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F
مقدمة التخقّق

اؿُس هلل ايصَٓٗ ٟس قٛاعس ايس ٜٔبهتاب٘ احملهِٚ ,ؾٓٝس َعاقس ايعًِ
غطاب٘ ٚأسهـِٚ ,قً ٢اهلل عً ٢ضغٛي٘ قُس ٚعً ٢آي٘ املدكٛقني ظٛاَع
ايهًَِٔ ٚبسا٥ع اؿٔهَِٚٚ ,زا٥ع ايعًِ ٚاؿًِ ٚايهطّ.
ؾٗص ٙقٛاعس َُٗٚ ,١ؾٛا٥س مجٓ ,١تهبط يًؿك ٘ٝأق ٍٛاملصٖبٚ ,تُطِ ًٔعُُ٘
و
َٔ َآخص ايؿك٘ عًَ ٢ا نإ عٓ٘ قس تػٓٝبٚ ,تٓعِ ي٘ َٓجٛض املػا ٌ٥يف غًِٔ ٔ
ٚاسسٚ ,تكٝس ي٘ ايؿٛاضزٚ ,تكطب عً ٘ٝنٌ َتباعس ,ؾإ َٔ نطٚضٜات ايؿك٘ٝ
ايبائؼٔ زضد ١االدتٗاز ايؿطع ٞإٔ ٜه ٕٛقٝطاّ بايكٛاعس ايؿكٗ ;١ٝألْٗا تعترب
املعسات األغاغ ١ٝيتشكًَ ٌٝه ١االدتٗازٚ ,بكسض َا وٝط ايؿك ٘ٝبتًو
ايكٛاعس ايؿكٜٗ ,١ٝععِ قسضٚ ,ٙتتهض َٓاٖر االغتٓباط يس ;ٜ٘الٕ ايكاعس٠
ايؿكٗ ١ٝتؿتٌُ عً ٢سهِ ؾطع ٞعاّ ُٜػتؿاز َٔ تطبٝكٗا اؿك ٍٛعً ٢أسهاّ
ؾطع ١ٝدعَ ٖٞ ١ٝ٥كازٜل يصيو اؿهِ ايعاّٚ ,ميهٔ إٔ ٜتعٗس املهًـ
ايعاَ ٞبتطبٝكٗا ز ٕٚاجملتٗسٚ ,ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝال تٓشكط يف عسز َعني ,بٌ
ميهٔ َٔ خالٍ َطادع ١نتب ايؿك٘ اؿك ٍٛعً ٢قٛاعس ؾكٗ ١ٝنجريٖٞٚ ,٠
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عً ٢قػُني ,ؾبعهٗا ىتل بباب ٚاسس َٔ أبٛاب ايؿك٘ ٚبعهٗا ٜعِ أنجط
َٔ باب.
ٚإ ضغاي ١ايؿٝذ األنرب ايؿـٝذ دعؿط املؿٗٛض بهاؾـ ايػطا ٤يف
ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاملٛغ ١َٛبـ(ايكٛاعس ايػت ١عؿط) تٓا ٍٚايؿٝذ ؾٗٝا أِٖ
ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاييت ُٜػتؿاز َٓٗا يف اغتٓباط األسهاّ ايؿطع.١ٝ

تَشجَوَةُ املُؤَلِّف
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تسمجة املؤلف
امسٌ َنسبٌ:
ٖ ٛايؿٝذ دعؿط بٔ ايؿٝذ خهط بٔ و ٢ٝبٔ َطط بٔ غٝـ ايسَٔ ٜٔ
ايكب ١ًٝاملعطٚؾ ١بآٍ عًٔ َٔ ٞغاليَ ١ايو األؾرت ٚ ,±يس غٖٓ1156( ١ـ) يف
ايٓذـ األؾطف ,نُا قطح ب٘ سؿٝس ٙايؿٝذ عً ٞيف نتاب٘ املٛغّٛ
ع ْؿػ٘ إىل طًب
بــ(اؿك ٕٛاملٓٝعْٚ )١ؿأ يف د ٛعابل باإلميإ مما ٖٝأ ٙإٔ تَِٓ َع َ
ايؿهاٚ ٌ٥ايتشً ٞمبشاغٔ اـكاٍ ٚاالغتعاز َٔ ٠طًب ايعًِ ٚاالضتؿاف
َٔ َٓاٌٖ املعطؾ.١
أساترتٌ:
نإ أ ٍٚأغاتصت٘ ٖٚ ٛايس ٙاملكسؽ ايٛضع ايؿٝذ خهط ؾكس سهط عً٘ٝ
بُطِ َٖ ّ َٔ ١ايعَٔ ,ثِ زَضَؽَ عً ٢ايؿٝذ قُس تك ٞايسٚضقٚ ,ٞايؿٝذ قُس
َٗس ٟايعاًَ ٞايؿتٚ ْٞٛنإ غايب تًُصت٘ عًٚ ,٘ٝايػٝس قازم األعطدٞ
ايؿٗري بايؿشاّٚ ,ايؿك ٘ٝاجملسز اآلقا قُس باقط ايؿٗري بايٛسٝس ايبٗبٗاْ ,ٞنُا
سهط عً ٢ايػٝس قُٓس َٗس ٟايطباطبا ٞ٥ايؿٗري ببشط ايعً ّٛغت ١أؾٗط تكطٜباّ
يً َتٚ ُٔٗٝايربن ;١ألٕ ايؿٝذ نإ َٔ أقطاْ٘ يف ايعًِ ٚايؿهٌ ,ثِ تطق ٢يف
َساضز ايعً ّٛست ٢أقبض ُٜؿاض إي ٘ٝبايبٓإ بني عًُا ٤عكط ٙاألعالّ بٌ
أقبض املطدع األعًٚ ,٢قس أططاٚ ٙأؾاز بصنط ٙنٌ َٔ تعطض إىل تطمجت٘ َٔ
أعالّ املؤيؿني يف قس ِٜايسٖط ٚسسٜجَ٘ٚ ,عإٖ تطمجت٘ أنجط َٔ إٔ ٜأت ٞعًٗٝا
اؿكطٚ ,قس تطنٓاٖا ضَٚاّ يالختكاض َٚطاعا ٠يًُكاّ.
تالمرتٌ:
ؽطز يف َسضغت٘ مجٗط ٠نبري َٔ ٠أعالّ ايؿهٌ ٚأغاطنئ ايعًِ ٚايعًُا٤
األدال َٔٚ ٤أبطظِٖ أٚالز ٙاألعالّ ايجالث ١ايؿٝذ َٛغَ ٢كًض ايسٚيتني
ٚايؿٝذ عً ٞقاسب (اـٝاضات) ٚايؿٝذ سػٔ قاسب (أْٛاض ايؿكاٖ)١
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قسؽ أغطاضِٖٚ .قٗط ٙايؿٝذ أغس اهلل ايتػرت ٟقاسب (َكباؽ األْٛاض)
(ت ٖ1234ـ)ٚ ,قٗط ٙايجاْ ٞقُس عً ٞاهلعاضدطٜيب (ت ٖ1245ـ)ٚ ,قٗطٙ
ايجايح ايؿٝذ قُس تك ٞاألقؿٗاْ ٞقاسب (اؿاؾ( )١ٝت ٖ1248ـ)ٚ ,قٗطٙ
ايطابع ايػٝس قسض ايس ٜٔايعاًَ( ٞت ٖ1263ـ)ٚ ,قٗط ٙايؿٝذ قُس ٚايس
ايؿٝذ ضان َٔ ٞبين عُ٘ٚ ,ايؿٝذ قُس إبطاٖ ِٝايهطباغ ٞقاسب
(اإلؾاضات) (ت ٖ1261ـ)ٚ ,ايػٝس قُس باقط األقؿٗاْ ٞقاسب (َطايع
األْٛاض) (ت ٖ1260ـ)ٚ ,ايؿٝذ خهط بٔ ؾالٍ (ت ٖ1225ـ)ٚ ,ايؿٝذ قػٔ
األعػِ قاسب (نؿـ ايعالّ) (ت ٖ1238ـ)ٚ ,ايػٝس قػٔ املكسٖؽ
األعطد ٞايهاظُ ٞقاسب (احملك( )ٍٛت ٖ1227ـ)ٚ ,ايػٝس قُس ابٔ
األَري َعك ّٛايطن ٟٛقاسب (أعالّ ايٛض( )٣ت ٖ1255ـ)ٚ ,ايػٝس دٛاز
ايعاًَ ٞقاسب (َؿتاح ايهطاَ( )١ت ٖ1226ـ)ٚ ,ايؿٝذ قُس سػٔ ايٓذؿٞ
قاسب (دٛاٖط ايهالّ)ٚ ,ايؿٝذ أمحس األسػا( ٞ٥ت ٖ1241ـ)ٚ ,ايػٝس
عبس اهلل ؾرب ايهاظُ( ٞت ٖ1242ـ)ٚ ,ايؿٝذ قاغِ ق ٞايس ٜٔايعاًَٞ
ايٓذؿٚ ,ٞايؿٝذ إبطاٖ ِٝايبالغ ٞايعاًَٚ ,ٞاألغا مجاٍٚ ,ايػٝس باقط
ايكعٜٚين ٚايػٝس سػٔ ايكعٜٚين ٚغريِٖ.
نبرة مو سريتٌ َأحُالٌ:
ميهٓٓا َعطؾ ١غًٛى ايؿٝذ مما ٚقؿ٘ ايٛاقؿٚ ٕٛأيؿ٘ املرتمج َٔ ٕٛبعض
اؿٛازخ ٚايصٜ ٟتًدل َٓٗا:
إٔٓ ايؿــٝذ نــإ َٛاظبــاّ عًــ ٢ايػــٓٔ ٚاآلزابَٓٚ ,اداتــ٘ يف األغــشاض,
ٚكاطبْ ١ؿػ٘ بكٛي٘ :نٓـ

دعٝؿـطاّ ,ثـِ قـطت دعؿـطاّ ,ثـِ ايؿـٝذ دعؿـط ,ثـِ

ؾٝذ ايعطام ,ثِ ضٝ٥ؼ اإلغالّٚ ,بها٥ـ٘ ٚتصيًٓـ٘ يـ ٛضأٜتـ٘ َـٔ ايـصٚ ٜٔقـؿِٗ
أَري املؤَٓني يطدٌ َٔ أقشاب٘  ٖٛٚاألسٓـ بٔ قٝؼ ,نُا شنط شيـو احملـسخ

تَشجَوَةُ املُؤَلِّف
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ايٓٛض.)1(ٟ
َٚــٔ قــؿات٘ نــإ ؾــسٜس ايتٛانــع ٚاـؿــض ٚايًــني ,ؾاقــس ايتذــرب ٚاؾــرب
عً ٢املؤَٓني َع َا ؾ َٔ ٘ٝايكٛيٚ ١ايٛقاض ٚاهلٝب.١
ٚنــإ ٜــط ٣اغــتٝؿا ٤سكــٛم اهلل َــٔ أَــٛاٍ اـال٥ــل عًــ ٢غــب ٌٝايكٗــط,
ٜٚباؾط شيـو بٓؿػـ٘ بـايكبض ٚقـطؾ٘ إىل َػـتشك ٘ٝاؿانـطَ ٜٔـٔ أٖـٌ ايؿاقـ١
ٚايؿكط.
ٌ ثٛبٔـ٘ٔ ٜٚــسٚض بــني
ٚنــإ َــٔ زأب ايؿــٝذ  اْــ٘ نًُــا قــًٜ ٢أخــص شِٜـ َ
ايكــؿٛف ٚهُــع زضاٖــِ ٚزْــاْريٜٚ ,عطــ ٞيًؿكــطاٚ ٤املػــانني ٚإشا َؿــ ٢إىل
فــايؼ ايتذــاض بعٓــٛإ ايهــٝاؾٜ ١الســغ األطعُــٚ ١األؾــطبٚ ,١ال ٜأنــٌ ٚال
ٜؿـطبٚ ,ال ٜـأشٕ ألسـس باألنـٌ ,ستـُٜ ٢كَـ َّ ٓٛنـٌٖ َـا عًـ ٢املا٥ـس ,٠ؾٝبٝعـ٘ ن ًٖـُ٘
يكـــاسب اجملًـــؼٜٚ ,أخـــص عًٝـــ٘ مثٓـــ٘ ,ثـــِ ٜـــأَط باألنـــٌ ,ؾٝعطـــ ٞاألمثـــإ
يًُػتشكني(.)2
ٚنــإ  شا عًٝــ ١ؾــسٜس ٠يف ََػِـ َػب َٕٚ ١ػــهٓ ١شات َرتبــ ,١ؾٝــؤدط ْؿػــ٘
يًعباز ٠يٝػتػين بأدطتٗا عٔ َؤْٚات ظَإ ايتشك.ٌٝ
ٚقس بًؼ ايؿٝذ َٔ ايط٥اغ ١شضٚتٗا ,ؾكس نإ َطاعاّ َععُاّ قبٛباّ َكـسضاّ,
اَتــس ْؿــٛشٚ ,ٙكـ

َهاْتــ٘ ,ؾأؾــاض ايعًــِ ْٚؿــط ايــسع ٠ٛاإلغــالَٚ ,١ٝأقــاّ

َعامل ايسٚ ,ٜٔؾاز زعاٚ ,ُ٘٥نإ املًٛى ٚايػـالطني يف عكـطٜ ٙطَكْٛـ٘ بعـني
ايتععٚ ِٝاإلنباضٚ ,بصيو ناْ

ي٘ املٛؾكٝـ ١باؿكـ ٍٛعًـ ٢غاٜـات ؾـطٜؿ ١قـٌٓ

َٔ ناٖا ٙؾٗٝا.
ٚنإ ايؿٝذ ُٜداطَبُ يف ايطغا ٌ٥بهٌ تبذٚ ٌٝاسرتاّ َٓٗـا تعـطف َهاْتـ٘
َ .1ػتسضى ايٛغا /ٌ٥احملسخ ايٓٛض.397 /3 :ٟ
 .2ايهٓٚ ٢األيكاب /احملسخ عباؽ ايكُ.137 /2 :ٞ
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ٚأُٖٝت٘ يف اجملتُع ,ؾُٓٗا دا ٤يف بعهٗا (أٜٗا املطدع يًدًلٚ ,املـتهًِ بـاؿل,
ٚايٓاطل بايكسم ٚاملُشِ ٔ ِٞٝعً ّٛاملطغًنيٚ ,املكتؿ ٞآثاض األ ١ُ٥ايطاٖط.)ٜٔ
مكانتٌ العممّة:
إٕ دالي ١ؾأْ٘ ٚغعاض ٠عًُ٘ ال وتـاز إىل بٝـإ ,ملـا ٖـ ٛقػـٛؽ بايعٔٝـإ.
ٚقس ْكٌ عٓ٘ أْ٘ قاٍ ( :ايؿك٘ بامٕ عً ٢بهاضت٘ مل ميػ٘ أسس إالٓ أْـا ٚايؿـٗٝس
األٚ ٍٓٚابين َٛغ.)1()٢
ٚقاٍ أٜهاّ( :ي ٛقٝـ

يـ ٞنتـب ايؿكـ٘ يهتبـ

ايؿكـ٘ َـٔ أ ٍٚايطٗـاض ٠إىل

ايسٜات)(.)2
ٚنــإ ايؿــٝذ األععــِ األْكــاضٜ  ٟكــَ ٍٛــا َعٓــاَ :ٙــٔ أتكــٔ ايكٛاعــس
األقٛي ١ٝاييت أٚزعٗا ايؿٝذ يف نؿـ ايػطا ٤ؾٗ ٛعٓس ٟفتٗس(.)3
ٌ :مل أعطن
ٌ عٔ قاسب اؾٛاٖط أْ٘ غُ َٔ ٦
ٔ ُْٚك َ

عٔ ؾطح نؿـ ايػطـا٤

ؤزٔٓ سل قاسب٘ٔ ٖٛٚ ,ؾٝدو ٚأغـتاشى ٚيف نتابـ٘ َـٔ املطايـب ايعٜٛكـ١
َٚيَِ تُ َ
ٚايعب ـاضات املؿــهًَ ١ــاال وكــ٢؟ ؾكــاٍٜ( :ــا ٚيــس ٟأْــا عذــعإ َــٔ أ ِٚأٚاتٔ
ايؿــٝذ ,أ ٟال أقــسض عًــ ٢اغــتٓباط َــساضى ايؿــطٚع املــصنٛض ٠ؾٝــ٘ ,أ ٚنــصا أٚ
نصا)(.)4
ٍ ؾايؿـٝذ دعؿـط نـإ بـال ْعـري يف
ٜٚك ٍٛعٓـ٘ ايتٓهـابينٚ( :عًـ ٢نـٌ سـا ٕ
ايؿك٘ ٚايتؿطٜعٚ ,يف ؾُٗ٘ أليؿاظ ايهتاب ٚايػـٓ ١املطـابل يؿٗـِ ايعـطف ,بـٌ مل
ٜٛدس بعس األ ١ُ٥ؾدل بني ايؿكٗا ٤نُا ٜػتؿاز َٔ نتـبِٗ َجـٌ ايؿـٝذ دعؿـط
 .1بٗذ ١اآلَاٍ املؤيـ.533 /2 :
 .2ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اؾعؿط /١ٜايؿٝذ قُس سػني ناؾـ ايػطا.75 /1 :٤
َ .3ان ٞايٓذـ ٚسانطٖا /ايؿٝذ دعؿط آٍ قبٛب.66 /2 :١
 .4ضٚنات اؾٓات يف أسٛاٍ ايعًُاٚ ٤ايػازات /ايػٝس قُس باقط املٛغ ٟٛاـٛاْػاض:ٟ
 .58 /1سذط.ٟ
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ٚايؿٗٝس األٚ ,ٍٚايتبشط يف ايؿك٘ عً ٢أقػاّ ثالث:١
 -1تأغٝؼ ايكٛاعس ايؿكٗٚ ١ٝاالغـتسالٍ عًٗٝـا ٚإسهاَٗـاٚ ,قـس نـإ ٖـصا
َٓشكطاّ بايؿٝذ عًٚ ٞأغتاشٚ ٟايؿٝذ ايٓطاق.ٞ
 -2ايتؿطٜــع ٚاإلساطــ ١مبػــا ٌ٥ايؿكــ٘ ٚتطبٝــل ايؿــطٚع عًــ ٢ايكٛاعــسٚ ,مل
ٜأتٔ ؾدل يف ٖصا املكاّ نايؿٝذ دعؿط ٚايؿٝذ األ.ٍٚ
 -3ايتشكٝل يف املػا ٌ٥ايؿكٗٝـ ١عٝـح ٜػـتسٍ عًـ ٢ايؿتـ ٣ٛيف نـٌ َػـأي١
بأزي ١عسٜس ٠تبسَ ٚعٗـا املػـأي ١أَـطاّ بـسٜٝٗاّٚ ,مل ٜٛدـس يف ٖـصا اجملـاٍ ؾـدل
َجٌ املؤغؼ ايبٗبٗاْ ٞاألغا قُس باقط)(.)1
ٚنإ ايؿٝذ  وؿـغ عًـ ٢خـاطط ٙايهتـب ايػـُاَ ١ٜٚـٔ إلٝـٌ ٚتـٛضا٠
ظُٝع ؾكطاتٗا ٚؾكٛهلاٜٛٚ ,نض شيو َا شنط ٙيف نتاب٘ نؿـ ايػطا َٔ ٤تًـو

ايهتب يف َكاّ االغـتسالٍ عًـْ ٢بـْ ٠ٛبٓٝـا قُـس  ,fؾكـس غـطز ٖٓايـو ثـالخ
أٚضام بايًػإ اييت ْعي

ب٘ ثِ تطمجٗا بايعطبٝـٚ ١بـني تٓاقهـٗا ٚؼطٜؿٗـا عُـا

ْعي .
مُاقفٌ الدِهّة:
نإ ايؿٝذ  أباّ باضاّ يًٓذـ األؾطفٚ ,قا٥سٖا ايطٚسٜ ,ٞطدع إيٝـ٘ يف
املًُٓــات ٚاؿــٛازخٜٚ ,ػــتػاخ بــ٘ عٓــس ايٓــٛاظٍ ,ؾكــس شنــط املرتمجــَ ٕٛــٔ
اؿٛازخ ٚايٛقا٥ع َا ٜسٍ عً ٢شيـو َٓٗـا أْـ٘ َـا ظاٍ غـاعّ ٝا يف قهـا ٤سـٛا٥ر
ايٓاؽ َعّ ٓٝا يًؿكـطاٚ ٤ايهـعؿاٚ ,٤نـإ يف عكـط نـٌ ٜـ ّٕ ٛهًـؼ َـع أٚالز ٙيف
َٓطك ١تػُ( ٢ايطُٖٚ )١ـ ٞؾهـا ٤أَـاّ َػـذس اهلٓـسٚ ٟناْـ

تػـُ( ٢بسنـ١

ايكها )٤يًكها ٤يهٌ َتٓاظعني ؾٝكه ٞبُٗٓٝا(.)2
َٚــٔ َٛاقؿــ٘ املؿــطؾ ١زؾاعــ٘ عــٔ ايٓذـــ األؾــطف َــٔ غــاضات أعــطاب
 .1قكل ايعًُا /٤ايتٓهابين.204 :
 .2ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اؾعؿط /١ٜايؿٝذ قُس سػني ناؾـ ايػطا.39 /1 :٤
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ايبٛازَٗٓ ٟا غاضات ايٖٛاب ١ٝاييت ؾٓٗا ابٔ غعٛز ايٖٛابٚ ,)1(ٞإمخاز سازثـ١
االْؿكام بني ايؿُطت ٚايعنطت اييت أظٖك
ْٗٚب ـ

أضٚاح ْٚؿٛؽ األبطٜاٚ ٤ايؿكـطا٤

األَــٛاٍ ,ؾبشعَــ٘ ٚععَــ٘ ٚؾــس ٠قــٛيت٘ ْٚؿــٛش أَــط ٙنــإ ٜــصب عــٔ

ايهعؿاٚ ,٤وطؽ ايؿكطا ,٤ؾهإ هلِ سطظاّ َٓٝعاّٚ ,غٛضاّ ضؾٝعاّ(.)2
نُا إٕ يًؿٖٝذ ايهبري َٓ انًَ ١ـع املـريظا قُـس األخبـاض ٟقتٝـٌ ايهـطر
بأَط ايؿٝذ ايهبريٚ ,ي٘ ضغاي ١يف ايطز عً ٘ٝأضغًٗا إىل ايػًطإ ؾـتض عًـ ٞؾـاٙ
ايكادــاض ٚشيــو ســني ايتذ ـأ املــريظا األخبــاض ٟإىل ايػــًطإ خٛؾ ـاّ عًــْ ٢ؿػــ٘
ٚؾطاضاّ َٔ ٜس ٟايؿٝذ ايهبري بعس َٗامجت٘ يًعًُاٚ ٤اجملتٗس ٜٔاألقٛيٝني(.)3
ٚنإ  ؾسٜس األَط بـاملعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ املٓهـطٚ ,يف غـؿط ٙإىل إٜـطإ
ناْ

ي٘ َٛاقـ َؿٗٛض ٠يف إْهاض املٓهطات َٓٚـع بٝـع اـُـٛض ٚعًُـ٘ٚ ,قكـت٘

يف ؾـرياظ َـع أضبــاب املعاَـٌ ايـيت تكــٓع اـُـٛض َعطٚؾـ ,١سٝــح نـإ ايؿــٝذ
ايهبري ال تأخص ٙيف اهلل ي ١َٛال.ِ٥
آثازٍ العممّة:
يكــس تــطى ايؿــٝذ دعؿــط  آثــاضاّ َُٗــ ١تــسٍ عًــ ٢كــَٓ ٛعيتــ٘ٚ ,ععــِ
عطا ,٘٥ؾأؼـ ايطا٥ؿ ١ايؿٝع ١ٝبعسز َِٗ َٔ املؤيؿات ايكَٗٓ ,١ُٝا:
 .1نؿـ ايػطا ٤عـٔ خؿٝـات َبُٗـات ايؿـطٜع ١ايػـطاٖٚ ,٤ـ ٛايـص ٟاؾـتٗط
ب٘ٚ ,عطؾ

شضٜت٘ بَعِسُ باك٘ٚ ,نإ قس أيؿ٘ يف ايػـؿط إىل إٜـطإٚ ,مل ٜهـٔ

عٓــسَ ٙــٔ نتــب ايؿكــ٘ غــري قٛاعــس األسهــاّ يًعالَــ ١اؿًــٚ ,ٞقــس ٚقــؿ٘
 .1ايص ٟغاض عً ٢ايٓذـ األؾطف ٚساقطٖا ,ؾتكس ٣ي٘ ايؿٝذ ايهبري َع أٖايٗٝا ط١ًٝ
أضبع ١أٜاّ ضزْٖ ٙانكاّ كصٚالّ مل ٜتُهٔ َٔ ؾتشٗاٚ ,نإ ايؿٝذ ايهبري ٖ ٛاملػؤ ٍٚاألٍٚ
عٔ سؿغ ايٓذـ االؾطف ٚايسؾاع عٓٗا .ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اؾعؿط.١ٜ
 .2ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اؾعؿط /١ٜايؿٝذ قُس سػني ناؾـ ايػطا.141 /1 :٤
 .3املكسض ْؿػ٘.94 /1 :
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قاسب ايطٚنات( :مل ٜهتب أسس َجً٘ٚ ,قس ؾام عً ٢نٌ َٔ تكسَـ٘ َـٔ
نتب ايؿٔ)(.)1
قاٍ ايؿٝذ األععِ ايؿٝذ األْكاض َٔ :ٟأتكـٔ ايكٛاعـس األقـٛي ١ٝايـيت
أٚزعٗا ايؿـٝذ يف نؿـؿ٘ ؾٗـ ٛعٓـس ٟفتٗـسٚ ,قـس طبـع ٖـصا ايهتـاب َـطتني
ِ طُبٔع أخرياّ طباع ّ١سسٜج.١
عً ٢اؿذط ,ثُ ٖ
 .2ؾــطح ايكٛاعــس ٖٚــ ٛؾــطح بعــض أبــٛاب املهاغــب َــٔ نتــاب قٛاعــس
األسهــاّ يًعالَــ ١اؿًــٚ ,ٞقــٌ ايؿــطح إىل بٝــع ايكــطف .طبعتــ٘ َؤغػــ١
ناؾـــ ايػطــا ٤ايعاَــ ١يف غــٓٚ ,ّ1994 ١بعــسٖا قــا بتشكٝكــ٘ ايػــٝس سػــني
ايطن ٟٛايهؿُريٚ ,ٟطبع٘ يف غٖٓ1422 ١ـ.ّ2002-
 .3ؾطح اهلسا ١ٜيًعالَ ١ايػٝس عط ايعً ّٛايطباطبا .ٞ٥كطٛط.
 .4ايعكا٥س اؾعؿط ١ٜضغـاي ١يف أقـ ٍٛايـسٚ ,ٜٔقـس شنطٖـا ايؿـٝذ يف َكسَـ١
نتاب٘ نؿـ ايػطا ٤عٔ َُبَُٗات ايؿطٜع ١ايػطا.٤
 .5غاٜــ ١املــأَ ٍٛيف عًــِ األقــٜ ٍٛؿــٌُ عًــَ ٢باســح األيؿــاظ ٚاألزيــ١
ايعكًٚ .١ٝقس مت نتابت٘ عً ٢اؿاغٛب.
 .6بػٝــ ١ايطايــب يف َعطؾــ ١املؿــطٚض ٚايٛادــبٖٚ ,ــ ٞضغــاي ١عًُٝــ ١يف
ايطٗاضٚ ٠ايكال ,٠ؾطسٗا ٚيس ٙايؿٝذ َٛغ .٢كطٛط.
 .7ضغاي ١يف املهاغب تؿٌُ عً ٢قش ١بعض املهاغب ٚاملٓع عٔ بعهٗا.
كطٛط.
 .8اؿــل املــبني يف تكــٜٛب اجملتٗــسٚ ٜٔؽط٦ــ ١األخبــاضٜني .نتــاب اْتكــس ؾٝــ٘
ططٜك ١اإلخباضٜني ٚآضا .ِٖ٤طبع سذط.ٟ
 .1ضٚنات اؾٓات /اـْٛػاض.202 /2 :ٟ

14

 .9ايكٛاعس ايػت ١عؿـطاييت وتـاز إيٗٝـا يف االغـتسالٍٖٚ ,ـٖ ٞـص ٙايطغـاي١
اييت بني ٜسٜو.
 .10نؿـ ايػطا ٤عٔ َعا٥ـب َـريظا قُـس اإلخبـاض ٟعـس ٚايعًُـا ,٤ضغـاي١
أيؿٗا ايؿـٝذ ايهـبري ٚأضغـًٗا إىل ايػـًطإ ؾـتض عًـ ٞؾـا ٙايكادـاضٚ ,ٟزٍ
ؾٗٝا عً ٢قبا٥ض شيو ايطدٌَٚ ,عا٥ب٘ ٚؾػاز عكٝست٘ .كطٛط.
َ .11ؿها ٠املكابٝض ؾطح عً ٢املكابٝض ايـصٖ ٟـَٓ ٛجـٛض ايـسضٓ ٠يًػـٝس عـط
ايعًٚ ,ّٛقٌ ؾٗٝا إىل ايٛن .٤ٛكطٛط.
 .12نتــاب ايطٗــاضٖٚ ,٠ــ ٛؾــطح عًــ ٢ؾــطا٥ع اإلغــالّ يًُشكــل اؿًــ.ٞ
كطٛط.
 .13ضغاي ١يف ايتشكٝل ٚايتٓكري يف املكازٜط .كطٛط.
 .14ضغاي ١يف ايك .ّٛكطٛط.
 .15ضغاي ١يف ايسَا ٤ايجالث .١كطٛط.
 .16ضغاي ١يف َٓاغو اؿر .كطٛط.
َٗٓ .17ر ايطؾاز ملٔ أضاز ايػساز ,نتاب أيؿ٘ دٛاباّ يطغايٚ ١ضزت إئَ ٘ٝ
عبس ايععٜع آٍ غعٛز ضٝ٥ؼ ايؿطق ١ايٖٛاب ,١ٝبـني ؾٗٝـا ظٜــ زعـا ِ٥ايعكٝـس٠
ايٖٛاب ١ٝبايططم ايجابتـ ١يـسٜٗاٚ ,تعتـرب ٖـص ٙايطغـاي ١أ ٍٚتـأيٝـ َـٔ ايؿطقـ١
احملك ١يطز ايؿطق ١ايهايَ .١طبٛع.
.18ل ّٛايػُا ٤ضغـايتإ إسـساُٖا يف إثبـات ايؿطقـ ١ايٓادٝـٚ ,١األخـط ٣يف
أسهاّ األَٛات .كطٛط.
ٚي٘ غري شيو َٔ ايطغاٚ ٌ٥األدٛب.١
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َفاتٌ َعقبٌ:
تٛيف  يف ايٓذـ األؾطف ٜـ ّٛاألضبعـا ٤املكـازف َ 22ـٔ ؾـٗط ضدـب
غٖٓ 1228 ١ذطٜـٚ ,١قٝـٌ ٜـَٓ 27 ّٛـ٘ٚ ,زؾـٔ مبكربتـ٘ اـاقـ ١دٓـب املسضغـ١
ٚاملػذس يف قً ١ايعُاضَٚ ,٠ا ظاٍ قرب ٙقاُ٥اّ.
ٚقس ضثا ٙايػٝس إبطاٖ ِٝايبػسازٚ ٟأضٓر ٚؾات٘ ,سٝح قاٍ:
ٚقس اقتؿا ٙايعًِ قً

َؤضخاّ

(ايعًِ َات ب ّٛٝؾكسى دعؿط)

ٚأعكب مخػ ١أٚالز ِٖ ايؿكٝـ٘ اجملتٗـس ايؿـٝذ َٛغـَ ٢كـًض ايـسٚيتني,
ٚايؿك ٘ٝاجملتٗس ايؿٝذ عً ٞقـاسب (اـٝـاضات) ٚايؿكٝـ٘ اجملتٗـس ايؿـٝذ سػـٔ
قاسب (أْٛاض ايؿكاٖٚ )١ايؿـٝذ عبـس اهلل ٚايؿـٝذ قُـسٚ ,املعـطٚف إٔ عكبـ٘
املتٖكٌ َٔ أٚالز ٙايجالث ١األٚاَٚ ,ٌ٥ـا ظاٍ ايعًـِ َتكـال يف عكبـ٘ إٕ ؾـا ٤اهلل
تعاىل.
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مُضُع السسالة:
تبشح ايطغاي ١عٔ ايكٛاعس ايؿكٗ ٖٞٚ :١ٝأسهاّ نً ١ٝتٓسضز ؼ

نٌ

َٓٗا تطبٝكات دع َٔ ١ٝ٥أبٛاب كتًؿ َٔ ١ايؿك٘ أ َٔ ٚباب ٚاسس َٔ أبٛاب٘,
 ٖٞٚنجري ٠يف نٌ أبٛاب ايؿك٘.
ٚتعترب ٖص ٙايكٛاعس َٔ أِٖ َكازض االدتٗازَٚ ,ػاس ١خكبَٔ ١
َػاسات ايؿك٘ ٖٞٚ ,ال تكٌ أُٖ ١ٝعٔ ايكٛاعس األقٛي ;١ٝألٕ نٌ َُٓٗا
وتاز ايؿك ٘ٝإيٗٝا يتشك ٌٝاؿهِ ايؿطعٚ .ٞايؿكٗا َٔ ٤ايكس ِٜأٚيٛا يًكٛاعس
األقٛي ١ٝاٖتُاَاّ بايػاّ ,ؾأؾطزٖٚا بايبشحٚ ,بعًِ َػتكٌ ؼ

عٓٛإ أقٍٛ

ايؿك٘ٚ ,تطٛض تسضهٝاّ ٖصا ايعًِ إىل إٔ بًؼ ايكُ ,١بُٓٝا ال لس ٖصا املٓش ٢يف
يف ايكٛاعس ايؿكٗٚ .١ٝامنا تبشح يف عًِ األقٚ ٍٛبؿهٌ اغتططاز ,ٟأ ٚيف
ايؿك٘ مبٓاغبات خاق.١
ٚأ ََٔ ٍٓٚز ٕٓٚايكٛاعس ايؿكٗٚ ١ٝأؾطزُٖا ببشح َػتكٌ ايؿٗٝس األٍٚ
املتٛؾ ٢غٓ٘ ٖ786ـ ٚكا نتاب٘ (ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س) ٚيهٔ يٝؼ َتُشض
بصنط ايكٛاعس ايؿكٗ ,١ٝبٌ شنط قٛاعس أقٛيٚ ١ٝيػٚ ١ٜٛغريٖا; يصا عطؿ٘
بايؿٛا٥س ٖصا عًَ ٢ػت ٣ٛاإلَاَٚ ,١ٝقس غبل ؾكٗا ٤ايػٓ ١ايؿٗٝس األٍٚ
بايتأيٝـ س ٍٛاملٛنٛعٚ ,يعً٘ الْكطاع عكط ايٓل عِٓٗ.
قاٍ ايؿٗٝس األ ٍٚيف إداظت٘ البٔ اـاظٕ نُا يف عاض األْٛاض ز4
م( ,187ؾُُا قٓع

نتاب ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س كتكط ٜؿتٌُ عً ٢نٛابط

نً ٘ٝأقٛيٚ ٘ٝؾطع ١ٝتػتٓبط َٓٗا األسهاّ ايؿطع ,١ٝمل ٜعٌُ األقشاب
َجً٘).
ٚبعس ٙسا ٍٚاألقشاب تٗصٜب ٖصا ايهتاب ,ؾكٓع املكساز ايػٛٝضٟ
أبطظ تالَص ٠ايؿٗٝس األ ٍٚنتاب٘ ( ْهس ايكٛاعس ايؿكٗ.)١ٝ
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ٚبعس ٖص ٙايؿرت ٠ال اعًِ َٔ ق ٓـ بٗصا اجملاٍ إىل عكط ايؿٝذ األنرب
ناؾـ ايػطا ,٤ؾأيٓـ (ايكٛاعس ايػت ١عؿط) اييت ٖ ٞبني ٜسٜوٚ ,متتاظ
باقتكاضٖا عً ٢ايكٛاعس ايؿكٗ َٔ ١ٝز ٕٚشنط ايكٛاعس ايًػٚ ١ٜٛال األقٛي,١ٝ
ٚتطبٝل ٖص ٙايكٛاعس عً ٢ؾطٚعٗا.
ٚبعس عكط ايؿٝذ أيٓـ ايؿٝذ ايٓطاق( ٞت ٖ1245ـ) نتاب عٛا٥س األٜاّ
َٔ َُٗات أزي ١األسهاّ ,إال اْ٘ يٝؼ مبػتٛعب هلا ,بٌ قسٓزٜ ,ؿتٌُ عً٢
عؿط قٛاعس تكطٜباّٚ ,أنجطْ ٙاظط إىل قٛاعس أخط َٔ ٣قب ٌٝايبشح عٔ نتاب
ؾك٘ ايطنا ٚغريٖا.
نُا أيـ قُس دعؿط االغرتاباز( ٟت ٖ1263ـ) املكايٝس اؾعؿط ١ٜيف
ايكٛاعس االثين عؿط ٖٛٚ ١ٜكطٛط .إىل غريُٖا َٔ ايهتب.
ؾٓذس ٖص ٙايطغاي ١ايجاْ ١ٝيف ايرتتٝب ايتاضى ٞيًتكٓٝـ ,بٌ األٚىل َٔ
سٝح اقتكاضٖا عً ٢ايكٛاعس ايؿكٗ.١ٝ

أحباث تتعمق بالسسالة
 .1امسًا – َمصهفًا:
أَا اغِ ايطغاي :١ؾكس اؾتٗطت (بايكٛاعس ايػت ١عؿط) نُا اكاٖا سؿٝسٙ
ايؿٝذ َٛغ ٜٔ ٢ايؿٝذ قُس ضنا بٔ ايؿٝذ َٛغ ٢بٔ دعؿط يف غاَطا٤
ٖ1305ـٚ ,نُا َٛغ ١َٛبايٓػد ١اؿذط ١ٜبصيوٚ ,قس عطٓؾٗا قاسب ايصضٜع١
ز 7م 183بصيو.
أَا َكٓؿٗا :ؾٗ ٛايؿٝذ األنرب ؾٝذ ايطا٥ؿ ١ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤
نُا قس شنط شيو أغًب َٔ تطدِ يًؿٝذ إٕ ي٘ قٛاعس ؾكٗٚ ,١ٝأٜهاّ ال ٜٓبػٞ
ايؿو عً ٢اـبري ايص ٟاطًع ٚقطأ نتب ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطاٚ ٤أغًٛب٘
إٔ وهِ إْٗا يًؿٝذ; يًُؿابٗ ١بططٜك ١ايتأيٝـ ٚاألغًٛب ٚايتؿطٜع.
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 .2تازِخ التصهّف:
ال ميهٔ ايعًِ بتاضٜذ ايتكٓٝـ ,إال إٔ نُٔٚ ,ال ٜبعس شيو بعس إٔ شُ ٔنط
يف َكسَتٗا اْٗا ًَشٛق َٔ ١قٔ َبٌ ايؿٝذ اْ٘ أيؿٗا يف ظَإ تأيٝـ ضغاي ١اؿل
املبني اييت أيؿ

يف إقؿٗإ اغتذاب ١يٛيس ٙايؿٝذ عً ٞبٔ دعؿط ناؾـ

ايػطا ٤يف ؾٗط ضَهإ.
ٖٚهصا ٜعٗط َٔ ايص ٟعجط عًٗٝا  ٖٛٚسؿٝس ٙايؿٝذ َٛغ ٢ايص ٟشنط اْ٘
ٚدسٖا ًَشك ١بهتاب اؿل املبني يف تكٜٛب اجملتٗسٚ .ٜٔاهلل ايعامل.

 .3مضمُى السسالة َأسمُب املصهف:
ؼت ٟٛايطغاي ١عً ٢غ

عؿط قاعس ٠ؾكَٗ ١ٝع تطبٝكاتٗاٚ ,تؿطٜعاتٗا,

ٚاالغتسالٍ عًٗٝا يف مجٝع أبٛاب ايؿك٘.
أَا أغًٛب املكٓـ يف ايطغاي ١ؾكس عح:
 .1عٔ األزي ١اييت ُٜػتسٍ بٗاٚ ,األغاؽ ايتؿطٜع ٞيهٌ قاعسَٔ ٠
ايهتاب ٚايػٓٚ ١اإلمجاع ٚايػري.٠
 .2بٝإ َؿطزات ايكاعسٚ ٠االختالف يف تؿػريٖا.
 .3بٝإ َهُ ٕٛايكاعسٚ ٠اإلؾاض ٠إىل ؾِٗ ايؿكٗاَٗٓ ٤ا.
 .4املٛاضز ايتطبٝك ١ٝيًكاعس.٠
 .5تعاضض ٖص ٙايكاعسَ ٠ع األقٚ ٍٛايكٛاعس األخط.٣
 .6اإلؾهاالت عً ٢ايكاعسٚ ٠زؾعٗا.

 .4أيمّة السسالة:

ال ىؿ ٢عً ٢أسس إ أُٖ ١ٝنٌ َؤيٖـ تهُٔ يف ثالث ١أَٛضٖٚ ,صٙ
ايطغاي ١قس مجع

ٖص ٙاألَٛض ايجالث.١

أ .املؤيـ :ؾُؤيـ ٖص ٙايطغاي ٖٛ ١ؾٝذ ايطا٥ؿ ١ايؿٝذ دعؿط ناؾـ
ايػطا ٤ايص ٟاؾتٗط بايؿكاٖٚ ,١سػٔ ايكٝاغ ,١ؾكس ُْ ٔكٌ عٓ٘ إ ايؿك٘
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ش َٝ
بهط مل ميػ٘ إال أْا ٚايؿٗٝس ٚابين َٛغٚ ,٢قاٍ ئ َُ ٛ
يهتب

نتب ايؿك٘

نتب ايؿك٘ َٔ أ ٍٚايطٗاض ٠إىل ايسٜات ,ؾأعط ٢املكٓـ

يًهتاب َٝع ٠يٝػ

نباق ٞايهتب.

ب .املٛنٛع :ؾايهتاب ٜبشح عٔ ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاييت ٜعتُس عًٗٝا تكطٜباّ
ْكـ ايؿك٘ يف االغتٓباط ,نُا بٓٓٝا يف املكسَ.١
ت .احملت :٣ٛقس استٛت ايطغاي ١عً ٢غ

عؿط قاعس ٠غًٓط عًٗٝا ايؿٝذ

ْعط ٙايجاقبٚ ,تطبٝكٗا عًَ ٢كازٜكٗا بأزم تطبٝلٚ ,ؾطح أيؿاظٗا
بأعُل ؾطح.
ؾٗص ٙايعٓاقط ايجالث ١قس اؾرتى ٚدعً

ٖصا ايهتاب شا أُٖ ١ٝنرب.٣

 .5ذكس السسالة:
قس شنط ايؿٝذ أغا بعضى ايطٗطاْ ٞيف نتاب ايصضٜع ١ز 17م 184سٝح
قاٍ( :ايكٛاعس ايػت ١عؿط) اييت أؿكٗا ايؿٝذ األنرب ايؿٝذ دعؿط املتٛؾ ٢غٓ١
ٖ1228ـ بهتاب٘ (اؿل املبني) ٚطبع يف آخط ٙيف ٖ1316ـ َٔ مجع سؿٝس ٙايؿٝذ
َٛغ ٢بٔ ايؿٝذ قُس ضنا بٔ ايؿٝذ َٛغ ٢بٔ دعؿط يف غاَطا ٤أٚإ تٛقؿ٘
بٗا يف  6ش ٟايكعسٖ1305 ٠ـ.

 .6نشس السسالة:
ْؿطت ايطغاي ١بتشطٜط سؿٝس ايؿٝذ ايهبري ايؿٝذ َٛغٚ ,٢شيو يف غٓ١
ٖ1316ـ ,ثِ ُْكًَٔ

ٚطُبٔع

بطباع ١سذط َٔ ١ٜقبٌ اؿاز ايؿٝذ أمحس

ايؿرياظ ,ٟفُٛعَ ١ع نتاب اؿل املبني يف تكٜٛب اجملتٗسٚ ٜٔؽط١٦
األخباضٜنيٚ ,شيو يف ؾٗط ضبٝع املٛيٛز غٖٓ1319 ١ـ.

 .7الهسخ املعتمدة يف التخقّق:
ؾكس مت اعتُاز ايٓػد ١اؿذط ١ٜيف َهتب ١ناؾـ ايػطا ٤ايعاَٚ ١املطقُ١
بـ(ْٚ ,)4294ػد ١خط ١ٝيف َهتب ١اإلَاّ اؿه ِٝايعاَ ١بايطقِ (,)1-1129
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ٚيهٔ يهجط ٠األخطا ٤يف األخري ٠مل ْصنط تكشٝشاتٓا عًٗٝا.

 .8عممها يف التخقّق
 .1نتاب ١ايٓػد ١عً ٢اؿاغٛب.
ٚ .2نع ايعٓا ٜٔٚيًؿكٚ ٍٛاألبٛاب.
 .3تٓػٝل ايٓل.
َ .4كابً ١ايٓػذ.
 .5تٓكٝط ايطغاي.١
 .6تكشٝض األخطا.٤
 .7اغتدطاز اآلٜات ٚايطٚاٜات ٚاألقٛاٍ.
ٚيف ؼكٝل ٖص ٙايطغاي ١قس عآْٝا قعٛب ١نبري َٔ ٠نجط ٠األخطا٤
ٚايتكشٝـ يف ْػد ١املدطٛطٚ ١ايٓػد ١اؿذطٚ ,١ٜيهجطتٗا مل ْؿط إىل شيو
يف اهلاَـ ,بٌ انتؿٓٝا بايتكشٝض.
نُا ال ٜؿٛتٓا إٔ ْؿهط ايكاُ٥ني عًَ ٢هتب ١اؿه ِٝـسَ ١طالب ايعًِ
ٚايباسجنيٚ ,نٌ ََٔ ََسٓ إيٓٝا ٜس ايع ٕٛيف إخطاز ٖصا ايػٔؿط املباضى.
ٚأخرياّ أغأٍ اهلل إٔ ٜٛؾكٓا يكٛاب ايكٚ ٍٛايعٌُٚ ,إٔ ٜطظقٓا ادتٓاب
أغباب ايعٜؼ ٚايعيٌ ,إْ٘ قطٜب فٝب ملٔ غأٍ ,ال ىٝب َٔ إٜا ٙضدا ٚعً٘ٝ
تٛنٌ.

عباؽ ناؾـ ايػطا٤
ايٓذـ األؾطف
 /27ؾٗط ضَهإ املباضىٖ1432 /ـ
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F
ٚب٘ ثكيت
ٖص ٖٞ ٙايكٛاعس ايػـت ١عؿـط ايـيت أؿكٗـا ؾـٝذ ايطا٥ؿـ ١املتـأخط( )1ايؿـٝذ
دعؿط طاب ثطا ٙاملؿٗٛض بهاؾـ ايػطا ٤بايطغاي ١ايـيت كاٖـا (اؿـل املـبني يف
تكـــٜٛب اجملتٗـــسٚ ٜٔؽط٦ـــ ١اإلخبـــاضٜنيَ)ٖٚ ,ـــ ٞنـــجري ٠االستٝـــاز إيٗٝـــا يف
االغــتسالٍ شنــطت يف نــالّ ايؿكٗــا ٤بــايعَ َطضٚ ,نــإ األســط ٣بٗــا إٔ تــصنط
باالغتكالٍ  ٖٞٚنجري ٠يهٓٓا ْكتكط عً ٢املِٗ َٔٓٗا.

ُٚ . 1قٔـ ٖٓا بـ(ؾٝذ ايطا٥ؿ ١املتأخٔٓط) بًشاظ تكسّٓ عكط ايؿٝذ قُس بٔ اؿػٔ ايطٛغٞ
(تٖ460 :ـ) ,ايص ٖٛ ٟأُ َٔ ٍٓٚيكٔٓب بـ(ؾٝذ ايطا٥ؿٚ ,)١بني ٚؾاتُٗٝا ( )768غٓ.١
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انقاعذة األونـى:

قاعدة اإلحساى

()1

يف أُْٖ٘ ال غب ٌٝعً ٢احملػٔ يف تهُني َا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝايهُإ َع عـسّ

اإلسػإ َ ٖٞٚػتؿاز َٔ ٠قٛيـ٘ تعـاىل:طلَيََُْ ََلَيً العَيعَءَا ِ وَالَ ََلَيً الْوَشََْيً وَالَ
ََلًَ الَّزَِيَ الَ َجِذُوىَ هَا َُنءِقُىىَ حَشَجٌ إِرَا ًَصَحُىا لِلَّهِ وَسَسُىلِهِ هَا ََلَيً الْوُحْسِينِ َ هِييْ سَيٍُِ وَاللَّيهُ
غَءُىسٌ سَحُِنٌص( ) ٚقٛي٘ تعاىل:طهَ ْ جَزَا ُ اإلِحْسَاىِ إِالَّ اإلِحْسَاىُص( ).

ٚمبهُْٗٛا يف ايطٚاٜات ٚنالّ األقشاب َا ال سكط ي٘ٚ ,قـس أٚضز عًـ٢
االستذاز بٗا َا أٚضزٚ ,ال ٜٓبػ ٞايؿو يف زاليتٗا بعس تتبع ايطٚاٜات.
ٚنالّ األقشابَٚ ,ا ٜعٔ َٔ أْٖٗا َعاضن ١مبـا زٍٓ َـٔ ايهتـاب ٚايػـٓٓ١
عً ٢ايهُإ َٔ املتًؿات َجالّ ؾٗ َٔ ٛاي ;ِٖٛألٕٖ ضؾع ايػـب ٌٝعـٔ خكـٛم
احملػٔ خاق ,١إمنا وػٔ سٝح وكٌ غبب ايهُإٚ ,إالٓ ؾال ؾـطم بٓٝـ٘ ٚبـني
غريٚ ,ٙألٕٖ ٖص ٔٙمبٓعي ١ايسي ٌٝايعكً ٞؾال ىلٚ ,ال أقـٌ َـٔ أْٖٗـا تكـ ٣ٛعًـ٢
غريٖا يتًو املٓعي.١
ٜٚعترب يف ؼكل اؿهِ قكس اإلسػإ ,ؾً ٛدًـب ْؿعـاّ أ ٚزؾـع نـطضاّ عـٔ
غــري ٙقاقــساّ عــسّ اإلسػــإ أ ٚخاي ٝـاّ عــٔ ايككــس مل ُٜعــس قػــٓاّ ,أ ٚؾُ ـوٖ يف
قكس ٙؾٝبكَٓ ٢سضداّ ؼ

أزيٓ ١ايهُإٚ ,يف اؾرتاط ايٛاقعٝـ ١ؾُٝـا ساٚيـ٘ َـٔ

دًب ْؿـع أ ٚزؾـع نـطض ,أٜ ٚهؿـ ٞظعُـ٘ يـصيو ٚدٗـإ أقٛاُٖـا األٚ ,ٍٚال
ٜبعس ايك ٍٛبايجاْ.ٞ
 . 1اإلسػإ ٖٛ :ايعٌُ بككس املػاعس ٠يًُػًِ ٚي ٛمل ٜٓت٘ إىل دًب َٓؿع ١أ ٚزؾع َؿػس٠
يف ايٛاقعَ .ا ١٥قاعس ٠ؾكٗ /١ٝاملكطؿ.28 :ٟٛ
 .2غٛض ٠ايتٛب :١اآل.91 ١ٜ
 .3غٛض ٠ايطمحٔ :اآل.60 ١ٜ

19

ٚيف تٛقـ قسم اإلسػإ عً ٢تعصض االغت٦صإ ٚعسَ٘ ٚدٗإ :أقٛاُٖـا
ايجاْٚ ,ٞاألق ٣ٛؽكٝك٘ بسؾع املهاض ز ٕٚدًب ايٓؿعٚ ,إالٓ مل ٜهـٔ يًٛالٜـ١
ٚايٛناي ١غايباّ مثطٚ ,٠يعّ إٖٔ ال نُإ عً ٢نٌ َتبٓطع عٔ قـاسب٘ َـٔ ايكُـ ٓاع
ٚايعُٓاٍ إشا أؾػس.
ٔ
ثِ عًَ ٢ا شنطْا ٙال نُإ عً ٢املُشػٔٔ إشا أتًـ ؾّ ٦ٝا مما ٜتعًل باملُشػٔـ ٔ
إي ٘ٝيف ططٜل إسػـاْ٘ ,نُـا إشا أضاز إخـطاز غطٜـل أ ٚإطؿـا ٤سطٜـل أ ٚؽًـٝل
ع أ ٚأؾع ٢أ ٚزؾع ضَض أ ٚغـٝـ أ ٚغـِٗ أ ٚسذـط عٓـ٘ أ ٚأٚدـط
ؾ َٔ ٤ٞغَبُ ٕ

1

يف سًك٘ َا ٤أ ٚغصا ٤أ ٚزٚاٚ ٤قس أؾطف عً ٢اهلالى ,أ ٚقطع َٓـ٘ عهـٛاّ ,أٚ
خٛف غطا ١ٜايػِ أ ٚزؾع َؿػس عٔ َاي٘ ٚم ٛشيو.
ٚأَا إشا زؾع ؾ٦ٝاّ قًٝالّ َٔ ْؿػ٘ يتدًٝل َـإٍ نـجري يػـري ٙبكًٝـٌٕ َـٔ َايـ٘
أ ٚبهُإ عٗسٚ ) (٠اؾتػاٍ شَـ ١غـري َتـربع ٔب ُٔٗـا َـع عـسّ إَهـإ االغـت٦صإ
ؾؿ ٞايطدٛع ٚعسَ٘ ٚدٗإ أقٛاُٖا ايجاْ.ٞ
ٚؾُٝــا يــ ٛقتــٌ ؾدك ـاّ خطــأ أ ٚأتًـــ َــٔ آخــط ؾــ٦ٝاّ يف ططٜــل إسػــاْ٘,
أستٌُ اغتكطاض ايهـُإ عًـَ ٢ـٔ عًٝـ٘ اإلسػـإٚ ,األقـ ٣ٛخالؾـ٘ ٚالغـُٝا
ؾُٝا ٜتعًل بايعاقً.) (١
ٚعً ٢ايك ٍٛبهـُإ املـاٍ املـسؾٛع إشا نـإ ظا٥ـس ّا عًـَ ٢ـا أضٜـس ؽًٝكـ٘,
 .1أٚدطٚٚ ,دط :قَبٓ.
 .2نُإ ايعٗس :٠ايتعاّ َٔ ؾدل بٛؾاَ ٤ا ثب

يؿدل أخط.

 . 3ايعاقً ٖٞ :١ايعكبٚ ١األقاضب ايصنٛض َٔ قبٌ األب ايصٜ ٜٔعط ٕٛز ١ٜقت ٌٝاـطأٚ ,قس
تهط ض يف ايطٚاٜات شنطٖاٚ ,كٝ

بصيو ألِْٗ مجعٛا ايس َٔ ١ٜاإلبٌ ؾعكًٖٛا بؿٓا ٤أٚيٝا٤

املكت- ٍٛبؿسٖا يف عكًٗا -يٝػًُٗا إيٜٚ ِٗٝكبهٖٛا َِٓٗ ألْ٘ نإ أقٌ ايس ١ٜاإلبٌ ثِ
قَٛ

بايصٖب ٚايؿه ١أ ٚيعكًِٗ أ ٟؼًُِٗ ايعكٌ  ٖٛٚايس ١ٜعٓ٘ ,أ ٚيعكًٗا أ ٟملٓعٗا

ايكاتٌ َٔ ايكتٌَٗ .صب األسهاّ /ايػٝس ايػبعٚاض ;380 /29 :ٟايعبس ٠ايؿكٗ ١ٝيف ؾطح
ايطٚن٘ ايبٗ ١ٝايػٝس ايرتسٝين ايعاًَ.682 /9 :ٞ
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ٌٖ ٜػكط ايهُإ أٜ ٚهُٔ َا ْكل؟ ٚدٗإ :أقٛاُٖا ايجاْ.ٞ
ٚيــ ٛزؾــع ؾــ٦ٝاّ َــٔ َايــ٘ َــع ٚدــٛب بصيــ٘ إلؾــطاف َــؤَٔ عًــ ٢اهلــالى
يعطـ أ ٚدٛع أ ٚبطز أ ٚبطـ ظامل ٚمٖٛا ؾُع قكس ايتربع ال ضدـٛعَٚ ,ـع
قكس ايطدٛع أ ٚقكس االَتجاٍ َع ايصٖٚ ,ٍٛدٗإ :ايطدٛع ٚعسَ٘ ,أقٛاُٖـا
األ ٍٚيف األٚ ٍٚايجاْ ٞيف ايجاْ.ٞ
ٚإشا تٛقٌ احملػٔ إىل ايتدًٝل بٛد٘ َعك ١ٝنُاٍ ايػـري ؾرتتـب ايهـطض
عً ٢املُشػٔ إي ,٘ٝق ٣ٛعـسّ ايهـُإٚ .يف ضدـٛع املُشػـٔ بعـٛض املػكـٛب
َٓ٘ َع ايتًـ يف ططٜل إسػاْ٘ ٚعسَ٘ٚ ,دٗـإ :أقٛاُٖـا ايجـاْ ,ٞالغـُٝا قبـٌ
ايػطاَٚ .١ي ٛزؾع أؾـٝا ٤زؾعـ ١بعهـٗا َؿـتًُ ١عًـ ٢اإلسػـإٚ ,بعـض غالؾـ٘
دط ٣عً ٢نٌٕ سهُ٘ٚ .يٚ ٛدس قػٓاّ َتربع ّا غٛا ٙال ٜطدع ؾُٝا أتًؿـ٘ ,أ ٚإشا
مل ٜهٔ قػٓاّ يف زؾع٘ َـع إضاز ٠ايهـُإٖٚ .ـٌ ٜطدـع بـأدطَ ٠جـٌ عًُـ٘ نُـا
ٜطدع بعٛض َاي٘ أ ٚال؟ ٚدٗإ :أقٛاُٖا ايجاْ.ٞ
 َٔٚاإلسػإ سًل ايطأؽ غالف سًل ايًشٚ ,١ٝوتٌُ ؾٝـ٘ ايهـُإ َـع
ايطًب أٜهاّٚ ,قًع ايػٔ ٚعـالز ايطبٝـب ٚاـتـإ ٚقطـع ايػـًع( ) ٚاألعهـا٤
ايؿاغسٚ ٠إعطا ٤املطِٖ يًذطح ٚٚنع اؾـبريٚ ٠عُـٌ ايكـٓاع يإلقـالح ٚزؾـع
ايؿػاز َع اإلشٕ ,أ ٚعسّ إَهاْٗا ٚالغُٝا َع قكس ايتربع.
ٚنصا اؿهٓاّ ٚاملؿتـٚ ٕٛاملطبٓـٚ ٕٛاملعًُـٚ ٕٛاملؤزبٓـ ٕٛبـٌ اؿـساز ;ٕٚألٕٖ
ايتدًٝل َٔ ؾسا٥س اآلخط َٔ ٠أععِ اإلسػإ َٔٚ .االسػـإ زخـ ٍٛايـساض
املػكــٛبٚ ١ايكــال ٠ؾٗٝــاٚ ,األنــٌ َــٔ ايطعــاّ ٚايؿــطاب املػكــٛبني َــع قكــس
االغتٓكاشٚ .إعطا ٤ايعٛض ٚعسّ سهـٛض املايـو َٚـٔ قـاّ َكاَـ٘ َـٔ األٚيٝـا٤
 . 1ايػًع :مجع غًع ١بهػط ايػني  ٖٞٚظٜاز ٠ؼسخ يف اؾػس َجٌ ايػسٚ ٠قاٍ األظٖط ٟيف
ايتٗصٜب ٖ ٞاؾسض ٠ؽطز بايطأؽ ٚغا٥ط اؾػس متٛض بني اؾًس ٚايًشِ إشا سطنتٗاٚ ..قس
ته َٔ ٕٛمحك ١إىل بطٝدٜ( ١عين يف اؿذِ) /يػإ ايعطبَ /از ٠غًع.160 /8 :
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ٚايــٛنالٚ ٤اجملتٗــسٚ ,ٜٔال ٜبعــس زخــ ٍٛايعُــاٍ َــٔ أٜــس ٟايعًَُــ ١إشا نــإ
قكــسِٖ ؽًــٝل ايطعٓٝــَ ١ــٔ ايعًــِ ايؿــاسـ; يٝــسؾعٛا األنـطٖ بايهــاض ٚإٕ مل
ٜهٔ َكاّ تك.١ٓٝ
ٖصا إشا نإ اـٛف عً ٢األَٛاٍٚ ,أَـا إشا نـإ اــٛف عًـ ٢زَـا ِٗ٥أٚ
أعطانِٗ ,ؾال ضٜب ٚال ؾٓو يف دٛاظ أخص املاٍ َِٓٗ ,بـٌ ٚدٛبـ٘ ٚزؾعـ٘ إىل
ايعامل َٔٚ .اإلسػإ إٜكاظ ايٓا ِ٥ملكًش ١زْ ١ٜٓٛٝنأنـٌ ايطعـاّ أ ٚزؾـع ؾػـاز
يكطب املؤشٜات َٓ٘ أ ٚدط ٣املا ٤ؼتـ٘ ٚمـ ٛشيـو ,أ ٚملكـًش ١أخطٜٚـ ١نكـال٠
ؾطٜهــ ١زخــٌ ٚقتٗــا ٚإٕ مل ٜتهـٓٝل ,أ ٚقــالْ ٠اؾًــ ١نــصيو أٚ ٚقـ

ظٜــاض ٠أٚ

زعا ٤أ ٚم ٛشيو .ؾً ٛسسخ يف اإلٜكـاظ سـازخ ضؾـع ايهـُإ اإلسػـإٚ .يـٛ
عًَُِٔ إٖٔ ايٓا ِ٥ساظّ أَ ٚرتزز يف ؾعٌ قال ٠ايؿطٜهـ ١يف ٚقتٗـا نـإ إٜكاظـ٘ َـٔ
ايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,بعض َا شنط كطٓز بأزي ١خاق.١
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انقاعذة انثانية:

قاعدة الّد

()1

نٌ َأخٛش َٔ َاٍ قرتّ َهَُ ٖٞٚ ,ٕٛػتؿازَ ٠ـٔ قـٛهلِ ( :eعًـ٢
ايٝــس َــا أخــصت ستٓــ ٢تــؤزٜٚ )2()ٟػــتؿاز َهــَُ ْ٘ٛــٔ ايطٚاٜــات ٚنــالّ
األقشاب ألٕٖ ايًػٚ ١ايعطف قانٝإ بـإٖٔ املؿٗـَٗٓ ّٛـا إٖٔ عًـ ٢قـاسب ايٝـس
()3

نُإ َا أخصت ٜـسٚ ٙأزا ٤عٗٓٝـا َٚـع تًؿٗـا أزا ٤بـسهلا َـٔ املجـٌ يف املجًـٞ
ٚايك ١ُٝيف ايكٜٚ )4(ُٞٝبك ٢كاطباّ بصيو ستٜ ٢ؤزَ ٟا أخص إىل قاسب٘.

مفهىم األخذ:
ٚاألخص ٖ ٛايتٓا ٍٚؾال ٜسخٌ ؾَ ٘ٝا ٚنع عًٝـ٘ ايكـسّ أ ٚغـكط يف ايهــ
َ ٖٛ . 1ؤاخص ٠ايٝس ايعازٚ ,١ٜاملطاز َٔ ايٝس االغتٝال ٤ؾإشا ؼكل االغتٝال ٤عًَ ٢اٍ ايػري
بس ٕٚاألشٕ ٚاإلسػإ تكبض ايٝس عازَٛٚ ١ٜدب ١يًهُإَ .ا ١٥قاعس ٠ؾكٗ /١ٝاملكطؿ:ٟٛ
.174
 .2عٛاي ٞايآلي /ٞأب ٛمجٗٛض االسػا /224 /1 :ٞ٥سسٜح  ;106نٓع ايعُاٍ /املتكٞ
اهلٓسَ ;257 /5 :ٟػتسضى ايٛغاَٚ ٌ٥ػتٓبط املػا /ٌ٥ايؿٝذ قُس سػني ايٓٛضَ /ٟطبع١
زاض اـالؾ /١طٗطإٖ1321 /ـ /باب  َٔ 11أبٛاب ايػهب ;145 /3 :ايػٓٔ ايهرب /٣أبٛ
بهط امحس بٔ امحس بٔ اؿػني بٔ عً ٞايبٗٝك( ٞت ٖ458ـ)َ /طبع ١املعاضف ايعجُاْ/١ٝ
اهلٓسٖ1352 /ـ ; 95 /6 /غٓٔ ابٔ َاد /١ابٔ َاد٘ /ايطبع ١األٚىل /زاض اؾ /ٌٝبريٚت/
 ; 802 /2داَع ايرتَصَ ٟع ؾطح ؼؿ ١االسٛش /ٟأب ٛعٝػ ٢بٔ غٛض ٠بٔ َٛغ ٢بٔ
ايهشاى ايػًَُٛ ٞالِٖ ايهطٜط ايبٛغ ٞايرتَص /ٟايٓاؾط ايهتاب ايعطب /ٞبريٚت/2 /
.252
َ . 3ا تتُاثٌ أؾطاز ٙيف ايكؿات اييت ؽتًـ ايك ِٝباختالؾٗا الختالف ايطغبات أ ٚاؾعٞ٥
ايص ٟته ٕٛي٘ أَجاٍ َٔ قٓؿ٘ تػا ٟٚيف ايكؿات .املاٍ املجًٚ ٞاملاٍ ايك /ُٞٝعباؽ ناؾـ
ايػطا.64 :٤
َ ٖٛٚ .4اال ٜتػا ٣ٚأؾطاز ٙيف ايكؿات ٚاـكٛقٝات اييت ٜبصٍ بإظاٗ٥ا املاٍ .املاٍ املجًٞ
ٚاملاٍ ايك /ُٞٝعباؽ ناؾـ ايػطا.69 :٤
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أ ٚايتكل بجٝابـ٘ أ ٚبسْـ٘ أ ٚزابتـ٘ ,أٚ ٚقـع عًـ ٢ايـطأؽ ,أ ٚأطاضتـ٘ ايـطٜض إىل
ايساض ,أ ٚأٚدط يف اؿًل ,أ ٚإيكا ٤ؾدل عً ٘ٝؾتًـ بػكٛط٘ عً.٘ٝ
ٚايعــاٖط َــٔ األخــص إضاز ٠االغــتكالٍ َــع االختٝــاض ,ؾــال تــسخٌ ايٛزٜعــ١
ٚايعاضٚ ١ٜغا٥ط األَاْات يف ٚد٘ قٚ ,ٟٛيٝؼ َٔ األخص َا أخص َـٔ ايػاقـب
َــٔ غــري عًــِ بايػكــب َٓــ٘ أ ٚايتًُــو بأســس ايٛدــ ,ٙٛبــٌ بعٓــٛإ ايٛزٜعــ١
ٚايعاض.١ٜ
ْعِ ٜهُٔ املٓاؾع املػتٛؾاٚ .٠يٝؼ َٓ٘ َا نإ فبٛضاّ عً ٘ٝيتكٚ ) (١ٝغريٖـا
يهعؿ٘ ٚق ٠ٛايػببَ ,ـٔ غـري ؾـطم بـني اإلتـالف ٚغـري ,ٙؾُـٔ محـٌ أ ٚغـام
ؾ٦ٝاّ َٔ املػكٛب بأَط ايعامل ال نُإ عً.٘ٝ

مفهىم انتأدية:
ٚاملطاز َٔ ايتأز ١ٜايٛق ٍٛإىل قاسبٗا عًٚ ٢د٘ تػـتكٌ ٜـس ,ٙؾًـ ٛضزٖٓـا
إيٝــ٘ بعٓــٛإ بٝــع أ ٚقــسق ١أ ٚقــًض أٖ ٚبــ ١أٚ ٚزٜع ـ ١أ ٚعاضٜــ ١أ ٚإدــاض ٠أٚ
َهاضب ١أَ ٚعاضع ١أ ٚضٖاْ٘ أ َٔ ٚز ٕٚإعالّ أَ ٚع٘ َٔ ز ٕٚإخباض بأْٖـ٘ َايـ٘
إالٓ َع ايتعصض ٚامكاض اإلٜكاٍ ب٘ -مل ٜهٔ ضزاّ.ٜٚعتـرب يف ايتأزٜــ ١نُــا ٜعتــرب يف ؼكـل ايػكــب ٚاإلقبــاض نــٌ بايٓػــب ١إىل
ساي٘ ,ؾٝدتًـ اؿاٍ يف ايعكاض(ٚ )2غري املٓكٚ ٍٛاؿٝـٛإ ٚبـاق ٞاألدٓـاؽ بٓـا٤
عًـــ ٢اختالؾٗـــا باختالؾٗـــاٚ .ايتأزٜـــ ١إىل ايـــٛي ٞايؿـــطع ٞإدباضٜـــا أ ٚغـــريٙ
َٔ ايتأزٚ .١ٜايطز يف َكاّ اـطط ٚاـٛف أَ ٚـع قكـس ايػكـب ثاْٝـاّ يـٝؼ َـٔ
 . 1ايتك :١ٝايتشؿغ َٔ نطض ايػري مبٛاؾكت٘ َٔ ق ٍٛأ ٚؾعٌ كايـ يًشل .املهاغب /ايؿٝذ
ػ ٞاؿٓؿ( ٞتٖ483 :ـ)  ٖٛٚإٕ ٜكٞ
األْكاض /ٟضغاي ١يف ايتك ;320 :١ٝتعطٜـ ايػٖ َطخِ ٔ
ػ.25 /24 :ٞ
اإلْػإ ْؿػ٘ مبا ٜهطٚ ُٙإ نإ ٜهُطُ خالؾ٘ .املبػٛط /ايػٖ َطخِ ٔ
 . 2إٕ ايعكاض ٖ ٛاألضض َٚا اتكٌ بٗا َٔ بٓاٚ ٤ؾذط ٚقٓاطط ٚغريٖا .املاٍ املجًٚ ٞاملاٍ
ايك /ُٞٝعباؽ ناؾـ ايػطا.39 :٤
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ايــطٓزَٚ ,ـــٔ ضزٖ عـــٛض ايعـــني يتعػـــطٖا عًٝـــ٘ نـــإ ممًٛنـــا هلـــا عًـــٚ ٢دـــ٘
ايتعيــعٍ ,ؾُتــ ٢قــسض عًٗٝــا ٚدــب عًٝــ٘ إضداعٗــا  ٚأخــص َايــ٘ إالٓ َــع ضنــا
ايططؾني.
ٚوتٌُ دـٛاظ االَتٓـاع يًُعًـٚ ,ّٛيـ ٛتكـطٓف بٛقــ أ ٚعتـل أخـص عـني
َاي٘ ٚأعط ٢ايكٚ ,١ُٝوتٌُ ايتعيـعٍ ٚايطدـٛع إىل املـاٍ ٚاإلتـالف َـٔ املايـو
قــبضْٚ ,اؿهــِ َــتُـٕ يف أقػــاّ األَـٛاٍ َـٔ ٚقـــ عــاّ أ ٚخــام أ ٚممًــٛى
بٓش ٕٛآخط ز ٕٚاؿط ٚإٕ نإ قػرياّ أ ٚفْٓٛـاّٚ ,ايؿـطٜو يف األخـص ؾـطٜو يف
ايهُإٚ ,إداظ ٠املايو يبٝع ايػاقـب ال تطؾـع عٓـ٘ نـُإ ايـجُٔٚ ,إمنـا تطؾـع
نُإ ايعني أ ٚاملجٌ أ ٚايكُٝـٚ ,١نـصا إدـاظ ٠ايكـبض يف ٚدـ٘ قـٚ .ٟٛيـ ٛنـإ
يًُؿرت ٟخٝاض بك ٞايهُإ إىل اْكها.٘٥
ٚايــسؾع يف اآلْٝــ ١املػكــٛبٚ ١يف آْٝــ ١ايــصٖب ٚايؿهــ ١تأزٜــٚ ,١يــ ٛتؿــاضى
مجاعٚ ١مل ٜػتكٌ أسسِٖ نإ ايهُإ َٛظعاّ ب ِٗٓٝنٌ عًَ ٢كـساض سكـت٘,
ٚايتًـ املػتٓس إىل أخص املايو ال ٜسؾع ايهُإ.
َٚا ٜأخص ٙاؿانِ ؾٝسؾع٘ ثِ ٜعٗط ؾػـاز اؿهـِ بعـس ايتًــ ال نـُإ ؾٝـ٘
عًٚ ٘ٝال عً ٢ايؿٗٛز َع عسّ ايتعٜٚـطٚ ,يف إؿـام األٚيٝـاٚ ٤األٚقـٝا ٤بـصيو
ٚدــ٘ قــٚ ٟٛاملــأخٛش َــٔ ٜــس ايهــأَ َهــُ ٕٛإشا ضزٓ ٙإيٝــ٘ بعــس ايعًــَِٚ ,ــع
اؾٗـٌ ٜتبــع دٗــ ١أخــص ٙيف االغــتكالٍ ٚعسَـ٘ٚ ,ال ؾــطم يف قــٛض ٠ايتًـــ بــني
ايعاقٌ ٚاجملٓٚ ,ٕٛايبايؼ ٚايكيبٚ ,ايعاَس ٚاؾاٌٖٚ ,ايـصانط ٚايٓاغـ ,ٞيهـٔ
ايهُإ ٜػتكط عً ٢ايػبب ايكَ ٟٛع نعـ املباؾـطٖٚ ,٠ـصا ايعُـ ّٛاملُػـتؿاز
مما غبل َـٔ األزيـ ١قهـ ّٛعًٝـ٘ يف نـجري آسـاز ٙمبـا زٍٓ عًـْ ٢ؿـ ٞايػـب ٌٝعًـ٢
املُشػٓني.
ٚايتأز ١ٜيًعني َتعَ ١ْ ٓٓٔٝع بكاٗ٥ا قشٝشٚ ١يبعهٗا َع بكاٗ٥ا َـع نـِ َجـٌ
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ايباق ٞأ ٚقُٝتَ٘ٚ ,ع سسٚخ ايعٝب بٗا ٜطزٖٓـا َـع اإلضف(َٚ .)1ـع االغـتشاي١
ٚتبسٍٓ اؿكٝكٜ ١تدري بني أخص َا قاضت َع ايتؿاٚت ٚبني ايبسٍ َـجالّ أ ٚقُٝـ,١
َٚع تبسٍ ايكٛض ٠ز ٕٚاؿكٝكٜ ١ك ٟٛإؿاق٘ ببكا ٤ايـبعض ؾًٝـعّ ايكبـٚ ٍٛأخـص
ايتؿاٚتٚ ,ي ٛأخصٖا يف َهإ نإ ي٘ أخصٖا أ ٚعٛنـٗا يف شيـو املهـإٚ ,إشا
ٚدــس ٙيف َهــإ آخــط ٚمل ٜهــٔ َعــصٚضاّ يف أخــصٖا َٓــ٘ ؾٝــ٘ أخــص ايعــني ؾٝــ٘ أٚ
قُٝتٗا ؾ ٘ٝإٕ تًؿ

ؾٚ ,٘ٝإٕ تًؿ

يف َهإ آخط اعتربت قُٝت٘ يف شيو املهـإ,

ٚاملساض عً ٢قُٝت٘ سني ايتًـ يف غكب ٚيف غريٚ ,ٙإشا دٌٗ قاسبٗا أ ٚآٜـؼ
َٔ َعطؾتـ٘ تكـسٓم بٗـا َـع بكاٗ٥ـا أ ٚبكُٝتٗـا عًـ ٢ايؿكـطاٚ ,٤يـ ٛدٗـٌ قـسضٖا
ٚعًــِ قــاسبٗا اقــطًشاٚ ,يــ ٛدًٗــٗا ٚاختًطـ

بأعٝــإ أخــط أعطــ ٢مخــؼ

اجملُٛع يًػازات ٚسٌٓ ايباقٚ ,ٞإشا ضزٓ َا ٚدب عًٚ ٘ٝمل ٜكبـٌ أيكـا ٙإيٝـ٘ ٚال
نُإ عً.٘ٝ
ثِ ايصٜ ٟعٗط َـٔ ظـاٖط ٙإٖٔ األَـطا ٤إٓشا أَـطٚا عُٓـاهلِ بأخـص ؾـَ ٤ٞـٔ
ايطعٝــ ١ظًُ ـاّ أختًـــ اؿــاٍ بــاختالف األســٛاٍ ,ؾــإٕ أضبــاب األَ ـط إٕ نــاْٛا
َُذبٔــطٔ ٜٔيًعُــاٍ بإخــاؾتِٗ عًــْ ٢ؿٛغــِٗ أ ٚأعطانــِٗ أ ٚأَــٛاهلِ ايهــاض٠
عاهلِ ؾايهُإ عً ٢اؾا٥طٚ ,ٜٔإٕ مل ٜهٔ باعجِٗ اـٛف عً ٢ؾ ٤ٞممٓا َـطٓ,
ؾِٗ آَٓ ,ٕٛؾ ايهُإ عًـٚ ,ِٗٝنـصا أ ٟايهـُإ عًـ ٢ايعُـاٍ يـ ٛخـاؾٛا عًـ٢
َٓاقبِٗ أعين ايطٜاغ ١غري ايؿطع.١ٝ

 ٖٛٚ . 1املاٍ ايٛادب يف اؾٓا ١ٜعًَ ٢ا ز ٕٚايٓؿؼ بإ ٜك ّٛايؿ ٤ٞقشٝشاّ ثِ ٜكَ ّٛعٝباّ
ٚتالسغ ايٓػب ١بُٗٓٝا ثِ ٜٓكل َٔ ايجُٔ بتًو ايٓػب .١االقطالسات ايؿكٗ ١ٓٝيف ايطغاي١
ايعًُ /١ٝايعاًَ ;14 :ٞاملٛغٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛت.204 /3 :١ٝ
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انقاعذة انثانثة:

قاعدة يف الػسز

()1

َ ٖٞٚػتؿاز َٔ ٠بعض األخباض( َٔٚ )2بعض نًُات ايعًُا ٤األبطاض َـٔ
إٖٔ ( املػطٚض ٜطدع عً َٔ ٢غطٓٚ )3()ٙعُس ٠ايبشح يف َكاَني:

األول :في بيان ما يحصم به انغزر وهى أنىاع:
أٚهلا :ايػـ مبا ىؿ ٢يف ْكس أ ٚدـٓؼ َـٔ َطعـِ أًَ ٚـبؼ أَ ٚـعضع أٚ
َػهٔ ٚمٖٛا َ ٖٛٚتهُٔ يًػطض.
ثاْٗٝا :ايتسيٝؼ  ٖٛٚأقػاّ:
َٓٗا :ايتسيٝؼ ؾعال بإبطاظ غري املطًٛب بكٛض ٠املطًٛب يًعاَ ١أ ٚاـاقـ١
بايعٌُ ْؿػ٘ أ ٚبعٛاضن٘ٚ ,قس ٜه ٕٛيف باب ايٓهاح ٚاملعاَالت املايٝـ ١يًؿـطا٤
 . 1ايػطض عٓس ايؿكٗا ٖٛ :٤قسٚض ؾعٌ عٓ٘ اٚدب ايهطض عً ٘ٝبانساع٘ عٔ آخط ٚي ٛمل ٜهٔ
شيو األخط قاقساّ انساع٘ ؾاملتهطض ؾٛم املتعاضف ٜه ٖٛ ٕٛاملػطٚض ٚايص ٟتػبب ايهطض
ٖ ٛايػاض .ايكٛاعس ايؿكٗ /١ٝايػٝس َريظا سػٔ ايبذٓٛضزَ /ٟطبع ١اآلزاب /ايٓذـ
االؾطفٖ1389 /ـ .225 /1 /ّ1969 -
َٛ .2ثك ١إكاع ٌٝبٔ دابط (غأي

أبا عبس اهلل _ عٔ ضدٌ ْعط إىل اَطأ ٠ؾأعذبت٘ ؾػأٍ

عٓٗا ؾك ٖٞ :ٌٝابٓ ١ؾالٕ ,ؾأت ٢أباٖا ؾكاٍ :ظٚدين ابٓتو ؾعٚد٘ غريٖا ؾٛيست َٓ٘ ؾعًِ بٗا
بعس أْٗا غري ابٓت٘ ٚأْٗا أَ .١قاٍ تطز ايٛيٝس ٠عًَٛ ٢ايٗٝا ٚايٛيس يًطدٌٚ ,عً ٢ايص ٟظٚد٘
ق ١ُٝمثٔ ايٛيس ٜعطَٛ ٘ٝاي ٞايٛيٝس ٠نُا غط ايطدٌ ٚخسع٘)ٚ .غا ٌ٥ايؿٝع /١اؿط ايعاًَ:ٞ
 /602 /14باب  َٔ 7أبٛاب ايعٛٝب ٚايتسيٝؼ ح.1
 . 3سسٜح ْبَ ٟٛؿٗٛض نُا سه ٞعٔ احملكل ايجاْ ٞيف ساؾ ١ٝاإلضؾاز ٚعٔ ْٗا ١ٜابٔ
األثري .اْعط ايكٛاعس ايؿكٗ /١ٝايػٝس ايبذٓٛضز .226 /1 :ٟإال أْ٘ ال تٛدس ضٚآَ ١ٜػٛب ١إىل

ايٓيب  fبايًػإ املصنٛض يف نتب األسازٜح ألٌٖ ايػْٓ ,١عِ ٚضز َا ٜكطب َٔ َهُْ٘ٛ
َٓػٛباّ إىل أَري املؤَٓني _ يف غٓٔ ايبٗٝكْ ٞكٌ عٔ ايؿاؾع ٞعٔ اإلَاّ عً _ ٞيف

(املػطٚض ٜطدع باملٗط عً َٔ ٢غط .)ٙايػٓٔ ايهرب /٣ايبٗٝك /219 /7 :ٞباب َٔ قاٍ ٜطدع
املػطٚض باملٗط عً ٢ايص ٟغط.ٙ
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أ ٚايبٝـــع أ ٚايكـــًض أ ٚاإلهـــاض ٚاالغـــت٦ذاض أ ٚايٛقــــ أ ٚايعتـــل أ ٚايؿـــطام
ٚمٖٛا.
َٗٓٚـا :ايتــسيٝؼ قــٛالّ بؿــٗاز ٠عًــٚ ٢قــ نــاشب ٜبعــح عًــ ٢ايطغبــ ١يف
أقٌ املعاًَٚ ,١يف ايطغب ١عً ٢بصٍ ايجُٔ ايعا٥س َٔ املؿرت ٟأ ٚطًـب ايٓـاقل
َٔ ايبا٥ع.
 :َ٘ٓٚسبؼ ايًي بهطع ايبٗٚ ١ُٝإظٗاض ايعٚ ١ٜٓاؿػٔ يف ايجُـاض ٚاملـعاضع
ٚمٖٛا.
 :َ٘ٓٚايتسيٝؼ بإظٗاض قـؿ ١ناشبـ ١يف ْؿػـ٘ َـٔ ؾـطف ْٚػـب أ ٚسػـب
يريغب يف ْهاس٘ ٚإْهاسٜ٘ٓٚ ,اٍ َٔ اؿكٛم املرتتب ١عً ٢زعـٛاَ ٙـٔ ٚادبـات
أ ٚتربعات عٝح ٜعًِ أُْٖ٘ ي ٛمل ُٜعًِ أُْٖ٘ داَع يًكؿ ١ملا ْاٍ ؾـ٦ٝاّ َـٔ عٝـاٍ أٚ
َاٍ َػتشل ألٌٖ شيو ايٛقـ أَ ٚتربع ب٘.
َٗٓٚــا :إٔ ٜجبـ

ٚقــؿ ّا يؿــدل َــٔ أَاْــٚ ١زٜاْــ ١نــاشبتني ٚمٖٛــا يــٝعٔ

ايٓاؽ ب٘ خرياّ ؾٝػًُٓٛا إي ٘ٝأَٛاهلِ أْٔ ٚػا َٚ ُِٖ٤م ٛشيو.
َٗٓٚا :إٖٔ ٜسٓع ٞاملًُو أ ٚايٛال ١ٜأ ٚايٛناي ١ايهاشب ١عً ٢ؾ ,٤ٞؾٓٝكًـ٘ إىل
آخط ٜٚتكطف املٓك ٍٛإي ٘ٝببٓا ٤أ ٚغطؽ أ ٚسؿطٕ أ ٚطِٓ أ ٚإعطا ٤أ ٚم ٛشيو.
َٗٓٚا :إٔ ٜسٓيؼ ْؿػ٘ ؾري ٣ايٓاؽ أْٖـُ٘ عـامل ؾٝكهـٜٚ ٞؿـيت ,ؾٝعطـ ٞغـري
املػتشل ؾ٦ٝاّ َٔ َاٍ غري ,ٙأُٜ ٚعط ٢مما دعٌ يًعًُاَٚ ,٤جً٘ َـٔ زيٓـؼ ؾػـك٘
َؾعُ ٓ

عسايت٘ ؾشهـِ اؿـانِ بؿـٗازتَ٘ٚ .ـٔ أظٗـط ؾكـطٖٚ ٙاهٝتـ٘ َٛٚغـٜٛت٘

َجالّ يٓٝاٍ َٔ ٚظـا٥ؿِٗ ؾـ٦ٝاّٜٚ ,عتـرب يف غـري َـٔ أخـص َـٔ سكـٛم غـري ٙقكـس
ايتسيٝؼ َٔٚ ,أعط َٔ ٢ايتربعات َٔ أدٌ قؿ ١مل تهٔ ؾٝـ٘ ؾعٓـ

ؾٝـ٘ نـإٔ

ظـٔٓ املعطــ ٞؾٝــ٘ ٚسستــ٘ َعــ٘ يف املــصٖب أ ٚقبتٓــ٘ أ ٚزعا٥ــ٘ أ ٚقــالس٘ ٚتكــٛاٙ
ٚم ٛشيـو يـصيو بعًٝـ ١ال ؾـطط ١ٝؾايعـاٖط عـسّ ايبـأؽٚ ,نـصا ُٜؿـرتط إخؿـا٤
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ايٛقـ املاْع عٔ ايطغب ١يٝتشكل َعٓ ٢ايػطض ٚايتسيٝؼ.

انثاني :في بيان انحكم ,ويشتزك انجميع في حكم انتحزيم.
نٝؿ ١ٝايطدٛع:
أَا نٝؿ ١ٝايطدٛع ؾأسٛاهلا كتًؿ ١إَا َع بكا ٤ايعني يف غـٕ أ ٚتسيٝؼ ؾـال
بسٓ َٔ ضزٖٓا إشا أضازٖا قـاسبٗاٚ ,أَـا َـع ايتًــ ؾـإٕ نـإ عاملـ ّا  ٚأُٖـٌ ؾـال
ؾ ٤ٞي٘ٚ ,نصا َع اإلتالفَٚ ,ع اؾٌٗ ٜطدـع ظُٝـع املـسؾٛع يف بـاب ايٓهـاح
يًسيٚ ,ٌٝمبكساض ايهطض يف غري ٙيف ٚد٘ ق.ٟٛ
ْ َٔٚكٌ ؾ٦ٝاّ َعٗطاّ متًه٘ أ ٚايٛال ١ٜأ ٚايٛناي ١ؾ ٘ٝنـإ نـآَاّ ملـا ٜرتتـب
َــٔ ايػطاَــات ,ثــِ أْٗــِ مل وهُــٛا قهــ ١ٝايػــطض ٚؽــريٚا يف ايطدــٛع بــني
ايػبب(ٚ )1املباؾط( )2بٌ بٓٛا عً ٢تكس ِٜاألق ٖٛٚ ٣ٛاملباؾط إالٓ إٔ ٜكـ ٣ٛعًٝـ٘
ايػــبب ٜٚػــٓس إيٝــ٘ ايؿعــٌ ؾش٦ٓٝــص ىــتل ايهــُإ بــ٘ٚ .يــ ٛتعــسز ايػــاضٕٚ
ٚاملسٓيػ ٕٛقسّٓ األق ٣ٛعً ٢األنعـَٚ ,ع ايتػاٜ ٟٚـتدري ٚوتُـٌ ايتٛظٜـع,
ٚيــ ٛتطتبــٛا ضدــع نــٌ ٚاســس إىل َــٔ قبًــٜ٘ٚ ,ػــتكط ايهــُإ عًــ ٢األٚ ,ٍٚيف
دٛاظ ايطدٛع إىل َٔ غبل بأنجط َٔ َطتبٚ ١د٘ٚ .األق ٣ٛخالؾ٘ٚ ,ي ٛعـاضض
ايػطض أ ٚايتسيٝؼ إسػإ ْػذ اعتباضُٖا يٛضٚزٚ ٙقٛت٘ عًُٗٝا.
 َٔٚاغرت يف غري قٌ ايػطٚض ندرب قيب أ ٚفٓ ٕٛأ ٚؾاغل أ ٚؾـٗازتِٗ
ال ممـا ٜهـ ٕٛاملػـطٚض
أ ٚؾت َٔ ٣ٛمل ٜهٔ أٖالّ يإلؾتا ٤أ ٚقهاَ ٤ـٔ مل ٜهـٔ أٖـ ّ
 .1ايػبب :نٌ ٚقـ ظاٖط َٓهبط زٍ ايسي ٌٝعً ٢نَ ْ٘ٛعطؾاّ إلثبات سهِ ؾطع ٞعٝح
ًٜعّ َٔ ٚدٛز ٙايٛدٛز  َٔٚعسَ٘ ايعسّ ٚميتٓع ٚدٛز اؿهِ بس .ْ٘ٚايكٛاعس ٚايؿٛا٥س/
ايؿٗٝس األ ;39 /1 :ٍٚاألسهاّ /ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.107 /1 :٤
 . 2املباؾطَ ٖٛ :ا إشا تٛغط بني ايؿعٌ ٚاألثط إضاز ٠ؾاعٌ كتاض ,أَا إشا مل ٜتٛغط بني
ايػبب ٚاألثط إضاز ٠ؾاعٌ كتاض تاّ اإلضاز ٠ؾٗ ٛايتػبٝب .ؾٛا٥س األق /ٍٛاملريظا ايٓاٝ٥ين/1 :
 ;140عٛخ يف األق /ٍٛايػٝس قُٛز اهلاه.53 /2 :ٞ
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ؾٗٝا غري َعصٚض ؾال ؾ ٤ٞي٘ٚ ,ي ٛغطٓ ٙغاض بإٔ ٜؿعٌ ؾعالّ بػبب نطضاّ قـازضاّ
َٔ ثايح نإ ايهُإ عً ٢املباؾطٚ ,اجملبٛض عً ٢ؾعـٌ ايػـطض ال ٜعٓـس غـاض ّا إمنـا
سهِ ايهُإ عً ٢اؾابط.
 َٔٚأعط ٢ايٓعط سكٓ٘ عًِ إٖٔ األخص بايعَُٛـات املـصنٛض ٠عًـ ٢عَُٗٛـا
كايؿ ١يططٜك ١ايؿكاٖٚ ,١إٕ ايطدٛع ىتًـ باختالف املكاَات اـاق.١
ٚيــ ٛقــاضٕ ايػــطٚض أ ٚايتــسيٝؼ عٝبـاّ أْ ٚككـاّ أ ٚغبٓـاّ أنــٝـ إىل سهُٗــا
خٝاض ايعٝـب أ ٚايتبعـٝض أ ٚايػـيٚ ,ايـصٜ ٟعٗـط َـِٓٗ عـسّ ايعُـٌ بـاـرب يف
قٛض ٠غـطض ايػـري ٚعـسّ ايطدـٛع يف مجٝـع َـا بـصٍ بعـس ايتًــ ٚإٕ أَهـٔ إٔ
ُٜكاٍ إٖٔ ايػاض املسٓيؼ أ ٚايػاف إشا زؾع َٔ مثٓ٘ ؾكس زؾع غري املطاز ؾهأْ٘ َتـربع
بايسؾع َػًٓط عً ٢ايتًـ فاْاّ ٚم ٙٛهط ٟيف أَط ايٛقــٚ ,إٕ نـإ ايباعـح
عًــ ٢زؾــع غــري ٙنــإ ٖــ ٛايباعــح عًــ ٢عــسّ ٚقــ ٍٛاؿــلٚ ,األقــ ٣ٛعــسّ
ايطدٛع عُٓا عً ٘ٝايؿكٗا ٤ألٕٖ ؾُِٗٗ ٖ ٛاملعترب يف أَجاي٘.
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انقاعذة انزابعة:

قاعدة فّما حيمن َحيسم
َ ٖٞٚػتؿاز َٔ ٠قـٛهلِ ( :eإمنـا وًـٌ ايهـالّ ٚوـطّٓ ايهـالّ)(ٜ )1بٓـ٢
عًٗٝا نجري َٔ األسهاّ.
َٓٗا :إٖٔ ايٓٓصٚض ٚاألميـإ ٚايعٗـٛز ال تٓعكـس بايعكـس يف ايهـُري ,بـٌ ال بـسٓ
َٔ ايتًؿغ بكٝػتٗا خالؾاّ ملٔ خايـ يف شيوٖٚ ,ـ ٛقذـٛز بـإٖٔ ثبـٛت اؿهـِ
تابع يالغِ ٚأقاي ١ايربا ٠٤قان ١ٝبصيو.
َٗٓٚـا :إٖٔ ؼــط ِٜاملٓاؾٝــات يف ايكـال ٠ال تكهــ ٞبـ٘ ايٓٝـٚ ١إمنــا ايكانــ ٞبــ٘
تهبري ٠اإلسـطاّٚ ,نـصا ؼـط ِٜقطَٓـات اإلسـطاّ ال ػـع ٟؾٝـ٘ ايٓٝـ ١بـٌ ٜتٛقــ
عً ٢ايتًب.١ٝ
َٗٓٚا :إٖٔ ايعكٛز ٚاإلٜكاعـات ال ٜهؿـ ٞؾٗٝـا َـع ايكـسض ٠ؾعـٌ ٚال إؾـاض,٠
ؾاملعاطا ٠ايؿعً ١ٝال تهـ ٕٛالظَـ ١يف عكـس بٝـع أ ٚإدـاض ٠أ ٚقـًض أَ ٚعاضعـ ١أٚ
غريٖاٚ ,يف اغتؿاز ٠اإلباسٚ ١عسّ ايكشٚ ١ي ٛعً ٢ططٜل اؾـٛاظ إؾـهاٍٚ,ال
ٜكع بس ٕٚايهالّ إٜكاع َٔ طـالم أ ٚخًـع أَ ٚبـاضا ٠أ ٚظٗـاض أ ٚإٜـال ٤أ ٚعتـل
أ ٚإبطاٚ ٤مٖٛا.
َٗٓٚا :إٖٔ اإلغالّ ٚايهؿط ال ٜهؿـ ٞؾُٗٝـا يف ظـاٖط ايؿـطع فـطز االعتكـاز
 .1ايهايف /ايهًٝين 386 /1 :ؾ :٘ٝو ٢ٝبٔ اؿذاز عٔ خايس بٔ لٝض; ٚيف ايتٗصٜب/
ايطٛغ 132 /2 :ٞؾ :٘ٝعٔ و ٢ٝبٔ اؿذاز عٔ خايس بٔ اؿذاز ; ٚٚغا ٌ٥ايؿٝع/١
احملسخ اؿط أيعاًَ ;376 /4 :ٞعاض األْٛاض/اجملًػ /137 /103 :ٞضٚا /10 :١ٜباب .12
ايطٚا :١ٜعٔ عس َٔ ٠أقشابٓا عٔ امحس بٔ قُس عٔ ابٔ أب ٞعُري عٔ و ٢ٝبٔ اؿذاز
عٔ خايس بٔ اؿذاز .قاٍ قً

ألب ٞعبس اهلل _ ايطدٌ ه ٤ٞؾٝك ٍٛاؾرت ٖصا ايجٛب

ٚأضعو نصا ٚنصا ,قاٍ (أيٝؼ إٔ ؾا ٤تطى ٚإ ؾا ٤أخص ,قً
وًٌ ايهالّ ٚوطّ ايهالّ).

بً ,٢قاٍ ال باؽ ب٘ إمنا
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ستٜ ٢ػتؿاز َٔ ايهالّ.
َٗٓٚــا :إٖٔ ايــصبا٥ض ال ؼــٌ مبذــطز تكــٛض اغــِ اهلل تعــاىل ,بــٌ الب ـسٓ َــٔ
ايتًؿغ ب٘.
َٗٓٚا :إٖٔ ايٛقاٚ ١ٜايٛنايٚ ١اإلشٕ ال تجب

مبذطز ايؿش.٣ٛ

َٗٓٚا :إٖٔ ايتكٛضات يف مجٝع ايعبازات إشا تهُٓ

نالَـاّ يف ايٓؿـٛؽ ال

ؽٌ يعسّ زخٛهلا يف ايهالّ.
َٗٓٚا :إٖٔ اإلداظ ٠يف ايعكـس ايؿهـٛيٚ ٞايؿػـذ ألغـباب٘ يف ْهـاح أ ٚغـريٙ
َٔ ايعكٛز ٚاـٝاض ٚم ٙٛال ٜه ٕٛإالٓ بايهالّ.
َٗٓٚا :إٖٔ ايكهاٚ ٤اإلؾتا ٤ال ٜه ٕٛإالٓ بـايهالّ إالٓ ؾُٝـا اغـتجين َـٔ نتـب
األسٝاٚ ٤ال اعتباض بٓكٛف نًُات األَٛات.
َٗٓٚـــا :إٖٔ األَََـ ـ َ ١احملًًـــ ١ال ٜهؿـــ ٞيف إباستٗـــا عطنـــٗا يعاَـ ـ ١ايٓـــاؽ أٚ
اإلؾاض ٠إيٗٝا بايطخكٓ.١
َٗٓٚا :إٖٔ ايعْا ََٚ ٚطِ َ ٤ايؿبَٗٚ ١باؾـط ٠املـطأَ ٠ـٔ ز ٕٚعكـس ْهـاح ال تٓؿـط
سطَــ ١املكــاٖط ٠غــري إٖٔ ايــسيٜ ٌٝعاضنــ٘ يف ايكػــُني األٚي ـُٜٚ ,ٔٓٝػــتؿاز َــٔ
عُ َ٘ٛإٔ ال ؼطَ ِٜرتتب عً ٢ؾعـٌ َـٔ ضنـاع أ ٚمجـاع ٚمُٖٛـا يـٛال قٝـاّ
ايسي.ٌٝ
َٗٓٚا :إٖٔ ايؿطٚط املهـُط ٠يٝػـ
ناْ

مبـؤثطٚ ٠إٕ نـإ األقـ ٣ٛاعتباضٖـا إشا

ساٍ ايعكس َػتشهط ,٠ثِ َكته ٢ظاٖطٖا إٔ ال تٓعكـس قـال ٠األخـطؽ

ٚإسطاَ٘ بعكس ايتهبري ٠يف األٚىل ٚايتًب ١ٝيف ايجاْٚ ٞعكـٛزٚ ٙإٜكاعاتـ٘ ٚإؾـاضات٘
يٛال َا زٍٓ عً ٢خالؾ٘ .ثِ َسيٛهلا سكط احملًٌٓ ٚاحملطّٓ بايهالّ ؾـال ؼًٝـٌ ٚال
ٕ نٌ نالّ قًٌ أ ٚقطّٓ.
ؼط ِٜإالٓ ب٘ ال أ ٖ
ٚضمبا اغتؿٝس َٓ٘ أْٖـُ٘ ال هـٛظ يًُشـطّ ٚاملعتهــ بعـس ايـسخ ٍٛيف ايجايـح
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ايكطع بإنُاض ايؿطط.
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انقاعذة انخامسة:

قاعدة يف االعتداء
َػتؿاز َٔ ٠قٛي٘ تعاىل:طالشَّهْشُ الْحَشَامُ بِالشَّيهْشِ الْحَيشَامِ وَالْحُشُهَياقُ َِصَياٌَ نَوَييْ
اَْتَيذَي ََلَيُْ

ُنْ نَاَْتَيذُوا ََلَُْيهِ بِوِ ْي ِ هَييا اَْتَيذَي ََلَيُْ

ُنْ وَاتَّقُييىا اللَّيهَ وَاَْلَوُييىا أَىَّ اللَّيهَ هَي َ

ح ي ُّ
ال َُ ِ
ش ُإ ََ َلييً ال َّل ي ِه ِإ ًَّ ي ُه َ
ص ي َل َع َن ي َل ْج ُ
س ي ٍُ َ لة ِه ْ ُل َهييا َن َو ي ْي ََ َءييا َو َأ ْ
س ي ٍُ َ ية َ
الْوُ يتَّقِ َص( )1ط َو َج يزَا ُ َ
الظَّالِوِ َص(.)2
ٚمٖٛا يف األخباض نجريٚ ,ال ؾبٗ ١يف متؿ ١ٝاؿهـِ إىل ايككـام يف ايكتـٌ
ٚاؾطح َع مجٝع ايؿطا٥طٜٚ .بك ٢ايهالّ يف َكاَات أخط.
أسسٖاَ :ا نإ َٔ األؾعاٍ مما عسا َا شُنط َٔ نطبٕ ٚٚنعٕ ٚزؾـع ٚمٖٛـا
ٚيف بسٕ إْػإ أ ٚسٛٝإ ,أ ٚمحٌ ْٚكٌ ؾُٗٝـا ,أ ٚيف َـاٍ أْ ٚكـض َهـإ أٚ
ٚنع قصاضات ؾ ٘ٝأ ٚقًع ؾذط ٠أ ٚسذط أَ ٚسض أ ٚسؿـط أ ٚبكـام يف ٚدـ٘ أٚ
إظٗاض غهب أ ٚايػع ٞعً ٘ٝعٓس ايعامل ٚمٖٛا َـع املُاثًـ ١أ ٚاغـتٝؿا ٤األقـٌ
ٚعسّ ايتؿاٚت بايٓػب ١إىل ايعَـإ ٚاملهـإ ٚاألسـٛاٍ ايـيت ؽتًــ بٗـا اؿـاٍ,
ٚظاٖط ايهتاب ٚبعض َهاَني األخباض دط ٣اؿهِ ؾٜٚ ,٘ٝعٗط َـٔ نـجري َـٔ
ايؿكٗا ٤عسَ٘.
ثاْٗٝــاَ :ــا نــإ َــٔ األقــٛاٍ ٚيــ٘ أمــا ٤ؾــتَٗٓ ٢ــا ايتؿــب ٘ٝباؾُــازات أٚ
بايٓػــا ٤أ ٚبــايعذِ َــٔ اؿٛٝاْــات نايهًــب ٚاـٓعٜــط ٚاؿُــاض ٚايبكــط ,٠أٚ
بايهاؾط ٚاجملٓٚ ٕٛاؾاٌٖ ٚمٖٛا.
َٗٓٚا :ضؾع ايكٛت عًٚ ٘ٝخؿ ١ْٛايهـالّ َـع ايتٛدـ٘ إيٝـ٘ ْٚػـب ١املعاٜـب
 .1غٛض ٠ايبكط /٠اآل.194 ١ٜ
 .2غٛض ٠ايؿٛض /٣اآل.40 ١ٜ
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إي ٘ٝنٓػـبت٘ إيٝـ٘ٚ ,عـسّٓ ضز ايػـالّ عًٝـ٘ نعـسّ ضزٓ ٙايػـالّٚ ,إعـال ٤ايكـٛت
إلٜكاظ٘ َٔ ايٓ ّٛعً ٢م ٛإٜكاظ٘ إىل غري شيو.
ثايجٗــاَ :ــا نــإ َــٔ األٚنــاع ٚايهٝؿٝــات نــإٔ ٜــأت ٞبٗ٦ٝــ ١ايــتشكري َــٔ
انطذاع٘ أَ ٚس ضدً ٘ٝأ َٔ ٚتٛد ٘ٝقسَٝـ٘ إيٝـ٘ يف سهـطت٘ أ ٚعـسّ ايتٛانـع
ي٘ إىل غري شيوٚ ,قٌ ايبشح ؾُٝا دا ٤سهُ٘ َٔ دٗ ١االسرتاّ.
ٚأَا َا نإ َٔ اؿطاّ نايتكطف بعٚدت٘ أ ٚضمحـ٘ ٚايٓعـط إىل قاضَـ٘ أٚ
إٖاَْ ١كشؿ٘ ٚقرتَات٘ ٚؾتُ٘ ٚايهصب عًٚ ٘ٝم ٛشيـو ممـا ًٜـعّ َٓـ٘ اــطٚز
عــٔ ايؿــطع ؾإْــ٘ ال نــالّ يف َٓعــ٘ٚ ,يف إؿــام ايػٝبــٚ ١اهلذــاٚ ٤ايػــب بــأٟ
ايكػُني عح.
ٚايــصٜ ٟعٗــط َــٔ اـــٛض يف نًُــات ايكــ ّٛأْٖ ـُ٘ ال قكــام يف َــا عــسا
املػــتجٓٚ ٢اْــ٘ َــؤخط إىل اآلخــطٚ ,٠ايعُــٌ بعــاٖط ايهتــاب ٚاملٝــٌ عــٔ ظــاٖط
األقشاب ال ىً َٔ ٛق ,٠ٓٛيهٔ ايككام عًٚ ٢د٘ االغتٝؿا َٔ ٤ز ٕٚظٜـاز٠
ْٚككـــإ َتعـــصض أَ ٚتعػٓـــط يف ٖـــصا املهـــإٚ ,ال ٜٓبػـــ ٞايعـــس ٍٚعـــٔ ططٜـــل
االستٝاط( )1يف َجٌ ٖص ٔٙاملكاَات.

 .1االستٝاطٜٚ :ػُ ٢باملٛاؾك ١أ ٚاإلطاع ١اإلمجاي ١ٝايكطعَ ٖٛٚ ,١ٝا وكٌ ب٘ ايكطع باَتجاٍ
ايتهًٝـ ٚايٝكني عك ٍٛايٛاقع املطًٛب َٓ٘ َٔ ,ز ٕٚاغتٓاز إىل سذ ١ؾطع ١ٝنأ ١ٜقطآْ ١ٝأٚ
قَ ٍٛعك ّٛأ ٚؾت ٣ٛفتٗس أ ٚم ٛشيو يف تعٝني ايٛاقع .ايٓٛض ايػاطع يف ايؿك٘ ايٓاؾع/
ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.57 /1 :٤
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انقاعذة انسادسة:

قاعدة ما ِضمو بصخّخٌ ِضمو بفسادٍ

()1

َ ٖٞٚػـتؿاز ٠ممـا اؾـتٗط ٚؾـاع بـني ايعًُـاَ ٤ـٔ إٖٔ َـا ٜهـُٔ بكـشٝش٘
ٔ بـإٖٔ َـٔ
ٜهُٔ بؿاغـسَٚ ,ٙـا ال ٜهـُٔ بكـشٝش٘ ال ٜهـُٔ بؿاغـسَ َُ ,ٙعًًٔٓٔـَ ِٝ
أقسّ عً ٢ايهُإ نإ نآَاّ إلقساَ٘ ٚن ْ٘ٛزاخالّ ؼ

عُ( ّٛعً ٢ايٝـس َـا

أخــصت) َــٔ زَ ٕٚعــاضضَٚ .ــٔ أقــسّ عًــ ٢عــسّ ايهــُإ نــإ َأش ْٚـاّ يف
ايتكــطف ٚاإلتــالف فاْ ـاّ ؾكــس ٖتــو املاي ـو سطَــ ١املــاٍ ؾــال ٜبك ـَ ٢ــٔ دٗتــ٘
نُإ.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜكٓٝس األ ٍٚإشا مل ٜهـٔ ايـساؾع عاملـ ّا بايؿػـاز ؾٝهـ ٕٛزاؾعـ ّا َـٔ
ٕ اإلشٕ يف
غــري عــٛض َــع إنــاؾ ١ايػــطض ٜهــ ٕٛغــاض ّاَٜٚ ,ــ ٔطز عًــ ٢ايجــاْ ٞأ ٖ
ايتكطف ٚاإلتالف َكٝسٚ ٠بٛد٘ ككٛم ؾإشا مل تهـٔ قـشٝش ١اضتؿـع ايكٝـس
ال إشا زخـٌ ؼـ
ؾاضتؿع املكٝس ؾٝبك َ( ٢ا عً ٢ايٝـس َـا أخـصت) قهُـ ّا إ ٓ

عُـّٛ

اإلسػإ نايٛزعَٚ ,ٞع شيـو ضمبـا يـعّ َٓـ٘ االَتٓـاع عـٔ االغـتٝساع ٚاْكطـاع
غب ٌٝاملعطٚف.
ْعــِ يف قــٛض ٠سكــ ٍٛغــبب ايهــُإ َــع ايكــشَ ١ــٔ إتــالف أ ٚتؿــطٜط
ٚمُٖٛا ز ٕٚاألَط ايػُاٜ ٟٚجب

ايهُإ بططٜـل أٚىلٚ ,عًـ ٢أ ٟتكـسٜط إٕ

قاّ زي ٌٝيف املكاّ َٔ إمجاع ٚم ٙٛؾال نالّٚ ,إالٓ أؾـهٌ اؿـاٍ ٖٚـص ٙايعبـاض٠
شات ٚد:ٙٛ
أسسٖا :إٕٖ َا ناْ
ناْ

غطاَت٘ عًٚ ٘ٝخػطاْ٘ َٓ٘ عً ٢تكسٜط ايكـشٚ ١ايعكـس

غطاَت٘ عً ٘ٝيكاسب٘ عً ٢تكسٜط ايؿػاز ؾتؿٝـس ْؿـ ٞايهـُإ يف األَاْـات

بايٓػب ١إىل األعٝإ ٚاملٓاؾع اجملاْٚ ١ٝاملعٛض عٓٗا.
 ٖٛ . 1نٌ عكس َعاًََ ٞايٜٛ ٞدب ايهُإ يف ؾطض ايكشٜ ١ه ٕٛنصيو يف ؾطض
ايؿػازَ .ا ١٥قاعسَ /٠كطؿ.206 :ٟٛ
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ٚأَا ايؿٛا٥س املرتتبٚ ١ايتكطؾات ؾُهُٜٚ ,١ْٛعٗط يع َ٘ٚبايٓػب ١إىل أْٛاع
ايتًُٝهات اجملاْ ١ٝؾهالّ عٔ شٚات األعٛاض َٔ األعٝإ ٚاملٓاؾع.
ثاْٗٝا :إٖٔ َا ٜؤز ٣يف َكابً ١عٛض عً ٢تكسٜط ايكـش ١يف ايعكـس ًٜـعّ إٔ
ٜؤز ٣عٓ٘ عٛض َٔ َجٌ يًُهُ ٕٛأ ٚق ١ُٝعًـ ٢تكـسٜط ايؿػـاز ,ؾهـٌ تـايـ
َــٔ عــني أَٓ ٚؿعــَ ١ػــتٛؾات أ ٚال يف أســس ايــٛدٗني أ ٚعُــٌ ٜكــري يف َكابًــ٘
عٛض ٜهُٔ مبجً٘ إٕ نإ َجًٝاّ ٚقُٝت٘ إٕ نإ قُٝٝاّ.
ٚوتُــٌ إٖٔ املــساض عًــ ٢أدــطَ ٠جــٌ عُــٌ األدــريٚ ,وتُــٌ أقــٌ األَــطٜٔ
ٚأنجطٖا.
ثايجٗا :إٖٔ املاٍ املصنٛض يف ايعكس إٕ شنط عًٚ ٢د٘ ايؿػاز ٚمل ٜبعح عًـ٢
ؾػاز ايعكس ناملٗط ايؿاغس ٜهُٔ مبجً٘ أ ٚقُٝت٘.
ضابعٗا :إٔ املاٍ اؾاض ٟعًـٖ ٢ـصا ايٓشـٜ ٛهـُٔ عًـَ ٢جًـ٘ أ ٚاملٗـط املجـٌ
عٛناّ عٓ٘ ٚال ٜهُٔ مبجً٘.
خاَػٗا :إٖٔ َـا ٜهـُٔ بكـشٝض ايعكـس َـٔ مثـٔ أ ٚأدـطٜ ٠هـُٔ مبجًـ٘ أٚ
قُٝت٘ بؿاغس ايعكس .
غازغٗا :إٖٔ املهُ ٕٛبايؿاغس َجٌ املعـٛض أ ٚقُٝتـ٘ ال َجـٌ ايعـٛض أٚ
قُٝت٘.
غــابعٗا :إٖٔ نــُإ ايعٗــس )1(٠يف ايعــٛض ٚاملعـٓٛض قــشٝش ١ملهــُْٝٛتٗا
عً ٢تكسٜط ايكش.١
ثآَٗا :إٖٔ َا ٜهُٔ بايكشٝض نعـٛض بعـض ايعُـٌ يف اإلدـاضٜ ٠هـُٔ
 . 1إْؿا ٤ايتعٗس ٚايهُإ تبعا يف ايعكٛز املعاٚن ١ٝاييت ٜه ٕٛؾٗٝا ايعٛنإ أ ٚاسسُٖا نًٝا
يف ايصَٚ ١ايتعّ نٌ َٔ ايبا٥ع ٚاملؿرت ٟبايهُإ ٚايتعٗس ؾهُإ ايبا٥ع املبٝع ايهًٞ
يًُؿرتٚ ,ٟاملؿرت ٟيًجُٔ يًبا٥عَ .كطًشات ايؿك٘ /آ ١ٜاهلل املؿهٝين.351 :
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بؿاغس ٙغالف بعض عٌُ اؾعاي ,١ثِ ي ٛنإ ايعكـس ال قـشٝض يـ٘ ناملػـاقات
ٚمل ٜهٔ يف ايبني غطضٚ ,غطؽ بػبب٘ نٌ أ ٚؾـذط أ ٚسكـٌ بعـس عكـس ؾاغـس
ٜهُٔ بكشٝش٘ َٔ ز ٕٚايػطضٚ ,إٕ األَـط بـني يـع ّٚايكًـع إشا أضاز قـاسب
األضض ٚيع ّٚاألدط ٠إشا أضازٖا زؾعاّ ؿكـ ٍٛايتكـطف ٚاـٝـاض َـٔ األَـطٜٔ
ٕ اـٝاض يكـاسب ايػـطؽ بـني إعطـا ٤األدـطٚ ٠ايكًـعٚ ,إشا قًـع نُـا نـإ
أ ٚأ ٖ
عً ٘ٝنُإ ايٓكل ٚطِ اؿؿط يف أسس ايٛدٗني َٚـع ايػـطض ال ؾـوٓ ؾٝـ٘ٚ ,يـٛ
زخٌ ؾ َٔ ٤ٞشيو يف َػأي ١اإلسػإ دط ٣سهُٗا عً.٘ٝ
َٚػأي ١ؾػـاز املهـاضبات ٚاملعاضعـات ٚاملؿـاضنات ٚاألٚقـاف بايٓػـب ١إىل
األعٝإ ٚاملٓاؾع ٚاؿٛازخ عً ٢األقٌ ٚايُٓـاٜ ٤ؿـبٗ٘ عًـَ ٢ـا تكـسّٓٚ ,ميهـٔ
إٔ ٜسخٌ يف شيو قشٝض األعُـاٍ ٚاألقـٛاٍ  ٚؾاغـسٖا إشا ظٗـط ؾػـاز ايعُـٌ
أ ٚايك ٍٛاملػـتأدط عًٗٝـاٚ ,قـس ٜكـاٍ بـإٖٔ اغـتؿاز ٠تٛظٜـع األدـط ٠عًـ ٢ايعُـٌ
املع ٔٓٝإشا عذع األدري عٔ إمتاَ٘ ٚسهِٓ َكسَات٘ َع ايسخ ٍٛيف اإلداض ٠سهـِ
أدعاَٚ ,ٙ٤ع دعًٗا يف َكابً٘ خكٛم ايعُـٌ مل ٜهـٔ يًُكـسَات سكـَ ١ـٔ
األدط.٠

48

انقاعذة انسابعة:

قاعدة يف الشسط
َػتؿاز َٔ ٠قٛي٘ _ ( :املػًُ ٕٛعٓس ؾطٚطِٗ إالٓ ؾـطط ّا خـايـ نتـاب
س ٌ سطاَاّ أ ٚسطّٓ سالالّ)( )1ؾإْ٘ َؿٝس يٛدٛب ايٛؾا ٤بايؿطط َا عـس٣
اهلل ٚأ َ
املػتجٓٚ .٢ايهالّ ؾ ٘ٝيف َكاَني:
أســسُٖا :يف أقــٌ اؿهــِ املدــطز َٓــ٘ٚ ,سٝــح إٖٔ ايؿــطط املػــتكٌ أٚ
املتكــٌ َــع تكسَــ٘ عًــ ٢ايعكــس املٓؿكــٌ َطًك ـاّ ال ٜعٗــط زخٛيــ٘ ؼ ـ

عٓــٛإ

ايؿطٚط ٚإٕ ك ٓٞيف باب اإلسطاّ  ٚاالعتهاف ٚايٓهاحٚ ,اؾرتاط اـسَ ١يف
عتل ايعبس ؾـططاّ ؾٝدـتل باملتكـٌ َتـأخطاّ َكٝـساّ بـ٘ َعٗـطاّ أَ ٚهـُطاّ ٜؿـبٗ٘
 . 1ايهايف /ثك ١اإلغالّ أب ٛدعؿط قُس بٔ ٜعكٛب بٔ إغشام ايهًٝين ايطاظ( ٟت ٖ329ـ)/
قشش٘ :عً ٞاألنرب ايػؿاضْ /ٟؿط :ٙايؿٝذ قُس االخْٛسَ /ٟؤغػ ١زاض ايهتب
اإلغالَ /١ٝطٗطإ .ايطٚا :١ٜعس َٔ ٠أقشابٓا ,عٔ غٌٗ بٔ ظٜازٚ ,امحس بٔ قُس مجٝعاّ

عٔ ابٔ قبٛب ,عٔ عبس اهلل بٔ غٓإ ,عٔ أب ٞعبس اهلل _ قاٍ( :كعت٘ ٜكَٔ :ٍٛ
اؾرتط ؾططاّ كايؿاّ يهتاب اهلل ؾال هٛظ ي٘ ٚال هٛظ عً ٢ايص ٟاؾرتط عًٚ ٘ٝاملػًُ ٕٛعٓس
ؾطٚطِٗ ؾُٝا ٚاؾل نتاب اهلل عع ٚدٌ)ٚ .28 /2 .عٓ٘ عٔ عس َٔ ٠أقشابٓا عٔ غٗ ٌٝبٔ
ظٜاز ٚعً ٞبٔ إبطاٖ ِٝعٔ أب ١ٝمجٝعاّ عٔ ابٔ قبٛب عٔ عً ٞبٔ ض٥اب عٔ أب ٞاؿػٔ

َٛغ _ ٢قاٍ :غأٍ  ٚأْا سانط عٔ ضدٌ تعٚز اَطأ ٠عًَ ٢ا ١٥زٜٓاض عً ٢إٔ ؽطز َع٘
إىل بالز ٙؾإ مل ؽطز َع٘ ؾُٗطٖا مخػ ٕٛزٜٓاضاّ أضأٜ

إٔ مل ؽطز َع٘ إىل بالز ٙقاٍ:

(ؾكاٍ إٔ أضاز إٔ ىطز بٗا إىل بالز ايؿطى ؾال ؾطط عًٗٝا يف شيو ٚهلا َا ١٥زٜٓاض اييت
أقسقٗا إٜاٖا ٚإ أضاز إٔ ىطز بٗا إىل بالز املػًُني ٚزاض اإلغالّ ؾً٘ َا اؾرتط عًٗٝا
ٚاملػًُ ٕٛعٓس ؾطٚطِٗ ٚيٝؼ ي٘ إٔ ىطز بٗا إىل بالز ستٜ ٢ؤز ٟايٗٝا قساقٗا أ ٚتطن٢
َٔ شيو مبا ضنٝ

 ٖٛٚدا٥ع ي٘) .قشٝض ايرتَص ;103 /6 :ٟعاض األْٛاض /يًُذًػ/2 :ٞ

 /277ضٚا /30 ١ٜباب  ;33عاض األْٛاض /اجملًػ /137 /103 :ٞضٚا /7 ١ٜباب  ;12عاض
األْٛاض /اجملًػ /137 /103 :ٞضٚا /8 ١ٜباب .12
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ٍ َـٔ نتـاب أ ٚغـٓٓ ١أ ٚإمجـاع عًـٚ ٢دـٛب
أَهٔ االستذاز عً ٢ثبٛت٘ مبـا ز ٓ
ايٛؾا ٤بايعكٛز.

ال َت ْء َعلُيى َى
ن َت ُقىلُيى َى هَيا َ
ٚميهٔ االغتسالٍ عً ٘ٝبكٛي٘ تعاىل:طََيا أ َُّهَيا الَّي ِزَ َي َم َهنُيىا لِي َ

كٍَُشَ هَقْتًا َِنْذَ اللَّهِ أَىْ تَقُىلُىا هَا الَ تَءْعَلُىىَص(.)1
ؾٝؿٝـــس بعَُٛـــ٘ شيوٚ,تؿػـــري ٙغكـــٛم ايٛعـــس( )2بٝـــإ ـؿـــ ٞايؿـــطز,
ٚاإلٜــطاز عًــ ٢اـــرب بأْــ٘ َــٔ اـــرب ؾــال ٜؿٝــس اإلهــاب َــطزٚز مبــا َ ـطٓ َــٔ إٖٔ
اإلهاب َػتؿاز َٔ َطًل اإلضازٚ ٠ايطًبٚ,يف اـرب تتك ٣ٛايساليـ ١عًٝـ٘ ,ثـِ
يف ايتعًٝل عً ٢اإلغالّٚ ,شنط (عٓس) املؿٝس ٠يًشس َا ٜؿٝس اإلهاب عٓـس أٚيـٞ
األيبابٚ,ازعا ٤أُْٖ٘ ال ٜؿٝس غ ٣ٛأُْٖ٘ ٜكًب ايعكس ايالظّ دا٥عاّ غري دـا٥ع ,ألْٖـُ٘
خالف َا ٜعٗط َٔ املػـتجٓٚ ٢املػـتجَٓٓ ٢ـ٘ ٚايـصٜ ٟعٗـط بعـس ايتأَـٌ أْٖـ ُ٘ يـٝؼ
مبٓعي ١أسس ايعٛنني يف مجٝع األؾٝا ٤ؾإْٓ٘ ٜكٓض يف املٓـاؾع ٚاؿكـٛم ٚ ,هتـع
ؾ َٔ ٘ٝايعًِ مبا هتع ب٘ يف ايكًض.
ْعــِ ي ـ٘ ؾــب٘ ايعــٛض يف بعــض ايٛدــ ٙٛؾٝجب ـ
بتبعٝض ايكؿكٜٚ ١جب

اـٝــاض عٓــس عسَــ٘ ؾٝؿــب٘

اـٝاض يـصيو أ ٚالقتهـا ٤ايؿـطط ,١ٝؾـإٕ دعـٌ ايؿـطط

يًكشٜٓ ١ايف ايكش ١ؾٝه ٕٛؾـططاّ يًـعٚ ّٚال سادـ ١إىل ازٓعـا ٤ايتعبٓـسٜٚ ,عٜـس
س نُـا ٖـٛ
عً ٘ٝبإٔ قشت٘ ؾطط يف قشٓ ١ايعكس قها ّ٤ؿـل ايؿـطط ,١ٝؾـإشا ؾَػَـ َ
املؿٗٛض بني األقشاب ,خالؾـ ّا ملـٔ ظعـِ أْٖـ ُ٘ َػـتكٌ ال ًٜـعّ َـٔ ؾػـاز ٙؾػـاز
ايعكس.
 .1غٛض ٠ايكـ /آ.3-2 ١ٜ
 . 2ايٛعس ٖٛ :اإلضاز ٠املتؿطز ٠يف أْؿا ٤سكاّ ؾدكٝاّ يًػري .عٛخ يف ايؿك٘ املعاقط /ايؿٝذ
سػٔ اؾٛاٖط ٖٛٚ .123 /6 :ٟإٔ ٜعس إْػإ إْػاْا أخط ٜتكطف َٔ ايتكطؾات ايؿعً ١ٝأٚ
ايكٛيٜ ١ٝعٛز عً ٢املٛعٛز بؿا٥س ٖٛٚ ,٠غري ًَعّ ايٛؾا ٤ب٘ٚ ,إ نإ َٔ ايٛضع ايٛؾا ٤ب٘.
املعاَالت املكطؾ ١ٝيف ايؿك٘ اإلغالَ /ٞعباؽ ناؾـ ايػطا.159 :٤
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ٚي ٛق ٌٝإ ْٖ ُ٘ شٚ ٚدٗني َطٜٓ ٠ـطاز بـ٘ ايـطبط ؾًٝـعّ َـٔ ؾػـاز ٙؾػـاز ايعكـس,
َٚـطٜٓ ٠ـطاز بــ٘ االغـتكالٍ نُـا أضٜــس بـ٘ شيـو يف اإلســطاّ ٚاالعتهـاف ٚنــصا يف
ايعتلٚ ,إٕ نإ اإلٜكاع ال ٜسخٌ ؾ ٘ٝايؿطط; ألٕ ايؿطط عهِ ايعكس ٜػـتسعٞ
إهاباّ ٚقبٛالّ ملٓاؾات٘ ي٘ إالٓ َا نإ ؾ ٘ٝمبٓعي ١املك ّٛنُا يف ايكػـِ ٚايٓـصض ٚايعٗـس
ٚايعٗاض ٚؾبٗٗا.
ٚيعـٌٓ األقــٖ ٣ٛــ ٛاأل ٍٚاقتكــاضاّ يف اـــاضز عــٔ ايعــاٖط عًــَ ٢ــا خــطز
بسيٚ ,ٌٝايؿطٚط َرتاَ ١ٝهط ٟؾٗٝا اؿهِ ؾٝؿػس ايعكس بؿػاز بعهـٗاٜٚ ,جبـ
اـٝاض باْتؿا٥ـ٘ٚ ,يف املتساخًـٜ ١جبـ

اؿهُـإ يف ايؿـطط ايػـابل زَ ٕٚـا عـساٙ

ض بــبطالٕ اـٝــاض يف ٚدــ٘ٚ .يــ ٛتعــسزت ايعكــٛز ؾػــست
ٚؾػــاز ايًٛاســل قــا ٕ
بؿػاز ؾطط ٚاسس َتشساّ أَٓ ٚهُاّ إىل غريٚ .ٙايؿـطط ايجبـٛت ٞال ٜٓـايف قـش١
ايعكس ٜٚرتتـب عًٝـ٘ٚ ,ال هـط ٟيف اإلٜكاعـات ؾُٝـا عـسا َـا أخـص ؾٝـ٘ أ ٚخـطز
بايــسيٜٚ ,ٌٝكٓــض ايتعًٝــل يف ؾــطط ايؿــطط عًــ ٢األقــٚ ,٣ٛايتعًٝكــٜ ٞؿػــس يف
ايعكٛز ٚاإلٜكاعات إالٓ َا زخٌ ؾٚ ٘ٝعً ٘ٝبٓاؤ ٙغايباّ.
ٚيٚ ٛقع ايؿطط بعس َكٝس ؾايعـاٖط ضدٛعـ٘ إىل األقـٌ ز ٕٚايكٝـس إالٓ َـع
ايكطٜٓـَٚ ,١عٗــا ٜجبـ

اـٝـاض يف ايتٛابــع ز ٕٚاألقــٌٚ ,اْتؿـا ٤ايؿــطط ٚؾػــازٙ

قانٝإ بؿػاز اإلشٕ ٚاإلباسٚ .١يف ايعكٛز ايالظَـ ١بايعـاضض ناهلبـ ١املعٛنـ١
ٚيًــطسِ ٚيًجــٛاب ٜكــ ٣ٛإد ـطا ٤سهــِ ايًــع ّٚاألقــً ٞؾٗٝــاٚ ,يف اؾــا٥ع ٠قــس
ُٜذعٌ ؾا٥ستٗا ضؾع ايطدشإ أٜ ٚطاز قٝس االغتُطاض.
ثاُْٗٝا :يف أقػاّ ايؿطٚط  ٖٞٚعسٜس:٠
أٚهلا :ايؿـطٚط املؤنـس ٠نؿـطط املًُـو يف املًُهـات ٚاؾـٛاظ يف اؾـا٥عات
ٚايًـع ّٚيف ايالظَــات ْٚكــٌ ايعــني أ ٚاملٓؿعــ ١أ ٚبــاق ٞايتــأثريات عًــ ٢اخــتالف
املكتهٝاتٚ ,ال ؾوٓ يف قشتٗا يف ايعكٛز ٜٚطدض شيو يف اإلٜكاعات.
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ثاْٗٝــا :اؾــرتاط ٚدــٛز ايؿــطٚط ٚاضتؿــاع املٛاْــع عًــٚ ٢دــ٘ ايعُــ ّٛأٚ
اـكٛمٚ ,ايعاٖط إْٗا مبٓعي ١ايؿطٚط املؤنس.٠
ثايجٗـــا :ايؿـــطٚط املتعًكـــ ١بتًُٝـــو أعٝـــإ أَٓ ٚـــاؾع أ ٚسكـــٛم نشـــل
اال غتططام ٚايـٛضٚز ٚمٖٛـا ممـا ٜـسخٌ يف قـسضٚ ,٠يـ٘ ْكًـٗا قبـٌ ايؿـططٚ ,ال
نالّ ٖٓا يف قشٓ ١االؾرتاط ٚثبٛت أسهاَ٘.
ضابعٗاَ :ا نإ َٔ ايؿطٚط املُتٓع ١عكالّ أ ٚعازٚ ّ٠ال نالّ يف ؾػازٖا.
خاَػٗاَ :ا نإ مما سطَٓ٘ ايؿاضع َٔ أعٝإ ندُط ٚؿِ َٝتـ ١أ ٚنًـب أٚ
خٓعٜــط أ ٚقــِٓ أ ٚآالت هلــ ٛأ ٚظــطٚف ؾهــ ١أ ٚشٖــب أ ٚمٖٛــا أ ٚأعُــاٍ
نًعب بكُاض ٚغٓاٚ ٤عٌُ املالٖٚ ٞظْا ٚيٛاط ٚمٖٛا.
غازغٗاَ :ا نإ َٔ َكتهٝات ايؿطع ٚأسهاَـ٘ٚ ,يـٝؼ يًُدًـٛم زخـٌ
ؾ ٘ٝناؾرتاط سـل األبـٚ ٠ٛايبٓـَٚ ٠ٛطًـل ايـطسِ ٚاؾـٛاض ٚايكـشبٚ ١ايؿـؿع,١
ٚايًــع ّٚيف َٛنــع اؾــٛاظ ٚاؾــٛاظ يف َٛنــع ايًــع ّٚإالٓ َــع إشْــ٘ٚ ,ؼــطِٜ
اؿــالٍ ٚؼًٝــٌ اؿــطاّ األقــًٝنيٚ ,تبــس ٌٜاألسهــاّ إالٓ َــا قــاّ ايــسي ٌٝعًــ٢
خالؾ٘ نؿطط ايطق ١ٝؾـ ُٔٝأسـس أبٜٛـ٘ سٓـط ٚإضخ املتعـٚ ١ؾـطط ايكـ ّٛسهـط ّا
ٚغؿطاّ ي ٛقًٓا بٗاٚ ,ؾطط اإلسالٍ يف اإلسطاّ ٚاالعتهافٚ ,ؾطط عـسّ ٚط٤
املتعٚ ,١اؾرتاط اإلضخ يف نأَ اؾطٜطٚ )1(٠مٖٛا.
غــابعٗاَ :ــا نــإ َٓاؾ ٝـاّ يكــٛض ٠ايعكــس ناؾــرتاط إٔ ٜهــ ٕٛايبٝــع إدــاض٠
 ٖٛ .1ايهُإ اسس ايؿدكني بإ ٜتٛىل عٔ األخط دٓاٜت٘ ؾٝك ٍٛي٘ َجال( :عاقستو عً ٢إٔ
تعكٌ عين ٚتطثين) ,ؾٝك ٍٛاآلخط( :قبً ) ,ؾإشا عكس املصنٛض قض ٚتطتب عً ١ٝاثطٖٛٚ ,
ايعكٌ ٚاإلضخٚ ,هٛظ االقتكاض يف ايعكس عً ٢ايعكٌ ٚاسس َٔ ز ٕٚشنط اإلضخ ؾٝرتتب
عً ٘ٝاإلضخٚ ,أَا االقتكاض عً ٢شنط اإلضخ ؾٝؿهٌ قشت٘ ٚتطتب اإلضخ عً ٘ٝؾهال عٔ
تطتٝب ايعكٌ عًٚ .٘ٝاملطاز َٔ ايعكٌ (ايس )١ٜؾُعٓ ٢عكً٘ عٓ٘ قٝاَ٘ بس ١ٜدٓاٜتَ٘ٗٓ .از
ايكاؿني /ايػٝس ايػٝػتاْ /ٞاملعاَالت /ايكػِ ايجاْ.353 :ٞ
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ٚايسٚاّ َتعٚ ١املهاضب ١ؾطنٚ ١ايػًِ ْكس ّا أ ٚبايعهؼ ٚم ٛشيو.
ثآَٗاَ :ا نإ َٓاؾٝاّ ملعٓـ ٢ايعكـس ناؾـرتاط متًـو ايعـني باإلدـاضٚ ٠بعـض
ضأؽ املاٍ باملهاضبٚ ١املٓاؾع بايٛزٜعٚ ١مٖٛا.
تاغـعٗاَ :ـا نــإ َٓاؾٝـاّ يًــٛاظّ ايعكـس ناؾــرتاط بكـا ٤غــًطإ ايبـا٥ع عًــ٢
ايعني بعس بٝع٘ٚ ,املؤدط عًـ ٢املٓؿعـ ١بعـس إداضتـ٘ٚ ,ايـطأٖ عًـ ٢ايـطٖٔ بعـس
ضٖاْت٘ ٚمٖٛا.
عاؾطٖاَ :ا نإ َٓاؾٝاّ ملكتهٝات ايعكس ناؾرتاط عـسّ االْتؿـاع بايهًٝـ ١أٚ
يف بعض َكاَات اـكٛق ١ٝنُا ال ٜبٝع ٚال ٜعتل ٚال ٜؤدط.
ساز ٟعؿطٖاَ :ا نإ َٓاؾٝا ّؿك ٍٛايعٛض بايعكـس َـٔ سٓٝـ٘ ناؾـرتاط
ايبٝع ساٍ االبتٝاع ٚاإلداض ٠ساٍ االغت٦ذاض ٚمٖٛا.
ثاْ ٞعؿطٖا :إٔ ٜؿرتط َـا ال ْؿـع ؾٝـ٘ َـٔ سٛٝاْـات ٚؿـٚ ّٛمٖٛـاٚ ,ال
ىؿــ ٢عًٝــو َأخــص اؾُٝــعٚ ,ميهــٔ إزضاز ايتػــع ١األخــري ٠ؼ ـ

َــا خــايـ

ايهتــابٚ ,ال ؾــطم يف ايؿــطٚط املٓاؾٝــَ ١ــٔ اعتباضٖــا يف شيــو ايعكــس أ ٚيف عكـسٕ
آخط ,ثِ األٚؾل بايهٛابط إٔ هعـٌ ٖـصا أقـالّ ٜٚكـاٍ بكـش ١ايؿـطٚط إالٓ َـا
قاّ ايسي ٌٝعً ٢خالؾ٘ٚ ,ال ٜطاز مبا سٌٓ سطاَاّ ٚسطّٓ سـالالّ َـا ٜعٓـِ ايعـاضض
ايصٜٗ ٟسَ٘ ايؿطط ,بٌ َا نإ سطاَاّ يف ْؿػـ٘ سطَـ ّ١الظَـَٚ ,١ـا نـإ سـالالّ
نصيوٚ ,يٛال شيو يهاْ

مجٝع ايؿطٚط ممٓـا أسًٓـ

سطاَـاّ أ ٚسطَٓـ

سـالالّ

ؾال ٜبك ٢يالؾرتاط قٌ.
ٜٚبٓ ٢عً ٢شيو مجٝع َا ٜؿرتط٘ ايهؿاض عً ٢املػـًُني يف قـًض أ ٚعٗـس
أ ٚأَإٚ ,يف ٚدٛب ايٛؾا ٤عً ٢املػًُني ؾُٝا اؾرتط عًَ ِٗٝـٔ األَـٛاٍ َـٔ
أٌٖ اؿـطب ستـ ٢ال هـٛظ خـسعتِٗ يف ايؿـطٚط ,نُـا أْٖـُ٘ يـٝؼ هلـِ شيـو يف
ٚزا٥عِٗ ٚأَاْاتِٗ يف ٚد٘ ق.ٟٛ
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انقاعذة انثامنة:

قاعدة يف الُالِة
ىل اؿهاّ َٔ األسهاّ أَٛض ّا نجري ٠ػُعٗا ايسخ ٍٛؼ

ٚالٜـ ١اإلَـاّ

_ ألٕٖ ايعًُا ٤قُٓٛاَُُ٘ ْٛٚاب٘ ٚٚضث ١األْبٝاٚ ٤ايـطٓاز عًـ ِٗٝضازٓ عًـ ٢اهللٖٚ ,ـٛ
عًــ ٢ســس ايؿــطى بــاهلل إالٓ َــا عًُٔ ـَِ اختكاقــ٘ باإلَــاّ _ ؾايبشــح يف ثالثــ١
َكاَات:
أٚهلاَ :ا ىل ايٓيب ٚ fاإلَاّ _ ز ٕٚغريُٖا ٖٛٚ ,اؾٗاز ٚاؿُـ٢
َــؼ ًَٚــو املــٛات َٚــا ال ٚاضخ يــ٘ ٚقــؿاٜا املػــِٓ ْٚكـــ اـُــؼ ْٚكــب
ايكهاٚ ٠أ ١ُ٥اؾُعٚ ١األعٝاز ٚمٖٛا.
ثاْٗٝاَ :ا ىـل اجملتٗـسَ ٜٔـٔ بعـس ؾكـس األُ٥ـٚ _ ١ال ٜكـَ ّٛكـاَِٗ ؾٝـ٘
أسسٖٚ ,ـْ ٛكـب األدـٌ ملؿكـٛز اــرب ٚطًبـ٘ يف اؾٗـاتٚ ,ايعـٓني(ٚ ,)1إقاَـ١
اؿسٚزٚ ,سهـِ املالعٓـْٚ ,١كـب األدـٌ يًُعـاٖطٚ ,٠سـبؼ املـسٚ ,ٕٜٛقتـٌ
ؾاعــٌ ايهــبري ٠يف ايطابعــٚ ,١ســبؼ املطتــسٚ ,٠اإلؾتــاٚ ٤ايكهــاٚ ,٤طًــب ايبٓٝــ١
ٚايُٝنيٚ ,ايعٌُ مبهُْٗٛا إالٓ َٔ باب ايٓٗ ٞعٔ املٓهط ؾإْ٘ يٝؼ َٔ ايكهـا,٤
ٚاؿهِ مبكته ٢ايُٝني إالٓ َٔ دٗ ١ايكًض ؾإْٓ٘ ٜـسخٌ يف املعـاَالتٚ ,إضغـاٍ
عُاٍ ايعنٛات ٚاألمخاؽ إىل ايطعٚٚ ١ٝدـٛب إتبـاعِٓٗ هلـِٚ ,محـٌ ايٓـاؽ
عً ٢ظٜاض ٠ايٓيب ٚ fاؿرٚ ,عً ٢املكاّ باؿطَني ي ٛتطنٖٛا.
ثايجٗــاَ :ــا ىـلٓ اجملتٗــس ٜٔبعــس األُ٥ــ _ ١أٜهـاّ إالٓ إٖٔ عــس ٍٚاملػــًُني
ٜكَ َٕٛٛكاَِٗ َع ؾكسِٖ ٖٛٚ ,ايتشذري عً ٢املؿًؼ َٔٚ ,ػـسز غـؿٗ٘ بعـس
ايبًٛؽٚ ,نصا اؾٓ ٕٛاملتذسز يف ٚد٘ٚ ,سهِ األَٛض ايعاَ َٔ ١ايطـطم ايٓاؾـص٠
َ ٖٛٚ .1طض ٜعذع َع٘ عٔ اإلٜالز يهعـ ايصنط عٔ االْتؿاض /ايعبس ٠ايؿكٗ /١ٝايػٝس
ايرتسٝين.502 /6 :
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ٚاملكــابط ٚاألغــٛام ٚمجٝــع املؿــرتنات بــني املػــًُنيٚ ,ايكٝــاّ َكــاّ ايــٛي ٞيف
ايتذٗٝــعْٚ ,كــب اؿهــِ بــني ايــعٚدنيْٚ ,كــب األٚقــٝا ٤مل ـٔ مل ٜٛقــٛا,
ٚتٛي ٞأَط األطؿاٍ ٚايجًح سٝح ال ٚيٚ ,ٞتٛيَ ٞاٍ ايػا٥ب ٚعٝاي٘ ٚأطؿايـ٘,
ْٚهاح اجملٓٚ ٕٛايطالم عٓ٘ٚ ,تٛي ٞأطؿاي٘ ٚأَٛاي٘ٚ ,قتٌ املطتس ٚقػُ ١أَٛايـ٘
ْٚهــاح ْػــا .٘٥أَــا األَــط بــاملعطٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ املٓهــط ٚايتأزٜــب يف اؾًُــ١
ؾُأش ٕٚيهٌ أسس َع مجع ايؿـطا٥طٚ .يـ ٛتعـسز اجملتٗـسٚ ٕٚتػـاٚٚا يف ايطتبـ١
ؾايػابل أٚىلَٚ ,ع ايتٖؿاحٔٓ ٜطدع إىل ايكطعـٚ )1(١يـ ٛنـإ ؾـَ ِٗٝـٔ ٖـ ٛأؾهـٌ
ؾَٗ ٛكسّٓ َع ايتؿاحٔٓ ٚاألسٛط َع عسَ٘ شيو.
ٚهط ٟاؿهِ يف تعسز ايعسٚ ٍٚؾُٝا ٜتعًل باألَٛاٍ إشا ؾكس ايعس ٍٚتـٛىل
غريِٖ سبػ٘ٚ ,اجملتٗس كـري بـني املباؾـطٚ ٠ايتٛنٝـٌ يـبعض ايعـس ٍٚأْ ٚكـبِٗ
أٚيٝا ٤يف َٛانعَٚ ,ـع ؾكـس ايعـس ٍٚيًُذتٗـس إٔ ٜٛنـٌ غريٖـِ ممـٔ ؾـاَ ٤ـٔ
ناؾطٕ َٚػًِ َع ؼط ٖٛ َٔ ٟاألقًض يصيو ,ؾإٕ ظٗطت َِٓٗ خٝاْ ١ععهلِ.

 َٔ ٖٞٚ .1ايكٛاعس املعُ ٍٛبٗا يف نجري َٔ أبٛاب ايؿك٘ عٓس اؾتبا ٙساٍ املٛنٛع ٚعسّ
َعطؾتٗا عًَ ٢ا ٖ ٞعًٗٝاٚ ,إ ايٛاقع إشا أؾهٌ يف َٛضز ٚمل ميهٔ تؿدٝك٘ َٔ خالٍ
أَاض ٠أ ٚأقٌ ,ؾُٝهٔ املكري يف تع ٘ٓٝٝإىل االقرتاع ٚشيو بهتاب ١قطع َتعسزٚ ٠غشب ٚاسس
َٓٗا .املٓتدب َٔ ايكٛاعس ايؿكٗ /١ٝعباؽ ناؾـ ايػطا.33 :٤
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انقاعذة انتاسعة:

قاعدة يف الهّابة
ٜعط ٢سهِ ؾعٌ ايٓا٥ب سهِ ؾعٌ املٓٛب عٓ٘ ,ؾإْـ٘ ًٜـعّ ايٓا٥ـب اإلتٝـإ
مبــا ٚدــب عًــ ٢املٓــٛب عٓــ٘ َــٔ عــسز ضنعــات أ ٚخكٛقــْ ١ٝــٛع أ ٚأؾعــاٍ أٚ
أقــٛاٍ أ ٚمجٝــع َــا ًٜشــل ايعُــٌ َــٔ دٗــْ ١ؿػــ٘ ز ٕٚاملكــسَات ؾإْــ٘ ال ْٝابــ١
ؾٗٝا,أَا َا ٜتبع ايعاٌَ َٔ يبـاؽ سطٜـط أ ٚشٖـب أ ٚغـرت متـاّ ايبـسٕ أ ٚدـٛاظ
إخؿات يف َٛنع اؾٗط أ ٚنؿـ ضأؽ أ ٚمـ ٛشيـو ؾـال زخـٌ ؾٝـ٘ يًٓٝابـ ,١أٚ
ايعذع عٔ قٝاّ أ ٚقعٛز أ ٚقطا ٠٤أ ٚنٝؿٝاتٗا أ ٚنؿــ ٚدـ٘ يإلسـطاّ ؾـال ًٜـعّ
ؾ ٘ٝاملػاٚاٚ ,٠أَا تطتٝب َكتهٝات٘ ؾًٛال َا ٚضز َٔ األزي ١ايساي ١عًـ ٢أْٖـُ٘ ٜكـع
عــٔ امل ٝـ

مجٝــع َــا ٜؿعــٌ عٓــ٘ َــٔ عبــازٚ ٠اســس ٠أَ ٚتعــسزٚ ,٠إٕٖ َالسعــ١

ايرتتٝب غايباّ َتعصض ٠أَ ٚتعػط ٠يكًٓا بًع َ٘ٚؾٗٝا.
َٗٓٚــا :إعطــا ٤سهــِ ايــصنط ٚايــسعا ٤بــسٍ ايكــطاَ ٠٤ــٔ ايعــادع سهُٗــا يف
َكساضٚ ,ٙدٗط ٚإخؿات ٚمُٖٛا.
َٗٓٚا :غطع ١ؿٛم املأَ ّٛباإلَاّ يٝك ّٛسني قطا٤ت٘ ؾإْٖـ٘ ْا٥ـب ؾٗٝـا ال يف
قٝاَ٘ ؾًٝعَـ٘ َٓـ٘ يً كـطا ٠٤املٓـٛب ؾٗٝـا َـا نـإ ًٜعَـ٘ يكطا٤تـ٘ ٚإٕ نـإ األقـ٣ٛ
خالؾ٘ يعٗٛض املػاق ١ؾ.٘ٝ
َٗٓٚــا :إٔ ال ٜــٓكض اإلَــاّ ؾــّ ٦ٝا ممــا ًٜــعّ املــأَ ّٛعًــ ٢تكــسٜط اْؿــطازٙ
يف قطا٤تــ٘ ٚنٝؿٝاتٗــا َــع عذــع اإلَــاّ ٚعسَــ٘ يٓٝابتــ٘ عٓــ٘ ؾٗٝــا ,ؾًــ ٛعًــِ يف
االبتسا ٤أُْٖ٘ َػتعذٌ برتى ايػٛض ٠مل ٜسخٌ َع٘ ٚي ٛنـإ يػـاْ٘ َأٚؾـاّ( )1عًـ٢
إؾهاٍ.
َٗٓٚــا :إدــطا ٤سهــِ يــع ّٚاالبتــسا ٤بــاألعً ٢يف بــسٍ ايٛنــَ ٤ٛــٔ ايتــُِٝ
 .1املأٚف :اغِ َؿع َٔ ٍٛأٚف مبعٓ ٢إقابت٘ آ َؾ ْ٘  ٖٞٚايعاٖ.١
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ٚنصا املٛاال )1(٠مبعٓ ٢اؾؿاف ايتكسٜط ٟعً ٢بعس.
َٗٓٚاٚ :دٛب اإلخؿات بايصنط بسٍ ايكطاَ ٠٤ع قٝاّ ايسي ٌٝعًـٚ ٢دـٛب
اإلخؿات ؾٗٝا.
َٗٓٚا :أُْٖ٘ ًٜعّ امله ٓٞإشا ْاب عٔ ايٓا ٞ٥إٔ ٜأت ٞعر ايتُتع ًٜٚـعّ ايٓـاٞ٥
إشا ْاب عٔ امله ٞإٔ ٜأت ٞبأسس ايكػُني اآلخط.ٜٔ

 . 1املٛاال ٖٛ :٠ايتتابع ايعطيف يف أؾعاٍ ايٛن ٤ٛعً ٢إٔ ال وكٌ دؿاف ايعه ٛايػابل عٓس
لَ .كطًشات ايؿك٘ /املؿهٝين.518 :
س ٔ
االؾتػاٍ بايالٓ ٔ
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انقاعذة انعاشزة:

قاعدة يف االغتفاز
ٜػتؿط يف ايجٛاْٚ ٞايتٛابع َا ال ٜػتؿـط يف األٚا٥ـٌ ٚاملتبٛعـاتٜٚ ,بٓـ ٢عًـ٢
شيو أَٛض:
َٓٗاَ :ػأي ١ايٛناي ١يعُاٍ املهاضبات ٚاملعاضعـات ٚايؿـطنات ٚاــسَات
املتػع ١بايٓػب ١إىل َا ًٜعَٗا َٔ بٝـع بعـض األؾـٝاٚ ٤اغـت٦ذاض بعـض األدـعا٤
ٚبصٍ اؾعاالت ٚإعطا ٤بعض املُٗات َٔ ز ٕٚساد ١إىل تكطٜض بايتٛن.ٌٝ
َٗٓٚاَ :ػأي ١اإلباس ١ؾإشا أبـاح يؿـدل ؾـ٦ٝاّ عًـ ٢ايعُـ ّٛأ ٚاإلطـالم,
أٚ ٚنــع ؾــّ ٦ٝا بككــس اإلباســ ١املطًكــَ ١ــٔ املٝــاٚ ٙمٖٛــاٚ ,نــصا َــا ٜؤخــص َــٔ
األطؿاٍ ؾإْ٘ مبٓعي ١إباس ١املًوَٚ ,ا نـإ عًـ ٢ظٗـط اؿٝـٛإ يف ططٜـل ٚمـ,ٙٛ
ْٚجاض ايعـطؽ ْٚجـط األَـٛاٍ َـٔ ايٓـاؽٚ ,ؾهـً ١ايطعـاّ َٚـا تسعـ٘ ايكٛاؾـٌ يف
املٓاظٍ ٚم ٛشيو ,قاض عهِ ايٛنٚ ٌٝاملأش ٕٚي٘ يف مجٝع ايتكطؾات ,ؾٝكـض
َٓــ٘ ايبٝــع ٚاإلدــاضٚ ٠املعاضعــٚ ١املهــاضبٚ ١اهلبــٚ ١مٖٛــاٚ ,عًٗٝــا تبٓــَ ٢ػــأي١
املعاطا ٠ألٕٖ ايبٓا ٤ؾٗٝا عً ٢اإلشٕ يف مجٝع ايتكطؾات.
َٗٓٚــاَ :ــا ٚقــع بــايٛقـ َعــسَٚاّ ؾإْــ٘ ال هــٛظ أقــايٚ ١هــٛظ تبع ـاّ ٚضمبــا
زخً

يف شيو َػأي ١األعطاض.
َٗٓٚا :إٔ ٜأشٕ املايو يف عتل عبسٚ ٙايبٝع ٚايؿطا ٤مباي٘ عٔ املأش ٕٚؾٝـ٘ أٚ

ْاٍ املػكٛب بؿَ َٔ ٤ٞاٍ املأش ٕٚي٘ ؾٝه ٕٛي٘.
َٗٓٚاَ :ػأي ١االؾرتاط يف َؿـٗٛض ١ٜايؿـطط نُـا بـني ايـعاضعني َـٔ ايبٓـا٤
عً ٢خسَات ايؿالسني.
َٗٓٚـا :إٔ ٜبـٝض يًعٚدــَ ١ـا يف ايبٝـ

عاَـاّ أ ٚخاقـاّ ايتكــطف ؾٝـ٘ نٝؿُــا
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ؾا٤ت.
َٗٓٚاَ :ا ٜتػاقط َٔ ايجُاض أٜ ٚكع يف ططٜـل ايٓـاؽ ُٜٚعًـِ اإلشٕ بأخـص,ٙ
ٚنُــا هــط ٟيف األقــٛاٍ هــط ٟيف األؾعــاٍٚ ,نُــا هــط ٟيف األعٝــإ هــط ٟيف
املٓاؾعٚ ,نصا هط ٟيف املكسَات عٔ ايؿعٌٚ ,يف ايتٛنٝـٌ عًـ ٢ايـجُٔ ٚاألدـط٠
َٚاٍ اـًـع ٚايكـسام ٚمٖٛـا َـا ًٜـعّ ؾـطع ّا أ ٚعطؾـ ّاٚ .هـٛظ ايعُـٌ بعـاٖط
ايؿعٌ نُا هٛظ بعاٖط ايك ,ٍٛؾُتٚ ٢دس ؾّ ٦ٝا تطزز إيٝـ٘ املػـًَُ ٕٛـٔ َـٛاضز
سٝــاض أ ٚآبــاض أ ٚمٖٛــا ,أٜ ٚــرتزز ٕٚؾٝــ٘ َــٔ خطبــ ١ال غــٛض هلــا أ ٚبػــتإ
نـصيو أ ٚغــري شيــو نــإ يــ٘ اتٔٓبـاعُ املػـًُنيٚ ,يــٝؼ عًٝــ٘ ايػــؤاٍ عــٔ سكٝكــ١
األسٛاٍَٚ ,جٌ شيو اؾسا ٍٚايكػاض اييت ميطٓ عًٗٝا املاض.٠
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انقاعذة انحادية عشز:

قاعدة ما ِقبن الهقن َما ال ِقبن
يف بٝإ َـا ٜكبـٌ ايٓكـٌ بايؿـطط أ ٚايكـًض َـٔ اؿكـٛم ٚاألعٝـإ ٚاملٓـاؾع
املٛاؾك ١يًؿطٜعٚ ,١نٌ َٓٗا ٜٓكػِ إىل أقػاّ:
أٚهلا :األعٝإ  ٖٞٚعً ٢أقػاّ:
ٍ إيٝـ٘ إٕ
َٓٗاَ :ـا ٚدـس بايؿعـٌ ٚال بـأؽ بسخٛيـ٘ ؾٗٝـا َـع ايعًـِ أ ٚاألٔ ِٚ
نإ ايبٓا ٤عً ٢ايتػـًٚ ,ِٝإٕ بٓٓٝـا عًـ ٢اإلغـكاط ؾـال ,ألٕٖ مثطتـ٘ أمنـا تعٗـط يف
اآلخط.٠
َٗٓٚــاَ :ــا ًَه ـ

َازتــ٘ ايكطٜبــ ,١نش ـبٓ يف األضض ٜعاَــٌ عًــ ٢ظضعــ٘,

ٚؾذط خإٍ ٜعاٌَ عً ٢مثطت٘ٚ ,سٝـٛإ ٜعاَـٌ عًـْ ٢تادـ٘ ٚقـٛؾ٘ ٚيبٓـ٘ قبـٌ
ٚدٛزٖاٚ .ال أض ٣بأغاّ.
َٗٓٚاَ :ا ًَُه

َازٜتـ٘ ايبعٝـس ٠نـعضع أضض ٜطدـ ٢سكـٛي٘ ,أ ٚأؾـذاض

ٜطد ٢مثطتٗاٚ .ال تبعس ايكش ١ؾ.٘ٝ
َٗٓٚاَ :ا مل ٜهٔ يـ٘ َـاز ٠نُـإٍ ُٜطدـ ٢سكـٛي٘ٚ ,أضضٕ ُٜطدـًَ ٢هٗـا,
ٚزاضٕ ُٜطد ٢بٓاؤٖا ,أ ٚعبسٕ ُٜطد ٢متًه٘ ٖٚهصا ,ايك ٍٛبايكـشٖٓ ١ـا أبعـس َـٔ
ايك ٍٛبٗا ٖٓاى.
ثاْٗٝا :املٓاؾع ٚايهالّ ؾٗٝا عً ٢مَ ٛا َطّ.
ثايجٗا :اؿكٛم ٚهط ٟؾُٗٝـا َـا دـط ٣يف ايػـابكنيٚ .نؿــ اؿكٝكـ ١ؾٗٝـا
ٜػتسع ٞبٝإ أقػاّ:
ٖٚــ ٞاؿكــٛم ايــيت أثبتٗــا ايؿــطع يف َكاَــات ككٛقــ ١نشـــل اإلضخ
ٚايـــطسِ ٚاؾـــٛاض ٚاؿٝـــاٚ ٠ايطعُـــٚ ١ايٛالٜـــٚ ١ايعٚدٝـــٚ ١ايعبـــازٚ ٠ايعٜـــاض٠
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ٚايتؿٝٝع ٚمٖٛا َا مل ٜطدع إىل املاٍ.
ضابعٗــاَ :ــا ٜطدــع إىل املــاٍ نــبعض ٖــص ٔٙاألقػــاّ إشا ضدع ـ

إىل املــاٍ,

ٚسل اـٝاض ٚايطٖٔ ٚسل ايٓؿكٚ ١املػهٔ ٚايؿؿعٚ ١ايكػـِ ٚايطنـاع ٚايـَٛطِ ٔ٤
ٚاملبٝ

ٚسل االغتططام يف ايططم املطؾٛعٚ ١اؿطٚ ِٜايتشذري ٚاإلسٝاٚ ٤سـل

ايػبل بايٛقـ عً ٢اإلغكاط أ ٚاإلثبات يف بعهـٗاٚ .قـس ٜعـطف نـجري َـٔ ٖـصٔٙ
األسهاّ مما زٍٓ عً ٢تطى َا خايـ ايهتاب أ ٚسًٌٓ سطاَاّ أ ٚسطّٓ سالالّ.
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انقاعذة انثانية عشز:

قاعدة ال ضسز َال ضساز

()1

َ ٖٞٚػتؿازَ َٔ ٠هاَني األخباض نكٛهلِ ( :eال نـطض ٚال نـطاض)

()2

ؾإٕ املهطٚض ٜطدع إىل َٔ نطٓٚ ٙايهالّ يف َكاَني:
أسسُٖا :يف ايكهٝتني ايػايبتني.
ٚايجاْ :ٞيف َػأي ١ايطدٛع.
أَــا األ ٍٚؾؿٝــ٘ إؾــهاٍ ,ألْٖـ ُ٘ إٕ أضٜــس بٓؿــ ٞايهــطض ٚايهــطاض عًــٚ ٢دــ٘
ايعُ ّٛمبعٓ ٢اْتؿاُٗ٥ا بايٓػب ١إىل اـايل ٚاملدًٛم أؾهٌ اؿاٍ يف ايكػُني.
أَا يف األ ٍٚؾألٕ َععِ ايتهـايٝـ ايؿـطع ١ٝؾٗٝـا أععـِ ايهـطض ,ناؾٗـاز
ٚاؿر ٚايكٝاّ يف ايعذـع ٚبـصٍ األَـٛاٍ َـٔ ظنـاٚ ٠مخـؼ ٚمُٖٛـاٚ ,زؾعـ٘
بإٖٔ بصٍ َا ٜتعكب٘ عٛض ٜكابً٘ أٜ ٚعٜس عًٝـ٘ يـٝؼ َـٔ ايهـطض ,ؾبـصٍ ايٓؿـٛؽ
ٚاألبسإ ٚاألَٛاٍ يف َكابًَ ١ا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝايٓع ِٝاألبسَ ٟـٔ ايٓؿـع ال َـٔ
ايهطض ,نُا إٕ نٌ تعب قازض َٔ قـاسب قـٓاع ١أ ٚسطؾـ ١يف َكابًـ٘ أدـط٠
ْ ٖٛ .1ؿ ٞاؿهِ ايهطض ٟيف ايؿطٜع ١املكسغٚ ١شيو اَتٓاْاّ عً ٢ايعٔبازَ .كازض اؿهِ
ايؿطع /ٞايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا ;251 /1 :٤ايهايف /ايهًٝينٚ ;292 /5 :غا ٌ٥ايؿٝع/١
باب  َٔ 12أسٝا ٤املٛات ح ;3ايتٗصٜب /ايطٛغ َٔ ;146 /7 :ٞال وهط ٙايؿك/٘ٝ
ايكسٚم.147 /3 :
 .2ايٛغا /ٌ٥اؿط ايعاًَ /364 /12 :ٞباب  َٔ 17أبٛاب اـٝاض  ;4عاض األْٛاض /اجملًػ:ٞ
 /276 /2ضٚا /27١ٜباب  ;33ضٚا ;28 ١ٜغٓٔ ابٔ َاد 57 /2 /١باب األسهاّ/2 :
 /784باب َٔ بين يف سك٘ َا ٜهط ظاضَ ;ٙػٓس امحس /امحس بٔ سٓبٌ /4 :ح/2341
ؼكٝل قُٛز ؾانط /زاض املعاضف مبكط /1950 /اٚؾػ

زاض قازض; غٓٔ ايبٗٝك /ٞأب ٛبهط

امحس بٔ اؿػني بٔ عً ٞايبٗٝك( /70 /69 /6 :ٞتٖ468 :ـ)َ /طابع زاض قازض /ايٓاؾط
قُس بٔ ضَٝض; َكازض اؿهِ ايؿطع /ٞايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.251 /2 :٤

62

ال ٜعٓس نطضاّ ٜٚه ٕٛايٓؿ ٞيف سك٘ تعاىل عً ٢ظاٖط.ٙ
ٚأَا ايكػِ ايجاْٖٚ ٞـ ٛاملـطاز ,ؾألْـ٘ إٕ أضٜـس بـ٘ َعٓـ ٢اــرب مبعٓـ ٢أْٖـ ُ٘ ال
ٜكع نطض َٔ اإلْػإ عًْ ٢ؿػ٘ ٚال عً ٢غري ,ٙأُٜ ٚبٓ ٢عًـ ٢ايتٛط٦ـ ١يًهـطاض
ؾـاملٓؿٖ ٞــ ٛايهــطاض يـعّ نــصب اـــرب ؾـال بـسٓ إٔ ٜبٓــ ٢عًـ ٢إضاز ٠ايــرتىٖٚ .ــٞ
ظاٖط ٠يف ايتشط ِٜنُا تكطض يف قًَ٘ ,هـاؾاّ إىل إٖٔ االْتؿـا ٤ايـٛاقع ٞأقـطب إىل
االْتؿاع ايؿطع ,ٞؾإشا بين عً ٢شيو يعّ ايك ٍٛمبا ال ٜك ٍٛبـ٘ أسـس َـٔ ؼـطِٜ
أخص ايس َٔ ١ٜايعاقًـٚ ,١ايٓؿكـات َـٔ املـٓؿكنيٚ ,تهًٝــ األٚيٝـا ٤عؿـغ املـٛىل
عً ِٗٝبأقػاَِٗٚ ,تهًٝـ َـٔ سكـً

عٓـس ٙأَاْـ ١ؾـطع ١ٝعؿعٗـاٚ ,تهًٝــ

املــٛاي ٞبطاعــ ١املُــٛايٚ ٞتهًٝـــ ايهــاؾط ايــساخٌ يف ايصَــ ١ببٝــع ايعبــس املػــًِ,
ٚاحملتهط ببٝع ايطعاّ ٚم ٛشيو.
ٚزؾع٘ بإٖٔ املتبازض َٔ ايهطض َا مل ٜهٔ َكطْٚـاّ عهـِ َٚكـاع تعـٛز إىل
ايعاٌَ َع تطتب األغطاض األخط ,١ٜٚألْٖٗا َتعًكات يًدطابات ايؿطع ١ٝعًـ٢
َا ْك ٍٛبإٖٔ سهِ ايهطض ٚايهطاض ال هط ٟعًـ ٢املايـو املدتـاض ٚنًـٗا ضادعـ١
إىل سهُ٘.
ٚأَا املكاّ ايجاْ :ٞاملهطٚض ٜطدع إىل َٔ نطٓ ٙؾأؾٓس إؾهاالّ ,ألْٖـُ٘ إٕ بُـين
عً ٢إٔ املهـطٚض ٜطدـع إىل َـٔ نـط ٙيـعّ َـا ال ًُٜتـعّ ٚخـايـ ؾـطا٥ع مجٝـع
األَِ ٖٛٚ ,إٖٔ نٌ َٔ أقاب٘ نطض َٔ ؾدل ٜطدع عً ٘ٝب٘ ,ؾاملػطٚض ٜطدـع
ـ ب٘ٚ ,قـاسب
عً ٢ايػاض بعٛض َا غطٓٚ ,ٙايػاف ٜطدع إي ٘ٝيف عٛض َا غ ٓ
املعٝــب يف ايعٝــبٚ ,امل ـسٓيؼ ؾُٝــا زيٓــؼٚ ,ايهــاشب بايٛقـــ يف املٛقــٛف,
ٖٚهصا ست ٢إشا أتًـ ؾَٗٓ ٤ٞا ضدع املهطٚض عً ٢ايهاض بتُاّ املسؾٛع إيٝـ٘,
ألٕٖ َا زؾع غري َطازٚ ,املطاز غري َسؾٛع ,ؾكاض ايساؾع َتربعاّ ؾُٝا زؾع إشْ ّا يـ٘
ٕ
يف ايتكطف ,ؾإشا أتًـ ٚطٛيب سكـٌ ايهـطض ايععـ ِٝعًٝـ٘ٚ ,ضمبـا ٜكـاٍ بـأ ٖ
َٔ سكٌ َٓ٘ نطض َٔ غري قكس ٚال عٌُ ٜػُ ٢ناضاّٚ ,هـط ٟعًٝـ٘ اؿهـِ
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أٜهاّ.
َٚػأي ١ايػطض ٜتعًل بٗا اؿهِ َٔ ٚدٗني ايػطض ٚايهـطضَٚ ,ـٔ شيـو أْٖـُ٘
ًٜعّ تهُني ؾاتض باب زاض ,أ ٚسكٔ نآ٥اّ َـا نـإ ,أ ٚسـاؾط ثكـب يف دـساض,
ٚزاٍ غاضمٕ عًـَ ٢ـاٍ ,أ ٚغـاعٕ عٓـس ظـامل يف قتـٌ ,أ ٚأخـص َـاٍ أ ٚؾـاتض ؾـِ
ظطف ؾ ٘ٝؾ ٤ٞداَس ٖٚهصا ,ثِ تطتب ايتًـ عً ٢ؾعً٘ َع ايككس ٚايعُـس أٚ
َطًكاّ.
ٚعً ٢ايجاْٜ )1(ٞهُٔ أٜهاّ َٔ سؿط ب٦طاّ يف غري ايططٜـل ,أ ٚاؽـص نًبـاّ أٚ
بٗ ١ُٝغري َعتاز ٟايهطض ؾٝسخٌ مجٝع أْٛاع ايهطض ٖٛٚ .كايـ ملا ٜعٗط َـٔ
األخباض.
ٚنالّ األقشاب َٔ إٖٔ ايتهـُني يف ايػـبب َٛقـٛف عًـ ٢عـسّ َباؾـط٠
أقَ َ٘ٓ ٣ٛع ٚدٛز املباؾطٚ ,عًـ ٢قـشٓ ١إغـٓاز األثـط إيٝـ٘ َـع عسَـ٘ٚ ,عـسّ
تككــري ٙبايٓػــب ١إىل َــا قــسض َــٔ بُٗٝــ ١يعــسّ َعطٚؾٝتٗــا باألشٜــ ,١أَ ٚعطٚؾــ١
بصيو ٚيهٓ٘ قكٓط يف سؿعٗا ,أ ٚيف َٛنـع ايهـُإ ال نـُإ إشا هًـ٘ زيٝـٌ
ْؿ ٞايػبَ ٌٝع اإلسػإٚ ,اجملبٛض ال ٜسٓع ٞناضاّ ,إمنا ايهاض ٖ ٛاؾابط.
ٚال ؾطم بني خطٚد٘ عٔ االختٝاض ٚبني ن ْ٘ٛيف َكاّ تك ١ٝعً ٢األق.٣ٛ
ٚيــ ٛتعــسز ايهــاض ٕٚيف َٛنــع ايهــُإ ق ـسّٓ األقــٚ ,٣ٛايهــاض َباؾــطّ٠
َكسّ عً ٢ش ٟايٛغاط َٔٚ ,١قًٓ

ٚاغـطت٘ َكـسّٓ عًـ ٢غـريَٚ ,ٙـع ايتػـاٟٚ

ٜتدٓٝطٚ ,وتٌُ ايتٛظٜعٚ ,عً ٢ايتدٝري ٜك ٣ٛاغتكطاض ايهُإ عً ٢اآلخط.

 .1ايهطض ؾكط.
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انقاعذة انثانثة عشز:

قاعدة العسس َاحلسج

()1

َ ٖٞٚػتؿاز َٔ ٠قٛي٘ تعاىل طوَجَاهِذُوا نٍِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِإِ هُيىَ اجْتٍََياكُنْ وَهَيا
جَعَ َ ََلَُْ

ُنْ نٍِ الذٍَيِ هِيْ حَشَج هِلَّةَ أَبُِ

وَنٍِ هَزَا لَُِ

ُىىَ الشَّسُ ى ُل شَيهُِذاا ََلَي ُْ

ُنْ إِبْشَاهُِنَ هُىَ سَوَّاكُنْ الْوُسْلِو َ هِيْ ٍََْي ُ
ن َو َت
ُ ْ

َ نَي َلَُِوُىا الصَّي َ َ
ُىًُيىا شُي َهذَا َ ََلَيً النَّيا ِ

وَمتُىا الزَّكَا َ وَاَْتَصِوُىا بِاللَّهِ هُىَ هَىْالَكُنْ نَنِعْنَ الْوَىْلًَ وًَِعْنَ النَّصِي ُص(ٚ )2قٛي٘ تعاىل

طالَ َُ

َلِّفُ اللَّهُ ًَءْساا إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا هَا كَسٍََتْ وَََلَُْهَا هَا اكْتَسَيٍَتْ سَبَّنَيا الَ تُؤَاذِيزًَْا إِىْ

ًَسُِنَا أَوْ أَذْطَلًَْا سَبَّنَا وَالَ تَحْوِ ْ ََلَُْنَا إِصْشاا كَوَا حَوَلْتَهُ ََلًَ الَّزَِيَ هِيْ ٍََْلِنَا سَبَّنَيا وَالَ تُحَوٍلْنَيا
هَيييا الَ قَاََي يةَ لَنَيييا بِي يهِ وَاَْي يفُ ََنَّيييا وَاغْءِي يشْ لَنَيييا وَاسْحَوْنَيييا أًَْي يتَ هَىْالًََيييا نَاًصُي يشًَْا ََلَيييً الْقَي يىْمِ
الْ

َييانِشَِيَص(ٚ )3قٛيـــ٘ _ ( :أتٝــتهِ بايؿـــطٜع ١ايػــُش ١ايػـــًٗٚ ,١إٕٖ بـــين

إغطا ٌٝ٥نًُِّؿٛا باملؿَامٔٓ ٚقس خؿـ اهلل عٔ ٖـص ٔٙاألَـ ١بربناتـ٘)(ٚ )4إٕٖ َٛغـ٢
 .1اؿطز ٖٞ :املؿك ١ايؿدك ١ٝاييت ته ٕٛيف املتعاضفٚ ,املطدع يًتؿدٝل ٖ ٛاملهًـ
ْؿػ٘ ,أ ٖٛ َٔ ٚأعطف ب٘ َٓ٘ٚ .إ ايعػط ٚاؿطز ٜتشسإ يف اؿهِ ٚأخصا نُٛنٛع ٚاسس
يًكاعس ٠ايٛاسسٚ ٠يهٔ َٔ املعً ّٛإُْٗا ىتًؿإ َعٓ ,٢ؾإ ايعػط أخـ بايٓػب ١إىل اؿطز,
ؾايعػط عباض ٠عٔ املؿك ١اييت تتعًل بعه َٔ ٛأعها ٤ايبسٕٚ .أَا اؿطز ؾٗ ٛعباض ٠عٔ
املؿك ١اييت تتعًل بايٓؿؼ اإلْػاْٚ ١ٝعًٜ ١ٝكاٍ إٔ ايعػط بسْٚ ٞاؿطز ْؿػٚ ,ٞيف ايًػ١
ايعػط ٖ ٛايكعب ايؿسٜس ٚاؿطز ٖ ٛايتعب ٚايهٝلَ .ا ١٥قاعس ٠ؾكَٗ ,١ٝكطؿ;297 :ٟٛ
أٜها املكباح املٓري /ايؿ.559 :َٞٛٝ
 .2غٛض ٠اؿر /اآل.78 ١ٜ
 .3غٛض ٠ايبكط /٠اآل.286 ١ٜ
 .4عاض األْٛاض /احملسخ قُس باقط اجملًػ.18 /2 :ٞ

15

بــٔ عُــطإ قــاٍ يف ســسٜح املعــطاز (إٔ ٜهًـــ ٖــص ٔٙاألَــ ١بــأنجط َــٔ مخــؼ
قًٛات ألِْٗ ال ٜطٝك ٕٛأنجط َٔ شيو)( )1إىل غري شيوٚ .نؿـ سكٝك ١اؿاٍ
ٜتٛقـ عً ٢بٝإ أَٛض:
أسسٖا :إٖٔ األؾعاٍ إَا إٔ تسخٌ يف احملاٍ ايعكًـ ٞأ ٚاالعتٝـاز ٟيف ْؿػـٗا
ٚيف ســس شاتٗــا ال َــٔ دٗــ ١تككــري ايعاَــٌ يف املكــسَاتٖٚ ,ــص ٙال ٜتعًــل بٗــا
تهًٝـ عٓسْا َٔٚ ,قاٍ غالف شيو ؾٗ ٛخاضز عٔ َصٖبٓاٚ ,أَا َا اغـتٓس إىل
ايتككــري ؾشهُــ٘ سهــِ االختٝــاضٚ ,ٟأَــا إٔ تهــ ٕٛممــا ال ٜـسخٌ ؼـ

ايطاقــ١

ٜٚعٜس عً ٢ايٛغع ,مبعٓ ٢أْا ي ٛؾطنٓا إٖٔ غٝساّ أَط عبس ٙب٘ اغـتشل ايـصّ عٓـس
ايعكــال ٤ؾٗٓــا ال ٜكــع َــٔ ايؿــاضع أٜهــا بايٓػــب ١إىل املهًؿــني إالٓ َــع تككــريِٖ
باملكسَاتَٚ ,ا عسا شيو ال َاْع َٔ ايتهًٝـ ب٘ ٚيهٔ آْ ١ٜؿ ٞاؿـطز تٓـايف َـا
شنطْا ;ٙألٕٖ اؿطز َطًل ايهٝل ؾال ُٜٓاغٔبُ َقكِطُ ُٙعً ٢املصنٛضات.
ثِ شيو ال ٜالَ ِ٥ا تهطض َـٔ أٖـٌ ايعكـَُ _ ١ـٔ االغـتسالٍ باآلٜـ ١يف
َكــاّ أزْــ ٢ايهــٝل َــع إٖٔ قهــ ١ٝايػــٗٛيَٚ ١ــا قــٓع َٛغــ ٢بــٔ عُــطإ أبــني
ؾاٖس عً ٢شيو ,ؾًصيو دا ٤اإلؾهاٍ ايععـَ ِٝـٔ دٗـ ١ايتهًٝــ بايككـام
ٚاؿــسٚز ٚايتععٜــطاتٚ ,بــصٍ ايٓؿــٛؽ يف دٗــازٚ ,اضتهــاب اؾــٛع ٚايعطـــ
ٚايهـــ عــٔ اؾُــاع َــع اؿادــ ١ايؿــسٜس ٠إيٗٝــاٚ ,يــع ّٚايتػــطب إىل اؿــر
ٚؾــطام األٖــٌ ٚايعٝــاٍ ٚاألَــٛاٍ إىل غــري شيــو .ؾٓٝشكــط األَــط بــني ايكــٍٛ
بايتدكٝل.
ٚؾٝــ٘ إٖٔ ظــاٖط اآلٜــ ١االَتٓــإ ٚإظٗــاض ايؿــؿكٚ ١ايًٓطـــ ,ؾًــ ٛخككٓـ
نــاع

ايجُــطٚ,٠بني إٔ ُٜــطاز إٖٔ اؿــطز َٓؿــ ٞيف ٚنــع ايــس ٜٔال يف عٛاضنــ٘

ٕ
االتؿاق ١ٝؾطبا٥ع ايتهايٝـ خايٚ ,١ٝبـني إٔ ُٜـطاز اؿـطز يـٝؼ زٜٓـ ّا يهـِ نُـا أ ٖ
 .1تؿػري ايكُ /ٞعً ٞبٔ إبطاٖ ِٝايكَُ ;12 /2 :ٞػٓس امحس بٔ سٓبٌ /أمحس بٔ سٓبٌ:
.116 /6
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بين إغطاٜ ٌٝ٥س ٕٜٛٓبـاؿطز,أ ٚإٖٔ مجًـ ١ايـسَ ٜٔـٔ سٝـح اهل٦ٝـ ١االدتُاعٝـ١
ٕ شيــو يف ؾــطٜعْ ١بٓٓٝــا  fؾٝشُــٌ
يــٝؼ َبٓٝــ ّا عًــ ٢اؿــطز ؾٝهــ ٕٛاملُــطاز أ ٖ

ايتهًٝـــ عًــ ٢عــسّ اؿــطز ستــٜ ٢جب ـ  ,ؾٝهــ ٕٛاالَتٓــإ ناالَتٓــإ يف قٛيــ٘

تعــاىل:طالَّ يزَِيَ َتٍَِّعُييىىَ الشَّسُييىلَ النٍَِّ يٍَّ الْ يلُهٍٍَّ الَّ يزٌِ َجِذُوًَ يهُ هَ
وَاإلِجنُِ ِ َلْهُشُهُنْ بِالْوَعْشُوفِ و َنْهَاهُنْ ََيْ الْوُن

ْتُىباييا َِنْ يذَهُنْ نِييٍ التَّ يىْسَا ِ

َيشِ وَُحِي َ لَهُينْ الطٍٍََُّياقِ وَُحَيشٍمُ ََلَيُْهِنْ

الْخٍََائِجَ و َعَ ُ ََينْهُنْ إِصْيشَهُنْ وَاغَغْي َلَ الَّتِيٍ كَاًَيتْ ََلَيُْهِنْ نَالَّيزَِيَ مهَنُيىا بِيهِ وَََيزَّسُوإُ
وًَصَيشُوإُ وَاتٍََّعُييىا النُّييىسَ الَّيزٌِ أًُيزِلَ هَعَيهُ أُوْلَ ِيَْ هُينْ الْوُءْلِحُييىىَص(ٚ )1غــا٥ط آٜــات اإلباســ١
املؿٝس ٠يًعَُٚ .ّٛطدع اؾُٝع إىل َا شنطْا ؾأقٌ ايػع ١نأقٌ اإلباس.)2(١

 .1غٛض ٠األعطاف /اآل.157 ١ٜ
 . 2أقاي ١اإلباس ٖٞ ١تسٍ عً ٢سًٚ ١ٝإباس ١نٌ َا مل ْعًِ سهُ٘ َٔ سٝح اؿً١ٝ
ٚاؿطَ .١ؾتسٍ َ -جال -عً ٢سً ١ٝاالغتعُاٍ ايٛغا ٌ٥اؿسٜجَ ١ا مل تسخٌ يف عٓٛإ أخط

نإ تٛدب ايؿػاز َجالٚ .ايسي ٌٝعًٗٝا قشٝش ١عبس اهلل بٔ غٓإ عٔ أب ٞعبس اهلل  eقاٍ

(نٌ ؾ ٤ٞؾ ٘ٝسالٍ ٚسطاّ ؾٗ ٛيو سالٍ ابسأ ست ٢تعطف اؿطاّ َٓ٘) .ايٛغا /ٌ٥اؿط
ايعاًَ /59 /12 /ٞباب /4أبٛاب َا ٜهتػب ب٘ /زَٛٚ .1ثكَ ١ػعس ٠بٔ قسق ١عٔ اإلَاّ

ايكازم ‡ قاٍ( :نٌ ؾ ٖٛ ٤ٞيو سالٍ ست ٢تعًِ أْ٘ سطاّ بع ٘ٓٝؾتسع٘ َٔ قبٌ ْؿػو).
ايٛغا /ٌ٥اؿط ايعاًَ /60 /12 :ٞباب  َٔ 4أبٛاب َا ٜهتػب ب٘ /ز.4
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انقاعذة انزابعة عشز:

قاعدة األذى يف تسك الُاجب
َالهدب ال ِفّد سُى زفع الُجُب
ٕ اإلشٕ يف تــطى ايٛادــب أ ٚايٓــسب يف بعــض األســٛاٍ أَ ٚــٔ أدــٌ
يف أ ٖ
بعــض ايعــٛاضض ال ٜؿٝــس غــ ٣ٛضؾــع ايٛدــٛب أ ٚضؾــع ؾ ـسٓ ٠ايٓــسب يكهــا٤
ايعطف يف شيوٚ .االغتٓاز إىل االغتكشاب ؾَ ٘ٝا ؾٚ ,٘ٝتتؿطٓعُ عً ٘ٝأَٛض:
َٓٗا :األشإ يًعكط اؾاَع بني قالتنيٚ ,عكـط ٟاؾُعـٚ ١عطؾـٚ ١عؿـا٤
َعزيؿـَٚ ,١ـٔ ايػــاَع ٚاملتـربع ٚاملــطأٚ ٠املػـاؾطٚ ,اؿانـط قــال ٠مجاعـ ١قبــٌ
ايتؿـطمٚ ,قانــ ٞايكــال ٠يف ايــٛضز يف غـري األٚىلٚ ,املػتػــٌ ٜــ ّٛاـُــٝؼ إشا
ٚدس املا ّٜٛ ٤اؾُعٚ ,١تطى ايٓٛاؾٌ َٔ قال ٠ايعٝس ٚايعٚاٍٚ ,تطى إمتاّ ْاؾً١
ايً ٌٝقبٌ متاّ األضبعٚ ,تساخٌ األغػاٍ بعهٗا يف بعـضٚ ,االدتـعا ٤باهلـسٟ
عٔ األنشٚ ,١ٝإعطا ٤ايهؿاض ٠ملـٔ مل ٜكـضٔ ؾـ٦ٝاّ َـٔ ايطٚاتـبٚ ,إعطـا ٤غـري
ايؿ ٤ٞاملعني يف ايعناٚ ,٠إعطا ٤املطتب ١املتأخط ٠يف ايهؿـاضٚ ,٠قـال ٠ايطـٛاف يف
غري املكاّ سٝح ٜكضٚ ,اي ػػٌ قبٌ اإلسـطاّ بأقـٌ َـٔ مخػـ ١عؿـط َٜٛـ ّا ممـٔ
قسَ٘ٚ ,تطى قال ٠اؾُع َٔ ١ايعبس ٚاملطأٚ ٠املػـاؾط ٚغـا٥ط َـٔ غـكط ٚدٛبٗـا
عِٓٗٚ ,طٛاف اؿر ٚغع َٔ ٘ٝعطؾاتٚ ,املهؿٓط بسضِٖ ؾـطع ٞغـري املتكـسم
ب٘ قبه ١يٝه ٕٛنؿاض ٠ملا عػاٜ ٙه ٕٛؿك٘ يف إسطاَـ٘ َـٔ سـو أ ٚغـكٛط قًَُُٖـ ٕ١
أ ٚؾعط  ٠أ ٚمٖٛـا إشا ظٗـط يـ٘ بعـس شيـو سكـَٛ ٍٛدـب يًكـسقٚ ,١ايكـاِ٥
بسٍ اهلس ٟإشا قـسض عًٝـ٘ ٚايـصابض بـسٍ اهلـس ٟايٛادـب إشا ٚدـسٚ ,ٙايؿـاب
ٚايؿٝذ ايكازَني َٔ ْاؾً ١ايً ٌٝقبٌ االْتكاف إشا اغتٝكعا يف ٚقتٗا ٚم ٛشيـو
ؾٝشتٌُ اإلشٕ عًـ ٢ايطخكـ ١ز ٕٚايععميـٚ ,١املطًـٜٚ ٞعٜـٌ ايؿـعط قبـٌ َهـٞ
مخػ ١عؿط َٜٛـاّ قبـٌ ايـسخ ٍٛيف اإلسـطاّ ٚمـ ٛشيـو ,ؾٝهـ ٕٛاإلشٕ قُـٛالّ
عً ٢ايطخك ١يف ايرتى ز ٕٚايععميٚ ,١اؿهِ غري خإٍ عٔ اإلؾـهاٍ ؾُٝـا عـسا
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َا ٜعٗط سهُ٘ َٔ قطٜض األزيٓ ١أ ٚؾشاٜٗٚا ٚيعٌٓ ظٗٛض ٙثاب

يف األنجط.

19

انقاعذة انخامسة عشز:

قاعدة أى احلكم احملسم يف االبتداء
ِهحس إلـى أثسٍ يف البقاء
يف إٖٔ اؿُهــِ اؿــطاّ يف االبتــسآَِٜ ٞ٥ذَــطٗ إىل أثــط ٙيف ايبكــا ٤يف احملــاٍ ٚيف
اإلخطاز ست ٢أُْٖ٘ ي ٛزخٌ َؿتبٗاّ ؾصنط َٚهح آْاَاّ كتاضاّ نإ ظاْٝاّ ال٥طاّ.
َٗٓٚا :إٖٔ َٔ زخـٌ زاضاّ َػكـٛب ١اؾـتباٖاّ ؾكـًٓ ٢سـني االؾـتبا ٙقـش
قــالت٘ٚ ,يــَ ٛهــح بعــس ايعًــِ ٚقـًٓ ٢عكــٚ ٢بطًـ
خطٚد٘ َٔ ز ٕٚتكطٓف ظا٥س عً ٢ايه ٕٛقشٓ

قــالت٘ٚ ,يــ ٛقـًٓ ٢يف

قالت٘.

َٗٓٚا :إٖٔ َا سطّٓ أنًـ٘ ٚؾـطب٘ ٚإزخايـ٘ إىل اؾـٛف ,ندُـط ٚؿـِ نًـب
ٚخٓعٜــط َٝٚتــَٚ ١طًــل عــني ايٓذاغــَٚ ١ــؼ ؾــَ ٤ٞػكــٛب ٚمــ ٛشيــو سـطّٓ
إبكــاؤٚٚ ,ٙدــب اغــتؿطاغ٘ َــع عــسّ تطتــب ايهــطضٓ املعتــربٚ ,ال ُٜبعــس إؿــام
املتٓذؼ بٗا َع ايعًِ سني إزخاي٘ َٚع عسَ٘ ٜك ٣ٛعسَ٘.
َٗٓٚــا :إٖٔ َــا ســطّٓ عًُــ٘ يتهــُٓ٘ غؿٓــاّ ,نايــسضاِٖ املػؿٛؾــ ١ايــيت مل
ٜهطب عًٗٝا غهٓ ١ايػًطإ ٚمل تتـسا ٍٚبـني املػـًُني ,أَـا يـ ٛتـساٚي

بٝـِٓٗ

َع عًُِٗ ؾال َاْعٚ ,نصا َا ُٜكٓع َٔ تػًـٝط دـٛاٖط أ ٚأقُؿـٚ ١مٖٛـا يـٝػرت
بٗا املػًُٚ ,ٕٛنصا َا غُـٓ يٝبك ٢إىل ف ٤ٞطايـب ؾٝبٝعـُ٘ بـ٘ ٚمـ ٛشيـو هـب
إخطاد٘ عٔ تًـو اهل٦ٝـ ١املػؿٛؾـ ١يـ٦ال ٜػـرت بٗـا املػـًُٚ ,ٕٛال ُٜبعـس ٚدـٛب
ايهػط ٚاإلتالف يصات٘.
َٗٓٚا :إٖٔ َا نإ ؾعًُ٘ سطاَاّ يٝرتتب اؿـطاّ عًٝـ٘ نٗٝانـٌ ايعبـازٚ ٠آالت
ايًٗٚ ٛاألٚاْ ٞاملتدص َٔ ٠ايصٖب ٚايؿه ١أ َٔ ٚدًٛز املٝت ١ؾٝذب نػطٖا أٚ
إتالؾٗا.
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ٚيف إؿــام ايكــٛض اؿٛٝاْٝــ ١اجملػٓــُٚ ١ايعٜٓــ ١املككــٛز بٗــا يف االبتــسا٤
ٚايتسيٝؼ ٚد٘ ق.ٟٛ
َٗٓٚاَ :ا نإ ٚنع٘ يًهالٍ َٔ ايهتب ايهاليَٚ ١ٝا ًٜعَ٘ شيو نٛنع
ايكبٚ ١ايكٓازٚ ٌٜايؿطف ٚايػطز ٚاؿكٔ ٚاألبـٛاب ٚاملؿـاتٝض ٚاـسَـ ١ألُ٥ـ١
ايهـالٍٚ ,نـصا تععـ ِٝعًُـاٚ ِٗ٥إنــطاَِٗ ٚإعـال ٤ؾـأِْٗ يف غــري بـاب ايتكٝــ١
ٚؾُٝا مل ٜهٔ ؾ ٘ٝقالح يًُؤَٓني بطؾع األشٚ ١ٜاإلٖاْ ١عِٓٗ.

71

انقاعذة انسادسة عشز:

قاعدة يف أى ما مقدماتٌ اختّازِة اختّازي
إٕٖ َـ ـا َكسَاتـــ٘ اختٝاضٜـــ ١ؾٝتعًٓـــل بـــ٘ اؿُهـــِ ٚإٕ نـــإ ٚادبـ ـاّ أ ٚممتٓعـ ـاّ
بايعاضض ٜٚبٓ ٢عً ٢شيو أَٛض:
َٓٗــا :إٖٔ َــٔ بعــح غــُٗاّ أ ٚضقـاّ أ ٚسذــط ّا أ ٚمٖٛــا إىل ؾــدل بعٝــس,
ؾبعس االْبعاخ َـٔ ٜـسٚ ٙيـع ّٚاإلقـاب ١ال ٜـسخٌ يف غـري املدتـاضٚ ,إشا تـاب ال
تكبٌ تٛبت٘.
َٗٓٚــا :إٖٔ َــٔ أٚجل يف ؾــطز أ ٚزبــط نــإ غاقــباّ يف اإلزخــاٍ ٚاملهــح
ٚاإلخـطازٚ ,إشا تـاب كطدـاّ ؾـال اثـط يف تٛبتـ٘ إالٓ إٔ ٜتؿهٓـٌ اهلل عًٝـ٘ بًطؿـ٘,
َٚجًــ٘ َــٔ زخــٌ يف َهــإ َػكــٛب َتعُــساّ ؾإْــ٘ عــامٕ بايــسخٚ ٍٛاـــطٚز
ٚمجٝــع األنــٛإ ؾــال ُٜٛقـــ خطٚدــ٘ بــاؾٛاظٚ ,وــطّ خطٚدــ٘ ٚإٕ تكــسَ
ايتٛب ,١ؾال تكٓض قالت٘ يف ساٍ َٔ األسٛاٍ ٚنَ ٕٛـٔ األنـٛإ ,غـالف َـٔ
زخٌ َؿتبٗاّ ؾإْ٘ ال ٜعٓس يف خطٚد٘ عاقٝاّ.
َٗٓٚا َٔ :أٌُٖ َكسَات ايػؿط إىل اؿر أَ ٚكسَات ايكال ٠ستـ ٢نـام
ايٛق

َؤاخص َعاقب ال تكبٌ ي٘ ايتٛب.١
َٗٓٚا :إٖٔ َٔ ْاّ يف ي ١ًٝقَ ّٛع ٔٓٝدٓباّ عاَساّ عً ٢عـسّ ايػػـٌٚ ,نـصا

َٔ ْاّ عاظَاّ عً ٢عسّ ايكـالٚ ,٠قـس ًُٜشـل بٗـا املـرتزز ٜهـ ٕٛعاقـّ ٝا ُٜٚـٛقغ
َٔ ايٓ َٔ ّٛباب ايٓٗ ٞعٔ املٓهط يطدٛع٘ إىل سهِ املدتاض.
َٗٓٚــا :إٖٔ َــٔ غــع ٢إىل ايػــًطإ يف أشَ ٣ػــًِ ؾ ـآشاٚ ,ٙبعــس شيــو ْــسّ
عًَ ٢ا ؾعٌ نأْ٘ ؾعً٘.
ٕ نٌ َٔ ٜطاع أَطَ ٙطاع ّا بأَط يف أ.ٍٚ
َٗٓٚا :أ ٖ
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ٖصا َا عجطت عً َٔ ٘ٝايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاملٓػٛب ١إىل دس ٟاملطسـ ّٛاملـربٚض
األنــرب ايؿــٝذ دعؿــط ناؾـــ ايػطــاٚ ٤قــس سطضتٗــا بٝــس ٟايؿاْٝــٚ ١أْــا املــصْب
األسكط َٛغ ٢بٔ قُس ضنا بٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط( )1طاب ثطاِٖ ضدـا ّ٤يًـسعا٤
ممٓٔ ْعط يًتٛؾٝل ٚايػؿـطإ يف ٜـ ّٛاؾـعا ٤يف ٜـ ّٛاــاَؼ ٚايعؿـطَ ٜٔـٔ ؾـٗط
قؿط ٖ1306ـ.

 .1ايؿٝذ َٛغ ٢ابٔ ايؿٝذ قُس ضنا ابٔ ايؿٝذ َٛغ ٢ابٔ ايؿٝذ ايهبري دعؿط ناؾـ
ايػطا ,٤ؾكٝل ايؿٝذ عً ٞقاسب اؿك ٕٛاملٓٝع ١قاٍ يف اؿك :ٕٛنإ َٔ أٌٖ ايعًِ
ٚايؿهٌ شنٝا يٛشعٝا ؾكٗٝا أقٛيٝا ؾاعطاَ ,قطأ املكسَات ٚايػطٛح عً ٢ؾهال ٤عكطَِٗٓ ٙ
املكسؽ املال عً ٞايطؾيتٚ ,سهط ايؿك٘ خاضداّ عً ٢ايؿٝذ قُس سػني ايهاظُ ٞيف
ايٓذـ ثِ ٖادط يف سٝاٚ ٠ايس ٙإىل غط َٔ ضأٚ ٣أقاّ ؾٗٝا ,وهط زضؽ ايػٝس اجملسز
ايؿرياظ ,ٟؾكٗاّ ٚأقٛال إىل إٔ تٛؾٚ ٢ايس ,ٙثِ سهط بطٖ ١قً ١ًٝعً ٢ايؿٝذ قُس باقط بٔ
ايؿٝذ قُس تك ٞقاسب (ساؾ ١ٝاملعامل) ثِ ضدع إىل ايٓذـ االؾطف ٚنإ فاظاّ َٔ
أغتاش ٙايػٝس ايؿرياظ ,ٟتٛؾ ٢يف طٗطإ غٖٓ1306 ١ـ .اْعط َان ٞايٓذـ ٚسانطٖا/
دعؿط ايؿٝذ باقط آٍ قبٛب.204 /3 :١
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فًسس مصادز التخقّق
 .1ايكطإ ايهط ,ِٜنتاب اهلل اجملٝس.
 .2األسهاّ ,ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا /٤ايصخا٥ط /ايٓذـ االؾطف/
.ّ1999
 .3االقطالسات ايؿكٗ ١ٝيف ايطغا ٌ٥ايعًُٜ /١ٝاغني عٝػ ٢ايعاًَ.ٞ
 .4عاض األْٛاض/احملسخ قُس باقط اجملًػ /ٞطٗطإ.
 .5عٛخ يف عًِ األق /ٍٛايػٝس قُس باقط ايكسضَ /ؤغػ ١زاض َعاضف
ايؿك٘ اإلغالَ /ٞاملكطض /ايػٝس قُٛز اهلاهٖ1417 /ٞـ.
 .6عٛخ يف ايؿك٘ املعاقط /ايؿٝذ سػٔ اؾٛاٖط /ٟفُع ايصخا٥ط
اإلغالَ /١ٝايطبع ١األٚىل /قِ املكسغٖ1429 /١ـ.
 .7تؿػري ايكُ /ٞأب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ إبطاٖ ِٝايكُ /ٞقشش٘ ٚعًل عً/٘ٝ
ايػٝس طٝب املٛغ ٟٛاؾعا٥طَ /ٟطبع ١ايٓذـٖ1387 /ـ.
 .8داَع ايرتَصَ ٟع ؾطح ؼؿ ١األسٛش /ٟأب ٛعٝػ ٢بٔ غٛض ٠بٔ َٛغ٢
بٔ ايهشاى ايػًُ ٞايهطٜط ايبٛغ ٞايرتَص /ٟايٓاؾط ايهتاب ايعطب/ٞ
بريٚت.
 .9اؿل املبني يف ؽط ١٦اإلخباضٜني ٚتكٜٛب اجملتٗس /ٜٔايؿٝذ ايهبري ايؿٝذ
دعؿط بٔ خهط اؾٓاد ٞاملؿٗٛض بهاؾـ ايػطاْ /٤ػد ١سذط.١ٜ
 .10زضٚؽ متٗٝس ١ٜيف ايكٛاعس ايؿكٗ /١ٝايؿٝذ باقط االٜطٚاْ /ٞايطبع ١األٚىل/
ايٓاؾط َؤغػ ١ايؿك٘ يًطباعٚ ١ايٓؿطٖ1417 /ـ.
 .11ضٚنات اؾٓات يف أسٛاٍ ايعًُاٚ ٤ايػازات /قُس باقط ظ ٜٔايعابسٜٔ
املٛغ ٟٛاـٛاْػاض /ٟتكشٝض قُس باقط ايؿ  /طبع ١سذطٖ1352 ,١ٜـ.
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 .12ايعبس ٠ايؿكٗ ١ٝيف ؾطح ايطٚن ١ايبٗ /١ٝايػٝس قُس سػٔ تطسٝين
ايعاًَ /ٞايطبع ١األٚىل /زاض اهلالٍ /بريٚتٖ1416 /ـ.ّ1995 -
 .13غٓٔ ابٔ َاد٘ /ابٔ َاد٘ /ايطبع ١األٚىل /زاض اؾ /ٌٝبريٚت.
 .14ايػٓٔ ايهرب /٣أب ٛبهط امحس بٔ اؿػني بٔ عً ٞايبٗٝك( ٞت ٖ458ـ)/
َطبع ١املعاضف ايعجُاْ /١ٝاهلٓسٖ1352 /ـ.
 .15ايعكبات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اؾعؿط /١ٜايؿٝذ قُس سػني ناؾـ
ايػطا /٤كطٛط ١يف َهتب ١ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.٤
 .16ايعٓا /ٜٔٚايػٝس عبس ايؿتاح بٔ عً ٞاملطاغ ٞاؿػٝين /طبع ١سذط.١ٜ
 .17ايؿطٚع َٔ ايهايف /ثك ١اإلغالّ أب ٛدعؿط قُس بٔ ٜعكٛب بٔ إغشام
ايهًٝين ايطاظ( ٟتٖ329 :ـ) قشش٘ عً ٞانرب ايػؿاضْ /ٟؿط ٠ايؿٝذ قُس
االخْٛسَ /ٟؤغػ ١زاض ايهتب اإلغالَ /١ٝطٗطإ.
 .18ؾٛا٥س األق /ٍٛاملريظا قُس سػني ايٓاٝ٥ينَ /ؤغػ ١ايٓؿط اإلغالَ/ٞ
قِ املكسغ /١ايؿٝذ قُس عً ٞايهاظُ ٞاـطاغاْٖ1427 /ٞـ.
 .19ايكٛاعس ايؿكٗٚ ١ٝزٚضٖا يف إثطا ٤ايتؿطٜعات اؿسٜج /١ايسنتٛض قٖ ٞالٍ
ايػطسإَ /طبع ١األضنإ /بػساز.
 .20ايكٛاعس ايؿكٗ /١ٝايػٝس َريظا سػٔ ايبذٓٛضزَ /ٟطبع ١اآلزاب /ايٓذـ
االؾطفٖ1389 /ـ .ّ1969 -
 .21ايكٛاعس يف ايؿك٘ اإلغالَ /ٞأب ٛايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ ضدب اؿٓبًٞ
ايبػساز /ٟٓتكس ِٜط٘ عبس ايطؤٚف غعس /ايطبع ١ايجاْ /١ٝزاض اؾ /ٌٝبريٚت/
ٖ1408ـ .ّ1988 -
 .22ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س يف ايؿك٘ ٚاألق ٍٛايعطب /١ٝأب ٛعبس اهلل قُس بٔ َهٞ
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املعطٚف بايؿٗٝس األ( ٍٚت ٖ786ـ) ؼكٝل ايسنتٛض عبس اهلاز ٟاؿه,ِٝ
َٓؿٛضات َٓتس ٣ايٓؿط /ايٓذـ االؾطفَ /طبع ١اآلزاب.ّ1980/
 .23نؿـ ايػطا ٤عٔ خؿٝات َبُٗات ايؿطٜع ١ايػطا /٤ايؿٝذ ايهبري ايؿٝذ
دعؿط ناؾـ ايػطا /٤ايطبع ١ايجاْ /١ٝطبع ١سذطٖ1322 /١ٜـ.
 .24ايهٓٚ ٢األيكاب /ايؿٝذ عباؽ قُس ضنا ايكَُ /ٞطبع ١ايعطؾإ/
قٝساٖ1358 /ـ .ّ1939 -
 .25نٓع ايعُاٍ /املتك ٞاهلٓس /ٟطبع ١اهلٓس.
 .26يػإ ايعطب احملٝط /ابٔ َٓعٛض /بريٚت /زاض يػإ ايعطبَ /طادع١
ٜٛغـ اـٝاط ْٚس ِٜاملطعؿً.ٞ
َ .27ا ١٥قاعس ٠ؾكٗ /١ٝايػٝس قُس ناظِ املكطؿَ /ٟٛؤغػ ١ايٓؿط
اإلغالَ /ٞقِ املكسغٖ1417 /١ـ.
َ .28ان ٞايٓذـ ٚسانطٖا /ايؿٝذ دعؿط باقط آٍ قبٛبَ /١طبع ١ايٓعُإ/
ايٓذـ.ّ1957 /
 .29املبػٛط /هؼ ايس ٜٔقُس بٔ أب ٞبهط ايػٖطخِػ ٓٞاؿٓؿ( ٞت ٖ483ـ)
زاض ايؿهط يًطباع /١ايطبع ١األٚىل /بريٚت.
َ .30ػتسضى ايٛغاَٚ ٌ٥ػتٓبط املػا /ٌ٥احملسخ قُس سػني ايٓٛضَ /ٟطبع١
زاض اـالؾ /١طٗطإٖ1320 /ـ.
َ .31ػٓس امحس بٔ سٓبٌ ,امحس بٔ سٓبٌ /ؼكٝل قُٛز قُس ؾانط /زاض
املعاضف مبكط /أٚؾػ

زاض قازض.ّ1950 /

َ .32كازض اؿهِ ايؿطع /ٞايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا /٤ايطبع ١األٚىل/
َطبع ١اآلزاب /ايٓذـ االؾطفٖ1410 /ـ.
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.33املكباح املٓري /ايؿ.َٞٛٝ
َ .34كطًشات ايؿك٘ /آ ١ٜاهلل املؿهٝينَ /ؤغػ ١اهلاز /ٟقِ املكسغ.١
َ .35كابٝؼ األْٛاض ْٚؿا٥ؼ األغطاض يف أسهاّ ايٓيب املدتاض ٚعرتت٘
األطٗاض /ايؿٝذ أغس اهلل بٔ إكاع ٌٝايتػرت /ٟطبع ١سذطٖ1322 /١ٜـ.
 .36املهاغب /ايؿٝذ َطته ٢بٔ قُس أَني (ت ٖ1281ـ) /ضغاي ١يف ايتك/١ٝ
َطبٛع ١نُٔ نتاب املهاغب.
 .37املٓتدب َٔ قٛاعس ايؿكٗ /١ٝايؿٝذ ايسنتٛض عباؽ ناؾـ ايػطا/٤
قانطات عً ٢طًب ١نً ١ٝايؿك٘ /داَع ١ايهٛؾ.١
َٗٓ .38از ايكاؿني ,كاس ١آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػٝس عً ٞاؿػٝين
ايػٝػتاْ /ٞزاض املؤضر ايعطب /ٞايطبع ١األٚىل /بريٚتٖ1417 /ـ .ّ1996 -
َٗٓ .39ر اإلضؾاز ملٔ أضاز ايػساز /ايؿٝذ ايهبري ايؿٝذ دعؿط ناؾـ
ايػطا /٤كطٛط ١يف َهتب ١ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.٤
َٗ .40صب األسهاّ يف بٝإ اؿالٍ ٚاؿطاّ /آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػٝس عبس
األعً ٢ايػبعٚاض /ٟايطبع ١األٚىل/ايٓذـ االؾطفٖ1404 /ـ .ّ1984 -
 .41املٛغٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتٚ /١ٝظاض ٠األٚقاف ٚايؿؤ ٕٚاإلغالَ /١ٝايطبع١
األٚىل /ايهٖ1403 / ٜٛـ .ّ1982 -
 .42ايٓٛض ايػاطع يف ايؿك٘ ايٓاؾع /آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايؿٝذ عً ٞناؾـ
ايػطا /٤ايطبع ١ايجآَْ /١ٝؿٛضات ش ٟٚايكطب /٢قِ املكسغ.١
ٚ .43غا ٌ٥ايؿٝع ١إىل ؼكَ ٌٝػا ٌ٥ايؿطٜع /١احملسخ ايؿٝذ قُس بٔ
اؿػٔ اؿط ايعاًَ( ٞت ٖ1104ـ) /زاض أسٝا ٤ايرتاخ ايعطب /ٞبريٚت/
تكشٝض ٚؼكٝل ايؿٝذ عبس ايطس ِٝايطباْ ٞايؿرياظ.ٟ
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