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الصسط الثانْ لصخٕ التقلّد :عقل الـنفيت .
ايـُؿٗٛض بني ايؿكٗا( ٤ضض) إعتباض تـُاّ عكٌ ايـُؿيتٚ ،قس إزعٞ
اإلمجاع عً ٖٛٚ ٘ٝايكشٝض ،ؾالبس َٔ تـُاّ عكٌ ايؿك ٘ٝسسٚثاّ ٚساٍ
االغتٓباط ٚبكاٚ ّ٤ساٍ االؾتا ،٤ألٕ عُس ٠ايسي ٌٝعً ٢سذ ١ٝؾت٣ٛ
ايؿك ٖٛ ٘ٝايتباْ ٞايعكال ٞ٥عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبريٚ ،ايـُذتٗس ٖٛ
ايـدبري يف أَٛض ايسٚ ٜٔأسهاَ٘ٚ ،اشا نإ ايـُذتٗس َـذْٓٛاّ ساٍ
إغتٓباط٘ أ ٚساٍ إؾتا -ٙ٤نإ تكًٝس ٙيف أَٛض ايسَ ٜٔطؾٛناّ عكالٝ٥اّ
ٚغري قايـض يًؿتٝا ٚايـُطدع ١ٝايس ،١ٜٝٓؾإ ايـُطٜض عكالّ ال ٜكًض
 بٓعط ايعكالَ -٤طدعاّ ٚظعُٝاّ زٜٝٓاّ ست ٢اشا نإ َػتشكالّ يًدة٠ايسًَٚ ١ٜٝٓه ١ايؿكاٖ ١ثِ ٜعطن٘ ايـذٓ ٖٛٚ ،ٕٛبـدالف ايـُذتٗس
ايـُطٜض دػسٜاّ ؾاْ٘ َُٗا نجطت أَطان٘ نإ َكب ٍٛايـُطدع١ٝ
ٚقايـشاّ يًتكًٝس َا زاّ َٚعَِ ُ٘ٝـشؿٛظاّ ٚعكً٘ تاَاّٖٚ ،صا َؿٗٛزْ عٓس
ايؿكٗا ٤ايـُطادع يف عكٛضْا عٓسَا تبًػِٗ ايـُطدع ِٖٚ ١ٝيف عٗس
ايؿٝب ٚنعـ ايـُعاز ٚايكٖٚ ،٣ٛصا نً٘ ٚانض بايٛدسإ .
اشٕ ال ٜكبً٘ ايعكالٚ ٤ايـُتؿطع ١ايـُذَٓ ٕٛطدعاّ يًؿتٝا ٚظعُٝاّ
زٜٝٓاّ ٜػتؿت ٘ٝايـُتسٜٚ ٕٜٛٓعًُ ٕٛبؿتاٚا ،ٙست ٢ايـُذٓ ٕٛاألزٚاضٟ
()1

ٚإٕ قٌٝ

بـذٛاظ ايطدٛع اي ٘ٝساٍ إؾاقت٘ ،ؾاْ٘ ال ٜكبٌ ايعكال٤

َطدعٝت٘ يف األَٛض ايـدطري ٠نايؿتٝاٚ ،شيو ألْٗا َٓكب خطري ٚظعاَ١
اهلَٚ ١ٝػؤٚي ١ٝتطب ١ٜٛععٚ ،١ُٝال ُٜتعاضف دط ٟايعكال ٤عً ٢ايطدٛع
اىل ايـُذٓ ٕٛاألزٚاض ٟيف األَٛض ايـدطريٚ ٠إٕ ناْت ي٘ خة ٠ز١ٜٝٓ
(َ )1ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك :٢ز + 24 :1ايتٓكٝض َ + 439:ساضى ايعط: ٠ٚز. 141: 1
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ًَٚه ١إدتٗاز ،إش ال ٜعًِ دط ٟايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اي ٘ٝست ٢ساٍ
إؾاقت٘ ،نُا ال ُٜـشطظ إَها ٤ايؿطع َطدعٝتٜ٘ٚ ،هؿٓٝا عسّ ايسي ٌٝايتاّ
عً ٢سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُذٓ ٕٛاألزٚاضٚ ٟقالس ١ٝتكًٝسٚ ٙال َٛدب
يإلطاي ١يعسّ االبتال ٤ب٘ .
الصسط الثالث  :اإلِـناى العقائدٓ التام .
ايـُعطٚف ٚايـُؿٗٛض بٌ ايـُتػايـِ عً ٘ٝبني ايػًـ ايكايـض ٚبني
ايـدًـ ٖ ٛإعتباض اإلٜـُإ ايتاّ ٚاإلعتكاز ايـشل ايـذاَع يف ايـُؿيت،
ٚقس ٜهٖ ٕٛصا َٔ ٚانشات ايسٚ ٜٔايـُصٖب ايـشل َٚـشٌ تػايـِ
ايـُتؿطع ١يف نٌ زَٚ ٜٔصٖب ،بٌ إٕ إؾرتاط ايعساي ١يف ايـُؿيت
نافٕ إلثبات إؾرتاط إٜـُإ ايـُؿيت يـشذ ١ٝؾتٛا ،ٙؾإ غري ايـُؤَٔ
بٛال ١ٜأَري ايـُؤَٓني (ٚ )األ )( ١ُ٥ؾاقس يًٛالٚ ١ٜايعسايَ ١عاّ .
ٖٚصا ايـُكاٍ ٖ ٛايـُؿٗٛض ايـُٓكٛض بصات ايسي ٌٝايـُتكسّ يف
إعتباض ايبًٛؽ ٚايعكٌَ ،ؤٜٓساّ باإلمجاع ٚايٓلْٓ ،عري ق ٍٛأب ٞاحلػٔ
ايهاظِ( )يعً ٞبٔ غٜٛسطال تأخصٕٓ َعايـِ زٜٓو عٔ غري
ؾٝعتٓاص ٚقس عًًٓت ٖص ٙايطٚاٚ ١ٜد٘ ايـُٓع عٔ األخص ٚاالعتُاز عً٢
بٝإ غري ايؿٝع ١بايـدٝاْ :١طال تأخصٕٓ َعايـِ زٜٓو عٔ غري ؾٝعتٓا،
ؾاْو إٕ تعسٜٓتِٗ أخصت زٜٓو عٔ ايـدآ٥ني ايص ٜٔخاْٛا اهلل ٚضغٛي٘
()4

ٚخاْٛا أَاْاتِٗ ،إِْٗ إ٥تُٓٛا عً ٢نتاب اهلل ؾشطٓؾٚ ٙٛبسٓي... ٙٛص

ٖٚصا ؾاٖسْ عً ٢إٔ اإلضداع اىل ايؿٝع ١ز ٕٚغريِٖ ألدٌ ايٛثٛم
( )4ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب قؿات ايكان :ٞح + 24حباض األْٛاض :ز. 84: 4
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بايؿٝع ٞباغتٓباط٘ األسهاّ َٔ أسازٜجِٗ(ٚ )يعسّ ايٛثٛم بػري
ايؿٝع ٞأ ٚيـدٝاْت٘ بعسّ أخص األسهاّ ٚايؿتاٚ ٣ٚاغتٓباطٗا َٔ
ْكٛم ايهتاب ٚأسازٜح ايعرتٖٚ ،٠صا ٜهؿـ عٔ نٚ ٕٛد٘ ايـُٓع
ٖ ٛعسّ ايٛثٛم بكسم إخباض غري ايـُٛاي ٞبكش ١ؾتٝا ٙعٔ ؾطٜع١
غٝس ايـُطغًني (. )
يهٔ قس ٜكاٍ :إٕ إطالم أزي ١ايتكًٝس ْٚكٛق٘ ايًؿعٚ ١ٝعسّ تكٝٝسٖا
باإلٜـُإ ايهآٌَٜ -ؿ ٞاالؾرتاطٖٚ ،هصا دط ٟايعكالَ ٤ػتكطٓ عً٢
ايطدٛع اىل أٌٖ ايـدةٚ ٠ايـُعطؾ ١ؾُٝا ِٖ خةاَ ٤تدكٓك ٕٛؾ٘ٝ
ٚعً ٢اإلطالمٖٓ َٔٚ ،ا تـذس ايعكالٜ ٤طادع ٕٛاألطباٚ ٤ايـُٗٓسغني
ٚمل ٜتعاضف ب ِٗٓٝايطدٛع اىل خكٛم ايـُٛاؾل هلِ يف االعتكاز ،بٌ
ٜطدع ٕٛاىل أٌٖ ايـدة َٔ ٠زَ ٕٚالسع ١ز ٜ٘ٓأ ٚعكٝست٘ (.)3
ٚؾ :٘ٝإٕ ٖصا ايـذط ٟايعُ َٞٛقشٝض يف خكٛم ايطدٛع يف
أَٛض ايسْٝا ٚؾؤ ٕٚايعًٚ ّٛايـُعاضف غري األخطٚ ،١ٜٚأَا ايطدٛع
ايتكًٝس ٟيف أَٛض ايسٚ ٜٔاآلخط ٠ؾألدٌ خطٛضت٘ ٚععُ ١أَطٙ
ٚإضتباط٘ باآلخطٚ ،٠ؾٗٝا ال ْـشطظ عُ ّٛدط ٟايعكال ٤بًشاظ َعتكس
ايـُطدع ايسٜين يف ايتكًٝس ،بٌ ٜـُهٔ إسطاظ إختكام دط ٟايعكال٤
ٚايـُتؿطع ١يف خكٛم ايـُٛاؾل يف ايسٚ ٜٔايـُصٖب .
بٌ ال ٜبعس إختكام دط ٟايعكال ٤يف تـُاّ األزٜإ ٚايـُصاٖب
عً ٢ايطدٛع يف األسهاّ ٚايؿتا ٣ٚاىل خكٛم ايـُٛاؾل يف اإلعتكاز
ٚعسّ ايطدٛع اىل ايـُدايـ يف اإلعتكاز ،إسػاغاّ َِٓٗ بـدطٛض٠
( )3ضادع  :ايتٓكٝض  :االدتٗاز ٚايتكًٝس ٚ 441 :غري َٔ ٙاألعالّ ٚايهتب .
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ايععاَ ١ايسٚ ١ٜٝٓععُ ١ايـُٓكب ٚايٛظٝؿ ١ايرتب ١ٜٛاييت ٜؤزٜٗا
ايـُطدع ايسٜين ٚايـُؿيت ايؿطع ،ٞال أقٌٓ َٔ اعتباض ايعساي ١يف عكٝس٠
ايـُؿيت ٚغًٛنٖ٘ٚ ،صا َاْعْ عٔ َطدع ١ٝايـُدايـ يف ايعكٝس. ٠
ٚباختكاض :دط ٟايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبري باألَٛض ايس١ٜٝٓ
ٚاألخطٚ ١ٜٚعٓس أضباب األزٜإ ٚايـُصاٖب ناؾ -١قاقط عٔ إثبات
سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗس ايـدبري اشا نإ َـدايؿاّ يف ايس ٜٔأ ٚيف ايـُصٖب
َع ايـُهًـ ايصٜ ٟطٜس ايطدٛع اي ٘ٝيف أَٛض زٚ ٜ٘ٓأسهاّ ؾطع٘ .
ٜهاف اي :٘ٝقكٛض اإلَها ٤ايؿطعٜ ،ٞهؿٓٝا زيٝالّ عً ٢قكٛض:ٙ
أخباض َػتؿٝهَ ١طؾس ٠اىل عسّ أخص َعايـِ ايس َٔ ٜٔغري ايـُؤَٓني
ايـُعتكس ٜٔبٛال ١ٜعً ٞأَري ايـُؤَٓني (ٚ ،)قس زيٓت عً ٢إٔ أَط
ايـُطدع ١ٝايس ٖٞٚ -١ٜٝٓغري ضٚا ١ٜايـشسٜح اييت ُٜهتؿ ٢ؾٗٝا بايٛثٛم
بكسم اإلخباض ٚايـُدة ٖٛ -أَطْ َـدتلٓ بايعسٍ ايتك ٞايـُٛاؾل يف
ايـُصٖب ايـُعتكس بٛال ١ٜأَري ايـُؤَٓني(ْ )عري :طال تأخصٕٓ َعايـِ
()2

زٜٓو َٔ غري ؾٝعتٓا ...ص

طٚأَا ايـشٛازخ ايٛاقع ١ؾاضدعٛا ؾٗٝا

اىل ضٚا ٠سسٜجٓاصطَٔ نإ َٓهِ َـُٔ قس ض ٣ٚسسٜجٓا ْٚعط يف
ساليٓا ٚسطآَاصطؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا ٤قآ٥اّ يٓؿػ٘ ساؾعاّ يسٜ٘ٓ
َـدايؿاّ عًٖٛ ٢اَ ٙطٝعاّ ألَط َٛال ٙؾًًعٛاّ إٔ ٜكًسٚ ،ٙٚشيو ال
ٜه ٕٛإال بعض ؾكٗا ٤ايؿٝع ١ال نًِٗص ٖٚص ٙايكؿات ال تـذتُع إال
ؾـ ٞبعض ؾـكٗا ٤ايؿٝعٚ ،١ال تعِٓ غريِٖ دعَاّ ،بٌ إٕ غٝـطِٖ ٜـؿـتٕٛ
( )2ايٛغا:ٌ٥ز :18ب َٔ 11أبٛاب قؿات ايكان: ٞح + 41بَٗٓ 11ا :ح +1ح + 9ح24
 +ح. 24
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بأخباضِٖ ٚسالهلِ ٚسطاَِٗ ايػا٥س بٚ ِٗٓٝيٝؼ بأسهاّ غا٥س ٠بني
أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت( ،)ال أقٌ َٔ عسّ األَٔ َٔ خٝاْتِٗ ٚأخصِٖ
ؾتاٚاِٖ َٔ غري ايعرت. )( ٠
ٚايـشاقٌ َٔ َالسع ١األخباض ايـُػتؿٝهٚ ١ايـذط ٟايعكالٞ٥
ٚقكٛض أزي ١االَها ٤عٔ إثبات عُ ّٛسذ ١ٝايؿتٚ :٣ٛنٛح إؾرتاط
االٜـُإ ساٍ االغتٓباط ٚساٍ االؾتاٚ ٤عسّ سذ ١ٝؾت ٣ٛغري االَاَٞ
االثين عؿطٚ ،ٟإال ي ٛإْتؿ ٢إٜـُاْ٘ يف أسس ايـشايني مل ُٜشطظ ايـذطٟ
ايعكالٚ ٞ٥ال ٜػاعس اإلَها ٤ايؿطع ٞبأخباض َػتؿٝه ١بٌ ٚال ايػري
ايـُتؿطع َٔٚ -ٞقس ِٜايعَإ :عكٛض ايػٝب ١ايكػطٚ . ٣بٗصا ْـدطز
عٔ ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥ايـُػتكط ٠يف أَٛضِٖ ٚاستٝاداتِٗ ايسْ. ١ٜٛٝ
ٜٚـُهٔ تأٜٝس اغتساليٓا ايـُان ٞعً ٢اؾرتاط ايبًٛؽ ٚايعكٌ
ٚاإلٜـُإ بأٚي ١ٜٛاعتباضٖا يف ايـُؿيت َٔ اعتباضٖا يف ايؿاٖس ٚايكانٞ
ٚإَاّ ايـذُاع ،١ؾإ َٓكب ايؿتٝا ٚايععاَ ١ايس ١ٜٝٓأععِ ؾأْاّ ٚأق٣ٛ
إقتها ّ٤إلعتباض ٖص ٙاألَٛض ٚ .ال ٜـُهٔ قٝاؽ َكاّ ايؿتٝا ٚايععاَ١
ايس ١ٜٝٓعً ٢إخباض ايطا ٟٚبايـشهِ عٔ اإلَاّ ،ؾإٕ اإلخباض عٔ اإلَاّ
ايـُعكٜ ّٛهؿ ٞيف قبٛي٘ :إسطاظ قسم ايـُدة ،بُٓٝا ايؿتٝا ظعاَ١
زَٚ ١ٜٝٓػؤٚي ١ٝتطب ١ٜٛخطري ٠ال تٓاط إال بـذاَع ؾطا٥ط َؤًٖ ١يتػ ِٓ
ايـُكاّ اإلهل ٞايععٚ ِٝايـُٓكب ايٓٝاب ٞايعع. ِٝ
ٚثـُٚ ١د ٙٛإغتسٍ بٗا عً ٢اؾرتاط االٜـُإ َٚ ،ا شنطْاٖٛ ٙ
ايعُسٚ ٠ب٘ ايهؿا. ١ٜ
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الصسط السابع  :ذكُزٔ الـنفيت .
ايـُؿٗٛض اعتباض شنٛض ٠ايـُطدع ايسٜين ،ؾً ٛبًػت ايـُطأ ٠ايسضد١
ايعًٝا َٔ ايؿكاٖٚ ١ايعساي -١مل ٜكض تكًٝسٖا يف ؾتاٚاٖا ايؿطعٚ ،١ٝقس
بًػتٗا بعض ايٓػا ٤ايكايـشات يف ايكط ٕٚايـُانٚ ١ٝقس شنطت بعض
ايتٛاضٜذ أمسا ٤قشابٝات ٚتابعٝات ٚؾكٗٝات تؿطٓؾٔ بـُكسض ٠اإلؾتا٤
ًَٚه ١االدتٗاز يف ايكط ٕٚايـُان ،١ٝيهٓٗا -بٓعط ايـُؿٗٛض -ي ٛبًػت
األعًُ ١ٝمل ٜـذع عٓسِٖ ٚمل ٜكض تكًٝسٖا ،بٌ ٜكًس ايـُهًؿٕٛ
ؾانٌ ايؿكٗا ٤ز ٕٚايؿك ١ٗٝاألؾهٌ َٔ ايـُذتٗس ٜٔايصنٛض .
يهٔ سٝح إٔ عُس ٠ايسي ٌٝعًَ ٢ؿطٚع ١ٝايتكًٝس يف ايس ٖٛ ٜٔغري
ايعكال ٤ايـُُه ٢ؾطعاّ عً ٢ضدٛع غري ايـدبري اىل ايـُتدكل
ايـدبري  ،ؾإ غري ايعكالَ ٤ػتكطٓ عً ٢ايطدٛع يًـدبري ست ٢اشا ناْت
أْج ٢إش ال ؾطم عٓسِٖ بني ايصنط ٚبني األْجٚ ،٢ايـُِٗ ٚادسٜت٘
يًتدكل ايـُعطيف ٚايـدةٚ ،١ٜٚعٓس٥ص ْـشتاز يًدطٚز عٔ ٖصا
ايػري ايعاّ اىل زيٚ ٌٝانض ٜجبت إعتباض شنٛض ٠ايـُؿيت ٚمل ْـذس
زيٝالّ ٚانشاّ غًُٝاّ َٔ االؾهآٍٖ َٔٚ ،ا سه ٢ايػٝس احله(ِٝقس)ٙ
عٔ بعض ايـُشككني ايؿتٝا بـذٛاظ تكًٝس األْج. )4(٢
ْعِ قس ٜػتسٍ إلعتباض شنٛض ٠ايـُؿيت بٛد َٔ ٙٛاألزي: ١
األ :ٍٚزع ٣ٛإْكطاف إطالم زي ٌٝؾطع ١ٝايتكًٝس اىل ايطدٌ
ْاؾ٦اّ َٔ َعتة ٠أب ٞخسٜـذ ١بططٜكٗٝا َٚتٓٗٝا ايص ٜٔأخصا قٝس ايطدٌ:
طإٜانِ إٔ ٜـشانِ بعههِ بعهاّ اىل أٌٖ ايـذٛض ،إْعطٚا اىل ضدٌ
(َ )4ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك : ٢ز. 23: 1
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َٓهِصطإدعًٛا بٓٝهِ ضدالّص( )6ؾإْٗا تسٍ عً ٢إعتباض ضدٛي ١ايكانٞ
 َٔٚايٛانض إٔ َٓكب اإلؾتا ٤أععِ ؾأْاّ ٚأضق َٔ ٢ايكهاٚ ،٤اشا
ثبت إعتباض ضدٛي ١ايكان ٞثـبت إعـتباض ضدـٛي ١ايـُؿيت بـططٜل أٚىل،
ال أقٌ َٔ تػاُٜٗٚا يف ايـُكاّ ؾتعتة ضدٛي ١ايـُؿيت ٚايكان. ٞ
يهٓ٘ إغتسالٍْ َطؾٛض  :أٚالّ -اْ٘ قس سككٓا يف(ؾك٘ ايكها :)٤عسّ
ايسي ٌٝايٛانض عً ٢اعتباض شنٛض ٠ايكانٚ ،ٞإٕ أؾتٓٝا استٝاطاّ بؿطط
شنٛض ٠ايكان ،ٞؾطادع(. )7
ٚثاْٝاّ -إٕ ايعاٖط دًٝاّ إٔ أخص عٓٛإ ايطدٛي ١يف ايكان -ٞي ٛتـِٓ
إضازت٘ ؾطعاّ -قباٍ قها ٠أٌٖ ايـذٛض ٚسهاَِٗ -ال قباٍ ايـُطأ-٠
ٚبًشاظ ايػايب ايـُتعاضف خاضداّ يف ايكهاٚ ،٤يٝؼ قٝساّ َأخٛشاّ يف
َٛنٛع ايكها ٤تعبساّ  .ثـِ اْ٘ ال تالظّ بني ايكهاٚ ٤بني ايؿتٝا ست٢
ًٜعّ إعتباض ايطدٛي ١يف ايؿتٝا نُا إعتةت يف ايكها ،٤نُا ال ؾاٖس
ٜٛثل ب٘ عً ٢أٚي ١ٜٛاإلؾتا َٔ ٤ايكها ٤بني ايـُتٓاظعني ٚايصُٜ ٟدؿ٢
ؾ ٘ٝعً ٢ايكان َٔ ٞإٜصا ٤بعض ايـُتٓاظعني بعس قسٚض ايـشهِ عً٘ٝ
بـدالف َكًشت٘ ٚضغبت٘ٚ ،يعٌ ٖصا زاع ٕاىل أخص عٓٛإ ايطدٛي ١يف
ايكانَٓ ٖٛٚ ،ٞتـٕ يف اإلؾتاٚ ٤ال زاع ٞألخصٖا ؾ. ٘ٝ
ايجاْ :ٞإْ٘ ٜـُهٔ ايتعس َٔ ٟاإلَاَٚ ١ايكها ٤ايـُطًٛب ؾُٗٝا
ايصنٛض ٠اىل اإلؾتاٚ ٤ايـُطدع ١ٝايس ،١ٜٝٓإش نُا ال تكض إَاَ ١ايـُطأ٠
يًطداٍ يف قال ٠ايـذُاعٚ ١ال ٜكض ايرتاؾع ايٗٝا ٚال ٜٓؿص قهاؤٖا يف سل
( )6ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 1ابٛاب قؿات ايكان :ٞح + 4بَٗٓ 11ا :ح. 6
( )7ؾك٘ ايكهاَٛ َٔ ٤غٛعتٓا ايؿكٗ : ١ٝبؿط ٣ايؿكاٖ: 13: ١م. 98 :
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ايـُتداقُني نصيو ال ٜكض تكًٝسٖا َٚطدعٝتٗا ٚقس تـشكل يف
بـشٛخ قال ٠ايـذُاع : ١ظٗٛض األخباض يف إضتهاظ عسّ قش ١إَاَتٗا
يًطداٍ يف أشٖإ ايطٚا ، ٠نُا ٚضز يف ايكها : ٤ايٓلٓ ايـُػتسٍ ب٘
عً ٢إعتباض شنٛض ٠ايكان ٞؾطادع( ،)8بُٓٝا مل ْـذس زيٝالّ ُٜعتسٓ ب٘ أٚ
ْكٓاّ ٜسٍٓ عً ٢شنٛض ٠ايـُؿيتٚ ،ال ٜكض قٝاؽ اإلؾتا ٤عً ٢اإلَاَ١
ٚايكهاُٖٚ ٤ا َٓكٛقإٚ ،ال ْلٓ يف اإلؾتاٚ ٤أخص َعامل ايس. ٜٔ
ٚبتكطٜبٕ ثإٕ ٜ :ـُهٔ إٔ ٜػتسٍ باألٚي ١ٜٛعً ٢إعتباض شنٛض٠
ايـُؿيت ،ؾإ ايـؿتـٝا أعـعِ َٔ إَاَ ١ايكال َٔٚ ٠ايـكـهاٚ ،٤قس َـٓـع
ايؿاضع َٔ تكس ٟايـُطأ ٠إلَاَ ١ايطداٍ يف ايكًٛات  َٔٚايكها. ٤
ٜٚطزٖٓا  :أٚالّ  :اْ٘ ال تُـشطظ األٚيَ ١ٜٛا يـِ ُٜـشطظ ايؿكَٓ ٘ٝاط
ايـشهُنيٚ ،ال ٜتُهٔ أسسْ َٔ إسطاظ َٓاطُٗا إال عٓس ٚضٚز ْلٓ
ل نصيو .
ؾطع ٞقشٝض ٜبَ ٔٓٝالنُٗاٚ ،ال ْ ٓ
ٚثاْٝاّ :ي ٛؾطض إسطاظ األٚي ١ٜٛعٓس أسسٕ -ؾٗ ٞأٚي ١ٜٛظٓ ١ٝال
تـذسَ ٟا مل تبًؼ ايكطع ٚايٝكنيٚ ،نٝـ ٜـشكٌ ايٝكني باألٚيَ ١ٜٛع
إٔ ايـُطأٜ ٠ؿطع هلا إَاَ ١ايٓػا ٤يف قال ٠اجلُاعَ ،١هاؾاّ يـدكٛق١ٝ
يف قال ٠ايـذُاع ١تـُٓع َٔ إَاَ ١ايٓػا ٤يًطداٍ ،ؾإ إَاَ ١ايـُطأ٠
يًطداٍ يف ْؿػ٘ ٜتٓاؾَ ٢ع ساهلا ٚأْٛثتٗا بًشاظ بعض سطنات ايكال٠
 عٓسَا تطنع ٚتػذس  ٖٞٚإَاّ ايطداٍ ٚأَاَِٗ -تكسض َٓاؾَ ّ١ٝعأْٛثتٗا ٚضٚساْ ١ٝايكال ،٠سٝح تؿكس َعٗا ايكال ٠ضٚسٝتٗا ٚقطبـٝـتٗا،
( )8ايٛغا : ٌ٥ز : 4ب + 19ب َٔ 41ابٛاب قال ٠ايـذُاع + ١ز : 18ب  َٔ 4ابٛاب
قؿات ايكان : ٞح. 1
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ٖٚصا نً٘ ٜـُٓع َٔ سك ٍٛايكطع باألٚي. ١ٜٛ
ٖٚهصا ايكها ٤ؾ ٘ٝخكٛقٝات قس تـكتـه ٞسهُ ١ايتؿطٜع ألدًٗا
إعتباض شنٛض ٠ايكان -ٞنُا ٖ ٛايـشاٍ يف إَاَ ١ايـذُاعٚ -١ي ٛألدٌ
ايتشٓٛط عً ٢أَٔ ايكان َٔ ٞاإلعتساٚ ،٤عً ٢عساي ١ايكهاٚ ٤ايـشهِ
بني ايـُتداقُني َٔ ؾطشات ايعٛاطـ ايـذٓٝاؾٚ ١ايك ١ٜٛعٓس ايـُطأ٠
ٚيصا ٚضز ايٓلٓ بـُٓع ايـُطأ َٔ ٠ايـشهِ ٚايكها٤طٚال تُـٛيٓ٢
ايكها٤ص(ٚ ،)9يف ايـُكابٌ :تٛدس يًؿتٝا خكٛقٝات َع ١ٓٝيعٌ سهُ١
ايتؿطٜع مل تـكتـض ٔايـتشـٛط هلا باعتـباض شنـٛض ٠ايـُؿـيت ضغِ عـعـُ١
َـكاّ اإلؾتاٚ ،٤إال يٛضز ايتكطٜض ب٘ ٚايٓلٓ عًٚ ٘ٝيٝؼ ؾًٝؼ .
إشٕ ال أٚي ١ٜٛستٜ ٢ػط ٟايؿك ٘ٝبٗا إعتباض ايصنٛض ٠اىل اإلؾتا. ٤
ايجايح َٔ أزي ١إعتباض شنٛض ٠ايـُؿيت  :إْ٘ قس عًُٓا َٔ َصام
ايؿاضع ايـُكسؽ ْٚكٛق٘  :إضاز ٠تـشذٓب ايـُطأٚ ٠تػتٓطٖا ٚتكسٜٓٗا
يألَٛض ايبٝت ١ٝز ٕٚايتسخٌ ؾُٝا ٜٓايف ٖص ٙاألَٛض َٔٚ ،ايٛانض إٔ
تكس ٟايـُطأ ٠يإلؾتاٜٛ ٤دب دعٌ ْؿػٗا َعطناّ يًُطادعٚ ١اإلغتؿتا٤
ٚال ٜطن ٢ايـُؿطع دعٌ ايـُطأْ ٠ؿػٗا َعطن ّا يصيو أبساّ (.)11
ٜٚطزٓ : ٙإٕ َعً ١َٝٛإضاز ٠ايتشذب َٔ ايٓػا ٤ثابت ١دعَاّ ،يهٓٗا ال
تٓايف قالح ايؿك ١ٗٝيؿتٝا ايٓاؽ بأسهاّ زٚ ،ِٜٗٓنجريْ َٔ ايـُؤَٓات
ايـُتؿكٗات قس َاضغٔ ٖص ٙايـُُٗٚ ١دعًٔ أْؿػٗٔ َعطناّ يًتعًِٝ
ٚايتجكٝـ ايسٜين ٚال اؾهاٍ ؾٜ ٘ٝكٓٝاّ ،بٌ يـٗٔ األدط ٚايجٛاب ايعع.ِٝ
( )9ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 4ابٛاب قؿات ايكان :ٞح. 1

( )11ايتٓكٝض يف ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك : ٢االدتٗاز ٚايتكًٝس . 446 :
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ْعِ ٜٛدس يًُطأ ٠زٚض أغاؽ يف قـها ٤اسـتٝادات ايبٝت غايباّ،
يهٓ٘ مل تتشكل َٓاؾا ٠تكسٜٓٗا يألَٛض ايبٝتَ ١ٝع تكسٜٓٗا يؿتٝا ايٓاؽ،
غٛا ٤ايـُذتٗسٚ ٠ايـُتؿكٗ ١ايـُبًٓػ ١ألسهاّ ايؿطع ٚايـُطؾس ٠ألسهاّ
ايـشرٚ ،ال زي ٌٝؾطعًَ ٞعّ يًُطأ ٠بايتكس ٟيألَٛض ايبٝت ١ٝخاق١
بـشٝح ال ٜطن ٢ايؿاضع برتنٗا ٚايتكس ٟيالنتػاب أ ٚيتعً ِٝايٓاؽ
أ ٚإلؾتا ،ِٖ٤بٌ ٜـُهٓٗا إٔ تٛنٌ أسساّ يكها ٤استٝادات ايبٝت
بعٛض ٚتتكس ٖٞ ٣يعًُٗا أ ٚإلؾتا ٤ايٓاؽ ٚال نري ؾٚ ٘ٝال اؾهاٍ .
ٖٓ َٔٚا ٜـُهٓٓا إٔ ْـُٓع زع ٣ٛضغب ١ايؿاضع عٔ تسخًٓٗا يف غري
األَٛض ايبٝتْٓٚ ١ٝاقؿ٘ بعسّ ثبٛت زي ٌٝعً ٢اإليعاّ ايؿطع ٞبتكسٜٗا
يألَٛض ايبٝت ١ٝز ٕٚغريٖا ست ٢تعً ِٝايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ايتجكٝـ بأسهاّ
ايؿطع ايـُبني بـشٝح ٜـشطّ عًٗٝا ايتكس ٟيًعٌُ ٚاالنتػاب أٚ
يًتعًٚ ِٝاإلضؾاز أ ٚيإلؾتاَٚ ٤طدع ١ٝاألْاّ ٖ َٔٚ .صا ٜتب ٔٓٝؾطع١ٝ
تؿكٓ٘ ايـُطأٚ ٠اغتُطاض تـشكًٗٝا ست ٢تبًؼ ايسضد ١ايعاي َٔ ١ٝاالدتٗاز
ٚايؿكاٖ ،١ثِ تتكس ٣يًبشح ايـداضز ثِ تتكس ٣يإلؾتاٚ ٤ايـُطدع١ٝ
ايسٚ ١ٜٝٓتـذعٌ ْؿػٗا َعطناّ يًؿتٝا ٚايـُطادعٚ ١اإلغتؿتا َٔ ،٤زٕٚ
يع ّٚتـشذ ِٝايـُطأٚ ٠تعط ٌٝزٚضٖا االدتُاع َٔٚ ،ٞز ٕٚزيُٜ ٌٝعًِ
ب٘ َـدايؿَ ١ا شنطْا يـُصام ايتؿطٜع ايًطٝـ ايـشه. ِٝ
إشٕ ٜبك ٢تكس ٟايؿك ١ٗٝيًؿتٝا عً ٢ايـذٛاظ ايطبع ٞاألٚيٖٛٚ ٞ
غري َتٓافٕ َع إضاز ٠ايتؿطٜع يتشذٓب ايـُطأٚ ٠تػتٓطٖا أَ ٚع ضغبت٘ يف
تكسٜٓٗا يألَٛض ايعاٚ ١ًٝ٥ايرتب ١ٜٛايـُطتبط ١بـُعاف ايعا ١ً٥اييت تٓتُ ٞايٗٝا
ايـُذتٗس ،٠نُا ال ٜـُهٔ قٝاؽ االدتٗاز ٚاإلؾتاًَ ٖٛٚ - ٤تَ ِ٦ع ايتػتٓط
ٚايتشذٓب ٚقها ٤إستٝاداتٗا ٚعاً٥تٗا ٚبٝتٗا -عً ٢ايكها ٤أ ٚإَاَتٗا
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يًطداٍ يف قال ٠ايـذُاع ،١يـُا شنطْا َٔ ايتٛدٚ ٘ٝيٛضٚز ايٓلٓ
ايـدام بـُٓع ايـُطأ َٔ ٠تٛي ٞايـكهاٚٚ ،٤ضٚز ايـٓـلٓ ايـُػـتـؿٝض
ايعاٖط يف إضتهاظ عسّ قالس ١ٝايـُطأ ٠إلَاَ ١ايطداٍ يف ايكال.)11( ٠
ايطابع َٔ أزي ١اعتباض شنٛض ٠ايؿك ٘ٝايـُطدع ايسٜين ٚعسّ قش١
تكًٝس األْجْ - ٢كٛم َتؿطقٚ ،١تـُاَٗا نعٝـ ايػٓسٚ ،عُستٗا :
أْ -عري سسٜح ايتٛي:١ٝطٜا عً ٞيٝؼ عً ٢ايـُطأ ٠مجعٚ ...١ال تُٛيٓ٢
()14

ايكها٤ص

ٚايؿتٝا َجٌ ايكها ٚ ،٤قٛي٘ (: )طئ ٜؿًض قٚ ّٛيٓٛا

أَطِٖ إَطأ٠ص(ٖٚ )13صإ سسٜجإ ٜـٓؿٝإ قالح ايـُطأ ٠يإلؾتا.٤
يهُٓٗا نعٝؿإ غٓساَّٚ ،ع غض ايططف عُٖٓ٘ -ا قاقطإ َٔ
سٝح ايسالي ١عًَٓ ٢ع تكس ٟايـُطأ ٠يإلؾتاٚ ٤ايـُطدع ١ٝايس: ١ٜٝٓ
سٝح إٔ ايـدة األٜٓ ٍٚؿ ٞايتٛي ١ٝعً ٢ايكهاٚ ،٤ال ْـشطظ تـُاثً٘
َع ايؿتٝا يف ايـشهِ ٚال ْـشطظ تالظَ٘ َعٗاٚ ،قس تكسّ تؿك ٌٝبٝاْ٘ .
ٚايـدة ايجاْ:ٞطٚيٓٛا أَطِٖ إَطأ٠ص ظاٖط ٙايتٛيٚ ١ٝايععاَ ١ايعاَ١
يف أَٛض األَٚ ١ايـشه ١َٛايػٝاغ ١ٝبكط ١ٜٓغبب قسٚض ٙسٝح تـشسخ
( )ب٘ بعس إٔ بًػ٘ إٔ أٌٖ ؾاضؽ بعس َٛت نػطًَٓ -٣هٛا عًِٗٝ
بٓتٖ٘ ،هصا سه ٢ايبٗٝك ٞيف غٓٓ٘ ،ثِ قاٍ ٚ( :يف ضٚآًَ : ٕ١ٜهٛا أَطِٖ
إَطأ ،٠ضٚا ٙايبداض ٟيف ايكشٝض)ٚ ،ال زالي ١يف ايـدة عًَٓ ٢ع
ايتٛي ٞايـدام  :اإلؾتا ٤ايصَ ٖٛ ٟـشٌ ايبشح ٜٚ .ؤنس َا شنطْاَ :ا
( )11ضادع  :ايٛغا : ٌ٥ز : 4ب  + 19ب َٔ 41ابٛاب قال ٠اجلُاع. ١
( )14ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 4ابٛاب قؿات ايكان : ٞح1
( )13ايػٓٔ ايهة ٣يًبٗٝك : ٞز. 118 : 11
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ضٚا ٙايؿعيب َٔ مساع أب ٞبهط َٔ ٠ضغ ٍٛاهلل( )قٛي٘:طئ ٜؿًض
ق ّْٛتسبٓط أَطَِٖ إَطأ٠ص سها ٙاب ٛبهط )12( ٠عٓسَا ضأ ٣ايـُطأ ٠ايـُع١ٓٝ
تأَط ٚتٓٗ ٢يف ايبكطٚ ٠تٗ ٤٢ٓٝايٓاؽ يـشطب أَري ايـُؤَٓني عًٞ
(ٚ ،)نإ تصنٓط ٙيًشسٜح ايـُشُس ٟزاعٝاّ إلْكطاؾ٘ ٚإعتعاي٘
ٖؤال ٤ايـُشاضبني ،ؾتؤنس ٖص ٙايـشها ١ٜؾُٗٓا يًطٚا. ١ٜ
بْٚ -عري األسازٜح اييت تب ٓ ٔٝأٚقاف عاَ : ١طايٓػاْٛ ٤اقل
االٜـُإ ْٛٚاقل ايعكْٛ ٍٛاقل ايـشعٛظص  ٖٛٚنالّ أَري ايـُؤَٓني
( )بعس ؾطاغ٘ َٔ سطب ايـذٌُ ٚيف شّٓ ايٓػا ،٤ثِ ؾػٓطٖا ٚقاٍ:
طؾأَا ْككإ إٜـُاْٗٔ ؾكعٛزٖٔ عٔ ايكالٚ ٠ايكٝاّ يف أٜاّ سٝهٗٔ،

ٚأَا ْككإ عكٛهلٔ ؾؿٗاز ٠اإلَطأتني َٓٗٔ نؿٗاز ٠ايطدٌ ايٛاسس،
ٚأَا ْككإ سعٛظٗٔ ؾُٛاضٜجٗٔ عً ٢األْكاف َٔ َٛاضٜح ايطداٍ
ؾا ٓتـكٛا ؾطاض ايٓػاٚ ٤نْٛٛا َٔ خٝاضٖٔ عً ٢سصضٕٚ ،ال تطٝع ٖٔٛيف
ايـُعطٚف ست ٢ال ٜطُعٔ يف ايـُٓهطص(ْٚ .)14تعكب ٖصا ْٚك: ٍٛ
أٚالّ :ال ضٜب يف إٔ ٖص ٙأٚقاف عاَ ١ال تعين إٔ نٌ إَطأ ٠ال عكٌ هلا،
بٌ تسٍ عًْ ٢كل عكًٗا َٔٚ ،ايكطٜب دساّ ن ٕٛايٓكل ْاؾ٦اّ َٔ ْع١َٛ
ايـدًك َٔٚ ١ايؿؿكٚ ١ايـشٓإ ٚايًٚ ١ْٛٝايطمحٚ ١ايًطاؾٚ ١ايعٛاطـ
ايـذٝاؾ ١اييت تتٓػِ بٗا ايٓػا ٤بطبعٗا ايؿػٛٝيٛد ٞايـُعً ّٛسسٜجاّ
ٚايـًُُٛؽ ٚدساْاّ ،قاٍ ضغ ٍٛاهلل(:)طايـُطأ ٠يعب َٔ ١إتـٓدصٖا ؾال

ٜهٓٝعٗاص ٚقاٍ أَري ايـُؤَٓني(:)طايـُطأ ٠ضٜـشاْ١ص(. )16
12

( ) ضادع  :ؾطح ابٔ اب ٞاحلسٜس يٓٗر ايبالغ : ١ز. 447 : 6
14

( ) ضادع  :ؾطح ابٔ اب ٞاحلسٜس يٓٗر ايبالغ : ١ز. 412 : 6
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ْعِ يف نٌ إَطأٜٛ ٠دس َكـته ٞايٓكل ٚال ٜٓبطل ٖصا عً ٢نٌ
ايٓػا ،٤إش ٜالسغ عً ٢بعهٗٔ نُاٍ ايعكٌ أ ٚنُاٍ اإلٜـُإ بأنجط
َـُا عٓس بعض ايطداٍ  .ثـِ عٓسَا تتـجـكـ ايـُطأٚ ٠تتؿكٜ٘ -عً ٛؾأْٗا
بايؿهط ٚايعًِ الغُٝا اشا قاسب٘ تك ٣ٛاهلل تعاىل ٚايعٌُ ايكايـض
ٚايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل ،ثـِ تكبض شات ضأ ٟسكٝـ َٚهاْ ١عًُ،١ٝ
ؾتهعـ عٓسٖا األٚقاف ايػٚ ١٦ٝايٓكا٥ل ٚتهاز تكري ناًَ ١ايعكٌ
ْػبٝاّ ٚناًَ ١اإلٜـُإٚ ،قس ٜعًَ ٛكاَٗا دساّ نُا ٖ ٛايـشاٍ يف غٝس٠
ايٓػا ٤ؾاطُ ١ايعٖطاَٚ ٤ط ِٜايعصضاٚ ٤آغ ١ٝبٓت َعاسِ ٚخسٜـذ١
ايهةٚ ٣ظٜٓب ايعكْٚ ١ًٝـؿٝػ ١سؿٝس ٠اإلَاّ ايـُذتب ،٢نُا إٔ نجرياّ
َٔ ايٓػا ٤تؿطٓؾٔ بايسضد ١ايعًٝا َٔ ايعًِ ٚايكالح ٚايتهاٌَ
ايطٚسٚ ٞاألخالقٚ ،ٞبعهٗٔ تؿطٓؾٔ باالدتٗاز ْعري بٓت ايـُذًػٞ
األب ظٚد ١ايـُال قايـض ايـُاظْسضاْٚ ٞغبكتٗا بٓت ايؿٝذ ايطٛغٞ
ٚبٓت ايعالَ ١ايـشًٚ ٞبٓت ايؿٗٝس اييت ناْت تػُ ٢غٝس ٠ايٓػٛإ
ٚغت ايـُؿاٜذٚ ،غرئٖ نجري الغُٝا يف ايكطْني األخري. ٜٔ
ٚثاْٝاّْ -ـك :ٍٛإٕ ْـكل ايـُطأ ٠ال ٜالظّ عسّ دٛاظ اعتُاز ؾتاٚاٖا
ي ٛزضغت ٚباسجت ٚقاضت ؾكٗٚ ١ٝاغتٓبطت ايؿتا ٣ٚايؿطعَٔ ١ٝ
أزيتٗا ايتؿك ١ًٝٝنُا ٜـشكٌ عٓس ايطداٍ ْ .عِ ايـُطأ -٠يٓكل عكًٗا
ٚطبعٗا ايؿػٛٝيٛد -ٞال تهَ ٕٛعٗط قٚ ٠ٛقالبٚ ١ؾذاع ١تػاعس عً٢
تـشُٓ ٌ أعبا ٤ايػًط ١ايعًٝا يف ايكها ٤ايصٜ ٟتطًب قالبٚ ١إضاز ٠ق١ٜٛ
ٚسعَاّ ٜٓاغب ايـدًك ١ايؿػٛٝيٛد ١ٝيًطدٌ ز ٕٚايـُطأٖٚ ،٠هصا ايٛال١ٜ
ايعًٝا ٚايـُطدع ١ٝايسٜٓ ١ٜٝٓاغبٗا ايـشعّ ٚعسّ ايتأثط ايعاطؿ ٞساٍ اإلؾتا،٤
ْعِ ٖصا نً٘ ٜـشطظ عٓس ايـُطأ ٠عٓس إسطاظ ايعساي ١يف ايـُؿيت .
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ٖٓ َٔٚا تـذس ايـُؤَٓات بٌ ٚايـُؤَٓني يف نٌ عكط َٚكط اشا
ُٚدٔسَتِ ؾ ِٗٝؾكٜ ١ٗٝطدع ٕٛايٗٝا ٜٚتعًَُٗٓ ٕٛا ،ال أقٌ َٔ ضدٛع
ْػا ِٖ٤ايٗٝا يتعًِ األسهاّٖٚ ،صا َا سكٌ َع بعض ايكشابٝات
ٚايتابعات نُا سسٓثٓا ايتأضٜذ االغالَ ٞايٓاقعٚ ،مل ٜعٗط َٔ األ١ُ٥
( )ضزعْ أ ٚإْهاض ،ؾهٝـ اشا قاضت ايـُطأَ ٠ـذتٗس ٠تػتٓبط
األسهاّ َٔ أزيتٗا  َٔٚأسازٜجِٗ(ْٚ . )ؤنس َا تكسّ ْٚهٝـ :
ثايجاّ :إٕ ايتأٌَ ايـُٓكـ يف أٚقاف ايٓككإ ٚغٝام سسٜجٗا
ٜـذعًٗا ٚانش ١ايساليٚ ١االضؾاز اىل أْٗا أٚقاف يًٓػا ٤ايطايـشات
ايـداضدات عٔ داز ٠ايؿطع ،ؾإْٗا أٚقاف ٚاضز ٠يف نالَ٘ ()
بعس ؾطاغ٘ َٔ سطب ايـذٌُ يف شّٓ ايٓػا ،٤قاٍ ابٔ أب ٞاحلسٜسٖ( :صا
ايؿكٌ نً٘ ضَعْ اىل عا٥ؿٜ )١عين ؾُٝا قٓعت٘ َع أَري ايـُؤَٓني عًٞ
( )يف ايـدطٚز عً ٘ٝيـُشاضبت٘ يف ايبكطَ -٠ـُا ٜؤنس عسّ عُّٛ
األٚقاف نُا غبل بٝاْٜ٘ ،هؿٓٝا عسّ إسطاظ عُ َ٘ٛيًُطأ ٠ايعايٞ
ؾأْٗا بؿعٌ تؿطٓؾٗا بـًُه ١االدتٗاز َٚباؾط ٠االغتٓباط بعس ايتشكٌٝ
ايـُػتُط ٚايتٛضع عٔ َعكٝت٘ تعاىل ٖٞٚ ،تٛدب ايتهاٌَ قٗطاّ ٚدساْاّ .
دـْٚ -عري سسٜح تؿػري ايعػهط )(ٟآل ١ٜغٛض ٠ايبكط :481 :٠ط َإِٔ

خطَ٣صعٔ أَري ايـُؤَٓني()
سسَا َُُٖا ا ِيأُ ِ
َنطَ إٔ ِ
سسَا َُُٖا ؾَتُص ِّ
تَهٌٖٔ إٔ ِ
قاٍ :طإشا نًٓت إسساُٖا عٔ ايؿٗاز ٠ؾـٓػٝـتٗا شنٓطت إسساُٖا األخط٣
بٗا ؾاغتكاَتا يف أزا ٤ايؿٗاز ٠عٓس اهلل ؾٗاز ٠إَطأتني بؿٗاز ٠ضدٌ يٓككإ

عكٛهلٔ ٚز...ٜٔٗٓص(. )17
( )17ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب ايؿٗازات  :ح . 1
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ٖٚصا ايٓل -بػض ايٓعط عٔ نعؿ٘ ٚعسّ ايٝكني بكسٚضٖٛ -ٙ
تٛد ٘ٝالؾرتاط تعسز ايؿاٖستني عٔسالّ يؿٗاز ٠ضدٌ بكٛي٘:طيٓككإ
عكٛهلٔ ٚزٜٔٗٓصٖٚصا ٚقـ يًُطأ ٠بـشسٓ االقتهاٚ ٤اإلغتعساز
ٚايؿأْٚ ، ١ٝيٝؼ ثابتاّ بٓش ٛايؿعً ١ٝعٓس مجٝع ايٓػا ٤ست ٢ايكايـشات
ايـُتؿكٗات باألؾهاض ايس ١ٜٝٓايـُػتُس َٔ ٠ايكطإٓ ٚايػٓٚ ،١قس ٚدٓ٘
أَري ايـُؤَٓني(َ )عازي ١ؾٗاز ٠ايـُطأتني يؿٗاز ٠ايطدٌ ايٛاسس
بايـُكته:ٞطْككإ عكٛهلٔ ٚزٜٔٗٓص ؾال ٜعِٓ ٚقـ ايـُطأ ٠يف ٖصا

ايـشسٜح -عً ٢ؾطض قسٚض -ٙايـُطأ ٠اييت تـِٓ عكًٗا ٚزٜٗٓا بؿعٌ
َـذاٖستٗا يٓؿػٗا بأزا ٤ايٛادبات ٚإدتٓاب ايـُشطَات ٚبؿعٌ تعًُٓٗا
ألسهاَ٘ تعاىل يف ايهتاب ٚايػٓٚ ١يططٜك ١االغتسالٍ ٚإغتٝعابٗا
آلالت االدتٗاز َٚعسات اإلغتٓباط ست ٢قاضت ؾكٗ ١ٝتـكٓـْ ١ٝـكـ. ١ٝ

ٚاشا مل تعِٓ طٛا٥ـ األخباض ايـُتكسَ ١ايـُطأ ٠ايـُتهاًَ ١بايعًِ
ٚايعٌُ ايكايـض -دا٤ت ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥ايكا ١ُ٥عًَ ٢طدع ١ٝايـدبري
ٚايـدبريٚ ٠ؾطع ١ٝضدٛع غري ايـدبري اىل ايـدبري ٠يف أسهاّ ايس.ٜٔ
ٜهؿٓٝا عسّ ايسي ٌٝعً ٢إعتباض ضدٛي ١ايـُؿيت بٌ ٜٛدس ايسي ٌٝايـُعتسٓ
ب٘ عً ٢ؾطع ١ٝقٝاّ ايـُطأ ٠بايؿتٝا ٚبٝإ األسهاّ ٚايـُٛاقـ ايؿطع:١ٝ
أ -زي )18(ٌٝخام ٜتُجٌ بكٝاّ ظٜٓب ايعك ١ًٝبعس  ّٜٛعاؾٛضا ٤ببٝإ
األسهاّ ٚايـُٛاقـ ايس ١ٜٝٓتػتٓطاّ عً ٢ظ ٜٔايعباز (َٚ )جًٗا قٝاّ
دسٓ ٠االَاّ ايـشذ ١أّ ايـشػٔ ايعػهط ٟبعس غٝب ١االَاّ ايـُٗسٟ
(عذٌ) نُا دا ٤يف خة ايكسٚم ٚايطٛغ. ٞ
( )18ضادع  :نُاٍ ايسٚ ٜٔمتاّ ايٓعُ - 411: ١طبع ١مجاع ١املسضغني +ايػٝب ١يًطٚغ. 431 :ٞ
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ٚزي ٌٝعاّ ٖ ٛغري ايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبري ٚإٕ ناْت أْج٢
 ٖٛٚدطَ ْٟػتكط ًَشٛظ ال َٜػَعُ أسس إْهاضٚ ،ٙإٕ ؾطاؾ ١ايـُٓكب
ٚخطط ايععاَ ١ايس ١ٜٝٓال ٜـُٓع َٔ تكسٓ ٟايـُطأ ٠اشا أسطظ إدتٗازٖا
ٚعسايتٗا نُا ٖٚ ٛانض دساّٚ ،قس نإ بعهٗٔ ظَٔ سهٛضِٖ()
ايـُجٌ ايطا٥ع ٚايكس ٠ٚايكايـش ١يف ايعًِ ٚايعٌُ ايكايـض ٚقس سكٌ
إَهاؤِٖ( )يتكس ٜٔٗيؿتٝا ايٓاؽْٚ ،ـشٔ َٔ ايـُطُٓ٦ني بؿطعٝت٘
ٚعسّ إؾرتاط شنٛض ٠ايؿك ٘ٝايـُؿيتَ ،ع اعتكازْا أُٖ ١ٝؾطط ايعساي١
ٚايٓعاٖ ١يف ايؿك ٘ٝايـُؿيت ٚبسضد ١عاي ١ٝنُا غٝأت. ٞ
ْٚـدتِ ٖٓا ببٝإ اْ٘ ال ضٜب ٚيعً٘ ال خالف يف دٛاظ تكسٓ ٟايـُطأ٠
يًتشك ٌٝايعًُ ٞايؿكَٗٚ ٞباؾط ٠ايبشح ايـداضز ست ٢تبًؼ زضد١
عاي : ١ٝاالدـتٗاز ٚاألعًُـٚ ،١ٝايـُؿٗٛض َـٓعٖٛا َٔ ايـتكسَ ٟطدعاّ
يإلؾـتا ٤أ ٚقانٝاّ بني ايٓاؽ ؾال ٜكض تكًٓسٖا أسس ايـُٓكبنيَٓ :كب
ايـُطدع ١ٝأَٓ ٚكب ايكان ،ٞؾاْ٘ تـُشطّ ايـُطأَُٗٓ ٠ا عٓس ايـُؿٗٛض.
يهٔ يعً٘ ال بأؽ عٓس ايـُؿٗٛض يف َـُاضغتٗا يًٛظا٥ـ ايجاْ١ٜٛ
ايـُدتًؿ ١يف َكاَات ايؿتٝا ٚايكها ،٤أٜ ٟـُهٓٗا َع ١ْٛايـُطدع يف
عًُ ١ٝاإلؾتاٚ ٤تٛابع٘ ٚيف عًُ ١ٝايكهاَٚ ٤كسَاتُٗا ،يهٓٗا ال تـؿيت
ٚال تـكهٚ ،ٞشيو نإٔ تـشه ٞؾتا ٣ٚايـُطدع يًٓػا ٤أ ٚتـشسز
ايـُسعٚ ٞايـُٓهط يف ايـُٓاظع ١ايـُطؾٛعٚ ١تـشطض َٛنٛع ايسع٣ٛ
ٚايـُاز ٠ايكاْ ١ْٝٛأ ٚايكهاٚ ١ٝ٥تـشكل ساٍ ايؿٗٛز ٚتهتب قطاض ايـُشهُ١
ٚتكازم عً ٘ٝأ ٚتٓعط ؾ ٘ٝاشا استًُت ؾ ٘ٝايـدًٌ أَ ٚا ؾاب٘ .
ٚباختكاض :بإَهإ ايـُطأ ٠عٓس ايـذُٝع  :ايتكس ٟيتُاّ ايـُكسَات
ٚأزٚاض ايؿكٚ ٘ٝايكان ٞباغتجٓا ٤اإلؾتا ٤أ ٚايـشهِ عً ٢ايـُتداقُني .
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الصسط الـخامس  :طًازٔ الـنُلد .
ال اؾهاٍ عٓسْا يف إغالّ ٚيس ايعْا إشا أظٗط ايؿٗازتني  ٖٛٚبايؼ
عاقٌ ٚب٘ ٜعتكِ زَ٘ ٚعطن٘ َٚاي٘ ،ثِ ي ٛغًو َػًو ايتشكٌٝ
ايعًُ ٞايسٜين ٚبًؼ ايـُطاتب ايعًٝا َٔ ايؿهٌ ٚايؿكاٖ ١ست ٢ساظ
زضد ١اإلدتٗاز ٜ ٌٖ -كض تكًٝس ٙ؟ أّ ٜـُٓع عسّ طٗاضَٛ ٠يس ٙعٔ
ايععاَٚ ١ايـُطدع ١ٝايس ١ٜٝٓ؟ .
ايـُؿٗٛض ٚايـُعطٚف ب ٖٛ ِٗٓٝاؾرتاط طٗاض ٠ايـُٛيس ٚعسّ تٛيسٙ
َٔ ايعْا ،بٌ إزٓع ٢ايؿٗٝس ايجاْ(ٞقس )ٙاالمجاع عً ،٘ٝقاٍ َبٓٓٝاّ
يؿطا٥ط االؾتا ٖٞٚ( : ٤ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚايصنٛضٚ ٠االٜـُإ ٚايعساي١
ٚطٗاض ٠ايـُٛيس امجاعاّ) (. )19
ٚايسي ٌٝايٛانض عً ٖٛ ٘ٝإٔ ايـُذتٗس اشا نإ َتٛيساّ عٔ ظْا ٜكٓٝاّ
أ ٚإطُٓ٦اْاّ عَُٝٛاّ َٛثٛقاّ ب٘  -ال إؾتباٖاّ ٚإستُاالّٜ -ط ٣االدتُاع
ايبؿطٚ ٟدٛز َٓكك ١ؾٚ ،٘ٝايـُٓكك ١االدتُاع ١ٝتـُٓع عٔ قالس١ٝ
ايـُؿيت يـُطدع ١ٝايتكًٝس ٚايؿتٝا ،ألْٗا ظعاَ ١زَٓٚ ١ٜٝٓكب إيـٗٞ
دعً٘ ايؿاضع األقسؽ يًُذتٗس ايٓاظط يف ايـشالٍ ٚايـشطاّ ٚايعاضف
باألسهاّٚ ،ال ٜطن ٢ايؿاضع بـذعٌ ٖصا ايـُٓكب ايـدطري يـُٔ
ناْت ؾٖ ٘ٝص ٙايـُٓككٚ ،١ال ٜطن ٢بتكس ٜ٘يـُٓكب ايـُطدع. ١ٝ
ٚبتعبري ثإٕ ُٜ َٔ :كطع بتٛيٓس َٔ ٙايعْا -ؾَٓ ٘ٝكك ١إدتُاع ١ٝال ٜػتػٝؼ
ايعكال ٤بٌ ٚايـُتؿطعَ ١طدعٝت٘ ٚقٝازت٘ ايسٚ ١ٜٝٓال ٜطن ٕٛبتكسٓ ٜ٘يًععاَ١
ايسٚ ١ٜٝٓتػُٓٓ٘ َٓكب ايتكًٝس  ،نُا تٛدس ؾَٓ ٘ٝكك ١ؾطع ١ٝسػبُا ٜبسٚ
( )19ايطٚن ١ايبٗ ١ٝؾطح ايًُع ١ايسَؿك -١ٝطبع ايٓذـ  :ز - 64 :3نتاب ايكها. ٤
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َٔ َـذُٛع ضٚاٜات

ٚاضز ٠يف ٚيس ايعْا ٖٞٚ ،بتعبريات َـدتًؿ١

َٚهاَني َتٓٛعٜ ١ـُهٔ َطادعتٗاٚ ،ألدًٗا ال ٜػتػٝؼ ايعكال٤
ٚايـُتؿطع ١تػُٓٓ٘ َٓكب ايتكًٝس ٚإَاَ ١ايسٚ ٜٔايـُصٖب .
ٖ َٔٚصا اإلغتسالٍ ٜتذً ٢إٔ عطٚض ساالت عً ٢ايؿك ٘ٝايـُطدع
ال ٜـُٓع َٔ تكسٓ ٜ٘يًُطدعٚ ١ٝال عٔ اغتُطاض ٙعًٗٝا ٖٞٚ ،ايـشاالت
اييت ال ٜـشػبٗا ايعكالَٓ ٤كك ّ١يف ايـُطدع نعطٚض ايـُطض ايؿسٜس
أ ٚاإلغُا ٤ايـُؤقت ظَٓاّ ٜعتسٓ ب٘ -غاعاتٚ -ايـُِٗ بكا ٤ايٛعٞ
ٚعٛزت٘ٚ-ي ٛبعس َس َٔ ٠إغُا ٤ايـُطض ٚايعالزٖٚ -صا بـدالف
عطٚض ايـذٓ ٕٛأ ٚعطٚض ايؿػل اشا مل ٜػاضع ايؿك ٘ٝيًتٛب ،١ؾاُْٗا
َٓككَ ١اْع ١عٔ غالََ ١طدعٝت٘ ٚعٔ ؾطع ١ٝتكًٝس ٙسسٚثاّ ٚبكا،ّ٤
ٖٚهصا َٓكك ١ايٛالز ٠عٔ ظْا ٜكٓٝاّ َاْع ١عٔ قالسٝت٘ يًُطدع. ١ٝ
()41

ٜٚؤنسٖا :ايطٚاٜات

ايؿطٜؿ ١اييت ُٜؿِٗ َٓٗا عسّ قب ٍٛايؿاضع

بتكسٚ ٟيس ايعْا يًُٗاّ ايؿطعٚ ١ٝايـُٓاقب ايس ١ٜٝٓايعاي ١ٝنايؿٗاز٠
ايـُجبت ١يًشكٛم ٚإَاَ ١ايٓاؽ ،قاٍ َٛالْا ايكازم( )يف خة
قشٝض :طال تـذٛظ ؾٗازٚ ٠يس ايعْاص ٚقاٍ َٛالْا ايباقط( )يف خة
قشٝض يف ؾٗازٚ ٠يس ايعْا:طال تـذٛظ ؾٗازت٘ ٚال ٜؤّٓ ايٓاؽص ٚقاٍ
َٛالْا ايهاظِ( )يف خة قشٝض :طال ٜـذٛظ ؾٗازت٘ ٚال ٜؤّٓص
( )41ضادع  :ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 11ابٛاب املا ٤ايـُهاف  +ب َٔ 3ابٛاب األغآض +
ز  : 4ب + 12ب َٔ 14ابٛاب قال ٠اجلُاع + ١ز  : 18ب َٔ 31ابٛاب ايؿٗازات +
بـشاض األْٛاض  :ز  : 4ب َٔ 14نتاب ايعسٍ ٚايـُعاز .
( )41ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 31ابٛاب ايؿٗازات :ح + 3ح + 2ح. 8
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بتكطٜب :إٕ ْؿ ٞاالَاَ ١أْ ٚؿ ٞإَاَ ١ايٓاؽ عً ٢اإلطالم -ظاٖط يف
عسّ قالسٚ ١ٝيس ايعْا إلَاَ ١ايٓاؽٚ ،اإلَاّ ٖ ٛايكسٚ ٠ٚايكا٥س
ايـُتٓبع ايصُٜ ٟـكتس ٣ب٘ ُٜٚـتٓبع يف قٛي٘ ٚؾعً٘ٚ ،ايعاٖط عسّ إختكام
ايٓؿ ٞايـُطًل بإَاَ ١قال ٠ايـذُاع ١يعسّ ايؿاٖس عً ٢اإلختكام
بٗا ،إش مل ٜكٌٚ( :ال ٜؤّٓ ايٓاؽ يف قال ٕ٠أ ٚزعا )ٕ٤نُا أْ٘ مل ٜطز
ايـدة يف َٛضز قال ٠ايـذُاع ١خاق ١ستٜ ٢ـشتٌُ قٜٛاّ االختكام
أُٜ ٚكطع ب٘ ،بٌ ٚضزت ايٓكٛم يف أبٛاب ايؿٗازات َع نُ: ١ُٝ
طٚال ٜؤّٓص َطًكاَّ -ـُا ٜؤنٓس ٖصا االطالم ٜٚهؿـ عٔ عسّ
قالسٝت٘ يإلَاََ ١طًكاَّٗٓٚ -ا إَاَ ١قال ٠ايـذُاعٚ ،١أععِ َٓٗا
إَاَ ١ايؿتٝا ٚايـُطدع ١ٝايسٚ ،-١ٜٝٓيعٌ غطٓ عسّ قالسٝت٘ يإلَاَ١
ايـُطًك ٖٞ ١ايـُٓكك ١اإلدتُاعٚ ١ٝايؿني ايكا ِ٥ؾ. ٘ٝ
ٜٚعٜس األَط ٚنٛساّ :إٔ ْالسغ غري ايعكالٚ ٤ايـُتؿطع ١عً٢
ايطدٛع اىل أٌٖ ايـدةٚ ٠قكٛض ٙعٔ إثبات غع ١ايـذط ٟيألَط
ايـدطريْ ،عري قكٛض اإلَها ٤عٔ عَُ ّٛطدعٚ ١ٝيس ايعْا ايصٟ
ٜٓتكك٘ ايـُذتُع ٜٚؿٚ ،٘ٓٝإٕ ناْت َطدعٝت٘ يف غري األَٛض ايس١ٜٝٓ
ٚغٝعٜٚ . ١تشكٌ ق ٠ٛايك ٍٛايـُؿٗٛض بني ؾكٗآ٥ا(ضض) :إؾرتاط
طٗاضَٛ ٠يس ايـُؿيت بـُعٓ ٢اؾرتاط عسّ تٛيس ايـُؿيت ٜكٓٝاّ َٔ ايعْا.

الصسط السادس  :التركس َالضبط .
ايـُؿٗٛض عً ٢األيػٔ أخرياّ ٚايـُطتهع يف أشٖإ أٌٖ االدتٗاز
ٚيف بعض ايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝايـُتأخط ٖٛ ٠إؾرتاط إغتصناض ايـُذتٗس
ٚنبط ايـُؿيت يألزي ١سني اإلؾتاٚ ٤إغتشهاض ٙيًُعًَٛات ٚايهةٜات
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األقٛيٚ ١ٝايطدايْٚ ١ٝـشٖٛا َـُا ٜـشتاد٘ يف عًُ ١ٝاإلغتٓباط ٚإٔ
ٜه ٕٛنبط٘ بكسضٕ َتعاضف بـُعٓ ٢إٔ ال ٜه ٕٛنجري ايػٗٚ ٛايٓػٝإ
بـشسٓ ٜـدطز ب٘ ايٓػٝإ ٚايػؿً ١عٔ ايكسض ايـُتعاضف بني عُ ّٛايبؿط .
ٚايعاٖط اْ٘ ال إمجاع ٚال أخباض تسٍٓ عً ٢إؾرتاط اإلغتشهاض
ٚايتصنط ٚاإليتؿات ،يهٔ ٜـُهٓٓا االغتسالٍ إلؾرتاط٘ بأَٛض :
األ :ٍٚاْ٘ بـدطٚز االْػإ عٔ ايكسض ايـُتعاضف َٔ ايهبط
ٚايتصنط ٚاالغتشهاض ٜـشكٌ ايؿو يف غالَ ١أغؼ ؾتاٚاٚ ٙاآلت
إغتٓباط٘ هلاٖ ،صا اشا نإ غٗ ٙٛساٍ االغتٓباط ،أٜ ٚـشكٌ ايؿو
يف قش ١ؾتٝا ٙساٍ اإلؾتاٚ ٤يف َطابكتٗا يـُا إغتٓتذ٘ َٔ أق ٍٛاألزي١
ايتؿك ،١ًٝٝؾٝؿو يف سذ ١ٝؾتا َٔ ٣ٚال ٜه ٕٛنبط٘ بايكسض
ايـُتعاضف ٚتككط أزيَ ١ؿطٚع ١ٝتكًٝس ايـُذتٗس عٔ مشٛي٘ٚ ،ايؿو
يف سذ ١ٝؾتاٚا ٙس٦ٓٝص َػاٚم يًكطع بعسّ ايـشذ. ١ٝ
ايجاْ :ٞإٕ ايكسض ايـُتٝكٔ َٔ تباْ ٞايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل اخلةا٤
  ٖٛٚزي ٌٝيبَٓ ٖٛ -ٞا نإ ايـدبري نابطاّ ألزٚات خةٜٚت٘ ٚبايٓشٛايـُتعاضف بني ايعكال. ٤
ايجايح  :اْ٘ ٜكطب تٛقـ تـشكل عٓٛإ (أٌٖ ايصنط ٚايعًِ)
( ٚضا ٟٚسسٜجِٗ ايعاضف بـشالهلِ ٚسطاَِٗ ٚأسهاَِٗ) عً ٢ايهبط
ٚعسّ ايػٗٚ ٛايػؿًٚ ١ايٓػٝإ ايهجري ٚ ،ألدً٘ ٜكطب إْكطاف بعض
ايٓكٛم طَٓهِص( )44أ ٚظٗٛض ٙيف إضاز ٠دعٌ ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚخكٛم
ايهابط ايـُتصنط ز ٕٚايٓاغ ٞبكسض ظا٥س عٔ َتعاضف ايعكال. ٤
( )44ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 1ابٛاب قؿات ايكان : ٞح. 4
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ٚباختكاض َٔ :إْهُاّ ٖص ٙايٛدْ -ٙٛطُ ٔ٦باالؾرتاط ايـُصنٛض.
ٖص ٙؾطٚط قش ١ايتكًٝس ايعاَٚ ،١بك ٞؾطٚط ثالثْ ١َُٗ ١ـذعٌ
يهٌ ٚاسس َٓٗا بـشجاّ َػتكالّ ،ؾًٓا بـشٛخ ثالثَ ١تالسك: ١

البخث الـخامس  :اشرتاط عدالٕ الـنفيت .
ايـُعطٚف ايـُؿٗٛض بني ؾكٗاْ٤ا (ضض) إؾرتاط عساي ١ايـُؿيت يف
سذ ١ٝؾتاٚاٚ ٙقش ١تكًٝس ٙبـشٝح ته ٕٛيعسايت٘ َٛنٛعٚ ١ٝؾطط١ٝ
َػتكً ١يف سذ ١ٝؾتاٚا ،ٙست ٢شنط ايػٝس ايطباطبا(ٞ٥قس )ٙيف (ايعط٠ٚ
ايٛثكٚ )٢أَها ٙمجعْ نجري َٔ تعايٝكٗا بـشػب إطالعٓا : -أْ٘ يٛ
إطُإٔ أسسْ بكسم ايـُؿيت يف بٝإ ؾتٝا ٙبعس بصٍ ٚغع٘ يف إغتٓباط
األسهاّ َٔ َساضنٗا ايـُتعاضؾ ١يهٔ َٔ ز ٕٚإسطاظ عسايت٘ -مل ٜكض
تكًٝس ،ٙغٛاَ ٤ع ايعًِ بعسّ عسايت٘ أَ ٚع ايؿو يف عسايت٘ أ ٚدٗاي١
سايَ٘ -ـُا ٜهؿـ عٔ إعتباض ايعساي ١بٓش ٛاإلغتكاليٚ ١ٝايـُٛنٛع١ٝ
 ال بٓش ٛايططٜل ايهاؾـ عٔ قسق٘ يف إخباض ٙعٔ ؾتٝا ٙايـُػتٓبط-١قاٍ يف (ايعط ٠ٚايٛثكَ :٢ػأي( : )71 ١ايـُذتٗس غري ايعازٍ أَ ٚـذٍٗٛ
ايـشاٍ ال ٜـذٛظ تكًٝسٚ ٙإٕ نإ َٛثٛقاّ ب٘ يف ؾتٛا. )ٙ
يهٔ ٜـشه ٢عٔ بعض األعالّ ايرتزز أ ٚايتٛقـ يف إعتباض ايعساي١
بٓش ٛايسخاي ١ايـُػتكً ١يف سذ ١ٝايؿتٚ ٣ٛقش ١ايتكًٝس ،بٌ سه٢
ايػٝس ايـشه( ِٝقس )ٙقٛالّ بعسّ إعتباضٖا ،قاٍ( :دٛظ بعضْ تكًٝس
()43

ايؿاغل ايـُأَ)ٕٛ

ٚيعً٘ ٜطٜس بايبعض :قاسب ايـذٛاٖط(قس)ٙ

(َ )43ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك: ٢ز. 23. 1
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ايص ٟشنط يف بـشٛخ قال ٠ايـذُاع ١إٔ ايعاٖط عسّ اعتباض عساي ١إَاّ
ايـذُاع ١ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني ضبٓ٘ يف قش ١ْٓٝ ١إَاَت٘ اشا نإ َٛثٛقاّ ب٘ عٓس
َٔ إ٥تِٓ ب٘ ،ثِ قاٍ ( :يعٌ األَط نصيو يف ايـُؿيت أٜهاّ ،إش ال زيٌٝ
عً ٢اؾرتاط سذ ١ٝظ ٓ٘ يف ايعساي ١تعبساّ نايؿٗاز )٠يهٓٓا غٓبٚ ٔٓٝدٛز
ايسي ٌٝايٛانض عً ٢اؾرتاط سذ ١ٝادتٗاز ايـُؿيت بايعساي ١تعبساّ نُا
()42

ٖ ٛايـشاٍ يف ايؿٗاز ،٠ثِ قاٍ( :بٌ َكته ٢إطالم آ ١ٜاالْصاض

ٚغريٖا خالؾ٘ ،ؾإطالقِٗ اعتباض ايعساي ١ؾٜ )٘ٝعين يف ايـُؿيت(ُٜطاز َٓ٘
بايٓػب ١يًـُػتؿيت باعتباض عسّ ٚثٛق٘ بـُا ٜـُدة ب٘ َٔ ظ ٓ٘ ايـذاَع
يًؿطا٥طٚ ،إال ؾً ٛؾطض إطالع٘ عً ٘ٝداظ ي٘ األخص ب٘ ٚإٕ نإ
()44

ؾاغكاّ)

ٜعين ي ٛؾطض إطالع ايـُػتؿيت عً ٢ظٔٓ ايـُؿيت ْٚتٝذ١

إدتٗاز ٙداظ ي٘ األخص بٓتٝذ ١إدتٗازٚ ٙإٕ نإ ؾاغكاّ يف غًٛنٝات٘ .
َٚػتٓس ٖصا ايـُكاٍ  :عُ ّٛدط ٟايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبري
ست ٢اشا نإ ؾاغكاّ أ ٚناؾطاّٚ ،إطالم أزيَ ١ؿطٚع ١ٝايتكًٝسَٗٓٚ -ا
آ ١ٜايػؤاٍ َٔ أٌٖ ايصنطٚ ،آ ١ٜايٓؿط ٚاإلْصاض اييت أَٚأ ايٗٝا قاسب
ايـذٛاٖط(قسٚ )ٙأخباض ؾطع ١ٝايتكًٝسطؾاضدعٛا اىل ضٚا ٠أسازٜجٓاص-
ٚال زي ٌٝعً ٢تكٝٝس ايـُطًكات بعساي ١ايـُؿيتْ ،عِ ايكسض ايـُتٝكٔ َٔ
دط ٟايعكال ٖٛ ٤إسطاظ ٚثاق ١ايـدبري ٚأَاْت٘ ٚقسق٘ ؾُٝا ٜـدة .
ٚقس ٜهَ ٕٛػتٓس تـذٜٛع تكًٝس ايؿاغل ايـُأَ َٔ ٕٛايهصب يف ْكٌ
ايؿتَ ٖٛ ٣ٛا تـكته ٘ٝايكاعس ٠ايعاَ ،١بتكطٜب :
( )42غٛض ٠ايتٛب. 144 : ١
( )44دٛاٖط ايهالّ :ز. 478 : 13
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إٕ عُس ٠زي ٌٝؾطع ١ٝايتكًٝس ٖ ٛؾطع ١ٝضدٛع غري ايـدبري اىل
ايـدبريٚ ،غري ايعًُا ٤بايؿطٜع ١االغالَ ١ٝالبس َٔ ضدٛعِٗ اىل
ايعًُا ٤ايـدةا ٤بٗاٚ ،ايـذط ٟايعكال ٞ٥يف َٛاضز ايطدٛع اىل ايـدةا٤
ثابتْ بإسطاظ قسم ايـدبري عٓس بٝاْ٘ يـُا ٜعتكس َٔ ٙايكالح ،ؾاشا ٚثل
َٔ ضدع اىل ايـدبري بكسق٘ ٚأَاْت٘ عٓس بٝإ َا إعتكس - ٙنؿَ ٢ا زاّ
ٜٛدس ٚثٛمْ ٚإطُٓ٦إْ بكسق٘ ٚعسّ تعُٓس ٙايهصب أ ٚايتككري يف بٝإ
ايـدة ايكشٝض عٔ اعتكازٚ ٙخةت٘ .
ٚبعباضَ ٕ٠ـدتكط :ٕ٠ال أثط ٚال ؾاٖس عً ٢اؾرتاط عساي ١ايـدبري عٓس
إخباض ٙبـُا ٜعتكس ٙندبري يـُٔ ٜطدع ايٜٚ ٘ٝعتُس عً ٘ٝيف خةت٘ .
يه ٓا ْعتكسٚ -ؾاقاّ يًُؿٗٛضٚ -دٛز ايسي ٌٝايٛايف باؾرتاط عساي١
ايـُؿيت ٚايـُطدع بٓش ٛاالغتكالٍ ٚايـُٛنٛع : ١ٝأعين ن ٕٛايعساي١
ؾططاّ ٚاقعٝاّ َػتكالّ بـشٝح ال تكبٌ بسْٗٚا ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـُؿيت
ٚايـُطدع ٚسذ ١ٝضأٖٚ ،ٜ٘صإ َكاَإ ضؾٝعإ تتٛقـ ؾطعٝتُٗا عً٢
ايعساي ١ايطاق ١ٝايكطٜب َٔ ١ايعكُٚ ١ايـُكشٛب ١بايطقاب ١ايتاَ ١يًٓؿؼ،
الغُٝا ايـُكاّ ايجاْ ٞؾإ ايعساي ١ؾ ٘ٝتتطًب ضقاب ١ايعاًَني ايـُكطٓبني،
ٜٚـُهٓٓا عطض ٚد َٔ ٙٛاألزي ١تباعاّ :
األ :ٍٚإمجاع األقشاب ٚتػايـُِٗ عً ٢إؾرتاط عساي ١ايـُؿيت ،إزعاٙ
غري ٚاسس ٚإعتُس ٙمجعْ َٔ ايؿكٗا. ٤
ٚؾ :٘ٝاْ٘ ٜكعب دساّ اإلشعإ باْعكاز اإلمجاع ايهاؾـ عٔ ضأٟ
ايـُعك )( ّٛيعسّ إْعكاز اإلمجاع يف ْؿػ٘ ،نٝـ؟ ٚقس ْكٌ غري ٚاسس
(قسِٖ) َِٗٓ -غٝس ايـُػتُػو -شٖاب بعهِٗ اىل دٛاظ(تكًٝس ايؿاغل

ايـُأَ )ّٛعُالّ بإطالم األزي. ١
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َٚع ايتٓعٍ ٚؾطض إْعكاز اإلمجاعٜٛ -دس عٓسْا ظٔ ق ٟٛبهْ٘ٛ
إمجاعاّ َسضنٝاّ َػتٓساّ يبعض ايـُساضىٚ ،س٦ٓٝص ْالسغ ايـُساضى
ايـُشتًُ ١األخطٚ ،٣ألدً٘ ال ٜه ٕٛاإلمجاع ايـُٓكٖٓ ٍٛا ٚانض
اإلْتاز ٚال ٜكًض زيٝالّ يإلثبات .
ايجاْ :ٞإضتهاظ ايـُتؿطع ١ايطاغذ يف أشٖاِْٗ عً ٢قسح ايـُعك١ٝ
يف َٓكب ايـُؿيت ايـُكًٓس بٓش ٕٛال تـذس ٟايتٛب ١عكٝبٗا ٚال تكبٌ َٓ٘
ايـُعك ١ٝست ٢ايـُتبٛع ١بايٓسّ ٚايتٛب. ١
ٚؾ : ٘ٝاْ٘ ٜكطب دساّ ْؿ ٤ٛاالضتهاظ َٔ ؾتا ٣ٚايؿكٗاٚ ٤تٛدٗٝاتِٗ
ايـُتٛاقً ١ست ٢بًؼ اإلضتهاظ زضد ١نبري َٔ ٠ايطغٛر ايصٖين عٓس
ايـُتؿطعٚ ،١ي٘ ْعا٥ط نجريٚ ،٠قس ٜكاٍ ٖٓا :ضب َؿٗٛضٕ ال أقٌ ي٘ ٚال
زي ٌٝعًْٚ ،٘ٝـشٔ ْبشح عٔ ايسيٚ ٌٝايـشذ ١ايـُعتة ٠عً. ٘ٝ
ْعِ ْـشٔ ال ْؿو يف إضتهاظ أقٌ إؾرتاط ايعساي ١يف ايـُؿيت ٚيف
ايـُطدع ظع ِٝاألَٚ ١ال يف ضغٛر شيو يف أشٖإ ايـُتؿطعٜٚ ،١كًض
ٖصا َؤنساّ إلثبات ؾطط ١ٝايعساي ،١بٌ َؤنساّ إلثبات إعتباض ايـُطتب١
ايطاق َٔ ١ٝايعساي ١ايـُػتكط ٠ايكطٜب َٔ ١ايعكُ :١أعين إقتها ٤دالي١
ايـُكاّ ٚخطط ايٓٝاب ١ايععُ َٔ ٢اإلَاّ ( )ايص ٟؾا ٤اهلل غٝبت٘
ٚسطَإ ايـُؤَٓني َٔ ؾٝه٘ ايـُباؾط ايتاّ ٚقٝازت٘ ايـُباضن ١ايؿاًَ. ١
ٜٛ ٌٖٚدس إضتهاظ َتؿطع ٞقطعَٓ ٞتر إلعتباض ايعساي ١يف نٌ
َؿتٕ ٚي ٛمل ٜبًؼ ايـُطدع ١ٝايعًٝا ٚايععاَ ١ايس١ٜٝٓ؟ ٖصا َا ْـشتًُ٘
يهٔ مل ْتشكك٘ دًٝاّ َٔ إضتهاظ ايـُتؿطعْٚ ١ـشتاز إلثبات٘ اىل ايٓعط يف
ايٛد ٙٛاألخط. ٣
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ايجايح إٕ ايتكس ٟيًؿتٝا ٚيًُطدع ١ٝايس ١ٜٝٓايعًٝا اييت ال ٜطق ٢ايٗٝا
إال أقٌ قً َٔ ٌٝايؿكٗا ٤ايـُذتٗسَ ٖٛ -ٜٔـٓـكب إيـٗ ٞعـعٜ ِٝأت ٞيف
ايـُكاّ ايطؾٝع بعس َٓكب اإلَاَٚ ١ايٛال ١ٜايععُ ٢ايـُٓٛط ١باأل١ُ٥
(ٖٚ)صا ايـُٓكب ٜكطع َع٘ بعسّ ضن ٢ايؿاضع ايـُكسؽ بتكسٟ
غري ايعازٍ يًؿتٝا أ ٚيًُطدع ١ٝؾاْ٘ ٜـدؿ َٔ ٢غري ايعازٍ :ؾػاز زٜٔ
ايٓاؽ ٜٚـشتٌُ خٝاْت٘ ٚنصب٘ يف ْكٌ ايؿتٚ ٣ٛعسّ إغتٓباطٗا َٔ
أسازٜجِٗ قشٝشاّ ،ؾالبس َٔ ن ٕٛايـُؿيت بـشسٓ ق َٔ ٟٛايعساي١
ايٛاقع ١ٝايـُػتكط ٠يف ايباطٔ ايكطٜب َٔ ١ايعكُ ١بـشػب ايعاٖط .
ٖٚصا ايٛد٘ ٜؿكٌٓ بني َٓكب ايؿتٝا ايـُشه َٔ ١ز ٕٚتكسٟ
ايـُطدعٚ ١ٝبني َٓكب ايـُطدع ١ٝايعاَٚ ١ايععاَ ١ايـُطًك ١اييت ال
ٜطق ٢ايٗٝا إال أقٌ عسز َٔ ايـُذتٗس ٜٔيف نٌ عكطٚ ،نالُٖا َٓكب
خطري ٚايجاْ ٞأؾس خططاّ َٔ األٚ ،ٍٚنال ايـُٓكبني ْعتكس تٛقؿُٗا
عً ٢ايعساي ١ايطاق ١ٝايكطٜب َٔ ١ايعكُ. ١
ٖٚصا اإلعتكاز َٛنع قب ٍٛؾدكْ ٞاؾ َٔ ٤ٞاالطُٓ٦إ ايٛاثل
بٌ َٔ ايكطع ايٝكٝين ايـُتشكٌ َٔ ٖصا ايٛد٘  َٔٚبعض اآلٜات
ٚايطٚاٜات ايالسك َٔٚ ١إضتهاظ ايـُتؿطع ١ايطاغذ يف أشٖاِْٗ .
ايطابع :قٛي٘ غبشاْ٘:طَٚالَ َتطِنَُٓٛا إٔيَ ٢ايٖصٔ َٜٔظَ ًَُُٛا ؾَ َت َُػٖهُِِ ايٖٓاضُص
ٖٛز ،113:بتكطٜب :إٕ يؿغ ايطن ٕٛقس ٜػتعٌُ بـُعٓ ٢ايـٌُٝ
ٚايطن ٢بايؿٚ ٤ٞايػه ٕٛايٜٚ ،٘ٝػتعٌُ نجرياّ بـُعٓ ٢االعتُاز عً٢
ايؿٚ ٤ٞاإلغتٓاز اي ،٘ٝتك( :ٍٛضنٔ اي )٘ٝأ ٟإعتُس عًٖٚ ،٘ٝصا (ضنٔ
ايبٓاٜ )٤عين عُاز ٙايك ٟٛايصٜ ٟطتهع عً ٘ٝايبٓاٜٚ ٤ك ّٛب٘ أ ٚبكٛت٘
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ٚضناظت٘ٚ ،ال ٜبعس إضاز ٠ايـُعٓ ٢ايجاْ َٔ ٞاآل ،١ٜؾته ٕٛبـُعٓ ٢ايٓٗٞ
عٔ اإلعتُاز عً ٢ايص ٜٔظًُٛا ٚاالغتٓاز اي. ِٗٝ
ٚايعًِ عًْ ٢ـش :ٜٔٛتاضٜ ٠عًِ االْػإ غريٚ ،ٙتاضٜ ٠عًِ ْؿػ٘
بـُدايؿ ١االضاز ٠اإلهل ١ٝقاٍ تعاىل:طَٚايِهَا ٔؾطُ ُِِٖ َٕٚايعٖا ٔيَُُٕٛص
ايبكطٚ ،442 :٠قس ٜه ٕٛايهاؾط َـشػٓاّ اىل غري ،ٙؾٝه ٕٛظًُ٘ َتشككاّ
بعًِ ْؿػ٘ بؿعٌ َـدايؿت٘ اإلضاز ٠ايتؿطٜع ١ٝاإلهل. ١ٝ
ٚيف نَ ٤ٛا تكسّ :ؾايتعبري ايكطآْٞطايٖصٔ َٜٔظَ ًَُُٛاص ٜعِٓ ايعايـِ
ْؿػ٘ باضتهاب ايـُعاقٚ ٞايـُآثِ َٚـدايؿ ١اإلضاز ٠اإلهل ١ٝايتؿطٜع،١ٝ
ٚقس ُْـٗٓٝا عٔ ايطن ٕٛايٚ ،٘ٝإال ؾتُػٓٓا ايٓاض عٓس ايطن ٕٛاي٘ٝ
ٚاالعتُاز عً َٔٚ ،٘ٝأدًٚ ٢أٚنض َكازٜل ايطن ٕٛاىل ايعايـِ
ْؿػ٘ ٖٛ :ايطدٛع اىل ؾتاٚاٚ ٙإعتُازٖا ٚاإلغتٓاز ايٗٝا يف َكاّ ايتسٜٔ
بايعٌُ ايكايـض يًكطب َٔ اهلل غبشاْ٘ ،ؾٝه ٕٛتكًٝس ايعايـِ ْؿػ٘
بـُدايؿ ١االضاز ٠ايتؿطٜع -١ٝعُالّ َٓٗٝاّ عٓ٘ ٜٚـدؿَ ٢ع٘ َؼٓ ايٓاض
ٚإقابتٗا إٜا ،ٙأعاش اهلل ايـُؤَٓني ٚايـُؤَٓات َٔ غهب٘ تعاىل .
ايـداَؼ :ايطٚاٜات ايؿطٜؿ ١ايـُتؿطق ١يف نتب ايـشسٜح ٚايؿك٘ :

ايطٚا ١ٜاألٚىل :ضٚا ١ٜايتؿػري ايـُٓػٛب يإلَاّ ايـشػٔ ايعػهط)(ٟ
ٚقس تهُٓت بٝإ ايؿاضم بني عٛاّ ايٛٗٝز ٚبني عٛاّ ايـُؤَٓني َٔ سٝح
تكًٝس عًُا ،ِٗ٥قاٍ :طإٕ عٛاّ ايٛٗٝز ناْٛا قس عطؾٛا عًُا ِٗ٥بايهصب
ايكطاح ٚبأنٌ ايـشطاّ ٚايطؾاٚ ٤تػٝري األسهاّ عٔ ٚدٗٗا بايؿؿاعات
ٚايعٓاٜات ٚايـُكاْعاتٚ ،عطؾ ِٖٛبايتعكب ايؿسٜس ايصٜ ٟؿاضق ٕٛب٘
أزٜاِْٗ ٚأِْٗ إشا تعكٓبٛا أظايٛا سكٛم َٔ تعكبٛا عًٚ ٘ٝأعطٛا َا ال
ٜػتشك٘ َٔ تعكٓبٛا ي٘ َٔ أَٛاٍ غريِٖ ٚظًُ َٔ ِٖٛأدًِٗٚ ،عطؾِٖٛ
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بأِْٗ ٜكاضؾ ٕٛايـُشطَات ٚإنططٚا مبعاضف قًٛبِٗ اىل إٔ َٔ ؾعٌ َا
ٜؿعً ْ٘ٛؾٗ ٛؾاغل ال ٜـذٛظ إٔ ٜكسم عً ٢اهلل ٚال عً ٢ايٛغا٥ط بني

ايـدًل ٚبني اهلل ؾًصيو شَِٓٗ يـ ُٓا قًٓسٚا َٔ قس عطؾٛا  َٔٚقس عًُٛا
أْ٘ ال ٜـذٛظ قب ٍٛخةٚ ٙال تكسٜك٘ يف سهاٜت٘ ٚال ايعٌُ بـُا ٜؤزٜ٘
إي... ِٗٝصٚايصّ تـشكل بكٛي٘ تعاىل:طؾَ ٌَِْٜٛئًٖصَٜٔ َٜٔهِ ُتبُ َٕٛايِهٔتَابَ
ٔبأَ ِٜسٔ ِِٜٔٗثُِٖ َٜكُٛيَُٖ َٕٛصَا َِٔٔ عٔ ِٓسٔ ايًٖ٘ٔصايبكط ،79 :٠ثِ قاٍ
(:)طٚنصيو عٛاّ أَتٓا إشا عطؾٛا َٔ ؾكٗا ِٖ٤ايؿػل ايعاٖط
ٚايعكب ١ٝايؿسٜسٚ ٠ايتهايب عً ٢سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا ٚإٖالى َٔ
ٜتعكٓب ٕٛعًٚ ٘ٝإٕ نإ إلقالح أَطَ ٙػتشكاّ ٚبايرتؾطف -بايرتؾل-
بايةٓ ٚاإلسػإ عً َٔ ٢تعكبٛا ي٘ ٚإٕ نإ يإلشالٍ ٚاإلٖاْ١
َػتشكاّ ،ؾُٔ قًٓس َٔ عٛآَا َجٌ ٖؤال ٤ايؿكٗا - ٤ايؿػٓامْ ،ػد-١
ؾِٗ َجٌ ايٛٗٝز ايص ٜٔشَِٓٗ اهلل بايتكًٝس يؿػك ١ؾكٗا. ِٖ٤
ؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا ٤قآ٥اّ يٓؿػ٘ ساؾعاّ يسَ ٜ٘ٓـدايؿاّ عًٖٛ ٢اٙ
َطٝعاّ ألَط َٛال ٙؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٚ ،ٙٚشيو ال ٜه ٕٛإال بعض ؾكٗا٤
ايؿٝع ١ال مجٝعِٗ ،ؾإ َٔ ضنب َٔ ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ َطانب
ؾػك ١ؾكٗا ٤ايعاَ ١ؾال تكبًٛا َٓٓا عٓ٘ َِٗٓ-عٓٓا -ؾ٦ٝاّ ٚال نطاَ١ص(. )46
يهٔ ٖصا ايـدة نعٝـ ايػٓس ،ؾاْ٘ دع َٔ ْ٤ايتؿػري ايـُؿٗٛض
باغِ(تؿػري ايعػهطَٚ )ٟط ٟٚيف (االستذاز) يًطةغٚ ،ٞمل ْـشطظ
قسٚض ٙعٔ االَاّ( َٔ )دٗتني :
( )46تؿػري اإلَاّ ايعػهط +121:ٟاالستذاز يًطةغ:ٞز +464 :4ايٛغا: ٌ٥ز:18ب11
َٔ أبٛاب قؿات ايكان :ٞح. 41
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ايـذٗ ١األٚىل :اْ٘ ال ٚثـٛم بكش ١غٓـس ايتـؿػري ايـُتسا ٍٚبٓٓٝا اىل
االَاّ ايعػهط )( ٟست ٢إٔ ايعالَ ١ايـذًٚ ٌٝاآل ١ٜايععُ ٢ايؿٝذ
َـشُس اجلٛاز ايبالغ( ٞقس )ٙقس نتب ضغاي ١يف عسّ قش ١ايٓػب ١اي٘ٝ
(ٜ .)هؿٓٝا عسّ إسطاظ قسٚض ايـدة عٔ االَاّ ايـُعك)( ّٛ
يعسّ إسطاظ قشْ ١ػب ١ايتؿػري يإلَاّ (. )
ْعِ ال إؾهاٍ عٓسْا يف أْ٘ (تًٛح َٔ َهاَني ايطٚا ١ٜآثاض ايكسم
ٚايكسٚض)( )47نُا أؾاز ؾٝدٓا األععِ(قس )ٙؾٝأت ٞاحلسٜح ايـُشُسٟ
ايؿطٜـ ايـُعتة غٓس :ٙطإٕ عً ٢نٌ سل سكٝكٚ ١عً ٢نٌ قٛاب
ْٛضاّص(ٜٚ)48ـشكٌ ايعٔ بكسٚض ايـدة ال أنجط ٚال سذ ١ٝيًعٔ َٚ .ع
غض ايططف عٔ ٖص ٙايـذْٗ ١ؿهٌ َٔ :
ايـذٗ ١ايجاْ :١ٝبهعـ غٓس ايـدة ،ؾإ ايتؿػري -سػبُا ٜبسَٔ ٚ
ؾطح ايـُشسخ ايٓٛض ٟيـُؿٝد ١ايؿك ٘ٝيًكسٚم ٚغٓس ٙاىل َـشُس بٔ
ايكاغِ االغرتاباز ٟأْ٘ ضا ٟٚايتؿػري ايـُٓػٛب اىل االَاّ ايعػهطٟ
(ٖٚ ،)صا ايطدٌ َٔ َؿاٜذ ايكسٚم ٚض ٣ٚعٓ٘ نجرياّ يف نتب٘:
ايؿكٚ ٘ٝاألَايٚ ٞع ٕٛٝأخباض ايطنا ٚعًٌ ايؿطا٥ع َٚعاْ ٞاألخباض
ٚإعتُس عًٚ ٘ٝتطن ٢عًٚ ،٘ٝايرتنٜٛ ٞدب االستُاٍ ايك ٟٛبأْ٘ ثك١
أ ٚاْ٘ ضدٌ دٝس ،يهٔ االستُاٍ بٌ ايعٔ ال عة ٠ب٘ .
ٚباختكاضٖ :صا ايطدٌ َـذٗ ٍٛايـشاٍ مل ٜٓٛثل يف نتب ايطداٍ
يٝعتُس عً ٘ٝيف ضٚاٜت٘ ،بٌ نعٓؿ٘ ابٔ ايػها٥ط ،ٟقاٍ َ( :ـشُس بٔ
( )47ؾطا٥س االق : 86 : ٍٛغطط . 41 :
( )48ايٛغا: ٌ٥ز :18ب  َٔ 9أبٛاب قؿات ايكان : ٞح. 11
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ايكاغِ ايـُؿػٓط االغرتاباز ،ٟض ٣ٚعٓ٘ أب ٛدعؿط بٔ باب ،ٜ٘ٛنعٝـ
صاب ،ض ٣ٚعٓ٘ تؿػرياّ ٜط ٜ٘ٚعٔ ضدًني َـذٗٛيني أسسُٖا ٜعطف
نٓ
بٛٝغـ بٔ َـشُس بٔ ظٜاز ٚاآلخط عً ٞبٔ َـشُس بٔ ٜػاض عٔ أبُٗٝا
عٔ أب ٞايـشػٔ ايجايح ٚ ،ايتؿػري َٛنٛع عٔ غٌٗ ايسٜبادٞ
عٔ أب ٘ٝبأسازٜح َٔ ٖص ٙايـُٓانري) (ْٚ .)49ـشٔ َٔ ايـُعتٓني بهًُات
ابٔ ايػها٥ط(ٟضمح٘ اهلل) َٚعتُس ٟأقٛاي٘ ايـُأثٛض ٠عٔ نتابٖ٘ٛٚ ،
َك ٓطح بهعـ االغرتابازٚ ،ٟإٕ نإ يف ايعباض ٠بعض ايـدًط أٚ
االؾتبا ،ٙؾطادع(ٜ .)31هؿٓٝا :عسّ ايٛثٛم بكسم االغرتابازٚ ،ٟال
ْسعٚ ٞنع ايتؿػري ٚاْـُا ٖ ٛإستُاٍ عٓسْا ال ٜكني بٖ٘ٚ ،صا ألدٌ
ٚدٛز ْكٛم ؾَٚ ٘ٝهاَني ٖٚ ٞانش ١ايكشٚ ١ايكسٚض َٔ قطأ٥
خاضدٚ ،١ٝيهٔ غٓس ٖصا ايـدة نعٝـ ال ٜطق ٢زضد ١ايـشذ. ١ٝ
ٜٚؤنس ايهعـ ٚقكٛض ايػٓس :إٕ ايتؿػري ايٛاقٌ ايٓٝا ٚايـُتساٍٚ
بٓٓٝا َٖ ٛـذًس ٚاسسَٚ ،هُٚ ْ٘ٛضٚاٜات٘ تتطابل تكطٜباّ َع َا ضٚاٙ
ايكسٚم ْٚكً٘ َٔ أخباضٚ ٙقًٓا يف سك٘ :ايػٓس نعٝـ أ ٚمل ُِٜٛثَـلِ
بكشت٘ ٚٚثاق٘ ضاٜٛٚ . ٜ٘ٚدس يف ايٛاقع تؿػري يإلَاّ ايعػهط)(ٟ
ٚ ٖٛٚغٝع َؿكٌٓ َط ٍٓٛيف َٚ ١٦عؿطَ ٜٔـذًساّ سػبُا سها ٙابٔ
ؾٗطاؾٛب (ضض) يف (َعايـِ ايعًُاٚ )31()٤أْ٘ إَال ٤االَاّ ايعػهطٟ
(ٖٚ )صا ايتؿػري ايٛاغع َؿكٛز مل ٜكًٓا أقالّٚ ،قس ٜه ٕٛغٓسٙ
قشٝشاّ ،إال أْ٘ غري ايتؿػري ايـُتسا ٍٚعٓسْا ٚايٛاقٌ ايٓٝاٖ .صا .
( )49ضادع  :اخلالق ١يًعالَ ١احلً - 446 : ٞطبع ١ايٓذـ احملكك. ١
(َ )31ا نتب٘ االغتاش يف َعذِ ضداٍ احلسٜح  :ز. 173 : 17
( )31ضادعَ :ػتسضى ايٛغا :ٌ٥ؾطح َؿٝد ١ايؿك ٘ٝاىل ذلُس بٔ ايكاغِ االغرتاباز. ٟ
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ٚقس اعتكس ايـُشسخ ايـذً ٌٝايٓٛض( ٟقس )ٙإتـشاز ايتؿػري ايٛاقٌ
ايـُتسا ٍٚبٓٓٝا ٚبني ايتؿػري ايهبري ايص ٟأَال ٙاالَاّ ايعػهط)( ٟ
يف َٚ ١٦عؿطَ ٜٔـذًساّٚ ،مل ُٜكِ (ضمح٘ اهلل) ؾاٖساّ ٚانشاّ ٜٛدب
ايكطع باالتـشاز أ ٚاالطُٓ٦إ ب٘ ،ؾطادع(ٚ ،)34نٝـ ٜعكٌ اتـشاز
تؿػري َؤيـ يف َٚ ١٦عؿطَ ٜٔـذًساّ َع تؿػري َتسا ٍٚبـذعٚ ٕ٤اسس؟.
ٚايـشاقٌ اْ٘ ال ٚثٛم بكش ١ايتؿػري ايـُتسا ٍٚايص ٟتٛدس ايطٚا١ٜ
ايـُبشٛث ١نَُٓ٘ٚ ،ع ٖصا نً٘ ؾايـدة ايؿطٜـ ًٜٛح َٔ َهاَ ٘ٓٝآثاض
ايكسم ٚايكشٚ ،١يصا ٜكًض َؤٜساّ ٚزاعُاّ الؾرتاط ايعساي ١يف ايؿك٘ٝ
ايـُكًٓس ،الغُٝا َع إْهُاّ األخباض ايالسك ١ايٚ . ٘ٝس٦ٓٝص ْك: ٍٛ
ٖص ٙايطٚا -١ٜيٛال عسّ إسطاظ قسٚضٖا عٔ اإلَاّ ايعػهط ٟيعسّ
ثبٛت قشْ ١ػب ١ايتؿػري اي )(٘ٝبططٜل قشٝض َعتة -تكًض زيٝالّ
عً ٢ايـُٓع َٔ ايتكًٝس يف تـُاّ األزٜإ ٚايـُصاٖب يًعًُا ٤ايـُعطٚؾني
بايؿػل ايعاٖط ٚايتهايب عً ٢سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا بـشػب سسٚخ
تكًٝس ٙأ ٚبًشاظ َطسً ١ايبكا ٤سٝح ٜكسم عً َٔ ٢قًٓس ٖٛٚ ٙؾكْ٘ٝ
قايـض ثِ َاٍ اىل سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا ٚإضتهب ايـشطاّ ٜه ٕٛتكًٝسٙ
سني ظٗٛض ؾػك٘ ي٘ َكسام ( :ايتكًٝس ايـُصَ )ّٛيف ايٓكٛم ايؿطع. ١ٝ

ٚيٝؼ ايـدة ايؿطٜـ عً ٢ؾطض قشت٘ ٚقسٚض -ٙظاٖطاّ يف نٕٛ
(َٛضز ٙأق ٍٛايس ٜٔاييت ال ٜـذٛظ ؾٗٝا ايتكًٝس ٚال ٜكبٌ ؾٗٝا ايـدة
تـعـبساّ ،ؾالبس َٔ محً٘ عً ٢غري ايـتـكًٝس ايصَ ٖٛ ٟـشٌ ايهالّ) نُا
(َ )34ػتسضى ايٛغا : ٌ٥ؾطح َؿٝد ١ايؿك ٘ٝاىل َـشُس بٔ ايكاغِ االغرتاباز : ٟايٛد٘

ايجأَ يف ايطز عً ٢ابٔ ايػها٥ط - 663: ٟاجملًس ايجايح َٔ ايطبع ١ايكسٜـُ. ١
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أؾاز ايػٝس ايـشه()33( ِٝقس .)ٙبٌ ايتأٌَ يف َـذُٛع عباضات احلسٜح
ايؿطٜـٜ -ؿٝس بٛنٛح ايعُ ّٛألق ٍٛايسٚ ٜٔؾطٚع٘ ٚإٔ تكًٝس
عًُا ٤ايػ ٤ٛؾُٗٝا َصَ ّٛطؾإ َٔ ضنب َٔ ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ
َطانب عًُا ٤ايعاَ ١ؾال تكبًٛا َِٓٗ عٓٓا ؾ٦ٝاّ ٚال نطاَ١ص ٖص ٙأٚنض
عباض ٠عاَ ١أَ ٚطًك ١يف عسّ األخص َٔ عًُا ٤ايػ ٤ٛؾ٦ٝاّ -ال أقٍٛ
زٚ ِٜٗٓال ؾطٚع زَ ،ِٜٗٓع اعتكاز إٔ َا ٜؤزَ ْ٘ٚػتك.)(َِٗٓ ٢
ٚقس زٍٓ ايـشسٜح ايؿطٜـ عً ٢إٔ تكًٝس ايعًُا ٤ايـُذاٖس ٜٔألْؿػِٗ
ايكايـشني ايـُتكؿني باألٚقاف األضبع ٖٛ ١ايتكًٝس ايـُطخٛم ؾ٘ٝ
ٚايـُُسٚح .
نُا إٔ ايـدة ايؿطٜـ يٝؼ ظاٖطاّ يف إعتباض األَاْٚ ١ايٛثٛم نُا
أؾاز ايػٝس ايـشه(ِٝقسَ )ٙسعٝاّ أْ٘ (ٜعٗط َالسعت٘ بتُاَ٘)(ٖٚ )32هصا
أؾاز أغتاشْا ايـُشكل ايػٝس ايـد(ٞ٥ٛقس )ٙعًَ ٢اسه ٞيف تكطٜط بـشج٘
(ٚساقٌ نالَ٘ : ي ٛقشت ايطٚا ١ٜإٔ ايتكًٝس إْـُا ٜـذٛظ َـُٔ
َٖٛ ٛضز ايٛثٛم َٚأَ ٕٛعٔ ايـدٝاْٚ ١ايهصب ٖٚ ...صا ال زالي ١ي٘
عً ٢إعتباض ايعساي ١يف ايـُكًٓس ،ألٕ ايٛثاق ١ناؾ ١ٝيف قش ١االعتُاز
()34

عً ٢قٛي٘ )...

ٖٚ .صإ ؾُٗإ غطٜبإ دساّ َع تـُاّ االسرتاّ

يكاسبُٗا(قسُٖا) ،ؾإ ايتأٌَ يف تـُاّ ايطٚاٚ ١ٜتـُٝٝعٖا بني عٛاّ
أََ ١ـشُس(ٚ )بني عٛاّ األَِ ايػابك ١اييت عطؾت عًُاٖ٤ا بايػ٤ٛ
(َ )33ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك : ٢ز. 23: 1
(َ )32ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك : ٢ز. 23 : 1
( )34ايتٓكٝض :االدتٗاز ٚايتكًٝس . 443 :
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ٚايهصب ٚايطؾا ٚأنٌ ايـشطاّ ٚقًٓستِٗ ٚتابعتِٜٗ -عط ٞبٛنٛح
زالي ١تٛقـ قش ١تكًٝس عًُا ٤أََ ١ـشُس ( )عً ٢ن ٕٛايعايـِ
عازالّ ،بٌ ٜػتؿاز َٔ اجلٌُ األخري ٠يف ايطٚا ١ٜاؾرتاط ايعساي ١بسضد١
عاي ١ٝبـشٝح ته ٕٛداَع ١ألٚقاف (ق ٕٛايٓؿؼ ٚسؿغ ايسٜٔ
َٚـدايؿ ١اهلٚ ٣ٛطاع ١ايـُٛىل يف أٚاَطْٛٚ ٙاٖ )٘ٝؾٗص ٙايطٚا -١ٜيٛ
قشٓت -يكًشت زيٝالّ عً ٢إؾرتاط عساي ١ايـُؿيت بايـُطتب ١ايك١ٜٛ
ايعاي َٔ ١ٝاالغتكاَٚ ١ايـُتشكك ١باألٚقاف األضبعَ ١ع َطاقب ١ايٓؿؼ
ٚدٗازٖا َٔ َطاٚعٖٛ ١اٖا َٚـشاغبتٗا عً ٢تكطؾاتٗا ٚغًٛنٝاتٗا،
ٚيٝؼ َؿاز ايـدة ايعساي ١ايعاز ١ٜؾهالّ عٔ َـذطز ايٛثاقٚ ١األَاْ. ١
ايطٚا ١ٜايجاَْ :١ٝعتة ٠ايـشاضخ بٔ ايـُػري ٠ايٓكطٚ ٟاييت ضٚاٖا
دؿَ ٢ايًَٖ٘ َِٔٔ
ايهًٝين ٚايـُػؤ ٍٚؾٗٝا عٔ َعٓ ٢قٛي٘ غبشاْ٘:ط إَُْٖٔا ِ َٜ
عبَازٔ ٔٙايِعُ ًََُاُ٤صؾاططٚ،48 :أداب إَآَا ايكازم()طٜعين بايعًُا٤
ٔ
َٔ قسٓم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ َٔٚ ،مل ٜكسم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ يٝؼ بعايـِص (ٖٚ )36صا
ايـدة َكسام (ايـشه ١َٛايـُهٓٝك )١ايـُتشكك ١بتٓع ٌٜايعايـِ ايص ٟال
ٜكسٓم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ َٓعي ١غري ايعايـِ طيٝؼ بعايـِص ٖٚصا ْعري قٛيو:
(ايـُتؿك٘ ايتك ٞعايـِ) يهٓ٘ َكسام (ايـشه ١َٛايـُٛغع )١ايـُتشكك١
بتٓع ٌٜايتك ٞايـُتؿك٘ يف زٚ -ٜ٘ٓيٜ ٛػريآَّ -عي ١ايعايـِ .
ٜٚـُهٓٓا تكطٜب االغتسالٍ بايطٚا ١ٜايـُعتة ٠بأْٗا تؿػٓط ٚتبَٔ ٔٓٝ
ِٖ ايعًُا ٤ايصَ ٜٔسسِٗ اهلل بأِْٗ ٜـدؿ ٕٛاهلل ٜٚعًُٓ ٕٛايٓاؽ
ٜٚؿت ِْٗٛبأسهاّ زٚ ِٜٗٓقطاط٘ ايـُػتكٚ ،ِٝإٔ ايعايـِ ٖ ٛايص ٟي٘
( )36أق ٍٛايهايف :ز - 36: 1باب قؿ ١ايعًُا : ٤ح. 4
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ايكؿ ١إٔ تكسٓم أؾعايُ٘ أقٛايَ٘ ٚتتطابل زعاٚاٚ ٙؾتاٚاَ ٙع غًٛنٝات٘
ٚتكطؾات٘ط َٔٚمل ٜكسم ؾعً٘ قٛي٘ ؾًٝؼ بعايـِص ٖٚصا ْؿ َٔ ْٞباب
(ايـشه ١َٛايتهٝٝك )١ٝسٝح ٜٓؿ ٞايعايـُ ١ٝعُٓٔ عٓس ٙايعًِ سكٝكّ١
ٚتهٜٓٛاّ اشا مل ٜكسم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ ؾٗٛطيٝؼ بعايـِصٖٚ ،صا ْؿ ْٞيًشهِ
بًػإ ْؿ ٞايـُٛنٛع ٜٚؿٝس إٔ َٔ مل ٜكسم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ ٚمل ٜتطابكا ال
ٜرتتب عً ٘ٝأثط ايعايـِ ؾطعاّ ؾال ٜكًض يـُطدع ١ٝايتكًٝس أ ٚايكها ٤أٚ
ْـشُٖٛا َٔ آثاض ايعايـِ ٚأسهاَ٘ .
ايطٚا ١ٜايجايجَ :١ا ض ٟٚيف (أق ٍٛايهايف) ٚيف (ايـُشاغٔ) ٚايػٓس
يف نًُٗٝا َعتة عً ٢األقٚ ،٣ٛيف ايـدة ٜك ٍٛأب ٛدعؿط ايباقط (:)
طإٕ ايؿك ٘ٝسل ايؿك ٘ٝايعاٖس يف ايسْٝا ايطاغب يف اآلخطٚ ٠ايـُتُػو
بػٓ ١ايٓيبص(.)37
ٚتكطٜب اإلغتسالٍ  :إٕ ٖصا ايتعبري ايؿطٜـ ٜهؿـ عٔ سكٝك١
ايؿك ٘ٝايٛاقع -ٞسل ايؿك ٖٛٚ -٘ٝايـُتكـ بأٚقاف ثالث: ١
طايعاٖس يف ايسْٝاص ٖٚصا ٜعين عسّ سطق٘ عً ٢ظخاضف ايسْٝا
ٚسطاَٗا َٔ دا ٕٙأَ ٚإٍ أَ ٚتاعٕ َـُا مل ُٜـشًٓ٘ اهلل تعاىلٜٚ ،تشكل
ٖصا بتٓهٓب ايـشطاّ ٚإٔ ال تـًُه٘ ايػطا٥ع ٚتسؾع٘ اىل َا سطّٓ اهلل نُا
دا ٤يف َعتة ٠ايػهْٞٛ

()38

عٔ اإلَاّ ايكازم( )تؿػرياّ يًعٖس

( )37أق ٍٛايهايف :ز - 71: 1باب األخص بايػٓٚ ١ؾٛاٖس ايهتاب :ح +48حباض األْٛاض:
ز : 41: 4باب قؿ ١ايعًُا : ٤ح .16
()38ايهايف  :ز - 71 : 4باب َعٓ ٢ايعٖس:ح + 1ايٛغا :ٌ٥ز :11ب َٔ 64ابٛاب دٗاز
ايٓؿؼ :ح. 11
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سانٝاّ يك ٍٛأَري ايـُؤَٓني( )دٛاباّ عٔ غؤاٍَ :ا ايعٖس يف ايسْٝا؟
قاٍ :طٜٚـشو سطاَٗا ؾتٓهب٘ص أ :ٟتـشطظ َٓ٘ ٚابتعس عٓ٘ .
طايطاغب يف اآلخط٠ص ٜعين ايـُتٛدٓ٘ اىل اهلل ٚايـُتكطٓب اي ٘ٝتعاىل
ٚايطاغب يف تـشك ٌٝايـُكاّ ايعاي ٞيف اآلخط ٠بإقالح ايعٌُ ٚتٗصٜب٘
ٚإختٝاض ايـشػٓٚ ٢قٝاْ ١ايٓؿؼ َٔ إضتهاب ايعكٝإ .
طٚايـُتُػو بػٓ ١ايٓيبصٜعين ايعاٌَ بأٚاَطْٛٚ ٙاٖٚ ٘ٝايػا٥ط
عً ٢ططٜكت٘ ٚقطاط٘ ايـُػتك. ِٝ
ٖص ٙاألٚقاف ايجالث ١نًٗا بـُعٓٚ ٢اسس ٚتتشكل بـُكازٜل َتشس٠
ْعِ ٖ ٞأٚقاف تهؿـ عٔ َطتب ٕ١عاي َٔ ٕ١ٝايعسايٚ ١االغتكاَ ١ايس١ٜٝٓ
ًٜعّ تـشً ٞايؿك ٘ٝسكاّ بٗا ٖٞٚ ،أٚقاف يـشكٝك ١ايؿك ٘ٝبٓعط ايؿاضع
ايـُكسؽٚ ،أْ٘ ايص ٟتجبت ي٘ اآلثاض ايؿطعٚ ،١ٝعُستٗا دٛاظ ايطدٛع
ايَٚ ٘ٝؿطٚع ١ٝتكًٝس ٙيف أسهاّ ايسٚ ٜٔايؿتا ٣ٚايؿطع. ١ٝ
ٖص ٙأِٖ ايٓكٛم َٔ -ايكطإٓ ٚايػٓٚ -١اييت ٜـُهٔ إغتهؿاف
ايؿطط ايـُبشٛخ َٓٗاٜٚ ،ـُهٔ تأٜٝس ايٓكٛم اييت ٖ ٞايعُس ٠يف
االغتسالٍ بٛدٗني ٜهاز ٜهْٛإ قطع ٞاالْتاز ٚخالقتُٗا :
أ -عسّ ضن ٢ايؿاضع بهَ ٕٛطدع ١ٝايتكًٝس ٚاإلؾتا ٤بٝس ايؿاغل
عٔ أَط اهلل غبشاْ٘ ،ألْ٘ َكاّ زٜين ضؾٝع ٜتًَ ٛكاّ ايٓبٚ ٠ٛايٛقا،١ٜ
ؾإ ايـُػتؿاز َٔ ايكطإٓ ٚايػٓ ١إٔ ايؿاضع ايـُكسؽ أْاط اغتشؿاظ
ؾطٜعت٘ -يف نٌ أَ -١بايعًُا ٤ايطباْٝني ايصٜ ٜٔػتشكَ ٕٛكاّ اإلؾتا٤
ٚايـُطدع ١ٝايسٚ ،١ٜٝٓاي ٘ٝت َٞٛاآل:١ٜطإْٖٔا أَْعَيَِٓا اي ٖتِٛضَا َ٠ؾَٔٗٝا ُٖسَُّْٛٚ ٣ضْ
سبَاضُ ٔبَُا
أل ِ
َٜشِهُُِ بَٔٗا اي ٖٓبٔ َٕٛٗٝايٖصٔ َٜٔأَغِ ًَُُٛا ئًٖصَٖٔ َٜٔازُٚا َٚاي ٖطبٖأَْٚ َٕٛٗٝا َ
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ؾَٗسَاَ٤صاملا٥سٖٚ،22:٠صا ايـُعٜٓ ٢عطؾ٘
غتُشِؿٔعُٛا َِٔٔ ٔنتَابٔ ايًٖ٘ٔ َٚنَاُْٛا عًََُ ِٔ٘ٝ
ا ِ
ايـُتؿطع ١ببػاطٜٚ ١طؾه ٕٛألدً٘ تػ ِٓ ايؿاغل ٖصا ايـُٓكب.
ٚبتكطٜبٕ آخطٖ :ص ٙاآل ١ٜتبني إٔ اهلل تعاىل أٚنٌ َُٗ( ١إغتشؿاظ)
ايؿطٜعٚ ١ايـٗس ٟايػُا ٟٚبٝس األسباض ٚايعًُا ٤ايطباْٝني يٝشؿعٖٛا
ٜٚؤزٖٚا اىل عبازٚ ،ٙأْٗا غٓ ١إيـٗ َٔٚ ،١ٝايٛانض أْ٘ ال ُٜـشتٌُ
سبِـطٕ ٚعامل إال اشا نإ ضبٓاْٝاّ  ٖٛٚايعسٍ ايصٜ ٟصنٓط عًُُ٘
إْاطت٘ بهٌ َ
ٚغًٛنُ٘ بايطبٓ ايعسٍ ايًطٝـ .
ب -إٕ ايؿك ٘ٝعٓسَا ٜـُاضؽ عًُ ١ٝاإلغتٓباط ٜٚالسغ آالت٘  :أزي١
األسهاّ ايؿطع ٖٞٚ ،١ٝغري َٓهبطٚ ١غري ٚانش ١يف غايب ايـُٛاضز
إال بعس ايـُُاضغٚ ١ايٓهٛز االدتٗاز -ٟؾٝشتاز ٖصا اىل َطتب ٕ١عاي١ٝ
َٔ ايتكٚ ٢ايٛضع ٚتـذٓب االعتباضات ايٓؿػٚ ١ٝايعٛاطـ ايؿدك١ٝ
ٚاىل ايـدؿ ١ٝايتاََ َٔ ١ـدايؿ ١ايٛاقع ايتؿطٜع ٞيف عًُ ١ٝإغتٓباط٘
يألسهاّ ستٜ ٢ـدتاض ايـشذ ١ايكطع َٔ ١ٝاألزي ١ايـُشتًُ ١يف نٌ ؾطع
ؾكٜٗ ٞـُاضؽ االغتٓباط يـشهُ٘ٚ ،ال ٜؤغؼ ؾـكٗاّ دسٜساّ .
ٚاشا مل ٜهٔ ايؿك ٘ٝايـُػتٓبط عً ٢زضد ١عاي َٔ ١ٝايٛضع ٚايتك٢
ٚايـدؿ ١ٝمل تؤَٔ سهاٜت٘ يـُا ٖ ٞايـشذ َٔ ١ايـشهِ ٚاقعاّ إلستُاٍ
تػاَـش٘ عٓس االغتٓباط ٚإستُاٍ خٝاْت٘ ٚؾتٝا ٙسػب عٛاطؿ٘ .
ٚباختكاض :ال ٜـشكٌ األَٔ يف ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـُطدع إال َع تـشًٓ٘ٝ
بـُطتب ٕ١عاي َٔ ٕ١ٝايٛضع ٚايتكٚ ٢ايـدؿٚ ١ٝايعساي ١يف ايػًٛى ٚايـدٛف
َٔ غهب اهلل ٚأي ِٝعكاب٘ ،بٌ ْكٚ ٍٛؾاقاّ يًػٝس ايـشه(ِٝقس:)ٙ
االْكاف أْ٘ ٜكعب دساّ بكا ٤ايعساي ١يًُطدع ايعاّ يف ايؿت ٣ٛاشا مل
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تهٔ بـُطتب ١ق ١ٜٛعاي ١ٝشات َطاقب ١يًٓؿؼ َٚـشاغب ١يًبطاْ ،١ؾإ شيو
َعي ١االقساّ َٚـدطط ٠ايطداٍ َ٘ٓٚ ،غبشاْ٘ ْػتُس االعتكاّ .
ٚاحلاقٌ باختكاض :ايعُس ٠يف زي ٌٝإؾرتاط عساي ١ايـُؿيت َٚطدع
ايتكًٝس ٖ ٞايٓكٛم ايؿطٜؿ َٔ ١ايهتاب ٚايػَٓٓٚ ،١ؿأ إعتُازٖا ٖٛ
أُٖٝتٗا ايٓابع َٔ ١ق ٠ٛاغٓازٖا ٚٚنٛح زاليتٗا عً ٢إعتباض عساي١
ايؿك ،٘ٝبٌ إعتباض أعً ٢زضدات ايعساي ٖٞٚ ،١ايـُكشٛب ١بايعٖس يف
سطاّ ايسْٝا ،بٌ َٔ إْهُاّ بعض ايٛد ٙٛايـُتكسَ ١اىل ايبعض
اآلخطٜ -تٛيس َٓٗا اإلطُٓ٦إ ايٛاثل بٌ ايٝكني باؾرتاط ايـُطتب ١ايعاي١ٝ
َٔ ايعسايٚ ١ايٓعاٖٚ ١ايبعس عٔ سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا بٛدٛز ٚاقعٞ
ٜكطب َٔ ايعكُٚ ١ال ٜبًػٗا بـشٝح ٜٓسض َعٗا تـذاٚظ سسٚز ايؿطع،
ٚعً ٢ؾطض تـذاٚظٖا ٜػاضع اىل ايٓسّ ٚايتٛبٚ ١اهلل ايعاقِ ايـُٛؾل .
ٚبايٓكٛم ايـُتكسَٚ ١بعض ايٛدْ -ٙٛكٓٝس إطالم زيَ ٌٝؿطٚع١ٝ
ايتكًٝس يف ايس :ٜٔأعين ايـذط ٟايعكال ٞ٥ايـُُه ٢عً ٢ايطدٛع اىل
أٌٖ ايـدة ٠يف نٌ عًِ ٚقٓعٚ ١نؿا ١ٜايٛثٛم بإخباضْ -ٙكٓٝسٖا بعساي١
ايـدبري بأَٛض ايسٚ ٜٔأسهاَ٘ ستٜ ٢كض ايطدٛع اىل ؾتاٚاٚ ٙتكًٝس. ٙ
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞاقتؿا ٤اثط بعض األعاظِ (قسِٖ) يف تؿك ٌٝايبٝإ سٍٛ
سكٝك ١ايعسايٚ ١أسهاَٗا ٚآثاضٖاْٚ ،بٗٓٓٝا تباعاّ عة بـشٛخ ْاؾع١
ٜـشتاز ايـُػًُ ٕٛايٗٝا يف ْعِ َعاؾِٗ َٚعازِٖ سٝح أِْٗ
ٜـشتاد ٕٛإلسطاظ ايعساي ١يف َٛاضز َتعسزْٚ ،٠بسأ بايبشح األ: ٍٚ
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التعسِف التنًّدٓ بالعدالٕ َمُازد إعتبازيا :
(ايعساي)١تعين االغتٛاٚ ٤االغتكاَٚ ١االعتساٍ ،ؾإْٗا َؿٗ ّٛيػ ٟٛعطيف،
ٚيٝؼ َؿَٗٛاّ ؾطعٝاّ َـدرتعاّ نايكالٚ ٠ايكٝاّ ايصُٖ ٜٔا بـُعٓ ٢ايسعا٤
ٚاالَػاىٚ ،قس تكطٓف ايؿاضع يف َعٓاُٖا ٚدعٌ هلُا َعَٓ ّ٢عٓٝاّ َٚؿَٗٛاّ

َـدرتعاّ :ؾهاْت ايكال ٠سطنات َـدكٛق ١يف أٚقات َعَٚ ١ٓٝـشسز٠
بأخباض ؾطٜؿٚ ،١نإ ايك ّٛإَػاناّ يف ٚقت َـدكٛم عٔ األنٌ
ٚايؿطب ٚايٓهاح ٚغريٖا َـُا بٓٓٝت٘ األخباضٚ ،إٕ ايؿاضع ايـُكسؽ يف
ايـُٛنٛعات ايـُدرتع ١يٜ٘ -تٛىل بٝإ خكٛقٝاتٗا ٚسسٚزٖا يف
ايكطإٓ أ ٚايػٓ ١ايـُطٗط ٜٔأ ٚؾُٗٝا َعاّ .
ٚيٝػت ايعساي ١نصيو بٌ بكٝت َؿَٗٛاّ يػٜٛاّ عطؾٝاّ َػتكطٓاّ عًَ ٢طٓ
ايعكٛض َُٗا تػٓٝطت ايجكاؾات ٚايعطٚف ٖٞٚ ،تعين اعتساٍ ايػًٛى
ٚاغتكاَ ١ايتكطفٖٚ ،صا ثابت َػتكط يهٔ ايتطبٝل ٚايكسم اخلاضدٞ
َـدتًـ بـشػب اختالف ايسٜاْٚ ١ايـُصٖب ٚايجـكاؾ ١ايػا٥س. ٠
ٚايعسايَٛ ١نٛع ؾطع ٞقاْ ْٞٛقس إعتة ايؿاضع األقسؽ ي٘ آثاضاّ
ؾطع ١ٝؾطٜؿٚ ١ضبط٘ بـُٓاقب إيـٗ ١ٝغاَٚ ،١ٝقس طًب َٓٓا مجٝعاّ
ايعسٍ ٚاالغتكاَ ١يف ايػًٛى ٚتك ٣ٛاهلل يف ايعٌُ ؾكاٍ غبشاْ٘:
خ ٔبريْ ٔبَُا تَ ِعًََُُٕٛص
عسٔيُٛا ُٖ َٛأَ ِقطَبُ ئًتٖكَِٚ ٣َٛاتٖكُٛا ايًَٖ٘ إٕٖٔ ايًَٖ٘ َ
طا ِ
سػَإٔصايٓشٌ.91:
إل ِ
سٍٔ َٚا ٔ
ايـُا٥سٚ ،8:٠قاٍ غبشاْ٘:ط ٔإٕٖ اي ًَٖ٘ َٜأَُِطُ بٔا ِيعَ ِ

ٚايتك ٣ٛاغِ َكسض (اإلتكاَ )٤أخٛش َٔ (إتكٜ ٢تك ٞإتكاٚ )٤أقً٘
(ٚقٜ ٢كٚ ٞقا ٖٞٚ)١ٜقٝاْ ١ايٓؿؼ ٚإبعازٖا عُٓا ٜهطٖٓا َٚساؾع ١ايـُهطٙٚ
ٚدعٌ سادع َاْع عٔ َباؾط ٠ايـُبػٛض(ٚ ،تك ٣ٛاهلل) ٖ ٞدعٌ ايٓؿؼ
يف ٚقـاٜـٚ ٕ١تـشـؿـغٕ عُٓا ُٜـداف نـطضٚ ،ٙإتـكاؤ ٙدـٌٓ ٚعالٜ -ـعٓـ ٞإدـتـٓاب
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غهب٘ ٚعصاب٘ ٚعكاب٘ بإتٝإ ايٛادبات ٚتطى ايـُشطَات .
ٚقس تعاضف إناؾ ١ايتكٚ ٣ٛاالتكا ٤اىل ايصات ايـُكسغ ١طاتٖكُٛا
ايًَٖ٘ص َع أْ٘ ال َعَٓ ٢عك ٍٛإلتكا ٤شات٘ غبشاْ٘ ٖٛٚ ،تعبري ايـشهِٝ
تعاىل ؾالبس إٔ ٜطاز َـٓ٘  :تـٗ ٌٜٛعصاب٘ ٚتـععـ ِٝعكاب٘ ٚيصا أنـٝـؿت

ايـتـك ٣ٛيصات ايعع ِٝدٌٓ ٚعال يف آٜات عسٜسٚ ٠ضٚاٜات نجري.٠
ٚايعاٖط إٔ ايتكٚ ٣ٛايعسايٜ ١ؤزٜإ َعٓٚ ٢اسساّ َٚسيٛالّ ؾاضزاّ أٚ
ٜٓتٗٝإ اي ،٘ٝنُا ٜتشككإ بـُكسام َتشس  ٖٛٚايتٛقٓ َٔ ٞعصاب اهلل
ايعع ِٝباإلٜـُإ ايكٚ ِٜٛاالعتكاز ايكشٝض ٚايعٌُ ايكايـض ٚايٛضع
عٔ َـشاضّ اهلل تعاىلٚ ،قس ض ٣ٚايطةغ ٞعٔ ضغ ٍٛاهلل ( )قٛي٘:
سػَإٔص(ٖٚ )39صا
إل ِ
سٍٔ َٚا ٔ
طمجاع ايتك ٣ٛيف قٛي٘ تعاىل :إٕٖٔ ايًَٖ٘ َٜأَُِطُ بٔا ِيعَ ِ
َؤٜس التـشازُٖا يف ايـشكٝك ١أ ٚيف ايكسم .
ٚيًعسايٚ ١ايتكَ ٣ٛطاتب ٚزضدات ،أعالٖا َا تهُٓت٘ خطب ١أَري
ايـُؤَٓني ( )يف ٚقـ ايـُتكني إغتذاب ّ١يطًب ضدٌ عابس إمس٘
ُٖاّ ٖٞٚ ،خطب ١دًَ ١ًٝؿٗٛضَ ٠ؿطٚسٚ ،١أزْاٖا تتشكل باَتجاٍ
ايٛادبات ٚإدتٓاب ايـُشطَات نُا ٜأت ٞتٛنشَ ٘ٝؿكٓالّٚ ،بُٗٓٝا
زضدات َٚطاتب أؾاضت ايٗٝا آ ٟايكطإ ٚأسازٜح ايػٓ. ١
ٚعٓسْا َٛنٛعات ؾطعَٛٚ ١َُٗ ١ٝاضز َـدتًؿ ١يف ؾطٜع ١اهلل
ايـُكسغ -١إؾرتط ؾٗٝا ايعسايْ ،١عطض يًُِٗ َٓٗا: ٖٞٚ ،
األ :ٍٚايؿاٖس ايص ٟتـجـبت بؿٗازت٘ ايـشكٛم ٚتُـػتـبإ بٗا األَٛاٍ
( )39دلُع ايبٝإ :ز  - 37 :1تؿػري آ ١ٜغٛض ٠ايٓشٌ . 91 :
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ٚاألسٛاٍ ايؿدكٚ ١ٝايـشسٚز ايؿطعْٚ ١ٝـشٖٛا َٔ َـذاالت ايكها٤
ٚسػِ ايـدكَٛات ٚيف َـذاٍ إدطا ٤ايـشسٚز ٚايتععٜطات ٚيف َـذاٍ
ثبٛت بعض األسهاّ ايؿطعٚ ١ٝايٛادباتٚ ،ال ضٜب ٚال خالف بني
ؾكٗآ٥ا يف إعتباض عسايت٘ ٚإضتها ٤زٚ ٜ٘ٓقالس٘ .
ٚقس إغتسٍ عً ٢إعتباضٖا بايٓلٓ ٚاإلمجاع بٌ ٚبآ ١ٜؾٗاز ٠ايٛق١ٝ
سهَطَ َأسَسَنُِِ ا ِيَُِٛتُ سٔنيَ ا ِيَٛقٔٔ١ٖٝ
طَٜا أََٜٗٗا ايٖصٔ َٜٔآََُٓٛا ؾََٗازَ ُ٠بَِٔٓٝهُِِ إٔشَا َ

اثَِٓإٔ شََٚا عَ ِسٍٕ َِٔٓهُِِصايـُا٥س ،116: ٠إش ؾٗٝا زالي ١بهُ ١ُٝاألٚي١ٜٛ
ايكطع ١ٝعً ٢اعتباض ؾٗاز ٠شَ َِٟٚعسٍٕ َٔ ايـُػًُني يف قب ٍٛايؿٗاز.٠
ٚتكطٜبٗا ٖٓا َـدتكطاّ :إٕ ظاٖط أزي ١ايٛق ١ٝن ٕٛثبٛتٗا خؿٝـ
ايـُؤْ ١عٓس ايؿاضع األقسؽ ،سٝح تُـكبٌ ؾٗٝا ؾٗاز ٠ايـُطأٚ ٠تكبٌ
ؾٗاز ٠أٌٖ ايهتاب عٓس ؾكسإ ايؿاٖس ايـُػًِ(َ -)21ـُا ٜهؿـ عٔ
تٛغع ١أَط ثبٛتٗا ٚخؿَ ١ؤْت٘ٚ ،قس إؾرتطت اآل ١ٜيف ثبٛت ايٛق١ٝ
ؾٗاز ٠شَ َِٟٚعسٍٕ َٔ أٌٖ االغالّ أ َٔ ٚأٌٖ ايهتاب ٚأْ٘ ال تُـكبٌ
ؾٗاز ٠غري ش ٟايعسٍٖٚ ،صا ٜكته ٞإعتباض ن ٕٛايؿاٖس شا عسٍ
ٚإغتكاَ ١يف (غري ايٛقَ )١ٝـُا مل ُٜبَِٔ أَطُ ثبٛت٘ عً ٢ايتٛغع ،١بٌ
نإ إثبات٘ ؾطعاّ ثـك ٌٝايـُؤْ ١عع ِٝايهًؿ ١اشا قٝؼ إىل إثبات ايٛق،١ٝ
سٝح ال تـكبٌ يف(غري ايٛق :)١ٝؾٗاز ٠غري ايـُػًِ نايعٚاز ٚايكتٌ
ٚايـشسٚز ٚاألَٛاٍ ٚبعض األسهاّ َـُا ععِ خطط ٙيف ْعط ايؿاضع
األقسؽ ٚيف تؿطٜع٘ ٚمل ٜتػاَض يف إثبات٘ نُا تػاَض يف ايٛق. ١ٝ
ٚٚد٘ ٖصا اإلقتها ٖٛ ٤األٚي ١ٜٛايكطع ١ٝإش ال ٜـشتٌُ إعتباض عساي١
( )21ضادع  :ايٛغا : ٌ٥ز 13ب  +44ب  َٔ 41ابٛاب اسهاّ ايٛقاٜا .
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ايؿاٖس يف إثـبات َا ٖ ٛخؿٝـ ايـُؤْ ١ؾطعاّ َع عسّ إعتباضٖا يف
إثبات َا ٖ ٛثـك ٌٝايـُؤْ ١ؾطعاّ ٚمل ٜتػاَض ايتؿطٜع يف إثبات٘ دعَاّ .
ٚقس زيت ايٓكٛم()21ايـُعتة ٠عً ٢إعتباض ن ٕٛايؿاٖس َطًكاّ خٓٝطاّ
َطنٓٝاّ عؿٝؿاّ عسالّ قآ٥اّ ٚأٚقاف أخطَ ٣بجٛث ١يف أخباض ايؿٗازات .

ٚقس حتكٌ َـُا تكسّ :تعانس ايٓكٛم ايـُتؿطق ١عً ٢إعتباض عساي١
ايؿاٖس ايص ٟتُػتبإ بؿٗازت٘ سكٛم ايعباز ٚأسهاّ ؾطع اإلغالّ .
ايجاْ :ٞإَاّ ايـذُعٚ ١ايـذُاعٚ ،١ال ضٜب ٚال خالف بني عًُآ٥ا
يف إعتباض عساي ١إَاّ قال ٠اجلُاعٚ ،١قس ْكٌ عٔ َايو بٔ أْؼ ٚعٔ
ايؿٝذ أب ٞعبس اهلل ايبكط َٔ ٖٛٚ -ٟؾٛٝر ايـُعتعيٚ ١ؾكٗا ٤ايػٓ-١
إيتعاَ٘ باؾرتاط ايعساي ١أَ ٚاْع ١ٝايؿػل عٔ قش ١اال٥تُاّ ٚ ،إغتٓاز
ايبكط ٟؾ ٘ٝاىل إمجاع أٌٖ ايبٝت ايٓب )(٠ٛعًٚ )24(٘ٝقس تعسزت ب٘
ايٓكٛم()23سان ّ١ٝيػ ٓتِٗ َتكس ّ١ٜيًسالي ١عًٚ ٘ٝاالضؾاز اي. ٘ٝ
ٚايعاٖط إٔ تعسز ايٓكٛم ايؿطعٚ ١ٝق ٠ٛزعا ٣ٚاإلمجاع عً٢
إعتباض عساي ١ايؿاٖس ٚإَاّ ايـذُاع -١قاضا َٓؿأ يٛنٛح اإلؾرتاط
ٚنطٚض ٠ؾك٘ اإلَاَ ١ٝعً ٢إعتباضٖا ؾُٗٝا .
ايجايح :ايكان ٞايؿطعٚ ،ٞال ضٜب ٚال خالف ظاٖطاّ بني ؾكٗآ٥ا
يف إعتباض ايؿاضع عساي ١ايكان ٞايؿاقٌ يـدكَٛات ايعباز ٚايـشاغِ
يٓعاعاتِٗ بـُٛدب َٛاظ ٜٔايكها ٤ايؿطعٜٚ . ٞـُهٔ االغتسالٍ عً٘ٝ
( )21ضادع  :ايٛغا : ٌ٥ز :18ب  َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات .
( )24ضادع  :ايـدالف يًؿٝذ ايطٛغ : ٞز  -198 :1نتاب قال ٠اجلُاع.34 ّ : ١

( )23ايٛغا : ٌ٥ز : 4ب + 11ب + 13ب  َٔ 46ابٛاب قال ٠اجلُاع. ١
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عُ ّٛايٓلٓ ايكطآْ:ٞطَٚالَ َتطِنَُٓٛا إٔيَ ٢ايٖصٔ َٜٔظَ ًَُُٛا ؾَ َت َُػٖهُِِ ايٖٓاضُص
ٖٛز ،13 :ؾإ ايرتاؾع عٓس ايؿاغل ٚايتكان ٞيس ٣غري ايعازٍ َكسام
ايطنٚ ٕٛاالعتُاز ٚايػه ٕٛاىل ايص ٜٔظًُٛاٚ ،ايتؿك ٌٝيف َـشً٘ .
ايطابع :ايـُؿيت ايؿطع ،ٞايـُعطٚف ٚايـُؿٗٛض بني ؾكٗآ٥ا إؾرتاط
عساي ١ايـُؿيت ايصٜ ٟطدع ايعباز اي ٘ٝيف أخص األسهاّ ايؿطعَ٘ٓ ١ٝ
بٓشٜ ٛه ٕٛيؿطط ايعسايَٛ ١نٛعَ ْ١ٝػتكً ١عٔ ايؿتٝا بـُعٓ : ٢أْ٘ يٛ
ٚثل ايـُهًـ بادتٗاز ايـُؿيت يف تـشك ٌٝايـشهِ ايؿطعَٓ َٔ ٞابع٘
ايكٜٛـَُٚ ١كازض ٙايكشٝشٚ ١إطُإٔ إىل قسم إخباض ٙعٔ ؾتٝاٙ
ايـُػتٓبط َٔ ١أزيتٗا ايـُعتة -٠مل ٜٓؿع ايـُهًـ َا مل ُٜـشطظ عسايت٘
ٚاغتكاَت٘ بصاتٗا ،ؾًٝػت ايعسايَ ١أخٛش ٠عًْ ٢ـش ٛايططٜل ايهاؾـ
عٔ قسم إخباض ٙعٔ ؾتٝا ،ٙبٌ يًعسايَٛ ١نٛع ١ٝيف قب ٍٛؾتٛا. ٙ
ايـداَؼ :إٜكاع ايطالم ايصٜ ٟعتة يف إقاَت٘ سسٚثاّ إٜكاع٘ بـُشهط
ؾاٖس ٜٔعازيني يكٛي٘ تعاىل:ط َٚأَؾِٗٔسُٚا َش ٣َٚعَ ِسٍٕ َِٔٓهُِِصايطالم،4:
نُا ٜعتة يف إثبات٘ بكا : ّ٤ؾٗاز ٠عسيني بإٜكاع٘ ٚإسساث٘ .
ٚقس ته ٕٛايعسايَ ١عتة ٠يف بعض ايـُٛاضز األخط َٔ ٣تٛابع
اإلعتباض ايؿطعٚ ٞايـشهِ االهلٚ ٞتؿك ً٘ٝيف بـشٛخ ايؿك٘ ايؿطٜـ .
اشٕ ايعساي ١إعتباض ؾطع ٞقاْ ْٞٛي٘ آثاضْ ؾطع ١ٝعع ١ُٝيف ايتؿطٜع
االغالَٚ ٞايتكٓني ايػُاٚ ،ٟٚيصا ْٛدٓ٘ إٖتُآَا تبعاّ يًؿكٗا ٤األدال٤
ايص ٜٔغبكْٛا ْٚتٛد٘ يبٝإ (سكٝك ١ايعسايٚ )١بعض خكٛقٝاتٗا
ٚأسهاَٗا ٚآثاضٖا ايؿطع ١ٝايٛثٝك ١ايكً ١بٗا ْٚؿطع يف ايبشح ايجاْ:ٞ
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بّاى حقّقٕ العدالٕ :
ايعاٖط إٔ ايعساي ١يف ايًػ ١تعين االغتٛاٚ ٤االغتكاَ ١يف ايتكطف
ٚايػًٛى ٚعسّ ايـُٜ ٌٝـُٓٝاّ ٚمشاالّٚ ،نأْ٘ َٔ ايٛانشات يهٓ٘ قس
ٚقع االؾهاٍ ٚايـدالف يف تعطٜـ ايعسايٚ ١بٝإ سكٝكتٗا ؾطعاّ
ٚتعسٓزت ايتعطٜؿات ايـُططٚس ١يبٝإ سكٝك ١ايعساي ٖٞٚ ،١مخػ: ١
األ ٖٛ : ٍٚتـؿػري ايعساي ١بأْٗا عباض ٠عٔ ايـًُه ١ايٓـؿػاْـٝـ ١ايباعـج١
عًَ( ٢الظَ ١ايتك )٣ٛأَ ٚع إناؾ( ١ايـُط )٠٤ٚيف نجري َٔ ايتعطٜؿات،
ُ ٚؾػٓطت (َالظَ ١ايتك )٣ٛبادتٓاب نٌ نبريٚ ٠عسّ اإلقطاض عً ٢أٟ
قػريُ ٚ ،٠ؾػٓطت(ايـُط )٠٤ٚبإٔ ال ٜؿعٌ َا تٓؿط ايٓؿٛؽ عٓ٘ عاز،٠
ٜٚـدتًـ ٖصا باختالف األؾدام ٚاألظَٓٚ ١األَهٓ. ١
ٖٚصا -تعطٜـ ايعساي ١بايـًُه ١ايـُكط ١ْٚبايعٌَُ -أثٛض عٔ ايعالَ١
ايـشًٚ ٞمجٗٛض ايؿكٗا ٤ايـُتأخط(ٜٔقسِٖ)ٚ ،يٝؼ ي٘ أثطْ ٚال ؾاٖس
يف نًُات ايـُتكسَني عً ٢ايعالَ ١احلً ٞعًَ ٢ا سه)22(ٞعٔ ايـُشكل
ايػبعٚاض ٟيف (ايهؿا(ٚ )١ٜايصخريٚ )٠أْ٘ مل ٜعجط عًٖ ٢صا ايتعطٜـ
يػري ايعالَ َٔ ١ايـُتكسَني .
ٚايـًُه ١نٝـ ْؿػاْٚ ٞقؿ ١باطٖٓٝٚ ١ٝأ ٠ضاغد ،١ؾته ٕٛايعساي١
 عٓس ٖؤالَ - ٤عٓ ّ٢باطٓٝاّ ٚأَطاّ دٛاْـشٝاّ قاُ٥اّ يف باطٔ اإلْػإايعازٍ َٚػتكطاّ ؾ ،٘ٝيهٓٗا يٝػت َـذطز ًَه ١باطٓ ،١ٝبٌ هلا آثاضْ
خاضدـ ١ٝتـٓـطًل عٓٗا ٚتـٓـبعح َـٓٗا ٖٞ ،ايعٌُ ايكايـض ٚايٛضعْ عٔ
( )22دٛاٖط ايهالّ  :ز. 492 : 13
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َـشاضّ اهلل تعاىل قازضاّ عٔ ايـذٛاضح َٛاؾك ّ١يتك ٣ٛاهلل تعاىل .
ايجاْ ٖٛ :ٞتؿػري ايعساي ١بأْٗا إغتكاَ ١ؾعً ١ٝعً ٢داز ٠ايؿطٜع١
ٚقطاطٗا ايـُػتكٚ ِٝعسّ اإلْـشطاف عٓ٘ ٜـُٓٝاّ أ ٚمشاالّ ،بـُعٓ ٢إ
ايعبس ايكايـض ال ٜتدطاٖا يف تـُاّ أؾعاي٘ ،ؾٝأت ٞبايٛادبات ٜٚرتى
ايـُشطَات خٛؾاّ َٔ اهلل تعاىل ٖٚ .صا ايتعطٜـ َأثٛض عٔ بعض
عًُآ٥ا ايـُتكسَني نابٔ إزضٜؼ ٚإختاض ٙمجع َٔ ايـُتأخط. ٜٔ
ٚظاٖط تعطٜؿِٗ ن ٕٛايعساي ١عُالّ دـٛاضسٝاّ َـشهاّ يعسّ إضتـباط
ايعساي ١عٓسِٖ بايـًُه ١ايٓؿػاْٚ ١ٝايـٗٝأ ٠ايباطٓ ١ٝأقالّ ،بٌ قس أيػٝت
ايـًُه ١بايهً ١ٝيف َؿطزات تعطٜؿِٗ .
ايجايح ٖٛ :تؿػري ايعساي ١باالعتساٍ ايػًٛنٚ ٞاالغتكاَ ١ايعًُ١ٝ
ايٓاؾ ١٦عٔ ايـًُه ١ايٓؿػاْٚ ،١ٝقس إغتعٗط ؾٝدٓا األععِ(()24قس )ٙيف
ضغاي ١ايعسايْ : ١ػبت٘ اىل بعض َتكسَ ٞأقشابٓا َٔ عباضاتِٗٚ ،يف
االغتعٗاض غُٛض ٖٚ .صا -تؿػري ايعسايٜ -١عتةٖا عُالّ دٛاضسـٝاّ
َٓتععاّ عٔ أَط دٛاْـشْٚ ٞاؾ٦اّ َٔ ٚدٛز باطينٚ ،ظاٖط ٙإٔ َـذطز
إتٝإ ايٛادبات ٚإدتٓاب ايـُشطَات اشا مل ٜهٔ ْاؾ٦اّ عٔ ًَه١
ايعسايٚ ١ضغٛر َـداؾ ١اهلل غبشاْ٘ يف ايباطٔ ال تتشكٓل عٓسِٖ ايعساي١
ؾطعاّٚ ،بٗصا ٜؿرتم ٖصا ايتعطٜـ عٔ ايتعطٜـ ايجاْ ٞايصٖٛ ٟ
االغتكاَ ١ايعًُ َٔ ١ٝز ٕٚإقرتاْٗا بايـًُهٚ ١ال قسٚضٖا عٓٗا .
نُا إٔ ظاٖط ايتعطٜـ األ ٖٛ ٍٚن ٕٛايعساي ١عٓسِٖ شات ايـًُه١
( )24ضادع  :املهاغب َع غا ١ٜاآلَاٍ  :ز. 331 + 349 : 4
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ايباطٓٚ ١ٝتهَ ٕٛالظَ ١ايتكٚ ٣ٛايـُط ٠٤ٚأثط ٜٔهلا َٓبعجني عٓٗا الظَني
هلاٚ ،بٗصا ٜؿرتم ايتعطٜـ األ ٍٚعٔ ايتعطٜـ ايجايح ايصَ ٖٛ ٟعٓ٢
دٛاضس ٞعه ٟٛيهٔ بٓش ٛخام  ٖٛٚإْبعاث٘ عٔ ًَه ٕ١يف ايباطٔ،
ؾَٗ ٞعٓ ٢دٛاضسَ ٞطتبط بايباطٔ ٚايـذٛاْض .
ايطابع ٖٛ :تؿػري ايعساي ١باإلغالّ ظاٖطاّ ٚعسّ ظٗٛض ايؿػل َٓ٘
خاضداّ ،بـُعٓ ٢إ ايعساي ١إسطاظ إغالّ ايـُهًـ ظاٖطاّ َع عسّ
َعطؾت٘ بايؿػل ٚايعكٝإ غًٛناّٚ ،قس ْػب ٖصا ايتعطٜـ اىل مجع
َٔ َتكسَ ٞاألقشاب َٓـِٗ إبٔ ايـذـٓـٝس سٝح سه ٞعـٓـ٘ قٛي٘ :

(نٌ ايـُػًُني عً ٢ايعساي ١إىل إٔ ٜعٗط َٓ٘ َا ٜعًٜٗا)(ٚ ،)26عً:٘ٝ
البس َٔ ايـشهِ بعساي ١نٌ َػًِ ٚي َٔ ٛزَ ٕٚعاؾطت٘ .
ايـداَؼ ٖٛ :تعطٜـ ايعساي ١بأْٗا(سػٔ ايعاٖط) ٚايـذط ٟظاٖطاّ
عً ٢طبل َٛاظ ٜٔايؿطعَ ،ع غض ايططف عٔ ايباطٔ ايسؾني ايص ٟال
ٜعًُ٘ إال اهلل تعاىل ٚال ٜـُهٔ االطالع عً ٘ٝدًٝاّ يػٛا ٙدٌٓ يف عال. ٙ
ٚبعباض ٠أخط :٣سػٔ ايعاٖط ٜعين سػٔ ايػًٛى ايسٜين ٚعسّ
َؿاٖست٘ ٜكرتف شْباّ بعس َـدايطت٘ َٚعاؾطت٘ َٚتابعت٘ ،أٜ ٚؿٗس
عاضؾَٚ ٙٛعاؾط ٙٚايـُطًع ٕٛعً ٢أسٛاي٘ :بأْ٘ ظاٖط ايـدري ٚايكالح
طؾاشا غ ٌ٦عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـشًت٘ -قايٛاَ :ا ضأٜٓا َٓ٘ إال خرياّص(،)27
ٚعً :٘ٝال ٜـُهٔ ايـشهِ بعساي ١أنجط ايـُػًُني إال َٔ عاؾط ٙاالْػإ
أ ٚؾٗس ايجك ١بـُعاؾطت٘ ٚمل ُٜطَ َٓ٘ إال سػٔ ايػًٛى  ٚظاٖط ايـدري،
( )26سها : ٙايعالَ ١يف رلتًـ ايؿٝع: ١ايؿكٌ ايطابع يف قال ٠اجلُاع. ١
()27ايٛغا : ٌ٥ز :18ب  َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 1
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ٚالظّ ٖصا ايتعطٜـ :إتكاف ايـدبٝح ايـُطتهب يًُشطَات يف ايػطٓ
ٚايـدؿا ٤بايعسايٖٚ ،١صا ٜكعب قبٛي٘ ٚتكسٜك٘ .
ٚقس ْػب ٖصا ايتعطٜـ إىل مجع نبري َٔ قسَا ٤األقشاب ْٚـكٌ
قاسب ايـذٛاٖط( )28عٔ أغتاش ٙايٛسٝس يف ساؾ ١ٝايـُعايـِ  :االمجاع
عً ٢ن ٕٛايعساي ١سػٔ ايعاٖط يف نٌ َكاّ اؾرتطت ؾ ٘ٝؾطعاّٚ ،قس
تعكٓب٘ (قس )ٙبإٔ تؿػري ايعساي ١بـشػٔ ايعاٖط ال ٜـدً ٛعٔ َػاَـش١
سٝح قاٍ( :إش سػٔ ايعاٖط ْؿػ٘ يٝؼ بعساي ،ٕ١بٌ ايعساي ١غريٖٛٚ ،ٙ
ططٜل ايٗٝا) .بٌ ايعاٖطٚ -ؾاقاّ يـذُع َٔ االعاظِ (قسِٖ) -عسّ
ن ٕٛايبٝاْني األخري ٜٔتعطٜؿني يـشكٝك ١ايعسايٚ ،١إْـُا ُٖا ططٜكإ
إثباتٝإ يتشكٓكٗا يف ؾدل َٚعطٓؾإ بٛدٛزٖا ؾٚ ،٘ٝقس تؿٗس بعض
األخباض بهؿا ١ٜسػٔ ايعاٖطْ ،عري خة عًكُ:١طنٌ َٔ نإ عً٢
ؾطط ٠االغالّ داظت ؾٗازت٘ٚ ...،ي ٛمل تـكبٌ ؾٗاز ٠ايـُكرتؾني
يًصْٛب يـُا قُـبًت إال ؾٗاز ٠االْبٝاٚ ٤االٚقٝا ...،٤ؾُٔ مل تَطَ ٙبعٓٝو
ٜطتهب شْباّ أ ٚمل ٜؿٗس عً ٘ٝبصيو ؾاٖسإ ؾٗ َٔ ٛأٌٖ ايعساي،١
ٚؾٗازت٘ َكبٛيٚ ١إٕ نإ يف ْؿػ٘ َصْباّصٚخةطَٔ عاٌَ ايٓاؽ ؾًِ
ٜعًُِٗ ٚسسٓثِٗ ؾًِ ٜهصبِٗ ٚٚعسِٖ ؾًِ ٜـُدًؿِٗ ؾَٗ ٛـُٔ نًُت
َط٤ٚت٘ ٚظٗطت عسايت٘ص( )29يهٔ َع غض ايططف عٔ غٓسُٖا ؾُٗا
ًٜتكٝإ َع ن ٕٛسػٔ ايعاٖط ططٜكاّ إثباتٝاّ َعطٓؾاّ بعساي ١االْػإ .
إشٕ َا قضٓ تـعطٜـؿاّ يًعساي ٖٞ ١ايـتعاضٜـ ايـجالثـ ١األٚىل  :ايـًُه١
( )28ضادع  :دٛاٖط ايهالّ  :ز . 499 + 488 : 4
( )29ايٛغا : ٌ٥ز :18ب  َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح + 13ح. 14
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ايـُكط ١ْٚبايعٌُ ،االغتكاَ ١ايعًُ ،١ٝاالغتكاَ ١ايٓاؾ ١٦عٔ ايـًُه،١
ٚاألقطب َٓٗا ايٛغط ،ؾٗ ٛايتعطٜـ ايـُدتاض يٓاْٚ ،ػتسٍ عً: ٘ٝ
أٚالّ :بـُٛاؾكت٘ يـُعٓ ٢ايعساي( ١ايًػ ٟٛاألقٌ) ايص ٖٛ ٟاالغتكاَ١
ٚاالغتٛا ٤يف ايػًٛى ايسٜين ،ؾاْ٘ بعس بكا ٤ايعساي ١عًَ ٢عٓاٖا ايًػٟٛ
ٚعسّ ثبٛت سكٝك ١ؾطعَ ١ٝـدكٛق ١بٗاٜ -تع ٔٓٝاإليتعاّ بايـُعٓ٢
ايٛغط ايـُطابل يًُعٓ ٢األقًٚ ،ٞال ٜكض ايـدطٚز عٓ٘ إال َع زيٌٝ
ٚانض عً ٢خالؾ٘ٚ ،ال ٜعٗط يٓا زيٚ ٌٝانض عً ٢ايـدالف .
ٚثاْـٝاّ :بـُٛاؾـكـت٘ يًُعـٓ( ٢ايـُـؿٗ ّٛعطؾـاّ)َٔ ايعساي ،١بًشـاظ أْـٗا
نُٛنٛع ؾطع ٞترتتب عً ٘ٝآثاضْ ٚأسهاّ -عٓس اغٓازٖا اىل األَطايـُعٓ ٟٛتـؿٝس االغتكاَ ،١سٝح ٜكاٍ( :ؾالٕ عسٍ يف عكٝست٘) ُٜطاز َٓ٘
أْ٘ َػتك ِٝايعكٝس ،٠أٜ ٚكاٍ( :ؾالٕ عسٍ يف غًٛن٘)ُٜطاز أْ٘ َػتكِٝ
ايػًٛى ،أٜ ٚكاٍ(:ؾالٕ عسٍ يف ؾُٗ٘)ٜطاز أْ٘ َػتك ِٝايؿِٗ ،أٜ ٚكاٍ
(ؾالٕ عسٍ يف أخالق٘) ٜطاز أْ٘ َػتك ِٝاألخالم ٚايتعاٌَ َع ايٓاؽ،
ٖٚص ٙإطالقات ٚاغتعُاالت عكال ١ٝ٥يًؿغ ايعسايٚ ١زالالت عطؾ١ٝ
يـٗا -تؤنس تعطٜؿٗا باالغتكاَ ١ايعًُ ١ٝيف ايػًٛى ايسٜين عً ٢طاع١
اهلل ٚايـُتشكك ١بإتٝإ ايٛادبات ٚادتٓاب ايـُشطَات ْاؾ٦اّ َٔ ععِٝ
َـداؾ ١اهلل غبشاْ٘ أ َٔ ٚايطغب ١يف ثٛاب٘ ٚايـشصض عٔ عكاب٘ أ ٚنْ٘ٛ
َٓبعجاّ عٔ سبٓ اهلل تعاىل ٚن ْ٘ٛأٖالّ يًطاع. ١
ٖٚصا ايـُعٓ ٢ايـداي َٔ ٞايـًُهًٜ ١تَ ِ٦ع قسٚض ايـُعكَٔ ١ٝ
ايعازٍ ؾٝكبض ؾاغكاّ عٓس٥صٚ ،البس إٔ ٜػاضع اىل ايتٛبٚ ١ايٓساَ ١نٞ
تعٛز اي ٘ٝايعسايٚ ،١البس َٔ ضغٛر َـداؾ ١اهلل يف ايٓؿؼ ٚاغتُطاض
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االغتكاَ ١يف ايعٌُ ٚايػًٛى بٓش ٛتكري االغتكاَٚ ١ايتس ٜٔٓطبٝع١
ثاْ ١ٜٛقا ١ُ٥يف ايٓؿؼ ٚضاغد ١ؾٗٝاٚ ،إال ؾاالغتكاَ ١يف خكٛم ؾٗط
ضَهإ َجالّ ٚاالغتُطاض ؾ ٘ٝعً ٢ادتٓاب ايـُشطَات ٚايكٝاّ بأعُاٍ
قاحل :١قالٚ ٠قٝاّ -ال ٜه ٕٛقاسبٗا َػتكُٝاّ أ ٚال ُٜـٛثل بعسايت٘.
ٖصا بٝإ ٚانض يًتعطٜـ ايـُدتاض َع االغتسالٍ عً ،٘ٝثِ ُْـؿكٌٓ
ايـُكاٍ س ٍٛايتعطٜؿني األٚ ٍٚايجايح ،يٝتهض َكساض قشتُٗا َٔ
ظٜؿُٗا ٚغكُُٗا ،ؾٓك : ٍٛي ٛنإ َطاز َعطٓيف ايعساي ١بايـًُه :١ضغٛر
َـداؾ ١اهلل غبشاْ٘ يف باطٔ ايـُهًـ -يكًٓا بكش ١ايتعطٜـ َع
تػاَـض ٕيف تعبريِٖ ،يهٔ ظاٖط مجع ٚقطٜض مجع ٖ ٛإضاز ٠ايـُعٓ٢

ايـُعكٛي َٔ ٞايـًُه. ١
ؾكس شنط أضباب ايـُعك ٍٛيف َبشح األعطاض( :ايهٝـ ايٓؿػاْ)ٞ
ٚتكػ ُ٘ٝاىل (ساٍ)  ٖٞٚنٝؿْ ١ٝؿػاْٚ ١ٝقؿ ١باطٓ ١ٝغري ضاغد ١يف
قكع ايٓؿؼ ٚتع ٍٚبػطعٚ ١ألزْ ٢غببٚ ،اىل (ًَهٖٝ ٖٞٚ )١أ٠
باطٓٚ ١ٝقؿْ ١ؿػاْ ١ٝضاغدَ ١ػتكط ٠ال تع ٍٚبػطع ١عٔ قكع ايٓؿؼ.
ٜٚؿرتقإ بعٛاضض خاضدٚ ١ٝضبـُا ناْت ايكؿ ١ايباطٓ ١ٝساالّ ثِ تؿتس
ٚتكري ًَهٚ ،١ضبـُا ناْت ًَه ١ثِ تهعـ ٚتكري ساالّ .
ٚيف نْ ٘٥ٛك :ٍٛايعاٖط إٔ َطازِٖ َٔ ًَه ١ايعساي ٖٞ ١ايكؿ١
ايٓؿػاْ ١ٝايباعج ١عًَ ٢الظَ ١ايتكٚ ٣ٛايـُطٚ ٠ٓٚايـشاقً َٔ ١خؿ١ٝ
اهلل تعاىل َٚـداؾت٘ ايطاغد ١يف ايباطٔ ٚايـُاْع ١عٔ االقساّ عً٢
َعكٝت٘ غبشاْ٘ -ٖٞٚ ،ايـًُهٚ -١دٛز َػتكط يف ايباطٔ ضاغذ يف
ايٓؿؼ ٚال ٜع ٍٚبػطع ١نُا ال ٜعٛز بػطعٚ ،ٕ١الظّ ٚدٛزٖا ٚتـشككٗا
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يف ايباطٔ  :بطٚظ آثاضٖا عً ٢األعها ،٤إش ٖ ٞتػتًعّ إتٝإ ايٛدبات
ايؿطعٚ ١ٝإدتٓاب ايـُشطَات االهل ١ٝيف غًٛن٘ :ؾاشا زُٖ٘ سطاّ
َبػٛض يًُٛىل إقتهت ايـًُه ١إدتٓاب٘ٚ ،اشا ٚضزٚ ٙادب إيـٗ ٞأٚ
سٌٓ ٚقت٘ إقتهت ايـًُه ١ايـُبازض ٠إىل ؾعً٘ ٚبٓشَ ٛػتُط َتهطض بؿعٌ
إغتكطاض ايـًُه ١يف ايباطٔ ،ثِ إْ٘ َع إْتؿا ٤ايًٛاظّ ٚاآلثاض يف غًٛى
ؾدل ٕ ٜٓهؿـ إْتؿا ٤ايـًُع - ّٚايـًُه -١عٓس. ٙ
ٚال ٜطاز َٔ اغتتباع ايـًُه ١آلثاضٖا ايعًُ(:١ٝاالغتتباع ايعًٓ )ٞايتاّ
بـشٝح ال ٜٓؿو األثط ايعًُ ٞعٔ ايـًُه ١ايكا ١ُ٥يف ايٓؿؼ بٓش ٛايهً١ٝ
ايػاض ،١ٜإش إٔ ٖصا االغتتباع ايعًٓ ٞأثطْ يـًُه ١ايعكُ ١ز ٕٚايعساي. ١
بٌ ايـُطاز (اإلغتتباع اإلقتها )ٞ٥بـُعٓ ٢إقتهاًَ ٤ه ١ايعساي١
يرتتٓب اإلطاعَٚ ١الظَ ١ايتكٚ ٣ٛعسّ قسٚض ايـُعك َٔ ١ٝقاسبٗا
ؾتتشكل عٓس ٙاإلطاع ١برتى ايـُشطَات ٚؾعٌ ايٛادبات َٓبعج ّ١عٔ
تأثري ايـًُهٚ ،١يصا تـذتُع ٖص ٙايـًُهٚ -١ي ٛيف بعض ايـُٛاضزَ -ع
قسٚض ايـشطاّ َٔ ز ٕٚتطزز أ ٚإؾهاٍ عٓس َعطٓيف ايعساي ١بايـًُه١
سٝح أِْٗ قطٓسٛا بإَهإ غًب ١ايـُاْع عٔ تأثري ايـًُه ١ايـُكته١ٝ
يإلطاعٚ ١االْـكٝاز ،ؾٝكسض َٓ٘ ايصْب يك ٠ٛتأثري ايـُاْع عٔ تأثري
َكته ٞاإلطاع ،١إال أْ٘ ْازض ايتشكل يػًب ١تأثري ايـًُهٚ ١ق ٠ٛغٝطط٠
إقتهاٖ٤ا ٚنعـ ايـُٛاْع أَاَٗا غايباّ ٜٚه َٔ ٕٛقبـ ٌٝاالغتـجٓا٤
ايٝـػري ايـُدايـ يـُكته ٢ايكاعس ،٠يهـٓ٘ اغتجٓاٜ ٤ؤنس ايكاعس. ٠
ٚايـشاقٌ إٕ ًَه ١ايعسايْ ١عري ًَه ١ايهطّ ٚايؿذاعٚ ١االدتٗاز
ٖٚ ٞدٛز باطين ضاغذ ي٘ آثاضْ عًُ ١ٝخاضداّ تالظَ٘ ٚال تٓؿوٓ عٓ٘-إال
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ْازضاّ ،عٓس غًب ١ايـُٛاْع ايعاضنٚ ١ؾس ٠تأثريٖا بـشٝح تـش ٍٛزٕٚ
تأثري ايـًُه ١ايـُػتكطٚ . ٠عٓس٥ص ْك: ٍٛ
إٕ تؿػري ايعساي ١بايـًُهَٛ ٖٞٚ -١نٛع ؾطع ٞش ٚآثاض ٚأسهاّ
ؾطعَ ١ٝتعسزَ ٠ـذعٛي ١هلل غبشاْ٘ -بـشٝح ي ٛقسض ايٛادب َٓ٘
ٚتطى ايـشطاّ َٔ ز ٕٚإقرتإ بايـًُه ١ايطاغد ١يف ايباطٔ مل تهٔ
ايعسايَ ١تشكك ّ١ؾ ،٘ٝنُا إٔ ايك ٍٛبإَهإ قسٚض ايـُعك َٔ ١ٝايعازٍ
َع بكاًَ ٤ه ١ايعساي ١ؾٚ - ٘ٝي َٔ ٛز ٕٚتٛب -١ألٕ ايـًُه ١عٓسِٖ
َكتضٕ يًطاعٚ ١قس ٜتدًـ ايـُكته ٞعٔ ايتأثري يػًب ١ايـُاْع َع بكا٤
ايـًُه ١ؾٖ -٘ٝصإ َكاالٕ ٜكعب عًٓٝا االشعإ بُٗاٚ ،ال ٜتٝػط يٓا
ايتكسٜل بُٗا ،يعسّ ايؿاٖس ايٛانض ايساٍ عًُٗٝا ٚايـُطؾس ايُٗٝا،
بٌ ٜٛدس عٓسْا ؾاٖسإ عً ٢خالؾُٗا ٚٚدٗإ يـُٓعُٗا :
األ :ٍٚإٕ تـعـكٌ َـعـٓ ٢ايـًُهـٜ ١ـكه ٞبـعػط ايـشـك ٍٛعً٢
َـكازٜـل ايعازٍ خاضداّ إال َجٌ ايـُكسؽ األضزب(ًٞٝقس )ٙست ٢يٛ
إنتؿ ٞبأزَْ ٢طاتب ايـًُهٚ ١أنعـ زضداتٗاَ ،ع إٔ ايعسايَٛ ١نٛعْ
ألسهاّ ؾطعُٜ ١ٝـشتاز ايٗٝا نجرياّ دساّ الغُٝا يف ؾكٌ ايـدكَٛات
ٚإثبات ايـشكٛم ٚبعض ايٛادبات ايؿطعْٚ ١ٝـشٖٛا .
ٚايك ٍٛبتٛقـ تـشكل ايعساي ١عً ٢ضغٛر ًَه ١ايـدٛف َٔ اهلل
ايباعج ١ؾعالّ عً ٢إدتٓاب ايـُعاقٚ ٞإَتجاٍ ايٛادباتٜٛ -دب قً١
ايـُكازٜل دساّ ٚتعطَْ ٌٝعِ إدتُاع ايـُػًُني عًٚ ٢ؾل ايـُٛاظٜٔ
ايؿطع ١ٝدعَاّ ،بٌ يعً٘ ٜٛدب إْعساّ ايـُكازٜل الغُٝا يف ظَآْا بٌ
يف نٌ ظَإٚ ،قس سه ٞغؤاٍ ايـُشكل األضزب(ًٞٝقس )ٙعُا اشا إبتًٞ
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باَطأ ٠مجَ ١ًٝتعَ ١ٜٓٓتطٓٝب ١زَعَتِ٘ اىل ايـشطاّ ٚايكبٝضٚ ،قس أداب:
(أعٛش باهلل إٔ ابتً ٢بصيو) أ( ٚأغاٍ اهلل إٔ ال ابتً ٢بصيو)
ٚمل ُٜـذٔبِ داظَاّ بعسّ ايؿعٌ أ ٚبـُا ٜهؿـ عٔ تعنْ ١ٝؿػ٘ عٔ
ايـشطاّ(ٖٚ ،)41صا َٔ ٚاقعٝت٘ ايكازقٚ ١تـُاّ عسايت٘ ٚقسغٖ٘ ،صا .
ٚي ٛناْت ايعسايًَ ١هَ ّ١ؤثٓط ٠إلدتٓاب ايـُعاق -ٞيعَ٘ إٔ ٜعنٞ
ْؿػ٘ بؿعٌ ٚدٛز ايـًُه ١عٓس ٙضاغد ّ١يف ْؿػ٘ ايـُكسغٚ ،١ال
ٜـشتٌُٚ -ي ٛنعٝؿاّ دساّ -عسّ عساي ١ايـُكسؽ األضزب( ًٞٝقس. )ٙ
ايجاْ :ٞإْ٘ ٜـشهِ بعٚاٍ ًَه ١ايعسايٚ ١إضتؿاع إتكاف ايـُط ٤بٗا
بٝػط ٚغطعٚ ،١شيو سني غًب ١ايـُٛاْع ٚعطٚض ايعكٝإ ايـُٓايف
يتأثريٖا ٖٛٚ ،سهِ َعرتَفْ ب٘ عٓس َعطٓيف ايعساي ١بايـًُهٖٚ ،١هصا
ُٜـشهِ بطدٛع ايـًُه ١غطٜعاّ ٚبـُذطز ايتٛبٚ ١ايٓساَٚ ١االغتػؿاض.
ٖٚصإ سهُإ َتٓاؾٝإ َع عٓٛإ ايـًُهٚ ١سكٝكتٗا بـُا هلا َٔ
ايـُعٓ ٢ايـُجبت عٓس أٌٖ ايـُعكٚ ٍٛايـُتكسّ تٛنٝش٘ ،ؾهٝـ ٜتِٓ
ايـشهُإ عً ٢تؿػري ايـُؿٗٛض؟ َع إٔ ايـًُه ١عٓسِٖ نٝؿ ١ٝضاغد١
يف ايباطٔ ال تع ٍٚقؿتٗا بػطعٚ ١ال ٜعٛز ٚدٛزٖا بػطع ١بعس ظٚاهلا،
بٌ ال تعٛز ايـًُه ١إال بعس سني َٔ ظٗٛض آثاض ايـًُه ١خاضداّ ،بُٓٝا
عً ٢ايتعطٜـ ايـُدتاض ٜـُهٔ ظٚاٍ ايعساي ١سني ايـُعك ١ٝؾٛضاّ ٜٚـُهٔ
عٛزٖا غطٜعاّ سني ايتٛب َٔ ١ز ٕٚتٛقـٕ عً ٢ؾ ٕ٤ٞأقالّ .
ٚقس ُٜعتصض عٔ َعطٓيف ايعساي ١بايـًُه ١بأسس إعتصاض: ٜٔ
األ: ٍٚإٕ ايؿدل ايٛادس يًًُه ١ساٍ إضتهاب٘ ايـُعكْ ١ٝازضاّ ٖٛ
( )41سها ٙمجعْ  َِٗٓ -قاسب دٛاٖط ايهالّ  :ز. 496 : 4
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(عازٍ) إال أْ٘ ال ترتتب عً ٘ٝأسهاّ ايعازٍ .
ٖٚصا االعتصاض نعٝـ دساّ ألْ٘ ال ٜسعُ٘ زيٚ ٌٝانض ،نٝـ؟ ٚقس
ُْـكٌ االتؿام عًٚ ٢قـ ايعاق ٞساٍ ايعكٝإ بايؿاغلٚ ٖٛٚ ،قـْ
َهازْ يٛقـ ايعازٍٚ ،نٝـ ٜـذتُعإ يف ؾدل ٚاسس ٚظَإ ؾاضز
ٚإٕ ق ٌٝبأْ٘ ٜتكـ بايعازٍ َٔ ز ٕٚتطتٝب آثاض ايعساي ١عً. ٘ٝ
ايجاْ :ٞإٕ ايـُعتة يف ًَه ١ايعساي ١تأثريٖا بايؿعٌ ٚبعجٗا ٚتـشطٜهٗا
ْـش ٛإدتٓاب ايـُعاق ٞبايؿعٌٚ ،اشا مل تؤثط بايؿعٌ ْـش ٛإدتٓاب
ايـُعك ١ٝيـُػًٛبٝتٗا أَاّ ايـُاْع ايـداضد -ٞال ٜكاٍ عٓٗاًَ :ه١
ايعساي ١يعسّ تـُهٓٓٗا َٔ ايتأثري ايؿعً ٞساٍ إضتهاب ايـُعك ،١ٝبٌ
ٜكاٍ عٓ٘ (ؾاغل) عٓس غًب ١ايـُاْع عًَ ٢كته ٢ايـًُه ،١بٌ تع ٍٚعٓ٘
ايـًُه ١سني إضتهاب ايـُعكٚ ،١ٝسني عٛز ٠تأثريٖا بايؿعٌ ٜعٛز
ٚقـ ايـًُهٚ ١ايعساي ١اي َٔ ٘ٝزَ ٕٚـشصٚض ٖٚ .صا ايهالّ غطٜب
عٔ َؿٗ ّٛايـًُه -١سػبُا ْـكًٓا ٙعٔ أضباب ايـُعك -ٍٛؾاْ٘ ٜعين
عٓسِٖ ايهٝؿ ١ٝايباطٓ ١ٝايطاغد ١يف ايٓؿؼ ايباعج ١عً ٢إدتٓاب
ايـُشطَٓات ٚايساع ١ٝإلتٝإ ايٛادبات زع ّ٠ٛإقتها ١ٝ٥تاَ ١ال تتدًـ
إال ْازضاّ دساّ  :عٓس غًب ١ايـُٛاْع ٚؾس ٠تأثريٖا ٚغٝططتٗا عً ٢تأثري
ايـًُه ،١ؾَٗٛ ٞدٛزَٚ ٠ؤثٓط ٠بايؿعٌ ست ٢يف ايـُٛاضز ايٓازض ٠اييت
تػًب ؾٗٝا ايـُٛاْع عٔ إدتٓاب ايـُشطّ أ ٚإتٝإ ايٛادبٚ ،نٝـ ال
ٜكاٍ عٓٗا س٦ٓٝص ًَ :ه ١؟ َع ٚدٛز ايتأثري ايؿعً ٞؾٗٝا ٚإٕ نإ
َػًٛباّٚ ،قس ق :ٌٝاألثط ٜسٍ عً ٢ايـُؤثٓط .
ٚنـٝـ نإ ايـك ٍٛبإٔ ايـعسايـًَ ١هـٜ -١ـكعب عًـٓٝا قـبٛي٘ َا مل
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ٜعهس ٙزي ٌٝغاطع ٚؾاٖس قاطع ٚ ،مل ْـذسٚ . ٙايص ٟأظٓ٘ قٜٛاّ :أْ٘
قس دا ٤قٝس (ايـًُه )١يف تعطٜـ ايعساي ١بؿعٌ األْؼ باألؾهاض ايؿًػؿ١ٝ
ٚايهالَ ٖٞٚ ١ٝأؾهاض َؿبع ١بايـُباسح ايػطٜب ١عٔ ططٜك ١ايتؿطٜع
ايـُٛدٓ٘ يألؾهاض ايبػٝطٚ ١األشٖإ ايػاشد ١ايـُتعاضؾٚ ١يصا ال تـذس
يـكٝس ايـًُه ١شنطاّ يف نًُات َتكسَ ٞاألقشاب ايص ِٖ ٜٔاألقطب
يعكٛض ايـُعكَٛني(َ ،)ع إٔ قٛض ٠ايتؿطٜع االهل ٞايٓاقع١
عٓسِٖ أدًٚ ٢أٚنض َـُا ٖ ٞعٓس َٔ تأخط عٗسٚ ٙبَ ُعسَ عكط. ٙ
ْعِ قس إغتعٗط ؾٝدٓا األععِ(()41قس )ٙيف (ضغاي ١ايعساي :)١إضاز٠
بعض ايـُتكسَني-نايؿٝذ ايـُؿٝس يف َكٓعت٘ ٚايكسٚقني َٔ -تعطٜؿِٗ
يًعساي ١بأْٗا(إدتٓاب ايـُعاق ٞعٔ ًَه ٖٛٚ .)١تؿػري تهاز ايعباضات
ايـُأثٛض ٠عٔ ٖؤال ٤األعالّ تأبا ٙؾطادعٗاٚ ،ال  ِٜٓٗتـشكٝل ٖصا .

ٚعُسَ ٠ا ٜػتسٍ ب٘ يًتعطٜـ ايـُؿٗٛض :ايعسايًَ ١هْ ١ؿػاْ ١ٝتبعح
عًَ ٢الظَ ١ايتكٚ ٣ٛايـُط ٖٞ -٠ٚايطٚا ١ٜايـُعطٚؾ ١ايـُػٓس ٠اىل عبس
اهلل بٔ أبٜ ٞعؿٛض عٔ أب ٞعبس اهلل ايكازم ( )ؾإْٗا عُس ٠ايسيٌٝ
عً ٢تعطٜـ ايعساي ١بايـًُهٚ ١اقعاّ ٚظاٖطاّ َٔ نًُات ايباسجني إبطاَاّ
َٔ أْكاض ايتعطٜـ بايـًُه ١أْ ٚـكهاّ ٚإْهاضاّ َٔ غريَِٖٚ ،ا غٛاٖا
ٚا ٕٙنعٝـ ٜهؿ ٞيـٗسَ٘ ايـُعٛالٕ ايػابكإ ٚاالؾهاالٕ ايـُانٝإ .
ٖٚصا ايـدة قس ضٚا ٙايؿٝذ ايكسٚم يف (ايؿك )٘ٝعٔ نتاب ابٔ ابٞ
ٜعؿٛض ظاٖطاّٚ ،ايططٜل قشٝضْ نُا غٓب ،ٔٓٝنُا ضٚا ٙايؿٝذ ايطٛغٞ
يف تٗصٜب ٘ٝعٔ نتاب َـشُس بٔ أمحس بٔ ٜـشٚ ،٢ٝغٓس ٙنعٝـ
( )41املهاغب َع غا ١ٜاآلَاٍ  :ضغاي ١ايعساي : ١ز. 331 + 349 : 4
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دعَاّٚ ،يف ضٚا( ١ٜايتٗصٜب )ٔٓٝظٜاز ٠عًْ ٢ػد( ١ايؿكٚ )٘ٝال ٜـُهٔ
ايطن ٕٛيًعٜاز ٠يهعـ ايػٓس ْاؾ٦اّ َٔ نعـ (َـشُس بٔ َٛغ )٢بٔ
عٝػ ٢أب ٛدعؿط اهلُساْ -ٞيف ْؿػ٘  َٔٚإتٗاَ٘ بٛنع ايـشسٜح َٔٚ
إغتجٓا ٤ابٔ ايٛيٝس َا ُٜط ٣ٚيف (ْٛازض ايـشهُ )١بٛاغطت٘ .
ٚايـُؿٗٛض تكشٝض غٓس ايـدةٚ ،يعً٘ إعتُازْ َِٓٗ عً ٢ططٜل
ايكسٚم خاقٚ ،١قس إختًـ ايتعبري ايـُأثٛض عٔ أغتاشْا ايـُشكل
ايـد(ٞ٥ٛقس )ٙبًشاظ٘ :سٝح ٚقؿ٘ بايكش ١بكًُ٘(ٚ)44يػاْ٘ يف بـشح
ايؿٗازات ٚبًػاْ٘ يف بعض بـشٛث٘ األخط ،٣ثِ خسف يف ايـدة
ٚٚقؿ٘ بايطٚا ١ٜتـهعٝؿاّ هلا يف اي ّٛٝاآلخط َٔ بـشح ايؿٗازات ٚقس
نتبٓا ٙيف تـكطٜط بـشج٘  ٖٛٚايـُٛاؾل يـُباْ ٘ٝايطداي. ١ٝ

إال إٔ ايعاٖط يٓا ٚايـُطُـ ٔ٦ب٘ ٖ ٛقشـ ١ايـدـة ٚقـبٛيـ٘ ٚإعـتـباض
ططٜك٘ يف داَع(ايؿك ،)٘ٝؾإٕ إؾهاٍ بعض األعاظِ ؾْ ٘ٝاؾَٔ ْ٤ٞ
ٚقٛع (أمحس بٔ َـشُس بٔ ٜـش ٢ٝايعطاض) يف ططٜل ايكسٚم اىل
نتاب ابٔ ابٜ ٞعؿٛض ايص ٟضٚاٖا عٔ ايكازم ( )يف نتاب٘ ٚأقً٘
ايـُٛدٛز عٓس ايكسٚم ظاٖطاّٚ ،ابٔ ايعطاض مل ٜكطٓح َتكسَٛ
األقشاب بتٛثٝك٘ أ ٚتهعٝؿ٘ يف ؾٗاضغِٗ ايطداي ١ٝايٛاقً ١ايٓٝا .
ْعِ ايـُؿٗٛض قبًٛا ضٚاٜت٘ ٚقشٓشٛا ايػٓس ايٛاقع ؾٚ ٘ٝخايؿِٗ
بعض ايـُتأخط ٜٔنكاسيب ايـُساضى ٚايـُؿاتٝض ٚأغتاشْا ايـُشكل
(قسِٖ)َٚ ،ـدتاضْا قب ٍٛضٚاٜت٘ ٚتكشٝض أسازٜج٘ ٚاعتُاز أخباضٙ
يـدكٛق ٕ١ٝيف ايطدٌ أٚدبت االطُٓ٦إ ايؿدك ٞبكبٛي٘ .
(َ )44باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز. 87 : 1
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ٚيٝؼ ٚدٗ٘ ن ْ٘ٛؾٝذ إداظٚ ٠سػبٚ ،ال َٔ دٗ ١نَٛ ْ٘ٛثٛقاّ
ب٘ عٓس مجع نبري َٔ عًُآ٥ا ايـُتأخط(ٜٔضض) ،بٌ َٔ دٗ ١إغتعٗاض
ٚثاقت٘ بٌ ؾٗطتٗا َٔ إعتُاز َؿاٜذ ايكُٝني ٚغريِٖ ططٜك٘ ٚضٚاٜت٘
ْٚـكً٘ يهتب ٚأق ٍٛايطٚاٜات ايـُأثٛض ٠عٔ أٌٖ ايبٝت(ْ )عري
ابٔ ْٛح ايػريايف ٚابٔ أب ٞدٝس ايكُٚ ٞابٔ ايػها٥طٚ ٟايكسٚم
ٖٚاض ٕٚبٔ َٛغ ٢ايتًعهةٚ ٟابٔ ؾاشإ ايكُٚ ٞابٔ عٝاف ْٚـشٛ
ٖؤال ٤األعاظِ َٔ سؿع ١األخباض ْٚـكً ١اآلثاض ايٛاقً ١ايٓٝا ،سٝح
نإ ايطدٌ ٚاغط ١إٜكاٍ عسز َٔ أق ٍٛايـشسٜح اي ،ِٗٝؾً ٛنإ يف
ٚثاق ١إخباض ٙغُعْ أ ٚنإ يف سػٔ ساٍ ضٚاٜت٘ قسحْ إلؾتٗط ٚبإَ
ٚظٗطَ دًٝاّ يف ايهًُات ٚمل ٜعتُس ٙايهجري َٔ َؿاٜذ ايطٚا٠
ايـُعطٚؾني األثبات ٚايـُتجبتني يف ايٓكٌٚ ،يعً٘ يصا إؾتٗط تٛثٝك٘ عٓس
مجع َٔ أعاظِ عًُآ٥ا ايـُتأخطٚ ٜٔنجط عٌُ ايؿكٗا ٤بايطٚاٜات
ايٛاقع يف غٓسٖا ٚمل ٜرتزز ؾ ٘ٝإال قًَ َٔ ٌٝتأخط ٟعًُآ٥ا َعتصضٜٔ
بعسّ شنط ٚثاقت٘ قطٜـشاّ يف أق ٍٛايطداٍ ٚؾٗاضغ٘ األٚىلٚ ،يعٌ
عسّ ايتكطٜض ؾٗٝا ألدٌ عسّ ن ْ٘ٛقاسب نتاب أ ٚأقٌ َػتكٌ،
ٚإْـُا ْٖ ٛاقٌ ضٚاٜات األقشاب ٚأق ٍٛضٚاٜاتِٗ ٚنتب أخباضِٖ،
ْٚـشٔ ْهتؿ ٞبعٗٛض عًُِٗ  :أعين ضٚاٜتِٗ عٓ٘ نجرياّ ٚايهاؾؿ ١عٔ
إعتُازِٖ يطٚاٜت٘ ،ؾطادع َا ْـكً٘ ايـُشسخ ايٓٛض( ٟقس )ٙيف خاتـُ١
(َػتسضى ايٛغا )ٌ٥يف ؾطح ططٜل ايكسٚم اىل (عبس ايطمحٔ بٔ ايـشذاز)
َٔ ؾٛاٖس ايتٛثٝلَٚ ،ا أٚنش٘ ؾٝدٓا ايـذس(قس )ٙيف (تٓكٝض ايـُكاٍ) يف
سل ايطدٌَٚ ،ا ٜػتؿاز َٔ اداظات ايطٚاٜات ٚنتب ايـشسٜح يـُعطؾ١
ساٍ ايطدـٌ ٚزٚض ٙايـععـٚ ،ِٝضادع قـطا٥ـٔ ايٛثـٛم بايطدٌ ايـُعـتُس ٠يٓا
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ٚاييت شنطْاٖا يف تكشٝض سسٜح ايطؾع يف أخباض ايةا. ٠٤
ٚاحلاقٌ ٚنٛح ن ٕٛايٓلٓ َعتُس ايطٚا ١ٜبايكسض ايـُهبٛط ايصٟ
ٜؿرتى بطٚاٜت٘ َـذاَع ايـشسٜح ايجالث ،١سٝح إختًـ ْـكًٗا ْٚكٛم
أيؿاظٗا بني ْػديت ايتٗصٜبني ْٚػد ١ايؿكْٚ ،٘ٝعتُس ضٚا( ١ٜايؿك)٘ٝ
يه ٕٛاالطُٓ٦إ ايؿدك ٞبػٓس ايكسٚم َٓعكساّ يف ايباطٔ بك٠ٛ
ٚيه ٕٛاالطُٓ٦إ بٓكٌ ايكسٚم ٚنبط٘ يًٓلٓ أق َٔ ٣ٛاالطُٓ٦إ
بٓكٌ ايؿٝذ يف تٗصٜبَ ٘ٝع االعرتاف بـذالي ١ايٓاقًني ٚقشْ ١كًُٗا .
اشٕ ْـشٔ ْالسغ ضٚا ١ٜايكسٚم َٚتٓٗا ْٚعتين بتتبع ؾكطاتٗا ،قاٍ
ايؿٝذ ايكسٚم(()43ض ٟٚعٔ عبس اهلل بٔ ابٜ ٞعؿٛض قاٍ :قًت ألبٞ
عبس اهلل: بَِٔ تُعطف عساي ١ايطدٌ بني ايـُػًُني ست ٢تُـكبٌ ؾٗازت٘
هلِ ٚعًِٗٝ؟ ؾكاٍ:طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿاف ٚنـٓ ايبطٔ ٚايؿطز
ٚايٝس ٚايًػإ ٚتُعطف بادتٓاب ايهبا٥ط اييت أٚعس اهلل ععٓ ٚدٌٓ عًٗٝا
ايٓاض َٔ ؾطب ايـدُط ٚايعْا ٚايطبا ٚعكٛم ايٛايسٚ ٜٔايؿطاض َٔ
ايعسـ ٚغري شيو ٚ .ايسالي ١عً ٢شيو نً٘ إٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع
عٛٝب٘ ستٜ ٢ـشطّ عً ٢ايـُػًُني َا ٚضا ٤شيو َٔ عجطات٘ ٚعٛٝب٘
ٚتـؿتٝـ َا ٚضا ٤شيوٜٚ ،ـذب عً ِٗٝتعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ يف ايٓاؽ
ٜٚه َ٘ٓ ٕٛايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼ إشا ٚاظب عًٚ ٔٗٝسؿغ
َٛاقٝتٗٔ بـشهٛض مجاع َٔ ١ايـُػًُني ٚإٔ ال ٜتدًـ عٔ مجاعتِٗ
يف َكالِٖ إال َٔ عً ،١ؾاشا نإ نصيو الظَاّ يـُكال ٙعٓس سهٛض
ايكًٛات ايـدُؼ ،ؾاشا غُ ٌ٦عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـشًت٘ قايٛاَ :ا ضأٜٓا َٓ٘ إال
( )43ايؿك:٘ٝز :42 :3ح + 64ايٛغا :ٌ٥ز : 18ب َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 1
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خرياّ َٛاظباّ عً ٢ايكًٛات ايـدُؼ ،ؾإ شيو ٜـذٝع ؾٗازت٘
ٚعسايت٘ بني ايـُػًُنيٚ ،شيو إٔ ايكال ٠غَتِطْ ٚنؿاض ٠يًصْٛب ٚيٝؼ
ٜـُهٔ ايؿٗاز ٠عً ٢ايطدٌ بأْ٘ ٜكً ٞإشا نإ ال ٜـشهط َكالٙ
ٜٚتعاٖس مجاع ١ايـُػًُنيٚ ،اْـُا دُعٌ ايـذُاعٚ ١االدتُاع إىل
ايكال ٠يهُٜ ٞعطف َٔ ٜكًَ ٞـُٔ ال ٜكًٜ َٔٚ ٞـشؿغ َٛاقٝت
ايكالَ ٠ـُٔ ٜهٓٝعٚ ،يٛال شيو مل ٜـُهٔ أسسْ إٔ ٜؿٗس عً ٢آخط
بكالح ،ألٕ َٔ ال ٜكً ٞال قالح ي٘ بني ايـُػًُني ،ؾإ ضغ ٍٛاهلل
 ِٖٓ بإٔ ٜـشطم قَٛاّ َٔ َٓاظهلِ يرتنِٗ ايـشهٛض يـذُاع١
ايـُػًُنيٚ ،قس نإ َِٓٗ َٔ ٜكً ٞيف بٝت٘ ؾًِ ٜكبٌ َٓ٘ شيوٚ ،نٝـ
تُـكبٌ ؾٗاز ٠أ ٚعساي ١بني ايـُػًُني َـُٔ دط ٣ايـشهِ َٔ اهلل ععٓ
ٚدٌٓ  َٔٚضغٛي٘  ؾ ٘ٝايـشطم يف دٛف بٝت٘ بايٓاضٚ ،قس نإ ٜكٍٛ
ضغ ٍٛاهلل  :طال قال ٠يـُٔ ال ٜكً ٞيف ايـُػذس َع ايـُػًُني
إال َٔ عً١ص .
ٜٚـُهـٓٓا تـكطٜب االغـتسالٍ بٗصا ايٓلٓ ايكشٝض عً ٢تـعطٜــ
ايعساي ١بايـًُه ١ايٓؿػاْ ١ٝايطاغد ١ايباعج ١عً ٢إدتٓاب ايـُعاق ٞبإٔ
ٜكاٍ  :إْ٘ ٜعٗط َٔ ٖصا ايٓلٓ إٔ ايسآٍ عً ٢ايعسايَ ١ـذُٛع أَطٜٔ
:طإٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝب٘ص ٚطٜه َ٘ٓ ٕٛايتعاٖس يًكًٛات
ايـدُؼ إشا ٚاظب عًٚ ٔٗٝسؿغ َٛاقٝتٗٔ بـشهٛض مجاعَٔ ١
ايـُػًُنيص بعس قٛي٘(:)طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿاف ٚنـٓ ايبطٔ
ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإُٜٚ ،عطف بادتٓاب ايهبا٥طص ؾإ ٖصا َعطٓف
َٓطك -ٞسسٓ أ ٚضغِ -يـشكٝك ١ايعساي ١ايـُػؤ ٍٚعٓٗا بصاتٗا .
ِ تُعطف عساي ١ايطدٌص ٖ ٛايتعطٓف عً ٢ايططٜل
ْعِ ظاٖط ايػؤاٍ :ط ٔب َ
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ايهاؾـ عٔ ايعساي ،١ؾًٝعّ -بـُكته ٢يع ّٚتطابل ايػؤاٍ ٚاجلٛاب-
إٔ ٜهَ ٕٛؿاز ايـذٛاب تعطٜؿاّ بططٜل ايعساي ١ايهاؾـ عٓٗا ٚغبًٗٝا
ايـُٛقٌ يًتعطٓف عًٚ ٢دٛزٖا خاضداّ ،أًٜ ٟعّ ن ٕٛايـذٛاب نؿؿاّ
يألَاض ٠ايساي ١عً ٢ثبٛت ايعساي ١يف ايؿدل .
إال إٔ ايعاٖط إضاز ٠االَاّ ( )تجكٝـ قاسب٘ ايطا ٟٚايـذًٌٝ
ٚتعطٜؿ٘ بسٚاّ بـشكٝك ١ايعسايَ ١ؿَٗٛاّ َٛٚنٛعاَّ ،كسَ ّ١يًتش ٍٓٛإىل
ايـذٛاب عٔ قُ ِٝايػؤاٍ :أعين ايتعطٜـ بايططٜل ايٗٝا ٚايساٍ
عًٗٝا ٚاألَاض ٠ايهاؾؿ ١هلا :
ؾكاٍ بسٚاّ :طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿافص  ٖٛٚظاٖط يف تكّٓٛ
َؿٗ ّٛايعساي ١بايـًُه ١ايباطٓ ١ٝايطاغد ١يف ايٓؿؼَٓٚ ،ؿأ ايعٗٛضٖٛ :
إٔ (ايػرت ٚايعؿاف) َعطٛؾإ يف ايطٚا ١ٜبعطـ تؿػريٕ ظاٖطاّ يعٗٛض
تطازؾُٗا ٖٓاٚ ،تػاعس ٙبعض نًُات ايًػٜٛني ايص ٜٔؾػٓطٚا ايـػتـط
بايعؿاف َـُا ٜـعـٗط َٓ٘ تـطازؾـُٗا ،نُا ؾـػٓطٚا ايـػتـط بايـشٝا٤
ٚايـدٛفٖٚ ،صإ يؿعإ ٜـشهٝإ ٚقؿاّ ْؿػاْٝاّ ٖٝٚأ ّ٠باطٓ. ١ٝ
ٚال ٜـُهٔ إٔ ُٜطاز َٔ ايػرت ٖٓا َعٓ ٢اإلخؿاٚ ٤ايهتُإ ،إش يٛ
ِ اي ٘ٝبٝاْ٘ يًسيٌٝ
ؾُطض تؿػري طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرتص باإلخؿا ٤ثِ نُ ٓ
ايهاؾـ عٔ ايعساي: ١طإٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝب٘ص أَ ٟـدؿٝاّ يـٗا
َٚتهتُاّ عًٗٝا -يعّ سك ٍٛاالتـشاز بني َؿٗ ّٛايعسايْ ١ؿػٗا ٚبني
ايـشذٚ ١األَاض ٠ايساي ١عًٗٝا ٖٛٚ ،غري َعك ،ٍٛؾٝتعني ن ٕٛايػرت
يف قسض ايطٚا ١ٜبـُعَٓ ٢ػاٜط يإلخؿا ٖٛٚ ٤ايـشٝا ٤أ ٚايـدٛف ،ؾإ
ايـشٝا َٔ َ٤اهلل ٚايـدٛفَ َٔ عكاب٘ غبشاْ٘ ًَهٚ ْ١قؿْ ْ١ؿػاْ. ١ٝ
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ثِ قاٍ ثُـِٓـٝاّ :طٚنـٓ ايبطٔ ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإص ٖٚصا تعبري
ظاٖط يف إدتٓاب ٖص ٙاألعها ٤يًُعاق ٞخاضداّ ،ؾـكس تـُِٓ ايتعطٜـ
بـذًُ ٕ١السك: ١طُٜٚعطف بادتٓاب ايهبا٥ط...صٚايهُري ايـُػترت ٜطدع
اىل طنـٓ ايبطٔ ٚايؿطز...صٖٚ ،صا ايتعبري َتُِٓ يًُعطٓف األٍٚ
َٚـدكٓل ي٘ ،سٝح إٔ نـٓ األعها ٤ايـُصنٛضَ ٠طًل ٜعِٓ ايهـٓ
عٔ ايـشطاّ ٚعٔ ايـشالٍ ،ؾدكٓ٘( )بايـشطاّطادتٓاب ايهبا٥طص.
ٜٚتشكٌ َٔ تكطٜب االغتسالٍ بايطٚاٚ : ١ٜنٛح إٔ سكٝك ١ايعساي١
ًَهْ ١ؿػاْ ١ٝباعج ١عً ٢إدتٓاب ايـُعاقٚ ٞإَتجاٍ ايٛادبات .
ٚيف تـُاّ زالي ١ايطٚا ١ٜعًَ ٢ا ضاَٛا -إؾهاٍ َٔ دٗاتْ ،بٔٓٝ
تـشكٝكاّ يف َؿاز ايـدة ايكشٝض عة بٝاْني َؿكًني َ٘ٓٚ ،تتهض
اؾهاالتٓا عً ٢االغتسالٍ بايـدة يتعطٜـ ايعساي ١بايـًُه ١ايٓؿػاْ: ١ٝ
ايبٝإ األ :ٍٚإٕ ايػرت ٖ ٛايـشٝاَ ٖٛٚ ،٤ع ايعؿاف يؿعإ قس ؾِٗ
ايـُػتسٍٓ بايـدة تطازف َعٓاُٖا ايـُككٛز َٔ ايـدة دساّ ٚأْ٘ قؿ١
ْؿػاْ ١ٝؾاغتسٍ بؿكطتُٗا عً ٢إٔ ايعساي -١ايـُؿػٓط ٠بايػرت ٚايـشٝا٤
ٚايـدٛفًَ ٖٞ -هْ ١ؿػاْ ،١ٝإال إٔ َطادع ١نتب ايًػٚ ١ايتأٌَ يف
ْلٓ ايطٚاٜ ١ٜـُٓع ايٛثٛم بصيو ،ؾإ ظاٖط ايًػ ١إٔ ايعؿاف ٖ ٛايهـٓ
عُا ال ٜـشٌ ٚاالَتٓاع عُا ال ٜـذٌُ ٚايٓعاٖ ١عٔ ايؿٚ ٤ٞإٕ نإ
َباساّ ؾطعاّ ،ؾٝه ٕٛايعؿٝـ ٖ ٛايٓع ٜ٘ايهافٓ عٔ ايـُشاضّ ٚايـُُتٓع
عٔ ايعٌُ ايـُػتٗذٔ بني ايعكالٚ ٤ايؿطؾاٚ ٤ايكًشاَ ٖٛٚ ،٤عٓ٢
ٜعِٓ بإطالق٘ (َٓاؾٝات ايـُط ٖٞٚ )٠ٚاييت تٛدب غكٛط االْػإ عٔ
االسرتاّ االدتُاع ٞايعاّ نأنٌ ايؿطٜـ يف ايططقات ٚايـدطٚز ساؾٝاّ
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يف األغٛام ْٚـشُٖٛا َـُا ٜـدايـ عازات أؾطاف ايعكالَ ،٤ع إٔ
()42

بعض ايكاً٥ني بإٔ ايعسايًَ ١هْ ١عري ؾٝدٓا األععِ

(قس )ٙقس ْؿ٢

إعتباض (َٓاؾٝات ايـُطٚ )٠ٚزخًٗا يف تـشكل ايعساي. ١
ْعِ قس عُسٓ ايعؿاف يف بعض نتب االخالم ٚايـُعك َٔ ٍٛايكؿات
ايٓؿػاْ ١ٝايؿانً ،١يهٓ٘ َعَٓ ٢ػتشسَخ َتأخط ال ٜـُهٔ محٌ نالّ
االَاّ()عً ،٘ٝنٝـ؟ ٚأقٌ َعٓ ٢ايعؿاف ٜأباٜٚ ٙػاعس ن ْ٘ٛؾعالّ
ٚعُالّ يًُهًـ :إَا إختٝاضٜاّ عهٜٛاّ دٛاضسٝاّ أ ٚؾعالّ ْؿػاْٝاّ باطٓٝاّ،
ٚشيو ألٕ ايهـٓ عُا ال ٜـشٌٓ ٚاالَتٓاع عُا ال ٜـذٌُ ٖٛ -ؾعٌْ
اختٝاض ٟيإلْػإ  :إٕ نإ َتشككاّ يف ايـداضز ؾٗ ٛؾعٌ عهٟٛ
دٛاضسٚ ،ٞإٕ نإ َتشككاّ يف ايٓؿؼ ؾٗ ٛؾعٌ ْـؿػ ٞدٛاْـش،ٞ
ٚايؿعٌ ايبؿط ٟاالختٝاضَ ٟػاٜطْ يًكؿات ايٓؿػاْٚ ١ٝايـًُهات
ايباطٓٚ ،١ٝيصا ال ٜـُهٔ إٔ ُٜػتسٍ بًؿغ طايػرت ٚايعؿافص يف ايـدة
عً ٢ن ٕٛايعساي ١ايـُؿػٓط ٠بُٗا ًَهْ ١ؿػاْ. ١ٝ
ثِ إٕ (ايػرت) ايـُعطٛف عً( ٘ٝايعؿاف) َتشس ايـُعٓ ٢ظاٖطاّ َع
ايعؿافٚ ،قس قطٓح بٗصا ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قس)ٙ

()44

يف تكطٜط بـشح

قالت٘ٚ ،نأْ٘ ٜتشصض َٔ تعسٓز ايـًُه ١ايٓؿػاْ ١ٝاييت ٖ ٞايـشٝاٚ ٤قس
عُةٓ عٓٗا بًؿعني ُٖا ايػرت ٚايعؿاف .
ٚاشا ناْت (ايـًُه )١يف َٓعٛض أضباب ايك ٍٛبٗا َتشس ٠ايـُعَٓ ٢ع
(ايػرت ٚايعؿاف) ٜٓهؿـ نُْٗٛا ٚدٛزاّ ؾاضزاّ  :إَا ٖ ٛؾعٌ ْؿػاْٞ
( )42املهاغب َع غا ١ٜاآلَاٍ  :ضغاي ١ايعساي : ١ز. 367 : 4
( )44تكطٜط ايؿٝذ ذلُس تك ٞاآلًَ ٞيبشح احملكل ايٓاٝ٥ين يف ايكال: ٠ز. 381: 4
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أ ٚعٌُ دٛاضسٚ ،ٞيٝؼ قؿْ ١ؿػاًَْٚ ١ٝه ١باطٓٚ ،١ٝعٓس٥ص ال
ٜتهض زالي ١ايـدة:طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿافصٚإثبات٘ يه ٕٛايعساي١
ًَهْ ١ؿػاْ ،١ٝنُا إٔ طنـٓ ايبطٔصْٚـش - ٙٛؾعٌ خاضد ٞإختٝاض،ٟ
ٚيٝؼ ؾعالّ ْؿػٝاّ ٚال قؿْ ١ؿػاْ ١ٝنٜ ٞجبت إٔ ايعسايًَ ١هْ ١ؿػاْ.١ٝ
ٚباختكاضٖ :صا ايبٝإ ٜتهُٔ اؾهاالت ثالث ١عً ٢تعطٜـ ايـُؿٗٛض.
ايبٝإ ايجاْ :ٞي ٛغًُٓٓا ن ٕٛطايػرت ٚايعؿافص قؿْ ّ١ؿػاْ ١ٝتٓعالّ،
ٚيٝػا ؾعالّ إختٝاضٜاّ ْؿػٝاّ أ ٚدٛاضسٝاّْ -ك : ٍٛإٕ ايـدة ايؿطٜـ ؾػٓط
ايعساي ١بـُعطٚؾ ١ٝايػرت ٚايعؿاف عٓ٘ٚ ،مل ٜؿػٓطٖا بصات طايػرت
ٚايعؿافصيٝكض االغتسالٍ بـطايػرت ٚايعؿافص ايٛاضز يف ايـدة عً٢
إٔ ايعسايًَ ١هْ ١ؿػاْ ١ٝبايتكطٜب ايـُتكسّ ،بٌ قاٍ(:)طإٔ تعطؾٙٛ
بايػرت ٚايعؿافص ٚايـُعطٚؾ ١ٝتعين ايٛنٛح ٚايعٗٛض ٚاالؾتٗاض .
ٚبتعبريٕ ثإ ٕ:ايـدة تهُٓٔ غؤاالّ عٔ ططٜل تؿدٝل عساي ١ايطدٌ
َٚا ُٜػتهؿـ ب٘ اغتكاَت٘ٚ ،نإٔ ايطا ٖٛٚ -ٟٚنٛيف عطبٚ ٞؾكْ٘ٝ
دًٜ -ٌٝعطف َؿٗ ّٛايعساي ١يػَٚ ّ١عٓاٖا ايـشكٝكٚ ،ٞأْ٘ االغتكاَ١
ٚاالغتٛا ٤يف ايػًٛى -قباٍ االعٛداز ؾ -٘ٝؾػأٍ عٔ ايططٜل ايٗٝا
ٚايهاؾـ عٓٗا ،ؾذا ٤دٛاب٘ (َ )ؿػٓطاّ يعساي ١ايطدٌ:طإٔ تعطؾٙٛ
بايػرت ٚايعؿافص ؾـٝسٍ ايـدة عً ٢تعطٜؿٗا بهَ ْ٘ٛعطٚؾاّ بني ايٓاؽ
َؿٗٛضاّ بايػرت ٚايعؿاف يف ٚغط٘ االدتُاعٚ ٞبٓش ٕٛظاٖط باضظ .
ٚؾِٗ ايـذٛاب ٖصاٜ -تٓاغب َع ظاٖط ايػؤاٍ ٜٚتطابل َع٘ سٝح
إٔ ايػؤاٍطبَِٔ تُعطف عساي ١ايطدٌص ٜطًب ؾ ٘ٝبٝإ األَاض ٠ايهاؾؿ١
عٔ عساي ١ايطدٌ بني ايـُػًُنيٚ ،ال ٜـٓاغب ايـذٛاب إٔ ٜه ٕٛبٝاْاّ
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يـشكٝك ١ايعساي ١يعسّ تطابك٘ َع ايػؤآٍٖ َٔٚ ،ا مل ٜـشتٌُ أسسْ
نَ( ٕٛعطٚؾٝت٘ بايػرت ٚايعؿاف) قؿْ ١ؿػاًَْٚ ١ٝه ١باطٖٓٚ ،١ٝصا
ألدٌ إٔ (َعطٚؾٝت٘ بايػرت ٚايعؿاف) ٚظٗٛضُٖا ؾ -٘ٝال زخاي ١ي٘ يف
تعطٜـ ايعساي ١سكٝكٚ ّ١ال تٓاغب بٝإ سكٝكتٗا ،إش ي ٛؾطض ظٗٛض
ايػرت ٚايعؿاف َٔ ضدٌ َٚعطٚؾٝت٘ بُٗا -إغتػين ب٘ عٔ ايتعطٜـ
ٚبٝإ ايـشكٝك ،١يـذال ٤ايـُعطٓف .
َٚـُا تكسّ ٜتبني ؾػاز َا إزعا ٙمجع َٔ األعاظِ َِٓٗ ؾٝدٓا
االْكاض()46(ٟقس َٔ )ٙإٔ ايـذٛاب تعطٜـْ َٓطك -ٞسسٓ أ ٚضغِْ-
يـشكٝك ١ايعسايٚ ١بٝإْ يـُؿَٗٗٛا َٚاٖٝتٗا ،نُا تب ٔٓٝإٔ ايكشٝض ٖٛ
ظٗٛض ايػؤاٍ ٚايـذٛاب يف ايـدة َع قط ١ٜٓيع ّٚتطابكُٗا تطابكاّ تاَاّ
ٚزاليت٘ عً ٢بٝإ ايططٜل ايـُؤز ٟيـُعطؾ ١عساي ١ايطدٌ بني ايٓاؽ .
ٚال َػٓٛؽ يطؾع ايٝس عٔ ظٗٛض قط ١ٜٓتطابل ايػؤاٍ ٚايـذٛاب -نُا
قٓع بعض األعاظَِ ،عتصضاّ بأْ٘ ٚإ نإ ظاٖط ايػؤاٍ يف ايـدة ٖٛ
ايػؤاٍ عٔ ايططٜل يًعسايٚ ١األَاض ٠ايهاؾؿ ١يـٗا بعس َعطؾَ ١ؿَٗٗٛا،
يهٔ البس َٔ َـدايؿ ١ايعاٖط ٚمحٌ ايػؤاٍ عً ٢ن ْ٘ٛغؤاالّ عٔ
َؿٗ ّٛايعسايٚ ١طًب بٝإ سكٝكتٗا ،بكط ١ٜٓدٛاب االَاّ( )سٝح
إؾتٌُ عً ٢مجًتني  :طإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿافص ُٖٚا َٔ غٓذ
ايـًُهات ٚطنـٓ ايبطٔ ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإص  َٔ ٖٞٚغٓذ
األؾعاٍٚ ،يٛال ايـشٌُ ايـُصنٛض يًعّ َا مل ٜكٌ ب٘ ؾك ٖٛٚ ،٘ٝيعّٚ
ن ٕٛسكٝك ١ايعساي ١أَطاّ آخط يٝؼ ٖ َٔ ٛغٓذ ايـًُهات ٚال َٔ غٓذ
( )46املهاغب َع غا ١ٜاآلَاٍ  :ضغاي ١ايعساي : ١ز. 361 : 4
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األؾعاٍٚ ،سصضاّ َٔ ايالظّ ايباطٌٜ -تع ٔٓٝايك ٍٛبـشٌُ ايػؤاٍ عً٢
ن ْ٘ٛغؤاالّ عٔ َؿٗ ّٛايعساي ١يـذٌٗ ايػا ٌ٥ب٘ ٚايـُٛدب يًذٌٗ
بٛدٛزٖا خاضداّ (. )47
ٚسٝح أٚنشٓا تكس ٟايـدة ايكشٝض يتؿػري ايعساي ١بـُعطٚؾ١ٝ
ايػرت ٚايعؿاف ،ال بصاتُٗا ستٜ ٢كضٓ ايك ٍٛبه ٕٛايعسايًَ ١ه،ّ١
ٚيـٗصا ْطؾض االعتصاض يٛدٗني :يعسّ قالس٘ عصضاّ عٔ َـدايؿ١
ايعاٖط -قط ١ٜٓايتطابلَ -ع غُٛض االعتصاض يف ْؿػ٘ ٚعسّ ٚنٛح
عصضٜت٘ٚ ،ألْ٘ ٜبتين عً ٢يع ّٚمحٌ دٛاب اإلَاّ( )عً ٢بٝإ
سكٝك ١ايعساي ،١ال بٝإ ايططٜل ايهاؾـ عٓٗا ٚايـُؿدٓل يٛدٛزٖا
يف ضدٌٚ ،ال َٛدب يـٗصا يتٓاؾَ ٘ٝع قط ١ٜٓتطابل ايػؤاٍ ٚايـذٛاب .
ٚغٓٛنض َعٓ ٢ايـدة يف ن ٤ٛايٓػد ١األقٌ ايكشٝش ١يف (ايؿك)٘ٝ
زْ ٕٚػد ١ايتٗصٜبني ْٚػد ١ايٛغا ،ٌ٥يـُا ٚقع ؾٗٝا َٔ ايتشطٜـ
ايـُػٓٝط يـُعٓ ٢ايطٚا ،١ٜيهٓٗا بايؿِٗ ايكشٝض غٓٝذً ٞعسّ تـُاَ١ٝ
ايعصض يف ْؿػ٘ ؾهالّ عٔ عسّ قالس٘ يطؾع ايٝس عٔ ظٗٛض تطابل
ايػؤاٍ ٚايـذٛاب ٚ .بعباضَ ٠ـدتكطَ : ٠ع إَهإ تطابل ايػؤاٍ
ٚايـذٛابٜ -تعني اإليتعاّ ب٘ ٚال َػٓٛؽ يطؾع ايٝس عٓ٘ .
ثِ إٕ ايطٚا ١ٜيف ْػد( ١ايؿك)٘ٝايـُعتُس ٠غٓساّ َٚتٓاّ َٖ ٞـدتًؿ١
َع ْػذ ايطٚا ١ٜاألخطٚ ،٣قس دا٤ت بعض ايتكٛضات ٚايتكطٜبات
َٔ غًبْ ١عط ايؿكٗا ٤األٚاخط غايباّ اىل (ايٛغا )ٌ٥أ( ٚايتٗصٜب)
ٚأزٓت اىل إيتعاّ تعطٜـ ايعساي ١بايـًُهٖ َٔٚ ،١ص ٙايتكٛضات
( )47ضادع َ :ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك : ٢ز. 27 : 1
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ايـَُُٗ : ١ا تكٓٛض ٙمجع َٔ َعطٓيف ايعساي ١بايـًُه َٔٚ ١ايـُشاَني
عٓٗا ،ؾصنطٚا  :إٕ قٛي٘(: )طُٜٚعطف بادتٓاب ايهبا٥طص ٖ ٛتتُ١
يًُعطٓف األ :ٍٚطإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿاف ٚنـٓ ايبطٔ ...ص
َٚـدكٓل يهٝؿ ١ٝنـٓ األعها ٤ايـُصنٛض ٠بـدكٛم إدتٓاب ايهبا٥ط
اييت تـكاضؾٗا ٖص ٙاألعها ٤غايباّ .
َٚا أؾازَ ٙٚؿهٌ ٜٓ :ؿأ نعؿ٘ َٔ إعتُازِٖ ْػد( ١ايٛغا)ٌ٥
َ ٖٞٚـدايؿ ١يٓػد( ١ايؿك)٘ٝطٚتـُعطفص ايك ١ٜٛغٓساّ ٚاألنبط ْـكالّ.
ٚايكشٝض إعتُاز ْػد( ١ايؿك : )٘ٝطٚتُـعطف بادتٓاب ايهبا٥طص
ٚظاٖطٖا عٛز ايهُري ايـُػترت اىل ايـُػؤ ٍٚعٓ٘ :أعين (َا ب٘ تعطف
عساي ١ايطدٌ بني ايـُػًُني) ؾتهَ ٕٛعطٓؾاّ دسٜساّ أ ٚططٜكاّ ثاْٝاّ
يـُعطؾ ١عساي ١ايطدٌ بعس ايططٜل األ:ٍٚطإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿاف
ٚنـٓ ايبطٔ ..صٚغٓٛنش٘ يف ؾُٗٓا يًطٚا. ١ٜ
ٜٚهاف يـُا تكسّ تهعٝؿاّ يًٓػد ١ايـُؿٗٛضٚ ٠يـُؿازٖا  :إٕ َا
شنط -ٙٚال ٜطقَ ٢ػت ٣ٛايٝكني أ ٚاالطُٓ٦إ بايـُعٓ ٢ايـُعع ّٛست٢
ي ٛؾطض إتـشاز ايٓػد ١نُا ٜعٗط عٓس ايتأٌَ ايكازم يف ْلٓ ايطٚا،١ٜ
إش ي ٛقضٓ إضاز ٠ايـُؿاز دساّ يهإ األْػب بايؿكاس ١يف ايتعبري
ٚايبالغٚ ١االٜـذاظ ايًطٝـ ٖ ٛسصف ايؿعٌ (ُٜعطف) ؾاْ٘ يػ ْٛظا٥س ال
َٛدب يتهطاض ٙبٌ األؾهٌ إٔ ٜك( ٍٛإٔ تعطؾ ٙٛبايػرت ٚايعؿاف
ٚنـ ايبطٔ ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإ بادتٓاب ايهبا٥ط. )..
ٚبإختكاض  :ايٓػد ١ايـُعتُس ٠طٚتُعطفص ٚايهُري ايـُػترت ٜطدع
اىل (عساي ١ايطدٌ)  ٖٞٚايـُػؤ ٍٚعٓٗاَ ٖٞٚ ،عطٓف دسٜس يًعساي١
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ٚأَاض ٠ناؾؿ ١عٔ تـشككٗا يف ايطدٌ ايـُػًِٚ ،يٝػت َتُُٓ ١يًذًُ١
ايػابكٚ ١ال َـدكك ١يًُعطٓف ايػابل .
ٚقس تـشكٌٓ َٔ َـذُٛع َا تكسّ  :عػط االشعإ باغتؿاز ٠قٝس
ايـًُه ١يف سكٝك ١ايعسايٚ ١قب ٍٛاغتؿازت٘ َٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜايـذً ،١ًٝبٌ
ٖ ٞنُا ق( :ٌٝعً ِٗٝال يـِٗ)  ٖٞٚعُسَ ٠ػتٓس ايـُتأخط ٜٔيف تؿػري
سكٝك ١ايعساي ١بايـًُهٚ . ١ايص ٟأظٓ٘ ٚإ نإ ايعٔ ال ٜػين عٔ ايـشل
ؾ٦ٝاّ إٔ األْؼ باألؾهاض ايؿًػؿٚ ١ٝايـُباسح ايـُعكٛي ٖٛ ١ٝاألغاؽ
ايص ٟدطِٖٓ إىل ايك ٍٛبايـًُه ٖٛٚ ،١إبتعاز عٔ ططٜل ايؿطع ايٛانض
ايب ٔٓٝيف ططٜك ١اإلؾٗاّ ٚايؿِٗ ،ؾإ بٝاْاتِٗ ٚأسازٜجِٗ( )قس
خاطبت األؾٗاّ ايعطؾ ١ٝايعاَٚ ١األشٖإ ايبػٝط ١ايـُذطز ٠عٔ ايتعُل
ع َطبٔٔ َُ ٍّٞبنيٕص
ايؿًػؿٚ ٞايتسقٝل ايـُعكٛيٚ ،ٞقس ْعٍ ايهتاب طبٔ ًٔػَإٕ َ
ايؿعطاٚ ،194 :٤دا٤ت أسازٜح ايػٓ ١ايـُطٗط ٠ببٝإ عطبَ ٞتني
ٚتعً ِٝغاشز ٜتٛاؾل َع األؾٗاّ ايـُداطَب ١ايبػٝطٚ ١مل ٜـداطبٛا
بأسازٜجِٗ  :أضباب ايـُعك ٍٛخاق ،١ؾٓٝبػ ٞايتٛدٓ٘ إىل ٖص ٙايٓكط١
األغاؽ يف ؾِٗ ايبٝاْات ايؿطع ١ٝتـشصضاّ َٔ خطأ ايؿِٗ  ،أغاٍ اهلل
تعاىل ايعكُ ١يف ايؿِٗ ٚايتٛؾٝل يكٛاب ايطأ. ٟ
ٚايص ٟأغتٛنش٘ َٔ ايـدة ايؿطٜـ بعس َالسعْ ١ػد( ١ايؿك)٘ٝ
ايكشٝش ١بٓؿػٗا ٚنأْٗا قسضت َٔ اإلَاّ( )اآلٕ ٚمل تـُطٓ عًٗٝا
األؾٗاّ ايـُتكسَٚ ١ايتكٛضات ايـُؿهً ١ايـُذاْب ١يًؿِٗ ايعطب ٞايكِٜٛ
ايـُتٓاغب َع ايعك ٍٛايـُداطب ،١ؾإ ايؿِٗ ايػً ِٝايعاٖط َٔ
ايـشسٜح ايكشٝض ايكايـض يالستذاز ب٘ أَاّ ايـشهِ ايعسٍ ايًطٝـ
ٖ ٛإٔ ايـشـسٜح قس تـهُٓـٔ ايـػـؤاٍ عٔ ططٜـل َـعطؾـ ١عـساي ١ايطدـٌ بٝـٔ
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ايـُػًُني ست ٢تكبٌ ؾٗازت٘ يًُػًُني ٚعً ٢ايـُػًُني .
ٚقس أداب اإلَاّ( )ببٝإ ططم ٚزالَ ٌ٥تعسز ٠يًتعطٓف عً٢
عساي ١ايطدٌ ،سصضاّ َٔ إْػساز باب ايـُعطؾٚ ١ايعًِ بعساي ١ايطدٌ
بني ايـُػًُني ي ٛأعط ٢االَاّ ططٜكاّ ٚاسساّ ،ؾكاٍ(: )طإٔ تعطؾٙٛ
بايػرت ٚايعؿافص ٖٚصا بٝإ يًططٜل األَ : ٍٚعطٚؾ ١ٝايطدٌ ٚإؾتٗاضٙ
يف ٚغط٘ اإلدتُاع ٞبايػرت ٚايعؿاف ٚنـٓ ايبطٔ ٚاألعها ٤األخط٣
ايػايب إضتهاب ايـُشطَات بٛاغطتٗا ،غٛا ٤أٚدبت ايؿٗط ُ٠ايعًَِ
ايٛدساْ ٞبعساي ١ايطدٌ أّ أٚدبت االطُٓ٦إَ ايعكال ٞ٥ايص ٟال ُٜـعتٓ٢
َع٘ باستُاٍ ايـدالف نعٝؿاّٖٚ ،صَ -ٙعطؾ ١ايطدٌ بايػرت ٚايعؿاف-
ٜتٛقـ تٛيسٖا عً ٢قشب ١طَٚ ١ًٜٛعاؾطَ ٠ػتُط. ٠
ٚسٝح إٔ ٖصا ايططٜل ال ٜؿ ٞبايـشاد ١ايؿسٜس ٠إىل َعطؾ ١عسٍٚ
ايـُػًُني يف َـذتُع اإلٜـُإ يكًَ ١كازٜل (ايـُؿٗٛض ٜٔبايعؿاف
ٚايػرت) يف نٌ عكط َٚكط َع نجط ٠ايعس ٍٚغري ايـُعطٚؾني بايعساي١
يف َـذتُعِٗ ٚي٦ال ٜٓػسٓ باب ايعًِ ٚايـُعطؾ ١بايعس ٍٚايـُشتاز ايِٗٝ
يف َكاَات ايؿٗازٚ ٠غريٖا  -أؾاز اإلَاّ( )ططٜك ّا ثاْٝاّ ٚقاٍ :
طٚتعطف -أ ٟعساي ١ايطدٌ بني ايـُػًُني -بادتٓاب ايهبا٥ط اييت
أٚعس اهلل ععٓ ٚدٌٓ عًٗٝا ايٓاض..ص ٖٚصا ايططٜل يف شات٘ أٜهاّٜ -تطًب
ايعؿطٚ ٠االختالط ٚاالطالع عً ٢أغطاض ايطدٌ ٚخؿاٜا ٙيُٝشطظ
إدتٓاب٘ نبا٥ط ايصْٛب ،أعِ َٔ سك ٍٛايٝكني أ ٚاالطُٓ٦إ ايعكال. ٞ٥
ثِ أضاز( )إٔ ٜعطَ ٞكازٜل أخطٚ ٣إٕ ناْت قً ١ًٝست ٢تٝػٓط
يًُػًُني ايـشك ٍٛعًَ ٢كازٜل أنجط يًعازٍ خاضداّ ،ؾأؾاز ()
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ططٜكاّ اعتباضٜاّ تٓعًٜٝاّ ناؾؿاّ عٔطادتٓاب ايهبا٥طصٚزاالّ عً ٢اإلبتعاز
عٔ ايـُعاقٚ ٞايصْٛب نًٗا ،ال خكٛم ايـُعاق ٞايـُشطظ إدتٓاب٘
عٓٗا ،ؾـكاٍ (:)طٚايسالي ١عً ٢شيو نً٘...ص ٚاإلؾاض ٠تعٛز إىل
(ايهبا٥ط اييت أٚعس اهلل عًٗٝا ايٓاض) نًٗاَ :ـُا قطٓح بامس٘ يف ايـدة
َٚـُا مل ٜكطح ب٘ طإٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝبٜ٘ٚ ..هَ٘ٓ ٕٛ
ايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼ اشا ٚاظب عًٚ ٔٗٝسؿغ َٛاقٝتٗٔ..ص
ٖٚصا ٜسيٓٓا عً ٢إٔ ادتٓاب ايهبا٥ط َع ٓطفْ ٚططٜلْ اىل َعطؾ ١نٕٛ
ايطدٌ عازالّ ،نُا ٜسيٓا ٖصا ايٓلٓ عً ٢إٔ تعاٖس ايكًٛات اي ١َٝٛٝيف
َـذاَع ايـُػًُني ٚيف مجاعتِٗ ناؾـْ تعبس ٟعٔ عسايت٘ بني
ايـُػًُنيٖٚ ،صإ -غرت عٛٝب٘ ٚتعاٖس ايكًٛات ايـدُػَ -١عاّ ُٖا
زآٍ تٓعٚ ًٜٞططٜل إعتباضَٛ ٟقٌ إىل ططٜل ايعساي :١أعين َا ٜؤزٟ
إىل َعطؾ ١ايعازٍ عٔ ططٜل إدتٓاب ايهبا٥ط ٚتعاٖس ايكًٛات
ايـدُػٚ ،-١قس دعٌ ايؿاضع األقسؽ ٖصا ايططٜل تػٗٝالّ عً ٢ايعباز
ٚتهجرياّ يـُكازٜل َعطؾ ١ايعازٍ َٔ ايـُػًُني ٚيػطض إزضاى
َٛنٛع َِٗ َٔ َٛنٛعات األسهاّ .
ٖٚصا ؾِٗ ظاٖط َٔ ايطٚا ١ٜال بُعس ؾ ٘ٝأقالّ ٚال َـشصٚض ؾ ٘ٝأبساّ
ٚنِ يالعتباضات ايؿطع ١ٝاإليـٗ َٔ ١ٝؾب ٘ٝب٘ ْٚعري َـُاثٌ يٌٖ٘ٚ ،
األخباض ايعسٜس ٠يف األق ٍٛايـشسٜج ١ٝاألضبع ١ايـُتكسَٚ ١يف ايـُذاَع
ايـشسٜج ١ٝايـُتأخط ٠إال َٔ قب ٌٝايططٜل إىل ايططٜل ،ؾإ إخباضَ ظضاض٠
عٔ ق ٍٛايـُعكٚ )(ّٛسسٜج٘ ططٜلْ اىل ايػٓ ١ايـُطٗط ٖٛٚ ٠ططٜل
إعتباض ٟؾطع ٞتٓع ًٜٞناؾـ عٔ ايٛاقعٚ ،إخباض ابٔ بهري عٔ عُٓ٘ ظضاض٠
ططٜل إعتباض ٟإىل ايططٜل ْـش ٛايػٓ ١ايـُطٗطٚ ،٠إخباض ابٔ أب ٞعُري عٔ
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ابٔ بهري ططٜل اىل ايططٜل اىل ايططٜل ْـش ٛايػٓ ١ايـُطٗطٖٚ ،٠هصا

تجـبت ايػٓ ١ايـُطٗط ٠بايططٜل ايؿطع ٞاالعتباض. ٟ
ٖٚهصا ايؿتا ٣ٚايـُػتٓبط ١يًُذتٗسَ ،ا ٖ ٞإال َٔ قب ٌٝايططٜل إىل
َعطؾ ١األسهاّ ايؿطع ١ٝاإلهلٚ ١ٝاألَاض ٠ايهاؾؿ ١عٔ ايٛاقعٚ ،إخباض
ايـُبًٓؼ ايجك ١ايعسٍ بٗا ططٜل إىل ايططٜل إىل ايـشهِ ايؿطع ٞاالهل.ٞ
ٖٚهصا تٛدس أَجً ١ؾطع ١ٝأخطٚ ٣عطؾ ١ٝعكال ١ٝ٥يتشكل ايططٜل
إىل ايططٜل َٔ ز ٕٚإغتبعاز عكال ٞ٥أَ ٚـشصٚض ؾطعٖٚ ،ٞص ٙايؿكط٠
َٔ ايـدة:طٚايسالي ١عً ٢شيو نً٘ص ططٜل إعتباض ٟتٓعُٜ ًٜٞـطاز َٓ٘
ايتٛغع ١عً ٢ايعباز ٚايتػٗ ٌٝيـِٗ يف ْعاّ ايـُعاز ٚايـُعاف  ٖٛٚأَط
عاز ٟي٘ ؾبْٚ ٘ٝعريٚ ،ال َـشصٚض ؾ ٘ٝبٌ َٖ ٛتٓاغب دساّ َع ططٜك١
ايتؿطٜع ايًطٝؿٚ ١ايـًُشٛظ ١يف عُ ّٛتؿطٜعات٘  .ثِ ْبشح :
طسِقّٕ حسو الظايس للعدالٕ :
ٚنٝـ نإ ٖص ٙايـذًُ ١ايؿطٜؿ:١طٚايسالي ١عً ٢شيو نً٘ إٔ
ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝبٜ٘ٚ ...ه َ٘ٓ ٕٛايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼ
اشا ٚاظب عًٚ ٔٗٝسؿغ َٛاقٝتٗٔ...ص تهؿـ عٔ ططٜل إعتباضٟ
ؾطع ٞإلسطاظ إدـتٓاب ايؿاٖس نبا٥ط ايـُعاق ٖٛٚ ،ٞططٜـل (سـػٔ
ايعاٖط ٚغرت ايعٛٝب) ٚتطى جتاٖط ٙبٗا ٚعسّ إعالْ٘ ايعكٝإ بـشٝح
مل ُٜعًِ َٓ٘ ٚمل َٜعٗط عًَ ٘ٝكاضؾ ١ايصْٛب يف َـذتُع٘ ٚبني أؾطاز عؿريت٘
خكٛقاّ ايعٛٝب ايس ١ٜٝٓايؿا٥ع تساٚهلا ْعري ايتعاٌَ ايطب ٟٛأ ٚايعًِ أٚ
ايػباب أ ٚاالغتٝاب أ ٚايعْا أ ٚايكُاض أْ ٚـشٖٛا َٔ ايـُشطَاتٚ ،بٓشٛ
اشا غُـ٦ـٌ عٓـ٘ َعاضؾـ٘ يف قـبـًٝتـ٘ َٚـشًـت٘ قايـٛا عَٓ٘( :ا ضأٜـٓا َٓ٘ إال خـرياّ
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َٛاظباّ عً ٢ايكالَ ٠تعاٖساّ ألٚقاتٗا) .
ٖ َٔٚص ٙايؿكطات ٜػتؿاز إعتباض ايؿاضع (سػٔ ايعاٖط) زيٝالّ عً٢
إدتٓاب ايهبا٥ط ايص ٖٛ ٟزيَ ٌٝطؾس اىل عساي ١ايطدٌ َٗٓٚا ٜػتعٗط
دعٌ ايؿاضع مجاٍ ايـُعٗط َـشطظاّ يعساي ١ايطدٌ ٚناؾؿاّ عٔ تعنٝت٘
يف ايٓاؽ َٚـشكٓكاّ يـشطَ ١ايتؿتٝـ عٔ خؿاٜاٚ ٙايتذػٓؼ عً ٢عٛٝب٘
ايـُػتٛض ،٠ؾاشا غرت ايعبس عٛٝب٘ ٚعجطات٘ ٚؾٖٛس َٓ٘ تعاٖس ايكًٛات
ايـدُػَٛٚ ١اظبت٘ عًٗٝا يف أٚقاتٗا ٚمل ٜتدًـ عٔ سهٛض مجاع١
ايـُػًُني يف َكالِٖ إال َٔ عًٚ ١عصض -نإ يف ْعط ايؿاضع األقسؽ
ٚيف إعتباضٚ ٙقاْ( :ْ٘ٛعسالّ) يهْ٘ٛطغاتطاّ يـذُٝع عٛٝبٜ٘ٚ ...هَ٘ٓ ٕٛ
ايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼصٚعٓس٥صطٜـشطّ عً ٢ايـُػًُني َا ٚضا٤
شيو َٔ عجطات٘ ٚعٛٝب٘صٜعين()ايتذػؼ عً ٢باطٓ٘ يـُعطؾ ١عٛٝب٘

ايـُػتٛض٠طٜٚـذب عً ِٗٝتعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ يف ايٓاؽص.
َٚـُا تكسّ ٜعٗط عسّ تٛقـ أَاض( ١ٜسػٔ ايعاٖط) عً٢
ايـُعاؾطٚ ٠ايـُدايط ،١ؾاْ٘ ططٜل إعتباض ٟتػٜٗ ًٞٝهؿ ٞيتشكك٘-
عًَ ٢ا ٜعٗط َٔ ايكشٝش -١غرت ٙيعٛٝب٘ ٚتهتُٓ٘ عًَ ٢عاق٘ٝ
ٚتعاٖس ٙيكًٛات٘ اي ١َٝٛٝايـدُػٚ ١سهٛض مجاع ١ايـُػًُني ٚعسّ
تـدًؿ٘ عٓٗا إال َٔ عصض .
ٚثـُ ١ضٚاٜات تؤنٓس ططٜك( ١ٝسػٔ ايعاٖط) ٚنؿؿ٘ عٔ عساي١
قاسب٘ ٚإعتباض ٙعسالّ عٓس ايؿاضع ترتتب عً ٘ٝآثاض ايعسايْ ،١عري
قشٝشْٜٛ ١ؼ( )48عٔ بعض ضداي٘:طمخػ ١أؾٝاٜ ٤ـذب عً ٢ايٓاؽ
( )48ايؿك :٘ٝز :3ح  + 49ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 3
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األخص ؾٗٝا بعاٖط ايـشهِ  ..ؾاشا نإ ظاٖط ايطدٌ ظاٖطاّ َأَْٛا
داظت ؾٗازت٘ ٚال ُٜػأٍ عٔ باطٓ٘ص .
()49

ْٚعري َعتة ٠ايعال ٤بٔ غٝاب١

غا٥الّ َٔ االَاّ ايكازم()

عٔ ؾٗازًٜ َٔ ٠عب بايـشُاّ ٚأداب٘:طال بأؽ اشا نإ ال ُٜعطف
بؿػلص ؾإ عسّ َعطؾت٘ بؿػل ٜهؿـ عٔ سػٔ ظاٖطٚ ،ٙقس أداظ
االَاّ ( )ؾٗازت٘ .
()61

ْٚعري قشٝش ١أب ٞبكري

عٔ ايكازم (:)طال بأؽ بؿٗاز٠

ايهٝـ اشا نإ عؿٝؿاّ قآ٥اّص  ٖٞٚظاٖط ٠يف سػٔ ظاٖط ايهٝـ
إغتؿاز َٔ ٠ن ْ٘ٛعؿٝؿاّ قآ٥اّ يٓؿػ٘ .
ْٚعري خة ابطاٖ ِٝايهطخٚ -)61(ٞأستٌُ قٜٛاّ قشتٗا -عٔ
ايكازم (:)طَٔ قً ٢مخؼ قًٛات يف ايٚ ّٛٝايً ١ًٝيف مجاعٕ١
ؾعُٓـٛا ب٘ خرياّ ٚأدٝعٚا ؾٗازت٘ص ٚ ٖٞٚانش ١ايسالي ١عً ٢سػٔ
ظاٖط َٔ قً ٢يف مجاع ١ايـُػًُني ايكًٛات اي ١َٝٛٝايـدُػ١
ٚإغتهؿاف عسايت٘ َٔ سػٔ ظاٖطٙطؾعٓٛا ب٘ خرياّص َع تطتٝب آثاض
ايعساي َٔٚ ١آثاضٖا أَط :)(ٙطٚأدٝعٚا ؾٗازت٘ص .
ْٚعري َا ضَ ٟٚػتؿٝهاّٚ -أسسٖا َعتة ٠مساع ١ايـُط ١ٜٚيف
(أق ٍٛايهايف) عٔ ايكازم(:)طَٔ عاٌَ ايٓاؽ ؾًِ ٜعًُِٗ
ٚسسٓثِٗ ؾًِ ٜهصبِٗ ٚٚعسِٖ ؾًِ ٜـدًؿِٗ نإ َـُٔ سطَت غٝبت٘
( )49ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 42ابٛاب ايؿٗازات  :ح + 1ح. 3
( )61ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح . 11
( )61ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 21ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 14
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ٚنًُت َطٚت٘ ٚظٗط عسي٘ ٚٚدبت أخٛت٘ص ٚيف ضٚا ١ٜايـدكاٍ:
طٚظٗطت عسايت٘ص ٚيف ضٚا ١ٜثاْ ١ٝيف ايـدكاٍ:طٚدب إٔ ٜعٗطٚا يف
ايٓاؽ عسايت٘ص ٖٚصا ْلٓ ٚانض ايسالي ١عً ٢ن ٕٛسػٔ ايعاٖط-
ايٓاؾٖ َٔ ٤ٞص ٙايـدكاٍ -زي ٌٝناؾـ عٔ ايعسٍ ٚايعسايٖٛٚ ١
زي ٌٝناؾـ عٔ َكاّ اإلثبات طظٗطت عسايت٘ص أ ٚطعسي٘صٚ ،يٝؼ
بًشاظ َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع أ ٟيٝؼ ٖصا بـُعٓ ٢ن ٕٛايعسٍ ٚايعساي١
سكٝك ١يف سػٔ ايعاٖط نُا شٖب اي ٘ٝبعض ايؿكٗا. ٤
ٚال زالي ١يف ٖصا ايٓلٓ عً ٢تٛقـ ظٗٛض ايعساي ١عً ٢ايـُدايط١
ٚايـُعاؾطٚ ٠االطالع عً ٢تـُاّ أسٛاي٘ ٚسطنات٘ ،ؾإ ايـدة ايؿطٜـ
ٜسٍ عً ٢إٔ ايـُتكـ بٗص ٙايـدكاٍ ايعاي ٖٛ ١ٝظاٖط ايعسايٚ ١إٕ مل
تهٔ يًُطًع عً ٢قؿات٘ َعاؾطَ ٠ع٘ ،ؾإ احلسٜح قه ١ٝؾطط ١ٝتـؿٝس
أْ٘ اشا تـشككت ايـدكاٍ ايجالث ١يف ؾدل تطتٓبت اآلثاضَٗٓٚ -ا ظٗٛض
عسايت٘ٚ -ال زالي ١ؾ ٘ٝعً ٢يعَ ّٚعاؾطت٘ يًتعطٓف عً ٢سػٔ ظاٖط. ٙ
ٖٚهصا قشٝش ١ابٔ ابٜ ٞعؿٛض -ال زالي ١ؾٗٝا عً ٢يع ّٚايـُعاؾط٠
ايـُػتُط ٠ستٜ ٢تشكل سػٔ ايعاٖط ،ؾإ قٛي٘(: )طٚايسالي ١عً٢
شيو نً٘ إٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝبٜ٘ٚ ...ه َ٘ٓ ٕٛايتعاٖس
يًكًٛات ايـدُؼ...ص ؾإ غرت ايعٛٝب ٚتعاٖس ايكًٛات ايـدُػ١
زآٍ عً ٢سػٔ ظاٖطٜٚ ٙهؿـ عٔ عسايتٜ٘ٚ ،هؿ ٞيف قسق٘ ٚتـشكك٘
غرت عٛٝب٘ ٚعسّ ظٗٛضٖا أَاّ ايـُػًُنيَ ،ع تعاٖس ٙايكًٛات
ايـدُػ ١يف مجاع ١ايـُػًُني ٚيف َـذاَع ايكال ،٠ؾٝه ٕٛسَػََٔ
ايعاٖطٚ ،ال ٜتٛقـ ٖصإ عً ٢أظٜس َٔ ايعؿط ٠ايـُتكً ١ايـُػتُط. ٠
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ٚايـشاقٌ ٚنٛح زالي ١ايطٚاٜات عً ٢ناؾؿ( ١ٝسػٔ ايعاٖط)
ٚططٜكٝت٘ اىل عساي ١قاسب٘ َٔ ،ز ٕٚزاليتٗا عً ٢تٛقـ ناؾؿ١ٝ
(سػٔ ايعاٖط) عً ٢ايـُعاؾط ٠ساٍ ظٗٛض سػٔ ايػًٛى َٓ٘ٚ .عُس٠
ايٓكٛم قشٝش ١ابٔ أبٜ ٞعؿٛض ايعاٖط ٠بـذال ٤يف إٔ (سػٔ
ايعاٖط) ٚغرت ايعٛٝب -ططٜل ناؾـ عٔ إدتٓاب ايهبا٥طٚ ،إسطاظ
إدتٓاب ايهبا٥ط ططٜل ناؾـ عٔ ايعساي ١ايـُعتة ٠يف ايؿاٖس ْٚـشٙٛ
َٔ أسهاّ ايؿطع َٚكاَات٘ ايػاَٚ ،١ٝاشا أُسطظت عساي ١ضدٌ َٔ
ايـُػًُني ٚإنتؿؿتٚ -ي ٛبٛاغط ١ططٜل أ ٚأنجط :ادتٓاب ايهبا٥ط،
غرت ايعٛٝب ،تعاٖس ايكال ٠ايٚ ١َٝٛٝسهٛض مجاع ١ايـُػًُني-
ٚدب تطتٝب اآلثاض ايؿطع ١ٝايـُٓكٛق :١تعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ يف
ايٓاؽ ٚقب ٍٛؾٗازتْ٘ٚ ،ـش ٛشيو َٔ االثاض ايؿطع. ١ٝ
ٜٚالسغ عً ٢قشٝش ١ابٔ ابٜ ٞعؿٛض :إعتٓاؤٖا بايكًٛات اي١َٝٛٝ
ايـدُػ َٔ ١بني تـُاّ ايعبازات ٚايٛادباتٚ ٖٛٚ ،انض ايـشهُ،١
ؾإ ايكال ٠أؽٓ االٜـُإ َٚعٗطَٚ ٙعًِ إغالّ ايطدٌ َٚةظ قالس٘
ٚقطب٘ َٔ اهلل تعاىل ٖٞٚ ،غرتْ ٚنؿاض ٠يًصْٛب ،ؾاشا أسطظت َٛاظب١
َهًـ هلا ٚأت ٢بٗا يف َـذاَع ايكالٚ ٠يف مجاع ١ايـُػًُني ٚطاض ي٘
قٝت ايـدري ٚايـُٛاظب ١عً ٢ايكال ٠اي -١َٝٛٝثبتت عسايت٘ ٚداظت
ؾٗازت٘ ٚٚدبت تعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ بني ايـُػًُني .
ٚظاٖط ايطٚا ١ٜايؿطٜؿ ١تأنٝس ططٜك( ١ٝسػٔ ايعاٖط) اىل إسطاظ
ايعساي ١ؾطعاّ ،أ ٚال أقٌ َٔ تجبٝت ططٜكٝتٗا ايـُعتة ٠ؾطعاّ ،تػٗٝالّ
يـذُاع ١ايـُػًُني يهـجط ٠سادـتـِٗ اىل (عساي ١ايـطدٌ) يف َـذاالت
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سٝاتِٗ ٚإْتعاّ إدتُاعِٗ َٚعازِٖ ٜ َ٘ٓٚ .تذً ٢إٔ (سػٔ ايعاٖط)
أَاض ٠تعبسٚ ١ٜططٜل ؾطع ٞإثبات ٞيًعساي ١ايـُعترب ٠ؾطعاّ يف بعض
ايـُكاَات ٚاألسٛاٍٚ ،يٝؼ َٖ ٛعٓ ٢سكٝكٝاّ يًعسايَ ١طبٛطاّ بـُكاّ
ايجبٛت ٚايٛاقع نُا شنط مجعْ يف َكاّ ايتعطٜف بـشكٝك ١ايعساي. ١
نُا إٔ ظاٖط ايـدرب ايصشٝض إطالم ناؾف( ١ٝسػٔ ايعاٖط) عٔ
ايعساي( :١غرت مجٝع عٛٝب٘ٚ ،تعاٖس ايصًٛات ايـدُؼٚ ،سطٛض
مجاع ١ايـُػًُني) ٚعسّ تكٓٝسٖا بـُا اشا أفاز (سػٔ ايعاٖط) ايعًِ أٚ
االطُٓ٦إ بايـًُه ١أ ٚباالغتكاَ ١سػب اختالف اآلضا. ٤
يهٔ قس ٜسٓع ٢تٛقف نؿف سػٔ ايعاٖط عٔ ايعساي ١عً ٢سصٍٛ
ايعًِ أ ٚاإلطُٓ٦إ بٗا ،اغتٓازاّ يـدربٜ ٜٔصًشإ َكٓٝساُّٖٚ ،ا :
األَ :ٍٚطغٌ ْٜٛؼ:طفاشا نإ ظاٖط ايطدٌ ظاٖطاّ َأَْٛاّ داظت
ؾٗازت٘ص(َٚ )1عٓ٢طَأَْٛاّصَٛ :ثٛقاّ بعاٖطَ ٙطُٓ٦اّ بصشت٘ َٚطابكت٘
يًٛاقع ،فٝهؿف ظاٖط ٙعٔ سػٓ٘ ٚاغتكاَت٘ٚ ،يصا ٜـذٛظ ؾٗازت٘
ٚايـدرب ضعٝف ايػٓس إلضغاٍ ْٜٛؼ إٜا. ٙ
ايجاْ :ٞخرب اب ٞعً ٞبٔ ضاؾس:طال تصٌٓ إال خًف َٔ تجل بسٜ٘ٓص
ٚايـدرب ( )2ضعٝف ايػٓس يٛقٛع غٌٗ فْٚ ،٘ٝعري ٙخرب ٜعٜس بٔ محاز
ضٚا ٙيف (ضداٍ ايهؿ )ٞبػٓسٚ ،ٙف( ٘ٝآزّ بٔ َـشُس) َ ٖٛٚـذٍٗٛ
ايـشاٍ مل ٜعطف ي٘ تٛثٝل أَ ٚسح أ ٚتطعٝف .
ٚسٝح نإ ايـدـربإ ضعـٝفا ايػـٓس فال سذـ ١ٝفٝـُٗا ٚال ٜـصًشإ
()1ايفك :٘ٝز :3ح  + 29ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 3
( )2ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب صال ٠اجلُاع: ١ح +3بَٗٓ 12ا :ح. 1
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َكٝساّ ألخباض(سػٔ ايعاٖط) ٚ .قس ٜطاف اي :٘ٝقصٛض زاليتُٗا( )3عً٢
ايتكٝٝس  :أَا خرب ْٜٛؼطظاٖطاّ َأَْٛاّص فعاٖط يف ايٛثٛم ٚاألَٔ َٔ
ظاٖط ايطدٌ ٚإٔ سػٔ ظاٖطَ ٙأََٛ ٕٛثٛم بادتٓاب٘ ايهبا٥ط ٚغرتٙ
يًعٛٝب ايؿطعٚ ١ٝتعاٖس ٙيًصًٛات اي ١َٝٛٝيف َـذاَع ايـُػًُني َٔ
ز ٕٚإٔ ًٜعّ سصٜ ٍٛكني عٓس ٙبـُطابك ١ظاٖط ٙيًٛاقع أ ٚظٔ بعسايت٘
ٚاقعاّ ٖٚ .صا االؾهاٍ تاّ ٜتًدص بكصٛض ايػٓس ٚايسالي. ١
يهٔ ال قصٛض ظاٖطاّ يف زالي ١ايـدرب ايجاْٞطال تصٌٓ إال خًف َٔ
تجل بسٜ٘ٓص ألٕ ايٛثٛم بس ٜٔايطدٌ ٜعين ايٛثٛم بصش ١عكٝست٘
ٚاالطُٓ٦إ بـشػٔ غًٛن٘ ،فاْ٘ عٓس ايٛثٛم بُٗا ٜصسم أْوطتجل
بسٜ٘ٓص ٚتـذٛظ ايصال ٠خًف٘ .
ٚايعُس ٠يف ضفض ايسع ٣ٛقصٛض غٓس ايـدربٚ ٜٔعسّ اتصافُٗا
بٛغاّ ايـشذ ١ٝايـُصشٓش ١يتكٝٝس إطالم َا زٍٓ عً ٢أَاض( ٠سػٔ
ايعاٖط) عً ٢ايعساي ،١فٝبكَ ٢طًكاّ َٔ ز ٕٚسذَ ١كٓٝس ٠هلاٚ ،عٓس٥ص
ٜهف ٞإسطاظ سػٔ ظاٖط ايطدٌ َػتكَ َٔ ٢عطٚف ١ٝإدتٓاب٘ يًهبا٥ط
ٚغرت عٛٝب٘ ٚتعٗس ٙايصًٛات ايٚ ١َٝٛٝال ًٜعّ ايعًِ بايعساي ١ايٛاقع.١ٝ
ْعِ ايـعاٖـط يع ّٚزٚاَـ٘ عًَ ٢ا ٜهـؿف سـػٔ ظاٖطٚ ٙإغـتُطاضٙ
عً ٘ٝبـشٝح ُٜط ٣زٚاَ٘ عً( ٢غرت ايعٛٝب ٚتعاٖس ايصًٛات ٚسطٛض
مجاع ١ايـُػًُني) ٚإال فشػٔ ظاٖط ٙيف ؾٗط ضَطإ خاص ١ال
ٜـذس ٟيف صسم إغتكاَت٘ ٚاعتساٍ زٜاْت٘  .ثِ عٓس َالسع ١زٚاَ٘

( )3ضادع  :ايتٓكٝض  -االدتٗاز ٚايتكًٝس . 286:
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ٚإغتُطاض ٙعً ٢سػٔ ايعاٖط ستٜ ٢صري نأْ٘ طبٝع ١ثاْ ١ٝي٘ -تٓهؿف
عسايت٘ ٚتتشكل اغتكاَت٘ ٚإٕ مل ٜـشصٌ عٓس ٙايعًِ باإلغتكاَ ١أٚ
بايـًُهٚ ١ايـُداف َٔ ١اهلل تعاىل ،أَ : ٟع إسطاظ سػٔ ظاٖط ضدٌ
ٚزٚاَ٘ عً -٘ٝتعٗط عسايت٘ ٚال ٜكسح استُاٍ خالفٗا ف ٘ٝنُا ٖ ٛساٍ
أ ٟأَاض ٠تعبسٖٓ َٔٚ ،١ٜا شنط اإلَاّ(:)طإٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع
عٛٝب٘ ستٜ ٢ـشطّ عً ٢ايـُػًُني َا ٚضا ٤شيو َٔ عجطات٘ ٚعٛٝب٘
ٚتـفتٝـ َا ٚضا ٤شيوص ٖٚصا ٜعين سطَ ١ايتذػٓؼ عً ٢باطٓ٘
ٚعٛٝب٘ ايـدف َٔٚ ،١ٝايٛاضض إٔ ايصٜ ٟـشصٌ عٓس ٙظٔٓ بايفػل البس
أْ٘ فتٓـ عٔ باطٔ ايؿدص ٚغطٓٚ ٙتـذػـؼ عً ٘ٝفعطف َا خـفَٔ ٞ
عـٝـٛبـ٘ ٚظالتـ٘ ٚسـصٌ ي٘ ايعٔ بـعسّ سػٔ ظاٖط ،ٙفٝه ٕٛآثـُاّ يهٔ
ال ٜططٓ ظ ٓ٘ َا مل ٜتٝكٔ فػك٘ ٚاقرتاف٘ يًصْٛب ٚايـُعاص. ٞ
ٖصا ٖ ٛايـُفٗ َٔ ّٛايطٚا ١ٜايؿطٜف ١يف ْعط ٕ٠فاسص ٕ١غًَٔ ١ُٝ
ضناّ ايتصٛضات ايـُذاْب ١يًفِٗ ايعطيف ايػاشز ايًطٝف َٔ ظاٖط
ايطٚا ١ٜاألٚثل ْـصٓاّ ٚغٓساّ ٚاألقطب إىل ٚاقع صسٚضٖاْ ٖٞٚ ،عطْ٠
َٓتـك ١ٝيًُعٓ ٢ايصشٝض ايصٜ ٟػاعس ٙايفِٗ ايعطيف ايـُشاٚضٖ َٔ ٟصا
ايبٝإ ايٛاصٌ ايٓٝا ٚبًشاظ أٚثل ْػد٘ ْٚصٛص٘ .

ٚقس تـشصٌ َـُا تكسّ  :ظٗٛض ن ٕٛايعساي ١تعين اغتكاَ ١ايػري
ٚاعتساٍ ايػًٛى ٚعسّ ايـُٚ ٌٝاالْـشطاف ٚاالعٛداز ف ،٘ٝفإ ٖصا ٖٛ
ايـُعٓ ٢ايـُفٗ َٔ ّٛيفغ ايعساي ١بـشػب َا ٜػتفاز َٔ قٛاَٝؼ ايًػَٔٚ ١

االغتعُاالت ايـُشاٚض ،١ٜفاشا ق( :ٌٝظٜس عسٍ) يف عكٝست٘ أ ٚيف
غًٛن٘ أ ٚيف ططٜكَ ١عٝؿت٘ أ ٚتعاًَ٘ َع أًٖ٘ ،أ ٟته ٕٛي٘ ططٜك١
َػتك ١ُٝيف اعتكازَٚ ٙعتسي ١يف غًٛن٘ ٚيف تعاًَ٘ َع أًٖ٘ َٚع غا٥ط
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ايٓاؽ بـشٝح ال ٜه ٕٛفٗٝا إعٛداز ٚإْـشطاف  ٌَْٝٚعٔ ايـدط
ايٛغط ايـُكبٖ ،ٍٛصا ٖ ٛايـُعٓ ٢األصٌ يـُفٗ ّٛايعسايٚ ١ال ٜتٝػط
يٓا ايعس ٍٚعٓ٘ إىل غري َٔ ٙز ٕٚؾاٖس قاطع ٚزي ٌٝغاطع ٜٛدب
ايعس ٍٚإىل غريٚ ،ٙيٝؼ فًٝؼ .
ٜٚؤنسَ : ٙالسع ١ضٚاٜات إعتباض ايعساي ١يف ايؿاٖس ٚإَاّ ايـذُاع١
ٚقس إؾتٗط بني فكٗاْ٤ا خصٛصاّ ايـُتأخط :َِٗٓ ٜٔإؾرتاط ايعساي ١فٗٝا
بعٓٛاْٗا َٚفَٗٗٛا ،إال إٔ ايـُالسغ يف ضٚاٜاتٗا

()4

َٚساضنٗا أخص

عٓاَ ٜٔٚتعسزٚ ٠أٚصاف َتهجط ٠غري َفٗ ّٛايعسايْ ،١عري (َٔ تجل
بس ،ٜ٘ٓإٔ ال ٜه ٕٛفاغكاّ ،أَ ٚكاضفاّ يًصْٛب ،عفٝفاّ صآ٥اّ ،اشا نإ ال
ٜعطف بفػل ،اشا نإ َطضٝاّ ،إٔ ُٜعطف َٓ٘ خري ،عُطٔفَ بايصالح)
ْٚـشٖٛا َـُا ٜعط ٞبٛضٛح تاّ إٔ ايؿطط ايـُأخٛش ؾطعاّ يف َٛضٛع
أسهاَ٘ :ايتسٚ ٜٔٓاالغتكاَٚ ١ايصالح ٚعسّ َعطفت٘ بفػل َٚكاضف١
ايصْٛبَ ٖٛٚ ،عٜٓ ٢طابل ايعسايٚ ١االغتكاَ ١يف ايػًٛى ٚاالعتكاز
ايصشٝض ،فايعسايٚ ١االغتكاَ ١ؾطعاّ ٚعطفاّ َٔ صفات ايفعٌ ٚمسات
ايػًٛىٚ ،يٝؼ َٔ صفات ايٓفؼ ايباطًَٓٚ ١هاتٗا ايـُػتبطٓ. ١
ثِ إٕ بعض األعاظِ (قسِٖ) قس خصٓ ايعساي ١باالغتكاَ ١ايفعً١ٝ
ٚنأْٗا ال تعِٓ االغتكاَ ١ايفهطٚ ١ٜعسّ االْـشطاف يف ايعكٝس ٠عٔ
ايـشل ايك ،ِٜٛيهٔ ايعاٖط إٔ ايؿصٚش ايفهطٚ ٟاالْـشطاف ايعكا٥سٟ
بٓش ٛايهفط أ ٚايؿطى أَ ٚا ٜكطب َُٓٗا ٖ ٛفػلْ  ٌَْٝٚعٔ ايـشل
ٚإْـشطاف عٔ ايططٜل ايـُػتكٚ ِٝايصطاط ايك ،ِٜٛفَٗ َٔ ٛعاٖط
()4ايٛغا:ٌ٥ز : 5ب َٔ 11ابٛاب صال ٠اجلُاع + ١ز : 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات.
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ايعصٝإ ايهبري ؾطعاّ ٚايـُٓبجل عٓٗا أغٛأ ايـُعاٖط ايـُٓشطف ١ايعًُ،١ٝ
 ٖٞٚزاخً ١تـشت َٓعٛض ايـذُٝع ظاٖطاّ .
ٚثـُ ١إْـشطاف يف ايـُعتكس ٚإعٛداز عٔ ايططٜك ١ايفهطٜ ١ٜتٓافَ ٢ع
االغتكاَ ١يف ايفهط ٚايعكٝسْ ،٠عري إْهاض ايطدع ١أْ ٚـشٖٛا َـُا مل
ٜتشكل ٚدٛب إعتكاز ،ٙفإ اإلْهاض إْـشطاف يف ايفهط ٚإعٛداز يف
ايـُعتكس ٜـدايف االغتكآَٜٚ ١ايف ايعسايٚ ،١االْهاض ٚايطفض يعكٝسٕ٠
ٖ ٛؾَ ْ٤ٞػاٜطْ يًتٛقف فٗٝا ٚايػهٛت عٓٗا ٚعسّ االشعإ بٗا .
َٚكتط ٢إطالم يفغ ايعسٍ ٚايعساي ١يف أخباضٖا ٖ ٛغعَ ١سيٛهلا
يـ(االغتكاَ ١يف ايػًٛى ٚايعٌُ)(ٚاالغتكاَ ١يف ايفهط ٚايـُعتكس)
فاُْٗا ٜؤيفإ (ايصطاط ايـُػتك )ِٝيف (ايطدٌ ايعسٍ ايتكٜٚ )ٞـشكٓكإ
َصسام (ايعسٍ) ايـُك ِٝعً ٢ايس ٜٔايكٚ ،ِٜٛال َٛدب يتدصٝص
ايعساي ١باغتكاَ ١ايعٌُ َع ٚضٛح اإلطالم ٚأٚضشَ ١ٝصسام
ايعساي ١ايفهط َٔ ١ٜاالغتكاَ ١ايفعً ،١ٝيـُا هلا َٔ اإلفطاظات ايػ١٦ٝ
عً ٢ايػًٛى ايـُؤزٚ -١ٜي ٛبعس سني -إىل إعٛداز ايػريٚ ٠ايعٌُ،
فتذتُع ايـُ ٍٛٝايفهطٚ ١ٜايعًُ ١ٝيف تأثري االْـشطاف عٔ ايـشل ايكِٜٛ
ٚايصطاط ايـُػتكٚ ،ِٝس٦ٓٝص تٓتف ٞاالغتكاَٜ ١كٓٝاّ ٚباإلتفام نُا تٓتفٞ

عٓس االْـشطاف ايفهطٚ ٟايـُ ٌٝايعكا٥س ٟعٔ ايـشل ايك. ِٜٛ
ثِ اْ٘ تصض ايتٛبٚ ١تتشكل بايٓسّ عٔ غ ٤ٛاالعتكاز أ ٚقبٝض ايفعاٍ
ٚبايععّ عً ٢عسّ ايعٛز ٚتساضى األَط بايتعاّ االعتكاز ايـشلٓ ٚسػٔ
ايفعاٍٚ ،ال ٜططٓ  :غبل ايعصٝإ أ ٚغ ٤ٛاالعتكاز ،فإ ايتٛب١
ايصازق ١تـُش ٞايـدطٚ ،١٦ٝتتك ّٛبايٓساَٚ ١ايرتادع ٚتاليف ايـُٓكص١
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ٚعسّ ايعٛز ايٗٝا َٔ ز ٕٚفطم بني خط ١٦ٝاإلعتكاز ٚبني َٓكص ١ايعٌُ
ٚقس ق( :ٌٝاجلٛاز قس ٜهبٚ ٛايصاضّ قس ٜٓب )ٛثِ ٜعٛز يفاعًٝت٘ ايـدٓٝط.٠
ٜٚعٗط َٔ ايطٚا ١ٜايـصشٝش ١ايـُتكسَٚ ١ايٛاضز ٠يبٝإ األَاضات
ايـُؤز ١ٜيـُعطف ١عساي ١ايطدٌ بني ايـُػًُني بٓش ٛبٝإ األَاض ٠عً٢
األَاضٚ ٠ايططٜل اىل ايططٜل ٚايسالي ١عً ٢ايسالي ٖٛ :١إٔ ايعساي ١يف
َفَٗٗٛا األصٌ تعين االغتكاَ ١يف ايفهط ٚايػًٛى ٚتتطًب اإلغتكطاض
ٚايسٚاّ ٚاالغتُطاض يف إغتكاَ ١ايفهط ٚايػًٛى بٓش ٛتصري االغتكاَ١
يف ايطدٌ ايـُػًِ عازَ ّ٠ػتكطٚ ٠طبٝع ١ثاْ ١ٝعٓس َٔ ،ٙز ٕٚإْـكطاع أٚ
تٛقفٚ ،شيو يٛضٛح إٔ االغتكاَ ١ايعًُ ١ٝيف ؾٗط ضَطإ ايـُباضى
َجالّ ز ٕٚباق ٞؾٗٛض ايػٓ ١ال ٜـشكٓل االغتكاَ ١يف ايػري ٚايػًٛى
ٚبٓش ٛاالطالم ٚايػطٜإ ايـداي َٔ ٞايتكٝٝس بؿٗط خاص ،نُا ال
ٜصسم ططٜل ايعسايٚ ١أَاض ٠نؿف االغتكاَ ١طإٔ تعطف ٙٛبايػرت
ٚايعفاف ٚنفٓ ايبطٔٚ...تعطف بادتٓاب ايهبا٥طص فإ ايتعبري بصٝػ١
ايفعٌ ايـُطاضعٜ -تطًب االغتُطاض ٚايسٚاّ ٜٚتٓافَ ٢ع االْكطاع نُا
ٜتٓافَ ٢ع تبعٝض االدتٓاب عٔ بعض ايهبا٥ط ز ٕٚبعض آخط ،فإ
ايسٚاّ ٖ ٛظاٖط ايطٚاٜات ايٛاضز ٠يف إؾرتاط عساي ١إَاّ ايـذُاع: ١
طَٔ تجل بسٜ٘ٓص أ ٟزاُ٥اّ  -ال يف  ّٜٛأ ٚؾٗط. -
ٜٚـشػٔ االيتفات اىل إٔ إضتهاب بعض ايـُشطَات أ ٚتـطى بعض
ايٛادبات يف غاع َٔ ٕ١ايعَإ ُٜدٌٔٓ بايعسايٜٚ ١ـُٓع زٚاّ االغتكاَ ١إال
اشا تاب ْٚسّ َٔ غ ٤ٛاالعتكاز أ ٚقبٝض ايفعاٍ فتعٛز اي ٘ٝاالغتكاَ١
ٚمل ٜـُٓع َٔ تـشككٗا يسَ ٜ٘ـشض ايعصٝإ اشا تعكٓب٘ ايٓساَ١
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ٚاالغتػفاض (ٚايـذٛاز قس ٜهبٚ )ٛال ٜعترب يف صسم ايعساي :١ايسٚاّ
ايٛاقع ٞايـُػتكط ٚعسّ االْكطاع ايـشكٝك ،ٞفإ ايتٛب ١ايصازق ١تـُشٛ
ايـدطٚ ١٦ٝتعٝس ايعساي. ١
ٚقس تـذًَ ٢ـُا إغتٛضشٓا َٔ ٙاخلرب ايصشٝض َ -طابكٚ ّ١إيتعاَاّ-
إٔ سكٝك ١ايعساي ٖٞ ١االغتكاَ ١يف االعتكاز ٚيف ايػًٛى عً ٢ايٓٗر
ايسٜين ايكٚ ِٜٛايصطاط ايؿطع ٞايـُػتكٚ ِٝعسّ االْـشطاف ٚايـٌُٝ
عٓ٘ ٜـُٓٝاّ أ ٚمشاالّٚ ،إٔ االغتكاَ ١صف ١عًُٚ ١ٝيٝػت ْفػاْٚ ،١ٝال
زي ٌٝعً ٢زخاي ١ايـًُه ١يف تـشككٗا ،بٌ ايعساي ١سكٝك ١يف االغتكاَ١
ايعًُْ ١ٝاؾ َٔ ّ١٦زاع ٞسبٓ اهلل تعاىل ٚأًٖٝت٘ يًطاعٚ ١ايعباز ٠أَٔ ٚ
زاع ٞايـدٛف َٔ غطب٘ ٚعكاب٘ أ َٔ ٚزاع ٞضدا ٤دعاٚ ٙ٤ثٛاب٘،
ٚهلص ٙايـشكٝك ١أَاض ْ٠ناؾف ١عٓٗا ٖ ٞسػٔ ايعاٖطٚ ،ثـُ ١أَاض ٠عً٢
األَاضٚ ٠زالي ١عً ٢ايططٜل اهلاز ٟايـُطؾس إىل تـشكل عساي ١ايطدٌ
قس دعً٘ ايؿاضع تػٗٝالّ عً ٢ايعباز ٚضمح ١باألْاّ ٖ ٞعسّ ظٗٛض
ايفػل بعس ايـُعاؾطٚ ٠غٝأت ٞبٝاْ٘ .
ٚبك ٞعًٓٝا ايتعطض يبشٛخ َتُُٓ ١يـُبشح سكٝك ١ايعسايٚ ١ايططم
ايهاؾف ١عٓٗا تـُػٓٗا ٚتٛضض أططافٗا ٖٞٚ ،أَٛض :
األ :ٍٚإٕ ايـُشكل اهلُساْ ٞيف صال ٠مجاعت٘ قس إختاض تعطٜف
ايعساي ١بـشػب إطالقات ايؿاضع ٚعطف ايـُتؿطع ١بأْٗا (االغتكاَ١
عً ٢داز ٠ايؿطع) ثِ أفاز (قسَ )ٙتُُاّ يتعطٜف٘ٚ(:اْـُا ٜطًل شيو فُٝا
إشا صاض صف ١االغتكاَ ١خًُُكاّ ي٘ ْاؾ٦اّ َٔ تسَٚ )ٜ٘ٓٓطاز َٔ ٙايـدـًُُل
ايطـبع بإٔ ته ٕٛاالغـتـكاَ ١عازَ ّ٠ػـتسٜـُ ١عٓس ٙنايـطـبع ايـجاْٞ
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ٚايـدُـًُل ايسا٥ـِ ايـُػتُط ،ثِ أنٓس َطاز ٙسني قاٍٚ( :األٚىل إٔ ٜكاٍ
يف تعطٜفٗا :بأْٗا عباض ٠عٔ ن ٕٛايطدٌ َبايٝاّ بس ٜ٘ٓبـشٝح ٜبعج٘ تسٜ٘ٓٓ
يف ايعاز ٠عً ٢فعٌ ايٛادبات ٚتطى ايـُشطَات )..اىل إٔ قاٍ( :نْ٘ٛ
َػتكُٝاّ يف تس ٜ٘ٓٓايصَ ٖٛ ٟعٓ ٢ايعساي ١يف ايس)ٜٔ

()5

ٚيعً٘ ٜعٗط َٓ٘

ايبس ٌٜعٔ ايـًُه ١بعس إْهاض ٙتفػري ايعساي ١بٗا .
َٚا أفاز( ٙقس )ٙغاَض ايـُعٓ ٢مل ٜتطض َطاز َٔ ٙايتكٝٝس بايتسٜٔٓ
ٚمل ٜتطض َػتٓس ،ٙفإ أضاز َٓ٘ ايطبع ايسا ِ٥ز ٕٚايـُٓكطعٚ -نإ
ٜهف ٘ٝإؾرتاط زٚاّ االغتكاََ ١ػتٓس ّا اىل ظٗٛض ضٚاٜات ايعساي ١ف. ٘ٝ
ٚإٕ أضاز َٓ٘ ايتعبٓس ٚايتدطٓع ٚزاع ١ٜٛز ٜ٘ٓغبشاْ٘ ٚأَط-ْ٘ٝٗٚ ٙ
فإ نجرياّ َٔ ايٛادبات ٚتـُاّ ايـُشطَات أسهاّْ تٛصً ١ٝال ٜعترب يف
إَتجاهلا ٚتـشكل عساي ١ايطدٌ بٗا :قصس ايتدطٓع ٚإضاز ٠ايتسٜٔٓ
ٚايتعبٓس بفعًٗا أ ٚبرتنٗاٜٚ ،هف ٞالَتجاٍ ٚدٛب ضزٓ ايتشٚ ١ٝسطَ١
إٜصا ٤ايـُػًِ َجالّ :إٔ ٜتشكل َٓ٘ ضزٓ ايػالّ ٚإدتٓاب اإلٜصا ٤ست ٢يٛ
نإ زاع ٘ٝايتشبٓب إىل ايٓاؽ أ ٚايطُع يف نػب عطا ِٗ٥أَ ٚعاًَتِٗ
ٚؾطاْٚ َ٘ٓ ِٗ٥ـش ٛشيو َٔ ايـُكاصس ،ز ٕٚقصس ايتكطٓب اىل اهلل
تعاىل ٚايتدطٓع ٚايتعبٓس ي٘  .ثِ ْبشح يف األَط ايجاْ: ٞ

تفسري العدالة باإلسالم مع عدم ظهور الفسق :
ُْػب إىل بعض أدً ١ايفكٗا ٤ايـُتكسَني(ضض) تفػري ايعساي ١بأْٗا
عباض ٠عٔ (إغالّ ايطدٌ َع عسّ ظٗٛض ايفػل ٚايعصٝإ َٓ٘) ٚ .قس
(َ )5صباح ايفك : ٘ٝز . 254 : 16
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ْاقـ بعض األعاظِ(ضض) يف صش ١ايٓػبٚ ١إَهإ إغتفازت٘ َٔ
ايعباضات ايـُشه ١ٝعَِٓٗٚ ،ع غض ايططف عٔ ٖص ٙايـُٓاقؿْ ١ػأٍ:
ٌٖ ٖص ٙايـُكايَ ١طتبط ١بـُطسً ١ايجبٛت ٚايٛاقع ايـُٓهؿف  :أعين
إضاز ٠تفػري سكٝك ١ايعساي١؟ أّ َٖ ٞطتبط ١بـُطسً ١اإلثبات ٚايسالي١
ٚايهؿف عٔ ايعساي ١ايٛاقع ١ٝفٝه( ٕٛاالغالّ َع عسّ ظٗٛض ايفػل
عً ٢ايـُػًِ) بسٜالّ عٔ(سػٔ ايعاٖط) ٚططٜكاّ ثاْٝاّ يف ايهؿف
ٚايسالي ١عً ٢تـشكل ايعساي ١يف ايطدٌ ايـُػًِ ؟ .
ٜـُهٔ إٔ ٜطاز نٌ َٔ االستُاينيٚ ،البس َٔ َالسع ١زيٖ ٌٝصٙ
ايـُكاي ١يٝػتعٗط االستُاٍ األقطب َُٓٗا ٜٚػتدطز َٔ تكطٜب زالي١
زيٚ ،ً٘ٝقس إغتسٍ عًٗٝا بعسٚ ٙدْ ،ٙٛعطض أُٖٗا : ٖٞٚ
األ :ٍٚإٕ ظاٖط ساٍ ايـُػًِ ٚقٛف٘ عٓس سسٚز ايؿطع ٚعسّ
تـذاٚظٖا برتى ٚادب أ ٚفعٌ َـشطّٚ ،يعٌ ٖصا َطاز ؾٝدٓا ايطٛغٞ
(ضض) يف ؾٗازات خالف٘ َٔ قٛي٘( :األصٌ يف االغالّ ايعساي،١
ٚايفػل طاضٕ عًٜ ٘ٝـشتاز اىل زي )ٌٝبعس قٛي٘( :اشا ؾٗس عٓس ايـشانِ
ؾاٖسإ ُٜعطف إغالَُٗا ٚال ُٜعطف فُٗٝا دطح -سَهََِ بؿٗازتُٗا ٚال
ٜكف عً ٢ايبشح) (. )6

ٚفـ : ٘ٝإٕ نإ َٓـؿأ ايعـٗـٛض ايـُصنـٛض ٚاألصـٌ ايـُععـٖ ّٛـٛ
(ايـػًـبـ ١ايٛدٛز ١ٜايـداضد )١ٝنُا ٜعٗط َٔ تعبري بعض األعاظِ
(ضض) يف بعض ايـُباسح -فَٗ ٞـُٓٛع ١دساّ ،إش ال تُـعٗس غًب١
ايٛقٛف عٓس سسٚز ايؿطع ٚعسّ ايتعس ٟعٓٗا ال يف ٖصا ايعَإ ٚال
( )6ايـدالف  :ز : 3آزاب ايكطاَ : ٤ػأي : 11 :١ص . 312
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فُٝا غبك٘ َٔ األظَٓ ،١بٌ ايـُعٗٛز غًب ١تـذاٚظ ايـشسٚز ايؿطع. ١ٝ
ٜطاف إي : ٘ٝإٕ ايػًب ١تجُط ايعٔ بعساي ١ايـُذٗ ٍٛساي٘ ٖٛٚ ،ال ٜػين
عٔ ايـشل ٚايٛاقع ؾ٦ٝاّ .
ٚإٕ نإ َػتٓس ايعٗٛض ٚاألصٌ( :قاعس ٠ايـُكتطٚ ٞايـُاْع) نُا
()7

إستًُ٘ ايـُشكل اهلُساْٞ

يف َصباس٘ ،بتكطٜب :إٕ إغالّ ايطدٌ

ٚإقطاض ٙبايؿٗازتني َكتضٕ يًتس ٜٔٓبؿطٜع ١غٝس ايـُطغًني( )يف
َـذاٍ ايعٌُ ٚعسّ ايتعس ٟعً ٢سسٚز ؾطعَ٘ ،ا مل ٜـُٓع عٓ٘ َاْع
ايفػل عٔ طاع ١ايطمحٔٚ ،إستُاٍ ٚدٛز َاْع ايفػل يف ايـُػًِ
ايـُذٗ ٍٛساي٘ -ال ُٜعتٓ ٢ب٘ بـُكتط( ٢قاعس ٠ايـُكتطٚ ٞايـُاْع) إش
ٜه ٕٛايتأثري يًُكتط ٞايـُتٝكٔ ٚدٛزٚ ٙإٕ استٌُ ٚدٛز ايـُاْع عٔ
تأثري :ٙأعين ايفػل ايـُاْع َٔ تـشكل ايعساي ،١فاْ٘ تٓف ٘ٝايكاعس. ٠
ٚفَٓ ٘ٝع أنٝس :
أٚالّ  :يعسّ ثبٛت زيٚ ٌٝاضض عً ٢ايكاعس ٠نُا تـشكل يف َباسح
االغتصشاب ،ال َٔ أخباض االغتصشابٚ ،ال َٔ غري ٠ايعكالٚ ،٤ايتفصٌٝ
َط ٢يف َـشً٘ .

ٚثاْٝاَّ :ع تػً ِٝايكاعسْ -٠ـُٓع ن ٕٛاالغالّ ٚاالقطاض بايؿٗازتني
َكـتـطٝاّ يًعسايَٛٚ ١افـك ١ايؿطع ٚعسّ تعس ٟسسٚز ،ٙبٌ ايـُكتطٞ
هلا ٖ ٛايـدٛف َٔ عكٛب ١اهلل تعاىل  َٔٚغطب٘ عٓس ايـُدايف١
ٚايعصٝإ َع ايطداٚ ٤األٌَ بجٛاب٘ تعاىل ٚضضٛاْ٘ عٓس ايـُٛافك١
ٚاالغتكاَٖٚ ،١صا ٚاضض بايٛدسإ ٚاالغتكطا ٤ايكطع. ٞ
(َ )7صباح ايفك : ٘ٝز . 271 : 16
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ايٛد٘ ايجاْ :ٞأصاي ١صش ١فعٌ ايـُػًِ ٚقٛي٘ ٖٞٚ ،تػتًعّ احلهِ
بعسّ َكاضفت٘ يًصْٛب ٚايـُعاص ،ٞفٝه ٕٛثبٛت عساي ١ايـُػًِ بفعٌ
إسطاظ إغالَ٘ بايٛدسإ ٚثبٛت عسّ َكاضف ١ايعصٝإ باألصٌ
ايعسَٚ ،ٞال ٚاغـط ١يف ايٛاقع بني ايعسايٚ ١ايـفػل ٚال سايَ ١ـٓتعط٠
فاصً ١بـٓٝـُٗا ،فاشا إْتف ٢ايفػل ثبت ايعسٍ ٚاالغتكاَ. ١
ٚف ٘ٝإؾهاٍ بٌ َٓع أنٝس ،فإ أصاي ١ايصش ١هلا أنجط َٔ َعٓٚ ٢قس
شنطْاٖا َفصً ّ١فُٝا َطَ َٔ ٢باسح (األص ٍٛايعًُْٚ )١ٝعطض ٖٓا
يـُعٓٝني ٜٓذًَُٗٓ ٞا ايـدًٌ ايـشاصٌ يف االغتسالٍ :
أٚهلُا :إٔ ٜصسض َٔ ايـُػًِ فعٌْ قابٌْ يالتـصاف بايصشٚ ١قابٌْ
يالتـصاف بايفػاز ،فُٝشٌُ فعً٘ عً ٢أْ٘ سَػَْٔ صشٝض ٚأْ٘ غري ٚادس
يًدًٌ ٚايٓكص ايؿطع ،ٞثِ تطتٓب آثاض ايصش ١ايٛاقع ١ٝعً ٢فعٌ
ايـُػًِ -غٛا ٤ايفعٌ ايعبازٚ َ٘ٓ ٟفعٌ ايـُعاًَٖٚ -١صا بـُكتط٢
غري ٠ايـُتؿطعٚ ١ايعكال ٤ايـُُطا ٠ؾطعاّٖٚ ،صا ايـُعٓ ٢أدٓيب عُٓا
ْـشٔ ف ٘ٝيعسّ ٚدٛز فعٌ َطزٓز بني االتصافني .
ٚثاُْٗٝا :إٔ ٜصسض َٔ ايـُػًِ أفعاٍ أ ٚأقٛاٍ َتعسز ٠ايٛد٘
ٜـشتٌُ نُْٗٛا سػٓ ١صايـشٜٚ ١ـشتٌُ ٚدٛز ايكبض ٚايػ ٤ٛفٗٝا،
فتشٌُ عً ٢ايصش ١بـُعٓ ٢عسّ إتٗاَ٘ بٛدٛز ايكبض ٚايػ ٤ٛيف أفعاي٘
ٚأقٛاي٘ أ ٚتـشٌُ عً ٢ايـشػٔ أ ٚاألسػٔ اشا ُٚدٔس هلا َـشٌُ سَػَْٔ
صشٝض صايـض يـشٌُ فعً٘ أ ٚقٛي٘ عًٖٚ ،٘ٝصا َٖ ٛكتطَ ٢ـذُٛع١
َٔ ايٓصٛص ايٓاٖ ١ٝعٔ اإلتٓـٗاّ ٚغ ٤ٛايعٔ ٚايساع ١ٝيٛضع أَط
األر عً ٢أسػٓ٘ َازاّ ٜٛدس ي٘ َـشٌُ سػٔ ٚٚد٘ َصشٓضٚ ،قس
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عطضٓا ٖا يف بـشٛخ أصاي ١ايصشَٗٓ ،١ا قٛي٘( :)( )8طضع أَـط
أخـٝو عً ٢أسـػٓـ٘ص َٚـٓٗا قـٛي٘ ( )9(:)ط إسـٌُ َـا غـُعت َٔ
أخٝو عً ٢غبعني َـشُالّ َٔ َـشاٌَ ايـدـٝـطص.
َٚؤز ٣أصٌ ايصشٖٓ ١ا ٖ ٛتطى اإلتٗاّ بايكبٝض ٚعسّ محٌ فعٌ
ايـُػًِ أ ٚقٛي٘ عً ٢ايـشطاّ ٚتٛد ٘ٗٝبٛد٘ عصضَٚ ٟـشٌُ ؾطعٞ
َٔ ز ٕٚإعتباض ٙصشٝشاّ ٚاقعاّ  َٔٚز ٕٚتطتٝب األثط ايؿطع ٞعً٘ٝ
ٚنأْ٘ ٚاقعَ ٖٛٚ ،عٓ ٢غايب ٜـدايف االيتعاّ بٓعاٖ ١ايفاعٌ ٚعسايت٘
ٚعسّ صسٚض ايكبٝض ٚايفػل عٓ٘ ٚاقعاّ يٓٝتٗ ٞاىل قب ٍٛؾٗازت٘ ،إش إٔ
ٖصا إيتعاّْ إٜـذابٜ ٞػتًعّ تطتٝب أثط ؾطع ٞعًَ ٖٛٚ ،٘ٝـُا ال تؤزٜٓ٘
أصاي ١ايصش ١بـُعٓاٖا ايجاْ ٞايٓايف ٚايص ٖٛ ٟعسّ اإلتٗاّ بايػ ،٤ٛإش
إٔ ٖصا ايػايب ال ٜجبت ايٓعاٖٚ ١ايعساي ١اييت َٖ ٞـشٌ ايبشح .
ايٛد٘ ايجايح :ايتُػو بعس َٔ ٠األخباض ،عُستٗا صشٝش ١سطٜع
ايساي ١عً ٢قب ٍٛؾٗاز ٠أضبع َٔ ١ايـُػًُني عً ٢ايعْا اشا ناْٛا َـُٔ
ال ُٜعطف ٕٛبؿٗاز ٠ايعٚضٚ ،قس قاٍ( )فٗٝا:ط ٚعً ٢ايٛاي ٞإٔ ٜـذٝع
ؾٗازتِٗ إال إٔ ٜهْٛٛا َعطٚفني بايفػلص(َٚ )11عترب ٙايعال ٤يف ؾٗاز٠
()11

َٔ ًٜعب بايـشُاّ :طال بأؽ اشا نإ ال ُٜعطف بفػلص

ٚضٚا١ٜ

غًُ ١بٔ نٗ ٌٝايـشان ١ٝيػُاع٘ ق ٍٛعً )(ٞيؿطٜض ايكاض:ٞ
( )8ايٛغا: ٌ٥ز : 8ب  َٔ 161ابٛاب اسهاّ ايعؿط : ٠ح. 3
( )9ي٦اىل ٤األخباض يًؿٝذ ايتٜٛػطناْ : ٞز. 184 : 2
( )11ايٛغا: ٌ٥ز: 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 18
( )11ايٛغا: ٌ٥ز: 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات  :ح . 6

( .....................................................)88بشرى االصول  /ج14

طٚاعًِ إ ايـُػًُني عس ٍْٚبعطِٗ عً ٢بعض ،إال َـذًٛزاّ يف سسٓ
مل َٜـتُبِ َٓ٘ أَ ٚعطٚفاّ بؿٗاز ٠ظٚضٕ أ ٚضٓنيص(ٚ )12ضٚا ١ٜعًكُٚ ١فٗٝا
غؤاٍْ عُٓٔ تُـكبٌ ؾٗازت٘:طٜا عًكُ ١ي ٛمل تُـكبٌ ؾٗاز ٠ايـُكرتفني
يًصْٛب يـُا قُبًت إال ؾٗاز ٠األْبٝاٚ ٤األٚصٝا ، .. ٤فُٔ مل تَطَُٙ
بعٓٝو ٜطتهب شْباّ أ ٚمل ٜؿٗس عً ٘ٝبصيو ؾاٖسإ فٗ َٔ ٛأٌٖ
ايعسايٚ ١ايػرت ٚؾٗازت٘ َكبٛيٚ ١إ نإ يف ْفػ٘ َصْباّص(ٚ ،)13غريٖا
َٔ األخباض ايـُصنٛض ٠يف صال ٠مجاع ١ايـذٛاٖط(ٜ -)14كطع بعسّ
زاليتٗا عً ٢ايـُكصٛز نُا ٜعٗط بايتأٌَ.
ٖٚص ٙاألخباض يف شاتٗا صايـش ١يًسالي ١عً ٢نفا ١ٜاالغالّ َع عسّ
َعطٚف ١ٝايـُػًِ بايفػل ٚعسّ ظٗٛض ايعصٝإ عً ٢غًٛن٘ ،يهٓٗا
ال تصًض َسضناّ يـشهِ ؾطع ٞأَٛ ٚضٛع ش ٟسهِ ؾطع ،ٞفاْ٘
 َع غض ايططف عٔ ضعف أغٓاز بعطٗاٜ -ـُهٔ ايـُٓاقؿ ١يفصالسٗا سذ ١عً ٢ايك ٍٛايـُععٚ ،ّٛشيو يٛد َٔ ٕٙٛاالؾهاٍ :
األ :ٍٚإٕ ٖص ٙاألخباض َعاضض ١باإلمجاع ايكطع ٞبني فكٗاْ٤ا عً٢
اعتباض ايعساي ١يف ايؿاٖس ٖٞٚ ،أَطْ ٚدٛز ٟظا٥س عً ٢إغالَ٘ ،نُا
()15

َٖ ٞعاضض ١ببعض اآلٜات ٚنجري َٔ ايطٚاٜات

ايساي ١عً ٢إعتباض

عٓاٚ ٜٔٚدٛز ١ٜظا٥س ٠عً ٢االغالّ نايعسايٚ ١ايـدٓٝط ٚايصالح

( )12ايٛغا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب آزاب ايكاض : ٞح . 1
( )13ايٛغا: ٌ٥ز: 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات  :ح . 13
( )14دٛاٖط ايهالّ  :ز . 283 +281 : 13
()15ايٛغا: ٌ٥ز :5ب َٔ 11ابٛاب صال ٠اجلُاع +١ز: 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات .
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ٚايـُأَٚ ١ْٝٛايـُطضٚ ٞايصاٚ ٔ٥ايعفٝف ٖٞٚ ،ضٚاٜات ٜعٗط يـُتتبع
أبٛاب ؾٗازات (ايٛغاٚ )ٌ٥صال ٠ايـذُاعٜٚ ١بس ٚي٘  :نجط ٠عسزٖا
ٚؾٗطتٗا بني االصشاب ظاٖطاّ ،بٌ ٚعٌُ ايفكٗا ٤بٗا دًٝاّ ،فرتدض
عً ٢ايطٚاٜات ايكً ١ًٝايـُٗذٛض ٠عٓس غايب ايفكٗا. ٤
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإَهإ محًٗا عً ٢ايتكٚ ١ٝايـُذاًَ ١اييت ال ُٜـطاز
َٓٗا بٝإ ايٛاقع يـُصًش ١ز ١ٜٝٓغاَٜٚ ،١ٝؿٗس يًشٌَُ :ا تعاضف يف
َـذايؼ ايكطا ٠يف ايعٗس األَٚ ٟٛايعبٓاغ َٔ ٞعسّ ايتشكل ٚايتؿسٓز
يف عساي ١ايؿاٖسٚ ،قس ٜـؤثَـط تأضٜـدٝاّ :تصشٝض بعض عًُا ٤ايػ٤ٛ
ايـُطابطني يف َـذايؼ ايكطاٚ ٠أَطا ٤ايػٚ ٤ٛفتٝاِٖ هلِ بـذٛاظ
االنتفا ٤بإغالّ ايؿاٖس ،سصضاّ عً ٢نباضِٖ ايـُأْٛغني بكبا٥شِٗ
ٚدلايؼ يـٗٚ ِٖٛخٛفاّ عً َٔ ِٗٝإفتطاح فػكِٗ ٚغكٛط إعتباضِٖ .
ٖٚصإ ايٛدٗات ُٖا ايعُس ٠يف عسّ ايطن ٕٛإىل ضٚاٜات (نفا١ٜ
االغالّ َع عسّ ظٗٛض فػل ايؿاٖس) ٜطاف ايُٗٝا :
ثايجاّٜ :ـُٓعٓا عٔ االستذاز بٗص ٙاألخباض  :إستُاٍ ن ٕٛايـُطاز
ايـذسَٗٓ ٟا عسّ َعطٚف ١ٝايـُػًِ بايفػل بعس ايـُعاؾطٚ ٠ايـُدايط١
ٚايـُتابع ١ضُٔ َـذتُع٘ َٚـشًت٘ ٚعؿريت٘ ٚعاضف ، ٘ٝال إٔ ُٜـطاز َٓٗا
َعطٚفٝت٘ بايفػل َطًكاّ ٚي َٔ ٛزَ ٕٚـدايط ،١فتهٖ ٕٛص ٙاألخباض
َكاضب ١يطٚاٜات االنـتـفا ٤بـشـػٔ ايعاٖط يف إنـتؿاف عساي ١ايطدٌ
بني ايـُػًُنيٜٚ ،صًض ٖصا االستُاٍ َؤٜساّ ٚإٕ مل ٜهٔ زيٝالّ
َؤنساّ.
ٚايـشاصٌ ٚضٛح خًٌ تفػري ايعساي ١بأْٗا (إغالّ ايطدٌ َع عسّ
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ظٗٛض ايفػل ٚايعصٝإ َٓ٘) فاْ٘ ال ٜسعُ٘ زيٚ ٌٝال تػٓس ٙسذٚ ١ال
ٜصًض تعطٜفاّ يًعسايٚ ١ال تـفػرياّ هلا ،بٌ قس ال ٜعكٌ إٔ تعين ايعساي١
(إغالّ ايـُهًف َع عسّ ظٗٛض فػك٘) ستٜ ٢هٖ ٕٛصا تفػرياّ هلا،
بٌ ٖصا ططٜلْ يًعساي ١ناؾف عٓٗاٜٚ ،ه ٕٛططٜكاّ ثاْٝاّ يف ايهؿف
ٚايسالي ١عً ٢تـشكل عساي ١ايـُهًف ٜٚه ٕٛبسٜالّ عٔ (سػٔ ايعاٖط)
ايصٜ ٟعطف ب٘ ايعسايٜٚ ١هتف ٢ب٘ يف إغتهؿاف عساي ١ايـُػًِ  .ثِ
ْبشح األَط ايجايح : ٖٛٚ ،

إشرتاط الـنروءة يف تـخقق العدالة :
قس إؾتٗط يف عباضات ايفكٗا ٤ايـُتأخطٚ ٜٔتعطٜفاتِٗ يًعساي :١أخص
قٝس (ايـُط )٠ٚأ( ٚايـُط )٠٤ٚيف َعٓاٖاٚ ،نإٔ إضتهاب َا ٜٓايف ايـُط٠ٚ
قازساّ يف ايعسايَٚ ١اْعاّ عٔ تـشككٗا يف ايـُػًِٚ ،مل ٜعطف ٖصا ايكٝس
َأخٛشاّ يف َفٗ ّٛايعسايٚ ١تعطٜفٗا يف نًُات ايفكٗا ٤ايـُتكسَني عً٢
ايعالَ( ١قسٚ ،)ٙإختاض مجعْ َٔ ايفكٗا ٤األٚاخط عسّ إعتباضٖا فٗٝا.
ٚنإٔ ايـُطاز َٔ ايـُط ٠ٚأ ٚايـُطَ ٠٤ٚا َٖ ٛعٓاٖا يػ( ٖٛٚ ّ١نُاٍ
ايطدٛيٚ ١ٝاالْػاْ )١ٝبايٛقٛف عً ٢ذلاغٔ األخالم ٚمج ٌٝايعازات
ٚتٓع ٜ٘ايٓفؼ عٔ األفعاٍ ايسْ ١٦ٝايـدػٝػ ١اييت ال تًٝل بأَجاي٘ ٜٚهٕٛ
إضتهابٗا َٛدباّ يػكٛط٘ عٔ االسرتاّ االدتُاع ٞايعاّ ٚناؾفاّ عٔ
عسّ إعتٓا ٘٥باألعطاف االدتُاع ١ٝايػاَٚ ١ٝايتكايٝس ايعكال ١ٝ٥ايػا٥س.٠
ٜٚـُهٔ إٔ ْـُجٓـٌ يـُا ٜـٓايف ايـُط ٠٤ٚبسخـ ٍٛايـفك ٘ٝيف َكٗ ٢عاَ١
ًُٜعب فٗٝا بايكُاض َجالّ ،أ ٚبأنٌ ايؿطٜف األطعُ ١يف ايططم ،أٚ
بـدطٚد٘ سافٝاّ إىل األغٛام ٚيف ايططقات سٝح ٜـُُتٗٔ ُٜٚػتدفٓ
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بفاعًٗا اشا نإ َٔ األؾطاف ،أ ٚتكب ٌٝايعٚد ١يف ايـُشافٌ أ ٚأَاّ
ايػري ٚإٕ نإ َٔ ايـُشاضّ ،أ ٚاالغتًكاَٚ ٤سٓ ايطدٌ عً ٢ايٓاؽ يف
َـذتُع األؾطاف َٚـذًػِٗ ايعاّ ،أْ ٚـش ٛشيو َـُا خيايف ايعازات
ٚايتكايٝس ايػا٥س :٠نٌٓ سػب ساي٘ ٚعاز ٠أَجاي٘ َٔ ايعكال ٤ايؿطفا ٤أٚ
ايٛضعا ٤األزْٝاٖ . ٤صا .
ٚقس عكس يف (ايٛغا )ٌ٥باباّ ض ٣ٚف ٘ٝأخباض ايـُطٚ ٠ٚتفػريٖا سٝح
فػٓطت أخباضِٖ ( )ايـُط ٠ٚبأْٗا طإٔ ٜطع ايطدٌ خٛاْ٘ بفٓا٤
زاضٙص ٚيف بعطٗا تفػري ايـُط ٠ٓٚطسفغ ايطدٌ زٚ ٜ٘ٓقٝاَ٘ يف إصالح
ضٝعت٘ ٚسػٔ َٓاظعت٘ ٚقٝاَ٘ بايـشكٛم ٚإفؿا ٤ايػالّ ٚيني ايهالّ
ٚايتشبٓب اىل ايٓاؽص أ ٚأْٗا طايعفاف ٚإصالح ايـُاٍص أ ٚإٔ
ايـُط ٠ٚطإغتصالح ايـُاٍص ٚإٔ ايـُط ٠٤ٚيف ايػفط تعين طبصٍ ايعاز
ٚايـُعاح يف غري َا ٜػدط اهلل ٚسػٔ ايـدًل ٚقً ١ايـدالف عًَٔ ٢
صشبو ٚنجط ٠شنط اهلل ٚتطى ايطٚا ١ٜعً ِٗٝاشا فاضقٛىص فطادع(.)16
ٖٚص ٙاألخباض ال ٜبعس زاليتٗا  -يف ايـذًُٚ ،١بًشاظ َـذُٛعٗا َع
يـشاظ َعٓاٖا يػ -ّ١عً ٢تفػري ايـُط ٠ٓٚأ ٚايـُط ٠٤ٚبأْٗا(نُاٍ ايطدٛي١ٝ
باألخص بـُشاغٔ األخالم ٚمج ٌٝايعازات ٚايتعاضفات ٚتٓع ٜ٘ايٓفؼ
عٔ ايٓكا٥ص ٚاألفعاٍ ايسْٚ ١٦ٝإٕ مل تهٔ َـشطَ ١ؾطعاّ) .
ٜٚـُهٔ االغـتسالٍ يًُؿٗٛض -ايص ٜٔإعـتربٚا (ايـُط )٠ٚيف سـكٝـك١
ايعساي -١بـبعض َكاطع َعترب ٠ابٔ أبٜ ٞـعـفٛض( ،)17نكٛي٘( :)طإٔ
( )16ايٛغا: ٌ٥ز : 8ب  َٔ 49ابٛاب آزاب ايػفط اىل احلر .
( )17ايٛغا: ٌ٥ز: 18ب  َٔ 41ابٛاب ايؿٗازات  :ح . 1
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تعطف ٙٛبايػرت ٚايعفافصطإٔ ٜه ٕٛغاتطاّ يـذُٝع عٛٝب٘ص فإ ايػرت
 َ ٖٛٚطًلٜ -عِٓ غرت ايعٛٝب ايؿطعٚ ١ٝايعطف َٔٚ ،١ٝإضتهب َا ٖٛعٝبْ عطفاّ يـُدايفت٘ عازات ُٜػتٗذٔ َـدايفتٗا يف عطف ايعكال٤
ٚايؿطفا ٤مل ٜصسم عً ٘ٝأْ٘ (غاتط يـذُٝع عٛٝب٘) نُا ال ٜصسم عً٘ٝ
أْ٘ (َعطٚف بايعفاف) ايص ٖٛ ٟاالَتٓاع عٔ َكاضف ١ايصْٛب ايؿطع١ٝ
ٚايـُػتٗذٓات ايعكالٚ ١ٝ٥عٔ َتابع ١ايؿٗٛات ٚاألطُاع ايسْ. ١٦ٝ
يهٔ يف تـُاّ ايساليَٓ ١عْ ٚاضضٚ ،قس غبل َفصالّ :إٔ ايـُطاز َٔ
قٛي٘( :)طإٔ تعطف ٙٛبايػرت ٚايعفافص َعطٚفٝت٘ بايػرت ،بـُعٓ٢
ايـشٝا ٤أ ٚايـدٛف َٔ اهلل غبشاْ٘ٚ ،ال ٜـُهٔ إٔ ُٜطاز َٔ ايػرت ٖٓا
ايتػطٚ ١ٝاإلخفا. ٤
ٚأَا قٛي٘ :طغاتطاّ يـذُٝع عٛٝب٘ص ٚإٕ نإ ايػرت ف ٘ٝبـُعٓ٢
ايهتُإ ٚايتػطٚ ١ٝاإلخفا ،٤إال أْ٘ ال ٜـشطظ إطالم ايعٛٝب ٚعَُٗٛا
يًعٛٝب ايعطف ١ٝعٓس ايعكالٖٚ ،٤صا بًشاظ قطَٓ( ١ٜٓاغب ١ايـشهِ
ٚايـُٛضٛع) َ ٖٞٚكرتْ ١بايطٚاَ ١ٜـشتفٓ ١بٗا  :غؤاالّ عُٓا ب٘ تعطف
عساي ١ايطدٌ يتكبٌ ؾٗازت٘ٚ ،دٛاباّ َٔ االَاّ( )ايصَ ٖٛ ٟبًٓؼ
األسهاّ َٚع ٓطف األْاّ بـُٛضٛعات األسهاّ ،فتٛدب ايكط ١ٜٓتكٓٝسٖا
بايعٛٝب ايؿطعٚ ١ٝايٓكا٥ص ايس ١ٜٝٓايـُٓاف ١ٝيًعسايٚ ١ايـُاْع َٔ ١قبٍٛ
ايؿٗاز ، ٠نُا ٜتكٓٝس طايػرت ٚايعفافص بايـشٝا َٔ ٤اهلل ٚايـدٛف
َٓ٘ غبشاْ٘ ايـُكتط ٞيإلَتٓاع عُٓا ال ٜـشٌٓ ٚايهفٓ عُا ٜـشطّ ؾطعاّ،
ٚس٦ٓٝص ال ٜعِٓ ايٓصٓ ايـشٝا َٔ ٤ايعكال ٤يٝعِٓ (َٓافٝات ايـُط. )٠٤ٚ
َٚـدتصط ايكٜ : ٍٛهفٓٝا عسّ إسطاظ إطالم ايٓصٓ ،إٕ مل ٜـشصٌ
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ايٛثٛم بتشكل تكٝٝس ٙيًكط ١ٜٓايـُصنٛض ٠ايـُشتفٓ ١بايهالّ .
ٚقس ٜػتسٍ عً ٢إعتباض ايـُط ٠٤ٚيف تـشكل ايعساي ١بـُا ضٚا ٙايهًٝين
عٔ أب ٞعبس اهلل األؾعط ٟعٔ بعض أصشابٓا ،ضفع٘ عٔ ٖؿاّ بٔ
ايـشهِ عٔ االَاّ َٛغ ٢بٔ دعفط ايهاظِ (عًُٗٝا ايػالّ)ٖٛٚ -
سسٜح ()18ط ٌٜٛتطُٔ قٛي٘ ( :)طٜا ٖؿاّ ال ز ٜٔيـُٔ ال َط٠ٓٚ
ي٘ص ٚايعساي ١تـعين ايسٜاْ ١نُا ال ٜـدف. ٢
َٚع غض ايٓعط عٔ ضعف غٓس ايطٚاْ -١ٜك:ٍٛ
ٖصا ايٓص ٚايتعبري  -يف شات٘ فطالّ عٔ غٝاق٘ َٚكاضْاتًٜ٘ -تَ ِ٦ع
إضاز ٠ايـشضٓ ٚايـشحٓ عً ٢األَط ايـُػتشب ؾطعاّ ،إش ايـُط ٠ٚتعين
نُاٍ االْػاْٚ ١ٝتتشكل بايتعاّ َـشاغٔ ايفعاٍ ٚاالبتعاز عٔ ْـكا٥ص
األفعاٍٖٚ ،صا ايٓصطال ز ٜٔيـُٔ ال َط ٠ٓٚي٘ص ٜفٝس نَٔ ْ٘ٛ
ايـُػتشبات ،ال إٔ ٜه ٕٛزٜٓاّ ًَعَاّ ٚعُالّ ٚادباّٚ ،ال ٜبعس إضاز٠
(ايس ٜٔايهاٌَ) َٔ قٛي٘ ( :)طال ز...ٜٔص ْعري قٛي٘(:)طال
إٜـُإ يـُٔ ال سٝا ٤ي٘ص( )19أ ٟال إٜـُإ ناٌَْٚ ،عري قٛي٘ (: )
طال صال ٠يـذاض ايـُػذس إال يف َػذسٙص( )21أ ٟال صال ٠ناًَ. ١
ٚباختصاضٜ :هفٓٝا عسّ إسطاظ إضاز ٠اإليعاّ َٔ ٖصا ايـشسٜح ،فإ
االيعاّ ٜهف ٞف ٘ٝاالَط أ ٚايٓٗٚ ٞال ٜـشتاز اىل ايتؿسز ْٚف ٞايس. ٜٔ
ٜٚـؤنس فـُٗٓا َ :السعـَ ١ـذـُـٛع ايطٚاٜات ايـُـفـػٓط ٠يًُـط ٠ٚفـٞ
( )18أص ٍٛايهايف  :ز : 1نتاب ايعكٌ ٚاجلٌٗ  :ص  : 19ح. 12

( )19ايٛغا: ٌ٥ز : 8ب  َٔ 111ابٛاب اسهاّ ايعؿط : ٠ح. 3
( )21ايٛغا: ٌ٥ز  : 3ب  َٔ 2ابٛاب أسهاّ املػذس  :ح. 1

( .....................................................)94بشرى االصول  /ج14

(ايٛغاَٚ )ٌ٥ػتسضنٗا ،فإْٗا بأمجعٗا تفػٓط ايـُط ٠ٓٚبأفعاٍ َػتشب١
ٚأفعاٍ ال٥ك ١بايؿطٜف ادتُاعٝاّٖٚ ،صا ٜؤنس ن ٕٛايـُط ٠ٚيف احلسٜح
َـُا ال إيعاّ ف ،٘ٝفايٓصٓ ٜفٝس ايـُشبٛب - ١ٝال االيعاّ -الغُٝا َع
َالسع ١ايـذًُ ١ايالسك ١هلص ٙايـذًُ:١طٚال َط ٠ٚيـُٔ عكٌ ي٘ص .
ٚاحلاصٌ عسّ ٚضٛح زيَ ٌٝعترب عً ٢زخاي ١تطى َٓايف ايـُط٠ٚ
دع ّ٤زخٝالّ يف تـشكل ايعسايٚ ،١يعً٘ َٔ ٖٓا قٓٝس ايـُشكل ايـذٛاٖطٟ
(قس )ٙايعسايٚ ١قاٍٚ( :ايـُطاز بٗا سػٔ ايعاٖط بادتٓاب َٓافٝات
()21

ايـُط ٠ٚايساي ١عً ٢عسّ َباالَ ٠طتهبٗا بايس)ٜٔ

ٚايصشٝض ْفٞ

االؾرتاط َٔ االصٌ يعسّ ايسي ٌٝعً. ٘ٝ
 َٔٚايػطٜب إٔ مجعاّ َٔ ايفكٗا ٤ايـُتأخط ٜٔأخصٚا تطى (َٓايف
ايـُط )٠ٚدع ّ٤زخٝالّ يف تـشكل ايعساي ،١بُٓٝا شنطٚا يف ايـُعاصٞ
ايصػري ٠أْٗا غري َـدًٓ ١بايعسايٚ ١غري َٛدب ١يًفػل بفعٌ تهفريٖا
بادتٓاب ايهبا٥طٖٚ ،صا تسافع ٚاضض ٜـشتاز اىل زي ٌٝؾطع ٞغاطع،
ٚنٝف تٓتف ٞايعسايٜٚ ١تشكل ايفػل باضتهاب ايـشالٍ ايـُؿطٚع اشا
نإ َٓافٝاّ يًـُطٚ ٠٤ٚال ٜتشكل ايفػل باضتهاب ايـُعص ١ٝايصػري٠؟.
ْعِ ال ٜطز االؾهاٍ عً َٔ ٢صٓطح بإٔ إضتهاب َٓايف ايـُطٜٓ ٠٤ٚفٞ
ايعسايٚ ١ال ٜٛدب ايفػل .

ٚايـشاصٌ اْ٘ مل ٜتطض يسٜٓا ؾاٖس قاطع أَ ٚا تطُ ٔ٦ب٘ ايٓفؼ يف
َعترب ابٔ ابٜ ٞعفٛض أ ٚغريٜ -ٙسٍ عً ٢زخاي ١ايـُط ٠٤ٚيف سكٝك١
ايعساي ١بًشاظ عُ ّٛايٓاؽْ ،عِ باغتجٓا ٤ايفكَٚ ٘ٝطدع ايتكًٝس فإ
(ْ )21ـذا ٠ايعباز -فطٚع صال ٠اجلُاع. 173 : ١
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يـُكاّ ايـُطدع يف ْفٛؽ ايعكال ٤صٛضْ ّ٠اصعَٚ ١كاَاّ عًُِٜٓٛاّ ٜـُٓع َٔ
إضتهاب َٓايف ايـُط ،٠٤ٚبٌ ٜٛٚدب ٖته٘ َٗٚاْت٘ .
ٚعً ٘ٝال َاْع َٔ إضتهاب عُ ّٛايعباز َٓايف ايـُطٚ ٠ٚايعازات
ايـُػتٗذٓ ١عكالٝ٥اّ ،إال إٔ ٜٓطبل عًٗٝا عٓٛإ ثاْ ٟٛسطاّ ناهلتو
ٚايـُٗاْ ١ايٛاضز ٠عً ٢ايؿدص ايـُشرتّ ،نُا ي ٛزخٌ ش ٚايعُ١
ايـًُٗ ٢أ ٚدًؼ ش ٚايفطٌ ٚايس ٜٔيف ايططقات ًٜعب َع ايصبٝإ أٚ
خطز ايـُطدع ايسٜين َٔ بٝت٘ َٔ ز ٕٚعُٚ ١ال قباَ ٤اؾٝاّ يف ايططقات
ٚاألغٛام أْ ٚـش ٛشيو َـُا ٜٛدب اإلشالٍ ٚاهلتو ٚايػكٛط عٔ
االعتباض االدتُاعٚ ،ٞال ضٜب يف سطَٖ ١تو ايـُؤَٔ ؾدص٘ ٚإشالٍ
ْفػ٘ فكس ٚضز يف أخباض َػتفٝط :١طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل فٓٛض اىل
ايـُؤَٔ نٌ ؾ ٤ٞإال إشالٍ ْفػ٘ص(ٚ . )22عًًٜ : ٘ٝعّ إدتٓاب ٖتو
ْفػ٘ ٚزخايٖ ١صا يف تـشكل ايعساي ١س٦ٓٝص .
ٚباختصاض :فعٌ َٓايف ايـُطَ ٠ٚـدٌٓ بايعساي ١بـُطتبتٗا ايعاي١ٝ
ايـُأَٛي َٔ ١ايـُذتٗسٚ ٜٔايـُطادع خاص ١ز ٕٚعٛاّ ايٓاؽ .
يهٔ َع عسّ تطتب ايعٓٛإ ايجاْ -ٟٛال سطَٜ ١كٓٝاّ ،بٌ قس ٜهٕٛ
بعض أَجً ١ايك ّٛيفعٌ َٓايف ايـُط ٠ٓٚقس إضتهب٘ غٝس ايهآ٥ات ()
ٚبعض أٌٖ بٝت٘ ايهطاّ ( )فـكس ٚضز يف ايـدرب ايصشٝض  :خطٚز
ضغ ٍٛاهلل ( )اىل ايـُػذس َٚع٘ نػط ٠خبع غُػٗا يف ايًنب ٖٛٚ
ٜأنٌ ٜٚـُؿ ٞثِ صً ٢بايٓاؽ ،نُا ٚضز أْ٘ ()نإ ٜـشًب عٓع

( )22ايٛغا: ٌ٥ز  : 11ب  َٔ 12ابٛاب االَط باملعطٚف .
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أًٖ٘ بٝسٜٚ ،ٙطنب ايـشُاض ايعاضٜٚ ٟطزف خًف٘ ،نُا ٚضز إٔ أَري
ايـُؤَٓني( )ضقع دٓبت٘ أ ٚثٛب٘ أْ ٚعً٘ ست ٢إغتش َٔ ٢ٝتطقٝعٗا أٚ
َٔ ضاقعٗاٚ ،غري شيو تعٗط يـُتتبع أسٛاهلِ ( )فطادع(. )23
ٚايعُس ٠اْ٘ اشا إغتًعّ فعٌ َٓايف ايـُطٖ ٠٤ٚتو ايـُػًِ َٗٚاْت٘
سطّ ايفعٌٖٚ ،صا ٜـشصٌ عٓس بعض ايـُهًفني ال يف تـُاَِٗ  .ثِ
ْبشح األَط ايطابع :

قادحية الصغائر يف حتقق العدالة :
قس ٚقع ايـدالف بني عًُا ٤االغالّ -ايـُفػٓطٚ ٜٔايفكٗا -٤يف إٔ
ايـُعاص ٞنًٗا نبا٥ط ،أ ٚإٔ بعطٗا صػا٥ط ٚبعطٗا نبا٥ط؟ .
ٚايـُؿٗٛض بني أصشابٓا ايـُتأخطٚ ٜٔقً َٔ ٌٝايـُتكسَني ٖ ٛتكػِٝ
ايصْٛب إىل َعاصٕ نبريَٚ ٠عاصٕ صػريٚ ،٠قس إغتسيٛا عً ٘ٝبعسز َٔ
اآلٜات ايؿطٜف :١قاٍ غبشاْ٘  :طٔإِٕ تَذِتَ ٔٓبُٛا َنبَا ٔ٥طَ ََا تَُِٓٗ َِٕٛعَُِٓ٘ ُْهَفِّطِ
عَِٓهُِِ غََ٦ِّٝاتٔهُِِ َُْٚسِخًِٔهُِِ َُسِخَالّ َنطٜٔـُاّصايٓػا ٖٞٚ،31 :٤تهاز تهٕٛ
ٚاضش ١ايسالي ١عًٚ ٢دٛز َـشطَٓات نبريٚٚ ٠دٛز َـشطَات صػري:٠
غ٦ٓٝات غري نبريٖٚ ،٠صا َػتفازْ َٔ ايـُكابًَ ١ع ايهبا٥ط ايـُصطٓح بٗا.
ٚايهبا٥ط شْٛب عع ١ُٝايؿإٔ عٓس اهلل ٚفعاٍ قبٝش ١دساّ قس تٛعٓس
اهلل تعاىل عًٗٝا بايعكاب ايؿسٜس ،فاشا إدتٓب ايعبس ايهبا٥ط ٚتطنٗا
ٚدعًٗا داْباّ بعٝساّ عٔ غًٛن٘ نفٓط اهلل غبشاْ٘ باق ٞغ٦ٝات٘ :صػا٥طٖا
ٚغرتٖا عًٚ ٘ٝعف ٢عٓ٘ ٚأزخً٘ ايـذٓ ٖٞٚ ١ايـُسخٌ ايهط. ِٜ

()23ايٛغا:ٌ٥ز:16ب  َٔ 11ابٛاب آزاب املا٥س:٠ح+2ح+3ايبشاض :ز.285 +238 :16
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سٌَ إٔالٖ اي ًََُِٖ إٕٖٔ
ٚقاٍ نبشاْ٘ :طايٖفَٜٔ َٜٔذِتَ ٔٓبَُ َٕٛنبَا ٔ٥كَ اإلٔثِِٔ َٚايِؿََٛا ٔ
َق ٖبوَ َٚانٔعُ ا ِيَُػِ ٔؿكَٔ٠ص ايٓذِ ٖٞٚ،23 :تـؿٝؿ َعَٓ ّ٢كاقباّ يهابكتٗا إـا
تـشكل إٔ ايًُِ َٖ ٞا قٌٓ َٚػك َٔ ايفْٛب ٚاآلثاّ ٖٞٚ ،ايُػا٥ك
اييت تًِٓ بايعبؿٚ ،قؿ ٚعؿت اآل ١ٜبايـُػؿكٚ ٠ايــشُهٓ ٢يـُٔ إدتٓب
طنبا٥ك االثِ ٚايؿٛاسٌص ٖٚفا َٔ عطـ ايـػاّ عً ٢ايعاّ ،ؾإ
ايؿٛاسٌ َٖ ٞا ؾشٌ َٔ اآلثاّ ايهبريٚ ٠ايؿعاٍ ايكبٝش. ١
ذ ٔك َٔنيَ ًَُِؿٔ ٔكنيَ َُٖٔا ؾٔٔ٘ٝ
ٚقاٍ نبشاْ٘:طَُْٔٚٚعَ ايِهٔتَابُ ؾَ َتكَ ٣ا ِيُُ ِ
ََٜٚكُٛيَُٜ َٕٛا ًََِٜٚتََٓا ََأٍ َٖفَا ايِهٔتَابٔ ال ُٜػَا ٔؾقُ ََ ٔػريََٚ ّ٠ال َن ٔبريَ ّ٠إٔالٖ
دؿُٚا ََا عًَُُٔٛا سَأْكاّ َٚال َٜعًُِِٔ قَ ٗبوَ أَسَؿاّص ايهٗـ99:
أَسَُِاَٖا َ ََٚٚ
ؾإ نٝام اآل ١ٜايًكٜؿَٚ ١ؤؾ ٣عكْٗا :إيؿام ايـُذكَني َـُا يف
ايهتاب -ياٖؿْ عً ٢إٔ ايُػريٚ ٠ايهبري ٠اييت مل ٜؿت ايهتاب
تهذًٗٝا َٖ ٞػاق ايفْٛب ٚنبا٥ك ايـُعاَٖٚ . ٞهفا ُٜؿِٗ :قٛي٘
طكْص ايكُكٜ ،32:عين نٌ ي ٤ٞؾعً٘
نبشاْ٘طَٚنٌُٗ ََ ٔػريٕ َ َٚن ٔبريٕ َُهِتَ َ
ايهؿاق َٔ َػري ايفْب أ ٚنبريَ ٖٛ ٙهطٛق يف ايمبك .
ٖهفا إنتؿيٛا بايُٓ ّٛايككآْ ١ٝعً ٢إْكهاّ ايفْٛب إىل َػا٥ك
ٚنبا٥ك ،بٌ ٚانتٓؿٚا إىل قٚاٜات نجريَ ٠أثٛق ٠عٔ قن ٍٛاهلل ()
ٚأٌٖ بٝت٘ األطٗاق(َ ٖٞٚ )بجٛث ١يف نتب ايتؿهري ٚاألغباقٚ ،قؿ
عكؿا يف (ايٛناَٚ )ٌ٥هتؿقنٗا :أبٛاباّ عؿٜؿ ٠يف ؾٌُ (دٗاؾ ايٓؿو)
عكْا ؾٗٝا أغباقاّ نجري ٠يف ٚدٛب إدتٓاب ايهبا٥كٚ ،يف بٝإ تعٗٓٝٝا
ٚتـُٝٝمٖا عُا نٛاٖا ٚيف َش ١ايتٛبَٗٓ ١ا ٚ .ظاٖك َـذُٛع اآلٜات
ٚايكٚاٜات ٖ ٛنرب ايـُعاَ ٞايهبري -٠يف َكابٌ ايُػريٚ -٠ععُتٗا يف
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ـاتٗا ،بػض ايٓعك عٔ أيػاّ ؾاعًٗٝا ٚأسٛاهلِٚ ،أْٗا نبري ٠يـُا
يف ـات ايؿعٌ َٔ ايـُؿهؿ ٠ايععٚ ١ُٝايـُٓك ٠ايهبري. ٠
ٚيف َكابٌ ايك ٍٛايـًُٗٛق :ق ٍْٛبه ٕٛنٌ ـْب َعُ ١ٝنبريٚ ٠إٔ
ايتُاٜم بني ايـُعاَ ٞإْايف ٖٛٚ ،قَٓ ٍٛهٛب اىل سرب االَ ١عبؿ اهلل
بٔ عباى ٚاىل ًَٗٛق عًُآ٥ا ايـُتكؿَني ٚمجع َٔ ؾكٗا ٤ايهٓ١
ٚمجع َٔ عًُآ٥ا االٚاغك ،ؾايـُعاَ ٞنًٗا نبري ٠ععٚ ١ُٝيٝو ؾٗٝا
َػري ،٠ألٕ ايـُٓعٛق عَُٛاّ يف تـشكل ايعُٝإ ٖ ٛايـذكأٚ ٠ايطػٝإ
ٚايـُػايؿٚ ١ايتعؿٓٚ ٟايتُكٓؾ عً ٢ايعع ِٝدٌ ٚعال ٚايـػكٚز َٔ لٟ
ايعبٛؾٖٚ ،١ٜف ٙايعٓا ٜٔٚتٓطبل عً َٔ ٢إقتهب َا ٜعؿٓ َػري ٠يف ْعك
ايـًُٗٛق ،ؾكؿ ٚقؾ يف ايكٚا ١ٜعٔ قن ٍٛاهلل(: )طال تٓعكٚا إىل
َػري ايفْبٚ ،يهٔ إْعكٚا إىل َٔ إدرتأتـِص(ٚ ،)1ال قٜب يف إٔ َا
ٜعؿٓ عٓؿ ايـًُٗٛق َعَُ ّ١ٝػري ّ٠اـا إقتهبٗا أسؿْ نإ َٓ٘ دكأ ٠عً٢
ايعع ِٝدٌٓ ٚعال َٚعُ ١ٝي٘ ؾته ٕٛنبري ٠عع ١ُٝقٗكاّْ ،عِ ٖٞ
َعَُ ١ٝػري ٠بايٓهب ١إىل َا ٖ ٛأنرب َٓٗا دُكَاّ ٚأععِ َؿهؿٚ ٠أيؿ
عكاباّ نتكب ٌٝاألدٓب ١ٝباإلْاؾ ١اىل ايمْا ٚنكق ١ايؿقِٖ بايٓهب ١إىل
نكق ١ايـًُ ٕٛٝؾقِٖ .
نُا تتؿاٚت ايفْٛب بًشاظ ايؿاعٌ ٚايـشاي ،١ؾإ سهٓات األبكاق
ن٦ٝات ايـُككٓبنيٚ ،ن٦ٓٝات ايعًُا ٤ععاٜٚ ،ِ٥ؤاغف ايـُػتاق بـُا
ٜعؿ ٢عٓ٘ ساٍ االْطكاقٚ ،ال قٜب يف تؿاٚت ايفْٛب َػكاّ ٚنرباّ
باغتالف األيػاّ ٚايـشاالت ايطاق َٔٚ ،١٥ايـُشتٌُ قٜٛاّ إقاؾ٠
( )1ايٛنا: ٌ٥ز  : 11ب  َٔ 92ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو :ع. 12
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ُْ ّٛايككإٓ يـٗفا ايتؿاٚت َٔ تعبري : ٙطََ ٔػريََٚ ّ٠ال َن ٔبريَّ٠صٚ ،ال
ياٖؿ ٚاْض أ ٚقك ١ٜٓقاطع ١عً ٢إقاؾَ ٠ػري ايـُعاَٚ ٞنبريٖا ،بٌ
ْـشتٌُ قٜٛاّ إقاؾ ٠ايُػك ٚايهرب بايٓهبٚ ١االْاؾ ١اىل ايؿعٌ ـات٘
نتكب ٌٝاالدٓبٚ ١ٝايمْا بٗا ،أ ٚبايٓهب ١اىل ؾاعًٗا َٚكتهبٗآٖ َٔٚ .ا
ايتٗك بني َتكؿَ ٞأَشابٓا(قض) ن ٕٛايـُعاَ ٞنًٗا نبا٥كٜ ،عٗك
ٖفا َٔ ايًٝػني ايطربن( ٞتٚ )398ابٔ اؾقٜو(تُٖٚ )398ا َٔ
عًُا ٤ايككٕ ايهاؾى اهلذك ،ٟبٌ ٜبؿَُٗٓ ٚا االمجاع عً ٢إْهاق
تكه ِٝايـُعاَ ٞإىل نبا٥ك َٚػا٥كٚ ،إثبات نبري ٠مجٝع ايـُعاََ ٞع
ؾع ٣ٛأْ٘ َفٖب األَشاب مل ٜـػايؿ٘ إال ايًٝؼ يف (ايـُبهٛط)
ايعاٖك َٓ٘ تكه ِٝايفْٛب اىل َعإّ َػا٥ك َٚعاَ ٞنبا٥ك .
ٜٚـُهٔ إنتٓاؾِٖ (قؿِٖ) ؾ ٘ٝإىل َؿم ايـُػايؿٚ ١ايـُعاْؿَ ٠ع
ايـُٛىل ايعع ِٝدٌٓ ٚعال -سني اإلدرتا ٤عً ٢ايفْب َُٗا نإ،
َٚـػايؿ ١ايعع ِٝععَٚ ١ُٝعُ ١ٝايهبري نبريٚ ،٠اىل بعض األغباق َجٌ
َعترب ٠لقاق ٠عٔ ايباقك (:)طايفْٛب نًٗا يؿٜؿٚ ،٠أيؿٖا َا ْبت
عً ٘ٝايًشِ ٚايؿّ ،ألْ٘ إَا َكسٚ ّٛإَا َعفٓبٚ ،ايـذٓ ١ال ٜؿغًٗا إال
()3

طٓٝبص

ٚايـػرب ايُشٝض ايٛاقؾ يف قٓٛت ايُالٚ ٠ايـُتُٓٔ

يتعكٝب ايُاؾم ( )بعؿ إقياؾ ايكا ٟٚيالنتػؿاق يف قٓٛت٘ :
طٚانتػؿك يفْبو ايععِٝص ثِ قاٍ :طنٌ ـْب ععِٝص(ٚ ،)2اىل
األغباق اآلَك ٠باتـكاَ ٤ـشـ ٓكـكات ايفْـٛب ٚايٓاٖـ ١ٝعٔ إنـتـُـػاقٖا،
( )3ايٛنا: ٌ٥ز  : 11ب  َٔ 94ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو :ع . 2
( )2ايٛنا: ٌ٥ز  : 9ب  َٔ 9ابٛاب ايكٓٛت :ع . 3
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ؾكادع (ايباب  َٔ 92 :أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو يف ايٛنا. )ٌ٥
ٚايفْ ٟهتْٛش٘ َٔ ايكٛيني بعؿ َالسع ١ايُٓ ّٛايًكٜؿ ١بتأٌَ
ٚؾشِ ٖ ٛإٔ ايـُعاَ ٞنًٗا نبا٥ك ٚععا ِ٥يـُا يف إقتهابٗا َٔ
ايـذكأ ٠ايهبري ٠عً ٢ايعع ِٝدٌٓ ٚعال طإْعكٚا إىل َٔ إدرتأتـِص
طنٌ ـْب ععِٝصطايفْٛب نًٗا يؿٜؿ٠ص .
َٚا ـنكْاَ ٙهتٓؿاّ يتكه ِٝايـًُٗٛق ايفْٛب إىل َػا٥ك ٚنبا٥ك -ال
ٜتٓاؾَ ٢ع ايك ٍٛايـُػتاق ايـًُٗٛق بني عًُآ٥ا األقؿَني ايـُكاقبني
يعُٛق األٚ )( ١ُ٥ايف ِٖ ٜٔاألقكب َـُٔ نٛاِٖ َٔ سٝح
ْٛٚع ايُٛق ٠ايُشٝشٚ ١ايؿهك ٠ايـُهتكْٚ ،١ُٝب ٔٓٝيتُؿٜك٘ أَٛقاّ
ْتعكض يف بعٓٗا يًُٓ ّٛايككآْٚ ١ٝيف بعٓٗا ألغباق ايهٓ:ٖٞٚ ،١
سٌَ إٔالٖ اي ًََُِٖص
األ : ٍٚإٕ آ١ٜطايٖفَٜٔ َٜٔذِتَ ٔٓبَُ َٕٛنبَا ٔ٥كَ اإلٔثِِٔ َٚايِؿََٛا ٔ
ٚإٕ إيتٗك تعكٜؿِٗ يًُِٓ بُػاق ايفْٛب ،إال أْ٘ تعكٜـ غري َأغٛـ
َٔ أَْٚ ٍٛع ايًؿع ١أ َٔ ٚأؾٛا ٙايعكب األٚا ،ٌ٥إـ ايًؿعًَ ١تك١
َٔ ايًِٓ أ( َٔ ٚملٓ ٚأيـِٓ) ٜ ٖٛٚعين قاقب ٚبايكٚ ،يعً٘ َٔ ٖٓا
هكت ايًؿع ١يف َُباع ايـذٖٛكٚ ٟيهإ ايعكب َٚؿكؾات ايكاغب
ؾُ ٓ
 َاؾ ٠يـُِ -بـُكاقب ١ايفْب ٚايـُعُ ٖٛٚ ،١ٝايُشٝض ٚال ٜكاؾ َٓٗاايـُكاقب ١ايـُهتُك ٠بٌ ٜكاؾ ايـُكاقب ١ايـػؿٝؿٚ ١ايـُعُ ١ٝاييت تًِٓ
بايكدٌ ٚتٓمٍ ب٘ ٜٚبايكٖا َٔ ؾَٛ ٕٚاقع ١ؾاَٚ ١ُ٥بايكَ ٠تًُ،١
ٖٚفا ٜعٗك َٔ بعض ايًػٜٛني()9سٝح أغف ايكً ١دمَ َٔ ّ٤ؿٗ ّٛايًُِ
(ْ )9عري ابٔ األثري يف ايٓٗا : ١ٜزَ - 372 : 9اؾ ٠يـُِ .
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()3

ٚؾهٓك سؿٜح

(غكٚز ؾاطُ ١عًٗٝا ايهالّ يف يـُُْٓ َٔ ١هاٗ٥ا تـتٛطأ

ـًٜٗا إىل أب ٞبهك ؾعاتبت٘) بـػكٚدٗا يف مجع قًْ َٔ ٌٝهاٗ٥ا ،ثِ
أْاف( :قَ ٖٞ ٌٝا بني ايجالث ١إىل ايعًكٖٚ )٠فا  -تُٓٓٔ ايًُِ
َعٓ ٢ايكًْٜٛ -١ض ايؿهك ٠ايـُػتاق ٠أنجك ٜٚؿهٓك اآل ١ٜبًهٌ أْٚض .
ٜٚؤنؿ ٙأٜٓاّ ٜٚعٓؿ: ٙعؿ َٔ ٠ايكٚاٜات

()6

ايُشٝش ١نُعترب٠

إنشام عٔ أب ٞعبؿ اهلل( )يف تؿهري آ ١ٜايًُِ :طايًُٓاّ ايعبؿ
ايف ًِٜٓ ٟايفْب بعؿ ايفْب ،يٝو َٔ نًٝكت٘ أ َٔ ٟطبٝعت٘ص
َٚشٝض ابٔ َهًِ عٔ أسؿُٖا( )يف تؿهري اآل:١ٜطاهلٓ ١بعؿ اهلٓ١
أ ٟايفْب بعؿ ايفْب ًِٜٓ -ب٘ ايعبؿص َٚشٝش٘ اآلغك:طٖ ٛايفْب ًِٜٓب٘ ايكدٌ ؾُٝهح َا يا ٤اهلل ثِ  ًِٜٓب٘ بعؿص َٚعترب ٠ابٔ ق٥اب:
طإٕ ايـُؤَٔ ال ٜه ٕٛنذٓٝت٘ ايهفب ٚايبػٌ ٚايؿذٛقٚ ،قمبا أيـِٓ َٔ
ـيو ي٦ٝاّ ال ٜؿ ّٚعً٘ٝصٜعين ي٦ٝاّ قًٝالّ بال َؿاٖٚ . ١َٚف ٙايكٚاٜات
ٚاْش ١ايؿالي ١عً ٢إٔ َعٓ ٢ايًُِ يف آٜت٘ َٖ ٛبايك ٠ايفْب قًٝالّ َٔ
ؾَ ٕٚؿاٚ ١َٚعً ٢غالف ايطبع ٚايهًٝكٚ ،١يٝو ؾٗٝا ؾالي ١عً٢
َػك ايـُعُ ١ٝيف َكابٌ نٔبَكٖٔا يتًُض ياٖؿاّ عً ٢ايتكه ِٝايـًُٗٛق.
ٖف ٙاآلٚ ١ٜالسكتٗا ُٖا عُؿَ ٠ا إنتؿيٛا ب٘ يتكه ِٝايفْٛب .
األَك ايجاْ :ٞإٕ (آ ١ٜايٓهاٜ )21:٤ـُهٔ تأًٜٗٚا بأْٗا تب ٔٓٝاْ٘ اـا
عكض ايـُؤَٔ أَكإ َـشكَإ ٚؾَعَتِ٘ ْؿه٘ األَاق ٠بايه ٤ٛإيُٗٝا
بـشٝح مل ٜتُايو عُُتٗا تـُاَاّ ؾباعؿٖا عٔ أنربُٖا ٚداَْـبٗا عٔ
( )3قٚا ٙمجع َِٓٗ :ابٔ االثري يف ايٓٗاٚ ١ٜابٔ اب ٞاحلؿٜؿ يف يكع ايٓٗر:ز.399 :16
( )6قادع  :أَ ٍٛايهايف  :ز. 993 + 991 : 3
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ؿغٌََ
أععُُٗا -نؿٓك اهلل عٓ٘ ن٦ٓٝت٘ َٚعُٝت٘ األَػك َُٓٗاٚ ،إنتشل ايـُُ ِ
ايهكٖٚ ،ِٜفا نُٔ عكض ي٘ ايتُتع بأدٓبْ ١ٝعكاّ ٚتكبٝالّ  َٚلْٔاّ،

ؾانتؿ ٢بايٓعك ٚايتكبٚ ٌٝإدتٓب ايمْا األنرب ن ،ّ٤ٛؾاْ٘ قؿ إدتٓب نبا٥ك
َا تٓٗ ٕٛعٓ٘ ٚانتشل تهؿري ن٦ٝت٘ ايـُاْ. ١ٝ
ٚأْٚض ؾِٗ ٕيآل -١ٜيف ايٓعك ايـُتٛاْع -بؿعٌ ق ٠ٛايتؿبٓك ؾٗٝا
ٚؾقٝل ايتأٌَ يف تعبريٖا ٚنٝاقٗا ٚتؿهري ايكٚاٜات هلاٜ -عطٓٝا غالف
َا إيتٗك عٓؿِٖ َٔ تؿهريٖا ٚإنتؿاؾ ٠إْكهاّ ايفْٛب إىل َػا٥ك
ٚنبا٥ك َٔ قك ١ٜٓايـُكابً ١ؾٗٝا ،ؾإْٓا ال ْـذؿ يًككَٛ ١ٜٓقعاّ يف ٖفا ايتعبري
ايبًٝؼ طإِٕ تَذِتَ ٔٓبُٛا َنبَا ٔ٥كَ ََا تَُِٓٗ َِٕٛعَُِٓ٘ ُْهَؿِّكِ عَِٓهُِِ نََ٦ِّٝاتٔهُِِ ص .
ْعِ يًككَٛ ١ٜٓقع ي ٛناْت اآلْ( : ١ٜهؿٓك عٓهِ َا نٛاٖا) أْ( ٚهؿٓك
عٓهِ َػا٥ك َا تٓٗ ٕٛعٓ٘) َع أْ٘ مل ٜهٔ ايتعبري نفيو يُٝض قكّ١ٜٓ
َؿكِ عَِٓهُِِ نََ٦ِّٝاتٔهُِِص ٚايه ١٦ٝيف أٌَ
ياٖؿ ٠هلِ ،بٌ قاٍ تعاىل:طُْه ِّ
ْٚع يؿعٗا -تعين ايً ٤ٞايفٜ ٟهَ ٤ٛاسب٘ ،أ ٟتهتبطٔ ايًؿع١
ايـُهاٚ ٠٤ايكباسٚ ١ايـُهك ٙٚيف ايؿْٝا أ ٚيف اآلغكٚ . ٠ايعاٖك َٔ قك١ٜٓ
(َٓانب ١ايـشهِ ٚايـُْٛٛع) َها ٠٤اآلغك ٠اييت تٛاد٘ ايـُه: ٤ٞ
عاٌَ ايه ٤ٛيف ايؿْٝا ،ؾتهٕٛطنََ٦ِّٝاتٔهُِِص تعبرياّ عٔ ايـُعُٚ ١ٝعً٢
االطالم ألْٗا بتُاّ أؾكاؾٖا تهَ ٤ٛاسبٗا يف اآلغك ٠يـُا ًٜكأَ ٙ
هبَ نََٚ ّ١َ٦ِّٝأَسَاطَتِ بٔ٘ٔ
سهاب ٚعكاب ،بؿي ٌٝقٛي٘ تعاىل:طبًَََ ََِٔ ٢ن َ
غَطَٔ٦ٝتُُ٘ َؾأُِٚيَ ٔ٦وَ أََِشَابُ ايٖٓاقٔ ُِِٖ ؾَٔٗٝا غَا ٔيؿَُٕٚص ايبكك،81 :٠طأَِّ
عًُُٔٛا
هبَ ايٖفٔ َٜٔادِ َتكَسُٛا ايهَٖ٦ِّٝاتٔ إَِٔ َْذِعًََُِِٗ نَايٖفٔ َٜٔآََُٓٛا ََ ٚ
س ٔ
َ
هَُُٕٛص اجلاث. 31 : ١ٝ
ايُٖائشَاتٔ نََٛاََ ّ٤شَِٝاُِِٖ ََََُ ٚاتُُِِٗ نَاََ َ٤ا َٜشِ ُ
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ٜٚؤنؿ ٖفا ايؿِٗ َالسع ١نٝام اآلٚ ١ٜايتؿبٓك يف تٓهٝكٗا َُٕٛٓٚ
تعبريٖا ،سٝح ٚقعت عكٝب آٜات َـشفٓق َٔ ٠بعض ايـُشكَات
االهلٚ ١ٝايـُعاَ ٞنإتـٓباع ايًٗٛات ٚأنٌ األَٛاٍ بايباطٌ ٚقتٌ
ايٓؿو ايرب ١٦ٜؾأقاؾ اهلل نبشاْ٘ ايـُٛالْ ١بايتبًري بعؿ ايتشفٜك ٚايٛعٝؿ
طًَُُِْْٔ ٔ٘ٝاقاّص ؾٛعؿ نبشاْ٘ بتهؿري ايه٦ٝات ايـُؿعٛيٚ ١ايـُعاَٞ
ِ نََ٦ِّٝاتٔهُِِص إٕ إدتٓبتِ َهتكبالّ نبا٥ك
َؿكِ عَِٓهُ ِ
ايـُاْ َٔ ١ٝايعباؾ :طُْه ِّ
َا تٓٗ ٕٛعٓ٘ ٖٞٚ ،تؤؾَ ٟعٓ ّ٢يكطٝاّ َؤؾٓا ٙايتٛب ١ايُاؾق ١ايُٓٛع
ايـُتذً ١ٝؾعالّ بادتٓاب َا ْٗ ٞعٓ٘ َٔ قبٌ ايهبري ايعع ِٝدٌٓ ٚعال.
ٚغالََ ١عٓ ٢اآل ٖٛ :١ٜإٔ ايه٦ٝات ٚايـُعاَ ٞايـُتشككَ ١اْٝاّ
َٓهِ ٚايـُهذًٓ ١ن ّ١٦ٓٝعًٝهِْ -هؿٓكٖا عٓهِ ْٚهرتٖا عًٝهِ ٚال
ْؤاغفنِ بٗا إٕ إدتٓبتِ نبا٥ك َا تٓٗ ٕٛعٖٓ٘ٚ -ف ٙإْاؾ ١بٝاْٚ -١ٝقؿ
()7

ؾهٓكت ايكٚاٜات

ايهجري ٠ايهبا٥ك بأْٗا طَا أٚدب اهلل عًٗٝا ايٓاقص

أ ٚتٛعٓؿ بٗا ألدًٗاٚ ،قؿ تٛعٓؿ اهلل بايٓاق عً ٢نٌ ن ١٦ٝنهبٗا ايعبؿ
ٚنُذًٓت عً َٔ ٘ٝؾ ٕٚتٛب ٕ١السكَ ،ٕ١ع عؿّ ايتُٝٝم بني ـْب ٚـْب
ه ٖبتِ ُٚدُ ُُِِٖٗٛؾٔ ٞايٖٓاقٔص ايٌُٓ . 94 :
أَ ٚـذُٛعَٚ ١ـذُٛع١طؾَ ُ
ٚايـشاٌَ إٕ ٖف ٙاآل -١ٜيف ؾُٗٓا ايـُتٛاْع -تؤنؿ قاْ ٕٛايتٛب١
ايُٓٛع َٔ ايه٦ٝات ٖٞٚ ،ايتٛب ١ايـُتُٓٓ ١يًٓؿاَ ١ايباطٓٚ ١ٝايعًُ١ٝ
ايُاؾقٚ ١ايعاٖك ٠بعؿّ ايعٛؾ ٚتكى اإلَكاق ٚإدتٓاب ايعُٝإ طإِٕ
َؿكِ عَِٓهُِِ نََ٦ِّٝاتٔهُِِص .
تَذِتَ ٔٓبُٛا َنبَا ٔ٥كَ ََا تَُِٓٗ َِٕٛعَُِٓ٘ ُْه ِّ
ٚبـٗفا ايـؿِٗ ايـهً ِٝعٔ ايًـبٗات ايطاق٥ـٚ ١ايٓاظك أليؿاظ اآلٜات
( )7ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب َٔ 96 + 93ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو .
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ايـُباقنٜ -١تٓض بـذالَ ٕ٤عٓ ٢آٜتني ُٖا عُؿ ٠ايؿي ٌٝعٓؿِٖ عً٢
ايتكه ِٝايـًُٗٛق َٔٚ ،ؾ ٕٚيبو أ ٚإيهاٍ بعٝؿاّ عُٓا ٜٛدب٘ ايٓعك
يف نًُات بعض ايؿكٗاٚ ٤ايـُؿهك َٔ ٜٔايتًٚ ٌٜٛايبعؿ عٔ َؤؾ٣
اآلٜتني ايبعٝؿ عٔ تُشٝض ايتكهٚ ِٝإنٓاؾ ٙإىل ايككإٓ ايـشه. ِٝ
ٜٓاف اي - ٘ٝتك ّ١ٜٛيًؿِٗ ايـُػتاق -نالَت٘ َٔ االيهاٍ ايـُطكٚع
عً ٢ؾِٗ ايـًُٗٛق ،سٝح تـػايؿت ايكٚاٜات ايـُب ١ٓٓٝيهبا٥ك االثِ
ٚايؿٛاسٌ ٚايعُٝإ ٚتػاٜكت َٓاَٗٓٝا ٖٞٚ ،بُؿؾ تؿهري اآلٜتني
ٚتعٝني َُاؾٜكٗا ٚتعؿاؾ ايهبا٥ك َـُا ْٗٓٝا عٓ٘ ٚمل تـشُٗا عؿؾاّ ٚمل
تهتٛعبٗا ـنكاّ ٚمل تتؿل عؿؾاّ ٚعٓٛاْاّ ،ستٚ ٢قع بعِٓٗ يف سِٝ
ٚب َٔ ِٝدٗات تتذً ٢يًُكادع ايـُتتبع يهًُاتِٗ يف تعكٜـ ايهبري٠
ٚتًػُٗٝا ٚتـُٝٝمٖا عٔ ايُػريٚ ٠تطبٝل ايـُالى ايـُا٥م بُٗٓٝا يف
غري (ايـُُٓ ّٛن ْ٘ٛنبريٚ )٠يف إستٝاز ايُػري ٠إىل ايتٛبْٚ ،١ـشٛ
ـيو ٖٞٚ ،تبتين عً ٢أناى غري َشٝض ٚغري َؿع َٔ ّٛآٜات
ايككإٓ ايـشه ِٝبـشهب ايؿِٗ ايهًْٚ ،ِٝـشٔ ألدً٘ يف غـٓ ٢عٔ
تــٓـكـٝض بعض ايـُباسح يعؿّ تـُاَـٗا َٔ أًَٗا ٚأنانٗا ٚاهلل
ايـُٛؾل يـُعكؾ ١سكٝكَ ١ا ٜكٜؿ .
االَك ايجايح :إٕ اآلٜتني ايًكٜؿتني يف نٛقت ٞايهٗـ ٚايكُكٚ -قؿ
تُٓٓتا ايُػري ٚايهبري -ال ياٖؿ ٚاْض َٔ ؾاغًُٗا أ ٚغاقدُٗا
ٜؿٍ عً ٢إقاؾ ٠غُ ّٛايـُعُ ١ٝيُٝض ياٖؿاّ عً ٢إْـكهاَٗا اىل
ايُػريٚ ٠ايهبري ،٠بٌ قٛي٘ تعاىلطال ُٜػَا ٔؾقُ ََ ٔػريََٚ ّ٠ال َن ٔبريَّ٠صطََػٔريٕ
َ َٚن ٔبريٕص تعبري نٓا ٞ٥مجٚ ٌٝانًٛب بٝاْ ٞبًٝؼ قؿ إعتؿْا مساع٘ يف
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ايككإٓ ايـشهٚ ِٝيف ايهالّ ايؿُٝضٜٚ ،كاؾ َٓ٘ ٖٓا نع ١ايتهذٌٝ
ٚمش ٍٛنتابَ ١ا عًُٛا يهٌ َػري ٚنبري َٔ أؾعاٍ عباؾ اهلل -ايـُذكّ
َِٓٗ ٚايـُشهٔٚ -أْ٘ بتُاَ٘ َهطٛق يف نتابٕ ال ٜؿٛت ايـُال٥ه١
عًُُٔٛا سَأْكاّص
ايـُعٓ ٕٛٓٝنطكٚ ٙإسُا ٙ٤يف َشٝؿ ،ٕ١طََٚٚدَؿُٚا ََا َ
نٛاَ ٤ا عًُٛا َٔ غري َٚا عًُٛا َٔ نٖ َٔٚ ،٤ٛفا اإلسُا٤
ايـُهتٛعب ًُٜؿل ايـُذكَٜٚ ٕٛكع ٕٛيف ايؿًٖٚ ١ايـشريٚ ٠ايكًل .
ٖفٚ ٙد ْٙٛثالثْ ١اظك ٠يُٓ ّٛايككإٓ  ٖٞٚتـشكل األَك ٚتهًؿ٘
ٚتؿٍ عًَ ٢ش ١ؾُٗٓا ،ثِ ْالسغ ُْ ّٛاألغباقٜٚ ،ـشهٔ بهٌ
َـشكل َالسع ُّْٛ ١االغباق يف (ايٛناَٚ ٌ٥هتؿقنٗا :ابٛاب
دٗاؾ ايٓؿو) يٝذؿ تكنٝمٖا عً ٢ايـػطٚ ١٦ٝايه َٔ ١٦ٝؾ ٕٚإٔ ٜتٓض
قهُتٗا اىل ايُػريٚ ٠ايهبريَٚ ،٠ا  ِٖٜٛايكهُ ١قًٚ ٌٝيٝو ٚاْض
ايؿالي ١عً ٢االْـكهاّ ،بٌ ٜـُهٔ َٓع ؾاليتٗا ،ؾًفا ْالسغ ُّْٛ
األغباق النتعٗاق ايـشل َٓٗاٚ ،ال قٜب يف إٔ َالسعتٗا ٚإنتٓطام
ظاٖكٖا أٚىل َٔ ايٛد ٙٛاالعتباقٚ ١ٜاإلنتشهاْ ١ٝايـُهتؿٍ بٗا هلفا
ايك ٍٛأ ٚيفاى .
االَك ايكابع  :إٕ األغباق ايـُهتؿٍ بٗا عً ٢قهُ ١ايـُعاَ ٞاىل
نبا٥ك َٚػا٥ك -تعتُؿ بعٓٗا قك ١ٜٓايـُكابً ١اييت َٓعٓاٖا يف آ ١ٜايٓها،٤

ٚبٓؿو ايتككٜب ايـُاْ ٞيًُٓعْ -ـُٓعٗا ٖٓاٚ ،عُؿٖ ٠ف ٙاألغباق
َا تُٓٔ ايـُكابً ١ايٛاْشْٚ ١طل )8( :طال َػريَ ٠ع االَكاقٚ ،ال

( )8ايٛنا :ٌ٥ز :11ب َٔ 92ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو:ع +8بَٗٓ 97ا :ع + 11بَٗٓ 98ا  :ع.2
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نبريَ ٠ع االنتػؿاقص  ٖٞٚأغباق َتعؿؾٚ ٠ال تؿٍ عًَ ٢ش ١ايتكهِٝ
ايـًُٗٛق ٚال عًٚ ٢دٛؾ َػا٥ك َٔ ايفْٛبٚ ،يتْٝٛش٘ ْـك: ٍٛ
إٕ قٚاٜات تعٝني ايهبا٥ك اييت إعتكؿٚا ؾاليتٗا عًٚ ٢دٛؾ َػا٥ك
َٔ ايفْٛب ٖ ٞغري ايهبا٥ك بـُكتٓ ٢قك ١ٜٓايـُكابً ٖٞ - ١أغباق
َتٓانب ١دؿاّ َع ايك ٍٛايـُػتاق ٚتعط ٞؾٗكناّ يب٘ تؿُ ًٞٝبأمسا٤
ايـُشكَات ٚايـُعاَٜ ٞـشهٔ َكادعتٗا(ٚ ،)9يعٌ يف بعض تعبرياتٗا
ْـشَ ٛـذاًََ ٕ١ع ايؿكٗاَ ٤ـُٔ عاَك األٚ)(١ُ٥قايٛا باْـكهاَٗا اىل
َػا٥ك ٚنبا٥ك -تعٗك يًُتأٌَ يف ٖف ٙاألغباقٚ ،ال تتٓاؾَ ٢ع إْهاقْا
ايكهُ ١ايـًُٗٛق ٠سٝح أْٗا تجبت إٔ ٖف ٙايـُعاَ ٞايـُفنٛق ٠ؾٗٝا-
ٖ ٞنبا٥ك ٚال تجبت إٔ َا عؿاٖا َػا٥ك ،بٌ إٕ بعض ٖف ٙاألغباق
ايـُتػايؿ ١تتٓانب َع بعٓٗا اآلغك ٚال تتٓاؾ ٢يف أْـؿهٗا غالؾاّ يـُا
تُٓٛق ٙبعض االعالّ ،ؾإْٗا أغباق بُؿؾ بٝإ بعض ايـُشكَات
ٚايهبا٥ك َٔ ؾ ٕٚإسُا َٔٚ ٤ؾ ٕٚسُك أ ٚإنتعٝاب ايهبا٥كٚ ،يفا
تـػايؿت ؾٗٝا عٓا ٜٔٚايـُشكَات َٔ قٚا ١ٜإىل قٚاٚ ، ١ٜمل تتشؿ
عؿؾاّ ٚال عٓٛاْاّ .
ٚأغباقطال َػريَ ٠ع االَكاقص ؾعُؿتٗا َا َضٓ نٓؿَ ٖٛٚ ٙعترب
ابٔ اب ٞعُري ايف ٟقٚا ٙايُؿٚم يف (ايتٛسٝؿ) بهٓؿ َشٝض اىل
اإلَاّ ايهاظِ ( :)طال نبري َع االنتػؿاق ٚال َػري َع
االَكاقص(ٚ)14ايـذًُ ١األٚىل تعين ْؿ ٞأثك ايـشكاّ ايهبري  ٖٛٚايعكاب
( )9يف ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب  َٔ 96ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو .
( )14ايتٛسٝؿ - 947 :ؾاق املعكؾ ١بريٚت  +ايٛنا :ٌ٥ز :11ب َٔ 97دٗاؾ ايٓؿو  :ع. 11
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ايععَ ِٝع َؿٚق االنتػؿاق َٔ ايعبؿ ايتا٥بٖٚ ،فا تعبري َتهكق يف
ايككإٓ ايهكٜ ِٜكاؾ َٓ٘ ايتٛبٚ ١ايٓؿّ .
ٚايـذًُ ١ايجاْ :١ٝطال َػري َع االَكاقص تعين ْؿ ٞثبٛت ايـذكّ
ايُػري َع اإلَكاق عًٚ ٘ٝايـُؿا ١َٚي٘ٚ ،ال ٜهًـ ايتكابٌَ( :ػري
ٚنبري) عٔ ٚدٛؾ سكاّ نبري ٚسكاّ َػري ،بٌ إٕ ٖفا ايتكابٌ ٜؤنؿ
ايؿِٗ ايـُػتاق ٚأْ٘ ست ٢ايـذكّ ايُػري عٓؿ ْهبت٘ إىل غريٚ ٙايـشكاّ
ايٝهري عٓؿ إْاؾت٘ اىل غري - ٙي ٛإِْٓ اي ٘ٝاإلَكاق ٚايـُؿا ١َٚعً٢
ايفْب َع ايعمّ ٚايعٓاؾُٜ -ري دكَاّ نبرياّ ٚال ٜبكَ ٢ػرياّ ،بٌ
ايتأٌَ ايُاؾم ٚايتتبع ايؿا٥ل يـُكاطع ايـػرب ايـُعترب ايـُفنٛق
ٚؾككات٘ ايـُتعؿؾٜ -٠مٜؿ ايؿهك ٠ايـُػتاق قنٛغاّ ٚؾالي ١ايكٚا ١ٜعًٗٝا
ظٗٛقاّ ،سٝح ْكٌ االَاّ ايهاظِ( )ق ٍٛدؿ)(ٙطإْـُا يؿاعيت
ألٌٖ ايهبا٥ك َٔ أَيت ،ؾأَا ايـُشهٓ َِٗٓ ٕٛؾُا عً َٔ ِٗٝنبٌٝص
ٖٚفا غرب َشٝض قٚا ٙايُؿٚم يف(ايتٛسٝؿ) ٚقؿ دعٌ ( )ايتكابٌ
بني ايـُشهٓني ٚبني أٌٖ ايهبا٥كٚ ،ال ـنك يًُػا٥ك بٌ ايفنك يًهبا٥ك
َـذكؾ ٖٞٚ ّ٠تعين ايـذكا ِ٥ايهبريٚ ٠تٓطبل عً ٢نٌ َعُٚ ١ٝدكأ٠
عً ٢ايهبري ايـذً ٌٝدٌٓ ٚعال ،ؾٗفا ايتعبري ٜعط ٞبْٛٛع إٔ نٌ ن١٦ٝ
َٖ ٞعُ ١ٝنبريٖٚ ،٠فا بـشهِ ايـُكابً ١بني أٌٖ ايهبا٥ك ٚبني
ايـُشهٓني ،ثِ قاٍ :طَٚت ٢مل ٜٓؿّ عًٗٝاص ٜعين عً ٢ايهبري ٠طنإ
َُكاّص أَ ٟعاْؿاّ طٚايـُُكٓ ال ُٜػؿك ي٘ ٚ .....ايؿ ٜٔاالقكاق بايـذما٤
عً ٢ايـشهٓات ٚايه٦ٝاتص ٖٚفا ايتعبري ٜؤنؿ ايؿهكٚ ٠قؿ نبل
تككٜبٗا ،ثِ قاٍ:طؾُٔ إقتٓ ٢اهلل ؾْ ٜ٘ٓؿّ عًَ ٢ا إقتهب٘ َٔ
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ايفْٛب يـُعكؾت٘ بعاقبت٘ يف ايكٝاَ١ص ٚايتعبري نً٘ ٜتٓانب بْٛٛع ؾا٥ل
َع إطالم ايفْب ٚنبريٚ ٙععُت٘ َٔ ؾ ٕٚتـُٝٝم ٚتكه. ِٝ
ْعِ قؿ ًٜهٌ عً ٢ؾِٗ ايـػرب بك ٍٛاإلَاّ ايهاظِ ( )يف بؿاٜت٘
ط َٔٚإدتٓب ايهبا٥ك َٔ ايـُؤَٓني مل ُٜهأٍ عٔ ايُػا٥كص َهتًٗؿاّ
بآ ١ٜايٓهاٚ . ٤قؿ تـكؿّ ايتـؿهري ايٛاْض يآلٜ َ٘ٓٚ ،١ٜـُهٔ تاليف
االيهاٍ ايـُفنٛق ،سٝح نبل تؿهري آ ١ٜايٓها ٤بأْٗا تـؿٝؿ إٔ ايه٦ٝات
ايـُتشككَ ١اْٝاّ ٚايـُهذًٓ ١ن ّ١٦ٝعً ٘ٝنابكاّ -تهؿٓك ٚتُهرت اـا إدتٓب
السكاّ ايهبا٥ك َ ٖٞٚعاَ ٞاهلل عَُٛاّ ،ؾٝهَ ٕٛؿاؾ ايـػرب َٛاؾكاّ َع
ايؿِٗ ايـُػتاق ،يهَ ْ٘ٛهتًٗؿاّ باآلُٜٚ ١ٜري َٚـ ايهبري ٚايُػري
إْاؾٝاّ ْهبٝاّ ٜٚ .ؤنؿ إْاؾ ١ٝايٓهب :١أغباق طأيؿ ايفْٛب َا إنتٗإ
ب٘ َاسب٘ص(ْٚ )11ـشٖٛا  :نشؿٜح ايـُٓاٖ ٞايـشان ٞيكٛي٘( :)طال
تـشككٚا ي٦ٝاّ َٔ ايًكٓ ٚإٕ َػك يف أعٓٝهِ ،ؾاْ٘ ال نبري َع االنتػؿاق
ٚال َػري َع االَكاقص ٖٚفا ظاٖك يف إٔ تـشكري ايًك َٚػك ايفْب
إْايف بايٓهب ١يٓعكٚ ٙإعتكاؾٚ ٙأْ٘ َع اإلَكاق عً ٘ٝال ٜهَ ٕٛػرياّ .
ٚغالَ ١ايك ٍٛيف ايكٚاٜات ايـُهتؿٍ بٗا عًَ ٢ش ١ايتكهِٝ
ايـًُٗٛق :إٕ ايكٚاٜات بأمجعٗا يٝهت َكٜـشٚ ١ال ظاٖك ٠بـذال ٤يف
ايتكه ِٝايـُمع ،ّٛبٌ إْٗا تتٓانب َع ايؿِٗ ايـُكبٚ ٍٛال تتٓاؾَ ٢ع٘.
ٜٚؤنؿ :ٙإٕ بعض ايكٚاٜات ()13عبٓكت باإلَكاق عً ٢ايفْب أٚ
ايفْٛب  -ال عً ٢ايُػري أ ٚايُػا٥ك. -
( )11ايٛنا: ٌ٥ز : 11ب  َٔ 92ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو .
(ٜ )13كادع :ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب + 98ب  َٔ 96ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو :ع. 22
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نُا ٜؤنؿ : ٙاألغباق( )12ايهجري ٠ايـُؿهٓك ٠يًهبا٥ك َـشٓاّ أ ٚايٛاقؾ٠
يف تؿهري آ ١ٜايٓها ٤بأْٗا :طَا تٛعٓؿ اهلل عً ٘ٝايٓاقص أ ٚايـُع ٓٝـٓ ١يًهبا٥ك
ٚايـُػتًؿ ١عؿؾاّ ٚعٓٛاْاّ  ٖٞٚظاٖك ٠يف عؿّ االنتكُاٚ ٤االنتٝعاب
ؾإْٗا بأمجعٗا تًتَ ِ٦ع ايؿِٗ ايـُػتاق ٚتتٓانب َع٘ ٚال تُطؿّ ب٘،
بٌ تْٛض ايؿهك َٔ ٠مجٝع دٛاْبٗا ٚتؤنؿ نبري ٠نٌ َعُٚ ١ٝعع١ُٝ
نٌ نٚ ١٦ٝتعٓؿٖا آٜات ايككإٓ ايٓاطك ١عَُٛاّ بٛعٝؿ ايٓاق ٚايـذشِٝ
عً ٢إقتهاب ايهٚ ١٦ٝإدرتا ٤ايـُعُٚ ١ٝعً ٢اإلطالم .
االَك ايـػاَو :إٕ ايعؿايٚ ١االنتكاَ - ١اييت ْٖ ٞؿ ايؿهل
ٚايـُعُ -١ٝتتٓاؾَ ٢ع ايعُٝإ ست ٢ي ٛنإ أَػك َػري ٠بٓعك
ايـًُٗٛق ،يهْٗٛا َـػايؿ ١يٓٗ ٞايـُٛىل نبشاْ٘ َٓٚع٘ ٚتـشكٜـُ٘،
 ٖٛٚغكٚز عٔ ل ٟايعبٛؾٚ ١ٜؾهل عٔ أَك اهلل ٚغكٚز عٔ ؾا٥ك٠
ؿغٔ ًُِ٘ َْاقاّ غَائؿاّ ؾَٔٗٝا َٚيَُ٘
طاعت٘طِ َٜ ََِٔ َٚعِٔ اي ًَٖ٘ َٚقَنَُ ٛيُ٘ َ َٜ َٚتعَؿٖ سُؿَُ ٚؾِ ُٜ ُٙ

عَفَابْ َُٗٔنيْصايٓهاٚ ،19 :٤ال قٜب يف إٔ ؾعٌ ايُػري ٠بٓعك ايـًُٗٛق
نايٓعك اىل األدٓب -١ٝتعؿٓ ٕعً ٢سؿٚؾ اهلل نبشاْ٘:طَ َٜ ََِٔ َٚتعَؿٖ سُؿُٚؾَ

ايًٖ٘ٔ ؾَ ُأِٚئَ٦وَ ُِِٖ ايعٖا ٔيَُُٕٛصايبكك ،339:٠نُا إٔ إطالم أؾي ١ايتٛب ١عٔ
ايـُعاَٜ ٞعِٓ مجٝعٗا ٜٚتٓاؾَ ٢ع ايتكه ِٝايـُمع. ّٛ
األَك ايهاؾىَ :ع ايتٓالٍ عٔ مجٝع َا تكؿّْ -ك :ٍٛإٕ األغباق
()13

ايـُتكؿَ ١ايٓاطك:١طنٌ ـْب ععِٝص()19طايفْٛب نًٗا يؿٜؿ٠ص
( )12ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب + 93ب  َٔ 96ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو .
()19ايٛنا : ٌ٥ز : 9ب  َٔ 9ابٛاب ايكٓٛت :ع.3

( )13ايٛنا : ٌ٥ز : 11ب  َٔ 94ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو :ع. 2
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ٚغريٖا تهاؾ ته ٕٛبٝاْاّ َؿهٓكاّ ٚؾيٝالّ سانُاّ عً ٢قٚاٜات ايـًُٗٛق
ايـًُعك ٠أ ٚايعاٖك ٠يف ٚدٛؾ ـْب َػري ٖ ٛقباٍ ايهبري .
ٖٚفإ ايٛدٗإ األغريإ َؤٜؿإ يًؿهك ٠ايـُػتاقٚ ٠يٝها ؾيًٝني .
ٚاحلاٌَ إٕ َا أنٓؿ إىل سرب األَ ١ابٔ عباى ًَٛٗٚق َتكؿَٞ
أَشابٓا ِٖٚ-األقكب اىل عُك سٓٛقِٖ( ٖٛ -)ايـشل ايـشكٝل
بايكبٚ ٍٛاالـعإ ٚايتُؿٜلٚ ،اللَ٘ ن ٕٛايتكه ِٝاىل ايُػري ٚاىل
ايهبري إْاؾٝاّ ْهبٝاّ ٜتبع ايـُالى َٔ ععُ ١ايـُؿهؿٚ ٠قباس ١ايؿعٌ
ٚيؿ ٠ايٓٗٚ ٞايـُٓع عٓ٘ أ ٚقً ١ايـُؿهؿٚ ٠غؿ ١ايٓٗ ،ٞنُا ٜتبع أسٛاٍ
ٚأيػاّ ايؿاعًني ،نُا إٔ اللَ٘ إغتالٍ ايعؿايٚ ١تـشكل ايؿهل
ٚايـػكٚز َٔ أَك اهلل  ْ٘ٝٗٚعٓؿ إقتهاب نٌ ن ٢ْٗ ١٦ٝاهلل عٓٗا أٚ
ثبت ؾتٝا ايـُذتٗؿ ايعاؾٍ ايـُكًٓؿ بٗاْ ،عِ تـػتًـ َؤاغف ٠اهلل -يؿّ٠
ْٚعؿاّ -تبعاّ يًؿ ٠ايـُالى ْٚعؿ٘ٚ ،بعض األدال( ٤قؿَ )ٙـُٔ َاٍ
إىل َٛاؾك ١ايـًُٗٛق يف تكه ِٝايـُعاَ ٞاىل ايُػريٚ ٠اىل ايهبري-٠
قؿ أقكٓ بـ (َٓاؾا ٠إقتهاب َطًل ايفْب يًعؿايَ )١هتعٗكاّ إٜاٖا َٔ
ايُٓ ّٛايعؿٜؿ ٠ؾكادع( . )16ثِ ْٓتكٌ يًبشح ايـػاَو : ٖٛٚ

الطرق الـنعتربة شرعاً إلثبات العدالة :
ايطكم ايـُكيؿٚ ٠ايؿال ٌ٥ايهايؿ ١عٔ ايعؿايَ ١تعؿؾ: ٖٞٚ ،٠
ايطكٜل األ : ٍٚايعًِ ايٛدؿاْ ٞايكاطع الستُاٍ ايـػالف ،أٚ
االطُٓ٦إ ايعكال ٞ٥ايـُذاَع يالستُاٍ ايـُػايـ بـشؿٓ ال ٜعتين ب٘
(َ )16هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز. 223 : 7
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ْٛع ايعكالٜٚ ٤هٚ ٕٛدٛؾ ٙبـشؿٓ ٙايٓعٝـ بـشهِ ايعؿّ ،بًكط إٔ
ٜـشُال َٔ طكم عكالَٓٚ ١ٝ٥ايَ ٤ٞتعاقؾٖٚ ،١فا ْعري سُٛهلُا َٔ
اإلغتباق ٚاإلغتالط َع ايًػِ َٚتابع ١أسٛاي٘ ،أ َٔ ٚيٝاع عؿايت٘
ٚيٗكتٗا بني ايـُتؿٜٓني ،أ َٔ ٚسهٔ ظاٖكٚ ٙيكعَ ١ٝعٗكَٚ ٙـػرب،ٙ
أ َٔ ٚإغباق ايجك ١ايعؿٍ بعؿايت٘ َ ٖٛٚطًع عً ٢غَُٝٛات ايـُػرب
عٓ٘ ٚأنكاق ،ٙأْ ٚـش ٛـيو َٔ َٓاي ٤ٞسُ ٍٛايعًِ ايـُتعاقؾ ١بني
ايعكال ٤األنٜٛاٚ ،٤االعتباق ٚايـشذ ١ٝيًعًِ أ ٚيالطُٓ٦إ ايـشاٌَ
َٔ َٓاي ٘٦ايـُتعاقؾ. ١
ٜٚؿيٓا عً ٢طكٜكٝتُٗا :ايتباْ ٞايعكالٚ ٞ٥ايـذك ٟعً ٢إثبات األَٛق
بايعًِ أ ٚباالطُٓ٦إ ٚاالعتُاؾ عًُٗٝا ايـُكطٛع ب٘ يف نٌ لَإَ٘ٓٚ -
لَإ َاسب ايكنايٚ )( ١أٌٖ بٝت ايعُُٜٚ )( ١هؿٓٝا عؿّ
بًٛؽ ايكؾع عُٓٗا ،بٌ ٜككب ؾع ٣ٛإَٓا ٤دك ٟايعكال ٤عً ٢سذ١ٝ
ايكطع ٚاالطُٓ٦إ عَُٛاّ ٚتؿُ ٌٝايـُكاٍ يف بـشٛخ ايكطع .
ٜٚـُهٔ االنتًٗاؾ عًَ ٢ا ْـشٔ ؾ ٘ٝبـػُ َ٘ٛبكٛي٘( )يف
َعترب ٠ابٔ أبٜ ٞعؿٛق:طإٔ تعكؾ ٙٛبايهرت ٚايعؿاف ٚنـٓ ايبطٔ
()17

ٚايؿكز ..ص

 َٔٚايككٜب إقاؾ ٠نَ ْ٘ٛعكٚؾاّ بفيو ًَٗٛقاّ يا٥عاّ

بـشٝح ٜؿٝؿ االطُٓ٦إ ايعكال ٞ٥بعؿاي ١ايكدٌ عاؾٚ - ّ٠ي ٛيف ٚنط٘
االدتُاع ُْٔٚ ٞدرياْ٘ ٚأٌٖ عًريت٘ٚ -قؿ نبل تككٜب ؾاليتٗا .
ٚقؿ قٓٝؿْا طكٜكتُٗٝا اإلثبات ١ٝبـُا اـا سُال َٔ ايهبٌ ايعكال ١ٝ٥ايـُكبٛي١

عٓؿِٖ ٚايـُتعاقؾ ١ب ِٗٓٝيتشُ ٌٝايعًِ ايـذالّ أ ٚاالطُٓ٦إ ايـشالّ،
( )17ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع . 1
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ٖٚفا ألدٌ إغكاز بعض ايطكم ايػكٜبٚ ١ايٛنا ٌ٥غري ايـُأيٛؾ ١بني
ايعكالْ ،٤عري تـشُ ٌٝايعًِ َٔ طكٜل ايٓكب عً ٢ايكٌَ أ ٚايـذؿك
أ َٔ ٚايـشهابات ايـػاَ ١أ ٚاالنتػاق ٠أْ ٚـشٖٛا َـُا ٜتذؿؾ،
ْٚعري ايتعُِٓ ٚإطالم ايًش ١ٝايـُٛدب يًػؿاع ٚسُ ٍٛاالطُٓ٦إ
بايعؿاي ١عٓؿ نجري َٔ ايـذاًٖني .
َٚا إيتٗك َٔ سذ ١ٝايعًِ ايفاتٚ ١ٝأْ٘ َت ٢سٌُ أ ٚاالطُٓ٦إ
عٓؿ أسؿٕ -يمّ تكتٝب األثك عً ،٘ٝيعؿّ ايؿكم يف سذٝت٘ بني أنباب٘
َٓٚاي ٘٦ست ٢ي ٛسٌُ َٔ غؿكإ ايكٜض ٚسكن ١ايطري يف اهلٛاٖ -٤فا
ي ٤ٞمل ٜتٓض يٓا ٚد٘ َشٝض َكبُٜ ٍٛـٓتذ٘ ،بٌ ٖ ٛال ٜبتين عً٢
أناى َتني ٚقنٔ سُني ٚنبل تؿُ ٌٝايـُهتٓؿ يف َباسح ايكطع .
ايطكٜل ايجاْ :ٞسهٔ ظاٖك االْهإ ٚمجَ ٌٝعٗكٚ ٙتعاَالت٘ َع
ايٓاى يف عًكت٘ ٚإدتُاع٘ َٚعاَالت٘ ايـُايٖٚ ،١ٝف ٙأَاق ٠تعبٓؿ١ٜ
تهٗ ١ًٝٝعً ٢ايعؿاي ١ايٛاقع ٖٞٚ ،١ٝنايـ يكع ٞإعتباق ٟعٓٗا،
ؾيٓت عً ٘ٝبعض ايُٓ ّٛايًكٜؿٚ ،١عُؿتٗا َشٝش ١ابٔ أبٜ ٞعؿٛق
ايـُتكؿَ ١اييت نبل يكع َؿاؾ ؾككاتٗا ٚإنتعٗكْا أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك
َٔ ؾككاتٗا ،نُا تهتؿاؾ أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك َٔ قٚاٜات أغكْ ٣عري
قٚا ١ٜعًكُ:١طؾُٔ مل تَـكَ ٙبعٓٝو ٜكتهب ـْباّ أ ٚمل ًٜٗؿ عً ٘ٝبفيو
()18

ياٖؿإ ؾٗ َٔ ٛأٌٖ ايعؿايٚ ١ايهرتص

َٚكنًْٜٛ ١و:طؾاـا نإ
()19

ظاٖك ايكدٌ ظاٖكاّ َأَْٛا دالت يٗاؾت٘ ٚال ُٜهاٍ عٔ باطٓ٘ص
( )18ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع . 12
( )19ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع . 2
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ٚايـُهتؿاؾ َٔ مجٝعٗاٚ -ايعُؿَٗٓ ٠ا ايُشٝش -١ن ٕٛسهٔ ايعاٖك
أَاق ٠تعبؿٚ ١ٜانعٚٚ ١نَ ١ًٝعتُؿ ٠ياًَ. ١
ْعِ قؿ ًٜهٌ عً ٢أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك أ ٚتـُٓع أَاقٜٓت٘ بـُا ؾٍٓ
عً ٢عؿّ اإلغرتاق ٚعؿّ اإلْـػؿاع بـشهٔ ظاٖك ايكدٌَ ٖٛٚ ،ا
ق ٟٚيف إستذاز ايطربنٚ ٞتؿهري اإلَاّ ايعههك )( ٟعٔ اإلَاّ
ايكْا()سانٝاّ يك ٍٛل ٜٔايعباؾ(:)34()طاـا قأٜتِ ايكدٌ قؿ
سهٔ مست٘ ٖٚؿٚ ٜ٘تـُاٚت يف َٓطك٘ ٚتـػاْع يف سكنات٘ ؾكٜٚؿاّ ال
ٜػكْٓهِ ؾُا أنجك َٔ ٜعذم ٙتٓا ٍٚايؿْٝا ٚقنٛب ايـُشاقّ َٓٗا يٓعـ
قُٝت٘  -بٓٝتَ٘ٗٚ -اْت٘ ٚدنب قًب٘ ؾُٓب ايؿ ٜٔؾَػٓاّ هلا ،ؾٗ ٛال ٜماٍ
ٜـػٜ -ٌٓٝـش -ٌٝايٓاى بعاٖك ،ٙؾإٕ تـُهٔ َٔ سكاّ إقتشُ٘ٚ ،اـا
ٚدؿتـُٜ ٙٛعـٓ عٔ ايـُاٍ ايـشكاّ ؾكٜٚؿاّ ال ٜػكْٓهِ ،ؾإ يٗٛات
ايـػًل َـػتًؿ ١ؾُا أنجك َٔ ٜٓب ٛعٔ ايـُاٍ ايـشكاّ ٚإٕ نجك ٜٚـشٌُ
ْؿه٘ عً ٢يٖٛا ٤قبٝش ١ؾٝأتَٗٓ ٞا َـشكَاّ ،ؾاـا ٚدؿتـُٜ ٙٛعـٓ عٔ
ـيو ؾكٜٚؿاّ ال ٜػكْٓهِ ..ص ٚنإٔ ايـشؿٜح ايًكٜـ  -عً ٢ؾكض
َؿٚقٜ -ٙالسغ َا نإ عً ٘ٝايـُتُٛؾ ١يف لَاِْٗ( َٔ )ايتعاٖك
بايمٖؿ ٚايتُاٚت يف ايـُٓطل ٚايتُههٔ يف ايـشكنات ٚايعؿاف عٔ
ايؿْٝا ٚسطاَٗا ،سٝح تٓطبل عً ِٗٝاألَٚاف ايـُفنٛق ٠يف ايـػرب،
ٚقؿ قأٜٓا ْعريِٖ يف عُٛقْا َـُٔ ٜعذم عٔ تٓا ٍٚسطاّ ايؿْٝا اـا
ٚدؿ طكٜكاّ َٓٚؿفاّ ايٗٝا قنب ايـُشاقّ ُْٚب ايؿ ٜٔؾػٓاّ ي٘ .
ٖٚفا ايـػرب ال ًُٜض َاْعاّ عٔ أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك :
( )34ايٛنا : ٌ٥ز : 3ب  َٔ 11ابٛاب َال ٠اجلُاع : ١ع . 19
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أٚالّ :يٓعـ نٓؿ ايـػرب ٚقؿ نبل بٝإ تُٓٛقْا عٔ نتاب ايتؿهري
ايـُٓهٛب يإلَاّ ايعههكٚ )(ٟأغباق نتاب االسـتذاز َكانـ،ٌٝ
ؾٝكُك ايـػرب عٔ بًٛؽ ؾقد ١ايـشذٚ ١ٝقابً ١ٝاالستذاز ب٘ .
ٚثاْٝاّ :يكُٛق ؾاليت٘ عً ٢ايـُٓع َٔ طكٜك ١ٝسهٔ ايعاٖك ،ألْٗا
قٚا ١ٜأغالق ١ٝظاٖك ٠يف ايتُؿٚ ٟايٓعك يًُكتب ١ايعاي َٔ ١ٝايعؿاي١
اييت ال َـذاٍ َعٗا يًػؿاع ٚايـػؿٜع ١اييت ٜـُاقنٗا ايبعض بانِ
ايؿَٚ ٜٔعاٖك ٙايـذفٓاب ١ايـػاؾعٜٚ . ١ؤنؿ قُٛق ؾالي ١ايـػرب :األَك
بايرتٜٓح ٚايٓٗ ٞعٔ اإلغرتاق بايعاٖك ايـشهٔ بهكع١طؾكٜٚؿاّ ال
ٜػكْٓهِص ٖٚفا ألدٌ إٔ ٜالسغ َٓ٘ تهكاق ايعاٖك ايـشهٔ َك ٠بعؿ
أغك ٣النُٝا يف ايـُٛاقؾ اييت ٜتٝهك ؾٗٝا ايٓ َٔ ٌٝسطاّ ايؿْٝا
ٚإقتهاب ايـُشاقّ ،ؾاـا مل ٜكتهب ايـشكاّ عٓؿٖا ْٝالّ ايؿْٝا -نإ
سهُِٓـ٘ ؾيٝالّ نايؿاّ عٔ عؿايت٘ ،ؾٗف ٙقٚا ١ٜتؤنؿ
سَهََٔ ايعاٖك ٚنإ ُ
أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك ٚنايؿٝت٘ عٔ ايعؿايٚ ،١تـشفٓق َٔ االْـػؿاع
ايهكٜع بـشهٔ ايعاٖك ستٜ ٢تهكقَ ايـشهٔ َٓ٘ ٜٚؤَََٔ غؿاع٘ .
ٚاحلاٌَ ْٛٚع أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك ٚإعتُاؾٖا ؾيٝالّ نايؿاّ عٔ
ايعؿايَٚ ،١كتٓ ٢إطالقٗا :إنتٛا ٤تٓ ٛيؿ ايٝكني ايٛدؿاْ ٞبايعؿائَ ١
سهٔ ايعاٖكَ ،ع سُ ٍٛايعٔ بٗا ٜ ٖٛٚـذاَع إستُاٍ غالؾٗا ،بٌ
()31

َع سُ ٍٛإستُاٍ ايعؿاي ١ايـُذاَع يعٔ غالؾٗاٚ ،ؾاقاّ يبعض

األٚاغك(قض)نايـُشككني اهلُؿاْٚ ٞاالَؿٗاْٚ ٞايـػ ٞ٥ٛيٛدٗني:
اال :ٍٚإٕ سُـهٔ ايعـاٖك نايــْ ْـٛع ٞعـٔ ايـعؿايـٖٚ ١ـ ٛنـها٥ـك
(َُ )31باع ايؿك:٘ٝز +379 -371 :16االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ +141 -99:ايتٓكٝض.387-383:
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ايهٛايـ ٚاألَاقات  :ايبٚ ١ٓٝإغباق ـ ٟايٝؿ ْٚـشُٖٛا ال ٜعترب يف
نايؿٝت٘  :إٜكاث٘ ايعًِ أ ٚايعٔ بايـُؤؾ. ٣
ايجاْ :ٞإطالم ايُٓٚ -ّٛايعُؿَٗٓ ٠ا ايُشٝش -١نايُشٝش: ١
طإٔ تعكؾ ٙٛبايهرت ٚايعؿافص ٚايـُعترب: ٠طَٔ ًَ ٢ايـػُو يف
مجاع ١ؾعٓٓٛا ب٘ غرياّصْٚعريٖا ُْٓاّ :غرب ايهكغ ٞايـُعَٓ ٕٛؿٚقٖا
يػُٝاّ َع إْاؾ : ١طٚأدٝمٚا يٗاؾت٘ص ٚغرب عًكُ:١ط َٔ مل َتكَٙ
بعٓٝو ٜكتهب ـْباّ ٚمل ًٜٗؿ عً ٘ٝبفيو ياٖؿإ ؾٗ َٔ ٛأٌٖ
()33

ايعؿاي١ص

ٜٚ .تشٌُ َٓٗا  :ؾاليتٗا عً ٢إٔ سهٔ ظاٖك ايكدٌ

 ٜ ٖٛٚتشكل بإٔ ُٜعكف بايهرت ٚايعؿاف ٚسٓٛق ٙمجاع ١ايـُهًُنييف ايًُٛات ايـػُهَ ١ع نرت ٙيـذُٝع عٛٝبٖ٘ -فا طكٜلْ يكعٞ
يجبٛت ايعؿايَ ، ١ع أْ٘ يف ايػايب ال ٜؿٝؿ أنجك َٔ استُاٍ ايعؿاي١
ٚاقعاّٚ ،قؿ دعٌ ايًاقع األقؿى سهٔ ايعاٖك ؾيٝالّ عً ٢ايعؿاي١
يػكض ٕٚسهُ ٖٞ ٕ١تهٗ ٌٝاألَك عً ٢ايعباؾ يف يٗاؾاتِٗ ٚقٓاٜا
ؾْٝاِٖ ٚأغكاِٖ ٚعً ٢االطالم َا مل ٜـشٌُ ايعًِ بـػالؾٗاٖ .فا.
ٚقؿ بايؼ مجعْ قًٚ ٌٝقايٛا :البؿ َٔ سُ ٍٛاالطُٓ٦إ ٚايٛثٛم
بايعؿايٚ ،١يعًِٗ انتٓؿٚا خلربطال تٌُ إال غًـ َٔ تجل بؿٜ٘ٓص(.)32
ٚيهٔ مجعاّ َٔ األعاظِ(قض) غُٓٛا أَاق( ١ٜسهٔ ايعاٖك)
بُٛق ٠سُ ٍٛايعًِ أ ٚايعٔ بايعؿاي ١ايٛاقعٚ ١ٝحبهٔ ايباطٔٚ ،عؿّ
( )33ايٛنا : ٌ٥ز : 3ب َٔ 1ابٛاب َال ٠ايـذُاع : ١ع + 9ز  : 18ب َٔ 91أبٛاب
ايًٗاؾات  :ع + 1ع + 13ع . 12
( )32ايٛنا : ٌ٥ز : 3ب َٔ 14ابٛاب َال ٠اجلُاع :١ع + 3بَٗٓ 13ا  :ع. 1
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نؿا ١ٜاالستُاٍ ايـشاٌَ َٔ ايعاٖكٚٚ ،قع االنتؿالٍ ي٘ بأغباق :
األَ :ٍٚكنٌ ْٜٛو ايف ٟقٚا ٙايـًُاٜؼ ايجالث ١يف األٍَٛ
األقبعٚ ١بأناْٝؿ َعترب ٠عاي ١ٝاىل ْٜٛو عٔ بعض قداي٘ ؾٝه ٕٛايـػرب
ْعٝؿاّ ،يهٔ ايهٝؿ ايـشه()39(ِٝقؿ )ٙإعتكؿ سذٝت٘ يًٛثٛم بُؿٚقٙ
َهتشُالّ إٜاَ َٔ ٙـذُٛع قكا ،ٔ٥يهٔ ايـشذَ ١ٝـػُ ١َٛعٓؿ
ايٛاثل ايـُطُ ٔ٦بُؿٚقٚ ،ٙال سذ ١ٝيًػرب عٓؿ َٔ مل ٜعنت بايككأ٥
اييت ـنكٖا ٚمل تجبت عٓؿَ ٙشتٗا نربٜٚاّ ٚمل حيٌُ عٓؿ ٙاالطُٓ٦إ
ايًػُ َٔ ٞإدتُاعٗا ٚإُْٓاَٗاٚ ،تؿُ ٌٝايك ٍٛيف َـشٌ آغك .
ٚقؿ ٚقؾ يف ٖف ٙايـُكنً:)33( ١طؾاـا نإ ظاٖك ايكدٌ ظاٖكاّ َأَْٛاّ
دالت يٗاؾت٘ ٚال ُٜـهأٍ عٔ باطٓ٘ص َٚأَ ١ْٝٛظاٖك ايكدٌ تهتٛدب
ايعٔ بايعؿايٚ ١تـُٓع َٔ االنتؿا ٤باستُاهلا ْاي٦ا َٔ ظاٖك ساي٘ .
يهٔ َع غض ايطكف عٔ إقناٍ ايـػرب ٚقُٛق ٙعٔ بًٛؽ ؾقد١
ايـشذْ -١ٝك :ٍٛإٕ ظٗٛق ايـػرب يف نؿا ١ٜسهٔ ايعاٖك يجبٛت ايعؿاي١
ايـُهٓٛغ ١يكب ٍٛايًٗاؾ -٠ظٗٛقْ تاّ ال ٜـُهٔ إْهاق ،ٙنُا ٜٛدؿ
يًِٓٓ ظٗٛقْ يف نؿا ١ٜاالستُاٍ ايـُعتؿ ب٘ ايككٜب َٔ ايعٔٓ ()%24
ؾُا ؾٛم بـشٝح ُٜـتشفق ب٘ َٔ استُاٍ نَٓ ْ٘ٛاؾكاّ بعاٖكَ ٙتًْٓٛاّ يف
ٚاقع٘ َعٓٝاّ يًًٝطإ يف إقاؾات٘ َٓ٘ ،بًشاظ إٔ ايـُأََٚ ١ْٝٛـْ يعاٖك
ايكدٌٚ ،يٝهت قٝؿاّ َؿٝؿاّ يًٛثٛم أ ٚيًعٔ بـشُهٓ٘ ٖٞٚ ،تتشكل
بتهكق ايعاٖك ايـشهٔ َٓ٘ ستُٜ ٢ريطظاٖكاّ َأَْٛاّصٚال ُٜؿِٗ ََٓ٘ :ا
(َ )39هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز. 36 + 33 : 1
( )33ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع . 2
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ٜٛدب تـكٝـٝؿ طظاٖكاّ َأَْٛاّص بإؾاؾت٘ ايعٔ بايعؿايٚ ،١عٓؿ٥ف ؾايكؿق
ايـُتٝكٔ غكٚد٘  :إٔ ٜه ٕٛإستُاٍ عؿايت٘ ْعٝؿاّ ( )%14أ)%34( ٚ
بـشؿٓ ُٜطؿّ َع َؿم عٓٛإ (ايعاٖك ايـُأَ )ٕٛعً. ٘ٝ
ٚعً :٘ٝاـا ٚثل أسؿْ بعاٖك قدٌ ٚتهكق قؤٜت٘ َؤؾٜاّ يًًُٛات
ايٚ ١َٝٛٝيُ ّٛيٗك قَٓإ ٚتـذٓب٘ يًُشكَات ايًا٥ع -١ثبتت عؿايت٘
نٛا ٤سٌُ ي٘ ايعًِ بـشهٔ باطٓ٘ أ ٚايعٔ أ ٚاالستُاٍ ايـُعتؿٓ ب٘،
ٍ عً٢
ٚيعٌ ـ ٌٜايـػرب:طٚال ُٜهأٍ عٔ باطٓ٘ص َؤنؿْ يـُا ـنكْا ٚؾا ٓ
عؿّ ايهؤاٍ ؾشُاّ عٔ باطٓ٘ ٜٚ .ؤنؿَ : ٙا ٚقؾ يف َشٝش ١ابٔ ابٞ
ٜعؿٛق :طإٔ ٜه ٕٛناتكاّ يـذُٝع عٛٝب٘ ستٜ ٢ـشكّ عً ٢ايـُهًُني َا
()36

ٚقا ٤ـيو َٔ عجكات٘ ٚعٛٝب٘ ٚتؿتَ ٌٝا ٚقا ٤ـيوص

ؾاْ٘ ظاٖكْ أٚ

َكٜضْ يف ايتعُٚ ِٝاإلنتؿا ٤بـشهٔ ايعاٖك َطًكاّ ٚيف سكَ ١ايتذهٓو
ٚايتؿت ٌٝعٔ ايباطٔ ايـػؿ ،ٞؾًُٝض إٔ ٜه ٕٛياقساّ ٚسانُاّ عً٢
ؾالي ١ايـُكنً ١ي ٛغٓٓٓا ايطكف عُا نبل َٔ تككٜبٗا ْٚعؿٗا.
ٚبعباق ٠أْٚضٖ :ف ٙايُشٝش ١ؾيٓت عً ٢إثبات سهٔ ايعاٖك
يًعؿاي ٖٞٚ ١تتشكل بهرت عٛٝب٘ َٚاللَت٘ يًًُٛات اخلُو ٚسٓٛقٙ
مجاع ١ايـُهًُني ،ؾتهًـ ٖف ٙعٔ عؿاي ١ايكدٌ بني ايـُهًُني ٚعٔ
سكَ ١ايتذهٓو ٚايتؿت ٌٝعً َٔٚ ،٘ٝايٛاْض إٔ ايتذهٓو ٚنْ ١ًٝادش١
يـشُ ٍٛايعٔ بـُػايؿ ١ايباطٔ يًعاٖك أَٛ ٚاؾكت٘ ي٘ ،ؾٝه ٕٛتـشكٜـُ٘
ؾيٝالّ عً ٢عؿّ ايٓعك اىل ايباطٔ ٚعً ٢االنتؿا ٤بايعاٖك ايـشهٔ َا مل
ٜـشـٌُ ايـعًِ بـػالؾـ٘ ،ؾـٝـه ٕٛسانُاّ عًَ ٢ا نٛاَ : ٙـكنـٌ ْٜٛو .
( )36ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع .1
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ايـػرب ايجاَْ :ٞا قٚا ٙايهًٝين ٚايطٛنٚ ٞايهً ٞبهٓؿْ ٜٔعٝؿني
طال تٌُٓ إال غًـ َٔ تجل بؿٜ٘ٓص(َ ٖٛٚ)37ـػُ ّٛبإَاّ ايـذُاع١
ٚال ٜعِٓ ايـُٛاقؾ األغك ٣ايـُطًٛب ؾٗٝا ايعؿايٜٚ ،١ؿٍ عً ٢سُك
َش ١اإلقتؿاٚ ٤اإل٥تُاّ بـُٔ ٜٛثل بؿٚٚ ٜ٘ٓقع٘ ٚأَاْت٘ٚ ،بًشاظ
إنتبطإ ايٛثٛم َؿ( ١ايعٔ ايكٜ )ٟٛه ٕٛايـػرب ظاٖكاّ يف إغتُاّ
أَاق( ١ٜسهٔ ايعاٖك) بـُا اـا سٌُ ايعٔ بعؿايت٘ .
يهٔ ؾِٗ ٖفا َٔ ايـػرب َـُٓٛع دؿاّ يكُٛق ايهٓؿٚ ،قُٛق ايؿالي١
َٔ دٗتني  َٔ :دٗ ١ق ٠ٛاستُاٍ إقاؾ ٠ايـُعتكؿ ايـشل َٔطؾٜ٘ٓصٚأْ٘
البؿ َٔ ن ٕٛإَاّ ايـذُاعَٛ ١ثٛقاّ بإعتكاؾ ٙبٛالٜتِٗ(. )
ٚي ٛنًُٓٓا عُ ّٛايًؿغ يًعكٝؿٚ ٠ايهًٛى ؾُٔ دٗ ١ايكطع غاقداّ
بعؿّ إْـشُاق َش ١اإلقتؿا ٤بطكٜل ايٛثٛم بؿٚ ٜ٘ٓبإَهإ اإل٥تُاّ
بـُٔ ثبتت عؿايت٘ بايعًِ أ ٚبايب ١ٓٝأْ ٚـشُٖٛا -البؿ َٔ محٌ ايـشُك
عً ٢ن ْ٘ٛسُكاّ إْاؾٝاّ إلَتٓاع ن ْ٘ٛسُكاّ سكٝكٝاّ ٚ .عٓؿ٥ف ٜـشهِ
ايـػرب َ :ا ؾٍٓ عً ٢ثبٛت عؿاي ١ايكدٌ بـشهٔ ايعاٖك أْ ٚـشَٔ ٙٛ
أؾي ١إثبات عؿاي ١ايكدٌ ايـُُشٓش ١يإلقتؿآٜٚ ،٤تر  :عؿّ إْـشُاق
ثبٛت ايعؿاي ١بطكٜلطَٔ تجل بؿٜ٘ٓص ٚال ٜتِٓ االنتؿالٍ بايـػرب .
ايكٚا ١ٜايجايج : ١غرب إبكاٖ ِٝايهكغ: ٞطَٔ ًَ ٢مخو ًَٛات
()38

يف ايٚ ّٛٝايً ١ًٝيف مجاع ١ؾعٓٓٛا ب٘ غرياّ ٚأدٝمٚا يٗاؾت٘ص

سٝح

قتٓب ( )إدال ٠ايًٗاؾ ٠عً ٢ايعاٖك ايـذُ ٌٝايٓايَ َٔ ٤٢ال٠
( )37ايٛنا : ٌ٥ز : 3ب َٔ 14ابٛاب َال ٠اجلُاع :١ع + 3بَٗٓ 13ا  :ع. 1
( )38ايٛنا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91ابٛاب ايًٗاؾات  :ع . 13
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ايـػُو يف مجاعٚ ،١عطـ( )إَٓا ٤ايًٗاؾٚ ٠قبٛهلا عً ٢ايعٔ
غرياَّ -ـُا ٜؿٍ عً ٢إغتُاّ أَاق ٠سهٔ ايعاٖك بؿكض ايعٔ
غاَٚ ١عؿّ إدماَ ٤ا ؾ. ْ٘ٚ
إال إٔ ايـػرب ْعٝـ ايهٓؿ ببعض ايـُذاٖ ٌٝؾال ًُٜض َهتٓؿاّ
يـشهِ يكع ٞأ ٚيـُْٛٛع ـ ٟسهِ يكعٚ ،ٞقاَك ايؿالي ١عً٢
ـيو إـ ٖٜ ٛؿٍ عً ٢يم ّٚظٔ ايـػري ٚإَٓا ٤ايًٗاؾَ ٠ـُٔ ًَ٢
ايـػُو مجاعٚ ّ١سَهَُٔ ظاٖكُ َٔ ،ٙؾ ٕٚإٔ ٜؿٍ ايـػرب عً ٢إْـشُاق
إدال ٠ايًٗاؾ ٠بُٛق ٠ظٔ ايـػري ،ؾإْ٘ نانت عٔ ؾكض إستُاٍ
ايـػري ؾ ٢ًَ ُٔٝايـػُو مجاعٚ ،ّ١ال ٜؿٍ عً ٢أْ٘ ال ٜرتتب عً٘ٝ
إدال ٠يٗاؾت٘ يٓٝؿع ايـُهتؿٍ ،ؾٗفا ايـػرب  -عً ٢ؾكض َشت٘
َٚؿٚقٜ -ٙؿٍ عً ٢أَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك عً ٢ايعؿاي ١ايـُُشٓش١
يكب ٍٛايًٗاؾٚ ٠غريٖا عٓؿ سُ ٍٛايعٔ غاَٚ ،١ال ٜؿٍٓ عً ٢إٔ
سهٔ ايعاٖك اـا أٚقخ االستُاٍ ايـُعتؿ ب٘ ال ٜٓؿع ،إـ ايـػرب ٜؿٍ
عً ٢األَاق ١ٜعٓؿ ايعٔ بايعؿايٜٚ ١ههت عٔ غريٚ ،ٙال َٓاؾا ٠بٗٓٝا
ٚبني َا ؾٍٓ بإطالق٘ عً ٢عُ ّٛأَاق ١ٜسهٔ ايعاٖك إلستُاٍ ايعؿاي. ١
ٚايـشاٌَ نًـ (سهٔ ايعاٖك) تعبؿاّ عٔ عؿاي ١ايكدٌ تهٗٝالّ
اـا مل ٜـُٓع عٓ٘ ايعًِ بايـػالف ،ؾٝهت ٟٛايـشاٍ ٜٓٚتؿ ٞايؿكم بني
تٛيؿ ايعًِ أ ٚايعٔ أ ٚاالستُاٍ ايـُعتؿ ب٘ َٔ (سهٔ ايعاٖك) .
ٚال ْري يف تؿاٚت َُاؾٜل (سهٔ ايعاٖك) يف يؿْٛٚٚ ٠ع أ ٚيف
ْعـ ،ؾإٕ َُاؾٜك٘ نًٗا َكبٛيٚ ١نايؿ ١عٔ ايعؿايَ ،١ا مل ٜـشٌُ
ايعًِ بٓؿاق٘ ٚنفب ظاٖكٚ ٙعؿّ َطابكت٘ َع ٚاقع٘ ٚباطٓ٘ .
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ايطكٜل ايجايح  :يٗاؾ ٠ايعؿيني َٔ أٌٖ ايـػرب ٠بايكدٌ ايـًُٗٛؾ
بعؿايت٘  َٔٚايـُطًعني عً ٢أسٛاي٘ ،اـا مل تهٔ يٗاؾتُٗا َعاقْ١
بًٗاؾ ٠عؿيني آغك َٔ ٜٔأٌٖ ايـػربٚ ٠االطالع عً ٢غَُٝٛات٘
ًٜٗؿإ بعؿّ عؿايت٘ٚ ،قؿ إنتعٗك يٝػٓا األععِ(قؿ )ٙأْ٘ (ال إيهاٍ
()39

ٚال غالف يف إعتباقٖا)

ٚقؿ إنتؿٍ غري ٚاسؿ عً ٘ٝبعُ ّٛؾيٌٝ

سذ ١ٝايب - ١ٓٝيٗاؾ ٠ايعؿينيٚ -ببعض األغباق ايـػاَ ١بأبٛاب
ايًٗاؾٜٓٚ ،٠بػ ٞتؿُ ٌٝايك ٍٛسٛهلُا يف َكاَني :
ايـُكاّ األْ :ٍٚـذٝب ؾ ٘ٝعٔ نؤاٍٜٛ ٌٖ :دؿ ؾي ٌٝعاّ أَ ٚطًل
ٜؿٝؿ سذ ١ٝيٗاؾ ٠ايعؿيني يف عُ ّٛايـُْٛٛعات ايـػاقدَ ١ٝا مل
ٜؿٍ ؾيَ ٌٝـػُ ّٛعً ٢عؿّ نؿاٜت٘ ٚإْتاد٘ يًشذْ ١ٝعري َْٛٛع
ايمْا إلدكا ٤ايـشؿ ايًكع ٞايـُع ٔٓٝي٘ ؟ٚ .ؾكض نالَٓا ٖٓا ٖ ٛعؿّ
ٚدٛؾ ؾي ٌٝغاّ -يف َٛقؾٕ َا -عً ٢نؿا ١ٜيٗاؾ ٠ايعؿيني ،يٝػكز
َٛاقؾ ايرتاؾع ٚايـػُْٚ ١َٛـشٖٛا َـُا ٚدؿ ؾ ٘ٝؾي ٌٝبايـػُّٛ
عً ٢إعتباق ايبَٚ ١ٓٝكبٛيٝتٗاٚ ،ال ُٜـشتاز يف َجً٘ اىل ايؿي ٌٝايعاّ .
ٚقؿ لعِ مجعْ ٚدٛؾ ايؿي ٌٝايعاّ أ ٚايـُطًل عً ٢سذ ١ٝايب ١ٓٝيف
عُ ّٛايـُْٛٛعات ،قباٍ َٔ أْهك ٙأ ٚيهو ؾ ٖٛٚ ،٘ٝأَٛق :
األ :ٍٚاالمجاع ايـُؿٓع ٢يف نًُات بعِٓٗ نايٓكاق ٞيف َُهتٓؿ. ٙ
ٚيف إْتاد٘ إيهاٍ ق ٟٛيعؿّ ايٛثٛم باْعكاؾَ ٙع ٚدٛؾ ايـُػايـ
قطعاّ ،سٝح غايـ بعض األعاظِ(قض) يف إعتباق ايب ١ٓٝأ ٚيف بعض
( )39قادع :املهانب َع ساي ١ٝغا ١ٜاآلَاٍ -قناي ١ايعؿاي : ١ز. 936 : 3
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ايـُٛاقؾ ايـػاَ ١ايـيت ال ؾيـٝـٌ ؾـٝـٗا عً ٢إعـتـباق ايـبـٝـٓ ١ناالدـتـٗاؾ
ايفُْ ٟـهب اىل مجع قً َٔ ٌٝأعاظِ ايـُتكؿَني ٚايـُتأغك :ٜٔعؿّ
ثبٛت االدتٗاؾ بًٗاؾ ٠ايعؿيني .
َٚع تهً ِٝإْعكاؾ االمجاع عَُٛاّ -ال ٚثٛم به ْ٘ٛإمجاعاّ نايؿاّ
الستُاٍ إنتٓاؾِٖ اىل بعض ايـُؿاقى اآلت. ١ٝ
ايجاْ :ٞاألٚي ١ٜٛايكطع ١ٝايـُهتؿاؾ َٔ ٠سذ ١ٝيٗاؾ ٠ايعؿيني يف
َٛاقؾ ايـػُٚ ١َٛايـُٓالع ،١بتككٜب :إْ٘ َٔ ايـُكطٛع ب٘ ٚايـُتؿل
عً :٘ٝسذ ١ٝايب ١ٓٝيف َكاّ سٌٓ ايـػُٚ ،١َٛتـكؿَٗا يف االعتباق
ايًكع ٞعً ٢نجريٕ َٔ طكم اإلثبات اـا عاقْتٗا  -عًَ ٢ا َٖ ٛؿٌُٓ
يف بـشٛخ ايكٓاٚ ٤ايًٗاؾات  . -ؾاـا ثبت سذ ١ٝايب ١ٓٝيف سٌٓ
ايـػَُ ١َٛع أْ٘ يف ايػايب ٜٛدؿ َعاقضْ يًب ١ٓٝنايٝؿ -ثبتت سذ١ٝ
ايب ١ٓٝيف باق ٞايـُْٛٛعات ايـػاي َٔ ١ٝايـُعاقض بطكٜل أٚىل قطعاّ.
يهٔ ايعاٖك إٔ األٚي ١ٜٛظٓ ١ٝبٌ إستُاي ١ٝال تـذؿْ ٟؿعاّ ٚال تهُٔ
َٔ دٛعٜٚ ،هؿٓٝا يـُٓع ايكطع بٗا  :إٔ ُٜـشتٌُ قغب ١ايًاقع يف سٌٓ
ايـػَُٛات ٚؾٌُ ايٓماعات بطكم عكال ١ٝ٥نايبٚ ١ٓٝايُٝني ٚإٕ
ٚدؿت ايتهاَضَ ،كاعا ّ٠يـًُُش ١إنتككاق األَٔ االدتُاعٞ
ٚإنتتباب ْعاّ ايـُذتُع االنالَٖٚ ،ٞفًَُ ٙش ١عع ١ُٝيًٓٛع
ايبًك ٟتؿٛم نجرياّ َٔ ايـُالنات ٚاألغكاض األغك. ٣
بُٓٝا يف غري َٛاقؾ ايرتاؾع ٚايـػُ ١َٛال ٜـشكل -بٓش ٛايكطع أٚ
االطُٓ٦إ -قب ٍٛايًاقع بطكٜك ١ٝايب ١ٓٝأ ٚأقدش ١ٝايكب ٍٛبٗا يتتِ
األٚي ١ٜٛايكطعُٜٚ ١ٝض ايتعؿ َٔ ٟقبٛهلا يف َٛاقؾ ايرتاؾع اىل قبٛهلا
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يف باق ٞايـُْٛٛعات ايًكع ١ٝنايعؿاي. ١
ايجايحَ :عتربَ ٠هعؿ ٠ايـُك ١ٜٚيف (ايهايف) (ٚايتٗفٜب) طنٌ ي٤ٞ
ٖ ٛيو سالٍ ست ٢تعًِ أْ٘ سكاّ بع ٘ٓٝؾتؿع٘ َٔ قبٌ ْؿهوٚ ،ـيو
َجٌ ايجٛب ٜه ٕٛعًٝو قؿ إيرتٜت٘  ٖٛٚنكقٚ ،١ايـًُُٛى عٓؿى يعً٘
سكٓ قؿ باع ْؿه٘ أ ٚغؿُع ؾبٝع قٗكاّ ،أ ٚإَكأ ٠تـشتو  ٖٞٚأغتو أٚ
قْٝعتوٚ ،األيٝا ٤نًٗا عًٖ ٢فا ستٜ ٢هتبني يو غري ـيو أ ٚتكّٛ
()24

ب٘ ايب١ٓٝص

ٚنٓؿ ايكٚا ١ٜق ٟٛال غُم ؾ ،٘ٝإال َٔ دَٗ ١هعؿ ٠ؾاْ٘

َـشٌ غالف يف ٚثاقت٘ بني عًُا ٤ايكداٍ ٚايؿك٘ٚ ،األظٗك قب ٍٛقٚاٜت٘
ٚيعً٘ ايـًُٗٛق ٚإٕ ََاٍَ بعض األعاظِ إىل تٓعٝؿ٘ ٚقؾض قٚاٜت٘
نايعالَ ١ايـشًٚ ٞايـُذًه ٞاالبٔٚ ،قؿ نبل تككٜب ٚدْٗ ١عكْا يف
ايكدٌ يف أغباق ايرباٚ ٠٤ايـشٌ ٚال ْعٝؿ .
قاٍ ( :)طٚاأليٝا ٤نًٗا عًٖ ٢فاص ايكاْ ٕٛايكمحاْ ٞايتهًٗٞٝ
قاي٘ بعؿ إٔ ـنك األَجً ،١ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢االيٝا ٖٛ ٤ايـُْٛٛعات
ايـػاقدْ ١ٝعا٥ك ايجٛب ٚايـًُُٛى ٚايـُكأ ٖٞٚ ،٠نًٗا سالٍ ست٢
تعًِ أْ٘ سكاّْ ٜٚتبني يو أْٗا يٝهت بـشالٍ أ ٚتك ّٛايب ١ٓٝعً ٢أْٗا
سكاّ غري سالٍَٚ ،ا ٚقؾ قبٌ ٖف ٙايـذًُ ١أَجً ْ١تْٝٛشُٜ ١ٝكاؾ َٓٗا
يكع ايـشهِ ايهابل يف َؿق ايكٚا: ١ٜطنٌ ي ٖٛ ٤ٞيو سالٍص
ٚتٗٝأ ٠ايفٖٔ يكاعؿ ٠نً ١ٝإثبات١ٝطأ ٚتك ّٛب٘ ايب١ٓٝص َٚكتٓاٖا عُّٛ
سذ ١ٝايبٚ ١ٓٝإعتباقٖا َـجـبتاّ يكعٝاّ عاَاّ يف نٌ ي ٤ٞتـك ّٛعً ،٘ٝؾاـا
يٗؿ ايعؿالٕ بعؿاي ١لٜؿ ثبتت يكعاّ تعبؿاّ ٖ .فا .
( )24ايٛنا : ٌ٥ز 13ب  َٔ 9أبٛاب َا ٜهتهب ب٘  :ع. 9
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ٚقؿ ٜـكاٍ( :)21إٕ َؿيٛيـٗا سذـ ١ٝايبـٝـٓ ١يف األسهاّ ،ألٕ ايـُعترب٠
تُٓٓت دعٌ ايب ١ٓٝغا ١ٜيًشٌٓ طستٜ ٢هتبني يو غري ـيوص أ ٟغري
ايـشٌٓٚ ،ن ٕٛايب ١ٓٝسذ ّ١عً ٢ايـشكَٚ ١غريٖا َٔ األسهاّ -ال
ٜكتٓٚ ٞال ٜهتًمّ سذٝتٗا عً ٢ايـُْٛٛعات ايـػاقدٚ ١ٝإٕ ناْت
هلا آثاقْ يكع ١ٝؾٓالّ عٔ إثبات عُ ّٛسذ ١ٝايب ١ٓٝيـُا مل ٜهٔ َٛقؾاّ
يًشٌٓ ٚايـشكََْٛٛ َٔ ١عات نا٥ك األسهاّ .
يهٓ٘ َكاٍ َكؾٚؾ  :ؾإٕ َٛقؾ ايـُعتربٚ ٠أَجًتٗا ايتْٝٛشٖٞ ١ٝ
ايـُْٛٛعات اييت هلا آثاق يكع -١ٝسٌٓ ٚسكَْٚ ١ـشُٖٛا -سٝح
ٚقؾت يف ايجٛب ايـًُهٛى سًٓٝت٘ الستُاٍ نكقت٘ٚ ،يف ايـًُُٛى
ايـُشتٌُ سكٜٓت٘ٚ ،يف ايمٚد ١ايـُشتٌُ سكَتٗا ألغ ٠ٛقْاع أٚ
ْـشٖٛاٖٚ ،فَْٛٛ ٙعات يكع ١ٝأ ٟـات آثاق ٚأسهاّ يكع. ١ٝ
 َٔٚايٛاْض أْ٘ ٜهتش ٌٝإغكاز ايـُٛقؾ عٔ ايِٓٓ ايٛاقؾ ٜٚتعني
ايك ٍٛبإٔ ايب ١ٓٝيف ايـُْٛٛعات ايًكعًَُٛ ١ٝي ١يًُعترب ٠دمَاّ ٚال
َـذاٍ يًػؿٍ يف ايِٓٓ َٔ ٖف ٙايـذٗ ١أَالّ .
ٚقؿ ٜكاٍ -نُا تهكق عً ٢يهإ أنتاـْا ايـُشكل(قؿ )ٙمساعاّ َٓ٘
ٚسها ،ّ١ٜتًهٝهاّ يف ؾالي ١ايكٚا ١ٜعً ٢سذ ١ٝايب ١ٓٝيف عُّٛ
ايـُْٛٛعات ايًكع ،١ٝإٕ يؿغ طايب١ٓٝص ايٛاقؾ يف ـ ٌٜايـُعتربٚ ٠إٕ
إقتهم يف أـٖإ ايؿكٗا ٤ن ْ٘ٛسكٝك ١يف (يٗاؾ ٠ايعؿيني) عً ٢يَ ٕ٤ٞا،
إال أْ٘ مل تجبت ي٘ سكٝك ١يكعٚ ١ٝال َتًكع ١ٝيف عُك ايُؿٚق يتشٌُ

عًٗٝا ،بٌ ايًؿع ١قؿ إنتعًُت يف ايهتاب ٚايهٓ ١بـُعٓاٖا ايًػٟٛ
(َ )21هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز 349 + 342 : 1ظ
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األٌََ( ٖٛٚ ،ا ٜتبني ب٘ األَك ٜٓٚهًـ) َ ٖٛٚعٜٓ ٢هاٚم َعٓ٢
ايـشذَٚ ١ا ب٘ ايبٝإ ْٛٚٚع األَك َ٘ٓٚ ،قٛي٘ نبشاْ٘ طإِّْٔ ٞعًََ ٢بَٕ١َِّٓٝ
َِٔٔ َقبِّٞصاالْعاّٚ ،37:غريٖا َٔ إنتعُاالت ايب ١ٓٝيف ايهتاب ايعمٜم.

ٚإقاؾ ٠غُ(ّٛيٗاؾ ٠ايعؿيني) َٔ يؿغطايب١ٓٝصإَطالع ساؾخ
َتأغك بني ايؿكٗا ٤يف بـشٛثِٗ ٚنًُاتِٗٚ ،ال ٜـُهٔ محٌ َا َؿق
عٔ ايكنٚ )( ٍٛأٌٖ بٝت٘ ( )عًٚ ،٘ٝيفا ال ُٜض محٌ يؿع١
طايب١ٓٝصيف قٚاَ ١ٜهعؿ ٠عًَ ٢عٓ( ٢يٗاؾ ٠ايعؿيني) ٚالبؿ َٔ إسكال
سذٝتٗا َٔ ؾي ٌٝغريٖا ( .)23إْتٗ ٢تْٝٛض َا أؾاؾ ٙاالنتاـ(قؿ. )ٙ
ٚايفْ ٟهتْٛش٘ َٔ ايكٚا -١ٜبعؿ ايتتبع ٚايتشكًُٜٚ ٟض تعكٝباّ
يـُكاي٘(قؿٚ )ٙنايؿاّ عُا ٚقع يف تككٜب٘ يـُكاَ٘ َٔ ايـػًٌ أ ٚايـػًط-
ٖ ٛإٔ طايب١ٓٝص يف أٌَ َعٓاٖا ايًػ ٟٛتعين ايـشذ ١ايؿاًَ ١بني
ايـشل ٚايُؿم ٚبني ايباطٌ ٚايهفبٚ ،تعين ايؿالي ١ايٛاْش ١عً٢
يَ ٤ٞـذٗ ٍٛغري ٚاْض ٚال َعًَ ٖٞٚ ،ّٛأغٛـ( َٔ ٠ايبٝإ) ٖٛٚ
ٜعين ايْٛٛع َٚا ب٘ ٜتبني ايًٜٚ ٤ٞتٓض أَكٜٚ ٙم ٍٚيبه٘ ٚغُ.ْ٘ٛ
ٚقؿ إنتعٌُ يؿغ (ايبَ )١ٓٝؿكؾاّ َٚـذُٛعاّ يف ايهتاب ايعمٜم بهجك٠
نكَا ٌَٝٔ٥نَِِ آتََِٓٝاُِِٖ َِٔٔ آ ٕ١َٜبَ ٕ١َِّٓٝصايبكك311:٠طإِّْٔ ٞعًََ ٢بَٕ١َِّٓٝ
طنٌَِ بَٓٔ ٞإٔ ِ
َِٔٔ َقبِّٞصاالْعاّ  37:ط َقؿِ دَاَ٤تِهُِِ بََ َِٔٔ ْ١َِّٓٝقبِّهُِِصاالعكاف72:
عِٔ بَٕ١َِّٓٝص االْؿاٍ  93:طأََٚ
طئًٔ َِٗٝوَ ََِٔ َٖ ًَوَ عَِٔ بَََٜٚ ٕ١َِّٓٝشَِٝا ََِٔ سََ ٖٞ
يَِِ َتأِتِِٔٗٔ بَََ ُ١َِّٓٝا ؾٔ ٞايُٗشُـٔ األُٚيَ٢صطْ٘ٚ ،122:ـشٖٛا نجري .

( )23ايتٓكٝض  :االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 314 :
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ٚايعاٖك َٔ تتبع إنتعُاالت يؿغ (ايب ٖٛ )١ٓٝإٔ ايـُعٓ ٢ايـُهتعٌُ
ؾٖ ٖٛ ٘ٝفا ايـُعٓ ٢األٌَ  :أعين َا ب٘ ٜتٓض األَك ٜٓٚذً ٞغُْ٘ٛ
ٜٚم ٍٚغؿاؤٜٚ ٙعٗك سكٓ٘ ُٜٚري سذ ّ١ؾاًَ ١بني ساييت ايـشل
ٚايباطٌٚ ،إٕ إغتًؿت تطبٝكات٘ عًَُ ٢اؾٜك٘ َٛٚاقؾ ٙايـػاَ،١
ٚإغتالف ايـُُاؾٜل ٚايتطبٝكات ال ٜٓكٓ بٛسؿ ٠ايـُعٓ ٢األًَٚ ٞال
بإقاؾت٘ ؾكادع إنـتـعُاالت طايبـٝـٓ١ص ٚطايبـٓٝاتص يف ايهتاب ايعمٜم
ٚتـؿهريٖا تـذؿ َؿم ٖفا ايـُكاٍ ايـُػتُك ايؿاسِ .
ٚايف ٟأعتكؿ ٙيػُٝاّ إٔ ايب ١ٓٝناْت تهتعٌُ عٓؿ ايعكب األٚاٌ٥
بـُعٓ( ٢ايًٗاؾ ٠ايـُتعؿؾ )٠عً ٢يَ ٤ٞـذٗ ٍٛغري ٚاْض ٚال َعًّٛ
يؿ ،ِٜٗؾتٛدب ايًٗاؾ ٠ايـُتعؿؾْٛٚ ٠ع األَك ٚإْكالب٘ َٔ ايػُٛض
اىل ايبٝإ ٚايعٗٛقٜ ،عٗك ٖفا ايـُعٓ-٢أعين يٗاؾ ٠االثٓني ،ال يٗاؾ٠
ايعؿيني ايـًُٗٛق ٠بني ايؿكٗا َٔ -٤بعض ايٛثا٥ل ايتأقٜـػ ١ٝايـشان١ٝ
يـشاٍ عكب ايـذاًٖٚ ١ٝنكؾ بعض قُُِٗ ْٚماعاتِٗ ٚسٛاؾثـِٗ
ٚإنًٛب سٌٓ غَُٛاتِٗٚ ،يعٌ هلا إَتؿاؾاّ ٚإتُاالّ بَٓٛٝا ايـشاْك
يف قٛاْني ايبؿ ٚايـُعاَكَ ٖٞٚ ،ٜٔتًكا ٠دٝالّ َٔ د ٌٝنايـ عًَ ٢ا
َكٓع ب٘ غري ٚاسؿ َٔ ًَاٜـػِٗ ٚعكال ِٗ٥يف بعض َـذايهِٗ .
ٜٚك ٣ٛايعٗٛق عٓؿ َالسعَ ١عٓ( ٢ايب )١ٓٝايـُتكؿّ ،ؾإ ايًٗاؾ٠
  ٖٞٚأَاق ٠عكالَ ١ٝ٥كُٛؾ ٠يًعكب ٚٚن ١ًٝانتهًاؾَ ١ٝعكٚؾ ١يفدمٜك ٠ايعكب تٛدب يف ايػايب ظٗٛق ايـشل ٚلٚاٍ غُٛض َهتشك٘
ٚدٗايَ ١اسب٘ٚ ،يعٌ َا إيتٗك َٔ تهُ ١ٝايًٗاؾ ٠ايـُتعؿؾ ٠بايب١ٓٝ
أت َٔ ٢ؾغًٗا يف بٝإ ايـشل ٚؾٚقٖا يف إظٗاق ايٛاقع ٚنًؿ٘ ،نُا
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ٜك ٣ٛايعٗٛق نجرياّٖٚ -فا ٖ ٛايعُؿ -٠عٓؿ َالسع ١إنتعُاالت أٌٖ
بٝت ايعُُ )(١يهًُ( ١ايب )١ٓٝيف أساؾٜح ايكٓاٚ ٤ايًٗاؾات
ٚايـُٛاقٜح ٚايطالم بٌ ٚنا٥ك أبٛاب ايؿكَ٘ -ـُا ٜهًـ عٔ نٕٛ
(ايب )١ٓٝسكٝك ّ١يكع ١ٝأَ ٚتًكع ١ٝيف (يٗاؾ ٠االثٓني)  -ال يٗاؾ٠
ايعؿينيٚ -نأْ٘ َاق سكٝك ّ١بؿعٌ نجك ٠االنتعُاٍ ؾٚ ٘ٝقنٛؽ َعٓا ٙيف
أـٖإ ايكٚا ٠ايـُجكؿني عً ٢أٜؿ ٟاأل )( ١ُ٥ستَ ٢اق ٚاْشاّ
ٜـهٛؽ َع٘ إطالم يؿغ ايبـٝـٓ ١يف َٛاقؾ َٔ ؾ ٕٚتـْٝٛض أ ٚإيعاق
بإقاؾَ ٠عٓ( ٢ايًٗاؾ ٠ايـُتهكق. )٠
ْٝٓٚـ يـُا تكؿّ  :ياٖؿ تؿُْٜٛ ًٞٝض ايؿهكُٜٚ ٠م ٌٜاإلمجاٍ :
ٖ ٛأْ٘ قؿ ق ٟٚبطكٜل َشٝض عٔ قن ٍٛاهلل()

()22

ٚيف نتب

ايـشؿٜح ٚايؿك٘ :طإْـُا أقٓ ٞبٓٝهِ بايبٓٝات ٚاألٜـُإص ٖٚفا
ٜٛدب ايكطع أ ٚاالطُٓ٦إ بُؿٚقٚ ،ٙطايبٓٝاتص مجع (ايبٚ )١ٓٝقؿ
أطًل( )ايًؿع ١يف ايـػرب نُا أطًكت يف أغباق ايكٓاٚ ٤ايًٗاؾات
ٚايـشكٛم ٚايعكٛؾ ٚايطالم ْٚـشٖٛا َٔ ؾ ٕٚتعكٜؿ٘ أ ٚبٝإ َعٓاٙ
 ٚي ٛيف غرب ثإٕٚ -ال قٜب يف أْ٘ إطالم ق ٟٛيف أَكٕ ُٜشتاز اي ٘ٝنجرياّيف أَك إدتُاع ٖٛ َِٗ ٞؾٌُ ايـػَُٛات ٚايٓماعاتَ -ـُا ٜعطٞ
إنتككاق َعٓ( ٢ايب )١ٓٝايف ٟإنتعٗكْا( : ٙيٗاؾ ٠االثٓني) يف أـٖإ
ايُشابٚ ١ايؿكٗاٚ ،٤ال أقٌ َٔ نًؿ٘ عٔ نبل تـُٗٝؿ ايـُعٓ٢
ٚإنكا ٙ٤اىل أمساعِٗ ٚأـٖاِْٗ ٚبؿ ٚتكنٝم ٙيف أؾٗاَِٗ ست ٢إـا دا٤
عُك األ ١ُ٥ايُاؾقني(ٚ - )ايـُعٓ ٢قؿ إقتهم يف ايعكٚ ٍٛإقتهؼ
( )22ايٛنا :ٌ٥ز : 18ب َٔ 3أبٛاب نٝؿ ١ٝايـشهِ  :ع. 1
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يف األـٖإ -ؾُضٓ َِٓٗ( )إطالم ايًؿع : ١طأ ٚتك ّٛب٘ ايب١ٓٝص يف
قٚاَ ١ٜهعؿٚ ،)29(٠إال ؾأٚ ٟٓدٕ٘ َشٝض إلطالم ايًؿع ١يف ايكٚا١ٜ
ايـُشُؿ ١ٜايـُتُؿ ١ٜيبٝإ قاْ ٕٛمسا ٟٚعع ٖٛ ،ِٝقاْ ٕٛايكٓا٤
ٚؾٌُ ايـػَُٛات إـا ؾكض ن ٕٛايًؿعَ ١ؿقت َِٓٗ(ٖٞٚ )
َـذٗٛي ١ايـُعٓ ٢أ ٚتتُٓٔ دٗاي ١يف ايتطبٝل ٚايـُُؿام ؟ .
ٜٚمؾاؾ األَك ْٛٚساّ عٓؿ تـتبع أغباق ايكٓاٚ ٤ايًٗاؾات ٚايطالم
ٚايعكٛؾ ٚايـُٛاقٜح ٚايـشؿٚؾ ٚايؿٜات ٚايكُاّ ْٚـشٖٛا َـُا ٚقؾ
ؾٗٝا َٔ إنـتـعُاالت يـؿغطايبـ١ٓٝص ،بٌ قؿ ٜكطع ايـُـتـتبع بـُؿكٚغـ١ٝ
ايـُعٓٚ ٢إنتككاق ٙيف األـٖإ  َٔٚبؿاٜات عُٛق ايتًكٜع .
ٚايعاٖك إٔ ايفٚ ٟقع عً ٘ٝاالَطالع َتأغكاّ عٔ عٗٛؾ ايتًكٜع
األٚىل ٖٛ :دعٌ ايعؿاي ١قٝؿاّ يف َكبٛي( ١ٝايب - )١ٓٝال يف َعٓاٖا ايًا٥ع:
يٗاؾ ٠االثٓنيٖٓ َٔٚ -ا سٌُ ايـػًط يف ايؿهك أ ٚيف ايكًِ ٚايًهإ
ٚإْتٗ ٢إىل َا نبل ْـكً٘ َٔ اإلْهاق ٚاالؾعاٚ ،٤ال قٜب يف تأغك تكٝٝؿ
قب ٍٛايًٗاؾ ٠بايعؿايٚ ١إَطالس٘ بني ايؿكٗا ،٤ؾ ٕٚأٌَ ايـُعٓ:٢
(يٗاؾ ٠االثٓني) ايف ٟال ٜتك ّٛبايعؿاي ،١بٌ ٜتك ّٛبايعؿؾ غاَ. ١
ٚتؿَُ ٌٝا تكؿّ  :إْ٘ قؿ ٚقؾ يف أغباق َتعؿؾ : ٠إنتعُاٍ ايًؿع١
يف غري أغباق ايكٓاْ ، ٤عري َا ٚقؾ َأثٛقاّ يف أساؾٜح ايطالم َٔ
أْ٘ طاـا طًل ايكدٌ إَكأت٘  ٖٛٚغا٥ب عٓٗا ٚقاَت هلا ب ١ٓٝعؿٍ
()23

إعتؿتص

ٚقؿ أطًكت ؾٗٝا ايًؿع َٔ ١ؾ ٕٚتْٝٛض َؿيٛهلا أٚ

( )29ايٛنا : ٌ٥ز 13ب  َٔ 9أبٛاب َا ٜهتهب ب٘  :ع. 9
( )23ايٛنا : ٌ٥ز  : 13ب  َٔ 3أبٛاب ايعؿؾ .
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إيعاق ب٘ٚ ٖٞٚ ،اقؾ ٠عٔ األ :١ُ٥ايباقك ٚايُاؾم ٚايكْا (ٚ )قؿ
أْٝؿت ايًؿع ١إىل ايعؿٍطب ١ٓٝعؿٍصٚٚ ،قؾ ٖفا َتهكقاّ يف أساؾٜح
ايتمٚز َع ايبٚ )26(١ٓٝأْٗا دعًت ايب ١ٓٝيف عكؿ ايٓهاع يـشؿغ االْهاب
ٚايـُٛاقٜح ٚايـشؿٚؾ ٚيف َٓالعات عكؿ ايٓهاع ْٚـش َٔ ٙٛايعكٛؾ
ٚيف أساؾٜح قٝاّ ايب ١ٓٝعًَ ٢ا ٜٛدب ايـشؿٓ أ ٚايتعمٜكَٚ ،ا ٚقؾ يف
أسهاّ يٗك قَٓإ بًشاظ سؿٜح ْـكُإ يٗك قَٓإ  :تهع١
ٚعًكَٜٛ ٜٔاّٜ ٌٖ -ـذب قٓاؤ ٙقاٍ(:)طال إال إٔ ًٜٗؿ يو ب١ٓٝ
عؿٍٚص

()27

ٚغري ـيو َـُا ٚقؾ يف أساؾٜح ايُاؾقني ايطٝبني ()

ٜـُهٔ ايـشُ ٍٛعًٗٝا يف األبٛاب ايـُٓانب ١يف (ايٛنآٜٚ )ٌ٥بػٞ
َكادعتٗا ٚتؿقٝل ايٓعك يف َـذُٛعٗا .
ٜ ٌٖٚا تك ٣مل ٜتٓض َؿي ٍٛايًؿع ١عٓؿ ايكٚا ٠ايـُػاطبني بٗفٙ
األغباق ٚمل تٓعكؿ هلا سكٝك ١يكع ١ٝأَ ٚتًكعٚ ١ٝقؿ أطًكت ايًؿع ١يف
أساؾٜجِٗ دماؾاّ َٔ ؾَ ٕٚبايك ٠تؿُٗٗٝا يًكٚا ٠األدال ٤ايـُػاطبني
بٗا ٚقؿ أتعبٛا أقٚاسِٗ ٚأْؿهِٗ ايـُكؿن ١يف تجكٝؿِٗ باَطالسات
ايًكٜعٚ ١أسهاَٗا؟ نال ثِ أيـ نال .
َ َٔٚـذُٛع ٖف ٙايًٛاٖؿ ٜتٓض عؿّ إغتُاّ ايب- ١ٓٝإنتعُاالّ
يف َعٓاٖا ٚسذ ١إثبات ١ٝيـُتعًكٗا -بباب ايكٓاٚ ٤ايرتاؾع ٚؾٌُ
ايـػُٚ ،١َٛأْ٘ يُـكٓع بكٚاَ ١ٜهعؿ : ٠إثبات ايـُْٛٛعات ايًكع١ٝ
ٚايـشكٛم َطًكاّ بايب. ١ٓٝ
( )26ايٛنا : ٌ٥ز  : 19ب  َٔ 92أبٛاب َكؿَات ايٓهاع ٚغريٖا .
( )27ايٛنا : ٌ٥ز  : 7ب  َٔ 3أبٛاب أسهاّ يٗك قَٓإ  :ع+ 9ع. 9
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َٚا تكؿّ يٛاٖؿ تْٝٛش ١ٝعً ٢ن ٕٛيؿغ (ايب )١ٓٝسكٝك ١يكع،١ٝ
 ال نُا لعِ االنتاـ ايًكٜـ ايـػ(ٞ٥ٛقؿْ َٔ )ٙؿ ٞايـشكٝك١ايًكع -١ٝبٌ ٖ ٞثابت ١يف ايُؿق األ َٔ ٍٚتًكٜع االنالّٜٚ ،كاؾ
َٓٗا َا ٖ ٛيا٥عْ :أعين (يٗاؾ ٠اإلثٓني) َُؿاقاّ تطبٝكٝاّ ألٌَ َعٓ٢
يؿغ(ايب )١ٓٝايف ٖٛ ٟايْٛٛع ٚايتبني ٚايتشكل ٚايعٗٛق ٚاإلْهًاف.
ْعِ يًتـًكٜع االنالَ ٞقاْـ ٕٛقـٓاٚ ٞ٥نـٝع دؿاّٚ ،ي٘ يـعب
ٚأطكاف عؿٜؿٚ ٠تًعٓبات نجري ٠يف طكم إثبات ايـشكٛم ٚايـشؿٚؾ
ٚيكٚطٗا -إستٝاطاّ عً ٢سكٛم ايٓاى ٚيؤْ -ِْٗٚعري ايعؿاي١
ٚايكدٛيْٚ ١ـشُٖٛا ٖٞٚ ،عاقْ ١عً ٢ايـُعٓ ٢ايتطبٝك ٞايـُتؿاٍٚ
يًؿع ١ايبَ ٖٞٚ ١ٓٝؤنؿ ٠النتككاق ايـُعٓٚ ٢سكٝك ١ٝايتطبٝل ٚأَايت٘ .
َٚا ْـشٔ ؾ-٘ٝأعين َعتربَ ٠هعؿٖ َٔ -٠ف ٙايكٚاٜات ايهجري ٠اييت
إنتعًُت يؿع( ١ايب )١ٓٝيف َعٓاٖا األٌَ ايـشكٝك : ٞأعين ايـشذ١
ايتاَٚ ١ايؿي ٌٝايٛاْض ايف ٟب٘ ٜتب ٔٓٝايًٜٚ ٤ٞتٓٓضٚ -تٓطبل عً٢
َُؿاقٗا ايـُعٗٛؾ ايـُهتكك يف أـٖإ ايكٚا ٠ايؿكٗا ٤يف عُٛق ايتًكٜع
األٚىل -أعين يٗاؾ ٠االثٓني. -
ْعِ يكٚطٗا ايـُؿك ١ْٚيكعاّ ٚايطاق ١٥عًَ ٢عٓاٖا األًَٖٞ -ٞ
أَٛقْ َطًٛب ١هلل نبشاْ٘ البؿ َٓٗا يف قب ٍٛايب ٖٞٚ ،١ٓٝنايعؿاي١
ٚايعكٌ ٚايٓماٖ َٔ ١ايتَُٗ ٖٞٚ ،١عإٕ ًَشكٚ ١يكٚط َتأغك ٠عٔ
َعٓاٖا األٌَ ايـُهتعًُ ١ؾٚ ،٘ٝقؿ َؿع ايكن ٍٛاالنكّ (ٚ )أٌٖ
بٝت٘ ( )ببٝإ تًكٜعٗا .
ٚايـُتشٌُ َالس ١ٝايكٚا ١ٜايـُعترب ٠يهْٗٛا ؾيٝالّ عاَاّ عً ٢سذ١ٝ
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ايًٗاؾ ٠يف تـُاّ ايـُْٛٛعات ايـػاقد ١ٝاييت هلا آثاقْ يكعَ ،١ٝا مل
ٜكِ ؾي ٌْٝغاّ عً ٢عؿّ نؿا ١ٜايًاٖؿٚ ٜٔإٕ إِْٓ ايُٗٝا ايًكٚط
ايـُطًٛب ١يكعاّ يف قب ٍٛايًٗاؾ. ٠
بٌ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ :إٕ َعتربَ ٠هعؿ ٠سذ ١إَٓا ،١ٝ٥ال تأنٝه١ٝ
بـُعٓ ٢أْٗا إَٓا ْ٤يـُا تعاقف عً ٘ٝايعكال َٔ ٤عكب ايـذمٜكَٔ ٠
إثبات أَٛقِٖ ناؾ ّ١بًٗاؾ ٠قدًنيْٚ ،عريٖا ايكٚاٜات األغك ٣ايؿاي١
عً ٢سذ ١ٝايب ١ٓٝايكا ١ُ٥عً ٢بعض ايـُْٛٛعات ايًكعـ ١ٝاألغك٣

يف نْٛـٗا إَـٓا ّ٤يـتـباْ ٞايعكال ٤عً ٢اإلثبات بايًٗاؾ ٠ايـُتعؿؾ. ٠
ٜٚؤنؿ ؾُٗٓا يًكٚاٚ ١ٜإنـتـٓٝاسـٓا يـؿككاتٗا قٛي٘ أغرياّ:طٚااليٝا٤
نًٗا عًٖ ٢فا ستٜ ٢هتبني يو غري ـيوص ٚاالنتباْ ٖٞ ١ايْٛٛع
ٚايعٗٛق ٚايـذالٚ ،٤قؿ دُعٌ غا ّ١ٜيـشٌُ االيٝا ٤عً ٢ايـشٌٓ  ٖٛٚإٔ
ٜتٓٓض ٜٚتبني غري ،ٙؾتؿٍ ايؿكك ٠عً ٢إعتباق سًٓ ١ٝاأليٝا ٤طٚااليٝا٤
نًٗا عًٖ ٢فاصٚأياق( )يػا ١ٜايـشٌ:طستٜ ٢هتبني غري ـيوص
ٌ -إعترب ـيو ايـُٓهًـ نٛا ٤إْهًـ
ؾاـا إنتبإ ٚإْهًـ غري ايـشٔ ٓ
بٓش ٛايعًِ ايٛدؿاْ ٞأ ٚاالطُٓ٦إ أ ٚايـشذ ١ايـُعترب ٠يكعاّ يف
َـذاٍ اإلثبات طأ ٚتك ّٛب٘ ايب١ٓٝص ٖٚفا َٔ ـنك ايـػاّ ألُٖٝت٘
اإلثباتٚ ١ٝأقدشٝت٘ ايهايؿ ١ٝبعؿ ـنك ايعاّ ايًاٌَ يـُطًل االنتباْ. ١
ٖٚفا ايؿِٗ ٖ ٛايهً ِٝايـُكب ٍٛايـُؿع َٔٚ ،ّٛؾًٜ ْ٘ٚمّ َـشفٚق
َهتٗذٔ ،إـ ي ٛؾهٓكْا (ايب )١ٓٝبـُا ٜتبني ب٘ ايًٜٚ ٤ٞتٓض -يهإ
عطـ يؿع ١طايب١ٓٝص عً( ٢االنتباَْ )١هتٗذٓاّ ،يعؿّ ْٛٚع ؾكمٕ
بُٗٓٝا ؾٝػتٌ ايعطـ يعؿّ ظٗٛق َعٓ ٢بًٝؼ يف ايعطـ بـ (أ. )ٚ
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ٚال ٜٓؿع إعتفاق أنتاـْا ايـُشكل(قؿ )28( )ٙايٛاقؾ يف بـشٛخ َال٠
ايـذُاع ١بإٔ (ايـُكاؾ َٔ االنتباْ ١غَُٛ ّٛق ٠ايعًِ ايٛدؿاْٞ
ايـُٛدب يْٛٛع األَك ٚإنتباْـت٘ٚ ،إٔ ايـُكاؾ َٔ ايب :١ٓٝايعٗٛق
بـشذَ ١عترب ،٠أ ٟسذ ١غري ايعًِ) ٚ ،ـيو ألْ٘ تؿهري اقتـذايٚ ٞؾِٗ
تربع ٞبال قك ١ٜٓتهاعؿ عًَ ٖٛٚ ٘ٝاؾق َٔ ْٝل ايـػٓام .
ٚايـشاَـٌ تـُاَـ ١ٝايؿيـ ٌٝايعاّ ٚايـشـذـ ١ايـُطـًك ١عً ٢إعـتـباق
ايـبـٓٝـَ ١جبتاّ يـذُٝع ايـُْٛٛعات ايـػاقد ،١ٝإال إٔ ٜك ّٛؾي ٌْٝغاّ
عً ٢عؿّ نؿا ١ٜايًاٖؿ ٜٔنايمْا ٚايًٛاط َٔٚ ،ؾ ْ٘ٚؾايب : ١ٓٝيٗاؾ٠
االثٓني ٖ ٞطكٜل يكع ٞإثبات ٞاـا إدتُعت ايًكٚط ايًكعَ ١ٝع٘
ٚيف مجٝع ايـُٛاقؾ اييت هلا آثاقْ يكع. ١ٝ
ٚبعؿ ْٛٚس٘ ٚتـُاَٜ٘ -كع ايهالّ يف ايـُكاّ ايجاْ ٞيف ٚدٛؾ ؾيٌٝ
غاّ َجبت يـشذ ١ٝايب ١ٓٝيف غُ ّٛايعؿاي ١ايـُطًٛب ١يف بعض
األسهاّ ايًكعٚ ١ٝايـُكاَات االيـٗ. ١ٝ

الدليل الـخاص على حجية شهادة البينة بالعدالة :
قؿ إنتؿٍ مجعْ َٔ االعالّ بكٚاٜات غاَ ١بايعؿاي: ٖٞٚ ،١
األٚىل :ايهٓ ١ايؿعً ١ٝايـُشه ١ٝيف قٚا ١ٜايتؿهري :ايـُٓهٛب يإلَاّ
ايعههكٚ)29()(ٟتتُٓٔ طكٜك ١ايٓيب()عٓؿ تكاؾع ايـػُ ّٛاي٘ٝ
ٚإقاَ ١ايـُذٗ ٍٛساي٘ يؿ ٜ٘يٗاؾ ّ٠ألسـؿ ايـػـُُني ٖٞٚ ،إٔ ٜـبعح
(َ )28هتٓؿ ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز : 3م. 994 : 3
( )29ايٛنا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 6أبٛاب نٝؿ ١ٝايـشهِ  :ع . 1
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قدًني َٔ أَشاب٘ ايـػٝاق ايُايـشني يٝهتؿُٗٛا ٜٚهتعًُٛا ساٍ
ايًاٖؿَ َٔ ٜٔـشًتِٗ ٚنٛقِٗ ٚقبًٝتِٗ ،ثِ عٓؿ َـذ ٤ٞايـُبعٛثني
ٚقدٛع ايـُهتؿُٗني ي ٛأغربا ٙبٓتٝذ ١ايتشكٝل َٔ َعكؾ ١اخلري ٚايؿٌٓ
أَ ٚعكؾ ١ايهٚ ٤ٛايكبض -عٌُ بًٗاؾتُٗا ٚقٛهلُا دكساّ أ ٚتعؿٜالّ .
ٚؾ : ٘ٝاْ٘ مل ٜجبت إْتهاب ايتؿهري ايٛادؿ يًكٚا ١ٜاىل اإلَاّ
ايعههك )( ٟيُٝضٓ اإلنتٓاؾ ايٗٝا َؿقناّ غاَاّ ،بٌ ثبت عٓؿ
بعض األعالّ نفب ايٓهبٚ ١اهلل ايعايـِٚ ،ال ٜـُهٓٓا االعتُاؾ عً٢
ايـُُٓ ٕٛنشذٚ ٕ١إٕ ًَشت َؤٜؿ ّ٠يًؿي ٌٝايعاّ .
ايجاْ : ١ٝقٚا ١ٜعًكُ ١ايـُتكؿَ ١ايؿاي ١عً ٢إٔ طَٔ مل تك ٙبعٓٝو
ٜكتهب ـْباّ أ ٚمل ًٜٗؿ عً ٘ٝبفيو ياٖؿإ ؾٗ َٔ ٛأٌٖ ايعؿاي١
()94

ٚايهرتص

ٚ ٖٞٚاْش ١ايؿالي ١بـشهب َؿَٗٗٛا عً ٢إٔ َٔ يٗؿ

عً ٘ٝياٖؿإ باقتهاب ـْب يٝو َٔ أٌٖ ايعؿايٚ ١ايهرت َُِٜٓٓٚ ،اي٘ٝ
اْ٘ اـا ثبت ايؿهل بايًاٖؿٜ ٜٔجبت بُٗا ْؿ : ٙأعين ايعؿاي ١باألٚي١ٜٛ
ِ اي : ٘ٝعؿّ ايؿٌُ بني
يهٔ ال ياٖؿ قطع ٞعً ٢األٚي ،١ٜٛأٓ َُٜٓ ٚ
ايؿهل ٚايعؿاي ،١يهٔ ال ؾي ٌٝعً ٢عؿّ ايؿٌَُٚ ،ع غض ايطكف
عٔ قُٛق ؾالي ١ايكٚا ١ٜؾايهٓؿ ْعٝـ ٜـُٓع ْعؿ٘ َٔ ايكن ٕٛاي.٘ٝ
ايجايجَ :١ا قٚا ٙدابك ايـذعؿ )91(ٞعٔ ايباقك ( َٔ )قٛي٘:طيٗاؾ٠
ايكابً ١دا٥م ٠عً ٢أْ٘ إنتٌٗ أ ٚبكل َٝتاّ إـا نُـ ٌَٔ٦عٓٗا ؾ ُعؿٓيَتِص
ٚظاٖك ايهؤاٍ يف ايكٚا ٖٛ ١ٜايهؤاٍ عٔ ساٍ ايكابً َٔ ١ايعاقؾني بٗا
( )94ايٛنا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91أبٛاب ايًٗاؾات  :ع. 12
( )91ايٛنا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 39أبٛاب ايًٗاؾات  :ع . 28
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ؾاـا أدابٛا ٚيٗؿٚا بعؿايتٗا ،ؾيٓت عً ٢إثبات ايعؿاي ١بايًاٖؿ. ٜٔ
ٚؾ :٘ٝقُٛق ايؿاليَٓ ١اؾاّ يٓعـ نٓؿٖا يٛقٛع(عُك ٚبٔ مشك)،
بًشاظ عؿّ ْٛٚع نؤاٍ ايعؿيني ،بٌ ظاٖك ايكٚا١ٜطاـا نُ ٌ٦عٓٗا
ؾعؿٓيتص إثبات عؿاي ١ايكابً ١ايًاٖؿ ٠بانتٗالٍ ايـذٓني أ ٚبـُٛت٘ َٔ
طكٜل ايًٝاع ،أ ٟنأيٛا عٓٗا مجاع َٔ ١أٌٖ َـشًتٗا أ ٚقبًٝتٗا
ؾأدابٛا بعؿايتٗا َٔ ؾَ ٕٚعاقض يـػربِٖ  ٖٛٚيٝاع َؿٝؿ يًعًِ أٚ
يالطُٓ٦إ عاؾٚ ،٠يٝو ؾٗٝا ؾالي ١عً ٢نؤاٍ االثٓني بايـػُ. ّٛ
ايكابعَ :١شٝش ١ابٔ أبٜ ٞعؿٛق :طؾاـا نُـ ٌ٦عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـشًت٘
قايٛاَ :ا قأٜٓا َٓ٘ إال غرياّص(ٚ )93تككٜب٘ اْ٘ َٔ ايـُكطٛع ب٘ ٚايـُذُع
عً ٘ٝعؿّ إعتباق نؤاٍ انجك َٔ ياٖؿ ٜٔعؿيني عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـشًت٘
ؾاـا يٗؿاَ(:ا قأٜٓا َٓ٘ إال غرياّ) ثبتت عؿايت٘ بني ايـُهًُني .
ٚؾٗٝا :إٕ ايكٚا ١ٜبؿككاتٗا ايـُفنٛق٠طنُـ ٌَٔ٦عٓ٘ ...قايٛا..ص يٝهت
ظاٖك ٠يف نؤاٍ ْؿك ،ٜٔبٌ ٖ ٛظاٖك يف نؤاٍ مجع ٕٚدٛابِٖٗٚ ،فا
ٜعين ايًٝاع ٚايًٗك ٠بني أؾكاؾ قبًٝت٘ َٚـشًت٘ أْ٘ َٔ أٌٖ ايـػري ٚيٝو
ؾٗٝا ؾالي ١عً ٢غُ ّٛاإلثبات بايًاٖؿ ٜٔبٌ ٚال إيعاق .
ٚقؿ تـشٌُ عؿّ تـُاّ ؾي ٌٝغاّ عً ٢سذ ١ٝايب ١ٓٝيف إثبات
ايعؿاي ١بايـػُٜٚ ،ّٛهؿٓٝا ايؿي ٌٝايعاّ َ :عتربَ ٠هعؿٖٞٚ ،٠
سذ ١إَٓا ١ٝ٥يتباْ ٞايعكالٚ ،٤ايـشاٌَ َٓٗا سذ ١ٝايب -١ٓٝيٗاؾ٠
االثٓني عً ٢ايعؿاي ١ي ٛإُْٓت ايٗٝا يكٚط قب ٍٛايًٗاؾ ٠نايعؿاي١
ٚايفنٛقْٚ ١ٜـشُٖٛاٚ ،تؤٜٓؿ ببعض ايكٚاٜات ايـػاَ. ١
( )93ايٛنا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 91أبٛاب ايًٗاؾات  :ع . 1
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ٚال ؾكم يف سذ ١ٝايًٗاؾ ٠عً ٢ايعؿاي ١بٌ ٚغريٖا َٔ ايـُْٛٛعات
ايًكع ١ٝبني ايًٗاؾ ٠ايكٛي ١ٝنكٛهلُا(لٜؿ عؿٍ َهتكٚ )ِٝبني ايًٗاؾ٠
ايعًُ ٖٞٚ ١ٝإٔ ٜؿعٌ ايعؿالٕ ؾعالّ ٜؿٍ بْٛٛع عً ٢عؿاي ١ايكدٌ
نُا ي ٛقأٜٓا َايـشني قؿ إ٥تُٓا بمٜؿ يف َالت٘ َع ؾالي ١ايًٛاٖؿ عً٢
اإل٥تُاّ ب٘ إغتٝاقاّ َٔ ؾ ٕٚإْطكاق ،أ ٚقَـبٔال يٗاؾ ٠لٜؿ ُٖٚا ٜعكؾإ
تٛقـ قب ٍٛايًٗاؾ ٠عً ٢عؿاي ١ايًاٖؿ أ ٚطًٓل ايعؿالٕ أَاّ
يػُني َـذٗٛيني ؾاْ٘ ٜهًـ عُالّ عٔ عؿاي ١ايـُذٗٚ ٍٛـيو نً٘
يُؿم ايًٗاؾٚ ٠إطالم ؾي ٌٝسذ ١ٝايب. ١ٓٝ
ٚال ؾكم يف سذ ١ٝايب ١ٓٝبني سُ ٍٛايعٔ بايـًُٗٛؾ ب٘ ٚبني عؿّ
سُٛي٘ ،يهٔ ي ٛسٌُ ايعًِ بـُػايؿتٗا يٛاقع ايـشاٍ أ ٚسٌُ ايعًِ
بـػطأُٖا أ ٚإيتباُٖٗا أ ٚتهاَـشُٗا يف يٗاؾتُٗا ،ؾال سذ ١ٝهلا .
ٜٚؿيٓا عً ٢ايتهٚ ١ٜٛعؿّ ايؿكمَ :عتربَ ٠هعؿ ٠اييت ٖ ٞإَٓا٤
يتباْ ٞايعكال ٤عً ٢ايكن ٕٛإىل يٗاؾ ٠االثٓني ٚإٕ أؾاؾت إستُاٍ
َطابك ١ايًٗاؾ ٠يًٛاقع ايـُذاَع يعٔ َـػايؿتٗا يًٛاقع .
ْعِ ًٜرتط يف إثبات ايبٚ ١ٓٝنًؿٗا عٔ عؿاي ١ايكدٌ بني ايـُهًُني
إٔ ال تعاقْٗا يٗاؾ ٠عؿيني آغكٜٓ ٜٔؿٝإ عٓ٘ ايعؿاي ١أٜ ٚجبتإ عً٘ٝ
ايؿهل ٚايـػكٚز عٔ طاع ١اهلل نبشاْ٘ٚ ،ـيو يْٛٛع تهاـب
َؤؾ ٣ايًٗاؾتني ٚتؿاؾعُٗا ،ؾٝكُك ؾي ٌٝايبَ - ١ٓٝعتربَ ٠هعؿ -٠عٔ
مشٛهلُا ألْ٘ ٜهتًمّ َـشفٚق ايـذُع بني ايٓكٓٝني أ ٚايٓؿٚ ،ٜٔيٛ
ؾكض تكدٝض إسؿاُٖا يمّ ايرتدٝض َٔ ؾَ ٕٚكدٓض  ٖٛٚغري َشٝض ٚيفا
إيتٗك بني األَٛيٝني اْ٘ اـا تعاقْت ايـشذتإ ايـُتهاؾ٦تإ نكطتا عٔ
االعتباق ٚمل تتُـ إسؿاُٖا بايـشذ ١ٝؾ ٕٚاألغك. ٣
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 ٌٖٚتجبت ايعؿاي ١بـػرب ايعؿٍ ايٛاسؿ أ ٚبًٗاؾ ٠ايجك ١ايُاؾم ؟
أَا اـا سٌُ ايعًِ ايٛدؿاْ ٞبايعؿاي ١أ ٚتٛيؿ االطُٓ٦إ ٚايٛثٛم
ايباطين بٗا ؾال قٜب يف ثبٛتٗا بأسؿُٖا ٜٓٚؿقز تـشت ايطكٜل األٍٚ
ايـُكيؿ يجبٛت ايعؿايٚ . ١ايبشح ٖٓا ؾُٝا ي ٛمل ٜـشٌُ َٔ أسؿُٖا
ايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ بُؿم ايـػربٚ ،ؾ ٘ٝغالف ط ٌٜٛعكْٓاَ ٙؿُٓالّ
يف بـشٛخ سذ ١ٝغرب ايجكٚ ،١سًُٝت٘ قكب ثبٛت ايعؿاي ١نها٥ك
ايـُْٛٛعات بـػـرب ايعؿٍ أ ٚايـجـك ١ايـُأَـَ ٕٛؿقـ٘ ،إلطالم ؾيـٝـٌ

ثبٛت ايـُْٛٛعات بـػرب ايعؿٍ ٚغرب ايجك ١إلنتككاق تباْ ٞايعكال٤
عً ٢ثبٛت ايـُْٛٛعات بـػرب ايجك ١ايُاؾم ٚبـػرب ايجك ١بعؿاي١
أسؿٕ ،ؾٝكبٌ بًكط إٔ ال ٜعاقض غربَ ٙغربُ ثك ٕ١ثإٕ ٜٓؿ ٞايعؿاي ١عٔ
()92

ـاى ايـًُٗٛؾ ي٘ ؾكادع

 .ثِ ْبشح األَك ايهاؾى :

التوبة حقيقتها وأحكامها :
إٕ سكٝك ١ٝايتٛب ١يػٚ ّ١حبهب أٌَ ْٚعٗا ٖ ٞايعٛؾٚ ٠ايكدٛع
ٚنأْ٘ مل تجبت يًتٛب ١سكٝك ١يكع ،١ٝؾرياؾ َٓٗا احلكٝك ١ايًػ ١ٜٛاألًَ١ٝ
 ٖٞٚقؿ تٓاف اىل اهلل تعاىلٚ ،تٛبت٘ عً ٢عبؿ ٙتعين قدٛع٘ عً٘ٝ
بايـُػؿكٚ ٠ايكمحٚ ،١قؿ تٓاف اىل ايعبؿ ٚتعين قدٛع٘ عٔ تـُكؾٙ
ٚتأنؿ٘ عً ٢ـْب٘ ٚعٛؾت٘ يطاعت٘ ٚيًككب َٓ٘ٚ ،سٝح تـُتٓع ايعٛؾ٠
ايٚ ٘ٝايككب َٓ٘ نبشاْ٘ بٛدٛؾ غاقد ٞسكٝك ٞيٓماٖت٘ عٔ ايتذهِٓ
ٚايـُهإ -نإ ايكدٛع اي ٘ٝبايتٛبٚ ١دٛؾاّ تٓمًٜٝاّ َهاَـشٝاّ إؾعاٝ٥اّ
ٜعين ايعٛؾ يؿا٥ك ٠طاعت٘ ٚقٝاؾ ٙبعؿ ايـػكٚز عٓٗا ٚايتُكٓؾ عًٗٝا .
( )92بًك ٣االَ: ٍٛز : 7سذ ١ٝغرب ايجك ١يف املْٛٛعات اخلاقد. ١ٝ
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ٚهلف ٙايعٛؾ ٠اللّ قطعَ ٞتؿل عً ٖٛ ٘ٝايٓؿّ ايباطين ٚايتأنـ
ايٛاقع ٞعً ٢نَ ٤ٛا َؿق عٓ٘ َٔ ايعُٝإ ٚايتُكؾ ،إـ ي ٛمل ٜٓؿّ
عً ٢ـْب٘ مل ٜتشكل قدٛع٘ عٔ تـُكؾٚ ٙعُٝاْ٘ ٚعٛؾ ٙيكبٖٓ٘ٚ .فٙ
ايـشاي ١ايباطَٓ ١ٝاللَ ١يًكدٛع ٚايتٛبٚ ١نايؿ ١عٓٗا ،بـُعٓ ٢اْ٘ اـا
ٚدؿٖا ايعبؿ أ ٚأٚدؿٖا يف باطٓ٘ إنتًـ َؿم عٛؾت٘ ٚتٛبت٘ .
ٜٚؿيٓا عًٚ ٢دٛب ايٓؿّ ايكًيب عً ٢ايـػط : ١٦ٝقٚا١ٜ

()99

َعترب٠

ط نؿ ٢بايٓؿّ تٛبّ١ص ٜعين ايتأيـِٓ ايباطين َٔ َعُٝتْ٘ٚ ،عريٖا أغباق
َتعؿؾ ٠تهًـ  -بُٓ ُّْٛ ١ُٝايككإٓ ٚايهٓ ١ايؿاي ١عًٚ ٢دٛب
ايتٛب َٔ ١ايـُعاَ -ٞعٔ تـشكل ايتٛب ١بايٓؿّ ٚتـكَٗٓٛا ب٘ ٚنؿا ١ٜايٓؿّ
ايباطين يتشككٗاٚ .البؿ إٔ ٜهَ ٕٛاؾقاّ يف ايٓؿّ ايباطين ٚظاٖك ايتأثٓك
ايٓؿه ،ٞإـ ايٓؿّ ايهاـب ال أثك ي٘ ،نُٔ ٜؿع ٞايكغب ١يف ايٓؿاَ ١عٔ
ايه َٔ ١٦ٝؾ ٕٚظٗٛق تٛبت٘ ْٚؿاَت٘ ٚيف نًٛنٝات٘ أَاّ اهلل تعاىل ٖٚفا
ال ٜكبٌ ؾعٛا ٙاهللُ تعاىل ايـُطًعُ عً ٢ايهكا٥ك طَٚيَ ِٝهَتِ اي ٖت ِٛبَ ُ١ئًٖفَٜٔٔ

سَٓكَ َأسَؿَُِِٖ ا ِيَُِٛتُ قَاٍَ ٔإُِّْ ٞت ِبتُ اآلَٕص
َِ ٜعًَُُ َٕٛايهَٖ٦ِّٝاتٔ سَتٖ ٢إٔـَا َ
()93

ايٓها ،18:٤قاٍ إَآَا ايُاؾم(:)طـيو اـا عا ٜٔأَك اآلغك٠ص

ٚالبؿ إٔ ته ٕٛايٓؿاََ ١تٓانب ّ١يف ايكٚ ٠ٛايٓعـ َع يؿ ٠ايفْب
ْٚعؿ٘ ؾٝتأيـِ نجرياّ دؿاّ َٔ ايمْا باألدٓبٜٚ ١ٝتأنـ قٜٛاّ َٔ َالَه١
دهؿٖا ٚبـشؿٓ أق َٔ ٣ٛايٓؿّ عً ٢ايٓعك هلا بًٗ ٠ٛأ ٚتكبًٗٝا ٖٚهفا.
ثِ إْـ٘ ـنك دـُعْ َٔ ايـؿكٗا : ٤إعـتباق ايعمّ عً ٢عؿّ ايعـٛؾ ٠إىل
( )99ايٛنا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 82أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو  :ع . 6
( )93قٚا ٙابٔ باب ٜ٘ٛيف (ايؿكٚ )٘ٝسها ٙيف تؿهري (ايربٖإ) ٚغري َٔ ٙايتؿهري بايـُأثٛق.
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ايـُعُ ١ٝيف تـشكل ايتٛب ١غاقداّ أ ٚإعتباق ٙيف َشتٗا أ ٚقبٛهلا
يكعاّ بًشاظ أْ٘ ي ٛمل ٜعمّ عً ٢تكى ايعٛؾ اىل ايـُعُ ١ٝمل ٜهٔ
قادعاّ عٔ ايتُكٓؾ ٚايطػٝإ عً ٢تبع ١ٓٝايكمحٔٚ ،قؿ إؾع ٞاالمجاع
عً ٢إعتباق ايعمَّ ،ع أْ٘ سُهٔ َٞعٔ مجع َٔ األعالّ عؿّ إعتباقٙ
يعؿّ ايؿي ٌٝايٛاْض عً ٢تٛقـ َؿٗ ّٛايتٛب ١أ ٚتٛقـ َشتٗا عً. ٘ٝ
ٚال قٜب يف ن ٕٛايتٛب ١ايُاؾقَ ١تك ١َٛبايٓؿاَ ١ايكًبٜ ١ٝعكبٗا
ايهًٛى ايعًُ ٞعً ٢ايطاعٚ ١عؿّ ايعٛؾ ٠اىل ايـُعُ ،١ٝيهٔ ال ٚثٛم
عٓؿْا باعتباق ايعمّ األبؿ ٟعً ٢عؿّ ايعٛؾ ٠إىل ايفْب ٚايه١٦ٝ
بـُعٓ ٢ايكُؿ ايًؿٜؿ إىل تكى ايـُشكَات ٚؾعٌ ايٛادبات بٓش ٛال
تتشكل ايتٛب ١إال بعؿ ايٛثٛم بـشَُ ٍٛا عمّ عًٚ ٘ٝقُؿْٛٚ ٙاٙ
َهتُكاّ اىل األبؿ .
ٚايٛد٘  ٖٛ :عؿّ ٚدؿإ ؾيَ ٌٝايـض ٜؿٍ عً ٢إعتباق (ايعمّ
األبؿ )ٟيف تـشكل ايتٛب ١أ ٚيف َشتٗا ،ألٕ إعتباق ٙؾٗٝا ٜتٓاؾَ ٢ع
بعض ايكٚا ١ٜايـُعترب ٠ألب ٞبُري ٚايٛاقؾ ٠يف تؿهري قٛي٘ نبشاْ٘ :طَٜا

أََٜٗٗا ايٖفٔ َٜٔآََُٓٛا تُٛبُٛا إٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ َت ِٛبََُُْٛ ّ١ساّص ايتشكٚ ،8:ِٜنإٔ ايكاٟٚ
ايـذً ٌٝت ِٖٓٛإٔ ايتٛب ١ايُٓٛع تعين عؿّ ايعٛؾ ٠اىل ايفْب أبؿاّ
ؾكاٍ أب ٛبُريٚ :أٜٓٓا مل َٜعُؿِ؟ ؾكاٍ ي٘ ايُاؾم (:)طٜا أبا َـشُؿ
إٕ اهلل ٜـشب َٔ عباؾ ٙايـُؿنتٓ ايتٓٛابص()96أ ٟإٕ ايًٝطإ قؿ ٜهٍٓٛ
ايعُٝإ يًٓؿو األَاق ٠بايه ٤ٛثِ تػًب عكً٘ ٚتـكع يف ايفْب ٚاهلل
ٜـشب ايعبؿ ايف ٟإؾتتٓ٘ بايفْب ثِ عاؾ يًتٛبٚ ١قدع يؿا٥ك ٠ايطاع. ١
( )96ايٛنا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 86أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو  :ع . 2
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ٜٓٚاف اىل ايـُٓاؾاَ ٠اْعاّ عٔ إعتباق (ايعمّ ايؿا : )ُٞ٥إ اعتباقٙ
ٜهتًمّ إَتٓاع تـشكل ايتٛب ١غاقداّ  َٔٚغايب ايعُا ٠ايف ٜٔال ٚثٛم
هلِ بانتُكاقِٖ عً ٢تكى ايـُعاَٚ ٞؾعٌ ايٛادبات َهتكبالّٖٚ ،فا
إَتٓاعْ باطٌ َـُٓٛع دمَاّ .
ْعِ ايكٚاٚ ١ٜاْش ١ايؿالي ١عً ٢دم( ١ٝ٥ايعمّ ٚي ٛساٍ ايٓؿّ) َٔ
ايتٛب َٔ ١ؾ ٕٚنَ ْ٘ٛكَٓٛاّ ي٘ بٓشٜٛ ٛدب تـػًٓؿ٘ ؾهاؾ ايتٛب ١أٚ
بطالٕ أثكٖا ٚـيو ألٕ ايتٛب ١ايُاؾق ١ايُٓٛع تتشكل بايٓؿّ ايـشكٝكٞ

ٚايتأنـ ايٛاقع ٞعً ٢ايعُٝإ ايـُاْٚ ،ٞال ٜه ٕٛايٓؿّ سكٝكٝاّ
َكتهماّ يف ايٓؿو َهتككاّ يف ايباطٔ إـا مل  ِٜٓٓاىل ايتأنـ  :ايعمّ
عً ٢عؿّ ايتُكؾ ٚايعُٝإ ،بٌ ٖ ٛدمَ ٤تُِٓ يًٓؿّ ٚايتأنـٖٚ ،فا
ايـُعٜٓ ٢ـذتُع َع عؿّ ٚثٛم ايٓؿو بعؿّ ايعٛؾ ٠غاقداّ اىل
ايعُٝإ ،بٌ ٜٚـذتُع َع ٚقٛع ايعُٝإ َٓ٘ َهتكبالَّٚ ،ع اإلقؿاّ
ٚاقعاّ بإغكا ٤ايًٝطإ يًٓؿو األَٓاق ٠بايهٚ ٤ٛإنتػالي٘ يًك ٣ٛايًٗ١ٜٛ
ٚايػٓب ١ٝالقتهاب ايـشكاّ ٚتـذب ايتٛبَ ١ك ّ٠أغك ٣عٓؿ َؿٚق
ايـُعُ ١ٝثاْ. ّ١ٝ
ٚيعٌ ٖفا ايـُعٓ َٔ ٢ايعمّ ٖ ٛظاٖك األغباق بعؿ ايـذُع بني
مجًتني ٚاقؾتني ؾٗٝا :أعين تؿهري ايتٛب ١ايُٓٛع بأْ٘طايفْب ايف ٟال
ٜعٛؾ ؾ ٘ٝأبؿاّص َع سبٓ اهلل يعبؿ ٙايتٛابطإٕ اهلل ٜـشب َٔ عباؾٙ
ايـُؿنتٓ ايتٓٛابص ؾكادع(ٚ ،)97قؿ ٜهٖ ٕٛفا ايـُعَٓ ٢ؤنٓؿاّ يتشكل
ايٓؿاَ ،١إـ يٛال ايٓؿاَ َٔ ١ايـُعُٚ ١ٝايكغب ١يف تكنٗا -مل تهٔ
( )97ايٛنا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 86أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو  :عٚ 2غري. ٙ
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ايـُعُ ١ٝالسكاّ غكٜبَ ّ١هتٛسً ،ّ١أ ٟال ٜه ٕٛايعُٝإ ايالسل َٛدباّ
إلنتٝشاٍ ايٓؿو َٓٗا ْٚؿاَتٗا عًٗٝا ،إـ ايعبؿ يف َكاّ ايعُٝإ
ٚايتُكؾ ايـُهتُك َهتككاّ يف باطٓ٘ َٓعههاَ عً ٢نًٛن٘ ال ٜهتٛسٌ
َٔ ايفْب ٚال ٜتشكل َٓ٘ ايٓؿّ عً ٢ايـػطٚ ،١٦ٝس٦ٓٝف ٜكاٍ :
إـا تـشكل يف باطٓ٘ ايٓؿاَٚ ١ايعمّٚ -ي ٛإٓ ايٓؿّ -عً ٢عؿّ ايعٛؾ٠
اىل ايـُعُ ١ٝتـشكٓكت ايتٛبٚ ١اقعاّ ٚإٕ مل ٜجل ايعبؿ بٓؿه٘ ٚمل ٜـشكل
عؿّ َؿٚق ايـُعَُ َ٘ٓ ١ٝهتكبالّ ،بٌ ست ٢ي ٛأسكل ٚٚثل بٓعـ
عكً٘ ٚغًبْ ١ـؿه٘ األَاق ٠بايهٚ ٤ٛإقتهاب٘ يًفْب َهتكبالّٚ ،يفا أسبٓ
اهلل عبؿ ٙايـُؿنتٓ ايتٓٛاب .
ٚبتعبري َٕـػتُك :تتك ّٛايتٛب ١بايٓؿاَ ١ايكًبٚ ١ٝطنؿ ٢بايٓؿّ تٛب١ص
ٚتتك ّٛبايكدٛع السكاّ ٚايعمّ عً ٢ايطاعٚ ١تكى ايـُعُٖٚ ،١ٝفٙ
َكتب ١عاي َٔ ١ٝايتٛبًٜ ١ري ايٗٝا قٛي٘ تعاىل:ط انِ َتػِؿٔكُٚا قَبٖهُِِ ثُِٖ تُٛبُٛا

إٔيَ ِٔ٘ٝصٖٛؾٜٚ ،94+61+33+2:ككب إٔ ايـُكاؾ ايـذؿ : ٟاطًبٛا ايـُػؿك٠
َٔ ـْٛبهِ ،ثِ تٛبٛا ايٚ ٘ٝعٛؾٚا يؿا٥ك ٠ايطاع ١بايعمّ ايعًُ ٞعً٢
عؿّ ايـُعُٚ ١ٝؾعٌ ايـشهٓاتٚ ،ال ُٜضٓ ـا َٔ ؾ ٕٚايٓؿّ ايكًيب
عً ٢ايفْٛب ايـُاْٚ ،١ٝبايٓؿّ ٚايعمّ ٜهٌُ ايؿٚ ٜٔتعً ٛؾقد ١اإلٜـُإ .

ًٜ ٌٖٚمّ االنتػؿاق ايًؿع ٞايًهاْ ٞبـشٝح ٜه ٕٛقٝؿاّ يف تـشكل
ايتٛب ١ايُشٝش١؟ ايعاٖك عؿّ إعتباق ُْـطل ايًهإ بهًُ ١االنتػؿاق
قٝؿاّ يف تـشكل َؿٗ ّٛايتٛب ١أ ٚيف َشتٗا ٚقبٛهلا عٓؿ اهللٚ ،إٕ نإ
ٖفا َهتشباّ إـ ٖ َٔ ٛـنك اهلل ايـشهٔ ايـذُ ٌٝأ َٔ ٚؾعا ٤ايعبؿ
ايتا٥ب بطًب ايـُػؿكٚ ٠ايعؿ ٖٛٚ ،ٛسهٔ مج ٌٝألْ٘ إظٗاقْ يًتٛب١
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ٚايعٛؾ ٠ايباطٜٓٚ ١ٝعني ايباطٔ ايٓم ٜ٘عًَ ٢ـُاقنتٗا ٚتأنٝؿٖا ،بٌ
يالنتػؿاق ايًهاْ ٞاألثكُ ايـًُُٛى ايٛاْض يف ايـُعايـذ ١ايكٚس١ٝ
األغالق ١ٝيطػٝإ ايٓؿو ٚتـُكٓؾٖا ،يهٔ ال ؾي ٌٝعً ٢تك ّٓٛايتٛب١
 َؿَٗٛاّ أَ ٚش -ّ١بإٜـذاؾ نًُ ١االنتػؿاق .ثِ إْ٘ ال قٜب يف إٔ َؿاؾ األؾي ١ؾغاي ١ايتٛب ١ايُاؾق ١يف َـشٛ
ايفْٛب َٚعايـذ ١أثك ايـُعُ ١ٝيف باطٓ٘ ٚإلاي ١نٛاؾ ايكًب َٔ ؾاغً٘
ٚتُشٝض عًُك ١ايعبؿ بباقٚ ،٘٥البؿ َٔ تؿاقى ايٛادبات ايؿا٥ت:َ٘ٓ ١
()98

طإٔ تعُؿ اىل نٌ ؾك ١ٜٓعًٝو ْٓٝعتٗا ؾتؤؾ ٟسكٗاص

بكٓاٖ٤ا

ٚتؿاقنٗا  .نُا البؿ َٔ أؾا ٤سـكٛم ايٓاى اييت َٖـتَـهـِتَٗا ٚغُـبـتٗا
ٚأؾاٚ ٤ؾا٥ـعـِٗ ٚأَٛاهلِ اييت أتًؿتٗا عً ،ِٗٝإـ ال ؾٚق يًتٛبَٔ ١
ؾ ٕٚتُؿ ١ٝسكٛم ايٓاى ،ؾٝذب عً ٘ٝؾٛقاّ ٚبأنكع ٚقتٕ  :تأؾ١ٜ
سكٛقِٗ ايٓا٥ع ١عً ِٗٝأ ٚايؿا٥تٚ َِٗٓ ١قؾٓ األعٝإ ايـًُُٛن ١هلِ
ٚايـُػُٛب َِٗٓ ١أُْ ٚإ بؿهلا ٚعْٗٛاٚ ،قؿ قاٍ أَري ايـُؤَٓني
( )يف تؿهري نًُ ١االنتػؿاق يف (ْٗر ايبالغ )١بكٛي٘ :طإٔ تؤؾٟ
اىل ايـُػًٛقني سكٛقِٗ ست ٢تًك ٢اهلل عمٓ ٚدٌٓ أًَو يٝو عًٝو
تبع١ص( )99ؾالبؿ َٔ إظٗاق ايٓؿّ هلل ٚأؾاٚ ٤ادبات٘ ايؿا٥تٚ َ٘ٓ ١البؿ َٔ
أؾا ٤سكٛم ايٓاى يًعباؾ ،ستًٜ ٢ك ٢اهلل  ٖٛٚغإٍ َٔ ايتبع. ١
ٚي ٛظٗكت آثاق قكب األدٌ ٚأَاقات ايـُٛت ٚبعؿ تُؿ ٜ٘يـُا
تٝهك ي٘ َٔ أؾا ٤سكٛم ايٓاى ايـُػتُب ١أ ٚايـُٓٗٛب ١اـا بكٝت عً٘ٝ
( )98ايٛنا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 87أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو  :ع . 9
( )99ايٛنا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 87أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو  :ع . 9
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سكٛم يبعض ايٓاى مل ٜتٝهك ي٘ أؾاٖ٤آٜ -بػ ٞي٘ إسهاّ ايعٌُ
ايٛادب ٚإنتٝجام َٔ ٜك ٣ٛعً ٢قؾٖٓا ٚإُٜاهلا اىل أَشابٗا بعؿ
ٚؾات٘ سُٓٝا ٜتٝهك إُٜاٍ سكِٗ اي. ِٗٝ
ْعِ ٜـشهٔ َٔ ايعبؿ ايعاَ - ٞلٜاؾ ّ٠عً ٢ـيو -إٔ ٜؤنؿ تٛبت٘
ٚقدٛع٘ إىل اهلؿاَٚ ١ٜكاّ ايطاع ١بايتماّ َا تـكتٓ ٘ٝايـُكتب ١ايهاًَ١
َٔ ايتٛب ١بـطإٔ ٜعُؿ إىل ايًشِ ايٓابت عً ٢ايهشت ايـشكاّ ؾٝفٜب٘
باألسمإ ٚاألعُاٍ ايُايـشٚ ١إٔ ٜفٜل ايـذهِ أيـِ ايطاع ١نُا أـاق٘
سال ٠ٚايـُعُ١ٝص َع ايعمّ عً ٢عؿّ ايعٛؾَ ،٠ع أؾا ٤سكٛم ايٓاى،
ٚقٓا ٤ايؿكا٥ض االهل ١ٝايؿا٥تٖٚ ،١فإ َهتشبإ ُٜٓٓإ اىل ايٓؿّ
ايٛادب يًتٛبٖ . ١فا َا ٜكتبط بـُْٛٛع ايتٛب ،١ثِ ْتهًِ يف سهُٗا :

ال قٜب يف سُهِٔٔ ايتٛب ١عكالّ يـُا ٜتػًِ بٗا َٔ عكاب ايـذباق
ٚغٓب ايكٗاق ؾتهَُ ٕٛؿاقاّ يًعؿٍ ايـشهٔ باتؿام ايعؿيٚ ،١ٝال
قٜب يف ٚدٛب ايتٛب ١عً ٢ايعبؿ ايعاَ ٞيكعاّٚ ،قؿ انتؿاْت
ُْ ّٛاآلٜات ٚاألغباق باألَك بايتٛبٚ ١بٛعؿ اآلثاق ايْٛع ١ٝعًٗٝا،
ٚقؿ إؾع ٢ايـُشكل ايهبمٚاق( ٟقؿ )ٙاإلتؿام عًٚ ٢دٛب ايتٛبَٔ ١
ايفْب َٔ ،غري ؾكم بني ايُػريٚ ٠ايهبري ،)34( ٠ؾكؿ ٜهتؿٍٓ بايِٓٓ
ٚاإلمجاع عًَٛ( ٢يٚ ١ٜٛدٛب ايتٛبٚ )١يكعٝت٘ يعٗٛقٖا َٔ األَك
ايًكع ٞبٗا ،يف قباٍ َٔ قاٍ بأْ٘ ٚدٛبْ عكً ٞإقياؾٚ ،ٟقؿ إغتاق
()31

ايجاْ ٞمجعْ َٔ ايؿكٗا َِٗٓ ٤ايهٝؿ ايـشه( ِٝقؿ)ٙ

ايف ٟإنتعٗك

( )34ايفغري: ٠ز -242: 1يكا٥ط اَاّ اجلُاعًْ - ١ك َؤنه ١آٍ ايبٝت(. )
(َ )31هتُهو ايعك ٠ٚايٛثك : ٢ز - 9 +2 : 9بـشٛخ اسهاّ االَٛات .
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نٚ ْ٘ٛدٛباّ عكًٝاّ ٚن ٕٛاألٚاَك ايـُتعًك ١بايتٛب ١يف ايهتاب ٚايهٓ١
َكيؿ ّ٠يـُا ٜؿقن٘ ايعكٌ َٔ ايـشهٔ بككٜٓتني ْْٛشُٗا ببٝآْا :
األٚىل :ظٗٛق ُْ ّٛايتٛب - ١قكآْاّ ٚنٓ -ّ١يف بٝإ آثاق ْٚع١ٝ
ٚغاٜات ْاؾعَ ١رتتب ١عً ٢ايتٛبٚ ١االنتػؿاق نُش ٛايفْٛب ٚسبٓ اهلل
يًتا٥ب ٚنرت ٙعً ٢عبؿ ٙايعاَٚ ٞؾكع اهلل بتٛبت٘ ْٚـش ٛـيو .
ايجاْ :١ٝتعفق محٌ أٚاَك ايتٛب ١عً ٢ايٛدٛب ايـُٛي ،ٟٛإـ ي ٛبين
عًًٜ -٘ٝمّ إٔ ٜه ٕٛتكى ايتٛب ١ايٛادبَ ١ـشكَاّ تـذب ايتٛبَ٘ٓ ١
ٜٚه ٕٛتكى ايتٛبَ َ٘ٓ ١عُ ١ٝثايج ١تـذب ايتٛب ١عٓٗاٖٚ ،هفا تتهجٓك
ايـُعاَٚ ٞتتعؿٓؾ ايعكٛبات بـُذكؾ تكى ايطاعٚ ١عؿّ ايتٛب ١يف لَإٕ
ؾٝتهًهٌ يـُا ال ْٗاٚ ،١ٜالبؿ َٔ ايـشفق عُا ٖ ٛغري َعك ٍٛباغتٝاق
ايٛدٛب االقياؾْ ،ٟعري َا تـككق يف األَ َٔ ٍٛمحٌ أٚاَك ايطاع١
يف ايهتاب ايعمٜم عً ٢ايٛدٛب اإلقياؾ ،ٟإـ ي ٛناْت أٚاَكٖا
َٛي ١ٜٛيًمّ ايتهًهٌ .
ٚقؿ إعتفق أنتاـْا ايـُشكل()33عٔ ايكك ١ٜٓايجاْ ١ٝبإٔ ايؿاع ٞيـشٌُ
أٚاَك ايطاع ١عً ٢اإلقياؾ يٝو ايتشفٓق َٔ عؿّ َعكٛي ١ٝايتهًهٌ
إلَهإ ايتػًِ عٓ٘ باغتٝاق َٛي ١ٜٛاألَك األ ٍٚبايطاع ١أغفاّ بعاٖك
األَك ٚاغتٝاق إقياؾ ١ٜاألَك ايجاْٚ ٞايجايح ست ٢ال ًٜمّ َـشفٚق
ايتهًهٌ ،نُا ٜـُهٔ ايتػًِ عٔ َـشفٚق ايتهًهٌ يف ٚدٛب ايتٛب١
باغتٝاق َٛي ١ٜٛاألَك بايتٛبٚ ١إقياؾ ١ٜاألَك بايتٛب َٔ ١تكنٗا ؾٓٝتؿٞ
ايـُشفٚق َٔ أًَ٘ يف ايـُٛقؾ. ٜٔ
( )33ايتٓكٝض يف يكع ايعك ٠ٚايٛثك -٢ؾك٘ ايطٗاق : ٠ز. 9 +8 : 8
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ثِ أؾاؾ(قؿ :)ٙإٕ ايٛد٘ يف محٌ أٚاَك ايطاع ١عً ٢االقياؾ ٖٛ
غً ٓٛاألَك بايطاع ١عٔ األثك ايٓاؾع ايـُرتتب عًٗٝا ،إـ ايطاعَٓ ١تمع١
َٔ إتٝإ ايٛادبات ٚتكى ايـُشكَات  ٖٞٚتتشكل بُٗا ؾكطٚ ،ايعكٌ
َهتكٌ بانتشكام ايعكاب عً ٢تكى ايٛادب أ ٚؾعٌ ايـشكاّ ست ٢يٛ
مل ُٜؿق َٔ ايًاقع أَكْ باإلطاعٚ ،١يـُٓا َؿق األَك بٗا مل ٜرتتب
األثك عً ٘ٝستُٜ ٢ض محً٘ عً ٢ايـُٛيٚ ،١ٜٛيفا ال َٓاّ َٔ نٕٛ
األَك بٗا إقياؾاّ يـُا انتكٌٓ ب٘ ايعكٌ .
بُٓٝا األَك بايتٛب ١أَكْ َهتكٌ عٔ إتٝإ ايٛادب ٚتكى ايـشكاّ ٚعٔ
عُٝاُْٗاٚ ،يألَك بايتٛب ١أثكْ َهتكٌ ٖ ٛإنتشكام ايعكاب بـُػايؿت٘
ٚتكى ايتٛب ،١ؾٝشٌُ األَك بايتٛب ١عً ٢ايـُٛيٜٚ ١ٜٛتُـ بايٛدٛب

ايًكع ٞنُا َٖ ٛتُـ بايـشهٔ ايعكً َٔ ٞؾَ ٕٚـشفٚق يف تٛاقؾ
ايَٛؿني عً ،٘ٝنُا تٛاقؾا يف ايعًِ ايكبٝض عكالّ ٚايـُشكّ يكعاّ ٚيف
قؾٓ االَاْ ١اىل أًٖٗا ؾإْ٘ ٚادبْ يكعاّ ٚتكن٘ ظًِْ قبٝضْ عكالّ .
ٚنٝـ نإ ال ؾا٥ؿ ٠نبري ٠يف تـشكٝل ايـشاٍٚ ،األقكب إىل ايٓعك َا
أؾاؾ ٙاألنتاـ(قؿ َٔ )ٙثبٛت ٚدٛب ايتٛب ١يكعاّ ٚسهٓٗا عكالّ ،ؾإٕ
ظاٖك األَك ايًكع ٖٛ ٞايـُٛي ١ٜٛستٜ ٢جبت ايُاقف عٓ٘ ايـُاْع َٓ٘،
ٚمل ٜتٓٓض يٓا َاْعْ َٔ محٌ أٚاَك ايتٛب ١عً ٢ايـُٛيَٚ ،١ٜٛا ـنك
َاْعاّ ٜـُهٔ االعتفاق عٓ٘ ٚتٛد ٘ٗٝؾٝشٌُ األَك عً ٢ايـُٛي ١ٜٛظاٖكاّ
ٚايتٛب ١تعِ مجٝع ايـُعاَٚ ٞايـُشكَات ست ٢تكى ايٛادب نٛا٤
ٚاؾكٓا ايـًُٗٛق بُش ١تكهُٗٝا إىل ايُػريٚ ٠ايهبري ٠أّ غايؿٓاِٖ إىل
ايك ٍٛبهبري ٠نٌ َعُٚ ،١ٝـيو ألٕ ايتٛب ١إنتعؿا َٔ ٤ايـُعُ١ٝ
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ٚإعتفاقْ عٔ ايـُػايؿ ١ايـُٓطبك ١عً ٢تـُاّ أيٛاْٗا ٚمجٝع أؾكاؾٖا،
نُا إٔ ايتٛب ١قدٛعْ إىل اهلل تعاىل ٚؾغ ٍْٛيف ؾا٥ك ٠طاعت٘ ٚقٝاؾ،ٙ
ٜ ٖٛٚعِٓ مجٝع ايتكُريات يف ايٛادبات أ ٚايـُشكَاتٚ ،إٕ تًكٜع
ايتٛبٚ ١قبٛهلا ٖ ٛتؿٌٓٓ َٔ اهلل ٚتًطٓـ ،قؿ ََٔٓ اهلل تعاىل ب٘ عً٢
عباؾ ٙايعُاٚٚ ،٠عؿِٖ بكب ٍٛايتٛبٚ ١ايعؿ ٛعٔ ايـػطَََٓٚ ١٦ٝضَ
ايتا٥بني ايُاؾقني ٚناّ ايـُػؿكٚ ٠تاز ايـُشبَٚ ١ـش ٛايـُعُٖٛٚ ١ٝ
أَؿم ايُاؾقني ٚأيطـ ايـُتًطؿني ٚأقسِ ايكامحنيٚ ،ايـشُؿ هلل
قب ايعايـُني  .ثِ ْؿغٌ يف ايبشح ايهاؾى َٔ بـشٛخ ايتكًٝؿ :

إشرتاط حياة الـنفيت الـنقلد :
إٕ ًَٗٛق ؾكٗا ٤االَاَ(١ٝقض) ٖ ٛايرتاط سٝا ٠ايـُذتٗؿ ايـُكًؿ
ٚعؿّ دٛال تكًٝؿ ايـُٝت قاٍ ايًٗٝؿ ايجاْٚ( )32(ٞقؿ َكٓع األَشاب
 ..بايرتاط سٝا ٠ايـُذتٗؿ يف دٛال ايعٌُ بكٛي٘ ٚإٕ ايـُٝت ال ٜـذٛل
ايعٌُ بكٛي٘ٚ ،مل ٜتشكل اىل اآلٕ غالفْ َـُٔ ٜعتؿٓ بكٛي٘ َٔ
أَشابٓا) ٚقاٍ ايؿاٌْ ايت( ْٞٛقؿ( :)ٙال ٜـذٛل تكًٝؿ ايـُٝت َطًكاّ
يؿٛات أًٖٝت٘ بايـُٛتٖٚ ،فا ٖ ٛايـًُٗٛق بني أَشابٓا غَُٛاّ
()39

ايـُتأغك َِٗٓ ٜٔبٌ ال ْعًِ قا٥الّ بـػالؾ٘ َـُٔ ٜعتؿ بكٛي٘)

ٚقاٍ

ايـُشكل ايعاًَ(ٞقؿ( :)ٙايعٌُ بؿتا ٣ٚايـُٛت ٢يف غريٖا بعٝؿ عٔ
االعتباق غايباّ َـػايـ يـُا ٜعٗك َٔ إتؿام عًُآ٥ا عً ٢ايـُٓع َٔ
ايكدٛع اىل ؾـتـ ٣ٛايـُٝت َع ٚدٛؾ ايـُذتٗؿ ايـش ٞبٌ قؿ سه ٢ؾ٘ٝ
(َ )32هايو االؾٗاّ  :ز. 149: 2
( )39ايٛاؾ. 244 : ١ٝ

اشرتاط حياة املفيت املقلد )145(................................................
()1

صطٜـشاّ بعض االصشاب)
()2

تكًٝس االَٛات

ٚسه ٢ايفك ٘ٝايبشطاْ ٞإْهاض ايـُؿٗٛض

ٚإختاض ٙؾٝدٓا األععِ األْضاض(ٟقس )ٙيف َـذًؼ
()4

بـشج٘ فطادع(ٖٚ ،)3هصا إختاض ٙايـُشكل ايـدطاغاْ(ٞقس)ٙ

يف تكًٝس

نفاٜت٘ ٚأْ٘ ايـُعطٚف ايـُؿٗٛض بني االصشاب ٚإؾرتط سٝا ٠ايـُفيت
صطٜـشاّ يف فتاٚاٚ ،ٙسه ٞعسّ دٛاظ تـكًٝس ايـُٝت َطًكاّ َـدضٛصاّ
عٔ أعاظِ االصٛيٝني األٚاخط نايـُشكل ايهطنٚ ٞايػٝس بـشط ايعًّٛ
ٚظاٖط ايػٝس َريظا سػٔ ايؿرياظٚ ٟايؿٝذ َـشُس سػني االصفٗاْٞ
ٚصطٜض سٛاؾ ٞايعط ٠ٚيـذسْٓا ايؿٝذ عبس اهلل ايـُاَكاْٚ ٞايؿٝذ
ايٓاٝ٥ين ٚتًُٝص ٙايػٝس ايؿاٖطٚزٚ ،ٟغريِٖ نجري ٜبس ٚيًُتتبع .
ْعِ بعس ؾٗط ٠ايـُٓع ايـُطًل عٔ تكًٝس ايـُٝت -ابتساٚ ّ٤اغتساَ-ّ١
ٚقع بني االصٛيٝني يف ايكطٕ ايطابع عؿط خالف نبري يف إؾرتاط سٝا٠
ايـُذتٗس ايـُكًٓسٚ ،قس إؾتٗط ايتفض ٌٝبني ايتكًٝس االبتسا ٞ٥فُٓٝع
ٚبني ايتكًٝس االغتُطاض ٟفٝذٛظ ،فٗصإ قٛالٕ َُٗإ يف َػأي ١تكًٝس
ايـُذتٗس ايـُٝتُٖٚ ،ا ْفٚ ٞإثبات .
ٚثـُ ١تفضٝالت يف ايـُػأي ٖٞٚ ،١ععٝفٚ ١اٖ -١ٝقٛالّ َٚسضناّ-
بٌ بعغٗا ٜطدع اىل أسس ايكٛيني ايـُُٗنيْ ،عري ايتفض ٌٝبني تٛافل
ايـُٝت َع فت ٣ٛايـش ٞفٝذٛظ ف ٘ٝتكًٝس ايـُٝت إبتساٚ ّ٤بكاٚ ،ّ٤بني
(َ )1عامل االص - ٍٛأخط عباض ٠يف َباسح االدتٗاز ٚايتكًٝس .
( )2ايـشسا٥ل ايٓاعط : ٠ز. 375 : 2
( )3تكطٜط بـشح ايؿٝذ االْضاض ٟيف تكًٝس املٝت  -األغطط االٚىل .
( )4نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 443: 2
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تـدايف ايفتٜٛني فال ٜـذٛظ تكًٝس ايـُٝت ف ٘ٝإبتساٚ ،ّ٤ععف٘ ْاؾَٔ ْ٤ٞ
ْسض ٠تٛافل َـذتٗس ٜٔيف ايفتا ٣ٚأ ٚباْعساَ٘ ،فٗصا تفضٜ ٌٝطدع يف
ايـشكٝك ١اىل فتٝا ايـُؿٗٛض  ٖٛٚايـُٓع ايـُطًل ،ألْ٘ ٜٓسض بٌ ال ٜعٗس
تٛافل فتاَ ٣ٚـذتٗس َع فتاَ ٣ٚـذتٗس آخط ،فايؿل األَٔ ٍٚ
ايتفض ٌٝغري َعٗٛز أ ٚغري َتشكلٜٓٚ ،شضط يف ايؿل ايجاْ: ٞ
تـدايف ايفتٜٛنيٚ -ال ٜـذٛظ َع٘ تكًٝس ايـُٝت إبتسا. ّ٤
ٚيعٌ ٖصا ايتفض ٖٛ ٌٝايساع ٞيتفض ٌٝبعض األدال(٤قسِٖ)()5يف
بـشجِٗ بني َا اشا مل تعًِ َـدايف ١ايـشَ ٞع ايـُٝت يف ايفت ٣ٛأ ٚعًِ
َٛافك ١ضأ ٟايـُٝت يطأ ٟايـشٚ ٞبني َا اشا عًُت ايـُدايف ١بُٗٓٝا
تفضٝالّ أ ٚإمجاالّ ،فإ ٖصا ايتفض ٌٝيف ايبشح ٜعٛز اىل شاى ايتفضٌٝ
يف ايكٜٓٚ ،ٍٛبػ ٞاالعطاض عٓ٘ ألدٌ َا شنطْا َٔ إْعساّ ايتٛافل بني
فتاَ ٣ٚـذتٗس ٜٔخاضدآّٜٚ ،شضط ايبشح يف ايضٛض ٠ايجاْ : ١ٝتكًٝس
ايـُٝت َع ايعًِ إمجاالّ أ ٚتفضٝالّ بتدايفُٗا يف ايطأٚ ٟايفت ٣ٛيف
ايـُػا ٌ٥ايؿطعٚ ١ٝاألسهاّ االهلٚ ،١ٝف ٘ٝضأٜإ  :ايـذٛاظ ٚايـُٓع .
()6

ْٚعريُٖا ايتفض ٌٝايـُٓػٛب اىل ايعالَ ١ايـشًٞ

ٚايـُشكل

األضزب()7(ًٞٝقسُٖا) بني ٚدٛز ايـُذتٗس ايـش ٞايـذاَع يًؿطا٥ط َع
إَهإ َطادعت٘ ٚتـشض ٌٝفتاٚا ٙفال ٜـذٛظ تكًٝس ايـُٝت إبتساٚ ّ٤بني عسّ
ٚدٛز ٙأ ٚعسّ إَهإ تـشض ٌٝفتاٚا ٙيعصض َٔ االعصاض :عطض أ ٚسطز أٚ
غريُٖا -فٝذٛظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا ،ّ٤فإ ايؿل ايجاْ َ٘ٓ ٞسايَ ١عس١َٚ
(َ )5ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك:٢زَ + 14: 1ضباح أص ٍٛايػٝس اخل: ٞ٥ٛز. 457: 3
(ٜ )6بس ٚمما سها ٙاحملكل ايهطن ٞيف ساؾٝت٘ عً ٢ايؿطا٥ع ،ضادع َٛغٛعت٘:ز.115 :11

( )7ضادع َ :ـذُع ايفا٥سٚ ٠ايربٖإ  :ز. 547: 7
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ظاٖطاّ الغُٝا يف عضٛضْا اييت ٜتعسز ف ٘ٝايفكٗاٚ ٤تتٝػط ٚغاٌ٥
االتضاٍ ،ال أقٌ َٔ نْٗٛا سايْ ١ازض ٠ايتشكل ٚال تضًض َٓؿأ إلٜـذاز
تفض ٌٝيف تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت ،فاْ٘ َع فكسإ ايفك ٘ٝايـش -ٞال مسض
اهلل بٗصا -أَ ٚع تعصٓض أ ٚتعػٓط ايٛص ٍٛايٚ ٘ٝاألخص َٓ٘ يف عضط أٚ
َضط فٗص ٙساي ١طاضٜ ١٥ػٛغ يًُهًف َعٗا نًُا ٜـشتٌُ ؾطعٝت٘ -
 َ٘ٓٚايطدٛع اىل ايـُفيت ايـُٝت َٚا ز ْ٘ٓٚيف نتب٘ أ ٚضغآٜٚ ً٘٥شضط
األَط غايباّ يف ايؿل األ َٔ ٍٚايتفض ٌٝايصٜ ٟؤ ٍٚاىل ايفتٝا
ايـُؿٗٛض ٠سطَ ١تكًٝس ايـُٝت ٚيع ّٚتكًٝس ايـُذتٗس ايـش. ٞ
اشٕ ايعُس َٔ ٠االقٛاٍ ٖ ٛايـُٓع ايـُطًل ٚايتفض ٌٝبني ايتكًٝس
ايبسٚ ٟٚبني ايتكًٝس ايبكاٚ ،ٞ٥قبٌ ايٛيٛز يف تفض ٌٝايبشح سٛهلُا-
البس َٔ االؾاض ٠اىل أَط َفطٚغ عٓ٘ ْافع ٖٓا ٖ ٛاألصٌ ٚاألغاؽ يف
َٛاقع ايـشذ: ٖٛٚ ،١ٝ
إٕ ايؿو يف ايـشذَ ١ٝػاٚمْ يًكطع بعسّ ايـشذٖٓٚ ،١ٝا إشا ؾههٓا
بعس َٛت ايفك ٘ٝيف سذ ١ٝفتٛاٚ ٙصش ١تكًٝس ٙإبتسا ّ٤أ ٚؾههٓا يف
صش ١ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٚ ،ٙمل ٜتشكل زيٚ ٌْٝاعض تطُ ٔ٦ايٓفؼ ب٘
بـشٝح ٜهَ ٕٛعصٓضاّ أَاّ اهلل تعاىل -نإ األصٌ عسّ سذ ١ٝفت٣ٛ
ايـُذتٗس بعس َٛت٘ ٚنُا ٜـُٛت دػس ٙتـُٛت آضاؤٚ ٙفتاٚا ٙبـُعٓ٢
إْتفا ٤ايـشذ ١ٝعٓٗاٚ ،البس َٔ ايـُضري اىل َـذتٗس س ٞداَع
يًؿطا٥ط يري ٣ايـُهًف ٌٖ فتٝا :ٙدٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا ،ّ٤أ ٚدٛاظ
بكا ٙ٤عًَ ٢ـذتٗس ٙبعس َٛت٘ أَٓ ٚع٘ عٓ٘ فٝعٌُ عً ٢طبكٗا .
ٚبعس ٖصا ايتُٗٝس ْٛ :قع ايهالّ عٔ ؾطع ١ٝتكًٝس ايـُٝت -إبتساٚ ّ٤اغتساَ-ّ١
ْٚبسأ يف ايـُكاّ األ ٍٚبـُا ٜكتغ ٘ٝايرتتٝب ايطبع ٞببشح :
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تقليد الفقيه الـنيت إبتدا ًء :
ايـُؿٗٛض ايـُعطٚف بني فكٗآ٥ا (ضض) عسّ دٛاظ تكًٝس ايفك ٘ٝبسٚاّ بعس
َٛت٘ٚ ،خايف ف ٘ٝاألخباضٚ ٕٜٛايـُشكل ايكُٚ ٞأفتٛا بـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت
بسٚاّ  -عًَ ٢ا سه ٞعُٓٗا. -
ٚقس ٜػتسٍ يـذٛاظ ايطدٛع اىل ايـُذتٗس ايـُٝت ٚعسّ إؾرتاط ايـشٝا٠
()8

بإطالم ايطٚا١ٜ

ايـُعترب ٠ايٓاطك ١طايعُط ٟثكيت فُا أزٓ ٣ايٝو عٓٓٞ

فعٜٓٓ ٞؤزٓ ... ٟايعُطٚ ٟابٓ٘ ثكتإ فُا أزٜٓا ايٝو عٓٓ ٞفعٜٓٓ ٞؤزٜإص
ٚسٝح ُٜكطع بعسّ خضٛص ١ٝايعُطٚ ٟابٓ٘ يف األزا ٤عِٓٗ ()
فٗصإ تعبريإ ظاٖطإ بإطالقُٗا يف سذ ١ٝأزا ٤ايفك ٘ٝايجك ١عِٓٗ
بادتٗازٚ ٙعطع٘ يفتاٚا ٙايـُػتٓبطٜ ١ؤزٜٗا عِٓٗ ٜٚـشهَ ٞا فُٗ٘ َٔ
ْضٛظ أسازٜجِٖٗٚ ،صا َطًل ٜعِ ايـشٚ ٞايـُٝت .
يهٔ ايعاٖط إٔ َكضٛز االَاّ( )يف ٖصا ايـشسٜح ايـُعترب غٓسٙ
ٖ( ٛأزا ٤ايك ٍٛايـُأثٛض ٚايـشسٜح ايـُط ٟٚعِٓٗ) ٖٓٚا إطالم ٜضض
َع٘ األخص بـُا ٜؤز ٜ٘ايجك َٔ ١أخباضِٖ ٚأسازٜجِٗ ست ٢بعس َٛت٘
بـُ٦ات ايػٓني ٚ .يٝؼ ايـُطاز ايـذس َٔ ٟايـشسٜح ايضشٝض نٌ أزا٤
عِٓٗ ست ٢أزا ٤ايـُذتٗس يـُا ٜػتٓبط٘ َٔ ْضٛصِٗ يٝػتسٍ ب٘ عً٢
دٛاظ ايطدٛع اىل َا أزٓا ٙايـُذتٗس ست ٢بعس َـُات٘ .
()9

ٜٚؤنس َا شنطْاْ :ضٛظ َتعسزَٗٓ ٠ا َا ضٟٚ

يف سل نتب بين

فغاٍ :طخصٚا بـُا ضٚٚاص َٔ أخباضْا ٚأسازٜجٓا ،فاْ٘ ٜؤنس دٛاظ
( )8ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب صفات ايكاع : ٞح . 4

( )9ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب صفات ايكاع : ٞح . 13
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األخص بـُا أزٓ َٔ ٙٚأسازٜح األٚ ،)( ١ُ٥ال عُ ّٛف ٘ٝألْعاضِٖ
ٚفتاٚاِٖ ،بٌ قس ٜػتسٍ بايـذًُ ١ايالسك :١طٚشضٚا َا ضأٚاص عً٢
عسّ دٛاظ األخص باعتكازِٖ ايفاغسٚ ،يعٌ ٖصا ٜعِٓ َا ضأٚا ٚاعتكسٙٚ
َٔ األسهاّ ايؿطع ١ٝايفطع ١ٝباإلعاف ١اىل َا ضأ َٔ ٙٚايعكا٥س .
ٖٚهصا قٛي٘ ( )يف َعترب ٠عبٝس بٔ ظضاض :٠طإستفعٛا بهتبهِ
()10

فإْهِ غٛف تـشتاد ٕٛايٗٝاص

فاْ٘ ٜـشتٌُ قٜٛاّ ْعط )( ٙاىل

نتب األسازٜح اييت ؾاع بني أصشابِٗ( )إٔ ٜهتبٖٛا ٜٚـذُعٛا
فٗٝا َا مسع َٔ ٙٛأسازٜجِٗ ٜٚ .تشضٌ َٔ ٖصا  :عسّ تـُاّ
االغتسالٍ باألخباض عً ٢دٛاظ تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت .
ٜٚـُهٔ االغتسالٍ يًُؿٗٛض  :عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا- ّ٤
بٛد َٔ ٙٛاألزيْ ،١عطعٗا بتفضٚ ٌٝتتبع :
ايٛد٘ األ : ٍٚاإلمجاع عً ٢إؾرتاط سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُكًس أ ٚعً٢
َٓع تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت إبتساٚ ّ٤أْ٘ َٔ َعامل ايـُصٖب ايـشلٚ ،قس
إزٓعا ٙمجعْ نجري َٔ ايفكٗا ٤األعاظِ (ضض) َِٓٗ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ
ايص ٟأفاز (إٕ ايفكٗا ٤أمجعٛا عً ٢إٔ ايفك ٘ٝيَ ٛات ال ٜه ٕٛقٛي٘
()11

سذ)١

ٚيعًِٗ أمجعٛا يـشسٜح ؾطٜف َأثٛض عٔ أَري ايـُؤَٓني
()12

(:)طٜـُٛت ايعًِ بـُٛت ساًَ٘ٝص

ٚقاٍ صاسب ايـذٛاٖط:

(عسّ دٛاظٜ -ٙعين تكًٝس ايـُٝت -إبتساَ ّ٤فطٚغْ َٓ٘ بني أصشابٓا ٚقس
( )10ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 8ابٛاب صفات ايكاع : ٞح . 17
( )11ايفٛا٥س ايـشا٥ط -397 : ١ٜدلُع ايفهط االغالَ. ٞ
( )12اخلضاٍ يًؿٝذ ايضسٚم  :باب ايجالث : ١ح . 257
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()13

سه ٢االمجاع عً ٘ٝغري ٚاسس)

ٚنإٔ ايعًُني ايـذًًٝني مل ٜعتٓٝا

بـدالف االخباضٜني .
ٚف : ٘ٝأٚالّ :اْ٘ ٜـشتٌُ قٜٛاّ ن ٕٛاالمجاع ايـُسعَٓ ٢سضنٝاّ َػتٓساّ اىل
َا عًًٓ٘ مجعْ َٔ فكٗآ٥ا َِٗٓ ،ايعالَ ١يف بعض نًُات٘ َٔ أْ٘ ال
()14

ٜهف(ٞتكًٝس ايـُتكسَني ٚإ ايـُٝت ال ق ٍٛي٘ ٚإٕ نإ َـذتٗساّ)

ٖٚصا

ٜعين :أْ٘ بـُٛت دػسٜ ٙـُٛت ضأٜٓٚ ٜ٘عسّ ْعطٚ ٙفتٝاٚٚ ،ٙضز يف شنط٣

ايؿٗٝس قٛي٘()15(:ظاٖط ايعًُا ٤ايـُٓع عٔ ايعٌُ بك ٍٛايـُٝت ذلتذني
()16

بأْ٘ ال ق ٍٛيًُٝت) ٚإغتسٍ ايـُشكل ايهطنٞ

يف ساؾ ١ٝايؿطا٥ع

ٚؾطح االيف ١ٝباإلمجاع عً ٢أْ٘ ال ق ٍٛيًُٝتٖٚ ،هصا شنط ايـُشكل
()17

ايـدطاغاْٞ

ظٚاٍ ايطأٚ ٟإْتفا ٤ايٓعط بايـُٛت ٚعٓس إْتفا ٤ايـشٝا٠

ايـذػسٚ ١ٜاْ٘ ٜٓعسّ َٛعٛع ايطأ ٟبـشػب ايٓعط ايعطيف ،سٝح إٔ
ايطأَ ٟتك ّٛبايـشٝا ٠ايبسْٚ ١ٝقا ِ٥بايٓفؼ ايٓاطك ١ساٍ تعًٓـكٗا بايبسٕ
ايعٓضط ٟايصٜٓ ٟعسّ بايـُٛت ٚصريٚض ٠صاسب ايطأَ ٟجٌ ايـذُاز .
ٚقس ٜه ٕٛاالمجاع َػتٓساّ اىل َسضى آخطٚ ،اإلمجاع ايـُسضن ٞال
ٜه ٕٛإمجاعاّ تعبٓسٜاّ ناؾفاّ عٔ ضأ ٟايـُعضٜٚ )(ّٛتعني ايتضسٟ
يـُالسع ١ايـُساضى ايـُشتًُ َٔ ١سٝح تـُاّ ايـشذ ١ٝفٗٝا أْ ٚـكضاْٗا أٚ
قضٛضٖاٖٚ ،صا  -االؾهاٍ اال -ٍٚنً٘ َبين عً ٢فطض إْعكاز االمجاع
ٚتـشضًٓ٘ خاضداّ ْٚ .ؿهٌ :
( )13دٛاٖط ايهالّ  :ز. 402 : 21
( )14شنطَ ٙهطضاّ :ضادع َجالّ ايكٛاعس -املكضس اخلاَؼ يف االَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط .
( )15ايصنط ٣يًؿٗٝس اال : ٍٚز - 44 : 1طبع َؤغػ ١آٍ ايبٝت (. )

( )16ضادع  :ضغا ٌ٥احملكل ايهطن : ٞز. 176 : 3
( )17نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 443 : 2
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ثاْٝاّ :بأْا مل ْـشطظ إْعكاز اإلمجاع ٚايتػايـِ ايـُػتٛعب آلضا٤
فكٗا ٤االَاَ( ١ٝضض) عً ٢إؾرتاط ايـشٝآَٚ ٠ع تكًٝس ايـُٝت ،فاْ٘
نٝف ُٜٛثَل بإْعكازٚ ٙتـشضًٓ٘ خاضداّ ؟ َع غهٛت غايب ايـُتكسَني
عً ٢ايعالَٚ ١بعض ايـُتأخط ٜٔعٓ٘ َٚع شٖاب األخباضٜني ٚايـُشكل
()18

ايكُٞ

صطٜـشاّ اىل دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ،بٌ ٜبسٚ ٚدٛز قاً٥ني ب٘

َٔ ايـُتكسَني نُا غٓبٝـَٔٚ ،ع٘ ٜـُهٔ ايكطع بعسّ االْـعكاز نُا
أَهٔ ايـكطع بعسّ ناؾفـتـٝـ٘ عٔ ضأ ٟايـُعض. )( ّٛ
ْعِ قس ٜكاٍ زعُاّ يـشض ٍٛاالمجاع :
إٕ ايـُشكل ايكُ( ٞقس )ٙقس أفت ٢بـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت إبتسا . ّ٤يهٔ
ٖصا ْاؾ َٔ ٤ٞبٓا ٘٥عً ٢إْػساز باب ايعًِ باألسهاّ ٚتعصض االَتجاٍ
ايعًُ ٞباالستٝاط ،فتٓعٍ اىل االَتجاٍ ايعين ايـشاصٌ َٔ األخص
بفتا ٣ٚايعًُا ٤أسٝا ّ٤ناْٛا أّ أَٛاتاّٖٚ ،صا ايـُبٓ ٢إْػساز باب ايعًِ
قس تـشكل فػاز ،ٙفال تعسٓ َـدايف ١ايـُشكل ايكُ ٞخالفاّ أ ٚخطَاّ يف
اإلمجاع ،بٌ ٖ ٞفتٝا تطبٝكَ ١ٝطابك ١يـُباْ ٘ٝاألصٛي. ١ٝ
نُا إٔ األخباضٜني قايٛا بـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت إبتساْ ،ّ٤اؾ٦اّ َٔ
إعتكازِٖ إٔ ايطدٛع يًفكَ ٘ٝضسام ايطدٛع يطا ٟٚسسٜجِٗ( )ال
َٔ باب تكًٝس ايـُذتٗس ٖٚصا إلْهاضِٖ ؾطع ١ٝايتكًٝس ٚاالدتٗاز نُا
َٖ ٛؿٗٛضْ عِٓٗ ،يهٓ٘ يف ايـشكٝكٚ ١ايٛاقع خاضداّ ٖ ٛإْهاض يًفعُٗا
زٚ ٕٚاقعُٗا ،فإ هلِ عًُاَ ٤ـذتٗس ٜٔهلِ أْعاضْ ٚفتاَ ٣ٚػتكأَ ٠
األخباض بعس االدتٗاز ايؿدض ٞيف َفازٖا ٚعالز َتعاضعاتٗاٜ ،عكب٘
( )18ايكٛاْني احملهُ : ١اجملًس ايجاْ - 128 : ٞطبع ١سذط ١ٜيف عاّٖ 1303 :ـ .
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نتاب ١فتاٚاِٖ يف َسْٓٚاتِٗ ايفكٗٚ ،١ٝهلِ أتباع َكًٓس ٕٚهلِِٖٚ ،
ٜطتأ ٕٚدٛاظ ايعٌُ بفتا ٣ٚايـُٛت ٢فكًس ايعٛاّ أَٛاتِٗ َٔ عًُاِٗ٥
األخباضٜني خاصٖ ٌٖٚ ،١صا ايـشاصٌ َِٓٗ ؾَ ْ٤ٞػاٜط يالدتٗاز
ٚايتكًٝس ايص ٟعٓسْا ؟ نال ٚأيف نال .
ْعِ شنط األخباض : ٕٜٛإٔ ايالظّ عً ٢ايـُهًف ايطدٛع اىل ضٚا٠
أخباضِٖ نٜ ٞفت ْ٘ٛبٓضٛظ األخباض أ ٚبـُعٓاٖا ،فإٕ ايفتٝا عٓسِٖ
ْكٌ ايطٚا ١ٜبايـُعٓٚ ٢إٕ سذ ١ٝضٚاٜتِٗ ال تتٛقف عً ٢سٝا ٠ايطا. ٟٚ
ٖٚصا ايـُبٓ ٢ن ٕٛايـُذتٗس ايـُفيت ضاٜٚاّ يـشسٜجِٗ خطأ ْٛعش٘-
ٚإٕ ناْت ضٚا ١ٜايـشسٜح ال تتٛقف عً ٢سٝا ٠ايطا -ٟٚقس تـشكل
فػازٚ ٙقس شنطْا يف بـشٛثٓا ايـُاع ١ٝتـشكٝكاّ عٔ ؾطع ١ٝايتكًٝس ٚإفتا٤
ايفك ٘ٝايـذاَع يًؿطا٥ط ٚإٔ ضا ٟٚأسازٜجِٗ اشا مل ٜـذتٗس يف فِٗ
أخباضِٖ َٚتابعَ ١عاضعاتٗا ٚعالز ايتعاضض ال تٓفع ضٚا ١ٜأخباضِٖ
َـشغاّٚ ،اشا تضسٓ ٣ايـُذتٗس يصيو -صاض(َضسام ايطاٟٚ
يـشسٜجِٗ ٚايٓاظط يف سالهلِ ٚسطاَِٗ ٚايص ٟعطف أسهاَِٗ) ثِ اشا
أعطا ٙيـُكًس ٜ٘بٗٝأ ٠فتا ٣ٚيف ضغاي ١عًُٚ ١ٝعٌُ ايـُهًف بٗا-
تـشكل ايتكًٝسٚ ،البس َٔ سٝات٘ عً ٢ق ٍٛايـُؿٗٛض ٚال َجبت يعسّ
إؾرتاط سٝات٘ٚ ،ال ٜضض قٝاؽ ٖصا عً ٢ضٚا ١ٜسسٜجِٗ َـشغاّ ٚاييت
ال ٜعترب فٗٝا سٝا ٠ايطا. ٟٚ
ٚاحلاصٌ إٕ خالف األخباضٜني ٚايـُشكل ايكُ(ٞضض) يٝؼ خطَاّ
يإلمجاع ايـُسع ٢عً ٢إؾرتاط احلٝا ٠أ ٚعً ٢عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت
إبتسا ،ّ٤نُا إٔ َتكسَ ٞأصشابٓا ٚإٕ مل ٜضطٓسٛا باؾرتاط ايـشٝا ٠إال
اْ٘ ٜـُهٔ إغتؿعاض إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت عٓسِٖ َٔ ايتأٌَ يف بعض
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عباضاتِٗ  ،فطادع ايػٝس ايـُطتغ ٢يف (ايصضٜعٚ )١ايؿٝذ ايطٛغ ٞيف
(ايعسٚ )٠ايـُشكل ايـشً ٞيف (ايـُعاضز) فاِْٗ مل ٜتعطعٛا الؾرتاط
ايـشٝاٚ ٠صفاّ َعترباّ يف ايـُفيت ،يهٔ بعض عباضاتِٗ تٛس ٞباالؾرتاط
ْعري َا شنط ٙٚيف بـشٛخ االدتٗاز َٔ عٓٛإ(ايـُفيت ٚايـُػتفيت)
ٚشنط ايضفات ايـُعترب ٠فُٗٝا ،فإْ٘ عٓٛإ ظاٖط يف إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت
ٚايـُػتفيت يٝضسم ايعٓٛإ ،إش االفتاٚ ٤االغتفتاُٖٚ - ٤ا َكسَ ١ايعٌُ
بايفتٝا نًٗاٜ -تطًبإ ايـشٝا ٠أٜ ٚـدتضإ بـشاٍ ايـشٝاٚ ٠ال ٜعُٓإ ساٍ

َـُات ايـُفيت أ ٚايـُػتفيت ٖ .صا .
ٚيهٔ اؾعاض عباضات بعض ايـُتكسَني باؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت -يٛ
صضٓ ٚتـِٓ -ال ٜٓفع َجبتاّ إلمجاع عًُآ٥ا ايـُتكسَني عً ٢عسّ دٛاظ
تكًٝس ايـُٝت أ ٚعً ٢إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت ،نٝف ٚقس فِٗ ايؿٗٝس
األ ٍٚأ ٚسه )19(٢تـذٜٛع بعض ايـُتكسَني عً :٘ٝايعٌُ بك ٍٛايـُٝت،
أ ٟإِْٗ ال ٜؿرتط ٕٛسٝا ٠ايـُفيتٚ ،ايؿٗٝس َٔ األعاظِ ايعاضفني
بـُصام ايـُتكسَني ٚأْعاضِٖ

 ٖٛٚقطٜب َٔ عضٛضِٖٖٚ ،هصا

سه ٞعٔ بعغِٗ ظٗٛض عباضاتِٗ يف ٚدٛز ق ٍٛيبعض ايـُتكسَني
بـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت خالفاّ الؾرتاط األنجط سٝا ٠ايـُفيت ،فطادع(.)20
ٜغاف يـُا تكسّ  :إٕ فػاز َبٓ ٢األخباضٜني أ ٚايـُشكل ايكُ ٞعٓسْا ال
ٜـشكل االمجاع عً ٢إؾرتاط ايـشٝاَ ٠ع تضطٜـشِٗ بفتٝا دٛاظ تكًٝس ايـُٝت
أ ٚعسّ اؾـرتاطـِٗ ايـشـٝا ،٠فـٗصا ايطأٜ ٟـدـطّ اإلمجاع ٜٚـذعٌ تـشـضٌٝ
( )19ايصنط ٣يًؿٗٝس اال : ٍٚز - 44 : 1طبع َؤغػ ١آٍ ايبٝت (. )
( )20اجلعفط-١ٜسٝا ٠احملكل ايهطنٚ ٞآثاض: ٙزَ +133 : 4ـذُع ايفا٥سٚ ٠ايربٖإ يًُشكل
األضزب :ًٞٝز + 549 : 7ؾطح اجلعفط ١ٜيًفاعٌ اجلٛاز َ -ـدطٛط .
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االمجاع عً ٢إؾرتاط ايـشٝا ٠عػرياّ دساّ .
ٖ َٔٚصا نً٘ ٜتذً ٢ايـدًٌ يف بًٛغ االمجاع ايـُسع ٢سسٓ ايسي١ًٝٝ
أ ٚق ٠ٛايسالي ١اييت إزعاٖا بعض األعالّ ،إش ال ٜـشطظ إْعكاز اإلمجاع
عً ٢اؾرتاط ايـشٝاٚ ٠عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا ،ّ٤ضغِ سها١ٜ
مجع َٔ أغاطني ايفكٗا ٤يْ٘ ،عِ ْػًِٓ ايؿٗط ٠ايععٚ ١ُٝغري٠
ايـُتؿطع ١عً ٢عسّ ؾطع ١ٝتكًٝس ايـُٝت ابتسا. ّ٤
ٖٚصا ايبٝإ نً٘ بًشاظ أق ٣ٛاألزي ١عً ٢ايـُٓع َٔ تكًٝس ايـُفيت
ايـُٝت ابتسا ٖٛٚ ،ّ٤إغتسالٍ باإلمجاع ايكٛي ٞايـُػتـفـٝض ْـَكًُ٘ عً٢
عسّ دٛاظ ايتكًٝس االبتسا ٞ٥يًُٝت .
ٚقس ٜػتسٍ باإلمجاع ايعًُٚ ٞايػري ايـُتؿطع ٞعً ٢تكًٝسِٖ
أسٝا ٤ايـُذتٗس ٜٔز ٕٚأَٛاتِٗ ،يف ايتكًٝس االبتساٚ ،ٞ٥يعٌ ٖصا َطاز
َسع ٞاالمجاع ٚيٝؼ َطازِٖ االمجاع ايفتٛا ٞ٥ايـُؿهٛى إْعكاز. ٙ
ٜٚـُهٔ ْكغ٘ بعٌُ ايـُتؿطعٚ ١غريِٖ أٚا ٌ٥ايػٝب ١عً ٢ايطدٛع
اىل االَٛات ٚنتبِٗ ٚفتاٚاِْٖ ،عِ قس ْػًِٓ غري ايـُتؿطع ١يف عضطْا
َٚا قاضب٘ عً ٢عسّ ايطدٛع اىل ايـُفيت إبتساٚ ،ّ٤ال ْـشطظ ٖصا يف
ايعضٛض األٚىل َٔ ايػٝب -١عذٌ اهلل إْكغاٖ٤اٚ -ست ٢األيف اهلذط١ٜ
بٌ ٚبعسٖا سٝح مل تهٔ َػا ٌ٥اإلدتٗاز ٚايتكًٝس َبشٛثَ ّ١عتٓ ّ٢بٗا
ٚمل تٓتؿط فتٝا عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ،بٌ ناْت غري ٠ايـُتؿطع١
عً ٢غؤاٍ ايـُفيت بايفطٚع ايفكٗ ١ٝايـُشتاز ايٗٝا أ ٚنتاب ١األغ ١ً٦اىل
ايفكٚ ٘ٝبعجٗا َٔ بًسِٖ اىل بًس ،ٙثِ ٜـذٝب عًٗٝا ايفك ٘ٝايـش ٞبطغاي١
َفضًٓ ١نُا ٖ ٛايـُعٗٛز ط٦َ ١ًٝات ايػٓنيٚ ،قس ٜهتب بعض ايفكٗا٤
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ْعطٜات٘ يف نتاب ٜؿب٘ ايطغاي ١ايعًُ ١ٝايػا٥س ٠يف عضٛضْا َٚا قاضبٗا
ٚتبك ٢عٓسِٖ ايفتاٜ ٣ٚعًُ ٕٛبٗا ست ٢بعس َٛت ايـُذتٗس ايـُفيت،
 َٔٚايبعٝس غريِٖ عًٖ ٢ذطإ فتا ٣ٚايـُذتٗس بعس َٛت٘ ٚاْتكاهلِ
اىل َـذتٗس سٜ ٞهطٓض ٕٚايػؤاٍ عًٜٚ ٘ٝعٝس ٕٚاإلغتفػاض َٓ٘ ،بٌ
ايكطٜب دساّ بكاؤِٖ عً ٢ايعٌُ بفتا ٣ٚايفك ٘ٝست ٢بعس َٛت٘ ،بٌ
ٚعٌُ أبٓاٚ ٙ٤أصسقاٚ ٙ٤أبٓا ِٗ٥بايفتاٚ ٣ٚعسّ َالسعتِٗ َٛت
ايـُفيت َاْعاّ عٔ ايعٌُ بايطٚا -١ٜبكاٚ ّ٤بسٚاّٖٚ -صا أَط طبٝعٜ ٞـشضٌ

عاز ّ٠عٓس ايٓاؽ عَُٛاّ ست ٢يف عضٛضْا ،غ ٣ٛايـُتؿطع ١ايـُسقكني
ايـُتفكٗني ايعاضفني بعسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت إبتسا. ّ٤
ٚباخـتضاض :يًـُتـؿطع ١قبٌ ايكطٕ ايطابع عـؿط دطَ ْٟػتـكطٓ عً٢
تـكًـٝس ايـُٝت -بكاٚ ّ٤إبتسا -ّ٤اشا عطفٛا ايفتٝا ٚعٌُ بٗا بعغِٗ تطاِٖ
ٜتٓاقًْٗٛا ٜٚعًُ ٕٛبٗاٜ :عٌُ بٗا بعغِٗ بكاٜٚ ّ٤عٌُ بعغِٗ بسٚاّ،
فايػري ايـُتؿطع ٞعً ٢تكًٝس ايـُٝت -بسٚاّ ٚبكا -ّ٤أٚعض َٔ دطِٜٗ
عً ٢تطنٜ٘ ،هفٓٝا عسّ إَهإ االغتسالٍ بػري ٠ايـُتؿطع ١أ ٚباإلمجاع
ايعًُ ٞعً ٢تطى تـكًٝس ايـُٝت إبتسا. ّ٤
ايٛد٘ ايجاْ ٞالؾرتاط سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُكًٓس ٚعسّ دٛاظ تكًٝسٙ
ابتسا ّ٤بعس َٛت٘ ٖٛ :ظٗٛض أزي ١ؾطع ١ٝايتكًٝس يف إؾرتاط سٝا ٠ايفك٘ٝ
ايـُفيت ،ال أقٌ َٔ قضٛضٖا عٔ إثبات دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا: ّ٤
أ -إٕ اآلٜات ٚاألخباض ايـُػتسٍ بٗا عً ٢سذ ١ٝفت ٣ٛايفكَ ٘ٝع
فطض تػً ِٝزاليتٗا ٖٞ -ظاٖط ٠يف إؾرتاط ايـشٝا: ٠
فإ أٌٖ ايصنـط فـ ٞقـٛيـ٘ تعاىل :ط فَاغِـأَيُـٛا أٌََِٖ ايصِّنـِطٔ ٔإِٕ نـُِٓـتُِِ ال
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تعِ ًََُُٕٛصاالْبٝا -7:٤البس َٔ سٝاتِٗ ستٜ ٢ػأهلِ َٔ ال ٜعًِ ٚال
ٜضسم (غؤاٍ أٌٖ ايصنط) عً ٢غؤاٍ ايفك ٘ٝايـُٓٝت فاْ٘ مجازْ ال
ُٜػأٍ عكالٝ٥اّ ٚال ٜـُهٓ٘ إٔ ٜـذٝب أسساّ ٚ .آ ١ٜايٓفط:طفَ ًَِٛال َْفَطَ َِٔٔ نٌُِّ
دعُٛا إٔيََ ِِِٔٗٝيعًَُِِٖٗ
فٔطِقَ َُِِِٗٓٔ ٕ١طَأ٥فَ ْ١ئَٝتَفَكُٖٗٛا فٔ ٞايسَِّٚ ٜٔٔئُٓٝصٔضُٚا َقٔ ََُِِِٗٛإشَا ضَ َ
َٜشِصَضَُٕٚصايتٛب -122:١ظاٖط ٠يف سٝا ٠ايـُٓصض ايـُتضس ٟيإلْصاض ست٢
ٜـشصضٚا غغب اهلل تعاىلٚ ،ال ٜـُهٔ تـشكل اإلْصاض َٔ ايـُذتٗس بعس
َٛت٘ ٚصريٚضت٘ مجازاّ ال ٜـٓـطـل ،فاآلَ ١ٜـدتض ١بايـُٓصض ايـش. ٞ

ٚضٚاٜـتـا

()21

اإلضداع اىل ضٚا ٠ايـشسٜح ٚايٓاظط فـ ٞساليـِٗ

ٚسطاَـِٗ ٚايعاضف بأسهاَِٗ -تتطًب سٝا ٠ايـُطدع ،فإ ظاٖط
ٖص ٙايعٓا -ٜٔٚايـُأخٛش ٠يف َٛعٛع ايـشهِ ٖٛ -ايتشكل ايفعًٞ
ايـداضد ٞبـُعٓ ٢ضدٛع ايـُهًف اىل ايـُذتٗس ٜػأي٘ ثِ ٜـذٝب٘
ايـُذتٗس بايكًِ أ ٚبايًػإ ٖٚصا ٜتشكل ساٍ سٝات٘ فعالَّٓ ٖٛٚ ،تفٕ
يف ايـُذتٗس ايـُٓٝت سٝح ال تضسم ٖص ٙايعٓا ٜٔٚعً ٘ٝفعالّ بعس َٛت٘
نُا ال ٜـدف. ٢
 َٔٚضٚاٜات اإلضداع ايعاّ َ :ا ض )22(ٟٚيف تفػري االَاّ ايعػهطٟ
(ٚ )استذاز ايطربغ : ٞطفأَا َٔ نإ َٔ ايفكٗا ٤صآ٥اّ يٓفػ٘
سافعاّ يسَ ٜ٘ٓـدايفاّ عًٖٛ ٢اَ ٙطٝعاّ ألَط َٛال ٙفًًعٛاّ إٔ ٜكًسٙٚص
ٖٚصا ايـدرب بًشاظ عباضات٘ ٚبًشاظ َا غبكٗا َٚا يـشكٗا ٜه ٕٛظاٖطاّ
يف سضط ؾطع ١ٝتكًٝس ايعٛاّ بايفكٗا ٤األسٝا ٤ايٛادس ٜٔيألٚصاف

( )21ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 11ابٛاب صفات ايكاع : ٞح +1ح. 9
()22ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 10ابٛاب صفات ايكاع : ٞح . 20
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األضبع ١ايـُضشٓش ١يتكًٝس ايفكٜٚ .٘ٝؤنس :ٙظٗٛض قطع ١ايـدرب يف فعً١ٝ
االتضافٖٚ ،ص ٙتكتغ ٞن ٕٛايفك ٘ٝسٓٝاّ َتضفاّ باألٚصاف األضبع ١فإ
ايـُٝت ال سٝا ٠ي٘ ٚال ؾعٛض ٚال ٜـُهٔ إتضاف٘ بٗا فعالّ .

نُا إٔ ضٚاٜات اإلضداع ايـداظ بفكٗا ٤ايطٚا٠

()23

ْعري ظضاض٠

ٚذلُس بٔ َػًِ ٚأب ٛبضري ْٜٛٚؼ ْٚـش ِٖٛظاٖط ٠يف اإلضداع ايِٗٝ
ساٍ سٝاتِٗٚ ،ال َعٓ ٢يًطدٛع اي ِٗٝبعس َـُاتِٗٚ ،مل ُٜطِدٔعِ األ١ُ٥
( )ؾٝعتِٗ اىل نتب ٚأص ٍٛايـشسٜح ايـُؤيف ١يًُٛتَٔ ٢
ضٚاتِٗ ٚيعً٘ ألدٌ تغُٓٓٗا يفتاٚاِٖ ٚأْعاضِٖ باإلعاف ١اىل
األسازٜح اييت ٜطْٗٚٚا عِٓٗ ،نُا مل ْـذس عَُٛاّ أ ٚإطالقاّ يف
ضٚاٜات اإلضداع ايعاّ أ ٚايـداظ ٜؿٌُ ايطدٛع اىل نتبِٗ أٚ
فتاٚاِٖ بعس َـُاتِٗ .
ٚايـشاصٌ اْ٘ ال زالي ١يف ْضٛظ ؾطع ١ٝايتكًٝس عً ٢دٛاظ تكًٝس
ايـُٝتٜٚ ،هفٓٝا عسّ ايسي ٌٝايكاطع ٚسض ٍٛايؿو يف سذ ١ٝفت٣ٛ
ايـُذتٗس ايـُٝت فـتـٓتـف ٞايـشذ ١ٝقطعاّ .
ب -ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥ايـُُغا ٠ؾطعاّ ٖٞٚ -ايـشذ ١ايـُعتُس ٠يف
سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس ٚيف صش ١ايتكًٝس ٖٞ -قاصط ٠ايسالي ١عً٢
دٛاظ تـكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت ،يعٗٛضٖا يف ايطدٛع اىل خرباٚ ٤ضٚا٠
أسٝاٜ ٤ػأي ِْٗٛعُا ٜـشتاد ٕٛايٜٚ ٘ٝـذٝب. ِْٗٛ
يهٔ قس ٜكاٍٖٚ -صا ٜضًض إغتسالالّ عً ٢دٛاظ ايطدٛع اىل ايفك٘ٝ
ايـُٝت ٚصش ١تكًٝس : -ٙإٕ غري ٠ايعكال ٤داض ١ٜيف عُ ّٛايـدربات
( )23ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 11ابٛاب صفات ايكاع. ٞ
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ٚايـُعاضف عً ٢ايطدٛع اىل أٌٖ ايـدربٚ ٠ايـُعطف َٔ ١ز ٕٚتفطٜكِٗ
بني األسٝاٚ ٤بني األَٛات  -يف االبتساٚ ٤يف االغتساََٚ ، -١طتهعات
ايعكال ٤اييت ٜٓطًك ٕٛعٓٗا يف تضطفاتِٗ َػتكط ٠عً ٢عسّ ايفطم بني
األسٝاٚ ٤األَٛات َٔ أٌٖ ايـدربٚ ،٠يصا تطاِٖ ٜأخص ٕٚبٓعطٜاتِٗ
ٚأفهاضِٖ ٚخطا٥طِٗ ٖٓٚسغتِٗ ٚطـ ٓبـِٗ ٚصٓاعتِٗ بعس ايـُُات
ٚبٓش ٛايطدٛع االبتساٚ ٞ٥ايبكا ،ٞ٥أ َٔ ٟز ٕٚإختضاظ َطدع١ٝ
ايـدبري يف ايـُطدع ١ٝايبكا ١ٝ٥ايـُػبٛق ١بايطدٛع ساٍ ايـشٝا. ٠
ٚباختضاض :ايـشاصٌ َٔ َالسع ١غري ٠ايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل
أٌٖ ايعًِ ٚايـدرب ٖٛ ٠سذ ١ٝضأٚ ِٜٗسسغَِٗٛٚ ،عٛع ايـشذٖٛ ١ٝ
ايطأ ٟبـشسٚث٘ فاشا سسخ نإ سذ ١عً ٢ايـذاٌٖ -غري ايـدبري. -
 َٔٚأٚعض َضازٜل ايـدبـري ايعاضف  :ايفكـ ٘ٝايصٜ ٟطدع ايٓاؽ
ايـ ٘ٝيف أَٛض ايسٚ ٜٔأسهاّ ايؿطع ايـُبنيٚ ،ايعكال ٤ال ٜفطٓق ٕٛعٓس
ايطدٛع اىل ايفك ٘ٝبني ايطدٛع اىل ايطغاي ١ايعًُ ١ٝاييت أيفٓٗا ايـُذتٗس
ايـشٚ ٞاييت أيفٗا ايـُذتٗس ايـُٝت نٓٗا ١ٜايؿٝذ ايطٛغٚ ٞؾطا٥ع
ايـُشكل ايـشً( ٞقسُٖا) ٚبني ايعط ٠ٚايٛثكَٗٓٚ ٢از ايضايـشني .
ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ  -زفعاّ يسالي ١ايػريٖٓ ٠ا بايـدضٛظْ : -ـشٔ ال
ُْـٓهط ٚدٛز غري ٠يًعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل األَٛات ي ٛأسطظٚا ْعطِٖ
ٚعطفٛا ضأ ِٜٗبـُا ِٖ خرباٚ ،٤ال ْٓهط إضتهاظ آضاْٚ ِٗ٥عطٜاتِٗ بعس
َـُاتِٗ يف أشٖإ ايعكال ٤ايطادعني اي ،ِٗٝيهٔ ٖصا ْازض ايـشض ٍٛقًٌٝ
ايتشكل ٚال ٜؿهٌٓ تباْٝاّ عكالٝ٥اّ عَُٝٛاّ ٚغرياّ َتؿطعٝاّ مشٛيٝاّ ٜعِ مجٝع
ايـدربات ست ٢ايفكاٖ -١اييت َٖ ٞـشٌ ايبشح ٜٚ -عِٓ مجٝع ايـشاالت
ست ٢يف ايطدٛع االبـتساٜٚ ،ٞ٥عِٓ مجـٝع ايفاقس ٜٔيًدـربٚ ٠ايـُشـتادني اىل
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ايـُطدع ١ٝست ٢ايعٛاّ ايـذاًٖني ايص ِٖ ٜٔاألغًب. ١ٝ
ْعِ تٛدس عٓس بعض ايـُطاٖكني قطٜيب ايبًٛغ اىل ايـدرب ١ٜٚايؿاًَ١
ٚتالسغ عً ِٗٝساي ١ايطدٛع اىل بعض األَٛات ٚنتبِٗ ،نُا تطاِٖ
ٜطدع ٕٛيهتب األسٝا ٤يػطض تـشض ٌٝايكٓاع ١ايؿدض ١ٝبايطأٟ
ايضٛاب أَ ٚا ٜـكتغ ٘ٝاالستٝاطٚ ،األَط غري ٚاعض .
ٚباختضاضْ :ـشٔ ال ْـشطظ غرياّ عكالٝ٥اّ عَُٝٛاّ عً ٢ايطدٛع اىل
ايـدبري بعس َٛت٘ بـُطادع ١نتاب٘ أْ ٚعطٜات٘ ايـُس ١ْٓٚأ ٚعً ٢إغتكطاض
ايطدٛع َٔ نٌ أسس ٚيف نٌ ايـشاالت ٚيف تـُاّ ايـدربات َٗٓٚ -ا
خرب ٠ايفكاٖٚ ١ايفتٝا اييت ال ْـشطظ فٗٝا غرياّ عكالٝ٥اّ عَُٝٛاّ أ ٚدطٜاّ
َتؿطعٝاّ مشٛيٝاّ عً ٢ايطدٛع يًفك ٘ٝايـُٝت يف اإلبتساٚ ٤يف االغتساَ١
ٚنٝف ْـشطظ غريتِٗ ٚقس إزٓع ٢مجعْ َٔ األعاظِ ايـُتأخطٜٔ
اإلمجاع عً ٢إٔ ايـُذتٗس اشا َات فٗ ٛال ق ٍٛي٘ ٚال فتٝا ٚال ضأ،ٟ
ٚيعٌ األَط نصيو يف عضٛض األ ١ُ٥األطٗاض(َٚ )ا قاضبِٗ َٔ
ظَإ ايػٝب ١ايضػطٚ ٣عضٛض ايػٝب ١ايهرب ،٣سٝح نإ ضدٛع ايعٛاّ
اىل ايفكٗا ٤بٓش ٛاالغتفتا ٤ايـُدضٛظ بابتالٚ ٘٥بٓش ٛايػؤاٍ
ٚايـذٛاب عٔ َٛضزٕ َـدضٛظ أ ٚعٔ فطٚع فكٗ ١ٝدع ،١ٝ٥ثِ تطٓٛض
األَط ٚصاض بٓش ٛاالغتفتا ٤ايهتيب ثِ بٓش ٛايطغاي ١ايعًُ١ٝ
ٚايـُدتضط ايفكٗ ٞايـُتعاضف يف ايعضٛض ايـُتأخط ٠إبتسا ّ٤بٓٗا ١ٜايؿٝذ
ايطٛغٚ ٞؾطا٥ع ايـُشكل ٚقٛاعس ايعالَٚ ١إغتُطاضاّ ٚتطٛضاّ يـُػت٣ٛ
(ايعط ٠ٚايٛثكَٗٓ( ٚ )٢از ايضايـشني) .
ٜٚتشضٌ َـُا تكسّ  :قضٛض أزي ١ؾطع ١ٝفت ٣ٛايتكًٝس بٓٛعٗٝا عٔ إثبات
ؾطع ١ٝتكًٝس ايـُٝت إبتسا. ّ٤
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ٜٚـُهٔ تٛنٝس عسّ ؾطعٝت٘ بإٔ ٜكاٍ  :إٕ أزي ١ؾطع ١ٝتكًٝس
ايـُذتٗس ايـُفيت ٖ ٞاإلمجاع ايكٛيٚ ٞايػري ٠ايـُتؿطعٚ ١ٝتباْٞ
ايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل أٌٖ ايعًِ ٚايـدربٖٚ ،٠ص ٙأزي ١يبٓ ١ٓٝال يػإ
هلا ٚال إطالم فٗٝاٚ ،عٓس ايؿو يف عَُٗٛا أ ٚإطالقٗاٜ -ؤخص بايكسض
ايـُتٝكٔ َٓٗا  ٖٛٚتكًٝس ايـُذتٗس ايـش ٞخاص. ١
ٚي ٛمل ٜـشضٌ االطُٓ٦إ بـُا تكسّٚ -بك ٞايؿوٓ ٚاستُاٍ ؾطع١ٝ
تكًٝس ايفك ٘ٝبعس َٛت٘ بسٚاّ  -دط ٣أصٌ عسّ ايـشذٚ . ١ٝي ٛإسِـتٌُُ
بكا ٤احلذ ١ٝإلستُاٍ إطالم األزيٚ ١مشٛهلا يـُا بعس َٛت ايـُذتٗس.
قًٓا :سذ ١ٝضأ ٟايفك ٘ٝعً ٢غري ٙخالف األصٌ ،خطز عٓ٘ فت٣ٛ
ايفك ٘ٝايـش ٞايـذاَع يًؿطا٥طٚ ،ته ٕٛفتٝا ايـُذتٗس ايـُٓٝت تـشت أصٌ
عسّ ايـشذٚ . ١ٝبتعبري ثإٕ  :ايؿو يف ايـشذَ ١ٝػاٚم يًكطع بعسّ
ايـشذٚ ،١ٝمل تتشكل أ ٚمل تجبت سذ ١ٝفت ٣ٛايـُٝتٜٓٚ ،شضط زيٌٝ
إثبات ؾطع ١ٝايتكًٝس بـدضٛظ ضأ ٟايفك ٘ٝايـشٚ ٞتـدـتط أزي١
سذـ ١ٝفـت ٣ٛايـفك ٘ٝبـدضٛظ األسٝاٖٚ . َِٗٓ ٤صا ٚد٘ تاّ ظاٖطاّ .
ايٛد٘ ايجايح  :إغتعٗاض إؾرتاط سٝا ٠ايفك ٘ٝايـُكًٓس َٔ بعض
األخباض ايضشٝش ١غٓساّ ٖٞٚ ،أخباض َتعسز ٠تسٍٓ عً ٢إٔ (األضض ال
تبك ٢بػري عايـِ س)24()ٞعُستٗا ٚأٚعشٗا َا ضٚا ٙايؿٝذ ايضسٚم يف
(عًٌ ايؿطا٥ع)  ٖٞٚآتَ ١ٝفضٓالّ ْبشح غٓسٖا ٚزاليتٗاٚ ،يف بعغٗا
ظٜاز ٠عً ٢تًهِ ايـذًُ :١طٜطزِٖٓ اىل ايـشل ٜٚب ٔٓٝهلِ ايـشالٍ
َٔ ايـشطاّٚ ،يٛال ٙيـُا عُطٔفَ ايـشلٓ َٔ ايباطٌ ٚإيتبػت األَٛض
( )24عًٌ ايؿطا٥ع :ب 153ح+3ايبشاض:ز 23باب االعططاضاىل احلذ:١ح + 18ح .105
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ٚإختًطت عً ٢ايـُؤَٓنيص(ٚ)25بعغٗا قس تغُٔطال ترتى..صأٚطال
تبك ٢األضض بػري إَاّٚ ،ي ٛبكٝت بػري إَاّ يػاختص ٚظاٖطٖا
خضٛظ اإلَاّ ايـُعضٚ )(ّٛيٝػت َٖ ٞـشٌ ايؿاٖس .
َٚـشٌ االغتؿٗاز قٛي٘( )يف بعض ايٓػذ :طال تبك ٢األضض
بػري عايـِ س ٞظاٖطص ٖٛٚعٓٛإ ٜعِٓ ايـُضسام األظٗط ايـُعضّٛ
(ٜٚ )عِٓ ايـُضسام ايعاٖط  ٖٛٚايـُذتٗس ايعسٍ ايصٜ ٟضسٓم فعًُ٘
قٛيَ٘  ٖٛٚايصٜ ٟفعع اي ٘ٝايـُؤَٓ ٕٛيـُعطف ١ايـشالٍ َٔ ايـشطاّ َٓ٘،
ٚأٚعض ٖص ٙايٓضٛظ زاليٚ ١إْطباقاّ عً ٢ايفك ٘ٝايـُكًس َا ضٚاٙ
ايضسٚم يف (عًٌ ايؿطا٥ع) ٚايضفاض يف (بضا٥ط ايسضدات) .
ٚايػٓس يف (عًٌ ايؿطا٥ع)ٚ :ايس ايضسٚم عٔ َـشُس بٔ ٜـش٢ٝ
عٔ ابٔ أب ٞايـدطاب عٔ ايـشػٔ بٔ َـشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطاز،
ٚضداي٘ أدال ٤ثـكات يٝؼ فِ ُٜ َٔ ِٗٝػَُعُ ف ٘ٝإال ٜعكٛب ايػطازٚ ،قس
تغُٔ ايـدرب غؤاٍ ٜعـكٛب  :تـبـك ٢االضض بال عامل س ٞظاٖط
ٜـفـعع ايـ ٘ٝايـٓاؽ فـ ٞساليـِٗ ٚسطاَِٗ ؟ فكاٍ ( )ي:ٞطإشٕ ال
ُٜعِبَسّ اهلل ٜا أبا ٜٛغفص.
ٚقس تعسزت ْػذ ايطٚا ١ٜيف نًُ١طٜفععص ٚأصشٓٗا َا زْٓٚا ٙبـُعٓ٢
َا ًٜذأ اي ٘ٝايٓاؽٚ ،األصشٓ ١ٝبكط ١ٜٓضٚا ١ٜايبضا٥ط ٚتفػري ايعٝاؾٞ
هلا بٗصا ايًفغطتفعع اي ٘ٝايٓاؽصٚ ،يف بعض ايٓػذ  :طٜفطغص أٟ
ٜكضس اي ٘ٝايٓاؽ يف أَٛض زٚ ،ِٜٗٓيف بعغٗا طٜفطعص.
()25حباض األْٛاض:ز -23باب االعططاض اىل احلذ:١ح +31ح +32ح +33ح +34ح+35
ح + 36ح + 37ح . 38
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ٚضٚا ٙايضفاض يف (بضا٥ط ايسضدات) عٔ َـشُس بٔ عٝػٚ ٢أمحس
بٔ َـشُس عٔ ابٔ َـشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطازٚ ،ضداي٘ ثـكات أدال٤
يٝؼ فٜ َٔ ِٗٝـُهٔ ايػُع ف ٘ٝإال ٜعكٛب ايػطازٚ ،قس تغُٓٔ ايٓطٓ
ايـُط ٟٚغؤاٍ ٜعكٛب َٔ االَاّ ايضازم ( :)تـدً ٛاالضض َٔ
عايـِ َٓهِ س ٓٞظاٖط تفعع اي ٘ٝايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ؟ فكاٍ:
طٜا أبا ٜٛغف ال ،إٕ شيو يب ٔٓٝيف نتاب اهلل تعاىل ،فكاٍٜ :ا اٜٗا
ايص ٜٔآَٓٛا اصربٚا ٚصابطٚا عسٚنِ َـُٔ ٜـدايفهِ ٚضابطٛا إَاَهِ
ٚاتكٛا اهلل فُٝا ٜأَطنِ ٚفطض عًٝهِص .
ٖٚهصا ٚضز ايٓطٓ يف تفػري ايعٝاؾ ٞيآل َٔ 200 ١ٜغٛض ٠اٍ عُطإ
(عٔ ٜعكٛب ايػطاز قًت ألب ٞعبس اهلل ( :)تبك ٢االضض َٜٛاّ
بػري عايـِ َٓهِ ظاٖط ٜفعع ايٓاؽ اي )٘ٝفكاٍ ي :ٞطاشٕ ال ُٜعِبَسُ اهلل ٜا
أبا ٜٛغفص ثِ أنٓس ايـدرب بكٛي٘ :طال ٜـدً ٛاألضض َٔ عايـِ َٓٓا
ظاٖط ٜفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيف سالهلِ ٚسطاَِٗ ،فإ شيو يـُبنيٓ يف نتاب
اهلل ،قاٍ اهلل ٜ :ا اٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اصربٚا ٚصابطٚا ٚضابطٛا ،اصربٚا
عً ٢زٜٓهِ ٚصابطٚا عً ٢عسٚنِ َـُٔ ٜـدايفهِ ٚضابطٛا إَاَهِ،
ٚاتكٛا اهلل فُٝا أَطنِ ب٘ ٚإفرتض عًٝهِص ٚضٚا ٙغعس بٔ عبس اهلل يف
(َٓتدب بضا٥ط ايسضدات) قطٜباّ َٔ ٖص ٙاأليفاظٚ ،سها ٙايػٝس ٖاؾِ
ايبشطاْ ٞيف (ايربٖإ) يف تفػري ٙيآل َٔ)200( ١ٜغٛض ٠اٍ عُطإ .
ٚيٝؼ يف ٖصا ايٓطٓ قٝس (س )ٓٞإال أْ٘ ٜػتفاز ايكٝس َٔ تعبريطٜفعع اي٘ٝ
ايٓاؽص إش ي ٛمل ٜهٔ ايعامل سٝاّ نٝف ٜفعع اي ٘ٝايٓاؽ ؟.
ٖٚصا ايتكاضب يف األيفاظ َع االختالف ايًفع ٞايٝػريٜٛ -دب
االطُٓ٦إ بٛسس ٠ايطٚاْ ،١ٜعِ ٜٛدس يف أيفاظ٘ يف ايـُضازض ايـُاع:١ٝ
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إختالف ٜػري ٜتبنيٓ يـُٔ ٜكطأ ايٓضٛظ اييت عطعٓاٖاٚ ،غٛف
ْػتفٝس َٔ االختالف يف َكاّ االغتسالٍٚ ،ايـُِٗ إعتُازْا ْػديت
ايعًٌ ٚايبضا٥ط ،يك ٠ٛإغٓازُٖا ضغِ ٚدٛز إختالف يفع ٞبُٗٓٝا .
ٚايػٓس ال ٜـُهٔ ايػُع ف ٘ٝإال َٔ دٜٗ( ١عكٛب ايػطاز) ايصٟ
إختًف ايطداي ٕٛٝايـُتكسَ ٕٛيف تٛثٝك٘ أ ٚتغعٝف٘ٚ ،األقطب عٓسْا
ٚثاقت٘ ٚضدشاْٗا عً ٢تغعٝف٘ٚ ،تٛعٝش٘ :
إٕ ايؿٝذ ايٓذاؾ ٞقاٍ عٓ٘( :نٛيف ثك ١ي٘ نتاب)(ٖٚ)26صا تٛثٝل
صطٜض صازض َٔ أٚثل ايطدايٝنيَ ،ؤٜساّ بتٛثٝل ايؿٝذ ايـُفٝس ي٘ يف
()27

إضؾازٙ

ٚضغايت٘ ايعسزَ ،١ٜع ٚصف دً ٌٝسٝح قاٍ عَٓ٘ٔ :

ؾٛٝر أصشاب أب ٞعبس اهللٚ خاصت٘ ٚبطاْت٘ ٚثـكات٘ ايفكٗا٤
()28

ايضايـشني َٚ .ؤٜساّ بتٛثٝل ابٔ ؾٗطاؾٛب

ي٘ فإْ٘ بعس إٔ شنط أْ٘

َـُٔ ض ٣ٚصطٜض ايٓطٓ عًَٛ ٢غ ٢بٔ دعفط باإلَاَ َٔ ١أب-٘ٝ
صطٓح بأْ٘ َٔ ايجكات ٖ .ؤال ٤األدال ٤قس صطٓسٛا بٛثاقـت٘ يهٔ
ايـُأثٛض عٔ ابٔ ايـػغا٥ـط )29( ٟقٛي٘ عٓ٘ ( :نٛيف ععٝف) ،فٝتعاضض
دسا ضدشإ ٚثاقت٘ يتعسز ايـُٛثٓـكني
ّ
تغعٝف٘ َع تٛثٝكِٗٚ ،ايكطٜب
ٚداليتِٗ ٚٚسس ٠ابٔ ايػغا٥طَ ٟع عسّ ايٝكني بضسٚض ٙعٓ٘ ألٕ
نتاب٘ مل ٜضًٓا َٓ٘ َباؾطٚ ٠إْـُا ٚصًٓا َٔ بعض ايٛغا٥ط -نُا
( )26فٗطؽ ايٓذاؾ : ٞضقِ ايرتمج. 1212 : ١
( )27االضؾاز -324 :فضٌ ايٓط عً ٢إَاََٛ ١غ ٢ايهاظِ َٔ أب. ٘ٝ
(َٓ )28اقب آٍ أب ٞطايب :ز  : 4فضٌ يف َعاي ٞأَٛض اإلَاّ َٛغ ٢بٔ دعفط. 
( )29سها ٙايعالَ ١يف ايـدالص : ١فضٌ ايٝا -186 : ٤طبع ١ايٓذف املضشش. ١
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أٚعشٓاَ ٙفضٓالّ يف ًَشكات بـشح سذ ١ٝخرب ايٛاسسَ ،غافاّ اىل إٔ
ايؿٝذ ايٓذاؾَ ٞعطٚف بأعبطٝت٘ َٔ غريَ ٖٛٚ ،ٙعاصط البٔ
ايػغا٥طٚ ٟي ٛنإ يتغعٝف٘ ٚدْ٘ صشٝض أَ ٚػتٓسْ ق ٟٛمل ٜـذعّ
ايٓذاؾ ٞبتٛثٝك٘ َٔ ز ٕٚتطززَٚ ،غافاّ اىل إٔ ايؿٝذ ايـُفٝس ٚابٔ
ؾٗطاؾٛب قس ٚثٓـكاٚ ٙأفاعا يف َسس٘ .
ٜٚؤٜس ٙأٜغاّ :إٕ ايعالَ ١بعس ْـكً٘ تٛثٝل ايٓذاؾٚ ٞتغعٝف ابٔ
ايػغا٥ط ٟقاٍٚ(:االقطب عٓس ٟقب ٍٛضٚاٜت٘) ٜعين ضٚا ١ٜايػطازَ ،ع
أْ٘ َـُٔ ٜكبٌ آضا ٤ابٔ ايػغا٥طٜٚ ٟعتين بٗا نجرياّ  ٖٛٚأسس ايٛغا٥ط
ايـُُٗ ١يٓكٌ نتاب ابٔ ايػغا٥طٚ ٟاٜضاي٘ ايٓٝا .
ٚباختضاض :تٛدس قطاَ ٔ٥طدٓش ١يتٛثٝل ايطدٌ عً ٢تغعٝف٘ ٖٞٚ
أٚدبت عٓسْا االطُٓ٦إ بٛثاقتٖ٘ .صا ايبٝإ نً٘ بًشاظ ايػٓس ٚايـُنت .
ٚأَا ايسالي ١عًَ ٢ا قضسْا َٔ ٙإؾرتاط سٝا ٠ايفك ٘ٝايـُفيت يف
صش ١ايتكًٝس فُٝهٔ تكطٜبٗا بإٔ ٜكاٍ  :سٝح تـشكل عٓسْا ايكبٍٛ
بـُفٗ ّٛايكٝس ايـُتك ّٓٛبكاعس( ٠األصٌ يف ايكٛٝز االسرتاظ) ٚايتشسٜس،
َا مل تكِ قطٚ ١ٜٓاعش ١عً ٢خالف٘  :عسّ إضاز ٠اإلسرتاظ َٔ ايكٝس أٚ
إضاز ٠ايتٛعٝض َٓ٘ أْ ٚـش َٔ ٙٛايـُعاْ. ٞ
ٚبـُكتغَ ٢فٗ ّٛايكٝس ْفِٗ َٔ ايطٚا ١ٜايؿطٜف ١إٔ ايعايـِ ايفك٘ٝ
ايصٜ ٟفعع اي ٘ٝايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ البس َٔ ن ْ٘ٛعايـُاّ سٝاّ
ظاٖطاّٚ .عً : ٘ٝال ٜـذٛظ ايـفـعع اىل ايعايـِ ايـُٝت يـُعطفـ ١ايـشالٍ
ٚايـشطاّ َـٓ٘  َٔ :نتب٘ ٚضغايت٘ ٚفتاٚا ٙاييت أصسضٖا ساٍ سٝات٘ .
ٖٚصا ايتكطٜب ٜتِٓ اشا ناْت ايطٚا:١ٜطٜفععصأًٜ ٟذأ اي ٘ٝايٓاؽ يف
َعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّ ٖٞٚ ،ايٓػد ١ايكطٜب ١ايـُٛثٛم بضسٚضٖا ،نُا
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ٜتِٓ عًْ ٢ػد١طٜفطغص اي ٘ٝايٓاؽ ،أٜ ٟكضس ْ٘ٚيـُعطف ١ايـشالٍ
ٚايـشطاّٖٚ ،صا َـشتٌُ ايضسٚضَٚ ،عٓا ٙصشٝض .
ٚقس قاٍ (:)طاشٕ ال ِ ُٜع َبسُ اهلل ٜا أبا ٜٛغفص ٚاعتُازْا ايتاّ
عًٖ ٢ص ٙايـذًُ ١يف دٛاب االَاّ(ٚ )ايػٓس صشٝض نُا أغًفٓا،
ٚايطٚاٚ ١ٜاعش ١ايسالي ١عً ٢تعصٓض بكا ٤األضض َٔ ز ٕٚعايـِ سٞ
ٜفعع اي ٘ٝايٓاؽ يـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّ ٜٚكضس ٙايعباز يـُعطف١
أسهاّ ايس ٜٔايـشهٚ ،ِٝإال َٔ -ز ٕٚعايـِ س ٓٞظاٖط -ال ٜعبس اهلل
()30

صشٝشاّ ،إش طال عباز َ٠اال بتفكٓ٘ص

نُا يف ايـدرب ايضشٝض ٚنٝف

ٜتفك٘ االْػإ َٔ ز ٕٚعايـِ ٜعطٓف٘ ايـشالٍ َٔ ايـشطاّ ؟.
ٚيف ضٚا( ١ٜبضا٥ط ايسضدات) :طال تـدً ٛاألضض َٔ عايـِ سٓٞ
ظاٖط تـفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيف سالهلِ ٚسطاَِٗص ٚظاز :طإٕ شيو يبٔٓٝص
أٚ ٖٛ ٟاعض طيف نتاب اهلل تعاىل فكاٍٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا إصربٚا
ٚصابطٚا عسٚنِ َـُٔ ٜـدايفهِ ٚضابطٛا إَاَهِ ٚإتـكٛا اهلل فُٝا
ٜأَطنِ ٚفطض عًٝهِص ٚ .ايكطٜب دساّ ن ٕٛضٚا ١ٜايعًٌ ٚايبضا٥ط
ضٚا ١ٜيـشسٜح ٚاسس يف َـذًؼ فاضز بؿٗاز ٠اتـشاز ايطاٜٚني ايًصٜٔ
ٜؿرتى ايهتابإ يف غٓسُٖا( :احلػٔ بٔ َـشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطاز)
ٚٚسس ٠االَاّ ٚايػؤاٍ ٚاجلٛاب ٚتكاضب أيفاظُٗا ٚإتـشاز ايـُعاْ.ٞ
ٜٚؤنس :ٙإٕ ايعٝاؾ ٞيف تفػري ٙض ٣ٚعٔ ٜعكٛب ايػطاز َا ٜـذُع
بني َغُ ْٞٛضٚاٜيت ايعًٌ ٚايبضا٥ط فطادع ٖٚ .ص ٙقطا ٔ٥تٛدب
االطُـ٦ـٓإ بـٛسـس ٠ايطٚاٜـٚ ١عسّ تـعسزٖاَٚ ،ـع٘ ال َـذاٍ السـتُاٍ
( )30ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 5ابٛاب َكسَ ١ايعبازات  :ح. 3
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تعسزٖا ٚال يًتُػو بٓطٓ سسٜح ايعًٌ ايـداي َٔ ٞيفع١طَٓهِص.
ٖٚص ٙايطٚا -١ٜيف األصًني ايـشسٜجٝني -تهاز ته ٕٛصطٜـش ١ايسالي١
عً ٢إٔ األضض ال تبك َٔ ٢غري عايـِ سٜ ٓٞفعع اي ٘ٝايٓاؽ ًٜٚتذ٤ٞ
اي ٘ٝايعباز يـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّٖٚ ،ص ٙنٓا ١ٜؾا٥عُٜ ١طاز َٓٗا
أسهاّ ايسٚٚ ٜٔادبات٘ َٚـشطَٓات٘ ٖٛٚ ،يفغْ َطًل ٜعِ َػتشسثات
ايـُػا ٌ٥ايؿطعٚ ١ٝغريٖا َٔ األسهاّٚ ،ايعاٖط إٔ ايػؤاٍ ٚاجلٛاب
ايٓايف َـدضٛظ بعايـِ ايتؿطٜع ايصٜ ٟهَٛ ٕٛضز ايتعطٜف بايـشالٍ
ٚايـشطاّ َٛ -عع عباز ٠اهلل غبشاْ٘ -ال أْ٘ غؤاٍ عٔ بكا ٤األضض يف
عايـِ ايته َٔ ٜٔٛغري س ٞظاٖط نُا ال ٜـدف. ٢
ٜٚـُهٔ إٔ ُٜػتعٗط إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت باحلالٍ ٚاحلطاّ َٔ تفطٜع
االَاّ(:)طإشٕ ال ٜعبس اهللص عً ٢قٛي٘ (تبك ٢االضض بال عايـِ
س ٞظاٖط ٜفعع اي ٘ٝايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ) فٝه ٕٛايـُعٓ :٢إٕ
مل ٜٛدس عايـِ َٔ آٍ َـشُس()س ٞظاٖط ٜفعع اي ٘ٝايٓاؽ ال ٜعبس
اهلل ،أ ٟتٓتف ٞعباز ٠اهلل تعاىل يعسّ ايتفكٓ٘ بٗا ٚيعسّ َعطف ١ايـشالٍ
َٔ ايـشطاّ فإٕ َعطفتُٗا تتشكل بٛاغط ١تعطٜف ايعايـِ ايـش ٞبٗا،
ٚإال فايعايـِ ايـُٝت ال ٜـُهٔ ايفعع ايٚ ٘ٝإْـُا ٜفعع اىل نتب٘ ٚفتاٚاٙ
يـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّٚ ،ايٓطٓ صطٜض يف ايفعع اىل ايعامل ال اىل
آثاض-ٙنتب٘ ٚفتاٚاْٚ ٙعطٜات٘ -فٝفِٗ َٔ ايٓطٓ إؾرتاط ايـشٝاٚ ٠تعٚ ٔٓٝدٛز
ايعايـِ ايـش ٞيٝتضس ٣يتعطٜف ايٓاؽ بايـشالٍ ٚايـشطاّ ٚتتشكل عباز ٠اهلل
يف األضض اييت ٖ ٞايػطض األمس َٔ ٢خًل االْؼ ٚايـذٔطَََٚا خًََكِتُ
ايِذٖٔٔ َٚاإلْٔؼَ إٔالٖ ئ َِ ٝعبُسُٕٔٚصايصاضٜات . 56 :
نُا ٜتشضٌ َٔ ٖصا ايـٓط ايـُعتـرب ٚ :دـٛب ايتـضس ٟيالدـتٗاز نفاّ١ٜ
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يف ظَٔ غٝب ١االَاّ (عذٌ) ٚعسّ ظٗٛض ٙيًُأل ايعاّ ،نُا ُٜفِٗ َٓ٘
إضاز ٠اهلل غبشاْ٘ سٝا ٠ايعايـِ ايصٜ ٟفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيف َعطف ١سالهلِ
ٚسطاَِٗ ٚأسهاّ ز. ِٜٗٓ
قس ٜكاٍ  :إٕ ٖص ٙايطٚا -١ٜبٓػد( ١بضا٥ط ايسضدات) -تتٛفط عً٢
نًُ ١ظا٥س: ٠طعايـِ َٓهِص أ َٔ ٟآٍ َـشُس(ٖٚ )ص ٙايعٜاز٠
َٛدٛز ٠أٜغاّ يف ضٚا ١ٜايعٝاؾ ٞايـُطغً ١يف تفػري اآل ١ٜاالخرئَ ٠
غٛض ٠آٍ عُطإ ٚيف ضٚآَ( ١ٜتدب بضا٥ط ايسضدات) يػعس بٔ عبس
اهلل(ُٖٚ ،)31ا ٜضًشإ َؤٜس ٜٔيطٚا ١ٜايبضا٥طٚ ،تفٝس ايعٜاز ٠ايسالي١
عً ٢عسّ خً ٓٛاألضض َٔ إَاّ َعضٜ ّٛه ٕٛسذ ١اهلل عً ٢ايـدًل
 ٖٛٚس ٓٞظاٖط ٜفعع اي ٘ٝايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗٚ ،تٓطبل عً٢
ايـشذ ١ايـُٗس( ٟعذٌ اهلل فطد٘) فال ضبط يًطٚاٚ ١ٜال إْطبام هلا
عً ٢ايـُذتٗس ايـُفيت ن ٞتؿرتط سٝات٘ يف صش ١تكًٝس. ٙ
ٜٚطز ايـُكاٍ :
أٚالّ :إٕ ضٚاٜيت ايعٝاؾٚ ٞايـُٓتدب غري َٛثٛم بُٗا ٚإٕ ناْا
َعٓ ْٞٛايضش ١أَ ٚـشتًُٗا ،يهٔ ال سذ ١ٝفُٗٝاٚ ،إٕ ضٚا ١ٜعًٌ
ايضسٚم تـدً َٔ ٛنًُ ١طَٓهِص فٝؿو يف صسٚضٖا الغُٝا ٚأْٗا
األٚثل عٓسْا يعسّ ايؿو يف صشْ ١ػب ١نتاب ايعًٌ ايـُتسا ٍٚيًؿٝذ
ايضسٚم يؿٗط ٠ايهتاب ٚتٛاتط ايٓػب ١اي ٘ٝيف اإلداظات ايطٚا١ٝ٥
ايـُتٛاي ،١ٝبُٓٝا ضٚا ١ٜايبضا٥ط ايـُتٛفط ٠عً ٢نًُ١طَٓهِصَـشٌ ؾو
يف صش ١ايٓـػبٚ ،١اعـتُازْـا عًْ ٢ـػد ١ايعًٌ أقـٚ ٣ٛإٕ نإ ٜـكطب
( )31ضادع :تفػري ايربٖإ يًػٝس ٖاؾِ ايبشطاْ :ٞز :335 : 1ح :334 + 12ح. 8
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عٓسْا صشْ ١ػب ١نتاب (بضا٥ط ايسضدات) ايـُتسا ٍٚاىل ايضفاض .
ٚثاْٝاّ :اْ٘ عً ٢فطض تضشٝض ايٓػبٚ ١تطابل ايهتاب ايـُتساَ ٍٚع
ٚاقع٘ األصٌ  ٖٛٚقطٜبٚ ،فطض صسٚض طَٓهِص َٔ االَاّ()
ٜـُهٔ تعُ ِٝايـدرب ،إش مل ٜطز ايكٝس طَٓهِص يف نالّ االَاّ()
أ ٟمل ُٜـشطظ صسٚضٚ ٙإضازت٘ يإلَاّ دساّ نُا مل ُٜـشطظ ظٗٛض ٙيف
االختضاظ باأل ١ُ٥ايـُعضَٛني()بٌ ٜـُهٔ تطبٝك٘ عً ٢ايـُذتٗس
ايـُفيت سٝح ٜضض ايتعبري بـطَٓهِصعِٓٗ(ٚ )عٔ ايعًُا ٤األتكٝا٤
ٚايٓٛاب ايضًشا ٤ايصٜ ٜٔضسٓم فعًُِٗ قٛيَِٗ ٜٚضري ٕٚبصيو أَجً١
ْاصعْٚ ١ػذ َضػٓط ٠عٔ أ ١ُ٥اهلس )(٣فال ظٗٛض يكٝسطَٓهِص
يف ايٓطٓ يف إختضاظ اإلْطبام عً )( ِٗٝخاص. ١
ٚثايجاّ :إٕ نًُ١طَٓهِص ي ٛأضٜس َٓٗا خضٛظ االَاّ ايـُعضّٛ
( )مل ٜـُهٔ تطبٝك٘ عً ٢ايـشذ ١ايـُٗس( ٟعذٌ) بًشاظ قٝس
طس ٞظاٖط تفعع اي ٘ٝايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗص فإ االَاّ
ايـُٗس( ٟعذٌ) غا٥ب يٝؼ بعاٖط ٚال ٜتُهٔ ايعباز ايضايـشَٔ ٕٛ
ايفعع اي ٘ٝيف سالهلِ ٚسطاَِٗ ٖٚ ،صا ايكٝس ٜٛدب تع ٔٓٝإضاز٠
ايعُ َٔ ّٛقٛي٘  :طَٓهِص ايؿاٌَ يًعًُا ٤ايضايـشني ايصٜ ٜٔـُجًٕٓٛ
آٍ بٝت َـشُس ( )تـُجٝالّ صشٝشاّ ٚبـشل ِٖٚ ،ظاٖطٜ ٕٚفعع
ايٓاؽ اي ِٗٝيـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّ .
ٚال ٜٓايف ٖصا ايـُعٓ ٢ش ٌٜايطٚا : ١ٜطٚضابطٛا إَاَهِ ٚإتـكٛا اهلل
فُٝا ٜأَطنِ ٚفطض عًٝهِص فإ ٖصا ايـُعٓ ٢عً ٢فطض إختضاص٘
باإلَاّ ايـُعض )(ّٛيكط ١ٜٓتعبريطإَاَهِص -ال ٜـُٓع َٔ تعُِٝ
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صسض ايـدرب بٌ ٜـُهٔ زع ٣ٛعُٜٚ ،َ٘ٛتغض ٖصا عٓس تضس ٟايفك٘ٝ
يًسفاع عٔ بٝغ ١االغالّ فاْ٘ ٜضسم عً ٘ٝس٦ٓٝص :أْ٘ إَاّْ ٚٚي ٞأَط
ايـُػًُني ٚجيب إتـكا ٤اهلل باَتجاٍ أَط ٙايص ٖٛ ٟيف صايـض االغالّ .
ٖٚصا ايٛد٘ ٜهاز ٜه ٕٛتاّ ايساليٚ ،١اشا عُُٓا اي ٘ٝايٛد٘ ايجاْٞ
ٚزع ٣ٛاالمجاعٚ -يَ ٛؤٜساّ يًُطًبٜ -ـشضٌ االطُٓ٦إ بايٓتٝذ ١أٚ
ٜتشضٌ إَهإ االغتسالٍ بايـُذُٛع عً ٢سذ ١ٝفت ٣ٛايعايـِ ايـشٞ
خاص ،١فٝؿو يف سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس ايـُٝتٚ ،ايؿو يف ايـشذ١ٝ
َػاٚم يًكطع بعسّ ايـشذ. ١ٝ
ٖٚص ٙايٛد ٖٞ ٙٛعُسَ ٠ا ْػتسٍ ب٘ عًَٓ ٢ع تكًٝس ايـُٝت إبتسا،ّ٤
ٚثـُٚ ١د ٙٛععٝف ١ال تػتشل ايبشحٚ ،ايـُِٗ سض ٍٛاالطُٓ٦إ
بايـُٓع ْاؾ٦اّ َٔ تـذُٝع ايكطاٚ ٔ٥عِٓ ايٛد ٙٛبعغٗا اىل بعضٚ ،قس
تب َٔ ٔٓٝبـشٛثٗا عُٓاّ :بعض ايٛد ٙٛايـُػتسٍ بٗا عً ٢دٛاظ تكًٝس
ايـُٝت إبتساٚ ّ٤اييت غٓعطض عُستٗا ،نُا تب ٔٓٝعُٓاّ ٚد ٙٛايـدًٌ
فٗٝا تتذً ٢يًُطادع ايـُتأٌَ اشا نإ أٖالّ يًتأٌَ ٖ .صا.
ٚقس ٜػتسٍ يـشطَ ١تكًٝس ايـُٝت إبتسا ّ٤بٛدٗني آخطُٖٚ ،ٜٔا :
ايٛد٘ األَ :ٍٚا أفاز ٙأغتاشْا ايـُشكل (قس )ٙيف َـذًؼ بـشج٘

()32

َٔ أْ٘ ي ٛداظ تـكًٝس األَٛات إبتسا -ّ٤يًعّ إْـشضاض ايتكًٝس يف عضٛض ايػٝب١
ايهرب ٣بـُذتٗس ٚاسس ،بًشاظ َا تـشكل َٔ ٚدٛب تكًٝس األعًِ ،فاْا
ْعًِ إمجاالّ ٚتفضٝالّ بٛدٛز االختالف يف فتا ٣ٚايفكٗا ٤قاطبٚ ،١قس
تـشكل اْ٘ يف ساٍ إختالف فكٗا ٤االَاَ(١ٝضض) يف اآلضاٚ ٤ايفتا ٣ٚالبس
(َ )32ضباح االص : ٍٛزَ + 462 : 3باْ ٞاالغتٓباط  :ز. 534 : 4
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َٔ تكًٝس أعًُِٗ ٚ .عً ٘ٝفٝذب ايفشط عٔ أعًِ ايفكٗا - ٤األسٝا٤
َِٓٗ ٚاألَٛات ٚيف تـُاّ عضٛض ايػٝب ١ايهرب ٣عذٌ اهلل إْكغاٖ٤ا-
يػطض تكًٝس األعًِ َِٓٗ بعس َعطفت٘ ،فًٝعّ إْـشضاض ايتكًٝس يف
َـذتٗس ٚاسس َٔ فكٗا ٤ايػٝبٖٚ ،١صا ايالظّ باطٌ بغطٚض ٠ايـُصٖب
ايكاع ١ٝبفػاز االْـشضاض ايـُصنٛض .
ٖٚصا إغتسالٍ غطٜب ْٚاؾ َٔ ٤ٞؾس ٠األْؼ بٛدٛب تـكًٝس
األعًِ َٔ ايفكٗاٚ ٤عُ َ٘ٛيـذُٝع ايفكٗا ٤ست ٢األَٛات .
ٜٚطز عً: ٘ٝ
أٚالّ :إٕ ٚدٛب تكًٝس األعًِ ٖ ٞفتٝا مجع َٕٔ ايفكٗا ٤ايـُتأخطٜٔ
ٚال أغاؽ َتني هلِٚ ،قس ضفض ايفتٝا مجعْ َٔ أعاظِ ايفكٗا٤
األٚاخط بعس األيف اهلذطَ ٖٞٚ ،١ٜطفٛع ١عٓسْا نُا غٝأتٚ ٞدٗ٘،
ٜهفٓٝا إٔ ْالسغ إضؾاز األ ١ُ٥ايـُعضَٛني( )ألتباعِٗ بايطدٛع
اىل ضٚا ٠أسازٜجِٗ ٚمحً ١عً َِٗٛايص ٜٔعطفٛا أسهاَِٗ ٚسالهلِ
ٚسطاَِٗ َع عًُِٗ بهجطتِٗ َػتكبالّ ٚبتـفاٚتِٗ يف زضد ١ايعًِ
ٚايفكاٖٚ ١ق ٠ٛاالغتٓباط ٚاالدتٗازٚ ،مل ٜفطعٛا عًَ ِٗٝطادع١
أعًُِٗ ٚمل ٜكٛيٛا هلِ  :إضدعٛا اىل أفـكٗهِ ٚأعطفهِ بايـشالٍ
ٚايـشطاَّ -ـُا ٜهؿف ٚاعشاّ دًٝاّ عٔ عسّ إعتباض أعًُ ١ٝايـُفيت
ايصٜ ٟطدع اي ٘ٝايٓاؽ يـُعطف ١أَٛض زٖٓ َٔٚ ،ِٜٗٓا دطت غري٠
ايـُتؿطع ١يف عضٛض األٚ )( ١ُ٥بعسٖاٚ ،يعً٘ ست ٢يف عضطْا
ايـشاعط عً ٢ايطدٛع اىل ايفك ٘ٝايـُٝػٛض هلِ يف عضطِٖ َٚضطِٖ بػض
ايٓعط عٔ أعًُٝت٘ ي ٛنإ فكٗٝاّ ٚعٔ سهاٜت٘ يفتٝا األعًِ ي ٛنإ َبًٓػاّ
َـتفكٗاّ ،فإ ايـُػًِ ايـُتـس ٜٔيف ايػايب ٜطٜـس ايـتعطٓف عً ٢ايـفتـٝا ٚاحلهِ
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يـٝعٌُ بٗا ٜٚـػأٍ أٌٖ ايعًِ نٜ ٞتعًِ ٜٚعٌُ خاضداّ .
بٌ ْـشٔ ْـكطعٚ -يعٌ ٖصا قطعْ َٛدٛز عٓس نٌ فك ٘ٝعسٍ َٓضف-
بإٔ َطاز ايؿاضع األقسؽ ٚاأل ٖٛ )( ١ُ٥ايتأنٝس عً ٢عساي ١ايفك٘ٝ
ايـُطدع أنجط َٔ تطنٝعِٖ عً ٢أعًُ ١ٝايفك - ٘ٝي ٛغًُٓا إضازتِٗ
يألعًُ ١ٝؾططاّ يف صش ١ايتكًٝس. -
ٚثاْٝاّ :إْ٘ َع تػً ِٝيع ّٚتكًٝس األعًِ ،فإ تؿدٝط األعًَِ -ع
غُٛض ايـُطاز ايـذس َ٘ٓ ٟإلختالفِٗ يف تفػريَٚ ،ٙع عػط َعطف١
إْطباق٘ َٔ ٖٛ -أؾهٌ ايـُؿهالت ٚأصعب ايضعٛبات نُا ال خيف.٢
ٚثايجاَّ :ع غض ايططف عُا غبل ،فإ تؿدٝط أعًِ ايفكٗا٤
األَٛات ٚاألسٝاٚ -٤ي ٛيف سسٚز ايٛاصٌ ايٓٝا َٔ نتبِٗ ٚبـشٛثِٗ-
ٚتع ٘ٓٝٝيف فكٚ ٕ٘ٝاسس ٖ َٔ ٛايـُؿهالت دساّ ،فإ أعًِ ايـُتكسَني
ايؿٝذ ايـُفٝس ٚايػٝس ايـُطتغٚ ٢ايؿٝذ ايطٛغٚ ،ٞأعًِ ايـُتأخطٜٔ
اىل األيف اهلذطَٚ ١ٜا قاضبٗا ٖ ٛايعالَ ١ايـشًٚ ٞايؿٗٝس األٍٚ
ٚايـُشكل األضزبٚ ،ًٞٝأعًِ األٚاخط ٖ ٛايٛسٝس ايبٗبٗاْٚ ٞصاسب
ايـذٛاٖط ٚايؿٝذ االْضاضٚ ٟايػٝس ايـد( ٞ٥ٛضع ٞاهلل عِٓٗ)َٔٚ ،
ايٛاعض َتاْ ١األٚاخط يف ادتٗازِٖ أنجط َٔ عُ ّٛايـُتكسَني
ٚايـُتأخط ،ٜٔضغِ قطعٓا بإٔٓ قطب ايـُتكسَني اىل عضٛض األ١ُ٥
( )قط ١ٜٓإطالعِٗ عًَ ٢ا نإ ٜؿٝع يف عضٛضِٖ ( َٔ)أْعاض
ٚآضا ،٤يهٔ ٖصا غري َٓغبط ٚغري ؾاٌَ يـذُٝع اآلضاٚ ٤األْعاضَٚ ،ع
شيو فايـُتأخط ٕٚأقْ ٣ٛعطاّ ٚأعًِ فكٗاّ ٚأق ٣ٛزيٝالّٚ ،شيو بفعٌ
تطٛض عً ّٛايفك٘ ٚاألصٚ ٍٛايطداٍ ٚبفعٌ إغتُطاض ايبشح ٚايتفهط
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ٚاالؾهاٍ ٚايـذٛاب ٚايٓعط ٚايتُعٔ .

ٖٚصا نً٘ َٓعٛض يًفك٘ٝ

ايـدبري َٛٚدبْ يعػط أ ٚتعصض تؿدٝط األعًِ َٔ فكٗا ٤االَاَ١ٝ
 األَٛات ٚاالسٝا -٤ال أقٌ َٔ تطزز ٙبني َـذُٛع ١نايؿٝذاألْضاضٚ ٟايؿٝذ ايـذٛاٖطٚ ٟايػٝس ايـد(ٞ٥ٛقسِٖ)ٚ ،ال ٜتٝػط
االشعإ بٛسس ٠األعًِ ستًٜ ٢عّ تـكًٝسٜٓٚ ٙشضط ايتـكًٝس ف. ٘ٝ
ٚضابعاّ :اْ٘ ي ٛتـشكل يع ّٚتكًٝس األعًِ ٚعُُٓٓا ايـشهِ يًُذتٗسٜٔ
األَٛات ٚأَهٔ تؿدٝط األعًِ َٔ فكٗا ٤االَاَ ١ٝاألسٝاٚ ٤األَٛات
فإ بطالٕ ايالظّ -أعين اْـشضاض ايـُطدع ١ٝيف أعًِ ايفكٗا -٤يٝؼ
َـشعٛضاّٚ ،ال َـشصٚض ٚال عطٚضَ ٠صٖب ١ٝتسع ٛاىل بطالْ٘ .
ٚإْـشضاض ايـُطدع ١ٝعٓس أٌٖ ايػٓ ١يف فكٗا ٤أضبعٖ -١صا ال ٜضًض
زيٝالّ إلْعكاز (عطٚض ٠ايـُصٖب) عً ٢بطالٕ ايـشضط ٚاالْـشضاض يف
ٚاسسٕ أ ٚيف أضبع ٕ١نُا ال ٜـدف ٢عً ٢ايـدبري ايـُتأٌَ .
ٖ َٔٚصا نً٘  َٔٚغريَ ٙـُا ٖ ٛقا ِ٥يف ايصٖٔ قًٓاٖ :صا إغتسالٍ
غطٜب َع عع ِٝسبٓٓا ألغتاشْا ايـُشكل ايـد(ٞ٥ٛقسٚ )ٙتـُاّ إسرتآَا
ٚإداليٓا يـُكاَ٘ َ ٖٛٚجاٍ ايفكاٖٚ ١ايٛضع ٚايتك ٢سػب إطالعٓا عً٘ٝ
يف ايعؿط ٜٔغٓ ١األخري َٔ ٠عُط ٙايؿطٜف بفعٌ إضتباطٓا ٚقطبٓا َٓ٘
ٚإطالعٓا عً ٢غًٛنٝات٘ٚ ،اهلل ايعاصِ ايـُٛفل .
ايٛد٘ ايجاْ :ٞايتُػو بأصٌ ايتعٝني سٝح ٜسٚض أَط ايـُهًف بني
إٔ ٜكًس خضٛظ ايـُذتٗس ايـش ٞتعٓٝٝاّ ٚبني إٔ ٜتدري بني تكًٝس
ايـُذتٗس ايـشٚ ٞبني تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝتٚ ،سني زٚضإ األَط بني
ايـتعـٝني ٚبني ايـتدـٝري فايـُؿٗـٛض أصٛيـٝاّ ٖ ٛاألخـص بأصاي ١ايـتعـٝٝـٔ

شرعية التقليد االبتدائي للفقيه امليت )173(....................................

يتشض ٌٝايٝكني بربا ٠٤ايصَ ١بعس ٜكني إؾتػاهلا .
ٚبتكطٜب ثإٕ :إْ٘ تٛدس عٓسْا أزي ١عاَْٚ ١ضٛظ َطًك َٔ ١ايكطإٓ
ٚايػٓ -١تٓٗ ٢عٔ ايطن ٕٛاىل ايعٔ ٚعٔ ايعٌُ بػري ايعًِٚ ،عٓسْا
ٜكني بـدطٚز فت ٣ٛايـُذتٗس ايـش ٞعٔ ٖص ٙايـُطًكاتْٚ ،ؿو يف
خطٚز فت ٣ٛايفك ٘ٝايـُٝت عٔ ٖص ٙايـُطًكات أ ٚعسّ خطٚدٗا عٓٗا.
ٚزٚضإ األَط بني ايتعٝني ٚبني ايتدٝري ٜعين زٚضإ األَط بني تكًٝس
ايـُذتٗس ايـش ٞتعٓٝٝاّ يًعًِ بـدطٚد٘ عٔ ايـُطًكات ايـُاْعٚ ١بني
ايتدٝري بني تـكًٝس ايـُذتٗس ايـش ٞايـُعً ّٛخطٚد٘ ٚبني تكًٝس ايفك٘ٝ
ايـُٝت ايـُشتٌُ خطٚد٘ عٔ إطالقات ايـُٓعٚ ،البس َٔ ايطدٛع اىل
ايـُطًكات ايـُاْع ١عٔ ايعٌُ بايعٔٓ ٚاالغتٓاز اي ٖٞٚ ٘ٝتـٓـ ٓكض عسّ
خطٚز تكًٝس ايـُٝت ابتسا ّ٤عٔ ٖص ٙايـُطًكات ،فٝتعني تكًٝس ايفك٘ٝ
ايـش ٞايـُعً ّٛخطٚد٘ عٔ ايـُطًكات ايـُاْع ١عٔ اعتُاز ايعٔ .
يهٔ ايضشٝض ايـُكب ٍٛأصٛيٝاّ ٖ ٛتكسّٓ االغتضشاب عً ٢أصٌ
ايتعٝني ٚاالؾتػاٍ -تـكسَّ سه ٕ١َٛأٚ ٚضٚز عً ٢خالفٕ َعطٚفٕ بني
األٚاخط ٚقس عطعٓاَ ٙفضالّ يف بـشٛخ (تعاضض األص ٍٛايعًُ. )١ٝ
ٚتكطٜب ايتكسّ :إٕ إغتضشاب ايـشاي ١ايػابكٜ ١ع ٌٜعٔ باطٔ
ايـُهًف ايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٓٓ٘ غابكاّ ثِ ؾو يف بكاَ ٙ٤تأخطاَّٚ ،ع
دطٜإ إغـتـضشاب بـكا ٤سذـٝـ ١فـت ٣ٛايـفكـ ٘ٝساٍ سـٝاتـ٘ ٚصشـ١
تـكًـٝس ٙإبـتـساٜ ّ٤تشكل دٛاظ ايعٌُ بـفتاٚاٚ ٙإغتُطاض ٖصا نً٘ يـُا بعس
َٛت٘ فال ٜـبـك ٢ؾو ستُٜ ٢ـطدع اىل أصٌ ايتعٝـٝـٔ بـُكتـغ( ٢قاعس٠
ايؿػٌ ايٝكٝين ٜػتسع ٞايفطاغ ايٝكٝين) .
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ٚيعً٘ ال ضٜب ٚال خالف يف تكسّ االغتضشاب عً ٢أصاي ١ايتعٝني
ٚايؿػٌٖٚ ،صا َتهطض يف (ايـذٛاٖط) ٚغريٖاٚ ،قس إختًف األصٛيٕٛٝ
األٚاخط يف ٚد٘ ايتكسّ ٌٖ ٖ ٛايـشه ١َٛنُا َٖ ٛـدتاض مجع ٕ؟ أّ
ٖ ٛايٛضٚز نُا ٖ ٛظاٖط صاسب ايـذٛاٖط سني قاٍ بـُٓاغب ٕ١يف نتاب
ايهفاضاتٚ( :زعَ ٣ٛعاضع ١أصاي ١ايبكا ٤بأصاي ١ايؿػٌ ٚاعش١
ايفػاز بـُعًٚ ١َٝٛضٚز األٚىل عً ٢ايجاْٖ .)33()١ٝصا تـُاّ نالَٓا يف
االغتسالٍ عًَٓ ٢ع تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت ابتساٚ ّ٤عسّ سذ ١ٝفتاٚا. ٙ
ثِ ْػتسٍ يـذٛاظ تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت ابتسا -ّ٤بٛدٗني :
ايٛد٘ األ :ٍٚإٕ غري ٠ايعكال ٤دطت عً ٢ضدٛع ايـذاٌٖ غري
ايـدبري اىل ايعايـِ ايـدبري َٔ ز ٕٚتـُٝٝعِٖ بني ايـشٚ ٓٞبني ايـُٝت
فٝه ٕٛضأ ٜ٘سذ ّ١عً ٢ايـذاٌٖٚ ،يصا تطاِٖ ٜطادع ٕٛايطبٝب ٚنتب٘
ٚإٕ نإ َٝتاّ ٜٚعًُ ٕٛبـُا فٗٝا  َٔٚ .أٚعض َضازٜل ايـدبري ٖٛ
ايفك ٘ٝايعاضف بأسهاّ ايس ،ٜٔفٝه ٕٛضأ ٜ٘سذ ١عً ٢ايـذاًٖني،
َٛٚعٛع ايـشذ ٖٛ ١ٝايفتٝا ٚايطأ ٟبـشسٚث٘ يف شٖٓ٘ ،فاشا سسخ نإ
سذ ّ١ست ٢بعس ظٚاي٘ ٚاضتفاع٘ بايـُٛت أ ٚبٓػٝإ األزي ١أ ٚبايـذٕٓٛ
أ ٚبٓشٖٛا َٔ ايطٛاضئ ايعاضع ،١نُا ٖ ٛايـشاٍ يف ايطٚاٚ ١ٜايؿٗاز٠
فاْ٘ ٜؤخص بُٗا بعس تـشككُٗا ٚإٕ ظايت عٔ ايطاٚ ٟٚايؿاٖس .
ٜٚطز عً: ٘ٝ
أٚالّ :إٕ سذ ١ٝضأ ٟايفكٚ ٘ٝفتٛا ٙتسٚض َساض بكا ٤ايطأٚ ،ٟبعس
َٛت ايفك ٘ٝال ٜـشطظ ٚدٛز ايطأٚ ٟبكاؤ ٙيف شٖٓ٘ ،بٌ ٜـشتٌُ بكاؤٙ
( )33دٛاٖط ايهالّ  :ز. 210 : 33
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نُا ٜـشتٌُ ظٚايٜ٘ٚ ،هفٓٝا إستُاٍ ظٚاي٘ ،بٌ قس دعّ بعٚاي٘ نجري َٔ
أعاظِ ايفكٗا َٔ ٤ظَٔ ايعالَ ١ايـشً ٞاىل ظَآْا ٚتكسّ بٝاْ٘ ٚيعً٘
َأخٛشْ َٔ نالّ أَري ايـُؤَٓني( )ايص ٟخاطب ب٘ نُ ٌٝبٔ ظٜاز :
ط...نصيو ٜـُٛت ايعًِ بـُٛت ساًَ٘ٝص(. )34
ٖٚهصا ايعطف ايعكال ٞ٥ايعاّ ٜعتكس تعًل ايطأ ٟبايٓفؼ ايٓاطك،١
فإْٗا ٚإٕ بكٝت يف ايـشكٝك ١بعس ايـُٛت يتذطٓزٖا ،يهٔ عطف ايعكال٤
ٜعتكس تعًل ايطأ ٟبايصٖٔ ٚايٓفؼ ايٓاطكٚ ١تـك َ٘ٓٛبـشٝا ٠صاسبَ٘ٚ ،ع
ايـُٛت ٚظٚاٍ ايـشٝا ٠عٓ٘ ًٜعّ اْعساّ ايطأٚ ٟاعُشالي٘ ٚعسّ
بكاٖٚ ،ٙ٤صا ايـُعْٓ ٢ـشتًُ٘ ٚال ْـذعّ ب٘ٚ ،سٝح إٔ ايـُالى يف بكا٤
ايـُٛعٛع عٓس إدطا ٤االغتضشاب ٖ ٛايفِٗ ايعطيف -ال ايٓعط ايعكًٞ
ايسقٝل -فايـُٛعٛع ال ُٜعًِ بكاؤ ٙستُٜ ٢ـتُػو باغتضشاب بكا٤
ايطأٚ ٟزٚاّ سذٝت٘ يـُا بعس ايـُٛت ،يػطض ْف ٞايؿو عٔ سذ١ٝ
ايطأٚ ٟإثبات بكا. ٙ٤
ٚال ٜكاؽ باب ايفت ٣ٛبباب ايطٚا ١ٜاييت ُٜـكطع بهفا ١ٜسسٚخ
دٔٓ أٚ
ايطٚا ،١ٜفاشا ض ٣ٚايجك ١سسٜجاّ عٔ ايـُعض )(ّٛثِ َات أُ ٚ
َْػ ٞأ ٚعطض ايفػل عً ٢ايطا ٟٚأ ٚظايت عٓ٘ ايجك ١بضسق٘ السكاّ-
ناْت سذ ١ٝايطٚا ١ٜباق ١ٝدعَاّ َٚكبٛي ١إمجاعاّٚ ،عً :٘ٝال عري يف
ضٚا ١ٜايجك ١يًشسٜح ايـُػُٛع َٔ ضا ٜ٘ٚساٍ ن ْ٘ٛسٝاّ عاقالّ ثـكٚ ١إٕ
دٔٓ أْ ٚػ ٞالسكاّ فال تٓتف ٞايـشذ ١ٝعٔ ضٚاٜت٘ اشا َات .
َات أُ ٚ
ٚثاْٝاّ :ي ٛغًُٓٓا -تٓعالّ -بكا ٤ايطأ ٟيف شٖٔ ايفك ٘ٝالضتباط٘ بايٓفؼ
( )34اخلضاٍ يًؿٝذ ايضسٚم  :باب ايجالث : ١ح :257ظ -187طبع زاض ايتعاضف .
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ايٓاطك ١ايـُذطز ٠ايباق ١ٝبعس ايـُٛتْ -ك :ٍٛإٕ غري ٠ايعكالٚ ٤بٓاِٖ٤
ٚإٕ نإ َػتكطٓاّ عً ٢ايطدٛع اىل ضأ ٟايـدبري ست ٢بعس َٛتٖ٘ٚ ،صا
صازم عً ٢ايفك ٘ٝايـدبري بأسهاّ ايس ،ٜٔإال أْ٘ ال إعتباض بايبٓا٤
ايعكالٚ ٞ٥ال سذ ١ٝي٘ َا مل ُٜشطظ إَغاؤ ٙؾطعاّٚ ،ال ْـشطظ اإلَغا٤
ايؿطع ٞبٌ ٜـُهٓٓا إسطاظ عسّ االَغا ٤بربن ١ايٛد ٙٛايجالث ١ايـُتكسَ١
ايعاٖط ٠يف إؾرتاط سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُفيت يف سذ ١ٝآضاٚ ٙ٤فتاٚاٙ
ٚايكاع ١ٝبعسّ دٛاظ تـكًٝس ايـُذتٗس يف آضاٚ ٘٥فتاٚا ٙبعس َٛت٘ .
ايٛد٘ ايجاْ ٖٛٚ :ٞإغتسالٍْ قٚ ٟٛاعتُازْ عً ٢االغتضشاب إلثبات
دٛاظ تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت بكاٚ ّ٤إبتساٚ ،ّ٤قس إعتُس ٙمجعْ َٔ أعالّ
األص ٍٛاألٚاخطٚ ،أؾهٌ آخط ٕٚعًٚ ،ِٗٝف ٘ٝبـشح ،فٓك: ٍٛ
قس إغتسٍ يـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا ّ٤باالغتضشاب بتكطٜبات
َتفاٚتٜ ١ـُهٔ اٜضاهلا اىل أضبع تكطٜباتْ ،ـُكطٓبٗا ْٛٚعشٗا بتُاَٗا
يػطض االغتسالٍ باالغتضشاب عً ٢سذ ١ٝتكًٝس ايـُٝت بكا ،ّ٤ثِ
ْـكطٓبٗا يػطض االغتسالٍ ب٘ عً ٢سذ ١ٝتكًٝس ايـُٝت ابتسا: ٖٞٚ ،ّ٤
 -1إغتضشاب ايـشهِ ايتهًٝف ٞايٛاقع ٞبإٔ ٜكاٍ  :إٕ األسهاّ
ايتهًٝف ١ٝايٛاقع ١ٝاييت إغتٓبطٗا ايـُذتٗس ساٍ سٝات٘ -غٛا ٤ايٛدٛب
ٚايتشطٚ ِٜاالغتشباب ٚايهطاٖ ،١نٛدٛب ايػٛض ٠بعس ايفاتـش ١يف
ايضال -٠ثِ أفت ٢بٗا ٚقًٓس ٙايـُهًف ساٍ سٝات٘ فضاضت سذ ّ١عً ٢ناًٖ٘
بطٖ َٔ ١ايعَإ  ،ثِ َات ايفك ٘ٝايـُفيت ٚؾو ايـُهًف يف بكا ٤األسهاّ
ايٛاقع ١ٝاييت قًٓس ايـُذتٗس فٗٝا ساٍ سٝات٘ فٝػتضشب بكا ٤األسهاّ عً٢
َا ٖ ٞعً ،٘ٝنإٔ ٜك : ٍٛناْت ايػٛضٚ ٠ادبٚ ١اقعاّ ساٍ سٝا ٠ايـُفيت،
 ٖٞٚبعس َٛت٘ باق ١ٝعًٚ ٢دٛبٗا ايٛاقع. ٞ
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أ ٚإٔ ٜكاٍ  :إٕ األسهاّ ايتهًٝف ١ٝايٛاقع ١ٝاييت إغتٓبطٗا ايـُذتٗس
ساٍ سٝات٘ ٚأفت ٢بٗا يف ضغايت٘ ايعًُٚ ١ٝصاضت سذ ١عً ٢ايـُذتٗس
ٚعً ٢ايـُهًفني َـُٔ ٜطٜس تكًٝسٚ -ٙيَ ٛػتكبالّٚ -قس أزضن٘ ٖصا
ايـُهًف ٚمل ٜكًٓس ،ٙثِ بعس َٛت٘ أضاز تكًٝس ٙإبتساٜ ٖٛٚ ّ٤ؿو يف
بكاٖ٤ا عً ٢ساهلا :أسهاَاّ تهًٝفٚ ّ١ٝاقع -ّ١ٝفٝػتضشب بكاٖ٤ا عً٢
ايـشاٍ األٚىل :أسهاَاّ تهًٝفٚ ١ٝاقع. ١ٝ
يهٓ٘ َٔ ايكطٜب دساّ إٔ ٜكاٍ  :اْ٘ ال ُٜعًِ ن ٕٛتـُاّ ايفتا٣ٚ
اييت إغتٓبطٗا ايفك ٘ٝقبٌ َٛت٘ أسهاَاّ ٚاقعَ ١ٝطابك ١يـُا يف ايًٛح
ايـُشفٛظ ست ٢تػتضشب يـُا بعس َٛت٘ ْ .عِ تٛدس أسهاّ ٚاقع١ٝ
َتفطٓق ١يف فتا ٣ٚايفك ٘ٝايعسٍ ايـُػتٓبط َٔ ز ٕٚتـُٝٝعٖا ستٜ ٢كًٓس
ايـُهًفُ ايفك َ٘ٝايـُٝت فٗٝا بعس إغتضشاب٘ األسهاّ ايٛاقع ١ٝايتهًٝف١ٝ
ايـُتفطق ١يف فتا ٣ٚايفك ٘ٝبعس َٛتٖ٘ٚ ،ص ٙاألسهاّ ايٛاقع ١ٝايـُتفطق١
باق - ١ٝنػا٥ط األسهاّ ايٛاقع -١ٝال ؾو يف بكاٖ٤ا ست ٢تػتضشب فال
َٛدب يإلغتضشاب عٓس٥ص ٜ .غاف اي :٘ٝإْ٘ ُٜعًِ بجبٛت األسهاّ
ايٛاقع ١ٝعُٔ فتا ٣ٚايـُذتٗس ايعسٍ ايص ٟاغتٓبطٗا ساٍ سٝات٘ ،يهٔ
َٔ ز ٕٚتـُٝٝعٖا ٚتعٗٓٝٝا ٚإفطاظٖا عُا غريٖاٚ ،سٝح مل تـتُٝع عُا
غٛاٖا فال دس ٣ٚيف ايعًِ االمجاي ٞبٛدٛز أسهاّ ٚاقع ١ٝعُٔ
فتا ٣ٚايفك ٘ٝايعسٍ ايـُػتٓبط ستٜ ٢ػتضشب بكا ٤سذٝتٗا .

َٚع غض ايططف عُا تكسّ ٚتػً ُ٘ٝتٓعالّْ -ك :ٍٛال ْػًِ بكا ٤ايطأٟ
ٚايٓعط ٚايفـت ٣ٛبعس َٛت ايـفك ٘ٝستُٜ ٢ـػتضشب ضأ ٜ٘يـُا بعس َٛت
بسْـ٘ ٚاْعساّ شٖٓ٘ ايـشا ٟٚآلضاَ ،٘٥غافاّ اىل إٔ االغتضشاب َتكّْٛ
بايٝكني ايػابلٚ ،ال ٜكني بـشذ ١ٝفـت ٣ٛايفكـ ٘ٝايـُٝت عًٜ َٔ ٢ـطٜس تـكًٝسٙ
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ابتسا ،ّ٤ستُٜ ٢ػتضشب ايٝكني ايػابل اىل ظَٔ ايؿو .
 -2إغتضشاب ايـشهِ ايتهًٝف ٞايعاٖط ٟبإٔ ٜكاٍٖ :صا ايـُذتٗس
ايص ٟإغتٓبط األسهاّ ايؿطع ١ٝايتهًٝف ١ٝايعاٖط َٔ ١ٜاألَاضات
ايـُعتربٚ ٠األص ٍٛايعًُ ١ٝايـُكطٓض ٠ؾطعاّ-نعسّ ٚدٛب ايػٛض ٠يف
ايضال ٠ظاٖطاّ -فضاضت سذ ّ١يف سك٘ عًٜ َٔ ٢طٜس تكًٝس -ٙساالّ أٚ
َػتكبالّ -ثِ قًٓسٖ ٙصا ايـُهًف ٚعٌُ بفتاٚا ،ٙثِ َات ايـُذتٗس -
ٚفتاٚاَ ٙـشفٛظَ ١س ١ْٓٚيف ضغايت٘ ايعًُْٚ ١ٝـشٖٛا -فؿوٓ ايـُهًف يف
بكا ٤األسهاّ ايعاٖط ١ٜثابت ١عً ٢ناًٖ٘ ٚيف شَت٘ فٝػتضشب بكاٖ٤ا
عًَ ٢ا ٖ ٞعً - ٘ٝنعسّ ٚدٛب ايػٛض ٠ظاٖطاّ. -
أ ٚإٔ ٜكاٍٖ :صا ايـُذتٗس ايص ٟإغتٓبط األسهاّ ايتهًٝف ١ٝايعاٖط١ٜ
َٔ األَاضات ايـُعتربٚ ٠األص ٍٛايـُكطض ٠ؾطعاّ فضاضت سذ ّ١يف سك٘
ٚعًٜ َٔ ٢طٜس تكًٝس - ٙساالّ أَ ٚػتكبالّ -ثِ َات ايفكٚ ،٘ٝبعس َٛت٘
أضاز ايـُهًف ايعاَ ٞتكًٝسٚ ٙايعٌُ بفتاٚا ٙفؿوٓ يف ثبٛتٗا عً٢
عٗست٘ ٚبكاٖ٤ا عً ٢ساهلا :أسهاَاّ تهًٝف ّ١ٝظاٖط ّ١ٜفٝػتضشب بكاٖ٤ا
عً ٢ايـشاٍ األٚىل أسهاَاّ تهًٝف ّ١ٝظاٖط. ّ١ٜ
يهٔ ْك( :ٍٛإغتضشاب ايـشهِ ايعاٖط )ٟال ٜـذس ٟفُٝا ْـشٔ ف٘ٝ
إش ال ٜكني بجبٛت٘ يف فتا ٣ٚايفك ٘ٝايـُػتٓبط ايصَ ٟاتٚ ،شيو يًعًِ
االمجاي ٞبٛدٛز فتا ٣ٚي٘ َٖ ٞطابك ١يًشهِ ايٛاقع ٞايـُشفٛظ يف
ايًٛح ،يهٓـٗا مل تـتُٝـع يًعاَ ٞايصٜ ٟطٜـس ايبـكا ٤عً ٢تـكًٝس ٙأٜ ٚطٜس
إبـتـسا ٤تكًٝسٜٚ ،ٙه ٕٛايبعض اآلخط سهُاّ ظاٖطٜاّ َٓذٓعاّ عً ٢ايفك٘ٝ
ٚعًَ ٢كًس ٖٞٚ ٜ٘غري َتُٝعٜٚ ،٠تشضٌ َٔ ٖصا :عسّ ايٝكني بجبٛت
أسهاّ ظاٖط ١ٜيف سكٓ٘ ستٜ ٢ػتضشبٗا .
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ٜغاف اي : ٘ٝاْ٘ ي ٛأضٜس َٔ ايـشهِ ايعاٖط ٟايـُطاز إغتضشاب٘
ٖ ٛؾطع ١ٝتكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت بكا ّ٤أ ٚإبتسا -ّ٤فًِ ٜـشطظ ثبٛت٘ ٜكٓٝاّ يف
عٗست٘ ستٜ ٢ػتضشب ايجبٛت ايـُتٝكٔ اىل ظَٔ ايؿو -بعس ايـُٛت-
َع أْ٘ َٔ ايـُشتٌُ تـكٓٝس ايفتٝا بايـشهِ ايتهًٝف ٞايعاٖط ٟبـشٝا٠
ايـُفيتَٚ ،ع إستُاٍ ايتكٝٝس بـشٝا ٠ايـُفيت -ال ٜكني بجبٛت ايـشذ١ٝ
ستُٜ ٢ػتضشب ايـشهِ ايعاٖطٚ ٟايفتٝا يـُا بعس ايـُٛت اشا أضاز
أسسْ تكًٝس ايـُفيت إبتسا ّ٤أ ٚبكا. ّ٤
 -3إغتضشاب ايـشهِ ايٛعع :ٞسذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس ايعسٍ-
بإٔ ٜكاٍ ٖ :صا ايفك ٘ٝيـ ُٓا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطعٚ ١ٝأفت٢
بٗا صاضت سذ ١يف سك٘ ٚيف سل َكًسٚ ٜ٘أتباع٘ٚ ،قس قًٓس ٙمجعْ ساٍ
سٝات٘ فضاضت آضاؤٚ ٙفتاٚا ٙسذ ّ١عً ،ِٗٝثِ بعس َٛت٘ ٜؿوٓ أتباعُ٘
َٚكًٓس ٙٚيف بكا ٤سذٝتٗا عً ِٗٝأ ٚظٚاهلا عِٓٗ -أٜ ٟؿهٓ ٕٛيف بكا٤

فتاٚا ٙسذ ّ١فُٝا بعس ايـُٛتٜٚ -ـُهِٓٗ إغتضشاب بكاٖ٤ا سذ١
َؤَٓٓ َٔ ّ١ايعكاب عٓس َـدايفتٗا يًٛاقع ٜٚضضٓ َِٓٗ ايطدٛع ايٗٝا .
أ ٚإٔ ٜكاٍ ٖ :صا ايـُذتٗس يـُا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطع١ٝ
ٚأفت ٢بٗا صاضت سذ ١يف سك٘ ٚيف سل َٔ ٜطٜس تكًٝسٚ -ٙيَ ٛػتكبالّ -ثِ
يـُا َات ايفكٚ ٘ٝأضاز ايـُهًف ايـُعني تكًٝسَٝ ٖٛٚ ٙت فؿوٓ يف بكا٤
سذ ١ٝفتاٚا ٙأ ٚظٚاهلاٚ ،عٓسٜ ٙكني غابل بجبٛت ايـشذ ١ٝيفتاٚا ٙساٍ
سٝات٘ ٚؾو بعس ٚفات٘ يف سذ ١ٝفتاٚاٜ -ٙـُهٓ٘ إٔ ٜػتضشب سذٝتٗا
ايجابت ١هلا ساٍ سٝا ٠ايـُذتٗس يـُا بعس ٚفات٘ ،بإٔ ٜكاٍ :ناْت فتاٚا ٙسذ١
ساٍ سٝات٘ٚ ،اآلٕ بعس ٚفات٘ ٖ ٞعًَ ٢ا ناْت عً. ٘ٝ
 -4إغتضشاب ايـشهِ ايٛعع :ٞصش ١تكًٝس ايـُذتٗس -بإٔ ٜكاٍ ٖ :صا
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ايـُذتٗس يـُا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطعٚ ١ٝأفت ٢بٗا -صاضت
سذ ّ١عًٚ ٘ٝصضٓ تكًٝس ٙفٗٝا ٚإتٓـباع٘ عًٗٝا ،فاشا قًٓس ٙايـُهًف ساٍ
سٝات٘ ٚعٌُ بفتاٚا ،ٙثِ َات ايـُذتٗس ايـُفيت فؿوٓ ايـُهًف يف بكا٤
صش ١تـكًٝسٚ ٙصشـ ١ايـعـٌُ بـفـتاٚاٚ ٙإدـعاٖ٤ا عـٔ ايــٛاقـع
ايـُذــٗـ ٍٛيـسٜـ٘ -أَـهـٓـ٘ إغتضشاب صش ١ايتكًٝس ٚصش ١ايطدٛع
يفتاٚاٚ ٙإدعا ٤ايعٌُ بٗا .
ٖٚهصا ٜـُهٔ إغتضشاب بكا ٤صش ١تكًٝسٚ ٙصش ١ايطدٛع اىل
فتاٚا ٙبعس َٛت٘ ،ألْ٘ ناْت فتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٜضض ايطدٛع ايٗٝا
ٚايعٌُ بٗا ٜٚضض تكًٝس ٙفٗٝا ،فٗهصا بعس َٛت٘ اشا مل ٜكًٓس ٙايـُهًف
ساٍ سٝات٘ ٚ .بتعبري ثإٕٖ :صا ايفك ٘ٝايـُػتٓبط يألسهاّ ٚايٛظا٥ف
ايؿطعٚ ١ٝقس أفت ٢بٗا ٚزْٗٓٚا يف ضغايت٘ ايعًُ ،١ٝفضضٓ تكًٝس ٙفٗٝا،
ٚاشا مل ٜكًس ٙايـُهًف ايـُع ٔٓٝساٍ سٝات٘ ٚأضاز تكًٝس ٙبعس َـُات٘
فؿوٓ يف صش ١تكًٝسٚ ٙإتٓباع فتاٚا -ٙأَهٓ٘ إغتضشاب بكا ٤صش١
تكًٝسٚ ٙإدعا ٤ايعٌُ بفتاٚا ٙايص ٟنإ ثابت ّا يفتاٚاٜ ٙكٓٝاّ قبٌ َٛت٘ .
ٖص ٙتكطٜبات َـشتًُ ١يالغتضشاب ايـُؤز ٟيـذٛاظ تكًٝس ايفك٘ٝ
ايـُٝت إبتساٚ ،ّ٤صش ١تكًٝس ٙبكاٚ ّ٤إغتُطاضاّ ،يهٔ أِٖ ٖص ٙايتكطٜبات ٖٛ
ايتكطٜب ايجايح ٚايطابع فٓعتين بُٗا ْٚـشكل دطٜإ االغتضشاب فُٗٝا
بتكطٜب َـدتضط  :اْ٘ َٔ ايـُكطٛع ب٘ ٖ ٛصش ١تكًٝس ايفك ٘ٝساٍ سٝات٘
ٚسذ ١ٝفتاٚا ،ٙثِ بعس َـٛت٘ ْؿو يف بكا ٤فتاٚا ٙسذ ّٚ ١صش ١ايطدـٛع

ايٝـٗا ،فـٓػتضشب بكا ٤ايـشذ ١ٝاييت ٖ ٞسهِ ٚععَ ٞـذع ٍٛيًؿاضع
سػبُا سكٓكٓا ٙيف بـشٛخ ايـشهِْٚ ،ػتضشب دٛاظ ايعٌُ بفتاٚا ٙإبتساّ٤

يًٝكني ايػابل بـشسٚخ ايـشذٚ ١ٝايؿو ايالسل يف بكاٖ٤ا .
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يهٔ ايتُػو باالغتضشاب إْـُا ٜٓفع ٜٚـذس ٟبعس فكسإ ايسيٌٝ
االدتٗازٚ ٟاألَاض ٠ايساي ١عً ٢دٛاظ تكًٝس ايـُٝت أَٓ ٚع٘ ،فُٝـضاض
اىل االغتضشاب ايص ٖٛ ٟزي ٌٝسٝح ال زي ٌٝإدتٗازٜ ٟـشهُ٘
ٜٚتكسّ عًٚ ،٘ٝقس غبل َٓٓا بٝإ ايسي ٌٝايـُجبت الؾرتاط سٝا ٠ايفك٘ٝ
ايـُكًس َٓٚع تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت إبـتساٚ . ّ٤س٦ٓٝص ْـفرتض عسّ ايسيٌٝ
االدتٗازٖٓ ٟا ٚإٕ نإ يف ايٛاقع َٛدٛزاّ بـشػب اعتكازْا .
نُا ٜتٛقف دس ٣ٚايتُػو باالغتضشاب عً ٢إيتعاّ دطٜاْ٘ يف
ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايهً - ١ٝنُا ٖ ٛايـُدتاض ٚفاقاّ يًُؿٗٛض -خالفاّ
يـذُع قً َِٗٓ -ٌٝايـُشككإ ايٓطاقٚ ٞايـد( ٞ٥ٛقسُٖا) -فاْ٘ عً٢
َبٓاُٖا ال ٜـُهٔ ايتُػو باغتضشاب بكا ٤ايـشذ. ١ٝ
َٚع ٖص ٜٔااليتعاَني ٜـُهٔ ايـُٓاقؿ ١يف دس ٣ٚاالغتسالٍ
باالغتضشاب ايـُصنٛض ٚاالؾهاٍ عً ٢دطٜاْ٘ إلثبات دٛاظ تـكًٝس
ايـُذتٗس ايـُٝت إبتسا ّ٤أ ٚيـُٓع إْتاد٘ بكا ٤سذ ١ٝفت ٣ٛايـُٝت َٔ
ٚد ،ٕٙٛأُٖٓٗا إؾهاالٕ :
أسسُٖا إؾهاٍ عً ٢تٛفط عٓضط (ايٝكني ايػابل بايـشسٚخ) ٖٛٚ
ايطنٔ األ ٍٚايـُضشٓض يـذطٜإ االغتضشاب يف أَٛ ٟضزٕٚ ،ثاُْٗٝا
إؾهاٍ عً ٢بكا ٤ايـُٛعٛع أ ٚإتـشاز ٙيف ايكغٝتني ايـُتٝكٓ١
ٚايـُؿهٛن ،١إش بإسطاظُٖا ٜتشكل (ْكض ايٝكني بايؿو) نُا ال ٜـدف،٢
 َٔٚز ٕٚإسطاظُٖا ال ٜتشكل (ْكض ايٝكني بايؿو) ٚال ٜـذطٟ
اإلغتضشاب ايـُاْع َٔ ْكغُٗا .
اإلؾهاٍ األ : ٍٚإْ٘ ٜؿرتط يف صش ١دطٜإ االغتضشاب يف َٛضزٕ إٔ
ٜتـٛفط ايـٝكني ايػابـل بـشسٚخ ايـُػتـضشب ايص ٖٛ ٟسذـٝـ ١فـت ٣ٛايـفكـ٘ٝ
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ايـُٝت ٚصش ١تكًٝسٖٓٚ ،ٙا ال ٜكني بـشسٚثُٗا ألٕ غري ايـُعاصطٜٔ
يعَإ سٝا ٠ايفك -٘ٝال ٜكني عٓسِٖ بـشذ ١ٝفتٛا ٙيف سكِٓٗ ٚصش١
تكًٝسِٖ إٜا ،ٙإلستُاٍ إختضاظ سذٝتٗا بايـُعاصط ٜٔي٘ ٚإٕ مل
ٜكًس ٙٚفعالّ .
ٚقس زفع٘ أغتاشْا ايـُشكل(قس )ٙبإٔ سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس َـذعٛي١
يف سل ايـذاًٖني بٓش ٛايكغ ١ٝايـشكٝك ١ٝاييت ٜهَٛ ٕٛعٛعٗا
ايـذاٌَٖ -فطٚض ايٛدٛز َكسٓض ايتشكل يف ايـداضزَٛ ٖٛٚ -عٛع
عاّ ٜعِٓ نٌ َهًف داٌٖ فطض ٚدٛز ٙيف ايـداضز ،فاشا فطض
ٚدٛز ظٜس ساٍ سٝا ٠ايفك ٘ٝايـُع ٔٓٝناْت فتاٚا ٙسذ ١يف سك٘ قطعاّ،
و يف بكا ٤سذ ١ٝفتاٚا ٙبعس َٛت٘ ،إلستُاٍ إعتباض سٝا ٠ايـُفيت
ٚي ٛؾَ ٓ
أ ٚيعٚاٍ ايفتٝا َٓ٘ بـُٛت٘ -أَهٔ إدطا ٤إغتضشاب سذ ١ٝايفت ٣ٛيف
سك٘(. )35
ٜٚطزٓ :ٙإْ٘ ٚإٕ صضٓ ايك ٍٛبـشذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس عً َٔ ٢نإ
َٛدٛزاّ يف عضط ٙغٛا ٤قًٓسٚ ٙتابع٘ يف ايػًٛى أّ تطى تكًٝس ٙيـذٗ١
خري ٕأ ٚؾطٕ ،يهٔ ال تضضٓ سذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعط االغتٓباط ٞيـُذتٗسٕ قس
َات عً َٔ ٢مل ٜٛدس يف عضط ٙثِ ٚدس ٚصاض َهًفاّ ٚأضاز تكًٝسٙ
إبتسا ،ّ٤يعسّ ايسي ٌٝعًٖ ٢ص ٙايـشذٚ ،١ٝقس غبل إٔ عُس ٠ايسيٌٝ
عً ٢سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس ٖ ٞايػري ايعكالٚ ٞ٥ايـُتؿطع ٞعً٢
(ضدٛع ايـذاٌٖ اىل ايعايـِ أ ٚضدٛع غري ايـدبري اىل ايـدبري ايعاضف

ايـُٛثٛم بٓعطٚ ٙسسغ٘ٚ ،ال ٜعٗط إغتكطاض ايػري ايعكال ٞ٥عً٢
(َ )35ضباح االص : ٍٛزَ + 457 :3باْ ٞاالغتٓباط  :ز. 529 : 4
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سذْ ١ٝعط ايـدبري بعً ّٛايفك٘ ٚاألسهاّ بعس َـُاتٜ٘ٚ ،هفٓٝا ٖصا
ايؿو فإ ايؿو يف ايـشذَ ١ٝػاٚمْ يًكطع بعسّ ايـشذٚ ،١ٝال ٜكني
بـشذ ١ٝفت ٣ٛايـُٝت يعسّ ايٝكني ببكا ٤ايطأٚ ٟايفتٝا بعس ايـُٛت .
ٜغاف اي : ٘ٝإٕ ايػري ايعكالٚ ٞ٥ايـُتؿطع ٞايـُُغ ٖٛ ٢عُس٠
ايسي ٌٝعً ٢سذ ١ٝايفت ٖٛٚ ،٣ٛزي ٌٝيبٜٓ ٞؤخص َٓ٘ بايكسض ايـُتٝكٔ،
 ٖٛٚايطدٛع اىل ايـدبري ساٍ سٝات٘ .
ٚأَا بـكـٝـ ١ايٛدـ ٙٛايـُػتـسٍ بٗا عً ٢سذـ ١ٝايـفتـٚ ٣ٛعـُستـٗا
إطـالم اآلٜات ٚايطٚاٜات ،فٗ-ٞعً ٢فطض غالَتٗا َٔ ايـُٓاقؿ-١
مل ُٜـشطظ هلا إطالمْ َطازْ دساّ بـشٝح ٜؤز ٟسذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس
ست ٢بعس َٛت٘ ٚعً َٔ ٢مل ٜعاصطٜٚ ٙسضى سٝات٘ ،بٌ َكتغ٢
بعغٗا -نآٜيت اإلْصاض ٚايػؤاٍ -إختضاظ سذ ١ٝإْصاض ايفكٚ ٘ٝفتٝاٙ
بـشاٍ سٝات٘ .
ٚباختضاض :أزي ١سذ ١ٝفت ٣ٛايفكٚ ٘ٝصش ١تكًٝس ٙقاصط ٠عٔ إثبات
ايعُٚ ّٛمشَ ٖٛ َٔ ٍٛعس ّْٚساٍ سٝا ٠ايـُفيت ،فإْٗا َكضٛض٠
بـشاٍ سٝات٘ٚ ،ال ٜكني بـشسٚثٗا ستٜٓ ٢فع اغتضشابٗا سني ايؿو،
ٚشيو نً٘ يًؿوٓ يف غع ١زا٥طتٗا أ ٚعٝكٗا بفعٌ استُاٍ اختضاظ
سذٝتٗا بـُٔ عاصطٚ ٙأَهٓ٘ تكًٝسٚ ٙايعٌُ بفتٝا ،ٙز َٔ ٕٚغٛٝدس
بعس َٛت ايفك ،٘ٝفال ُٜعًِ غع ١زا٥ط ٠سذ ١ٝفتٝاٚ ٙصش ١تكًٝس ٙيـُا اشا
أضاز تكًٝس ٙإبتسا ،ّ٤أ ٟال ٜكني بـشذ ١ٝفتٝا ايفكٚ ٘ٝصش ١تكًٝس ٙبـشل
ايـُعس ّٚساٍ سٝات٘ ستُٜ ٢ػتضشب بكاؤٖا ،بٌ ٜـذط ٟاغتضشاب
عسّ دعٌ ايـشذ ١ٝيفتٝا ايفك ٘ٝبـشل ايـُعس ّٚساٍ سٝا ٠ايفك. ٘ٝ
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ْـعِ ٖصا االغـتسالٍ ٖٚ -هصا ايـُٓع َٓـَ٘ -ـدـتـط بـُا اشا نإ
ايـُكًٓس ايعاََ ٞعسَٚاّ سني سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُفيت ايـُطاز تكًٝسٙ
إبتساٚ ،ّ٤ال ٜتِٓ باإلعاف ١اىل ايـُٛدٛز ايـُعاصط يًفكٚ ٘ٝمل ٜكًٓسٙ
 عضٝاْاّ أ ٚتػاَـشاّ أ ٚغفً ١أ ٚعاَالّ باالغتضشاب -ثِ أضاز تـكًٝسٙبعس َٛت٘ ،فإ فت ٣ٛايفك ٘ٝايـُعاصط ي٘ ناْت سذ ١يف سك٘ٚ ،بعس
َٛت٘ اشا ؾوٓ يف بكا ٤سذٝتٗا عً ٘ٝإغتضشب بكا ٤ايـشذ ١ٝيـُا بعس
َٛت٘ ،بُٓٝا االؾهاٍ ايالسل ٜعِٓ َعاصط سٝا ٠ايفكٚ ٘ٝايـُعس ّٚس. ٘ٓٝ
االؾهاٍ ايجاْ :ٞإْ٘ ال إؾهاٍ ٚال ضٜب يف تٛقٓف صش ١دطٜإ
االغتضشاب يف َٛضزٕ عً ٢إسطاظ إتـشاز َٛعٛع ايكغ ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع
َٛعٛع ايكغ ١ٝايـُؿهٛن ١يٝتشكل (ْكض ايٝكني بايؿو) ايـُُٓٛع
عٓ٘ يف أخباض االغتضشابٚ ،قس دطت غري ٠ايعكال ٤عً ٢عسّ ْكض
ايٝكني بايؿو يف ايـُٛعٛع ايٛاسس يف ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛن.١
ٖٚصا ايؿطط  -ايـُضشٓض يـذطٜإ االغتضشاب ٚ :سسَٛ ٠عٛع
ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛنَٓ ٖٛ -١تفٕ فُٝا ْـشٔ ف ،٘ٝبًشاظ إٔ
َٛعٛع ايـشذ ١ٝايـُػتضشب ٖٛ ١ضأ ٟايفكْٚ ٘ٝعط ٙايكا ِ٥يف شٖٓ٘ .
ٚيٝؼ َٛعٛع ايـشذ ٖٛ ١ٝايك ٍٛايصٜٓ ٟطل ب٘ ايفكُٜٚ ٘ٝػُع َٓ٘،
سع ٢بكاؤُٖا بعس
أ ٚايهتاب ١يف ضغاي ١عًُ ١ٝأ ٚدٛاب إغتفتا ،٤نٓ ُٜ ٞ
ٚفات٘ ،بٌ َٛعٛع ايـشذ ٖٛ ١ٝضأ ٟايفكٚ ٘ٝفتٛاٚ ،ٙايكٚ ٍٛايهتاب١
ناؾفإ عٔ (ايطأٚ ٟايٓعط ايكا ِ٥يف ايصٖٔ) ايصَٛ ٖٛ ٟعٛع سذ١ٝ
فت ٣ٛايفكٚ ،٘ٝايطأٚ ٟايٓعط َتك ّٓٛبـشٝا ٠صاسب٘ بـشػب ْعط ايعكال٤
ٚايفِٗ ايعطيفٚ ،بعس َٛت٘ ٚاْعساّ سٝات٘ ال ٜـشػب ايعطف ايعاّ
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ايـُٛعٛع ايـُصنٛض باقٝاّ اشا َات دػس صاسب ايطأٚ ٟإعُشٌ
شٖٓـ٘ٚ ،عٓس عسّ إسطاظ بـكا ٤ايـُٛعٛع ال َـذاٍ جلطٜإ اغتضشاب
بكا ٤سذ ١ٝفتٛا ٙبعس َٛت٘ .
ٚبتعبري ثإٕ :ايكغ ١ٝايـُكطٛع بٗا غابكاّ ٖ ٞسذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعط
ايكا ِ٥بصٖٔ ايؿٝذ ايطٛغ ٞأ ٚايؿٝذ ايـذٛاٖط ٟأ ٚايؿٝذ األْضاضٟ
(قسِٖ)ٚ ،ايكغ ١ٝايـُؿهٛى فٗٝا السكاّ  ٖٞ :سذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعط
ايـُؿهٛى يف بكاٚ ٙ٤قٝاَ٘ بصٖٔ ايفكٚ ٘ٝدٛزاّ َػتُطاّ باقٝاّ اىل اآلٕ
 ظَإ َا بعس َٛت ايفك - ٘ٝفال ٜكطع ببكا ٤ايـُٛعٛع اىل ظطفايؿو ستٜ ٢ـذط ٟإغتضشاب سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس ٚصش ١تكًٝسٙ
َػتُطاّ يـُا بعس َٛت٘ٚ ،شيو يك ٠ٛإستُاٍ ظٚاٍ َٛعٛع سذ ١ٝفت٣ٛ

ايفك ٖٛٚ -٘ٝايطأ ٟايـُػتُط يـُا بعس َٛت٘ -فإ ايعطف ايعكالٞ٥
ايعاّ ٜعتكس إٔ ايـُٛت إْعساّ يؿدط ايـُٝت ٚيطأْٚ ٜ٘عط ٙايصٟ
نإ قاُ٥اّ بصٖٓ٘ ٚايـشاٍ اْ٘ قس اعُشٌٓ شٖٓ٘ بـُٛت ايبسٕٚ ،يصا
َٜطَ َِٕٚايـُعاز ايـذػُاْ َٔ ٞقب( ٌٝإعاز ٠ايـُعسٚ )ّٚإٕ مل ٜهٔ ٖٛ
نصيو سكٝكٚ ّ١بايٓعط ايعكً ٞايسق ٞيبكا ٤ايٓفؼ ايٓاطك ١ساٍ ايـُٛت
بفعٌ تـذطٓزٖاٚ ،ايـُٛت إْفضاٍ ايطٚح ٚايٓفؼ ايٓاطك ١عٔ ايـذػس
ال أظٜس .

ٚعًْ : ٘ٝـشتٌُ قٜٛاّ ظٚاٍ ايطأٚ ٟإْعساّ ايٓعط بـُٛت

صاسب٘  :ايـُذتٗسٚ ،ايـُعتُس يف بكا ٤ايـُٛعٛع ْٖ ٛعط ايعطف زْ ٕٚعط
ايعكٌ ٖٚصا االستُاٍ نافٕ يـُٓع دطٜإ االغتضشاب بػبب عسّ إسطاظ
بكا ٤ايـُٛعٛع يـشني ايؿوٓٚ ،ال ْـذعّ أ ٚال ْـشتاز اىل ايـذعّ بـُا دعّ
ب٘ مجٗٛض األعاظِ (قسِٖ) َٔ إٔ ضأ ٟايـُفيت ٜـُٛت بـُٛت ايـُفيت
صاسب ايطأ ،ٟألٕ ايطأٚ ٟايٓعط َتك ّٓٛبـشٝا ٠صاسب٘ٚ ،ايطأٚ ٟايٓعط
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ٜٓعسّ عٓس ْعع ًَو ايـُٛت ضٚح صاسب٘ ،فُٛٝت ؾدض٘ ٚدػسٙ
ٜٚغُشٌ شٖٓ٘ ٚال ٜبكْ ٢عطٚ ٙإدتٗاز ٙعٓس٥ص .
ٚباخـتـضاض :ال زيٜ ٌٝـكغ ٞأٜ ٚـٛيٓس يٓا ايـكطع أ ٚاالطُ٦ـٓإ بـبـكا٤
ضأ ٟايفك ٘ٝأ ٚبكا ٤سذْ ١ٝعط ٙيـُا بعس َٛت٘ٚ ،ال ٜضًض االغتضشاب
زيٝالّ عً ٢شيو .
قس ٜكاٍ إؾهاالّ عًٓٝا  :اشا ؾو يف بكا ٤أْعاض ايـُذتٗس ٚآضا٘٥
بعس َٛت٘ ٚمل ٜكطع ببكاٗ٥ا أ ٚبإْعساَٗا سػب ايفطض ٜ -ـُهٓٓا
إسطاظ بكاٖ٤ا بايتعبٓس اإلغتضشاب : ٞبإٔ ْػتضشب بكا ٤ايطأٚ ٟزٚاّ
ايٓعط االدتٗاز ٟيـُا بعس َٛت ايفكْٚ ٘ٝعع ضٚس٘ فٝشطظ بٗصا
االغتضشاب بـكا ٤ايـُٛعـٛعٜٚ ،ـضض دطٜإ االغـتـضشاب ايـُجبت
يـبكا ٤ضأ ٟايفكـْٚ ٘ٝعط ٙيـُا بعس َٛت٘ ،فترتتب عً ٘ٝسذٝت٘ .
يهٔ ٜكاٍ  -ضزٓاّ أ ٚتغعٝفاّ : -
أٚالّ :إٕ إغتضشاب بكا ٤ايطأٚ ٟزٚاّ ايٓعط االدتٗاز ٟيـُا بعس
َٛت ايفك ٘ٝيٝؼ ي٘ أثط ؾطعٜ ٞرتتب عًَ ٘ٝباؾط ٠يٝضض إغتضشاب٘.
ْعِ األثط ايؿطعٜ ٞرتتب عً ٘ٝبٛاغط ١الظّ عاز ٟيصاى ايـُػتضشب
ٖ ٛإتـشاز َٛعٛع ايكغ ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع َٛعٛع ايكغ ١ٝايـُؿهٛن،١

فٝػتضشب بكا ٤ضأ ٟايفك ٘ٝيـُا بعس ايـُٛت يٝرتتب ايالظّ ايعاز،ٟ
ٚاالغتضشاب ال ٜجبت الظَ٘ ايعازٚ ٟال ٜضض دطٜاْ٘ ألدً٘ .
ٚثاْٝاّ ٜ :ـُهٓٓا إٔ ْسٓع : ٞإٕ ضأ ٟايـُذتٗس ٚبكاْ ٤عط ٙيف شٖٓ٘
َك ّٓٛيـُٛعٛع ايـشذ ١ٝسسٚثاّ ٚبكا ،ّ٤بـُعٓ ٢إٕ بكا ٤سذ ١ٝفت٣ٛ
ايفكَٛٓ ٘ٝط ببكا ٤ايٓعط ٚايطأٚ ٟعسّ تبسٓي٘ بطأ ٕٟآخط ٚعسّ ظٚاي٘
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بـُٛت أ ٚدٓ ٕٛأ ٚنفط أْ ٚـشٖٛاٚ ،تـكضط ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥عٔ
ايسالي ١عً ٢عُ ّٛضدٛع غري ايـدبري اىل ايـدبري ايعاضف ،نُا إٔ
ايػري ٠قاصط ٠أٜغاّ عٔ إثبات سذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعط يـُا بعس ايـُٛت،
ٚنٝف ال ته ٕٛقاصط ّ٠؟ ٚايفك ٘ٝايـش ٞاشا ظايت عٓ٘ ايـًُه ١يـذٕٕٓٛ
أْ ٚـش ٙٛأ ٚسضٌ عٓس ٙايرتزز أ ٚايتبسٍٓ يف ايطأ -ٟال تبك ٢ايـشذ١ٝ
يطأٚ ٜ٘فتٝا ٙايػابك ١بـشٝح ٜـذٛظ ي٘ ايطدٛع ايٗٝا أ ٚضدٛع َكًٓس. ٜ٘
ٖٚهصا تط ٣ايـُٗٓسؽ اشا زُع ٞيتضُ ِٝخاضط ١بٓاَ ٤ػتؿف ٢أٚ
عُاضَٚ ٠ات عٓس تـدطٝطٗا قبٌ تـُاَٗا أ ٚدٔٓ قبٌ إنُاهلا -ال ٜعتين
ايعكال ٤بـداضطت٘ ،بـدالف َا يَ ٛات بعس ٚعع ايـدطٚ ١ايـداضط١
ايهاًَٚ ١أْؿأ ايتضاَ ِٝايالظَ ١فاْ٘ ضأ ْٟتاّٚ ،يصا تؤخص َٓ٘ ٖصٙ
ايٛثا٥ل ٚتعط ٢اىل َٗٓسؽ خبري آخط ُٜؿطف عً ٢ايبٓاٚ ٤ايتٓفٝص
ٜٚه ٕٛي٘ ْعطْ َعتربْ يف ايتٓفٝصٚ ،قس ٜطادع ايـُٗٓسؽ ايـُٓفٓص شاى
ايـُٗٓسؽ ايـُضُِٓ يف بعض دٛاْب تضُ ُ٘ٝأٜ ٚطادع غري ٙاشا َات
ايـُٗٓسؽ ايـُضُِٓٚ ،يَ ٛات اخلبري ايـُؿطف عً ٢تٓفٝص ايبٓا ٤أثٓا٤
ايتٓفٝص ال ٜهْ ٕٛعطَ ٙعترباّ ،بٌ ٜؤت ٢بـُٗٓسؽ خبري ٜؿطف عً٢
تـُاّ ايبٓاٚ ٤تٓفٝص ٙطبل ايـداضطٚ ١ايتضاَ ِٝايـُكبٛي ١ايـُٛافك ١يطغب١
صاسب ايبٓا : ٤ايـُػتؿف ٢أ ٚايعُاض. ٠
ٚباختضاض :ال تـشطظ غري ٠ايعكال ٤يف ايطدٛع اىل خربا ٤ايعُاض٠
ٚاهلٓسغ ١ست ٢بعس َـُاتِٗ أ ٚعطٚض بعض ايطٛاضئ ايـُتكسَ.١
ٖٚهصا ضدٛع ايٓاؽ يًـُكَٓٛني بٌ ٚضدٛعِٗ يألطبا ٤تطاَ ٙـدتضاّ بـشاٍ
سٝاتِٗ ،فاشا ؾدٓط ايطبٝب ايسا ٤يـُطٜغ٘ ٚٚصف ي٘ ايسٚاٚ ٤تٓاٚي٘ ثِ
سضٌ بعض ايتػريات يس ٜ٘ضدع اي ٖٛٚ ٘ٝسٚ ٓٞإغتؿاض ٙيف َعايـذ١
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ايتػٝري أ ٚيف تهطاض ايسٚا ٤أ ٚإٜـذاز ايـشاٍ ايـداص ١أ ٚفعٌ ايؿ٤ٞ
ايـداظٚ ،قس ٜـُٛت ايطبٝب فٝرتزز ايـُطٜض يف ايعٌُ بطأ ٜ٘أٚ
ٜطادع خبرياّ سٝاّ بايطب يًتأنس َٔ صش ١ايسٚا ٤أٜ ٚطادع بسٚاّ
ٜٚعتُس ْعط ايـدبري ايـش ٞز ٕٚايـُٝتٖٚ ،صا ٚأَجاي٘ َعاٖط ناؾف١
عٔ زخاي ١ايـشٝا ٠يف صش ١األخص بايطأَٚ ٟتابعْ ١عط ايـدبري .
َٔ ٖص ٙايؿٛاٖس ٚأَجاهلا ٜـُهٔ إغتهؿاف تٛافل ايعكال ٤عً٢
إعتباض سٝا ٠ايـدبري ايـُطدع يف األَٛض اييت تـشتاز اىل َعطفٚ ١خرب٠
خاصٜٓٚ ،١هؿف ب٘ تـك ّٓٛايـشذ ١ٝايـُطاز إغتضشابٗا بطأ ٟايـدبري
ْٚعط ايـُفيت سسٚثاّ ٚبكاَٚ ،ّ٤ع إْهؿاف تـك ّٓٛايـشذ ١ٝببكا ٤ايطأ ٟأٚ
تـك ّٓٛايـشذ ١ٝببكا ٤ايـشٝا ٠فالبس َٔ إسطاظ ايطأ ٟايكا ِ٥يف ايصٖٔ،
 ٖٛٚغري َـشطظ َع ايـُٛتٚ ،ال ٜـذس ٟاالغتضشاب إلسطاظ. ٙ
ٚبٗصا ايتكطٜب ٜـُهٓٓا زفع ايـُٓاقؿ ١اييت أٚضزٖا أغتاشْا
ايـُشكل(قس )ٙعً ٢االؾهاٍ ايجاْ ٞايـُاْع َٔ اغتضشاب سذ ١ٝفتٝا
ايفك ٘ٝيـُا بعس َٛتْ٘ٚ ،كطٓب٘ ببٝآْا ،فٓك: ٍٛ
إٕ ضأ ٟايفكْٚ ٘ٝعطٚ ٙإٕ نإ َتكَٓٛاّ بـشٝا ٠صاسب ايطأ ٟبٓعط
ايعطف ايعكال ،ٞ٥فريتفع ضأٜٚ ٜ٘عْ ٍٚعط ٙباضتفاع ايـشٝاٚ ٠عطٚض
ايـُٛت ،إال إٔ صش ١ايتكًٝس ٚدٛاظ ٙال ٜتٛقف عً ٢بكا ٤ايطأ ،ٟبٌ
سسٚخ ايطأ ٟعٓس فك ٕ٘ٝنافٕ يف دٛاظ َتابعت٘ ٚصش ١تكًٝس ٙسسٚثاّ
ٚبكاٚ ّ٤اىل األبس ،نُا ٖ ٛايـشاٍ يف ايطٚاٚ ١ٜايـشسٜح سٝح ٜضض
ايعٌُ بايـشسٜح بعس عطٚض ايـُٛت عً ٢ايطا. ٟٚ
ٜٚـُهٓٓا تٛعٝش٘ بإٔ َٛعٛعات األسهاّ ايؿطعْ ١ٝـشٛإ :
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األ :ٍٚبعض ايـُٛعٛعات َـذطز سسٚث٘ يف إٕٓ -نافٕ يرتتٓب
ايـشهِ ايؿطع ٞعً ٘ٝسسٚثاّ ٚبكاٚ ّ٤اىل األبسْ ،عري سهِ ايؿاضع
بـُٓع اإل٥تُاّ بايـُشسٚز سٝح ٜسٚض ايـشهِ َساض ٚقٛع ايـشسٓ عً٢
سسٓ ايطدٌ إَتٓعت ايضال ٠خًف٘ اىل األبس ،أٟ
ايطدٌ يف ظَإٕ ،فاشا ُ
إٕ ايـشهِ بؿطع ١ٝاإل٥تُاّ ب٘ ٜٓتف ٞبـُذطز دط ٟايـشس عً ٢أسسٕ
ٜٚه ٕٛدطٜاْ٘ عً ٘ٝسسٚثاّ َٛعٛعاّ يجبٛت سهِ َٓع اإل٥تُاّ سسٚثاّ
ٚبكاٚ ّ٤يألبس .

ايجاْ :ٞبعض ايـُٛعٛعات ٜسٚض ايـشهِ سسٚثاّ ٚبكاَ ّ٤ساض ٚدٛز
ايـُٛعٛع سسٚثاّ ٚبكا ،ّ٤بـشٝح ال ٜهف ٞسسٚث٘ يف بكا ٤سهُ٘ بٌ
ٌ
ٜـشتاز بكا ٤ايـشهِ اىل بكا ٤ايـُٛعٛعْ ،عري سهِ ايؿاضع:طال تُضَ ٓ
ٌ خًف ايفاغلص( )36فإ عسّ سٛاظ
إال خًف َٔ تجل بسٜ٘ٓصطال تُضَ ٓ
اإل٥تُاّ ٜسٚض َساض ٚدٛز ايفػل يف غًٛنٝت٘ٚ ،إٕ سسٚخ ايفػل يف
ظَإٕ ال ٜكتغَٓ ٞع اإل٥تُاّ ب٘ بكاٚ ّ٤اىل األبس ،بٌ البس يرتتب سهِ
َٓع اإل٥تُاّ َٔ ثبٛت ايفػل سني اإل٥تُاّٚ ،يصا ي ٛإْكطع ايفػل
ٚظاٍ عٓ٘ بايتٛبٚ ١صاض عسالّ َٛثٛقاّ بس -ٜ٘ٓداظ اإل٥تُاّ ب٘ .
ٚفُٝا ْـشٔ ف : ٘ٝدٛاظ تكًٝس ايـُذتٗس ٚسذ ١ٝآضاَٚ ٘٥تابع١
فتاٚا -ٙال ٜبعس ن َٔ ْ٘ٛايكػِ األ ٍٚنُا ٖ ٛساٍ ايطٚاٚ ١ٜايؿٗاز،٠
بـُعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛسسٚخ ايطأٚ ٟايٓعط عٓس ايفك ٘ٝيف ظَإٕ نافٕ
يـذٛاظ تكًٝس ٙيألبس ،نايـشهِ بـُٓع اإل٥تُاّ بايـُشسٚزٚ ،شيو ألْ٘
(ٜـُهٔ إٔ ته ٕٛفت ٣ٛايـُذتٗس َٔ قب ٌٝاألٚ ،ٍٚمل ٜكِ زي ٌٝعً٢
( )36ايٛغا :ٌ٥ز : 5ب َٔ 11ابٛاب صال ٠اجلُاع + ١بَٗٓ 12ا  :ح. 8
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ػو باغتضشاب سذ ١ٝايطأٟ
ن َٔ ْ٘ٛقب ٌٝايجاْٚ)37()ٞس٦ٓٝص ٜـُتََُ ٓ
بعس َٛت ايفك.٘ٝ
ٜٚطزٓ : ٙأٚالّ  :إْ٘ (قس )ٙمل ُٜكِِٔ زيٝالّ ٚاعشاّ َعترباّ عً( ٢نٕٛ
فت ٣ٛايـُذتٗس َٔ قب ٌٝاأل )ٍٚبـشٝح ٜه ٕٛسسٚخ ايطأ ٟنافٕ يف
دٛاظ ايتكًٝس ٚصش ١ايعٌُ ب٘ ست ٢ايٓٗاٚ ١ٜاىل األبسَٚ ،ـذطز إَهاْ٘
عكالّ ال ٜه ٕٛزيٝالّٚ ،إٕ ايػري ٠ايعكالٚ ١ٝ٥ايـُتؿطع ٖٞٚ -١ٝعُس٠
زي ٌٝسذ ١ٝايطأ -ٟقاصط ٠عٔ إثبات ايسالي ١ايعاَ ١ايـًُتَ ١ُ٦ع نٕٛ
ٕ نافٝاّ يـشذٝت٘ ٚدٛاظ َتابعت٘ اىل األبس .
ضأ ٟايفك ٘ٝيف ظَا ٕ
ٚثاْٝاّ :ايضشٝض إٔ ْك ٍٛبإَهإ ن ٕٛفتا ٣ٚايفك َٔ ٘ٝقب ٌٝايجاْٞ
َسعَٛاّ بايـشذٚ ١ايسي ،ٌٝفإٕ ايسيـ ٌٝايٛاعض عً ٢صش( ١ايـتـكًٝس
ايـشل) يف أسهاّ ايس ٖٛ ٜٔغري ايعكال ٤ايـُُغ ٢ؾطعاّٚ ،قس تبني
إمجاالَّ :ػاعس ٠بٓا ٤ايعكال ٤عًَ ٢طادع ١صاسب ايطأٚ ٟايـدرب٠
ساٍ سٝات٘ الغُٝا يف ايـدضٛصٝات ايـُتػٓٝطٚ ٠ايـُػا ٌ٥ايـُػتشسث،١
ٖٚهصا ايػري ايعطيف ايـُتؿطعَ ٞػتكط عً ٢زٚضإ ايـشهِ بـشذ١ٝ
ايطأٚ ٟايٓعط َٔ أٌٖ ايـدربٚ ٠ايـُعطف ١ببكا ٤ايطأ ٟيف شٖٔ صاسب٘،
ٚبعس َٛت٘ ُٜؿوٓ يف بكا ٙ٤إلستُاٍ ظٚاي٘ بـُٛت ايبسٕ ٚإعُشالٍ
ايصٖٔٚ ،ال ٜٓفع إغتضشاب سذ ١ٝضأ ٟايفك ٘ٝيـُا بعس ايـُٛت .
ٜٚـُهٔ االغتؿٗاز عً ٢ن ٕٛايٓعط ٚايطأ ٟتسٚض سذٝت٘  -سسٚثاّ
ٚبكاَ -ّ٤ساض ثبٛت ايطأٚ ٟايٓعط يف ايصٖٔ :بأْ٘ ي ٛظاٍ ضأ ٜ٘بعس
سسٚث٘ يٓػٝإٕ أ ٚيـذٓ ٕٛأ ٚيؿٝدٛخ ١أ ٚيتبسٍ ايطأ َٔ ٟفتٝا اىل فتٝا
(َ )37ضباح االص :ٍٛزَ +459 + 458 : 3باْ ٞاالغتٓباط  :ز. 531 + 530: 4
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َػاٜط ٠أ ٚظايت عٓ٘ ًَه ١االدتٗاز يعاضضَٕ -طض أْ ٚـش -ٙٛمل ٜهٔ
ْعطٚ ٙضأ ٜ٘ايػابل سذ ١عً ٘ٝأ ٚعًَ ٢كًسٚ ٜ٘باإلتفامٖٚ ،صا ناؾف
دًٚ ٞزي ٌٝعً ٢إٔ ضأ ٟايفكَٛ ٖٛ ٘ٝعٛع يًـشذ ١ٝسسٚثاّ ٚبكا ،ّ٤فال
ٜهف ٞسسٚخ ايطأٚ ٟايٓعط يبكا ٤ايـشذ ١ٝي٘ اىل األبس .
()38

ٚال ٜٓفع إعتصاض أغتاشْا ايـُشكل

(قس )ٙعٔ ظٚاٍ ايـشذ ١ٝعٔ

ضأ ٟايـُذتٗس -ظٚاالّ قطعٝاّ ٚباإلمجاع -عٓس عطٚض بعض ايطٛاضئ
ايـُتكسَ ١فاْ٘ اعتصض باختضاظ سذ ١ٝايطأ ٟبـُا اشا مل ٜعٗط بطالْ٘
ٚمل ٜتبني خطؤٚ ،ٙعٓس ظٚاٍ ايطأ ٟيتبسٓي٘ ٚتػٓٝط ٙاىل ضإٔ ٟآخط
ٜٓهؿف خطأ ايطأ ٟايػابل ٜٚتبني بطالْ٘ٚ ،يصا تٓتف ٞعٓ٘ ايـشذ١ٝ
الْهؿاف عسّ ن ْ٘ٛضأٜاّ صشٝشاّ ٚال ٜضض تـكًٝس ٙف. ٘ٝ
ٚعٓس عطٚض ايـذٓ ٕٛأ ٚايٓػٝإ أْ ٚـشُٖٛاٜ -عٗط بطالٕ ايطأٟ
ٚإعُشاليٖ٘ ،صا َغافاّ اىل ثبٛت االمجاع عً ٢إْتفا ٤سذ ١ٝضأٟ
ايـُذٓٚ ٕٛعسّ دٛاظ تكًٝس َٔ عطض عً ٘ٝايطٛاضئ ايـُتكسَٚ ١نٕٛ
عطٚعٗا ْعري عطٚض ايفػل يف خطٚد٘ عٔ قابـًـ ١ٝظعاَ ١ايـُؤَٓني

 ٚي ٛبًشاظ فتاٚاٚ ٙآضا ٙ٤ايػابك. -١بُٓٝا ايـُٛت ايطاضئ عً ٢ايـُذتٗس ٜـدايف ٖص ٙايطٛاضئ ،فإ
ايـُٛت إضتكا ٤يإلْػإ ٚإضتـشاٍ َٔ عايـِ ايسْٝا اىل ايعايـِ األضق٢
ٚاألعًٚ ،٢يصا إتضف ب٘ األْبٝاٚ ٤االٚصٝاٚ ٤األٚيٝا )( ٤أ ٟال
ٜه ٕٛايـُٛت تٓعٓالّ يف ضتب ١االْػإ َٛدباّ يػكٛط٘ عٔ االْعاض نُا ٖٛ
ايـشاٍ يف عطٚض ايـذٓ ٕٛأ ٚايٓػٝإ أْ ٚـشُٖٛا .
(َ )38ضباح االص :ٍٛزَ + 459 : 3باْ ٞاالغتٓباط  :ز531 : 4
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ٚعـً :٘ٝال ٚد٘ يـدطٚز ايـُذـتٗس بايـُٛت عٔ قابًٝـ ١ظعاَ ١األَ١
ايـُػًُٚ ١سذ ١ٝضأْٚ ٜ٘عط ٙعً ،ِٗٝبٌ ٜه ٕٛعطٚض ايـُٛت عً٢
ايفك ٘ٝايـُفيت ْعري عطٚض ايـُٛت عً ٢ضا ٟٚايـشسٜح ٚايص ٟال
ٜٛدب خطٚد٘ عٔ قابً ١ٝايطٚا ١ٜعٔ ايـُعض )( ّٛفهصا ايفك ٘ٝاشا
َات ال ٜٛدب َٛت٘ خطٚد٘ عٔ قابً ١ٝايععاَٚ ١سذ ١ٝفتاٚا. )39( ٙ
ٚإْـُا ال ٜٓفع االعتصاض ايـُصنٛض ألٕ َٛت ايـُذتٗس -نُا غبل
تكطٜبٜ٘ -ؿب٘ ايطٛاضئ ايـُٛدب ١يبطالٕ ايطأٚ ٟظٚاٍ ايـشذ ١ٝعٓ٘
 ٚي ٛإستُاالّ قٜٛاّٖٚ -صا ٜـُٓع َٔ إتـشاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتنيايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛن ،١نُا إٔ غري ايعكال ٤يف َطادع ١أٌٖ ايـدرب٠
ٚايـُعطف ١داضٕ عً ٢سذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعطَ ٖٞٚ ،ـشطظَ ٠ا زاّ ايٓعط
ٚايطأ ٟقاُ٥اّ يف شٖٔ صاسب٘ٚ ،ال ْـشطظ قٝاَ٘ يف شٖٔ ايفك ٘ٝبعس َٛت٘
ٚإعُشالٍ شٖٓ٘ٚ ،ال ٜٓفع االغتضشاب إلثبات بكا ٤ايطأ ٟقاُ٥اّ يف
شٖٔ صاسب٘ ،إش َٔ ايـُشتٌُ قٜٛاّ عٓس َٛت بسٕ ايـُذتٗس إٔ
ٜغُشٌ شٖٓ٘ ٚفهطٜٚ ٙع ٍٚضأٚ ٜ٘تٓعسّ ايفتٝا ٚايٓعط عٓس ،ٙفال حيطظ
بكا ٤ايـُٛعٛع ٚإتـشاز ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛنَٛ ١عٛعاّٚ ،يصا
ال ٜـذط ٟإغتضشاب سذ ١ٝايطأٚ ٟايٓعط يـُا بعس َٛت ش ٟايطأ. ٟ
ٖصا االؾهاٍ ايجاْ ٖٛ ٞايـُعتُس يف َٓع دطٜإ االغتضشاب
بتكطٜبات٘ األضبعَ -١سعَٛاّ بػابكٜ٘ٚ ،تشضٌ َـُا تكسّ  :عسّ دٛاظ
تكًٝس ايـُٝت إبتساٚ ،ّ٤فاقاّ يـُؿٗٛض ايفكٗاْٚ . ٤ؤنس َـدتاضْآَ -ع
ايتكًٝس االبتسا ٞ٥يًُٝتٚ ،عسّ دطٜإ إغتضشاب سذ ١ٝفتٝا ايـُٝت
(َ )39ضباح االص :ٍٛزَ + 459 : 3باْ ٞاالغتٓباط  :ز. 532 + 531 : 4
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ٚصش ١تكًٝس ٙإبتسا -ّ٤بـُا شنطْا ٙغابكاّ يـُٓع دطٜإ االغتضشاب،
َٔ دٗ ١إٔ ايؿو يف سذ ١ٝتكًٝس ايـُٝت إبتساٜ -ّ٤طدع اىل ايؿو يف
غع ١دعٌ ايـشذ ١ٝأ ٚعٝكٗا ،سٝح ال ٜعًِ إٔ دعٌ ايـشذ ١ٝيفت٣ٛ
ايـُذتٗس ٚغٝع ٜعِٓ ساٍ سٝات٘ ٚساٍ َـُات٘ أّ ٖ ٛعٓٝل ٜـدتط
بـشاٍ سٝات٘؟ ٚايكسض ايـُتٝكٔ ٖ ٛدعٌ ايـشذٓ ١ٝيفتاٚا ٙساٍ سٝات٘
عًٚ ٘ٝعً َٔ ٢عاصطٚ ٙأَهٓ٘ تكًٝسٚ ،ٙال ٜكني بعُ ّٛايـذعٌ ٚغٔعَتٕ٘
يـُا بعس َـُات٘ ،فُٝػتضشب عسّ دعٌ ايـشذ ١ٝيفتاٚا ٙبعس َـٛت٘ َٔ
زَ ٕٚعاضض يٜ٘ٓٚ ،تر عسّ سذ ١ٝفتٛا ٙيـُٔ مل ٜكًس ٙساٍ سٝات٘ .
ٚبتعبري ثإٕ  :ايكسض ايـُعً ّٛإْتكاع٘ َٔ ايعسّ األظي : ٞعسّ دعٌ
ايـشذ ١ٝيفتا ٣ٚايـُذتٗس ايـُػتٓبط أظالّ ٖٛ -سذ ١ٝفتاٚا ٙايـُػتٓبط١
ساٍ سٝاتَ٘ٚ ،ا ظاز عً : ٘ٝدعٌ ايـشذ ١ٝيفتاٚا ٙيـُا بعس َـُات٘ -
ُٜؿوٓ يف سذٝتٗا ،فٝذط ٟإغتضشاب عسّ دعٌ ايـشذ ١ٝهلا أظالُ .
ٚايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكسّ ٖ ٛاالطُٓ٦إ بـُٓع تكًٝس ايـُذتٗس
ايـُٝت إبتساٚ ّ٤بٓشٕ ٛداظّ َطُ ٔ٦ب٘ غري قابٌ يًتؿهٝو َٔ ،زٕٚ
فطم يف ايـُٓع بني سض ٍٛايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ ايتفض ًٞٝأ ٚاالمجايٞ
باختالف ايـُٝت َع ايـش ٞأ ٚاألسٝا ٤يف ايفتاٚ ٣ٚبني عسّ سضٍٛ
ايعًِ باالختالفٖٚ -صا فطض ْازض بايٛدسإ فإ نٌ فك ٘ٝي٘ فتا٣ٚ
ٜـدتًف بٗا َع ْعطاٚ ٙ٤إٕ نإ ٜتفل َعِٗ يف فتا ٣ٚأخطٖٚ -٣صٙ
ساي ١غا٥س : ٠أعين ساي ١إختالف فتا ٣ٚايـُٝت َع فتا ٣ٚاألسٝاٚ ٤ال
ٜـشتٌُ تٛافكٗا ٚال تـدايفٗا يف تـُاَٗا .
ٚباختضاضٜٛ :دس عٓس ايعاقٌ ايفطٔ عًِْ باختالف فتا ٣ٚايـُذتٗس
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ايـُٝت ايصٜ ٟطٜس تكًٝس ٙإبتساَ ّ٤ع ايـُذتٗس أ ٚايـُذتٗس ٜٔاألسٝا٤
فال ٜضض تفض ٌٝايبشح ٚايفتٝا بني ايعًِ باالختالف ٚبني عسّ ايعًِ
ب٘ ،فإ االختالف َكطٛع ب٘ فايـشايٚ ١اسس. ٠
ٖٚهصا ال ٜـذٛظ ٚال ٜضض تكًٝس ايـُفيت ايـُٝت تكًٝساّ إبتساٝ٥اّ غٛا٤
نإ ايفك ٘ٝايـُٝت أعًِ َٔ األسٝا ٤نُا ُٜـتٛقع سضٛي٘ يف ساالت
ْازض ٠عٓس َٛت َػًِٓ األعًُ ١ٝنايؿٝذ األْضاضٚ ٟايػٝس ايـدٞ٥ٛ
(قسُٖا) ٚبني عسّ إسطاظ ن ٕٛايـُذتٗس ايـُٝت أعًِ َٔ األسٝا،٤
فإ تكًٝس ايـُٝت بسٚاّ باطٌ ال تـشطظ صشت٘ قطعاّ .
ٖصا نً٘ يف(ايتكًٝس ايبس ٟٚيًُذتٗس ايـُٝت) .ثِ ْبشح يف ايـُكاّ ايجاْ:ٞ

شرعية البقاء على تقليد الفقيه الـنيت :
قس إؾتٗط بني فكٗآ٥ا(ضض) يف ايكطٕ ايطابع عؿط اهلذط : ٟايكٍٛ

بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُذتٗس بعس َٛت٘ ،بٌ شٖب مجع قًٌٝ
اىل ٚدٛب ايبكاَ ٤كٓٝساّ بـُا اشا نإ ايـُٝت أعًِ َٔ األسٝاٖٚ ،٤هصا
ُْػب يكً َٔ ٌٝفكٗا ٤ايكطٕ ايجايح عؿط ٚ .يعٌ ايـُؿٗٛض بني
فكٗاْ٤ا ايـُـتكسَني ٚايـُتأخـط ٖٛ ٜٔعسّ دـٛاظ تــكًـٝس ايـُٝت َـطًـكاّ
بـًشاظ إطالم نًُاتـِٗ بايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُٝت ٚعسّ تفض ًِٗٝبني
االبتساٚ ٤بني ايبكا ،٤فإ ظاٖط إطالم عباضاتِٗ ٚظاٖط َعاقس اإلمجاع
ٖ ٞإضاز ٠ايـُٓع ايعاّ أعين األعِ َٔ االبتسا َٔٚ ٞ٥ايبكا ،ٞ٥قاٍ ايـُشكل
ايـدطاغـاْ( )40( :ٞايـُعـطٚف بٝـٔ األصشاب إؾتـطاط ايـشـٝا ٠فـ ٞايـُفـيت)
( )40نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 441 : 2
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ٚقاٍ ايـُشكل االصفٗاْ( :ٞايـُؿٗٛض عسّ ايفطم بني تكًٝس ايـُٝت
إبتسا ّ٤أ ٚبكا ،ّ٤نُا ٖ ٛظاٖط َعاقس إمجاعاتِٗ ٚإغتسالالتِٗ) (،)41
ٚقس سه ٞعٔ بعض األعالّ :إمجاع ايـُتكسَني عً ٢عسّ دٛاظ
ايبكا ،٤يهٔ يف إْعكاز ٙإؾهاٍْ عُٝل يف ايٓفؼٖٚ ،هصا فُٝا قَٔ ٌٝ
إٔ (َطاز ايك ّٛايـُٓع عٔ خضٛظ ايتكًٝس االبتسا ٞ٥يًُذتٗس ايـُٝت
ز ٕٚايبكا ٤عً ٢فتاٚاٖٚ )ٙصا إغتهؿاف َٔ غري ؾاٖس ٚاعض عً٘ٝ
َٔ نالَِٗ ،نٝف ؟ ٜٚـُهٔ زع ٣ٛايؿٗط ٠عً ٢ايـُٓع ألْ٘ سه ٞعٔ
بعض األٚاخط -يف ايكطْني ايجايح عؿط ٚايطابع عؿط -تضطٜـشِٗ

بايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُٝت إغتُطاضاّ ٚإبتساَ ،ّ٤غافاّ اىل إطالم عباض٠
ايـُتكسَني ٚايـُتأخط( ٜٔإؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت) ٚغهٛت مجع َِٓٗ
ٚعسّ تعطٓعِٗ يًفطع أصالّ ،قاٍ ايؿٗٝس ايجاْ( ٞقسٚ()42(:)ٙقس صطحٓ
األصشاب يف نتبِٗ ايـُدتضطٚ ٠ايـُطٛي ١باؾرتاط سٝا ٠ايـُذتٗس يف
دٛاظ ايعٌُ بكٛي٘ ٚإٔ ايـُٝت ال ٜـذٛظ ايعٌُ بكٛي٘ ٚمل ٜتشكل اىل
اآلٕ يف شيو خالفْ َـُٔ ٜعتسٓ بكٛي٘ َٔ أصشابٓا) ٖٚصا ٜؤنس
سسٚخ ؾٗط ٠دٛاظ ايبكا ٤بني األٚاخط ٚيف ايكطٕ ايطابع عؿط خاص. ١
عً ٢إٔ يٓا ؾهاّ باطٓٝاّ يف ؾٗط ٠ايـذٛاظ بني األٚاخط بفعٌ تتبع
نًُات ايعًَََُ ِٔٝصاسب ايـذٛاٖط ٚؾٝدٓا األععِ  َٔٚعاصطُٖا
 َٔٚغبكُٗا  َٔٚيـشكُٗا ٚتأخط عُٓٗا(قسِٖ) ٚال  ِٜٓٗشنط ايؿٛاٖس
ٚاْـُا ايـُِٗ َا ُٜـًُ ٘ٝايسي ٌٝايـُعترب ايـُعصٓض أَاّ اهلل غبشاْ٘ .
( )41االدتٗاز ٚايتكًٝس  - 18 :طبع ١أٚىل يف ايٓذف .
(َ )42ػايو االفٗاّ ؾطح ؾطا٥ع االغالّ  :ز. 109 : 3
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ٚقس ٜفضٌٓ ايبشح بني سايتني بني ايعًِ باختالف ايـُٝت َع ايـشٓٞ
أَ ٚع األسٝا ٤يف ايفتا -٣ٚعًُاّ تفضًٝٝاّ أ ٚإمجايٝاّٚ -بني عسّ ايعًِ
بايـُدايف ١أ ٚايعًِ بـُٛافك ١ضأ ٟايـُٝت يطأ ٟايـشٖٚ .)43(ٞصا
تفض ٌٝغري ٚاقع ٞفإ نٌ فكٜ ٘ٝـدتًف َع اآلخط يف اآلضاٚ ٤ايفتا٣ٚ
ٜٚتفل َع اآلخط يف بعض ايفتاٚ ٣ٚاآلضا ،٤فٗصا ايفك ٘ٝايهًباٜهاْٞ
ايػٝس مجاٍ ايس -ٜٔايـُعطٚف عٓ٘ ٚايـُالسغ عً ٘ٝيف تعًٝكت٘ عً٢
ايعطَٛ : ٠ٚافكت٘ يفتا ٣ٚأغتاش ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قس )ٙنجرياّ دساّ،
يهٓ٘ َع شيو ٜالسغ ايـُتتبع اختالف٘ َع٘ ٜػرياّ يف بعض ايفتاٚ ،٣ٚال
أتٛقع ٚدٛز فكٜ ٘ٝتفل َع فك ٘ٝآخط يف تـُاّ اآلضاٚ ٤ايفتاٚ ،٣ٚإٕ
نجرياّ َٔ ايعٛاّ ٜعًُ ٕٛإختالف ايفكٗا ٤يف ايـفتاٚ ٣ٚاآلضاٚ ٤عسّ
تـٛافـكِٗ ،فٗصا تـفض ٌٝغري صشٝض يعسّ ٚاقـعـٝـت٘ٚ ،ال َٛدب
يبشج٘ٚ ،األسط ٣بٓا ايتضس ٟيتشكٝل َا تكتغ ٘ٝاألزي: ١

أدلة جواز البقاء على تقليد الفقيه بعد موته :
ايسي ٌٝاأل :ٍٚقٝاّ ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥عً ٢ايطدٛع اىل آضا ٤ايعًُا٤
ْٚعط ايـدربا ٤يف ايفك٘ ٚايطب ٚاهلٓسغٚ ١تك ِٜٛاألغعاض ْٚـشٖٛا بال
فطم بني سَٝٚ ِٗٓٝتِٗ ،بـُعٓ ٢إغتُطاض ايطدٛع اىل آضا ٙ٤بعس َٛت٘ .
ٚبتعبري ثإٕ  :غري ٠ايعكال ٤ثابت ١عً ٢إغتُطاض ضدٛعِٗ يطأٟ
ايـدبري ٚعًُِٗ ب٘ بعس َٛت٘ َٔ ظَآْا اىل ظَإ ايـُعضَٛني(،)
ٖٚص ٙايػريَ ٠ـُغا ٠بعسّ ايطزع عٓٗا فته ٕٛسذ ١عً ٢ايـذٛاظ .
( )43ضادعَ :ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك :٢زَ + 14 :1ضباح األص : ٍٛز. 457 :3
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ٜٚـُهٔ تٛنٝس غريِٖ بػري ٠ايـُتؿطع ١عً ٢ايبكا ٤فإ َٔ ضدع اىل
َـشُس بٔ َػًِ أ ٚاىل اب ٞبضري َجالّ يف ظَاِْٗ(ٚ )أخص َٓ٘
ايفتٚ ٣ٛعٌُ بٗا ثِ َات ايـُطدع فإْ٘ ٜػتُط عً ٢عًُ٘ بفتٛا ٙبعس
َٛت٘ َٔ ز ٕٚتطززٚ ،يعً٘ ال ٜػبل اىل شٖٔ أٚي٦و االؾهاٍ أ ٚايرتزز
يف ايبكا ٤عً ٢ايفتٝا اييت تعًُٓٗا ٚعٌُ بٗاٚ ،مل ُٜعٗس َٔ أتباع األ١ُ٥
( )تطى ايعٌُ بفتٝا أصشاب األ ١ُ٥بعس َٛت ايـُفيت ،ثِ ٜصٖب
اىل َفتّ س ٓٞيٝػتفتٜٚ ٘ٝعٌُ بفتٝاٖٚ . ٙص ٙايػري ٠ناْت بـُطأَِٗٓ ٣
(َٚ )ػُع ٚمل ٜطزعٛا عٓٗاٖٚ ،صا زي ٌٝإَغاٖ٤ا .
ْٚؿهٌ عً : ٘ٝأٚالّ  :عسّ ٚعٛح غري ٠عكالَ ١ٝ٥ػتكط ٠عً٢
ايطدٛع اىل آضا ٤ايعًُاٚ ٤ايـدرباَ ٤طًكاّ بٓشٜٕ ٛؿٌُ اإلغتُطاض عً٢
ايعٌُ بٗا بعس َٛتِٗ بـشٝح ته ٕٛايػريَ ٠تضًَ ١ػتُط ٠اىل ظَٔ
ايـُعضَٛني (ٜٚ )ضضٓ بٗا اغتهؿاف االَغاٖ . ٤صا .
ٚي ٛضؤ ٟعٌُ بعض ايـُتؿطعٚ ١غريِٖ عً ٢ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
األَٛات فٗ ٞغري ٠سازثَ ١ػتٛسا َٔ ٠فتا ٣ٚايـُذٓٛظ َٔ ٜٔأٚاخط
ايفكٗاٚ ،٤ي ٛضؤ ٟدط ٟبعض ايعكالٚ ٤غريِٖ عً ٢ايعٌُ بٓعط
ايطبٝب أ ٚايـُٗٓسؽ أْ ٚـشُٖٛا بعس َٛتُٗا ،فً ٛصضٓ ٖصاٚ -مل ٜهٔ

َـدسٚؾاّ بايتػاَض يف ايـذط ٟأْ ٚـشٚ ،ٙٛيف بعض األسٝإ ٜضري
ايـُتعًِ َٔ ايـدبري بايطب أ ٚباهلٓسغٜٚ ١ضبض خبرياّ بـشسٚز
َـدتضط َٔ ٠ايـُعطفٚ ١بكسض ايـشادٚ -١ال ْطٜس ايتفضَٚ -ٌٝع غضٓ

ايططف ْك : ٍٛي ٛصضٓ ايػري ايـُصنٛض نإ َعاضعاّ بعسّ دط ٟمجع
آخط َٔ ايعكال ٤عً ٢طبل ْعط ايـدبري ايـُٓٝت ٚ -ي ٛألدٌ بعض
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ايتػٓٝطات ايطاضٚ ١٥إستٝاد٘ يًتشكل َٔ ايـدبري َٝ ٖٛٚت -فريادعٕٛ
ايـدبري ايـش. ٞ
ٚباختضاض :ال إطُٓ٦إ باغتكطاض غري ٠ايعكال ٤عَُٛاّ -يف نٌ
ايعضٛض ست ٢عضٛض ايـُعضَٛني(ٚ -)ثباتٗا عً ٢اغتُطاض ايعٌُ
بٓعط ايـدبري ٚضأَ ٜ٘ػتُطاّ يـُا بعس َٛت٘ ْ .عِ غري ٠ايـُتؿطع١
ايـُععَ ١َٛـشتًُٚٚ ١اضز ٠يف بعض األسٝإ ٚاألسٛاٍ ،يهٓ٘ ال زيٌٝ
 قاطع أَ ٚطُإٔ ب٘ -عً ٢دط ٟغريتِٗ بٓشٕ ٛعآّ يتُاّ األسٝإٚاألسٛاٍ ٚايـدٔبِطات ،بٌ َٖ ٛـذطز إستُاٍ ثبٛت ايػري َٔ ٠زٕٚ
قطعٚ ،ال عرب ٠بْ٘ ،عِ ْػًِ إعتُاز غري ايـدبري عًْ ٢عط ايـدبري يف
األَٛض ايٛاعشْ ،١عري تضسٜل ايفك ٘ٝيف عطٚضات ايسٚ ٜٔايـُصٖب
ٚايبكا ٤عًْ ٢عط ،ٙألْ٘ خبريْ ٜـشه ٞايغطٚض ٟايٛاعض َٔ أَٛض
ايسٖٚ ،ٜٔص ٙغري أسهاّ ايس ٜٔايـدالفٖٚ . ١ٝهصا ُْـػًِٓ ضدٛع
ايـُطٜض اىل ْعط ايطبٝب يف تـشسٜس ايٛاعشات ْعري فا٥س ٠ايكطظ أٚ
ايؿطاب ايـُع ٔٓٝيف ساي ١اإلْفًْٛعا أْ ٚـشٖٛا َٔ ايعٛاضض ٚاييت
ٜضري عالدٗا ٚزٚاؤٖا َٔ ايٛاعشاتٚ ،أسٝاْاّ قس ٜضري ايـُطٜض
بفعٌ ايـُطادع ١ايـُتهطضٚ ٠ايتساٚ ٟٚإسػاغ٘ باألعطاض اييت تٓتاب٘-
ُٜضبض خبرياّ بـُطع٘ ٜٚتضطف بـدربت٘ٚ .عً ٢نٌ تكسٜط :ال ْـشطظ
بكا ٤ايعكال ٤عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبري ايـُٝت يف نٌ صػريٚ ٠نبرئَ ٠
آضا ٤ايفك ٘ٝأ ٚايطبٝب أَ ٚطًل ايـدبري بعس َٛت٘  .ثِ ْؿهٌ :
ثاْٝاّ :عً ٢فطض ايكطع أ ٚاالطُٓ٦إ بايػري ٠ايعُ ١َٝٛايـُػتكط٠
 ٚي َٔ ٛدٗ ١إقتغا ٤اإلغتضشاب ايفطط ٟيًبكا -٤ضغِ عسّ سهاٖ ١ٜصٙايػري ٠يف تأضٜذ ايـُتؿطعٚ ١أخباضِْٖ ،كٖ :ٍٛص ٙغري ْ٠مل ٜـشطظ إَـغاؤٖا
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ٚال ؾاٖس عً ٘ٝبٓشَ ٛطُ ٔ٦ب٘ ستُٜ ٢شتر بٗا .
ٚباختضاض  :مل تـُشطظ غريتِٗ ايعاَ ١يف نٌ ايعضٛضٚ ،مل ٜـشطظ
إَغاؤٖا ٚاعشاّٚ ،اإلستُاٍ أ ٚايعٔ ال عرب ٠ب٘ ٚال سذ ١ٝف. ٘ٝ
ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ تٓعالّ ٚتٛنٝساّ يًػري ٠ايعكال ١ٝ٥ايـُسعا :٠إٕ عُس٠
ايسي ٌٝعً ٢سذ ١ٝايفتٚ ٣ٛصش ١ايتكًٝس ٖ ٛغري ايعكال ٤عً ٢ضدٛع
غري ايـدبري اىل ايـدبري ايعاضفْٚ ،ـشٔ ْؿو يف إغتكطاض ايػري ٠عً٢
بكا ٤ايعٌُ بٓعط ايـدبري يـُا بعس َٛت٘ ،نُا ْؿو يف االَغا ٤ي ٛغًُٓٓا
اْعكازٖا  ٖٞٚزي ٌٝيبٓٚ ، ٞس٦ٓٝص فايٛظٝف ١إٔ ٜؤخص بايكسض ايـُتٝكٔ
َٔ ايػري ٠ايعكال ١ٝ٥ايـُُغا ٖٞٚ ،٠صٛض ٠إسطاظ أعًُ ١ٝايـدبري ايصٟ
َات بٓش ٕٛفا٥ل َٔ ايـدرب ٠بـشٝح ٜه ٕٛخبرياّ قٜٛاّ َٚػتشغطاّ
َػتٛعباّ دساّ يف ايفك٘ ٚأصٛي٘ ٚيف نتاب اهلل ٚسسٜح ضغٛي٘ ()
ٚأٌٖ بٝت٘(ٚ )يف ضداٍ ايـشسٜح ٚزضاٜت٘ َٚكسَات اإلغتٓباط-
بٓشُٜ ٕٛـكطٓ مجٝع ايـُذتٗس ٜٔي٘ بايـدرب ٠ايعاي ١ٝايـُػتٛعبْ ١عري ايػٝس
ايـدٚ ٞ٥ٛايؿٝذ األْضاضٚ ٟايـُشكل ايـشًٚ ٞايعالَٚ ١ايؿٝذ
ايطٛغٚ ٞايؿٝذ ايـُفٝس (قسِٖ) ْٚـشَ ِٖٛـُٔ ناْت ي٘ األعًُ١ٝ
ٚايـُٛغٛع ١ٝايؿاًَ ١ألزٚات االغتٓباط ٚايـدرب ٠ايٛغٝع ١بـُكسَات
االدتٗاز بـشٝح ته ٕٛي٘ غٝطط ٠عًُ ١ٝعً ٢ايفكٗا ٤ايصٜ ٜٔـذَٔ ٕٛ٦ٝ
بعسُٜٚ ٙكط ٕٓٚي٘ باألخربٚ ١ٜاألعًُٚ ١ٝإٕ نإ إقطاضاّ َطتهعاّ يف ايباطٔ
ايـُٓهؿف بايـُالسعٚ ١ايعٓا ١ٜبأفهاضْٚ ٙعطٜاتٖ٘ٚ ،صا ال ٜتشكل
بايسعا ٣ٚايفاضغ ١بٌ ال ٜـتشـكل إال ألقـٌ قـً ،ٌٝشنطْا أَـجًٚ ١اعش١
َٓـِٗ ٚال ٜعطفِٗ إال أضباب االدتٗاز ٚاالْضاف ٚ ،اهلل ايعاصِ .
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ٚعٓس٥ص ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ :إٕ ٖصا ايكسض ايـُتٝكٔ ٖ ٛايـُتٝكٔ َٔ
دط ٟايعكال ٤يف ايـدربات ايطبٚ ١ٝاهلٓسغٚ ١ٝحنُٖٛا َ ٖٛٚـدضٛظ
بـُا اشا أسطظٚا ْعط ايـدبري ايعاي ٞبـشٝح نإ ايـدبري عع ِٝايـدرب٠
ٚغٝع ايـُعطفَ ١ػتٛعب اإلطالع يف َكسَات تـشض ٌٝايٓعط بـشٝح
ُٜـكٔطٓ ي٘ عُ ّٛايـدرباٚ - ٤ي ٛباالضتهاظ ايباطٔ ٚايػري ايعًُ. -ٞ
ايسي ٌٝايجاْ :ٞايتُػو بإطالم اآلٜات ٚاألخباض ايساي ١عً ٢ؾطع١ٝ
تكًٝس ايـُذتٗس يف أسهاّ ايس ٜٔايـشٓٝف ،فإْٗا تسٍ بإطالقٗا عً٢
دٛاظ ايعٌُ بايفت ٣ٛايـُأخٛش َٔ ٠ايفك ٘ٝساٍ سٝات٘ ٚصش ١تكًٝسٙ
ٚاغتُطاض ٙيـُا بعس ٚفات٘ ،يٛعٛح عسّ تـكٝٝسٖا بـشٝا ٠أٌٖ ايصنط أٚ
غأَيُٛا أٌََِٖ ايصِّ ِنطٔ إِٕٔ نُِٓتُِِ ال تَعِ ًََُُٕٛصايٓشٌ،43:
ايـُٓصض:ٜٔطفَا ِ

دعُٛا إٔيََ ِِِٔٗٝيعًَُِِٖٗ َٜشِصَضَُٕٚص
طئَٝتَفَكُٖٗٛا فٔ ٞايسَِّٚ ٜٔٔئُٓٝصٔضُٚا َق ََُِِِٗٛإٔشَا ضَ َ
ايتٛب ،122: ١فُٔ مل ٜعًِ ايـشهِ ٚمل ٜػتٓبط٘ َٔ ايهتاب أ ٚايػٓ١
عً ٘ٝايػؤاٍ َكسَ ّ١يًعًِ ٚايعٌُٚ ،مل ٜتكٓٝس ايٓطٓ ٖ -صا أ ٚشاى-
بكٝس ايـشٝاٚ ٠عسّ ايـُُات َٚكتغْ ٢ضٛظ اآلٜات ٖ ٛعُ ّٛسذ١ٝ
اإلْصاض ٚدٛاب غؤاٍ أٌٖ ايصنط يـُا بعس ايـُٛت ٖٚ .هصا أخباض
اإلضداع ايـداظ ٚايعاّ مل تتكٝس بـشٝا ٠ايـُطدع ٚظاٖط إطالقٗا

صش ١ايطدٛع اىل ْعط ٙفُٝا بعس َٛت٘ اشا أسطظٚا ْعط ٙساٍ سٝات٘ .
ٚف : ٘ٝإٕ ٖص ٙاآلٜات ٚايطٚاٜات  -عً ٢فطض تػً ِٝزاليتٗا عً٢
َؿطٚع ١ٝايتكًٝس -ظاٖطٖا ايطدٛع اىل ايفكٚ ٘ٝغؤاي٘ بـُا أْ٘ َٔ أٌٖ
ايصنط  َٔٚايـُٓصض ٜٔيكٚ ،َ٘ٛبعس ٚفات٘ ال ٜضسم عً ٘ٝأْ٘ َٔ
طأٌََِٖ اي ِّصنِطٔصإش ال ٜـُهٔ غـؤاي٘ٚ ،ال ٜـضسم عً( : ٘ٝايـُٓصض يك)َ٘ٛ
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إش ال ٜـُهٔ صسٚض االْصاض َٓ٘ .
ٚضٚا ١ٜايتفػري ايعػهط:)(ٟطَٔ نإ َٔ ايفكٗا ٤صآ٥اّ يٓفػ٘
()44

 ...فًًعٛاّ إٔ ٜكًسٙٚص

ظاٖط ٠يف ٚدٛب تـشً ٞايفك ٘ٝايـذا٥ع

تكًٝس ٙبضْ ٕٛفػ٘ ٚسفغ زَٚ ٜ٘ٓـدايفٖٛ ١اٚ ٙإطاع ١أَط َٛال،ٙ
ٚايـُذتٗس بعس َٛت٘ ال ٜـُهٔ إتضاف٘ بٗص ٙاألٚصاف ٚال تضسم عً٘ٝ
ستٜ ٢ضض تكًٝسٚ - ٙي ٛبٓش ٛايبكا ٤عً ٢تكًٝس. - ٙ
ٚايتٛقٝع:طفاضدعٛا فٗٝا اىل ضٚا ٠سسٜجٓاص ظاٖط يف فعً ١ٝايطدٛع
ٚفعً ١ٝضٚا ١ٜسسٜجِٗٚ ،بعس َٛت ايـُذتٗس ال ٜتشكل  -عٓس ضدٛع
ايـُهًف اىل فتاٚاٚ -ٙال ٜضسم أْ٘ َطدعْ  َٔٚطضٚا ٠أسازٜجِٗص فال
زالي ١ف ٘ٝعً ٢دٛاظ ايبكاٚ ٤ال ظٗٛض يف دٛاظ ايطدٛع يطٚا ٠أسازٜجِٗ
بعس َٛتِٗ ،بإٔ ٜبك ٢عًَ ٢ا إغتفتاٚ ٙأخرب ٙبايفتٝا ساٍ سٝات٘ .
ٚبعباضَ ٠ـدتضط :٠ظاٖط ايـُطًكات ٖ ٛاعتباض سٝا ٠ايـُٓصض ٚأٌٖ
ايصنط ٚايـُطدع ٚضا ٟٚسسٜجِٗ ،يعٗٛض ايضفات يف فعً ١ٝاإلتضاف
ٚال ته ٕٛفعً ١ٝإال يف ايفك ٘ٝايـشٚ ،ٞالظّ ٖصا إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت
يف صش ١تكًٝسَٚ ٙطدعٝت٘ يف ايفتا ،٣ٚفال تعِٓ ايبكا ٤عً ٢فتاٚاٙ
ٚأْعاض ، ٙنُا ال تعِٓ إبتسا ٤تكًٝسٚ ٙايعٌُ بفتاٚا. ٙ
ْٚـكطٓب َا شنطْا ثاْٝاّ ْٚك : ٍٛايعٓا ٜٔٚايـُأخٛش ٠يف ايٓضٛظ
ايـُصنٛضَ ٖٞ ٠ضازٜل ايٛصف ايـُؿتل ايص ٖٛ ٟسكٝك ١يف خضٛظ
ايـُتًبؼ بايـُبسأٖٚ ،صا ٜعين اإلختضاظ بايػؤاٍ ٚايطدٛع ساٍ ايـشٝا٠
سٝح ٜهَٓ ٕٛصضاّ بايفعٌ َٚـتًـ ٓبػاّ باإلْـصاض ْٚـشـ َٔ ٙٛاألٚصاف فال ٜعِٓ
( )44ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 10ابٛاب صفات ايكاع : ٞح. 20

( .....................................................)202بشرى االصول  /ج14

تكًٝس ايـُٝت إبتساٚ ّ٤ال ٜعِٓ ايبكا ٤عً ٢آضاٚ ٙ٤فتاٚا. ٙ
ْعِ أفاز أغتاشْا ايـُشكل -نُا يف تكطٜط ٟبـشج٘ األصٛيَ -)45(ٞا
تٛعٝشٖ٘ :ص ٙاآلٜات ٚايطٚاٜات تسٍٓ عً ٢إعتباض سٝا ٠ايـُفيت عٓس
غؤاي٘ ٚايتعًِ َٓ٘ ٚأخص ايـشالٍ ٚايـشطاّ إعتباضاّ َـدضٛصاّ بايتكًٝس
االبتسا ٞ٥ز ٕٚاالغتُطاض ،ٟسٝح أْٗا تسٍ عً ٢إعتباض سٝا ٠ايفك٘ٝ
ايـُفيت سني غؤاي٘ ٚإْصاضٚ ٙسني ايطدٛع اي ٘ٝضاٜٚاّ يًـشسٜح ٚسني
ايتكًٝسٚ ،ال تسٍ عً ٢اعتباض سٝات٘ بعس أخص ايفتٝا َٓ٘ ٚسض ٍٛتكًٝسٙ
ٚايعٌُ بفتٝا ٙايـُأخٛش ٠ساٍ سٝات٘ ٚ .س٦ٓٝص ْتُػو بإطالم َا زٍٓ
عً ٢سذ ١ٝايفتٚ ٣ٛؾطع ١ٝايطدٛع اىل ايعايـِ ٚايعٌُ بفتاٚا ،ٙفاْ٘
ٜسٍ عً ٢دٛاظ ايعٌُ بـُا أخص َٔ ٙايفتٝا ست ٢بعس َٛت ايـُفيت .
يهٔ ْـك :ٍٛإٕ ايٓضٛظ ايًفع -١ٝي ٛمل تهٔ ظاٖط ٠يف إعتباض
سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُكًس عً ٢اإلطالم  ،بتكطٜب ظٗٛض األٚصاف يف
فعً ١ٝاإلتضاف أ ٚيف ايتًبؼ ايفعً ٞبايٛصف ايـُؿتل -فٗ ٞغانت ١ال
()46

إطالم فٗٝاْ ،عري قٛي٘ (:)ط ..فًًعٛاّ إٔ ٜكًسٙٚص

فاْ٘ ظاٖط

يف اعتباض سٝا ٠ايـُذتٗس ايـُتضف بٗص ٙاألٚصاف ستٜ ٢جبت ايـدرب
ؾطع ١ٝايتكًٝس بـُعٓا ٙايضشٝض ايٛاقع ٖ( ٛايعٌُ َػتٓساّ اىل ايفت)٣ٛ
ال (َـذطز االيتعاّ بكَ ٍٛـذتٗس) ٚال (االيتعاّ بايعٌُ عً ٢طبك٘).
ٚباختضاض :ايـدرب ٜسٍ عً ٢ؾطع ١ٝايتكًٝس ٚايعٌُ عً ٢طبل فت٣ٛ
ايفك ٘ٝايٛادس يألٚصاف ايٛاضز ٠فٚ ،٘ٝاشا نإ َـذتٗس ٙسني إضاز٠
(َ )45ضباح االص :ٍٛزَ + 463 : 3باْ ٞاالغتٓباط  :ز. 534 : 4
( )46ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 10ابٛاب صفات ايكاع : ٞح. 20
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ايعٌُ بفتٝاَٝ ٙتاّ فٜٗ ٛكًٓس ٜٚعٌُ َػتٓساّ يفت َٔ ٣ٛال ٜتضف بٗاٚ ،ال
ُْـشطظ اغتفازَ ٠ؿطٚع ١ٝتكًٝسٖ َٔ ٙصا ايـدرب ٚغري َٔ -ٙدٗتني َٔ :
دٗ ١عسّ إتضاف ايـُذتٗس ايـُكًٓس بأٚصاف ٖصا ايـدرب ٚاألخباض
ايـُتكسَ َٔٚ ،١دٗ ١عسّ ايٝكني ببكا ٤ايطأ ٟيك ٠ٛإستُاٍ ظٚاٍ ايطأٟ
ٚإْعساَ٘ بـُٛت ايفكٚ ٘ٝإعُشالٍ شٖٓ٘ ايـشا ٟٚألْعاضٚ ٙفتاٚا،ٙ
بًشاظ إٔ ايـُٝت ال ق ٍٛي٘  ٚال ضأٚ -ٟي ٛاستُاالّ ،ال دعَاّ. -
ْٚؤنس َا شنطْا بـُالسعْ ١ضٛظ آٜيت غؤاٍ أٌٖ ايصنط ٚإْصاض
ايـُٓصض قَ٘ٛ

()47

ْٚضٛظ ايطدٛع اىل ضٚا ٠األسازٜح -فإْٗا غانت١

ال إطالم هلا ٚال زالي ١فٗٝا عً ٢صش ١ايتكًٝس بعس تعًِ ايـشهِ َٔ
ايفكٚ ٘ٝعطٚض ايـُٛت عً ،٘ٝفال أثطَ هلص ٙايٓضٛظ اييت ال زالي ١فٗٝا
َا زاّ يٝؼ فٗٝا إطالمْ ٜسٍ عً ٢دٛاظ (ايتكًٝس اإلغتُطاض )ٟخالفاّ

يسع ٣ٛأغتاشْا ايـُشكل سٝح أفاز يف بـشج٘ االصٛي ٞبأْٓا (ْعتُس
إلثبات بكا ٤سذ ١ٝضأ ٟايـُفيت يـُا بعس َـُات٘ يف سل َٔ تعًِٓ َٓ٘
األسهاّ يف ظَإ سٝات٘ ْٚتُػو بإطالم أزي ١سذ ١ٝايفتٚ ٣ٛدٛاظ
ايطدٛع اىل ايعايـِ ٚايعٌُ بفتاٚا ،ٙفإْٗا بإطالقٗا تسٍ عً ٢إٔ َا
أخص ايـُهًف َٓ٘ ٚتعًُٓ٘ َٔ ايفتا ٣ٚساٍ سٝات٘ ٜـذٛظ ي٘ ايعٌُ ب٘
ست ٢بعس َٛت٘) .
يهٓٓا ال ْـُشطظ إطالم ايٓضٛظ -عً ٢فطض زاليتٗا عًَ ٢ؿطٚع١ٝ
ايتكًٝسٚ -ال ْـُشطظ تضسٜٓٗا يبٝإ ايـذٛاظ ايـُطًل ايؿاٌَ يضٛض تعًِٓ
ايـشهِ ساٍ سٝا ٠ايفكٚ ٘ٝايعٌُ بعس َٛت٘ ،بٌ ي ٛفطعٓا غع ١ايػري٠
( )47ايٓشٌ +43 :ايتٛب +122 :١ايٛغا : ٌ٥ز :18ب َٔ 11أبٛاب صفات ايكاع :ٞح. 9
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ٚمشٛهلا يًطدٛع يطأ ٟايـدبري ست ٢بعس َٛت٘ -ال ْـُشطظ إَغاٖ ٤صٙ
ايٓضٛظ يتًهِ ايػري ٠ايٛغٝع ١ايؿاًَ ١يـُا بعس َٛت ايـدبري .
ٚأَا ْضٛظ اإلضداع ايـداص ١اىل فـكٗا ٤ضٚاتِٗ نأبإ ايـُٓتسب
إلفـتا ٤ايٓاؽ يف َػذس ايـُسْٜٛٚ )48( ١ٜٓؼ ٚظضاضَٚ ٠ـشُس بٔ َػًِ
()49

ٚأب ٛبضري ْٚـشِٖٛ

فُٔ ايـُكطٛع ب٘ عسّ زاليتٗا عً ٢ايتكًٝس

االبتسا ٞ٥يًُٝت فاْ٘ ال تٓطبل أخباض اإلضداع عً. ٘ٝ
ٚأَا زاليتٗا عً ٢ؾطع ١ٝايتكًٝس االغتُطاض ٟفُٔ ايـُشتٌُ
إطالقٗا بٓش ٛتعًِٓ األسهاّ َٓ٘ ٚايعٌُ بٗا بعس ٚفات٘ ،فإْٗا بايٓعط
ايبسَ ٟٚطًك ١ظاٖطاّ إال أْ٘ ٜـُهٓٓا ايـدسش يف إطالقٗا -ايعاٖط
بسٚاّ -بعسّ إسطاظ نْٗٛا يف َكاّ بٝإ االطالم َٔ ٖص ٙايـذٗٚ ١يصا ال
ٜضضٓ ايطن ٕٛايٜٚ ٘ٝتعصض االعتُاز عًٚ ،٘ٝشيو يٛعٛح تضسٓ ٟأخباض
اإلضداع يبٝإ ضدشإ َطادع ١ايفكٗا ٤يف أسهاّ ايس ٜٔعً ٢االطالم،
ٚيٝػت يف َكاّ بٝإ صش ١ايـُطادعَ ١طًكاّ ٚاغتٛاٖ٤ا ساٍ سٝاتِٗ
ٚبعس َٛتِٗ يًٝعّ دٛاظ ايعٌُ بـُا تعًُٓ َِٗٓ ٙٛست ٢بعس َٛتِٗ َٔ
ز ٕٚايطدٛع اىل فك ٕ٘ٝعسٍ س. ٞ
ٚايـشاصٌ قضٛض اآلٜات ٚايطٚاٜات عٔ إثبات دٛاظ ايبكا ٤عً٢
تكًٝس ايـُٝت يعسّ إسطاظ إطالقٗا بًشاظ ٖص ٙايـذٗٚ . ١اشا مل ُٜشطظ
هلا إطالم بـٝاْ ٞمل ٜٓفع ق )50(ٍٛأغتاشْا ايـُشـكل(قس )ٙبأْ٘ ( ال زيٌٝ
()48ايفٗطؽ يًؿٝذ ايطٛغ :ٞضقِ ايرتمج - 61: ١طبع ١ايٓذف املضشش ١عاّ ٖ1380ـ .
( )49ضادع  :ايٛغا :ٌ٥ز :18ب َٔ 11ابٛاب صفات ايكاع. ٞ
(ٚ )50ضز يف َ :ضباح االص : ٍٛز. 463 : 3
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عً ٢إعتباض سٝا ٠ايـُفيت سني ايعٌُ بطأٚ )ٜ٘فتٝا ٙاشا تـشكل تكًٝسٙ
ساٍ سٝات٘ ،فاْ٘ إْـُا ٜٓفع ٖصا ايـُكاٍ ي ٛأسطظ يسيَ ٌٝؿطٚع١ٝ
ايتكًٝس إطالم فٝؤخص ب٘ زيٝالّ عً ٢صش ١ايطدٛع يفتا ٣ٚايـُذتٗس
ايص ٟقًٓس ٙست ٢بعس َٛتَ٘ ،ع أْ٘ مل ٜـشطظ اإلطالم بٌ تـشكل يسيٌٝ
َؿطٚع ١ٝايتكًٝس َك ٓٝسْ باؾرتاط ايـشٝاَ ٠طـًكاّ فـٝـتعصض األخص بإطالم
زيًٗٝا ٜٚـتعني األخص بإطالم ايـُكٓٝس ايـُاْع َٔ تكًٝس ايـُٝت َطًكاّ-
ابتساٚ ّ٤بكا. - ّ٤
ٚباختضاضٕ :ايـُِٗ ٖٓا عسّ إسطاظ االطالم يف زي ٌٝؾطع( ١ٝايتكًٝس
ايـشل) يف أسهاّ ايسٚ ،ٜٔال ْـشتاز إلثبات ايـُكٝس ضغِ ٚدٛز. ٙ
ايسي ٌٝايجايح :إغتضشاب صش ١تكًٝس ايفك ٘ٝايص ٟقًٓس ٙساٍ سٝات٘
تكًٝساّ فعًٝاّ ٚسذ ١ٝفتٛاْٚ ،ٙػشب ايضشٚ ١ايـشذ ١ٝيـُا بعس َٛت٘
سني ٜعطض ايؿو يف صش ١تكًٝسٚ ٙؾطع ١ٝايعٌُ بفتاٚا ٙإلستُاٍ
ظٚاٍ ايـشذ ١ٝعٔ فتاٚاٚ ٙعٔ صش ١تكًٝس ٙبفعٌ َٛتَ٘ٚ ،كتغ٢
االغتضشابني  :صش ١ايتكًٝس َع إغتُطاض ايـشذٚ ١ٝبكا ٤ايـُؿطٚع. ١ٝ
يهٓ٘ قس غبل االؾهاٍ عً ٢االغتضشاب َٔ ٚدٗني  :فاْ٘ ال ٜكني
بـذعٌ ايـشذ ١ٝايـُطًك ١يفت ٣ٛايفكٚ ٘ٝإْصاض ايـُٓصض َٚطدع١ٝ
ايـُطدع َٔ أ ٍٚاألَطٚ ،ال ُٜـشطظ إتـشاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛن ١ستٜ ٢ضض االغتضشابٖٚ ،صإ ٚدٗإ ٜسعِ
أسسُٖا اآلخط ٜٚك ٣ٛبُٗا االؾهاٍ عً ٢دطٜإ االغتضشاب
ٜٚـُٓعإ

إعتُازٚ ،ٙقس غبل تفض ٌٝايبٝإ تكطٜباّ ٚإؾهاالّٚ ،ال

َٛدب يإلعاز ٠أ ٚاالطاي . ١ثِ ْبشح :
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أدلة الـننع عن البقاء على تقليد الفقيه الـنيت :
ايسي ٌٝاألَ :ٍٚا ض ٟٚصشٝشاّ ظاٖطاّ َػٓساّ يف (عًٌ ايؿطا٥ع)
يًضسٚمٚ ،يف (بضا٥ط ايسضدات) يًؿٝذ ايضفاض(ٚ ،)51يف (تفػري
ايربٖإ)()52يًػٝس ايبشطاْٚ ،ٞقس تكسّ تـشكٝل غٓسَ ٙفضالّ يف بـشٛخ
(ايتكًٝس ايبسٚ )ٟٚقس تغُٔ ايـدرب غؤاالّ َٔ االَاّ ايضازم (: )
تبك ٢األضض بال عايـِ س ٞظاٖط ٜفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيف سالهلِ
ٚسطاَِٗ؟ فكاٍ (:)طال ،إشٕ ال ُٜعبس اهلل ٜا أبا ٜٛغفص فإ ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايفك ٘ٝاشا َات يٝؼ َضسام (ايفعع اىل ايعايـِ ايـشٞ
ايعاٖط يف ايـشالٍ ٚايـشطاّ) .
ٚقس غبل تكطٜب االغتسالٍ بايطٚاَ ١ٜع َالسعْ ١ػدٗاٚ ،غبل
األخص ٚايطزٓ ٚال َٛدب يإلطايٚ ١اإلعازٚ ،٠قس إغتعٗطْا َٔ إطالم
ايـدرب :ايعُٚ ّٛمش ٍٛايـُضسام األظٗط  :االَاّ ايـُعض)( ّٛ
ٚمش ٍٛايـُضسام ايعاٖط ٖٛٚ :ايـُذتٗس ايعسٍ ايصٜ ٟضسٓم فعًُ٘
قٛيَ٘ ٚايصٜ ٟفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّٚ ،إغتعٗطْا َٔ
ايـدرب ايؿطٜف  :إؾرتاط سٝا ٠ايعايـِ ايـُػتٓبط ايصٜ ٟفعع اي ٘ٝايٓاؽ
يـُعطف ١سالهلِ ٚسطاَِٗٚ ،إال َٔ -ز ٕٚعايـِ س ٞظاٖط -ال ُٜعبس
()53

اهلل صشٝشاّ ٚقس ٚضز يف ايٓطٓ ايضشٝض :طال عباز ٠إال بتفكٓ٘ص

ٚنٝف ٜتفك٘ االْػإ َٔ ز ٕٚعايـِ س ٞظاٖط ٜعًُٓ٘ احلالٍ َٔ احلطاّ

( )51ضادع :حباض االْٛاض :ز :23باب االعططاض اىل احلذ :١ح + 18ح. 105
( )52تفػري ايربٖإ:ز335 : 1ح 334 +12 :ح :8تفػري آ َٔ 200 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ .
( )53ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 5ابٛاب َكسَ ١ايعبازات  :ح. 3
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ٜٚفكٓٗ٘ يف أسهاّ ايسٜٔ؟ ٖٚصا ايتعبري ايـُٓضٛظ نٓا ١ٜؾا٥ع ١عٔ
أسهاّ ايسٚٚ ٜٔادبات٘ َٚـشطَاتٜ٘ٚ ،ـُهٔ إغتهؿاف إؾرتاط سٝا٠
َطدع ايتكًٝس َٔ دٛاب اإلَاّ(:)طإشٕ ال ُٜعبس اهللصعٓس فكسإ
ايعامل ايـش ٞايعاٖط ايصٜ ٟفعع ايٓاؽ اي ٘ٝيـُعطف ١ايـشالٍ ٚايـشطاّ .
ٜٚفِٗ َٔ ٖصا ايٓط :إضاز ٠اهلل غبشاْ٘ سٝا ٠ايعايـِ ايصٜ ٟفعع
ايٓاؽ اي ٘ٝيـُعطف ١أسهاّ زٚ ِٜٗٓسالهلِ ٚسطاََِٗٚ ،ع ٖصا ايٓط
ايضشٝض ايعاٖطٜ :تذًَٓ ٢ع ايبكا ٤عً ٢تـكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت يفكسإ
ؾطط ايـشٝا ٠يف ايـُطدع ٚايـُفععٜٚ ،تأنس ايـُٓع بـُالسع: ١
ايسي ٌٝايجاْ :ٞزعا ٣ٚاالمجاع ايـُتهطض ٠عً ٢ايفتٝا بعسّ دٛاظ
تـكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت  ٖٞٚفتٝا َطًك ،١قاٍ ؾٝدٓا االْضاض(ٟقس)ٙ

()54

(ٚبايـذًُ ١ال ٜـدف ٢عً ٢ايـُتتبع إٔ نًُات األٚاٚ ٌ٥االٚاغط َتفك١
يف َٓع ايعٌُ بك ٍٛايـُٛتٚ ٢إٔ ايك ٍٛب٘ َٔ خضا٥ط ايعاَ ١فُٔ
إزع ٢إمجاعِٗ عً ٢شيو -نُا إزعا ٙايـُشكل ايٓطاق ٞيف ايـُٓاٖر
ٚايـُٛىل ايبٗبٗاْ ٞعًَ ٢ا سه ٞعٓ٘ -مل ٜهٔ َػطباّٚ ،اْـُا ايـُػطب
َٔ أْهط ٙتـُػٓهاّ بضطاس ١بعض ايهًُات ٚظٗٛض اآلخط يف ثبٛت
ايـدالف ،ألٕ ايـدالف ايـُضطٓح ب٘ يف بعض ايعبا٥ط ٚايـُػتعٗط َٔ
ايبعض اآلخط -مل ٜعًِ ن َٔ ْ٘ٛأصشابٓا ،بٌ ايعاٖط -نُا إعرتف ب٘
ايؿٗٝس ايجاْ ٞيف َـشه ٞايطغاي -١إٔ ايـدالف إْـُا ٖ َٔ ٛايعاَ)... ١
ٚقاٍ (قس )ٙيف آخط ايضفشَ ١ػتسالّ عًَ ٢ـدتاض :ٙعسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت
إبتساٚ ّ٤بكا ّ٤بكٛيَ٘( :ا مسعت َٔ اإلمجاعات ايـُعتغس ٠بعٗٛض إتفام
()54يف تكطٜط حبج٘ تكًٝس املٝت عكب تكطٜط َطاضح االْعاض :ايضفش ١االٚىل طبع سذط.ٟ
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اإلَاَ ١ٝعً ٢شيو ،إش قس عطفت أْ٘ ال خالف بني قسَا ٤األصشاب
ٚايـُتٛغطني بـشهِ ايتتبع ٚؾٗاز ٠مجً َٔ ١ايفش ،ٍٛفإ دطٜإ
عازتِٗ -غُٝا ايعالَ -١عً ٢شنط ايـُدايفني يف ايـُػاَ ٌ٥ع عسّ
شنط َـدايف ٚاسس َٓٓا يف ايـُػأيَ ١ـُا ٜعط ٞايـذعّ باتفام نًُتِٗ
يف شيو) ٜؿري اىل َـدتاض ٙايص ٟإبتسأ سسٜج٘ بكٛي٘ٚ( :ايـشل ايص ٟال
ٜٓبػ ٞاالضتٝاب ف ٖٛ ٘ٝايـُٓع َطًكاّ) .

ٚقس إغتعٗط مجعْ َٔ

األعاظِ األٚاخط(قسِٖ) َِٓٗ ؾٝدٓا األععِ األْضاض -ٟعَُ ّٛعكس
اإلمجاع يًتكًٝس ايبسٚ ٟٚاالغتُطاضَ ٟعاّ،بٌ صطٓح بايعُ ّٛايـُشكل
االصفٗاْ ٞسني قاٍ( :ايـُؿٗٛض عسّ ايفطم بني تكًٝس ايـُٝت إبتساّ٤
أ ٚبكا ّ ٤نُا ٖ ٛظاٖط َعاقس إمجاعاتِٗ ٚإغتسالالتِٗ)(. )55
ٜٚـُهٔ االغتؿٗاز يعُ ّٛايـُٓع ايـُصنٛض بأَط :ٜٔبإطالم عباضات
ايـُتكسَني ٚاالٚاغط يف ايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُٝتٚ ،به ٕٛايتفض ٌٝبني
ايتكًٝس ايبس ٟٚفال ٜـذٛظ ٚبني ايتكًٝس االغتُطاض ٟفٝذٛظ ٖٛ -فتٝا
سازث ١يف ايكطْني األخريَ ٜٔؿٗٛض ٠يف ايكطٕ ايطابع عؿطٚ ،يٝؼ
َـذُعاّ عًٗٝا ب ،ِٗٓٝبٌ يٝؼ هلا أغاؽْ ٚثٝلْ أ ٚخًفَ ١ٝـشكك ١أٚ
قسٜـُ ،١فال ٜه ٕٛشٖاب مجع َٔ ايفكٗا ٤األٚاخط اىل ايتفض ٌٝقازساّ
يف اإلمجاع ايـُٛثٛم ب٘ ٚايـُتأيف َٔ غهٛت ايـُتكسَني عٔ دٛاظ
ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت َـدضٛصاّ َٔٚ ،إطالم عباضات
ايـُتكسَني ايـُأثٛضٚ ٠عباضات مجع َٔ ايـُتأخط ٜٔبـُٓع تكًٝس ايـُٝت
ٚتضطٜض بعض األٚاخط بفتٝا عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت بكا. ّ٤
( )55االدتٗاز ٚايتكًٝس  - 18 :ايطبع ١األٚىل يف ايٓذف األؾطف .
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ٚايـشاصٌ َٔ َالسع ١عباضاتِٗ ٚتتبع نًُاتِٜٗٚ -ـُهٔ َطادع١
َا شنط ٙايؿٝذ االْضاض ٟيف تكطٜط بـشج٘ عٔ إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت يف
صش ١ايتكًٝس ٖٛ -ايعٔ ايك ٟٛبإمجاعِٗ عًَٓ ٢ع تكًٝس ايـُٝت
َطًكاّ ،بٌ ٜـُهٔ إغتؿعاض َفطٚغ( ١ٝعسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت َطًكاّ)
عٓس ايـُتكسَني ،أ ٚإغتعٗاضٖا َٔ زعا ٣ٚاالمجاع ٚعُستٗا يف ْعطْا
زع ٣ٛاإلمجاع َٔ ؾٝدٓا األععِ ايص ٟأصطٓ عً ٘ٝيف َـذًؼ بـشج٘،
بٌ ٜـُهٔ إغتعٗاض إعتباض سٝا ٠ايـُفيت عً ٢اإلطالم َٔ عباضاتِٗ
ايضطٜـش ١أ ٚايعاٖط ٠يف إؾرتاط سٝا ٠ايـُفيت فطادع ايضفشتني
األٚيٝتني َٔ تكطٜط بـشح ايتكًٝس يؿٝدٓا األععِ األْضاض( ٟقس )ٙيف
ايطبع ١ايـشذط ،١ٜست ٢سسخ ايتفض ٌٝايـُصنٛض قبٌ َ٦يت عاّ تكطٜباّ
ثِ ؾاع ٚشاع يف ايكطٕ ايطابع عؿط يس ٣نجري َٔ األعالّ عًَ ٢ا ٜعٗط
َٔ َطادع ١بعض ؾطٚح ايهفاٚ ١ٜسٛاؾ( ٞايعط ٠ٚايٛثك. )٢
ثِ ْك : ٍٛايـُِٗ يف اإلمجاع إغتهؿاف ق ٍٛايـُعضٚ)(ّٛضأٜ٘
ايؿطٜفٚ ،إٕٓ أْعاض ايـُتكسَني أٚعض زالي ّ١عًٚ ٘ٝنؿفاّ عٓ٘ يكطب
عٗسِٖ ٚٚضاثتِٗ َا ؾاع ٚشاع ظَٔ سغٛضِٖ ٚبني َعاصط)(ِٜٗ
فٛٝضخ إطالم عباضاتِٗ ايعٔ ايك ٟٛبعسّ سذ ١ٝايفت ٣ٛبعس ايـُٛت،
ٜٚهفٓٝا سضٛي٘ ْاؾ٦اّ َٔ ايؿٗط ٠ايعع ١ُٝايـُشكك ١بٌ االمجاع
ايـُشكل عً ٢عُ ّٛايـُٓع فُٝا قبٌ سسٚخ ايتفضَٓ ٌٝتضف ايكطٕ
ايجايح عؿط اهلذطٚ ،ٟعٓس٥ص فايعٔ ٚايرتزز يف سذ ١ٝايفت ٣ٛبكاّ٤
ٚيف صش ١ايتكًٝس ايبكا ٞ٥يًفك ٘ٝايـُٝت نافٕ يـُٓع ايـشذ ،١ٝألٕ
ايؿو يف ايـشذَ ١ٝػاٚمْ يعسّ ايـشذ. ١ٝ
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ٜٚؤنسَ : ٙا عطفت َٔ قضٛض ايػري ٠ايـُتؿطعٚ ١ٝاآلٜات ٚاألخباض
ٚاإلغتضشاب عٔ إثبات ؾطع ١ٝايتكًٝس ايبكا ٞ٥يًفك ٘ٝايـُٝت .
ٖصإ -ايـدـرب ايضشٝض ٚاإلمجاعٚ -دٗإ ْـػتسٍ بـُٗا عً٢
ايـُٓع َٔ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُذتٗس بعس َٛتٜ٘ٚ ،ـُهٔ تأٜٝسٖا أٚ
زعُُٗا ٚتـكٜٛتُٗا باالستٝاز اىل ايعايـِ ايـشٚ ٞعطٚضت٘ ،خضٛصاّ
يف ٖص ٙاألظَٓ ١اييت تتذسز بعض األَٛض ٚحتسخ بعض ايـُٛعٛعات
اخلاضد ١ٝايـُشتاد ١يـُعطف ١سهُٗا َٔ ايفك ٘ٝاحل ٓٞايـُُهٔ ضدٛع
ايعباز ٚفععِٗ اي ٘ٝيـُعطف ١سهِ ايؿاضع يف ايـُػا ٌ٥ايـُػتشسث. ١
ٜغاف اي :٘ٝاالستٝاز اىل ايـُطدع ايـش ٞيتػً ُ٘ٝايـشكٛم ايؿطع١ٝ
ٚايٛد ٙٛايـُاي ١ٝايالظَ ١يٝضطفٗا بـشػب ٚالٜت٘ ايـشػب ١ٝفُٝا ٜطٜسٙ
اهلل غبشاْ٘ ،نُا ُٜشتاز اىل ايفك ٘ٝايـش ٞيؿؤ ٕٚايكاصطٚ ٜٔايػا٥بني
ْٚـشُٖٛا َٔ االستٝادات اييت تفطعٗا ايـشػبٜٚ ١باؾطٖا ايفك٘ٝ
بـشػب ٚالٜت٘ يػطض اإلصالح ٚايـشفغ ،نُا ُٜشتاز اىل ايفك٘ٝ
ايـش ٞيف تٛي ٞؾؤ ٕٚايـشػب ١عَُٛاّ ٚأَٛض ايـُػًُني ٚاستٝاداتِٗ
خضٛصاّ ٚاييت ال تٓكغ ٞؾطعاّ إال بٛال ١ٜايفكَٚ ٘ٝباؾطت٘ ٚي ٛبإعطا٤
ايطأٚ ٟايفتٚ ٣ٛاإلشٕ ٚايطخض. ١
فٗص ٙاالَٛض اييت ٜـشتاز ايعباز فٗٝا اىل ايفك ٘ٝايـش ٓٞتضطسّ َع
دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت ٚتٓتف ٞإستٝادات ايعباز
ايـُصنٛضَ ٠ع َٛت ايـُذتٗس َٔ ز ٕٚاالْتكاٍ اىل فك ٕ٘ٝسٜ ٞباؾط
 بـشػب ٚالٜت٘ -ايضايـض َٔ ٖص ٙاالَٛض .ٚقس تـشضٌٓ َٔ َـذُٛع َا تكسّ ٚ :دٛز إؾهاٍ عع ِٝيف ايٓفؼ يف
دٛاظ تكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت -غٛا ٤ايتكًٝس االبتساٚ ٞ٥ايتكًٝس ايبكاٚ ٞ٥إٕ نإ
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ايـُٓع عٔ ايتكًٝس االبتسا ٞ٥أٚعض ٚآنس ٚبٓش ٛايفت ٣ٛايباتٓٚ ١يف
ايتكًٝس ايبكا ٞ٥إؾهاٍ ععْ ِٝـشتاط ألدً٘ ٚدٛباّ برتن٘ إٕ مل ْكطع
بايـُٓع عٓ٘ .
ٜٓٚبػ ٞيف ختاّ ايبشح عٔ إؾرتاط ايـشٝا ٠يف سذ ١ٝفت٣ٛ
ايـُذتٗس ٜٚـشػٔ بٓا ايتعطض ألَٛضْ ،بسأ َٓٗا ببشح :

دليل وجوب البقاء على تقليد الفقيه بعد موته :
شٖب بعض األٚاخط اىل ٚدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت اشا نإ
قس قًٓس ٙيف سٝات٘ قبٌ َٛت٘ َطًكاّ ،يهٓ٘ قس قٓٝس بعغِٗ ايٛدٛب بـُا
اشا نإ ايـُذتٗس ايـُٝت أعًِ َٔ األسٝاْ ٤عري ايػٝس ايـد(ٞ٥ٛقس)ٙ
ايص ٟنإ قبٚ ٌٝفات٘ أعًِ َٔ تـُاّ األسٝا ٤ايص ٜٔناْٛا َٛدٛز ٜٔيف
ايػاسٚ ،١نجريْ َِٓٗ تالَٝصْ ي٘ َػرتفني َٔ ْـُري عًْٚ َ٘ٛعطٜات٘ يف
ايفك٘ ٚاألصٚ ٍٛايطداٍ ٖٓٚ ،ا َكاَإ ْبشح يف :
ايـُكاّ األ :ٍٚفُٝا ٜـُهٔ إٔ ٜهَ ٕٛسضناّ يٛدٛب ايبكا ٤عً٢
تـكًٝس ايفك ٘ٝايـُٝت عً ٢االطالمٚ ،ال ضٜب يف إٔ ٖصا ايبشح آتٕ
بعس ايفطاغ َٔ ايك ٍٛبـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٚ ،ٙإالَ -ع ايتؿهٝو أٚ
ايـُٓع َٔ ايبكا -٤ال ٜأتٚ ٞال ٜـشتٌُ ٚدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس. ٙ
ٚيعٌ عُس ٠ايسي ٌٝعًٚ ٢دٛب ايبكا ٖٛ ٤دطٜإ إغتضشاب
سذ ١ٝفت ٣ٛايـُذتٗس قبٌ َٛت٘ يـُا بعس َٛت٘ ،بسع ٣ٛثبٛت ايٝكني
ايفعً ٞبـشذ ١ٝفتٛا ٙعًٖ ٢صا ايـُهًف ٚشاى َـُٔ باؾط تكًٝس ٙساٍ
سٝات٘ ٚصاضت فتاٚا ٙسذ ّ١عًَ ،٘ٝع سض ٍٛايـؿو يف بكا ٤ايـشذـ١ٝ
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بعس عطٚض ايـُٛت عًٚ ،٘ٝايـشذ ١ٝايـُػتصشب ١سهِ ٚضعٞ
َـذع ٍٛيًؿاضع ،ؾٝه ٕٛأثطاّ ؾطعٝاّ َػتصشباّ ٜصض َع٘ دطٜإ
ا٫غتصشاب .
ٜ ٫ٚطاز َٔ ايـشذ ١ٝايـشهِ ايٛاقع ،ٞستٜ ٢ؿهٌ عًٗٝا بإٔ ايٝكني
ايػابل بايـُػتصشب ٫بس َٔ إسطاظ ٙساٍ ايؿو يف ايبكاٚ ٤إضاز٠
ا٫غتصشاب َع إٔ ايٝكني بايـشذَٓ ١ٝتـٺ ساٍ ايؿو يف ايبكا ٤بؿعٌ
َٛت ايؿك ٘ٝايـُؿيت  ،بٌ ٜطاز َٔ ايـشذ : ١ٝايـشهِ ايعاٖط ٟسٝح
ٜه ٕٛايـُهًـ -سني ايؿو يف بكا ٤سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُذتٗس اىل َا بعس
َٛت٘ -عًٜ ٢كني تعبس ٟغابل بـشسٚخ ايـشذ ١ٝايعاٖطٚ ١ٜتـشككٗا
بـشك٘ ٚقس ططأ عً ٘ٝايؿو بعس َٛت٘ ؾٝػتصشب ايـشذ ١ٝايعاٖط. ١ٜ
ٚاشا دط ٣إغتصشاب سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُذتٗس ايعسٍ يـُا بعس َٛت٘
ٚدب ايعٌُ بؿتاٚاٚ ٙايبكا ٤عًٗٝاٚ ،يٝؼ َؿاز ا٫غتصشاب دٛاظ
ايبكاٚ ٤ايعٌُ بؿتاٚا ،ٙبٌ َؿازٚ ٙدٛب ايبكا. ٤
يهٓ٘ قس غبل َٓٸا يف بـشٛخ ايتكًٝس ا٫بتسا ٞ٥يًؿك ٘ٝايـُٝت :ايـُٓع
َٔ دطٜإ ا٫غتصشاب ايـُعع ّٛيٛدٗنيٖٓٚ ،ا ْـُٓع٘ يًٛد٘ ايجاْ:ٞ
عسّ إسطاظ إتـشاز َٛضٛع ايكط ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع َٛضٛع ايكط١ٝ
ايـُؿهٛنَٚ ،١ع٘ ٜ ٫تشكل (ْكض ايٝكني بايؿو) ايـُُٓٛع عٓ٘ يف
أخباض ا٫غتصشاب ،بتكطٜب  :إٕ َٛضٛع ايـشذ ١ٝايـُػتصشبٖٛ ١
ضأ ٟايؿكٚ ٘ٝؾتٛاْٚ ٙعط ٙايكا ِ٥يف شٖٓ٘ٚ ،يٝؼ ٖ ٛايكٚ ٍٛنتاب١
ايؿت ٣ٛيف ايطغاي ١ايعًُ ،١ٝؾإ ايكٚ ٍٛايهتابٜ ١ـشهٜٚ ٞهؿـ عٔ
ايطأ ٟايكا ِ٥يف شٖٔ ايؿكٚ ٘ٝايصَٛ ٖٛ ٟضٛع ايـشذٚ ،١ٝايطأَ ٟتكّٛ
بـشٝا ٠شٖٔ صاسب٘ بـشػب ايٓعط ايعكٚ ٞ٥٬ايؿِٗ ايعطيفَٛ ٖٛٚ ،ضٛع
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ايـشذ ١ٝايـُػتصشبٚ ،١بعس َٛت ايؿكٚ ٘ٝاضُش ٍ٬شٖٓ٘ ٜ ٫ـشػب
ايعطف بكا ٤ايطأَٛ -ٟضٛع ايـشذ ١ٝايـُػتصشب -١بٌ ايطأ ٟيف ْعط
ايعك ٤٬ظاٌ٥ٷ بايـُٛت بؿعٌ إضُش ٍ٬ايصٖٔ ٚظٚاٍ ايـشٝا ٠ايبسْ،١ٝ
ؾٜ ٬ـشطظ بكا ٤ايـُٛضٛع عطؾاّ ٚيصا ٜ ٫ـذط ٟا٫غتصشاب .
ايـُكاّ ايجاْ :ٞيف َسضى ٚدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت يف َٛاضز
ثبٛت أعًـُ ١ٝايـُذتٗس ايعسٍ ايصَ ٟات ٚؾو ايـُهًـ يف ؾطع١ٝ
ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٖٚ ،ٙصا ايٛدٛب قس إيتعَ٘ مجعٷ قً(ٌٝقسِٖ) َٔ
ا٭ٚاخط يف ايكطٕ ايـُاضٜ ٖٛٚ ،ٞبتين عً ٢ايك ٍٛبٛدٛب تكًٝس
أعًـِ ايؿكٗاٚ ،٤يصا ؾصٸٌ ٖ ٤٫٪بني َا اشا نإ ايـُؿيت ايـُٝت أعًـِ
ؾٝذب ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٚ ٙبني َا اشا نإ ايـُؿيت ايـش ٞأعًـِ َٔ
ايـُٝت ؾٝذب ايعس ٍٚايٚ ٘ٝبني َا اشا ناْا ايـُٝت  ٚايـشَ ٞتػاٜٚني
ؾٝتدري ايـُهًـ بني ايبكا ٤عً ٢ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايصَ ٟات ٚبني ايعسٍٚ
اىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـشٖ .ٞصا نً٘ َؿطٚضٷ عٓسِٖ ساٍ عًـِ ايـُهًـ
باخت٬ف ايؿك ٘ٝايـُٝت َع ايؿك ٘ٝايـش ٞيف ايؿتا. ٣ٚ
ٚنٝـ نإ ٜـُهٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢دٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك٘ٝ
ايعسٍ ايصَ ٟات  ٖٛٚأعًـِ َٔ ا٭سٝا ٤بأْ٘ َع ثبٛت أعًـُ ١ٝايؿك٘ٝ
ايـُٝت ؾ ٬سذ ٫ٚ ١ٝإعتباض يؿتا ٣ٚغري ا٭عًـِ يف صٛض ٠تـدايـ
ؾتا ٣ٚا٭عًـِ َع ؾتا ٣ٚايعايـِ ايؿاضٌ٫ٚ ،بس َٔ ايبكا ٤عً ٢ؾتا٣ٚ
ايـُذتٗس ايـُٝت ا٭عًـِ َٔ ا٭سٝا ٤أٜ ٟتعني ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٜ ٫ٚ ٙتدري
ايـُهًـ بني ايبكا ٤عً ٢ؾتاٚاٚ ٙبني ايعس ٍٚاىل ايـش. ٞ
ٚبعهػ٘ اشا تـشكل أعًـُ ١ٝايؿك ٘ٝايـش َٔ ٞايـُٝت ؾٝذب عً ٘ٝايعسٍٚ
يتكًٝس ايـش ٞيعسّ إعتباض ؾتا ٣ٚغري ا٭عًـِ ٚعسّ سذٝتٗا .
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ٖٓٚا قس ٜكاٍ :ايعكٌ ايػًٜ ِٝسضى قطعٝاّ يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ،
ٚاشا نإ ايؿك ٘ٝايـش ٞأعًـِ َٔ ايـُٝت ؾٝذب ايعس ٍٚايٚ . ٘ٝقس
ٜٴؿوٓ يف ٚدٛب ايعس ٍٚأ ٚيف يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ ؾٝسٚض ا٭َط بني
تعٝني ايعسٚ ٍٚبني ايتدٝري بٚ ٘ٓٝبني ايبكا ٤ؾٝكط ٞا٭صٌ بايتعٝني عٓس
زٚضإ ا٭َط بٚ ٘ٓٝبني ايتدٝري  .يهٔ أصٌ ايتعٝني أصٌٷ غري َـشطظ
ٚا٫غتصشاب أصٌ َـشطظ ٜتكسّ عً ٢أصٌ ايتعٝني ،بٌ ٜعٌٜ
َٛضٛع ا٭صٌ غري ايـُشطظ  :أصٌ ايتعٝنيٜٚ -ـٓؿ ٞايؿو ْؿٝاّ تعبسٸٜاّ
بسي ٌٝسذ ١ٝا٫غتصشابٖٓٚ ،ا تٴػتصشب سذ ١ٝؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝاشا
َاتٜٚ ،تكسّ ا٫غتصشاب عً ٢أصٌ ايتعٝني .
يهٓٸا ْـدطز عٓ٘ ؾُٝا اشا ثبت عٓسْا بأَاض٠ٺ ٚزيَ ٌٝعتربٚ : ٠دٛب
تكًٝس ا٭عًـِ ،ؾاْ٘ ٜكتطٚ ٞدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ا٭عًـِ
َٔ ا٭سٝاٚٚ ٤دٛب ايعس ٍٚيتكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞاشا نإ ٖ ٛا٭عًـِ،
ٚشيو يبٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢تعٝٸٔ ايطدٛع اىل ايـدبري ا٭عًـِ نُا اغتسٍٸ
ب٘ بعض ا٭دٜ ٫ٚ ،٤٬أت ٞعـٓس٥ـص أصٌ ا٫غـتـصشاب ايـكاض ٞبـًعّٚ
ايـبـكـا ٤عً ٢تـكـًـٝس ايـُٝت َطًكاّ ست ٢اشا نإ َـذتٗسٷ س ٞأعًـِ َٓ٘.
ٚايـشاصٌ يع ّٚا٭خص بؿت ٣ٛا٭عًـِ سني َٛت ايـُذتٗس ايـُكًٓس
يًػري ٠ايعك ١ٝ٥٬ايـذاض ١ٜعً ٢ايطدٛع اىل أعًـِ ايـدبري ٜٔايـُتدايؿني
يف ايٓعط ٚايطأ َٔ ، ٟز ٕٚؾطم بني ن ٕٛا٭عًـِ ٖ ٛايـش ٞأّ ٖٛ
ايـُٝتٚ ،يـِ ٜطزع عٓٗا ايؿاضع ايـُكسؽ .

أقٖ : ٍٛصا نً٘ َكاٍٷ ٜـُٓعٓا َٔ ايطن ٕٛايٚ ٘ٝاٱعتُاز عً ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚعسّ ثبٛت ٚدٛب تكًٝس أعًـِ ايؿكٗا ٤عٓسْا بـشٝح ًٜعّ َٓ٘
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عسّ سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُذتٗس ايؿاضٌ أ ٚايص ٟيـِ تجبت أعًـُٝت٘ .
ايجاْ :ٞعسّ ثبٛت ؾطع ١ٝايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝتَٚ ،ـدتاضْا
ا٫ستٝاط ايٛدٛب ٞبعسّ ايبكاٚ ٤عسّ سذ ١ٝؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝبعس َٛت٘ .
ايجايح :إٕ ايك ٍٛبٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝا٭عًـِ اشا َات
ٖ ٞؾتَ ٣ٛـدايؿ ١ٱمجاع ايؿكٗا ٤عًَٓ ٢ع تكًٝس ايـُٝت ٖٞٚ ،سازث١
يف ايكطٕ ايـُاض ٞيٝؼ هلا أغاؽ ٚخًؿ ١ٝؾـتٛاَ ١ٝ٥صشٸش ١هلا .
ايطابع :إٕ ا٫غـتس ٍ٫يـؿتٚ ٣ٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝا٭عًـِ
اشا َات ببٓا ٤ايعك -٤٬نُا صسض َٔ بعض ا٭دَ ٖٛ -٤٬ـشٌ إؾهاٍ
َٓٚع ،ؾإٕ بٓا ٤ايعكٚ ٤٬غريِٖ -عَُ ّ٬ـشػٛغاّ يف ايـداضز -عً٢
ضدٛع غري ايـدبري اىل ايـدبري ٜػا ٟٚبني ايـدبري ٚا٭خرب ٚبني ايعايـِ
ٚا٭عًـِ ٖٚصا أَطٷ َؿاٖسٷ ٚدساْاّ ٚبٓش ٛغري قابٌ يٲْهاض .
ٖص ٙإؾها٫ت تـُٓع َٔ ايطن ٕٛاىل ٚدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك٘ٝ
ايـُٝت ست ٢اشا نإ أعًـِ َٔ ا٭سٝا ،٤أ ٚاىل ٚدٛب ايعس ٍٚاىل
تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞاشا نإ أعًـِ َٔ ايـُذتٗس ايصَ ٟات .
ٚايـشاصٌ ٚضـٛح عسّ دـٛاظ ايـبـكا ٤عً ٢تـكًٝس ايـُٝت عً٢
ا٫ط٬مٜٚ ،هؿٓٝا عسّ إسطاظ زيٚ ٌٝاضض عً ٢ايـذٛاظ ؾط ّ٬عٔ
ايٛد ٙٛاييت عطضٓاٖا زي ّ٬ٝعً ٢عسّ ايـذٛاظ .ثِ ْعطض يبشح ثإٕ:

التفصًل يف البقاء بني ما عنل بفتاواه وبني ما لـه يعنل به :
إٕ مجعاّ َٔ ؾكٗا ٤ايكطٕ ايطابع عؿط َٔ -ايـُعًٓكني عً ٢ؾتا٣ٚ
(ايعط ٠ٚايٛثكٚ )٢بعض َٔ غبكِٗ -إيـتعَـٛا دٛاظ ايـبكا ٤عً ٢تـكًـٝس
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ايـُٝت يف خصٛص ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا ايـُهًـ ساٍ سٝا٠
ايـؿك ٘ٝايعسٍ ،ؾأسهاّ ايصٚ ٠٬ايصٝاّ اييت تعًـُٗا َٔ ايؿك ٘ٝايـُكًٓس
ٚعٌُ بٗا ساٍ سٝاتٜ٘ -ـذٛظ ي٘ ايبكا ٤عًٗٝا بعس َٛت٘ َٚا يـِ ٜعٌُ
بٗا َٔ ؾتاٚا ٙساٍ سٝات٘ يـِ ٜـذع ي٘ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس٫ٚ ٙبس ي٘ َٔ
إسساخ تكًٝسٺ يؿك٘ٝٺ س ٞيف ايـُػاٚ ٌ٥ايؿتا ٣ٚاييت يـِ ٜعٌُ بٗا عً٢
طبل ؾت ٣ٛايـُذتٗس ا٭ ٍٚساٍ سٝات٘ .
ٚيعٌ َٓؿأ ٖصا ايتؿص ٖٛ ٌٝاٱيتعاّ به ٕٛايتكًٝس َتكٛٸَاّ بايعٌُ
ايـُػتٓس يؿت ٣ٛايؿك َٔٚ ،٘ٝز ٕٚايعٌُ بؿتاٚاٜ ٫ ٙصسم ايبكا ٤عً٢
تكًٝس ٙبعس َٛت٘ ،بٌ ٜه ٕٛتكًٝساّ ابتساٝ٥اّ يًـُٝت يف ايـُػا ٌ٥اييت يـِ
ٜعٌُ بٗا ٚؾل ؾتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٖٚ .صا اغتس ٍ٫يًتؿص ٌٝيعً٘ ٜطابل
َا ٜبس َٔ ٚنًـُات ايؿك ٘ٝايـذً ٌٝايػٝس سػٔ ايبذٓٛضز( ٟقس )ٙيف
تعًٝكت٘ عً( ٢ايعط ٠ٚايٛثكَ :٢ػأي( : )9: ١ا٭ق ٣ٛدٛاظ ايبكا ٤عً٢
تكًٝس ٙايـُٝت) قاٍ(قسَ )ٙعًكاّ عً( :٘ٝيف ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ ؾٗٝا
بطأ ٟايـُٝتَ ٫ -طًكاّٚ -يهٔ ٖصا ايكٝس يف ايـشكٝكٜ ١طدع اىل تـشكل
َٛضٛع ايبكا ،٤بٓا٤ٶ عًَ ٢ا شنطْا يف َعٓ ٢ايتكًٝس َٔ أْ٘ تطبٝل ايعٌُ
عً ٢ؾتٜ َٔ ٣ٛكًٓس ،ٙٱط٬م بٓا ٤ايعكٚ ٤٬غري ٠ايـُتؿطع١
ٚإغتصشاب ايـشذ. )١ٝ
ٜٚـُهٓٓا تكطٜب ايسي ٌٝعًٖ ٢صا ايتؿص ٌٝببٝإٕ ثإٕ  :إْ٘ سٝح نإ
ايتكًٝس سكٝك ّ١تعين ايعٌُ إغتٓازاّ اىل ؾت ٣ٛايـُذتٗس ٚإعتُازاّ عًٗٝا،
أ ٚتطبٝل ايعٌُ عً ٢ؾتٜ َٔ ٣ٛكًس ،ٙؾٝتذعأ ايتكًٝس اىل ْٛعني :
ايٓٛع ا٭ : ٍٚتـكًٝس ايـُذتٗس ساٍ سٝات٘ ؾُٝا عٌُ ب٘ َعتُساّ عً٢
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ؾتٛا ،ٙثِ ٜبك ٢عً ٢ؾتاٚا ٙبعس َٛت٘ٚ ،عٓس٥ص ؾإؾرتاط دٛاظ ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايـُٝت بـُا عًُ٘ َٔ ؾتا ٣ٚايـُذتٗس ايـُٝت ْاؾ٤ٞٷ َٔ
إقتطاَٛ( ٤ضٛع ايبكا ٤عً ٢ؾتا ٣ٚايـُٝت) ٱؾرتاط ايعٌُ بٗا.
ايٓٛع ايجاْ ٞتكًٝس ايـُذتٗس ايصَ ٟات ٚايعٌُ بعس َٛت٘ بؿتاٚا ٙاييت
يـِ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ ،نُا ي ٛعٌُ بؿتاٚا ٙيف ايصٚ ٠٬ايصٝاّ ساٍ
سٝات٘ ؾهإ عاَ ّ٬بؿتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٜٚـذٛظ ي٘ ايبكا ٤عًٗٝا بعس َٛت٘،
ٚيـِ ٜعٌُ بؿتاٚا ٙبايـشر ثِ َات ايـُذتٗس ٚتٝػٸط ي٘ ايـشر ؾٝهٕٛ
عًُ٘ بؿتا ٣ٚايـشر بعس َٛت َكًٓس -ٙتكًٝساّ إبتساٝ٥اّ َـُٓٛعاّ ،ؾإ
ايعٌُ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُٝت اييت يـِ ٜعٌُ بٗا ايـُهًـ ساٍ سٝا٠
َكًسَ ٙصسام ايتكًٝس ايبس ٟٚيًـُٝت نُا ٜطؾس اي ٘ٝن ٕٛايتكًٝس عُّ٬
بؿتا ٣ٚايؿكٜ ٫ٚ ،٘ٝـذٛظ ي٘ ايتكًٝس ايبس ٟٚيًـُٝت ٱمجاع ايـُتكسَني
ٚايـُتأخط ٜٔعً ٢بط ،ْ٘٬ؾ٬بس ي٘  -يف ايؿطٚع اييت يـِ ٜعٌُ ؾٗٝا
بؿتا ٣ٚايـُٝت ساٍ سٝات٘ َٔ -ايعٌُ بؿتا ٣ٚايـش ٞيٝهَ ٕٛكًساّ ي٘ .
ٖٚصا ايبٝإ ٚا٫غتسٜ ٍ٫ػتًعّ تـذعٸ ٟايتكًٝس يف نٌ َػأي ١أ ٚيف نٌ
َـذُٛعَ ١ػاَ :ٌ٥ا عٌُ ب٘ َٔ ؾتاٚاٜ ٙصسم عً ٘ٝايتكًٝس ؾٝصض ايبكا،٤
َٚا يـِ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ ٚأضاز ايعٌُ بٗا بعس َٛت٘ ؾٜٗ ٛكًٓس ٖصا ايؿك٘ٝ
إبتسا٤ٶ ٜٚه ٕٛا٫غتٓاز يؿتاٚا ٙتكًٝساّ إبتساٝ٥اّ َـُٓٛعاّ عٓ٘ باٱمجاع .

ٚأ ٍٚإؾهاٍ ٜطز عً ٖٛ ٘ٝإٔٸ ايتكًٝس يف ايـشكٝك ١إيـتـعاّ ٚإعـتُاز :
إيتعاّٷ بؿتا ٣ٚايـُذتٗس ايعسٍ ٚقصس يًعٌُ بؿتاٚاٖٚ - ٙص ٙايعًَُ ١ٝكسَ١
ايتكًٝسٚ -إغتٓازٷ يف َكاّ ايعٌُ ايٗٝا ٚإعتُاز عًٗٝا بعس إيتعاَ٘ ؾٝعٌُ يف
نٌ ٚاقعٜ ١بتً ٞبٗا بؿتا ٣ٚايـُذتٗس ايعسٍ ايص ٟإيتعّ تكًٝس ،ٙأ ٟيٝؼ

ايتكًٝس عَُ ّ٬ـشطاّ يٝتذعأ يف نٌ َػأي ١أ ٚيف نٌ َـذُٛعَ ١ػاٌ٥
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ستٜ ٢أت ٞايبٝإ ٚايتٛد ٘ٝايـُتكسّ ،بٌ ايتكًٝس إيتعاّٷ ٚق٬زٜ ْ٠ـذعًٗا
اْ٫ػإ يف عٓل ايؿك ٘ٝعٓس قصس ٙيتكًٝسٚ ٙإيتعاّٷ يًعٌُ بؿتاٚاٖٛٚ ٙ
ؾعٌ ٚاسس تتذعأ َتعًكات٘  :نًـُا إبتً ٞبؿ ٤ٞؾاْ٘ ٜعٌُ بؿتا ٣ٚشاى
ايؿك ٘ٝيف شاى ايؿَ ٤ٞع ايبٓا ٤ايباطين عً ٢ايعٌُ بؿتاٚا ٙيف باقٞ
ايـُػا ٌ٥عٓسَا ٜبتً ٞبٗا ٜٚـشتاز ايٗٝآٖ َٔٚ ،ا إضتهع يف ا٭شٖإ إٔ
ايتكًٝس ؾ٤ٞٷ ٚاسس :إَا إٔ ٜبك ٢عً ٘ٝايـُهًـ أٜ ٫ ٚبكٚ ،٢يصا أؾت٢
بعض ايؿكٗا ٤ظٛاظ ايبكا ٤عً ٢ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُٝت ؾُٝا عٌُ ب٘ ٚؾُٝا
يـِ ٜعٌُ َع إٔ ايتؿص ٌٝايـُبشٛخ سازخٷ يف بس ٚايكطٕ ايطابع عؿط،
 ٫ٚأصٌ ي٘ٚ ،قس ضأٜت تعًٝك ّ١ضاق ّ١ٝيًؿك ٘ٝايـذً ٌٝايػٝس أب ٞايـشػٔ
ا٫صؿٗاْ ٞعً(٢ايعط ٠ٚايٛثكَ :٢ػأيٚ( :)8:١أَا َا ٖ ٛايـُٛضٛع
يـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت  ..ؾٗ ٛا٫يتعاّ ٚا٭خص َع ايعٌُ) .
ثِ ْؿهٌ ثاْٝاّ :إٕ عٓٛإ (ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت) يٝؼ َٛضٛعاّ
ؾطعٝاّ َٓصٛصاّ يف أخباضِٖ ( )يٓتابع٘ ْٚـذعً٘ بـُجاب ١عً ١ايـشهِ
نػا٥ط َٛضٛعات ا٭سهاّ ايٛاضز ٠يف ايٓصٛص ٚ .عً : ٘ٝاشا غًـُٓا
تـذعٸ ٟايتكًٝس يف نٌ َـذُٛعَ ١ػا ٌ٥ته ٕٛإْاط ١ايـُػا ٌ٥ايـُعٍُٛ
بٗا بصسم (ايبكا ٤يف ايتكًٝس عً ٢ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايصَ ٟات) إْاط ّ١بػري
ايـُٛضٛع ايؿطع ٞايـُٓصٛص  ٫ٚعرب ٠ب٘ َ ٫ٚصشض  .ثِ ْؿهٌ:
ثايجاّ :اْ٘ ٜـُهٓـٓا زع ٣ٛصسم (ايـبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت) عطؾاّ اشا
عٌُ بكسضٕ َعتسٺ ب٘ َٔ ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝساٍ سٝات٘ َع ايبٓا ٤ايباطين عً٢
ايعٌُ بباق ٞؾتاٚا ٙيف نٌ َػأيٜ ١ـشتاز ايٗٝا يف غًٛنٝات٘ ،ثِ بعس
َٛت٘ إبتً ٞببعض ايـُػا ٌ٥اييت يـِ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝا ٠شاى ايؿك٘ٝ
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نُا إبتً ٞبهجري َٔ ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا ساٍ سٝاتَ٘ٚ ،ع
صسم (ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت) عطؾآّٜ ٫ -ؿع ا٫غتس ٍ٫ايـُتكسّ
يتكٝٝس دٛاظ ايبكا ٤بـدصٛص ايؿتا ٣ٚاييت عٌُ ايـُهًـ بٗا طبل
ؾتا ٣ٚايـُذتٗس ايـُكًس ساٍ سٝات٘ .
ٚايـشاصٌ إْ٘ ي ٛتٓعٸيٓا ٚغًـُٓا دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ؾٗٛ
ٜ ٫تٛقـ عً ٢ايعٌُ بؿتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٚإٕ قًٓا بإٔ سكٝك ١ايتكًٝس
ٖ ٞايعٌُ اغتٓازاّ اىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع يًؿطا٥ط  .ثِ ْبشح ثايجاّ:

ما يتخقق به التقلًد البقائٌ :
ٖٓٚا ْبشح َا ٜتشكل ب٘ (ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت) َٚا ٖ٬َ ٛن٘
َٛٚضٛعٖ٘ٚ ،صا ايبشح َطتبط بايتكًٝس ا٫غتُطاض ٟعً ٢ؾتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝبعس َٛت٘ ٜٚبتين عً ٢ؾتٝا دٛاظ ايبكا ٤نُا َٖ ٛؿٗٛض ا٭ٚاخط
 خ٬ؾاّ يـُدتاضْا ٚظاٖط ايؿكٗا ٤ايـُتكسَني ٚايـُتأخط. - ْٜٔٚبشح ٖٓا ايـشسٸ ايؿاصٌ بني ْٛع ٞتكًٝس ايـُٝتَٚ ،ا ب٘ ٜتشكل
ٜٚصسم ( :ايتكًٝس ا٫غتُطاض )ٟخاضداَّٚ ،ا ب٘ ٜؿرتم عٔ (ايتكًٝس
ا٫بتساٖٚ .)ٞ٥صا ايبشح آتٺ بعس تٛغٸع بـشٛخ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس،

ْٚطادع (ايعط ٠ٚايٛثكٚ )٢سٛاؾٗٝا ٚتعًٝكاتٗا تتبعاّ يؿتا ٣ٚا٭ٚاخط،
ؾإٕ َ٬سعتٗا تؿٗس بٛدٛز أْعاض َتعسز ٠عُستٗا ث٬ث: ١
ا٭َ :ٍٚا ٖ ٛظاٖط(ايعط ٠ٚايٛثك َٔ )٢نـؿا ١ٜعًـِ ايـُهًـ عذـ١ٝ

ؾتٝا ايؿك ٘ٝعً ٘ٝسني إيتعاَ٘ بٗا ساٍ سٝات٘ ،ؾٗصا ٖ ٛتكًٝسٙ
َٚتابعت٘ ثِ ٜبك ٢عً ٘ٝبعس َٛتٜ٘ٚ ،هؿ ٘ٝأخص ضغايت٘ ٚإيتعاَ٘ بـُا
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ؾٗٝا يتشكل تكًٝسٚ ٙيًبكا ٤عً ٘ٝبعس َٛت٘ ٚإٕ يـِ ٜتعًـِ ؾتاٚاٚ ٙيـِ
ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ ؾاشا إيتعّ تكًٝس ٙساٍ سٝات٘ ٚقصس ٙيف ْؿػ٘ أٚ
ض ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٚ ٙيـِ ٜهٔ تكًٝساّ
أخص ضغايت٘ ثِ َات ايؿك ٘ٝص ٸ

إبتساٝ٥اّ ضغِ عسّ عًُ٘ بؿتاٚا ،ٙقاٍ يف (ايعط٠ٚايٛثكَ:٢ػأي:)8:١
(ايتكًٝس ٖ ٛا٫يتعاّ بايعٌُ بكَ ٍٛـذتٗس َعٝٸٔ ٚإٕ يـِ ٜعٌُ بعسٴ ،بٌ
ٚي ٛيـِ ٜأخص ؾتٛا ،ٙؾاشا أخص ضغايت٘ ٚإيتعّ بـُا ؾٗٝا -نؿ ٢يف تـشكل
ايتكًٝس) ٚقاٍ يف (َػأيٜ( :)26: ١هؿ ٞيف تـشكل ايتكًٝس :أخص ايطغاي١
ٚا٫يتعاّ بايعٌُ بـُا ؾٗٝا ٚإٕ يـِ ٜعًـِ بـُا ؾٗٝا ٚيـِ ٜعٌُ ،ؾًَ ٛات
َـذتٗسٜ ٙـذٛظ ي٘ ايبكا. )..٤
ايجاْ :ٞن ٕٛايـُعٝاض يف تـشكل (ايتكًٝس ايبكا ٖٛ )ٟ٤تعًـُ٘ يؿتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝساٍ سٝات٘ َكسَ ّ١يًعٌُ بٗا َع تصنطٖا ٚعسّ ْػٝاْٗا بعس َٛت٘
ؾاشا تعًـُٗا ثِ َات َكًٓسٚ -ٙي ٛقبٌ إٔ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ -بكٞ
عً ٢تكًٝس ٙيف خصٛص َا ٜتصنط َٔ ٙؾتاٚا ٙبعس َٛت٘ ،غٛا ٤عٌُ بٗا

ساٍ سٝاَ ٠ٴكًَٓس ٙأّ يـِ ٜعٌُ بٗاَٚ ،ا يـِ ٜتعًـُ٘ َٔ ايؿتا ٣ٚأٚ
تعًـُ٘ ٚٳْػٹٝٳ٘ٴ ٜكًس ؾ ٘ٝايـُذتٗس ايـشٜ ٫ٚ ٞبك ٢عً ٢ؾتا ٣ٚايـُٝت
ٚإٕ إيتعّ تكًٝس ٙساٍ سٝات٘ أ ٚأخص ضغايت٘ٚ ،شيو ٭ٕ عًُ٘ عً٢
ؾتاٖ ٣ٚصا ايـُذتٗس بعس َٛت٘ َٖ ٛصسام (ايتكًٝس ايبس )ٟٚيًـُٝت .
ٖٚصا ايـُعٝاض ٜعٗط َٔ أغتاشْا ايـُشكل(قس )ٙقاٍ يف تعًٝكت٘ عً٢
(ايعط ٠ٚايٛثكَ )٢عطٸؾاّ يًتكًٝس( :بٌ ٖ ٛا٫غتٓاز اىل ؾت ٣ٛايػري يف
ايعٌُٚ ،يهٓ٘ َع شيو ٜهؿ ٞيف دٛاظ ايبكا ٤عً ٢ايتكًٝس أٚ ٚدٛب٘:
تعًـِ ايؿت ٣ٛيًعٌُ ٚن ْ٘ٛشانطاّ هلا) ٚقس ٚدٸٗ٘ يف تكطٜط بـشج٘ بأْ٘
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(بايٓػٝإ ٜٓعسّ أخص ٙايػابل ٚضدٛع٘ اىل ايـُٝٸت قبٌ َٛت٘ ٭ْ٘ ٫
ٜرتتب َع٘ أثط عًٝـُٗا ...بٌ ٜـشـتاز اىل ضدٛع دسٜسٚ ،دٛاظ

ايطدٛع اىل ايـُٝت سـٓٝـ٦ص ٜـشتاز اىل زي ،ٌٝ٭ْ٘ تـكًٝس إبتسأَ ٞ٥
ايـُٝت) (.)1
ايجايح :ن ٕٛايـُعٝاض يف تـشكل ايتكًٝس ايبكاٚ ٟ٤دٛاظ ٖٛ ٙعٌُ
ايـُهًـ بؿتاَ ٣ٚـكًٓس ٙساٍ سٝات٘ عكٝب إيتعاّ تكًٝسٚ ٙتعًـِ ؾتاٚا،ٙ
ؾايـُػا ٌ٥اييت تعًـُٗا َٓ٘ ٚعٌُ بٗا داظ ي٘ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ٙؾٗٝا
بايـدصٛصَٚ ،ا يـِ ٜعٌُ ب٘ َٔ ؾتاٚاٜ ٫ ٙـذٛظ ي٘ ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٙ
ٚإٕ تعًـِ ؾتاٚا ٙقبٌ َٛت٘ ٭ْ٘ َع عسّ ايعٌُ بؿتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٜهٕٛ
عًُ٘ بؿتاٚا ٙبعس َٛت٘ َٔ (ايتكًٝس ا٫بتسا )ٞ٥ايـُُٓٛع عٖٓ٘ٚ ،صا
َعٝاضٷ ايتعَ٘ مجعٷ َٔ اٚ٫اخط ايكاً٥ني بـذٛاظ تكًٝس ايـُٝت بكا٤ٶ .
ٖٚصا بـشح َبٓاٜ :ٞ٥صضٸ ايتهًـِ ؾ ٘ٝعًَ ٢بٓ ٢دٛاظ ايبكا ٤عً٢
تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت ٖٛٚ ،ايص ٟإؾتٗط بني ا٭ٚاخط َٔ ؾكٗا ٤ايكطْني
ايجايح ٚايطابع عؿطٚ ،إختًؿت أْعاضِٖ سػب ٖصا ايـُبٓ ٢يف سسٚز
َصساق( ١ٝايتكًٝس ا٫غتُطاض )ٟعً ٢إستُا٫ت أُٖٸٗا َا شنطْا. ٙ
نُا أْ٘ بـشح تٓعيٜ ٞٴؿطض عٓس ايتٓاظٍ عٔ ايطأ ٟايـُدتاضَٓ :ع
تكًٝس ايـُٝت ٚي ٛبكا٤ٶَ ،ع ؾطض صش ١ايك ٍٛبـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
ايـُٝت ،ؾٓ٬سغ ايـُسضى ايـُشتٌُ إغتٓاز ايؿك ٘ٝاي ٘ٝيف ؾتٝا دٛاظ
تكًٝس ايـُٝت بكا٤ٶ ٫غتدطاز َا ٜتشكل ب٘ ايتكًٝس ا٫غتُطاض ٟعٓس: ٙ
أ -قس ٜه ٕٛايـُسضى ايـُعتُس يـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٖ ٛايػري٠
( )1تعًٝك ١ايعطَ :٠ٚػأي + 8:١ايتٓكٝض يف ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك :٢ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس.116 :
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ايعك ١ٝ٥٬ايـُُطاٚ ٠ايكا ١ُ٥عً ٢ضدٛع ايـذاٌٖ غري ايـدبري اىل
ايعايـِ ايـدبريٚ ،ايعاٖط عَُٗٛا يهٌ َهًـ قًٓس ايؿك ٘ٝساٍ سٝات٘،
غٛا ٤تعًـِ ْعطٜات٘ ٚؾتاٚا ٙأّ يـِ ٜتعًـُٗا ساٍ سٝات٘ ٚغٛا ٤تصنطٖا
بعس ٚؾات٘ أّ أْ٘ يـِ ٜتصنطٖا أص. ّ٬
ٚبعباض ٠أخط :٣تباْ ٞايعك ٤٬عُٚ ّ٬غًٛناّ عً ٢ايطدٛع اىل أٌٖ
ايـدربٚ ٠ايـُعطؾ ١عَُٛاّ َٔ زَ ٕٚسخً ١ٝايـشٝا ٠يف ضدٛعِٗ ،ؾاِْٗ
ٜطدع ٕٛاىل ايعايـِ ايـدبري َباؾطٚ ّ٠قس ٜطدع ٕٛاىل نتب٘ أ ٚبٝاْات٘ أٚ
َسٚٸْات٘ ا٭خط َٔ ،٣ز ٕٚؾطم بني ايعٌُ بـدربت٘ ٚؾتاٚا ٙساٍ سٝات٘
ٚبني عسّ ايعٌُ بٗا إ ٫بعس ايـُُات ٫ٚ ،ؾطم بني تعًـِ أْعاض ٙساٍ
سٝات٘ ٚتصنطٖا بعس ٚؾات٘ ٚبني عسّ ايتعًـِ أ ٚعسّ ايتصنطٚ .قس ٜ٪ٜٸس
ٖصا بسع ٣ٛدط ٟايـُتؿطع ١عً ٢ايعٌُ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًٓس ساٍ
سٝات٘ ٚبكا ِٖ٤عًٗٝا ،غٛا ٤تعًـُٛا ؾتاٚا ٙساٍ سٝات٘ ٚتصنطٖٚا بعس
َٛت٘ أّ يـِ ٜتعًـُٖٛا أ ٚيـِ ٜتصنطٖٚا بعس ٚؾات٘ ،ؾرتاِٖ ٜـشتؿعٕٛ
بطغايت٘ ايعًُٚ ١ٝؾتاٚاٜٚ ٙعًُ ٕٛبٗا ست ٢بعس َٛت ايؿكَ ٘ٝـُا ٜهؿـ
عٔ إضتهاظ َؿطٚع ١ٝايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚدط ِٜٗعُ ّ٬عً. ٘ٝ
ٜٚـُهٔ ايـدسؾ ١يف دط ٟايـُتؿطع ١بعسّ دسٚا ،ٙ٭ْ٘ َػتكَٔ ٢
ؾتا ٣ٚايـُذتٗس ٜٔايص ٜٔقًٓسٚ . ِٖٚعً ٢نٌ تكسٜط ٜـُهٔ إعتُاز
ايـذط ٟايعك ٞ٥٬ٱثبات ا٫ستُاٍ ا. ٍٚ٫

بٖٚ -هصا ي ٛنإ َسضى دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝٸت:
اٱغتصشاب ،ؾاْ٘ ٜهؿ ٞيف دطٜاْ٘ٚ :دٛز ايـُهًـ ساٍ سٝا ٠ايؿك٘ٝ
َعتكساّ سذ ١ٝؾتاٚا ٙيف سك٘ َع إيتعاّ تكًٝسٚ ٙإٕ عًـِ بايؿتا ٣ٚبعس
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َٛت ايـُؿيت أ ٚعٌُ بٗا بعس ٚؾات٘ ،ؾإ ا٫غتصشاب اشا صشٸشٓا
دطٜاْ٘ٚ -يـِ ْؿهً٘ نُا تكسّ -إقتط ٢سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗس بعس
َٛت٘ عً ٢ا٫ط٬م عٌُ بٗا ساٍ سٝا ٠ايـُؿيت أّ يـِ ٜعٌُ ٭ٕ سذ١ٝ
ؾت ٣ٛايـُذتٗس ساٍ سٝات٘ ته ٕٛؾعً ّ١ٝبٛدٛز ايـُهًـ  ٫ٚتتٛقـ
عً ٢عًُ٘ بٗا ،ثِ تػتصشب ايـشذ ١ٝيـُا بعس ايـُٛت ،أ ٟعٓسَا
ٜؿو يف بكا ٤سذ ١ٝؾتاٚا ٙاييت إيتعَٗا ساٍ سٝات٘ ٜـُهٓ٘ إٔ
ٜػتصشبٗا َٔ ز ٕٚإٔ ٜتطًب ا٫غتصشاب ايعٌُ بايؿتٝا أ ٚتعًـُٗا.
دـٚ -قس ٜهَ ٕٛسضى دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت  :إط٬م
اٯٜات ٚا٭خباض ايـُػتسٍ بٗا عً ٢دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝيـُا
بعس َٛت٘  ،ؾإْٗا تسٍ عً ٢اعتباض ن ٕٛايـُٓصض ايـُػٚ ٍٚ٪ايـُكًٓس سٝاّ
سني ايػ٪اٍ ٚايطدٛع ايٚ ٘ٝا٭خص َٜٓ٘ ٫ٚ ،عٗط َٓٗا اؾرتاط ايـشٝا٠
سني ايعٌُ ٫سكاَّٚ ،كتط ٢ايـُطًكات دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك٘ٝ
بعس َٛت٘ اشا أخص ايؿتٚ َ٘ٓ ٣ٛتعًـُٗا ٚإٕ يـِ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ .
ٚعًٜ :٘ٝـُهٔ ا٫غتس ٍ٫بايـُطًكات ي٬ستُاٍ ايجاْ ٖٛٚ ٞتٛقـ
صسم ايتكًٝس ايبكا ٟ٤عً ٢سص ٍٛايتعًـِ ،سٝح إٔ ٖص ٙايٓصٛص
ٚإٕ أؾازت إعتباض سٝا ٠ايـُؿيت ايـُٓصض ٚايـُػ ،ٍٚ٪إ ٫إٔ ظاٖطٖا
ن ٕٛايـشٝاَ ٠عترب ٠سني ايػ٪اٍ ٚسني اٱْصاضَ ٖٞٚ ،طًكٚ ١إط٬قٗا
ٜٓؿ ٞإعتباض ايعٌُ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝساٍ سٝات٘ ،أ ٫ ٟز٫ي ١ؾٗٝا عً٢
إعتباض ايـشٝا ٠بعس ايػ٪اٍ ٚاٱؾتاٚ ٤ايتعًـِ  ٫ٚعً ٢يع ّٚايعٌُ بٗا
ساٍ ايـشٝاٚ ،٠س٦ٓٝصٺ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ  :إٕ آ ١ٜغ٪اٍ أٌٖ ايصنط تػتًعّ
ايـذٛاب ٚايتعًـِٚ ،آ ١ٜايٓؿط تؿٝس اٱْصاض ايـُػتًعّ يًتعًـِ ٚايـشصض،
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ٚضٚاٜات ايطدٛع ٚاٱضداع اىل ايؿكٗاٚ ٤ضٚا ٠احلسٜح تػتًعّ ايتعًـِ
َٚكتط ٢إط٬م ٖص ٙايٓصٛص :دٛاظ ايعٌُ بايؿتٝا بعس تعًـُٗا ساٍ
سٝا ٠ايـُؿيت ٚإٕ نإ ايؿك ٘ٝايـُؿيت َتٛؾٝاّ سني عٌُ ايـُكًس ،ؾ٬
ٜتكٛٸّ ايتكًٝس ايبكا ٞ٥عً ٢ايعٌُ بايؿتٝا ،بٌ ٜهؿ ٞتعًـُٗا .
زٚ -قس ٜهَ ٕٛسضى ا٫ستُاٍ ايجايح تٛقـ صسم (ايبكا ٤عً٢
تكًٝس ايـُٝت) عً ٢ايعٌُ بؿتاٚا٬َ ٖٛ ٙسع ١سكٝك ١ايتكًٝس ٚأْٗا
ايعٌُ تبعاّ يؿت ٣ٛايؿكٚ ٘ٝإغتٓازاّ ايٗٝاٜ ٫ٚ ،صسم ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
ؾك٘ٝٺ قس َات ٜ ٫ٚتشكل َٔ ز ٕٚايعٌُ بؿتٝا ٙساٍ سٝات٘ .
صضٴٚا قَ ٵَٛٳٗٴِٵص بطا٠٤
ٚايسي ٌٝايًؿع ٞيـُؿطٚع ١ٝايتكًٝس َطًلٷ ،طٚٳيٹٝٴٓ ٹ
غأَيُٛا أَٖٵٌٳ ايصِّ ِنطٔصايٓشٌ34:طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٙٚصٚ ،إط٬ق٘
166طؾَا ٵ
ٜتطًب تـشكل ايتكًٝس ساٍ سٝا ٠ايـُكًٓس ٜ ٫ٚتشكل إ ٫بايعٌُ ٚإعتُاز
قسضٕ َعتسٸ ب٘ َٔ ؾتاٚا ، ٙثِ اشا َات بك ٞعً ٢تكًٝس ٙيف تـُاّ ؾتاٚا. ٙ

العدول لتقلًد الـنًت بعد العدول عيه اىل الفقًه الـخٌ :
اشا عسٍ ايـُهًـ عٔ تكًٝس ايـُٝت ٚقًٓس ؾكٗٝاّ سٝٸاّ ثِ أضاز ايطدٛع
اىل تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت :ؾإٕ بٓٓٝا عًٚ ٢دٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت
عً ٢ا٫ط٬م أ ٚساٍ أعًـُ ١ٝايؿك ٘ٝايـُٝت َٔ ايـش -ٞنإ عسٚي٘
عٔ تكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞباطًٜٚ ّ٬عَ٘ ايعٛز اىل ايعٌُ
بؿتاَ ٣ٚكًٓس ٙايـُٝت ٚ .اشا بٓٓٝا عً ٢دٛاظ ايبكا ٤ؾ٬ظَ٘ دٛاظ
ايعس َٔ ٍٚتكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايـشٚ ،ٞاشا عسٍ عٔ تكًٝسٚ ٙقًٓس
ايـشٚ - ٞي ٛبايتعاّ ايعٌُ بؿتاٚاَ ٙكسَ ّ١يتكًٝس ٙعُ -ّ٬يـِ ٜـذع ي٘
ايعس ٍٚاىل تكًٝس ايـُٝتٖٚ .هصا ي ٛبٓٓٝا عً ٢سطَ ١ايبكا ٤عً ٢ؾتا٣ٚ
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ايؿك ٘ٝبعس َٛت٘ أ ٚإغتؿهًٓا ؾ ٘ٝؾاْ٘ س٦ٓٝص ٜـذب ايعس َٔ ٍٚتكًٝس
ايـُٝت اىل تكًٝس ايـشٜٚ ٞـشطّ عً ٘ٝايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝت .
ٚبتعبٝـط ٺَؿصٸٌ :ايعس َٔ ٍٚتكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايـش ٞقس ٜهٕٛ
عس ّ٫ٚصشٝشاّ َؿطٚعاّٚ ،قس ٜه ٕٛعس ّ٫ٚباط ّ٬غري َؿطٚع ،ؾإْ٘ :
أ -عٓس دٛاظ ايعس َٔ ٍٚتكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايـش ٞأٚ ٚدٛب٘
َع سص ٍٛايعس َ٘ٓ ٍٚخاضداّ ٖٛٚ -عس ٍٚصشٝض َؿطٚع -يـِ ٜـذع
ي٘ ايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝت ،ؾإ ضدٛع٘ اىل تكًٝسَ ٙصسام (ايتكًٝس
ا٫بتسا )ٞ٥يًـُٝت َ ٖٛٚـُٓٛع عٓ٘ نُا تكسّ َؿص. ّ٬
بٚ -عٓس عسّ دٛاظ ايعس َٔ ٍٚتكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايـشٞ
 ٭دٌ أعًـُ ١ٝايـُذتٗس ايـُٝت ،أ ٚيٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝسايـُٝت َطًكاّ نُا ق -ٌٝؾإ ايعس ٍٚعٔ تكًٝس ايـُٝت اىل تكًٝس ايـشٞ
عس ٍٚباطٌٜٚ ،تعٝٸٔ عً ٘ٝايعٛز اىل تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت يٛدٛب٘
َطًكاّ أ ٚساٍ أعًـُ ١ٝايـُذتٗس ايـُٝت عً ٢ايك ٍٛبأسسُٖا .
ٖٚهصا ي ٛبٓٓٝا عً ٢تـذعٸ ٟايتكًٝس بًشاظ ايـُػاٚ ٌ٥تكٛٸّ ايتكًٝس
بايعٌُ عً ٢طبل ؾت ٣ٛايؿك ،٘ٝؾاْ٘ اشا عٌُ ايـُهًـ بعؿط ٜٔؾطعاّ
ؾكٗٝاّ َٔ ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـشٚ ٞأضاز ايطدٛع اىل ايـُٝت ؾ ٬بأؽ عً٢
ٖصا ايبٓا ٤بًشاظ عسّ تـشكل ايتكًٝس َٓ٘ يًـُذتٗس ايـش ٞيف غري
ايؿطٚع ايعؿطٜٚ ٜٔه ٕٛيف ايـشكٝك ١باقٝاّ عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت يف
غري ايؿطٚع ايعؿطَ ٫ٚ ٜٔاْع َٔ ا٭خص بؿتاٚا . ٙيهٓ٘ قس تكسّ عسّ
ٚضٛح ايتذعٸٚ ٟنؿا ١ٜا٫عتُاز عً ٢ؾت ٣ٛايـش ٞايص ٟعسٍ اي ٘ٝبعس
َٛت َكًٓسٚ ،ٙايعرب ٠بطبٝع ٞايؿت ٫ ٣ٛبأؾداصٗا ؾٜ ٬صضٸ ايك ٍٛبأْ٘
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يف عؿطَ ٜٔػأي ١قًٓس ايؿك ٘ٝايـشٚ ٞيف غريٖا يـِ ٜتشكل َٓ٘ ايعسٍٚ
يًـش ٞبٌ ٖ ٛبامٕ عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت  ٫ٚبأؽ يف ايعٛز اي ٘ٝبعس
ايعس ٍٚاىل ايـش ٞيف ايعؿط ٜٔؾطعاّ ٖ .صا .
ٚقس ٜكاٍ بـذٛاظ ايعس ٍٚاىل تكًٝس ايـُذتٗس ايـشٚ ٞؾطعٝت٘ ٜٚكاٍ
بعسّ دٛاظ ايعٛز اىل تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت يسٚضإ ا٭َط بني ايتعٝني
ٚبني ايتدٝري ،بـُعٓ ٢زٚضإ ا٭َط بني تعٝٸٔ تكًٝس ايـُذتٗس ايـشٞٸ ٭ٕ
تكًٝسَ ٙـشطظ ايصشٚ ١اٱدعا ٤بعس ايعس ٍٚاي َٔ ٘ٝتكًٝس ايـُٝت ٚبني
ايتدٝـري بني تكًٝس ايـشٞٸ ٚبني ايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝتٚ ،أصٌ
ا٫ؾتػاٍ قاضٕ بايتعٝني ٚيع ّٚا٭خص بـُا ٜـشتٌُ تعٝٸٓ٘ ،٭ْ٘ َكطٛع
ايـشذٚ ١ٝا٭خص باٯخط َـشتٌُ ايـشذَ ١ٝؿهٛنٗاٚ ،ايؿو يف سذ١ٝ
ؾٚ ٤ٞإعتباض ٙؾطعاّ َػاٚمٷ يًكطع بعسّ سذٝت٘ .
ٖٚصا َكاٍ تاّٸ بٓا٤ٶ عً ٢نؿا ١ٜا٫يتعاّ بتكًٝس ايؿكٚ ٘ٝعسّ تعٝٸٔ
ايعٌُ يف تـشكل ايتكًٝس َٔ ،ز ٕٚؾطم بني عٌُ ايعاَ ٞبؿت ٣ٛايؿك٘ٝ
ايـش ٞايـُعس ٍٚايٚ ٘ٝبني عسّ عًُ٘ ،ؾإْ٘ ٜتعني تكًٝس ايـشٜٚ ٞـُتٓع
عً ٘ٝايعس ٍٚبُٓٝا ي ٛقًٓا بتٛقـ ايتكًٝس عً ٢اٱيتعاّ ٚايعٌُ بؿت٣ٛ
ايؿك ٘ٝايـُكًس نُا ٖ ٛايعاٖط ،ؾإ َـذطز قصس ايعسٚ ٍٚإيتعاّ تكًٝس
ايؿك ٘ٝايـشٜ ٫ ٞـذسَ ٟا يـِ ٜٓطِ اي ٘ٝايعٌُ بؿتاٚا. ٙ
يهٔ ٜكاٍ :عٓس ا٫يتعاّ بـشطَ ١تكًٝس ايـُٝت بكا٤ٶ أ ٚاٱغتؿهاٍ ؾ٘ٝ
 ٖٛٚايـُدتاضٜ -تعني ايعس ٍٚاىل ايـُذتٗس ايـشٚ ٞتكًٝسٜ ٫ٚ ،ٙصضَٓ٘ ايعٛز يتكًٝس ايـُٝت يصريٚضت٘ تكًٝساّ إبتساٝ٥اّ َـُٓٛعاّ عٓ٘ .
٪ٜٚنس : ٙاْ٘ َع عس ٍٚايـُهًـ َٔ ايؿك ٘ٝايـُٝت اىل تـكًٝس ايؿك٘ٝ
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ايـشٚ ٞصريٚض ٠ؾتاٚا ٙسذ ١عًٜ -٘ٝـُهٓ٘ إغتصشاب سذٝتٗا عً ٘ٝيٛ
أضاز ايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝت ،ؾٝه ٕٛا٫غتصشاب َاْعاّ َٔ ايعٛز أٚ
َجبتاّ يبطَٚ . ْ٘٬ع شيو نً٘  ٫تصٌ ايٓٛب ١يًؿو ايـُصشٸض يـذطٟ
أصٌ ا٫ؾتػاٍ ايكاض ٞبتعٝني َا ٜـشتٌُ تعٝٸْٓ٘ ،عِ ٜصًض ٖصا َٜ٪ساّ
يًك ٍٛبعسّ دٛاظ ايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝت َٚكٛٸٜاّ يًـُسضى ايـُدتاض .
ٚعًَ ٢صام أغتاشْا ايـُشكل (قس َٔ )ٙإٔ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت
َؿطٚط بأعًـُ ١ٝايـُذتٗس ايـُٝت َٔ ايـشٚ ٞبتصنط ايعاَ ٞيؿتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝايـُٝتٚ ،عً :٘ٝاشا عسٍ ايـُهًـ اىل تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞنإ
عًُ٘ باط ّ٬ي ٛنإ ٜعتكس أعًـُ ١ٝايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟقًٓس ٙيف سٝات٘
ٚنإ ٜتصنط ؾتاٚا ،ٙؾٝذب عً ٘ٝايبكا ٤عً ٢تكًٝسٜٚ ٙه ٕٛعسٚي٘ عٔ
تكًٝس ايـُٝت باط ّ٬بًشاظ ايؿطٚع اييت تعًـُٗا َٔ ؾتاٚاٜ ٖٛٚ ٙتصنطٖا
ٚيـِ ٜٳ ٵٓػٹٗا ٫ٚبس ي٘ َٔ ايعٛز اىل ايـُذتٗس ايـُٝت ٚتطبٝل أعُاي٘
عً ٢ؾتاٚا ٙاييت تعًـُٗا ٜ ٖٛٚتصنطٖا ٖٚ .صا ا٭َط ٜبتين عً٢
َؿطٚغ ١ٝيع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ ٚعً ٢إؾرتاط ايتعًـِ ٚايتصنط يؿتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝايـُٝتٖٚ ،صإ َبٓٝإ حمٌ ؾو عٓسْا يعسّ ايسي ٌٝايٛاضض

عًُٗٝا  .ثِ ْبشح :
إعتبار شروط صخة تقلًد حدوث ًا وبقاءً :
قس تـشصٌ َٔ ايبشٛخ ايػابك ١أْ٘ ٜؿرتط يف سذ ١ٝايؿت ٣ٛإدتٗاز
ايـُؿيت ٚبًٛغ٘ ٚعكً٘ ٚاعتكاز ٙايـشل ٚطٗاضَٛ ٠يسٚ ٙتصنط ٙبكسضٕ
َتعاضف ٚعسايت٘ ٚسٝاتٖ٘ٚ .ص ٙؾطٚط َعترب ٠يف صش ١ايتكًٝس ٚسذ١ٝ
ايؿتٝا سسٚثاّ ٚعٓس إبتسا ٤ايتكًٝس ب ٬إؾهاٍ  ٫ٚخ٬ف .
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ٚقس ٚقع ايه ّ٬بني ايؿكٗا ٤ا٭ٚاخط يف إؾرتاطٗا يف سذ ١ٝؾتٝاٙ
بكا٤ٶ :ؾكس ٜٴشه ٢عٔ بعطِٗ ا٫نتؿا ٤بإغتذُاع٘ ؾطا٥ط صش ١ايتكًٝس
ٚايـُطدع ١ٝايس ١ٜٝٓسسٚثاّ ؾكط ،ؾً ٛعطض يًؿك ٘ٝبعس تكًٝس ٙصشٝشاّ
َا ٜٛدب خً ّ٬يف تكًٝس ٙنعطٚض ايـذٓ ٕٛأ ٚايـُٛت أ ٚايؿػل أٚ
ظٚاٍ ا٫دتٗاز أ ٚا٫عتكاز ايـشل أْ ٚـش -ٙٛيـِ ٜططٸ بتكًٝسٜٚ ٙبك٢
عً ٢تكًٝس ٙضغِ َٛت َكًٓس ٙأ ٚدٓ ْ٘ٛأ ٚؾػك٘ أ ٚظٚاٍ إدتٗاز. ٙ
يهٔ ايـُؿٗٛض ب ٖٛٚ - ِٗٓٝايـُٓصٛض ايـُكب ٍٛعٓسْا ٖٛ -إعتباض
ايؿطٚط يف َطدع ايتكًٝس سسٚثاّ ٚبكا٤ٶ ،ؾً ٛعطض يًؿك ٘ٝإختٍ٬
بعض ايؿطٚط ٚأسطظ ٙايـُهًـ يـِ ٜـذع ٚيـِ ٜصضٸ ايبكا ٤عً ٢تكًٝسٙ
ٜٚتعني ايعس ٍٚيتكًٝس ؾك٘ٝٺ داَع يًؿطٚطٚ ،قس إغتسٍ هلِ بأَط: ٜٔ
ا٭ :ٍٚا٫مجاع ايـُسع ٢يف ضغاي ١ايتكًٝس يؿٝدٓا ا٭ععِ عًَ ٢ا
سه ٞعٓٗا يف تكطٜط بـشح أغتاشْا ايـُشكل (قس )ٙقاٍْ( :عِ إزع٢
ؾٝدٓا ا٭ْصاض ٟقس ٙا٫مجاع عً ٢إٔ ايؿطا٥ط ايـُصنٛض ٠نُا أْٗا
َعترب ٠بـشػب ايـشسٚخ نصيو تعترب يف سذ ١ٝايؿت ٣ٛبكا٤ٶ)(َٚ )6عكس
ا٫مجاع ايـُٓـكـ ٍٛؾططـ ١ٝا٭َٛض ايـُعترب ٠يف صش ١ايتكًٝس يف َطسً١
ايـشسٚخ َٚطسً ١ايبكاَ ٤عاّ ٖٚ .صا إمجاع َٓك ٍٛضعٝـ دساّ :
أ :ّ٫ٚيف تتبع غطٜع يتكطٜط ٟبـشح تكًٝس ؾٝدٓا ا٭ععِ ا٭ْصاضٟ
(قس :)ٙايٓػد ١ايـُطبٛع ١سذطٜاّ َٔ ز ٕٚتطق ِٝعٓسْا -يـِ أدس ْكٌ
إمجاع يف ايتٓب ٘ٝايـُعكٛز يبٝإ َبشجٓا ْ .عِ ٜبس ٚزع ٣ٛبعطِٗ
ا٫مجاع عًَ ٢ا سها ٙايـُشكل ا٫صؿٗاْ( ٞقس )ٙيف ضغايت٘ سٝح قاٍ
( )6ضادع  :ايتٓكٝض  :ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس . 649 :
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(ايـُعطٚف إٔ سهِ صريٚض ٠ايـُذتٗس ؾاغكاّ أ ٚناؾطاّ أَ ٚـدايؿاّ أٚ
َـذْٓٛاّ أ ٚعاَٝاّ سهِ َٛت٘ يف ٚدٛب ايعس ٍٚعٓ٘ٚ ،ايٛد٘ ؾَ ٘ٝطاؾاّ
اىل َا إزع َٔ ٞظٗٛض ا٫مجاع ايـُطنب بٌ ايبػٝط . )4( )...

ٚثاْٝاَّ :ع غض ايططف عٔ شيو -ايعاٖط عسّ إْعكاز ا٫مجاع
ضغِ إزعا ٙ٤يػهٛت غايب ايؿكٗا(٤ضض) عٔ ايتعطٸض ي٘ ٚايؿتٝا ب٘
يف نتبِٗ أ ٚؾتاٚاِٖٚ ،يصٖاب بعطِٗ اىل خ٬ؾ٘ :نؿا ١ٜتـشكل
ايؿطٚط سسٚثاّ ؾكط عًَ ٢ا سه ٞعٔ صاسب ايؿص ٍٛأ ٚغريٙ
ؾطادع تكطٜط ٟبـشح ايتكًٝس يؿٝدٓا ا٭ععِ (قس. )ٙ
ٚثايجاّ :يعسّ إسطاظ نؿؿ٘ عٔ َٛاؾك ١ايـُعص ّٛبؿاٖس قطع. ٞ
ايجاْ :ٞإضتهاظ ايـُتؿطع ١عً ٢إضاز ٠ايؿاضع تٛؾٓط ؾطٚط صش١
ايتكًٝس يف ايـشسٚخ ٚيف ايبكاَ ٤ػتهؿٳؿاّ َٔ َصام ايؿاضع ٚعسّ ضضاٙ
بإٔ ٜتصس ٣يًـُطدع ١ٝايس َٔ ١ٜٝٓب٘ َٓكص ١ز ١ٜٝٓنايؿػل أ ٚايهؿط أٚ
زْ ١ٜٛٝنايـذٓ ٕٛايٛاضض ٚايـدطف ايؿسٜس ٚايٓػٝإ ايبايؼ .
ٚؾ :٘ٝإٕ ٖصا ا٫ضتهاظ اْـُا ٜه ٕٛسذٚ ١زيَ ّ٬ٝعترباّ اشا نؿـ عٔ
َٛاؾك ١ايـُعصٖٚ،)( ّٛصا ا٫ضتهاظ ي ٛتـشكل خاضداّ ٚعٓس مجٝع
ايـُتـؿـطعـٖٚ -١صا أ ٍٚايهَ -ّ٬ػـتـك َٔ ٢ؾـتا ٣ٚأٚاخـط ايـؿكـٗآَٚ ٤بجل
عٓٗا  ٖٛٚناٱمجاع ٜ ٫هؿـ عٔ َٛاؾك ١ايـُعص. )( ّٛ

ٜٚـُهٓٓا ا٫غتس ٍ٫يًطأ ٟاٯخط  :بكا ٤ايـُهًـ عً ٢تكًٝس ٙاشا
سسخ َٓ٘ تكًٝس صشٝض ٚإٕ إختٌٸ ٫سكاّ بعض ايؿطٚط -بسيًٝني :
( )4ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس يًـُشكل ا٫صؿٗاْ - 69 : ٞطبع ايٓذـ ا٫ؾطف .
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ا٭ :ٍٚاْ٘ َكتط ٢إط٬م ا٭زي ١ا٫دتٗاز ١ٜايساي ١عً ٢صش ١تكًٝس
ايؿك ٘ٝايـذاَع يًؿطا٥ط سسٚثاّ ،بتكطٜب :إٕ ا٭ٚاَط ايًؿع ١ٝايـُتعًك١
بتكًٝس ايؿك ٘ٝنكٛي٘ تعاىل:طؾَ ًَٛٵْ ٫ٳؿَطٳ ٹَٔٵ نٌُِّ ؾٹطٵقَ١ٺ َٹٓٵٗٴِٵ طَا٥ٹؿَ ْ١يٹٝٳتٳؿَكٖٗٴٛا ؾٹٞ

غأَيُٛا أَٖٵٌٳ ايصِّ ِنطٔصايٓشٌ،34:
ايسِّٚ ٜٔٔٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َقٛٵَٳٗٴِٵصايتٛب166:١طؾَا ٵ
طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٙٚص( ٖٞ -)3ظاٖط ٠يف ثبٛت ايطأٚ ٟسذ ١ٝؾت٣ٛ

ايؿك ٘ٝايعسٍ ساٍ تٛد٘ ايتكًٝس ي٘ ٚايػ٪اٍ َٓ٘ ٚإيتعاّ ؾتاٚا،ٙ
ٚإط٬م ٖص ٙايٓصٛص ٜعِٸ َا اشا بك ٞايؿك ٘ٝايـُكًس عً ٢ؾطٚط
سذ ١ٝايؿتَٚ ٣ٛا اشا إختٌٸ بعطٗا أ ٚإْتؿ ٢عٓ٘ ٫سكاّ يعطٚض طاض.٨
ٖٚهصا ايػري ٠ايعك ١ٝ٥٬سٝح دط ٣ايعك ٤٬عً ٢ضدٛع غري ايـدبري
اىل ايعايـِ ايـدبريٜٚ ،هؿ ِٗٝإٔ ٜه ٕٛعايـُاّ خبرياّ سني ايطدٛع اي٘ٝ
دٔٸ أ ٚظاٍ إدتٗاز. ٙ
ٜٚػتُط ايعٌُ بؿتٛا ٙست ٢اشا َات بعس٥صٺ أ ٚٴ
ٚبتعبري ثإٕ :بٓا ٤ايعك ٤٬داضٕ عً ٢ايطدٛع اىل ايـدبري ٚإعتباض
ايؿطٚط ؾ ٘ٝسني ايطدٛع ايٜ ٫ٚ ،٘ٝعٗط َِٓٗ إضاز ٠بكا ٙ٤عً ٢خربت٘
بعس أخصٖا َٓ٘ ٚتعًـُٗا ،ؾُٔ ٜطادع ايطبٝب ٜٚصـ ي٘ زٚا٤ٶ يؿؿاٙ٤
ًٜتعّ بايسٚاٚ ٤إٕ عطض ايطبٝب بعض ايطٛاض ٟنإٔ دٴٔ أَ ٚات .
ٚباختصاض :ظاٖط ا٭زي ١ايًؿعٚ ١ٝايًب ١ٝايـُبٝٸٓ ١يؿطٚط صش ١تكًٝس
ايـُطدع ايسٜين ٖ ٛإعتباض تٛؾٓط ؾطٚط ايـدربٚ ٠ايعايـُ ١ٝيف َطسً١
ايـشسٚخ خاصٚ ١عسّ إعتباضٖا يف َطسً ١ايبكا ،٤ؾته ٕٛايؿت٣ٛ
نايطٚاٚ ١ٜؾٗاز ٠ايبٝٸٓ ١اشا ظايت عساي ١ايؿاٖس ٜٔأٚ ٚثاق ١ايطا ٟٚؾُا
( )3ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب صؿات ايكاض; ٞح . 61
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زاَا عسيني ثـكتني سني ايؿٗاز ٠أ ٚايطٚا ١ٜنؿًٜ ٫ٚ ٢عّ بكاُٖ٩ا عً٢
ايصؿٚ ،١قس ٚضز يف ايـدرب ايـُعٓ ٕٛصسٚض ٙضغِ ضعـ غٓس ٙظاٖطاّ

طخصٚا بـُا ضٚٚا ٚشضٚا َا ضأٚاص( )5ؾاْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜػتؿاز َٓ٘ ٜٚؿِٗ
نؿاٚ ١ٜثاق ١ايطا ٟٚسني ايطٚاٚ ١ٜايتشسخ بايـدرب ايـُػُٛع َٔ اَ٫اّ
ايـُعصٜ ٫ٚ ،)( ّٛططٸ بكب ٍٛايـدرب عطٚض ايؿػل ٫سكاّ عً٢
ايطا ٟٚايـُتشسخ بـشسٜح اَ٫اّ(. )
ٜٚطز عً : ٘ٝأ :ّ٫ٚإْ٘ يـِ ٜتشكل إْعكاز إط٬م يؿعَ ٞعترب بٓشٛ
تطُ ٔ٦ايٓؿؼ اىل أْ٘ َطازٷ يًؿاضع دساّ َٚكصٛز بٝاْ٘ ٚاقعاّ ،يٝهٕٛ
سذ ّ١عً ٢نؿا ١ٜإدتُاع ايؿطٚط يف ايـُكًٓس سسٚثاّ ٚسني ايطدٛع اي٘ٝ
ٚإٕ عطض عً ٘ٝخ٬ؾٗا َػتكب ،ّ٬ؾإ آٜيت ايٓؿط ٚايػ٪اٍ ٚغريُٖا َٔ
ايٓصٛص ي ٛؾطض ز٫يتٗا عً ٢سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿكْ ٫ -٘ٝـشطظ إط٬قٗا
ستٜ ٢ؿٝس دٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ٙساٍ سسٚث٘ داَعاّ يؿطٚط صش١
ايتكًٝس ،أ ٟغٛا ٤بكَ ٞتصؿاّ بٗا أّ ؾكس بعطٗا يف َطسً ١ايبكا. ٤
و يف
ٚثاْٝاّ :يف صٛض عطٚض بعض ايـدًٌ عً ٢ايـُؿيت ايـدبري ٜٴؿٳ ٓ
دط ٟايعك ٤٬عَُٛاّ عً ٢إغتُطاض ايطدٛع اىل َٔ إختٌٸ ؾ ٘ٝبعض
ؾطٚط خربٜٚت٘ يف ا٭َٛض ايـُُٗ ١ايـُػتُط ،٠نايـُطدع ١ٝايس١ٜٝٓ
ايـُػتُط ٠ط ٍٛعُط ايؿكٚ ٘ٝايـُطدع ١ٝايطب ١ٝايـُعَْٓ .١عِ يف َطادع١
ايطبٝب أْ ٚـش ٙٛيف ا٭َٛض ايسْ ١ٜٛٝغري ايـُُٗٚ ١اييت تتشكل بطدٛع
أ ٚضدٛعني يف ٚقت أٚ ٚقتني ٜـُهٔ يـشاظ ثبٛت غري ٠عً ٢ايطدٛع
ٚا٫نتؿا ٤بؿطٚط ايـدرب ٠سسٚثاّ ٫ -بكا٤ٶٚ -قس تٓػب اىل ايتػاَض .
( )5ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 14
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ٚايعُس ٠عسّ إسطاظ غري ٠عك ١ٝ٥٬عَُ ١َٝٛػتكط ٠عً ٢ايطدٛع اىل
ايـدبري-ايؿك ٘ٝأ ٚغريٚ -ٙنؿاٚ ١ٜادسٜت٘ يؿطٚط ايـدربٚ ٠ايـُطدع١ٝ
سسٚثاّ َع إْتؿاٖ٤ا بكا٤ٶ بـشٝح ٜـذط ٕٚعً ٢ايبكا ٤عً ٢ايعٌُ بطأٜ٘
ست ٢بعس عطٚض ايـدًٌ عً ٢ضأ ٜ٘نعٚاٍ خربت٘ أ ٚظٚاٍ سٝات٘ أٚ
شٖاب عكً٘ أ ٚعطٚض ايـدًٌ عً ٢صؿات ضأ ٜ٘نعسايت٘ ٚإغتكاَت٘ .
ثِ عً ٢ؾطض مشٛي ١ٝايػري ٠ايعكْ ٫ - ١ٝ٥٬ٴـشطظ إَطاٖ٤ا يف
ايـُطدع ١ٝايسٜٚ ،١ٜٝٓهؿٓٝا ايؿو يف اٱَطا ٤ايـُطًل ايؿاٌَ ؾ٪ٝخص
َٓٗا بايكسض ايـُتٝكٔ نػا٥ط ا٭زي ١ايًبٚ ،١ٝقسض اٱَطا ٤ايـُتٝكٔ ٖٛ
إدتُاع ؾطٚط صش ١ايتكًٝس ٚسذ ١ٝايٓعط سسٚثاّ ٚبكا٤ٶ .
ٜ٪ٜٚس :ٙاستُاٍ اٱمجاع ٚصش ١اٱضتهاظ ،ؾً ٛنإ إَطا٤ٷ ؾطعٞٷ
يـِ تتشكل ؾٗط ٫ٚ ْ٠إمجاعٷ عً ٢اعتباض ادتُاع ايؿطٚط سسٚثاّ ٚبكا٤ٶ.
ايسي ٌٝايجاْ :ٞإْ٘ َكتط ٢إغتصشاب سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـذاَع
يًؿطا٥ط سسٚثاّ ٚاييت قطع ايـُهًـ بٗا غابكاّ سني سسٚخ تـكًٝسٙ
يؿك٘ٝٺ داَع يًؿطا٥ط ايـُعترب ٠يف سذ ١ٝؾتاٚا ٙثِ ؾوٓ يف بكا ٤ايـشذـٝـ١
بـعس ظٚاٍ بـعض ايـؿطٚط يعطٚض ايـؿـػل أ ٚايهـؿط أ ٚايـٓـػـٝإ
ايـؿا٥ـل  -تٴػتصشب سذ ١ٝؾتاٚا ٙيعَٔ عطٚض ايطاض٫ ٤٣سكاّ .
()2

ٚقس أٚضز عً ٘ٝأغتاشْا ايـُشكل(قس)ٙ

بـُا إيتعَ٘ يف أصٛي٘ َٔ

عسّ دطٜإ ا٫غتصشاب يف ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايهًٖٚ ،١ٝصا إؾهاٍ
َبٓاًٜ ٫ ٞ٥عّ َٔ ًٜ ٫تعّ ايـُبٓ ٢ايـُصنٛض ٚايهرب ٣ا٭صٛي. ١ٝ
( )2ايتٓكٝض  :ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس . 649 :
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ْعِ إْـُا ٜـصض ايتُػو با٫غتصشاب إٕ أؾهٌ ايتُػو بايسيٌٝ
ا٫دتٗازٚ ،ٟسٝح تبٝٸٔ عسّ ايٛثٛم بإط٬م ايسي ٌٝايًؿع ٞايـُجبت

يؿطع ١ٝايتكًٝس ٚعسّ ايٛثٛم بؿُٛي ١ٝغري ٠ايعك ٤٬ايـُػتسٍ بٗا صضٸ
ايتُػو با٫غتصشاب ي ٛأسطظْا صش ١دطٜاْٜ٘ ٫ٚ ،ػعٓا إدطاٙ٤
يعسّ إسطاظ بكاَٛ ٤ضٛع ايـشذ ١ٝعٓس ايؿو يف بكاٗ٥ا نْ ٞػتصشبٗا،
ؾإٕ َٛضٛعٗا -ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـذاَع يًؿطٚط -قس ْـكطع بعسّ بكا ٘٥يف
بعض ايصٛض نُا ي ٛظاٍ إدتٗاز ٙأ ٚعكً٘ أ ٚسٝات٘ أ ٚظاٍ تصنٓطٙ
يهربٜات ٚأزٚات إدتٗازٚ ٙقس ْٳؿو يف بكا ٘٥يف بعض ايصٛضٚ -إٕ
نإ ايؿو بًشاظ ا٫عتباض ايؿطع -ٞنُا ي ٛظاٍ إعتكاز ٙأ ٚعسي٘
ْٚعاٖت٘ َع بكا ٤إدتٗازٚ ،ٙس٦ٓٝص ْ ٫ـكطع ببكا ٤ايـُٛضٛع ٚإتـشاز ٙيف
ايكطٝتني بـشػب ايؿِٗ ايعطيف ايـُتؿطع َٔ ،ٞز ٕٚؾطم بني ظٚاٍ
ايطأٚ ٟبني ظٚاٍ ٚصـؿـ٘ َع بـكا٥ـ٘ ،ؾٜ ٬ـتـٝػط يٓا إدـطا ٤إغـتصشاب
سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـذاَع سسٚثاّ يـُا بعس ظٚاٍ بعض ايؿطٚط بكا٤ٶ.
ٚايـشاصٌ اْ٘ يـِ ٜتشكل عٓسْا سذ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝبعس ظٚاٍ ؾطط
َعتربٕ ؾٗٝا بكا٤ٶ ٚزٚاَاّ ،سٝح ْؿو ٚدساْاّ يف سذٝتٗا عٓس عطٚض
ايـدًٌٚ ،ايؿو يف ايـشذَ ١ٝػاٚمٷ يعسَٗا ،ؾ٬بس َٔ ايعس ٍٚاىل
تكًٝس ؾك٘ٝٺ ٜـذُع ؾطا٥ط صش ١ايعٌُ بؿتاٚا. ٙ
ٖصا نً٘ ي ٛعطض ايـُٛت عً ٢ايؿكٜ ٘ٝكٓٝاّ أ ٚعطض عً ٘ٝايـذٕٓٛ
أ ٚايؿػل أ ٚؾػاز ايعكٝس ٠أ ٚتطى ايـُتابع ١ايعًـُ ١ٝؾعايت عٓ٘ قسض٠
اٱدتٗاز ؾً ٛعًـُٓا بعطٚض خًٌ أظاٍ ؾططاّ يـشذ ١ٝؾتٛا ٙؾأٚدب

بط ٕ٬تكًٝسٚ -ٙدب ايعس ٍٚعٓ٘ اىل ؾك ٘ٝداَع يًؿطٚط ؾٝكًس. ٙ
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يهٓ٘ ي ٛؾو يف عطٚض بعض ايـدًٌ نإٔ إستٌُ َٛت٘ أ ٚدْٓ٘ٛ
ٚيـِ ٜتشكل ٖصا عٓس -ٙأَهٓ٘ إغتصشاب بكا ٤ايـُذتٗس ايـُكًٓس داَعاّ
يؿطٚط صش ١تكًٝسٚ ٙعسّ عطٚض َا ٜبطٌ تكًٝس ٫ٚ ،ٙإؾهاٍ يف
إتـشاز ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ،ؾًصا ٜ ٫عتين بايؿو ستٜٓ ٢تكض ٜك٘ٓٝ
ايػابل بٝكني ٫سل ٜـشطظ ب٘ عطٚض ايـدًٌ ايـُبطٌ يتكًٝس ،ٙنػا٥ط
ايؿبٗات ايـُٛضٛع ١ٝؾاْ٘ إزع ٞا٫مجاع ٚسككٓا يف بـشٛثٓا ا٭صٛي١ٝ
عسّ ٚدٛب ايؿشص عٓٗا إ ٫يف َٛاضز إٖتُاّ ايؿاضع نا٭عطاض
ٚايٓؿٛؽ ؾاْ٘ ٜـذب ايؿشص عٓس٥ص سصضاّ َٔ ايٛقٛع ؾُٝا سطٸّ اهلل
غبشاْ٘ َٔ ععا ِ٥ا٭َٛض ايـُطتبط ١بايٓؿٛؽ ٚا٭عطاض بؿعٌ ايـذطأ٠
عً ٢ايـُٛضز ايـُؿتب٘ َع إستُاٍ ايـشطَ ١يف أَط َِٗ ؾطعاّ .
ْعِ ي ٛبإٳ ي٘ ايٛاقع ٚإْهؿـ سكٝك ١ا٭َط ٚأسطظ عطٚض ايـُبطٌ
يتكًٝس ٙتعٝٸٔ عً ٘ٝايعس ٍٚاىل ؾك٘ٝٺ داَع يًؿطا٥ط ٚإ ٫بك ٞعً ٢تكًٝسٙ
ايػابل اشا نإ أصٌ تكًٝس ٙيًؿك ٘ٝعً ٢طبل ايـُٛاظ ٜٔسسٚثاّ ٖ .صا.
ٚاشا تـشكل ايـُهًـ َٔ تبسٍ ؾتٝا َكًٓس -ٙيـِ ٜـذع ي٘ ايبكا ٤عً٢
ايـؿت ٣ٛايكسٜـُ ١يعسّ بكاٖ٤ا عً ٢ايـشذ ١ٝبعس ايتبسٍ ٚإعطاض ايؿك٘ٝ
عٓٗاٜٚ ،تعٝٸٔ عً ٘ٝايتعطٸف عً ٢ؾتٝا ٙايـشسٜج ١يٝعٌُ بٗا ٜٚعطض عٔ
غابكتٗاٚ ،شيو يٛضٛح إٔ ايؿكٜ ٘ٝعتكس سني تبسٸٍ ضأٚ ٜ٘ؾتٝاٜٚ ٙعرتف
بعسّ َطابك ١ؾتٝا ٙايػابك ١يًشهِ ايٛاقع ٞايـُطًٛب َٔ ايعباز إَتجاي٘
ٚإٔ ايـُطابل يًٛاقع ٖ ٞايؿتٝا ايـشسٜج ١ؾًٝعَ٘ َٚكًس ٜ٘ايعٌُ بايؿتٝا
ايـشسٜج ١تـشص ّ٬ٝٱَتجاٍ ايـشهِ ايٛاقعٚ ،ٞيًكطع بؿطاؽ ايصََ ١ـُا
إؾتػًت ب٘ ٜكٓٝاّ َٔ ا٭سهاّ ايـُتٓذع ٠عً. ٘ٝ
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ٚي ٛؾو ايـُهًـ ٚإسـتٌُ تـبسٸٍ ؾـتـٝا َـكًس ٙناْت ٚظٝؿـت٘ ايـبكا٤
عً ٢ؾتٝا ٙستٜ ٢عًـِ تبسهلا ،إغتصشاباّ يـُا نإ َتٝكٓاّ نْٗٛا ؾتٝا٫(ٚ ٙ
ٜٓكض ٜك ٘ٓٝبؿو) تبسٸٍ ؾتٝاٚ ٙإستُاٍ تػٝٸطٖاٜ ٫ٚ ،ـذب ايؿشص
ٚايتشكل يعسّ ٚدٛب ايؿشص يف ايؿبٗات ايـُٛضٛع ١ٝغايباّ إ ٫يف
َٛاضز إٖتُاّ ايؿاضع نايسَاٚ ٤ا٭عطاض ،ثِ ي ٛبًػ٘ ٜكٓٝاّ تبسٸٍ ؾتٝاٙ
ْكض ٜك ٘ٓٝايػابل بٝكني ٫سل ٚيعَ٘ ايعٌُ عً ٢طبل ؾتٛا ٙايـشسٜج. ١

لزوو تقلًد الفقًه الـخٌ يف البقاء على تقلًد الـنًت :
تبتين ؾطع ١ٝايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـشٚ ٞؾتٝاٙ
بـذٛاظ ٙأٚ ٚدٛب٘ ٖٛٚ ،غري َا اخرتْا َٔ ٙايـُٓع عٔ ايبكا ،٤ؾاشا قًٓس
ايـُهًـ ؾكٗٝاّ داَعاّ يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ثِ َات ،ؾٌٗ يًُهًـ
ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ٙاشا نإ ايـُٝت أ ٚايـشٜ ٞـشطٸّ ايبكا ٤أٜ ٚـذٝع ٙأٚ
ٜٛدب٘ َطًكاّ أَ ٚكٝٸساّ بأعًُ ١ٝايـُٝت أ ٚبعٌُ ايـُهًـ بؿتاٚا ٙ؟.
ٚيف ا٫بتساْ ٤كٜ ٫ : ٍٛـذٛظ يًُهًـ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك٘ٝ
ايـُكًٓس ي٘ بعس َٛت٘ ،يػكٛط ؾتاٚا ٙعٔ ايـشذ ١ٝبعطٚض ايـُٛت
عًٚ ،٘ٝيصا ٜ ٫صض ا٫عتُاز عً ٢ؾتاَ ٣ٚكًٓس ٙايصَ ٟات ي ٛنإ
ٜـذٝع ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ؾاْ٘ زٚضٷ ٚاضض ،بٌ ٜـذب عً٘ٝ
ايؿشص عٔ ايؿك ٘ٝايـش ٞايـذاَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس يريدع اي ٘ٝيف
دٛاظ أَٓ ٚع ايبكاٚ ،٤اشا عطؾ٘ ٫بس ي٘ َٔ تكًٝسٚ ٙايعٌُ بؿتٛأَ ٙ
سٝح ايبكا ٤أ ٚعسَ٘ .
ٚتـؿص ٌٝايك : ٍٛإٕ َػأي ١ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت نػا٥ط ايـُػاٌ٥
٫بس يًُهًـ َٔ تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞايـذاَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس
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ؾٝه ٕٛايعٌُ بؿتٝاَ٪َ ٙٸٓاّ ي٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ َٚرب٥اّ يصَت٘ٚ ،اشا
َات ايؿك ٘ٝتعني عً ٘ٝتكًٝس ايؿك ٘ٝايـشٚ ،ٞعٓس٥ص :قس ٜه ٕٛايؿك٘ٝ
ايـُٝت َؿتٝاّ بـذٛاظ ايبكاٚ ٤قس ٜهَٛ ٕٛدباّ ي٘ ٚقس ٜهَ ٕٛاْعاّ عٓ٘ أٚ
ٜـشتاط ٚدٛباّ برتن٘ ٖٚصا بـشهِ ايـُٓعٖٚ ،هصا ايؿك ٘ٝايـش٫ ٞ
ٜـدً ٛساي٘ َٔ نَ ْ٘ٛؿتٝاّ بـذٛاظ ايبكا ٤أٚ ٚدٛب٘ أ ٚبـشطَت٘ أٚ
ٜـشتاط ٚدٛباّ برتن٘ ،ؾايصٛض تػعْ ١اؾ َٔ ١٦ضطب ث٬ث ١يف ث٬ث١
ْعطضٗا تؿص: ّ٬ٝ
ا٭ٚىل :إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًسَ ٙـُٔ  ٫جيٝع ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت ،ثِ ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾك ٘ٝداَع يؿطا٥ط
صش ١ايتكًٝس ٚقًٓس ٙؾٛدسٜ ٙـُٓع عٔ ايبكا ٤ؾت٣ٛٶ أ ٚإستٝاطاّ ٚدٛبٝاّ.
ايجاْ :١ٝإٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًٓسَ ٙـُٔ ٜـذٝع ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت ثِ ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾك ٘ٝداَع يؿطا٥ط
صش ١ايتكًٝس ٚقًٓس ٙؾٛدسٜ ٙـُٓع عٔ ايبكا ٤ؾت٣ٛٶ أ ٚإستٝاطاّ ٚدٛبٝاّ.
ايجايج :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًسَ ٙـُٔ ٜٛدب ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت ثِ ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾك ٘ٝداَع يؿطا٥ط
صش ١ايتكًٝس ٚقًٓس ٙؾٛدسٜ ٙـُٓع عٔ ايبكا ٤ؾت٣ٛٶ أ ٚإستٝاطاّ ٚدٛبٝاّ.
ٚيف ٖص ٙايصٛضٜ :تعني عً ٢ايـُهًـ ايعس ٍٚيًؿك ٘ٝايـش ٞؾٝكًسٙ
ٜٚعٌُ بؿتاٚا٫ٚ ،ٙبس َٔ تطى ايعٌُ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايصَ ٟاتٖٚ ،صا
ٚاضض بػري إؾهإٍ ،ؾاْ٘ بـُٛت ايؿك ٘ٝتػكط ؾتاٚا ٙعٔ ايـشذ١ٝ
يٲمجاع عً ٢اؾرتاط سٝا ٠ايؿكٚ ،٘ٝايؿك ٘ٝايـشٜ ٞؿيت بـشطَ ١ايبكا،٤
ؾًٝعّ ايـُهًـ :ايطدٛع اىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـش ٞيٝعٌُ بٗا تـُاَاّ .
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ايطابع :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايص ٟنإ ٜكًسَ ٙـُٔ ٜ ٫ـذٝع ايـبكا ٤عً٢
تـكًٝس ايـُٝت -ؾت٣ٛٶ أ ٚاستٝاطاّ ٚدٛبٝاّ بايرتى -ثِ َات ثِ ؾشص
ايـُهًـ عٔ ؾك ٘ٝداَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ٚقًٓس ،ٙؾٛدسٜ ٙؿيت
بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝتَ -طًكاّ أ ٚاشا نإ أعًِ -ؾاْ٘ ٜبك٢
عً ٢تكًٝس ٙيف عُ ّٛايـُػا ٌ٥أ ٚيف خصٛص ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا
ساٍ سٝاَ ٠كًٓس ،ٙأ ٚيف خصٛص ايـُػا ٌ٥اييت تعًُٓٗا ٜٚتصنٓطٖا .
ايـداَػ :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايص ٟنإ ٜكًسَ ٙـُٔ ٜ ٫ـذٝع ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايـُٝت  -ؾت٣ٛٶ أ ٚاستٝاطاّ ٚدٛبٝاّ بايرتى ٚ -بعس َٛت٘
ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾك ٘ٝداَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ٚقًٓس ،ٙؾٛدسٙ
ٜؿيت بٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝتَ -طًكاّ أ ٚاشا نإ أعًِٚ ،يف
عُ ّٛايـُػا ٌ٥أ ٚيف خصٛص ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا ساٍ سٝا٠
َكًٓس ،ٙأ ٚيف خصٛص ايـُػا ٌ٥اييت تعًُٓٗا ٜٚتصنٓطٖا .
ٚيف ٖاتني ايصٛضتني  ٫ :اؾهاٍ عٓسْا يف إٔ ي٘ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
ايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًٓس ٙساٍ سٝات٘ ،اعتُازاّ عً ٢ؾتٝا ايؿك٘ٝ
ايـشٚ ٞبـشػب ْعط َٔ ٙسٝح اٱط٬م أَ ٚكٝساّ بـُا اشا نإ أعًِ
ٚيف ايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا أ ٚاييت تعًُٓٗا ٜٚتصنٓطٖا ،إَ ٫ػأي ١ايـُٓع
عٔ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ،ؾإْ٘ بعطٚض َٛت ايؿك ٘ٝتبطٌ ؾتاٚاٙ
 ٫ٚاعتباض ؾطع ٞهلا قطعاّ ٫ٚبس يًُهًـ َٔ ايؿشص عٔ ؾك ٘ٝداَع
يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ؾٝكًٓسٜٚ ٙكصس ايعٌُ بؿتاٚاٚ ،ٙاشا نإ ٜـذٝع ايبكا٤

عً ٢تكًٝس ايـُٝت أٜٛ ٚدبَ٘ -طًكاّ أ ٚبكٝس ا٭عًُ ١ٝأ ٚؾُٝا عٌُ
ايـُكًس بؿتاٚا ٙأ ٚتعًُٗا ٜٚتصنطٖا -ؾتعٛز ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚايـُٝت
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ايص ٟنإ ٜكًٓسٜٚ ،ٙـذٛظ ي٘ أٜ ٚـذب عً ٘ٝايبكا ٤عً ٢ؾتا ٣ٚايـُٝت
ٚإيتعاَٗا عُ ،ّ٬غ ٣ٛؾتٝا ٙبـشطَ ١ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ،٭ٕ
ا٫عتُاز بعس َٛت َكًس ٙعً ٢ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـش ٞايصٜ ٟطؾض ٖصٙ
ايؿتٝا٫ٚ ،ظّ تكًٝس ٙيًش ٞبط ٕ٬ؾتٝا ايـُٝت :سطَ ١ايبكاٚ ٤عسّ دٛاظ
ايبكا ٤عًٗٝا .
ٚبتعبري ثإٕ :عٓس تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞتعٛز ايـشذٚ ١ٝا٫عتباض يؿتا٣ٚ
ايـُٝت إ ٫ؾتٝا ٙبـشطَ ١ايبكاٚ ،٤شيو ٭ٕ ؾتٝاٖ ٙصٜ ٫ ٙـُهٔ إٔ تعُٸٗا
ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـش ٞبـذٛاظ أ ٚبٛدٛب ايبكا ،٤إش أْ٘ ًٜعّ َٔ تعُ ِٝؾتٝا
احلٞٸ هلا عسّ سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُٝت عَُٛاّٖٚ ،صا خًـ ؾطض تـذٜٛعٙ
أ ٚإٜـذاب٘ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝتٖٚ ،صا حمصٚض ٫ظّٷ َـدتص بتعُِٝ
ؾتٝا ايـش ٞيؿطع ١ٝايبكا ٤عً ٢ؾتٝا ايـُٝت بـشطَ ١ايبكاٚ ،٤ي ٛاغتجٓٓٝا
ٖص ٙايؿت َٔ ٣ٛؾتٝا ايؿك ٘ٝايـش ٞبؿطع ١ٝايبكا ٤ؾَ ٬ـشصٚضَٚ ،ا ًٜعّ
َٓ٘ ايـُشصٚض ايباطٌ باطٌٚ ،يصا ْك ٫ :ٍٛتعِٸ ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـش ٞظٛاظ
ايبكا ٤أٚ ٚدٛب٘  ٫ٚتؿٌُ ؾتٝا ايـُٝت :سطَ ١ايبكاَ ٫ٚ ،٤اْع عٔ
مش ٍٛؾتا ٣ٚايـش٫ ٞعتباض ؾتا ٣ٚايـُٝت غ ٣ٛؾتٝا ٙبـشطَ ١ايبكا. ٤
ايػازغ :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًسَ ٙـُٔ ٜـذٝع ايبكا٤
عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿك ٘ٝايـش ٞأٜطاّ ٜؿيت بـذٛاظ ايبكا ٤ؾايعاٖط
دٛاظ بكا ٤ايـُهًـ عً ٢تكًٝس ايـُٝت اعتُازاّ عً ٢ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـشٞ
ايص ٟقًس ٙبعس َٛت ايؿك ٘ٝا٭ ،ٍٚبـُعٓ ٢اْ٘ ٜعتُس ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـشٞ
ٜٚتدري بني ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚبني ايعس ٍٚيتكًٝس ايؿك ٘ٝايـش.ٞ
ٚإْـُا جيٛظ ايبكا ٤اعتُازاّ عً ٢ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـش ٞ٭ْ٘ بـُٛت ايؿك٘ٝ
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ايـُكًس تػكط ؾتاٚا ٙعٔ ا٫عتباضٚ ،عٓس تكًٝس ايؿك ٘ٝايـش٫ ٞسكاّ
تصبض سذ ّ١عً َٔ ٘ٝدسٜس َٔٚ ،ايٛاضض إَهإ ايعٌُ بايـشذ١
ايؿعً ١ٝؾٝػتُط عًُ٘ ٚاعتُاز ٙعً ٢ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُٝت ،يهٔ ٫بس َٔ
َطاعا ٠ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـش ٞايص ٟقًٓسٜ ٌٖ : ٙـذٝع ايبكا ٤عً ٢اٱط٬م أٚ

َؿطٚطاّ بـُا اشا نإ ايـُٝت أعًِٜ ٌٖٚ ،ـذٝع ايبكا ٤يف عُ ّٛايؿتا٣ٚ
أٜ ٚكٝٸس دٛاظ ايبكا ٤بايؿتا ٣ٚاييت عٌُ ايـُهًـ بٗا أ ٚاييت تعًُٓٗا
ٜٚتصنٓطٖاٚ ،يف مجٝع ايتكازٜط ٜبك ٢عً ٢ؾتا ٣ٚايـُٝت اعتُازاّ عً٢
ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـش ٞبـذٛاظ ايبكاٚ ٤يف سسٚز ؾتٝا ٙإط٬ق ّا أ ٚاؾرتاطاّ.
 ٌٖٚتعِٸ ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـش ٞبـذٛاظ ايبكاٚ ٤تؿٌُ ؾت ٣ٛايـُٝت ؾٝبك٢
عً ٢ؾت ٣ٛايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًس ٙإعتُازاّ عً ٢ؾت ٣ٛايـُٝت ؟.
ؾ ٘ٝاؾهاٍ بٌ قس ٜـُٓع عٓ٘ يًع ّٚايًػٚ ١ٜٛايبط ٕ٬بًشاظ إٔ ايكٍٛ
بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت يف َػأي ١دٛاظ ايبكاٜ ٤ػتًعّ أخص
ايـشهِ يف َٛضٛع ْؿػ٘ سٝح إٔ دٛاظ ايبكا ٤سهِٷ ٜ ٫ٚصض ايكٍٛ
بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ست ٢يف َػأي ١دٛاظ ايبكا ،٤٭ٕ
ايـُػأي ١ايٛاسس ٫ ٠تـشتٌُ تكًٝسَ ٜٔرتتبني :ؾإ بين عً ٢دٛاظ
ادتُاع ايـُجًني يف ضتبتني يعّ ايًػَ ١ٜٛع اتؿاقُٗا عُ ،ّ٬أًٜ ٚعّ
ايتٓاقض أَ ٚا ٜؿبٗ٘ َع اخت٬ؾُٗاٚ ،بطٖ ٕ٬صا نً٘ ٚاضض .
ٜٚـُهٔ ايتدًص َٔ ا٫ؾهاٍ ٚايـُشصٚض يف ايـذًُ ١يف َٛاضز
تـدايـ َٛضٛع دٛاظ ايبكا ٤يف ؾتٝا ايؿك ٘ٝايـُٝت عٓ٘ يف ؾتٝا ايؿك٘ٝ
ايـش ،ٞنُا اشا نإ َٛضٛع ايـذٛاظ عٓس ايـُٝت نٌ َػأي١ٺ سصٌ
عٓس ايـُهًـ إيتعاّ ايعٌُ بٗا ٚإٕ مل ٜتعًُٗا أ ٚمل ٜعٌُ بٗا ،ثِ َات
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ايؿكٚ ٘ٝقًٓس بعس ايؿشص َٔ ٜؿيت بإٔ َٛضٛع ايـذٛاظ ايـُػا ٌ٥اييت
تعًُٓٗا ٜ ٖٛٚتصنطٖا أ ٚايـُػا ٌ٥اييت عٌُ بٗا ساٍ سٝاَ ٠كًس٫ٚ ٙ
ٜهتؿ ٞبا٫يتعاّ ،ؾاشا قًٓا بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت غٛف تعٛز
ايـشذ ١ٝيؿتاٚاٜٚ ٙطدع ايـُهًـ اىل تكًٝس ايـُٝت ٜٚعٌُ بؿتاٚاٙ
َٗٓٚا دٛاظ ايبكا ٤عـَُٛاّ سـت ٢ؾـ ٞايـُػا ٌ٥اييت مل ٜـتـعـًُٓٗا أ ٚاييت
مل ٜـعٌُ بـٗاٚ ،عـٓس٥ص تٓتؿ ٞايًػ ١ٜٛأَ ٚـشصٚض ادتُاع ايـُجًني يف
َٛضز ٚاسس .
ٚاحلاصٌ عسّ اغتشهاّ ا٫ؾهاٍ ٚعسّ إطبام ايـُشصٚض يف دٛاظ
ايبكا ٤بإداظ ٠ايؿك ٘ٝايـشٚ ٞؾتٝاْ ،ٙعِ ٜبك ٢ا٫ؾهاٍ قاُ٥اّ يف ايٓؿؼ
 ٚي ٛيف اجلًُٚ -١يصا ٜه ٕٛا٭سٛط اختٝاض ايبكا ٤عً ٢ؾتا ٣ٚايـُٝتاعتُازاّ عً ٢ؾتٝا ايـشٚ ،ٞأسٛط َٓ٘ اختٝاض ايعٌُ بؿتا ٣ٚايـش ٞ٭ْ٘
أسس ؾطز ٟايتدٝري ،بٌ ٜتعني عٓسْا تطى ايبكا ٤نُا سككٓاَ ٙاضٝاّ .
ايػابع :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًٓسَ ٙـُٔ ٜٛدب
ايبكا ٤عً ٢تـكًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿك ٘ٝايـش ٞايص ٟؾشص ايـُهًـ عٓ٘
ٚعطؾ٘ داَعاّ يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ؾكًٓسٚٚ ٙدسٜ ٙؿيت أٜطاّ بٛدٛب
ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايؿك ٘ٝايـُٝت ٫ٚ ،اؾهاٍ يف ٚدٛب بكا ٙ٤عً ٢تـكًٝس
ايـُٝتٚ ،شيو ٭ْ٘ بعس غكٛط ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُٝت عٔ ا٫عتباض ٚؾشص
ايـُهًـ عٔ ايؿك ٘ٝايـذاَع ٚتكًٝسٚ ٙقس ٚدسٜ ٙؿيت بٛدٛب ايبكا ٤تعٛز
ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚايـُٝت :ا٫سهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝايٛضعَٗٓٚ -١ٝا ٚدٛب
ايبكاٜٚ -٤أتٖٓ ٞا تٛاؾل ايـشَ ٞع ايـُٝت أ ٚاخت٬ؾُٗا يف َٛضٛع سهِ
ايبكاٜٚ ،٤أتَ ٞا تكسّ َٔ اٱؾهاٍ ٜٚ ،ـشػٔ ا٫ستٝاط بايتعاّ َٛضٛع
ايبكا ٤عٓس ايؿك ٘ٝايـش ٞغع ّ١أ ٚضٝك ّا .
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ايجآَ :١إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜكًٓسَ ٙـُٔ ٜـذٝع ايبكا٤
عً ٢تـكًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿك ٘ٝايـش ٞايص ٟؾشص عٓ٘ ٚإعتكس ٙداَعاّ
يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ؾكًٓسٜ -ٙؿيت بـٛدٛب ايبكا ،٤ؾ ٬اؾهاٍ يف
غكٛط ؾتا ٣ٚايـُٝت ،ثِ بتكًٝس ايؿك ٘ٝايـش ٞايـُؿيت بٛدٛب ايبكا٤
تعٛز ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚايـُٝتَ -طًكاّ أ ٚاشا نإ أعًِ َٔ ايـش-ٞ
ٚعٓس٥ص ٫ :بس َٔ ايعٛز يًعٌُ بؿتا ٣ٚايـُٝتٚ ،بعس عٛز ٙايٗٝا ٌٖ :
ٜـُهٓ٘ ا٫عتُاز عً ٢ؾت ٣ٛايـُٝت ٜٚعٌُ بؿتٝا ٙايـداص :١دٛاظ ايبكا٤
ٚاييت تػتًعّ دٛاظ ايعس ٍٚيًـش ،ٞؾٝعسٍ ايَ ٘ٝػتٓساّ يؿتٛا ٙ؟ .
قس ٜكاٍ بايـُٓع يعسّ إَهإ تعُ ِٝؾت ٣ٛاحل ٞبٛدٛب ايبكا ٤يؿت٣ٛ
ايـُٝت بـذٛاظ ،ٙبًشاظ إٔ ؾتٝا ايـش ٞتطدع اىل سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُٝت
تعٓٝٝاّ -أ ٟيٝؼ ي٘ ايعس ٍٚاىل غريٚ -ٙتطدع ؾت ٣ٛايـُٝت اىل نٕٛ
سذ ١ٝؾتٛا ٙتـدٝرياّ َٔٚ ،ايٛاضض اغتشاي ١ادتُاع ايـشذ ١ٝايتع١ٝٓٝٝ
َع ايـشذ ١ٝايتدٝري ١ٜ٭ْ٘ ٜؿب٘ ايـُتٓاقطني ايـُُتٓع ادتُاعُٗا يف
ٚاسس ،ؾاشا ؾطض مش ٍٛؾت ٣ٛايـش ٞيؿت ٣ٛايـُٝت ٖصًٜ -ٙعّ
َـشصٚضٷ َـشاٍ ٫ٚبس َٔ اختصاص(ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت) بػري
ٖص ٙايـُػأي َٔ ١ؾتا ٣ٚايـُٝتٚ ،عًٜ ٫ :٘ٝـذٛظ يًُهًـ ايعس ٍٚاىل
ايـش ٞبعس تكًٝس ايـُٝت ايص ٟأؾت ٢بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت .
ٜٚـُهٔ ا٫ؾهاٍ عً ٢ايـُكاٍ ٚإثبات ايـذٛاظ ٚعُ ّٛؾت ٣ٛايـشٞ
بـ(ٚدٛب ايبكا )٤يؿتٝا ايـُٝت(دٛاظ ايبكاٚ )٤صش ١عسٚي٘ يؿتا٣ٚ
ايـش ٞبعس عٛز ٙاىل ؾتا ٣ٚايـُٝتٚ ،شيو ٱَهإ ادتُاع ايـشذ ١ٝايتع١ٝٓٝٝ
ٚايتدٝري ١ٜبًشاظني ٚدٗتني َتدايؿتني ،ؾإ ايـشذ ١ٝايتع ١ٝٓٝٝثابت ١يؿت٣ٛ
ايـُٝت بًشاظ ؾتٝا ايـش ٞبٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت بـُا ٖ ٞؾت٣ٛ
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ايؿك ٘ٝايـُٝتٖٚ ،صا ٜٓ ٫ايف نْٗٛا سذ ١تـدٝري ١ٜبًشاظ قٝاّ ايـشذ١
عٓس ايـُٝت عً ٢دٛاظ ايبكاٚ ٤إَهإ ايعس ٍٚاىل ايـشَٚ ،ٞع
إخت٬ف ايًشاظني  ٫تٓايف  ٫ٚتطازٚ ،يصا ٜـُهٓ٘ بعس ايعٛز يتكًٝس
ايـُٝت  :إٔ ٜعسٍ اىل ايـشٜٚ ٞكًسٜٚ ٙعٌُ بؿتاٚا ٙنًٗا .
ْٚعري ٖصاَ :ا ي ٛأؾـت ٢ايؿك ٘ٝايـُٝت بـشذـ ١ٝخـرب ايـجـك ١يف
ايـُٛضٛع ايـداضدٚ ٞأؾت ٢ايؿك ٘ٝايـش ٞبعسّ سذٝت٘ ،ؾإ خـرب ايجك١
ٜ ٫تصـ بايـشذ ١ٝيف ْعط ايـش ٞبًشاظ قٝاّ ايـشذ ١عٓس ٙعً ٢عسّ
سذٝت٘ٚ ،سٝح إٔ ايـشذ ١قاَت عٓس ٙعًٚ ٢دٛب ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
ايـُٝت ايص ٟقاَت ايـشذ ١عٓس ٙعً ٢سذ ١ٝخـرب ايـجـك ١يف ايـُٛضٛع
ايـداضد ٞؾٝذٛظ إعتُاز ؾتٛا ،ٙنُا ٜـُهٓ٘ ايعس ٍٚيًـشٚ ٞايعٌُ
بؿتٛا ٙبعسّ سذٝت٘ .
ٚباختصاض :نُا ٜـُهٔ ادتُاع ايـشذٚ ١ٝعسّ ايـشذ ١ٝيـدرب ايجك١
يف ايـُٛضٛع ايـداضد ٞبًشاظني َتدايؿنيٜ -ـُهٔ يف َػأي ١دٛاظ
ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت :ادتُاع سذتني تعٚ ١ٝٓٝٝتـدٝري ١ٜبًشاظني
َتدايؿني ،ؾَ ٬ـشصٚض  ٫ٚاؾهاٍ ٪ٜٚ .نس٬َ : ٙسعٚ ١اقع ايتؿطٜع
ايـُشؿٛظ يف ايًٛح ،٭ْ٘ إَا إٔ ته ٕٛايـشذ ١ٝايتع ٖٞ ١ٝٓٝٝايـُذعٛي١
ٚاقعاّ أ ٚايتدٝريٚ ،١ٜايـشذ ١ٝايٛاقع َٔ ١ٝزٚ ٕٚصٛهلا اىل ايـُهًـ
 ٫أثط هلا قطعاّ ،إش ايػطض َٔ دعًٗا عً ٢ناٌٖ ايعباز ٖ ٛايتٓذٝع أٚ
ايتعصٜطٖٚ ،صإ ٜ ٫تشككإ إَ ٫ع ٚص ٍٛايـشذٚ ،١ايصٜٓ ٟذٸع ايٛاقع أٚ
ٜعصض ٖٛ ٙؾتٝا ايؿك ٘ٝايـذاَع يًؿطا٥طٚ ،اشا أؾتا ٙايؿك ٘ٝايـش ٞبٛدٛب
ايبكاٚ -٤دب عً ٘ٝايطدٛع اىل تكًٝس ايـُٝت ايـُؿيت بـذٛاظ ايبكا٤

ٚايعس ،ٍٚؾٝذٛظ ي٘ ايعس ٍٚاىل تكًٝس ايـشٚ . ٞعً : ٘ٝاشا نإ ايٛاقع
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ٜٛاؾل ايـشذ ١ٝايتدٝري ١ٜؾَٗ ٛتدٝٸطٚ ،قس اختاض ايعس ٍٚاىل ايـشٞ
ٚايعٌُ بؿتاٚاٚ ،ٙاشا نإ ايٛاقع ٜٛاؾل ايـشذ ١ٝايتع ١ٝٓٝٝؾٗ ٞغري
ٚاصً ١اىل ايـُهًـ ساٍ تكًٝس ٙايـشٚ ٞعٛز ٙاىل تكًٝس ايـُٝت ؾاْ٘
قس ٚصً٘ خ٬ؾٗا :ايـشذ ١ايتدٝري ١ٜسػب ؾت ٣ٛايـُٝت ،بـُعٓ٢
دعٌ ايـشذ ١ٝيـُا ٜـدتاض ٙايـُهًـ َٔ خصًيت ايـدٝاضَ ٫ٚ ،ـشصٚض
يف دعًٗا عً ٢ايـُهًـ ساٍ عسّ ٚص ٍٛايٛاقع  :ايـشذ ١ايتع. ١ٝٓٝٝ
ايتاغع : ١إٔ ٜه ٕٛايـؿكـ ٘ٝايـُٝت ايص ٟنإ ٜـكًسَ ٙـُٔ ٜـٛدـب
ايـبـكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿك ٘ٝايـش ٞايص ٟؾشص عٓ٘ ٚإعتكسٙ
داَعاّ يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ؾكًٓسٜ ٖٛٚ ٙؿيت بـذٛاظ ايبكا ٤عً ٢تكًٝس
ايـُٝت ٚعسّ ٚدٛب٘ ٫ٚ ،ضٜب يف غكٛط ؾتاَ ٣ٚكًٓس ٙبعس َٛت٘ عٔ
ايـشذٚ ١ٝا٫عتباض٫ٚ ،بس ي٘ َٔ ايعس ٍٚاىل تكًٝس ايؿك ٘ٝايـشٞ
ايـذاَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ،ثِ بعس تكًٝس ٙايؿك ٘ٝايـُؿيت بـذٛاظ
ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٜ -تدري بني ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚبني
ايعس ٍٚاىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـش -ٞتـدٝرياّ َتص -ّ٬سسٚثاّ ٚبكا٤ٶ -أٟ
بعس تكًٝس ٙايؿك ٘ٝايـش ٞتصبض ؾتا ٣ٚايـُٝت سذ ّ١ؾعً ّ١ٝعًٖٞٚ ٘ٝ
سذ ١ٝتـدٝري ١ٜبـُعٓ ٢اْ٘ ٜتدري بني ايبكا ٤عً ٢تكًٝس ايـُٝت ٚبني
ايعس ٍٚاىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـش ٞايص ٟقًٓسَ ٙعتكساّ مجع٘ يؿطا٥ط صش١
ايتكًٝسٖٚ ،صا ايتدٝري َتصٌ َػتُط ثابت عً ٘ٝسسٚثاّ ٚبكا٤ٶ َٔ ،ز ٕٚزيٌٝ
عً ٢ا٫ختصاص بعَإ سسٚخ تـكًٝس ٙيًؿك ٘ٝايـش ،ٞبٌ ي٘ إٔ ٜبك ٢عً٢
تكًٝس ايـُٝت ٜٚعٌُ بؿتاٚا ٙؾرت َٔ ّ٠ايٛقت ،ثِ ٜٴعطض عٓٗا ٜٚعسٍ اىل
تـكًٝس ايـش ٞايـذاَع يؿطا٥ط صش ١ايتكًٝس ٜٚعٌُ بؿتاٚا. ٙ
ثِ ْٓتكٌ اىل ايبشح ايػابع َٔ بـشٛخ ؾطٚط صش ١ايتكًٝس :
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اشرتاط أعلـنًة الفقًه الـنقلد :
قس ٚقع ن ّ٬نجري يف يع ّٚأ ٚعسّ يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ َٔ ايؿكٗا٤
ٚؾ ٘ٝخ٬ف ععْ :ِٝٴػٹبٳ اىل ايـُؿٗٛض ٚدٛب تكًٝس ا٭عًـِٚ ،قٝٸسٙ
بعطِٗ بكٛي٘ (َع اَ٫هإ)ٚ ،خايـ مجع َٔ ا٫عاظِ ْٚـؿٛا يعَ٘ٚ
ٚقايٛا بهؿا ١ٜتكًٝس ايـُؿط ٍٛاشا أسطظت عسايت٘ ٚتكٛاٚ ٙتٛضع٘ عٔ
ايـُشطَاتٜٓٚ ،بػ ٞتـُٗٝساّ بٝإ أَٛض قبٌ ايٛيٛز يف ا٫غتس ٍ٫هلصا
ايك ٍٛأ ٚيصيوْ ،بسأ َٓٗا :

أقىال فقهاءىا يف تقلًد األعلـه :
قس إختًؿت أْعاضِٖ يف تكًٝس ا٭عًـِ ٌٖ ٖٚ ٛادب أّ  ٫أّ ثـُ١
تؿص ٌٝيف ايبنيٜٓٚ ،بػ ٞعطضٗا تؿصَ ّ٬ٝع عطض َٛدع يهًـُاتِٗ
ٱعتكازْا زخاي ١ايبٝإ ايـُؿصٌ ٖٓا يف إغتدطاز ايطأ ٟايـُدتاض،
ؾٓك :ٍٛا٭قٛاٍ يف سهِ تكًٝس ا٭عًـِ َتعسز:ٖٞٚ ،٠
ايك ٍٛا٭ٚ :ٍٚدٛب تكًٝس أعًـِ ايؿكٗا ٤عً ٢ا٫ط٬مٖٚ ،صا َكاٍ
َؿٗٛض َٓػٛب اىل مجع نبري َٔ ؾكٗاْ٤ا ايـُتكسَني ٚايـُتأخط ٜٔبٌ
سه ٞعٔ بعطِٗ :عسّ ايـد٬ف ؾٚ ،٘ٝسه ٞعٔ ايػٝس ايـُطتط٢
نَ(َٔ ْ٘ٛػًـُات ايؿٝعٚ )١سه ٞعٔ ايـُشكل ايهطن ٞا٫مجاع
عً ٢يع َ٘ٚيف نتاب اجلٗاز يف ساؾٝت٘ عً ٢ايؿطا٥عٚ ،قس اؾتٗط بني
أٚاخط ؾكٗاْ٤ا سػبُا ٜعٗط َٔ َطادع ١سٛاؾ(ٞايعط ٠ٚايٛثكٚ )٢قس
غبكِٗ مجع َٔ عًـُا ٤ايكطٕ ايجايح عؿط بٌ ْػب اىل ايـُشكل يف
ايـُعاضز ٚايع ١َ٬يف ا٫ضؾاز ٚايٓٗاٚ ١ٜايتٗصٜب ٚايؿٗٝس يف ايسضٚؽ
ٚايصنطٚ ٣ايهطن ٞيف داَع ايـُكاصس ٚايـذعؿطٚ ١ٜايؿٗٝس ايجاْ ٞيف
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ؾطح ا٭يؿٚ ١ٝابٓ٘ يف ايـُعايـِ ٚايػٝس ايطباطبا ٞ٥يف ايطٜاض ٚايؿٝذ
ا٭ْصاض ٟيف ضغايت٘ ايعًُٚ ١ٝيف تكطٜط ٟبـشج٘ يف ايتكًٝس ٚايـُشكل
ايـدطاغاْ ٞيف نؿاٜت٘ ٚايـُشكل ايٓاٝ٥ين ٚايعطاقٚ ٞغريُٖاٚ ،بعض
ا٭ٚاخط قس تطزز ٚيـِ ٜـذعّ ْعري ايػٝس ايطباطبا ٞ٥ايص ٟقاٍ يف
عطٚتٜ٘( :ـذب تكًٝس ا٫عًـِ َع اٱَهإ عً ٢ا٭سٛط) ٖٚص ٙؾت٣ٛ
إستٝاطْٚ ،١ٝعري ايؿك ٘ٝايـذً ٌٝايػٝس اب ٛايـشػٔ ا٫صؿٗاْ ٞايصٟ
عًٓل عً( ٢ايعط ٠ٚايٛثك )٢بأْ٘(ٜـذب تكًٝس ا٭عًـِ عً ٢ا٭ق)٣ٛ
ٚتطاٜ ٙرتزز يف ساؾ ١ٝؾاضغ ١ٝي٘ عً ٢ضغايَٓ( ١تدب ايطغا )ٌ٥قاٍ َا
تطمجت٘( :ا٭عًـُ ١ٝيٝػت َٔ ؾطا٥ط صش ١ايتكًٝس ،بٌ َٖ ٞطدٸض يف
صٛض ٠إخت٬ف ايؿتَ )٣ٛـُا ٜهؿـ عٔ عسّ دعَ٘ ٜٚـدايـ ساؾٝت٘
عً(٢ايعط ٠ٚايٛثك. )٢
ايك ٍٛايجاْ :ٞدٛاظ تكًٝس ايـُؿطٚ ٍٛعسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭عًـِ
عً ٢ا٫ط٬مٖٚ ،صا قَٓ ٍٛػٛبٷ اىل بعض ايـُتكسَني نايكاض ٞابٔ
()7

ايربازٚ ،سه ٢ايـُشكل ايطٗطاْٞ

إٔ ايـُريظا َـشُس بٔ غًُٝإ

ايتٓهاب(ْٞٛتٖ 1416:ـ) إختاض يف ضغايت٘ :عسّ يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ
ٚعٔ نتاب٘(:قصص ايعًـُا )٤أْ٘ تٛدس َٚ ١٦ضغايتني يف عسّ يعّٚ
تكًٝس ا٭عًـِٚ ،إيتعّ ب٘ مجعٷ َٔ أعاظِ ؾكٗآ٥ا يف ايكطٕ ايجايح عؿط
قطٕ تٛغٸع ٚتطٛض ايؿهط ا٭صٛيٚ ٞايؿكٗ ٞاَ٫اَْ ٞعري ؾٝذ ايؿكٗا٤
ايـذٛاٖط ٟايص ٟصطح( )8ب٘ يف َٛضعني :يف بـشٛخ ا٭َط بايـُعطٚف
( )7ايصضٜع ١اىل تصاْٝـ ايؿٝع : ١ز. 491 : 3
( )8دٛاٖط ايه : ّ٬ز + 316 : 61ز. 32 - 34 : 31
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ٚيف بـشٛخ ايكطاٚ ٤أؾت ٢بـذٛاظ تكًٝس ايـُؿطَ ٍٛع ٚدٛز ايؿاضٌ
َٔ غري ؾطم بني ايعًـِ بايـد٬ف ٚعسَٜ٘ ،عين َٔ ز ٕٚؾطم بني عًـِ
ايـُهًـ بتدايـ ؾتا ٣ٚا٭ؾطٌ ٚايؿاضٌ ٚبني عسّ عًـُ٘ باخت٬ف
ايؿتا ٣ٚبُٗٓٝاٚ ،إغتسٍ بإط٬م ا٭زيٚ ١ايػري ٠ايـُػتُط ٠يف ا٫ؾتا٤
ٚا٫غتؿتاَ َِٗٓ ٤ع تؿاٚت ؾطًِٗ ٚاْ٘  ٫زي ٌٝعكْ ٫ٚ ّ٬ك ّ٬عً٢
ٚدٛب ايعٌُ بطدشإ ؾتٝا ا٭ؾطٌ ٚظٓٸٖ٘ٚ ،هصا إختاض ايـُشكل
()9

ايٓطاقٞ

يف ايكطاٚ ٤ايـُشكل ا٫صؿٗاْ ٞيف (ايؿصٚ )ٍٛايـُشكل

ايكُ ٞيف قٛاْٚ ٘ٓٝداَع ؾتات٘ٚ ،ايـُشكل صاسب ايطٛابط٤٫٪ٖٚ ،
َٔ أعاظِ ؾكٗآ٥ا ،نُا ٜبس ٚصطٜـشاّ َٔ بعض ايؿكٗا ٤ا٭ٚاخطْ ،عري
اٯ ١ٜايععُ ٢ايؿٝذ َـشُس ضضا آٍ ٜؼ قاٍ يف تعًٝكت٘ عً( ٢ايعط٠ٚ
ايٛثك( : )٢ا٫ق ٣ٛدٛاظ تكًٝس ايـُؿطَ ٍٛطًكاّٚ )...قس إستاط مجع
َٔ َعًك ٞايعطٚ ٠ٚيـِ ٜـذعّ بايؿتٝا .
ٚقاٍ ايؿٗٝس ايجاْٜ ٌٖ()11(ٞـذب تكًٝس أعًـِ ايـُذتٗس ٜٔأّ ٜتدري
يف تكًٝس َٔ ؾاَِٗٓ ٤؟ ؾ ٘ٝق ٕ٫ٛيٮصٛيٝني ٚايؿكٗا :٤أسسُٖا
ايـذٛاظ ٫ؾرتاى ايـذُٝع يف ا٭ًٖٚ ١ٝيـُا إؾتٗط َٔ إٔ ايصشاب ١ناْٛا
ٜؿتَ ٕٛع إؾتٗاضِٖ با٫خت٬ف يف ايؿطَٚ ،١ًٝع تهطض ا٫ؾتا ٤يـِ
ٜٓهط عً ِٗٝأسسٷ َٔ ايصشاب ،١ؾٝه ٕٛإمجاعاّ َِٓٗ عً ٢دٛاظ تكًٝس
ايـُؿطَ ٍٛع ٚدٛز ا٭ؾطٌ)ٜٚ .ـُهٓٓا ا٫غتس ٍ٫بٓعري َا تكسّ َٓ٘
بإٔ ٜكاٍ( :قس إؾتٗط ؾت ٣ٛأصشاب ا٭ ١ُ٥يف ؾٝعتِٗ َع ايٝكني
(َ )9ػتٓس ايؿٝع : ١ز. 32 : 17
(َ )11ػايو ا٫ؾٗاّ  :ز. 434 : 14

اعتبار أعلـنًة الفقًه الـنقلد )247( ...........................................

باخت٬ؾِٗ َٔ سٝح ايؿطٚ ،١ًٝقس تهطض اٱؾتا َٔ َِٗٓ ٤ز ٕٚإْهاض
ا٭ ١ُ٥بٌ َع سجٸِٗ ٚتؿذٝعِٗ عً ٢اٱؾتا ٤ؾٝه ٕٛإمجاعاّ عًُٝاّ َٔ
أصشاب ا٭ ١ُ٥عً ٢دٛاظ تكًٝس ايـُؿطَ ٍٛع إَطا )ِٖ٤ثِ قاٍ
ايؿٗٝس ايجاْ ٞعكٝب ايعباض ٠ايـُاضٖٚ( : ١ٝصا ٖ ٛايص ٟإختاضٙ
ايـُصٓـ ضمح٘ اهلل) ٜعين ايـُشكل ايـشً ٞيف قطا ٤ؾطا٥ع٘ :ايـُػأي١
ايجايج َٔ ١ايـُػا ٌ٥ايـُتعًك ١بايكاضٚ ٞايكطا ،٤ثِ قاٍٚ( :ايجاْٖٛٚ ٞ
ا٭ؾٗط بني ا٭صشاب :ايـُٓع ٭ٕ ايعٔ بك ٍٛا٭عًـِ أق َ٘ٓ ٣ٛبكٍٛ
ايـُؿطٚ ٍٛإتباع ا٭ق ٣ٛأٚىل) .
ٖٚصإ ايكُٖ ٕ٫ٛا عُس ٠ا٭قٛاٍ يف ٖص ٙايـُػأي َٔٚ ١قس ِٜا٭ٜاّ.
ايك ٍٛايجايحٚ :قس شٖب اي ٘ٝعسز َٔ ايؿكٗا ٤ا٭ٚاخط يف تعًٝكِٗ
عً( ٢ايعط ٠ٚايٛثك ٖٛٚ )٢ايتؿص ٌٝبني صٛض ٠ايعًـِ بتدايـ ؾت٣ٛ
ا٭عًـِ ا٭ؾطٌ َع ؾت ٣ٛايعايـِ ايؿاضٌ -غٛا ٤ايعًـِ ايتؿصًٞٝ
ٚايعًـِ ا٫مجاي -ٞؾٝذب تكًٝس ا٭عًـِ ؾت٣ٛٶ أ ٚإستٝاطاّ ٚبني صٛض٠
عسّ ايعًـِ بتدايـ ؾت ٣ٛا٭عًـِ َع ؾت ٣ٛغا٥ط ايؿكٗا ٤ؾٜ ٬ـذب
تكًٝس ا٫عًـِٖٚ .صا ايتؿصٜ ٌٝتكٝٸس باخت٬ف ايـُذتٗس ٜٔا٭عًـِ َِٓٗ
ٚايعًـُا ٤يف ايؿتاَ -٣ٚطًكاّ أ ٚيف ايـُػا ٌ٥اٱبت َٔٚ -١ٝ٥٬ايٛاضض
يهجري َٔ ايـُهًؿني إخت٬ف ايـُذتٗس ٜٔيف ايؿتا ،٣ٚؾٗصا ايتؿصٌٝ
ٜهاز ًٜتكَ ٞع ايك ٍٛاٚ :ٍٚ٫دٛب تكًٝس ا٭عًـِ ٜٓٚسضز ؾ٫ٚ ٘ٝ
ٜه ٕٛقَ ّ٫ٛػتكٖٚ . ّ٬صا ايتؿص ٌٝإيتعَ٘ مجع َٔ ايؿكٗا ٤ا٭ٚاخط
َِٓٗ اٯ ١ٜايععُ ٢ايؿٝذ عبس ايهط ِٜايٝعز ٟسٝح عًٓل عًَ ٢ػأي١
ٚدٛب تكًٝس ا٫عًـِ بكٛي٘( :اشا عًـِ ا٫خت٬ف يف ايؿتٚ )٣ٛقس قٝٸسٙ
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مجعٷ بـُعً ١َٝٛا٫خت٬ف بُٗٓٝا يف ايـُػا ٌ٥اٱبت َِٗٓ ،١ٝ٥٬أغتاشْا
ايـُشكل (قس )ٙيف تعًٝكت٘ عً( ٢ايعط ٠ٚايٛثك )٢قاٍ( :بٌ ٚدٛب٘ َع
ايعًـِ بايـُدايؿٚ ١ي ٛإمجا ّ٫ؾُٝا تعِٸ ب٘ ايبً ٖٛ ٣ٛا٭ظٗط)ٚ .يعٌ
ٖصا ايتؿصَ ٌٝطازٷ يبعض َٔ غبل(ايعط ٠ٚايٛثك )٢يهين يـِ أطًع عً٢
ٚدٛزْ . ٙعِ بعطِٗ أضاف هلصا ايتؿص ٌٝقٝساّ آخط ٜـُهٔ دعً٘ :
ايك ٍٛايطابع :ايتؿص ٌٝبني صٛض ٠ايعًـِ بتدايـ ؾت ٣ٛا٭عًـِ َع
ؾت ٣ٛايعايـِ ؾٝذب تكًٝس ا٭عًـِ ساٍ عسّ تٛاؾل ؾت ٣ٛايـُؿطٍٛ
َع ا٫ستٝاط ٚإ ٫ؾٝذٛظ تـكًٝس ايـُؿطٚ ،ٍٛبني صٛض ٠ايعًـِ بتٛاؾل
ؾت ٣ٛايـُؿطَ ٍٛع ؾتا ٣ٚا٭ؾطٌ أ ٚعسّ ايعًـِ بايتدايـ ؾ٬
ٜـذب تكًٝس ا٭عًـِ بٌ ٜـذٛظ تكًٝس ايـُؿطٖٚ ، ٍٛصا تؿصٜ ٌٝعٗط
دًٝاّ َٔ بعض ايـُعًكني عً(٢ايعط ٠ٚايٛثك . )٢ثِ ْبشح ا٭َط ايجاْ:ٞ

تـخديد معيى األعلـه :
قس إختًؿت نًـُات ايؿكٗا(٤ضض) يف حتسٜس َعٓ ٢ا٭عًـِ ٚتعطٜؿ٘
ٚنؿـ ايـُطاز ايـذس ،َ٘ٓ ٟؾٌٗ ٜطاز َٓ٘ ( :ا٫نجط عًـُاّ ٚا٭ٚغع
إساط ّ١بايؿك٘ ٚتـؿطٜعات٘ ٚا٭نجط إط٬عاّ عً ٢ا٭قٛاٍ ٚايـُشتُ٬ت
ٚعً ٢ا٭سازٜح ٚعًَ ٢كسَات ا٫غتٓباط) ٖٚصا ايتعطٜـ قس ٜػاعسٙ
ظاٖط صٝػ ١ايتؿط( :ٌٝا٫عًـِ ٖ ٛا٭نجط عًـُاّ) ٚبـشػب قٛاعس
ايًػ ١ايعطب ،١ٝيهٔ ٜ ٫بعس عسّ نَ ْ٘ٛطازاّ دسٸٜاّ يـُؿرتط ٞا٭عًـُ١ٝ
أ ٚيًـُطدٸشني با٭عًـُ ١ٝيؿتا ٣ٚا٭عًـِ عً ٢ؾتا ٣ٚغري ا٭عًـِ،
بـُعٓ ٢عسّ زخٌ نجط ٠ايعًـِ أ ٚاٱقتساض عً ٢ؾِٗ ايهربٜات يف تـشكل
ا٭عًـِ خاضداّ ،٭ٕ عٓٛإ ا٭عًـِ يـِ ٜطز يف ا٭خباض َٛضٛعاّ
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يـشهِ ست٬ْ ٢سغ َعٓا ٙايًػٚ ٟٛصٝػت٘ ايًؿع ،١ٝأ٬ْ ٚسغ إقتساضٙ
بٌ ٫بس َٔ ن ْ٘ٛيف َـذاٍ ا٫غتٓباط أدٛز ٚأَٗط يف ضبط ايهربٜات
ٚيف تطبٝكٗا عً ٢صػطٜاتٗا َٛٚاضزٖا .
أّ ٜطاز َٔ (ا٭عًـِ) ا٭ؾس اقتساضاّ عً ٢ؾِٗ ايكٛاعس ا٫صٛي١ٝ
ٚايؿكٗٚ ١ٝغا٥ط ايهربٜات اييت َٖ ٞباز ٤٣ا٫غتٓباط اييت ٜػتٓتر َٓٗا
ايؿتاٚ ٣ٚا٭سهاّ .
ٜ ٫ٚبعس عسّ نَ ْ٘ٛطازاّ دسٸٜاّ يًـُؿرتطني أ ٚيـُطدش ٞؾت٣ٛ
ا٭عًـِ ،يعٗٛض عٓٛإ ا٭عًـِ يف أعًـُ ١ٝايؿكاٖٚ ١دٛز ٠ا٫غتـٓباط
َٚـٗاض ٠تـطبـٝل ايهـربٜات ا٫صٛيـٚ ١ٝايؿكٗـٚ ١ٝايطدايٚ ١ٝايًػ ١ٜٛعً٢
صػطٜاتٗا َـُا ٪ٜز ٟاىل ق ٠ٛا٫غتٓباط َٚتاْ ١ا٫غتٓتاز .
أّ ٜطاز َٔ ا٭عًـِ  :ا٭دٛز يف ؾِٗ َساضى ا٭سهاّ  :آٜات ايكطإٓ
ٚأخباض ايـُعصَٛني(ٚ )إغتعٗاض ايـُطاز ايـذسَٗٓ ٟا بتؿدٝص
قٛاْني ايـُشاٚضٚ ٠ايؿِٗ ايعطيف هلا ،أ ٖٛ ٚا٭زم ٚا٭قْ ٣ٛعطاّ يف
َكاّ إغتٓباط ا٫سهاّ َٔ أزيتٗا ايؿطعٚ ١ٝيف إغتدطاز ايٛظا٥ـ َٔ
ا٭ص ٍٛايعًُ ،١ٝبإٔ ٜه ٕٛا٭ؾطٌ يف َعطؾ ١ايكٛاعس ٚايهربٜات اييت
ٜتٛقـ عًٗٝا اٱغتٓباط ٜٚه ٕٛا٭قٚ ٣ٛا٭دٛز يف تطبٝل ايهربٜات
عً ٢تؿطٜعاتٗا بـشٝح تٛدب َعطؾت٘ :ق ٠ٛاغتٓباط٘ ٚدٛزتًٜ٘ ٫ٚ ،عّ
ؾ ٘ٝإسطاظ ن ٕٛؾتاٚا ٙايـُػتٓبط ١أقطب اىل َطابك ١ايٛاقع ايـُشؿٛظ .
أّ ٜطاز َٔ ا٭عًـِ ا٫نجط إساطَٚ ّ١عطؾ ّ١بـُساضى ا٭سهاّ ٚا٭نجط
إط٬عاّ عً ٢ا٭خباض ٚا٭دٛز ؾُٗاّ هلاٜٚ ،طاز َٔ ايعايـِ ا٭قٌ إساط١
بٗا ٚا٭قٌ َعطؾٚ ّ١ؾُٗاّ يٰٜات ٚا٭خباضٜٚ ،عطف ا٭عًـِ َٔ َساضى
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ا٭سهاّ َا يـِ ٜعطؾ٘ ايعايـِٚ ،يصا ٜه ٕٛأدٛز إغتٓباطاّ ٚإغتٓتاداّ.
ٖص ٙتػا٫٩ت قس تهؿـ عٔ إخت٬ف ايـُطاز َٔ ا٭عًـِ يف ْعط
ا٭ع٫ٚ ،ّ٬بس َٔ ايتٛد٘ اىل إٔ ا٭عًـُ ١ٝقٝسٷ ٚؾطط يف صش١
ايتكًٝس أَ ٚطدضٷ يؿتا ٣ٚا٭عًـِ عً ٢ؾت ٣ٛايعايـِٚ ،عُس ٠زيًِٗٝ
عً ٢يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ ٖ ٛتباْ ٞايعك ٤٬عً ٢ايطدٛع اىل ا٭نجط خربّ٠
َٚعطؾ ّ١بايعًـِ ايـُتدصص ب٘ أ ٚاٱزضاى ايعكً ٞي٘ٚ ،٭دً٘ ٫بس َٔ
ؾِٗ ا٭عًـِ اي٬ظّ تكًٝس ٙبأْ٘ ا٭ق ٣ٛخربَٚ ّ٠عطؾ ّ١بـُساضى ا٫سهاّ
ٚا٭دٛز يف نٝؿ ١ٝتطبٝل ايهربٜات ا٫صٛيٚ ١ٝايؿكٗٚ ١ٝايطداي١ٝ
ْٚـشٖٛا عً ٢صػطٜاتٗا ايؿطعٚ ،١ٝقس غبل إٔ نجط ٠اٱساطٚ ١ا٫ط٬ع
عً ٢ايؿطٚع ايؿكٗ ١ٝيٝؼ ٖ ٛايـُك ّٛيـُعٓ ٢ا٭عًـُ ١ٝاي٬ظّ تكًٝس
صاسبٗا ،٭ٕ ا٫دتٗاز ٜسٚض َساض ايـشذٚ ١ايـُسضى ٜ ٫ٚسٚض َساض
ايؿطٚع َٔ ز ٕٚيـشاظ َسضنٗا ،أٜ ٫ ٟتٛقـ ا٫دتٗاز عً ٢نجط٠
ا٫ط٬ع عً ٢ايؿطٚع ايؿكٗ ،١ٝبٌ ا٫دتٗاز ًَه ١باطٓٚ ٖٞٚ ١ٝدٛزٷ
َؿهٓوٚ ،ق ٠ٛا٫دتٗاز -ا٭عًـُ -١ٝتٴعطف َٔ َٗاض ٠ايؿك ٘ٝيف ضبط
ايهربٜات ٚا٭زيٚ ١يف دٛز ٠تطبٝكٗا عً ٢ايصػطٜات ٚؾطٚعٗا ايؿكٗ.١ٝ
ٚبتعبريٕ َؿصٸٌ :ا٭عًـِ أؾعٌ تؿطَ ٌٝؿتلٷ َٔ ايعًـِ ايصٖٓ ٖٛ ٟا
اْهؿاف ٚاقع ايتؿطٜع ايـُشؿٛظ يف ايًٛح ٚتـشص َٔ ً٘ٝايططم
ايؿطعٚ ،١ٝاْ٫هؿاف نًَ ٞؿهو :قس ٜه ٕٛقٜٛاّ ٚقس ٜهَ ٕٛتٛغطاّ
ٚقس ٜه ٕٛضعٝؿاّ ،ؾٗ ٛقابٌٷ يًتؿاضٌَ :ؿطٚ ٍٛؾاضٌ ٚأؾطٌ .
 َٔٚايٛاضض إٔ َتعًل ايعًـِ يف أعًـُ ١ٝايؿك ٖٛ ٘ٝايـُساضى اييت
ٜػتٓبط َٓٗا ؾتاٚا ،ٙؾته ٕٛا٭ؾطً ١ٝيف ق ٠ٛؾِٗ ايـُساضى ٚاغتعُاهلا،
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ٚايؿكاَٖ ١طتبط ١بايهربٜات ا٭صٛيٚ ١ٝايؿكٗٚ ١ٝايطداي ١ٝإضتباطاّ ٚثٝكاّ
ٚبتطبٝل ايهربٜات ايٓعط ١ٜايعاَ ١عً ٢ؾطٚع ايؿك٘ يف َكاّ ا٫غتٓباط،
ٚتتك ّٛا٭عًـُ ١ٝبك ٠ٛايهربٜات ٚدٛز ٠ايتطبٝلٖٓ َٔٚ ،ا ْك: ٍٛ
ٜ ٫بعس تؿػري ا٭عًـِ بأْ٘ َٔ ٜه ٕٛأعطف ٚأخرب بايكٛاعس ايؿطع١ٝ
ايؿكٗٚ ١ٝا٭صٛيٚ ١ٝايطدايٚ ١ٝبـُساضنٗا٫ ،غُٝا َعطؾت٘ با٭خباض
ايـُشتٌُ ز٫يتٗا عً ٢سهِ ايؿطع ايؿكٗ ٞايـُطاز اغتٓباط سهُ٘،
ؾا٭عًـِ ٖ ٛا٭دٛز ؾُٗاّ يٮخباض ٚؾل قٛاْني ايؿِٗ ايعطيف ٚا٭دٛز
َعطؾ ّ١يًكطا ٔ٥ايـُٓاغب ١يتٛنٝس قطب٘ َٔ ايٛاقع ،بإٔ ته ٕٛي٘ سػٔ
غًٝكٚ ١ضبط يططٜك ١ايؿِٗ ايعطيف يٮخباض ٚتطبٝل قٛاعس ايـشسٜح
ٚايطداٍ ٚايسضاٚ ١ٜنربٜاتٗا عً ٢صػطٜاتٗا ،ؾا٭عًـِ ٖ ٛا٭ق٣ٛ
تؿدٝصاّ يًشذٚ ١ا٭زم ؾُٗاّ ٚإغتعٗاضاّ يـُعاْ ٞا٭خباض ايـُػتسٍ
بٗا عً ٢سهِ ايـُػأي ١ايـُطاز إغتٓباط سهُٗاٖٚ ،صا ٜتطًب دٛز٠
ؾِٗ ا٭خباض ٚدٛز ٠اغتعٗاض َعٓاٖا ايـُطاز دساّطأْتِ أؾك٘ ايٓاؽ اشا
()11

عطؾتِ َعاْ ٞنَٓ٬اص

نُا ٜتطًب غع ١ا٫ط٬ع عًٗٝا ٫غُٝا يٛ

عًـُٓا أْ٘ ضبـُا ٜٛدس خربٷ يف ابٛاب ايـشسٚز ٜسٍ عً ٢سهِ َػأي ١يف
ايـدٝاضات أ ٚايطٗاضاتٚ ،ضبـُا ٜٛدس خربٷ يف أبٛاب ايسٜات أٚ
أبٛاب ايكصاص ٜسٍ عً ٢سهِ َػأي ١يف ايطٗاض ٠أ ٚايص ، ٠٬نُا
ٜتطًب َعطؾ َ١ططم إثبات صسٚضٖا َٔ ططٜل اٱساط ١بـُصازضٖا
ٚضبط قٛاعس ايطداٍ ٚايسضاٚ ١ٜتطبٝكٗا يف َٛاضزٖا .
 َٔٚايٛاضض يهٌ خبري ايسٚض ايعع ِٝيف َـذاٍ ا٫غتٓباط يًكٛاعس
( )11ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 67
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ا٭صٛيٚ ١ٝايؿكٗٚ ١ٝايكٛاعس ايًػٚ ١ٜٛآزابٗا ٚططم ايتؿاُٖات ايعطؾ،١ٝ
ؾ٬بس َٔ اٱساط ١ايتاَ ١بٗا نُا أٚضشٓا يف َعسات ايؿكاٖٚ ١أزٚات
ا٫دتٗاز ٚآ٫ت٘٫ٚ ،بس َٔ ق ٠ٛايٓعط ٚعُل ايؿهط يطبطٗا ٫ٚبس
يـصسم ا٭عًـُ َٔ ١ٝأسػٓ ١ٝتطبٝل ا٭صٚ ٍٛايهربٜات عً ٢ؾطٚعٗا
َٛٚاضزٖا ٫ٚ ،ضٜب يف زخًٗا يف إسطاظ ا٭عًـُ ،١ٝإش ا٭عًـِ ٖٛ
ا٭ق ٣ٛضبطاّ يًهربٜات ا٭صٛيٚ ١ٝايؿكٗٚ ١ٝايطدايٚ ١ٝا٭قسض عً٢
تطبٝكٗا يف َٛاضزٖا ساٍ اغتٓباط ا٭سهاّ َٔ َساضنٗا ٫ٚ ،ضٜب يف
هه ١قابً ١يًكٚ ٠ٛايؿسٚ ٠ايطعـ
إٔ ا٫دتٗاز ًَه ١باطَٓ ١ٝؿ ٓ
ٚايصػطْ ٖٛٚ ،عري ايؿذاعٚ ١ايصرب ٖٓ َٔٚا ناْت ايـًُه ١يف بعض
ايـُذتٗس ٜٔقٚ ّ١ٜٛيف بعطِٗ أقٚ ٣ٛيف بعطِٗ ضعٝؿٖٓ َٔٚ ،ّ١ا صضٸ
إصط٬ح ايؿك ٘ٝا٭عًـِ ٚا٭ؾطٌ ٚايؿك ٘ٝايؿاضٌ ايعايـِٚ ،ا٭عًـِ
ٖ ٛا٭قًَ ٣ٛهٖٚ ١صا َٓؿأ ا٭ؾطً ١ٝيف صٝاغ ١ا٭عًـِٚ ،ايـًُه١
تتشصٌ عٓس ايؿك ٘ٝساٍ صريٚضت٘ َـذتٗساّ َػتٓبطاّ .
ٚا٭ؾـطًٚ ١ٝاضز ٠يف عُ ّٛاخلربا ٤نا٭عًـِ يف ايطب أ ٚيف ايـٗٓسغ١
أ ٚيف قٚ ِٝأغعاض ايبطا٥ع أْ ٚـشٖٛا ،ؾاْ٘ ٜعين ا٭َٗط ٚا٭عطف يف
سسؽ ايـدربٚ ٠تطبٝل نربٜات ايعًـِ عً ٢ايصػطٜات َٓ٘ ٚتؿدٝصٗا
ٚتعٗٓٝٝاٖٚ ،صا ٜتطًب َعطؾ ١ايـدبري بهربٜات ايـُٗٓٚ ١ايصٓع ١أٚ
ايعًـِ ايص ٖٛ ٟخبري ؾٜٚ ٘ٝتطًب سػٔ ايططٜك ١يف ايـشسؽ ٚايتطبٝل
ٚا٫ختٝاض ٫ٚ ،تهؿ ٞنجط ٠ايعًـِ ٚا٫ط٬ع عً ٢عً ّٛايطب أٚ
اهلٓسغ ١أ ٚايكٚ ِٝا٭غعاض ،بٌ ٫بس َٔ َعطؾت٘ بهٝؿ ١ٝتطبٝل نربٜات
ايعًـِ ٚايـدرب ٠عً ٢ايصػطٜات ايـُطًٛب َٓ٘ تعٗٓٝٝا ٚتؿدٝصٗا،
ٖٚهصا ٖٓا ٫ :عرب ٠بهجط ٠ا٫ط٬ع ٚايـُعطؾ ١بؿطٚع ايؿك٘ َٚػا ،ً٘٥بٌ إْ٘
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بعس ا٫قتساض ايتاّ عً ٢عُ ّٛايهربٜات ايسخ ١ًٝيف عًُ ١ٝا٫غتٓباط
ٚبعس ايتعطٸف عً ٢نٝؿ ١ٝتطبٝل ايهربٜات ا٭صٛيٚ ١ٝايطدايٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
عًَ ٢صازٜكٗا ٚؾطٚعٗا تتشكل عٓس ٙايؿكاٖ ،١ثِ بعس ايـُُاضغٜ ١عًٛ
َكاّ ا٭عًـُ ١ٝايص ٖٛ ٟأقٛا ١ٝ٥إغتدطاز ا٭سهاّ َٔ َساضنٗا
ٚأقٛا ١ٝ٥ؾِٗ ا٭خباض ايساي ١عً ٢ا٭سهاّ ايـُطاز إغتٓباطٗا .
ٚايـشاصٌ تكٛٸّ ا٭عًـُ ١ٝعٓسْا بأغاغني :بطبط عُ ّٛايهربٜات
ايـُتٛقـ عًٗٝا ا٫غتٓباط بكسضٕ أق َٔ ٣ٛغريٚ ،ٙبأدٛز ١ٜتطبٝكٗا
عً ٢صػطٜاتٗا ٚتؿطٜع ايؿطٚع َٔ أصٛهلا .
 ٫ٚضٜب يف عسّ زخاي ١أقطب ١ٝايؿتٝا اىل ايٛاقع يف تـشسٜس ا٭عًِ،
ؾإٕ َعطؾ ١ايٛاقع َـشاٍٷ عاز َٔ ّ٠ز ٕٚتعً ِٝايـُعص )(ّٛايص ٟي٘
غب ٌٝاىل ايٛس ٞأ ٚيًعًِ ايـُهٓٛظ عٔ صاسب ايٛسٜ .)(ٞطاف
اي :٘ٝاغتشاي ١ايتصسٜل بسع ٣ٛن ٕٛؾتا ٣ٚا٫عًِ نًٗا ٖ ٞا٫قطب
يًٛاقع ؾع ،ّ٬يٛضٛح إٔ بعض ؾتا ٣ٚايعامل ايؿاضٌ اقطب اىل ايٛاقع
ايـُشؿٛظ يف ايًٛح أ ٚأقَ ٣ٛطابك ّ١يٜ٘ ٌٖٚ ،ـُهٔ ايـذعّ بإٔ ؾتا٣ٚ
أعاظِ ؾكٗاْ٤ا (قسِٖ) نايؿٝدني ايـذٛاٖطٚ ٟاْ٫صاض ٟأقطب اىل
ايٛاقع ٚأقَ ٣ٛطابك ّ١ي٘ ؟ نٚ ٬أيـ ن. ٬
ٚايصشٝض إٔ ؾتا ٣ٚنٌ عامل بعطٗا َطابل يًٛاقع ٚبعطٗا َـدايـ
ي٘ ٚبعس دٗاي ١ايٛاقع ٚتعصض إزضانٓا إٜاْ -ٙك ٫ : ٍٛزيٚ ٌٝاضض عً٢
إٔ ؾتا ٣ٚا٭عًِ أقطب اىل ايٛاقع َٔ ؾتا ٣ٚغري ٫ٚ ٙؾاٖس ٜـٴشطظ يٓا
ٖصا ٫ٚ ،زي ٌٝعًَ ٢طدٸشٝت٘ -يهٜ ٞصض تكًٝس ٙبايـدصٛصٚ ،اْـُا
ايـُطًٛب ؾطعاّ عساي ١ايؿك ٘ٝايـُكًٓس ْٚعاٖت٘ يف ايع٬قات ٚا٭َٛاٍ،
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ٖٚصإ َـشٌ ا٫بتٚ ٤٬اٱختباض ،٭ُْٗا َ٬ى ؾطعْٝ ١ٝاب ١ايـُطدع١ٝ
اييت َٛضٛعٗا إٔ ٜصسٸم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ ٚؾتاٚاٜٚ ٙتطابكإ خاضداّ .
ٚتٴعطف أعًـُ ١ٝايؿك َٔ ٘ٝبـشٛث٘ ايـُتطُٓ ١يططٜك ١ا٫غتسٍ٫
ايـُشت ٟٛعًْ ٢عطٜات٘ ٚأؾهاضٚ ٙتطبٝكات٘ عً ٢صػطٜات٘ ،ثِ تٴكاؽ
ببشٛخ غريَ ٙـُٔ تٴشتٌُ أعًـُٝت٘ ،ؾُٝٝٸع أٌٖ ايـدرب ٠ا٭عًـِ .

 ٌٖٚايعرب ٠بأعًـُٝت٘ ظَٔ ا٫غتٓباط ٚايؿتٝا أ ٚظَٔ ايتكًٝس ٚضدٛع
ايعاَ ٞاي٘ٝ؟ ايعاٖط ٚؾاقاّ يـذُع َٔ ايؿكٗا ٤ا٭ٚاخط :إعتباض أعًـُٝت٘
ظَٔ ا٫غتٓباط ٚساٍ ايٓعط ٚايتؿهط يف ا٭زيٚ ١اغتدطاز ايؿتا٣ٚ
َٓٗاٚ ،ايٛد٘ ٚاضض ؾإٕ ايعرب ٠بٛقت إغتٓباط ايؿتاٚ ٣ٚاغتعُاٍ
ايٓعط ٚايؿهط يف اغتدطاز ايؿتا ٣ٚاييت ٜعٌُ بٗا ايـُهًـ تكًٝساّ،
 َٔٚايٛاضض إٔ  ٫أثط ٭عًـُ ١ٝايؿك ٘ٝظَٔ تكًٝس ايعاَ ٞإٜاْ ،ٙعِ
٫بس َٔ اغتُطاض ايؿك ٘ٝيف ايـُتابع ١ايعًـُ ١ٝبإزاَ ١ايٓعط ٚايتؿهط
َٚطادع ١ؾتاٚاٚ ٙأزيتٗا يًتشكل َٔ صش ١اغتٓباطٖ٘ٚ ،صا دٗس
َػتُطٷ عاز ّ٠عٓس ايؿكٗا . ٤ثِ ْبشح ا٭َط ايجايح :

الـنرجع يف تعًني األعلـه وتصخًصه :
اؾتٗط ايتعبري بًع ّٚايطدٛع اىل أٌٖ ايـدرب ٠يف تعٝني أعًـِ ايؿكٗا٤
ٚتـؿدٝـص٘ َٔ بني َـشتًُ ٞا٭عًـُٚ ،١ٝعسّ دٛاظ ايطدٛع يف تعٝـ٘ٓٝ
اىل َٔ  ٫خرب ٠ي٘ بتُٝٝع ا٭عًـِ ٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايعًـِ ٚايؿطٌ .
ٚايعاٖط اْ٘ ٜ ٫تػٓ ٢يهٌ طايب عًـِ أ ٚصاسب ؾطٜ ٫ٚ ١ًٝعكٌ
تـُٝٝع ٙا٭عًـِ بًشاظ ايٛاقع ايـداضدٚ ٞبـشػب ايٛغا ٌ٥ايٛدساْ١ٝ
ايـُتاسٚ ١ايـُتعاضؾ ١يتؿدٝص ا٭عًـِٚ ،ي ٛإدرتأ أسسٷ َِٓٗ ٚعٝٸٔ
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ؾكٗٝاّ ٖ ٛا٭عًـِ صاض عاصٝاّ َٔ أتباع ايؿٝطإ ٚي٘ سػاب عػري عٓس
اهلل تعاىل ،نٝـ ٚإٕ َطاٖل ا٫دتٗاز قس ٜصعب عً ٘ٝتـُٝٝع ا٭عًـِ إش
ا٭عًـِ يف بعض أبٛاب ايكٛاعس ا٭صٛيٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝقس ٜ ٫ه ٕٛأعًـِ
َٔ غري ٙيف بعض أبٛاب أخطٚ ٣قس ٜه ٕٛغري ٙأعًـِ َٓ٘ يف بعض
ا٭بٛاب ا٭خطٖٓ َٔٚ ،ا ٜـدتًـ ايؿكٗا :٤ؾكس ٜـذس ايـدبريٴ ؾكٗٝاّ قٜٛاّ
يف ا٫غتعٗاض ٚاغتٝعاب ايكٛاعس ٚايهربٜات ٚدٝساّ يف تطبٝكٗاٚ ،قس
ٜـذس ؾكٗٝاّ قٜٛاّ يف اغتٝعاب ايهربٜات ضعٝؿاّ يف تؿطٜع ايصػطٜات َٓٗا
ٚتطبٝكٗا عً ٢ؾطٚعـٗاٚ ،قس ٜـذـس عهؼ ٖصا ا٭خـٝـطٖٚ ،ص ٙدـٗات ٫

ٜـعـطؾـٗا ٜ ٫ٚـُٝٸعٖا إ ٫أٌٖ خربتٗاٚ ،قس ٜعذع عٓٗا َطاٖل ا٫دتٗاز.
ٚباختصاض :إٕ تؿدٝص ا٫عًـِ أَطٷ تـدصٸصٜ ٞـشتاز اىل َعطؾ١
إختصاص ٫ ٖٞٚ ،ٞتتشكل إ ٫عٓس أٌٖ ايـدربٚ ٠ا٫غتٓباط ايصِٖ ٜٔ
أٌٖ ايكسض ٠عً ٢تعٝني ا٭عًـِ ٚتؿدٝص٘ َٔ بني َـشتًُ ٞا٭عًـُ،١ٝ
بعس اٱط٬ع عً ٢ؾكِٗٗ ٚنٝؿ ١ٝاغتس٫هلِ ٚاغتٓباطِٜٗ َٔٚ ،ـذرتأ
عً ٢ايؿٗاز ٠با٭عًـُ َٔ ١ٝز ٕٚنَ ْ٘ٛـذتٗساّ َطًعاّ عًَ ٢سْٚات
ايؿكٗاَ ٤ـشتًُ ٞا٭عًـُ -١ٝنإ ؾاٖس ظٚضٕ َٔ ز ٕٚسذ .١ثِ ْك: ٍٛ
تـُٝٝع أعًـِ ايـُذتٗس َٔ ٜٔبني َـشتًُ ٞا٭عًـُ ١ٝيف نٌ عصط
ٜتٛقـ عً ٢ا٫ط٬ع عً ٢نتبِٗٚ ،ي ٛتٛؾطت ٚتٝػٸط يًدبري ا٫ط٬ع
عً ٢ؾهطِٖ ٚاغتس٫هلِ تعٝٸٔ عً ٢أٌٖ ايـدرب ٠تعٚ ٘ٓٝٝإخباض ايٓاؽ
ب٘ بٓا٤ٶ عًٚ ٢دٛب تكًٝس ا٫عًـِ أَ ٚطدٸش ١ٝأعًـُ ١ٝايؿك ٘ٝيؿتاٚاٙ
عٓس ايتعاضض ٚا٫خت٬ف ،يهٓ٘ قس ٜ ٫تٝػط يًـُهًـ ا٫ط٬ع ؾاْ٘
ٜهؿ ٘ٝتكًٝس َٔ ٜتٛقع٘ أعًـِ َِٓٗ  -بعس ؾشص٘ ٚغ٪اي٘ ٚتعاضض
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أخباض ايـُذتٗس ٜٔأَ ٚطاٖك ٞا٫دتٗازٜٚ -ـذع ٜ٘تكًٝسٜٓٚ ،ٙبػٞ
ايتأنس َٔ عساي ١ايؿك ٘ٝبأق َٔ ٣ٛايؿشص عٔ ا٭عًـُ. ١ٝ
ٚاشا تطزز َـشتًُ ٛا٭عًـُٚ ١ٝيـِ ٜتٝػط تـُٝٝعٜٓ ٙبػ ٞيًُهًـ -بعس
إسطاظ ايعساي -١إختٝاض ا٭نجط ظٖساّ يف سطاّ ايسْٝا ٚا٫نجط ٚضعاّ يف
تكػ ِٝا٭َٛاٍ ٚايٛد ٙٛايؿطعٚ ١ٝا٭بعس عٔ ايتهبٸط ٚحن َٔ ٙٛصؿات
ايػ ٤ٛاييت  ٫تًٝل بٓا٥ب اَ٫اّ(عذٌ)  .ثِ ْبشح ا٭َط ايطابع :

طرق إثبات األعلـنًة :
ططٜل إثبات ا٭عًـُ ٖٛ ١ٝايعًـِ ايٛدساْ ٞأ ٚا٫طُٓ٦إ ايٛاقعٞ
ايٓاؾ َٔ ٤٢ايؿٗاز ٠ايـُتهطض َٔ ٠أٌٖ ايـدرب َٔ ٠زَ ٕٚعاضض ،أٚ
َٔ ؾٝاع ا٭عًـُ ١ٝبني ايؿكٗاَٚ ٤طاٖك ٞا٫دتٗازٚ ،يٝؼ نٌ ؾٗط٠
ٚؾٝاع ست ٢اشا نإ بني ط٬ب ايعًـِ َٚؿهٛن ٞايعسايٚ ١ايػا٥طٜٔ
خًـ ايـُاٍ ٚايـذاٚ ٙإضضا ٤أبٓا ٤ايـُذتٗس ٜٔيٝشٛظٚا ايـُاٍ ٚايـذاٙ
ٚا٫سرتاّْ ،عٛش باهلل َٔ غدط اهلل ٚآثاض غطب٘ غبشاْ٘ .
ٜٚـُهٔ ثبٛت أعًـُ ١ٝؾـك٘ٝٺ بططٜل ايب ١ٓٝايـُعطٚؾ ١بايعسايٚ ١ايٓعاٖ١
عٔ ايؿٗاز ٠ايـُٓبجك ١عٔ َٓؿع١ٺ َازٚ ،١ٜبايـُكسض ٠عً ٢تـُٝٝع ا٭عًـِ
يه ٕٛايـُدـرب بٗا ؾـكـٗٝاّ أَ ٚطاٖـكاّ يٲدـتٗازٚ ،قس غـبل بـٝإ َسضن٘
ؾـ ٞبـشٛخ إثبات ا٫دتٗاز ٚعساي ١ايؿكَٛ ٫ٚ ٘ٝدب يٲعاز. ٠
ا٭َط ايـداَؼ :إؾرتط بعض ايؿكٗا(٤ضض) يٛدٛب تكًٝس ا٭عًـِ
إَهإ َعطؾت٘ َٔ ز ٕٚعػط ٚسطزٖٚ ،صا أَط مجٚٚ ٌٝاقع ٞدساّ
ٜٚهؿـ عٔ ٚاقع ١ٝايؿك ٘ٝايـُؿرتط ضمح٘ اهلل ٖٛٚ ،صشٝض دساّ ؾإ
َعطؾ ١ا٭عًـِ ٚتؿدٝص٘ َٔ أصعب ا٭َٛض ٚأؾهٌ ايـُؿه٬ت نُا
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ٜعطؾ٘ ايـدبري ايـُٓصـ ست ٢يف ظَآْا ايص ٜٔتٛؾٓطت ؾ ٘ٝايطباعٚ ١تٝػٸط
ؾ ٘ٝا٫تصاٍ عرب ايـُٛاقع اٱع ١َٝ٬اييت ٜـُهٔ َعٗا ا٫ط٬ع عًَ ٢ا
نتب٘ ؾكٗا ٤ايعصط َٔ َسٚٸْات ؾكٗٚ ١ٝأصٛيٚ ١ٝغريُٖاٖٚ ،صا ٚاضض.
يهٔ قس ٜكاٍ :إَهإ ايؿعٌ ايٛادب ٚايكسض ٠عً ٘ٝؾططْ عاّ ٜسضن٘
ايعكٌ ايؿطط ٟايػًٚ ِٝيف نٌ ايٛادبات ،ؾأَٛ ٟدبٺ ٭خصٖٓ ٙا:
(ٜـذب تكًٝس ا٫عًـِ َع اَ٫هإ) .
ؾاْ٘ ٜكاٍ :ايعاٖط أخص ٙقٝساّ ٖٓا ْعطاّ يصعٛب ١تـُهٔ ايـُهًؿني عً٢
َعطؾ ١أعًـِ اخلربا ٤٭غباب َتعسزَٓٚ ٠اؾ ٧خمتًؿ ١باخت٬ف ايعطٚف
ٚايعصٛض ٚايكسضات ،نُا إٔ أخص قٝس اٱَهإ ٜٓؿع يبٝإ أْ٘ َع صريٚض٠
ايتعطٸف عً ٢ا٭عًـِ أ ٚايٛص ٍٛاي ٘ٝضطضٜاّ أ ٚسطدّ ٝا ٜٓتؿ ٞايٛدٛب .

األمر السادس :تىافق فتىى الـنفضىل مع األفضل .
ي ٛبٓٓٝا عً ٢يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِٖٚ -صا بٓا٤ٷ ٚؾطضٷ َـشض غابل
عً ٢تـشكٝل َا ٜػتؿاز َٔ ا٭زي -١اشا تٛاؾـكت ؾتا ٣ٚايـُؿطَ ٍٛع ؾتا٣ٚ
ا٭ؾطٌ ؾٌٗ ٜؿطع تكًٝس ايؿاضٌ ٚتطى تكًٝس ا٭ؾطٌ؟ أّ ٜ ٫ؿطع ٫ٚبس
َٔ تكًٝس ا٭ؾطٌ ست ٢يف ؾطض إتـشاز ؾتاٚاُٖاٖٚ .صا َبين عً٢
ايـُؿطٚغ َٔ ١ٝيع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ بـشٝح ٜه ٕٛتكًٝس ايـُؿط ٍٛباط ّ٬غري
صشٝض اشا ٚدس ا٭عًـِ َع َعطؾـتـ٘ ٚإَهإ تـكًٝـس ،ٙأٖ ٚـَ ٛـبين عً ٢إٔ

يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ ٚادب تعٝٝين ٚقس إختًؿت ٖٓا أْعاض ا٭ٚاخط :
شٖب مجع اىل ايؿتٝا أ ٚا٫ستٝاط ايًع َٞٚبعسّ تكًٝس ايـُؿطٍٛ
َع ٚدٛز ا٫ؾطٌ ست ٢يف ايؿطٚع اييت تٛاؾل ؾتاٚا ٙؾتا ٣ٚا٭عًـِ .
ٚإعـتـكس مجعٷ آخط إخـتـصاص ٚدـٛب تـكًٝس ا٫عًـِ بصٛض ٠عًـِ
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ايـُهًـ بتدايـ ا٭ؾطٌ َع ايـُؿط ٍٛيف عُ ّٛايؿتا ٣ٚأ ٚايؿتا٣ٚ
ا٫بتَ ١ٝ٥٬ـدصٛصاّ ،ؾًصا أؾتٛا بـذٛاظ تكًٝس ايـُؿط ٍٛعٓس تٛاؾك٘
َع ا٭ؾطٌ يف عُ ّٛايؿتا ٣ٚأ ٚيف ايؿتا ٣ٚا٫بت ١ٝ٥٬يًـُهًـ ،أٚ
عٓس عسّ ايعًـِ بتدايؿُٗاٚ ،قس غبل مجع َٔ ا٭عاظِ اىل ايؿتٝا
بايـذٛاظ يف َٛضز ايعًـِ بتٛاؾل ؾتا ٣ٚا٭ؾطٌ ٚايؿاضٌ ٚيف َٛضز
عسّ ايعًـِ باخت٬ف ؾتاٚاُٖا نايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا ٤ايص ٟقاٍ
()16

(ٜـذٛظ ايطدٛع اىل ايـُؿطَ ٍٛع عسّ ايعًـِ بـد٬ف ايؿاضٌ)

ٖٚهصا ايؿٝذ اْ٫صاضٚ ٟايـُشكل ايـدطاغاْٚ ٞغريِٖ عًَ ٢ا سه.ٞ
ٖٚـٓا ْـك ٫ : ٍٛزي ٌٝعً ٢اؾتـطاط ا٭عًـُـ ١ٝيف صش ١ايـتـكًــٝس ٫ٚ
عًٚ ٢دٛب٘ يف ْؿػ٘ نُا غٝتبني قطٜباّٚ ،ايجابت َٔ ايٓصٛص ايؿطع١ٝ
ٖ ٛثبٛت ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚايعايـِ ايؿك ٘ٝايـُٓصض َٔ أٌٖ ايـصنط ٚضاٟٚ
أسازٜجِٗ(ٚ )عاضف س٬هلِ ٚسطاَِٖٗٚ ،ص ٙعٓا ٜٔٚنًٝـ ١تٓطبـل
عً ٢ا٭ؾطٌ ٚعً ٢ايؿاضٌ ،يهٓا ْـدطز -بـشػب ْعط ايــُؿٗٛض -يف
خصٛص َٛاضز ايعًـِ بتدايـ ؾتا ٣ٚا٭ؾطـٌ َـع ؾتـا ٣ٚايــُؿطٍٛ
ؾٝذب تكًٝس ا٭ؾطـٌ ا٭عًــِ ٜ ٫ٚصـض عٓـسِٖ تكًٝـس ايــُؿط٫ٚ ٍٛ
ته ٕٛؾتاٚا ٙسذ. ١
يهٔ يف َٛاضز عسّ ايعًـِ بتدايـ ؾتاٚاِٖ أ ٚساٍ ايعًـِ بتٛاؾكُٗا
يف ايؿتــاٖٚ -٣ٚــصا قــس ٜتشكــل ْــازضاّ نُــا ٜكــاٍ ب ــشصٛي٘ بــني ؾتــا٣ٚ
ايـُشكل ايٓاٝ٥ين َع ؾتـا ٣ٚأؾطـٌ تَ٬صتـ٘ ايػـٝس مجـاٍ ايهًباٜهـاْٞ
(قسُٖا) -تٓطبل ايعٓا ٜٔٚايـُتكسَ ١عًـ ٢تكًٝـس ايؿكٝـ٘ ايؿاضـٌ ٚعًـ٢
( )16نؿـ ايػطا - 144 : ٤طبع ١سذط. ١ٜ
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تكًٝس ا٭ؾطٌ عً ٢سسٸ غٛاٜٚ ،٤ه ٕٛتكًٝس ايـُهًـ نَُٗٓ ّ٬ـا عُـّ٬
بايـشذ ١ايــُعتربٖٚ ٠ـَ ٛٴــذعٕ َٚٴــبٵطٔ ٤٣يًصَـ ،١يٛضـٛح إْطبـام زيٝـٌ
احلذ ١ٝبإط٬ق٘ عً ٢ضدٛع٘ يًعايـِ ايـُٓصض غٛا٤ٶ ايـُؿطٚ ٍٛا٭ؾطٌ
 ٫ٚز٫ي ١يف ايـُطًكات عً ٢إختصاصٗا بؿتـا ٣ٚا٭ؾطـٌ ستـٜ ٢ـتعني
تكًٝس ايؿك ٘ٝا٭ؾطٌٜ ٫ٚ ،ـذٛظ تكًٝس ايؿاضٌ عٓس٥ص .

ٚايـــُتشصٌ تـدـــٝٸط ايـــُهًـ بــني تـــكًٝس ايـُؿطـــٚ ٍٛبــني تـــكًٝس
ا٭ؾـطٌ يف ؾطض تٛاؾل ؾتاٚاِٖ بٌ ستَ ٢ع ؾطض ايـذٌٗ بتدايؿٗا،
إ ٫أْــ٘ يف (ايعــط ٠ٚايــٛثكَ :٢ػــأي)18 :١قــاٍ( :ا٭ســٛط عــسّ تـــكًٝس
ايـُؿط ٍٛيف ايـُػا ٌ٥اييت تٛاؾل ؾتٛا ٙؾت ٣ٛا٭ؾطٌ) ٖٚـصا إستٝـاط
ٚدٛبْ ٫ ٞـذس ي٘ ٚدٗاّ ٚاضشاّ  ٫ٚزي ّ٬ٝغاطعاّ ٜسيٓا عًَٓ ٢ع تـكًٝس
ايـُؿطٚ ٍٛيـع ّٚتــكًٝس ا٫ؾــطٌ يف َـٛاضز تـٛاؾــل ؾــتاٚاُٖا ،بـٌ يف
َٛاضز ايـذٌٗ بتدايؿُٗاْ .عِ ٜـشتٌُ ْؿ ٤ٛإستٝاط٘ َٔ أسس أَط: ٜٔ
أ َٔ -بعض ا٭خباضطإَاّ ايكٚ ّٛاؾسِٖ ؾكسٸَٛا أؾطًهِص(.:)14
يهــٔ ايــدرب ضــعٝـٷ أضغــً٘ ايصــسٚم يف (ايؿكٝــ٘) ٖٚــَ ٛــدصٛص
ب ــُٛضز : ٙا٥٫تُــاّ ٚإَــاّ اي ــذُاعَٓٚ ،١عــٛض ٙإَــاّ ايكــ ّٛيف صــ٠٬
اجلُاع ٫ٚ ،١ؾاٖس عً ٢ايتعس ٟاىل إَاّ ايتكًٝس ٚ ٫ٚدـ٘ يًتعـس ٟإ٫
ايكٝاؽ ايباطٌ ،بٌ ايكٝاؽ َع ايؿاضم ايٛاضض إش ايص ٠٬مجاعـَ ١ـع
ا٭ؾطٌ -نايعًٚ ٟٛايؿك -٘ٝأؾطٌ َٔ ايصـ ٠٬خًــ ايعـسٍ ايعـاَ،ٞ
ٚيـِ ٜجبت َجً٘ يف إَاّ ايتكًٝس ،إش يـِ ٜتشكل بسي ٌٝإٔ تكًٝس اهلـامشٞ
أؾطٌ َٔ تكًٝس ايعاَ ٞستٜ ٢صض ايتعس ٟقٝاغاّ .
( )14ايٛغا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 62ابٛاب ص ٠٬اجلُاع : ١ح. 6
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ب َٔ -إط٬م َعكس امجاعِٗ (ٜ ٫ـذٛظ تكًٝس ايـُؿط.)ٍٛ
يهٓـ٘ يــِ ٜــتِ امجـاع ٖٓــا ستـٜ ٢هـ ٕٛيــ٘ َعكـسٷ َطًــل ٭ْـ٘ َعًــّٛ
ايـد٬ف ٚقس تـشكل عٓسْا عسّ إْعكاز ا٫مجاع عً ٢عسّ دٛاظ تكًٝـس
ايـُؿط ٍٛنُا تـشكل عسّ نؿـؿ٘ عـٔ ضأ ٟاٱَـاّ(ٚ .)يـ ٛؾـطض
اْ٫عكاز ٚايهؿـ ٜٛ ٫دس ي٘ َعكس َطًل ستٜ ٢ٴعتُس عً ٢إط٬ق٘ .
ٚاحلاصٌ إٔ ٚ ٫د٘ صشٝض يًـُٓعٚ -يـ ٛإستٝاطـاّ ٫ ،ؾتٝـاّ -ستـ٢
عً ٢ايك ٍٛبٛدٛب تكًٝس ا٫عًـِ يف صٛض ٠تـدايـ ؾتـاٚاَ ٙـع ؾتـا٣ٚ
ايعايـِ ايـُؿطٚ ،ٍٛايصشٝض ٖ ٛايــذٛاظ ٚٚدٗـ٘ ٚاضـض ٖـ ٛأْـ٘ َـع
ايعًـِ بتٛاؾل ؾتا ٣ٚا٫ؾطٌ َع ايـُؿط ٍٛأ ٚاستُاٍ تٛاؾــكٗا ٚعـسّ
ايعًـــِ باخت٬ؾٗــا َٛ ٫دــب يتكًٝــس ا٭عًـــِ ،٭ٕ سذٝــ ١ايؿتــ ٣ٛثابتــ١
يطبٝع ٞؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـُٓصض َٔ أٌٖ ايصنط عًـْ ٢ــش ٛصـطف ايٛدـٛز
ٜٚه ٕٛعٌُ ايـُهًـ بؿتا ٣ٚأ ٟؾك ٘ٝعسٍ إَتجا ّ٫ناؾٝاّ ٱبطا ٤ايصَـ.١
ٚي ٛبٓٓٝا عً ٢عسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭عًــِ عٓـس تــدايـ ايؿتـا ٣ٚؾعـسّ
ٚدٛب تكًٝس ا٫عًـِ يف َٛاضز ايتٛاؾل بططٜل أٚىل قطعاّ .ثِ ْبشح :

األمر السابع  :وجىب الفخص عً األعلـه .
بٓـا٤ٶ عًــٚ ٢دــٛب تكًٝــس أعًـــِ ايؿكٗــا٫ -٤غــُٝا عٓــس ايعًـــِ تؿصــ ّ٬ٝأٚ
إمجــا ّ٫بتدــايـ ؾتــا ٣ٚايـــُؿطَ ٍٛــع ؾتــا ٣ٚا٭ؾطــٌ ا٭عًـــِ ٜـــذب
ايؿشــص عــٔ ا٭عًـــِ يـــُعطؾت٘ ٚتؿدٝصــ٘ َكسَــ ّ١يتكًٝــس ٙؾــإ َــاٜ ٫ــتِ

ايٛادب :تكًٝس ا٭عًـِ -إ ٫ب٘ ؾٗٚ ٛادب عك ّ٬بازضاى ايعكٌ ايؿططٟ
ٚاضــشاّ ،بــٌ ٖــٚ ٛادــب إضؾــاز ٟستــٜ ٫ ٢كــع ايـــُهًـ يف َعــطض
ايـُدايؿٚ ١ايعكاب ،بًشاظ اْ٘ اشا عٌُ ايـُهًـ بؿتا ٣ٚؾك ٘ٝتــٴشتٌُ
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أعًـــُٝت٘ َــٔ ز ٕٚؾشــص عــٔ ا٭عًـــِ ٚت ــُٝٝع ٙبؿدصــ٘ -يـــِ ٜكطــع
بؿطاؽ شَت٘ ٫ستُاٍ إٔ ٜه ٕٛا٭عًــِ غـري َـٔ قًٓـس ٙؾٝشتُـٌ ايعكـاب
يعسّ إسطاظ ٙن ٕٛعًُ٘ عً ٢طبل ؾتاَ ٣ٚكًسَ ٙعصٸض ٠ي٘ ٚاقعاّ .
ٚاحلاصٌ اْ٘ َع تٛؾط َـذتٗسٜ ٜٔعًـِ إمجا ّ٫بٛدٛز ا٭عًــِ ؾـِٗٝ
َٚع بٓا ٤ايـُهًـ عًٚ ٢دٛب تكًٝس ا٭عًــِ اشا ضدـع ٭سـس ايؿكٗـا٤
َٔ ز ٕٚؾشص عٔ ا٭عًـِ ٚتكًٝـس ٙبعـس َعطؾتـ٘ ،أَ ٚـع إستُايـ٘ َـٔ
ز ٕٚتـشكل أعًـُٝت٘ بططٜل إثباتٺ َعترب ؾٝكًس َٔ إستُـٌ أعًــُٝت٘ َـٔ
ز ٕٚؾشــص ٚغــ٪اٍ أٖــٌ ايـــدربٚ ٠ا٫دتٗــازٜ -هــَ ٕٛعتُــساّ عًــ٢
َؿــهٛى اي ــشذٖٚ ،١ٝــَٓ ٛهـطٷ يف ْعــط ايعكــٌ ايؿطــطٖٚ -ٟــ ٛايـــشٳهَِٴ
ايعٳسٵٍٴ يف َـذاٍ اَ٫تجاٍ ٚايعبٛزٜ ٫ٚ -١ٜهـ ٕٛعًُـ٘ َكطـٛع ايــشذ١ٝ
إَ ٫ع ايؿشص عٔ ا٭عًـِ َٚعطؾت٘ َٔ أٌٖ ايـدرب ٠يػطض تكًٝس. ٙ
ٚقس ٜؿهٌ ٖٓا بإٔ ايـؿبَٗٛ ١ضٛعـٚ ١ٝايــُؿٗٛض يف ايؿكـ٘ ٚأصـٛي٘
 ٚقــس إزٸعــ ٞعًٝــ٘ ا٫مجــاع -عــسّ ٚدــٛب ايؿشــص عــٔ ايـــُؿتبَ٘ٛضٛعاّ غٛا ٤ايؿبٗ ١ايتشطٜـُٚ ١ٝايؿبٗ ١ايٛدٛبٝـَ ١جـٌ َـا ْــشٔ ؾٝـ٘
عٓسَا ٜؿتب٘ أعًـِ ايؿكٗاٜٚ ٤ـُهٔ إدطا ٤ايرباٚ َٔ ٠٤دٛب ايؿشص .
يهٔ َع تػً ِٝعسّ ٚدٛب ايؿشص عٔ ايـُؿتب٘ ٚدٛبـ٘ َٛضـٛعاّ
عَُٛاَّ ٖٛٚ -ـشٌ خ٬فٺ ضغـِ إتؿـاقِٗ عًـ ٢عـسّ ٚدـٛب ايؿشـص
عٔ ايـُؿتب٘ تـشطٜـُ٘ َٛضـٛعاّْ ٫ -ػًــٸِ عـسّ ٚدـٛب ايؿشـص عـٔ
ايـُؿتبٗات ايـُُٗ ١عٓـس ايؿـاضع ْعـري ايــُكاّ ايـصٖ ٟـ ٛتــكًٝس ايؿكٝـ٘
يـُعطؾ ١أسهاّ اهلل قاطبٚ ّ١إَتجاهلا ٚايتسٜٸٔ بٗـا ،بـٌ ٫بـس َـٔ ايؿشـص
عٔ ا٭عًـِ ستٜ ٢كًٓسٜٚ ٙـُتجٌ ٚادبات ايؿطع َٚـشطَات٘ سػب ؾتٛا. ٙ
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ٚسسٸ ايؿشص ايٛادـب ٖـ ٛسصـ ٍٛايكطـع أ ٚا٫طُٓ٦ـإ بأعًــُ ١ٝأسـس

َ ــشتًُ ٞا٭عًـــُْ ١ٝاؾــ٦اّ َــٔ غــبب َتعــاضف نكٝــاّ ايبٓٝــَ ١ــٔ زٕٚ
َعاضض َٓهط يتؿدٝص ا٫عًـِ يف ايؿك ٘ٝايـُعني .
أٜ ٚـشصٌ ايٝأؽ َٔ َعطؾ ١ا٭عًــِٚ ،عٓس٥ـص يـ ٛأَهٓـ٘ ا٫ستٝـاط
ايتاّ يف ؾطٚع زٜٓـ٘ ٚدـب عًٝـ٘ ا٫ستٝـاط يتشصـ ٌٝايعًـِ بؿـطاؽ شَتـ٘
ايـُؿتػًٜ ١كٓٝاّ بؿعـٌ تٓذٸـع ا٫سهـاّ ايٛاقعٝـ ١اٱيعاَٝـ ١عًٝـ٘ ايــُعًّٛ
إمجاٚ ّ٫دٛزٖا يف ايؿطٜع ٫ٚ ،١ططٜل َ٫تجاهلـا غـ ٣ٛتكًٝـس ا٭عًــِ
ٚايعٌُ عً ٢طبل ؾتاٚا . ٙيهـٔ ا٫ستٝـاط ايتـاّ يف ؾـطٚع ايـس ٜٔقاطبـ١
َؿهٌ دساّ ،ؾإْ٘ َتعػط أَ ٚتعصض عً ٢غايب ايـُهًؿني بـٌ تــُاَِٗ،
ػ ـط أ ٚتع ـصٸض ايتع ـطٸف عًــ٢
ٜٓ ٫ٚؿــع دعًــ٘ ٳَ ــدًصاّ يًتــس ٜٔســاٍ تع ٸ
ا٭عًـِ ٚيصا ْك :ٍٛعٓس ايٝأؽ َٔ َعطؾ ١ا٭عًـِ بعس ايؿشـصٜ -ـتدري
يف تكًٝس َٔ ٜؿاَ ٤ـُٔ ٜـشتٌُ أعًـُٝت٘ ٜٓٚبػ ٞإختٝاض ا٭ٚضع َِٓٗ .
ثِ بعس تـُٗٝس ٖص ٙايـُكسَات ْـسخٌ يف صـًب ايبشـح ٖٚـ ٛسهـِ
تكًٝس ا٭عًـِٚ ،ايعاٖط ٚدٛز قٛيني يف ايــُػأي ٫ ١أقـٌ َـٔ أُٖٝتُٗـا
ُٖٚا :ايكـ ٍٛا٭ٖ ٍٚـ ٛعـسّ ٚدـٛب تكًٝـس ا٭عًــِٚ ،ايكـ ٍٛايجـاْ:ٞ
ٚدــٛب تكًٝــس ا٭عًـــِ عًــ ٢خــ٬فٺ يف نــ ٕٛتكًٝــس ٙؾــططاّ يف صــش١
تكًٝس ٙأ ٚن ٕٛتكًٝس ا٭عًـِ ضادشاّ عً ٢تكًٝـس ايعايــِ ايؿاضـٌ بؿعـٌ
ايتعاضض بني ؾتا ٣ٚا٭عًـِ ٚبني ؾتا ٣ٚايؿكٗا ٤اٯخط. ٜٔ
ٚايعاٖط إٔ تكًٝس ا٭عًــِ َــدتصٷ بايــشاي ١ايٛاقعٝـ ١ايػـا٥سٖٚ ٠ـٞ
إخت٬ف ؾتا ٣ٚايؿاضٌ ٚا٭ؾطٌ ٚعسّ تٛاؾكُٗا أَ ٚع ايعًــِ بتدايؿُٗـا،
ٖٓٚا ْـؿصٸٌ ايبشح ا٫غتس٫ي ٞيهٌ َٔ ايكـٛينيٜٚ ،كـع ايبشـح ايتؿصـًٞٝ
يف َكاَني  :تاض٬ْ ٠سغ ٚظٝؿ ١ايعاَ ٞايـُشتاز اىل ايتكًٝـسٚ ،تـاض٬ْ ٠سـغ
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ٚظٝؿ ١ايـُذتٗس َٔ سٝح إغتٓباط٘ َٔ ا٭زي ١ايؿطعٚ :١ٝدـٛب تكًٝـس
ا٫عًـِ أ ٚإَهإ تـكًٝس ايؿاضٌ غري ا٭عًـِ ٚتؿص ٌٝايـُكاّ ٚايبشـح
عٔ تكًٝس ا٭عًـِ ٜكع يف َكاَني :
ايـُكاّ ا٭ : ٍٚيف بٝإ ٚظٝؿ ١ايعاَ -ٞغري ايعايـِ -يف ْؿػـ٘ بًشـاظ
تؿهطٚ ٙؾُٗ٘ َٔ -غري تكًٝس أسسٺٖٚ -ـٌ ٜػـتكٌ عكًـ٘ َــشطاّ بـازضاى
يــع ّٚتكًٝــس ا٫عًـــِ ،أّ ٜ ٫ػــتكٌ عكًــ٘ بــازضاى يــع ّٚتكًٝــس ا٭عًــِ،
ٜٚسضى ايتدٝري يف ايتكًٝس بني ايؿاضٌ ٚبني ا٭ؾطٌ ا٭عًِ ؟.
ٚبتعبري ثإٕ :تاضٜ ٠تصس ٣ايـُهًـ يتعٝني ٚظٝؿتـ٘ يف َــذاٍ ايتكًٝـس
ٚايـُطدع ١ٝايس ،١ٜٝٓؾإْ٘ َ ٫عَٓ ٢عك ٍٛيتكًٝس ٙغري (ايؿك )٘ٝسٝح أْـ٘
ٜسضى بعكً٘ أْ٘ ٫بس َٔ تكًٝـس ايؿكٝـ٘ يــُعطؾ ١أٚاَـط اهلل ْٛٚاٖٝـ٘ ستـ٢
ٜـُتجًٗا ٜٚهَ ٕٛتسٜٓاّ بس ٜٔاهلل تعاىلٚ ،إ ٫ؾُٔ ز ٕٚتكًٝـسٜ ٫ ٙعـطف
ز ٜٔاهلل تعاىل إ َٔ ٫ططٜل اٯبا ٤أ ٚا٭صسقاٚ ٤تـكًــٝسِٖٖٚ ،ــ ٛغـري
َـذسٺ يعسّ َعطؾ ٤٫٪ٖ ١غايباّ ٚعسّ إساطتِٗ بس ٜٔاهلل صشٝشاّ .
ٚعٓس٥ص بعس إزضان٘ يع ّٚتكًٝس ايعايـِ ٌٖ ٜسضى يع ّٚتكًٝس أعًـُِٗ
أ ٚدـٛاظ تـكًـٝس أ ٟعايـِ بأسهاّ اهلل تعاىل ٜٚـعٌُ عً ٢طـبل ؾـتاٚاٙ؟
ٖصا َا ْبشج٘ يف ايـُكاّ ا٭ٚ ،ٍٚعٓس٥ص :
قس ٜكآٍٜ ٫ :بػ ٞا٫ؾهاٍ يف إغتك ٍ٬عكٌ ايـُهًـ ايعاَ ٞبًعّٚ
تكًٝس ا٭عًـِ ٚعسّ نؿا ١ٜتكًٝس غري ا٭عًـِ يف َـٛاضز إخـت٬ف ؾتـا٣ٚ
ا٭عًـِ َع ؾتا ٣ٚغري ا٭عًـِ ،ؾاْ٘ ٜسٚض ٖٓا ا٭َط يف عكً٘ بني ايتعٝني
ٚبني ايتدٝري -بـشػب َكاّ دعٌ ايـشذ ١ٝايؿطع -١ٝسٝح أْ٘ ٜعًـِ بـشذ١ٝ

ؾت ٣ٛا٭عًـِ يف سك٘ عً ٢نٌ تكسٜطٚ ،تؿو ْؿػ٘ يف سذ ١ٝؾت ٣ٛغري
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ا٭عًـــِ يف سكــ٘ٚ ،عٓــس زٚضإ ا٭َــط بــني تعــٝني ؾتــ ٣ٛا٭عًـــِ ٚبــني
ايتدٝري بٗٓٝا ٚبني ؾتا ٣ٚايعايــِٜ -ػـتكٌ عكًـ٘ بتعـٝني تــكًٝس ا٫عًــِ،
يــٝكني إدــعا ٙ٤عًــ ٢نــٌ تكــسٜطٚ ،تؿــو ْؿػــ٘ يف إدــعا ٤ؾت ـا ٣ٚغــري
ا٫عًـِ ،ؾٝػتكٌ عكً٘ بتعٝني تكًٝس ا٫عًـِ ،يؿهٓ٘ يف سذ ١ٝؾتـ ٣ٛغـري
ا٫عًـِ عًٚ ،٘ٝايؿو يف سذ ١ٝؾ ٤ٞنافٺ يًشهِ بعسّ سذٝت٘ .
ٖصا تكطٜط ٚدٛب تكًٝس ا٭عًـِ عػب تؿهط عكٌ ايعاَ َٔ ٞزٕٚ
تكًٝس أسس ،أؾاز ٙأغتاشْا ايـُشكل( )13بٝاْاّ يـُا ٜسضن٘ ايعكٌ َػتك. ّ٬

ٜٚطزٸ :ٙإٕ ٖصا َكاٍ ٜػتكٌ ب٘ عكٌ ايؿك ٘ٝا٭صٛيٜ ٚ ٞسضن٘ ايصٖٔ
اٱدتٗــاز ٟايـــُتطٛض ٫ٚ ،تػــتكٌ بــ٘ عكــ ٍٛايـــُهًؿني ايبػــطاٖٚ ٤ــِ
غايب ١ٝايعكٚ ٤٬ايصٜ ٜٔعٜس قسضِٖ عً ٢تػعٚ ١تػعني بايـُ. َِٗٓ ١٦
ٚباختصاضٜ ٫ :عٗـط ؾـاٖس ٚاضـض عًـ ٢إغـتك ٍ٬عكـ ٍٛايــُهًؿني
بًــع ّٚتكًٝــس ا٭عًـــِ ٚبــايٓش ٛايـــُكطض َــٔ ايتؿهــط ايعًُــ ٞايــسقٝل،
ٚايٛدسإ أق ٣ٛؾاٖس َٔ نٌ بطٖـإْ ،عـِ إ ٫بعـض ايــُتؿطعٚ ١يف
بعض ايعصٛض ٚا٭َصاض تبعاّ يؿتا ٣ٚايـُعتكس ٜٔيع ّٚتكًٝـس ا٭عًــِ،
ٚيــٝؼ ٖــ ٛٴَ ـسٵضٳناّ َػــتك ّ٬يعكــٛهلِ ٚبٓشــ ٛايتؿهــط ايـــُكطض يف نــّ٬
ا٭غتاش(قسٜٓٚ . )ٙبػ ٞيٓا إٔ ْهـٚ ٕٛاقعـٝني ٚايــًُشٛظ ٚدـساْاّ عًـ٢
ايعكـــ : ٤٬غـــريِٖ ٚدـــط ِٜٗعُـ ـ ّ٬عًـــ ٢ايطدـــٛع اىل أٖـــٌ ايـ ــدرب٠
ٚايـُعطؾٚ ١ا٫ختصاص يف ايؿٓٚ ٕٛايعًٚ ّٛايـدربات ايسقٝك ١بــشسٚز
َعطؾتِٗ ب٘ ٚسػب ايـُٝػٛض هلِ ٚايكطٜب اي: ِٗٝ
ؾـتـط ٣ايـُطض ٜـؿشص عٔ ايطـبٝب ا٫خـتصاص َٔ ز ٕٚتـصسٸٜ٘
( )13ايتٓكٝض َ +143 :صباح ا٫ص: ٍٛزَ + 351: 4باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 563: 3

اعتبار أعلـنًة الفقًه الـنقلد )265( ...........................................

يًتع ـطٸف عًــ ٢أعًـــِ اي ــدربا ٤يريادعــ٘ ب ــدصٛص٘ ز ٕٚغــريٚ ،ٙتــط٣
صــاسب ا٭ضض ٜؿشــص عــٔ ايـــُٗٓسؽ ايــصٜ ٟصــُٸِ يــ٘ خاضطــ١
ايـُػهٔ أ ٚايـُػتؿؿ ٢أ ٚايعُاض ٠ايػهٓ ١ٝأ ٚايتذاض ١ٜثِ ٜؿشص عٔ
ايـُٗٓسؽ ايـُٓؿٓص ٚايـُؿطف عً ٢تطبٝل اخلاضط ،١بٌ تـذس ايهجري َـٔ
ايعكٜ ٤٬هتؿ ٞبايبٓٸا ٤ايـدبري ايعاضف ايـُعبٸط عٓ٘ عطؾاّ يف بًسْا با٭غط١
ٜٚػتػين عٔ ايـُٗٓسؽ ايـُدطط ٚاٯخـط ايــُٓؿصٚ ،تـط ٣ايــُدتًؿني
يف َاٍ ٺأَ ٚتاع أ ٚعكاض ٺٜطدع ٕٛاىل ايعاضف با٭ثـُإ ايــُُٝٸع يٮَتعـ١
أ ٚايعكـــاضات ٚخصٛصـــٝاتٗا ٚأغـــعاضٖا ايػـــٛقَ ١ٝـــٔ ز٬َ ٕٚسعـــ١
ايطدــٛع اىل خصــٛص ا٭عًـــِ ٚا٭نجـط خــرب ٠بايطــب أ ٚباهلٓسغــ ١أٚ
بايتك ِٜٛأْ ٚـشُٖٛا َٔ ايـدرباتٖٚ ،هصا ٜسضى عكٌ ايعاَ ٞايـدايٞ
َٔ ؾتا ٣ٚا٭عـٜٚ ّ٬كـ ٍٛسانٝـاّ يٓتٝذـ ١تؿهـطٚ ٙتعكًـ٘ :نًـِٗ عًــُا٤
أز ٤٫عً ٢ز ٜٔاهلل ٚأسهاَٜ٘ ،هؿٝين َتابع ١أسسِٖ ٫نتؿاف أسهـاّ
اهلل َٚعطؾتٗا َكسََ٫ ّ١تجاهلا تسٜٓاّ .
ٚاحلاصٌ عـسّ إزضاى ايعكـٌ ايؿطـط ٟغـري ايــُتأثط بتؿهـط ا٭عـ-ّ٬
يٛدــٛب تكًٝــس ا٭عًـــِ بايـــدصٛصٚ ،عــسّ تصــس ٟايعكــ ٤٬عُ َٛـاّ
يـــُطادع ١أعًــــِ ايـــدربا ٤بـــايعًٚ ّٛايؿٓــ ٕٛايـــيت تــــشتاز اىل خـــرب٠
ٚتـ ــدصص َٚعطؾـــ ١عايٝـــْ ،١عـــِ إ ٫قًـــَ ّ٬ٝـــٔ ايعكـــٚ ٤٬٭غـــطاض
َـدصٛصٚ ١يف ايـُُٗات تـشصٌ هلِ ظطٚف خاص ١تسع ٛيـُطادع١
ا٭نجط خربٚ ّ٠ا٭ق ٣ٛإختصاصاّٖٚ ،صا ناؾـ دً ٞعٔ عسّ إغتكٍ٬

ايعكٌ ايبؿط ٟايعاّ بًعَ ّٚطادع ١أعًـِ ايـدربا ،٤بٌ ٖ ٛؾـاٖس دًـٞ
ٚزي ٌٝق ٟٛعً ٢نؿاَ ١ٜطادع ١ايـدبري عً ٢اٱط٬م .
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ٚعً :٘ٝته ٕٛايؿتٝا ايؿطعٖ ١ٝـ ٞايــًُعَ ١يًــُهًؿني باختٝـاض ايؿكٝـ٘
ا٭عًـِ عٓس ايتكًٝسٚ ،يٝؼ عكٌ ايـُهًـ ٜسضى ٚدٛب تكًٝس ا٭عًـِ
َػتك َٔٚ ّ٬ز ٕٚتكًٝس ايؿك ٘ٝايعسٍٚ ،عٓس٥ص ْتهًـِ يف :
ايـُكاّ ايجاْ :ٞيف بٝإ ٚظٝؿـ ١ايــُذتٗس ٚؾُٗـ٘ َـٔ سٝـح إغـتٓباط٘
ايــشهِ ايــُبشٛخ َـٔ ا٭زيــ ١ايؿـطعٚ ١ٝايــُ٪ز ٟاىل ايؿتٝـا بٛدــٛب
تكًٝس ا٭عًـِ أ ٚاىل إَهإ تكًٝس غري ا٭عًـِ .
ٚأق ٍٛبسٚاّ :إْ٘ َٔ ايٛاضـض ٚبايٛدـسإ ايـصٖ ٟـ ٛأقـَ ٣ٛـٔ نـٌ
بطٖإ :إخت٬ف َؿتٺ عٔ َؿتٺ يف ايؿتا ٣ٚايـُػتٓبط ،١غٛاَ ٤ا ٜؿـٝع
ا٫بت ٤٬ب٘ َٚا ٜٓسض ا٫بت ٤٬بـ٘ ٫ٚ ،ضٜـب يف إٔ ؾتـا ٣ٚا٭عًــِٜ -كٓٝـاّ
أ ٚإستُا -ّ٫نؿتا ٣ٚغري ا٭عًـِ بعطٗا َٛاؾلٷ ي٬ستٝاط نؿتٝا ٚدٛب
قطا ٠٤ايػٛض ٠يف ايصٚ ،٠٬ايبعض اٯخط َـدايـ ي٬ستٝاط نؿتٝا عـسّ
ٚدٛب قطا ٠٤ايػٛض ٠بعس ايؿاتـشٜ ٫ٚ ،١تعاضف بني ايؿكٗا ٤يف ؾتاٚاِٖ
قب ٍٛايتبعٝض يف ايتكًٝس ؾٝه ٕٛتكًٝس َـذتٗس َػـتًعَاّ يــُٛاؾك ١بعـض
ؾتاٚا ٙي٬ستٝاط َٚـدايؿ ١بعض آخط يٲستٝاط .
 ٫ٚدــس ٣ٚيف تكػــ ِٝأ ٚتؿصــ ٌٝمجــع َــٔ ايؿكٗــا ٤ا٭ٚاخــط َــِٓٗ
أغــتاشْا ايـــُشكل(قسِٖ) يف إٔ ايـــُهًـ قــس ٜ ٫عًـــِ ٫ :إمجــا٫ٚ ّ٫
تـؿص ّ٬ٝبٛدٛز اٱخـت٬ف بـني ؾتـا ٣ٚا٭عًــِ ٚبـني ؾتـا ٣ٚغـري ا٭عًــِ،
ٚأخطٜ ٣عًـِ بصيو تؿصٚ ،ّ٬ٝقس ٜعًـُ٘ إمجاٚ ،ّ٫إشا عًـِ ا٫خت٬ف ؾكـس
ته ٕٛؾتا ٣ٚا٭عًـِ بعطٗا َٛاؾل ي٬ستٝاط ٚقس تهـَ ٕٛــدايؿ ١ي٬ستٝـاط

غري َٛاؾك. ١
ٚاْـُا ٜ ٫ـذس ٟشيو ٭دٌ َعً ١َٝٛإخـت٬ف َــذتٗس عـٔ آخـط بًشـاظ
عُ ّٛايؿتا ٫ -٣ٚبًشاظ نٌ ؾتٝا َٔٚ -ن ٕٛؾتا ٣ٚنٌ ؾـك ٘ٝبعطٗا َٛاؾل
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ي٬ستٝاط ٚبعطٗا اٯخط غري َٛاؾل ي٘ .
ٚنٝـــ نــإ يــ ٛؾــطض ايعًـــِ بتٛاؾــل ؾتــا ٣ٚا٭ؾطــٌ َــع ؾتــا٣ٚ
ايؿاضٌ ؾ ٬ضٜـب يف ؾـطع ١ٝتكًٝـس ايــُؿط ٍٛنُـا تكـسّٖٓٚ ،ـا ْػـض
ايططف عٔ ايتكػٚ ِٝايتؿص ٌٝايـُؿاض اي ٘ٝيعسّ أثـطٕ يـ٘ بًشـاظ ايٛاقـع
ايـداضدْٚ ،ٞبشح َطاز ايؿاضع ا٭قسؽ ٖٛ ٌٖ :يع ّٚتكًٝس ا٭عًــِ
أ ٚعسّ يع َ٘ٚيف صٛضٚ ٠اقع ٖٞ ١ٝايعًـِ ايـداضد ٞايـذاظّ بإخت٬ف
ؾتــا ٣ٚايـــُذتٗس ٜٔايـــُشتٌُ أعًـــُ ١ٝأســسِٖٖ :ــصا أ ٚشاى أ ٚشاى،
ؾٌٗ ثـُ ١زيٜٛ ٌٝدب ايٝكني أ ٚاٱطُٓ٦إ بًع ّٚتكًٝس أعًـِ ايؿكٗـا. ٤
ْٚعطض يف َطسًتني َ :ا إغتسٍ ب٘ هلصا ايكَٚ ٍٛا إغتسٍ ب٘ يصاى :

أدلة وجىب تقلًد األعلـه مً الـنجتهديً :
قــس إغ ـتٴسٍ بٛدــَ ٙٛــٔ ا٭زيــ ١عًــ ٢يــع ّٚتكًٝــس ا٭عًـــِ ٚغــكٛط
ؾتا ٣ٚايـُؿطَ ٍٛع ٚدٛز ؾتا ٣ٚايـُذتٗس ا٫عًـِ ٚا٭ؾطٌ : ٖٞٚ
ايٛد٘ ا٭ : ٍٚاٱمجاع ايـُسع ٢عً ٢عسّ دـٛاظ تكًٝـس ايــُؿطَ ٍٛـع

ٚدٛز ا٭عًـِ َْٓ٘ ،ٴـكٌ عـٔ بعـض ا٭عـ ّ٬نايػـٝس ايــُطتط )15(٢ايـصٟ
سهــ ٞعٓــ٘ قٛي ـ٘ إْــ٘ (َــٔ ايـُػًـــُات عٓــس ايؿــٝعَٚ )١ــِٓٗ ايـــُشكل

ايهطن ٞيف دٗاز ساؾٝت٘ عً ٢ايؿطا٥ع(. )12
ٚؾٝـــ٘ إؾـــهاٍ صـــػطٚ ٣نـــربٚ ،٣شيـــو يعـــسّ تـ ــشصٸٌ اٱمجـــاع
ايـُشه ٞعٔ ايـُشكل ايجاْٚ ،ٞيعسّ ٚدٛز عباض ٠ايػٝس ايـُطتط٢
( )15سها ٙعٓ٘ غري ٚاسس َِٗٓ ،ايػٝس احله ِٝيف َػتُػه٘ :ز. 62 : 1
(َٛ )12غٛع٪َ ١يؿات احملكل ايهطن : ٞز. 113 : 11
( )17ايصضٜع ١اىل اص ٍٛايؿطٜع : ١ز. 811 : 6
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يف شضٜعت٘ ،بٌ اْ٘ قس ْـكٌ إخت٬ف ايؿكٗا ٤سني عطض صؿات ايــُؿيت
ٚمل ٜصنط ا٭عًُ ١ٝضُٓٗا ،قاٍٖ( :ـص ٙايصـؿات ...إٕ ناْـت يــذُاع١
ٖــِ َتػــا ٕٚٚنــإ َـــدرياّٚ ،إٕ نــإ بعطــِٗ عٓــس ٙأعًــِ أ ٚأٚضع أٚ
أزٜــٔ ؾكــس اختًؿــٛا ؾُــِٓٗ َــٔ دعًــ٘ َـــدٝٸطاَّٚ ،ــِٓٗ َــٔ أٚدــب إٔ
ٜػتؿيت ايـُكسّ يف ايعًِ ٚايس ٖٛٚ ،ٜٔأٚىل) ٖٚصا ٜتٓاؾ ٢دًٝـاّ َـع َـا
ْػب ايَٚ . ٘ٝع ايتػً ِٝتٓعٸْ ّ٫كٖ :ٍٛصا إمجاع َٓكـ ٫ٚ ٍٛسذٝـ ١ؾٝـ٘
َـــا يــــِ ٜتـــبني يًؿكٝـــ٘ ٜٚتشصـــٌ عٓـــس ٙقطعٝـــاّ نؿـــؿ٘ عـــٔ َٛاؾكـــ١
ايـُعصٚ)(ّٛسٝح أْ٘ ٜٛ ٫اؾل ايٛاقع ايـداضد ٞيٛقٛع اٱخت٬ف
ٚدــساْاّ  ٜ ٫ــُهٓٓا ايتصــسٜل باْعكــاز ٙستــ ٢إٔ ايػــٝس ايعــاًَٖٚ -ٞــٛ
ايـُتتبع ٭قٛاٍ ايؿكٗـاٚ ٤آضاٖ٤ـِ -قـاٍ( :زعـ ٣ٛا٫مجـاع ٖٓـا ٖٜٗٓٛـا
ؾٗط ٠ايـد٬ف)(ٜ َ٘ٓٚ )18تذًـٚ ٢اضـشاّ إٔ ا٫مجـاع ايــُسعٖٓ ٢ـا ٫
ٜهؿـ بٓشـ ٛإطُٓ٦ـاْ ٞعـٔ َٛاؾكـ ١ضأ ٟاٱَـاّ(ٜٚ )ــُهٔ تأًٜٚـ٘
بـُا أؾاز ٙصاسب ايـذٛاٖط (قس َٔ)19()ٙاْ٘ (يـِ ْتشكـل ا٫مجـاع عـٔ
ايـُشكل ايجـاْٚ ،ٞإمجـاعٴ ايــُطتطَ ٢ـبينٷ عًـَ ٢ػـأي ١تكًٝـس ايــُؿطٍٛ

اٱَاَ ١ايععَُ ٢ع ٚدٛز ا٭ؾطٌ ٖٛٚ ،غـري َـا ْــشٔ ؾٝـ٘ ٜ )...عـين
اْــ٘ إمجــاع عًــَٓ ٢ــع تـكسٜـــِ ايـــُؿط ٍٛيف اَ٫اَــ ١ايععُــٚ ٢تــكًٝسٙ
ايـد٬ؾ ١ايهربَ ٣ع ٚدٛز ا٭ؾطٌ ٖٚ ،صا بـشحٷ عكٝـسٖ ٟـ ٛغـري َـا
ْـشٔ ؾ َٔ ٘ٝايبشح ايؿكٗ ٞايـُطتبط بايٓٝاب ١عٔ اٱَاّ ايػا٥ـب ()
يف بٝإ أسهاّ ايسٚ ٜٔتكًٝس ايـُؿط ٍٛؾٗٝا َع ٚدٛز ايؿك ٘ٝا٭ؾطٌ .
(َ )18ؿتاح ايهطاَ - ١نتاب ايكطا : ٤ز. 3 : 11
( )19دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 35 : 31
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ايٛد٘ ايجاْ :ٞتباْ ٞايعك ٤٬عً ٢ايطدٛع اىل أعًـِ ايـدرباٚ ٤أنجطِٖ
عًـُاّ َٚعطؾ ّ١عٓس اخت٬ف ْعـطٚ ٙؾتـاٚاَ ٙـع غـريَ ٙـٔ ايــدرباٚ ،٤يــِ
ْعٗس دطٜإ ايػـري ٠ايعكٝ٥٬ـ ١عًـ ٢ايطدـٛع اىل غـري ا٭عًــِ بـايؿٔ أٚ
ايـــُعطؾ ١ايـــُطًٛب خربتــ٘ ؾٗٝــا ٖ .ــص ٙططٜكــ ١ايعكــٚ ٤٬غــريتِٗ عٓــس
ٚدٛز خبري ٚعايـِ َع ٚدـٛز أعًــِ ٚأؾطـٌ َٓـ٘ خـرب ٠يف أَـٛض ايـسْٝا
ايـُعاؾٚ ١ٝيف أَٛض اٯخط ٠اييت َٓٗا ايتكًٝس ٚايـُطدع ١ٝايس. ١ٜٝٓ
ٖٚص ٙايػري ٠قس دطت أَـاّ غـؿطا ٤ايؿـطع ا٭قـسؽ(َ )ـٔ زٕٚ
ضزع ٚإْهــاضٖٚ ،ــصا زيٝــٌ اٱَطــاٖٚ ٤ــ ٛعُــس ٠ايــسي ٌٝعًــٚ ٢دــٛب
ايطدٛع اىل ا٭عًـِ ٚؾططٝت٘ يف صش ١ايتكًٝـس ،قـاٍ أغـتاشْا ايــُشكل
بعــس اٱْتٗــاَ ٤ــٔ عــطض أزيــٚ ١دــٛب تكًٝــس ا٭عًـــِ ( :ؾايصــشٝض يف
ايــشهِ بٛدــٛب تكًٝــس ا٭عًـــِ ٖــ ٛايػــري ٠ايعكٝ٥٬ــ ١ايــيت إغتهؿــؿٓا
إَطاٖ٤ا َٔ عسّ ايطزع عٓٗا يف ايؿطٜع ١ايـُكسغ. )61()١
ٚبتكط ٜـبٺ ثــإٕ  :تبــاْ ٞايعكــ ٤٬عُــَ ّ٬ػــتكطٸ عًــ ٢اختٝــاض ا٭عًــِ
باختصاص٘ ٚا٭نؿأ َٔ غري ٙسُٓٝا ٜـشتاد ٕٛيــدرب٠ٺ ٖـِ غـري عـاضؾني
بٗا :ؾرت ٣ايــُطٜض ٜطدـع اىل أنؿـأ ا٭طبـا ٤أ ٚايــذطاسني يف َؿـهًت٘
ايطب ١ٝأ ٚٱدطا ٤عًُٝـ ١دـطاسـٝــٚ ،١تــط ٣صـاسب ا٭ضض ٜــًذأ اىل
أنـ ــؿأ ايـُٗـ ــٓسغني يًٛصـــ ٍٛاىل غطضـــ٘ :بٓـــاَ ٤ػـــهٔ أَ ٚصـــٓع أٚ
ْـشُٖٛاٖٚ ،هصا ايـُتؿطعٜ ١عُس ٕٚاىل أعًِ ايؿكٗـا ٤ؾٝكًسْٚـ٘ٚ ،قـس
دط ٣اٱَطا ٤ايؿطع ٞيبٓا ٖٛٚ ،ِٗ٥غريٷ عُ َٞٛبـُطأَٚ ٣ػُع َـٔ
ايـُعصَٛني( َٔ )ز ٕٚضزع .
( )61ايتٓكٝض  -ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس . 138 :
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ٖٚصا ايتٛدٝـ٘ ْٓاقؿـ٘ ْٚــُٓع إْتادـ٘ ،إش إٔ غـري ٠ايعكـًَ ٤٬ــُٛغ١
َـشػٛغ ١بايٛدسإ ايص ٖٛ ٟأق َٔ ٣ٛنٌ بطٖإ ٚقا ١ُ٥عً ٢اجلطٟ
ايعًُ ٞعً ٢ايطدٛع يًدبري ايعايـِ ٚيٮؾطٌ ا٭عًـِ يف َـذاٍ ايطـب
ٚايطبابٚ ١يف َـذاٍ اهلٓسغٚ ١ايعُـاضٚ ٠يف َــذاٍ ايكطـاٚ ٤ايــُشاَا٠
عــٔ ايـــُسع ٢عًٝــ٘ ٚيف َـــذاٍ ا٭غــعاض ٚايكــٚ ِٝيف َ ــذاٍ ا٭عُــاٍ
ايتدصص َٔ ١ٝخٝاطٚ ١صٝاغْٚ ١ـشُٖٛا ،ؾإْو جتس ايعكٜ ٤٬طادعٕٛ
ايــدبري بػــض ايٓعــط عــٔ نْٛــ٘ خــبرياّ يف أعًـ ٢زضدــات ايــدرب ٠أ ٚيف
أٚغطٗا أ ٚيف أقًٗاٚ ،ايـُِٗ عٓسِٖ ايٛثاق ١بـدربت٘ ايطب ١ٝأ ٚاهلٓسغ١ٝ
ايـُعُاض ١ٜأ ٚبـدربت٘ يف ايكٚ ِٝا٫غعاض أْ ٚـش َٔ ِٖٛايـدربا ٤ايـصٜٔ
ٜطدع اي ِٗٝايعك ٤٬عٓسَا ٜطُ ٕٛٓ٦اىل خربتِٗ ْٚؿع َعطؾتِٗ .
ٚاحلاصٌ باختصاض :يـِ ٜجبت تبـاْ ٞايعكـ ٤٬عًـ ٢ايطدـٛع يٮعًــِ
نٜ ٞصري قط ّ١ٜٓصايـش ّ١عً ٢صطف إط٬م ْصٛص ؾطع ١ٝايتكًٝـس اىل
تكًٝس ا٫عًـِ ْ .عـِ ْ ٫ؿـو يف أسػـَٓ ١ٝطادعـ ١ا٭عًــِ َـٔ ايــدربا٤
ٚأؾطًٝت٘ َٔ ز ٕٚتعنيٸ ٚإيتعاّ بـشسٸ ايٛدٛب بــشٝح ٜٓشصـط ضدـٛع
ايعك ٤٬بأعًـِ ايـدرباٚ ٤أؾطًًِٜٗٚ ،عّ تعطٌٓ ش ٟٚايـُٗٔ ايصٖ ٜٔـِ
أقٌ خرب َٔ ٠غريِٖ ،ؾإٕ ٖصا َـُا مل ٜـشصٌ يف عصط َٚصط أبساّ.
إشٕ ايـــذط ٟايعك٥٬ــ ٞايعًُــ ٞزيٝــٌ ٚاضــض عًــ ٢عــسّ إؾــرتاط
ايطدٛع اىل أعًـِ ايـدرباٖٚ ،٤صا زيَ ٌٝـشػٛؽ بايٛدسإ ًَــُٛؽ
يف ايـ ــداضز بايعٝـــإ ٜٓ ٫ٚهـــط ٙأسـ ـسٷ إ ٫يؿـــبٗ١ٺ أ ٚعٓـــازٜٓ ٫ٚ ،ؿـــع
ا٫عتــصاض َ ــُٔ ٜــطاٜٚ ٙك ـطٸ بــ٘ ثــِ ٜعتــصض بأْــ٘ َــٔ بــاب ا٫ضــططاض اىل
َطادعـــَ ١طًـــل ايــــدبري يعـــطٚف إقتصـــاز ١ٜأْ ٚــــشٖٛا ،أٜ ٚعتـــصض
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باختصــاص غــري ٠ايعكــ ٤٬يف ايطدــٛع اىل َطًــل ايـــدبري عٓــس ايعًــِ
بتٛاؾل ايـدربا ٤أ ٚعسّ اخت٬ؾِٗ ،ؾإْٗا أعصاضٷ ٚ ٫اقع هلا ًٜٚذأ ايٗٝـا
َــٔ أصــطٸ عًــ ٢غُــض عٓٝــ٘ ٚؾهــط ٙعــٔ ايٛاقــع ايـــداضد ٞيػــطض
تصشٝض ْعطٚ ٙزؾع ا٫ؾهاٍ عٓ٘ .
ٚهلــص ٙايػــري ٠شٖــب مج ـعٷ َــٔ أعــاظِ ؾكٗاْ٤ــا ٚؾــٛٝر َ ـصٖبٓا يف
ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذط ٟاىل عسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭عًـِ َطًكـاّ َجـٌ
أصشاب ايـذٛاٖط ٚايؿصـٚ ٍٛايطـٛابط ٚايــُػتٓس ٚايكـٛاْني ٚمجـع
َٔ أع ّ٬ايـُصٖب قبٌ ايكـطٕ ايعاؾـط ٚبعـسٚ ،ٙقـس ْكًٓـا عـٔ ايؿـٗٝس
ايجاْ ٞقٛي٘( :إؾتٗط إٔ ايصشاب ١ناْٛا ٜؿتَ ٕٛع إؾتٗاضِٖ با٫خت٬ف
يف ايؿطــٖٚ ...١ًٝــصا ٖــ ٛايــص ٟإختــاض ٙايـــُصٓـ ضمحــ٘ اهلل) ٜعــين
ايـُشكل ايـشً ٞيف ايؿطا٥ع اختاض :دٛاظ تكًٝـس ايــُؿطَ ٍٛـع ٚدـٛز
ا٭ؾطٌ  .ثِ ْػـأٍٖ :ـٌ أعـاظِ ؾكٗاْ٤ـا نايػـٝس ايــُطتط ٢يف شضٜعتـ٘
ٚايـُشكل ايــ شً ٞيف ؾـطا٥ع٘ ٚابـٔ ايـرباز ٚأعـ ّ٬ايكـطٕ ايجايـح عؿـط قـس
خايؿٛا تباْ ٞايعك ٤٬عً ٢ايطدٛع اىل ا٭عًِ ا٭ؾطٌ؟ أّ غاضٚا عً ٢طبل
تبــاْ ٞايعكــ ٤٬ايــٛاقع ٞايـــُشػٛؽ بايٛدــسإ :ايتدــٝري بــني ايطدــٛع اىل
ا٭عًـِ ا٭ؾطٌ ٚبني ايطدٛع اىل ايعايـِ ايؿاضٌ يف إختصاص٘ .

ايٛد٘ ايجايح :ا٭خباض ايعاٖط ٠يف تطدٝض ا٭عًـِ ا٭ؾـك٘ :
أَ -كبٛي ١عُط بٔ سٓعً )61(١اييت ضٚاٖا ايـُؿاٜذ ايج٬ثٚ ١ايـُتطُٓ١
يكٛي٘:طايـشهِ َا سهِ ب٘ أعـسهلُا ٚأؾكُٗـا ٚأصـسقُٗا يف ايــشسٜح
ٚأٚضعُٗا ًٜ ٫ٚتؿت اىل َا ٜـشهِ ب٘ اٯخطص دٛاباّ عً ٢غ٪اٍ مجع
( )61ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب َٔ 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح. 1
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إختًؿٛا يف ز ٜٔأَ ٚرياخ ٚتــشانُٛا اىل بعـض ايــُشسثني بأسـازٜجِٗ
()ايعاضؾني بطٚاٜاتِٗ ٖٚ .ص ٙايــُكبٛي ١قـس سكٓكٓـا صـش ١غـٓسٖا يف
ب ــشٛخ تعــاضض ا٭زيــٖٚ ،١ــ ٞظــاٖط ٠يف تكــس ِٜسهــِ ا٭ؾكــ٘ ٚتــطى
ا٭خص بـشهِ اٯخط :ايؿكٝـ٘ ايـٛضع ايصـازم يف ايــشسٜحٚ ،قـس إزعـ٢
بعض ا٭ع ّ٬ظٗٛض ايـُكبٛي ١يف تكس ِٜؾتا ٣ٚايـُذتٗس ا٭عًـِ .
ٚيف ايـدرب إؾهاَ ٕ٫اْعإ عٔ ا٫غتس ٍ٫ب٘ يـُا ْـشٔ ؾ: ٘ٝ
أ :ّ٫ٚإٕ ٖــص ٙايطٚاٜــ ١ايصــشٝشٚ ١اضز ٠يف اي ــدصٚ ١َٛايـــُٓاظع،١
ٖٚــصا ايــٓصٸ ايصــشٝض ايـــُػتسٍ بــ٘ َـــدتصٸ بايـــشهٚ ١َٛايكطــا٤
ٚتعاضض سهِ ايـشانُني ٚإخت٬ؾُٗا يف ايكطـاٖٚ ،٤ـصا ا٫ختصـاص
ٚاضض َٔ ايصشٝش ٖٞٚ ١ظاٖط ٠بٌ صطٜــش ١يف تـطدٝض َـا سهـِ بـ٘
ا٭عسٍ ا٭ؾك٘ َُٓٗا ٫ ،أْٗا تسٍ عً ٢تطدٝض نٌ َا صسض عٔ ا٭عسٍ
ا٭ؾكـ٘ يٝؿــٌُ ايؿتٝــا ايصــازض ٠عٓــ٘ ٫ٚ ،ؾــاٖس ؾٗٝــا عًــ ٢ايتعــسَ ٟــٔ
ايكطا ٤اىل ايؿتٝا عٓس تـدايؿٗا َع ؾت ٣ٛؾك ٘ٝآخط يتصًض ؾاٖساّ ٖٓا.
ٚبتعبري ثإٕ عٔ ا٫ؾهاٍ :ايطٚاٚ ١ٜاضز ٠يف باب اخلصٚ ،١َٛايتعسٟ
َٓ٘ اىل باب ايؿتٝا إغطا٤ٷ يًشهِ َٔ َٛضٛع يـُٛضٛع ثإٕ  ٖٛٚقٝـاؽ
باطٌ ،بٌ ٖـَ ٛـع ايؿـاضم ٭ٕ ايــدص٫ ١َٛبـس َـٔ ؾصـًٗا ٚإْٗاٖ٤ـا،
ٚاشا تـدايـ ايـشانُإ يف سهُُٗا ٜ ٫ـُهٔ ايـشهِ ؾ ٘ٝبايتدٝري بني
ايـشهُني ٚايكطا ،ٜٔ٤٭ٕ ايكطا ٤دٴعٌ ؾطعاّ يطؾع ايـدصٖٞٚ ،١َٛ
 ٫تطتؿع بايتدٝري بني ايـشهُني ٚايكطا ٜٔ٤ايـُتدايؿني ٱغتًعاَ٘ بكـا٤
ايـدصٖٚ ،١َٛصا بـد٬ف باب ايتكًٝس ٚايؿتٝـا ؾـإ ايتدـٝري بـني ؾتـا٣ٚ
ا٭ؾطٌ ٚبني ؾتا ٣ٚايـُؿط ٍٛضاؾعٷ يًشريٚ ٠ايؿو .
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ٚثاْٝــاّ  :إْــ٘ َــع ؾــطض ٚدــسإ ايؿــاٖس يف ايطٚاٜــ ١عًــ ٢ايتعُــِٝ
ٚايتعــس ٟأ ٚؾــطض تصــسٜل َــٔ ٜــسع ٞظٗــٛض ايـــُكبٛي ١يف ايؿكــٗٝني
ايـــُدتًؿني ْكــ :ٍٛإْــ٘ ًٜــعّ تكــس( ِٜؾتٝــا ا٭عــسٍ ا٭ؾكــ٘ ا٭صــسم يف
ايــ ــشسٜح ا٭ٚضع) أ ٟإٕ َــــ٬ى ايتكــــسٚ ِٜايرتدــــٝض ٖــــ ٛإدتُــــاع
ا٭ٚصاف ا٭ضبع ٫ ،١تٛؾٓط خصٛص ا٭عًـُ ١ٝنُا ٜطٜـس أضبـاب يـعّٚ
تكًٝس ا٭عًِ ،ؾـٜ ٬ؿٝـس ايــدرب تكـس ِٜخصـٛص ا٭عًــِ غـري ايــُتٛؾط
عًــ ٢ايصــؿات ا٭خــطٚ ٣بٗــصا ايتشكٝــل ٜٓــسؾع ا٫غــتس ٍ٫بـــدربٜٔ
َؿابٗني يًـُكبٛيُٖٚ ،١ا(: )66
بَ -ا ضٚا ٙايصسٚم ٚايطٛغ ٞبإغٓازُٖا ايصـشٝض عًـ ٢ا٭ظٗـط
اىل زاٚز بٔ ايـشصني غا َٔ ّ٬٥ايصازم()عـٔ ضدًـني إتؿكـا عًـ٢
عسيني دعُٖ٬ا بُٗٓٝا يف سهِ ٚقع بُٗٓٝـا ...ؾـاختًـ ايعـس ،ٕ٫عـٔ
ق ٍٛأٜٸُٗا ٜـُط ٞايـشهِ؟ قـاٍ(:)طٜٓعـط اىل أؾكُٗٗـا ٚأعًــُُٗا
بأسازٜجٓا ٚأٚضعُٗا ؾٓٝؿص سهُ٘ ًٜ ٫ٚتؿت اىل اٯخطص .
دـَ -ا ضٚا ٙايطٛغ ٞبإغٓاز ٺَعترب عً ٢ا٭قطب َتص ّ٬بـُٛغ ٢بـٔ
أن ٌٝغا َٔ ّ٬٥ايصازم()عٔ َٓاظع ١بـني ضدًـني يف سـل ؾٝتــؿكإ
عً ٢ضدًني ٜهْٛإ بُٗٓٝا ،ؾشهُا ؾاختًؿا ؾُٝا سهُاٚ ،إٕ نَُٗٓ ّ٬ا
سهــِ يًــص ٟإختــاضَ ٙــٔ ايــدصُني ،ؾكــاٍ()ط ٜٴٓعــط اىل أعــسهلُا
ٚأؾكُٗٗا يف ز ٜٔاهلل ؾُٝط ٞسهُ٘ص .
زَ -ـــا ٚضز يف عٗـــس أَـــري ايــــَُٓ٪ني( )يــــُايو ا٭ؾـــرت:طإخرت
يًشهِ بني ايٓاؽ أؾطـٌ ضعٝتـو يف ْؿػـو َــُٔ  ٫تطـٝل بـ٘ ا٭َـٛض
()66ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب َٔ 9ابٛاب صؿات ايكاض : ٞح + 61ح . 35
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 ٫ٚتـُشه٘ ايـدصٜ ٫ٚ ّٛتُاز ٣يف ايعي١ص(ٖ )64هصا يف ْٗر ايب٬غ،١
ٚيف َػــتسضى ايٛغــا:ٌ٥طؾاخرت يًكطــا ٤بــني ايٓــاؽ أؾطــٌ ضعٝتــو يف
ْؿػو ٚأمجعِٗ يًعًــِ ٚايـشًــِ ٚايـٛضع َــُٔ  ٫تطـٝل...ص ٚهلـصا
ايعٗس يف (ْٗر ايب٬غ )١غٓس صـشٝض اىل ا٭صـبؼ بـٔ ْباتـ ١ضا ٟٚعٗـس
ا٭ؾرت ،شنط ٙؾٝذ ايطا٥ؿ ،)63(١ؾٝه ٕٛايٓصٸ َعتُساّ غٓساّ يهٔ ز٫يتـ٘
عً ٢يع ّٚتكًٝس ا٭عًـِ يف ايؿكاٖ ١قاصطٚ ٠بهْ ٬ػدت َٔٚ ٘ٝدٗتني :
َـــٔ دٗـــ ١إختصـــاص ا٭َـــط بايـ ــشهِ بـــني ايٓـــاؽ ٚايكطـــا ٤بـــني
ايـدصُنيٚ ،أْ٘ ٫بس َٔ ن ٕٛايكاض ٞأؾطـٌ ايطعٝـ ١ايتـابعني يًـٛايٞ
أ ٚإختصاصــ٘ باختٝــاض أؾــطاز ايــشه ١َٛايػٝاغــٚ ١ٝإزاض ٠ايــشهِ٫ٚ ،
ؾاٖس عً ٢عُ َ٘ٛيًؿتٝا ٚايتكًٝس يف ايس. ٜٔ
َٚــٔ دٗــ ١إٔ قٛيــ٘ طأؾطــٌ ضعٝت ـوص ٚغــٝع ايــسا٥ط ٠ؾــاٌَ يػــري
ايعًـُا ٤ؾكس ٜه ٕٛيف ايعٛاّ َٔ ٖ ٛأصًض ٚأعسٍ ٖٚـ ٛأؾطـٌ ايطعٝـ١
َع إٔ ايـُطًٛب يف بـشجٓا عٔ ايتكًٝس ٖ ٛإختٝاض غري ايــُذتٗس أؾطـٌ
ايـُذتٗسٚ ٜٔأعًـُِٗ يف َكاّ ا٫غتٓباط يٝكًس ٙيف أسهاّ ز. ٜ٘ٓ
ْعــِ ٚضز يف ايٓػــد ١ايجاْٝــ١طٚأمجعِٗ يًعًـــِ ٚايـشًـــِ ٚايــٛضعص.
يهٓ٘ ٜ ٫ؿٝس ا٭عًـُ ١ٝايــُطًٛب ١يف ايتكًٝـس ،٭ٕ ظـاٖط ايتعـبري :إختٝـاض
أمجع أؾطاز ايطع ١ٝيًعًـِ ٚاحلًــِ ٚايـٛضعٚ ،ظـاٖط ٙمجـع ا٭ٚصـاف
ايج٬ثَ ١ـٔ ز ٕٚز٫يـ ١عًـ ٢ا٭عًــُ ١ٝايــُبشٛث ،١ؾعـاٖط ايــدرب ٜػـاٜط
ايـُبشٛخ إختٝاض ا٭عًـِ يف اٱغتٓباط ٚعٓس إضاز ٠ايتكًٝس .
(ْٗ)64ر ايب٬غ :١ز -93 :4زاض املعطؾَ +١ػتسضى ايٛغا:ٌ٥ب َٔ 1آزاب ايكاض:ٞح.6
( )63ايؿٗطؽ يًؿٝذ ايطٛغ : ٞص  :26ضقِ ايرتمج -119 : ١طبع ايٓذـ .
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ٖـَ -ـا ٚضز يف ْٗـر ايب٬غـَ ١ـٔ قٛيـ٘(:)طاٜٗـا ايٓـاؽ إٕ أسـل
ايٓــاؽ بٗــصا ا٭َــط :أقــٛاِٖ عًٝــ٘ ٚأعًـــُِٗ بــأَط اهلل ؾٝــ٘ص(ٖٚ )65ــصا
ايٓص ٜ ٫ٴعطفٴ ي٘ غٓس َعترب ٚاضض ،نُا إٔ ز٫يت٘ قاصـط ٠يـٛضٚز ٙيف
َٛضٛع ايـشهِ ٚايكٝاز ٠ايػٝاغ ٫ ،١ٝيف َٛضٛع ايتكًٝس .
 -ٚايــدرب ايـــُطؾٛع اىل ايــٓ( (:)طَــٔ أّٸ قَٛـاّ ٚؾــَ ِٗٝــٔ ٖــٛ
أعًـِ َٓ٘ يـِ ٜعٍ أَطِٖ اىل ايػؿاٍ اىل  ّٜٛايكٝاَ١ص(ٖٚ )62ـصا ايــدرب
ضعٝـ ايػٓس قاصط ايس٫ي ١بًشاظ قـ ٠ٛإستُـاٍ إضاز ٠ايــذٗ ١ايعكٝسٜـ١
ٚٚضٚز ٙيف اَ٫اَــ ١ايععُــٚ ٢ايكٝــاز ٠ا٫هلٝــ ١ايعًٝــا ايــيت  ٫تًٝــل إ٫
بايـُعصٚ )(ّٛضعـ إستُاٍ إضاز ٠إَاَ ١ق ّٛيف ص ٠٬مجاعـ ١أٚ
يف تكًٝس ايؿتا ٣ٚبٌ إستُاي٘ ََ ّٖٛٛسؾٛع  ٫تٴشتٌُ إضازت٘ أص. ّ٬
ظَ -ا ٚضز يف ايهًــُات ايكصـاض يف ْٗـر ايب٬غـَ )67(١ـٔ قـ ٍٛأَـري
ايـَُٓ٪ني :طإٕ أٚىل ايٓاؽ با٭ْبٝا ٤أعًــُِٗ بــُا دـاٚ٤ا بـ٘ص ثـِ تـ٬
( )قٛي٘ تعاىل:طإٕٔٻ أَٚٵيَ ٢ايٓٻاؽٔ بٹ ٔإ ٵبطٳاٖٹِٝٳ يًَٖصٹٜٔٳ ا ٻتبٳعٴٙٛٴ ٚٳٖٳــصٳا اي ٻٓبٹـٞټ
ٚٳايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاِص آٍ عُطإٖٚ،28:صا ايٓصٸ قـس ٜٴػـتسٍ بـ٘ عًـ ٢أٚيٜٛـ١
ا٭عًـِ بـُا دا ٤بـ٘ ا٭ْبٝـاَ )(٤ـٔ اهلل تعـاىل ٚأْـ٘ ظـاٖطٷ يف أٚيٜٛـ١
ِ ايٓصٸ (أعًـُِٗ) .
إختٝاض أعًـِ ايؿكٗا ٫ ،٤يف ٚدٛب٘ ي ٛتـ ٸ
يهٔ يف ا٫غتس ٍ٫بايٓص ٸ إؾهاٍ َٔ دٗتني :
َٔ دٗ ١عسّ ٚدٛز غٓس صشٝض يًدرب ٜٛدب ا٫طُٓ٦إ بصسٚضٙ
(ْٗ )65ر ايب٬غَ ١ع ؾطح ايؿٝذ حمُس عبس: ٙز:6ص  - 82طبع زاض املعطؾ ،١بريٚت .
( )62ايٛغا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 62ابٛاب ص ٠٬اجلُاع : ١ح. 1
(ْٗ)67ر ايب٬غَ ١ع ؾطح ايؿٝذ حمُس عبس: ٙز:3ص -61طبع زاض املعطؾ ،١بريٚت .
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ٚاْـُا َٖ ٛطغٌ يًؿطٜـ ايطض(ٞضض) يف (ْٗر ايب٬غ. )١
 َٔٚدٗ ١اْ٘ يـِ ٜتشكـل إٔ ايصـازض (أعًــُِٗ) ٖٚـ ٛيؿـغ ٜتٛقــ
عً ٘ٝاٱغتس َٔٚ ،ٍ٫ايكطٜب دساّ ٚايـُٓاغب يؿكـطات ْـصٸ اٯٜـ ١إٔ
ٜه ٕٛايًؿغ ايصازض (أعًُـِٗ) أ ٟأؾطًِٗ عُ ّ٬بـُا دـا ٤بـ٘ ا٭ْبٝـا٤
()نُا ٜ ٫ـدؿ ٢عً ٢ايـُتأٌَ ايــُتسبٸط يف َــذُٛع نَ٬ـ٘(. )
َٚــٔ ٖٓــا قــاٍ ابــٔ أبــ ٞايــشسٜس تعكٝبـاّ عًــ ٢ايــٓصٸ ايـــُطٖ( :ٟٚهــصا
ايطٚاٜــ :١أعً ــُِٗٚ ،ايصــشٝض أعًُــِٗ ،٭ٕ إغــتس٫ي٘ باٯٜــٜ ١كتطــٞ
شيو)(.)68
دـَ -ا ض ٟٚعٔ نتـاب ا٫ختصـاص ايــُٓػٛب اىل ايؿـٝذ ايــُؿٝس
َٔ قٛي٘ ايٓ((:)طإٕ ايط٥اغ ٫ ١تصًض إ ٫٭ًٖٗا ،ؾُٔ زعا ايٓاؽ
()69

اىل ْؿػ٘ ٚؾٖ َٔ ِٗٝـ ٛأعًــِ َٓـ٘ يــِ ٜٓعـط اهلل ايٝـ٘ ٜـ ّٛايكٝاَـ١ص

بتكطٜب اْٗا تسٍ عً ٢شّٸ ايتصس ٟيًط٥اغٚ ١ايععاَـ ١إ ٫اشا نـإ أٖـّ٬
هلا ٚنإ أعًـِ ا٭َ . ١يهٔ يف ا٫غتس ٍ٫بايـدرب إؾهاٍ َٔ دٗتني :
أ :ّ٫ٚٱضغاٍ ايطٚاٚ ١ٜعسّ ص٬سٗا سذ ّ١عً ٢ا٭َط ايؿطع. ٞ
ٚثاْ ٝـاّ :٭ٕ ز٫يتٗــا ٚغــٝاقٗا  َٚــذُٛع أيؿاظٗــا ظــاٖط يف ايط٥اغــ١
ايععُٚ ٢اٱَاَ ١ايهربٚ ٣ايتععٸِ ايسٜين ٚزع ٠ٛايٓاؽ اىل إَاَت٘ نُا
نإ ٜصٓع ايبعض ٜٚسع ٞايععاَ ١يف أظَٓتِٗ( ٖٛٚ)غري ايتععِ يف
ايؿتٝا ٚايـُطدع ١ٝايس ١ٜٝٓايٓا٥ب ١عٔ اَ٫ـاّ ايػا٥ب(عذـٌ) ٚايــُشؿٛظ
ؾٗٝا اَ٫اَ ١ايهرب ٣٭ًٖٗا َٚػتشكٗٝا .
( )68ؾطح ابٔ اب ٞاحلسٜس يٓٗر ايب٬غ : ١ز. 656 : 18
( )69عاض ا٭ْٛاض :ز -111: 6ب  15يف شّ عًُا ٤ايػٚ ٤ٛيع ّٚايتشطظ عِٓٗ :ح. 12
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طَ -ا ض ٟٚعٔ نتاب (عٝـ ٕٛايــُعذعات) ايـصٜ ٫ ٟعـطف َ٪يؿـ٘
قطعٝاّٚ ،ايطٚا ٫ ١ٜغٓس هلا ٚتتطُٔ َعاتب ١اٱَاّ اجلـٛاز( )يعُٸـ٘:
عبس اهلل بٔ َٛغ ٢سني أؾت ٢بـد٬ف ايـشل دٛابـاّ يــُا غـأيت٘ ايؿـٝع١
إختباضاّ يٲَـاّ ايــُعص ّٛعكٝـب ؾـٛت اٱَـاّ ايطضـا( )ؾداطـب عُٸـ٘

ٚقاٍ:طٜا عِٸ إْ٘ عع ِٝعٓس اهلل إٔ تكـ غساّ بني ٜسٜـ٘ ؾٝكـ ٍٛيـو يــٹِٳ
تٴـؿيت عباز ٟبـُا يــِ تعًــِ ٚيف ا٭َـَ ١ـٔ ٖـ ٛأعًــِ َٓـوص(ٖٚ )41ـصٙ
ايـُطغً ٫ ١سذ ١ٝؾٗٝا  ٫ٚز٫يٚ ١اضش ١هلا عًـ ٢يـع ّٚتكًٝـس ا٭عًــِ
يف ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝؾإْٗا تعاتب يف (ؾتٝا ايٓاؽ دٗٚ )ّ٬بـُا يــِ ٜعًــِ
ايـُؿيت ٚيف ا٭َ ٖٛ َٔ ١عايـِ عً ٢ا٫ط٬مٚ ،أؾعٌ ايتؿط: ٌٝأعًــِ
ٖٓا ٜطاز َٓ٘ َعٓ٢ٶ َـذطزاّ َٔ ايتؿطٚ ٌٝا٭ؾطـً ١ٝأٜ ٟٴـطاز َٓـ٘ ايعـامل
قبــاٍ ايــــذاٌٖ بايــــشهِ ايصـــشٝضٖٚ ،ـــصا ظـــاٖط إغـــتعُاي٘ بؿـــٗاز٠
ايـــُكابً ١بــني ؾتٝــا َــٔ ٜ ٫عًــِ ٚبــني ؾتٝــا َــٔ ٜعًــِٖٚ ،ــصا ا٫غــتعُاٍ
ٚا٫ضازَ ٠تعاضؾإ يف ا٫غتعُا٫ت ايعطبٝـٚ ١إٕ نـإ ٜــشتاز اىل قطٜٓـ١ٺ
تسٍ عًٖٓٚ ،٘ٝا ٜسٍ عً ٘ٝؾاٖس ايـُكابً ١ؾتسبط يف ا٭يؿاظ تعطف دًٝاّ.
ٖٚصا ايـُعٜٓ ٢ػاٜط ٚدٛز ؾكٗاَ ٤تعسزَ ٜٔع ٚدـٛز َـٔ ٖـ ٛأعًــُِٗ
يف َـذاٍ ا٫غـتٓباط أ ٚتـرتزز ا٭عًــُ ١ٝبـني عـسزٺ َـِٓٗ ٖٚـِ َتؿـاٚتٛ
ايعًـِ بأبٛاب ايؿك٘ ٚا٫غتٓباط .
ٜٴطاف يـُا تكسّ :ظٗٛض ايـدرب يف إٔ إْهاض اَ٫اّ اجلٛاز()عً٢
عُٸ٘ -يٝؼ إْهاضاّ عً ٢شات ايؿت -٣ٛي ٛناْت َـع ايعًـِ ٚؾٗـِ أخبـاض
ايـُعصَٛني( ،)بٌ ٖ ٛإْهاض عً ٢ؾتٝاَ ٙع اجلٌٗ بايـشهِ ايٛاقعٞ
( )41عاض ا٭ْٛاض :ز  : 111 : 51ب َٔ 5أبٛاب ؾطا ٌ٥اَ٫اّ اجلٛاز : ح. 16
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بـُا مل ٜعًِ  َٔٚز ٕٚاغتٓازٺ اىل سذـ ١ؾـطعٚ ،١ٝيعًـ٘ سصـٌ بكصـس
ايٛص ٍٛاىل اٱَاَ ١ايععُٚ ٢ايتصس ٟيًكٝاز ٠ايهرب ٣ب ٬اغـتشكام،
ؾٜ ٬طتبط ايـدرب بايؿكٗا ٤ايـُػتٓس ٜٔيًشذٚ ١ؾ ِٗٝايؿاضٌ ٚا٭ؾطٌ.
َٚع ٖصا ايؿِٗ ٚايتكطٜب ايٛاضض بايكط ١ٜٓتٓسؾع زع ٣ٛز٫يـ ١اخلـرب
عً ٢اعتباض ا٭عًُ ١ٝايـُطًك ١يف ايـُؿيت نُا أؾاز أغتاشْا ايـُشكل(.)41
ٚايـشاصٌ قصٛض ا٭خباض ز٫ي ّ١بٌ ٚقصـٛض أنجطٖـا غـٓساّ عـٔ بًـٛؽ
زضد ١احلذ ١عً ٢تعٝٸٔ تكًٝس ا٭عًـِ ؾ ٬زيٚ ٌٝاضض عً ٢تعٝٸٔ تكًٝـس
ا٭عًـِ ٚٚدـٛب ا٭خـص بؿتـاٚاٚ ٙغـكٛط ؾتـا ٣ٚايــُؿطٚ ،ٍٛعٓس٥ـص
ٜتبني بٛضٛح إَهإ ايتُػو بػري ٠ايعكـ ٤٬يف ضدـٛع غـري ايــدبري اىل
ايـدبري َطًكاّ َٔ ز ٕٚإْـشصاض ضدٛع٘ اىل خصٛص ا٭عًـِ ٚا٭نجـط
خرب ّ٠بـشٝح ٜرتن ٕٛخرب ٠ا٭قٌ ؾطَٚ ّ٬عطؾ ،١نُا ٜـُهٔ ا٫غـتسٍ٫
عً ٢دٛاظ ايطدٛع اىل ايـُؿط ٍٛبإط٬م ايٓصٛص ايـُؿطٸع ١يًتكًٝـس
نآ ١ٜايػ٪اٍ َٔ أٖـٌ ايـصنط ٚآٜـ ١ايٓؿـط ٚسـسٜح ضا ٟٚسـسٜجِٗ ،ؾـإ
ايـُذتٗس ٜٔنـٌ ٚاسـس َـِٓٗ ٖـَ ٛصـسام أٖـٌ ايـصنط ٚايــُٓصض قَٛـ٘
ٚضا ٟٚأسازٜجِٜٗ ٫ٚ ،ـدتص اٱْطبام عً ٢ا٭عًـِ َِٓٗ خاص. ١
ايٛدــ٘ ايطابــع :إٕ ا٭ؾطــٌ -أعًـــِ ايـــُذتٗسٖ -ٜٔــ ٛأنج ـط إساط ـّ١
بايؿطٚع ٚايــُساضى -ا٭زيـ ١ا٫دتٗازٜـٚ ١ا٫صـ ٍٛايعًُٝـ :١ايهربٜـات
ايؿطعٚ ١ٝتطبٝكٗا عً ٢صػطٜاتٗاٚ ،إٕ ؾت ٣ٛايؿاضٌ ٚا٭ؾطـٌ ططٜـلٷ
اىل ايٛاقع ايؿـطع ٞايــُطًٛب يًــُهًـ ٚ ،يـصا تهـ ٕٛؾتـ ٣ٛا٭عًــِ
أقطب اىل ايٛاقع ايؿطع ٞايـُطًٛب يًُكًس َٔ ؾت ٣ٛايعايـِ ايؿاضٌ،
( )41ايتٓكٝض  :عٛخ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس  - 132 :طبع ١ايٓذـ اٚ٫ىل .
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ٱط٬ع ا٭عًـِ عً ٢خصٛصٝات َٚعاٜا يف ا٭زيٜ ١ـذًٗٗا ايـُؿط،ٍٛ
 ٫ٚضٜب يف ٚدٛب اٱيتعاّ بـُا ٖ ٛأقطب اىل ايٛاقع َٔ ايؿتا. ٣ٚ
ٖٚصا ايٛد٘ ْـُٓع ز٫يت٘ عً ٢ايـُطاّ صػطٚ ٣نرب: ٣
أْ :ّ٫ٚـُٓع ايصػطْٚ ٣ك :ٍٛاْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜه ٕٛايؿك ٘ٝغـري ا٭عًــِ
أنجط إساط ّ١بأزي ١ا٭سهاّ َٚساضن٘ َٔ ا٭عًـِٚ -ي ٛيف بعض ايؿـطٚع
ا٫غــتٓباط -١ٝؾُــا زاّ يـــِ ٜهــٔ أزم ْعــطاّ ٚتطبٝكــاّ يًهربٜــات عًــ٢
صــػطٜاتٗاٜ ٫ -هــٖ ٕٛــ ٛا٭عًـــِٚ ،يهــٔ ٜـــُهٔ نْٛــ٘ أنجــط إساطــ١
بايـُساضى يـدصٛص ١ٝؾٚ ٘ٝاط٬ع ٚاؾط عٓس ٙعً ٢ا٭خباض َج. ّ٬
ٚبتعبري أٚضض :إٕ ايؿك ٘ٝنٌ ؾكٜ ٘ٝطادـع ا٭زيـ ١ايؿـطع ١ٝايــُتٛؾط٠
ايـُتٝػط ٠ايـُبجٛث ١يف (ايٛغاْٚ )ٌ٥ـش َٔ ٙٛنتب ا٭خباض ايـُعص١َٝٛ
ٚيف(ايـذٛاٖط) (ٚايـُهاغب) ْٚـشُٖٛا َٔ نتـب ايؿكـ٘ ا٫غـتس٫ي،ٞ
 ٫ٚزيٚ ٌٝاضض  ٫ٚظٔ عً ٢ن ٕٛا٭عًـِ ٚاقعـاّ َـٔ ؾكٗـا ٤نـٌ عصـط ٖـٛ
أنجط إساط ١بــُساضى ا٭سهـاّ بــشٝح ٜٴعًــِ أٜ ٚٴعـٔ إطـ٬ع ا٭عًــِ عًـ٢
َساضى يٮسهاّ أنجط َـُا ٜطًـع عًٝـ٘ بـاق ٞايؿكٗـا ،٤بـٌ قـس ْــتٝكٔ بأنجطٜـ١

إطــ٬ع بعــض ايؿكٗــا َ ٤ــُٔ  ٫ت ــشتٌُ أعًـــُٝت٘ عًــ ٢بعــض َــساضى
ا٭سهــاّ َــٔ إطــ٬ع َـــشتًُ ٞا٭عًـــُٖٚ ،١ٝــصا َعًــ ّٛبايٛدــسإ
َٚـــشػٛؽ ٭ٖــٌ ا٫دتٗــاز ٚاقعــاّ ٚإٕ نــإ ا٭عًـــِ أزمٸ ْعــطاّ َٓــ٘
ٚأقَ ٣ٛعطؾٚ ّ١أدٛز خرب ّ٠بتطبٝل ايهربٜات عً ٢صـػطٜاتٗاٚ ،قـس قًٓـا
ٜٓبػ ٞإٔ ْهٚ ٕٛاقعٝني  ٫ -تٓعريٜني خٝايٝني . -
ٚثاْٝاّْ :ــُٓع ايصـػط ٣أٜطـاّ ْٚكـ ٫ :ٍٛزيٝـٌ قطعـ ٫ٚ ٞظـين ٜـسٍٸ
عً ٢إٔ ؾتا ٣ٚا٭عًـِ أقطب يًٛاقع ايؿطع َٔ ٞؾتـا ٣ٚغـا٥ط ايؿكٗـا٤
َـُٔ ٜ ٫هَ ٕٛصسام ا٫عًـِ ٖٚصا ٚاضض ٭ٖـٌ ايعًــِ ٚا٫دتٗـاز،
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ٚشيـو ٱَهــإ َطابكــ ١بعــض ؾتـا ٣ٚا٭عًـــِ يًٛاقــع َٚــدايؿ ١بعــض
ؾتاٚا ٙيًٛاقع ايتؿطٜعٚ ،ٞٱَهإ َطابك ١بعـض ؾتـا ٣ٚايعايــِ يًٛاقـع
َٚـدايؿ ١بعض ؾتاٚا ٙيًٛاقع ،ؾ ٬زي ٌٝعً ٢إٔ ؾتا ٣ٚا٭عًـِ بتُاَٗا
أقطب اىل ايٛاقع َٔ ؾتـا ٣ٚغـري ا٭عًــِ ،بـٌ إٕ أقطبٝـ ١ايٛاقـع ٜتعـصض
انتؿاؾٗا عاز ّ٠إ ٫ايؿتا ٣ٚايـُٛاؾك ١يٲستٝاط أ ٚاييت تعًُٓٗا ايؿكَٔ ٘ٝ
ايـُعصَ )(ّٛباؾطٚ ،٠يصا ْك :ٍٛؾتا ٣ٚايعامل ايـُٛاؾك ١يٲستٝـاط
أقطب اىل ايٛاقع ،ؾٜ ٬صض إط٬م أقطب ١ٝؾتا ٣ٚا٭عًِ يًٛاقع .
ٚثايجاّْ :ـُٓع ايهرب ٣ؾإْ٘ ٜٛ ٫دس زيٚ ٌٝاضض عًٚ ٢دـٛب ا٭خـص
بأقطب ايؿتا ٣ٚيًٛاقـع -عًـ ٢ؾـطض إسـطاظ ا٭قطبٝـ ١يًٛاقـع يف ؾتـا٣ٚ
ا٭عًِٚ ،إسطاظٖا َتعصض ٫ٚ -زي ٌٝعًَ ٢طدٸش ١ٝايكُطب يًٛاقع .
ٚبتعبري ثإٕ :إْ٘ َع تػً ِٝن ٕٛا٭عًـَُ ١ٝتكٛٸَ ١بهجط ٠إساط ١ايؿك٘ٝ
با٭زيٚ ١ايـُساضىْ ٫ -ػًـِ إغتًعاّ ٖصا ا٭َط أعًــُ ١ٝا٭نجـط إساطـّ١
بايـُساضىٖٚ ،هصا َع تػً ِٝإْاط ١ا٭عًُ ١ٝبأقطب ١ٝؾتاٚا ٙاىل ايٛاقع ٫
ْػ ًِٓ إغتًعاَ٘ أعًـُ َٔ ١ٝته ٕٛؾتاٚا ٙأقطب اىل ايٛاقع ايؿطع ،ٞؾإٕ
ا٭قطب ١ٝي ٛأسطظْاٖا يف ؾتا ٣ٚا٭ؾطٌ يـِ تٛدب تـطدٝض ؾتـاٚا ٙعًـ٢
ؾتا ٣ٚايؿاضٌ يعسّ ايسي ٌٝعً ٢ايرتدٝض ،قاٍ أغتاشْا ايـُشكل(قـس)ٙ
(أ ٫تط ٣اْ٘ ي ٛتعاضضت ايب ٸٝتٓإ يف َٛضزٺ ٚناْـت إسـساُٖا أقـطب اىل
ايٛاقع َٔ ا٭خطٜ ٫ ٣ـشهِ بٛدٛب ا٭خص بـُا ٖ ٞأقطب اىل ايٛاقع
بٌ نُٖ٬ا تػكطإ يف ضتب١ٺ ٚاسس. )46()٠
إشٕ يٝؼ ايـُ٬ى أقطبـ ١ٝايـؿتا ٣ٚاىل ايٛاقع ،بٌ ايـُ٬ى ايـُعـتُس
(َ )46باْ ٞا٫غتٓباط  :زَ + 567 : 3صباح ا٫ص :ٍٛز. 353 : 4
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ٖــ ٛسذٝــ ١ايـــُساضى ايـــُعتُس ٠يف َكــاّ ا٫غــتٓباط ٚتطبٝــل ايهربٜــات
عً ٢ايصػطٜات٬َٚ ،ى ا٭عًـُ ١ٝإٔ ٜه ٕٛايـُذتٗس أزمٸ ْعطاّ يف ؾِٗ
ايــُساضى ٚا٭قــ ٣ٛتػـًطاّ عًــ ٢تطبٝــل ايهربٜـات ا٭صــٛيٚ ١ٝايكٛاعــس
ايؿكٗٝــٚ ١ايطدايٝــْٚ ١ــشٖٛا عًــ ٢صــػطٜاتٗا يف َكــاّ ا٫غــتٓباطٚ ،بٗــا
ٜصري أؾك٘ ٚأعًـِ َٔ غري ٫ٚ ،ٙزخاي ١يف سص ٍٛأعًـُ ١ٝايؿك ٘ٝبأقطب١ٝ
ؾتاٚا ٙاىل ايٛاقع يعسّ إَهإ إسـطاظ أسـسٺ ٚإزضانـ٘ أقطبٝـ ١ؾتـا ٣ٚؾكٝـ٘
َٔ ؾتا ٣ٚآخطٜ ٫ٚ ،تػٓ ٢يعاقٌ َٓصـ إٔ ٜـذعّ با٭قطب ١ٝيف ؾتـا٣ٚ
أسسٺ َٔ ايؿكٗا ٫ -٤ا٭عًـِ َـِٓٗ  ٫ٚغـري ا٫عًــِٜ -هؿٓٝـا زيـ ّ٬ٝيــُا
قًٓا :صشٝش ١أبإ بٔ تػًب( َٔ ٖٛٚ)44أعاظِ ؾكٗا ٤ايـطٚاٚ ٠ايـٛاضز٠
يف ز ١ٜقطع أصابع ايٝس ٚاييت تطُٸٓت َػاٚا ٠ز ١ٜأصـابع قـسّ ايطدـٌ
َع ز ١ٜأصابع ايـُطأ ٠اىل ايجًحٚ ،بعس ٙتتٓصٸـ ز ١ٜايـُطأ ٠بايٓػب ١اىل
ز ١ٜأصابع ايطدٌ نُا ٖٚ ٛاضض َعً ّٛ٭ٌٖ ايعًـِ ؾطادعٗا ٚإقطأٖـا
بتأٌَ تـذس صسم َا قًٓا ٚاضشاّ يف سسٜح ايعرت. )( ٠
ايٛد٘ ايـداَؼ  :إٕ ايعكٌ ايـؿطط ٟايػًـٜ ِٝـشهِ قـطـعٝاّ ٜٚٴــسضى
يع ّٚتـكًٝس ا٭عًـِ عٓس زٚضإ ا٭َط بني تعٝٸٔ تكًٝسٚ ٙبني ايتدٝري بـني
تكًٝسٚ ٙبني ا٭خص بؿتا ٣ٚغري ا٭عًــِٖٚ ،ـصا خـطٚز عـٔ ا٫غـتسٍ٫
با٭صــٌ ايعًُــ ،ٞبــٌ ٖــ ٛإغــتس ٍ٫بــاٱزضاى ايعكًــٚ ٞيــٝؼ تـــُػٸهاّ
با٭صٌ ايعًُٚ . ٞعً :٘ٝؾايعكٌ ايؿطـطٜ ٟكطـ ٞبتعـٝٸٔ تكًٝـس ا٭عًــِ
ٚإْ ــشصاض ايتكًٝــس ايـــُرب ٨يًصَــ ١بــ٘ َــع ضــُإ ايٓذــاَ ٠ــٔ ايعكــاب
ايـُشتٌُ عٓس تكًٝـس ا٭عًــِ ،بُٓٝـا تكًٝـس غـري ٫ ٙتــشصٌ َعـ٘ سايـ١
( )44ايٛغا : ٌ٥ز : 19ب  َٔ 33ابٛاب زٜات ا٭عطا : ٤ح. 1

( .....................................................)282بصرى االصىل| ج14

ايٝكني بايٓذا َٔ ٠ايعكاب ايـُشتٌُ  ٫ٚبربا ٠٤ايصَ ،١ؾٝشتاز اٱتهـاٍ
عً ٘ٝاىل زيٜٛ ٌٝدب بطا ٠٤ايصَٚ ١ايٓذا َٔ ٠ايعكاب ايـُشتٌُ .
ٜٚكٖ ٣ٛصا ايتٛدٚ ٘ٝا٫غتس ٍ٫عٓس ا٫يتؿات اىل إٔ ايعكٌ ايػـًِٝ
ٜـشطٸى ايعاقٌ ْـش( ٛقـ ٠ٛايــُشتٌُ) ز( ٕٚقـ ٠ٛا٫ستُـاٍ) ؾـاشا تٛقـع
اْ٫ػإ إستُا ّ٫قٜٛاّ()%71شٖاب َـاٍ ٜػـري َٓـ٘ سـاٍ غـري ٙيف ططٜـل
نصا ٫ -تـذسٜ ٙتٛقـ ٜٚتشكل عٔ صش ١اٱستُاٍٚ ،اشا شٖب َٓـ٘ ٫
ٜتشكل ٌٖ :غكط َٓ٘ ايـُاٍ ايٝػري أّ ٫؟ ٚي ٛإستٌُ غطق ١ظٜس يـُاي٘
ايكً ٌٝإستُا ّ٫قٜٛاّ( ٫)%81تـذسٜ ٙطتٸب ا٭ثط ٜٚــشاغب ظٜـساّ غـاضقاّ
ٖٚــصا يعــسّ إٖتُــاّ ايعكــ ٤٬با٫ستُــاٍ ستــ ٢ايكــ ٟٛســاٍ ضــعـ
ايـــُشتٌُ ٚعــسّ قٛتــ٘  .بُٓٝــا اشا إستُــٌ ق ٜٛـاّ()%81أ ٚضــعٝؿاّ()%61
شٖاب َاٍ عع :َ٘ٓ ِٝضٝاعاّ أ ٚغطق ّ١ساٍ غري ٙيف ططٜـل نـصا تــذسٙ
ٜتٛقـ ٜٚتشٛط ستٜ ٫ ٢ؿٛت َٓ٘ٚ ،اشا سصٌ ايطٝاع أ ٚايػطق ١ؾعّ٬
جتسٜ ٙتشكـل ٜٚــشا ٍٚاغـرتداع٘ ثـِ ٜــشطظ ايــُاٍ ايــُتبك ٞيف َهـإ
َأَ ٕٛست ٢اشا نإ ا٫ستُاٍ ضعٝؿاّٚ ،شيو ٭ٕ ايـُشتٌُ قٖٛٚ ٟٛ
شٖــاب َــاٍ ععــَٓ ِٝــ٘ٚ ،ايـــُشتٌُ ايكــٜ ٟٛعــتين بــ٘ ايعكــ ٤٬عُ َٛـاّ
بـشهِ عكًِٗ ٚؾططتِٗ ٜٚتشكك ٕٛايػـٜٚ ١َ٬ــشاٚي ٕٛايــشؿاظ عًـ٢
بك ١ٝأَٛاهلِ يًػ ١َ٬ضغِ ضعـ ا٫ستُاٍ .
ٚيف ض :٘٥ٛإٕ أَط ايتكًٝس َكسَ ١يًٓذاَ ٠ـٔ ايعكـاب ايــُشتٌُ ٚإٕ
بطا ٠٤ايصَٚ ١ايؿٛظ بٓع ِٝاٯخطٚ ٠ايـد٬ص َـٔ عـصابٗا ٜــذس ٙايعكـٌ
ايػًَ ِٝــشتُ ّ٬قٜٛـاّ ٜػـتشل ايتشـٛط يـ٘٬ٜ ٫ٚ ،سـغ َعـ٘ ا٫ستُـاٍ
ق ٜٛـاّ أ ٚضــعٝؿاّ ،بــٌ إٕ (قــ ٠ٛايـــُشتٌُ) ًَشٛظــ ١يًعكــٌ ٚيًعكــ- ٤٬نُــا
قطٸبٓا ٖٞٚ -تكتط ٞأ ٚتسع ٛاىل إختٝاض تكًٝس ا٭عًـِ .
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إ ٫إٔ ٖرا ا٫دزاى ايعكًٜ ٞهاد ٜه ٕٛضًُٝاّ ي ٛأَهٔ إثبات(قعـ
ايـُشتٌُ) يف تكًٝد ايؿك ٘ٝايعدٍ غري ا٭عًـِ ٚإحنؿاز(ق ٠ٛايـُشتٌُ)
يف تكًٝد ايؿك ٘ٝايعدٍ ا٭عًـِٚ ،نٝـ ٜـُهٓٓا تؿدٜل ٖرا عٓد َ٬سظ١
أديـــ ١عـــدّ إعتبـــاز ا٭عًــــُ ١ٝ؟ ٚايعُـــدَٗٓ ٠ـــا إٜهـــاٍ ا٭ُ٥ـــ)(١
ايـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓيف عؿٛزِٖ اىل أؾـشاهِٗ ايؿكٗـا ٤ايــُأَْٛني ٖٚـِ
َتؿــاٚت ٕٛيف ايؿكــ ١ًٝايعًـــُ ١ٝيف ايؿكــ٘ ٚا٫عتكــاد ،هــٌ إٕ تؿٜٛكــِٗ
يػٝعتِٗ ٚتسخٝؿِٗ ٭تباعِٗ ايسدٛع اىل َتؿاٚت ٞايعًـِ  ِٖٚأعًـِ
َِٓٗ هؿازم عظـٜ ٫ ِٝعًــِ َـدا ٙإ ٫ا

ضـبشاْٖ٘ -ـرا دعـٌْ يــشذ١ٝ

ؾتا ٣ٚايـُؿكٛيني َع ٚدٛد اَ٫اّ ا٭عًــِ(ٖٚ )ـ ٛنـافٕ يــشذ١ٝ
ؾتــ ٣ٛايـــُؿك ٍٛاذا نــإ عــدَ ّ٫ــع ٚدــٛد ا٭ؾكــٌ ا٫عًـــِ ،هــٌ إٕ
سذ ١ٝؾتا ٣ٚايـُؿكَ ٍٛع ٚدٛد ا٭ؾكٌ َٓ٘ أق َٔ ٣ٛسذ ١ٝؾتـا٣ٚ
ايسٚاَ ٠ع ٚدٛد إَاَِٗ ايـُعؿ ّٛايـُطدد(. )
ايٛدـــ٘ ايطـــادع إٕ ا٭خـــر هؿتـــا ٣ٚأعًــــِ ايؿكٗـــاَ ٤تـــٝكٔ ا عتبـــاز
ٚا دصاٚ ،٤ا٭خر هؿتا ٣ٚغري ا٭عًـِ َـِٓٗ َػـهٛى ا عتبـاز ٚا دـصا،٤
٭ٕ ا٭عًـــُ ٫ ١ٝتـــ ً ٛإَــا إٔ تهــَ ٕٛسدٓشــ ١يًؿتــ ٣ٛؾا٭خــر هؿتــا٣ٚ
ا٭عًـِ ٖ ٛايـشذ ١د ٕٚغريٚ ،ٙإَـا إٔ  ٫تهـَ ٕٛسدٓشـ ١ؾٝـت ري ايــُهًـ

هني ؾتاٖ ٣ٚرا ايؿكٚ ٘ٝؾتـا ٣ٚذاىٚ ،عًـ ٢نـٌ تكـدٜس  ٫إغـهاٍ يف إعتبـاز
ٚإدــصا ٤ايعُــٌ هؿتــا ٣ٚا٭عًـــِ ي ــشهِ ايعكــٌ قيع ٝـاّ هــايتعٝني يف نــٌ
َٛزدٕ ٜدٚز ا٭َس ؾ ٘ٝهني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري .
ٚؾٝــ٘ إٕ َكتكــ ٢ا٭ؾــٌ ايعكًــ ٞايكيعــٖ ٞــ ٛايتعــٝني عٓــد دٚزإ
ا٭َــس هٓٝــ٘ ٚهــني ايت ــٝري اذا يـــِ ٜجبــت ايت ــٝري هــديَ ٌٝعتــرٖٓٚ ،ــا ٫
َـذس ٣يٮؾٌ ْ٫تؿا ٤غـسه٘ ،ؾ ْـ٘ قـد ثبـت ايت ـٝري هـني ؾتـ ٣ٛايؿكٝـ٘
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ٚهني ؾت ٣ٛا٭ؾك٘ هـُكتك ٢تبـاْ ٞايعكـ ٤٬ايــُُكٚ ٢هــُكتك ٢أخبـاز
ا زدــاع ايـــ اؾ ١اىل زٚا ٠ايؿكٗــاٖٚ ٤ــِ َتؿــاٚت ٛايؿكــٌ ٚايعًــِ،
هتكسٜب آتٕ َؿؿٚ ،ّ٬عً ٫ ٘ٝتؿٌ ايٓٛه ١اىل أؾٌ ايتعٝني ايعكً. ٞ
ٖرا تـُاّ َا أزدْا هٝاْ٘ َٔ أديٚ ١دٛب تكًٝد ا٭عًــِٚ ،

ٜتشكـل

عٓدْا ٚدْ٘ هسٖاْ ٞضً ِٝعًٚ ٢دٛب تكًٝد ا٭عًِٚ ،تـُاّ َـا اضـتدٍ
ه٘ َـ دٚؽْ َسدٚد هايـشذٚ ١يرا ْـشتاط اضتشباهاّ هايتصاَ٘ ي ٛأَهٔ.
ثِ إْ٘ سٝح تبني إٔ عُد ٠دي ٌٝيص ّٚتكًٝد ا٭عًِ ٖ ٞضري ٠ايعك٤٬
ٚايـــُتػسع -١نُــا ؾــس هــ٘

ـعْ َــٔ ا٫عــا ِٚ -ايطــري ٠ديٝــٌ ي ٓبــٞ

ؾ ٝتـ ايًص -ّٚعً ٢ؾسض تطً -ُ٘ٝهــُٛازد اخـت٬ف ؾتـا ٣ٚايعـا
ٚا٭عًِٜ ٫ٚ ،عِٓ َٛازد اتؿـام ؾتاٚاُٖـا ؾاْـ٘ ٜـتعني عٓد٥ـر ايت ـٝري يف
تكًٝد أُٜٗٓا غا ٤اذا تـشكل ايــُهًـ َـٔ اتؿـام ؾتاٚاُٖـا يف عؿـس َـٔ
ايعؿٛز ٖٚرا ْادز ايـشؿٖٚ . ٍٛهرا ي ٛتـشكل عٓد ايـُهًـ تطاٟٚ
ايؿكٗا ٤يف ايؿك ١ًٝايعًُٖٚ ١ٝـِ َــ تًؿ ٕٛيف ايؿتـا ،٣ٚؾـإ ؾتـا ٣ٚايعـا
ٚا٫عًِ يف ٖر ٜٔايؿسقـني تٓـدزز تــشت إهـ٬م ْؿـٛف غـسع ١ٝايتكًٝـد
ٖٚــ ٞايٓؿــٛف ايـــُ٪ضٓط ١يًُسدعٝــ ١ايٓا٥بــ ١يف عؿــٛز ايػٝبــ ١عذــٌ ا
اْككــاٗ٥ا ٗ ٚــٛز ؾــاسبٗا ٭خــر اَ٫اْــٚ ١إداز ٠ا٭َــٚ ١ايطــري هٗــا ْـــشٛ
ؾ٬سٗا ٚ .عٓد٥ر ٜـذٛش يًُهًـ تكًٝد َٔ غا َٔ ٤ايؿكٗا ٤ايـُتٛاؾكني يف

ايؿتا ٣ٚأ ٚايـُتطا ٜٔٚيف ايؿك ١ًٝاذا أسسش ايعداي ١ؾٜ ُٔٝكًد. ٙ
َٚع٘ َ ٫ـذاٍ غهاٍ ضـٝد (ايعـس ٠ٚايٛثكَ ٢طـأيٚ )81 ١استٝاهـ٘
هعدّ تكًٝد ايـُؿك ٍٛستـ ٢يف ايــُطأي ١ايـ

تٛاؾـل ؾتـٛا ٙؾتـ ٣ٛا٫ؾكـٌ)

ٚايؿشٝض َا قاي٘ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين يف تعًٝكت٘ عً ٢استٝاط ايعس( ٠ٚا٫ق٣ٛ
دٛاش تكًٝد ايـُؿك ٍٛيف ٖر ٙايؿٛز ،٠هٌ ايظاٖس أْ٘ هع ٘ٓٝتكًٝد ا٫ؾكـٌ،
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ٜ ٫ٚـ سز هكؿد ايػري عٔ ن ْ٘ٛتكًٝد ي٘) ٜعين يٮؾكـٌ هًشـا إٔ ايتكًٝـد
هس ٜـلْ يـــُعسؾ ١ايٛاقــع ايتػــسٜعٚ ٞإَتجايــ٘ ٫ٚ ،دخــٌ يــ٘ هػ ـ ـ ايؿكٝــ٘
ايـُكًٓد َٛ ٫ٚقٛع ،١ٝؾاذا قؿـد تكًٝـد ايــُؿك ٍٛهػ ؿـ٘ يف َطـأيٚ ١ؾاقــ١ٝ

ؾكـد قًٓـد ا٭ؾكـٌ أٜكـاّ ٚدعـٌ ؾتٛاُٖـا هسٜكـاّ يًٛاقـع ٚضـبَ٫ ّ٬ٝتجايـ٘ عُـّ٬
هؿعٌ إضتٓاد ٙيؿتٛاُٖا يف َـذاٍ ايطًٛى يياعت٘ دٌٓ ٚع .٬ثِ ْتهًِ يف

أدلة عدو اشرتاط األعلـنية يف صخة التقليد :
ذٖــب

ــعْ نــبريْ َــٔ ايؿكٗــا ٤اىل سذٝــ ١ؾتــا ٣ٚنــٌ َـــذتٗد عــدٍ

ايــُؿكٚ ٍٛا٭ؾكـٌ ايعايــِ ٚا٭عًــِ ،هــُعٓ ٢عـدّ إغـ اط ا٭عًــُ ١ٝيف
ؾش ١ايتكًٝدٚ ،قد إضتدٍ هٛدـ ٙٛعًـ ٢ذيـو ٚعُـدتٗا ايٛدٗـإ ا٭،ٕ٫ٚ
ْٚـكُٜٗٛا هبعض ايٛد ٙٛا٭خسْ ،عسقٗا تباعاّ
ايٛدــ٘ ا٭ ٍٚا٭خبــاز( )8ايـــُعؿ ١َٝٛايـــُتكُٓ ١يعزداعــات ايــ اؾ١
ٚايـُ٪ضط ١يهرٚ ٣دٛب تكًٝد ايعايـِ-ايؿك ٘ٝايعدٍٚ -تٛقٝش٘
اْ٘ قد ٚزدت أخباز َتعدد ٠تكُٓت إزداع ا٭٥ــُ ١ايــُعؿَٛني ()
اىل خؿٛف أؾساد َٔ ؾكٗا ٤أؾشاهِٗ زٚٚا أسادٜجِٗ ٚتػسٓؾٛا ها٫دتٗـاد
َٚعسؾ ١ا٭سهاّ َجٌ شزازَٚ ٠ـشُد هٔ َطًـِ ٚأهـ ٛهؿـري ا٭ضـدٚ ٟهسٜـد

ايعذًٚ ٞشنسٜا هٔ آدّ ايكُْٜٛٚ ٞظ هٔ عبد ايـسنٔ ٚايــشازخ هـٔ
ايـُػري ٠ايٓكسْٚ ٟظا٥سِٖ َٔ ايؿكٗـا ٤ايجكـات ايــُأَْٛني عًـ ٢ايـدٜٔ
َـُٔ أزدع ا٭ )( ١ُ٥غٝعتِٗ اي ِٗٝعٓدَا ضأي ِٖٛعُٔ ٜسدعٕٛ
ايٜٚ ٘ٝتعسؾ َ٘ٓ ٕٛأسهاّ دٚ ِٜٗٓغ ٕٚ٪غسعِٗ .

َ ٤٫٪ٖٚتؿاٚت ٕٛغري َتطا ٜٔٚيف ايؿك ١ًٝيف ايعًـِ ايؿك٘ ٚايعكٝد٠
( )8ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 88أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
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هعكــِٗ أؾكــٌ ٚأعًــِ َــٔ اٯخــسٚ ،قــد أزدعــٛا( )اىل ٖــرا ٚذاى
زغِ عًُِٗ هتؿاقًِٗ يف ايـُطت ٣ٛايعًُٚ ٞعًُِٗ هـاخت٬ف آزاٗ٥ـِ
َٚعًَٛاتِٗ-يف اجلًُـٖٚ -١ـرا ديٝـٌْ ٚاقـض عًـ ٢عـدّ ايؿـسم هُٗٓٝـا
ٚناغـْ دً ٞعٔ قبٛهلِ( )هايسدٛع يًؿك ٘ٝايعدٍ .
٪ٜٚند َسدع ١ٝايـُؿكَ ٍٛا زٚا ٙايهػٓ ٞهطٓد ٙايؿـشٝض ايــُتؿٌ اىل
عبد ا

هٔ أهٜ ٞعؿٛز  ٖٛٚايسا ٟٚايؿك ٘ٝضا َٔ ّ٬٥ا َـاّ ايؿـادم()

إْ٘ يٝظ نٌ ضـاع ١أيكـاى ٜ ٫ٚــُهٔ ايكـدٜٚ ّٚــذ ٧ٝايسدـٌ َـٔ أؾـشاهٓا
ؾٝطأيين ٚيٝظ عٓد ٟنٌ َا ٜطأيين عٓ٘ٚ ،قـد أداهـ٘( )طَـا ٜــُٓعو َـٔ

َـشُد هٔ َطًـِ ايجكؿ ٞؾاْ٘ مسع َٔ أهٚ ٞنإ عٓدٚ ٙدٗٝاّص(ٖٚ )3ـرا ايــ ر
ايؿــشٝض ٜــدٍٓ قــُٓاّ عًــ ٢تعــازف زدــٛع ايػــٝع ١اىل ايؿكٗــا ٤نُــا ٜــدٍ
ٚاقشاّ -عٓد ايتأٌَ ؾ -٘ٝعً ٢تؿاٚت ايـسٚا ٠ايؿكٗـاَ ٤ـٔ سٝـح ايــُطت٣ٛ
ايعًـُٚ ٞق ٠ٛايؿكاٖ ١ؾإ اهٔ اهٜ ٞعؿـٛز َـٔ ايـسٚا ٠ايؿكٗـا ٤ايــُأخٛذ عٓـ٘
َعايـِ ايدٚ ٜٔأسهاّ ايػسع ايـُبنيٜ ٖٛٚ ،ع ف هكً ١إساهت٘ ؾٝطأٍ اَ٫اّ
( )عٔ ايـُسدع ا٭عًـِ َٓ٘ يعدّ تــُهٓ٘ َـٔ ايــكد ّٚاىل اَ٫ـاّ ()
يف نٌ ٚقتٚ ،أٚعص()اي ٘ٝايسدٛع اىل َـشُد هٔ َطًــِ ايجكؿـٖٚ ،ٞـِ
()عًـُٓٛا أتباعِٗ ا٫ضتؿتاٚ ٤ايؿتٝا  ِٖٚغسضٛا ايـُسدع ١ٝايد. ١ٜٝٓ

ٖٚرا أَس ٚاقض ٚ ٫ٚد٘ ؾشٝض يًتأ ٌٜٚأ ٚا٫عتـرازٚ ،ايؿـشٝض
ا٫ع ـ اف هعُــ ّٛدعــٌ ايـــُسدع ١ٝيًؿاقــٌ ٚا٭ؾكــٌ ٚايـــُؿك،ٍٛ
ٚايـُِٗ تٛؾٓس ٙعً ٢ايعداي ١ايساق ١ٝهإٔ ٜـشؿظ د ٜ٘ٓعٓدَا ٜس ٣ا٭َٛاٍ
ٚايـشكٛم تؿٌ ايٜٚ ٘ٝؿْ ٕٛؿط٘ ٜ ٫ٚطُض يبياْت٘ ٚأ٫ٚدٚ ٙأؾٗازٙ
هٌ ٜطتُع يٓدا ٤ا

تعاىل ٚتعًُٝات َـشُدٚ آٍ َـشُد. 

( )3ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 88أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
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ٚايـشاؾٌ ٚق ٛايٓؿٛف ايؿشٝش ١ها زدـاع ٚايــ اؾ ١هـسٚا٠
ؾكٗــاَ ٤ـــ تًؿني يف ايؿتــاَ ٣ٚتؿــاٚتني يف ايدزدــ ١ايعًـــُٚ ١ٝايـــُطت٣ٛ
ايجكــايف ا٫ضــٚ َٞ٬قــد أزدعــٛا ) )غــٝعتِٗ ايــ ِٗٝزغــِ عًـــُِٗ
ه خت٬ؾِٗ يف ؾتاٚاِٖ ايــُطتٓد ٠اىل أخبـازِٖ ٚزغـِ عًــُِٗ هتؿـاٚت
ؾكًٝتِٗ ايعًــُ ١ٝيف ايؿكـ٘ أ ٚيف ا٫عتكـادٗ ٫ٚ ،ـٛز يف ٖـر ٙا٭خبـاز
هٌ  ٫ٚإغعاز ه غ اط ا٭عًـُ ١ٝأ ٚهًص ّٚتكًٝد ا٭عًـِ هايــ ؿٛف،
هــٌ ٜبــدَٗٓ ٚــا ٜٚظٗــس دًٝــ ّا إضــتٛا ٤ايعــا

ٚا٭عًــِ َٓــ٘ يف غــسف

ايـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓايٓا٥بٚ ،١قد ناْت ايػٝع ١يف شَـاِْٗ( )تأخـر َـٔ
ٖ ٤٫٪ايسٚا ٠ايؿكٗا ٤تطأهلِ ٚجيٝب ٕٛتاز ٠هايسٚاٚ ١ٜتاز ٠هٓش ٛايؿت٣ٛ
ايـــُطتٓتذَ ١ــٔ ؾٗــِ ايسٚاٜــٖٚ ١ــِ َتؿــاٚت ٕٛيف ايـــُطت ٣ٛايعًـــُٚ ٞنــإ

عًُِٗ هـُسأ َٔ ٣ا٭ٚ )(١ُ٥قد أَك ٙٛهايـشحٓ عً. ٘ٝ
ٚهتعبري ثإٕ ٬ٜسظ عً ٢أخبـاز ا زدـاع ايــ اؾ ١إٔ اُ٥٫ـ)(١
َٗٓدٚا يعًُ ١ٝايتكًٝد سني غٝبـ ١اَ٫اّ(عذـٌ) ٖٚـَ ٞيًكـ١

تـتــكٝد

هتـكًٝد ا٭عًِ ْٚا س ٠اىل ايعًِ ٚايــُعسؾ ١ا٫ضـتٓباهَ ١ٝـٔ زٚاٜـ ١سـدٜجِٗ
َٚعسؾ ١س٬هلِ ٚسساَِٗ ،نُا َٖ ٞػـعس ٠هاختؿـاف ايــُسدع ١ٝهايعـدٍ
ايتكـ٪ٜٚ ،ٞند إغعازٖا ايٓؿٛف اي

تكٓٝـد ايــُسدع ١ٝهـايتكٚ ٣ٛايعدايـ١

طٜـؿدٓم ؾعًُ٘ قٛيَ٘صط ؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا ٤ؾا٥ـٓاّ يٓؿطـ٘ ساؾــظاّ يدٜٓـ٘

َــ ايؿاّ عًــٖ ٢ــٛاَ ٙيٝعـاّ ٭َــس َــ ٙ٫ٛؾًًعــٛاّ إٔ ٜكًــدٙٚص (ٖٚ )2ــرٙ
ْؿــٛف تـــؿٝد تـــك ّٓٛايـــُسدع ١ٝهـــُعسؾ ١أسهــاَِٗ ٚس٬هلــِ ٚســساَِٗ
اضتٓباهاّ َٔ أخبازِٖ َع ايعدايٚ ١ايتـك ٣ٛهدزد ١عاي ٖٞٚ ،١ٝتـكٓٝد إه٬م
( )2اؾ ٍٛايهايف ز 23 8هاب ؾؿ ١ايعًُا٤
ؾؿات ايكاقٞ
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ْؿـٛف تػــسٜع ايتكًٝـد هايكٝــد ٜٔايـــُرنٛزَ ٜٔـٔ د ٕٚد٫يتٗــا عًــ٢
اغ ـ اط أعًُٝــ ١ايؿكٝــ٘ اي ــُكًد ،هــٌ ٜــدٍ إه٬قٗ ـا عًــ ٢دــٛاش ت ــكًٝد
ايــُؿكَ ٍٛــع ٚدــٛد ا٭ؾكــٌ اذا أســسش إدتٗـاد ايــُؿكٚ ٍٛعدايتــ٘
هدزد ١عاي ٕ١ٝهـشٝح ترنٓس زٜ٩تُ٘ ٚضًٛنٝاتُ٘ ها َاّ ا٭ؾٌ(.)
ٜٓٚبػــ ٞا٫يتؿــات اىل إٔ هعــض أخبــاز ا زدــاع ايــ اؾ ١ــاٖس يف
َساعا ٠ايتٛادد يف هًد ايطا ٌ٥أ ٚقسٜباّ َٓ٘ يٝتٝطس ي٘ َسادعتـ٘ نؿـشٝض
اهٔ اهٜ ٞعؿٛز ايــُتكدّ (يـٝظ نـٌ ضـاع ١أيكـاى ٜ ٫ٚــُهٔ ايكـد)ّٚ
ٚيف خــر اهلُــداْ( ٞغــك

ؾ ـٌُ ايٝــو يف نــٌ ٚقــت
هعٝــدٚ ٠يطــت أ ٔ

ؾُ ُٓـٔ آخــر َعايـــِ دٜــينٚ )...يف خــر آخــس (إٕ غــك

هعٝــد ٠ؾًطــت

أؾٌُٔ ايٝو يف نٌ ٚقت ؾآخر َعايـِ دٜين عٔ ْٜٛظ)(. )2
نُا ٜٓبػ ٞا٫يتؿات اىل إٔ ايـُسغد يـُسدع ١ٝايسا ٟٚايؿك ٖٛ ٘ٝإَاّ
عؿس ٙايـُعؿ ٖٛٚ )(ّٛأعًـِ أٌٖ ا٭زض يف عؿسَٚ ،ٙع ذيو أزدع
أتباع٘ اىل ؾكٗا ٤زٚاتِٗ ا٭قٌ َِٓٗ عًـُاّ هؿاؾٌ عظ ،ِٝقاٍ غـ ٝايؿكٗـا٤
(قـد( )ٙؾإ ا٭٥ـُـَ  ١ع ٚدـٛدِٖ ناْـٛا ٜأَـس ٕٚايـٓاع هايسدـٛع اىل
أؾشاهِٗ َٔ شزازَٚ ٠ـشُد هٔ َطًـِ ٚأه ٞهؿري ٚغريِٖ) (. )1

ٖٚرا ايٛد٘ أق ٣ٛدي ٌٝعً ٢عدّ يص ّٚتكًٝد ا٭عًـِ ٚغسع ١ٝتكًٝد
ايـُؿك ٍٛاذا نإ عد ّ٫تكٝاّ طٜؿدٓم ؾعًُ٘ قٛيَ٘ص .
ايٛدــ٘ ايجــاْ ٞايطــري ٠ايعكٝ٥٬ــ ١ايـــُطتكس ٠عًــ ٢ايسدــٛع اىل أٖــٌ
ايــ رٚ ٠ايـــُعسؾٚ ١ا٫ختؿــاف يف َيًــل اي ــشسف ٚايعًــٚ ّٛايؿٓــٕٛ
( )2ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 88أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
( )1دٛاٖس ايه ّ٬ز. 21 21
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ٚايـُعازف ،سٝح ٬ُٜسَظُ زدٛعِٗ اىل َـٔ ٜــًُو ايــ رٚ ٠ايــُعسؾ١
ايـ اؾ َٔ ١د ٕٚإْـشؿاز زدٛعِٗ هـ ؿٛف ا٭عًـِ ٚا٭قدز عًـ٢
ســدع اي ــ رٚ ٠إعيــا ٤ايـــُعسؾ ،١هــٌ ٜهتؿــ ٕٛهـــُٔ ٜــأَٓ ٕٛهـــ رت٘
ٜٚجك ٕٛهـُعسؾت٘ ،قاٍ غ ٝايؿكٗـا ٤اضـتد ّ٫٫عًـ ٢عُـْٝ ّٛاهـ ١اَ٫ـاّ
(عــر) يٮؾكــٌ ٚايؿاقــٌ ٚايـــُؿك( ٍٛيًطــري ٠ايـــُطتُس ٠يف ا٫ؾتــا٤
ٚا٫ضــتؿتاَ ٤ــِٓٗ َــع تؿــاٚتِٗ يف ايؿكــٖٚ )3()١ًٝــر ٙغــٗادَ ٠ــٔ غــٝ
ايؿكٗا(٤قـــدِٖ) ؾـــإ ايــــًُش ٛزدـــٛعِٗ اىل ايعـــازف ايـ ــ بري ٚاىل
ا٭ق ٣ٛخرٚ ٠ا٭عًــِ َـِٓٗ َـع عًــِ ايــذُٝع أ ٚا٫نجـس -يف ا٭قـٌ-
ٚتٛدِٓٗٗ اىل إخـت٬ف ا٭ْظـاز ٚتؿـاٚت اٯزا ٤ايـ

ٜتٛؾـٌ ايــ را٤

ايٗٝا عٓد َسادعتِٗ ٚدزاض ١ا٭َس ٚإعيا ٤اخلر ٠ايـُيًٛه ١يف اٯخس.٠
ٖٚــر ٙايطــري ٠ت٬ســظ يف نــٌ ايعًــٚ ّٛايـــُعازف ٚايؿٓــ ٕٛناييباهــ١
ٚاهلٓدضٚ ١ايبٓاٚ ٤ايٓذازٚ ٠ايؿٝاغْٚ ١ـشٖٛا َٔ َعازف ٚخرات .
ٖٚهرا ضري ٠ايـُتػسع ١يف عُ ّٛا٭شَإ ٚايبًدإ ستـ ٢عؿـٛزِٖ
(َ )طتكس ٠عً ٢ايسدٛع اىل أٌٖ ايٓظس ٚايـسأٚ ٟا٫دتٗـاد يػـسض
ا٭خر هؿتاٚاِٖ يتدٚ ِٜٗٓٓإَتجاٍ ٚادبات ايػـسع َٚــشسَٓاتَ٘ ،ـٔ دٕٚ
تـشكٝل عٔ أعًـُٝت٘ أ َٔ ٚد ٕٚإسساشٖا َع عًـِ ايـُهًؿني هـاخت٬ف
أْظاز ايؿكٗاٚ ٤تؿاٚت آزا ِٖ٤اي

إضتٓبيٖٛا َٔ أدي ١ا٭سهـاَّٚ ،ـع

ذيو ٜسدع ٕٛاىل أسد ايـ را َٔ ٤د ٕٚإْـشؿاز زدـٛعِٗ ها٭عًــِ،
ٚيــ ٛنــإ تكًٝــد ا٭عًـــِ ٚادبــاّ -يٛدــب زدعٗــِ ( )عٓــ٘ تًيؿــاّ
هأتـباعِٗٚ ،ايـطريَٛ ٠دٛد ٠يف شَاِْٗ ،هٌ ِٖ غـسضـٖٛا ؾـْ ٞـؿـٛع
()3دٛاٖس ايه ّ٬ز. 22 21
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أتباعَِٗ -ـُا ٜهػـ عٔ عدّ ٚدٛب تكًٝد ا٭عًـِ هايـ ؿٛف .
ْعــِ قــد ٜتؿــد ٣قًٝــٌ َــٔ ايعكــ ٤٬يًؿشـــ عــٔ ا٭قــ ٣ٛخــر ّ٠أٚ
ا٭ضبل َعسؾٚ ّ١خر ّ٠يف سٚف خاؾ ١عٓد تٝطٓس ايـُاٍ ٚزغبـ ١ايـٓؿظ
يف ايع٬ز ايتاّ ٚن ٕٛايـشاد ١اييب ١ٝأ ٚاهلٓدض ١أْ ٚــشُٖٛا قـسٚز١ٜ
أ ٚإقيساز ،١ٜؾ ٝتـ ايتؿد ٟهبعض ايعكٚ ٤٬يف هعض احلا٫ت ٚيف
هعض ايـُٛازد ٚيبعض ايظسٚفٚ ،يٝظ هػهٌ عُ َٞٛإضتػساق. ٞ
ٖٚهــرا ضــري ٠ايـــُتػسع ١يف ايسدــٛع اىل ايؿكٗــا ٤عَُٝٛــ ،١إ ٫إٔ
تػتٗس يف شَإٕ ؾتـ ٣ٛيـص ّٚتكًٝـد ا٭عًـِ -نُـا يف عؿـٛزْا -ؾ اٖـِ
ٜؿشؿــ ٕٛعــٔ ا٭عًــِ ٜٚكًدْٚــ٘ هايـــ ؿٛفٖٚ ،ــرا ٜ ٫ػـهٌٓ ضــري٠
عُ ،١َٝٛهٌ ايطري ٠ايعُ ١َٝٛست ٢يف عؿـٛزْا عًـَ ٢سادعـ ١أ ٟخـبري
ٚي ٛيف أَٛز ايد ٜٔإ َٔ ٫تأثس هسأ ٟؾكٜٛ ٕ٘ٝدب تكًٝد أعًِ ايؿكٗا. ٤

ٚه ختؿاز دع ٣ٛدسٜإ ضري ٠ايعك ٤٬أ ٚايـُتػسع ١عًـ ٢ايسدـٛع
يٮعًـِ َـُا ٜٓؿٗٝا ايٛددإ ايـُشطٛع هايعٝإٖٚ ،ـ ٛأقـَ ٣ٛـٔ نـٌ
هسٖإ ،هٌ إٕ زدٛع ايـُهًؿني اىل ايؿك ٘ٝايعدٍ أ ٚاييبٝب أْ ٚـشُٖٛا َٔ
هاب زدٛع غري ايـ بري اىل ايـ بري هتُاّ دزدات٘ َٔ ،دٛٗ ٕٚز إْــشؿاز
زدٛعِٗ ها٭عًـِ إ َٔ ٫تأثس هؿتـ ٣ٛهعـض ايؿكٗـا ٤هًـص ّٚتكًٝـد ا٭عًــِ،
ٖٚر ٙايطري -٠هعَُٗٛا أ ٚخؿـٛف ايسدـٛع اىل ايؿكٝـ٘ ايعـدٍ -يــِ ٜـسدع

عٓـٗا ايػازعٖٚ ،را ناغـــ ٚاقـض عـٔ إَــكاٖ٤ا ،هـٌ ٖـرا ايٛدـ٘-

ايجاْ -ٞضريْ غسعٚ ٞإَكاَ ْ٤عؿ َٞٛيتباْ ٞايعك ٤٬ايـُرنٛز .
ٜٚػٗد يتباْ ٞايعك ٤٬هايسدٛع اىل َيًل ايـ بري أَسإ
ايػاٖد ا٭ ٍٚتؿد ٟا٭هبا ٤يًيباهٚ ١تؿـد ٟاملٗٓدضـني يًٗٓدضـ١
َــٔ ؾــػريِٖ اىل نــبريِٖ َٚــٔ ا٭قــ ٣ٛخــر ّ٠اىل ا٭قــعـ خــر،ّ٠
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٬ٜٚســظ عًــ ٢ا٭هبــا ٤ؾــتض ايعٝــادات َــع يـــشا

إخــت٬ؾِٗ يف ساي ـٕ١

ؾشٚ ١ٝاسد ٠يف تػ ٝـ ايداٚ ٤يف تعٝني ايدٚاٖٚ ،٤هرا ٬ٜسظ عً٢
ايـــُٗٓدضني ؾــتض ايـــُهاتب ا٫ضتػــازٚ ١ٜايت يٝيٝــٚ ١ايتٓؿٝرٜــَ ١ــع
تؿــاٚت خــرتِٗ ٚاخــت٬ؾِٗ يف ْتٝذــ ١اي ــ رٖٚ ،٠هــرا ٬ٜســظ عًــ٢
ايـُشاَني دؾاعاّ ٚعًَ ٢ك َٞٓٛايعكازات ٚايبكا٥ع ْٚــشٖٚ ،ِٖٛهـرا
٬ٜســظ تـــؿد ٟايؿكٗــا ٤يتش ُٓـٌ ايـــُطٚ٪يٚ ١ٝايـــُسدع ١ٝايدٜٝٓــ ١زغــِ
تـؿاٚتِٗ يف ايعًـِ ٚق ٠ٛا دتٗادْ ،عِ إٜ َٔ ٫عسف عظُ ١ايــُطٚ٪ي١ٝ
ٜٚؿسٓ َٔ تـشًُٓٗا ؾساز َٔ ٙا٭ضدٚ ،قد زأٜٓا ٚمسعٓا هايـ ر ايـٝكني أٚ
هايعٝــإ هعــض ايـــُذتٗد ٜٔايعظــاّ إهتعــدٚا عــٔ تـــشٌُٓ ايـــُطٚ٪ي١ٝ
ٚتؿد ٟايـُسدعْ ١ٝظري آٜـ

ا

ٚايػ ٝسطني ايـشً ٞقدع ا

ايعظُـ ٢ايػـ ٝأغـا زقـا اهلُـداْٞ
زٚسُٗا .

ايػاٖد ايجاْ ٞعً ٢عدّ إختؿاف ضري ٠ايعك ٤٬هايسدٛع اىل أعًـِ

ع ؾٗٝـا اىل
ايـ را ٖٛ -٤عد ْد َعتد ه٘ َـٔ ا٭َـٛز ايــُػسٚعُٜ ١سدَـ ُ
ايـ راَ ٤يًكاّ ٚيــِ ًٜتـصّ ايعكـ ٫ٚ ٤٬ايــُتػسع ١هـايسدٛع ؾٗٝـا اىل أعًــِ

ايـ را ٤خاؾ ،١هٌ إٕ زدٛعِٗ اىل أٌٖ ايـ ر ٠عً ٢ا ه٬م هــٓشٕٛ
ٜعِٓ ايــ بري ٚا٭خـر ْ ،ظـري تعـازض ايــُكَٓٛني يكُٝـ ١ايعكـاز أ ٚضـعس
ايبكاعْٚ ،١ظري تعازض ايبٓٝتني ْٚظري تعازض إخباز ؾـاس

ايٝـد يف

ايــتيٗري أ ٚايتــٓذٓظ أ ٚعــدَُٗاْٚ ،ظــري تعــازض نتــب اي ــشدٜح يف ْ ــكٌ
ايسٚا ١ٜايٛاسدٚ ٠قـد إغـتٗس اي دـٝض ها٭قـبي ١ٝإهُٓ٦اْـاّٚ ،يـرا ٜسدٓشـٕٛ
ْط  ١ايسٚا ١ٜيف نتاب (ايهايف) ثِ نتب ايؿدٚم ٫ضـُٝا دـاَع (ايؿكٝـ٘)،
ْٚـشٖٛا َٔ ا٭َازات ايعك ١ٝ٥٬اي

ُٜسدع ؾٗٝا اىل ايــ بري ٚايـ

تــ تًـ

ؾٗٝـــا آزا ٤ايــــ راٚ ٤تتعـــازضٚ ،قـــد سهُـــٛا ؾٗٝـــا هتطـــاقأل ا٭َـــازتني
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ايــــُتعازقتني ٚ

ٜــــشهُٛا ه دـــٝض إســـداُٖا ايـــ

ٖـــ ٞ٭عًــــِ

ايـ بري -ٜٔايـُكَٓٛني أ ٚايـُ ر ٜٔهاييٗاز ٠أ ٚايٓذاضـ ١أْ ٚــشُٖٛا-
أ ٚهأق ٣ٛايسٚاٜتني ٓاّ هؿدٚز ايـ ر ايـُ تًؿْ ١ط ُ٘ .
ْعِ أضتاذْا ايـُشكل (قد )ٙيف نتاب ايبٝع يف َٓٗاد٘ َٛازد دـٛاش
هًب ا٭زؽ (َطأي )831 ١قاٍ عٓد تعازض ٚاخت٬ف أٖـٌ ايــ ر ٠يف
ق ١ُٝايؿشٝض ٚايـُعٝب (ٚاير ٟتـكتك ٘ٝايكٛاعد ا٭خر هك ٍٛأقـٛاِٖ
خرٖٚ )ّ٠ـرا تـسدٝضْ ٭َـاز ٠ايتكـ ِٜٛا٭قـ ٣ٛخـرٚ ّ٠ا٭عًــِ هايكُٝـ،١
 ٖٛٚإيتصاّ َٓ٘(قد )ٙهتباْ ٞايعكـ ٤٬عًـ ٢ايسدـٛع اىل أعًــِ ا٭َـازتني
ايـُكَٓٛتني عٓد ا خت٬ف ٫ٚ ،تـذد َجً٘ يف تكسٜس هـشج٘ ايؿكٗ ٞأٟ
ٜرنس ٙؾ ،)2(٘ٝنُا  ٫تــذد ْظـري ٙيف اي دـٝض ها٭عًــِ ٚا٭قـ ٣ٛخـرّ٠
يف ايـُكَٓٛني ايـُ تًؿني يف َهاضب غٓ ٝا ا٭ْؿاز(ٟقدٚ )ٙعدد َـٔ
سٛاغ ٘ٝاي

تٝطٓس َسادعتٗا ،هٌ تساِٖ َِٗٓٚ -اضـتاذْا ايــُشكل(-)1

ٜـــشهُ ٕٛهتطـــاقأل ا٭َـــازتني ايــــُكَٓٛتني َـــٔ د ٕٚتـــسدٝض ا٭َـــاز٠
ايـــُك ١َٓٛا٭قــ ٣ٛخــرٜٚ ،ّ٠عًًــ ٕٛايتطــاقأل هــإٔ ديٝــٌ إعتبــاز ا٭َــاز٠
ايعكٝ٥٬ـــ ١ايــــُُكاٜ ٫ ٠عـــِٓ ا٭َـــازتني ايــــُ تًؿني ايــــُتعازقتني،
ضــتًصاَ٘ اي ــذُع هــني ايـــُتكاد ٜٔأ ٚايـــُتعازقنيَٚ ،ــٔ ايٛاقــض
إضـــتشاي ١إدتُاعُٗـــا يف َـــشٌ ٚاســـد ،نُـــا ٜ ٫عــِٓ ديٝـــٌ ا٫عتبـــاز
أسدُٖا ايـُعني ٭ْ٘ تسدٝض هَ ٬سدضٜ ٫ٚ ،عِٓ أسدُٖا غري ايـُعني.
( )2زادع َؿبا ايؿكاٖ ١ز. 312 2
( )1زادع ايتٓكٝض يف غس ايعس ٠ٚايٛثك -٢نتاب اييٗاز ٠ز - 232 + 233 8هسم ثبٛت

ايٓذاض ١املطأي ١ايطاهع + ١ز -222 2هسم ثبٛت اييٗاز. ٠
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ٚايـشاؾٌ ٚق ٛدس ٟايعك ٤٬عً ٢ايسدٛع اىل ايعايــِ ٚا٭عًــِ
َٔ د ٕٚتـسدد أ ٚتٛقــ َٚـٔ د ٕٚإقتؿـاز زدـٛعِٗ عًـ ٢خؿـٛف
()1

ا٭عًـِ ستَ ٢ع ٚدٛدٚ ٙتٝطٓس َسادعتٜ٘ َ٘ٓٚ .تذً ٢قـعـ ايكـٍٛ

هأْ٘ ( ٫دي ٌٝيف ايـُكاّ إ ٫ايطري ٠ايعكٝ٥٬ـٜٓ ٫ٚ ،١بػـ ٞايسٜـب يف قٝـاّ
ايطري ٠عً ٢ايسدٛع اىل ا٭عًـِ يف َٛزد ا خت٬ف هٚ ٘ٓٝهني غري.)ٙ
ْعـــِ ٜتؿـــد ٣هعـــض ايعكـــ ٤٬يــــُسادع ١ا٭عًــــِ ٚا٭قـــ ٣ٛخـــر٠
ٚإختؿاؾــاّ ٚيف هعــض ايظــسٚف ٚايـــشا٫ت ،يهٓــ٘ ٜ ٫ػــهٌٓ ضــريّ٠
عك ّ١ٝ٥٬عَُ ّ١َٝٛطتكس ٠نُا  ٫خيؿٖٚ ،٢هرا ٜتؿـد ٣هعـض ايــُتػسع ١أٚ
نــجريْ َــِٓٗ يف عؿــٛزْا اىل ايؿشـــ عــٔ ا٭عًـــِ ٚتكًٝــد ٙيهٓٗــا ضــري٠

َـشدٚد ٠هني هعض ايـُتػسعْ ١اغ َٔ ١٦تكًٝـد ايؿكٗـا ٤ا٭ٚاخـس ايـرٜٔ
غاع هٚ ِٗٓٝدٛب تكًٝد ا٭عًــِٚ ،يٝطـت عَُٝٛـٚ ١يف نـٌ ايعؿـٛز،
ٚعًــ ٢تكــدٜسُْ ٫ ٙـــشسش إَكــاٖ٤ا أ ٫ ٚغــاٖد عًــ ٢إَكــاٖ٤اٚ ،نٝـــ
ْـشسش إَكا ٤ضري ٠ايـُتػسع ١عً ٢تـكًٝد ا٭عًـِ َـع أْٗـا َتـأخس ٠عـٔ
عؿٛز ا٭ )(١ُ٥؟ ٜ .كاف اي٘ٝ
إٕ تعـــٝني أعًــــِ ايؿكٗـــا ٤ايــــُتؿاٚتني يف قـــ ٠ٛايٓظـــس ٚا٫دتٗـــاد
ط ـس َ٪يؿــاتِٗ ٚأه ــشاثِٗ ٭ٖــٌ
ٚايـــُتؿسقني يف ايبًــدإ ٚعٓــد عــدّ تٓ ٝ
ايـ رٚ ٠ايتُٝٝص ٖٛ -يف غا ١ٜايعطس ٚايـشسز هٌ ٚايعذص عٓ٘ ٚاقعاّ
أ ّ٫ٚيعخت٬ف يف تـشدٜد َؿٗ ّٛا٭عًـِ .
ٚثاْٝاّ

ضتشايَ ١كازْ ١أٖـٌ ايــ رٚ ٠ايتُٝٝـص هـني أْظـاز

تـشتٌُ أعًُٝت٘ يتعٝني ا٭عًـِ َِٓٗ ،اضتشاي ّ١عاد. ١ٜ
(َ )1ؿبا ا٫ؾ ٍٛز. 213 2

ٝـع َـٔ

( .....................................................)294بشرى االصول  /ج14

ايٛد٘ ايجايـح إهـ٬م ايٓؿـٛف ايدايـ ١عًـ ٢غـسع ١ٝايسدـٛع اىل
ايؿك ٘ٝايعدٍ ٚسذ ١ٝزأْٚ ٜ٘ظس ٙنآ ١ٜايٓؿسطؾَ ًََْ ٫ِٛؿَسَ َِٔٔ نٌُِّ ؾٔسِقَـَٔ ٕ١ـُِِِٓٗ

هَأ٥ؿَ ْ١ئَٝتَؿَكُٖٗٛا ؾٔ ٞايدَِّٚ ٜٔٔئُٓٝرٔزُٚا قَـََُِِِٗٛصهـساٚ ،833 ٠٤آٜـ ١ايطـ٪اٍ َـٔ
أٌٖ ايرنسطؾَاضِأَيُٛا أٌََِٖ اي ِّرنِسٔ ٔإِٕ نُِٓتُِِ َ ٫تعِ ًََُُٕٛصايٓشٌ ٚ ،22أخبـاز
ا٫زدــاع ايـــ اؾٚ ١قــد تكــدَت يف ايٛدــ٘ ا٭ٚ ،ٍٚأخبــاز ا٫زدــاع
ايعاَْ ١ظري ايـشدٜح ايؿشٝض عٔ اَ٫اّ اهلـاد )( ٟطايعُـسٚ ٟاهٓـ٘

ثـكتإ ؾُا أدٜٓا ايٝو عٓٓ ٞؾعٓٓ٪ٜ ٞدٜٓإص ضٛا ٤أدٜٓا سـدٜجاّ عٓـ٘ أ ٚأدٜٓـا
ؾتَٚ ٣ٛكا ّ٫عٓ٘ طَٚا قا ٫يو ؾعٜٓٓ ٞك ٕ٫ٛؾـامسع هلُـا ٚأهعُٗـاص
ٚسدٜح ايـشذ( ١عذٌ) يف ايتٛقٝع ايػسٜـ طٚأَا ايـشٛادخ ايٛاقع١
ؾــازدعٛا ؾٗٝــا اىل زٚا ٠ســدٜجٓا ؾـاِْٗ سذـ

عًــٝهِ ٚأْــا سذــ ١ا ص

ٚســدٜح اَ٫ــاّ اهلــاد )(ٟدٛاهـاّ عــٔ ضــ٪اٍ ع ُٓـٔ ٜأخــر ايطــاٌ٥
َعايـِ دٚ ٜ٘ٓنتب أخ ٙٛهٗرا ايط٪اٍ طؾُٗت َـا ذنستــُا ؾاؾـُدا يف
دٜٓهُا عً ٢نٌ َطٔٓ يف سبٓا ٚنٌ نجري ايكدّ يف أَسْا ؾاُْٗا ناؾٛنُـا
إٕ غــا ٤ا

تعاىلصٚســدٜح ايتؿطــري ايـــُٓطٛب اىل اَ٫ــاّ ايعطــهسٟ

( )طَٔ نإ َٔ ايؿكٗـا ٤ؾـآ٥اّ يٓؿطـ٘ ساؾظـاّ يدٜٓـ٘ َــ ايؿاّ عًـ٢
ٖٛاَ ٙيٝعاّ ٭َس َ ٙ٫ٛؾًًعٛاّ إٔ ٜكًدٙٚص(. )81
٬ٜٚسظ عًٖ ٢ر ٙا٭خبـاز تأنٝـدٖا عًـ ٢إتؿـاف ايــُؿ

هٜ٫ٛـ١

ايعـ ـ ٚ ٠عًـــ ٢ا تؿـــاف هايعدايـــ ١ايساقٝـــٚ ١نجـــس ٠ايكـــدّ يف سـ ـبِٓٗ
ٚأَــسِٖ(َ )ــع أْــ٘  ٫تٛدــد ؾٗٝــا د٫يــ ٫ٚ ١إغــعاز  ٫ٚإغــاز ٠اىل
ا٭عًُ ١ٝزغِ تعدد ايٓؿٛف .
()81ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 88أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
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ٚه خـتـؿ ــاز ْـؿ ــٛف ا زد ــاع ايعــاّ هــٌ ْٚـؿ ــٛف ا زد ــاع
ايـ ـاف أثـبتـت سذـ ١ٝقـ ٍٛايعـا

ايــُ٪د ٟعــِٓٗ ٚايـؿكــ ٘ٝايــُٓرز

ثِ ؾسقت تـٛؾـس غـسط(ايٜ٫ٛـ(ٚ )١ايعدايـ )١ؾٝـ٘ َـٔ دٗ ٕٚـٛز ذنـس
(ا٭عًُٝــ )١أ ٚا غــاز ٠ايٗٝــا ،هــٌ ٚزدت ايٓؿ ـٛف َيًك ـ ّ١تع ـِٓ نــٌ
َ ــذتٗد َتؿـــ هايٛؾ ـؿني ايـــُٓؿٛؾني أعــِ َــٔ ايـــُذتٗد ا٭عًـــِ
ا٭ؾكٌ  َٔٚايـُذتٗد ايؿاقٌ ٚايـُؿك. ٍٛ
ٚي ٛغو يف إزاد ٠ايعُ ّٛأَهٓٓا ايتُطـو هـ ه٬م ٖـر ٙايٓؿـٛف
ٚ ٖٞٚاقش ١ا٫ه٬م إثباتاّ ٫ٚ ،زٜب يف تياهل ا ه٬م ا ثبـاتَ ٞـع
ا ه٬م ايجبٛت ٞايٛاقع. ٞ
٪ٜٚنــد إزاد ٠ايػــازع ا هــ٬م دــداّ نجــس ٠إخــت٬ف ايـــُؿتني يف
ؾتاٚاِٖ شَٔ زض ٍٛا ()ا٭َٚ )(١ُ٥ا هعد شَاِْٗ َـع تؿـاٚت
دزداتِٗ َٚطتٜٛاتِٗ ايعًــُٚ ،١ٝقـد نـاْٛا ٜؿتـ ٕٛهـُعايــِ ايـدَ ٜٔـٔ
أسادٜجِٗ ٚأخبـازِٖٚ ،يـ ٛيــِ ُٜـسٔدِ ايػـازع َيًـل ايؿكٗـا ٤ايــُتؿؿني
هايٚ ١ٜ٫ٛسؿظ ايدَٚ ٜٔـ ايؿ ١ايـٗ ٣ٛيب ٔٓٝايػـازع عـدّ إزادتـ٘ ذيـو
تًيؿاّ َٓ٘ دٌٓ ٚعـَٚ ،٬ـٔ عـدّ هٝاْـ٘ ٜتأنـد إزادتـ٘ يعهـ٬م ايػـاٌَ
يؿتا ٣ٚايـُذتٗد ٜٔناؾٚ ١إٕ ٚدد ؾ ٖٛ َٔ ِٗٝا٭عًـِ .
ٚهاختؿــاز إهــ٬م ايٓؿــٛف ايػــسع ١ٝــاٖسْ يف إضــتٛا ٤ا٭عًـــِ
ٚغري َٔ ٙايـُذتٗدَ ٜٔع إخـت٬ف ايعًــُا ٤غايبـاّ يف ايعًــِ ٚايــُعسؾ١
ْٚدز ٠إتـؿاقِٗ يف ايؿتا. ٣ٚ
ٚنــٌ ايٓؿــٛف ايـــُيًك ١عًــ ٢ؾــٛز( ٠ا٫تؿــام يف ايؿتــا )٣ٚأٚ
عً( ٢تطا ٟٚايـُذتٗد ٜٔيف ايؿكٌ ٚايعًـِ) ٖ ٛنٌ عً ٢ؾسدٕ ْـادزٕ
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ٜ ٫ٚـــُهٔ ايـــُؿري ايٝــٜ٘ ٫ٚ ،ـــُهٔ نــٌ ايـــُيًل عًــ ٢ايؿــسد أٚ
ا٭ؾـــساد ايٓـــادز ٠خاؾـــٚ ١إٕ نـــإ  ٫هـــأع هتعُُٝـــ٘ يٮؾـــساد ايػايبـــ١
ٚا٭ؾساد ايٓادزٚ ،٠ؾُٝا ْـشٔ ؾ ٘ٝنٌ آٜ

ايٓؿس ٚض٪اٍ أٌٖ ايرنس

عً ٢ايـُذتٗد ٜٔايـُتطا ٜٔٚيف ايؿك ١ًٝأ ٚايـُتٛاؾكني يف ايؿتـاٖ ٣ٚـٛ
نٌ عً ٢ا٭ؾساد ايٓادز ٠خاؾ َٔٚ ،١ايـُشتٌُ نْٗٛا أؾساد َعد١َٚ
ٚ ٫دٛد هلا يف ايـ ازز ،ؾإ تطا ٟٚايـُذتٗد ٜٔيف ايؿكٜ ٫ ١ًٝتٛقـع
ٚدٛد ٙيف ايـ ازز عاد ّ٠ست ٢إٔ هعكاّ َٔ ا٭ع ّ٬قايٛا هعـدّ إَهـإ
تطاَ ٟٚـذتٗد ٜٔيف ايؿكٚ ١ًٝهعدّ تٛاؾل َـذتٗد ٜٔإثٓني يف ايؿتـا٣ٚ
ا هت ١ٝ٥٬ؾك ّ٬عٔ عُ ّٛايؿتاٖٚ ،٣ٚرا ايعـدّ ٚاقـض عٓـد ايــُيًع
ايعــازف ايـــُٓؿـ ،ؾٝــتعني تعُــ ِٝايـــُيًل يٮؾــساد ايػايبــٚ ١ايٓــادز٠
ٚنـــٌ آٜـ ـ

ايٓؿـــس ٚايطـــ٪اٍ عًـــ ٢ايؿكٗـــا ٤ايــــُتؿاٚتني يف ايؿكـــٌ

ٚايـُتطا ٜٔٚؾٚ ٘ٝعً ٢ايـُت ايؿني يف ايؿتـاٚ ٣ٚايــُتؿكني ؾٗٝـاٖٚ ،ـرا
َـُهٔ ٚاقضْ َ ٫ـشرٚز ؾٜ ٫ٚ ،٘ٝطٛؽ نٌ ايـُيًل عً ٢خؿٛف
ا٭ؾساد ايٓادز ٠٭ْ٘ أَسْ َطتٗذٔ يف َـذاٍ ايـُشاٚز ٠ايعسؾٚ ١ٝايتؿاِٖ
ايعكٜ ٫ٚ ٞ٥٬ـُهٔ ايـُؿري اي. ٘ٝ
يهــٔ قــد ٜكــاٍ ايظــاٖس عــدّ ْــدز ٠ا٫تؿــام هــني ايـــُؿتني يف عؿــس
ؾـدٚز ٖــر ٙايـــُيًكات ايكسآْٝــٚ ١ايــشدٜج ،١ٝؾــإ ايـــُؿتني َــٔ ايــسٚا٠
َعاؾس ٕٚيـُؿدز ايتػسٜع يف ذيو ايٛقت ٚناْت َكدَات ا٫ضتٓباط
 ا٫ضــتظٗاز َــٔ ا٭سادٜــح ٚاٯٜــاتَٝ -طــٛزاّ يعــدّ إهتٓا٥ــ٘ عًــ٢َكدَات سدضَ ١ٝعكد ٠ستٜ ٢هجس ؾٗٝا ا٫خت٬ف يف ايٓتـا٥ر ايؿتـا٣ٚ
ايـُطتٓبي - ١نُا ٖ ٛايـشاٍ يف عؿٛزْا . -
ٚعًَ ٫ ٘ٝـشرٚز يف نٌ ْـؿٛف ايكسإٓ ٚايطـٓ ١ايـُيًك ١عًَ ٢ا ٖٛ
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غا٥عْ غري ْادز هًشا شَـٔ ْـص ٍٚايكـسإٓ ٚؾـدٚز ا٭سادٜـح ،أعـين
(إتـؿام ايـُذتٗد ٜٔيف ؾتاٚاِٖ ا هت. )١ٝ٥٬
ٖٚرا َكاٍ َُٓٓل

 ،ٌٝيهٓ٘ خ٬ف ايٛاقع ٚدـداْاّ ؾـإ ايــُؿتني

يف شَٔ ا٭َ )( ١ُ٥ـ تًؿ ٕٛنجرياّ يف ؾتـاٚاِٖ ٚأسهـاَِٗ ٚإٕ نـإ
إخــت٬ؾِٗ أقــٌ َــٔ إخــت٬ؾِٗ يف عٗــد ايػٝبــ ١ايؿــػسٚ ٣هــداٜات عٗــد
ايػٝب ١ايهر ،٣٭ْ٘ تيٛز ايؿك٘ ٚقٛاعدٚ ٙأؾٛي٘ هاضتُساز ستٚ ٢ؾٌ
ايتيــٛز ٚايطــع ١يف عؿــٛزْا ا٭خــري ٠ؾهجــس ا٫خــت٬ف دــداّ ٚنجــست
ايبشٛخ ٚا٫ضـتد٫٫ت ٜهؿٓٝـا ديـٚ ّ٬ٝاقـشاّ عًـ ٢إخـت٬ف ايــُؿتني
عَُٛاّ ايسٚاٜات ( )88ايـشان ١ٝعٔ إخت٬ف أؾشاب ا٭)( ١ُ٥
ْظــري َعتــر ٠مساعــ ١ضــاَ ّ٬٥ــٔ اَ٫ــاّ ايؿــادم ()عــٔ (زدــٌ
إختًـ عًٝـ٘ زدـَ ٕ٬ـٔ أٖـٌ دٜٓـ٘ يف أَـ ٕس نُٖ٬ـا ٜسٜٚـ٘) ٜعـين نـٌ
زدٌ َُٓٗـا ٜؿتٝـ٘ يف دٜٓـ٘ ٜٚطـٓد ؾتٝـا ٙيــشذٖ ١ـ ٞزٚاٜتـ٘ عـٔ ا٭ُ٥ـ١
(ٖٚ ،)رإ ايسد ٕ٬ايـُؿتٝإ (أسدُٖا ٜـأَس هأخـرٚ ٙاٯخـس ٜٗٓـاٙ
عٓ٘ نٝـ ٜؿٓع) ٖٚرا خر ؾشٝض ٚناغـ عـٔ إخـت٬ف ايــُؿتني يف
ؾتاٚاِٖ (أسداُٖا ٜأَس ٚاٯخس ٜٗٓا ٙعٓ٘ نُٖ٬ا ٜس. )ٜ٘ٚ
ْٚظري َعترَٛ ٠ض ٢هـٔ أنٝـٌ -عًـ ٢ا٫قـسب -ضـاَ ّ٬٥ـٔ ايؿـادم
()عٔ (زدٌ ٜهـ ٕٛهٓٝـ٘ ٚهـني أ ٕيـ٘ َٓاشعـ ١يف سـل ؾٝتؿكـإ عًـ٢
زدًني ٜهْٛإ هُٗٓٝا ؾشهُا ؾاختًؿا ؾُٝا سهُا. )...
ْٚظري َكبٛي ١عُس هٔ سٓظًـ ١ضـاَ ّ٬٥ـٔ اَ٫ـاّ ايؿـادم ()عـٔ
زدًني َٔ ايـُٛايني (هُٗٓٝا َٓاشع ١يف د ٜٔأَ ٚـرياخ ؾتشانُـا ...نـٌ
( )88ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 1أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
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ٚاسد إختاز زد َٔ ّ٬أؾشاهٓا ...ؾسقٝا إٔ ٜهْٛا ايٓا س ٜٔيف سكُٗا
ٚإختًؿا ؾُٝا سهُا ٚنُٖ٬ا إختًؿا يف سـدٜجهِ)أ ٟاختًؿـا يف ايؿتـ٣ٛ
اي

قكٝا هٗا يف ايـُٓاشع ١٭دٌ اخت٬ؾُٗا يف احلدٜح ايـُطتٓد اي.٘ٝ
ْٚـظري َعتر ٠داٚد هٔ سؿني ضا ّ٬٥عٔ اَ٫اّ ايؿادم ()عٔ

(زدًـني إتــؿكا عًــ ٢عـديني دعُٖ٬ــا هُٗٓٝـا يف سهـِ ٚقــع هُٗٓٝـا ؾٝــ٘
خــ٬ف ،ؾسقــٝا هايعــديني ؾــاختًـ ايعــد ٕ٫هُٗٓٝــا ،عــٔ قــ ٍٛأُٜٗٓــا
ٜـُك ٞايـشهِ)  َٔٚايٛاقض إٔ ايـشهِ اير ٟأؾت ٢ه٘ أسدُٖا ٖـرا
أ ٚذاى -أ ٚقك ٢ه٘ ْاغ ْ٤٢عٔ ادتٗادٚ ٙؾُٗ٘ ٭خبازِٖ (. )
ٖٚــر ٙا٭خبــاز ايؿــشٝش ١تهػـــ ٚاقــشاّ عــٔ إخــت٬ف ايـــُؿتني
هـُسأَٚ ٣ػٗد َٔ اٖٚ ،)(١ُ٥٫هرا ٜـذد َتتبع ايتـأز٬َٚ ٜسـظ
أســٛاٍ ؾــشاه ١ايــٓ ( )ايـــُؿتني َــِٓٗ ٖٚــِ قًٝــٌْ دــداّ -نــاْٛا
ٜـــ تًؿ ٕٛيف ؾتــاٚاِٖٚ ،قــد ؾــشٓض هلــِ زضــ ٍٛا ( )يف سٝاتــ٘
ٚؾشٓض هلِ أَري ايـَُٓ٪ني( )هعد زسٖٚ ،)(ً٘ٝرا ٚاقـض غـري
خؿ ٞعً ٢ايـُتاهع ايـُيًع عً ٢أسداخ ايتأزْٚ ٜؿٛؾ٘ .
َٚــع غــٛٝع ا خــت٬ف يف ايؿتــا ٣ٚيف عؿــٛز ايـــُعؿَٛني(-)
ٜـُتٓع نٌ إه٬م ايٓؿٛف عً ٢ا٭ؾساد ايٓادز. ٠
٪ْٚند ٙهإٔ َطاع ٞايسض ٍٛا٭عظِ(ٚ )اٜٚ -)(١ُ٥٫هػـ
عٓٗا ْؿٛف ا زداع ايعاَٚ ١ايـ اؾ ١قَ ،ّ٫ٛكاؾاّ اىل سـجِٓٗ عُـّ٬
ٚتػــذٝعِٗ ؾعـ -ّ٬ناْــت تــُٗٝداّ َــِٓٗ( )يػــسع عًُٝـ ١ا٫دتٗــاد
ٚا٫ضتٓباط يف ْـؿٛع ا٭تباع َـُٔ ٜتؿكٓ٘ عً ٢أٜدٜٚ ِٜٗس ٟٚأسادٜجِٗ
ٜٚطــُع أخبــازِٖ ٜٚؿُٗٗــا ،نٛضــ ٕ١ًٝسٝــا ٤أَــسِٖ ْٚػــس عًــَِٗٛ
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ٚتعًٝــِ ايٓــاع س٬هلــِ ٚســساَِٗ ٚؾتــاٚاِٖ َــع تطــدٜد ز ٓهــاْ ٞغــٝ
َـشطٛع هاٯثازٖ -را دي ٌٝضاهع عً ٢دعٌ ايــشذ ١ٝيؿتـ ٣ٛايؿكٝـ٘
نــٌ ؾكٝــ٘ َتؿـــ ه عتكــاد ايٜ٫ٛــ ١ايـــشكٚ ١هايعدايــ ١ايساقٝــ ١ايـــُرنٓس٠
ها٭ ١ُ٥ايـُعؿَٛني( ٫ٚ ،)د٫يٚ -١يـ ٛهٓشـ ٛا٫غـعاز ٚا٫غـاز-٠
يف ٖر ٙايٓؿٛف اىل يص ّٚتكًٝد ا٭عًــِ أ ٚعًـ ٢إختؿـاف ايــشذ١ٝ
هؿتا ٣ٚا٭عًـِ َِٓٗ ،هٌ َٖ ٞيًك ١تعِٓ ؾتا ٣ٚا٭عًـِ ٚغري ا٫عًـِ،
ٖٚرا َا ْـ٪ند ٙدداّ -ؾُٗاّ َٔ ا٭خباز .
ٚهٗرا ايتكسٜب ايٛاقض ٜٓدؾع ا٫غهاٍ اير ٟأٚزد ٙهعض ا٭عـّ٬
عً ٢ا ضتد ٍ٫ها ه٬م هصعِ إٔ زٚاٜات ا زداع هؿدد هٝإ دعـٌ
اي ــشذ ١ٝيؿتــا ٣ٚايـــُذتٗدٚ ٜٔتؿــشٝض تكًٝــدِٖ ٚغــسعٝت٘ٚ ،يٝطــت
هؿدد هٝإ غسٚط ايـُذتٗد ايـُذع ٍٛيؿتاٚا ٙايـشذ. ١ٝ
ْٚك ٍٛي٘ إٕ ايكسَ ١ٜٓؿاسب ١٭خباز ا زدـاع ايــ اف هأغـ اف
ٜعًـــِ اَ٫ــاّ()ه ـ خت٬ف ؾتــاٚاِٖ ٚهتؿــاٚتِٗ يف ايعًـــِ ٚايؿكــٌ،
ٖٚرا أَس َِٗ ٚ ٖٛٚاقع خازدـاّٖٚ ،ـر ٙقسٜٓـَ ١ـشـتــؿٓ ١ها٭خبـاز تـدٍ
عً ٢إٔ إه٬قٗا يف َكاّ ايبٝإ َٔ ٖر ٙاجلٗـ٫ ،١ضـُٝا ٚإٔ ايٓؿـٛف
ؾدزت يتأضٝظ ايـُسدع ١ٝايدٜٝٓـ ١ايٓا٥بـ ١شَـٔ سكـٛزِٖ يف ايبًـدإ
ا٭خس ٣اي

ٜ ٫تٛادد )(ٕٚؾٗٝاٚ ،ساٍ غٝاب َٗد( ِٜٗٓعـر) يف

ٝــع ايبًــدإٖٚ ،ــر ٙايكسٜٓــ ١دي ٝـٌُ إزاد ٠ا٫هــ٬م ايػــاٌَ يـــذعٌ
ايـشذ ١ٝيؿتا ٣ٚا٭عًـِ ٚيؿتـا ٣ٚغـري ا٭عًــَِٚ ،ـٔ ٖٓـا ْؿٗـِ دًٝـاّ
عُل ايؿِٗ ايعاي ٞايـذٛاٖس ٟهعد عبازت٘ ايــُاق ١ٝايــُطتدٍ هايطـري٠
ايـُطتُس ٠عً ٢عُ ّٛايٓؿـب قـاٍ (هـٌ يعـٌ أؾـٌ تأٖـٌ ايــُؿكٍٛ
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ٚنَٓ ْ٘ٛؿٛهاّ َٔ ...ايكيعٝات اي

ٜٓ ٫بػ ٞايٛضٛض ١ؾٗٝا ،خؿٛؾاّ

هعد َ٬سظْ ١ؿٛف ايٓؿب ايظاٖس ٠يف ْـؿب ايــذُٝع ايــُٛؾٛؾني
هايٛؾـ ايـُصهٛز ٫ -ا٭ؾكٌ َِٓٗٚ -إ ٫يٛدب ايك ٍٛإْـظسٚا اىل
ا٭ؾكٌ َٓهِ  ٫ ،طزدٌ َٓهِص نُا ٖٚ ٛاقض هأدْ ٢تأٌَ) (. )83
ٚقـد ٜطــتدٍ عًـ ٢عــدّ إعتبـاز ا٭عًـــُ ١ٝستـَ ٢ــع إخـت٬ف ؾتــاٟٚ
ايـُذتٗد ٜٔهـ ر ؾشٝضٖٛ ،
ايٛد٘ ايساهع َ ٖٛٚا ٜبدَ َٔ ٚعتر ٠مساع ١هٔ َٗسإ ايــُتكُٓ١
يط٪اي٘ َٔ اَ٫اّ ايؿادم()عـٔ (زدـٌ إختًــ عًٝـ٘ زدـَ ٕ٬ـٔ
أٌٖ د ٜ٘ٓيف أَسٕ نُٖ٬ا ٜس ٜ٘ٚأسـدُٖا ٜـأَس هأخـرٚ ٙا٫خـس ٜٗٓـا ٙعٓـ٘
نٝـ ٜؿٓع) قاٍ طُٜسِدُٔ٦ـ٘ ستـًٜ ٢كـَ ٢ـٔ ٜــ ر ،ٙؾٗـ ٛيف ضـع ١ستـ٢
ًٜكاٙص(ٚ )82تكسٜب ا٫ضتد ٍ٫إٕ ايسدٌ نإ َطـتؿتٝاّ َـٔ عايــُني يف
أَس دٚ ٜ٘ٓقد إختًـ عً ٘ٝزد َٔ ٕ٬أٌٖ د ٜ٘ٓنُٖ٬ا ٜؿتٚ ٘ٝإختًؿت

ؾتٛاُٖا ٚنٌ َُٓٗا ٜس ٟٚسذ ّ١عً ٢ؾتٝا ٙأسدُٖا ٜأَس هأخرٚ ٙاٯخـس
ٜٗٓا ٙعٓ٘ ،ؾطأٍ عٔ ٝ ٚؿت٘ يف ٖر ٙايـشايٚ ١قـد دعًـ٘ اَ٫ـاّ( )يف
ضعٕ١طٜسد ٘٦ستًٜ ٢كٜ َٔ ٢ــ ر ٙؾٗـ ٛيف ضـع ١ستـًٜ ٢كـاٙصٖٚ .هـرا
ٝ ٚؿ ١ايـُ َٔ٪يف عٗٛد غٝب ١اَ٫اّ (عر) ٖـ ٛيف ضـعَ ١ـٔ تكًٝـد ٖـرا
ايـُذتٗد أ ٚذاى ٚإٕ ناْا َــ تًؿني يف أسهـاّ ايٛقـا٥ع ا٫هتٝ٥٬ـ ١ايـ
ٜـشتاز ايـُ َٔ٪يـُعسؾٝ ٚ ١ؿت٘ ايعًُ ١ٝيف أَس د ٜ٘ٓطؾٗ ٛيف ضع١ص َٔ
ا٭خــر هؿتٝــا ٖــرا أ ٚذاى ستــٜ ٢تٝطــس ايــشاٍ ٜٚؿـسٓز ا

ضــبشاْ٘ عــٔ

()83دٛاٖس ايه ّ٬ز  + 21 +22 21ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 8اهٛاب ؾؿات ايكاق.1 ٞ
( )82ايهايف ز33 8
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ايـــُٛىل ايعايـــِ هايٛاقعٝــات ؾ ٝــر ايـــَُٓ٪ني هـــُا ٖــ ٛهبــل ايٛاقــع
ايـُشؿ ٛيف ايً. ٛ
ٚهتعبري ثإٕ قٛي٘ (إختًـ عً ٘ٝزد َٔ ٕ٬أٌٖ د ٜ٘ٓيف أَسٕ نُٖ٬ـا
ٜس )ٜ٘ٚاٖس يف إخت٬ف ايعايـُني ايـُؿتٝني ايـُطتٓد ٜٔاىل سذ ٕ١ؾهإ
أسدُٖا ٜـأَس ٙهأخـر ايػـٚ ٤ٞاٯخـس ٜٗٓـا ٙعٓـٖ٘ٚ ،ـرا ٜ ٫تٓاضـب َـع
إخــت٬ف ايــسٚاٜتني يف ايـــُ٪دٓ ،٣ؾــإ ايــسا ٟٚيً ــر ٜ ٫ــأَس ٜٗٓ ٫ٚــ ٢هــٌ
ٜـشه ٞايـ ـر ايـُس ٟٚيدٜـ٘ ٚسـطـبٚ ،اْـُـا ٜـتـٓاضـب تـعبـٝـس ايسٚاٜـَ ١ع

إخت٬ف ايـُؿتٝني ايـُطتٓد ٜٔاىل سذٚ ٕ١سدٜح ٜسٜٚاْ٘ عِٓٗ(.)
ْعـــِ قـــد ٜطـــتظٗس َـــٔ قٛي٘ (أســـدُٖا ٜـــأَس هأخـــر )ٙإختؿاؾـــ٘
هاخت٬ؾُٗــا يف هعــض أؾــ ٍٛايــدٚ ٜٔعكا٥ــدْ ٙظــري عكٝــد ٠ايـــذر أٚ
ايتؿـــٜٛض أ ٚا٭َـــس هـــني ا٭َـــسْٚ ٜٔظـــري ايككـــاٚ ٤ايكـــدز أ ٚايبـــدا٤
ٚايـُػ ١٦ٝا٫هلْٚ ١ٝظري عًـِ اَ٫اّ هايــُػٓٝبات ْٚــشٖٛا ،ؾـإ ايعكٝـد٠
ٖــ ٞايــ

ٜــَ٪س هأخــرٖا إذ إ ايتعــبري ها٭خــر ٜتٓاضــب َــع ا٭َــٛز

ا٫عتكادٖ . ١ٜرا َا إستًُ٘ قٜٛاّ ايػٗٝد ايؿدز(قد )ٙيف هـشج٘(.)82
يهٔ ايظاٖس عدّ إْـشؿاز ايتعبري ايـُعؿ َٞٛهايسدٛع يف ايـُطاٌ٥
ا٭ؾــٛي ١ٝا٫عتكادٜــ ،١هــٌ ٜع ـِٓ ايسدــٛع يف ايـــُطأي ١ايؿكٗٝــ ١يتشدٜــد
ايٝ ٛؿ ١ايػسع ١ٝؾاْ٘ ٜؿدم إٔ أسدُٖا أَس ٙهأخر ٖرا ا٭َـس ٚايجـاْٞ
ْٗا ٙعٔ ا٭خر ه٘ٚ ،يعٌ نجس ٠ا٫هت ٤٬هايـُطا ٌ٥ايؿكٗٚ ١ٝنجس ٠ايط٪اٍ
ٚا٫ضتؿطاز عٓٗا َؿشٓض ايـشٌُ عًٗٝا .
ٚايـشاؾٌ َٔ ٖر ٙايٛد ٙٛأٚي ١ٜٛتكًٝد ا٭عًـِ ٚعدّ ٚدٛه٘ يعدّ
( )82حبٛخ يف عًِ ا٫ؾ ٍٛتعازض ا٫دي ١ز. 221 2
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ايدي ٌٝايكاهع عًٚ ٢دٛهـ٘ ٚيتـٛؾس ا٭ديـ ١عًـ ٢عـدّ ٚدٛهـْ٘ ،عـِ يف
َكاّ ايؿتٝا ْـشتاط اضتشباهاّ هاختٝاز ا٭عًـِ اذا تٛؾس عً ٢غسط ايعداي١
ايٛاقع ١ٝايكسٜب َٔ ١ايعؿُ ١سطبُا تكتكٗٝا ايٓٝاه ١ايــذًَ ١ًٝـٔ اَ٫ـاّ
ايـُعؿ ّٛايػا٥ب ايـُٓتظس (عر) ٚ ،قد إستيٓا يٓهت ٕ١يف ايباهٔ َعرٓز٠
أَــاّ ا

تعــاىل ٜــ ّٛايعــسض ا٫نــر أعآْــا ا

ضــبشاْ٘ عًــ ٢ايتشُــٌ

ٚزشقٓا غؿاعَ ١ـشُد(ٚ )آٍ َـشُد (. )
ٖٓٚا ٫هد َٔ تـطذـ ٌٝنًـَُ ١طـٚ٪يـٚ ،١خ٬ؾـتـٗا يـص ّٚا عتٓـا٤
هػــسط ايعدايــٚ ١ا٫ضــتكاَٚ ١ايــٛزع عــٔ َــشازّ ا ٚ ،ذيــو قتكــا٤
َكاّ ايٓٝاه ١عٔ اَ٫اّ ايـُعؿ ّٛايػا٥ب ايـُٓتظس (عـر)ٚ ،يكـ ٠ٛديٝـٌ
اعتبــاز ايعدايــ ١هدزدــ ١عايٝــَ ١ــٔ د ٕٚإغــهاٍ ،هـــ ٬ف ا٭عًـــُ١ٝ
ؾديًٗٝا َٛزد ايٓصاع ٚايسؾض ٚا ْهازٚ ،قد إضتػً٘ هعض أهٓاٚ ٤أتبـاع
ايـُسادع يف عؿسْا سٝح قعـ اٜ٫ـُإ ٚايعدايٚ ١إْيًكٛا َٔ غـسط
ا٫عًـُ ١ٝأ َٔ ٚدع ٣ٛأعًـَُ ١ٝـسدعِٗ اىل َــشازهَ ١ـٔ ٜ ٫كــ َـع
َــسدعِٗ ْعــٛذ هــا

َــٔ غكــب ا

تعــاىل ؾٓٝبػــ ٞيـــُٔ نــإ يــ٘ دٜــٔ

ٚخٛف َٔ ايـشطاب  ّٜٛايـُعاد إٔ ٜٗتِٓ هعدايت٘ ٚدٜاْ ١أتباع٘ ٚعُاي٘
خؿٛؾاّ يف (أَاْ ١ا٭َٛاٍ) (ٚض ١َ٬ضًٛى ايٓؿظ ٚا٭هٓاٚ ٤ا٭ؾٗاز
ٚايعُــاٍ ٚايعٝــاٍ)ٖٚ ،ــرا ٜتيًــب ايـــُتاهع ١ايداُ٥ــَ ١ــٔ ايـــُذتٗد
ايـُتؿد ٟيًـُسدعٜٚ ١ٝتيًب َٓـ٘ ا٫غـساف ٚايـٛعظ ٚا٫زغـاد ٚؾـل
ا

هلـ ـرا ايــــُتؿد ٜٔيًــــُسدع ١ٝايدٜٝٓـــَٚ ،١ـــٔ ا

ْطـــتُد ايعـــٕٛ

ٚا٫عتؿــاّ هـــشبً٘ ايـــُتني ٚقسآْــ٘ ايـــُبني ٚأٖــٌ ايعؿــُ ١ايـــُكسٓهني
ضـــبشإ ا

زب ايعـــص ٠عُـــا ٜؿـــؿٚ ٕٛضـــ ّ٬عًـــ ٢ا٭ْبٝـــا ٤ايــــُسضًني

ٚا٭ٚؾٝا ٤ايـُٓتذبني ٚايـشُد

زب ايعايـُني  .ثِ ٜكع ايه ّ٬يف
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مقتضى األصل العنلي يف تقليد األعلـه :
اذا ؾسقٓا عدّ تـُاّ دي ٌٝادتٗادَ ٟجبت يٛدٛب تكًٝد ا٭عًـِ أٚ
يعدَ٘ٚ ،إضتكسٓ ايػو يف ايٓؿظ َٔ سٝح غسه ١ٝتـكًٝد ا٭عًـِ يؿش١
ايتكًٝد أَ ٚسدٓشٝت٘ عٓد تعازض ؾتا ٣ٚا٭عًــِ ٚإخت٬ؾٗـا َـع ؾتـا٣ٚ
ايعايـِ ايؿاقٌ ٫ضُٝا يف ايؿسٚع ا٫هت ١ٝ٥٬اي

ُٜـشتاز ايٗٝا نجرياّ ،ؾُا

َٖ ٛكتك ٢ا٭ؾٌ ايعًُٞ؟ َٔ سٝح إٜـذاب تــكًٝد ا٭عًــِ أ ٚعـدّ
إٜـذاه٘ هـُعٓ ٢إقتكا ٙ٤ايت ٝري هني ؾتا ٣ٚا٭عًـِ ٚهني ؾتا ٣ٚغري. ٙ
ٚايبشح عٓد ايؿساؽ َٔ تع ٔٓٝايتكًٝد ٚعدّ ٚدٛب ا٫ستٝاط ايتـاّ
يف ايد ٜٔ٭ْ٘ خـازز عـٔ قـدز ٠ايــُهًـ عـادٖٚ ،ّ٠ـ ٛخـ٬ف اييسٜكـ١
ايػسع ١ٝايطُش ١اي
ا

أت ٢هٗا ايسض ٍٛا (ٚ)قد قاٍ طٜا أها ذز إٕ

هعح عٝط ٢هٔ َس ِٜهايسٖباْٚ ١ٝهُعٔجـت هايــشٓٝؿ ١ٝايطـُش ١صط

ُٜسضًين ا

هايسٖباْٚ ١ٝيهٔ هعجين هايـشٓٝؿ ١ٝايطُش١ص(. )81

ٚعٓد٥ر قد ٜكاٍ ا٭ؾٌ ايعًُٜ ٞكتكـ ٞيـص ّٚتكًٝـد ا٭عًــِ ،٭ٕ
أَــس ايـــُهًـ ٜــدٚز هــني تكًٝــد ا٭عًـــِ َعٓٓٝـاّ ٚهــني تــ ٝري ٙهــني تكًٝــد
ا٭عًـــِ ٚهــني تكًٝــد غــري ا٭عًـــِ يف َكــاّ اي ــشذٚ ،١ٝا٭ؾــٌ يف َجًــ٘
ٜكتك ٞا٫غتػاٍ ٚا٭خر هـُا ٜـشتٌُ تع ٖٛٚ ،٘ٓٓٝتكًٝد ا٭عًـِ ٚا٭خر
هؿتــاٚا ،ٙقــاٍ ايـــُشكل ايعساقــَ ٞطــتد ّ٫يٛدــٛب تكًٝــد ا٭عًـــِ

()83

(يًػو يف سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُؿك ٍٛعٓد َعازقـتٗا َـع ؾتـ ٣ٛا٭ؾكـٌ،
 ٖٛٚنافٕ يف عدّ سذٝتٗا ٚعدّ دٛاش ا٫عتُاد عًٗٝا يف َكاّ ايعٌُ)
()81ايٛضا ٌ٥ز 1ب َٔ82أهٛاب ايؿًٛات املٓدٚه +١ز 82ب َٔ 21أهٛاب َكدَات ايٓها

(ْٗ )83ا ١ٜا٫ؾهاز ز 2م. 321 3
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ٚهتعــبري ثــإٕ ا٭خــر هؿتــ ٣ٛا٭عًـــِ َكيــٛع ايــشذٚ ١ٝايـــُعرٓز١ٜ
ٚا دصاٚ ،٤ا٭خر هؿتا ٣ٚغري ا٭عًـِ َػهٛى ايــشذٚ ١ٝايــُعرز،١ٜ
 ٫ٚزٜـــب يف زدشـــإ َكيـــٛع ايــــشذٚ ١ٝايــــُعرٓز ١ٜعًـــَ ٢ػـــهٛى
ايـشذٚ ١ٝايـُعرز ،١ٜهٌ َٓ ٫اف َٔ ا٭خر هايـشذ ١ايتعٚ ١ٝٓٝٝهـس
ايـشذ ١ايت ٝريٚ ،١ٜايػو يف ايـشذَ ١ٝطاٚمْ يًكيع هعدّ ايـشذ. ١ٝ
َٚع ٖرا ايتكسٜب َ ٫ـذاٍ يًك ٍٛهـإٔ ايتعـٝني ٚخؿٛؾـ ١ٝأعًــُ١ٝ
ايؿكٝــ٘ ايـــُكًٓد -تكٝٝـدْ ٚقــٝلْ ٚنًؿـ ْ١شا٥ــدُ ٠تــدؾع هــايرا ،٠٤ؾـ ٕ أؾــٌ
ايراٜ ٫ ٠٤ـذسَ ٟع ايتــكسٜب ايـُتــكدّ يـتعٝــني تــكًٝد ا٭عًـِ هًشـا
ٚدـٛد ايـػو يف سذـٝـ ١ؾتا ٣ٚغري ا٭عًـِ َع ٚدٛد ا٭عًِ .
ٚيهٔ ٖرا ا٫ضتد ٍ٫ها٭ؾٌ تـكـ د ْ٘ٚعكبتإ عظُٝتإ
ا٭ٚىل إٕ ا٭ؾٌ دي ٌْٝسٝح  ٫دي ٌٝإدتٗاد ٟسـانِ عًٝـٖ٘ٓٚ ،ـا
عٓــدْا أنجــس َــٔ ديٝــٌ إدتٗــاد ٟعًــ ٢عــدّ َيًٛهٝــ ١ايــشذ ١ايتعٝٓٝٝــ١
تكًٝد ا٭عًـِ د ٕٚايعايـِ ايـُؿك. ٍٛ
ايجاَْ ١ٝع ؾـسض إْتؿـا ٤ايـدي ٌٝا٫دتٗـاد ٟايــشانِ ٚايــُعتُد يف
ايـُكاّ ٜـُهٔ إٔ ٜكـاٍ  ٫زٜـب عٓـدْا يف تٓذٓـص ايٛاقـع ايػـسع ٞعًـ٢
ايـــُهًؿني أ ٚغــايبِٗ ٖٚــِ اي ــشاؾٌ عٓــدِٖ عًـــِْ إ

ــاي ٞهايدٜاْــ١

ا٫ضٚ ١َٝ٬اقتكاٖ٤ا يص ّٚإَتجاٍ أسهـاّ ايدٜاْـ ١ا٫يصاَٝـ ١ايٛادبـات
ٚايـــُشسَاتٜ ٫ٚ ،ــتُهٔ عُــ ّٛايـــُهًؿني َــٔ ا َتجــاٍ إ ٫هــايتعسٓف
ايؿــشٝض عًــ ٢ايدٜاْــَ ١ــٔ هسٜــل ايتكًٝــدٚ ،قــد ضــبل اْــ٘  ٫زٜــب يف
إقتكا ٤ايـشذ ١أ ٚايــشذر ايــُاقٚ ١ٝدـٛب تكًٝـد ايــُذتٗد ايعـدٍ
يـُٔ يـِ َٜؿٔسِ َـذتٗداّ ٜ ٫ٚتُهٔ َٔ ا٫ستٝاط ايتاّ يف دٚ ،ٜ٘ٓيهـٔ ٫
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سذٚ ١اقـشَ ١ـٔ أديـ ١ايػـسع عًـٚ ٢دـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ -نُـا ٖـٛ
ؾسض هـشجٓا ٖٓاٚ -عٓد٥ر ْكٍٛ
إٕ َٓػأ إقتكا ٤تعـٝني تكًٝـد ايــُؿ

ا٭عًــِ ٚعـدّ إدـصا ٤ؾتـا٣ٚ

ايعايـِ ايـُؿك ٖٛ ٍٛإستُاٍ غسه ١ٝا٭عًـُ ١ٝيؿش ١ايتكًٝـد ،ؾٝـ٪دٟ
ا ستُاٍ اىل إعتكـاد إدـصا ٤ايعُـٌ هؿتـا ٣ٚا٭عًــِ عًـ ٢نـٌ تكـدٜس،
يهٔ ٖر ٙايػـسهٜ ١ٝــُهٔ ْــؿٗٝا هأؾـٌ ايـراَ ٠٤ـٔ ايػـسه ١ٝأ ٚأؾـٌ
عدّ إغ اط أعًـُ ١ٝايـُؿ

ٚأؾٌ عدّ تع ٔٓٝتكًٝد ا٭عًـِ .

َٚع إْتؿا ٤إغ اط ا٭عًـُ ١ٝيف ؾش ١ايتكًٝـد ٜٓتؿـَ ٞكتكـ ٞتعـٝني
تكًٝــد ا٭عًـــِ ؾــ ٬سذــ ١تعٝٓٝٝــ ١عٓد٥ــر ستــٜ ٢ــسدض ا٭خــر هؿتــا٣ٚ
ايـُؿ

ا٭عًـِ أٜ ٚتع ٔٓٝا٭خر هٗا ٭ؾٌ ا٫غتػاٍ .

ثِ اْـ٘  ٫زٜـب يف إٔ ا٭سهـاّ ا٫هلٝـ ١ايــُجبت ١يف ايًـ ٛايــُشؿٛ
ٚايـــُعبٓس عٓٗــا ها٭سهــاّ ايٛاقعٝــَ ١تٓذٓــص ٠عًــ ٢نــٌ َهًـــ هايعًـــِ
ا٫
إ

اي ٞايـُٛدٛد يف ذٖٔ غايـب ايبػـس إ ٫ايكاؾـس ،ٜٔنًـِٗ ٜعًــِ
ا ّ٫هجبـٛت أسهـاّ إيصاَٝـ ١يف دٜـٔ ا٫ضـٚ -ّ٬دـٛب أ ٚتـشسٜــِ-

عً ٢ناٖـٌ نـٌ َهًــٚ ،تكًٝـد ايــُذتٗد ايعـدٍ ٚايعُـٌ عًـ ٢هبـل
ؾتاٚاَ ٙعرٓز عٔ ٖرا ايتٓذٝص .
َٚع إْتؿا ٤ايـشذ ١ٝايتع ١ٝٓٝٝهأؾٌ ايرا َٔ ٠٤إغ اط ا٭عًـُ٫ -١ٝ
ٜبكــَ ٢ــذاٍ يًكــ ٍٛهأْــ٘ َــع ٚدــٛد ايعًـــِ ا٫

ــاي ٞايـــُٓذٓص ٚيــصّٚ

ايـ سٚز عٔ عٗدت٘ٚ ،عٓد دٚزإ ا٭َـس هـني ايتعـٝني ٚايت ـٝري ٜــذسٟ
أؾٌ ا٫غتػاٍ ٜ ٖٛٚكتكـ ٞتعـٝني تكًٝـد ا٭عًــِ ،أخـراّ هــُا ُٜشتُـٌ
تـعٓٝـٓ٘  .٭ْ٘ قد تـبني َٔ هـٝاْـٓا ايـُاق ٞعدّ َ٪ثٓس ١ٜأؾٌ ا٫غتػاٍ
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هعد دسٜإ أؾٌ عدّ ا٫غ اط أ ٚايرا َٔ ٠٤إغ اط أعًـُ ١ٝايــُؿ
يف ؾــش ١ايتكًٝــد ،ؾ ْــ٘ عٓد٥ــر ٜٓتؿــ ٞإستُــاٍ ايتعــٝني ٚتـــُتٓع َ٪ثٓسٜــ١
أؾٌ ا٫غتػاٍ ٜ .كاف اي٘ٝ
اْ٘ َع تطـً ِٝا عتُـاد عًـ ٢ا٭ؾـٌ ايعًُـَ ٞكتكـٝاّ يتعـ ٔٓٝتكًٝـد
ا٭عًـِ َٚع ؾسض عدّ تـُاّ إغهايٓا ايـُاقٚ ٞإدسا ٤أؾٌ ايـرا-٠٤
ْـكٍٛ

ٜـُهٓٓا َٓع تأثري أؾٌ ا٫غـتػاٍ يٮثـس ايــُسغٛب هــُعازقت٘

هأؾٌ عدّ تعـ ٔٓٝتكًٝـد ا٭عًــِ ٚأؾـٌ عـدّ ايتؿاقـٌ ٚعـدّ أؾكـً١ٝ
تـكًٝد ا٭عًـِ عٓـد ايػـو يف سذٝـ ١ؾتـ ٣ٛايــُؿك ٍٛايــُتعازقَ ١ـع
ؾت ٣ٛا٭ؾكٌ ٚساٍ إْهاز ٚدٛد ايدي ٌٝا٫دتٗاد ٟعً ٢يـص ّٚتــكًٝد
ا٭عًـِ .
ٚهتعبري ثإٕ ٜـُهٓٓا دؾـع إستُـاٍ يـص ّٚتكًٝـد ا٭عًــِ هاضتؿـشاب
عدّ ا٫غ اط ٚهأؾـٌ ايـراَ ٠٤ـٔ ٚدـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ ٚعـٔ تكٝٝـد
ديٚ ٌٝدٛب ايتكًٝد هاختٝاز ا٭عًـِ ،٭ْ٘ نًؿ ١شا٥ـدٚ ٠قـٝل َػـهٛى
ا عتبازٜٓ ٖٛٚ ،تؿ ٞهأؾٌ ايراَ ٠٤ـٔ ايهًؿـ ١ايــُشتًُٚ ،١قـد إغـتٗس
 يف نًـُات ا٭ٚاخس عٓد تيٛز ايبشٛخ ا٭ؾٛي -١ٝإْ٘ َع ايػو يفغــسه ١ٝغــ ٕ٤ٞيػــ ٕ٤ٞؾا٭ؾــٌ عــدّ ايػــسهٚ ،١ٝدسٜــإ ٖــرا ا٭ؾــٌ
٪ٜد ٟاىل ايت ٝري هني تكًٝد ا٭عًـِ ا٭ؾكٌ ٚهني تكًٝد ايـُؿك. ٍٛ
ٚايــشاؾٌ قؿــٛز ا٭ؾــٌ ايعًُــ ٞعــٔ إثبــات يــص ّٚتكًٝــد ا٭عًـــِ
ٚايعذــب َــٔ هعــض ا٭عا ِ(قــد)ٙايــر ٟدعــٌ عُــد ٠ايــدي ٌٝعًــ٢
ٚدٛب تـكًٝد ا٭عًـِ ٖ ٛإقتكا ٤ا٭ؾٌ ،قاٍ (ايعُـد ٠يف تــ ؿٝـ
ايـشذ ١ٝعٓد ايـُعازقَ ١ع ؾتـ ٣ٛا٭عًــِ ٖـَ ٛـا ذنسْـاَ ٙـٔ َكتكـ٢
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ا٭ؾــٌ)(ٚ )82قــد ضــبل ْ ــكٌ عبازت٘(قــد )ٙثــِ قــاٍ (ٚإ ٫ؾــ َ ٬ــذاٍ
ثبــات تعــني تكًٝــد ا٭عًـــِ هـــُكتك ٢ا٭خبــاز ايدايــ ١عًــ ٢تــسدٝض
ا٭عًـِ ٚا٭ؾك٘ عٓد ايـُعازقٖٚ )١را إع اف ٚاقض هعدّ ددَ ٣ٚا
ٍ هــ٘ َــٔ ا٭خبــاز عًــٚ ٢دــٛب تكًٝــد ا٭عًـــِ ٚتعٓٓٝــ٘ ٚعًــ ٢هيــٕ٬
دَ
إض ـتُ ٔ

دع ٣ٛد٫ي ١ايٓـٓ أ ٚؾ٬سٝت٘ يًد٫ي ١عً ٢تع ٔٓٝتكًٝد ا٭عًـِ .
ٚقاٍ أضتاذْا ايـُشكل(قد( )81( )ٙإٕ ٚدٛب تكًٝد ا٭عًـِ إْـُا ٖٛ
َٔ هاب ا٫ستٝاط ٫ ،أْ٘ َطتٓدْ اىل ا٫ديـ ١ا٫دتٗادٜـ ،١ؾـإ َؿسٚقـٓا
إٔ ا٭دي ١يـِ ُٜطتؿد َٓٗا ٚدٛب تكًٝد ا٭عًـِ ٚعدَ٘ٚ ،اْتٗت ايٓٛهـ١
اىل ايػوٚ ،اْـُا أخرْا هؿت ٣ٛا٭عًــِ ٭ٕ ايعُـٌ عًـ ٢هبكٗـا َعـرٓز
عً ٢نٌ ساٍ ؾٗ ٛأخر إستٝاه ٞتـشؿ ّ٬ٝيًكيـع هـايؿساؽ ٫ ،إٔ ؾتـٛاٙ
سذٚ ١اقع . )١ٝثِ ٜـكع ايه - ّ٬هٓا ّ٤عً ٢يص ّٚتـكًٝد ا٭عًِ -عٔ

إىـخصار األعلـه يف شخصني أو اكثر:
َا تكدّ ٚازدْ يف ؾٛزٚ ٠سد ٠ا٭عًـِ خازداّ ٚاذا هٓٓٝـا عًـ ٢يـصّٚ
تكًٝد ا٭عًـِ أ ٚقًٓا إختٝاز ا٭عًـِ ٚتكًٝد ٙغسط ؾش ١ايتكًٝد أ ٚقًٓـا
ؾتــا ٣ٚا٫عًـــِ تــسدض عًــ ٢ؾتــا ٣ٚغــري ا٫عًـــِ عٓــد إخــت٬ف ؾتــا٣ٚ
ايؿكٗاٚ ٤تعازقٗاٚ ،عٓد٥ر اذا إتـشد ا٭عًـِ ٚتعٚ ٔٓٝدب تـكًٝد. ٙ
ٚاذا تعدد َٔ ٜـشتٌُ أعًـُٝت٘ ٚيـِ ٜهٔ َٓشؿساّ يف غ ـ َعني
هٌ نإ ا٭عًـِ َسدداّ هني غ ؿني أ ٚأنجس ٚتعرز ع ً٘ٝتعٝني ا٭عًـِ
(ْٗ )82ا ١ٜا٭ؾهاز ز 2م. 321 3
( )81ايتٓكٝض يف غس ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد َٔ ايعس ٠ٚايٛثك. 818 ٢
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َُٓٗا أ ،َِٗٓ ٚضٛاْ ٤ػأ ايتعرز َٔ عدّ إتـؿام ايؿك ٤٬أ َٔ ٚتٛقٓـ
تػ ٝـ ا٭عًـِ عً ٢ايطؿس ٚايتشكل ٚنإ قسزٜاّ عً ٘ٝأَ ٚـشسداّ ي٘
أ َٔ ٚغريُٖا َٔ أضباب َٓٚاغ ٤ٞتعرز تعٝني ا٫عًـِٚ ،عٓد٥ر
أ -إٕ أَهٔ ا٫ستٝـاط تعـ ٔٓٝإيتصاَـ٘ تــشؿ ّ٬ٝيًـرا ٠٤ايٝكٝٓٝـَ -١ــُا
إغتػًت ذَت٘ ٜكٓٝاّ هتكًٝد ا٫عًـِٚ ،ذيو يتٓذص ا٭سهاّ ايٛاقع ١ٝعًـ٢
ايـُهًؿني هعًـِ ٕإ

اي ٞهٛدٛد دٚ ٜٔتػسٜع ٜتكُٔ أسهاَاّ إيصاَٝـ١

ٚادبات َٚـشسَٓات ،ؾٝذب ا٫يتصاّ ها٫ستٝاط هني ؾتا ٣ٚايـُذتٗدٜٔ
ايـــُعً ّٛأعًـــُ ١ٝأســدُٖا أ ٚأســدِٖ ٚايعُــٌ عًــ ٢هبكــ٘ ،تـــشؿّ٬ٝ
يًٝكني هؿساؽ ايرَٚ ١ايٓذا َٔ ٠ايٛاقع ايتػسٜع ٞايـُعً ّٛإ

ا. ّ٫

ْعِ إٕ ٖرا ا٫ستٝاط َتعطـسْ أَ ٚتعـرز نُـا ٜ ٫ــ ؿ ٢عًـ ٢ايــ بري
ايـُٓؿـٚ ،يعً٘ َٔ ٖٓا ذنس

ع هٌ إدع ٞا٫

اع عً ٢ايت ٝري هني

تكًٝد ٖرا أ ٚذاى ٚعدّ ٚدٛب ا٫ستٝاط عً ٢عُ ّٛايـُهًؿني .
بٚ -اذا يـــِ  ٜــُهٔ ا٫ستٝــاط ت ــ ٓٝس يف تكًٝــد ٖــرا أ ٚذاى ؾ ٝتــاز
أسدُٖا أ ٚأسدِٖ ٜٚكًٓـدٜٚ ٙعُـٌ عًـ ٢هبـل ؾتـاٚا ٫ٚ ،ٙهسٜـل عٓـد
عُ ّٛايـُهًؿني هعد تعـرز ا٫ستٝـاط ايهاَـٌ يف أَـٛز دٜٓـ٘ ٚ ٫ٚضـ١ًٝ
يًتد ٜٔٓهػسع ا

تعاىل ض ٣ٛتكًٝد ايـُذتٗد ايعدٍ اجلاَع يًػسا٥أل .

دـــٚ -هعــد تعــرز ا٫ستٝــاط يف دٜٓــ٘ هــني ؾتــا ٣ٚايـــُشتٌُ أعًـــُ١ٝ
أسدِٖ ،اذا إستٌُ أ ٔ ٚأعًـُ ١ٝأسدُٖا أ ٚأسدِٖ زدـض تــكًٝد،ٙ
تـشؿ ّ٬ٝيًرا ٠٤ايٝك َٔ ١ٝٓٝإغتػاٍ ذَت٘ ٜكٓٝاّ هتكًٝد ا٭عًـِ .
٫ٚهد َٔ ن ٕٛا٫ستُاٍ هـشدٓ َعتـدٕ هـ٘ ْٚاغـ٦اّ َـٔ ضـبب َتعـازف
عكٝ٥٬ـ ـاّ نػـــٝاع أعًــــُ ١ٝأســـدِٖ هـــني ايؿكـــٚ ،٤٬إ ٫اذا يــــِ ٜهـــٔ
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ا٫ستُاٍ هــكدزٕ َعتـدٕ هـ٘ أٚ

ٜهـٔ ْاغـ٦اّ َـٔ ضـبب َتعـازفٜ -ـأتٞ

تـ ٝري ايـُهًـ هني تكًٝد ٖـرا ٚهـني تكًٝـد ذاى سطـب د٫يـَ ١يًكـات
ايٓؿٛف ايــُػسٓع ١يًتكًٝـد يف أسهـاّ ايـد ٜٔعًـ ٢سذٝـ ١ؾتـا ٣ٚنـٌ
ؾك ٕ٘ٝداَع يًػسا٥أل عٓد تسى ؾتا ٣ٚغريَ ٙـٔ ايــُذتٗد ،ٜٔنُـا ديـت
ايـُيًكات عً ٢سذ ١ٝؾتا ٣ٚذاى ايـُذتٗد عٓد تسى ؾتا ٣ٚغـري٫ٚ ،ٙ
َـشرٚز يف مش ٍٛايـُيًكات يًؿتا ٣ٚايـُ تًؿْٚ ،١تٝذت٘ ايت ـٝري هـني
تكًٝد ٖرا ٚهني تكًٝد ذاى َػسٚهاّ ه ى ؾتا ٣ٚغري َٔ قًد. ٙ
ٜٚـــُهٔ تؿؿــ ٌٝايكــٖٓ ٍٛــا ،ؾــ ٕ ايؿــٛز ايـــُشتًَُٛ -١قــٛعاّ
ٚسهُاّ -ساٍ ايبٓـا ٤عًـٚ ٢دـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ هًشـا قـٚ ٠ٛقـعـ
عًـِ ايؿكٖ ٘ٝرا أ ٚذاى َـُٔ ٜهَ ٕٛـشتٌُ ا٭عًُ -١ٝؾٛز أزهع١
 -8إٔ ٜعًـِ إ

ا ّ٫هأعًـُ ١ٝأسد ؾكٗٝني٫ٚ ،هـد َـٔ ا٫ستٝـاط هـني

ؾتاٚاُٖا قدز اَ٫هإ ،ؾإ تعرز ٚقد اغتبٗت ايـشذ ١هاي٬سذ ،١ؾـإ
يـِ ٜـُهٔ ا٫ستٝاط أ ٚتعطٓس -إختاز تـكًٝد َٔ ٜـشتٌُ أعًـُٝت٘ .
 -3إٔ ٜــ ــشتٌُ أٜ ٚظــــٔ أعًـــــُ ١ٝأســــدُٖا َــــٔ د ٕٚتػ ٝؿــــ٘
هـ ؿٛؾ٘ ٚعٓد٥ر إٕ أَهٓ٘ ا٫ستٝاط هني ؾتاٚاُٖـا ؾا٫ستٝـاط ضـبٌٝ
ايٓذـاٚ ،٠إٕ تعـرز عًٝـ٘ أ ٚتعطٓـس عًٝـ٘ أَهٓـ٘ إختٝـاز أسـدُٖا يتكًٝـدٙ
٫ضُٝا اذا نإ استُاٍ أعًـُ ١ٝأسدُٖا ايـُعني أق َٔ ٣ٛا٫خس .
 -2إٔ ٜـشتٌُ أٜ ٚظٔ أعًـُ ١ٝأسدُٖا َعٓٝـاّٚ ،ايٝ ٛؿـ ١تكًٝـد َـٔ
ٜـشتٌُ أٜ ٚظٔ أعًـُٝتٜ٘ٚ ،هؿ ٘ٝتكًٝد ٙعٓد٥ر .
 -2إٔ ٜـشتٌُ ايـُهًـ أعًـُٖ ١ٝرا َٔ ذاى ٜٚـشتٌُ أعًـُ ١ٝذاى
َٔ اٯخس ٜٚـشتٌُ تطاٜٚـُٗا يف قـ ٠ٛا٫دـتٗادٚ ،عٓد٥ـر َا داّ يـِ

( .....................................................)310بشرى االصول  /ج14

تتبني ي٘ أعًـُ ١ٝأسدُٖا َعٓٝاّ ؾ٬زٜـب يف تــ ٓٝس ٙهـني تكًٝـد ٖـرا ٚهـني
تكًٝد ذاىٖٚ ،را َكتكَ ٢يًكات ايٓؿٛف ايـُػسٓع ١يًتكًٝد .
ٖٚــرا ايبشــح نًــ٘ َــبين عًــ ٢ايكــ ٍٛهٛدــٛب تكًٝــد ا٭عًـــِ أٚ
إغ اه٘ يف ؾش ١ايتكًٝد أَ ٚسدٓشٝتٗا يؿتـا ٣ٚا٫عًــِٚ ،أَـا يـ ٛهٓٓٝـا
عًــ ٢عــدّ ٚدــٛب تكًٝــد ا٫عًـــِ ؾٓطــتػين عــٔ ٖــرا ايبشــح ،إذ َــع
ايعًـِ ها٭عًـِ َعٓٝاّ ٜ ٫ـذب تكًٝد ٙعً ٢ايـُهًـٚ ،هيسٜـل أٚىل َـع
ٔٓ أعًُ ١ٝأسـدُٖا أ ٚإستُاهلـاٜٚ ،ـتعني تــ ٝري ايــُهًـ هـني تكًٝـد
ا٫عًـِ ٚهني تكًٝد ايعايـِ أ ٚتـ ٝري ٙهني تكًٝد َـشتٌُ ا٭عًــُٚ ١ٝهـني
تكًٝد ايعايـِ ٫ٚ ،غإٔ ي٘ هاْـشؿاز ا٭عًـُ ١ٝيف إثٓني أ ٚأنجـس أ ٚعـدّ
إْـشؿازٖا  .ثِ ٜكع ايه ّ٬يف

الرتجيح باألورعية عيد تعدد الـنجتهديً مع اختالف فتاواهه :
اذا تعـــدد ايــــُذتٗدٚ ٕٚاختًؿـــت ؾتـــاٚاِٖ ٚيــــِ ٜتـــبني أعًــــُِٗ
ٚاقشاّ يتطا ِٜٗٚيف ايؿكـ ١ًٝايعًــُ ١ٝأ ٚتــكازهِٗ ؾٗٝـا ،أ ٚنـإ ؾـِٗٝ
َــٔ ُتـــشتٌُ أعًُٝتــ٘ ٚ

ٜـــُهٔ ايتعـسٓف عًــ ٢أعًـــُِٗ أٚ

ٜتــُٝص

ا٭عًـِ َِٓٗٚ ،عٓد٥ـر
اذا ناْٛا َتؿاٚتني يف ايٛزع ؾٌٗ ٜسدض تكًٝـد أٚزعٗـِ عـٔ َــشازّ
ا

ضــبشاْ٘ ؟ ٖــرا َــا إختًؿــت ؾٝــ٘ أْظــاز ايؿكٗــا ٤ؾــرٖب هعــض

ا٭ٚاخس اىل ايؿتٝا هًص ّٚاي دٝض ها٭ٚزعٝـ ١ؾ ٝتـاز ا٭ٚزع هسٜكـاّ اىل
ايٛاقع ٚسذَٝ ١طـٛز ٠عًٝـ٘ٚ ،ذٖـب هعكـِٗ اىل ا٫ستٝـاط ايٛدـٛهٞ
هاختٝاز ا٭ٚزع هًشا ن ٕٛا٭ٚزع أنجـس تــشٛهاّ عٓـد ايٓظـس يف ا٭ديـ١
ٚايـُدازى عٓد إضتٓباط ايؿتٝا َٓٗا .

الرتجيح باالورعية عيد تعدد الفقهاء مع اختالف فتاواهه)311( ......................

ٚهعكــِٗ ْـــؿ ٢اي دـــٝض ها٭ٚزعٝـــ ١٭ْــ٘  ٫ديٝـــٌ عًـــٚ ٢دـــٛب
اي دٝض هٗا ٚيرا يـِ ٜؿـتٔ هتعـ ٔٓٝتــكًٝد ا٭زٚع ،هـٌ إختًؿـت ؾتـا٣ٚ
هعكِٗ نايطٝد ايٝصد ٟايرٜ ٟظٗس َٓ٘ يف (ايعس ٠ٚايـٛثكَ ٢طـأي)82 ١
ايؿتٝا هاختٝاز ا٭ٚزع (إ ٫اذا نإ أسدُٖا أٚزع ؾ ٝتاز ا٭ٚزع) هُٓٝا
يف (ايـُطأي)22 ١دعً٘ أٚىل هٌ أسٛط ؾُٝا اذا (نـإ أسـدُٖا أزدـض
َٔ اٯخس يف ايعداي ١أ ٚايٛزع أْ ٚـش ٛذيو) ؾسادع .

ٚايـُطتؿاد َٔ عبـازات ايــُتكدَني ايـرٚ ٜٔؾـًت عبـازاتِٗ ايٓٝـا-
ٚيـــ ٛهٛاضـــي ١ايـ ــشهاٖ -١ٜـــ ٛإختٝـــاز تكًٝـــد (ا٭عًــــِ ا٭ٚزع) َـــٔ
()81

ايـُذتٗد ٜٔايـُتعدد ،ٜٔقاٍ ايطٝد ايـُستك٢

( ٫غبٗ ١يف إٔ ٖـرٙ

ايؿؿاتٜ -عين ايؿؿات ايـُيًٛه ١يف ايــُؿ  -اذا ناْـت يٝطـت عٓـد
ايـــُطتؿ

إ ٫يعايـــِ ٚاســد يف ايبًــد يصَــ٘ إضــتؿتا ٙ٤تعٓٝٝـاّٚ ،إٕ ناْــت

يـذُاعَ ِٖ ٕ١تطا ٕٚٚنإ َت ٓٝساّٚ ،إٕ نإ هعكِٗ عٓدٜ -ٙعين عٓـد
ايـُطتؿ  -أعًـِ َٔ هعض أ ٚأٚزع أ ٚأد ٜٔؾكد إختًؿـٛا ؾٝـ٘ ؾُـِٓٗ
َــٔ دعًــ٘ َ ــ ٓٝساَّٚ ،ــِٓٗ َــٔ أٚدــب إٔ ٜطــتؿ

ايـــُكدّٓ يف ايعًـــِ

ٚايدٖٚ ،ٜٔـ ٛأٚىل ٭ٕ ايجكـ ١هـ٘ أقـسب ٚأٚنـد ٚا٭ؾـ ٍٛنًـٗا هـريو

غــاٖدٜ )٠عــين إٕ ايكٛاعــد ٚا٭ؾــ ٍٛايػــسع ١ٝتػــٗد هأٚيٜٛــ ١تكًٝــد
ايـُكدّٓ يف ايعًـِ ٚايد( ٜٔا٭ؾك٘ ا٭ٚزع) ٚ .قسٜب َـٔ ٖـر ٙايعبـاز٠
عباز ٠ايـُشكل يف (ايـُعازز) ٚايع ١َ٬يف (َبـاد ٨ا٭ؾـٚ )ٍٛايػـٗٝد
يف (ايرنسٚ )٣ايعـاًَ ٞيف (ايـُعايــِ)عًـَ ٢ـا سهـٚ ،ٞنأْـ٘  ٫تـٓــؿع
عٓدِٖ ا٭عًـَُ ١ٝا يـِ تٓكِٓ ايٗٝا ا٭ٚزعٚ ١ٝايصٖد يف سياّ ايدْٝا .
( )81ايرزٜع ١اىل أؾ ٍٛايػسٜع ١ز. 118 3

( .....................................................)312بشرى االصول  /ج14

٫ٚزٜــب يف زدشــإ ٚأٚيٜٛــ ١إختٝــاز (ا٭ؾكــ٘ ا٭ٚزع) يف ايتكًٝــد،
يهــٔ يــ ٛتــسددت ا٭عًـــُ ١ٝهــني إثــٓني أ ٚث٬ثــ ١أ ٚأنجــس ٚيـــِ ٜــتُهٔ
ايـــُهًـ َــٔ إنتػــاف ا٭عًـــِ َــِٓٗ أ ٚتـــُٝٝص ٙأ ٚنــإ ايـــُذتٗدٕٚ
َتطا ٜٔٚيف ايؿك ١ًٝايعًـُٚ ١ٝق ٠ٛا٫دتٗـاد ؾٗـٌ ٜـسدض تكًٝـد ا٭ٚزع
َِٓٗ عً ٢غريٙ؟ٖ .را َٛقٛع هـشجٓا ٖٓا ْٚبني ؾ ٘ٝايٝ ٛؿ ١عٓد٥ر .
ٚايـُساد َٔ ا٭ٚزعٖٓ ١ٝا إٔ ٬ُٜسـظ عًـ ٢ايؿكٝـ٘ عـر ضـٓني هًٜٛـ١
قبٌ إدتٗادٚ ٙهعدٚ ٙهعد تؿدٓ ٜ٘يًــُسدع ١ٝايدٜٝٓـُٜٚ ١ـس ٣عًٝـ٘ ايـٛزع
ايػدٜد ٚايصٖد يف سياّ ايدْٝا ٚأَٛاهلـا ٚداٖٗـا هــشٝح أُسـسشت ؾٝـ٘
أقٛاٝ٥ــ ١ايــٛاشع ايبــاهين ( ٫تأخــر ٙيف ا

يَٛــ٥٫ ١ــِ) ٚأْــ٘ َــٔ ايــرٜٔ

ٜـ ــذاٖد ٕٚأْؿطـــِٗطُٜذَأٖدُ َٕٚؾٔـــ ٞضَـ ـبٔ ٌٔٝايًٖـ ـ٘ٔ َ َٜ ٫َٚـــاؾُ َٕٛيَ ََِٛـ ـَ١
ِٕٔ٥٫صايـُا٥د. 12 ٠
ٚايعدايــ ١تعــين ا٫ضــتكاَ ١يف دــاد ٠ايػــسع ه ـإٔ ٜتشــسش ايؿكٝــ٘ ع ـٔ
ايـــُعاؾٜٚ ٞــ٪د ٟايٛادبــاتٚ ،ايــٛزع دزدــ ١أعًــَ ٢ــٔ ايعدايــ ١يف
َـذاٍ ايطًٛى هــشٝح ٜتشـسش عـٔ ايػـبٗات ايــُشتٌُ إْــذسازٖا اىل
ايعؿــٝإ ٜٚــدقٓل يف نَ٬ــ٘ ٚتؿ ـ ٓسؾات٘٫ -ضــُٝا يف ا٭َــٛاٍ  ْٚــشٖٛا-
ٜٚتشسش ٜٚبتعد عٔ ايػبٗات سرزاّ َٔ ٚيٛز ايعؿٝإٚ ،تٓعهظ غد٠
ٚزع٘ عًَ ٢كاّ ا٫ضتٓباط ٚعٓد َ٬سظ ١ا٭ديٚ ١اضت ساز ايؿتٝا َٓٗا.
 ٫ٚزٜـب يف إٔ يًٛزع َساتـب َـتـؿاٚتـٚ ،١ا٭ٚزعـٝـ ٖٞ ١ايـُستب ١ايعًـٝا،

ٚٚؾـ ايؿك ٘ٝها٭ٚزعٜ ١ٝتشكل قٝاضاّ يـُا عً ٘ٝايؿكٗا ٤اٯخس. ٕٚ
ٚيــٝظ ايـــُساد َــٔ ا٭ٚزعٝــ ١دا٥ــسَ ٠عٜٓٛــ ١ق ـٓٝكٖ ١ــ ٞخؿــٛف
ا٭ٚزع ١ٝيف َكاّ إضتٓباط ايؿسع ايؿكٗ َٔ ٞأؾً٘ ٚدي ً٘ٝهــشٝح ٜـدقٓل
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يف ايؿشـــ أنجــس ٜٚتشــس ٣أنجــس عُٓــا يــ٘ دخايــ ْ١يف قــ ٠ٛا ضــتٓباط
ب َـــٔ ا٭ٚزعٝـــٚ ١دـــصَ ْ٤ـــٔ ايعدايـــ١
ٚا٫ضـــت ساز ،ؾـــإ ٖـــرا داْــ ْ
ايـُيًٛه ١يف ايـُذتٗد ايـُكًٓد .
هــٌ َسادْــا ا٭ٚزعٝــ ١ايـــُيًك ١ايػــاًَ ١يـــذٛاْب سٝاتــ٘ عَُٛــاّ
ٚدٛاْب إدتٗادَٚ ٙسدعٝتـ٘ ايدٜٝٓـ ١خؿٛؾـاّ ،ؾـ ٕ يًـٛزع َظـاٖس يف
ايطــًٛى ايعًُــ ٞعُ َٛـاّ ٚيف َكــاّ ا٫دتٗــاد ٚاضــتٓباط ا٭سهــاّ ٚيف
ايتعاٌَ َع ايٓاع ٚايعٝـاٍ َــ ؿٛؾ ّا ْظـري ايتـٛزع ايػـدٜد يف تــٗٝأ٠
ٚضا ٌ٥ا ضتٓباط ٚإضت ساز ايـشهِ أ ٚايٝ ٛؿـَ ١ـٔ ايـدي ٌٝايػـسعٞ
أ ٚا٭ؾٌ ايعًُْٚ ،ٞظري ايتـٛزع ايػـدٜد يف ا٭َـٛاٍ َـٔ أٜـٔ ت٪خـر
ٚيف أَ ٟـذاٍ تُؿسفْٚ ،ظري ايتٛزع ايػـدٜد يف ايعُـاٍ ٚايعٝـاٍ َـاذا
ٜتؿــسؾٚ ٕٛنٝـــ ٜتؿــسؾَ ،ٕٛــع هــرٍ اي ــذٗد يف ايـــُساقبٚ ١ايــٛعظ
ٚا٫زغـــاد ايــــُطتُسٖٓٚ ،ـــا َـــصاٍ ا٭قـــداّ ٚطشيٓـ ـ ١ايعايــــِ تصيـــصٍ

ايعٛايـِصنُا يف ايـشدٜح (.)31
ٚتُعسف أٚزعٖ ١ٝرا ايـُذتٗد أنجس َٔ غريٚ ٙتُـهتػـ َٔ ايـُتاهع١
ايطًٛنٚ ١ٝايـُ٬سظ ١ايٛدداْ ،١ٝأ َٔ ٚايبٓٓٝـ ١غـٗاد ٠عـديني َيًعـني
عً َٔ ٘ٝد ٕٚغٗادَ ٠عازقـَ ١ـٔ غريُٖـا يػـري ،ٙأَ ٚـٔ غـٝاع ٚزعـ٘
ايعايٚ ٞغٗاد ٠ايهجري َٔ ايـَُٓ٪ني هــػدٚ ٠زعــ٘ ،أَ ٚـٔ إخــباز ثـكــٕ١
َٛثٛم ه خـبازَ ٙأَ َٔ ٕٛايهرب ٚايـُؿًش ١ايػ ؿ ١ٝهػٗادت٘ .
َٚـ تازْا ٚق ٛزدشإ تـكدّٓ تـكًٝد (ا٭عًـِ ا٭ٚزع) عً ٢تـكًٝد
غري٫ٚ ،ٙزٜب يف إه٬م ْؿٛف ايهتاب ٚايطٓ ١اي
( )31زادع نتاب ايهاٌَ ٫هٔ عد ٟز - 11 3هبع داز ايؿهس .

ٖ ٞعُـد ٠أديـ١
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ايتكًٝدٜٚ ،ـشتاز دخٌ ا٭زٚع ١ٝاىل تكٝٝـد إه٬قٗـا نُـا قٓٝـدْا إه٬قٗـا
هعداي ١ضًٛى َسدع ايتكًٝد .
ٜٚــديٓا عًــ ٢دخايــ ١إدتُــاع (ا٫عًـــُ( ٚ )١ٝا٭ٚزعٝــ )١يف ؾــش١
ايتكًٝد َٚسدع ١ٝايؿتٝا ٚ -دٙٛ
ا٭ ٖٛٚ ٍٚايعُدٚ ٠ا٭ضاع يف إختٝازْا إٕ ٖرا ايـُٓؿب ايسؾٝع
 ايٓٝاه ١عٔ اَ٫اّ ايـُعؿ ّٛايػا٥ب(ٜ ٫ )ـُهٔ ايتؿـدٜل هتطـِٓٓنٌ أسدٕ ي٘ ٚإٕ نإ َـُٔ ز ٣ٚأسادٜجِٗ ٚتع ًٓـِ أسهـاّ ايػـسع َـِٓٗ
ٚعسف ايـشٚ ٍ٬ايـشساّ ،هٌ ٫هد َٔ إتؿاؾ٘ هدزد ٕ١عاي َٔ ١ٝايعداي١
ٚايتكــٚ ٢ايــٛزع ،ستــ ٢تتشكــل يــ٘ ايٓٝاهــ ١عــٔ ايـــُعؿ -ّٛه ــذداز-٠
ٜٚتٓاضــب ايـــُكاّ َــع ايٝ ٛؿــ ١ايػــسع ١ٝايعايٝــ ١ايـــُطٓد ،٠ؾــإ قــٛاّ
ايٝ ٛؿــٚ ١ت ــكَٗٓٛا هايدزدــ ١ايعايٝــَ ١ــٔ ايعدايــٚ ١ايــٛزع ٚاي ـ

تــرنٓس

هايـُعؿٚ )(ّٛهلرا نإ ا َاّ ا٭ؾٌ َعؿـَٛاّ ٚتكَٓٛـت ٝ ٚؿتـ٘
هايعؿُ ،١ؾهإ تٛؾس ايدزدـ ١ايعايٝـَ ١ـٔ ايعدايـٚ ١ايتكـٚ ٣ٛايـٛزع يف
ايٓا٥ب ايؿسع أَساّ ٫هد َٔ تـشًٓ ٘ٝه٘ هٓشٜ ٛكسب َـٔ ايعؿـُٚ ١هــشٝح
ٜهــْ ٕٛط ـ َ ّ١ؿ ـػٓسَ ٠ــٔ ايـــُعؿ ّٛتــرنٓس زٜ٩تــ٘ هــ٘ ،نُــا إٔ مســاع
أخباز ؾعاي٘ ٚقسازات٘ َٛٚاقؿ٘ ا٫دتُاع ١ٝترنٓس ها َاّ ا٭ؾٌ .
ٚيٝظ ٖرا دي ّ٬ٝإعتبازٜاّ عً ٢إغ اط ايعدايٚ ١ايٛزع  ٫ٚإضتشطاْاّ
ي دٝض تكًٝد ا٭ٚزع عٓد تعدد َـشتٌُ ا٭عًـُ ،١ٝهٌ ٖٚ ٛدْ٘ ٚاقعـٞ
ٚدي ٌْٝقيع ،ٞإذ نُا ٜ ٫ـُهٔ ايتؿدٜل هـُػسٚع ١ٝتؿد ٟغري ايعادٍ

يـُسدع ١ٝايؿتٝا  ١ٜ٫ٚٚايــشطب ١نـريو ٜ ٫ــُهٔ ايتؿـدٜل هــُػسٚع١ٝ
تـــكًٝد َـــشتٌُ ا٭عًـــَُ ١ٝـــع ٚدـــٛد ايؿكٝــ٘ ا٭ٚزع َٓـــ٘ ايــــُشتٌُ
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أعًـــُٝت٘ أٜكــاّ أَ ٚــع تطــاُٜٗٚا يف ايؿكــ ١ًٝايعًُٝــ ،١ؾــإ اي دــٝض
ها٭ٚزعَٓ َٔ ١ٝاضبات ايـُكاّ ٚايـُٓؿب ايسؾٝـعٚ ،قـد زأٜٓـا ايعذـب
ايعذــاب َـــُا ٜـــشؿٌ يف ايـــ ؿاَ ٤ــٔ ايتؿــسؾات ايـــُذاْب ١يًػــسع
ٚيًؿٛاب عٓد قعـ ايعدايٚ ١ايـٛزع يف هعـض ايــُتؿدٚ ٜٔأتبـاعِٗ
أعاذْا ا

ضبشاْ٘ َٔ ض ٤ٛايعاقبٚ ١ؾاضـد ايعُـٌ ٚزشقٓـا تعـاىل سطـٔ

ايعاقبٚ ١ايـ تاّ .
ايجاْ ٞيف ق ٤ٛايتٛد ٘ٝايـُتكدّٜ -دخٌ تعـازض ؾتـاَ ٣ٚــشتًُٞ
ا٭عًـَُ ١ٝع أٚزع ١ٝأسدُٖا تـشت أؾٌ ايتعٝني إستٝاهاّ عٓد (دٚزإ
ا٭َس هـني ايتعـٝني ٚايت ـٝري يف َكـاّ ايــشذَ )١ٝـع عـدّ ثبـٛت ايت ـٝري
هُٗٓٝـاٚ ،عٓـد ايػــو هـني تعـٝني ؾتــ( ٣ٛا٭عًـِ ا٭ٚزع) ٚهـني ايت ــٝري
هٗٓٝــا ٚهــني ؾتــ ٣ٛا٭عًــِ ايعــادٍ ايــٛزع ؾــإ ا٭ؾــٌ ٜكتكــ ٞتعــٝني
َـشتٌُ ا٭عًـُٚ ١ٝا٭ٚزع ١ٝإستُاَ ّ٫عتدٓاّ ه٘ ،يًكيع هـشذ( ١ٝؾتـا٣ٚ
َـشتٌُ ا٭عًـُ ١ٝا٭ٚزع) ٚيًكيع هعرزٜت٘ٚ ،ايػو يف سذ( ١ٝؾتـا٣ٚ
ايـُذتٗد ايٛزع) عٓد تعازض ؾتا ٣ٚايـُتطاٜٚني يف ايؿكٚ ١ًٝتـ ايؿٗا
أ ٚاخت٬ف ؾتاَ ٣ٚـشتًُ ٞا٭عًـُ -١ٝتـسدض ؾتـا ٣ٚا٭ٚزع َُٓٗـا أٚ
َِٓٗٚ ،ذيو ٭ٕ ايػو يف ايـشذَ ١ٝطاٚمْ يًكيع هعدّ ايـشذ. ١ٝ
ايجايح ٖٚرا َٜ٪د يًدي ٌٝايعُـدٖٚ ،٠ـَ ٛـا دـا ٤يف َكبٛيـ )38(١اهـٔ
سٓظًـــ ١طايـــشُهِ َـــا سهـــِ هـــ٘ أعـــدهلُا ٚأؾـــكُٗٗا ٚأؾـــدقُٗا يف
ايـشدٜح ٚأٚزعُٗـاًُٜ ٫ٚ ،تؿـت اىل َـا ٜــشهِ هـ٘ اٯخـسص هٓـا ّ٤عًـ٢
ؾشٓ ١ضٓدٖا نُا قسٓهٓا ٙيف هـشٛخ ايتعازضٚ ،هٓا ّ٤عًَ ٢ا ؾُٗٓاَ ٙـٔ
( )38ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 1اهٛاب ؾؿات ايكاقٞ

.8
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ٚزٚد ايـــ ر يف ايكاقــ ٞايـــُٓؿٛب عَُٛــاّ يًككــاٚ ٤ايـــشهِ هـــني
ايـــُت اؾُني ٖٚــَ ٛــٔ ز ٣ٚســدٜجِٗ ْٚظــس يف س٬هلــِ ٚســساَِٗ
ٚعسف أسهاّ غسعِٗ ،ؾٝكـاٍ ايكاقـ ٞهـني ايــُت اؾُني ٚايــشانِ
ؾُٗٝـا ٜطـتٓد يف قكـا ٙ٤اىل ايؿتٝـا ايــشكٓ ١ايـ

ٜعتكـدٖاٚ ،يتعـدد ايؿتٝـا

َُٓٗــا ٚاخت٬ؾٗــا -سؿــٌ إخــت٬ف ايــشهِ ٚايككــاَُٗٓ ٤ــاٚ ،س٦ٓٝــر
ٜسدض سهِ (ا٭عدٍ ا٭ؾك٘ ا٭ٚزع) ،ؾٝدٍ ايـ ر عً ٢زدشإ ذيـو
يف عُ ّٛايؿتا ،٣ٚإذ  ٫خؿٛؾ ١ٝيؿتٝا ايؿك ٘ٝيف هاب ايككاٚ ٤ايـشهِ
هني ايٓاع د ٕٚغريٖا َٔ ؾتاٚا. ٙ
()33

ٚهٗرا ايبٝإ ٚايتكسٜـبٜٓ -ـدؾع إغـهاٍ أضـتاذْا ايــُشكل (قـد)ٙ

عً ٢ا٫ضتد ٍ٫هايسٚا ١ٜهًشا أْٗـا (ٚازد ٠يف هـاب ايككـاٚ ٤يــِ ٜكـِ
دي ٝـٌْ عًــ ٢إٔ َــا نــإ َسدٓش ـاّ ٖٓــاى ؾٗــَ ٛــسدٓض ٖٓــا -هــاب ايتكًٝــد
ٚايؿتــ( ).. -٣ٛاْٗــا ٚازد ٠يف ايككــاٚ ٤قــد ذنــست ا٭ٚزعٝــَ ١سدش ـّ١
يًشهُــنيٚ ،أٜــٔ ٖــرا َ ــُا ْ ــشٔ ؾٝــ٘ أعــين َــا اذا تعازقــت ؾتــ٣ٛ
ا٭ٚزع يؿت ٣ٛغري ا٭ٚزع َع تطاُٜٗٚا يف ايؿكٚ ،١ًٝايـُسدض يف هاب
اي ــشهًٜ ٫ -١َٛــصّ إٔ ٜهــَ ٕٛسدٓش ـاّ يف هــاب ايتكًٝــد ٭ْــ٘ قٝــاعْ ٫ٚ
ًْتصّ هايكٝاع) .
ٚقـد ذنسْــا أْـ٘ ٜطــتؿاد َــٔ ايـٓـٓ ايؿــشٝض -هد٫يـ ٕ١قــُٓ -١ٝعــدّ
خؿٛؾ ١ٝايـُسدٓض هبـاب ايككـاٚ ٤ايــشهَِٚ ،ـٔ ٖٓـا ؾُٗٓـا ايتعـدٟ
عٔ ايٓـٓ َٔ ٫ ،هاب ايكٝاع ايرْ ٫ ٟـك ٍٛه٘ ْ ٫ٚستك ٘ٝأؾ. ّ٬
ْعِ َٔ ؾِٗ ٚزٚد ايـ ر يف ايؿتٜٛني ايـُت ايؿتني  -ته ٕٛايـُكبٛي١
( )33ايتٓكٝض ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد . 822 + 822
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عٓدٚ ٙاقش ١ايد٫ي ١عً ٢اي دـٝض ها٭ؾكٗٝـٚ ١ا٭ٚزعٝـ ١عٓـد تــ ايـ
ؾتاَ ٣ٚــذتٗدَ ٜٔتعـددٚ ٜٔتهـ ٕٛايــُكبٛي ١ديـَ ٫ -ّ٬ٝــشض َٜٓ٪ـد
ٚداعِْٚ -ـشٔ ْهتؿ ٞهايـ ر َٜٓ ٪داّ َكٜٓٛاّ يـُا ضبك٘ َٔ دي. ٌٝ
ٚقد تـشؿٌ زدشإ ٚأٚي ١ٜٛتكًٝد (ا٭عًـِ ا٭ٚزع) َـٔ غـريَ ٙـٔ
د ٕٚإيصاّٚ ،ا٫ضتدٚ ٍ٫ايبشح ٖٓا قا ِْ٥عًَ ٢رام ايكاً٥ني هاغ اط
تكًٝد ا٭عًـِ ٚٚدٛه٘ .
نُــا تــشؿٌ َــٔ هــشٛثٓا عــدّ ايــدي ٌٝايٛاقــض عًــ ٢يــص ّٚتكًٝــد
ا٭عًـــِٚ ،قكــا ٤ايــدي ٌٝايـــُعتر هـايت ٝري هــني تــكًٝد ا٭عًـــِ ٚتـــكًٝد
ايعايـِٚ ،دٛاش تكًٝد ايعايـِ ايؿاقٌ اذا نإ عد ّ٫تكٝآّٜٚ ،بػ ٞايعٓا١ٜ
هػسط إتؿاف ْا٥ب اَ٫اّ هايعداي ١ايساق ١ٝاي

ترنٓس زٜ٩تـ٘ ٚضـًٛنٝت٘

ها َاّ ا٭ؾٌ( )نُا ْكدّ  .ثِ ٜكع ايه ّ٬يف ايبشح ايجأَ

العدول يف التقليد مً فقيه لفقيهٍ آخر :
قد إختًؿت نًــُات ايؿكٗـا( ٤زض) يف دـٛاش أ ٚسسَـ ١ايعـد ٍٚيف
ايتكًٝد َٔ َـذتٗد يــُذتٗد آخـسٚ ،ايــُػٗٛز ٖـ ٞسسَـ ١ايعـد ٍٚهـٌ
إدعـــ ٞا٫

ـــاع عًٗٝـــا يف هعـــض ايهًــــُات َـــٔ دْ ٕٚـ ــٓ غـــسعٞ

ؾشٝض أ ٚقعٝـٜ -دٍ عً ٢ايتشس ِٜأ ٚايـُٓع ايـُػٗٛز٫ٚ ،هد َٔتـؿسٜع ايؿسٚع ٚتػكٝل ايؿٛز ٚهٝإ سهُٗا ٚديًٗٝاٚ -ي ٛيف ايــذًُ-١
ؾٓعسض تباعاّ يؿٛز ايعد َٔ ٍٚتـكًٝدٕ ٯخس ٖٞٚ ،

الصورة األوىل :العدول عً تقليد غري الـنؤهل للفتيا .
 ٫إغهاٍ يف إٔ تـكًٝد َٔ يٝظ هـُذتٗد ٚاقعاّ َسؾٛضْ غسعاّ ،٭ْ٘ يٝظ
أٖ ّ٬يًتكًٝد ٚايـُسدع ١ٝايد ٖٛٚ ١ٜٝٓداٌٖ يٝظ هـُذتٗد َطتـٓـبأل يٮسهاّ
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َٔ أديتٗا ايػسع ،١ٝهٌ ٖرا َسؾٛض عك ّ٬ؾإ ايـذاٌٖ ٜسدـع يًعايــِ
يٝأخر ْتٝذ ١خرت٘ َٚعسؾتٜ٘ ٫ٚ ،عكٌ زدٛع ايـذاٌٖ اىل داٌٖ عٓدٙ
غَ َٔ ْ٤ٞعًَٛات ؾكٗ َٔ ١ٝد ٕٚإٔ تهَ ٕٛعًَٛات٘ قيعَ ١ٝطتكاَ ٠ـٔ
ا٭دي ١ايكيع ١ٝنُا ٜـشؿٌ يًؿك ٘ٝايـُطتٓبأل ؾتاٚا َٔ ٙايهتاب ٚايطٓ،١
ٖٓ َٔٚا إغتٗس هني ايؿتا ٣ٚإغ اط إدتٗاد ايـُسدع ايدٜين .
ٚايبشح ٖٓا ٜعِٓ نٌ َٔ يٝظ أٖـ ّ٬يًتكًٝـد ٚإٕ هـس ؾتـاٚا ٙيعُـٌ
غري ،ٙأعـِ َـٔ إٔ ٜ ٫هـَ ٕٛــذتٗداّ ٚاقعـاّ َٚـٔ نْٛـ٘ َــذتٗداّ ؾاقـداّ
يبعض غسٚط ؾش ١ايتكًٝد نؿكد ٙيًعداي ١أ ٚؾكد ٙهٗاز ٠ايـُٛيد .
ٚاذا إيتؿــت ٖــرا ايـــُ ي ٧هتكًٝــد غــري ايـــُ ٌٖٓ٪يًؿتٝــا يعــدّ نْٛــ٘
َـذتٗداّ ٚاقعاّ أ ٚيعدّ عدايت٘ ٚاقعاّ أْ ٚــش ٛذيـو ٚإٔ تكًٝـد ٙهاهـٌْ-
ٚدب عً ٘ٝا عساض عٔ تـكًٝدَٚ ٙـُازض ١ايتكًٝد ايؿشٝض هـايسدٛع
اىل ايؿكٝــ٘ ايـــذاَع يػــسا٥أل ؾــش ١ايتكًٝــد يتهــ ٕٛأعُايــ٘ ؾــشٝشّ١
َطتٓد ّ٠يـشذَ ١عتر َٔ ، ٠د ٕٚؾسم هني نَ ْ٘ٛعرٚزاّ يف عًُ٘ ايطاهل
يـذًٗ٘ هٛاقع َكًٓدَ ٙج ّ٬أ ٚيعًـُ٘ ه٘ ٚتكًٝد ٙتع ٓتاّ أ ٚعاهؿ. ّ١
ٚأَا أعُاي٘ ضاهكاّ هآزا َٔ ٤يٝظ أٖ ّ٬يًؿتٝا ٚايـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓؾٗٞ
 ٫تـ ً َٔ ٛإسد ٣سايتني هًشا ٚاقع ايتػسٜعُٖٚ ،ا
أ -إٔ ٜهــ ٕٛعًُــ٘ ايطــاهل َياهكـاّ يًٛاقــع ؾٗــ ٛؾــشٝض ضــٛا ٤نــإ
هعًُــ٘ ايطــاهل دــاٖ ّ٬قاؾــساّ َعــرٚزاّ يهْٛــ٘ َطــتٓداّ اىل دًٗــ٘ هعــدّ
ؿ ـساّ أّ نــإ َتع ٓت ـاّ َتع ُٓ ـداّ
ؾــش ١ت ــكًٝد َــٔ ق ًٓــد ٙأّ نــإ دــاَٖ ّ٬ك ٓ
يتكًٝد َٔ يٝظ هأٌٖ يًتكًٝد .
ب -إٔ ٜ ٫ه ٕٛعًُ٘ ايطاهل َياهكاّ يًٛاقع ؾٗ ٛهاهٌ نُا  ٫خيؿ٢
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يعدّ َٛاؾكت٘ ا٭َس ايػسع. ٞ
يهٔ سٝح ٜ ٫عًــِ اْ٫طـإ َياهكـ ١عًُـ٘ يًٛاقـع أ ٚعـدّ َياهكتـ٘
ضٛا ٤ايـذاٌٖ ايـُكؿٓس ٚايكاؾس ،ؾًـرا إغـتٗس إٔ عُـٌ ايــذاٌٖ ايــُكؿس
ايـًُـتـؿت يـشايـ٘ ٜه ٕٛهـاهٜ ٫ ّ٬ـذـصٜـ٘٫ٚ ،هـد ي٘ َـٔ ايـتـدازى ٚضـٝـأتـٞ

تؿؿ ٌٝايكٜٚ ،ٍٛهؿ ٘ٝإٔ ٜتعسٓف ايـذاٌٖ عً ٢تيـاهل أعُايـ٘ ايطـاهك١
َع ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع يًػسا٥أل شَإ ايتصاَ٘ هؿتاَ ٣ٚـٔ يـٝظ أٖـّ٬
يًؿتٝا ٖٚ .را نً٘ سهِ أعُاٍ َكًٓد َٔ يٝظ أٖ ّ٬يًؿتٝا .
ٚأَا سهِ ايـُؿ

غري ايـُ ٌٖٓ٪يًؿتٝا ٚايـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓؾايـُػٗٛز

هٝــِٓٗ سسَــ ١ايؿتٝــا عًٝــ٘ ٚسسَــ ١تؿـدٓ ٜ٘يًـــُسدع ١ٝايدٜٝٓــٖٚ ١ــ ٛؾاقـدْ
يبعض غسٚهٗا ٖٛٚ -ايؿشٝض ،ضٛاَ ٤ـٔ
ٜهٔ عادٚ ّ٫اقعاّ أٚ

ٜهـٔ َــذتٗداّ ٚاقعـاّ أٚ

ٜهٔ هاٖس ايـُٛيد ٚاقعاّ أْ ٚـشٖٛا

أ -أَــا اذا يـــِ ٜهــٔ َـــذتٗداّ قــادزاّ عًــ ٢إضــتٓباط ا٭سهــاّ َــٔ
ايهتاب ٚايطٓ ١ؾإ إؾتا ٙ٤سساّْ ٭ْ٘ إضٓاد ايـشهِ اىل ا

ضـبشاْ٘ َـٔ

د ٕٚسذٚ ١دي ٌٝعً ٢ؾتٝاٚ ،ٙقد ديت ايٓؿٛف عً ٢إٔ ا ؾتـا ٤هػـري
سذ( ١ق ٍٛعً ٢ا

هػري عًــِ) ٚقـد ْٗـت عٓـ٘ اٯٜـات ايكسآْٝـٜ ١هؿٝـ٘

سؼَ َٚ ...إَِٔ تَكُٛيُٛا عًََ ٢ايًٖـ٘ٔ ََـا
قٛي٘ تعاىل ط قٌُِ إَُْٖٔا سَسَّٖ َزهِّ ٞايِؿََٛا ٔ
 ٫تَعِ ًََُُٕٛص ا٭عساف 22ط َ ََِٔ ٚيَِِ َٜشِهُِِ ٔهَُا أَْـصٍََ ايًٖـُ٘ َؾأُِٚئَ٦ـوَ ُٖـِِ
ايِهَـــــــا ٔؾسَُ ... َٕٚؾأُِٚئَ٦ـــــــوَ ُٖـــــــِِ ايظٖـــــــا ٔيَُُ ... َٕٛؾأُِٚئَ٦ـــــــوَ ُٖـــــــِِ
ايِؿَاضٔكَُٕٛصايـُا٥دٚ ،22 + 21 + 22 ٠قٛي٘ تعاىل طقُـٌِ أَايًٖـُ٘ أَذَٕٔ يَهُـِِ
أَِّ عَ ًَــ ٢اي ًٖـ٘ٔ تَؿِ َتـسَُٕٚصٜــْٛظ َٚ ،11ــٔ ايٛاقــض إختؿــاف إذٕ ا
ضبشاْ٘ يبعض عباد ٙهايكٚ ٍٛايؿتٝا  َٔ ٖٛٚنإ عايـُاّ َــذتٗداّٚ ،إ٫
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نإ َؿ ٜاّ عً ٢ا

ضبشاْ٘ٚ ،قد ضبل تؿؿ ٌٝايك ٍٛعٔ ٖـر ٙاٯٜـات
()32

يف ه ــشٛخ ايـــُظٓٚ ١ا٭َــازات ايـــُعتر ،٠نُــا ٚزدت ا٭سادٜــح

ايـُعؿ ١َٝٛايـُطتؿٝكْ ١اٖ ّ١ٝعٔ ايؿتٝا هػري عًـِ ٚأْ٘ ًٜشكـ٘ ٚشز َـٔ
عٌُ هؿتٝا. ٙ
بٚ -أَا َٔ نإ َـذتٗداّ ؾاقداّ ٭ًٖ ١ٝايـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓؾًــِ ٜهـٔ
َ ّ٬ٖٓ٪يًتكًٝد ،ؾٗرا ٜـشسّ عً ٘ٝا ؾتاٚ ٤ايتؿد ٟيًـُسدع ١ٝزغِ نْ٘ٛ
َـذتٗداّ َأذْٚاّ غسعاّ ه ٗاز ؾتاٚاٚ ٙدٛاش ا ؾؿا عٓٗا اذا ؾدم يف
إخباز ٙعٓٗا ؾَٗ ٛـذتٗدْ َأذ َٔ ْٕٚا
إؾ ا َ٘ٓ ٤عً ٢ا

هبٝإ ْتٝذ ١عًُ٘ ٚإدتٗاد ٙؾـ٬

تعاىل ،يهٓ٘ ٜـشسّ عً ٘ٝايتؿد ٟيًُسدع ١ٝايدٜٝٓـ،١

٭ْ٘ ٗٛزْ هـُظٗس ايـُسدع ايٓا٥ب عـٔ اَ٫ـاّ ايــشذ ١يف عؿـس ايػٝبـ١
 -قؿس ا

أَدٖا ٚعذـٌ ٗـٛز ؾـاسبٗاَ -ـٔ د ٕٚإضـتشكام ايٓٝاهـ١

ٚيرا ٜ ٫هَ ٕٛأذْٚـاّ هايتؿـد ٟيًــُسدعَ ١ٝـا داّ ؾاقـداّ ٭ًٖٝـ ١ايؿتٝـا
يه ْ٘ٛؾاضكاّ أ ٚاهٔ شْـا أْ ٚــشُٖٛاٖٚ ،ـرا إقـ ٍْ٬يًٓـاع عـٔ هسٜـل
ايـشل ٚإؾطادْ يدَ ٖٞٚ ،ِٜٗٓـ ايؿ ١عظ ْ١ُٝيًػسع ا٭قدع .
ٚهاختؿــاز اذا ق ًٓــد ايـــُهًـ َــٔ يــٝظ أٖ ـ ّ٬يًؿتٝــا ْ٫تؿــا ٤هعــض
ايػسٚط ايـُ ١ًٖ٪يًـُسدع ١ٝايد ١ٜٝٓناْتؿا ٤ا٫دتٗاد أ ٚإْتـؿا ٤ايعدايـ١
أ ٚإْتـؿا ٤هٗاز ٠ايـُٛيد أْ ٚـشٖٛا ،أ ٚيـِ ٜهٔ أعًـِ ايـُذتٗد ٜٔهٓـاّ٤
عًـ ٢ايكـ ٍٛهػــسط ا٭عًــُ ١ٝيؿــش ١ايتكًٝـد -ؾايتكًٝـد هاهــٌ نُـا ٖــٛ
ٚاقض ٜٚـذب عً ٘ٝايعد ٍٚعٔ تـكًٝد ٙهـُعٓ ٢ا٫عـساض عـٔ تــكًٝدٙ
َٚباغس ٠تـكًٝد ايؿك ٘ٝايـذاَع يػسٚط ؾش ١ايتكًٝدٚ ،يٝظ ٖرا عدّ٫ٚ
( )32زادع ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 2اهٛاب ؾؿات ايكاق. ٞ

العدول يف التقليد مً فقيه لفقيه آخر)321( ......................................

يف ايـشكٝك ١هٌ إٕ تكًٝد ٙيػري داَع ايػسٚط تكًٝد هاهٌ ٫ٚهـد يـ٘ َـٔ
تكًٝد ؾكَ ٕ٘ٝتٛؾسٕ عً ٢ضا٥س ايػسا٥أل ايـُعتر ٠يف ؾش ١ايتكًٝد ،ؾٝهـٕٛ
تكًٝداّ إهتداٝ٥اّ ؾشٝشاّ يعدّ َطبٛق ١ٝتـكًٝد ؾشٝض َٓ٘ .
َٚــٔ ٖـرا ايكبٝــٌ َــا اذا قًــد ا٭عًـــِ ثــِ تــشكل َــٔ أٖــٌ ايــ ر٠
ؾــريٚز ٠غــري ٙأعًـــِ َٓــ٘ ،ؾٝذــب ايعــد ٍٚعًــَ ٢ــٔ ٜعتـــكد هـــشطب
تـكًـــٝدٚ ٙدـــٛب تـــكًٝد ا٫عًـــِٚ ،ذيــو يتؿــشٝض تـــكًٝدٚ ،ٙعًــ٢
ايـُ تاز أٚي ١ٜٛتكًٝد ا٭عًـِٜ -طتشطٔ ي٘ ايعدٜ ٫ٚ ٍٚـذب .

الصورة الثاىية :العدول مً تـقليد مـجتهد ميت اىل مـجتهد حي .
اذا قًد ايـُهًـ َـذتٗداّ َتٛؾٓساّ عً ٢غسا٥أل ؾش ١ايتكًٝد ثِ َات
ٚعدٍ َٔ تـكًٝد ٙاىل تـكًٝد َـذتٗد س ٞنإ ايعد ٍٚؾشٝشاّ َٚـشكٓكاّ
يػسط َِٗ َٔ غسا٥أل ؾش ١ايتكًٝدٖٚ ،ـ ٛتكًٝـد ايــُذتٗد ايــش٫ٚ ٞ
ٜـذٛش ي٘ ايعد ٍٚثاْٝاّ اىل تـكًٝد ايــُٝت ايـر ٟنـإ ٜكًٓـد ٙضـاهكاّ ستـ٢
اذا تـشكل ن ْ٘ٛأعًـِ َٔ ايـش ٞايـُعد ٍٚاي ،٘ٝ٭ٕ عدٚي٘ اىل ايـُٝت
ْٖ ٛـش َٔ ْٛايتكًٝـد ا٫هتـدا ٞ٥يًــُٝت ٖٚـَ ٛــُٓٛع عٓـ٘ غـسعاّ هـديٌٝ
قيعــٖٚ ،ٞــرا ٜــتِ ٚاقــشاّ عًــ ٢تكــدٜس ايكــ ٍٛهــإٔ ايتكًٝــد ٖــ ٛإيتــصاّ
ايعُــٌ هؿتــا ٣ٚايـــُذتٗد ايعــدٍ ايـــُؿشٛب هأخــر ايسضــاي ١أ ٚقؿــد
تكًٝدٚ ٙإٕ يـِ ٜتشكل ايعُـٌ ايــُياهل يؿتـاٚا ٙإضـتٓاداّ ايٗٝـا ٚإعتُـاداّ
عًٗٝا ،ؾاْ٘ عًٜ ٘ٝهؿ ٞيف تـشكل ايعد َٔ ٍٚايـُٝت اىل ايـش ٞايكؿد
ٚا٫يتصاّ هتكًٝد ايؿك ٘ٝايـشٚ ٞإٕ يـِ ٜعٌُ هعدُ عً ٢هبل ؾتـاٚاٚ ٙهعـد
تـشكل ايعد ٍٚهايتكًٝد َٔ ايـُٝت اىل ايـش ٞهايتصاّ ايعٌُ هؿتاٚا ٙيــِ
ٜـذص ي٘ ايعد ٍٚثاْ ّ١ٝاىل تكًٝد ايـُٝت عًٖ ٢ـرا ايــُبٓ ،٢ؾاْـ٘ هايتصاَـ٘
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ايعٌُ هؿتا ٣ٚايـشٜ ٞبيٌ تــكًٝد ٙيًــُٝت ٚنأْـ٘ يــِ ٜكًـد ،ٙؾًـ ٛأزاد
ايعد ٍٚاىل ايـُٝت ٚايعٛد اىل ا٫يتصاّ هؿتاٚا ٙنإ تكًٝداّ إهتداٝ٥اّ .
ٚأَا عً ٢ايـُبٓ ٢ايـُ تاز َٔ ن ٕٛايتكًٝد ٜعـين ايعُـٌ عًـ ٢هبـل
ؾتا ٣ٚايـُذتٗد ٚعدّ نؿا ١ٜا٫يتـصاّ ٚقؿـد ايعـد ٍٚيًؿكٝـ٘ ايــش ٞيف
تـشكل تكًٝد ٙقبٌ ايعٌُ هؿتاٚا ٙإضتٓاداّ ايٗٝا ؾٗرا ايــُهًـ هـامٕ عًـ٢
تكًٝد ايـُٝت يعدّ عًُ٘ هؿتا ٣ٚايـش ٞاير ٟقؿد ايعـد ٍٚايٝـٖ٘ٓٚ ،ـا
ٜــأت ٞخــ٬فْ ثــإٕ ٜــتً ـ يف دــٛاش أٚ ٚدــٛب أ ٚسسَــ ١ايبكــا ٤عًــ٢
تكًٝــد ايـــُٝتٖٚ ،ــر ٙأقــٛاٍْ يف َطــأي( ١ايبكــا ٤عًــ ٢تكًٝــد ايـــُٝت)
ضبل عسقٗا َع ديًٗٝاٚ ،نإ َـ تازْا عدّ غـسع ١ٝايبكـا ٤عًـ ٢تكًٝـد
ايؿكٝـ٘ ايــُٝت ،ؾٝهـ ٕٛهكـا ٙ٩عًـ ٢تكًٝـدَ ٙــشتاداّ اىل ؾتٝـا هػــسعٝت٘،
ْٚـشٔ ْـشتاط ٚدٛهاّ ه ى ايبكا ٤عً ٢تكًٝـد ايــُٝتٚ ،٭دًـ٘ ٫هـد يـ٘
َٔ ايعد ٍٚهتـكًٝد ٙيًؿك ٘ٝايـشَ ٞتشككاّ هتيبٝل أعُاي٘ ٚؾل ؾتاٚا. ٙ
ٚهاختؿاز عًَ ٢ـ تازْا ٜه ٕٛعدٚي٘ َٔ تكًٝد ايــُٝت اىل ايــشٞ
عد ّ٫ٚؾشٝشاّ هٌ ٚادباّ َٔ د ٕٚؾسم هـني َـا يـ ٛنـإ ايــشَ ٞطـاٜٚاّ
يف ايؿكــ ١ًٝايعًـــُ ١ٝيًـــُٝت أ ٚنــإ أســدُٖا أعًـــِ ،ؾــإ ايبكــا ٤عًــ٢
تـكًٝد ايـُٝت َػهٌ عٓدْا ٚايؿشٝض ٖ ٛاْ٫تكاٍ اىل تـكًٝد ايـش. ٞ
يهٔ عً ٢ايك ٍٛهٛدٛب ايبكا ٤عً ٢تـكًٝد ايـُٝت َيًكاّ أ ٚاذا نإ
أعًـــِ َــٔ ايـــشٜ -ٞهــ ٕٛعدٚيــ٘ عــٔ تـــكًٝد ايـــُٝت سساَــاّ َؿٓٛتــاّ
يًٛادب ٜٚه ٕٛتـكًٝد ٙيًش ٞهاه٫ٚ ّ٬هد َٔ ايعٛد اىل تكًٝد ايــُٝت
ٚتيبٝل أعُاي٘ عًٚ ٢ؾل ؾتاٚا. ٙ
ٖرا نً٘ هـٝإ يـشهِ ايعد ٍٚسـطب ايـُباْ ٞايـُيسٚس ١يف (ايبكا٤
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عً ٢تكًٝد ايـُٝت)(ٚتكًٝد ا٭عًِ)  .يهٔ قد ٜكاٍ هعدّ دٛاش ايعدٍٚ
اىل ايـُٝت هعد عدٚي٘ َٓ٘ اىل ايـش ٞيكاعد ٠ا٫غتػاٍٚ ،تٛقٝش٘
إٕ ايعــد ٍٚاىل ايـــُٝت هعــد تكًٝــد ايؿكٝــ٘ اي ــش ٞايـــُتشكل هــايتصاّ
ايعٌُ هؿتاٚا ٙأ ٚهايعٌُ عً ٢هبـل ؾتـاٚا- ٙعًـ ٢ايــ ٬ف ايــُاق-ٞ
ٜهَ ٕٛـُٓٛعاّ يكاعد ٠ا٫غتػاٍ ،هًشـا ؾـريٚز ٠ؾتـا ٣ٚايــش ٞسذـّ١
عً ٘ٝعٓد ايعد ٍٚايٚ ،٘ٝاذا أزاد ايعـٛد اىل ايــُٝت ًٜـصّ دٚزإ ا٭َـس
عٓد ٙهني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري ،٭ٕ تـكًٝد ايـش ٞاير ٟعدٍ ايٝـ٘ سذـ١
تع ١ٝٓٝٝهـُعٓ ٢استُاٍ تعٗٓٓٝا عً ،٘ٝهُٓٝا ايعٛد اىل تكًٝـد ايــُٝت سذـ١
ت ــ ٝري ١ٜه ــُعٓ ٢استُ ـاٍ ايت ــٝري هٗٓٝــا ٚهــني ت ــكًٝد اي ــشٚ ،ٞايعكــٌ
ٜطتكٌ هادزاى يـص ّٚا٭خـر هــُا ٜــشتٌُ تعٓٓٝـ٘ ٭ْـ٘ َكيـٛع ايــشذ،١ٝ
هُٓٝــا ايعــٛد اىل تكًٝــد ايـــُٝت َػــهٛى ايــشذٚ ،١ٝايػــو يف ايــشذ١ٝ
َطاٚمْ يًكيع هعدّ ايـشذ. ١ٝ
ٜٚسد عً٘ٝ
أ ّ٫ٚإْــُا ٜــتِ ا٫ضــتد ٍ٫هأؾ ـٌ ا٫غــتػاٍ عًــَ ٢بٓــَ ٢ــٔ ٜكــٍٛ
هػــسع ١ٝايبكــا ٤عًــ ٢تكًٝــد ايـــُٝت ٜٚكــ ٍٛهٛدــٛب ا٭عًـــِ ُٜ ٚــشتٌُ
ن ٕٛايـش ٞأعًــِ َـٔ ايــُٝتٜ ٫ٚ ،ـتِ عًـَ ٢بٓـَ ٢ـٔ ٜكـ ٍٛهــشسَ١
ايبكـــا ٤عًـــ ٢تكًٝـــد ايــــُٝت ،نُــا ٜ ٫ـــتِ ا٫ضـــتد ٍ٫هأؾـــٌ ايتعـــٝني
ٚا غتػاٍ هٓا ّ٤عً ٢ايك ٍٛهعدّ يص ّٚتكًٝد ا٭عًــِْٚ ،ــشٔ ًْتـصّ هـ٘
ٚهه ٕٛايبكا ٤عً ٢تكًٝد ايــشٚ ٞعـدّ ايعـٛد اىل تــكًٝد ايــُٝت َتعٓٓٝـاّ
َٔ دٗ ١عدّ دٛاش تكًٝد ايـُٝت َيًكاّ إهتداٜ ّ٤كٓٝاّ ٚإضتداَ ١استٝاهاّ.
ٚثاْـٝاّ إٕ دـسٜإ أؾٌ ا٫غـتـػاٍ عـٓد دٚزإ ا٭َـس هني ايـتعـٝني
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ٚايت ٝري إْـُا ٜتِ اذا قًٓا هأْ٘ َـع تعـازض ايــشذتني ٚتــ ايـ ؾتـا٣ٚ
ايـُٝت ٚتعازقٗا َـع ؾتـا ٣ٚايــش ٞتهـ ٕٛايٝ ٛؿـ ١إٔ ٜـت ري هُٗٓٝـا.
يه ٓا يف هـشٛخ (تعازض ا٭دي )١أثبتٓا إٔ ايٝ ٛؿ ١تطاقأل ايــُتعازقني
هٌ إٕ ؾتا ٣ٚايــُٝت هاعتكادْـا يٝطـت هــشذ ،١ؾـٜ ٬ــشؿٌ (تعـازض
ايـشذتني).
يهٔ ايهَ ّ٬بينٓ عً ٢هكـا ٤ايــشذ ١ٝيؿتـا ٣ٚايــُٓٝت ٚدـٛاش ايبكـا٤
عً ٢تكًٝدٚ ٙإَهإ ايعٛد ايٖٓ ٘ٝاٚ ،قد تبٓٓٝت ايٓتٝذـ ١سطـب ايــُباْٞ

ايـُ تًؿٚ ،١يٝظ يًك ٍٛهعدّ دٛاش ايعدَ ٍٚيًكاّ ٚدْ٘ تاّ ؾشٝض .

الصورة الثالثة  :العدول مً تقليد فقيه حي اىل فقيه حي آخر .
اذا قًـد ايـــُهًـ َــذتٗداّ سٝـاّ َتــٛؾٓساّ عًــ ٢غــسا٥أل ؾــش ١ايتكًٝــد
ؾايظاٖس أْ٘ ٜـذٛش ي٘ ايعـدٚ ٍٚاْ٫تكـاٍ َـٔ تــكًٝد ٙاىل تــكًٝد َــذتٗد
س ٓٞآخس داَع يًػسا٥أل ،يعدّ ايدي ٌٝعً ٢سسَ ١ايعدَ ٍٚيًكاّ .
ْعِ عً ٢ايسأ ٟايـًُصّ هتكًٝد أعًِ ايؿكٗـاْ ٤طـتجين َـا اذا نـإ َـٔ
قًــد ٙأعًـــِ أ ٚنــإ ٜسٜــد ايعــد ٍٚيـــُٔ ٖــ ٛأعًـــِ ،ؾــإ ايعــد ٍٚاىل
ا٭عًـِ ٚادبْ أ ٚأسـٛط ٚدٛهـاّ أ ٚاضـتشباهاّٚ ،ايعـد ٍٚعـٔ ا٭عًــِ
غــري دــا٥ص أ ٚخــ٬ف ا٫ستٝــاطَٚ ،ــٔ د ٕٚإســساش ا٭عًـــُٜ ١ٝـــذٛش
ايعد ٍٚاٖساّ ،إذ  ٫ديٝـٌ عًـ ٢تــشس ِٜايعـدَ ٍٚيًكـاّ ستـٜ ٢ــشتاز
ايعــد ٍٚاىل ديٝــٌ َؿ ـشٓض ْ .عــِ يــص ّٚهكــا ٙ٤عًــ ٢تكًٝــد ا٭عًـــِ أٚ
أسٛهٝت٘ نافٕ يـُٓع ايعد ٍٚعٔ ا٭عًـِ نُا ٖ ٛنافٕ يتؿشٝض عدٚي٘
اىل تكًٝد ايــُذتٗد ا٭عًــِٚ ،اذا نـإ ٜسٜـد ايعـد ٍٚاىل ا٭عًــِ ؾٗـٛ
ٚادب أَٛ ٚاؾل ي٬ستٝاط سطب اخت٬ف ا٭ْظاز .
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ٚايه ّ٬يف غري (ايعد ٍٚعٔ ا٭عًـِ) أ( ٚايعد ٍٚاىل ا٭عًـِ) هـإٔ
نــإ ايـــُعد ٍٚعٓــ٘ ٚايـــُعد ٍٚايٝــ٘ َ ــذتٗدَ ٜٔتطــاٜٚني يف ايؿكــ١ًٝ
ايعًـُ ١ٝأَ ٚتكازهني ؾٌٗ ٜـشسّ ايعد ٍٚاىل غري ا٭عًـِ أّ  ٫؟ .
قٜ ٫ ٌٝـذٛش  ٖٛٚايــُػٗٛز هـٌ إدعـ ٞعًٝـ٘ ا٫
ع ٚقايٛا هـذٛاش ايعد ،ٍٚؾًـِ ٜٓعكد إ

ـاعٚ ،خـايـ

اع قيع ٫ٚ ٞته ٕٛدعٛاٙ

ناغؿ ّ١عٔ ق ٍٛايـُعؿٚ)( ّٛزأ ٜ٘ايػسٜـ .
ٚا٭قسب عٓدْا دٛاش ايعد ٍٚعٔ تـكًٝد ؾك ٘ٝاىل تــكًٝد ؾكٝـٕ٘ آخـس،
سٝح يـِ ٜسد يف ا٭خباز ايػسٜؿ ١دٛاش ايعد ٍٚأ ٚعدّ دٛاش ،ٙؾ٬هـد
َٔ إقاَ ١ايدي ٌٝعً ٢ايـذٛاش ايـرْ ٟــ تاز٬ْٚ ،ٙسـظ أْ ٚيبٓـل عُـد٠
ايدي ٌٝعً ٢غسع ١ٝايتكًٝدَُٗٓٚ ،ا ْٓيًل ثبات ايـذٛاش
ايٛدــ٘ ا٭ ٍٚايطــري ٠ايعكٝ٥٬ــ ١ايـــُُكا ٠عًــ ٢ايسدــٛع اىل أٖــٌ
اخلرٚ ٠ايـُعسؾٚ ١ا٫ختؿاف يف عُ ّٛايـشسف ٚايؿٓٚ ٕٛايؿٓاعات،
ل يًٛؾـ ٍٛاىل ايٛاقـع ايؿايــض يعًُـِٗ
ٚايسدٛع اىل ايــ بري عٓـدِٖ هسٜـ ْ

َٚسادِٖٚ ،يٝظ يف ضريتِٗ ٚتباْ ِٗٝايـُٓع عٔ ايعدٚ ٍٚا ْتكـاٍ َـٔ
خــبري اىل خــبري ،هــٌ يعــٌ يف ضــريتِٗ غــسع ١ٝايعــدٚ ٍٚاْ٫تكــاٍ َــٔ
َسادع ١خبري اىل خبري آخس ،ؾإ ايعك ٤٬تباْٛا عً ٢ايسدٛع اىل ايـ بري
هسٜكـاّ يًٛؾــ ٍٛاىل ايــ ر ٠ا٭ؾكــٌ ٚا٭ؾــض ،ؾـ  ٣ايعاقــٌ ٜسادــع
اييبٝب يػؿاَ ٤سق٘ أ ٚايـُٗٓدع يت يٝأل أ ٚيتٓؿٝر عُازت٘ ثـِ ٜٓتكـٌ
اىل هبٝــب ثــإٕ أَٓٗ ٚــدع ثــإٕٚ ،نُــا ٜؿ ـضٓ ايتُطــو هطــري ٠ايعكــ٤٬
ٚهٓــا ِٖ٤عُ ـ ّ٬عًــ ٢ايسدــٛع اىل ايـــ بري ٚتؿــشٝض عًُٝــ ١ايتكًٝــد يف
ايدٚ ٜٔا٭سهاّ-نريو ٜؿـضٓ ايتُطـو هطـري ٠ايعكـٚ ٤٬هٓـا ِٖ٤عُـّ٬
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عًــ ٢ا ْتكــاٍ َــٔ خــبريٕ اىل خــبريٕ ثــإٕٖٚ ،ــرٖ ٙــ ٞغــسع ١ٝايعــدٍٚ
ٚدٛاش ٙايرْ ٟـ تازٖٓ َٔٚ ،ٙا تـذد نجرياّ َٔ ايعٛاّ ٜسادعـ ٕٛؾكٗٝـاّ
ثِ هعد شَإٕ قً ٌٝأ ٚنـجري ٜعـدي ٕٛاىل تــكًٝد ؾــك ٕ٘ٝثـإٕ ،ؾـإ ايسدـٛع
يًؿكٚ ٘ٝتـكًٝد ٙهسٜلْ اىل ايٛاقع ايػـسعٚ ،ٞاييسٜـل قـد ٜهـَٛ ٕٛضٓـعاّ
عٓــد ؾكــدإ ايـــُكٓٝد ايـــُكٓٝل يــدا٥س ٠تبــاْ ٞايعكــٚ ٤٬ايـــُتػسع ١عًــ٢
ايسدٛع اىل ايـ بري ٚا ْتكاٍ َٓ٘ اىل خبري آخسٚ ،تُــعسف ضـع ١اييسٜـل
َــٔ إهــ٬م ايــديَٚ ،ٌٝكتكــ ٢إهــ٬م ايــديٖ ٌٝــ ٛإضــتؿاد ٠ايعُــّٛ
ٚايتٛضعٚ ١دٛاش ايعد َٔ ٍٚؾك ٘ٝخبري اىل ؾك ٘ٝخبري آخس .
ايٛدــ٘ ايجــاْ ٞإهــ٬م ايٓؿــٛف ايـــُػسٓع ١يًتكًٝــد نــآٜ

ايٓؿــس

ٚايطـ٪اٍ َـٔ أٖــٌ ايـرنس ٚزٚاٜــات ا زدـاع ايعاَــٚ ١ايــ اؾ ١هــسٚا٠
َعٓٓٝني ،ؾ ٕ عٓا( ٜٔٚايــُٓرز) (ٚايــُطَٓ )ٍٚ٪ـ٘ (ٚزا ٟٚأسـادٜجِٗ)
تٓيبل عً ٢ايـُؿ

ايـُعد ٍٚاي ٘ٝاذا نإ داَعاّ يػسا٥أل ؾش ١ايتكًٝـد

نُــا تٓيبــل عًــ ٢ذاى ايـــُؿ

ايـــذاَع يػــسا٥يٗا ٚايـــُعد ٍٚعٓــ٘،

ٚايظــاٖس نــ ٕٛايٓؿــٛف يف َكــاّ هٝــإ غــسع ١ٝايسدــٛع اىل َــٔ ْ ــَؿَسَ
يًتؿ ٓكـ٘ ٚزدــع َٓــرزاّ ٚاىل أٖــٌ ايــرنس ٚايعًـــِ ٚاىل زا ٟٚأســادٜجِٗ،
ٚأْٗــــا ت٪ضٓــــظ يػــــسع ١ٝايسدــــٛع اىل ايعايـــــِ ايــ ــ بري هأســــادٜجِٗ
ٚأسهاَِٗٚ ،يـِ تأخر ؾٗٝا غسط ايجبات عً ٢ايـُسدع ٚعـدّ ايعـدٍٚ
َٔ تكًٝد ٙاىل تكًٝد غريَ ٙـُٔ ٜتؿـ هعٓٛإ (ايـُٓرز) (ٚأٌٖ ايرنس)
(ٚزا ٟٚأسادٜجِٗ) .
َٚكتك ٢إه٬م ْؿٛف اٯٜـات ٚا٭سادٜـحٖٚ -ـ ٞيف َكـاّ هٝـإ
غـــسع ١ٝتكًٝـــد ايعـــا

ايــــُٓرز زا ٟٚأســـادٜجَِٗٚ -كتكـــ ٢إهـــ٬م
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ســدٜحطؾًًعٛاّ إٔ ٜكًــدٙٚص(ٖ )32ــ ٛدــٛاش ايعــدَ ٍٚــٔ ؾكٝــ٘ دــاَع
يٮٚؾــاف ايـــُرنٛز ٠يف َٛقــٛع اي ــشدٜح ايػــسٜـ اىل ؾكٝــ٘ دــاَع
آخسٚ ،ايـُِٗ ٚادد ١ٜايؿك ٘ٝايـُعد ٍٚاي ٘ٝيٮٚؾاف ايـُٓؿٛؾ. ١
٪ٜٚند َا ذنسْا اْ٘  ٫تٛدد قسٚ ْ١ٜٓاقش ١عًـ ٢ؾـسف ايٓؿـٛف
عـــٔ ٚدٗٗـــا ٚغسقـــٗا ا٭ضـــاع تأضـــٝظ ايــــُسدع ١ٝايدٜٝٓـــ ١ســـاٍ
سكٛزِٖ(ٚ )يف شَٔ غٝب٘ َٗد( ِٜٗٓعذٌ) هػـسط إتؿـاف ايؿكٝـ٘
ها٭ٚؾاف ايـُرنٛز ٠ؾٗٝا -ؾٝه ٕٛاٖسٖا ا ه٬م ايـُ٪د ٟاىل ؾٗـِ
دٛاش عـد ٍٚايــُهًـ َـٔ تكًٝـد ؾكٝـٕ٘ دـاَع يٮٚؾـاف اىل ؾكٝـٕ٘ ثـإٕ
داَع يٮٚؾاف أٜكاّ .
ٕ أخباز إزداع ا٭ ١ُ٥غٝعتِٗ اىل ؾكٗا ٤ايسٚا ٠عَُٛـاّ أٚ
ٚهتعبري ثا ٕ
خؿٛؾـاّ يــٝظ ثـــُٚ -١يــ ٛخــراّ قــعٝؿاّ -ؾٝــ٘ د٫يــ ١عًــ ٢عــدّ دــٛاش
ايعدٚ ٍٚا ْتكاٍ َٔ تكًٝد شٜد ضٓ ١أ ٚضٓتني ٚايعد ٍٚاىل تكًٝد عبٝـد
ضٓ ١أ ٚضٓتنيٚ ،شٜدْ ٚعبٝدْ ُٜــؿِتَسَضُ نُْٗٛـا ؾكـٗٝني زاٜٚـني يــشدٜجِٗ
ٚعٓــدِٖ دزاٜـــٚ ١إدتٗــاد يف أخبــازِٖ ٚإضـــتٓباط ٭سهـــاَِٗ(،)
ٚإه٬م ٖر ٙا٭خباز -اي

تسدع ايـُتدٜٓني اىل ؾكٗا ٤ايسٚا ٠عَُٛاّ أٚ

خؿٛؾـاّٜ -ػــٌُ أٜٓ ٚيبــل هايــ ؿٛف عًــ ٢ايؿتــا ٣ٚايـــُتعازق،١
ؾــإ ايؿكــٗٝني ايــساٜٚني يـــشدٜجِٗ إٕ أؾتٝــا هايسٚاٜــ -١نُــا ٖــ ٛســاٍ
ا٭خبازٜني -ؾايسٚاٜـات َتعازقـَٚ ١ـا مسعـ٘ شزاز ٠قـد ٜهـ ٕٛغـري َـا
مسع٘ أه ٛهؿريٚ ،إٕ أؾتٝا هايــشهِ ايــُطتٓبأل ؾـإ ايؿتـاَ ٣ٚتعازقـ١
هؿعٌ ن ٕٛايسٚاٜات َت ايؿ ١يٝطت َتشد ٠نُا ٜ ٫ـ ؿٚ ٢قد أزغـدٚا
( )32ايٛضا ٌ٥ز 81ب  َٔ 81اهٛاب ؾؿات ايكاقٞ

. 31

( .....................................................)328بشرى االصول  /ج14

( )يًسدٛع اىل زٚاتِٗ ايؿكٗا-٤عَُٛاّ ٚخؿٛؾـاّٖٚ -ـِ ٜعًــُٕٛ
ٚقـــٛع ايتعـــازض يف زٚاٜـــاتِٗ ،ؾـــايك ٍٛهـــإٔ (ا٫هـــ٬م غـــري غـــاٌَ
يًـــُتعازقني)( )31يعًــ٘ إغــتبا ٙيف ايٓطــبٚ ١يعًـ٘

ٜؿــدز عــٔ أضــتاذْا

ايـُشكل(قد )ٙؾاْ٘ قَُ ٍْٛذأْبْ يًٛاقع خازداّ هعٝدْ عٔ ساٍ  ٚـسٚف
أخباز ا زداع اىل زٚا ٠أسـادٜجِٗ ،هـٌ إٕ ؾتـٖ ٣ٛـرا ايؿكٝـ٘ ايــذاَع
يًػسٚط سذ ْ١عٓد تسى ؾتا ٣ٚاٯخسٚ ،ؾتـا ٣ٚاٯخـس سذـ ْ١عٓـد تـسى
ؾتـا ٣ٚغــريَ ٫ٚ ،ٙــشرٚز ــاٖساّ يف مشـ ٍٛايـــُيًكات يًـــُتعازقني
هٗرا ايٓش ٛايـُكٝد .
اذٕ ايظاٖس دٛاش ايعد َٔ ٍٚتكًٝد َــذتٗد سـ ٓٞاىل تكًٝـد َــذتٗد
ســ ٞثــإٕٚ ،ايـــُِٗ

عــ٘ يًػــسا٥أل ايـــُعتر ٠يف ؾــش ١ايتكًٝــد ،يهــٔ

ايـُػٗٛز ايـُدع ٢عً ٘ٝا٫

ـاع ٖـ ٛسسَـ ١ايعـد ٍٚايــُرنٛز ٚعـدّ

دٛاشٜٚ ٙـُهٔ ا٫ضتد ٍ٫ي٘ هٛدٙٛ
ا٭ ٍٚا٫

ــاع ايــر ٟإدعــا ٙغــري ٚاســد َــٔ ا٭عــا ِ عًــ ٢عــدّ

دٛاش ايعدَ َٔ ٍٚــذتٗد سـ ٞاىل َــذتٗد سـٚ . ٞيهٓـ٘ يــِ ٜٓعكـد
ا٫

اع عًٖ ٢ر ٙايــُطأي ١دصَـاّ يتـأخس تــشسٜسٖا ٚعـدّ َعسؾـ ١زأٟ

ايـــُتكدَني ؾٗٝــاَٚ ،ــٔ ايـــُشتٌُ نْٛــ٘ إ

اع ـاّ َدزن ــٝاّ ؾــٜ ٬هــٕٛ

يـٗاتني ايـذٗتني ناغؿاّ عٔ ق ٍٛايـُعؿٚ ّٛزأ. )( ٜ٘
ايٛد٘ ايجاْ ٞقكا ٤أؾٌ ا٫غتػاٍ هايـُٓع َٔ ايعدٚ ،ٍٚتكسٜب٘
اذا قًٓد ايـُهًـ ايـُذتٗد ا٭ ٍٚايـُتشكل هايتصاّ ايــُهًـ تيبٝـل
عًُ٘ عً ٢هبل ؾتاٚا ٙأ ٚهايعٌُ إضتٓاداّ اىل ؾتاٚاٚ ،ٙهعد تكًٝـد ٙغـو
( )31ايتٓكٝض ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد . 831
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يف دٛاش ايعد َٔ ٍٚتـكًٝد ٙاىل تـكًٝد َـذتٗد ثإٕٚ ،عٓد٥رٕ ٜدٚز أَـسٙ
هني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري يف َكاّ ايـشذ ١ٝهًشا اْ٘ ٜعًـِ هؿش ١تكًٝدٙ
يًُذتٗد ا٭ ٍٚايـذاَع يػسا٥أل ؾش ١تكًٝدٜٚ ،ٙـشتٌُ تع ٘ٓٓٝعً ٘ٝنُا
ٜـشتٌُ ايت ٝري هٚ ٘ٓٝهني ايعد ٍٚاىل ايـُذتٗد ايجاْ ٞايــذاَع يػـسا٥أل
ؾش ١ايتكًٝد ،ؾٝدٚز أَس ايـُهًـ هني تعـ ٔٓٝايبكـا ٤عًـ ٢تكًٝـد ٙا٭ٍٚ
ٚهني ايت ٝري هٚ ٘ٓٝهني ايعد ٍٚاىل َـذتٗد ثإٕ داَع يًػسا٥أل .
ٚاذا داز ا٭َس هني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري ؾإ أؾـٌ ا٫غـتػاٍ ٜككـٞ
هتعٝني ايبكا ٤عً ٢تكًٝد ٙا٭ٚ ٍٚعدّ ايعد ٍٚعٓ٘ ٫ستُاٍ تع ٘ٓٓٝعً.٘ٝ
ٜٚـسدٓ ٙأ ّ٫ٚإٕ ا٭ؾــٌ ديٝـٌْ سٝــح  ٫ديٝــٌ ادتٗــادٜ ٟـــشهُ٘،
ٖٓٚا ٜٛدد ايدي ٌٝايـشانِ  ٖٛٚإهـ٬م ايٓؿـٛف ايكسآْٝـٚ ١ايــشدٜج١ٝ
ايداي ١عً ٢دٛاش ايعد ٍٚهتكسٜب َتكدّ .
ٚثاْٝاّ إْ٘ ٚ ٫د٘ ؾشٝض ٫ستُاٍ تع ٔٓٝتكًٝـد ٙا٭ ٍٚعًٝـْ٘ ،عـِ ٫
زٜب يف ؾش ١تكًٝد ٙا٭ ٍٚاذا نإ ايـُذتٗد ايـُكًٓد ي٘ داَعاّ يػسا٥أل
ؾش ١ايتكًٝد ،يهٔ ؾش ١تكًٝد ٫ ٙتطتًصّ إستُاٍ تع ٘ٓٓٝعًٝـ٘ٚ ،نٝــ
ٜتع ٔٓٝعً ٘ٝايبكا ٤عً ٢تكًٝد ٙا٭ٚ ٍٚعدّ ايعد ٍٚعٓ٘ َع أْ٘ قـد ضـبل
تكسٜب ايدي ٌٝعً ٢دٛاش ايعد ٍٚعٓ٘ اىل َـذتٗد ثإٕ داَع يًػسا٥أل.
ٚثـُ ١تـكسٜبْ ثـإٕ هلـرا ا٭ؾـٌ ايعكًـ ،ٞذنـسٙ

ـع َـٔ ا٭عـا ِ

دي ّ٬ٝعًَٓ ٢ع ايعد ،ٍٚقاٍ هعكِٗ (( )33يًػـو يف سذٝـ ١ؾتـَ ٣ٛـٔ
ٜسٜد ايعد ٍٚايٝـ٘ٚ ،ايعًــِ هــشذ ١ٝؾتـَ ٣ٛـٔ ٜسٜـد ايعـد ٍٚعٓـ٘ٚ ،يف
(َ )33طتُطو ايعس ٠ٚايٛثك ٢ز. 31 8
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َجً٘ ُٜبٓ ٢عً ٢عدّ سذَ ١ٝػهٛى ايـشذٚ ،١ٝيٝظ َا ٜٛدـب ضـكٛط
ٖرا ا٭ؾٌ ايعكً َٔ ٞدي ٌٝأ ٚأؾٌ غسعٖٚ )ٞرا تسدٜد هـني َعًـّٛ
ايـشذ ١ٝؾتاٜ َٔ ٣ٚسٜد ايعـد ٍٚعٓـ٘ ٚهـني َػـهٛى ايــشذ ١ٝؾتـا٣ٚ
َٔ ٜسٜد ايعد ٍٚاي. ٘ٝ
يهٓ٘ يٝظ ا٭َس نريو ،ؾإ زٚاٜات ا زداع ه ه٬قٗا ؾايـش ١٭ٕ
ته ٕٛدي ّ٬ٝعً ٢سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُعد ٍٚايٝـ٘ ٚايــُعد ٍٚعٓـ٘ ٚغريُٖـا
َيًك ّا ٚإٕ نإ ؾـ ِٗٝا٭عًـِ هٓـا ّ ٤عًـ ٢عـدّ يـص ّٚتكًٝـد ٙأ ٚيف ا٭قـٌ
عٓــد تطــا ٟٚايـــُذتٗد ٜٔأ ٚتكــازهِٗ يف ق ـ ٠ٛإدتٗــادِٖ ٚإضــتٓباهِٗ
هٓشٜ ٛه ٕٛإختٝـاز ايــُهًـ دخـ ّ٬ٝيف سؿـس ايــشذ ١ٝيف أسـدِٖ اذا
تٛؾٓست ؾتاٚا ٙعً ٢غسا٥أل ايؿش ،١هٌ إٕ ضري ٠ايعكٚ ٤٬إه٬م أخباز
ا زداع َعاّ -ديٜ ٌْٝكتك ٞدٛاش ايبكاٚ ٤دٛاش ايعدٚ ٍٚاْ٫تكأٍَ ،
دٛٗ ٕٚز َاْع أ ٚزادع عٔ ذيو .
ايٛد٘ ايجايح قكا ٤ا٫ضتؿشاب هايـُٓع َٔ ايعدٚ ،ٍٚتـكسٜب٘
إٕ ايؿتا ٣ٚاي

أخر ايــُهًـ هٗـا -إيتصاَـاّ أ ٚعُـ ّ٬هٗـا -ؾـازت

سذ ّ١ؾعً ١ٝعًٚ ،٘ٝاذا عدٍ َٓٗا اىل ؾتاَ ٣ٚــذتٗد ثـإٕ ؾػـو يف هكـا٤
ايؿتا ٣ٚايـُأخٛذ هٗا هدٚاّ عً ٢سذٝتٗا ايؿعً ١ٝأ ٚضكٛهٗا عٔ دزدـ١
ايـــشذ ١ٝؾتُطتؿـــشب سذٝتٗـــا ايؿعًٝـــ ١اىل َـــا هعـــد ايعـــدٖٚ ،ٍٚـــرا
إضتؿشاب غسع ٞؾسع ٞنُا ي ٛقًٓد إهتداٜ َٔ ّ٤ك ٍٛهيٗـاز ٠ايهتـاهٞ
ثِ عدٍ عٓ٘ اىل َـذتٗد ثإٕ ٜؿ

هٓذاض ١ايهتـاه ،ٞؾـاذا أزاد ايعـدٍٚ

أ ٚعدٍ ؾعٚ ّ٬غـو يف هكـا ٤ؾتٝـا هٗـاز ٠ايهتـاه ٞيف سكـ٘ -إضتؿـشب
هكا( ٤ؾتٝا هٗاز ٠ايهتاه ٞيف سك٘) ٖٚرا إضتؿشابْ يًشهِ ايؿسع. ٞ
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ٚقد ْ٬سظ ؾريٚز ٠ؾتٝا هٗاز ٠ايهتاه ٞسذ ّ١عً ٘ٝثـِ هعـد ايعـدٍٚ
ٜػــو يف هكــا ٤اي ــشذ ١ايطــاهك ،١ؾٝطتؿــشب هكــا( ٤سذٝــ ١ؾتٝــا هٗــاز٠
ايهتاه )ٞيف سكٖ٘ٚ ،را إضتؿشابْ يًشهِ ا٭ؾٛي. ٞ
ٜ ٫ٚأت ٞعًـ ٢ا٫ضتؿـشاهني إغـهاٍُ عـدّ دسٜـإ ا٫ضتؿـشاب يف
ايػبٗات ايـشهُ ١ٝسطـب ؾتٝـا ايــُػٗٛز ايكـاً٥ني هــذسٜاْ٘ ؾٗٝـاْ ،عـِ
تـذس ٟعً ٘ٝإغها٫ت أخس٣
أ ّ٫ٚعدّ إسساش هكا ٤ايـُٛقٛع يف ايككٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن،١
ؾــإ ايـــُهًـ هعــد عدٚيــ٘ ؾع ـ ّ٬عــٔ تكًٝــد ٙيًـــُذتٗد ا٭ٚ ٍٚتكًٝــدٙ
يًـُذتٗد ايجاْ ٫ -ٞعًـِ ي٘ هبكـا ٤سذٝـ ١ؾتـ ٣ٛايــُذتٗد ا٭ ٍٚعًٝـ٘،
ؾ ْٗا ثاهت ١ي ٛنإ هاقٝاّ عًـ ٢تكًٝـد ٙا٭ ٍٚيــِ ٜعـدٍ عٓـ٘ ،ؾٝطتؿـشب
عٓد٥ر أ ٟٓسذ١ٝ؟ ٜ ٫ ٖٛٚـشسش هكا ٤ايـُٛقٛع سدٚثاّ .
ٚثاْٝاّ اْ٘ ي ٛؾض دسٜإ ا٫ضتؿشاب احلهُ ٞايـُرنٛز ؾٜٗ ٛجبت
سذٝـ ١ايبكـا ٤عًــ ٢ايتكًٝـد ا٭ٖٚ ،ٍٚـرا ا٫ضتؿــشاب ٜ ٫جبـت ٫شَــ٘
ايعاد ٟايـُٓع َٔ ايعد ٍٚعٔ تكًٝد ٙاىل َـذتٗد ثإٕ ٜكًد. ٙ
ِ ٚدس ٣ؾٗ ٛديٝـٌ سٝـح  ٫ديٝـٌ إدتٗـادٟ
ٚثايجاّ إٕ ا٭ؾٌ ي ٛتـ ٓ
ســانِ عًــ ٢ا٭ؾــٌٖٓٚ ،ــا ٜٛدــد ايــدي ٌٝا دتٗــاد ٟاي ــشانِ عًٝــ٘
ٚايـُجبت يـذٛاش ايعد ٍٚنُا تكسز ٚاقشاّ ضًُٝاّ عٔ ا٫غهاٍ .
ايٛد٘ ايساهع إٕ عد ٍٚايـُهًـ َٔ تكًٝد َـذتٗد س ٞاىل َـذتٗد
سٜ ٞطتًصّ أسد َـشرٚز ٜٔعًـ ٢ضـبَٓ ٌٝـع ايــ ً ٛإَـا ايتبعـٝض يف
ايـشهِ ايهًٚ ،ٞاَا ْكض آثاز ايٛقا٥ع ايطاهكٚ ،١تٛقٝش٘
اْ٘ اذا قـًٓد ايـُهًــ شٜداّ ايـُؿـ

هٛدـٛب ايـكؿس عً َٔ ٢ضاؾـس
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أزهـع ١ؾساض ٚإٕ قؿد ايسدٛع يف َٜٛـ٘ٚ ،قـد قؿٓـس ؾـًٛات٘ ايسهاعٝـ١
عٓد ضؿس ٙايـُرنٛز ،ثِ قًٓد خايداّ ايـُؿ

هٛدٛب ايتُـاّ يف ايؿـسض

ايـُرنٛز ؾأتـِٓ ؾ٬ت٘ ايسهاع ١ٝعٓد ضؿس ٙايـُرنٛزٚ ،عٓد٥ر
أ -إَا إٔ ًْتصّ هؿـش ١ؾـ٬ت٘ ايكؿـس ٚؾـ٬ت٘ ايتُـاّٖٚ ،ـرا ٜعـين
ايتبعٝض يف ايـُطأي ١ايهً ١ٝايٛاسد ٫ٚ ،٠دي ٌٝعً ٢ؾشت٘ .
بٚ -اَــا إٔ ًْتــصّ هــبي ٕ٬ؾــ٬ت٘ ايـ

أتــ ٢هٗــا عًــ ٢هبــل ؾتــا٣ٚ

ايـــُذتٗد ا٭ ٍٚايـــُعد ٍٚعٓــٖ٘ٚ ،ــرا ٜعــين ا٫يتــصاّ هاْتكــاض آثــاز
ا٭عُاٍ ايطاهك ١ايؿـادز ٠عًـ ٢هبـل ؾتـا ٣ٚايــُذتٗد ا ،ٍٚ٫ؾٝذـب
عً ٘ٝإعاد ٠ايؿًٛات ايـُأت ٞهٗا قؿساّ يعدّ َياهكتٗا ايـشذ ١ايؿعً.١ٝ
ؿـ( ّ٬إدـصا ٤ا٭َــس
ٜٚـسد عًٝـ٘ أ ّ٫ٚإْــ٘ قـد سكٓكٓــا يف َــشً٘ َؿ ٓ
ايظاٖس ٟعٔ ايٛاقع) ٚاستًُٓا َٛاؾك ١ايـُػٗٛز قبٌ غٓ ٝا اْ٫ؿازٟ
(قدِٖ) عً ٢ا دصاَ ،٤ع َٛاؾكت٘ يـُستهصات ايؿكٗاٚ ٤ايـُتػسع.١
ٚعًٝــ٘ ٜهــ ٕٛعًُــ٘ ايـــُاق ٞعًــ ٢هبــل ؾتــا ٣ٚايـــُذتٗد ا٭ٍٚ
َــذصٜاّ عــٔ ايٛاقــعٚ ،هعــد تبــدٍ تــكًٝد ٙختٝــاز ٙتــكًٝد َــذتٗد ثــإٕ
َطا ٕٚي٘ يف ايؿكـٌ أَ ٚتؿـاٚت َعـ٘ َـع عـدّ ا يتـصاّ هٛدـٛب تكًٝـد
ا٭عًِٜ -عٌُ عً ٢هبل ؾتا ٣ٚايـُذتٗد ايجاْٜٚ ٞهـ ٕٛعُـ ّ٬اٖسٜـاّ
َـذصٜاّ عٔ ا٭َس ايٛاقع ٞي ٛنإ َـ ايؿاّ يًْ٘ ٫ٚ ،تـصّ هـبي ٕ٬ؾـ٬ت٘
ايكؿــس ايــ

أتــ ٢هٗــا عًــ ٢ؾتــا ٣ٚايـــُذتٗد ا٭ ٍٚهعــد عدٚيــ٘ اىل

ايـُذتٗد ايجاْ ٞايـُؿ

هتُاّ ؾـ٬ت٘ ايسهاعٝـ ١يف ايؿـسض ايــُبشٛخ،

نُا ٖ ٛايـشاٍ ي ٛعدٍ عٔ تكًٝد ؾك ٕ٘ٝيت ًـ غسطٕ َٔ غـسٚط ؾـش١
تـكًـٝد ٙنـعسٚض ايـؿـطل  ٫ضـُض ا  ،أ ٚعسٚض ايـ َـسفٔ ايرٖـين
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ٚؾكدإ ايكاهـي ١ؾًٜ ٬صّ َـشرٚز (إْتكاض آثاز ايٛقا٥ع ايطاهك. )١
ٚثاْٝـاّ اْــ٘ قــد ٜكــاٍ  ٫ديٝــٌ َــاْع عــٔ تبعــٝض ايتكًٝــد يف ايــشهِ
ايهًــ ٫ٚ ،ٞديٝــٌ عًــ ٢هيــ ٕ٬ايتكًٝــد يف َجــٌ تعــدد ايتكًٝــد ٚتػــاٜس
ايؿتٚ ٣ٛايـشهِ ايهً ٞيف ايـُطأي ١ايٛاسدَ ٠ا داّ نٌ َُٓٗا َــذتٗداّ
ٚت ــكًٝد ٙؾــشٝشاّ داَع ـاّ يًػــسا٥أل ٚ .عًٝــ٘ ؾؿتــا ٣ٚايـــُذتٗد ا٭ٍٚ
ايـُياهك ١يًٛاقع تهَٓ ٕٛذٓص ٠عً ٢ايـُهًـ ٚؾتـاٚا ٙايــُ ايؿ ١يًٛاقـع
 ٖٞٚأَاز ٠سذ ١ٝايؿتٚ ٣ٛإذٕ ايػسع هتكًٝدَ -ٙعرٓز ّ٠ي٘ عٔ َـ ايؿ١ايٛاقعٖٚ ،هرا ؾتا ٣ٚايـُذتٗد ايجاْ َٔ ٞسٝح ايتٓذٝص ٚايتعرٜس٫ٚ ،
هــأع هتبعــٝض تكًٝــد ٙيف ايــشهِ ايهًــ ٞايٛاســد ٚايـــُ تًـ هــشطب
ا٭شَإ ٚتػٓٝس ايتكًٝد عٓد. ٙ
ٚثايجاّ َع تطًَ ِٝـشرٚز( ١ٜتبعٝض ايتكًٝد يف ايـُطأي ١ايهً )١ٝؾٗٛ
َـشرٚز يف تكًٝد ايـُطأي ١ايهًٚ ،١ٝيٝظ ايـُشرٚز َ تباّ يف نٌ دصٞ٥
َٔ دصٝ٥ات ايـُطأي ١ايهًٖٓ َٔٚ ،١ٝا ًٜ ٫صّ َـشرٚزْ َـٔ عدٚيـ٘ عـٔ
تكًٝد ايؿك ٘ٝا٭ ٍٚاىل تكًٝد ايؿك ٘ٝايجاْ. ٞ
ٖـر ٙعُـدَ ٠ــا إضـتدٍ هـ٘ يًُػــٗٛز ايــُاْع َـٔ ايعــد ٍٚعـٔ تكًٝــد
ايـُذتٗد ا٭ ،ٍٚإ ٫اىل تكًٝد ا٭عًـِ َٔ َـذتٗد ٙا٭ ٍٚايـر ٟقًٓـد،ٙ
ٚيـِ ٜجبت َٓٗا ديٚ ٌٝاقض ضً َٔ ِٝا٫غهاٍ ٜدٍ عً ٢عدّ اجلٛاش.
ٚايـــشاؾٌ هاختؿــاز إْــ٘ َــع تٝطٓــس إهــ٬م يؿظــ ٞيف ايٓؿــٛف
ايػسعٚ ١ٝإه٬م عًُ ٞيف دس ٟايعك ٤٬عً ٢ايسدٛع اىل أٌٖ ايــ ر٠
ٚايـُعسؾٚ ١عـدّ َـٓعِٗ َـٔ ايعـدٜ -ٍٚطـكأل ا

ـاع ايــُدٓع ٢عًـ٢

ايـــُٓع نُــا ٜطــكأل ا٭ؾــٌ ايعكًــ ٞايـــُكسزٓ هتكــسٜبني ،نُــا ٜتــبني إٔ ٫
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َٛدب يًتُطو هاضتؿشاب سذ ١ٝؾتـ ٣ٛايؿكٝـ٘ ايـرٜ ٟسٜـد ايعـدٍٚ
عٓ٘ ،ؾاْ٘ قعٝـ يف ْؿط٘ َـشه ّٛيًدي ٌٝايًؿظٚ ٞضري ايعك ٤٬قيعٝاّ،
 ٫ٚداع ٞيعهاي ١ؾُٝا ٖ ٛأَسْ قعٝـ ٜٚػين عٓ٘ ايدي ٌٝايك. ٟٛ
َٚا تكدّ نً٘ ْا س اىل قٛيني َػٗٛز ٜٔيف ايعدَ َٔ ٍٚـذتٗد سـٞ
اىل َـــذتٗد ســ ٞثــإُٕٖٚ ،ــا ايكــ ٍٛهعــدّ دــٛاش ايعــدٚ ،ٍٚايكــٍٛ
ايـُ تاز دٛاش ايعد. ٍٚ
ٚثـُ ١ق ٍٛثايح سها ٙايطٝد ايـشه)32(ِٝعـٔ
ؾاسب اجلٛاٖس  ٖٛٚايتؿؿ ٌٝهني ايٛقا٥ع ايـ

اع(١قـدِٖ) َـِٓٗ
إيتـصّ ايــُهًـ ؾٗٝـا

هتكًٝد َٔ قًٓدٚ ٙعٌُ هؿتٛاٚ ٙايتصّ ايبكا ٤عُ ّ٬عً ٢تكًٝد ٙؾـٜ ٬ــذٛش
ي٘ ايعد ٍٚعٓ٘ اىل تكًٝد غريٖٚ ،ٙرا نُا ي ٛعكد عً ٢إَـسأ ٕ٠هايؿازضـ١ٝ
إعتُاداّ عً ٢ؾتَ ٣ٛـذتٗد ٜـذٓٛش ذيو ٜٚؿشٓش٘ ٚقد ايتصّ عًْ ٢ؿط٘
ايبكا ٤عً ٢تكًٝد ٙعَُٚ ،ّ٬ع٘ ٜ ٫ــذٛش ايعـد ٍٚعٓـ٘ اىل غـري ٙيف ٖـرا
ا٭َــس ،هــإٔ ٜ ٫س ٓتــب آثــاز ايصٚدٝــَ ١ــٔ ا ؾ ـ اؽ ٚا ْؿــام ٚايكطــِ
ْٚـــشٖٛا ٚإٕ قًٓــد َـــذتٗداّ ثاْٝــاّ ٜ ٫ؿــشٓض عكــد ايٓهــا هايؿازضــ١ٝ
ٚاعتُد ؾتٛا. ٙ
ٚهني غري ذيو َٔ ايٛقا٥ع نُا ي ٛعكد عً ٢اَـسأ ٠أخـس ٣هايؿازضـ١ٝ
هعــد ايعــد ٍٚاىل تكًٝــد َــذتٗد ثــإٕ ٜ ٫ؿــشض ايٓهــا هايؿازضــ ١ٝؾاْــ٘
ٜـذٛش ي٘ عدّ تستٝب آثاز ايصٚد ١ٝعًٗٝـا ،هـٌ ٜـتعني عًٝـ٘ تـسى تستٝـب
آثاز ايصٚدٝـ ١عًـَ ٢ـٔ عكـد عًٗٝـا هايؿازضـ٫ ١ٝسكـاّ هعـد ايعـد ٍٚعـٔ
تـكًٝد ايؿك ٘ٝايـش ٞا٭ ٍٚاىل تكًٝد ايؿك ٘ٝايـش ٞايجاْ. ٞ
( )32زادع دٛاٖس ايه ّ٬زَ + 213 38طتُطو ايعس ٠ٚايٛثك ٢ز. 33 8
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ٚيعٌ ٚد٘ ٖرا ايتؿؿ ٖٛ ٌٝإٔ ايكدز ايـُتٝكٔ ايـُطًِ َٔ ا٫

اع

عً ٢عدّ دٛاش ايعدٚ ٍٚايسدٛع عٔ تكًٝد ايؿك ٘ٝايـشٖ ٞـَ ٛـا عُـٌ
هـــ٘ َـــٔ ؾتـــاٚا ٙيف ايصَـــإ ايــــُاق ٞعًـــ ٢ايعـــدٚ ،ٍٚهًشـــا ايـــصَٔ
ايـُتذدد اي٬سل يًعد ٍٚؾَٗ ٛـ ٓٝـسْ ؾ ٕ ايت ٝري هني ؾتـا ٣ٚايؿكٗـاٖ ٤ـٛ
َـؿاد إه٬م أدي ١ايتكًٝد ٚضـري ٠ايعك ٤٬نُا أٚقشـٓا ضًؿاّٚ ،ي ٛؾسض

سؿ ٍٛايػو يف دٛاش ايعدٜ ٍٚـذس ٟإضتؿـشاب ايت ـٝري هـني تكًٝـد
ٖرا ٚتكًٝد ذاىٖٚ ،را ايؿسض خازز عٔ ايكدز ايـُتٝكٔ َٔ ا٫
ايـُدع ٢عدّ دٛاش ايعد ،ٍٚأ ٫ ٟإ

ـاع

اع ؾَ ٘ٝاْع عٔ ايعد. ٍٚ

يهٔ يٓا تعكٝبإ عًٖ ٢را ايـُكاٍ زغِ تٛقٝشٓا ايؿا٥ل يُٖ٘ٚ ،ا
أ -إٕ ايػـــل ا٭ٚ ٍٚاقعـــٚ ْ١اســـد ٠ذات أسهـــاّ َتعـــددَ ٠ستبيـــ١
هايٛاقعــٚ ١هايتكًٝــد ا٭ ٜ ٫ٚ ،ٍٚــُهٔ ايتؿؿــ ٌٝهــني دص ٝ٥ـات اي ــشهِ
ايهًــ ٞايٛاســد ايــر ٟق ًٓــد ؾٝــ٘ ايؿكٝــ٘ ا٭ ٍٚثــِ عــدٍ اىل تكًٝــد ايؿكٝــ٘
ايجاْ ،ٞأتُـس ٣أْ٘ ي ٛتــشؿٌٓ ٚيـدْ َـٔ شٚادـ٘ هايــُسأ ٠ايــُعكٛد عًٗٝـا
هايؿازض ٖٛٚ -١ٝهامٕ عً ٢تكًٝد ا٭ -ٍٚأنإ ٚيداّ س ّ٫٬ثِ يـُا ٜعـدٍ
اىل ايؿك ٘ٝايجآْٜ ٞكًب سـاٍ ايٛيـد ٜٚؿـري ٚيـد سـساّ أٚ ٚيـد غـبٗ ١؟
نٚ ٬أيـ نٜ ٫ٚ ،٬ـشتٌُ ؾكٖ ْ٘ٝرا أؾ. ّ٬
ب -إٕ ايتأٌَ يف خؿٛؾـٝات ايــُكاٍ ٜػـٗد هأْـ٘ يـٝظ تؿؿـ ّ٬ٝيف
دــٛاش ايعــد ،ٍٚهــٌ سكٝكتــ٘ ٖــ ٞايكــ ٍٛهــذٛاش ايعــدَ ٍٚــع تؿــشٝض
ا٭عُاٍ ايطاهكٚ ١تستٝب آثازٖا ايػسعٚ ١ٝؾل ايتكًٝد ايطـاهل ،نُـا ٖـٛ
ايـشاٍ ٚايـشهِ يَ ٛات ايـُذتٗد ا٭ٚ ٍٚعـدٍ اىل تكًٝـد ايجـاْ . ٞثـِ
ْٓتكٌ اىل ايبشح ايتاضعٖٛٚ ،
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التبعيض يف التقليد :
ٚقع ايبشح يف دٛاش ايتبعٝض يف ايتكًٝـد ٚيف ؾـشت٘ ٚعـدّ ؾـشت٘
ؾٗــٌ ٜـــُهٔ إٔ ٜكًٓــد َـــذتٗداّ يف ؾــسٚع ايعبــادات أ ٚؾــسٚع اييٗــاز٠
ٚايؿٜٚ ٠٬كًٓد َـذتٗداّ آخس يف ؾسٚع ايـُعاَ٬ت أ ٚؾسٚع عكد ايٓهـا
ٚإٜكاع ايي٬م ؟ .
يـِ أدد ايتعسض يـ٘ يف ايسضـا ٌ٥ايعًُٝـٚ ١ايبشـٛخ ا٫ضـتد٫ي ١ٝإ٫
ْادزاّ َٚـ تؿساّ ٚإغعازاّ ٚهًشا هعض أقطاَ٘ َٔ د ٕٚإضتكؿا. ٤
 ٜٚــُهٔ ايكــ ٍٛهــدٚاّ يف قــَ ٤ٛــا إضــتكسهٓاَ ٙــٔ عــدّ يــص ّٚتكًٝــد
ا٭عًـِ ٜـذٛش ايتبعٝض يف ايتكًٝد ،يه ٕٛايعٌُ يف نٌ ٚاقعَ ٕ١طتٓداّ
اىل سذَ ١عتر ٖٞ ٠تكًٝد َـذتٗدٕ عدٍ ،هٌ قد ٜكاٍ هٛدٛب ايتبعٝض
يف ايـذًُٚ -١ي ٛعٓد ايبعض -نُا ي ٛؾسض ثبٛت أعًـُ ١ٝشٜد يف ؾسٚع
ايعبادات ٚثبٛت أعًـُ ١ٝعبٝد يف ؾسٚع ايـُعاَ٬ت ٚقًٓا هٛدٛب تكًٝد
ا٭عًـــِ -ؾتــ ّ٣ٛأ ٚإستٝاه ـاّ ٚدٛه ٝـاّ -ؾاْــ٘ ٜتع ـ ٔٓٝتكًٝــد شٜــد يف ؾــسٚع
ايعبادات ٚتكًٝد عبٝد يف ؾسٚع ايـُعاَ٬ت ،هًشا إٔ دي ٌٝيص ّٚتكًٝد
ا٭عًـِ ٜعِٓ َٔ نإ أعًـِ يف هعض ايؿك٘ .
يهٔ ٖرا هـشحْ نرٜ ٟٚبـتين عًـ ٢ايكـ ٍٛهٛدـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ،
ٚأَا عٓد عدّ ايك ٍٛهـ٘ أ ٚعٓـد ايكـ ٍٛهأٚيٜٛـ ١تكًٝـد ا٭عًــِٜ -ــُهٔ
ايكــ ٍٛه ــذٛاش ايتبعــٝض ْٚ ،ــشتاز اىل تؿؿــ ٌٝهٝــإ ٚعٓد٥ــر  ٜــُهٓٓا
تكط ِٝتبعٝض ايتكًٝد هني َـذتٗد ٜٔأ ٚأنجس اىل ؾٛز ٚأْٛاع
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اليوع األول :تبعيض التقليد بني الـنتفقني فتوىً .
اذا أزاد ايـُهًـ إٔ ٜبعٓض تكًٝد ٙهني َـذتٗدَ ٜٔتؿكني يف ايؿتـ٣ٛ
ضٛا ٤ناْـا َتؿـاٚتني يف ايعًــِ أّ ناْـا َتطـاٜٚني أَ ٚتكـازهني يف ايعًــِ
ٚايؿك َٔٚ ،١ًٝايٛاقض إٔ إتؿام َـذتٗد ٜٔيف ايؿتا ٣ٚعدٜـِ ايتشكل
أْ ٚادزٚ ،ٙعً ٢ؾسض تـشكك٘ ؾ ٬زٜـب يف دـٛاش ايتبعـٝض س٦ٓٝـر هـني
تكًٝــد ٖــرا ايـــُذتٗد ٚذاى َــا داَــا َــتؿكني يف ايؿتٝــا ،أ ٚيـــِ ٜهــٔ
ايـــُهًـ ٜعًـــِ هاخت٬ؾُٗــاٚ -يــ ٛيف ســدٚد ايـــُطا ٌ٥ا هتٜ٤٬ــ ١يــ٘-
ٖٚرا َـُهٔ ايتشكل ٚإٕ نإ قً ّ٬ٝؾاْ٘ يف ٖر ٙايـشا٫ت تهـ ٕٛؾتـ٣ٛ
ايؿك ٘ٝسذَ ّ١عترٜ ٠ؿض ا ضتٓاد ايٗٝاًٜٚ ،صّ َٓ٘ إٔ ٜت ري هـني تكًٝـد
ٖــرا ايؿكٝــ٘ ٚهــني تكًٝــد ذاى ايؿكٝــ٘ ،هــٌ  ٜــُهٓ٘ ايتبعــٝض ؾٝك ًٓـد ٖــرا
ايؿكٝــ٘ يف هعــض ايـــُطاٜٚ ٌ٥ك ًٓ ـد ذاى ايؿكٝــ٘ يف َطــا ٌ٥أخــس ،٣إذ ٫
َٛدب يٛسد ٠ايؿك ٘ٝايـُكًد ٫ٚ ،دي ٌٝعً ٢يصَٗٚا عً ٢ايـُهًـ .
هٌ َكتك ٢إه٬م أٚاَس ايسدٛع اىل ايسا ٟٚايؿك -٘ٝيـ ٛتــشكل هلـا
إه٬مْ َٔ ٖـر ٙايــذَٗٚ -١كتكـ ٢ضـري ٠ايعكـ ٤٬يف ايسدـٛع اىل أٖـٌ
ايـ رٚ ٠ايـُعسؾ ٖٛ ١دٛاش ايتبعٝض يف ايتكًٝـد ٫ضـُٝا يف ايػـسعٝات،
إذ ايـُِٗ س٦ٓٝر ٚددإ ايــ بري ايــُؿ

يــًُه ١ا٫دتٗـاد ٚا ضـتٓباط

ايؿعًَ ٞؿشٛه ّ١هايعدايٚ ١ايتك ،٣ٛؾٝت ري ايـُهًـ هُٗٓٝا .
ْعِ ي ٛنإ أسـدُٖا أٚزع أ ٚأشٖـد يف ايـدْٝا -نـإ تكًٝـد ٙأزدـض،
يـُا تكدّ َٔ زدشإ تكًٝـد ا٭عـدٍ ا٭ٚزع يػـد ٠تٓاضـب ايؿـؿَ ١ـع
ايـُٓؿب ٚايـُكاّ ايسٚساْ ٞايـ اف .
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اليوع الثاىي  :تبعيض التقليد بني الـنتساويني فضالً .
اذا أزاد ايــــُهًـ إٔ ٜـــبعٓض تـــكًٝد ٙهـــني َـــذتٗدَ ٜٔتطـــاٜٚني يف
ايؿك ١ًٝايعًـُ ١ٝأَ ٚتكازهني ؾإ عًـِ اخت٬ؾُٗا يف ايؿتا ٣ٚإْدزز يف
ايٓٛع ايجايحٚ ،إٕ يـِ ٜعًـِ تـ ايؿُٗا يف ايؿتـاٖٚ -٣ٚـرا ؾـسض ْـادز
أٜكاّ -أَهٔ ايـُهًـ تبعٝض تكًٝد ٙهُٗٓٝا ،نإٔ ٜطأٍ َــشُداّ ايؿكٝـ٘
عٔ سهِ ايطؿس اىل أزهع ؾساض ٜٚؿت ٘ٝثِ ٜعُـٌ هؿتـٛاٜٚ ،ٙطـأٍ عًٝـاّ
ايؿكٝــ٘ عــٔ سهــِ إخــساز ايـــَُ ٕ٪ــٔ قُٝــ ١ايػــ٬ت ايصزاعٝــ ١يف َكــاّ
إخساز ايصناَٗٓ ٠ا ٜٚؿتٝـ٘ ثـِ ٜعُـٌ هؿتـٛاٖٚ ،ٙـٜ ٫ ٛعًــِ هاخت٬ؾُٗـا
ؾتٛاٝ٥اّ أ ٚإتـؿاقُٗا يف ٖاتني ايـُطأيتنيٚٚ ،دٗ٘ إٕ نـٌ ؾتٝـا َـٔ ٖـرا
ايؿكٝـــ٘ َٚـــٔ ذاى ايؿكٝـــ٘ سذـ ـَ ْ١عتبــــسَٚ ْ٠ؿـــدامْ ٭خبـــاز تأضـــٝظ
ايـــُسدع ١ٝايدٜٝٓــ ١ايٓا٥بــ ١يًؿكٝــ٘ ايـــُٓرز َــٔ طأٖــٌ ايــرنسص (ٚزاٟٚ
أسادٜجِٗ) ؾتٓيبل ايـشذ ١عً ٢ؾت ٣ٛنٌ ٚاسد َٔ ايؿكٗٝني ايـُتطاٜٚني يف
ايؿكــ ١ًٝايعًـــُٚ ١ٝيف قــ ٠ٛا دتٗــادَٚ ،ــاداّ ٜ ٫عًـــِ هــاخت٬ف ؾتاٚاُٖــا
ٜـُهٓ٘ ايتبعٝض يف تكًٝد ٙهُٗٓٝا ،٭ٕ ؾت ٣ٛنٌ ٚاسدٕ َٔ ايـُذتٗد ٜٔسذ١
ؾعًَ ١ٝعتر ٠ثاهت ١عً ٘ٝي٘ إٔ ٜطتٓد يف أعُاي٘ اىل أُٜٗـا غـاٖ . ٤ـرا نًـ٘ يف
ا٫عُــاٍ ايـــُطتكً . ١هــٌ  ٜــذٛش يــ٘ ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد هًشــا أدــصا ٤أٚ
غسا٥أل ايعٌُ ايـُسنب ايٛاسد نايؿـ ٠٬اذا

ٜعًـِ اخـت٬ف ايؿكـٗٝني يف

ؾتاٚاُٖا ،نإٔ ٜطأٍ ايؿكَ ٘ٝـشُداّ ٜٚؿتٝـ٘ ههؿاٜـ ١غطـٌ ايجـٛب ايــُتٓذظ
هػــري ايبــَ ٍٛــسٚ ّ٠اســدٜٚ ٠عُــٌ هؿتــٛاٜٚ ،ٙطــأٍ ايؿكٝــ٘ عً ٝـاّ ؾٝؿتٝــ٘ هـــذٛاش
ايـــُطض َٓهٛض ـاّ يف ٚقــ ٤ٛؾــ٬ت٘ ،أٜ ٚكًٓ ـد شٜــداّ يف عــدّ ٚدــٛب قــسا٠٤
ايطٛز ٠يف ايؿٜٚ ٠٬كًٓد عبٝداّ يف ا٫نتؿا ٤هتطبٝش ١نبريٚ ٠اسد ٠يف ايسنعتني
ا٭خريتنيٚ ،ذيو ٭ْ٘ ٜطتٓد يف نٌ عٌُ اىل سذ ١غسع ١ٝيف سك٘ ؾع. ّ٬

صور التبعيض يف التقليد وأحكامها )339( ........................................

اليوع الثالث  :تبعيض التقليد بني الـنتخالفني فتو ًى .
اذا أزاد ايـُهًـ إٔ ٜبعض تـكًٝد ٙهني ؾكٗٝني َع عًـُ٘ هاخت٬ؾُٗا
يف ايؿت -٣ٛأعِ َٔ ؾـسض تطـاُٜٗٚا يف ايؿكـ ١ًٝايعًــُ ١ٝأ ٚتكازهُٗـا
 َٔٚؾسض تؿاٚتُٗا يف ايؿكٌ ٚاستُاٍ أعًـُ ١ٝأسدُٖا ،هـٌ ٜٚكٗٓٝـا
اذا هٓٓٝا عً ٢عدّ ٚدٛب تكًٝد ا٫عًـِ -ؾٌٗ ٜـذٛش تبعٝض ايتكًٝد ؟ .

ٖٚرا ايؿسض ٖ ٛايػايب ٚاقعاّ ٚخازداّ ،هـٌ ٖـ ٛايػايـب ايــُتبادز
٭ذٖإ ايـُتؿكٗني ا٭تكٝا ٤هـُذسد إيتؿاتِٗ اىل تـ ايـ ؾتا ٣ٚايؿكٗٝني
أ ٚايؿكٗا ٤ؾُٝا هُٗٓٝا أ ٚه ،ِٗٓٝنُا ًُِٜـَُظُ ٖرا ُٜٚعسف هايٛددإ .
ٖرا ايـٓـٛع َٔ ايـتـبعٝض -هعُ ّٛأقطاَ٘ اٯتـٜ -١ٝـبـد ٚإ

ـاَ ّ٫ـٔ

هعــض ايؿكٗــا ٤ا٭ٚاخــس ايـــُٓع ؾٝــ٘ ع ـٔ تبعــٝض ايتكًٝــد ؾٝــ٘ ٚعًــ٢
ا٫ه٬مٜٚ ،ـُهٔ ا٫ضتد ٍ٫ي٘ هأَس ٜٔأ ٚهٛدٗني
ايٛد٘ ا٭ ٍٚقؿـٛز إهـ٬م ْؿـٛف ا٫زدـاع ايًؿظٝـ ١عـٔ إثبـات
َػسٚع ١ٝايتبعٝض يف ايتكًٝد يف ايد ٜٔؾاْـ٘ ٚزدت ايٓؿـٛف ايػـسع١ٝ
ايدايــ ١عَُٛــاّ ٚخؿٛؾــاّ عًــ ٢ايسدــٛع اىل زٚا ٠أســادٜجِٗ ٚؾكٗــا٤
أؾــشاهِٗ ،ؾــإ ٖــر ٙا٭خبــاز  ٫د٫يــ ١ؾ ٗٝـا عًــ ٢دــٛاش ايتبعــٝض يف
ض ـظ يسد ـٛع ايـــُتدٜٓني اىل زا ٟٚســدٜجِٗ ٚدازٜــ٘
ايتكًٝــد ،٭ْٗــا تٓ ٪
َٚتؿكٓٗــ٘ نٝــْٛظ ٚشزازٚ ٠أهــ ٛهؿــري  ْٚــشٚ ،ِٖٛايـــُؿٗ ّٛعسؾ ـاّ ٖــٛ
ايسدٛع يف َعايــِ دٜٓـ٘ ٚأسهـاّ غـسع٘ اىل ٖـرا ايؿكٝـ٘ َــ ؿٛؾاّ أٚ
يراى ايؿكَ ٘ٝــ ؿٛؾاّ أ ٚيـراى ايؿكٝـ٘ َــ ؿٛؾاّ ٫ ،إٔ ٜسدـع ؾـ ّ٠
َٔ ايٛقت هلرا ايؿكٚ ٘ٝؾ  ّ٠يـراى ايؿكٝـ٘ ،أٜ ٚسدـع يف ٖـرا ايؿـسع اىل
ٖرا ايـؿكٚ ٘ٝيف ذاى ايؿسع يراى ايـؿك ،٘ٝهـُعٓ ٢إٔ  ٫د٫ي ١يف ا٭خباز
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أؾ ّ٬عًٖ ٢را ايتبعٝض يف ايـُسدعٚ ١ٝتـذص ١٥ايتكًٝد يف أسهاّ ايد.ٜٔ

ٚهتعــبري ثــإٕ إٕ زٚاٜــات ا٫زدــاع ايعــاّ ٚاي ــ اف  ٜــُهٔ إٔ
ُٜطــتظٗس َٓٗــا عــدّ غــسع ١ٝايتبعــٝض يف ايتكًٝــد ،نايــرٚ ٟزد يف ســل
َـشُد هٔ َطًـِ ٚايـشازخ هٔ ايـُػري ٠ايٓكـسٚ ٟأهـ ٛهؿـري ا٭ضـدٟ
ٚشنسٜا هٔ آدّ ايكُٚ ٞغريِٖ ،ؾسادع( )31تـذدٖا ٚزدت تــشحٓ عًـ٢
ايسدــٛع اىل ايــسا ٟٚايؿكٝــ٘ ايٛسٝــد يف هًــد ٙأ ٚايـــُتٝطس يــ٘ َسادعتــ٘
ٚسٝــداّٚ ،يٝطــت يف َكــاّ هٝــإ تــبعض ايتكًٝــدٜ ٫ٚ ،تعكــٌ سٓٝــراى
سؿ ٍٛتعدد ايتكًٝد أ ٚتبعٝض ايـُسدع ١ٝستٜٓ ٢عكد يًسٚاٜات إه٬م
أسٛاي ٞأٜ ٚدٓع ٢إه٬قٗا ثـِ ٜعتـرز عٓـ٘ ٜٚــذاب هاْؿـساف ا هـ٬م
قيعٝـاّ عــٔ (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) أٜ ٚعتــرز هكؿــٛز د٫يتٗـا عــٔ إؾــاد٠
إهــ٬م أســٛاي ٜ ٞـ٪د ٟاىل إثبــات (َػــسٚع ١ٝايتبعــٝض يف ايــد )ٜٔأٚ
ا غعاز هايـُػسٚع ١ٝيف ا٭قٌ .
ٚهتعبري دقٝل يـِ ٜتكض َـٔ ٖـر ٙايٓؿـٛف د٫يـَ ْ١يًكـ ْ١تؿـشٓض
(ايـتـبعـٝض يف ايـتـكًٝد) هايسدٛع تاز ٠هلرا ايؿكـٚ ٘ٝتاز ٠يـراى ايؿكــ،٘ٝ
ؾًـِ ٜـشسش ا٫ه٬م ستٜ ٢طتدٍ ه٘ أٜ ٚعترز عٓ٘ هدع ٣ٛاْ٫ؿـساف .
ٖرا غا ١ٜتٛقٝض دي ٌٝايـُٓع ايـُشتٌُ قؿد ٙيبعض ا٭ع. ّ٬
يهٓ٘ قاهٌ يًـُٓاقػٚ ١ايـدؾع ،ؾـإ أخبـاز ا٫زدـاع ايــ اف يـبعض
ايسٚا ٠ايؿكٗاٖ -٤ر ٙتتكُٔ ا٫زغاد اىل َسادع ١ايؿكَ ٘ٝـٔ أؾـشاهِٗ
ٚايـُتعًـِ َِٓٗ ٚايطاَع ٭سادٜجِٗ ٖٞٚ ،أخباز َتعدد ٫ ٠د٫يـ ١يــٗا
عًــ ٢اعتباز(ٚســد ٠ايؿكٝــ٘ ايـــُسدع) هــٌ  ٫ٚإغــعاز ؾٗٝــا هــايسدٛع يًؿك ٝـ٘
( )31ايٛضا ٌ٥ز 81ب َٔ 88أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ
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ايٛسٝد يف هًد ،ٙهٌ اٖسٖا تـدزٜب أتبـاعِٗ عًـ ٢ايسدـٛع اىل ايؿكٝـ٘
ؾُٝا ٜـشتاد َٔ ْ٘ٛأَٛز دٚ ِٜٗٓأسهاَ٘ ٫ٚ ،تعسض هلا  ٫ٚهٝإ ؾٗٝـا
يطـ٪اٍ (ايؿكٝـ٘ ايٛسٝــد) هـٌ  ٫ٚايــُتعدد ،نٝـــ ؟ ٚضـري ٠ايـــُتػسع١
َطتكسٓ ٠يف ايعؿٛز نًٗا عً ٢ايط٪اٍ َـٔ ٖـرا ايؿكٝـ٘ َٚـٔ ذاىٖٚ ،ـٛ
َكتك ٢مساس ١غسٜع ١ا٫ض ،ّ٬هٌ ٜـُهٔ إٔ ٜدٓع ٢دس ٟايــُتػسع١
يف أشَٓــتِٗ()عًــ ٢ايتبعــٝض يف ايطــ٪اٍ َــٔ أٖــٌ ايعًــِ َــٔ زٚا٠
أسادٜجِٗ ٚ

ُٜعٗد َِٓٗ ايتصاّ ايسدٛع اىل ؾكٚ ٕ٘ٝاسد هكٝد ايٛسد. ٠

ٜٚـُهٔ تٛنٝد ٙهدع ٣ٛإهـ٬م ْؿـٛف ا٫زدـاع ايعـاّ ٚايــ اف
ٚإثباتــ٘ يػــسع ١ٝايتبعــٝض ،هكسٜٓــ ١دــس ٟايعكــٚ ٤٬ايـــُتػسع ١عًٝــ٘ يف
ايبًدإ ايـُتٛؾس ٠عً ٢أنجس َٔ عايـِ ٚخـبري ،سٝـح تـس ٣ايعكـٜ ٤٬سدعـٕٛ
هلرا ايــ بري ٚذاى َــُٔ تتٝطٓـس هلـِ َسادعتـ٘ ٚضـ٪اي٘ عُـا ٜــشتادَ ْ٘ٛـٔ
ايـ رٚ ،٠تس ٣ايـُتػسع ١تازٜ ّ٠طأيٖ ٕٛرا ايؿكٚ ٘ٝتازٜ ّ٠طأي ٕٛذاى ايؿك،٘ٝ

َٚـٔ ايٛاقــض غًبــ ١إخت٬ؾُٗــا يف ايؿتـاٖٚ ،٣ٚــرا َعًــ ّٛهلــِ(،)
نٝـ  ٫؟ ٚإٕ ا٫خـت٬ف ساؾـٌْ َـٔ اخـت٬ف أخبـازِٖ ٚتعازقـٗا،

ٜ ٫ٚـُهٔ ا٭خر ه ه٬م أخبـاز ا٫زدـاع يف خؿـٛف َـٛازد (اتؿـام
ؾتــا ٣ٚايؿكٗــاَ )٤ــع إٔ اخــت٬ؾِٗ ؾتــٖ ّ٣ٛــ ٛايػايــب ،ؾًــ ٛخؿٓؿــٓا
ا٭خباز هٗر ٙايـُٛازد -نإ ن ّ٬يًُيًـل عًـ ٢ا٭ؾـساد ايٓـادزٖٚ ٠ـٛ
أَ ـسْ َطــتٗذٔ ،ؾ٬هــد َــٔ نًـــٗا عًــ ٢ايٓــادز ٚايػــا٥ع هــني عُــّٛ
ايـــُهًؿنيٖٚ ،ــرا ٜــ٪د ٟاىل غــسع( ١ٝايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) ٚثبــٛت
ا هــ٬م ا٭ســٛاي ٞيًٓؿــٛف -هكــُ ١ُٝقسٜٓــ ١غــٝاع ضــ٪اٍ ا٭تبــاع
ٚزدــٛعِٗ اىل غــري ٚاســد ٚعــدّ قؿــٛز ٙعــٔ إثبــات ايكــ ٍٛه ــذٛاش
(ايتبعٝض يف ايتكًٝد) ٚهه ٕٛايعٌُ يف نٌ ٚاقعَ ١طتٓداّ اىل سذ. ١
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ايٛد٘ ايجاْ ٞعًَٓ ٢ع ايتبعٝض يف ايتكًٝد قؿـٛز ايطـري ٠ايعكٝ٥٬ـ١
ٚايـُتػسع ١ٝايـُُكا ٠اي

ٖ ٞعُد ٠ايـدي ٌٝعًـ ٢غـسع( ١ٝايتكًٝـد يف

ايد )ٜٔؾاْـ٘ يــِ ٜتٓكـض دسُٜٗـا عًـ ٢تبعـٝض ايتكًٝـد يف ا٭َـٛز ايدٜٝٓـ١
ٚتبعــٝض ايـــُسدع ١ٝايـــ ر ١ٜٚيف ا٭َــٛز ايدْٜٛٝــ ،١ؾــإ ايعكــ ٤٬أٚ
ايعاقٌ تساٜ ٙسادع خبرياّ ٚاسداّ يف أَٛز ٙايدَْ ١ٜٛٝسادعَ ١تؿًَٚ ،١ـا
يـِ ٜـشؿٌ خًٌْ يف ايبني ٜبكَ ٢طتُساّ عً ٢ايسدٛع ايٜ ٫ٚ ٘ٝتذصأ ٫ٚ
ٜتــبعض زدٛع ـ٘ ايٝــ٘ تــازٚ ّ٠اىل غــري ٙتــاز ٠أخــسْ ،٣عــِ قــد  ٜــشؿٌ
خًٌ َٛت أ ٚخ٬ف أ ٚتبدٍ ؾٝشؿٌ ايٓصٚع اىل غري َٔ ٙايـ را. ٤
ٖٚهرا دـست ضـري ٠ايــُتػسع -١نعكـ -٤٬هًٝـ ١ايػٝبـ ١ايهـرٚ ٣يف
َ٦ات ايطٓني عًـ ٢ايسدـٛع اىل َــذتٗدٕ ٚاسـد يف ايٛقـت ايؿـازد ستـ٢
ٜيسأ ايـُٛت أ ٚتظٗس أعًـُ ١ٝغري ٙأْ ٚـشٖٛا َٔ ايعٛازض ؾٝعـدٍ اىل
تـكًٝد َـذتٗد ٚاسد .
ٚايـشاؾٌ هاختؿاز قؿٛز أق ٣ٛديًٝني عًَ ٢ػسٚع( ١ٝايتكًٝد يف
ايــد )ٜٔعــٔ إثبــات دــٛاش (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) يف إٓ ٚاســد ٚشَــإ
ؾازد ،ؾ ٬عُ ّٛيف ضري ٠ايعك ٤٬عًـ ٢ايسدـٛع اىل ايــ بري  ٫ٚإهـ٬م
يف أخباز ا٫زداع ايعاَٚ ١ايـ اؾ ١عًَ ٢ػـسٚع( ١ٝتبعـٝض ايتكًٝـد يف
ايد ٫ٚ )ٜٔأثس يًـُػسٚع ١ٝيف نًـُات ايؿكٗاَ -٤تكدَني َٚتـأخس. -ٜٔ
ٖرا غا ١ٜتٛقٝض دي ٌٝايـُٓع ايـُشتٌُ قؿد ٙيبعض ا٭ع. ّ٬
يهٓ٘ َػهٌ ؾإ دس ٟايعك ٤٬عً ٢تـذص ١٥ايسدٛع اىل أٌٖ ايــ ر٠
يف ا٭َٛز ايـُتعددٚ -٠اقض َـشطٛع هايٛدـدإ ،هـٌ زدـٛعِٗ ايٝـ٘
يف ا٭َس ايٛاسد قد ٜتذصأ َٔ د ٕٚإْهاز أسـدٕٚ ،ايعـسف هباهـو ٚأَـاّ
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عٓٝوٚ ،قد إعـ ف ايطـٝد ايطـبصٚاز(ٟقد )ٙهٗـرا سـني أغـهٌ هكٛيـ٘
(إٕ ايٛاقـــع يف ايـ ــ ازز تؿهٝـــو ايعكـــ ٤٬يف زدـــٛعِٗ اىل ايـ ــ را٤
ؾٝأخر َٔ ٕٚهعكِٗ زأٜاّ  َٔٚاٯخس زأٜـا آخـسٚ -يـ ٛيف عُـٌ َسنـب
ذ ٟأدصاٚ ٤غسا٥ألٚ -يـِ ٜجبت ايسدع عٔ ضريتِٗ)(. )31
ٚهاختؿــاز اي ــذس ٟايعك٥٬ــ ٞثاه ـتْ عًــٚ ٢ســد ٠ايـــُسدع ٚعًــ٢
ايتبعٝض يف ايـُسدعٖٚ ،١ٝهرا ايطري ايـُتػسع ٞايعُ َٞٛيف عؿـٛزْا
ٚيف ايعؿـٛز ايـــُاقٚ ١ٝيف عؿــٛزِٖ(ٖ )ـ ٛايسدــٛع اىل أ ٟخــبري
يف َعايـِ ايدٚ ٜٔأسهاَ٘ تٝطٓـست َسادعتـ٘ٚ ،قـد ٜبعٓكـَ ٕٛـسدعٝتِٗ
ؾٝطأيٖ ٕٛرا ايعا

تاز ّ٠أ ٚؾ  َٔ ٠ايٛقت ٜٚطـأي ٕٛذاى تـاز ٠أ ٚؾـ ٠

أخـــسٖٚ ،٣ـــرا ايتبعـــٝض يف ايطـــ٪اٍ ٚزدـــٛع ايعكـــٚ ٤٬ايــــُتػسع١
َـشطٛع َ ٖٛٚكتك ٢اييبع ايبػس. ٟ
ْعِ قً َٔ ٌٝايعٛاّ ايـُتؿكٗٚ ١يف ايعؿٛز ا٭خري ٠سني إغتٗس تكًٝد
ا٭عًـــِ تــساِٖ ٜؿتٓػــ ٕٛعــٔ ا٭عًـــِ ٚاذا عسؾــٚ ٙٛغ ٓؿــ ٙٛإْ ــشؿس
تكًٝدِٖ ؾٝـ٘ ٚيــِ ٜبعٓكـٛا تــكًٝدِٖٖٚ ،ـ ٤٫٪قًٝـٌْ هايٓطـب ١اىل عُـّٛ
ايـُتػسع ١يف عُ ّٛايعؿٛز ٫ضُٝا ايعؿٛز ايـُاق ١ٝسني يـِ ٜٛدب
أعا ِ ؾكٗاْ٤ا تكًٝد ا٫عًـِ أ ٚسني يـِ ُٜعسف تكًٝد ا٭عًـِ يف عؿٛز
ايــــُعؿَٛني(ٖٚ ،)ـــ ٤٫٪ايــــُتػسعٜ ١بعٓكـــ ٕٛتكًٝـــدِٖ نُـــا ٫
ًٜتصَ ٕٛهتكًٝد ا٭عًـِ خاؾ. ١
ٚهاختؿــاز غايــب دــس ٟايـــُتػسع ١ثاهـتْ عًــٚ ٢ســد ٠ايـــُسدع١ٝ
ٚعً ٢ايتبعٝض يف ايتكًٝد يف ايدٖٚ ،ٜٔرا ًَش ْ ٛعً ٢غايب َتػـسع١
(َٗ )31رب ا٭سهاّ ز. 38 8
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عؿــٛزْا ٚيف عؿــٛزِٖ( )ــاٖساّ َــٔ ا٭خبــاز ه ــ ؿاَٚ ٤ــٔ هبــع
ايساغبني يف ايتعسٓف عًَ ٢عايـِ ايدٚ ٜٔأسهاَٜ٘ٚ ،تشؿٌ َـٔ يــشا
دس ٟايعكٚ ٤٬ايـُتػسع ١ؾش ١ايتبعٝض يف ايـذًُٚ ،١إه٬م أخبـاز
ا٫زداع ايعاّ ٚايـ اف ٜعـِٓ ؾتـاٖ ٣ٚـرا ايــُذتٗد سـاٍ تـسى ؾتـا٣ٚ
غــريٜٚ ٙعــِ ذاى ٚذاىْٚ ،تٝذتــ٘ ايت ــٝري هــني ؾتــاٖ ٣ٚــرا ٚذاى ٚذاى،
ؾإ ايسدٛع اىل ٖرا ايـُذتٗد ٚذاى َؿـدام ا٭َـس هـايسدٛع اىل زٚا٠
سدٜجِٗ ٚتكًٝدِٖ ٖ .را هٝإ إ

اي ٞيـُا ْعتكد ٙسكاّ .

ٜٓٚبػ ٞتؿؿ ٌٝايك ٍٛايــُ تاز هًشـا أقطـاّ تبعـٝض ايتكًٝـد ،هعـد
هٝــإ َكدَــ ١تــتً ـ يف أْــ٘ ٜـــُتٓع عٓــدْا تبعــٝض ايتكًٝــد يف ايعُــٌ
ايـُسنب ا٫زتباه ٞايٛاسد هٌ ٚايعًُني ايـُ اهينيٚ ،تٛقٝش٘
ايعٌُ ايـُسنب ايٛاسد ا٫زتباه -ٞنايؿـٚ ٠٬عكـد ايٓهـا ٖٚ -ـٛ
اير ٟته ٕٛؾش ١نٌ دص ٕ٤ؾَٛٓ ٘ٝه ّ١هؿش ١هكٝـ ١ا٭دـصا ٤ا زتباهٝـ ،١أٟ
ته ٕٛؾشتٗا َـكـ ٓٝد ٠ه تـٝإ ا٭دصا ٤ا٭خس ٣ؾشـٝش ،ّ١ؾاذا عًـِ هتـ ايـ

ايـُذتٗد ٜٔيف ايؿتاٜ ٌٖ ٣ٚؿض ايتبعٝض يف تكًٝدِٖ ؟ .
ٖٚرا نإٔ ٜؿ
َٔ ايؿٜٚ ٠٬ؿ

َـذتٗدْ هًص ّٚتجًٝح ايتطبٝش ١ايهـبري ٠يف ا٭خريتـني
هعدّ ٚدٛب قسا ٠٤ايطٛز ٠ؾٗٝاٜٚ ،ؿ

ههؿا ١ٜتطبٝش ١نبريٚ ٠اسدٜٚ ٠ؿـ

َـذتٗدْ آخس

هٛدـٛب قـسا ٠٤ايطـٛز ،٠ثـِ ؾـً٢

ايظٗسَ ٜٔج ّ٬هػـري ضـٛز ٠يف ا٭ٚيٝـتني تكًٝـداّ يًؿكٝـ٘ ا٭ٚ ،ٍٚهتطـبٝش١
نــبريٚ ٠اســد ٠يف ا٭خريتــني تكًٝــداّ يًؿكٝــ٘ ايجــاْ ،ٞؾــإ ايؿــ ٠٬عُ ـٌْ
إزتباهٚ ٞادبٚ ،ؾشتٗا َكٓٝد ٠ه تٝإ أدصاٖ٤ـا ؾـشٝش ،ّ١ؾـاذا هيـٌ
دصَٗٓ ْ٤ا هيًت ا٭دصا ٤نًٗا ٚؾطد ايــُسنب هأضـسٚ ،ٙؾـ٬ت٘ تٛاؾـل
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ؾت ٣ٛنٌ َٔ ايؿكٗٝني يف دصٚ ٕ٤تـ ايؿٗا يف دصٚ ،ٕ٤يرا ٜـشتٌُ -قٗساّ-
هي ٕ٬ايؿ ٠٬نًٗا يـُ ايؿتٗا ٖٞٚ -عٌُ َسنب ٚاسد -يؿتا ٣ٚنـ٬
ايؿكٗٝني ٚعدّ قُإ أسدُٖا يؿشتٗا هٗرا ايٓش. ٛ
َٚع إستُـاٍ هيـ ٕ٬ؾـ٬ت٘ ٚايػـوٓ يف ؾـشتٗاٜ -ككـ ٞا٫غـتػاٍ
ايٝكٝين هايؿ ٠٬ايــُؿسٚقًُِٜٚ ١ـصُّٔ هٛدـٛب إعادتٗـا أ ٚقكـاٖ٤ا هٓشـٕٛ
تيُ ٔ٦ايٓؿظ هؿش ١ايعٌُ ايـُأت ٞهـ٘ ٚؾـساؽ ايرَـَ ١ــُا اغـتػًت هـ٘
ٜكٓٝاّٚ ،قد تبني إٔ  ٫سذ ١عٓـد ٙعًـ ٢ؾـش ١عًُـ٘ ايــُسنب ايٛاسـد
َع تبعٝض تـكًٝد ٙهًشا أدصا ٤ايعٌُ ايـُسنب ا٫زتباه ٞايٛاسد .
ٖٚهرا عكد ايٓها ي ٛأْػأ ٙهايؿازض ١ٝتكًٝـداّ يؿتـ ٣ٛايؿكٝـ٘ َــشُد
هعدّ اعتباز ايعسه ١ٝؾٜٛ ٖٛٚ ٘ٝدب ذنـس ايــُٗس يف عكـد ،ٙيهٓـ٘ خايؿـ٘
ٚ

ٜرنس ٙعٓدَا أْػأ عكد ٙتكًٝداّ يًؿك ٘ٝعً ٞايـرٜ ٟــذٝص إْػـاَ ٙ٤ـٔ

د ٕٚذنــس ايـــُٗس ؾٝــ٘ ٜٚؿ ـ

هاعتبــاز ايعسهٝــ ١يف إْػــا ،ٙ٤ؾٗــرا ايعُــٌ

ايـُسنب ايعكد ايـُٓػأ -تُشتٌُ ؾشت٘ ضتٓاد ٙيـشذ ٕ١غـسع ١ٝهؿعـٌ
َٛاؾك ١نٌ دصَٓ ٕ٤ـ٘ يؿتـٖ ٣ٛـرا ايؿكٝـ٘ ٚذاى -نـريو ُٜــشتٌُ هيْ٬ـ٘
٭ْ٘ ٜ ٫ستك ٘ٝايؿكٗٝإ ٜ ٫ٚؿشٓشاْ٘ يـُ ايؿت٘ يف هعك٘ يؿتٝا نٌ ؾكٕ٘ٝ
َُٓٗا٫ٚ ،هد ي٘ َٔ تـشؿ ٌٝايـُؿشٓض ايـُتٝكٔ أ ٚايــُيُ ٔ٦هـ٘ٚ ،إ٫
ؾــُٝشهِ هــبيَ ٕ٬ــا أْػــأ َــٔ ايعكــد ،ي اهــأل أدــصاٚ ٙ٤عــدّ َياهكــ١
َـــذُٛع َــا أْػــأ ٙيؿتــا ٣ٚأســدُٖا ستــ ٢تهــ ٕٛؾت ـاٚا ٙسذ ـَ ّ١عتــرّ٠
َٚعرٓز ّ٠يـ٘ٚ ،يـرا ٜـتعني عًٝـ٘ عـدّ تستٝـب ا٭ثـس ايػـسع ٞعًـ ٢ايعكـد
ايـُٓػأ إ ٫هعد إْػـا ٙ٤ثاْٝـاّ يعكـدٕ ٜؿـشٓش٘ هتُاَـ٘ ٖـرا ايؿكٝـ٘ أ ٚذاى،
٭ٕ قاعــد ٠عــدّ سذٝــَ ١ــا ُٜػــو يف سذٝتــ٘ تكتكــ ٞتٛقـــ َعاًَــ ١ايـــُسأ٠
ايـُعكٛدَ ٠عاًَ ١ايصٚد -١عًـ ٢إسـساش تــشكل ايعكـد ايػـسع ٞايــُتٝكٔ أٚ
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ايـــُيُ ٔ٦هؿــشتُٜ٘ ٫ٚ ،ـــشسش إ ٫ه ْػــا ٤عك ـدٕ ٜؿ ـشٓش٘ هتُاَــ٘ ٖــرا
ايؿك ٘ٝأ ٚذاى .
ٖٚهـــرا ًْشـــل هايعُـــٌ ايٛاســـد -ايٛادـــب ا٫زتبـــاه -ٞايعًُـــني
ايـُ اهيني ،نايؿ ٠٬ايتُـاّ ٚايؿـ ّٛايــُت٬شَني غـسعاّ قبـاٍ ايكؿـس
ٚا٫ؾيــازْٚ ،ــشُٖٛا َــٔ ايـــُت٬شَات ايػــسع ،١ٝؾــٜ ٬ــذٛش إٔ ٜك ًٓــد
ؾك ٗٝـاّ يف قؿــس ايؿــ ٠٬عٓــد ايطــؿس اىل أزهع ـ ١ؾساض ـ َ ـع عــدّ إزاد٠
ايسدٛع يٜٚ َ٘ٛٝكًد ؾكٗٝاّ آخس يف غسع ١ٝايؿٝاّ عٓـد ايطـؿس اىل أزهعـ١
ؾساضــ َــع عــدّ إزاد ٠ايسدــٛع يَٛٝــ٘ ،ؾــٜ ٬ؿــضٓ إٔ ٜؿــً ٞقؿــساّ
ٜٚؿْٗ ّٛاز ٙيف ضؿسٖ ٙراٚ ،ايٛد٘ يف ايـُٓع ٚاسد ٖٚـ ٛعـدّ إسـساش
احلذ ١ايػسع ١ٝايـُؿشش ١ئ َعًََُـ ِٔ٘ٝايـُ اهيني ؾ ٠٬ايتُاّ ٚايؿ.ّٛ
ٚهتعبري َؿؿٌٓ إْـُا ٜٓ ٫ؿع عٓدْا (ايتبعٝض يف ايتكًٝـد) يف ؾـٛزتَِٞ
ايعٌُ ايٛاسد ا٫زتباهٚ ٞايعًُـني ايــُ اهيني ،يعـدّ إسـساش ايــشذ١
ايػسع ١ٝايـُعتر ٠عً ٢ؾش ١ايعٌُ ايٛاسد -ايـُسنب ا زتبـاه -ٞأٚ
ايعًُني ايـُ اهيني عٓد تبعـٝض ايتكًٝـدٚ ،يـٝظ ٖـرا َـٔ أدـٌ تستٓـب
َـشرٚز ايٛقٛع يف َـ ايؿ ١ايٛاقع قٗساّ -نُا أؾاد هعكِٗٚ ، -ذيو
أّ٫ٚ

ستُــاٍ إؾــاه ١ؾتٝــا ايؿكٝــ٘ ٖــر ٙأ ٚتً ـو اي ـ

عُــٌ هُٗــا

َٚياهكتٗا يًٛاقع ايـُشؿ ٛيف ايً ، ٛهإٔ ٜه ٕٛعدّ ٚدـٛب ايطـٛز٠
يف ايؿ ٠٬ايٚ ١َٝٛٝعدّ ٚدٛب تجًٝـح ايتطـبٝشات ايهـبري ٠يف ايؿـ٠٬
ايسهاع ٖٛ ١ٝايــُياهل يًٛاقـع ،ؾايــُهًـ ايــُكًد هلـرا ايؿكٝـ٘ يف أسـد
ايعًُــني ٚايـــُكًد يًؿكٝــ٘ اٯخــس يف ايعُــٌ اٯخــسٜ ٫ -كيــع ههــ ٕٛعًُــ٘
ايـُسنب َـ ايؿاّ يًٛاقع هٓش ٛايـذصّ ،هٌ تهَ ٕٛـ ايؿت٘ يًٛاقع هـشدٓ ايظٔ
أ ٚا٫ستُاٍ ايرٜ ٫ ٟػين عٔ ايـشلٓ ٜ ٫ٚكسٓ غ٦ٝاّ .
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ٚثاْٝاّ يك ٠ٛإستُاٍ إدصا ٤ايتكًٝد ايـُبعٓض -هعد ايتٓصٍ عُا َك٢
ٚتطً ِٝعدّ إؾاه ١ن ٬ايؿتٜٛني يًٛاقع -هإٔ ٜؿسض عًُني قًٓد يف نـٌ
ٚاسدٕ َُٓٗا َـذتٗداّ نُا ي ٛؾً ٢قؿساّ هؿتٝا أسدُٖا ثِ ؾاّ ٚؾـً٢
تـُاَاّ هؿتٝا اٯخس يف َٛقٛع ٚاسد ٖـ ٛايطـؿس أزهعـ ١ؾساضـ َـٔ دٕٚ
قؿد ايسدٛع يف  َٜ٘ٛؾٝعًـِ هعدّ َياهك ١أسد ايعًُني يًٛاقع عٓد٥ر.
يهٓٓا قد أٚقشٓا يف َباسح ا دصا ٤تطايـِ ايؿكٗا ٤قبٌ شَإ ايػٝ
ا٭ْؿاز(ٟقدِٖ)عً ٢إدـصا ٤ا٭سهـاّ ايظاٖسٜـ ١عـٔ ايٛاقـع ؾسادـع،
ٚس٦ٓٝــر  ٜــشتٌُ ا دــصا ٤هايٛدــدإ عًــٖ ٢ــرا ايـــُبٓ ٢عٓــد (تبعــٝض
ايتكًٝد) ؾٓٝتؿ ٞايكيع هـُ ايؿ ١ايٛاقع .
ٚاي ــشاؾٌ اْــ٘  ٜ ٫ــ ً( ٛايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) يف (ايعُــٌ ايٛاســد
ايــــُسنب ا زتبـ ـاه )ٞهـــٌ ٚيف (ايعًُـــني ايــــُ اهيني) َـــٔ غـــٛب
ا غهاٍ ايػدٜد هٌ ايـُٓع ،ؾًرا ْـؿ

يف ٖر ٜٔايـُٛزد -ٜٔإستٝاهـاّ-

هعدّ دٛاش ايتبعٝض  .هٌ ٜـُهٔ ايك -ٍٛتٛضع ّ١يعغهاٍ-
إٕ تطــٜٛؼ (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) ٜطــتًصّ ايت ـبٓأل ايهــجري يف عُــّٛ
ا٭عُاٍ ضُٝا يف ايعٌُ ايػسع ٞايؿـادز َـٔ ايــُهًـ ،ؾـ ٕ ايت ـبٓأل
ٚايؿٛقــًَ ٢ش ٛـإ يف أعُــاٍ ايٓــاع عٓــد تكًٝــدِٖ يـــُذتٗدٕ ٚاســد
ؾهٝـ َع تعدد ايتكًٝد ٚتبعك٘؟ ْ .عِ ٜٓبػـَ ٞـٔ ايؿكٗـا ٤تٝطـري أَـٛز
ايٓاع يف ؾتاٚاِٖ قدز ا َهـإ هٓشـ ٛتؿـضٓ أعُـاهلِ ستـُٜ ٫ ٢ــشتاز
يـتبعٝض ايتكًٝد ٚست ٢تتٝطس دٜاْتِٗ عً. ِٗٝ
ٚهعد ٖرا ايتُٗٝد ٜـُهٓٓا تكط ِٝايٓٛع ا٭خري َـٔ (ايتبعـٝض يف ايتكًٝـد)
ٖٚــ ٛتبعــٝض ايتكًٝــد هــني ايؿكــٗٝني ايـــُعً ّٛإخــت٬ف ؾتــاٚاِٖ ،أعــِ َــٔ
تطــاُٜٗٚا يف ايؿك ـ ١ًٝايعًُٝــَٚ ١ــٔ تؿاٚتُٗــا إستُــا ،ّ٫هــٌ ستــ ٢يــ ٛعًـــِ
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ت ــؿاٚتُٗا ٚت ــ ايـ ؾتاٚاُٖــا ٜك ٓٝـاّ َــع ايبٓــا ٤عًــ ٢عــدّ يــص ّٚتكًٝــد
ا٫عًـِ ٚعدّ اغ اه٘ يف ؾش ١ايتكًٝدٚ ،ا٭قطاّ ث٬ث١
ايكطــِ ا٭ ٍٚتبعــٝض ايتكًٝــد يف ؾــسع ؾكٗــٚ ٞاســد ،ن ـإٔ ٜــبعٓض
تكًٝد ٙيف ؾسع ؾكٗٚ ٞاسد نيٗاز ٠ايهتاه ٞأْ ٚـذاضت٘ نُا ي ٛأؾت ٢شٜد
هيٗاز ٠ايهتـاه ٞؾكًٓـد ٙايــُهًـ ايــُعٚ ٔٓٝقـد اعتُـد ؾتٝـا ٙسـني ٫قـ٢
ايهتاهٚ ٞؾاؾش٘ هٝد ٙايسهب ١أ ٚغسب ايهتاهَ َٔ ٞا ٙ٤ؾتٛقأ َٓـ٘ ثـِ
ؾً ،٢ثِ قًٓد عبٝداّ ٖٚـٜ ٛؿـ

هٓذاضـ ١ايهتـاه ٞؾًــِ ٜؿـٌ هٝـد ٙقبـٌ

تيٗريٖا ٚيـِ ٜتٛقأ هايـُا ٤قبٌ تيٗري ٙهـُاَ ٕ٤عتؿِ ؾٌٗ ٜـذٛش غـسعاّ
ٜٚؿض َٓ٘ َجٌ ٖرا ايتبعٝض يف تكًٝدٚ ٙأعُاي٘ ؟ .
ٜ ٫بعــد ايكــ ٍٛهـــذٛاش ٖــرا (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) هٓــا ّ٤عًــَ ٢ــا
إضتظٗسْا ٙيف ايبشح ايـُاق َٔ ٞدٛاش ايعد ٍٚيف ايتكًٝد َٔ ايــشٓٞ
اىل ايـش- ٓٞخ٬ؾاّ يـذُع َِٕٓٗ أضتاذْا ايـُشكل(قدِٖ) .
َٚطــتٓدْا يف ايـــذٛاش ٖٓــا إهــ٬م ايٓؿــٛف ايـــُػسعٓ ١يًتكًٝــد يف
ايـــد ٜٔأخبـــاز ا٫زدـــاع ايعـــاّ ٚايــــ اف ،ؾ ْٗـــا غـــاًَ ْ١يؿتـــا٣ٚ
ايـــُذتٗد ٜٔايـــُت ايؿ ١ايٓاغــَ ١٦ــٔ ايسٚاٜــات ايـــُتعازق ،١ؾتهــٕٛ
ؾتــاٖ ٣ٚــرا ايـــُذتٗد ايـــذاَع يًػــسا٥أل سذــ ّ١تٓيبــل عًٗٝــا تًهــِ
ايٓؿٛف ايــُيًك ١عٓـد تـسى ؾتـا ٣ٚايــُذتٗد اٯخـسٖٚ ،هـرا تٓيبـل
ايٓؿــٛف ايـــُيًك ١عًــ ٢ؾتــا ٣ٚايـــُذتٗد ايجــاْ ٞعٓــد تــسى ؾتــا٣ٚ
ايـُذتٗد اٯخسْٚ ،تٝذ ١تيبٝل ايـُيًكات ٖ ٛايت ٝري ايـُػسٚط هـ ى
ؾتا ٣ٚغري َكًٓد ٫ٚ ،ٙهسٜل عٓد عُـ ّٛايــُهًؿني ضـ ٣ٛايتكًٝـد ،إذ
ا٫دتٗاد َتعرز عًـ ِٗٝعـادٚ ،ّ٠نـرا ا٫ستٝـاط ايتـاّ يف ايـدٚ ٜٔعُـّٛ
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طــس هــٌ َتعــرز  ٜ ٫ــُهٔ هًٛغــ٘ غايب ـاّ َ ٫ٚ ،ــشرٚز
أسهاَــ٘ ٖــَ ٛتع ٓ
اٖساّ يف مش ٍٛايـُيًكات يًؿتا ٣ٚايـُت ايؿ ١ايـُتعازق ١هٗرا ايٓشٛ
َٔ ا ْيبام .
ٚعًٜ ٘ٝتُهٔ ايـُهًـ َٔ تكًٝد ايـُذتٗد ايـُؿ

هيٗاز ٠ايهتـاهٞ

ٚتستٝب ا٭ثس عًٗٝا نإٔ ٜؿاؾض ايـُهًـ ايهتاهَ ٞع ايسهٛهٜٚ ١ؿـًٞ
هٝد ٙاي

هاغس ايهتاه ٞهٗـا ٜٚتٛقـأ َـٔ ايــُا ٤ايـر ٟهاغـس ،ٙثـِ ٜكًـد

ايـُذتٗد اٯخس ايـُؿ

هٓذاض ١ايهتاهٜٚ ٞستٓب أثس ْـذاضت٘ ؾٜ ٬ؿًٞ

ٚقد هاغس هٝد ٙايهتاهَ ٞع ايسهٛهٜ ٫ٚ ١تٛقـأ َـٔ ايــُا ٤ايـر ٟهاغـسٙ
عًََُِٝـ٘ٔ اىل سذـَ ١عتـر٠
عًََُ ،ِٔ٘ٝ٭ْ٘ ٜطـتٓد يف َ
ايهتاهَ ٫ٚ ،ٞـشرٚز يف َ
ؾعً ١ٝيف سك٘ عٓد إيتصاَ٘ هتكًٝد ٖرا ٚذاى ٚعًُ٘ عًٚ ٢ؾل ؾتاٚاُٖا.
ْعِ قد ٜكاٍ إغها ّ٫عً ٢دٛاش ايتبعٝض ايـُرنٛز هأْـ٘ ًٜـصّ ايكيـع
هـُ ايؿ ١ايـشهِ ايـٛاقع ٞايــُشؿ ٛيف ايًـَ - ٛـع عًُـ٘ ايــُترهرب
هني ايؿتٜٛني يف ايٛاقع ١ايٛاسد. ٠
يهٔ ْسدٓ ٙهأْـ٘  ٫قيـع هًـصَ ّٚــ ايؿ ١ايٛاقـع ٜكٓٝـاّ٫ ،ستُـاٍ نـٕٛ
ايٛاقع هٗاز ٠ايهتاه ٞيف ايـُجاٍ ايـُطتػٗد ه٘ٚ ،عٓد٥رٕ ًٜ ٫صّ ايكيـع
هـُ ايؿ ١ايٛاقع هٌ ًٜـصّ ـٔ َــ ايؿت٘ عٓـد تعـدد ايتكًٝـد ٚتبعٝكـ٘ يف
َطأيٚ ١اسد. ٠
ايكطِ ايجـاْ ٞإٔ ٜـبعٓض تكًٝـد ٙيف َطـأيتني َ اهيـتني ،نـإٔ ٜكًٓـد
َـشُداّ ايــُؿ

هعـدّ ٚدـٛب قـسا ٠٤ايطـٛز ٠هعـد ايؿاتــش ١يف ايؿـ٠٬

ايـُؿسٚقٚ ١يـِ ٜكًٓد ٙيف ٚدٛب دًط ١ا٫ض اس ١يف ايؿ ،٠٬ثِ ٜكًٓد
عًٝاّ ايـُؿ

هٛدٛب قسا ٠٤ايطٛزٚ ٠عدّ ٚدٛب دًط ١ا٫ضـ اس ١يف

( .....................................................)350بشرى االصول  /ج14

ايؿ ،٠٬ؾ اذا ؾًَ ٢ـٔ د ٕٚقـسا ٠٤ايطـٛز ٠تكًٝـد ّا يًؿكٝـ٘ َــشُد َٚـٔ
د ٕٚدًطــ ١ا٫ضــ اس ١تكًٝــداّ يًؿكٝــ٘ عًــٖ ٞــٌ ٜـــذٛش غــسعاّ ٖــرا
ايتبعٝض يف ايتكًٝدٜ ٌٖٚ ،ؿض َٓ٘ ٖرا ايعٌُ ٚأَجاي٘ ؟.
ايظــاٖس عــدّ دــٛاش ٖــرا (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) يًــص ّٚايـــُشرٚز
ايــــُتكدّٖٚ ،ـــ ٛعـــدّ إســـساش ايـ ــشذ ١ايػـــسع ١ٝايــــُؿشٓش ١يعًُـ ـ٘
ايـــُسنبَ ،ــع تطايـــِ ؾتــا ٣ٚايـــُذتٗد ٜٔايــر ٜٔق ًٓــدُٖا عًــ ٢ؾطــاد
ايعٌُ ايـُسنب -هـشطب ؾتاٚاُٖا -هًشا إٔ نٌ ؾكٝـٕ٘ َُٓٗـا ٜكـُٔ
َا ٜٛاؾل ؾتاٚاٚ ،ٙنٌٓ َُٓٗا ٜ ٫ستكٖ ٞر ٙايؿـ ٠٬ايـ

تٛاؾـل ؾتـاٚاٙ

يف دصٚ ٕ٤تـ ايؿٗا يف دص ٕ٤آخـس ٚ .يـٝظ عـدّ ايــذٛاش َـٔ أدـٌ يـصّٚ
َـشرٚز ايٛقٛع يف َـ ايؿ ١عًُ٘ يًٛاقع ايتػسٜع ٞايــُشؿ ٛيف ايًـٛ
يعدّ ايٝكني هـُ ايؿ ١عًُـ٘ يًٛاقـعٜ ٫ٚ ،كـسٓ سؿـ ٍٛايظـٔٓ هــُ ايؿ١
عًُ٘ يًٛاقع ،ؾ ٕ ايظٔٓ هـُ ايؿ ١ايٛاقع ايـشلٓ ٜ ٫كسٖٓٓ ٙا أؾ. ّ٬
ايكطــِ ايجايــح إٔ ٜــبعض تكًٝــد ٙيف َطــأيتني  ٫تــستبأل إســداُٖا
ها٭خس ٣أ ٚيف َطا ٌ٥غري َ اهي ١نإٔ ٜكًٓد َــشُداّ يف دـٛاش إضـتجٓا٤
َ ١ْ٪ايػ٬ت ساٍ إخـساز شناتٗـاٜٚ ،كًٓـد عًٝـاّ يف ؾتـ ٣ٛعـدّ ٚدـٛب
تـ ُٝظ ايـُاٍ ايـُٓتكٌ اي َٔ ٘ٝايــُٛاي ٞايــُعتكد هٛدـٛب ايــ ُظ
ٖٚــ ٛعــافٕ  ٜ ٫ــ ُٓظ أَٛايــ٘ٚ ،إٔ ٜكًــد سطــٓاّ يف عــدّ يــص ّٚسًــل
ايؿسٚز ٠زأض٘  ّٜٛا٭قش ٢يف سذ ١ا٫ضٜٚ ،ّ٬كًـد سطـٓٝاّ يف عـدّ
ٚدــٛب قــسا ٠٤ايطــٛز ٠يف ايؿــ ٠٬ايـــُؿسٚق ،١ؾٗــٌ ٜؿ ـض َجــٌ ٖــرا
ايتبعٝض يف ايتكًٝد َع تـ ايـ ايؿكٗا ٤ايــُرنٛز ٜٔنـجرياّ يف ؾتـاٚاِٖ،
ؾٌٗ ٜـذٛش غسعاّ َجٌ ٖرا ايتبعٝض يف ايتكًٝد ٜٚؿض َع٘ ايعٌُ ؟ .
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ٜ ٫بعــد دــٛاشٚ ٙؾــشت٘ ،هٓــا ّ٤عًــَ ٢ــا إضــتظٗسْاَ ٙــٔ ا هــ٬م
ا٭ســٛاي ٞيف ْؿــٛف ا٫زدــاع ايعــاّ ٚايـــ اف ايـــُػسعٓ ١يًتكًٝــد يف
ايــدٚ ٜٔمشٛيــ٘ يؿتــا ٣ٚايؿكٗــا ٤ايـــُت ايؿٚ ١ايٓاغــ ٤ٞتـــ ايؿٗا َــٔ
تعازض ا٭خباز ايـُعؿ ١َٝٛايـُعتُد ،٠ؾتٓيبـل ايــُيًكات ايــُػسٓع١
يًتكًٝد عً ٢ؾتٖ ٣ٛرا ايؿكٝـ٘ عٓـد تـسى ؾتـا ٣ٚايؿكٝـ٘ اٯخـسٚ ،تٓيبـل
عً ٢ؾت ٣ٛذاى ايؿك ٘ٝعٓد تسى ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝاٯخسْٚ ،تٝذ ١ايتيبٝل ٖٛ
ايت ٝري هـني ؾتـاٖ ٣ٚـرا ايؿكٝـ٘ ٚهـني ؾتـا ٣ٚذاى ايؿكٝـ٘ َػـسٚهاّ هـ ى
ؾتا ٣ٚايؿكٝـ٘ اٯخـس -غـري َكًـد ٫ٚ ، -ٙهسٜـل عٓـد عُـ ّٛايــُهًؿني
ض ٣ٛايتكًٝد إذ ا٫دتٗاد َتعرزْ عً ٢غايب ايـُهًؿنيٚ ،ا٫ستٝاط يف
ايدٚ ٜٔعُ ّٛأسهاَ٘ َٖ ٛتعطس هٌ َتعـرز ٜ ٫ــُهٔ هًٛغـ٘ٚ ،عٓد٥ـر
 َ ٫ــشرٚز يف مشــ ٍٛايـــُيًكات يًؿتــا ٣ٚايـــُت ايؿَ ١ػــسٚهاّ ه ـ ى
ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝاٯخس .
ٖرا نً٘ هًشا َا إخ ْا َٔ ٙعدّ ٚدٛب تكًٝد ا٭عًــِ ٚإضـتٛاٙ٤
َع غري ا٭عًـِ اذا ناْا عديني داَعني يػسا٥أل ؾش ١ايتكًٝـدٚ ،إ ٫اذا
يصّ تكًٝد ا٭عًـِ  -ؾتٛدد ؾٛز ث٬ث ١أخسٖٞ ٣
أ -ي ٛهين عًٚ ٢دٛب تكًٝد ا٭عًــِ ٚقـد تػـ ٓـ ا٭عًــِ ٚتعـٔٓٝ
عٓد ايـُهًـ ٚناْت ا٭عًـَُ ١ٝـٓشؿس ٠يف ٚاسد هإٔ ناْت َتع ١ٓٓٝؾ٘ٝ
نــإ اي ــتبعٝض يف ايتـكً ــٝد َ ــُٓٛعاّ عٓــ٘ ،٭ْــ٘ تـكً ــٝدْ يٮعًـــِ ٚيػــري
ا٭عًـِ ٚتـكًٝـد ا٭عًـِ ؾشٝضٚ ،تكًٝد غري ٙهاهٌ عًٖ ٢را ايـُبٓ.٢
ب -ي ٛهين عًٚ ٢دٛب تـكًٝد ا٭عًـِ ٚناْـت ا٭عًــَُ ١ٝتأزدشـ١
هــني إثــٓني أ ٚأنجــسٚ ،يف ايػايــب ٜتعــرز ا٫ستٝــاط هــني ؾتاٚاُٖــا أ ٚهــني
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ؾتاٚاِٖ ،ؾ ْ٘ ٚإٕ نإ ٜــشؿٌ هـ٘ إدزاى ايٛاقـع ايػـسع ٞيهٓـ٘ يـٛ
 ٬ؾٗـَ ٛتعطٓـ ْس دـد ّا ٚؾٝـ٘ َػـك ١عظُٝـ ْٜ ٫ ١تشًُـٗا
ٜتعرز تـشؿ ً٘ٝعُ ّ
ايعكــ ٤٬عــاد ،ّ٠ؾًــرا ٜـــُهٔ ايكــ ٍٛه ــذٛاش ايتبعــٝض يف تكًٝــدُٖا أٚ
تكًٝــدِٖ يف أعُــاٍ َطــتكًٚٚ ١قــا٥ع َتػــاٜس ٫ -٠يف ايعُــٌ ايـــُسنب
ا زتباه ٞايٛاسد ،يعغهاٍ ايػدٜد ؾ ٘ٝنُا تكدّ تٛقٝش٘ .
دـ -ي ٛهين عًٚ ٢دـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ ٚنـإ َــشُد ايؿكٝـ٘ أعًــِ
َٔ ايؿكٝـ٘ عًـ ٞيف أهـٛاب ايعبـادات ٚنـإ عًـ ٞأعًــِ َـٔ َــشُد يف
أهٛاب ايـُعاَ٬ت -أَهٔ ايك ٍٛهٛدٛب تبعـٝض ايتكًٝـد هُٗٓٝـا نـٌ
َُٓٗا سطب إختؿاؾ٘ ا٭عًـِ ؾ. ٘ٝ
يهــٔ أؾــاد ايطــٝد ايٝصد(ٟقــد )ٙيف (ايعــس ٠ٚايــٛثكَ ٢طــأي)22 ١
(ؾا٭سٛط تبعٝض ايتكًٝـد) ٖٚـرا إستٝـاط إيصاَـٚ ٞؾـسازْ َـٔ ايؿتـ،٣ٛ
ٚيعً٘ ٭سد أَس ٜٔناْا يف ذُٖٖٓ٘ٚ ،ا
أ -٭دـــٌ اضتػـــهاي٘ يف ذات (ايتبعـــٝض يف ايتكًٝـــد) ؾاستـــاط ٚ
ٜـذصّ ٚ

ٜؿتٔ  .يهٓ٘ قد خايؿ٘

عْ ٚعًكٛا ٖٓا (هٌ ا٭ق. )٣ٛ

ب -أ ٚ٭دــٌ عــدّ اقتٓاعــ٘ هًــص ّٚتكًٝــد ا٭عًــِ نُــا ٜــٛس ٞهــ٘
استٝاه٘ ٚعدّ ؾتٝا ٙيف(ايعس ٠ٚايٛثكَ ٢طأي( )83 ١جيب تكًٝـد ا٭عًـِ
َع اَ٫هإ عً ٢ا٭سٛط) ٚقد ٚاؾك٘
يهٓ٘ قد خايؿ٘

عْ َٔ ايـُعًكني (قدِٖ) .

عْ ٚأؾتٛا هًص ّٚتكًٝد نٌ َُٓٗا ؾُٝا ٖ ٛأعًـِ ؾٝـ٘

ٕ َــِٓٗ هعـــدّ
ٚإٕ سؿــٌ َٓــ٘ تبعــٝض ايتكًٝــد هُٗٓٝـــاٖٚ ،ــرا إذعــا ْ
ايـُشرٚز يف تبعٝض ايتكًٝد هرات٘  .ثِ ٜكع ايهـ ّ٬يف ايبشـح ايعاغـس
عٔ
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العىن ون غري تكمًد صخًح :
نجريْ َٔ ايـُؤَٓني ٜعًُ َٔ ٕٛؾ ٕٚتـكًٝؿ ؾـك ٕ٘ٝعؿٍ ٜكيؿ اىل
صشٝض ايعٌُ ،ؾُا ٖ ٛسهِ عًُ٘ َٔ سٝح ايصش ١أ ٚايبطالٕ ؟.
ٚيف االبتؿاْ ٤ـك :ٍٛال قٜب يف إٔ ايعاٌَ -عباؾ ّ٠نإ أّ َعاًَ ١أّ
غريُٖا -اـا انتٓؿ عًُ٘ اىل سذَ ٕ١عترب :٠إدتٗاؾ يػص ٞصشٝض أٚ
تكًٝؿ صشٝضٜ -هَ ٕٛأدٛقاّ َٚجاباّ ٚآَٓاّ َٔ ايـُؤاغفٚ ٠ايعكاب
ايـُشتٌُ ست ٢اـا مل تصٌ سذت٘ اىل ايٛاقع ٚمل تطابك٘ بإٔ غايـ
َؤؾ ٣ادتٗاؾ ٙأ ٚتكًٝؿ ٙايتًكٜع ايٛاقع ٞايـُشؿٛظ يف ايًٛع ٚنإ
ايـُهًـ س٦ٓٝف داٖالّ بايٛاقع عٔ قصٛق .
ٚاَا ايعاٌَ َٔ غري سذَ ١عترب ٠يكعاّ َع تكصري ٙيف ايهعٞ
يًٛص ٍٛاىل َعكؾ ١ايٛاقعٚ -ي ٛبطكٜل سذَ ١عترب ٠قا ١ُ٥عً٘ٝ
َٚعفق ٠ي٘ عٓؿ َـػايؿ ١ايٛاقع ايتًكٜع ٞؾٗ ٛآثِ َٚهتشل يًعكاب
عً ٢تكى ايتعًِ ايـُؤؾ ٟيؿٛات ايٛاقع َٓ٘ بإتٝإ ايعٌُ ايصشٝض ،إـ
ٖ ٛمل ٜـذتٗؿ يف ايـُهأيٚ -١ي ٛيعؿّ قؿقت٘ عًٚ -٘ٝمل ٜهٔ َكًؿاّ ٚال
نإ َـشتاطاّ بـُكاعا ٠تـُاّ ايـُشتُالت ٚعٓؿ٥ف ال ٜـشكل صش ١عًُ٘
دمَاّ ،ؾٝؤاغف عً ٢تـكصري ٙيف ايتعًِ ٚتـشص ٌٝايـُؤَٓٔ عً ٢عًُ٘
ٚإسكال صشت٘ بطكٜل َٔ ايطكم :االدتٗاؾ أ ٚايتكًٝؿ أ ٚاالستٝاط .
ٌ باؾقاى عؿّ دٛال
ٚبتعبري ثإٕ  :ايعكٌ ايؿطك ٟايهًٜ ِٝهتك ٓ
االنتؿا ٤بايتؿٚ ٜٔٓايعٌُ ايصايـض َٔ ؾ ٕٚاسكال َطابك ١عًُ٘ يًٛاقع
ايتًكٜع ٞبطكٜل َٔ ايطكم ايجالث ١اييت ٜتعًِ بٗا ايـُهًـ نٝؿ١ٝ
ايعٌُ ايصشٝض ؾاـا عٌُ َٔ ؾ ٕٚاسكال صشت٘ مل ٜٓؿع٘ عًُ٘ إال َع
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َطابكت٘ يًٛاقع ٚتأت ٞقصؿ ايتككب َٓ٘ ي ٛنإ ايعٌُ عباؾ. ٠
ٖفا سهِ ايـذاٌٖ ايـُكصكَٚ ،كاؾْا َٓ٘ َٔ أَهٓ٘ تعًِٓ األسهاّ
ايًكع -١ٝعباؾات َٚعاَالت -بطكٜل َٔ طكم ايتعًِٚ ،أٜهكٖا تكًٝؿ
ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ،ؾاـا أَهٓ٘ ايتعًِ ٚايتكًٝؿ ٚأٌُٖ -نإ داٖالّ
َكصٓكاّ ،أعِٓ َٔ ن ٕٛتكصري ٙيف تعًِٓ األسهاّ نُا ٖ ٛايػايب َٔٚ
تكصري ٙيف َكؿََ ١ؤؾ ١ٜيًـذٌٗ بايـشهِ ايًكع ،ٞؾٝهَ ٕٛهتشكاّ
يًعكاب ٚقؿ إؾٓع َٞاإلمجاعَ عً ٢إٔ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بـشهِ ايعاَؿ
غطاباّ ٚعكاباّٖٚ ،فا ايٛصـ ألدٌ َـػايؿ ١عًُ٘ يًٛاقع ٚتؿٜٛت٘ عً٢
ْؿه٘ ْاي٦اّ َٔ تكصري ٙيف َعكؾ ١ايتًكٜع ايٛاقعٚ ٞإَتجاي٘ .
قاٍ اهلل تعاىل يف نٛق ٠االْعاّ:949:ط ؾًًَٖٔ٘ٔ ايِشُذٖ ُ١ايِبَا ٔيػَُ١صعً ٢غًك٘
يف ايؿْٝا ٚاآلغك ٠بـُا ٖٚبِٗ َٔ ايعكٌ ٚقابً ١ٝايتؿهك ٚاالؾقاىَٔٚ ،
َصاؾٜل سذت٘ ايبايػ ١يف اآلغكَ :٠ـشانب ١ايـذاٌٖ ايـُكصٓك يف ايتعًِ
ٚايتؿٚ ٜٔعؿّ أؾا ٤ايعٌُ ايصشٝض ايـُطًٛب َٓ٘ يكعاّ ٚاقعاّٚ ،قؿ
دا ٤ايـػرب ايصشٝض(َ )9ؿهٓكاّ يآل ١ٜبأْ٘ ٜكاٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يـُٔ عًِ ٚمل
ٜعٌُ:طأؾال عًُتَ بـُا عًُتَص ٜٚكاٍ يـُٔ مل ٜتعًِ:طأؾال تعًُٓت
ست ٢تعٌُٚ ،تًو ايـشذ ١ايبايػ ١هللص ٖٚ ،فا ايٓص ايصشٝض نٓؿٙ
ٖ ٛأٚضض ياٖؿٕ عًَ ٢طًٛب ١ٝايتعًِٓ يف ايؿْٝا َكؿَ ّ١إلتٝإ ايعٌُ
ايصايـض ٚعً ٢غٝب ١ايـذاٌٖ ايـُكصٓك  ّٜٛايكٝاَٚ ١تـُاّ ايـشذ ١عً٘ٝ
ٚانتشكاق٘ يًعكاب عً ٢عؿّ تعًُٓ٘ نٝؿ ١ٝايعٌُ ايصايـض ٚعًُ٘ ب٘ .
( )9قادع تؿهري ايربٖإ ٚايصايف ٚغريُٖا َٔ ايتؿهري باملأثٛق آل ١ٜاالْعاّ +بـشاق األْٛاق :ز :2
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ٖفا ٖ ٛسهِ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك َٔ سٝح انتشكام ايعكابٚ ،ال
ؾكم يف إنتشكاق٘ ي٘ بني َطابك ١عًُ٘ يؿت ٣ٛايـُذتٗؿ ايعؿٍ ساٍ
ايعٌُ ٚبني َـػايؿت٘ هلا ،ؾإ ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايعؿٍ سذَ ١عفٓق ٠ال ٜهؿٞ
ٚدٛؾٖا يف ايـػاقز يـُعفٚق ١ٜايعاٌَ َع تكصري ٙيف ايتعًِ ٚاالنتٓاؾ
ايٚ ،٘ٝاْـُا تهَ ٕٛعفٓق ٠اـا انتٓؿ ايـُهًـ ايٗٝا ٚاعتُؿ عًٗٝا يف
عًُ٘ ٚايـُؿكٚض عؿّ انتٓاؾ ايـُكصٓك ايٗٝا ٚعؿّ اعتُاؾ ٙعًٗٝا .
ٚأَا ايـذاٌٖ ايكاصك ايعادم عٔ ايـُعكؾ ١بـشهب ظكٚؾ٘ ٚغري
ايكاؾق عً ٢تعًِٓ أسهاّ يكع٘ -ؾَٗ ٛعفٚقْ ٚال ٜهتشل ايعكاب عً٢
أعُاي٘ ايـُػايؿ ١يًٛاقع ايتًكٜع ٞاـا تـشكل قصٛق ٙيف عًِ اهلل تعاىل
ٚعذم ٙعٔ َعكؾت٘ ٚإَتجاي٘ تؿٜٓاّ .
َ َٔٚصاؾٜك٘  :ايـُذتٗؿ ٚايـُكًٓؿ ايـُهتٓؿ اىل أَاق ٠يكع ١ٝأٚ
ؾتَ ٣ٛـذتٗؿ عؿٍ ٚناْتا َـػايؿتني يًٛاقع ،ؾاُْٗا قاصكإ عٔ إؾقاى
ايٛاقع ٚال عكاب عًُٗٝا ،بٌ ٜهْٛإ َأدٛق ٜٔعً ٢إنتٓاؾُٖا اىل
ايـشذ ١ايًكع ١ٝقغِ َـػايؿتُٗا يًٛاقع ايتًكٜعٖٚ . ٞفا نً٘ يف بٝإ
األثك األغك ٟٚعً ٢عٌُ ايـذاٌٖ .
ٚأَا األثك ايٛضع َٔ ٞسٝح ايصشٚ ١ايؿهاؾ ،ؾاْ٘ قؿ إيتٗك يف
ايكنا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝعً ٢أيهٔ ايـُتًكع ١ايـُتؿكٗني  :إٔ (عٌُ ايعاٌَ
َٔ غري تكًٝؿ أ ٚإستٝاط باطٌ) ٖٚفا َا صكٓع ب٘ مجعْ َٔ األعاظِ
األٚاغك(قؿِٖ) يف بعض ايكنا ٌ٥ايـًُٗٛق ٠يف ايككْني ايجايح عًك
ٚايكابع عًكَٚ ،كاؾِٖ َٔ ايعٌُ َا ٜعِٓ ايؿعٌ ٚايرتىَٚ ،ا ٜعِٓ
ايعٌُ ايـككبٚ ٞغـري ايـككبٚ ،ٞايـُكاؾ َٔ ايعاَٖ ٞـٓا َٔ يـٝـو عـٓؿٙ
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عًِ بؿ ٜٔاهلل تعاىل ٚأسهاَ٘ -ادتٗاؾاّ ٚانتٓباطاّ. -
ٚيٝو ايـُكاؾ َٔ ايبطالٕ ٖٓا َ :ا ٜتباؾق اي ٘ٝـٖٔ ايؿكٗأَ ٤
(ايبطالٕ ايٛاقع )ٞايـشكٝك ٞبـُعٓ ٢عؿّ تطابل ايعٌُ ايـُأتَ ٞع
ايـُطًٛب ايٛاقع ٖٛٚ ٞايـُعٓ ٢ايـُكاؾ َٔ نا٥ك إنـتعُاالت (باطٌ)
يف نًُات ايؿكٗا ٤يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألصٚ ،ٍٛإال اـا أقٜؿ َٓ٘
(ايبطالٕ ايٛاقع )ٞؾًٝمّ تعفق قبٛي٘ يف َٛاقؾ اْهًاف ايٛاقع ٚنْ٘ٛ
َطابكاّ يعًُ٘ ايف ٟأت ٢ب٘ َٔ ؾ ٕٚتكًٝؿٕ أ ٚاستٝاطٚ ،ؾُٝا اـا صاق
ايـُهًـ َـذتٗؿاّ ٚاْتٗ ٢يف انتٓباط٘ اىل صشَ ١ا ؾعً٘ َٔ غري تكًٝؿ:
عباؾ ٠نإ أّ َعاًَٚ ،١ال ٜتِٓ يف ٖف ٜٔايـُٛقؾ ٜٔإقاؾ( ٠ايبطالٕ
ايٛاقع )ٞنٝـ ؟ ٚقؿ إؾٓع َٞاإلمجاع عً ٢ايـشهِ ايـًُٗٛق ببطالٕ
َا عًُ٘ بػري تـكًٝؿ .
نُا ال ٜكاؾ َٓ٘(ايبطالٕ ايتٓم )ًٜٞبًشاظ تكتٝب مجٝع (آثاق ايبطالٕ
ٚاقعاّ عً ٢عٌُ غري ايـُذتٗؿ) ٚـيو ألْ٘ قؿ ٜعٌُ ايـُهًـ ايـُكصٓك
عُالّ ٜطابل ايٛاقع ايـُطًٛب َٓ٘ٚ -ي ٛبايصؿؾٚ ١االتؿامٚ -إٕ مل
ٜعًِ بايـُطابكٚ ١ألدً٘ ال ٜـُهٔ ايـشهِ بؿهاؾ عٌُ ايعاَ ٞعً ٢نٌ
تكؿٜك ست ٢إـا إْهًـ تطابك٘ َع ايٛاقع ،ؾً ٛقؿٓق يـُهًـٕ إٔ ٜصري
يف ايـُهتكبٌ َـذتٗؿاّ ثِ ٜؤؾ ٟإنتٓباط٘ اىل صش ١عًُ٘ ايـُاض ،ٞأٚ
ؾكضٚ -ؾكض ايـُشاٍ يٝو بـُشاٍ -إٔ ٜطًٓع َٔ االَاّ ايػا٥ب
(عذٌ)عً ٢صش ١عًُ٘-صالت٘ َجالَّٚ -طابكت٘ يًٛاقع َع أْ٘ مل ٜكًٓؿ
ٚمل ٜـذتٗؿ ؾال قٜب يف صش ١عًُ٘ ٚعؿّ سادت٘ يإلعاؾ ٠أ ٚيًكطا.٤
ٚايـُكاؾ َٔ (ايباطٌ)( :ايبطالٕ ايعاٖك )ٟايـُتك ّٛبعؿّ ايـتٓذـٝم
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ٚعؿّ ايتعفٜك ؾُٝا ٜأت ٞب٘ َٔ عٌُ صايـض سهب اعتكاؾ ،ٙؾإٕ
ايـذاٌٖ ايـُكصك يـُا مل ٜهتٓؿ يف عًُ٘ اىل سذَ ٕ١عترب : ٕ٠ؾت ٣ٛايؿك٘ٝ

ايعؿٍ أ ٚاالستٝاط بـُكاعا ٠تـُاّ ايـُشتُالتٜ -ـشهِ عً ٢عًُ٘
بايبطالٕ ظاٖكاّ بـُعٓ ٢عؿّ دٛال االدتما ٤ب٘ ٚاالقتصاق عً ٘ٝيف َكاّ
االَتجاٍ ،يعؿّ إسكالَ ٙطابك ١عًُ٘ َع ايٛاقع ايتًكٜع ٞايجابت يف
ايًٛع ايـُشـؿٛظٚ ،البؿ ي٘ َٔ إسكال ؾكاؽ ايفََ ١ـُا إيتػًت ب٘ َٔ
ايٛاقع ايتًكٜعٖ . ٞفا ٖ ٛايـُكاؾ َٔ ايبطالٕ يف ايعباق ٠ايـًُٗٛق،٠
ٜٚـُهٔ تٛضٝض ايؿهك ٠أنجك ،ؾٓك: ٍٛ
إٕ ايعٌُ ايصاؾق َٔ ايـُذتٗؿ ايعاقف بأسهاّ ايًكع أ ٚايعٌُ
ايصاؾق َٔ ايـُكًٓؿ بطكٜل صشٝض ٖ ٛعٌُ صشٝض َهتٓؿ اىل سذ١
يكع ٖٞٚ ١ٝتٓذٓم ايٛاقع عٓؿ ايـُهًـ عٓؿ َطابكَ ١ؤؾ ٣ايـشذَ ١ع٘
أ ٚتَعِفٔقُ ايـشذ ُ١ايـُهًـَ ايـُهتٓؿَ ايٗٝا عٓؿ َـػايؿ ١ايٛاقع .
بُٓٝا ايعٌُ ايصاؾق َٔ اجلاٌٖ ايـُكصٓك :غري ايـُذتٗؿ ٚغري ايـُكًٓؿ
َع تـُهٓٓ٘ َٔ ايؿشص عٔ ايـشذٜ -١ه ٕٛعًُ٘ َـشهَٛاّ ببطالْ٘
ظاٖكاّ سٝح ٜؿقى ايعكٌ ايؿطك ٟايهً ِٝقطعٝاّ إٔ يٝو يًُهًـ ٖٛٚ
صكْ -إٔ ٜـذتم -ٟيف َكاّ االَتجاٍ -بعًُ٘ ايـُذكؾ عٔ ايـشذ١
َك ٓ
ايـُعفٓق :٠تكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أ ٚاالستٝاط ايتاّٚ ،إٔ يٝو ي٘ تكتٝب

األثك ايًكع ٞايصشٝض ايـُكغٛب يف تكتٝب٘ عً ٢عًُ٘ ايعباؾ ٟأ ٚغري
ايعباؾ ،ٟإـ ال ٜـشصٌ عٓؿ ايـًُتؿت :األَٔ َٔ ايعكاب بـُذكؾ ايعٌُ َٔ
ؾ ٕٚسذ ١يكع ١ٝعً ٢صشت٘ٚ ،ـيو الستُاٍ عؿّ َطابك ١عًُ٘ ايفٟ
ٜأت ٞب٘ َع ايٛاقعٖٓ َٔٚ ،ا ايتٗك بني ايؿكٗا ٤بٌ إؾٓع َٞاالمجاع عً ٢إٔ
ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بـشهِ ايعاَؿ غطاباّ ٚعكاباّ .
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َجالّ :اـا عكؿ أسؿْ عً ٢إَكأ ٠بايؿاقن ١ٝأ ٚبايرتن َٔ ١ٝؾ ٕٚإنتٓاؾ
عًُ٘ اىل سذَ ١عفٓقَٚ ٠صشٓش ١يعًُ٘ :ادتٗاؾ أ ٚتكًٝؿ -مل ٜـذم ي٘
تكتٝب آثاق ايمٚد ١ٝعً ٢ايـُكأٖٚ ،٠هفا ي ٛقكأ ايؿاتـش ١يف صالت٘ َٔ
ؾ ٕٚقكا ٠٤نٛق ٠مل تصض صالت٘ ٚمل ٜـذم ي٘ االقتصاق عًٗٝاٖٚ ،هفا
ي ٛغهٌ ثٛب٘ َٔ ايبَ ٍٛكٚ ٠اسؿ ٠يف ايـُا ٤ايـذاق َٔ ٟؾ ٕٚانتٓاؾ عًُ٘

اىل ؾتَ ٣ٛصشٓش ١ي٘ مل ٜصض َٓ٘ تكتٝب أثك طٗاق ٠ايجٛبٖٚ ،هفا
غريٖا َٔ األَجً ١ايـُكتبط ١بعٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصك يف ايهع ٞيًٛصٍٛ
اىل ايٛاقع ٚايتعكٓف عً َٔ ٘ٝطكٜل اإلدتٗاؾ أ ٚايتكًٝؿ ايصشٝض ؾإْ٘
ٜـُشتٌُ ؾهاؾُ عًُ٘ ٚعؿّ َطابكت٘ َع ايٛاقع ايتًكٜعٜٚ ،ٞـشهِ يف
مجٝع األَجًْٚ ١ـشٖٛا بايؿهاؾ ٚايبطالٕ بـُعٓ ٢عؿّ دٛال االقتصاق
عً ٢عًُ٘ غري ايـُهتٓؿ يـشذٚ ،ٕ١عؿّ تكتٝب اآلثاق ايًكع ١ٝايجابت١
يًعٌُ ايصشٝض عً ٢عًُ٘ ،يعؿّ إسكالَ ٙطابك ١عًُ٘ َع ايٛاقع .
ٜٓٚبػ ٞااليتؿات اىل إٔ َٔ قًٓؿ َٔ يٝو أٖالّ يًتكًٝؿ َٚطٚ ٢قتْ
ٜعٌُ بؿتاٚا ٙنإ نُٔ مل ٜكًٓؿ :ؾإٕ نإ َعفٚقاّ يكعاّ نُٔ قًؿ لٜؿاّ
يًٗاؾ ٠ايب ١ٓٝأ ٚيًٝاع ادتٗاؾٚ ٙصالس٘ يًتكًٝؿ ثِ عًِ ايـُهًـ غطأ
ايب ١ٓٝأ ٚايًٝاع -ؾشاي٘ ساٍ ايـذاٌٖ ايكاصكٚ ،اـا مل ٜهٔ َعفٚقاّ
يػًب ١اهل ٣ٛأ ٚايعاطؿ ١عً ٘ٝؾكًؿ لٜؿاّ  ٖٛٚغري َؤٌٖٓ يًتكًٝؿ َٔٚ
ؾ ٕٚسذَ ١عفق ٠يتكًٝؿ ٙإٜا -ٙؾٗ ٛنايـذاٌٖ ايـُكصٓك .
ٚباغتصاقَ :ا مل ٜٓهًـ َطابك ١عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك يًٛاقع
 ٚي ٛبًشاظ َٛاؾكت٘ يؿتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايعؿٍ سني ايعٌُ ٚبعؿ -ٙؾإٕعًُ٘ ٜـشهِ عً ٘ٝبايبطالٕ ظاٖكاّ َٔ ،ؾ ٕٚؾكم بني ايعٌُ ايـُعاًَٞ
ٚبني ايعٌُ ايككب ٞست ٢اـا تـًُٓ َ٘ٓ ٢قصؿ ايتككب بعًُ٘ ٚتأتَ٘ٓ ٢
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قغِ دًٗ٘ ٚعؿّ تكًٝؿٚ ،ٙإال  -إـا مل ٜتأتَ َٓ٘ قصؿ ايتككب -ؾعًُ٘
ايؿاقؿ يكصؿ ايككب ١باطٌ ٚاقعاّ -ال ظاٖكاّٚ -ـيو يعؿّ تـُاّ أدما٤
ايعٌُ ايعباؾٚ ٟيكا٥طٖ٘ٓ َٔٚ ،ا ال ٜـذٛل ي٘ اإلقتصاق عًَ ٢ا تعًُٓ٘
أ ٚإعتاؾ َٔ ٙايصالْٚ ٠ـشٖٛاٚ ،البؿ ي٘ َٔ إسكال صش ١عًُ٘ بطكٜل
ايتكًٝؿ ٚتـعًِٓ ؾـتا ٣ٚايـُذـتٗؿ ايـعؿٍ .
ٖفا نً٘ يف إثـبات ايبطالٕ قـبٌ إْهًاف ايـشاٍ ٚتب ٔٓٝايٛاقع بعًِ
قطعٚ ٞدؿاْ ٞأ ٚبـشذَ ١عترب ٠يكعاّ .
ٚأَا اـا تب ٔٓٝيًذاٌٖ ايـُكصٓك ساٍ عًُ٘ ايصاؾق َٔ ؾ ٕٚؾشص
عٔ ايـشذ ١ايًكع ١ٝايـُصشٓش ١يعًُ٘ ،ثِ إْهًـ ي٘ ايٛاقع ؾال ٜـػًٛ
إْهًاؾ٘ :إَا إٔ ٜه ٕٛبعًِ ٚدؿاْ ٞأٜ ٚتشكل بـشذَ ١عترب ٠يكعاّ :
ؾإ عًِ صش ١عًُ٘ ٚاقعاّ أ ٚعًِ ؾهاؾ عًُ٘ ٚاقعاّ ٚنإ عًُاّ
ٚدؿاْٝاّ ٚيٝو دٗالّ َكنباّٖٚ ،فا ٚظٝؿت٘ إٔ (ُٜـكَ ٓتـبَ األثكَ عً٢
َعًٖٚ )َ٘ٛفا ايـشهِ ثابتْ يًذاٌٖ ايكاصك ٚيًـذاٌٖ ايـُكصٓك ،يهٓ٘
ؾكضْ ال تـشكل ي٘ يف عصك ايػٝب ١عاؾ ّ٠يتٛقؿ٘ عً ٢يكا ٤اإلَاّ
ايـشذ(١عذٌ) ٚمساع صش ١عًُ٘ َٓ٘ َبايكَ ٖٛٚ ّ٠ـشاٍ عاؾ. ّ٠
ٚسٝح إٔ ايطكٜل ايٛسٝؿ اىل انتهًاف ايٛاقع يف عصٛق ايػٝبٖٛ ١
ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ،ؾُٔ عٌُ ٚقتاّ َٔ غري
تكًٝؿٕ صشٝض -أعِٓ َٔ عؿّ ايتكًٝؿ أصالّ  َٔٚايتكًٝؿ ايـػطأ ايباطٌ:
أعين تكًٝؿ غري ايـُؤٌٖ يًُكدعٚ ١ٝايؿتٝا -ثِ تب ٔٓٝايـشاٍ يًُهًـ
بٛانط ١ايتعبٓؿ ٚقٝاّ سذَ ٕ١عترب ٖٞٚ -٠األَاق ٠ايـُعترب ٠عٓؿ ايؿك ٘ٝأٚ
ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايعؿٍ عٓؿ غري ايؿك ٖٞٚ -٘ٝسذ ١سان ْ١ٝعٔ ايٛاقع
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ايتًكٜعٚ ٞنإ ايعٌُ ايـُاضَ ٞـُا ٜرتتٓب األثك ايًكع ٞعً ٢صشت٘
أ ٚؾهاؾ - ٙناإلعاؾٚ ٠ايكطا -٤ؾتٛدؿ صٛقْ أقبع: ١
ايصٛق ٠األٚىل :إٔ تٓهًـ َـػايؿ ١ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ يًٛاقع ْاي٦اّ
َٔ يـشاظ َـػايؿ ١عًُ٘ يؿت َٔ ٣ٛنإ ٜـذب عً ٘ٝايكدٛع اي ٘ٝسني
إٜـذاؾ ٙيًعٌُ ٚيؿتٜ َٔ ٣ٛـذب ايكدٛع اي ٘ٝؾعالّٚ -قؿ ٜه ٕٛايـُذتٗؿ
ٚاسؿاّ يف ايمَاْني ٚمل تتبؿٍ ؾتٛاٚ -ٙال قٜب يف بطالٕ ايعٌُ ايـُػايـ
يًشذـ ١ايؿـعًٝـٚ ١يًشذـ ١ايـُعاصك ٠يـعٌُ ايـُهًــٚ ،البؿ َٔ اإلعاؾ ٠أٚ

ايكطا ٤أ ٚايتؿاقى بايٓش ٛايـُكن ّٛيكعاّ.
ايصٛق ٠ايجاْ :١ٝإٔ تٓهًـ َطابك ١ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ يًٛاقع بًشاظ
َٛاؾك ١عًُ٘ ايـُاضٚ ٞقت٘ يؿت َٔ ٣ٛنإ ٜـذب ايكدٛع اي ٘ٝسني
إٜـذاؾ ايعٌُ ٚيؿتٜ َٔ ٣ٛـذب ايكدٛع اي ٘ٝؾعالّ ،أ ٚنإ ايؿك٘ٝ
ايٛادب تكًٝؿ ٙؾعالّ ٖ ٛايٛادب تكًٝؿ ٙنابكاّ ٚسني ايعٌُ .
ٚال قٜب يف صش ١ايعٌُ ايـُطابل يًٛاقع بًشاظ َٛاؾكت٘ يًشذ١
ايؿعًٚ ١ٝيًشذ ١ايهابك ١ايـُعاصك ٠يًعٌُٚ ،ـيو ألٕ ايعٌُ إـا نإ
تٛصًٓٝاّ نؿ ٢إتٝاْ٘ َطابكاّ يًٛاقع ٚقؿ سصٌ نفيو بايؿعٌ .
ٚإٕ نإ ايعٌُ تعبؿٜاّ ٚأت ٢ب٘ ايـُهًـ َصشٛباّ بكصؿ ايككب ١نُا
ُٜالسَغُ عً ٢عُ ّٛايـُؤَٓنيٜ :صً ٞنُا تعًِٓ َٔ أبَ ٜ٘ٛتككٓباّ اىل اهلل
نبشاْ٘ ٜٚص ّٛنفيو  ...بال تكًٝؿ ٚإنتٓاؾٕ اىل ايـشذ ١ايـُعترب ،٠ؾاـا
صاؾف َٛاؾك ١عًُ٘ ايعباؾ ٟيًٛاقع بًشاظ َٛاؾكت٘ يؿتٜ َٔ ٣ٛـذب
ايكدٛع اي ٘ٝسني ايعٌُ ٜ َٔٚـذب ايكدٛع اي ٘ٝيف ايٛقت ايـشاضك،
ٚقؿ تأتٓ َ٘ٓ ٢قصؿ ايتككب  -صضٓ ايعٌُ َٓ٘ .
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ٚباغتصاقَ :ع تـًُٓ ٞقصؿ ايككبٜ َ٘ٓ ١صضٓ ايعٌُ ايعباؾ ٟايصاؾق
عٔ ايـُهًـ ٚإٕ مل ٜهتٓؿ اىل ايـشذ ١ايـُعترب ٠سني ايعٌُ َاؾاّ
َطابكاّ يًؿت ٣ٛايهابك ١ايـُكاقْ ١يًعٌُ ٚيًشذ ١ايالسكٚ ،١ال َٛدب
يبـطالْ٘  ،ؾإْ٘ يف ايػايب تتأتٓٚ -٢بايٛدؿإْٓٝ -ـ ١ايتككب َٔ ايـذاٌٖ
ايـُكصٓك ايـُٛدٛؾ غاقدآّٜٚ ،هًـ تٛاؾل عًُ٘ َع ايٛاقع ايتًكٜعٞ
ايـُذٗ ٍٛعٓؿ َٛاؾكت٘ يًشذ ١ايهابكٚ ١يًشذ ١ايالسك َٔ ١ايؿتا. ٣ٚ
ْعِ ي ٛتـػًٓـ قصؿ ايككب ١عٓؿ ٙيعؿّ تأتٓ َ٘ٓ ٘ٝنايـًُتؿت اىل عؿّ
دٛال ادتما ٙ٤بعًُ٘ ايـُذكٓؾ عٔ االنتٓاؾ اىل ايـشذٚ ١مل ٜهٔ عٓؿٙ
قدا ٤إَتجاٍ أَك اهلل نبشاْ٘ بعباؾت٘ ؾته ٕٛباطًٖٚ ،١فا ْاؾق ايتشكل
يػًب ١قدا ٤ايـُكصك ٜٔأَك اهلل ٚاَتجاهلِ إٜا ٙبعًُِٗ َع إتٝاْ٘ َطاؾاّ
اي ٘ٝنبشاْ٘ ٚتعاىل .
ايصٛق ٠ايجايج :١إٔ تٓهًـ َطابك ١ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ يًشذ ١ايهابك١
 ٖٞٚؾت َٔ ٣ٛنإ ٜـذب عً ٘ٝايكدٛع اي ٘ٝسني ايعٌَُٚ ،ـػايؿت٘
يًشذ ١ايؿعً : ١ٝؾتٜ َٔ ٣ٛـذب ايكدٛع اي ٘ٝيف ايٛقت ايـشاضك .
ٚايعاٖك بطالٕ ايعٌُ ٚيم ّٚايتؿاقى بايٓش ٛايـُكن ّٛيكعاّ
ناإلعاؾ ٠أ ٚايكطاٚ ،٤ـيو ألٕ ايـُهًـ مل ٜهتٓؿ ساٍ عًُ٘ اىل
ايـشذ ١ايـُعتربٚ ٠مل ُٜـشكل األَك ايعاٖك ٟبعًُ٘  :ايعباؾ ٟأٚ
ايـُعاًَ ٞسهبُا أت ٢ب٘ ؾصؿق عٓ٘  ٖٛٚداٌٖ بايٛاقع َكصٓك يف
ايتعكٓف عً ٘ٝبطكٜل ايتكًٝؿ ايـشذ ١ايـُعترب ٠ايـُعفٓقٚ ،٠سٝح اْ٘
عٌُ َٔ ؾ ٕٚسذٜ ١عتُؿٖا ٜٚهتٓؿ إيٗٝا ؾٗ ٛمل ٜتبَ ٔٓٝطابك ١عًُ٘
يًٛاقع ٚيفا ٜـشهِ ببطالْ٘ٚ ،ال ٜٓؿع٘ َٛاؾك ١عًُ٘ يًشذ ١ايهابك: ١
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ؾت َٔ ٣ٛنإ ٜـذب ايكدٛع اي ٘ٝسني ايعٌُ -يؿكض عؿّ انتٓاؾٙ
ايٗٝا ٚقت ايعٌُ ست ٢ته ٕٛسذ ّ١ظاٖكَ ١ٜعفٓق ٠ي٘ َٚـذم ١ٜعٔ
األَك ايٛاقع ،ٞثِ َات ايـُذتٗؿ ٚنكطت ؾتٛا ٙعٔ احلذٚ ١ٝاالعتباق
ؾال ٜه ٕٛهلا أثكْ يف عٌُ ايعاٌَ ٚإٕ نإ قؿ عاصك عًُُ٘ ؾت ٣ٛايؿك٘ٝ
ايهابل ٚٚاؾـكٗا ،ؾإْ٘ َا ؾاّ مل ٜكًٓؿٚ ٙمل ٜعتُؿ ؾتاٚا ٙيف َكاّ ايعٌُ
مل ٜٓؿع٘ تطابل عًُ٘  :عباؾت٘ أَ ٚعاًَت٘ َع ؾتاٚا. ٙ
ٚبتككٜب ثإٕ  :ال ٜـُهٓٓا تصشٝض عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ٖٛٚ
َٓ ٓمٍ َٓمي ١ايعاَؿ يعؿّ إْؿقاز عًُ٘ يف نرب ٣ايـشؿٜح ايصشٝض :
طال تعاؾ ايصالٚ...٠ال تٓكض ايهٓ ١ايؿكٜط١ص(ٚ)2إٕ تـشؿٓغ يف عًُ٘
عً ٢األقنإٚ ،ـيو الغتصاص ايـشؿٜح بايٓانٚ ٞايـذاٌٖ ايكاصك
سهبُا سكٓكٓا ٙيف بـشٛخ اإلدما ،٤ؾال ٜعِٓ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ٚيفا ال
ٜـُهٓٓا تصشٝض عًُ٘ يعؿّ إنتٓاؾ ٙسني ايعٌُ اىل األَك ايعاٖكٟ
ٚايـشذ ١ايهابك ١اييت نإ ٜـذب عً ٘ٝاالنتٓاؾ ايٗٝا ٚاالعتُاؾ عًٗٝا
سني ايعٌُ ،ؾال ٜعُ٘ االمجاع ايـُؿٓع ٢عً ٢اإلدما ٤يف ايعباؾات أٚ
َع ايـُعاَالت اـا اْهًـ ايـػطأ بـشذَ ١عترب ٕ٠نُا ٖ ٛؾكض ايبشح
ٖٓا ،ؾاْ٘ داٌْٖ َكصٓك ٚقؿ عٌُ َٔ ؾ ٕٚسذٜ ١عتُؿٖا يف عًُ٘
ايعباؾ ٟأ ٚايـُعاًَ ٞؾًفا مل  ًًُٜ٘اإلمجاع ايـُؿٓع ٢عً ٢اإلدما٤
 ي ٛتـِٓ ٚنًُٓٓا -ٙالغتالف ايـُٛضٛع  :عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بػريسذٚ ،ٕ١عٌُ ايـذاٌٖ بـشذَ - ٕ١ع اْهًاف ايـػطأ السكاّ .
ٜٚـُهٔ تأٜٝؿ ايبطالٕ بإٔ ايـُهًـ إـا أقاؾ إنٓاؾ عًُ٘ ٚتصشٝش٘
( )2ايٛنا: ٌ٥ز : 4ب َٔ 9ابٛاب اؾعاٍ ايصال : ٠ع. 94

عىن املكمف ون غري تكمًد أو احتًاط )363( ......................................

بتكًٝؿ ايـُذتٗؿ ايهابل ايـُٛاؾل عًُ٘ يؿتٛاٚ ٙقؿ َات ٖفا ايـُذتٗؿ،
ؾٝه ٕٛتكًٝؿٚ ٙانتٓاؾ عٌُ ايـُهًـ يؿتٛا ٙيػكض تصشٝض عًُ٘
ايهابل َٔ َصاؾٜل (ايتكًٝؿ االبتؿا )ٞ٥يًُٝت  ٖٛٚباطٌ سهب
ايـًُٗٛق ايـُٓصٛق بايؿيٚ ٌٝايـشذ. ١
ايصٛق ٠ايكابع : ١إٔ تٓهًـ َـػايؿ ١ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ يًشذ١
ايهابك - ١ؾت َٔ ٣ٛنإ ٜـذب ايكدٛع اي ٘ٝسني ايعٌَُٛٚ -اؾكت٘
يًشذ ١ايؿعً ١ٝؾتٜ َٔ ٣ٛـذب ايكدٛع اي ٘ٝيف ايمَٔ ايـشاضك .
ٚايعاٖك ٖ ٛايـشهِ باإلدماٚ ٤صش ١ايعٌُ ٚعؿّ يم ّٚاالعاؾ ٠أٚ
ايكطا ٤أْ ٚـشُٖٛا َٔ أْـشا ٤ايتؿاقى ايًكعَ ٞاؾاَت ايـشذ١
ايـُعترب ٠ايؿعً :١ٝؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـذاَع يًًكا٥ط ؾعالّ -عً ٢طبل
ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ نابكاّ ،ؾٝهتٓؿ ايـُهًـ ايٗٝا بإٔ ٜكصؿ تـكًٝؿٙ
ٚإعتُاؾ ؾتاٚا ٖٞٚ ،ٙتٓطبل عً ٢أعُاي٘ ايهابكٚ ١ايالسكٚ ،١بربن١
ايؿت ٣ٛاييت ٖ ٞسذ ١ؾعالّ عًٜٓ -٘ٝتؿ ٞعٓ٘ ٚدٛب اإلعاؾ ٠أ ٚايكطا٤
أْ ٚـشُٖٛا َٔ أْـشا ٤ايتؿاقى ٚاألثك ايًكعٚ . ٞيٝو َالى صش١
عًُ٘ ايف ٟمل ٜهتٓؿ ؾ ٘ٝاىل سذَ : ١طابك ١ايؿت ٣ٛايؿعً ،١ٝبٌ ايـُالى
ايـُصشض يعٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بعؿ إْهًاف ايٛاقع بـشذَ ١عترب٠
ٖ ٛاالنتٓاؾ السكاّ اىل ايـشذ ١اييت ٖ ٞؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞبعؿّ
يم ّٚاالعاؾ ٠أ ٚايكطاٚ ،٤ايـُؿكٚض إٔ ايـُهًـ إنتٓؿ السكاّ ٚبعؿ
تـُاّ ايعٌُ ٚأنٓؿ عًُ٘ اىل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞايـُطابك ١يعًُ٘،
ؾٝذمٚ ٜ٘تٓتؿ ٞعٓ٘ اإلعاؾٚ ٠ايكطا ٤اـا أؾتا ٙبصش ١عًُ٘ ٚعؿّ يمّٚ
اإلعاؾٚ ٠ايكطاٚ ٤عؿّ يم ّٚتؿاقى عًُ٘ ايـُاض. ٞ
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ٚايـشاصٌ َـُا تكؿّ  :صش ١عٌُ ايـذاٌٖ بايٛاقع ايتًكٜع ٞاـا
نإ قاصكاّ غري َكصٓك ٚقؿ عٌُ طبل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞايفٟ
قًٓؿ ٖٞٚ ٙسذ ٕ١يكعَٛ ١ٝدب ١يه ٕٛعًُ٘ َـذمٜاّ َٚرب ّ٤يًفََٓٚ ١ذٝاّ
َٔ عكاب ايـُػايؿٖٚ . ١فا بـػالف ايـذاٌٖ ايـُكصك ؾإْ٘ اـا
اْهًـ ٚ -ي ٛيف اي ّٛٝاآلغكَ -ـػايؿ ١عًُ٘ يًٛاقع ؾإْ٘ ٜهتشل
ايعكاب عً ٢تكى تعًِ ايـشهِ ايًكعٚ ٞايتعكٓف عً ٢ايعٌُ ايصشٝض
ٜٚه ٕٛعًُ٘ ؾانؿاّْ ،عِ إال إٔ ٜتبني بعؿ تـُاّ ايعٌُ َٛاؾكت٘ يـشذ١
يكع ١ٝؾعًٚ ١ٝقؿ انتٓؿ ايٗٝا  ٖٞٚتٓؿ ٞعٓ٘ ايتؿاقى بٓش َٕٔ ٛاالْـشا.٤
ٚقؿ ًٜهٌ عً ٢ايك ٍٛبصش ١عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصك اـا إْهًـ
تطابل عًُ٘ َع ايٛاقع أَ ٚع ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞبـُا سها ٙيٝػٓا
األْصاق(ٟقؿ )ٙيف قناي ١ايتكًٝؿ عٔ ايهٝؿ ٜٔايكضٚ ٞايـُكتط٢
(قؿُٖا) َٔ االمجاع عً ٢بطالٕ صال َٔ ٠ال ٜعًِ سهُٗا .
إال إٔ االمجاع غري َتشكل ٚغري َٓعكؿ عً ٢إطالق٘ٚ ،يعً٘ اْعكؿ
بني ايـُتكؿَني ايـُتأثك ٜٔبأؾهاق عًُا ٤ايهالّ ايـًُٗٛق ب ِٗٓٝاعتباق
ْ ١ٝايٛد٘ ٚايـذمّ بٓ ١ٝايعباؾٚ ٠مل ٜـُتؿ اىل َٜٓٛا ٖفا دمَاّ .
ثِ عً ٢ؾكض إْعكاؾ اإلمجاع  -ال ُْـشكل ن ْ٘ٛإمجاعاّ تعبٓؿٜاّ
نايؿاّ عٔ قأ ٟاإلَاّ ايـُعص )(ّٛالستُاٍ إنتٓاؾ ايـُذُعني
النُٝا ايـُتكؿَني -اىل اعتباق ايـذمّ بٓ ١ٓٝايصالٚ ٠ايـذاٌٖ ايـُكصٓكغري دالّ بٗا ،أ ٚالستُاٍ إنتٓاؾِٖ اىل عؿّ تأتٓ ٞقصؿ ايككبَٔ ١
ايـذاٌٖ ايـُكصك ي ٛنإ ًَتؿتاّ اىل ثبٛت ٚادب يف عٗؿت٘ ٚقصٓك يف
تعًُٜ٘ٚ ،هؿٓٝا يـُٓع تأثري : ٙن ْ٘ٛإمجاعاّ َٓكٛالّ ال ُْـشكل سذٝت٘ .
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ٚايبشح ٖٓا نً٘ -عًَ ٢ـػتاقْا ٚؾاقاّ يًًُٗٛق  :أعين طكٜك١ٝ
األَاقات ايـُعترب -٠ؾ ٕٚايهبب ١ٝؾإْٗا قأ ْٟضعٝـ دؿاّ ال ٜؿعُ٘
ؾيٚ ٌْٝاضضٚ ،يفا ال َٛدب يًتعكٓض يـُا تـكتط. ٘ٝ
ٚايـشاصٌ صش ١عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك اـا طابل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ
ايعؿٍ ْ .عِ اـا نإ عًُ٘ َـػايؿاّ يًٛاقع ايتًكٜعٚ ٞيف ْؿو األَك
ٚقؿ َطٚ ٢قت ايعٌُ -صشٓت َعاقبت٘ عًَ ٢ـػايؿ ١ايٛاقع ٚعً٢
تـؿٜٛت٘ يف أعُاي٘ ايـُاض ١ٝيعؿّ انتٓاؾ ٙؾٗٝا اىل ايـشذ ١ايـُعفق ٠سني
عًُ٘ َ ٖٛٚ -ـػايـ يًٛاقع َٔ ؾ ٕٚعفق أ ٚقصٛق عٔ ايتعًِ  -ؾإٕ
يرتى ايٛادب ايٛاقع ٞيف ٚقت٘ عكابني  :عكاب عً ٢عؿّ أؾا ٙ٤يف ٚقت٘
صشٝشاّٚ ،عكاب عً ٢تكى قطا ٘٥غاقز ٚقت٘ٚ ،اـا إنتٓؿ السكاّ اىل
ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞيػكض تصشٝض عًُ٘ ايـُاض - ٞاْتؿ ٢عٓ٘
ٚدٛب ايكطاٚ ٤ال ٜعاقب عً ٢تكن٘ يؿكض تكًٝؿٚ ٙإنتٓاؾ ٙالسكاّ
اىل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايعؿٍ بصش ١ايعٌُ ٚعؿّ يم ّٚقطا. ٘٥
ٚال ٜٛدب إنتٓاؾ ٙايالسل اىل ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞقؾع ايعكاب
ايجابت عً ٢عؿّ ايتعًِ ايـُؤؾ ٟيعؿّ أؾا ٤ايٛادب يف ٚقت٘ صشٝشاّ
صكْ يف تعًِ ايـُعاًَ ١أ ٚايعباؾ٠
ؾإْ٘ تكى أؾا ٤ايعٌُ صشٝشاَّ ٖٛٚ -ك ٓ
ايصشٝش َٔ ١ؾ ٕٚإنتٓاؾ اىل سذَ ١عفٓق ٠ي٘ يف ٚقت عًُ٘ .
َجالّ َٔ :صًٓٚ ٢تكى قكا ٠٤ايهٛقٚ ٠ناْت ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايؿعً ٞعؿّ
ٚدٛبٗاٚ ،قؿ إنتٓؿ ايٗٝا السكاّ بعؿ َطٚ ٓٞقت ايعٌُ -نإ إنتٓاؾ ٙيؿتٛاٙ
قاؾعاّ يًم ّٚقطا ٤صالت٘ ْٚاؾٝاّ النتشكام ايعكاب عً ٢تكن٘ ،يهٓ٘ ال ٜكؾع
عٓ٘ عكاب تكى األؾا ٤ايصشٝض يف ٚقت٘ ٚقؿ تكى ايهٛق َٔ ٠ؾ ٕٚسذ١
يكع ١ٝإعتُؿٖا يتَعِفٔقَ ٙعٔ َـػايؿ ١ايٛاقع .
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ٚباغتصاق َٔ :صًٓ ٢أ ٚعٌُ صايـشاّ َٔ ؾ ٕٚإنتٓاؾ اىل سذ١
يكع :١ٝؾتَ ٣ٛـذتٗؿ عؿٍٚ -قؿ َطٚ ٢قتٗا ٚنإ عًُ٘ باطالّ يف
ايٛاقع ،ثِ إْهًـ صش ١صالت٘ أ ٚصٛاب عًُ٘ بؿتَ ٣ٛـذتٗؿ ؾعًٞ
قًٓؿ ٙيف لَٔ ٕالسل ٜ ٖٛٚؿيت بصش ١عًُ٘  -صالت٘ َٔ ؾ ٕٚقكا٠٤
ايهٛقٖ - ٠فا ٜهتشل ايعكاب عً ٢تكى األؾا ٤ايصشٝض يف ٚقت٘ ٚإٕ
مل ٜهتشل ايعكاب عً ٢تكى ايكطا ٤أ ٚتكى ايتؿاقى السكاّ ،يؿكض
إنتٓاؾ ٙاىل ايـشذ ١ايؿعً ١ٝالسكاّ ؾٝهَ ٕٛعفٚقاّ بًشاظ ايكطا ٤دمَاّ.
ْعِ يف غصٛص صالت٘ األغري ٠اييت أت ٢بٗا ثِ قًٓؿ يف ٚقتٗا َٔ ٜؿيت
بصشتٗا ٚناْت يف ايٛاقع ؾانؿ -٠نإ َعفٚقاّ ال ٜعاقب عً ٢تكى
أؾاٖ٤ا صشٝش ّ١إلنتٓاؾ ٙاىل سذ ١ؾعًَ ١ٝصشٓش ١ألؾاٖ٤ا بال نٛق. ٠
ٚايـشاصٌ باغتصاق :إٕ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ي ٛغايـ عًُُ٘ ٚاقعَ
ايتًكٜع عٛقب عً ٘ٝيعؿّ تعًُٓ٘ َع قؿقت٘ عًٚ ٘ٝنإ عًُ٘ ؾانؿاّ
يـُػايؿت٘ٚ ،قؿ إنتـجين َٔ قاعؿ ٠ايتاللّ بني انتشكام ايـذاٌٖ
ايـُكصك يًعكاب يف مجٝع ايـُٛاقؾ اييت ٜـػايـ عًُُ٘ ايٛاقعَ
ايتًكٜع ٞألْ٘ مل ٜتعًُ٘ قبٌ ايعٌُ ٚبني ؾهاؾ عًُ٘ ٚأغِكَزَ ايـًُٗٛق
َٛاقؾ ثالث َٔ ١ؾكٚع ايصال ٠ايـُؿكٚضٚ ١ايصٝاّ -أؾتٛا ؾٗٝا بصش١
ايعٌُ َع ايتماَِٗ بانتشكام ايـُكصٓك يًعكاب بهبب عؿّ تعًُٓ٘
يٛاقع ايتًكٜع ايـُطًٛب َٓ٘ ٖٞٚ ،ايـذٗك يف ايصال ٠اي ١َٝٛٝيف
َٛضع اإلغؿاتٚ ،اإلغؿات يف َٛضع ايـذٗكٚ ،ايصال ٠ايتُاّ َع
ايصٝاّ يف َٛضع ًٜمّ ؾ ٘ٝايكصك ٚاإلؾطاق ،ؾاـا صؿقت ٖفٙ
ايـُػايؿات عٔ دٌٗ بايـشهِ ايًكع -ٞنٛا ٤ايكاصك ٚايـُكصٓك -ؾكؿ
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أؾتٛا بصش ١ايعٌُ ٚعؿّ يم ّٚايتؿاقى باإلعاؾ ٠أ ٚبايكطاَ ،٤ع
ايتماَِٗ أٜطاّ بانتشكاق٘ ايعكاب عً ٢تكى َٛاؾك ١ايٛاقع ايتًكٜعٞ
ْاي٦اّ َٔ تكى تعًِٓ ايٛاقع بطكٜل ايتكًٝؿ ؾأيهٌ ايـُشككٕٛ
ايـُتأغك ٕٚعً ٢ايـذُع بني سهُِٗ بصش ١ايعٌُ ٚعؿّ يمّٚ
اإلعاؾ ٠أ ٚايكطاٚ ٤بني انتشكام ايعكاب عًٚ ،٘ٝقؿ عكضٓا ٙبـشجاّ
َؿصالّ ايهاالّ ٚدٛاباّ ٚقؾٓاّ ْٚكطاّ ٚدٛاباّ يف أٚاغك بـشٛخ أصٌ
ايرباٚ ٠٤االيتػاٍ  :يكا٥ط دكٜإ االص. ٍٛ
ٚنٝـ نإ يـُا سهُٓا بؿهاؾ عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكصك يـُػايؿت٘
ٚاقع ايتًكٜع ٚبًم ّٚتكتٝب أثك ايؿهاؾ ٚايبطالٕ  :أعين ايتؿاقى -ؾال
ٜؿكم األثك ايًكعٚ ٞايتؿاقى ايـُرتتب عً ٢صش ١ايعٌُ أ ٚؾهاؾ ٙبني

ن ْ٘ٛإعاؾ ٠ايعٌُ ايعباؾ ٟأ ٚقطاٚ ٙ٤بني غريُٖا  :نإٔ ٜػهٌ ايجٛب
ايـُتٓذو بايبَ ٍٛكٚ ّ٠اسؿ ٠يف ايـُا ٤ايكً ٌٝأ ٚايهجري -غري ايـذاق-ٟ
ؾًٝمَ٘ تطٗري َٔ ٙدؿٜؿ اـا اْهًـ عؿّ نؿا ١ٜايػهً ١ايٛاسؿ ،٠أٚ
ٜفبض بػري ايـشؿٜؿ ايـػايص إغتٝاقاّ -أعين ايفبض بايههني ايـشؿٜؿ
ايـُػًٛط بايهك -ّٚثِ ٜتٓٓب٘ ٜٚتعكٓف عً ٢يم ّٚايفبض بايـشؿٜؿ
ايـػايص ٚناْت ايفبٝش ١باق ١ٝمل تـُت ؾال ٜـذٛل ي٘ أنًٗا ألْٗا َٝتْ١
ٜـشكّ أنًٗا بٓعك ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايف ٟقًؿ. ٙ
ٚايتعبري ايـذاَع  :إٔ ٜه ٕٛيعًُ٘ ايـُاض ٞأثكْ يكعَ ٞرت ٓتبْ عً٢
صشت٘ أ ٚؾهاؾ ٙبـشهب ايمَإ ايـشاي ٞأ ٚاإلنتكباي -ٞؾتأت ٞايصٛق
األقبعٚ ١أسهاَٗا َٔ سٝح ايبطالٕ أ ٚايصشٚ ١اإلدماٚ ،٤اـا تـشكل
ايبطالٕ بـؿتـ ٣ٛؾـكـ ٕ٘ٝعؿٍ  -تكتٓب أثك ٙايًكع ٞبايٓش ٛايـُككق يكعاّ
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َٔ ايتؿاقى ايفُٜ ٟتالؾ ٢ب٘ بطالٕ ايعٌُ ايـُاض. ٞ
ْعِ ايـُهتٓؿ اىل سذٚ -١إٕ نإ إنتٓاؾ ٙيف ٚقتٕ السل َتأغك عٔ
ايعٌُٜ -ه ٕٛعًُ٘ صشٝشاّ َٚـذمٜاّ َٚعفٚقاّ يف َـػايؿ ١ايٛاقع
بتؿص ٌٝأٚضشٓا ٙيف صٛق َتعؿؾ. ٠
ٖفا نً٘ يف ايـذاٌٖ ايـُكصٓك يف َعكؾ ١أسهاّ ايًكع ٚتهايٝؿ٘ ،ثِ
ٜكع ايهالّ يف ؾكع ؾكٗ ٞيبشجٓا ٖفا ٖٛٚ ،ايبشح ايـشاؾ ٟعًك :

العبادة أو الـىعاومة ون دون تكمًدٍ صخًح :
سٝح تب ٔٓٝيف ايبشح ايـُاض :ٞإٔ عٌُ ايعاَ َٔ ٞؾ ٕٚتكًٝؿ أٚ
إستٝاط باطٌ ظاٖكاّ ألْ٘ مل ٜهتٓؿ اىل سذَ ١عتربَ ٠عفٓق ٠ي٘ٚ ،يٝهت
ٖ ٞيف عصٛق ايػٝب ١إال ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايعؿٍٚ ،سٝح ٜتشكل يف
ايـػاقز َٔ نجري ٕ :تكًٝؿ َٔ مل ٜهتذُع يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿْ ،اي٦اّ
َٔ َٓطًل اهلٚ ٣ٛايعالق ١ايًػص :١ٝايـُشب ١أ ٚايـُٓؿع ١أ ٚايككاب ١أٚ
ْـشٖٛا َٔ أنباب َٚهٓٛغات غري ًَكٚعٖٚ ١فا باطٌْ دمَاّٚ .سٝح
تب ٔٓٝإٔ َعٓ ٢ايبطالٕ ٖ ٛعؿّ دٛال االدتما ٤بعًُ٘ ايف ٟمل ٜهٔ عٔ
تـكًٝـؿ ،ؾال ٜـذٛل ي٘ االقـتصاق عً ٘ٝؾـَ ٞكاّ االَـتجـاٍ ،يعؿّ إسكالٙ
َطابكت٘ َع ايٛاقع ايتًكٜع ٞايـُشؿٛظ يف ايًٛعٚ ،سٝح ٜتشكل يف
ايـػاقز نجرياّ َٔ ايعٛاّ :تكًٝؿ َٔ مل ٜهتذُع يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ،
ٚعٓؿ٥ف ْك : ٍٛبطالٕ ايعٌُ ايصايـض ايفٜ ٟأت ٞب٘ ايعاَ َٔ ٞؾٕٚ
تكًٝؿ صشٝضٚ -ي ٛيتكًٝؿٜ َٔ ٙؿكؿ بعض يكٚط صش ١ايتكًٝؿٖٛ -
سهِ ايـُكصٓك يف تـشص ٌٝايـشذ ١يتطبٝكٗا عً ٢عًُ٘ ٚتصشٝش٘ بٗا،
ٜٚعِٓ ٖفا ايـشهِ (َٔ مل ٜكًٓؿ)  َٔ(ٚقًٓؿ غري ايـُؤٌٖ يـُكدع١ٝ
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ايؿتٝا) يعؿّ إدتٗاؾ ٙأ ٚيعؿّ عؿايت٘ أ ٚيعؿّ طٗاقَٛ ٠يؿ ٙأْ ٚـشٖٛا
َٔ أْـشا ٤ؾكؿإ يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ،ؾإٕ ٖف ٜٔال ٜؿرتقإ سهُاّ َٔ
سٝح بطالٕ ايعٌُ ،ؾُٔ تعبٓؿ أ ٚتعاٌَ  ٖٛٚال ٜـشكل صش ١أعُاي٘،
يعؿّ إعتُاؾ ٙسذ ّ١يكعَ ١ٝعفٓق ّ٠ي٘ ،ثِ َط ٢عً ٘ٝؾرت َٔ ّ٠ايٛقت
  ٖٛٚبػري تكًٝؿ صشٝض ٚسذَ ١عفٓق -٠ناْت أعُاي٘ باطً ١بـُعٓ٢عؿّ دٛال إقتصاق ٙعً ٢ايعٌُ ايـػً َٔ ٛايـشذٓ ١ايـُعفٓق ،٠ؾال
ٜـذٛل ي٘ ايبكا َٔ ُ٤ؾ ٕٚتكًٝؿ ٚإنتٓاؾ اىل سذَٓ ١عفٓق ٠ساٍ ايعٌُ،
نُا البؿ ي٘ َٔ ايؿشص عٔ ؾك ٕ٘ٝداَع يًًكا٥ط َٚبايك ٠تكًٝؿٚ ٙتطبٝل

أعُاي٘ عً ٢ؾتاٚا ،ٙيتهَ ٕٛعتُؿ ٙيف َـذاٍ االطاعٚ ١االَتجاٍ .
ٚايـُكصٓك ايكاؾق عً ٢ايتعًِٓ ٚايتكًٝؿ غري َعفٚق يف عُ ّٛأعُاي٘ :
عباؾات٘ َٚعاَالت٘ ٚغريٖا ،إال َا طابل ايٛاقع ايتًكٜع ٞايـُشؿٛظ يف
ايًٛعَ ٖٛٚ ،أثَ ّٛعاقَبْ عً ٢تكى ايتعًِ َٔ طكٜل ايتكًٝؿ ايصشٝض
ألدٌ تؿٜٛت٘ نجرياّ َٔ األعُاٍ ايصايـش ١ايصشٝش َٔ : ١ايعباؾات
 َٔٚايتعاَالت  َٔٚغريٖا َٔ األعُاٍ ايصشٝش ١ايـُشًً ١يـُطعُ٘
ًَٚكب٘ ٚنا٥ك تصكؾات٘ .
ْعِ ايـكاصك ايؿاقؿ يًكؿق ٠عً ٢ايـتعًِ بـشهب ظكٚؾـ٘ ٜهٕٛ
َـعفٚقاّ غريَ َعاقب عً ٢تكى ايتعًِ ٚ ،أَك ٙاىل اهلل نبشاْ٘ .
ٚايف ٟمل ٜكًؿ أ ٚقًؿ َٔ مل ٜهتذُع يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ :
قؿ ٜه ٕٛقاصكاّ َعفٚقاّ اـا ناْت ظكٚؾ٘ ايـػاص ١أٚدبت عذم ٙعٔ
ايتعًِ ٚعؿّ قؿقت٘ عً َٔ ٘ٝطكٜل ايتكًٝؿ ايصشٝض .
ٚقؿ ٜهَ ٕٛكصٓكاّ َع قؿقت٘ عً ٢ايتعًِٓ َٔ طكٜل ايتكًٝؿ .
ٚعً ٢ايـتـكؿٜكَ ٜٔا نإ َـٔ أعـُايـ٘  -عباؾاتـ٘ َٚعاَالتـ٘ ٚغريُٖا-
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َطابكاّ يًٛاقع ايتًكٜع ٞؾٗ ٛصشٝض ٖٚفا ْاؾق ايتشكلَٚ ،ا نإ َٔ
أعُاي٘ َـػايؿاّ يًٛاقعٚ -يف ايػايب ال تـشكل َطابك ١أعُاي٘ يًٛاقع-
ته ٕٛأعُاي٘ باطً ١اـا ؾـكؿت قنٓاّ َؿكٚضاّ يف ايككإٓ ايـُذٝؿ ٖٚ .فا
نً٘ آتٕ يف عُ ّٛأعُاٍ ايعباؾ :عباؾات َٚعاَالت ٚغريٖاٚ ،يهٓٓا
ْتهًِ ٖٓا يف غصٛص ايعباؾات ايـُأت ٞبٗا َٔ ؾ ٕٚتكًٝؿٕ صشٝض
ْٚـؿصٌ ايك ٍٛؾٗٝا ،بعؿ تـُٗٝؿ َكؿَ: ١
اْ٘ اـا تعبٓؿ ايـُهًـ َؿ َٔ ّ٠عُك َٔ ٙؾ ٕٚتـكًٝؿ صشٝض ٜهتٓؿ
يف عباؾات٘ اىل ؾتاَ ٣ٚـذتٗؿ عؿٍ ٜٚطبكٓٗا عًٗٝا ،أ ٚتعبٓؿ بتكًٝؿ غري
صشٝض ،ثِ ٜـُط ٞلَإْ عً ٘ٝبٗفا ايـشاٍ -ؾٌٗ تـذب عً ٘ٝإعاؾ٠
عباؾات٘ ايـُاض ١ٝ؟ٚ .يف ايـُهأي ١صٛقْ ثالث ،١ؾاْ٘ ال ٜـػً ٛايـشاٍ إَا
إٔ ٜٓهًـ َٛاؾك ١عباؾات٘ ايـُأت ٞبٗا يًٛاقع ،أٜٓ ٚهًـ َـػايؿتٗا
يًٛاقع ،أ ٚال ٜٓهًـ ي٘ ايـُطابكٚ ١ايـُٛاؾكٚ ١ال ايـُػايؿ. ١
ٚايـُكاؾ َٔ ايٛاقع ٖٓا يٝو ٚاقع ايتًكٜع ايـُشؿٛظ يف ايًٛع -نُا
ٜتباؾق ايفٖٔ اي ٘ٝعٓؿ مساع٘ -بٌ ايـُكاؾ ايـُكآ ٠ي٘ ٚايطكٜل اي ٘ٝؾاْ٘
قؿ ٜـذتٗؿ ايـُهًـ ٜٚهتٓبط ؾتاٚا ٙؾٝذؿ أعُاي٘ ايـُاضَ ١ٝطابك ّ١أٚ
َـػايؿ ّ١يـُا إنتٓبط٘ َٔ األسهاّ اييت اعتكؿٖا طبل ايٛاقع ايتًكٜع،ٞ
ٚقؿ ٜكًؿ َـذتٗؿاّ عؿالّ ؾٝهتًـ ايـُطابك ١أ ٚايـُػايؿ ١ؾاْ٘ بـشهب ايعاؾ٠

ٜتعفق يف عصٛق ايػٝب ١االطالع عًٚ ٢اقع ايتًكٜع ايـُشؿٛظ يف ايًٛع
ٜٓٚشصك ايتعكٓف عً ٘ٝيف أسؿ طكٜكني تعبؿٜني َٛصًني ايُٖ ،٘ٝا
االدتٗاؾ ٚاالنتٓباط ايؿعً ،ٞأ ٚايتكًٝؿ ايصشٝضٜٚ ،ه ٕٛنٌ ٚاسؿٕ
َُٓٗا َكآ ٠ايٛاقع ايـُذٗ ٍٛايفٜ ٟتعفق االطالع عً ٘ٝلَٔ ايػٝب. ١
ٖٚهفا ايـشهِ اـا قًٓؿ َـذتٗؿاّ عؿالّ داَعاّ يًًكا٥ط ،ثِ عكض ي٘
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َا ٜٛدب ؾكؿاْ٘ بعض يكٚط صش ١ايتكًٝؿ نعكٚض ايـُٛت عً٢
ايؿك ٘ٝأ ٚايؿهل أ ٚؾكؿإ ايطبط أ ٚلٚاٍ ًَه ١االدتٗاؾ عٓ٘ يطعٔ ٕ
يف ايهٔ أْ ٚـش َٔ ٙٛاألنباب ،ؾاْ٘ ال ٜصًض يـُكدع ١ٝايتكًٝؿ
ٜٚـذب ايعؿ ٍٚعٔ تـكًٝؿٚ ٙاالْـتكاٍ اىل تـكًٝؿ ؾـك ٕ٘ٝداَع يًكٚط
صش ١ايتكًٝؿ َٚبايك ٠تكًٝؿٚ ،ٙقؿ نبل َؿصالّ  :بٝإ اعتباق مجع
ايؿك ٘ٝايـُكًؿ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ سؿٚثاّ ٚبكا. ّ٤
ٚال ؾكم ؾُٝا ـنكْا بني ؾكؿ ايًكط ايـُهتًمّ يمٚاٍ ايكأٚ ٟايؿت٣ٛ
ٚايـُٛدب يمٚاٍ عٓٛإ ايؿك ٘ٝعٔ ايـُكًٓؿ نمٚاٍ ايعكٌ أ ٚاالدتٗاؾ
ٚبني ؾكؿ ايًكط ايـُهتًمّ يمٚاٍ ايٛصـ َع بكا ٤ايكأٚ ٟاإلدتٗاؾ
نمٚاٍ ايعؿاي ،١ؾاْ٘ يف نال ايٓش ٜٔٛال ٜـذٛل ي٘ ايبكا ٤عً ٢تـكًٝؿٙ
ٚايعٌُ عً ٢طبل ؾتاٚا ٙاييت صؿقت َٓ٘ ساٍ إنتذُاع٘ يًًكٚط
قبٌ عكٚض َا ٜٛدب ؾكؿ بعطٗا .
ٚايٛد٘ :إٕ عٌُ ايـُهًـ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع يًكا٥ط صش١
فقْ ي٘ دمَاّ عٔ َـػايؿ ١ايٛاقع،
ايتكًٝؿ سؿٚثاّ َصشٓضْ ألعُاي٘ َٚع ٓ
يهٓ٘ بعؿ عكٚض َا ٜٛدب ؾـكؿ ٙيبعض ايًكا٥ط ٚغكٚد٘ عٔ أًٖ١ٝ
ايـُكدعٜ -١ٝه ٕٛاإلنتٓاؾ اىل ؾتاٚاٚ ٙاإلعتُاؾ عًٗٝا عُالّ بػري سذ١
ٚتكًٝؿاّ غري صشٝض يعؿّ مجع ايـُكًٓؿ يكا٥ط صش ١تكًٝؿ ٙس٦ٓٝف .
هبَ اىل صاسيب ايؿصٚ ٍٛنًـ ايػطاٚ ٤غريُٖا َٔ أعاظِ
ٚقؿ ُْ ٔ
عصكِٖ(قؿِٖ) ايك ٍٛبهؿا ١ٜإنتذُاع ايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ يًكٚط صش١
ايتكًٝؿ سؿٚثاّ يف دٛال ايبكا ٤عً ٢تكًٝؿٚ ٙإٕ عكض عًَ ٘ٝا ٜٛدب
ؾكؿاْ٘ يبعض ايًكٚط ،ؾإٕ عكٚض٘ ٜـُٓع عٔ ايبكا ٤عً ٢تكًٝؿ. ٙ
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ٚقؿ ُٜعتفق هلِ بإٔ عٌُ ايـُكًٓؿ ٚاعتُاؾ ٙالسكاّ يؿتاَ ٣ٚكًٓؿٖٛ ٙ
إنتُكاقْ النتٓاؾ ٙايهابل ٚاعتُاؾ ٙؾتا ٣ٚايـُكًٓؿ ايهابل .
يهٓ٘ إعتفاقْ غري َكب ،ٍٛألٕ ايـُهًـ يف نٌ عٌُ  :عباؾ ٠أٚ
َعاًَ ١أ ٚغريُٖا عٓؿَا ٜعٌُ َهتٓؿاّ اىل ؾت ٣ٛايؿكَٚ ٘ٝعتُؿاّ عًٗٝا
ؾٗ ٛتكًٝؿْ َٓ٘ ٚإنتٓاؾ يًؿتٚ ،٣ٛإْـُا ٜه ٕٛايتكًٝؿ صشٝشاّ َرب٤اّ
يًفََٚ ١عفٓقاّ عٔ َـػايؿ ١ايٛاقع -ي ٛتـشككت ايـُػايؿ -١اـا سصٌ
ايتكًٝؿ يف لَإ داَع ١ٝايؿك ٘ٝيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿٚ ،أَا اإلنتٓاؾ اىل
ؾتاٚا ٙيف لَإ ؾكؿ ٙيبعض ايًكا٥ط ؾٗ ٛتكًٝؿ غري صشٝض ،ألٕ
عكٚض َا ٜٛدب اْتؿا ٤بعض ايًكٚط عَٓ٘ٛ -دبْ يبطالٕ تكًٝؿٙ
ٚيم ّٚايعؿ ٍٚاىل غريَ ٙـُٔ ٜتٛؾك عً ٢أًٖ ١ٝايتكًٝؿ .
ٚقؿ ٜهتؿٍ ي٘ بٛد ٙٛضعٝؿ ،١أقٛاٖا إنتصشاب سذ ١ٝايؿتا٣ٚ
ايـُاض ١ٝاييت نإ ٜعٌُ بٗا َؿ َٔ ّ٠ايٛقت :
أَا االنتصشاب ٚايعاٖك نَ ٕٛكاؾِٖ َٓ٘ إنتصشاب بكا ٤سذ١ٝ
ؾتا َٔ ٣ٚنإ ؾكٗٝاّ داَعاّ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ اىل لَإ ؾكؿ ٙيبعض
ايًكٚط ،ؾاْ٘ إْـُا ٜـذك ٟعٓؿ ايًو يف بكا ٤احلهِ ايـُكاؾ انتصشاب٘
ٖٓٚا ال يو يف لٚاٍ ايـشهِ ًَ :كٚع ١ٝتـكًٝؿ َٔ لايت عٓ٘ بعض
يكٚط صش ١ايتكًٝؿٚ ،قؿ قكٓبٓا لٚايَ٘ٚ ،ع٘ ُٜكطع بعؿّ بكا ٤سذ١ٝ
ايؿتا ٣ٚايـُعُ ٍٛبٗا يف ايمَٔ ايـُاض ٞؾال يوٓ يف عؿّ ايبكا. ٤
ٚأَا ؾي ٌٝسكَ ١ايعؿ ٍٚؾاْ٘ ٜعِٓ بإطالق٘ َا ْـشٔ ؾ ،٘ٝيهٓا مل ْـذؿ
إطالقاّ يؿعٝاّ ٜـشكّٓ ايعؿ ٍٚستٜ ٢صض ايتُهو ب٘ٚ ،عً ٢ؾكض٘ ؾاْ٘
بعؿ ؾكؿ ايؿك ٘ٝيًكط َٔ يكٚط صش ١ايتكًٝؿ ٜـػكز عٔ ؾا٥ك ٠صالع
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ايتكًٝؿ ٚايـُكدع. ١ٝ
َطاؾاّ اىل إٔ ايعؿ ٍٚايـُؿٓع ٢عً ٢سكَت٘ اإلمجاع ٖ( ٛايعؿٍٚ
َٔ تكًٝؿ ؾـك ٕ٘ٝداَع يًًكا٥ط يتكًٝؿ ؾك ٕ٘ٝثإٕ) ٖٚفا َٛضٛعْ َٓتـٕ
يؿكؿإ ايـُكًٓؿ يبعض يكٚط صش ١ايتكًٝؿ .
ٖ َٔٚفا ايكبَ :ٌٝا اـا عكض ايـُٛت عً ٢ايؿك ٘ٝثِ بك ٞايـُهًـ
عً ٢تكًٝؿ ٙعاَالّ بؿتاٚاَ ٙعتُؿاّ عًٗٝا -دٗالّ أ ٚغؿً ّ١أ ٚتهاَـشاّ أٚ
تعُؿاّ -ؾاْ٘ ال ُٜـشكل يكع ١ٝبكا ٙ٤عً ٢تكًٝؿ ،ٙإال َع تكًٝؿ ايـُذتٗؿ
ايـش ٞايفٜ ٟؿيت بـذٛال ايبكا ٤عً ٢تكًٝؿ ايـُٝتٚ ،إال نإ عًُ٘ يف
لَإ َا بعؿ َٛت َكًٓؿ ٙباطالّٜٚ ،هْ ٕٛعري عٌُ َٔ مل ٜكًٓؿ أصالّ
يف عؿّ االعتُاؾ عً ٢سذَ ٕ١عتربَ ٠عفٓق ٠ي٘ يف َـػايؿ ١ايٛاقع
ايتًكٜع ٞي ٛتـشككت َٓ٘ ايـُػايؿ ١ساٍ ايتكًٝؿٚ ،عً ٘ٝايـُباؾق ٠ؾٛقاّ
اىل تكًٝؿ َـذتٗؿ س ٓٞداَع يًًكا٥ط  :ؾإَا إٔ ٜؿيت بـذٛال ايبكا٤
ؾٝبك ٢عً ٢تـكًٝؿ َـذتٗؿ ٙايفَ ٟاتٚ ،إَا إٔ ٜؿيت بعؿّ دٛال ايبكا٤
ؾٓٝتكٌ اىل ايعٌُ بؿتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـش. ٞ
ٚنٝـ نإ ال يو عٓؿْا يف أْ٘ اـا عكض ايـُٛت يًؿك ٘ٝايـُكًٓؿ أٚ
عكض َا ٜٛدب ؾكؿاْ٘ يبعض يكٚط صش ١ايتكًٝؿ ؾإْ٘ ٜبطٌ تكًٝؿٙ
ٚال ٜصض إعتُاؾ ؾتاٚاٚ ،ٙالبؿ َٔ ايعؿ ٍٚاىل تـكًٝؿ َـذتٗؿ ثإٕ
داَع يًًكا٥ط ،ؾاـا َطت ؾرت َٔ ٠ايٛقت عً ٢تكًٝؿَ ٙعتُؿاّ عً٢
ؾتا َٔ ٣ٚؾكؿ بعض يكٚط صش ١ايتكًٝؿ ٌٖ ته ٕٛأعُاي٘  :عباؾات٘
َٚعاَالت٘ ٚغريٖا -ايـُعتُؿ ٠عً ٢ؾتاٚا ٙصشٝش ١؟  .ثِ ْبشح :
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لزوً تدارك الـىكصّر عباداته ون دون تكمًد صخًح :
سهِ ايـُهًـ ايف ٟتعبٓؿ َؿ َٔ ٠ايٛقت َٔ ؾ ٕٚتكًٝؿ ؾك ٕ٘ٝأصالّ
أ ٚنإ بػري تكًٝؿ صشٝضٖٚ ،هفا أعُاي٘ يف ؾرت ٠بكا ٙ٤عً ٢ؾتا٣ٚ
َـذتٗؿ ٙايفَ ٟاتٚ ،ايـُكصٛؾ ٖٓا غصٛص عباؾاتٜ٘ٚ ،أت ٞسهِ
تعاَالت٘ السكاّ إٕ يا ٤اهلل تعاىلٚ -ال تـػً َٔ ٛصٛق ثالث ١آت. ١ٝ
ؾإٕ ايـُهًـ يف ايمَإ ايالسل يـٗؿاٜت٘ ٚتكًٝؿ ٙصشٝشاّ ٚبعؿ تعكٓؾ٘
عًٚ ٢اقع ايتًكٜع َٔ أسؿ طكٜكني  :إَا َٔ ؾتاٚا ٙاييت انتٓبطٗا بعؿ
صريٚقت٘ َـذتٗؿاّ ؾعالّ ،أ َٔ ٚتكًٝؿ ٙيؿك ٕ٘ٝداَع يًًكا٥ط ،ؾال ٜـػًٛ
ساي٘ عٓؿ٥ف :إَا إٔ ٜهَ ٕٛتفنكاّ يهٝؿ ١ٝعباؾات٘ ايـُاض ١ٝؾٓٝهًـ ي٘
َطابك ١عباؾات٘ ايـُأت ٞبٗا َع ايٛاقع ايـُٓهًـ بانتٓباط٘ أ ٚبتكًٝؿ،ٙ
أٜٓ ٚهًـ ي٘ َـػايؿتٗا َع٘ ،أ ٚال ٜتفنك نٝؿ ١ٝعباؾات٘ ايـُاض ١ٝؾال
تٓهًـ ي٘ ايـُػايؿٚ ١ال ايـُٛاؾك ،١ؾايصٛق ثالث: ١
ايصٛق ٠األٚىل :إٔ ٜتفنك نٝؿ ١ٝعباؾات٘ ٜٚعكف َطابكتٗا َع ايٛاقع
أعين َٛاؾكتٗا َع ايطكٜل اي -٘ٝإدتٗاؾاّ أ ٚتكًٝؿاّ -سٝح إٔ ايـشهِ
بصش ١عباؾ ٕ٠أ ٚؾهاؾٖا َٓٛطْ بتطابل ايعباؾ ٠ايـُأت ٞبٗا َع ايٛاقع
ايفُٜ ٟهتهًـ َٔ ايؿتا ٣ٚايصشٝش ١يف عصٛق ايػٝب - ١عذٌ اهلل
اْكطاٖ٤اٚ -ألدً٘ ال قٜب عٓؿْا يف صش ١عباؾات٘ ٚإدتما ٙ٤بٗا يعٗٛق
َطابكتٗا َع ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ .

ٚبتعبري ثإٕ  :سٝح إٔ ايـُطًٛب ٖ ٛايتعبٓؿ بايهٝؿ ١ٝايـُأَٛق بٗا
ٚاقعاّٚ ،سٝح إْهًـ يًـُهًـ َطابك ١عباؾات٘ ايـُأت ٞبٗا َع
إدتٗاؾ ٙأَ ٚع تكًٝؿٚ ٙتأتٓ َ٘ٓ ٢قصؿ ايككبُٖٚ -١ا طكٜكإ تعبٓؿٜإ
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اىل ايٛاقع ايـُذٗ ٍٛيٓا إال َٔ أسؿُٖا -ؾال ي ٤ٞعً ٘ٝعٓؿ٥فٚ ،ال
َٛدب يًتًهٝو ،ألْ٘ آتٕ بايـُأَٛق ب٘ :ؾعالّ صشٝشاّ َطابكاّ يًٛاقع
بـشهب ايعاٖك العتُاؾ ٙؾت ٣ٛايؿكٚ ٘ٝيفا ال ٜـذب عً ٘ٝايكطا. ٤
ايصٛق ٠ايجاْ :١ٝإٔ ٜتفنك نٝؿ ١ٝعباؾات٘ ٜٚعكف َـػايؿتٗا َع ايٛاقع
أعين َع ايطكٜل ايٗٝا :إدتٗاؾاّ أ ٚتكًٝؿاّٚ ،ال قٜب يف ؾهاؾٖا ٚيمّٚ
تؿاقنٗا السكاّٖٚ ،فا -يف ايـذًُٚ -١اضض ٚال إيهاٍ ؾ. ٘ٝ
ٚسٝح إٔ ايػايب اْهًاف ايٛاقع بتكًٝؿ ايؿك ٘ٝايٛادب عً ٘ٝتكًٝؿٙ
ؾعالّ السكاّ ؾًٝمَ٘ إٔ ٜطايع ؾتاٚا ٙيٝعكف َطابك ١عباؾات٘ ايـُأتَ ١ٝع
ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝأَ ٚـػايؿتٗا هلاٚ ،اـا ظٗكت َـػايؿتٗا هلا يمَ٘ تؿاقنٗا
يف ايـذًُ ١دمَاّٚ ،قؿ ٚقع ايهالّ بني األٚاغك يف إٔ يم ّٚاالعاؾ ٠أٚ
ايكطا ٤يعباؾات٘ ٌٖ َٖ ٛـػتص بـُا اـا ؾكؿت عباؾات٘ يبعض األقنإ
ايـُؿكٚض ١يف ايككإٓ ايـشهٚ ِٝاييت تـتـك ّٓٛبٗا ايعباؾ ٠ايـُطًٛب ١؟.
أّ ٜعِٓ ايهٓٔ ايٛادب ١يف يهإ ايكنٚ)(ٍٛأٌٖ بٝت٘()؟ٚ ،عً٘ٝ
تـذب إعاؾ ٠ايعباؾات ايـُاضٚ ١ٝعً ٢االطالم  :نٛا ٤نإ قصٛق
أعُاي٘ ٚبطالٕ عباؾات٘ َهتٓؿاّ يؿكؿٖا بعض األقنإ ايـُؿكٚض ١يف
ايككإٓ -نايطٗٛق أ ٚايٛقت أ ٚايكبً ١أ ٚايكنٛع أ ٚايهذٛؾ يف ايصال،٠
ٚناألنٌ أ ٚايًكب أ ٚايـُكاقب ١يف ايصٝاّ -أّ نإ قصٛق أعُاي٘
ٚبطالٕ عباؾات٘ َهتٓؿاّ يؿكؿإ بعض ايهٓٔ :غري األقنإ ٚايـُؿكٚض١
يف ايهٓ ١ايـُطٗك ٠نككا ٠٤ايهٛق ٠يف ايصالٚ ٠إؾغاٍ ايؿغإ ايػًٝغ
يًشًل يف ايصٝاّ ْٚـشُٖٛاٚ ،تـؿص ٌٝايك ٍٛؾٗٝا :
أ -ؾـ ٞصـٛق ؾـكؿإ ايعـباؾ ٠يـبعـض األقنإ ايـُؿـكٚض ١يف ايككإٓ
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ايـشه ِٝال إيهاٍ ٚيعً٘ ال غالف يف يم ّٚايتؿاقى باإلعاؾ ٠أٚ
بايكطا ٤ؾاْ٘ سٝح ؾـكؿت عباؾات٘ قنٓاّ أ ٚأنجك -ؾإْ٘ ٜتٝكٔ ايـُهًـ
بؿهاؾ عباؾت٘ عٓؿ٥ف ٚبًم ّٚتؿاقنٗا يًشؿٜح ايصشٝض:طال تعاؾ
()3

ايصال....٠ص

ٚايعرب ٠بؿت ٣ٛايـُذتٗؿ ايعاؾٍ ايٛادب عً ٘ٝتـكًٝؿٙ

بايؿعٌ ٚيف ايمَٔ ايالسل الٖتؿاٚ ٘٥تكًٝؿٚ ٙتصشٝض أعُاي٘ -ؾاـا
تبني ي٘ عؿّ تطابل ؾتاٚاَ ٙع عباؾات٘ ايـُاض -١ٝؾال تـذمٚ ،ٜ٘ال ٜـذؿٜ٘
َا اـا طابكت عباؾات٘ ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُعاصك يعًُ٘ ٚايف ٟنإ ٜـذب
عً ٘ٝتكًٝؿ ٙيهكٛط ؾتاٚا ٙعٔ االعتباق ساالّ يـُٛت٘ أ ٚيتـػًـ يكط
َٔ يكٚط صش ١تكًٝؿ. ٙ
َجالّ :إـا أؾت ٢ايؿك ٘ٝايـُكًؿ ساالّ بإٔ ايـُشؿخ باألنرب ايـُتعفق
عً ٘ٝايػُهٌ ٚقؿ ت ُِٓٝثِ أسؿخ باألصػك :أْ٘ ٜـذب عً ٘ٝايٛض٤ٛ
ؾ ٕٚايت ،ُِٝيهٓ٘ ت ُِٓٝايـُهًـ ؾعالّ دٗالّ بايؿتٚ ٣ٛمل ٜتٛضأ
السكاّ ،ثِ اْهًـ ي٘ بتكًٝؿ ٙايـشاؾخ :ؾكؿإ عباؾت٘ يًطٗٛق ايفٖٛ ٟ
قنٔ َك ّْٓٛيًصال ٠يكعاّٚ ،القٜب يف أْ٘ ال ٜصضٓ َٓ٘ االدتما ٤بعباؾت٘
ايـُاض ١ٝيًشهِ ببطالْٗا بؿعٌ ؾـكؿٖا يبعض أقناْٗا نايطٗٛق سهب
تكًٝؿ ٙايؿعً ٞؾٝذب عً ٘ٝايتؿاقى باإلعاؾ ٠أ ٚبايكطا. ٤
بْ -عِ االيهاٍ يف صٛق ؾكؿإ عباؾات٘ ايـُاض ١ٝيبعض ايهٓٔ
اييت ثبت إقاؾ ٠ايًاقع هلا ٚؾكضٗا عً ٢ايعباؾ بهٓ ١ايـُعصَٛني َٔ
أدما ٤ايعباؾات أ ٚيكا٥طٗا أَٛ ٚاْعٗاْ ،عري قكا ٠٤ايهٛق ٠يف ايصال٠
ٚإؾغاٍ ايؿغإ ايػًٝغ يًشًل يف ايصٝاّ ؾٌٗ ٜـذب ؾٗٝا ايتؿاقى ؟ .
( )3ايٛنا : ٌ٥ز : 4ب َٔ 9ابٛاب اؾعاٍ ايصال : ٠ع. 94
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َجالّ :اـا صًَ ٢ؿ َٔ ّ٠عُك ٙبؿ ٕٚقكا ٠٤ايهٛق ٠أ ٚبتهبٝش ١نبري٠
ٚاسؿ ٠أ ٚبؿ ٕٚدًه ١االنرتاس ،١ثِ قًٓؿ ايـُذتٗؿ السكاّ ٜ ٖٛٚؿيت
بٛدٛب قكا ٠٤ايهٛق ٠أ ٚبتهبٝشات ثالث ١أَ ٚع دًه ١االنرتاس. ١
ٚايعاٖك أْ٘ يف َٛاقؾ ؾكؿإ ايعباؾات ايـُاض ١ٝيبعض ايهٓٔ:
األدما ٤أ ٚايًكا٥ط أ ٚايـُٛاْع ايجابت ١بايهٓ ١ايـُطٗك ٖٛ -٠عؿّ يمّٚ
ايتؿاقى ٚعؿّ ٚدٛب االعاؾ ٠أ ٚايكطا ،٤يؿالي ١ايـشؿٜح ايصشٝض :
طال تعاؾ ايصال ٠إال َٔ مخو ٚ...ال تـٓـكض ايهـٓـ ١ايؿكٜـط١ص

()4

عً ٢عؿّ ٚدٛب ايـتؿاقى ٚعؿّ يم ّٚاالعاؾٚ ٠ايكطا ٤عٓؿ اإلغالٍ
بايهٓٔ ايجابت ١يف ايعباؾ :٠دم ّ٤ناْت أّ يكطاّ أّ َاْعاّ .
ٖٚفا ايـشؿٜح ايًكٜـ ْافٕ يإلعاؾٚ ٠ايكطا ٤اـا ناْت عباؾات٘
بػري تكًٝؿٕ صشٝض َ ٖٛٚـػايـْ يًٛاقع عرب َـػايؿت٘ يًهٓٔ  -ؾٕٚ
األقنإ ايـُؿكٚض ١يف ايككإَٓٚ ،كتط ٢إطالم ايـشؿٜح مشٍٛ
ايٓانٚ ٞايـذاٌٖ ايكاصك ٚايـذاٌٖ ايـُكصٓك َعاّ  .إال إْ٘ ُٜعٔٓ أٚ

ُٜطُإٔ بـػكٚز ايـذاٌٖ ايـُكصٓك عٔ إطالم ايـشؿٜح ألسؿ ٚد: ٙٛ
أ -يإلمجاع ايـُؿٓع ٢عً ٢إٔ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بـشهِ ايعاَؿ
ؾٝهتشل ايعكاب عً ٢تكصري ٙيف ايتعًِ نُا تبطٌ عباؾات٘ ًٜٚمَ٘
تؿاقنٗا باإلعاؾ ٔ٠أ ٚبايكطا . ٔ٤يهٔ اإلمجاع ؾي ٌْٝيبٓٚ ،ٞايكؿق
ايـُتٝكٔ َٓ٘ -عً ٢ؾكض إْعكاؾٚ ٙتعبٓؿٜت٘ٚ ،نالُٖا ًَهٛى ؾٖٛ -٘ٝ
تًابُٗٗا يف إنتشكام ايعكاب ال أنجكٚ ،إْـُا أمجعٛا أ ٚإؾعٞ
إمجاعِٗ ألدٌ إنتكالٍ ايعكٌ ايهً ِٝبإنتشكام ايعكاب بؿعٌ تٓذٓم
( )4ايٛنا : ٌ٥ز : 4ب َٔ 9ابٛاب اؾعاٍ ايصال : ٠ع. 94
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ايتهًٝـ عً ٖٛٚ -٘ٝقاؾق عًَ ٢عكؾت٘ ٚإَتجاي٘ٚ -مل ٜـػكز عٔ عٗؿت٘
ؾانتشل ايعكاب عًَ ٢ـػايؿت٘ .

ٚايـشاصٌ عؿّ إسكال اْعكاؾ اإلمجاع عً ٢بطالٕ عباؾات
ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ٚعً ٢يم ّٚتؿاقنٗا باإلعاؾ ٠أ ٚايكطا ،٤ست٢
ٜصًض َـػكداّ عٔ إطالم ايـشؿٜح ايًكٜـ .
ب -ظٗٛق ايـشؿٜح ايصشٝض:طال تعاؾ ايصال ٠إال َٔ مخو ....
()5

ٚال تٓكض ايهٓ ١ايؿكٜط١ص

يف نَٛ ٕٛضٛع غطاب٘ ٖ ٛايـُهًـ

ايف ٟقصؿ إَتجاٍ أَك اهلل نبشاْ٘ ٚأت ٢بايعباؾ ٠صشٝش ّ١بٓش ٕٛتهٕٛ
َٛدب ّ١يكضٛإ اهلل تعاىل ٚنكٛط أَكٚ -ٙي ٛبـشهب اعتكاؾ ٙسني
ايعٌُٚ -ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ايـًُتؿت يتكصريٜ ٙتٛقع عاؾ : ّ٠اإلغالٍ
بـذم ٕ٤أ ٚبًكط أَ ٚاْع يف عباؾات٘ ،ؾال ته ٕٛعباؾت٘ َصؿام َٔ قصؿ
إَتجاٍ أَك اهلل نبشاْ٘ ٚأت ٢بعباؾ ٕ٠صشٝش ١تاََٛ ١دب ١يكضٛإ اهلل
تعاىل ٚيهكٛط أَكٖٚ . ٙفا ايتٛدَ ٖٛ ٘ٝعتُؿْا َؤٜٓؿاّ باإلمجاع
ايـُتكؿّ ٚبأٚاَك( )6اإلعاؾ ٠يف بعض ايعباؾات نايصال ٠عٓؿ ايكٗكٗ ١أٚ
ايتهًِ أ ٚعٓؿ صكف ايٛد٘ عٔ ايكبً ١أ ٚعٓؿ غكٚز ْاقض ايٛض٤ٛ
يف ايصالْٚ ،٠ـشٖ ٛفا َتهكق يف أغباق ايعباؾاتٖٚ ،ف ٙاألٚاَك إقياؾ
اىل دم ١ٝ٥ي ٤ٞأ ٚيكطٝت٘ أَ ٚاْعٝت٘ عٔ صش ١ايصال ٖٞٚ ٠تهتًمّ
ٚدٛب إعاؾ ٠ايعباؾ ٠أ ٚقطاٖ٤ا عٓؿ اإلغالٍ ببعطٗا .
ٚعٓؿ٥ف :ي ٛأغكدٓا َٔ أٚاَك أدما ٤ايعباؾات ٚيكٚطٗا َٛٚاْعٗا:
( )5ايٛنا : ٌ٥ز : 4ب َٔ 9ابٛاب اؾعاٍ ايصال : ٠ع. 94
()6ايٛنا:ٌ٥ز :4ب َٔ 9ابٛاب قٛاطع ايصال:٠ع + 7بَٗٓ 3ا :ع +2ع +4ع +6ع.9
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ايٓانٚ ٞايـذاٌٖ ايكاصك ٚايـُكصٓك ؾال ٜبك ٢تـشت إطالقٗا إال ٚدٛؾْ
ْاؾق ٖٛ :ايعايـِ ايـُتعُؿ يإلغالٍ بـذم ٤ايعباؾ ٠أ ٚيكطٗا أ ٚاإلتٝإ
بـُاْع صشتٗاٖٚ ،فا ايتصكف  -إغكاز ايهجري ٚإبكا ٤ايٓاؾق ايٝهري،
ٚمحٌ ايـُطًل عً ٢أؾكاؾٕ ْاؾقَ -٠هتٗذْٔ عكؾاّ َـشاٚقٜاّ ٚال ٜـُهٔ
ايـُصري ايٚ ،٘ٝيًتشفٓق َٓ٘ ًْتمّ بعُ ّٛاألغباق يًعايـِ ايـُتعُؿ
صك برتى ايتعًِ
باإلغالٍ بـذم ٕ٤أ ٚبًكط أَ ٚاْع ٚيًذاٌٖ ايـُك ٓ
ايصشٝض َٔ طكٜل تـكًٝؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ أ ٚعٓؿ تكًٝؿ ٙغري ايـُؤٌٖٓ
يًؿتٝا ٚايـُكدعٚ ،١ٝال ٜـُهٔ تعُُٗٝا يًٓانٚ ٞايـذاٌٖ ايكاصك بربن١
سؿٜح طال تعاؾ ايصال ٠إال َٔ مخوٚ....ال تٓكض ايهٓ ١ايؿكٜط١ص
نُا أٚضشٓا ٙيف (بـشٛخ اإلدما )٤يف َٛنٛعتٓا (بًك ٣األص. )ٍٛ
ٚثـُٚ ١دـْ٘ ثايح سها ٙأنـتاـْا ايـُشـكل عٔ أنـتاـ ٙايـُشـكل
ايٓا٥ـٝـين(قؿُٖا) ثِ ْاقـًٜ٘ ،ـُهٔ َكادعت٘(ٚ ،)7ؾُٝا ـنكْا ٙايهؿا. ١ٜ
ٚايـشاصٌ قطا ٤ايـشؿٜح ايًكٜـ بصش ١عباؾ ٠ايٓانٚ ٞايـذاٌٖ
ايكاصك اـا أغال بايهٓٔ ايـُؿكٚض ١يف عباؾاتِٗٚ ،أَا ايعامل ايعاَؿ
ٚايـذاٌٖ ايـُكصك ؾتذب عًُٗٝا اإلعاؾ ٠أ ٚايكطا ٤عٓؿ تكى ايتكًٝؿ
ايصشٝض ٚايتعبٓؿ َٔ ؾَ ْ٘ٚع اْهًاف ن ٕٛعباؾات٘ غالف ايٛاقع
السكاّ ٚإٕ ناْت ايـُػايؿ ١يف ايهٓٔ -غري األقنإ. -
ايصٛق ٠ايجايج :١إٔ ال ٜـشؿغ ايـُهًـ صٛق ٠عباؾات٘ ايـُاضٚ ١ٝال
ٜتفنك نٝؿٝتٗا ٚال ٜٓهًـ ي٘ ساهلا ،ؾٝرتؾؾ -بعؿ ايتكًٝؿ ايصشٝض-
ؾٗٝا ٌٖ :ناْت عباؾات٘ َطابك ّ١يًٛاقع ست ٢ال ٜـذب عً ٘ٝتؿاقنٗا؟ أّ
( )7ايتٓكٝض يف يكع ايعك ٠ٚايٛثك : ٢االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 324 + 323 :
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ناْت َـػايؿ ١يًٛاقع ستٜ ٢ـذب عً ٘ٝتؿاقنٗا ؟ .
ٚاـا نإ ٜـشتٌُ َطابك ١عباؾات٘ يًٛاقع ٚؾتٜ َٔ ٣ٛـذب عً٘ٝ
تكًٝؿ ٙؾعالّ ٜٚـشتٌُ َكاعات٘ يًٛاقع سني ايتعبٓؿٚ -ي ٛبتعًِ ايعباؾَٔ ٠
أب ٘ٝأ َٔ ٚعامل َجالّ -ؾٝذم ٜ٘االنتؿا ٤بكطا ٤ايكؿق ايـُتٝكٔ بطالْ٘
َٓٗا َا ؾاّ ٜـشتٌُ أٜ ٚعٔ َـػايؿ ١عباؾات٘ ايـُاضَ ١ٝع ايٛاقع
ايتًكٜع ،ٞؾته ٕٛـَت٘ ًَتػً -١استُاالّ -بكؿق َا ٜتٛقع ايـُهًـ
بطالْ٘ َٔ عباؾات٘ بهبب عؿّ تكًٝؿ ٙؾرت ٠ايعٌُ أ ٚيتكًٝؿ َٔ ٙيٝو
أٖالّ يًؿتٝاٖٚ ،فا االستُاٍ ٜهتًمّ استُاٍ ٚقٛع عباؾات٘ َطابكّ١
يًٛاقع َع قعاٜت٘ يًٛاقع ٚؾتاٚ َٔ ٣ٚدب عً ٘ٝتكًٝؿ ٙسني ايتعبؿ .

ٚعٓؿ٥ف :جتك ٟقاعؿ ٠ايؿكاؽ ٚتصشٓض عباؾات٘ ايـُاض ١ٝاييت ال ٜعًِ
ؾهاؾٖا َٚـػايؿتٗا يًٛاقع ٚؾتٜ َٔ ٣ٛـذب عً ٘ٝتكًٝؿ ٙؾعالّٚ ،قؿ
سكٓكٓا يف (بـشٛخ ايكاعؿ : )٠عَُ ّٛـذكاٖاٜٚ ،هؿ ٘ٝاستُاٍ ٚقٛع
عباؾات٘ َطابكَ ّ١ع ايٛاقع ٜ ٖٛٚـشتٌُ قعاٜت٘ ي٘ سني ايتعبؿٚ ،ال
ٜـُٓع َٔ دكٜاْٗا :استُاي٘ إٜكاع عباؾات٘ ايـُاضَ ١ٝـػايؿ ّ١يًٛاقع .
ْعِ ي ٛسصٌ عٓؿ ٙعًِْ امجاي ٖٛٚ -ٞساصٌْ عاؾٚ ٠غايباّ -بإٔ
عباؾات٘ ايـُاض -١ٝنًٗا أ ٚبعطٗاَ -ـػايؿ ْ١يًٛاقعٚ -ي ٛيف ايـذًُ-١
ؾًٝمَ٘ ايـػكٚز عٔ عٗؿتٗا يعؿّ إسكال بكا ٠٤ـَت٘ َٔ أٚاَك ايعباؾات
ايـُاضٚ ١ٝإٕ نإ ال ٜتفنك نٝؿ ١ٝعباؾات٘ َٛ ٖٞ ٌٖ :اؾك ١أَ ٚـػايؿ١
يًٛاقع ؾٝذب عً ٘ٝقطا ٤ايكؿق األقٌ ايفٜ ٟتٝكٔ َع٘ َٔ إيتػاٍ ـَت٘
بايعباؾ ٠ايـُاض ١ٝايـُػتًٓ ١بـشهب ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايعؿٍ ايفًٜ ٟكع ي٘
تـكًٝؿ ٙؾعالّٚ ،إٕ نإ األسٛط األٚىل قـطا ٤ايكؿق األنجك ايفُٜ ٟـكطع
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َع٘ بربا ٠٤ايفَ. ١
ٖفا اـا نإ ٜعًِ إمجاالّ ٚعاؾ ّ٠به ٕٛقؿقٕ َٔ عباؾات٘ ايـُاض١ٝ
غالف ايٛاقع ٚؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايف ٟقًٓؿ ٙالسكاّ سني تٛبت٘ ٚاٖتؿا٘٥
ٚايتماَ٘ تكًٝؿ ايؿك ٘ٝايـذاَع يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ ،ؾًٝمَ٘ قطاَ ٤ا
ؾات٘ َٔ ايعباؾ ٠ايصشٝش ١ايـذاَع ١ألدماٗ٥ا ٚيكا٥طٗا .
ٜٚـذم ٜ٘عٓؿ٥ف قطا ٤ايكؿق األقٌ ايـُتٝكٔ اغتالي٘ ٚن ْ٘ٛغالف
ايٛاقع ٚغالف ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايف ٟقًٓؿ ٙالسكاّ عٓؿ ؾٚقإ أَك عباؾات٘
ايـُػايؿ ١يًٛاقع بني األقٌ ٚبني األنجك َع عؿّ ايعًِ بؿٛت األنجك َٓ٘.
ٚإْـُا ٜـذمٖ ٜ٘فا ألدٌ ن ٕٛايـُهأي ١صػك َٔ ٣نرب( ٣ؾٚقإ
األَك بني األقٌ ٚبني األنجك اإلنتكاليٝني)ٚ ،ايـًُٗٛق بني األٚاغك
ايـُٓصٛق بايـشذ ٖٛ ١دكٜإ ايرباٚ َٔ ٠٤دٛب األنجك ،ألْ٘ يو يف
أصٌ ايتهًٝـ باألنجكٖٚ ،فا ْعري ايٝكني بؿ ٜٔلٜؿ َٔ عبٝؿ ٚتكؾؾ
َكؿاق ٙبني األقٌ ٚبني األنجكَ ٖٛٚ ،ـذك ٣ايربا ٠٤عٔ األنجك النُٝا
َع إيتمآَا ٖٓا بإٔ ايكطاٜ ٤ـشتاز اىل أَك دؿٜؿ ب٘ ٖ ٛغري األَك
باألؾاٚ ٤إٔ َٛضٛع ايكطا( ٖٛ ٤ايؿٛت)ٖٚ ،فا ايـُٛضٛع غري َـشكل
بايٓهب ١يًكؿق االنجك ستٜ ٢ـذب عً ٘ٝقطاؤ. ٙ
يهٔ قؿ ٜكاٍ  :إنتصشاب عؿّ إتٝإ ايعباؾ ٠ايـُأَٛق بٗا يف
ايمَٔ ايـُاضٜ ٞـشكل ؾٛت األنجك َٓ٘ ٖٚ .فا اإلنتصشاب غري َـذؿٕ
ألٕ ايـُهتصشب ايعؿَٚ ٞإٕ إنتًمّ (ايؿٛت) ايعٓٛإ ايٛدٛؾ ،ٟيهٔ
اإلنتصشاب ال ٜجبت اللَ٘ ستٜ ٢تشكل ؾٛت األنجك ًٜٚمّ قطاؤ. ٙ
ْعِ ال قٜب يف سهٔ االستٝاط عكالّ ٚيكعاّٜ ٖٛٚ ،كط ٞبكطا ٤األنجك
ايفٜ ٟتٝكٔ ايـُهًـ َع٘ َٔ بكا ٠٤ايفَ ١بعؿ ٜكني إيتػاهلا .
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يهٓ٘ قؿ ْهب اىل ًَٗٛق ايؿكٗاٚ :٤دٛب ايكطا ٤بـُكؿاق ٕٜعٔ
ايـُهًـ َع٘ بؿكاؽ ـَت٘ َـُا إيتػًت ب٘ َٔ ايعباؾات ايـُاض ١ٝاييت
ٜتٛقع َـػايؿتٗا يًٛاقع ٚيؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايف ٟقًٓؿ ٙالسكاّ .
ٜٚؿؾع٘ :
أٚالّ :إٕ ايعٔ ال ٜػين عٔ ايـشل ٚال سذ ١ٝؾ ٘ٝؾال ٜـذؿٖٓ ٟا .

ٚثاْٝاُ :ألْ٘ ال ٜٛدؿ عٓؿِٖ ؾيٚ ٌٝاضض عً ٢نؿا ١ٜايعٔ ،ؾاِْٗ ال
ٜهتهٝػ ٕٛايكدٛع اىل أصٌ ايربا ٠٤عٔ األنجكٚ ،يعً٘ ألدٌ إٔ
إدكاٖ٤ا ٜهتًمّ ايعًِ بايٛقٛع ايهجري يف َـػايؿ ١ايتهًٝـ ايٛاقعٞ
بعباؾات٘ ،ؾتعني عٓؿِٖ ايكدٛع اىل قاعؿ ٠االيتػاٍ يتشص ٌٝايعًِ
بؿكاؽ ايفَ َٔ ١ايعباؾات ايـُاضٚ ،١ٝقاعؿ ٠االيتػاٍ تكط ٞبًمّٚ
ايكطا ٤ستٜ ٢كني ؾكاؽ ايفَ - ١ال ظٔ ايؿكاؽ ٚ -ال َكغٓص يإلنتؿا٤
بعٔ ايؿكاؽ ٜ .طاف اي: ٘ٝ
ثايجاّ :إٕ ايعاَ ٞال ٜـشصٌ عٓؿ ٙعًِْ بايٛقٛع يف َـػايؿ ١عباؾات٘
يًتهًٝـ ايٛاقع ٞعٓؿ إدكا ٤ايرباٚ َٔ ٠٤دٛب األنجكٚ ،إْـُا ٜـشصٌ
ايعًِ ايـُفنٛق عٓؿ ايؿك َٔٚ ،٘ٝايٛاضض اْ٘ ال ٜرتتب أثكْ عً ٢عًُ٘،
ٚيفا ي ٛعًِ ايؿك ٘ٝبتٓذٓو ٜؿ لٜؿٕ أ ٚبهَ ْ٘ٛؿٜٓاّ يعبٝؿ بؿٜٓاق ؾال ًٜمّ
لٜؿ تكتٝب األثك عً ٢عًِ ايؿك ٘ٝاـا نإ ياناّ يف تٓذٓو ٜؿٙ
 ٚٚظٝؿت٘ إدكا ٤قاعؿ ٠ايطٗاق ،-٠أ ٚنإ ال ٜعًِ بهَ ْ٘ٛؿٜٓاّ يعبٝؿ ٚٚظٝؿت٘ إدكا ٤أصٌ ايربا َٔ ٠٤ايؿٖٚ ، -ٜٔهفا َا ْـشٔ ؾ: ٘ٝؾإٕ ايؿك ٖٛ ٘ٝايفٜ ٟـشصٌ عٓؿ ٙايعًِ ايتؿص ًٞٝبٛقٛع ايـُكصك نجرياّ
يف َـػايـؿ ١ايٛاقـعٚ ،ال اعـتباق بٝكني ايؿك ٘ٝأ ٚيهٓ٘ ألْ٘ غري ايـُهًـ
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ايفٜ ٟه ٕٛايـُؿاق عًٜ ٢ك ٘ٓٝأ ٚيه٘ يف دكٜإ األصٚ ٍٛتـشؿٜؿ
ايٛظٝؿ ١ايًكعٚ ،١ٝال ٜـشصٌ ايٝكني ايـُفنٛق عٓؿ ايعاَ ٞعاؾ. ّ٠
ٚقابعاّٜ :ـُهٔ إٔ ٜكٜؿ ايـًُٗٛق َٔ ؾتٛاِٖ بهؿا ١ٜايعٔ بؿكاؽ
ايفَ : ١ايتػًص َٔ إٜكاع ايـُهًـ يف سكز ايكطا ٤ايهجريٚ -يٛ
بًشاظ انتًماّ االستٝاط بكطا ٤األنجك يًشكز ايًؿٜؿ ٚايعهك ايف ٟال
ٜتشٌُ عاؾ ،ّ٠أ ٟنُا ٜتعفق ايكدٛع اىل أصٌ ايرباٜ ٠٤تعفق ايكدٛع
اىل قاعؿ ٠االيتػاٍ ألْ٘ ًٜمّ ايٛقٛع يف ايـشكز ٚمل ٜـذعٌ نبشاْ٘
ايـشكز يف أسهاّ ؾ ،ٜ٘ٓؾٓتٓمٍ اىل اإلنتؿا ٤بايعٔ .
يهٓ٘ قؿ تـشكل إٔ آْ ١ٜؿ ٞايـشكزٜ -ؤغف بٗا يف َٛاقؾ تـشكل
ايـشكز ايًػص ٞايؿعً ٞعٓؿ ٖفا ايـُهًـ أ ٚـاى ٖٞٚ ،ال تٓؿٞ
احلكز ايٓٛع ٞاحلاصٌ عٓؿ إيماّ ايـُهًـ بايكطا ٤ستٜ ٢كني ايؿكاؽ .

تدارك الـىكصّر وعاوالته ون دون تكمًدٍ صخًح :
تـُاّ َا تكؿّ بـشحْ يف عباؾات ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ايكاؾق عً ٢تعًِٓ
ؾ ٜٔاهلل تعاىل ٚأسهاَ٘ َٔ طكٜل ايتكًٝؿ ايصشٝض ،ساٍ عؿّ تكًٝؿٙ
ٚعؿّ تطبٝل أعُاي٘ ٚؾل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ،
ْٚتهًِ ٖٓا يف ايتٛصًٝات ٚايتعاَالت -اـا اْهًـ َـػايؿتٗا يًٛاقع
عرب َـػايؿتٗا يؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايفٚ ٟدب عً ٘ٝتكًٝؿ ٙلَٔ ايتٛب. ١
ٚايبشح يف ايتٛصًٝات ٚايتعاَالتَ -ـػتصٓ بأؾعاٍ ايـذاٌٖ
ايـُكصك ايف ٟمل ٜكًٓؿ ٚاييت ٜرتتب عً ٢صش ١أؾعاي٘ أ ٚؾهاؾٖا :أثكْ
يكع ٓٞعًُ ٓٞبًشاظ ايمَٔ ايـُاضٚ ٞايـشاضك ٚايـُهتكبٌ ،ؾٝكع
ايبشح يف سهُٗا ْٛ ٖٞٚعإْٛ :عْ َٔ أؾعاي٘ ٜه ٕٛي٘ أثكْ يكعٞ
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عًُٜ ٞرتتب عًْٛٚ ،٘ٝعْ ال ٜه ٕٛألؾعاي٘ أثكْ يكع ٞعًُٜ ٞرتتب عً٘ٝ
ٚايـُِٗ إٔ ْتصؿ ٣يبٝإ سهِ األؾعاٍ اييت هلا أثكْ يكع ٞؾٓك: ٍٛ
إٕ أعُاٍ ايعباؾ ايـذاًٖني َع ايتكصري ِٖٚ -غايب ايـُهًؿني -قبٌ
ايتٛبٚ ١اإلٖتؿا ٤اىل تـكًٝؿ ايؿك ٘ٝايٛادب عً ٘ٝتكًٝؿ -ٙال تصضٓ َا مل
تطابل ايٛاقع ايفٜٓ ٟشصك ايطكٜل اىل َعكؾت٘ بؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـذاَع
يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ ،ؾإْٗا َكآ ٠ايٛاقع ايـُشذٛب يف عصٛق ايػٝب،١
ؾالبؿ ي٘ َٔ تصشٝض أعُاي٘ ايـُاض ١ٝعً ٢طبل ؾتاَ ٣ٚكًؿٚ ،ٙالبؿ ي٘
َٔ َالسع ١ؾتاٚاَ ٙكؿَ ّ١يًعٌُ بٗا َاضٝاّ أ ٚساالّ أَ ٚهتكبالّ :ؾكؿ
ٜهتًـ ايـُطابكَ ١ع ؾتاٚاٚ ٙقؿ ٜهتًـ ايـُػايؿٚ ،١قؿ ًٜمَ٘
ايتؿاقى بٓشَ ٕ ٛا  -سهب تكًٝؿ ٙايالسلٚ -قؿ ال ًٜمَ٘ :
ؾإـا باع عكبت٘ ا ٚآدك ؾاق ٙبايـُعاطا ٠أ ٚتمٓٚز بعكؿٕ ؾاقنٖٛٚ ٞ
غري عاقف بأسهاّ ايـُعاَالت َع تكصري ٙيف تعًُٓٗا َٔ طكٜل تكًٝؿ
ايؿكٚ -٘ٝدب عً ٘ٝايتعًِ َٔ طكٜل تكًٝؿ ايؿكٚ ٘ٝتطبٝل أعُاي٘ عً٢
ؾتاٚا ،ٙؾً ٛؾهؼ ايبا٥ع بايـُعاطا ٠أ ٚايـًُرت َ٘ٓ ٟبعؿ تـُاّ ايـُعاطا٠
أ ٚأقاؾ أسؿ ايـُتمٚدني ؾهؼ ايعكؿ ايـشاصٌ بُٗٓٝا بعؿ تـُاّ ايعكؿ
بػري ايعكب ،١ٝؾالبؿ َٔ َكادع ١ايؿك ٘ٝايعؿٍٚ ،عٓؿ٥ف :قؿ ٜـؿت ٘ٝبؿهاؾ
ايـُعاطا ٠ؾٝذب عً ٢نٌ َُٓٗا قؾٓ َا أغف َٔ ٙايـُبٝع أ ٚايجَُٔٚ ،ع
تًـ أسؿُٖا ٜكؾٓ بؿي٘ يصاسب٘ٚ ،إٕ أؾتا ٙبصش ١ايـُعاطاَ ٠ع تكتب
ايـًُه ١ٝايـذا٥م ٠ؾٗ ٞقابً ١يًؿهؼٚ ،اـا نإ أسؿُٖا قؿ ؾهؼ ايعكؿ ٚدب
عً ٢نٌ َُٓٗا قؾٓ َا أغف َٔ ٙصاسب٘ ايٚ ،٘ٝإٕ أؾتا ٙبصش ١ايـُعاطا٠
ٚيمَٗٚا -مل ٜتشكل االْؿهاؽ بؿهؼ أسؿُٖاٚ ،مل ٜـذب قؾٓ ايعٛض
ايٛاصٌ اي َٔ ٘ٝايطكف اآلغك إال برتاضُٗٝا .
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ٖٚهفا إًْا ٤عكؿ ايمٚاز بايؿاقن :١ٝؾإٕ أؾتا ٙبصش ١ايعكؿ ٚيمَ٘ٚ
تـشككت ايمٚد ١ٝبني ايـُعكٛؾٚ ٜٔال ٜـذؿ ٟأسؿ ايطكؾني ؾهؼ ايعكؿ
احلاصٌ بُٗٓٝا ٚال ٜـشصٌ اإلْؿصاٍ إال بطالمٕ داَع يًكٚط صشت٘،
بُٓٝا ي ٛأؾتا ٙبؿهاؾ ايعكؿ أ ٚبصشت٘ ٚدٛال ٙنإ ؾهؼ أسؿُٖا ـا أثك
يكع ٞسٝح ٜؤؾ ٟؾهػ٘ اىل اْؿهاؽ عكؿُٖاٚ ،ي ٛأقاؾا تـشكل عًك١
ايمٚدٚ ١ٝقؿ أؾتاِٖ ايؿك ٘ٝايـُكًؿ بؿهاؾ عكؿُٖا بػري ايعكب ١ٝإنتأْـؿا
ايعكؿ بايعكب ١ٝالسكاّ يٝرتتب عًُٗٝا اعتباق ايمٚد ١ٝايفٜ ٟكٜؿاْ٘ .
ٖٚهفا ايتٛصًٝات اـا ناْت ـات آثاق ؾْٚ ١ٜٛٝضعْ ١ٝعري ايتٓذٓو
ٚايتطٗري ٚايتفنْٚ ١ٝـشٖٛا ،ؾالبؿ َٔ تكتٝب األثك ايًكع ٞطبل ؾت٣ٛ
ايؿك ٘ٝبعؿ ايتٛدٓ٘ إلصالع أعُاي٘ :عباؾات٘ ٚتعاَالت٘ ٚنا٥ك تصكؾات٘،
ٚال ٜـذؿ ٜ٘تطبٝل أعُاي٘ عً ٢ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُعاصك يعًُ٘ ايـُاضٞ
ٚايف ٟنإ ٜـذب عً ٘ٝتـكًٝؿ ،ٙيهكٛط ؾـتاٚا ٙعٔ االعتـباق ٚايـشذـ ١ٝساالّ

يتـػًـ يكط صش ١تكًٝؿ ٙنايـُٛت ْ ،عِ ي ٛنإ ـاى ايؿك ٘ٝسٓٝاّ باقٝاّ
عً ٢يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ لَٔ ايتٛب ١أَهٓ٘ تطبٝل أعُاي٘ عً ٢ؾتاٚا.ٙ
ٚعً :٘ٝي ٛتٓذو بؿٕ ايـذاٌٖ ايـُكصك أ ٚثٛب٘ ثِ نع ٢يتطٗريٙ
ؾطٗٓك ٙبـُا ٕ٤نكٓ َكٚ ّ٠اسؿ ،٠ثِ تاب ٚقًٓؿ ايؿك ٘ٝؾٛدؿٜ ٙؿيت بعؿّ
نؿا ١ٜايػهٌ َكٚ ٠اسؿ ٠إال يف اجلاق ٟنايعٚ ٕٛٝاألْٗاق ،ؾًٝمَ٘ غهٌ
ايجٛب َع ٚدٛؾ ٙثاْ ّ١ٝيٝطٗك ٚتصض ايصال ٠ؾًٜٚ ٘ٝمَ٘ غهٌ َا القا.ٙ
ٖٚهفا ي ٛـبض ايـذاٌٖ ايـُكصك بُٗٝت٘ بايههني احلؿٜؿ ايـُػًٛط
بايهك ،ّٚثِ تاب ٚقًٓؿ ايؿك ٘ٝؾٛدؿٜ ٙؿيت بًم ّٚايفبض بايـشؿٜؿ
ايـػايص ساٍ االغتٝاق ،ؾالبؿ َٔ تكى يـشِ ٚدًؿ ٖف ٙايفبٝش١
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ٚإعطاٖ٤ا يًصبٝإ أ ٚيًـُذاْني أ ٚيًشٛٝاْات ايـُؿرتنٚ ،١إٕ ٚدؿٙ
ٜـذٝم ايفبض بايـشؿٜؿ ايـُػًٛط بايهك -ّٚدال ي٘ أنٌ َا تبكَٓٔ ٢
يـشُٗا ٚيبو دًؿٖا .
ٖٚفا نً٘ يف األؾعاٍ غري ايعباؾَ ١ٜـُا ٜرتتب األثك ايًكع ٓٞايعًُٓٞ
عً ٢صشتٗا أ ٚؾهاؾٖا بًشاظ ايمَٔ ايـُاضٚ ٞاحلاضك ٚايـُهتكبٌ.
ٚأَا األؾعاٍ غري ايعباؾٚ ١ٜاييت ال ٜرتتب عً ٢صشتٗا أ ٚؾهاؾٖا
أثكْ يكع ٓٞعًُ ٓٞؾال بـشح ؾٗٝا ،ألْٗا أؾعاٍ ََطَتِ ٚاْكطت ٚال أثك
ٚضع ٞؾْ ٟٛٝهلا ستُٜ ٢بِشَحَ عٓ٘  َٔٚباب ايهايب ١باْتؿا ٤ايـُٛضٛع
ْعِ ال إيهاٍ يف إنتشكاق٘ ايعكاب عً ٢تكصري ٙيف تعًِٓ ؾ ٜٔاهلل
نبشاْ٘ ؾايـذاٌٖ ايـُكصٓك ايف ٟيكب ايعصري ايعٓيب ايـُػً ٞقبٌ
ـٖاب ثًُج ٘ٝثِ تاب ٚقًٓؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ ؾٛدؿٜ ٙؿيت بـشكَ ١يكب٘ ًٜمَ٘
إٔ ٜتٛب اىل اهلل تعاىل َـُا ؾعٌ ٜٚعاٖؿ ٙعً ٢عؿّ ايعٛؾ ٠يـُعصٝت٘،
ٚال أثك يكع ٓٞعًَُ ٓٞا ؾاّ مل ٜبلَ ي َٔ ْ٤ٞايعصري ايعٓيب ايـُػً. ٞ
ٖٚهفا ي ٛـبض سٛٝإ بػري ايـشؿٜؿ ايـػايص ثِ اْهًـ َـػايؿت٘
يؿت َٔ ٣ٛقًٓؿ ٙبعؿ إٔ أنٌ يـشُٗا ٚباع دًؿٖا ٚال ٜعكف ايـًُرت. ٟ
يهٔ ي ٛبك ٞيَٗٓ ْ٤ٞا ٚدب ؾؾٓ٘ أ ٚإعطاؤ ٙطعاَاّ يًصبٝإ أٚ
يًـُذاْني أ ٚيًشٛٝاْات ايـُؿرتن ١أْ ٚـش ٛـيو .
ٚبتعبري ثإٕ  :قؿ تـشكل ؾُٝا َط ٢إٔ ايعرب ٠يف َطابك ١أعُاي٘ نًٗا
يًٛاقع ايتًكٜع ٞأَ ٚـػايؿت٘ بـُطابك ١ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايعؿٍ اييت ٖٞ
َكآ ٠ايٛاقع ،ؾٝتعني عً ٘ٝس٦ٓٝف :ايتعكٓف عًَ ٢طابك ١أعُاي٘ يؿتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝايف ٟقًٓؿ ٙأَ ٚـػايؿتٗا ،ؾإْٗا ايـشذ ١ايًكع ١ٝعً ٘ٝبعؿ تٛبت٘
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ٚاٖتؿاٚ ٙ٤نع ٘ٝيتكًٝؿٕ صشٝض :ؾإ ٚدؿ عؿّ َطابك ١أعُاي٘ يؿتا٣ٚ
ايؿك ٘ٝايف ٟقًٓؿ -ٙؾالبؿ َٔ تكتٝب األثك ايـُصشض ألعُاي٘ سهب
ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝسني ايتٛبٚ ١االٖتؿاٚ ،٤ال ٜـػً ٛساي٘ َٔ إ ٜه ٕٛؾعً٘
ٚادباّ تٛصًٝاّ أَ ٚعاًَ: ١
أَا األؾعاٍ ايتٛصً ١ٝؾشٝح ال ٜعترب ؾٗٝا ن ٣ٛإتٝإ ايعٌُ ايـُأَٛق
ب٘ عً ٢طبل األَك ايـُٛي َٔ ٟٛؾ ٕٚتٛقـ صشت٘ عً ٢قصؿ ايككب١
أ ٚغري ،ٙؾاـا دا ٤ايـذاٌٖ ايـُكصٓك بايعٌُ ايتٛصً ٞثِ اْهًـ نْ٘ٛ
َطابكاّ يًٛاقع ٚؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ ؾٗ ٛغريْٚ ،ال أثك يكعٜ ٞرتتب
عًٚ ٘ٝال تؿاقى عًٚ ،٘ٝإـ اْهًـ َـػايؿت٘ َع ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ
نإدما ٤ايـُفبٛع بػري ايـشؿٜؿ ايـػايص ٚغهٌ ايجٛب ايـُتٓذو َك٠
ٚاسؿ ٠ؾٝذب عً ٘ٝايتؿاقى ٚتكى ايفبٝش ١أ ٚإعطاٖ٤ا يـُٔ ٜهتشًٓٗا
تكًٝؿاّ أ ٚإعطا ٙ٤طعاَاّ يًصبٝإ أ ٚيًـُذاْني أ ٚيًشٛٝاْات ايـُؿرتن١
أْ ٚـش ٛـيو ،نُا ٜـذب غهٌ ايجٛب ايـُتٓذٓو بايبَ ٍٛك ٠ثاْ. ١ٝ
ٚاَا ايـتٛصًـٝات اييت ال ٜرتتب عً ٢صشتٗا أ ٚؾـهاؾٖا أثـكْ يكعٓٞ
ْـعري تفن ١ٝايـشٛٝإ بػري ايـشؿٜؿ ايـػايص ٚقؿ أنٌ يـشُ٘ ؾال ي٤ٞ
عًٚ ٘ٝال ٜـشتٌُ ؾ ٘ٝايتؿاقى ألْ٘ عٌُْ َطٚ ٢ال أثكَ ي٘ بكاٚ ،ّ٤اـا نإ
ايؿعٌ َـشكَاّ ٚغايـ ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ٚاقتهب٘ ؾعً ٘ٝايتٛبٚ ١ال ي٤ٞ
عً ٘ٝن ٣ٛانتشكام ايعكاب عًَ ٢ـػايؿ ١ايٛاقع ْتٝذ ١تكصري ٙيف
تعًِ أسهاّ اهلل تعاىل .
ٚأَا ايـُعاَالت اييت ٜرتتب عًٗٝا األثك ايًكع ٞنايـُعاًَ ١ايكب١ٜٛ
اـا ؾعًٗا لَٔ عؿّ تكًٝؿ ٙؾالبؿ َٔ ايتؿاقى قٗكاّ ٚتكتٝب أثكٖا ؾتًمَ٘
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ايتٛب ١يعؿّ إعتُاؾ ٙعً ٢سذَ ١هٓٛغ ١يعًُ٘ٚ ،البؿ َٔ قؾٓ ايؿا٥ض
ايكب ٟٛاىل صاسبَ٘ ،طاؾاّ اىل انتشكام ايعكاب عً ٢تكصري ٙيف تعًِٓ
أسهاّ ايكبا النُٝا تـشكٜـُ٘ ي ٛلعِ دًٗ٘ ب٘ .
ٚباغتصاق :ايـذاٌٖ ايـُكصٓك ٜهتشل ايعكاب عً ٢تكصري ٙيف تعًِٓ
أسهاّ اهلل تعاىل اـا ناْت أعُاي٘ َـػايؿ ١يًٛاقع َٔ ؾ ٕٚانتٓاؾ ٙاىل
سذ ١يكع ٖٞ ١ٝؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايعؿٍ ،بٌ ست ٢اـا نإ عًُ٘ َطابكاّ
يًٛاقع ٚنإ ًَتؿتاّ سني ايعٌُ َٚـشتُالّ يعؿّ صشت٘ َا ؾاّ مل ٜكًٓؿ
ؾاْ٘ ٜأت ٞايـُكصك ايـًُتؿت بايعٌُ غري َبإٍ باستُاٍ َـػايؿت٘ يًٛاقع
ٚعؿّ َطابكت٘ يـُكاؾ ايًاقع ،ؾاْ٘ ياى يف صش ١عًُ٘ َٔ س. ٘ٓٝ
ٚته ٕٛتـُاّ أعُاي٘ باطً ١إال اـا نإ َطابكاّ يتًكٜع٘ ايـُشؿٛظ يف
ايًٛعَٚ ،كآتُـ٘ يف عصٛق ايػٝبٚ ١نايؿُـ٘ ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًؿ .
ثِ إٕ تـُاّ َا تكؿّ آتٕ يف َٛاقؾ عًِ ايـُهًـ بعؿّ تكًٝؿ ٙايؿك٘ٝ
ايعؿٍ عٓؿ إتٝإ عباؾات٘ ايـُاضٚ ١ٝتـٛقٓع٘ َـػايؿ ١ايٛاقع عرب ايٝكني
بـُػايؿ ١عباؾات٘ يؿتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايف ٟقًٓؿٚ . ٙأيـشكٓا ب٘ َ :ا إـا قًٓؿ
يف ايمَٔ ايـُاض ٞؾكٝـٗاّ ثِ َات ٚبـك ٞعاَالّ بؿتاٚا ،ٙأ ٚقًٓؿ َٔ مل
جيُع يكٚط صش ١ايتكًٝؿ يؿكؿ ايعؿاي ١أ ٚطٗاق ٠ايـُٛيؿ أْ ٚـشُٖٛا.
ٚي ٛيو ايـُهًـ يف أعُاي٘ ايـُاضٚ ١ٝعباؾات٘ اييت ٜتٝكٔ بتكًٝؿٙ
يف ظكف إتٝاْٗا ،يهٓ٘ ًٜو يف صش ١تكًٝؿ ٖٛ ٌٖ ٙتـكًٝؿ ؾـك ٘ٝداَع
يًًكا٥ط أّ ال؟ ؾأٚدب ٖفا يهاّ عٓؿ ٙيف صش ١عباؾات٘ ايـُاض ١ٝاييت
إنـتـٓؿ ؾٗٝا اىل ؾـتا ٣ٚؾـكَ ٘ٝع ٔٓٝثِ يو يف صش ١تكًٝؿٖٓٚ ،ٙا أؾت٢
مجعْ َٔ األعاظِ األٚاغك بإٔ ٜبين عً ٢ايصشٖٓٚ ،١ا بـشحْ ٚنالّ :
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ٌٖ ٜكاؾ َٔ ايصش :١ايبٓا ٤عً ٢صش ١تكًٝؿ ٙايهابل َاؾاّ ال ٜعًِ
ؾهاؾَٚ ٙـػايؿت٘ يًُٛال ٜٔايًكعٚ ١ٝال ٜتٝكٔ تـػًـ يكط َٔ يكٚط
صش ١ايتكًٝؿ ؟ أّ ٜكاؾ َٔ ايصش ١ايبٓا ٤عً ٢صش ١عباؾات٘ ايـُأتٞ
بٗا عًٚ ٢ؾل ايتكًٝؿ ايـًُهٛى يف صشت٘ ْ .عِ سٝح ًٜو يف صش١
تكًٝؿ ٙايـُاض ٞؾال ٜعتؿٓ ب٘ يف أعُاي٘ ٚعباؾات٘ ايالسك ١ستٜ ٢تشكل
ٜٚتأنؿ َٔ صش ١تـكًٝؿ ٙبـُعكؾ ١داَعَ ١ٝكًٓؿ ٙيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ .
ٖٓٚا بـشٛخ ْعكضٗا تباعاّ :ؾٓبشح سهِ ايًو يف أصٌ تكًٝؿَٔ ٙ
سٝح ايصش ١أ ٚايؿهاؾْٚ ،بشح سهِ ايًوٓ يف عباؾت٘ ايـُاضٚ ١ٝؾل
ايتكًٝؿ ايـًُهٛى يف صشت٘ ٚداَعَ ١ٝكًٓؿ ٙيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ،
ٚقؿ ًٜو يف عباؾات٘ ايـُأت ٞبٗا لَاْاّ َعتؿاّ ب٘ َع ايًو يف إتٝاْٗا عٔ
تكًٝؿ صشٝض يعؿّ ايتكًٝؿ أ ٚيتكًٝؿ غري صشٝضْ ،بؿأ ببشح :
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قؿ ًٜو ايـُهًـ يف عباؾات٘ ايـُاض ٌٖ ١ٝصؿقت َٓ٘ عٔ تكًٝؿ
صشٝض يـؿكَ ٕ٘ٝهـتذُع يـًكٚط صش ١ايـتكًٝؿ ،الستُاٍ عؿّ ايـتكًٝؿ
ال أ ٚيتكًٝؿ غري صشٝض أ ٚيتكًٝؿ ًٜوٓ يف صشت٘ ٖٓٚ .ا بـشجإ :
أص ّ
ايبشح األ : ٍٚإٔ ًٜو يف عباؾات٘ ايـُاض ٌٖ ١ٝصؿقت َٓ٘ عٔ
تكًٝؿ صشٝض يؿكَ ٕ٘ٝهتذُع يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ ،بإٔ ًٜو يف صش١
تكًٝؿ ٙيف ايمَٔ ايـُاض ٞايـُكاقٕ يعباؾات٘ ايـُاضٚ ٞقتٗا ٚإٔ انتٓاؾٙ
يؿتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُعني ٌٖ ٖ ٛانتٓاؾْ صشٝض يؿتا ٣ٚؾكَ ٕ٘ٝهتذُع
يًكٚط صش ١ايتـكًٝـؿ ؟ أّ مل ٜهٔ نفيوٚ ،عـٓؿ٥ـف ٜـًو ؾـ ٞيمّٚ
تؿاقى عباؾات٘ بايكطا ٤أ ٚعؿّ يم ّٚتؿاقنٗا ،ؾُا ٖٚ ٞظٝؿت٘ ؟ .
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ْٚك ٍٛبؿٚاّ ٜ :ـػكز عٔ َـشٌ ايبشح ٖٓا صٛقتإ :
أَ -ا اـا عًِ ايـُهًـ إٔ عباؾات٘ ايـُاض ١ٝأت ٢بٗا َطابك ّ١يًٛاقع
داَع ّ١ألدماٗ٥ا ٚيكا٥طٗا ست ٢قصؿ ايككبٚ ١ؾاقؿ ٠يـُٛاْعٗا ،نُا يٛ
عٌُ باالستٝاط يف صًٛات٘ ايـُؿكٚضٚ ١أت ٢بهٌ َا ُٜـشتٌُ إقاؾت٘
يكعاّ ؾٗٝا بكداَ ٤طًٛبٝت٘ َٓ٘ ٚيػكض إؾقاى ايٛاقع  :ؾأت ٢بايهٛق٠
ٚبايتهبٝشات ايهبري ٠ثالثاّ ٚبـذًه ١االنرتاسْٚ ١ـشٖٛا َـُا ٜـشتٌُ
إقاؾت٘ يكعاّ ٚإٕ ٚقع اإلغتالف ؾ ،٘ٝؾاْ٘ ال تؿاقى عً ٘ٝس٦ٓٝف .
بَ -ا اـا عًِ ايـُهًـ إٔ عباؾات٘ ايـُاض ١ٝأت ٢بٗا َـػايؿ ّ١يًٛاقع
يؿكؿ بعض أقناْٗا نايطٗٛق يف ايصالٚ ٠األنٌ يف ايصٝاّ ،ؾاْ٘ البؿ
َٔ ايتؿاقى ٜكٓٝاّ ،ألْ٘ مل ٜأتٔ بايـُأَٛق ب٘ ٚادؿاّ ألقناْ٘ ايـُؿكٚض١
يف ايككإَٓٚ ،كتط ٢سؿٜحطال تعاؾ..صٚدٛب ايتؿاقى بايكطا. ٤
ٚايبشح يف غري ٖاتني ايصٛقتني ،أ ٟؾُٝا ًٜو ايـُهًـ ٜٚـشتٌُ
َـػايؿ ١عباؾات٘ َع ٚاقع ايتًكٜع ساصالّ يف نٓٔ ايعباؾات ؾٕٚ
ؾكا٥طٗاْٚ -اي٦اّ َٔ ايًو يف صش ١تكًٝؿٚ ٙإنتذُاع َكًٓؿ ٙيًكا٥ط
صش ١ايتكًٝؿ .
ٚايعاٖك عؿّ يم ّٚايتؿاقى باإلعاؾ ٠أ ٚبايكطاَ ٤اؾاّ يهٓ٘ يف
عباؾات٘ يف غري أقناْٗا ايـُؿكٚض -١أ ٟيف بعض أدماٖ٤ا أ ٚيكٚطٗا
أَٛ ٚاْعٗا -تـُهٓهاّ بـشؿٜح ()8طال تعاؾ ايصالٚ...٠ال تٓكض ايهٓ١
ايؿكٜط١ص ؾإ اإلغالٍ بايهَٓ ١ع ايـذٌٗ ايكصٛق -ٟال ٜطكٓ بايعباؾ٠
ايـُكنب ١اـا تـشؿٓغ عً ٢األقنإ ٚمل ٜـػتٌٓ أسؿٖا يف عباؾات٘ سهبُا
( )8ايٛنا : ٌ٥ز : 4ب َٔ 9ابٛاب اؾعاٍ ايصال : ٠ع. 94
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ؾُٗٓا َٔ ٙإطالم ايٓص ايصشٝض :طال تـٓـكض ايـهٓـ ١ايؿكٜـط١ص

ايًاٌَ يًصالٚ ٠غريٖا نُا سكٓكٓا ٙيف بـشح إدما ٤األَك ايعاٖك. ٟ
ْٚـػتًـ َع االنتاـ ايـُشكل ايـػ()9(ٞ٥ٛقؿٖٓ )ٙا َٔ دٗتني :
أ َٔ -دٗ ١اعتباق ٙايـُهًـ ايـُفنٛق داٖالّ َكصٓكاّ ال ٜعُٓ٘
سؿٜحطال تُعاؾ ايصال... ٠صٚ ،ايـذاٌٖ ايـُكصك ًٜمَ٘ ايكطاٚ ٤إٕ
نإ االغتالٍ يف األدما ٤أ ٚايًكٚط أ ٚايـُٛاْع ايهٓٔٚ ،ـيو يعؿّ
مش ٍٛسؿٜح طال تعاؾ ايصال... ٠ص يًُكصٓك .
يهٔ ايعاٖك َٔ ساي٘  :ن ْ٘ٛداٖالّ قاصكاّ قؿ قًٓؿ ؾكٗٝاّ ٚإعتكؿٙ
داَعاّ يًًكا٥ط ٜصضٓ تكًٝؿ ٙثِ بعؿ َؿ -٠قً ١ًٝأ ٚنجري -٠يو يف
إنتذُاع٘ يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ؾهإ داٖالّ قاصكاّ عٔ إؾقاى نْ٘ٛ
داَعاّ أ ٚؾاقؿ ّا يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ .
ب َٔٚ -دٗ ١ايتُهو بصؿق ايـشؿٜحطال تعاؾ ايصال٠ص ٖٛٚ
َـػتص بايصالٚ ،٠ال ٜعِٓ غريٖا َٔ أْٛاع ايعباؾات نُا ٖ ٛؾكض
ايبشح ٖٓا ،بُٓٝا نإ إنتؿاليٓا بآغك ايـشؿٜح :طال تٓكض ايهٓ١
ايؿكٜط١ص ايف ٖٛ ٟأيب٘ بايتعً ٌٝايعاّ بـشهب إطالم يؿع٘ ٚيٛاٖؿ
تطبٝك٘ يف أغباقِٖ (ْ ٖٛٚ )اؾع يهٌ ايعباؾات ايـًُتًُ ١عً٢
ؾكا٥ض ٚنٓٔ َٔ األدماٚ ٤ايًكا٥ط ٚايـُٛاْع  .بٌ ٜـُهٓٓا ايتُهو
بعُ ّٛؾي ٌٝقاعؿ ٠ايؿكاؽ يتصشٝض عباؾات٘ ايـُشتٌُ َـػايؿتٗا
يًٛاقع ،يكٛي٘ ( )يف صشٝض َـشُؿ بٔ َهًِ(:)91طنًُا يههت ؾَ ٘ٝـُا
( )9قادع  :ايتٓكٝض  :االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 343 + 342 :
( )91ايٛنا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 23ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايصال : ٠ع. 3
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َـُا قؿ َط ٢ؾأَط٘ نُا ٖٛص.
ٚايـشاصٌ إَهإ ايتُهو بايـشؿٜح ايصشٝض ٚبعُ ّٛقاعؿ٠
ايؿكاؽ ،يـتصشـٝض عٌُ ايـُهًـ ٚعـُ ّٛعـباؾاتـ٘ ايـُاضـ ١ٝعًٚ ٢ؾل
تـكًٝؿ َاضٕ ًٜو اآلٕ يف صشت٘ .
ايبشح ايجاْ :ٞإٔ ًٜوٓ يف عباؾات٘ ايهابك ٌٖ ١ناْت بتكًٝؿ صشٝض
أّ مل تهٔ نفيو ؟ نُا اـا تعبٓؿ َهًـ َؿ َٔ ّ٠ايمَإ بصال ٠أٚ
ص ّٛأ ٚسر أ ٚعُك ٠أ ٚغريٖا ،ثِ يو يف إٔ عباؾت٘ ٌٖ ناْت
بتكًٝؿ صشٝض أّ ناْت بتكًٝؿ غري صشٝض أّ مل تهٔ بتكًٝؿ أصالّ ؟ .
ٚايؿكم بني ٖفا ايـُبشح ٚبني ايـُبشح ايهابل ٖ ٛإٔ ايًو ٖٓاى
يف صش ١ايتكًٝؿ أ ٚيف ؾهاؾ ٙبإٔ ًٜو يف انتذُاع ايـُكًٓؿ يًكٚط
صش ١ايتكًٝؿ أ ٚعؿََ٘ -ع إسكال صؿٚق عباؾات٘ عٔ ايتكًٝؿ ،بُٓٝا يف
َبشجٓا ٖفا ٜه ٕٛايًو يف ٚدٛؾ تـكًٝؿ أ ٚعؿّ ٚدٛؾٚ َ٘ٓ ٙعً٢
ؾكض ٚدٛؾ ٖٛ ٌٖ ٙتكًٝؿ صشٝض أّ ٖ ٛتكًٝؿ غري صشٝض ،ؾًِ
ٜـشكل ٚدٛؾ تـكًٝؿ صشٝض عٓؿٚ ٙصؿقت عباؾات٘ عٓ٘ .
ٚايٛظٝؿٖٓ ١ا ٖ ٞايبٓا ٤عً ٢صش ١عباؾات٘ ايـُاض ١ٝتـُهٓهاّ بكاعؿ٠
ايؿكاؽ َٔ عباؾات٘ ايـُاضَٚ ١ٝطٗٓٝا ٚقؿ قاٍ( :)طنًُا يههت
ؾَ ٘ٝـُا قؿ َط ٢ؾأَط٘ نُا ٖٛص

()99

ٖٚف ٙايكاعؿ ٠ايًكٜؿ ١تـكطٞ

بإَطا ٤ايعباؾات ايـُاض ١ٝايـًُهٛى صشتٗا ٚايبٓا ٤عً ٢صشٓتٗا
يتشكل ايؿكاؽ َٓٗا ٚايـُط ٞسكٝكٚ ّ١غاقداّ -ٖٞٚ ،بـُكتط ٢ؾيٌٝ
اعتباقٖا -تـؿٝؿ يكع ١ٝايتعبٓؿ بـُؤؾاٖا ايف ٖٛ ٟصشَ ١ا َطَٔ ٢
( )99ايٛنا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 23ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايصال : ٠ع . 3
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عباؾات٘ ،يهٔ ٖف ٙايكاعؿ ٠ال تُـتجبت اللَٗا ايعاؾ ٟأ ٚايعكً ٞايفٟ
ٜرتتب عًٗٝاَ ٖٞٚ :طابك ١عباؾات٘ ايهابك ١يؿتًٜ َٔ ٣ٛكع ي٘ تكًٝؿ-ٙ
يكصٛقٖا عٔ إثبات٘ ست ٢ي ٛقًٓا بهْٗٛا أَاق ٠نُا إغتاق ٙمجعْ(قؿِٖ)
نأنتاـْا ايـُشكل ،ؾطالّ عُا ي ٛإيتمَٓا بهْٗٛا أصالّ عًُٝاّ َـشكلاّ
نُا إغرتْاٚ ٙايتؿصَ ٌٝط ٢قكٜباّ يف َـشً٘ ٜـُهٔ َكادعت٘ .
ٖٚفا ايف ٟتـكؿّ َكتبطْ بعباؾات٘ ايهابك ١ايـًُهٛى يف إتٝاْٗا عً٢
ْٗر ؾتاَ ٣ٚكدع تكًٝؿٚ ،ٙأَا بايٓهب ١ألعُاي٘ ايالسك ١ؾٌٗ ٜٛدؿ هلا
َصشٓض ؾعً ٞإلٜكاعٗا عً ٢ايٓٗر ايهابل؟ ؾٓك: ٍٛ
ايـُصشٓض يعباؾات٘ ايالسك ١بٌ ٚنا٥ك أعُاي٘ َٖ ٛطابكتٗا يتكًٝؿ
صشٝض يف ايمَٔ ايالسل ،ؾالبؿ ي٘ َٔ إسكال صش ١تكًٝؿ ٙبإٔ ٜكدع
اىل ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـذاَع يًكا٥ط صش ١تكًٝؿ ٙثِ ٜطبٓل أعُاي٘:
عباؾات٘ َٚعاَالت٘ عً ٢ؾتاٚاٚ . ٙال نب ٌٝيتصشٝشٗا َٔ قاعؿ ٠ايؿكاؽ
يعؿّ تـشكل ايؿكاؽ غاقداّ ست ٢تهَ ٕٛـذك ّ٣هلا ٚتصشٓشٗا .
ال ٜكاٍ  :اللّ تصشٝض عباؾات٘ ايهابك ٖٛ ١إَهإ تصشٝض عباؾات٘
ايالسك ،١ؾإ ايتهًٝـ ٚايـُهًٓـ ب٘ ٚايـُهًٓـ ٚاسؿ مل ٜتعؿؾٚ ،اـا
نإ ٜصً ٞايـذُعٜ ١هتُك عًٗٝا يـُا بعؿ لَإ ايًو ٚإدكا ٤قاعؿ٠
ايؿكاؽ ايـُصشٓش ١ألعُاي٘ ٚعباؾات٘ ايهابك. ١
ألْ٘ ٜكاٍ :دكٜإ قاعؿ ٠ايؿكاؽ ال ُٜجبت اللّ َؤؾاٖا َٚـذكاٖا ست٢
ٜأتٖ ٞفا ايـُكاٍٚ ،البؿ َٔ تصشٝض أعُاي٘ ٚعباؾات٘ عً ٢طبل تكًٝؿ
َُـشِـكَل ٔايصش ١ساٍ تعفٓق اإلدتٗاؾ ٚاإلستٝاط عً ٘ٝنُا ٖ ٛايػايب .
ْعِ يف َٛاقؾ إسكال صؿٚق عـباؾات٘ عًْ ٢ـٗر تـكًٝؿ صشـٝض ٜـبـك٢
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َهتُكاّ عًٗٝا ،يهٔ ؾكض ايبشح ٖٓا يٝو نفيو ،ألْ٘ ًٜو يف
صؿٚق عباؾات٘ عٔ تـكًٝؿ أ َٔ ٚؾ ٕٚتـكًٝؿٚ ،عً ٢ؾكض صؿٚقٖا
عٔ تـكًٝؿ ال ٜؿق ٟأْ٘ تـكًٝؿ صشٝض أ ٚغري صشٝضَٚ ،ع٘ ال ََـػًَِصَ
إال ايتأنؿ َٔ صش ١ايكدٛع اىل ؾـتا ٣ٚؾـك ٘ٝعؿٍٕ قًٓؿ ٙساضكاّ ٚطبٓل
أعُاي٘ ٚعباؾات٘ ساضكاّ َٚهتكبالّ عً ٢طبل ؾتاٚا . ٙثِ ْبشح :

الشك يف صخة تكمًده الـىاضٌ :
اـا قًٓؿ ايـُهًـ َـذتٗؿاّ ٚاعتُؿ ؾتاٚا ٙؾرت َٔ ّ٠ايٛقت  -نٓ ١أٚ
أنجك أ ٚأقٌٚ -قؿ تعبٓؿ ٚتعاٌَ سهب ؾتاٚاَ ٙعتكؿاّ مجع٘ يًكا٥ط
صش ١ايتكًٝؿ ،ثِ سصٌ عٓؿ ٙيو يف صش ١تكًٝؿ ٙايـُاض ٞأٖٛ
صشٝضْ أّ ال ،ؾٌٗ ٜبين عً ٢صش ١تكًٝؿ ٙ؟ ْٚـك: ٍٛ
يًًو يف صش ١تكًٝؿ ٙايـُاض ٞصٛقْ ثالث : ١ؾكؿ ًٜو يف صش١
تكًٝؿْ ٙاي٦اّ َٔ استُاٍ ؾاع ٣ٖٛ ١ٜٛايٓؿو ٚايعاطؿ ١أ ٚايـُٓؿع ١أٚ
ْـشٖٛا َٔ ايؿٚاع ٞغري ايـُشبٓب ١يكعاّ يتكًٝؿ ٙايؿك ٘ٝايـُعني ؾًٝو يف

يكع ١ٝتكًٝؿٚ ٙن ْ٘ٛطبل ايـُٝمإ ايًكعٚ ،ٞقؿ ًٜو يف بكا ٤إتصاؾ٘
بًكٚط صش ١ايتكًٝؿ بعؿ قطع٘ بإنتذُاع َكًؿ ٙيًكٚط صش ١ايتكًٝؿ
سؿٚثاّ ٖٚفا َصؿام (ايًو ايطاقئ)ٚ ،قؿ ًٜوٓ يف انتذُاع َكًٓؿٙ
يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ سؿٚثاّ ٖٚفا َصؿام (ايًو ايهاق )ٟاىل بؿٚ
تكًٝؿٚ ٙلَٔ سؿٚث٘ َٓ٘ ،ؾٗف ٙصٛق ثالثْ ١بشجٗا َؿصالّ :
ايصٛق ٠األٚىلَ :ا اـا يو ايـُهًـ يف صش ١تكًٝؿَ ٙع عًُ٘ يف
ايـشاٍ ايـشاضك بإنتذُاع َكًٓؿ ٙيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿٚ ،يهٔ ًْأ
ايًو َٔ إستُاٍ ؾاع ٣ٖٛ ١ٜٛايٓؿو أْ ٚـش َٔ ٙٛؾٚاع ٞايتكًٝؿ
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غري ايـُشبٓب ١يكعاّ ،ؾًٝو يفيو ٜٚـشتٌُ عؿّ ن ٕٛتكًٝؿًَ ٙكٚعاّ
أ ٚعؿّ نَٛ ْ٘ٛاؾكاّ يـُٛال ٜٔايًكع ،نُا ٜـشتٌُ يف ايـُكابٌ انتٓاؾٙ
اىل َٝمإ يكع ٞناق٘ اىل ايتكًٝؿ ٚنإ َصشٓشاّ يتكًٝؿ. ٙ
ٚيف ٖف ٙايصٛق ٠تـذك ٟأصاي ١ايصش ١يف عٌُ ْؿه٘  -عباؾات٘
ايهابكٚ ١تعاَالت٘ ٚنا٥ك أعُاي٘ ايـُاض ١ٝاييت ؾكؽ َٓٗا َٚطٚ ٢قتٗا-
ؾاْ٘ ًٜو يف صش ١تكًٝؿَٚ ٙكتط ٢عُ ّٛؾي ٌٝقاعؿ ٠ايؿكاؽطنًُا
()92

يههت ؾَ ٘ٝـُا قؿ َط ٢ؾأَط٘ نُا ٖٛص

ٖ ٛايبٓا ٤عً ٢صش١

عًُ٘  -تكًٝؿٚ -ٙعؿّ االعتٓا ٤بايًو ٚايرتؾؾ يف ن ْ٘ٛتـكًٝؿ ٙعً٢
ايـُٛال ٜٔايًكع ١ٝأ ٚعؿّ ن ْ٘ٛنفيوٜٚ ،رتتب عً ٘ٝايبٓا ٤عً ٢صش١
أعُاي٘  :عباؾات٘ َٚعاَالت٘ ايـُاضٚ . ١ٝسٝح نإ َكًٓؿ ٙداَعاّ يف
ايـشاٍ ايـشاضك يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ٚسٝح تـشكل صش ١تكًٝؿ ٙيف
ايمَٔ ايـُاض ٞظاٖكاّ ،اعتُاؾاّ عً ٢قاعؿ ٠ايؿكاؽ ايـُصشٓش ١ألعُاٍ
ْؿو ايـُهًـ ايًاى ؾال أثك يًه٘ َهتكبالّ بًشاظ ايٝكني بـذٛال بكاٙ٤
عً ٢تكًٝؿ ٙايـشايٚ ٞعؿّ ٚدٛب ايعؿ َٔ ٍٚتكًٝؿ ٙاىل تكًٝؿ غري. ٙ

ايصٛق ٠ايجاْ :١ٝإٔ ًٜو ايـُهًـ يف صش ١تكًٝؿ ٙبعؿ إٔ أسكل
إنتذُاع َكًٓؿ ٙيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ سؿٚثاّ -بعًِ ٚدؿاْ ٞيف باطٓ٘
أ ٚبعًِ تعبٓؿ ٟنكٝاّ ايب ١ٓٝأ ٚغرب ايجك ١ايـػبري ايعاقف -ثِ يف ايمَٔ
ايالسل بعؿ َا قًٓؿ ايؿك ٘ٝايـُعني يف تـُاّ أعُاي٘ سصٌ عٓؿ ٙيوٓ يف
تٛؾٓك ٙعً ٢يكٚط صش ١ايتكًٝؿ بكا ،ّ٤إلستُاٍ لٚاٍ عؿايت٘ أ ٚإْتؿا٤
إدتٗاؾ ٙأ ٚعكٚض َٛت٘ بعؿ ايعًِ بهبل مجع٘ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ.
( )92ايٛنا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 23ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايصال : ٠ع . 3
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ٚيف ٖف ٙايصٛق ٠ال إيهاٍ يف دـٛال ايـبكا ٤عً ٢تـكًٝؿٚ ٙإنـتُكاق
عًُ٘ طبل ؾتاٚاٚ ،ٙال ٜـُٓع عٓ٘ (ايًو ايطاق )ٟإنتصشاباّ يبكا٤
َـكًؿ ٙعً ٢يكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ٚعؿّ عكٚض َا ٜٛدب إْتؿاٖ٤ا
َٓ٘ٚ ،ال ٜكؾع ايٝؿ عٔ تـكًٝؿ ٙستٜ ٢تٝكٔ باغتالٍ بعض يكٚط صش١
تكًٝؿٜٚ ٙتٝكٔ لٚاٍ بعطٗا عٓ٘ٚ ،ال ٜـذؿ ٟايعٔ ٚال االستُاٍ،
ض أعُاي٘ ايهابكٚ ١عباؾات٘ ايـُاض ١ٝايـُعتُؿ ٠عً ٢ؾتاٚا. ٙ
نُا تص ٓ
ٚال ٜبعؿ عؿّ ٚدٛب ايؿشص عٔ ساٍ َكدع٘ َ ٖٛ ٌٖٚهتذُع
يف ايٛقت ايـشاضك يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ أّ ال ؟ ٚـيو يعؿّ ؾيٌٝ
ٚاضض ٜٛدب ايؿشصٚ ،يعً٘ ًَٗٛق األٚاغك .
ايصٛق ٠ايجايج :١إٔ ٜـشكل ايـُهًـ إنتذُاع َكًٓؿ ٙيًكٚط صش١
ايتكًٝؿ -بعًِ ٚدؿاْ ٞأ ٚبعًِ تعبٓؿ :ٟب ١ٓٝأ ٚإغباق غبري بإنتذُاع٘
يًًكٚط ٚنإ ثكٚ - ّ١بعؿ َؿ َٔ ٠ايعٌُ بؿتاٚا ٙسصٌ عٓؿ ٙيو يف
إنتذُاع٘ يًكٚط ايتكًٝؿ َٔ اإلبتؿاْ ،٤اي٦اّ َٔ إستُاٍ غطأ عًُ٘
ايٛدؿاْ ٞأ ٚيعًُ٘ السكاّ بؿهل ايًٗٛؾ أ ٚبايتباِٖٗ ِٖٚ -ايفٜٔ
اعتُؿ يٗاؾتِٗ بـذُع ايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ -ؾًوٓ
السكاّ يف تٛؾٓك ٙيف بؿ ٚلَٔ تكًٝؿ ٙعً ٢ايًكٚط ٖٚ .فا َصؿام
(ايًو ايهاق )ٟايفَ ٖٛ ٟـذك( ٣قاعؿ ٠ايٝكني)ٜ َٔٚ ،بين عً٢
صشتٗا ٚؾالي ١أغباقطال تٓكض ايٝكني بايًوص عً ٢سذ ١ٝايٝكني
ايـُاضٚ ٞعؿّ االعتٓا ٤بًه٘ ايهاقُٜ -ٟـذٝمُ ي٘ ايبكا ٤عً ٢تـكًٝؿ
َكدع٘ ايف ٟقًٓؿ ٙساٍ ن ْ٘ٛعايـُاّ بإنتذُاع٘ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ
 -عًُاّ ٚدؿاْٝاّ أ ٚتعبؿٜاّٚ -ال ٜعتؿٓ بايًو ايالسل ايهاق ٟاىل ايٝكني
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ايهابل ،بٌ ًَٖ ٛػ َ٢تعبٓؿاّ بكاعؿ ٠ايـٝكني بٌ إٕ سذ ١ٝؾـتاٚاَ ٙهبٛقّ١
بايٝكني ؾـٝأغف ب٘ ٚال ٜـعـتؿ بايًو .
يهٓٓا يف بـشٛخ االنتصشاب أٚضشٓا َؿصالّ  :قصٛق أغباق ايٓٗٞ
عٔ ْكض ايٝكني بايًو عٔ ايؿالي ١عً ٢سذ ١ٝقاعؿ ٠ايٝكني ٚقصٛق
إطالقٗا عٔ مش ٍٛقاعؿت ٞاالنتصشاب ٚايٝكني ٚ .عً :٘ٝاـا يو يف
صش ١تـكًٝؿٚ ٙإستٌُ ؾهاؾ ٙيهاّ ْاي٦اّ َٔ ايًو يف إنتذُاع َكًٓؿٙ
يًًكٚط َٔ اإلبتؿا ،٤إلستُاٍ غطأ اعتكاؾ ٙسؿٚثاّ ٚالستُاٍ تـػًـ
بعض يكٚط ايتكًٝؿ نايعؿاي ١أ ٚأصٌ االدتٗاؾ أ ٚطٗاق ٠ايـُٛيؿ أٚ
ْـشٖٛا ،نُا ي ٛيٗؿ ايعؿالٕ ي٘ بإنتذُاع٘ يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ ثِ
تبني ؾهل ايًٗٛؾ سني ايًٗاؾٚ . ٠س٦ٓٝف ال ٜـذٛل ي٘ ايبكا ٤عً٢
تكًٝؿ ،ٙؾإٕ ؾتاٚاٚ ٙإٕ صاقت سذ ١عً ٘ٝسؿٚثاّ يًعًِ ايٛدؿاْ ٞأٚ
ايتعبؿ ٟبـذُع٘ يًًكٚط ،إال أْ٘ يـُا سصٌ عٓؿ( ٙايًو ايهاق)ٟ
تبؿٍٓ ايٝكني عٓؿ ٙبايًوٚ ،ال ٜٓؿع٘ ايٝكني ايهابل ٚال اعتباق ب٘ يمٚاي٘
السكاّ عٓؿ اْهًاف ؾهل ايًٗٛؾ َجالّ ٚ .س٦ٓٝف البؿ ي٘ َٔ ايؿشص
ٚايتشكل ٜٚكدع اىل أٌٖ ايـػربٚ ٠ايـُعكؾٜٚ ١هتطًع َِٓٗ ساٍ َكًٓؿٙ
ٌٖ ٖ ٛداَع يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ أّ ٖ ٛؾاقؿ يبعطٗاٚ ،ـيو يتٓذٓم
ايعًِ اإلمجاي ٞبجبٛت تهايٝـ إيماَٚ ١ٝاقع ١ٝيف عٗؿت٘ َع يهٓ٘ يف
سذ ١ٝؾتاَ ٣ٚكًٓؿ ٙعًٚ ٘ٝاألصٌ عؿّ ايـشذٚ ،١ٝال َهٓٛؽ يبكا ٘٥عً٢
تـكًـٝؿٚ ٙال ٜـصض َٓ٘ انـتُـكاق ايـعُـٌ بـؿتـاٚا َٔ ٙؾ ٕٚؾشـص ٚتأنـؿ َٔ

صش ١تـكًٝؿ َٔٚ ٙإنتذُاع َكًٓؿ ٙيًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ .
ٚبعؿ ايؿشص إٕ تبني َٔ تـشكٝك٘ إنتذُاع َكًٓؿ ٙيًًكٚط اْهًـ
صش ١تـكًٝؿٜٚ ٙـًكع ي٘ ايـبكا ٤عً ٢تـكًٝؿٚ ٙايعٌُ بـؿـتاٚاٚ ،ٙاللَـ٘ إْـتـؿا٤
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ايًو يف صش ١عباؾات٘ ايـُاض ١ٝايـُأت ٞبٗا طبل ؾتاٚا. ٙ
ٚإٕ تبـ ٔٓٝي٘ عؿّ إنتذـُاع٘ يًكا٥ط صش ١ايتـكًٝؿٚ -دب عً٘ٝ
ايعؿ ٍٚيـُٔ ٜـذُع يكٚط صش ١ايتكًٝؿٚ ،تع ٔٓٝعً ٘ٝتؿاقى عباؾات٘
ٚأعُاي٘ ايـُاض ١ٝايـُأت ٞبٗا طبل ؾتاٚا ٙنُا تكؿّ تؿص ٌٝسهُ٘ .
ٚباغتصاق :ال تـذؿ( ٟقاعؿ ٠ايٝكني) ؾُٝا ْـشٔ ؾ َٔ ٘ٝايًو
ايٛدؿاْ ٞايهاق ،ٟإلقتؿاع ايٝكني ٚتبؿٓي٘ بايًو يف إنتذُاع َكًٓؿٙ
يًكٚط صش ١ايتكًٝؿٚ ،البؿ ي٘ َٔ ايؿشص ٚايتشكل عٔ ساٍ َكًٓؿ:ٙ
ٌٖ َٖ ٛهتذُع يًكٚط صش ١ايتكًٝؿ أّ ال ؟ ثِ بعؿ ايؿشص إٕ ظٗك
ي٘ مجع٘ هلا بك ٞعً ٢تكًٝؿٚ ،ٙإٕ مل ٜعٗك ـيو ي٘ أ ٚظٗك عؿَ٘ -
يمَ٘ ايؿشص عُٔ ٜـذُع يكٚط صش ١ايتهًٝـ يػكض ايعؿ ٍٚاىل
تكًٝؿ ،ٙؾإْ٘ البؿ ي٘ َٔ سذَٓ ١عفٓقَٚ ٠ؤَٓٓ ١ي٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ
عًَ ٢ـػايؿ ١ايتهايٝـ ايٛاقع ١ٝايـُعً ّٛتٛدٓٗٗا إمجاالّ يهٌ َهًـ،
ٚال تـذؿ ٜ٘ايـشذ ١ايـُاض ١ٝبعؿ عكٚض(ايًو ايهاق )ٟاىل بؿٚ
تـكًٝؿٚ ٙعًُ٘ بإنتذُاع ايؿك ٘ٝايـُعني يًًكٚطٚ ،ايـشاٍ تميمٍ عًُ٘
ٚتـشٓٛي٘ اىل يو السل ناقٜاّ اىل بؿ ٚتكًٝؿٚ ،ٙيفا ال ٜـذٛل ي٘ ايبكا٤
عً ٢ايتكًٝؿ ايهابل ،ثِ ٜه ٕٛساٍ أعُاي٘ ايهابك : ١عباؾات٘ َٚعاَالت٘
ساٍ َٔ مل ٜكًٓؿ أصالّ ٚقؿ نبل بٝإ سهُٗا َٚؿقن٘  .ثِ ْبشح :
إجزاء األعىاه السابكة الىاقعة عمى طبل حجة وعتربة :
إـا قًؿ ايـُهًـ َـذتٗؿاّ عؿالّ ٚعٌُ عً ٢طبل ؾتاٚا -ٙيف عباؾات٘
َٚعاَالت٘ ٚنا٥ك تصكؾات٘ -ثِ عكض عً ٘ٝايـُٛت أْ ٚـش، ٙٛ
ؾاْـتـكٌ اىل تـكًٝؿ َـذـتٗؿ ثـإٕ ٜـػايـؿ٘ يف نجري َٔ ؾـتاٚا ٙيف ايعباؾات

إجزاء االعىاه السابكة املأتٌ بها طبل حجة وعتربة )399( ...........................

ٚايـُعاَالت ؾٌٗ ٜـذم ٜ٘تكًٝؿ ٙاأل ٍٚيتصشٝض أعُاي٘ عً ٢طبل
ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايهابل؟ ٚاـا تبؿيت ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايـُكًؿ ٚقؿ عٌُ َكًؿٙ
عً ٢طبكٗا َؿ ّ٠ثِ تكادع ايؿك ٘ٝعٓٗا ٌٖ ٜـذم ٜ٘عًُ٘ ايهابل عًٗٝا؟.
أقٖ : ٍٛف ٙايـُهأي ١تٓؿقز تـشت نرب( ٣إدما ٤األَك ايعاٖك ٟعٔ
األَك ايٛاقعٚ )ٞقؿ إغتًؿت أْعاق األصشاب(قض) ؾٗٝاٚ ،ايـًُٗٛق
بني أٚاغك ؾكٗاْ٤ا عؿّ اإلدما ٤ست ٢إؾع ٞاإلمجاع عً ،٘ٝيهٓٓا قؿ
قكٓبٓا اإلدماٚ ٤ؾاقاّ يبعض أعالّ عصكْا ٚيعاٖك ايؿكٗا ٤ايـُتكؿَني
عً ٢يٝػٓا األْصاق( ٟقؿِٖ)ٚ .عً : ٘ٝال إيهاٍ يف إدما ٤أعُاي٘
اييت طبٓكٗا عً ٢ايؿت ٣ٛايـُاض :١ٝعباؾات٘ َٚعاَالت٘ ،قغِ إْهًاف
غالؾٗا يف ايتكًٝؿ ايالسل أ ٚاالدتٗاؾ ايـذؿٜؿٖٚ ،فا َٖ ٛكتهم
ايـُتًكع ١ايـُكًٓؿ ٜٔيعؿَ ٠ـذتٗؿٚ ،ٜٔقؿ أؾقنتُ َؤَٓاّ نانباّ قؿ قًٓؿ
يف بؿ ٚيباب٘ ايـُشكل ايـػكاناْ( ٞقؿٚ )ٙتٓكٌٓ بتكًٝؿ ٙاىل عؿ ٠ؾكٗا٤
ٜـُٛت ٖفا ٜٚكدع اىل غري ٙستٚ ٢صٌ اىل تـكًٝؿ ايهٝؿ ايـػٞ٥ٛ
(قؿِٖ) ؾُات يف أغكٜات أٜاَ٘ ٚنإ عبؿاّ صايـشاّ ٜهأٍ اٌٖ ايعًِ:
َا ٖ ٞؾت ٣ٛايهٝؿ ايـػ ٞ٥ٛيف نفا أ ٚيف نفا ٜٚطبٓل أعُاي٘ عًٚ ٢ؾل
ؾتاٚآٖ َٔٚ ،ٙا ٜـُهٔ االنتؿالٍ عً ٢اإلدما ٤بهري ٠ايـُتًكع١
َٚكتهماتِٗ عً ٢إدما ٤أعُاهلِ ايهابكٚ ١ؾل ايتكًٝؿ ايـُاضٚ ٞعؿّ
يم ّٚايتؿاقى بإعاؾ ٠االعُاٍ أ ٚقطاٖ٤ا .
ٜٚؤٜٓؿ ٖفا -اإلدماٚ ٤ايهري ٠ايـُهتكك ٠عً -٘ٝببٓا ٤يكٜع ١االنالّ
عً ٢ايهُاسٚ ١ايٝهك ؾ ٕٚايعهكٚ ،بٓؿ ٞايًاقع دعٌ ايـشكز يف ؾٜ٘ٓ
ٚقؿ إؾٓع ٞاالمجاع عً ٢إدما ٤ايعٌُ ايـُأت ٞب٘ طبل ايـشذ ١ايًكع١ٝ
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ؾال إعاؾ ٠عًٚ ٘ٝال قطاٚ ٤إٕ قاَت سذ ١السك ١عً ٢عؿّ اإلدما. ٤
يهٔ عً ٢ايك ٍٛايـًُٗٛق بني األٚاغك :عؿّ إدما ٤األَك ايعاٖكٟ
عٔ ايـٛاقـعٚ ،عٓؿ َـػايـؿ ١ؾـتا ٣ٚايـُذـتـٗؿ ايـُكـًؿ السـكاّ َع
ؾـتا ٣ٚايـُكًٓؿ نابكاّ قؿ ًٜهٌ ايـشهِ بصش ١أعُاي٘ ايهابك :١عباؾات٘
َٚعاَالت٘ ْٚـشُٖٛا -اييت طبٓكٗا عً ٢ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـُاض. ٞ
ٜٚـُهٔ االيهاٍ عً ٢ايتُهو بايهري ٠أ ٚباالقتهال ايـُتًكعٞ
يعؿّ إسكال إتـصاهلُا بعصٛق ايـُعصَٛني ٚانتؿاؾت٘ َِٓٗ ( )ال
أقٌ َٔ عؿّ إسكال إَطاُٖ٤اٖٚ .هفا االمجاع ايـُؿٓع ٢عً ٢اإلدما٤
بٌ ٖ ٛإمجاعْ َٓكَ ٍْٛعاقَضْ بإمجاع َٓك ٍٛعً ٢عؿّ اإلدما. ٤
نُا أْ٘ قؿ تـشكل يف َـشً٘  :إٔ ؾيْ ٌٝـؿ ٞايـشكز ٜٓؿ ٞايـشكز
ايًػص ٞؾ ٕٚايٓٛع ،ٞؾال ٜؿٍ عًْ ٢ـؿٚ ٞدٛب ايتطبٝل عً٢
ايؿتا ٣ٚايالسك ١عٔ مجٝع ايـُهًؿني ست َٔ ٢مل ٜتشكٓز ٚئَ ٛ
تؿاقى بعض األعُاٍ ايهابك ١ايـُأت ٞبٗا عً ٢طبل ايـشذ ١ايـُاض١ٝ

قبٌ تبؿٍ ايتكًٝؿ أ ٚتبؿٍ االدتٗاؾ ْ .عِ ٜبك ٢عٓؿْا ٚدٗإ :
األ :ٍٚبٓا ٤ايًكٜع ١اإلنالَ ١ٝعً ٢ايتٝهري ٚايهُاسٚ ١ايتهٌٗٝ
سذ ّ١قطع ١ٝال تكبٌ اإلْهاقٖٚ ،فا ايبٓاٜ ٤تٓاؾ ٢دؿاّ ٜٚصطؿّ بؿتٝا
يم ّٚاالعاؾ ٠أ ٚايكطا ٤أْ ٚـشُٖٛا َٔ أْـشا ٤ايتؿاقى عً ٢طبل
ايؿتا ٣ٚايالسك ،١النُٝا ٚإٔ ايؿتا ٣ٚايهابك ١يًـُذتٗؿ ايـذاَع
يًكا٥ط صش ١ايتكًٝؿ ٖ ٞطكٜل يكع ٞإَتٓاْ ٞيطؿ ٞيػكض ايٛصٍٛ
اىل َعكؾ ١األسهاّ ٚإَتجاهلا تؿٜٓٓاّٚ ،قؿ دا ٤قن ٍٛاهلل( )بايًكٜع١
ايهُش ١ايـُٝهٓك ٠نُا ٚقؾ يف ايـػرب ايـُشُؿ : ٟطبعجين بايـشٓٝؿ١ٝ
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()93

ايهُش١ص

ٚيف ٚصٝت٘( )اىل أب ٞـق:طٜا أبا ـق إٕ اهلل بعح
()94

عٝه ٢بٔ َك  ِٜبايكٖباْٚ ١ٝبُعٔجِتُ بايـشٓٝؿ ١ٝايهُش١ص

ٚيٝو

ايك ٍٛبعؿّ اإلدماًَ ٤تُ٦اّ َع مساس ١ايًكٜع ١نُا ال ٜـػؿ. ٢
ايجاْٜ :ٞـُهٔ تٛنٝؿ َا ـنكْا َٔ اإلدماٚ ٤عؿّ يم ّٚايتؿاقى عً٢
طبل ايؿتا ٣ٚايالسك ١بأغباق

()95

صشٝش ١ؾيٓت عً ٢إقداع األ١ُ٥

( )أتباعِٗ ٚيٝعتِٗ اىل بعض ؾكٗا ٤قٚاتِٗ َـُٔ ٜككب اىل َهإ
هك ي٘ َكادعتَ٘ ،ع َعً ١َٝٛتبؿٍٓ ْعك ايعامل ٚتبؿٍ
ايتابع ٚبًؿٜٚ ٙتٓ ٝ
َهإ ايهاًٜٚ ٌ٥مّ إغتالف ؾت ٣ٛعايـِ ايبًؿ ايٓالٍ ؾ ٘ٝدؿٜؿاّ عٔ
ؾتا ٣ٚايعايـِ ايـُهؤ ٍٚيف ايبًؿ ايهابلٚ ،يٝو يف األغباق ايـُفنٛق٠
َا ٜؿٍ أًُٜ ٚعك بًم ّٚايتؿاقىٚ ،ي ٛنإ ايتؿاقى ٚادباّ يٛقؾ
ايتصكٜض ب٘ يف ٖف ٙاألغباق أ ٚغريٖا ،ال أقٌ َٔ االٜـُاٚ ٤االياق،٠
َع أْ٘ مل ٜكؾ ب٘ غربٚ -ي ٛنإ ضعٝـ ايهٓؿٚ . -يف ضَ ٤ٛا تكؿّ :
ٜـُهٔ االطُٓ٦إ بإٔ ايًاقع ايـُكؿى ال ٜهًٓـ عباؾ ٙعٓؿ تبؿٍٓ
تكًٝؿِٖ يـُٛت ايؿك ٘ٝايهابل أْ ٚـش َٔ ٙٛايعٛاقضٚ ،ال ٜكٜؿ َِٓٗ
تؿاقى األعُاٍ ايهابك ١ايـُعُٛي ١طبل ايؿتا ٣ٚايهابك ،١يعٗٛق
األغباق ايـُاض ١ٝيف إدما ٤ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايهابل تـكًٝؿٚ ٙنؿاٜتٗا
عٔ ايٛاقع ٚإٕ مل تصاؾؾَ٘ٚ ،اؾاّ مل ٜـشصٌ عًِ ٚدؿاْ ٞببطالٕ
االعُاٍ أ ٚبـُػايؿتٗا يٛاقع ايتًكٜع ؾَٗ ٞـذمٚ ١ٜال ٜـذب ايتؿاقى.
( )93ايٛنا : ٌ٥ز : 94ب َٔ 48ابٛاب َكؿَات ايٓهاع :ع. 9
( )94ايٛنا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 94ابٛاب ايصًٛات املؿكٚض: ١ع . 9
( )95قادع :ايٛنا : ٌ٥ز : 98ب َٔ 99ابٛاب صؿات ايكاض. ٞ
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بٌ قؿ ٜكاٍ بـشص ٍٛايعًِ بصشتٗا إلتٝاْٗا عً ٢طبل ايـشذ١
ايـُعترب :٠ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـُكًؿ نابكاّ َٔ ،ؾ ٕٚؾكم بني ايعباؾات
ٚبني ايـُعاَالت ٚبني غريٖا .
ْعِ ال قٜب يف إٔ تب ٔٓٝغالف االدتٗاؾ ايالسل أ ٚايتكًٝؿ ايـُكبٌ
عٔ ايهابل ُٜهكط سذ ١ٝؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايهابل -ايـُٝت أ ٚايـُتػًـ
ؾ ٘ٝيكط َٔ يكٚط صش ١تكًٝؿٚ -ٙال تبك ٢هلا سذ ١ٝيكعٚ ١ٝال
ٜـُهٔ ايعٌُ عً ٢طبكٗا إال بإدال ٠ايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ السكاّ أ ٚبايكدٛع
اىل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايالسل يًعٌُ بٗا .
اـٕ تبؿٍٓ ايتكًٝؿ أ ٚاغتالف ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـُكًٓؿ السكاّ عٔ
ايهابلٜ -كتط ٞايتأثٓـك ٚايـُطاٚع ١يف األعُاٍ ايالسك ١غاص ،١ؾالبؿ
َٔ تطبٝكٗا عًٚ ٢ؾل ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايـُكًؿ السكاّ ٖٚفا ال إيهاٍ ؾ.٘ٝ
ْعِ ي ٛنإ َٔ أعُاي٘ ايهابك ١بك -ْ١ٝالبؿ َٔ تطبٝكٗا عًٚ ٢ؾل
ايؿتا ٣ٚايالسك -١بعؿ تبؿٍ ايتكًٝؿ أ ٚتبؿٍ االدتٗاؾ -نُا ي ٛناْت
عٓؿ ٙبكاٜا ـبٝش ١قؿ ـنٓاٖا بايـشؿٜؿ غري ايـػايص ،ثِ قًٓؿ َٔ ٜكٍٛ
بٛدٛب ايتفن ١ٝبايـشؿٜؿ ايـػايصٚ -دب إدتٓابٗا أ ٚإعطاؤٖا
يألطؿاٍ أ ٚيًـُذاْني أ ٚيـُٔ ٜعتكؿ إدتٗاؾاّ أ ٚتكًٝؿاّ دٛال ايفبض
بػري ايـشؿٜؿ ايـػايص -ايههني االنتٚ ،-ٌٝأَا ايف ٟأنً٘ نابكاّ أٚ
باع٘ أٖٚ ٚب٘ ٚقؿ إعتُؿ يف ـبـش٘ بايههني االنت ٌٝعً ٢ؾت ٣ٛايؿك٘ٝ
ايهابل بـذٛال ايفبض ب٘ ؾَٗ ٛاضٕ ٚصشٝض ٚال ي ٤ٞعً. ٘ٝ

ٖٚهفا سهِ نا٥ك األسهاّ ايٛضع ١ٝنايطٗاقٚ ٠ايـًُهٚ ١ٝايمٚد١ٝ
ْٚـشٖٛا َ :ا نإ ٚؾـل ايـتـكًٝؿ ايهابـل ٜـُـط ٞصشـٝشاّ ٚؾل ايـشذ١
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ايهابكَٚ ،١ا نإ َكتبطاّ بايمَٔ ايالسل البؿ َٔ تكتٝب٘ عًٚ ٢ؾل
ايـشذ ١ايالسك -١االدتٗاؾ أ ٚايتكًٝؿ ايالسلٖٚ -فا ٚاضض يف ض٤ٛ
َا بٓٓٝاٚ ٙال إيهاٍ ؾ . ٘ٝيهٔ االيهاٍ يف صش ١أعُاي٘ ايـُاضٚ ،١ٝال
قٜب يف إَهإ تصشٝشٗا بايـشذ ١ايهابك :١ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايـُكًٓؿ
نابكاّ ،نُا ًٜمّ تصشٝض األعُاٍ ايالسك ١بتطبٝكٗا عًٚ ٢ؾل ايـشذ١
ايالسكٚ ،١نٌ سذ ٖٞ ١ثابت ١ايـشذ ١ٝيف ظكؾٗا ٚلَاْٗاٚ ،ال َٛدب
يكؾع ايٝؿ عٔ ايـشذ ١ايهابك ١ايـُصشش ١يألعُاٍ ايهابكٚ ،١ال ؾيٌٝ
عً ٢بطالٕ سذٝتٗا بًشاظ تصشٝشٗا يألعُاٍ ايهابك ١ايـذاق ١ٜعً٢
ٚؾل ايـشذ ١ايـُاض . ١ٝثِ ْبشح :

وجىب تعمي األحكاً الشرعًة :
ال قٜب ٚال إيهاٍ يف ٚدٛب تعًِٓ األسهاّ اإلبتال ١ٜ٤ايـُشتاز
ايٗٝا يف َكاّ اإلَتجاٍ ٚاإلطاع ،١بـُعٓ ٢اْ٘ ٜـذب عً ٢نٌ َؤَٔ
َٚؤَٓ ١إٔ ٜتعًِ أسهاّ ؾٚ ٜ٘ٓيكع٘  -يف ايـذًُٚ ، -١ايكؿق ايـُتٝكٔ
ٚدٛب٘ ٖ ٞاألسهاّ ايـُشتٌُ نْٗٛا إيماَٜٚ ّ١ٝتٛقع صريٚقتٗا َـشٌ
ابتالٜ -ٙ٤ـشتٌُ أٜ ٚطُإٔ بإبتال ٙ٤بٗا َهتكبالّْ -عري أسهاّ صالت٘
ٚصٝاَ٘ ٚأسهاّ سذٓ٘ ٚعُكت٘ ي ٛتٛؾٓل هلُاْٚ ،عري ايـُعاَالت اييت
ٜتٛقع ابتال ٙ٤بٗا أٜ ٚـػً ٢قبٜٓٛتٗاٚ ،إْـُا ٜـذب عً ٘ٝتعًُٓٗا ي٦ال ٜكع
يف َـػايؿ ١ايًكع ٚعصٝإ ايـُٛىل ايـذً ٌٝدٌٓ ٚعال .
ٚال قٜب يف عُٚ ّٛدٛب ايتعًِ يتُاّ األسهاّ اييت ٜتٛقع
ايـُهًـ إبتال ٙ٤بٗا َٔ ،ؾ ٕٚؾكم بني ايٛادبات ٚبني ايـُشكَات بٌ
ٚغريٖا اـا إيتبٗت ٚمل ٜتعْٛ ٔٓٝعٗا ،بإٔ إستٌُ ن ٕٛؾعٌ َهتشباّ
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ٚاستٌُ نٚ ْ٘ٛادباّ ،أ ٚاستٌُ ن ٕٛؾعٌ َهكٖٚاّ ٚإستٌُ نْ٘ٛ
سكاَاّ ؾٝذب عً ٘ٝتـكًٝؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ ٚتعًِٓ سهِ ايؿعٌ ايفَٜ ٟشتٌُ
ن ْ٘ٛإيماَٝاّ ٚ .ال ٜهؿ ٘ٝتعًِٓ ايـشهِ َٔ ٖفا ايؿك ٘ٝأ ٚـاى َـُٔ ال
ُٜشكل نَ ْ٘ٛـذتٗؿاّ عؿالّ تـكٝاّ ،بٌ البؿ َٔ تعًِ َا ٜـشتٌُ إبتال ٙ٤ب٘
َٔ ـات ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايف ٟقًٓؿ َٔ : ٙؾُ٘ أ َٔ ٚقنايت٘ ،أَ ٚـُٔ
ٜـشه ٞي٘ ؾت ٣ٛايـُذتٗؿ ايعؿٍ نُٜ ٞؿٔيٓ٘ ُٜٚكيؿ ٙاىل ايـشهِ ايًكعٞ
ايصشٝض ايـُهتٓؿ اىل سذ ١يكعَ ١ٝؤَٓٓ ١ي٘ َٔ ايعكاب .
ٖٚفا ايٛدٛب ٜؿقن٘ ايعكٌ ايؿطك ٟايهً ِٝايفٜ ٟؿقى يمّٚ
يهك ايـُٓعِ ايـُكتط ٞإلطاع ١أٚاَكْٛٚ ٙاٖٚ ٘ٝاإلبتعاؾ عٔ َـػايؿت٘
ٚعصٝاْ٘ ٚايـشفق َٔ غطب٘ عً َٔٚ ٘ٝانتشكام عكابٖ٘ٓ َٔٚ ،ا تـذؿ
ايعكال ٤األتـكٝاٜ ٤تعكٓؾ ٕٛعً ٢أسهاّ ؾٜٚ ِٜٗٓتعًُ ٕٛايـُهاٌ٥
ايًكع ١ٝيٝتبٛٓٓٝا ايـشالٍ ٚايـشكاّ ٚايٛادب ٚايـُهتشب ٚايصشٝض
ٚايؿانؿ ْٚـشٖٛاَ -كؿَ ّ١يًعٌُ ايصايـض ايـُأَ َِٗٓ ٍٛظ
ٖٚفا ايٛدٛب ايـُؿقى يًعكٌ تعٝٝينٓ اـا مل ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ
االستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجايٚ ،ٞتـػٝري ٟٓاـا تـُهٔ َٓ٘ ؾٝتػري بُٗٓٝا.
ٚايعاٖك إٔ ٚدٛب تعًِٓ األسهاّ اإلبتالٚ ١ٜ٤دٛب طكٜك ٞبـُعٓ٢
نَ ٕٛؤؾ ٣ايتعًِ ايٛادب عني ايٛاقع ،ؾايتعًِ طكٜلْ َٛصٌْ اىل
ايٛاقع ايتًكٜع ٖٛٚ ،ٞع ُ٘ٓٝعٓؿ َصاؾؾ ١ايطكٜل َعٖ٘ٚ ،فا ْعري
ايك ٍٛبٛدٛب قب ٍٛغرب ايجك ١طكٜكٝاّ ،أُٜ ٟكاؾ َٓ٘ نَ ٕٛؤؾ ٣غرب
ايجك ٖٛ ١ايٛاقع ي ٛصاؾؾ٘ ٚأٚصٌ اي ،٘ٝؾٝه ٕٛتعًِٓ األسهاّ طكٜكاّ
يتٓذٓمٖا بأٌَ َصاؾؾ ١ايطكٜل َع ايٛاقعٚ ،يفا ٜـشتٌُ ايعكاب عً٢
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تكن٘ عً ٢تكؿٜك َصاؾؾت٘ َع ايٛاقعٚ ،بٗفا ايطكٜل ٜتٓذٓم عً٢
ايـُهًـ ٚدٛب ايٛادب ٚسكَ ١ايـشكاّ ٚصش ١ايصشٝض ٚؾهاؾ
ايؿانؿ ْٚـشٖٛا َٔ األسهاّ اإلبتال ،١ٜ٤ؾٝتعًِ ايـُؤَٔ ٚايـُؤَٓ١
أسهاّ يكع٘ ٚؾ ٜ٘ٓيٝتٓذٓم عً ٘ٝايٛادب ٚايـشكاّ ْٚـشُٖٛا تٓذٓماّ
ؾعًٝاّ َـػصٛصاّ بعؿ ايعًِ االمجاي ٞبٛدٛؾ أسهاّ إيماَ ١ٝيف ؾٜٔ
اإلنالّٚ ،عٓؿ ايتٓذٓم ايتاّ ٚتعًِٓ األسهاّ ٚإَتجاهلاٜ -تػًٓص َٔ
ايعكاب ٚايطكق األغك ٟٚايـُشتٌُ .
ٚايعاٖك إٔ َا دا ٤يف ْصٛص ايهتاب ٚايهٓ َٔ ١آٜات ٚأساؾٜح
تأَك بايتعًِٓ ٚايتؿكٓ٘ ٖ ٞإقياؾْ اىل َا ٜؿقن٘ ايعكٌ ايؿطك ٟايهً،ِٝ
ٚال تؿٍ عًٚ ٢دٛب يكعْ ٞؿهَٛ ٞي ٟٛأثكُ ٙإنتشكامُ ايجٛاب عً٢
َٛاؾكت٘ ٚإنتشكامُ ايعكاب عًَ ٢ـػايؿت٘ ،بٌ ٖ ٞتكيؿ اىل ٚدٛب
ايتعًِٓ ستٜ ٢صؿق َٔ ايـُهًـ :ايعٌُ ايصايـض ٜٓٚذ َٔ ٛغص١َٛ
اهلل تعاىل ٚعكٛبت٘  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ايٓصٛص نجريْ ٠فنك ٚاسؿاّ َٓٗا
()96

 ٖٛٚغرب صشٝض

ٚاقؾ يف تؿهري قٛي٘ نبشاْ٘:طقٌُِ ؾًًَٔٓ٘ٔ ايِشُذُٖ١

ا ِيبَائػَُ١صاالْعاّ  ،949 :سٝح ق ٣ٚايًٝؼ ايـُؿٝؿ

تؿهري االَاّ

ايصاؾم ( )هلا بكٛي٘ :طإٕ اهلل تعاىل ٜك ٍٛيًعبؿ  ّٜٛايكٝاَ: ١
عبؿ ٟنٓت عايـُاّ ؟ ؾإ قاٍ ْ :عِ قاٍ ي٘  :أؾال عًُت بـُا عًُت ؟
ٚإٕ قاٍ  :نٓت داٖالّ ،قاٍ  :أؾال تعًُٓت ست ٢تعٌُ ،ؾٝػصُ٘ ؾتًو
ايـشذ ١ايبايػ١ص  ٖٛٚغربْ صشٝضْ ٜؿٍٓ بٛضٛع عًٚ ٢دٛب ايتؿك٘
( )96قادع تؿهري ايربٖإ ٚايصايف ٚغريُٖا َٔ ايتؿهري باملأثٛق آل ١ٜاالْعاّ +بـشاق األْٛاق :ز:2

ص  :29ب َٔ 9ابٛاب نتاب ايعًِ :ع + 91ص  : 981ب َٔ 25ابٛاب نتاب ايعًِ  :ع. 3
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ٚضكٚق ٠ايتعًِٓ َكؿَ ّ١يصايـض ايعٌُ طأؾال تعًُٓت ست٢
تعٌُصصايـشاّ ؾٝه ٕٛتعًُٓ٘ طكٜكاّ َٚكؿَ ّ١يًعٌُ ايصايـضٚ ،إال اـا
مل ٜتعًِ ٜٚعٌُ صايـشاّ ؾٝؤؾَ ٟا أٚدب٘ اهلل عًٜٚ ٘ٝـذتٓب َا سكّٓ
عً ٘ٝيكعاّ -أٜ ٟهتٓؿ َـػايؿت٘ يًٛادب ٚايـشكاّ يف ٚقت٘ اىل تكن٘
ايتعًِ ،ؾته ٕٛهلل تعاىل ايـشذ ١ايبايػ ١اييت تـػصِ ايعبؿ ٚتػًب٘
ٚتٛقع٘ يف ْاق ايـذش. ِٝ
ٖٚفا ايـػرب ٜهاؾ ٜه ٕٛصكٜض ايؿالي ١عً ٢عؿّ ٚدٛب ايتعًِ
ْؿهٝاّ َٛيٜٛاّ ٚعً ٢أْ٘ ٚادبْ َكؿَٚ ٞطكٜلْ يـُعكؾ ١ايعٌُ ايصايـض
ٚإٜكاع٘ يف ايـػاقز ،نُا أْ٘ ٚاضض ايؿالي ١عًٚ ٢دٛب ايتعًِ َكؿَ١
يًعٌُ ٚدٛباّ َطًكاّ أعِ َٔ تـشكك٘ بعؿ سً ٍٛايٛقت ٚتـشكل ايًكط
أ ٚقبٌ تـشككُٗا ،نُا ٜؿٍٓ ايـػرب عً ٢انتشكام ايعكٛب ١عٓؿ تكى
ايتعًِ نٛا ٤تكن٘ قبٌ ٚقت ايعٌُ أ ٚست ٢بعؿٚ ٙبعؿ تـشكل يكط٘ .
ٚسٝح تبني ضُٔ ايبشح عٔ ٚدٛب ايتعًِ  :إٔ ايكؿق ايٛادب
تعًُ٘ َٔ أسهاّ ايؿ ٜٔايًكٜـ ٖ ٛاألسهاّ ايـُشتٌُ نْٗٛا إيماَ١ٝ
َـُا ٜتٛقع ايـُهًـ االبتال ٤بْ٘ ،كَ : ٍٛا نٛاٖا ٜهتشب تعًُ٘ ؾإْ٘
ال قٜب يف انتشباب ايتؿكٓ٘ ايهاٌَ يف ايؿ -ٜٔيف ايعكا٥ؿ ٚاألسهاّ-
ٚايكٚاٜات ب٘ َهتؿٝط ١أَ ٚتٛاتك ٖٞٚ ٠تٓطل بـشهٔ ايتؿك٘ ٚضكٚق٠
تعًِ أسهاّ ايؿَ ٜٔـُا ٜـشتٌُ ابتال ٤ايٓاى ب٘ ٜٚتٛقع استٝادِٗ اي٘ٝ
َٚـُا ال ٜتٛقع استٝادِٗ ايٚ ٘ٝابتالؤِٖ ب٘ -يػكض تعً ِٝايػري ب٘ عٓؿ
ابتالٚ ٙ٤إستٝاد٘ يـُعكؾ ١سهُ٘ ،إـ األَك بايـُعكٚف ايٛادب ٚادب
ٚبايـُعكٚف ايـُهتشب َهتشب ،ؾٝه ٕٛآَكاّ بايـُعكٚف ايٛادب
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ٚايـُهتشب يػري ٙبربن ١تعًُٓ٘ ألسهاّ ايًكع نًٗا أ ٚأغًبٗاٖٚ ،فا
إنتشباب َتٛد٘ يهٌ َؤَٔ َٚؤَٓ. ١
ٚايٛادب عً ٢نٌ َهًـ َٖ ٛعكؾ ١األسهاّ االبتال ،١ٜ٤إـ ايعاٖك
إغتصاص ٚدٛب ايتعًِ بـُا ٜتٛقع ايـُهًـ االبتال ٤ب٘ ،ؾايصال٠
ايٛادب ١يف نٌ  ّٜٛمخو َكات البؿ -يف بؿ ٚاالَك ٚعٓؿ بًٛغَ٘ٔ -
تعًِٓ أسهاَٗا :أدماٖ٤ا ٚيكا٥طٗا َٛٚاْعٗا ٚأسهاّ ايًو ٚايهٗٛ
ْٚـشٖٛا ستٜ ٢أت ٞبصال ٠صشٝشَ ١ؿكٓغ ١يفَت٘ َٔ ايـشهاب أٚ
ايعكابٖٚ ،هفا ايص ّٛايٛادب يف يٗك قَطإ ًٜمَ٘ تعًِٓ أسهاَ٘
َٚؿطكات٘ قب ٌٝسً ٍٛايًٗك ايـُباقى ستٜ ٢صؿق عٓ٘ ص ّٛصشٝض
ٜؿكٓؽ ـَت٘ ايـًُتػً ١بايٛادب ٜٚتػًص َٔ ايـشهاب أ ٚايعكاب،
ٖٚهفا ايـشر ايٛادب يف ايعُك َك ٠ي ٛتـشككت يؿ ٜ٘االنتطاعًٜ ١مَ٘
ايتعكٓف عً ٢أدماٚ ٙ٤يكا٥ط٘ ٚأسهاّ َٓانه٘ٚ -ي ٛبايتؿقٜر أٚ
ٜتعًِ َٔ ايـُكيؿ سني ايـُبايك -٠ستٜ ٢صؿق عٓ٘ ايـشر ٚايعُك٠
صشٝشاّ َؤَٓٓاّ ي٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ .
ٖٚهفا ايـُعاَالت اييت ٜتٛقع إبتال ٙ٤بٗا ٚإستٝاد٘ يـُُاقنتٗا
النُٝا اييت ٜـشتٌُ قبٜٛتٗا أ ٚسكَتٗا -البؿ َٔ تعًُٓ٘ ألسهاَٗا ٚؾل
ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايفٜ ٟكًٓؿ ،ٙست ٢ال ٜكع يف ايـشكاّ .
ٚباغتصاقًٜ :مّ ايـُهًـ تعًِٓ عُ ّٛايـُها ٌ٥ايًكع :١ٝايعباؾ١ٜ
ٚايـُعاًَ ١ٝاييت ٜتٛقع إبتال ٙ٤بٗا قبٌ االبتال ٤أ ٚسٚ ٘ٓٝساٍ االَتجاٍ
ٚؾل ؾتا ٣ٚايـُذتٗؿ ايفٜ ٟكًٓؿ ،ٙن ٞتصؿق عٓ٘ االعُاٍ ايصايـش١
ٚايعباؾات ايككبـٚ ١ٝايتعاَالت ايـُايٚ ١ٝغريٖا نً ّ١ُٝصشٝشٚ ،ّ١إال
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ته ٕٛـَت٘ ًَػٛي ١بٛادبات ايًكع َٚـشكَات٘ َ ٖٛٚهؤ ٍْٚعٓٗاٚ ،ال

َأَٔ ي٘ ٚال َـػًص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ إال بايتعًِ اـا ناْت ي٘
قؿق ٠عً ٢ايتعًِ ٚايعٌُ .
ٜ ٌٖٚـذب عً ٘ٝتعًِ االسهاّ قبٌ سًٚ ٍٛقت االبتال ٤بٗا أ ٚقبٌ
تـشكل يكطٗا؟ ايعاٖك عؿّ ايٛدٛبٚ ،يفا ال ٜـذب تعًِٓ أسهاّ
ايـشر قبٌ االنتطاع ١أ ٚقبٌ إؾقاى ايـًُاعك ٚبًٛغٗاٖٚ ،فا ؾُٝا اـا
نإ َتُهٓاّ َٔ ايتعًِ بعؿ تـشكل يكط ايٛادب أ ٚسني سًٚ ٍٛقت٘،
ٚأَا ي ٛمل ٜتُهٔ َٔ ايتعًِ بعؿُٖا -البؿ َٔ ايتُٝٝم بني قهُني َٔ
تعًِ األسهاّ ايًكع: ١ٝ
ايكهِ األ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛايتعًِ َكؿَ ّ١عًُ ّ١ٝإسكال ّ١ٜيالَتجاٍ َٔ
ؾ ٕٚؾغً٘ يف سص ٍٛقؿق ٠ايـُهًـ عً ٢ؾعٌ ايٛادب ؾاْ٘ َع ايتعًِ
ٜتُهٔ َٔ إٔ ٜه ٕٛإَتجاي٘ قطعٝاَّٚ ،ع عؿّ ايتعًِ ال ٜتُهٔ َٔ دعٌ
إَتجاي٘ َكطٛع ايصش ،١بٌ ٜه ٕٛإَتجاي٘ َـشتٌُ ايصشَٚ ١ـشتٌُ
ايؿهاؾ ،ؾايـُؤَٔ ايفٜ ٟـشتٌُ إبتال ٙ٤بٛادب نايـشر -ؾطالّ عُا
ي ٛظٔٓ أ ٚتٝكٓٔ بإبتالًٜ -ٙ٤مَ٘ تعًِٓ أسهاّ ايـشرَ ٖٛٚ -كنب َٔ
َٓانو ٚأدماٚ ٤يكٚط -يٝصؿق عٓ٘ أؾا ْ٤يًٛادب صشٝضْ دمَاّ،
ٚب٘ ٜٓؿؾع استُاٍ ايعكاب ايـُتٛقع عً ٢ايتكصري يف أؾا ،ٙ٤إـ ال حيصٌ
األَٔ َٔ ايطكق ٚايعكاب ايـُشتٌُ إال بايتعًِ ٚاألؾا ٤ايصشٝض .
ٚٚقت ايتعًِ قبٌ ٚقت ايٛادب أ ٚسني سًٚ ٍٛقت٘ َكاقْاّ ألؾاٙ٤
اـا نإ َع ايـُهًـ َكيؿْ ٜؿيٓ٘ سني ايعٌُ عً ٢ايهٝؿ ١ٝايصشٝش١
ألؾا ٤ايٛادب ،ؾاْ٘ ال ؾكم يف ٚدٛب ايتعًِ بني سصٛي٘ قبٌ ٚقت
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ايٛدٛب ٚبني سصٛي٘ عٓؿ ؾعً ١ٝايٛدٛب ٚبعؿ ؾغٚ ٍٛقت ايٛادب
بؿعً ١ٝنا٥ك يكٚط٘ٚ ،بهٌ َٓـُٗا ٜـتشـكل ايتـعًِ ايٛادب ٜٚـذـمٜ٘
ٜٚـٓؿؾع عٓ٘ ايطكق ايـُشتٌُ ٚايعكاب ايـُتٛقع ْ .عِ ي ٛمل ٜتُهٔ
َٔ ايتعًِ بعؿ تـشكل ايًكط ٚسً ٍٛايٛقتًٜ -مّ ايـُهًـ ٜٚـذب
عً ٘ٝايتعًِ َُهِـبَكاّ ستٜ ٢صؿق َٓ٘ ايعٌُ ايصشٝض يف ٚقت٘ .
ٚاْـُا نإ تعًِ األسهاّ َكؿَ ّ١إسكال ،ّ١ٜألٕ ايـُهًـ -بٗفٙ
ايـُكؿَٜ -١تُهٔ َٔ إٔ ٜـشكل ٜٚتٝكٔ صش ١عًُ٘ -عباؾ ٠ناْت أّ
َعاًَ ١أّ غريُٖا. -

ٖٚف ٙايـُكؿَٜ ١ؿقى ايعكٌ ايؿطك ٟايهًِٝ

ٚدٛبٗا يؿغايتٗا يف سص ٍٛايعًِ باإلطاعٚ ١تـشكل االَتجاٍ ايصشٝض
َٓ٘ ٚيف سص ٍٛاألَإ عٓؿ َٔ ٙايعكاب ايـُشتٌُ .
ايكهِ ايجاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛايتعًِ َكؿَٚ ّ١دٛؾ ّ١ٜإلَتجاٍ ايٛادب ْعري
تعًِٓ َٔ يٝو عاقؾاّ بايًهإ ايعكب ٞيتهبري ٠االسكاّ ٚقكا ٠٤ايؿاتـش١
ٚايهٛقٚ ٠أـناق ايكنٛع ٚايهذٛؾ ٚايتًٗؿ ،ؾإ ايعكٌ ايهًٜ ِٝؿقى
ٚدٛب ايتعًِ قبٌ ايٛقت أ ٚبعؿ ٙقبٌ ؾٛات ايٛقت يػكض صؿٚقٖا
عٓ٘ صشٝش ١ساٍ ايصالٚ ،٠ب٘ ٜـشصٌ األَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ.
ٖٚف ٙايـُكؿَ : ١تعًِ األسهاَّ -كؿََ ١ؿٓٛت ١ألْٗا ؾغ ١ًٝيف ايكؿق٠
عً ٢ؾعٌ ايٛادب يف ٚقت٘ ٚؾغ ١ًٝيف تـشكل َالن٘ ٚتـُاَ٘ٚ ،ايكؿق٠
يكطْ َصشٓضْ يًػطاب ٚايتهًٝـ ،ؾالبؿ َٔ تـشصًٗٝا ٚ -ي ٛقبٌ
لَإ ـٜٗا نايصال -٠النُٝا ي ٛأسكل ايعذم ٚعؿّ ايتُهٔ َٔ
ايٛادب بعؿ سً ٍٛلَٔ ـ ٟايـُكؿَ ،١ستٜ ٢تٓذ٘ ايـػطاب ب٘ اىل
ايـُهًـ بعؿ إٔ ٜهتٌُ َالى ٚدٛب٘ ٚقؿ سككٓا يف بـشٛثٓا األصٛي١ٝ
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ايـُاض -١ٝآغك ايـذم ٤ايكابع :سَ( ٍٛكؿَ ١ايٛادب) -إٔ ايتعًِ
َكؿََٓ ١ؿٓٛت ١يًٛادب  ٖٞٚصػك َٔ ٣صػكٜات (ٚدٛب ايـُكؿَٓ١
ايـُؿٓٛت )١يفٜٗاٚ ،ال ؾكم بٗٓٝا ٚبني نا٥ك ايـُكؿَات ايـُؿٓٛت ١يف قبض
تؿٜٛت ايـُالى ايـًُمّ يف ظكؾ٘ ي ٛمل ٜتعًِ ٚيف يم ّٚؾعٌ َكؿَ١
ايتعًِ تـُٗٝؿاّ إلَتجاٍ ـٜٗا  :ايٛادب أ ٚايـشكاّ ايفٜ ٟتعًُٓ٘
ايـُهًـٚ ،يفا ٜـذب تـشصًٗٝا قبٌ ايٛادب ٚقبٌ سص ٍٛيكط٘
ٚٚقت٘ اـا غً ٞؾٛت ايٛادب َٓ٘ عٓؿ سًٚ ٍٛقت٘ ٖٛٚ -مل ٜتعًُ٘-
أ ٟاـا مل ٜٓؿع ايتعًِ بعؿ تـشكل ايًكط ٚسً ٍٛايٛقت ،ؾكادع .
ٚايـشاصٌ ٚدٛب تعًِ األسهاّ ايًكع ١ٝاييت ٖ ٞيف َعكض
إبتال ٤ايـُهًـ سفقاّ َٔ ايٛقٛع يف َـػايؿ ١سهِ يكعٚ ٞاقع ٞاـا
مل ٜتعًُ٘ ست ٢سٌٓ ٚقت٘ ٚتعفٓق عً ٘ٝإَتجاي٘ ٚإطاعت٘ ،أعِ َٔ نٕٛ
ايتعًِ قبٌ ٚقت ايتهًٝـ أّ بعؿ ٙاـا أَهٓ٘ أؾا ٤ايٛادب أ ٚتكى
ايـشكاّ بعؿ ايتعًِٓ ٚايـُعكؾ. ١
ْعِ اـا تكى ايـُهًـ ايتعًِ قبٌ سًٚ ٍٛقت ايٛادب أ ٚايـشكاّ
ٚمل ٜهٔ َتُهٓاّ َٔ ايتعًِ بعؿ سًٚ ٍٛقت أسؿُٖا أ ٚعٓؿ ٖذّٛ
ايـشكاّ عًٚ ٘ٝمل ٜهٔ س٦ٓٝف َتُهٓاّ َٔ االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجايٞ
يًٛادب ،ؾاْ٘ نٛف ٜؿٛت٘ ايٛادب أٜ ٚكتهب ايـشكاّ ؾٝأثِ عً ٘ٝنُا
ٜأثِ عً ٢تكى ايتعًِ يف ٖف ٙايـشاي ١قبٌ ايٛقت ٖٓ َٔٚ .ا إيتٗك بني
ايؿكٗا ٤األٚاغك تبعاّ يًٝػٓا األْصاق(ٟقؿِٖ) ٚدٛب تعًِٓ أسهاّ
ايهٗٚ ٛايًو يف ايصًٛات اي ١َٝٛٝايـُؿكٚض ١بـُكؿاق َا َٖ ٛـشٌ
إبتال ٙ٤أٜ ٚتٛقع إبتال ٙ٤ب٘ ستٜ ٢عايـر صالت٘ ٜٚصشٓشٗا بـُا ـُنٔكَ هلا
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َٔ أسهاّ ايًو ٚايهٗٚ ٛال ٜكطعٗاٖٚ ،فا ٚاضض بٓا ّ٤عًَ ٢ا إيتٗك
بٚ َٔ ِٗٓٝدٛب اإلنتُكاق يف ايصالٚ ٠سكَ ١قطعٗا إغتٝاقاّ ،ؾإ
إسكال إَتجاهلا عٓؿ٥ف َتٛقـ عً ٢تعًِٓ أسهاّ ايًو ٚايهٗٛ
يٝعايـذٗا ٜٚصشٓشٗا عٓؿ ابتال ٙ٤بٗا ٚال ٜكطعٗا .
ٖٚهفا ٜـذب عً ٢ايـُؤَٓ ١تعًِٓ أسهاّ ؾّ ايـشٝض ٚاالنتشاض١
ٚأسهاّ ؾّ ايٓؿاى ي ٛتمٚدت ٚمحًت َكؿَ ّ١يتصشٝض صالتٗا
ٚصٝاَٗا ٚغريُٖا .
ٖٚهفا ٜـذب عً ٢نٌ َؤَٔ َٚؤَٓ ١إٔ ٜتعًِ أسهاّ ايعباؾات
اييت َٖ ٞـشٌ اإلبتال ٤دمَاّ ناييت تـذب يف نٌ  -ّٜٛايصًٛات
اي -١َٝٛٝأ ٚيف نٌ نٓ ١نايصٝاّ ٚايمناٚ ٠ايـػُو ،أ ٚيف ايعُك َكّ٠
نايـشر ؾاْ٘ عٓؿ إستُاٍ إبتال ٙ٤بً َٔ ٤ٞايعباؾات البؿ َٔ تعًِٓ
أسهاَٗا ست ٢تصؿق عٓ٘ نً َٔ ّ١ُٝايعٝب ٚايـػطأ صشٝش ّ١تآَ١
األدماٚ ٤ايًكا٥ط ؾاقؿ ّ٠يًُٛاْع .
ٖٚهفا ٜـذب عًٜ َٔ ٢ـُتٗٔ تـذٗٝم ايـُٛت :٢إٔ ٜتعًِ أسهاّ
تـذٗٝم األَٛاتٚ -ي ٛبايـُكؿاق ايفٜ ٟػًب إبتالؤ ٙب٘ -سفقاّ َٔ أؾا٤
عؿّ ايتعًِ اىل تكى ايٛادب ايف ٟمل ٜتعًُ٘ أ ٚتكى إتٝاْ٘ بايٛد٘
ايصشٝض ايـُطًٛب يكعاّ ٖٚ .هفا ٜـذب عًٜ َٔ ٢هتهب ٜٚتٓذك إٔ
ٜتعًِ أسهاّ االنتهاب اييت ٜتٛقع ٜٚـشتٌُ إبتال ٙ٤بٗا ،سفقاّ َٔ
ايٛقٛع يف ايكبا أ ٚغريَ َٔ ٙـشكَات االنتهاب .
ٜٚهؿ ٘ٝإٔ ٜعًِ -إمجاالّ أ ٚتؿصٝالّ -إٔ عباؾات٘ أَ ٚعاَالت٘ أٚ
ْـشُٖٛا صؿقت َٓ٘ صشٝش ّ١داَع ّ١يـُا ُٜعترب ؾٗٝا َٔ أدماٚ ٤يكٚط
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ٚؾاقؿ ٠يـُا ٜـُٓع عٔ صشتٗا ٚتـُاَٗاٚ ،ال ٜتعني ايعًِ ايتؿصًٞٝ
بصشَ ١ا صؿق عٓ٘ ،يعؿّ ايؿي ٌٝايٛاضض عً ٢يم ّٚتـشص ٌٝايعًِ
ايتؿص ًٞٝبصش ١عباؾات٘ أَ ٚعاَالت٘ أ ٚغريُٖا .
ٖفا نً٘ يف تعًِٓ ايٛادب ٚايـشكاّ ٚٚدٛب ايتكًٝؿ ؾُٗٝا طكٜكاّ
َٛصالّ اىل ايٛاقعٚ ،قؿ ـنك مجعْ َٔ ايؿكٗا ٤األٚاغك (قؿِٖ) أْ٘
ٜـذب ايتكًٝؿ يف ايـُهتشبات ٚايـُهكٖٚات ٚايـُباسات ،بٌ إْ٘ قؿ
أضاف يف (ايعك ٠ٚايٛثكَ :٢هأي( :)29 :١بٌ ٜـذب تعًِ سهِ نٌ
ؾعٌ ٜصؿق َٓ٘ نٛا ّ٤نإ َٔ ايعباؾات أ ٚايـُعاَالت أ ٚايعاؾٜات) .

يهٔ ال ؾيٚ ٌٝاضض هلِ عًٚ ٢دٛب ايتكًٝؿ ٚايتعًِٓ إال َـشتًَُٞ
ايٛدٛب أ ٚايتشكَٗٓ ِٜاٜٚ ،هؿ ٘ٝاالنتٓاؾ اىل سذ ١يكع ١ٝنايٝكني
بعؿّ سكَت٘ أ ٚعؿّ ٚدٛب٘ أ ٚاالطُٓ٦إ بأسؿُٖا ْاي٦اّ َٔ تعًِٝ
أٌٖ ايـػربٚ ٠ايؿطٌ .
ْعِ ٜهتشب ايتصؿ ٟيـُعكؾ ١سهِ نٌ تصكف ٚسكن ١تصؿق عٔ
االْهإٚ ،ايـُعكؾ ١يف عصٛق ايػٝب ١تهاؾ تٓشصك بتكًٝؿ ايؿك ٘ٝايعؿٍ .
ٜٚـُهٔ االنتؿالٍ النتشباب ايتكًٝؿ ايعاّ بك ٍٛاَري ايـُؤَٓني

( )يف ٚصٝت٘ يهُ ٌٝابٔ لٜاؾ :طٜا نُ :ٌٝإٕ قن ٍٛاهلل Sأ ٓؾب٘
اهلل عمٓ ٚدٌٓ ٖٛٚ ،أؾٓبين ٚأْا أؤؾٓب ايـُؤَٓنيٜ ،ا نَُ :ٌٝا َٔ عًِ
إال ٚأْا أؾتشَ٘ٚ ،ا َٔ ي ٕ٤ٞإال ٚايكاٜ  ِ٥ـػتُٜ٘ ،ا نُ :ٌٝال تأغف
إال ع ٓا تهٔ َ ٓاٜ ،ا نَُ :ٌٝا َٔ سكن ٕ١إال ٚأْت َـشتازْ ؾٗٝا اىل
َعكؾٕ١ص(ٚ )97االنتًٗاؾ بايـُذُٛع النُٝا ايـذًُ ١األغري. ٠
(َ )97هتؿقى ايٛنا : ٌ٥ب َٔ 7ابٛاب صؿات ايكاض : ٞع. 9
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اـٕ ال قٜب يف سهٔ ايتكًٝؿ يف عُ ّٛأؾعاٍ ايـُهًـ يـشُهِٔ ايتؿكٓ٘
ٚايتعًِٓٚ ،ب٘ تُـشكل ايـشذ ١ايؿعً ١ٝعً ٢صش ١أعُاي٘ ٚنالَتٗا َٔ
ؾعٌ ايـشكاّ  َٔٚتكى ايٛادب  َٔٚايتكصري يف غريُٖا ،ؾاْ٘ إْكٝاؾ
تاّ َٔ ايعبؿ يـُٛال - ٙدٌٓ ٚعالٚ -إستٝاط ٜهًـ عٔ سُهِٔ نَكٜكت٘
َع باق ٘٥ايًطٝـ ايـشه ِٝنبشاْ٘ ٚتعاىل .
ْعِ بعض األؾعاٍ ٚقع ايـػالف ايؿكٗ ٞيف ٚدٛبٗا أ ٚيف تـشكٜـُٗا
ٚبعض األؾعاٍ قؿ ٜهُع ايـُهًـ تـشك ِٜبعض ايؿكٗا ٤هلا أ ٚإٜـذاب٘
إٜاٖا ،ؾالبؿ ي٘ َٔ ايتشكل عٓٗا ٚتـكًٝؿ ايؿك ٘ٝيـشهِ ٚظٝؿت٘ ؾٗٝا
بايتعكٓف عً ٢ؾتٝاٚ ٙتـكًٝؿ ٙؾٗٝا يٝـشصٌ عً ٢ايـُؤَٓٔ ايـُٓذَٔ ٞ
ايعكاب ايـُشتٌُ عًَ ٢ا َٖ ٛـشتٌُ ايٛدٛب أَ ٚـشتٌُ ايتشك. ِٜ
ْعِ ي ٛاستٌُ تـشك ِٜؾعٌ -أَهٓ٘ تكى ايتكًٝؿ ؾٚ ٘ٝتكى ايؿعٌ
استٝاطاّ الستُاٍ تـشكٜـُ٘ ٚأَهٓ٘ ايتككب اىل اهلل برتى ايؿعٌ ؾٝؤدَكُ
عً ٢استٝاط٘ ٚتـككٓب٘ٚ ،ي ٛاستٌُ ٚدٛب ؾعٌ -أَهٓ٘ تكى ايتكًٝؿ ؾ٘ٝ
َع إٜـذاؾ ٙغاقداّ بكداَ ٤طًٛبٝت٘ يًُٛىل ايـًُكع نبشاْ٘ ٚأَهٓ٘
ايتككٓب اىل اهلل بؿعً٘ استٝاطاّ ٚإٕ مل ٜكًؿ ؾ ٘ٝؾكٗٝاّ اـا نإ َتٝكٓاّ َٔ
عؿّ سكَت٘ ،ؾٝؤدَكُ عً ٢استٝاط٘ ٚتـككٓب٘ بؿعً٘ ٖٓ َٔٚ .ا ْـك: ٍٛ

األؾعٚ ١ٝاألٚقاؾ ٚاألـناق ايـُأثٛق ٠عٔ ايعرت ٠ايطاٖكٜ )Œ(٠ـشهٔ
اإلتٝإ بٗا الستُاٍ انتشبابٗا بؿعٌ ٚقٚؾٖا عٔ ايعرتٜٚ )Œ(٠ـشهٔ
اٜكاعٗا بكداَ ٤طًٛبٝتٗا ٚأٌَ َـشبٛبٝتٗا هلل تعاىل ٚال ؾاع ٞيًتكًٝؿ

ؾٗٝاْ ،عِ ال ٜـذٛل انٓاؾٖا اىل اهلل دمَاّ سفقاّ َٔ ايتًكٜع ايـشكاّ،

ٖفا اـا مل َٔ ٜكؾِ بٗا غربْ صشٝض عٔ ايعرت ٠ايطاٖك )Œ(٠نُا ٖ ٛساٍ
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أنجكٖاٚ ،إال ؾُا ٚقؾ ؾ ٘ٝغربْ صشٝض عِٓٗ (ٜ )Œـُهٔ ْهبت٘ اي٘ٝ
تعاىل ٚال بأى يف ايٓهبٚ ١االنٓاؾ ٖٓٚ .ا بـشٛخ ًَشكْ ١بؿأ ببشح :

عروضُ وسألةٍ ال يعميُ الـىكمفُ حكىَها :
أ -اـا عكض يًُهًـ يبٗ ْ١تكتبط بعباؾ ٕ٠أَ ٚعاًَ ١أ ٚغريُٖا ٖٛٚ
أثٓا ٤عًُ٘ ٚقؿ إيتب٘ ايـشهِ ٚدًٗ٘ ٚمل ٜعكؾ٘  :ؾإ أَهٓ٘ االستٝاط
بؿعٌ َا ٜؤؾ ٟاىل ايٝكني بـُٛاؾك ١ايٛاقعٚ -دب ٚتعٖ ٔٓٝفا عً ،٘ٝألٕ
االستٝاط عؿٍ ايتكًٝؿ  ٖٛٚنب ٌٝايٓذاٚ ٠ايـػالص َٛٚدب يإلَتجاٍ
ايكطع ٞايـُؤَٓٔ َٔ ايعكاب ٚايـُشكٓل يصش ١ايعباؾ ٠أ ٚايـُعاًَ. ١
بٚ -إٕ مل ٜـُهٓ٘ االستٝاط أ ٚمل ٜعكؾ٘ أ ٚمل ٜكصؿ -ٙؾإ أَهٓ٘
تأغري ايعٌُ ٚقطع ايعباؾ ٠أ ٚايـُعاًَ ١بـشٝح مل ٜهٔ يف قطعٗا
ٚتأغريٖا َـشفٚق يكعاّْ ،عري قطا ٤ص ّٛيٗك قَطإ قبٌ ايمٚاٍ أٚ
ْعري َعاًَ ١مل ٜهٔ ؾعًٗا ؾٛقٜاّٚ -دب عً ٘ٝايتأغري ٚتع ٔٓٝعً ٘ٝقطع
ايعٌُ إلؾقاى ايعكٌ قطعٝاّ يم ّٚايؿعٌ ايصشٝض ايـُربئ يًفَ ١أَاّ
ايـُٛىل ايـذً َٔ ٌٝايتهًٝـ االيماَ ٞايـُتٓذٓم عً ٘ٝيف ايٛاقعٚ ،بعؿ
قطع ايعٌُ ٜباؾق يًهؤاٍ َٔ ايؿك ٘ٝأٚ َٔ ٚن ً٘ٝايعاقف بؿتاٚا ٙعُٓا
إيتب٘ عً ٘ٝسهُ٘ يف عباؾت٘ أَ ٚعاًَت٘ أ ٚغريُٖاٚ ،اـا عكف ايـشهِ
ٚؾتٝا ايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ -تصؿٓ ٣إلتٝإ ايعٌُ ايصشٝض .
دـٚ -إٕ مل ٜكصؿ االستٝاط أ ٚمل َٜعِكؾِ٘ ٚمل ٜتُهٔ َٔ قطع ايعٌُ
ٚتأغري ٙيـشني َعكؾ ١ايـشهِ ٚإَتجاي٘ صشٝشاّ سهب ؾتٝا ايؿك٘ٝ
ايـُكًٓؿٖٚ ،فا نايصال ٠اي ١َٝٛٝايـُؿكٚض ١اييت ٜـشكّ قطعٗا -ؾتّ٣ٛ
ًَٗٛق ّ٠أ ٚاستٝاطاّ اللَاّٚ -نص ّٛيٗك قَطإ تـُاّ ايٓٗاق أ ٚقطا٤

عروض وسألة ال يعرف املكمف حكىها )415( .......................................

ص َ٘ٛبعؿ ايمٚاٍ أْ ٚـشُٖٛا َـُا ٜتعٚ ٔٓٝدٛب ص َ٘ٛأ ٚايـُٓع عٔ
قطع٘ ٚ .عٓؿ٥ف ٜـذٛل ي٘ ايعٌُ بـُا ٜعٔ أٜ ٚـشتٌُ ن ْ٘ٛايٛظٝؿ١
ايـُطًٛب َ٘ٓ ١يكعاّ اـا ًْأ إستُاي٘ َٔ َصؿقٕ عكال ٞ٥نإٔ ٜعكف ؾتٝا
ًَٗٛق ايؿكٗا ٤أ ٚأْ٘ مسع غرباّ َٔ بعض أٌٖ ايعًِ بؿتٝا ايـًُٗٛق
أ ٚمسع بايٛظٝؿ َٔ ١ؾْ ٕٚهبتٗا اىل ايؿك ٘ٝايـُكًؿ أْ ٚـش ٛـيو ،ال
أقٌ َٔ ايعٌُ ببعض االستُاالت اييت ٜتٛقعٗا َكاؾ ّ٠يًًاقع االقؿى

َٚطًٛب ّ١ي٘ يف ٖف ٙايـشاي ١اييت ٖ ٛؾٗٝا .
ٚٚدٗ٘ :سهِ ايعكٌ يف َٛاقؾ تعفٓق ايـُٛاؾك ١ايكطع ١ٝيف ايًبٗات
ايـشهُٚ ١ٝإؾقان٘ قطعٝاّ :نؿا ١ٜايـُٛاؾك ١اإلستُاي ٖٞٚ ١ٝاييت ٜـشتٌُ
ايـُهًـ َعٗا إؾقاى ايٛاقع بعًُ٘ ٚغالص٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ.
بٌ ي ٛتعؿؾ عٓؿ ٙاإلستُاٍ بـشٝح نإ يإلَتجاٍ االستُايَ ٞكاتب
َتعؿؾَ ٠تؿاٚت : ١قٚ ّ٠ٛضعؿاّ -ؾاألقكب بٌ ايـُتعني عً ٘ٝيم ّٚإغتٝاق
أقٛاٖا إستُاالّ ،ألْ٘ أقكب اىل ايـػالص َٔ سهاب اآلغك. ٠
ٚبتككٜب ثإٕ  :ال قٜب يف تٓذٓم ايتهًٝـ باألسهاّ اإليماَٚ ١ٝالبؿ
َٔ تـشص ٌٝايـُؤَٓٔ ٚايـُػًِّص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُٚ -ي ٛبايكدٛع
اىل َـذتٗؿٕ ثإٕ غري َكًٓؿ -ٙيتشص ٌٝايٝكني باإلَتجاٍٖٚ ،فا دا٥مْ
ست ٢عٓؿ ايك ٍٛبًم ّٚتكًٝؿ األعًِ أ ٚايك ٍٛبايرتاط صش ١ايتكًٝؿ ب٘
ؾإْ٘ اـا مل ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ تـشص ٌٝايـُٛاؾك ١ايكطع ١ٝايـُٓذ١ٝ
ٜكٓٝاّ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُٜ -تٓمٍٓ ايـُهًـ يف َكاّ اإلطاعٚ ١بـشهب
االؾقاى ايعكً ٞايؿطك ٟايهً - ِٝاىل االَتجاٍ االستُاي ٞايـُٓذٞ
إستُاالّ َٔ ايـشهاب ٚايعكاب ايـُشتٌُ يف تًهِ ايٛاقع ١ايـًُتب٘
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سهُٗا عً ،٘ٝؾإْ٘ غريْ َٔ عؿّ اإلطاعٚ ١ايالَباالٚ ،٠قؿ إْـشصك
عٓؿ ٙطكٜل اإلطاع ١باالَتجاٍ االستُاي ٞيؿكض تعفٓق االَتجاٍ ايكطعٞ
ايتؿص ًٞٝأ ٚاالَتجاٍ اإلمجاي ٞباالستٝاط .
ٚاـا نإ ايـُشتٌُ َتعؿؾاّ ؾٝأغف بأق ٣ٛاالستُاالت -ايعٔ َجالّ-
أٜ ٚرتى َا ٖ ٛأضعـ إستُاالّ ٜٚأغف بـُا ٖ ٛأق ٣ٛاستُاالّ ،ألٕ
ايـُشتٌُ األق ٣ٛأقكب اىل ايٓذاٚ ٠ايـػالص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ.
ٚقؿ ـُنٔكَتِ ٖٓا -يف (ايعك ٠ٚايٛثكٚ )٢أنجك تعًٝكاتٗا -ؾكٚضْ مل
ْفنكٖا ٚمل ْعنت ٕ بٗا ْعري ؾتٝاِٖ بـذٛال ايكدٛع اىل غري األعًِ
يبٓا ِٗ٥عً ٢يم ّٚتكًٝؿ األعًِ أ ٚايكدٛع اىل أٚثل ايؿكٗا ٤ايـُٛت٢
بٓا َِٗٓ ّ٤عً ٢يكع ١ٝتكًٝؿ ايـُٝتٚ ،قؿ ٜه ٕٛإلٜكاث٘ ايعٔ باحلهِ .
ثِ بعؿ تـُاّ ايعباؾ ٠أ ٚايـُعاًَٜ ١هأٍ َكًٓؿ ٙأٚ ٚن ً٘ٝايعاقف
بؿتاٚاٜٚ ٙتشكل عٔ ايؿتٝا أ ٚايٛظٝؿ ١ايـُػتص ١بـُهأيت٘ :ؾاـا تب ٔٓٝي٘
صش ١عًُ٘ عٓؿ ايتعكٓف عً ٢ايؿتٝا -إدتمأ بٗا ٚانرتاعٚ ،اـا تبٔٓٝ
غطأ عًُ٘ أ ٚبطالٕ عباؾت٘ الغتالٍ قنٔ ؾٗٝاَ ٖٛٚ -ؿكٚض يف
ايككإٓ ايعمٜم -تع ٔٓٝعً ٘ٝإصالس٘ إٕ أَهٔ أ ٚتع ٔٓٝايتؿاقى باإلعاؾ٠
أ ٚبايكطاَ ٤ع غكٚز ايٛقت أ ٚبٓش ٛـيو َـُا ٜؿكض٘ عًَ ٘ٝكًٓؿ. ٙ
ٚبتعبري ثإٕ  :بعؿ تـُاّ عباؾت٘ أَ ٚعاًَت٘ اييت أغف ؾٗٝا باالستُاٍ
األق -٣ٛظٓاّ نإ أ ٚإستُاالّ -البؿ إٔ ٜؿتٌٓ عٔ قأَ ٟـذتٗؿٙ
ٚؾتَ ٣ٛكًٓؿٜٚ ٙتشكل عٔ ٚظٝؿت٘ يف ايٛاقع ١ايـُذٗ ٍٛسهِ دمَٗٓ ٕ٤ا
عباؾ ٠ناْت أّ َعاًَ ١أّ غريُٖا -ؾإ تب ٔٓٝي٘ صش ١عًُ٘ َٚطابكتَ٘ع ؾتٝا ٙؾٗ ٛغريٚ ،إٕ تب ٔٓٝغطأ عًُ٘ أْ ٚـكصاْ٘ ،أ ٟيو أ ٚإستٌُ
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َـػايؿ ١عًُ٘ ٚإَتجاي٘ اإلستُايَ ٞع ؾتَ ٣ٛكًٓؿ ٙايـشان ١ٝعٔ ايٛاقع
ايًكع ٞايـُشؿٛظ يف ايًٛع -ؾالبؿ ي٘ َٔ إصالع عًُ٘ أ ٚتؿاقن٘
باإلعاؾ ٠أ ٚبايكطا ٤أْ ٚـشُٖٛا َٔ أْـشا ٤ايتؿاقى أ ٚاإلصالع سهب

َا ٜؿكض٘ َكًؿٖ . ٙفا نً٘ يإٔ ايـُهًـ ايعاَٚٚ ٞظٝؿت٘ .
ٜ ٌٖٚأتْ ٞعري ٙيف ايؿك ٘ٝايعاؾٍ ايـُهتٓبط بإٔ تعكض يًؿكَ ٘ٝهأي١
ال ٜعكف سهُٗا أ ٚال ٜهتشطك ٙ؟ ْكْ : ٍٛعِ ٚال ٜـػً ٛايـشاٍ َٔ
إٔ ٜهَ ٕٛتُهٓاّ َٔ ايؿشص ٚايتشكل ،أ ٚال ٜهَ ٕٛتُهٓاّ َٓ٘ :
أ -قؿ ته ٕٛنتب٘ ٚنتابات٘ قكٜب ١ي٘ ؾٝتشكل عٔ َؿقنٗا ضُٔ ايطكم
ٚاالَاقات ايـُعترب َٔ ٠ايهتاب أ ٚايهٓٚ ،١اـا مل ٜـذؿ َا ٜهعؿ٘
ٜٚع ٔٓٝي٘ ايؿت ٣ٛأ ٚايٛظٝؿ ١ايًكع -١ٝؾإْ٘ ٜكدع اىل األصٌ ايعًُٞ
ايـذاق ٟيف ايـُٛقؾ :ايًو يف أصٌ ايتهًٝـ أ ٚايٛضع ايـُشتٌُ إٕ
مل ٜهٔ َـذك ّ٣ألصٌ عًُ ٞسانِ نانتصشاب ايـشاي ١ايهابكٖ .١فا
اـا أَهٓ٘ ايؿشص يف األؾي ١ايـُشتًُ ١عُا ٜكٜؿ أ ٚاـا ؾشص ؾٗٝا ؾًِ
ٜـذؿ ضايت٘ ٚمل ٜتٝهك ي٘ َعكؾَ ١كاؾ ،ٙؾٓٝتكٌ اىل ٚظٝؿ ١السك: ١
ب -قؿ ٜعكض يًؿكَ ٘ٝهأي ١ال ٜعًِ سهُٗا أ ٚال ٜهتشطكٖا ٖٛٚ
يف نؿك أ ٚيف َـشٌ ال ٜتٝهك ي٘ ايؿشص ايـُؤؾ ٟاىل انتٓباط ايؿتٝا أٚ
ايٛظٝؿ ،١يعؿّ تٛؾك نتب٘ ٚنتابات٘ عٓؿ ،ٙؾٗفا ؾكٚ ْ٘ٝاقعاّ ٚال ٜـُهٓ٘
ايؿشص يف األؾي ١ايـُشتًُ ١عُا ٜكٜؿ ٖٛٚ ،يف ايٛاقع داٌْٖ ؾعالّ
بايـشهِ أ ٚايٛظٝؿ ١ايـُطًٛب َ٘ٓ ١يكعاّ ،ؾٌٗ ٜـذٛل ي٘ ايتكًٝؿ ؟ .
أَا اـا أَهٓ٘ االستٝاط ايـُؤؾ ٟاىل اؾقاى ايٛاقع ؾَٗ ٛتعنيْ عً،٘ٝ
ٚاـا مل ٜتٝهك ي٘ أ ٚمل ُٜكؾٚ -ٙأَهٔ تأغري ايٛاقع ١اىل َا بعؿ عٛؾت٘
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اىل نتب٘ ٚنتابات٘ يـُعكؾ ١سهِ ايٛاقع َٔ ١األَاق ٠ايـُعترب ٠أَٔ ٚ
األصٌ ايعًُ ٞايـذاق ٟيف ايـُٛقؾ ؾايتأغري َتعنيْ عً ٘ٝيـشني ايؿشص
ٚايتشكل َٔ احلهِ َكؿَ ّ١يًعٌُ ب٘ٚ ،إال اـا مل ٜتٝهٓك ي٘ ـيو أٜطاّ:
أَهٓ٘ تـكًٝؿ ؾك ٘ٝعؿٍ ٜعكف ايـشهِ أ ٚايٛظٝؿ ١ؾٝتعنيْ عً ٘ٝتكًٝؿٙ
ٚإٕ نإ قؿ أْعِ اهلل نبشاْ٘ عً ٘ٝبـًُه ١االنتٓباط يهٓ٘ عادمْ ؾعالّ
عٔ انتٓباط ايـشهِ ٚايؿتٝاٚ ،نري ٠ايعكال ٤قؿ دكت عً ٢قدٛع غري
ايـػبري اىل ايعامل ايـػبري ٖٞٚ ،نريَ ٠ـُطا ٠يكعاّ ٜكٓٝاّٚ ،قؿ نبل
بٝإ ٖفا َؿصٓالّ يف بـشٛخ االدتٗاؾٜ ،ـشهٔ َكادعت٘ .
يهٔ أنتاـْا ايـُشكل قؿ سه ٢عٔ يٝػٓا االْصاق( ٟقؿُٖا) يف
قنايـ ١االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ  :ؾع ٣ٛاالمجاع عً ٢غالؾ٘ ٚعؿّ دٛال
قدٛع٘ اىل َـذتٗؿ آغكَ ،عًالّ بكٛي٘ ( :إلْصكاف اإلطالقات ايؿاي١
عً ٢دٛال ايتكًٝؿ -عُٓٔ ي٘ ًَه ١االدتٗاؾٚ ،اغتصاصٗا بـُٔ ال
ٜتُهٔ َٔ تـشص ٌٝايعًِ بٗا) (. )98
إال أْٓـا ي ٛنًُٓٓا االتـؿام ايـُمعَ ٖٛٚ -ّٛـُٓٛع االْعكاؾ دمَاّ
يعؿّ تعكٓض ايؿكٗا ٤ي٘ ٚعؿّ إسكال نًؿ٘ -ؾٗ ٛأ ٍٚايهالّ ،يهٔ
ايبشح ٖٓا يف ؾَكض عؿّ تـُهٔ ايؿك َٔ ٘ٝايؿشص ٚعؿّ تٝهٓك ٙي٘
سهب ظكؾ٘ ٚيف ؾَكض عؿّ تـُهٓ٘ َٔ تأغري ايعٌُ يف ايٛاقع ١يـشني
ايتشكل َٔ ايـُؿاقى ،ؾٗ ٛعاملْ عادم عٔ ايتشكٝل  ٖٛٚغاقزْ عٔ
َعكؿ االمجاع ظاٖكاّ ٚيأْ٘ يإٔ ايعاَ ،ٞال ٜك ٣ٛعً ٢االنتٓباط ٚال
عً ٢االستٝاطٚ ،تٓشصك ٚظٝؿت٘ يف تكًٝؿ ايؿك ٘ٝايعاؾٍ ٜٓٚطبل عً٘ٝ
( )98ايتٓكٝض  :االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ . 31 :
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نأَيُٛا أٌََِٖ ايفِّ ِنكٔ إِٕٔ نُِٓتُِِ ال تَعِ ًََُُٕٛصايٓشٌٚ ،43:قؿ
قٛي٘ تعاىل:ط ؾَا ِ
دكت نري ٠ايعكال ٤عً ٢قدٛع َٔ ال ٜعكف ايـػرب ٠ايـػاص ١اىل
ايـػبري بٗاٖٚ ،فا نفيو ٜكدع يًؿك ٘ٝايـػبري َا ؾاّ مل تهعؿ٘ ظكٚؾ٘
يتشص ٌٝايـُعكؾٚ ١سؿى ايـػرب ٠اييت ٜـشتادٗا  .ثِ ْجين ًْٚشل بـشح :

طرم وعرفة فتىى الفكًه :
بعؿ إٔ تـشكل عٓؿْا يكع ١ٝإؾتا ٤ايـُذتٗؿ ايعؿٍ بـُا أؾ ٣اي٘ٝ
إدتٗاؾٚ ٙإنتٓباط٘ َهتؿاؾاّ َٔ آ ١ٜايٓؿكطؾًََِٛال َْ َؿكَ َِٔٔ نٌُِّ ٔؾكِقََُِِِٗٓٔ ٕ١
فقُٚا قَ ِ ََُِِٗٛإٔـَا قَدَعُٛا إٔيَ ِِِٔٗٝيَعًَُِِٖٗ
طَأ٥ؿَ ْ١ئَٝتَؿَكُٖٗٛا ؾٔ ٞايؿَِّٚ ٜٔٔئٔ ُٓٝ
فقَُٕٚصايتٛبٚ ،922 :١اإلْفاق ٜتشكل باإلؾتا ٤ايـُصشٛب إقتهالاّ
َٜشِ َ
بتشفٜكَِٖ -كاقْاّ يًؿت َٔ -٣ٛغطب اهلل ٚعكاب٘ نبشاَْ٘ٔٚ ،
أٚضض َصاؾٜل اإلْفاق :إؾتا ٤ايؿك ٘ٝبٛدٛب ؾعٌ أ ٚتـشكٜـُ٘ أٚ
صشت٘ أ ٚؾهاؾ ٙأْ ٚـشٖٛا ،ؾإْ٘ عٓؿَا ُٜؿيت ايؿكٜ ٘ٝهَٓ ٕٛفقاّ
يعباؾٙط َيعًَُِِٖٗ َٜشِفَقَُٕٚص غطب٘ تعاىل .
ٚبعؿ إٔ تـشكل ن ٕٛايتكًٝؿ ٖ ٛعٌُ ايـُهًـ إعتُاؾاّ عً ٢ؾتا٣ٚ
فقَ َٔ غطب
ايؿك ٖٛٚ ،٘ٝايطكٜل ايالسب يًُهًـ ايفٜ ٟبػ ٞايـشَ َ
فقَُٕٚص  .ؾٝأت ٞنؤاٍ َ :ا ايطكٜل اىل َعكؾ١
اهلل ٚعكاب٘طيَعًَُِِٖٗ َٜشِ َ
ؾتا ٣ٚايؿكَ ٘ٝكؿَ ١يًعٌُ ايصايـض ٚايـشفق ايـُكغٛب ؟ ْٚـذٝب :
تعكف ؾتا ٣ٚايؿك ٘ٝايعؿٍ ايـُكًٓؿ بأسؿ طكٜكنيٚ ،يهٌ طكٜل
َصاؾٜل ،نٌ ٚاسؿ َٓٗا َصؿام يًتعكف عً ٢ؾت ٣ٛايؿكُٖٚ ،٘ٝا :
ايطكٜل األ :ٍٚاألغف َٔ ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايـُكًٓؿ بطكٜل َٕٛثٛم ب٘ عٓؿ
ايعكال -٤بـشهب ايعاؾ ٠ايػايبْ -١عري مساع ايؿت َٔ ٣ٛايؿك ٘ٝايـُكًٓؿ
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يؿاٖاّٖٚ ،فا َٔ أٚضض ايـُصاؾٜل يطعـ استُاٍ ايـػالف ٚايػًط
ٚايهٗٚ ٛااليتبا ٙؾْٚ ،٘ٝعري قكا ٠٤ؾتاٚا ٙيف قنايت٘ ايعًُ ١ٝايـُٛثٓـك١
بـػتُ٘ ايـُأَ َٔ ١ْٛايػًط ٚايـػطأ ٚايـُأغٛـَ َٔ ٠هتب٘ أٚ ٚن،ً٘ٝ
ٖٚفا َٔ أق ٣ٛايـُصاؾٜل يطعـ استُاٍ ايتكٚ ١ٝايػًط ٚايـػطأ
ٚايهٗ ٛدؿاّْٚ ،عري يٝاع ايؿت ٣ٛبني ايـُتًكعَٓ ١هٛب ّ١اىل ايؿك٘ٝ
ايـُعني ثِ سصٌ االطُٓ٦إ بصش ١اْتهابٗا ايْٚ ،٘ٝعري االنتؿتاَ٘ٓ ٤
ٚايهتاب ١اي ٘ٝبهؤاٍ ايـُهًـ عٔ إبتالٚ ٙ٤دٛاب ايؿكَ ٘ٝع االطُٓ٦إ
به ٕٛايـذٛاب ي٘ ٚ -يًْ ٛأ اطُٓ٦اْ٘ َٔ غتُ٘ ايـُأَ َٔ ٕٛايتمٜٚك
 َٔٚايػًط أَ َٔ ٚعكؾ ١غطْ٘ٚ ، -عري مساع ايؿت َٔ ٣ٛاهلاتـ أٚ
ايـُفٜاع أ ٚايتًؿال أ ٚصؿشات ايتٛاصٌ االدتُاع ٞأْ ٚـشٖٛا َٔ
طكم اإلعالّ ايـشؿٜج ،١بًكط سص ٍٛايٛثٛم ٚاالطُٓ٦إ بصش١

ْهبتٗا اىل ايؿك ٘ٝايعؿٍ ايـُكًؿ .

ٚعٓؿ إطُٓ٦اْ٘ بهالّ ايؿكٜ ٘ٝهٕٛ

ظاٖك ٙسذ ّ١عً ٘ٝيكعاّ بعؿ تـكًٝؿ. ٙ
ٚعُؿ ٠ايؿي ٌٝعً ٢طكٜك( ١ٝاألغف َٔ ايؿك ٖٛ )٘ٝايكطع ايـشاصٌ
عٓؿ ايـُهًـ أ ٚاالطُٓ٦إ بصش ١إْتهاب ايؿتٝا ايـُهُٛع ١أ ٚايـُك١ٝ٥
يًؿكُٖٚ ،٘ٝا سذ ْ١ثابت ْ١ببٓا ٤ايعكالٚ ٤اعتُاؾِٖ عًُٗٝا يف أِٖٓ
أَٛقِٖ :ايـُايٚ ١ٝايعكضْٚ ١ٝـشُٖٛا ٖٛٚ ،نريْ عكالٚ ٞ٥بٓا ْ٤نًٛنٞ
ثبت نَ ْ٘ٛـُط ّ٢يكعاّ نُا أٚضشٓا ٙيف بـشٛخ ايكطع ؾكادع .
ٜ َ٘ٓٚتب ٔٓٝسذ ١ٝنٌ طكٜل ٚنٌ ٚن ١ًٝإعالَ ١ٝبؿت ٣ٛايـُذتٗؿ
ايعؿٍ بـشٝح ٜـشصٌ ايٝكني أ ٚاإلطُٓ٦إ بصشْ ١هبتٗا ايٖٚ ،٘ٝفا
ٜتشكل عٓؿ عؿّ ٚدٛؾ استُاٍ َـػايـ بـشؿٓ ُٜعتؿ بْ٘ ،عري إغباق
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ايتًؿال بؿت ٣ٛؾك ٘ٝيـُصًش ١نٝان ١ٝأ ٚإعالَ ١ٝيًشه ١َٛتؿع ٛيًٓكٖا
ؾٗفا االستُاٍ ٜـُٓع َٔ سص ٍٛايٝكني ٚاالطُٓ٦إ بصش ١ايٓهب ١اي،٘ٝ
إال إٔ ٜـشصٌ ايتأنؿ َٔ صشتٗا َٔ طكٜل آغك ٜٛدب االطُٓ٦إ .
ايطكٜل ايجاْ :ٞاإلغباق ايـُٛثٛم ب٘ عٔ ؾتٝا ايؿكٚ ،٘ٝايكؿق ايـُتٝكٔ
ايـُتؿل عً ٖٛ ٘ٝاإلغباق ايـُتٛاتك ثِ اإلغباق ايًا٥ع ثِ إغباق ايعؿيني
بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝمساعاّ َٓ٘ أ ٚقؤ ّ١ٜيف قنايت٘ َع ن ٕٛايـُػربَٔ ٜٔ
أٌٖ ايـُعكؾ ١بايؿت ٣ٛيككبِٗ َٔ ايؿكٚ ٘ٝإطالعِٗ عً ٢ؾتاٚا. ٙ
نُا تجبت ؾت ٣ٛايؿكٚ ٘ٝانتٓاؾٖا اي ٘ٝبإغباق سهٓ ٞبٗا َٔ ايعؿٍ
ايٛاسؿ أ ٚايجك ١ايصاؾم ،اـا نإ إغباق أسؿُٖا بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝعٔ
سوٓ ٚإطالع عً ٢ؾتٛا ٙثِ سصٌ ايٛثٛم ايًػص ٞبصؿم ايـُػرب
ٚأَاْْ ١كً٘ ٚإغباق ٙعٔ ؾت ٣ٛايؿكٚ ،٘ٝقؿ نبل يف بـشح (طكم ثبٛت
اإلدتٗاؾ) تؿص ٌٝايك ٍٛسٖ ٍٛفا نً٘ .
ٚقب ٍٛإغباق ايجك ١بٗا َبينٓ عًَ ٢ا تكؿّ َٓٓا يف بـشح سذ ١ٝغرب
ايٛاسؿ َٔ سذ ١ٝغرب ايجك ١عً ٢االطالم :يف بٝإ األسهاّ ٚيف بٝإ
ايـُٛضٛعات اييت هلا آثاق يكع ،١ٝؾإْ٘ سذ ١عكال ١ٝ٥أَطاٖا ايًاقع
بًكط سص ٍٛايٛثٛم ايًػص ٞبٛثاق ١ايـُػرب ٚبصؿق٘ يف إغباق ٙبإٔ
ال ُٜتِٓٗ بايهفب أ ٚايـػطأ .
ٚي ٛيو أسؿْ يف قب ٍٛغرب ايعؿٍ ايٛاسؿ أ ٚايجك ١يف بٝإ ؾت٣ٛ
ايؿك ٘ٝيعؿّ ثبٛت سذ ١ٝغرب ايجك ١يف ايـُٛضٛعات عٓؿ. ٙ
قًٓا ي٘ :إٕ إغباق ايعؿٍ أ ٚايجك ١بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝعٔ سوٓ ٚإطالع ٖٛ
إغباق بايـشهِ ايًكع ٞايفُٜ ٟـػرب عٓ٘ ،ال بايـُٛضٛع ايـػاقد،ٞ
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ؾإ اإلغباق عٔ ؾتٝا ايؿكَ ٖٛ ٘ٝصؿام اإلغباق عٔ ايـشهِ يعؿّ
ايؿكم بني اإلغباق عٔ ايـشهِ ايٛاقع ٞايـُهُٛع َٔ االَاّ ()
بٛانط ١أ ٚبٛنا٥ط ٚبني اإلغباق عٔ ايـشهِ ايـُهتٓبط َٔ األَاقات
ايًكع ١ٝأ ٚاألص ٍٛايعًُ. ١ٝ
ٖ َٔٚفا ايكب :ٌٝاإلغباق ايًا٥ع بني ايـُتًكع ١بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝأٚ
بني أٌٖ ايعًِ ٚايؿطٌ النُٝا اـا ناْٛا عؿٚالّ أتكٝاٚ . ٤ايـُِٗ
سص ٍٛايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ بصشْ ١هب ١ايؿتٝا اىل ايؿك ٘ٝايعؿٍ ْاي٦اّ
َٔ اإلغباق ايـُتعؿؾٜ َ٘ٓٚ ،تبني إٔ نٌ غرب ٜٛدب ايٝكني أٚ
االطُٓ٦إ بصش ١ايؿتٚ ٣ٛبٓهبتٗا اىل ايؿك ٘ٝايـُعني ٜهَ ٕٛكبٛالّ .
ٖٚف -ٙأْـشا ٤اإلغباق ٖٞ -سذ ١تعبٓؿ ٖٞٚ ١ٜايطكٜل ايجاْ ،ٞقباٍ
ايـشذ ١ايٛدؿاْ :١ٝايكطع أ ٚاإلطُٓ٦إ ساصالّ يف ايباطٔ َٔ مساع أٚ
قؤ ١ٜايؿت ٣ٛيف َـشٌ َعؿٓ يإلعالّ ٚايبٝإ ايف ٖٛ ٟايطكٜل األ. ٍٚ
ٚال ؾكم يف سذ ١ٝاإلغباق بؿت ٣ٛايؿك َٔ - ٘ٝايهجري ايًا٥ع أَٔ ٚ
ايعؿيني أ َٔ ٚايعؿٍ أ َٔ ٚايجك -١بني إٔ ٜه ٕٛيؿاٖاّ ٚبني إٔ ٜهٕٛ
بايـُهاتب ١أٜ ٚه ٕٛبايـُكانً ١عرب اهلاتـ أْ ٚـشٚ َٔ ٙٛناٌ٥
اإلعالّ ايـُتطٛق ٠سؿٜجاّ ،بًكط سص ٍٛاالطُٓ٦إ ٚايٛثٛم باإلغباق
ٚايـُػربٚ ،اـا نإ ايـُػرب ثك ّ١ال ًٜمّ سص ٍٛاالطُٓ٦إ ايًػصٞ
بصشْ ١هب ١ايؿت ٣ٛاىل ايؿكٚ ٘ٝإٕ نإ أؾطٌٜٚ ،هؿ ٞاالطُٓ٦إ
ايٓٛع : ٞإٔ ٜه ٕٛايـُػرب َعكٚؾاّ بٛثاق ١غربٚ ٙصؿم سهاٜت٘ ٚعؿّ
نفب٘ يف إغباقٚ ، -ٙباالطُٓ٦إ  -ايـشذ -١تجبت ؾت ٣ٛايؿك. ٘ٝ
ٚاـا سصٌ ايعًِ أ ٚاالطُ٦ـٓإ بـؿت ٣ٛايـؿك ٘ٝايـُكًٓؿ َٚط ٢لَإ
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ٜهري أ ٚنجري -مخو نٓٛات أ ٚعًك ٜٔنَٓ ١جالّٚ -إستٌُ تػٓٝك ؾتٛاٙ
ٚتبؿٍٓ ْتٝذ ١إدتٗاؾٚ ٙمل ٜتٝكٔ َٓ٘  -أَهٓ٘ إنتصشاب بكا ٤ؾتٝاٙ
ٚإنتُكاق َكًؿ ٙعً ٢قأ ٜ٘ايـُاض ،ٞستٜ ٢تٝكٔ َٔ تبؿٍ ؾتٛاٚ ٙتػٓٝك
ْعك َٔٚ ،ٙؾ ٕٚايٝكني بايتبؿٍٓ ٚايتػٓٝك ٜـُهٓ٘ االعتُاؾ عً ٢ايؿت٣ٛ
اييت تعكٓف عًٗٝا َاضٝاّ ،انتصشاباّ يبكاٗ٥ا .
َ َٔٚـذُٛع َا تكؿّٜ -تذًٓ ٢عؿّ دٛال اإلدتما ٤بايعٔ بهٕٛ
ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايعؿٍ نفا ،يعؿّ دٛال االعتُاؾ عً ٢ايعٔ  ٖٛٚال ٜػين
َٔ ايـشل ٚايٛاقع ي٦ٝاّٚ ،ايعٔ بتُاّ َكاتب٘ يٝو بـشذَ ١عتُؿ ٠ؾطالّ
عٔ ايًو ٚاالستُاٍ ْ .عِ إال اـا بًؼ ايعٔ َكتب ١االطُٓ٦إ ايفٖٛ ٟ
ظٔ قٜٛ ٟٛدب ٚثٛم ايٓؿو ٚقنْٗٛا ٚإطُٓ٦اْٗا بصش ١ايٓهب،١
ؾٝه ٕٛبـُجاب ١ايكطع ايف ٟدك ٣ايعكال ٤طكاّ عً ٢األغف ب٘ ٚاالعتُاؾ
عً ٘ٝيف َـشاٚقاتِٗ ٚغطاباتِٗ ايـُٛي. ١ٜٛ
ْعِ ُٜهتجٓ ٢ايعٔ ايٓٛع ٞبعٗٛق يؿغ (ؾت ٣ٛايؿك )٘ٝيف قنايت٘ أٚ
َهاتبت٘ أْ ٚـشُٖٛا ؾإ ايعٗٛق ايًؿع ٞسذَ ْ١عتُؿ ٠نها٥ك أْـشا٤
ايعٗٛق ايًؿع ٞته ٕٛسذٚ ١إٕ مل ٜـشصٌ ٚثٛمْ يػص ٞبٗا أ ٚظٔ
عٓؿ ايهاَع ،ؾاـا سصٌ ظٗٛق َٔ أيؿاظ (ؾت ٣ٛايؿك )٘ٝأ َٔ ٚظاٖك
أيؿاظ ْاقٌ ايؿت - ٣ٛدال اإلعتُاؾ عً ٢ايعٗٛق ايًؿع ٞايـُأَ ،ٕٛألٕ
ايعٗٛق ايًؿع ٞسذَ ١عتُؿ ٠عٓؿ ايعكالٚ ٤قؿ أَطاٖا ايًاقع .
ٚايـشاصٌ عؿّ سذ ١ٝايعٔ به ٕٛؾت ٣ٛايـُذتٗؿ نفا ،بٌ البؿ
َٔ االطُٓ٦إ ٚايٛثٛم ْاي٦اّ َٔ األغف َٔ ايؿك ٘ٝـات٘ أ َٔ ٚاإلغباق
عْٓ٘ ،عِ ٜصض اإلعتُاؾ عً ٢ايعٔ ايٓٛعٚ ٞايعٗٛق ايًؿع َٔ ٞتعبري
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ايؿك ٘ٝأ َٔ ٚإخباز ايٓاقٌ عٓٗا ،يـشذ ١ٝايعٗٛز ايًؿع ٞبـشطب تباْٞ
ايعكال ٤ايـُُط ٢غسعاّ  .ثِ ْجًٓح ايبشح ايـًُشل ٖٛٚ ،بعٓٛإ :

تعارض الهاقلني لفتىى الفقًه :
اذا إختًـ ْاقالٕ يؿت ٣ٛؾكَ ٘ٝعُٖٚ -ٔٓٝا ثكتإ أٚ ٚنٝالٕ يًؿك٘ٝ
َعتُدإ يد -ٜ٘نإٔ ْـكٌ أسدُٖا ؾتٝا ٙبطٗاز ٠ايهتاب ٞأ ٚظٛاش نػـ
ايـُسأٚ ٠دٗٗا ْٚكٌ ايجاْ ٞؾتٝا ٙبٓذاض ١ايهتاب ٞأ ٚبتشس ِٜنػـ
ٚدٗٗا ٚيص ّٚضرت ،ٙأ ٚتعازضت ايبٓٝتإ ايٓاقًتإ يؿت ٣ٛايؿك٘ٝ
ايـُعٚ ٔٓٝإختًؿتا يف بٝإ َؤداٖا ،ؾُا ٖ ٛايـشٌ ؟ .
أ -أَا إذا أَهٔ ايـُهًـ االستٝاط يف ايعٌُ أ ٚأَهٓ٘ تأخري ايعٌُ
يـشني اإلطالع ايٝكٝين عً ٢ؾتَ ٣ٛكًد ٙبطسٜل َعترب -تع ٔٓٝعً٘ٝ
ٚٚدب ايتأخري ٚايطع ٞيًتعسٓف عً ٢ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايصشٝشَ ١كدَّ١
يًعٌُ بٗا ،أًٜ ٟصَ٘ ايـتشـكل عٔ ؾـتـَ ٣ٛـكًد ٙايصشٝش ١بطسٜل َٔ
ايطسم ايـُطبـٛطْ ١ـعـري االتـصاٍ بـُهتب ايؿك ٘ٝأ ٚايٛن ٌٝايـُعتُد
ي٘ يًتشكل َٔ ؾتٝاَٚ ٙساعا ٠ايؿت ٣ٛايصشٝشٚ . ١إال :
ب -اذا أخرب ايعدالٕ أ ٚايجك ١بؿتٝا ايؿك ٘ٝيف ايصَإ ايـُتأخس أ ٚيف
طبعَ ١تأخس ٠يسضايت٘ ٚأخربا بإٔ ايؿت ٣ٛاييت ْـكًٗا ايجك ١أ ٚايعدالٕ
اآلخسإ ٖ ٞؾتٝا قدٜـَُٛ ١دٛد ٠يف ايطبع ١ايطابك ١يسضايت٘ ٚقد تبدٍٓ
ْعسٚ ٙؾتٝاٚ ٙنإ ايـُدرب بؿتٝا ايصَإ ايـُتأخس ثك ١أ ٚعدالّ أ ٚعديني.
أ ٚاذا صسٓح ايٓاقالٕ ايـُدتًؿإ بتكدّ ٚتأخس ايؿتٝا نإٔ ٜك ٍٛعبٝد:
قسأتُ ايؿت ٣ٛيف زضايت٘ بطبعتٗا ايكدٜـُٜٚ ،١ك ٍٛشٜد :قسأتٗا يف
زضايت٘ ايـُطبٛع ١أخرياّ .
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ٚال زٜب يف زدشإ ْـكٌ ايؿت ٣ٛايـُتأخس ٠شَاْاّ اذا إستٌُ تبدٍ
ؾتٛاٚ ٙعدٚي٘ عٔ ايطابك ٖٛٚ -١استُاٍْ ٚازدْ غايباّ -ؾٝذب األخر
بايـُتأخس ،ألٕ تأخس ايصَإ أَاز ٠صش ١ايٓكٌ ٚزدشاْ٘ٚ ،ال ٜعازض٘
ايصعِ اآلخس ٚال إضتصشاب عدّ عد ٍٚايؿك ٘ٝعٔ زأ ٜ٘ايطابل ،ؾاْ٘
ال ٜجبت الشَ٘  :بكا ٤ؾتٝا ٙايطابكٚ ١بكا ٤سذٝتٗا ،بٌ تهؿ ٞأَاز ٠تأخس
ايؿتٝا سذَٚ ّ١سدٓشاّ َٔ د ٕٚإٔ ٜك ٣ٛاالضتصشاب عًَ ٢عازضت٘ .
ْعِ اذا مل ُٜـشتٌُ يف ايؿك :٘ٝايعد ٍٚعٔ ؾتٝا -ٙتع ٔٓٝايٓصٚع اىل أَسٕ
آخس ،ؾإْ٘ َع عدّ ايـُسدض ايصَاْٚ ٞإتـشاد اإلخباز يف شَإ ايؿت:٣ٛ
ب -قد ٜـشصٌ عٓد ايطاَع إطُٓ٦إْ ٚٚثٛمْ به ٕٛؾتٝا َكًٓدٖٞ ٙ
َا ْكً٘ شٜد د ٕٚعبٝدٚ -نإ نالُٖا ثك ،-١أٚ ٚثل ٚإطُإٔ بـُا ْـكًت٘
إسد ٣ايبٓٝتني د ٕٚايب ١ٓٝاألخسْٚ ٣ػأ إطُٓ٦إ ايطاَع َٔ َصدز
َكب ٍٛعكالٝ٥اّ نإٔ ٜه ٕٛشٜد ايٓاقٌ يؿتٝا ٙأٜ ٚه ٕٛايـُدربإ ايعدالٕ
َٔ أٌٖ ايعًِ أٚ َٔ ٚنال ٤ايؿك ٘ٝايـُكًد أ َٔ ٚأعطاَ ٤ـذًظ ؾتٛاٙ
د ٕٚاآلخس  :عبٝد أ ٚد ٕٚايب ١ٓٝاألخس - ٣أَهٔ االعتُاد عًْ ٢ـكٌ
ايـُٛثٛم بصش ١إخبازٚ ٙزدشإ ْـكً٘ يؿتٝا ايؿك ٘ٝايـُكًد ،إذ ايٓاقٌ
ايجك ١اذا نإ ؾاضالّ َٚستبطاّ بايؿك ٘ٝدداّ أ ٚيف َـذًظ ؾتٛاٜ -ٙهٕٛ
ْـكً٘ َكدَٓاّ ٚزادشاّ عًْ ٢ـكٌ غري َٔ ٙايـشها ،١ٜيالطُٓ٦إ بهْ٘ٛ
قسٜباّ َٔ ايؿكَ ٘ٝطًعاّ عً ٢ؾتاٚاٚ ،ٙايعُد ٖٛ ٠االطُٓ٦إ ؾاْ٘ سذ١
َعتُد ٠عٓد ايعكالَ ٤ـُطا ٠غسعاّ نُا تـشكل يف بـشٛخ ايكطع .
دـٚ -قد ٜعسف ايـُهًـ ايطاَع ٚثاق ١أسد ايٓاقًني د ٕٚاآلخس ،أٚ
ٜعسف إٔ شٜداّ ثـك ١يف ايٓكٌ ٚاإلخباز عٓد عُ ّٛايعكال ٤بـدالف
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اآلخس بإٔ ال ٜعسؾ٘ ثـك ّ١يف ايٓكٌ ٚال ٜعسؾ٘ صادم اإلخباز -ؾريدض
خرب ايجك ١أ ٚايـُعسٚف بٛثاق ١اإلخباز د ٕٚغريَ ٙـُٔ ال ُٜعسف عَُٛاّ
بايٛثاق ١أَ ٚـُٔ ال ٜعسؾ٘ ايطاَع بايٛثاقٚ . ١ذيو نً٘ ألٕ ٚثاق ١ايٓاقٌ
أَ ٚعسؾ ١ايـُٓك ٍٛاي ٘ٝبٛثاق ١ايٓاقٌ سذ ْ١عً ٘ٝثابت ْ١بتباْ ٞايعكال٤
ايـُُط ٢غسعاّ ،ؾتتكدّ سهاٜت٘ ٜٚسدض إخباز ٙعً ٢غري. ٙ
دٚ -قد ٜتعازض مساع ايؿت َٔ ٣ٛؾِ ايؿكَ ٘ٝع ايؿت ٣ٛايـُس ١ٝ٥يف
زضايت٘ ايعًُ ،١ٝأٜ ٚتعازض إخباز ايجكتني بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝأ ٚتتدايـ
ايبٓٝتإ بٗا يف ايٓكٌ ٚ .ال ٜبعد زدشإ َا يف ايسضاي ١ايعًُ ١ٝاذا ناْت
َهتٛب ١بكًِ ايؿكَٚ ٘ٝـدت ١َٛبـدتُ٘ ،ألٕ ايٛددإ ايـدازد ٞعٓد نٌ

(ؾكَ ٘ٝـشكل) ٜػٗد بعٓا ١ٜايؿك ٘ٝيف عبازت٘ يف زضايت٘ ايعًُٚ ١ٝدصايتٗا
ٚدقٓـتٗا َع تطاَض سهاٜت٘ يؿتٛا ٙعٓد ايـُػاؾٗٚ -١ي ٛأسٝاْاّْٚ -اغ٦اّ
َٔ عدّ إضتشطاز ٙيؿسٚع ايـُطأيَٚ ١دزنٗا عٓد ايطؤاٍ َٓ٘
ٚايطُاع َٓ٘ٚ ،يعٌ ٖرا ٚدـ٘ زدشـإ سهاٜـ ١ايـؿتـٝا َٔ ايسضايـ١
ايعًُـ ١ٝعً ٢سهاٜـتـٗا غؿاٖاّ َٔ ؾِ ايؿك ،٘ٝؾإ ايهتاب ١أضبط ٚأٚثل.
ْعِ ال إطسادَ يف ٖرا ايسدشإ ،إذ قد ٜـشصٌ االطُٓ٦إ ٚايٛثٛم
 ٚي ٛأسٝاْاّ -بسدشإ ايطُاع َٔ ؾِ ايؿك ٘ٝاذا نإ يف عسض ايؿسعايؿكٗ ٞعً : ٘ٝتـؿص ٌٝبٝإ ٚضؤاٍ ٚدٛاب ٚتـشكٝل يف خصٛصٝات
ايـُػهً ١ايؿكٗ ١ٝايـُطؤ ٍٚعٓٗا .
ٚباختصاز  :ال ضابط ١عاَ ١يف ٖر ٙايصٛزٚ ،٠ايسدشإ يألٚثل .
ٖـ -اذا نإ نال ايٓاقًني ثـك ّ١أ ٚناْت نًتا ايبٓٝتني َٔ عديني :ؾإ
نإ أسدُ ايٓاقًني أٚثلَ يف ايٓكٌ أ ٚإسد ٣ايبٓٝتني أعدٍ ٚأعسف
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باألسهاّ ايػسعٚ ١ٝايؿتا ،٣ٚأ ٚنإ عددُ إسد ٣ايبٓٝتني أنجسَ َٔ
ايب ١ٓٝاألخس -٣زدض األخر بـدرب األٚثل أ ٚاألعدٍ يف ايطًٛى
ٚايعًِ ٚايصدم يف ايـشها ١ٜأ ٚاألنجس عدداّٚ ،ال زٜب يف أزدش١ٝ
()1

ْـكٌ األٚثل أ ٚاألعدٍ أ ٚاألنجس عدداّ َُٓٗا ،ؾإْ٘ ٚزد ايـدرب
ايصشٝض برتدٝض أنجسِٖ عدداّ يف بٓٓٝت٘ عٓد تعازض ايبٓٝتني ؾسادع .

ثِ ي ٛتعازض ايٓكٌ ٚال ٜٛدد َسدض ؾال ٜـدً ٛايـشاٍ َٔ االيتصاّ
بايتدٝري بني ايٓكًني ايـُتعازضني َٔ دَ ٕٚسدض -نُا َٖ ٛـدتاز
مجع نبري َٔ ايؿكٗا -٤أ َٔ ٚااليتصاّ بايتطاقط -نُا ٖ ٛايـُدتاز
ٚؾاقاّ يـذُع آخسٚ ،قد سكٓكٓا ٙيف بـشٛخ (ايتعازض بني األدي-)١
ؾال ًٜصّ األخر بهٌ ٚاسد َٔ ايٓكًني س٦ٓٝر ،يهٔ ٜـذٛش ي٘ األخر
بأسدُٖا عٓد استُاٍ َٛاؾـكت٘ يًٛاقع ،نُا ًٜصَ٘ األخر باألٚثل َُٓٗا
ي ٛنإ ؾُٗٝا َا ٖ ٛأٚثل ْـكالّ ٚبايؿعٌ ،يه ٕٛاألؾطًٚ ١ٝاألزدش١ٝ
َٛدب -ّ١بـشطب تباْ ٞايعكال ٤يف أَجاي٘ -يك ٠ٛاستُاٍ ن ْ٘ٛأقسب
يًٛاقع أ ٚنَ ْ٘ٛطًٛباّ غسعاّ ٚزادض األخر .
بٌ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ يف مجٝع ايصٛز ايـُتكدَ ١بإٔ ايـُعٝاز سصٍٛ
ايٛثٛم ايؿعًٚ ٞاإلطُٓ٦إ ايػدصٚ ،ٞبسدشإ األٚثل َٔ ايٓاقًني
عٓد تعازضُٗاٚ ،إال اذا تطاٜٚا يف ايٛثاق ١ؾٝطكطإ َعاّ عٔ ايـشذ. ١ٝ
ثِ اذا ؾشص ٚتعًِٓ ؾتٝا ايـُذتٗد ايصشٝشٜ ١كٓٝاّ ٚطابكت َا عًُ٘
َٔ األخر بأسد االستُايني أ ٚبأٚثـكُٗا ؾٗ ٛخريْٚ ،إٕ مل ٜـذدٖا
َطابك ١يعًُ٘ -تع ٔٓٝعً ٘ٝايتدازى باإلعاد ٠أ ٚايكطا ٤أَ ٚا غابُٗٗا
( )1ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب نٝؿ ١ٝاحلهِ  :ح+ 1حٚ 11غريُٖا .
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َـُا ٜؿسض٘ ايؿك ٘ٝايعدٍ عً ٘ٝتدازناّ يـُا ؾات٘ َٔ ايعٌُ  .ثِ ْٓتكٌ
اىل ايبشح ايجاْ ٞعػس: ٖٛٚ ،

هل عنل الهائب بـنقتضى تـقلًده أو تـقلًد الـنهىب عهه ؟ :
اذا أزاد أسدْ تؿسٜؼ ذَ ١غري َٔ ٙعبادٚ ٠ادب ١أَ ٚطتشب : ١صال ٠أٚ
صٝاّ أ ٚسر أْ ٚـشٖٛا -أَ َٔ ٚعاًَ ١أ ٚأزٜد َٓ٘ إٔ ٜهٚ ٕٛنٝالّ
عٔ غري ٙيف إدسا ٤عكدٕ أ ٚإٜكاع أ ٚإٔ ٜهٚ ٕٛصٝاّ أ ٚنإ ٚيٝاّ أ ٚأزاد
ايتربع عٔ غري -ٙؾٌٗ ٜعٌُ طبل تكًٝدٙ؟ أٜ ٚعٌُ طبل تكًٝد اآلخس؟.
ٚبتعبري آخسٜ ٌٖ :عترب َساعات٘ يٛظٝؿْ ١ؿط٘ ٚسطب اعتكادٙ؟ أّ ٜعترب
َساعات٘ يٛظٝؿ ١اآلخسَٛ :نًٓ٘ أَٛ ٚص ٘ٝأَٛ ٚال ٙأْ ٚـش ِٖٛ؟ :
 -1قد ٜٛنٌٓ أسدِٖ غري ٙيف تصسف غسع ٞخازدٚ ،ٞايٛناي١
إضتٓاب ١ايػري يف ايتصسف ٚتطبٝبْ يًعٌُ عًٜ ٢د ايٛنٜ : ٌٝصدز عٓ٘
ايؿعٌ ٜٓٚتطب يًـُٛنٌٚ ،قد إغتٗس تعبري (ؾعٌ ايٛن ٌٝؾعٌ األص)ٌٝ
ٜعين ايـُٛنٌٖٓ َٔٚ ،ا تس ٣ايعكالٜ ٤ـشطب ٕٛؾعٌ ايٛن ٌٝيعباد ٕ٠أٚ
َعاًَْٝ ١اب ّ١عٔ ايـُٛنٌ -ؾعٌ ايـُٛنٌ ٜٓٚطب ْ٘ٛاي ،٘ٝؾٝكاٍ (تصٚز
ؾالٕ) أ( ٚطًل شٚدت٘) أ( ٚإغرت ٣ايداز ايؿالَْ )١ٝع إٔ ايـُباغس
يًتصٜٚر أ ٚايتطًٝل أ ٚاالغرتا ٖٛ ٤ايٛن ٌٝايعاٌَ ْٝاب ١عٔ ايػري ،يهٔ
سٝح إٔ (ؾعٌ ايٛن ٌٝؾعٌ ايـُٛنٌ) ؾٓٝتطب ايؿعٌ يًـُٛنٌ ٚنأْ٘
باغس ايؿعٌ بٓؿط٘ ٚبراتٖ٘ٚ ،هرا تٛن ٌٝغري ٙيف دؾع ايصدق ١أ ٚأدا٤
ايصنا ٠أ ٚايـدُظ أ ٚايهؿاز ٠اىل ايـُطتشلٚ ،يريو ٜصض َـشاٚزٜاّ
إضٓاد ايؿعٌ ايرٜٛ ٟدد ٙايٛن ٌٝاىل ايـُٛنٌ ٚنأْ٘ ٖ ٛؾاعً٘ .
نُا إٔ ايػسض ايعكال َٔ ٞ٥ايتٛن ٖٛ ٌٝتستٝب األثس ايـُسغٛب ؾ٘ٝ
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عً ٢ايؿعٌ ايرٚ ٟنٌٓ غري ٙيف إٜـذاد ٙنايتصٚز أ ٚايتؿسٜل أ ٚايتًُو
أ ٚتؿسٜؼ ايرَ َٔ ١ايٛادب ايػسع ٞأْ ٚـشٖٛا َٔ أغساض ايعكال،٤
ؾٛٝنٌٓ غريٜٛٚ ٙنٌ اي ٘ٝاالَس ايـُكصٛد ستِٓ ُٜ ٢ػٜٔ ٖٛٚ َ٘٦هتؿ ٞبؿعً٘
يًشص ٍٛعً ٢ايػسض ايـُطًٛب ي٘ ٚاضتٝؿا ٤ايٓؿع ايـُسغٛب ْعري
تؿسٜؼ ذَت٘ َٔ ايعٌُ ايعباد ٟأ ٚايـُعاًَ ٞايـُٛنٌ ؾ. ٘ٝ
ٚسٝح إٔ ايٛنٜ ٌٝكَ ّٛكاّ ايـُٛنٌ ٜٚعٌُ عًُ٘ بايٓٝاب ١عٓ٘ -ؾًرا
ٜصض إضٓاد ايعٌُ ايرٜٛ ٟدد ٙايٛن ٌٝيـُٛنً٘ ،ثِ ٜتعني عً ٘ٝإٔ
ٜتصسف ؾُٝا ٚنٌٓ ؾ ٘ٝسطب اعتكاد ايـُٛنٌ ٚسطب َا ٜسا ٙصشٝشاّ
ادتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ  -ال سطب اعتكاد ايٛن -ٌٝؾاذا ٚنًٓ٘ يف إٔ ٜعكد ي٘
ْهاح إَسأ ٠أٜ ٚطًل شٚدتٜ٘ ٖٛٚ -عتكد ؾطاد عكد ايٓهاح أ ٚإٜكاع
ايطالم بايؿازض -١ٝالبد يٛن َٔ ً٘ٝإْػا ٤ايعكد ٚاالٜكاع بايعسبٚ ١ٝإٕ
نإ ايٛنٜ ٌٝعتكد صش ١ايعكد ٚاالٜكاع بايؿازضٚ ،١ٝذيو ألٕ ايعكد
ٚاالٜكاع بايعسب ٖٛ ١ٝايصشٝض سطب إعتكاد َٛنًَ٘ٛٚ ،ضٛع ايٛناي١
ٖ ٛإْػا ٤عكد ْهاح صشٝض ٚإٜكاع طالم صشٝض بٓعس ايـُٛنٌٚ ،ال
ٜـذد ٟعٌُ ايٛن ٌٝؾُٝا ٚنٌٓ ؾ ٘ٝسطب تكًٝد ،ٙؾإٕ غسض ايـُٛنٌ
َٔ ايتٛن ٖٛ ٌٝتـشص ٌٝاألثس ايـُسغٛب ؾ -٘ٝغسعاّ أ ٚعسؾاّ عكالٝ٥اّ-
ٚإبسا ٙ٤يرَت٘ بإٜـذاد ايٛن ٌٝايعٌُ ايـُرب ٤ٟيرَت٘ .
ٖٚر( ٙقس ١ٜٓعسؾ ١ٝعاَ )١تـٓطِٓ اىل ايٛنايٚ ١تتطًب يصَ ّٚالسع١
ايٛن ٌٝيـُا ٜعتكد ٙايـُٛنٌ عُالّ صشٝشاّ َؿسٓغاّ يرَت٘ َٚصًٓشاّ
يـشايت٘ َٚـشككاّ يـُساد ٙايػسع -ٞسطب إدتٗاد ٙأ ٚتكًٝد -ٙال
سطب إعـتـكاد ايٛنٚ ٌٝتـكًٝد ٙاذا نإ تـكًٝدُٖا َـدتًؿاّ .
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ٚبتكسٜب ثإٕ :إٕ ايتٛنٜ ٌٝعين إٜهاٍ ايؿعٌ ايـُكصٛد اىل ايٛنٌٝ
يٝكَ ّٛكاّ ايـُٛنٌ ٚنأْ٘ ٜباغسٜٚ ٙؿعٌ ايؿعٌ ْٝاب ّ١عٓ٘ ،ؾٝه ٕٛؾعٌ
ايٛن ٌٝؾعٌ ايـُٛنٌٚ -دٛداّ تٓصًٜٝاّ ي٘ ٚإعتبازاّ عكالٝ٥اّ ضا٥داّٚ -يرا
ُٜطٓد ايؿعٌ :ايعكد أ ٚاإلٜكاع أ ٚغريُٖا -اىل ايـُٛنٌ سكٝك ،ّ١ؾالبد
َٔ َساعا ٠ايٛن ٌٝيف ؾعً٘ -تصسؾ٘ ايٓٝابَ -ٞا ٖ ٛصشٝضْ باعتكاد
ايـُٛنٌ ،ألْ٘ ؾعٌ ايـُٛنٌ بتطبٝب ايٛنْٝٚ ٌٝابت٘  ٖٛٚبـُجابَ ١باغس٠
ايـُٛنٌ يًؿعٌٚ ،نُا ٜساع ٞايـُٛنٌ صشٝض ايعٌُ باعتكادٚ ٙتـكًٝدٙ
ي ٛؾسض َباغست٘ يًؿعٌ خازداّ -البد يًٛنَ َٔ ٌٝساعا ٠ايصشٝض
باعتكاد ايـُٛنٌ ٚسطب تكًٝد ٙعٓد تطبٝب٘ يًؿعٌ ايـدازدْٝ ٞاب ّ١عٔ
ايـُٛنٌ ٚساٍ قٝاَ٘ َكاَ٘ يف إٜـذاد ٙخازداّ .
ٚباختصاز :ي ٛعًِ ايٛن ٌٝإختالف إعتكاد -ٙإدتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ-
َع إعتكاد ايـُٛنًٌٜ -صَ٘ ايعٌُ سطب إعتكاد ايـُٛنٌ ٚتـكًٝدٙ
يًكس ١ٜٓايعاَ ١اييت أٚضشٓاٖاٖ .را اذا ٚنًٓ٘ يف ؾعٌ َعني ؾاالْصساف
ايكطع ٞبٌ ايـُتبادز َٓ٘ -سطب ايكس ١ٜٓايعاَٚ ١ظاٖس ايتٛن ٖٛ -ٌٝإٜـذاد
ايعٌُ ايصشٝض سطب إعتكاد ايـُٛنٌ ٚتكًٝدٜٚ ،ٙتأند ٖرا ي ٛقٓٝد ايـُٛنٌ

ٚن( : ً٘ٝاعٌُ سطب تكًٝد ،ٟال سطب تكًٝدى) .
ْعِ قد تـك ّٛقس ١ٜٓخاص ١عً ٢خالف ايكس ١ٜٓايعاَ ،١نُا ي ٛقٓٝدٙ
ايـُٛنٌ( :اعٌُ صشٝشاّ يتشص ٌٝغسض ٞسطب تكًٝدى) أ( ٚاعٌُ
صشٝشاّ إلبسا ٤ذَيت سطب تكًٝدى)ٚ ،البد َٔ ن ٕٛايكسٚ ١ٜٓاضش١
ايدالي ١عً ٢نؿا ١ٜعٌُ ايٛن ٌٝسطب إعتكاد ٙنُا َجًٓا ،أ ٚإٔ ُٜٛنٌَٔ
صاسب ايعٌُ اي ٘ٝأَس ايعٌُ ٚنٝؿ ١ٝإٜكاع٘ ٚعً ٢االطالم -ستَٔ ٢
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سٝح ايتكًٝد -نإٔ ٜه ٕٛايـُٛنٌ َتطاَـشاّ يف د ٜ٘ٓغري َكًٓد ٚإختاز
ٚن ً٘ٝيًعٌُ ٚايتصسف بًشاظ تدٚ ٜ٘ٓٓتعًُٓ٘ األسهاّ ايػسع ،١ٝؾٝصض
س٦ٓٝر عٌُ ايٛن ٌٝطبل تكًٝدٚ ٙاعتكاد : ٙادتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ .
َٚع ٖرا ايتكسٜب ال ٜصض ايك ٍٛبإٔ (إطالم ايٛنايٜ ١كتط ٞإٜهاٍ
تطبٝل ايعٌُ ايـُٛنٌ عً ٘ٝاىل ْعس ايٛن ، )1( )...ٌٝأٜ ٚكاٍ َ :كتط٢
تٛن ً٘ٝيػري ٙيف عكدٕ أ ٚإٜكاع أ ٚأدا ٤سل أ ٚقطا ٤عباد ٖٛ -ٕ٠إتٝإ
ايٛن ٌٝايعٌُ ايـُٛنٌ ؾ ٘ٝصشٝشاّٚ ،صشٝض ايعٌُ ٖ ٛايرٜ ٟكتط٘ٝ
تهًٝـ ايعاٌَ -ايٛنٚ -ٌٝسطب تكًٝد ٙأ ٚادتٗاد. ٙ
ٚذيو ألٕ إطالم ايٛناي -١ي ٛضًُٓٓا إقتطا ٙ٤تطبٝل ايعٌُ ايـُٛنٌ
عً ٘ٝسطب ْعس ايٛن -ٌٝيهٔ ٖرا أَسْ تـُٓع عٓ٘ ايكس ١ٜٓايعسؾ ١ٝايعاَ١
ايـُتكدَ ،١ؾاإلطالم ٖٓا ال تهؿَ ٞالسعت٘ بٛسدٚ ،ٙالبد َٔ َالسع١
ايكس ١ٜٓايـُٓطُ ١اىل إطالم ايٛنايٖٚ ،١رإ ٜٛدبإ ظٗٛز ايٛناي١
ايعاَ ١يف إٔ ٜعٌُ ايٛنـ ٌٝعٌُ ايـُٛنٌ ٜٚـكَ ّٛـكاَ٘ ٜٚـتصسف
تـصسؾ٘ ٚنإٔ ايـُٛنٌ ٜباغس ٙيتشص ٌٝايػسض ايـُسغٛب ؾ. ٘ٝ
ٚبتعبري ثإٕ :إطالم ايـُٛنٌ ايٛنايَ ١ع ايكس ١ٜٓايعاَ ١ايـُشـتـ ٓؿ ١ب٘-
ٜعين أْ٘ ٜك ٍٛيٛن ً٘ٝأ ٚإٔ يطإ ساي٘ ٜػٗد بإزادت٘ إٔ ٜعٌُ ٚنً٘ٝ
صشٝشا نُا ٜعتكد - ٖٛ ٙال نُا ٜعتكدٚ ٙن -ً٘ٝألْ٘ ٜٓصٍٓ ٚنَٓ ً٘ٝصيت٘
ٜٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكَ ّٛكاَ٘ ،ؾاذا باغس ايصال ٠صالٖا قصساّ أ ٚباغس
قطاٖ٤ا أت ٢بايكطاَ ٤ع ايرتتٝب سطب تكًٝد ٙيف ٖر ٜٔايـشهُني،
ٖٚهرا ي ٛعكد َع اَسأ ٕ٠شٚدَٛ ١ٝنًٓ٘ أ ٚأْػأ إٜكاع طالم شٚدت٘ ْٝابّ١
(َ )1طتُطو ايعس ٠ٚايٛثك : ٢ز. 86 : 1
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عٓ٘ البد إٔ ٜعٌُ ايٛن ٌٝصشٝشاّ سطب اعتكاد َٛنً٘ ٚتـكًٝدٚ ٙنإٔ
ايـُٛنٌ ٜباغس ايعٌُ بٓؿط٘ ٖٚرا َٖ ٛعٓ ٢إقاَ ١ايـُٛنٌ ٚنَ ً٘ٝكاَ٘
يف إٜـذاد ايعٌُ ٚتـشص ٌٝغسض٘ َٖٓ٘ َٔٚ ،را ٜتبني إٔ ايـُتبادز َٔ
ايٛناي : ١يص ّٚتصسٓف ايٛن -ٌٝسطب إعتكاد ايـُٛنٌٚ -إٔ ظاٖس
ايتٛن ٌٝيف تصسف َػسٚع ٖ ٛإٜـذاد ٚن ً٘ٝايتصسف ايصشٝض باعتكاد
َٛنًٓ٘ ،ألْ٘ ٜكَ ُ٘ٝكاَ٘ ٜٓٚصٓي٘ َٓصيت٘ ست ٢بًشاظ ايـشهِ ايػسعٞ
َٚا ٖ ٛصشٝض غسعاّٖٚ ،را َاْع َٔ األخر بإطالم ايٛنايٚ ١سد. ٙ
ْعِ قد إستاط بعض األعالّ(قدِٖ) بإتٝإ ايٛن ٌٝايعٌُ ايـُٛنٌ
ؾ ٘ٝبٓشٜ ٕٛتٛاؾكإ َعاّ عً ٢صشت٘ ،ؾرياع ٞايٛن ٌٝؾ ٘ٝتكًٝدٚ ٙتكًٝد
ايـُٛنٌ نإٔ ٜكط ٞايٛن ٌٝايصال ٠قصساّ سطب إعتكادٚ ٙتـُاَاّ
سطب إعتكاد َٛنًٓ٘ ،أ ٚإٔ ٜأت ٞبكطا ٤ايصال ٠ايؿا٥تَ َ٘ٓ ١ستٓباّ
يتٛاؾكُٗا عً ٘ٝزغِ إختالؾُٗا العتكاد ايٛن ٌٝإضتشباب٘ ٚاعتكاد
ايـُٛنٌ ٚدٛبٖ٘ٚ ،هرا غريُٖا َٔ ايٛقا٥ع .
ٚاالستٝاط سطْٔ عكالّ ٚغسعاّ ،يهٔ ال ديٚ ٌٝاضض عًٚ ٢دٛب٘،
بٌ ايدي ٌٝايتاّ ٚؾل َا ذنسْاَ َٔ ٙالسع ١إطالم ايٛنايَ ١ع ايكس: ١ٜٓ
ايعاَ ١أ ٚايـداص ١يٚ ٛددت سطب ساٍ ايـُٛنٌ ٚإْطبام ايكس. ١ٜٓ
ٖ َٔٚ -1را ايتكسٜب ٚايعٌُ بايكس ١ٜٓيف تصسف ايٛن ٌٝعٔ ايـشٞ
ًْتصّ بـُجً٘ يف عٌُ ايٛص ٞعٔ ايـُٝت ،ؾإ ايٛنْ ٌٝا٥بْ عٔ ايـشٞ
يف ايتصسف ساٍ ايـشٝاٚ ،٠ايٛصْ ٞا٥بْ عٔ ايـُٛص ٞيف ايتصسف
بعد ايـُٛت ناضت٦ذاز عباد ٠عٓ٘ أ ٚتـذٗٝص ٙأ ٚتكط ِٝتسنت٘ أ ٚحنُٖٛا
َٔ ايٛصاٜا ايـُعُٛي ١عكب ايـُٛت ،ؾإْ٘ البد َٔ عًُٗا صشٝشّ١
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َؿسٓغ ١يًرَ ١سطب تكًٝد ايـُٛصٚ ،ٞذيو ألٕ ايٓٝابٚ ١ايٛصا١ٜ
نايٛناي ١ال ؾسم بُٗٓٝا يف إقتطا ٤ايـشهِ ايـُرنٛز ،يٛدٛد ايكس١ٜٓ
ايعسؾ ١ٝايعاَ ١اييت تٓطِٓ اىل إطالم ايٛصٚ ١ٝقد أٚضشٓاٖا يف عٌُ
ايٛن ٌٝعٔ ايػري يف تصسف َػسٚع ،ؾإ ايتصسف ٚايعٌُ ٖٓا عٌُ
ايـُٛصٚ ٞالبد َٔ إٜـذاد ٙسطبُا ٜعتكد ٙصشٝشاّ ،ؾاذا أٚصا ٙبصال٠
ٜ ٖٛٚعتكد ٚدٛب قسا ٠٤ايطٛز ٠بعد ايؿاتـشٚ ١تجًٝح ايتطبٝشات
ايهبري -٠نإ البد يًٛص َٔ ٞإتٝإ ايصالَ ٠ع ايطٛزٚ ٠تجًٝح ايتطبٝض
ٚإٕ نإ ٜعتكد ايعاٌَ عدّ ٚدٛبُٗا ألٕ ايصالٚ ٠إٕ ناْت صال٠
ايـُٛصٚ ٢ؾعً٘ خازداّ يهٓ٘ ٜٛٓب عٔ ايـُٛص ٞيف إٜكاعٗا ٜٓٚصٍٓ
ْؿط٘ ٚعًُ٘ َٓصي ١ايـُٛصٚ ٞنأْ٘ ايـُباغس هلا ؾالبد َٔ إتٝإ ايعٌُ
صشٝشاّ سطب قٓاع ١ايـُٛصٖٚ . ٞهرا اذا أٚصا ٙبصٝاّ ٜ ٖٛٚعتكد
َؿطس ١ٜايبداز ايػًٝغ البد َٔ تـشرٓز ٙعٓ٘ ٚإٕ نإ ايعاٌَ ٜعتكد عدّ
َؿطسٜت٘ ،ؾإٕ ٖرا َكتط ٢إقاَت٘ يٓؿط٘ ٚعًُ٘ َكاّ ايـُٛص ٞايـُٝت.
ٖرا َا تكتط ٘ٝايكاعد ٠ايعاَ : ١إٜهاٍ ايعٌُ ايـُٛص ٢ب٘ اىل ايٛصٞ
إٔ ٜعًُ٘ صشٝشاّ َؿسٓغاّ يرَ ١ايـُٛصٚ ،ٞايرٜ ٟعتكد ٙايـُٛصٞ
صشٝشاّ َؿسٓغاّ يًرَ ١اذا عًُ٘ ايٛص ٞسطب تكًٝد ايـُٛص ٞي ٛناْا
ٜـدتًؿإ يف االعتكاد ٚايتكًٝد .

ثِ اذا ٚددت قس ١ٜٓخاص ١عً ٢طبل ايكس ١ٜٓايعاَ ١بإٔ ٜعٌُ ايٛصٞ
سطب إعتكاد ايـُٛصٚ ٞتكًٝد ،ٙأ ٚإٔ ٜػرتط ايـُٛص ٞعً ٢ايٛصٞ
ٜٚصسٓح ي٘( :إعٌُ صشٝشاّ سطب إعتكادٚ ٟتكًٝد )ٟتأند ٚدٛب ايعٌُ
طبل اعتـكاد ايـُٛصٚ ٞسطب تكًٝد ،ٙأ ٚتـك ّٛقس ١ٜٓخاص ١عً ٢خالف َا
تـكتط ٘ٝايكس ١ٜٓايعاَ ١ؾًٝصّ ايٛص ٞإٔ ٜعٌُ صشٝشاّ سطب تـكًٝد. ٙ
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ٖٓٚا ضؤاالٕ ٜـشتادإ اىل دٛابني :
األ :ٍٚاذا عًِ ايٛن ٌٝأ ٚايٛص ٞاختالف تـكًٝد ٙعٔ تـكًٝد َٛنً٘
أَٛ ٚصٜ ٌٖ -٘ٝـذب عً ٢ايٛن ٌٝأ ٚايٛص ٞإٔ ٜطتعًِ َٔ اآلخس
عٔ َكتط ٢تـكًٝد ٙيف ايعٌُ ايـُٛنٌ ؾ ٘ٝأ ٚايـُٛص ٢ب٘؟ أٜ ٚطتعًِ
َٓ٘ نٝؿ ١ٝعًُ٘ ؟  .ايعاٖس عدّ ٚدٛب االضتعالّ عً ٢ايٛن ٌٝأٚ
ايٛصٜٚ ،ٞهؿ ٘ٝإٔ ٜعٌُ ايعٌُ ايـُٛنٌ ب٘ أ ٚايـُٛص ٢ب٘ صشٝشاّ
يٝظ بباطٌ بـشطب اعتكاد َٛنً٘ أ ٚايـُٛص ٞاي. ٘ٝ
ايجاْٜ ٌٖ :ٞـذب عً ٢ايـُٛنٌ أٚ ٚص ٞايـُٝت ايـُٛص :ٞايتشكل
َٔ ايٛن ٌٝأ ٚايـُٛص ٢اي ٘ٝعٔ نٝؿ ١ٝعًُ٘ -بعد إتـُاَ٘ ايعٌُ
ايـُٛنٌ ؾٚ ٘ٝإٜـذاد ٙيًُٛص ٢ب٘ يف ايـدازز -؟ .ايعاٖس عدّ ٚدٛب
ايتشكٝل عً ٢ايـُٛنٌ أٚ ٚص ٞايـُٝتٚ ،عٓد ايػو يف صش ١عٌُ
ايٛن ٌٝأ ٚايـُٛص ٢اي -٘ٝتـذس ٟأصاي ١صش ١عٌُ ايـُطًِ ست٢
ٜجبت خالؾٗا :صدٚز ايعٌُ ايؿاضد َٓ٘ ٚ .يـٗرا دست ضري٠
ايـُتػسع ١طسٓاّ عً ٢تٛن ٌٝخصٛص ايجك ١يف ايعكد ايـُساد سصٛي٘ أٚ
اإلٜكاع ايـُطًٛب إٜـذاد ٙأ ٚقطا ٤ايعباد ٠عٔ ايـُٝت أْ ٚـشٖٛأَ ،
د ٕٚتـشكل ايٛن ٌٝأ ٚايٛص َٔ ٞايعاٌَ عٔ نٝؿ ١ٝإٜكاع٘ ايعٌُ
ٚخصٛصٝات إٜـذاد ٙي٘ يف ايـدازز .
 -3ايـُتربع ٚايٛي : ٞقد ٜـتـربع أسدْ بعٌُ خري عٔ غري ٙناالبٔ
ايـُتـربٓع أ ٚايبٓت ايـُتربع ١بتؿسٜؼ ذَ ١األب أ ٚاألّ أ ٚايكسٜب أٚ
ايصدٜل َـُا عًل برَت٘ َٔ ايصال ٠أ ٚايصٝاّ أ ٚايـشر أْ ٚـشٖٛا،
ؾاْ٘ ٜـُهٓ٘ إٔ ٜعٌُ صشٝشاّ سطب إعتكادٚ ٙتكًٝدٜٚ ٙـذتص ٟب٘ٚ ،ال
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ًَصّ ي٘ بإٜـذاد ايعٌُ ايصايـض عٔ غري ٙعً ٢طبل تـكًٝد غري ٙايرٟ
ٜعٌُ ايـدري ي٘ ٚايـشاٍ اْ٘ َتربٓع ب٘ َٔ د ٕٚتٛن ٌٝأ ٚإٜصا ٕ٤اي،٘ٝ
ٚذيو ألٕ ايـُتربع بعٌُ ايـدريٖٚ -هرا ايٛي :ٞايٛيد األنرب يًُٝت-
ٜه ٕٛايتهًٝـ ايٛدٛب ٞأ ٚايـدطاب االضتشبابَ ٞتٛدٗاّ ايُٗٝا َٔ
االبتداٚ ،٤يرا البد َٔ َساعا ٠تـكًٝدُٖا َٚا ٜس ْ٘ٚعُالّ صايـشاّ ٚؾعالّ
صشٝشاّ سطب تـكًٝدُٖا ،ؾإ ٚادب ايٛي :ٞايٛيد األنرب -تؿسٜؼ ذَ١
()3

أب ٘ٝبعد َٛت٘طٜكط ٞعٓ٘ أٚىل ايٓاع ب٘ص

ؾٝؿسغٓٗا بعٌُ صشٝض

سطب إعتكادٚ ٙإٕ نإ َـدايؿاّ إلعتكاد ايـُٝت ٚؾتٝا َـذتٗد ،ٙألٕ
ٚادب٘ إبسا ٤ذَ ١ايـُٝت بعٌُ صشٝض َرب ٕ٤يًرَ ١سطب إعتكاد ايٛيٞ
ايـُتٛدٓ٘ اي ٘ٝاخلطاب ايٛدٛب ٞباإلبسا٤طٜكط ٞعٓ٘ أٚىل ايٓاع ب٘ص.
ٖٚهرا ٜطتشب يهٌ َؤَٔ َٚؤَٓ : ١ايتربٓع بايعٌُ ايصايـض عٔ
أخُٗٝا ايـُؤَٔ أ ٚايـُؤَٓ ١ؾٝعٌُ صايـشاّ سطب إعتكادٚ ٙتكًٝد،ٙ
ٚايرٜ ٟعتكد ٙايعاٌَ عٌَُ خري ٕ صشٝشاّ َرب ّ٤يرَ ١أخ ٘ٝايـُؤَٔ .
ٖٚرإ -ايـُتربع ٚايٛي -ٞبـدالف ايٛن ٌٝعٔ ايػري ٚايٛص ٞعٔ
ايـُٝت ،ؾإ ايتهًٝـ َتٛدٓ٘ اىل ايـُٛنٌ ٚاىل ايـُٛص ٞإبتدا،ّ٤
ٚيٝظ ايتهًٝـ ٚايعٌُ َتٛدٓٗاّ غسعاّ اىل ايٛن ٌٝأ ٚايـُٛص ،٢بٌ
ايعٌُ عٌُ ايـُٛنٌ أ ٚايـُٛصٚ ٞقد تٛد٘ خطاب٘ ايُٗٝا خاصْ ،١عِ
ايٛن ٌٝأ ٚايٛص ٞبايتٛن ٌٝأ ٚبايٛصا -١ٜقد أعطاُٖا ايـُٛنٌ أٚ
ايـُٛص :ٞايصالسْٚ ١ٝكال َطؤٚي ١ٝايعٌُ اىل ايٛنٚ ٌٝايٛص ٞيٛٓٝبا
عٓ٘ يف ؾعٌ ايـدري ٜٓٚصٓال ْـؿطُٗا ٚعًُُٗا َٓصي ١ايػري ٚعًُ٘ٚ ،يرا
( )3خرب صشٝض يف ايٛضا : ٌ٥ز :7ب َٔ 13ابٛاب أسهاّ غٗس زَطإ :ح. 5
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إغتٗس ؾكٗٝاّ ٚقاْْٝٛاَّ :كٛي( ١عٌُ ايٛن ٌٝعٌُ ايـُٛنٌ) ؾالبد َٔ
إتٝإ ايعٌُ ايـُٛنٌٓ ب٘ ٚايـُٛص ٢ب٘ طبل إعتكاد ايـُٛنٌ ايـش ٞأٚ
ايٛص ٞايـُٝت َٚا َٜسََٜأْ٘ٔ  -ايٛنٚ ٌٝايـُٛص -٢عُالّ صايـشاّ َُؿسّغاّ
يرَٓيت ايـُٛنٌ ٚايـُٛصٚ ٞصشٝشاّ باعتكادُٖا .
 -4األدري يف ايعٌُ ايعباد ٟعٔ ايـُٝت ٚايرٜ ٟطتأدسٚ ٙيٞ
ايـُٝت أٚ ٚصٜ :٘ٓٝطتأدسٚ ٙن ٌٝايٛي ٞأ ٚايٛص ٞعً ٢تؿسٜؼ ذَ١
ايـُٝت ،ؾٌٗ ٜعٌُ األدريُ ايصشٝضَ سطب إعتكادٚ ٙتكًٝد ٙ؟ أٚ
سطب إعتكاد ايـُٓٛب عٓ٘ ايـُطتأدس ي٘ ايـُعُ ٍٛيـُصًشت٘؟ .
ٚسٝح إٔ َٛضٛع اإلداز :٠ايعباد ٠أ ٚايعٌُ ايصشٝض ايـُؿسٓؽ
يرَ ١ايـُٝت ٚايـُرب ٤هلا َٔ ايتبعٚ ١ايـشطاب ؾالبد َٔ ن ْ٘ٛعُالّ
صشٝشاّ َؿسٓغاّ يًرَ ١بـشطب إعتكاد األدري ستٜ ٢صضٓ َٓ٘ قصد
ايتكسٓب ب٘ اىل اهلل ضبشاْٖ٘ٚ ،را ايكصد َك ّٓٛيًعباد ٠ايـُطتأدس عًٗٝا
الضُٝا َع االيتؿات اىل األَس االضتشباب ٞايـُتٛد٘ اىل نٌ َهًـ بإٔ
ٜٛٓب عٔ أخ ٘ٝايـُٝت يف تؿسٜؼ ذَت٘ َـُا تعًل بٗا َٔ ايعباد ٠ايٛادب١
ٖٚرا َٔ أْـشاٚ ٤أؾساد سكٛم األخ ٠ٛاإلٜـُاْ ،١ٝثِ إٕ ايـُهًـ عٓد
إدازت٘ يًعباد ٠عٔ ايـُٝت ٜصري ايـُطتشب ٚادباّ عً ٘ٝيٛدٛب ايٛؾا٤
بعكد اإلداز ٠عً ،٘ٝؾٝتكسب األدري اىل اهلل ضبشاْ٘ بتؿسٜؼ ذَ ١ايـُٝت
َٔ خطاب ايتهًٝـ ايـُتٛد٘ اي ،٘ٝؾٝعٌُ صشٝشاّ يتؿسٜؼ ذَ ١ايـُٝت
َٔ ايعباد ٠ايؿا٥ت َ٘ٓ ١سطب اعتكاد ايـُهًـ ايعاٌَ ٚتكًٝد. ٙ
ٚيعٌ ايعٌُ ايعباد ٟايـُٛاؾل العتكاد ايـُٝت أ ٚإلعتكاد َٔ
اضتأدسٚ ٙتكًٝد ٖرا أ ٚذاى -ال ٜهَ ٕٛكسٓباّ أ ٚال ٜعتكد ٙاألدري عبادّ٠

عنل الهائب مبقتضى تقلًد نفشه أو مبقتضى تقلًد املهىب عهه )437(.................

صشٝشَ ١كسٓب ١ي٘ عٓد اهلل تعاىل ،ؾهٝـ ٜتكسب ب٘ ؟ ٚنٝـ تتأتَ٘ٓ ٢
ْ ١ٝايكسب ١بعًُ٘ اىل اهلل ضبشاْ٘ نُٜ ٞـؿسٓؽ ذَ ١ايـُٝت ب٘ ؟ ٚنٝـ
ٜتشكل َٓ٘ َا أزٜد َٓ٘ اضتشباباّ َٔ ايعٌُ ايصشٝض ايـُرب ٤يرَ١
ايـُٝت ثِ صاز ٚادباّ عً ٘ٝباإلداز٠؟ ٚنٝـ تصضٓ إدازت٘ نريو ٖٛٚ
ال ٜعتكد صش ١ايعٌُ عً ٢طبل اعتكاد ايـُٝت ؟ .
ٚايـشاصٌ اْ٘ البد يألدري يف عباد ٕ٠عٔ ايـُٝت َٔ إتٝإ ايعٌُ
ايصشٝض ٚايعباد ٠اييت ٜعتكدٖا َرب ٠٤يرَ ١ايـُٝت ٜٚتكسٓب بؿعًٗا اىل
اي٘ ضبشاْ٘ ْٝاب ّ١عٔ ايـُٝت ؾٝعٌُ سطب إعتكاد ٙإدتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ.
ْعِ إال إٔ ٜػرتط ايـُطتأدسُ عً ٘ٝايعٌَُ ٚؾل ؾتاَ ٣ٚـذتٗد َعني
أ ٚايعٌُ بطسٜك ١خاص ١نااليتصاّ بايٛادبات ايـدالؾْ ١ٝعري دًط١
االضرتاسٚ ١قسا ٠٤ايطٛزٚ ٠تطبٝش ١ايسنٛع ٚايطذٛد ايـُدصٛصتني
دَ ٕٚطًل ايتطبٝض ٚايرنس ْٚـش ٛذيوٚ ،نااليتصاّ بايـُطتشبات
ايـُتعازؾ ١نإتٝإ االقاَ ١قبٌ ايصالٚ ٠ايصال ٠عًَ ٢ـشُد ٚآي٘ بعد
ذنس ٟايسنٛع ٚايطذٛد ٚتجًٝح ايتطبٝشات ايهبري. ٠
َٚع٘ البد َٔ االيتصاّ بايػسط ؾاْ٘ َٔ ايـُطًُات ايؿكٗ :١ٝايكاعد٠
()4

ايػسع ١ٝايـُٓصٛص ١صشٝشاّ:طايـُؤَٓ ٕٛعٓد غسٚطِٗص
بٗا ٜٚتكسٓب ٕٛاىل اهلل ضبشاْ٘ بايعٌُ عً ٢طبكٗا .

( )4زادع  :ايٛضا : ٌ٥ز : 11ب َٔ 6ابٛاب اخلٝاز .

ًٜتصَٕٛ

الـنقام الثالث
االحتًاط يف العنل

( .....................................................)440بشرى االصىل  /ج14

قد إغتٗس بني األعالّ األٚاخس (زض) عدّ إْـشصاز طسٜل ايتدٜٔٓ
ٚتصشٝض ايعٌُ باالدتٗاد أ ٚبايتكًٝدٚ ،أْ٘ ٜٛدد طسٜلْ ثايح يًتدٜٔ
ٖ ٛطسٜل االستٝاط يف ايعٌُ بايـذُع بني األقٛاٍ ٚايـُشتُالت بٓشٕٛ
ٜكطع َع٘ باألَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ ُٜٚـشسش ب٘ إدزاى ايٛاقع،
خالؾاّ يـُا سه ٞعٔ مجع َٔ ايؿكٗا -٤بٌ ُْطب اىل ايـُػٗٛزَٔ -
بطالٕ عباد ٠تازى طسٜك ٞاالدتٗاد ٚايتكًٝدَ ،ـُا ٜٛس ٞقٛهلِ بعدّ
صش ١ضًٛى طسٜل االستٝاط ،ؾٌٗ ٜتُهٔ ايـُهًـ غسعاّ أٜ ٚصض
َٓ٘ ضًٛى طسٜل اإلستٝاط يًٛص ٍٛاىل غاط ٧األَٔ ٚاألَإ يف
ساالت إقتطا ٤اإلستٝاط تهساز ايعٌُ ٚيف ساالت عدّ إقتطا ٘٥ذيو؟
ٚالبد َٔ تـُٗٝد َكدَ ، ١ؾٓك: ٍٛ
ايـُساد َٔ االستٝاط ٖ ٛضًٛىْ عًُ َٔ ٞايـُهًـ ٜٛدب بسا٠٤
ذَت٘ َٔ ايٛاقع ايـُذٜٗٚ ،ٍٛتشكل َٓ٘ بإتٝإ نٌ َا ٜـشتٌُ ٚدٛب٘
ٚعً ٢مجٝع االستُاالت ،نإٔ ٜأت ٞبـذًط ١االضرتاس ١يف صالت٘
ٜٚـذُع بني ايكصس ٚايتُاّ يف َٛازد اختالف ايؿتا ،٣ٚنُا ٜتشكل
االستٝاط برتى نٌ َا ٜـشتٌُ سسَت٘ ٚعً ٢مجٝع االستُاالت،
ٜٚتشكل بإتٝإ َكطٛع ايصشٚ ١برتى َا ٜكطع بؿطادَٚ ٙا ٜـشتٌُ
ؾطادْٚ ٙـش ٛذيو َـُا ٜتشكل ب٘ االستٝاط ايـُتك ّٓٛبايـذُع بني
ايـُشتُالت يف َكاّ ايطًٛى ٚايعٌُ بٓشٜ ٛـشسش ب٘ إدزاى ايٛاقع
ٜٚأَٔ َٔ غطب اهلل تعاىل ٚعكاب٘ ٜٚدزى ٜكٓٝاّ ايٛاقع ايتػسٜعٞ
ٚدٛباّ أ ٚتـشسٜـُاّ أ ٚضُاْاّ أ ٚصش ١أْ ٚـشٖٛا َٔ األسهاّ اإليصاَ،١ٝ
َٗٓٚا اإلتٝإ بـُا ٜـشتٌُ دصٝ٥ت٘ أ ٚغسطٝت٘ يف صش ١عباد ٠أَ ٚعاًَ. ١
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ٚايـذاَع :االستٝاط ٜتشكل بؿعٌ أ ٚتسى نٌ َا ٜـشتٌُ دخً٘ يف
ايتدٚ ٜٔٓاَتجاٍ ايٛادبات أ ٚايـُشسَات أ ٚتستٓب األثس ايػسع ٞعً٢
ايعٌُ ايصشٝض .
ؾاالستٝاط قد ٜتشكل يف ؾعٌٚ ،قد ٜتشكل برتىٚ ،تؿص ً٘ٝاْ٘ :
 -1قد ٜتشكل االستٝاط بإٜـذاد ؾعٌ ٜكطع ايـُهًـ بعدّ سسَت٘ ٚإٕ
نإ ٜـشتٌُ ٚدٛب٘ ٚاضتشباب٘ ٚنساٖت٘ ٚإباست٘ ،ناالضتٗالٍ يسؤ١ٜ
ٖالٍ غٗس زَطإ ٚايدعا ٤عٓدٖا ٚدًط ١اإلضرتاس ١يف ايصال٠
ؾٝتشكل االستٝاط ٚإدزاى ايٛاقع ايتػسٜع ٞبؿعٌ االضتٗالٍ ٚايدعا٤
عٓد زؤٖ ١ٜالٍ غٗس زَطإ ٚبإتٝإ دًط ١اإلضرتاس ١يف ايصال. ٠
ٚ -1قد ٜتشكل االستٝاط برتى ؾعٌ نُا ي ٛإستٌُ سسَ ١ؾعٌ
ٚإستٌُ َع٘ سًٓ٘ أ ٚنساٖت٘ أٜطاّ َع ايكطع بعدّ ٚدٛبْ٘ ،عري غسب
ايتنت ايـُشتٌُ سسَت٘ يٝكني ضسز ٙداُ٥اّ بٌ ٜػتد استُاي٘ يف بعض
ايـشاالتْٚ ،عري ايبهاٚ ٤اإلبتطاَ ١ساٍ ايصال ٠اذا ناْا َـذسٓد ٜٔعٔ
ايدَع ٚايصٛت ٚايكٗكْٗٚ ،١عري إٜصاٍ ايصا ِ٥غًٝغ ايدخإ أٚ
ايبداز أ ٚايػباز اىل ؾُ٘ ٚسًك٘ ساٍ ايصٝاّ .
ٚ -3قد ٜتشكل االستٝاط بإٜـذاد ؾعًني أ ٚأنجس ،ضٛا ٤تـشكل يف
عًُني َطتكًني َتػاٜس ٜٔنإٔ ٜرتدد ٚادب٘ ظٗس  ّٜٛايـذُع ١بني صال٠
ايعٗس ٚبني صال ٠ايـذُع ١ؾٝشتاط ايـُهًـ بؿعًُٗا َعاّ ،أٜ ٚرتدد
ٚادب٘ بني صال ٠ايكصس ٚبني صال ٠ايتُاّ ؾٝكتط ٞاالستٝاط إتٝإ
ايكصس َع ايتُاّ ،أ ٚتـشكل االستٝاط يف عٌُ ٚاسد بتهساز ٙسني
ٜكتط ٞاالستٝاط تهساز ايعٌُ ،نُا اذا تسددت ٚظٝؿت٘ بني ايـذٗس
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ٚاإلخؿات يف قسا ٠٤صال ٠ظٗس اجلُع ١ؾٝكتط ٞاالستٝاط تهساز ايصال٠
بايـذٗس َسٚ ٠باإلخؿات َس ّ٠أخسٜٚ ،٣ـُهٔ اإلستٝاط يف َجً٘ بإٔ ٜكسأ
ايؿاتـشٚ ١ايطٛز ٠دٗساّ َسٚ ّ٠إخؿاتاّ َس ّ٠أخس ٟٜٛٓٚ ٣إَتجاٍ األَس
ايٛاقع ٞبإسداُٖا  ٟٜٛٓٚإَتجاٍ األَس اإلضتشباب ٞبايكسآْ ١ٝيف األخس٣
َٔ د ٕٚتعٝني ،ؾٝتعني سطب ايٛاقع ايـُعً ّٛهلل ايـُعبٛد دٌٓ ٚعال.
ٚ -4قد ٜتشكل اإلستٝاط برتى ؾعًني أ ٚأنجس اذا نإ ٜعًِ سسَ١
أسدٖا أ ٚأسدُٖاْ ،عري إستٝاط ايـدٓج ٢برتى يبظ َا ٜـدتص ايسداٍ
بًبط٘ َٚا تـدتص ايٓطا ٤بًبط٘ ،بًبظ ايص ٟايـُػرتى بُٗٓٝا .
ٚ -5قد ٜتشكل اإلستٝاط بإٜـذاد ؾعٌ ٚتسى آخس نُا ي ٛعًِ إمجاالّ
بٛدٛب ؾعٌ أ ٚسسَ ١ؾعٌ آخسْ ،عري مجع ايـُسأ ٠بني تسٚى احلا٥ض
ٚأؾعاٍ ايطاٖس ٠عٓد تسدد ايدّ بني ن ْ٘ٛسٝطاّ ٚبني ن ْ٘ٛاضتشاض. ّ١
ٚتؿصَ ٌٝا ٜكتط ٘ٝاإلستٝاط ٜٚتطًب٘ َٔ ايؿعٌ أ ٚايرتى أ ٚايتهساز
ٜـشتاز اىل َعسؾ ١تاَ ١بايـُشتُالت ٚإطالع ناٌَ عًَٛ ٢ضٛعات
ايؿك٘ َٚا ؾٗٝا َٔ االخباز ٚاألقٛاٍ ٚاآلزاٚ ٤بعض ايـُباْ ٞاألصٛي١ٝ
يٝشصٌ عٓد ٙايعًِ بهٝؿ ١ٝاإلستٝاط َٔٚ ،د ٕٚاالساط ١ايعًُ ١ٝايتاَ١
بٗا -ال ٜتشكل عٓد ايـُهًـ صشٝض االستٝاط يف نجري َٔ ايـُٛازد ٚال
تتشكل َٓ٘ اإلطاعٚ ١االْكٝاد ٚال ُٜـشسش األَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ
ٖٓ َٔٚا إغرتط ايؿكٗا(٤زض) يف صش ١ايعٌُ باالستٝاط َعسؾَ ١ا
تـكتطَٛ ٘ٝازدٚ ٙال تتشكل ايـُعسؾ ١إال َع ايعًِ بهٝؿٝت٘ إدتٗاداّ أٚ
تكًٝداّ ،بٌ إٕ االستٝاط يف مجٝع أبٛاب ايؿك٘ ٚبهٌ َا ٜبتً ٞب٘
ايـُهًـ ٜتطًب ن ٕٛايـُهًـ ؾكٗٝاّ عازؾاّ بكدز َٔ ايكٛاعد
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ًٓعا عً ٢اإلستُاالت ايٓاغ َٔ ١٦إختالف األخباز
األصٛيَٚ ١ٝط ّ
ٚاآلزاْٚ ٤ـشٖٛا َـُا تـكتط ٘ٝايـُعسؾ ١ايتاَ ١ايـُطتٛعب ١يهٝؿ١ٝ
اإلستٝاط يف تـُاّ ايؿسٚع ايؿكٗ ،١ٝالضُٝا بعض ايـُػهالت ايعٜٛص١
اييت ٜعسؾٗا أٌٖ ايعًِ ٚاالدتٗاد .
ٚسٝح إٔ َعسؾَ ١ا ٜتشكل ب٘ االستٝاط ايـُٛدب يألَٔ َٔ ايعكاب
ٚإلدزاى ايٛاقع ايتػسٜع ٞايـُذٗ ٍٛيف عصٛز ايػٝبٚ ١سص ٍٛايعًِ
ب٘ ٖٛ -أَس عطري دداّ عً ٢غايب ايـُهًؿني بٌ َٖ ٛتعرز ايـشصٍٛ
إال عً َٔ ٢بًؼ زتب ١اإلدتٗاد أ ٚزاٖك٘ يف األقٌٖٚ ،را ٚازدْ يف
َٛازد نجريٜ ٠ه ٕٛتػدٝص َكتط ٢االستٝاط ؾٗٝا َـشتاداّ اىل
اإلطالع ايؿعً ٞايتاّ عً ٢عُ ّٛأخباز األسهاّ ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤
َٚـشتُالت ايؿسٚع ٚبعض ايـُباْ ٞاألصٛيٚ ١ٝايسدايٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ْٚـشٖٛا َـُا ٜتُهٔ ب٘ َٔ َعسؾَ ١ا ٜٛدب٘ االستٝاط إلدزاى ايٛاقع
 َٔٚؾعً٘ ،ؾإْ٘ قد ٜتعطٓس أٜ ٚتعرٓز االستٝاط عً ٘ٝعٓد إبٗاّ ايـُٛقـ
َٚا ٜكتط ٘ٝاالستٝاطٚ ،قد ٜتعازض االستٝاط يف َٛزدٕ باستٝاطٕ آخس،
ٚال ٜك ٣ٛعً ٢ؾِٗ ايعالز إال َٔ آتا ٙاهلل عًُاّ غصٜساّ .
ٚبتعبري ثإٕ ٜٛ :دد ْٛعإ َٔ االستٝاط ايرٜ ٟطًه٘ ايـُؤَٓ: ٕٛ
األ :ٍٚاالستٝاط ايـذص ٞ٥ايٝطري ٚايـشاصٌ يف ٖرا ايؿسع ايؿكٗٞ
ٚيف ذاى بايـدصٛص -ال يف نٌ ؾسع ؾكٗٚ ٞتـُاَٗاٚ -ال ٜـشتاز ٖرا
اىل نجري َعسؾ ١باإلستُاالت ٚباألخباز ،نإٔ ٜـشتاط بايـذُع بني
ايكصس ٚايتُاّ يف ايطؿس ٜٚكسأ ايطٛزٜٚ ٠ـذًظ يالضرتاس ١يف ايصال٠
ٜٚـُتٓع عٔ إٜصاٍ ايدخإ أ ٚايبداز ايػًٝعني يًـشًل يف ايصٝاّ،
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ْٚـشٖ ٛرا َـُا ٜتٝطس َعسؾت٘ بإطالع ٜطري عً ٢أقٛاٍ ايؿكٗاٚ ٤األخباز
يف ايؿسع ايؿكٗٚ ،ٞيعٌ ٖرا َٖٓ ٛعٛز ايـُتؿكٗني ٚعً ٘ٝعًُِٗ يف
استٝاطاتِٗ ٖٛٚ ،أَس َٝطٛز غسعاّ ٚصايـض يعُ ّٛايـُتؿكٗني عُالّ.
ايجاْ :ٞاالستٝاط ايهً ٞايٛضٝع ايـُطتٛعب يتُاّ ايؿسٚع ايؿكٗ١ٝ
اييت ٜـشتٌُ ابتال ٙ٤بٗاٖٚ ،را يف غا ١ٜايعطس ٚايػدَٚ ،٠عسؾت٘ َتعرز٠
إال عً ٢ايـُذتٗد ايـُطًٓع عً ٢األخباز َٚـشتُالت ؾسٚع ايؿك٘ قاطب،١
ٚيعٌ ٖرا َٓعٛز ايؿكٗا ٤يف بـشٛثِٗ ٖٓا ،سٝح أْ٘ قد ؾسضٓا
االستٝاط عُالّ ضًٛنٝاّ َٛصالّ اىل إدزاى ايٛاقع ايتػسٜعٚ ٞيرا
تـشتاز َعسؾت٘ ٚتع ٘ٓٝٝاىل إطالع ٚاضع عً ٢األخباز ٚأقٛاٍ ايؿكٗا ٤يف
تـُاّ ايؿسٚع ايؿكٗ ١ٝايػسٜؿٚ ١بعض ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝاألصٛي١ٝ
ٚايـُباْ ٞايسدايٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاييت ٜطتعني بٗا عً ٢تعٝني َا ٜـكتـط٘ٝ
االستٝاط ٜٚؤد ٟاىل إدزاى ايٛاقعٚ ،اذا مل ٜهٔ ايٓاظس خبرياّ
بٓصٛص االخباز َٚتطًعاّ يف صٓاع ١ايؿك٘ َٚطًعاّ ؾعالّ عً ٢آزا٤
ايؿكٗاٚ ٤نتبِٗ ٚأقٛاهلِ َٚا ٜكتط ٘ٝايٛاقع ايتػسٜع ٞايـُذٗ ٍٛيف
عصٛز ايػٝبٚ ،١اذا مل ٜهٔ ايٓاظس ؾكٗٝاّ قد ضرب نتب ايؿك٘ ٚاضتدسز
االستُاالت -نٝـ ٜـشصٌ ي٘ ايٝكني بإدزاى ايٛاقع ٚتعٝني َكتطا ٙ؟
ٚنٝـ ٜتٛصٌ اىل َعسؾ ١االستٝاط ايصشٝض ايـُؤد ٟإلسساش َٛاؾك ١ايٛاقع
باستٝاط٘ ؟ .
ٖٚرا بٝإ إمجاي ٞيٛاقع االستٝاط ايهً ٞايـُطتٛعبٚ ،قد ٜـشصٌ
ايتعازض بني َتطًبات االستٝاط ؾٝععِ أَس تعٜٚ ٘ٓٝٝعطس تـشص ً٘ٝأنجس،
ٖٚرا ٜصٜد االستٝاط عطساّ ٚغد ٠تتٓاؾَ ٢ع ٜطس ايػسٜعٚ ١مساستٗا .
َجالّ  :االستٝاط يف اْؿعاٍ ايـُا ٤ايكً ٌٝبايـُتٓذٓطات ٜكتط ٞايتذٓب عٓ٘
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ٚعدّ اضتعُاي٘ يف زؾع ايـشدخ أ ٚإشاي ١ايـدبح ،ؾاذا أصاب ٖرا
ايـُا ٤ثٛب ايـُهًـ ٚإْـشصس عٓد ٙايجٛب ؾ ٘ٝنإ َكتط ٢االستٝاط تهساز

ايصال ٠عازٜاّ َسٚ ّ٠البطاّ ٖرا ايجٛب ثاْٚ ،ّ١ٝيٝظ َكتطا ٙايصال ٠يف
ايجٛب عازٜاّ ؾكط يًتذ ٓب عٔ ايجٛب ايـُتٓذٓظ بـُالقا ٠ايـُا ٤ايكًٌٝ
ايـُتٓذٓظٚ ،ذيو يٛدٛد ق ٍٛبايصال ٠يف ايجٛب ايـُتٓذظٚ ،اذا
ؾسض إٔ ايٛقت ايـُتبك ٞال ٜهؿ ٞيتهساز ايصال ٠ؾاْ٘ ٜٓهػـ عدّ
قابً ١ٝايـُشٌ يالستٝاط ٜٚتعني ايتصد ٟيالَتجاٍ ايتؿصٚ ًٞٝتـشصٌٝ
ايعًِ -ادتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ -بايٛظٝؿ ١ايػسع ١ٝيف ٖر ٙايـشاي. ١
ٖٚهرا ي ٛإْـشصس ايـُا ٤بايكً ٌٝايـُالق ٞيًُتٓذظ ٚأزاد ايطٗٛز
ؾُكتط ٢االستٝاط ايـذُع بني ايٛض ٤ٛب٘ ٚبني ايت ، ُِٝيهٓ٘ إستٝاط
ٜتٓاؾَ ٢ع إستٝاطٕ آخس ،ألٕ ايـُا ٤ايـُتٛضأ ب٘ َتٓذٓظ ؾٓٝذٓظ أعطا٤
ايٛضْٚ ،٤ٛـذاض ١ايبدٕ َاْع ١عٔ صش ١ايصالَٚ ،٠ع٘ البد َٔ
االَتجاٍ ايتؿصٚ ًٞٝتـشص ٌٝايعًِ بايٛظٝؿ - ١إدتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ. -
ٚيـُا تكدّْ -ـشٔ ال ْسدٓض طسٜل االستٝاط ايهً ٞايـُطتٛعب
يػايب ايـُهًؿني ،يٝظ يبعض ايٛدٚ ٙٛاالغهاالت ايعًُ ١ٝاآلت ١ٝؾإْٗا
ٌ ٚاإلدابٚ ١ايدؾع ،بٌ يٛدٗني ٚاقعٝني ٚدداْٝني :
قابً ١يًشَ ٓ
يعطس تػدٝص االستٝاط أ ٚيتعرز ٙيف نجري َٔ ايـُٛازد .
ٚيصعٛب ١ؾعً٘ عً ٢عُ ّٛايٓاعٚ ،زسِ اهلل يف شَإ ايعطس ٚايؿتٓ١
ٚضعـ االٜـُإ َٔ -أصًض عًُ٘ بتكًٝد ؾك ٘ٝعدٍ ًٜتصّ بؿتاٚا ٙثِ
ٜـُتٓع عٔ ايـُشسَات ًٜٚتصّ بايٛادبات ٚال ٜتٗا ٕٚيف ٖرا أ ٚذاى .
ثِ إْ٘ تـشصٌ عٓد ايـُهًـ سايتإ :
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قد ٜتُهٔ َٔ االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ًٞٝبـشذ ١غسع : ١ٝبادتٗادٕ
ٚاضتٓباطٕ يًشهِ َٔ دي ً٘ٝأ ٚتكًٝد ؾك ٕ٘ٝعدٍٚ ،قد ٜتعرز عً ٘ٝذيو :
أ -ال زٜب ٚال إغهاٍ يف تـشطني ايعكٌ ٚايػسع إيتصاّ اإلستٝاط يف
ايعٌُ ٚيف َكاّ اإلَتجاٍ ٚاإلطاع ١يف ساالت تعرٓز تـشص ٌٝاإلَتجاٍ
ايعًُ ٞايتؿص -ًٞٝادتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ -أعين االطاع ١ايكطع ١ٝبـُٛاؾك١
ايٓٗ ٞأ ٚاألَس ايػسع ،ٞضٛا ٤األَس ايتٛصًٓٚ ٞاألَس ايتعبٓدٚ ٟضٛا٤
إضتًصّ اإلستٝاط ايتهساز يف ايعٌُ ايتٛصًٓ ٞأ ٚايتعبد ٟأّ مل ٜطتًصَ٘
ؾإ اإلستٝاط ايـُشسش يًٛاقع يف االعُاٍ ايتعبدٚ ١ٜايتٛصًْٓ ٖٛ ١ٝـشْٛ
زامٕ َٔ اإلطاعٚ ١اإلْكٝاد خصٛصاّ يف ساالت تعرز اإلطاع ١ايعًُ١ٝ
ايتؿص ١ًٝٝألٚاَسْٛٚ ٙاٖٖٚ ،٘ٝرا ؾسض ْادز ايتشكلٚ ،ؾٜٓ ٘ٝشصس
طسٜل االَتجاٍ ٚاإلطاع ١باالستٝاط يؿسض تعرٓز االدتٗاد ٚايتكًٝد .
ب -اذا تـُهٔ ايـُهًـ َٔ االَتجاٍ ايعًُٚ ٞاإلطاع ١ايتؿص١ًٝٝ
بطسٜل اإلدتٗاد أ ٚايتكًٝد ايصشٝض ،أ ٟتٝطٓس يًُهًـ تـشص ٌٝايعًِ
ايتؿص ًٞٝباَتجاٍ ايٛادب أ ٚايـشساّ بادتٗاد أ ٚتـكًٝد صشٝضٜ -أتٞ
ضؤاٍ ٜ ٌٖ :هؿ ٘ٝاإلَتجاٍ االمجاي ٞبإٔ ٜـشتاط يف أطساف ايعًِ
اإلمجاي ٞأ ٚأطساف ايػبٗ -١ؾعالّ أ ٚتسناّٜٚ -رتى اإلَتجاٍ ايعًُٞ
ايتؿص ًٞٝبطسٜل االدتٗاد ٚايتكًٝد ؟ .
ٖرا َا ٚقع ايـدالف ؾ ٘ٝبني ايؿكٗا(٤زض)ٚ ،ايبشح ٖٓا ٚتـشكٝل
ايـشل ٜتطًب تـُٗٝد أَٛز :

األْ : ٍٚسٜد َٔ االستٝاط َا ٖ ٛغري َـدٌٓ بٓعاّ ايـُهًـ َٚا
ال ٜؤد ٟاىل ايٛضٛاع ،ؾإ ٖرَ ٜٔرََٛإ غري َػسٚعني ،الضُٝا
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َع تـُهٓ٘ َٔ اإلَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص َٔ ًٞٝطسٜل االدتٗاد أٚ
ايتكًٝد ،ال أقٌ َٔ عدّ ايدي ٌٝعًَ ٢ػسٚعٝتُٗا ْ ،عِ االستٝاط
ايـُطتًصّ يًشسز ٚايـُػـك ١داخٌْ يف َـشٌ ايبشح ،ؾإٕ آْ ١ٜـؿٞ
ايـشسز تـٓـؿ ٞدعٌ ايـشهِ ايرٜٓ ٟػأ َٔ اَتجاي٘ ايـشسز ٚتدٍ عً٢
عدّ دعً٘ عً ٢ناٌٖ ايعبادٖٚ ،را ال ٜٓايف دٛاش االستٝاط ايـُشسز
ٚغسعٝت٘ نُا ال ٜـدؿ. ٢
ايجآْٜ :ٞبػ ٞااليتؿات اىل إٔ ضًٛى طسٜل االستٝاط ٜتطًب ايعًِ
ٚايٝكني بػسعٝت٘ ،ألٕ دٛاش االستٝاط ٚغسعٝت٘ عَُٛاّ -يف ايعبادات
ٚايـُعاَالت ٚغريُٖا -يٝظ َٔ األسهاّ ايطسٚز ١ٜاييت ال تـشتاز
اىل تـكًٝدٚ ،ال َٔ األسهاّ ايـُتٝكٓ ،١بٌ َٖ ٞطأي ١خالؾ ١ٝؾـكد ذٖب
مجعْ َٔ ايؿكٗا ٤اىل دٛاشَٚ ٙػسٚعٝت٘ٚ ،ذٖب مجعْ آخس اىل ايـُٓع
عٓ٘ يف خصٛص ايعبادات اييت ٜتطًب اإلستٝاطُ ؾٗٝا تهساز ايعٌُ،
ٚذٖب مجعْ ثايح اىل ايـُٓع عٔ االستٝاط عً ٢االطالم ست ٢إغتٗس
ب ِٗٓٝسهِ (بطالٕ عباد ٠تازى طسٜل االدتٗاد ٚايتكًٝد) .
يهٔ ايصشٝض صش ١االستٝاط ٚسُطُُِٓ٘ ٚنؿاٜت٘ يف َكاّ االَتجاٍ
َطًكاّ اذا أَهٔ َعسؾَ ١كتطاٚ ،ٙذيو ألْ٘ ٜٛدب ايعًِ بـُطابك١
عٌُ ايـُهًـ َع ايٛاقع ايتػسٜع ٞايـُشؿٛظ يف ايًٛح ايػسٜـ .
إذٕ البد َٔ تـشص ٌٝايعًِ ايٛدداْ ٞبـُػسٚع ١ٝضًٛى طسٜل
االستٝاط أ ٚايعًِ ايتعبد ٟبـذٛاشْ ٙاغ٦اّ َٔ ايتكًٝد ايصشٝض ،ثِ
ٜعٌُ عًٜٚ ٘ٝأخر ٙضبٝالّ يإلطاعٚ ١ايتكسٓب اي ٘ٝضبشاْ٘ ،أ ٟال ٜٓشصس
ٜكني غسعٝت٘ بايعًِ ايٛدداْ ٞايـشكٝك ،ٞبٌ ٜهؿ ٞايعًِ ايتعبد ٟبإٔ ٜهٕٛ
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َكًٓداّ يؿكٜ ٕ٘ٝؿت ٘ٝبـذٛاش ضًٛى طسٜل االستٝاط ثِ ٜعٌُ طبل ؾتٛا: ٙ
صش ١ايعٌُ باالستٝاط َطًكاّ أ ٚخصٛص َا اذا مل ًٜصّ َٓ٘ تهساز
ايعباد ٠أ ٚايـُعاًَ ،١ؾاذا قًٓد أسدْ ايؿك ٘ٝايعدٍ يف ٖر ٙايـُطأي ١عٌُ
باالستٝاط ٚتسى ايعٌُ بؿتاٚاٚ ،ٙيٛال ايعًِ بػسعٝت٘ -مل ٜتُهٔ َٔ
ايكطع بػسع ١ٝاإلستٝاط ٚددٚا ٙيف األَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ .
ايجايحٜٓ :بػ ٞاإليتؿات اىل إٔ ضًٛى طسٜل االستٝاط ٜتطًب َعسؾّ١
بهٝؿ ١ٝاإلستٝاط ايـُؤد ٟاىل إدزاى ايٛاقع :بٓش ٛايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ
 ايٛدداْ ٞأ ٚايتعبدٖٚ -ٟرا ٜتطًب ايعًِ ايػصٜس ،إذ غري ايعازفباالستٝاط َٚا ٜكتط -٘ٝال ٜتأت َ٘ٓ ٢ؾعٌ االستٝاط ٚدداْاّ ٚٚاقعاّ ،ؾإٕ
ايـذٌٗ بهٝؿ ١ٝاإلستٝاط ايـُؤد ٟاىل إدزاى ايٛاقعَ -اْعْ عٔ تـشكك٘
بايٓش ٛايـُٛدب يًٝكني بإدزاى ايٛاقع ٚيألَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ،
ٖٚرا -يصَ ّٚعسؾ ١نٝؿ ١ٝاإلستٝاط -غسطْ يف صش ١االَتجاٍ االستٝاطٞ
َ ٖٛٚـُا ٜدزن٘ ايعكٌ ايؿطس ٟايطً ٖٛٚ ،ِٝايـشـَهَُِ اي َعدٍُِ ايـُدزى
يًص ّٚطاع ١ايـُٛىل ايـُٓعِ دٌٓ ٚعال .
ٜٚهؿ ٞيًتعسٓف عً ٢نٝؿ ١ٝاإلستٝاط  :سص ٍٛايعًِ أ ٚاإلطُٓ٦إ
بهٝؿٝت٘ َٔ ق ٍٛايؿاضٌ ايـُتتبع ايـُٛثـٛم بـُعسؾت٘ ٚإخباز ٙعٔ نٝؿ١ٝ
االستٝاط يف ايؿسع أ ٚايؿسٚع ايؿكٗ ١ٝايـُع ١ٓٝأٜ ٚتعسٓف عًٗٝا بايعًِ
ايـُتشصٌ َٔ االدتٗاد أ َٔ ٚتـكًٝد َـذتٗد ٜعًُٓ٘ نٝؿ ١ٝاإلستٝاط يف
ايـُطا ٌ٥اييت ٜعطس َعسؾَ ١ا ٜكتط ٘ٝاالستٝاط ؾٗٝا بؿعٌ تعدد األقٛاٍ
ؾٗٝاْ ،عري ايـذٗس ٚاإلخؿات بايبطًُ ١يف بعض ايـُٛازدٚ ،غريٖا َـُا
تـتهاثـس ؾٗٝا االستُاالت ٚتـتعدد ؾٗٝا األقـٛاٍ -نُا ٜٓهػـ يًُسادع
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ايـُتتبع  -أ ٚيف ايـُٛازد اييت ٜتعازض االستٝاط ؾٗٝا باستٝاط آخس .
ٚبعد ٖرا ايتُٗٝدٜ -كع ايهالّ عٔ غسع ١ٝاالستٝاط ٚدٛاشٚ ٙنؿا١ٜ
االَتجاٍ اإلمجايٚ ٞصشت٘ يف َكاّ إبسا ٤ايرَْٚ ،١بشج٘ يف َكاَني :
تازْ ٠تهًِ يف نؿا ١ٜاالستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجاي ٞيف األَٛز ايتٛصً،١ٝ
ٚتازْ ٠تهًِ يف األَٛز ايتعبٓدْٚ ،١ٜبدأ يف ايـُكاّ األ ٍٚببشح :

اإلمتثال اإلمجالٌ يف األمىر التىصلًة :
ال زٜب يف سطٔ االستٝاط َٚساعا ٠نٌ ايـُشتُالت يف ايٛادبات
ايتٛصًٓ ١ٝاييت ٜساد َٓا تـشكل ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ -برات٘ٚ -ب٘ ٜـشصٌ
االْـكٝاد يًُٛىل ايـُػسٓع دٌٓ ٚعال ٚايتد ٜٔبد ٜ٘ٓايـشٓٝـ بًشاظ عدّ
تٛقـ إطاع ١األَس ايتٛصً ٞعً ٢اْطُاّ قصد ايكسب ١بايعٌُ .
ٚال إغهاٍ يف نؿا ١ٜاإلستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجاي ٞيف ايتٛصًٝات
اييت ال ٜتطًب ؾٗٝا قصد ايكسب ١ْٝٚ ١إَتجاٍ األَس يف ضكٛط ايتهًٝـ أٚ
تـشكل ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُساد ايػسعٚ ،ٞذيو ألٕ ايـُكصٛد األصًٞ
َٔ ايتٛصًٓٝات ٖ ٛسص ٍٛايـُأَٛز ب٘ يف ايـدازز ٚتـشكٝل ايـُهًـ
إٜا - ٙنٝؿُا إتؿلٜٚ ، -تشكل ايـُأَٛز ب٘ ايتٛصً ٞقطعٝاّ بإتٝإ تـُاّ
ايـُشتُالت ؾُٝشسش ايـُهًـ ايٛاقع ايـُػهٛى ؾٜ ٘ٝكٓٝاّٖٚ ،را نُٔ
عًِ بهَ ْ٘ٛدٜٓاّ بدزِٖ يصٜد أ ٚيعبٝد ،ثِ دؾع دزُٖاّ يصٜد ٚدزُٖاّ
يعبٝد ،ؾاْ٘ ٜـشصٌ عٓد ٙايٝكني بؿساؽ ذَت٘ ٚٚؾا ٤د َٔ ٜ٘ٓأسدُٖا .
اذٕ االَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجاي ٞيف عسض االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصًٞٝ
يف ايٛادبات ايتٛصًٓ ،١ٝنٛؾا ٤ايد ٜٔايـُسدد بني ن ْ٘ٛيصٜد أ ٚيعبٝد
ٚال اغهاٍ ؾ ،٘ٝإذ ايعكٌ ايؿطس ٟايطًٚ ِٝايعكال - ٤ايعسف ايعاّ-
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َتطابكإ عً ٢غسع ١ٝاالَتجاٍ ايعًُ ٞاإلستٝاط ٞيف َكاّ اإلطاعٚ ١ايتد،ٜٔ

بٌ يعٌ االَتجاٍ اإلمجايٚ ٞاإلستٝاط يف ايتٛصًٝات ٜهػـ عٔ زقٓٞ

طاع ١ايـُشتاط أنجس َٔ غري : ٙايـُكًد أ ٚايـُذتٗد .
ًٜٚشل بايتٛصًٝات ايصسؾ :١ايٛضعٝات نايطٗاز َٔ ٠ايـدبح ٚإْػا٤
ايعكٛد ٚاالٜكاعات :ؾً ٛتٓذٓظ دطِ شٜد أ ٚثٛب٘ بايدّ ؾػطً٘ بـُا٥عني
طاٖسٜ ٜٔـعًِ إمجاالّ ن ٕٛأسـدُٖا َاَ ّ٤طًكاّ ،ؾاْـ٘ ٜـشـصٌ يدٜـ٘
ٜـكٝـٔ بايطٗاز ٠س٦ٓٝرٚ ،نُا ي ٛمجع َُٓػ ٧عكد ايٓهاح أ ٚإٜكاع ايطالم
بني صٝؼ عسبَ ١ٝتعددٜ ٠عًِ إمجاالّ به ٕٛإسداٖا أ ٚإسداُٖا
صشٝشٚ ١اقعاّ َٚؤثٓس ٠غسعاّ ،ؾاْ٘ ٜـشصٌ يدٜ ٜ٘كنيْ بإْػا( ٤ايصٚد)١ٝ
أ( ٚايطالم ٚايؿسق )١عٓد٥ر ٚإٕ مل ٜتُٝص عٓد ٙايطبب ايـُؤثٓس ٌٖ ٖٛ
(شٚدتو) أ( ٚأْهشتو) ،أ( ٖٛ ٌٖ ٚأْت طايل) أّ ٖ( ٛإعتد )ٟاذا
أزاد االستٝاط بايـذُع بني ايصٝؼ ايـُشتٌُ َؤثسٜتٗا غسعاّ .
ٚايـشاصٌ نؿا ١ٜاالَتجاٍ االمجاي ٞيف عُ ّٛايتٛصًٓٝاتَ ،تشككاّ
بإٔ ٜـشتاط ٜٚـذُع بني ايـُشتُالت ئُٝدِزٔىَ ايٛاقع ٚإٕ مل ٜتُٓٝص عٓدٙ
َا ٜتشكل ب٘ ايٛاقع .
إال إٔ غٝدٓا األععِ األْصاز()5(ٟقد )ٙقد تسدٓد يف صش ١االستٝاط
يف ايعكٛد ٚاالٜكاعات ٖٞٚ -أَٛز تٛصًٜٓ ١ٝرتتب أثسٖا ايـُسغٛب ؾ٘ٝ
عًٗٝا َٔ د ٕٚتٛقـ عً ٢قصد ايكسب ١بٗاٚ -أغهٌ عً ٘ٝبإضتًصاَ٘
اإلخالٍ بايـذصّ ايـُعترب يف إْػا ٤ايعكٛد ٚاالٜكاعات ،إذ ايرتدٜد ؾٗٝا
بني ٖرا االْػاٚ ٤بني ذاى االْػآٜ -٤ايف ايـذصّ ايـُعترب يف االْػا. ٤
( )5ؾسا٥د االص -ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ. 316 : ٟٛ
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َجالّ :اذا أزاد االستٝاط يف صٝػ ١ايطالم ٚإْػا ٙ٤بصٝػ ١ايـذًُ١
()6

االمس(١ٝأْت طايل)أ ٚبصٝػ ١ايـذًُ ١ايؿعً(١ٝإعتد )ٟيٛزٚد ايٓصٓ

بُٗا ؾٗرا االستٝاط تسدٓدْ يف إْػا ٤ايطالمٜٓ ٖٛٚ ،ايف ايـذصّ بإْػاٙ٤
ايـُعترب يف صشت٘ .
ٔ َٜ ٚسدُ عً : ٘ٝإٕ ايـذصّ ايـُطًٛب يف اإلْػا ٖٛ ٤ايـذصّ باإلعتباز
ايكاْ ْٞٛايـُعاًَ َٔ ٞقبٌ ايـُٓػ ٧ي٘ ،بإٔ ال ٜهَ ٕٛرتدداّ يف
االعتباز ايـُعاًَ ٞايـُٓػأ :نايتًُٝو بايبٝع أ ٚباهلبٚ ،١نايتصٜٚر بعكد
َٓكطع أ ٚدا ،ِ٥أ ٚايتؿسٜل بطالم أْ ٚـش ، ٙٛؾاذا أْػأ ايبٝع َرتدداّ
غري داشّ ٕيف إعتباز شٜد َايهاّ يًُبٝع بإٔ ال ٜهَ ٕٛطُٓ٦اّ ٚال عاشَاّ
يف قصد ٙايباطين ٚبـذدٓ يٓكٌ َاي٘ اىل ًَو غري -ٙنإ ٖرا ايرتدد
ٚعدّ االطُٓ٦إ َـدالّ بكصد االْػا. ٤
إال أْ٘ يف ايـشكٝكٚ ١ايٓعس ايدقٝل ال ٜٛدد تسدٓدْ يف اإلْػاٚ ٤االعتباز
ايكاْ ْٞٛعٓد االستٝاط يف األَٛز ايتٛصًْٓ . ١ٝعِ ٜـشصٌ تهسازْ يف
صٝػ ١اإلْػا ٤ساٍ االستٝاط ٖٛٚ ،تسددْ ؾُٝا ٖ ٛايـُُط ٢غسعاّ َٔ
طسٜل (االعتباز ايـُكصٛد ٜكٓٝاّ) ٚايطبب ايـُٓػ ٤٢يالعتباز ايكاْ:ْٞٛ
ٌٖ ايـُُط ٢غسعاّ ٖر ٙايصٝػ ١ايـُاض ١ٜٛأ ٚتًو ايـذًُ ١اإلمس١ٝ
أ ٚايؿعً ١ٝأْ ٚـشُٖٛا َٔ صٝؼ إْػا ٤ايـُعاَالت :عكٛد أ ٚإٜكاعات،
بٌ ال ٜٛدد عٓد ايـُشتاط  :تسد ْد يف إْػا ٤االعتباز ايـُعاًَ ٞايكاْْٞٛ
عٓد إدسا ٤ايعكد أ ٚاإلٜكاع ٚإٕ صدز َٓ٘ تهساز ايصٝػ ١ايـُٓػ١٦
يًُعاًَ ،١بٌ ايـُشتاط داشّْ يف إْػا ٤االعتباز ايكاْٚ ْٞٛعاشّْ عً٢
( )6ايٛضا : ٌ٥ز : 15ب  َٔ 16ابٛاب َكدَات ايطالم ٚغسا٥ط٘ .
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إْػا ٤ايـًُه ١ٝأ ٚايصٚد ١ٝأ ٚايؿسق ١أ ٚايتشسٜس ،سٝح ٜٓػ ٤ٞاالعتباز
ٜٚكصد ٙداشَاّ بإْػا ٤أثس ايـًُو يؿالٕ أ ٚايصٚدَ ١ٝع ؾالْ ١أ ٚايؿسق١
َعٗا أ ٚايـشس ١ٜيؿالٕ أ ٚيؿالْٚ ،١ال تسدد عٓد ٙيف أصٌ االْػا٤
ٚقصد االعتباز ايكاْ ْٞٛيػريٚ ،ٙاْـُا ٜه ٕٛايرتدد يف ايطسٜل ايـُٓػ٧
يالعتباز ايكاْ ْٞٛايـُكطٛع ب٘ يف باطٓ٘ ،سٝح ٜطتًصّ االستٝاط :
ايرتدد يف إٔ ٖر ٙايصٝػ ٖٞ ١ايطبب اير ٟأَطا ٙايػازع يرتتٓب األثس
ايكاْ ْٞٛايـُساد أّ تًو ايصٝػ ١؟ ٜ ٖٛٚأت ٞبهًُٗٝا إستٝاطاّ بأٌَ
بًٛؽ َساَ٘ ٚتـشكٝل إعتباز ٙايـُساد ٜكٓٝاّٚ ،عً ٢نٌ ساٍ ٖ ٛداشّْ يف
إعتبازٚ ٙقاصدْ ٜكٓٝاّ إلْػا ٘٥بٗرا ايطبب نُا ٜكصد إْـػا ٙ٤براى
ايطـبب ٚبراى ٚبهٌ َا ٜـشتٌُ ضبـبـٝت٘ غسعاّ يألثس ايـُسغٛب،
يػسض ايتٛصٌ ٜكٓٝاّ اىل ايػسض ايـُكصٛد تستٓب٘ َٔ ايعكد أ ٚاإلٜكاع.
ٚقد تـشصٌ َـُا تكدّ ٚ :ضٛح إٔ االستٝاط ٚاالَتجاٍ االمجايٞ
يف ايعكٛد ٚاالٜكاعات -ال ٜٓايف ايـذصّ ايـُعترب ٚدٛد ٙيف إْػاٖ٤ا،
ْعِ ٜكتط ٞاالستٝاط يف ايعكٛد ٚاالٜكاعات إٔ ٜـذُع ايـُشتُالت
إلدزاى ايٛاقع ،ؾٝذُع ايـُهًـ بٗٓٝا أ ٚبُٗٓٝا  ٖٛٚقاصد دصَاْ
 ٚبٓش ٛايكطع ايباتٓ -إلْػا ٤ايطبب بهٌ ٚاسد َٓٗا أَُٗٓ ٚا ،أ: ٟإٕ االستٝاط يف ايـُعاَالت ٜطتًصّ تسدد ايـُشتاط ؾُٝا ٖ ٛايـُُط٢
غسعاّ َٔ ضبب االعتباز ٚطسٜل اإلْػاٖٚ ، ٤را ايرتدد ال ٜٓايف ايـذصّ
ايـُعترب يف اإلْػا ٤ايـُعاًَ ٞايـُٛدٛد دصَاّ يف باطٔ ايـُشتاط ،ألٕ
ايرتدد يف إَطا ٤اإلْػا ٤بٗرا أ ٚإَطا ٤اإلْػا ٤براى -ال ٜطسٓ بايـذصّ
ايـُطًٛب يف االعتباز ايكاْٚ ْٞٛال ٜـُٓع َٔ ٚدٛد ٙيف ايباطٔ .
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ٖرا نً٘ يف االستٝاط يف ايـُعاَالت بايـُعٓ ٢األخص -ايعكٛد
ٚاالٜكاعاتٖٓٚ -اى تٛصًٓٝات بعٓٛاْٗا ايعاّ ٖٞ -غري ايـُعاَالت-
ٚال إغهاٍ ٚ -يعً٘ ال خالف -يف غسع ١ٝاالستٝاط ؾٗٝاْ ،عري ايتطٗري
ٚايتطٗٓس َٔ ايٓذظ نُٔ تٓذٓظ بدْ٘ أ ٚثٛب٘ بايدّ ٚغو يف نؿا١ٜ
تطٗري ٙبايـُا ٤ايكًَ ٌٝسٚ ٠اسد ٠أّ البد َٔ ايتهساز ؾاستاط بايػطٌ
َستني أ ٚثالخ َسات -أدصأٚ ٙأدزى ايٛاقع بعًُ٘ٚ ،ال إغهاٍ يف
صشت٘ ٚغسعٝت٘ ٜكٓٝاّ ،ضٛا ٤تـُهٔ َٔ االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص-ًٞٝ
إدتٗاداّ أ ٚتكًٝداّ -أّ مل ٜتُهٔ َٓ٘ٚ ،ضٛا ٤إقتط ٢االستٝاط تهساز
ايعٌُ أّ مل ٜكتط٘ .
ٚعً ٢نٌ ساٍ قد تبني ٚاضشاّ إٔ االستٝاط يف ايتٛصًٝات
ايـُشطٚ ١يف ايـُعاَالت -طسٜلْ َػسٚعْ يًتدٚ ٜٔٓاَتجاٍ ايتهًٝـ
ٚتصشٝض ايـُعاًَٜ ٖٛٚ ،١تشكل بـُساعا ٠مجٝع ايـُشتُالت يػسض
إدزاى ايٛاقع دصَاّ ٚال إغهاٍ ؾ ٘ٝأصالّ  .ثِ ْبشح يف َكاّ ثإٕ عٔ :

االمتثال االمجالٌ يف األمىر التعبدية :
يف ايعبادات ايـُتك ١َٛبكصد إَتجاٍ األَس ايـُتعًل بٗا ٚبٓ ١ٝايتكسب
اىل اهلل تعاىل -سايتإ :قد ٜتٓذص ٚاقعٗا عً ٢ايـُهًـ ٚقد ال ٜتٓذص :
األٚىل  :إٔ ال ٜتٓذص ايٛاقع ايتػسٜع ٞعً ٢ايـُهًـ ٚال اغهاٍ
عٓدْا يف غسع ١ٝاالستٝاط ٚسطٓ٘ عكالّ يف األَٛز ايتعبد ١ٜساٍ عدّ
تٓذٓص ايٛاقع عً ،٘ٝنُا يف ايػبٗات ايـُٛضٛع ١ٝعً ٢اإلطالم ،نُٔ
ْرز إعطا ٤دٜٓاز تـكسٓباّ اىل اهلل ٜدؾع٘ يهٌ (طايب عًِ َػتػٌ ؾعالّ)
ثِ غو يف غدص أ ٚأغداص أْ٘ ٚاددْ يٛصـ ايـُٓرٚز ي٘ ٚأَهٓ٘
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ايتؿشٓص إلسساش ايٛاقع ٚتـشص ٌٝاإلطاع ١ايتؿص ،١ًٝٝيهٓ٘ تسى
ايؿشص ٚأعط ٢ايدٜٓاز يهٌ َٔ اغتب٘ صدق٘ أخراّ باالستُاٍ استٝاطاّ .
ٖٚهرا يف ايػبٗ ١ايبد ١ٜٚايـشهُ ١ٝبعد ايؿشص ٚاييت تـذس ٟؾٗٝا
ايربا ٠٤عٔ ايتهًٝـ ايـُشتٌُ ؾاْ٘ ال زٜب يف نؿا ١ٜاإلَتجاٍ اإلمجايٞ
ٚيف سطٔ اإلستٝاط ؾٗٝا اذا مل ٜهٔ َـشتاداّ اىل تهساز ايعٌُ ،نإٔ
ٜػو يف ٚدٛب ايطٛزٚ ٠دًط ١االضرتاس ١يف ايصال ٠ؾٛٝاظب عًُٗٝا
يف صًٛات٘ إستٝاطاّ إلدزاى ايٛاقع .
بٌ ٜـُهٔ ايك ٍٛبأْ٘ -يف َٛازد عدّ تٓذٓص ايٛاقع بايعباد ٠عً٢
ايـُهًـ -ضٛا ٤ايػبٗات ايـُٛضٛعٚ ١ٝايػبٗات ايـشهُ ١ٝايبد١ٜٚ
بعد ايؿشص -قد أذٕ ايـُٛىل يف إدسا ٤ايربا َٔ ٠٤اإليصاّ بٗا ٚزخٓص
يف تسى االستٝاط ،ؾٝه ٕٛاإلَتجاٍ اإلمجاي ٞأخراّ باالستُاٍ ٚإستٝاطاّ
يف ايد -ٜٔعُالّ سطٓاّ ٚناغؿاّ عٔ سطٔ ضسٜس ٠ايـُهًـ َع َٛالٙ
ٚزقَ ٓٞعٜٓٛت٘ ٚتبعٝت٘ يباز ٘٥دٌٓ ٚعال .
ايـشاي ١ايجاْٚ :١ٝقع ايهالّ يف نؿا ١ٜاإلَتجاٍ اإلمجايٚ ٞاإلستٝاط
يف ايعبادات عٓد تٓذٓص ايٛاقع عً ٢ايـُهًـ نُٛازد ايعًِ االمجايٞ
ٚايػبٗ ١ايبد ١ٜٚايـشهُ ١ٝقبٌ ايؿشص إذا إستاز اإلستٝاط اىل تهساز
ايعٌُ ايٛاسدٚ ،يتٛضٝض األَس تؿصٝالّْ -ـك: ٍٛ
أ -االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجاي :ٞقد ٜه ٕٛيف تهًٝـ َعًّٛ
إمجاالّ باالضتكالٍ ،نتال ٠ٚايدعا ٤هلل تعاىل عٓد زؤٖ ١ٜالٍ غٗس
زَطإٚ ،قد ٜه ٕٛايتهًٝـ ضُٓٝاّ نكسا ٠٤ايطٛز ٠يف ايصالٚ ،٠قد
ٜطتًصّ اإلستٝاطُ ايتهسازَ نرتدد ايصال ٠ايسباع ١ٝايـُؿسٚض ١بني ايكصس
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ٚايتُاّٚ ،قد ال ٜطتًصّ ايتهساز نإتٝإ ايطٛز ٠يف ايصال ٠ايـُؿسٚض١
إلستُاٍ ٚدٛب قسا٤تٗا .
ب -إٕ األخباز ايهجري ٠اآلَس ٠باإلستٝاط ٖ ٞإزغادْ -نُا تـشكل يف
ايبشٛخ ايـُاضٚ -١ٝإَطا ْ٤يـُا اضتكٌ ب٘ ايعكٌ ايؿطس ٟايطًَٔ ِٝ
سطٔ االستٝاط ٚاالْـكٝاد يًُٛىل ايـُٓعِ دٌٓ ٚعال ،ؾإْ٘ ٜتشكل ب٘
غسضُ اضتٝؿا ٤ايٛاقع ايتػسٜعُٜٚ ٞدزى ب٘ ايـُهًـ اَتجاٍ ايٛاقع تاَاّ
ؾاالستٝاط طسٜلْ َػسٚعْ يالَتجاٍ ٚايتدَ ٜٔٓا مل ٜـُٓع عٓ٘ َاْعْ غسعٞ
ؾالبد َٔ َالسعٚ ١دٛد ايـُاْع ٖٓا تؿصٝالّٜٚ ،كع ايهالّ تاز ٠ؾُٝا ال
ٜطتًصّ االستٝاطُ ايتهسازَ ٚأخس ٣ؾُٝا ٜطتًصَْ٘ ،بدأ ببشح :

كفاية االمتثال االمجالٌ واالحتًاط غري الـنشتلزم للتكرار :
اذا أَهٔ تـشص ٌٝايعًِ ايتؿص ًٞٝأ ٚايعٔ ايـُعترب باالَتجاٍ يف
ايعبادات َٔ طسٜل ايتكًٝد ٖٛٚ -ال ٜطتًصّ تهساز ايعباد -٠ؾٗ ٛايـدري
نٌ ايـدري ،إذ ايعٔ ايـداص باالَتجاٍ -اير ٟقاّ ايدي ٌٝايكطع ٞعً٢
إعتباز ٖٛ -ٙسذَ ١عترب ٠غسعاّ  ٖٛٚعًِْ تعبد ٟباالَتجاٍ َٓصٍٓ َٓصي١
ايعًِ ايٛدداْ ٞايتؿص ًٞٝباَتجاٍ ايعباد ٠ايـُأَٛز بٗا ،إذ ٜهٕٛ
االَتجاٍ ٚاالطاع ١عًٚ ٢ؾل أَازَ ٠عتربٚ ٠سذ ١ظَٓ ١ٝعتُدٖٛ - ٠
ْـش َٔ ْٛاالَتجاٍ ايعًُ ٞعٓد ايعكالٚ ٤ايـُتػسع ،١بـُعٓ ٢ن ْ٘ٛإَتجاالّ
َػابٗاّ يالَتجاٍ ايكطع ٞأ ٚبـشهُ٘ .
ٚيالَتجاٍ االمجايٚ ٞاإلستٝاط غري ايـُطتًصّ يًتهساز صٛزتإ :
ايصٛز ٠األٚىل  :ايػبٗ ١ايبد ١ٜٚايـشهَُ ١ٝع َعً ١َٝٛأصٌ ايطًب
ايػسعٚ ٞسص ٍٛايػو يف ن ْ٘ٛبـشدٓ ايٛدٛب أ ٚبـشدٓ اإلضتشباب،
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ٚايعاٖس دٛاش االستٝاط ٚغسعٝت٘ َٔ ،د ٕٚؾسم بني إستُاٍ تعًل
ايتهًٝـ اإلضتكالي ٞبايؿعٌ ناستُاٍ ٚدٛب غطٌ ايـذُع ١أ ٚايدعا٤
عٓد زؤ ١ٜاهلالٍٚ ،بني إستُاٍ تعًل ايتهًٝـ ايطُين نإستُاٍ
ٚدٛب قسا ٠٤ايطٛز ٠يف صال ٠ايؿسٜطٚ . ١ايبشح ٖٓا نً٘ يف ؾسض
إَهإ تـشص ٌٝايعًِ ايتؿص ًٞٝأ ٚايعٔ ايـُعترب باإلَتجاٍ .
ٚايعاٖس تـدٓٝس ايـُهًـ بني االَتجاٍ ايتؿص -ًٞٝايعًُ ٞايٛدداْٞ
أ ٚايتعبدٚ -ٟبني اإلَتجاٍ االمجاي ٞباالستٝاط بـُعٓ ٢صش ١اإلَتجاٍ
اإلمجاي ٞباالستٝاط ٚتستٝب األثس عُالّ عً ٢إستُاٍ ايتهًٝـ :
إضتكاليٝاّ أ ٚضُٓٝاّ -بداع ٞاَتجاٍ األَس ب٘ ٚايـُشسش ٚدٛد ٙإمجاالّ،

َهتؿٝاّ بكصد اَتجاٍ األَس ايٛاقعٚ ٞإٕ مل ٜكصد ٚدٛب٘ أ ٚاضتشباب٘،
ٚال ديَ ٌٝعترب ٜبد َ٘ٓ ٚتٛقٓـ سطٔ االستٝاط عً ٢غ : ٤ٞغسط َٔ
ايػسٚط -ض ٣ٛتـشكل َٛضٛع٘ يف ايـدازز :استُاٍ إزاد ٠ؾعً٘ أٚ
إزاد ٠تسنَ٘ :طتكالّ أَٓ ٚطُاّ ،ؾاذا تـشكل َٛضٛع االستٝاط نإ أَساّ
سطٓاّٚ ،ال ٜٛدد َاْعْ عٓ٘ َعتد ب٘ أصالّ ٚال إغهاٍ عٓدْا يف سطٔ
االستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجاي ٞبإتٝإ ايـُشتُالت َٚساعاتٗا يف ايعباد٠
ايٛاسد ٠اذا مل ٜطتًصّ تهسازٖا ْ .عِ أٚزد بعض االعالّ (قدِٖ) أٚ
ٜـُهٔ اإلٜساد عً ٢غسع ١ٝاالستٝاط ٖٓا بإغهاالت ثالث: ٖٞٚ ،١
األ :ٍٚإغهاٍ اإلخالٍ باعتباز قصد ايٛد٘ٚ ١ْٝ -دٛب ايعباد ٠أٚ
ْ ١ٝاضتشبابٗاٚ -تـُٝٝص عٓٛإ األَسٚ ،ألدً٘ ايتصَٛا بطالٕ عباد ٠تازى
طسٜك ٞاالدتٗاد ٚايتكًٝد َع ايتُهٔ َٔ أسدُٖا ٚإٕ عٌُ باالستٝاط
سٝح إٔ إتٝإ ايعبادَ ٠ع االستٝاط ايـُرنٛز ٜطتًصّ إيػا( ٤قصد
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ايٛد٘) اير ٖٛ ٟإتٝإ ايعباد ٠بٛصـ نْٗٛا ٚادب ١أَ ٚطتشب ١أٜ ٚأتٞ
بٗا يٛدٛبٗا أ ٚالضتشبابٗا ،ؾالبد َٔ ايؿشص ٚتـشص ٌٝايعًِ نٞ
ٜتشكل َٓ٘ قصد ايٛد٘ ايـُتٛقـ عً ٢ايعًِ بٛد٘ األَس ٌٖ ٖٛ
ايٛدٛب أّ ٖ ٛاإلضتشباب ،نُا إٔ إتٝإ ايعباد ٠بطسٜل االستٝاط
ٜتٓاؾَ ٢ع (قصد ايتُٝٝص) اير ٖٛ ٟتـُٝٝص أدصا ٤ايعبادٚ ٠غسا٥طٗا
ايٛادب ١عُا يٝظ بٛادب َأَٛز ب٘ .
إال أْ٘ ال دي ٌٝعً ٢إعتباز (قصد ايٛد٘) أ( ٚقصد ايتُٝٝص) ض٣ٛ
االمجاع ايـُٓك ٍٛاير ٟإدعا ٙبعض عًُا ٤ايهالّ ٚض ٣ٛإستُاٍ
إعتباز قصد ايعٓٛإ ايـداص يف سطٔ ايؿعٌ ايعباد ٟايـُساد إَتجاي٘
إستُاالّ ْاغ٦اّ َٔ إستُاٍ دخاي ١قصد ايعٓٛإ يف سطٔ ايؿعٌ بعٓٛاْ٘
ايـداصٖٓٚ ،ا ٜـشتٌُ إْاط ١سطٔ ايؿعٌ ايعباد ٟايـُساد إَتجاي٘
بكصد عٓٛاْ٘ ايـداص َٔ سٝح ٚدٛب ايؿعٌ ايـُسنب األصٌ أٚ
اضتشباب٘ َع تـُٝٝص األدصاٚ ٤ايػسا٥ط ايـُأَٛز بٗا عٔ غري ايـُأَٛز
بٗاٚ ،أْ٘ ٜـشتٌُ إٔ ال سطٔ يف ايؿعٌ ايعباد َٔ ٟد ٕٚقصد ٚد٘
ايؿعٌٚ -دٛباّ أ ٚاضتشباباّ -أ َٔ ٚد ٕٚتـُٝٝص أدصاٚ ٙ٤غسا٥ط٘
ايـُأَٛز بٗا عٔ غريٖا ،ؾالبد َٔ اإلتٝإ بٗا ٚ -يَ ٛع إغاز ٠إمجاي١ٝ
يراى ايعٓٛإ ايـداص ٚي ٛبإٔ ٜأت ٞب٘ بعٓٛإ ٚدٛب٘ أْ ٚدب٘. -
ٚايعاٖس عدّ ٚدٛد ديٚ ٌٝاضض عً ٢اعتباز قصد ايٛد٘ ٚتـُٝٝص
أدصا ٤ايعبادٚ ٠غسا٥طٗا ايـُأَٛز بٗا عٔ غريٖاٚ ،عدّ صالح اإلمجاع
ايـُٓكَ ٍٛهسزاّ يف بـشٛخ عًِ ايهالّ ٚضس ٣اىل بعض نتب ايؿك٘
ديٝالّ عً ٢إعتباز قصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝصٚ ،ذيو :
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أٚالّٖ :را االضتدالٍ أخصٓ َٔ ايـُدع ،٢الختصاص٘ بايتهًٝـ
االضتكالي -ٞايٛادب ايٓؿطٚ -ٞعدّ تأتٓ ٘ٝيف ايتهًٝـ ايطُين
ايـُسنب ،إذ ايتهًٝـ ايطُين-نٌ دص َٔ ٕ٤ايـُسنب أ ٚغسط ؾ -٘ٝال
ٜعترب ؾ ٘ٝتـُٝٝص ايـُأَٛز ب٘ َٔ ادصاٖ٤ا ٚغسٚطٗا أ ٚقصد ٚدٗ٘ :
ٚدٛب٘ أ ٚإضتشباب٘ ،ؾإ ايـُطًٛب يف ايـذص ٤ضُٔ ايٛادب ايعبادٟ
ايـُسنب ٖ ٛإتٝاْ٘ بداع ٞأَس ٙايٛاقعٚ ٞال ٜعترب قصد ٚدٗ٘ٚ -دٛب٘
أ ٚإضتشباب٘ٚ -ال ٜعترب قصد عٓٛاْ٘ ٚتـُٝٝص ٚادبات األدصاٚ ٤ايػسٚط
عٔ َطتشباتٗا عًَ ٢ا تـشكل يف َـشً٘  :بـشٛخ ْ ١ٝايعبادات،
ٚايـُػٗٛز إعتربٚا قصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝص يف َـذُٛع ايعٌُ ايعبادٟ
 ايٛادب ايٓؿط -ٞال يف نٌ دصٚ ٕ٤نٌ غسط َٔ أدصاٚ ٙ٤غسٚط٘ .ٚثاْٝاّ  :إٕ االمجاع ايـُتهسز ٖ ٛإمجاع َـٓك ٍٛمل ٜـشـسش إْـعـكادٙ
ؾـطالّ عٔ تعبٓدٜـت٘ ٚناغؿـٝت٘ عٔ ق ٍٛايـُعص. )( ّٛ
ٚثايجاّ  :إْ٘ ال دي ٌٝعً ٢إغرتاط قصد ايعٓٛإ ايـداصٚ -د٘ ؾعٌ
ايعباد ٠ايـُعُٛي -١أ ٚتـُٝٝص ايـُأَٛز ب٘ َٔ األدصاٚ ٤ايػسٚط َٔ غري
ايـُأَٛز ب٘ يف ايٛادب ايٓؿطٚ ٞايـُسنب ايتعبدٚ ٟال دي ٌٝعً ٢تكّٓٛ
سطٔ ايؿعٌ ايعباد ٟايـُساد إَتجاي٘ إمجاالّ ٚبٓش ٛاالستٝاط ،ؾاْ٘ ال
ٜٛدد دي َٔ ٌْٝاألخباز ايٛاصً ١ايٓٝا ٜدٍٓ عً ٢إعتباز (قصد ايٛد٘)
أ ٚعً ٢يص( ّٚتـُٝٝص أدصا ٤ايعبادٚ ٠غسا٥طٗا) ايـُأَٛز بٗا عٔ غري
ايـُأَٛز بٗاٚ ،ال زأٜٓا ؾكٗٝاّ ٜطسد ديٝالّ غسعٝاّ عًٚ ٢دٛب (قصد
ايٛد٘) أ ٚعً ٢يص( ّٚايتُٝٝص) يف أدصا ٤ايعبادات ٚغسا٥طٗاٚ ،يرا
ْـك ٍٛبـُا قاي٘ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد( :)ٙمل ْعجس ؾُٝا بأٜدٜٓا َٔ
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األخباز عًَ ٢ا ٜدٍ عً ٢إعتباز غ َٔ ٕ٤ٞذيو يف ايعبادَ ٠ع إٔ
ايـُطأيَ ١ـُا تعِٓ ب٘ ايبًٚ ٣ٛتتهسز ايـشاد ١ايٗٝا يٝالّ ْٗٚازاّ ،ؾعدّ
ايدي ٌٝيف َجٌ ذيو دي ٌٝايعدّٜٚ ،صضٓ يٓا دع ٣ٛايكطع بعدّ اعتباز
ٖر ٙاألَٛز يف ايعباد ، )7()٠ؾً ٛنإ قصد ٚد٘ ايعبادٚ ٠تـُٝٝص أدصاٗ٥ا
ٚغسا٥طٗا ايـُأَٛز بٗا َٔ غريٖا ٚ -ادباّ َٚعترباّ غسعاَّ ٖٞٚ -ـُا

ٜهجس االبتال ٤بٗاَ -ي ََ ٛز َد األَسُ ايػسع ٞبُٗا يف أخبازِٖ (“) َع أْو ال

تـذدٚ ٙازداّ يف أخبازِٖ ٚ -ي ٛبٓش ٛاإلغاز َٔٚ . - ٠عدّ ٚزٚد
األَس َِٓٗ(“) ٜٓهػـ عدّ اعتباز (قصد ايٛد٘) أ( ٚايتُٝٝص) ٚاقعاّ

نُا ٜٓهػـ نؿا ١ٜقصد اَتجاٍ األَس ايٛاقع ٞبايـُسنب ايـُأت ٞب٘ .
ٚبـتـكسٜبٕ ثإٕ ٖٚ -را إغهاٍْ عً ٢ايـدصِ ٚدي ٌٝإثـبات يًُدـتاز
ٚايصعِ : -إٕ ايعكٌ ايـُدزى يًص ّٚغهس ايسبٓ ايـُٓعِ دٌٓ ٚعال
ٚايـشانِ بٛدٛب اإلطاعٚ ١تسى ايعصٝإٖ ،را ايعكٌ ايؿطس ٟايطًِٝ
ٜدزى يص ّٚإَتجاٍ أَس ايـُٛىل بإتٝإ َتعًل أَسَٚ ،ٙع إستُاٍ دخاي١
(قصد ٚد٘ ايعباد )٠أ ٚقصد تـُٝٝص أدصاٗ٥ا ٚغسا٥طٗا ايـُأَٛز بٗا َٔ
غري ايـُأَٛز بٗاْ -دؾع٘ بأصٌ اإلطالم ايًؿع ٞإٕ أسسشٚ ،إال
ؾاإلطالم ايـُكاََ ٞـشهِٓ ،إذ ي ٛنإ ايكصد ايـُرنٛز دخٝالّ يف ْعس
ايػازع -يٛدب عً ٘ٝايتًطٓـ ببٝاْ٘ ،يػؿً ١ايـُهًؿني عٓ٘ ٚعٔ دخايت٘
يف ايعبادٚ ١ٜإقتطا ٤يطؿ٘ تـكسٜبِٗ اىل َصايـشَِٗٗٓٚ -ا دخاي ١ايكصد
ٖرا أ ٚذاى -سرزاّ َٔ اإلخالٍ بػسض٘ ايًطؿ ،ٞؾُٔ عدّ بٝإ دخاي١
(قصد ٚد٘ ايعباد )٠أ( ٚقصد تـُٝٝص أدصا ٤ايعبادٚ ٠غسٚطٗا) َع
( )7ؾٛا٥د االص : ٍٛز - 168 : 4طبع َؤضط ١ايٓػس االضالَ. ٞ
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اقتطا ٤تًطٓؿ٘ ضبشاْ٘ بٝاْٗا يعبادْ -ٙطتهػـ عدّ ايٛدٛب ْٚدؾع
إستُاي٘ باإلطالم ايـُكاَ. ٞ
ٚايـشاصٌ اْ٘ مل ٜتبني يٓا ديَ ٌٝعترب عً ٢إعتباز (قصد ايتُٝٝص) أٚ
(قصد ايٛد٘) نْ ٞـُٓع عٔ االستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجايٜٚ ،ٞهؿٓٝا
ايتُطو باإلطالم ايـُشهِٓ يدي ٌٝإعتباز ايعباد - ٠االضتكالي ١ٝأٚ
ايطُٓ -١ٝعً ٢ناٌٖ ايعبد ،يػسض ْؿ ٞإستُاٍ إعتباز قصدُٖا .
ٚي ٛمل ٜـشسش اإلطالم يف دي ٌٝعباد -ٕ٠يؿعٝاّ أَ ٚكاَٝاّ -أَهٓٓا
ايسدٛع اىل أصٌ ايربا َٔ ٠٤تـكٝٝد دي ٌٝايعباد ٠بكصد ايتُٝٝص أ ٚبكصد
ايٛد٘ ،أ ٚايسدٛع اىل أصٌ ايربا َٔ ٠٤غسطٝتُٗا غسعاّ .

االغهاٍ ايجاْٚ :ٞقد أٚزد ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قد )ٙيف َـذًظ بـشج٘
بعد إذعاْ٘ بػسع ١ٝاالستٝاط ٚسطٓ٘ ٚإَهإ إتٝإ ايعباد ٠بداعٞ
إَتجاٍ أَس اهلل تعاىل بٗا ٚإٕ مل ٜعًِ أْ٘ ٚادبْ أَ ٚطتشب ٚمل ٜـُٝص
ايـُأَٛز ب٘ عٔ غريٚ ،ٙذيو يعدّ اعتباز قصدُٖا يف ايٛادب
ايتعبد ،ٟإال أْ٘ أٚزد إغهاالّ ٜـدتٌ ب٘ االَتجاٍ االستٝاطٚ ٞإٕ نإ
إَتجاالّ عًُٝاّٚ ،تٛضٝش٘ :
إٕ ايعكٌ ٜدزى ٜٚـشهِ بإٔ االَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجاي ٞيف طٍٛ
االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ، ًٞٝسٝح ٜدزى ايعكٌ أْ٘ ٜعترب يف سطٔ
االستٝاط :ايعذص عٔ إشاي ١ايػبٗٚ ١عدّ ايتُهٔ َٔ االَتجاٍ ايتؿصًٞٝ
 بادتٗادٕ أ ٚبتـكًٝد -ؾال ٜـشطٔ َٔ ايعبد اإلطاع ١االستُايَ ١ٝعتـُهٓ٘ َٔ اإلطاع ١ايعًُ ١ٝايتؿص( ١ًٝٝألٕ سكٝك ١ايطاع ٖٞ ١إٔ تهٕٛ
إزاد ٠ايعبد تبعاّ إلزاد ٠ايـُٛىل باْبعاث٘ عٔ بعج٘ ٚتـشسٓن٘ عٔ تـشسٜه٘،
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ٖٚرا ٜتٛقـ عً ٢ايعًِ بتعًل ايبعح ٚايتشسٜو ْـش ٛايعٌُ،....
ٚاالْبعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ يٝظ -يف ايـشكٝك -١إْبعاثاّ ،ؾال ٜهاد
ٜتشكل سكٝك ١ايطاعٚ ١االَتجاٍ إال بعد ايعًِ بتشكل ايبعح يٝهٕٛ
()8

االْبعاخ عٔ ايبعح)

ٖٚرا -نالّ ايـُشكلٜ -عين إدزاى ايعكٌ

يرتتٓب اإلَتجاٍ ،ؾٝتكدّ اإلَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصٜٚ ًٞٝسدضَٚ ،ع
ايعذص عٓ٘ ٜسدض االستٝاط ٚاالَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجايَٚ ،ٞع ايعذص
عٓ٘ ٜسدض االَتجاٍ ايعينَٚ ،ع ايعذص عٓ٘ ٜسدض االَتجاٍ االستُاي.ٞ
ٖرَ ٙساتب االَتجاٍ ٚاالطاع ١يف ْعس ايعكٌٚ ،ال ٜـذٛش االْتكاٍ
اىل َستب ١السك ١إال َع ايعذص ٚعدّ ايتُهٔ َٔ ايـُستب ١ايطابكٚ ،١قد
سه ٞعٔ بـشح ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قد )ٙقٛيْ٘( :عِ االْبعاخ عٔ
ايبعح ايـُشتٌُ َستب َٔ ١ايعبٛدْٚ ١ٜـش َٔ ْٛايطاعٚ ١االَتجاٍ ،إال
أْ٘ ٜتٛقـ سطٔ ذيو عً ٢عدّ ايتُهٔ َٔ االْبعاخ عٔ ايبعح
ايـُعً ّٛاير ٖٛ ٟسكٝك ١ايعبادٚ ٠ايطاع ،١ؾُع ايتُهٔ َٔ االَتجاٍ
ايتؿص ًٞٝال ٜـشطٔ َٔ ايعبد االَتجاٍ اإلستُايٚ ،ٞايـُؿسٚض إٔ
االَتجاٍ يف مجٝع َٛازد االستٝاط ال ٜه ٕٛإال استُايٝاّ ست ٢يف
()9

ايػبٗات ايـُكس ١ْٚبايعًِ االمجاي)ٞ

 .إذٕ ظاٖس ايـُشكل(قد)ٙ

إدزاى ايعكٌ تستٓب االَتجاٍ اإلمجاي ٞعً ٢االَتجاٍ ايكطع ٞايتؿص.ًٞٝ
ثِ ي ٛغههٓا يف ذيو  -ؾال أقٌ َٔ عدّ إسساش إضتكالٍ ايعكٌ
بإدصا ٤اإلَتجاٍ اإلمجايَ ٞع إَهإ االَتجاٍ ايتؿصٚ ،ًٞٝعٓد٥ر
( )8ؾٛا٥د االص : ٍٛز - 169: 4طبع َؤضط ١ايٓػس االضالَ. ٞ
( )9ؾٛا٥د االص : ٍٛز - 171: 4طبع َؤضط ١ايٓػس االضالَ. ٞ
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ٜـشصٌ ايػو َ ٖٛٚـذس ٣األصٌ ايعًُٚ ،ٞسٝح ٜدٚز األَس بني
تعٝني االَتجاٍ ايتؿصٚ ًٞٝبني ايتدٝري بٚ ٘ٓٝبني اإلَتجاٍ اإلمجايٞ
ؾايـُسدع قاعد( ٠ايػػٌ ايٝكٝين ٜطتدع ٞايؿساؽ ايٝكٝين) ؾإٕ يصّٚ
(تـشص ٌٝاالَتجاٍ ايتؿصَ )ًٞٝتعنيْ عً ٢ايـُهًـ  َٔ ٖٛٚغسا٥ط
و يف تـشكل االطاع١
تـشكل االَتجاٍ بعد ايعًِ باالغتػاٍَٚ ،ع٘ ُٜػَ ٓ
ٚاالَتجاٍ باالستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجايٚ ،ٞالبد َٔ تؿسٜؼ ايرَٜ ١كٓٝاّ
نُا اغتػًت ٜكٓٝاّٜٚ ،تشكل ٖرا بتشص ٌٝاالَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصًٞٝ
خاص َٔ ّ١طسٜل االدتٗاد أ ٚايتكًٝد .
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أٚالّ :إْ٘ ال ديٚ ٌٝاضض عً ٢يص ّٚاالْبعاخ عٔ ذات األَس
ٚايبعحٚ ،ال دي ٌٝعً ٢بطالٕ االْبعاخ عٔ استُاٍ األَس ٚايبعح،
نُا ال دي َٔ ٌٝايػسع ايـشهٚ ِٝال َٔ ايعكٌ ايؿطس ٟايطً ِٝعً٢
تستٝب اإلطاعٚ ١اَتجاٍ أٚاَس ايـُٛىل ايـُعبٛد بٗرا ايرتتٝب ايسباع،ٞ
بٌ ٜـُهٔ ايك ٍٛبٛثٛم  :إْ٘ يٝظ َٔ غإٔ ايعكٌ ايؿطس ٟايطًٚ ِٝال
دزَنٔ٘ أنجس َٔ إدزاى (يص ّٚإطاع ١ايـُٛىل ايـُٓعِ ٚاَتجاٍ أٚاَسٙ
يف َُ ِ
ْٛٚاٖ ،)٘ٝأ ٟيٝظ َٔ غإٔ ايعكٌ إٔ ُٜػَسٓعَ اعتباز غ ٤ٞشا٥د عً٢
ذاى ايـُدزى (يص ّٚاإلطاع ،)١ؾإْ٘ َدزٔىْ يٝظ بـشانِ ٚال َػسٓع ،ؾال
ٜـُهٓ٘ إٔ ٜدزى اعتباز (يص ّٚاالْبعاخ عٔ ايبعح ايٝكٝين) شا٥داّ عً٢
إدزان٘ يص ّٚاإلطاعٚ ،١يرا ال ٜتُهٔ ايعكٌ َٔ إدزاى (تستٓب االَتجاٍ
اإلمجاي ٞاالستٝاط ٞعً ٢تعرز االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص )ًٞٝنٝـ ؟
ٚايٛددإ ٜطاعد عً ٢تطً ِٝايعكٌ بصش ١اإلَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصًٞٝ
ٚاإلَتجاٍ االمجايَ ٞعاّ ٚعً ٢سدٓ ٕ ضٛا. ٤
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ٚثاْٝاّ  :إٕ قٛي٘(قدٚ( :)ٙاالْبعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ يٝظ -يف
ايـشكٝك -١إْبعاثاّ ،ؾال ٜهاد ٜتشكل سكٝك ١ايطاعٚ ١االَتجاٍ إال بعد
ايعًِ بتشكل ايبعح يٝه ٕٛاالْبعاخ عٔ ايبعح) ايـُعً ّٛايـُتٝكٔ-
ٖرا ٜطتدع ٞإقسازاّ َٔ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قدٚ )ٙاعرتاؾاّ بعدّ صش١
االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجاي ٞعً ٢اإلطالم ست ٢يف ساٍ ايعذص عٔ
االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ،ًٞٝألٕ االْبعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ يٝظ
 يف ايـشكٝك -١إْبعاثاّ نُا أؾاد(قدَ )ٙع أْ٘ صسٓح بسؾض ٖرا ايالشّٚإدع ٢زدشإ االستٝاط عٓد تعرز االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص. ًٞٝ
ٚثايجاَّ :ع غضٓ ايطسف عُا ضبل -ال ٜٛدد َدزى ٚاضض يهٕٛ
االَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجاي ٞيف ط ٍٛاالَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ًٞٝبـشٝح
ال تتشكل اإلطاع ١عٓد االستٝاط َع ايتُهٔ َٔ اإلطاع ١ايتؿص١ًٝٝ
بطسٜل االدتٗاد أ ٚايتكًٝد ،ؾإ ايعكالٚ - ٤عكٛهلِ َعِٗ بايٛددإ-
ُٜـكٔـسٜٓٚ ٕٚعرتؾ ٕٛبتـشكل اإلطاع ١عٓد االَتجاٍ االستٝاط ٞنتشككٗا
باالَتجاٍ ايتؿص ،ًٞٝبٌ ٜعترب ٕٚايـُشتاطَ خريَ َطٝع ٕ :ؾُٔ أَسَٛ ٙالٙ
بإتٝإ ايصالٚ ٠إستٌُ إزادت٘ تعاىل يكسا ٠٤ايطٛزٜ ٠ـُهٓ٘ إدسا ٤أصٌ
ذسٜٔٗا ٜٚكسأ ايطٛز ٠يف صالت٘
ايرباٚ َٔ ٠٤دٛب قسا٤تٗا ،يهٓ٘ ال ُٜـ ِ
استٝاطاّ زغِ غه٘ يف ٚدٛبٗاٖٚ ،را ٜعترب ٙايعكال ٤خري َطٝع يـُٛال.ٙ
ٚزابعاّ َ :ع غض ايطسف عُا ضبل ٚتطً ِٝن ٕٛاالَتجاٍ االمجايٞ
يف ط ٍٛاالَتجاٍ ايتؿص ،ًٞٝؾإ ايـُسدع عٓد ايػو ٖٓا ٖ ٛايربا٠٤
د ٕٚاالغتػاٍٚ ،ذيو ألٕ ايػو ٖٓا ٜسدع اىل ايػو يف إعتباز
(اإلْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىل ايـُتٝكٔ) د ٕٚبعج٘ ايـُشتٌُٖٚ ،را أَسْ
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َـشتٌُ شا٥د عًَ ٢ا عًِ ٜكٓٝاّ َٔ اعتباز عباد ١ٜايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘
 ٚعباد ١ٜايؿعٌ تـتـك ّٓٛبإضاؾت٘ اىل اهلل تعاىل بٓش ٛإضاؾٖٚ -ٕ١راغو يف أصٌ ايتهًٝـ َ ٖٛٚـذس ٣ايربا. ٠٤
االغهاٍ ايجايح عً ٢غسع ١ٝاالستٝاط ؾُٝا ال ٜطتًصّ ايتهسازٖٛٚ -
آتٕ يف االستٝاط ايـُطتًصّ يًتهساز أٜطاَّٚ -ـشصً٘ :إٕ ظاٖس ايهتاب
رنِسٔ ٔإِٕ نُِٓتُِِ
ٚايطٓ ٖٛ ١غسع ١ٝطسٜك ٞاالدتٗاد ٚايتكًٝدطؾَاضِأَيُٛا أٌََِٖ اي ِّ
ال َتعِ ًََُُٕٛصايٓشٌ43:طؾَ ًَِٛال َْؿَسَ َِٔٔ نٌُِّ ؾٔسِقَ َُِِِٗٓٔ ٕ١طَأ٥ؿَ ْ١ئَٝتَؿَكُٖٗٛا ؾٔٞ
دعُٛا إٔيََ ِِِٔٗٝيعًَُِِٖٗ َٜشِرَزَُٕٚص بسا،111:٠٤
ايدَِّٚ ٜٔٔئُٓٝرٔزُٚا َقٔ ََُِِِٗٛإذَا زَ َ

ؾاالعتُاد يف َكاّ ايتدٚ ٜٔٓاَتجاٍ أٚاَس اهلل تعاىل ْٛٚاٖ ٘ٝعً ٢ظاٖس
ايهتاب ٚايطٓ ١ايكاضٝني بػسع ١ٝاالدتٗاد ٚايتكًٝد ٚ ،ال ديٚ ٌٝاضض
َٔ ايهتاب أ َٔ ٚايطٓ ١عً ٢غسع ١ٝاالستٝاط نطسٜل اىل ايتد. ٜٔٓ

يهٔ ٖرا ايبٝإ يٝظ اغهاالّ عً ٢غسع ١ٝاالستٝاطٚ ،اْـُا ٖ ٛديٌٝ
إثـبات يـػسعـ ١ٝاالدـتٗاد ٚايـتـكًـٝدٚ ،يٝظ ؾـ ٘ٝدالي ١عًَ ٢ـٓع ضًٛى
طسٜل االسـتٝاط يًٛص ٍٛاىل ايٛاقع ايتػسٜعٚ ٞإدزان٘ ٚإسساش زضاٙ
ضبشاْ٘ٚ ،تهؿ ٞايبٝاْات ايـُاض ١ٝإثباتاّ يػسع ١ٝاالستٝاط ،الضُٝا َع
االيتؿات اىل إٔ طسٜل االَتجاٍ اإلمجايٜ ٞدزى ايـُهًـ عٓد ٙايٛاقع
ايتػسٜع ،ٞنُا ٜهػـ تـشٌُ ايـُهًـ َػكت٘ عٔ عع ِٝعًكت٘ َع
زبٓ٘ ٚأْ٘ أغدٓ خطٛعاّ ٚطٛاع َٔ ّ١ٝايـُذتٗد  َٔٚايـُكًد ايرٜ ٟعٌُ
يف إطاعت٘ بـُا ٖ ٛأخـٓ ٚأٜطس َٔ ايـُشتاط ،ؾال قصٛز يف االَتجاٍ
االستٝاط ٞبٌ ٜٓبػ ٞاإلقساز بأْ٘ أسطٔ َٔ ايطسٜكني اآلخسٚ ٜٔأق٣ٛ
يف ايػسعٚ ١ٝايصشٚ ١االدصا. ٤

كفاية االمتثال اإلمجالٌ واالحتًاط يف العبادة غري املشتلزم للتكرار )465(.............

ٚايـشاصٌ إٔ ال اغهاٍ عٓدْا يف سطٔ االستٝاط ٚصشت٘ يف
ايعباد ٠اييت ال تطتًصّ ايتهساز ٚغسع ١ٝاالَتجاٍ االمجاي ٞألٚاَسٖا،
بٌ ٖ ٛايـُصدام األزق ٢يإلطاعٜٚ ،١هؿ ٞايـُشتاط إٔ ٜكصد إَتجاٍ
األَس ايٛاقع ٞبايعبادٚ ٠إٕ مل ٜعًِ ٚدٛبٗا أ ٚاضتشبابٗا ٚإٕ مل ٜـُٓٝص
األدصاٚ ٤ايػسا٥ط ايـُأَٛز بٗا عٔ غري ايـُأَٛز بٗا .
ٖرا تـُاّ نالَٓا يف ايصٛز ٠األٚىل َٔ صٛز االَتجاٍ اإلمجايٞ
غري ايـُطتًصّ يتهساز ايعباد. ٠
ايصٛز ٠ايجاْ : ١ٝايػبٗ ١ايبد ١ٜٚايـشهَُ ١ٝع عدّ ن ٕٛايطًب
ايػسعَ ٞعًَٛاّ ،نإٔ ٜدٚز أَس ايؿعٌ ايعباد ٟايـُشتٌُ إزادت٘ غسعاّ
بني نٚ ْ٘ٛادباّ ٚبني ن ْ٘ٛدا٥صاّ بـُعٓا ٙايعاّ ْعري االضتٗالٍ يسؤ١ٜ
ٖالٍ غٗس زَطإ ٚايدعا ٤عٓد ايسؤ ١ٜؾاْ٘ ٜـشتٌُٚ -ي ٛضعٝؿاّ-
ٚدٛبُٗا أ ٚأسدُٖا غسعاّ ،بٌ سه ٞايك ٍٛب٘ عٔ بعض األعالّ،
يهٓ٘ مل ٜـشسش ايطًب ايٛدٛب ٞايػسع ٞب٘ ،ؾٌٗ ٜػسع االستٝاط ؾ٘ٝ
بايؿعٌ؟ ٖ .را َا إخـتًؿت أْـعاز ايؿكٗا ٤ؾٚ ،٘ٝال اغهاٍ يف سـطٓ٘
ٚصشـت٘ عـٓدْا ،يهـٓـ٘ قـد أٚزد عً ٘ٝبعض االعالّ اغهايني َاْعني
عٔ صشت٘ ٚسطٓ٘ٚ ،تـكسٜسُٖا :
االغهاٍ األ :ٍٚإٔ ٜـُُٓع عٔ غسع ١ٝاالستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجايٞ
باختالٍ (قصد ايٛد٘) (ٚقصد تـُٝٝص ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ عٔ غري)ٙ
عٓد االستٝاط ٖٓاٖٚ ،را َاْع َٔ نؿا ١ٜاإلَتجاٍ االمجاي. ٞ
إال أْ٘ قد تبَ ٔٓٝؿصالّ  :عدّ َٓعٜ٘ٚ ،ـُهٓٓا إٔ ْدؾع إستُاي٘
باالضتٓاد اىل االطالم ايًؿع ٞايجابت يدي ٌٝايٛادب ايعباد ٟايـُساد
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إَتجاي٘ إٕ أسسش ٚدٛدٚ ،ٙإال ْدؾع٘ باالضتٓاد اىل اإلطالم ايـُكاَٞ
ايٓاغ َٔ ٤ٞعدّ ايتٓب ٘ٝعً ٢إعتباز قصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝص يف َطأيٕ١
غسعٜ ٕ١ٝهجس إبتال ٤ايـُؤَٓني بٗا َع يطـ ايـُػسع تعاىل يف تػسٜعات٘،
َٚع بكا ٤ايػو ْدؾع استُاٍ إزادت٘ غسعاّ بأصٌ ايربا ٠٤ايػسع. ١ٝ
االغهاٍ ايجاْ : ٞإٔ ُٜـُٓع عٔ نؿا ١ٜاالستٝاط يف ٖر ٙايصٛز ٠بـُا
أؾاد ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين(()11قد)ٙيف َـذًظ بـشج٘ ايػسٜـ َٔ بٓا ٘٥عً٢
عدّ نؿا( ١ٜاإلْبعاخ عٔ إستُاٍ األَس ٚايبعح) يف َكاّ اإلطاع١
ٚاالَتجاٍ َع تـُهٔ ايـُهًـ َٔ (اإلْبعاخ عٔ ْؿظ األَس) بايؿعٌ
ٚعٔ بعح ايـُٛىل َتٝكٓاّ اي ،٘ٝبـُعٓ ٢إختصاص سُطٔ االستٝاط بـُا
اذا مل ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ إشاي ١ايػبٗٚ ١مل ٜتُهٔ َٔ َعسؾ ١ثبٛت
األَس ٜكٓٝاّٚ -دداْٝاّ أ ٚتعبدٜاّ. -
ٚتـؿص ٌٝايبٝإ ٚاضشاّ :إٕ َساتب اإلَتجاٍ عكالّ أزبع : ١االَتجاٍ
ايتؿص ،ًٞٝثِ االَتجاٍ اإلمجاي ،ٞثِ االَتجاٍ ايعين ،ثِ االَتجاٍ
اإلستُايٚ ،ٞال ٜـذٛش االْتكاٍ اىل ايـُستب ١ايالسك ١إال بعد تعرز
ايـُستب ١ايطابك ،١أ ٟإٕ ايعكٌ ايـشانِ بـشطٔ إطاع ١ايـُٛىل ايـُٓعِ
دٌٓ ٚعال ٚيص ّٚإَتجاٍ أٚاَسْٛٚ ٙاُٖٜ -٘ٝدزى إٔ سكٝك ١اإلطاع١
تـتك ّٛبتبع ١ٝإزاد ٠ايـُهًـ إلزادَٛ ٠الٚ ٙإْبعاث٘ عٔ بعج٘ ٚتـشسن٘
عٔ تـشسٜه٘ تعاىل يًعٌُ ايـُطًٛب َٓ٘ غسعاّٖٚ ،را ٜتٛقـ عً٢
ايعًِ بتعًل األَس ٚايبعح ْـش ٛايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ ستٜٓ ٢بعح عٔ
األَس ايـُعًٚ ،ّٛال ٜٓؿع االْبعاخ عٔ إستُاٍ بعج٘ ٚأَس- ٙنُا يف
( )11ؾٛا٥د االص : ٍٛز. 171 + 169 : 4
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اإلَتجاٍ اإلمجاي ٞاالستٝاطٚ ٞيف اإلَتجاٍ اإلستُاي -ٞؾٝهٖ ٕٛرا
َتأخساّ يف ايستب ١عٔ اإلَتجاٍ ايكطع ،ٞؾال ٜهؿ ٞاالستٝاط -االَتجاٍ
اإلمجاي -ٞنُا ال ٜهؿ ٞاالَتجاٍ االستُايَ ٞع ايتُهٔ َٔ االْبعاخ
ايكطع ٞعٔ ْؿظ األَس ٚساٍ ايكدز ٠عً ٢تـشص ٌٝايعًِ ايتؿصًٞٝ
باَتجاٍ األَس ايٛاقعٖ ،ٞرا َا ٜـشهِ ب٘ ايعكٌ .
و يف إضتكالٍ ايعكٌ بإدزاى ذيو ؾال أقٌ َٔ إستُاٍ إعتباز
ٚي ٛغُ ٓ
(االْبعاخ عٔ ايبعح ايٝكٝين) ٚاألَس ايكطع ،ٞأ ٚال أقٌ َٔ إستُاٍ
دخاي(١اإلْبعاخ عٔ ايبعح ايكطع )ٞيف سص ٍٛايتكسٓب ٚحتكل ايعباد٠
ؾٝه ٕٛايـُسدع قاعد ٠االغتػاٍ ألٕ ايػو ٚاالستُاٍ ايـُرنٛز
َستبط بـُسسً ١االَتجاٍ ٚضكٛط األَس ايـُتٝكٔ بعد ايٝكني باالغتػاٍ.
ٚبتعبري ثإٕ ٜ :دٚز األَس بني تع ٔٓٝاالَتجاٍ ايتؿص ًٞٝعٓد ايتُهٔ
َٓ٘ ٚبني ايتدٝري بٚ ٘ٓٝبني االَتجاٍ االستٝاط ٞأ ٚاالستُايٚ ،ٞنًُا
داز األَس بني ايتعٝني ٚبني ايتدٝري ؾاألصٌ ٜكتط ٞايتعٝني تـشهُٝاّ
يكاعد( ٠االغتػاٍ ايٝكٝين ٜطتدع ٞايتؿسٜؼ ايٝكٝين) .
ٜٚسد عً ٘ٝعد ٠اغهاالت :
األ :ٍٚإٕ ايـعـكٌ َدزىْ بـُا آتـا ٙاهلل َٔ ايـك ٠ٛايؿهس ١ٜايـدالق١
ٚسانِ بـشطٔ إطاع ١ايـُٛىل ايـُٓعِ دٌٓ ٚعال ٚبًص ّٚايتشرٓز عٔ
ْ
عكٛبت٘ عً ٢عصٝاْ٘ َٚـدايؿت٘ٚ ،سكٝك ١اإلطاع ١يف ايعبادات ٖ ٞإتٝإ
َا أَس ايـُٛىل ب٘ ٚبعح ايَ ٘ٝطاؾاّ اىل ايـُٛىل َٓٚطٛباّ ايَٚ ٘ٝتكسباّ ب٘
ْـشٚ ،ٙٛيٝظ يًعكٌ ضًط ١ايـشهِ ايـُٛي ٟٛأ ٚق ٠ٛايتػسٜع ٚايتكٓني
أ ٚصالس ١ٝاإلغرتاط ٚاالعتباز ايـُٛي ،ٟٛستٜ ٢طعٓا تصدٜل
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ايـُشكل ايكا ٌ٥بإٔ ايعكٌ ٜـشهِ ٜٚكط ٞباعتباز (اإلْبعاخ عٔ ْـؿظ
األَس)ٚ ،ال ٜهؿ ٞعٓد ايعكٌ  :اإلْبعاخ عٔ (إستُاٍ األَس) .
ٚثاْٝاَّ :ع ايتٓصٍٓ عُا َطْ ٢ـك : ٍٛإٕ اإلطاع ١ايـُطتشطٓ ١عكالّ
َتـكـ ١َٓٛباالْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىلٚ ،ال ديُٜ ٌٝـشسش يٓا إدزاى ايعكٌ
ألَس : ٜٔاأل ٍٚقطاؤ ٙبًص( ّٚاإلْبعاخ عٔ بعج٘ ايـُتٝكٔ)ٚ ،ايجاْٞ
قطاؤ ٙبعدّ نؿا ١ٜاإلْبعاخ عٔ إستُاٍ بعج٘ ٚأَس. ٙ
ٚعٓد٥ر ؾايصشٝض عدّ إعتباز (اإلْبعاخ عٔ ايبعح ايـُتٝكٔ) ٚأْ٘
نُا ٜهؿ ٞاإلْبعاخ عٔ أَس ايـُٛىل ٚبعج٘ ايـُتٝكٔ ٜهؿ ٞاإلْبعاخ عٔ
إستُاٍ األَس ؾٝؤت ٢بـُشتٌُ ايٛدٛب بسداَ ٤طًٛبٝت٘ ،ضٛا ٤إستٌُ
ٚدٛب٘ االضتكالي ٞناالضتٗالٍ ٚايدعا ٤عٓد زؤٖ ١ٜالٍ غٗس زَطإ
ٚغٛاٍ ٚذ ٟايـشذ ،١أّ إستٌُ ٚدٛب٘ ايطُين الستُاٍ ن ْ٘ٛدصّ٤
يف ٚادب َسنب نكسا ٠٤ايطٛزٚ ٠دًط ١االضرتاس ١يف ايصال. ٠
ْعِ البد إٔ ال تُـشتٌُ َاْعٝت٘ َع إستُاٍ َطًٛب ١ٝؾعً٘ٚ ،إال اذا
داز أَس ؾعٌ ٕبني ن ْ٘ٛدص ّ٤أ ٚغسطاّ ٚبني نَ ْ٘ٛاْعاّ إقتط ٢االستٝاط
ؾعٌ ايـُسنب َسَ ّ٠ع ايؿعٌ ايـُشتٌُ إزادت٘ َٚسَ ّ٠ع ايرتىٚ ،إْدزز
يف ايؿسض ايالسل  :االستٝاط ايـُطتًصّ ايتهسازٖ .را ْٚػهٌ :
ثايجاّ :بأْ٘ َع ايتٓصٍٓ عُا َطٚ ٢ؾسض أْ٘ قد إضتشهِ ايػو ٚبكٞ
إستُاٍ إعتباز(اإلْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىل) ٚدخً٘ يف سص ٍٛايتكسٓب
ايـُعترب يف ايعباد ٠أ ٚإستٌُ إعتباز(اإلْبعاخ عٔ ذات األَس) يف حتكل
االطاع ١اييت ٜطتشطٓٗا ايعكٌْ -ـؿٓٝا االستُاٍ ايـُرنٛز بأصٌ ايربا٠٤
عٔ األنجس االزتباط ٞايـُشتٌُ ،إذ ايعكٌ ايؿطسُٜ ٟدزى يص ّٚإطاع١
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ايـُٛىل غهساّ يٓعُ٘ اييت ال تُـشصٚ ٢ألؾطاي٘ ،ؾٝه ٕٛايـُدزى ايعكًٞ
يص ّٚإَتجاٍ أٚاَس ايـُٛىلٚ ،اذا غههٓا ٚإستًُٓا إعتباز خصٛص١ٝ
(االْبعاخ عٔ ايبعح ايـُتٝكٔ) نإ أَساّ شا٥داّ عً ٢أصٌ ايتهًٝـ
ٚنإ إستُاالّ ال ُٜعًِ إزادتُ٘ يًُٛىل ٜـُهٔ ْؿ ٘ٝبأصٌ ايربا. ٠٤
ٚبتكسٜب ثإٕ  :إْ٘ قد إضتكسبٓا يف بـشٛخ ايتعبدٚ ٟايتٛصً ٞإٔ
قصد ايكسب ٖٛ ١ايـُعترب غسعاّ يف االَس ايتعبدٜٚ ٟتشكل ايتكسٓب ب٘ عٓد
إضاؾ ١ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ تريٓالّ هلل ضبشاْ٘ٚ ،ال دي ٌٝعً ٢إعتباز َا
ٜصٜد عًٖ ٢را يف ايٛادب ايتعبد :َ٘ٓٚ ،ٟإعتباز (االْبعاخ عٔ أَس
ايـُٛىل ايـُتٝكٔ) ؾاْ٘ ال دي ٌٝعًٜ ٘ٝدعُ٘ .
ٚي ٛإضتشهِ ايػو ٚإستُاٍ إعتباز(االْبعاخ عٔ ايبعح ايـُتٝكٔ)
يف تـشكل إَتجاٍ ايٛادب ايتعبدْ -ٟـؿٓٝا ٙبأصٌ ايربا َٔ ٠٤األنجس
اإلزتباط ٞنطا٥س األدصاٚ ٤ايػسا٥ط ايـُشتًُ ١يف ايـُسنب ايعباد. ٟ
ٚس٦ٓٝر :اذا أت ٢ايـُهًـ بايؿعٌ ايعباد ٟاالضتكالي ٞنكسا ٠٤ايدعا٤

عٓد زؤ ١ٜاهلالٍ أ ٚايؿعٌ ايعباد ٟايطُين نكسا ٠٤ايطٛز ٠يف ايصال،٠
ٚقد أتا ٙبداع ٞإَتجاٍ األَس االهل ٞايـُشتٌُ تعًك٘ بٗرا ايؿعٌ أٚ
براى ،نإ إتٝاْ٘ هلرا أ ٚيراىَ -صداقاّ يإلطاع ١سكٝك َٔ ،ّ١دٕٚ
ديـٚ ٌٝاضـض عًَ ٢ـٓـع َـصداقـٝـت٘ عـكالّ أ ٚغـسعاّ أ ٚعـكالٝ٥اّ بٌ يعٌ
ايـعـكال -٤بعكٛهلِ ٚؾطستِٜٗ -عترب ْ٘ٚيف أعً ٢دزدات اإلطاع. ١
ٚايـُتشصٌ نؿا ١ٜاالَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجايٚ ٞإدصا ٤االستٝاط يف َكاّ
االَتجاٍ ،ؾٝأت ٞايـُهًـ بـُا ٜـشتٌُ ٚدٛب٘ ايعبادَ -ٟطتكالّ أ ٚضُٓٝاّ-
بسداَ ٤طًٛبٝت٘ يًُٛىل ٚبأٌَ إزاد ٠تعبٓدٜت٘  .ثِ ْبشح يف َسسً ١ثاْ: ١ٝ
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كفاية اإلمتثال االمجالٌ واإلحتًاط الـنشتلزم للتكرار :
ٚايبشح ٖٓا نطابك٘ َـدتص بؿسض ايكدز ٠عً ٢تـشص ٌٝايعًِ
ايتؿص ًٞٝأ ٚايعٔ ايـُعترب ٜكٓٝاّٚ ،عٓد٥ر ٌٖ ٜهؿ ٞاإلَتجاٍ ايعًُٞ
اإلمجايٜٚ ٞصضٓ االستٝاط َ ٖٛٚطتًصّْ يتهساز ايعٌُْ ،عري اقتطا٤
االستٝاط تهساز ايصال ٠ايسباع ١ٝيف بعض ايـُٛازد قصساّ ٚتـُاَاّ،
ْٚعري اقتطا ٤االستٝاط تهساز ايصال ٠ايسباع ١ٝيف بعض ايـُٛازد
مخطني َس ٠بؿعٌ تعدد االستُاالت أَ ١٦َ ٚسَ ٠جالّ ؟.
ذٖب مجع نبري َٔ ايؿكٗا ٤اىل غسع ١ٝاالستٝاط ايـُكتط ٞيتهساز
ايعباد ،٠يتطابل ايـُأت ٞب٘ إستٝاطاّ َع ايـُأَٛز ب٘ غسعاّٚ ،ذٖب مجع
قً ٌٝاىل ايـُٓع َٔ االستٝاط ايـُرنٛزٚ ،قد ذنس ايـُاْعٚ ٕٛدٖٛاّ
يًُٓعَٗٓ ،ا ايٛدٗإ ايـُاضٝإ :اإلخالٍ بكصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝص ٚيصّٚ
االْبعاخ ٚايتشسى عٔ بعحٕ َتٝكٔٚ ،قد ضبل يف ايبشح ايـُاضٞ
زدُٖٓا ٚدؾعُٗا ٚال َٛدب يإلعاد ٠سرزاّ َٔ اإلطايٚ ،١ثـُٚ ١دٗإ
آخسإ ٜـُٓعإ عٔ نؿا ١ٜاإلستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجاي ٞإذا إقتط٢
تهساز ايعبادُٖٚ ،٠ا :
االغهاٍ األٚ : ٍٚقد أٚزد ٙمجعْ َٔ االعالّ(قدِٖ)َِٓٗ غٝدٓا
االْصازٟ

()11

يف زضاٚ ،ً٘٥تٛضٝش٘  :إٕ تهساز ايعباد ٠يعبْ بأَس

ايـُٛىل ٚعبحْ يف َكاّ االَتجاٍٖٚ ،را ال ٜٓاضب عباد ١ٜايـُأَٛز ب٘،
بٌ إٕ عباد ١ٜايؿعٌ ايـُتعبد ب٘ تطادٓ ايًعب ٚايعبح باألَس ايعباد،ٟ
ٚايـُتطادإ ال ٜـذتُعإ ٚال ًٜتكٝإ ؾال ٜه ٕٛايتهساز َٛدباّ يصدم
( )11ؾسا٥د االص : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ -199 : ٟٛضطس. 11 :
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ايتعبد ٚايعبادٚ .١ٜعً : ٘ٝاذا نإ ايـُهًـ َتُهٓاّ َٔ تـشصٌٝ
االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص -ًٞٝايٛدداْ ٞأ ٚايتعبد -ٟمل ٜصًض تهساز
ايعباد ٠إَتجاالّ ألَس ايـُٛىل ،يه ٕٛتهسازٖا يػٛاّ ٚعبجاّ ُٖٚا َرََٛإ
ٚايـُرَ ّٛال ٜصًض َصداقاّ يًُشبٛب ايعباد ٟايـُأَٛز ب٘ ٚدٛباّ .
ٜٚسدٓ : ٙأٚالّ  :إٕ االستٝاط ايـُكتط ٞيًتهساز ي ٛضًُٓٓا ن ْ٘ٛعبجاّ
ٚيعباّ ألٕ بعض ايعٌُ ايـُتهسز يٝظ بـُأَٛز ب٘ ٚاقعاّ ،مل ٜهٔ يعباّ
ٚعبجاّ بأَس ايـُٛىل ،بٌ ٖ ٛإٖتُاّْ يف اَتجاٍ أَس اهلل تعاىل ٚضعَٔ ْٞ
ايعبد إلدزاى ايتػسٜع ايٛاقع ٞيف تدٚ ٜ٘ٓٓتعبٓد ٙبؿعٌ االستٝاطْ ،عِ ٖٛ
عبحْ يف نٝؿ ١ٝإطاع ١أَس ايـُٛىلٚ ،ال ٜطسٓ بايعبادٚ ٠ال بأع ب٘ يتشكل
ايعباد ٠خازداّ ٚإَتجاٍ أَسٖا بٛاسدٕ َٔ األؾساد اييت ٜـشتاط بٗاٚ ،ال
ضري يف تعدد أؾساد اإلطاع ١ايصادز َٔ ٠ايعبد ،إذ يٝظ ٖرا ايتعدد
ٚايتهساز يعباّ برات أَس ايـُٛىل ستٜ ٢طسٓ بصش ١إَتجاي٘ أ ٚبصدم
إطاعت٘ يـُٛال ،ٙألٕ ايـُعتربَ ٚايالشَّ يف اإلطاع ١بايعباد ٠إتٝإُ َتعًل
األَس َع قصد ايتكسب ب٘ اىل اهلل ضبشاْٖ٘ٚ ،را ايالشّ َتشكل َٔ
ايعبد ايـُشتاط ساٍ تهساز ايعباد ٠استٝاطاّ ْٚ .ػهٌ :
ثاْٝاّ  :ي ٛضًُٓٓا تـُاّ االغهاٍ :تهساز ايعباد ٠يعبْ بأَس اهلل تعاىل-
ؾَٗ ٛـدتصٓ بـُا اذا نإ تهساز ايعباد ٠نجرياَّ ١٦َ -س ٠أَ ٚا قازبٗا-
ؾإْ٘ ٜصدم عٓد٥ر ايًعب بأَس ايـُٛىل ٚايعبح يف اَتجاٍ أَس ٙبـشطب
ايٓعس ايعسيف ايعاّٚ ،ال ٜصدم ايًعب ٚايعبح اذا نإ ايتهساز ٜطرياّ :
َستني أ ٚثالخ َسات أ ٚأزبع َجالّ ، -ؾًٝظ ايـُشرٚز ايـُرنٛز  -يٛ
تـَِٓ -طسداّ َٚطتٛعباّ يتُاّ أؾساد االستٝاط  .ثِ ْػهٌ :
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ثايجاّ :بإَهإ إٔ ٜه ٕٛتهسازُ ايعباد ٠إستٝاطاّ ْاغ٦اّ َٔ غسض
عكالَ ٞ٥ػسٚع نإٔ ٜه ٕٛاالستٝاط بتهساز ايصال ٠قصساّ ٚتـُاَاّ َجالّ
أضٌٗ ٚأٜطس ٚأخـ عً ٢ايـُهًـ َٔ ايؿشص عٔ ايٛاقع ادتٗاداّ أٚ
تكًٝداّ اذا نإ ٜتطًب َؤْ ّ١شا٥د ٠عً ٢تهساز ايعباد :٠ايصال ٠أٚ
ْـشٖٛا ،نإٔ تكتطَ ٞسادع ١ايؿك ٘ٝايـُكًد يـُعسؾ ١ؾتٛاٚ ٙقتاّ ٚنًؿّ١
ستٜ ٢ـشصٌ عٓد ٙايعًِ أ ٚايعٔ ايـُعترب بايؿتٚ ٣ٛايـشهِ ايٛاقع.ٞ
َٚا نإ اإلستٝاط يػسض ٕ -ال ٜه ٕٛيػٛاّ ٚعبجاّ بأَس ايـُٛىل ،أ ٟال
ٜـشطب٘ ايعكال ٤يػٛاّ ٚعبجاّ أصالّ ،بٌ ٜعدٓ ٙايـُتػسع ١األتـكٝاٚ ٤ايؿكٗا٤
األدالَ ٤صداقاّ زاقٝاّ َٔ ايعبٛدٚ ١ٜايتبع ١ٝيًُٛىل ٚإطاع ١تػسٜع٘ .
ٚبٗرا ايبٝإ ٜتذً ٢االغهاٍ ؾُٝا أٚزد ٙبعض أعالّ عصسْا (قد)ٙ
دؾعاّ يإلٜساد ايجايح عً ٢إغهاٍ ايعبج : ١ٝبإٔ ايعبج ١ٝيٝطت َتشكك١
بصدٚز ايؿعٌ عٔ داع ٕ يَػِ ٟٛعَـبَـج ،ٞبٌ تتشكل ايعبج ١ٝبصدٚز
ايعباد -٠ال عٔ داع ٕ إيـٗ ٞقُـسب -ٞؾـٝدـتٌ عٓصس ايكُسب ايـُعترب يف
ايٛادبات ايعباد ١ٜاييت تـتـك ّٛبإتـٝإ ايعٌُ بداع ٕ َكسٓب هلل تعاىل .
ٚتٛضٝض اإلٜساد  :إْ٘ يف َٛزد دٚزإ ايٛادب بني عًُني أ ٚأنجس
ُٜـشتٌُ يف نٌ ٚاسدٕ َٓٗا إٔ ٜه ٖٛ ٕٛايٛادب ٚاقعاّ ٜ -ـُتٓع إٔ
ُٜؤت ٢بهٌ َُٓٗا أَٗٓ ٚا بداع ٞإستُاٍ األَس ،ألٕ إستُاٍ األَس
نايعًِ ب٘ ضابل عً ٢ايعٌُ ٚغري صايـض يًدعٚ ٠ٛايتشسٜوٚ ،ال
ٜـُهٔ اإلتٝإ بهٌ َُٓٗا أَٗٓ ٚا بداع ٞتـشكٝل ايـُٛاؾـك ،١إذ ال عًِ
بتعًل األَس ب٘ ؾٝطتًصّ قصد ايـُٛاؾك ١ب٘ ايتػسٜع ايـشساّ .
ْعِ أسد ايؿعًني َٛاؾل يألَس ايٛاقع ٞقطعاّ َٔ د ٕٚتـُٝٝص ٙألْ٘ ال
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ٜعًُ٘ بع ٖٛٚ ،٘ٓٝسني ٜأت ٞبايعًُني أ ٚأنجس ٜدع ٙٛداعٝإ أسدُٖا
تـشص ٌٝايـُٛاؾكٚ ،١اآلخس ايتدًٓص َٔ تعب تـشص ٌٝايعًِ
بايٛادبٚ ،األ ٍٚداعٕ إيـٗ ٞقسبٚ ،ٞايجاْ ٞداعٕ دْ ٟٛٝغري قسبٚ ٞإٕ
نإ غسضاّ عكالٝ٥اّ صشٝشاّٚ ،يعٌ َساد غٝدٓا األععِ(قدَٔ )ٙ
إغهاي٘  :تهساز ايـُهًـ يًعبادٜ ٠عدٓ ٙايػسع ٚايعسف (العباّ بأَس
()11

ايـُٛىل)

ٖ ٛصدٚز ايعٌُ يف أسدُٖا أ ٚأسدٖا ال عٔ داع ٕ إهلٞ

قُـسب ٞؾَُٗ ٛـدٌٔٓ بايـُكسٓبـ ١ٝايـُعترب ٠يف ايعبادات (. )13
ٜٚسدٓ : ٙاْ٘ ٚإٕ نإ ايـُهًـ يف إستٝاط٘ ايـُطتًصّ يًتهساز ٜأتٞ
بعٌُ َٓٗا أَُٗٓ ٚا َٛاؾـكاّ يألَس اإليـٗ ٞايكسب ٞبال إغهاٍْ ،عِ َٔ
د ٕٚتـُٝٝص ،ٙؾٝه ٕٛايـُذُٛع ؾعالّ صادزاّ عٔ داعٕ قسب ،ٞال خصٛص
ٚاسد َُٓٗا أَٗٓ ٚا ،بٌ إٕ ايعٌُ ايجاْٚ ٞايجايح بٌ نٌ عٌُ َٓٗا
يـُا نإ ٜأت ٞب٘ ايـُشتاط تـٛصٓالّ إلَتجاٍ ايٛادب ايػسعٚ ٞايـُأَٛز
ب٘ ايٛاقع ٞألدٌ إستُاٍ إْطبام األَس ايػسع ٞعً ٘ٝدَ ٕٚا ٜطبك٘ أٚ
ًٜشك٘ -نإ داع ٞايعٌُ االستٝاط ٞايـُتهسز -ال َـشاي -١داعٝاّ قسبـٝاّ
إيـٗـٝاّ ٚدعً٘ داعٝاّ دْـٜٛٝاّ ٜٛدد ٙايـُهًـ يػسض ايتدًٓص َٔ تعب
تـشص ٌٝايعًِ ٖ -را خالف اإلْصاف ،ؾإ ايـُؤَٔ ايـُشتاط ٚإٕ
نإ قد ٜتصد ٣يإلستٝاط يداع ٞايتدًص َٔ تعب تـشص ٌٝايعًِ،
إال إٔ ايداع ٞاألضاع ٚايـُشسى ايعع ِٝعٓد ٖٛ ٙايتٛصٌٓ إلَتجاٍ
ايٛادب ايٛاقع ٞايـُذٗ ٍٛعٓد ٙإَتجاالّ َتشككاّ َٓ٘ بإتٝإ تـُاّ
( )11ؾسا٥د االص : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ - 199 : ٟٛضطس . 11 :
(َٓ )13تك ٢االص : ٍٛز. 131 + 119 : 4
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َـشتُالت٘ٚ ،عٓد إتٝاْ٘ يهٌ َـشتٌُ ٖٜ ٛأت ٘ٝبداع ٞايتٛصٌ إلَتجاٍ
ايـُأَٛز ب٘ ايٛاقع ٞبٗرا ايؿعٌ أ ٚبراى أ ٚبراىٖٚ ،را ٖ ٛايـًُشٛظ
يف عٌُ ايـُشتاطني ،ألْ٘ ايـُشسى األضاع هلِٚ ،داع ٞايتدًٓص ٖٛ
داع ٕ تَـبـَعٚ ،ٞيعً٘ غري َٛدٛد عٓد بعض ايـُشتاطني ايـُتكني،
صٌ ايٝكٝين اىل إَتجاٍ األَس ايٛاقع.ٞ
ٚايـُشسى ايعاّ عٓدِٖ ٖ ٛايتٓ ٛ
ٚايـُتشصٌ َٔ ٖرا ايبٝإ  :إٔ دع ٣ٛصدٚز ايعٌُ َٔ غري داعٕ
قُسب ٞإيـَٗ -ٞـذاشؾ ْ١إذ ال غُٜ ٤ٞـدٌ بايكُسبـَ ١ٝع ٚدٛد داعٞ
ايتٛصٌ ايٝكٝين اىل إَتجاٍ األَس اإليـٗ ٞيف مجٝع ايـشاالت ٚاالؾعاٍ
َا داّ ايتهساز يػسض إسساش اإلَتجاٍ ايصشٝض يًُأَٛز ب٘ ايٛاقع،ٞ
ؾال يعبَ ٚال عَبَحَ بأَس ايـُٛىل دٌٓ ٚعال .
اإلغهاٍ ايجاْ :ٞإْ٘ اذا نإ اإلَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصَ ًٞٝـُهٓاّ -نُا
َٖ ٛؿسٚض ايبشح -مل ٜـٓـؿع اإلَتجاٍ اإلستٝاط ٞألْ٘ َتأخسْ زتبّ١
َٚـدصٛص بـُا اذا تعرٓز اإلَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ،ًٞٝؾإٕ سكٝك١
اإلطاع ١تـتـك ّٓٛعكالّ بـُا إذا نإ (اإلْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىل
ٚتـشسٜه٘ ايكطع )ٞال عٔ (إستُاٍ ايبعح ٚاألَس) نُا يف اإلَتجاٍ
االمجاي ٞاإلستٝاطٚ ٞاإلَتجاٍ ايعين ٚاإلَتجاٍ االستُاي. ٞ
ٚببٝإٕ ثإٕ  :ايعكٌ َطـتـكٌٓ بإٔ َساتب االَـتـجاٍ ٚاإلطاع ١أزبع،١
ال ٜـذٛش ايٓص ٍٚاىل ايـُستب ١ايالسك ١إال َع ايعذص عٔ ايـُستب١
ايطابك ٖٞٚ ،١االَـتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ،ًٞٝثِ االَـتجاٍ اإلمجايٞ

االستـٝاط ،ٞثِ االَـتجاٍ ايعين ،ثِ االَتجاٍ االستُاي. ٞ
ٚسٝح ٜـتُهٔ ايـُهًـ َٔ االَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿص ًٞٝبتـكًٝد ؾـكٕ٘ٝ
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عدٍ َٚعسؾ ١ؾتٛاٚ ٙايعٌُ عً ٢طبكٗا ال ٜـذٛش يًُهًـ ٚال ٜصض َٓ٘
ايتٓصٍٓ اىل االستٝاط ٚاالَتجاٍ ايعًُ ٞاإلمجاي. ٞ
ٚيف االغهاٍ َٓاقػَٓٚ ْ١عْ َٔ دٗتني :
األٚىل َٔ :دٗ ١إٔ ال ديَ ٌٝجبت يه ٕٛاإلَتجاٍ ايعًُ ٞاالمجايٞ
يف ط ٍٛاالَتجاٍ ايعًُ ٞايتؿصَٚ ًٞٝتأخساّ عٓ٘ ،نُا ال دي ٌٝداعِ
يتٛقـ عباد ١ٜايٛادب عً ٢إتٝاْ٘ بكصد األَس ايـكطع ٞب٘ ٚاالْبعاخ
ايٝكٝين عٓ٘ ،ؾال َٛدب إلعتباز (اإلْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىل ٚذات
أَس ٙايكطعٚ )ٞال يعدّ نؿا ١ٜإستُاٍ بعج٘ ٚتـشسٜه٘ ،بٌ ايصشٝض
اعتباز قسبـ ٓ ١ٝايعبادٚ ٠إتٝاْٗا َطاؾ ّ١اىل اهلل َٚتكسباّ بٗا اي ٘ٝتعاىل .
ايجاْ َٔ : ١ٝدٗ ١عدّ ن ٕٛاالستٝاط ايـُطتًصّ يًتهساز تـشسٜهاّ
ٚإْبعاثاّ عٔ إستُاٍ األَس ٚايبعح ،بٌ ٖ ٛتـشسٓى ٚإْبعاخْ عٔ بعح
قطعٚ ٞتـشسٜو عًُ ،ٞيؿسض ايعًِ بجبٛت أصٌ ايتهًٝـ ؾٝهٕٛ
إتٝاْ٘ بهٌ َٔ ايعًُني أ ٚاألعُاٍ إْبعاثاّ عٔ األَس ايـُكطٛع ب٘،
أقصا ٙعدّ تـُٝٝص ٙساٍ ايعٌُ يـُا ٖ ٛايـُأَٛز ب٘ ايٛاقع ٞبرات٘،
ؾإتٝإ ايصال ٠ايسباع ١ٝقصساّ ٚتـُاَاّ إستٝاطاّ  -ال ٜطتًصّ إٔ ٜصري
اإلْبعاخ ؾٗٝا عٔ بعح إستُاي - ٞال عٔ بعح ٜكٝين قطع. -ٞ
ٚايـُتشصٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ :سطٔ اإلستٝاط َٔ دَ ٕٚـشرٚز
َاْع عٓ٘ ،ضٛا ٤حتكل االستٝاط يف ايـُعاَالت أّ تـشكل يف ايعبادات،
ٚضٛا ٤إضتًصّ تهساز ايعباد ٠أّ مل ٜطتًصَْ٘ ،عِ َع إضتًصاَ٘ تهساز
ايعباد ٠البد َٔ ايتشؿٓغ عً ٢ايـذٗ ١ايتعبٓد ٖٞٚ ،١ٜتتشكل بإضاؾ١
ايعٌُ ايـُهسٓز اىل اهلل تريٓالّ يطاس ١قدض٘ ٚتـدطٓعاّ يسبٛبٝت٘ ،بعد
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إسساش أصٌ األَس ايتعبٓد ٟبايؿعٌ ،ؾٝه ٕٛإَتجاي٘ ايتعبدٚ ٟإْبعاث٘ اىل
ايعبادْ ٠اغ٦اّ عٔ ايبعح ايٝكٝين -ال عٔ إستُاٍ ايبعحٚ -ال َـشرٚز
يف عدّ َعسؾ ١ايـُأَٛز ب٘ بع ٖٛ ٌٖ : ٘ٓٝصالت٘ ايكصس أّ صالت٘
ايتُاّ َجالّ ؟ ٚال ٜطسٓ ٖرا بػسع ١ٝاالستٝاط ؾٗ ٛطسٜل َػسٚع اىل
إَتجاٍ أسهاّ ايػسع ايـشٓٝـ ٚاهلل ايـُٛؾل يصايـض ايعٌُ .
َ َٔٚـذُٛع َا تكدّ يف االستٝاط ٚيف ضَ ٤ٛا إخرتْاٜ -ٙتذً: ٢
أ -إٕ االستٝاط طسٜلْ َػسٚعْ يًدٜاْ ،١بٌ ٖ َٔ ٛأٚثل طسم إسساش
َٛاؾك ١ايتػسٜع ايٛاقع ،ٞال اقٌ َٔ سُطٔ ايتد ٜٔٓب٘ ألدا ٤ايتهايٝـ
ايػسعٚ ١ٝال ٜكٌٓ أثساّ عٔ طسٜك ٞاالدتٗاد ٚايتكًٝد ،ؾإ االستٝاط
ٚاالَتجاٍ اإلمجايٜ ٞهػـ عٔ إْـصٝاع ايـُهًـ ٚإْـكٝاد ٙيـُٛالٙ
بأغدٓ ٚأقٚ ٣ٛأٚضض َٔ ضايو طسٜل االدتٗاد أ ٚطسٜل ايتكًٝد،
ٖٚرا بؿعٌ ايـُػكٚ ١ايهًُؿ ١اييت ٜـكـتطٗٝا االستٝاط بأنجس َـُا
ٜـكـتط ٘ٝاالدتٗاد أ ٚايتكًٝد ،ؾإٕ تـشٌُ ايهًُؿٚ ١ايـُػك ١يف َكاّ
ايتدٜ ٜٔٓهػـ عٔ عع ِٝعًُك ١ايعبد بسبٓ٘ ٚإزادت٘ الَتجاٍ أٚاَس. ٙ
ب -نُا ٜتذً ٢إٔ االَتجاٍ ايعين أ ٚاالستُاي ٖٛ ٞايطب ٌٝايٛسٝد
يًدالص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ عٓد تعرٓز عًِ ايـُهًـ باإلزاد٠
اإليـٗ ١ٝايػسع ،١ٝنُا ي ٛتٛادد ايـُهًـ يف َـشٌ ٕال ٜتٝطس ي٘ ايعًِ
باألسهاّ ايػسعٚ ١ٝاإلزاد ٠اإليـٗ ،َ٘ٓ ١ٝؾإ تصدٓ ٜ٘يالَتجاٍ ايعين أٚ
يالَتجاٍ االستُايْ ٖٛ ٞـش ْٛزام َٕٔ ايتد ٖٛٚ ،ٜٔٓناغـ عٔ ععِٝ
عًُكت٘ ببازٚ ٘٥غدٜد خٛؾ٘ َٔ غطب٘ ٚعكاب٘ٚ ،إال -يٛال االَتجاٍ
االستُاي -ٞيهإ ٜـشصٌ َٔ ايعبد ضدٓ : ٙأعين عدّ ايـُباال ٠بايدٜٔ
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ٚبإزاد ٠ايػازع األقدع ٚإٕ إعترز بايـذٌٗ ٚعدّ ايعًِ .
سطِٓٔ٘ ٚتسى ايتكًٝد ٚاالدتٗاد
ٖرا نً٘ بـشحْ يف غسع ١ٝاالستٝاط ُ ٚ
يف ايػبٗات ايـشهُ ١ٝايبد. ١ٜٚ
ٚاَا االستٝاط يف ايػبٗات ايـُكس ١ْٚبايعًِ اإلمجاي ٞؾكد ضبكت
بـشٛث٘ َؿصً ّ١تـشت عٓٛإ(أصٌ االغتػاٍ) ٚايـشُد هلل عً ٢تٛؾٝك٘.
ثِ اْ٘ ٜـشطٔ بٓا ايتٓبٖٓ ٘ٝا عً ٢أَس َٕطتشدَخٕ ْـتُِٓ ب٘ َبشح
االستٝاط يٝصٜدْٛ ٙزاّ ٚمجاالُّٖٚ ،ا بـشجإ ْبدأ َُٓٗا ببشح :

حقًقة الفتًا االحتًاطًة واالحتًاط الىجىبٌ واالستخبابٌ :
ال زٜب يف إٔ َكاّ ايؿتٝا َكاّ عع ِٝايـُطؤٚي ١ٝبـُكداز َا ٖ ٛزؾٝع
ايدزد ١عٓد اهلل تعاىلٚ ،يٝظ نٌ َا ٜتٛصٌ اي ٘ٝايؿك ٘ٝايعدٍ يف َكاّ
االضتٓباط ٜطسس٘ ؾتٝاّ بني ايٓاعٚ ،ذيو يبعض ايـذٗات ايـُستبط١
بٛاقع األسهاّ ٚزغب ١ايؿكٚ ٘ٝضع ٘ٝيبًٛغٗا ٚعدّ َـذاْبتٗا ،ؾًٝتذ٧
ايؿك ٘ٝاىل (ايؿتٝا اإلستٝاط )١ٝأ ٚاىل (االستٝاط) َع اإليصاّ ب٘ أَٔ ٚ
د ٕٚاإليصاّ سطبُا تـكتط ٘ٝايـُٛازد ايـداصٚ ١خصٛصٝاتٗا .
ٖٓ َٔٚا قد تعازف يف ايكسْني األخري ٜٔإصطالح(ايؿتٝا االستٝاط)١ٝ
(اإلستٝاط ايٛدٛب( ٚ )ٞاالستٝاط االضتشباب )ٞيف ايسضا ٌ٥ايعًُ ١ٝيف
َٛازد ٜـشتٌُ ايؿك ٘ٝؾٗٝا ايٛدٛب أ ٚايتشس ِٜاستُاالّ ضعٝؿاّ أ ٚقٜٛاّ
يهٓ٘ ٜتٛزٓع ايؿك ٘ٝعٔ ايؿتٝا ايـذاشَ ١يعدّ ٚضٛح ايـشهِ ايٛاقعٞ
يدَ َٔ ٜ٘السعت٘ يألدي ١ايـُػسٚع ١ايـُتٛؾس ٠يد ٜ٘عٓد َسادعتٗا .
ٚايـُساد َٔ (اإلستٝاط االضتشبابَ :)ٞا ٜسدُضُ األخر ب٘ َٛٚاؾـكت٘
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 ؾعالّ أ ٚتسناّ َٔ -د ٕٚإيصاّ بـُٛاؾكت٘ٚ ٖٛٚ ،ازد يف َٛازد عدّتٓذٓص ايتهًٝـ ايٛاقع -ٞبـُعٓ ٢عدّ قٝاّ ايدي ٌٝايٛاضض ايتاّ عً٢
ايتهًٝـ ايٛاقعٚٚ ، -ٞازدْ عٓد ٚدٛد ايدي ٌٝايٛاضض عً ٢ايؿتٝا
ايرتخٝصَ ١ٝع استُاٍ ايؿك ٘ٝخالؾ٘ َٔ د ٕٚدي ٌٝتآّ عٓد ٙعً٢
خالؾٗا ،ؾٝشتاط ايؿك ٘ٝيف عًُ٘ ٜٚطًب٘ َٔ أتباعٜ٘ٚ ،تدري ايـُهًـ يف
َٛازد االستٝاط االضتشباب ٞبني ايعٌُ عًٚ ٢ؾك٘ ٚبني ايعٌُ بايؿت٣ٛ
ايرتخٝص ١ٝاييت ٖ ٞخالف االستٝاط االضتشباب. ٞ
ٚايـُساد َٔ (االستٝاط ايٛدٛبَ )ٞا ٜسدُضُ َٛاؾكت٘ -ؾعالّ أ ٚتسناّ-
ٜٚك ٣ٛاستُاٍ َطابكت٘ يًٛاقع يف ْعس ايؿكٚ ٘ٝبدزد ١ق ،١ٜٛيهٓٗا ال
تصٌُ سدٓ االطُٓ٦إ أ ٚايكطع بجبٛت٘ٚ ،يرا مل ٜسنٔ يـُتعًل االستٝاط
ٚمل ٜؿتٔ بٌ تساٜ ٙـشتاط ٚدٛباّ بايؿعٌ أ ٚبايرتىَ ،ع دعٌ ايـدٝاز
يًُهًـ ايـُكًد بني ايعٌُ باالستٝاط ٚبني ايسدٛع اىل ؾك ٕ٘ٝآخس ٜـذٝص
ي٘ تسى االستٝاطٖ ،را َا ذنس ٙغايب ايؿكٗا ٤األٚاخس(زض) ايرٜٔ
تـذد يف ؾتاٚاِٖ ٚنًُاتِٗ (االستٝاط ايٛدٛبٚ ،)ٞيعٌ ٖرا ايتدٝري
َِٓٗ ألدٌ تدْٓ ٞاالستٝاط عٔ ايؿت -٣ٛايـذاشَ ١أ ٚاالستٝاط-١ٝ
بًشاظ عدّ ايٛثٛم بـُطابكَ ١ؤد ٣االستٝاط ايٛدٛب ٞيٛاقع ايتػسٜع
ايـُساد بًٛغ٘ ٚاَتجاي٘ ،ؾٝذٝص ألتباع٘ َسادع ١غري َٔ ٙايؿكٗاَ ٤ـُٔ قاَت
عٓد ٙايـشذٚ ١أ ٓدت ب٘ اىل ؾت ٣ٛايرتخٝص خالف استٝاط٘ ايٛدٛب ٞؾٝعتُد
ايـُكًد ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝاآلخس ٜٚعترز بٗا اىل اهلل تعاىل  ّٜٛايـشطاب .
يهٓ٘ قد ُْطب اىل بعض االعالّ  :ايؿك ٘ٝايـُكدع ايطٝد أمحد
ايـدْٛطاز ٟأْ٘ نتب يف زضايت٘ أ ٚطًب َٔ أتباع٘ َٚكًٓد : ٜ٘يص ّٚايعٌُ
باستٝاطات٘ ٚعدّ زضا ٙبايسدٛع اىل ؾك ٕ٘ٝغريَ ٙـُٔ ته ٕٛؾـتٛا ٙتسخـٝصـ١ٝ
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ٚنإٔ استٝاط٘ ؾتًٜ ٣ٛصّ ايعٌُ بٗاٚ ،يعٌ ٖرا َٓ٘ (قد )ٙيععِٝ
قدض٘ ٚٚزع٘ ،أ ٚصدز َٓ٘ يٛدٛد قٓاع ٕ١يف باطٓ٘ باستٝاطات٘ َع ز ٕ
غب١

يف خالص ذَت٘ ٚذَِ أتباع٘ َٔ ايعٗدٚ ٠سطاب  ّٜٛايكٝاَ. ١
اذٕ َٜسٔدُ االستٝاط ايٛدٛبٚ ٞاالستٝاط االضتشباب ٞيف َٛازد إستُاٍ
ايؿك ٘ٝيًـشهِ ايٛاقع -ٞايٛدٛب ٞأ ٚايتشسٜـُ ٞأ ٚايٛضع -ٞيف قباٍ
سهِ تسخٝصَ ٞـشتٌَُ بدزد َٔ ٕ١اإلستُاٍ -ق ١ٜٛأ ٚضعٝؿ-١
استُاالّ إعتكدَ ٙطابكاّ يًٛاقع ايتػسٜع ٞايـُشؿٛظ يف ايًٛح ْاغ٦اّ َٔ
َالسعت٘ يألدي ١ايػسع ١ٝايـُشتًُ ١ي٘ ٚايـُتٛؾس ٠يد ،ٜ٘يهٓ٘ سٝح
مل ٜتشكل صشت٘ بٓشٕ ٛتطُ ٔ٦ب٘ ايٓؿظ ايػاعس ٠بـُطؤٚي ١ٝايؿت-٣ٛ
مل ُٜـؿتٔ عً ٢طبك٘ ،ؾاستاط ٚدٛباّ أ ٚاضتشباباّ -سطب ق ٠ٛاالستُاٍ
أ ٚضعؿ٘ -يٝتدًص َٔ َطؤٚي ١ٝايؿت ٣ٛطبل اإلستُاٍ اآلخس ايداعٞ
يًؿت ٣ٛايـُدايؿ ١يالستٝاط ايٛدٛب ٞأ ٚاإلضتشباب. ٞ
نُا ٜسدإ -االستٝاط ايٛدٛبٚ ٞاإلضتشباب -ٞيف َٛازد غُٛض
ايـشهِ ايٛاقع -ٞقٜٛاّ أ ٚضعٝؿاّ -عٓد َالسع ١ايؿك ٘ٝيألدي ١ايػسع١ٝ
ايـُتٛؾس ٠يد ،ٜ٘بـشٝح ٜـشصٌ يف ْؿط٘  :ايرتدد ٚإغتبا ٙايـشهِ
ايٛاقع ٞايـُساد اضتٓباط٘ ٚاضتدساد٘ َٔ األديٚ ١األَازات ،ؾٝدعٙٛ
ٚزعُ٘ ٚتـكٛاٚ ٙخػٝتُ٘ َٔ ايـشطاب ايعع ّٜٛ ِٝايكٝاّ يسبٓ ايعباد
ٜٚـشسن٘ ْـش ٛاالستٝاط ٚ :دٛباّ أ ٚإضتشباباّ -سطب ق ٠ٛاالستُاٍ
ايـُدايـ ٚضعؿ٘ ٜٚتٛقٓ ٢ب٘ َٔ ايؿت ٣ٛايباتٓ ١ايـذصَ ١ٝإلستُاي٘
َـدايؿتٗا يًٛاقع استُاالّ قاُ٥اّ يف ْؿط٘ َٔ د ٕٚبًٛؽ ايـُؤَٓٔ ايـُعرٓز
عٓد ٙدزد ١ايكطع .
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ٖٚرا ايتـسدد ايـشاصٌ يف باطٔ ايـؿكـ ٘ٝيف بعض ايؿسٚع ايؿكٗ١ٝ
ٚايـُطا ٌ٥ايٓعسٚ ١ٜايـُؤد ٟاىل ايتـٛقٓــ عٔ ايؿتـٝا ايـذاشَ ١ايـداي١ٝ
َٔ اإلستٝاط ٖ ٛتسدٓد َـدتصٓ بايـشهِ ايٛاقعٚ ٞال ٜهػـ عٔ عذص
ايـُرتدد عٔ اضتٓباط ايـشهِ ايٛاقع ٞأ ٚايٛظٝؿ ١ايعًُٚ ،١ٝإْـُا ٜرتدد
ايؿكٖٓ ٘ٝا أٖٓ ٚاى َٔ دٗ ١عدّ ظؿس -ٙبعد ايؿشص ٚايتأٌَ ؾُٝا بٝدٙ
َٔ األدي -١بدي ٌٝتآّ ٜطاعد عً ٢اضتٓباط ايـشهِ ايٛاقع ،ٞنُا ال
ٜهػـ تسدٓد ٙعٔ عدّ إدتٗاد ٙايـُطًل اذا ؾسض ٚدداْ٘ يـًُه١
االدتٗاد ايتاَ ١ايـُطتٛعبٚ ،١ال عٔ قصٛز باع ٚال عٔ قً ١إطالع يف
َٛزد ايرتددٖٚ ،هرا ال ٜهػـ تسدٓد ٙعٔ ن ٕٛادتٗادَ ٙتذصٓ٥اّ ٚال
عٔ اختصاص إدتٗاد ٙبػري َٛازد ايتٛقـ ٚايرتدٓد ،نال ٚأيـ نال،
نٝـ ؟ ٚقد سصٌ ايرتدٓد ٚصدز االستٝاط ايٛدٛب َٔ ٞأعاظِ
ايؿكٗا ٤األٚاخس -نايػٝدني األْصازٚ ٟايٓاٝ٥ين ٚأَجاهلُا (قدِٖ)-
َـُا ٜهػـ عٔ تالؤّ اإلدتٗاد ايـُطًل ايـُطتٛعب ألسهاّ ايؿك٘
طسٓاّ َع ايرتدد يف بعض ايـُطا ٌ٥اييت ال ٜتٓطض سهُٗا َٔ ديًٗٝا أٚ
َٔ األصٌ ايعًُ ٞايـذاز ٟؾٗٝا ،بٌ إٕ ايرتدد ايـشاصٌ عٓد ايؿك٘ٝ
ْتٝذ ْ١عاد ١ٜيٛزع٘ ٚخػٝت٘ َٔ ايـشطاب  ّٜٛايكٝاّ يسبٓ ايعباد
ٚيسغبت٘ ٚسسص٘ عً ٢بًٛؽ ٚاقع ايتػسٜع  ،قاٍ ايـُشكل ايـدساضاْٞ
(قدٚ( :)14()ٙعدّ ايتُهٔ َٔ ايرتدٝض يف ايـُطأيٚ ١تعٝني سهُٗا
ٚايرتدد َِٓٗ يف بعض ايـُطا ٌ٥إْـُا ٖ ٛبايٓطب ١اىل سهُٗا ايٛاقعٞ
ألدٌ عدّ ديَ ٌٝطاعد يف نٌ َطأي ١عً ٘ٝأ ٚعدّ ايعؿس ب٘ بعد
( )14نؿا ١ٜاالصَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 413 : 1
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ايؿشص عٓ٘ بايـُكداز ايالشّ ،ال يكً ١االطالع أ ٚقصٛز ايباعٚ ،أَا
بايٓطب ١اىل ايـشهِ ايؿعً ٞؾال تسدٓد هلِ أصالّ) ،أ ٟال تسدٓد يًؿكٗا٤
بًشاظ َا ٖ ٞايٛظٝؿ ١ايؿعً ١ٝيف ايـُطأي ١ايؿكٗ ١ٝايـُرتدٖد يف سهُٗا
ايٛاقع ،ٞيهٓ٘ بًشاظ زغب ١ايؿكٗا ٤يف إدزاى ايـشهِ ايٛاقع ٞايـدؿ-ٞ
ٜصري ٕٚاىل االستٝاط ايٛدٛب ٞأ ٚاىل االستٝاط االضتشباب ٞسطب
ق ٠ٛاالستُاٍ أ ٚضعؿ٘ .
َٚا تكدّ َٔ بـشح تـُاَ٘ بًشاظ اصطالس( ٞاالستٝاط ايٛدٛب)ٞ
( ٚاالستٝاط االضتشبابٚ )ٞبك ٞاصطالحْ ثايح ٚزابع ،ؾإْ٘ :
قد ٜؿيت ايؿك ٘ٝإيصاَٝاّ بؿعٌ ٕأ ٚبرتىٕ َع ٚضٛح ايـُدزى تـُاَاّ
عٓدٚ ٙايٛثٛم ايتاّ ب٘ ؾٝؿيتٖٚ ،ر( ٙايؿت ٣ٛايباتٓ ١ايـذاشَ )١يهٔ
ايؿك ٘ٝقد ٜؿيت إيصاَٝاّ بؿعٌ ٕأ ٚبرتىٕ َع عدّ ٚضٛح ايـُدزى تـُاَاّ
عٓدٚ ٙعدّ ايٛثٛم ايتاّ ب٘ ؾٝؿيت استٝاطاّ باإليصاّ ٜٚكٜ( :ٍٛـذب
عً ٢األسٛط) أٜ( ٚـشسّ عً ٢األسٛط....أ ٚعً ٢إغهإٍ....أ ٚال
ٜصض عً ٢األسٛط) ْٚـشٖٛا َٔ ايتعابري اييت تتطُٔ ايؿتٝا باإليصاّ
ٚتهػـ عٔ نَ ٕٛدزن٘ غري تاّ عٓد ايؿك ٘ٝأ ٚغري َٛثٛم ب٘ دداّ،
ؾال تصدز َٓ٘ ايؿت ٣ٛدصَ ّ١ٝباتٓ ،ّ١بٌ تصدز َكٓٝد ّ٠باإلستٝاط ٖٚرٙ
(ؾت ٣ٛإستٝاط )١ٝأ( ٚؾت ٣ٛباالستٝاط)  ٖٛٚاستٝاطْ يف َكاّ ايؿتٝا ٜـدتصٓ
بايـُذتٗد ٖٛٚ ،قباٍ (االستٝاط ايًص )َٞٚيف َـذاٍ ايعٌُ ٚايطًٛى،
ٚالبد يًُكًٓد َٔ ايعٌُ عً ٢طبل (ايؿت ٣ٛاإلستٝاطٚ ،)١ٝاييت ال تهٕٛ
َصدام االستٝاط ايٛدٛب ٞايرٜ ٟطُض غايب ايؿكٗا( ٤قدِٖ) برتى ايعٌُ
ب٘ ٚايرٖاب اىل ؾك ٕ٘ٝغرئ ٙيًعٌُ بؿتٛا ٙاذا ناْت أٜطس عُالّ َٔ ؾت٣ٛ
َكًٓدٚ ٙأضٌٗ ضًٛناّ .
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ٚايـُالى ايؿازم بني(ايؿت ٣ٛاالستٝاطٚ )١ٝبني(االستٝاط ايٛدٛب)ٞ
ٖ ٛأْ٘ اذا صدزت ايؿت ٣ٛبايـشهِ ٜ( :ـذبٜ ،ـشسّ) َكٓٝد ٠باإلغهاٍ
أ ٚباإلستـٝاط ؾٗ( ٞؾت ٣ٛإستـٝاطـٚ ،)١ٝاذا مل ٜستـبط االسـتٝاط
بايؿت ٣ٛأ ٚمل تتصٌ ب٘  -ضابكاّ عًٗٝا أ ٚالسكاّ هلا -ؾٗ( ٛاستٝاط
ٚدٛب )ٞأ ٚاستٝاط يصٚ ،َٞٚاذا إزتبط االسـتٝاط بؿت ٣ٛضابك ّ١عً٘ٝ
أ ٚالسك ّ١ي٘ ؾٗ( ٛاستٝاط اضتشباب. )ٞ
ٚبتعبري ثإٕ :ايؿت ٣ٛباالستٝاط ٖ ٞإٔ ٜؿشص ايؿك ٘ٝيف سهِ ايؿسع
ايؿكٜٗٚ ٞتتبع َا ٜصًض االضتدالٍ ب٘ أٜ ٚـشتٌُ داليت٘ عً ٢ايـشهِ
ايٛاقع ٞايـُذٗ ٍٛايـُساد َعسؾت٘ ،ؾٝذد ايؿك -٘ٝبـشطب ادتٗاد- ٙ
قصٛز األدي ١االدتٗادٚ ١ٜاألص ٍٛايـُؤَٓٓ ١عٔ إثبات سهِ ايـُطأي،١
ٚعٓد٥ر ٜؿيت ايؿك ٘ٝؾت ّ٣ٛغري داشَ ١يكصٛز َدزنٗا ٜ -طرياّ ال نجرياّ-
ٚعدّ إْكداح ايٝكني يف باطٔ ايؿك ٘ٝبتُاّ ديًٗٝا ،يهٓ٘ البد ي٘ َٔ ايؿتٝا
يك ٠ٛايعٔ بـُدزنٗا َٛٚاؾكَ ١ؤداٖا َع االستٝاط ايـُؤد ٟاىل إدزاى
ايٛاقع ،ؾاْ٘  -زغِ ايـُعطً ١يف َكاّ االضـتدالٍ  -البد َٔ ايؿـتٝا،
يـُٛاؾكتٗا َع اإلستٝاط ٚق ٠ٛاستُاٍ إدزانٗا يًٛاقع ايتػسٜع: ٞ
ؾرت ٣ايؿكٜ ٘ٝؿيت -استٝاطاّ -بايـذُع بني ايكصس ٚايتُاّ ،ال إٔ
ٜـشتاط بايـذُع بُٗٓٝا َع عدّ ضبل ايؿتٝا بأسدُٖا أ ٚيـشٛقٗا ،بٌ
ٜؿيت إستٝاطاّ بايـذُع ٜٚكٜ(:ٍٛـذب عً ٢األسٛط ايـذُع بني ايكصس
ٚايتُاّ) أٜ(ٚـذب إستٝاطاّ) أٜ(ٚـشسّ عً ٢األسٛط) أ( ٚعً ٢إغهاٍ
ٕؾ )٘ٝأْ ٚـشٖ ٛر ،ٙأ ٚتس ٣ايؿكٜ ٘ٝؿيت بايـذُع بني تسٚى ايـشا٥ض
ٚبني أؾعاٍ ايطاٖس ٠ايـُطتشاض ،١ال إٔ ٜـشتاط بايـذُع بُٗٓٝا
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 ٚدٛباّ أ ٚإضتشباباّ -بٌ ٜؿيت إستٝاطاّ بايـذُعٖٚ ،را ٜؿرتم عٔايؿت ٣ٛايباتٜٓ( :١ـذبٜ ...ـشسّ) أَ ٚا ٜػبٗٗا ٜٚكسب َٓٗا نإٔ ٜك:ٍٛ
(ٜـذب عً ٢األق )٣ٛأٜ( ٚـذب عً ٢األظٗس) أْ ٚـشُٖٛا .
ؾٗر ٙإصطالسات ٚاقع ١ٝأزبع -١يف إدتٗاد ايؿك ٘ٝاإلَاَ ٞايـُتأخس-
البد َٔ ايتٓبٓ٘ هلا ٚايتعسٓف عًٗٝا ٖٞٚ ،يـٗا ٚاقعْ خازد ٞيف إضتٓباط
ايؿكٗا ٤األٚاخس َٔ اإلَاَ ١ٝاإلثٓ ٢عػسٚ ١ٜيف ؾتاٚاِٖ .
ثِ إٕ (االستٝاط ايٛدٛبٜ )ٞـدتًـ عٔ (االستٝاط االضتشباب)ٞ
َٛضٛعاّ يف غد ٠استُاٍ ايـدالف ٚقٛت٘ ،أ ٚضعؿ٘ ٚضآيت٘ ْ :عري
إزغاّ األْـ ساٍ ايطذٛدْٚ ،عري َٓع ؾتض َا بني ايسدًني ساٍ ايكٝاّ
يف ايصال ٠بأنجس َٔ غرب أ ٚثالث ١أصابع َٓؿسدٖٚ ،١رإ ٚزد بُٗا
()15

ايـدرب

ايصشٝض ضٓداّ ايٛاضض دالي ١عً ٢اإليصاّ ب٘ ،يهٓ٘ قد

أعسض َػٗٛز ايؿكٗا ٤عٔ ايؿتٝا بـُؤداُٖآٖ َٔٚ ،ا تس ٣بعض
ايؿكٗاٜ ٤ـشتاط ٚدٛباّ ؾُٗٝا يك ٠ٛاستُاٍ ايـشهِ ايـُٓصٛص بـدرب
صشٝضٚ ،تس ٣بعطاّ آخس ٜـشتاط اضتشباباّٚ ،يعً٘ ألدٌ نجس ٠االبتال٤
بايؿسعني َع إعساض األصشاب عٔ ايؿتٝا ٚؾل ايـدرب ايصشٝضَ -ـُا
ٜهػـ عٔ عدّ إزاد ٠ايـُػسع األقدع يٛدٛب اإليتصاّ بُٗا .
ٚبتعبري َٕـدتصس :ايـُالى ايـُٛضٛع ٞايـُا٥ص بني َٓػأ االستٝاطني :
ايٛدٛبٚ ٞاالضتشباب ٖٛ ٞق ٠ٛإستُاٍ ايـشهِ ايـُدايـ ٚضعؿ٘،
ٜٚـُهٔ سص ٍٛنٌ َُٓٗا عٓد ايؿك ٘ٝبًشاظ ؾسع ؾكٗٚ ٞاسد .

( )15ايٛضا :ٌ٥ز : 4ب َٔ 4ابٛاب ايطذٛد :ح + 1ب َٔ 1ابٛاب أؾعاٍ ايصال: ٠ح.3
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نُا ٜـدتًـ ْٛعا االستٝاط سهُاّ يف إٔ (االستٝاط االضتشباب)ٞ
 يطعـ إستُايٜ٘ -تُهٔ ايـُهًـ َٔ تسن٘ بدٚاّ ٚعدّ االعتٓا ٤ب٘عُالّ ٜٚـُهٔ صبٓ عٓاٜت٘ عً ٢ايؿتٝا د ٕٚاالستٝاط ،أٜ ٟتدري بني
ايعٌُ باإلستٝاط  ٖٛٚاألؾطٌ ٚبني ايعٌُ بؿت ٣ٛايؿك ٘ٝايرتخٝص. ١ٝ
ٚإ (االستٝاط ايٛدٛب )ٞيك ٠ٛإستُاي٘ ٜتدٓٝس ايـُكًد بني ايعٌُ ب٘
ٚبني ايسدٛع اىل َـذتٗد آخس إتٓـطشت عٓد ٙصٛز ٠ايٛاقع ٚتٛؾٓس يدٜ٘
ايـُؤَٓٔ ايـُعرٓز ؾأؾت ٢بايسخص َٔ ١د ٕٚإستٝاط إيصاَ ٞؾٝكًٓدٙ
ٜٚعٌُ عً ٢طبل ؾتٝا ٙايرتخٝصٜٚ ،١ٝتشٌُ ايـُؿيت اآلخس ايـُطؤٚي١ٝ
عٔ عٌُ ايـُهًـ بدالّ َٔ َسدع٘ األصً. ٞ
ٚسٝح إٔ غايب ؾكٗاٖ ٤را ايكسٕ إغرتطٛا تـكًٝد األعًِ ٚأيصَٛا
ب٘ -قٓٝدٚا زخص ١ايسدٛع يًؿك ٘ٝاآلخس يف (االستٝاط ايٛدٛب)ٞ
بايسدٛع اىل (األعًِ ؾاألعًِ)ٚ ،نأْ٘ إلطالم أ ٚيعُ ّٛدي ٌٝاغرتاط
أعًُ ١ٝايؿك ٘ٝايـُسدع ٚ .سٝح مل ٜجبت عٓدْا ٖرا ايػسط ؾًِ ْـكٓٝد
ٚأدصْا ايسدٛع اىل ايـُؿيت ايـُسخٓص اذا نإ َـشسش ايعداي. ١
ٚقد تعازف ب ِٗٓٝايتعبري عٔ(االستٝاط ايٛدٛب)ٞبًؿغ (ؾ ٘ٝإغهاٍ)
أ( ٚؾ ٘ٝتأٌَ) أ( ٚاألسٛط نرا) َٔ د ٕٚضبل ايؿت ٣ٛايـُدايؿ ١أٚ
يـشٛقٗا باالستٝاط ٚ .تعازف ايتعبري عٔ (اإلستٝاط اإلضتشباب )ٞبٓشٛ
(األسٛط األٚىل) أ( ٚاألسٛط إضتشباباّ) أ ٚبٓش ٛتطبك٘ أ ٚتًشك٘
ايؿتٝا ايـُدايؿ ١يإلستٝاط ٖ .را َا ٜستبط بٓٛع ٞاالستٝاط .
َٚا ٜستبط بايؿت ٣ٛؾإْٗا قطُإ :
قد ته ٕٛايؿتٝا باتٓ ١داشَٜٚ ّ١هػـ عٓٗا تعبـري (األق( )٣ٛاألظٗس)
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(ايعاٖس) (األقسب) (ال ٜبعد) (ٜـذب) (ٜـشسّ) .
ٚقد ته ٕٛايؿتَ ٣ٛصشٛب ١بػٜ ٤ٞطري َٔ ضعـ ايدالي ١أ ٚعدّ
ايٛثٛم ايتاّ بايـُدزى ؾٗ ٞؾت ٣ٛاستٝاطْ ،١ٝعري(ٜـذب عً ٢األسٛط)
(ٜـشسّ عً ٢االسٛط) (ٜـذب عً ٢اغهاٍ أ ٚعً ٢تسدد) .
ٚقد ٜه ٕٛايطعـ يف ايديٚ ٌٝايـُدزى بكدز َعتدٓ ب٘ بـشٝح ال
ٚثٛم يًؿك ٘ٝبٗا ٚال ٜـُهٓ٘ ْـؿٗٝا ٖٚرا ٖ( ٛاالستٝاط ايٛدٛبٚ ،)ٞقد
ٜه ٕٛايطعـ يف األدي ١قٜٛاّ دداّ بـشٝح ٜـُهٔ َٓعٗا ٚايـُصري اىل
اإلستُاٍ اآلخس ألْ٘ ايك ٟٛؾٝؿيت ايؿك ٘ٝب٘ ٜٚـذعٌ االستُاٍ ايطعٝـ
إسـتٝاطاّ إضـتشبابـٝاّ اذا نإ إستٝاط٘ َدزناّ يًٛاقع ٜكٓٝاّٖٚ ،را ٖٛ
(االستٝاط االضتشبابٖ . )ٞرَ ٙساتب ايؿتٝا األزبع. ١
ٚيف قباٍ ايـؿتـٝا (:ايـشهِ ايٛيٖٚ )16()ٟٛرا اصطالحْ خاَظُٜ ،ساد
َٓ٘ :ايـشهِ ايصادز َٔ ايؿك ٘ٝبـ (ايٛال ١ٜايعاَ )١عً ٢ايك ٍٛبٗا ،أٚ
ايك ٍٛبـ (ٚال ١ٜايـشطب ٖٛٚ )١ايك ٍٛايـُدتاز .
ٚتـدتًـ ايؿت ٣ٛايؿكٗ ١ٝعٔ ايـشهِ ايٛي َٔ ٟٛدٗاتٕ:
ٕ ايـشهَِ ايٛي ٟٛايصادز َٔ ايؿك ٘ٝايعدٍ ٚايـُعتُد عً٢
أ -إ ٓ
ايٛال ٖٛ ١ٜسهِْ ْاؾرْ عً ٢ايـذُٝع :ايـُذتٗدٚ ٜٔايـُكًٓد ،ٜٔال ٜـذٛش
ْـكط٘ ٚال ٜـذٛش ايتدًـ عٓ٘ ،تأضٝاّ ٚإقتدا ّ٤بـُا صدز عٔ زض ٍٛاهلل

(ٚ )Sاالَاّ عً َٔ )(ٞاالسهاّ ايـُؤقت ١بـُا ِٖ ٚال ٠األَس ،ال
(ٖ )16را ايتعبري قد تـذد ٙعٓد ايعسؾاٚ ٤ايؿالضؿ ١ايـشهُا ٖٛٚ ،٤أؾـطٌ َٔ تعبٝـس بعض
ايؿكٗا(: ٤ايـشهِ ايٛالٜيت) ألْ٘ خطأ بـشطب قٛاعد يػ ١ايعسب ،ؾإ تا ٤ايتأْٝح تُشرف
عٓد ايٓطب ،١تكٖ ( : ٍٛرا ايسدٌ ؾاطُْ )ٞطب ١اىل ؾاطُ ١صًٛات اهلل عًٗٝا .
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بـُا ِٖ ضؿسا ٤اهلل ٚسذذ٘ تعاىل عً ٢عباد ٙيف تبًٝؼ أسهاَ٘ ْ .عِ
تـذٛش ايـُدايؿٚ ١عدّ االْصٝاع يًشهِ ايٛي ٟٛيـُٔ أسسش ايـدطأ يف
َطتٓد ايـشهِ أ ٚبعض َكدَات٘ ،نُا ؾصًٓٓا ٙيف بـشٛخ االدتٗاد .
ب -إٕ (ايـشهِ ايٛي )ٟٛأ( ٚايـشهِ بايٛالٜ )١ٜػاٜس (ايؿتٝا) ؾإ
ايؿتٝا سهِْ غسع ٞإيـٗ ٞداٜ ِ٥هػـ عٔ ايتػسٜع ايٛاقع ٞايـُشؿٛظ
يف ايًٛح ٜٚدٍٓ عًٚ ٘ٝتهػؿ٘ األَاز ٠ايـُعترب ٠أ ٚاألصٌ ايعًُ ،ٞبُٓٝا
ايـشهِ بايٛال ١ٜيٝظ تػسٜعاّ َطتُساّ داُ٥اّ بٌ ٖ ٛتػسٜع َؤقت ٜٓطًل
َٔ َصًش ١االضالّ ٚايـُطًُني ٜٚتشدد بٗا .
دـ -إٕ تأثري ؾت ٣ٛايؿكَٓ ٘ٝـشصس بـُكًٓدٚ ٜ٘أتباع٘ د ٕٚأتباع ايؿك٘ٝ
اآلخس ،بُٓٝا ايـشهِ بايٛالٜ ١ٜه ٕٛأَساّ ًَصَاّ يًذُٝع ست ٢ايؿكٗاَ ٤ا
مل ُٜعًِ بطالٕ َطتٓد ٙأ ٚبطالٕ بعض َكدَات٘ٚ ،قد سككٓا يف بـشٛخ
االدتٗاد إٔ يًؿك ٘ٝبـشطب ٚالٜت٘ صالس َ١ٝايـشهِ ايطًطاْ ٞايـُؤقت
خازز دا٥س ٠األسهاّ اإليـٗٚ ١ٝايؿتا ٣ٚايػسعٜ ،١ٝالسغ ؾ ٘ٝصالح
ضري د ٜٔاالضالّ يف ايـُذتُع أ ٚصالح ايـُطًُني نإٔ ٜـشهِ
باجلٗاد ايدؾاع َٔ ٞايتهؿريٜني أ َٔ ٚايهؿاز ،أٜ ٚـشهِ بًص ّٚتدزٓب
ايـُطًُني ايكادز ٜٔعً ٢محٌ ايطالح يًدؾاع عٔ أزض االضالّ إذا
إقتطت٘ ايطسٚزٚ ٠سؿغ بٝط ١االضالّ أ ٚصالح ايـُطًُني ْٚـذاتِٗ
َٔ َهاٜدُٖا ٚإضتشالهلُا ألزاض ٞايـُطًُني ٚخرياتِٗ .
ٚيًشهِ ايٛي ٟٛعػسات األَجً ١اييت تعدٓ َٔ صالسٝات ايـشانِ
ايػسع ٞايكاَ ِ٥كاّ االَاّ ايػا٥ب (عذٌ)َٗٓ :ا :إٔ ٜـذد ايؿك٘ٝ
ايـُصًش ١يف إيصاّ ايٓاع بدؾع شنا ٠أَٛاهلِ ٚأمخاضٗا ؾٝشهِ بًصّٚ
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ايدؾع ٜٚتٛد٘ ايكادز ٕٚعً ٢اإليصاّ يتٓؿٝر سهُ٘ َٗٓٚ .ا :إٔ ٜـذد
ايؿك ٘ٝايـُصًش ١يف َٓع ايؿاضكني َٔ ايتذاٖس باإلؾطاز يف ْٗاز غٗس
زَطإ أٜ ٚـذد ايـُصًش ١يف تٛدٓ٘ ايكادز ٜٔاىل َٓع ايؿطام َٔ
ايتذاٖس بايـُعاص ٞيف بالد اإلضالّٚ ،غري ٖرا نجري .
ٚقد ته ٕٛايـشه ١َٛبٝد أْاع صايـشني ٜأتـُس ٕٚبأَس ايؿك ٘ٝأْ٘ٝٗ ٚ
ؾُٓٝشِٗ صالس ١ٝؾسض ايطسا٥ب ٚايـذُازى َٓٚع ايػال ٤يف األضعاز
أ ٚتـشدٜد أثـُإ األدٚ ١ٜٚايبطا٥ع ايطسٚزَٓٚ ،١ٜع محٌ ايطالح َٔ
د ٕٚزخصَٓٚ ،١ع نٌ َا ٜطسٓ باقتصاد بالد االضالّ ٚايـُطًُني أٚ
َا ُٜؿطد إدتُاع ايـُطًُني يف بالد االضالّ ٚاألَجً ١نجرئَٚ ،٠
ٖٓا قاٍ غٝذ ايؿكٗا( ٤زض)( :ال ٜـُهٔ إضتكصا ٤أؾساد ٚال١ٜ
ايـشانِ ٚأَ ،٘ٓٝألٕ ايتشكٝل عَُٗٛا يف نٌ َا إستٝر ؾ ٘ٝاىل ٚالٕ١ٜ
يف َاٍ أ ٚغري. )17()...ٙ
د -قد ٜتصاسِ ايـشهِ ايٛيَ ٟٛع ايؿتٝا ايػسع ١ٝؾريدض ايـشهِ
بايٛال ١ٜاذا ناْت ايؿتٝا قابً ١يًتدصٝص ٚايتطٝٝلٖٚ ،را ْعري َا اذا
ناْت ايؿتٝا عدّ دٛاش أخر غري ايصناٚ ٠ايـدُظ ضسٜب ّ١عً ٢أؾساد
ايـُطًُني يهٔ ايؿكٚ ٘ٝدد إقتطا ٤ايـُصًش ١االضالَ ١ٝأخر ضسٜب١
إضاؾ ١ٝغري ايصناٚ ٠ايـدُظ نإٔ تؤخر عً ٢ايبطاع ١ايـُطتٛزد ٠أٚ
ايـُصدٓز ٠أ ٚعً ٢ايتذاز ايهباز :ضسٜب ١دخٌ أ ٚعً ٢بٝع ٚغسا٤
ايـُطانٔ ٚايـُصاْع ْٚـشٖٛا .
أ ٚناْت ايؿتٝا عدّ َٓع أسدٕ َٔ تهجري ايٓطٌ أ ٚتـكً ،ً٘ٝيهٔ ٚدد
( )17دٛاٖس ايهالّ  :ز. 334 : 41
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ايؿك ٘ٝإقتطاَ ٤صًش ١ايبالد ايـشدٓ َٔ نجس ٠ايٓطٌ ؾٝدع ٛايـدطبا٤
ٚزداٍ االعالّ ْٚـش ِٖٛاىل سحٓ ايـُطًُني يتكً ٌٝايٓطٌ عً٢
خالف تػسٜع اضتشباب نجس ٠ايٓطٌ ،أٜ ٚـذد ايؿك ٘ٝإقتطاَ ٤صًش١
بالد ايـُطًُني نجس ٠ايٓطٌ ؾٝدع ٛايـدطباٚ ٤زداٍ االعالّ ْٚـشِٖٛ
اىل سحٓ ايـُطًُني يتهجري ايٓطٌ َٓٚع تدا ٍٚسبٛب َٓع ايـشٌُ،
ٚاالَجً ١نجري ٠ؾريدض ايـشهِ عً ٢ايؿتٝا ايكابً ١يًتطٝٝلٖٚ ،را ٜعسؾ٘
ايؿكٗاٜ ِٖٚ ،٤ـُٓٝص ٕٚايؿتٝا ايكابً ١يًتطٝٝل َٔ غريٖا .ثِ ْبشح :

مهاشٌء االحتًاط بقشنًه :
ذنسْا أْ٘ نجرياّ َا ٜـشصٌ عٓد ايؿك : ٘ٝايرتدد يف ايؿتٝا ؾُٓٝع٘ َٔ
ايؿتٝا ٜٚدع ٙٛاىل اإلستٝاط ٚ -دٛباّ أ ٚاضتشباباّ سطب غد ٠ايداعٞ
ٚقٓٛت٘ أ ٚضعـ ايداعٚ ٞقً ١زدشاْٜ٘ٚ ، -ـُهٔ إٔ ٜهَٓ ٕٛػأ
ايرتدد ٚايػُٛض ايـُاْع َٔ ايؿتٝا بـُا ٜـكتط ٘ٝايدي ٌٝايـُتٛؾس يدٜ٘
أ ٚداع ٞاإلستٝاط أسد أَٛز -ضت ١أ ٚأنجسَٓ ٖٞ -عٛز ٠يًؿكٗا٤
(زض) ساٍ إستٝاطِٗ يف ايسضاي ١ايعًُ: ٖٞٚ ،١ٝ
األ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛدي ٌٝايـشهِ بـشطب ؾُٗ٘ يـُديٛي٘ غاَطاّ
سطب َباْ ٞايؿكَٚ ٘ٝػتبٗاّ غري ٚاضض ٜٚـشتاز اىل إعُاٍ ًَه١
ادتٗاد ٙعٓد ؾساؽ باي٘ ٚضعٚ ١قتُٖ٘ٚ ،ا غري ساصًني عٓد ايؿك ٘ٝساٍ
إزاد ٠ايؿتٚ ،٣ٛقد ال ٜتطض عٓد ايؿك ٘ٝصدٚز ايـدرب أ ٚداليت٘ دًٝاّ
زغِ َسادعت٘ يًـُٛاش ٜٔايـشدٜجٚ ١ٝايسدايٚ ١ٝتـشه ُ٘ٝيكٛاعد أصٍٛ
ايؿك٘ ٚقٛاعد ايًػ ١ايعسبْٚ ١ٝـشٖٛا َٔ آالت االضتٓباطٚ ،قد ال تتطض
عٓد ٙدالي ١ايـدرب أ ٚدي ٌٝايعكٌ أَ ٚعكد اإلمجاع يٛدٛد غبٗ ٕ١ؾ٘ٝ
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َٔ دَٗ ٕ١ا ،بـشٝح تـشتاز اىل َصٜد ْعس ٚتتبع َٚسادع ١ؾال تطُٔ٦
ْؿظ ايؿك ٘ٝبايـشهِ ايـُتطُٔ يف ذاى ايـدرب أ ٚذاى ايديٜٚ ٌٝـشتاز
إلعُاٍ ًَهت٘ َٚتابع ١ايـُطأي ١نجرياّ ٜٚكصس عٓد ٙايٛقت أ ٚمل تطعؿ٘
ايـُصادز ايـُتٛؾس ٠يد ،ٜ٘ؾٝشتاط ٚدٛباّ أ ٚإضتشباباّ تـدًصاّ َٔ
َطؤٚي ١ٝايؿتٝا يعدّ ْطٛدٗا عٓد ٙأ ٚعدّ ٚثـٛقـ٘ بٗا .
ٖٚرا ايطبب ٚايـُٓػأ نجري ايتشكل ست ٢أْو تس ٣بعض األعاظِ
  َِٗٓٚغٝدٓا األععِ األْصازٜ -ٟصسٓس ٕٛأسٝاْاّ بايتأٌَ ٚايتٛقـبٌ ٚاإلغهاٍ أ ٚايـُٓعٚ ،قد ٜسد ٤ٞايبشح ساالّ يعدّ تٛؾس ايٛقت
ايهايف سني ايٓعس أ ٚالْػػاٍ ايباٍ أ ٚتدٖٛز ايصشٚ ١ايـُصاز
أْ ٚـشٖٛا َٔ األعراز اييت ٜطسسْٗٛا ِٖٚ -أعاظِ ايؿكٗاَ -٤ـُا
ٜهػـ عٔ عدّ إزتباط األَس بطعـ اإلدتٗاد أ ٚقً ١آالت٘ عٓد
ايـُذتٗد ،نٝـ ؟  ٖٛٚساصٌْ عٓد نباز ايـُذتٗد. ٜٔ
ايجاْ : ٞإٔ ٜه ٕٛدي ٌٝايـشهِ ٚايؿتٝا اييت ٜستطٗٝا ٚاضشاّ ٚديٌٝ
ايؿتٝا األخس ٣ضعٝؿاّ يطعـ ضٓد خرب ٙايـُجبت هلا أ ٚيطعـ ظٗٛزٙ
دًٝاّ أ ٚعدّ ٚضٛح ايـُساد ايـذد َ٘ٓ ٟتاَاّ أ ٚالْتؿا ٤ايـدرب ايـُجبت
أ ٚيٛدٛدَ ٙع ٚدٛد ايـُعازض األق ٣ٛأْ ٚـش ٛذيوَٚ ،ع ذيو
ًٜتصّ ايؿتٝا األخس ٣مجعْ َٔ ايؿكٗاَٚ ٤عِٗ بعض أعاظِ ايؿكٗا٤
ايـُتكدَني أ ٚتُٓطب يـُػٗٛزِٖ َع إستُاٍ تًكٓ ِٗٝايؿتٝا َٔ بعض
األخباز ايٛاصً ١ايٚ ِٗٝمل تصًٓاٚ ،قد ٜدُعٓ ٢إمجاع ايؿكٗا ٤عًٗٝا
َٔ د ٕٚديٚ ٌٝاضض أ ٚخرب ال٥ض ٜصًض َطتٓداّ هلِ ،بُٓٝا ٜـذد ايؿك٘ٝ
ايـُطتٓد قاُ٥اّ عً ٢ايؿتٝا األخسٚ ٣اضشاّ دًٝاّْ ،عري َطأي ١إضت٦رإ ٚيٞ

ايـُكت َٔ ٍٛاالَاّ (  )أْ َٔ ٚا٥ب٘ بايكصاص َٔ ايكاتٌ ،ؾإ إطالم
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أدي ١ايكصاص يف ايهتاب ٚايطٓ ١ايـُطٗس ٜٔديٚ ٌْٝاضض عً ٢عدّ
يص ّٚاالضت٦رإ ،يهٔ إدٓع ٞاالمجاع أ ٚعدّ ايـدالف يف يصّٚ
االضت٦رإ .
ٚيف َجً٘ قد ٜكتٓع ايؿك ٘ٝأٜ ٚطُ ٔ٦بعدّ ضالَ ١دي ٌٝؾتٝا َع ١ٓٝأٚ
ٜكتٓع بطعؿ٘ ٜٚـشتاط عًٚ ٢ؾل ايدي ٌٝايطعٝـ تأَٓٝاّ يطالََٛ ١قؿ٘
َٛٚقـ َكًد ّٜٛ ٜ٘ايعسض األنرب ،سٝح ٜه ٕٛإسـتٝاط٘ بأٌَ إدزاى
ايٛاقع ايـُشذٛب ٚبسدا ٤إصابت٘ .
ايجايح  :إٕ نجرياّ َٔ أدي ١األسهاّ ( ٖٞ)%75األخباز ايـُعص١َٝٛ
ٚايـُطايو َـدتًؿ ١يف طسٜل إعتبازٖا ٚسدٚد قبٛهلاٚ ،ايهجري أ ٚايهٌ
ٜعتكد سذ ١ٝايـدرب ايـُٛثٛم بصدٚز ،ٙزغِ إختالؾِٗ صػسٜٚاّ يف
ايتطبٝل ٚتعٝني َصادٜل ايـدرب ايـُٛثٛم ب٘ٚ ،نجرياّ َا ٜػتب٘ ايـدرب
َٔ سٝح قسا ٔ٥صدٚز ٙبني َٛثٛم ايصدٚز ٚبني َعٓ ٕٛايصدٚز،
ٚايؿسم ٜهاد ٜه ٕٛغعس ٠بني ايٛثٛم بايصدٚز ٚاالطُٓ٦إ ب٘ ٚبني
ايعٔ غري ايـُعترب بايصدٚز ،يعدّ ٚدٛد سدٓ ؾاصٌ ٚاضض بني ايعٔ
ايكٚ ٟٛبني االطُٓ٦إ ،ؾٝشصٌ ايرتدد عٓد ايؿك ٘ٝيعدّ ضبط احلاصٌ
يف باطٓ٘ ،ؾٝشتاط ٚدٛباّ بـُا ٜؤد ٟاىل إدزاى ايٛاقع ايـُذٗ. ٍٛ
ٖٚهرا دالي ١ايـدرب قد تتطض ٜٚطُ ٔ٦ايؿك ٘ٝبايعٗٛز ٚايدالي،١
ٚقد تػتب٘ ٚترتدد بني ايدالي ١ايـُٛثٛم بٗا ٚبني ايدالي ١ايـُعٓ،١ْٛ
ؾٝشتاط ٚدٛباّ ألدٌ ق ٠ٛايعٔ عٓدٚ ،ٙقد ٜـشتاط إضتشباباّ ألدٌ ضعـ
ايدالي ١ايـُجـبتـ ١يإلسـتُاٍ اآلخس َع سـص ٍٛاإلطُ٦ـٓإ بـطٓد ايـدرب
ٚداليت٘ عً ٢غري َٔ ٙاالستُاٍ .
ٚقد ٜأت ٞخـرب ٜـتطُٔ سهُاّ إيصاَـٝاّ ٚ -دٛباّ أ ٚتـشسٜـُاّ -يهٓ٘ يطعـ
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ضٓد ٙال ٜٗٓض ديٝالّ َعتُداّ َٛثٛقاّ بصدٚزٚ ٙداليت٘ يٝؤخر بـُؿادٙ
اإليصاَٜٚ ٞؿيت ايؿك ٘ٝعً ٢طبك٘ ؾٝشتاط ٚدٛباّ أ ٚإضتشباباّ سطب
ق ٠ٛاإلستُاٍ عٓد ايؿك ٘ٝأ ٚضعؿ٘ .
ٖٚرا ايداعَ ٞـدتص باألخباز ايـُعص ،١َٝٛبـدالف ضابك٘ ؾاْ٘ يف
عُ ّٛايدي ٌٝايهاغـ عٔ ايـشهِ أ ٚعٔ ايٛظٝؿ ١ايػسع. ١ٝ
ايسابع :إٔ ٜـشصٌ االطُٓ٦إ بايـشهِ يف َكاّ االضتٓباط يهٔ ٜـُٓع
ايؿك ٘ٝعٔ ايؿتٝا ٚإظٗازٖا َـشرٚزْ نُدايؿ ١ايـُػٗٛز يـُدزى ايؿتٝا
اييت ٜطُ ٔ٦ايؿك ٘ٝهلاٚ ،قد ٜـُٓع ايؿك ٘ٝعٔ إظٗاز ايؿتٝاَ :ؿطد٠
غسع ١ٝأ ٚأخالق ١ٝقا ١ُ٥يف ايتصسٜض بايؿت ٣ٛعً ٢طبل إطُٓ٦إ
ايـُذتٗد ؾٝهتِ ايؿتٚ ٣ٛال ٜعٗسٖا ايـُذتٗد تٛزٓعاّ ٜٚـشتاط ٚدٛباّ
طبل االستُاٍ اآلخسٖٚ ،را ْعري َا صٓع٘ بعض ايؿكٗا ٤األدالَٔ ٤
االستٝاط االيصاَ ٞبـُؿطس ١ٜايدخإ ايػًٝغ ٚايتدخني ساٍ ايصٝاّ أٚ
يف طٗاز ٠ايهتاب ٞأ ٚيف تسى إْاطٚ ١قت إؾطاز ايصاٚ ِ٥صال ٠ايـُػسب
بػسٚب ايػُظ ٚضكٛط ايكسص َع قٓاعتِٗ بايسخص ،١ؾإ نجس٠
ايؿتا ٣ٚأ ٚاألخباز ايـُػٗٛز ٠ايـُدايؿ ١يًؿتا ٣ٚاألخس ٣تـش ٍٛدٕٚ
ايتصسٜض بايؿتٝا اييت تـكتطٗٝا صٓاع ١االضتٓباط ٚآالت ايؿكاٖ ١عٓد
ايؿك ،٘ٝؾٝشتاطٚ -دٛباّ أ ٚاضتشباباّ -سرزاّ َٔ ايـذسأ ٠عًَ ٢ـدايؿ١
ايٛاقع ايـُشتٌُ تٛاؾـك٘ َع ؾتٝا ايـُػٗٛز ،أٜ ٚه ٕٛذيو َِٓٗ تـشٓٛطاّ
يف ايدٚ ٜٔتٛزٓعاّ يطالََٛ ١قؿ٘  ّٜٛايعسض عً ٢ايـشطابٚ ،قد ناْت
األدٝاٍ ايطابك َٔ ١ايـُذتٗدٜ ٜٔتُتع ٕٛبٗر ٙايـشاالت اإلٜـُاْٚ ١ٝايػعٛز
بايـُطؤٚي ١ٝيف ؾتاٚاِٖ ؾهاْٛا ٜـشتاط ٕٛإيصاَٝاّ ٚقد ٜـشتاط ٕٛإضتشبابٝاّ

سطب قـٓاعتِٗٚ -ضعـ اإلستُاٍ اآلخس أ ٚقٛتٖ٘ٚ -را نجري ايتشكل،
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ٚيعٌ أغًب َٛازد االستٝاط االضتشبابٖ َٔ ٞرا ايكب ،ٌٝبٌ قد صسٓح
مجع َٔ أعاظِ ايـُتأخس ٜٔنػٝدٓٝا ايـذٛاٖسٚ ٟاألْصاز(ٟقدُٖا)
يف بعض نًُاتُٗا ايؿكٗٚ ١ٝبـشٛثُٗا باالستٝاط االضتشباب ٞيف َٛازد
َع ايتعً ٌٝبأْ٘ (خسٚز عٔ غبٗ ١ايـدالف) ٚأؾاد ايـُشكل اإلٜسٚاْ ٞيف

ساغٝت٘ عً ٢خٝاز ايػنب يف (ايـُهاضب) تعكٝباّ عً ٢ق ٍٛغٝدٓا األععِ
()18

(قد )ٙبإٔ (خالف ايـُشكل يف ايدزع ال ُٜعدٓ خالؾاّ يف ايـُطأي)١

قاٍ(قدَ( : )ٙـذسد إٔ نإ ذيو يف ايدزع ال ٜـٛدب إٔ ال ُٜعدٓ ذيو
خالؾاّ يف املطأيٚ ١إٔ ٜه َٔ ٕٛقب ٌٝايهسٓ ٚايؿسٓ ايعًُٚ ،ٞأَا َا ٜػاٖد
َٔ ايؿكٗا َٔ ٤عدّ ايؿت ٣ٛبـُا ٜـشكك ْ٘ٛيف أبـشاثِٗ ؾريو يٝظ
ألدٌ عدّ إعتكادِٖ بـُا سكٓك ،ٙٛبٌ ألدٌ غد ٠ايتٛزٓع يف ايؿت-٣ٛ
ٚي ٛتـشاغٝاّ َٔ َـدايؿ ١ايـُػٗٛزْ ،عِ خالف ايـُشكل ٚسد ٙيعً٘ ال
ٜطسٓ باْعكاد االمجاع إٕ نإ االتـؿام ساصالّ َـُٔ عدا. )19( )ٙ
ايـداَظ :إٔ ٜه ٕٛايؿتٝا ايػسع ّ١َُٗ ١ٝغسعاّ يهْٗٛا َستبطّ١
باألعساض أ ٚايدَا ٤أ ٚاألَٛاٍ أَ ٚـُا ٜتٛقـ عً ٘ٝسؿغ ْعاّ ايعباد
عَُٛاّ َ -عاغ ّا أَ ٚعاد ّاٚ ،-قد عًُٓا َٔ ْصٛص ايػازع األقدع إزادت٘
االستٝاط ؾٗٝا ،نُا ٜبدٚ ٚاضشاّ َٔ اٖتُاّ ايػازع يف ايهتاب ٚايطٓ ١يف

ألزِضٔ
أَس ايدَاٚ ٤ايٓؿٛعط ََِٔ قَتٌََ َْؿِطاّ بٔػَِٝسٔ َْؿِظٕ أََ ِٚؾطَادٕ ؾٔ ٞا َ
دُٔٝعاّص ايـُا٥دٖٚ ،31: ٠هرا إٖتُاّ ايػازع
هأََُْٖا قَتٌََ ايٖٓاعَ َ
ؾَ َ
باألعساض ٚطًب٘ االستٝاط يف ايؿسٚز ظاٖساّ َٔ صشٝض ايعال ٤بٔ
( )18زادع  :املهاضب َع غا ١ٜاآلَاٍ  :ز . 319 : 8
( )19ساغ ١ٝاحملكل االٜسٚاْ ٞعً ٢املهاضب :ز. 111 + 119 : 3
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ضٓٝاب ١اييت تطُٓت قٛي٘(:)طإٕ ايٓهاح أسسٚ ٣أسس ٣إٔ ُٜـشتاط
()11

ؾ ٖٛٚ ٘ٝؾسزْ ٜ َ٘ٓٚه ٕٛايٛيدص

ٚايـدرب طَٚ ٌْٜٛؿصٌٓٚ ،داليت٘

ٚاضش ١إال إٔ يف ضٓد ٙنالَاّ َٔ دٗ ١ايعال ٖٛٚ ،٤عٓدْا َٛثلْ يسٚا١ٜ
ابٔ أب ٞعُري عٓ٘ سٝح ز ٣ٚايصدٚم بطٓد ٙايصشٝض اىل ابٔ أبٞ
عُري عٔ ايعال ،)11(٤ؾٝه ٕٛايـدرب صشٝشاّ يصش ١ضٓد ٟايصدٚم
ٚايطٛض ٞاىل ايعال ٤قطعاّٚ ،تٛدد ْصٛصْ أخس ٣تدع ٛايؿك ٘ٝايٛزع
يتذ ٓب ايؿتٝا ايرتخٝصٚ ١ٝتـُٓع٘ عٔ اهلذ ّٛعًٗٝا ٚإقتشاَٗا َٔ غري
سذ ١قٚ ١ٜٛأَاز ٠دً ،١ٝؾاذا مل ٜهٔ دي ٌٝايـشهِ قٜٛاّ ٚٚاضشاّ
ٚٚايف ايداليٜ -١تٛزٓع ايؿك ٘ٝايعدٍ ٜٚـشتاط ٚدٛباّ أ ٚإضتشباباّ سطب
ق ٠ٛاالستُاٍ أ ٚضعؿ٘ ٚٚؾل غد ٠أُٖ ١ٝايـُٛزد أ ٚضعؿٗا.
ايطادع :إٔ تتٛؾس األدي ١عٓد ايؿكٚ ٘ٝتتعاضد عً ٢سهِ إيصاَ،ٞ
 ٖٛٚصعب ايتطبٝل ٚااليتصاّٚ -ي ٛيعسٚف خاص ١تعاصس ايـُهًؿني-
ؾال ٜتٝطس يٓٛعِٗ ايتصاّ ايعٌُ بايؿتٝا ٚقد ٜـدػ ٕٛايتطسز َٔ ايعٌُ
بٗاٜٚ ،السغ ايؿكٖ ٘ٝر ٙايـذٗ ١يف أتباع٘ َٚكًد ٜ٘ؾٝتٓصٍ َٔ ايؿتٝا
ايباتٓ ١اىل االستٝاط ايٛدٛبٖٚ ،ٞرا َا السع٘ أضتاذْا ايـُشكل(قد)ٙ
ايـد ٞ٥ٛيف َطأي ١نػـ ايـُسأٚ ٠دٗٗا ٜٚدٜٗا أَاّ األدٓيب ٚيف
ايطسم ٚاألضٛام ،سٝح ٚدد تعاضد ايٓصٛص ٚاألديٚ ١قطا ٤قٛاعد
االضتٓباط عً ٢ايتشسٚ ِٜإٔ ايدي ٌٝتآّ عً -٘ٝنُا أؾادْا عٓد َباسجت٘
ؾسٚع ْهاح ايعس ٠ٚايٛثك. -٢
( )11ايؿك:٘ٝز :3باب ايٛناي :١ح + 168ايتٗرٜب ز :6ح + 516ايٛضا :ٌ٥ز :13بَٔ 1
ابٛاب ايٛناي : ١ح + 1ز : 14ب َٔ 157ابٛاب َكدَات ايٓهاح  :ح. 3
( )11زادع  َٔ :ال حيطس ٙايؿك : ٘ٝز : 3ح . 81
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ٚقد ضأيٓا : ٙاذا تـِٓ عٓدنِ ايدي ٌٝعً ٢ايتشس ِٜؾًَِ ذنستـِ يف
ايسضاي ١ايعًُ ١ٝاْ٘ أسٛط ٚدٛباّٚ ،أداب  :بأْٓا ْتٓصٍ يالستٝاط
ايًصَ ،َٞٚساعا ّ٠يًعسٚف ايعطري ٠اييت ٜـُسٓ بٗا نجري َٔ ايـُكًدات
ٚايـُاْع ١عٔ ايـتصاَٗٔ بـؿت ٣ٛايتشس ِٜي ٛأؾتٓٝاٜ ،كصد (قد)ٙ
ايعسٚف االدتُاع ١ٝأ ٚاألَٓ -١ٝالضُٝا خازز ايٓذـ س٦ٓٝر -سٝح
ال ٜتٝطس يػايب ايـُؤَٓات االيتصاّ بتػطٚ ١ٝد ٖٔٗٛعٓد ايـدسٚز َٔ
ايبٝت بؿعٌ تطٛز ايـشٝاَٚ ٠تطًباتٗا ٚتٛضٓع آؾام ايـشٝا ٠ايعًُ١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝضري األعُاٍ ٚاْـتـػاز ايـؿطاد ٚايـتهـػـ ايؿاضض،
َطاؾاّ يـدٛف تطسز غايب ايـُؤَٓات َٔ ايتطرت ايتاّ يف بعض بًدإ
ايـُطًُني ْٚـشٖٛا َٔ االعرازٚ ،بـتٓصٍٓ ايؿك َٔ ٘ٝايؿتٝا اييت تـكتطٗٝا
األدي ١ايـُتٛؾس ٠يد ٜ٘اىل االستٝاطٜ -تٝطس يًُهًؿني تـكًٝد ؾـك ٕ٘ٝعدٍ
آخس ٜؿيت بايسخصٚ ١ايؿتٝا ايـُٝطٛز ٠ؾٝكًد. ٙ
ايطابع :إٔ تػتٗس ايؿتٝا بـشهِ غسع َٔ ٞد ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا َطتٓد
ٚاضض َٔ األخباز ،أٜ ٚه ٕٛهلا َطتٓد ضعٝـ ٚال ٜطاعدٖا أصٌ
عًُ ٞدازٕ يف ايـُٛزد ٚايـُٛضٛع :
ْعري سسَ ١أنٌ يـشِ االزْب -ايؿتٝا ايـُػٗٛز ٠بني ؾـكٗا ٤اإلَاَ١ٝ
(زض)ٚ -قد ٜـذد ايؿك ٘ٝضعؿاّ يف ضٓد ايـدرب أ ٚيف داليت٘ أٜ ٚس ٣ي٘
َعازضاّ ،ؾرياع ٞغٗس ٠ايؿتٚ ٣ٛاإلمجاع ايـُٓك ٍٛعً ٢ؾتٝا ايتشسِٜ
ٚإقتطا ٤االستٝاط َٛاؾـكتٗا ٜٚـشتاط ٚدٛباّ برتى تٓا ٍٚيـشِ األزْب،
ٚال سذ ١تاَ ١عًٗٝا .
أٜ ٚـذُع ايؿكٗا ٤عً ٢ؾتٝا ٚال سذ ١عًٗٝا -ست ٢ايـدرب ايطعٝـ
ضٓد ٙأ ٚداليتٜ٘ٚ -ه ٕٛايـشهِ ايـُػٗٛز أ ٚايـُذُع عً ٘ٝسهُاّ تعبدٜاّ
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يٝظ َـُا ٜجبت بطري ٠ايعكال ٤أ ٚايـُتػسع ١أ ٚبادزاى ايعكٌ ايعًُٞ
ايكطع ٞأْ ٚـشٖ ٛرا ،يهٓ٘ قد تـشصٌ ايكٓاع ١ايتاَ ١عٓد ايؿك٘ٝ
باإلمجاع ؾٝؿيت عً ٢طبل َعكدٚ ،ٙقد ٜرتدد ايؿك ٘ٝايـُشكل ايـُدقل
ايـُتجبت َٔ ايؿتٝا إال َع سذ ١تاَٚ ١اضش ،١ؾ ٌُٝٝاىل االستٝاط
ايٛدٛب ٞأ ٚاالضتشباب ٞسطب ق ٠ٛاإلستُاٍ ٚضعؿ٘ يف باطٓ٘ .
َٚجايَ٘ :ا ذنس ٙايؿكٗا ٤يف ؾسٚع ايـشدٚد ايػسع َٔ ١ٝإٔ ايـشدٚد
اييت هلل ضبشاْ٘ نايصْا ٚايًٛاط ٚتعصٜس ايـُتذاٖس باإلؾطاز يف غٗس
زَطإ -د ٕٚايـشدٚد اييت ٖ ٞسلٓ يًٓاع نشد ايكرف ٚتعصٜس
ايػتِ اذا دا ٤ايـُذسّ اىل االَاّ( )أْ ٚا٥ب٘ ايـُذتٗد ايعدٍ
ايـُبطٛطٜ ١دٚ ٙإعرتف بـذسَ٘ إقسازاّ  ٖٛٚ -بايؼ عاقٌ َـدتاز -نإ
االَاّ َـدٓٝساّ يف ايعؿ ٛعٓ٘ ٚيف إقاَ ١ايـشدٓ عً -٘ٝزمجاّ نإ أ ٚدًداّ
()11

أ ٚقطع ٜد أْ ٚـشٖٛاٚ ،قد دٍٓ عً ٢ايعؿ ٛعٓ٘ :عدد َٔ األخباز

ٚقد إغرتط ايؿكٗا(٤زض) يًعؿ ٛإٔ تٓطِٓ ايتٛب - ١ايـُتك ١َٓٛبايٓداَ١
ٚايعصّ عً ٢عدّ ايعٛد -اىل اإلقساز اإلختٝاز َٔ ٟايـُذسّ بـذسٜـُت٘

ستٜ ٢ػسع يًؿك ٘ٝايعؿ ٛعٖٓ٘ٚ ،را ايػسط ال أثس ي٘ يف أخبازِٖ ()Œ
()13

-ايصشٝشٚ ١ايطعٝؿ -١بٌ ظاٖس عدد َٔ األخباز

ايصشاح إٔ برٍ

ايـُذسّ ْؿط٘ إلقاَ ١ايـشدٓ عً ٖٛ ٘ٝتٛبٚ ْ١تطٗري ٚطٗاز ٠اىل  ّٜٛايكٝاَ،١
بُٓٝا إظٗاز ايتٛب ١بعد اإلقساز قبٌ ايعؿٜ ٛـُهٔ إٔ ٜه ٕٛإظٗازاّ ناذباّ
يًتدًص َٔ ايـشدٓ ٚايعكٛبٖ . ١را.
ٚقاٍ غٝدٓا ايـُععِ ايـذـٛاٖس( ٟقد )ٙيف ٖرا األَس ْاؾـٝـ ّا يـٛدٛد خـرب
( )11ايٛضا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 18ابٛاب َكدَات احلدٚد +ب َٔ 3ابٛاب سد ايطسق.١
()13ايٛضا :ٌ٥ز :18ب َٔ 5ابٛاب سد ايًٛاط :ح + 1ب َٔ 14ابٛاب سد ايصْا :ح. 4
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ٕٜػرتط ايتٛب ١يف غسع ١ٝايعؿْ( : ٛعِ يٝظ يف غَٗٓ ٕ٤ٞا) ٜعين َٔ
أخباز عؿ ٛاالَاّ عٔ ايـُذسّ ايـُعرتف بـذسَ٘ ٖٛٚ -سدٓ اهلل ٚسكٓ٘-
()14

(إعتباز ايتٛبٚ ،١يعٌ إتـؿاقِٗ عً ٘ٝنافٕ يف تكٝٝدٖا)

ٜعين تكٝٝد

أخباز عؿ ٛاالَاّ عٔ ايـُذسّ ايـُعرتف بـذسَ٘ نايصْا أ ٚايًٛاط ،إال
إٔ ايتكٝٝد بإمجاع ٕ َٓك ٍٛعٓدْا صعبْ زغِ ظٓٓٓا باضتٓاد ايكدَا٤
ايـُػرتطني اىل خرب ٕمل ٜصًٓا ٚقد ٚصًِٗ ٜ ٖٛٚؤد ٟغسط ايتٛب،١
ٚال غس ٚؾاِْٗ َكازب ٕٛيعصس ايـشطٛز َٚطًع ٕٛعً ٢أخباز نجري٠

َـُا صدز عِٓٗ (. )Œ

يهٔ ايعٔ بٛص ٍٛخرب َكٓٝد إلطالم أخباز ايعؿ ٛال ٜػين عٔ ايـشل
ؾًرا نإ االتؿام داعٝاّ يًؿك ٘ٝاىل االستٝاط ايٛدٛب ٞبإظٗاز ايـُذسّ
تٛبت٘ ْٚداَت٘ بعد إقساز ٙقبٌ ايعؿ ٛعٓ٘ٚ ،يٝظ ايعٔ صايـشاّ يتكٝٝد
َطًكات أخباز ايعؿ ٛعٔ ايـُذسّ ايـُعرتف بـذسَ٘ .
ٜٚـُهٓٓا ايتُج ٌٝيًؿتٝا ايـُػٗٛز ٠اييت ٜه ٕٛهلا َطتٓد َٚدزى َٔ
ايٓصٛص ايػسع ٖٛٚ -١ٝضعٝـ ال ٜجبت أَاّ ايـُٓاقػ ١ايعًُ- ١ٝ
بـُجاٍ ؾتٝا تـشس ِٜقطع ايصال ٠ايـُؿسٚضٚ ١إبطاهلا بعد ايػسٚع ؾٗٝا
ٚاييت إضتدٍ عًٗٝا ببعض ْصٛص ايكسإٓ ٚايطٓٚ ١باإلمجاع ايؿتٛاٞ٥

ٚاإلزتهاش ايعًُ ٞايـُتػسع. ٞ
يهٔ َا إضِتُدٍَٔ ب٘ يتشس ِٜقطع ايصال ٠مل ٜجبت أَاّ ايـُٓاقػات
ٚاالغهاالت ٚمل ٜتِ دي ٌٝقطع ٞأَ ٚطُ ٔ٦ب٘ عً ٢ايؿتٝا ايـُػٗٛز٠
نُا َٖ ٛعً ّٛألٌٖ ايـدربَٚ ٠ـشكل يف َـشً٘ٚ .يعً٘ هلرا تس ٣غايب
( )14دٛاٖس ايهالّ  :ز. 194 : 41
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ايؿكٗا ٤ايـُشككني األٚاخس-نُا ٜعٗس يـُتتبع سٛاغْ( ٞـذا ٠ايعباد)
(ٚايعس ٠ٚايٛثك -)٢ؾإِْٗ إستاطٛا يصَٚاّ برتى قطع ايؿسٜط ،١زغِ
عدّ قٓاعتِٗ بدي ٌٝايؿتٚ ٣ٛعًُِٗ بأدا ٤األصٌ ايعًُ ٞايربا٠٤
ٚعدّ ايـُؤاخر ٠عً ٢ايتشسٚ ،ِٜايعاٖس نَٓ ٕٛػأ إستٝاطِٗ يـشاظِٗ
ايـُذُٛع ايـُسنب َٔ اإلمجاع ايؿتٛاٚ ٞ٥االزتهاش ايـُتػسعَٔٚ ٞ
ايٓصٛص ايعدٜد ،٠ؾإ ايـذسأ ٠عًَ ٢ـدايؿ( ١اإلمجاع ٚايٓصٓ) َعاّ
صعبْ َطتصعب ال ٜتٝطس يؿكَ ٘ٝتٛزٓع ؾًرا إستطٓا بـشسَ ١إبطاٍ
ايصال ٠ايـُؿسٚضٚ ١إَتٓاع قطعٗا إال يطسٚز ٕ٠أ ٚخٛف ضسزٕ أٚ
ْـشُٖٛا َٔ ايعٓا ٜٔٚايجاْ ١ٜٛايـُطٓٛغ ١يـُدايؿ ١ايـشهِ األٚي. ٞ
ٚثـُ ١يـشاظات يًؿك ٘ٝتـشدٓد ْٛع االستٝاط أ ٚتـؤد ٟيعدّ ايـذصّ
بايؿتٜ ،٣ٛدزنٗا أٌٖ خربتٗا ٜٛٚؾل اهلل ضبشاْ٘ إلدزاى أًٖٗا إٜاٖا
ٚتـُٝٝصِٖ يـٗاٚ ،ذيو َٔ ؾطٌ اهلل عً ٢عباد ٠ايـُذاٖد ،ٜٔؾًرا قد
ٜالسغ ايـدبري ايـُتتبع دٚاع ٕ أخس يالستٝاط ايٛدٛب ٞأ ٚاالضتشبابٞ
عٓد ايؿكٗا ٤يف زضا ًِٗ٥ايعًُ ١ٝأ ٚعٓد َـُازض ١عًُ ١ٝاالضتٓباط،
ْهتؿ ٞبٗرا ايكدز َٔ ايعسض عكب ايـُتابع ١ايـُتصً ١ايـُتٛاصً١
اييت إضتدعاٖا ددٓ ٠ايبشح ٚعدّ تطسٓم ايؿكٗا ٤األصٛيٝني ي٘ يف
نتبِٗ ايؿكٗ ١ٝأ ٚاألصٛي ١ٝيف سدٚد ايـُتٛؾس يدٚ ،ٟٓايـُِٗ ؾتض باب
ايبشح ٚعدّ إبكا ٘٥يف ايصدٚز بعٝداّ عٔ إطالع ايباسجني يف األصٍٛ
ٚايؿك٘ ايػسٜؿنيٚ ،ايداعٜ ٞعترب ايبشجني األخري :ٜٔسكٝك ١اصطالسات
ؾتٛا ١ٝ٥مخطَٓٚ ،١اغ ٤٢االستٝاط ايٛدٛبٚ ٞاالضتشباب -ٞتٛؾٝكاّ زبٓاْٝاّ
ٚؾتشاّ َٔ أيطاف زبٓ ٞدٌٓ ٚعالٚ ،مل أدد َٔ ضبكين اىل بٝاْٗا ستٖ ٢را
ايٚ -ّٛٝضط مجاد ٣اآلخس -٠أتـُٓ ٢إٔ ٜطتؿٝد ايباسـج ٕٛايـُٓصؿَٗٓ ٕٛا.
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ٖرا تـُاّ بٝآْا يـُباسح اإلدتٗاد ٚايتكًٝد ٚاالستٝاطٚ ،تـُٓت
َباسجتٗا َٚالسعتٗا يف ضش ٢ايجالثا : ٤ايجأَ َٔ ذ ٟايكعدٖ1415 :٠ـ
ٚب٘ ٜتِ ايهتاب ايـُٛضٛع ١األصٛي ١ٝايـُعبٓس ٠عٔ ايٓعسٜات األصٛي١ٝ
ايـُدتازٚ ٠ايـُباْ ٞايعًُ ١ٝايـًُتَصََ ١يف دٚز ٠ناًََ ١رتابط ١قد باسجٓا
ؾٗٝا ايكٛاعد األزبعَ ١طتكالّ َع تعازف بـشجٗا عكٝب االضتصشاب،
ؾهاْت َد ٠ايدٚز ٠األصٛي ١ٝاألٚىل تطع ضٓٛات ٚغٗس. ٜٔ
ِ تٓع ِٝبـشٛخ ايـُٛضٛع١
ٚقد تـُت ايـُباسج ١يف ايدٚز ٠ايجاْٚ ١ٝتـ ٓ
األصٛيٚ ١ٝتـدسٜر ايٓعسٜات ايـداص ١ؾٗٝا  ّٜٛاإلثٓني  َٔ 16 :غٗس
مجاد ٣اآلخسٖ 1439 : ٠ـٚ ،ايـشُد هلل زب ايعايـُني ٚصًٓ ٢اهلل عً٢
َـشُد ٚعرتت٘ أمجعني ،أزد ٛإٔ ٜٓؿع اهلل بٗا أٌٖ ايعًِ ٚايؿطٌ
ٚاإلدتٗاد ٚاإلخالص هلل تعاىل ،آَالّ إٔ ٜتكبً٘ ضبشاْ٘ بكب ٍٛسطٔ
ٜٚػؿع٘ بػؿسإ ايرْٛب ٚايـشػس يف يٛاَ ٤ـشُد(ٚ )Sعرتت٘()Œ
 ّٜٛايكٝاّ يسبٓ ايعباد ،بربن ١عكٝد ٠ايٛال ١ٜألٚيٝا ٤اهلل تعاىل ٚايربا٠٤
َٔ أعداَ ،ٙ٤ع ايتٛضٌ بـُٔ تـػسٓؾت بـذٛاز ٙسٓٝاّ ٚتـشًُٓت ظًِ
ايعايـُني ٚإؾرتا ٤ايـُؿرتٚ ٜٔنٝد ايها٥دٚ ٜٔسطد ايـشاضد ،ٜٔسؿاظاّ
عً ٢بٝط ١ايدٚ ٜٔايـُرٖب ايػسٜؿنيطَٚضََٝعًَُِِ ايٖرٔ َٜٔظَ ًَُُٛا أَٖٟ
َُٓكَ ًَبٕ َٜٓكَ ًٔبَُٕٛصطَٚايِعَا ٔقبَ ُ١ئ ًُُِتٖ ٔكنيَص ٚبكٝت صابساّ َـشتطباّ آَالّ يف إٔ

أضاِٖ يف سؿغ د ٜٔاهلل ْٚػس عً ّٛايسض ٍٛاألععِ (ٚ )Sعرتت٘

( )Œيف عاصُ ١ايعًِ ٚاالٜـُإ -ايٓذـ األغسف -زاغباّ يف تسٜٚر
أسهاّ ايكسإٓ ٚايطٓٚ ١زعا ١ٜايـُؤَٓني ايـُطتطعؿني قدز اإلَهإ،

ٚايـشُد هلل زب ايعايـُنيٚ ،ايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢األْبٝاٚ ٤ايـُسضًني
ٚأٚصٝا ِٖ٤أمجعني  َٔٚتبعِٗ بإسطإٕ اىل  ّٜٛايكٝاّ يسبٓ ايعايـُني .
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تعريف باملؤلف
ٚ يد يف ايٓذفف األغفسف فذفس ايٝف ّٛايففخاَظ َفٔ غفٗس زَطفإ ايففُبازى يف
عاّ ٖ1370 /ف .
 تعًِ ايكسإٓ ايهسٚ ِٜأص ٍٛايكساٚ ٠٤ايهتابفٚ ١أصف ٍٛايفدٚ ٜٔفسٚعف٘ ٖٚف ٛيف
ايعاّ ايفخاَظ َٔ عُس. ٙ
 دخٌ ايصف ايجاْ ٞاالبتدا ٞ٥بعد اَتشإ ٚاختباز يف َدازع (َٓتفد ٣ايٓػفس)
ٚتدزٍز بتفٛم يف ايدزاض ١االبتدا ١ٝ٥ثِ ايجاْ ١ٜٛثِ ايفذاَع. ١ٝ
 دزع ايفعًفففف ّٛايفػسعفٝففففف ١يف ايفشففففٛش ٠ايفعًُفٝففففف ١ففففف ٞايفٓذفففففف األغففففسف
 ايففُكدَات ٚايطفط - ٛعًف ٢أٜفد ٟخفريَ ٠دزضف ٞايففشٛش ٠زهللٗفِ اء أسٝفا٤ٚأَٛات ٚأسطٔ إي ِٗٝمجٝعاً .
 غففسع يف سطففٛز (ايبشففح اخلففازز) فكٗفاً عٓففد أضففتاذ ايفكٗففا ٤آٜفف ١اء ايععُفف٢
ايطٝد أب ٛايكاضِ املٛض ٟٛاخل( ٞ٥ٛزضٛإ اء عًٚ )٘ٝأصٛال ًعٓد ايػٗٝد آٜف ١اء
ايععُفف ٢ايفففُريشا عًفف ٞايػففس ٟٚايتربٜففص(ٟزضففٛإ اء عًٝفف٘)ٚ ,سطففس ٜطففرياً عٓففد
غريُٖا فًِ ٜفذد ضفايت٘ فاْففكطع ٚقفد إخفتص ببشفح ايطفٝد اخلف( ٞ٥ٛزضفٛإ اء
عًٝفف٘) طًٝفف ١ضففٓٛات عػففسٚ ٠دعًفف٘ َٓطًك فاً يتشكٝففل ايبشففٛخ ايفكٗٝففٚ ١األصففٛي١ٝ
ٚايسداي ١ٝاييت نإ ُٜٓكّشٗا يف بفشج٘ ايػسٜف .
 باغس ايتدزٜظ يف تفُاّ ايفُساسٌ ايعًَُ ١ٝتفدزداً ستف ٢ايطفط ٛثفِ غفسع يف
ايبشح ايفخازز َٔ -د ٕٚإعالٕ -يف ايطٓ ١األخري َٔ ٠عُس ايطٝد اخلف(ٞ٥ٛزض)
طًَفب إىل
بعد تعط ً٘ٝي بفشج٘ ايػفسٜف ٚإعتفراز ٙعفٔ االضفتُساز يطف ٤ٛصفشت٘ ,ثفِ ىل
ايفففُؤيف -بإيفففشا  -تففدزٜظ ايفففُهاضب ٚايسضففاٚ ٌ٥ايهفاٜفف ١فاضففتذاب يععففِٝ
فا٥د ٠ايهتب ايجالثفٚ ١ناْفت يف٘ ايفدٚز ٠ايجايجف ١يف تدزٜطفٗا  ,ثفِ بعفد االْتٗفاَٗٓ ٤فا
غسع -عًٓاً -يف اي ّٛٝايتاضع َٔ غعبإ ٖ1416 /فف  -يف تفدزٜظ خفازز ايفكف٘ عًف٢
َففٓٗر (َهاضففب) غففٝخٓا األععففِ األْصففاز(ٟزض) ٚنتبٗففا بكًُفف٘ فهففإ (بػففس٣
ايفكاٖ )١يف ضت ١أدصا , ٤ثفِ غفسع ضفابعاً يف غفس (َطفتشدثات ايففُطا )ٌ٥يًطفٝد
اخل(ٞ٥ٛزض) يف بفشح فكٗ ٞاضتدالي ٞعاٍٍ ,ثفِ غفس

فظ (ايعفس ٠ٚايفٛثك)٢
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ثفِ غفسع يف بففشح ايفففشر فكٗف ًا إضفتداليً ٝا عايٝفاً ,ثففِ غفسع يف بففشح ايكطفا , ٤ثففِ
غس ع يف بفشح ايفشدٚد ٚايتعصٜسات فكًٗا إضتداليًٝا عايٝاً ,ثِ غفسع يف بففشح (فكف٘
ايطٗازٚ ٠ايطٗٛز) ٚطبع يف ضت ١أدصاٚ ,٤يفُا أنًُ٘ غسع يف بففشٛخ فكف٘ ايصفال,٠
ثففِ بعففد إنُففاٍ ايففدٚز ٠ايجاْٝففَ ١ففٔ خففازز األصفف ٍٛغففسع يف ب ففشٛخ(فك٘ ايٓهففا
ٚايصٚاز) ٚتصٜد َٛضٛعت٘ ايفكٗ ١ٝعً ٢ثالثني دص َٔٚ ,ً٤اء ايتٛفٝل ٚايكب.ٍٛ
* ٖٚهرا غسع يف تدزٜظ (أص ٍٛايفك٘) خازدفاً يف ايٝف ّٛايطفادع َفٔ غفٛاٍ /
ٖ1416ففف ٚقففد أنُففٌ ايففدٚز ٠األصففٛي ١ٝاألٚىل بعففد عػففس ضففٓني تكسٜبفاً ,ثففِ غففسع يف
دٚز ٠بفففشج ١ٝالسكفف ١تُفدٚ ٍٕٚتُصفشٍح عًفف ٢طبففل ايففدٚز ٠االٚىل ٚعُسضفت يًطباعفف١
ٚايٓػسٚ ,قد تفِ طبعٗا يف أزبع ١عػس دص. ً٤
بٝإ تعسٜف ٞبفُؤيفات ايففُسدع ايفدٜآ آٜف ١اء ايععُف ٢ايػفٝم َففشُد أَفني
ايفُاَكاْ -ٞداّ ظً٘  ٖٛٚ -صادز َٔ ايففُسنص االعالَف ٞيففُهتب٘ ايففُبازى  -فاْف٘
ٚصففً٘ يف ايػففٗٛز ايك سٜبفف ١عففد ٠اضتفطففازات عففٔ َؤيفاتفف٘ :بعطففٗا ٜطفف ٍ عففٔ
ايفُٛضٛع ١االصٛي(: ١ٝبػس ٣األصٚ ,)ٍٛبعطٗا ٜط ٍ عفٔ ايففُٛضٛع ١ايفكٗٝف: ١
(بػس ٣ايفكاٖٚ , )١بعطٗا ٜط ٍ عفٔ ضفا٥س ايففُؤيفات ْٚ .ففذٝب ببٝفإ تفصفًٞٝ
عٔ َفذُٛع ٖر ٙاالض ١ً٦ببٝإ مجٝع ايفُؤيفات ايٓادص ٠يطُاست٘ :
* ايفُٛضٛع ١االصٛي( : ١ٝبػس ٣االصف )ٍٛصفدزت يف أزبعف ١عػفس دفص ,ً٤سٝفح
إٔ مساست٘ برٍ دٗداً يف ايدٚز ٠االصٛي ١ٝايجاْ َٔ ١ٝبفشج٘ ايفخازز يتٓكٝح َا نتبف٘
يف ايدٚز ٠االٚىل ٚتفخسٜر ايفُطايب ايففخاص ١بايعًُفا ٤األتففكٝا ٤ايفر ٜٔضفبك ٙٛاىل
سًب ١االدتٗاد ٚاالضتٓباط َع بٝإ ْعسٜات٘ ٚقٓاعاتف٘ٚ ,قفد نًُفت دٚزتف٘ ايجاْٝف ١يف
أٚاخس غٗس مجاد ٣ايجاْ ١ٝيف ايعفاّ (ٖ1439فف) ٚقفد اعتٓف ٢فٗٝفا بفايبشٛخ ايففُُٗ١
ايٓافع ١يف َفذاٍ االضتٓباط  ,ألٕ ايبشٛخ االصٛيَُ ١ٝعدٍ ٠يتٝطفري عًُٝف ١االضفتٓباط
ٚاالدتٗادٜٓٚ ,بػ ٞايتعسٜف بايفُٛضٛعات ايفُُٗ ١يألدصا: ٖٞٚ ,٤
* اجلص ٤اال : ٍٚيف ايبشٛخ ايتُٗٝد ١ٜيعًِ االصٚ ٍٛيف بفشح ايفُػتل فكفد أخفر
-داّ ظً٘  -بايفُِٗ َٔ ٖر ٙايفُباسح َع تسى ايفط. ٍٛ
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* ايفذص ٤ايجاْ :ٞيف بفشٛخ االٚاَس ٚايٓٛاٖٚ ٞايكٛاعد االصٛي ١ٝايفُستبط ١بُٗا.
* ايفذص ٤ايجايح  :يف بفشٛخ ايعاّ ٚايفخاص ٚايفُطًل ٚايفُكٝد َٚفاٖ ِٝاأليففاظ
ٚايفُذٌُ ٚايفُبني ٚبفشح ايكٛاعد االصٛي ١ٝايفُستبط ١بٗر ٙايفُباسح .
* ايفذص ٤ايسابع  :يف بفشح تفُٗٝد ٟيًُالشَات ايعكً ١ٝايفُطتكًٚ ١غفري ايففُطتكً١
َٚباسح اإلدصاَٚ ٤كدَ ١ايٛادب .
* ايفذص ٤ايففخاَظ  :يف َباسفح ايطفد ٚايرتتٍفب َٚباسفح ادتُفاع األَفس ٚايٓٗفٞ
ٚاقتطا ٤ايٓٗ ٞيًفطاد .
ثِ االدصا ٤ايالسك ١تستبط بفُباسح ايكطع ٚايفُعٓٚ ١ايػو ٖٞٚ ,تتٛاىل تباعاً:
* ايفذص ٤ايطادع  :يف َباسح سذ( ١ٝايكطفع) (ٚاالطُٓ٦فإ) -ايتفصفَُٗٓ ًٞٝفا
ٚاالمجايَٚ -ٞباسح ايفشذر ٚاألَازات ايفُعترب( ٠األدي ١اإلدتٗاد. )١ٜ
* ايفذص ٤ايطابع :يف َباسح سذ ١ٝأخبفاز ايففُعصَٛني(ٚ )Œفٗٝفا َباسفح َفٔ
عًُفف ٞايسدففاٍ ٚايدزاٜفف ١يبٝففإ سففدٚد سذٝفف ١األخبففاز ايفففُعُ ٍٛبٗففا يف َفففذاٍ
االضففتٓباط ٚفٗٝففا ب ففشٛخ َُٗففَ ١ففٔ نربٜففات عًففِ ايسدففاٍ ٚاي ففشدٜح ايػففسٜف,
َٚباسح ادتٗاد ايسأٚ ٟايكٝاع ٚاالضتشطإ .
* ايفذص ٤ايجأَ  :بعد عسض ايفشذر ايففُعترب ٠اضفتشل عفسض َباسفح تعفازض
ايف شذر ٚايفُسدشات ٚ ,أيففشل ايػفٝم ايففُاَكاْ ٞبٗفا َباسفح ايتفصاسِ يف َكفاّ
االَتجاٍ ٚ ,مل ٜؤخٍس عسضٗا يفُا بعد بفشٛخ االص ٍٛايعًُ. ١ٝ
ثِ غسع يف بفشٛخ (االص ٍٛايعًُ )١ٝايفُعرب عٓٗا بف (األدي ١ايفكاٖ: )١ٝ
ال ٜٚ ,عفسض أصفٌ ايتخفٝري عٓفد
* ايفذص ٤ايتاضع ٜ :عسض َباسفح ايفربا ٠٤تفصفً ٝ
دٚزإ االَس بني َفشرٚزٚ ٜٔقدزاً َٔ بفشٛخ أصٌ االغفتػاٍ  :دٚزإ االَفس بفني
ايفُتبآٜني .
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* ايفففذص ٤ايعاغففس  :يف َباسففح االغففتػاٍ ٚدٚزإ األَففس بففني األقففٌ ٚبففني األنجففس
ٚغسٚط دسٜإ (االص ٍٛايعًَُٚ )١ٝباسح قاعدتْ ٞفف ٞايطسز ْٚفف ٞايفشسز .
* ايفذص ٤ايفشاد ٟعػس  :يف قاعد ٠االضتصشاب  :أدي ١سذٝتٗا ٚايبشٛخ ايععفِٝ
ْفعٗا ٚايفُستبط ١بٗا .
* ايفففذص ٤ايجففاْ ٞعػففس  :يف َباسففح (تعففازض األصفف ٍٛايعًُٝففٚ )١يف ايكٛاعففد
ايػسع ١ٝاالزبع :١ايٝد ٚايفساغ ٚايتذاٚش ٚاصٌ ايصشٚ ١ايكسع. ١
* ايفذص ٤ايجايح عػفس ٚايسابفع عػفس  :يف بففشٛخ االدتٗفاد ٚايتكًٝفد ٚاالستٝفاط,
 ٖٞٚبفشٛخ َفصًْٚ ١افعٚ ١بعطُٗا مل ٜتطسم ايٗٝا َٔ ضبل ايػٝم ايفُاَكاَْ ٞفٔ
ايفكٗا ٤األدال ٖٞٚ ٤يف أذٖاِْٗ ٚتفهساتِٗ .
* ايفففخبري بايهتففب االصففٛي ١ٝايطففا٥دٜ ٠السففغ عًفف ٢ضففري ايفففُٛضٛعٚ ١طسسٗففا
يًبشٛخ ٜٚفذد سسص ايػٝم ايفُاَكاْ -ٞداّ ظً٘ -عً ٢عسض ايفُباسح ايٓافع١
ايفُشتاز ايٗٝا يف َففذاٍ االضفتٓباط نُفا ٜففذد ايففخبري ايففُٓصف  -ضفُٓاً -بعفض
ايبشفٛخ ايٓافعف ١ايفيت مل ٜتعفازف عسضفٗا ٜٚفففذد ايففخبري ايففُتتبع غفً ٦ٝا ٜطفري ًا َففٔ
اخففتالف َففٓٗر ايػففٝم ايفففُاَكاْ -ٞداّ ظًفف٘ -يف عففسض ايبشففٛخ االصففٛي ١ٝعففٔ
ايفُٓٗر ايطا٥د يف زضا ٌ٥ايػٝم االْصازٚ ٟنفا ١ٜايػٝم ايفخساضاْ -ٞقدُٖا . -
* ٚقد دا٤ت ايفُٛضٛع ١بًطإ عسبَ ٞبني ٚاضح َٔ د ٕٚيهٓفٚ ١عُذُفٖٚ ,١فٞ
تتبٍع ايٓعسٜات االصٛي ١ٝايفشدٜج ١يف ايكفسْني اجذفسٜني االخريٜفٔ َ,فٔ د ٕٚتهفساز
َفففٌُ ا ٚإٜفففذاش َتعففب أ ٚتطٜٛففٌ َففصعر ٚ ,ايفففشُد ء عًفف ٢ايتٛفٝففل ايسبٍففاْٞ
ٚايتطدٜد ايففُعصَ َٞٛفٔ َٛالْفا صفاسب األَفس إَفاّ شَآْفا ٚٚيف ٞأَسْفا ايػا٥فب
ايفففُٗد ٟايفففٗاد -ٟعذففٌ اء فسد ف٘ ٜٚطٍففس ظٗففٛزٚ ٙدعًٓففا َففٔ اْصففاز ٙيف غٝبتفف٘
ٚسطٛزٚ ٙزشقٓا ايػٗاد ٠بني ٜد ٜ٘اْ٘ مسٝعٌ َفذٝب .
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بٝإ تعسٜف ٞبطا٥س َؤيفات ايفُسدع ايدٜآ آ ١ٜاء ايععُ ٢ايػٝم َفشُد أَني
ايفُاَكاْ - ٞداّ ظً٘  ٖٛٚ -صادز َٔ ايفُسنص االعالَ ٞيفُهتب٘ :
* ايفُٛضٛع ١ايفكٗ : ١ٝبػس ٣ايفكاٖ ٖٞٚ ,١تصٜد عً ٢ثالثني دصْ ,ً٤عسضٗا تباعاً
ٚسطب تستٝب إْفذازٖا ٚإخسادٗا َٚباسجتٗا خازداً ٚشَإ طبعٗا:
ايفذص ٤اال : ٍٚبفشٛخ ايفُهاضب ايفُشسَٚ ١بعفض ايكٛاعفد ايفكٗٝفٚ ١ايبشفٛخ
ايسدايٜ ١ٝكع يف  - 450 -صفش. ١
اجلص ٤ايجاْ : ٞيف بكَ ١ٝباسفح ايففُهاضب ايففُشسَٚ ١اسهفاّ َففذٗ ٍٛايففُايو
ٚبفففشٛخ ايفففشل ٚايفففًُو ٚايفففشهِ ٚبعففض غففسٚط صففش ١ايبٝففع ٜكففع يف - 450 -
صفش. ١
ايفذص ٤ايجايح  :بفشٛخ ايفُكبٛض بايعكد ايفاضد ٚغسٚط ايفُتعاقدٜ ,ٜٔكع يف
  - 430صفش. ١ايفذص ٤ايسابع  :يف بفشٛخ ايعكد ايفطٛيٚ ٞيف غسا٥ط ايعٛضني يف ايبٝع ْٚففشٙٛ
َٔ ايعكٛد ٚبٝع ايٛقفٜ ,كع يف  - 430 -صفش. ١
ايفذص ٤ايفخاَظ  :يف بك ١ٝغسٚط ايعٛضني ٚيف بففشٛخ االستهفاز ٚيف بففشٛخ
ايفخٝاز ٚأصٌ يص ّٚعكد ايبٝع ٚبفشٛخ خٝاز االيتكا( ٤ايفُذًظ) ٚخٝاز ايففشٛٝإ
ٚخٝاز ايػسط ٚاالغرتاط ٜكع يف  - 455 -صفش. ١
ايفففذص ٤ايطففادع  :يف بفففشٛخ خٝففاز ايػففع ٚخٝففاز ايعٝففب ٚيف بفففشٛخ أسهففاّ
ايفففخٝازات ٚبفففشٛخ ايكففبض ٚايتطففًٚ ِٝبفففشٛخ ايٓكففد ٚايٓطففٚ ١٦ٝأيفففشكٓا بفففشٛخ
ايسبا ٚاسهاَ٘ تفُٗٝداً يًبشٛخ االقتصاد ١ٜايفُطتشدثٜ ١كع يف  - 460 -صفش. ١
اجلص ٤ايطفابع  :يف (فكف٘ ايففُطتشدثات) ٖٚف ٛغفس يًفتفا ٣ٚايففُطتشدث ١ايفيت
نتب فسٚعٗا االضفتاذ ايففُشكل ايطفٝد اخلف , ٞ٥ٛطبفع يف ايٓذفف ٜكفع يف - 346 -
صفش . ١ثِ طبع ثاْٝاً يف قِ ايفُكدضَ ١ع بعض االضافاتٖٚ ,فٜ ٛففشت ٟٛايفتفا٣ٚ
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االقتصفففادٚ ١ٜايطبٝفففٚ ١االدتُاعٝف فٚ ١اإلعالَٝفففٚ ١ايػفففعا٥س ْٚشٖٛفففا َفففٔ االَفففٛز
ايفُطتشدث ١اييت ٜشتاز ايفُؤَٓ ٕٛيفُعسف ١ايفُٛقف ايػسعَٗٓ ٞا.
ال  ,طبففع يف قففِ
اجلففص ٤ايجففأَ  :يف فكفف٘ ايفففخُظ ٚاالْفففاٍ ٚأسهاَُٗففا تفصففً ٝ
ايفُكدضٜ , ١كع يف  - 540 -صفش. ١
ايفذص ٤ايتاضع ٚايعاغس ٚاحلاد ٟعػس ٚايجاْ ٞعػس ٚايجايح عػس  :يف فك٘ احلفر
ٚايعُسٖٛٚ ٠

ط ١أدصاٜ ٤ػس فٗٝا ايػٝم ايفُاَكاْ ٞأسهاّ زضايت٘ ايفُختصس٠

(َٓاضو احلر) طبع يف قِ ايفُكدض. ١
ايفذص ٤ايسابع عػس  :فك٘ ايكطا ٖٛٚ ٤بفشح فكٗ ٞإضتدالي ٞيف أسهفاّ ايكطفا٤
ايػسع ٞاالضالَ ٖٛٚ ٞغس يفسٚع ايكطا ٤يف ايفذص ٤ايجايح َفٔ زضفايت٘ (َٓٗفاز
ايصايفشني) طبع يف قِ يف  - 495 -صفش. ١
ايفذص ٤ايفخاَظ عػس  :فك٘ ايفشدٚد ٚايتعصٜسات ٖٛٚ ,بفشح فكٗف ٞإضفتداليٞ
يف أسهاّ ايفشدٚد ٚايت دٜفبات ايػسع ٖٛٚ ,١ٝغس يفسٚع احلدٚد يف اجلص ٤ايجايح
َٔ زضاي ١ايفُٛىلَٗٓ( :از ايصايفشني) طبع يف قِ ايفُكدض ١يف  -660 -صفش. ١
ٚثفففُ ١أدففصا ٤ضففت ١يف (فكفف٘ ايطٗففازَ ٠ففٔ ايفففخبح ٚايطٗففٛز َففٔ ايفففشدخ) ٖٚففٛ
غس فكٗ ٞإضتدالي ٞيفسٚع زضاي ١ايفُٛىل ايػٝم ايففُاَكاَْٗٓ(:ٞاز ايصايففشني :
فك٘ ايطٗازٚ ٠ايطٗٛز)ٚ ,قفد ْففذصت طباعتف٘ ٚاحلُفد يًفسب ايعايففُنيٚ ,قفد إْتٗف٢
بففشح ايػفٝم ايففُاَكاْ ٞسٛيفف٘ يف بفد ٚغفٗس غفعبإ  .ثففِ غفسع يف بففشٛخ (فكفف٘
ايصال )٠بعد إنُاٍ ايبشٛخ االصٛي ١ٝقبٌ غٗس زدب األصب يعاّ (. )1439
ٚثفففُ ١نتففب َؤيففف ١يفا٥ففد ٠ايفففُؤَٓني ٚايفففُؤَٓات ايفففُتدٜٓني ايفففُشبني يًتفكفف٘
ٚايفُعازف االضالَٚ ,١ٝقد طبع َٓٗا :
( -1أخالقٓا) أَ(ٚهازّ االخالم)طبع يف ايٓذف االغسف ثِ يف قِ املكدض. ١
(-2عكٝدتٓا) أ( ٚبدا ١ٜايعكٝد )٠طبع يف ايٓذف االغسف ثِ يف قِ ايفُكدض. ١
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ٖٚرإ نتابإ َبطٍطإٚ ,قد نتبفا يففُختًف ايففُطتٜٛات ايجكافٝفُٖٚ ,١فا ْتفاز
َباسج ١ايفُٛضٛعني يف ايٓذفف االغفسف يف ايففشٛش ٠ايعًُٝف ١يف األعفٛاّ ايففُاض١ٝ
ٚيف عٗد ايػباب .
 -3تبصس ٠االْاَّ :فختصس يف ايعكٝدٚ ٠أسهاّ ايعبادات ٚاالخالم.
 -4ايفتا ٣ٚايفُٓتخب :١زضاي ١عًُٚ ١ٝفتا ٣ٚغفسع ١ٝيًػفٝم ايففُاَكاْ ,ٞطبعفت
يف ايٓذف االغسف يف عاّ (ٖ 1434ف) .
 -5عففامل ايكففرب ٚايففربشة زضففايَ ١بطٍففط ١تفففش ٟٛأسادٜففح ايعففرت ٠ايفففُعص١َٛ
ايٛازد ٠يف بٝإ أسٛاٍ ايكرب ٚايربشة .
 -6االزبعفف ٕٛسففدٜجاً نتففاب أعَفدٍ يًػففبإ ٚايػففابات َففٔ أٖففٌ االٜفففُإ ٚايدٜاْفف١
ٚايسغبفف ١يف ايتفكّفف٘ ٚتعًّففِ دٜففٔ اء تعففاىل َٚع فازف االضففالّ ٖٚ ,ففٜ ٛتطففُٔ بٝففإ
تٛضٝش ٞيًُساد َٔ أزبعني سدٜجاً َٓتكفاَ ٠فٔ أسادٜفح ايعكا٥فد ايففشكٚ ١األخفالم
ايفاضًٚ ١ايفك٘ ايفشٓٝف ٚايرتب ١ٝاالضالَ ١ٝايصايفش. ١
ٚيًػٝم ايفُاَكاْ ٞنتب مل تطبع ْ ,عري :
 -1تفهسات ايتٛسٝد ٚايعسفإَٚ ,ع٘ ًَشفل يف بعفض قصفص ايعًُفا ٤ايعفازفني
ايصففادقني ٚ ,قففد أخففر َٓفف٘ (عففامل ايكففرب ٚايففربشة) (ٚاالزبعفف ٕٛسففدٜجاً) ٚطبعففا
َطتكًني .
 -2بفشٛخ ٚتعًٝكات َ -تابع ١يفشهَُٓ ١ع ١َٛايفُٛىل ايطبصٚاز(ٟقد.)ٙ
 -3آزاْٚ ٤عسٜات يف بعض نربٜات عًُ ٞايسداٍ ٚايدزاٚ ١ٜبعفض ايصفػسٜات,
ٚقد أٚدع أنجسٖا يف ايفُٛضٛع ١االصٛي(١ٝبػس ٣االصًَ )ٍٛشكف ً١ببشفٛخ سذٝف١
األخباز ايفُ ثٛز ٠عٔ ايفُعصَٛني (. )Œ
 -4ايسضففاي ١ايعًُٝفف ١ايفففُفصًٍَٗٓ(١از ايصايفففشني) يف ثالثفف ١أدففصا ٤تطففتٛعب
ايفسٚع ايفكٗ ١ٝبايتُاَّ +طتشدثات املطآَ + ٌ٥اضو احلرٖٚ ,فر ٙأدفصا٤

طف١

ٜٓطففِ ايٗٝففا دففصإٓ َطبٛعإ(تبصففس ٠االْاّ)(ٚايفتففا ٣ٚايفففُٓتخب )١فتهفف ٕٛايسضففاي١
ايعًُ ١ٝايتاَ ١ضبع ١أدصا. ٤

