ ظـرعاّ اذا
نــإ يًؿكٝــ٘ عــذبْ عــٔ َباظــرت٘ أ ٟٓعــذب َــٔ ا٭عــذاب ،ؾٝحعــٌ ايتٛيٝــ١
ٚايك ١َُٛٝي ك ٕ١عٓ ٪َ ٙتـُٔ َٔ أٌٖ ايعًـِ ٚايــُعرؾ ١با٭ذهـاّ ايعـرع،١ٝ
ٚق جرت شري ٠ايؿكٗا(٤بض) عً ٢ايتٛن ٌٝيف أَٛب ايـرصب ١عَُٛـاّ أ ٚيف
خؽٛؿ بعفٗا ،ؾٝحعٌ يـ٘ ايكَُٛٝـ ١عًـ ٢ايكؽٓـرٜ :عـرف عًـ ٢أَـٛاهلِ
ٜٚـرؿظٗا ٜٚؽرؾٗا يف َؽايـرِٗ َٔ د ٕٚتبـذٜر أ ٚإشـراف ،أٜ ٚــحعٌ يـ٘
ايتٛيٝــ ١عًــ ٢ا٭ٚقــاف أ ٚبعفــٗا أْ ٚــرٖٛا َــٔ ايـــرصبٝات ايــيت مل تصــٓ
يعخؾ َعني  ٫ٚيؽٓـ َـخؽٛؿ نايكادب .
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 ١ٜ٫ٚٚايؿك ٘ٝايعـ ٍ يف َؽـادٜل ايــُعرٚف ٚايــرصب ١وابتـ ْ١يف عؽـٛب
ا٭ٚ )(١ُ٥باظرٖا ايكفا ٠ايـُٓؽٛب َٔ ٕٛشً٬ني ايــحٛب ٚقـ أَفـ٢
اإلَاّ ايـحٛاد( )ق ١َُٛٝابٔ بسٜع عً ٢ايؽػاب ايذَ ٜٔات أبٚ ِٖٛترى
هلِ أَٛاٚ ٫ٚ ّ٫ي ٞإجباب ٟهلِ:يٝض هلِ جـ ٓ أٚ ٚؼـ ٓٞ٭ذـ أبـ٫ٚ ِٜٗٛ
ق ِٓٝهلِ -ؾـ َر ايكاــ ٞبتؽـ  ٟابـٔ بسٜـع قُٓٝـاّ عًـ ِٗٝوـِ إشـتؿت ٢اإلَـاّ
(ٚ )أَف ٢قَُٛٝت٘ نُا تك ّ ذها ١ٜايٓؾٓ ( )1ايؽرٝس ايٛابد ؾ. ٘ٝ
ٚنُا ٜؽس إَفا ٤ايك ١َُٛٝايـُحعٛي َٔ ١ايظايـِ ٜؽس إَفـا ٤ايؿكٝـ٘
 ٚي ٞايـرصب ١يف عٗٛد ايػٝب -١أ ٚإْعاٖ٤ا يـُ ٌ عب ايـرُٚ ٝابٔ بسٜع يفا٫عتكــاد بايٜ٫ٛــٚ ١يف ايٛواقــٚ ١ايع ايــٚ ١يف ايعًــِ ٚايؿكاٖــ ،١ؾــإ ايرٚاٜــ١
ايؽرٝر ١ت ٍ -إيتساَاّ -عً ٢إَهإ ت شـٝض ايــحعٌ ٚايكَُٛٝـٚ ١إْعـاٖ٤ا
َٔ ٚي ٞأَـٛب ايــرصب ،١ؾـاذا جعًـٗا ايؿكٝـ٘ يــُ ٌ ابـٔ بسٜـع ناْـت قَُٛٝـّ١
َعرٚعٚ ّ١عًُُ٘ َعرٚؾاّ َ جٛباّ عً. ٘ٝ
ٖٚهــذا اذا ٚنــٌ ايؿكٝــ٘ ايعـ ٍ َــٔ  ٜــل بــ٘ عًــ ٢تــُع ١ٝأَــٛب ايٛقـــ
ايـُعني ايذ ٟيٝض يـ٘ ٚيـ٪َ ٞتــُٔ أٚ ٚنٓـٌ َـٔ ٜعتُـ  ٜٚ ٙـل بـ٘ يف قـب
ايٛج ٙٛايـُاي ١ٝايعرعٚ ١ٝؼرؾٗا اىل َصتركٗٝا بـرصب بأٚ ٜ٘ؾتاٚا ٙأ ٚأذٕ
٭ذ ٕ ٚاعتُ  ٙقُٓٝاّ عً ٢ؼػاب أ ٚشؿٗا ٤أَ ٚـحاْني يٝض هلـِ ٚيـٜ ٞراعـٞ
َؽايـرِٗ ،ؾإ ذهُٗا َعرٚع ١ٝايتٛنٚ ٌٝاإلذٕ .

( )1ايٛشا :ٌ٥د :11ب  َٔ 16أبٛاب عك ايبٝع :ظ +1د :17ب َٔ 88ايٛؼاٜا:ظ.7
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ٚباختؽاب ٫ :بٜب يف جعٌ  ١ٜ٫ٚايـرصب ١يًؿكٝـ٘ ايعـ ٍَٛٚ ،ــٛعٗا
ايـــُعرٚف ايــذ٫ ٟبـ َــٔ إٜــحادٜ ٫ٚ ٙرـــ ٢ايعــابع بإُٖايــ٘ ٚمل تُــصٓ
َُٗٓت٘ ٜ٫ٚٚت٘ اىل ظخؾ َعني أ ٚؼٓـ َـخؽٛؿ َٔ ايبعر نايكادب .
 ٫ٚبٜب عٓ ْا يف إَهإ تٛن ٌٝايؿك ٘ٝيػريَ ٙــُٔ  ٜـل بـ٘ ٜٚعتُـ  ٙ٭ٕ
ٜؿعـٌ ايــُعرٚف  :نـ ٕ ٜٛنًـ٘ يبٝــع َـاٍ ايؽـػاب أ ٚايــُحاْني أٜ ٚــسٓٚجِٗ
يـُؽًرتِٗ ٚذاجـتِٗ ايـُاشٓـ ١اي ٘ٝأٜ ٚـحـعً٘ قـ ٓٝـُاّ عً ٢أَٛاهلِ ٜـتـؽرف
بـُا ؾَ ٘ٝؽًرتِٗ .
نُــا  ٫بٜــب يف إَهــإ جعــٌ ايؿكٝــ٘ َــٔ ٜعتُ ـ ْ ٙا٥ب ـاّ عٓــ٘ يف ؾعــٌ أٚ
َـــحُٛع ١أؾعــاٍ ،نُــا  ٫اظــهاٍ يف إَهــإ إذْــ٘ يف ؾعــٌ ايـــُعرٚف ن ـ ٕ
ٜرخٓؽ٘ يف ايتؽرف يف ا٭ٚقاف أ ٚيف أَٛاٍ ايكاؼر ٜٔتؽرؾاّ ؾ ٘ٝؼ٬ذُِٗ
 ببـرِٗ َٓ٘ أ ٚقفا ٤ذٛا٥ح٘ هلِٖٚ . -هـذا  ٫إظـهاٍ يف إَهـإ ْؽـبايؿكٜ َٔ ٘ٝعتُـ  ٜٚ ٙـل بـ٘ ٚيٝـاّ عًـ ٢أٚقـاف َ ٫تـٛي ٞهلـا أ ٚعًـ ٢إذهـاّ
ٚؼاٜا ٚتٓؿٝذٖا ٚ ٫ ٖٞٚؼٜ ٓٞك ّٛبٗا ٜٓٚؿٓذٖا ٜٚطبٓل ايـُٛؼ ٢ب٘ .
وــِ اذا نــإ تٛنٝــٌ ايؿكٝــ٘ ايعــ ٍ يػــري ٙأ ٚإْابتــ٘ أ ٚإذْــ٘ ٚبخؽــت٘
َـخؽٛؼاّ بـُٛبد َعني ؾاْ٘ ٜصتُر ٖذا ايـحعٌ يـ٘ ،نـ ٕ ٜٛنًـ٘ أُٜٝٓ ٚبـ٘ أٚ
ُٜرخٓؽ٘ يف بٝع َاٍ ٜتٚ ِٝيف ؼرؾ٘ يف إذتٝاجات٘ بايـُعرٚف َـٔ د ٕٚتبـذٜر
ٚإشراف أ ٚيف إذراز غًٓٚ ١قـ ٚؼرؾٗا يف ايـحٗ ١ايـُٛقٛف عًٗٝا ؾٝصـتُر
تؽ ٓ ٜ٘يًُعرٚف بايٛناي ١عٔ ايــُحتٗ أ ٚبايٓٝابـ ١عٓـ٘ َـا داّ ايــُٛـٛع:
ايـُعرٚف -قاُ٥اّ باقٝاّ ٖ .ذا نً٘ يف ايتٛن ٌٝايـخاؿ بـُعرٚف َعني .
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 ٫ٚبٜــب يف اَهــإ َٚعــرٚع ١ٝتٛنٝــٌ ايؿك ٝـ٘ ايع ـ ٍ يػــري ٙتــٛن ّ٬ٝيف
عُ ّٛأَٛب ايـرصبٚ ١ايـُؽايـس ٚأيٛإ ايـُعرٚف ،ن ٕ ٜٛنٌ ايٝـ٘ ايكفـا٤
بني ايـُتخاؼُني يف بً َ ٠عٜٛٚ ١ٓٝنٌ ايَ ٘ٝـا ٖـَ ٛربـ ٛبايكفـاٚ ٤ؾؽـٌ
اي ــخؽٚ ١َٛإٜؽــاٍ ايـــرل ي ــُصترك٘ ،ؾــتعِٓ ٜ٫ٚتــ٘ بايٛنايــ ١أ ٚبايٓٝابــ،١
ٜٚـُهٓ٘ ذ٦ٓٝذ تٛيٓ ٞا٭ٚقاف اييت يٝض هلا ٚيٚ ٞتـٛيٓ ٞايٛؼـاٜا ايـيت يـٝض
ؾٗٝا ٚؼٚ ٞتٛيٓ ٞأَٛاٍ ايؽػاب ٚايــُحاْني ايـذ ٜٔيـٝض هلـِ ٚيـ ٓٞظـرعٞ
إجباب :ٟأب أ ٚجـ ٓ أٚ ٚؼـ ٓٞأذـ ُٖا ،أْ ٚــرٖٛا َـٔ ايـُؽايــس ايعاَـ١
ٚأيٛإ ايـُعرٚف اييت بخٓؽ٘ ايؿك ٘ٝأٚ ٚنًٓ٘ يف َباظرتٗا ْٝاب ّ١عٓ٘ أٚ ٚناي١
َطًك ١عٓـ٘ ،ؾتهـْٝ ٕٛابتـ٘ أٚ ٚنايتـ٘ ٚشـٝع ١تعـِٓ نـٌ َعـرٚف  ٫ٚتــختؾ
بٛاذـ َٗٓ ٕ٠ــا َــع تعُــ ِٝايتٛنٝــٌ أ ٚايٓٝابــ ١يهــٌ َعــرٚف ٜــرؽٌ خابجـاّ
ٜٚـُهٓ٘ َباظرت٘ َع أَٔ ايفرب ٚتصتُر  ١ٜ٫ٚايٓا٥ب أ ٚايٛنَ ٌٝا مل ٜعسي٘
ايؿك ٘ٝبع ْؽب٘ يٛج إ خٝاْت٘ أ ٚيتكؽري ٙأْ ٚـرُٖٛا َٔ دٚاع ٞايعسٍ .
ٜٓ ٌٖٚعسٍ ايـُ ذ ٕٚأ ٚايٛن ٌٝأ ٚايـُتٛي ٞايـُٓؽٛب ٭َٛب ايـرصب١
اذا َات ايؿك ٘ٝايذ ٟؼ ب عٓ٘ ايتٛن ٌٝأ ٚاإلذٕ أ ٚذؽٌ َٓ٘ ْؽب ايٛيٞ
يٮَر ايـرصا ؟ ٚ .ايـحٛاب ٜٓكصِ اىل جس: ٜٔ ٤
أ ٫ -بٜب عٓ ْا يف أْ٘ اذا ؼ ب إذٕ ايؿك ٘ٝبايتؽرٓف -ايــُعرٚف -أٚ
ؼ ب َٓ٘ ايتٛنٝـٌ ٚاإلْابـ ١يف ايتؽـرٓف ايــُعرٚف ،ؾاْـ٘ ٜتؽـرف َـٔ قبـٌ
ايـُحتٗ ٚيذا ٜصتٓ ايتؽرف ذكٝكـ ّ١اىل َٛنًٓـ٘ أ ٚاٯذٕ يـٖ٘ٚ ،ـ ٛايؿكٝـ٘
ايع ٍ ُٜٚــٓصب ايٝـ٘ ،إذ ايٛنٝـٌ ٚايــُ ذٚ ٕٚجـٛدْ تٓسًٜـ ٞيًُٛنـٌ ٚاٯذٕ
ٜٚه ٕٛايؿك ٖٛ ٘ٝايــُتؽرٓف ذكٝكـ ّ١يف أَـٛاٍ ايكاؼـر ٚيف ايٛقــ أْ ٚــرٛ
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ذيو َٔ أيٛإ ايـُعرٚف اييت ٜتٝصٓـر َباظـرتٗا يف عؽـٛب ايػٝبـٚ ،١بــُٛت
ايؿك ٘ٝاٯذٕ أ ٚايـُٛنٌٓ ٜٓكف ٞاإلذٕ ٚتس ٍٚايٛنايٚ ١تبطٌ ظرعاّ ،ؾٓٝعسٍ
ايـــُ ذٚ ٕٚايٛنٝــٌ قٗــراّ ،أ ٟترتؿــع اإلذٕ ٚايرخؽــ ١بايـــُٛت نُــا تبطــٌ
ايٛناي ١ب٘ إمجاعـاّ ،إذ َ ٫عٓـ ٢يبكـا ٤اإلذٕ أ ٚاشـتُراب ايٛنايـ ١بعـ َـٛت
ايؿكٝــ٘ ايـذ ٟؼـ ب َٓــ٘ اإلذٕ أ ٚايتٛنٝــٌ يف ايتؽــرف -ايـــُعرٚف ، -٭ٕ
ظرع ١ٝتؽرٓف ايــُ ذٚ ٕٚايٛنٝـٌ ؾـرعُ ظـرع ١ٝتؽـرٓف ايؿكٝـ٘ ،ؾـاذا زايـت
ظـرع ١ٝتؽـرٓف ايؿكٝـ٘ بــُٛت٘ زايـت ظـرع ١ٝايــُ ذٚ ٕٚايٛنٝـٌ عٓـ٘ٚ ،٭ٕ
ايٛناي ١تبطٌ بايـُٛت ٚخـرٚد ايؿكٝـ٘ عـٔ أًٖٝـ ١ايتؽـرف بــُٛتٖ٘ٚ ،هـذا
اإلذٕ ٚايرخؽ ١تـتـك ّٓٛبايؿك ٘ٝاٯذٕ ٚتٓع ّ باْع اَ٘ َٛٚت٘ .
ٖٚهــذا اذا عــرض يًؿكٝــ٘ ايعــ ٍ َــا ٜٛجــب ؾكــ  ٙيعــرا ٥ايٜ٫ٛــ١
ايـُتك َ ،١ن ٕ ٜطـرأ عًٝـ٘ اإلغُـا ٤أ ٚايــحٓ ٫ -ٕٛمسـس ا

بـذيو -ؾاْـ٘

تبطــٌ اإلذٕ ٚايٛنايــ ١بعــرٚض اإلغُــا ٤أ ٚايـــحٓٚ ٕٛباإلمجــاع ايـــُتهرب٠
ذهاٜتــ٘ ٚدعــٛا ٙيف (ؾكــ٘ ايٛنايــ )١عٓــ عــرٚض ايـــُٛت أ ٚايـــحٓ ٕٛأٚ
ا٫غُاٖٚ ، ٤هذا عرٚض ايؿصـل عًـ ٢ايؿكٝـ٘ اٯذٕ أ ٚايــُٛنٌ ٫ -مسـس
ا

بذيوٜ ٖٛٚ -عين ايـخرٚد عٔ أَـر ا

تعـاىل أْٝٗ ٚـ٘ أ ٚايــخرٚد َـٔ

ًرٜل اي ١ٜ٫ٛايـرك ١٭َري ايــَُٓ٪ني(ْ )عـٛذ بـا

َـٔ غفـب٘ شـبراْ٘،

ؾاْــ٘ تـــبطٌ إذْــ٘ ٚٚنايتــ٘ يؿك ـ ايٜ٫ٛــ ١ايعــرع ١ٝبعــرٚض ايعــابض عًــ٢
ايـُٛنٌ أ ٚاٯذٕ ٖٚ .هذا ٜٓعسٍ عُ ّٛايٛن ٤٬بـُٛت ايـُحتٗ َِٗٓٚ -
ايٛن ٤٬يف ْعر ايؿتاٚ ٣ٚقب

ايـركٛم ايـُايٚ ١ٝايٛج ٙٛايعرعْٚ ١ٝــرٖٛا
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َــٔ ايتؽــرؾات ايــيت ٜٛنــٌ ايـــُحتٗ  ٕٚأَرٖــا اىل ٚنٗ٥٬ــِ ٚأعــٛاِْٗ يف
أيٛإ ايـُعرٚف ٚايـخريات ٚايكربات .
ب -اذا ْؽب ايؿك ٘ٝايع ٍ َعتُ َٚ ٙـرٌ وـكت٘ َتٛيٝاّ يًٛقـ أ ٚقُٓٝـاّ
عً ٢ايكاؼر ٜٔأْ ٚـرُٖٛا ،وِ َات ايؿكٝـ٘ ايـذْ ٟؽـب٘ ٚيٝـاّ أ ٚقُٝـاّٖ -ـٌ تبطـٌ

تٛيٝت٘ أ ٚقَُٛٝتـ٘ نُـا ٖـ ٛايــراٍ ؾُٝـا اذا ؼـ ب َـٔ ايؿكٝـ٘ ايعـ ٍ تٛنٝـٌ
ايـُعتُ أ ٚإذْـ٘ إٜـا ٙبايتؽـرف-ايــُعرٚف -؟ أّ  ٫تبطـٌ تٛيٝتـ٘ أ ٚقَُٛٝتـ٘ اذا
َات ايؿكٜٓ ٫ٚ ٘ٝعسٍ بٌ تبكٜ٫ٚ ٢ت٘ ٚقَُٛٝت٘ ٚإٕ َات ايؿك ٘ٝايذْ ٟؽب٘؟ .
ٖذا َا إختًؿت ؾ ٘ٝأْظاب ايؿكٗا ٤عً ٢قٛيني أظرْا ايُٗٝا بٓر ٛايص٪اٍ .

ٚيف ا٫بت اْ ٤ك ٫ :ٍٛبٜب يف ؼرْ ١ؽب ايؿكٝـ٘ ايعـ ٍ َتٛيٝـاّ عًـ٢
ٚقـٕ يٝض ي٘ ٚيَ ٞـحع َٔ ٍٛايٛاقـ ٚيف ؼرْ ١ؽب٘ قُٓٝاّ عً ٢ايكاؼرٜٔ
ايذ ٜٔيٝض هلِ أبْ  ٫ٚج ٓ ٚ ٫ٚؼ َٔ ٓٞأذ ُٖاٖٚ ،ذا ٚاـس عٓ ْا َٔ
د ٕٚإٔ تتٛقـ ؼ٬ذْ ١ٝؽب ايؿك ٘ٝيًك ِٓٝأ ٚيًُتٛي ٞعً ٢اإليتساّ ب بٛت
اي ١ٜ٫ٛايعاَٚ ١ايسعاَ ١ايـُطًك ١يًؿك ٘ٝيف عؽر ايػٝب - ١نُا أؾـاد( )1أشـتاذْا
ايـُركل(ق  -)ٙبٌ يًؿك ٘ٝايعـ ٍ ؼـ٬ذ ١ٝايٓؽـب ايــُذنٛب بٓـا ّ ٤عًـَ ٢ـا
اخرتْا َٔ ٙوبٛت  ١ٜ٫ٚايـرصب ١يًؿك ٫ ،٘ٝأقٌ َـٔ ؼـ٬ذ ١ٝايؿكٝـ٘ يًكفـا٤
ٚظـــرع ١ٝتؽــ ٓ ٜ٘يؿؽـــٌ خؽـــَٛات ايــــُتٓازعنيَٚ ،ـــٔ ظـــ ٕٚ٪ايكفـــا٤
ٚٚظا٥ـ ايكفاْ : ٠ؽب ق ِٓٝعً ٢ايكاؼر ٜٔأْ ٚؽب َتـ ٍٕٛيًٛقــ ايـذٟ
يٝض ي٘ َتٚ ، ٍٕٛقـ تكـ ّ يف ا٫شـت  ٍ٫عًـ ٢وبـٛت ٜ٫ٚـ ١ايــرصب ١يًؿكٝـ٘

( )1ايتٓكٝس  :ا٫جتٗاد ٚايتكً. 788 : ٝ
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بـُكبٛي ١ابٔ ذٓظً :١ش ..ؾـاْ ٞقـ جعًتـ٘ عًـٝهِ ذانُـاّز(ٚ )1أٚــرٓا إٔ
َٔ ظ ٕٚ٪ايكفاٚٚ ٠ظا٥ـ ايكفـاْ :٠ؽـب ايكـ ِٓٝعًـ ٢ايكاؼـرْٚ ٜٔؽـب
ايـُتٛي ٞعً ٢ا٭ٚقاف ٫ٚ ،بٜب يف ظرعْ ١ٝؽب ايؿك ٘ٝيـٗذٚ ٜٔق جعًٙٛ
ذانُاّ ظرعاّ عً ٢ايعباد .
ٚعً :٘ٝاذا َات ايؿك ٘ٝايع ٍٚ -ق ْؽب َتٛيٝاّ يٮٚقاف أ ٚقُٓٝاّ عًـ٢
ايكاؼر ٌٖ -ٜٔتبطٌ تٛيٝت٘ بـرٝ

٫ب َـٔ َراجعـ ١ايــُٓؽٛب يًُحتٗـ

ايـر ٞذتٜ ٢ـح د ْؽـب٘ ٜٚؽـرس تؽـرؾ٘ -ايــُعرٚف -أّ  ٫تبطـٌ تٛيٝتـ٘
ٚقَُٛٝت٘ ٜٓ ٫ٚعسٍ  ٫ٚتسٜ٫ٚ ٍٚت٘ بع ْؽب٘ ؟ .
 -1ق ٜكاٍ(:)1إٕ ايـُحتٗ ايـحاعٌ يًٚ ١ٜ٫ٛايك ١َُٛٝق ٜـحعًٗا عـٔ
ْؿص٘ يًٛي ٞعً ٢ايٛقـ أ ٚعً ٢ايكاؼر ٜٔبـرٝ

تهٜ٫ٚ ٕٛتـ٘ َـٔ ظـٕٚ٪

 ١ٜ٫ٚايـُحتٗ ايذْ ٟؽب٘ٚ .يف ٖذ ٙايؽٛب ٠تبطٌ تٛيـٝـت٘ أ ٚقـٝـَُٛتـ٘ عٓ
َٛت ايـُحتٗ يسٚاٍ ٜ٫ٚت٘ .
ٚق ٜـحعًٗا ايـُحتٗ عٔ اَ٫ـاّ( )بــُا أْـ٘ ٚنٝـٌْ ْا٥ـب عٓـ٘ ٚيـ٘
ٜ٫ٚــ ١ايـــحعٌ ٚايٓؽــب ْٝابـ ّ١عٓــ٘ ،ؾتهــٜ٫ٚ ٕٛــ ١ايــٛيَ ٞــٔ ظــٜ٫ٚ ٕٚ٪ــ١
اَ٫اّ(ٚ )إٕ نإ ايـحاعٌ هلا ٖـ ٛايؿكٝـ٘ ٚ .يف ٖـذ ٙايؽـٛبٜٓ ٫ ٠عـسٍ
ايـُٛيٓ ٢قطعاّ  ٫ٚتبطٌ تٛيٝت٘ أ ٚقَُٛٝت٘ .
ٜٚردٓ : ٙع ّ ٚـٛظ دي ٌٝإوبات ٞإلَهإ جعـٌ ايــُحتٗ ٚيٓٝـاّ أ ٚقُٓٝـاّ
ْٝاب ١عٔ اإلَاّ( )بـرٝ

تهٜ٫ٚ ٕٛت٘ بع ْؽب ايؿك ٘ٝإٜاَ ٙـٔ ظـٕٚ٪

( )1ايهايف  :د + 67 :1ايٛشا : ٌ٥د : 18ب َٔ 11ابٛاب ؼؿات ايكاـ : ٞظ. 1
( )1باجع  :جٛاٖر ايه : ّ٬دَ + 66 : 18صتُصو ايعر ٠ٚايٛوك : ٢د. 78 : 1
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 ١ٜ٫ٚاإلَاّ(َٚ ، )ا دٍٓ عًـ ٢نْٛـ٘ ذانُـاّ ٚقاــٝاّٖٚ -ـَ ٞكبٛيـ ١ابـٔ
ذٓظًَٚ ١عتى ٠أب ٞخ ٜــحٚ -)1(١إٔ َـٔ ظـ ٕٚ٪ايكفـاٚٚ ٤ظـا٥ـ ايكفـا٠
ْؽب ايٛي ٓٞعً ٢ايٛقـ ٚايك ِٓٝعً ٢ايؽـػابٖ -ـذا ٜ ٫ؽـًس ديٝـٌ إوبـاتٕ
عً ٢ؼ٬ذ ١ٝايؿك ٘ٝيـحعٌ اي ١ٜ٫ٛ٭ذـ وكاتـ٘ ْٝابـ ّ١عـٔ اإلَـاّ( )ؾـإ
ايؿكٝــ٘ ْا٥ــب اَ٫ــاّ( ٫ٚ )ديٝــٌ  ٫ٚظــاٖ عًــ ٢إعطــا َ ٙ٤ــٌ ٖــذٙ
ايؽــ٬ذ ١ٝبـــرٝ

ٜكــَ ّٛكــاّ اإلَــاّ ا٭ؼــٌ( )يف جعــٌ ايٜ٫ٛــ ١أٚ

ايك ١َُٛٝأْ ٚـرُٖٛا ْٚؽب أذ ٕ هلـا ْٝابـ ّ١عـٔ اَ٫ـاّ ( . )بـٌ ٜــُهٔ
ايك :ٍٛإٕ جعٌ ايؿك ٘ٝايتٛي ١ٝأ ٚايك ١َُٛٝ٭ذـ ٕ َـٔ وُــكات٘ يف ايــركٝكٖ ١ـٛ
إشتٓاب ١ي٘ عٓ٘ يف ايتؽرف ايـُعرٚع ٚايـُعرٚف ايـرصا :ايٛقـ أ ٚأَٛاٍ
ايؽػاب أْ ٚــرُٖٛاٚ ،عٓـ َـٛت ايؿكٝـ٘ ايــحاعٌ -تٓتٗـ ٞايٓٝابـٜٚ ١ــرتاد
ْؿٛذ تؽرف ذاى اي ك ١اىل اإلذٕ ايـح  ٠ ٜأ ٚايتٛي َٔ ١ٝؾك ٘ٝع ٍ ذ. ٞ
٪ٜٚن َا ذنرْا :إٕ َٓؽب ايكفاَ ٤ـحع ٍٛيًُحتٗ َٔ اَ٫اّ(،)
َ ٫ٚعَٓ ٢عك ٍٛ٭ٕ ٜٓؽب ايؿك ٘ٝقاــٝاّ ْٝابـ ١عـٔ اَ٫ـاّ( ٫ٚ )ديٝـٌ
إوبـاتٕ ٜهعـــ ٖــذ ٙايؽــ٬ذْ . ١ٝعــِ ذنرْـا ؾُٝــا َفــ ٢إٔ يًؿكٝــ٘ بــرصب
ٜ٫ٚتــ٘ يف أَــٛب ايـــرصب ١إٔ ٜٓؽــب َــٔ ٜعتُ ـ  ٜٚ ٙــل ب ــُعًَٛات٘  ٜٚــحعً٘
قاـٝاّ ٜـرهِ بني ايعباد ايـُتٓازعني عًً ٢بل ؾتا ٣ٚايـُحتٗ ايع ٍ ْٚا٥باّ
عْٓ٘ ٫ ،ا٥باّ عٔ اَ٫اّ(َ )ا داّ مل ٜبًؼ َرتب ١ا٫جتٗاد .
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ٚ -1ق ٜكاٍ :ايـُٓؽٛب َٔ قبٌ ايـُحتٗ َتٛيٝاّ يًٛقـ أ ٚقُٓٝاّ عًـ٢
ايكؽٓر  ٫تبطٌ تٛيٝت٘ ٚقَُٛٝت٘(ٚ ،)1ق ٜٛجٓ٘ ب ٕ اإلَاّ ايـُعؽ )(ّٛق
ق جعٌ اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١يًؿك ٘ٝيف زَٔ ايػٝبٚ ،١اذا ْؽب ايؿكٝـ٘ َتٛيٓٝـاّ عًـ٢
ايٛقـ أ ٚقُٓٝاّ عً ٢ايكاؼر ٜٔنإ ذهُ٘ ذهِ ْؽب اَ٫اّ(٫ )شـُٝا
يــ ٛقؽ ـ ايؿكٝــ٘ ْؽــب٘ بايٓٝابــ ١عــٔ اإلَــاّ ا٭ؼــٌ(عخ) ؾتبك ـٜ٫ٚ ٢تــ٘ أٚ
قَُٛٝتــ٘ ذتــ ٢بع ـ َــٛت ايـــُحتٗ ايــذْ ٟؽــب٘  ٫ٚتبطــٌ ٜٓ ٫ٚعــسٍ عــٔ
َٓؽب٘ ،٭ٕ اإلَاّ ا٭ؼٌ ذ ٞمل ٜـُت .
ٚيف ٖــذا ايـــُكاٍ ٚيف تٛجٗٝــ٘ -إظــهاٍ َٓٚــع  :أ :ّ٫ٚاْــ٘ مل تصــاع
ايٓؽٛؿ ايـُ وٛب ٫ٚ ٠اإلمجاع ايـُٓك ٫ٚ ٍٛدي ٌٝآخر عً ٢وبٛت (اي١ٜ٫ٛ
ٚ ،٬٭جً٘ ٜ ٫تِ ايتٛج ٘ٝإلبتٓا ٙ٤عً. ٘ٝ
ايعاَ )١يًؿك ٘ٝنُا تك ّٓ َؿؽٓ ّ
ٚواّْ ٝا  :اْ٘ َـع تصـً ِٝؼـ٬ذ ١ٝايؿكٝـ٘ يًٓؽـب ٚظـرع ١ٝجعًـ٘ ايتٛيٝـ١
ٚايك ١َُٛٝ٭ذ وكات٘ ايـُ٪تـُٓني يف ْظر ٙنُا تك ّ قبٛيـ٘ ٚتٛجٗٝـ٘ ،خ٬ؾـاّ
٭شتاذْا ايــُركل(ق َٚ )ٙـع تصـً ِٝنـ ٕٛايٓؽـب ٚايــحعٌ َـٔ ايــُحتٗ
ْا٥ب اإلَاّ(عخ) ٚعـ ّ ؼـر ١نـ ٕٛايٓؽـب َـٔ اإلَـاّ(عخ) نُـا قـ َٓٓا
قبٛي٘ ،خ٬ؾاّ يؽاذا (ايـحٛاٖر) (ٚايـُصتُصو) ؾٓك: ٍٛ
إٕ قٛاّ ظرعْ ١ٝؽب٘ يًُتٛي ٞأ ٚيًك ٖٛ ِٓٝجعـٌ ايٜ٫ٛـ ١يـ٘ َـٔ اإلَـاّ
ايـُعؽ )(ّٛؾته ٕٛتٛيٝت٘ يػري ّ١ًَٛٓ ٙبـرٝات٘ٚ ،اذا َات ايؿكٝـ٘ بطًـت
تٛيٝتــ٘ ٚاْتؿــت قَُٛٝتــ٘ قٗــراّ ،يٛـــٛظ إٔ ايؿكٝــ٘ ق ـ ْؽــب٘ َتٛي ٓٝـاّ أ ٚق ُٓٝـاّ
بايٓٝاب ١عٓ٘ ،ؾتصتُر ايٚ ١ٜ٫ٛايكَُٛٝـَ ١ـا داّ ايـٛي ٞايؿكٝـ٘ ذٝـاّ مل ٜعسيـ٘،
( )1ايعر ٠ٚايٛوكَ : ٢ص يَ َٔ 51 : ١صا ٌ٥ا٫جتٗاد ٚايتكً. ٝ
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َٚع َٛت ايؿك ٘ٝايـٛي -ٞتبطـٌ ٜ٫ٚتـ٘ ايــُحعٛيَ ١ـٔ اَ٫ـاّ(ٚ )ؾـرٚع
ٜ٫ٚت٘ قطعآَّ ٫ٚ ،ع ظرعَ ٞؽرٓس يبكا ٤ايٚ ١ٜ٫ٛايك ١َُٛٝايؿرع .
ٚبعباب ٠واْ : ١ٝظرع ١ٝتؽرف ايـُحعٚ ٍٛيٓٝاّ عً ٢ايٛقــ أ ٚقُٓٝـاّ عًـ٢
ايؽػاب َتؿرع ١ٜ٫ٚ َٔ ١ايؿك ٘ٝيف ا٭َٛب ايــرصبَٚ ١ٝـٔ آوابٖـا ٚؾرٚعٗـا،
ٚاذا َات ايؿكٚ ٘ٝيـ ٓٞايــرصبْٚ ١اؼـب ايــُتٛي ٞأ ٚايكـ -ِٝإبتؿعـت ٜ٫ٚـ١
ايؿرع أ ٚقَُٛٝت٘ قطعاّ ٚب ٬ظو ،ؾإ ٖذا ظ ٕ ايؿرعٚ ١ٝايتؿرٓع .
َٚع ذؽ ٍٛايكطع با٫بتؿاع ٚإْتؿا ٤ايعو َ ٫ـحاٍ ٫شتؽراب بكا٤
ايتٛيٚ ١ٝاشتُراب ايك ١َُٛٝيـُا بع َٛت ا٭ؼٌ :ايؿكٚ ٘ٝي ٞايـرصبٚ ،١بع
إْتؿاٜ٫ٚ ٤ت٘ ايـُؽرٓر ١يـحعٌ ٖذا قُٓٝاّ عً ٢ايؽػاب أَ ٚتٛيٓٝاّ يًٛقـ ؾـإ
ا٫شتؽــراب ٜتـــك ّٛجرٜاْــ٘ بايعــو  ٫ٚظــو يف زٚاٍ ايكَُٛٝــٚ ١اْتؿــا٤
ايتٛي ٖٞٚ ١ٝؾرع َٔ اي ١ٜ٫ٛا٭ؼٌ ايسا ١ً٥بـُٛت ايـُحتٗ .
ٚ -7قـ ٜكــاٍ  :إٕ ْؽــب ايكــ ِٝعــٌ ايؽــػاب ٚايـــُتٛي ٞعًــ ٢ايٛقـــ
ْٚـرُٖٛا َٔ ظ ٕٚ٪ايكفاٚٚ ٤ظا٥ـ ايكفاٚ ٠ايـرهاّٚ ،ق جـرت شـري٠
ايكفاٚ ٠ايـرهاّ يف عؽٛب ايـُعؽَٛني( )عً ٢ايٓؽب ٚاشتُراب ٙيـُا
بع َٛتِٗ ،بٌ ق جرت شري ٠ايعكـ ٤٬عًـ ٢دٚاّ ايٓؽـب ٚبكـا ٤ايكَُٛٝـ١
ٚايتٛي ١ٝيـُا بع َٛت ايكاـ ٞايـحاعٌ .
ٜٚردٓ : ٙع ّ ٚـٛظ ايصري ٠عً ٢اشـتُراب ايتٛيٝـٚ ١ايكَُٛٝـ ١يــُا بعـ
َٛت ايكاـٚ ،ٞعً ٢ؾرض إذراز ايصري ٫ ٠ديٝـٌ عًـ ٢إَفـاٖ٤ا َـٔ قبـٌ
ايـــُعؽٚ )(ّٛاْ ــُا ؼ ـ ب اإلَفــاَ ٤ــٔ اإلَــاّ ايـــحٛاد( )يٓؽــب
قاـ ٞايهٛؾ ١ابٔ بسٜع قـ ُٓٝاّ عً ٢ايؽػاب ٚأَـٛاهلِٚ ،مل ٜعًـِ َـٔ ايــخى

( ....................................................)228بشرى االصول  /ج13
بـٌ  ٫د٫يـ ١ؾٝــ٘ عًـ ٢اشـتُراب ايٓؽــب ٚايكَُٛٝـ ١يــُا بعـ ٚؾـا ٠ايكاـــٞ
ايـحاعٌ أ ٚبع ظٗاد ٠اَ٫اّ ايـحٛاد( )ايذ ٟأَف ٢ايـحعٌ .
ٚ -1ق ُٜـصت ٍ عً ٢بكا ٤ايكٚ ١َُٛٝايتٛي ١ٝباشتؽـراب بكاُٖ٤ـا يــُا
بع ـ َــٛت ايـــُحتٗ ايـــحاعٌ هلُــاٜ ،عــين اشتؽــراب بكــا ٤ايـــُٛـٛع:
ايكٚ ١َُٛٝايتٛي ،١ٝأ ٚإشتؽراب بكا ٤ايــرهِ ايٛــع :ٞظـرع ١ٝتؽـرؾات
ايـُتٛي ٞأ ٚايك ِٓٝايـُٓؽٛب َٔ ايؿك ٘ٝبع َٛت٘ .
يهٓٓا ق أٚـرٓا ـُٔ ايـردٓ عًـ ٢ايــُكاٍ اي ـاْ :ٞإٔ  ٫ظـو يف زٚاٍ
ايٚ ١ٜ٫ٛايك ١َُٛٝذتٜ ٢ؽـس إجـرا ٤اشتؽـرابُٗا ،ؾـإ ايتٛيٝـٚ ١ايكَُٛٝـ١
َٔ آواب  ١ٜ٫ٚايؿكٚ ٘ٝؾرٚعٗاٚ ،اذا َات ايؿك -٘ٝأؼـٌ ايٜ٫ٛـٚ ١ايكَُٛٝـ-١
إْـتــؿتا ٚإبتـؿعــتا ٜ ٫ٚبكــ ٢يًؿــرع ٚجــٛدْ ٚنٝــإْ َــع إْتؿــا ٤ايٜ٫ٛــ ١ا٭ؼــٌ
بـُٛت ايؿك ٘ٝايع ٍ .
ٚاذا إشترهِ ايعو ٚبك ٞيف ايـٓؿض إذتُـاٍ ظـرع ١ٝتؽـرؾات ايكـِٓٝ
ٚايـُتٛي ٞايـُحع َٔ ٍٛايؿكْ -٘ٝكـ :ٍٛا٭ؼـٌ عـ ّ ْؿـٛذ تؽـرؾات٘ ٚعـ ّ
ظرعٝتٗا ،ؾإ ٖذا ا٭ؼٌ ا٭زي ٞبٌ ٚايـٓعيت ْــخرد عٓـ٘ ٜكٓٝـاّ عٓـ جعـٌ
ايؿك ٘ٝايك ١َُٛٝأ ٚايتٛي ١ٝذاٍ ذٝات٘ٚ ،بع َٛت٘ ٚاْتؿاٜ٫ٚ ٤تـ٘ ٚابتؿاعٗـا-
َ ٫ـخرد عٔ ا٭ؼٌ ايع َ :ٞع ّ ْؿٛذ تؽرؾات٘ ٚع ّ ظرعٝتٗا قٗراّ .
٪ٜٚنـ  : ٙإٕ ايــُحتٗ ايــحاعٌ يًتٛيٝـٚ ١ايكَُٛٝـٜ ٫ -١عـرع يـ٘ بعـ
ٚؾات٘  :ايتؽرف باي - ١ٜ٫ٛي ٛؾرض إَهإ تؽرؾ٘ٚ ،ؾـرض ايــُراٍ يـٝض
بـُراٍ -ؾهٝـ ٜعرع ايتؽرف يؿرع٘ َٓٚؽٛب٘ ؟ .
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ٚايـراؼٌ َٔ َـحُٛع َا تك ّ  :إٕ جعـٌ ايؿكٝـ٘ ايتٛيٝـ ١أ ٚايكَُٛٝـ١
أْ ٚـرُٖٛا ٭ذ ٕ َٔ ايــَُٓ٪ني اي كـا ٠ايــُعتُ َ ٜٔــختؽ ١بــرٝا ٠ايؿكٝـ٘،
ٚتٓتٗ ٞايتٛيٚ ١ٝايك ١َُٛٝبـُٛت ايؿك٫ٚ ،٘ٝب َٔ إشـت٦ذإ ؾكٝـ٘ عـ ٍ ذـٞ
ذت ٢تٓؿذ تؽرؾات٘ يف ايٛقـ أ ٚقَُٛٝت٘ عً ٢ايؽػاب أْ ٚـرُٖٛا .
ٖذا تـُاّ َا أبدْا بٝاْ٘ بًراظ ا٭ور اي اي
ٚق ذؽٌ ببر ـ٘ ايــخرٚد ايطٜٛـٌ عـٔ َبرـ

يإلجتٗاد  ١ٜ٫ٚ ٖٛٚايؿك،٘ٝ
ا٫جتٗـادٚ ،نـإ ايتٛشـع

ٚاإلًاي ١إشتحاب ّ١يرغب٬ً ١ب ايبر ٚ ،ناْت ايٓتٝح ١وبـٛت ٜ٫ٚـ ١ايؿكٝـ٘
يف ا٭َــٛب ايـــرصب ،١ٝخرٚج ـاّ عُــا دٍٓ عًــ ٢تصــً ايٓــاط عًــ ٢أْؿصــِٗ
ٚأَٛاهلِ ٚظٚ ِْٗٚ٪ا

ايعاؼِ ايـُٛؾل  .وِ ْبر

:

اآلثار الشرعية لالجتهاد الـنتجزىء :
َا تك ّ نً٘ ٬ٜذن آواب (ا٫جتٗاد ايـُطًل) ايـُصتٛعبَ ١ك بت٘ عً٢
اشتٓبا مجٝع ا٭ذهاّ ٚايؿتا ، ٣ٚقباٍ (ا٫جتٗاد ايـُتحس )٤ٟايـُكؽٛب٠
َ ك بت٘ عً ٢اشتٓبا بع

ا٭ذهاّ ٚايؿتا ٣ٚايعرع ٌٖٚ ،١ٝت بـت اٯوـاب

اي ٬و ١ايـُتك َ ١يًُحتٗ ايـُتحس ٤ٟ؟ .
أقــ :ٍٛقـ تكـ ّ إَهــإ تـــحسٓ ٟا٫جتٗــاد َٚعكٛيٝــٚ ١جــٛد ايـــُحتٗ
ايـُتحسٚ ،٤ٟذٝـ

إٔ يإلجتٗـاد ٚايؿكاٖـَ ١بـاد - ٨أُٖٗـا قٛاعـ أؼـٍٛ

ايؿك٘ َفاؾاّ يـُباد ٨أخر ٣شبل بـر ٗا َٔٚ . -ايـُُهٔ إٔ ٜ ٫تِ يصـايو
ًرٜل ا٫جتٗاد  ٫ٚتتركل عٓ  ٙتـُاّ ايـُبادٚ ٟايـُك َـات اي خـٝــً ١ؾــٞ
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شـعًَ ١هـ ١ا٫جـتــٗاد ٚإشتٝعابٗا ،ؾٝهـ ٕٛإجتٗـاد ٙغـري َصـتٛعب ٚتهـٕٛ
ًَهت٘ ْاقؽ ١غري َصتٛعب. ١
ٚتٛـٝس ذيو  :إٕ أِٖ َبادَٚ ٟك َات ا٫جتٗاد ٖ ٞقٛاعـ أؼـٍٛ
ايؿك٘ ٚنىٜات٘ٚ ،ق شبل إٔ إشتٓبا ايؿتاٜ ٣ٚـرتاد ايٗٝا ن رياّ ٚق تتطًب
بعـ

ايؿتـا ٣ٚتٓكـٝس عـ د َـٔ نىٜـات ا٫ؼــ ٍٛؾـُٝهٔ إٔ ٜهـ ٕٛشــايو

ًرٜل ا٫جتٗاد ـابطاّ َٚصتٛعباّ يبع

قٛاع ٚنىٜات ا٭ؼ ،ٍٛؾٝـتُهٔ

َٔ إشتٓبا ايؿرٚع اييت تتطًب تًهِ ايـُك َات ٚايهىٜات ا٫ؼٛي ١ٝاييت
إشتٛعبٗا ٖٚفُٗا ٚـبطٗاٜ ٫ٚ ،ـتُهٔ َـٔ ا٫شـتٓبا يف ايؿـرٚع ايؿكٗٝـ١
ايــيت تتطًــب نىٜــات أؼــٛي ١ٝمل ٜٗفــُٗا ٚمل ٜفــبطٗا ،ؾٝهــَ ٕٛتحــسٟ
ا٫جتٗاد ٚاقعاّ ٜٚه ٕٛتـحس ٟاإلجتٗاد ٚاإلشتٓبا ايؿعًَ ٞعكـ ّ٫ٛبـٌ ٖـٛ
ٚاقع خابجاّ ٜعرؾـ٘ أٖـٌ ايــخىٚ ٠اإلًـ٬ع ٚاإلجتٗـاد ايــُطًل ،نٝــ ٫؟
ٚاإلجتٗاد ايـُطًل عٓ نٌ ؾكَ ٘ٝصبٛمْ بايتحس ٟيف زَإٕ وِ ٜك ٣ٛإدبانـ٘
ٚاشـــتٝعاب َك بتـــ٘ يــــُباد ٤٣ا٫جتٗـــاد ذتـــٜ ٢ـــتُهٔ َـــٔ ا٫شـــتٓبا
ايـُصتٛعب ٚا٫جتٗاد ايـُطًل ٚايٛج إ أق َٔ ٣ٛنٌ برٖإ .
ٖٓٚا ْتر ث عٔ ا٭ذهاّ ٚاٯواب ايـُرتٌُ وبٛتٗا يًُحتٗ ايـُتحس٤ٟ
ْعرـٗا بٓر ٛايص٪اٍ ٚايـحٛاب ،بع َا أٚـرٓا إَهـإ تــحس ٟا٫جتٗـاد
َٚعكٛيٚ ١ٝجٛد ايـُحتٗ ايـُتحس ،٤٣ؾٓك: ٍٛ
ٖ -1ــٌ ٜـــحٛز يًُحتٗ ـ ايـــُتحسٜٚ ٨ؽــس َٓــ٘ ايعُــٌ بؿتــاٚا ٙايــيت
إشتٓبطٗا بـرصب ًَهت٘ ايـُختؽر ٠؟  .ايظاٖر جٛاز ٫ٚ ٙإظهاٍ ؾ ٘ٝعٓ ْا
أؼ ،ّ٬٭ْ٘ باشتٓباً٘ يـُك ابٕ َٔ ايؿتاٜ ٣ٚؽري عايـُاّ بايـرهِ أ ٚبايٛظٝؿ١
ايعرعٚ ١ٝايؿتا ٣ٚايـُصتٓبط ١يٜ٘ ٫ٚ ،صٛؽ يًعايـِ ايرجـٛع اىل غـري ،ٙ٭ْـ٘
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بسعُ٘ ٚإعتكاد ٙعايـِ ٚ ،غري ٙيٝض بعايـِ  ،أٖ ٚـ ٛعايــِ َ ًـٜ٘ ٫ٚ ،رجـع
ايعايـِ اىل عايـِ َ ً٘  ،إذ ايصري ايعكَ ٞ٥٬صتكرْ عً ٢بجـٛع ايـحـاٌٖ غـري
ايـخـبـٝـــر اىل ايـخـبـٝـــر ٜ ٫ٚ ،ـٓـطــبـــل عًــَ ٢ــ ًـــ٘  :ايـُحـــتٗ ايـُتحـــس٤ٟ
ايذٜ ٟعتك ْؿص٘ عايـُاّ بـُا إشتٓب َٔ ايؿتٝا .
ٚق ٜكاٍ بـحٛاز بجٛع ايـُحتٗ ايـُتحس ٤ٟاىل َـحتٗ ٕ وإٕ ٚإٕ نإ
قـ اشــتٓب ؾتــاٚا ٙبـــرصب ًَهتــ٘ غـري ايـــُصتٛعب ،١٭ْــ٘ يف ايـــركٝك ١يــٝض
بعايـِ با٭ذهاّ ،بٌ ٖ ٛجاٌٖ ٚغري خبري ٕب ذهاّ ايعرع ايـُبني ؾريجع اىل
ايـخبري  ٖٛٚايـُحتٗ ايـُطًل ايـُصتٓب يعُ ّٛا٭ذهاّ .
يهٔ ٖذا ايه ّ٬غري تاّ جسَاّ ،ؾإ ايـُحتٗ ايــُتحس ٤ٟنايــُحتٗ
ايـُطًل يف ذهِ ايؿتا ٣ٚايـُصتٓبط ١اييت ٖـ ٞبعـ

ايؿتـا ٣ٚايــُبتً ٞبٗـا

ظخؽُُٖ٘ٚ ،ا بــُ٬ىٕ ٚاذـ ٕ ،أُٖ ٟـا عايــُإ بايؿتـا ٣ٚايــُصتٓبط ١هلُـا
 -اذا ناْت بـع

ايـؿتا ٫ ٣ٚتـُاَٗاٚ -ايعايـِ ٜ ٫ـؽس تـكـًـ ٙ ٝيـػٝـر٫ٚ ٙ

ٜعرع ي٘ ايرجٛع يـُحتٗ ٕ آخر .
ٚبتعــبري ٚاـــس ٖ :ــذا ايـــُحتٗ ايـــُتحس ٤ٟايــذ ٟإشــتٓب أذهاَــاّ
ظــرع ١ٝأٚ ٚظــا٥ـ عًُٝـــ ،١بعــ ايؿرــؾ يف ا٭ديـــ ١ايعــرع٬َٚ ١ٝذظـــ١
َعابـــاتٗا ذتــ ٢إشــتٓب ايؿتٝــا َــٔ ديًٝــٗا ايــذ ٟإقتٓــع بــ٘ ،أ ٚؾرــؾ
عٔ اي ي ٌٝا٫جـتٗاد ٟؾًِ ٜـحـ ٚ ٙآٜـض َٔ ٚجٛدٚ ٙبجع يٮؼٌ ايعًُٞ
ٚإشــتٓب َٓــ٘ ايٛظٝؿــ ١ايعًُٝــٖ - ١ــذا ٜعتك ـ جازَ ـاّ نــَ ٕٛــا إشــتٓبط٘ َــٔ
ايـرهِ أ ٚايٛظٝؿ ١عًُاّ بايـرٚ ٍ٬ايـرراّ ٚعرؾاْاّ يًؿتــٝا ايعـرع ١ٝؾتهـٕٛ
ذح ١عًٜ ٫ٚ ٘ٝر ٣ذح ّ١أق َٔ ٣ٛذحت٘ ذتٜ ٢رجع ايٗٝا .
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ٜفاف اي :٘ٝإٕ بع

َا دٍٓ عً ٢جٛاز ايتكً ٝق تك ٓٝت ظرعٝت٘ بـ ٕ

ذنِرٔ ٔإِٕ نُِٓ ـتُِِ َ َ٫تعِ ًَُُــَٕٛز ٖٚــذا
ٜ ٫هــ ٕٛايصــا ٌ٥عايـــُاّشؾَاشِ َيُٛا أَِٖ ـٌَ اي ـ ْ
ايـُحتٗ ايـُتحسٜ ٤ٟعتك ْؿص٘ عايـُاّ بايؿتا ٣ٚايعرع ١ٝاييت إشتٓبطٗا َٔ
أديتٗا ايتؿؽَ ٫ٚ ،١ًٝٝعٓ ٢يص٪اٍ ايعايـِ َٔ غريٚ ٙإٕ نإ َٔ أٌٖ ايـذنر
ٚايعًِ ،نُا  ٫دي ٌٝعً ٢ظرع ١ٝش٪اي٘ ٖ .ذا .
ٚق شبل يف بـر

(ا٫جتٗاد ٚايتكًٝـ ٚا٫ذتٝـا يف عـرض ٚاذـ )

ٚذنرْــا إٔ ٚاجـ ًَهــ ١ا٫جتٗــاد اذا مل ٜـــُابط ا٫شــتٓبا ٚمل ٜصــتخرد
ؾتــاٚاٜ ٙـــحٛز يــ٘ تكًٝــ َـــحتٗ ٕ ع ـ ٍ أٜ ٚبكــ ٢عًــ ٢تكًٝــ  ٙايصــابل قبــٌ
إجتٗاد ،ٙخ٬ؾاّ يًُعٗٛب َٔ ع ّ جٛاز تكً ٙ ٝيػري. ٙ
ٖ -1ــٌ ٜـــحٛز يًعــاَ ٞايرجــٛع اىل ايـــُحتٗ ايـــُتحسٚ ٤ٟتكًٝـ  ٙيف
ؾتاٚا ٙاييت إشتٓبطٗا بـرصب ًَهت٘ غري ايـُصتٛعب ١؟.
ايظــاٖر جــٛاز ٙاذا تـــرككت خىٜٚتــ٘ يف ايؿــرٚع ايـــُحتٗ ؾٗٝــا ،ؾــإ
ايصري ٠ايعك ١ٝ٥٬جابَٚ ١ٜصتكر ٠عً ٢ايرجٛع اىل ايعايـِ ايــخبري بعـ٫ٚ ٤ٞ
ٜر ٣ايعكَ ٤٬اْعاّ عٔ ايرجٛع اىل ايـخبري يف بع

ايـُحا٫ت ٚي َٔ ٛدٕٚ

إشتٝعاب خىٜٚت٘ ايـُحا٫ت ا٭خر َٔ ٣ؾٓٓ٘ ٚعًُ٘ ،ؾٝحـٛز بجــٛع ايػـري
ايعاَ ٞاىل ايـُحـتـٗ ايـُتـحـس ٤ٟؾـ ٞخـؽٛؿ ايـؿـتا ٣ٚايـيت إشـتـٓـبـطـٗا
بـًُهت٘ ٚؼاب عايـُاّ خبرياّ بٗا .
ٚايٛج٘ ؾ :٘ٝعُ ّٛايصري ايعك ٞ٥٬عً ٢بجـٛع غري ايـخبـري اىل ايـخبـري
ٚايعكــ ٤٬يف أَــٛب دٜــِٓٗ ٚدْٝــاِٖ ٜراجعــ ٕٛايـــخىا ٤يف ايعــ ٕٚ٪اي ْٜٛٝــ١
 ا٭عًِ َِٓٗ ٚايعايـِٚ ،ا٭خى َِٓٗ ٚايـخبري َٔ -د ٕٚتٛقـ بجـٛعِٗعً ٢إذراز ا٭خىٚ ١ٜا٭عًُٚ ١ٝايـخى ٠ايـُصتٛعب. ١
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ٜٚعٗ يـُا ْك : ٍٛجر ٟايعك ٤٬عًَ ٢راجع ١ايطبٝب ٚايــُٗٓ ط اذا
نإ ــابطاّ يــحاْبٕ َـٔ عًُـ٘  -بعـ
ايػري َـرتاجاّ اىل ٖذا ايبع

َعًَٛـات ًبٓـ٘ أ ٖٓ ٚشـت٘ٚ -نـإ

َٔ د ٕٚتـردد ،إلعتكـاد نْٛـ٘ جـاٖٜ ّ٬رجـع

اىل ايـخبري ايعابف  ٫ٚإظـتبا ٫ٚ ٙإظـهاٍ عٓـ ايعكـ ٤٬بـٌ  ٫إظـهاٍ عٓـ
بع

ايؿكٗا ٤ايـُٓؽؿني  ،قاٍ أشتاذْا ايـُركل (( :)19ؾايطبٝب ايــراذم يف

َرض ايعني ٜرجع ايٝـ٘ يف َعايــحَ ١ـرض ايعـنيٚ ،إٕ مل تهـٔ يـ٘ خـى ٠يف
أَراض ايكًب ٚايـُع ٚ ٠أَ اهلُا) .
ْعِ ا٫ظـهاٍ ٚايــُٓع تـرا ٙعٓـ بعـ

ايؿكٗـاٚ ٤ذصـبٚ ،يف ظـٕٚ٪

ايــ َٚ ٜٔرجعٝــ ١ايتكًٝــ  ،يهــٔ ايـــُحتٗ ايـــُتحس ٨اذا تـــركل إجتٗــادٙ
َتحسٜٓاّ يف َـحا٫تٕ َٔ ايؿك٘ ايعرٜـ ٚتـركل ٖ َٔ ٛإجتٗاد ٙبٚ ٘ٓٝبني ا
شبراْ٘ -جازت ي٘ ايؿتٝا عًً ٢بـل َـا إشـتٓب َـٔ ا٭ذهـاّٚ ،جـاز يػـريٙ
ايرجٛع اىل ؾـتاٚا ٙاذا ٚوـل بـ ٜـٓ٘ ٚع ايت٘ ٚٚول باجتٗادٚ ٙإشتـٓباً٘ ،ؾإ
ايعكــٜ ٫ ٤٬ؿرٓقــ ٕٛيف َرجعٝــ ١ايــخىا ٤بــني ايــخبري ٚا٭ن ــر خــى ٫ٚ ٠بــني
ايـُبت ٚ ٨ايـُصتُر ايـُُابط يًخى ٠ا٫جتٗاد. ١ٜ
ْعِ ًرٜـكـ ١ايـعـك ٤٬يف ايرجـٛع اىل أٌٖ ايـخـبـر ٠تـرتاد اىل اإلَفا٤
ايعرعٜٚ ،ٞهؿ ٞؾ ٘ٝع ّ ايردع ،بٌ ٜٛج ٖٓا اإلَفا ٤ايؽرٜس  -بـرصب
ايـٓـؽٛؿ ايـُتـك َ -١يًعابف بـرـ٬هلِ ٚذراَـِٗ ٚأٌٖ ايذنـر ٜ ٫ٚـبـع
مشٖ ٍٛذ ٙايٓؽٛؿ( )78إلَفا ٤ايرجٛع اىل ايـُحتٗ ايـُتحس. ٤ٟ

( )19باجع َ :ؽباظ ا٫ؼ : ٍٛدَ + 111 : 7باْ ٞا٫شتٓبا  :د. 515: 1
()78ايٛشا : ٌ٥د : 18ب َٔ 1 1ابٛاب ؼؿات ايكاـ : ٞظ + 1ظ  +6بَٗٓ 1ا :ظ. 5
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ٚق ٜصتؽعب َا ذنرْا بعـ

ايــُتع د ٜٔيف اظـرتا أعًُٝـَ ١رجـع

ايتكًٚ ، ٝأق ٍٛهلِ ٖ :ذا ايـُحتٗ ايـُتحس ٨اذا نإ خبرياّ با٫شتٓبا يف
بع

ايـُصا ٌ٥ايؿكٗٚ ١ٝإشتٓبطٗا -ؼـاب عايــُاّ بــر٬هلِ(ٚ )ذـراَِٗ

يف تًهــِ ايـــُصا ٌ٥ؾٝعــًُ٘ اإلَفــا ٤ايـــُٓؽٛؿٚ ،ايـــُِٗ ع ايــ ١ايـــُؿيت
ٚإشـــتكاَت٘ يف جـــاد ٠ايعـــرع ٚعـ ـ ّ تــــحاٚز ٙعًـــ ٢ايــــر ٚد ايعـــرع ١ٝيف
ايع٬قات ٚا٭َٛاٍ ٚع ّ إبتهاب٘ ايــُعؽٚ ١ٝعـ ّ إشـتر٬ي٘ ايــرراّ نُـا
ٜؿعـٌ بعـ

ايـــُخادعني يف ٖــذا ايسَــإ ايـذ ٟـــعـ ؾٝــ٘ ايـ ْٚ ،ٜٔـــرٔ

ْــتهًِ يف ٚاقــع ايــ  ٜٔايـــرٓٝـ ٚقــ إعتٓــ ٢ايعــابع ا٫قــ ط ٚأذادٜــ
ايـــُعؽَٛني ( )بتكــ ٣ٛا

شــبراْ٘ ٚبنٓــسٚا عًــ ٢ايع ايــٚ ١ايتكــ ٣ٛيف

ْا٥ب اَ٫اّ (عحٌ) بٌ أباد َٔ ٙٚعُ ّٛايـُهًؿني .
ٜ ٌٖ -7عرع ايكفاٚ ٤ؾؽٌ ايـخؽَٛات يًُحتٗ ايــُتحسٖٚ ٤٣ـٌ
ٜٓؿذ قفا ٙ٩اذا ناْت ًَهت٘ ْاقؽٚ ١إجتٗاد ٙغري َصتٛعب ؟.
ق ٜكاٍ ٜ ٫ :ـؽس بجـٛع ايـُتـخاؼُني ايـٝـ٘ ٜ ٫ٚـٓـؿذ قـفـا ،ٙ٩٭ٕ
ايـُٛـٛع ايعرع ٞيًكاـ:ٞشأٌٖ ايذنرز (ٚايٓاظر يف ذ٬هلِ ٚذـراَِٗ
ٚايعابف ب ذهاَِٗ)ٖٚ ،ذ ٙايعٓا ٫ ٜٔٚتٓطبل عً( ٢ايـُحتٗ ايــُتحس)٨
ٚيذا قاٍ ايـعـٗـ ٝاي اْ(ٞق ٜ( ٫ :)ٙهـؿ ٞاجـتـٗاد ٙيف بـع
بع

ا٭ذهاّ دٕٚ

عً ٢ايك ٍٛبتحس ٟا٫جتٗاد)(.)71
ٚيف ـــَ ٤ٛــا ذنرْــا ٙيف أذهــاّ (ا٫جتٗــاد ايـــُطًل) ٚوبــٛت َٓؽــب

ايكفا ٤ايـُحع ٍٛيف ايرٚاٜتني ايـُعتىتني ايــُطًكتنيْ -كـ ٫ :ٍٛبٜـب ؾــٞ

(َ )71صايو ا٫ؾٗاّ  :د. 718 : 17
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ؼ٬ظ ايـُحـتٗ ايـُ تحـس ٤ٟيًكفا ٤اذا نإ ع  ّ٫تـكٝاّ ٚيف عُـ ّٛايــحعٌ
ٚمشٛي٘ ي٘ اذا نإ َصتٓبطاّ يـُا ٜـرتاج٘ يف ايكفاٚ ٤ؾؽٌ ايـخؽَٛات .
وِ ْفـٝـ يــُا تكـ ّ ْٚكـ ٫ : ٍٛبٜـب يف إذتٝـاد ايكفـا ٤اىل َعرؾـ١
َصتٛعب ١ب ذهاّ ايكفاَٚ ٤ـا ٜـرتب بـ٘ ٜٚــرتاد ايٝـ٘ َـٔ أذهـاّ ا٫ذـٛاٍ
ايعخؽــ - ١ٝايــسٚاد ٚايطــ٬م ٚايـــُٛابٜ

ٚتٛابعٗــاٚ -أذهــاّ ايكاؼــرٜٔ

ٚعُ ّٛايـركٛم ْٚـرٖٛا َـُا ٜـرتاد ايٗٝا يػرض ايكفا. ٤
ٚقـ ـ تكـ ـ ّ إٔ عُـ ـ  ٠ايـ ـ ي ٌٝعًـــْ ٢ؽـــب ايكاــــ ٞايعـــرعٖ ٞـــٞ
ايٓؽٛؿٚ ،عُ تٗا َكبٛي ١ابٔ ذٓظًَٚ ١عتى ٠اب ٞخ ٜـحٚ ، ١قـ جـا ٤يف
ايـُكبٛي: ١شٜٓظرإ اىل َٔ نإ َٓهِ َـُٔ ق ب ٣ٚذ ٓ ٜا ْٚظر يف ذ٬يٓا
()71

ٚذرآَــا ٚعــرف أذهآَــا ؾًريـــٛا بــ٘ ذهُ ـاّز

ْٚظريٖــا َعتــى ٠أبــٞ

 ٬قـ عـرف ذ٬يٓـا
خ ٜـح ١ايـُ ر ١ٜٚيف (ايتٗـذٜب)  :شإجعًـٛا بٝـٓهِ بجـ ّ
ٚذرآَا ؾاْ ٞق جعًت٘ قاـٝاّز(. )77
ٚق ـ ٜكــاٍ بظٗــٛب ايـــحُع ايـــُفاف :شذ ـ ٓ ٜا ،ذ٬يٓــاٚ ،ذرآَــا،
أذهآَــاز يف ايعُــٚ ّٛا٫شــتػرام ٚا٫شــتٝعابٜ ٫ٚ ،ـــرؽٌ ٖــذا عٓــ
ايـُحـتٗ ايـُ تحـس . ٤ٟيهٔ َٔ ايٛاـس إٔ ا٫شتٝعاب يف َعرؾ ١ذ٬هلِ
ٚذراَِٗ ٚأذهاَِٗ َـختؾٓ باإلَاّ(ٜ ٫ٚ )ــُهٔ يــُحتٗ ٕ أ ٚقـاض
ٕذــانِ بــني ايـــُتخاؼُني إٔ ٜصــتٛعب ٜٚصــتػرم يف عًُــ٘ َٚعرؾتــ٘ يتُــاّ
ذ ٚ ِٗ ٜذ٬هلِ ٚذراَِٗ ٚأذهاَِٗ ،ؾ٬ب ٚإٔ ٜه ٕٛايـُراد ٚاقعاّ َٔ
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ٖذ ٙا٫يؿاظ  :ا٫شتٝعاب اإلـايف ايٓصا ،أ ٟبايٓصب ١يًرانِ ايكاـَٚ ٞـا
ٜـرتاج٘ يف قفاٚ ٘٥ذهُ٘ بني ايـُتخاؼُني ٜٚ ،هؿ ٞايؽ م ايعريف .
اذٕ ايـظاٖـر نـ ٕٛايـُراد َٔ ٖذ ٙايٓؽٛؿ َٔ :إشـتـٛعـب يف بٚا١ٜ
أذادٜـ ِٗ ْٚظر يف ذ٬هلِ ٚذراَِٗ ٚعرف أذهاَِٗ بكـ بٕ َعتـ ٕ بـ٘ َــُا
ِ
ل ٜعـ ٓ
ٜـرتاج٘ عٓ َباظر ٠ايكفـاٚ ٤ؾؽـٌ ايــخؽَٛات ،ؾـإ ايــخى َطًـ ْ
ايـُحتٗ ايعابف ب ذهاَِٗ َٔ ًرٜل ا٫شتٓبا ٜٚعِٓ غري ايـُحتٗ َــُٔ
عرف أذهاَِٗ بتكً ٕ ٝؼرٝس ،أ ٚعرؾٗا باجتٗادٕ َتحسٚ ٤ٟقـ إشـتٓب َـا
ٜـــرتاج٘ ايكفــاٚ ٤ؾؽــٌ ايـــخؽَٛات٫ ،شــُٝا ٚق ـ جــا ٤يف َعتــى ٠أبــٞ
خ ٜـــح ١عًــْ ٢صــخ( ١ايؿكٝــ٘) :شاْظــرٚا اىل بجــٌ َــٓهِ ٜعًــِ ظــ٦ٝاّ َــٔ
()71

قفاٜاْا  -قفآ٥از

 َٔٚايـُرتٌُ قٜٛاّ ن )َٔ( ٕٛتبعٝف ،١ٝأٜ ٟعـرف

َك اب اّ َعت اّ ب٘ َٔ قفاٜاِٖ ٚقفا ،ِٖ٤ؾ ٍ ٝايــخى عًـ ٢جعـٌ ايكفـا٠ٚ
يـُٔ ٜعًِ بعفاّ َٔ قفاٚ ِٖ٤عً :َِٗٛقـ باّ َعتـ اّ بـ٘ غـري قًٝـٌ ،ؾٓٝطبـل
عً َٔ ٢عرف ا٭ذهاّ اييت حيتاجٗا يف َـحاٍ ايكفاٚ ٤ؾؽٌ ايـخؽَٛات
باي يٚ ٌٝايـرحٚ ١مل ٜهٔ اجتٗادَ ٙصتٛعباّ يـحُٝع ايؿتا ٣ٚايعرع. ١ٝ
ْعــِ ٜــــرتٌُ نـــَ( ٕٛــٔ) بٝاْٝـــ ،١أٜ ٟعًـــِ ظــ٦ٝاّ ٖـــ ٞقفـــاٜاِٖ أٚ
قفــا ،ِٖ٤يهٓــ٘ إذتُــاٍ ـــعٝـ ،إذ يــ ٛنــإ ٖــ ٛايـــُراد يهــإ ٜٓبػــ ٞإٔ
ٜكــٜ( :)(ٍٛعًــِ قفــاٜاْا) (ٜعــرف قفــاْ٤ا) ٚاَ٫ــاّ ايـــُعؽ)(ّٛ
باعتكادْا ٜـر ٟٛأيٛإ ايهُا٫تَٗٓٚ ،ا ؾؽاذ ١ايبٝـإ ٚب٬غتـ٘ ،ؾًـ ٛأباد
(َٔ) ايـبـٝاْـ ١ٝيهإ ايتعبـري َع ذذفشظٝـ٦اّ َٔز أٜـصر ٚأبـًؼ َٔ اإلـاؾ١
ايٛابدٚ ،٠مل ٜتركل ٖذا ،ؾٝهعـ عٔ ع ّ إباد ٠ايبٝاْ. ١ٝ
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اذٕ ايظاٖر أ ٚايكرٜب نَ( ٕٛـٔ) تبعٝفـٚ ، ١ٝبٗـا تـتِٓ د٫يـ ١ايرٚاٜـ١
عً ٢نؿاَ ١ٜعرؾـ ١بعـ

قفـاٜاِٖ أ ٚقفـا ِٖ٤يف إْطبـام ايرٚاٜـ ١ايــُعتى٠

بٓصختٗا اي اْ ١ٝعً ٢ايـُحتٗ ايـُتحس. ٤ٟ
َٚـــُا تكــ ّ ٜترؽــٌ :د٫يــ ١ا٭خبــاب ايعــرٜؿ ١عًــ ٢جــٛاز قفــا٤
ايـُحتٗ ايـُتحس ٤ٟاذا نإ عابؾاّ َٚصتٓبطاّ ٭ذهاّ ايكفاَٚ ٤ا ٜـرتب بـ٘
ٜٚـرتاج٘ يؿؽٌ خؽَٛات ايـُتٓازعني  .وِ ًْخ يف :

البخح العاشر  :نقض حكه الـنجتهد العدل .
ٚقع ايه ّ٬بني ايؿكٗـا( ٤بض) يف جـٛاز أ ٚعـ ّ جـٛاز ْكـ

ذهـِ

ايـــُحتٗ ايعـ ٍ ايٓاظــ ٤ٞعــٔ إجتٗــاد ؼــرٝس -اذا قفــ ٢بـــرهِ ظــرعٞ
بـرصب ٜ٫ٚتـ٘ ٚنـإ ايــرهِ يــُؽًر ١عاَـ ١غـري ًَٓٛـ ١ظـرع ّا بعـخؾ
َعني أ ٚؼٓـ َعني  :ؾايــُعٗٛب بـني ؾكٗآ٥ـا(بض) ٚجـٛب تٓؿٝـذ ذهُـ٘
ٚذرَْ ١كف٘ ذت ٢يـُحتٗ آخر -اذا ؼ ب يف َٛابد ايكفا ٤بني ايـخؽُني
أ ٚيف َؽايــس عاَــ ١تـــرتاد اىل ٚيــ ٞظـرعاَّ ،ــٔ د ٕٚؾــرم بــني ذهُــ٘ يف
ظبَٗٛ ١ـٛع ١ٝأ ٚيف ظبٗ ١ذهُ: ١ٝ
ٚا ٍٚ٫نُــا اذا ذهــِ ايـــُحتٗ ايع ـ ٍ ب ـ ٕ غ ـ اّ أ ٍٚظــٗر بَفــإ أ ٚأٍٚ
ظٛاٍ أ ٚأ ٍٚذ ٟايـرح َٔ -١د ٕٚشبل تراؾع ٚتـخاؼِ. -
ٚاي ــاْ ٞنُــا اذا قفــ ٢ايـــُحتٗ ايعــ ٍ بــني خؽــُني َتٓــازعني يف دابٕ أٚ
عربَ ١ـ  : ّ٬أْـٗا َـًوُ زٜـ ٕ د ٕٚعـبــ - ٝؾاْـ٘ ٜـحـب تـٓـؿـٝذ ايـرهِ ٜٚـرـرّ

نقض حله اجملتهد العدل )237( ................................................
ُـقـهٕ ست ٟهـٌذتٔسٷ ثإْ ،بعس قـسٗضٖ طععٚـاّ داظًـاّ بـٕ ًاقـ ّ٩هودكـً٘ٞ
بعس ً٩سعتٕ هوسع٘ٙني ٗاه٘ثا٢ق ٗأزه ٞاٮثباتٙ ٩ً ،ـذ٘ظ ٪سسٷ أْ ٙؿرتٜ
اهساض أٗ اهعطب ٞإ ًّ ٨ظٙس ُ .عٍ ٙـٌلّ بى ٙـشػّ ا٨ستٚاط ًٗطانا ٝعبٚس
عِٔا ،هلّ عٌو ٞٚاهؿطاٗ ١اهبٚع ٨بس ًـّ ـــشققٔا ًـع اهــٌاهم اهـص ٜسلـٍ
اهقان ٛبتعٗ ِٕٚٚإُ ظٙسٴ  ٨عبٚس .
ٗٓلصا ه٘سلٍ اهــٌذتٔس اهعـسي بلـْ٘ ٓـصٖ اهعٌـاضً ٝػـذساّ أٗ زاضاّ
بعس ــِاظع ٗضثـ ٞاهـٌـٚت عوـٔٚاً ،إُ بعس ــشـقق اهـٌذتٔس ًّ اهــٌجبتات اشا
سلٍ بلُٕ٘ ًػذساّ  -سطَ ُقهٕ ٗه٘ ًّ ًـذتٔس آخط .
ٗعِس٢صٷ ٓ:ى ٙلْ٘ سلٍ اهـٌذتٔس اهعسي ُاًصاّ ٙ ٨ـذ٘ظ ُقهٕ ،حبٚح
ـلْ٘ هـشلٌٕ ً٘ن٘ع ٞٚيف ًكى اهـدكً٘ٗ ٞإثبات اهـشق ؾطعاّ هوٌشلَ٘
هــٕ عوــ ٟاهـــٌشلَ٘ عوٚــٕ ،بــى ٓــ٘ أع ـٍٵ ًــّ اهـــشلٍ اهقهــاًٗ ٜ١ــّ ه ـ ٖ
كشلٌٕ بأٗي ؾ٘اي أٗ بِكب ًت٘يٕ هو٘طف أٗ طٚٵٍ هوقاقط ّٙأٗ حنٌ٘ٓا .
اهـٌؿٔ٘ض ب ٍِٔٚسطً ٞاهِقض ٗٗد٘ب اهتِفٚصٙٗ ،ـػتسي عو ٕٚبأً٘ض:
اٗ٪ي  :اٮمجاع ٗطس إزعاٖ هـ ٗاسـسٗ ،بـاه بعهـٍٔ ًـازع ٟاُـٕ ًـّ
اهـٌػوٌٓات أٗ إُٔ ًّ نطٗضات اهس ّٙاهـشِٚف ٗاهفقٕ اهؿطٙف .
ًٗٚـٕ  :إْ إُعقـاز ا٨مجــاع ٗـــشكٚوٕ أًـط قــعب دـساّ كٌـا ٙ ٨ـــدف،ٟ
ٗعوً ٟطنٕ ًلُٕ٘ إمجاعاّ ـعبسٙاّ كاؾفاّ عّ طـ٘ي اهــٌعكَ٘(ً )ؿـلى
دساّ ،هق٘ ٝإستٌاي ًسضكٚتٕ  ٘ٓٗ ،ا٨غتِاز اىل اهِك٘م اهيت ٓـ ٛاهـسهٚى
اهعٌس ٘ٓٗ ،ٝاهسهٚى :
اهجاُ :ٛا٨غتس٨ي بِك٘م ًّ اهلتـاب ٗاهػـِ ٞاهــٌعٔطُ ،ّٙعـ ط٘هـٕ
سئصاهِػاً ،58 : ١اُـٕ ٙـسيٵ
لٌٱ٘ا بٶا ِهعٰ ٲ
لٌٲتٱٍٲ بٰ ٲ ّٰٚاهِٸاؽٔ َأْٲ ـٰشٲ ُ
ـعاىلط ٰٗ ٔإشٰا سٰ َ
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عو ٟؾطع ٞٚاهقها ١باهـشق٨ٗ ،ظًـٕٗ :دـ٘ب ـِفٚـصُٖٗ ،عـ ًقبـ٘هيت ابـّ
سِعوــٗ ٞابــ ٛخس ٙــذ ٞسٚــح ـهــٌِت اٗ٪ىل ط٘هــٕ ( )1(:)طًــاشا سلــٍ
بـشلٌِا ًوٍ ٙقبى ًِٕ ًإُـٌا إغتدفٵ بــشلٍ اٗ ،،عوِٚـا ضزٵٗ ،اهـطازٵ عوِٚـا
ضازٵ عو ٟا ٘ٓٗ ،عو ٟسسٵ اهؿطن با،ص ٗٓصا اهِل ٗانـض اهس٨هـ ٞعوـٟ
سطًُ ٞقض اهـشلٍ اهكازض عو ٟطبق ط٘اعس طهاٗ ٍٔ٢سلٌٍٔٗ ،ـهٌِت
اهجاُ ٞٚط٘هٕ (: )طإُعطٗا اىل ضدى ًِلٍ ٙعوٍ ؾ٣ٚاّ ًّ طهاٙاُا  -طهاِ٢ا
 ًادعوٖ٘ بِٚلٍ ًاُ ٛطس دعوتـٕ طانـٚاّ ًتشـاكٌ٘ا اهٚـٕص(ٗ )2يف ُػـد ٞثاُٚـٞ ٩طـس عـطل س٩هِـا ٗسطاًِـا ًـاُ ٛطـس دعوتـٕ
هوطٗا: ٞٙطإدعو٘ا بٚـِلٍ ضدـ ّ
عوٚلٍ طانٚاّص ٗدعى اهعاضل بـش٩هلٍ ٗسطأًٍ أٗ اهـٌتعوٍ هقهـا ٍٔ٢أٗ
طهاٙآٍ طانـٚاّ ًـع اهــٌِع ًـّ اٮستلـاَ اىل طهـا ٝاهــذ٘ض اهفػٵـاقٓ -ـصا
ٙلؿف عّ عـسَ دـ٘اظ ُــقض سلـٍ اهقانـ ٛاهؿـطع ٛبعـس قـسٗضٖ طبـق
اهـٌ٘اظ ّٙاهؿطعٗ ٞٚطبق طس٩هلٍ ٗسطأًٍ ٗطهأٍ٢ص(. )
اهجاهــح :أْ ٙػــتسي عوــ ٟسطًــُ ٞقــض سلــٍ اهـــشاكٍ بهــطٗض ٝاهــسّٙ
ٗاهفقٕ اهقا ٌٞ٢عو ٟـؿطٙع اهقها ١يف ا٨غٗ ،َ٩بوعَٗ اهـٔطز ٗاهـٌطز عِس
ــذ٘ٙع ُقض سلٍ اهـشاكٍ ،بى ٗهعَٗ هغ٘ ٞٙدعى اهقهاٗ ١ـؿطٙع اهـشلٍ
بــني اهِــاؽ هفكــى خكــً٘اـٍٔ ٗســىٵ ُعاعــاـٍٔ ،سٚــح ٙوــعَ ًــّ ُقــض
اهـشلٍ  :إُتقاض اهغطض اهــٌأً٘ي ًـّ ـؿـطٙع اهقهـآٗ ،١ـ٘ سـىٵ اهِـعاع
ًٗكى اهـدكً٘ ،ٞسٚح ٙع٘ز اهِعاع بعس اهِقض .
ٗيف ــٌإً زه ّ٩ٚاؾلايً ،إُ طس ـعاضل يف عك٘ضُا (ًـشلٌ ٞاهتٌٚٚع)
( )1اهلايف :ز + 67 :1اه٘غا٢ى :ز : 18ب ًّ 11اب٘اب قفات اهقان: ٛح. 1
()2اه٘غا٢ى :ز : 18ب ًّ 1اب٘اب قفات اهقان: ٛح +5بًِٔ 11ا  :ح. 6
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ٗ(ًـشلٌ ٞا٨غتِ٣ال) سٚح ٙتكس ٠اهـٌشلَ٘ عو ٕٚبــشلٍ طهـا ٛ٢هطًـع
اهسع٘ ٠عِسٓا ٮغتِ٣ال اهِعط ًٔٚا ٗاهتشقق ًّ سلٌٔا ًع عـطض بعـض
اهقطاٗ ّ٢اهـٌجبتات اهكاهـشٗ - ٞه٘ إستٌـا - ّ٨هـِقض اهــشلٍ ٗضزٵٖ ٗ ،طـس
ِٙتٔــ ٛاً٨ــط -يف بعــض اهـــٌ٘اضز  -هــِقض اهـــشلًٍ ،ــع أُــٕ مل ٙوــعَ يف
اهـداضز ٓطزٴ ًٗ ٨طزٴ ٗ ٨هغ٘ٙـ ٞدعـى ًِكـب اهقهـا ١هوقانـ ٛاهط

ـٛ

اهـــٌِك٘ب ًــّ اهــسٗا٢ط اهعوٚــا يف عٌــَ٘ اهــسٗيٓٗ ،ــصا ٓــ٘ اهــطأ ٜاهقــٍ٘ٙ
ؾطعاّ :أعين إًلاْ اهتكس ٜهعطض اهقهٗ ٞٚاهقها ١عِس ساكٍ ثإًّْ ٨ ،
باب ــذسٙس اهـسع٘ٗ ٠اهــدكً٘ٗ ٞاهِـعاع هٚوـعَ ًــشصٗض بقـا ١اهــدكً٘ٞ
ٗع٘زـٔا  ًّ ٨ٗ ،باب ضزٵ اهـشلٍ ُٗقهٕ ٗعسَ طب٘هٕ ،بى هوؿم اهــٌتعوق
بكش ٞاهـشلٍ ٗعساهتٕ ٗاهقا ٍ٢يف ُفؼ اهــٌسع ٛأٗ اهــٌسع ٟعوٚـًٕ ً ،ـع
طهٚتٕ ٨غتِ٣ال اهِعط ًٔٚا ًّ طانً ٛـشلٌ ٞا٨غتِ٣ال أٗ طان ٛاهتٌٚٚع :
يف خك٘قٚات اهسع٘ٗ ٠اهـشلٍ إغتِ٣اًاّ ،هغطض ــشقٚق اهــشق ٗإٙكـاهٕ
هـٌػتشقٕ أٗ إبعاي اهباطى ٗزًعٕ عـّ اهــٌشلَ٘ عوٚـٕٓٗ ،ـصا اهـطأٙ ٜبـسٗ
طب٘ي بعض ا٪عاظٍ بٕ كاهــٌشقق اهــشو ٛسٚـح ٙق٘ي(:هـ٘ طهـ ٟاهــشاكٍ
عو ٟهط ٍٙٷ بهٌاْ ًاي ٷٗأًـط بــشبػٕ ًعِـس سهـ٘ض اهــشاكٍ اهجـاُِٙ ٛعـط :
ًاْ كاْ اهـشلٍ ً٘اًقاّ هوشق هعَٗ ،إ ٨أبعوٕ ٙ .)1()..لفـٚـِا هـذ٘اظ اهـِعط
ٗا٨غتـ٣ـِال  :أْ  ٨زهـٚى عوـ ٟسطًــ ٞضًــع اهقهـٗ ٞٚاهـسع٘ ٠بعـس سلـٍ
اهقانــًٔٚ ٛــا سػــب عوٌــٕ ٗإدتٔــازٖ ٪دــى إغــتِ٣ال اهِعــط عِــس استٌــاي
اهـدعأٗ ،ا٪قى اهـشىٵ ٗاهربا ًّ ٝ١اهـٌ٧اخصٗ ، ٝعِس٢ص طـس ٙـسضن طانـٛ
ا٨غتـ٣ـــِال :قــش ٞاهقهــا ١اٗ٨ي ًٌٚهــٗ ،ٕٚطــس ٙــسضن اهقانــ ٛبعــْ٩
( )1ضادع  :د٘آط اهل : َ٩ز. 93 : 44
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اهقها ١اٗ٨ي ٗٙتبني خع ٖ٧يف بعض ًقسًاـٕ أٗ ًــ ٛاه٘ثـا٢ــق اهـيت إغـتــِس
اهـٔٚا اهــقان ٛاٗ٨يً ،ـٚـقــه ٛباهــشق اهعـآط هـٕ ٗإْ كـاْ خـ٩ل طهـا١
اهقان ٛاٗ٨يٓٗ ،صا اغتجِا١ٴ آتٷ .
اشْ اهـعـــٌسً ٝـــً ٛــسضن عــسَ دـــ٘اظ ُـقـــض سلــٍ اهـــشاكٍ ٗطـــها١
اهـٌذتٔس اهعسي ٓ٘ اهِكـ٘م اهــٌتقسً ٞاهـيت ـلؿـف عـّ ـؿـطٙع اهقهـا١
ٗاهـــشلٍ بــني اهِــاؽٗ ،اشا كــاْ سلٌــٕ ًعتٌــس ّا عوــ ٟإدتٔــاز أٗ ـقوٚــس
قــشٚض -أ ٜقــسض سػــب اهقهــا ١ا٨غــٗ ًٛ٩اهـــشلٍ اهـــٌؿطٗع ٪دــى
ًكى اهـدكً٘ٗ ٞسىٵ اهـٌِاظعً -ٞإُ ٙوعَ عسَ د٘اظ ُقض اهـشلٍ ًا زاَ
 ٨ـعوٍ ًـداهفتٕ ه٘اطع اهتؿطٙع .
ُعٍ ه٘ ًطض سلٍ اهفق ٕٚبقها١ٷ ًطاعا ّٝهوع٘اطف أٗ ُـش٘ٓاً ،ـّ زْٗ
ًطاعا ٝاهـٌ٘اظ ّٙاهؿطع ٞٚهوشلٍ ً ٩بـأؽ يف عـسَ ٗدـ٘ب ـِفٚـص سلٌـٕ،
بى ٙـذ٘ظ عِس٢ص ضًع اهسع٘ ٠اىل ًـذتٔس ثـإْ ُ٪ـٕ مل ٙــشطظ سلٌـٕ طبـق
اهـٌٚعاْ اهؿطع ٛهوقهاٗ ١هصا ٙ ٨ـشطظ ــشطُ ٍٙقهٕ .
ُعـ ـٍ اشا سلـــٍ اهقانـــ ٛطبـــق اهــــٌ٘اظ ّٙاهؿـــطعً ٞٚـــّ زْٗ ــــسخى
س
اهع٘اطف ٗاهع٩طاتٗ -دب ـِفٚـص سلٌـٕ ٗسـطَ ُقهـٕ ستـً ٟـّ ًــذتٔ ٷ
ثــإًْ ،ــّ زْٗ ًــطق بــني سلٌــٕ يف ؾــبٔ ٞسلٌٚــٗ ٞبــني سلٌــٕ يف ؾــبٔٞ
ً٘ن٘عٓٗ ،ٞٚصا ًقته ٟإط٩ق اهِك٘م اهـٌتقسً ٞاهـٌؿطٵع ٞهوشلٍ بـني
اهِاؽ ٗاهقها ١بقهاٗ ٍٔ٢س٩هلٍ ٗسطأًٍ(ٗ ،)يف كوتا اهؿبٔتني ٨بس
ًّ ـِفٚصٖ ،إش ه٘ داظ ُقهٕ ٗعـسَ ـِفٚـصٖ ٓٗ -ـ٘ قـازض سػـب اهــٌ٘اظّٙ
اهؿــطعٗ ٞٚهــ٘ ظــآطاًّ -اُــٕ ٙوــعَ هغ٘ٙــ ٞاهتؿــطٙع اهـــٌِك٘م يف اهلتــاب
ٗاهػِ ،ٞه٘ ًطض د٘اظ ُـقـهٕ ٗعسَ ــِـفـٚصٖ ًٌّ ،اهـٌشصٗض اهـِاؾًّ ١ٛ
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ــذ٘ٙع ُقهٕٙ -تعني اهق٘ي بـشطًُ ٞقهٕ ٗٗد٘ب ـِفٚصٖ .
هلّ أًاز اهػٚس اهعباطبا ٛ٢اهٚعز :)1(ٜعسَ د٘اظ ُقض اهــشلٍ (ٗإْ
كاْ ًـداهفاّ هسهٚى طععُ ٛعط ٜكإمجاع اغتِباط ٛأٗ خرب ًـشف٘ل بقـطاّ٢
ٗأًاضات طس ـ٘دب اهقعع ًـع استٌـاي عـسَ سكـ٘هٕ هوشـاكٍ اٗ٨يً :ـاْ
ًقتهــ ٟإطــ٩ق عــسَ دــ٘اظ ضزٵ سلــٍ اهـــشاكٍ :عــسَ دــ٘اظ ُقهــٕ س٣ِٚــص
اٙهاّ ،إ ٨اشا سكى اهقعع بلُٕ٘ خ٩ل اه٘اطع.)..
ٗٓــصا اً٪ــط ٗان ـضٴ يف إضاز ٝغــبب ٞٚاهـــشلٍ اهكــازض ًــّ اهفقٚــٕ ٗهــٕ
ً٘ن٘ع ٞٚـاً ٞهـشطً ٞاهِقضٙ ٨ٗ ،تٍ ٓصا إ ٨بِا١ٳ عو ٟكْ٘ اهـشلٍ ُاًصاّ
ًّ باب اهػبب ٞٚاهـٌشهٗ ٞاهـٌ٘ن٘ع ٞٚاهكطًٓٗ ،ٞـصا ًبِـ ٨ ٟزهٚـى عوٚـٕ
ٙعهسٖٗ ،كٚف ٙلْ٘ اهـشلٍ ٗاهقهاٗ ١ادب اهتِفٚـص ًـع اهعوـٍ بــٌداهفتٕ
هسهٚى طععٓٗ ، ٛصا ًا مل ُفٌٕٔ ٗانـشاّ ًـّ زهٚـى ًعتـرب ٗ ٨سذـ ٞعوٚـٕ
ٗإْ قسض ًّ ًق ٕٚدوٚى .
ثٍ إْ ًقته ٟعٌَ٘ اهِك٘م ٗإط٩طٔا ٓ٘ اهـٌِع ًّ ُقـض اهــشلٍ
ست ٟهـٌذتٔس آخـط ،إ ٨اشا ُعـط يف اهـسع٘ٗ ٠أسـطظ خعـأ اهــشلٍ أٗ خعـأ
اهـــٌػتِس ٗاه٘ثٚقــ ٞاهــيت إغــتِس اهٔٚــا اهـــشاكًٍٚ ،ــسخى يف ا٨غــتجِا ١ا٬ـــٛ
ٗٙـدطز عّ كرب( ٠سطًُ ٞقض سلٍ اهـشاكٍ) .
ٓصا كوٕ يف ُقض سلٍ اهقان ٛيف ً٘اضز اهرتاًع ٗاهتِاظع اهـٌِتٔ ٛاىل
سلٍ اهقانً ٛاق ّ٩هودكً٘ٗ ،ٞطـس ـبـٚٵّ أْ هــشلٍ اهفقٚـٕ ً٘نـ٘ع ّٞٚيف
سطً ٞاهِقض ٗٗد٘ب اهتِفٚص سػٌاّ هوِعاع ٗاهـدكً٘ٓٗ . ٞى ٙأـً ٛجوـٕ :
عسَ د٘اظ ُقض اهـشلٍ -يف ه ً٘اضز اهرتاًع ٗاهتِاظع ٗٓصا ُع سلٍ
(ً )1وشقات اهعطٗ ٝاه٘ثق : ٟز - 26 : 3طبع ٞطٔطاْ اٗ٨ىل .
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اهفقٚــٕ بٔــ٩ي ؾــٔط ضًهــاْ أٗ ؾــ٘ايٗ ،سلٌــٕ بل ـْ٘ اهعقــاض ًػــذساّ أٗ
بعسًٕ ٗ ،سلٌٕ بِكب ا َ٪اهف ُٞٚ٩طٚٵٌاّ عو ٟأٗ٨زٓا اهكغاض أٗ اهـٌذاُني
ه٘دساُــٕ اهـــٌكوش ٞيف ُكــبٔا ،أٗ سلٌــٕ بِكــب اهـــٌت٘ه ٛعوــ ٟاهـــٌػذس
اهـٌعني أٗ اه٘طف اهـٌعني ُٗـش٘ٓا ًّ اً٨جؤً ،ٞى ٙـشطَ ُقض سلٌٕ .
اهق٘ي بـشطً ٞاهِقض ٙـبـتـين عو ٟثب٘ت اه٘ ٞٙ٨اهعاً ٞهوفقٗ ٕٚثب٘ت اه٘ٞٙ٨
هٕ يف اً٘٪ض اهعاًٗ ،ٞمل ٙجبت أسسٌٓا عِسُا .
ُعٍ ثبت هوفق ٞٙ٨ٗ ٕٚاهـشػب : ٞكـى ًعـطٗل ٙطٙـس اهؿـاضع ٗدـ٘زٖ أٗ
ٙطٙــس إعساًــٕ -بعطنــٔا اهعــطٙض ٗ .عوٚــٕ ـجبــت هوفقٚــٕ باهـــدك٘م ٗٙ٨ــٞ
اهــشػب ٨ -ٞهلـى سـاكٍ ٗإْ كـاْ ًـ٘ ٓكً ّ٩ـّ طبـى اهفقٚـٕ اهعـسيٓٗ ، -ـٛ
ـقه ٛبوعَٗ ـِفٚص سلٌٕ ٗسطًُ ٞقهٕ اشا كاْ عّ إدتٔـاز قـشٚض ٗطبـق
اهـٌ٘اظ ّٙاهؿطعٗ ٞٚاهـٌكوش ٞاهعًٌ٘ ،ٞٚكٌـا ـقهـ ٛبــشطًُ ٞقـض سلـٍ
اهفق ٕٚستً ًّ ٟقٕٚٷ آخط ،ٮط٩ق اهسهٚى اهـٌجبت هوشطًـٗ ٞاهـساي عوـ ٟأْ
ضزٵ سلٍ اهفق ٕٚضزٵ عو ٟاٮًاَ اهـٌعكَ٘ ( )كٌـا زهـت اهــٌقب٘هُ ،ٞعـٍ
إ ٨يف ً٘اضز إسطاظ اهفق ٕٚا٬خط خعأ سلٍ اهفق ٕٚاٗ٨ي أٗ خعأ ًػتِسٖ ً٩
ٙـشطَ اهِقض ٗٙ ٨ـذب اهتِفٚصٗ ،أًلّ أقشاب اهقه ٞٚاغـتِ٣ال اهرتاًـع
عِس ًقٕٚٷ ثإْ ٗعطض اه٘ثـا٢ق ٗاهــٌػتِسات أًاًـٕ هـٚشلٍ بٌِٔٚـا باهــشق .
ًٌا زاَ مل ٙعٔط خعأ يف بعض ًقسًات اهـشلٍ أٗ بعض ًػتِساـٕ ٙ -ـشطَ
ُقض اهـشلٍ ٗٙـذب اهتِفٚص ٓ .صا كوٕ يف اهؿبٔات اهــٌ٘ن٘ع ٞٚاشا سلـٍ
اهفق ٕٚطبق اهـٌ٘اظ ّٙاهؿطع. ٞٚ
ٗاًا اهؿبٔات اهـشلٌ٩ً ٞٚبس ًّ إـٵباع اهـٌلوف ًت٘ ٠اهـٌذتٔس اهصٜ
طوٓـــــسًٖ ،ـــــاشا إختوـــــف اه٘ضثـــــً ٞـــــع اهعٗدـــــ ٞيف إضثٔـــــا ًـــــّ اهعقـــــاض
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 ا٨ضض ٗاهبِا ًّ -١اهعٚـّ أٗ اهقـ ٌٞٚأٗ يف اغتشقاق اه٘هس ا٪كرب هوشبـ٘ٝاهـــٌتعسز ٝيف أًــ٘اي اهـــٌٚت اهـــٌ٘ضٵخ -هــعَ اهطدــ٘ع اىل ًتــ٘ ٠اهـــٌذتٔس
اهـٌقوٓس ،أ٨ ٜبـس ًـّ اهتقانـ ٛعِـس اهــٌذتٔس اهعـسي اهـصٙ ٜقوٓـسٖ أٗ عِـس
ٗكٚوٕ يف أً٘ض اهـشػب. ٞ
ٗعوٚـــٕ  :اشا ـطاًـــع إثِـــاْ اىل ًــــذتٔس عـــسي أٗ ًعتٌـــسٖ يف اهقهـــا١
ٗـِاظعاً ،ازع ٟأسسٌٓا قش ٞبٚع ًتاعٕ هعٔاضــٕ بــشػب اعتقـازٖ ٗإزعـٟ
ا٬خط ًػاز اهبٚع ٨عتقازٖ ـِذٵؼ اهـٌبٚع هقٚـاَ اهــشذ ٞعِـسٖ عوـ٩ً ٟطاــٕ
هـٌا ٙعتقس ُـذاغتٕ ُع ً٩ط ٛعطق اهـذِب ًّ اهــشطاَ أٗ ً٩طـ ٛاهعكـ
اهعِيب طبى شٓاب ثوج ،ٕٚثٍ سلٍ اهقان ٛبكش ٞاهبٚع هبِا٢ـٕ ًٗتٚـاٖ بعٔـاضٝ
ً٩ط ٛعك اهعِب طبى شٓاب ثوج٩ًٗ ٕٚط ٛعطق اهـذِب ًّ اهــشطاَ ًاُـٕ
ٙـذب عو ٟا٬خطً :ـسع ٛاهـبعٙٗ -ْ٩وعًـٕ ـِفٚـص اهــشلٍ ،هلـّ هـٚؼ هـٕ
ـطـٚب آثاض طٔاض ٝاهـٌبٚع هعوٌٕ بِذاغتٕ ـعبساّ  -ٮدتٔـازٖ ٗٗدـ٘ز سذـ: ٞ
أًاضً ٝعترب -ٝعِسٖ كاؾف ٞعّ ُـذاغ ٞاهـٌبٚع ،أٗ هتقوٚسٖ ًّ ٙفيت بٔا .
ٓصا كوٕ يف ُقض سلٍ اهـٌذتٔس اهعسيٓٗ ،ـ٘ هـ ُقـض ًتـ٘اًٖ ،ـاْ
هلــى ًـــذتٔس ًعوــق ًػــتِب ً -تــ٘٠ٳ يف اهفــطع اهفقٔــ ٛــــدكٵٕ طــس ٘ٙاًقــٕ
اهـٌذتٔس ا٬خط ٗطس ٙـداهفِٕٓ ًّٗ ،ا إؾتٔط بٚـٍِٔ دـ٘اظ ُقـض اهــٌذتٔس
بفت٘ا ٖ ٗضزٵ ًت٘ ٠اهـٌذتٔس ا٬خط اشا كاُت ــداهفٕ ،بوشاظ أْ كى ًـذتٔس
بعــس اهفشــل ٗاهتتبــع ٗسكــ٘ي ا٨طٌِ٣ــاْ عِــسٖ بكــشً ٞتٚــا ٙوتعًٔــآ -ــ٘
ٙعتقس خعأ كى ًت٘ ٠ه ٓا يف شان اهفطعً ،وـصا دـاظ هـٕ ضزٵ اهفتٚـا ا٪خـط٠
اهـيت إهتعًٔــا اهـــٌذتٔس ا٬خـط ٓٗ .ــصا كوــٕ كـَ٩ٴ يف أقــى اهـــشلٍ ُ :قــض
سلٍ اهـشاكٍ  .ثٍ ُتلوٍ يف اٮغتجِا: ١
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ٗٓ٘ ًا اشا عوٍ بـشك٘ي خعأ يف سلٍ اهـشاكٍ اٗ٨ي ٗعسَ ًعابقـٞ
سلٌــٕ هو٘اطــع اهـــٌ٘ن٘ع ٛأٗ اهـــشلٌ ٛغــ٘ا ١كــاْ اهـــدعأ يف ًقــسًات
اهـشلٍ أٗ يف ًػتِس اهـشلٍ ًٗسضكٕ ٗ .اهـذاًعً :ا اشا عوـٍ عـسَ ًطاعـاٝ
اهـٌ٘اظ ّٙاهؿطع ٞٚهوقهاٗ ١اهــشلٍ بـني اهِـاؽ  -هقكـ٘ضٕ ًِـٕ أٗ ـقكـ ٕ :
هقكــ٘ض اهقانــ ٛاهفقٚــٕ يف اهفشــل عــّ اهــسهٚى اهـــٌجبت ،أٗ هتقك ـ ٖ يف
اهفشل عّ عساه ٞاهؿـٔ٘ز أٗ قـش ٞاه٘ثـا٢ق اهــٌػتِس اهٔٚـا يف اهــشلٍ أٗ
ُـش٘ ٓصا ًّ ًقسًات اهقها ١اهكازض عِٕ .
ًٗجاهٕ ً :ا اشا اعتٌس اهقان ٛعو ٟب - ِٞٚؾٔ٘ز ه عسٗي -أٗ ؾٔ٘ز
ُػا ١يف ه ً٘اضز طب٘ي ؾـٔازـّٔ أٗ اعتٌـس عوـ ٟبٚٵِـ ٞـعكٓـ ٛاهؿـٔ٘ز ٗطـس
عوٍ ا٬خط ًػق أٗ كصب اهب ِٞٚاهـٌعكًٓ ،ٞٚاْ اهقها ١س٣ِٚص طابىٴ ه٩غتِ٣ال
بــى ٗهوــِقضٗ ،إْ كــاْ اهقانــًٚ ٛــٕ ًعــصٗضاّ هكــسٗضٖ عِــٕ عــّ ًبــاز٥
ًؿطٗع - ٞإدتٔاز أٗ ـقوٚس ، -هلّ ًقسًات طها ٕ٢خاط ٞ٣أٗ ًػتِس طهاٖ١
باطىً ،وصا ٙـذ٘ظ هوغ ُقهٕ ٗعسَ ـِفٚصٖ اشا سكى هٕ اهعوٍ بصهم .
ٗضهٍ اغتفازـِا ًّ اهِك٘م أْ هـشلٍ اهـشاكٍ ً٘نـ٘ع ّٞٚيف ًكـى
اهـدكً٘ ٞبـشلٌٕ ٗطها ، ٖ١إ ٨أُٵا عوٌِا ًّ أزه ٞاهؿطع أْ سلٍ اهــشاكٍ
ٗطهــاٙ ٨ ٖ١غٚٵــط اه٘اطــع عٌــا ٓــ٘ عوٚــٕ ،بــى سلٌــٕ طــس ٙعــابق اه٘اطــع ٗطــس
ٙـداهفًٕ ،ـاشا طهـ ٟبـأْ اهـساض اهــٌتِاظع عؤٚـا ٓـ ٛهعٙـس زْٗ عبٚـسٗ ،طـس
عوٌِــا بــأْ اه٘اطــع خً٩ــٕ ٗأْ ًولٚــ ٞاهــساض هعبٚــس ٗاطعـاًّ ،ــاْ اه٘اطــع ٙبقــٟ
بـشاهٕ ٙ ٨تغ ٗـبق ٟاهساض ًولـ ّا هعبٚـس ِٗٙ ٨فـص سلـٍ اهقانـ ٛعِـس اهعوـٍ
بـٌداهف ٞسلٌٕ هو٘اطعٗ ،طس ٗضز ٓصا اهـٌعِ ٟيف ُلٵ قشٚض اهػِس ٗانض
اهس٨هــ ،ٞضٗاٖ ٓؿــاَ عــّ اهكــازق( )ساكٚـاّ هقــ٘ي دـسٵٖ (: )طإُـــٌا
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أطه ٛبِٚلٍ باهبٚٵِات ٗاٙ٪ـٌاْ ٗبعهلٍ أهـشّ بــشذتٕ ًـّ بعـضً ،أٙــٌا
ضدى طععتٱ هٕ ًّ ًاي أخ ٕٚؾ٣ٚاّ ًإُـٌا طععتٱ هٕ طعع ًّ ّٞاهِاضص (ٓٗ )1صا
اهِلٵ اهكشٚض ٗانض اهس٨ه ٞعو ٟأْ اهقهاٙ ٨ ١غٚٵط اه٘اطع ٗإْ قسض ًّ
ضغ٘ي اً ،ه ّ٩عّ قسٗضٖ ًّ ه ٖ( ًّ )اهبؿط .
كٌا ٙسي اهـدرب اهـٌشٌس ٜاهؿطٙف عو ٟأْ سلٍ اهـشاكٍ ٗطها٨ ٖ١
ٍ ًــداهفتٕ هو٘اطـع ٗطـس أخعـأٖ اهــشاكٍ
ٙوعَ ـِفٚصٖ ٗٙ ٨ـشطَ ُقهٕ اشا عٱوٶـ ٰ
ٗمل ٙٱكٶ ـبٲًٕ ،ــّ زْٗ ًــطق بــني سـكـــ٘ي اهعوــٍ اه٘دـــساُٗ ٛبــني سـكـــ٘ي
اهــــعوٍ اهتعبـــس ٜبأًـــاضً ٝعتـــرب ٝؾـــطعاّ ،كٌـــا ً ٨ـــطق ًٚـــٕ بـــني اهؿـــبٔات
اهـٌ٘ن٘عٗ ٞٚبني اهؿبٔات اهـشلٌ. ٞٚ
ُعٍ يف اهؿبٔات اهـٌ٘ن٘ع ٞٚاشا عوٍ بـٌداهف ٞاهقهاٗ ١اهـشلٍ هو٘اطع
ٗطس سوـف اهــٌِلط -اهــٌسٵع ٟعوٚـٕ -عوـُ ٟفـ ٛاهــشق أٗ اهـس ّٙاهــٌععَ٘
اهـٌسٵع ٟبٕ عو ٕٚبعس طوب اهـٌسٵع ًّ ٛاهقان ٛإسٗ ًٕ٩طوب اهقانًِٕ ٛ
اهـشوف يف ًـشهطٖ ًٗـذوؼ طهاً ،ٖ١شوف اهـٌِلط إغتذابً٪ ّٞط اهقانٛ
ٗهعوــب اهـــٌسٵعٗ ٛأطػــٍ بــا ،أْ  ٨ســق هوٌــسع ٛأٗ ً ٨ــاي هــٕ عِــسٖ -
غقعت اهسع٘ٗ ٠شٓبت اهٌٚني بـشق اهـٌسع ٛظآطاّ ٗيف عاهـٍ اهـسُٚا ٗمل
ٙـذع هٕ ُقض اهسع٘ ٨ٗ ٠اٮطتكام ه٘ ٗطع ًاي اهـٌسع ٟعو ٕٚبٚسٖ ستـٟ
ًع اهعوٍ باغتشقاطٕ ًٗـداهف ٞاهقها ١هو٘اطعٓٗ ،صا أًط خام ثابت بسهٚى
ًـدك٘م عطنِاٖ ًفك ّ٩يف (ًقٕ اهقهاًٗ )١ـشوٕ ِٓان ًو ادع(.)2
ٗاهـشاقى ٗن٘ح ا٨غـتجـِاٗ ١أْ اهـشلٍ ٗاهـقـها ١اهـٌعوـَ٘ بـعُ٩ـٕ
( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب  ًّ 2اب٘اب كٚف ٞٚاحللٍ :ح . 1
( )2ضادع كتابِا ً :قٕ اهقها. 184 - 178 : ١
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ًٗـداهفتٕ ًع اه٘اطع ٙ ٨ـذب ـِفٚـصٖ ٗٙ ٨ــذب ا٪خـص بـٕ ،بٌِٚـا اشا كـاْ
اهـــشلٍ ٗاهقهــاً ١ـــشتٌى اهـــٌعابقً ٞــع اه٘اطــع ٗدــب ا٪خــص بــٕ ٗـِفٚــصٖ
ٗسطَ ُقهٕ ٗه٘ هـٌذتٔس آخط .

البخح الـخادٍ عشر  :فتىى غري الـنذتهد وقضاؤه .
ً٘نــ٘ع اهبشــح ًــّ مل ٙلــّ ًـــذتٔساّ أٗ ًــّ مل ٙػتشكــى ًولــٞ
ا٨دتٔاز ٗإغتِباط ا٪سلـاَ  ،أٗ إـكـف باهــٌولٗ ٞمل ٙػـتِب أسلـاَ ا،
ًع ،ّ٩أٗ كـاْ ًــذتٔس ّا ًٗػـتِبع ّا هلِـٕ طـس ـــدوٓف ًٚـٕ أسـس ؾـطٗط قـشٞ
اٮًـتاٗ ١ؾطعـٚتٕ كاهفاغق ٗ .اهـذاًع ًّ هٚؼ أٓ ّ٩هوـفت٘ ٠أٗ هوقهآ ١ى
ٙـذ٘ظ هـٌجوٕ اٮًتا ١أٗ اهقهاًٗ ١كى اهـدكً٘ات .
 -1طس ٙفيت ًّ هٚؼ أٓ ّ٩هوقها ١أٗ هوفت٘ ٠أٗ ٙقهـ ٛبتقوٚـسٷ قـشٚض
هـٌذتٔس داًع هوؿطاٗ ٢عو ٟطبق ًتاٗاٖ أٗ طهـآٗ ،ٖ١ـصا أًـط سػـّ ٗ٨
اؾلاي ً ٕٚدعًاًّ ،اْ بٚاُـٕ هفتٚـا اهــٌذتٔس اهعـسي اهــٌعتٌس ٝعوـ ٟاهــشذٞ
اهـٌعترب ٘ٓ ٝـبو ٚٴ هـشلٍ ا ،اىل اُ٪اَ ٗٓ٘ أًـط ًــشب٘ب ٗ ،طهـا ٖ٦عوـٟ
طبــق ًتــاٗ ٠اهـــٌذتٔس اهعــسي سلـٍٴ بـــٌا أُــعي ا ،غــبشإُ ٗٓــ٘ ًـــشب٘ب
أ ٙهاّ ٓٗ .صا اهفطض خاضزٴ إضـلاظاّ عّ ًـشى اهبشح ٗه ًقك٘ز ٗه
ًؿل٘ن يف قشتٕ .
ٗ -2طس ٙفيت ًّ هٚؼ أٓ ّ٩هٯًتا ١أٗ هوقها ١أٗ ٙقهً ٛػتِساّ هوقٚـاؽ
أٗ هٯغتشػــاْ أٗ ُـــشٌ٘ٓا ًــّ ٗغــا٢ى اٮدتٔــاز اهـــٌبتسع ٞبعــس ضغــ٘ي
اٗ )(،اهـٌطً٘ن ٞيف ًسضغ ٞأٓى بٚت اهعكٌ.)(ٞ
ٗ ٨ضٙب يف أْ ٓصا اٮًتا ١أٗ اهقها ١إغِازٴ هوشلٍ اىل ا ،غبشإُ ًّ
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زْٗ عوـــٍ ٗٙقـــني ٗسذـــ ٞقاهــــشٓٗ ،ٞـــ٘ هـ ـ ًـــأشْٗ ًٚـــٕ ،هوطٗاٙـــات
اهـٌت٘اـط )1(ٝاهساه ٞعوًِ ٟعٕ ٗشًٵٕ ٗاهت٘عٵس عو ٕٚباهِاض ،بى ٓصا إًـرتا١ٴ عوـٟ
ا ،غبشإُ ٗطس طاي ا ،ـعاىل يف كتابٕ اهععٙع  :ططُىٲ أَاه ٖوٕٱ َأ ٶشْٰ هَلٍُٲ َأَٲ عٰوَٟ
اهوٖ ـٕٶ ـٰفِتٰ ـطٱْٰٗص ٙــُ٘ؼ  ، 59 :كٌــا أُــٕ طــ٘يٴ عوــ ٟا ،بغ ـ عوــٍ ٗطــس طــاي
غــبشإُ  :ططُـىٲ ٔإٸٌُٰــا سٰـ ٸطَٰ ٰضبوــ ٛاهِفَـٰ٘اسٶـٰ َ ٗ ...أْٲ ـٰقُ٘هُــ٘ا عٰوَــ ٟاهوٖـٕٶ ًٰــا َ٨
ٰـعٲ َوٌٱْٰ٘ص ا٨عطال . 33 :
ٗ -3طس ٙلْ٘ اهــٌفيت ًــذتٔساّ ٗادـساّ هوٌولـ ٞهلِـٕ مل ٙػـتِب ًتـاٗاٖ
ستٙ ٟلْ٘ أٓ ّ٩هٯًتا ١أٗ هوقها ،١إش إُٔ ه٘ باؾط ا٨غتِباط بـشػب ًولتٕ
اهــيت سكــى عؤٚــا هلــاْ ٙـــشىٵ هــٕ اٮًتــاٗ ١اهقهــا ١طبــق ًــا اغــتِبعٕ ًــّ
اهفتاٗ ،٠هلِٕ هٚؼ بــٌذتٔسٷ ًعوـق ٗمل ٙباؾـط اٮغـتِباطٗ ،طـس دعـى ا،
ـعاىل اهقها ١هـدك٘مطاهعامل باهقها ١اهعـازي يف اهــٌػوٌنيص(ً )2تلـْ٘
ًتٚاٖ أٗ طها ٖ٦بـٌعادٕ ٗضأٙـٕ هـ اهــٌػتِس اىل اهــشذ ٞاهــٌعتٌس ٝؾـطعاّ،
هفطض عسَ ًباؾطـٕ اٮغـتِباط ٗعـسَ اغـتِازٖ اىل اهـسهٚى اهــٌعتربٓٗ ،ـصا
كــاشب عِــسًا ٙفــيت ٗٙقــ٘ي ً :تــ٘ا ٜكــصآٗ ،ــ٘ مل ٙػــتِبعٔا ًــّ اهـــشذٞ
اهـٌعتربٗ ٝاهلاشب يف اهِاض ،أٗ عِسًا ٙقه ٛبني اهـدكٌني ٗٙقـ٘ي  :طهـا١
اًٚ ،لٌــا كــصآٗ ،ــ٘ مل ٙػــتِب أسلــاَ اٗ ،طهــأً ،ٖ١ــ٘ كــاشب نــايٵ
ٗطاض ٷبـٌا ٙ ٨عوٍ كُٕ٘ سقٓأًّ ،ـ٘ أسـس اهج٩ثـ ٞاهــٌ٘ع٘ز ّٙباهِـاض سػـب
اهـدرب( )3اهكشٚض عِسُا  :طضدى طه ٟبـذ٘ض ٗٓ٘ ٙ ٨عوٍ ًٔ٘ ًـ ٛاهِـاض،
ٗضدىٴ طه ٟباهـشق ٗٓ٘ ٙ ٨عوـٍ ًٔـ٘ يف اهِـاضص ٗٓـصا طـاضٕ بــٌعادٕ -
( )1ضادع  :اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 6اب٘اب قفات اهقان. ٛ

()2اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 3اب٘اب قفات اهقان : ٛح. 3
( )3اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 4اب٘اب قفات اهقان : ٛح. 6
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هٚؼ طها ٖ٦بعوٍ ٷٗهٚؼ ًػتِساّ يف ًتٚاٖ اىل سذٞٷ ؾطع ٞٚـ٘دب اهعوًٍ٘ٔ -
يف اهِاض :طه ٟبـشق أَ بـذ٘ض .
ًٗجى ٓصا طها ٖ٦ه ُاًص عو ٟأسسٷ ًا زاَ مل ٙــذعى ا ،هـٕ ًِكـب
اهقها ١هعسَ أٓوٚتٕ هٕٙ ٨ٗ ،ـذ٘ظ اهرتاًـع هسٙـٕ كٌـا ــسي عوٚـٕ ًقب٘هـ ٞابـّ
()1

سِعو:ٞطًّ ــشاكٍ اه ٍٔٚيف سق أٗ باطى ًإُــٌا ـــشاكٍ اىل طـاه٘تص

ٗاهكشٚض اهص ٜضٗاٖ اهـٌؿاٙذ اهج٩ث : ٞطأٙـٵٌا ً ًّ٧طسٵَ ًًِ٧اّ يف خكً٘ٞ
اىل طاضٕ أٗ غوعاْ دا٢ط ًقه ٟعو ٕٚبغ سلٍ اً ،قس ؾطكٕ يف ا٨ثٍص.
ُعٍ إشا مل ٘ٙدس طاض ٷ ًٓ٧ٵى ؾطعاّ هوقهـاٗ ١إُــشكط إغـتِقاش سقٓـٕ
بــاهرتاًع هــسً ٠اطــس أٓوٚــ ٞاهقهــا ،١أ ٜاُـــشكط ططٙــق اه٘قــ٘ي اىل سقٓــٕ
باهطد٘ع هوقان ٛه اهـٌٓ٧ى -داظ اهرتاًع هس ٕٙـ٘ق ّ٩هـشقٕٓٗ ،طس ًكٵوِا
اهق٘ي س٘هٕ يف كتابِا ً( :قٕ اهقها. )١
ٗ ٨ــذ٘ظ اهؿٔاز ٝعِس اهقان ٛه اهـٌٓ٧ٵى هوقها ١ؾطعاّ ٗإْ طكس
بؿٔازـٕ اهت٘قى هفكى اهـدكً٘ٗ ٞسىٵ اهـٌؿلوٗ ،ٞشهم ُٔ٪ا ـعاْٗٴ عوٟ
اٮثٍ ٗاهـٌعك ،ٞٚكٌا أْ اهـٌاي اهـٌأخ٘ش بـشلٌٕ ٘ٓٗ -ه ًٓ٧ٵى هوقها١
ؾطعاّ -غشتٴ سطاَ ٗإْ كاْ ا٬خص ًـشقاّ يف زع٘اٖ ًٗػتشقاّ هوٌـاي عوـٟ
اهـٌسع ٟعو ٕٚكٌا ٗضز يف اهـٌقب٘ه: ٞطًٗا ٙـشلٍ بٕ ًإُـٌا ٧ٙخص غشتاّ ٗإْ
كاْ سقٕٓ ثابتاّ  ُٕ٪أخصٖ بـشلٍ اهعاه٘ت ٗطس أًـط ا ،ـعـاىل أْ ٙلفـط بـٕ :
ٙٱطٔٙسٱْٰٗ َأْٲ ٰٙتٰشٰا َكٌٱ٘ا إٔهَ ٟاهعٖاهُ٘تٶ ٰٗطَـسٲ أًُٶـطٱٗا َأْٲ ٰٙلِفُـطٱٗا بٶـٕٶ ص ُ .عـٍ ِٓـا
ـفكٚى يف اهـشلٍ بني اهـٌاي اهلوٗ ٛبني اهـٌاي اهـٌعني اهؿدكًٗ ،ٛـشوٕ
ك ّ٩يف (ًقٕ اهقها. )١
بـش٘خ اهفقٕ ٗهٚؼ ًـشوٕ ِٓاٗ ،طس عطنِاٖ ًف ٵ
( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 1اب٘اب قفات اهقان : ٛح + 4ح . 1

فتىى غري اجملتهد وقضاؤه )249( ................................................
ٗ -4أًا اهـٌذتٔس اهـٌػتِب هفتاٗاٖ ًّ ا٪زهٗ ٞاهــشذر اهؿـطعً ٞٚـع
ًقسٖ هـبعض ؾـطٗط اهــٌطدع ٞٚكاهعساهـ ٞأٗ طٔـاض ٝاهــٌ٘هس ًاهعـآط دـ٘اظ
إخـباضٖ بـِعطٖ ًٗـتــٚاٖ اشا كـاْ قـازطاّ يف اهفتٚـا هـ كـاشب ٗ ٨ـلـْ٘ ًتٚـاٖ
عِس٢ص ط٘ ّ٨عو ٟا ،بغ عوٍ ٗ ٨إًرتا١ٳ عو ٟا ،غبشإُ .
ُعــٍ ٗظٚفــ ٞاهعــاً ٛاهـــٌقوس أْ ٙتشقــق ًــّ داًعٚــ ٞاهقانــ ٛهؿــطا٢
قش ٞاهـٌطادع ٞاهٗ ،ٕٚطس ٙلْ٘ اهعاً -ٛكٌا ٓ٘ اهغاهب -دآ ّ٩باهؿطا٢
هاً ّ٩عِٔا ًِدسعاّ بـٌعٔط اهعاهـٍ ٗاهقانًٚ ،ٛلْ٘ ًٱغطٙاّ هوذآى باهباطى
ًٗٱه ّ٩هٕ ًٗفتٚاّ ًّ زْٗ إغتـشقاق اهـفتٚاٗ ،طكى ًفت ناًّص كٌا دا١
يف قشٚض ابّ اهـشذاز(ٗ ،)1إْ كاُت ًتٚاٖ بعوٍ ًّ ا ،غبشإُ ٗسذ. ٞ
ٓٗ -5ــى اهـــٌذتٔس اهـــذاًع هؿــطا ٢اهفتٚــا -غــ٘ ٠ا٪عوٌٚــ -ٞـلــْ٘
ًت٘اٖ باطوٙٗ ّٞلْ٘ إًتا ٖ٦إهطا١ٳ باهـذٔى ٗإن ّ٨٩هوِاؽ .
ِٗٓـــا ٙ ٨ــــدو٘ ًـــّ إهتـــعاَ كـــْ٘ ا٪عوٌٚـــ ٞؾـــططاّ ًعتـــرباّ يف قـــشٞ
اهـٌطدعٗ ٞٚد٘اظ اهتقوٚس -كٌا ٓ٘ ضأ ٜمجع ًّ اهفقٔا ، -١أٗ عسَ كُ٘ٔـا
ؾططاّ -كٌا ٓ٘ ًـدتاض مجع ًّ أعاظٍ اهفقٔاًٗ ١ـدتاضُا. -
أ  -أًا بِا١ٳ عو ٟعسَ كُ٘ٔـا ؾـططاّ يف اهــٌطدعٗ ٞٚقـش ٞاهتقوٚـس ٗأُـٕ
ٙكض ُكب اهـٌفه٘ي هوقهاً ١ع ٗد٘ز اً٪هى ٗٙكض ـقوٚسٖ ٩ً ،سطًٞ
ٗ ٨ذل صٗض يف بٚاْ ًتـ٘اٖ ٗ ٨يف قـشتٔا ٗ ٨يف دـ٘اظ اهطدـ٘ع اهٚـٕ ٗاهعٌـى
بفت٘اٖ ٗٙ ٨لْ٘ إًتا ٖ٦إهطا١ٳ باهـذٔى ٗإن ّ٨٩هوِاؽٓٗ ،صا ًا كاُت عوٚـٕ
اهؿٚع ٞأـباع ا ٌٞ٢٨ا٨طٔاض يف عك٘ضٍٓ( )كٌا ٙ ٨لـْ٘ طهـا ٖ٦بـاطّ٩
( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب  ًّ 7اب٘اب آزاب اهقها : ١ح . 2
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اشا كاْ طها١ٳ ًػتِساّ هوـشذ ٞاهقا ٌٞ٢عِسٖٗ ،اهـٌؿٔ٘ض عسَ اعتبـاض أعوٌٚـٞ
اهـٌذتٔس اهقان ٛهعسَ اهسهٚى عؤٚا.
بٗ -أًا بِا١ٳ عو ٟكْ٘ ا٪عوٌـ ٞٚؾططاّ يف اهـٌطدعـٗ ٞٚقش ٞاهـتـقوـٚس
ٗإُ ٙ ٨كض ـكس ٜاهـٌفه٘ي اهعاهـٍ ًع ٗد٘ز ا٪عوٍ اً٪هىً -اهعـآط
د٘اظ إًتا ١اهـٌفه٘ي بفتاٗاٖ ٗد٘اظ طها ٖ١بني اهِاؽ ،هعـسَ اهـسهٚى عوـٟ
سطًتـٕ ،إ ٨اشا قــسق أُــٕ إًــرتا١ٴ عوــ ٟاٗ ،طـ٘يٴ عوٚــٕ بغـ عوــٍٓٗ ،ـصا ٨
ٙتشقق دعًاًّ ْ٪ ،تٚاٖ ٗطهاً ٖ١ػتِسٴ هوـشذ ٞاهــٌعتربٗ ٝاهـسهٚى اهكـشٚض
ًٔ٘ ط٘ي ٓسٗ ٠بعوٍ ًّ ا ،غبشإُٗ ،اهـٌٍٔ عساه ٞاهـٌفيت ٗاهقان. ٛ
ُعٍ ٗظٚف ٞاهعاً ٛعِس إضاز ٝاهتقوٚس أْ ٙفشل ٗٙتشقق عـّ ا٪عوـٍ،
ًاشا سكوت عِـسٖ طِاعـ ْٞبوـعَٗ ـقوٚـس ا٪عوـٍ -ا٪كجـط خـربٗ -ّٝدـب عوٚـٕ
ـقوٚس ًّ ٙتشقق عِسٖ ٗٙجبت هس ٕٙإُٔ ا٪عوٍ .
بٌِٚا اشا سكوت عِسٖ طِاع ْٞبعسَ هـعَٗ ـقوٚـس ا٪عوـٍ كٌـا ٙطدـع اىل
اهـــدب ٗاىل ا٪كجــط خــرب ٝيف أًــ٘ضٖ اهسُٙ٘ٚــ : ٞاهعبابــٗ ٞاهلِسغــٗ ٞاهتقــٍ٘ٙ
ُٗـش٘ٓا ًّ زْٗ ًطق بٌِٔٚا -داظ هٕ ـقوٚس اهعاهــٍ اهــٌفه٘ي أٗ اهـص ٜمل
ـجبت أعوٌٚتٕ اشا كاْ عس ّ٨بني اهطعٙ ٨ ٞٚفـطق يف ع٩طاــٕ بـني اهغـين ٗبـني
اهفق ٙ ٨ٗ ،ٱغين اهفاغق اهــٌتٌوٓق ٗٙٱفقـط اهــٌ ًّ٧اهــٌتسٗ ّٙطاهـب اهعوـٍ
اهـٌشكٵىٙ ٨ٗ ،عوٍ ٗٙ ٨تذاٗظ سسٗز ا ،باغٍ اهسٙ٨ٗ ّٙــٌلّٓ ابِـاّ ٗ٨
ٙػ ٓو قٔطاّ ًٗ ٨اغقاّ ًتعهفاّ عو ٟاهِاؽ ،عكٌِا ا ًّ ،اهعوٍ ٗاهعكٚاْ
بـشق ًـشٌس (ٗ )آي بٚتٕ ا٪بطاض ( . )ثٍ ُور يف :
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البخح الجانٌ عشر  :طرق معرفة االدتهاد .
ا٨دتٔاز قفٙ ٞتٵكـف بٔـا بعـض عبـاز ا ،غـبشإُ ٗٙٱِعـت بٔـا أطـى
اهقوٚى ،هلّ ًعطً ٞاه٘قف اهـٌصك٘ض ٙ ٨تػِٵ ٟهلى أسسِٓٗ ،ـان ططٙقـاْ
ٙت٘قى بٌٔا هـٌعطً ٞإدتٔاز أسسٷ ًّ عباز آٌٗ ،،ا :
اهعطٙـــق اٗ٨ي  :اهعوـــٍ اه٘دـــساُ ٛاهقـــاطع ٮستٌـــاي اهــــد٩ل أٗ
ا٨طٌِ٣اْ با٨دتٔاز اهـٌذاًع ه٩ستٌـاي اهــٌداهف بــشسٵ نـعٚف دـساّ ٨
ٙعتين بٕ ُ٘ع اهعقٙٗ ١٩لْ٘ ٗد٘زٖ اههعٚف كٗ ٩د٘زً ،اشا سكى اهعوٍ
عِــس اهـــدب اــــذاٖ أسـسٷ ًــّ عبــاز اٗ ،كــاْ سكــ٘هٕ ًــّ ططٙــق ًتعــاضل
ٗغبب عقً ٛ٢٩قس قضٵ عوٌٕ ٗثبت ادتٔـازٖٓٗ ،ـصا ٙتشقـق ًٌٚـا اشا كـاْ
خــب اّ بـــٌعطً ٞاهـــٌذتٔس ٗكــاْ ًعاؾــطاّ هــٕ ًعٓوع ـاّ عوــ ٟأًــطٖ ٗطــسض عوٌــٕ
باًتشإُ ،أٗ ًعٓوعاّ عو ٟكتبٕ ٗبـش٘ثٕ بـشٚح ٙـشكى ًـّ أسـسٌٓا :اهـٚقني
أٗ ا٨طٌِ٣اْ بقسضـٕ عو ٟاٮغـتِباط ٗـعبٚـق اهلربٙـات اهفقٔٚـٗ ٞا٪قـ٘هٞٚ
ٗاهطداهٗ ٞٚاهوغ٘ٗ ٞٙه ٓا -عو ٟاهفطٗع اهكغط. ٠
ٗٙسهِا عو ٟططٙق ٞٚاهػببني  :ـباُ ٛاهعقـ ١٩عوـ ٟإثبـات اهــٌ٘ن٘عات
بــاهٚقني أٗ با٨طٌِ٣ــاْ اهـــشاقى ًٌِٔــآٗ ،ــ٘ غ ـ ٴ ًػــتقط ًٗػــتٌط طــ٘ي
اهعك٘ض ست ٟعك٘ض اهـٌعكً٘ني(ٙ ، )لفِٚا عسَ بوـ٘ اهـطزع عٌِٔـا،
ًٚشكى ًِٕ اهعوٍ باٮًها. ١
ٗطس إؾـرتطِا سكـ٘ي اهـٚقني أٗ ا٨طٌِ٣ـاْ ًـّ ططٙـق عق٢٩ـًِٗ ٛؿـأ
ٗغبب ٙتعاضل سك٘ي اهقعـع أٗ ا٨طٌِ٣ـاْ ًِـٕ٪ ،دـى إخـطاز اهــٌعآط
اهــدازعٗ ٞاهلاشبــ ٞاهـــٌكاسب ٞهــسع٘ ٠ا٨دتٔـاز٪ٗ ،دــى إخــطاز اهعــطق
اهغطٙـبـٗ ٞاه٘غا٢ـى هـ اهـٌأهـً٘ـ ٞعـق٢٩ـٚـاّ كاهـهطب باهطًى أٗ باهـذـفط أٗ
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باهطٙ٦ا أٗ باٮغتداض ٝأٗ ُـش٘ٓا .
ٗباختكاض  :اشا سكى اهٚقني أٗ ا٨طٌِ٣اْ اهعق ٛ٢٩بادتٔاز أسسٷ عِـس
خب ًـٌٚٵع هوٌذتٔس ًّ ه ٖ  -ثبت إدتٔازٖٗ ،اٮعتباض ٗاهـشذ ٞٚهوٚقني أٗ
هٯطٌِ٣اْ اهعق ٛ٢٩اهـشاقى عِس اهـدب اهـٌٌٚع .
ٗثـٌ ٞغبب ثاهح ٓ٘(اهؿٚاع اهـٌفٚس هوعوـٍ) ٗاهـٚقني بادتٔـاز أسـسٷ أٗ
س ًٗعطًٗٚتـٕ بـٕ عِـس أٓـى اهعوـٍ
اٮطٌِ٣اْ بٕ  ،بـٌعِ ٟإؾـتٔاض إدتٔـاز أسـ ٷ
ٗاهفهــى ٗيف قــف٘ل أضبــاب ا٨دتٔــاز ًــّ زْٗ ًعــاضض أٗ ُــالٷ بـــشٚح
قاض إدتٔازٖ ٗانشاّ بٚـٵِاّ ٘ٙدب اهٚقني عِس اهعقـ ١٩عـاز : ّٝاهعوـٍ اهقـاطع
بادتٔاز ًّ ؾاع خرب إدتٔازٖ بني ِٓٙ ٨ٗ ،١٨٧فع سك٘ي اهعّ ًّ اهؿٚاع
ٗاٮغتفان ْ٪ ،ٞاهعّ ٙ ٨ـذسِٙ ٨ٗ ٜفع ،بى ٨بس ًّ ـ٘هس اهعوٍ اهقاطع
أٗ ا٨طٌِ٣ــاْ اه٘اثــق دــساّ ًــّ اهؿــٚاع ٗاهؿــٔطٓٗ ،ٝــصا  -اهــٚقني ٗاهعوــٍ
بادتٔاز أسسٷ أٗ ا٨طٌِ٣ـاْ ٗاه٘ثـ٘ق بـٕٓ -ـ٘ اهــشذ ٞاهــٌعترب ٝعقٚ٢٩ـاّ اشا
كاُت ُاؾ ّٞ٣يف ًـشؤا ًّٗ أٓؤا اهـدربا ١با٨دتٔاز ٗـــٌٚٚعٖٗ ،هـصا دعوِـا
ب ٙــ٧ز ٜاهٚــٕ
اهؿــٚاع ًــّ قــغطٙات ( :اهعوــٍ اه٘دــساًُ )ٛــاْ اهؿــٚاع غــب ٴ
ٗٙـذعوٕ ًّ ًكازٙـقٕ ٗقغطٙاــٕ ٗ ،طس دعوٕ اهلج ططٙقاّ إثـباــٚاّ ًػتـق،ّ٩
هلّ اهعآط إضازـٍٔ هـٌا شكطُا .
اهعطٙــق اهجــاُ : ٛاهبـــٚٵِ ٞاهؿــآس ٝبادتٔــاز أس ـسٷ ًــّ عبــاز ا ،غــبشإُ
ٗاهـٌؿٔ٘ض طب٘ي ؾٔاز ٝاهعسهني با٨دتٔاز ،هلّ ُٱػب اهـٌِع ًّ ثب٘ـٕ بٌٔا
اىل مجع طوٚـى ًـّ اهفقٔـا )1( :١ظـآط شضٙعـ ٞاهــٌطـهًٗ ٟعـاضز اهــٌشقق
( )1مل ٙتبني املِع ًّ اهصضٙعٗ ٞاملعاضزٗ ،ميلّ ًٌٕٔ ًّ اه٘اً -299 :ٞٚطبع ٞدلٌع اهفلط
ا٨غٗ +ًٛ٩اجلعفط ٞٙيف ضغا٢ى احملقق اهلطك :ٛز -84 :1طبع ًلتب ٞاهػٚس املطعؿ. ٛ
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ٗدعفطٙــ ٞاهلطكــٗ ٛقــاسب اه٘اًٚــٗ ،ٞهعوــٕ  ْ٪ا٨دتٔــاز ًــّ اً٪ـــ٘ض
اهـٌشسٗغٓ٪ ٞـى اهــدربٗ ٝاهتٌٚٚـعٓٗ ،ـ ٛخـاضز ًـ٘ضز اهؿـٔاز ٝاهــٌعتربٝ
ؾطعاّ اهص ٘ٓ ٜاهــٌشػ٘غاتٗ ،عوٚـٕ ِٙشكـط ًعطًـ ٞا٨دتٔـاز با٪غـباب
اهـٌ٘هٓس ٝهوعوٍ أٗ ا٨طٌِ٣اْ بادتٔاز أسسٷ .
ٗاهـٌطاز ًّ اهب :ِٞٚؾٔاز ٝاهعسهني ًـّ أٓـى اهــدرب ٝبتــٌٚٚع اهــٌذتٔس
ًّ ه ٖ اشا ؾٔسا بادتٔاز أسسٷ ٗ ٨ـلـْ٘ ططٙقـاّ عِـس اهــٌؿٔ٘ض إ ٨اشا مل
ـلّ ؾٔازـٌٔا ًعاضنـ ّٞبؿـٔاز ٝعـسهني آخـطً ّٙـّ أٓـى اهــدربٙ ٝؿـٔساْ
بِف ٛا٨دتٔاز عِٕ ٗ .هٚؼ عِـسُا ِٓـا زهٚـى خـام عوـ ٟإثــبات اٮدـتــٔاز
باهبــٗ ،ِٞٚاُـــٌا عِــسُا اهــسهٚى اهعــاَ اهـساي عوــ ٟثبــ٘ت غــا٢ط اهـــٌ٘ن٘عات
اهؿطع ٞٚبؿٔاز ٝاهعسهني ،إً ٨ا طاَ اهسهٚى اهـدام عو ٟعسَ سذ ٞٚؾٔازٝ
اهعسهني كٌا يف إثبات سسٵ اهعُا ٗاهو٘اط .
ٗطس إختوفت اُ٪عاض يف ٗدـ٘ز اهـسهٚى اهعـاَ أٗ اهــٌعوق عوـ ٟسذٚـٞ
اهب ِٞٚيف إثبات اهـٌ٘ن٘عاتٗ ،طس أُلـطٖ بعـضٴ أٗ ؾـلٓم ،هلـّ اهــٌؿٔ٘ض
ٗد٘زٖ ٗٓ٘ اهكشٚضٗ ،اهسهٚى اهعاَ ٗدٖ٘ ُصكط عٌسـٔا :
اٗ٪ي  :اٮمجاع اهـٌسٵع ٟعو ٟعٌَ٘ سذ ٞٚاهـبـٚـِ ٞإً ٨ا خطز بسهـٚى
خام ،كٌا يف إثبات سسٵ اهعُا ٗاهو٘اط .
ًٗ : ٕٚاُـٕ إمجـ اع ًِقـ٘ي  ٨سذٚـًٚ ٞـٕ ٗ ،هِـا ؾـم أٗ إُلـا ٴض ٮُعقـازٖ
ه٘د٘ز اهـٌداهف هـشذٚتٔا عًٌ٘اّ ،سٚح سٱلً )1(ٛـداهف ٞاهؿٚذ اهع٘غـٛ
ٗاهقانٗ ٛاهلاـب ًِٗعٍٔ ًّ سذ ٞٚاهب ِٞٚعًٌ٘اّ ،بى ٘ٙدس اهـٌداهف يف
خك٘م ً٘ضز اهبشح ًاُع ّا ًّ ثب٘ت ا٨دتٔاز باهب ِٞٚكٌا غبق شكطٖ .
( )1سلاٖ يف  :د٘آط اهل : َ٩ز. 172 : 6
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ًٗــع اهتػــو ٍٚباُعقــاز ا٨مجــاع عًٌ٘ ـاّ أٗ خك٘ق ـاّ ٗ ٨ثــ٘ق بلُ٘ــٕ
إمجاع ـاّ ـعبــسٙاّ كاؾــفاّ عــّ ضأ ٜاً٨ــاَ( )هقــ٘ ٝإستٌــاي إغــتِازٍٓ اىل
بعض اهـٌساضن ا٬ـ. ٞٚ
اهجاُ :ٛاٗ٪ه٘ ٞٙاهقعع ٞٚاهـٌػتفاز ًّ ٝسذ ٞٚاهبٗ ِٞٚؾٔاز ٝاهعسهني يف
ً٘اضز اهقهاٗ ١اهــشق٘ق عِـس اهــدكً٘ٗ ٞاهــٌِاظعًٗ ٞـ٘اضز ًٌٔـ ٞؾـطعاّ
ـطـب باهفطٗز ٗاهسًاٗ ١اً٘٪اي ٗاهـشسٗز ُٗــش٘ٓاً ،ـاْ سذٚـ ٞاهبــ ِٞٚيف
ى أٌٓٚـً ٞـّ
ٓصٖ اهــٌ٘اضز ثابــت ْ ٞطععـاًّٚ ،لـْ٘ ثبـ٘ت سذٚتٔـا ًٌٚـا ٓـ٘ أطـ ٵ
اهـٌ٘ن٘عات اهؿطع ٞٚبعطٙق أٗىل طععاّ .
ًٗ : ٕٚإْ اٮغـتـس٨ي باٗ٪هـ٘ ٞٙغقـ ٍٚإ ٨عِس ًّ سكى هٕ اهقعع بٔا
ًّ ططٙق ًتعاضل ٘ٓٗ ،قعب اهــٌِاي ،بـى اه٘انـض كـْ٘ اٗ٪ه٘ٙـ ٞظِٚـٞ
  ٨طععٗ - ٞٚاهعّ ٙ ٨ـذسِٙ ٨ٗ ٜفع ٗٙ ٨ٱػٌّ ًّ د٘ع .ٗٙلف ٛهـٌِع سك٘ي اهـقعع باٗ٪ه٘ٙـ :ٞإسـتٌاي ضهـب ٞاهؿاضع يف سىٵ
اهـدكً٘ات ًٗكى اهِعاعـات ٗإثبـات اهــشسٗز ٗاهــشق٘ق ٗحن٘ٓـا بوشـاظ
أزأ٢ا اىل إغتقطاض ا ًّ٪اهـٌذتٌعٗ ٛاهِعاَ اٮدتٌاع ٛا٨غـٓٗ ،ًٛ٩ـٛ
ًكوش ٞعع ٌٞٚهِ٘ع اهبؿط ـف٘ق كج اّ ًّ اهـٌ٩كات ٗاهـٌكاهـض ا٪خط. ٠
بٌِٚا ثب٘ت ا٨دتٔـاز ُٗــشٖ٘ ًـّ اهــٌ٘ن٘عات اهـيت  ٨ــطـب بـأًّ
اهـــٌذتٌع ٗإغــتقطاضٖ مل ٙـــشطظ ضنــا اهؿــاضع بِشــ٘ اهقعــع أٗ اٮطٌِ٣ــاْ
بقبـ٘ي اهبِٚــًٔٚ ٞـا هتلــْ٘ اٗ٪ه٘ٙــ ٞطععٚـٙ ٞكـضٵ اهتعــسً ٜـّ طبــ٘ي اهبِٚــ ٞيف
اهـٌٌٔات اٗ ًِٞٚ٪اهـٌذتٌع ٞٚاىل اهـٌ٘ن٘عات ا٪خط ٠اهعاز. ٞٙ
اهجاهـــح  :إغـــتقطا ١ا٪خبـــاض اهــــٌجبت ٞهوٌ٘نـــ٘عات يف أبـــ٘اب اهفقـــٕ
اهـٌدتوف ٞؾآس دوٗ ٛزهٚى ٗانض عو ٟسذ ٞٚاهب ِٞٚعًٌ٘اّ .
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هلِــٕ اغــتقطا١ٴ ُــاطل  ٨ـػــاعسٖ ــــٌاَ أبــ٘اب اهفقــٕ ًٗــ٘اضز اٮثبــات
اهؿطع٘ٙ ٨ٗ ،ٛدب اهٚقني بعٌَ٘ سذ ٞٚاهبٗ ِٞٚإثباـٔا هوٌ٘ن٘عات .
اهطابع  :ـباُ ٛاهعقٗ ١٩غ ٍٓ عو ٟا٪خص بـدرب اهعسهني أٗ اهكازطني
يف عٌَ٘ اهـٌ٘ن٘عات اهــداضد ٞٚعِـسٍٓ ً ،ـع عـسَ إسـطاظ ضزع اهؿـاضع
عِــٕ ،بــى ًــع ؾــٔاز ٝبعــض ا٪خبــاض بإًهــاٗ ، ٖ١غــٚأـ ٛــــشقٚقٕ ٗبٚــاْ
ًعاقطـٕ هعًّ اهطغ٘ي()أٗ طبوٕ يف دعٙط ٝاهعطب .
اخلاًؼً :عتربً ٝػعس ٝبّ قسط ٞاهـٌطٗ ٞٙيف(اهلـايف) ٗيف (اهتٔـصٙب):
طكى ؾ ٘ٓ ١ٛهم س٩ي ست ٟـعوٍ إُٔ سطاَ بعً ِٕٚتسعٕ ًـّ طبـى ُفػـم،
ٗشهم ًجى اهج٘ب ٙلْ٘ عوٚم طس إؾرتٙتٕ ٗٓـ٘ غـطط ،ٞأٗ اهــٌٌو٘ن عِـسن
ٗهعوٕ سط طس باع ُفػٕ أٗ خـسع ًبٚـع طٔـطاّ ،أٗ إًـطأ ٝتتـم ٗٓـ ٛأختـم أٗ
ضنٚعتمٗ ،ا٨ؾٚا ١كؤا عوٓ ٟصا ستٙ ٟػـتبني هـم هـ شهـم أٗ ـقـَ٘ بـٕ
اهبِٞٚص(ٗ )1غِس اهطٗا ٞٙط٘ ٨ ٜهٌع ًٚـٕ إً ٨ـّ دٔـً( ٞػـعسً )ٝاُـٕ ًــشى
خ٩ل يف ٗثاطتٕ بني عوٌا ١اهطدايٗ ،ا٪ظٔط طب٘ي ضٗاٙتٕ ٗهعوٕ اهــٌؿٔ٘ض،
ٗإْ ًــاي بعــض ا٨عــاظٍ اىل ـهــعٚفٕ ٗضًــض ضٗاٙتــٕ كاهعً٩ــ ٞاهـــشوٛ
ٗاهـٌذوػ ٛا٨بّ (طسٌٓا)ٗ ،طس غبق ـقطٙـب ٗدٔـُ ٞعطُـا ٗـكـشٚض ٓـصا
اهـدرب يف بـش٘خ اهربا . ٝ١طاي( :)طٗا٨ؾٚا ١كوـٔا عوـٓ ٟـصاص اهقـاُْ٘
اهطمحــاُ ٛاهتػــٔٚو ،ٛطاهــٕ بعــس أْ شكــط اً٨جوــٗ ٞؾــطسٔاًٚ ،لــْ٘ ًــطازٖ
ًّطا٨ؾــٚا١ص ٓــ٘ اهـــٌ٘ن٘عات اهـــداضد ٞٚاهــيت هلــا أثـطٴ ؾــطعُ ،ٛعــا٢ط
اهج٘ب ٗاهـٌٌو٘ن ٗاهـٌطأ ٛٓٗ ،ٝكؤا س٩ي ستـ ٟـعوـٍ أُٔـا سـطاَ ٗٙتبـٚٵّ
هم أُا هٚػت بـش٩ي أٗ ـقَ٘ اهب ِٞٚعو ٟأُٔا سطاَ ه س٩ي .
( )1اهلايف:ز: 5كتاب املعٚؿ +313:ٞاه٘غا٢ى :ز 12ب ًّ 4اب٘اب ًا ٙلتػب بٕ :ح. 4
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ًٗا ٗضز طبى ٓصٖ اهـذٌو ٛٓ ٞأًجو ٞـ٘نٚشٙ ٞٚٱطاز ًِٔا ؾطح اهــشلٍ
اهػابق يف قسض اهطٗاٗ ٞٙـٔٚـأ ٝاهـصّٓ هقاعـس ٝكوٚـ ٞإثباـٚـً ٞقتهـآا عٌـَ٘
سذ ٞٚاهبٗ ِٞٚإعتباضٓا ًجبتاّ ؾطعٚاّ عاًاّ يف كى ؾ ١ٛـقـَ٘ عوٚـًٕ ،ـاشا ؾـٔس
اهعس ْ٨بعساه ٞظٙس أٗ بإدتٔازٖ -ثبت اهـٌؿٔ٘ز بٕ ثب٘ـاّ ؾطعٚاّ ـعبسٙاّ .
طــس ٙـــقاي  :إْ ًــسه٘هلا سذٚــ ٞاهبـــً ِٞٚـــ ٛا٨سلــاَ ْ٪ ،اهـٌعـتـــربٝ
ـهٌِت دعـى اهبِٚـ ٞهاٙـ ّ ٞهوشىطٙػـتبني هـم هـ شهـمصأ ٜهـ اهــشى،
ٗكْ٘ اهب ِٞٚسذ ٞعو ٟاهـشطًٗ ٞه ٓا ًّ ا٪سلاَٙ ٨ -قتهٙ ٨ٗ ٛػتوعَ
سذـٚـتٔا عو ٟإثـبات اهـٌ٘ن٘عات اهـداضدـٚـٗ ٞإْ كاُت هلا آثـاض ؾطعـ،ٞٚ
ًه ّ٩عّ إثبات عٌَ٘ سذ ٞٚاهـبـ ِٞٚهـٌا مل ٙلّ ً٘ضزاّ هوشى ٗاهـشطًًّ ٞ
ً٘ن٘عات غا٢ط ا٨سلاَ كا٨دتٔاز (.)1
ٗٓـصا ًقـاي ًطًــ٘ض ً :ـاْ ًـ٘ضز اهـــٌعتربٗ ٝأًجوتٔـا اهت٘نـٚشٓ ٞٚــٛ
اهـٌ٘ن٘عات اهيت هلا آثاض ؾطع :ٞٚسىٵ أٗ سطً ٞأٗ ُـشٌ٘ٓا ،سٚح ٗضزت
يف اهجــ٘ب اهـــٌؿل٘ن سوٓٚتــٕ ٨ستٌــاي غــططتٕ ٗاهـــٌٌو٘ن اهـــٌشتٌى سطٵٙتــٕ
ٗاهعٗد ٞاهـٌشتٌى سطًتٔا ٮخ٘ٝٷ أٗ ُـش٘ٓا ً٘( ٛٓٗ ،ن٘عات شات آثاض
ؾطعٗ )ٞٚأسلاَ ًطـبع ٞعؤٚا  ًّٗ .اه٘انض إُ ٙػـتشٚى إخـطاز اهــٌ٘ضز
عّ اهِلٵ اه٘اضز ٗٙتعني اهق٘ي بأْ اهب ِٞٚيف اهـٌ٘ن٘عات اهؿطعً ٞٚؿٌ٘هٞ
هوٌعترب ٝدعًاًّ ٨ٗ ،ـذاي هودسف يف اهِلٵ أق ًّ ّ٩دٔ ٞسذ ٞٚاهبِٚـ ٞيف
اهـٌ٘ن٘عات اهـداضد. ٞٚ
ٗطــس ٙقــاي -كٌــا ـلــطض عوــ ٟهػــاْ أغــتاشُا اهـــٌشقق (طــسٖ)

اع ـاّ

ٗسلا - ّٞٙـؿلٚلاّ يف ز٨ه ٞاهطٗا ٞٙعو ٟسذ ٞٚاهب ِٞٚيف عٌَ٘ اهـٌ٘ن٘عات
(ً )1ػتٌػم اهعطٗ ٝاه٘ثق :ٟز. 244 + 243 : 1
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اهؿطع : ٞٚإْ هفع ٞطاهبِٞٚص اه٘اضز ٝيف شٙى اهــٌعتربٗ ٝإْ إضـلـع يف أشٓـاْ
اهفقٔا ١كُ٘ٔا سقٚق ٞيف (ؾٔاز ٝاهعسهني) عو ٟؾً ١ٛا ،إ ٨إُ مل ـجبت هـٔا
سقٚق ٞؾطعً ٨ٗ ٞٚتؿطع ٞٚيف عكط اهكسٗض هتٱشٌى عؤٚـا ،بـى اهوفعـ ٞطـس
اغتعٌوت يف اهلتاب ٗاهػِ ٞبـٌعِآا اهوغ٘ ٜا٪قىً ٘ٓٗ ،ا ٙتبني بٕ اً٨ط
ٗٙعٔط ٗٙتهضٓٗ ،ـ٘ ًعِـٙ ٟػـاٗق ًعِـ ٟاهــشذًٗ ٞـا بـٕ اهبٚـاْ ٗٗنـ٘ح
اً٨ط ًِٕٗ ،ط٘هـٕ غـبشإُ ططُــىٲ ٔإُوـ ٛعٰوَـ ٟبٰـٚوـِٰــ ٷً ٞٶـّٲ ٰضبوـٛص اُ٨عـاَ ،57 :
ٗه ٓـــا ًـــّ إغـــتعٌا٨ت طاهبِٚـــٞص يف اهقـــطآْ ٗاهــــػُِ ٞعـــ قـــشٚشٞ
ٓؿاَ :طإُـٌا أطه ٛبِٚلٍ باهبِٚات ٗاٙ٪ـٌاْص( )1أ ٜباهــشذر ٗاٙ٪ــٌاْ،
بى إْ إضاز ٝخك٘م (ؾٔاز ٝاهعسهني) ًّ هفغ طاهبِٞٚص إقع٩ح سازخ
ًتــأخطاّ بــني اهفقٔــا ١يف بـــش٘ثٍٔٙ ٨ٗ ،ـــٌلّ محــى ًــا قــسض عــّ ضغــ٘ي
اٗ)(،أٓــى بٚتــٕ()عوٚــٕٗ ،مل ٙجبـت هوبِٚــ ٞيف اغــتعٌا٨ـٔا سقٚقـ ْٞيف
(ؾٔاز ٝاهعسهني) ستٙ ٟـٌلّ ا٨غتس٨ي بـٌعتربً ٝػعس ٝعوـ ٟسذٚـ ٞاهبِٚـٞ
اهؿآس ٝبجب٘ت ا٨دتٔاز ٪سسٷ٨ٗ ،بـس ًـّ إسـطاظ سذٚتٔـا ًـّ زهٚـى ثـإْ.
اُتًٔ ٟا أًازٖ ا٨غتاش (.)2
ٗاهــصُ ٜػت٘نــشٕ ًــّ اهطٗاٙــ ٞبعــس اهتتبٵــع ٗاهتشـطٵٙٗ -ٜكــوض ـعقٚبـاّ
هـٌقاهٕ(طسٖ) ٗكاؾفاّ عٌا ٗطع يف ـقطٙبٕ هـٌطإً ًّ اهـدوى ٘ٓ -أْ اهب ِٞٚيف
أقى ًعِآا هغ ّٞـعـين اهــشذ ٞاهفاقـو ٞبـني اهــشق ٗاهباطـى ٗبـني اهكـسق
ٗاهلــصبٗ ،ـعــين اهس٨هــ ٞاه٘انــش ٞعو ـ ٟؾــً ١ٛـــذٔ٘ي ه ـ ٗانــض ٗ٨
ًعوًَ٘ ٛٓٗ ،أخ٘ش ًّ ٝاهبٚاْ ٗٓ٘ ٙعين اهعٔ٘ض ٗاه٘ن٘حً( :ا ٙـتبـٚـّ بٕ
( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 2اب٘اب كٚف ٞٚاحللٍ  :ح. 1
()2اهتِقٚض يف ؾطح اهعطٗ ٝاه٘ثق:ٟا٨دتٔاز ٗاهتقوٚس + 214 :ز : 1كتاب اهعٔاض.317 : ٝ
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اهؿٙٗ ١ٛتهض أًطٖ ٗٙعٗي هٌ٘نٕ ٗهبػٕ) .
ٗطس إغتعٌى هفغ اهبً ِٞٚفطزاّ ٗمجعـاّ يف اهلتـاب اهععٙـع كـج اّ:طغٰـىٲ
بِٰٶ ٛإٔغٲطٰا٢ٶٚىٰ كٍَٲ آـٰٚٲِٰآٱٍٲ ٶًّٲ آٰٞٙٷ بٰٚوِٰـٞٷص اهبقـط 211 : ٝططُـىٲ ٔإُوـ ٛعٰوَـ ٟبٰٚوِٰـٞٷ ًٶـّٲ
ٰضبوٛصاُ٨عاَ  57 :ططَسٲ دٰـاٰ١ـٲلٍُٲ بٰٚوِٰـً ْٞٶـّٲ ٰضبولٍُٲصا٨عـطال  73 :طهٶٰٔٚٲوٶـمَ
عّٲ بٰٚوِٰٞٷص اُ٨فاي  42 :طٰٗطَاهُ٘ا هَـ٘ٲٰٙ َ٨أِـٶِٰٚـا
عّٲ بٰٚوِٰٞٷ ٰٰٗٙشٲٰٚا ًّٰٲ سٰٛٸ ٰ
ًّٰٲ ٰٓ َومَ ٰ
بٶآٰٞٙٷ ٶًّٲ ٰض وبٕٶ َأٰٗهٍَٲ ـٰأِـٶٍٔٔٲ بٰٚوًِٰٰ ُٞا ًٶ ٛاهكٹشٱفٶ اهِأُٗهَٟص طٕ  133 :ط َأَٲ آـٰٚٲِٰآٱٍٲ
كٶتٰابٳــا ًَٔٱ ـٍٲ عٰوَــ ٟبٰٚوِٰ ـٞٷ ًٶِٲ ـٕٱص ًــاطط  44 :طشٰهٶ ـمَ بٶ َأُٸ ـٕٱ كَاُٰ ـتٲ ـٰ ـأِـٶٍٔٔٚٲ ضٱغٱ ـؤُٱٍٲ
ّ
لّٲ اهٖصٶ ّٰٙكَـفَطٱٗا ٶًّٲ أَٓٲىٔ اهِلٶتٰابٶ ٰٗا ِه ٱٌؿٲ ٔطكٶٚـ ٰ
بٶا ِهبٰٚوـِٰاتٶص اهتغابّ  6 :طهٍَٲ ُ ٰٙ
ًٱِفَلِّنيٰ سٰتٸ ٟـٰأِـٶٰٔٚٱٍٲ ا ِهبٰٚوِٰ ،ُٞضٰغٱ٘يٴ ٶًّٲ اه ٖوٕٶ ٰٙتٲوُ٘ا قٱشٱفّا ٱًعَٔٸطّٰٝصاهب.2+1:ِٞٚ
ٗاهعآط هِا ًّ ـتبع إغتعٌا٨ـٔا ٓ٘ كْ٘ اهــٌعِ ٟاهــٌػتعٌوًٚ ٞـٕ ٓـ٘
اهـٌعِ ٟا٪قى ٗإْ إختوفـت ـعبٚقاــٕ عوـً ٟكـازٙقٕ ًٗـ٘اضزٖ اهــداق: ٞ
أعين ًا بٕ ٙتهض اً٪ط ِٗٙذو ٛهٌ٘نٕ ٗٙعٗي خفاٙٗ ٖ٦عٔط سقٓـٕ ٗٙكـ
سذً ّٞاقو ّٞبني اهـشق ٗبني اهباطى ٗ .إخـت٩ل اهــٌكازٙق ٗاهتعبٚقـات ٨
ٙهــطٵ ب٘ســس ٝاهـــٌعِ ٟا٪قــى ٗ ٨بإضازـــٕ ًــّ هفعــًٕ ،طادــع إغــتعٌاي
طاهبِٞٚص ٗطاهبِٚاتص يف اهلتـاب اهععٙـع ٗاهػـِٵ ٞاهــٌعٔطٗ ّٙـفػـ اـٔا يف
اهلتب اهـٌعتٌس ٝــذس قسق ٓصا اهـٌقاي اهـٌدتكط اهفاسل اهـٌتتبع .
ٗاهص ٜأعتقسٖ ؾدكٚاّ أْ اهبِٚـ ٞكاُـت ـػـتعٌى عِـس اهعـطب اٗ٨ا٢ـى
بـٌعِ ٟاهؿٔاز ٝاهـٌتعسز ٝعو ٟؾً ١ٛـذٔ٘ي ه ٗانض ًٗ ٨عوَ٘ هس،ٍٔٙ
ًت٘دــب اهؿــٔاز ٝاهـــٌتعسزٗ ٝنــ٘ح اً٪ــط اهـــدفٗ ٛإُق٩بــٕ ًــّ اهـــدفا١
ٗاهغٌــ٘ض اىل اهبٚــاْ ٗاهعٔــ٘ضٙ ،عٔــط ٓــصا اهـــٌعِ - ٟأعــين إضاز ٝؾــٔازٝ
ا٨ثِني ٨ ،ؾٔاز ٝاهعسهني اهـٌؿٔ٘ض ٝبني اهفقٔاٙٗ -١بسٗ ًّ بعـض اه٘ثـا٢ق
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اهتأضٙـد ٞٚاهـشاك ٞٚهـشاي عطب اهـذعٙطٗ ٝغطز بعـض طككـٍٔ ُٗعاعـاـٍٔ
ٗســ٘ازثٍٔ ٗاغــو٘ب س ـىٵ خكــً٘اـٍٔ ٗهعــى هلــا إًتــسازاّ ٗإـكــا ّ٨بًِ٘ٚــا
اهـشانط يف ط٘اُني اهبسٗ اهـٌعاقطً ٛٓٗ ّٙـتـوـقـا ْٝدـٚـ ّ٩عّ دـٚى غاهـف
عوً ٟا قطٵح بٕ بعض ًؿاٙـدٍٔ ٗعق ٍٔ٢٩يف بعض ًـذاهػٍٔ ٗأُسٙتٍٔ .
ٗٙق٘ ٠اهعٔ٘ض عِس ً٩سعـً ٞعِٟطاهبِٞٚصاهــٌتقسًَ ،ـاْ اهؿـٔاز- ٝ
ٗٓ ٛأًاض ٝعقً ٞٚ٢٩قك٘ز ٝهوعـطب ٗٗغـٚو ٞإغتلؿـاًً ٞٚعطًٗـ ٞيف دعٙـطٝ
اهعطب -ـ٘دب يف اهغاهب ظٔ٘ض اهــشقٵ ٗظٗاي هٌـ٘ض ًػـتشقٕٓ ٗدٔاهـٞ
قاسـبـٕٗ ،هعى ًا إؾـتـٔـط ًّ ــػٌـ ٞٚاهـؿٔاز ٝاهـٌتعسز ٝبـ (اهبـ )ِٞٚأـًّ ٟ
زخاهتٔا يف بٚاْ اهـشقٵ ًّٗ زٗضٓا يف إظٔاض اه٘اطع.
كٌا ٙق٘ ٠اهعٔ٘ض كج اّ ٓٗ -صا ٓ٘ اهعٌس -ٝعِس ً٩سع ٞاغـتعٌا٨ت
اهـــ ــٌعكً٘ني يف أســـــازٙجٍٔ ( )هلوٌٞطاهبِٚـــــٞصيف ابـــــ٘اب اهقهـــــا١
ٗاهؿٔازات ٗه ٌٓا ًـٌا ٙلؿف عّ كْ٘ اهب ِٞٚسقٚق ٞؾـطع ٞٚأٗ ًتؿـطعٞ
يف ؾـــٔاز ٝا٨ثـــِني ٨ -اهعـــسهنيٗ -هـــصا طٚٵـــسـٔا ا٪خبـــاض باهعساهـــ ٞطبٚٵِـــٞ
عسيٕصُٗـش٘ٓا ًّ ؾطٗط طب٘ي اهؿٔاز ٝؾطعاّٗ ،كإُٔ طس قاض ٓصا اهـٌعِٟ
سقٚق ّٞبفعى كجط ٝا٨غتعٌاي ًٗ ٕٚضغ٘ر ًعِاٖ يف أشٓـاْ اهـطٗا ٝاهــٌتفقٔني
عو ٟأٙس ٜا ٌٞ٢٨اهعآطٗ)(ّٙقاضت ٗانشٙ ٞػـ٘ ًعـٕ إطـ٩ق هفـغ
اهب ِٞٚيف أسازٙجٍٔ ًّ زْٗ ـ٘نـٚض بٚـاْ أٗ إؾـعاض بـإضازً ٝعِـ( ٟاهؿـٔازٝ
اهـٌتلطض )ٝأٗ (ؾٔاز ٝا٨ثِني) .
ٗهتتهــض اهفلــطٗ ٝـِذوــٗ ٛـتبــسي ًــّ اٮمجــاي اهغــاًض اىل اهتفكــٚى
اه٘انض ُ -عع ٛؾ٘آس ـ٘نٚش ٞٚعرب ُقعتني :
اٗ٨ىل :إُ ضٗٓ ٠ؿاَ قشٚشاّ سسٙح ضغ٘ي ا: )(،طإُـٌا أطـهٛ
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بِٚلٍ باهبِٚات ٗاٙ٪ـٌاْص (ٗ )1اهبٚٵِات مجع اهبٚٵِٗ ،ٞطس أطوق ( )اهوفعٞ
يف ٓــصا اهـــدرب ٗيف هـ ٖ ًــّ أخبــاض اهقهــاٗ ١اهؿــٔازات ٗاهـــشق٘قٓٗ ،ــٛ
أخبـاض كـج ً ٝبج٘ثــ ٞيف كتـب اهــٌشسثني ٗاهفقٔــا ٨ٗ ،١ضٙـب يف أُـٕ إطــ٩ق
طــً٘ ٜتلــطض يف أًــط ٙٱـــشتاز اهٚــٕ كــج اّ يف أًــط ٷادتٌــاع ًٔ ٛـٍٵ ٓــ٘ ًكــى
اهـــدكً٘ات ٗس ـىٵ اهـــٌِاظعاتً ،ـــٌا ٙععــ ٛإغــتقطاض ًعِــ ٟاهبِٚــ ٞاهــصٜ
إغــتعٔطُاٖ (:ؾــٔاز ٝا٨ثــِني) يف أشٓــاْ اهكــشاب ٨ٗ ،ٞأطــى ًــّ كؿــفٕ عــّ
غــبق ــــٌٔٚس اهـــٌعِٗ ٟإغــطا ٖ١اىل أ

ــاعٍٔ ٗأشٓــأٍُ ٗبــسٗ إضـلــاظٖ يف

أًٔأًٍ ست ٟاشا دا ١عك٘ض اهكازطني (ٗ -)اهـٌعًِ ٟطـلع يف اهعقـ٘ي
ضاغـذ يف ا٨شٓــاًْ -كـضٵ إطــ٩ق اهوفــغ طأٗ ـقــَ٘ بــٕ اهبِٚــٞصٗ ،إً ٨ــأٜ
()3

ٗدٕٷ قشٚض ٮطـ٩ق هفغطاهبِٚـٞص يف اهــٌعترب )2(ٝأٗ يف قـشٚشٓ ٞؿـاَ
اهـٌتكس ٞٙهبٚاْ طاُْ٘

اٗ:ٜطإُـٌا أطه ٛبِٚلٍ باهبِٚـات ٗاٙ٪ــٌاْصاشا

ًطض اهوفغ ًـذٔ٘ي اهـٌعِ ٟأٗ ٙتهٌّ دٔاه ّٞيف اهتعبٚق ٗاهـٌكساق .
ٗٙعزاز اً٪ط ٗن٘ساّ عِس ـتبع ضٗاٙات اهقهـاٗ ١اهؿـٔازات ًٗـا ٗضز
ًٔٚا ًّ إغتعٌا٨ت هفغطاهبِٞٚص ،بى طس ٙقعع اهـٌتتبع بــٌفطٗه ٞٚاهــٌعِٟ
ٗإغتقطاضٖ يف ا٪شٓاْ ًّ بساٙات عك٘ض اهتؿطٙعٗ ،اهعـآط أْ اهـصٗ ٜطـع
عو ٕٚإقع٩ح اهفقٔاً ،١تأخطاّ عّ عٔ٘ز اهتؿطٙع اٗ٨ىل ٓـ٘ طٚسٙـ ٞاهعساهـٞ
يف طاهبِٞٚص ً ٨عِآا ا٪قى (ؾٔاز ٝا٨ثِني)ِٓ ًّٗ ،ـا سكـى اهــدو يف
اهفلط أٗ يف اهقوٍ ٗاهوػاْ ٗإُتٔ ٟاىل ًا غـبق ُقوـٕ ًـّ اٮُلـاض ٗا٨زعـا،١

( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 2اب٘اب كٚف ٞٚاحللٍ  :ح. 1
()2اه٘غا٢ى  :ز:12ب ًّ 4اب٘اب ًا ٙلتػب :ح + 4ز:18ب ًّ 2اب٘اب كٚف ٞٚاحللٍ  :ح. 1
( )3اه٘غا٢ى  :ز : 18ب ًّ 2اب٘اب كٚف ٞٚاحللٍ  :ح + 1ح. 3
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ٗ ٨ضٙب يف ــأخط اهتـقٚــٚس باهعساهـُٗ ٞــش٘ٓا ٗإقـع٩سٕ بـني اهفقٔـا ١زْٗ
أقى اهـٌعِ ٟاهصٙ ٜتقَ٘ باهعسز خاق.ٞ
اهجاُ :ٞٚإُ طس ٗضز -يف ضٗاٙات ًػتفٚه ٞدساّ -إغتعٌاي هفغطاهبِٞٚص
يف ه ضٗاٙات اهقهاٗ ١اهؿٔازاتُ ،ع ًا ٗضز ًأث٘ضاّ يف أسازٙح اهع٩ق
ًــّ اُــٕطاشا طوٓــق اهطدــى إًطأـــٕ ٗٓــ٘ ها٢ــب عِٔــا ٗطاًــت هلــا بٚٵِــ ٞعــسيٕ
إعتــستص(ٗ )1طــس أطوقــت ًٔٚــا اهوفعٞطبِٚــٞص ًــّ زْٗ ـ٘نــٚض أٗ إؾــعاض
بـــٌسه٘هلآٗ ،ــٗ ٛاضز ٝعــّ اهبــاطط ٗاهكــازق ٗاهطنــا(ٗ )طــس أنــٚفت
اهوفعــ ٞاىل اهعسيطبِٚــ ٞعــسيص ًـــٌا ٙ٧ٙــس عــطٗض طٚــس اهعساهــٗ ٞأقــاهٞ
(ؾٔاز ٝا٨ثِني) يف ًعِ ٟاهب. ِٞٚ
دعٶ َوتٲ
ٗٓلصا ٗضز اهوفغ ًتلطضاّ يف أسازٙح اهتعٗٵز(ً)2ع اهبٗ ِٞٚأُٔا ٱ
يف اهِلاح هـشفغ اُ٪ػاب ٗاهـٌ٘اضٙح ٗاهـشسٗز ٗيف ُعاعات عقـس اهِلـاح
ُٗـشٖ٘ ًّ اهعق٘ز ،كٌا ٗضز اهوفغ يف أسازٙح طٚـاَ اهبِٚـ ٞعوـً ٟـا ٘ٙدـب
اهـشسٵ أٗ اهتععٙط ًٗٓ ٛتفطط ٞيف أب٘ابٔاٗٗ ،ضز اهوفغ يف أخباض أسلاَ ؾـٔط
ضًهاْ  :يف سسٙح ُقكاْ ؾٔط ضًهاْ -ـػعٗ ٞعؿطً٘ٙ ّٙآّ -ى ٙــذب
طها ٖ٦طاي (:)ط ،٨إ ٨أْ ٙؿٔس هم بٚٵِـ ٞعـسٗيص(ٗ،)3هـ شهـم ًــٌا
ٗضز يف أسازٙــح اهكــازطني ٗأبِأٌ٢ــا اهعٚــبني(ٙ )ـــٌلّ ًطادعتٔــا يف
ا٪ب٘اب اهـٌِاغب ٞيف(اه٘غا٢ى) ٗه ٓاِٙٗ ،بغ ٛـسطٚق اهِعط يف ًــذٌ٘عٔا
ٗا ،غبشإُ اهـًٌ٘ق .
( )1ضادع  :اه٘غا٢ى  :ز : 15ب ًّ 2اب٘اب اهعسز .
( )2ضادع  :اه٘غا٢ى  :ز : 14ب ًّ 43اب٘اب ًقسًات اهِلاح ٗ ،ه ٖ .
( )3اه٘غا٢ى  :ز : 7ب ًّ 5اب٘اب أسلاَ ؾٔط ضًهاْ  :ح + 4ح. . 19
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ٗٓى ٙا ـط ٠مل ٙتهض ًسه٘ي اهوفع:ٞطاهبِٞٚص عِس اهطٗا ٝاهـٌداطبني
بٔــا ٗٓــ ٛعؿــطات ا٪خبــاض اهــيت ٗقــوتِاٗ ،ه ٓــا أكجــط ًـــٌا مل ٙكــوِا،
بـــشٚح مل ـِعقــس هوفعــ ٞسقٚقــ ٞؾــطع ٞٚأٗ ًتؿــطعٗ ٞٚطــس أطوقــت هفعــٞ
طاهبِٞٚصيف أسازٙجٍٔ دعاًاّ ًّ زْٗ ًباؾط ٝـفٌٔٔٚا هوطٗا ٝا٪دـ ١٩اهـصّٙ
خاطبٍ٘ٓ بٔا ٗأـعب٘ا أضٗاسٍٔ اهـٌقسغ ٞيف ـجقٚفٍٔ باقـع٩سات اهؿـطٙعٞ
ٗأسلأًا ك ٩ثٍ أهف ك. ٩
ًٗــّ ًـذـٌـــ٘ع ٓــصٖ اهؿــ٘آس اهـــٌتقسًٙ ٞـتـــهض عــسَ إخـتـــكام
اهـبـٚـِـ- ٞإغتعٌا ّ٨يف ًعِآا ٗسذ ّٞإثباـ ّٞٚهــٌتعوقٔا -ببـاب اهقهـاًٗ ١كـى
اهـدكً٘اتً ،إُٕ طس ؾٱطٵعٰ بـٌعتربً ٝػعسٝطٗا٪ؾٚا ١كوـٔا عوـٓ ٟـصا ..ص:
إثبات اهـشق٘ق ٗاهـٌ٘ن٘عات اهؿطعً ٞٚعوقاّ باهبٓٗ ،ِٞٚصٖ بعض اهؿ٘آس
اهت٘نٚش ٞٚعوـ  ٟكـْ٘ هفـغ اهبِٚـ ٞسقٚقـ ٞؾـطع ٞٚيف (ؾـآس ّٙاثـِني) ًٗـّ
اهكـسض اٗ٨ي ًــّ ـؿــطٙع ا٨غـٙ َ٩ــطاز ًِــٕ ًكـساطاّ ـعبٚقٚـاّ ٪قــى ًعِــٟ
اهوفغ  ٘ٓٗ:اه٘ن٘ح ٗاهتشقق ٗاهعٔ٘ض.
ُعٍ هوتؿطٙع ا٨غ ًٛ٩طاُْ٘ٴ طهاٗ ٛ٢غٚع هٕ ؾعب ٗأطـطال عسٙـسٝ
ٗـؿعٵبات كج  ٝيف ططق إثبات اهـشق٘ق ٗاهـشسٗز ٗؾـطٗطٔا إستٚاطـاّ عوـٟ
سقــ٘ق اهِــاؽُ -ع ـ اهعساهــٗ ٞاهطد٘هــٗ ٞطٔــاض ٝاهـــٌ٘هس ُٗ ــش٘ٓآٗ -ــٛ
ٗاضز ٝعوــ ٟاهـــٌعِ ٟاهتعبٚقــ ٛاهـــٌتساٗي هوفــغ طاهبِٚــٞص ٗٓــ٧ً ٛكــسٝ
ٮغتقطاض اهـٌعِٗ ٟسقٚق ٞٚاهتعبٚق ٗأقاهتٕ .
ًٗا ُـشّ ً -ٕٚأعين ًعتربً ٝػـعسً -ٝـّ ٓـصٖ اهطٗاٙـات اهلـج  ٝاهـيت
إغــتعٌوت هفعــ ٞطاهبِٚــٞص يف ًعِآــا ا٪قــى اهـــشقٚق -ٛأعــين اهـــشذٞ
ٗاهـسهٚى اه٘انـض اهـص ٜبــٕ ٙتـبني اهؿـٙٗ ١ٛتهــضٗ -ـِعبـق عوـً ٟكــساطٔا
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اهـٌعٔ٘ز اهـٌتساٗي -أعين ؾٔاز ٝا٨ثِني -اهـٌػتقط يف أشٓاْ اهطٗا ٝاهفقٔا١
يف عك٘ض اهتؿطٙع اٗ٪ىل .
ُعــٍ ؾــطٗطٔا اهـــٌفطٗن ٞاهعاض٢ــ ٞعوــً ٟعِآــا اهـــٌعٔ٘ز كاهعقــى
ٗاهعساهٗ ٞاهِعآ ًّ ٞاهتٌٔ -ٞأً٘ض ًعو٘ب ، ٞغبشإُ ؾططاّ يف طب٘ي اهب،ِٞٚ
هلِٔا ؾطٗط ًوشقً ٞتأخط ٝعّ اهـٌعِ ٟا٪قى اهـٌػتعٌوًٚ ٞـٕ ٗطـس قـسع
اهطغ٘ي ا٨كطَ (ٗ )أٓى بٚتٕ ( )ببٚاْ ـؿطٙعٔا .
ٗ٧ٙكس ًٌِٔا هوطٗا : ٞٙط٘هٕ يف آخطٓا :طٗا٨ؾٚا ١كؤا عوٓ ٟصا ستـٟ
ٙػتبني هم هـ شهـمص ٗا٨غـتبآُ ٞـ ٛاه٘نـ٘ح ٗاهعٔـ٘ض ٗاهــذٗ ،١٩طـس
دعى ها ّٞٙهـشٌى ا٪ؾٚا ١عو ٟاهـشىٵ ٗا٨باس ٘ٓٗ ٞأْ ٙتهض ٗٙتبني ه ٖ،
ًتسي اهفقط ٝعو ٟإعتباض سوٚٵ ٞا٨ؾٚا ١طٗا٨ؾٚا ١كوـٔا عوـٓ ٟـصاصثٍ أؾـاض
ى:طستٙ ٟػتبني هـم هـ شهـمص ًـاشا اغـتباْ ٗاُلؿـف هـ
اىل ها ٞٙاهـشٶ ٵ
ى إع ٱتبٶـ ٰط شهـم اهــٌِلؿف ٗكـاْ سذـ ،ّٞغـ٘ا ١اُلؿـف ٗاغـتباْ بِشـ٘
ش ٵ
اهـ ٶ
اهعوٍ اه٘دساُ ٛأٗ ا٨طٌِ٣اْ أٗ اهـشذ ٞاهـٌعترب ٝؾطعاّ يف ًـذاي اٮثبات،
ثٍ طاي( :)ط أٗ ـقَ٘ بٕ اهبِٞٚص ٗٓصا ًّ شكط اهــدامٌٚٓ٪ -تـٕ إثباــاّ
ٗأضدشٚتٕ كؿفاّ -بعس شكط اهعاَ اهؿاًى ً :عوق اٮغتباُ ،ٞبى ٙقـطب كـْ٘
املــطاز ًــّ طاهبِٚــٞص ( :ؾــٔاز ٝا٨ثــِني) ٗٓــ ٛه ـ ا٨غــتباُٗ ٞاه٘نــ٘ح،
ًٚػتق ٍٚـعب اٮًاَ ( ًّ )زْٗ اغتٔذاْ ٗٓ٘ ُع ط٘هـم (:دـا ١ظٙـس
أٗ عبٚــس)ٗ ،إ ٨هــ٘ أضٙــس ًــّ طاهبِٞٚصاه٘نــ٘ح ٗاهبٚــاْ كٌــا ٙــطاز ٓــصا ًـّ
اهــٌعع٘ل عوٚـٕ  :طٙػـتبنيص هوـعَ كـْ٘ اهتعـب اهعـاطف ًػـتٔذِاّ ٗلتـىٵ
اهععف ٗٙ ٨عٔط ًعِ ٟبو ٚهوععف بـطأٗصٗٙك كق٘هـم (:دـا ١ظٙـس بـّ
أضطــٍ أٗ ظٙــس بــّ أضطــٍ) ٗٙ ٨كــض كــْ٘ اهــرتزز اهـــٌػتفاز ًــّ أزا ٝطأٗص

( ......................................................)264بشرى االصىل/ج13
ـطزز ّا بني اهؿُٗ ٛفػٕ ،بى ٨بس ًـّ كـْ٘ اهـرتزز بـني اهؿـٗ ٛهـ ٖ ٓ .ـصا
اهفٍٔ ٓ٘ اهػو ٍٚاهـٌقب٘ي ًّٗ ،زُٕٗ ٙوعَ اهـٌشصٗض اهـٌػتٔذّ .
ِٗٙ ٨فــع اٮعتــصاض -اهــ٘اضز يف بـــشح قــ ٝ٩اهـــذٌاع٪ ٞغــتاشُا

()1

اهــــٌشقق(طسٖ)  -بـــأْ (اهــــٌطاز ًـــّ ا٨غـــتباُ ٞخكـــ٘م قـــ٘ض ٝاهعوـــٍ
اه٘دــساُ ٛاهـــٌ٘دب ه٘نــ٘ح اً٪ــط ٗاغــتباُتٕ  ْ٪ٗ ،اهـــٌطاز ًــّ اهبِٚــٞ
اهعـٔ٘ض بـشذـً ٞعـترب - ٝأ ٜسذ ٞه اهعوٍ) اه٘دساُٗ ،ٛه ٖ ٓـ٘ اهعوـٍ
اهتعبس. ٜ
ٗاُـٌا ِٙ ٨فع ٓصا ُ٪ـٕ ـــفػ ٴ إضـــذاهًٗ ٛــٍٔ ـربعـ ٨ ٛؾـآس عوٚـٕ
ٗاهعآط قسٗضٖ ًّ نٚق اهـدِاق .
ٗاهـٌتشـكى ق٩سـً ٞٚعـتـربً ٝػعس ٝهلُ٘ـٔا زهـ ّ٩ٚعاًـاّ عوـ ٟسذٚـٞ
اهؿٔاز ٝيف ــٌاَ اهـٌ٘ن٘عات اهـداضد ٞٚاهـيت هلـا آثـاضٴ ؾـطعً ٞٚـا مل ٙقـٍ
زهٚى خام عو ٟعـسَ كفاٙـ ٞاهؿـآس ،ّٙبـى ٙــٌلّ أْ ٙقـاي  :إْ ًعتـربٝ
ًػعسٝطأٗ ـقَ٘ بٕ اهبِٞٚصسذ ٞإًها ٨ -ٞٚ٢ـأغٚػـ -ٞٚبــٌعِ ٟأُـا إًهـا١ٴ
هـٌا ـعاضل عو ٕٚعق ١٩عطب اهـذعٙط ًّ ٝإثبات أً٘ضٍٓ بؿـٔاز ٝضدوـني ،
ُٗـعـٚـطٓا ا٪خباض اهساه ٞعو ٟسذ ٞٚاهـب ِٞٚاهقا ٌٞ٢عو ٟبعض اهـٌ٘ن٘عات
يف كُ٘ٔا إًها١ٳ هتباُ ٛاهعق ١٩عو ٟاٮثبات باهؿٔاز ٝاهـٌتعسز. ٝ
ٗاهـ شاقى ــٌاً ٞٚاهسهٚى اهعـاَ ٗاهــشذ ٞاهــٌعوق ٞعوـ ٟاعتبـاض اهبِٚـٞ
ًجبتاّ هـذٌٚع اهـٌ٘ن٘عات اهـداضد، ٞٚإ ٨أْ ٙقَ٘ زهٚى خـام عوـ ٟعـسَ
كفا ٞٙاهؿآس -ّٙكٌا يف إثبـات سـسٵ اهعُـا أٗ اهوـ٘اطًٗ ،-ـّ زُٗـٕ ًاهبِٚـ: ٞ
ؾٔاز ٝا٨ثـِٚـّ -ططٙق ؾطع ٛإثـباـ ٛه٘ ادـتٌعت ًعٔا اهـؿطٗط اهؿـطعـٞٚ
(ً )1ػتِس اهعطٗ ٝاه٘ثق : ٟز :5ق. 444: 2
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ٗيف مجٚع اهـٌ٘ن٘عات اهيت هلا آثاض ؾطع. ٞٚ
ًٗ ٨طق يف سذٚـ ٞاهبِٚـ ٞبـني سكـ٘ي اهعـّ باهــٌؿٔ٘ز بـٕ ٗبـني عـسَ
سكــ٘هُٕ ،عــٍ هــ٘ سكــى اهعوــٍ بـــدعأٓا أٗ إؾـتـــبآٔا أٗ ًـــداهفتٔا ه٘اطــع
اهـشاي ٙقِٚاّ أٗ ــػاًـض اهؿـآسً -ّٙـ ٩سذٚـ ٞهلـا ٗ ٨اعتبـاض بٔـا ٙٗ .ـسهِا
عو ٟاهتػ٘ٗ ٞٙعسَ اهفطق ً :عتربً ٝػـعس ٝاهـيت ٓـ ٛإًهـا١ٴ هتبـاُ ٛاهعقـ١٩
عوــ ٟاهطكــْ٘ اىل (ؾــٔاز ٝا٨ثــِني) ٗإْ أًــازت استٌــاي ًعابقــ ٞاه٘اطــع
اهـٌذاًع هعّ ًـداهفتٔا هو٘اطع .
ٓصاْ ططٙقاْ إثباـٚاْ هـشذ ٞٚاهب ِٞٚاهؿآس ٝبادتٔاز ؾدلٙٗ ،ـٌلّ
بـــٌجؤٌا إثبــات اهعساهــٗ ٞا٪عوٌٚــٌٓٗ ،ٞــا  :اهعوــٍ اه٘دــساُ ٛاهِاؾــً ١ٛــّ
اٮختباض اهـصٙ ٜباؾـطٖ اهــدب اهــٌٌٚٵع ٪عوـٍ اهفقٔـا ١أٗ هعساهـ ٞاهفقٚـٕ ،أٗ
ؾٔاز ٝاهعسهني اهـدب  ّٙبا٨دتٔـاز أٗ با٪عوٌٚـ ٞأٗ اخلـب  ّٙباهعساهـ ٞعـّ
إطـ٩ع ططٙــب ًٗــّ زْٗ ًعــاضض هلــاُ .عـٍ ٙؿــرتط أًــطاْ يف إثبــات اهبِٚــٞ
ٗكؿفٔا عّ اٮدتٔاز أٗ ا٪عوٌ ٞٚأٗ اهعساه: ٞ
اهـؿطط اٗ٪ي  :أْ  ٨ــعاضنـٔا ؾـٔاز ٝآخـط ًّ ّٙأٓـى اهـدـبـطِٙ ٝفٚاْ
عِٕ اٮدتٔاز أٗ اهعساه ٞأٗ ا٪عوٌٗ ،ٞٚشهم ه٘ن٘ح ـلـاشب اهؿـٔازـني يف
ً٧زآٌــاًٚ ،قكــط زهٚــى اعتبــاض اهبِٚــً - ٞعتــربً ٝػــعس - ٝعــّ عًٌ٘ٔــا
ٗمش٘هلا ،إش اْ اً٪اضات إُـٌا ـلْ٘ سذ ٞاشا مل ٙلّ هلـا ًعـاضضٗ ،إ٨
إًتِــع عٌــَ٘ زهٚــى سذٚتٔــا هوٌتعاضنــني ُ٪ــٕ ٙػــتوعَ إدتٌـاع اههــس ّٙأٗ
اهِقٚهــني ٗٓــ٘ ًـــشايٴ ٗ ،عوــً ٟــطض ـــطدٚض أســس اهـــٌتعاضنني ٙوــعَ
اهرتدٚض ًّ زْٗ ًطدض ٘ٓٗ ،باطـىٗ ،هـصا إؾـتٔط بـني ا٪قـ٘هٚني أُـٕ اشا
ـعاضنت اهـشذتاْ اهـٌتلاًـ٣تاْ غقعـتا عّ ا٨عتباض ٗاهـشذٗ ٞٚمل ــتكف
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إسسآٌا باهـشذٗ ٞٚا٨عتباض اهقاُُ٘. ٛ
اهؿطط اهجاُ : ٛخـرب ٝاهؿـآسٗ ّٙـــٌٚٚعٌٓا ه٩دتٔـاز أٗ ا٪عوٌٚـ ٞأٗ
اهعساهً ،ٞاْ ٓصٖ اهـٌ٘ن٘عات ــشتاز ًعطًتٔا ٗاهؿٔاز ٝبجب٘ـٔـا اىل خـربٝ
ٗإط٩ع عاضل بٔا ًـٌٚع هلاٗ ،عو٨ ٕٚبس هجبـ٘ت إدتٔـاز أسـس أٗ عساهتـٕ أٗ
أعوًٌ ٞٚـذتٔس ًّ كـْ٘ اهؿـآس ّٙخـب  ّٙعـاضًني ًــٌٚٵع ّٙهوبـاه زضدـٞ
ا٨دتٔاز ٗسا٢ع ًولتٔـا ًــٌّ مل ٙبوغٔـا  ٨ٗ ،ـلفـ ٛؾـٔاز ٝكـى أسـسٷ ٗإْ
كاْ ًتعوٌاّ ًـشك ّ٩هوعوٍ ،بى ٨بس ًّ كْ٘ اهؿآس ًّ ّٙاهـدربا ١بـٌولٞ
ا٨غتِباط أٗ بأعوٍ اهـٌذتٔس ّٙأٗ ًـٌّ هـٕ إطـ٩ع عوـ ٟثبـ٘ت اهعساهـ ٞيف غـو٘ن
اهـٌؿٔ٘ز هٕ بٔا .

ٗٓصا اهؿطط ًقته ٟـباُ ٛاهعق ١٩اهـٌٌه ٟؾطعاًّ ،اْ ـباُ ٛاهعق١٩
ًػتقطٴ عو ٟكْ٘ اهؿآس عاهـٌاّ بـٌا ٙؿٔس خب اّ بـٌا ٙق٘ي اشا كاُت ؾٔازـٕ
يف أًط ٷــشتاز ًعطًتٕ اىل ًلط ٗخرب ٝيف اهـٌؿٔ٘ز بٕ كا٨دتٔاز أٗ ا٪عوٌٞٚ
أٗ اهعساهـــ ٞيف اهػـــو٘نٗ ،هـــصا ـــــذس اهعقـــ ١٩يف ـقٚـــ ٍٚاً٨ـــ٘اي اهــــدع ٝ
كاهعقــاضات ٙطدعــْ٘ هودــربا ١بقــ ٍٚاهعقــاضاتٗ ،يف ـؿــدٚل اً٪ــطاض
ٗـعــٚني اهــسٗاٙ ١طدعــْ٘ ه٫طبــا ١اهـــدربا ١بتؿــدٚل اً٪ــطاض ٗٙطدعــْ٘
ه وكــٚازه ٞاهـــدربا ١با٪زٗٙــٗ ،ٞيف ــــدع ٚاهعٌــاضات ٗاهـــٌػاكّ ٙطدعــْ٘
هؤٌِسغــني اهـــٌتدككني بإُؿــا ١اهعٌــاضات ٗــــدعٚعٔا ًٗباؾــط ٝـِفٚــص
اهـدع ٗاهـدطآٗ ، ٢لصا .
ٗٓى ٙجبت ا٨دتٔاز بـدرب اهعسي اه٘اسس أٗ اهجق ٞاشا كاْ خب اّ بتٌٚٚع
اهـــٌذتٔس ًــّ ه ـ ٖ ٗمل ٙعاضنــٕ خ ـربٴ ًـــداهف ِٙفــ ٛا٨دتٔــاز عــّ شان
اهـٌؿٔ٘ز هٕ با٨دتٔاز .
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ٙ ٨بعس ثب٘ـٕ ًع اهؿططني ،ٮطـ٩ق زهٚـى ثبـ٘ت اهــٌ٘ن٘عات بــدرب
اهعسي أٗ بـدرب اهجقً ،ٞاْ ـباُ ٛاهعقً ١٩ػتقطٵ ًٗطـلعٴ يف ا٪شٓاْ ًٗػـتٌط
يف اهػــو٘ن ٗاهتكــطًات عوــ ٟا٪خــص بـــدرب اهجقــ ٞيف عٌــَ٘ اهـــٌ٘ن٘عات،
ٗخرب اهجق ٞبادتٔاز أسسٷ ًّ اهـٌ٘ن٘عات ٗٙ ٨ٱـقبى إ ٨بؿططني  :أْ ٙلْ٘
اهـٌدرب اهجق ًّ ٞأٓى اهـدربٗ ٝاهتٌٚٚعٗ ،أْ ٙ ٨عاضنٕ خربٱ ثقـٞٷ خـب بِفـٛ
ا٨دتٔــازٗ ،اهـــشذٓ ٞــ ٛاهــسهٚى اهعــاَ ُ .عــٍ ـ٘دــس أخبــاضٴ خاقـ ٞبــبعض
اهـٌ٘ن٘عات اهؿـطع ٞٚـكـوض ًٙ٧ـساّ هــٌا شكطُـا ٨ٗ ،ـكـوض سذـٗ ّٞزهـّ٩ٚ
عوــ ٟعٌــَ٘ اهـــٌ٘ن٘عات ،هعــسَ اهؿــآس عوــ ٟاهتعــس ٜعــّ ً٘نــ٘عٔا
اهـدام ًٗ٘ضزٓا اهـٌدك٘م اىل غا٢ط اهـٌ٘ن٘عات .
اشْ عِس إدتٌاع اهؿططني ٙجبت اٮدتٔـاز بــدرب اهجقـ ٞاهــدب ٨غـٌٚا
اشا أٗدب اه٘ث٘ق باهـٌدرب بٕ  :إدتٔاز أسسٗ ،طس سقٓقِا يف بــش٘خ سذٚـٞ
خـرب اهجقــ : ٞعٌــَ٘ اهـــشذً ٞٚتؿــٌى غــا٢ط اهــٌ٘ن٘عات اهـــداضدًِٔٗ ٞٚــا
ا٨دتٔاز ٗا٪عوٌٗ ٞٚاهعساهً ،ٞطادع (. )1
ثــٍ ُِتقــى هبشــح (اهتدع٣ــٗ ٞاهتكــ٘ٙب يف ا٨دتٔــاز) ٗٙتفــطع عوٚــٕ :
بـــشح (ـب ـسٵي ضأ ٜاهـــٌذتٔس) ٗ(عــسٗي ـقوٚــس اهـــٌ ًّ٧اىل ًـــذتٔس ثــإْ)
ٗإدــعا ١أعٌــاهلٍ اهػــابق ٞعوــ ٟطبــق اهفتــاٗ ٠اهـــٌانُ ، ٞٚػــأهٕ ـعــاىل
اٮخ٩م يف اهعٌى ٗاهقكس ٗاهععَ ًّٗ ،ا ،اهتً٘ٚق ٗاهقب٘ي .
ثٍ ُور يف :

( )1بؿط ٠ا٨ق٘ي  :ز - 7سذ ٞٚخرب اهجق ٞيف امل٘ن٘عات اخلاضد. ٞٚ
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البخح الجالح عشر  :التخطئة والتصىيب يف اإلدتهاد .
إختوفـــت أُعـــاض عوٌـــا ١ا٨غـــ َ٩يف ـــــدع ٞ٣اهــــٌذتٔس يف إدتٔـــازٖ
ٗإغتِباطٕ ،أٗ ق٘ابٕ ٗإقـابتٕ هو٘اطـعٗ ،ـلـاز ـتفـق كوٌـ ٞعوٌـا ١ا٨غـَ٩
طاطبــ ٞعوــ ٟاهتدع٣ــ ٞيف ا٨عتقــازات ٗا٪سلــاَ اهعقوٚــ ٞعًٌ٘ـاّ ٗأْ اهـــشق
اهجابــت يف اه٘اطــع ٗاس ـسٴ  ٨ـعــسز ًٚــٕ ٗأُــٕ طــس ـكــٚبٕ اهـــٌسضكات اهعقوٚــٞ
اهبؿطٗ ٞٙطس ــدعٗ ،ٕ٣ا٨خت٩ل يف اهفقٔٚات .
ٗـ٘نٚشٕ :إْ أسلاَ اهعقى ًٗسضكاـٕ -عو ٟطػٌني :
اٗ٪ي :ا٪سلاَ اهعقو ٞٚاهـٌشهٗ ٞاهـيت  ٨إضـبـاط هلـا باهتؿـطٙع أقـّ٩
كــــاً٘٪ض اه٘اطعٚــــٗ ٞاهـــــٌ٘د٘زات اخلاضدٚــــ :ٞاهـــــذ٘آط ٗا٨عــــطاض
ٗكاهـٌعاضل ا٨هـٔٗ -ٞٚد٘ز اهـداهق ٗٗسساُٚتٕ ٗاهـٌعاز اهٗ -ٕٚكاهـٌعاضل
اهـــشٶلٌُِ ٞٚع (إعــاز ٝاهـٌعسَٗ)اهـــٌدتوف ًٔٚــا بــني أضبــاب اهـــٌعق٘ي يف
إًلأُا ٗإًتِاعٔاٗ .اهـشـق اهـجـابـت ًٔٚا ٗاطـعاّ ٓ٘ ٗاســـسٴ  ٨ــعسز ًــ٨ٗ ٕٚ
ً ــذاي هـوقـــ٘ي بتكــ٘ٙب ًــّ إدـتـــٔس ٗإضــــأ ٠خـــ٩ل اه٘اطــع ٗإْ بــصي
أطك ٟدٔسٖ يف طوب اهـشق ٗإزضان اهـشـقٚق. ٞ
اهـجـاُـ :ٛا٪سلاَ اهعـقوـ ٞٚاهـٌطـبع ٞبا٪سلاَ اهؿطع ٞٚاهيت هـٔا ع٩طٞ
با٨عتباضات اهقاُُ٘ ٞٚا٨هـُٔ ،ٞٚع

إزضان اهعقى سػّ اٮُقٚاز ٗاٮطاعٞ

هوباض ١ٜـعاىل ٗطبض اهعكٚاْ ٗاهـٌداهفُٗ ،ٞع إزضان اهعقى اهـٌ٩ظًات
بني ا٪سلاَ ًجى ـ٩ظَ ٗد٘ب اهؿً ١ٛع ٗد٘ب ًقسًتٕ ًٗجى ـ٩ظَ
ٗد٘ب اهعـبـٚعٗ ٞاً٪ط بٔا ًع سـطً ٞسـك ٞخاق ًّ ٞــولٍ اهعـبـٚعٞ
ٗاهِٔ ٛعِٔا ٗـبشح يف ا٪ق٘ي ــشت عِ٘اْ (ادتٌاع اً٪ط ٗاهِٔ.)ٛ
ٗاهـتـك٘ٙـب يف ك ٩اهـقػٌـٚـّ باطى باٮمجاع ًٗ ،ـِـفٛٴ بازضان اهعقى
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اهػــو ،ٍٚإش ً ٨عِــ ٟهوتكــ٘ٙب ًٌٔٚــاٗ ،كٚــف ٙعقــى كــْ٘ طــسَ اهعاهـــٍ
ٗسسٗثــٕ سقـاّ ٗكــْ٘ اهـــٌعاز اهـــذػٌاُٗ ٛإًتِاعــٕ سقـاّ ٗكــْ٘ إًلــاْ
إعاز ٝاهـٌعسَٗ ٗإًتِاعٔا سقاّ ٗكْ٘ د٘اظ إدتٌاع اً٪ط ٗاهِٔٗ ٛإًتِاعٕ
سق ـاّ ُٗـــش٘ شهــم ًــّ اً٪ــ٘ض اهتلِ٘ٚٙــٗ ٞاهعبٚعٚــ ،ٞبــى ستــ ٟاهـــٌعاضل
ا٨عتقاز ٞٙإش كٚف ٙعقى كْ٘ ثب٘ت اهكاُع ٗدشـسٖ سقـ ّا أٗ كـْ٘ ٗسـسٝ
اهكاُع ٗإُلاضٓا ًع إثبات اهؿطٙم سقاّ .
ٗهعوٕ ه٘ن٘ح اًتِاع ـعسز اهـشق يف اهعقوٚات ٗهوعَٗ ًـشصٗض
(ادتٌاع اههس )ّٙأٗ اهِقٚهني يف ٗاسس  :أعين إدتٌاع اٮًلاْ ٗاٮًتِاع
يف ٗاسس إـفقت اهلوٌ ٞـقطٙباّ عو ٟاهتدع ٞ٣يف اهعقوٚات ٗمل ٙقى باهتك٘ٙب
إ ٨ؾاش ًّ اهـٌعتعه ٞسػبٌا سل ٟاهغعاهً )1(ٛبشـح اٮدـتـٔازُٗ ،قى عّ
باط ٛاهـٌعتعه ٞإغتـبـؿاع ضأٙـٕ ٗــأٗٙـؤٍ ًصٓبٕٓ .صا كوٕ بوشاظ اهعقوٚات .
ٗأًا ا٪سلـاَ اهؿـطعً ٞٚقـس إخـتـوـفــت آضا ١عـوـٌــا ١ا٨غـ( َ٩ضض)
ًٔٚا ًِٗص اهعك٘ض اٗ٪ىل بعس هٚب ٞاهطغ٘ي ا٪ععٍ(ًِ ،)ق٘ي :
إْ ًتاٗ ٠اهـٌذتٔس ّٙيف اهؿطعٚات طػٌاْ :
طػ ـٍٴ ًِٔــا ث٘ابــت أقــوٗ ٞٚنــطٗضات دوٚــ ٨ ٞــــقبى اهـــد٩لٗ ،طــس
ي عؤٚـا اهلتـاب اهععٙـع أٗ
ٗ ٩ز ٵ
ل أقـ ّ
أمجع اهفقٔـا ١عؤٚـا ًـّ زْٗ خـ ٩ٷ
اه ػِ ٞاهقععٓٗ ،ٞٚصا اهقػٍ ه طابى هودعـأ ًٗ ٨ــذاي ًٚـٕ ه٩دتٔـاز٨ٗ ،
ٙـشتٌى ًـداهفتٔا هو٘اطع ٗه٘ بقسض اه٘اسس ًّ أهف .
ٗطػــٍ ًــّ اهفتــاٗ ٠اهــيت ـكــسض ًــّ اهـــٌذتٔس ّٙطابوــ ٞهودــ٩ل
ٗا٨خـت٩ل بني اهـفقٔاً ٛٓٗ ،١طٗع ادـتٔازٙ ٞٙـشـتاز اغـتـِـباطٔا ٮعٌاي
( )1اهـٌػتكف :ٟزً 36 :2عبع ٞا :ٞٙ ً٪عاَ  +1324اٮسلاَ يف اق٘ي ا٨سلاَ :ز.239 :4
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اهـٌذتٔس ًولتٕ ُٗعـطٖ يف ا٪زهـ ٞاهؿـطع ٞٚهٚػـتِتر اهــشلٍ ٗٙػـتِب اهفتٚـا
ًِٔــآٗ ،ــصٖ ًـــشى اهـــد٩ل بــني اهفقٔــاُ ١اؾــ٣اّ ًــّ أغــباب عسٙــسًِٔ :ٝــا
ا٨خت٩ل يف قش ٞغِس اهـدرب اهـٌجبت هوفتٚا أٗ نعفًِٕٔٗ ،ا ا٨خت٩ل يف
ًٍٔ ًسه٘ي اهـدرب اهـٌجبت هوفتٚا أٗ اهِايف هلأًِٗ ،ا اخت٩ل ا٪خباض اهِاطوٞ
هوشلًٍِٔٗ ،ا ا٨خت٩ل يف اهـٌطدٵض عِس اهـتـعاضضًِٔٗ ،ـا ثـبــ٘ت زهــٚى
عٌو ًّ -ٛغـ  ٝأٗ ُـش٘ٓا ًّ -اهػِ ٞاهفعوٗ ٞٚـــٌأًا ٮثبـات اهــشلٍ أٗ
عسَ ــٌأًا ٗعسَ إثباـٔا هٕ .
ٗٓصٖ اهفتـاٗ ٠اهـيت ٙقـع ًٔٚـا ا٨خـت٩لٓ -ـى ٙــٌلّ اهقـ٘ي بكـشتٔا
مجٚعاّ ًٗ٘اًقتٔا هو٘اطع ٗاهـشق ٗاهتؿطٙع ا٨هـٔ -ٛكٌا ٓ٘ ضأ ٜاهـٌك٘ٵب-ٞ
أَ ٙ ٨ـٌلّ بى ٙلـْ٘ اهــشق ٗاسـس ّا ٗاهبـاطً ٛــدعّ ٣ا ٗإْ كـاْ أقـشابٔا
ًعصٗض -ّٙكٌا ٓ٘ ضأ ٜاهـٌدعٓ. -ٞ٣
أً -رت ٠كوٌ ٞعوٌـا ١اً٨اًٚـ ٞاٮثـين عؿـطً ٞٙتفقـ ٞعوـ ٟاهتدع٣ـ ٞـبعـاّ
ٌ٢٪ــتٍٔ( )سٚــح ٗضز يف خــرب()1قــشٚض عــّ إًاًِــا اهكــازق( )اُــٕ
(كاُت اًطأ ْٝـٱ٧ـًٰ ،ٟبو شهم عٌط ًبعـح اهٔٚـا ًطٗٵعٔـا ٗأًـط أْ ٙــٱذا ١بٔـا
اهً ،ٕٚفععت اهـٌطأً ٝأخصٓا اهعوق ًصٓبت اىل بعض اهسٗض ً٘هـست هً٩ـاّ
ًاغتٔىٵ اهغ َ٩ثٍ ًاتً ،سخى عو ًّ ٕٚضٗع ٞاهـٌطأً٘ ًّٗ ٝت اهغـً َ٩ـا
ؾا ١اً ،،قاي هٕ بعض دوػاٙ :ٕ٢ا أً اهـًٌِ٧ني ًا عوٚم ًّ ٓصا ؾـ١ٛ
ٗطاي بعهٍٔ ًٗ :ـا ٓـصا طـاي  :غـو٘ا أبـا اهــشػّ ً ،(قـاي هــٍٔ أبـ٘
اهـــشػّ ):(طهــ ّ٣كِــتٍ ادتٔســــٍ ًــا أقــبتٍص ٙعــين :اشا ادتٔســــٍ
ُٗعطــٍ ًٌٚا ــشفعُٕ٘ ًّ أسازٙح اهطغ٘ي(ً )قس أخعأــٍ اهــشق ًٗـا
( )1اه٘غا٢ى :ز : 19ب  ًّ 34أب٘اب ً٘دبات اههٌاْ  -كتاب اهسٙات  :ح + 1ح. 2
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أقبتٌٖ٘ بِعطكٍ طٗه ّ٣كِتٍ بطأٙلٍ طوـتٍ هقـس أخعأـــٍص بقـ٘هلٍ ٓـصا أٗ
شان  ،ثٍ طاي:طعوٚم ز ٞٙاهكيبص .
ٗٓــصا اهـــدرب ضٗاٖ اهلوــٚين ٗاهع٘غــ(ٛضض) بػــِسٷ قــشٚضٗ ،أضغــوٕ
اهؿٚذ اهـٌفٚس يف ا٨ضؾاز ًٕٚٗ ،إناًً( ٞقاي عو : ٛاهس ٞٙعو ٟعاطوتم،
 ْ٪طتى اهكيب خعأ ـعوٓق بمص ًقاي ( :أُت ُكشـتين ًّ بـٚـٍِٔ ٨ ،ـربح
ست ٟــذط ٜاهس ٞٙعو ٟبين عسً ،ٜفعى شهم أً اهـًٌِ٧ني . )
ٓصا ًا عو ٕٚأ ٌٞ٢أٓى اهبٚت ( )اهـص ّٙهطغـ٘ا يف أشٓـاْ أـبـاعٍٔ :
أْ  ،ـعاىل يف كى ٗاطع ٞسلٌاّ ؾطعٚاّ ٗإُٔ سـق ٗاسـس ثابـت ٗاطعـاّ ًـس ٵْٗٴ
يف اهو٘ح اهـٌشف٘ظ عِس ا ،غبشإُٗ ،أْ ُتٚذـ ٞإدتٔـاز اهفقٔـا ١طـس ـكـٚبٕ
ٗـ٧ز ٜاىل اه٘اطع ٗـكى اهٚـٕ ٗـ٘اًقـٕٗ ،طـس ـــدع ٨ٗ ٕ٣ـكـٚبٕ ٗ ٨ــ٧زٜ
اهٕٚطه ّ٣كِتٍ ادتٔســٍ ًـا أقـبتٍصٓٗ ،ـ٘ ًـأد٘ض يف كـ ٩اهــشاهني إشا مل
ٙقكٵط يف ًشكٕ ٗادتٔازٖٗ ،طس ٗاًق اً٨اً ٞٚمجع كب ًّ عوٌا ١ا٨غَ٩
ًــّ اهـٌـتـــقسًني ٗاهـــٌتأخط ،ّٙطــاي اهعً٩ــ ٞاهؿــ٘كاُٗ( : ٛأًــا اهـــٌػا٢ى
اهؿــطع ٞٚاهــيت  ٨طــاطع ًٔٚــاً ...ــصٓب مج ـعٴ اىل أْ كــى طــ٘ي ًــّ أطــ٘اي
اهـــٌذتٔسًٔٚ ّٙــا س ـقٵ ٗاْ كــى ٗاســس ًِٔــا ًكــٚبٴٗ ...شٓــب ابــ٘ سِٚفــٞ
ًٗاهم ٗاهؿـاًعٗ ٛأكجـط اهفقٔـا ١اىل أْ اهــشق يف أسـس ا٪طـ٘اي ٗمل ٙـتعني
هِـآٗ ،ــ٘ عِــس اً ،ــتعني ،ٮغـتشاهــ ٞأْ ٙلــْ٘ اهؿــ ١ٛاه٘اســس يف اهعًــاْ
اه٘اسس يف اهـؿدـل اه٘اسس سٗ ّ٨٩سطاًاّ.)1()...
بٗ -خاهف كج ًّ عوٌا ١ا٨غٗ َ٩شٓب٘ا اىل اهتك٘ٙب يف ا٪سلـاَ
اٮهـٔٗ ٞٚاهـفتاٗ ٠اهؿطع - ٞٚطاي ابّ سعَ اُ٪سهػ( :ٛشٓـبت طا٢ف ٞاىل أْ
( )1إضؾاز اهفش٘ي اىل تقٚق احلق ًّ عوٍ ا٨ق٘ي ً - 261 :عبعً ٞكعف ٟاهباب ٛاحلويب .
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كــى ًـــذتٔس ًكــٚب ٗاْ كــى ًف ـتٷ ًـــشق يف ًتٚــاٖ عوــ ٟـهــازٖ )1()..ثــٍ
اختوفــت ٓــصٖ اهـــٌذٌ٘ع ٞاهـــٌك٘ٵب - ٞعوــً ٟــا ٙعٔــط ًــّ اهغعاهــ )2(ٛيف
ًباسح ا٨دتٔاز ٗاهتك٘ٙب ٗاهتدع -ٞ٣عو ٟط٘هني  :ط٘يٕ بأْ كـى ًــذتٔس
يف اهعِٚــات ًكــٚب يف ادتٔــازٖ ًٗــا ـ٧زٙــٕ سذذــٕٗ ،طــ٘يٕ بــأْ اهـــٌكٚب
ٗاســس  ٨أكجــط ِٙٗ .بغــ ٛا٨هتفــات اىل أْ ًـــشى اهتكــ٘ٙب عِــسٍٓ هــ
(ا٪سلاَ اههطٗضٗ )ٞٙه (ا٪سلاَ اهـٌتٚقِ )ٞاهيت طاَ عؤٚـا زهٚـى طـاطع
ًـــّ كتـــابٷ ٗغـــِٗ ،ٞاهعـــآط إـفـــاق اهــــذٌٚع عوـــ ٟاهتدع٣ـــ ٞيف ا٪سلـــاَ
اههـــطٗضٗ ٞٙاهــــٌتٚقًِٚ ،ٞلـــْ٘ ًـــ٘ضز اهتكـــ٘ٙب اهــــٌػا٢ى اٮدتٔازٙـــٞ
اهـدانع ٞهِعط اهـٌذتٔس ٗإغتِباطٕ .
ٗٙـشـػّ بـِا اهتـعطل عو ٟـأضٙـذ اهـٌـبشح طـبى اهتـعـطٵض ٪طـ٘اهٕ كٛ
ـتذو ٟسقٚق ٞاً٪ط أكجطً ،اْ اهعآط طسَ اهـٌبشح ًٗعاقطـٕ هغٚب ٞضغـ٘ي
اًٗ )(،قس اه٘س ٛاٮهـٔ ٛسػبٌا ٙعٔط ًّ خعبـٞٷ آـٚـٞٷ ً٪ـ اهــًٌِ٧ني
( ًّٗ )اهـدرب اهكشٚض اهـٌتقسَ اهصِٙ ٜكض ً ٕٚاهــدوٚف ٞاهجـاُ ٛاهـصٜ
ضٗٵع اًطأ ٝساًً٘ ّ٩هست ثٍ ًات هًٔ٩ا ًّ ضٗعٔا ٗخً٘ٔا ًِٕ ،سٚح طاي
هٕ بعض اهكشاب ٞاهـٌفتني ً( :ا عوٚم ًّ ٓـصا ؾـً )١ٛقـاي ( :)طهـّ٣
كِتٍ إدتٔســٍ ًا أقبتٍٗ ،ه ّ٣كِتٍ بطأٙلٍ طوتٍ هقس أخعأــٍص  .كٌا ٙعٔط
طــسَ اهـــٌبشح ًــّ ً٩سعــُ ٞػــب ٞا٪طــ٘اي اىل أضبابٔــا ًٗــّ ًطادعــ ٞكتــب
ا٪قــ٘ي اهقسٙـــٌ ٞكعــس ٝأقــ٘ي اهؿــٚذ اهع٘غــ : ٛاهلــ َ٩يف ا٨دتٔــاز ،
ًٗػتكـــف ٟاهعً٩ـــ ٞاهغعاهـــً : ٛكـــى ا٪سلـــاَ ٗاهتكـــ٘ٙب ٗاهتدع٣ـــ،ٞ

( )2اٮسلاَ يف أق٘ي ا٪سلاَ ٨بّ سعَ اُ٪سهػ : ٛز.74 : 5
( )3اهـٌػتكف : ٟز ً - 363 : 2عبع ٞا - ٞٙ ً٨طبع عاَ . 1324 :
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ٗه ٌٓا ًّ كتب اهلٗ َ٩أق٘ي اهـٌتقسًنيً ،إُ طس بـٱشجت اهـٌػأه ٞبسٗاّ
يف ًٚاز ّٙعوٍ اهل ،َ٩ثٍ إُتقوت أخ اّ اىل أق٘ي اهفقٕ كٌا سكى هبعض
اهبشـ٘خ اهعقوٚــ ٞا٪قــ٘ه ٞٚا٪خــطًٗ ،٠ػــأه ٞاهتكــ٘ٙب ٗاهتدع٣ــً ٞبشــح
عقوٙ ٨ ٛبتٵ بٕ اهؿطع اهؿطٙف هٚلْ٘ أًطاّ ؾطعٚاّ ـعبسٙاّٗ ،اهــشٰلٍَٱ اهبـاتٵ
ٓــ٘ اهعقــى ًٗسضكاـ ـٕٗ ،هــصا ـِاٗهلــا ابتــسا١ٳ  :عوٌــا ١اهلــ َ٩يف ًِتــسٙاـٍٔ،
ٗأخصٓا عٍِٔ عوٌا ١ا٪ق٘ي ـبعاّ هـشادتٍٔ .
ًٗـدتكط اهـٌقاي :إْ عوٌا ١ا٨غ َ٩بــٌدتوف ًـصآبٍٔ ًــدتوفْ٘ يف
أقى اهـٌػأه : ٞسٚح شٓب هاهـب عوٌـا ١اهػـِ ٞاىل اهتكـ٘ٙبٗ ،خـاهفٍٔ
عوٌــا ١اً٨اًٚــ ٞطاطبــٗ ٞمجــعٴ ًــّ أٓــى اهػــِٗ ٞشٓبــ٘ا اىل اهتدع٣ــٗ ٞأْ
اهـٌكٚب ضأٜٴ ٗاسسٗ ،ه ٖ ًـدع. ٤
كٌا أْ اهـٌك٘ٵبً ًٍِٔ ٞـدتوفْ٘ يف كٚف ٞٚاهتك٘ٙب ٗـقطٙبٕ عو ٟط٘هني
ًٗــصٓبني  -ـكــ٘ٙب أؾــعطًٗ ٜعتعهــُٗ -ٛـــشّ ُِعــط هلوٌــات أغــتاشُا
اهــــٌشقق (طـــسٖ) يف ـقطٙـــط بــــشجٕ كٌٌجٵـــى خـــب بتفلـــط عوٌاِ٢ـــا اٗ٪اخـــط
ٗـكــ٘ٵضٍٓ هــــٌصٓب آـــى اهتكـــ٘ٙبُِٗ ،عـــط هلـــ َ٩اهغعاهـــ ٛاهؿـــاًعٛ
يف(اهـٌػتكف )ٟكٌٌجٵى خب عاضل بـشلا ٞٙا٨خـت٩ل بـني عوٌـا ١اهػـِ،ٞ
هِط ٠اهتفاٗت اهـشاقى يف اهِقى ٗاهـشلا. ٞٙ
ًٗـقـتـــهً ٟـ٘نـ٘عـــ ٞٚاهـــبشح ٓــ٘ ا٨عـــتِا ١بـــِقى أقــشاب اهـــفلطٝ
ٗاهـــٌصٓب اهـــٌداهفًِ ،عــطض بــسٗ ّا ًــا دــا ١يف ـقطٙــط بـــشح أغــتاشُا
اهـٌشقق (طسٖ) ًلطٵضاّ يف ًباسح (اٮدعاًٗ )١باسح (ا٨دتٔاز) ،ثٍ ُبـٚٵّ
ًـــا ٙػـــتفاز ًـــّ كوٌـــات أقـــشاب اهفلـــطٗ ٝعٌـــس ٝاهـِــــعط اىل كـتــــاب
(اهـٌـػتــكـفٓ٪ )ٟـٌـٚـً ٞـشــتــ٘اٖ ٗدـساض ٝعوٍ ًـ٧هـفـٕٗ ،بـصهم ــتــهض
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اهفلطٙٗ ٝتبني ًقساض قش ٞاهـشلاًِ ، ٞٙق٘ي  :طس إؾتٔط يف كوٌات عوٌاِ٢ا
ا٪ق٘هٚني اهـٌتأخط ّٙـقػ ٍٚاهتك٘ٙب اهـٌِػ٘ب اىل مجع كـبـ ًـّ أٓـى
اهتػِّ اىل اهتك٘ٙب ا٪ؾعطٗ ٜاىل اهتك٘ٙب اهـٌعتعه. ٛ
ٗٙـٌلـِـــِا ــــقطٙب ًـــٌٍٔٔ ٗــ٘نـــٚض ــكـــ٘ضٍٓ هـــفلط ( ٝاهـــتك٘ٙب
ا٪ؾــعط )ٜبأُــٕ هــٚؼ يف اه٘اطــع سلــٍ ؾــطع ٛإهـــًٔ ٛـــذع٘ي يف اه٘اطعــٞ
اهـــٌعٚٵِ ٞهعــسَ اهـــٌقته ٛهجب٘ـــٕ ٗاطعـاّ ،إش ً ٨كــوشً ٨ٗ ٞفػـس ٝيف شٗات
اً٪عاي طبى طٚاَ اً٨اضٗ ٝطبى قسٗض ًت٘ ٠اهـٌذتٔس عِسٍٓ .
هلّ بعس طٚاَ اً٨اض ٝأٗ ا٪قى عِس اهفق ٕٚعو ٟسلٍ اه٘اطعٗ ٞقـسٗض
ًت٘اٖ عوـ ٟطبـق شهـم -ـــشسخ ًكـوش ٞأٗ ًفػـس ٝيف اهفعـى اهـص ٜطاًـت
اً٪ـــاض ٝعوـــ ٟسلٌـــًِٕٚ ،ؿـــأ سلــٍٴ ٗاطعـــ ، ٛعوـــ ٟطبـــق ًـــا أز ٠اهٚـــٕ
ُعط اهفقٗ ٕٚادتٔازٖ يف سلٍ اه٘اطع ،ٞسٚح ٙلـْ٘ طٚـاَ اً٪ـاض ٝأٗ ا٪قـى
عِس اهفق ٕٚغبـباّ هـشسٗخ ًـكوش ٞأٗ ًـفػس ٝيف اهفعـى اهــٌعنيٙٗ ،ـقتــهٛ
دعى اهـشلٍ اهؿطع ٛعو ٟطبق اً٪اض ٝأٗ ا٪قى اهقا ٍ٢عِس اهـٌذتٔس .
ٗعوــــ : ٕٚهـــ٘ إخـتــــوفت آضا ١اهـٌذـتـٔسٙـــّ ًٗـــا أز ٠اهٚـــٕ ُــــعطٍٓ يف
اهـشذر ٗاً٪اضات اهقا ٌٞ٢عو ٟسلٍ اه٘اطع -ٞكاْ اهـذٌٚع ًكٚباّ هفطض
عــسَ ٗدــ٘ز سلــٍ ٗاطعــ ، ٛستــٙ ٟكــض ٗقــف بعــض ا٬ضا ١باٮقــابٞ
ٗبعض ا٨دتٔـازات باهــدعأ ٓٗ .لـصا هـ٘ ـبـسٵي ضأ ٜاهــٌذتٔس اه٘اسـس يف
ً ٩اُـٕ ِٙقوـب
اه٘اطع ٞاه٘اسس ٝاىل ادتٔـاز ًــداهف هــٌا كـاْ عوٚـٕ ضأٙـٕ طـب ّ
اهـشلٍ اه٘اطع ٛباُق٩بٕ ٗٙتبسي اه٘اطع بتبسي ضأ ٕٙسٚح ٗ ٨اطع ٗضا ١ضأ.ٕٙ
ٗاهـــشاقى ضدـــ٘ع (اهـتـكـ٘ٙـــب ا٪ؾـعـــط )ٜاىل خوـ٘ٵ قــفش ٞاه٘اطــع
عّ اهـشلٍ اهؿطع ٛطبى أزا ١اً٪اض ٝاهٗ ٕٚطٚأًا عوٗ ٕٚـبع ٞٚسلٍ اهؿاضع
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٬ضا ١اهـٌذتٔسًٗ ّٙتاٗآٍٙٗ ،لْ٘ دعى اهـشلٍ ؾطعاّ ًتأخطاّ يف اه٘طـت
عّ طٚاَ اً٪اض ٝأٗ ا٪قى عِس اهـٌذتٔس ٗإُٔ ًع اخت٩ل آضا ١اهـٌذتٔسّٙ
يف اه٘اطع ٞاه٘اسسٙ ٝتعسز اه٘اطع بتعسز ًتاٗآٍ .
ٗسٚح ـبٚٵّ -سػـب ٓـصٖ اهفلـط -ٝأْ  ٨سلـٍ يف اه٘اطـع ًــشف٘ظاّ يف
اهو٘ح غابقاّ عو ٟأزا ١أًـاض ٝاهــٌذتٔس أٗ أقـوٕ اهٚـٕٗ ،أْ اهــشلٍ ٙتشقـق
بقٚاَ أًاض ٝاهـٌذتٔس أٗ أقوٕ عو ٟؾًٚ ، ١ٛوعَ اهتك٘ٙب ٗاٮدعا ١طٔـطاّ،
إش  ٨سلٍ إ ٨اهـشلٍ اهص ٜأزٵت اه ٕٚأًاض ٝاهـٌذتٔس ٗطـس إًتجوـٕ اهــٌلوف
سػب اهفـطض٩ً ،بـس ًـّ اٮدـعا ١هعـسَ ًعق٘هٚـ ٞإُلؿـال اهــد٩ل ًـع
إُتفا ١اهـشلٍ اه٘اطع ٛسػب ًطنٍٔ(. )1
ٗطــس أؾــلى أغـــتاشُا اهـــٌشقق(( )2طــسٖ)عوٓ ٟـــصا اهتفلــط بإؾـــلاهني
ُ٘نشٌٔا ببٚاُِا ًّٗ ،ا ،غبشإُ اهتً٘ٚق :
اٗ٪ي  :اُــٕ ه ـ ًعقــ٘ي ًـــُ ٛـــفػٕ ٮغـتوعاًـــٕ اهــسٗض سٚــح أْ طـــٚاَ
اً٪ــاض ٝعوــ ٟسلــٍ ًــطع ثبــ٘ت اهـــشلٍ ٗاطع ـاّ ،إش اً٪ــاض ٝــــشل ٛاه٘اطــع
ٗـلـؿف عِٕ٩ً ،بس ًّ ثـب٘ت اه٘اطـع ستـ ٟـــلؿفٕ اً٨ـاضٗ . ٝعوــ : ٕٚاشا
ـ٘طف ثب٘ت اهـشلٍ ٗاطعاّ عو ٟطٚـاَ اً٪ـاض ٝكٌـا ٙقـ٘ي ٓـ ١٨٧اهــٌك٘ٵب-ٞ
ًإُ ٙوعَ ـ٘طف اهؿ ١ٛعوُ ٟفػًٕ ٘ٓٗ ،ـشاي ه ًعق٘ي .
اهجاُ : ٛإْ ــك٘ض اهتـك٘ٙـب ا٪ؾعـط ٜيف ُفػًٕ -ع طعع اهـِـعـط عـّ
ل هوتكـسٙق ببعُ٩ـٕ بفعـى ًــداهفتٕ هوهـطٗض ٝاهسِٚٙـٞ
إغتوعإً اهسٗض -كـا ٷ
ٗاهبسآ ٞاهؿطعٗ ،ٞٚشهم ٓ ْ٪صا اهتك٘ٙب ٙػتسع ٛإختكـام ا٪سلـاَ
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اهؿطع ٞٚبـٌّ طاًت عِسٖ اً٪اض ٝأٗ ا٪قـى ًـٙ ٩لـْ٘ اهــذآى ًــشلً٘اّ
بـشلٍ ،هفطض عسَ طٚاَ اً٨اض ٝأٗ ا٪قى عِسٖ عو ٟؾٓٗ ،١ٛصا خـ٩ل
اههطٗض ٝاهؿطعٗ ٞٚاٮمجاع ٗاهتػاهـٍ بني ا٪قشاب ـبعاّ هوطٗاٙات اهلج ٝ
اهساه ٞعو ٟأْ  ،يف كى ٗاطع ٞسلٌاّ ثابتاّ يف اه٘اطع ٙؿرتن ً ٕٚاهعاهـٌْ٘ بٕ
ٗاهــــذآوْ٘ هـــٕ ،كٌـــا اُـــٕ خـــ٩ل إطـــ٩ق اهطٗاٙـــات اهــــٌبٚٵِ ٞه٫سلـــاَ
ٗاهتؿــطٙعات ًإُــٕ ظــآط يف اؾــرتان اهتلــاهٚف ٗا٪سلــاَ بــني اهعاهـــٌني
ٗاه ــذآونيٗ ،إط٩طٔــا ٙؿــٌى ًــ٘اضز طٚــاَ اً٪ــاض ٝعوــ ٟاه ــد٩لًٚ ،ــسي
اٮط٩ق عو ٟبقا ١ا٨سلاَ اه٘اطعٗ ٞٚإُـشفاظٔا ٗعسَ ـبسهـٔا ستً ٟع طٚـاَ
اً٪اض ٝأٗ ا٪قى عو ٟخًٔ٩ا.
بى ٓصا اهتك٘ٙب ٙلصٵبٕ اهلتاب ٗاهػـِ ،ٞإش ٨ظًٕ بع ْ٩بـعح اهطغى
ٗإُعاي اهلتب ،بوشاظ إُٔ ه٘ مل ٙلّ يف اه٘اطع سلٍٴ ًــذع٘ي هوؿـاضع طبـى
طٚاَ اً٪اض ٝأٗ ا٪قى عِس اهـٌذتٔس -كاْ ُعٗي اهلتاب ٗقسٗض اهػًِّ ٞ
زْٗ ًا٢ــس ،ٝإش ٗ ٨اطــع ـؿــطٙع ٛستــ ٟــــشل ٕٚاً٪ــاض ٝاهؿــطع ٞٚاهـــٌعتربٝ
ٗٙلؿفٕ اهِلٵ اهقطآُ ٛأٗ اهـشسٙح اهِب٘. ٜ
ٗٙــــٌلّ ـقطٙـــب ًٔـــٍ ا٪قـــ٘هٚني ًـــّ أقـــشابِا اهــــٌتأخط ّٙهفلـــطٝ
(اهتك٘ٙب اهـٌعتعه )1()ٛبأٍُٔ عو ٟإعرتال بجب٘ت سلٍ ٗاطعـ ، ٛيف كـى
ٗاطعً ، ٞو٘ طاًـت اً٨ـاض ٝعِـس اهــٌذتٔس ٗأزٵت بـٕ اىل اه٘اطـع ـِذٵـع عوـٟ
اهـٌذتٔس ٗأـباعٕٗ ،إْ أزت اىل خ٩ل اه٘اطـع كـاْ طٚأًـاُ -عـ عـطٗض
اهعِــاٗ ّٙاهجاُ٘ٙــ ٞكاهـــشطز ٗاههــطض ٗا٨كــطاٖ ٗا٨نــعطاض ُٗــش٘ٓا -غــبباّ
ًقتهٚاّ هـشسٗخ ًكوش ٞأٗ ًفػس ٝيف ً٧ز ٠اً٪اض ٝأطـً٘ ٠ـّ اهــٌكوشٞ
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أٗ اهـٌفػس ٝاه٘اطعً ،ٞٚتغوبٔا ٗٙـِـقوب اهـ٘اطـع عـٌا ٓ٘ عوٙٗ ٕٚـتـبــسي عوـٟ
ًٗـق ُعط اهـٌذتٔس ٗظِٕ بـدٗ ،ًٕ٩اشا إُلؿف ًـداهفتٔا هو٘اطع كاْ شا ًّ
طبٚى ـبسٵي اهـٌ٘ن٘ع .
ٗبعباض ٝأخـط :٠اً٪ـاض ٝاهــٌعترب ٝاهقاٌ٢ـ ٞعوـ ٟسلـٍ اه٘اطعـ : ٞإًـا أْ
ــعابق اه٘اطع اهـٌشف٘ظ اهـٌعرتل بٕ عِس اهــٌعتعهٗ ،ٞإًـا أْ ـــداهفًٕ :ـاْ
طابقتــٕ قــاض اه٘اطــع ًعو ٚـاّ بـــشقٵ اهـــٌذتٔس ٗأـباعــٕٗ ،إْ خاهفتــٕ أٗدبــت
إسـساخ ًكـوش ٞأٗ ًفػـس ٝيف ً٧زآــا هاهبـ ٞعوـ ٟاهــٌكوش ٞأٗ اهـــٌفػسٝ
اه٘اطعٚــٗ ٞـ٘دــب إنٌش٩هـــٔاًِٚ ،قو ـب اه٘اطــع ٗٙــتغ عوــًٗ ٟــق ًــ٧ز٠
اً٪اض ٝاهقا ٌٞ٢عِس اهـٌذتٔس .
ٗعوٙ ٕٚوعَ اهــتك٘ٙــب ٗاٮدـعاً ١عاّ ،إش  ٨إُـلــؿال هود٩ل عِس٢ص
ًإُ اشا طابـقـت اً٪اض ٝاهــ٘اطع قـاض اهــشلٍ ًـعوــٚاّ ٗعِـس إًـتــجاهٕ ٙلـْ٘
اهـــٌلوف ًـــٌتج ّ٩هو٘اطــعٗ ،اشا خاهفــت اً٪ــاض ٝاه٘اطــع ٙهــٌشى اه٘اطــع
ِٗٙقوب عو ٟطبـق اً٪ـاض ٝاهقاٌ٢ـ ٞعِـس اهــٌذتٔس ًـٗ ٩اطـع ستـِٙ ٟلؿـف
خٙ ٨ٗ ًٕ٩ـذع ٜاهعٌى عو ٟطبق اً٪اض. ٝ
ٗطس أؾلى أغـتاشُـا اهـٌشـقق(طسٖ)()1عوـٓ ٟـصا اهـتــفلط -بــعس ا٨طـطاض
بـٌعق٘هٚتٕ يف ُفػٕ ٗبـشػب ًقاَ اهجب٘ت ،إش ً ٨اُع ًـّ اٮهتـعاَ بـاُق٩ب
اه٘اطع عٌا ٓ٘ عوٗ ٕٚـغٚٵطٖ عِس طٚاَ اً٪اض ٝعو ٟخً٩ـٕ ،بـأْ ٙلـْ٘ ثبـ٘ت
اهـشلٍ اه٘اطع ٛعو ٟاهعباز ًٗعوٚتٕ ًقٚٵساّ بعـسَ طٚـاَ اً٪ـاض ٝعوـ ٟخً٩ـٕ،
ُع ـقٚس ثب٘ت ا٪سلاَ اه٘اطع ٞٚاٗ٪ه ٞٚبعسَ اه٘ط٘ع يف اهـشطز أٗ اههـطض
أٗ ا٨كطاٖ أٗ ُـش٘ٓا .-
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ٗإُـٌا أؾلى أغتاشُا اهـٌشقق عوٓ ٟصا اهتفلط هـٌكازًتٕ :
أًٗ :ّ٨ع إمجاع ا٪قـشاب عوـ ٟثبـات اهــشلٍ اهـ٘اطع ٛاهــٌشف٘ظ يف
اهو٘ح ٗعسَ ـغٚٵطٖ عٌا ٓ٘ عو ٕٚعِس طٚاَ اً٪اض ٝعو ٟخ. ًٕ٩
ٗثاُٚاًّ :ع إط٩ق ا٪زه ٞاٗ٪ه ٞٚاهـٌقته ٞٚهجب٘ت ا٪سلاَ اه٘اطع ٞٚعوٟ
اهعاهـــٍ ٗاهـــذآى بـــشسٵ غــ٘اٗ ١عــسَ ظٔــ٘ض زهٚــى طــاطع عوــ ٟاهتقٚٚــس
اهـٌصك٘ضٗ ،كى ٓصا ٙـٌـِع ًّ طـبـ٘ي ٓصا اهتك٘ٙـب ٗـكسٙـقٕ .
ٗٓصا كوٕ ـ٘نٚضٴ ٮؾلاي أغتاشُا اهـٌشقق (طسٖ) ببٚاُِـا ٗاهـص ٜأٗضزٖ
عو ًٍٔ ٟاهتك٘ٙب بِ٘ع ٕٚاهـٌطـلع يف أشٓاْ ًقٔا ١اً٨اً ٞٚاٗ٪اخط ،كؿفاّ
عٌا إهتعًٕ ًؿٔ٘ض ًقٔا ١اهػِ ًّ ٞسٚح اهتك٘ٙب .
هلِٕ ًٍٔٴ  ٨ـػاعسٖ كوٌات أٓى اهػِٗ ٞاهــذٌاعٗ ٞبٚـأٍُ هوتكـ٘ٙب،
ٗهعوــٕ ُاؾ ـ٤ٴ ًــّ طوــ ٞاهِعــط يف كتــب أقــ٘ي أٓــى اهػــِٗ ٞاه ــذٌاعٓٗ ٞــصا
ًـــدتل بــاٗ٪اخطٗ ،إً ٨اهـــٌشقق اهقٌ(ٛطــسٖ) ٙبــسٗ عوٚــٕ ً٩سعتٔــا،
ٙٱػتلؿف ٓصا ًّ ط٘اًُ : ِٕٚكى اهتدعٗ ٞ٣اهتك٘ٙب يف اهبـاب اهػـابع ًـّ
أب٘اب ا٨دتٔاز ٗاهـتـقوٚس ًطادع .
ٗعو٨ : ٕٚبس ًّ ً٩سعـ ٞبعـض كتـب أقـ٘ي أٓـى اهػـِٗ ٞاهــذٌاع،ٞ
ًِقــ٘ي  :اُــٕ يف نــ٘ ١بـٚـاُاــــٍٔ ٗطـــ٘اعس عوــًٍ٘ٔ ٙـــٌلِِا ـقػــ ٍٚاهـ٘طـا٢ـــع
اهـٌشلً٘ ٞبـشلٍ ؾطعً -ٛع هض اهِعط عّ ثب٘ت احللٍ ٗاطعاّ طبى طٚـاَ
اً٨اض ٝأٗ عقٚبٔا -اىل أطػاَ ث٩ث ، ٞثٍ ُبشح ُـش٘ ٜاهتك٘ٙب :
اهقػٍ اٗ٪ي  :اه٘طا٢ع اهيت ثبت هـٔا اهـشلٍ اهؿطع ٛبسهٚى طععـً ٛـّ
كتاب أٗ غًِ ٞت٘اـط ٝبـشٚح أُتذت اهـشلٍ نطٗضٙاّ ه طابى هوٌِاطؿـ ٞأٗ
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كاْ إمجاعاّ هـ طابـى هودـ٩لٙٗ ،عٔـط ًـّ عبـاض ٝهـ ٗاسـس ًـّ أعـَ٩
اهػِ ٞخطٗز ٓصا اهقػٍ عّ ًػأه ٞاهتك٘ٙب ٗأُـٍ ًتفقـْ٘ عوـ ٟاهتدع٣ـٞ
ًٚــٕ ،طــاي اهعً٩ــ ٞاهغعاهــ )1(ٛيف ًقــاَ ــــشطٙط ًـــشى اهبشــح يف اهتكــ٘ٙب
ٗا٨دتٔاز ( :كى ًـذتٔس يف اهعِٚات ًكٚبٗ ،طاي طَ٘  :اهـٌكٚب ٗاسس)
ًأخطز بعباضـٕ اهقععٚات عّ سـط ٍٙاهِـعاع ٗطـاي( :كًِ٩ـا يف ًػـا٢ى هـٚؼ
عؤٚا زهٚى طاطع) ٗطاي( :كى ًا عوٍ طععاّ ًّ ز ّٙاً ،اهــشق ًٔٚـا ٗاسـس
ٗٓ٘ اهـٌعوَ٘ٗ ،اهـٌداهف ًٔٚا آثٍٗ ..كصهم اهفقٔٚات اهـٌعوً٘ ٞباٮمجاع
ًٔ ٛطععٚـً .. ٞاهــٌدع ٤يف اهقععٚـات آثـٍ ٨ٗ ،إثـٍ يف اهعِٚـات أقـ٨ ،ّ٩
عِس ًّ طاي :اهـٌكٚب ًٔٚا ٗاسس ٨ٗ ،عِس ًّ طاي :كى ًـذتٔس ًكـٚب -
ٓصا ٓ٘ ًصٓب اجلٌآ ) ٗعباضــٕ ٗانـشٗ ،ٞثــٌ ٞعبـاضات هـٕ ٗهغـ ٖ ًـّ
عوٌا ١اهػِ ٞـسيٵ عو ٟإـفاطٍٔ عو ٟخطٗز اهقععٚات عّ زا٢ط ٝاهتك٘ٙب .
اهقػٍ اهجـاُ :ٛاه٘طـا٢ع اهــٌِك٘م سلٌٔـا اهؿـطع ٛبس٨هـ ٞظِٚـٗ ٞطـس
إخـتوفت ًتاٗ ٠اهفقٔـا ١يف ـــعٚني سلٌٔـا ُـتــٚذ ٞإخــت٩ل اهــشذ ٞاهعِــٞٚ
اهيت ٙػتِس اهٔٚا كى ًق ٕٚعِس إغـتدـطاز سلٌٔآٗ ،صٖ اه٘طا٢ـع كج  ٝدساّ
يف اهفقٕ ٗطس سفوت كـتبٕ بصكطٓا ٗشكط سذذٔا.
اهقػــٍ اهجاهــح :اه٘طــا٢ع اهـــٌػتشسث ٞاهـــٌتذسز ٝبعــس هٚبــ ٞضغــ٘ي ا،
(ُ )تٚذــ ٞـ٘غٵــع ضطعــ ٞا٨غــٗ َ٩إخــت٩ط اهؿــع٘ب ٗـــساخى اهجقاًــات
اهـــٌتِ٘عٗ ٞـعــ٘ض اهعًــاْ ٗـغــ اهعــطٗل ٗا٪ســ٘اي ٗــــذسز ا٪ســساخ
ل عِــس اهـــٌػوٌني عوــ ٟسلٌٔــا نــٌّ
ٗا٨بــت١٩ات ًــع عــسَ ٗدــ٘ز ُ ـ ٵ
اهـشذر اهعِٗ ٞٚاً٪ـاضات اهؿـطع ٞٚاهــٌتعاضً ٞاه٘اقـوٙٗ ٞـٌلــّ أْ ُـعــبٵط
( )1اهـٌػتكف :ٟزً - 358 :2عبع ٞا : ٞٙ ً٪عاَ . 1324
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عِٔا (ًِعق ٞاهفطا ) ًّ سٚـح اهــشلٍ اهؿـطع ٛاهـ٘اطعً ،ٛأٗكـى غـبشإُ
ـؿطٙع سلٌٔا اىل آضا ١اهـٌذتٔسًٗ ّٙتاٗآٍ .
ٗٙعٔط ًّ عبـاضات ًتعـسز ٝهغـ ٗاسـس ًـّ عوٌـا ١اهػـِ : ٞإختكـام
اهتك٘ٙب اهـٌِػ٘ب اىل ا٪ؾاعط ٝباهقػٍ اهجاهـحٓٗ ،ـ ٛاهــٌػا٢ى اهـيت ٨
ُ ـلٵ ًٔٚــا ٗطــس اعتقــسٗا أُــٕ  ٨سلــٍ ٗاطعــ ، ٛـعــاىل ًٔٚــا هعــسَ اهــِلٵ،
ٗإختكام اهتك٘ٙب اهـٌِػ٘ب اىل اهـٌعتعه ٞباهقػٍ اهجـاُ ،ٛطـاي اهعً٩ـٞ
اهغعاهــٗ( :ٛعوــ ٟاه ــذٌو ٞطــس شٓــب طــَ٘ اىل أْ كــى ًـــذتٔس يف اهعِٵٚــات
ًكٚب) ٗٓصا ؾآس آخط عو ٟخطٗز اهقععٚات عّ زا٢ط ٝاهتك٘ٙب (ٗطاي
طــَ٘  :اهـــٌكٚب ٗاســسٗ ،اختوــف اهفطٙقــاْ) ٙقكــس اهفطٙــق اهـــٌك٘ٵب
ٗاهفطٙق اهـٌدعٓ( ٤مجٚعاّ يف إُٔ ٓى يف اه٘اطع ٞاهيت ُ ٨لٵ ًٔٚا سلٍ ًعٚٵّ
 ،ـعاىل ٓ٘ ًعو٘ب اهـٌذتٔسً ،اهـص ٜشٓـب اهٚـٕ ًــشقق٘ اهــٌك٘ب : ٞاُـٕ
هٚؼ يف اه٘اطع ٞاهيت ُ ٨لٵ ًٔٚا سلٍ ًعني ٙعوب باهعّ ،بى اهـشلٍ ٙتبـع
اهعّ ٗسلٍ ا ،عو ٟكى ًـذتٔس ًـا هوـب عوـ ٟظِـٕ ٗٓـ٘ اهــٌدتاض ٗاهٚـٕ
شٓب اهقانٗ . ٛشٓب طَ٘ ًّ اهـٌك٘ٵب ٞاىل أْ ً ٕٚسلٌاّ ًعِٚاّ ٙت٘دٕ اهٕٚ
اهعوــب ،إش ٨بــس هوعوــب ًــّ اهـــٌعو٘ب هلــّ مل ٙلوٓــف اهـــٌذتٔس إقــابتٕ
ًوصهم كاْ ًكٚباّ ٗإْ أخعأ شهم اهـشلٍ اهـٌعني اهص ٜمل ٙـً٧ط بإقـابتٕ،
بـٌعِ ٟإُ أزً ٠ا كُوٓف ًأقاب ًـا عوٚـٕ) ثـٍ ـلوـٍ عـّ مجاعـ ٞاهــٌدعٞ٣
اهـٌعتقس ّٙأْ اهـٌكٚب هوشق ٗاه٘اطع ٗاسسً ،طادع(. )1
ٗــــطاٖ ٗانـــض اهتعـــب عـــّ إخـتــــكام اهـتـك٘ٙــــب اهـٌِـػــــ٘ب إىل
ا٪ؾاعـطٗ ٝبـعـض اهػابـقٚـّ عوـٚـٍٔ ًـ ٛقـسض ا٨غـٗ َ٩عـكـط اهـدـوـفـا١
( )1اهـٌػتكف :ٟزً - 363 : 2عبع ٞا : ٞٙ ً٪عاَ . 1324
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اًٙ٘٪ني باهـٌػا٢ى اهعِـ ٞٚاهجابت ٞيف اه٘طا٢ع اهيت ُ ٨لٵ ًٔٚا .
ُٗـعـٚـطٖ اهع ًٞ٩اً٬ــس )1(ٜطـاي ( :اهـٌػأه ٞاهعِ ًّ ٞٚاهفقٔٚات) ٗٓصا
ؾآسٴ عو ٟخطٗز اهقععٚات عِسٍٓ ًّ زا٢ط ٝاهتك٘ٙب (إًا أْ ٙلْ٘ ًٔٚا
ُلٵ أٗ ٙ ٨لْ٘ ً :اْ مل ٙلّ ًٔٚا ُلٵ ًقس اختوف٘ا ًٔٚاً ،قـاي طـَ٘  :كـى
ًـذتٔس ًٔٚا ًكٚب) ٙعين يف اهـٌػا٢ى اهعِ ٞٚاهيت مل ٙلـّ ًٔٚـا ُـلٵ (ٗإْ
سلٍ أًٚ ،ا ٙ ٨لْ٘ ٗاسساّ ،بى ٓ٘ ــابع هعـّ اهــٌذتٔسً ،شلـٍ ا ،يف
سق كى ًـذتٔس ًا أز ٠اه ٕٚإدتٔازٖ ٗهوـب عوـ ٟظِـٕ ٗ ...طـاي آخـطْٗ :
اهـــٌكٚب ًٔٚــا ٗاســسًٗ ،ــّ عــساٖ ًـــدع٤ٴ ْ٪ ،اهـــشلٍ يف كــى ٗاطعــ٨ ٞ
ٙلْ٘ إً ٨عـٚٵِاّ ْ٪ ،اهعاهب ٙـػتسعً ٛعو٘باّ ٗشهم اهـٌعـو٘ب ٓ٘ ا٪ؾـبٕ
عِس ا ،يف ُفؼ اً٪ط) ٗـطاٖ ٗانض اهعباض ٝعو ٟـقابى اهـٌك٘ٵب ٞباهـٌدعٓٞ٣
ٗعوٗ ٟد٘ز اهـٌدع ٞ٣يف ًــقٔاٗ ٍٔ٢عوـ ٟإختكـام اهتكـ٘ٙب باهــٌػا٢ى
اهعِٚـــ ٞاهـــيت  ٨ـلـــْ٘ ًٔٚـــا أًـــاضُٗ ٝـ ـلٵ ؾـــطعٓٗ ،ٛـــ ٛاهــــٌػتشسثات
اهـــٌتذسز ٝيف كــى عكــط ًٗكــط ًـــٌا ـــأـ ٛبــٕ ـقوبــات اهعكــ٘ض ٗـعــ٘ضات
اهعق٘ي ٗـ٩ط ٛاهجقاًات ٗا٪ؾدام ُٗـش٘ٓا ًّ اهسٗاعٗ ٛا٪غباب٩ً ،
ٙؿــٌى اهتكــ٘ٙب مجٚــع اهـــٌػا٢ى اهفقٔٚــ - ٞستــ ٟاهقععٚــات أٗ اهعِٚــات
اهـــٌِك٘ق ٞاهـــد ٨ٗ ،ًٞٚ٩ـــطز عؤٚــا ؾــبٔ ٞأٗ ـٌٔــ ٞخوـ٘ٵ قــفش ٞاه٘اطــع
اهـٌشف٘ظ  -عّ اهـشلٍ طبى أزا ١اً٨اض ٝعوًٌ ،ٕٚا ٙعٔط ًـّ اهتعٌـ - ٍٚيف
بـعض كوٌات ا٪قـ٘هـٚٚـّ ٗكأُـٕ ًـفطٗ عًِٕ ٘ٓ -ـداهـف هتـك٘ض ٗــفلط
أضباب ًلط ٝاهتك٘ٙب ٗٙ ٨ـٌلّ ـكسٙق ُػبتٕ إىل اهـٌك٘ٵب. ٞ
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النخى األول من التصىيب ٙٗ :عبٵط عِٕ بـ(اهتك٘ٙب ا٪ؾعطٗ )ٜاهصٙ ٜفٍٔ
ًّ كوٌات أٓوٕٗ -أٓـى اهبٚـت أزض ٠باهـصًٚ ٜـٕ -أُـٕ ٙعتٌـس اهتكـ٘ٙب يف
اهـٌػا٢ى اهفقٔ ٞٚاهعِ ٞٚاهقا ٌٞ٢يف اه٘اطعـ ٞاهـيت ُ ٨ـلٵ ؾـطعًٔٚ ٛـا  ٨ :يف
كتاب ٗ ٨يف غًِ ٛٓٗ ،ٞػا٢ى ًتذسز ٝبعس عكـط اهطغـ٘ي (ٗ )إُقعـاع
اهــ٘س ٛمل ٙجبــت بٔــا ُ ـلٵ أٗ مل ٙكــؤٍ ًٔٚــا اهــِلٵ اهلاؾــف عــّ دعــى
اهـشلٍ اه٘اطع ٛاهـٌعني يف اهو٘ح اهـٌشف٘ظٗ ،سٚح ٙ ٨ــٌلّ إبقآ٦ـا ًـّ
زْٗ سلــٍٙ -ــتعني عوــ ٟأٗهــ ٛاً٨ــط ٗأٓــى اٮدتٔــاز ٗاهِعــط :غـسٵ اهفــطا
اهتؿطٙعًٗ ٛو ٖ٧باهـشلٍ اهـٌػتق٩ً ًّ ٟسع ٞآ٪ـسال ا٨غـ ًٞٚ٩اهعوٚـا
أٗ ا٪ق٘ي اهؿطع ٞٚاهعاً ٞأٗ اهعوى اهتؿطٙع ٞٚاهــٌِك٘قٗ ٞطٚـاؽ اه٘اطعـٞ
اهـداق ٞعؤٚا ٨غتدطاز سلٍ ظين أٗ ٮغتشػاْ ـؿـطٙع ادتٔـاز ٜهلـا،
ّ
ٍ ا ،ظـ ٰ
هٚػسٵ اهفطا اهتؿطٙع ٛاهقـاُُ٘ ٛسػـب اعتقـازٍٓ ،ثـٍ ٙتبـع سلـ ٱ
اهـــٌذتٔس ٗٙلــْ٘ سلــٍ ا ،يف ســق كــى ًـــذتٔس ًــا أزٵت اهٚــٕ سذذــٕ
ٗإدتٔازٖ ًٔٚا ٗهوب عو ٟظِٕٓ ،صا .
ٗطـس إؾـتـــٔط ُـــػبٓ ٞــصا اهتكــ٘ٙب اىل ا٪ؾــاعطً ٝــع اُــٕ طـــس إخـتـــوف
اهـِـــقى عــّ ً٧غـــؼ اهـــٌصٓب ا٪ؾـــعط -ٜأعــين أبــا اهـشـــػّ ا٪ؾـــعطٜ
اهـٌت٘يف عاَ ٓ334ـ -بني ًجبت هوِػب ٞاهًٗ ٕٚكسٵق باهتعإً بـٕ ٗبـني ًِلـط
ٮهتعإً بٕٗ ،هعى ًكشٵض اهِػب ٞه٫ؾعطٓ ٞٙـ٘ إهتـعاَ مجـع هـ طوٚـى ًـّ
أـباع اهـٌصٓب ا٪ؾعط ٜباهفلط ٝاهـٌك٘ٵب. ٞ
ٗاهعآط اْ ٓصا اهِ٘ع ًّ اهتك٘ٙب طسٍٙٴ سازخ عقٚب ضسٚى اهطغ٘ي
ا٪ععٍ ( )هـ٘دــ٘زٖ ًــ ٛاهــقطْ اهـٔذــط ٜاٗ٪ي ٗيف ظًـاْ اهــدوفا،١
ٗٙسهِا عو ٟطسًٕ  :بعض اهؿ٘آس ٗاهِكـ٘م اهتاضٙــدًِٔ : ٞٚـا اهكـشٚشٞ

بيان التصىيب األشعري في االجتهاد وإبطاله )182( .............................
اهـذعفط ٞٙاهـٌتقسً ٞاهـشاك ٞٚهـشسٙح أً اهـًٌِ٧ني (ًِٔٗ ،)ا ً٩سعٞ
أ

ــا ١اهقــا٢وني باهتكــ٘ٙب ًٗــ ٍٔٚاهـــٌتقسًْ٘ عوــ ٟظًــّ أبــ ٛاهـــشػّ

ا٪ؾــعط ٜب٘طــت كــج ًِٔٗ .ــا بــى أٗنــشٔا ًــا ق ـطٵست بــٕ ًق٘ه ـ ً٪ ْٞـ
اهـًٌِ٧ني( )يف (ُٔر اهب٩ه ًّٗ )ٞاه٘انـض طوـً ٞعوً٘ـات أٗهـ ٛاً٪ـط
ٗاهعوٍ ٗاهقها ١بعس إُقعاع اه٘سٗ ٛهٚب ٞاهطغ٘ي (ٗ )كاُت اهِكـ٘م
اهؿطع ًّ ٞٚأسازٙح اهِب٘ ٝعِس ٓٙ ١٨٧ػ ً ّٝتفططـ ٞيف اهكـسٗض ًــشف٘ظٞ
ه ًـذٌ٘ع ٞيف غذى أٗ كتـابٷ كـاهقطآْ اهععٙـعٗ ،شهـم هتشـط ٍٙاهــدوٚفٞ
اهجاُ ٛكتاب ٞأسازٙح اهطغ٘ي ( )هـٌكوش ٞسػبٔا يف ًلطٖ ًػ٘ٵه ٞهـٌِع
كـتاب ٞاهــشسٙح اهــِب٘ ٜاهؿـطٙفً ،انــعط اهعوٌـاٗ ١اهـقــها ٝيف اهــٌػا٢ى
اهـــٌػتشسث ٞاهـــٌتذسز ٝأٗ اهـــٌذٔ٘ي سلٌٔــا هــس ٍٔٙاىل اهفتٚــا ًــّ عِــس
أُفػٍٔ بـٌا إغتشػِٖ٘ ًـّ ضأ ٕٜأٗ طاغـٖ٘ عوـ ٟسلـٍ ًِكـ٘مٗ ،انـعط
خوفــا ١اهـــٌػوٌني بعــس اهطغــ٘ي(ٗ)أًــطا ٍٓ٦هتكــشٚشٔا ٗاٮطــطاض بٔــا
ٗاًهآ١ا ضهٍ ـهازٵٓا ٗاختًٔ٩اٙ ،عٔط ٓصا دوٚاّ ًّ ك َ٩أً اهـًٌِ٧ني
( )يف ُٔــر ب٩هتــٕ شاًٵــاّ ٮخــت٩ل اهعوٌــا ١يف اهفتٚــاٗ ،كأُــٕ طــس ـلــطٵض
إخت٩ل اهفتاٗٗ ٠قاض ظـآط ٝعوٌاٚ٢ـ ٞؾـبٕ ًػـتقط ٝيف غـو٘ك ٞٚاهــٌذتٌع
اهـــٌػوٍ ،طــاي ( :)طـــطز عوــ ٟأســسٍٓ اهقهــ ٞٚيف سلــٍ ًــّ ا٪سلــاَ
ًٚشلٍ ًٔٚا بطأ ،ٕٙثٍ ـطز ـوم اهقه ٞٚبعِٔٚا عو ٟه ٖ ًٚشلٍ ًٔٚا بـد٩ل
ط٘هٕ ،ثٍ ٙـذتٌع اهقها ٝبصهم عِس اً٨ـاَ اهـص ٜإغتقهـآٍ  -أ ٜقـٚٵطٍٓ طهـاّٝ
 ًٚك٘ٵب آضا ٍٓ١مجٚعاّٗ ،إهـٍٔٔ ٗاسسٴ ُٗبٗ ٍٔٚاسـسٴ ٗكتـابٍٔ ٗاسـسٴ ،أًـأًطٍٓا ،ـعاىل با٨خت٩ل ًأطاعٖ٘ أَ ُٔآٍ عِٕ ًعكـٖ٘ أَ أُـعي ا ،غـبشإُ زِٙـاّ
ُاطكاّ ًاغـتعاْ بٔـٍ عوـ ٟإـــٌإً أَ كـاُ٘ا ؾـطكا ١هـٕ ًوـٍٔ أْ ٙق٘هـ٘ا ٗعوٚـٕ أْ
ٙطن ٟأَ أُعي ا ،غبشإُ زِٙاّ ـاًاّ ًــقكٵط اهطغـ٘يعـّ ـــبوٚغٕ ٗأزا٢ـٕ ٗا،
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غبشإُ ٙق٘ي ً :ا ًطٵطِا يف اهلتاب ًـّ ؾـًٚٗ ،١ٛـٕ ـبٚـاْ كـى ؾـ١ٛص (. )1
ٗطس عوٓق عو ٕٚإبّ أب ٛاهـشسٙس بق٘هٕ ٗ( :اهـٌطاز اهطزٵ عو ٟأٓـى ا٨دـتــٔاز
يف ا٪سلاَ اهؿطعـٗ ،ٞٚإًػاز ط٘ي ًّ طاي  :كى ًـذتٔس ًكٚب)(ٗ )2قطٵح
اهـــٌشقق اهقٌــ ٛبــأْ كً٩ــٕ (ُ )ــاظط هوـــٌذتٔس ّٙاهعــاًوني باهقٚــاؽ
ٗاهطأ ٜزْٗ اهعاًوني باهلتاب ٗاهػِ. ٞ
ٗٓــصا اهـــٌقاي ًــّ أًــ اهـــًٌِ٧ني (ٙ )لؿــف عــّ ٗدــ٘ز ًلــطٝ
اهتك٘ٙب يف عكط خً٩تٕ ٗظًّ خعابٕ أٗ طبى عكط خً٩تٕ ٗكأُٔا ـ٘هست
بعس ضسٚى اهطغ٘ي اهلطٗ )(ٍٙيف عكـط اهــدوفا ١اهػـابقني عوـ ٟخً٩ـٞ
أًــ اهـــًٌِ٧ني ( )بفعــى اهـــشاد ٞاهـــٌتذسز ٝاىل اهتؿــطٙع يف اه٘طــا٢ع
اهـٌػتشسثـــٗ ٞاهــيت مل ٙـــشفع٘ا ًٔٚــا ُكٵــاّ ؾــطعٚاّ ًـــشٌسٙاّ ٙسهٓـــٍٔ عوــٟ
سلٌٔا ٗمل ٙطدع٘ا ًٔٚا اىل أً اهـًٌِ٧ني(. )
ٗٓصٖ اهفلط ًّ ٝاهتك٘ٙب ـوتقً ٛع ـفلطات اهـٌوتعًني بٔا ٗٓ ٛاهيت
ُـٌِعٔا ُٗبعؤا ُٗفـػسٓا بإؾلاهني ًأخ٘شً ًّ ّٙق٘ه ٞعوٛٵ أً اهـًٌِ٧ني
(ٗ )ـ٘نٚض ــٌأًٌا :
ا٨ؾلاي اٗ٪ي  :ـهٌِت اهـدعب ٞاغتفٔاًاّ اُلاضٙاّ :طأَ أُعي ا،
غبشإُ زِٙاّ ُاطكاّ ًاغتعاْ بٍٔ عو ٟإــٌإًصطأَ أُعي ا ،غبشإُ زِٙاّ
ـاًاّ ًـقـكٵط اهطغـ٘ي قو ٟا ،عوٗ ٕٚآهـٕ عـّ ــبوـٚغٕ ٗأزا٢ـٕٗ ،ا ،غبشاُـٕ
١ٛٷص ٗٓصا إٙـٌا١ٴ هوتك٘ٙب اهباطى
ٙق٘يًٰ :ا ًَ ٸططِِٰا ًٶ ٛاهِلٶتٰابٶ ٶًّٲ ؾٰ ٲ
اهـٌػتسع ٛه٩عرتال نٌِاّ ب٘د٘ز (ًِعقً ٞطا ) ٗسوقُ ٞقكاْ يف اهتؿطٙع
( )1اُ٪عاَ +38 :اهِشىُٔ +89 :ر اهب٩ه : ٞز :1خعب. 18 : ٞ
( )2ؾطح ُٔر اهب٩ه:ٞز +289+288 :1اهق٘اُني احمللٌ:ٞز:216 :2ب ًّ 7ا٨دتٔاز ٗاهتقوٚس.
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ا٨هـٔ ٛمل ـتلفى ُك٘م اهتؿطٙع ببٚأُا أٗ مل ٙتكسٵ اهتؿطٙع هـذعى سلٍ
ًٔٚا ٗـبوٚغٕ هُ٫اَٗ ،طس أُلط عو ٍٔٚأً اهـًٌِ٧ني (ٓ )صا اهتفل يف
مجوتٕ اٗ٪ىلُٗ ،ـشّ ُعتقس ـبعاّ هِك٘م ططآُٗ ٞٚأسازٙح ؾطٙف ٞـ٧كس
كٌاي اهسٗ ّٙــٌاَ ُعٌ ٞاهتؿطٙع ،طاي ضغ٘ي ا )(،يف خعب ٞسذٞ
اه٘زاع ٗ -اهـدرب قشٚض: -ط أ ٵٔٙا اهِاؽ ًا ًّ ؾٙ ١ٛقطٵبلٍ ًّ اهـذِٞ
ٗٙباعسكٍ ًّ اهِاض إٗ ٨طس أًطـلٍ بًٕٗ ،ا ًّ ؾٙ ١ٛقطٵبلٍ ًّ اهِاض
()1

ٗٙباعسكٍ ًّ اهـذِ ٞإٗ ٨طس ُٔٚتلٍ عِٕص

ٗطاي اً٨اَ اهكازق( )يف

سسٙح قشٚض:طًا ًّ ؾ١ٛٷ ٙـشتاز اهٗ ٕٚهس آزَ إٗ ٨طس خطدت ًٕٚ
اهػِ ًّ ٞا ،ـعاىل ًّٗ ضغ٘هٕٗ ،ه٘ ٨شهم ًا إسترٵ عوِٚا بـٌا إسترٵ
ًّ ط٘هٕ ـعاىل :اهِ ٰ ٚٲَٰ٘ َأكٌِٰ ِوتٱ هَلٍُٲ زٶِٰٙلٍُٲ ٰٗأَ ٲـ ٌٌٰٲتٱ عٰوَٚٲلٍُٲ ٶُ ٲعٌٰتٶٰٗ ٛضٰنٶٚتٱ
 َٰ٩زٶِٙٳاً ،و٘ مل ٙلٌى غِٵتٕ ًٗطا٢هٕ ًٗا ٙـشتاز اه ٕٚاهِاؽ ًا
غ َ
هَلٍُٲ اٮٔ ٲ
()2

إسترٵ بٕص

ٗ ،يف اسازٙح ًػتفٚه : ٞإُ ًا ًّ ٗاطعٞٷ أٗ ؾ١ٛٷ ٙـشتادٕ

اهِاؽ إ ًٕٚٗ ٨كتاب أٗ غِ ٞست ٟأضف اهـدسف ٓ٘ ً٘د٘ز يف كتاب ا،
أٗ غُِ ٞبٕٚطٗهلّ  ٨ـبوغٕ عق٘ي اهطدايص(.)3
لتٰابٶ ًٶّٲ
اشْ  ٨ـ٘دس سوقُ ٞاطك ٞيف ز ّٙا ،ـعاىل طًٰا ًَطٸطِِٰا ًٶ ٛاهِ ٶ
ؾٰٛٲ١ٷص اُ٪عاَ ،38:طُٰٰٗعٸهِِٰا عٰوَ ٲٚمَ اهِلٶتٰابٰ ـٶبٲٰٚاُٳا هٶلُىو ؾٰٛٲ١ص اهِشى ٗ ،89:طس

طاه٘ا(:)طعِسُا ٗا،ٶ عوٍٱ اهلتاب كوٕص(. )4
( )1أق٘ي اهلايف :ز +74 :1اه٘غا٢ى  :ز : 12ب ًّ 12اب٘اب ًا ٙلتػب بٕ :ح. 2
( )2اهبشاض :ب ًّ 22كتاب اهعوٍ:ح+3ح +12ـفػ اهربٓاْ :ـفػ آ ٞٙاملا٢س ٝاهجاهج : ٞح. 27
3

( )ضادع  :أق٘ي اهلايف :ز 64 +59 :1باب اهطز اىل اهلتاب ٗاهػِ + ٞداًع أسازٙح اهؿٚع: ٞ
املقسً :ٞح + 84ح + 81ز + 121ح +122ح +124ح +136ح .494
4

( ) ضادع  :أق٘ي اهلايف  :ز. 229 : 1
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ُعٍ عق٘ي اهِاؽ ًٗسضكاـٍٔ طاقط ٝعّ إغتٚعابٕ أٗ إغتدطادٕ ًّ
اهقطآْ اهـشل ،ٍٚإ ٨أْ أ ٌٞ٢آى اهبٚت ( )بتً٘ٚق اٗ ،ـػسٙسٖ عوٌ٘ا
شهم ًٌٖٗٔ٘ ببً ِٞٚأث٘ض ٝعِسٍٓ ًّ ضغ٘ي اٗ )( ،أق٘ي عوٍ ًلِ٘ظ
عِسٍٓ ـ٘اضث٘ٓا عِٕ( )كابطاّ عّ كابطً ،طادع (.)1
ٗخ٩ق ٞاهق٘ي  :إْ اهق٘ي ب٘د٘ز (ًِـعـقـً ٞطا ) ٗسوقُ ٞـقـكاْ ًـٛ
أق٘ي اهتؿطٙع اهسا ،ٍ٢بـٌعِ ٟخو٘ٵ ٗطا٢ع ًّ سلٍ ا ،اه٘اطعٗ -ٛه٘ بِش٘
اهعٌَ٘ أٗ اٮط٩ق يف خعابات اهؿاضع ـعاىل ٘ٓ -ط٘يٴ ٙتِاً ٟقطٙـشاّ ًع
آٙات اهلتاب اهععٙع ُٗك٘م أخباض اهـٌعكً٘ني( )اهـٌتقسً ٞاهِاطقٞ
بإُٔ ًا ًّ ؾ١ٛٷ ٙـشتادٕ اهِاؽ إ ًٕٚٗ ٨كتابٴ أٗ غِ ،ٞهلّ عق٘هِا ـقكط
عّ إزضاكٕ ٗإغتِباطٕ ًّ اهلتاب اهص ًٕٚ ٜـبٚاْ كى ؾًٗ ١ٛا ًطٵط ا،
ـعاىل يف بٚاُات كتابٕ ًّ ؾ١ٛٷ .
ُعٍ ُـشّ ُـٱجبت(ًِعقً ٞطا ) عّ اهـشلٍ اهـٌ٧طت اهكازض باه٘ٞٙ٨
هـٌكوشٞٷ أٗ ًفػسٝٷ طاض ٞ٢يف أً ٕط دعً ،ٛ٢ع اٮعتقاز بجب٘ت اهـشلٍ
اهؿطع ٛاهعاَ اهسا ٍ٢يف اه٘اطعًٚ ،شق هوٌذتٔس اهعسي اه٘ه :ٛاهتؿطٙع
اهـٌ٧طت طبقاّ هوٌكاهـض أٗ اهـٌفاغس اهعاض ٞ٢اهـٌتغٚٵط ٝبتغٚٵط اه٘طت ٗاهعطٗل ،
بؿطط أْ ٙ ٨كازَ ا٪سلاَ اه٘اطع ٞٚاهجابت ٞيف كى ٗاطعٞٷٗ ،هصا ٙؿرتط يف
اهتؿطٙع اهـٌ٧طت  :أْ ٙ ٨ـشوى اهـشطاَ ٗٙ ٨ـشطَ اهـش٩ي ٗٙ ٨ـداهف ٗد٘باّ
ٗ ٨ــشطٙـٌاّ ؾطعٚاًّ ،ـٚلْ٘ اهفق ٕٚاهعسي بتؿطٙعٕ اهـٌ٧طت هـٌكوشٞٷ أٗ هـٌفػسٝٷ

ًـكساق ًا ٗضز عٍِٔ (:)طعوِٚا إهقا ١ا٪ق٘ي ٗعوٚلٍ اهتفطٙعص (. )2
( )1حباض اُ٘٪اض :ز : 2ب ًّ 23اب٘اب كتاب اهعوٍ :م. 172 :
( )2ضادع :اه٘غا٢ى  :ز : 18ب  ًّ 6اب٘اب قفات اهقان : ٛح+ 51ح . 52
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ا٨ؾلاي اهجاُ :ٛبعس ًِع زعُ٘ ٠ـقل ـؿطٙع ا ،غبشإُ ُٗعٗي زّٙ
اهطمحّ ُاطك ّا ٗهض اهعطل عُِٕ -ـٌِع ًّ ـبع ٞٚأسلاَ اُ٪ ،عاض
اهـٌذتٔسًٗ ّٙتاٗآٍ ،طاي أً اهـًٌِ٧ني(:)طأَ كاُ٘ا ؾطكا ١هٕ ًؤٍ
أْ ٙق٘ه٘ا ٗعو ٕٚأْ ٙطنٟص ٗهصا ُـٌِع ًّ إغتعاُ ٞا ،ـعاىل باهـٌذتٔسّٙ
ٗأطٚػتٍٔ ٗآضاٗ ٍٔ٢إغتشػاُاـٍٔ ٮــٌاَ زٗ ِٕٙإكٌاي ـؿطٙعُِٕٗ ،لط عوٟ
إعتقازٍٓ ًؿاضك ٞاهـٌذتٔس ، ّٙغبشإُ يف اهـذعى ٗاهتؿطٙع ،كٚف
ٗطس سفوت أخباض أ ٌٞ٢أٓى اهبٚت( )باهـشعط اهؿسٙس ٗاهتشصٙط ا٪كٚس
ًّ إُـؿا ١اهـشلٍ اهؿطع ٛأٗ اهقها ١بني اهِاؽ باهطأ ٜأٗ باهقٚاؽ أٗ
با٨غتشػاْ أٗ ُـش٘ٓا ًّ اه٘غا٢ى اهـٌبتسع٨ ٞغتدطاز اهفتٚا أٗ هوقها١
بني اهـٌتداقٌني ٗاهيت ـ٧ز ٜاىل ــشوٚى اهـشطاَ ٗــشط ٍٙاهـش٩ي ًطادع
أخباضٍٓ اهلج ًِٔ ،)1(ٝاً :ا ٗضز يف أخباضًٔٚ -ا ًا ٓ٘ قشٚض اهػِس -يف
ـفػ

سبٰاضٰٓٱٍٲ ٰٗضٱ ٲٓبٰأُٰٱٍٲ أَ ٲضبٰابٳا ٶًّٲ زٱْٗٔ اه ٖوٕٶص
ط٘هٕ ـعاىل:ط إــٵدٰصٱٗا َأ ٲ

اهت٘ب،31:ٞطاي اً٨اَ اهكازق()طأًا ٗا،ٶ ًا زعٍ٘ٓ اىل عباز ٝأُفػٍٔ
ٗه٘ زعٍ٘ٓ ًا أدابٍ٘ٓٗ ،هلّ أسوٓ٘ا هلٍ سطاًاّ ٗسطٵً٘ا عو ٍٔٚسّ٨٩
ًإـٵبعٍ٘ٓ ً -عبسٍٗٓ ًّ -سٚح ٙ ٨ؿعطْٗصطٗاً ،ا قوٓ٘ا هلٍ ٗ٨
قاً٘اٗ ،هلّ أطاعٍ٘ٓ يف ًعك ٞٚا،ص طًلاُ٘ا أضبابٍٔ ًّ زْٗ ا،ص .
إشْ كٚف ٙؿاضن اهـٌذتٔسْٗ ضبٵ اهعاهـٌني ٗاهـٌؿطٵعٰ ا٪ععٍ غبشاُـٕ
ًٌٚا ٓ٘ ًـشع٘ض عِسٖ ًـٌِ٘ع عِٕ ًـ ٛـؿطٙعٕ دىٵ ٗع٩

ططُىٲ أَضٰأَٙٲتٱٍٲ ًٰا

ذعٰوِتٱٍٲ ًٶِٲٕٱ سٰطٰاًٳا ٰٗسٰ ّ٨َ٩طُىٲ أَاهوٖٕٱ َأشٶْٰ هَلٍُٲ أََٲ عٰوَٟ
َأ ٲُ ٰعيٰ اهوٖٕٱ هَلٍُٲ ًٶّٲ ضٔظٲقٕ ًَ ٰ
سَ٩يٴ
اه ٖوٕٶ ـٰفِتٰطٱْٰٗصُ٘ٙؼ59 :طٰٗ َ٨ـٰقُ٘هُ٘ا ٶهٌٰا ـٰكٶفٱ أَ ِهػٶِٰتٱلٍُٲ اهِلَصٶبٰ ٰٓصٰا ٰ
( )1اه٘غا٢ى  :ز : 18ب  ًّ 14اب٘اب قفات اهقان : ٛح + 1حٗ 3ه ٌٓا .
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ٰٰٗٓصٰا سٰطٰاَٴ هٶتٰفِتٰطٱٗا عٰوَ ٟاه ٖوٕٶ اهِلَصٶبٰ ٔإْٸ اهٖصٶٰٙ ّٰٙفِتٰطٱْٰٗ عٰوَ ٟاه ٖوٕٶ اهِلَصٶبٰ َ٨
ٙٱفِوٶشٱْٰ٘ص اهِشى ٓ . 116 :صا ــٌاَ اٮؾلاهني عو ٟاهتك٘ٙبٗ ،ساقؤٌا
أْ ًِ ٨عقً ٞطا

ًّ اهتؿطٙعٙ ٨ٗ ،ؿاضن اهـٌذتٔسْٗ -يف ـؿطٙع

ا٪سلاَ -اهـٌؿطٵعٰ ا٪ععٍ دىٵ ٗع. ٩
ثٍ إُٕ طس إؾـتٔط يف كـتبٍٔ ًٗ٧هـفاـٍٔ أْ اهـٌذـتٔس (اشا أقاب كاْ هـٕ
أدــطاْٗ ،إْ أخعــأ ًوــٕ أد ـطٴ ٗاســس) ًٗــّ اه٘انــض أْ اٮقــابٗ ٞاه ــدعأ
باٮناً ٞاىل اه٘اطع اهــٌشف٘ظ يف اهوـ٘حٓٗ ،ـصا ٙكـعسَ ًـع إعتقـازٍٓ أٗ
إعـتـقاز بـعهٍٔ  :خو٘ٵ قفشـٗ ٞاطع اهـتـؿطٙع عّ ــؿطٙـع أسلاَ اهـٌػا٢ـى
اهـٌػتشسثـٗ ٞاه٘طا٢ع اهـٌتذسز ٝه اهـٌِك٘ق. ٞ
ح ُبـ٘ ٜؾـطٙف ًقبـ٘ي عِـسٍٓ ًؿـٔ٘ض يف
ٗأقى ٓـصٖ اهــشلا ٞٙسـس ٙٴ
كتبٍٔ ،ضٗاٖ اهـٌشسخ اهـٌتق ٛاهـِٔس ٜيف ً٘غ٘عتٕ اهـشسٙجٗ ،ٞٚطس ـهـٌٵّ
أًــط اهــِيب ا٪كــطَ ( )عٌــطٗ بــّ اهعــام ٗعقبــ ٞبــّ عــاًط أْ ٙقهــٚا
بـشهطـٕ بني خكٌني ٗطاي( )1هـٌٔا :طإْ أقبتٌا ًولٌا عؿط سػِاتٗ ،إْ
أخعأــٌا ًولٌا سػِٞصٓٗ ،ـصا اهــشسٙح مل ٙكـضٵ غـِسٖ عِـسُا ٗمل ٙجبـت
قسٗضٖ بػِس ًعترب ،هلِٕ قشٚضٴ عِسٍٓ ًٚلـْ٘ ؾـآس ّا طاطعـ ّا عوـ ٟثبـات
اه٘اطع ٗإغتقطاضٖ يف اهو٘ح اهـٌشف٘ظ ٗعسَ ُقكٕ ٗعسَ إُق٩بـٕ عوـ ٟطبـق
أًاض ٝاهـٌذتٔس اهـٌداهف ٞهو٘اطع .
ٗطس ــشكى عِسُا :أْ اهتكـ٘ٙب اهــٌِػ٘ب ه٫ؾـاعطٓٗ - ٝـ٘ ًــدتاض
بعهــٍٔ  ٨مجــٚعٍٔٗ -اُــٕ غــابق عوــ ٟعكــط ا٪ؾــعط ٜبقــطْٗ ث٩ثــٗ ٞأُــٕ
ًـــدتل باهـــٌػا٢ى اهعِٚــ ٞاهــيت  ُ ٨ـلٵ ًٔٚــا ٙ ٨ٗ ،ع ـٍٵ اهـــٌػا٢ى اهعِٚــٞ
 -1كِع اهعٌاي  :ز  :6م : 144 + 99ح + 15418ح  + 15419ح  + 15424ح . 15422
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اهـــٌِك٘ق ،ٞهلِــٕ يف ـكــ٘ٙط عوٌاِ٢ــا اٗ٪اخــط ظٙــازٗ ٝــ٘غـــع ٞهـــٌ٘ضز
اهتك٘ٙـب ـأب ٟعباضات اهقَ٘ عّ إهـتـعأًا ٗ ،كٚف ِٙػب هلٍ اهق٘ي بإُٔ
( ٨سلــٍ ًـــذع٘ي  ،غــبشإُ) ًــع أْ اهـــٌػوٌني طاطبــٙ ٞق ـطٵْٗ باهـــذعى
ٗاهتؿطٙع ٗـكس ٜاهلتاب ٗاهػِ ٞهلؿفٕ ٗسلاٙتـٕ ًٌقتهـ ٟاهــٌ٘ن٘عٞٚ
ًـــ ٛاهـــبشح ا٪قــ٘هٗ ٛاُ٨ـــكال ًـــ ٛاهتشقٚــق اهعوٌــٓ ٛــ٘ عــسَ ـــأـٛ
ا٨ؾلاي اهـٌعطٗض يف كوٌات عوٌاِ٢ا ُٗقوِاٖ عّ أغتاشُا اهــٌشقق(طسٖ)،
ُعٍ أؾلوِا عو ٍٔٚبـشـػب اهتفل اهـٌعرتل بٕ عِسٍٓ بإؾـلاهني ًتقـسًني
طس إغتقِٚآٌا ًّ إُلاض أً اهـًٌِ٧ني ٗكوٌات أبِا ٕ٢اهعآط. )( ّٙ
ٗعؤً ٕٚصا اهتك٘ٙب اه٘اضز يف اهـٌػا٢ى اهفقٔ ٞٚاهعِٚـ ٞاهفاطـس ٝهوـِلٵ
ًّ كتاب أٗ غِٙ ٨ ٞطـب بـاٮدعا ١أقـٙ ٨ٗ ّ٩لؿـف عِـٕ أبـساّ ،هفطنـٍٔ
عسَ اهـذعى ا٨هـٔ ٛيف (ًِعق ٞاهفطا ) بـشػب إعتقازٍٓ ٗإُ  ٨سلـٍ إ٨
ًا ٙطاٖ اهفقٗ ٕٚه ٛأًط اهتؿطٙع ًػتٌساّ ًّ طٚاغٕ ٗاغتشػإُ ٗآضآٗ ،ٕ٢ـصا
كوٕ بوشاظ اهتك٘ٙب اهقس ٍٙعٔساّ ٗاهػابق ظًاُاّ عو ٟإًاَ ا٪ؾاعط. ٝ
النخى الجانٌ مـن التصـىيب ٙ ٗ :عبٵـط عِـٕ بــ (اهتكـ٘ٙب اهــٌعتعهٓٗ )ٛـ٘
ٗاضز يف اهـٌػا٢ى اهفقٔ ٞٚاهعِ ٞٚاه٘ادس ٝهوِلٵ اهؿطع ًّ -ٛكتاب أٗ غـِٞ
 سػــبٌا ق ـطٵح بــٕ بعــض أكــابط عوٌــا ١اهػــًِ ،ٞــٍِٔ اهعً٩ــ ٞاهغعاهــ ٛيف(اهـٌػتكفٗ )ٟطس ُقوِا عباضـٕ ٘ٓٗ ،ـك٘ٙب ًـدتوف اهـٌ٘طع ٗاهـٌ٘ن٘ع
عّ اهتك٘ٙب ا٬خط .
ٗٙـٌلـــّ ــكـ٘ٙـــطٖ بــأْ ســـلٍ ا ،اهـ٘اطـــعً ٛـدـــتل باهعاهـــٍ اهــصٜ
طاًت عِسٖ اهـشذٗ ٞاً٪اض ٝاهيت ًٓ ٛعو٘ب اهــٌذتٔسٓٗ ،ـ٘ -سلـٍ ا،
اهــ٘اطعٙ ٨ -ٛع ـٍٵ اه ــذآى اهقاقــط اهــص ٜطاًــت عِــسٖ اه ــشذٗ ٞاً٪ــاضٝ
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اهـٌداهف ٞهوـ٘اطـعً ،اْ اهـٌذـتٔس يف اعـتـقازٍٓ مل ٙــلوٓف بــإقاب ٞاهــ٘اطع
بى ٙلْ٘ ًكٚباّ ٗإْ أخعأ اه٘اطع اهـٌعٚٵّ ا٪ؾبٕ عِس ا ،غبشإُ .
ٗطــس ـ٘دٵــٕ إقــاب ٞاهـــٌذتٔس س٣ِٚــص بــأْ اً٪ــاض ٝاهقاٌ٢ــ ٞعوــ ٟسلــٍ
ًـداهف هو٘اطع -ـــدوق يف ًتعوقٔـا ًكـوش ٞأٗ ًفػـسً ٝعامحـ ٞهــٌكوشٞ
اه٘اطــع أٗ ًفػــسـٕ ٗـلــْ٘ أطـًِ٘ٔ ٠ــا هاهبــ ٞعؤٚــا ،بِشـٕ٘ ٙهــٌشى ًــ٩ن
اه٘اطع ٗٙعٗي اهـشلٍ اه٘اطع٪ ٛدى اهـٌعامحٙٗ ٞبق ٟاهـشلٍ اهــٌػتدطز
ًّ اً٪اضٙٗ ،ٝك إعتباض اً٪اضٗ ٝدعى اهـشذ ٞٚهلا -غبباّ يف ـبسي اه٘اطع
اهـٌػتوعَ هتبسي اهـشلٍ ـبعاّ هٕ .
هلِــٕ ٙػــتشٚى أْ ـلــْ٘ اً٪ــاض ٝغــبب ّا هـــدوق ًكــوشٞٷ أٗ ًفػــسٝٷ يف
ًتعوقٔا اشا مل ـلّ ً٘د٘ز ٝيف اه٘اطـع ْ٪ ،اهعـّ احلاقـى ًـّ اً٪ـاض٨ ٝ
ٙػط ٜاىل اه٘اطع ٗٙ ٨غٚٵطٖ عٌا ٓ٘ عو ،ٕٚإش اهعّ ٙ ٨عٙس عو ٟاهعوٍ اشا مل
ٙكب اه٘اطعٙ ٨ٗ ،كوشاْ هتبسٙى اه٘اطعً ،اْ ظين أٗ عوٌ ٛب٘دـ٘ز ظٙـسٷ
يف بٚتٕ ٙ ٨ـذعوٕ ً٘د٘زاّ ً ٕٚاشا كاْ يف ًتذطٖ ٗاطعآّٗ ،لصا اً٪اض ٝاهعِٞٚ
اهقاٌ٢ــ ٞعوــ ٟاهـــشلٍ اهـــٌداهف هو٘اطــع  ٨ــــدوق ًكــوش ّٞأٗ ًفػــس ّٝيف
ًتعوقٔا ًازاَ ٗ ٨د٘ز هلا يف اه٘اطع .
اشْ  ٨زهٚى عو ٟأْ اً٪اض ٝاهـٌداهف ٞهو٘اطـع ا٪ؾـبٕ عِـس ا ،غـبشإُ
أُٔا ــدوق ًكوش ّٞأٗ ًفػس ّٝيف ًتعوقٔا ًه ّ٩عّ كْ٘ ًكوش ٞاً٪ـاض ٝأٗ
ًفػســٔا ـعاسٍ ًكوش ٞاه٘اطع ثٍ ــغوـبٔا بعس أْ ــهٌشى ًكوش ٞاه٘اطع
أٗ ًفػسـٕ طباي ًكوش ٞاً٪اضًٗ ٝفػسـٔا .
ُعٍ طس ٙػتسي عوـٓ ٟـصا اهتكـ٘ٙب بـبعض اٙ٬ـات اهؿـطٙفُ ٞعـ ط٘هـٕ
غبشإُ يف غ٘ض ٝاهع٩ق7:طٙ َ٨ٱلَوِّفٱ اه ٖوٕٱ ُٰ ِفػٳا إًٰٔ ٖ٨ا آـٰآٰـاص ٗأعؤٌـا بـٕ،
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ًٗا مل ٙعؤٌا بٕ ٗمل ـقٍ عو ٕٚأًاضً ْٝاً٪اض ٝاهقا ٌٞ٢عوـ ٟاهــشلٍ ـــدوق
ًكوش ّٞأٗ ًفػس ٝيف ًتعوقٔاُٗ .عـ ط٘هـٕ غـبشإُ :طًٰٰٗـا كَـاْٰ اهوٖـٕٱ هٶ ٱٚهٶـىٸ
١ٛٷ عٰوٶــٍٚٴص
َط٘ٲًٳــا ٰبعٲـسٰ ٔإشٲ ٰٓـسٰآٱٍٲ سٰتٸــ ٟٱٙبٰـ و ّٰٚهَٔٱـٍٲ ًٰــا ٰٙتٸقُــْٰ٘ ٔإْٸ اهوٖـٰٕ بٶلُـىو ؾٰـ ٲ
اهت٘بــًٌ ،115:ٞــا مل ٙب ـٚٵّ ا ،هـــٍٔ اهـــشطاَ ستــٙ ٟـتٵـــقٖ٘ بادتِابــٕ ٙ ٨لــْ٘
سطاًـاّ عوــًٗ ،ٍٔٚــا مل ٙبـــٚٵّ هـــٍٔ اه٘ادــب ستــٙ ٟـتٵـــقٖ٘ باًتجاهــٕ ٙ ٨لــْ٘
ٗادباّ عو. ٍٔٚ
ٗ٨بس ًّ اهتأًٵى ٗاهتسبٵط يف ـفػ اٙ٬تني اهؿـطٙفتني ًٗـا ٙٱـ٘س ٟبٌٔـا :
ًاْ ا ٞٙ٬اٗ٪ىل طس ـفٚس أْ ـلوٚف ا ،هعبازٖ يف سسٗز ًـا آــآٍ ٗأعؤٌـٍ
بٕٗ ،طس ـفٚس أْ ـلوٚفٕ يف سسٗز ًا أطسضٍٓ عو ٕٚزْٗ ًامل ٙقسضٍٓ عوٚـٕ،
ًتلْ٘ زه ّ٩ٚعو ٟاؾرتاط اهتلاهٚف باهقسضًٗ ، ٝع ـطزز ا ٞٙ٬بـني اهــٌعِٚني
اهـٌشتٌوني ٨ -ـلْ٘ زه ّ٩ٚعو ٟاهتك٘ٙب اهـٌبش٘خ .
ٗ٧ٙكــس شهــم ً :ــا غــبق يف بـــش٘خ اهقعــع ًــّ بٚــاْ اًتِــاع اؾــرتاط
اهتلاهٚف باهعوٍ بٔا ٗهـصا طوِـا اهتلـاهٚف اٮهلٚـً ٞؿـرتك ٞبـني اهعاهــٌني بٔـا
ٗاهـذآوني هلاً ،هاًاّ هس٨ه ٞإط٩ق أزه ٞا٪سلاَ اه٘اطع ٞٚعو ٟا٨ؾرتان،
أطكاٖ ًعصٗض ٞٙاهـذآى اهقاقط ٮدتٔازٷ أٗ ـقوٚس .
ٗا ٞٙ٬اهجاُٗ ٞٚطعت عقٚب آٙتني ؾطٙفتني ـهٌِتا ًِع اهِيب ا٪كطَ()
ٗكاً ٞاهـًٌِ٧ني ًّ ا٨غتغفاض هوٌؿطكني ٗه٘ كاُ٘ا أٗه ٛططبـً ٟـّ بعـس ًـا
ـبٚٵّ هـٍٔ أٍُٔ بؿطكٍٔ قاضٗا أعسا ١اٗ ،أٍُٔ بػ٘ ١اختٚاضٍٓ قاضٗا ًّ
أقشاب اجلشً ٍٚطادعٓٗ ،صٖ اٙ٬ـ - ٞعقٚبٌٔـا -ـلؿـف عـّ غـِ ٞضب٘بٚـٞ
سلٗ ٌٞٚطاُْ٘ هعف ٛإهـًٔ ،ٛـ٧زاٖ عـسَ احللـٍ باهتٚـٕ ٗاههـ٩ي عوـ ٟطـَ٘
ٷ ٓسآٍ اىل اهـشق ٗعسَ غوب اهطؾاز ٗاهلسا ٞٙعـّ عبـاز ا ،غـبشإُ بعـس
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ٓساٙتٕ هلٍ طبى بٚاْ ًا ٙتٵقْ٘ بٕ ضبٍٔ ٗٙٱطنْ٘ بٕ باضٗ ٍٔ٢طبـى أْ ٙعـطٵًٍٔ
ًا ٙٱـطنًٗ ٕٚا ٙٱـػدعًٕ ،اشا بٚٵّ هلـٍ ًـا ٙـتٵــقْ٘ بـٕ ضبٵٔـٍ ٗعـطٵًٍٔ بـٕ ًوـٍ
ٙتقٖ٘ سلٍ عو ٍٔٚس٣ِٚص باهه٩ه ٞبعس أْ ٓسآٍ غـبشإُ هٯٙــٌاْ ٗ .كـأْ
بعض اهـًٌِ٧ني اهػابقني عوُ ٟـعٗي اٙ٬ـ ٞطـس إغـتغفطٗا ٬بـاٗ ٍٔ٢أسبـأٍ٢
اهـٌؿطكني ظِاّ ًٍِٔ إُٔ ِٙفعٍٔ ٗسباّ بٍٔ ٗضأً ّٞعؤًِ ،ٍٔٚآٍ ا ،غـبشإُ
عّ ا٨غتغفاض هوٌؿطكني ،ثٍ أٗنض غِٵتٕ اهـٌِعبق عوـ:ٍٔٚطًٰٰٗـا كَـاْٰ اهوٖـٕٱ
ْ ص اهت٘بـٓٗ ،115:ٞـصا
ٍ ًٰـا ٰ ٙٸتقُـ٘ ٰ
ّ َهٔٱـ ٲ
ستٸـ ٟٱٙبٰـ وٰ ٚ
ٍ ٰ
س ٔإ ٲش ٰٓـسٰا ٱٓ ٲ
هٶ ٱٚهٶىٸ َط٘ٲًٳـا بٰ عٲـ ٰ
اهـٌ٧زٗ ٠ضز يف اهػِ ٞاهـٌعٔطً ٝا ٙؿبٕٔ ٗ٧ٙكسٖ ُع اهـدرب اهـٌعترب غـِساّ
اهــــ٘انض ز٨هـــ ٞعوـــ ٟغِــــ ٞعـــسَ اهـٌ٧اخــــصٗ ٝاهــــعقاب طبـــى اهـبــــٚاْ
ٗاٮع: َ٩طًا سذب ا ،عوٌٕ عّ اهعباز ًٔ٘ ً٘ن٘ع عٍِٔص (.)1
ٗٓصا اهـٌعِ ٟاهقاُُ٘ ٘ٓٗ - ٛغِ ٞاٗ ،ـؿطٙعٕ يف خوقٕٙ ٨ -تِـاًً ٟـع
إط٩ق أزه ٞا٪سلاَ اه٘اطعٗ ٞٚمش٘هـٔا هوذآوني بٔا اهص ّٙمل ٙكى اهـٍٔٚ
بٚأُا ٗمل ٙتعطٵً٘ا سلٌٔاً ،اْ ًقته ٟإط٩طٔا مش٘هلا هوذآوني ٗإْ كاْ
هٗ ّ٩اًتِاُاّ  -أْ ٙعصضٍٓ اشا مل ٙلُ٘ـ٘ا ًقكٵـط ّٙيف
ًّ غِٵتٕ غبشإُ  -ـف ٵ
دٔوــٍٔ ٗأْ ٙ ٨ه ـوٍٓٔ ٗٙ ٨ػــوبٍٔ ُعٌــ ٞاهـــٔساً ٞٙــا زاَ مل ٙكــى اهــٍٔٚ
اهبٚاُْ ،ع غِتٕ ـعاىل أْ ٧ٙ ٨اخص ًّ مل ٙكـى اهٚـٕ اهبٚـاْ ٗاٮعـ٨ٗ َ٩
ٙعاطبٕ  َ٘ٙاهـشػاب ٗ .إْ عسَ اهـشلٍ به٩ه ًّ ٞمل ٙكـوٕ بٚـاْ اهتقـ٘٠
أٗ عسَ اهـٌ٧اخصٙ ٨ -ٝـتـِـاًً ٟع ظآـط إطـ٩ق أزهــ ٞا٪ســلاَ اهـصٓ ٜـ٘
عٌَ٘ ا٪سـلاَ اه٘اطع ٞٚهوذآوني اهص ّٙمل ٙكؤٍ بٚاْ اهتق٘ : ٠اه٘ادـب
أٗ اهـشطاَ .
( )1اه٘غا٢ى :ز 18ب ًّ 12اب٘اب قفات اهقان :ٛح.28
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ٗبعباض ٝأخط : ٠إْ ا ،أٗدب اهكٗ ٝ٩سطٵَ ؾطب اهــدٌط ًـج ّ٩عوـٟ
اهعاهـٍ اه٘اقى اه ٕٚاهبٚاْ ٗعو ٟاهـذآى اهقاقط اهص ٜمل ٙكى اه ٕٚاهبٚاْ،
هلّ اٙ ٨ ،ـشلٍ عو ٟأسسٷ باهه٩ي طبى اهبٚاْ ٗبو٘ ا٪سلاَ ًـاْ اهػـِٞ
اهطب٘ب ٞٚـقه ٛبإُٔ (ًا كاْ ا ،هٚهى طً٘اّ أٗ ٧ٙاخصٍٓ باهعقاب ستٙ ٟبٚٵّ
هلٍ ًا ٙتقُٕ٘ ٗٙعطٵًٍٔ ًا ٙٱطنٙٗ ٕٚٱػـدعٕ) ًِٗ ٨اًـا ٝبـني اً٪ـط - ّٙعـسَ
اهه٩ه ٞطبى بٚاْ اهتق٘ٗ ،٠عٌَ٘ اهبٚاْ هوعاهـٍ ٗاهــذآى بـًٕٗ -ـا زاَ مل
ـتشقق اهــٌِاًا ٝمل ـــػت٘دب اٙ٬ــ ٞـقٚٚـس إطـ٩ق ا٪زهـ ٞاٗ٪هٚـ ٞه٫سلـاَ
اهعاً ٞهـٌّ عوٍ بٔا ٗٗقوٕ بـٚأُا ٗهـٌّ دٔؤا ٗمل ٙكوٕ بٚأُا.
ٗاهـشاقى إُ  ٨ؾٔاز ٝيف اٙ٬تني عو ٟعـسَ إؾـرتان ا٪سلـاَ اٮهــٔٞٚ
بني اهعاهـٌني بٔـا ٗاهــذآوني هــٔا ،كٌـا  ٨ز٨هـًٌٔٚ ٞـا عوـ ٟخوـق اً٪ـاضٝ
اهقا ٌٞ٢عو ٟسلٍ رلاهف هو٘اطع ًكوشًٗ ّٞفػس ّٝيف ًتعوقٔا.
ٓصا ًٌِٔـا ه٭ٙـتنيٗ ،طـس اـهـض طكـ٘ض ز٨هتٌٔـا دـساّ عـّ إًـاز ٝخوـق
اً٪اضً ٝكوش ّٞأٗ ًفػسٗ ّٝإٙــذاز ًـ٩ن يف ًـ٧ز ٠اً٪ـاضًٗ ٝتعوـق أًطٓـا
عِسًا ـلْ٘ ًـداهف ٞهو٘اطع ًتعامحٕ ٗـغوب عو٩ً ٟن اهـشلٍ اه٘اطع ٛأٗ
ـ٘دب انٌش٩هٕ ٗظٗاهًٕ ،ـإُٕ ًّ اه٘انض دساّ غل٘ت اٙ٬تني عّ ٓـصا
ٗ ٨ـ٘دس ؾـٔازًٌٔٚ ٝـا بــشٚح ـكـوض ططِٙـ - ٞبِشـ٘ اهس٨هـ ٞأٗ اٮؾـعاض-
عو ٟقشً ٞــا ظعـٌــ٘ا ًـــّ خـوــق اهــٌكوش ٞأٗ اهــٌفػسًٌٚ ٝـا أزٵت اهٚـٕ
اً٪اضً ٝع انٌش٩ي ً٩ن اهـشلٍ اه٘اطع.ٛ
ٗاهـشاقى اْ ًقته ٟإط٩ق أزه ٞا٪سلـاَ اهؿـطع - ٞٚيف كتـاب أٗ يف
غِ ٘ٓ - ٞعًٌ٘ٔا هوعاهـٌني بٔا بربك ٞطٚاَ اً٪اض ٝعِسٍٓ عؤٚا ٗهوذـآوني
هـٔا بػبب عسَ طٚاَ اً٪ـاض ٝعؤٚـا عِـسٍٓ ً ،اهعاهــٍ ٗاهــذآى ًــداطب
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با٪سلاَ اه٘اطع ٞٚبـٌقته ٟإط٩ق أزهتٔاٗ ،اً٪اضات ٗاهعطق  ٨ـفٚس أظٙس
ًّ اعتباض ًفازٓا ٗسذ٧ً ٞٚزآا ٗكُ٘ـٕ عوٌـاّ كاؾـفاّ عـّ اه٘اطـع ـعبٵـساّ أٗ
ـفٚس ـِذٚع اه٘اطع أٗ عصضٖ ٨ٗ ،ـفٚس اُتفا ١اهـشلٍ اه٘اطع ٛيف سق اهـذآى
بٕ ٗ ٨ـفٚس ـبسٵهٕ بغ ٖ  -عوًٗ ٟق ً٧ز ٠اً٪اض ٝاهقا ٌٞ٢عِس اهـٌذتٔس. -
ٗبٔــصا ـبعــى ًلــط( ٝاهـــتك٘ٙب اهـٌعتـــعهُ٪ )ٛـــٕ ٙـــػتسع ٛاُــــتفا١
اهـــشلٍ اهــ٘اطعً ٛـــ ٛســق اهـــذآى ٗـبسٵهــٕ بـــٌا ٘ٙاًــق ًــ٧ز ٠اً٪ــاضٝ
اهـداطً ،ٞ٣إُٕ  ٨زهـٚى عو ٟقشً ٞـلط ٝإختكام اهـشلٍ اه٘اطع ٛبــٌّ
طاًت عِـسٖ اً٪ـاض ٝعوـ ٟطـبــق اهـ٘اطــع ،بـى اهسهــٚىٱ  :أعـين إطـ٩ق أزهـٞ
ا٨سلـــاَ -طا٢ـ ــٍٴ عوـــ ٟخًٔ٩ـــاً ،ـــٙ ٩ــــٌلّ اهــــٌك اىل اٮختكـــام
اهـٌععَ٘ .
ٗكٚف كاْ ًع اهبِا ١عو ٟـك٘ٙط اهتك٘ٙب اهـٌتهٌّ هػبب ٞٚطٚاَ
اً٪اض ٝاهـٌداهف ٞعو ٟـبسٵي اه٘اطع عوًٗ ٟق ً٧زآا ٨ -ضٙب يف هعَٗ
اهق٘ي باٮدعا ١يف اهـٌأـ ٛبٕ عوًٗ ٟق اً٪اضٗ ٝطبق ً٧زآا ٗعسَ ٗد٘ب
ا٨عاز ٝأٗ اهقها ١ه٘ إُلؿف ًـداهف ٞاً٪اض ٝهوشلٍ اه٘اطع ٛاهـٌشف٘ظ يف
اهو٘حً ،إْ اه٘اطع باعتقازٍٓ ٙهٌشى ٗٙتبسي عوًٗ ٟق اً٪اض ٝاهقاٌٞ٢
عِس اهـٌذتٔسٗ ٩ً ،اطع عِس ًـداهف ٞأًاض ٝاهـٌذتٔس هو٘اطع اهـٌشف٘ظ يف
اهو٘ح ،ستٙ ٟـذع ٜأٗ ٙ ٨ـذع ٜإًتجاي اهـٌلوف عو ٟطبق اً٪اض ،ٝهعسَ
إُـلـؿـال ًـداهفـتـٕ هـو٘اطع ًّ باب(اهػاهـبـ ٞباُـتـفا ١اهـٌ٘ن٘ع) بوشاظ
إُٔ ٗ ٨اطع ستِٙ ٟلؿف ًـداهف ٞاً٪اض ٝهو٘اطع ساي إًتجاهٕ عوًٗ ٟقٔا .
ثٍ ُبشح :
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الـنصلخة السلىكًة :
إْ بـعض ًـقٔا ١اً٨اًـٞٚ

()1

طـاهـ٘ا باهػبــبٚـ ٞاهعٌوـٚـٗ ٞاهـٌـكوشـٞ

اهػو٘ك ٞٚضهٍ ضًهٍٔ ًلط( ٝاهتك٘ٙب) باهلوٗ ٞٚإهتعأًٍ باهعطٙق ٞٚيف
ًفاز أزه ٞسذ ٞٚاً٨اضات ٗأُا ططق ًـشه ٞكاؾف ٞعّ اه٘اطع اهـٌؿرتن
بٚـّ اهعاهـٍ ٗاهـذآى بٕ  :طس ــكـٚـبٕ اً٪اضٗ ٝــكى اهٗ ،ٕٚطس  ٨ـكى اهٕٚ
ًّ زْٗ أْ ـ٧ثٵط اً٪اض ٝإهغا ١اهـشلٍ اه٘اطع ٛأٗ إنٌش٩هٕ  -كٌا ظعٍ
بعض اهـٌك٘ٵب -ٞبى ٙبق ٟاهـشلٍ اه٘اطع ٛعِس اهعوٌني اهـذوٚوني (طسٌٓا)
عو ٟساهٕ ًـشف٘ظاّ يف اهو٘ح اٮهل ًّ ٛزْٗ ـبسٵي أٗ ـغٚٵط أٗ إُق٩ب عوٟ
طبق أًاض ٝاهـٌذتٔس .
إ ٨أٌُٔا يف ق٘ض ٝخعأ اً٪اضٗ ٝعسَ إقابتٔا هو٘اطـع ٗعـسَ اُلؿـال
اهـــد٩ل هـــشني ًــ٘ت اهـــٌلوف ،سٚــح ـفــ٘ت ًِــٕ ًكــوش ٞاه٘اطــع -طــس
إهتعً٘ا بجب٘ت ًكوش ٞطا ٌٞ٢يف اهػـو٘ن ٗيف اهعٌـى باً٪ـاض ،ٝأ :ٜيف ُفـؼ
ًتابع ٞاً٪اض ٝاهـٌداهف ٞهو٘اطـع ـ٘دـس ًكـوش ْٙ ٞتـساضن بٔـا ًـا ٙفـ٘ت ًـّ
ًكوش ٞاه٘اطع بػبب اهعٌى عو ٟطبق اً٪اض ٝاهـٌدع ٞ٣هو٘اطعٗ ،كأْ ٓصا
اهتفلط ٙعتٌس ضكٚعـني :
اٗ٪ىل :إْ دعى اهعطق ٗاً٪اضات سذ ٞؾطع ٞٚعو ٟا٨ط٩ق ٙػتوعَ
ـف٘ٙت اهـٌ٩ن اه٘اطع ٛأسٚاُاّ ،أٙ ٜوعَ -يف بعض ً٘اضز اً٨اضاتً٘ -ات
اهـٌكوش ٞاه٘اطع ٞٚأٗ اه٘ط٘ع يف اهـٌفػس ٝاه٘اطع ٞٚعِس ًـداهف٧ً ٞز٠
اً٨اض ٝهوشلٍ اه٘اطع ٛاهـٌشـف٘ظ يف اهو٘ح ٗ .اهعقى ٙـسضن بِش٘ اهقعع
طبض دعى اهـشذ ٞٚعو ٟا٨ط٩ق اهؿاًى هك٘ض ًـداهف ٞاً٪اض ٝاهـٌذع٘هٞ
(ً )1طا٢س ا٪ق٘ي  28 +27 :طبع ًلتبً ٞكعف٘ +ٜأد٘ز اهتقطٙطات  :ز.294 :1
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ًع اه٘اطع ًّ زْٗ ـساضكـٕ بــٌكوش ٞيف اهػـو٘ن عوـًٗ ٟـق اً٪ـاضًٗ ٝـّ
زْٗ ــــشقق ًــ٩ن يف ًتابعــ ٞاً٪ــاضٙ ٝٱــتساضن بٔ ـا ًــا ٙفــ٘ت ًــّ اهـــٌ٩ن
اه٘اطـــعًِٗ ،ٛـــٕ ٙـػتلـــؿف ثـــب٘ت ًـــكوش ٞغو٘كـــ ٞٚطــس دـــعؤا اهـــٌؿطٵع
اهـشل ٍٚيف ً٘اضز ــداهف ً٧ز ٠اً٪اضً ٝع اهـشلٍ اه٘اطع. ٛ
اهطكٚــع ٝاهجاُٚــ : ٞإْ اهـــٌكوش ٞاهػــو٘كً ٞٚكــوش ْٞـساضكٚــً ٞرتـبــ ٞعوــٟ
اهػو٘ن ًٗق اً٪اضٗ ،ٝهٚػت ًرتـب ٞعو٧ً ٟز ٠اً٪اضًٗ ٝتعوق أًطٓا كٌـا
ٙقتهــ ٕٚاهتكــ٘ٙب اهـــٌعتعه ٛاهـــٌػتسع ٛه ــشسٗخ ًكــوش ٞأٗ ًفػــس ٝيف
ً٧ز ٠اً٪اض ٝهاهب ٞعو ٟاهـٌكوش ٞأٗ اهـٌفػس ٝاه٘اطعٗ ،ٞٚهصا طاه٘ا باُتفا١
اهـشلٍ اه٘اطع ٛعِس طٚاَ اً٪اض ٝعو ٟخ.ًٕ٩
بـٚـٌِا اهـٌكوشـ ٞاهػو٘كـٙ ٞٚـفرتض أقشابـٔا إُـشفاظ اهـشلٍ اه٘اطعٛ
ٗعسَ إُتفا٢ـٕ ٗـغـ ٖ بقٚـاَ أًـاض ٝاهــٌذتٔس عوـ ٟخً٩ـٕٗ ،إكتفـ٘ا بتـساضن
اهـــٌكوش ٞاه٘اطعٚــ ٞاهفا٢تــٗ ٞدربأُــا باهـــٌكوش ٞاهػــو٘ك ٞٚستــٙ ٨ ٟفــ٘ت
اهعبــس ًكــوش ٞاه٘اطــع باهلوٚــً ٞــّ زْٗ ـــساضن أق ـً . ّ٩ــج : ّ٩اشا طاًــت
اً٪اض ٝعوٗ ٟد٘ب ق ٝ٩اهـذٌع ٞيف ًٔ٘ٙـا ـعِٚٚـاّ ٗطـس أــ ٟاهــٌلوف بٔـا
ًس ٝثٍ اُلؿف أْ اهـٌشف٘ظ ٗاطعاّ يف اهو٘ح ٓ٘ ٗدـ٘ب قـ ٝ٩اهعٔـط ٙـَ٘
اهـذٌع ٞيف عكط اهغٚب -ٞمل ٙتغ اهـشلٍ اه٘اطع ٛعٌـا ٓـ٘ عوٚـٕ ضهـٍ طٚـاَ
اً٪اض ٝعو ٟخ ،ًٕ٩هلّ اهعقى اهفعط ٜاهػوٙ ٨ ٍٚػتشػـّ دعـى اً٪ـاضٝ
سذ ّٞعوـ ٟا٨طـ٩ق إ ٨عِـس سـسٗخ ًكـوش ٞيف اهػـو٘ن ـبـع اً٪ـاضٗ ٝيف
اهعٌــى عوــ ٟطبقٔــا عِــس ًـداهـفـــتٔا ًــع اه٘اطـــعً ،ـٚـــتساضن باهـــٌكوشٞ
اهػو٘كً ٞٚا ٙـفـ٘ت ًّ ًكوش ٞاه٘اطع ،أٙ ٜع٘ٵض اهعبس اهـٌِقاز بـٌكوشٞ
غو٘كً ٞٚرتـب ٞعوً ٟتابع ٞاً٪اض. ٝ
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ٗٓــصا اهـتـــفلط طــس إطـــرتسٕ ؾـٚدـــِا ا٪عـعـــٍ اُ٪ـــكاضٗ )1( ٜإضــهـــاٖ
اهـٌشقق اهِاٚ٢ين (طسٖ) ٗطس زًعا بٕ بعض اهـٌؿاكى اهعوٌ. ٞٚ
هلِــٕ ـفلـطٴ ًؿــلى دــساّ هعــسَ ُٔــ٘ض أزهــ ٞإعتبــاض اً٪ــاضات ٗسذٚــٞ
اهعطق اهؿطع ٞٚباهس٨ه ٞعو ٕٚبى ٗ ٨اٮٙـٌا ١اهٗ ،ٕٚهاً ٞٙا ٙــٌلّ أْ ٙقـاي
يف ـقطٙبٕ :إْ اهػ عو ٟطبق اً٪اضاتً ٛٓٗ -ـذع٘ه ٞهوؿاضع اهــٌقسؽ-
ٙػتوعَ ثب٘ت ًكوش ٞـساضكٗ . ٞٚه٘ غوٍٓ ٓصا اه٩ظَ أٗ هـعَ اهتكـسٙق بـٕ-
مل ٙػــتوعَ كــْ٘ اهـــٌكوش ٞاهتساضكٚــً ٞكــوشً ٞػاُـــد ٞهـــٌكوش ٞاه٘اطــع
ًػاٗ ٞٙهـٔا ستٙ ٟـشكى اهتساضن بٔا إً ٨ـع زهٚـى طـاطع ٙجبـت ًـّ خـاضز
أزه ٞاً٨اضات ٗٙسي عوٗ ،ٕٚهٚؼ هِا ًجوٕ .
ٗبـتقطٙب آخـط :إْ ًا زيٵ عو ٟإعتـباض اهعطق ٗسذ ٞٚاً٪اضات اهـعـِـٚـٞ
ٙ ٨ـدو٘ إًـا أْ ٙلْ٘ ٓ٘ اهػ  ٝاهعق ٞٚ٢٩اهـٌٌها ٝؾطعاّ ،أٗ ٙلْ٘ بعض
اٙ٬ات ٗاهطٗاٙات اهقعع: ٞٚ
أًا اٗ٪ي  -ز٨ه ٞاهػ  ٝاهعق ٞٚ٢٩اهـٌٌهاً - ٝقس دطت غـ ـٍٔ عوـٟ
اهعٌى باً٪ـاض ٝكعطٙـق اىل اه٘اطـع ٙلؿـف عِـٕ ٗ٧ٙزٙـٕ ٗ٘ٙقـوٕ اهٚـٕ٨ٗ ،
ٙـشتٌىٗ -ه٘ استٌا ّ٨نعٚفاّ  -بِا ١اهعق ١٩عو ٟسسٗخ ًكوش ٞيف اهػو٘ن
ٗضا ١اً٨اضٗ ٝعِـس ًتابعتٔـا بــشٚح ٙٱــتساضن بٔـا ًكـوش ٞاه٘اطـع اشا ًاــت
بفعى ًـداهف ٞاً٪اض ٝهو٘اطع ،كٌا ٙ ٨ـشتٌى بِا ٍٓ٦عو ٟسـسٗخ ًكـوشٞ
يف ً٧ز ٠اً٪اض ٝاشا كاْ ًـداهفاّ هو٘اطع كٌا ٙق٘ي اهـٌك٘ٵب. ٞ
ثٍ إْ اهؿاضع اهـٌقسؽ أًهً ٟا عِس اهعق ًّ ١٩ططٙق ٞٚاً٪ـاضٓٗ ٝـٛ
ططٙـقـً ٞٚـذـطز ٝعّ اهـٌكوش ٞاهػو٘كـ ًّٗ ٞٚاهـٌكوش ٞاهتك٘ٙـبـٚـًٌّ ،ٞ
(ً )1طا٢س ا٪ق٘ي 28+ 27 :طبع ًلتبً ٞكعف٘ + ٜأد٘ز اهتقطٙطات  :ز .294 :1
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أ ّٙـٱػتفاز ٓصٖ اهـٌكوش ٞأٗ ـوم اهـٌكوش. ٞ
ٗأًـا اهـجـاُـ :ٛز٨هـ ٞاهِك٘م عو ٟسذ ٞٚاً٪اضات ًف ٕٚاستٌا: ْ٨
اٮستٌاي اٗ٪ي ٘ٓٗ -ا٪ط٘ ٠يف اهِعط : -كـْ٘ أٗاًطٓـا إضؾـاز ٞٙــسي
عو ٟإًهاً ١ا عِس اهعق ًّ ١٩ططٙق ٞٚـولٍ اً٪اضات ٗكؿفٔا عّ اه٘اطـع،
ٗهٚؼ ًٔٚا ز٨ه ٨ٗ ٞإؾـعاض بتأغـٚؼ اهــشذٗ ٞٚا٨عتبـاض هــٔا ٗ ٨بــشسٗخ
اهـٌكوش ٞاهػو٘ك ٞٚستٙ ٟٱــتساضن بٔـا ًـا ٙفـ٘ت ًـّ ًكـوش ٞاه٘اطـع هعـسَ
ٗد٘زٓا يف ـك٘ضات اهعقٗ ١٩إضـلاظاـٍٔ .
اٮستٌاي اهجاُ ٘ٓٗ -ٛا٨ستٌاي ا٪نعف : -كـْ٘ اٙ٬ـات ٗاهطٗاٙـات
ً٧غٵػ ٞهـشذ ٞٚاً٨اضات ًؿٚٵس٨ ٝعتباضٓـاٗ ،عوـً ٟـطض ـكـسٙقٕ -ضهـٍ
عسَ اهؿآس عوٚـٕ ً -ـ ٩ز٨هـًٔٚ ٞـا ٗ ٨إؾـعاض بــدوق ًكـوشٞٷ يف ًتابعتٔـا
ٗسسٗخ ً٩نٷ يف اهػو٘ن عو ٟطبقٔا ًّ زْٗ ً٩نٷ ًٔٚا ه٘ خاهفت اه٘اطـع
هٚتساضن بٔا ًا ٙف٘ت ًّ ًكوش ٞاه٘اطع.
ٗٓصا اٮُلاضٙ ٨ -عين أٗ ٙ ٨ػتوعَ إًها ١اهعطق ٗاً٪اضات اهعقٞٚ٢٩
ؾــطعاّ ًــّ زْٗ ًــ٩ن يف دعوــٔا أٗ ـأغــٚؼ سذٚتٔــا ٗططٙقٚتٔــا ًــّ زْٗ
ًكوشًٔٚ ٞا ٗ .ـلفً ٛكوش ٞاهتػٔٚى ٗاهتٚػ ًكشٵشاّ هـذعؤا ًع كُ٘ٔا
طططاّ عقٚ٢٩اّ ه٩غتلؿال خاهً ّٞٚـّ اهــٌفػس ٝاهــٌاُعٗٗ ٞادـس ٝهوٌكـوشٞ
اهتبوٚغ ٞٚا٨ع. ًٞٚ٩
ٗطس ــشكى ًـٌا ــقسَ  :عسَ ز٨هـ ٞزهــٚى إعـتــباض اً٪ــاضات ٗسذٚـٞ
اهعطق -إًها١ٳ أٗ ـأغٚػاّ عو ٟاهــد٩ل  -عوـ ٟسـسٗخ ًكـوش ٞـساضكٚـٞ
طاٌ٢ــ ٞيف اهػــو٘ن ٗاهـــٌتابعٗ ٞضا ١دعــى اً٨ــاض ٝسذ ـ ّٞأٗ إًهــا ١سذٚتٔــا
اهعقٚ٢٩ـــًٗ ،ٞـــّ زْٗ أْ ٙػـــتسع ٛشهـــم كـــْ٘ اهـــذعى ا٨هــــٔ ٛٮعتبـــاض
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اً٪اضات خو٘اّ ًّ اهـٌكوشٗ ٞاهـٌ٩نٗ ،ـلفً ٛكوش ٞاهتٚػـ ٗاهتػـٔٚى
عوــ ٟاهعبــاز ًٗ٘اًقــ ٞاهعقــ ١٩يف طــطق اهتبوٚــ ٗا٨عــ - َ٩أعــين ا٪خــص
باً٪ـــاضات اهــــٌتعاضً ٞعِـــسٍٓ اهغاهـــب ً٘اًقتٔـــا ًـــع اه٘اطـــع بعـــس ـعــصٵض
ــشكٚؤٍ اهعوٍ اهقاطع با٪سلاَ عاز ٨ ّٝغٌٚا بوشاظ عٌَ٘ اهتؿطٙع هلى
ظًــاْ ٗيف كــى ًلــاْ ٗعوــ ٟكآــى كــى اُػــاًْ ،اُ ـٕ هــ٘ ٨إًهــا ١اهعــطق
اهعق ٞٚ٢٩بٔصٖ اٙ٬ات ٗاهطٗاٙات -عو ٟإستٌـاي طـ٘ ٜدـساّ -أٗ هـ٘ ٨دعـى
اهـشذ ٞٚهـٔا ـأغٚػاّ  -عوـ ٟإستٌـاي نـعٚف دـساّ -هـ٘ ٖ٨ه٘طـع اهــٌلوفْ٘
بتق٘ ٠اٗ ،إهتعاَ ؾطعٕ يف ًؿق ٞععٗ ٌٞٚإسطادات ؾسٙسٗ ،ٝضبـٌا ٙـدتى
ُعاَ ادتٌاعٍٔ ًٗعاؾٍٔ ًّ زْٗ ق٩ح ًعازٍٓ ـــٌاًاّ هـ٘ أضازٗا اهـتعوٍ
ٗا٨دتٔاز هتشكٚى اه٘ظٚفـ ٞا٨هلٚـ ٞبعطٙـق اهعوـٍ اهقـاطع بٔـاٗ ،عِس٢ـص ٨
ٙكوْ٘ اىل ُـتـٚذـً ٞػت٘عب ٞبى ٙقعع بعسَ ٗق٘هلٍ ظًّ اهــشه٘ض ًهـّ٩
عّ عك٘ضُا.
ٗس٣ِٚص ـتذو ٟاهـٌكوش ٞاهعع ٌٞٚيف إًها ١اهعـطق اهعقٚ٢٩ـ ٞأٗ دعوـٔا
سذ ٞـأغٚػً ٛٓٗ ،ٞٚكوش ٞاهتشصٵض ًّ ًفػس ٝإخت٩ي ُـعاَ اهعبازٓٗ ،صٖ
ًكوش ٞـِهٍٵ ٗـهال اىل ًكوش ٞاهتػـٔٚى ٗاهتٚػـ ٗاهػـٌاح اهــٌعطٗل
بٔا ؾطٙع ٞا٨غٓ ، َ٩صا .
ٗهعى اهـٌكوش ٞاه٘اطع ٞٚاهفا٢ت ٞعِس اهعٌى عوًٗ ٟق اً٪ـاض ٝاهــٌعتربٝ
ؾطعاّ ًكوشُ ْٞازض ٝأٗ ه ٱ ًعتِ ٟبٔا كج اّ عِس اهؿاضع ٨غٌٚا ًـع اهت٘دٵـٕ
اىل ـــــش٘ٵط اهؿـــاضع عوـــ ٟأغـــؼ اهتؿـــطٙع ًٗـــطض ا٨ستٚـــاط اهتـــاَ يف
اهـــٌٌٔات  :اهِفــ٘ؽ ٗا٪عــطاض ٗاً٪ــ٘اي ُٗـــش٘ٓا ًــّ ًٌٔــات اهتؿــطٙع
ٗععا ٍ٢اهـٌعاقً ٛـع ًطنـٕ اهتشـ٘ط ٗاهـتشفغ عوـ ٟاهؿـطا٢ع ٗاهفـطا٢ض
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ا٪غاغــ٨ ،ٞٚغــٌٚا ًــع ً٩سعــ ٞأْ ًـــداهف ٞاً٪ــاضات ٗاط ـعٴ يف ا٪سلــاَ
اهؿــطع ٞٚهـ ا٪غاغــ - ٞٚأعــين اهػــِّ اهـــٌذع٘ه ٞيف ـؿــطٙع اهــِيب ا٨كــطَ
( )زْٗ اهفطا٢ض -اهتؿطٙعات ا٪غاغ ٞٚاهـٌذع٘ه ٞبِلٵ اهقـطآْ ً -ــٌا
ـلؿــف ٓــصٖ اً٪ــ٘ض ٗه ٓــا عــّ عــسَ إعتِــا ١اهؿــاضع اهـــٌقسؽ بـــٌداهفٞ
اً٪اضات هو٘اطع ًّ ا٪سلاَ اهجاُ٘ ٞٙه اهتؿطٙعات ا٪غاغ ٞٚاٗ٪ه. ٞٚ
ٓصا ٓ٘ إؾلاهِا عوُ ٟعط ٞٙاهـٌكوش ٞاهػو٘ك. ٞٚ
هلّ أغتاشُا اهـٌشقق غوم ططٙقـاّ ثاُٚـاّ ًـّ ا٨ؾـلاي عوـ ٟاهــٌكوشٞ
اهػــو٘كٗ ،ٞٚطــس ُقــى(()1طــسٖ) عــّ ؾــٚدٕ اهِاٚ٢ين(طــسٖ) اُــٕ ً ٨ـــشصٗض يف
اٮهتــعاَ باهـــٌكوش ٞاهػــو٘ك ،ٞٚهلِــٕ طــس إـهــض ًــّ إؾـــلاهِا ٗ :دـــ٘ز
اهـٌشصٗضٓٗ :ـ٘ ًـقـساْ اهـسهـٚـى اهساعـٍ هوـفلـط ٝأٗ اهـٌ٧كس هكشتٔا .
ٗطــس ـكـسٵ ٠أغــتاشُا اهـــٌشقق (طــسٖ) هٯؾــلاي عؤٚــا بوــعَٗ ًـــشصٗض
اهتكــ٘ٙبٓٗ ،ــ٘ ًـــشصٗض ـب ـسٵي اهـــشلٍ اهــ٘اطعٗ ٛإُق٩بــٕ بفعــى ا٨هتــعاَ
باهـٌكوش ٞاهػو٘كُ٘ ٘ٓٗ ،ٞٚع ًّ اهتك٘ٙبٗ )2(،ـ٘نٚشٕ :
إُــٕ ًــع ًــطض إؾـتـــٌاي اً٪ــاض ٝعوــً ٟـــكوش ٞغوـ٘كـــٙ ٞٚـتـــساضن بٔــا
ًكوش ٞاه٘اطع عِس ً٘اـٔا ٙ ٨عقى ـعوـق اٙ٨ــذاب اهؿـطع ٛبـاه٘اطع ـعِٚٚـاّ
هلـُ٘ـٕ ـطدـٚشاّ بغـ ًطدض٩ً ،بس ًّ ــعوق اٙ٨ـذـاب باه٘اطـع أٗ بـػو٘ن
اً٪اض ٝبِشـ٘ اهتدـ ٚبٌِٔٚـاً ،ـاشا ًـطض يف قـ ٝ٩اهعٔـط ٙـَ٘ اهــذٌع ٞيف
عك٘ض اهغٚب ٞاهلربً ٠كوشٗ ْٞاطعً ْٞ ٚوعً ْٞـسع٘ اهـٌ٘ىل اىل إٙــذابٔا عوـٟ
اهعبــاز ٗاطعـاّ ،ثــٍ ًطنــِا ثبــ٘ت ًكــوش ٞغــو٘ك ٞٚـساضكٚــًٌٚ ٞــا ـقــَ٘ عوٚــٕ
(ً )1ـشانطات يف أق٘ي اهفقٕ :ز + 272 :2أد٘ز اهتقطٙطات  :ز: 1
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(ً )2كباح ا٨ق٘ي  :زً + 97 : 2ـشانطات يف أق٘ي اهفقٕ :ز. 272 :2
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اً٨اض ٝاهعِ ٞٚاهـٌعترب ٝؾطعاّ ٗطس طاًت اً٨اض ٝعوٗ ٟد٘ب ق ٝ٩اجلٌعـٞ
زْٗ ق ٝ٩اهعٔط -كـاْ إٙــذاب قـ ٝ٩اهعٔـط ـعِٚٚـاّ يف اه٘اطـع ًــٌتِعاّ هـ
ًعق٘ي باهِػـب ٞاىل اهــٌلوف اهـص ٜاغـتٌط عِـسٖ اهــذٔى بـاه٘اطع ًـّ زْٗ
اُلؿإً طٚو ٞاه٘طت اهـٌذع٘ي هوكُ ،ٝ٩عـٍ ٙكـضٵ ـعِٔٚٚـا باهِػـب ٞاىل ًـّ
طاًت عِسٖ اً٪اض ٝاهـٌ٘اًق ٞهو٘اطع .
ٙهال هـٌا ـقسَ :إُ ٨بس ًّ دعى اه٘د٘ب اهتد ٜ ٚبني ق ٝ٩اهعٔط
ٗبــني قــ ٝ٩اجلٌعــ ٞيف ســق ًــّ طاًــت عِــسٖ اً٪ــاض ٝاهـــٌداهف ٞهوشلــٍ
اه٘اطعًٚ ،ٛدٚٵط بٌِٔٚا ًازاَ كى ًٌِٔا ٗاًٚاّ بغطض اهـٌ٘ىل ٗٗادساّ هـٌ٩ن
ـؿطٙعٕ :إًا اهــٌ٩ن اهـ٘اطع ٛأٗ اهــٌ٩ن اهػـو٘كٗ ،ٛإ ٨كـاْ ـعـٚني قـٝ٩
اهعٔـط عوٚـٕ ٗاطعـاّ ًـّ زْٗ ـــد ٖ ٚبِٔٚـا ٗبـني قـ ٝ٩اهــذٌع ٞاهـيت طاًـت
اً٨ــاض ٝعوــٗ ٟد٘بـــٔا ًــّ طـبـــٚى اهرتدـــٚض ًــّ زْٗ ًطدـــض ٗٙ ٨ـشـــػّ
قـسٗضٖ ًّ اهؿاضع اهـشل ٍٚدىٵ ٗع. ٩
ٗبعباض ٝأخط :٠هـٌا كاْ اه٘د٘ب اهؿطع ٛـابعاّ هوٌكوش ٞاهقا ٌٞ٢يف
ًتعوقٔاٗ ،هـٌا كاْ كى ًّ ق ٝ٩اهعٔط ٗق ٝ٩اهـذٌعً -ٞجٗ -ّ٩ادساّ
هوٌكوش : ٞإش اٗ٨ىل ٗادس ٝهوٌكوش ٞاه٘اطعٗ ،ٞٚاهجاُٗ ٞٚادس ٝهوٌكوشٞ
اهػو٘ك ٞٚاهتساضكٗ ،ٞٚس٣ِٚص ٙـٌتِع ًّ اهؿاضع اهـشل ٍٚــدكٚل اه٘د٘ب
اه٘اطع ٛبك ٝ٩اهعٔط ـعِٚٚاّ ،هقبض اهرتدٚض ًّ زْٗ ًطدضٙٗ ،تعني دعوٕ
اه٘د٘ب اهتدٗ ٜ ٚإٙـذاب اهـذاًع اهـٌؿرتن  :إًا ا٨ـٚاْ بك ٝ٩اهعٔط أٗ
غو٘ن اً٪اض ٝاهـٌ٧ز ٞٙاىل ٗد٘ب ق ٝ٩اهـذٌعٗ ،ٞس٣ِٚص ٙ ٨لْ٘ اهـشلٍ
اه٘اطعً ٛؿرتكاّ بني اهعاهـٍ ٗاجلآى ،بى اهـشلٍ يف سق اهـذآى باه٘اطع
ــدٗ ٜ ٚيف سق اهعاهـٍ باه٘اطع ـعٚـٚـين :خـكـ٘م ق ٝ٩اهعـٔطٓٗ ،صا
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ُــش٘ ًـّ اهـتـك٘ٙـب بوشاظ إُـق٩ب اهـشلٍ اه٘اطـعٗ ٛــغـٚٵطٖ ًّ ٗد٘ب
ــعـٚـٚين اىل ــدٓٗ ،ٜ ٚصا -اٮُق٩ب -خ٩ل نطٗض ٝاهـٌصٓب .
ٗباختكاض :إُ بوشاظ إغتوعاَ ٓصا اهـٌقاي ـبسٵي اه٘اطع ٗـغٚٵطٖ بفعى
اً٪اض ٝاهـٌداهف ٞهو٘اطع ٗاهقا ٌٞ٢عِس اهـذآى باه٘اطع يف ً٘اضز ٙلْ٘
اهـشلٍ اه٘اطعٗ ٛاهعآط ٜاهجابت باً٪اضٗ ٝد٘بٚاًّ ،إُ ٙوعَ اهتك٘ٙب
طٔطاّ ضهٍ ـكطٙض اهقا٢وني باهـٌكوش ٞاهػو٘ك ٞٚباهترب ٜعِٕ ٗاٮهتعاَ
باهتدعٓ . ٞ٣صا ها ٞٙـ٘نٚض ًا دا ًّ ١ا٨ؾلاي يف ـقطٙط ٜبـشح ا٪ق٘ي
٪غتاشُا اهـٌشقق (طسٖ).
ٗٙـٌلّ اهسًاع عّ ُعط( ٞٙاهـٌكوش ٞاهػو٘كٗ )ٞٚــرب٢تٔا ًّ ا٨ؾلاي
اهـٌصك٘ض بفعى عسَ ٗن٘ح ًـشصٗضٖ  ،إش أْ ًـذطز ٗد٘ز ً٩ن هوتدٚ
بني ق ٝ٩اهعٔط ٗق ٝ٩اجلٌعٙ ٨ ٞلف ٛهتكشٚض دعوًٕ ،ا مل ِٙهٍ اىل
اهـٌ٩ن اهساع ٛهوذعى ٗاهتلوٚف  :طابو ُٞٚاه٘ق٘ي ٗاهتبو ًّٗ ، ٚاه٘انض
إُتفا ١اهـٌكشٵض اهـٌصك٘ض ،هعسَ إًلاْ ا٨بٗ ٩إٙكاي اهتد ٚاهـٌصك٘ض،
إش اهـٌذتٔس اهص ٜطاًت عِسٖ اً٪اض ٝعوٗ ٟد٘ب ق ٝ٩اهـذٌع ٞه٘ طـٚى
هٕ أٗ خاطـبٕ ًٰوَمْ ًـقـسٵؽ ًّ( :طاًت عِسٖ أًاضٗ ٝد٘ب ق ٝ٩اهـذٌعٞ
ٓ٘ ًـدٚٵط بني اهعٌى بـٌ٧زآا ــشك ّ٩ٚهـٌكوش ٞغو٘كٔا ٗبني إـٚاْ قٝ٩
اهعٔط اه٘ادبٗ ٞاطعاّ) ٙتبسي ساهٕ ضأغاّ ِٗٙقوب ً٘ن٘عٕ ًّ دآى باه٘اطع
اىل عاهـٍ بٕ ًتٚقّ ًًِٕ ،ـٚٱـعطض عّ أًاض ٝق ٝ٩اجلٌع ٞطٔطاّ ٗٙـٌتِع طععاّ
عّ ًتابعتٔا ُٔ٪ا ًـداهف ٞهو٘اطع ،سٚح ـهٌشى ٓصٖ اً٪اض ٝعِسٖ ٗـبعى
ساي إهتفاـٕ هـٌداهفتٔا ًع اه٘اطعٗ ،س٣ِٚص ٙػتشٚى ـبوٚغٕ باهتدٚ

بني

اه٘اطع ٗبني اهػو٘ن عوًٗ ٟق اً٪اض ٝاهـٌداهفٙٗ ٞـٌتِع إٙكاهٕ اهٗ . ٕٚيف
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ن٘ : ٕ٢إُ اشا مل ٙـٌلّ دعى اه٘د٘ب اهتد ٜ ٚٮًتِاع ـبوٚغٕ ٗإٙكاهٕ-
ٙ ٨وعَ ًـشصٗض اهتك٘ٙب ٗـبسٵي اه٘ادب اه٘اطع ٛاهـٌعٚٵّ بػبب طٚاَ
اً٪اض ٝاهـٌداهفٗ ٞـغٚٵطٖ اىل ٗد٘ب ــد ٜ ٚيف سق اهـذآى باه٘اطع .
ٗخ٩ق ٞاهق٘ي  :إْ عسَ إهتعاًِا باهـٌكوش ٞاهػـو٘ك ٞٚاهـيت ُـاز ٠بٔـا
ؾــٚدِا ا٪ععــٍ اُ٪كــاض ٜاُـــٌا ٓــ٘ هـــٌشصٗض (عــسَ اهــسهٚى) اه٘انــض
اهـٌػاعس عو ٟإهتعأًاٗ ،هٚؼ اهـٌشصٗض طاٌ٢اّ ًٌٚا ططسٕ أغتاشُا اهـٌشقق
(طــسٖ) ًــّ ٗقــٌ( ٞاهتكــ٘ٙب ٗإُقــ٩ب اه٘اطــع) اهــيت ٙتــربأ ًِٔــا زعــاٝ
(اهـٌكوش ٞاهػو٘ك. )ٞٚ
ثٍ ُِتقى باهبشح اىل ضأ ٜاهـٌصٓب اهـشق ًّ اهق٘ي باهتدع: ٘ٓٗ ،ٞ٣

التخطئة يف اإلدتهاد:
ٗ٨بس ًّ ـقطٙب اهتدع ٞ٣يف ا٪سلاَ اهؿطع - ٞٚبسٗاًِّ -ق٘ي :
إـفقت اً٨اً ٞٚعو ٟاهتدعٗ ٞ٣إختاضٓا مجـع ًـّ أعـاظٍ أٓـى اهػـِٞ
ًّ اهـٌتقسًني ٗاهــٌتأخطٗ ،ّٙإْ اختوفـت ـعـب اـٍٔ عِٔـا هلِٔـا بأمجعٔـا
ـ٧ز ٜــدع ٞ٣اهـٌذتٔس يف ًتٚاٖ اهيت  ٨ـ٘اًق اه٘اطع اهـٌشف٘ظ يف اهو٘ح .
ٗاهـــٌطاز ًــّ اهتدع٣ــ - ٞيف اعتقازُــا  :أـبــاع أٓــى بٚــت اهِبــ٘-)(ٝ
ٓ٘ أْ ا٪سلاَ اهـٌذع٘ه ٞهوـؿاضع اهـٌقسؽ أسلاَ إهـٔ ٞٚثابـتـً ٞـ ٛاه٘اطـع
ًـؿرتك ٞبني مجـٚع اهـٌلوفني  -اهعاهـٍ بٔا ٗاهـذآى هـٔآٗ ،ـصا ًـا أمجـع
عوً ٕٚقٔا ١اً٨اًٗ ٞٚـػاهـٌت عو ٕٚكوٌاـٍٔ أٗ ًطـلعاـٍٔ ٗمل ٙـداهف ًٚـٕ
أسسٴًِٗ ،ؿأٖ إط٩ق أزه ٞا٪سلاَ اهتلوـٚـفـٗ ٞٚاه٘نعـً ،ٞٚأُـا هـ ًــقٚٵسٝ
باهعوٍ بٔاًٗ ،ـقـتـه ٟإط٩طٔا إؾرتاكٔا بني اهـٌلوفني اهعاهـٌني ٗاهـذآوني
عو ٟسس غ٘ا. ١
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ٚاألحهاّ اإلهل ١ٝايـُجعٛي ١تصتٛعب مجٝع أؾعاٍ ايـُهًؿني ٚتصتػرم
مجٝــع ايٛقــا٥ع ٚاي ــخٛادثٚ ،إٕ ايطــرم ٚاألَــاااظ اي ٓٝــ ١ايـــُعترب ٠بــٌ
ٚاألصــ ٍٛايعًُٝــ ١ايـــُخرز ٠يًٛاقــع حجــي ٚبٝاْــاظ ظــرع ١ٝتهعـــ عــٔ
االحهاّ االيـٗ ١ٝايٛاقعٝـٖٚ ،١ـ ٞرـرم َــخغ ١ال ايتعـرلف عًٗٝـا ٖٚـٞ
َعرض ايٛصٚ ٍٛايبًٛؽ ال ايـُهًؿني ،ؾُٔ ٚصـً٘ ايبٝـإ ٚرؿـر بايــخج١
ايهاظؿ ١عٔ ايٛاقـع َـٔ احـا ٣ايطـرم ايــُعرٚع ١نـإ َضـٝباو َٚـراٛااو،
 َٔٚأخطرٚ ٙمل  ٜؿر ب٘ بعا بذٍ ايـجٗا ٚايؿخـط نـإ َــدط٦او َٚعـذٚااو
بــٌ َــراٛااو بؿغــٌ ان شــبخاْ٘ٚ ،ايٛاقــع ٜبكــ ٢عًــ ٢حايــ٘ ٚايـــخل ٜبكــ٢
ٚاحااو َعٓٝاو عٓا ان شبخاْ٘ َـخؿٛراو

ايًٛح قـا تضـٝب٘ أَـاا ٠ايــُجتٗا

ٚقا تـدط ،٘٦ؾٗ ٞررم َـخغ ١يًهعـ عٔ ايٛاقع ٚإحراز ٙيٝض أنثر.
ٖذا ٖ ٛحاٍ ايطرم ايـُعتربَ ٠ــٔ أَــاااظ ٚأصــَ ٍٛـخــرزٖٚ ،٠هـذا
ٖـــ ٛحـــاٍ ايعـــًِ ايٛاـــااْ ٞايكارـــع
ٚايتعرف عًٖ . ٘ٝذا نً٘

بــخ

ٚرٝؿــ ١إحــراز ايٛاقــع ٚإشتهعــاؾ٘

ايتدط٦ـ١

األحهـاّ ايعـرع ١ٝايٛاقعٝـ١

ٚقــا تـــخضلٌ يــس ّٚاإليتــساّ بٗـــا ٚتعــذلا اإليتــساّ بايصــبب ١ٝايــــُؤد ١ٜال
ايتضٜٛب برْ ٟـخ َٔ ٛأْـخا. ٘٥
ٖٚــٌ تــرت ٞايتدط٦ــ١

األحهــاّ ايعــرع ١ٝاي اٖرٜــ - ١قبــاٍ ايٛاقعٝــ- ١

ايذ ٟتتعني ؾ ٘ٝايتدط ١٦؟ أّ ال ٜتخكل ايـدطر

األحهاّ اي اٖرٚ ١ٜإٔ نٌ

َـجتٗا َضٝب ؾٗٝا ؟ ؾٓكٚ ٍٛبان شبخاْ٘ ايتٛؾٝل :
قا إظتٗر بني ؾكٗاْ٤ا(اض) :ايتعبري عٔ َؤد ٣األَـااَٚ ٠ؿـاد األصـٌ
ايعًُ ٞايـُ خرز بعٓٛإ (ايـخهِ اي اٖرَ )ٟع أْـ٘ ال ٜـراد َٓـ٘ إال ايــخهِ
ايٛاقع ٞايـُخرز بطرٜل َـٔ ايطـرم ايــُعترب ٠ظـرعاو ،إ يـٝض مــُ ١اعـ ٕ
ظرعٝإ ٚحهُإ إيـٗٝإ عٓا ايـُدطّٚ ،١٦اْـُا ٖ ٛاعٌ إيـٗٚ ٞاحا َٚ ،ا
نعؿت٘ األَاا ٠أ ٚأدلا ٙاألصـٌ ايعًُـ ٞايــُخرز ٜــختٌُ ؾٝـ٘ إصـاب ١ايٛاقـع
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ٜٚـختٌُ ؾَ ٘ٝـدايؿت٘ ٚعاّ ٚصٛي٘ ايٝـ٘ ،ؾصمـُل ٞايــخهِ ايــُهعٛف ؾٗٝـا
باشِ مإٍ( :ايـخهِ اي اٖرَ )ٟع اْ٘ إحـراز يًخهـِ ايـٛاقعٚ ،ٞقـا

لـٞ

بذيو يـخاراو الحتُاٍ ايـُدايؿٚ ١عاّ إصـاب ١ايٛاقـعٚ ،إال ؾًـٝض ايــخهِ
اي اٖر ٟإال ايـخهِ ايٛاقع ٞايـُٓهعـ باألَاا ٠أ ٚايـُخرز باألصٌ .
ٚاي ـــاٖر َـــٔ َرااعـــ ١أديـــ ١ايطـــرم ٚاألَـــاااظ ٚاألصـــ ٍٛايعًُٝـــ١
ايـُخرز - ٠شٛا ٤اعتُاْا شري ٠ايعكـ  ٤ايــُُغا ٠ظـرعاو نُـا ٖـَ ٛــدتااْا
َٚبٓاْا ،أّ نإ َعتُـاْا بعـ

ايٜـاظ ٚايرٚاٜـاظ ايكطعٝـ ١ايضـاٚا ٖ -ـٛ

ايـجعٌ عًْ ٢ـخ ٛايطرٜل ال ايٛاقع ٚايهاظـ عٔ ايـخل ايٛاحا ايثابـ،،
ض ٚاعـٌ
ؾٗذ ٙايطرم ايــُ جعٛي ١ظـرع وا بمَغـاَ ٤ـا عٓـا ايعكـ  ٤أ ٚبترشـٍ ٝ
با َٔ ٟٚايعااع ايـُكاط -قا تبًؼ ايٛاقع ٚتضٌ ايٚ ٘ٝتهعـ عٓـ٘ٚ ،قـا
تـدطٚ ٘٦ال تضٝب٘ ٚال تضٌ ايٚ ٘ٝال تهعــ عٓـ٘ ٚاقعـاو ٚاْـــُا تهعــ عٓـ٘
تـد ل ٝو عٓا ايـُٓهـعــ ياٜـ٘ ٖ ،ذا تـٛعـٝذ َا ْعتـكا ٙحكاو ٚ ،قا حككٓـاٙ
(َباح

ايـُ ٓٚ )١األَاااظ ايـُعترب. ٠

ٚتكرٜب٘  :إْ٘ ٜٛاا عٓا ايـعك  ٤بٓا ٤عًُٚ ٞشريَ ٠صتُر ٠عًـ ٢األخـذ
بـــُجُٛعَ ١ــٔ األَــاااظ اي ٓٝـــٜ ،١عاًَْٗٛــا َعاًَــ ١ايعًــِٚ ،أٚعـــخٗا
ٚأٚشعٗا عُ و

ايـدااج ٖ ٛايـدرب ايـُٛمٛم ب٘ ٚب ٗٛا أيؿار٘. -

َٚا عٓاِٖ ٚاعذ اياالي ١عً ٢ايطرٜكٚ ١ٝنعـ األَاا ٠أ ٚاألصٌ عٔ
تــراِٖ ٜعــاًَ ٕٛاألَــاااظ

شــريتِٗ ايـــُخاٚاَ ١ٜعاًَــ١

ايٛاقــع ،ح ٝـ

ايعًِ ،ؾُٔ أخرب ٙايثك ١بـُٛظ زٜا ٚتعٝٝع٘

ايسَإ ٚايـُهإ ايـُعني بٓ٢

عًــٚ ٢اقعٝــ ١خــربٚ ٙاتلــب األمــر عًٝــ٘ عــادٚ ،٠ابـــُا ٗ ٜــر خط ـر االَــاا٠
َٚـدايؿتٗا َع ٚاقع ايـخاٍ ٚال عجب عٓاِٖ ٚال اشـتػرا  ،ؾاْـ٘ َكتغـ٢
ايطرٜكٚ ١ٝدي ٌٝايهاظؿٚ ،١ٝايعااع ايـُكاط أَغٖ ٢ذ ٙايصري ٠عً ٢حايـٗا
ايطرٜك ٞايهاظـ َٔ د ٕٚزٜاد ٠أْ ٚكٝض ١عاد. ٠
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َٚــا اــا ٤ؾـــ ٞبٝاْــاظ ايعــااع
ؾــاألق٣ٛ

نتابــ٘ ايهــر ِٜأ ٚشــْٓ ١بٝــ٘ اي ــخهِٝ

ايٓ ــر نْٗٛــا َـخـــؿّساظ ااظــادٚ ١ٜدال٥ــٌ َؤنّــاَ ٠رظــا ٠ال

إَـغاَ ٤ـا عـٓــا ايعكـ َ ٤ـٔ ررٜـكـٝــ ١تــًهِ االَــاااظ َٚعاًَــتٗا َعاًَـ١
ايعًِ ايبارين ٚايكطع ايٛاااْ. ٞ
ٚايـخاصٌ إ أدي ١ايطرم ٚاألَاااظ ٚاألص ٍٛايـُخرز ٠ال تـؿٝا أنثـر
َٔ َعاًَتٗـا َعاًَـ ١ايعًـِ بـايٛاقع

نْٗٛـا ررٜكـاو ال ايٛاقـع ناظـؿاو عٓـ٘

ٚداالو عًٝــ٘ ،باعتبــاا إٔ َــؤداٖ ٙــ ٛايٛاقــع َكاَ ـ١و يلتٝــب ايمــاا ايعــرع١ٝ
جس ٙعً ٢ايـُضـٝب ٚقا تـدطـ٘٦
ايـُعترب ٠عً ٖٞٚ ،٘ٝقا تضٝب ايٛاقع ؾـتـٓـ ل
ٚال تضٝب٘ ؾته ٕٛبـجعًٗا ظرعاو عذااو يًُدط ٧إٕ مل ٜهـٔ عٓـا ٙتكضـري
ايـؿخط ٚايـٓ ر ٚايـجٗا ايـُبذٍٚ

شبـ ٌٝايٛص ٍٛال ايٛاقع ٚإحراز، ٙ

نُــا إٔ ايعًــِ ٚايكطــع باي ــخهِ قــا ٜضــٝب ايٛاقــع ٜٓٚجلـــسٚ ٙقــا ٜـدطـــ٘٦
ٜٚه ٕٛي٘ عـذااو .
إ ٕ ال َٓاظ َٔ إيتساّ تـدط ١٦ايــُجتٗا ايــُصتٓبل يًخهـِ اي ـاٖرٟ
عً ٢ربل األَاا ٠ايـُعترب ٠أٚ ٚؾل األصٌ ايعًَُ ٞع ؾكاإ االَـاا ،٠ؾـإ
ايـــخهِ اي ــاٖر ٟايـــُجع ٍٛعًــ ٢ايـــُهًـ ايعــاى نايـــخهِ ايــٛاقعٞ
ايـُجع ٍٛعً ٢ايـُهًـ َٔ حٝ
َٚـٔ حٝـ

إَهإ أدا ْ ٤ر ايـُجتٗا ٚإشتٓبار٘ اي٘ٝ

عـاّ أدا٥ـ٘ ايٝـ٘ ،بــٌ ايــخهِ اي ـاٖر ٟقـا ٜهـٖ ٕٛـ ٛايـــخهِ

ايٛاقع ٞيـُضادؾت٘ اٜا ٙاغِ اٌٗ ايـُجتٗا يو ٚعاّ إر ع٘ عً . ٘ٝا ٕ
ايـــخهِ اي ــاٖرٟ

َرحًــ ١اي ــجعٌ ٚاإلْعــا ٤ال ٜـــُهٔ إيتــساّ تضــٜٛب

ايـُجتٗا ؾ ،٘ٝبٌ اْ٘ ٜـختٌُ إصابت٘ ٜٚـختٌُ خطـرٚ ،ٙإال ا ا قًٓـا بمصـابت٘
داُ٥ــاو يـــسّ إاتُـــاع ايغـــا ٜٔأ ٚايٓكٝغـــني نُـــا يـــ ٛاأَ ٣ــــجتٗا حجٝـــ١
االشتضــخا

ٚاأ ٣ايخــر عــاّ حجٝتــ٘ٚ ،ال ٜـــُهٔ َطابكــ ١ايـــخهُني

اي اٖرٜني يًٛاقع ،ؾًٝسّ َـخذٚا ايتضٜٛب
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ٜٚـُهٔ ايك ٍٛبتضٜٛب ايـُجتٗأٜ
ي٘ بـخصب َكاّ ايؿعً ١ٝاغِ إخت ؾِٗ
ايٛاحـــا ،٠بــــُعٓ ٢إ إخـــت ؾِٗ
إخت ؾِٗ

األحهاّ اي اٖرٜـ ١ايــُصتٓبط١
تعٝني ايـخهِ اي اٖرٟ

ايٛاقع١

تعـــٝني االحهـــاّ اي اٖرٜـــٜ ١راـــع ال

َٛعٛع ايـخهِ اي ـاٖرٖٚ ،ٟـذا ال ٜمتوضـٛلا ايــدطر ؾٝـ٘ ،ؾـمٕ

نٌ َـجتٗا عايـِ بٛرٝؿت٘ ايؿعًٝـ ١حصـب ظـهّ٘ٚ ،اًٗحـ٘ حاصـٌ باإلعـاؾ١
ال ايـخهِ ايٛاقعٚ ،ٞنـٌ َــجتٗا -عٓـا اًٗـ٘ بايــخهِ ايـٛاقعٜ -ٞعُـٌ
بـُا ٖٚ ٞرٝؿت٘ بايؿعٌٚ ،يذا ال ٜمتوضٛلا ايـدطر

إاتٗادٚ ،ٙتٛعٝخ٘ :

إْ٘ تٓكصِ أحهاّ ايعرع ال أحهاّ ٚاقعَ ١ٝـجعٛي ١عًٚ ٢اظ األؾعاٍ
ٚايٛقا٥ع ايـداااٚ ،١ٝاالاتٗاد ؾٗٝا قا ٜـضٝـب ٚقا ٜـدطٚ ،٤٢ال أحهـاّ
راٖرٜــَ ١ـــجعٛي ١يًعــاىَ -ــٔ ال ٜعًــِ ايـــخهِ ايــٛاقعٖٚ -ٞــذ ٙاألحهــاّ
ٜـــُهٔ تضــٜٛب ايـــُجتٗا ٜٔؾٗٝــا ،ألٕ نــٌ ٚاحــا َــِٓٗ ٜعُــٌ بـــُا ٖــٞ
ٚرٝؿتــ٘ ؾعــ و ٚبـــخصب ْــٛع ايعــو ايـــخاصٌ عٓــاٚ ٙبـــخصب إعتكــادٙ
اي اٖرْٚ ،ٟغر

أَثً ١تٛعٝخ: ١ٝ

أ -قا ٜعتكا َـجتٗا
ٚاٛ

َٛااد ايعو بني األقٌ ٚبني األنثر االاتبـارٝني

االحتٝاط ٚيس ّٚإتٝإ األنثـرٜٚ ،عتكـا َــجتٗا مـإٍ اـٛاز اإلنتؿـا٤

باألقــٌ تـــُصهاو برصــٌ ايــرباَ ٠٤ــٔ األنثــر إلْـــخ ٍ ايعًــِ اإلمجــاي ٞعٓــا
ٚاٛد قاا َتٝكٔ ،نإ نٌ َُٓٗا عايـُاو بايٛرٝؿ ١ايؿعً١ٝ

حكّ٘ بعا ؾكااْ٘

األَاا ٠ايعرع ١ٝعً ٢تعٝني حهُ٘ ،ؾٝه ٕٛنٌ َُٓٗا َضٝباو ،ألْ٘ ٜعٌُ بـُا
ٖــٚ ٞرٝؿتــ٘ ايؿعًٝــٚ ١بـــخصب اًٗــ٘ بــايٛاقع ٚايـــُٛعٛع ايــذٜ ٟعتكــا،ٙ
ؾاخت ؾُٗــا إخــت ف

َٛعــٛع ايـــخهِ اي ــاٖرٚ ،ٟنــٌ َـــجتٗا ٜمعُــٌ

األصٌ بـخصب َعتكاٜٚ ٙصـتٓتي ايــخهِ اي ـاٖرٚ ٟال ٜهـَ ٕٛــدتًؿاو َـع
ايخر ؾ ،٘ٝبٌ إخت ؾُٗا

َٛعٛع ايـخهِ اي اٖرٚ ٟتطبٝك٘ .
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 قا ٜعتكـا َــجتٗان ٕٛايعو

َـٛااد مبـٛظ ايــخاي ١ايــُتٝكٓ ١ايصـابكَ ١ـع

ايـُكتغ :ٞاٛاز ايراٛع ال أصـٌ ايـربا ٠٤ؾٝمجرٜٗـا ٜٚعُـٌ

عًٗٝاٜٚ ،ه ٕٛحهُ٘ اي اٖر ٟبعا عاّ قٝاّ حج ١اإلشتضخا

عٓا ٙعً٢

تعٝني ٚرٝؿت٘ ايعًُٜٚ ،١ٝعتكا َــجتٗا مـإٍ ارٜـإ االشتضـخا

َـٛااد

ايعـو

ايـــُكتغٚ ٞعــاّ اــٛاز ايراـٛع ال ايــربا ٠٤ؾٝصتضــخب ايـــخاي١

ايصابكٜٚ ١عٌُ عًٗٝا ٜٚه ٕٛحهُـ٘ اي ـاٖرٖٚ ،ٟـذإ َــدتًؿإ

تعـٝني

ايـخهِ اي اٖر ٟبـخصب َٛعٛع ايعـو اااصـٌ عٓـا ٙؾعـ و ٜٚهـ ٕٛنـٌ
َُٓٗــا َضــٝباو

إاتٗــاد ،ٙألٕ ن ـ و َُٓٗــا ٜعُــٌ بـــُا ٖــٚ ٞرٝؿتــ٘ ؾع ـ و،

ٚإخت ؾُٗــا حاصــٌ ؾــ َ ٞــٛعٛع ايـخهــِ ايـ اٖــرٖٚ ،ٟـذا ال ٜـمتـض ــٛا
ايـدـطـر ؾـٝـ٘ ٚال ٜمتٛقع إٔ ٜه ٕٛأحاُٖا َـدط٦او
اـــ -قــا ٜعتكــا َـــجتٗا

إاتٗاد. ٙ

َــٛااد دٚاإ األَــر بــني َـــخذٚا ٜٔيــسّٚ

تكا ِٜااْب اارَ ١تعٓٝٝاو  ،العتكاد ٙتكا ِٜايعااع ااْبٗـا دؾعـاو يًُؿصـا٠
ايـُتٛقع١

ٖذ ٙايـُٛاادٖٚ ،ذا ال تـجرٟ

حكّ٘ ايربا َٔ ٠٤ايـخرَ ١يعاّ

تـــُاّ َٛعــٛعٗا عٓــاٚ ٙبـــخصب إعتكــاد ،ٙيعــاّ حضــ ٍٛايعــو بايــخرَ١
عٓا ،ٙبٌ ٖ ٛعايـِ بايـخرَ١

إعتكاد. ٙ

ٚقا ٜعتكا َـجتٗا مإٍ ايتدٝري بني ايؿعٌ ٚبني ايلى ٚاٛاز األخذ بهٌ
َــٔ ايطــرؾني َــٔ د ٕٚيــس ّٚتكــا ِٜااْــب ايـــخرََٚ ١ــٔ د ٕٚحجــ ١تاَــ١
عًٗٝا ،ؾتجر ٟعٓا ٙايربا َٔ ٠٤ايٛاـٛ

َٚـٔ ايــخرَٜٚ ١ـتدري بـني ايؿعـٌ

ٚبني ايلىٚ ،نٌ َٔ ٖذ ٜٔايــُجتٗاَ ٜٔضـٝب

حهُـ٘ اي ـاٖرٚ ٟؾــٞ

َٛعـٛع٘  :ايعـو أ ٚايعًــِ ايــخاصٌ عٓـا ، ٙؾٗــٜ ٛــعٌُ بٛرٝؿتـ٘ ايؿعًٝــ١
بـخصب َٛعٛع األصٌ ْٛٚع ايعو ايـخاصٌ عٓا. ٙ
دْٚ -غـــر

َثـــاالو َـــٔ ايعـــبٗاظ ايــــُٛعٛع ١ٝبعـــا عـــرض األَثًـــ١

ايـُاع َٔ ١ٝايعبٗاظ ايـخهُ ،١ٝؾاْ٘ قا تك ّٛبٝـلٓ ١عٓا َـجتٗا عً ٢تٓجلض
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ظ ٤ٞأًَ ٚه ١ٝزٜاٍ ياااٜٚ ،عتكا ايـُجتٗا عااي ١ايعاٖا ٜٔؾٝه ٕٛايـخهِ
اي اٖر ٟؾعً ٝوا

حكّ٘ ًٜٚسَ٘ إاتٓـا

َـا قاَـ ،ايبٓٝـ ١عًـ ٢تٓجصـ٘ ٚعـاّ

ظرا ٤ايااا َٔ غري زٜا ا ا ناَْ ،ـخٌ خضاّ .
بُٓٝــا ال ٜعتكــا َـــجتٗا اخــر عاايــ ١ايعــاٖا ٜٔايـــُتكاَني ؾ ـ ٜهــٕٛ
ايـخهِ اي اٖر ٟبـايتٓجلض أ ٚبايــًُه ١ٝؾعًٝـاو

حكـ٘ ،ؾٝـبين عًـ ٢رٗـاا٠

اى ايعــٚ ٤ٞعــاّ ًَهٝــ ١زٜـاٍ أ ٚعًــًَ ٢هٝــ ١عبٝـاٍ يًــااا ألْٗــا ــٜ ،ــاٙ
ؾٝعـلٜٗا َــٔ عبٝـا ٖٚ ،ــذا نًــ٘ صـٛا

َــٔ ايــُجتٗا ، ٜٔألٕ نـ و َُٓٗــا

ٜعٌُ بٛرٝؿت٘ ايؿعً ١ٝبـخصب َٛعٛع ايـخهِ اي اٖر ٟايـخاصٌ عٓا. ٙ
ٚباختضاا :إخت ف ايـُجتٗأٜ
ايتضــٜٛب بــــُعٓ :٢إ إخــت ؾِٗ
إخت ؾِٗ

تعٝني األحهاّ اي اٖرٜـًٜ ١تـَ ِ٦ـع
تعـــٝني ايـــخهِ اي ـــاٖر ٟاااـــع ال

َٛعٛع ايـخهِ اي ـاٖر -ٟال

اظ ايــخهِ حكٝكـٚ -١نـٌ

ٚاحــا َــٔ ايـــُجتٗاٜ ٜٔعُــٌ بٛرٝؿتــ٘ ايؿعًٝــ ١ايثابتــ١
ايعو ايـخاصٌ عٓاٚ ٙحصب َبٓاَٚ ٙعتكاٙ

حكّــ٘ حصــب ْــٛع

تعٝني ايـخهِ اي اٖر ٟعٓا

اى ايعو .
ْعِ قا ٜـدط ٤٢ايـُجـتٗا باإلعاؾـ ١ال ايـخهِ ايـُجعٍٛ
ظاى ،ؾإ ايـخهِ اي ـاٖرٟ

حكّ٘ ٖٛٚ

َــكاّ ايــجعٌ ٚاإلْعـا ٤نايــخهِ ايـٛاقعٞ

ايثاب ،عًٚ ٢اظ االؾعاٍ قا ٜضٌ اي ٘ٝايـُجتٗا ٚقا ال ٜضٌ اي. ٘ٝ
يهٓ٘

َكاّ ايؿعًٜ ١ٝـدتًـ ايـُجتٗإٚ

ٜؤد ٟال إخت ؾِٗ

َٛعٛع ايعو  ٖٛٚايـذٟ

تعٝني ايـخهِ اي اٖرٖٚ ،ٟذا ٖـ ٛايـذ ٟال ٜــختٌُ

ايـدطر ؾ ،٘ٝألٕ نٌ ٚاحا َِٓٗ ٜعٌُ بـُا ٖٚ ٞرٝؿت٘ ايؿعًٚ ١ٝبـخصب ْٛع
ايعو ايـخاصٌ عٓا ٙؾع و .
ٖــذا تـــُاّ ن َٓــا
بـخ

ت ــدط ١٦ايـــُجتٗا ٜٔأ ٚتضــٜٛبِٗ  .مــِ ْٓتكــٌ ال

َتؿرلع عً ٢تـدط ١٦ايـُجتٗا

إاتٗادٚ ٙإشتٓبار٘ َٚتٛيّا عٓ٘:ٖٛ ،
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البحث الرابع عشر  :تبدّل رأي الـنجتهد أو تغيّر تقليد الـنكلف .
َٛعٛع ٖذا ايبخ

َـا ا ا تبـاٍ اأ ٟايــُجتٗا ٚؾتٝـاٚ ٙقـا عُـٌ ٖـٛ

َٚكًــا ٙٚبــايرأ ٟايكــاٖٚ -ِٜــ ٛحهــِ رــاٖرٚ -ٟحضــٌ يــ٘ اأ ٟااٜــا
بـــد ف ايكــاٚ ،ِٜايصــؤاٍٖ :ــٌ ٜـــجس ٟعــٔ ايـــخهِ ايعــرع ٞايــٛاقعٞ
ايـُخؿٛر

ايًٛح  :إَتثاٍ األَر اي اٖر ٟعً ٢ربل ايؿت ٣ٛايكاٜــُ ١بعـا

إْهعاف خطر ايـخهِ اي اٖر ٟاأل ٍٚعٓا ايـُجتٗا ٚعاٚي٘ ال اأ ٟمإٍ .
ٚبتعبري ٍ مإٍ َٛ :عٛع ايبخ

َا ا ا إشتٓا ايـُهًـ يـخجَ ١عتـربَ ٠ـٔ

أَــاا ٠عك ٝ٥ــَ ١ـــُغا ٠ظــرعاو ندــرب ايثكــٚ ١رــاٖر ايًؿ ـ
َـخرز َعترب ظرعاو ناإلشتضخا

أ ٚأصــٌ عًُــٞ

ٚقاعا ٠ايتجاٚز ٚايؿـراؽ  ،مـِ إعـُخٌ

اأٜــ٘ ٚقاَــ ،عٓــا ٙحجــ ١أخــر ٣عًــ ٢خ ـ ف ايـــخج ١ايصــابكٚ ١إْهعـــ
ايـد ف أ ٚايـدطر

ايـخج ١ايصابك ،١حٝ

ًٜـسّ بطـ ٕ أعُايـ٘ ايصـابك١

ايضادا ٠ربل ايـخج ١ايـُاع ،١ٝؾٝرت ٞايصؤاٍ :
عٓا تباٍ اأ ٟايـُجتٗا ٚعاٚي٘ عـٔ ايـرأ ٟايكـا ِٜال ايـرأ ٟايثـاْٞ
ايـــجاٜا ٖــٌ ٜـــجس ٟعــٔ ايـــخهِ ايــٛاقع : ٞإَتثــاٍ ايـــُهًـ يًخهــِ
اي اٖر ٟايكا ،ِٜأّ ال ٜـجس ٟعٓ٘ ٚتًسَ٘ اإلعاد ٠أ ٚايكغا ٤؟ .
ٖٚذا ايـُٛعٛع غايـباو َا ٜـتخـكل

َٛااد تـباٍ االاـتٗاد عٓا َراع

ايتكًٝا نُا ٜتخكل عٓا تػٝلر تكًٝا ايـُهًـ بعاٚي٘ ال َـجتٗا اخر تـدتًـ
ؾتــٛاَ ٙــع ؾتــ ٣ٛايـــُجتٗا ايصــابل ٚنــإ عاٚيــ٘ يتدًـــ بعــ

ظــرا٥ل

ايـُراع َٔ ١ٝحٝا ٠أ ٚعااي ١أ ٚعبل أْ ٚـخٖٛا .
 ٚاعتكادٖ : ٟذا ايـُبخ
بٌ َٔ َُٗـاظ َباحـ

َٔ َُٗاظ َباح

اإلاساٚ ٤اإلاتٗـاد،

أصـ ٍٛايؿكـ٘ ،إلاتبارـ٘ ايٛمٝـل برعُـاٍ ايــُهًؿني

ٚتاٜلـٓـِٗ ٚاْـكٝادِٖ ن ٚإراعتِٗ َع نثر ٠ايتػٝلراظ يتباٍ إاتٗاد ايـُراع
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اياٜين ٚتػٝلر ؾتٝا ٙأ ٚيتػري تكًٝا ايـُهًـ ٚتعاد ٙر ٍٛعُرَ ٙــُا ٜٛاـب
إعُخ ٍ ايعٌُ االْكٝاد ٟايـُاع ٞأ ٚؾصادَ ٙع إاتبار٘  َٔ -حٝ

األمر

ايـدااا -ٞبايعٌُ ٚايصًٛى ٚايع قَ ١ع ان شبخاْ٘ .
ٚتضٜٛر يو بـج  : ٤اْ٘ قـا تـٓٗ
حجَ ١عترب ٠عًٚ ٢اٛ

ٚقـ ،الحـل-

عٓـا ايــُجتٗا-

ايصٛا ٠اس ً٤يًض  ٠ايــُؿرٚع ١أ ٚعًـْ ٢ــجاش١

ايعضري ايعٓيب أ ٚنٚ ٕٛق ،ؾرٜغ ١ايــُػر

ٖـا

ايــخُر ٠ايــُعرق ١ٝأٚ

ن ٕٛايتذن ١ٝبكطع االٚداج األابع ١بايـخاٜا بعا إٔ قاَ ،ايـخج ١ايـُعترب٠
عٓا اى ايـُجتٗا أ ٚعٓـا ايــُراع ايصـابل ايـذَ ٟـاظ عًـ ٢خـ ف تًـو
ايسَإ ايـُاع : ٞايـخج ١عً ٢عاّ ٚاٛ

ايصـٛا ٠أ ٚعًـ٢

نرٕ قاَ،

رٗاا ٠ايعضري ايعٓيب أ ٚعً ٢نؿا ١ٜقطع ٚدج ايــخًكّٛ

ايتذنٝـ ١أ ٚنـٕٛ

شكٛط قرظ ايعُض ٚقتاو إلؾطاا ايضاٚ ِ٥أدا ٤ؾرٜغ ١ايـُػر ٚ ،ايـخج١
أعِ َٔ األَـاا ٠اي ٓٝـَٚ ١ـٔ ؾتٝـا ايــُجتٗا ايعـادٍ يــُكًاَٚ ٜ٘ـٔ األصـٌ
ايعًُ ٞايـُخرز ٚايـ

عُـٌ ايــُهًـ عًـٚ ٢ؾكٗـا برٖـ١و َـٔ ايسَـإ  ،مـِ

تبــاٍ اإلعتكــاد  -إاتٗــاداو أ ٚتكًٝــااو حصــبُا َثلًٓــا  -بـخـــٝ
َـٛاـباو يٓكط ايعٌُ ايصابل أ ٚؾصادٚ ٙعاّ نؿاٜت٘

نــإ ايتػـــري

ايٓ ر ٠االٚل .

ٚح٦ٓٝذ ْك : ٍٛالبا َٔ تػٝلر ايعٌُ بًخار ايٛقا٥ع ايـخايٚ ١ٝايـُصتكبًـ١ٝ
غري ايـُرتبط ١بايٛقا٥ع ايصابك ،١نُا ي ٛقاَ ،ايـخج ١عًـ ٢اظـلاط ايعربٝـ١
عكا ايٓهاح  ٖٛٚبعام مل ٜتسٚج ،بعا إٔ قاَ ،ايـخج ١ايصابك ١عٓا ٙعً٢
صخ ١عكا ايٓهاح بػري ايعرب ،١ٝؾاْ٘ َٔ ايٛاعذ شكٛط االعتبـاا ٚايــخج١ٝ
عٔ ايرأ ٟايكاٜـِ ٚيس ّٚعٌُ ايـُجتٗا َٚكًا ٜ٘عً ٢ربل ايرأ ٟايـخاٜ
ٚال اٜب

ٖذا أص و ٚيٝض ن َٓا ؾ. ٘ٝ

يهٔ قا ٜه ٕٛاألمر ظاَ و يًٛقا٥ع ايـُاع ١ٝايـُرتبط ١بايــُصتكبٌ ٚمٝكـاو
ؾَٗ ٛـخٌ ايه ّ ،نُا يـ ٛقاَـ ،ايــخج ١ايــُعترب٠

االاتٗـاد أ ٚايتكًٝـا
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ايـــُاع ٞعًــٚ ٢اــٛ

صـ  ٠ايــجُع ١تعٓٝٝـاو أ ٚعًــ ٢صخـــ ١ايــسٚاج بػــري

ايعربٝــٚ ١زٚاتــ٘ َعــ٘ ،أ ٚقاَــ ،عًــ ٢صــخ ١ايــذبذ بكطــع ٚدج ايـــخًكّٛ
خاصــٚ ١ايًخــِ بــامٍ عٓــا ،ٙأ ٚقاَــ ،عٓــا ٙاي ــخج ١عًــ ٢تـــخكل ايػــرٚ
ص ت٘ ٚإؾطاا صٝاَ٘ عًٚ ٢ؾكٗا مـِ تبـاي ،عٓـاٙ

بصكٛط ايكرظ ؾعٌُ

ايـخجٚ ١تػري َؤداٖا ال ٚاٛ

ص  ٠اي ٗر

عضر ايػٝبـٚ ١ايٛقـ ،بـامٍ

أ ٚال ؾصــاد ايــسٚاج بػــري ايعربٝــ ١أ ٚال بطــ ٕ ايتذنٝــَ ١ــٔ د ٕٚقـــطع
األٚداج األابـع ١أ ٚال دخـٚ ٍٛق ،ايـُػر
ٚبـتعبـٝـرٍ مـإٍ  :ايـٛقـا٥ـع اي حـكـ ١اي

بذٖـا

ايـخُر ٠ايـُعرق. ١ٝ

يـٝـض يـٗا إاتـباط بايـصابـل ْ ري

ايٛقا٥ع اي حك ١ايـُصتجا ٠أَ ٚا ال أمـر يــٗا بًخـار إْتؿـاَٛ ٤عـٛع٘ ٚعـاّ
بكا ٘٥نايًخِ ايـُذنّ ٢بكطع ٚدج حًك َ٘ٛؾكل ٚقا أنٌ يـخُ٘ أ ٚأعطا ٙأٚ
باع٘ٚ ،ايسٚا ١اي

عكا عًٗٝا بايؿااشٚ ١ٝقا َات ،قبٌ تبـالٍ االاتٗـاد أٚ

ايتكًٝاٖ ،ذ ٙايـُٛااد  ْٚا٥رٖا خااا ١عٔ حر ِٜايبخ
ٚاالظهاٍ ٚايـدضاّ

اسَاو .

ايٛقا٥ع ايـُصتكبً ١ٝايـُرتبط ١بايٛقا٥ع ايـُاع١ٝ

ٚايـُلتب ١عًٗٝا ،ؾٝكـع ايهـ ّ

إٔ ايــخج ١ايــُعترب ٠اي حكـَ -١ـٔ أَـاا٠

أ ٚأصٌ عًُـَ ٞــخرز -يــُا إقتغـ ،زٚاٍ ايــخهِ اي ـاٖر ٟايــُصتدرج
َــٔ ايـــخج ١ايصــابك ١ايسا٥ــٌ إعتبااٖــا  -حصــب ايؿــرضٖ -ــٌ ٜكتغــٞ
إْهعاؾٗا عاّ االاتسا ٤بايعٌُ ايصابل ٚيس ّٚايتاااى ٚايت

باإلعـاد ٠أٚ

بايكغاَ ٤ع االَهإ ،أّ ال ٜكتغ ٞيو ٜٚتِل اإلاسا ٤؟ .
ٖٚذا ايـُبخ

ٜعِل ايـُجتٗا ا ا تباٍ إاتٗاد - ٙايــُعتُا عًـ ٢أَـاا٠

َعترب ٠أ ٚأصٌ عًَُ ٞــخرزٚ -تػٝلـر ال اأَ ٟــدايـ يــُا إعتكـا ٙشـابكاو
َٚا أدل ٣ب٘ إاتٗادَ ٙاعٝاوٜٚ ،عِ ايـُهًـ ايـُكًا ا ا تباٍ إاتٗاد َراع٘
أ ٚتباٍ تكًٝا - ٙألحا َٛاباظ ايتباٍ
اأَ ٟـجتٗا ٙايصابل

ؾتٝا أ ٚؾتا. ٣ٚ

ايتكًٝـا  -ال تكًٝـا َـٔ ٜــدايـ
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نُا اْ٘ ٜعِل َا ا ا نإ ايـُصتٓا ايكاٚ ِٜايــخاٜ
ايـــُعتربٚ ٠قــا إختًـــ َؤداُٖــا َـــُا أٚاــب ايعــو
ايصابل ،أ ٚنإ ايــُراع ايكـاٚ ِٜايــخاٜ

ٖـ ٛاألَـاا ٠اي ٓٝـ١
اإلاتــسا ٤بايعُــٌ

ٖـ ٛاألصـٌ ايعًُـ ٞايــُخرز

ايـــُدتًـ َؤداُٖــا ،أ ٚإختًـــ َصــتٓا ٙايكــا ِٜعــٔ ايـــخاٜ

ْــٛع

ايـُراع -اى أٖ ٚذاٚ . -ايـجاَع اْـهـعاف اخل ف ؾـ ٞاألحهاّ اي اٖر١ٜ
بـخجـَ ١عتربٚ ،٠ال ٜتؿاٚظ ايـخاٍ ؾـ ٞيــو نــً٘ ٚال ٜـتــػري االختٝـاا َـٔ
حٝ

اإلاسا ٤أ ٚعاَ٘ حبصب َكتغ ٢ايكاعا ٠األٚي ١ٝأ ٚاياي ٌٝايـداظ.
ٚقــا إختًؿــ ،األْ ــاا

ٖــذا ايـــُبخ

َــٔ ح ٝـ

اإلاــسا ٤أ ٚعاَــ٘

ؾايـُعٗٛا بني األصٛيٝني األٚاخر(قاِٖ) ٖـ ٛعـاّ اإلاـساَ ٤طًكـاو ٚيـسّٚ
ايتاااى باإلعا د٠

ايٛق ،أ ٚبايكغا ٤خااا٘ ،تــجا ٖـذا االختٝـاا ظـا٥عاو

َــٔ عٗــا َؤشــض األصــ ٍٛاي ــخاٜ

َٚربل ـ ٞايؿكٗــا ٤ايـــُخككني ظــٝدٓا

األْضااٚ ٟال َٜٓٛا ٖذا .
ْعِ قا خايـ بع

األاـ  ٤األٚاخـر(ٚ )1إختـاا اإلاـساٚ ، ٤إشـت ٗر

ؾـَ ٞــجًض بــخث٘ ايــعرٜـ  :تـصايــِ األصـخا

عًٝـ٘ حتـ ٢اـا ٤ظــٝدٓا

األع ِ األْضاا ٟؾٛقع ايـد ف ٚاالظهاٍ .
ٜٚـٓـبػ ٞإٔ ٜعًِ تـخالد بـخـثٓا

دا٥رَ ٠ذٖب ايتدطـ ١٦ايذ ٟإيـتسَٓاٙ

ٚؾاقاو يعًُآ٥ا األبراا (قاِٖ) بعا اإل عإ بايــخل ايٛاحـا ٚايٛاقـع ايؿـااد
ح ٝـ

ٜهــ ٕٛايٛاقــع َـــخؿٛراو

ايًــٛح قــا تضــٝب٘ األَــاا ٠أٜ ٚضــٌ ايٝــ٘

األصٌ ايـُخرز ٚقا تــدط ٘٦األَـاا ٠أ ٚال ٜضـٌ ايٝـ٘ األصـٌ ايعًُـ ،ٞأٟ
ٜـــُهٔ إٔ ٜضــٝب ايـــخهِ اي ــاٖر ٟاال ٍٚايٛاقــع ٜٚ ،ـــُهٔ إٔ ٜضــٝب٘
ايـخهِ اي اٖر ٟايثاْٜٚ ،ٞـُهٔ إٔ ال ٜضٝبا ،ٙؾٝرت ٞايصؤاٍ :
ْٗ -1ا ١ٜاألص ٍٛتكرٜر بـخ

ايصٝا ايربٚارد : ٟج. 129 : 1
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عٓا تباٍ اأ ٟايـُجتٗا ٚعاٚي٘ عـٔ ايـرأ ٟايكـا ِٜال ايـرأ ٟايثـاْٞ
ايـــجاٜا ٖــٌ ٜـــجس ٟعــٔ ايـــخهِ ايــٛاقع : ٞإَتثــاٍ ايـــُهًـ يًخهــِ
اي اٖر ٟايكا ،ِٜأّ ال ٜـجس ٟعٓ٘ ٚتًسَ٘ اإلعـاد ٠أ ٚايكغـا ٤؟ ٖ ،ـذا ٖـٛ
َضبل بـخثٓا ٖٓا .
ٚال َٛاــب يًتخـــاث عُــا ٜكتغـــ ٘ٝايتضــٜٛب ٚ ،يـــو ألْــ٘ َ -ـــع
ايتضــٜٛب -ال َٛعــٛع إلْهع ـاف ايـــدطر ٚايـــد ف َــا داّ نــٌ َـــجتٗا
َضـــٝباو ٚنـــٌ اأ ٟيـــ٘ ٚاقـــع ظـــرعٚ ،ٞعٓـــا تبـــاٍ اأ ٟايــــُجتٗا ٜتبـــاٍ
ايـُٛعٛع ٜٚضري اأ ٜ٘ايـجاٜا ٖ ٛايٛاقع -ال اْ٘ ٜٓهعـ خ ف ايٛاقع . -
ٚبتعـــبريٍ مـــإٍ  :ايتضـــٜٛب ايـــذ ٟإيتسَـــ٘ بعـــ

ايضـــخابٚ ١ايؿكٗـــا٤

ٚايـُدتط بايٛقا٥ع ايـداي َٔ ١ٝايٓط ايكراْـٚ ٞايــخاٜثَٓ( ٞطكـ ١ايؿـراؽ)
ٚقا شبل تكرٜب٘ ،حٝ

ال ٜه ٕٛؾٗٝا حهِ ظرع ٞن تعـال مابتـاو

ايٛاقـع

ٚته ٕٛؾتٝا ايؿك ٘ٝؾٗٝا عً ٢ربل األٖـااف ايعًٝـا يالشـ ّ أ ٚربـل ايكٝـاط
ٚايعً ١ايـُصتٓبط َٔ ١دي ٌٝايـخهِ ايـُُامٌ ٚايـُعاب٘ أ ٚربل اإلشتخصـإ
أ ٚربل بع

األَاااظ ايـُبتاع ١عٓاِٖٚ -ته ٕٛيـؿتٛا ٙدخٌ

حـاٚث

َضًخ ١عًٚ ٢ؾكٗا ٚمبٛظ ٚاقع ظرع ٞعً ٢ربكٗا يؿرض أْ٘ ال ٚاقـع يــٗا
َٛاد اْتؿا ٤ايٓطل ايـداظ

ايكرإ أٚ

ايصـٓٚ ،١ال اٜـب

أْـ٘ عٓـا

تبـاٍ االاتٗــاد ٚتػـري ايؿتٝــا أ ٚعٓــا تػـري ايتكًٝــا -البــا َـٔ ايكــ ٍٛبـماسا٤
ايعٌُ ايصابل يـُٛاؾكت٘ ايـجعٌ ايٛاقع ٞإلعتكادِٖ عاّ ايـجعٌ االيـٗٞ
(َٓطك ١ايؿراؽ) نُا تكاّ تؿضً٘ٝ

ايـُبخ

ايصابل .

ٖٚهــذا ايتضــٜٛب ايـــًُتسّ بــ٘ عٓــا مجــع اخــر َــٔ ؾكٗــا ٤ايصــٓ ٖٚ ١ـٛ
ايـُـدتط بـُٛااد قٝاّ األَاا ٠ايـُدايؿ ١يًٛاقع عٓا ايـُجتٗا ٚال ٚاقع
حكّ٘ باعتكادِٖ ،ؾمِْٗ ٚإٕ ناْٛا ٜعلؾ ٕٛبثبٛظ حهِ ٚاقعَ ٞـخؿٛر عٓا
ان شبخاْ٘ ،يهٓ٘ ٜغُخٌ عٓاَا ٜهَ ٕٛـجٗٛالو عٓا َـجتٗاٍ َا بؿعٌ قٝـاّ
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األَــاا ٠ايـــُدايؿ ١ياٜــ٘ٚ ،ا ا إعتكــاٚا أْــ٘ مل ٜهــٔ ايٛاقــع مابت ـاو

حكــ٘

العــُخ ي٘ حــني االاتٗــاد األ ٍٚايـــُٓهعـ َـــدايؿت٘ يًٛاقــع باالاتٗــاد
اي حل ؾرَ ٟعٓ ٢يعاّ اإلاسا ٤ؾاْ٘ َٔ (ايصايب ١باْتؿا ٤ايـُٛعٛع) ؟.
ٚايـخاصٌ إ َذٖب ايتضـٜٛب ال ٜـرتبل بــُا ْبخثـ٘ ٖٓـا َـٔ اإلاـسا٤
عــٔ اي ــخهِ ايــٛاقع ٞبعــا اْهعــاف ايـــدطرٚ ،ايصــًب َــٔ بــا
ايـُٛعٛع) ٚيذا ٜـدتط بـخثٓا
َتؿرعات٘ ،حٝـ

(شــًب

اإلاسآٖ ٤ـا بــُذٖب ايتدط٦ـ ١ألْـ٘ َـٔ

تهـ ٕٛايطـرم ٚاألَـاااظٖٚ -هـذا األصـ-ٍٛ

َعـرض

تؿ ،ٜٛايـُضًخ ١ايٛاقع ١ٝايـًُسَ ١عً ٢ايـُهًؿني .
نُا إٔ َـبخـ

اإلاـساٖ ٤ـٓا َـدـتـط بـُا ا ا ناْـ ،ايـخـجـ ١اي حـك١

تهعـــ عــٔ بطـ ٕ ايـــؿتٝا ايصابـــكٚ ١ؾصــاد األعُــاٍ ايضــادا ٠عًــٚ ٢ؾـــكٗا
ٚعاّ حجَ ١ٝصتٓاٖا ٚ .عً ٘ٝي ٛناْ ،ايـخجٚ ١ايؿتٝا اي حكـَ ١صـتٓا ٠ال
َا ال ٜهعـ عٔ ؾصاد ايعٌُ ايصابل ْ -ـري أصـٌ االظـتػاٍ ٚاالحتٝـاط أٚ
أصٌ االشتضخا  -خرج عٔ َـخـٌ ايه ّٚ ،البا َٔ ايتؿض: ٌٝ
ؾإ اعتكا ايـُجتٗا َث و ارٜإ ايـربا٠٤
ٚترى ايصٛا٠

األقـٌ ٚاألنثـر االاتبـارٝني

ايض  ٠عُ و مِ تباٍ إاتٗادٚ ٙإعتكا ارٜإ االظتػاٍ ؾ٘ٝ

ٚعاّ اْـ خ ٍ ايعًِ االمجايٚ ،ٞالبا َٔ ايتؿرٜل بني االعادٚ ٠ايكغـا ٤إ
نــإ االْهعــاف

ايٛقــٚ ،اــب عًٝــ٘ االعــاد ٠اعتٓــا ً٤بايـــخج ١اي حكــ١

ايـــُٓهعؿٚ ،١إ نــإ خــااج ايٛقــ ،مل ٜــجب ايكغــا ٤اسَـاو يتٛقؿــ٘ عًــ٢
إحراز َٛعٛع٘ ( ٖٛٚؾٛظ ايؿرٜغ )١ايٛاقعَٚ ١ٝع إتٝإ ايعٌُ ايـُرَٛا ب٘
عً ٢ربل ايـخج ١ايصابك ١مل ٜـخرز صام (ؾـٛظ ايؿرٜغـ )١ح٦ٓٝـذ يٝجـب
ايكغا ٤ؾاْ٘ َـختاج ال أَر ااٜا عً ٢ايـُصًو ايــُدتااٚ ،يٝصـ ،قاعـا٠
االظتػاٍ ايـُصتٓا ايٗٝا الحكاو -صايـخ ١إلمباظ الزَٗا ( :ؾٛظ ايؿرٜغ. )١
ٖٚهذا حاٍ االشتضخا

ا ا نإ َصتٓا ايـُجتٗا الحكاو يتباٍ االعتكاد
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ٚتػري االاتٗاد نرٕ اقتغ ٢ااتٗاد ٙايصابل عاّ حج ١ٝاالشتضخا
أٚ

َطًكاو

ايـجًُٚ ،١ألاٌ عاّ ارٜاْ٘ أؾت ٢بطٗااَ ٠اَ ٍ٤عًـ ّٛايتـٓجلض شـابكاو

ٚأاــر ٣أصــٌ ايطٗــاا ٠ؾتٛعــر َٓــ٘ ٚصــً ٢مــِ تبــاٍ إاتٗــاد ٙال حجٝــ١
االشتضــخا

َطًك ـاو ٚنــإ ارٜاْــ٘ َكتغــٝاو يٓجاشــ ١ايـــُا ٤ايـــُتٛعَٓ ٧ــ٘

يـُعًَٝٛتٗا شابكاو ٚأٚاب ؾصاد ص ت٘ بذاى ايٛع ،٤ٛؾـإ نـإ

ايٛقـ،

ٚاب ،عً ٘ٝاإلعاد ٠إعتٓا ً٤بايـخج ١اي حكٚ ١االاتٗـاد ايــجاٜاٚ ،إٕ نـإ
خااج ايٛق ،مل ٜـجب ايكغا ٤اسَاو يعاّ ص ح ١ٝاإلشـتـضخا

إلمـباظ

الزَ٘  :أعين (ؾــٛظ ايـؿرٜــغ )١شابــكاو -حتـٜ ٢تخكـل َـٛعــٛع ايـكـغــا٤
ٜٚـخرز ٚاٛب٘ بمحراز َٛعٛع٘ .
ٖٚهذا ٜـدتط ايبخـ
ٚاٛ

ٖٓـا بػـري ايــُٛااد ايــداص ١ايـ

ٜعًـِ بعـاّ

اإلعادٚ ٠ايكغا ٤ؾٗٝا حتـ ٢يـ ٛعًـِ بايــد ف ،نُـا يـ ٛصـًَ ٢ـٔ

د ٕٚقرا ٠٤ايصٛا ٠إاتٗاداو أ ٚتكًٝـااو يــُٔ ٜكـ ٍٛبعـاّ ٚاـٛ
تباٍ إاتٗـاد ٙأ ٚتكًٝـا ٙيــُٔ ٜكـ ٍٛبٛاـٛ
ايض ٚ ٠ال قـغاؤٖا ،يًخاٜ

قرا٤تٗـا مـِ

قرا٤تٗـا ؾاْـ٘ ال تــجب إعـاد٠

ايضخٝذ(:)1رال تعاد ايض  ٠إال َٔ مخص:١

ايطٗٛا ٚايٛق.... ،د .
ٚاي اٖر إختضاظ ايبخ

بـُا ا ا نإ ٖٓاى حهِ راٖرٜ ٟمـبخ

عٔ

إاسا ٙ٤عٔ ايٛاقع ٚعاّ إاساٜٚ ،ٙ٤تخكل ٖذا ؾُٝا ا ا نإ االعتكاد األٍٚ
َصــتٓااو ال حجــَ ١عتــربَ ٠ــٔ أَــااَ ٠عتــرب ٠أ ٚأصــٌ عًُــَ ٞـــخرز ٚنــإ
اْتكاع٘ الحك وا بــخجَ ١عتـربَ ٠ـٔ أَـاا ٠أ ٚأصـٌٚ ،الزَـ٘ خـرٚج َـا نـإ
َصتٓا االعتكاد األ ٍٚقطعاو بايـخهِ مِ ٜتبني خطؤٚ ٙن ْ٘ٛاٗ و َرنباوَٚ ،ا
نإ َصتٓا االعتكاد ايثاْ ٞقطعاو َٛاباو يًجسّ بــدطر َصـتٓا ٙاألٖٚ ،ٍٚـذا
( )1ايٛشا: ٌ٥ج: 4

 َٔ 1ابٛا
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ْ ري َا ا ا قطـع بعـاّ ٚاـٛ

ايصـٛا٠

ايضـ ٚ ٠بعـا ايعُـٌ عًـٚ ٢ؾكـ٘

برٖ١و َٔ ايسَإ قطع الحكاو بٛاٛبٗا ؾٗٝا ،أ ٚقطع بعاّ َاْع ١ٝاألنٌ ايٝصري
عٔ صخ ١ايض ٚ ٠قا عٌُ ب٘ ؾل٠و َٔ ايٛق ،مِ قطع الحكاو بـُاْعٝت٘ عٓٗا،
أ ٚقطع بـدطر اشت ٗاا ٙايصابل يـخج ١ٝشٓاٍ أ ٚداليـ ٍ ١أْ ٚصـدَ ١ـر اٚاٜـٍ١
مِ تبٝلٔ ي٘ قطعٝاو ععـ ايرا ٟٚأ ٚععـ اياالي ١أ ٚخطر ايـُر .
ؾاْــ٘ ال اٜــب

عــاّ إاــساَ ٤ــا قطــع بــ٘ شــابكاو يًكطــع الحكـاو ببط ْــ٘

َٚـدايؿت٘ يًٛاقعٚ ،البا َٔ اإلعاد ٠أ ٚايكغا ٤ألْ٘ بعا إْهعاف خطر قطع٘
ٜتبني ن ْ٘ٛتـد ٝو يًخهِ ٚيٝض حهُاو مابتـاو رـاٖراو بــخجَ ١عتـرب ٠قـا عُـٌ
عً ٢ربكٗا يٝختٌُ إاساؤ ٙعٔ ايٛاقع .
مِ بعا تـخرٜر َـخٌ ايبخ

ٖٓـاٜ -كـع ايهـ ّ تؿضـ ٝو حـ ٍٛايٛرٝؿـ١

ايعًُ ١ٝعٓا تباٍ ؾتٝا ايـُجتٗا عً ٢ايـُهًـ أ ٚتباٍ تكًٝاٚ ٙتػري ايؿتـ٣ٛ
عًٜ ٌٖ ،٘ٝـجس ٜ٘عًُ٘ ايصابل عٔ ايٛاقع؟ْٚ ،بخث٘

َرحًتني :

األٚل ؾُٝا تـكتغ ٘ٝايكاعا ٠ايعاَ َٔ ١اإلاسا ٤أ ٚعاَ٘ .
ٚايثاْ : ١ٝؾُٝا ٜـكتغ ٘ٝاياي ٌٝايـداظ
ٚايه ّ

َكاَني َلتبني ْباأ ببخ

َـخٌ ايبخ

.

:

مقتضى القاعدة العامة األولية:
قا ٜكاٍ َ :كتغ ٢ايكاعا ٠األٚي ٖٛ ١ٝاإلاساَ ٤ا مل ٜاٍ ديٝـٌ خـاظ
عً ٢عاَ٘ ٚ ،يو ألْ٘ ال ٚا٘ يبط ٕ األعُـاٍ ايصـابكَ ١ـا داَـَ ،صـتٓا٠
ال حجـ - ١أَــااَ ٠عتــرب ٠أ ٚأصــٌ عًُــَ ٞـــخرز -ؾــإ إْهعــاف ايـــد ف
الحكاو بـخجَ ١عترب ٠ال ٜكتغ ٞايٝكني بــُدايؿ ١ايــخج ١ايصـابك ١يًٛاقـع ٚال
ٜصــتًسّ ايكطــع بــبط ٕ ايـــخج ١ايـــُاع ١ٝايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ايـــُعتكا ايصــابل
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 ااتٗــاداو أ ٚتكًٝــااوم ،-بــٌ ايـــخج ١ايصــابك ١نايـــخج ١ايـــخاعرٜ ٠ـــُهَٔطابكتٗا يًٛاقع ٜٚـُهٔ َـدايؿتٗا يًٛاقـع ؾـإ ايٛاقـع َــجٍٗٛ

اي ـرؾني

ايصابل ٚاي حل َعـاوٚ ،يـذا ال ٜهعــ االاتٗـاد اي حـل ايــُصتٓا يًخجـ١
اي حك ١عٔ بط ٕ ايـخج ١ايـُاع ١ٝأ ٚبط ٕ ايعُـٌ ايصـابل عًـٚ ٢ؾكٗـا،
بـُعٓ ٢اْ٘ ال ٜمـعًِ عاّ َطابك ١عًُ٘ َع ايٛاقع حتٜ ٢لتب عاّ اإلاسا. ٤
ْعــِ ايـــُجتٗا أ ٚايـــُكًا ايــذ ٜٔقاَــ ،عٓــاُٖا ايـــخج ١الحك ـاو عًــ٢
خ ف َؿاد ايـخج ١ايـُاعٜ -١ٝـجب عًُٗٝا ايعٌُ َصتكب و عً ٢ربل َؿاد
ايـخج ١ايــخاعر ٚ ،٠رـرف قٝـاّ ايــخج ١اي حكـٜ ١بطـٌ اعتبـاا ايــخج١
ايصابك ،١يهٔ ال دي ٌٝعًـ ٢إبطايــٗا ايعُـٌ ايصـابل ايــُعتُا عًـ ٢ايــخج١
ايصابك ١حت٢

ررؾٗا ٚزَاْٗا ايـُاعَ ٞا داّ ٜـختٌُ َطابكتٗا يًٛاقع .

ٚباختضاا :تبالٍ ايـخج١

ايسَإ اي حل ٖ ٛتباٍ

َٛعٛع ايـخج١

َٚضااقٗا ٚال ٜصتٛاب تباٍ ايـخج ١الحكاو  :حض ٍٛايٝكني بعـاّ َطابكـ١
َؿاد ايـخج ١ايـُاع ١ٝيًٛاقع حت ٢تبطٌ أعُايـ٘ ايــُاع ١ٝايــُصتٓا ٠ايٗٝـا،
ٖٓ َٔٚا ٜتعني االيتساّ باإلاساٜٚ ٤تعذا االيتساّ ببط ٕ األعُـاٍ ايــُاع١ٝ
ايـُصتٓا ٠ال ايـخج ١ايصـابك ٚ ،١يـو يضـاٚاٖا َـٔ ايــُهًـ عًـ ٢ربـل
حج ١تاَ ١ايـخجـ ١ٝؾـ ٞررؾـٗاٚ ،يذا ًٜسّ إيـتـساّ صخ ١االعُاٍ ايـُاعـٝـ١
ايـُطابكَ ١ع ايـخج ١ايـُاع ،١ٝؾ إعادٚ ٠ال قغا. ٤
ٖٚذا َكاٍ َرؾٛض ْبٝلٔ ٚاٗ٘ بتعبريَ ٜٔـجٌُ َٚؿضٌ :
ايبٝإ األ ٍٚاالمجاي : ٞإْ٘ ٚإٕ نإ ايٛاقع َـجٗٛالو

ررف االشتٓاد

ال ايـخج ١ايـُاع ٚ ١ٝررف االشتٓاد ال ايـخج ١اي حك ،١يهٔ َكتغـ٢
ْٗٛض ايـخج ١اي حك ٖٛ ١االعتكاد بـُٛاؾكتٗا يًٛاقع ايـُخؿٛر

ايًـٛح،

ٚالزَ٘ إعـتـكاد عاّ َـطابـكَ ١ؤد ٣ايـخج ١ايـُاعـ ١ٝيًٛاقع ؾـٝه ٕٛايعٌُ
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ايـُرت ٞب٘ عًٚ ٢ؾكٗا بار و ًٜسّ إعادت٘

ايٛق ،أ ٚقغاؤ ٙخااج ايٛق. ،

ا ٕ َـكــــتغ ٢ايكاعـــا ٠االٚيٝــــ ١عـــاّ اإلاـــسا٤

َـــٛااد إْـهــــعاف

ايـد ف بـخجَ ١عترب ٠الحك ١ناظؿ ١عٔ َــدايؿ ١ايعُـٌ ايــُرت ٞبـ٘ شـابكاو
ايًـٛح َ -ـٔ د ٕٚؾـرم بـني َـٛااد

ٚعاّ َطابكت٘ َع ايٛاقع ايــُخؿٛر

تباٍ االاتٗاد ٚتػري ايؿتٚ ٣ٛبني َٛااد تػٝلر ايتكًٝا يعااض َعرٚع .
ايبٝـإ ايثــاْ ٞايتؿضــ :ًٞٝاي ــاٖر إٔ َكتغــ ٢ايكاعــا ٠األٚيٝــٖ ١ـ ٛعــاّ
اإلاساٚ ٤يس ّٚايتاااى باإلعاد ٠أ ٚبايكغا ،٤ؾاْ٘ ا ا نإ االعتكـاد ايصـابل
ايعُ ّٛأٚ

َصتٓااو ال أَاا ٠رَٓ ١ٝعترب ٠راٖر٠

اإلرـ م ٚؾخـط عـٔ

ايـُدضلط أ ٚايـُكٝلا ؾًِ ٜعثر عًٝـ٘ ،أ ٚنـإ االعتكـاد ايصـابل َصـتٓااو ال
أصٌ عًُٚ ٞدي ٌٝؾكـاٖ ٞإعتكـا ٙايٛرٝؿـ ١ايعًُٝـ ١ايثابتـ ١عًٝـ٘ غـاؾ و عـٔ
أصـٌٍ حــانِ أ ٚأَــاا ٠غايبــ ،١مــِ تبـالٍ إعتكــاد ٙبصــبب عثــٛا ٙعًــ ٢أَــاا٠
َـــدضلض ١أَ ٚكٝلــا ٠أ ٚحانُــ ١أٚ ٚااد ٠أ ْ ٚــخ ٛيــو ب ــخٝ
إاتٗاد ٙايصابل قضٛا أ ٚتكضري

مل ٜهــٔ

ايٛص ٍٛال األَاا ٠اي حك ١أ ٚاألصٌ

ايـُعترب اي حل -ناْ ،ايـخج ١اي حك ١أ ٚاألَاا ٠ايـُترخر ٠ناظـؿ ١نعـؿاو
تعباٜاو عٔ ن ٕٛايٛاقـع ٖـ ٛخضـٛظ َؤداٖـا ،ؾاْـ٘ َكتغـ ٢حجٝلتٗـا ؾعـ و
 ٖٞٚناظؿ ١عٔ َـدايؿ ١ايعٌُ ايـُرت ٞب٘ شـابكاو َـع ايٛااـب ايــُرَٛا بـ٘
ٚاقعاو َٔٚ ،ايٛاعـذ عـاّ إاـسا ٤غـري (ايــُرَٛا بـ٘ ايـٛاقع )ٞعـٔ ايٛاقـع
ٚعاّ ٚؾـا٥ـ٘ بـُضًخـتـ٘ ايـًُسَـ ١ايااعـ ١ٝال إٜـجـابـ٘ ٚاألَـر بـ٘ إال بايـٌٝ
ٚاعذ ناظـ عٔ اإلاساٚ ٤ايٛؾا. ٤
ٚبـتـــكرٜب مــإٍ  :إٕ تـــبالٍ االعـــتكاد ٚتػٝلــر االاتٗــاد ايـــخاصٌ يــا٣
ايـُجتٗا ٜـُتٓع -عًَ ٢ذٖب ايتدطٚٚ ١٦حـا ٠ايــخل ٚايٛاقـع ايــُاٚلٕ
ايًٛح ايـُخؿٛرٚ -ال ٜـُهٔ إٔ ٜه ٕٛتبالالو

ايــخهِ ايـٛاقع ،ٞيٛعـٛح

َٓاؾات٘ َع األشض ايثابت ١يًُذٖب ايـخل ٚايـُتصايـِ عًٗٝا بني األصخا ،
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ٚ ٖٛٚحا ٠ايـخل ٚمبات٘

ايًٛح ايـُخؿٛر َٔ د ٕٚتػٝلر ٙأ ٚإعُخ ي٘ .

ا ٕ ٜه ٕٛتبـاٍ االاتٗـاد تبـالالو

ايــخج ١ايــُٛصً ١ال ايــخل أٚ

األَاا ٠ايهاظـؿ ١عـٔ ايٛاقـعٖٚ ،ـذا ايتبـاٍ ٜكتغـ ٞنـ ٕٛايــخج ١اي حكـ١
 َٔ أصٌ عًَُ ٞـخرز أ ٚأَااَ ٠عتـربٖ -٠ـ ٞايــخج ١ايــُعترب ٠ايــُٛاؾلَؤداٖا َع ايٛاقع ايــُخؿٛر عٓـا ان شـبخاْ٘ -بــخصب إعتكـاد ايــُجتٗا
الحكاو، -د ٕٚايــخج ١ايصـابك ١ايـ

إْهعــ خطؤٖـاٖٚ ،ـذا ٜصـتًسّ عـاّ

صــخ ١األعُــاٍ ايصــابك ١ايـــُرت ٞبٗــا عًــٚ ٢ؾــل ايـــخج ١ايصــابك ١بعــا تــبني
خطرٖــا ٚإْهعــاف عــاّ حجٝتٗــا ببــسٚؽ ْـــجِ ايـــخج ١اي حكــٚ ١إقتغـاٖ٤ا
مبٛظ َؿادٖـا ظـرع وا َٚـٔ بـا ٚاألَـرَ ،ـٔ د ٕٚإختضـاظ بسَـإ َـا بعـا
االْهعــاف ؾــإ األعُــاٍ ايصــابكَ ١ـــدايؿ ١يـــُا ٖــ( ٛايـــُرَٛا بــ٘ ٚاقعــاو)
ايـــُٓهعـ بايـــخج ١اي حكــ ١ايـــُصتًسَ ١يــبط ٕ ايـــخج ١ايـــُاعٚ ،١ٝغــري
(ايـُرَٛا ب٘ ٚاقعاو) ال ٜـجس ٟعٔ ايٛاقع ٚال ٜؿ ٞبـُ ن٘ اسَـاوٚ ،ال ٜـؤَؤم
َٔ عكا

ايـُدايؿٚ ١ترى إَتثاٍ ايٛاقع بعا شـكٛط ايــخج ١ايــُاع ١ٝعـٔ

االعتبــاا إال ا ا تـــاااى باإلعـــاد ٠أ ٚبايكغــا ٤يــــُا ؾاتــ٘ َــٔ ايٛاقـــع قبـــٌ
االْهعاف ٖ .ذا نً٘
ٚبـُثً٘ ْـكـرل

تبالٍ االاتٗاد ٚتػٝلر َٔ ٙؾتٝا يؿتٝا َـدايؿ ١يتًو .

عاّ اإلاـسا ٤عٓا تـبالٍ تـكـًـٝا ٚتـػـري َراـعـ ١ٝايـُهًـ

ؾاْــ٘ َــع إخــت ف ايـــُجتٗأٜ
ايـُخؿٛر

ايؿتٝــا ال ٜـــختٌُ مبــٛظ تػٝل ـر

ايٛاقــع

ايًٛح َـع اإليتـساّ ايــخل بايتدط٦ـٚ ١بٓضـب األَـاااظ بٓخـٛ

ايطرٜل ال ايٛاقع ٚايهاظـ عٓ٘ٚ ،البا ح٦ٓٝـذ َـٔ نْٛـ٘ تبـاالو

ايــخج١

ايٛاصــًٚ ١األَــاا ٠ايهاظــؿ ١عــٔ ايٛاقــع يًُكًّــاٖٚ ،ــٜ ٛكتغــ ٞنــ ٕٛايؿتٝــا
اي حكــٖ ١ــ ٞايـــخج ١ايـــُعترب ٠ايـــُجعٛي ١عًٝــ٘ د ٕٚايصــابك ١ايـــُاع،١ٝ
ٜٚصتٛاب بط ٕ األعُاٍ ايٛاقع ١عً ٢خ ف ايـخج ١اي حكـٚ ١إٕ ناْـ،
عًٚ ٢ؾل ايـخج ١ايـُاع ١ٝؾًٝسَ٘ ترتٝب ايماا ٚتاااى األعُاٍ عًـٚ ٢ؾـل
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ايـــخج ١ايــجاٜا ٠بمعــادَ ٠ــا َغــ٢

ٚقتــ٘ أ ٚقغــاَ ٤ــا ؾــاظ خــااج ٚقتــ٘

تااان وا يٓكط أعُاي٘ ايـُاعٚ ،١ٝال ٜٓؿع٘ ايعُـٌ ايــُاع ٞايــُرت ٞبـ٘ ٚؾـل
ايـخج ١ايصابك ١بعا اْهعاف خطرٖا َٚـدايؿتٗا يًخج ١اي حك. ١
ٚمـُٚ ١ا ٙٛاشتاالي ١ٝعً ٢اإلاسا ٤أ ٚعاَ٘ بـخصب َكتغـ ٢ايكاعـا٠
األٚيٜ ١ٝـُهٔ َرااعتٗا (ٚ ،)1ال ِٜٗل عرعٗا .
ٚقا تــخضٌ إٔ َكتغـ ٢ايكاعـا ٠األٚيٝـٖ ١ـ ٛؾصـاد األعُـاٍ ايــُاع١ٝ
عًٚ ٢ؾل ايــخج ١ايصـابكٚ ١عـاّ إاساٖ٤ـا َطًكـاو عٓـا قٝـاّ ايــخج ١الحكـاو
عً ٢ايـد ف َٔ ،د ٕٚؾرم بني ايعبـاداظ ٚايــُعاَ ظ ٚال بـني االحهـاّ
ايتهًٝؿٚ ١ٝاألحهاّ ايٛعع َٔ ١ٝعكٛد ٚاٜكاعاظ ٚأشبا ٚ ،ال بـني َـٛااد
األ َاااظ اي ٓٚ ١ٝبني َـجاا ٟاألصـ ٍٛايعًُٝـ ،١إال َـع قٝـاّ ديٝـٌ خـاظ
َعتُا عً ٢ايـد ف .
َٓٚعر ايتص ١ٜٛايـُطًك ٖٛ : ١عاّ قضٛا ايـخج ١ايـُترخر ٠ايكا ١ُ٥عٓـا
ايـــُجتٗا ٚايهاظــؿ ١عــٔ نــَ ٕٛؤداٖــا ٖــ ٛايٛاقــع  -عــٔ لــ ٍٛايٛقــا٥ع
ايـُاعـٚ ،١ٝعاّ قـضٛاٖا عٔ إقـتـغا ٤إبـطاٍ األعُاٍ ايصابـك ١ايـُرت ٞبٗا
عًٚ ٢ؾل ايـخج ١ايصابكٚ ١عً ٢االر م .
ٚايـُِٗ ايذٜ ٟصتخل إراي ١ايعرض ٚايبٝإ ٖٓا بـخ

:

مقتضى الدليل اخلاص :
ٖٓٚا ْـجٝب عٔ شؤاٍ ٜٛ ٌٖ :اا دي ٌٝخاظ ٜطرح ٖٓا عً ٢خـ ف
َكتغ ٢ايكاعا ٠األٚي ١ٝأ ٚعًٚ ٢ؾكٗا ؟.
قا ٜـكاٍ ْ :عِ ٜـٛاا عاد َٔ األدي ١ايـداص ١ايـُعـتـُا ٠عـٓا ايكا٥ـًني
()1

نتا

 :ايتٓكٝذ

ظرح ايعر ٠ٚايٛمك : ٢االاتٗاد ٚايتكًٝا . 62 - 51 :
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بماسا ٤األَر اي اٖر ٟعٔ ايـُرَٛا ب٘ ايٛاقع ٞعٓا تبـالٍ االاتٗـاد ٚايؿتٝـا
أ ٚتػٝل ـر ايتكًٝــا ٚايـــُراعْٚ ، ١ٝعتُــا ٚاٗــني َٓٗــا ْعرعــُٗا َــع تؿضــٌٝ
ايــــُكاٍ يع ـــ ِٝأُٖٝـــٖ ١ـــذا ايــــُبخ

ٚاًٝـــٌ ؾا٥اتـــ٘

َــــجاٍ ايعُـــٌ

اإلْكٝادٚ ٟايصًٛى ايضايــذ ال ان شـبخاْ٘ٚ ،ايـاي ٌٝايــداظ ٚاٗـإ :
االمجاعٚ ،حاٜ

:رال تٓك

ايصٓ ١ايؿرٜغ١د ٚ ،تؿضًُٗٝا :

ايٛاـــ٘ األ : ٍٚاالمجـــاع ايكطعـــ ٞعًـــ ٢اإلاـــساٚ ٤شـــري ٠ايــــُتعرع١
إعتكادْـاٚ -اٗـإ يااليـٚ ١احـا ٠غـري َتعـاد ٠رـاٖراو،

ايعًُُٖٚ ،١ٝـا -

ٚقـا إدل عـ ٢غـري ٚاحـا َـٔ األعــارِ إتؿـام األصـخا
ٚايغرٚا ٠ايـُذٖب١ٝ

تكرٜر بـخ

 ٞايتصايـــِ
بـٌ إ لدعمـ و

ظٝدٓا االْضـاآَ )1(ٟكـٛالو عـٔ بعـ

َعاصر ٜ٘قاٍٖ ( :ب مجاعَ َٔ ١ترخر ٟايــُترخرَ ٜٔــُٔ عاصـرْاِٖ أٚ
ٜكاا

عضـرِٖ عضـرْا ال اإلاـساٚ ٤عـاّ يـس ّٚاإلعـاد ٠حتـ ٢إٔ بعـ

األؾاعٌ قـا ْصـب٘ ال رـاٖر ايــُذٖب
ايـُخكل ايتكٞ

تعًٝكاتـ٘ عًـ ٢ايـُعايــِ) َٚـرادٙ

(ٖاا ١ٜايـُصلظا ٜٔظرح َعايـِ ايا )2()ٜٔايـذ ٟإدعـ٢

ؾٗٝا إٔ (رـاٖر ايــُذٖب ٖـ ٛإاـسا ٤اإلتٝـإ بايــُرَٛا بـ٘ اي ـاٖرٚ ٟعـاّ
يس ّٚاالعادٚ ٠ايكغا )٤نُا إدعا ٙبعـ

األاـ  ٤األٚاخـر -حصـبُا حهـاٙ

َكرلا بـخث٘ ،قاٍ ؾ( :٘ٝاي اٖر تصايـِ ايؿكٗا ٤ال زَٔ ايعٝذ  -قاط -عً٢
مبٛظ اإلاساٚ ،٤اْـُا ٚقع ايـد ف ؾ َٔ ٘ٝزَٓ٘)(.)3
ٚقـا إدع ٢ايـُـخـكـل ايٓا٥ـٝـين (قـا )ٙاالاـُـاع عًـ ٢اإلاــسا - ٤عًـ٢
َا ْـكً٘ غري ٚاحا َٔ ت َذت٘( - )4يهٓ٘ خضل٘ أ ٚترنا عٓا ٙإْعكاد االمجاع
( )1اااع َ :طااح األْ اا  - 28 :ربع ١قاٜـُ. ١
(ٖ )2اا ١ٜايـُصلظا :ٜٔج -711 :3ربع ١حاٜث. ١
(ْٗ )2ا ١ٜاألص : ٍٛتكرٜر حب

ايصٝا ايربٚارد : ٟج.129 :1

( )3أاٛد ايتكرٜراظ  :ج +299 :2ؾٛا٥ا األص : ٍٛج.259 : 1
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خضٛظ ايعباداظ اي

أت ٢ايـُهًـ بٗا عً ٢ربل ايـخج : ١خـرب ايثكـ١

أ ٚؾتـ ٣ٛايــُجتٗا أْ ٚــخُٖٛا ،ؾـ ٜعـِ اإلمجـاعم ايــُعاَ ظِ ٚاألحهــاّو
ايٛعع ١ٝعٓا بكاَٛ ٤عٛعٗا ال زَإ ايـخج ١اي حكـ ،١نُـا يـ ٛبـذ ظـا٠و
بكطع ٚدج ايــخًك ّٛالعتكـاد نؿاٜتـ٘

اٍ إعتكـادٙ
ايتذنٝـ ١ايعـرع ١ٝمـِ تبـ ل

 إاتٗاداو أ ٚتكًٝااو  -ال عاّ ايهؿا ،١ٜؾ إمجاع ح٦ٓٝذ عً ٢اإلاسا. ٤ٖٚهذا ايـُخكل األصؿٗاْ()1(ٞقا )ٙقا ٗ ٜر َٓ٘ قب ٍٛدع ٣ٛاالمجـاع
َع تعَُ ِٝعكا ٙيػري ايعباداظ ٚإٕ إختًؿ ،نًُات٘

حاٚد ايتعُ. ِٝ

ٚاي اٖر -بٌ َٖ ٛكتغ ٢ا يَ ١كاّ ْكً ١االمجاع  -إاادتِٗ اإلمجـاع
ايعًُ ٞاإلاتهاز ،ٟد ٕٚاإلمجاع ايكٛي ٞايؿتٛا ٞ٥ؾإ َصري( ١إاسا ٤األَر
ٌ ايتعـرض يــٗا
اي اٖرَ )ٟصري ١أصـٛي ١ٝقـ ل
ٚقٌل بـخ

نًُـاظ َتكـاَ ٞاألصـٛيٝني

ايـُترخر ٜٔؾٗٝاْ ،عِ إظتٗرظ ٚتٛشلعَ ،باحثٗـا عٓـا األٚاخـر

 ٚحاٚد ايــُرت ٞعـاّ األخـريٚ ،٠قـا ْكـٌ ايعـٝذ األْضـااٟ

َــجًض

(َطااح األْ ـاا) -عـٔ مجـع َـٔ األصـخا

إيتـساَِٗ

بـخث٘  -عًَ ٢ا

بعاّ اإلاساٖٚ ،٤ذا بـُرأَٚ ٣عٗا َٔ أعـارِ األصـخا

ايصـابكني عًٝـ٘

َـُٔ إدع ٢االمجاع عً ٢اإلاسا ٤إمجاالو  َٔٚد ٕٚتؿض ٌٝبني ن ْ٘ٛقٛيٝـاو
أ ٚعًُ ٝوا إاتهازٜـ وا َٚـٔ د ٕٚتعـهٝو

أصـٌ االْعكـاد ،ؾ بـا ٚإٔ ٜهـٕٛ

َرادِٖ االمجاع ايعًُ ٞايـُصاٚم ياع ٣ٛارٜإ شري ٠ايـُتعرع - ١عًُا٤
ٚعٛاّ أتكٝا - ٤عً ٢عاّ االعادٚ ٠ايكغا٤

َٛااد إْهعاف ايـد ف عٓا

تبالٍ االاتٗاد أ ٚتػٝلر ايـُراعَ ١ٝع إخت ف ايؿتا ٣ٚعادٚ . ٠ح٦ٓٝذ ال ٜرد
عً ٢دع ٣ٛاالمجاع إظهاالظ بعغِٗ :
أ -اْ٘ ال ااـُاع قٛي ٞعً ٢اإلاـسا ٤قطعٝاو ٚإ ْـكً٘ ايعٝذ
( )4األص ٍٛعً ٢ايٓٗي اااٜ

.96 + 94 :

َـجًض
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بــــخث٘ ٚقــرلاٙ
األصخا

(َطـــااح االْ ـــاا) ٚ ،يـــو يـــذٖا

مجـــع َـــٔ أعـــارِ
()1

ال عاّ اإلاساٚ ٤تضرٜـخِٗ ب٘ ،بٌ حه ٢ايعٝذ االْضـااٟ

عٔ ايع َٚ ١تًُٝذ ٙعُٝا ايا ٜٔاإلمجاع عً ٢عاّ االاسا. ٤
 إْ٘ ال إعتباا يالمجاع ايكٛي ٞايــُٓك ٍٛبــدرب ايٛاحـاٜٚ ،عصـرتـخض ٌٝاالمجاع ايكطع ،َ٘ٓ ٞؾإ ايـُراد إدعـا ٤االمجـاع ايعًُـٚ ٞشـري٠
ايـُتعرع ١عً ٢عاّ االعادٚ ٠ايكغا ٤شري٠و قطع١ٝو

أَرٍ إبت . ٞ٥

اـــ  -اْــ٘ ٜـــختٌُ َاانٝــٖ ١ــذا االمجــاع أ ٚنْٛــ٘ إمجاع ـاو عًــ ٢ربــل
ايكٛاعــا مل ٜٓعــر َــٔ تتبلــع ايؿتــاٚ ٣ٚايااٚ ٤االاتٗــاداظ ؾــ ٜـــخضٌ
االرُٓ٦إ باشتهعاف اأ ٟايـُعض. َ٘ٓ )( ّٛ
ٚنٝــ نــإ اي ـاٖر إاادْ ٠كًــ ١االمجــاع  -نًـِٗ أ ٚاًــِٗ  -االمجــاع
ايعًُ ٞاإلاتهاز ٟايـُصاٚم ياع ٣ٛارٜإ ايصري ٠ايــُتعرع ١ٝاالاتهازٜـ١
ايكطع ١ٝعً ٢اإلاساٚ ٤اإلاتساٚ ٤ايتضخٝذ
حجٚ ١تباليـٗا بــخج ١أخـر٣
ايتاااى

َـٛااد إشـتٓاد ايــُهًـ ال

زَـٔ اخـرٖٚ ،ـ ٞشـريَ ٠تضـً ١عًـ ٢عـاّ

ايٛقٚ ،خااا٘ ٚعً ٢ترتٝب اماا ايضخٚ ،١قـا إشـتُرظ عًـ٢

عــاّ ترتٝــب امــاا ايــبط ٕ ح ٝـ

ال ٜمعٗــا َباظــر ٠ايـــُتعرع ١يالعــاد ٠أٚ

يًكغا ٤عٓا تباٍ ايتكًٝا أ ٚتػري االاتٗادٖٚ ،ذ ٙايصريَ ٠صتُر ٠عـرب قـرٕٚ
َتضً ١بسَٔ ايـُعضَٛني( )ايذ ٟنإ ؾ ٘ٝإؾتاٚ ٤عٌُ ٜعكب٘ ااٛع عٓٗا
ٚتػٝلر ٚتبالٍ ْ ري َا

عضٛاْاٚ ،إٕ نإ بـني ايعضـر ٜٔتؿـاٚظ نتؿـاٚظ

ايبــــذاٚ ٠ايعــــجر ٠ايٓاَٝــــ ١ايـــــُتهاًَ ١بؿعــــٌ تعاٖــــا ايلبٝــــٚ ١ايتُٓٝــــ١
عرب قر ٕٚعاٜا. ٠
ٚيٛال ٖذ ٙايصريٚ ٠صختٗا ٚإَغاؤٖا يتـرتلـب إخـت ٍ ْـ اّ ايـُتـعرع١
(َ )1طاح األْ اا ،31 :ربع ١قامي. ١
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ٚتـدًدٌ حاٍ ايطا٥ؿ ١ايـُتاٜلٓ ١ايـُتؿكٗ َٔ ١حٝـ
يٛالٖا ٖٞٚ -تٓؿٚ ٞاٛ

ايتاااى -يهإ ٚاٛ

ايــُعاش ٚايــُعاد ،إ
اإلعاد ٠أ ٚايكغـا ٤عٓـا

تبالٍ ايؿت ٣ٛأ ٚتػٝلر ايتكًٝا َصتًسَاو إلخت ٍ ْ اّ َعاش ايعباد َٚعادِٖ،
ْ ــراو يهثــر ٠إخــت ف اإلاتٗــاد ٚتػــري ايؿتــٚ ٣ٛيتعــاد ايتــٓك ظ
حت٢

عضٛا األ ١ُ٥األرٗاا ( )حٝ

ايتكًٝــا

ناْ ،تطرأ تًو األحٛاٍ عًـ٢

ايـــُتعرع ١اْــذاىٚ ،ناْــ ،تضــٌ األخبــاا يًــرٚا ٠أٜ ٚصــُعْٗٛا َــٔ اإلَــاّ
( )بٓخـ ٛايتــااٜي ،يصـري األُ٥ــَ )(١ــع أصـخابِٗ بايتــاالج

تبًٝــؼ

األحهاّ ٚحصب ايـخااٚ ١ايـُٓاشبٚ ،١يذا ابـُا ٜصُع ايـرا ٟٚخـرباو عاَـاو
أَ ٚطًكاو مِ بعا ؾلٜ ٍ٠صُع خرباو خاصاو أَ ٚكٝلااو ،ؾٝتػري ْ رٚ ٙعًُ٘ ٜٚؿـ
ربل ايـداظ ٜٚتػري عُـٌ أتباعـ٘ٚ ،قـا ٜطًّـع بعـ
حهِ أ ٚاٚا ١ٜبعا ايـجٌٗ ب٘ أ ٚبٗا أ ٚعاّ

ايـرٚا ٠ايــُؿتني عًـ٢

اع ايرٚا ١ٜايـُدايؿ ١يًٛاقع

َــجًض ايتكٝــَٛٚ ١عـعٗا مــِ ٗ ٜـر ايـــُهتْٚ ،ّٛــخ ٛيــو َـٔ دٚاعــٞ
ايتػٝلر ٚأْـخا ٤ايتبالٍ

عضٛاِٖٚ ،يٛال ايبٓا ٤عًـ ٢اإلاـساٚ ٤ايبٓـا ٤عًـ٢

االنتؿا ٤بايـُٛاؾك ١ايصابك ١يتعال ود ايصؤاٍم َـِٓٗ ٚتهثلـرظ األخبـاا ايضـادا٠
عِٓٗ ٚايـُبٝلٓ ١يعاّ اإلاسا ٤عٓا تبالٍ ايـخاٍ ٚتػٝلـر ايــخجٚ ١ايــُؿاد ،مـِ
رٗر إشتٝخاش ايرٚاٚ ٠حري ٠األتباع ٚصـااظ ايعـهَ ٣ٛـٔ عـاّ اإلاـسا٤
ايـُكتغ ٞيالعاد ٠أ ٚيًكغا ْ ، ٤ري َا صااظ ظهٛاِٖ ألُ٥تِٗ(َٔ )
إخت ف أحادٜثِٗ ٚتعااعٗا ٚرًبٛا ايع ج .
َع أْلا ال ْـجا يعاّ اإلاـسا ٤أمـراو
ٜرد

ايـتااٜـذ أٚ

األخـباا ،حٝ

مل

أحـادٜثِٗ( )بٝـإ يـس ّٚتـاااى أعُـاهلِ ايصـابكٚ ،١ال ٜبـاَ ٚـٔ

أشــ ١ً٦ايــرٚا : ٠إشــتٝخاش ٚال اشــتػرا ٖٚ ،ــذا نًــ٘ ظــاٖا ٚاعــذ عًــ٢
إَغا ٤شريتِٗ ايـُخرز ٠عً ٢اإلاساٚ ٤عاّ ٚاٛ

ايتاااى عٓا إخ هلِ

برعُاهلِ ايصابك ١إعتُاداو َِٓٗ عً ٢ايـخج ١اي حكٚ ١ق ،ايعٌُ .
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ٜٚـُهٔ ايك ٍٛبرٕ األخباا ايـُتعااع ١ايهـثري ٠اـااوٖٚ -ـَ ٞضـخٛب١
بــايٝكني بٛحــا ٠ايـــخل ٚايٛاقــع ايـــُاٚلٕ

ايًــٛح  -تهعـــ اٚاٜتٗــا عــٔ

اإل عإ بايعٌُ بٗا قٗراو ٚعٔ تــخكل َــدايؿ ١ايٛاقـع اسَـاو ٚعـٔ عـرٚا٠
اْهعاف ايـد ف عٓاِٖٚ -يَ ٛراظ غـري قًًٝـٚ ١غـري َصـتٛعبَ -١ـٔ دٕٚ
تبًٝؼ أٌٖ ب ،ٝايعضُ )( ١بًس ّٚايتاااى ٚٚاـٛ

اإلعـاد ٠أ ٚايكغـا٤

يـُٔ إْهعـ ي٘ ايـد ف ٚحضٌ عٓا ٙايتبالٍ أ ٚاإلخت ف .
ٖٚذإَ -ـخذٚا إخت ٍ ْ اّ ايعباد يٛال اإلاساٚ ،٤نعـ تعااض
األخباا عٔ عاّ يس ّٚايتاااى ٖٛ -أَر َصـتكرل ٜضـالق٘ ايٛاـاإ ٜٚؤنّـاٙ
ايتر اٜذ ايعٝإ ٜٚضًذ َؤٜااو يًصريٚ ٠إٕ أْهرٖـا بعـ

األعـارِ بـايكًِ أٚ

بايًصإ نايعٝذ األع ِ ٚأشتا ْا ايـُخكل(قاُٖا)

َـجًض بـخثُٗا (.)1

ٖذا نًـ٘ تكرٜـر االمجـاع ٚايصـري ٠بـايٓخ ٛايــُكب ٍٛايــُدتااٜٚ ،ــُهٔ
االظــهاٍ عًــ ٢ايصــري ٠ايـــُتعرع ١ٝإْهــاااو عًــ ٢إْتااٗــا بٓخــَ ٜٔٛلتــبني
َرخ َٔ ٜٔ ٛنًُاظ ايعٝذ ٚاألشتا (قاُٖا) :
ايٓخ ٛاال َٔ ٍٚاالظهاٍ  :إْهاا أصٌ ايصريٚ ،٠تكرٜب٘ ببٝآْا :
إٕ ايصري ٠ايـُسع ّٛارٜاْٗا عً ٢عاّ ْك

أعُاي٘ ايـ

باظـرٖا ربـل

االاتٗاد ايصابل ٚعاّ إعادتٗا أ ٚقغاٖ٤ا ٖٞ -غـري َصـًُ ،١إ إٔ َـٛااد
قٝاّ ايـخج ١اي حك ١عً ٢خ ف ايـخج ١ايصابك ١بؿعٌ اخت ف ايـُجتٗأٜ
أ ٚتػــري ايتكًٝــاٖٚ -ــَٛ ٞابــ ١يًــس ّٚاألخــذ بـــُا ٜٛاؾــل ايـــخج ١اي حكــ١
ٚٚاٛ

ْك

ايعٌُ ايـُاعٚ ٞتااان٘ باإلعاد ٠أ ٚايكغـاٖ - ٤ـذَ ٙـٛااد

ْادا ٠قً ١ًٝاااو ٚيٝص َٔ ،ايـُصا ٌ٥ايعاَ ١ايبً ٣ٛحتٜ ٢صتهعـ اإلاسا٤
َٔ ارٜإ شري ٠ايـُتعرع ١عً ٢اإلاتساٚ ٤عاّ ترتٝب األمر .
( )1اااع َ :طااح االْ اا  + 31 :ايتٓكٝذ

ظرح ايعر ٠ٚايٛمك ، ٢االاتٗاد ٚايتكًٝا . 61 :
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ٜٚردلَ : ٙا أظـرْا ايٝـ٘ َـٔ أْـ٘ إْهـاا يــُا ٖـٚ ٛاعـذ بايٛاـاإ ٚيــُا
أٚعخٓا ٙبرق ٣ٛبٝإ ٚبرٖإ ،ؾإ إخت ف ايرٚاٜـاظ
َٔ أٚعذ ايٛاعـخاظ ٚقـا اٚاٖـا ااـاٍ ايــخاٜ

ايــخهِ ايــُؤدل٣
ٚؾـ ِٗٝأعـارِ ايـرٚا٠

ايـُتضال  ٜٔيًؿتٝا عً ٢ربكٗا ٚقا عٌُ األْاّ ايرااع ٕٛاي ِٗٝعًٚ ٢ؾـل َـا
أؾتٛا ب٘ َع إخـت ف ايــُؿتني إلخـت ف اٚاٜـاتِٗ قطعـاو ،إلعتُـاد نـٌ ااٍٚ
ؾك ٍ٘ٝيًرٚا ١ٜايٛاصً ١ايٚ ،٘ٝأْ،و ا ا الح توٗا باإلعاؾ ١يـُا ٚصٌ غـريَ ٙـٔ
ايرٚا ٠ايؿكٗا ٤تـجاٖا َـدتًؿَ ١تعااع ١اسَاوٚ ،قا نإ ايـُهًؿٜٓ ٕٛتكًٕٛ
َٔ ٖذا ايرا ٟٚال اى ايرا ٟٚبؿعٌ حاي ١ايــُٛظ أ ٚاالبتعـاد عـٔ َــخٌ
االقاَ ١أ ٚايصهٔ يصؿر ايـُهًـ أ ٚإْتكاٍ ايرا ٟٚعٔ ايبًا أْ ٚـخُٖٛا َٔ
َٛاباظ ايتباٍ ايـُتهثر٠

نٌ عضر ٚزَإ .

َٚــع يــو نًــ٘ مل ٜم حو ـ َــٔ ايـــُتعرع ١حٓٝــذاى  :ترتٝــب أمــر عًــ٢
االخت ف بًخار ايٛقا٥ع ايصابك ١ايـُدايؿ ١يـُا تؤد ٜ٘ايـخج ١اي حك. ١
نُا إٔ ايرٚا ٠ايع اّ

عٗٛد األُ٥ـٖٚ )( ١ـِ بــُثاب ١ايــُجتٗأٜ

عٗٛد ايػٝب ١ايهربٖ ،٣ؤالٜ ٤تباٍ اعتكادِٖ ٜٚتػري ااتٗادِٖ ٚؾتٝـاِٖ،
نُــا ٜعــٗا عًٝــ٘  :اٚاٜــ( ١أصــٛهلِ ايـــخاٜث )١ٝيًُتعااعــاظ َــع رٗــٛا
اٚاٜتِٗ يـٗا

تبالٍ االاتٗـاد عٓـاِٖ ٚتػٝلـر االعتكـاد ٚايؿتٝـا يـا ِٜٗرًٝـ١

ايؿل ٠بني االر ع عًٖ ٢ذا ٚبني االرـ ع عًـ ٢اى ،مـِ ٜصـتتبع اإلاتٗـاد
ايـُدتًـ إخت ف ايعٌُ ٚتػٝلر ايصًٛى َٓ٘  َٔٚاألتباع َ -عتُا ٟؾتاٚا-ٙ
ٖٚذا ٚاعذ يهٌ  ٟخربٚ ٠إر ع َٚتابعٚ ١اْضاف .
ٚمل ٜــرد

أخبــااِٖ (ٚ )ال

أشــ ١ً٦اٚاتٗــِ ٚأصــخابِٗ شــؤاٍ

عــٔ اإلاــسا ٤عٓــا تب ـالٍ االعتكــاد ٚايؿتــٚ ٣ٛإْهعــاف اي ــد ف َ -ـــُا
ٜهعـ عٔ َؿرٚغ ١ٝاإلاسا ٤ايـذ ٟاـرظ عًٝـ٘ ايصـري ٠عُـ و ٚعـاّ يـسّٚ
ايتاااى باإلعاد ٠أ ٚبايكغا ٤ت ؾٝاو .
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ٚي ٛنإ مـُٚ ١رٝؿ -١إعاد ٠أ ٚقغا ٤أْ ٚــخُٖٛا َـٔ أيـٛإ ايتـاااى-
صادا ٠عٔ األ )(١ُ٥بعـا ايصـؤاٍ َـِٓٗ أ ٚإبتـاا ٤ايبٝـإ -يعـاع ايــدرب
ٚإْتعر ،يتٛؾر دٚاع ٞاإلْتعاا بؿعٌ نثر ٠االبت ٤

نٌ َضر ٚزَإ .

ايٓخ ٛايثاْ َٔ ٞاالظهاٍ  :إْهاا( )1إَتااد ايصري ٠عًـ ٢ؾـرض تصـًُٗٝا
ٚإْهاا إشتُرااٖا ال زَـٔ ايــُعضَٛني ( )إ ال ظـاٖا تراٜــد ٞعًـ٢
إحراز اإلتضاٍ ٚاإلشتُراا ٚاإلَغا ٖٛٚ - ٤ايعُا٠

ايـخجٚ ١ٝاالعتباا-

َٚـجرد إحتُاٍ اإلَغا ٤ايهاظـ عٔ إحتُاٍ َٛاؾك ١ايــُعض )( ّٛال
ٜػين ٚال ٜصُٔ َا مل ٜبًؼ داا ١ايٛمٛم ٚاالرُٓ٦إ بـايـُٛاؾك ١عًٗٝا .
ٜٚؤٜا عاّ اإلَغا ،٤أٜ ٚاٍ عً : ٘ٝعـاّ تعـرلض األخبـاا يبٝـإ حهـِ
ايٛقــا٥ع ايصــابكٚ ١األعُــاٍ ايـــُاع ١ٝربــل اي ــخج ١ايصــابك ١بعــا اْهعــاف
ايـد ف بصبب تبالٍ ايؿتٝا أ ٚتػٝلر ايــُراعٚ ١ٝايتكًٝـاٚ ،يـ ٛنـإ األَـر
زَٔ ايـُعضَٛني( )عاّ ايبًٚ ٣ٛنإ اإلاساٚ ٤اعذ ايؿت -٣ٛيٛادظ
ب٘ األخباا َع اْ٘ مل ترد حت ٢االظااٚ - ٠يٛ

خرب ععٝـ. -

ٚايـخاصٌ اْ٘ َع تصـً ِٝتــخكل ايصـري ٠ايــُتعرع ١ٝايعًُٝـ ١مل ٜمــخرز
إتضايـٗا بسَٔ ايـُعضَٛني (ٚ )مل ٜـمخرز إَغاؤِٖ يـٗا ٚعـاّ ادعٗـِ
عٓٗا ٚال ٜهؿ ٞإحتُاٍ اإلَغا. ٤
ٜٚردل : ٙإٕ األخـبـاا ايهـثـري ٠ايااعـٝـ ١إل َـرااـعـ ١بـع

ؾـكٗا ٤ايرٚا٠

ٚإَغا ٤تكًٝـاِٖ ٚأخـذ َعايــِ ايـا ٜٔعـِٓٗ(ٖٚ - )2ـَ ٞــُا ٜكطـع إمجـاالو
بضاٚا نثري َٓٗاَ ،ع إعتباا ررٜل بعغـٗا ٚصـخ ١شـٓاَ -ٙـع أْـ٘ يعٛاَـٌ
َعرٚؾ ـ ١عُــاتٗا ايتكٝــ -١أٚابــ ،إخــت ف أحــادٜثِٗ َــٔ حٝــ
( )1ايتٓكٝذ

ظرح ايعر ٠ٚايٛمك : ٢االاتٗاد ٚايتكًٝا .62 :
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صؿاظ ايكاع. ٞ

ايـــخهِ
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ايـــُؤدٚ ،٣قــا نــإ نــٌ ؾكٝــ٘ ٜعطــَ ٞغــَُ ٕٛــا اٚا ٙعــِٓٗ(ٜٚ )ؿـ
بـُؤدلَ ٣ا عرؾ٘ َٔ أحادٜثِٗ .
ٚألاــٌ تع ـالد ايــرٚاٚ ٠إخــت ف ايرٚاٜــاظ ايـــُرمٛا ٠عــِٓٗ -البــا َــٔ
حض ٍٛايتبـالٍ

اإلؾتـاٚ ٤ايـتػري

قٗراو بـخض ٍٛايتػري
حاٜ

ايراـٛع ٚايتكًٝـا ،بـٌ ٜـتعني اإل عـإ

اإلاتٗادٜٚ ،تبع٘ تػٝلر ايعٌُ ٚايتكًٝا يصُاع ايراٟٚ

غريَ ٙع تغُلٓ٘ يـدضٛظ َعٓ ٢أ ٚقٝـا أْ ٚــخٖ ٛـذا َــُا ٜٛاـب

تػري ايؿتٚ ٣ٛايعٌُ .
ٚح٦ٓٝذ ي ٛمل ٜهٔ اإلاساَ ٤كبٛالو أ ٚنإ ايتاااى باإلعاد ٠أ ٚبايكغـا٤
حتُــاو َطًٛبــاو ي ٗــر ٖــذا َــٔ األُ٥ــٚ )(١بوــإو يهثــر ٠االبــت ٚ ٤عُــّٛ
االخـــت ف مـــِ إظـــتٗر يـــس ّٚايتـــاااى بـــني األْـــاّ مـــِ رٗـــر االشـــتٝخاش
ٚاالشتػرا

َٔ قبٌ أصخابِٗ ٚأتبـاعِٗ ،مـِ نثـرظ ايعـهَ ٣ٛـٔ ايـرٚا٠

نُـا رٗــرظ ظــهٛاِٖ َــٔ اخــت ف أخبــااِٖ ،بــٌ ٚرٗــرظ ايعــهَ ٣ٛــٔ
شا٥ر ايـُهًؿني ،يعصر ؾتٝا ايتاااى ٚحراٝت٘ ٚإلخ يـ٘ بٓ اّ ايعباد  :أٌٖ
ايتكــٚ ٢ايضــ حَ ،ــع أْــ٘ ال ٜٛاــا َــٔ ؾتٝــا ايتــاااى ٚيــس ّٚاالعــاد ٠أٚ
ايكغا-٤

ايتراٜذ ٚأخباا ايرااٍ ٚاٚاٜاظ ايـُخامني -عني ٚال أمرَ ،ـُا

ٜعـــٗا بٛعـــٛح عًـــ ٢تــــُاّ ايصـــري٠

عضـــٛا األُ٥ـــ ١ايطـــاٖر)(ٜٔ

ٚإَغا ِٖ٤اٜاٖاَ ،ع أِْٗ عٓاَا الح ـٛا إخـت ف أخبـااِٖ ٚتعااعـٗا
ايـــُغُٚ ٕٛايـــُؤد -٣ظوــهاٛا َــٔ ٖــذ ٙايـــخاي ١ال االُ٥ــٚ)(١رًبــٛا
ايع ج ٚصااظ َِٓٗ أخباا ايتدٝري ٚايلاٝذ نُا ٖٚ ٛاعذ ال ٜـدؿ. ٢
ٕ  :اْ٘ ي ٛنإ ْـ رِٖ ( )عاّ اإلاسا ٤عٓا تـباٍ ايتـكًٝا
ٚبتعبـٝـر ما ٍ
أ ٚتػــري االاتٗــادٖٚ -ــ ٛظــا٥ع

عضــٛاِٖ(ٚ )رــاٖر َــٔ أخبــااِٖ

ايـُتعااع -١إلظتٗر ٚظاع عِٓٗ عاّ اإلاساٚ ٤يس ّٚايتـاااى باإلعـاد ٠أٚ
بايكغا ْ ،٤ري َـا اظـتٗر عـِٓٗ َـٔ َـذٖب ايتدط٦ـٚ ١إْبثـام األحهـاّ عـٔ
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َ نــاظ َ :ضايـــذ َٚؿاشــا قاُ٥ــ١
أتباعِٗ َرتهـساو

َتعًكاتٗــا ،مــِ اــر ٣عًٝــ٘ إعتكــاد

عكـٛهلِ ٚأ ٖـاِْٗ رـاٖراو عًـ ٢شـًٛنِٗ اـ ٝو ؾجـ ٝو،

ٚايـُؿرٚض عاََ٘ ،ـُا ٜهعـ عٔ إشـتكراا اإلاـسا ٤عٓـا اْهعـاف خطـر
األَاا ٠أ ٚاألصٌ ٚرٗٛا حجَ ١عترب ٠عً ٢خطرُٖا يًٛاقع .
ٚبعــا ٖــذا ايعــرض ايهاظـــ عــٔ ايــاؾاع األنٝــا ع ـٔ مـبـــٛظ ايصــري٠
ٚاإلمجــاع ايعًُــ ٞعًــ ٢اإلاــساٚ ٤عــاّ ايتــاااى باإلعــاد ٠أ ٚايكغــا -٤مل
ٜتخضــٌ عٓــاْا ايـــجسّ ايكــارع ٚال االرُٓ٦ــإ ايٛامــل باإلَغــا ٤ايٛشــٝع
ٚبمر م ايصريٚ ٠شع ١حاٚدٖا ٖٞٚ -دي ٌٝيبل ٞغري ٚااا يًصإ ايهاظـ
عٔ االر م -ؾ با َٔ األخذ بايكاا ايـُتٝكٔ أ ٚايـُٛمٛم ب٘ .
ٜٚؤٜا عاّ ايٛمٛم باإلر م أَرإ :
األَ : ٍٚا ٜبا َٔ ٚبعغِٗ َٔ إختضاظ َـخٌ ايبخ
اي ــاٖر ٟعــٔ ايــٛاقع -ٞب ـبع

 -إاسا ٤االَر

ظــرا٥ل َتعًــل ايتهًٝـــ أ ٚأاــسا ٙ٤بعــا

َؿرٚغٝــ ١مبــٛظ أصــٌ ايتهًٝـــ ،ؾ ـ ٜع ـِل بـــخ

اإلاــسا ٤تـــُاّ ايعــرا٥ل

ٚاألاسا ٤حت ٢األانإ َٓٗا ٖٞٚ -األاسا ٤ايـُؿرٚع١

ايكـرإ  -نُـا ال

ٜعِل َا ٜمثب ،أصٌ ايتهًٝـ ي ٛتـدايؿ ،االَـاااظ بًخارـ٘ ،نُـا يـ ٛقاَـ،
أَاا ٠أ ٚأدل ٣أصٌ َـخرز ال ٚاٛ
اْهعـ بعا أداٖ٤ـا ٚ :اـٛ

صـ  ٠ايــجُع١

عضـٛا ايػٝبـ ١مـِ

صـ  ٠اي ٗـر ،ؾـ ٚاـ٘ يالاـسا ٤بـٌ صـرلح

بعغــِٗ باختضــاظ ايهـ ّ بـــُا أ ا أخـٌل بــبع

األاــساٚ ٤ايعــرا٥ل عــٔ

اٌٗ قضٛا ٟحاٍ نْٗٛا غري انٓ ،١ٝأ ٟغري َؿرٚع١

ايكرإ ايعسٜس .

ايثاَْ :ٞا ٜـ ـٗر َٔ نًُاظ َـتـكاَ ٞؾـكٗا٥ـٓا َٚـترخرٜـِٗ َٔ ايـخهِ
باإلاساٚ ٤تضخٝذ تـُاّ أعُاٍ غري ايـُٛايني -ش ٣ٛايسنا -٠ا ا إشتبضرٚا
ٚإعتكــاٚا ٚالٜــ ١اٍ َـــخُا(َ )عــرٚراو بعــاّ اإلخ ـ ٍ برانــإ ايعُــٌ
ايعبـاد ،ٟبــخٝ

قٝلـاٚا -بٗـذا ايعــرط -إرـ م األخباااياايـ ١عًـ ٢صــخ١

تبذل اجتهبد المفتي أو تغير تقليذ المكلف)553( ..................................
أعُاٍ ؾاقا ٟايٛال ١ٜشـ ٣ٛايسنـا ٠بعـا إشتبضـااِٖ ٚإعتكـادِٖ بٛالٜـ ١اٍ
()1

َـخُا ( ٖٞٚ ، )أخباا
ايـُؿرٚض

تهعـ عٔ إاتهاز خرٚج اإلخـ ٍ بـايرنٔ

ايكرإ عٔ دا٥ر ٠اإلاسا. ٤

ٖــذإ األَــرإ َؤٜلــاإ يعــاّ إحــراز إر ـ م َعكــا االمجــاع ايعًُــٞ
ٚايصري ايــُتعرع ،ٞأ ٚيًعـو

إااد ٠اإلرـ م هلـِ اـااو ،ؾٓرخـذ بايكـاا

ايـُتٝكٔ َٓ٘ أ ٚايكاا ايـُٛمٛم ب٘ ٚايـُطُرٕ َٓ٘ ٖٛٚ ،تـخالدٚ ٙإختضاصـ٘
شـٓلت٘ َـع

بـُٛااد اإلخ ٍ بايصٓٔ ٚاألحهاّ اي

بٝلٓٗا اشـ ٍٛان()

ايــتخؿّ عًــ ٢األانــإ ايـــُؿرٚع١

ايكــرإ ،ؾٝــرت ٞاإلاــساٚ ٤تضــخٝذ

األعُاٍ ٚعاّ يس ّٚاالعادٚ ٠ايكغا. ٤
ٜٚايٓا عًٖ ٢ذا اإلختضاظ أٜ ٚؤٜاَ : ٙا ٜبا َٔ ٚبع
إٔ ايؿرم بني االخ ٍ برنٔ َؿرٚض
َا ٜهَ ٕٛؿرٚعاو

ايعٛاٖا َٔ

ايكرإ ٚبني االخـ ٍ بػـري انـٔ :

ايصٓ ٖٛ -١أَر َرتهس

أ ٖإ ايؿكٗـا ٤ايع ـاّ(اض)

ْ ري َا إظـتٗر بٝـِٓٗ َـٔ ؾتٝـا صـخ ١أعُـاٍ ايــُصتبضر زَـٔ خ ؾـ٘ شـ٣ٛ
ايسنـــا ٠ا ا مل تــــدتٌل عٓـــا ٙاألانـــإٚ ،بعـ ـ

ايؿكٗـــاَ ٤ـــٔ ايــــُتكاَني

ٚايـُترخر ٜٔقٝلا إر م ايرٚاٜاظ ايااي ١عً ٢صخ ١أعُاٍ ايـُدايـ ٚعاّ
يس ّٚايكغا ٤عً ٘ٝبعا اإلشتبضاا -بـُا ا ا مل ٜمـدٌ برنٔ

عبادت٘ .

ٖذا َا ٜـرتــبل بايـٛا٘ اال ٍٚايذْ ٟـصـتـاٍ ب٘ عً ٢اإلاـساٚ ، ٤ايٛاـ٘
ايـــثاْ ٞعـــً ٢اإلاــسا ٤باحثٓــا ٙعــُٔ بـــخٛث اإلاــساٜ ٤ـــُهٔ َرااعتــ٘
بعٓـٛإ (داليـ ١حــاٜ

ال تـٓك

ايصــٓ ١ايؿرٜغـ ١عًــ ٢اإلاـسا)٤

ايرابــع َــٔ ٖــذ ٙايـــُٛشٛع( ١بعــر ٣األصــٚ )ٍٛايــخُا ن ا
ٚصً ٢ان تعال عً ٢حبٝب٘ ايـُضطؿٚ ٢اي٘  .مِ ًْي
()1ايٛشا :ٌ٥ج:1

 َٔ 31أبٛا

َكاَ ١ايعباداظ  +ج6

 َٔ 3أبٛا

ايــجس٤
ايعايـــُني

:
ايـُصتخكني يًسنا.٠
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البحث الـخامس عشر :وجوب اإلعالم بالفتوى بعد تبدّهلا .
ا ا تبــاٍ اأ ٟايـــُجتٗا ٚؾتــٛاٖ ٙــٌ ٜـــجب عًــ ٢ايـــُجتٗا إعــ ّ
ايـُ كًّا ٜٔايتابعني ي٘

ايؿت ٣ٛاّ ال ٜـجب ؟ ٖٚ .هذا ا ا ْكٌ أحـا ؾتـ٣ٛ

ايـُجتٗا يػـري ٙمـِ تبـالٍ اأ ٟايــُجتٗا
ايٓاقٌ ايــُبًّؼ إع ّ َٔ أخربٚ ٙ

تًهـِ ايؿتـٖ ٣ٛـٌ ٜــجب عًـ٢

ع َٓ٘ ايؿت ٣ٛاالٚل ؟.

ٚا ا ْكٌ ايـُجتٗا ؾتٛا ٙخطر ٌٖ ٜـجب عً ٘ٝإع ّ َـٔ أخـرب ٙبؿتـٛاٙ
خطر ؟ أْ ٚكٌ أحا ؾت ٣ٛايـُجتٗا خطر ٌٖ ٜــجب عًٝـ٘ إعـ ّ َـٔ أخـربٙ
ٚتعًّــِ َٓــ٘ ايؿتٝــا ؟ ٖــذ ٙأشــَ ١ً٦تعــابٗٚ ١البــا َــٔ تــخكٝل أَرٖــا ٚااـ ٤
حهُٗاٚ ،البا َٔ تـخكٝل ايـُٛعٛع قبٌ بٝإ ايـخهِ َٚاان٘ :

تبدّل فتوى الـنجتهد :
َٛ -1عٛع ايبخـ

األصـٌ ٖـَ ٛـا ا ا أؾتـ ٢ايــُجتٗا بعـ ٤ٞأْ ٚــكٌ

أحا يخر ؾت ٣ٛايـُجتٗا ،مِ تبالٍ اأ ٜ٘يعثٛا ٙعً ٢حج -ٍ١خرب أْ ٚـخ-ٙٛ
مل ٜطًع عً ٘ٝباٚاو ،يٛاٛد ايـدرب
ؾْٚ ،٘ٝغر

غري ايبا

ايـُٓاشب ايـُتٛقع ٚاـٛدٙ

ي٘ َثاالو ٚاعخاو ،ي٘ ٚاقع: ٖٛٚ ،١ٝ

َا ا ا ؾخط ايؿك٘ٝ

خطاباظ ايــخٝ

ْٚضٛصـ٘

ايكـرإ ٚايصـٓ١

ؾٛاا خطاباظ ايـُٓع عٔ َكااب ١ايـخا٥

نًٗا َتٛاٗ ١ال األزٚاج ْ ،ري

ايٓصوا٤و ؾِ ٞايــُخِٝ
قٛي٘ تعال:رؾااعْ وتسِيحٛا ِّ

ِد ايبكـر ْٚ ،222 : ٠ـري األخبـاا

ايااي ١عً ٢حرََ ١كااب ١ايـخا٥

ٜ -ـجاٖا برمجعٗا قا تٛالـ٘ خطابٗـا ال

األزٚاج(ٚ،)1مل ٜعثر ؾٗٝا خطاباو َتٛاٗاو ال ايسٚااظٚ ،ا ا ٚاد ٙإشتؿتا: ٤
ٌٖ ٜـجٛز يًسٚا ١ايـخا٥
( )1ايٛشا : ٌ٥ج: 2

+ 24

تــُهني زٚاٗـا َـٔ بغـعٗا عٓـا إااد ٠ايـسٚج
 َٔ 25ابٛا

ااٝ

.

وجىة االعالم ببلفتىي بعذ تبذلهب)555( ........................................
ايٛقاع عضٝاْاو  َٔ -غري ْاح ١ٝاإلعاْ ١عً ٢االمـِٚ ،يـ ٛيعـاّ إ عـإ ايؿكٝـ٘
بثبٛظ حرَتٗا عً ٢االر م -أ ٚنإ زٚاٗا َـجْٓٛاو أ ٚنإ صـبٝاو َراٖكـاو
مل ٜبًؼ ايـخًِ ٚمل ٜٓسٍ َٓ٘ ايـُين؟ ؾٗذا ايـُجتٗا ايؿاحط
ٚاألخباا

األبٛا

ايـُٓاشب١

ايٓضـٛظ

(ايٛشـا )ٌ٥يــُا مل ٜــجا خطابـاو َتٛاٗـاو

ال ايسٚاٜ ١مـخو لرّم عًٗٝا ايتُهني -شٛف ٜؿ

َٔ إشتؿتا ٙبايـجٛاز ،ألصٌ

ايربا َٔ ٠٤ايـخرَ َٔٚ ١ايـُؤاخذ ٠أٜٓ ٚكٌ أحا ؾتٛا ٙال غري ٙبايـجٛاز .
إال اْ٘ بعا ؾل ٍ٠قا ٜعثر ايؿك٘ٝ

أبـٛا

()1

ايعـاد ٚأخبااٖـا عًـ ٢خـربٍ

ٜؿٝا ايـخرَ ١ألْ٘ تغُٔ شؤاالو عٔ َعتا ٍ٠بـاألقراٖ ٤ـٌ هلـا إٔ تتـسٚج ٚقـا
اأظ با ٚاياّ ايثاي  ،ؾكاٍ(: )رْعِ ،يهٔ ال تــُهّٔ َـٔ ْؿصـٗا حتـ٢
تطٗر َٔ اياّد ٚا ا إقتٓع ايؿك ٘ٝبصٓاٚ ٙداليت٘ أؾت ٢بـخرَ ١تـُهني ايسٚا١
بغعٗا يسٚاٗا ايعاص ٞأ ٚايـُجٓ ٕٛأ ٚايضيب ايـُراٖل ،ؾٌٗ ٜـجب عًٝـ٘
إع ّ َكًاٚ ٜ٘أتباع ؾتاٚا ٙ؟ ٜ ٌٖٚـجب عًْ ٢اقٌ ؾتـٛا ٙايصـابك ١بايــجٛاز
بعا ٍٚايـُجتٗا ال ؾتٝا ايـخرَ ١؟ ٖذا َا ْبخث٘ ٖٓا

ْكط: ١

ٚ -2ايـخهِ َـدتًاـ ؾ ٘ٝبني االصخا  ،ؾُٔ قا ٌ٥بعاّ ٚاـٛ

اإلعـ ّ

عًــ ٢ايـــُجتٗا أ ٚعًــ ٢ايـــُبًؼ ْاقــٌ ايؿتــ ٣ٛعــٔ ايـــُجتٗاَٚ ،ــٔ قا٥ــٌ
بٛاٛب٘ٚ ،ال ٜبعا إختضاظ ايـد ف أ ٚإختضاظ االظهاٍ -
ٚاحتـُاٍ ٚاـٛ

األقـٌ-

اإلع ّ بـُا ا ا نإ ايـخهِ اي حـل ايذ ٟعـاٍ ايٝـ٘

ااتٗاد ٙاي حل إيساَٝاو ٚ :اٛباو أ ٚتـخرٜـُاو ،ؾ ٜرت ٞايـد ف أ ٚاالظهاٍ
ٚال ٜـجب اإلع ّ

حايتني :

أ -ؾُٝا ي ٛنإ عاٚي٘ ال حهِ ٍ غري إيساَ : ٞإشـتخبا
إباح ،١بعا إٔ ناْ ،ؾـتـٝـا ٙإيساَ ١ٝنُا ي ٛأؾت ٢بٛاٛ
( )1ايٛشا : ٌ٥ج: 15

 َٔ 16ابٛا

ايعاد  :ح. 1

أ ٚنراٖـ ١أٚ

ايتصبٝذ ايهبري م ماو
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ايرنعــ ١ايثايثــٚ ١ايرابعــ ١أ ٚبٛاــٛ
ايـدب  ،مِ تباي ،ؾتٛا ٙال اشتخبا

عضــر ايثٝــا
تثًٝ

عٓــا تطٗريٖــا َــٔ

ايتصبٝذ ٚعضر ايثٝا

.

 ٚؾُٝــا يــ ٛناْ ـ ،ايؿتٝــا ايصــابكَٛ ١اؾك ـ١و ي حتٝــاط ،نُــا يــ ٛأؾتــ٢بٛاٛ

اًص ١االشلاح١

ايض  ٠أ ٚبٓجاش ١ايهتـاب ٞأَ ٚؿطرٜـ ١ايبدـاا

ٚاياخإ ،مِ تبالي ،ؾتٝا ٙال إشتخبا

اًص ١االشلاح ١أ ٚرٗاا ٠ايهتابٞ

أ ٚعــاّ َؿطرٜــ ١ايبدــاا أ ٚايــاخإ

ايضــ ، ّٛؾــإ ايبكــا ٤عًــ ٢ايؿتٝــا

ايـُاعَٛ ١ٝاؾل يالحتٝاط .
ؾاْ٘ ال ٜـجب االع ّ بتباٍ ؾتٝا ايؿك ٘ٝال عًٚ ٘ٝال عً ٢ايٓاقـٌ ايــُبًؼ،
يٛعٛح عاّ ٚاٛد ديَ ٌٝعتُا عًٚ ٢اٛ
ا ٕ ٜٓخضر ايـد ف أ ٚاالظهاٍ

اإلع ّ
ٚاٛ

ايـخايتني .

اإلع ّ أ ٚعاّ ٚاٛبـ٘

ؾُٝا ا ا نإ ايـخهِ ايـُتبالٍ ٚايؿتٝـا اي حكـ ١حهُـا إيساَٝـاو  -تـخرٜــُاو أٚ
ٚاٛباو -ؾٌٗ ٜـجب اإلع ّ عً ٢ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ أّ ال ٜـجب ؟.
ٚال ٜبعا عـاّ ٚاـٛ

اإلعـ ّ عًـ ٢ايؿكٝـ٘ أ ٚايــُبًؼ ،يعـاّ ايـايٌٝ

ايٛاعذ عً ٢ايٛاْ ، ٛعِ ٜـُهٔ اشتٓاد ايكا ٌ٥بٛاٛ

إع ّ ايــُجتٗا

أ ٚايـُبًؼ ايٓاقٌ يؿت ٣ٛايـُجتٗا بعا تبالٍ إاتٗاد ٙال َا ٜؿ

بـ٘ الحكـاو-

ال أحا أَر ٜٔأ ٚاشتاالي٘ بُٗا َع وا ُٖٚ ،ا :
ايــــُصتٓا اال : ٍٚديٝـــٌ ٚاـــٛ

تبًٝـــؼ األحهـــاّ ايعـــرعٚ ١ٝإاظـــاد

ايـــجاٌٖ بٗــا ايٗٝــا حؿار ـاو عًٗٝــا َـٔ اإلْــاااط ،يكٛيــ٘ تعــال:رٚوَوــا ناــإو
ايـــُؤَِْٓمٕٛو يِٝوٓؿِـرمٚا نااؾًـ١و ؾاًاـْٛالا ْوؿاـرو َِـْٔ نحـٌِّ ؾِرْقاـَِ ٍ١ـْٓٗمِْ رااِ٥ؿاــ ١يِٝوتوؿاكًٗمــٛا ؾِــٞ
ايأِِّٜدبرا ،122 : ٠٤ؾمْ٘ ٜاٍل عًٚ ٢اٛ

تبًٝـؼ ايــُتؿك٘ يكحهـاّ اإلهلٝـ١

ٚإاظــاد ايـــجاٌٖ بٗــا ايٗٝــا ،يٝخــاث عٓــا ٙايــااع ٞايبــارين ْـــخ ٛايعُــٌ
بايتعرٜع ايٛاقعٚ ،ٞيكٛي٘ تعال:ر ِإَّٕ ايًـذِٜٔو ٜوهت متُمـٕٛو َوـا أاْسويتٓوـا َِـْٔ ا تيبوِّٓٝوـاظِ
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ِ ايًًـ م٘د ايبكـر: ٠
و و ٜتًعوـ مٓ مٗ ْ
هتوـا ِ حأ ْ ٚايِ٦ـ ا
ط ؾِـ ٞا تي ِ
ا َوا وب ََّّٓٝـا م ٙيًَِّٓـا ِ
ٔ وب ْع ِ
ٚوا تي مٗاوْ َِ ٣
ٍ عً ٢يس ّٚاالبتعـاد عـٔ نتُـإ ايعًـِ ايــخل ٚٚاـٛ
 ،159ؾمْ٘ ٜا ل

ْعـر

اهلــاٚ ٣ايبٓٝــاظ ايـــخك ١بــايطرم ايـــُتعااؾٖٚ ،١هــذا ديٝــٌ ٚاــٛ

األَــر

بايـُعرٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايـُٓهر ،ؾإ ٖذٚ ٜٔاٛبإ مابتإ ظرعاوٜٚ ،كتغٝإ
ٚاــٛ

إع ـ ّ ايـــُكًا شــاَع ايؿتــَ ٣ٛــٔ ايؿكٝــ٘ أَ ٚــٔ ايـــُبًؼ ٚإخبــااٙ

بايؿت ٣ٛايـخاٜث ١اي

دٍل عًٗٝا ايـُااى ايذ ٟأٚاب تباٍ ؾت ٣ٛايؿك. ٘ٝ

يهٔ ديٚ ٌٝاٛ
ٜكتغـ ٞاعًــٗا
ب ــخٝ

تـبًـٝؼ األحهاّ اإليـٗٚٚ ١ٝاٛ

إاظاد االْاّ ايٗٝـا

َعــرض ايٛصــ ٍٛال ايـــُهًؿني إلتــُاّ ايــخج ١عًــِٗٝ

ٜتُهٓ ـ َ ٕٛـٔ ايٛصــ ٍٛايٗٝــا عٓــا ايبخ ـ

بايتباٍ ،نرٕ تٓعر ايؿت٣ٛ
ٖٚهذا ديٚ ٌٝاٛ

عٓٗــا أ ٚعٓــا إب غٗ ـِ

ايرشاي ١ايعًُٚ ٚ ١ٝشا ٌ٥اإلع ّ ايـُتٝصر.٠
األَر بايـُعرٚف ال ٜكتغ ٞإٜضاٍ ايـُعرٚف ال

نٌ َهًـ ،أ ٟال ًٜسّ إٜضاٍ ايـخهِ ٚايؿتٝا أ ٚايـُعرٚف ال نٌ ؾردٍ ؾردٍ
َٔ ايـُهًؿني بتخرل ٟأَـانِٓٗ ٚدٚاٖـِ َٚــخ ظ تٛااـاِٖ ٚرـرم بـا
ايــااا أ ٚايـــٗاتـ يػــرض إع َــ٘ بايؿتٝــا أ ٚإزايــ ١ؾتٝــا ايـــُجتٗا ايكاٜـــُ١
ٚإع َ٘ بايـخل ٚايؿتٝا ايــخاٜث ٚ ،١يـو ألٕ

ٖـذا ايتهًٝــ َـٔ ايــخرج

ٚايــــُعك ١ايع ُٝـــَ ١ـــا ال ٜتخًُـــ٘ نـــٌ أحـــاٚ ،ايـــخرج َٓؿــٞل
ايـخٓٝـ ،نُا اْ٘ َــُا مل ٜضـٓع٘ ؾكٗـا ٤ايـرٚاَ ٠ـٔ أصـخا
حتٜ ٢ـخرز ٚاٛبـ٘ٚ ،اْــُا ايٛااـب اعـٌ ايؿتٝـا

ايعـــرع

االُ٥ـ)( ١

َعـرض ايٛصـٚ ٍٛ

َـتـٓا ٍٚأٜـا ٟايـُكـًاٚ ٜٔبايـطـرم اإلع َـٝـ ١ايـُتعااؾـ١

زَـاْـ٘  ٚنٌ

عضر تتجالد ررم ايتبًٝؼ ٚٚشا ٌ٥اإلع ّ .
ٚعً : ٘ٝال ٜـجب عً ٢ايـُجتٗا ٚايـُبًؼ ْ -اقٌ ايؿتٝا ايصابك -١إٜضـاٍ
ايؿتٝا ايـخاٜث ١ال َٔ

عٗا بطرم بـا

داا ٙأٖ ٚاتؿـ٘ ٚإع َـ٘ بٗـاْ ،عـِ

( ...................................................... ) 333بشرى االصول  /ج13
ال دي ٌٝعًٚ ٘ٝال حج ١تؤدٚ ،ٜ٘ايٛااب

ٖ ٛأحٛط ٚأؾغٌ ،يهٔ ايٛاٛ
اعٌ ايؿتٝا اي حك ١ايـخاٜث١

َعرض ايٛص ٍٛال ايــُكًا ٜٔبـايطرٜل أٚ

بايطرم ايـُتعااؾٚ ١ايـُتػري٠

نٌ عضر ٍ ٚزَإ .

ايـــُصتٓا ايثــاْ :ٞعُــَ ّٛــا دٍل عًــ ٢حرَــ ١ايتصــبٝب يًٛقــٛع

ؾعــٌ

ايـخراّ أ ٚخ ف ايٛاقع ،بًخار إٔ إشتٓاد ؾعٌ شـاَع ايؿتـ ٣ٛال ايصـبب
 حهاٜــ ١ايـــُجتٗا أ ٚايـــُبًؼ ايٓاقــٌ يًؿتــ - ٣ٛأقــَ ٣ٛــٔ إشــتٓاد ؾعًــ٘يًُصبلب -ايؿاعٌ ايـُباظر -ؾٓٝصب ؾعً٘ ال ايصبب األق ٣ٛد. ْ٘ٚ
ٚإٕ َرتهــساظ ايـــُتعرع ١قاُ٥ــ ١عًــ ٢حرَــ ١ايتص ـبلب يًخــراّ نخرَــ١
َباظرت٘ٚ ،إٕ بٝإ ايؿتٝا عًـ ٢خـ ف ايٛاقـع :ايؿتٝـا ايٛاقعٝـ ١ايضـاداَ ٠ـٔ
ايـُجتٗا الحكاو يتبالٍ اأٚ ٜ٘تػٝلر َاان٘ عٔ ايصابل ٖٛ -ايصبب

صـاٚا

ايـخراّ أ ٚترى ايٛااب َٔ شاَع ايؿتـ - ٣ٛايــجاٌٖ بٛاقـع ؾتٝـا َــجتٗاٙ
األخري -٠ؾٝخرّ ايتصبٝب ايـخاصٌ َٔ إبكا ٤ايـُكًا ٜعٌُ عً ٢ربـل ايؿتٝـا
ايصابكٜٚ ،١ـجب اإلع ّ بايؿت ٣ٛايـخاٜث ١ايضـخٝخ ١يًـتدًط َـٔ حرَـ١
ايتصبٝب .
يهــٔ ٜـــُهٔ َٓاقعــت٘  :أٚالو :بــرٕ ٜكــاٍ  :إٕ ايـــُكًا ايصــاَع يؿتــ٣ٛ
ايـُجتٗا ايكاٜـُٚ ١إٕ نإ ٜكـع

َــدايؿ ١ايٛاقـع ايـذ ٟأدانـ٘ ايــُجتٗا

الحك ـاو ٚتػٝل ـرظ ؾتــٛا ٙإلنتعــاؾ٘ َــااناو أقــ ، ٣ٛإال أْــ٘ غاؾــٌ عــٔ ايٛاقــع
ايـُٓهعـ يًؿك ٘ٝالحكاو ٚايػاؾٌ ال ٜهًّـ ٚال ٜؤاخذ عً ٢غؿًت٘ .
ٚماْٝاو ٜ :ـُهٔ إٔ ٜكاٍ برْ٘ قا ْعرظ َـدايؿ ١ايـُكًا يًٛاقـع َـٔ اٗـ١
إخبــاا ايـــُجتٗا أ ٚإخبــاا ايـــُبًؼ ب ـايؿت ٣ٛايصــابك ١ايـــُصتٓا ٠ال ايعــااع
ْٚضـٛظ اٜاتـ٘ أ ٚأخبـاا أٚيٝـاٚ )( ٙ٤ايـ
ؾٛقــع ايـــُجتٗا َٚكًّـاٙٚ
ٜـُهٔ ايك ٍٛبرٕ ايتصبلب-

اعتربٖـا حجـ١و عًـ ٢االْــاّ،

َــدايؿ ١ايٛاقــع ايـــُٓهعـ حــاٜثاوَٚ ،ــٔ ٖٓــا
ٚقٛع٘

ايـخراّ أَ ٚـدايؿ ١ايٛاقعْ -اظـ٤ٞ
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َٔ ان بًخار اعً٘ شبخاْ٘ يًؿك :٘ٝحج ١ٝايـُااى ٚيًعاَ :ٞحج ١ٝايؿت٣ٛ
ايـُصتٓا ٠اي٘ٝ
َرخلضني

ررؾٗـا ايــُاعٚ ،ٞقـا نـإ ايــُجتٗا ٚايــُبًّؼ َعـذٚأٜ

بٝاْٗا يـُكًا ٟايـُجتٗاٚ ،يٝصا َصبلبني أ ٚيٝصا عً١و تاَ ١يٛقٛع
َـدايؿ ١ايٛاقع ايـُٓهعـ الحكاو عٓا ايؿك. ٘ٝ

ايـُكًا شاَع ايؿتٝا األٚل
ا ٕ ال دي ٌٝعًـٚ ٢اـٛ
احتُاٍ ٚاٛ

اإلعـ ّ يعـاّ ايتصـبلبٖٚ ،ـذا نـافٍ يـاؾع

اإلع ّ .يهٓ٘ قا ٜصتاٍ عً ٢حرَ ١ايتصبٝب عً ٢االر م

بـُا دٍل عً ٢حرَ ١ايتغًٚ ٌٝايتػرٜر
عــأَ يؿتــٛا ٙنُــا ٚاد

بٝإ األحهاّ اإليــٗٚ ١ٝإٔ ايــُؿ
()1

صــخٝذ ابــٔ اي ــخجاج:رنٌ َؿ ـ ٍ،عــأَد

َٚعٓ ٢ايغُإ تـخٌُ ٚزا ايعٌُ ايصـٚ ٤ٞإمــُ٘ ا ا نـإ خـ ف ايتعـرٜع
ايٛاقع ٚ ،ٞصخٝذ اب ٞعبٝا ٠ايـخذا: ٤ر َٔٚعًِّ با

ع ٍ نإ عًٝـ٘

َثٌ أٚزاا َٔ عٌُ ب٘ ٚال ٜٓكط أٚي٦ـو َـٔ أٚزااٖـِ ظـ٦ٝاحد(ٚ )2صـخٝذ
اب ٞعبٝا: ٠رٚ ...يـخك٘ ٚزا َٔ عُـٌ بؿتٝـاٙد(ٚ )3أخبـاا اٚاٖـا ايؿرٜكـإ
رَٔ شٔل شٓ ١ش ١٦ٝؾعمٌُ بٗا نإ عًٚ ٘ٝزاٖا ٚٚزا َٔ عٌُ بٗاد(. )4
ٖٚذ ٙايٓضٛظ ٚااد٠
ايـُخرَ ١اي

بٝـإ ٚزا َـٔ بوـ لٔٝو ايؿتـا ٣ٚايغـايٚ ١ايصـٓٔ
أُ٥ـ ١اهلـا )( ٣نُـا ٗ ٜـر بــج ٤

ال تصتٓا ال أحادٜ

يـــُٔ ٜكرأٖــا بتُــاّ مجًــٗا -ال خضــٛظ ايـــجٌُ ايـــُكتطعٚ ، -١ن َٓــا
ٚبـخثٓا ٖٓا

ؾتَ ٣ٛـجتٗا َصتٓا ال ْضٛظ أحادٜ

أ ١ُ٥اهلـا)(٣

ط ايـُطـًع عًْ َٔ ٘ٝــضٛصِٗ
مِ ٜتباٍ اأٚ ٜ٘ؾـتـٝا ٙيـتـباٍ ايـُااى ٚايـٓـ ل
(ٖٚ ،)ذا َٛعـٛعم َػـاٜر يــُٛعٛع ايـذّل
( )1ايٛشا : ٌ٥ج: 18

 َٔ 7ابٛا

( )2ايٛشا : ٌ٥ج: 11

 َٔ 16ابٛا

( )3اااع  :ايٛشا : ٌ٥ج : 18
( )4ايٛشا:ٌ٥ج:11

 َٔ 16ابٛا

ادا

تًهـِ ايٓضـٛظ ايــُصتٓا

ايكاع : ٞح. 2

االَر بايـُعرٚف  :حٚ 2غري. ٙ

 َٔ 4ابٛا

صؿاظ ايكاع : ٞح. 1

االَر بايـُعرٚف +شٓٔ ابٔ َاا : ١ج: 1

 َٔ 14املكاَ. ١
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ايٗٝآٖ َٔٚ ،ا ٜـُهٓٓا ايك ٍٛبرْ٘ ال ديٝـٌ ٚاعـذ عًـ ٢حرَـ ١ايتصـبٝب ال
ايـخراّ َطًكاو  ٚمجٝع ايـُٛااد .
ْعِ ْصتثين َا قاّ اياي ٌٝايـداظ عً ٢حرَت٘ نُا قـاّ

بٝـع ايـأٖ

ايـُتٓجلض ٚايذٚ ٟاد ؾ ٘ٝاألَر بمع ّ ايـُعل ٟبٓجاشت٘ حت ٢ال ٜرنً٘ بٌ
ٜصتعًُ٘

ايـخ ٍ نمظعاٍ ايٓاا بـ٘ يًطـبذ أ ٚيالْـاا ٠رٜبٝعـ٘ ٜٚبلٓٝـ٘ يــُٔ

إظلا ٙيٝصتضبذ ب٘د(ٚٚ ،)1اد ايٓٗ )2(ٞعٔ اإلعاْـ ١عًـ ٢قتـٌ َـؤَٔٚ -يـٛ
بعِطر نًُٚٚ ، -١اد ايٓٗ)3(ٞعٔ ايتصبٝب يعر

غري ٙايـدُر حت ٢ا ا نإ

ٜٛٗدٜاو أْ ٚضراْٝاو أ ٚصبٝاو أ ٚدابٚٚ ،١اد ايٓٗ )4(ٞعٔ نتاب ١ايربـا ٚايعـٗاد٠
عًٚٚ ،٘ٝاد ايٓٗ ٞعٔ َعْٛـ ١اي ايــِ
َٓٗٞل عٓ٘

بع

رًُـ٘ ؾاْـ٘ تصـبٝب يً ًـِ ايــخراّ

االخباا (. )5

ٚايـخاصٌ اْ٘ ال ديٚ ٌٝاعذ عًٚ ٢اٛ

اإلع ّ .

يهٔ صاحب ايـجٛاٖر(اض) بعـا إٔ حهـ ٢عـٔ ايــُخكل األادبًٝـٞ
(اض) ٚاـٛ

االعـ ّ عٓــا تػٝلـر اأ ٟايـــُجتٗا -قــا ؾضلـٌ بــني (صــٛا٠

َعً ١َٝٛؾصاد األٜ )ٍٚعين االاتٗاد ايـُعا ٍٚعٓ٘ (باي ٌٝقطعـ ٞأ ٚبؿصـاد
اإلاتٗاد األ )ٍٚؾخهِ بٛاٛ

اإلع ّ َٚـخَ ٛـا نتبـ٘ َـٔ ؾتـٛا ٙاالٚل،

مِ ٚالٗ٘ بكٛي٘ (:ألْ٘ ح٦ٓٝـذ خـ ف ايــخل ٚايضـٛا  ،ؾـٝجــب اؾعـ٘ يـ٦
ٜـكع ايٓاط

غٝـر ايـخل ٚال ٜـبـك ٢ايبارٌ َعُٛالو ب٘) بني ايـُهًؿني .

( )1اااع :ايٛشا : ٌ٥ج: 12

 َٔ 6ابٛا

()2اااع  :ايٛشا : ٌ٥ج: 19

 َٔ 2ابٛا

( )3اااع :ايٛشا : ٌ٥ج: 17

 َٔ 11ابٛا

( )4اااع :ايٛشا : ٌ٥ج: 12

 َٔ 4ابٛا

( )5اااع  :ايٛشا : ٌ٥ج: 12

 َٔ 42ابٛا

َا ٜهتصب ب٘ .
ايكضاظ

ايٓؿض .

االظرب ١احملرَ. ١
ايربا .
َا ٜهتصب ب٘ .
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ٚبني صـٛا ٠عاٚيـ٘ عـٔ ايؿتٝـا ايصـابكٚ ١االاتٗـاد اال( ٍٚيـاي ٌٝرـين
عًٚ ٢ا٘ ال ٜكتغ ٞؾصاد اإلاتٗاد األ )ٍٚؾاشت ٗر عاّ ٚاـٛ

اإلعـ ّ

مِ ترقّٚ ٢قطع بايعاّ ،مِ قاٍ ....( :عً ٢إٔ ايــُكًا ايعاَـٌ باشتضـخا
بكاَ ٤كًا ٙعً ٢ؾتٛاَ ٙعذٚا ٚال إمِ عً ، ٘ٝؾ أَر بايـُعرٚف بايٓصب ١اي،٘ٝ
بٌ ال ٜبعا ايك ٍٛبضخ ١عًُ٘ ٚإٕ نإ عباد.)1( )... ٠
ٚؾ : ٘ٝأٚالو :إٕ ٖذا ايتؿضـ ٌٝبـني ايعـا ٍٚيـاي ٌٝقطعـٚ ٞبـني ايعـاٍٚ
ياي ٌٝرين ٖ ٛتؿض ٌٝغاَ

ايٛا٘ غـري ٚاعـذ ،ؾاْـ٘ ال ؾـرم بـني ْـٛعٞ

ايايَ ٌٝا داَا حجتني أَ ٚا داّ اياي ٌٝاي ين َعترباو بـخج ١قطع. ١ٝ
ٚعًٝــ٘ البــا َــٔ اي ــخهِ بــرٕ االاتٗــاد االٚ ٍٚايعــا ٍٚعــٔ ايؿتــ٣ٛ
ايصابكٜ ١ـجعًٗا (خ ف ايـخل ٚايضٛا

ٜ ،ـجب اؾع٘ يٜ ٦كـع ايٓـاط

غري ايـخل ٚال ٜبك ٢ايبارٌ َعُٛالو ب٘) نُا قاٍ (قا. )ٙ
ٚماْٝاو  :اْ٘ ا ا نإ ايـُهًـ َعذٚااو
باشتضخا

عًُ٘ بايؿتٝا ايصابكٚ ١نإ عًُ٘

بكاَ ٤كًّا ٙعً ٢ؾتٛاَ ٙعذٚااو ال إمـِ عًٝـ٘ ٚال أَـر بايــُعرٚف

بايٓصب ١اي ،٘ٝؾ با َٔ تعُٖ ِٝذا

ْٛع ٞايعا ٍٚشٛا ٤نإ ايعا ٍٚيايٌٝ

قطع ٞأّ نإ ايعا ٍٚياي ٌٝرين ،ؾاْ٘ ال ؾـرم بـني ايكطـع ايٛاـااْٚ ٞبـني
ايكطع ايتعبا ٟايـُتك ّٛبكٝاّ ايـخج ١اي ٓ ١ٝايـُعترب ٠ظرعاو .
ٚاي اٖر إٔ ال دخاي ١يـُٓعر ايعـاٚ ٍٚتبـالٍ ؾتٝـا ايــُجتٗا ،بـٌ ايعـرٕ
يتخكل ايتصبٝب ال ٚقٛع ايـُهًـ

خـ ف ايٛاقـع -

ايــخراّ أ ٚتـرى

ايٛااب -أ ٚعاّ تـخكل تصبٝب ايؿك ٘ٝأْ ٚاقٌ ايؿتٝاٚ ،قا شبل ايتؿض.ٌٝ
ٚاي اٖر اْ٘ ال تصبٝب يًــُجتٗا أ ٚيًــُبًؼ عٓـا ْكـٌ ايؿتـ ٣ٛايكاٜــُ،١
ٚإٔ ايتصبٝب َٔ ان تعال ظرْ٘ٚ ،أْ٘ عٓا تبـالٍ ؾتٝـا ايؿكٝـ٘ حـاٜثاو ال ديٝـٌ
( )1اٛاٖر ايه ّ  :ج. 111 : 41
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اإلع ـ ّ بــرنثر َــٔ اعــٌ ايؿتــ ٣ٛايـــخاٜث١

عًــٚ ٢اــٛ

األتـباع ايـُكًا ٜٔبـخٝ

َتٓــا ٍٚأٜــاٟ

ٜـُهِٓٗ ايٛص ٍٛايٗٝا عاد٠و .

ْعــِ قــا ٜصــتٓا ٚقــٛع ايـــُهًـ

ايــخراّ أ ٚتــرى ايٛااــب  -حصــب

ايؿت ٣ٛايـخاٜث - ١ال ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ ايٓاقٌ بًخار َرحً ١ايبكا ،٤نُـا
ا ا صـً ٢ايـــُكًا َــٔ د ٕٚقــرا ٠٤ايصـٛا ٠بعــا ايؿاتــخ ١أَ ٚــٔ د ٕٚاًصــ١
االشــلاح ١إعتُــاداو عًــ ٢ايؿتــ ٣ٛايكاٜــُ ١ايـ

عًُٗــاٚ ،نــإ عًُــ٘ ٖــذا

بـُرأ ٣ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ ،ؾٝه ٕٛعاّ تبًٝػ٘ بايؿت ٣ٛايـخاٜثٚ ١تبالٍ ؾتٝا
ايـُجتٗا ٚتػٝلرٖا عُا ٖ ٞايؿتـ ٣ٛايصـابك : ١عـاّ ٚاـٛ
عاّ ٚاـٛ

اًصـ ١االشـلاح - ١تصـبٝباو َباظـر ٜوا يًٛقـٛع

قـرا ٠٤ايصـٛا،٠
ايــخراّ أٚ

ترى ايٛاابٖٚ ،ذا حراّ ٚالبا ح٦ٓٝذ َٔ اإلع ّ بايؿتٝا ايـخاٜث ١حتـ ٢ال
ٜه ٕٛشبباو َباظراو

ترى ايٛااب أ ٚؾعٌ ايـخراّ نُا ال ٜـدؿٚ ٢اٗ٘ .

الـخطأ يف بيان الفتوى :
َٛٚ -3عٛع ايبخ

ٖٓا ؾُٝا ا ا ْوـكٌ ايـُجتٗا ؾتٛا ٙخطرو ،أ ٟأخطـر

بٝــإ ؾتــٛا، ٙأْ ٚوــكٌ أحــا ؾتــ ٣ٛايـــُجتٗا خـ ف ٚاقعٗــا ايـــُهتٛ
اشــايت٘ ايعًُٝــَ ١ــث و ،ؾعًــِ ايـــُكًا ؾتٝــا َكًّــاٚ ٙأْٗــا عــاّ ٚاــٛ
ايصــٛا ٠أ ٚعــاّ ٚاــٛ

قــرا٠٤

اًصــ ١االشــلاح ١أ ٚعــاّ حرَــ ١إٜضــاٍ ايضــاِ٥

ايػباا ايػً ٝال اٛؾ٘ َث وَ ،ع إٔ ؾتـَ ٣ٛــجتٗا ٙخـ ف تًـو ايؿتـا٣ٚ
ٚأْ٘ الباٚ -اٛباو أ ٚإحتٝاراو الزَاو َٔ -قـرا ٠٤ايصـٛا ٠بعـا ايؿاتــخٚ ١البـا
َٔ اًص ١االشلاحٚ ١البا َٔ تـخ لرز ايضا ِ٥عـٔ ايػبـاا ٚايبدـاا ايػًـ، ٝ
َٓٚعر ٙايـدطر

ْكٌ ايــُجتٗا أ ٚايـُبًؼْ -اقٌ ؾت ٣ٛايـُجتٗا. -

ٚ -4ايـخهِ َـدتًـ ؾٝـ٘ بـني االصـخا
عً ٢ايـُدط٧

بـني قا٥ـٌ بٛاـٛ

اإلعـ ّ

حها ١ٜايؿت - ٣ٛايـُجتٗا أ ٚايٓاقٌ ايـُبًؼ ٚ ، -بني قاٌ٥

وجىة االعالم ببلفتىي بعذ ظهىر خطأهب)543(..................................
بعاّ ٚاٛ

اإلع ّٚ ،بني َؿضلٌ

ٚاي اٖر يٓا ٚاٛ

ايـُصري. ١

اإلع ّ عٓا ايـدطر

بٝإ ايـخهِ ٚايؿت ٣ٛشٛا٤

صاا ايـدطر َٔ ايـُجتٗا أّ صاا َٔ ايـُبًؼْ :اقٌ ايؿت ٣ٛعٔ ايـُجتٗا.
َٚــٔ ايكرٜــب اــااو إختضــاظ ايٛاــٛ

أ ٚايـــُخذٚا ايــااع ٞيٛاــٛ

اإلع ّ بـُا ا ا ناْ ،ايؿتٝا ايـُدرب بٗا خطرو  :حهُـاو غـري إيساَـٚ ،ٞناْـ،
ايؿتٝــا ايضــخٝخ ١إيساَٝــ : ١تــخر ِٜأٚ ٚاــ ، ٛؾاْــ٘ تؿــٛظ َــٔ ايـــُهًـ :
ايـُضًخ ١أٜ ٚكع
ٚال ٜعِل ٚاٛ

ايـُؿصا ٠ا ا بك ٞعٌُ ايـُدبورم بايؿتٝا ايـدطرو عًٗٝا .
االع ّ عهض يو  :أعين َا ا ا أخـرب ايــُجتٗا أٚ

ايـُبًؼ بايؿتٝا ايــدطر ٚنـإ ايــُدرب بـ٘ إيساَـاو بؿعـٌ أ ٚبـلى ٚ -اـٛ

أٚ

حرَٚ - ١ايؿتٝا ايضخٝخ ١غـري إيساَٝـ ، ١نُـا ا ا أخـرب ايــُبًؼ ايٓاقـٌ يؿتٝـا
ايـــُجتٗا أ ٚأخــرب ايـــُجتٗا ْؿصــ٘ بٛاــٛ

قــرا ٠٤ايصــٛا٠

ايض ـ  ٠بعــا

ايؿاتــخ ١أ ٚبــخرَ ١اإلاتــُاط عًــ ٢ايضــاَٚ ِ٥ؿطرٜتــ٘ يضــ َ٘ٛأ ٚبـــخرَ١
إدخاٍ ايػباا أ ٚاياخإ ايػً ٝال اـٛف ايضـا ِ٥أ ٚبــخرَ ١اإلْتؿـاع َـٔ
ايـــُٝت ١بعــ ٍ٤ٞأ ٚب ــخرَ ١إخــراج ايضــٛظ ايـــُرالع ؾٝــ٘ أ ٚأخــرب بٓجاشــ١
ايهتــابٚ ،ٞناْــ ،ايؿتٝــا ايضــخٝخ ١ايـــُصتٓبط ١يًؿكٝــ٘ ايـــُكًّا ٖــ ٞعــاّ
ايٛاــٛ

ٚعــاّ ايتخــرٚ ِٜعــاّ اإليــساّ -أعــِ َــٔ االباحــْٚ ١ـــخٖٛا نــرٕ

ته ٕٛؾتٝا : ٙاشتخبا

قرا ٠٤ايصٛا ٠بعا ايؿاتـخٚ ،١رٗاا ٠ايهاؾر ايهتاب،ٞ

ٚنراٖ ١إاتـُاط ايضا ِ٥أ ٚإدخـاٍ ايػبـاا أ ٚايـاخإ ال اـٛف ايضـا،ِ٥
ٚاــٛاز اإلْتؿــاع َــٔ ايـــُٝت ١بػــري األنــٌ ٚايًــبض ٚايبٝــعٚ ،اــٛاز إخــراج
ضرْ َطرباو ٜعب٘ أيـخإ ايـُػٓلنيْٚ ،ـخ ٛيو .
ايضٛظ َرالعاو ؾَ ٘ٝا مل ٜو ِ
ٖ ٚذ ٙايـخاي ١ال ديـٝـٌ عًٚ ٢اـٛ

اإلع ّ بايـؿتٝا ايضخــٝخ -١ال عًـ٢

ايـُجتٗاٚ ،ال عًـ ٢ايــُبًؼ ْاقـٌ ايؿتٝـاٚ ،ال عًـ ٢غريُٖـا ٚ -يـو ألُْٗـا
 -ايـُجتٗا ٚايـُبًّؼٚ -إٕ ناْا شـبـباو يـتـرى ايـُهًـ ايعٌُ بايٛاقع ،إال أْ٘
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تصـبٝب يــلى ايـــُباح -ايــجا٥س بايـــُعٓ ٢األعــِٚ -ال عـري ؾٝــ٘ بــٌ ا ا نــإ
َٛاؾكاو ي حتٝاط نإ ايبكا ٤عً ٘ٝعُ و َصتخصٓاو .
عُـ وٚ : -عــٛح عــاّ ٚاــٛ

اإليتــساّ

ٜٚترنــا ٖــذا -عــاّ ايٛاــٛ

ايكًــيب باألحهــاّ ٚايؿتــاٚ -٣ٚؾاق ـاو يًُعــٗٛاٚ -قــا أٚعــخٓاٙ

ب ــخٛث

ايكطع َٚ .ع اشتخهاّ ايعو ٚبكا ٤احتُاٍ ايٛاٛ
ايٛاٛ

ؾاألصـٌ ايـرباَ ٠٤ـٔ

ٚايـخرَٚ ١ايـُؤاخذ. ٠

ْعِ قا ٜصتاٍ عً ٢تـخر ِٜاإلخؿا ٤أٚ ٚاٛ
األ: ٍٚإٕ إبكا ٤ايؿتٝا ايـدطر

اإلع ّ برَر: ٜٔ

ٖٔ ايـُهًـ ايصاَع إع ٍ ،ألْ٘ بعا

إْهعاف خطر ايؿتٝا ته ٕٛباعتكاد ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ حهُـاو بػـري َـا أْـسٍ
ان شبخاْ٘ ٖٛٚ ،رًِ ٚنؿر ٚع ٍ ٚؾصل ،بٓطل ايكرإ ايـخه.)1(ِٝ
يهٔ ٖذا َـخذٚا ال ٜٓطبل ٖٓا ،ؾاْ٘ بعا إخبـاا ايــُهًـ خطـر بــخهِ
إيساَ :ٞتـخر ِٜأٚ ٚاـ - ٛشـٛف ٜـرت ٞبــُا عًـِ ٚاٛبـ٘ ٜٚـلى َـا عًـِ
حرَت٘ٚ ،يٝض

إيتساَ٘ ايعًُ ٞايـُبتين عً ٢ايؿتٝا ايـدطر َـخذٚا أص و .

بــٌ ٚال إعــ ٍ

ايــبني ،ألٕ اإلعــ ٍ ٖــ ٛايؿتٝــا بػــري َــا أْــسٍ ان

شبخاْ٘ تعُلااو ،نُا ٜضٓع تاانٛا ررٜل ايعلٚ ٠أحادٜ
( )حٝ

أٌٖ ب ،ٝايعضُ١

ٜتعُلا ٕٚايؿتٝا حصب اااٚ ِٗ٥اشتخصـاِْٗ ؾاْـ٘ إعـ ٍ قطعـاو

ٚقا حرلَت٘ ايعرٜعٖٓ َٔٚ ،١ا أ ٚيـٗذا األَر -اا ٤صـخٝذ ابـٔ ايــخجاج :
قاٍ  :نإ أبٛعبا ان قاعااو

حًكـ ١ابٝعـ ١ايـرأ ٟؾجـا ٤أعرابـ ٞؾصـرٍ

عٔ َصري ١ؾرااب٘ ،ؾًُا شه ،قاٍ ي٘ األعراب :ٞأٖٛ

عٓكو؟ ؾصه ،عٓ٘

ابٝعٚ ١مل ٜردل عً ٘ٝظ٦ٝاو ؾرعاد ايـُصري ١عًٝـ٘ ؾراابـ٘ بــُثٌ يـو ،ؾكـاٍ يـ٘
األعراب : ٞأٖٛ
()1

عٓكو؟ ؾصه ،ابٝعـ ،١ؾكـاٍ ابـ ٛعبـا ان : رٖـٛ

شٛا ٠املا٥ا: ٠اي. 47 + 45 + 44 : ١ٜ
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عٓكــ٘ ،قــاٍ أ ٚمل ٜكــٌٚ ،نــٌ َؿـ ٍ،عــأَد(ٚ )1اي ــُؿ

نــٌ َــٔ ٜـــخهٞ

ايؿت ٣ٛؾٝه ٕٛعآَاو َتخُ و يٛزا ايعُـٌ بٗـا يـ ٛمل تهـٔ َٛاؾكـ ١يًٛاقـع،
ٖذا  :ايـُجتٗا ٚايعاَ ،ٞإال َٔ ناْ ،ي٘ حج ١قٜٛـَُ ١عذلا. ٠

شٛا٤

بُٓٝا

صٛا ٠ايـدطر

ايؿتٝـا ٚعٓـا بٝـإ حهـِ إيساَـ ٞاظـتباٖاو َـٔ

د ٕٚتعُلــاَ ،ــع إٔ ؾتــ ٣ٛايؿكٝــ٘ -

ايٛاقــع -تــرخٝط ال إيــساّ ؾٝــ٘ ،ؾاْــ٘

 بعٌُ ايـُهًـ عً ٢ربل اإليـساّ ؾعـ و أ ٚترنـاو -قـا ٜهـ ٕٛعًُـ٘ َٛاؾكـاوي حتٝاط أ ٚيًٛاقع ايتعرٜعٖٚ ٞذا أَر حصٔ نُا ال ٜـدؿٚ ،٢قا ال ٜهـٕٛ
عًُ٘ َٛاؾكاو ي حتٝاط ٚال يًتعرٜع ايٛاقع ٞباياق ،١يهٓ٘ ال َـخذٚا ؾٝـ٘ ٚال
َغرلٚ ٠ال َـدايؿ ١ؾٝـ٘ يٛاقـع ايتعـرٜع نُـا ال ٜــدؿ ٢عًـ ٢ايــُترٌَ ،إ إٔ
ؾت ٣ٛايؿك -٘ٝحصب ايؿرض -تـرخٝط ٚاـٛازٚ ،ايــجا٥س بايــُعٓ ٢األعـِ
ٜـجٛز ؾعً٘ ٜٚـجٛز ترن٘ٚ ،ال برط
ايثــاَْ :ٞــا دٍل عًــٚ ٢اــٛ
ٚاإلعُخ ٍ  ْ ،ري ا ١ٜايٓؿر

إيتساّ ؾعً٘ ٚال

إيتساّ ترن٘ .

تبًٝــؼ األحهــاّ ٚحؿ ٗــا عــٔ اإلْــاااط
شٛا ٠بـرا: 122 : ٠٤رٚوَوـا ناـإو ايــُؤَِْٓمٕٛو

ٔد ٚاٜـ١
ِ راا ِ٥ؿاـِ ١ي و ٝوت اؿ ًكٗمـٛا ؾِـ ٞايـاِِّ ٜ
ٌ ِؾ ْرقاـ ٍَِ ١ـ ْٓ مٗ ْ
ٔ نحـ ِّ
ال وْ اؿ ور َِ ْ
ِيٝوٓ ِؿرمٚا ناا ًؾ و ١اؾ اً ْ ٛا
ايهتُإ

شـٛا ٠ايبكـر: 159 : ٠ر ِإَّٕ ايًـذِٜٔو ٜوهت متُمـٕٛو َوـا أاْسويتٓوـا َِـْٔ ا تيبوِّٓٝوـاظِ

ٚوايتٗماو َِْٔ ٣وبعْاِ َوا بوََّّٓٝاٙم يًَِّٓاطِ ؾِـ ٞايتهِتوـا ِ حأْٚياِ٦ـوا ٜو تًعوـٓمٗمِْ ايًًـ٘مد ٚغريُٖـا
َٔ ْضٛظ األحادٜ
أٚ ٚاــٛ

ايااي ١عً ٢عُإ ايـُؿ

أ ٚحرَ ١ايؿتٝا بػـري عًـِ

بــذٍ ايعًــِ ألًٖــ٘ ٚحرَــ ١نتُاْــ٘ ،ؾمْٗــا ْضــٛظ نــثري ٠تــاعٛ

يالع ّ ٚيتبًٝؼ االحهاّ ٚريِٜ ً ٦وهحٕٛو يًَِّٓاطِ عوًا ٢ايًِ٘ حمجَّ١دايٓصا.165 :٤
يهٓ٘ قـا شـبل َٓلـا  :بــٝإ إٔ ايٓضـٛظ ايــُعاا ايٗٝـا -تــؿٝا ٚاـٛ
تـبًـٝؼ األحهاّ ٚبٝاْٗا يًٓاط بٓـخ ٍٛته ٕٛاألحهاّ
( )1ايٛشا : ٌ٥ج : 18

 َٔ 7ابٛا

ادا

ايكاع : ٞح. 1

َعرض ايٛص ٍٛال
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ايـُهًؿني بـخٝ
ٚال داليٍ١

ٜـُهِٓٗ ايٛص ٍٛايٗٝا .
إٜضاٍ األحهاّ ال نٌ ؾـردٍ

ٖذ ٙايٓضٛظ عًٚ ٢اٛ

َٔ ايـُهًؿني ايـُٓكٛي ١اي ِٗٝايؿتٝا ايـدار ١٦يػرض تٓب ٘ٝايـجاٌٖ بـدطٗ٦ا.
بٌ إٕ ٖذ ٙايٓضٛظ راٖر٠

إختضاظ ٚاٛ

اإلع ّ باألحهـاّ

اإليساَ ١ٝد ٕٚايلخٝض ،١ٝقاٍ شبخاْ٘  :ر ِإَّٕ ايًـذِٜٔو ٜوهت متُمـٕٛو َوـا أاْسويتٓوـا َِـْٔ
ِ ايًًـ٘مد
و و ٜتًعوـ مٓ مٗ ْ
هتوـا ِ حأ ْ ٚايِ٦ـ ا
ط ؾِـ ٞا تي ِ
ا َوـا وب ََّّٓٝـا م ٙيًَِّٓـا ِ
ٔ وبعْـ ِ
ظ ٚوا تي مٗاوْ َِ ٣
ا تي وب ِّٓٝوا ِ
ايبكرٚ ٖٞٚ ،159 : ٠اعخ ١اياالي - ١بكر - ٍ١ٜٓعً ٢اإلختضـاظ باألحهـاّ
اإليساَٝــ ،١ح ٝـ

تــاٍل عًــ ٢إٔ نتُــإ َــا أْــسٍ ان َــٔ ايبٓٝــاظ ٚاهلــا٣

َبػٛض ن ًَع ٕٛؾاعً٘ َٚ ،ا ب٘ اهلاا ٖٛ ١ٜايـُعتكا ايـخل -بٝلٓاظ ايٓب-٠ٛ
ٚايـخهِ االيساَ ٞد ٕٚايـخهِ ايلخٝض. ٞ
ِ ٜوخْـذوامٕٚود
اعمٛا إِيا ِِْْٗٝايعوًًٗمـ ْ
ٚقاٍ شبخاْ٘:ر ٚويِٝمٓذِامٚا اقَْٛوٗمِْ ِإ وا او و
ايتٛبــ ،122 :١ؾــإ اإلْــذاا ٜتخكــل ببٝــإ األحهــاّ اإليساَٝــ ١ألْــ٘ ٜصــتبطٔ
إحتُاٍ ايعكا ٖٚ ،ذا اإلحتُاٍ َٛاٛد
ايلخٝضــٚ ،ٞيــٝض م ــُ ١إْــذاا

ايـخهِ االيساَ ٞد ٕٚايــخهِ

األحهــاّ ايلخٝضــ -١ٝايـــجا٥س بايـــُعٓ٢

األعِ -نُا ٖٚ ٛاعذ ال ٜـدؿ. ٢
ٖٚهذا ْضٛظ تعً ِٝاألحهاّ ؾـإ ايتعًـٚ ِٝااـب ررٜكـٜ ٞمـراد َٓـ٘
ايتخ ّؿ عً ٢ايـُضايـذ حت ٢ال تؿٛظ ايــُهًؿني أٜ ٚـراد َٓـ٘ اإلبتعـاد عـٔ
ايٛقٛع

ايـُؿاشا ٖٚ ،ذا َـدتط باألحهاّ اإليساَ ١ٝاي

ٜراد َٓٗا حؿ

ايـُضايـذ ٚتـجٓلب ايـُؿاشا َٚ ،ـا شـٛاُٖا َـٔ ايــُباحاظ ٚايــُصتخباظ
ٚايـُهرٖٚاظ يٝض

ؾعًٗا َؿصا ٠إيساَٚ ١ٝال ؾَ ٘ٝضًخ ١إيساَ. ١ٝ

ٚايـخاصٌ ٚعٛح إختضاظ أديٚ ١اٛ

اإلع ّ باألحهاّ اإليساَ١ٝ

ٚعاّ عَُٗٛا يكحهاّ ايلخٝض ، ١ٝؾا ا نإ ايـُجتٗا ايـُدط ٧أ ٚايٓاقٌ
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خطر قا ْكـٌ ايــخهِ االيساَـٚ -ٞاٛبـاو أ ٚتـخرٜــُاو -ال ايــُهًـ ٚنـإ
ؾتٝا ايـُجتٗا ايضخٝخ ١حهُاو ترخٝضٝاو  -ال حرَٚ ١ال ٚاٛ
عًٚ ٢اٛ

 -ؾـ ديٝـٌ

اإلع ّ ٚبٝإ األحهاّ ايلخٝضٚ ١ٝقا تبٝلٔ َـٔ ٖـذا ايٛاـ٘ ،

نُا تبٝلٔ َٔ ايٛا٘ ايصابل عاّ ايــُخذٚا ؾــ ٞعـاّ اإلعـ ّ ٚ .عًـ ٢نـٌ
تـكاٜـر ال ديـ ٌٝعًٚ ٢اـٛ

ايـبــٝإ ٚاإلعـ ّ عٓـا نـ ٕٛايؿتٝـا ايضـخٝخ١

ترخٝضاو .
ٚ -5ايبخ

ٚاٛ

االع ّ َع ن ٕٛايؿتٝا ايضخٝخ ١حهُاو إيساَٝاو

 ٚاٛباو أ ٚتـخرٜـُاوٚ -قـا ْــكٌ ايــُجتٗا خطـرو أ ٚأخـرب ايٓاقـٌ خطـر بػـريااليساّ ،ؾإ ايـخهِ اإليساَ ٞا ا أخطر ايـُجتٗا أ ٚايــُبًؼ
بــــد ؾ٘ :باإلباحـــ ١أ ٚاالشـــتخبا

بٝاْـ٘ ٚأخـرب

أ ٚايهراٖـــ ١د ٕٚبٝـــإ ايٛاـــٛ

أٚ

ايـخرَ ،١ؾاْ٘ ًٜسّ َـٔ ٖـذا ايــدطر  :ؾـٛاظ ايــُضًخ ١ايًسَٝٚـ ١ايهآ٥ـ١
ايؿعٌ ايٛااب أ ٚايٛقٛع
ٜٚه ٕٛايـُدط٤٢
َٛقعاو ي٘

ايؿعـٌ ايــخراّ،

ايـُؿصا ٠ايــًُسَ ١ايهآ٥ـ١

بٝإ ايؿتَ ٣ٛؿٛلتاو يًُضًخ ١ايًس ١َٝٚعًـ ٢ايصـاَع أٚ

ايـُؿصا ٠ايًسٖٚ ، ١َٝٚذا عرا ع . ِٝ

ٖٚذا نُا ي ٛأخرب ايؿك ٘ٝأ ٚايــُبًؼ بــجٛاز ظـر

ايعضـري ايعـٓيب ا ا

غ أ ٚبطٗاا ٠ايهتاب ٞأ ٚبــجٛاز تـرى قـرا ٠٤ايصـٛا٠

ايضـ  ٠أ ٚبــجٛاز

اإلات ــُاط حــاٍ ايضــ ّٛأ ٚبـــجٛاز إدخــاٍ ايبد ـاا أ ٚايــاخإ ايػًــٝ
اــٛف ايضــاٚ ،ِ٥ناْ ـ ،ايؿتــ ٣ٛايضــخٝخ ١خ ـ ف اى ايـــُٓك : ٍٛحرَــ١
ايعضـــري ايعـــٓيب أْ ٚـــجاش ١ايهتـــاب ٞأٚ ٚاـــٛ

قـــرا ٠٤ايصـــٛا ٠أ ٚحرَـــ١

اإلاتـُاط ٚايبداا ٚاياخإ ايػً ٝني َٚؿطرٜتٗا يًضا. ِ٥
 ٚعــ : ٙ٤ٛإ ا إيتؿــ ،ايـــُجتٗا أ ٚايـــُبًؼ يـــدطر ؾتٝــاٖ ٙــٌ ٜـــجب
إع ّ شاَع ايؿتٝا بـدط٘٦

حها ١ٜايؿت ٣ٛ؟ اي اٖر ٚاٛ

ايؿتٝا ايضخٝخ ١بعا بٝإ ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ ايؿتٝا ايـدطر .

اإلع ّ ٚبٝإ
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ٜٚايٓا عً ٢ايٛاٛ

 :صام (ايتصبٝب ال ايـخراّ) ؾإ ايـُجتٗا أٚ

ايـُبًؼ عٓـاَا أخطـر ٚأؾتـ ٢بــد ف ٚاقـع ؾتٝـاٚ ٙصـخٝخٗا -قـا تصـبلبا ال
ٚقٛع ايصـاَع

ايــخراّ  :تـرى ايٛااـب أ ٚؾعـٌ ايــخراّ ٚ ،إُْٗـا عٓـاَا

ٜؿتٝإ بـد ف ايؿت ٣ٛايضخٝخ ١خطر ٜ -تخُ ٕ َصؤٚي ١ٝايؿتـٚ ٣ٛعُـٌ
ايصاَع عً ٢ربكٗاٖٚ ،ذا تصبلـب َُٓٗا يٛقٛع ايصاَع

ايـخراّ َٚؿصـات٘

ايـًُسَ ١أ ٚترى ايٛااب ٚؾٛاظ َضًخت٘ ايـًُسَ. ١
ٚايتصبلب يًخراّ نايـُباظر ٠ي٘ -حراّ بــخصب َرتهـساظ ايــُتعرع١
ايـُتًكا ٠ا ٝو عٔ اَ ٌٝــُتااو ال زَـٔ ايــُعضَٛني(ٚ ، )نُـا ٜــخرّ
أنٌ ايـُتٓجلض ٚايـُػضٛ

نذيو ٜـخرّ إٜهايـ٘ يًػـري ٚتكاٜــُ٘ رعاَـاو أٚ

ظراباو يًـجاٌٖ بــخرَت٘ حتـٜ ٢رنًـ٘ أٜ ٚعـرب٘ ،ؾمْـ٘ تصـبٝب يؿعـٌ ايــخراّ
 ٖٛٚحراّ نُباظرت٘ .
ٖٚهذا ايـُجتٗا ٚايـُبًّؼ ايٓاقـٌ  ،يــُا أؾتٝـا خطـر بمباحـ ١ايــخراّ أٚ
تـرى ايٛااـب أٚ

ايٛااب ؾكا تصـبلبا يٛقـٛع ايــُهًـ
غاٜت٘ اُْٗا َا داَا غـاؾًني عـٔ ايــدطر

ؾعـٌ ايــخراّ،

إبـ ؽ ايؿتٝـا َٚـا داَـا َعـتبٗني-

ٜهْٛــإ َعــذٚاَ ٜٔــٔ ايتصــبٝب ال ايــخراّٚ ،بــُجرد إيتؿاتُٗــا ال خطــر
ايؿت ٣ٛاي

أخربٚا بٗا ايصاَع ٜـجب عًُٗٝا إع َ٘ ،ألْ٘ ااٖـٌ َػـرلا بـ٘

َٔ قبًُٗا حُٓٝا أخربا ٙبؿتٝا بارً ١خ ف ٚاقع ؾتٝا ايـُجتٗا .
ٜٚؤنا ٖذا  :ايٓضٛظ ايضخٝخ ١ايـُتكاَ: ١
ْ ري َا دٍل عً ٢إٔ رنـٌ َؿـ ٍ،عـأَد(ٚ ،)1ايــُؿ

نـٌ َـٔ ٜٓكـٌ

حهُاو خ ف ايٛاقعَ -ـجتٗااو نإ أّ عاَٝاو َبًػاو -ا ا نإ َـدط٦او يًخل.
ْٚـ ـري َا دٍل َٔ ايـدـرب ايضخـٝذ عً ٢إٔرَٔ أؾـت ٢ايٓاط بػري عًِ
( )1ايٛشا : ٌ٥ج: 18

 َٔ 7ابٛا

ادا

ايكاع. ٞ

وجىة االعالم ببلفتىي بعذ ظهىر خطأهب)543(..................................
ٚال ٖا َٔ ٣ان -يعٓت٘ َ ٥ه ١ايرمح٥ َٚ ١هـ ١ايعـذا

ٚيــخك٘ ٚزا َـٔ

عُــٌ بؿتٝــاٙد ْٚــخَ ٙٛــٔ األخبــاا( )1اياايــ ١عًــ ٢حرَــ( ١ايؿتٝــا بػــري عًــِ
ٖٚا َٔ ٣ان) شبخاْ٘ ٚتعال .
ٚال اٜــب

صــام ٖــذا ايعٓــٛإ عًــَ ٢ــا ْـــخٔ ؾٝــ٘  :أعــين ؾتــ٣ٛ

ايـُجتٗا خطرو أ ٚايٓاقٌ يؿتٝا ٙخطرو ،ألْٗا تـػرٜر

بٝـإ ايــخهِ ٚإٜكـاع

ايــدطرٖٚ ،ــ ٞؾتٝــا بػــري عًــِ ٚبػــري ٖــاَ ٣ــٔ ان شــبخاْ٘ ؾٝهــًَ ٕٛع ْٛـاو
ًٜٚخك٘ ٚزا َٔ عٌُ بؿتٝا. ٙ
ٚعٓــا االيتؿــاظ ال اي ــدطر

حهاٜــ ١ايؿتــٚ ٣ٛعٓــا االْتبــا ٙال خطــر

اإلخباا بايؿتٝا -البا َٔ ايــُصااع ١يتضـخٝذ ايؿتٝـا ٚإخبـاا ٖـذا ايعـدط
ايـجاٌٖ بايـخهِ ايضخٝذ ٚايؿتٝـا االيساَٝـٚ - ١اٛبـاو ناْـ ،أّ تـخرٜــُاو -
يػرض إٜضاٍ ايؿتٝا ايضخٝخ ١ايٚ ٘ٝاؾع ايـدطر عٓ٘ .
ٖذا نً٘ ؾُٝـا ا ا ْــكٌ ايــُجتٗا أ ٚايــُبًؼ ايؿتٝـا ايــدار ١٦ايــُدايؿ١
يرأ ٜ٘ايـُاٚلٕ

ايرشاي ١ايعًُ َٔ ١ٝد ٕٚتعُلا ْكٌ ايـدطرٚ ،اَـا يـ ٛتعُلـا

ايـُجتٗا أ ٚايـُبًؼ ْكٌ ايؿتٝا ايـدطر ايـُدايؿ ١يًٛاقع -نإ خآ٥او عٓا ان
شبخاْ٘ ٚامـُاو يص ٤ٛعًُ٘ ٚنـبري َعضـٝت٘ ٚعًٝـ٘ ٚزام َـٔ عُـٌ بؿتٝـا ،ٙؾكـا
ٚاد

صخٝذ أب ٞعبٝا:٠ر َٔٚعًِّ با

ع ٍ نإ عًَ ٘ٝثـٌ أٚزاا َـٔ

عٌُ ب٘د( ٚ )2صخٝخ٘ ايخر:ر َٔ أؾـت ٢ايٓاط بػري عًِ ٚال ٖاَ ٣ـٔ
ان -يعٓت٘ َ ٥ه ١ايرمح٥ َٚ ١ه ١ايعذا

ٚيــخك٘ ٚزا َـٔ عُـٌ بؿتٝـاٙد

ٖٚذا ايـجسا ٤ايـُٜٗ ٍٛعِل ايـُجتٗا ا ا قضلر

أدٚاظ االشتٓباط مـِ أؾتـ٢

ؾاْــ٘ ٜضــام عًٝــ٘ أْ٘رأؾ ــت ٢بػــري عًــِ ٚال ٖــاَ ٣ــٔ اند ؾٝــرت ٞاي ــجسا٤
( )1ايٛشا : ٌ٥ج: 18

 َٔ 4ابٛا

( )2ايٛشا : ٌ٥ج : 11

 َٔ 16ابٛا

صؿاظ ايكاع:ٞح+ 1

 َٔ 7ابٛا

االَر باملعرٚف  :حٚ 2غري. ٙ

ادا

ايكاع. ٞ

( ...................................................... ) 343بشرى االصول  /ج13
ايـُٓضٛظ ،نُا ٜعِل ايعاَ ٞايٓاقٌ ا ا تعُلا ايؿتٝا َـٔ دٜ ٕٚكـني بضـختٗا
َٚطابكتٗا يؿتٝا ايـُجتٗا ايعاٍ ؾٝصتخل ايـجسا ٤ايـُٓضٛظ .
مِ اْ٘ ا ا ظو ايـُهًـ ايـُكًا يـُجتٗاٍ عاٍ ٚاحتٌُ تبالٍ ؾتـٛا ٙأٚ
احتٌُ خطر ؾتٝا ٙإٜـا ٙأ ٚخطـر ايــُبًؼ ايٓاقـٌ يؿتـَ ٣ٛــجتٗاٖٚ ،ٙهـذا ا ا
ظو

َٛت٘ بٓا ً٤عًَ ٢ا اخلْا َٔ ٙعاّ اٛاز ايبكا ٤عًـ ٢تكًٝـا ايــُ،،ٝ

ؾٝصتخصــٔ َٓــ٘ ايتخ ـرلٚ ٟايتخكّ ـل -إٕ أَهٓــ٘ -يٝتع ـرلف ٜك ٓٝـاو عًــ ٢ت ــخكل
(تباٍ ايؿتٝا) أَٛ( ٚظ ايؿك )٘ٝأ ٚعاّ تـخكك٘ مـِ ٜعُـٌ ربـل عًُـ٘ ٜٚكٓٝـ٘
تـخذااو َٔ ايٛقٛع
ٚااب ٚقـا حككٓـا

خ ف ايٛاقع  .يهٔ ٖذا ايؿخط ايــُصتخصٔ غـري
بعـ

بــخٛمٓا ايــُاع : ١ٝعـاّ ٚاـٛ

ايؿخـط

ايعبٗ ١ايـُٛعٛع -١ٝايٛاٛب ١ٝأ ٚايتخرٜــُ -١ٝؾٝجـر ٟاألصـٌ ايعًُـَ ٞـٔ
دَ ٕٚاْع ٚإٕ مل ٜؿخط ٜٚتخكل عٔ َٛعٛع٘ ايـُعتب٘ .
ٚعٓا٥ــذ ٜـــُهٓ٘ إاــرا ٤اشتضــخا
ٚاشتضخا

عــاّ تبــاٍ ؾتٝــا َراــع تكًٝــاٙ

بكاٚ ٙ٤عاّ َٛت٘ ،ؾُا داّ مل ٜــخضٌ يـ٘ ايـٝكني الحكـاو برحـا

ايـُختًُنيٜ -ـُهٓ٘ ايبكا ٤عً ٢ؾتاٚا ٙأ ٚعً ٢تكًٝـا ٙإاـرا ً٤ي شتضـخا ،
َٔ د ٕٚؾرم بني اشتضخا

ايــخهِ ايتهًٝؿـ :ٞاـٛاز ايبكـا ٤عًـ ٢ؾتـا٣ٚ

َـجتٗا ٙايـُختٌُ تبالهلا أ ٚعً ٢تكًٝاٚ ،ٙبني اشتضخا

ااهِ ايٛععٞ

بكا ٤حج ١ٝؾتاٚا ٙأ ٚاشتضخا

ظرع ١ٝتكًٝاٙ

َٚــٔ د ٕٚؾــرم بــني اشتضــخا

ايــُٛعٛع ايٛاــٛد -ٟبكــا ٤ؾتــاٚا ٙحجــ١

عًٚ -٘ٝبني اشتضخا

ؾتاٚا ٙايــُختٌُ تباليــٗا،

ايعاّ  :عاّ تباٍ ؾتٛا ،ٙأ ٚعاّ َٛت٘ .

ٖذا تـُاّ َا أادْا بٝاْ٘ َٔ َباح

اإلاتٗادْ ،صـري٘ شـبخاْ٘ ايتٛؾٝـل

إلخ ظ ايعٌُ ٚايكضا ٚايعسٜـُ ،١إْ٘ ٚي ٞايتٛؾٝـل ٚايكبـٚ ٍٛايــخُا ن
أٚالو ٚاخراو ٚراٖراو ٚبارٓاو  .مِ ْٓتكٌ

ايـُكاّ ايثاْ ٞال :
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ؿْٳا عٳًَ ٵ٘ٝٹ آبٳا ٳْ٤ٳا َأٚٳيَٛٵ نَإٳ
هبٴٓٳا َٳا ٚٳدٳ ٵ
س ٵ
إٔيََ ٢ٳا أَْمٳٍٳ ايًٖ٘ٴ ٳٚإٔيَ ٢ايكٻنٴ ٍٔٛقَايُٛا ٳ

آبٳا٩ٴٖٴِٵ  َ٫ٳٜعٵ ًَُٴٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳٜ َ٫ٳٗٵتٳؿٴٕٚٳصايـُا٥ؿٚ ،401:٠قاٍ تعاىل سانٝاّ
نًٛن ١ٝايٛٗٝؾ ٚايُٓاقَ ٣ع عًُا ِٗ٥ايكٖبإ ٚا٭سباق ٚتبعٝتِٗ هلِ
ؿْٳا
ط ٳٚنَفٳ ٹيوَ َٳا أَقٵنٳًِٓٳا َٹٔٵ َقبٵ ٹًوَ ؾٹَ ٞقكٵٜٳ١ٺ ٹَٔٵ ْٳفٹٜكٕ إٔ ٖ٫قَاٍٳ َٴتٵ ٳكؾُٖٛٳا ٔإْٻا ٚٳدٳ ٵ
آبٳا ٳْ٤ٳا عٳًَ ٢أَُٻ١ٺ ٳٔ ٚإْٻا عٳًَ ٢آثٳاقٖٔٹِٵ َٴكِتٳؿٴٕٚٳصايمغكف ،32:ط ٳ ٜٵّٛٳ تٴكًَٖبٴ
طعٵٓٳا ايكٻنٴٍٛٳٚ،ٳقَايُٛا ٳقبٻٓٳا ٔإْٻا
طعٵٓٳا اي ًٖ٘ٳ ٚٳ َأ َ
ٚٴدٴٖٛٴٗٴِٵ ؾٹ ٞايٓٻاقٔ ٜٳكُٛيُٕٛٳ ٜٳايَٝٵتٳٓٳا َأ َ
هبٹٌٝٳصا٭سماب ،66+66 :طاتٻػٳفٴٚا
طعٵٓٳا نٳاؾٳتٳٓٳا ٳُ ٚنبٳكٳا ٳْ٤ٳا ؾَأَْٳًْٗٛٳا اي ٻ
َأ َ

سبٳاقٳٖٴِٵ ٚٳقٴ ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ أَ ٵقبٳابٶا ٹَٔٵ ؾٴ ٕٔٚاي ًٖ٘ٹصايتٛب. 24 :١
َأ ٵ
ٚٚقؾ سؿٜجإ َشٝشإ عٔ اٱَاّ ايُاؾم ( )يف تعكٝب أٚ
تؿهري اٯ ١ٜا٭غري ،٠قاٍ:طأَا ٚاهلل َا ؾٳعٳ ِٖٛاىل عباؾ ٠أْؿهِٗٚ ،يٛ
ؾعَ ِٖٛا أدابٚ ،ِٖٛيهٔ أسًٓٛا هلِ سكاَاّ ٚسكٸَٛا عً ِٗٝسّ٫٬
ؾعبؿ َٔ ِٖٚسٝح ًٜ ٫عكٕٚص ٚقاٍ ( )أٜٓاّ:طٚاهلل َا َاَٛا
هلِ ًَٛ ٫ٚا هلِٚ ،يهٔ أسًٓٛا هلِ سكاَاّ ٚسكٸَٛا عً ِٗٝسّ٫٬
ؾاتٸـبعِٖٛص(ٜٛٚ)4دؿ غريُٖا()3يـُٓع (ايتكًٝؿ يف ايؿْ )ٜٔعري َا أقنً٘
ايًٝؼ ايـُؿٝؿ(قض):طإٜانِ ٚايتكًٝؿ ،ؾاْ٘ َٔ قًؿ ًٖو إٕ اهلل تعاىل
سبٳاقٳٖٴِٵ ٚٳقٴ ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ أَ ٵقبٳابٶا ٹَٔٵ ؾٴ ٕٔٚاي ًٖ٘ٹص(. )2
ٜك :ٍٛاتٻػٳفٴٚا َأ ٵ
ٚقؿ إنتؿٍ ا٭غباق( ٕٜٛقض) عً ٢تـشك( ِٜايتكًٝؿ يف ايؿ)ٜٔ
ايـُتعاقف يف أٚناطٓا بٗف ٙايُٓٚ ّٛا٭ساؾٜح ،قاٍ ايـُشؿخ
( )4أَ ٍٛايهايف:ز +32 :4ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 40أبٛاب َؿات ايكاْ:ٞع+4ع.2
()3ايٛنا: ٌ٥ز :41ب َٔ 40أبٛاب َؿات ايكاْ: ٞع+34ع+33ع + 31تؿهري ايربٖإ
ٯ ١ٜايبكك. 460 : ٠
( )2ايتٛب + 24: ١تُشٝض اعتكاؾات اَ٫اَ ١ٝيًًٝؼ املؿٝؿ . 63 :
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ايـذً ٌٝايهاياَْ ٞعكٓباّ عً ٢سؿٜح ا٭سباق ٚايكٖبإٚ()1(:يف ٖفا
ايـشؿٜح ؾ٫يٚ ْ١اْش ١عً ٢عؿّ دٛال تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ٜٔيف ا٭سهاّ
بالا ِٖ٤نُا ٖ ٛايًا٥ع ايفا٥ع اىل اي ّٛٝست ٢بني أَشابٓا ٚ )..قاٍ
ايـُشؿخ ايـذً ٌٝايـشكٸ ايعاًَ(:ٞايتكًٝؿ ايـُكغٸِ ؾٖٓ ٘ٝا إْـُا ٖٛ
قب ٍٛايكٚا ٫ ،١ٜقب ٍٛايكأٚ ٟا٫دتٗاؾ)(. )3
ٚيهٔ ْك ٍٛيـٗ ٤٫٪ا٭دْٚ ٤٬كؾٸ عً ِٗٝببٝاْات ث٬ث: ١
ا٭ :ٍٚإٕ ايتكًٝؿ ايًا٥ع بني أَشابٓا ٖ ٛتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ٜٔؾُٝا
إنتٓبط َٔ ٙٛايؿتا ٣ٚايـُهتكا َٔ ٠ايككإٓ أ َٔ ٚأغباق ا)( ١ُ٥٫
أ َٔ ٚا٭َ ٍٛايعًُ ١ٝاييت عًُٓٗا ا٭ )(١ُ٥يًٝعتِٗٚ ،يٝو
إدتٗاؾِٖ ٚتـشُ ًِٗٝيٮسهاّ بايكأ ٟايًػُٚ ٞاهل ٣ٛايٓؿه ٞأٚ
بايكٝاى أ ٚبا٫نتشهإ أْ ٚـشٖٛاْٚ .فنك يـٗ ٤٫٪ا٭د َٔ ٤٬ايعًُا٤
ا٭غباقٜني ؾيٜ ّ٬ٝهاؾ ٜه ٕٛقاطعاّ يـشذذِٗ َهتؿاؾاّ َٔ ُّْٛ
أساؾٜجِٗ ايـُتٛاتكٜ ،٠تًػِ يف إٔ ايؿكٗا ٤ايـُعاَك ٜٔيٮ)( ١ُ٥
ٚايف ٜٔأعكْٛا عٔ ايكدٛع ٭ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت(ٚ )قدعٛا يًهتاب
ٚايهٓٚ ١عًُٛا بايكٝاى ٚا٫نتشهإ ْٚـشُٖٛا َٔ ا٭َ ٍٛايـُبتؿع١
هلِ ،ؾذا ٤عٔ ا٭َ ُّْٛ :)(١ُ٥تٛاتك ٠يف ايٓع ٞعًٗٝا ٚايتٓؿٜؿ
بٗا ٚايتبهٝت ٫بتؿاعِٗ إٜاٖا ،نُا دا ٤عِٓٗ ـّٸ إعكاِْٗ عِٓٗ ِٖٚ
أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت(ٚ )عؿّ تعًُِٓٗ ايًكع ايـُكؿى َٔ طكٜكِٗ
ٚقؿ ْمٍ ايٛس ٞيف بٝتِٗ ٚٚقثٛا عًُ٘ َٔ دؿِٖ( -)ؾًِ ٜتعًُٛا( )1ايٛايف :اجملًؿ ا٭ َٔ ٍٚايطبع ١ايكؿمي : ١باب ايتكًٝؿ  :احلؿٜح ا٭. ٍٚ
( )3قادع :ايٛنا : ٌ٥ز. 53: 41
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َِٓٗ َـشهِ ايككإٓ َٔ َتًابٗ٘ ْٚانػ٘ َٔ َٓهٛغ٘ ْٚـشُٖٛا.
 َٔٚايـُ٬سغ أِْٗ()إعرتْٛا عً ِٗٝبٗف ٜٔا٭َكٚ ،ٜٔمل
ٜعرتْٛا عً ِٗٝإنتٓباطِٗ ا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايهَٓ ،١ـُا ٜهًـ
عٔ يكع ١ٝانتٓباط ا٫سهاّ َٔ ظاٖك ايهتاب ٚايهٓ ١ايـُطٗك،ٜٔ
َجٚ :ّ٬قؾ يف بعض أغباقِٖ

()6

ن٪اٍ اٱَاّ ايُاؾم( َٔ )ؾك٘ٝ

ايعكام:بـِ تؿيت؟ ؾأداب٘ :بهتاب اهلل ٚنْٓ ١ب ،)(٘ٝؾهأي٘ :طتعكف
نتاب اهلل سل َعكؾت٘ ٚتعكف ايٓانؼٴ ٚايـُٓهٛؽ؟ص ٚن٪اي٘(ٖ)فا
ٜهًـ عٔ ايـُؿكٚغ َٔ ١ٝيكع ١ٝا٭غف بهتاب اهلل تعاىل يـُٔ ٜعكؾ٘
سل َعكؾت٘ ٜٚعكف ْانػ٘ َٔ َٓهٛغ٘ َٚـشهُ٘ َٔ َتًابٖٗ٘ٚ ،فا
ٜؿٍٸ عً ٢يكع ١ٝانتعٗاق ايهتاب ٚايهٓ ١ايـُطٗكٚ ٜٔانتػكاز
ا٭سهاّ َُٓٗا .ثِ نأي٘ اَ٫اّ ( :)اـا مل تـذؿ ايـشهِ يف ايهتاب
أ ٚيف ايهَٓ ١اـا تُٓع؟ ٚأداب( :أقٝو ٚأعٌُ ؾ ٘ٝبكأ )ٜٞؾأيهٌ
اَ٫اّ عً ٢قٝان٘ ٚإٔ أ َٔ ٍٚقاى إبًٝوٖٚ ،فا ٜهًـ عٔ
ا٫يهاٍ عًٚ ِٗٝاعرتاض طكٜكتِٗ ايـُتُجً ١بايكدٛع اىل ايكٝاى
ْٚـشٚ ٙٛباٱعكاض عٔ ايكدٛع اي )(ِٗٝيف َعكؾ ١أسهاّ اهلل
تعاىلٚ ،مل ٜكؾ يف ٖف ٙا٭غباق ايهجري : ٠اعرتاِْٗ عً ٢إنتٓباط
ا٭سهاّ ٚانتعٗاقٖا َٔ ايهتاب ٚايهٓ ١ايـُعُ ١َٝٛي ٛناْٛا ٜعكؾٕٛ
ايـُشهِ َٔ ايـُتًاب٘ ٚايٓانؼ َٔ ايـُٓهٛؽ ؾكادع(. )6
ايـبـٝإ ايـجاْ :ٞإٕ اٯٜـات ايـُباقنات ظاٖك ٠يف ـّٸ َـتابع ١اٯبـا٤
( )6ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 6أبٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 36
( )6ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب + 6ب َٔ 42أبٛاب َؿات ايكاْ. ٞ
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ٚايهربا ٤ايفٜ ٫ ٜٔعًُ ٕٛي٦ٝاّ ٜ ٫ٚعكً ٕٛايعكٝؿ ٠ايـشكٜٗ ٫ٚ ١تؿٕٚ
يًؿٜاْ ١ايُشٝش ،١ؾهإ تكًٝؿِٖ َٔ تكًٝؿ ايـذاٌٖ ٚتبعٝت٘ يـذاٌٖ ٫
ٜعكف ايـشل ،نُا ٖ ٞظاٖك ٠يف ـّ إتٸباع اٯباٚ ٤ايهرباٚ ٤ا٭نٝاؾ
ٚايكٖبإ ٚا٭سباق ايف ٜٔسكٸؾٛا ؾٜاْات ايهُاٚ ٤إتٸباع ايـُتهًطني
ايـُرتؾني يف أٖٚاَِٗ ٚغكاؾاتِٗ ٚعاؾاتِٗ ٚعكا٥ؿِٖ ايـذاًٖ. ١ٝ
 ٫ٚتعِٸ ٖف ٙاٯٜات ٚا٭ساؾٜحٴ ايتكًٝؿٳ ايُشٝض ٚتبع ١ٝايعٛاّ
يًُذتٗؿ ٜٔايـُهتٓبطني ٭سهاّ اهلل َٔ نتاب٘ ايـُشؿٛظ َٔ ايتشكٜـ
 َٔٚنٓ ١قنٛي٘ (ٚ )ايعرت ٠ايطاٖك )(٠ؾإ ايؿكٗا ٤ايعؿَٔ ٍٚ
اَ٫اَ(١ٝقض) ٜعكًَ ٕٛا أْمٍ اهلل تعاىل يف قكآْ٘ ٚقؿ إٖتؿٚا ب٘
ًُٜٚش ٕٛيـٗؿا ١ٜغريِٖ اىل (ايؿ ٜٔايُشٝض) ايـُهتك َٔ ٢ايهتاب
ٚايعرتٜ ٫ ٤٫٪ٖٚ ،٠ـشًًٜ ٫ٚ ٕٛـشكَ َٔ ٕٛعٓؿ أْؿهِٗ نُا ؾعٌ
ايكٖبإ ٚا٭سباق سهبُا دا ٤يف ايكٚاٜات ايـُاْ. ١ٝ
ٖٓ َٔٚا ُٜ ٫ض قٝاى (تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ) بعٌُ ا٭سباق
ٚايٛٗٝؾ ايف ٜٔدعًٛا ٭ْؿهِٗ سل ايتشًٚ ٌٝايتشك ِٜبـشهب قأِٜٗ
َٚمادِٗٚ ،يٝو إنتٓباطاّ َٔ ايتٛقاٚ ٠اْ٫ـذ ٌٝايـُكؿنني .
ٚبتعبريٕ ثإٕ :ايعاٖك دًٝاّ إغتُاّ آٜات ـّٸ تكًٝؿ اٯباٚ ٤ايهربا٤
بتبع ١ٝنباق ايـُذتُع ايبًك ٟنا٭ب ٚايكاٖب ٚايـُتهًط ايـُرتف يف
ا٫يتماَات ايعكا٥ؿ ١ٜاييت ناْت نا٥ؿ ٠يف ايـذاًَٖٚ ١ٝتعاقؾ ١يف
َـذتُع ايـذمٜك ،٠ؾذا٤ت ايُٓ ّٛايككآْ ١ٝايًكٜؿ ١تٓع ٢عًِٗٝ
ٚتٓؿٸؾ بٗف ٙايتبع ١ٝايباطًٚ ١ايها٥ؿ ٠يف تًهِ ا٭لَٓ ،١قاٍ نبشاْ٘:
ؿْٳا
هبٴٓٳا َٳا ٚٳدٳ ٵ
س ٵ
ط ٳٔ ٚإـٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ ٳتعٳا َيٛٵا إٔيََ ٢ٳا أَْ ٳمٍٳ اي ًٖ٘ٴ ٳٚإٔيَ ٢ايكٻنٴ ٍٔٛقَايُٛا ٳ
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عٳًَ ٵ٘ٝٹ آبٳا ٳْ٤ٳا َأٚٳيَٛٵ نَإٳ آبٳا٩ٴٖٴِٵ  َ٫ٳٜعٵ ًَُٴٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳٜ َ٫ٳٗٵتٳؿٴٕٚٳصايـُا٥ؿ:٠
،401ط ٳٔ ٚإـٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ ا ٻت ٹبعٴٛا َٳا أَْ ٳمٍٳ اي ًٖ٘ٴ قَايُٛا بٳٌٵ ْٳ ٻتبٹعٴ َٳا أَيِؿَٝٵٓٳا عٳًَ ٵ٘ٝٹ آبٳا ٳْ٤ٳا

َأٚٳ َيٛٵ نَإٳ آبٳا٩ٴٖٴِٵ ٜ َ٫ٳعٵكٹًُٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳٜ َ٫ٳٗٵتٳؿٴٕٚٳصايبككٖٚ ،460:٠فا َٔ تكًٝؿ
نًِٓٳا َٹٔٵ قَبٵًٹوَ ؾٹ ٞقَكٵٜٳ١ٺ َٹٔٵ ْٳفٹٜكٕ إٔ ٖ٫قَاٍٳ
ايـذاٌٖ يـذاٌٖط ٳٚنَفٳ ٹيوَ َٳا أَقٵ ٳ

َٴتٵ ٳكؾُٖٛٳا ٔإْٻا ٚٳدٳ ٵؿْٳا آبٳا ٳْ٤ٳا عٳًَ ٢أَُٻ١ٺ ٳٔ ٚإْٻا عٳًَ ٢آثٳاقٖٔٹِٵ َٴكِتٳؿٴٕٚٳصايمغكف،32:
ؾإ ٖف ٙاٯٜات ايًكٜؿٚ ١غريٖا -تفٸّ تبع ١ٝا٭بٓا ٤يـُا ٚدؿ ٙٚعٓؿ
آباٚ ِٖ٤نباقِٖ َٔ ايعكا٥ؿ ايؿانؿٚ ٠ايعاؾات ايهانؿٚ ٠بعض
ايـػكاؾات اييت َا أْمٍ اهلل بٗا َٔ نًطإ .
نُا تـشحٸ ٖف ٙاٜ٫ات عً ٢تـشُ ٌٝايعًِ بأَ ٍٛايعكا٥ؿ ٚإتٸباع
ايٝكنيٚ ،يٝو ٖفا بعهري ؾإ أَ ٍٛايعكا٥ؿ نايتٛسٝؿ ٚايٓبٚ ٠ٛايـُعاؾ
ٜتٝهٸك بًٛغٗا ٚإؾقانٗا ٚتـشُ ٌٝايعًِ بٗا ،يْٛٛع طكم ا٫نتؿٍ٫

عًٗٝآٖ َٔٚ ،ا نإ ا٫ن ّ٬بعكا٥ؿٚ ٙأَ ٍٛؾ ٜ٘ٓؾطكٜاّ أ ٟناْت
عكا٥ؿ ٙعًٚ ٢ؾل ايؿطكٚ ٠ايـػًك ١ايهً. ١ُٝ
 ٫ٚتعِٸ آٜات ـّ ايتكًٝؿ َا ٖ ٛايًا٥ع ايـُتعاقف بني أتباع أٌٖ
ايبٝت ( َٔ )ايكدٛع اىل ايؿك ٘ٝايعؿٍ ٚأتباع٘ يف ايعكا٥ؿ ايجاْ١ٜٛ
  ٫يف أَ ٍٛايعكٝؿ ٠ايـشك :١ا٫ي ١ٖٝٛايٛاسؿٚ ٠ايٓبٚ ٠ٛايـُعاؾ. -ايبٝإ ايجايح  :ي ٛؾكض عُ ّٛآٜات ـّٸ تكًٝؿ اٯبا ٤يهٌ طكٜك١ٺ
ٚدؿٖٚا عٓؿ نباقِٖ ؾٝكًؿ ِْٗٚؾٗٝا ٜٚتابع ِْٗٛعًٗٝا ،نٛا ٤إقتبطت
بايعكٝؿ ٠أ ٚبايعٌُ ٚايهري ٚايهًٛى ،ؾٗ ٞتٓع ٢ايتبع ١ٝايباطًٚ ١تكًٝؿ
غري(ؾ ٜٔايـشل) نبشاْٖ٘ٓ َٔٚ ،ا ْك: ٍٛ
ٖف ٙاٯٜات ايفاَٸ ١يًتكًٝؿ ايباطٌ ٚإتباع اٯباٚ ٤ايهربا ٫ -٤تٓطبل
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عً(٢ايتكًٝؿ ايـشل) ٫ٚتعِٸ تبع ١ٝايعٛاّ يًعًُا ٤ا٭تكٝا ٤اييت ٖ ٞتبعْ١ٝ
ًَكٚعٚ ١إتباعٷ يـُا أْمٍ اهلل تعاىل عً ٢قنٛي٘( َٔ )ؾٚ ٜٔأسهاّ
ؾإ ايؿك ٘ٝايعؿٍ بعؿ تًكؾ٘ بـًُه ١اٱدتٗاؾ َٚبايكت٘ ا٫نتٓباط
ٜهْ ٕٛتاز دٗاؾ ٙق ّ٫ٛعً ٢اهلل بعًِ َ ٖٛٚـشبٛبٷ يكعاّٚ ،عُّٛ
ايٓاى ٜكًؿٜٚ ْ٘ٚتابع ْ٘ٛيف أسهاّ ايؿ ٜٔايـشٓٝـ ٚؾكٚع٘ ايعًُ ١ٝاييت
ُٜعب اي ٍَٛٛايٗٝا ٚايتعكٸف عًٗٝا َٔ ايهتاب ٚايهٓ ١إ ٫بعؿ دٗؿ
دٗٝؿ ٚعٓا٤ٺ يؿٜؿ ٜتطًب عًكات ايهٓني َٔ ايـذٗاؾ ايعًُ٫ٚ ٞ
ٜتٛؾل ي٘ إ َٔ ٫يا ٤اهلل نبشاْ٘ تٛؾٝك٘ َـُٔ نإ ي٘ سغٓ ععَٔ ِٝ
ايتكٚ ٣ٛايتشُٚ ٌٝاٱغ. ّ٬
ٚبـعباقَ ٠ـػتُك : ٠اٜ٫ات تـفٸّ ٚتـٓع ٢ايـتـكًٝؿ ايباطٌ يف ايعكا٥ـؿ
ٚايـػكاؾات ٚبعض ايعباؾات ،ؾٝػكز تكًٝؿ ايعًُا ٤ا٭تكٝا ٤يف ؾـكٚع
ايؿٚ ٜٔأسهاّ ايًكع ايـُبني -غكٚز تـػُٸِ عٔ ٖف ٙاٯٜات .
٪ٜٚنؿَ : ٙا قَ ٟٚشٝشاّ يف تؿهري بعض اٯٜات ايفاَ١طاتٻػٳفٴٚا

سبٳاقٳٖٴِٵ ٚٳقٴ ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ أَقٵبٳابٶا ٹَٔٵ ؾٴ ٕٔٚاي ًٖ٘ٹصبكا َٔ ،24:٠٤إٔ ٖ ٤٫٪طأسًٓٛا
َأ ٵ
يـِٗ سكاَاّ ٚسكٸَٛا عً ِٗٝس ّ٫٬ؾاتٸبعٚ ِٖٛعبؿ َٔ ِٖٚسٝح ٫
ًٜعكٕٚص ؾتؿٍ اٯ ١ٜايـُؿهٸك ٠عً ٢سكَ ١إتٸباع َٔ ٜـشكٸف ايًكع
ٜٚٴػٳ ٸٝكٴٖٚ ،ٙفا أدٓيبٸ عُٸا ْـشٔ ؾ : ٘ٝتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ايـشانٞ
يًكع اهلل ،بٌ ٖ ٛغاقز عٓٗا تـػُٸُاّ .
َٚع ايتٓمٍ ٚتهً ِٝإط٬م آٜات ـّٸ ايتكًٝؿْ -كَ ٖٞ :ٍٛتػُٸُ١
بايؿي ٌٝايكطع :ٞأعين ايهري ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬ايـُتًكع ١ٝايـُهتكك ٠عً٢
ايكدٛع اىل ايـػبري ايؿكٚ ٘ٝايـُُٓا ٠بكٚاٜات اٱقداع اىل ايؿكٗا٤
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عَُٛاّ ٚغَُٛاّ،ؾاْٗا تـػُٸِ أ ٚتـكٝٸؿ اٱط٬م عً ٢ؾكض إْعكاؾٙ
ٜٚـػكز عٓ٘ (:ايتكًٝؿ ايـشل) يف ؾكٚع ايؿٚ ٜٔأسهاَ٘ تـػُُٝاّ .
ايٛد٘ ايجاْٚ َٔ ٞد ٙٛعؿّ يكع(١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ ٖٛ )ٜٔايتُهو
()1

بايكٚاٜات

ايـُهتؿ ١ٓٝبٌ ايـُتٛاتك ٠ايؿاي ١عً ٢يم ّٚتبع ١ٝايجكًني:

نتاب اهلل تعاىل ٚايعرت ٠ايطاٖك )(٠بـُعٓ ٢يم ّٚايكدٛع يًهتاب
ايـشهٚ ِٝنٓ ١ايـُعَُٛني(ٚ )ظاٖكٖا ايـذً ٞسكَ ١إتٸباع غريُٖا
نتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايفٜ ٟعين ايعٌُ بؿتاٚاٚ ٙآقاٚ ،٘٥قؿ ٚقؾ يف ٖفٙ
ايُٓ :ّٛـٸّ ا٭غف بايكأٚ ٟـٸّ تبع ١ٝأَشاب ايكأٚ ٟايكٝاى ْعري
ايـُعترب :٠ط ٫قأ ٟيف ايؿٜٔصٚايـُعترب:٠طَٔ أؾت ٢ايٓاى بكأ ٜ٘ؾكؿ
ؾإ اهلل بـُا ٜ ٫عًِ َٔٚ ،ؾإ اهلل بـُا ٜ ٫عًِ ؾكؿ ْاؾٸ اهلل سٝح
أسٌٸ ٚسكٸّ ؾُٝا ٜ ٫عًِصٚطَٔ ُْب ْؿه٘ يًكٝاى مل ٜمٍ ؾٖك ٙيف
إيتباى َٔٚ ،ؾإ اهلل بايكأ ٟمل ٜمٍ ؾٖك ٙيف إقتـُاىص قاٍ ايؿٝض
ايهاياْ ٞتعكٝباّ يـٗفا ايـشؿٜح (:نأْ٘ عٓ ٢با٫قتـُاى  :اْ٫ػُاى يف
بـشك اهلٚ ٣ٛظًُات ايباطٌٚ ،يف ٖفا ايـشؿٜح ؾ٫ي ْ١ظاٖك ٠عً ٢إٔ
ايكأ ٟغري ايكٝاى غ٬ف َا ؾُٗ٘ مجٗٛق َتأغك ٟؾكٗآ٥ا َٔ ا٫تـشاؾ
ٚيٝو إ ٫إدتٗاؾاتِٗ يف إنتٓباط ا٭سهاّ َٔ ايـُتًابٗات اييت
ٜهُٸْٗٛا أْؿهِٗ قأٜاّ) ( .)5يهٔ ْك ٍٛي٘ ٚ٭َجاي٘  -غؿك اهلل هلِ: -
إٕ ؾكٗا ٤اٱَاَ ١ٝايعؿ(ٍٚقض) ٜ ٫ؿت ٕٛبكأ ِٜٗايًػُٚ ٞمل
ٜٓاؾٸٚا اهلل تعاىل يف أسهاَ٘ ،بٌ إِْٗ ٜؿت ٕٛبهتاب اهلل تعاىل
( )1قادع  :ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 6أبٛاب َؿات ايكاْ. ٞ
( )5ايٛايف :ايـُذًؿ ا :ٍٚ٫باب ايبؿع ٚايكأٚ ٟايـُكاٜٝو  - 31:طبع ١سذك. ١ٜ
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ٚأساؾٜح ايـُعَُٛني( ٫ٚ )تٓطبل عً ِٗٝأغباق ايؿت ٣ٛبايكأ،ٟ
ٚنٝـ تٓطبل عًِٗٝ؟ ٚقؿ ٚقؾ يف أغباقِٖ(ٚ - )بعٓٗا َشٝض
ب إيَٓ ٞهِ ،إٕ ايٓاى نًهٛا نبّ٬
ايهٓؿْ ،اطكاّ بأْ٘طَا أسؿٷ أس ٸ
يت َٔ َِٗٓ :٢أغف بٗٛا َٔ َِٗٓٚ ،ٙأغف بكأٚ ،ٜ٘اْهِ أغفتـِ بأَكٕ
ي٘ أٌَص ٚا٭ٌَ ٖ ٛايف ٟأَٚاْا ب٘ قن ٍٛاهلل( ٖٛٚ )ا٭غف
بايجكًني:نتاب اهلل نبشاْ٘ ٚعرت ٠سبٝب٘(ٚ ،)ؾكٗا ٤اٱَاَ ١ٝمل
ٜأغفٚا با٭َ ٍٛايـُبتؿع ١ستٜٓ ٢طبل عً ِٗٝايُٓ ّٛايـًُاق ايٗٝا
نكٛي٘(:)طَٔ طًب َا عٓؿ اهلل بكٝاى ٚقأ ٟمل ٜمؾؾ َٔ اهلل إ٫
بعؿاّ ،اٜانِ ٚأَشاب ايكأ ٟؾاِْٗ أعٵٝٶتٵٗٴِٵ ايهٓٔ إٔ ٜـشؿعٖٛاص
ٚايؿكٗا ٤سؿعٛا نٓٔ َـشُؿ ٚآٍ َـشُؿ(ٚ )تعًُٖٓٛا َٔ عرتت٘
ا٭بكاق(ٚ ،)يف قٚاٜات عؿٜؿ ٠ؾيٓت عً ٢إٔ َٔ أغف بكأٜ٘طإٕ
أَاب مل ٪ٜدكٚ ،إٕ أغطأ ؾكؿ نفب عً ٢اهللصنبشاْ٘ .
ٚقاٍ ايـشكٸ ايعاًَ(ٞقض) يف عٓٛإ ايباب ايـشاؾ ٟعًكٚ(:دٛب
ايكدٛع يف ايكٓاٚ ٤ايؿت ٣ٛاىل قٚا ٠ايـشؿٜح َٔ ايًٝع ١ؾُٝا قٙٚٚ
عٔ أُ٥تِٗ عً ِٗٝايه َٔ ّ٬أسهاّ ايًكٜع ٫،١ؾُٝا ٜكٛي ْ٘ٛبكأ.)ِٜٗ
يهٔ ايٓعك ايؿاسِ ٚايتأٌَ ايؿقٝل يف َـذُٛع أغباقِٖ(-)
ٜٛدب ْٛٚع إقاؾتِٗ :ن ٕٛايكأ ٟايـُُٓٛع ايـُكؾٛض ٖ ٛايكأٟ
ايًػُ ٞايـُهتك َٔ ٢عك ٍٛايـُذتٗؿٚ ٜٔؾهكِٖ  ٖٛٚايكأ ٟايٓابع
َٔ ا٭ٖٚاّ ٚايكٝاى ٚا٫نتشهإ َٔ ؾ ٕٚإعتُاؾ أغباق ايـُعَُٛني
( )ؾُٝا مل ٜكؾ ب٘ سؿٜح عٔ قن ٍٛاهلل (. )
ٖٚفا قباٍ ايكأٚ ٟايؿِٗ ايـُهتك َٔ ٢نتاب اهلل ٚنٓ ١ايـُعَُٛني
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(ٚ)بؿ٫ي ١أغباقِٖ ،ؾإ ٖفا َُؿام (ايتُهو بايجكًني :ايهتاب
ٚايعرتٚ )٠ايكدٛع اىل ايهتاب ايـشهٚ ِٝايهٓ ١ايـُعُٚ . ١َٝٛعً٫ :٘ٝ
َـشفٚق يف تكًٝؿ ايـُذتٗؿ بكأٚ ٜ٘ؾتٝا ٙايـُهتكاَ َٔ ٠كادع ١ايجكًني .
ٚبتعبري ثإٕ :ايؿك ٘ٝاٱَاَ ٞايـُهتٓؿ يهتاب اهلل ٚنٓ ١ايـُعَُٛني
(ٚ)ايـُهتٓبط َُٓٗا أسهاّ اهللٖ -فا َُؿام ايـػطاب ايـُٛدٸ٘
اىل ايـَُٓ٪ني ب ١ٜ٫ٛأٌٖ ايبٝت(ٚ )إَاَتِٗ:طٚإْهِ أغفتـِ بأَكٕ
ي٘ أٌَص( )40ؾإ ايؿكٗاٜ ٤أغف َٔ ٕٚأساؾٜجِٗ (. )
ايٛد٘ ايجايح :اٯٜات ايهجريٚ ٠ايكٚاٜات ايعؿٜؿ ٠ايٓاٖ ١ٝعٔ ايعٌُ
بايعٔ ٚغري ايعًِ ٚايٝكنيطٚٳ َ٫تٳكِـٴ َٳا يَٝٵوٳ يَوَ بٹ٘ٹ عٹًِِٷصا٫نكا:٤
26ط ٔإٕٻ ايعٖٔٻ  َ٫ٴٜػٵٓٹَ ٞٹٔٵ ايِشٳلِّ يٳٝٵ٦ٶاصْٜٛوٚ ،26 :يف سؿٜح َشٝض :
طايعٔ أنفب ايهفبص( َٔٚ )44ايٛاْض إٔ ا٫دتٗاؾ ٚتكًٝؿ ايؿك ٘ٝيف
آقاٚ ٙ٤ؾتاٚا -ٙظٔٸ ٚعٌُٷ بػري ايعًِ َ ٖٛٚكؾٛض َـُٓٛع عٓ٘ يكعاّ.
ٜٚكؾٸ :ٙأ :ّ٫ٚإٕ ايـُكاؾ َٔ ايعًِ -يف نتاب اهلل تعاىل ٚنٓ١
ايـُعَُٛني( ٖٛ )ايْٛٛع ٚإْهًاف ايٛاقع ٚعؿّ ايًو ٚايرتؾؾ
ٚايـذٌٖٗ ،فا ٖ ٛايـُعٓ ٢ا٭ٌَ يًعًِ قبٌ تكمج ١نتب ايـُٓطل
ٚايؿًهؿ ١ايْٛٝاْٚ ١ٝاْتًاق َُطًشات٘ ٚتعكٜؿات٘ بني ايعًُا. ٤
ٚعً :٘ٝؾا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ -عٓؿ اٱَاَ -١ٝعٌُٷ بايعًِ ٚايْٛٛع
ٚإْهًاف ايٛاقع  :إـ ا٫دتٗاؾ عٌُٷ با٭َاقات ايعٓ ١ٝايـُعترب ٠يكعاّ
بؿي ٌٝقطع ٞأ ٚأغٵفٷ با٭َ ٍٛايعًُ ١ٝاييت ثبت َكدعٝتٗا بكْ٢
( )40ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 6أبٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 24
()44ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 6أبٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 13
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ايًاقع ايـُكؿى ،ؾٗ ٛعٌُٷ بايٛاقع ايـُٓهًـ َٔ أَاقات أ ٚأٍَٛ
ثابت ١يكعٝتٗا يف ايهتاب ايـشه ِٝأ ٚيف ايهٓ ١ايـُعُ ٖٛٚ ،١َٝٛعٌُٷ
بايعًِ ايكاطع أ ٚا٫طُٓ٦إ ايٛاْضٚ ،يٝو ا٫دتٗاؾ عُ ّ٬بايعٔ ٫ٚ
نإ إقتؿا ٶ ٤يػري ايعًِ .
ٖٚهفا ايتكًٝؿ ٖ ٛعٌُٷ بؿت ٣ٛايـُذتٗؿ ايـُهتكاَ َٔ ٠ؿاقى
َعًَٚ ١َٛباؾٚ ٨اْش ١نايؿ ١يًٛاقع َكطٛع ١اٱَٓاَٚ ٤أغٛـَٔ ٠
ايهتاب ايـشه ِٝأ َٔ ٚايهٓ ١ايـُعُ ،١َٝٛؾٗ ٛعٌُٷ بعًِ ٚيٝو عُّ٬
بعٔ  ٫ٚإقتؿا ٤يػري ايعًِ .
ٚثاْٝاَّ :ع ايـتـٓمٍ ٚتهً ِٝن ٕٛا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ عُ ّ٬بػري ايعًِ
أ ٚعُ ّ٬بايعْٔ -كُٖ : ٍٛا غاقدإ عٔ أؾي ١ايـُٓع َٔ ايعٌُ بايعٔ
ٚغري ايعًِ غكٚداّ تـػُُٝٝاّ َٔ عُ ّٛأ ٚإط٬م ايُٓ ّٛايـُاْع،١
ؾإ ا٫دتٗاؾ ٖ ٛتـشُ ٌٝايؿت َٔ ٣ٛايـشذ ١ايًكع ١ٝاييت قاّ ايؿيٌٝ
ايكطع ٞعً ٢يكعٝتٗا نا٭غف بـػرب ايجكٚ ١ظٛاٖك أيؿاظ٘ٚ ،ايتكًٝؿ ٖٛ
عٌُٷ بايـشذ ١ايكطع ١ٝاييت ٖ ٞن٪اٍ أٌٖ ايفنك ٚايعًِ بايـشذر
ايًكع ١ٝاييت ٜهتشًُٗا ايؿك ٘ٝبـذٗاؾ ٙايعًُ ٞايـُعتُؿ عً ٢ا٭ؾي:١
ا٭َاقات ٚا٭َ ٍٛاييت يكٸعٗا اهلل تعاىل ٚايٛاقؾ َٔ ٠طكٜل أٌٖ
بٝت ايعُُ ،)(١ؾُٗا  -ا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ -عٌُٷ ًَكٚع .
ٖف ٙعُؿَ ٠ا إنتؿٍ ب٘ بعض ايؿكٗا َٔ ٤ايهٓٚ ١ايًٝع ١ا٭غباقٜني
عً ٢سكَ ١ايتكًٝؿ ٖٞٚ ،اييت ٜٓبػ ٞايٓعك هلاَٚ ،ا نٛاٖا ٚدٙٛ
ْعٝؿٚ ١اْش ١ايؿهاؾ ٚ .تـُاّ َا تكؿّ ٖٖ ٛؿّٷ َٓٚعٷ يبٓا ٤ايكّٛ
ٚإنتؿ٫هلِ عً ٢عؿّ يكع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ. )ٜٔ

( .....................................................)400بشزى االصىه  /ج13

ثِ ْبين ٪ْٚنٸو يـًُكٚع ١ٝايتكًٝؿ ايـُتعاقف بني ايـَُٓ٪ني ٖٛٚ
ا٭غف بؿتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايعؿٍ يف َكاّ ايعٌُ ٚايهًٛى ،ؾاْ٘ ٚقؾت
ب٘ ا٭غباق ايـُهتؿ ١ٓٝبٌ ايـُتٛاتكَ ٠عٓ٢ٶٚ ،يفا ْهتػين عٔ ايٓعك اىل
نٓؿٖا يٲطُٓ٦إ بُؿٚق بعٓٗآَ ،اؾاّ اىل إٔ ايهَ ّ٬ع ا٭غباقٜني
ايفٜ ٫ ٜٔعتٓ ٕٛبا٭ناْٝؿ ٖٞٚ ،أغباق تؿٍٸ عً ٢يكع ١ٝاٱؾتا٤
إعتُاؾاّ عً ُّْٛ ٢ايهتاب ٚايهٓ-١أغباق ايـُعَُٛني(: -)
َٓٗاَ:ا قٚا ٙايًٝػإ ايٓذايٚ ٞايطٛن( ٞقض)َٔ أَك اٱَاّ
ايُاؾم()٭بإ بٔ تػًب باٱؾتا ٤بعؿ تؿكٗ٘ ٚسؿع٘ يعًكات آ٫ف
ا٫ساؾٜح:طٜا أبإ إدًو يف َهذؿ ايـُؿٚ ١ٜٓإؾت ايٓاى ؾاْ ٞأسبٸ
إٔ ٜٴك ٣يف يٝعيت َجًوص(ٖٚ)43فا غرب َكٜضٷ يف يكع ١ٝاٱؾتا،٤
َٚؿيٛي٘ ا٫يتماَ ٖٛ ٞيكع ١ٝتكًٝؿ ايؿكٚ ٘ٝدٛال عٌُ ايعٛاّ بؿتاٚا،ٙ
ٚايـُ٬لَٜ ْ١ؿقنٗا ايعكف ايـُشاٚق ٟايعاّٚ،ايعكف ببابو إنتٓطك٘ .
َٗٓٚاَ :شٝض َعاـ عٔ ايُاؾم( )قٛي٘ غطاباّ يـُعاـ:طبًػين
أْو تكعؿ يف ايـذاَع ؾتؿيت ايٓاى؟ص قاٍ َعاـ ْ :عِ  ...ثِ بٝٸٔ أْ٘
ٜبٝٸٔ ؾتا ٣ٚآٍ َـشُؿ( ُْٔ )ؾتا ٣ٚايك ،ّٛؾكاٍ( )ي٘ :
طآَع نفا ؾاْ ٞأَٓع نفاص(ٖٚ)42فا ايـػرب َكٜض ايؿ٫ي ١عً٢
إَٓا ٤اٱؾتاْٚ ٤كٌ ايؿت ٣ٛايـُهتؿاؾ َٔ ٠أساؾٜح ايعرت. )(٠
َٗٓٚا :ا٭غـباق( )41ايـُتعؿؾ ٠ايـُتـُٓٓ ١ٱقداعِٗ يٝـعتـِٗ اىل ايكٚا٠
()43ؾٗكى ايطٛن -14:ٞطبع ايٓذـ بكقِ + 64:قداٍ ايٓذاي -6:ٞبكقِ . 64:
( )42ايٛنا : ٌ٥ز: 41ب َٔ 44أبٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 26
( )41قادع  :ايٛنا : ٌ٥ز : 41ب َٔ 44أبٛاب َؿات ايكاْ. ٞ
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ايؿكٗا َٔ ٤أَشابِٗ ٭غف ؾتاٚاِٖ ايـُهتٓبط َٔ ١أساؾٜجِٗ ()
ٚيًتكاْ ٞعٓؿِٖ عٓؿ تـػاَُِٗ يؿضٸ ْماعاتِْٗ ،عري َشٝض امحؿ
بٔ انشام عٔ أب ٞايـشهٔ اهلاؾ )(ٟنا َٔ : ّ٬٥أعاٌَ ٚعُٔ
آغف ٚق َٔ ٍٛأقبٌ؟ ؾكاٍ()43(:)طايعُك ٟثكيت ،ؾُا أؾٸ ٣ايٝو
عٓٸ ٞؾعٓٸ٪ٜ ٞؾَٚ ٟا قاٍ يو ؾعٓٸٜ ٞك ،ٍٛؾامسع ي٘ ٚأطع ،ؾاْ٘ ايجك١
ايـُإَٔٛص ثِ سه ٢ن٪اي٘ َٔ اَ٫اّ ايعههكَ )(ٟجٌ ـيو
ٚدٛاب٘:طايعُكٚ ٟابٓ٘ ثكتإ ؾُا أؾٸٜا ايٝو ؾعٓٸ٪ٜ ٞؾٜإَٚ ،ا قا ٫يو
ؾعـٓٸٜ ٞـك ٕ٫ٛؾامسٳعٵ هلُا ٚأطٹعٵُٗا ،ؾاُْٗا ايجكتإ ايـُأَْٛإص ٖٚفا
غربٷ ٚاْض ايؿ٫ي ١عً ٢قب ٍٛق ٍٛايعامل ايجك ١ايـُ٪ؾ ٟيؿتا ٣ٚايعرت٠
ٚأٌٖ بٝت ايعُُٚ)(١ايـُ٪ؾ ٟ٭ساؾٜجِٗ ،ؾإ َـذُٛع ايتعبري
ٜهاؾ ٜهَ ٕٛكٜـشاّ يف عُ ّٛايطاع ١يؿتٝاِٖ ٚ٭ؾا ِٗ٥ايكٚا. ١ٜ
()46

َٗٓٚا :ايكٚاٜات

اييت تؿٝؿ يكع ١ٝايكدٛع أ ٚتأَك با٫نتؿتا٤

َٚكدع ١ٝبعض أَشابِٗ( َٔ)ايكٚا ٠ايؿكٗا ٤يه٪اهلِ عٔ َعامل
ايؿ ٜٔعٓؿ ا٫ستٝاز ٚا٫بتَ ٤٬ع عؿّ ايتُهٔ َٔ بًٛغِٗ ٚن٪اهلِ
ْعري لقاقَٚ ٠ـشُؿ بٔ َهًِ ٚايـشاقخ بٔ ايـُػري ٠ايٓٓكٚ ٟلنكٜا
بٔ آؾّ ٚأب ٛبُري ْٜٛٚو بٔ عبؿ ايكمحٔ ٚغريِٖ َـُٔ مل ًُٜٓا
ـنكِٖ يف ا٭غباق َٔٚ ،ايٛاْض إٔ اٱقداع يًه٪اٍ عٔ َعامل
ايؿ ٜٔعٓؿ ا٫بتٚ ٤٬عؿّ ايتُهٔ َٔ يكا ٤اٱَاّ( )ظاٖكٷ يف دٛال
اٱؾتا ٤ايـُ٬لّ يـذٛال قب ٍٛؾتاٚا ٖٛٚ ٙايتكًٝؿ ايـُتعاقف .ثِ ْبشح:
( )43ايٛنا : ٌ٥ز : 41ب َٔ 44أبٛاب َؿات ايكاْ : ٞع . 1
()46ايٛنا:ٌ٥ز :41ب َٔ 44أبٛاب َؿات ايكاْ:ٞع+45ع +32ع+31ع+36ع.22
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التقمًد وسألة إجتهادية :
ايعاٖك إٔ تكًٝؿ ايـَُٓ٪ني ايـُتؿٜٓني يعًُا ٤ايؿَٚ ٜٔكادع ايتكًٝؿ
يف ايتعكٸف عً ٢أسهاّ ؾْ ٖٛ ِٜٗٓابعٷ َٔ إسهاى ؾطكٚ ٟإؾقاى
باطين ٜٚكني إمجاي ٞبجبٛت أسهاّ يكع ١ٝإيماَٚ:١ٝادبات ٚحمكَات
َبجٛث ١يف ايهتاب ٚايهٓ ٖٞٚ ،١أسهاّ إيماََ ١ٝتٓذٸم ٠عً ِٗٝبؿعٌ
ايٝكني اٱمجاي ٞايـُمبٛقٚ ،٭دً٘ ًٜمَِٗ إَتجاهلا غكٚداّ َٔ عٗؿتٗا
َٚه٪يٝتٗاٜ ٫ٚ ،ـُهِٓٗ َعكؾتٗا  ٫ٚتٳهٳعٴ ظكٚؾِٗ ايـػاَ ١يتشٌُٝ
ايعًِ بٗا ٚا٫دتٗاؾ ؾٗٝا ٚايتع ٸكف عًٗٝا تـؿُٚ ّ٬ٝبايؿيٖٞٚ ،ٌٝ
ظكٚف َتباَ ١ٜٓتـؿاٚتَ َٔ ١هًـ اىل َهًـ  :قؿ تهَ ٕٛعايٚ ،١ٝقؿ
ته ٕٛـٖٓٚ ،١ٝقؿ ته ٕٛغريُٖا .
ٚبتعبري ثإٕ :ايعكٌ ايهً ِٝبعؿ إـعاْ٘ بٛدٛؾ اهلل ٚٚسؿاْٝت٘ تعاىل
ٚبـٓـب ٠ٛايـػاتـِ (ّ) ٚبايـُعاؾٚ ،بعؿ َعكؾت٘ بٛدٛؾ يكٜعٚ ١أٚاَك
ْٛٚاٙٺ َٔ ايـُبؿأ ايـػايل ايـًُكٸع٫ -بؿ ي٘ َٔ إَتجاهلا ٫ٚبؿ َٔ ظٗٛق
آثاق عبٛؾٜت٘ عًٚ ٘ٝتبعٝت٘ يًػايل ايٛاسؿ اٯَك ايٓاٖٚ ،ٞقؿ سٌُ
عٓؿ ٙعًِ إمجاي ٞبأسهاّ إيماََ ١ٝتٓذٸم ٠عً٫ٚ ٘ٝبؿ َٔ إطاعتٗا
ٚظٗٛق عبٛؾٜت٘ يـًُكٸعٗا يهكاّ ي٘ عًَ ٢ا أْعِ ،ؾٝؿقى عكً٘ ايؿطكٟ
عٓؿ٥ف-أٜ ٟؿقى عكً٘ ايهً ِٝبـُع ١ْٛؾطكت٘ ايٓم ١ٜٗغري ايـًُٛٸث :١يمّٚ
ايتعكٸف عً ٢أسهاّ ؾ ٜ٘ٓستٜ ٢تؿٜٸٔ بٗا ٜٚعٌُ َايـشاّ عًٚ ٢ؾكٗا،
 ٫ٚطكٜل ق ِٜٛي٘ إ ٫ايتكًٝؿ ايف ٖٛ ٟقدٛع اي ٬غبري اىل ايعايـِ
ايـػبري بأَٛق ايؿٚ ٜٔأسهاَ٘ ٚتًكٜعاتٖ٘ٚ ،ف ٙنري ٠يا٥عَ ١تعاقؾ١
بني ايعك ٤٬يف َـذا٫ت سٝاتِٗ ايـُعايٜ ١ٝكدع اي ٬غبري اىل ايـػبري
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ايعاقف ،يٝؿيٓ٘ عً ٢ايطكٜل اي٬سب ٜٗٚؿ ٜ٘اىل ايعٌُ ايُايـض .
ٖٚهفا يف ايعٌُ ايؿٜين ا٭غكٜ ٟٚكدع غري ايعاقف بـشهب
إقتهالٜٚ ٙعتُؿ ق ٍٛايـػبري ايعايـِ بايهتاب ٚايهَٓٚ ١ا ٚقؾ ؾُٗٝا َٔ
ا٭سهاّ ٚايتًكٜعات ايـًُكا ٠عً ٢عٗؿت٘ ،يُٝتجًٗا َهتٓؿاّ اىل سذ١ٺ
تَ٪ٸٓ٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ ٜٓٚ .هًـ بٗفا ايبٝإ ايتككٜيب  :نكٸ
إؾقاى ايعك ٤٬ايعٛاّ ٚدٛب (ايتكًٝؿ يف ايؿٚ )ٜٔسذ ١ٝؾت٣ٛ
ايـُذتٗؿ ايـُتػُِ بعً ّٛايهتاب ٚايهٓ ١يف سكِٗ .
()46

ٜٚعٗك َٔ قٚاٜات

َتعؿؾ :٠دك ٟايـُتًكع ١عًٚ ٢اقع ايتكًٝؿ

ٚسكٝكت٘ يف ألَٓ ١سٓٛقِٖ( )سٝح ٚقؾت أغباقٷ تتُٓٔ ايه٪اٍ
َٔ ايـُعَُٛني ( )عُٸٔ ٜأغفَ ٕٚعايـِ ؾ ِٜٗٓساٍ عؿّ تٝهٸك
اي ٍَٛٛايٚ )( ِٗٝا٫نتؿتا ،َِٗٓ ٤ؾأياقٚا عً ِٗٝبـُكادع ١أؾكاؾ
َٓتػبني َٔ ايكٚا ٠ايؿكٗا َٔ ٤أَشابَِٗ -ـُا ٜهًـ عٔ إقتهال
سكٝك ١ايتكًٝؿ يف نريِٖ ايؿٜينٚ ،نإ إقتهال ٙعٓؿِٖ ساَ ّ٬بـذٗٛؾ
ايـُعَُٛني (ٚ)تٛدٗٝاتِٗ ؾإِْٗ ثـ ٓكؿٛا ْـػب َٔ ّ١قٚاتِٗ َـُٔ
ؾ ِٗٝايفناٚ ٤ايفٖٔ ايـُهتعؿ يتعًِٓ ا٭سهاّ ٚعٓؿِٖ أًٖ ١ٝايتعًِ
ايهجٝـ ايٛانع ٚؾؾع ِٖٛاىل ايـُذتُع اٱٜـُاْ ٞأ ٟأقيؿ ِٖٚاىل
ٚظٝؿ ١ايتعًٚ ِٝاٱؾتا ،٤ثِ أقيؿٚا أتباعِٗ اىل َكادعتِٗ ٚأبؿٚا
قغبتِٗ يف ًْك اٱٜـُإ ٚيٛالَ٘ ٚأسهاَٖ٘ٚ ،فا ْعري َا َٓع٘ َْ٫ٛا
ايُاؾم(َ )ع أبإ بٔ تػًب بعؿ إٔ تعًِٓ ٚسؿغ عًكات آ٫ف
ا٭سهاّ ُْـٔ ا٭غـباق ايـُشـؿـٛظـ ١يؿٜـ٘ٚ ،قاٍ ي٘ :طإدـًو ؾـَ ٞـهذؿ
( )46قادع  :ايٛناَٚ ٌ٥هتؿقن٘  :نتاب ايكٓا : ٤ب َٔ 44أبٛاب َؿات ايكاْ. ٞ
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ايـُؿٚ ١ٜٓإؾت ايٓاى ،ؾأْ ٞأسبٸ إٔ ٜٴك ٣يف يٝعيت َجًوص(. )41
ٚايـشاٌَ ْٛٚع ايـذك ٟايعك-ٞ٥٬عَُٛاّ -عً ٢قدٛع اي٬غبري
اىل ايـػبري ايعاقفٚ ،دك ٟايـُتًكعَ - ١ـػَُٛاّ -عً ٢تكًٝؿ
ايـُذتٗؿ ايـػبري ٖٚ .ف ٙايهري ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬ايـُتًكع ١ٝقؿ أَٓاٖا
ا٭ٚ )(١ُ٥مل ٜكؾعٛا عٓٗا ،بٌ ٜعٗك َٔ بعض ا٭غباق  :تُؿٸِٜٗ
بؿٚاّ يتٛد ٘ٝأتباعِٗ بـُكادع ١ايؿكٗاَ ٤ـُٔ قؿ ق ٣ٚسؿٜجِٗ ٚعكف
أسهاَِٗ ٚيكعِٗ يٝتعكٸؾٛا َِٓٗ َعايـِ ؾٚ ِٜٗٓأساؾٜجِٗ ،أٜ ٚطًعٛا
عً ٢ؾُِٗٗ يًهتاب ٚيًهٜٓٚ ١عًُٛا عً ٢ؾتاٚاِٖٖٚ ،فا دم٤ٷ َٔ
عُ ّٛاٱَٓا ٤ايًكع ٞيًهري ايعك ٞ٥٬ايكطع . ٞثِ ْبشح قابعاّ :

التقمًد وُدِرَكٌ عقمٌ وسبًنٌ صالـحٌ لمتديّن :
َٔ َـذُٛع َا تكؿّٜ -تشٌُ ايؿي ٌٝايـُعتُؿ عًًَ ٢كٚع١ٝ
ايتكًٝؿ ٚق ٠ٛؾ٫يتٜ٘ٚ ،تًػِ يف إنتعاْ ١غري ايعاقف بأسهاّ ؾٜ٘ٓ
بايؿك ٘ٝايـُهتشٌُ يـػرب ١ٜٚؾقٝكَٚ ١عكؾ ١عُٝك ١بـُا دا ٤يف ايككإٓ
ايـشهٚ ِٝايهٓ ١ايـُعُ َٔ ١َٝٛأسهاّ يكع ،١ٝتـشُ ّ٬ٝيًَُ٪ٸٔ َٔ
ايعكاب ايـُشتٌُٚ ،قؿ أَٓاٖا ايًاقع دمَآَّ ٫ٚ ،ؿف يٲيهاٍ
عًٖ ٢فا ايؿي ،ٌٝؾاْ٘ قطع ٞاٱْتاز َٚكتهمٷ يف أـٖإ ايعٛاّٖٛٚ ،
َؿقنِٗ يف َكتهماتِٗ ايًكع ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢تكًٝؿ ايؿكٗا ٤يف أَٛق
ؾٚ ِٜٗٓأسهاّ يكعِٗ  :إـ يٝو ْمٚعِٗ اىل ايتكًٝؿ تعبٸؿاّ بؿي ٌٝأٚ
ِْٸ يكعًَ ٞمّٔ ٺهلِ ٚإٕ نإ ٖفا َـشتُ َٔ ٫ٚ ،ّ٬باب َٛاؾكت٘
( )41ؾٗكى ايطٛن - 13 : ٞطبع ١ايٓذـ بكقِ  + 64 :قداٍ ايٓذاي 6: ٞبكقِ . 6 :
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يًؿطكٚ ٠ايـذبً ١ايبًك ١ٜظاٖكاّ نُا إؾعا ٙبعض ا٫عاظِ(()45قؿٚ )ٙإٕ
نإ ٖفا َـشتُ ،ّ٬بٌ ٖفا ايٓمٚع َٔ دٗ ١اٱؾقاى ايعكً ٞايهًِٝ
ايـُ٪ؾ ٟاىل تباْ ٞايعك ٤٬طكٸاّ عً ٢ايكدٛع اىل أٌٖ ايـػربٚ ٠ايـُعكؾ١
يف أَٛق ايـُعاٍ أ ٚايـُعاؾ ِٖٚ ،عُ ّٛايعكْٚ ٤٬ـٛعِٗ َـُٔ ٫
غرب ٠هلِ بأَٛق يكعِٗ ٚأسهاّ ؾ ِٜٗٓن ٣ٛايٓكٚقٜات ا٭ٚي١ٝ
اييت  ٫تهُِٓٗ َعكؾتٗا  ٫ٚتػٓ ِٗٝٱَتجاهلا ،نٛدٛب ايُ ٠٬اي١َٝٛٝ
َٝٚاّ يٗك قَٓإ ٚسر ايـُهتطٝع يًبٝت ايـشكاّ ٚسكَ ١ايكبا
ٚيكب ايـػُك ْٚـش ٛـيو  ِٖٚداًٖ ٕٛبتؿُ٬ٝتٗا ايعًُٚ ،١ٝنٝـ
ٜعكؾ ٕٛايتؿاٌَٝ؟ ٚيف بعض ايـُٛاقؾ  ٫تٛدؿ إ ٫يعك ٠ؾاًَ ١بني
ٌ ايبٝع ٚسكَ ١ايكبا ٖٚفإ سهُإ
ايـشٚ ٍ٬بني ايـشكاّْ ،عري س ٸ
ْكٚقٜإ يهٔ بعض ايتؿكٜعات ٜ ٫ٴٛدؿ بٗٓٝا إ ٫قؿق يعك ٠ؾاًَ١
بني ايبٝع ايـشٚ ٍ٬بني ايكبا ايـشكاّ  ،أ ٚبني ايككض ايـشٚ ٍ٬بني
ايككض ايـشكاّٖٚ ،فا ظاٖك دً ٞيًؿك ٘ٝايعاقف ٚايـُتؿ ٜٔـ ٟايٓعك
ايجاقب ايـُتعكٸف عً ٢بعض ا٭سهاّ ايؿاًَٚ ١ايؿقا٥ل ايؿكٗ. ١ٝ
ٖٚفا  -ا٫يـتـماّ ايعًُٚ ٞايـذك ٟايعك ٞ٥٬ايٛنـٝع ؾـ ٞيـٕٚ٪
ايـشٝاْ -٠اي َٔ ٧إؾقاى عكٛهلِ يم ّٚقدٛع اي٬غبري اىل ايـػبري،
ٜ َ٘ٓٚتأنؿ إٔ ٚدٛب ايتكًٝؿ َٴؿٵقٳىْ عكً ٞأَٓا ٙايًكع ا٭قؿى،
ٚيٝو ٚدٛب٘ ٚدٛباّ يكعٝاَّٛ -يٜٛاّ ْؿهٝاّ أ ٚغريٜاّ أ ٚطكٜكٝاّ -بٌ ٖٛ
إؾقاى عكً ٞقطع ٖٛ ٞا٭ٌَ ٚا٭ناىْ ،اي٦اّ َٔ دك ٟايعك ٤٬طكٸاّ عً٢
قدٛع اي٬غبري اىل ايـػبري ايعاقف يف عًُ٘ ٚإغتُاَٖ٘ َٔٚ ،فا ايباب :
( )45نؿا ١ٜاَ ٍَٛ٫ع ساي ١ٝاملًهٝين  :ز 123 : 3ظ
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دك ٟايـُتًكع ١ايعك ٤٬عً ٢تكًٝؿ ايؿكٗا ٤ا٭تـكٝا ٤ط ١ًٝقك ٕٚعؿٜؿ٠
َتًُٚ ١تـُتؿ ست ٢تًُض ا٭قض بعٗٛق ايـُٓتعك ايـُٗؿ(ٟعذٌ).
ِٜٓٓٚٸ اي : ٘ٝإْـشُاق طكٜل َعكؾ ١ا٭سهاّ عاؾ ٠بايـتـكًٝؿ  ،إـ
اٱدتٗاؾ َعب ايـُٓاٍ ٜ ٫تٝهك ٭سؿٺ بًٛغ٘ َا يـِ تؿقن٘ ايعٓا١ٜ
اٱهل ١ٝبعؿ دٗاؾٺ َٓ٘ ط ٌٜٛعرب عًكات ايهٓنيٚ ،اٱستٝاط ْاؾق
ايٓؿع قً ٌٝايـذؿ ٣ٚبٌ عؿٜـُٗا ٫نُٝا ٚإٔ ا٫ستٝاط ٜتطًب إط٬عاّ
ٚانعاّ عً ٢ا٭قٛاٍ ٚا٫ستُا٫ت يف نٌ ؾكع ؾكٗ ،ٞنُا ٜـشتاز تعٝني
ايٛظٝؿ ١عٓؿ تعاقض اٱستٝاطني اىل عًِ غمٜك ٜ ٫تأت ٢إ ٫يـُكاٖكٞ
اٱدتٗاؾ غايباّٜٚ ،تعفق عً ٢غريِٖ  :اٱستٝاط أٜ ٚتعهك يف ا٭قٌ،
بٌ ٜ ٫تٛقع إٔ ُٜري اي ٘ٝأسؿٷ يف ٖفا ايمَإ ايف ٟعهك ايتؿ ٜٔؾ٘ٝ
ْٚعـ ا٫يتماّ ايتاّ بايًكعٖٚ ،فا َا ت٪نؿ ٙا٭سؿاخ ٚايٛقا٥ع،
ٚقؿ تـشككت ؾْ ٘ٝبْ ٠٤ٛبٓٝا( )اييت ـنكٖا ُْٔ َٝٚت٘ يعبؿ اهلل بٔ
َهعٛؾ:ط ٜأت ٞعً ٢ايٓاى لَإٷ ايُابك عً ٢ؾَ ٜ٘ٓجٌ ايكابض عً٢
ايـذُك ٠بهؿٜٓ٘ ،ك ٍٛيفيو ايمَإ  َٔ :نإ يف ـيو ايمَإ ـ٥باّ ٚإ٫
()30

أنًت٘ ايف٥ابص

ٚس٦ٓٝف ٜتعني ٭دٌ اٱْـشُاق :ايتكًٝؿ ايـُٝهٛق

ايـُتٛقـ عًَ ٢عكؾ ١ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ٚايعٌُ عً ٢طبكٗا.
يهٔ قؿ ٜكاٍٚ :دٛب ايتكًٝؿ ٚدٛب يكعَ ٞكؿَ ٞبًشاظ نْ٘ٛ
َكؿَ ١يٲَتجاٍ ايعاٖك ٟيٮسهاّ ايٛاقعٜ ،١ٝعٗك ٖفا َٔ تككٜك بـشح
يٝػٓا ا٭ععِ ا٭ُْاق(ٟقؿ. )ٙ
ٚؾ ٘ٝإيهاٍ َػكٚ ٣نربٚ ،٣ـيو يػُٛض َكؿَ ١ٝايتكًٝؿ يٲَتجاٍ
( )30حباقاْٛ٫اق :ز -51:66املطبع ١ا٫ن ١َٝ٬يف طٗكإ  :ايباب اخلاَو َٔ َٛاعع٘ ).(
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ٚايٛاْض ٖ ٛطكٜك ١ٝايتكًٝؿ يـُعكؾ ١ا٭سهاّ ايًكعٚ ١ٝإَتجاهلاٚ ،قؿ
ٜتشكل َٔ ايـُهًـ إَتجاٍ ايٛدٛب ايًكع َٔ ٞؾ ٕٚتكًٝؿ نإٔ
ٜعٌُ ايٛيؿ بـشهِ ايعاطؿَ ١جٌ عٌُ أب ٘ٝايـُتؿك٘ ايـُكًؿ.
عً ٢أْ٘ ي ٛثبت ن ٕٛايتكًٝؿ َكؿَٚ ١دٛؾ ١ٜيٲَتجاٍ ؾٚ ٬دٛب
يـكع ٞهلا نُا إيـتـمَٓاٚ ٙؾـاقاـٶ يـذُع َٔ ا٭َٛيٝني ا٭ٚاغك (قض)
ٚقؿ أْٚشٓا ٙيف بـشٛثٓا ا٭َٛيٚ : ١ٝدٛب َكؿَ ١ايٛادب .
ٚقؿ ٜكاٍ ثاْٝاّ :إٕ ٚدٛب ايتكًٝؿ ٚدٛبٷ ْؿهٞٸ ٭ْ٘ ٜعين ايعٌُ
انتٓاؾاّ اىل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿٚ ،يٝو ٖ ٛإ ٫ؾعٌ ايَُ ٠٬ج ّ٬انتٓاؾاّ اىل
ؾت ٣ٛايـُذتٗؿٚ ،يٝو ايتكًٝؿ عٓؿ٥ف إ ٫عني ايُ ٠٬ايٛادبٚ ١اقعاّ
عً ٢تكؿٜك ايـُٛاؾك ٖٞٚ ،١غريٖا عً ٢تكؿٜك ايـُػايؿ ،١ؾَ ٬كؿَ١ٝ
يًتكًٝؿ يًٛادب ايٛاقع. )34( ٞ
ٚؾَ :٘ٝشْ ١ـؿ ٘ٝايـُكؿَٚ ١ٝؾهاؾ ؾع ٣ٛايٛدٛب ايٓؿه ٞيًتكًٝؿ،
ؾإٕ ايتكًٝؿ ٖ ٛايعٌُ إعتُاؾاّ عً ٢ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايعؿٍ ٖٛٚ ،غري
ايُٚ ٠٬ايُٝاّ ٚحنُٖٛا ،إـ ايتكًٝؿ نريٷ عًُ ٞعً ٢طبل ؾت ٣ٛايؿك٘ٝ
ٚايهري ايعًُٜ ٞػاٜك ايؿعٌ ايـػاقد ٞاٱَتجاي ٞنُا ٜ٫ـػؿ. ٢
ٚقؿ تـشٌُ ًَكٚع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿٚ ،)ٜٔعُؿ ٠ؾيًٗٝا :ايكإْٛ
ايعك( ٞ٥٬قدٛع اي٬غبري اىل ايـػبري) ايـُُٓ ٢يكعاّ ببـعض اٯٜات
ؿقٳىْ
ايككآْٚ ١ٝا٭ساؾٜح ايـُعُ ،١َٝٛنُا تبٝٸٔ إٔ ٚدٛب ايتكًٝؿ ٴَ ٵ
عكً ٞأَٓا ٙايٛي ٞايًكعٚ ٞايؿي ٌٝايكطعَٚ ،ٞع٘ ْـكطع بإٔ :
( )34قادع  :ا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ يًًٝؼ اَ٫ؿٗاْ - 42: ٞطبع ١أٚىل يف ايٓذـ .
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التقمًد الـىتعارف لًس بدعة :
ايعاٖك إٔ ايتكًٝؿ ايـُتعاقف بني اٱَاَ : ١ٝأتباع ايعرت ٠ايطاٖك٠
(ٚ )يف عُٛق ايػٝب ١يٝو بؿعاّ نُا ٜـشً ٛيبعِٓٗ إٔ ٜؿٸع ،٘ٝبٌ
َٖٛ ٛدٛؾ يف عُٛق ايـُعَُٛني (ٜ )عٗك ٖفا َٔ إقداعات
ا٭ ١ُ٥يٝعتِٗ اىل ايكٚا ٠ايؿكٗا َٔ ٤أَشابِٗ نمقاقَٚ ٠ـشُؿ بٔ
َهًِ ٚبكٜؿ ٚلنكٜا بٔ آؾّ ْٜٛٚو بٔ عبؿ ايكمحٔ ٚايـُؿٌٓ بٔ
عُك ٚغريِٖ يف قٚاٜات نجري ٠تـعٗك يًُتتبع يف ؾٗاقى ايكداٍ ٚيف
ايٛنا ،)33(ٌ٥بٌ ٜعٗك إَٓا ٤ايتكًٝؿ ايـشل دًٝاّ َٔ بعض ايكٚاٜات:
()32

ْعري غرب أب ٞبُري

ايفٜ ٟـشه ٞق ٍٛأّ غايؿ ايعبؿ ٟيٲَاّ

ايُاؾم ( ُْٔ )إنتؿتا( :٤قؿ قًؿتو ؾٜين ؾأيك ٢اهلل عمٸ ٚدٌٸ
سني أيكا ٙؾأغرب ٙإٔ دعؿك بٔ َـشُؿ عًُٗٝا ايه ّ٬أَكْْٗٚ ٞاْ.)ٞ
ْٚعري ايـػرب ايعههك:)31(ٟطؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗاَ ٤آ٥اّ يٓؿه٘
ساؾعاّ يؿَ ٜ٘ٓـػايؿاّ عًٖٛ ٢اَ ٙطٝعاّ ٭َك َ ٙ٫ٛؾًًعٛاّ إٔ ٜكًؿٙٚص.
ْٚعري ايُشٝش )33(١اييت ٜـشه ٞؾٗٝا ايبمْط ٞيَ٬اّ ايكْا (:)
دعًت ؾؿاى إٕ بعض أَشابٓا ٜكٛيْ ٕٛهُع ا٭َك ٜٴـشه ٢عٓو ٚعٔ
آبا٥و ؾٓكٝو عًْٚ ٘ٝعٌُ ب٘؟ ؾكاٍ (: )طنبشإ اهلل ٚ ٫اهلل َا
ٖفا َٔ ؾ ٜٔدعؿك ٤٫٪ٖ ،قّٛٷ  ٫ساد ١بِٗ ايٓٝا ،قؿ غكدٛا َٔ
( )33قادع  :ايٛنا : ٌ٥ز : 41ب  َٔ 44ابٛاب َؿات ايكاْ. ٞ
( )32ايهايف  :ز + 142: 6ايٛنا : ٌ٥ز : 46ب  َٔ 30ابٛاب ا٫يكب ١احملكَ :١ع. 3
( )31ايٛنا : ٌ٥ز : 41ب  َٔ 40ابٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 30
( )33قكب ا٫نٓاؾ  - 436 :ايٛنا : ٌ٥ز : 41ب  َٔ 6ابٛاب َؿات ايكاْ:ٞع. 14
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طاعتٓا َٚاقٚا يف َْٛعٓاص أٜ ٤٫٪ٖ ٟبٝٸٓ ٕٛا٭سهاّ يهٔ َٔ
عٓؿِٖ ٚبـشهب قٝانِٗ ايباطٌ ،ثِ ٜك:)( ٍٛطؾأ ٜٔايتكًٝؿ ايفٟ
ناْٛا ٜكًؿ ٕٚدعؿكاّ ٚأبا دعؿك عًُٗٝا ايه...ّ٬ص ٖٚفا ٚاْض
ايؿ٫ي-١يف ايـذًُ -١عً ٢يكع ١ٝايتكًٝؿ ايـشل َٚـشبٛب ١ٝإتٸباع ايعًُا٤
ا٭بكاق ايؿايني عً ٢طاع ١اهلل ٚعباؾت٘ ٚتبع ١ٝأٚيٝا ،)(ٙ٤ؾ ٕٚتبع١ٝ
ايـُفاٖب ايـُبتؿعٚ ١ايطكم غري ايـًُكٚع ١نايكٝاى عًَ ٢ا ٜـشه٢
عِٓٗ( َٔ )ا٭ثك ايًكع. ٞ
()36

ْٚعري قٚاٜات

ث٬ث ١يف (ايهايف) َ ٖٞٚشٝش ١أب ٞبُري ناّ٬٥

سبٳاقٳٖٴِٵ ٚٳقٴ ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ
َٔ اَ٫اّ ايُاؾم ( )عٔ قٛي٘ تعاىل :طاتٻػٳفٴٚا َأ ٵ

أَ ٵقبٳابٶا َٹٔٵ ؾٴ ٕٔٚاي ًٖ٘ٹص قاٍ(:)طأَا ٚاهلل َا ؾع ِٖٛاىل عباؾ ٠أْؿهِٗ
ٚي ٛؾعَ ِٖٛا أدابٚ ،ِٖٛيهٔ أسًٓٛا هلِ سكاَاّ ٚسكٸَٛا عًِٗٝ
س ّ٫٬ؾعبؿ َٔ ِٖٚسٝح ًٜ ٫عكٕٚص ٚيف َشٝشت٘ ا٭غك ٣تعكٝب
عً ٢اٯ ١ٜايـُباقن ١بكٛي٘(:)طٚاهلل َا َاَٛا هلِ ًَٛٓ ٫ٚا هلِ،
ٚيهٔ أسًٓٛا هلِ سكاَاّ ٚسكٸَٛا عً ِٗٝس ّ٫٬ؾاتٸبعِٖٛص ٖٚفا تكًٝؿ
باطٌ َفَ ّٛيف ايككإٓ ٚؾهٸكت٘ ايهٓ ١بٗف ٜٔايـػربٚ ،ٜٔيف قٚا ١ٜثايج١
عٔ ايهاظِ( )تعبٸك عٔ تبع ١ٝايـُكدٚ ١٦تكًٝؿِٖ ٭ُ٥تِٗ يف َكاّ
اٱطاع ١بأيؿ َٔ تكًٝؿ ايًٝع ١ا٭َاَٚ ١ٝتبعٝتِٗ ٭ُ٥تِٗ(ٚ )تٓع٢
عً ٢أتباع ا٭ ١ُ٥ايـشل ْٚعـ تكًٝؿِٖ ٚيؿ ٠تكًٝؿ أٚي٦و ،قاٍ
(:)طإٕ ايـُكدْ ١٦ٳُٳبٳتٵ قد ّ٬مل تٴـؿِكٳضٵ طاعت٘ ٚقًٓؿٚ ،ٙٚأْتِ
( )36ايتٛب + 24:١ايهايف  :ز + 32: 4ايٛنا: ٌ٥ز  : 41ب َٔ 40ابٛاب َؿات ايكاْ:ٞ
ع +4ع +2ع. 3
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ُْبتِ قدٚ ّ٬ؾكْتِ طاعت٘ ثِ مل تكًٓؿ ٙٚؾِٗ أيؿ َٓهِ تكًٝؿاّص
ٖٚفا ايـػرب ٜهًـ عٔ إَٓا ٤تكًٝؿ ايًٝع ١يعًُا ِٗ٥ايـُؿتني عً٢
طبل أغباق أُ٥تِٗ(ٚ )بٝإ يكعٝت٘ بأْٚض بٝإ ٚؾ٫ي ،١نُا
ٜهًـ ايـػرب عٔ ًَكٚع ١ٝتكًٝؿ ايًٝع ١ي ١ُ٥٬ا٭بكاق ايؿايٓني عً٢
طاع ١ايكمحٔ ٚعباؾت٘ ،بٌ ٜٚهًـ عٔ َـشبٛب ١ٝتكًٝؿِٖ ()
سٝح ْـع ٢اَ٫اّ عً ٢تكن٘ ْٚؿٸؾ( )عًْ ٢عؿ٘ٚ ،تًُض ٖفٙ
ا٭غباق َٜ٪ؿ ٠٭ؾيًَ ١كٚع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ )ٜٔايـشل ايها٥ؿ بني
ايًٝعٚ ١عؿّ ن ْ٘ٛبؿع . ١ثِ ْبشح ناؾناّ :
وشزوعًة التقمًد ون الـىجتهد الذٍ مل يستنبط فتاواه :
ٖٓا ن٪اٍ ٜأت ٞيفٖٔ ايـػبري ايـُتؿهك ايـُتأٌَ ٜتًػِ يف إٔ (ـا
ايـًُه ١ايتاَ ١بايك )٠ٛأ( ٚايـُذتٗؿ ايـُتذم )٨اـا إنتٓبطا بعض
ايؿتا ٣ٚؾٌٗ ٜـذٛل يـٗف ٜٔتكًٝؿ َـذتٗؿٺ عؿٍ يف ايؿتاٚ ٣ٚا٭سهاّ
اييت مل ٜهتٓبطاٖاْٚ ،ك : ٍٛنبل تكه ِٝايـُذتٗؿ
اىل ايـُذتٗؿ بايؿعٌ  ٖٛٚايـشاٌَ عًًَ ٢ه ١اٱنتٓباط اييت
إقتؿق بٗا ٚبايك إنتػكاز ا٭سهاّ ٚايٛظا٥ـ َٔ ا٭ؾي ١ايًكع ١ٝأٚ
ا٭َ ٍٛايعًُ ١ٝبـشٝح إنتٓبط بايؿعٌ قؿقاّ َعتؿاّ ب٘ َٔ ايؿتا٣ٚ
َٚاق بايؿعٌ َُؿام (ايعايـِ بأسهاّ ايًكٜع.)١
ٚاىل ايـُذتٗؿ بايكٚ ٠ٛايـًُه ٖٛٚ ١ايـشاٌَ عً ٢ايـًُه ١اييت
ٜـكتؿق بٗا عً ٢إنتٓباط ا٭سهاّ ايًكعٚ ١ٝايٛظا٥ـ ايعًُـ َٔ ١ٝؾٕٚ
َـُاقن ١اٱنتٓباط َٚبايك ٠ا٫نتػكاز .
ٚبعؿ ايتشـكل َٔ يكع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿٚ )ٜٔيف ا٭سهاّ ايًكع١ٝ
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يعُ ّٛايٓاى ايف ٜٔمل ٜبًػٛا ؾقد ١ا٫دتٗاؾ ٚمل ٜـشًُٛا عًًَ ٢ه١
ا٫نتٓباطٜ -كع ايبشح ٖٓا يف (ايـُذتٗؿ بايكٚ ٠ٛايـًُهٜ َ٘ٓٚ )١عكف
سهِ(ايـُذتٗؿ ايـُتذمٚٚ)٨ظٝؿت٘ ؾٌٗ ٜؿٚق أَكٚٚ ٙظٝؿت٘ بني تعٝٸٔ
ا٫نتٓباط ايؿعً ٞ٭سهاَ٘ ٚبني ا٫ستٝاط ؾًٜ ٬كع ي٘ ايتكًٝؿ -نُا
ٖ ٛايـُعكٚف ٚايـًُٗٛقٚ -تـػتِ أؾي ١سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗؿ بـُٔ
مل ٜـشٌُ عًًَ ٢ه ١ا٫دتٗاؾ أَ ّ٬؟ أّ ٜـذٛل ي٘ ايتكًٝؿ ٚايكدٛع
اىل َـذتٗؿٺ بايؿعٌ َهتٓبطٺ يؿتاٚاُٜٚ ٙؿم عً( ٘ٝايعايـِ بأسهاّ
ايًكٜعٚ )١ايٛظا٥ـ ايعًُ َٔ ١ٝباب قدٛع اي٬غبري اىل ايـػبري؟ .
ٖف ٙايـُهأيٚ ١قعت َٛقع ايـػ٬ف بني أَشابٓا ا٭ٚاغك(قض)
ؾايـًُٗٛق ب ٖٛ ِٗٓٝا٭ٚ ٍٚأْ٘ ٜتعني عًَ ٘ٝـُاقن ١ا٫دتٗاؾ بايؿعٌ
َا ؾاّ قؿ سٌُ عً ٢ايـًُهٚ ١قؿق ٠ا٫نتٓباط ،ست ٢إؾع ٞاٱمجاع
عً ٢عؿّ دٛال قدٛع ـ ٟايـًُه ١اىل ايـُذتٗؿ بايؿعٌ .
ٚيف ايـُكابٌ ق ٍٛبـذٛال قدٛع٘ اىل ايـُذتٗؿ بايؿعٌ ايـُهتٓبط
يؿتاٚاٚ ،ٙيعً٘ يه ْ٘ٛداٖ ّ٬بايؿعٌ بأسهاّ ايًكٜعَ ١ا ؾاّ مل ٜهتٓبط
ؾتاٚا ٙسهب ا٭ؾيٚ ١ايـُباْ ٞايـُتٛؾك ٠يؿٚ ،ٜ٘قؿ ْهب ٖفا ايك ٍٛاىل
ايًٝؼ دعؿك نايـ ايػطا( ٤تٖ4331ـ) ٚاىل ايهٝؿ َـشُؿ ايـُذاٖؿ
َاسب(ايـُٓاٌٖ)(ٚايـُؿاتٝض) ايـُتٛيف (تٖ4313ـ) ٚقؿ سه )36(٢يف
َؿاتـٝش٘ ٚدـٖٛاّ َتـعؿؾ ٠يـُػـتاق ،ٙنُا عكض ٚدـٖٛاّ يًكـ ٍٛيًًُٗـٛق:

عؿّ دٛال تكًٝؿ ـ ٟايـًُه ١يػريْ ،ٙعكض ايـُُِٖٗٚ ،ا ٚدٗإ :
ايٛد٘ ا٭ : ٍٚا٫مجاع ايـُؿع ٢يف بعض ايهًُاتٚ،٭دً٘ إؾٸعٞٳ
( )36قادع  :ايـُؿاتٝض . 640 - 602 :
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إُْكاف إط٬م أؾي ١يكع ١ٝايتكًٝؿْ -عري ايـػرب ايعههكٟطؾًًعٛاّ
إٔ ٜكًؿٙٚص -عُٔ ي٘ ًَه ١ا٫دتٗاؾٚ ،اغتُاَٗا بـُٔ ٜ ٫تُهٔ َٔ
إنتٓباط ا٭سهاّ ٚتـشُ ٌٝايعًِ بٗا َٔ ايهتاب ٚايهٓ. ١
ٚؾ : ٘ٝإٕ تـشُ ٌٝا٫مجاع يف َهأي١ٺ مل ٜعْٓٗٛا ايـُتكؿَ٫ٚ ٕٛ
أٚا ٌ٥ايـُتأغكَ ٜٔعبٷ بٌ َتعفٸقٷٖٓ َٔٚ ،ا ٜتعفق ايتهً ِٝبإْعكاؾ
ا٫مجاع ؾٗٝا  ،ؾٓ ّ٬عٔ إنتهًاف ْعك ايـُعُ.)(ّٛ
ٚسٝح مل ٜتشكل إمجاع تعبؿ ٟعً ٢عؿّ دٛال ايكدٛع ؾَ ٬ـذاٍ
يؿع ٣ٛاٱُْكاف ٚا٫غتُاّ ،يعؿّ َ٬س ١ٝاٱُْكاف َكٝؿاّ
يًُطًل ٚيعؿّ إَهإ تـشكل اٱُْكاف َع عؿّ إسكال اٱمجاع ،إـ
اٱُْكاف عٓؿ٥ف بَٛ ٬دب قٗكاّ قطعاّ .
ايٛد٘ ايجاْ :ٞاٯٜات ايعؿٜؿ ٠اييت تـشحٸ عً ٢ايتؿبٸك يف ايككإٓ
ٚايكٚاٜات ايهجري ٠اييت تـشحٸ عً ٢ايتعًِٓ ٚايتؿكٓ٘ بايهتاب ٚايهٓ،١
ؾإ ٖف ٙايُٓ ّٛتكتٓ ٞتٓذٝم ا٭سهاّ ايًكع ١ٝايـُبجٛث ١يف آٜات
ايهتاب ٚأساؾٜح ايهٓٚ ١اييت ٖ ٞيف َعكض اي ٍَٛٛاىل ايـُهًـ
ايؿاسِ ايـُتؿبك .
ْعِ ٖف ٙايُٓ ّٛاييت ت٪ؾٸٜٗا اٯٜات ٚايكٚاٜات ٚايـُٓذٸم٠
يٮسهاّ اييت ٖ ٞيف َعكض اي -ٍَٛٛقؿ غكز عٔ عَُٗٛا ايعٛاّ
ايعادم ٕٚعٔ ا٫نتٓباط ،أ ٟايف ٜٔيٝهت هلِ قؿق ٠ا٫نتٓباط أَ،ّ٬
ٜٚبك ٢تـشتٗا َٔ :ناْت ي٘ قؿق ٠ا٫نتٓباط ًَٚه ١اٱدتٗاؾ ٚإٕ مل
ٜهتٓبط بعؿٴ ،ؾاْٗا تٓذٸم عً ِٗٝايتعًِٓ ٚايتؿبٸك ايؿاع ٞاىل َبايك ٠عٌُ
اٱنتٓباط ٚانتػكاز ا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايهٓ٫ٚ ،١بؿ هلِ َٔ
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ايـػكٚز عٔ عٗؿ ٠ايتهًٝـ ايـُتٓذم يف سكِٗ ،بإٔ ٜـُاقنٛا عًُ١ٝ
ا٫نتٓباط ٜٚهتػكدٛا ا٭سهاّ ٚايؿتا َٔ ٣ٚايهتاب ٚايهٓ. ١
َٚع ايتًهٝو ٚلعِ قُٛق ايٛد٘ ايـُفنٛقْ -ك ٫ : ٍٛقٜب يف
سُ ٍٛايًو يف سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط بـشل ايـُذتٗؿ ـٟ
ايـًُهٚ ١ايف ٟمل ٜهتٓبط بعؿٴ (ٚ ،ايًو يف ايـشذَ ١ٝهاٚمٷ يًكطع
بعؿّ ايـشذ )١ٝؾ ٬ته ٕٛؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط أٜ ٫ ٚـشكل نْٗٛا
سذ ّ١عً ٢ـ ٟايـًُه ١ايف ٟمل ٜهتٓبط بعؿٴٜ ٫ٚ ،ـشكل نْٗٛا َ ّ١َٓ٪ي٘
َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ .
ٚؾ : ٘ٝإٕ اٯٜات ٚايكٚاٜات ايـُ ٢َٛايٗٝا -إْـُا تٓذٸم ا٭سهاّ
ايًكع ١ٝاييت ٖ ٞيف َعكض اي ٍَٛٛاىل ايـُهًـ ايؿاسِ ايـُتؿبك
ي ٛبايك اٱنتٓباط ٚا٫نتػكازٚ،أَا ايف ٟسًُت ي٘ ًَه ١اٱنتٓباط
ٚمل ٜبايك ٙيعفقٕ -نٓعـ َماد٘ َٚشت٘ أ ٚقًَُ ١اؾق ٙأ ٚقُٛق
ٚقت٘ أ ٚعؿّ َهاعؿ ٠ظكٚؾ٘ أْ ٚـشٖٛا َٔ ا٭عفاق -أ َٔ ٚؾ ٕٚعفق
عٓؿ ،ٙؾإ ٖفا قغِ ٚادؿٜت٘ يـًُه ١ا٫دتٗاؾ ٚقؿق ٠ا٫نتٓباط ٖٛ
َُؿام (َٔ  ٫غرب ٠ي٘ با٭سهاّ ايًكع )١ٝايـُبجٛث ١يف ايهتاب
ٚايهٓ ٫ٚ ، ١أق - ٍٛنُا عبٸك بعِٓٗ(َُ ٖٛ -)31ؿام (ايـذاٌٖ)
با٭سهاّ ؾـعٚ . ّ٬عـٓـؿ٥ـف ٜ :ـأت ٞايـكاْـ ٕٛايـعك ٞ٥٬ايـُُٓ ٢يـكعاّ
(اي٬غبري ٜكدع اىل ايـػبري)  ٖٛٚايؿك ٘ٝايـُهتٓبط يٮسهاّ ؾع. ّ٬
َٚع ٖفا ايتككٜب تـتٓض سذ ١ٝؾت ٣ٛايـػبري ايـُذتٗؿ ايـُهتـٓـبط
بـشل ايـُذـتٗؿ ايف ٟمل ٜـبايك اٱنـتـٓـباط ٚمل ٜـهتـعٌُ ًَهـت٘٫ٚ ،
( )31تككٜك :ايتٓكٝض يف يكع ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 20 :
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ٜأت ٞقاْ( ٕٛايًو يف ايـشذَ ١ٝهاٚمٷ يًكطع بعؿّ ايـشذ )١ٝيٛثٛقٓا
بـشذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط بـشل ايـُذتٗؿ ايف ٟمل ٜبايك
اٱنتٓباط نُا قكٸبٓا -ٙؾٜ ٬بك ٢عٓؿْا يو يف ايـشذ ١ٝيٝأت ٞايكاْ. ٕٛ
ٚببٝإ ثإٕ  :تكؿٸّ إٔ عُؿ ٠ايؿي ٌٝعًًَ ٢كٚع ١ٝايتكًٝؿ ٖ ٛقإْٛ
قدٛع غري ايـػبري اىل أٌٖ ايـػربٚ ٠ايـُعكؾ ١يًتعكٸف عًَ ٢ا ٜـشتاد٘
ٜٚبتً ٞبٖ٘ٚ ،فا (ايـُذتٗؿ بايكٚ ٠ٛايـًُه )١أ(ٚايـُذتٗؿ ايـُتذم)٤٣
مل ٜهتٓبط ٚمل ٜبايك إنتػكاز ؾتاٚاٚ ،ٙيعً٘ مل تتٝهك ي٘ أؾٚات
ا٫نتٓباط َُٚاؾق ا٫دتٗاؾ ستٜ ٢بايك ،ٙؾٗ ٛيف ايٛاقع (غري غبري
بأسهاّ ايًكٜعٚٚ )١ظٝؿت٘ إٔ ٜكدع يًـػبري  ٖٛٚايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط
بايؿعٌ ٚايـذاَع يًكا٥ط َش ١ايتكًٝؿ .
ٖٚفا -ايتٛدٚ ٘ٝؾعٌ ايكدٛعٜ -ـشٌُ عٓؿ غري ايؿكٗا ٤نايطبٝب
ايفٜ ٟؿكؿ أدٗم ٠ؾشِ ايـُكٜض ٚاٯت ع٬د٘ أ ٚنايـُٗٓؿى ايفٟ
ٜؿكؿ آي ١تـػطٝط ايعٌُ اهلٓؿن ٞايـُطًٛب ،أْ ٚـشٖ ٛف ٙا٭عفاق
اييت تًتكَ ٞع قؿق ٠ايطبٝب أ ٚايـُٗٓؿى عً ٢إعُاٍ ًَهت٘
ٚإنتػؿاّ َعكؾت٘ ي ٫ٛايـُاْعْ :كِ اٯي ١أ ٚايـذٗال ايـُطًٛب يف
أؾا ٤عًُ٘ َٚبايكَ ٠عكؾت٘ ،ؾٓٝطك يٲنتعاْ ١بػري َٔ ٙا٭طبا ٤أٚ
ايـُٗٓؿنني َـُٔ ٜـذؿ ايٛن ١ًٝايـُشكٓكٚ ١ايـُع ١ٓٝعً ٢إعُاٍ ًَهت٘
ٚإنتػؿاّ َعكؾت٘ يًعٌُ ايـُكاؾ َٓ٘:ع٬ز طيب أ ٚتـػطٝط ٖٓؿن.ٞ
ٖٚفا نً٘ ٜهًـ عٔ عؿّ قُٛق ايهري ٠ايعك٥٬ـ ١ٝايـُهتـكك ٠عً٢
(قدٛع اي٬غبري اىل ايـػبري) بٌ ٜٚهًـ عٔ عؿّ قُٛق آ ١ٜايه٪اٍ
عٔ عُ( ّٛايـُذتٗؿ غري ايـُهتٓبط) ٭ْ٘ َُؿام عكيف يـ (َٔ ٜ ٫عًِ
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نأَيُٛا أَٖٵٌٳ
ا٭سهاّ ايًكعٚ )١ٝطإٕٔٵ نُٓٵتٴِٵ  َ٫تٳعٵ ًَُٴٕٛٳص ٚظٝؿتهِ :طا ٵ
ايفِّ ِنكٔص ٚايعًِ ايـُٓطبل عً ٢ايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط يؿتاٚا ٙؾع٫ٚ ،ّ٬
ُٜري َٔ أٌٖ ايفنك إ ٫بعؿ إعُاٍ إدتٗاؾٚ ٙإنتٓباط٘ ا٭سهاّ ؾع.ّ٬
ٚاحلاٌَ إ ايكاْ ٕٛايعكٚ ٞ٥٬آ ١ٜايه٪اٍ ًُٜشإ ؾيَ ّ٬ٝعتُؿاّ
ٚسذ ّ١عً ٢دٛال قدٛع غري ايـُهتٓبط َـُٔ سُٸٌ ايـًُه ١اىل
ايـُذتٗؿ ايـُهتٓبط ٜٓٚ .اف ايُٗٝا ٚد٘ٷ ثايح ٖٛ :إَهإ اٱنتؿٍ٫
يًك ٍٛبايـذٛالٚ -ايعُؿَ ٠ا تكؿّٚ -ساًَ٘ ْٛٚ :ع تُؿ ٟا٭١ُ٥
( )إقداع يٝعتِٗ اىل ؾكٗا ٤قٚاتَِٗ ،ع إٔ يٝعتِٗ يف عُٛق
سٓٛقِٖ ٜتُهٓ َٔ ٕٛن٪اٍ أُ٥تِٗ(َ )بايكٖٚ ،ّ٠فا يف ق٠ٛ
ا٫دتٗاؾ (ٚا٫نتٓباط بايكٚ )٠ٛيٝو تكًٝؿاّ ٚعُ ّ٬بؿت ٣ٛايػري .
ٚبإغتُاق :أغباق إقداعِٗ( )يٝعتِٗ اىل ايكٚا ٠ايؿكٗأَ ٤
أَشابِٗ تًُض َٜ٪ؿاّ ي ٛمل تًُض ؾي ّ٬ٝعً ٢دٛال قدٛع ايـُذتٗؿ
َـشُٸٌ ايـًُه ١غري ايـُبايك ٱنتٓباط ا٭سهاّ ٚإٕ نإ ٜـُهٓ٘ تكى
ايتكًٝؿ ٚا٫عتٝاض عٓ٘ بـُبايك ٠اٱنتٓباط ؾع . ّ٬ثِ ْٓتكٌ اىل :

البخث الثالث :وـخن التقمًد ووىارده .
تٛدؿ عٓؿْا أسهاّ يكعْ ١ٝكٚق ١ٜثابت ١بٓكٚق ٠ايؿ ٜٔايـشل أٚ
بٓكٚق ٠ايـُفٖب ايـشلٚ ،تٛدؿ عٓؿْا أسهاّ يكعَ ١ٝتٝكٖٓٚ ،١اتإ
ايـُذُٛعتإ غاقدتإ عٔ ؾا٥ك ٠ايتكًٝؿ ايـشل ايُشٝض ؾاْٗا أسهاّ
يكعَ ١ٝعً ١َٛيًُهًـ يٝهت َـذٗٛي ١ستٜ ٢أت ٞؾٗٝا قاْ( ٕٛقدٛع
اي٬غبري اىل ايـػبري) إ ٫أْٗا -يف ايػايب ٫ -تٓؿع َا مل  ِٜٓٓايٗٝا َعكؾ١
ايتؿُ٬ٝت يٓٝتؿع ايـُهًـ َٓٗا يف َـذاٍ ا٫طاعٚ ١اَ٫تجاٍ .
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ٚايـُكاؾ َٔ ايٓكٚقٜات :ا٭سهاّ ايًكع ١ٝايٛاْش ١اييت ٫
ٜـػتًـ ؾٗٝا إثٓإ َٔ ايـُهًُني ست ٢ايعُا ٠نٛدٛب ايُ ٠٬اي١َٝٛٝ
ٚٚدٛب َٝاّ يٗك قَٓإ ٚٚدٛب ايـشر عً ٢ايـُهتطٝع ٚسكَ١
ايعًِ ٚايكتٌ ايعؿٚاْٚ ٞايمْا ٚايًٛاط ٚيكب ايـػُكٖٚ ،ف ٙأَجً١
يٓكٚقات ايؿٚ . ٜٔتٛدؿ ْكٚقات َفٖب ٖٞٚ ١ٝا٭سهاّ ايًكع١ٝ
اييت ٜ ٫ـػتًـ ؾٗٝا إثٓإ َٔ أتباع ايـُفٖب ايـشل نٛدٛب ايكُك
ٚاٱؾطاق عً ٢ايـُهاؾك نؿكاّ يكعٝاّ ٚٚدٛب تعؿٸؾ ايط٬م ٚايعؿ٠
ست ٢تـشكّ ايـُكأ ٠عً ٢لٚدٗا َ٪قتاّ عٓؿ ايطًك ١ايجايج ١أ ٚايهاؾن ١أٚ
ؾاُ٥اّ عٓؿ ايطًك ١ايتانعٚٚ ١دٛب سر ايتُتع عً ٢ايٓا ٞ٥عٔ َه. ١
ٚايـُكاؾ َٔ ايٝكٝٓٝات :ا٭سهاّ ايًكع ١ٝاييت تٝكٓٔ ايـُهًـ ثبٛتٗا
ٚإٕ أَهٔ َـػايؿ ١أسؿٺ ؾٗٝا نإدما ٠٬َ ٤ايعٗك  ّٜٛايـذُع ١يف
عُٛق ايػٝب. ١
ٚايؿكم بني ايٓكٚقٜات ٚبني ايٝكٝٓٝات :إٔ ايٓكٚقٜات  ٫تكبٌ
ايـػ٬ف َٔ أسؿٺٚ ،إٔ ايٝكٝٓٝات قابً ١يًػ٬ف ؾٗٝا َٔ أسؿٺ يهٓ٘ قؿ
سٌُ ايٝكني عٓؿ ايـُهًـ بجبٛتٗا سهُاّ يكعٝاّ ٚاقعٝاّ ثابتاّ عً. ٘ٝ
ٚٚد٘ إغتُاّ ايتكًٝؿ بػري ايٓكٚقٜات ٚايـُتٝكٓات َٔ أسهاّ
ايًكع ا٭قؿى ْٖٛٚ ٛع سهِ اهلل ؾُٗٝا ٚعؿّ ايـشاد ١اىل تكًٝؿ أسؿٺ
يـشُ ٍٛايعًِ ٚإْتؿا ٤ايًو ؾُٗٝاٚ ،ايتكًٝؿ أَاق ْ٠يكعٜ ١ٝكدع ايـذاٌٖ
أ ٚغري ايـػبري ؾٗٝا اىل ايعامل ايـػبريٚ ،يف ا٭سهاّ ايٓكٚقٚ ١ٜايـُتٝكٓ١
ٜه ٕٛايـُهًـ ؾُٗٝا عايـُاّ غبرياّ بايٛاقع ٜ ٫ـشتاز اىل تكًٝؿ أسؿٺ بٌ ٫
َعٓ ٢يتكًٝؿ ٙؾُٗٝا ٫ٚ ،تجبت سذ ١ٝؾت ٣ٛأسؿٺ عً ٘ٝيعًُ٘ بٛاقع ايتًكٜع
ٚعؿّ إستُاي٘ غ٬ؾ٘ .
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٪ٜٚنؿ :ٙإٕ ايتكًٝؿ َٴؿٵقٳىْ عكً ٞقطع ٞسٝح ٜؿقى ايعكٌ ايهًِٝ
ايٓم ٜ٘غري ايـًُٛٸخ بـشذب ايعٚ ّ٬ايعُٝإٜٚ -كطع بًم ّٚؾؾعايٓكق ايـُشتٌُ ٚايعكاب ايـُت ِٖٛيف ا٭ؾعاٍ ايـُشتٌُ عؿّ قْا
ايًاقع بإقتهابٗا أ ٚايـُشتٌُ إقاؾت٘ إٜـذاؾٖا يف ايـػاقزٚ ،قؿ نبل
إٔ ا٭سهاّ ايًكع ١ٝايٛاقع ١ٝاٱيماََ ١ٝتٓذٸم ٠يف سل ايـُهًـ
ايـًُتؿت بأقٌ إيتؿات ٚإْتبا ،ٙيـشُ ٍٛايعًِ ا٫مجاي ٞعٓؿ ٙبتًكٜع
اهلل نبشاْ٘ يف سل عباؾ ٙتهايٝـ إيماََ ٖٞٚ ١ٝـشتًُ ١يف أطكاف
عؿٜؿ َٔ ٠أؾعاي٘ ايـػاقدٚ ،١ٝنجرياّ َا ٜأت ٞايـُهًـ بؿعٌ ٜـشتٌُ
سكَت٘ عً ٘ٝأٜ ٚرتى ؾعٜ ّ٬ـشتٌُ ٚدٛب٘ عًَٚ ،٘ٝكتٓ ٢اٱؾقاى
ايعكً ٞايكطع :ٞيم ّٚؾؾع إستُاٍ ايٓكق ٚٚدٛب تـشُ ٌٝايـَُ٪ٸٔ
َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ عً ٢بعض أؾعاي٘ ٫ٚ ،حيٌُ ايـَُ٪ٸٔ عٓؿ٫ٚ ٙ
ٜٓؿؾع عٓ٘ إستُاٍ ايٓكق ٚايعكاب إ ٫بتكًٝؿ َـذتٗؿٺ عؿٍ أ ٚبادتٗاؾٙ
  ٖٛٚعهري ٜٚتطًب نٓٓٝاّ َتعؿؾ ، -٠أ ٚباٱستٝاط ٚايـذُع بنيايـُشتُ٬ت  ٖٛٚعهري أَ ٚتعفق يف نجري َٔ ا٭سٛاٍ ،ؾٝتعني ايتكًٝؿ.
ٖٓٚا ٜتٓض إٔ َـشٌ ايتكًٝؿ َٛٚقؾ ٖٛ ٙا٭سهاّ ايًكع ١ٝايؿكع١ٝ
اييت ٜـشتٌُ ايعكاب ؾٗٝا ٖٞٚ ،ا٭سهاّ اٱيماَْٚ ١ٝـشٖٛا َـُا ٫
ٜعكؾٗا إ ٫بتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ٚتعكٜؿ٘ إٜا ٙبـُا أٚدب اهلل عًَٚ ٘ٝا
سكٸَ٘ عًَٚ ٘ٝا أباس٘ ي٘ َٚا إنتشب٘ أ ٚنكٖ٘ .
ٖ َٔٚفا ايتككٜب ايـذًٜ -ٞتٓض إغتُاّ َٛقؾ ايتكًٝؿ بػري
ا٭سهاّ ايٓكٚق ١ٜأ ٚايـُتٝكٓ ١يًُهًـ ٚاييت ٜ ٫ـشتٌُ ن ٕٛايٛاقع عً٢
غ٬ؾٗاٚ ،يف ٖف ٫ ٜٔساد ١اىل ايتكًٝؿ بٌ َ ٫عٓ ٢ي٘ يؿكض عًُ٘ بايٛاقع
ٚإْهًاؾ٘ يؿ َٔ ٜ٘ؾ ٕٚتكؾؾ عٓؿ َٔٚ ٙؾ ٕٚإستُاٍ ايـػ٬ف ،بٌ  ٫ساد١
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أّ ٜٓا اىل اٱدتٗاؾ يٓؿو ايهبب .
ْعِ ٫بؿ َٔ سُ ٍٛايٝكني بايـشهِ ايًكع ٞأ ٚبهْ ْ٘ٛكٚقٜاّ َٔ
ًَٓأ عك ٞ٥٬نإغباق ؾك ٘ٝعؿٍ أَ ٚكاٖل يٲدتٗاؾ ،ؾٝػرب ٙأسؿُٖا
بإٔ نفا سهِ ْكٚقٟٸ يف ايؿ ٜٔأ ٚيف ايـُفٖبٜٓ ٫ٚ ،ؿع سٍُٛ
أسؿُٖا َٔ طكٜل غكٜب -غري َتعاقف عكٝ٥٬اّ أَ ٚتًكعٝاّ -نإٔ
ٜهتشًُ٘ بايـػري ٠أ ٚبطكٜل ايؿأٍ أ ٚايٓكب بايكٌَ أَ ٚا ياب٘ .
اـٕ ايكؿق ايـُتٝكٔ َٔ َٛاقؾ(ايتكًٝؿ يف ايؿ ٖٛ )ٜٔايتكًٝؿ ٚايتبع١ٝ
يف ؾكٚع ايؿٚ ٜٔأسهاَ٘ ايتؿُ ١ًٝٝايـُكتبط ١بعٌُ ايـُهًـ يف قباٍ
(ا٭سهاّ ايؿكع ١ٝا٭َٛي ٖٞٚ )١ٝايـُكتبط ١بعكٝؿ ٠ايـُهًـ ناعتكاؾ
ايكدعٚ ١تؿاَ ٌٝأمسا ٤اهلل ايـشهَٓٚ ٢ؿات٘ دٌٸ ٚعٚ ٬تؿاٌَٝ
سهاب ايكرب  ّٜٛٚايكٝاَٚ ١أعؿاؾ ا٭ْبٝاٚ ٤غَُٝٛاتِٗ ٚبعض
قُُِٗ ْٚـش ٛـيو َـُا ٜ ٫ؿغٌ تـشت عٓٛإ (ا٭سهاّ ايًكع١ٝ
ايؿكع ١ٝايعًُ)١ٝأَ ٚـُا ٜٓؿقز تـشت (ا٭سهاّ ا٫عتكاؾ ١ٜايؿكع)١ٝ
اييت ًٜ ٫مّ عكؿ ايكًب عًٗٝا ٜٚهؿ ٞا٫ط٬ع ايـُػتُك ؾٗٝا يْٛٛع
إٔ  ٫ؾي ٌٝقطع ٞعً ٢يم ّٚعكؿ ايكًب عً ٢ايتؿُ٬ٝت إَ ٫ع ٚقٚؾ
ايـػرب َٔ ايـُعُ )(ّٛؾٝشٌُ ايٝكني َٓ٘ .
ؾُٛقؾ ايتكًٝؿ (ا٭سهاّ ايًكع ١ٝايـتـؿُـَ ٖٞٚ )١ًٝٝا تـعاقف بني
ايؿكٗا(٤قض) إٜؿاعٗا يف قنا ًِٗ٥ايعًُ َٔ ١ٝأسهاّ إيماَٚ :١ٝدٛب
أ ٚتـشك ِٜأ ٚغري إيماَ :١ٝتهًٝؿ ١ٝأْٚ ٚع ،١ٝبٌ ست ٢ايـُباسات ؾاْ٘
بتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ٜتشكل ي٘ ايـَُ٪ٸٔ عٔ ايعكاب ايـُشتٌُ َٔٚ
اٱيماّ ايٛاقع ٞايـُشتٌُ ثـبٛت٘ يف بعض ايـُباسات ،ؾـٝـك ٍٛاٱْهإ
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ايـًُتمّ  ّٜٛايكٝاَ ١اـا سٛنب ٜٚعتفق :بأْْٚ ٞعت َهٚ٪ي ١ٝعًُٞ
يف عٓل ايـُذتٗؿ ايؿ ْٞ٬ايف ٟأؾتاْ ٞباباس ١نفا أ ٚبعؿّ ٚدٛب نفا
أ ٚبعؿّ سكَ ١نفا ،نُا قايت ايـُ١َٓ٪أّ غايؿ ايعبؿ ٟيٲَاّ ايُاؾم
(( :)قؿ قًؿتو ؾٜين ؾأيك ٢اهلل عمٸ ٚدٌٸ سني أيكا ٙؾأغرب ٙإٔ
دعؿك بٔ َـشُؿ عًُٗٝا ايه ّ٬أَكْْٗٚ ٞاْ. )35()ٞ
ثِ اْ٘ بعؿ إنتجٓا ٤ايٓكٚقات -ايؿ ١ٜٝٓأ ٚايـُفٖبٚ -١ٝايٝكٝٓٝات
ايـُكطٛع بعؿّ ايتكًٝؿ ؾُٗٝاَ ،ع إنتجٓا ٤ؾكٚع ايؿ ٜٔايـُكطٛع بًكع١ٝ
ايتكًٝؿ ؾٗٝاٜ -كع ايه ّ٬يف َٛاقؾ ايتكًٝؿ ا٭غك ٣عرب حبٛخ َتعؿؾ:٠

 - 4التقمًد يف الـىسائن العقائدية :
ايـًُٗٛق بني ؾكٗا ٤ا٫ن(ّ٬قض) ست( ٢إؾع ٞإمجاع ايـُهًُني
عً ٖٛ )20()٘ٝيكع ١ٝايتكًٝؿ يف ايـُها ٌ٥ايؿكع -١ٝايـشٚ ٍ٬ايـشكاّ-
ٚتـشك ِٜايتكًٝؿ يف (ايـُها ٌ٥ا٭َٛي ١ٝايعكا٥ؿ )١ٜ٭ٕ ايـُطًٛب يف
ايعكا٥ؿ ٖ ٛتـشُ ٌٝايـُهًـ ايٝكني بأَ ٍٛؾٚ ٜ٘ٓعكا٥ؿٚ ،ٙثـُ ١قٍٛ
بـذٛال ايتكًٝؿ يف أَ ٍٛايؿ -ٜٔيف ايـذًُ -١سها ٙغري ٚاسؿ(.)24
ٜٓٚبػ ٞتـشكٝل ٖفا ا٭َك ايـًُٗٛق عً ٢ا٭يهٔ:عؿّ دٛال ايتكًٝؿ
يف أَ ٍٛايؿٚ ٜٔعكا٥ؿ ،ٙؾٓك: ٍٛ
قؿ ٚقؾت ْـُـ ّٛقكآْـٜ ١ٝؿعـ ٛايهجري َٓٗا يًٓعك ؾـُٝا غـًل اهلل
( )35ايهايف  :ز + 142: 6ايٛنا : ٌ٥ز : 46ب  َٔ 30ابٛاب ا٫يكب ١احملكَ : ١ع. 3

(َ )20هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز. 402 : 4
( )24ايكٛاْني احملهُ : ١ز - 461 : 3طبع ١سذك. ١ٜ
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تعاىل ٚأبؿع٘ َٔ ايهَٚ ٕٛا عًَٚ ٘ٝا ؾَٚ ٘ٝا تـشت٘ ٚتؿع ٛاىل ايتؿهك
ٚايتؿبٸك ٚاْ٫تكاٍ َٔ ععُ ١اخلًل اىل ععُ ١ايـػايل ايُاْع ْٚكٚق٠
ايـُعاؾ ٚايـشهاب ْٚـشٖٛا َٔ أنو ا٫عتكاؾاتٚ ،بعض اٯٜات
تٓعٚ ٢تٓؿٸؾ بايف ٜٔإقتؿٛا آثاق آباٚٚ ِٗ٥اؾـك ِٖٛعً ٢ايعكا٥ؿ ايـذاًٖ١ٝ
دؿٵْٳا آبٳا٤ٳْٳا عٳًَُ ٢أَٻ١ٺ ٚٳإْٔٻا عٳًَ٢
ٚايًكى باهلل تعاىل عًٛاّ نبرياّ،ط إْٔٻا ٚٳ ٳ
آثٳاقٖٔٹِٵ َٴكِ ٳتؿٴٕٚٳصايمغكف 32:طٚٳإٔـٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ ا ٻتبٹعٴٛا َٳا أَْمٳٍٳ ايًٖ٘ٴ قَايُٛا
بٳٌٵ ْٳ ٻتبٹعٴ َٳا أَيِؿَٝٵٓٳا عٳًَٝٵ٘ٹ آبٳا٤ٳْٳا أَٚٳيَٛٵ نَإٳ آبٳا٩ٴٖٴِٵ ٜ َ٫ٳعٵكٹًُٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳَ٫
ٜٳٗٵ ٳتؿٴٕٚٳصايبكك ،460:٠ؾهإ ايتكًٝؿ يف أَ ٍٛايؿٚ ٜٔأنو ايعكا٥ؿ
ايباطً ٖٛ ١ايكؿق ايـُتٝكٔ َٔ ايفّٸ ٚايتشك ِٜايككآْ. ٞ
نُا ؾعت ُْ ّٛقكآْ ١ٝنجري ٠اىل ايٓعك ٚايـُعكؾٚ ١ايتؿبٸكطأَؾََ٬
ؿ ٻبكٴٕٚٳ ايِ ُككٵإٓٳص َٚا ؾ َٔ ٘ٝإقياؾ ايـػًل اىل ايـػايلطأَؾََ٬
ٜٳ ٳت ٳ
هكٴٕٚٳص يف ايٛنا ٌ٥ايطبٝع ١ٝايـُ٪ؾ ١ٜاىل َعكؾ ١ايـػايل ٚٚسؿاْٝت٘
تٳتٳؿَ ٖ
ٚععُت٘ ٚقؿقتٖ٘ ،ف ٙايٛنا ٖٞ ٌ٥ا٭نو ايكَ ١ٓٝيتشُ ٌٝا٫عتكاؾ
ايـشل ؾ٬بؿ َٔ تـشُ ً٘ٝبايؿيٚ ٌٝايربٖإ ٚايـشذٚ ١ايٝكني .
ْعِ ايكؿق ايـُتٝكٔ ٚدٛب٘ ٖ ٛأَ ٍٛايؿٚ ٜٔأنو ايعكا٥ؿ :
ٚدٛؾ اهلل ٚٚسؿاْٝت٘ ٚعؿّ ايًكى ب٘ تعاىل عٓ٘ عًٛاّ نبرياّٚ ،ايٓب٠ٛ
ايـػاتـُٚ ،١اٱَاَٚ ١ايـُعاؾ  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾ ٕٚايتؿكٜعات ايعكٝؿ١ٜ
ٚايتؿُ٬ٝت ايعكؿ ١ٜؾاْٗا قابً ١يًتكًٝؿ يف ايـذًُٚ ،١بعٓٗا قابٌ يعؿّ
ا٫عتكاؾ ٜٚهؿ ٞؾٗٝا عؿّ اٱْهاق .
ٚبتعبري َؿٌُ  ٫ :قٜب يف إٔ ايـُطًٛب يف أَ ٍٛايؿ ٜٔإـعإ
ايكًب بايعكا٥ؿ ٚايتهً ِٝايـذٛاْـشٚ ٞا٫عتكاؾ بٗا  :ؾاـا سٌُ ايكطع
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بايعكٝؿٚ ٠إْعكؿ اٱـعإ ايكًيب ؾٗ ٛايـػري نً٘ .
ٚإٕ مل ٜـشٌُ ايكطع أ ٚسٌُ ايعٔ ْاي٦اّ َٔ تؿبٸك ا٭ؾيٚ ١ايٓعك
يف اٯٜات ٚايرباٖني أ َٔ ٚمساع ن ّ٬ايعايـِ ايـُتػُِ بايعكٝؿ٠
ؾٌٗ ٜهؿٖ ٞفا؟ أّ ٫بؿ َٔ ايٓعك ٚايؿشِ ستٜ ٢ـشٌُ ايعًِ ي٘ ؟.
 ٫قٜب يف أْ٘ اـا سٌُ ٭ٟٸ َتؿهك َتأٌَ ٜ :كنيٷ ٚقٓاع ١تاَ١
بأَ ٍٛايعكا٥ؿ ايـشكٚ -١ي َٔ ٛتؿهك بهٝط أ َٔ ٚبعض ا٭ؾي١
ايؿطك ١ٜايـُػتُك -٠ؾٗ ٛنافٺ ،إـ إٔ أؾيٚ ١دٛؾ ٙتعاىل ٚٚسؿاْٝت٘ يف
ايهٚ ٕٛايؿطك ٠أؾيٚ ١اْشٚ ١نجري ٫ ٠تٴـعؿٸ  ٫ٚتٴـشُٚ ،٢قؿ طؿشت
آٜات ايككإٓ با٭َك يف ايٓعك يف اٯؾام ٚيف ا٭ْؿو ٚايـُػًٛقات
يٲْتكاٍ اىل غايكٗا ٚععُت٘ ٚقؿقت٘ ٚعًُ٘ ايـُشٝط ٚ .ايهّ٬
ٚايبشح ٖٓا عٓؿ تكى ايٓعك ٚعؿّ سُ ٍٛايٝكني بايعكا٥ؿ ايـشك ١ؾٌٗ
ٜـشكّ ا٫عتُاؾ عًْ ٢عك ايؿك ٘ٝايعؿٍ ٚؾؾع ايًبٗات بٛانطت٘ ؟ .
ْهب اىل ايـًُٗٛق سكَ ١ايتكًٝؿ يف أَ ٍٛايؿٚ ٜٔعكا٥ؿٚ ،ٙعُؿ٠
َا إنتؿٍ ب٘ عًٗٝا ٚعً ٢يم ّٚا٫دتٗاؾ يتشُ ٌٝا٫عتكاؾ بأٍَٛ
ايؿ ٜٔبـشؿ ايٝكني  ٖٞ :اٯٜات ايككآْ ١ٝاييت تفّٸ ايتكًٝؿ يف أٍَٛ
ؿْٳا آبٳا ٳْ٤ٳا عٳًَ ٢أَُٻ١ٺ ٳٔ ٚإْٻا عٳًَ ٢آثٳاقٖٔٹِٵ َٴٗٵتٳؿٴٕٚٳ،
ايؿٜٔطبٳٌٵ قَايُٛا ٔإْٻا ٚٳدٳ ٵ
ؿْٳا
ٳٚنَفٳ ٹيوَ َٳا أَقٵنٳًِٓٳا ٹَٔٵ قَبٵ ٹًوَ ؾٹ ٞقَكٵٜٳ١ٺ ٹَٔٵ ْٳفٹٜكٕ إٔ ٖ٫قَاٍٳ َٴتٵ ٳكؾُٖٛٳا ٔإْٻا ٚٳدٳ ٵ

آبٳا ٳْ٤ٳا عٳًَ ٢أَُٻ١ٺ ٳٔ ٚإْٻا عٳًَ ٢آثٳاقٖٔٹِٵ َٴكِتٳؿٴٕٚٳصايمغكف ٚ ،32+33غريُٖا َـُا
ؾٍٸ عً ٢ـّ إ ٸتـباع ايػري يف أَ ٍٛايؿٚ ٜٔإعتكاؾات٘ٚ ،يف قباهلا آٜات
عًك ٠أ ٚأنجك تأَك بايتؿهك ٚايتؿبكط َأ َؾ َ٬تٳتٳؿَهٖكٴٕٚٳص يف آٜات اهللٖٚ ،فا
سحٸ ٚتـشٓٝضٷ عً ٢ايتؿهٓكط َأ َؾٜ َ٬ٳـ ٳتـ ٳؿبٻـكٴٕٚٳصط َأ َؾ َ٬تٳـعٵـ ٹكـًُٕٛٳص يعًهِ
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ٜٗتؿ ٕٚيًعكا٥ؿ ايـشكٓٚ . ١عٓؿ٥ف ْـك: ٍٛ
ٜٓبػ ٞايتؿكٜل بني ْٛعني َٔ ا٭سهاّ ا٫عتكاؾ: ١ٜ
ايٓٛع ا٭ : ٍٚأَ ٍٛايؿ ٜٔا٭نانَ : ١ٝعكؾ ١اهلل ٚتٛسٝؿْٚ ،ٙب٠ٛ
ا٭ْبٝا٫ -٤نُٝا غاتـِ ا٭ْبٝاٚ -٤إَاَ ١ا٭َٝٚاٚ ٤أسك ١ٝعً)(ٞ
بـػ٬ؾ ١قن ٍٛاهلل(ٚ)ايـُعاؾ  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾإ ايـُطًٛب يف أٍَٛ
ايعكا٥ؿ ٚأنو ايؿ ٖٛ -ٜٔتـشك ٟايعكٝؿ ٠ايـشكٚ ١تـشُ ٌٝايٝكني بٗا،
ٚيم ّٚتُؿٸ ٟاْ٫هإ يتشُ ٌٝإعتكاؾات٘ ا٭نانٚ ١ٝيتشُٸٌ َهٚ٪ي١ٝ
إعتكاؾ ٙبكبٸ٘ ٚبـٓبـٝٸ٘ ٚإَاَ٘ َٚعاؾٜ ٫ٚ ،ٙـشلٸ ٭سؿٺ ايكدٛع ؾٗٝا اىل
ايعايـِ ايعاقف بايعكا٥ؿ ٚإٕ نإ َتػُُاّ َهتشُ ّ٬يعكا٥ؿ ٙبايٝكني
ٚايربٖإ ايكطع ٞؾاْ٘ ٜٓؿعٜ٘ٓ ٫ٚ ،ؿع غري َٔ ٙايٓاى ستٜ ٢كًٓؿ.ٙٚ
٫ٚبؿ يهٌ إْهإ َٔ ايٓعك ٚايتأٌَ ٚبفٍ ايـذٗؿ ايؿهك ٟيًٍَٛٛ
ايٝكٝين اىل ايعكا٥ؿ ا٭نانٚ ١ٝإنتًاف ايـشكٝك ١ايـُتٝكٓ َٔ ١طكٜل
ايتؿهٓك ايهً ِٝبـشهب َا آتا ٙاهلل تعاىل َٔ ؾهك -ق ّ٠ٛأْ ٚعؿاّ. -
ٖٚفا  -ايٓعك ٚايتؿهٓك ٖٛ -ايطكٜل ايٓاؾع يتشكٸ ٟايـشكٝك ١ايعكٝؿ١ٜ
ٚي٘ َْٛٛع ْ١ٝيف سهٔ اٱٜـُإ َٚش ١اٱعتكاؾٚ ،اـا أثـُك تؿهٓك: ٙ
ا٫عتكاؾات ا٭نان ١ٝؾـكطع بٗا عكًُ٘ أ ٚإطُأْت بٗا ْؿه٘ ٚعُك بٗا
قًب٘ -ؾكؿ أبكأ ـَت٘ ٚتـشُٸٌ ٚادب٘ َٚه٪يٝت٘ ٖٚ .فا أَكٷ َٝهٛق ؾإ نٌ
عاقٌ ٜـذؿ ايٓعِ ايععَ ١ُٝػؿق ّ١عً -ٌُٜٚ ،٘ٝعٓؿ ايتؿهٓك -اىل ٚدٛؾ
َٓعِ َتؿٌٓ عًٚ ،٘ٝؾطك ٠اْ٫هإ َـذبٛي ْ١عً ٢يهك ايـُٓعِ ٚت-ًَ٘ٛ
بتؿهك بهٝط -اىل َعكؾ ١ايـُٓعِ عًٚٚ ٘ٝسؿاْ ١ٝايـػايل ايـُٓعِ ،إـ ي ٛنإ
يف ايٛدٛؾ يكٜوْ يًػايل يعٗكت آثاقٚ ٙؾهؿت ايهُاٚات ٚا٭قْٕٛ
ٚايـُػًٛقات ْتٝذ ١إغت٬ف إقاؾتُٗاٖٚ ،فإ ُٖا ا٫ناى يف ايعكٝؿ٠
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ايـشكٜٚ ١ـشُ ٕ٬بٝهري تؿهك يف غًك٘ٚ ،بٗفا ٜـشٌُ نه ٕٛايٓؿو
٫عتكاؾ ايـػايل ايُاْع هلفا ايهٚٚ ٕٛسؿاْٝت٘ .
نُا إٔ ايٓب ٠ٛايـػاتـُ ١ايٓانػ ١يًٓبٛات ايـُاْٜ -١ٝـُهٔ ايٍَٛٛ
يٲعتكاؾ بٗا َٔ طكٜل اٱعذال يف ايككإٓ ٚيف ايًكٜع ١ايُايـش ١اييت
دا ٤بٗاٜٚ ،ـُهٔ اي ٍَٛٛاىل اٱعتكاؾ باٱَاَ ١ايـشك َٔ ١طكٜل
ا٭ساؾٜح ايـُتٛاتك ٠ايـُُكٸس ١ب ١ٜ٫ٛعًٜٚ،)(ٞـُهٔ ايٍَٛٛ
اىل اٱعتكاؾ بايـُعاؾ َٔ طكٜل ايؿ ٌ٥٫ايـُُٓ ١َٛيف اٯٜات ايككآْ١ٝ
ٖٚف ٙأنو ايعكا٥ؿ ايـشكٚ ١قؿ ظٗك إَهإ اٱعتكاؾ بٗا بتؿهك ٜـهري.
ْعِ َٔ ٜ ٫بفٍ دٗؿاّٚ -يٜ ٛهرياّ ،أ ٚبـُع ١ْٛدٗٛؾ ايعًُا٤
ٚنتبِٗ أ ٚغطاباتِٗ -يتشُ ٌٝايٝكني بأَ ٍٛايعكا٥ؿ ؾٗ ٛآثِ٫ٚ ،
ٜـذم ٜ٘تـشُ ٌٝايعٔ يًُٓع عٓ٘ يف ايهتاب ٚايهٓ ١نجرياّ .

ايٓٛع ايجاْ : ٞايعكا٥ؿ ايجاْٚ ١ٜٛؾكٚع ايعكا٥ؿْ ،عري غَُٝٛات
ايتٛسٝؿ  :تـذكٸؾ ٙنبشاْ٘ ٚعَ ١ٝٓٝؿات٘ َع ـات٘ٚ ،غَُٝٛات ايٓب٠ٛ
ٚاٱَاَٚ ١غَُٝٛات ايربلؽ ٚايـُعاؾ  ّٜٛايكٝاَٚ ١ايـشهاب ٚايـذٓ١
ٚايٓاق ْٚـشٖٛا َـُا ٚقؾت تؿُ٬ٝتٗا يف ايككإٓ ٚايهٓ ١ايـُطٗك. ٜٔ
ٖٚف ٙايعكا٥ؿ ٜـُهٔ ايك ٍٛؾٗٝا بإَهإ تـشًُٗٝا َٔ ايٓعك يف نتاب
ايعايـِ ايـػبري بايعكا٥ؿ ايـشك٫ ،١نُٝا يف َها ٌ٥ايٓبٚ ٠ٛاَ٫اََ ١ا ٜجبت
أًَُٗا ٜٚبٝٸٔ ؾكٚعُٗا ٚغَُٝٛاتُٗاٚ -اـا سٌُ يًـُهًـ ايٝكني ثِ
عكؿ قًب٘ عًَ ٢ا تعًُٓ٘ َٔ ن ّ٬ايعايـِ أدمأ ٫ٚ ٙؾي ٌٝعًٚ ٢دٛب َا
ٜمٜؿ عًٚ ،٘ٝايعُؿ ٠سُ ٍٛايٝكني ٚعكؿ ايكًب عًٖٚ . ٘ٝفا ايف ٟـنكْاٙ
ًٜـتـَ ِ٦ع تكاخ أٌٖ ايبٝت(ًٜٚ )ـتـكَ ٞع أساؾٜجِٗ ٚنًٛنٝاتِٗ
ايـُأثٛقٖٚ ، ٠فا ٚاْض يًُتتبع ايـػبري بأغباقِٖ ٚسا٫تِٗ َع أتباعِٗ .
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ٚعً :٘ٝؾٗف ٙايعكا٥ؿ ٜ ٫ـذب ؾٗٝا ايٓعك دمَاّ ٜ ٫ٚـذب ا٫دتٗاؾ
ٚا٫نتؿ ٍ٫بُٓ ّٛايككإٓ ٚايهٓ ١يػكض تـشكٝل ايٓتا٥ر ايُشٝش١
َٓٗاٚ ،ي ٛؾعٌ أسؿٷ ٖفا ٚإنتٓتر عكا٥ؿ ٙؾٗٝا بطكٜل ا٫دتٗاؾ ٚتعكٸف
عًٗٝا بطكٜل اٱنتٓباط َٔ ايُٓ -ّٛنإ َٓ٘ ؾع ّ٬سهٓاّ .
يهٓ٘ ٜٓ ٫شُك ايٛادب بتشُ ٌٝا٫عتكاؾ َٔ طكٜل ا٫نتؿ،ٍ٫
بٌ ٜـُهٔ قطعاّ :تكًٝؿ ايعٛاّ يـُذتٗؿ َـشكل يف ايعكا٥ؿ ايؿكع١ٝ
َٛٚثٛم بٓماٖت٘ ٚبأْعاق ٙاييت إقتبهٗا َٔ ُْ ّٛايككإٓ ٚايهَٓٚ ،١ا
إيتٗك يف بعض ا٭يهٔ ٚايهتب َٔ يم ّٚايٓعك ٚأغف ا٫عتكاؾ بايؿيٌٝ
ايتؿُ ،ًٞٝؾ ٕٚايتكًٝؿ ايـشاٌَ َٔ ْعك ايـُذتٗؿ ٚإدتٗاؾٚ ٙعً٢
ا٫ط٬م ٖٞ -ؾعٜ ٣ٛعٛلٖا ايؿي ٌٝايـذً ٞيف ا٫عتكاؾات ايؿكع١ٝ
سٝح  ٫ؾيٜ ٌٝٴجبت يم ّٚايٓعك ٚايتؿبٸك ٚا٫نتؿ ٍ٫ايك ِٜٛعً ٢نٌ
َهًـ يػكض تـشُ ً٘ٝايٝكني ايٛدؿاْ ٞبعُ ّٛايعكا٥ؿ ايـشك. ١
َع إٔ ايؿي ٌٝايٛاْض َٛدٛؾٷ عً ٢غ٬ؾٗاَٖٛٚ،هتك َٔ ٢ايككإٓ
ٚايهري ٠ايـُُٓا ٠عً ٢إَهإ ًْ ٤ٛايٝكني ايٛدؿاْ ٞبايعكٝؿ ٠ايـشكٓ١
َٔ تكًٝؿ َشٝض بإٔ ٜكدع ايـُهًـ اىل ايعًُا ٤ايـُشككني ا٭تكٝا ٤أٚ
ايٛعاظ ايـُتجبتني ايًُشا ،٤يًتعكٸف عً ٢تؿاَ ٌٝايتٛسٝؿ ٚايٓب٠ٛ
ٚاٱَاَٚ ١ايـُعاؾٚ ،ؾيًٓٝا عً: ٘ٝ
ا٭ٜ :ٍٚـُهٔ إٔ ٜهتؿاؾ َٔ ُْ ّٛايككإٓ ايـشه ِٝايفاَ ١يتكًٝؿ
ايهباق يف أَ ٍٛايعكٝؿْ ،٠عري قٛي٘ تعاىل:ط ٳٚإٔـٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ ا ٻت ٹبعٴٛا َٳا أَْ ٳمٍٳ
ايًٖ٘ٴ قَايُٛا بٳٌٵ ْٳتٻبٹعٴ َٳا أَيِؿَٝٵٓٳا عٳًَٝٵ٘ٹ آبٳا ٳْ٤ٳا َأٚٳيَٛٵ نَإٳ آبٳا٩ٴٖٴِٵ  َ٫ٳٜعٵكٹًُٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳَ٫
ٜٳٗٵتٳؿٴٕٚٳصايبكك+ 460 :٠ط ٳٔ ٚإـٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ ٳتعٳايَٛٵا إٔيََ ٢ٳا أَْ ٳمٍٳ ايًٖ٘ٴ ٳٚإٔيَ ٢ايكٻنٴٍٔٛ
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ؿْٳا عٳًَ ٵ٘ٝٹ آبٳا ٳْ٤ٳا َأٚٳيَٛٵ نَإٳ آبٳا٩ٴٖٴِٵ ٜ َ٫ٳعٵ ًَُٴٕٛٳ يٳٝٵ٦ٶا ٚٳَ٫
هبٴٓٳا َٳا ٚٳدٳ ٵ
س ٵ
قَايُٛا ٳ
طعٵٓٳا
ٜٳٗٵتٳؿٴٕٚٳصايـُا٥ؿ+401 ٠ط ٳ ٜٵّٛٳ تٴكًَٖبٴ ٚٴدٴٖٛٴٗٴِٵ ؾٹ ٞايٓٻاقٔ ٜٳكُٛيُٕٛٳ ٜٳايَٝٵتٳٓٳا َأ َ

هبٹٌٝٳص
طعٵٓٳا نٳاؾٳتٳٓٳا ٚٳ ُنبٳكٳا ٳْ٤ٳا ؾَأَْٳًْٗٛٳا اي ٻ
طعٵٓٳا ايكٻنٴٍٛٳ ٚٳقَايُٛا ٳقبٻٓٳا ٔإْٻا َأ َ
ايًٖ٘ٳ ٚٳ َأ َ
ا٭سماب ،66+66:سٝح ٜـُهٔ إٔ ٜؿِٗ َٔ ٖف ٙاٯٜات ايـُباقنات
َٔ ايـُؿٗ َٔ ٫ ،ّٛايـُٓطٛم-إٔ ايكدٛع اىل بٝاْات ايعًُا ٤ا٭تكٝا٤أ ٚاٯباًَ -٤كٚعٷ اـا ناْٛا ٜعكًٜٚ ٕٛعًُ ٕٛايُشٝض ٜٗٚتؿٕٚ
يًعكٝؿ ٠ايـشكٜٗٚ ١ؿ ٕٚأتباعِٗ بـُعًَٛاتِٗ ٚبٝاْاتِٗ ،ؾاـا أٚدبت
هبٹٌٝٳص ،بٌ إٕ
ايٝكني عٓؿِٖ مل ٜعُٸِٗ ايفّٸ ايككآْ:ٞط َؾأَْٳًْٗٛٳا اي ٻ
ايٝكني ايـشاٌَ َٔ َكادع ١ايعًُا ٤ا٭تكٝا -٤غريٷ ٬َٚع ٖٚؿ٣
ٚبُري ٠٭ِْٗ ٜٗؿ ِْٗٚايهب ٌٝايهً ِٝاىل ايـشل ٚمل . ًِٖٜٛٓٓ
فنِكٔ ٔإٕٵ نُٓٵتٴِٵ َ٫
ْٝٓٚـ يـُا تكؿّ :ؾ٫ي ١آ ١ٜايه٪اٍطؾَانٵأَيُٛا أَٖٵٌٳ اي ِّ

ٳتعٵ ًَُٴٕٛٳصايٓشٌ +12:اْ٫بٝا ،6:٤ؾاْٗا مل تتشؿؾ بايؿكٚع ايؿكٗ ،١ٝبٌ
ٜـُهٔ ؾِٗ عَُٗٛا يـتُاّ ايـُعاقف ايعكٝؿٚ ١ٜايؿكْٗ ،١ٝعِ ْـػكز
َٓٗا أَ ٍٛايعكٝؿ ٠ايـشكٚ ١أنهٗاٚ ،تبك ٢ايـُعاقف ايعكٝؿ ١ٜا٭غك٣
تـشت إط٬م اٯٚ ١ٜته ٕٛقابً ١يًه٪اٍ َٔ أٌٖ ايفنك ٚايعًِ .
ايجاْ :ٞايهري ٠ايـُتًكع ١ٝايـُهتكك ٠عرب أدٝاٍ َـُتؿاّ اىل لَاِْٗ
(ٚ )داق ١ٜعًَ ٢كادع ١ايعًُا ٤ا٭تكٝا َٔ ٤أٌٖ ايتشكٝل ٚايتتبع
ايـُٛثٛم بـػربتِٗ بايعكا٥ؿ ايـشكٚ ١بإقكاق أٌٖ ايـُعكؾ. ١
ٚبـتعبـري ثإٕ  :تـشُ ٌٝا٫عتكاؾ ايـشل َٔ بٝاْات ايعًُا ٤أ ٚايؿٓ ٤٬أٚ

ايٛعاظ ا٭تكٝا -٤طكٜك ١يا٥ع ١بني عٛاّ ايٓاى ٚغايب ا٭ؾكاؾ يف نٌ
عُك َُٚك ٚيف عُ ّٛا٭دٝاٍ ست ٢عُٛق ايـُعَُٛني (،)
سٝح تٛدب ايٝكني يف ْؿو ايـُهًـ ٚباطٜٓ٘ٚ ،رتتب عً ٘ٝعكؿ قًب٘
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عً ٢ايعكٝؿ ٠ايـشك ١اييت تعًُٓٗا ٚتههٔ قٚس٘ بٗا ٜٚطُ ٔ٦ايٗٝاٖٚ ،فا
َـشهٛى يـُٔ ي٘ إط٬ع عً ٢أسٛاٍ ايـَُٓ٪ني ايـُعاَكٚ ٜٔعً٢
تأقٜؼ ا٭دٝاٍ ايـُاْٚ ١ٝايـُعاَك ٠يًُعَُٛني (. )
 ٫ٚقٜب عٓؿْا يف إَٓا ٤قن ٍٛاهلل(ٚ )ا٭ )(١ُ٥يـٗفٙ
ايطكٜكٚ ١قْاِٖ عًٗٝا ٚإنتؿا ِٖ٤بٗاٚ ،إ ٫يٛدب ايبٝإ تًطؿاَّ ،ع
أْ٘  ٫بٝإ ،بٌ َؿق ايبٝإ اٱَٓاْٚ ،ٟ٤هتهًؿ٘ بٓش: ٜٔٛ
ا٭ :ٍٚنهٛتِٗ عٔ ٖف ٙايطكٜك ١ايًا٥ع ١بني أتباعِٗ٪ٜٚ ،ثك عٔ
ايُشاب ٞايـذً ٌٝعجُإ بٔ َعع ٕٛقٛي٘(:نٓت أنًُت إنتشٝا٤ٶ َٔ
قن ٍٛاهلل يهجكَ ٠ا نإ ٜعكض عًٞٸ اٱنٚ ّ٬يـُا ٜككٸ اٱن ّ٬يف
قًيب)(ٖٚ )23فا أَاق ٠ايههٛت أ ٚايكْا .
ٚايجاْ :ٞاٱَٓا ٤ايُكٜض ايـُتُجٌ بُؿٚق أغباق َطًك ٖٞٚ ١تأَك
ايٓاى بتشَُ ٌٝعكؾ ١اهلل ٚعكا٥ؿ ا٫نْ ،ّ٬عري ق ٍٛل ٜٔايعباؾ
( )يكداٍ ٺَٔ قك ٌٜؾغًٛا عًٚ ٘ٝنأي :ٙٛنٝـ ايؿع ٠ٛاىل ايؿٜٔ؟
ؾكاٍ(:)طبهِ اهلل ايكمحٔ ايكس ِٝأؾعٛى اىل اهلل عمٸ ٚدٌٸ ٚاىل
ؾٚ ،ٜ٘ٓدٴُاعٴ٘ أَكإ  :أسؿُٖا َعكؾ ١اهلل عمٸ ٚدٌٸٚ ،اٯغك ايعٌُ
()22

بكْٛاْ٘...ص

ثِ ؾُٸٌ اٱَاّ ايكْٚ . ٍٛعري ٙق ٍٛأَري ايـَُٓ٪ني

يف ْٗر ب٬غت٘:طأ ٍٚايؿَ ٜٔعكؾت٘ص(ٜ)21عين ن ّ٬اهلل عً :٘ٝإٕ َعكؾ١
اهلل تعاىل أ ٍٚايؿٚ ٜٔأ ٍٚغطٜ ٠ٛـػطٖٛا اْ٫هإ اىل اهلل نبشاْ٘ .
(َ )23ـذُع ايبٝإ  :ز -210: 6أ -454 : ٚتؿهري اٯ ١ٜايتهعني َٔ نٛق ٠ايٓشٌ .
()22ايهايف:ز 26 :3باب ايؿعا ٤اىل اٱن+ّ٬ايٛنا:ٌ٥ز َٔ44أبٛاب دٗاؾ ايعؿ:ٚع.4
(ْٗ )21ر ايب٬غ : ١اخلطب ١ا٭ٚىل .
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ٖٚفإ ايـػربإ ِْٸ َطًل ٜؿٝؿ يم ّٚتـشُ ٌٝايـُعكؾ ١ايٝك١ٝٓٝ
باهلل نبشاْ٘ ،ؾإ ايـُعكؾ٫ ١بؿ إٔ ته ٕٛعٔ ٜكنيٚ ،ايـُعكؾ ١ايٝك١ٝٓٝ
ايـُطًٛب ١أعِٸ َٔ تـشًُٗٝا بايٓعك ٚايتؿهك يف ؾَ ٌ٥٫عكؾت٘ نايٓعك يف
عع ِٝايـػًل ايـُ٪ؾ ٟاىل ايٝكني بععُ ١ايـػايل ٚعع ِٝقؿقت٘ تعاىل،
ٚأعِٸ َٔ تـشًُٗٝا بطكٜل ايتكًٝؿ ٚا٫عتُاؾ عً ٢بٝاْات عايـِ عاقف
باهلل نبشاْ٘ ٚبؿ ٌ٥٫تٛسٝؿ ،ٙؾٝبٝٸٓٗا يٰغك ٜٔستٜ ٢عتكؿٚا ٜكٓٝاّ َٔ
ٚدٛؾ ٙنبشاْ٘ ٚ َٔٚسؿاْٝت٘ ثِ ٜعكؿٚا قًبِٗ عًٗٝا .
ٚبعباقَ ٠ـػتُك ٫ :٠ؾي ٌٝعً ٢إغتُاّ ايـُعكؾ ١بطكٜل ايتؿهك
ٚعؿّ عَُٗٛا طكٜل ايتكًٝؿ ،بٌ ا٭غباق ايـُتكؿَ ١إَٓا٤ٷ َكٜض يـُا
عً ٘ٝأنجك ايعٛاّ َٔ ا٫عتكاؾ ٚايـُعكؾ َٔ ١طكٜل مساع ا٭ؾئَ ١
ايعًُاٚ ٤ايؿٓٚ ٤٬ايـػطبا ،٤ؾته ٕٛايؿٚ ٌ٥٫ايـُعًَٛات اييت ٜعطٗٝا
ايعامل يف نتاب٘ أ ٚبٝاْات٘ ؾ ١ًََٛ ٌ٥٫يـُعكؾ ١ايُاْع ٚتٛسٝؿٙ
ٚسُ ٍٛايٝكني بُٗاٚ ،غرب ل ٜٔايعباؾ(ٜ )هاؾ ٜهَ ٕٛكٜـشاّ يف
إَٓا ٤تعًِٓ ايؿٚ ٜٔتـشُ ٌٝا٫عتكاؾ ايٝكني َٔ ق ٍٛايعايـِ ؾكادع .
ْعِ ٫بؿ َٔ سُ ٍٛايعًِ ايـذالّ ٚايٝكني بايعكٝؿ ٠احلك ١ايـُٛاؾك١
يٲٜـُإ،٭ْ٘ نُا قاٍ أُ٥تٓا()23()طَٔ ؾغٌ يف اٜ٫ـُإ بعًِ ثبت
ؾْٚ ٘ٝؿع٘ إٜـُاْ٘ َٔٚ ،ؾغٌ ؾ ٘ٝبػري عًِ غكز َٓ٘ نُا ؾغٌ ؾ٘ٝص
ؾكادع اٯثاق ايعع ١ُٝايٛاقؾ ٠عِٓٗ يف تعً ِٝايعكا٥ؿ ٚبٝاْٗا -تـذؿ
َؿم َا ْـكٚ ،ٍٛاهلل ايعايـِ ايعاَِ عٔ ايـػطأ  .ثِ ْبشح :

( )23أَ ٍٛايهايف  :ز : 4املكؿَ. 6 :ّ : ١
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 - 2التقمًد يف كربيات أصىه الفقه :
قؿ إغتًؿت نًُاتِٗ يف يكع ١ٝايتكًٝؿ أ ٚعؿَٗا يف َها ٌ٥أٍَٛ
ايؿك٘ اـا إستادٗا غري ايؿك : ٘ٝؾا٭نجك عً ٢ايٓؿٚ ،ٞأثبتٗا بعِٓٗ يف
ايـذًُٚ ،١قؿ نبل يف بـشٛخ ا٫دتٗاؾ :إٔ ٚادؿ ايـًُهٚ ١ايـُكؿق٠
عً ٢ا٫نتٓباط َٖ(ٛـذتٗؿ) ٚقؿ ْٴهب اىل ايـًُٗٛق سهُِٗ بٛدٛب
ا٫نتٓباط عًٚ -٘ٝي ٛيعٌُ ْؿه٘ٚ -بعؿّ دٛال تكًٝؿ ٙيػري. ٙ
ٚايف ٟآتا ٙاهلل نبشاْ٘ قؿقاّ َٔ ايعً ّٛايؿٜ ٫ ٖٛٚ ١ٜٝٓتُهٔ َٔ
ايٓعك يف تـُاّ ايكٛاعؿ ا٭َٛيٚ ١ٝتـشَُ ٌٝبٓ ٢غاّ ب٘ ٚؾؾع
ا٫يها٫ت عٜٓ٘ ٌٖ -ـذٛل ي٘ تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايـُشكل يًكٛاعؿ
ا٭َٛي ١ٝايُعب ١عً٘ٝ؟ ْٚـذٝب عٓ٘ بفنك سهُني٫ ،بؿ َٔ عؿّ
ايـػًط بُٗٓٝا ٚيتٓكٝض ايُٛقُٖٚ ،٠ا :
ا٭ ٫ :ٍٚإيهاٍ يف تٛقـ اٱدتٗاؾ يف ايؿكٚع ايؿكٗ ١ٝعً ٢حتٌُٝ
ايـُباْ ٞا٭َٛي ١ٝبطكٜل اٱدتٗاؾ ايـُتعاقف بني ايؿكٗا ٫ٚ ،٤تتشكل
ايؿكاٖ ١عٓؿ أسؿٺ  ٖٛٚمل ٜتًكف با٫دتٗاؾ يف ايـُها ٌ٥ا٭َٛي،١ٝ
ؾ٬بؿ ي٘ َٔ ايٓعك ايؿاسِ ٚايتؿهك ايـُهتػكز يًُباْ ٞا٭َٛي ١ٝاييت
ٜتٛقـ عًٗٝا إنتٓباط ا٭سهاّ ٚإنتػكادٗا َٔ أؾيتٗا ايعاَٚ ١اخلاَ١
ست ٢تتشكل عٓؿ ٙايؿكاٖٚ ١اقعاّ ،إـ إٔ ايـُذتٗؿ يف ايؿكٚع ايؿكٗ ١ٝاـا
إعتُؿ يف نربٜات ا٭َ ٍٛعً ٢إدتٗاؾ ايػري ؾَٗ ٛكًؿ ،إـ ايٓتٝذ ١تتبع
أغوٸ ايـُكؿَتني أ ٚايـُكؿَاتٖٚ ،فا ٚإٕ نإ َـذتٗؿاّ يف ايؿكٚع
ايؿكَٗ ١ٝتُهٓاّ َٔ إنتٓباط سهُٗا َٚبايكاّ ي٘ ،يهٓ٘ يـُا نإ عادماّ
عٔ إنتٓباط ايكٛاعؿ ا٭َٛي-١ٝنًٗاأ ٚبعٓٗاٚ -نإ َكًٓؿاّ يف نربٜات
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أَ ٍٛايؿك٘ -نإ إدتٗاؾ ٙيف ايؿكٚع َٓتٗٝاّ اىل ايتكًٝؿ ،بًشاظ إعتُاؾ
إنتٓباط٘ ايؿكٗ ٞعً ٢نربٜات أَٛي ١ٝقًٓؿ ؾٗٝا غريٚ ،ٙبٗفا ٜهٕٛ
َكًؿاّ قٗكاّ نُا ٜ ٫ـػؿٜ ٫ٚ ٢ه ٕٛؾكٗٝاّ بـشل َ ٫ٚايـشاّ يًُكدع١ٝ
ايؿٚ ١ٜٝٓتكًٝؿ ايعٛاّ ي٘ٚ ،يعٌ ٖفا ؾكضٷ ٜ ٫ـشٌُ يف ايـػاقز .
ٚقؿ تعاقف عٓؿ ايٓػب ١ايُايـش ١ايـُتُؿ ١ٜيٲدتٗاؾ ٚا٫نتٓباط:
نبل اٱدتٗاؾ يف نربٜات أَ ٍٛايؿك٘ ٚإنتػكادِٗ يًـُباْ ٞا٭َٛي١ٝ
ايُشٝش ١قبٌ ايـُُاقن ١ايؿعً ١ٝٱنتٓباط ا٭سهاّ ايًكع ١ٝايؿكع١ٝ
َٔ أؾيتٗاٖٚ ،فا ْاي َٔ ٤ٞت٬لّ ا٫دتٗاؾ يف ا٭سهاّ ايؿكعَ ١ٝع
ايتُهٔ َٔ ا٫دتٗاؾ يف ايكٛاعؿ ٚايهربٜات ا٭َٛيٚ ١ٝعؿّ إْؿهانُٗا
عٓؿ ٚادؿ ًَه ١اٱنتٓباط ايـُهتٛعب َٔٚ ،ايـُشهٛى بايٛدؿإ
٭ٌٖ ا٫دتٗاؾ  :ن ٕٛايتُؿ ٟيؿشِ ايكٛاعؿ ا٭َٛيٚ ١ٝإنتٓتادٗا
ْٚبطٗا َعٓٝاّ عًٜ ٢ٴهك عُ ١ًٝا٫نتٓباط ايٛانع ١ايًاًَ ١يؿكٚع ايؿك٘
ايًكٜـ َٔٚ ،ؾْٗٚا ٜ ٫ه ٕٛؾكٗٝاّ بـشل  ٫ٚعاقؾاّ بأسهاَِٗ بٝكني.
ٚباغتُاق :إدتٗاؾ ايؿكٚ ٘ٝتـشُ ً٘ٝيٓعكٜات٘ ٚآقا ٙ٤يف ايهربٜات
ا٭َٛيٖ -١ٝفْ ٙكٚق ْ٠تـكتٓٗٝا ايؿكاٖ ١ايـُهٛٸغ ١يًؿتٝا ٚايكٓا. ٤
ٖفا َٖ ٛؿقنٓا يعؿّ يكع ١ٝتكًٝؿ ايؿك ٘ٝغري ٙيف نربٜات أَ ٍٛايؿك٘ .
ٚيٝو َؿقنٓا َا ٜبؿ َٔ ٚبعض ا٫ع(ّ٬قؿ َٔ )26()ٙإُْكاف أؾي١
يكع ١ٝايتكًٝؿ عٔ مش ٍٛنـربٜات أَ ٍٛايـؿك٘ بًشاظ غـكٚدـٗا عٔ َـشٌ

إبت ٤٬ايـُهًؿني ايـُطًٛب َِٓٗ (ايتكًٝؿ يف ايؿ. )ٜٔ

(َ )26هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك: ٢ز. 401 : 4
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ٚـيو يْٛٛع إط٬م أؾيًَ ١كٚع ١ٝايتكًٝؿ :آٜيت ايٓؿك ٚايه٪اٍ
ٚا٭غباق ايـُاْٚ ١ٝمشٛهلا يًتكًٝؿ يف أسهاّ ايؿك٘ َٚها ٌ٥أَٛي٘،
ؾٝكًؿ ايؿك ٘ٝيف َهأي ١أَٛيٚ ١ٝقاعؿ َٔ ٠قٛاعؿ أَ ٍٛايؿك٘ أ ٚأنجك
ثِ ٜهتٓبط ؾتٝا ٙبـُع ١ْٛايكاعؿ ٠أ ٚايكٛاعؿ اييت قًٓؿ ؾٗٝا .
يهٓٸا ْ ٫هًِ اٱُْكاف ايـُمع ّٛيعؿّ ْٛٚع ياٖؿ عًٚ ،٘ٝيٛ
ؾكض تهًُٓٝا ب٘ -مل ًُٜض اٱُْكاف َكٝٸؿاّ ي٬ط٬م نُا ٜ ٫ـػؿ. ٢
ْعِ ايؿاٌْ ايـُكاٖل يٲدتٗاؾ ٜتُهٔ أٜ ٚتٝهك ي٘ اٱدتٗاؾ يف
بعض ايـُها ٌ٥ايؿكع ١ٝاييت  ٫تتطًب قٛاعؿ أَٛيَ ١ٝعب ١ايـُٓاٍ
عهري ٠ا٫نتػكازٚ ،اـا تطًبت قٛاعؿ َعب ١غري َٝهٛق ٠ي٘ نُهأي١
إدتُاع ا٭َك ٚايٓٗ ٞأ ٚإنتُشاب ايعؿّ ا٭لي ٞأ ٚإْـك٬ب ايٓهب١
عٓؿ تعاقض ث٬ث ١أؾي ١ؾُا لاؾ -ؾاْ٘ ٜـُهٓ٘ إٔ ٜكًؿ ؾٗٝا أنتاـ ٙايفٟ
تكب ٢تـشت َٓربٚ ٙتأثٸك بأؾهاق ٙا٭َٛيٖٚ ،١ٝفا َتعاقف ايـُذتٗؿٜٔ
يف أٚا ٌ٥أَكِٖ أ ٚقبٌ سُٛهلِ عً ٢ايـًُه ١ايتاَ ١ايـُهتٛعب٫ٚ ،١
َـشفٚق يف ٖفا ايتكًٝؿ ٚا٫عتُاؾ عًْ ٢عك ايـُذتٗؿ اٯغك أ ٚا٭نتاـ
يهٓ٘ ٜٓ ٫ؿع غاقداّ يف َـذاٍ ايعٌُ ا٫نتٓباط ٫ٚ ٞترتتب آثاق
ا٫دتٗاؾ عً : ٘ٝدٛال ايكدٛع ايْٚ ٘ٝؿٛـ قٓاٚ -ٙ٤إٕ إنتٓبط ايـشهِ
أ ٚايؿتٝا ايًكع َٔ ١ٝظاٖك اٯ ١ٜأ ٚايكٚا ١ٜأ َٔ ٚا٭ٌَ ايعًُٞ
ايـذاق ٟيف ايـُٛقؾٚ ،يفا ُٜ ٫ض ايكدٛع اي ٫ٚ ٘ٝاٱعتُاؾ عً ٢ؾتٝاٙ
 ٫ٚتكًٝؿ ٙؾٗٝا دمَاّ .
ايـشهِ ايجاْ ٫ :ٞإيهاٍ يف دٛال قدٛع ايعاَ ٞاىل ْعك ايـُذتٗؿ
ٚقأٜـ٘ يف قٛاعؿ أَ ٍٛايؿك٘ اييت ٜـهـتُؿ ايـؿكـ ٘ٝايـشهِ ايًكعَٔ ٞ
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أؾيت٘ بـُعْٛتٗا ،يهٔ ٖفا يف غُ ّٛايًبٗات ايـُْٛٛع. ١ٝ
ٜ ٫ٚـذٛل يًعاَ ٞإدكا ٤ا ٍَٛ٫ايرتغ ١ُٝٝنا٫نتُشاب أٚ
نايربا ٠٤أ ٚايطٗاق ٠أْ ٚـشٖٛا يف ايًبٗات ايـشهُ ١ٝ٭ْٗا ًَكٚط١
بايؿشِ ٚايتشكل عٔ ٚدٛؾ َؿقى احلهِ ايـًُتب٘ ٚؾي ً٘ٝا٫دتٗاؾٟ
ستٜ ٢ـذٛل ي٘ ايكدٛع يٮٌَ عٓؿ إْتؿآٖ َٔٚ ،ٙ٤ا ٜ ٫ـذٛل يًعاَٞ
ايكدٛع يٮٌَ يف ايًبٗ ١ايـشهُ ١ٝايـًُكٚط ١بايؿشِ عٔ ؾيًٗٝا
ا٫دتٗاؾ ،ٟإـ غري ايـُذتٗؿ ٜ ٫كؿق عً ٢ايؿشِ عٓ٘ .
يهٓ٘ يف ايًبٗات ايـُْٛٛعٜ ١ٝك ٣ٛدٛال قدٛع غري ايـُذتٗؿ اىل
ايـُذتٗؿ ايـُكًٓؿَ ،كؿَ ّ١يًعٌُ ببعض ا٭َ ٍٛيف َـذا٫ت ايهًٛى
نإٔ ٜكدع اي ٘ٝيف قب ٍٛغرب ايجك ١يف ايـُْٛٛعات ايـػاقد ١ٝأ ٚاىل
سذ ١ٝا٫نتُشاب يف ايًبٗ ١ايـُْٛٛع ١ٝأ ٚحنُٖٛاٚٚ،د٘ اجلٛال:
أ :ّ٫ٚيعؿّ ايؿي ٌٝعً ٢ايـُٓع ،ٱُْكاف ُْ ّٛـّ ايتكًٝؿ يف
ايككإٓ ٚايهٓ ١اىل ايتكًٝؿ يف أَ ٍٛايؿٚ ٜٔايعكا٥ؿ ايباطًٚ ١اخلكاؾات
ايهانؿْ ٠عري َا تعاقف اٱعتكاؾ ب٘ يف لَإ اجلاًٖٚ ١ٝبؿا ١ٜايؿع٠ٛ
ا٫ن َٔ ١َٝ٬ايعكا٥ؿ ايٛثٓٚ ١ٝايًكى ٚيؿاع ١اٯهل ١ايباطًٚ ١تأثريٖا
عًْٚ ِٗٝـش ٛـيو .
ٚثاْٝاّ :يٛدٛؾ ايؿي ٌٝعً ٢دٛال ايعٌُ بأَ ٍٛايؿك٘ ٚقٛاعؿٙ
َ ٖٞٚطًك ١تعِٸ ايـذاٌٖ ٚايعايـِ ،ؾإ قٛي٘ (:)طَا أؾ ٣ايٝو
ؾعٓٸ٪ٜ ٞؾٸٟصط ٫تٓكض ايٝكني بايًوصطنٌ ي ٤ٞيو سٍ٬ص
ْٚـشٖٛا غطابات َطًك ١تعِٸ ايـذاٌٖ ٚايـُذتٗؿْ ،عِ ٜؿرتقإ يف عؿّ
تـُهٔ ايـذاٖـٌ َٔ ايتـعـ ٸكف عً ٢ايـكٛاعؿ ا٭َٛيـ ١ٝبـٓـؿـه٘ ،ؾـٝكـًٓؿ
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ايـُذتٗؿ يًتعكٸف عًٗٝا ٚايعٌُ بٗا تـُههاّ بإط٬م أؾيتٗا .
ٖفا تـُاّ بٝآْا يـُػتاقْا يف ٖفا ايـُبشحٚ ،قبٌ ايـػتاّ ٜـشهٔ
بٓا ايتعكٝب عًَ ٢ا دا ٤يف بعض تككٜكات( )26بـشح أنتاـْا ايـُشكل
(قؿَ )ٙـُا ٜـػايـ َا نبل بٝاْ٘ سهب قٓاعتٓا ،سٝح ـنك ؾ ٘ٝإٔ :
(اُْ٫اف أْ٘ َ ٫اْع َٔ مش ٍٛاٱط٬قات يـُطًل ا٭سهاّ
ايًكع - ١ٝايؿكعٚ ١ٝا٭َٛي -١ٝؾْ ٬كَ ٣ـشفٚقاّ يف إٔ ٜكًٓؿ َـذتٗؿاّ
يف َهأيَ َٔ ١ها ٌ٥أَ ٍٛايؿك٘ ،ؾٝهتٓبط َٓٗا ا٭سهاّ اـا تـِٸ عٓؿٙ
باق ٞايـُكؿَات َٔ ؾِٗ ايعٛاٖك ٚتـُهٓ٘ َٔ ايؿشِ عٔ ايـُعاقض
عًْ ٢ـشٜ ٫ ٛه ٕٛؾكمٷ بٚ ٘ٓٝبني ايـُذتٗؿ يف َكاّ ايتطبٝل ،ؾٝذٛل ي٘
إٔ ٜعٌُ بـُا إنتٓبط ٚإٕ مل ٜـذم قدٛع ايػري اي. )٘ٝ
ٖٚفا ايهْ ّ٬هتبعؿ قب ٍٛا٫نتاـ ب٘ أَ ٚؿٚق٫ ،َ٘ٓ ٙنُٝا يف
َكاسٌ تطٛٸق ؾهك ٙايعًُ ،ٞإـ ٜ ٫ـُهٔ عاؾ ّ٠إٔ تتٛؾك يًعاَ -ٞست٢
اـا نإ َـشُٸ ّ٬ؾاْ -ّ٬تـُاّ َكؿَات اٱنتٓباط ست ٢إـا قًٓؿ ايؿك٘ٝ
ايعؿٍ يف َهأي ١أ ٚقاعؿ َٔ ٠قٛاعؿ أَ ٍٛايؿك٘ ،ؾاْ٘ ٜ ٫تُهٔ َٔ
ايتؿشِ ايتاّ عٔ ايـُعاقض بٓشٜ ٛـشٌُ ايٛثٛم بعؿَ٘ أ ٚبٛدٛؾٙ
ؾايؿكم بٚ ٘ٓٝبني ايـُذتٗؿ يف َـذاٍ ايتطبٝل ٚاٱنتٓباط نبري دؿاّ .
ْعِ ٜتُهٔ ايعاَ َٔ ٞتكًٝؿ ايـُذتٗؿ يف َهأي ١أَٛي ١ٝيًعٌُ بٗا
يف يبٗات٘ ايـُْٛٛع ١ٝنكب ٍٛغرب ايجكٚ ١سذ ١ٝا٫نتُشاب ؾٗٝا .
ثِ ْبشح :

(َ )26ؿاقى ايعك ٠ٚايٛثك ٢يهٝؿ َٗؿ ٟاخلًػاي : ٞز. 330 : 4
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 - 3التقمًد يف وبادئ االستنباط ووقدواته :
ايعاٖك َٔ إط٬م (َباؾ ٨ا٫نتٓباط) إٔ ٜكاؾ َٓٗا  :ايـُكؿَات
ايٛاقع ١يف طكٜل إنتٓباط ايـشهِ ايًكع ٞايهًْ ،ٞعري قٛاعؿ ايكداٍ
ٚايـشؿٜح ٚايؿقاٚ ،١ٜاييت نبل يٓا -يف بـشٛخ ا٫دتٗاؾ -بـشحٷ
َؿُٸٌ عٔ دٛال ايتكًٝؿ ؾٗٝا أ ٚعؿّ دٛالٚ ٙيم ّٚا٫دتٗاؾ ؾٗٝا .
ْٚعري قٛاعؿ ايًػٚ ١ا٭ؾب ٚايب٬غَٚ ١عاْ ٞايـُؿكؾاتٜٓٚ ،بػٞ
إٔ ْٛقع ايبشح ٖٓا يف دٛال ايتكًٝؿ ؾٗٝا أ ٚيم ّٚا٫دتٗاؾ يف ايكٛاعؿ
ا٭ؾب ١ٝايٓاؾع ١يف إنتعٗاق ايـُكاؾ ايـذؿ َٔ ٟايُٓ ّٛايًكع١ٝ
ايًؿعٚ ،١ٝيف ا٫بتؿاْ ٤ك: ٍٛ
 ٫إيهاٍ يف َش ١قدٛع اٱْهإ اىل ايًػ ٟٛيف َعاْ ٞا٭يؿاظ
ٚاىل ايٓش ٟٛيف قٛاعؿٚ ٙايُكيف يف تُكٜؿات ايهًُٚ ١ايب٬غ ٞيف
ؾُاس ١ايبٝإ ٚب٬غت٘ ٚايـُعاْ ٞايبؿٜع ،١ٝبـُا أِْٗ ٜـشهَ ٕٛا نإ
عً ٘ٝيهإ ايعكب ا٭ٚاٜٚ ٌ٥عكٸؾ ٕٛبأنايٝب ايبٝإ ٚايتُكٜـ
ٚقٛاعؿ اٱعكاب َٚعاْ ٞايهًُات سهبُا تًكٓ َٔ ٙٛايعكب ايبؿٚ
ايف ٜٔمل ٜـػتًطٛا با٫عادِ ايٛاؾؿ ٜٔيبًؿإ ايعكب  -ايـذمٜك٠
ايعكبٚ ١ٝايهٛؾْٚ ١ـشُٖٛا -بعؿ تٛنع ققع ١ا٫ن ّ٬بايػمٚاتٚ ،قؿ
ْمٍ ايككإٓ ٚتهًِ ايـُعُ )( َٕٛٛبًهإ عكبَ ٞبني .
ْعِ قؿ ٜـذتٗؿ عًُا ٤ايعكبٚ ١ٝآؾابٗا أسٝاْاّ يف سؿٚؾ َا ًَِٗٚ
َٔ إنتعُا٫ت ايعكب ٚطكم بٝاِْٖٗٚ ،فا ا٫دتٗاؾ ٜ ٫ه ٕٛسذ١
عً ٢ايؿكٗاٜ ٫ٚ ٤كدع ٕٛايٚ ،٘ٝإْـُا ٜكدع ٕٛاي ِٗٝؾُٝا ٜـشهَٔ ْ٘ٛ
قٛاعؿ اٱعكاب ٚايبٝإ ايـُأثٛق عٔ ايعكب ا٭ٚا ٌ٥ا٭َ. ٤٬
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ثِ ْتهًِ  -يف َكسًتني -عٔ قدٛع ايـُتؿٚ ٜٔايؿك ٘ٝاىل نتب
ايًػٜٛني ٚقٛاعؿِٖ ايـُشكٸق ٠يف تأيٝؿاتِٗ ايٓشٚ ١ٜٛايب٬غ ،١ٝؾاْ٘ قؿ
ٜتشكل قدٛع ايؿك ٘ٝاىل عًُا ٤ايًػ ١يف ا٭َٛق اييت ٜـهتـٓبط بـُعْٛتٗا
ايـشهِ ايهًٚ ،ٞتاقٜ ٠تشكل ايكدٛع اي ِٗٝيف تطبٝل ايـشهِ ايهًٞ
ايـُشكٓل ٭دٌ ايتؿٜٸٔ ٚتُشٝض اٱَتجاٍ أٜ ٟه ٕٛايكدٛع يتًػِٝ
َْٛٛع إَتجاٍ ا٭َك ايًكع ٞبً٤ٞٺ ،ؾٗفإ َٛقؾإ ْبشجُٗا تؿُ:ّ٬ٝ
ا٭ : ٍٚإٕ قدٛع ايـُهًـ ايـُتؿٜٸٔ يعًُا ٤ايًػ : ١ايب٬غٚ ١ايٓشٛ
ٚايُكف -يؿِٗ َعاْ ٞا٭يؿاظ ٚإعكاب ايهًُات ٚسكناتٗا ٚتُكٜؿٗا
ٚبكؿق ايـشادٚ ١ايؿا٥ؿ ٠ايـُكد ٠ٛيؿ٫ ٜ٘بأى ب٘ َ٫ٚاْع عٓ٘ ،ؾاْ٘
ٜرتتب عً ٘ٝتعًُٓ٘ قٛاعؿ ايعكب يف نٝؿ ١ٝايبٝإ ايُشٝض ٚايتؿقب
عًٗٝاٖٚ ،هفا قدٛع ايـُتؿ ٜٔاىل ايؿك ٘ٝايـُكًؿ ٭دٌ َعكؾَ ١ا ٜٴكاؾ
َٓ٘ يف َكاّ إَتجاٍ ا٭ٚاَك ايًكعَٚ ١ٝا ٜٓؿع٘ يتُشٝض قكا٤ت٘ يًككإٓ
ٚايؿعاْٚ ٤ـشُٖٛا يٝه ٕٛتًؿع٘ بًهإ عكبَ ٞبني ٫ٚ ،إيهاٍ يف ٖفا
 ٖٛٚقدٛع يًـػبري أ ٚيًـُٛثٛم بـشهاٜت٘ يطكٜك ١ايعكب ا٭ٚا. ٌ٥
بٌ إٕ ٖفا ٜـشتاد٘ ايـُتؿ ٜٔنجرياّ يف أَٛق ؾ : ٜ٘ٓيف َ٬ت٘ ٚسذٸ٘
ٚعكؿ ْهاس٘ ٚإٜكاع ط٬ق٘ ْٚـشٖٛا ،ؾٝكًؿ ايًػ ٟٛأ ٚايـُذتٗؿ ايعؿٍ
ايف ٟسكٓل ي٘ ايطكٜك ١ايعكب َٔ ١ٝايبٝإ ايُشٝض يف قكا ٠٤ايُ٠٬
ٚؾعٛاتٗا ٚأـناقٖا ٚتًب ١ٝاٱسكاّ ٚإًْا ٤عكؿ ايٓهاع ٚإٜكاع ايط٬م
ْٚـشٖٛا َـُا ٜتطًب ايًكع ؾٗٝا  :اٱيكا ٤ايُشٝض ٚايتًؿغ ايعكبٞ
ايهًٚ ،ِٝسٝح إٔ ايـُتؿٜ ٜٔـُٓع٘ يػً٘ أٚ ٚظٝؿت٘ ايـشٝات ١ٝعٔ ايتعًِ
ٚايتشكل ،ؾريدع اىل ايؿك ٘ٝأ ٚايًػ ٟٛايـػبري بايٓش ٛأ ٚبايُكف أٚ

التقمًد يف وبادىء االستنباط ووقدواته )435(...................................

بايب٬غ ١أ ٚباٯؾاب ٚا٭يعاق ايعكب ،١ٝيػكض تًػ ِٝنٝؿ ١ٝإَتجاٍ
ا٭سهاّ اييت ؾٗٝا قكا ٠٤أ ٚتًؿغ َا ،أٜ ٚكدع اىل ايؿك ٘ٝايف ٟبفٍ
دٗؿاّ يف تـشكٝل بعض ايكٛاعؿ اييت ٜـشتاز ايـُتؿ ٜٔايٗٝا يف تُشٝض
قكا٬َ ٠٤ت٘ ٚأـناقٖا ٚتًب ١ٝإسكاَ٘ َٝٚػْ ١هاس٘ أ ٚإٜكاع ط٬ق٘ أٚ
ْـشٖٛاْ ٖٞٚ ،عري اٱؾغاّ ٚايـُؿٸ ٚايٛقـ عً ٢ايهانٔ ٚايتشكٜو
عٓؿ ايٚ ٌَٛايؿقز ْٚـشٖٛا َٔ ايكٛاعؿ اييت ٜعذم عٔ ْبطٗا
غايب ايـُهًؿني إ ٫بتعًُٗا َٔ يػ ٟٛغبري أ ٚؾكَ ٘ٝـشكل عً. ِٝ
ٚيـٗـفا إعتاؾ ايؿكٗا ٤ا٭ٚاغك (قض) إٔ ٜبٝٸٓٛا يف قنا ًِٗ٥ايعًُ١ٝ
طكٜك ١ايبٝإ ايُشٝض أ ٚايككا ٠٤ايعكب ١ٝايهًَٚ ١ُٝا تتطًب٘ َٔ
ايـشكن ١اٱعكابٚ ١ٝايـُؿٸ ٚاٱؾغاّ ٚايهه ٕٛعٓؿ ايٛقـ ٚايتشكٜو
عٓؿ ايؿقز ٚايْٚ ٌَٛـشٖٛا َـُا ٜتطًب٘ ايًهإ ايعكب ٞايـُبني .
ٚباغتُاق :عٓؿْا سهِ نًٚ ٖٛ ٞدٛب ايتًؿغ ايعكب ٞايُشٝض
 ايهً ِٝؾ ٕٚايهك -ِٝعٓؿ قكا ٠٤ايككإٓ يف ايُٚ ٠٬تًب ١ٝا٫سكاّ يفايـشر ٚاٱعتُاق ٚإًْا ٤بعض ايعكٛؾ ٚاٜ٫كاعات ٜٚـشتاز ايـُتؿٜٔ
اىل ايتكًٝؿ ايُشٝض يف تطبٝل ٖفا ايـشهِ ايًم َٞٚايهًٚ ٞايـُتطًب
اىل َعكؾ ١نٝؿ ١ٝايتًؿغ ايُشٝضٖٚ ،فا ايتكًٝؿ أَكٷ َكب ٍٛيكعاّ دمَاَ
ٜـُٗٸؿ ٙايـُ َٔ٪يتُشٝض أعُاي٘ ايـُتٛقؿ ١عً ٢ايتًؿغ ايهً. ِٝ
ا٭َك ايجاْ :ٞإٕ قدٛع ايؿك ٘ٝيكٛاَٝو ايًػ ١ايعكبٚ ١ٝقٛاعؿ ايٓشٛ
ٚايُكف ٚايب٬غْٚ ١ـشٖٛا َـُا ٜـشتاد٘ يف َـكاّ ا٫نتعٗاق ٚإنتٓباط
ايـشهِ ايهً َٔ ٞؾي -ً٘ٝيٝو ٖفا قدٛعاّ تكًٝؿٜاّ ٚإٕ عبٸك بعض
ايؿكٗا ٤ا٭ٚاغك بـذٛال ايتكًٝؿ ؾٗٝا ٱنتتباع٘ إنتٓباط ايـشهِ ايهًٞ
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يهٔ ايعاٖك إقاؾتِٗ َا نْٓٛش٘ َٔ ايـُعٓ ،٢ؾٓك: ٍٛ
 ٫إيهاٍ يف تػٝٸك يهإ ايعكب ٚإغت ٍ٬ايكٛاعؿ ايعكب ١ٝا٭َ ١ًٝيف
يهإ عكب ايـشذال ٚايهٛؾْٚ ١ـشُٖٛا -بعؿ ايػمٚات ٚتٛنٸع ققع١
ا٫نٚٚ ّ٬ؾٛؾ ا٫عادِ :ا٭نكٚ ٣ايتذاق ٚغريِٖ َٔ -بًؿإ اٯؾام
ٚإغت٬طِٗ بايعكب ايف ٜٔتأثٸك يهاِْٗ بعٴذُتِٗ ،ؾًفا نإ ايًػٕٜٛٛ
ٚايٓشا ٠ا٭ٚاٜ ٌ٥فٖب ٕٛاىل ايبؿ ٚيف ايُشاق ٟيًتعكٸف عً ٢قٛاعؿ
يػ ١ايعكب ٚتؿٜٗٓٚا نُا ٜكدع ٕٛاىل أيعاق ايـذاًٖ ١ٝيٓبط ايكٛاعؿ
ايعكب : ١ٝايٓشٚ ٛايُكف ٚايب٬غٚ ١اٯؾاب ٚايـُؿكؾات .
ٚقؿ دكت نري ٠ايؿكٗا ٤ايـُشككني(قؿِٖ) عً ٢ايكدٛع اىل نتب
ايًػٚ ١ايٓشٚ ٛايب٬غٚ ١ؾقانتٗا يف إبتؿا ٤تـشُٚ ًِٗٝقدٛعِٗ ايٗٝا
عٓؿ إقاؾ ٠ا٫نتٓباطٖٚ ،فا  -قدٛع ايؿك -٘ٝقدٛع غاّ َكؿَّ١
يتشُ ٌٝظٗٛق أيؿاظ ايُٓ ،ّٛأ ٖٛ ٟقدٛع يًـػبري ايجك ١ؾُٝا
ٜـشه َٔ ٞطكٜك ١ايعكب ا٭ٚاٚ،ٌ٥قؿ ْمٍ ايككإٓ ٚتهًِ ايـُعَُٕٛٛ
( )بًهإ عكبَ ٞبني ،ؾريدع ايؿك ٘ٝيعًُا ٤ايعكب ١ٝيػكض ايتعكٸف
عً ٢قٛاعؿ ايبٝإ ايعكبَ ٞكؿَ ّ١يـُعكؾ ١ظاٖك ايِٓٸ ايٛاقؾ يف ايككإٓ
أ ٚيف ايهٓٚ ١غَُٝٛات َعٓا ٙايـُكاؾ يًًاقع دؿاّ ،بًشاظ إٔ
ايًػٚ ٟٛايب٬غٚ ٞايٓش ٟٛثكٜ ْ١ـشه ٞيٓا طكٜك ١ايعكب ا٭ٚا ٌ٥يف
ايـُػاطبٚ ١يف ايتؿاِٖ ٚايؿِٗ ،ؾته ٕٛسهاٜت٘ َع ّ١ٓٝعً ٢تـؿٗٸِ ظٛاٖك
أيؿاظ ايُٓٚ ،ّٛيفا تـذؿ ايؿكٜ ٘ٝتتبع قٛاَٝو ايًػٜٚ ١طبٸل قٛاعؿ
ايٓشٚ ٛايُكف ٚايبٝإ ،يٝهتشٌُ ايـُعٓ ٢ايعاٖك َٔ أيؿاظ ايِٓٸ
ايًكٜـ َع َ٬سع ١ايككا ٔ٥ايؿاغًٚ ١ٝايـػاقد ١ٝايـُشـتـ ٓؿ ١بايِٓٸ .
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ٚبتعبري ٺثإٕ  :إٕ قدٛع ايؿك ٘ٝاىل قٛاَٝو ايًػٚ ١قٛاعؿ ايٓشٛ
ٚايُكف ٚايب٬غ ١يٝو قدٛعاّ تعبٸؿٜاّ َٔ(داٌٖ اىل عايـِ)أَٔ ٚ
تكًٝؿ (غري ايـػبري يًـػبري) ،بٌ ٜكدع ايؿك ٘ٝاىل َٔ ٜٴع ٘ٓٝعً ٢تٗٝأ٠
َكؿَ ١اٱنتعٗاق ،٭ْ٘ ٜكٜؿ إنتشُاٍ ظاٖك ايِٓٸ َٔ طكٜل
إنتشُاٍ ايككا ٔ٥ايـُْٛش ١يًُكاؾ ايـذؿٚ ،ٟايـُٛدٛؾ ٠يف ايِٓ،
َهتعٓٝاّ بكٛاَٝو ايًػٚ ١قٛاعؿٖا َٚكؾٗا ٚب٬غتٗا ٚبككا ٔ٥تـشٝط
بؿاغٌ ايِٓٸ ٚتـشتـٸ ب٘ أ ٚتٓؿٌُ عٓ٘ يف غاقد٘ نأسٛاٍ ايعُك
ٚايـُُك ايُاؾق ؾ ٘ٝايِٓٸ ايًكٜـ ،ستٜٓ ٢تكٌ ايؿك٬َ َٔ ٘ٝسع١
ايِٓٸ ٚقكا ٘ٓ٥اىل إنتػكاز َعٓا ٙايعاٖك ايـُكاؾ دؿاّ :
ؾاـا سٌُ عٓؿ ٙاٱطُٓ٦إ بايعٗٛق بـُع ١ْٛايككا ٔ٥نإ إطُٓ٦اْ٘
سذ ّ١تاَ ١عًٜٚ ٘ٝهتٓبط َٓٗا ايـشهِ ايًكعًٜٚ ٞمّ أتباع٘ تكًٝؿ ٙؾ.٘ٝ
ٚايـشاٌَ باغتُاق:ايؿك ٘ٝيف َكاّ إنتعٗاق ايِٓٸ ايٛاقؾ يف
ايككإٓ أ ٚيف ايهٜٓ ١ـذتٗؿ يف تـشُ ٌٝظٗٛق ايِٓٸَ ،هتعٓٝاّ بكٛاعؿ
ايًػٚ ١ايُكف ٚا٭ؾب ٚايب٬غْٚ ١ـشٖٛا ٚبايككا ٔ٥ايًؿع ١ٝايـػاقد١ٝ
ٚايؿاغً ١ٝايـُشتؿ ١بايِٓٸٚ ،يٝهت إنتعاْت٘ بكٛاَٝو ايًػٚ ١ايٓشٛ
ٚايُكف ٚايب٬غ َٔ ١باب ايتعبٸؿ َُ ٖٞ ٫ٚؿام ايتكًٝؿ دمَاّ .

 -4التقمًد يف وىضىعات األحكام :
قؿ إغتًؿت نًُاتِٗ يف إَهإ ايتكًٝؿ يف ايـُْٛٛع ايـًُتب٘ ؾٓؿاٙ
مجعٷ ٚأثبت٘ مجعٷ ٱنتتباع٘ ايـشهِ ايًكعٚ ،ٞيف ايبؿْ ٚك: ٍٛ
 ٫قٜب يف إٔ ؾتٝا ايؿك ٘ٝايعؿٍ سذ ١يف أٌَ ا٭سهاّ ٚايٛظا٥ـ
ايًكع ١ٝايـُهتٓبط َٔ ١ايهتاب ٚايهٓ ١باعتباق غربٜٚت٘ بُٗا ٚانتٓباط٘
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هلُا عٔ غربَٚ ٠عكؾ ،١ؾٝهَ ٕٛـشطٓ تكًٝؿ ٖٛ ٙايؿتا ٣ٚايـُهتٓبط ١يف
ايًبٗات ايـشهُ ١ٝايهً ١ٝاييت مل ٜـشٌُ يًُهًـ ٜكنيٷ بـشهُٗا َٔ
طكٜل إثبات ٞعكَ ٞ٥٬تعاقف ،ؾريدع ايـُهًـ ايعاَ ٞاىل ايـُذتٗؿ
يف تًك ٞايؿتٝا َكؿَ ّ١يًعٌُ عً ٢طبكٗاٖ .فا بًشاظ ايًبٗات ايـشهُ١ٝ
ٚقؿ َاق ا٭َك ٚاْشاّ .
ٚأَا ا٫يتبا ٙايـُْٛٛع ٞؾٓشتاز اىل تؿُ ٌٝبٝإٕ سٛهلا ،ؾإ
ايـُْٛٛع قٛاّ ايـشهِ ايًكعٚ ،ٞتـػتًـ ايـُْٛٛعات ايـًُتبٗ١
َٔ سٝح َكدع ١ٝؾُٗٗاٜٚ ،ـُهٔ تكهُٗٝا اىل قهُني :
ايكهِ ا٭ : ٍٚايـُْٛٛع ايُكفَ ٖٛٚ ،كفٴ َْٛٛع ٺٚعٓٛإ
َأغٛـ يف ؾي ٌٝايـشهِ ايًكعٚ ٞقؿ تكتٸب عً ٘ٝايـشهِ ٖٛٚ ،قؿ
ٜكتبط بًػِ ايـُهًـ بـُؿكؾٚ ،ٙقؿ ٜكتبط ايـُْٛٛع بايـذٗ ١ايعاَ١
ْٚعاّ ا٫دتُاع ايعاّ نايؿؾاع ٚايـذٗاؾ ْٚـشُٖٛا ؾإ  ١ٜ٫ٚتـشؿٜؿٙ
ٚتًػ ِٝتـشكك٘ أ ٚعؿّ تـشكك٘ ١َُٗ -ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايف ٟي٘ اي١ٜ٫ٛ
ايًكع ١ٝعًٚ . ٘ٝأَا ايـُْٛٛع ايُكف ايـُكتبط بايؿكؾ ـات٘ :
أ -ؾكؿ ٜهَ ٕٛؿٗٚ َ٘ٛاْشاّ َعًَٛاّ يف أـٖإ اٌٖ ايًػٚ ١ايعكف
ايعاّ نايـُاٚ ٤ايرتاب ٫ٚ ،ن ّ٬ؾ ٫ٚ ٘ٝتكًٝؿ ؾ ٘ٝدمَاّ  ٫ٚؾٚق يًؿك٘ٝ
يف بٝاْ٘ أَٜ ٫ٚ ،ّ٬ـشتاز ؾِٗ َعٓا ٙاىل إعُاٍ ايؿكْ ٘ٝعكٚ ٙإدتٗاؾٙ
يـُعكؾت٘ ٚتًػ َٔ ُ٘ٝؾي ٌٝايـشهِ ،ستٜ ٢كًؿ ٙايـُهًـ ايعاَ،ٞ
بٌ ايـُذتٗؿ ٚايعاَ ٞيف َعكؾت٘ نٛا. ٤
بٚ -قؿ ٜهَ ٕٛعٓ ٢ايـُْٛٛع ايُكف ايـُكتبط بايؿكؾ َٚؿَٗ٘ٛ
ًَتبٗاّ غاَض ايـُعٓ ٢عكؾاّ -ؾايٛادب عً ٢نٌ َهًـ إٔ ٜتشكل َٔ
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أٌٖ ايـػرب ٠عٔ ايـُْٛٛع -ثبٛتاّ أ ٚعؿَاّ -يٝتشكل َٔ تكتٸب ايـشهِ
أ ٚعؿّ تكتب٘ عٓؿ ثبٛت ايـُْٛٛع أ ٚعؿّ ثبٛتَ٘ ٫ٚ ،ـذاٍ يتكًٝؿ
ايؿك ٘ٝؾ ،٘ٝبٌ نٌٸ َٔ ايؿكٚ ٘ٝايـُكًؿ ٜتشككإ عٔ ثبٛت ايـُْٛٛع
ٚتكتٸب سهُ٘ أ ٚعؿّ ثبٛت ايـُْٛٛع ٚعؿّ تكتب سهُ٘ .
دـٚ -قؿ ٜهَ ٕٛؿٗ ّٛايـُْٛٛع ايُكف َٚعٓاٚ ٙاْشاّ نايـُا٤
يهٔ ٜكع اٱيتباٚ ٙايًو يف تًػَُ ِٝؿاق٘ ٚإْطبام عٓٛاْ٘ يف
بعض أؾكاؾ ٙايـًُتبٗ ١نايـُا ٤ايـػًٝط ببعض ايـُعاؾٕ بكؿقٕ نبري أٚ
ايـُػتًط بايطني ايهجري أٜاّ ايؿٓٝإ سٝح ُٜري ايـُا ٤أمحك َـػتًطاّ
بطني نجري آتٺ َٔ ا٫قاْ ٞايط ١ٝٓٝاييت َكٸ عًٗٝا بعؿ ـٚبإ ايجًٛز
ْٚمٚي٘ َٔ ايـذباٍ ٚنري ٙيف ايطكٜل ؾآ٥اّ عً ٢ايًطٛط ،ؾاْ٘ ًٜتب٘
َاٜ ٫ٚ ٙ٩ٴؿق ٣أْ٘ َُؿاق٘ أّ  ٫؟.
ٖٚفا ايكهِ َٔ َْٛٛعات ا٫سهاّ ٜٴكدع يف تًػٚ ُ٘ٝتـشكك٘
اىل ايعكف ايًػ ٟٛأ ٚايعكف ايـُشاٚق ٟايعاّٚ ،يٝو َـش ّ٬يتكًٝؿ
ايـُذتٗؿ يف تـشؿٜؿٚ ٙتًػ ،ُ٘ٝؾاـا إيتب٘ َا٥عٷ غاقد ٞبني نْ٘ٛ
طاٖكاّ ٚبني نَ ْ٘ٛتٓذهاّ أ ٚإيتب٘ َا٥عٷ بني ن ْ٘ٛمخكاّ ٚبني ن ْ٘ٛغّ٬
أ ٚإيتب٘ َا٥عٷ بني نَ ْ٘ٛا٤ٶ أ ٚن ْ٘ٛغًٝط َا٤ٺ ٚطنيٚ،اعتكؿ ايؿك٘ٝ
ْـذان ١ايـُا٥ع أ ٚمخكٜت٘ أ ٚنَ ْ٘ٛا٤ٶ -ؾٗفا إيتباَْٛٛ ٙعَ ٞكف
ٜ ٫ٚه ٕٛإعتكاؾ ايؿك ٘ٝسذ ١إ ٫عًْ ٢ؿه٘ ٚعًٜ َٔ ٢ـشٌُ عٓؿٙ
ايٛثٛم َٔ إعتكاؾ ايؿك ٘ٝأ ٚقٛي٘.
ٚاْـُا  ٫ته ٕٛقٓاع ١ايؿك ٘ٝسذ ١عً ٢غري ٙيه ٕٛايًبَُٗ ١ؿاق١ٝ
َكتبط ١بايـُْٛٛع ايـًُتب٘ ٫ٚ ،ؾي ٌٝعً ٢ن ٕٛايـُذتٗؿ َكدعاّ ؾٜٝٓاّ
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ٜـذب تكًٝؿ ٙيف ايـُْٛٛع ايـًُتب٘ ،إ ٫إٔ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ ايـػرب٠
ٚايـُعكؾ ١بايـُْٛٛع ايُكفٚ ،ـيو ٭ٕ تًػَْٛٛ ِٝع ايـشهِ
ٚتـشؿٜؿ َُؿاقٝت٘ يإٔ ايـػبري ايـُتػُِ بـُعكؾ ١غَُٝٛات٘ ؾٕٚ
ايؿك ،٘ٝبٌ ايـُذتٗؿ ٚغري ٙنٛاٚ ٤ساهلُا ٚاسؿٚ ،ايعرب ٠بك ٍٛـٟ
ايـػرب ٠بفاى ايـُْٛٛع ايـػاقد ٞايُكفٚ ،قؿ ٜه ٕٛايعاَ ٞأعكف
بايـُْٛٛع ايُكف َٔ ايـُذتٗؿ اـا نإ َـشٌ إغتُاَ٘ ٱيتػاي٘
بُٓع ايـػٌ َج ّ٬ؾٝـُٝٸم ٙعٔ ايـػُك بهٗٛيٜٚ ١ٴهك ٜٚـشٌُ ي٘ ايكطع
أ ٚا٫طُٓ٦إ بايـػُك ١ٜأ ٚبعؿَٗا  ٖٛٚيف َـشً٘  َٔٚأًٖ٘  ،بُٓٝا
ايؿك ٘ٝقؿ ٜ ٫ـشٌُ ي٘ ايكطع  ٫ٚايعٔ بـػُك ١ٜايـُا٥ع أ ٚعؿَٗا،
ٚاـا سٌُ يؿ ٜ٘أسؿُٖا َٔ أَاق ٠غري َعترب ٠أ ٚغري َشٝش ١عٓؿ
أٌٖ ايـػربٜ ٫ ٠ه ٕٛقطع٘ أ ٚإطُٓ٦اْ٘ سذ ١يعؿّ سُ ٍٛأسؿُٖا َٔ
طكٜل ٜتعاقف عكٝ٥٬اّ سُٛي٘ ؾٜ ٬ه ٕٛسذ ّ١عًٚ ٘ٝعًَ ٢كًٓؿٚ ٜ٘إٕ
نإ َـذتٗؿاّ يف ا٭سهاّٚ ،عً ٘ٝاـا إقتٓع ايـُهًـ بـػُكَ ١ٜا٥ع ٚمل
ٜكتٓع َـذتٗؿ ٙبٗا ؾاْ٘ ٜعٌُ بكٓاعت٘  ٫ٚتكًٝؿ عً ،٘ٝبٌ َٖ ٛهٍٚ٪
يكعاّ سهب قٓاعت٘ َٔ ثبٛت ايـُْٛٛع ايُكف أ ٚعؿّ ثبٛت٘ .
ْعِ ي ٛمل ٜكتٓع ايـُهًـ ٚمل ٜجبت عٓؿ ٙتـشؿٜؿ َُؿاق ١ٝايـًُتب٘
ٚنإ َـذتٗؿ ٙغبرياّ بايـُْٛٛع َتأنؿاّ َٔ َُؿاق ١ٝايـًُتب٘ يًػُك
أ ٚيًػٌ أ ٚيًُا -٤أَهٓ٘ ا٫عتُاؾ عً َٔ ٫ ،٘ٝباب ايتكًٝؿ ،بٌ َٔ
باب إغباق ايجك ١ايعاقف بايـُْٛٛع ايـػاقدٚ ،ٞقؿ تـشكل عٓؿْا سذ١ٝ
إغباق ايجك ١بايـُْٛٛع يف بـشٛخ سذ ١ٝغرب ايٛاسؿ ؾٝذب قب ٍٛغربٙ
عً ٢ايـُهًؿني ناؾ ١ست َٔ ٢مل ٜكًٓؿ ٙاـا مل ٜهٔ يـػرب ايؿكَ ٘ٝعاقضٷ
بًشاظ ن ْ٘ٛغرب ثك١ٺ عٔ سوٸ ٜٚكني بتشؿٜؿ ايـُْٛٛع اخلاقدٚ ٞبتـشكك٘ .
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ايكهِ ايجاْ :ٞايـُْٛٛع ايًكع ٞايـُهتٓبط ايـُػرتع يًًاقع
ا٭قؿى ٚايفٜ ٟتٛقـ تـشؿٜؿٚ ٙتًػ ُ٘ٝعًَ ٢كؿَات إنتٓباط١ٝ
يًُذتٗؿٚ ،يفا ُٜطًض عً( ٘ٝايـُْٛٛع ايـُهتٓبط) نايُٚ ٠٬ايُّٛ
ايًفُٖ ٜٔا بـُعٓ ٢ايؿعاٚ ٤اٱَهاى ٚقؿ تُكف ايًاقع بـُعٓاُٖا
ٚدعٌ هلُا َعٓ٢ٶ َـػَُٛاّ َٚؿَٗٛاّ َـػرتعاّ :ؾهاْت ايُ٠٬سكن١
ٚأـناقاّ َـػُ ١َٛيف أٚقات َعَ ١ٓٝـشؿؾ ٠يف أغباقٕ يكٜؿٚ ،١نإ
ايُ ّٛإَهاناّ عٔ ا٭نٌ ٚايًكب ٚايٓهاع ٚغريُٖا يف ٚقتٺ َعني،
ٖٚهفا ايُعٝؿ ٚلنا ٠ايـُاٍ ٚايؿطكٚ ٠ـنا ٠ايفبٝشٚ ١ايػٓاٚ ٤اْ٫ا٤
ٚايٛطٔ ْٚـشٖٛا َـُا ٜتٛقـ تـشؿٜؿ ٙعً ٢إعُاٍ ايـُذتٗؿ ْعكٙ
ٚإدتٗاؾ ٙيتشؿٜؿٚ ،ٙنإ يًًاقع ا٭قؿى ُْ ّٛتبني ايـُْٛٛعات
ايـُػرتع ١ي٘ دٌٸ ٚعٚ ٬تْٛض غَُٝٛاتٗا يف ايككإٓ ٚايهٓ. ١
ٖٚفا ايكهِ َٔ ايـُْٛٛع ايـػاقد ٞايـُرتتب عً ٘ٝسهِ يكع-ٞ
ٜتعني ؾ ٘ٝتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ،بـُعٓ ٢يم ّٚتعًِٓ َعٓاٚ ٙقٛٝؾ َٔ ٙؾيً٘ٝ
ايًكع ،ٞ٭ٕ ٖفا ايكهِ َٔ َْٛٛع ايـشهِ ٜـشتاز تًػُ٘ٝ
ٚتـشؿٜؿ ٙاىل ْعك ايؿك ٘ٝيف أؾي ١تًكٜع سهُ٘ ٚاىل إعُاٍ ؾهك ٙؾ،٘ٝ
ؾاْ٘ َْٛٛعٷ يكع ٞمل ٜتؿل ايعكف ايًػ ٟٛعًَ ٢عٓا ٙنايُعٝؿ
ٜٚـشتٌُ إقاؾ ٠ايًاقع ؾ ٘ٝقٝؿاّ َـػَُٛاّ أٜ ٚتؿل ايعكف عًَ ٢عٓاٚ ٙقؿ
إغرتع ايًاقع ايـُكؿى ؾَ ٘ٝعٓ٢ٶ َـػَُٛاّ بؿعٌ دعً٘ يبعض ايكٛٝؾ
َأغٛـ ٠ؾٜٚ ٘ٝـشتاز تًػ ُ٘ٝاىل إعُاٍ ايؿكْ ٘ٝعكٚ ٙؾهكٚ ٙإدتٗاؾٙ
يتـشؿٜؿ ٙنايػٓاٚ ٤ايط٬م ٚايفناْٚ ٠ـشٖٛا َٔ ايـُْٛٛعات ايًكع١ٝ
ايـُهتٓبط ١اييت إغرتع ايًاقع هلا قٝؿاّ أ ٚقٛٝؾاّ -لٜاؾ ّ٠عًَ ٢عٓاٖاٜٚ -ٴعٌُ
ايؿكٗا ٤ؾهكِٖ يف تًػَ ِٝعٓاٖا ٚقٛٝؾٖا يـُعكؾ ١ايـُكاؾ ايـذؿَٔ ٟ
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َُْٗٛا ،ؾٝهتع ٕٛٓٝبايكدٛع اىل قٛاَٝو ايًػٚ ١يٛاٖؿ إنتعُا٫ت
ايعكب ٬ٜٚسع ٕٛغَُٝٛات ايـُْٛٛع يف ؾي ٌٝتًكٜع ايـشهِ
ٚقكا ٔ٥ا٭سٛاٍ ٚا٭يؿاظ ايـُُاسب ١يؿي ٌٝايـشهِ َٚا ٜـشتـٸ ب٘ يف
ؾاغٌ ايِٓٸ َٚا ٜـشٛط٘ يف غاقد٘ َٚا ٜؿُٗ٘ ايعكف ايعاّ َٔ
ايِٓٸ ،ثِ ٜه ٕٛقأ ٟايـُذتٗؿ ْٚعك ٙؾ ٖٛ ٘ٝايـشذ ١ايـُعتربٖٛٚ ٠
ايٓعك ايـُتٸبع يف سل ايـُهًـ .
ٜ ٫ٚهْ ٕٛعك ايـُهًـ سذ ّ١يف ايـُْٛٛعات ايـًُتبٗ ١اييت هلا
غَُٝٛات َبٝٸٓ ١يف أؾي ١تًكٜع ا٭سهاّ ايـُرتتب ١عً ٢ايـُْٛٛع
ايـُهتٓبطَ ،ا مل ُٜبض غبرياّ ٚعاقؾاّ بانتٓطام أؾي ١ايتًكٜع ايـُبٝٸٓ١
يـشؿٸٖاٜٚ .تٓض ا٭َك أنجك عٓؿ َ٬سع ١أَجً َٔ ١ايـُْٛٛع ايـًُتب٘
ايـُشتاز اىل إعُاٍ ايـُذتٗؿ ْعك ٙيف أؾي ١سهُ٘ ،نايػٓا ٤ايـُأغٛـ
َْٛٛعاّ يف ؾي ٌٝتـشكٜـُ٘ٚ ،ايُعٝؿ ايـُأغٛـ َْٛٛعاّ يف ؾيٌٝ
ايتٚ ،ُِٝايٛطٔ ايـُأغٛـ َْٛٛعاّ يف ؾي ٌٝقاطع ١ٝايهؿك ايـُٛدب
يًكُكْٚ ،ـشٖٛا َٔ ايـُْٛٛعات ايـُػرتع ١يًًاقع ٚاييت تكتٸبت
عًٗٝا أسهاّ ٜه ٕٛيًًاقع تُكٸف يف َؿيٛهلا بؿعٌ أغف قٝؿ أ ٚأنجك
يف َـشكٓكٗا٫ٚ ،بؿ َٔ َ٬سع ١ايؿك ٘ٝيـُا ٜهتؿاؾ َٔ َؿقى سهُٗا .
ٚهلفا تـذؿ ايؿكٗا ٤يف نجري َٔ ٖف ٙايـُْٛٛعات َـػتًؿني يف بٝإ
سكٝكَ ١عٓاٖا ٚتـشؿٜؿ ؾا٥كَْٛٛ ٠عٗا ْتٝذ ١إغت٬ف َ٪ؾٸٜات
ايُٓ ّٛايًكع ،١ٝؾتهَْٛٛ( ٕٛعاتٺ يكعَ ّ١ٝهتٓبط ّ١يًؿك٫ٚ ،)٘ٝ
يإٔ يٓعك ايـُهًـ ٚؾُٗ٘ هلا  ٫ٚسذ ١ٝي٘ ،بٌ ٫بؿ إٔ ٜكًٓؿ ؾٗٝا ايؿك٘ٝ
ايعؿٍ يف تـشؿٜؿ َعٓاٖا ٚنع ١ؾا٥كتٗا أْٝ ٚك٘،إـ تكًٝؿ ٙيف إٔ ايُعٝؿ ٖٛ
ايرتاب ايـػايِ أَ ٚع ايكٌَ أَ ٚطًل ٚد٘ ا٭قض ٍٚ٪ٜ -اىل دٛال

التقمًد يف املىضىعات الشزعًة املشتبهة)443(....................................

ايت ُِٝبـُطًل ٚد٘ ا٭قض أٚعؿّ دٛال ٙإ ٫بايرتاب غاَ ّ١أ ٚب٘ أٚ
بايكٌَ ؾٝه ٕٛتكًٝؿ ايؿك ٘ٝؾ ٘ٝتكًٝؿاّ يف ايـشهِٖٚ ،فا َعٓ ٢قٛيٓا:
(تكًٝؿ ايؿك ٘ٝيف ايـُْٛٛع ايـًُتب٘ ًَكٚعٷ ٱنتتباع٘ احلهِ ايًكع.)ٞ
ٚايهك يف سذْ ١ٝعك ايـُذتٗؿ يف ايـُْٛٛعات ايـًُتبٗ ١ايـُهتٓبط١
ٚيم ّٚتكًٝؿ ايـُهًـ ؾٗٝا يًؿكٚ ،٘ٝيف عؿّ سذ ١ٝؾِٗ ايـُهًـ ْٚعكٙ
َاؾاّ مل ٜٳُٹكٵ َـذتٗؿاّ ٖٛ -إٔ ايـُْٛٛع ايًكع ٞايـُرتتٸب عً٘ٝ
ايـشهِ ايهًٚ ٞايفٜ ٟجبت يًًكع إقاؾَ ٠ـػُ ١َٛؾ ٘ٝأُٜ ٚؿق َٓ٘
بٝإ َعٝٸٔ يتشؿٜؿ َؿٗ َ٘ٛأٜ ٚكٝٸؿ ٙبـػُ ١َٝٛيف يهإ ؾي ٌٝسهُ٘
نايػٓاٚ ٤ايُعٝؿ ٚايٛطٖٔ ،فا ايـُْٛٛع ٜهْ ٕٛعك ايؿك ٘ٝيف تـشؿٜؿٙ
ٚإنتٓباط َكاؾ ايًاقع َٓ٘ إنتُؿاؾاّ َٔ ايهتاب ايعمٜم أ َٔ ٚايهٓ١
ايـُطٗك ٖٛ -٠ايٓعك ايـُعترب  ٖٛٚايـشذ ،١٭ْ٘ بعؿ إدتٗاؾٚ ٙإنتٓباط٘
يـُعٓ(٢ايـُْٛٛع ايـُهتٓبط) ُٜريغبرياّ ب٘ ،ؾٝكًٓؿ ٫ َٔ ٙغرب ٠ي٘ ب٘
ٜٚـ ٸتـبع قأ ٜ٘يف تـشؿٜؿ ـاى ايـُْٛٛع ايـُشتاز اىل إعُاٍ ؾهك ْٚعك
ايـػبري يف أؾي ١ايًكع ،نُا إٔ َاْع ايـػٌ ٚايعاقف ب٘ ٚايـُُٝٸم ي٘
عٔ ايـػُك يف (ايـُْٛٛع ايُكف) ٜهْ ٕٛعكَ ٙعترباّ ٚقأ ٜ٘سذ ّ١٭ْ٘
َٔ أٌٖ ايـػرب ٠ب٘ ٜ ٫ٚـشتاز يتكًٝؿ غريٚ ٙإٕ نإ َـذتٗؿاّ .
ٚبتعبري َـػتُك(:ايـُْٛٛع ايًكع ٞايـُػرتع)ٚإٕ مل ٜهٔ َٛقؾاّ
يًتكًٝؿ بفات٘ ،يهٓ٘ يـُا نإ َهتتبعاّ يًشهِ ايًكعُٜ ٞري َٛقؾاّ يًتكًٝؿ
ؾُٝا اـا نإ إيتباَ ٙؿٗٚ َ٘ٛغُٛض َعٓا٪َ -ٙؾٸٜاّ اىل إيتبا ٙايـشهِ
ايـُرتتب عً ٢ـاى ايـُْٛٛع ،ؾٝتعني عً ٢ايـُهًـ تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ؾ.٘ٝ
َج :ّ٬سكَ ١ايػٓا ٤سهِ يكعَ ٞتهايـِ عً ٘ٝبني ؾكٗآ٥ا (قض) يهٔ
َْٛٛعٗا ًَتب٘ٷ ؾٝذتٗؿ ايؿك ٘ٝيف تـشؿٜؿْٚ ٙبط قٛٝؾْٚ ،ٙتٝذ ١إدتٗاؾٙ
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يف تـشؿٜؿًٜ ٙمّ ايـُهًـ تكًٝؿ ٙؾُٝا ٜـشؿٸؾَْٛٛ ٙعاّ يؿغاي١
تـشؿٜؿ ٙيف ثبٛت سهِ ايتشك ِٜأ ٚعؿّ ثبٛت٘ .
ٚقؿ إعتاؾ ايؿكٗا ٤تـشكٝل َعاْ ٞايـُْٛٛعات ايًكع ١ٝايـًُتبٗ١
ٚغَُٝٛاتٗا ٚقٛٝؾٖاٚ ،إعتاؾٚا ؾقدٗا يف نتبِٗ ا٫نتؿ٫يَ ١ٝؿُٸّ٬
ٚيف قنا ًِٗ٥ايعًَُ ١ٝـػتُكاّ ،بٌ تـذؿ بـشٛخ ايؿكٗا ٤ا٭ٚاغك
(قض) ساؾً ١ببٝإ (ايـُْٛٛعات ايًكع ١ٝايـُهتٓبطٚ ،)١قؿ ٜهٕٛ
بٝاْٗا يف بعض ايـُٛاقؾ أنجك َٔ بٝاْٗا يؿي ٌٝإثبات ايـشهِ ايًكعٞ
ايـُرتتب عًٗٝاٖٚ ،فا ٜهًـ دًٝاّ عٔ إقتهال يم ّٚايتكًٝؿ ؾٗٝا ٖٛٚ
ايُشٝض ،إـ إٔ ايًو ؾٗٝا  ٍٚ٪ٜاىل ايًو يف ايـشهِ ايـُرتتب
عًٗٝاَٛٚ ،قؾ (ايتكًٝؿ يف ايؿ ٖٛ )ٜٔايـًُتب٘ سهُاّ .
٪ٜٚنؿ َا ـنكْا  :إ ايتكًٝؿ يف (ايـُْٛٛع ايـُهتٓبط ايـًُتب٘)
سهُ٘ ٚايكدٛع اىل ايؿك ٘ٝيـُعكؾت٘ ٍٚ٪ٜ -اىل ايتكًٝؿ يف ْؿو ايـشهِ
٭ْ٘ تكًٝؿٷ يف َْٛٛع ٺٜتٛقـ إَتجاٍ سهُ٘ عً ٢تًػ ِٝايـُْٛٛع
ٚتـشؿٜؿ َٔ ٙأؾي ١ايًكع اييت ٜ ٫ؿكٗٗا إ ٫ايـُذتٗؿٖٓ َٔٚ ،ا نإ
ايتكًٝؿ ؾَُ ٘ٝؿام (ايتكًٝؿ يف ايؿٚ )ٜٔايـشهِ ايـُرتتب عً٫ٚ ،٘ٝبؿ
َٔ قدٛع غري ايـػبري بايـشهِ َْٛٛٚع٘ ايـًُتب٘ اىل ايـػبري بُٗا.
ٚاحلاٌَ إ ايـُْٛٛعات ايـُهتٓبط ١ايـًُتبٗ -١ايًػ ١ٜٛنايُعٝؿ
ٚايعكؾ ١ٝنايػٓا -٤بًشاظ إستٝاز تًػَ ِٝعٓاٖا يٲدتٗاؾ ؾٚ ٘ٝبًشاظ
إنتتباعٗا يًشهِ ايًكع ٞثبٛتاّ أ ٚعؿَاُّٜ -ض تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ
ؾٗٝا بعؿ إعُاٍ ؾهكْٚ ٙعكٚ ٙإنتٓتاز َعٓا ٙايـُكاؾ يًًاقع يف ؾيٌٝ
سهُ٘ َٔ ،ؾ ٕٚؾكمٕ بني ايـُْٛٛع ايًكع ٞايـُػرتع نايُ٠٬
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ٚايُٝاّ ٚايمناْٚ ٠ـشٖٛا ٚبني ايـُْٛٛع ايعكيف ايـُهتٓبط نايػٓا٤
ْٚـشَ ٙٛـُا ٜـػتًـ ايـشهِ ايًكع ٞباغت٬ف ايـُعٓ ،٢ؾاُْٗا
ًٜرتنإ يف تأت ٞايتكًٝؿ ؾُٗٝا ،٭ٕ تـشؿٜؿ ايـُْٛٛع ؾُٗٝا ٜهتتبع
ثبٛت ايـشهِ أ ٚعؿّ ثبٛت٘ ،ؾ٬بؿ َٔ ايتكًٝؿ ؾٗٝا يكدٛع٘ اىل
(ايتكًٝؿ يف ايـشهِ).
ٖٚفا بـػ٬ف (ايـُْٛٛع ايُكف) ؾاْ٘  ٫تكًٝؿ ؾ ٘ٝإ ٫اـا نإ
ايؿك َٔ ٘ٝأٌٖ ايـػرب ،٠ؾٝٴـتابٳع َٔ ٫-باب (ايتكًٝؿ يف ايؿ -)ٜٔبٌ َٔ
باب ايكدٛع اىل ايـػبري ايجك ١ايـُكب ٍٛإغباق ٙيف ايـُْٛٛع ايـًُتب٘.
ٖفا ايتُٝـٝم ايـشهُ ٞبني (ايـُْٛٛع ايُكف) ؾ ٬تـكًٝؿ ؾٚ ٘ٝبني
(ايـُْٛٛع ايًكع ٞايـُهتٓبط) ؾٝذك ٟؾ ٘ٝايتكًٝؿ ٖٛ -ايُشٝض ٚإٕ
غايـ بعِٓٗ ٚاعتكؿ عؿّ ايؿكم يف ايـشهِ بًم ّٚايتكًٝؿ أ ٚبعؿَ٘
بني (ايـُْٛٛع ايُكف) نايـُا ٤أ ٚايرتاب ٚبني (ايـُْٛٛع ايـُػرتع
ايـُهتٓبط) يًؿك ٘ٝنايُٚ ٠٬ايػٓا -٤يف دٛال ايتكًٝؿ ٚيكعٝت٘ أ ٚعؿّ
يكعٝت٘ ست ٢عٓؿ ٚدٛؾ إبٗاّ ٚغُٛض يف َْٛٛع ايـشهِ ايًكع.ٞ
ٚقؿ ٜٛدٸ٘ عؿّ يم ّٚايتكًٝؿ ؾٗٝا بأْ٘ يٝو َٔ يإٔ ايؿك ٘ٝا٫دتٗاؾ
ٚا٫نتٓباط يف تـشؿٜؿ ايـُْٛٛعٚ ،إْـُا يأْ٘ إنتٓباط احلهِ ايًكعٞ
غاَ ،١بٌ ي ٛإدتٗؿ يف تـشؿٜؿ ايـُْٛٛع ٚع ٸَ ٔٝعٓا ٙمل ٜهٔ تع ٘ٓٝٝسذّ١
عً ٢ايـُكًؿٚ ٜٔإٕ نإ َكدعٳ تكًٝؿِٖ يف ا٭سهاّ اييت ًٜمَِٗ قبٍٛ
ؾتاٚا ٙؾٗٝا ،ؾإ تـشؿٜؿ ايـُْٛٛع يٝو ؾت٣ٛٶ  ٫ٚسهُاّ يكعٝاّ قؿ إنتٓبط٘
ايـُذتٗؿ َٔ أؾيت٘ ايتؿُ ١ًٝٝيًٝمّ تكًٝؿ ٙؾْ . ٘ٝعِ َٔ سٝح ايٛثاق١
ٚا٫طُٓ٦إ بايؿكٚ ٘ٝبـػربت٘ ٪ٜغف بتشؿٜؿٚ ٙتع ٘ٓٝٝيـُْٛٛع ايـشهِ .
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ٜٚـُهٔ تٛد ٘ٝيم ّٚايتكًٝؿ يف عُ ّٛايـُْٛٛعات -ايُكؾ١
ٚايـُػرتع ١ايـُهتٓبط -١بإٔ َْٛٛع ايـشهِ يٝو َـش ّ٬يًتكًٝؿ يف
ْؿه٘ ،يهٓ٘ يـُا نإ ٜهتتبع ايـشهِ ايًكعٚ ٞنإ ٜـػتًـ ايـشهِ
ايًكع ٞبـشهب ؾِٗ َْٛٛع٘ ،ؾٝهَ ٕٛـش ّ٬يًتكًٝؿ ٜٚعُٸ٘ ؾيً٘ٝ
بًشاظ نَ ْ٘ٛم ّ٬ٜيًًبٗ ١ايـشهُٚ ١ٝتابعاّ يًشهِ ؾٝعُٸ٘ قٛي٘ تعاىل:
فقٴٚا قَ ٵَٛٳٗٴِٵص ٚقٛي٘ (:)طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًؿٙٚص (.)21
طٚٳيٹٝٴٓ ٹ
ٚقؿ إتٓض َـُا تكؿّ بٝاْ٘  :غًٌ ايته -١ٜٛعؿّ ايؿكم ايـُمع-ّٛ
ٚـيو يْٛٛع ايؿكم بني قهَُْٛٛ ٞعات ا٭سهاّٜ ،هؿٓٝا تـُٝٝماّ
يًشهِ بني ايكهُني  :بٝإ أَكُٖ ،ٜٔا :
ا٭َ :ٍٚا نبل تـشكٝك٘ يف َكدع ١ٝايـُْٛٛعَ ١ٝع ا٫نتؿٍ٫
يـػكٚز (ايـُْٛٛع ايُكف) عٔ ؾا٥ك ٠ايتكًٝؿ ٚؾغ( ٍٛايـُْٛٛع
ايـُػرتع ايـُهتٓبط) يف ؾا٥ك ٠ايتكًٝؿ .
ايجاْْٛٚ : ٞع ايـُٝم بني ايكهُني يف ْعك ايـُتًكع ،١ؾإ ايـُا٤
ٚاْض ايـُعٓ ٢يهٓ٘ عٓؿ إغت٬ف َُاؾٜك٘ ٚغُٛض َُؿاق ١ٝبعٓٗا
نايـُا ٤ايـػًٝط بايطني أ ٚببعض ايـُعاؾٕٜ -ٴكدع اىل ايُؿم ايعكيف
ٚنٌ َهًـ ٜعٌُ بكٓاعتَ٘ :تَ ٢ؿم عٓؿ ٙايـُا ٤قتٸب أسهاَ٘،
َٚت ٢مل ُٜؿم ايـُا ٤أ ٚيو يف َؿق٘ مل ٜـُهٓ٘ تكتٝب أسهاَ٘.
ٚيف َٛاقؾ ْٛٚع َعَْٓٛٛ ٢ع ايـشهِ يؿ ٣مجٝع ايـُهًؿني
 ايـُذتٗؿ َٚكًؿَ ٫ -ٜ٘ـذاٍ يًتكًٝؿٚ ،يٝو َٔ يإٔ ايؿك ٘ٝبٝإَُاؾٜك٘ ٚتًػَ ِٝا َُٖ ٛؿام ايـُْٛٛع َٚا يٝو َٔ َُاؾٜك٘ .
( )21ايتٛب + 433 : ١ايٛنا : ٌ٥ز  : 41ب َٔ 40ابٛاب َؿات ايكاْ : ٞع. 30
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بُٓٝا يف َٛاقؾ إغت٬ف أ ٚغُٛض يؿغ ايُعٝؿ ايـُهتٓبط ايًػٟٛ
أ ٚيؿغ ايػٓا ٤ايـُْٛٛع ايعكيف ايـُػرتع ايـُهتٓبط -سٝح ٪ٜؾٖ ٟفا
اىل إيتبا ٙايـشهِ ايـُكتٸب عًَْٛٛ ٢ع٘ ايـُهتٓبطٚ ،سٝح إٔ
تـشكٝك٘ ٜـشتاز اىل إعُاٍ ايؿهك ٚايٓعكٚ ،تكدع ايٓتٝذ ١اىل ْٛٚع
ايـشهِ ؾٝذب ايتكًٝؿ ؾ ،٘ٝ٭ٕ َـشٌ ايتكًٝؿ ٖ ٛا٭سهاّ ايًكع١ٝ
ٚتٛابعٗا َٔٚ ،تٛابعٗا :ايـُْٛٛع ايـُهتٓبط .
ٚثـُ ١قهِٷ َٔ (ايـُْٛٛع ايًكع ٫ )ٞتٛدؿ ي٘ سكٝك ١يكع١ٝ
نايُ ٫ٚ ٠٬سكٝك ١عكؾٚ ١ٝاْش ١نايـُا ،٤بٌ َْٖٛٛ ٛعٷ ٜتػٝٸك بتػٝٸك
ايعاؾات ٚا٫عكاف ٚته ٕٛغاْع ّ١يعكٚف ايمَإ ٚايـُهإ٫ٚ ،بؿ
ؾ َٔ ٘ٝايكدٛع -يًتعكف عًَ ٢ؿيٛهلا -اىل ايعكف ايـػاّ يف ـيو
ايمَإ ٚايـُهإ ايـُتٛادؿ ؾ ٘ٝايـُهًـْ ٖٛٚ ،عري (اْ٫ؿام) ايـُطًٛب يف
َعايك ٠ايمٚدٚ ١ايٛايؿٚ ٜٔا٫ٚ٫ؾ ٫نُٝا ايُبٝإ ،سٝح مل تتشؿؾ
ايٓؿك ١يكعاّ ٚمل تتبٝٸٔ سكٝكتٗا ُْاّ يكعٝاّ ،ؾ٬بؿ َٔ ايكدٛع يف ؾُٗٗا اىل
ايعكف ٚايـُتعاقف يف نٌ عُكٕ ٚيف نٌ َهإ ٜتٛادؿ ؾ ٘ٝايـُهًـ ٭ْ٘
َْٛٛعٷ َتػري بتػري ايعُٛق ٚايبًؿإ ٚا٭عكاف ٚايعاؾاتْٚ ،عري
(ا٫سهإ) (ٚايـُعكٚف) ايـُطًٛب يف َعاًَ ١ايٛايؿٚ ٜٔايمٚد١
ٚا٫غٛإ ايـَُٓ٪نيْٚ ،ـشٖٛا نجريٷ يف أسهاّ ايًكع ،قاٍ تعاىل :طأَٚٵ
سهٳاْٶاصا٫نكا 32:٤طٚٳعٳايٹكٴٖٚٴٔٻ
سهٳإٕصايبكك335:٠ط ٳٚبٹا ِيٛٳا ٹيؿٳٜٵٔٔ ٔإ ٵ
ٳتهٵكٜٔضٷ بٹ ٔإ ٵ

هٛٳتٴ ٴٗٔٻ بٹا ِي ٳُعٵكٴٚفٹص
بٹا ِي ٳُعٵكٴٚفٹصايٓها 45: ٤ط ٳٚعٳًَ ٢ا ِي ٳُٛٵيُٛؾٹ َي٘ٴ قٔلٵقُ ٴٗٔٻ ٳ ٚٹن ٵ
٤ٞٷ ؾَاتِّبٳاعٷ بٹا ِي ٳُعٵكٴٚفٹ ٚٳأَؾٳا٤ٷ إٔيَ ٵ٘ٝٹ
ايبكك322:٠ط َؾ ٳُٔٵ عٴؿٹٞٳ َي٘ٴ َٹٔٵ َأغٹ٘ٝٹ يٳ ٵ
سهٳإٕصايبكك461:٠طا ِيٛٳَٹٝٻ ُ١يٹًِٛٳايٹؿٳ ٵٚ ٜٔٔٳا٭َقِكٳبٹنيٳ بٹا ِي ٳُعٵكٴٚفٹصايبكك410:٠
بٹ ٔإ ٵ

ثِ ًْرٴ يف :
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البخث الزابع  :شزوط صخة التقمًد الـخق .
قؿ ـنك ايؿكٗا ٤ا٭ٚاغك(قض) يف قنا ًِٗ٥ايعًُ ١ٝيكٚطاّ َتعؿؾ٠
يتُؿ ٟايـُذتٗؿ ايؿعً ٞيًؿتٝا ،ؾًٝمّ تٛؾٓكٖا يف ايؿك ٘ٝستُٜ ٢ض
تكًٝؿَٚ ٙتابع ١ؾتاٚا ٙعُٚ ّ٬نًٛناّ غاقدٝاّ ٖٚ .ف ٙايًكٚط َطًٛب١
يتُشٝض عٌُ غري ايؿك ٘ٝبؿتاٚاٚ ،ٙأَا باٱْاؾ ١اىل عٌُ ْؿه٘ ؾ٬
ٜعترب ي َٔ ٤ٞايًكٚط ن ٣ٛتٝكٓٓ٘ َٔ َش ١ؾتٛاَٚ ٙطابكتٗا يًٛاقع
ايتًكٜع ،ٞؾإ قٓاعت٘ بـشهِ اهلل تعاىل َهتُؿاّ َٔ ا٭ؾي ١ايـًُكٚع١
يف إدتٗاؾ ٙناؾ ١ٝيًم ّٚعًُ٘ بٗا .
ٚسٝح نإ ا٭ٌَ ا٭ٚي ٞعؿّ سذ ١ٝي٤ٞٺ ست ٢تٴـشكل ايـشذ١
عً ٢دعٌ ايًاقع سذٝت٘ يكعاّٚ ،يفا  ٫تجبت سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝعً٢
غري ٙستٜ ٢ٴـشكل دعٌ ايًاقع يـشذٝتٗا ؾ٬بؿ َٔ إسكال نٌ َا
ٜٴـشتٌُ يكطٝت٘ يف سذ ١ٝايؿت ،٣ٛإـ َع عؿّ تٛؾٓك بعض ايًكٚط
ٜٴًو يف سذ ١ٝايؿت ٣ٛؾعَ ٫ٚ ،ّ٬ـذك ٣٭ٌَ ايربا َٔ ٠٤ايًكط
ايـُشتٌُ إعتباق ٙيف َش ١ايتكًٝؿ ،٭ٕ ايًو يف تـشكل اٱَتجاٍ
س٦ٓٝف ٚيٝو ايًو يف أٌَ ايتهًٝـ ،ؾ٬بؿ َٔ تـشكل ايًكٚط
ايـُشتًُٚ ١إسكالٖاٜ ٫ٚ ،ـذٛل قؾض ايـُشتٌُ َٓٗا إ ٫بؿيَ ٌٝعترب.
ْعِ إ ٫إٔ ٜجبت إط٬مٷ يف ؾي ٌٝايتكًٝؿ ٚسذ ١ٝايؿت ٣ٛنؿي:ٌٝ
طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًؿٙٚص .يهٓ٘ مل تـشكل سذَ ْ١عتربَ ٠ـشكل ٠يٲط٬م
ؾإ أؾي ١ايتكًٝؿ ُْ ّٛيكع ١ٝيف ايهتاب ٚايهٓ ٖٞٚ ١إَٓا٤ٷ يتباْٞ
ايعك ٤٬عً ٢قدٛع غري ايـػبري اىل ايـػبريٖٚ ،فا ؾي ٌٝيبٸ٪ٜ ٞغف َٓ٘
بايكؿق ايـُتٝكٔٚ ،ايـُتٝكٔ إيرتاط٘ ٖ ٛايٛثٛم بـػرب ٠ايؿك ٘ٝايـػبري
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َٚؿق٘ يف إغباق ٙبٓتٝذ ١غربت٘ يف ايـُعكؾ ١ايؿكٗ ١ٝايـُشتاز ايٗٝا،
ْٚـشتاز ٫يرتاط َا لاؾ عً ٢إسكال ايـػربٚ ٠ايٛثٛم بُؿم اٱغباق
اىل ؾيَ ٌٝجبتٺ ٫يرتاط ايما٥ؿ يف سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـػبري بأَٛق
ايؿٚ ٜٔأسهاَٖ٘ٓ َٔٚ ،ا ٫بؿ َٔ ا٫نتؿ ٍ٫عً ٢نٌ يكط لا٥ؿ
عً ٢إسكال ايـػرب ٠اٱدتٗاؾٚ ١ٜعًَ ٢ؿم اٱغباق بٓتٝذ ١ايـػرب. ٠
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞا٫يتؿات اىل ععَ ِٝكاّ ايؿتٝا ٚايـُكدع ١ٝايؿٚ ١ٜٝٓدًٌٝ
غطكٖا ،ؾإ قن ٍٛاهلل(ٚ )ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاق( )قؿ تُؿٸٚا يًؿتٝا
ٚبٝإ أسهاّ ايؿ ٜٔايـشٓٝـ ٚعكا٥ؿ -ٙبٛس َٔ ٕٞاهلل نبشاْ٘ أ ٚبعًِ
َهٓٛل عٓؿ أٌٖ ايبٝت(ٚ )قث ٙٛعٔ دؿِٖ( )نابكاّ عٔ نابك،
ثِ قاّ بايؿتٝا بعض ايُايـشني َٔ أَشاب ايٓيب ا٭ععِ ٚا٭١ُ٥
( )ثِ تٛىل ايكٚا ٠ايؿكٗا ٤ايتُؿ ٟيًؿتٝا يف عُٛق ايػٝب ١ايُػك٣
ٚايهربٚ ٣ناْٛا عً ٢أٖب ١اٱنتعؿاؾ يبٝإ َؿقى ايؿتٝا يـُٔ ٜطايب
بٗاٚ ،قؿ نإ ايهًـ ايُايـض(قض) ٜتشٛطٜٚ ٕٛؿكٸ َٔ ٕٚايؿتٝا
ٜٚرتؾؾ َٔ ٕٚايتُؿ ٟيًـُكدعٚ ١ٝقؿ أؾقنٓا بعِٖٓٗٚ ،فا يعكؾاِْٗ
بـػطٛق ٠ايؿتٝا ٚمساعِٗ تـشفٜكات أُ٥تِٗ(ْ )عري ق ٍٛاٱَاّ
ايُاؾم(:)طإٖكب َٔ ايؿتٝا ٖكبو َٔ ا٭نؿ ٫ٚ ،تـذعٌ ققبتو
()25

عتب ّ١يًٓاىص

ٚيف سؿٜحٺ َشٝض عِٓٗ ( :)طسلٸ اهلل عً٢

غًك٘ إٔ ٜكٛيٛا َا ٜعًُٜٚ ٕٛهؿٓٛا عُٸا ٜ ٫عًُ ،ٕٛؾاـا ؾعًٛا ـيو
()10

ؾكؿ أؾٸٚا اىل اهلل سك٘ص

ْهأي٘ تعاىل إٔ ْهَ ٕٛعتُُني بـشبٌ

( )25ايٛنا :ٌ٥ز : 41ب َٔ 43ابٛاب َؿات ايكاْ :ٞع . 31
( )10ايٛنا :ٌ٥ز : 41ب َٔ 1ابٛاب َؿات ايكاْ :ٞع + 5ع. 40
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َٛؾتِٗ ٚنايهني َكاطِٗ ايـُهتكَ ِٝكتؿ ٜٔبٗف ٙايتشفٜكات ،إـ
ايتكُري -ست ٢ايٝهري -يف تـشُ ٌٝايؿتٝا َُري ٙاىل ايٓاق ،إ ٫إٔ ٜتٝكٔ
ايؿك ٘ٝإٔ ؾتٝا ٖٞ ٙؾتٝا اهلل نبشاْ٘  ٖٛٚسهُ٘ يف عباؾ ،ٙقاٍ تعاىل
َـػاطباّ سبٝب٘ ايـُُطؿ )(٢تأؾٜباّ ي٘:ط ٳٜهٵتٳؿِتٴٛٳْوَ ؾٹ ٞايِّٓهٳا٤ٹ قٌُٵ ايًٖ٘ٴ

ٜٴؿِتٹٝهُِٵصايٓها ،436:٤ؾاـا نإ قن ٍٛاهلل(ٜ ٫ )ـشلٸ ي٘ ايؿتٝا إ ٫إٔ
ٜتأنؿ أْٗا سهِ اهلل نبشاْ٘ ٚؾتٝاَ ٙهتُؿٚ َٔ ّ٠سٚ ٘ٝتعً -ُ٘ٝؾُا ٖٛ
ساٍ غري َٔ ٙعباؾ اهلل َـُٔ ٜ ٫هتُؿ ايؿتٝا َٔ ايٛس ،ٞبٌ َٔ
ايتؿهك ٚايٓعك يف ا٭ؾي ١ايًكع ١ٝايـُتٛؾك ٠يؿ ٜ٘؟ ٖ .فا .
ٚإٕ ايًكٚط ايـُشتٌُ إعتباقٖا يف سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿكَ ٘ٝتعؿؾ٠
ٚايعُؿَٗٓ ٠ا َٔ سٝح إنتشكام ايبشح عٓٗا ٚا٫طاي ١يف إثباتٗا ٖٞ
ايعؿايٚ ١ايـشٝاٚ ٠ا٭عًُْٚ ،١ٝـُٗٸؿ ايبشح ا٫نتؿ٫ي ٞؾُٝا ٜـشتٌُ
إعتباق ٙيف َش ١تكًٝؿ ايؿكٚ ٘ٝسذ ١ٝؾتٛا ٙعً ٢غري ٖٞٚ ،ٙأَٛق :

الشزط األوه  :بمىغ الفقًه الـىفيت .
ايـًُٗٛق ب ٖٛ ِٗٓٝإعتباق بًٛؽ ايـُؿيت ايفٜ ٟٴكدع اي ٘ٝيف ايتكًٝؿ،
بٌ إؾع ٞاٱمجاع عً ٢إيرتاط٘ يف ن ّ٬بعض ا٫عاظِ(قؿِٖ) ؾ٬
ُٜض عٓؿِٖ تكًٝؿ ايُيب ايف ٟمل ٜبًؼ ايـشًِ ٖٛٚ ،ايُشٝض .
ٚيٝو َؿقنٓا يف إعتباق ايبًٛؽ ٖ ٛا٫مجاع ايـُؿٸع ،٢ؾاْ٘ مل ٜٴـشكل
إْعكاؾ ٙيعؿّ حتكٜك ٙيف نًُات ا٭نجك ،ؾًِ ٜهٔ ا٫مجاع َتُّ٬
بعُٛق ايـُعَُٛني( )ستٜ ٢هًـ عٔ تُشٝشِٗ ي٘ ٚقبٛهلِ
ب٘ٚ ،يفا ْ ٫ٴـشكل نايؿٝت٘ عٔ ق ٍٛايـُعُ ٫ٚ )( ّٛعرب ٠ب٘ ،بٌ
َؿقنٓا آتٺ إٕ يا ٤اهلل .
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ٚؾـ ٞايـُكابٌ قـٍٛٷ بعؿّ اٱيـرتاط ،أ ٚإيهاٍٷ يف ثـبٛت٘ ٚقؿ َؿق
َٔ أنتاـْا ايـُشكل (قؿٚ )ٙتفقع يكأ ٜ٘بأْ٘  ٫ؾي ٌٝعً ٢إعتباق بًٛؽ
ايـُؿيتٚ ،ايهري ٠ايعك ١ٝ٥٬ايـذاق ١ٜعً ٢ايكدٛع اىل ايعايـِ ايـػبري
َطًك ١تعِٸ ايُيب ايؿاٌْ ايـُاٖك يف عًِ َعني ،ؾإـا سال ايـُكاتب
ايعًٝا َٔ ايـػربٚ ٠ايـُعكؾ ١ايـػاَ -١قدع اي ٘ٝايعك ٤٬يف ا٫نتؿاؾ٠
َٔ غربت٘ ٚمل ٜتكٝؿٚا ببًٛغ٘ ،ؾًٚ ٛدؿٚا َبٝٸاّ َكاٖكاّ عاقؾاّ بايطباب١
أ ٚايُٝؿيٚ ١ايؿٚا ٤قدعٛا اي ٘ٝيف أَكاِْٗ ،أٚ ٚدؿٚا َبٝٸاّ َٗٓؿناّ
ساـقاّ بايعُاق ٠قدعٛا اي ٘ٝيف بٓا ٤ؾٚقِٖ َٚـش٬تِٗ،أٚ ٚدؿٚا َبٝٸاّ
ذاقاّ ساـقاّ يف َٗٓت٘ قدعٛا اي ٘ٝيف غٝاط٬َ ١بهِٗ أ ٚيف
غٝٸاطاّ أْ ٚـ ٸ
ْـذاق ٠أغًابِٗ َٓٚع أثاثِٗ َٔ ؾ ٕٚتٛقـ يف ـيو ٚ .باغتُاق:
ٜعِٸ ايتباْ ٞايعك ٞ٥٬ؾت ٣ٛايُيب ايـُكاٖل ٚتجبت ب٘ سذٝتٗا ،نُا
ٜعٸُ٘ إط٬م ؾي ٌٝيكع ١ٝايتكًٝؿ ٚسذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗؿ طؾًًعٛاّ إٔ
ٜكًؿٙٚصٜٓٚطبل عً ٘ٝعٓٛإطأٌٖ ايفنكصٚايعًِطٚعكف أسهآَاص
طْٚعك يف س٬يٓا ٚسكآَاص .نُا إٔ ايُبا ٫ ٠ٚتٓايف ايـُكدع١ٝ
ٚايتكًٝؿ نُا مل تٓافٹ ايٓبٚ ٠ٛايَٛا ١ٜايًتني ُٖا َكاّٷ أععِ َٔ َكاّ
َكدع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ )ٜٔيـػًٛٸٖا َٔ ايعُُ.)14( ١
ٜٚكؾٸ: ٙأ -ّ٫ٚاْ٘ ٜ ٫كاى َُٓب َكدع ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ ٜٔبـُُٓب
ايٓبٚ ٠ٛايَٛا ١ٜايًتني تـشتادإ يُٓبٺ غاّ َٔ ايباق ٤ٟدٌٸ ٚع٬
ْاي َٔ ١٦عٓا١ٜٺ َـػُٚ ١َٛغَُٝٛات ْ ٫عكؾٗا ْ ٫ٚؿقى نٓٗٗا،
ؾايكٝاى باطٌ ٭ْ٘ قٝاى َع ايؿاقم ايٛاْض .
( )14قادع  :ايتٓكٝض يف يكع ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ا٫دتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 346 - 341:
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ٚثاْٝاّ-إٕ َكدع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿَ )ٜٔـذعٛي ْ١يكعاّ ٭ٌٖ ايفنك
ٚايعًِ ٚيكا ٟٚسؿٜجِٗ ٚعاقف س٬هلِ ٚسكاََُِٗٓ ٖٛٚ ،ب عإٍ
غطريٚ ،ي ٛتٝهٸك ا٫دتٗاؾ ٚا٫نتٓباط يُيب قبٌ بًٛغٖ٘ٚ -فا ؾكض
بعٝؿ ايتشكل دؿاّٜ ٫ -ٴـشكل عُ ّٛايـذك ٟايعك ٞ٥٬يف أَك غطري
نايؿتٝا بـشٝح ٜـذك ٟايعك ٤٬عً ٢ايكدٛع اىل ايُيب يف ايؿتٝا عً٢
ؾكض سٝالت٘ ايؿكاٖ ٫ ،١أقٌ َٔ عؿّ إسكال إَٓا ٤ايًاقع ،إـ
(ايتكًٝؿ يف ايؿ )ٜٔأَكٷغطري َُٓٚبٷ َٗٝب َ ٖٛٚماٍ ا٭قؿاّ ٫ٚ
ٜكبٌ أسؿٷ َٔ ايعك ٤٬يف اَ٫ك ايعع ِٝنايتطبٝب ايـذكاس ٞأٚ
ا٫نتؿتا - ٤ا٫عتُاؾ عً ٢ايؿتٝاٜ ٫ٚ -كتٓ ٞتكًٝؿ ايُيب ايـُكاٖل
نُا ٜ ٫كتٓ ٞعاقٌٷ َكٜض تطبٝب ايُيب ايـُكاٖل دكاسٝاّ ي٘ .
ٚيٝو ثـُ ١ؾي ٌٝقٜ ٟٛٴعتُؿ عً ٘ٝيتُشٝض ايتكًٝؿ ٚإثبات يكعٝت٘
ن ٣ٛايـذك ٟايعك ٞ٥٬ايـُُٓ ٖٛٚ ،٢غري َـشكل ايعُٚ ّٛمشٍٛ
ايـُؿيت ايُيب نُا ٜ ٫ٴـشكل عُ ّٛاٱَٓا ٤ايًكع ٞيًُيب .
ٚبتعبريٕ ثإٕ :إٕ (ايتكًٝؿ يف ايؿ )ٜٔعٌُ عكُٜ ٞ٥٬شٸش٘ ايًاقع
ا٭قؿى يتباْ ٞايعك ٤٬ايعًُ ٞايـػاقد ٞعً ٢قدٛع غري ايـػبري اىل
ايـػبري ايعاقف بأَٛق ؾٚ ٜ٘ٓأسهاّ يكع٘ٚ ،بـشهب ايعاؾٜ ٫ ٠ك٣ٛ
أسؿٷ عً ٢سٝالًَ ٠ه ١ا٫دتٗاؾ يف ؾرتَ ٠ا قبٌ ايبًٛؽ ايًكع ٞيف نٌ
ايعُٛق ٫نُٝا يف عُٛقْا اييت تٛنٸعت ؾٗٝا آ٫ت ا٫دتٗاؾ َٚعؿات
ا٫نتٓباط ،ؾً ٛؾكض تٝهٸك ا٫دتٗاؾ يُيب ٚانتٓباط٘ يؿتاٚا -ٙمل ْـشكل
عُ ّٛايـذك ٟايعك ٞ٥٬يف اَ٫ك ايـػطري نايؿتٝاٚ ،عٓؿ٥ف ي ٛؾكض إسكال
عُ ّٛايـذك -ٟمل ْٴـشكل إَٓا ٤ايًاقع ايـُكؿى يـُكدعٝت٘ٚ ،ايًو يف
ايـشذَ ١ٝهاٚم يعؿّ ايـشذٸٖ .١ٝفا.
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ٚقؿ ٜهتؿٍ عً ٢إعتباق بًٛؽ ايـُؿيت يف سذ ١ٝؾتٛا ٙبـشؿٜجني :
()13

ا٭َ :ٍٚشٝض َـشُؿ بٔ َهًِ:طعُؿ ايُيب ٚغطأٚ ٙاسؿص

ٖٚفا ايتعبري ٜهتؿاؾ َٓ٘ إيػا ٤أؾعاٍ ايُيب ٚأقٛايَ٘ٗٓٚ-ا ؾتاٚا-ٙ
نٛاَ ٤ؿقت َٓ٘ عُؿاّ أّ َؿقت َٓ٘ نٗٛاّ أ ٚغطأ ،ؾإ ظاٖك
ايُشٝض ٖ ٛتٓم ٌٜعُؿ ايُيب َٓمي ١ايـػطأٚ ،سٝح  ٫سذ ١ٝيؿت٣ٛ
ايُيب غطأ ؾهفيو ؾتٛا ٙايـُتعُؿ ايـُكُٛؾ ٠ي٘ ٖ ٞبـُٓمي ١ايـػطأ ٫
عرب ٠بٗا  ٫ٚسذ ١ٝهلاٚ،ايـشؿٜح ٜؿٍٸ عً ٢إنتٛا ٤عُؿ ايُيب َع
غطأَ ٖٛٚ ٙطًل ٜعِٸ ايؿتٝا ايُاؾق َٔ ٠ايُيب نُا ٜعِ ايـذٓا١ٜ
ايُاؾق َٔ ٠ايُيب ،قاٍ يٝػٓا ا٭ععِ اُْ٫اق(ٟقؿ )ٙعٔ ايكٚا: ١ٜ
(ٚا٭َشاب ٚإٕ ـنكٖٚا يف باب ايـذٓاٜات إ ٫أْ٘  ٫إيعاق يف ْؿو
ايُشٝش ١بٌ ٚغريٖا با٫غتُاّ بايـذٓاٜات)(ْ ،)12عِ ْـشتٌُ
يػُٝاّ:نْٗٛا دم٤ٶ َٔ سؿٜح أنرب ٚؾ ٘ٝقك ١ٜٓا٫غتُاّ ثِ إْؿٌُ
عٓ٘ ،يهٓ٘ ًَٓٚا َهتك ٖٛٚ ّ٬سذ ١عًٓٝا ٖهفا َهتك. ّ٬
ٜٚؿؾع٘  :أٜ :ّ٫ٚـُهٔ ايك :ٍٛإٕ ايـشؿٜح ايًكٜـ ٜٴًػ ٞأثك ايؿعٌ
ايعُؿ ايُاؾق َٔ ايُيب ٜٚـذعً٘ نايـػطأ أٜ ٚأَك بـُعاًَت٘ َعاًَ١
ايـػطأ ،إـ ايؿعٌ ٖ ٛايفُٜ ٟؿق تاق ّ٠عُؿاّ ٚتاق ّ٠غطأٖٚ ،فا ايـُؿاؾ
ٜ ٫عين إٔ نٌ َا ُٜؿق عٔ ايُيب ٖ ٛبـشهِ ايـػطأ ،بٌ غُّٛ
ؾعً٘ ايـُتعُؿ ٜه ٕٛبـشهِ ايـػطأٚ ،عً :٘ٝؾايـشؿٜح ٜ ٫عِٸ ايكأٟ
ٚايؿت ٣ٛاييت ٖ ٞعًِٷ َهتك ُّْٛ َٔ ٢ايًكع ٚيٝو ؾع ّ٬يًُيب.
( )13ايٛنا : ٌ٥ز : 45ب َٔ 44ابٛاب ايعاقً : ١ع. 3
( )12املهانب َع غا ١ٜاٯَاٍ  :ز. 311 : 3
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ٚثاْٝاَّ:ع ايتٓمٍ ٚايتهً ِٝإط٬م ايـشؿٜح ٚمشٛي٘ يهٌ َا ُٜؿق
عٔ ايُيب -ؾإٕ ٖفا ايـشؿٜح ٚإٕ نإ َشٝض ايهٓؿ ظاٖك ا٫ط٬م
بؿٚاّ ٚعؿّ إغتُاَ٘ بباب ايـذٓاٜات ،إ ٫أْ٘ َٔ ايـُكطٛع ب٘ عؿّ
إقاؾ ٠إط٬ق٘ دؿاّ ،بٌ مل ٜٴـشكل إط٬ق٘ يٛدٛؾ أغباق َتعؿؾ ٠تعكٸْٓا
هلا يف بـشح أؾي ١بط ٕ٬عكٛؾ ايُيبٚ ،عكْٓا يٛاٖؿ َتعؿؾ ٠ت٪ؾٟ
اىل عؿّ ايٛثٛم بإقاؾ ٠ا٫ط٬م دؿاّ أ ٚت٪ؾ ٟاىل ا٫طُٓ٦إ ٚايٛثٛم
()11

بعؿّ إقاؾ ٠ا٫ط٬م دؿاّ ٚإغتُاَٗا بباب ايـذٓاٜات قٗكاّ ؾكادع

ٜٚهَ ٕٛؿاؾ ايـشؿٜح عٓؿ٥ف ٖ ٛإٔ عُؿ ايُيب يف ايكتٌ ٚايـذكع ٖٛ
بـشهِ ايـػطأ ٚته ٕٛايؿ ١ٜعً ٢ايعاقً. ١
ٚثايجاَّ :ع تهً ِٝإْعكاؾ اٱط٬م ٜـُهٔ إٔ ٜؿٸع ٢عؿّ إقاؾ٠
ايًاقع دؿاّ ٱط٬م ايـشؿٜح ايفٜٓ ٟمٸٍ عُؿ ايُيب َٓمي ١غطأ،ٙ
ٖٚفا ٭دٌ ايكطع بأْ٘ ي ٛتهًِٓ ايُيب يف َ٬ت٘ عُؿاّ بطًت َ٬ت٘
ٜ ٫ٚـُهٔ تٓمَٓ ًٜ٘مي ١ايـػطأ ٚايـشهِ بعؿّ بط٬َ ٕ٬ت٘ٚ ،٭دٌ
ايكطع بأْ٘ ي ٛأنٌ ايُيب ايُا ِ٥يف ْٗاق يٗك قَٓإ َتعُؿاّ بطٌ
َٜ ٫ٚ َ٘ٛـُهٔ تٓم ٌٜأنً٘ ايـُتعُؿ َٓمي ١ايـػطأ ٚايـشهِ بعؿّ
بطَٚ .ََ٘ٛ ٕ٬ع ٖف ٜٔايكطعنيٜٛٚ -دؿ غريُٖاٜ ٫ -ـُهٔ ايتهًِٝ
بإقاؾ ٠ايًاقع إط٬م ايـشؿٜح ايًكٜـ .
إـٕ ايـشؿٜح مل ٜتشكل إقاؾ ٠إط٬ق٘ ايعاٖك بؿٚاّ ستًٌُٜ ٢
ؾتا ٣ٚايُيب ايُاؾق ٠عُؿاّ-عٔ قُؿ ٚإقاؾ -٠ثِ ٜهتؿٍ ب٘ عً٢
عؿّ دٛال تكًٝؿ. ٙ
( )11بًك ٣ايؿكاٖ : ١ز. 314 - 326 : 2
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ايـشؿٜح ايجاْ :ٞسؿٜح طقؾع ايكًِ عٔ ايُيب ستٜ ٢ـشتًِص

ٚقؿ قٚا ٙايُؿٚم يف غُاي٘ َكتنيٜٚ ،ؿٍٸ عً ٢سذك ايُيب عٔ
ايتُكف ٚإيػا ٤ايًاقع أثك ؾعً٘ َ٘ٓٚ -ايؿتٝا -ؾٜ ٬رتتب ا٭ثك ايًكعٞ
عًٚ،٘ٝايـشؿٜح ْعٝـ ايهٓؿ يهٓ٘ َٛثٛم ايُؿٚق يػُٝاّ بؿعٌ
يٛاٖؿ َٔ ا٭غباق ايُشٝش ١عكْٓاٖا يف بـشٛخ ايبٝع ؾكادع(.)16
ٚعٓؿ٥ف قؿ ٜكاٍ :إط٬م قؾع ايكًِ عٔ ايُيب ٜعِ ايتهًٝـ ٚايْٛع
  َ٘ٓٚسذ ١ٝؾت ٣ٛايُيب ٚيكع ١ٝتكًٝؿ. -ٙيهٔ َعٓ ٢ايـشؿٜح ايًكٜـ ٜأبٖ ٢فا ا٫نتؿ ،ٍ٫ؾاْ٘ ٜعين قؾع
ايـُ٪اغف ٠عٔ ايُيب ستٜ ٢ـشتًِ ٚقؾع قًِ ايتهًٝـ ٚايْٛع عٓ٘
ستٜ ٢بًؼ ايـشًِٖٚ ،فا ايـُعٜٓ ٫ ٢كتٓ ٞبط ٕ٬تكًٝؿ ايُيب أ ٚعؿّ
سذ ١ٝؾتٛا ٙعً ٢ايػري ،٭ٕ قؾع ايكًِ عٓ٘ ٜ ٫هتًمّ عؿّ قب ٍٛؾتاٚا،ٙ
٭ْٗا يٝهت تهًٝؿاّ طاق٥اّ عً ٘ٝستٜ ٢هَ ٕٛكؾٛعاّ عٓ٘ ٚيٝهت ْٚعاّ
عً ٘ٝستٜ ٢كتؿع عٓ٘ ،بٌ إٕ قب ٍٛؾتاٚاٚ ٙسذٝتٗا طاق ١٥عً ٢ايػري
 ٖٛٚأثكٷ ٫دتٗاؾٚ ،ٙيٝو ٖ ٛتهًٝؿاّ داقٜاّ عً ٢ايُيب ستٜ ٢كتؿع
عٓ٘ نُا أْ٘ يٝو ْٚعاّ عاقْاّ عً ٘ٝستٜ ٢كتؿع عٓ٘ .
ٚببٝإ ثإٕ  :ايـُكاؾ ايـذؿ َٔ ٟقؾع ايكًِ عٔ ايُيب ٖ ٛايهٓا ١ٜب٘
عٔ ْؿ ٞدعٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝايْٛع ١ٝعً ٢ناًٖ٘ بـُا هلا َٔ
ايجكٌ ايٓاي َٔ ٤ٞايتًكٜع ٚايـذعٌٚ ،يٝو قب ٍٛؾتاٚاٚ ٙسذٝتٗا عً٢
ايػري ثـك ّ٬عـًَ ٘ٝكؾـٛعاّ عٓ٘ اىل إٔ ٜـشـتًِ ،ؾ ٬ؾ٫ي ١يـشؿٜـح ايكؾع
( )13اخلُاٍ :ع +10ع +322ايٛنا : ٌ٥ز: 4ب َٔ 1ابٛاب َكؿَ ١ايعباؾات :ع. 44
( )16بًك ٣ايؿكاٖ : ١ز. 465 +461 : 2
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عً ٢عؿّ سذ ١ٝؾتاٚاٚ ٙعؿّ قب ٍٛآقا. ٙ٤
ٖٚفا َبينٸ عًَ ٢ـػتاقْا َٔ تُؿ ٟايـشؿٜح ايًكٜـ ايـُٛثٛم
بُؿٚق ٙيٓؿ ٞايـشهِ ايتهًٝؿٚ ٞايْٛعٚ ٞقؾعُٗا عٔ ناٌٖ ايُيب
َا ؾاّ مل ٜـشتًِٖٚ ،فا ايتعُ ِٝإنتؿؿْا َٔ ٙإط٬م سؿٜح قؾع ايكًِ
ؾٝعِٸ قًِ ايتهًٝـ ٚقًِ ايْٛع َعاّ .
ٚأَا بٓا٤ٶ عً ٢ؾِٗ قؾع قًِ ايتهًٝـ ٚايـُ٪اغف ٠غاَ َٔ ١احلؿٜح
ؾ ٕٚايْٛع نُا ٜٓهب ؾُٗ٘ يـًُٗٛق ايؿكٗا ٤ؾاَ٫ك أْٚض َٓٚع
اٱنتؿ ٍ٫بايـشؿٜح أدً ،٢ؾإ قب ٍٛؾت ٣ٛايُيب ٚسذ ١ٝقأ ٜ٘يٝو
تهًٝؿاّ ستٜ ٢كتؿع ،بٌ ْٖٚ ٛع غري ًَُ ٍٛيًػرب عٓؿِٖ .
ٚايُشٝض يف ا٫نتؿ ٍ٫عً ٢إيرتاط بًٛؽ ايـُؿيت ٚعؿّ سذ١ٝ
ؾت ٣ٛايُيب ٖٛ :عؿّ إسكال عُ ّٛايؿي ٌٝايـُعتُؿ عً ٢سذ١ٝ
ايؿت ٖٛٚ ،٣ٛايتباْ ٞايعك ٞ٥٬عً ٢قب ٍٛقأ ٟايـػبري يف ايؿٜٔ
ٚا٭سهاّ ،بـُعٓ ٢عؿّ إسكال مشٛي٘ يٮَك ايـػطري نايتكًٝؿ يف ايؿٜٔ
ٚايتطبٝب ايـذكاس ،ٞبٌ َع عؿّ إسكال إَٓا ٤ايًاقع يـُكدع١ٝ
ايُيب ٚإٕ نإ َـُٝٸماّ ٚقيٝؿاّ َٚهتٓبطاّ يٮسهاّ ؾعٚ ،ّ٬ايًو يف
ايـشذَ ١ٝهاٚم يًكطع بعؿّ ايـشذ. ١ٝ
ٚباغتُاقٚ ٫ :ثٛم بأًٖ ١ٝايُيب يـُكدع( ١ٝايتكًٝؿ يف ايؿ. )ٜٔ
ْعِ ايعرب ٠ببًٛؽ ايـُؿيت ساٍ ايعٌُ بؿتاٚاٚ ،ٙيٝو يف لَٔ سؿٚخ
ا٫نتٓباط عٓؿ ،ٙؾاـا إنتٓبط ايـشهِ َيبٸ َـُٝمٷ قيٝؿٷ غبريٷ با٭ؾي١
ٚبانتٓباط ا٭سهاّ َٔ أؾيتٗا ايًكع ،١ٝثِ بًؼ ايُيب ٚتُؿ ٣يًؿتٝا
 ٖٛٚبامٕ عً ٢آقاٚ ٙ٤ؾتاٚا -ٙدال ايكدٛع ايٚ ٘ٝايعٌُ بؿتاٚا. ٙ
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ٔدٕب االدتّاد يف عمًٕ السداه أ دٕاش التكمٗد فّٗا .......................

72

آلٗ ٛقٕاعد اصٕه الفكْ لالدتّاد .............................................

89

آلٗ ٛعمًٕ ٔوعازف حتتادّا الفكاِ........................................... ٛ

86

الفات ٌعس ٔبٗاُ حكٗك ٍٛحٕه دٔز عمي السداه يف الفكاِ......................ٛ

199

تكطٗي االدتّاد اىل املطمل ٔاىل املتذص...................................... ٙ

193

تكطٗي االدتّاد اىل االدتّاد الفعم٘ ٔاىل االدتّاد بالكٕ..................... ٚ

198

دٕاش افتا ٞاجملتّد بٍتٗذ ٛادتّادٓ .............................................

111

وػسٔعٗ ٛقطا ٞاجملتّد املطمل ٌٔفٕذ حهىْ ....................................

111

تكسٖب دالل ٛاالخباز عم ٜاغرتاط ادتّاد الكاض٘ ٔوٍاقػتّا ..................

121

االثس الجالح لالدتّادٔ 9الٖ ٛالفكْٗ ...........................................

135

تصٕٖس الٕالٖ ٛاالضتكاللٗٔ ٛالٕالٖ ٛاالٌطىاوٗ................................ ٛ

141
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