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كممة الهاشز
اؿُــل هلل ايــن ٟشعــٌ َــلاك ايعًُــا ٤اؾ٘ــٌ َــٔ كَــا ٤ايِــٗلاٚ ،٤ائــ٠٬
ٚايٌ ّ٬عً ٢اسةعٛس بأؾٌ٘ ايوًا٫د ٚؿري ايِوا٥ع ٚامس ٢ايلٜاْادٚ ،عًـ٢
آي٘ اسٝاَني اهللا ،٠نٗـ ايٛهٚ ٣ايعو ٠ٚايٛذكًٚ ٢ؿ ١ٓٝايٓصا.٠
ٚبعل..
ؾٗن ٙائعا٥ـ مثو ٠٭عاس ؾكٗ ١ٝؿطّٗا ٜواع ايِٝف عً ٞناُـ ايػطـا٤
جكوٜـوا حملاٗــواد اًــحام ٙايِـٝف نــاظِ ايِــرياى  ٟايـ

ايكاٖــا عًــٌَ ٢ــاَع

طًةحــ٘ ُــوظا يهحــاث ايعــو ٠ٚايــٛذك ٢ايوًــاي ١ايعًُٝــ ١يًُوشــع ايــلٜ

ا٭عًــ٢

اسوظــ ّٛايٌــٝل قُــل نــاظِ ايٝــيكَ  ٟــٔ ا ٍٚنحــاث ايحكًٝــل ٚا٫شحٗــاك إىل
غاٜاد اي ٤ٛٗٛايٛاشة َٔ ١نحاث ايطٗاه.٠
ٚقل عروْا عًٗٝا عٓل اسواشعٚ ١ايرتكك إىل كـاىٕ اسـطٛطـاد سهحةـ ١ناُــ
ايػطــا ٤ايعاَــٚ ،١ســا ناْــخ َِــحًُ ١عًــْ ٢ؿــا ٍ٥عًُٝــٚ ١كقــا٥ل ؾكٗٝــْٚ ١هــاد
َٚطايت ْاؾع ١نإ َٔ اي٥٬ل إظٝاٖ٩ا يٓٝحؿع َٓٗا محً ١ايعًِ ٚهشاٍ ايؿٌ٘.
ٚعُـــ ٬بٓٛـــاٜا ا٭ُ٥ـــ  ١ؾُٝـــا ه ٟٚعـــِٓٗ (اظحؿظـــٛا بهحـــةهِ ؾـ ـ ْهِ
ؼحاش ٕٛإيٗٝا) عًُخ َ ١ًٌ٪ناُـ ايػطا ٤ايعاَ ١بحعكٝكٗا ٚجـلٜٗٓٚا ٚجوجٝةٗـا
ِْٚوٖا.
ًاً٥ني اسٛىل عي ٚشٌ ظا َٔ ٙينْا ظٛاهْ٫َٛ ٙا اَري اسَٓ٪ني  إ ٜٛؾـل
يْ٬حؿاع بٗاٚ ،هعٌ اعُايٓا ؿائ ١يٛشٗ٘ ايهو ،ِٜإْ٘ ٚي ٞايحٛؾٝل.
ايٓاُو

F
مقدمة التحقًق
ًّٓ ٢اهلل عً ٢هًٛي٘ ا٭َني ٚآي٘ ايطاٖو.ٜٔ
ٚبعل..
ٜٴعل نحاث ايعو ٠ٚايٛذك ٢يًُوشع ايلٜ

ا٫عً ٢ايٌـٝل قُـل نـاظِ ايٝـيكٟ

ايطةاطةاٖ1337 -1247( ٞ٥ـ) اظل ايهحت اسِٗٛه ٠يف اؿٛىاد ايعًُ ١ٝسلهًـ١
اٖــٌ ايةٝــخ عًــ ِٗٝايٌــٚ ،ّ٬قــل ظــاى ٖــنا اسٔــٓـ ايٓؿــ ٍٝاٖحُــاّ ايؿكٗــا ٤يف
ايٌٓٛاد اسا ١٥اساٗٚ ١ٝنحـت ظٛيـ٘ اسيٜـل َـٔ ايِـوٚؾ ٚاؿٛاُـٚ ٞايحعًٝكـاد،
ٚاجٔـ بؿوٚعـ٘ ايؿكٗٝـ ١ايهـرري ٠اسٓحيعـَ ١ـٔ ايٛاقـع ايعًُـ ٞيًُهًّــ ٚمبٌـاٌ٥
ٌَحعلذَٝ ١يج٘ باؾاَع ١ٝاىل شٓت ايٌ ١ً٬يف ايةٝإ.
 ٖٛٚهًاي ١عًُ ١ٝآةعخ قٛه ايلهاًاد ايعًٝـا يف اؿـٛىاد ايعًُٝـَٓ ١ـن
ٓلٚهٖا يًُـوٸ ٠ا٭ٚىل يف ظٝاجـ٘ ٚ - قـل ٓـلهد َـٔ ا ٍٚايطٗـاه ٠إىل آؿـو
باث اؿض(ٚ )1انحًُخ طةاعحٗا بعـل ٚؾاجـ٘  -ؾـ ٕ ُـوٚظاجٗا ػـاٚىد ا٭هبعـني،
ٚظٛاُٗٝا م ٛميو ،اَٸا جعًٝكادٴ ايؿكٗا ٤عًٗٝا ؾحصاٚىد اسا.١٥
ٚ٭ُٖٝٸــ ١هًــاي ١ايعــو ٠ٚايــٛذكٚ ٢عُكٗــا ٚنٛهلــا ٚكقــْ ١ظــو َ٪يّؿٗــا 
اؽنٖا ايِٝف قُل ناظِ ايِرياى  ٟقٛه ْكاُ٘ ٚعر٘ يف كهًٚـ٘ ايعايٝـ ١يف
ايؿك٘.
ٚنــإ اسوظــ ّٛايعَ٬ــ ١ايِــٝف عًــ ٞناُـــ ايػطــاٚ ٤اظــلا َــٔ ابــوى ٚاٖــِ
( )1اينهٜع ،١اغا بيهى ايطٗواْ ،ٞط.149ٖ ،6
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جَ٬ن ٠ايِٝف ايِرياى٫ ،ٟىّ عر٘ َل ٠طٚ ١ًٜٛنحت َـٔ اعاذـ٘ ٚاًـحؿاك نـرريا،
 َٔٚنحاباج٘ ٖنُ ٙوظ٘ يًعو ٠ٚايٛذك.٢
ؾكــل نحــت ايِــٝف ؾــٛها يف فًــٍ ايــلهَ اذٓــا ٤ايةعــز ٜٓكــٌ نــٌ ُــاهك٠
ٚٚاهك ٠جٔــله َــٔ ؾــِ ايِــٝف ايِــرياى ،ٟذــِ عًّــل عًــ ٢بعــت ايؿكــواد جعًٝكــا
قٔريا ،ا ٚجٝٗٛعا يةعت غٛاَت آها ٤اس٪يّـ.

نسخة املخطىط:
كطٛطــَ ١هحةــًٌ٪َ ١ــ ١ناُـــ ايػطــا ٤ايعاَٸــ ١يف ايٓصـــ ،هقــِ  173ؾكــ٘،
 ٖٞٚغـ ايِـٝف عًـ ٞناُــ ايػطـا ، ٤ؿطٗـا ٌْــ ٞعـاك ،ٟيـٚ ٕٛهقٗـا
آؿو علك ٓؿعاجٗا  ،252قٝاًاد ايٛهم 5ؽ5 × 19ؽ ،ًِ 15علك ا٭ًـطو - 14
 ،19ط ٍٛايٌطو 5 - 11ؽ.ًِ 13
ٜةــلا اسـطــَ ٛــٔ اظهــاّ ا٫شحٗــاك ٚايحكًٝــل ذــِ نحــاث ايطٗــاه ،٠ؾٔ ـٌٷ يف
اسٝا ،ٙذِ ؾٌٔ يف اسا ٤اؾاه ،ٟذِ اسـا ٤ايوانـل ،ذـِ ؾٔـٌ يف َـا ٤اسطـو ،ذـِ َـا٤
اؿُٸاّ ،ذِ اظهاّ َـا ٤اية٦ـو ،ذـِ اظهـاّ اسـا ٤اسٌـحعٌُ يف ايٗٛـ ،٤ٛذـِ اظهـاّ
اسا ٤اسِهٛىٖٓ ،ا ْكـٕٷ َـٔ ٓـؿعاد اسـطـٜٚ ، ٛةـلا يف اظهـاّ ايحـًّـَ ٞـٔ
ا ٍٚاسٌأي ١ايراْٝـ ١عِـو إىل ايوابعـ ١عِـو ،ذـِ ٜٓحكـٌ إىل اظهـاّ اً٫ـحٓصا ،٤ذـِ
اظهاّ اً٫ـحاا ٤ذـِ ٌَـحعةاد ايحـًّـ ،ٞنحـت َٓٗـا ب٘ـع ١اًـطو ؾكـ  ،ذـِ إىل
ؾٌٔ يف غاٜاد اي٤ٛٗٛاد ايٛاشةٚ ،١قل عروْا عً ٢مٓ ٛؿعحني ؾك .
٬ٜظظ عًٗٝا :اْ٘  مل ٜهٔ ٜننو متاّ اسٌاٚ ،ٌ٥نإ ٜننو بع٘ٗا بـاسعٓ٢
 ٫ايًؿظٚ ،نـإ ٜ كطّـع اسٌـاي ١ايٛاظـل ٠إىل َكـاطع ذـِ ٜعًّـل عًٗٝـا ،يـنيو
قُٓا ب كهاط ْٔ ٖٛاسٌا َٔ ٌ٥ايعو ٠ٚيف ٖاَّ ايهحاث.
ذـِ إٕ ايِــٝف عًـ  ٞنــإ ٜعًّـل اظٝاْــا عًــ ٢بعـت اؾُــٌ مبـا ٜــواٖ ٙــ،ٛ
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ينيو اذةحٓا جعًٝكاج٘ باهلاَّ ٚنحةٓا بعل( ٙايِٝف عً.) ٞ

عممها يف التحقًق:
ٗ .1ة ايٕٓٸٚ ،إٗاؾ ١عَ٬اد ايحٓك. ٝ
 .2ؽوٜض اٯٜاد ايهوميٗٚٚ ،١عٗا بني قًٛني َيٖو ٜٔؼ غ.
 .3ؽوٜض هٚاٜاد اٌٖ ايةٝخٗٚٚ ،عٗا بني قًٛني ( ).
 .4ؽوٜض ايٓك ٍٛايٛاهك ٠يف اسنت َٔ َٔاكهٖا.
ٗٚ .5ع جعًٝكاد ايِٝف عً  ٞيف اهلاَّٚ ،يحُٝٝي جعًٝكاج٘ نحةٓا يف آؿـو
اهلاَّ (ايِٝف عً.) ٞ
 .6ايحعًٝل عً ٢بعت ايٓكا اي

ؼحاط يحٝٗٛػ.

 .7إٗاؾ ْٖٛٔ ١اسٌا ٌ٥نُـا يف (ايعـو ٠ٚايـٛذك )٢يف ٖـاَّ ايهحـاث; ٭ٕٸ
اسـطٛط ١ؾٗٝا مجٌ قٔري َٔ ٠نٌ ٌَأي.١
ٗٚ .8ع ؾٗاهَ ؾٓ ١ٝيًهحاث جحُ٘ٔ اٯٜاد ٚايوٚاٜاد ٚا٭ع ّ٬ؾ٘ ٬عـٔ
َٔاكه ايحعكٝل َٛٚاٗٝع ايهحاث.

شكز وتقديز:
ْحكلٸّ بايِهو اؾي ٌٜيهٌ َٳٔ اعإ يف إمتاّ ٖـنا ايعُـٌ ًٚـاعل يف طةاعحـ٘،
ٚنٕ َِٓٗ اع٘ـاًٌ٪َ ٤ـ ١ناُــ ايػطـا ٤ايعاَـٚ ١عًـ ٢هاًـِٗ اَٗٓٝـا ايعـاّ
ايِٝف ايلنحٛه عةـاَ ناُــ ايػطـا ،٤ؾصـياِٖ اهلل جعـاىل ؿـري شـيا ٤احملٌـٓني.

تزمجة املصهف

()1

ٖ ٛايٌٝل قُل ناظِ بٔ عةل ايعظ ِٝايطةاطةا ٞ٥اؿٌ  ،ايٝيك.ٟ
ٚيل (ٖ1247ـ) ،اٖ1252( ٚـ) ،يف قو( ١ٜنٌٓٚ ،)ٜ٘ٛجـٛيف ٚايـلٚ ٙعُـو ٙاظـل
عِــو عاَــا ،جعًــِ ايكــواٚ ٠٤ايهحابــ ١يف قوٜحــ٘ ،ذــِ غــاكه إىل ٜــيكٚ ،قــوا َكــلَاد
ايعًــٖٓ ّٛــاى ٚايعوبٝــٚ ١ا٭ٓــٚ ٍٛايؿكــ٘ ،ذــِ غــاكه إىل َِــٗل ٚكهَ عًــ٢
اًاجنجٗا َل ،٠ذِ هظٌ إىل آـؿٗإٚ ،ظ٘ـو كهَ ايعـامل ايهـةري ايِـٝف قُـل
باقو آ٫ؿٗاْ ٞاٱٜوٚاْ ٞاٱٜـٛاْهٝؿٖٚ ٞـ ٛابـٔ ٓـاظت ظاُـ ١ٝاسعـامل ايِـٝف
قُل جكٚ ،ٞظ٘و كهَ ايِـٝف قُـل شعؿـو بـٔ قُـل ٓـؿ ٞا٫بـاكٚ ،ٟكهَ
َريىا ٖاُِ اؾٗاهًٛق.ٞ
ٖاشو إىل ايٓصـ ًـٖٓ1281( ١ــ) ٚجهؿـٌ اًـحام ٙايِـٝف قُـل بـاقو بٓؿكـاد
ًؿوَ ٙع ٚيل ٙايِٝف قُـل جكـ ٞايِـٗري بأغـا لؿـٚ ،ٞاًـاجنج٘ يف ايٓصــ َـِٓٗ
ايِٝف َٗل ٟناُـ ايػطاٚ ،٤ايِٝف هاٗ ٞاسايهٚ ،ٞاجمللك ايِرياى.ٟ

اشهز تالمذته:
 .1ايِــٝف امحــل بــٔ ايِــٝف عًــ ٞبــٔ قُــل هٗــا ناُـــ ايػطــا-1292( ٤
ٖ1344ـ) ،عامل ،ؾكَ ،٘ٝوشع ،فحٗل ،اكٜت.
 .2ايِٝف قُل اؿٌني بٔ ايِٝف عً ٞبٔ ايِٝف قُـل هٗـا ناُــ ايػطـا٤

( )1اعحُــلْا يف جومجحــ٘ عًــ ٢نحــاث (ايٌــٝل قُــل نــاظِ ايٝــيكً ٟــريج٘ ٚاٗــٛا ٤عًــَ ٢وشعٝحــ٘ ،ناَــٌ
ًــًُإ اؾةــٛهٚ ،ٟاْظــو جومجــ ١ايٝــيك ٟيف ًَٛــٛع ١طةكــاد ايؿكٗــا ،٤ط ،14م .793ٖ ،2ؾٗــوَ
ايرتاس قُل ظٌني اؾ٬ي ،ٞط .279ٖ ،2طةكاد اع ّ٬ايِٝع ،١اغا بيهى ،ط.71ٖ ،17
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(ٖ1373 -1294ـ) ،عامل ،ؾكَ ،٘ٝوشع ،فاٖل ،اكٜت.
 .3ايٌٝل مجاٍ ايل ٜٔبٔ ظٌني اس ًٟٛٛايهًةٝهـاْٖ1377 - 1295( ٞــ)،
عامل ،ؾك ،٘ٝآٛيَ ،ٞوشع ك. ٜ
 .4ايٌــٝل ظٌــني بــٔ عًــ ٞاسًٛــ ٟٛاؿُــاَٖ1379 - 1298( ٞـــ) ،ؾكٝــ٘،
آٛي.ٞ
 .5ايِٝف ٗٝا ٤ايل ٜٔايعواقـٖ1361 - 1278( ٞــ) ،ؾكٝـ٘ ،آـٛي ،ٞفحٗـل،
اظل اعاظِ عًُا ٤عٔو.ٙ
 .6ايٌٝل عةل اؿٌـني ُـوف ايـلٖ1377 - 1290( ٜٔــ) ،عـامل نـةري ،قكـل
موٜو ،ؾك.٘ٝ
 .7ايِٝف عةل ايهـو ِٜاؾيا٥ـوٖ1382 - 1289( ،ٟــ) ،عـامل نـةريٚ ،ىعـِٝ
ٚط ُ ،اعو اكٜت.
 .8ايِــٝف عةــل ايهــو ِٜاييلــاْٖ1388 - 1304( ،ٞـــ) ،ؾًٌٝــٛف ،عــامل،
ؾك.٘ٝ
 .9ايٌٝل عً ٞابٔ ايٌٝل قُل ناظِ ايٝيكٖ1367 - 1289( ٟـ).
 .10ايِٝف قُل شٛاك اية٬غٖ1352 - 1282( ٞـ) ،عامل ،ؾكَ ،٘ٝؿٌو.
 .11ايٌٝل ٖة ١ايـل ٜٔايِٗوًـحاْٖ1386 - 1301( ٞــ) ،عـامل ،فحٗـل فـلك،
ًَٔػًٝ ،اً ٞقٓو.
 .12ايِٝف اغا بيهى ايطٗواْٖ1389 - 1292( ،ٞـ) ،فحٗل٪َ ،هق ،قكل.
 .13ايِٝف َ ٢ًٛبـٔ عُـوإ كعٝةـٌ اـؿـاشٖ1387 - 1298( ٞــ) ،ؾكٝـ٘،
ؾاٌٗ ،فحٗل ٚهع.
 .14ايِٝف ٖاك ٟبٔ عةاَ ناُـ ايػطاٖ1361 - 1289( ٤ـ) ،عـامل شًٝـٌ،
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آٛيُ ،ٞاعو.

مؤلفاته:
 .1ايعــو ٠ٚايــٛذك :٢هًــاي ١يف ايعةــاكاد ٚاسعــاَ٬دٚ ،جومجحٗــا يًؿاهًــ١ٝ
(ايػا ١ٜايكٔ ٣ٛيف جومج ١ايعو ٠ٚايٛذك.)٢
 .2ظاُ ١ٝعًَ ٢هاًت ايِٝف أْ٫اهَ ،ٟطةٛع.
 .3ايحعـاكٍ ٚايرتاشــٝػ ،طةــع (ٖ1361ـــ) ،يف اٜـوإٚ ،طةــع ظــلٜرا بعٓــٛإ
(ايحعاهض) ،عاّ (ٖ1426ـ).
 .4هًاي ١يف اشحُاع اَ٫و ٚايَٓٗ ،ٞطةٛع ١عً ٢اؿصو.
 .5ظاُ ١ٝعً ٢لا ٠ايعةاك ،طةعخ يف طٗوإ عً ٢اؿصو.
 .6ظاُ ١ٝاْ ٍٝايحصاه ََٗ ٬ل ٟايٓواق ،ٞطةعخ عً ٢اؿصو.
 .7ظاُ ١ٝعً ٢اؾاَع ايعةاً ٞيًةٗا ،ٞ٥طةع ظصو.
 .8ظاُ ١ٝعً ٢ايحةٔو ،٠طةعخ عً ٢اؿصو.
 .9ائعٝؿ ١ايهاظُ ،١ٝاكعَٓٚ ١ٝاشا َٔ ٠اِْاك ،ٙطةعخ يف بػلاك.
 .10ظاُ ١ٝؾوا٥ل ا٭ٓ.ٍٛ
 .11اً٫حٔعاثٚ ،قل طةع َ٪ؿوا يف قِ اسكلً.١

وفاته:
جٛيف  ي ١ًٝاير٬ذا 28( ٤هشت ٖ1337ــ) ،اسٛاؾـل (ٜـ،)ّ1919/4/30 ّٛ
َحأذوا مبوض ماد ايو.١٥

تزمجة الصارح
ٖ ٛايِٝف قُل ناظِ بٔ اؿاط ظٝله ايِـرياىٚ ،ٟمل ٜـننو َرتمجـُ ٙٛـ٦ٝا
عٔ بك ١ٝاشلاك ،ٙنإ ٚايلٓ ٙةاغا ي٬يةٌ.١
ٚيل يف عاّ (ٖ1290ـ)( ،)1اٖ1292( ٚـ)( ،)2شاَ ٤ع ٚايل ٙإىل نوب ٤٬يًيٜـاه،٠
ؾُهز َلٜ ٠حعًِ ايكواٚ ٠٤ايهحابَٚ ١كلَاد ايعً ّٛايعوب ،١ٝذـِ عـاك إىل ُـرياى،
ٚقطع بٗا بعت اسواظٌ ايلهاً.١ٝ
هشــع إىل نــوبٚ ٤٬عُــو 15 ٙعاَــاُٚ ،ــوع يف ايلهاًــٚ ،١جٛشــ٘ إىل ًــاَوا٤
عــاّ (ٖ1310ـــ)٫ ،ىّ بعــل ميــو ايِــٝف قُــل جكــ ٞايِــرياى ،ٟىعــ ِٝايرــٛه٠
ايعواقٚ ،١ٝهشع َع٘ إىل ايهاظُ ١ٝيف اـاٍَ َٔ ُـٛاٍ ًـٖٓ1335( ١ــ) ،ؾاقـاّ
ٜلهَ َكلَاد ايعًٖٓ ّٛاى.
ٚبعــل عــٛك ٠اســريىا قُــل جكــ ٞايِــرياى ٟإىل نــوبٚ ٤٬اًــحكواه ٙؾٗٝــا ًــٓ١
(ٖ1337ـ) ،عاك َع٘ ٚبك ٞؾٗٝا ظحـٚ ٢ؾـا ٠اسـريىا يف ايوابـع َـٔ م ٟاؿصـ ١عـاّ
(ٖ1338ـ).
اْحكٌ إىل ايٓصـ اٚا ٌ٥عاّ (ٖ1339ـ)ٚ ،جٔل ٣ؾٗٝا يًحلهٚ ٍٜايحأيٝـ.
ٓاه َوشعا عاَا بعل ٚؾا ٠ايٌٝل اب ٞاؿٌٔ آ٫ؿٗاْٖ1365( ١ًٓ ٞـ).
جٛيف اٚا ٌ٥ي ١ًٝايٌةخ ايراْٚ ٞايعِو َٔ ٜٔمجاك ٣ا٭ٚىل ًٖٓ1367( ١ـ).

( )1طةكاد اع ّ٬ايِٝع ،١اغا بيهى ،ط.68ٖ ،17
( )2اعٝإ ايِٝع ،١قٌٔ ا٭َني ،طًَٛٛ .401ٖ ،9ع ١طةكاد ايؿكٗا ،٤ط ،14م.791ٖ ،2
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اساتذته:
 .1ايٌٝل قُل بٔ ايكاًِ ايؿِاهن ٞآ٫ؿٗاْٖ1316 - 1253( ٞــ) ،ايؿكٝـ٘،
اٛٓ٫ي.ٞ
 .2ايِٝف ظٌٔ عًـ ٞبـٔ قُـٛك ايحاٜـي ٟا٭ٓـٌ ايطٗواْـ ،ٞجـٛيف يف ُـٗو
هَ٘إ ٖ1325ـ ،يف َِٗل اسكلً ،١عامل ،ؾك ،٘ٝآٛي.ٞ
 .3اسريىا قُل جك ٞايِرياىٖ1338 - 1256( ٟــ) ،ايـيع ِٝايـل ، ٜايؿكٝـ٘،
ٓاظت ذٛه ٠ايعِو.ٜٔ

تالمذته:
 .1ايِــٝف عًــ ٞبــٔ قُــل هٗــا ناُـــ ايػطــاٖ1411 - 1331( ٤ـــ) ،ؾكٝــ٘،
آٛي ،ٞاكٜت ،جكٚ ٞهع.
 .2ايٌٝل إمساع ٌٝائله (ٖ1388 - 1340ـ) ،ؾك ،٘ٝآٛي.ٞ
 .3ظٌاّ ايل ٜٔايؿاٍ اًري ٟايِرياىٖ1396 - 1316( ٟـ) ،ؾك ،٘ٝآٛي.ٞ
 .4ايٌٝل عً ٞايؿاْ ٞآ٫ؿٗاْٖ1409 - 1333( ٞـ) ،ؾك ،٘ٝآٛي ،ٞقكل.
 .5ايِٝف ظٌٔ ائايف آ٫ؿٗاْٖ1416 - 1298( ٞـ) ،ؾك ،٘ٝآٛي.ٞ
 .6ايٌٝل َوج٘ ٢ايؿريٚىآباكٖ1410 - 1329( ٟـ) ،ؾك ،٘ٝقكل ،آٛي.ٞ
 .7ايٌٝل عةل اؿٌني كًـخ غٝـت (ٖ1402 - 1332ــ) ،ؾكٝـ٘ ،ىاٖـلٚ ،هع،
فاٖلُٝٗ ،ل.
 .8ايِٝف قٌٔ عةل ايهوُ ِٜواهٖ1365 - 1319( ٠ـ) ،اكٜتُ ،اعو.
 .9ايِٝف هاٗ ٞآٍ ٜاًني (ٖ1372 - 1314ـ) ،عامل شً ،ٌٝاكٜت باهع.
 .10ايِٝف عةل ايًطٝـ بٔ عةاَ عًُ ٞاْ ٙظو ايحٓهاب

(ٖ1400 - 1330ــ)،
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ؾك ،٘ٝآٛي ،ٞعامل شً.ٌٝ
 .11قُل هٗا بٔ طاٖو ؾوط اهلل اؿًؿ ٞاؾيا٥وٖ1386 - 1319( ٟـ) ،عامل
شً ،ٌٝاكٜت نةري.
 .12ايٌٝل قُل بٔ قُٛك بٔ ٓاكم اؿٌ ، ٝايوٚظـاْ ،ٞايكُـ- 1338( ٞ
ٖ1418ـ) ،ؾك ،٘ٝآٛي ،ٞفحٗل.
 .13ايِٝف قُل ظٌني بٔ قُل هٗا ايهوباً.ٞ
َ .14وج٘ــ ٢بــٔ ُــعةإ بــٔ َٗــل ٟبــٔ عةــل ايٖٛــاث ايوُـ

ايهْ٬ٝــٚ ٞيــل

(ٖ1335ـــ)ٖ ،ــاشو إىل طٗــوإ ٚاْكطعــخ اؿةــاه ،ٙاًــحام ايوٜاٗــٝاد
ٚاؿهُ ١يف اؿٛى ٠ايعًُ.١ٝ
 .15ايِــٝف ًَٛــ ٢بــٔ نــاظِ بــٔ ظٌــني آٍ عــي ايــل ٜٔايعــاًَ- 1310( ٞ
ٖ1400ـ) ،عامل ،ؾكُ ،٘ٝاعو.
 .16ايِــٝف قُــل عًــ ٞبــٔ اس ـريىا ابــ ٞايكاًــِ بــٔ قُــل جك ـ ٞا٭ٚهكبــاكٟ
ايحاٜيٖ1380 - 1312( ٟـ) ،ؾك ،٘ٝظه ،ِٝاكٜت(.)1
 .17ايِٝف قُل جكـ ٞبـٔ قُـٛك بٗصـخ ايؿـَٛ

(ٖ1430 -1334ــ) ،ؾكٝـ٘،

َوشع ،عاهف.

مؤلفاته(:)2
 .1ظاُ ١ٝايعو ٠ٚايٛذك.٢
(ٚ )1قل ُٗل ايِٝف ايِرياى  ٟيحًُٝن ٙاسننٛه با٫شحٗاك ،ؾاْظو جومج ١ا٭ٚهكباك ٟيف فًـ ١جواذٓـا،
ط ،200ٖ ،4ايعلك ايوابع ،هبٝع (ٖ1406ـ).
( )2طةكــاد اعــ ّ٬ايِــٝع ،١اغــا بــيهى ،ط .69ٖ ،17اعٝــإ ايِــٝع ،١قٌــٔ ا٭َــني ،ط.402ٖ ،9
ًَٛٛع ١طةكاد ايؿكٗا ،٤ط ،14م .792ٖ ،2ؾٗوَ ايرتاس ،قُل ظٌني اؾ٬ي ،ٞط.381ٖ ،2
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 .2ظاُ ١ٝعً ٢هًا ٌ٥ايِٝف أْ٫اه.ٟ
 .3ظاُ ١ٝعً ٢اسهاًت يًِـٝف أْ٫ـاه ،ٟطةعـخ يف طٗـوإ امسٗـا (بًػـ١
ايطايت يف ظاُ ١ٝاسهاًت).
 .4اسٌا ٌ٥ايؿكٗ.١ٝ
 .5نحاث نةري يف ايؿك٘ ،عل ٠فًلاد ،يف ابٛاث كحًك َٔ ١ايؿكـ٘ ،قؿـٛظ عٓـل
ٚيل ٙا٭نا ايِٝف قُل يف ُرياى.
 .6جعًٝل عً ٢جكوٜواد ايٓا. ٝ٥
 .7ظاُ ١ٝكهه ايؿٛا٥ل يًِٝف عةل ايهو ِٜاؿا٥و ،ٟطةع قٌِ َٓٗا.
 .8ظاُ ١ٝايؿٔ ٍٛايػو.١ٜٚ

تزمجة املقزّر
نسبه:
ٖ ٛايؿك ٘ٝايِٝف عً ٞابٔ ايِـٝف قُـل هٗـا ابـٔ ايِـٝف ٖـاك ٟابـٔ ايِـٝف
عةاَ ابٔ ايِـٝف عًـٓ ٞـاظت (اـٝـاهاد) ابـٔ ايِـٝف ايهـةري شعؿـو ٓـاظت
(نِـ ايػطا )٤ابٔ ايِٝف ؿ٘و ،اؾٓاش ٞايٓصؿ ٞاسايه.ٞ

والدته ونصأته:
ٚيل ٖ1331( ١ًٓ ـ) يف قً ١ايعُاه َٔ ٠قاٍٸ ايٓصــ ا٭ُـوفُ ،ـت يف
بٝخ عًُِْٚ ،ٞأ َع اًو ٠اكب ١ٝجٓعله َٔ ً٬ي ١عوب ١ٝعوٜكـٜٓ ١حٗـٌْ ٞـةٗا إىل
َايو ا٭ُرت(ٚ ، )1جٛىل جوبٝح٘ شـل ٙايعَ٬ـ ١اهلـاك ٟناُــ ايػطـا ،٤ؾهـإ ًٜكٓـ٘
اسعــاهف ٚاؿهــِٜٚ ،ػنٜــ٘ ٜٚلهبــ٘ عًــَ ٢واقــ ٞايؿ٘ــٌ ٚايعةكوٜــ ،١ؾِٓــأ ؿــري
َِٓأ(ٚ ،)2بعل إ ؾوؽ َٔ ايكواٚ ٠٤ايهحاب ١جٛش٘ م ٛاسةاكَ ٨ـٔ ايعًـ ّٛا٭ٚيٝـ،١
ؾأجكٓٗا َٗٚو بٗاٚ ،شلٸ يف ؼٔ ٌٝايعً ّٛايلَ ١ٜٝٓـٔ ا٭ٓـٚ ٍٛايؿكـ٘ ظحـٓ ٢ـاه
ٜٴِاه إي ٘ٝبايةٓإ( ،)3ؾأٓةػ َٔ ؾٖ٘ ٤٬ن ٙا٭ًو ٠اسًٔعني َٔٚ ،محً ١ايعًـِ
ايٓابٗني ،جؿٛٸم عً ٢اقواْـ٘ ٚىاظـِ ايِـٛٝق يف َعـاهؾًِٗٚ ،ـةل ايهـرري َـِٓٗ يف
َعًَٛاجِٗ(.)4

(َ )1اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ،ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب ،١ط.176ٖ ،1
( )2آٍ ناُـ ايػطآَ ٤اٌٖ عطاُ ،٤انو شابو َ ٢ًٛايةػلاك.23ٖ ،ٟ
( )3ايعةكاد ايعٓا ١ٜيف ايطةكاد اؾعؿو ،١ٜايِٝف قُل ظٌني ناُـ ايػطا.12ٖ ،٤
(َ )4اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ،ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب ،١ط.183ٖ ،1
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أساتذته:
َٚٹ ـٔ اُــٗو اًــاجنج٘ ا٭عــَ ّ٬ــٔ غــري اًــوج٘ ايؿكٝــ٘ ايهــةري ايِــٝف نــاظِ
ض بـال٫ف
ايِرياى ،ٟاين ٟنإ َٹٔٵ ايُْع ا٭ًاجن ٠اسُلهٸًني  ّٜٛناْخ ايٓصـ جٳع ټ
ـ ٚؾهـو ٺ٠
ايطًة٦َٚ ١اد احملٔٸًنيٚ ،نـإ ٖـنا ايِـٝف ما ْظـو ذاقـت ٚها ٟظٔـ ٝٺ
ْـكـٸاك٠ٺٚ ،نإ ميحاى اٜ٘ا بكٛٻ ٠ايحكوٜو ٚشياي ١ايحعوٜو ٚايؿواًـ ١ائـاكق ١يف متٝٝـي
ٔ َٔاكٜل قـٛٸ ٠اي ٻح ٳًٛټـِ ؾٝـ٘ اْــٻ٘ قـلٻّ ُـٝـٓا اسرتشٳـِ اعًـ٢
َٛاٖت جَ٬نجـ٘ َٚ ،ٵ
ٌ نـإ ٜٴـ٪ذو ٙب يكـاَ ٤طايـت عايٝـ ١يف ايؿكـ٘
ظ٘ٸاه عرـ٘ ،بـ ٵ
اهلل َكاَ٘ عًً ٢ا٥و ٴ
ٚآٛي٘ عً ٢م ٛا٫ؿحٔاٖ ٚمل ِٜاهن٘ غري َٔ ٙنةاه جَٝ٬ـن ٙيف ظ٘ٛهٖــا،
ٕ و٘ـو
ٕ ظـوٻّ عًـ ٢ايِـٝف ناُــ ايػطـا ٤ا ٵ
ذِ بًـؼ ا٭َـو بايِـٝف ايِـرياى ٟا ٵ
ت اٱٖـاث ،مل ىًْـع بٴـ ٵو ٳك
ٍ غـ ٻ
كهَ غري َٔ ٙا٭عٖ ،ّ٬نا ٚايِـٝف بعـل سّـا ٜـي ٵ
ايؿحٛٻٚ ،٠مل ٜٓـيع شًةاث ايِةاثٚ ،نإ شٴـٌٻ ؼٔـ ً٘ٝعًٝـ٘ ظحـ ٢جةعـو يف عًـّٛ
ايؿك٘ ٚا٭ٓٚ ،ٍٛجًَّ٘عٳ َٔ اسعكٚ ٍٛاسٓكٚ ،ٍٛبًؼ كهش ١ا٫شحٗـاك ا ُسطًْـل قةـٌ
اير٬ذني َٔ عٴُٴوٙٹ اسةاهى(.)1
 َٔٚاًاجنجـ٘ يف اسعك ٍٛايعَ٬ـ ١ايٌـٝل عًـ ٞايًهٓٗـ ٟٛيف ايؿًٌـؿٚ ١اسٓطـل
ٚايعكا٥ل( َٔٚ ،)2اًاجنج٘ اٜ٘ا ايِٝف ٗٝا ٤ايل ٜٔايعواقٚ ٞايِٝف قُل ظٌـني
ايٓا. ٝ٥

تالمذته:
ٚجَ٬نجٴـ٘ٴ ِٖ مجٗـوٓ ٠ـاؿَ ١ـٔ نةـاه ايعًُـاٚ ٤ايةـاظرني ٚا٭كبـاٚ ٤ايٓټعـا٠
( )1مهٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ،٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌ .11 -10ٖ ،
( )2اسٔله ايٌابل.11ٖ ،
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ٚايًَّػـٳٜٝٛٸَِٔ َٔ ،اٖريِٖ:
 ايٌٝل مجاٍ ايل ٜٔلٌ اسوشع ايلٜ

ا٭عً ٢ايٌـٝل ابـ ٛايكاًـِ اــٞ٥ٛ

.
 اؿ ٙٛايٌٝل عً ٞلٌ ايٌٝل اـ. ٞ٥ٛ
 ايع ١َّ٬اؿص ١ايهاجت اٱً َٞ٬ايِٗري ايِٝف باقو ُوٜـ ايكوُ.ٞ
 ايع ١َّ٬ايؿك ٘ٝايِٝف عةل ايهو ِٜايكطٝؿ.ٞ
 ايع ١َّ٬ايِاعو ايهةري ايِٝف عةل اسٓعِ ايؿوط.ًٞٛ
 ايع ١َّ٬ايهاجـت اٱًـ َٞ٬ايِـٗري ايِـٝف اًـل آٍ ظٝـله ٓـاظت نحـاث
(اٱَاّ ائاكم ٚاسناٖت ا٭هبع.)١
 اـطٝت ايهةري ايع ١َّ٬ايلنحٛه ايِٝف امحل ايٛا.ًٞ٥
 ايع ١َّ٬ايِٝف ْٛه ايل ٜٔاؾيا٥و.ٟ
 ايع ١َّ٬ايلنحٛه َٗل ٟاسـي َٞٚنةري عًُا ٤ايٓع.ٛ
 ايع ١َّ٬ايِٝف ظٌني آٍ ىاٜو كٖاّ اسـي َٞٚايٓصؿ.ٞ

دوره الديين والعممٌ:
إٕ ُعٛه ايِٝف عً ٞناُـ ايػطاْ ٤ؿٌ٘ إٕ ٚاشة٘ ايـلٜ

ٜؿـوض عًٝـ٘ إ

ٜهـ ٕٛيف ًٚـ ا٭ظـلاسَ ،وُـلا ْٚآــعا َٛٚشٗـا ٌَٚـاْلا ،نـإ ٖـ ٛاحملؿّــي
يًكٝاّ ظ ٌ٥٬ا٭عُاٍٚ ،قل نإ ي٘ ظُٝع َِاهناج٘ ؾاعًٚ ١ٝقٚ ٠ٛجـأذريٚ ،ميهـٔ
اٱُــاه ٠إىل ايٌــُع ١ايطٝةــٚ ١اسهاْــ ١اسوَٛقــ ١اي ـ

اظحًحٗــا اًــوج٘ ـ آٍ ناُـــ

ايػطــا ٤ـ يف اجملــا٫د ايلٜٝٓــٚ ١ايعًُٝــٚ ١ايٌٝاًــ ١ٝق ـل ًــاُٖخ إىل ظــل نــةري يف

ترمجخ املقرر

19

بيٚغ٘ ،ؾٗن ٙا٭ًو ٠ايعوب ١ٝائُ ١ُٝقلٸَخ اييعُا ٤ايلٜٝٓني عً ٢اَحـلاك قـوْني
َٔ اييَإ (ايكوٕ ايحاًع عِو ٚايكوٕ ايعِو.)1()ٜٔ
هٴشٹع إي ٘ٝيف ايحكًٝل بعل اسوشع ايِٝف قُل اؿٌني آٍ ناُــ ايػطـا ،٤ؾكـل
بًــؼ كهشــ ١ا٫شحٗــاك اسطًــل قةــٌ ايــر٬ذني َــٔ عُــوٚ ،ٙجــٛىل إَاَــ ١اؾُاعــ ١يف
ائعٔ اؿٝله ٟايِوٜـ يف َهإ ٚايلٚ ٙشل ٙاهلـاك ٟهمحُٗـا اهللٚ ،اْحكًـخ
إيَ ٘ٝهحة ١شلٚ ٙابٚ ،٘ٝاٗاف إيٗٝا نرريا َٔ ايهحت اسطةٛعـٚ ١اسـطٛطـ ،١ؾٗـٞ
َٔ َهحةاد ايٓصـ اسُٗ.)2(١
ٚقل نـإ ايِـٝف ناُــ ايػطـاٜ ٤حٔــ ٹبٌٹـُاد ايوشـٌ اؾـا ٸٹك ايـنٜ ٟعُـٌ
بِٓا ٚمحـاَ يف نـٌ َٛقــ ٜـو ٣ؾٝـ٘ َٔـًع ١يٲًـٚ ّ٬اسٌـًُني( ،)3ؾهـإ
ٌٜع ٢بهٌ َا اعط َٔ ٞظـٚ ٍٛطـ ٍٛيف ق٘ـا ٤ظـٛا٥ض اسـَٓ٪نيٚ ،اؿؿـاظ عًـ٢
كَا ٤اسًٌُنيٚ ،ايلع ٠ٛيٛظل ٠ائـ ،ؾوَح٘ ًـٗاّ اعلا٥ـ٘ بأباطٝـٌ ٚاهاشٝــ
ٚاٖٚاّ ٜٴٌأي ٕٛعٓٗا اَاّ َايو  ّٜٛايل.ٜٔ

إجاسته يف الزواية:
ٜو ٟٚايِٝف اسرتشٳ ِ باٱشـاى ٠عـٔ شـلٸ ٙاٱَـاّ اهلـاك ٟعـٔ ايعَّ٬ـ ١ايهـةري
ايؿكٝــ٘ ا٭ٓــٛي ٞايوشــاي ٞايِــٗري ايٌــٝل ابــ ٞقُــل اؿٌــٔ آٍ ٓــله ايــلٜٔ
اس ًٟٛٛايعاًَ ٞايهاظُٚ ،ٞقل نحةٗا ايٌٝل اسننٛه يًِٝف اهلاك ٟشلٸ اسرتشـِ
عً ٢م ٛايحؿٔٚ ٌٝؾٗٝا َٔ ايؿٛا٥ل َا ٌٜ ٫حػ

عٓ٘ ؾكَٚ ٘ٝٴعلٸس(.)4

(َ )1كلَ ١هًاي ١اساشٌحري اس ،١ًَٛٛايِٝف عً ٞناُـ ايػطاٚ ٤كٚه ٙاٱٓ٬ظ ٞايلٜ
(َ )2اٗ ٞايٓصـ ٚظاٗوٖا ،ايِٝف شعؿو اٍ قةٛب.176ٖ ،١
(ًَٛٛ )3ع ١ايعحةاد اسكلً ،١شعؿو اـً.245ٖ ،ًٞٝ
( )4مٹهٵٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ،٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌ .14ٖ ،

يف ايعوام.
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آثاره العممًة:
ٚي٘ َٓٔ ؿاد قٝٸُ ١يف كحًـ ؾٓ ٕٛاسعوؾ ١اٱً َٔ ،١َٝ٬ايؿك٘ ٚا٭ٍٓٛ
ٚاسٓطل ٚايرتاشِ ٚاسٓاظواد بٚ ٘ٓٝبني نةاه عًُا ٤ا٭َ َٔ ١ايؿوٜكني:ٖٞٚ ،
ا :٫ٚاسطةٛعاد:
 .1اكٚاه عًِ ايؿك٘ ٚاطٛاه ،ٙايهحاث اين ٟبـني ٜـلٜوَ ،ـٔ طةعاجـ٘ يف كاه
اييٖوا ٤يف بريٚد ًٖٓ1399( ١ـ).
 .2اًٍ ايحك ٣ٛيٓٝـٌ شٓـ ١اسـأٖٚ ،٣ٚـ ٞهًـايح٘ ايعًُٝـٚ ،١ناْـخ ايطةعـ١
ايوابعـــَٓ ١ـــ٘ يف ًـــٖٓ1391( ١ــــ) َـــٔ قةـــٌ َطةعـــ ١اٯكاث يف ايٓصــــ
ا٭ُوف.
 .3بــاث َلٜٓــ ١عًــِ ايؿكــ٘ ،طةــع يف َطةعــ ١كاه اييٖــوا ٤يف بــريٚد ًــٓ١
(ٖ1405ـ).
 .4ايحعاكٍ ٚايحعاهض ٚايرتشٝػ ،طةعحـ٘ ًٌَ٪ـ ١ايـنؿا٥و ًـابكا -ناُــ
ايػطا ٤ظايٝاٚ -عاكد طةاعح٘ َطةعًًُٝ ١اْياك ٙيف قِ ًٖٓ1430( ١ـ).
ُ .5ــــوؾ ايعــــو ٠ٚايــــٛذك ،٢جكوٜــــوا يــــله َٚاًــــحام ٙايِــــٝف نــــاظِ
ايِرياى.ٟايهحاث اين ٟبني ٜلٜو.
 .6نِـــ ابــٔ ايوٗــا عــٔ ؾكــ٘ ايوٗــا ،هًــايٌَ ١ــحًَ ١ــٔ نحابــ٘ ُــوؾ
اسهاًت ،طةع يف بريٚد َٔ قةٌ َطةعٓ ١ةػ ًٖٓ1432( ١ـ).
 .7اسـحٔو َٔ َوُل ا٭ْاّ ؿـض بٝـخ اهلل اؿـواّ ،ايطةعـ ١ا٭ٚىل َـٔ قةـٌ
اسطةع ١اؿٝله ١ٜيف ايٓصـ ا٭ُوف ًٖٓ1374( ١ـ)ٚ ،ايراْٝـ ١يف ايٓصــ
اٜ٘ا يف َطةع ١اٯكاث ًٖٓ1398( ١ـ).
َٔ .8اكه اؿهِ ايِوعٚ ٞايكاْ ٕٛاسلْــ( ،ٞفًـلإ) ،طةـع ا٭َٓ ٍٚـ٘ يف
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َطةعــ ١اٯكاث يف ايٓصـــ ا٭ُــوف ًــٖٓ1408( ١ـــ)ٚ ،ايرــاْ ٞيف َطةعــ١
ايعاْ ٞيف بػلاك ًٖٓ1410( ١ـ).
ْ .9ظــواد ٚجــأَ٬دٖٚ ،ــُ ٛــنهاد َــٔ اسطاهظــاد ايعًُٝــٚ ١اسٓــاظواد
ا٭كب ١ٝبٚ ٘ٓٝبني ايلنحٛه ؾًٝٝت َ .
ْ .10كل اٯها ٤اسٓطك( ١ٝفًلإ) ،طةعح٘ اسطةع ١اؿٝله ١ٜيف ايٓصــ ا٭ُـوف،
ٚطةع ١اؿو َٔ ٣قةٌ َطةعًًُٝ ١اْياك ٙيف قِ ًٖٓ1427( ١ـ).
ْٗ .11ض ائٛاث إىل ظٌ َِه٬د اٱعواث ،طةعح٘ َ ١ًٌ٪اينؿا٥و ًابكا.
ْٗ .12ض اهلـل ٣يف عًـِ ايهـ ،ّ٬اسطةعـ ١اؿٝلهٜـ ١يف ايٓصــ ا٭ُـوف ًـٓ١
(ٖ1354ـ).
 .13ايٓــٛه ايٌــاطع يف ايؿكــ٘ ايٓــاؾع ،جكوٜــوا يةعرــ٘ اـــاهط يف ايؿكــ٘ (اهبعــ١
فًلاد) ،ايطةع ١ا٭ٚىل َٓ٘ َـٔ قةـٌ َطةعـ ١اٯكاث يف ايٓصــ ا٭ُـوف
ًٖٓ1381( ١ـ)ٚ ،ايراْ َٔ ١ٝقةٌ ًحاه ٠يف قِ اسِوؾ ١يف ًٖٓ1430( ١ـ).
ذاْٝا :اسـطٛطاد:
 .14إظٗاه اؿلُ ،ـوؾ ؿاُ ١ٝايِٝف َ ٬عةلٹاهلل ايٝيك.ٟ
 .15اؿل ايٝكني يف جواشِ اسعَٔٛني .
 .16هًاي ١يف اَاه ١ٜايٝل.
 .17هًاي ١يف ٚظل ٠ايٛشٛك.
ُ .18ـوؾ ايوًاً( ٌ٥ح ١عِو فًلا).
ُ .19ـوؾ اسهاًت (اهبع ١فًلاد).
ُ .20وؾ ػوٜل ا٫عحكاك.
ُ .21وؾ نؿا ١ٜا٭ٓ( ٍٛعِو ٠فًلاد).
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ُ .22ـوؾ َٓظ ١َٛايٌةيٚاه.ٟ
 .23نحاث ا٭ظهاّ ،جكوٜوا يةعر٘ اـاهط يف ا٭ًٓ( ٍٛح ١فًلاد).
 .24ايهًِ ايطٝت ،فُٛع ١هًاَٚ ٌ٥كا٫د.
 .52ايهٛانت ايلهٸ ١ٜيف ا٭ظهاّ ايٓع.١ٜٛ
ٚجعٌُ َ ١ًٌ٪ناُـ ايػطا ٤ايعاَ ١عً ٢ؼكٝل ٚإؿواط جًو ايـلهه ٗـُٔ
ًَٛٛع ١جواس ايِٝف عً ٞآٍ ناُـ ايػطا.٤

وفاتُهُ:
يةٻْ ٢لا ٤هب٘ بعل إٵ انٌُ جهـةري ٠اٱظـواّ اذٓـا ٤اكا ٤ؾوٜ٘ـ ١ايعِـاٚ ،٤نـإ
ميو يف ي ١ًٝا٭هبعا 19 ٤هشت ا٭ٓٳِٸ َـٔ ًـٖٓ1411( ١ــ)ٚ ،كؾـٔ يف َكـا ٠شـلٸٙٹ
ايِٝف ا٭نا ناُـ ايػطا ٤يف قً ١ايعُاه َٔ ٠قاٍ ايٓصـ ا٭ُوف(.)1

( )1مٹهٵٚٷ َٔ ظٝا ٠ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا ،٤ايٌٝل عةل ايٌحاه اؿٌ .36ٖ ،
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الصفحة االلوى من املخطوطة
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الصفحة االخرية من املخطوطة

F
ٚي٘ اؿُل

أحكام التقمًد واالجتهاد
ـ يف عةاكاجٹ ٹ٘ ٚٴَعاَ٬ج٘ٹ إٵ ٜهٕٛٳ فُ ٳحٗـلا
اسٌأي ١اٚ٫ىل :هتٴ عً ٢نٌُِّ َهًَّ ٺ
اَ ٚٴكًِّلا ا ٚقُحاطا(.)1
ِ اُ٫ــحػاٍٴ بــ٘
ٚميــو ً٫ــحك ٍ٬ايعكــٌ بٛشــٛث اـــوٚط عــٔ عٗــلَ ٠ــا عٴًٹـ ٳ
إمجاٚ ٫جؿٔ ٫ٚ ،٬ٝؤٌ إ ّ٫بأظلٖا.
ٜ ٫كاٍ :عًُٴ٘ٴ اٱمجايٜٓ ٞعٌټ بعل عًُـ٘ٹ ايحؿٔـًٞٝٸ بـايحهًٝـ يف َـٛاهك ؾـ٬
ٜةك ٢فاٍٷ يكاعل ٠اُ٫حػاٍ إ ّ٫يف جًـو اسـٛاهك اسعًَٛـٖ ،١ـنا َـع اْٸـ٘ إٕٵ متٻ ؾ نّـا
ٜحِټ يف ايعةاكاد كٕٚٳ اسعاَ٬د; إم  ٫جهًٝـ ؾٗٝا.
٭ْٸا نٓع َٔ ام ٍ٬ايعًِ ا ٫ٚيرةٛجـ٘ بعـل ايعًـِ ايحؿٔـ ًٞٝبـايحهًٝـ مبـٛاهك
غري جًو اسٛاهك اٜ٘ا.
ً ـًَُّٓا يه ـٔٸ ايِ ـوّ ايةــلٟٚٸ يف اسكــاّ ٜكح٘ــ ٢اُ٫ــحػاٍ; يٛشــٛث ؼٔــٌٝ
ٔ عكٚ ،٬ايـااَ ٠٤ـع عـلِّ ايؿعـٕ غـريٴ شاهٜـ ٫ ،١اقـٌ َـٔ اظحُـاٍ عـلّ
اسَ٪ٳِّ ِ
شوٜاْٗا ؾٌٜ ٬حكٌټ ايعكٌ باياا ٫ٚ ،٠٤عٴًٹِ َٔ ايِوع اؿهِٴ بٗا ،ؾٝةكـ ٢اظحُـاٍ
اـطو غري َأََٚ ،ٍٕٛع٘ ٌٜحكٌټ ايعكٌٴ با٫ظحٝا ٚاُ٫ـحػاٍٖ ،ـنا يف ايٛاشةـاد
ايحهًٝؿٝــ - ،١جعةلٜــ ١ا ٚجٓٛٸـًٚ ،- ١ٝاَٸ ـا يف اسعــاَ٬د ؾاظحُــاٍٴ بكــا ٤اســاٍ عًــ٢

(ٖ( )1ن ٙق٘ٝٸَٓ ١ؿًٔ ١ظكٝك ١ٝبايٌٓة ١يحهًٝـ ؿـاٖ ،ا ٚايٛاشـت عًٝـ٘ ٖـٚ ٛاظـل َٓٗـاٚ ،اَٸـا بايٌٓـة١
إىل َطًل ايحهايٝـ ؾَٗ ٞاْع ١ؿً .)ٛنحت ٖن ٙاؾًُ ١يف اهلاَّ ٚنحت يف آؿوٖا ظـوف ع ،عًـَ ٢ـا
ٜةل َٔ ٖٞ ٚجعًٝكاد ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا َٔ ٫  ٤جكوٜو ٙعً ٢ايِٝف ايِرياى.ٟ
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ف ؾ ٘ٝظحـ٢
ل ٳّ شٛاىِ ايحٔوټ ٹ
ًَوٹ َايهٹ ٹ٘ ،بٌ نٕٛٴ َكح٘ ٢ا٭ٌٓ ميو ٜٳكح٘ ٞعٳ ٳ
ِ باْ٫حكــاٍ ،ؾٗــ ٞاٜ٘ــا هاشعــ ١إىل اظحُــاٍ ايحهًٝـــ ايحعوميــ ٞايٓاُــَ ٧ــٔ
ٜٴعٵًـ ٳ
اظحُاٍ بكا ٤اساٍ عًًَ ٢و َايه٘ ا٭ٚٸٍ.
ٚباؾًُ ٫ ١وحـاط يف إذةـاد ٖـنا ايٛشـٛث إىل إذةـاد ايعًـِ باُ٫ـحػاٍ ،بـٌ
اظحُاي٘ اسكو ٕٚباظحُاٍ ايعكاث; يعلّ اسَ٪ٳِّٔ ناف.
ٳ ٚٹَٔٵ ميٹو ٜٳظٗٳو إٸ ا٭ٚؾل جكٝٝـل ٙبػـري ايٝكٝٓٝـاد ،نُـا ٜـأج ٞايحٔـوٜػ بـ٘ يف
اسٌأي ١ايٌاكً ،١إ ٫إٵ ٜوشـع ايـٝكني ؾٗٝـا إىل ا٫شحٗـاك ،بـٌ ٜٓةػـ ٞاٱُـاه ٠إىل
إٸ ايٛشٛث اسيبٛه عكً ٌّٞإهُاك ٟإىل ٚشٛث ؼٔ ٌٝايؿواؽ عٔ ايٛاقعٝاد.
ؾؿ ٞاسكاّ إُها٫د:
اظلٖا :إٕٸ ايٛشٛثٳ مل ٜعاقت عً ،٘ٝمبعٓ :٢إٕٸ اٱٌْـإ إما مل ٜهـٔ فحٗـلا
 ٫ٚقحاطا َ ٫ٚكًلا ٚطابل عًُ٘ ايٛاقع  ٫عكاث عً.٘ٝ
ٚايراْ :ٞإٕٻ اي٘وٚهٜاد مل جهٔ َٔ ا٭قٌاّ اير٬ذ.١
ايرايــز :إٕٻ ايٛاشــت ا ٫ٚعكــٖ ٬ــ ٛا٫شحٗــاك بحعــٝني ٚظٝؿحــ٘ َــٔ جكً ٝـلٺ اٚ
اظحٝا ٺ ا ٚاشحٗاكٚ ،ايحعكٝل :إْٸ٘ يف ٖنا ايٛقخ ايٛاشتٴ ايحكًٝلٴ; يعٌو اؿ.ٜ٘ٛ
ايوابعٜ :ٴٌحٳرٵٖٓ َٔ ٢ن ٙايكاعـل ٠ايحهـايٝـ ايـ

 ٫وحُـٌ جٳ ٳٓصټيٴٖـا ٚايعكـاث

عًٗٝا.
ٌ با٫ظحٝا ٹ َٴصحٗلا نإٳ ا ،٫ ٚيهٔٵ هتٴ
اسٌأي ١ايراْ :١ٝا٭ق ٣ٛشٳٛاىٴ ايعٳ ٳُ ِ
إٵ ٜهٕٛٳ عاهؾا بهٝؿٝٸ ٹ ١ا٫ظحٝا با٫شحٗاك ا ٚبايحكًٝل.
ايظـــاٖو إٻ ْظـــوٳٙٴ يف ٖـــن ٙاسٌـــأي ١إىل إٸ شـــٛاىٳ ا٫ظحٝـــا ٹ غـــريٴ َٴــــحٳٍّٕ
باجملحٗل ،ٜٔبٌ ٖ ٛشـا٥يٷ ظحٻـ ٢بايٌٓـة ١إىل اسكًِّـل ٚإٕٵ نـإٳ ٳٜصـتٴ عًٝـ٘ إٵ ٜهـٕٛ
َٴصحٗلا يف شٳٛاىِ ٹ ٙاَ ٚٴكًٸلا; إم ي ٍٝشٛاىٴٙٴ َٔ ايكطعٝٸاد ٚاي٘ٻوٚهٜاد.
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ف نٝؿٝٸــ ١ا٫ظحٝــا ٹ ٜهــٕٛٴ ناجملحٗــل يف شــٛاىٙٹ
ٚنٝـــ نــإ ؾايعــاَٞټ إٕٵ عٳــ ٳو ٳ
ل ِّ ا٫ظحٝــا ٹ َ -ــٔ ايعً ـِِ
ٔ َ -ــع عٳ ـ ٳ
بايٌٓــة ١إيٝــَ٘ ،ــٔ غ ـريِ ؾــومٍ بــني إٵ ٜــحُٳهَّ ٳ
ايحٸؿًٔٞٝٸ باؿهِ ا ٚاٱمجاي ،ٞؾ٘ـ ٬عُٻـا إما ٜ ٫ـحُهَّٔ إَ ّ٫ٹـٔٵ ؼٔـ ٌٝايظّـٔ،
ض نْٛٹ ـ ٹ٘ اظحٝاطــاَ -ٹ ـٔ ايك٘ٳ ـاٜا اي ـ
ٚيعٳ ـٌٻ شٳ ـ ٳٛاىٳ ا٫ظحٝــا ٹ َ-ٳ ـع ؾ ـوٵ ِ

قٝاًــاجٴٗا

ٳَ ٳعٗاَٚ ،ٳٔٵ ٳُٜٵٓٳـعٵ عٓـ٘ ؾٗـٜٓ ٛظـوٴ إىل إٻ ا٫ظحٝـا غـريٴ َحعكِّـل; ٭ْـ٘ ٜٳعحـاٴ اؾـيٵ ٳّ
بــا٭َو ا ٚايٛشــ٘ ،ؾُ ـعٳ عــلِّ ظٴٔــٛيٹ ٹ٘ ٜ ٫هؿــ ٞايعٳُٳ ـٌٴ عــٔ ايٛاقــع ،ؾــٜ ٬هــٕٛ
اظحٝاطاٚ ،ننا  ٫اظٔټ إٵ ٜهٕٛٳ ؾـٛاى ا٫ظحٝـا يف غـري ايعةـاكاد كـايـٷ ظحٻـ٢
ـ عً ٢ايحٻهواه ؾ٘ٵ ٬عُٻا إما مل ٜحٛقـ; إم َٳـٔٵ ميٓـع عٓـ٘ ميٓـع عـٔ نْٛٹـ ٹ٘
إما جٛقَّ ٳ
اظحٝاطا; ٭ٕٻ نٝؿٝٸـ ١نـ ِٕٛايِـ ٤ٞاظحٝاطـا ىحًٹــٴ عٌـت ا٭ْظـاهٚ ،يـنا منـو يف
اسنت اْٻ٘ (هتٴ إٵ ٜهٕٛٳ ايعاَٸ ٞعاهؾا بهٝؿٝٸـ ١ا٫ظحٝـا )ًٚ ،ـٝص ٤ٞإٕٵ ُـا٤ٳ اهللُ
اْٻ٘ٴ هتٴ إٵ جهٕٛٳ َعوؾح٘ بٗا ْاُ َٔ ١٦اشحٗاك ا ٚجكًٝل.
ٚ٭شٌ َا َٳوٻ َٔ اؿح٬فٹ ا٫ظحٝـا ٹ ٹبعٌـتٹ اسـٛاهكٹ قـل ٜهـٕٛٴ ا٫ظحٝـا ُ يف
ايؿعٌِ ٚقل ٜهٕٛٴ يف ايرتى ،نُا منو ٙيف:
اسٌأي ١ايراير :١قل ٜهٕٛٴ ا٫ظحٝا ُ يف ايؿعٌ نُا إما اظحٌُ ن ٕٛايؿعٌ ٚاشةا
ٚنإ قاطعا بعلّ ظوَح٘ٚ ،قل ٜه ٕٛيف ايرتى نُا إما اظحٌُ ظوَ ١ؾعٌ ٚنـإ
قاطعا بعلّ ٚشٛب٘ٚ ،قل ٜه ٕٛيف اؾُع بني اَوَ ٜٔع ايحٸ هواه نُا إما مل ٜعًِ
إٻ ٚظٝؿحٴ٘ ايكٔو ا ٚايحُاّ.
ٚاْ٘( )1قـل ٜهـ ٕٛيف اؾُـعًٚ ،ـٝص ٤ٞإٕٵ ُـا٤ٳ اهلل اْٸـ٘ قـل ىحًــ يف ايِـ٤ٞ
(( )1قــل ٜكــاٍ :إٸْـ٘ اُٖــٌ َــٔ ايهٝؿ ٸٝـادٹ ايِـوّ يف اؾيٝ٥ــٚ ١ايِــوطٚ ١ٝاساْعٝــ ١ا ٚجهــواه ايــرتى ٚايعــلّ،
نايِوّ يف ظوَ٤ُٞ ١ٺ بني اطوافٺ نرري٠ٺٚ ،ميهٔ إٵ ٜلؿٌ ٖن ٙايهٝؿٝاد يف ا٭قٌاّ اسحكلَ ،)١ايِـٝف
عً. ٞ
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ايٛاظل عٌت اـٔٝٓٛاد ،ؾكل ٜه ٕٛا٫ظحٝا بؿعً٘ٚ ،قل ٜه ٕٛبرتن٘.
ٚنٝـ نإ ؾُا منوْـا َـٔ إٻ ايٓٳظـ ٳو يف ٖـن ٙاسٌـأي ١إىل شـٛاى ا٫ظحٝـا غـريٴ
كــحٍٕ باجملحٗــل ظٗٳـ ٳو إٻ ايؿــوم( )1بــني ٖــن ٙاسٌــأيٚ ١اسٌــأي ١ايوابعــ ١يــ ٍٝمبصــوك
اٱط٬م ٚايحكٝٝل ظحٸٜ ٢حٖٛٻِ ؾٗٝا ايحٸهواه; إم ٜهؿـ ٞايحٸٔـوٜػ بـاٱط٬م يف ٖـنٙ
اسٌأي ١عٔ ايحعوض يحًو.
اسٌأي ١ايوابع :١ا٭ق ٣ٛشٛاىٴ ا٫ظحٝا ٚي ٛنـإٳ َٴٌـحًيَِا يًحٸهـواه ٚاَهـٔ
ا٫شحٗاك ا ٚايحكًٝل.
ـ عًـ ٢ايحٸهـواه ظحٻـ ٢يف َـا إما نـإ اؾـيٵ ٳّ
َِٓأ ايِټةٵ ٳٗ ٹ ١يف ا٫ظحٝا إما جٛقَّ ٳ
ِ بـا٭َوِ ُٚٳـوَّ يف نٝؿٹٝٻـ ٹ ١اسـأَٛه بـ٘ عًـٚ ٢شـ٘ٺ ٫
با٭َو ؾ ٘ٝقؿٛظا ،نُـا إما عٳًٹـ ٳ
خ اٱمجـاع ؾٗـ،ٛ
ش ٳُاعٳ ٹ ١اٱمجاعٳ عً ٢اسٓع عٓ٘ ،ؾـ ٕٵ ٳذةٳـ ٳ
ٳٜصٵُعٗا ٚاظل ْٖ ٛٳكٌْٴ ٳ
ٚإ ٫ؾاسوشع ٖ ٛا٭ٌٓ ٚايكاعل.٠
ٌ ايػٳـ ٳوض
عٔٻـ ِ
ِ بأعٳُِّٝٻ ٹَ ١حعًَّل ا٭َوِ َٹـٔ َٴ ٳ
عٔٻٌٴ ايه ّ٬ؾ :٘ٝإٕٻ َع ايعٹًْ ِ
َٚٴ ٳ
نُــا يف شٴـٌِّ ايعٹةــاكادٚ ،ظهــِ ايعكــٌ ٌَــحك ٬بٛشــٛثٹ اٱجٝــإِ ٹبٗــا عًــٚ ٢ٳش ـ٘ٺ
ؤٌٴ ب٘ٹ غ ٳوضٴ اسٛىل يٛشٛث ؼٔـ ٌٝايػـوض عًٝـ٘ ٌَـحك ،٬ا ٚؿهُـ٘ بعـلّ
ظٔ ٍٛاَ٫حراٍ ًٚك ٛا٭َو إ ّ٫بنيو ٜٳ ٳحعٝٸٔٴ ا٫ظحٝـا ب جٝـإ اسـأَٛه بـ٘ عًـ٢
ض اســٛىل ًٚــك ٛٹ اَــو ،ٙؾٝصـتٴ اٱجٝــإ بــ٘
ٚشـ٘ٺ ؤـٌٴ يــ٘ ايعًــِ عٔــ ٍِٛغـ ٳو ِ
شاىَــا بــا٭َو جؿٔــ ٬ٝقآــلا يٛشٗــ٘ َٴحكوِّبــا بــ٘ ٝٸ ـيا يٛاشةاجــ٘ عــٔ ٌَــحعةٸاج٘،
ٖٚهنا ،إ ّ٫إٵ ٜك ٛٳّ كيٌٝٷ اشحٗاكٟٳ عً ٢عـلِّ ٚشـٛثٹ بعـت ٖـن ٙا٭َـٛهٚ ،إّ٫
(( )1اق :ٍٛيعٳٌٻ ايؿومٳ ٖ ٛإٻ اسٌأي ١ايراْ ١ٝناْخ َِحًُ ١عً ٢شـٛاى ا٫ظحٝـا يف َـا نـإ فحٗـلا ؾٝـ٘ اّ
َك ًِّ ـلاٚ ،اسٌــأي ١ايرايرــ ١ناْــخ َِــحًُ ١عًــ ٢نٝؿٝــاد ا٫ظحٝــا ٚ ،ايوابعــَِ ١ــحًُ ١عًــ ٢شــٛاى جــوى
ا٫شحٗاك ٚايحكًٝل ٚايعٌُ با٫ظحٝا  ،بلي ٌٝاْٻ٘ٴ عٳةٻوٳ ؾٗٝا ب َهإِ ا٫شحٗاك) ،ايِٝف عً. ٞ
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ع عــلِّ اٱطــ٬م يف كيٝــٌِ ايحٸهًٝـــ  -نُــا ٖــ ٛاسؿــوٚض  -ؾُــا نــإ َــٔ
ؾُٳــ ٳ
ايعٛاهض اسحأؿٸوٚ ٠نإ ايٛاشـتٴ إًـكا ا٭َـو ٚإجٝـإ قٔٸـٌ غـوض اسـٛىل ٫
فاٍٳ إ ّ٫ي٬ظحٝا .
ْعِ إٕٵ قاَخ بٝٸُٓ ١وعٝٸٚ ١كيٌٝٷ َعحاٷ عً ٢عـلِّ اعحةـاه ُـ٤ٞٺ َٓٗـا مل هـت
ا٫ظحٝا َٔ شٗ١ٺ ،نُا قل ٜٴلٻع ٢اٱط٬مٴ ايٌـهٛجٞټ يف اٚاَـو ايعةـاكاد بايٌٓـة١
إىل قٔل ايٛش٘ ٚايحُٝي.
ٚجٗٛــٝع٘ :يف ٌَــك غــوض اســٛىل ٚاَ ـوِ ٹ ٙبــ٘ إٕٵ مل ٜٳهُ ـٔٵ اَــوا ٳهاشعــا إىل
ايعٴوٵف بٌ نإ َٔ ؿٴٔٝٓٛٸادٹ اسٛىل ٚفع٫ٛجٹ ٹ٘ عٝزٴ مل ٜهٔ يػـريِ ٹ ٙطوٜـلٷ إيٝـ٘
ٚنــإ ــا جػؿــٌ عٓــ٘ ايعاَٸـًٜ ٫ٚ ،١حؿحــ ٕٛإيٝــ٘ ظحٸـ ٢ؤــٌ هلــِ ايِـوّ ؾــٝعهِ
عكًِٗ با٫ظحٝا ظحٸ ٢ميهٔ إٵ ٜكاٍ ؾٝـ٘ بـإٔٻ بٝاْـ٘ َٛنـٍٛٷ إىل ايعكـٌ ً٫ـحك٬ي٘
ٌ بػوٗــ٘ٚ ،ؿــايـ
ت عًــ ٢ايِــوع بٝاْــ٘ٚ ،إ ّ٫٭ؿ ـ ٻ
با٫ظحٝــا عٓــل ايِــو ٳٚشٳ ـ ٳ
لّٴ بٝإِ َا ٖ ٛكؿٝـٌٷ يف ؼٔـ ٌٝغوٗٹـ ٹ٘ ٚإطاعحـ٘٫ ،
ايًطـ ايٛاشت عً ;٘ٝإم عٳ ٳ
ٜٓكٕ عٔ ًهٛجٹ ٹ٘ عٔ آٌِ ايحهايٝـ.
ل ٹَ ٹ٘; إم يـ ٛنـإ َرـٌ ميـو يةـإ ،ؾـٝعهِ
ل ِّ  ٍٛٓٚبٝاْ٘ إيٓٝا هيّٴ بعٳ ٳ
عٳ
ع ٳ
ؾُٳ ٳ
ظحٻـ ٢وهـِ ايعكـٌ
ض َٔ ايعةل بٌـ ٝٳ
بعلّ كؿً٘ٚ ،يهٓٓا سَّا يِٵ ٳْعٵًِٵ يًُٛىل غ ٳو ٷ
بٛشٛثٹ ؼٔ ً٘ٝعً ،٘ٝبٌ اظحًُٓا إٵ ٜهٕٛٳ متاّ غوٗ٘ يف ايعةاكاد فوٻك ايطاع١
ٚإجٝــإ ايؿعــٌ بــلاع ٞا٭َــو ٌْــرتٜػٴ َٹ ـٔ اُ٫ــحػاٍ َــٔ ٖــن ٙاؾٗــ ;١٭ْٸ ـ٘ َــة ٌّ
ِ ايعكـٌ
ض غريٴ َحعًَّل اَـوِ ٹ ٙظحٸـْ ٢كـع َـٔ اشـٌ ظٴهْـ ِ
عً ٢إٵ ٳْعٵًِٵ إٻ ي٘ َٓٸا غ ٳو ٷ
بٛشــٛث ؼٔــ ٌٝغوٗـــ٘ يف نًُْؿــ ٹ ١ا٫ظحٝـــا  ،يهٓٓــا محُـــٌ شــلٸا إٵ ٜ ٫هـــٕٛ
يــ٘ غــوضٷ ًــ ٣ٛاٱطاعــٚ ١إجٝــإٴ َحعًِّ ـل ا٭َــو بــلاع ٞاَــوٙٹ ،ؾ ـ ٕٻ ٖــنا اسعٓــ٢
َعًّٛٴ ايٛشٛث يف َا نإٳ َٔ ايعةاكاد ٚايِـوّ يف ٚشـٛثٺ اىٜـل َٓـ٘ٚ ،ا٭ٓـٌ

شرح العروح الىثقى

30

اياا.َ٘ٓ ٠٤
ٚكعـ ٣ٛإٸ ظٔـ ٍٛاَ٫حرـاٍ ًٚــك ٛا٭َـو عكـَ ٬ــة ٌّ عًـ ٢إجٝـإ َحعًّكــ٘
ض ٚشت اٱجٝإٴ ب٘ عًـ٢
عًٚ ٢ش٘ٺ َٴٌك ٺ يػوٗ٘ ،ؾُع اظحُاٍ إٵ ٜهٕٛٳ ي٘ غ ٳو ٷ
ٚش٘ٺ ٌٜك ب٘ ي ٛنإ.
ل ٹَٔ إجٝإ َحعًّك٘; إم يـ ٛبكـٞ
ؾُلؾٛع ٺ ١بأْ٘  ٫وحاط إىل ًك ٛا٭َو إىل اىٵ ٳ ٜٹ
َع ظَٔ ٍِٛحعًّك٘ ييّ ؼٔ ٌٝاؿآٌ.
ض َـٔ ا٭َـو يًعًـِ بـ٘ وـلس اَـوا آؿـوا
ْعِ ي ٛؾـوض عـلّ ظٔـ ٍِٛايػٳـ ٳو ِ
يٛشٛك َٓاطَ٘ٚ ،ع ايِوّ ؾا٭ٌٓ علَ٘.
ٕ إٸ اقح٘ا ٤ايكاعل ٠ا٫ظحٝا ب جٝإ نٌ َا ٜٴعحٌُ كؿًـ٘ يف اَ٫حرـاٍ
ؾحًـٻ ٳ
َــة ٷ عًــ ٢اظ ـلٹ اَــوٚ ،ٜٔنُٖ٬ــا ٓٛعــإٚ ،ظ ٦ٓٝـنٺ ؾًــِ ٜة ـلٳ َــا ٜكح٘ــ ٞعــلّ
ايكٓاعــ ١با٫ظحٝــا بــايحهواه بعــل ٗٚــٛؾِ ٓــلمِ اٱطاعــً ١ــ ٣ٛاٱمجاعــاد
اسٓكٛيــٚ ١ايٌــري ٠اســلؾٛعإٚ ،مل ٜرةـخٵ ُــ٤ٞٷ َُٓٗــا ،ؾــايحعكٝلٴ شــٛاىٴ ا٫ظحٝــا
بايحٸهواه َا كاّ جٔلم اٱطاع.١
اسٌأي ُ١اـاٌَ :١يف ٌَأي ١شٛاى ا٫ظحٝـا ٜٳًْـ ٳيّٴ إٵ ٜهـ ٕٛفحٗـلا اَ ٚكًّـلا
٭ٕٻ اسٌأي ١ؿ٬ؾ.١ٝ
يعٌٻ غوٗ٘ َٔ ايحعً ٌٝإٸ ٖن ٙاسٌـأي ١يٌٝـخ َـٔ اي٘ٸـوٚهٜاد ا ٚايٝكٝٓٝـاد
ل ٳّ شـٛاىِ ٹٙ
ظحٸ ٫ ٢وحاط إىل ا٫شحٗاك ٚايحكًٝـلٚ ،يـ ٛقٝٸـل ميـو مبـا إما اظحُـٌٳ عٳـ ٳ
نإ اٚىل; ٭ٕٸ اسـلهى يف اًـرتاظْ ١ؿـٍ ايعـاَٸ ٞظٔـ ٍٛاسـ َِّٔ٪يـ٘ٴ عكـ ،٬ؾـ ما
ل ٳّ شــٛاى ٫ ٙؤــٌ يــ٘ اســَٚ ،َِّٔ٪ــع عــلّ اظحُايــ٘ نــإٳ ي ـ٘ٴ َــ،َِّٔ٪
اظحُــٌ عٳ ـ ٳ
ؾٝهٕٛٴ ٖ ٛاسٓا ُ كٚ ٕٚشٛك اـ٬ف يف ايٛاقع.
ٚبٗنا ٜظٗـوٴ يـو ايٛشـ٘ يف اسٌـأي ١ايٌاكًـ ١ظٝـزٴ إٸ ايٝكٝٓٝـاد ايـ

ظهـِ
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بعلّ ٚشٛثٹ ا٫شحٗاك ٚايحكًٝل ؾٗٝا ي ٍٝؿٔ ٖٛاٱمجاعـاد ،بـٌ نـٌِّ َـا مل
وحٌُ ايعةل ؾ ٘ٝايٛقٛع يف ؿ٬ف ايٛاقع.
اسٌــأي ١ايٌاكًــ :١يف اي٘ٻ ـوٚهٜاد  ٫ظاشــ ١إىل ايحكًٝــل نٛشــٛثٹ ائٻ ـ٠٬
ٌ يـ٘ٴ ايـٝكنيٴٚ ،يف غريُٖـا هـتٴ
ٚائٻٚ ّٛمُٖٛاٚ ،ننا يف ايٝكٝٓٝٸـادٹ إما ظٳٔٳـ ٳ
ـٝٻـو بٓٝٳـ٘ٴ ٚبـنيٳ
ٔ ٳج ٳ
ايحكًٝل إٕٵ مل ٜهٔ َٴ صحٗـلا إما مل ميهـٔ ا٫ظحٝـا ٚ ،إٕٵ اَٵهـ ٳ
ايحكًٝل.
ُوٵطني:
ظآً٘ :إٕٻ ٚشٛثٳ ايحكًٝل عٳٝٵٓا ٜحٛقَّـٴ عًٚ ٢شٛكٹ ٳ
ظلُٖا :علّٴ نْٛٹ ٹ٘ َٴصحٗلا.
ا ٳ
ع اْحؿا٤ٹ ا٭ٚٸٍ ٜحعٝٸٔٴ عً ٘ٝا٫شحٗاكَٚ ،ع
لّٴ إَهإِ ا٫ظحٝا  ،ؾُٳ ٳ
عٳ
ٚذاُْٗٝا :ٳ
اْحؿا٤ٹ ايراْ ٞؽٝٸو بني ا٫شحٗاكٹ ٚا٫ظحٝا .
ٚباؾُُٵً ١ؾٔٴٛهٴ اسٌأي ١اهبع; ٭ْٸٗا إَٸا ميهٔ ا٫ظحٝا ؾٗٝـا اٚ ،٫ ٚعًـ ٢نُـٌِّ
ل ِّ إُهاٍِ ا٫ظحٝا ٜحعٝٸٔٴ عً ٘ٝا٫شحٗـاك
عٳ
ع ٳ
جكلٜوٍ إَٸا إٵ ٜهٕٛٳ فحٗلا اّ  ،٫ؾُٳ ٳ
إٕٵ نإ َٴصحٗلا ٚايحكًٝل إٕٵ نـإ عاَٸٝـاَٚ ،ـع إَهـإ ا٫ظحٝـا ؽٝٻـو اجملحٗـل بٓٝـ٘
ني ايحكًٝل.
ٚبني ا٫شحٗاك ٚاسكًّل بٓٝٸ٘ٴ ٚبٳ ٳ
اسٌأي ١ايٌابع :١عٳ ٳٌُٴ ايعاَٸ ٞب ٬جكًٝلٺ  ٫ٚاظحٝا ٺ باطٌ.
ٜٓةػ ٞجكٝٸـل )1(ٙبايعةـاكاد; إم اسعـاَ٬دٴ ٚ ٫شـ٘ يؿٌـاكٖا إما اجؿـل َطابكحٗـا
يًٛاقع ٚإٕٵ مل هـي يـ٘ ايعُـٌ َـا مل جٓهِــ اسطابكـ ١نُـا َٳـوٻ يف اسٌـأي ١ا٭ٚىل،

(( )1قل ٚشٻٗٵٓا نَ٬ٳـ٘ٴ  يف َٳصٵًٹـٍِ ايـلٻهٵَِ ،بـإٔٻ َـواكٳٙٴ إٻ عٳُٳـٌٳ ايعـاَٸ ٞإما ؿـايـ ايٛاقـع ٚنـإٳ بـ٬
جكًٝلٺ  ٫ٚاشحٗاك ؾٗ ٛباطٌ قطعـا; ٭ْٸـ٘ مل ميحرـٌ ا٭َـو ايـٛاقع ٫ٚ ٞايظـاٖوٚ ،ٟيـ ٍٝغـوٳضٴ اسٔـٓٸـ
 اْٸ٘ باطٌ ظحٻ ٢يف ٓٴ ٛه ٠اسٛاؾك ١يًٛاقـعْ ،عـِ يـ ٛؿـايـ ايٛاقـع ٚنـإ عـٔ جكًٝـل ا ٚاشحٗـاك ميهـٔٴ
ايكٍٛٴ بعلّ ايةط ٕ٬بلع ٣ٛإشيا ٤ا٭َو ايظاٖو َٔ ٟايٛاقع .)ٞايِٝف عً. ٞ

شرح العروح الىثقى

32

لّٴ متِٸـ ٞقٔـل ايكوبـ ١ؾٗٝـا،
 َ٘ٓٚظٗو ا٫ظحٝاط إىل جكٝٸل آؿو يف ايعةاكاد  ٖٛٚعٳ ٳ
ٚإ ٫ؾ ٬ٳٚشٵ ٳ٘ يؿٌاكٖا; ٗوٚه ٠اْٸ٘ إما اْهِـ َطابكحٗا يًٛاقـع ٚظٔـًخ ايكوبـ١
ؾكل اج ٢مبا َٖ ٛحعًّل ٭َو ٙايٛاقعٚ ،ٞاٱِشيا٤ٴ ؾ ٘ٝقٗـوٟټ سـا َٳـوٻ َـٔ عـلّ جعكـٌ
ع٢
بكــا٤ٹ ا٭َــو َــع اٱجٝــإ مبحعًّكــ٘ٚ ،اسؿــوٚض ؼكّـل ُــوا ٥اَحرايــ٘ ،إ ٫إٵ ٜٴـلٻ ٳ
ٌ جــاهى
اعحةــاه ٚقٛعٹ ـ ٹ٘ عــٔ اشحٗــاكٺ ا ٚجكً ٝـلٺٖٚ ،ــٓ ٛــٛعٚ ،يــنا ٓٳ ـعٻعٓا عٳُٳ ـ ٳ
ايطوٜكني ايعاٌَ با٫ظحٝا نُا َٳوٻ.
ٔ ٚإٕٵ مل ٜعُـٌ
اسٌأي ١ايرآَ :١ايحكًٝلٴ ٖ ٛا٫يحياّٴ بايعٌُ بك ٍِٛفحٗـلٺ َٴعـٝٻ ٍ
بعل ،بٌ ٚي ٛمل ٜأؿن ؾحٛا ،ٙؾ ما ا ؿن هًـايح٘ ٚايحـيّ بايعُـٌ مبـا ؾٗٝـا نؿـ ٢يف
ؼكل ايحكًٝل.
ل ٠ايػري ،ؾًنا ٜٴعٵ ٳحةٳـوٴ ؾٝـ٘
 ٫ىؿ ٢إٻ ايحكًٝل عةاه ٠عٔ شٳعٵٌ جٳ ٹةعادٹ ايعٳ ٳٌُ بٹعٴٗٵ ٳ
ل بكــ ٍِٛايػــري ،ؾٝهــٕٛٴ ايػــريٴ َٴكًَّــلا (بــايؿحػ) ٚايعاَــٌٴ َكًِّــلا
إٵ ٜكــعٳ عــٔ جٳ ٳعةټــ ٺ
ل ٹج ٹ٘ ٚإ ّ٫نإٳ ايػـريٴ َٴكًِّـلا (بايهٌـو)
(بايهٌو) ٫ ،شٳعٵٌٴ طاعٳ ٹ ١ايػري يف هٳق ٳة ٹح ٹ٘ ٚعٴٗٵ ٳ
ٚاؾاعٌٴ َحكًّلا.
ٚإىل َا مٳنوٵْا ٜوشعٴ جؿٌري ٙبا٭ؿن بك ٍِٛايػري جٳعةټلا ب٘ َٔ غـري كيٝـٌٍٜ ،عـ
ا٭ؿن ايعًُ ،ٞؾ يػا٤ٴ اعحةاه ايعٌُ ٚ ٫ش٘ ي٘.
ْعِ ميهٔ إٵ ٜكاٍٜ ٫ :هؿ ٞفوٸك ايعٌُ ،بـٌ ٜعحـا إٵ ٜهـ ٕٛايعُـٌ ٌَـحٓلا
إىل ق ٍٛايػري ٚؾحٛاٚ ،ٙيعٌٻ ٖنا ٖـ ٛاسـواك بـا٫يحياّٚ ،إ ّ٫ؾـٜ ٬عحـا ؾٝـ٘ ا٫يحـياّ
مبعٓ٢ٶ اىٜل ا منوْا ٫ٚ ،ٙاعحةاه ايحعٝني نُا ٖ ٛظاٖوٴ ايعةـاه٠ٹ ؾـ ٬كيٝـٌٳ عًٝـ٘ٹ يف
غريِ اسكلاه اينٜ ٟحٛقَّـٴ عً ٘ٝايعٌُ.
ؾــحًـٕ :إٸ اسعحٳةٳــو يف ايحكًٝــل ٖــ ٛايعٳُٳــٌٴ ك ٕٚاٱيحــياّ ،إ ّ٫إٵ ٜٴــواكٳ ٹَٓــ٘
اً٫حٓاك إىل ايػري.
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ٌ
ذٴِٻ إٕٻ بٝإٳ ٳَعٵٓ ٢ايحكًٝل يف ايوٻًا ٌ٥ايعٳ ٳًُٝٻ ١اسعلٻ ٠يةٝإِ ايؿُوٚع اسحعًّك ١بٹ ٳع ٳُ ِ
اسكًّل إْٸُا ٖ ٛيحِـَ ٕٝا ٜرتجٻتٴ عً َٔ ٘ٝا٭ظهاّ نٛشٛب٘ٹ عً٘ٝٹ ابحلا٤اٚ ،علّ
ل ِّ شٳـٛاىِ ٹٙ
ل َٛجٹـ ٹ٘ ا ٚعٳـ ٳ
لٙٴ يف ظٝاجـ٘ ٚشـٛاى ايةكـا ٤عًٝـ٘ٹ ٳبعٵـ ٳ
شٛاىِ ايعٴلَ ٍٚٹُٻٔٵ قًَّ ٳ
ٚظوَ١ٹ ايحكًٝل ا٫بحلا ٞ٥يًُٝٸخ.
ٚعًٖ ٢نا ؾٓكٜٓ ٫ :ٍٛةػ ٞاٱُهاٍ يف إٻ ايٛاشت عً ٢ايعاَٸ ٞابحلا٤ٶ يٍٝ
ل َــٔ ميــوٜ ،عـ
إ ّ٫اً٫ــحٓاك إىل ايػــري يف ايعُــٌٜ ٫ٚ ،عحـاٴ اىٜٳـ ٳ

 ٫هـتٴ عًــ٢

ايعاَٸ ٞاىٜٳلٴ َٹٔٵ ميوٜ ،ع  ٫ :هت عً ٢ايعاَٸ ٞاىٜل َٔ اعحُـاكٹ ٹ ٙعًـ ٢اجملحٗـل
يف ايعٳُٳـٌ ايـنٜ ٟعًُـ٘ عًــ ٢إُـهاٍٍ يف ٚشـٛثٹ عٓــٛإِ ا٫عحُـاكٚ ،اَٸـا اٱيحــياّ
بــنيو اٜ٘ــا يف اعُايٹ ـ ٹ٘ اسٌــحكةً ١ؾٗــ ٛكاؿــٌ يف ٚشــٛث ايعــيّ عًــ ٢ايطاعــ ١يف
ؿ ٹًٝٸحٹـ٘
لّ َٳلٵ ٳ
خ َٔ عٳ ٳ
ايحهايٝـ اٱهل ٫ٚ ،١ٝهٳبٵ ي٘ٴ مبٌأيٚ ١شٛث ايحكًٝل; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
يف ؼكل َٗٛٴٛعٹ ٹ٘ ؾٗـ ٛغـريٴ ٚاشـتٺ عًٝـ٘ ،نُـا إٻ شـٛاىٳ ايعٴـلَ ٍِٚـٔ فحٗـلٺ إىل
ٌ َٓ٘ ،بـٌ ٫ٚ
آؿو ،ا ٚايةكاٚ ٤علَ٘ بايٌٓة ١إىل َٔ َاد غري قحاط إىل ؼكّل عٳ ٳُ ٍ
إىل اٱيحياّ بايعٌُ اٜ٘ا ،إ ّ٫يف َٛاهك ايحـٝري إم مبصوٻك جعـٝٸٔ ايعُـٌ عًٝـ٘ عًـ٢
ٔ عًٝـ٘ٹ ايعٳُٳـٌٴ بؿحــٛاٜ ٙحعكَّـلٴ ظٴصٝٸـ ُ١ؾحــٛا ٙبايٌٓــة ١إيٝــ٘،
ؾحــ ٣ٛاجملحٗــل ايــن ٟجعـٝٻ ٳ
ٌ بــ٘ اّ  ،٫إيحــياّ بايعُــٌ عًٝــ٘ اّ  ،٫ؾُٳــٔٵ
عُٹــ ٳ
ٜٚهــٕٛٴ َــا اؾحــ ٢بــ٘ ظهُــ٘ ،ٳ
ٌٜحٔعتٴ اؿُصٝٸ ١ا ٚاؿهِ ايؿوعٜ ٞحعكَّلٴ عٓلَٛٗٛ ٙع٘.
ٚباؾًُ١ٹ ٳٜحٵ ٳةعٴ ميو كيٌٝٴ اجملٛٸى ٚاساْع َٔ غري َلؿًٝٸ ١يحعكل عٓٛإ ايحكًٝل.
خ ابحـلا٤ٶ ٜٓؿـعٴ ميــوَ ،ـر ٬يــ ٛقًُٓــا بــإٔٻ
ل ِّ شـٛاىِ جكًٝـلٹ اسٝٸـ ٹ
ْعـِ يف َٳٌــأي١ٹ عٳـ ٳ
َٴصوٻ ٳك اٱيحياّ جكًٝل ؾً ٍٝايةكا ٤بعل َٛج٘ جكًٝـلا ابحـلاٝ٥ا يـ٘ٚ ،يـ ٛقًٓـا ٜعحةٴـو ؾٝـ٘
ايعٌُ نإ ميو ي٘ جكًٝلا ابحلاٝ٥ا ؾٝعوّ ،إ ّ٫إٵ ميٓع عٔ ظٴوٵ ٳَ ٹَ ١رـٌ ٖـنا ايحكًٝـل
ا٫بحلا ٞ٥اين ٟنإٳ جهًٝؿ٘ ايوشٛع إيٚ ،٘ٝمل ٜوشع ظحَ ٢اد.
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ٌ يف ؼكل ايحكًٝلٹ اق.٣ٛ
ٚنٝـ نإ ؾاعحةاهٴ ايعٳ ٳُ ِ
ٚكع ٣ٛاْٻـ٘ ٜٛشـتٴ ايـلٻٚه( )1ظ٦ٓٝـن يحٛقّــ ايحٸكًٝـل َٗٛـٛعا عًـ ٢ايعُـٌ،
ٚجٛقّـٴ ايعٳ ٳٌُ ائعٝػ عً ٢ايحكًٝل.
ٓعٸ ٹ ١ايعٳ ٳٌُ عً ٢ايحكًٝل ايٌٸابل ،بٌ اسعحـا ٚقٛعـ٘
ـ ٹ
َلؾٛع ١باسٓع َٔ جٛق ٹ
ٌَحٓلا إىل ؾح ٣ٛايػري ٚي ٛبإٔٵ ٜحعكّل بٓؿٌ٘ ايحكًٝل ،ؾِٝة٘ ايـلٸٚه اسعـٞٸ ايـن٫ ٟ
ل ِّ اًحًياَٹ ٹ٘ جكلټ ٳّ ايِ٤ٞٹ عًْ ٢ؿٌٹ٘.
ؾٌاكٳ ؾ ٘ٝيٹ ٳع ٳ
خ
خ  ٫ٚهٛىٴ جكًٝـلٴ اسِّٝـ ٹ
اسٌأي  ١ايحاًع :١ا٭ق ٣ٛشٛاىٴ ايةكا ٤عً ٢جكًٝلٹ اسٝٸ ٹ
ابحلا٤ٶ(.)2
 ٫ىؿ ٢إٻ َكح٘ ٢ا٭ٌٓ علّ شٛاى جكًٝـل اسٝٸـخ اَٸـا; ٭ْٸـ٘ َٴكح٘ـ ٢ظٴوٵَٳـ ٹ١

(ٜٓ( )1ةػــ ٞإٵ ٜٴكـوِّهٳ ايـلٻٚهٳ يف ؿٔــ ٖٛايعةــاكاد بٗــنا ايٓعـٖٚ ،ِٛــ ٛإٻ ايعُـٌٳ ايعةــاكَٛ ٟقــٛفٷ عًــ٢
ايعٹًِِ مبِوٚعٝٸحٹ٘ٹ يًعاَٸٚ ،ٞايعًِ مبِوٚعٝح٘ ي٘ َٛقٛفٷ عًـ ٢جكًٝـلٹٙٹ يًػـري; إم َـع عـلّ جكًٝـل ٙيًػـري ٫
ٜعًِ مبِوٚعٝح٘ ي٘ ،ؾً ٛنإٳ ايحكًٝلٴ َٛقٛفٷ عً ٢ايعٌُ ييّ جٛقـٴ ايِ ٤ٞعًَ ٢ا ٜحٛقّـ عً.٘ٝ
ٚشٛاب٘ :إٕٸ ايعًِ باسِوٚع ١ٝي٘ ٜ ٫حٛقّـ عً ٢ايحكًٝلٚ ،إْٸُا ٜحٛقَّـٴ عً ٢ايةٓا ٤بإٔٻ قٍٛٳ ايػـريِ ظٴصٸـ١
يْ٘ ،ظري ايعٌُ بك ٍٛاٱَاّ  ،ؾ ٕٻ ايعٳُٳٌٳ ب٘ َٛقٛفٷ عً ٢ايةٓا ٤بأْٸ٘ ظٴصٻـ ١عًٝـ٘ٹ إم ايعًـِٴ بأْـ٘ ظٴصٻـ١
عًُ َٔ ٘ٝٴٗٵوٳ ٠ا ٚبٝٸٓ ١ا ٚؿا٠ٺ با٭عًُٝٸٚ ١ايعليٝٸ ١ا ٚاسٌـاٚاٚ ٠ايةٓـا ٤يـ ٍٝايحكًٝـل عٓـل اـٔـِٚ ،إْٸُـا
ايحكًٝلٴ عٓل ٖٛ ٙايعٳُٳٌٴ اسٌحٓل يًػري.
ٚبعةــاه٠ٺ اٗٚــػ إٕٻ ايحكًٝــل وحــاطٴ إىل ايةٓــا ٤عًــ ٢ظٴصٹ ٻ ٝـ١ٹ ق ـ ٍِٛايػــريٚ ،يع ـٌٻ ٖــنا ايةٓــاٖ ٤ــ ٛاسٌ ـُٻ٢
با٫يحياّ بك ٍٛايػريٚ ،اكيّٓ ١اظت ايؿٔ ٫ ٍٛٴجرٵةٹخٴ اىٜلٳ َٔ ييٖ ِّٚنا ايةٓا ٤قةٌ ايعٌُ اسٌـحٓل إيٝـ٘،
ا ٸَـا إٻ ايحكًٝـلٳ ٖــ ٛؿٴٔــٖ ٖٛــنا ايةٓــا ٤ا ٚايعٳ ٳُـٌ ؾــ ٬جرةــخ ميــوٖٚ ،ــنا بٓظــو إٵ جرةــخ إٻ ايةٝـعٳ اٚ
ايحعظ ِٝوحاطٴ إىل ايكٔل ٚايةٓا ٤قةـٌ ايعُـٌ; ٭ٕٻ ايعُـٌ ٜ ٫ٳٔٵـلٴمٴ عًٝـ٘ جعظـ ِٝا ٚبٝـعٴ َٴعاطـا ٠إ َّ٫إما
اًحٓلٳ إىل ٖنا ايكٔٵلٹ ٚايةٓا ،)٤ايِٝف عً. ٞ
(( )2اٚ٫ىل اً٫حل ٍ٫هلن ٙاسٌأي :١إ ايحكًٝل َٛقٛف عً ٢اظواى ايوا ٟيًُصحٗلٚ ،عٓـل َٛجـ٘  ٫وـوى
هاٚ ،ٜ٘اًحٔعاث بكا ٤ها ٫ ٜ٘هو ;ٟ٭ٕ ايعوف ٜ ٫و ٣اسٛٗٛع باقٝاٚ ،اسعحا يف اً٫حٔعاث بكـا٤
اسٛٗٛع عوؾا  ٫عك ،٬ؾايحكًٝل ابحلا٤ٶ  ٫هٛىْ ،عِ بكا٤ٶ هٛى; ٕ٫ٻ ايعـاَ ٞبعـل جكًٝـل ٙوـوى إٻ ظهـِ
ايٛاقع ٖٛ ١ميو ،ؾٌٝحٔعت بكا ٤ظهِ ايٛاقع ١بايٌٓة ١يٓؿٌ٘) ،ايِٝف عً.ٞ
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ٌ ٹبُا ٚٳ ٳها٤ٳ ايعًِ عَُٛا.
ايعٳ ٳُ ِ
ا ٚ٭ْ٘ٴ َٴكح٘ ٢ظٴوٵ ٳَ ٹ ١ايحٳكْ ٹًٝلٹ اسٌحؿاك َٔ ايهحاث ؿٔٓٛا.
ا ٚ٭ْٸ ـ٘ٴ َٴكح٘ــ ٢اُ٫ــحػاٍ بايٛاقعٝٸ ـاد ،ؾ ْٸ ـ٘ ٜٴكْ ٳح٘ٳ ـ ٞاـــوٚطٴ َٓٗــا عًُــا،
ٚايحكًٝل ٜ ٫ؿٝل غري ايظِّٔ ،ؾأٓاي ١اُ٫حػاٍ ٚاًحٔعاب٘ ٜكح٘ٝإ جكًٝل اؿ.ٞ
ا ٚ٭ْـــ٘ َكح٘ـــ ٢ايِــوّ يف ظٴصٝٸــ ١ايطوٜـــل إما كاه ا٭َــوٴ ؾٝـــ٘ بـــني ايحعـــٝني
ٚايحـٝريٚ ،إٕٵ نإ َوشع بعت ٖن ٙايٛش ٙٛإىل بعت ،ا ٫ ٚفاٍ ي٘ َع جٌـًِٝ
ا٭ٌٓ بايحكوٜو ا٭ ،ٍٚنُا قُوِّ ٳه يف قً٘ٹ.
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾ ٬إُهاٍ يف إٻ َٴكح٘ ٢ا٭ٌٓ ا٭ٚٸي ٞعك ٬بٌ ْٚك ٬نحابـا
 ١ًٓٚعلّ شٛاى ايعُـٌ بكـ ٍٛايػـري جعةٸـلا بـ٘ َـا مل ٜٴؿـل ايكطـع بـايٛاقع ،إ ّ٫اْٸـ٘
ؿوشٓا عٔ ٖنا ا٭ٌٓ بايٌٸري ٠ايكاطع ١اسٌحُوٸ َٔ ٠اٚا ٌ٥اٱً ّ٬إىل اٚاؿـو،ٙ
ؾٗـٌ جٳـ ٳو ٣اسـواشعني إىل هٴٚا٠ٹ ا٭ُ٥ٸـٚ ١قـلٸذَ ِٗٝـع اؿـح٬ف طةكـاجِٗ ٚايٌــٓحِٗ
ؿٴٔٓٛــا يف ا٭ىَٓــ ١اسحــأؿٸو ٠عــٔ ائٸــاكقني ٜحًكّــَ ٕٛــِٓٗ ؿٔــ ٖٛا٭يؿــاظ
ائٸاكه َٔ ٠ا٭  ١ُ٥اٜ ٚكحٔو جومجحٗا يػري ايعاهف ،ظاُا ذِٻ ظاُا ،ظٝـز
إٻ اقحٔاهِٖ عًـ ٢ميـوٜ ،ٴٛشٹـت هلـِ ايعٴٌـو ٚا٫ؿـحٜ٪ٜٚ ،ٍ٬ٸـلٴٙٴ ٪ٜٚنّـلٴٙٴ بـٌ
ميهٔ إٵ هعٌ كيـٌَ ٬ٝـحك ٬إهشـاعٴ اُ٥٫ـُ  ١ـٝعحٳِٗ إىل آظـاكٹ ايـوټٚا ٠عٝـزٴ
ٜؿِٗ َٓ٘ علّٴ ايؿومِ بني ايؿحٚ ٣ٛايوٚا ،١ٜبٌ إط٬مٴ اسٓع عٔ ايؿح ٣ٛبػري ايعًِ
اي ـلٸاٍ عًــ ٢شــٛاى ايؿحــَ ٣ٛعــ٘ ،بــٌ يف ً ـلٸ بــاث ايحكًٝــل عٴٌٵ ـ ٷو ٚظــوط َٴـــٌٌّ
بايٓظاَّٚ ،ٳٔٵ ٜٓهو ؾ ْٸُا ٜٓهو بايًٌّإ ٚقًة٘ َطُ ٔ٦باٱميـإ ،بـٌ يف إطـ٬م اكيّـ ٹ١
ظٴصٝٸ ٹ ١ؿا ايٛاظل نؿا ;١ٜ٭ٕٻ اسؿـ

ٜٓكـٌ َكح٘ـٝاد ا٭ٓـٚ ٍٛايكٛاعـل اسكـوٸه٠

يف ايِوٜع ْ١ؾٝكوث إىل ْكٌ َُ٘ ِٕٛايوٸٚا ١ٜايكوٜت َٔ ْكٌ َعٓاٖا.
ٚبعةاه ٠اؿو :٣يٓكٌ ايوٚاَ ١ٜواجتٷ اظلٴٖا ْكٌ ا٫يؿاظ اسٌُٛع ،١ذـِٸ ْكًـٗا
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برتمجحٗا ٚمنو َواكؾٗا يف ايعوب ٞا ٚغري ،ٙذِٸ ْكٌ اسحعٔٻٌ َٓٗا َٔ ك ٕٚىٜـاك٠ٺ
ْٚك ١ٔٝاسٌُٻ ٢عٓلِٖ اظٝاْا بٓكـٌ اس٘ـُ ،ٕٛذـِٻ ْكـٌ اسحعِّٔـٌ َٓٗـا بٳعـل ٗٳـِِّ
ت ٚجوشٝػ ايـٕٓٸ عًـ ٢ايظـاٖو ،اَ ٚكح٘ـ ٢جٌـاقطٗا َـٔ ا٭ؿـن
بع٘ٹٗا إىل ٳبعٵ ٍ
مبكح٘ـــٝاد ا٭ٓـــَ ٍٛـــٔ ايحــــٝري ٚايـــااٚ ٠٤ا٫ظحٝـــا ٚاً٫حٔـــعاث ،ؾهــإٔٻ
اسٌحؿ

ٌٜأٍٴ اسؿ

عٔ َكح٘ـٝادٹ ايكـٛاْني اجملعٛيـ١ٹ يف ايِـوٜعٚ ،١ىـا ٙاسؿـ

بنيو.
ٚكعــ )1(٣ٛأْــواف ا٭كيّ ـ ١عــٔ ا٭ؿةــاه اؿلًــ ١ٝيــً ٛــًُّٓاٖا ؾ ْٸُــا ٖــٛ
بايٌٓـة ١إىل غــري اؿلًــٝاد ايكوٜةـَ ١ــٔ اؿــٍ ا ٚاسٓحٗٝـ ١إىل ايعًــِ ،اجــو ٣اظـلٷ
ٌٜحِهٌٴ يف اؾوؾ ٚايحعلٌٜ؟
ٚباؾًُ ١كع ٣ٛن ٍٛاكيّ ١ظٴصٝٸ ٹ ١ا٭ؿةاه يٮؿةاه ايعًُ ١ٝقوٜة.١
ٜ ٫كاٍ :نٝـ ٜه ٕٛإؿةاهٴ اسؿ

عًُٝا َع ابحٓا ٘٥عً ٢ظٓـ ٕٛاشحٗاكٜـ ،١بـٌ

ْٚظوٜٸادٺ ؿؿٝٸ.١
٭ْٸ ـا ْكــ :ٍٛإٕٻ ايحصوبــ ١اٜ٘ــا يــ ٍٝإَ ّ٫ــا جكح٘ــ ٘ٝايكــٛاْني يف َكــاّ ؼٔــٌٝ
ايااٜ ٖٛٚ ،٠٤عِټ َٴحعًَّكاد ايظٔٸ ٚاؿلَ.
إٕٵ قًخ :ظٔټ اجملحٗل إْٸُا ٜهـٕٛٴ َـا ٤يـ٘ َٓٚحٗٝـا إىل ايعًـِ بايٌٓـة ١إيٝـ٘ كٕٚ
غري.ٙ
قًــخ :ن ـ ّ٬إْٸ ـ٘ نــنيو بايٌٓــة ١إيٝــ٘ َٚٳ ـٔٵ ٜٴكًِّ ـلٴٙٴ ،ؾ ـ ما اهاك إٵ ٜٴـٵةٹ ـ ٳو اظٳ ـلا
بٛظٹٝؿ ٹح ٹ٘ اٚ ٚظٝؿَ ١كًّل ٙىا ٙمب٪كٸ ٣ظٓٸ٘ٚ ،إؿةاهٴٙٴ ٖنا إؿةـاهٷ عًُـٞٷ ٌَـحٓلٷ إىل
َةاك ٨قطع.١ٝ

(ْ )1كًٗا عٔ اًحام ٙايِٝف ناظِ ايِرياى ،ٟايٓٛه ايٌاطع ،ط ،24ٖ ،2ايطةع ١ا٭ٚىل.
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ٚاؿآـٌَ :ٴكح٘ـ ٢عُــّٛٴ ظٴصٝٸـ ١اـــا نٛهلـا يٮؿةــاه ايعًُٝـًٚ ،١ــٝأجٞ
ينيو جحُ ١إٕٵ ُا ٤اهلل.
ذِٸ إٕٻ ايٓياع يف ٖن ٙاسٌأي ١هاشعٷ إىل إٻ َكح٘ ٢ا٭كيّ ١اسـوش ١عٔ ا٭ٓـٌ
ٌٖ ٖ ٛعُ ّٛاؿُصٝٸ َٔ ١غري اُرتا اؿٝا ،٠ا ٚىـحٕ باجملحٗـل اؿـَ ٞطًكـا ،اٚ
ايحؿٔ ٌٝبني ا٫بحلاٚ ٞ٥اً٫حُواهٟ؟
ع ايٝــلٹ عــٔ جًــو
ذــِٸ عًــ ٢جكــلٜو اٱطــ٬م ٖــٌ ٖٓــاى إمجــاعٷ ٜٴٛشٹــتٴ ٳهؾْــ ٳ
اٱط٬قاد اّ ٫؟ ؾاساْع عً ٘ٝإذةادٴ اظـلٴ اَـو :ٜٔإَٸـا َٓـعٴ إطـ٬م ٜكح٘ـ ٞشـٛاىٳ
جكًٝل اسٝٸخ ،ا ٚكع ٣ٛإمجاع عً ٢اسٓع ٜكطع ا٫ط٬م ي ٛنإ.
ٚايػايت ؾُٝا ب ِٗٓٝاؾوٟٴ عً ٢ايٛش٘ ا٭ ،ٍٚؾُٓٝعٕٛٳ َٔ إطـ٬مٍ نحـاب ٞاٚ
ًٴــٓٸٜ ٞكح٘ــ ٞايحكًٝــل ؾ٘ــ ٬عــٔ إط٬قــ٘ يًعــٞٸ ٚاسٝــخٚ ،نُــٌټ َــا ٜٴٓٵكــٌٴ َــٔ
اٱط٬قاد وًُْٛٳٗا عً ٢ايوٸٚا ،١ٜا ٚميٓع ٕٛإط٬قٗا يًعٞٸ ٚاسٝخ.
ٚقــل عوؾــخ َٓٸ ـا إٸ إط٬قــاد ظٴصٝٸ ـ ١اؿةــاه اٯظــاك غ ـريٴ قآــو٠ٹ ايِٸ ـُ،ٍٛ
َٚكح٘ــاٖا ايعُــ ّٛيًع ـٚ ِّٞاسٝٸ ـخ ابحــلا٤ٶ ٚاًــحُواها ،إ ّ٫إٵ ٜكــّٛٳ كي ٝـٌٷ ؿــاٖٷ
ٜكطعٗا.
ْعِ ايٌري ٠اي

اكٸعٓٝاٖا قآو ٠عٔ بٝإِ ظهِ اسٝٸخ.

ْعِ ميهٔ إٵ ٜكاٍ إْٸ٘ بعل إٵ اؿن اؿهِ َٔ اؿٞٸ ٚقـاّ ايـليٌٝٴ عًـ ٢ظٴصٝٸـ ٹ١
ؾحٛا ٙعً ٘ٝنإ ٔ ٜعًِ بايٛظٝؿ ،١ؾ ٬كيٝـٌ عًـ ٢شـٛاىِ هٴشٛعـ٘ إىل غـري ،ٙنُـا
ٜكــاٍ َرــٌ ميــو يف ايعــلَ ٍٚــٔ اؿـٞٸ إىل اؿـٞٸ ؾٝرةــخ اسطًــٛث مبكـلٸَحني جٴ٘ٳـِټ
إظلاٖٴُا إىل ا٭ؿو.٣
اظلاُٖا :ظٴصٝٸ ُ١ق ٍٛاؿٞٸ بايٌٓة ١إي.٘ٝ
ش ٳٛاىٴ ِهشٛعِ ٳَٔٵ نإ ي٘ ظٴصٻ ١عً ٢غري.ٙ
لّٴ ٳ
عٳ
ٚايراْ :ُ١ٝٳ
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ٚنًحا اسكلٸَحني ذابح ١بٌ ٚاٗع ،١ايًِّٗ إ ّ٫إٵ ميٓع َٔ ظص ١ٝقٛيـ٘ ظحٸـ ٢بعـل
َٛج ـ٘ٵ ،ظٝــزٴ إٻ َــٔ احملحُــٌ إٵ ٜهــٕٛٳ ظٴصٝٸحــ٘ َكٔــٛه ٠بيَــإِ ظٝاجــٖ٘ٚ ،ــنا
ا٫ظحُاٍٴ بظاٖوٚ ٙإٕٵ نـإٳ ـا ٜ ٫ٴٌٵـ ٳُعٵٚ ،يـنا  ٫وحًُـ٘ اظـلٷ يف ْكـٌ ايوٸٚاٜـاد
ٚايِٻٗاكاد ًٚا٥و اؿهاٜاد ،إ ّ٫اْٸ٘ ميهٔ جٛشٗٝٴ٘ٴ بإٔٻ اؿُصٻـ ١يف ايؿحـَ ٣ٛحكٛٸَـ١
بـــايظّٔ ٚايـــواٖٚ ٟٴُـــا َحكٛٸَـــإِ باؿٝـــا٠ٹ ،ؾةعـــل اســـٛد جـــيٍٚٴ اؿُصٝٸـ ـ ١بـــيٚاٍ
َٛٗٛعٗا ،ؾٜ ٬ٴكاَٴ بٌا٥و اؿهاٜاد اي

 ٫جكّٛٴ بايظِّٔ ٚايوٸا.ٟ

ٚيًؿوم ايٛاٗػِ بنيٳ ايوٸٚاٜـٚ ،١ايؿحـ ٣ٛايوٸاشـع إىل ْكـٌِ َـا ٜٳكْح٘ـْ ٘ٝٳظـوٴٙٴ يف
اسٌأي ١بعل ِٗٸ شٗاجٗا بع٘ٗا إىل بعت.
ػ إٸ ميو قاِ٥ٷ بواٜٹ ٹ٘ ْٚظو ٙبـٌ َـا وهٝـ٘ اسؿـ
 َٔٚايٛاٗٹ ِ

يـ ٍٝإ ّ٫اؿهـِ

ايظاٖوٟٸ ٚجكٛٸَ٘ بايظٔٸ َٔ ا٭َـٛه ايٛاٗـعٚ ،١يـنا ٜٳكـعٴ ًٚـطا يف ايك٘ـٝٸ ١ايـ
ٌٜحٓحض َٓٗا ايعٌُ ،ؾٝكاٍٖ :نا َا اكٸ ٣إي ٘ٝظٓٸ...ٞاىل اؿو.ٙ
ٚاَٸا ىٚاٍٴ ايوٸا ٟباسٛدٹ ؾًعٳًَّ٘ٴ ا ٜٓ ٫ةػ ٞاٱُهاٍٴ ؾ.٘ٝ
ٚيهٔٵ ٜلؾعٴ٘ٴ إَهإٴ اسٓعِ عٔ نًحا اسكلٸَحني ظٝزٴ إٻ اسؿح ٢بـ٘ ٖـَ ٛـا ٜكح٘ـ٘ٝ
ايكٛاعــل اسكــوٸ ٳهٚ ُ٠هاٟٴ اجملحٗــل ٚظِّٓــ ٹ٘ يــٍٝٳ إ ّ٫طوٜكــا ً٫ــحؿاكٳ ٹ ٠ميــو ٚإٕٵ نــإٳ
َٗٛــٛعا يف َكــاِّ ايحعٜٛــٌ ٚاً٫ــحٓاك ،ؾ ـ ٕٻ اجملحٗــل ىــا ب ـإٔٸ َكح٘ــ ٢ايكــٛاْني
ايِوع ١ٝيٚ ٞيو اٜټٗا ايعاَٸ ٞميو ،ؾ ٕٵ نإٳ ٖٴٓا شي٤ٷ كاٌٍّ عً ٢اسٌـأي ١ؾٛاٗـػ،
ؾ ٕٻ ظٴصٝٻ ١اٱؿةاه غريٴ كحٍّٕ باجملحٗـل ،ؾٗـ ٛىـاٴٙٴ عـٔ َؿـاكٹ اؿُصٸـ ١يـ٘ ٚإٕٵ نـإ
ض ٚجـوشٝػٷ ؾهــنيوٚ ،إٕٵ مل ٜهـٔ ٖٓــاى هٚاٜـ ١ا ٚنــإ ٚناْـخ هلــا
ٖٴٓـاى جعــاهٴ ٷ
َعـاهض بـ ٬جـوشٝػ ؾايٛظٝؿـ ١مبكح٘ـ ٢اؿةــاه ايحــٝريٖٚ ،ـنا اٜ٘ـا غـريٴ كــحٕٸ
باجملحٗلٹٚ ،إٵ نإٳ اسكاّ َكاّ ايوٸشٛع إىل ا٭ٓ ٍٛؾٝــا ٙاجملحٗـل إٕٻ ٚظٝؿحـ٘ ٖٓـا
ا٭ٌَٓٚ ،ؿاك ا٭ٓـٌ نـناَٚ ،ـا عوؾٓـا َٗٛـٛع ١ٝيظـٔٸ اجملحٗـل يف َكـاِّ هشـٛع
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اسكًّل إي.٘ٝ
ْعِ ٖٜ ٛحهٌ ٌٜٚـرتٜػٴ إىل ؾٗٵُٹـ ٹ٘ٚ ،اسكًّـل ٌٜـرتٜػٴ إىل ايٛاقـع ايـن ٟاؿـا،ٙ
نُا إٸ ايوٸاٌٜ ٟٚرتٜػ إىل ايوٚا ١ٜمبكحَ٘ ٢ا ٌُٜع٘ٚ ،اسوٟٚټ إيٌٜ ٘ٝـرتٜػٴ إيٗٝـا
مبكح٘ــَ ٢ــا ه ٟٚإيٝــ٘ٚ ،يــٍٝٳ يِــ٤ٞٺ َــٔ ايوٸٚاٜــٚ ١ايٌٸ ـُاع َٗٛــٛع ١ٝيف َكــاّ
ـ اجملعٛي.١
ايٛٳظا٥ٹ ٹ
ْعِ يهٌٍّ كيٌٝٷ ٚظٴصٝٸ ١يف َكاِّ ايلٸيٚ ١ًٝٝاؿُصٝٸَٛٗٛ ١ع.١ٝ
ل ِّ ٳَلٵؿً ٸ ١ٝايـوٸاٚ ٟايٓظـو
عٳ
ل ٳ
ؾلع ٣ٛقٔو اؿُصٝٸ ١بيَإ اؿٝاٚ ٫ ٠ٳشٵ ٳ٘ ي٘ بٳعٵ ٳ
إ ٫نُلؿً ١ٝايوٚ ١ٜ٩ايٌُاع َـٔ ظٝـز إٻ اسٓـا بـاسوٞ٥ٸ ٚاسٌـُٛعَٚ ،ـٔ ميـو
جعوف اْٸ٘ َ ٫اْعٳ َٔ اًحٔعاثٹ اؿُصٝٸٚ ١شٛاى ايوشٛعَٚ ،ـا ٜوشـع إيُٗٝـا َـٔ
اً٫حٔعاباد ؾ٘ ٬عٔ اًحٔعاث اؿهِ ايِـوعٞٸ ايؿوعـٞٸ َـٔ شـٛاى ُٹـوٵث
ٌايَ ١ر.٬
ت ٚطٗاهٳ ٹ ٠ايػٴ ٳ
عٔري ٹايعٹ ٳٓ ٹ
ٚكعـــ ٣ٛعـــلّٴ ذةـــٛدٹ ايحهًٝـــٹ ايِـــوعٞٸ ؾُـــٛاهكٹ ايؿحـــ ٣ٛنٌـــا٥وِ ايطّــوم
ٚاؿصض.
ظوٸهْا ٙيف قًّ٘ َٔ علّ اسكح٘ ٞيوؾع ايٝـل عـٔ ظـٛاٖو ا٭كيّـ ١يف
َلؾٛع ١مبا ٳ
ذةــٛدٹ ايحهًٝـــ يف َٛاهكٖــا ً ،ـًَّ ٳُٓا إٸ يًظــٔٸ َلؿًٝٸــ ١يهٓٸ ـا ْٳُٵٓٳــعٴ إٻ اسلؿًٝــ١
ظلٚذا ،ؾيٚاي٘ باسٛدٹ ٜ ٫ٴٛشٹـتٴ ىٚاٍٳ ظٴصٝٸحٹـ ٹ٘ ،نُـا ٜ٪ٜٸـلٴٙٴ بكـا٤ٴ اؿصٝٸـٚ ١شـٛاىٴ
ايعٌُ ٚي ٛبعل ىٚاي٘ يف ظاٍ ظٝاج٘ بايػؿً ،١بٌ ٚىٚايـ٘ َـٔ هاٍَ َـا مل ٜٓحـ٘ٹ إىل
ث ظصٝٸحــ٘ ٚشــٛاىِ
ٚقــٛفٺ ا ٚهشــٛعٍ عــٔ كيٝـٌٍٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾــَ ٬ــاْع َــٔ اًحٔــعا ٹ
ري َظْٓٛـ٘ َعًَٛـا
ايوشٛع إي ،٘ٝبٌ ميهٔ اسٓع عٔ ىٚاٍ ها ،ٜ٘غاٜـ ١ا٭َـو إٵ ٜٔـ ٳ
ٚظلً٘ ظٌٸا ؾحأٌَ.
ٚاَٸا كع ٣ٛاٱمجاع عًـ ٢عـلّ اؾـٛاى ظحٻـ ٢اًـحُواها ؾُُٓٛعـٚ ،١إطـ٬مٴ

شرح العروح الىثقى

40

و باٱمجـاع يف
َعاقلٹ اٱمجاعاد غايةٗـا َٓٔـوؾ ١عٓـَ٘٘ ،ـاؾا إىل َـا يف ايحٌُټـ ٹ
عٌِّ اـ٬فٚ ،ينا نإ ا٭قَ ٣ٛا يف اسنت َٔ شٛاى ايةكا.٤
ٳَ ٳ
خ إىل اؿٞٸ  ٫هٛىٴ ي٘ ايعٛك إىل اسٝٸخ.
ٍ عٔ اس ِّٝٹ
ل ٳ
ا سٌأي ١ايعاُو :٠إما عٳ ٳ
٭ْٸـ٘ ٜهــٕٛٴ َــٔ قةٝـٌِ ايحٸكًٝــل ا٫بحــلا ٞ٥اسُٓــٛع باٱمجــاع ٚإٕٵ نــإٳ َكح٘ــ٢
ٳبعٵتٴ َا ْكًٓا ٙيف اؿاُ ١ٝايٌـابك ١اؾـٛاى ،إَٸـا نْٛٴـ٘ٴ َـٔ قةٝـٌِ ايحكًٝـل ا٫بحـلاٞ٥
ط عٔ نَ ْ٘ٛكًّلا ي٘ ،ؾٝه ٕٛايعل ٍٚظٴـلٚسٴ جكًٝـلٺ
ػ ،إمٵ بايعل ٍٚعٓ٘ ؿٳ ٳو ٳ
ؾٛاٗٹ ٷ
ي٘ إٜٸاٖٚ ،ٙنا يف اؾًُ ١ا ٜٓ ٫ةػ ٞاٱُهاٍٴ ؾ ;٘ٝإم  ٫اقٌ َٔ نْٛٹ ٹ٘ ؿاهشـا عـٔ
َٓٔوف اكيّ ١ايحكًٝل ،ؾ ٬وحاط إىل اً٫حل ٍ٫بإٔٻ َاىاٍٳ ٚعاك نـإٔٵ مل ٜهـٔ٫ ،
نإٔ مل ٜيٍ ٚاُةاٖ٘.
ٚإْٸُا اٱُهاٍٴ يف اْٸ٘ ٜهؿ ٞيف ايعٴل ٍٚايعٳـيٵّٴ عًٝـ٘ ٚا٫يحـياّ بايعُـٌ بؿحـ٣ٛ
غري ،ٙاٜ ٫ ٚحعكَّل إ ّ٫بايعٌُ بؿحـ ٣ٛاٯؿـوٜ ٫ٚ ،هؿـ ٞفـوٸك ا٫يحـياَّ ،ٴكح٘ٳـ٢
َا اؿحاه ٙاسٔٓٸـ َٔ ن ٕٛايحكًٝل عةاه ٠عٔ َٴصـوٸك ا٫يحـياّ بايعُـٌ ٖـ ٛا٭،ٍٚ
َٚكحَ٘ ٢ا منوْا ٖ ٛايراْ.ٞ
إ ّ٫إٻ ا٭قــ ٣ٛا٭ٚٸٍ ،مبعٓــ ٫ :٢هــٛىٴ ايعــٛكٴ إىل اسٝٸ ـخ بعــل ايحياَــ٘ بحكً ٝـلٹ
اؿٞٸٚ ،ي ٛشعًٓا ايحكًٝل عٹةاهٳ ٠عٔ ايعٌُٚ ،ميو ٭ْٸ٘ٴ مبـٛدٹ اجملحٗـلٹ ٜهـٕٛٴ ظـاٍ
ع ٳُ ٹً ٹ٘ َٔ ظٝـزٴ اْٸـ٘ إَٸـا إٵ هحٗـل يف ايةكـا٤ٹ ٚايعٴـلٚ ٍِٚاَٸـا إٵ
ٍ ٳ
اسكًِّل ظاي٘ يف اٚٻ ِ
لهٴ اسحـٝكِّٔ يـ٘ ،ؾعًـ ٢ا٭ٚٻٍ ،ؾـ ٕٵ اشحٗـلٳ ٚبٓـ٢
ٜوشع إىل اعًِ ا٭ظٝـا ;٤٭ْٸـ٘ٴ ايكـ ٳ
عً ٢ايةكا ٤ؾ ٬نٚ ،ّ٬إٕٵ بٓ ٢عً ٢ايعٴلٌٜ ٍِٚك ظٴصٝټـ ١قـ ٍِٛاسٝٸـخ يـ٘ ،ؾٝهـٕٛ
ع إىل ايػري ٚاؾح ٢بايةكـا ٤ؾـ ٬نـ ّ٬اٜ٘ـا،
شٳ
ايعل ٍٚإي ٘ٝجكًٝلا ابحلاٝ٥ا ي٘ٚ ،إٕٵ ٳه ٳ
ٚإٕٵ اؾحــ ٢بايعــلً ٍٚٳ ـكطخٵ ظٴصٸ ٝـ ُ١قٛيٹ ـ ٹ٘ اٜ٘ــا ،ؾٝهــٕٛٴ ّ ـٔٵ  ٫جكًٝــل يــ٘ ؾٝهــٕٛ
هشٛع٘ إي ٘ٝجكًٝلا ابحلاٝ٥ا ي٘.

احكبم التقلٍذ واالجتهبد

41

ٚباؾًُ :١ايحكًٝل ٚإٕٵ نـإ عةـاه ٠عـٔ ايعُـٌ إ ّ٫إٻ بطْ٬ـ٘ غـريٴ َٴعحـاطٍ إىل
ايعٳ ٳٌُ بؿح ٣ٛايػريٜٚ ،هؿ ٞيف ٓلم ايحكًٝل ا٫بحلا ٞ٥يف بط ِٕ٬ايحكًٝل ا٭ٚٸٍ.
خ ٚاقعـا
ْعِ إٕٵ قاَـخ عٓـل ٙظٴصٻـ ١عًـ ٢ؾٌـاكٹ عٴلٚيٹـ ٹ٘ ٚإٕٻ ظٴصٝٸـ ١ؾحـ ٣ٛاسٝٸـ ٹ
ل آؿو يؿحٛا ٙبايعٴـل ٍٚؾُـادٳٚ ،هشـع إىل
ل َٴصحٗلا ؾُاد ؾكًَّ ٳ
قؿٛظ ،١نُا إما قًَّ ٳ
ذايزٺ ؾأؾح ٢بٛشٛثٹ ايةكا ،٤ميهٔ إٵ ٜكاٍ :عً ٘ٝايعل ٍٚإىل ؾحـا ٣ٚاجملحٗـل ا٭ٚٸٍ
إما ظ ٳٗ ٳو ي٘ إٸ ظٴصٝٻـ ١ايكـ ٍٛا٭ٚٸٍ بايٌٓـة ١إيٝـ٘ مل ٌٜـك  ،نُـا ًـٝص ٤ٞإٕٵ ُـا٤ٳ
ل ٹٚ ٠ايٌ ـحٸنيٚ ،يــنا قٝٸ ـلْا قٛيــ٘ ٫( :هــٛىٴ ي ـ٘ٴ
اهلل يف َــا ْعًّكُ ـ٘ٴ عًــ ٢اسٌــأي ١ايٛاظٹ ـ ٳ
ظٝٸـاٚ ،اَٸـا َــع َٛجٹـ ٹ٘ ؾٌــٝأج ٞظٴهُْٴـ٘ٚ ،يــو إٵ
ايعــٛك) مبــا إما نــإٳ اسعــل ٍٚإيٝــ٘ ٳ
جٌحلٍٸ سا يف اسنت مبصوٸك ايِوّ يف ظٴصٝٸ ٹ ١ق ٍِٛاسعل ٍِٚعٓ٘ بٳعٵل ايعـل ٍٚعٓـ٘ ،ؾـ ٕٻ
لّ شٳـ ٳٛاىِ ايعٳـٛٵ ٹك نُـا ًـٝأج ٞيف اسٌـأي ٹ١
لّ إط٬م يف اكيّ ٹ ١ايحكًٝـلٹ عٳـ ٳ
َكح٘اٙٴ َع عٳ ٳ
اٯج.١ٝ
اسٌأي ١اؿاك ١ٜعِو ٫ :هٛىٴ ايعٴلٍٚٴ عٔ اؿٞٸ إىل اؿٞٸ إ ّ٫إما نـإ ايرـاْٞ
اعًِ.
َع جٌا ٟٚاسعل ٍِٚإيٚ ٘ٝاسعل ٍِٚعٓـ٘ ،ؾـ ٕٻ ظهـِٳ اسكًّـل يف ابحـلا٤ٹ اَـوِ ٹٚ ٙإٕٵ
ل اؿحٝـاهِ ٹٙ
نإ ٖ ٛايحـٝري بُٗٓٝا ؾصـاىٳ يـ٘ٴ اي ټوشـٛع إىل اَُٗٓ ِّٟـا اهاكٳ ،إ ّ٫إٻ ٳبعٵـ ٳ
ط عـٔ ايحعٝټـو،
اظلُٖا ٚايوشٛع إيٓ ٘ٝاهٳ اسهًَّــٴ ّـٔ يـ٘ طوٜـلٷ ٚظٴصٻـٚ ،١ؿٳـ ٳو ٳ
ٚبنيو ٌٜكُ ُ ؾح ٣ٛايػري عٔ اؿصٸ ١ٝبايٌٓة ١إي ;٘ٝ٭ٕٸ ا٭ٌٓ ظٴوٵ ٳَ ُ١ايعٳُٳـٌ بػـري
ايعًـِ ؾٓٝكطـعٴ اًحٔـعاث ايحــٝري اٜ٘ــا; ٭ٕٸ ايحــٝري ايعكًـ ٞعهـِ ايعكـٌ إْٸُــا
ٳٜرٵةٴخٴ يًُحعٝٸوٚ ،قل ىاٍ ؼٝٸو ٙباؿحٝاه ٙاظلُٖاٚ ،ي ٍٝيًحـٝري كيٌٝٷ يؿظ ٌّٞظحـ٢
ٜوشع إىل إط٬ق٘ٚ ،ي ٛنإٳ يِ ٜٳهُٔٵ ي٘ إط٬مٴ ٌَٛم ينيو.
ل ايحكًٝـل إ ّ٫بايعُـٌ ٜ ٫حعكَّـلٴ ا٫ؿحٝـاه
ْعِ بٓا٤ٶ عًَ ٢ا مٳنوٵْا َٔ علّ ؼكّـ ِ
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ٌ عً ٢طةك٘ٚ ،اَٸا يف غري ٙؾٗ ٛبامٍ عً ٢اؿحٝـاهٙ
إ ٫بايٌٓة ١إىل ايؿح ٣ٛاين ٟعٳ ٹُ ٳ
صوٻ ٹك ا٫يحياّ بايعٳ ٳٌُ جكًٝلا ،بٓا٤ٶ عً ٢إٻ مبصـوٸك ميـو ٜرةـخٴ
ٌ َٴ ٳ
إ ّ٫بٓا٤ٶ عً ٢شٳعٵ ِ
ي٘ اؿصٸ ١ٝبايٌٓة ١إىل َٔ اؿحاه.ٙ
لّٴ اٱطـ٬مٚ ،ػعـٌ َـا منوْـاٙ
ٚيو إٵ جٌحٓل ٖٓا إىل فوٻك ايِوّ اٜ٘ا ٚعٳـ ٳ
َِٓأ يًِوّ.
ٖنا نً٘ َع جٌا ٟٚاسعل ٍٚإيَ ٘ٝع اسعـل ٍٚعٓـ٘ٚ ،اَٸـا َـع اعًُٝٸـ ١اسعـلٍٚ
إي ٘ٝؾٝصتٴ ايعلٍٚٴ إيٝـ٘ بٓـا٤ٶ عًـٚ ٢شـٛثٹ جكًٝـل ا٭عًـِ ،عًـَ ٢ـا ٜـأج ٞإٕٵ ُـا٤
اهلل.
اسٌأي ١ايراْ ١ٝعِو :هتٴ جكًٝلٴ ا٭عًِ َع اٱَهـإ عًـ ٢ا٭ظـٚ ، ٛهـتٴ
ايؿعٕٴ عٓ٘.
 ٫إُهاٍ يف إٻ ايٓياعٳ يف ٖن ٙاسٌأي ١يف َا جكح٘ ٘ٝا٭كيَّ ُ١ايِوعٝٸ ،١ؾٜٓ ٬حؿـع
ل هٴشٛعٹ ٹ٘ إىل اجملحٗل اين ٟاًحٓة اؿهِٚ ،هشع إىل جًو ا٭كيّـ،١
ب٘ اسكًّل إ ّ٫ٳبعٵ ٳ
ٚاَٸا ظٴهِْٴ اسكًّل ابحلا٤ٶ قةٌٳ إ ٜه ٕٛجهًٝؿ٘ ايوٸشٛع إىل اجملحٗـل ؾٓٝعٔـوٴ :إَٸـا يف
ا٫شحٗاك ٚاًحك ٍ٬عكًٹ ٹ٘ بِ٤ٞٺ َٔ جعٝٸٔ ايوشٛع إىل ا٭عًِ ا ٚايحــٝريٚ ،إَٸـا يف
ا٭ؿن بايكله اسحٝكَّٔ اينٜ ٟهٕٛٴ َٴا ٤ي٘ ٜكٓٝاٚ ،ي ٖٛ ٍٝإ ّ٫ا٭عًِ.
ٚباؾُُٵً ٹ ١جهًٝــٴ اسكًِّـل ابحـلا٤ٶ يـٍٝٳ إ ّ٫ا٭ؿـنٴ باؿا٥طـ ١إ ّ٫إٵ ٌٜـح ٹكٌٸ عكًـ٘
ع ا٭عًـِٴ إىل
بهؿا ١ٜغري ،ٙؾ ما هشع إىل ا٭عًِ ا٭ؾك ٹ٘ اين ٟؾ ٳوٗٵـ ٳٓاٙٴ اسحـٝكَّٔٵ ٳهشٳـ ٳ
َكح٘ٝاد ا٭كيّ ،١ؾ ٕٵ اًحؿاكٳ ايحـٝري اؾح ٢يـ٘ بـنيوٚ ،إ ّ٫جعـٝٸٔ عًٝـ٘ اً٫ـحلاَ١
ع إىل ا٭عًـِ
ل ايوٸش ٛٳ
عً ٢جكًٝل ا٭عًِٚ ،ظ٦ٓٝنٺ ؾأَهٔ يٓا إٵ ْك :ٍٛجهًٝـ اسكًِّ ٹ
ِ ظـٛاى ايوټشـٛع إىل غـري ٙؾٗـٚ ،ٛإ ّ٫بكـٞ
عك َٔ ٬غري ؿ٬ف ،ؾـ ٕٵ اؾحـ ٢ا٭عًـ ٴ
عً ٢ؾح ٣ٛميو ا٭عًِ.
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لّٴ ظٴصٸٝـ ١قـ ٍِٛايػـري إٕٵ
خ إٻ َٴكح٘ٳ ٢ا٭ٌٓ ا٭ٚٸي ٞعٳـ ٳ
ع ٳوؾْ ٳ
ٚنٝـ نإ ؾكلٵ ٳ
مل ٜٴؿْل ايعًِٖٚ ،نا ا ٜٓ ٫ةػ ٞاُ٫هاٍ ؾٚ ،٘ٝإْٸُا اُ٫ـهاٍ يف إٸ َـا كٳٍٻ عًـ٢
ٌ ي٘ ظحٸ ٢يـ ٛنـإ ؾحـٛاٙٴ كايؿـا يؿحـ٣ٛ
شٛاىِ ايوټشٛعِ إىل ايػري ٖٳٌٵ ي٘ٴ إط٬مٷ ُاَٹ ٷ
ا٭عًِ َٓ٘ اّ ٫؟ ٚعً ٢جكلٜو علّ اٱط٬م ٌٖ ٜهَ ٕٛٴكح٘ ٢بعت ا٭كيَّ ١ـٔ
لّ ٚشٛثٹ ا٫قحٔاه عً ٢ؾح ٣ٛا٭عًِ ٚشٛاى ايوشٛع إىل غـريٙ
ايعكٌ ٚايٓكٌ عٳ ٳ
َٔ قة ٌٝكي ٌٝايعٌو ٚاؿوط اّ ٫؟
ؾًٓا َكاَإ َٔ ايه ّ٬بعل ايؿواؽ عٔ جأً ٍٝا٭ٌٓ ا٭ٚٸي:ٞ
اسكاّ ا٭ :ٍٚيف بٝإِ إط٬مٍ ٜٔـػټ ا٫جِّهـاٍٴ عًٝـ٘ يف ميـو ،ظـاٖوٴ نـ ِّ٬شٴـٌِّ
م ٜحهؿٌَّٴ ظاٍٳ ايحكًٝلٹ ،ؾ٘ٵ َٔ ٬إٵ ٜهـٕٛٳ
لّٴ إطٍ ٬
عٳ
لَٴ٘ٴ ،ٳبٌٵ ٳ
ا٭نابو ّٔ جأؿٸو عٳ ٳ
يــ٘ إطــ٬م ِٜــٌُ ٓٴ ـٛهٳ ٠ا٫ؿــح٬ف ٚاسعاهٗــ ،١يهـٔٻ اٱْٔــافٳ ٚشــٛك إطــ٬مٍ
ٌ اـَُٔٛادٹ.
ٜكح٘ ٞشٳ ٳٛاىٳ ايوٸشٛع إىل اسؿ٘ ٍٛيف ؾٔٵ ِ
ْظريٴ قٛيٹ ٹ٘ يف ؿٳ ٳة ِو اب ٞؿلهٚ( :١يهٔ اْظوٚا إىل هشٌٍ َٓهِ ٜٳعٵًـِٴ ُـ٦ٝا َـٔ
٘اٜاْا) ( ،)1ؾ ٕٻ ظٗٛه ٙيف نؿا١ٜٹ َعوؾـ ١اسوشـٛع إيٝـ٘ ُـ٦ٝا َـٔ ق٘ـاٜاِٖ ٚعـلّ
ق ٳ
اعحةاه اىٜل َٔ ميوٚ ،إٕٻ َا منو اقٌ َا ٜعحا يف اسوشٛع إيٝـ٘ ٚاٗـػٷ غـريٴ قابـٌٍ
اٱْهاه.
ف ظ٬يٓـا ٚظوآَـا ؾـ ْٸ ٞقـل
ٚيف ؿا ٙاٯؿو( :اشعًٛا بٓٝهِ هشـ ٬ـٔ عٳـ ٳو ٳ
ش ٳعًْحٴ٘ٴ ظانُا)(.)2
ٳ

(َ )1ــٔ  ٫و٘ــو ٙايؿكٝــ٘ ،ايِــٝف ائــلٚم ،ط( ،3ٖ ،3ابــٛاث ايك٘ــاٜا ٚا٭ظهــاّ ،بــاث َــٔ هــٛى
ايحعانِ إي ٫ َٔٚ ٘ٝهٛى) ،ؾ.3216
( )2ايًٛــا ،ٌ٥اؿــو ايعــاًَ( ،ٞايك٘ــا ،٤ابــٛاث ٓــؿاد ايكاٗــ ،)ٞبــاث ،11ؾٚ ،6ؾٝــ٘ (قاٗــٝا) بــلٍ
(ظانُا).
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ٚيف َكةٛي ١ابٔ ظٓظً( :١اْظوٚا إىل ٳَٔٵ نإٳ َٓهِ قـل ه ٣ٚظـلٜرٓا ْٚظـو يف
ٌ اؿحــاه هٳشٴ ـَ ٬ــٔ
ظ٬يٓــا ٚظوآَــا) إىل إٵ قــاٍ ايٌــا( :ٌ٥ؾ ـ ٕٵ نــإٳ نُ ـٌټ هش ـ ٍ
آــعابٓا ٚاؿحًؿــا ؾُٝــا ظٳهُٳـا ٚنُٖ٬ــا اؿحًؿــا يف ظــلٜرهِ) ؾكــاٍ( :اؿهـِٴ َــا
ِ ب٘ اعلهلُا ٚاؾكُٗٗا ٚآلقُٗا يف اؿلٜز)(.)1
ظه ٳ
ٳ
ٚيف ؿا كاٚك بٔ اؿٔني( :يف هشًني اجؿكا عًـ ٢عـليني شعُٖ٬ـا بُٗٓٝـا يف
ظهِ) إىل قٛي٘ٚ( :اؿحًـ ايعل ٕ٫بُٗٓٝـا ،عـٔ قـ ٍٛاُِٗ ِّٜـا مي٘ـ ٞؾكـآٍٜ( :ظـو
إىل اؾكُٗٗا ٚاعًُُٗا بأظاكٜرٓا ٚاٚهعُٗا)(.)2
ِ اسعاهْٗ ١اطك ١بحكوٜو ايوٴشـٛع
َٚرًٗا غريٖا ،ؾ ْٸٗا ظحٸ ٢ا٭ؿري ٠اسةٓٝٸ ١ؿُهْ ِ
إىل غري ا٭عًَِ ،ع ٚشٛك ا٭عًِٚ ،إٕٻ ايوٸشٛع إي ٘ٝمل ٜهٔ اَوا ٓٛعا.
ع
ٜ ٫كاٍَ :ؿاك اَو ايرتشـٝػ ايـوٸكع عـٔ ايوشـٛع إىل غـري ا٭عًـِ; إم اٟټ ٳهكٵ ٍ
اعظِ َٔ قٛي٘ يف مجً١ٺ َٓٗا (ؾٓٝؿن ظهُ٘ (ٜع

ا٭عًِ) ًٜ ٫ٚحـ إىل َا ظهـِ

ب٘ اٯؿو)(.)3
٭ْٸا ْكٖ :ٍٛـنا قُـٍٛٷ عًـ ٢ايطَّـوؾ يف َكـاّ اسعاهٗـَ ١ـع اؿُصٝٸـ ١ايطةعٝـ،١
ٚينا ٗٳِٻ يف بع٘ٗا إىل ا٭عًُٝٸ ١ا٭ٚهعٚ ،١ٝشٳعٳـٌ ايرتشـٝػ با٭عًُٝـ ١يف ًـٝام
ايرتشــٝػ مبٛاؾكــ ١ايعاَــٚ ١غريٖــا ــا  ُ٫ـوَّ يف اعحةاهٖــا يف َكــاّ ايرتشــٝػ كٕٚ
آٌ اؿصٝٸ.١
ِ غريِ ا٭عًِ ٚؾحٛا ،ٙإ ٫إما عاهٳٗٳـ٘ٴ
ٚباؾًَُ ١كحٖ٘ ٢ن ٙاؾًُ ١ظٴصٸ ١ٝظٴهْ ِ
ظٴهِْٴ ا٭عًِ ؾٜ ٬ٴٓحكٌ إيٜٚ ٘ٝٴكلٻّٴ ا٭عًِ.
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،67ٖ ،1ؾٌٔ ايعًِ ،باث اؿح٬ف اؿلٜز) ،ؾ.10
( )2ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث ،9ؾ.20
(ٖ )3نا م ٌٜهٚا ١ٜكاٚك ابٔ اؿٔني اسحكلٸَ.١
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ًًَُّٵٓا يهـٔٻ ٖـن ٙايوٸٚاٜـاد نًُّٗـا ٚاهِ ٳك ٠يف َٳكـاِّ اؿُهَٛٳـ ٹ ٫ٚ ١هٳبٵـ
إٕٵ قًخٳ :ٳ
هلا يف ٌَأي١ٹ ايؿحٚ ،٣ٛغريٖا ٚاهك ٠يف َكاّ قة ٍٛايوٚاٌٜ ٫ٚ ،١ٜـحؿاك َـٔ ُـ٤ٞٺ
َٓٗا ظهِٴ ايوټشٛع يف ايؿح.٣ٛ
قًخ:
اٚٸ :٫اسٓاىعــ ١يف ايـلٸ ٜٔا ٚاســرياس ايــٛاهك ٠يف اسكةٛيــ ٫ ١ؽـحٕټ باسٓاىعــ ١يف
ؿٴٔـ ِٖٛايِټـةٴٗادٹ اسٗٛـٛعٝٸ ،١بــٌ ٜٳِــٌُٴ اسٓاىعـَ ١ــٔ شٗـ ١ايِٸـةٗ ١اؿُهُٝٸـ،١
ٌ َٔ آعابٓا ايوټشٴٛعٴ اي٘ٝٹ يف ايؿح.٣ٛ
ؾٝه ٕٛا٭َوٴ بايوٸشٛع إىل ٳهشٴ ٍ
ِ جٴ٬ىِّٴ ايوٸشٛع يف ايؿح ;٣ٛ٭ْٻ٘ ٜٳعٵهُِٴ عٔ ؾحـٛا ٙمبـا
ٚذاْٝا :اسواشٳ ٳع ُ١يف اؿُهْ ِ
اًحٓةط٘ يف بـاثٹ ايـلٻعا ،ٟٚبـٌ ٚعـٔ ؾحـٛا ٙيف ظهـِ اسٌـأي١ٹ ،ؾـٝعهِ بٓؿـٛمٹ بٝـع
ايعٔــري اسػًّ ـ ٞجــاهٚ ،٠اســا٥ع اس٬قــ ٞيــةعتِ ا٭طــوافٹ ا٭ؿــوٚ ،٣ا٭َ ـوٴ بٓؿــٛم
ٍ ٚايكٌ َٚا اذو( )1يـٞ
ظهُ٘ ميو جٓؿٝن يؿحٛاٚ ٙجكوٜو; ٭ٕٻ َا اًحٓةط٘ َٔ ايعٳلٵ ِ
ِ غــري
إيٝــ٘ ؾُــا اســاْع َــٔ ا٭ؿــن بــْ٘ ،عــِ َكح٘ــ ٢ايطا٥ؿــ ١ا٭ؿــريً ٠ــك ُ ٛظٴهْـ ِ
ا٭عًِ عٓلٳ اسعاهٗ ،١بٌ ْٳؿٍْٴ ا٭كيّ ١اٜ٘ا  ٫إط٬مٳ هلا ئٛه ٠اسعاهٗـ ،١نُـا
ِ اسعاهٗ ١إَٸا ٜوشـع إىل ظهـِ ايعكـٌ
يف اكيًّ ١ا٥و ايطوم ٚا٭َاهاد ،ؾؿ ٞظٴهْ ِ
ِ غــري
ؾ ظٴهْـ ِ
َــٔ ا٭ؿــن بايكـلٵه اسحــٝكَّٔ اَ ٚــا ٜٴٌـحٳؿاكٴ َــٔ ٖـنٹ ٹ ٙا٭ؿةــاه َــٔ طـوٵ ِ
ا٭عًِٚ ،ا٭ؿن با٭عًِ ٚنُٖ٬ا ٚاظل.
ٚكع ٣ٛإٻ ا٭ؿةاهٳ اسيبٛهٚ ٠اهِ ٳك ٠يف َٳكاِّ اؿه ١َٛؾٜ ٬ٳعٴِټ َا ْٳعٵٔٴ ؾ.٘ٝ
خ اؾـٛاثٳ عٓٗـا َـٔ اْٸٗـا َطًكـُ ١ـاًَ ١ئـٛه ٠اسعاهٗـ ١يف
ٳَوٻ َـا قـل عٳ ٳوؾْـ ٳ
ايِةٗ ١اؿهُ ،١ٝاي

ٜوشع ؾٗٝا إي ;ِٗٝ٭ؿن ايؿحـٚ ،٣ٛإٸ ايوشـٛع يف اؿهَٛـ١

( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛايهًُ ١غري ٚاٗع ،١ؾوبٸُا جه( ٕٛاُٻوٳ).
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ل ؾــوضِ جٌــاُٜٗٚا اَٳـ ٳو ا٭َــاّٴ  برتشــٝػ
ٜــ٬ىّ ايوشــٛع يف ايؿحــٚ ،٣ٛيــنا بٳعٵـ ٳ
َلهى ظهُُٗا.
ْعِ اسعاهٗ ١يف اؿهِ جةحٓـ ٢عًـ ٢ايوٸشـٛعِ ٚاحملانُـٓٚ ١ـلٚه اؿهـِٚ ،يف
ايؿح ٣ٛؤٌ بٓؿٍ اؿح٬ؾُٗا يف ايؿحٚ ٣ٛإٕٵ مل ٜوشـع إيُٗٝـا ا ٚإىل اظـلُٖا،
ـ غري ٙيف ايؿح ،٣ٛبـٌ فـوٻك اسـايؿـ١
ٚينا قٝٸلْا ٚشٛثٳ جكًٝل ا٭عًِ مبا إما ؿٳاي ٳ
عٌټ ابح٤٬ٹ اسكًّل ٜ ٫ٳ٘ٴوټ يف ظٴصٸ ١ٝؾح ٣ٛغـري
يف ايؿح ٣ٛاٜ٘ا َا مل ٜهٔ ؾُٝا َٖ ٛٳ ٳ
ا٭عًِ.
ٖنا نً٘ ايه ّ٬يف اسكاّ ا.ٍٚ٫
ٚاَٸا اسكاّٴ ايرٸاْٚ ٖٛٚ :ٞشٛك َا ٜكح٘ ٞايوشٛع إىل غـري ا٭عًـِ اٜ٘ـا ٚيـٛ
َع علّ اٱط٬م ،نأكيّ ١ايعٴٌٵ ِو ٚاؿوط ٚا٫ؿحٚ ،ٍ٬اُةاٖٗا ،ؾً ٍٝايه ّ٬ؾ٘ٝ
مبِٗٸ ،ؾاٱْٔاف إٻ َع اٱطـ٬م  ٫كيٝـٌٳ عًـ ٢ظٴصٝٸـ ١ؾحـ ٣ٛغـري ا٭عًـَِٚ ،ـع
اٱط٬م جٌك ؾحٛاَ ٙع اسعاهٗ ١يف َا ٖ ٛقٌټ ا٫بح.٤٬
ـ َٔٵ قة ٌِٝاساْع عٔ اعحةاهِ ؾحـ ٣ٛغـري
ٖٓ َٔٚا ظٗو إٸ ٚشٛكٳ ا٭عًِ اسـايٹ ٹ
ُوٵ ُ ظٴصٸٝٸ ٹح٘.
ا٭عًِ ٫ ،إٸ ا٭عًُٝٸ ١ٳ
اسٌأي ١ايراير ١عِـو :إما نـإٳ ٖٓـاى َٴ صحٗـلإ َحٌـاٜٚإ يف ايؿ٘ـٜ ١ًٝٳحـٝٻـوٴ
بُٗٓٝا ،إ ّ٫إما نإٳ اظلٴٖٴُا اٚهع ؾٝـحاهٴ ا٭ٚهع.
اَٸا بٓا٤ٶ عًَ ٢ا اًٻٌٓا ٙيف قًِّ٘ ؿٹ٬ؾا يِـٝـٓا ا٭نـا ٚؾـٌِّ ا٭ًـاجنَ ٠ـٔ إٻ
ػ; إم  ٫ىًـ ٛاَٵـوٴ ايؿحـَ ٣ٛـٔ نـِٕٛ
ض ايطَّـوٜكني ايحــٝري ؾٛاٗٹـ ٷ
ا٭ٌٓ يف جعـاهٴ ِ
ظٴصٝٸ ٹح ٹ٘ َٔ باثٹ ايٌٻةة ١ٝا ٚايطوٜكٝٸـَٚ ١كح٘ـ ٢ا٭ٓـٌ يف نـٌ َُٓٗـا ايحــٝري عٓـل
ايحعاهض.
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ض ايطَّـوٜكني
ٚاَٸا بٓا٤ٶ عًَ ٢ا عًُٝ ٘ٝـٴٓا ا٭نا( َِٔ )1ن ٕٛا٭ٓـٌِ يف جعـاهٴ ِ
ايحٌــاق ( ،)2ؾِٝــهٌُٴ ا٭َــوٴ ؾُٝــا مــٔٴ ؾٝــ٘ ،بٓــا٤ٶ عًــ ٢نــ ٕٛظٴصٝٸحٗــا َــٔ بــاث
ايطوٜك ،١ٝؾـ ٕٻ َكح٘ـ ٢جٌـاقطُٗا هشـٛعٴ اسكًِّـل إىل ا٫ظحٝـا يف اسٌـأيٚ ١ا٭ؿـن
بأظ ٛايكٛيني ي ٛنإٚ ،إ ٫ؾا٫ظحٝا بايحٸهواه; ٭ٕٸ ًـك ٛايطَّـوٜكني إْٸُـا ٖـٛ
يف ؿٴٔــَ ِٖٛــا ٜحعاهٗــإٚ ،اَٸ ـا ؾُٝــا هحُعــإ ؾــ ٬جعــاهض بُٗٓٝــاٚ ،ظ ٦ٓٝـنٺ
ؾٛشٛكُٜٗا ٚيَ ٛحعاهٗني هاؾعٷ ي٬ظحٝا ايهًّـٖٚ ،ٞـنا مثـوٚ ُ٠شـٛكٹ اــا ٜٔيف
ايةني.
ٚنٝــ نــإ ؾؿحـٛاِٖ بــايحـٝري ٖٓــاَ ،ـع بٓــا ِٗ٥عًـ ٢إٸ ا٭ٓـٌٳ يف جعــاهٴض
ايطَّوٜكني ايحٌاقُ ٜهِٴـ عٔ إٻ اسٓا يف ظٴصٝٸـ ١ايؿحـٛٵ ٣يـَ ٍٝٴصٳـوٻكٴ ايطوٜكٝٸـ،١
بٌ َٖ ٛة  ،عً ٢م َٔ ٍٛاسٛٗٛعٝٸٜ ٖٛٚ ،١ٴٓايف بعت َا َٳوٻ َٓٸـا ،بـٌ َٚـا هٴبٸُـا
ٌٜحٓل ٕٚإي ٘ٝيف باثٹ ايحكًٝل َٔ إٻ ظٴصٝٻ ٳح٘ َٔ باثٹ ايوٸشـٛع إىل اٖـٌِ اــا ،٠اٚ
ُــة٘ٹ اٌْ٫ــلاك بايٌٓــة ١إىل اسكًِّ ـل ،إ ّ٫إٵ جهــ ٕٛؾحــٛاٖٴِ بــايحـٝري ٖٓــا َــٔ بــاثٹ
اٱمجاع عً ٢علّ ٚشـٛث ا٫ظحٝـا عًـ ٢اسكًّـل يف َـٛاهك ايِـةٗاد اؿهُٝٸـ،١
ؾ ٕٻ َع ٖنا اٱمجاع ٜحعٝٻٔٴ عً٘ٝٹ ا٭ؿن بأظلٹ ايكٛيني; إم  ٫طوٜلٳ ي٘ غريُٖا.
اسٌأي ١ايوابع ١عِو :إما مل ٜهٔ يٮعًِ ؾح ٣ٛيف ٌَأي َٔ ١اسٌا ٌ٥هٛىٴ يف
جًو اسٌأي١ٹ ا٭ؿنٴ َٔ غري ا٭عًِ ٚإٕٵ اَهٔٵ ا٫ظحٝا .
إم َع علّ ايؿحـ ٣ٛيـ٘ نـإ ٚشـٛك ٙيف جًـو اسٌـأي ١نعلَـ٘ ،بـٌ ٜهـٕٛٴ ؾٗٝـا
(َ )1وج٘ ٢بٔ قُـل اَـني بـٔ َوج٘ـ ٢ا٭ْٔـاه ٟايـلىؾٛيٖ1281 - 1214( ٞــ)َ ،ـٔ عةـاقو ٠ا٭ٓـٛيٝني
ٚشٗابن ٠ايؿكٗا.٤
(ٖ )2نا اسعٜٓ ٢ؿِٗ َٔ ؾوا٥ل ا٭ٓ ٍٛيف عز ايحعاهض ،ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟطٚ ،44ٖ ،4قٛي٘ نـنيو
ٕ ا٭ٓــٌ يف اسحعاهٗــني ايحـــٝري إما نــإ
يف طّ ( .410 - 409ٖ ،3ســا جك ـوٸه يف بــاث ايحعــاهض َــٔ ا ٸ
اعحةاهُٖا يف باث ايحعةل  َٔ ٫باث ايطوٜك ٖٛٚ ،)..١ٝها ٟاٯؿْٛل يف ايهؿا.285ٖ ،١ٜ
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ـ ٜ ٫ٴٓايف ا٭عًُٝٸ ١يـ ٛمل
اعًِ; ٭ْٻ٘ ٜلهٚ ٟماى ٜ ٫له ،ٟإ ّ٫إٵ ٜكاٍ :إ ٻايحٛق ٳ
٪ٜنّلٖا.
ٚنٝـ نإ ؾةٓا٤ٶ عًـَ ٢ـا منوْـا َ -ـٔ إٸ ايؿحـ ٣ٛاسعاهِٗـَ ١ـٔ ا٭عًـِ َـٔ
صٝٻـ ُ١ؾحـ ٣ٛغـري ا٭عًـِ  -مل ٜهـٔ يؿحـٛاَ ٙـع عـلّ ايؿحـَ ٣ٛـٔ
قة ٌٝاساْع عٔ ظٴ ٹ
لّٴ ظٴصٝٸـ ٹ ١ؾحـٛاٙ
ا٭عًِ َاْعٷ ،غ٬فٹ َا ي ٛشعًٓا ا٭عًُٝٸُ ١وطا ،ؾ ٕٻ َٴكح٘اٙٴ عٳـ ٳ
ٚيَ ٛع جٛقّـ ا٭عًِ يف اسٌأي.١
ل َٴصحٗـلا نـإ ٜٴصٳـِّٛىٴ ايةكـا٤ٳ عًـ ٢جكًٝـلٹ اسٝٸـخ
اسٌأي ١اـاٌَ ١عِو :إما قًَّ ٳ
ؾُادٳ ميو اجملحٗل ٜ ٫ٳصٛىٴ ايةكا٤ٴ عً ٢جكًٝلٹ ٹ ٙيف ٖن ٙاسٌأي ،١بٌ ٜٳصتٴ ايوشٛع
إىل اؿٞٸ ا٭عًِ يف شٛاىِ ايةكا٤ٹ ٚعلَٹ٘.
اَٸـا بٓــا٤ٶ عًــَ ٢ــا اؿرتْــاٙٴ َــٔ اعحةــاه ايعُــٌ يف ايحكًٝــل ؾٛاٗـػٷ; ٭ْٸـ٘ جكًٝـلٷ
ابحــلا ٞ٥يــ٘; إم مل ٜكًّ ـل ٙيف ٖــن ٙاسٌــأي ١ظحٸ ـٜ ٢ٴعٳ ـلٸ بكــا٤ٶ ،بــٌ ٚمل ٜــلؿٌ  -اٟٸ:
ايةكا - ٤يف َا ابحً ٢ب٘ َـٔ اسٌـا ٌ٥يف ىَـإ ظٝاجـ٘ ظحٸـٜ ٢حعكّـل يف َـٛهك ٙظهـِٷ
ؾوع ٌّٞا ٚجٔري ظصٸح٘ ؾعً ١ٝؾٌٝحٔعت ٚي ٛمل ٜٔلٴمٵ عً ٘ٝايةكا٤ٴ ظٌـةُا َـوٸ َٓٸـا
َٔ علّ ابحٓا٤ٹ اؾٛاى عًٓ ٢لم ايةكا ٤عً ٢ايحكًٝل.
ٚاَٸا بٓا٤ٶ عًَ ٢ا منو ٙاسٔـٓٸـ َ -ـٔ نْٛٹـ٘ فـوٻك ا٫يحـياّ ٚيـ ٛمل ٜٳعٵُٳـٌ بـٌ
ٌ بــ٘ اسكًّـل  -ؾٮْــ٘ ٚإٕٵ نــإ ٜٔـلٴمٴ عًٝــ٘ ايةكــا ٤عًــ ٢ايحكًٝــل إ ٫إٻ
ٚيــ ٛمل ٜةحـ ِ
ايحٸكًٝل يف ٖن ٙاسٌأي ١غريٴ شا٥يٍ ،بـٌ هـتٴ عًٝـ٘ إٵ ٳٜصحٗـل يف ٌَـأي١ٹ ايةكـا٤ٹ عًـ٢
ايحٸكًٝلٹ ٌٜٚحكٌٸ ب٘ عكً٘ٚ ،إ ّ٫ؾحكًٝل ٙيف ميو بحكًٝل ٙكٳٚٵهٟٸ.
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣ظاٍ اسكًِّل بعل َٛدٹ َٴصحٗلٹ ٹ ٙنعٳايٹ ٹ٘ قةٌ ايحكًٝل ،ؾ ْٻ٘ ٜٳصـتٴ
عً٘ٝٹ ا٭ؿنٴ باسحٝكِّٔٵ ،إ ّ٫إٵ ٌٜحكٌٻ عكًُـ٘ٴ بػـريِ ٹٚ ٙاسحـٝكّٔ ٖـ ٛاؿـٞٸ ا٭عًـِ ؾٝصـتٴ
ايوټشٛعٴ إي.٘ٝ
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اسٌأي ١ايٌاكً ١عِو( :)1عٌُٴ اؾاٌٖ اسكِّٔـ ِو اسكًِّـ ل ايعاَـٌ بـ ٬جكًٝـل ٫ٚ
اشحٗاك.
ع ٳُ ٹً ٹ٘ إىل اْٸ٘ شٳ ٳو ٣عً ٢غري جهًٝؿٹـ ٹ٘ ٚإٸ َـا ٜـأج ٞبـ٘ٹ
اَٸا إٵ ٜهٕٛٳ َٴًحؿحا ظنيٳ ٳ
 ٫هٛىٴ ا٫شحيا٤ٴ ب٘ يف َكاّ اَ٫حراٍ.
اٜ ٚهٕٛٴ غاؾ ٬عٔ ميو.
ٚعً ٢نٌُِّ جكلٜو:
اَٸا إٵ ٜهٕٛٳ ايعٳ ٳٌُٴ َٔ ايعةاكاد ،اّٵ َٔ اسعاَ٬د.
عةاكٜا ٚنإٳ َٴًحؿحا مل ٜٔػٸ ٚي ٛنإ اسأجٞټ ب٘ َٴطابكـا يًٛاقـع
ؾ ٕٵ نإ ايعٳ ٳٌُٴ ٹ
ل ُٳـوٵ ٹ اَحرايـٖ٘ٚ ،ــٛ
ِ باسطابكـ ١يًٛاقـع; يعـلّ ؼكـ ِ
بؿحـ ٣ٛفحٗـلٹ ٹ ،ٙبـٌ ٚيـ ٛعٳًٹـ ٳ
ُوٵ ٹ اَحراي٘ ،ؾُا اج ٢بـ٘ غـري
ايحكوٸث ،بٌ ٜ ٫عكٌ نْٛٴ٘ٴ َطابكا يًٛاقع َع ؾكلإِ ٳ
ٚاشلٺ يِو ٹ اَ٫حراٍ ٚإٕٵ نإٳ ٚاشلا يٌا٥و ا٭شياٚ ٤ايِوا. ٥
ػ ايعٳ ٳٌُ إٕٵ ٚاؾل ايٛاقع; ٭ٕٻ اسؿـوٚضٳ متاَٝٸحٴـ٘ٴ
ٚيف ائٸٛه اير٬ذ ١ا٭ؿو  ٜٔټ
ت ا٭شياٚ ٤ايِوا ٥اسعحا ٠يف اسأَٛه ب٘ٚ ،ؼكلٴ ُـو اَ٫حرـاٍ ؾٝـ٘ اٜ٘ـا;
ٌ ٹ
ع ٳ
ؾٚ ٬ش٘ يعلّ نؿاٜحـ٘ عةاكٜـا نـإ اَ ٚعاًَٝـا; ٫ؼـاك َٓـا ٹ اٱشـياٚ ،٤يعـٌٻ ٖـنا
اين ٟمنوْآٜ ٫ ٙةػ ٞاٱُهاٍ ؾٚ ٘ٝإْٸُا اٱُهاٍٴ يف َكاَني:
ٌ اؾاٌٖ اسًحؿخ َٴٌحٓلا يعـلِّ ظٴٔـ ٍِٛاَ٫حرـاٍ
]اسكاّ ا٭ :[ٍٚيف ؾٌاك عٳ ٳُ ِ
ٚايحكوٸث.

ٌ ايكآٹـوٴ اٚ
( ْٕ )1اسٌأي( :١عٌُٴ اؾاٌٖ اسكِّٔـوِ اسًحؿـخٹ باطـٌٷ ٚإٕٵ نـإٳ َٴطابٹكـا يًٛاقـعٚ ،اَٸـا اؾاٖـ ٴ
اسكِّٔوٴ اين ٟنإٳ غاؾ ٬ظنيٳ ايعٳُٳٌِ ٚظٳٔٳٌٳ َٓ٘ٴ قٔلٴ ايكوب ١ؾ ٕٵ نإ َٴطابكا يؿح ٣ٛاجملحٗـل ايـن ٟقًَّـلٳٙ
ت عًٝـ٘ جكًٝـلٴٙٴ ظـنيٳ
بعل ميو نإٳ ٓعٝعاٚ ،ا٭ظَ ُ ٛع ميو َطابكح٘ يؿح ٣ٛاجملحٗـل ايـن ٟنـإ ٜٳصـ ٴ
ايعٌُ).
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ايظــاٖو يف إٸ َــع ا٫يحؿــاد ٜ ٫ٴُهــٔٴ ؼكّــل ايحكــوټث َٓــَ٘ ،ــع َــا ؾٝــ٘ َــٔ
اٱُهاٍ; يعلّ اساْع َٔ ايحكوٸث; ٫ظحُاٍِ اسٛاؾكَ ١ـع ايٛاقـع ،ؾايعاَـٌٴ ايحٸـاهىُ
يًحكًٝلٹ ٚا٫شحٗاكٹ ٚا٫ظحٝا سّا ٜٳعحٳ ٹٌُٴ إٵ ٜهٕٛٳ َا ٜأج ٞب٘ َٴٛاؾكا يًٛاقع ٜٳـ ٳح ٳُهّٔٴ
ث
ٔ ٳجكـوټ ٷ
ل ِّ ايــحُه ِ
ع عٳـ ٳ
َــٔ إٵ ٜــأج ٞبــ٘ بوشــا٤ٹ ميــو ،ؾهُــا إٻ اٱجٝــإٳ نــنيو َٳـ ٳ
ظٌٸا.
ل ٹَ ٹ٘ يف ميو ٹ
ٔ ٚعٳ ٳ
اظحُاي ٞؾًٝهُٔٵ َع ايحُهٔ ننيو; يعلّ جأذريِ ايحُه ِ
ٚاؿآٌ بعل إٵ ايػَ ٞلؿً ١ٝاؾيّ با٭َو يف ؼكّل اٱطاعٚ ١بٓٓٝـا عًـ ٢إٻ
اٱجٝإ بلاع ٞاظحُاٍ ا٭َو نافٺ ٚ ٫ش٘ يكٔوِ ميو بػري اسحُهَّٔ ٫ٚ ،اْع َـٔ
عكْـ ٬ا٫نحؿـا ٤بٗـنا ايٓعـَ ٛـٔ ا٫جٝـإ;
جعُُ٘ٝٹ يًُحُهّٔ اٜ٘ا ٚإٕٵ نإٳ يـ ٍٝيـ٘ٴ ٳ
يعــلّ ظٔــ ٍٛا٭َــٔ يــ٘ٚ ،إْٸُــا ٜــأمتٔ بــ٘ غــري اســحُهٔ; ٭ْٸـ٘ غاٜــَ ١ــا ميهٓــ٘ َــٔ
ٌ ي٘ يف ائٸعٸ ١عً ٢جكـلٜو اسطابكـٚ ١إٵ ٜ ٫ةكـ ٢عًٝـ٘
اٱطاع ،١يهٔٻ ميو  ٫كٳؿٵ ٳ
ًٚ ٣ٛىه ايحصوٸ ،ٟبٌ يعٌٻ ٖنا ٖـَِٓ ٛـأ َـا ْـواٙٴ َـٔ مجًـ١ٺ َـٔ ايعـٛاّ ظٝـزٴ
ٜأجٕٛٳ بايعةاك ٠ؾاقل ٠يًِوا ٥اي

ٜٴؿ

بِوطٝٸحٗا فحٗلِٖٜٚ ،حكوٻب ٕٛمبا ٜـأج،ٕٛ

ؾ ْٻـ٘ غــري هــٔ إ ٫عًــ ٢ايٛشــ٘ ايــن ٟمنوْــا ،بــإٔٵ ٜــأجٛا بايعةــاك ٠باظحُــاٍ إٵ ٫
ع ٳًُُٗٴـِ َـاٸ٤ا عـٔ ايٛاقـع
ٜهٕٛٳ ايِو ُ اسؿكـٛكٴ ُـوطا يف ايٛاقـعٚ ،عًٝـ٘ ؾٝهـٕٛٴ ٳ
عً ٢جكلٜو اسطابكٚ ١إٕٵ نإ باقٝا عًٚ ِٗٝىه ايحصوٸ.ٟ
ْعــِ ميهــٔ إٵ ٜكــاٍ يف اســٛاهكٹ ايحٸ ـ ٞنــإٳ َكح٘ــ ٢ا٭ٓــ ٍٛايِــوع ١ٝناسرــاٍ
اسننٛه علّ ائٸعٚ ١اسطابك :١إٕٸ جعةٸل ايِٻوع بعـلّ نـ ٕٛاسـأجٞٸ َٛاؾكـا يًُـأَٛهِ
ِ ايِٸـاهع غـري
ب٘ ميٓعٴ عٔ ظٔ ٍِٛاٱطاعـ ،١إم َ ٫عٓـ ٢يًحكـوټث مبـا نـإ يف ظٴهْـ ِ
َواك يـ٘ ،يهٓٸـ٘ إٕٵ جٳـِٻ ؾ ْٸُـا ٜـحِٸ يًُٴًحؿـخ إىل ٖـنا ا٭ٓـٌ اؾـاىّ بٔـلٚهِ ٹ ٙعـٔ
ل ِّ ٓٴلٚهِ ٖنا ا٭ٌٓ َـٔ
عٳ
ايِٸوعٚ ،إ ّ٫ؾ ٕٵ اظحٌُ علَ٘ اَهٓٳ٘ٴ ايحكوټثٴ بوشا٤ٹ ٳ
ٔاكٜلِ ايهُ ٹًٝٸ ٹ ١ايٛاهك ٠عٓ٘ٚ ،اَٸا يػـري ايِٸــٕ
ل ِّ ن ِٕٛاسٛهكٹ َٔ َٳ ٳ
عٳ
ايِٸوع ،ا ٚٳ
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اسيبٛه َٔ ايعٛاّ ا ٚايعامل مبكح٘ٝاد ا٭َٓ ٍٛع علّ اؾيّ بهْٗٛا َـٔ ايِٸـوع
ل ٳّ اْطةاقٗـا عًـ ٢اسـٛهك ؾةـاثٴ ا٫طاعـٚ ١اًـعٷ; إم يـ٘ إٵ ٜـأجٞ
ٚاؾاىّ احملحٌُ عٳـ ٳ
بايعٌُ َحكوٸبا ؾً ٛايػ ٢اسٔٓٸـٴ  ايحؿٔـٌٝٳ با٫يحؿـاد ٚغـريٚ ٙقٝـٌ( :إٕٵ جـأجٸ٢
َٔ ايعاٌَ قٔٵلٴ ايكوبٓ ١ٳػٸ إٕٵ طابل ايٛاقع ٚإ ّ٫ؾ )٬نإ اظٌٔ.
ِوٵ إىل ايؿوم بـني اسعـاَ٬د ٚايعةـاكاد إ ّ٫اْٸـ٘ ٜظٗـو
ذِٸ إٕٸ يف اسنت ٚإٕٵ مل ٜٴ ٹ
َٓ٘ إٸ اسٓا َع قطع ايٓظو عٔ ُوا ٥اَ٫حرـاٍ يـ ٍٝإَ ّ٫طابكـ ١ايٛاقـعٚ ،عًٝـ٘
ٓعٸحٴ٘ إ ٫بنيو.
ؾُا ٜ ٫عحا ؾ ٘ٝؼكّل اَ٫حراٍ  ٫جٴٓا ُ ٹ
اسكاّ ايراْ :ٞيف إٸ اسٓا يف َٛاؾك ١ايٛاقع اين ٟبٓٓٝا ٓٹعٻ ١ايعٳُٳـٌ عًٝـ٘ ٖـٌ
ٖ ٛؾح ٣ٛاجملحٗل ظني ايعٌُ ٜ -ع  :اجملحٗل اين ٟنإ ٚظٝؿح٘ ايوشٛع إيٝـ٘ ظـني
ايعٌُ  -ا ٚاجملحٗل اين ٟهشع إي ٘ٝظـني ا٫يحؿـادٓ ،ـوٜػٴ اسـنت ايرـاَْٚ ،ٞـلهى
ايٛشٗني:
ل عــلِّ ايطّوٜــل ايعٳ ٳًُــ ٞيًٛاقعٝــاد ٖ -ٳ ـٌ ٖــ ٞايٛاقعٝٸــاد؟
إٕٸ اسٓــا  -ٳبعٵــ ٳ
صوٸٜــا ق٘ــا إما مل ىــايـ ايٛاقــع ،ا ٚإٻ
ؾٝهــٕٛٴ اســـايـ يًطــوم ٚا٭َــاهاد َٴ ٳح ٳ
اسٓا ؿٖٔٛٴ َ٪كٸٜاد ا٭َاهاد ٚا٭ٍٓٛ؟ ؾعً ٢ايرـاْٜ ٞواعـ ٢ؾحـ ٣ٛاجملحٗـل
ا٭ٚٸٍٚ ،عً ٢ا٭ٚٸٍ ٜوع ٢ايراْ.ٞ
ٚميهٔ إٵ ٜهحؿ ٞبهٌٍُّ َُٓٗا بٓا٤ٶ عً ٢اٱشيا ٤يف ا٭ٚاَو ايظّاٖو:١ٜ
ض َٔ اٱشياٚ ٤نؿا ١ٜاسٛاؾك ١يف ٓٹعٸ ٹ ١ايعٳُٳـٌ
إَٸا َع َٛاؾكح٘ يٮٚٸٍ ؾًٹ ٳُا ؾُ ِو ٳ
(ٚؼكل ايحكًٝل).
ٚإَٸا َع َٛاؾك ١ايراْ ٞؾٮْ٘ َ ٫عٓ ٢يك٘اَ ٤ا اج ٢ب٘ عً ٢مَ ٛا اج ٢بـ٘ٹ نُٸـا
ٚنٝؿا.
ل ا٭َـو ايظّـاٖوٟ
ٚيهٔ سّا نإٳ َـٔ احملحُـٌ اعحةـاهٴ ا٭ؿـنٹ ٚاً٫ـحٓاك يف ؼكـ ِ
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شلٸا نـإٳ ا٭ظـَ ُ ٛواعـا ُ٠اسٛاؾكـ ١يؿحـ ٣ٛايرـاْ ٞيعـلّ قـٌٍٍّ يٲشـيا ;٤٭ٕٸ قًّـ٘
ايعٳ ٳٌُٴ اسأجٞٸ بـ٘ٹ عًـ ٢طةـل ا٭َـوِ ايظّـاٖوٟٸ ،إم مل ٜهـٔ َـا اذـو بـ٘ ظ٦ٓٝـنٺ َٛاؾكـا
يٮَو ايظاٖوٟٸ; يعلّ اً٫حٓاك ٚا٫عحُاك.
ل ٚاسلاهى
اسٌأي ١ايٌابع ١عِو(:)1اسواك َٹٔ ا٭عًِ َٳٔٵ ٜه ٕٛاعوف بايكٛاعٹ ٹ
يًٌُأي.١
ي ٍٝيؿظُ ا٭عًِ مبعٓا ٙايعويفٸ ٳَٓاطا يف اسكـاّ ،ظٝـز إٸ ظـاٖو ٙايعـويفٸ نـٕٛٷ
َعًَٛاجــ٘ انرــوٚ ،يــٖ ٍٝــنا ٖــ ٛاسٓــا  ،بــٌ مل ٜٳ ـ ِوكٵ يف ايِٸ ـوعِ اٱْاط ـ ُ١بعٓــٛإِ
ا٭عًِ ٣ًٛ ،قٛيـ٘( :اْـحِ اعًـِ ايٓٸـاَ إما ؾُٗـحِ َعـاْ ٞنَٓ٬ـا)(ٚ ،)2قٛيـ٘ يف
ؿــا كاٚك بــٔ ظٔــنيٜٓ( :ظُـوٴ إىل اؾكُٗٗــا ٚاعًُُٗــا بأظاكٜرٓــا)(ٚ ،)3ظاٖوُٖــا
اعحةــاه ا٭عوؾٝٸــ ١بايكٛاعــل ٚاســلاهى ٚا٭شٛكٜــ ١يف ؾٗــِ ا٭ؿةــاهٚ ،اَٸــا نرــوُ٠
ا٫ط٬ع با٭ُةاٚ ٙايٓظا٥و ؾـ ٕٵ اٚشةـخ اييٜـاك ٠يف َـا منوْـا ؾٗـٚ ،ٛإ ّ٫ؾـ ٬كيٝـٌ
عً ٢كؿً٘ٚ ،يعٌٻ شعً٘ كؿـَ ٬ٝـٔ شٗـ ١يؿـظ (ا٭ؾكـ٘) اجملعـ ٍٛيف اــا َٴواكٹؾـا
يٮعًُٝٸ ،١ظٝزٴ إٸ ظاٖو ا٭ؾكٗ ١ٝنرو ُ٠ا٫ط٬ع عً ٢اسٌا.ٌ٥
اسٌأي ١ايرآَ ١عِو :ا٭ظ ٛعلّٴ جكًٝل اسؿ٘ ٍٛظحٸ ٢يف اسٌأي ٹ ١اي

جٛاؾل

( ْٕ )1اسٌأي( :١اسواك َٹٔ ا٭عًِ َٳٔٵ ٜه ٕٛاعوف بايكٛاعٹـلٹ ٚاسـلاهى يًٌُـأيٚ ١انرـو اطّ٬عـا يٓظا٥وٖـا
ٚيٮؿةاه ٚاشٛكٴ ؾُٗا يٮؿةاهٚ( ،اؿآٌ) إٵ ٜه ٕٛاشـٛك اًـحٓةاطاٚ ،اسوشـع يف جعٓٝٝـ٘ اٖٵـٌٴ اــا٠
ٚاً٫حٓةا ).
( )2ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ(،ٞايك٘ا ،٤ابـٛاث ٓـؿاد ايكاٗـ ،)ٞبـاث ،9ؾَ .27عـاْ ٞا٭ؿةـاه ،ايِـٝف
ائلٚم ٖٛٚ ،1ٖ ،ا ٍٚظلٜز يف ايهحاث .بٔا٥و ايلهشاد ،قُل بـٔ اؿٌـٔ ائـؿاه،349ٖ ،
باث( ،9باث يف ا٭ ١ُ٥اِْٗ ٜحهًُ ٕٛعًً ٢ةعني ٚشٗا) ،ؾٚ .6ؾ( ٘ٝاْحِ اؾك٘) بلٍ (اعًِ).
( )3ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث ،9ؾ.20
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ؾحٛا ٙؾح ٣ٛايؿاٌٗ(.)1
يعٌٸ َِٓأ ٖنا ا٫ظحٝا َا اعحةٳ ٳوٙٴ يف ايحكًٝل َٔ ا٫يحـياّ بايعُـٌ ،ؾـ ما ايحـيّ
ل غـريٳ ا٭عًـِ َـع ٚشـٛكٚ ٙاعحُـل عًـ٢
بايعٌُ عً ٢طةل ؾح ٣ٛاسؿ٘ ٍٛؾكل قًَّـ ٳ
غري اؿصٸٜ ٫ٚ ،١هؿَ ٞٴصوٻكٴ اسٛاؾكـَ ١ـع ؾحـ ٣ٛا٭عًـِ يف ائـعٸ ١بـٌ يـ ٛشعًٓـا
ا٭عًُٝٸُ ١وطا يف اؿصٝٸ ١نإ اً٫حٓاك إىل ؾح ٣ٛغري ا٭عًـِ َـع ٚشـٛك ا٭عًـِ
جِوٜعا َٴعوٸَا ،يهـٔٻ َكح٘ـَ ٢ـا منوْـا َـٔ نـ ٕٛكايؿـ ١ا٭عًـِ َـٔ قةٝـٌ اسـاْع
ٚذةٛدٹ اؿُصٝٸ ١ايطةٝع ١ٝيؿحـ ٣ٛغـري ا٭عًـِ ؾـَ ٬ـاْعٳ َـٔ اً٫ـحٓاك إيٝـ٘ َـع عـلّ
اسـايؿٚ ١إٕٵ نإ ٖٓاى اعًِٴ َٓ٘ ،بٌ عًَ ٢ا اظحًُٓا َٔ ٙنؿاٜـ١ٹ فـوٻك اسٛاؾكـ ١يف
ٕ ميو جكًٝلا هلُا.
ٓعٸ ٹ ١ايعٳ ٳٌُ نا ٳ
ٹ
اسٌأي ١ايحاًع ١عِو ٫ :هٛىٴ جكًٝلٴ غري اجملحٗل ٚإٕٵ نإ َٔ اٌِٖ ايعًِ(.)2
يعلّ ايلٸي ٌٝعً ٢ظٴصٝٻ ١هاٚ ٜ٘قٛيـ٘ٚ ،ا٭ٓـٌٴ ظٴوٵَٳـ ُ١ايعٳُٳـٌ مبـا ٚٳ ٳها٤ٳ ايعًـِ
عًِّ ٹ٘ َٚٹٓٵ٘ٴ ٳٜظْ ٳٗوٴ اؿهـِٴ يف
عكْْٚ ٬كٚ ٬نحابا ًٚٴٓٻٚ ١إمجاعا عًَ ٢ا ٖ ٛاسكوٻهٴ يف َٳ ٳ
ٳ
ايؿوعِ ايراْٚ ٖٛٚ ،ٞشٛثٴ ايحكًٝل عً ٢غري اجملحٗل ٚإٕٵ نإ عاسا عاهؾا.
اسٌأي ١ايعِوٜ :ٕٚعوف اشحٗاك اجملحٗل بايعًِ ايٛشلاْ ،ٞنُا إما نإ اسكٸًلٴ
()3

َٔ اٌٖ اـا...،٠

( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛيف َنت ايعو ٠ٚاسطةٛع (ا٫ؾٌ٘).
( ْٕ )2اسٌأي ٫( :١هٛىٴ جكًٝلٴ غري اجملحٗل ٚإٕٵ نإ َٔ اٌِٖ ايعًِ نُا اْٸ٘ٴ هتٴ عً ٢غريِ اجملحٗـل ايحكًٝـل
ٚإٕٵ نإ َٔ اٌٖ ايعًِ).
( ْٕ )3اسٌأيٜ( :١عوف اشحٗاك اجملحٗـل بـايعًِ ايٛشـلاْ ،ٞنُـا إما نـإ اسكٸًـلٴ َـٔ اٖـٌ اــاٚ ،٠عٳًٹـِٳ
باشحٗاكٹ ُـٍٕٚ ،ننا ٜٴعٵوٳفٴ بِٗاك ٠عليني َٔ اٌِٖ اــا ٠إما مل جهـٔ َعاهٗـ ١بِـٗاك ٠آؿـوَ ٜٔـٔ
اٌٖ اـآٜ ٠ؿٝإ عٓ٘ ا٫شحٗاكٚ ،ننا ٜٴعٵوٳفٴ بايِٻٝاع اسؿٝلٹ يًعٹًِ ٚننا ا٭عًُٸ ُ١ٝجٴعٵوٳفٴ بـايعًِ ا ٚايةٝٸٓـ١
ايػري اسعاهٗ ١ا ٚايِٝاع اسؿٝل يًعًِ).
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ٌ ي٘ ايعٹًِْٴ َٔ اٌٖ اـا ٠بعـل نـ ٕٛاسٓـا
ٔ ٳ
ظ ٳ
 ٫اه ٣ؿٴٔٝٓٛٸ ١يه ِٕٛٳَٔٵ ٳ
ِ اؿآــٌ َــٔ
عًُٴـ٘ باشحٗــاكَ ٙــٔ اٜــٔ َــا ظٳٔٳـٌ ،نُـا اْٻـ٘ٴ ٚ ٫ٳشٵـ ٳ٘ ؾعـٌِ ايعٹًْـ ِ
ٌ
م إذةـادٹ ا٫شحٗـاك َـٔ اٜـٔ َـا ظٳٔٳـ ٳ
ٌ ايعٹًْـِٴ َـٔ طُـوٴ ِ
ايِٸٝاع َٴكاب ٬ي٘ ،ؾً ٛشٴ ٹع ٳ
نإ اٚؾل.
ْعــِ شعــٌ ايِٸـٝاع يف ٖــنا ايةــاث ظٴصٸـٚ ١يــ ٛمل ٜٴؿٹـلٵ ايعٹًْـِٴ َٴطًكــا ا ٚبِــو ٹ
إؾاكٳ ٹج ٹ٘ ايٛذٛم ٚا٫طُٓ٦إ ،نُا هٴبٻُا ٜٴٌٵـ ٳحظْ ٳٗوٴ َـٔ عُـ ّٛقٛيـ٘( :إما ُـٗل عٓـلى
اسًٌُ ٕٛؾٔٳلِّقِْٗ)( )1يف هٚا ١ٜامساع ٌٝبٔ اب ٞعةل اهلل  نإ يًُكابً ١عٓـلٙ
ٚشٗا.
نُا إٻ ظٴصٝٸ ١ايةٝٸٓ ١يف َكاّ إذةاد ا٫شحٗاك بٌ ٚغريِ ٹَ ٙـٔ اسٗٛـٛعاد هٴبٸُـا
جٴ ٳعلټ َٔ ٗوٚهٜاد ايؿك٘ ٚإٕٵ مل ٜٳكُِٵ عً ٘ٝكي ٌٝيؿظـ ٫ٚ ٞامجـاع َٓكـ ٍٛيف غـري
ع ٢ذةٛدٴ ظٴصٝٻ ٹح ٹ٘ باً٫ـحكوا٤ٹٚ ،ؾٝـ٘ اٜ٘ـا نـّ٬ٷ منوْـاٙ
باث ايلٻعاْ ،ٟٚعِ قل ٜٴلٻ ٳ
يف قًّ٘.
ٚايحعكٝلٴ اْٸ٘ ميهٔ اًحظٗاه ظصٝٸحٗا اسطًكَ ١ـٔ بعـتِ َـٛاهك اً٫ـحل٫٫دٹ
ايٛاقعــ ١يف ا٭ؿةــاه ،ظ ٝـزٴ ٜٴؿْٗٳ ـِٴ َٓٗــا إٸ نؿاٜحٗــا يف َكــاّ إذةــاد َٛهكٹٖــا َــٔ
اسًٌَُّاد.
َر ٬قٛي٘ٚ( :ا٭ُٝا ٤نًٗا عًٖ ٢نا ظحٸـٌٜ ٢ـحةني يـو غـريٴ ميـو ا ٚجكـ ّٛبـ٘
ايةٚ )2()١ٓٝإٕٵ مل ٜهٔ َِحُ ٬عً ٢عُ ٍّٛا ٚجعًٌٜ ٌِٝـحؿاكٴ َٓـ٘ عُـّٛٴ اؿُصٝٸـ ١يف
غريِ َٛاهك اؿٌِّ ٚاؿوَـ ١إ ّ٫إٵ ٌٜـحؿاك َـٔ قٛيـ٘( :ا ٚجكـ ّٛبـ٘ ايةٓٝـ )١إٻ ذةٛجٗـا
ث يف ظؿـــظ اســـاٍ ٚنواٖـــ ١اٱٗـــاع ،)١ؾٚ .1ؾٝـــ٘
( )1ايهـــايف ،ايهًـــ ، ٝط( ،299ٖ ،5اسعِٝـــ ،١بـــا ٷ
(اس )َٕٛٓ٪بلٍ (اسًٌُ.)ٕٛ
( )2اسٔله ايٌابل( ،314ٖ ،اسع ،١ِٝباث ايٓٛاكه) ،ؾ.40
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بايةٝٸٓــ ١نرةٛجٹٗــا باً٫ــحةاْ َ ،١ـٔ بــاث اْٸٗــا َــٔ طــوم إذةــادٹ اسِــحةٗادٖٚ ،هــنا
غريٖا.
ٚعً ٢اٟٸ ظاٍٍ ؾاؿُصٸَ ُ١ٝكٔٛهٳ ٠عًَٛ ٢هكٹ اـًُٛٸ عٔ اسعاهٗـ ،١ؾًـ ٛقاَـخ
ًكطخٵ عٔ اؿُصٸ ،١ٝنُا يف نٌُِّ ظٴصٻٚ ١طوٜـلٍ قاَـخ عًـ ٢ظٴصٸٝٸحٗـا
ٗ ١ٳ
بٝٸَٓ ١عاهِ ٳ
ايلي ،ٌٝؾ٘ ٬عُٻا مل ٜٳكُِٵ عً ٢عَُٛٹٗا كيٌٝٷ نُا ؾُٝا مٔٴ ؾ.٘ٝ
اسٌــأي ١ايٛاظــلٚ ٠ايعِــو :ٕٚإما نــإٳ َٴصحٗــلإِ ٜ ٫ٴُهٹــٔٴ ؼٔــٌٝٴ ايعٹًْــِ
()1

لُٖا  ٫ٚايةٝٸٓ...،١
ظٹ
بأعًُٝٸ ٹ ١ا ٳ

ع اؿح٬ؾُٗا يف ايؿحـ٫ ٣ٛ
ِ إٻ اظلُٖا اعًِ يهٔ مل ٜٳعٵًِٵ ايحعٝني ،ؾُٳ ٳ
إٕٵ عٴ ٹً ٳ
ل ِّ اي ـلٸي ٌٝعًــ ٢ظٴصٝٸ ـ ١ايظ ـٔٸ يف ٖــنٙٹ اسٌــأي ١نُــا
ٳٜةٵعٴ ـلٵ ٚشــٛثٴ ا٫ظحٝــا ; يعٳ ـ ٳ
ًٝص ٤ٞإٕٵ ُا٤ٳ اهلل.
ْعِ إٕٵ مل ٜعًِ اعًُٝٸ ١اظلٳٖٴُا ٚاظحُـٌ جٌـاُٜٗٚا ،يهـٔ ٜظـٔٸ ا٫عًُٝـ ١يف
اظلُٖا ا ٚوحًُٗا يف اظلُٖا ك ٕٚاٯؿو ،بإٔٵ ٜعًِ اُْٗا إَٸا َحٌـاٜٚإ اٖ ٚـنا
اعًــِ ،ؾٗــٌ هــت جــوشٝػ َظٓــ ٕٛا٫عًُٝــ ،١بــٌ ٚقحًُــٗا ،ا ٫ ٚهــت ؾٝــحـري،
ٚشٙٛٷ ،ذايرٗا ايحؿٌٔٝٴ بني َظٓ ٕٛا٭عًُ ١ٝؾٝكلٻّ ك ٕٚقحٌُِ ا٫عًُ.١ٝ
ٚايحعكٝــل :ابحٓــا٤ٴ اسٌــأي ١عًــَ ٢ــا َـوٻ ًــابكا َــٔ إٸ ا٭عًُٝــُ ١ــو ئـعٸ١
اسواشعٚ ١اؿص ،١ٝا ٚإٸ ؾح ٣ٛا٭عًـِ َاْعـ ١عـٔ ظصٝـ ١قـ ٍٛغـري ٙؾعـ ،٬ؾعًـ٢
اٜ ٍٚ٫حعـٝٸٔ ا٭ؿــن مبعحُــٌ ا٭عًُٝـ ١ؾ٘ــ ٬عــٔ َظْٓٗٛـا ،٭ٕٻ اظحُــاٍ اعًُٝــ١
اظلُٖا  ٫هو ٟيف اٯؿو ٜٴٌاٚم اظحُاٍٳ علّ ظٴص ١ٝقـ ٍٛاٯؿـو ،ؾٝهـ ٕٛقٛيـ٘
( ْٕ )1اسٌأي( :١إما نإٳ َٴصحٗلإِ ٜ ٫ٴُهٹٔٴ ؼٌٔٝٴ ايعٹًِْ بأعًُٝٸ١ٹ اظٳلٹُٖا  ٫ٚايةٝٸٓ ،١ؾـ ٕٵ ظٳٔٳـٌٳ ايظـٔٸ
بأعًُٝٸ١ٹ اظلٹٖٹُا جٳعٳٝٸٔٳ جٳكًٝلٴٙٴ ،بٌ ي ٛنإٳ يف اظـلٹٖٹُا اظحُـاٍٴ ا٭عًُٝٸـٜ ١ٴكـلٻّ ،نُـا إما عٴًٹـِٳ اْٻُٗـا إَٸـا
َحٌاٜٚإ اٖ ٚنا اسعٝٸٔ اعًِ  ٫ٚوحٌُ اعًُٝٸ ١اٯؿو ؾا٭ظ ُ ٛجكلِٜٴ َٳٔٵ وحٌُ اعًُٝٸح ٴ٘).
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َِهٛىُ اؿصٚ ،١ٝقٍٛٴ قحٌُ ا٭عًَُ ١ٝعًّٛٴ اؿص َٔٚ ،١ٝاسعًـ ّٛإٻ َِـهٛى
اؿصً ١ٝاق اؿص.١ٝ
ايًِٗ إ ٫إٵ ٜهٕٛٳ ٖٓاى آٌٷ ٜٓؿ ٞاعًُٝح٘ ،نإٔٵ نإ ٌَـةٛقا باسؿ٘ـٛي ١ٝاٚ
ايحٌا ٟٚؾٌٝحٔعت ميو ؾ.٘ٝ
إ ٫إ ٜكــاٍ :اًحٔــعاث َؿ٘ــٛي ١ٝاٯؿــو اٌَ ٚــاٚاج٘ ٜٓ ٫ؿــع بعــل إٵ نــإ
اسعحا يف اؿص ١ٝا٭عًُْ ،١ٝعِ ي ٛنإ ٌَةٛقا با٭عًُ ١ٝنإ ا٭ٌٓ ْاؾعا.
ٖنا غ٬ف َا ي ٛبٓٓٝا عً ٢إٸ ؾح ٣ٛا٭عًِ َاْعٷ ميٓع عٔ ظص ١ٝؾح ٣ٛغـري،ٙ
ؾ ـ ٕٻ اًحٔــعاث عــلّ ٓــلٚه ؾحــَ ٣ٛــٔ ا٭عًــِ َٓ ـ٘ كايؿــ ١يؿحــٛا ٙهــو ٟبــ٬
اهجٝاث ،بٌ هبٸُا نإ ً٫حٔعاث علّ اعًُٝحـ٘ إٕٵ نـإ ٌَـةٛقا بـ٘ ٚشـ٘ٷ ًـامل
عُٸا اٚهكْا عً ٘ٝآْؿا.
اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝايعِـوٜ :ٕٚٴِٵـ ٳح ٳو ُ يف اجملحٗـلٹ اَـٛه ،)1(...اْٵٗاٖـا يف اسـنت إىل
ل عِو.
ظٳ
ا ٳ
 ٫ىؿ ٢إٻ ا٭ٌٓٳ يف ٖنٙٹ ايِٸوَٚ ٚٳعٌٸ ايحٻعټوضِ هلا يف نـ ِّ٬ايؿُكٗٳـا٤ٹ ٖـٛ
٘ا ٤باْنيٳ عً ٢إٸ َا نـإٳ ُـوطا يف اؿـانِ ٖـُ ٛٳـوٵ يف
عٓلٳ ٹمنْوٖٹِ يِٴو ٚٹ ايك ٳ
اسؿ

ل ِّ ٳكي ٌٍٝعًٗٝا.
َع َا يف ٖن ٙاس٬ىَ َٔ ١اٱُهاٍِ; ٹي ٳع ٳ

( ْٕ )1اسٌأيٜ( :١ٴِٵحٳوٳ ُ يف اجملحٗـلٹ اَـٛه :ايةًـٛؽٚ ،ايعكـٌٚ ،اٱميـإٚ ،ايعٳلايـٚ ،١ايوٸشٛيٝـٚ ،١اؿوٸٜـ- ١
عً ٢ق ٍٛٺٚ ،-نَ ْ٘ٛٴصحٗلا َٴطًكا ،ؾٜ ٬ٳصٛىٴ جكًٝلٳ اسحٳصٳيٸٚ ،ٟاؿٝا ،٠ؾ ٬هـٛىٴ جكًٝـلٴ ايُّٝـخٹ ابحـلا٤ا،
ْعٳِٵ ٜٳصٛىٴ ايةكا٤ٴ نُا َٳوٻ ٚإٵ ٜهٕٛٳ اعٵًِٵ ؾٜ ٬ٳصٛىٴ عًـ - ٢ا٭ظـ - ٛجكًٝـلٴ اسؿ٘ـَ ٍِٛـع ايـحُهٔ َـٔ
ا٭ؾٌ٘ٚ ،إ ٜ ٫هٕٛٳ َحٛيّلا َٔ اييٸْاٚ ،إٵ ٜ ٫هٕٛٳ َٴكْة ٬عً ٢ايلٻْٝا ٚطايةا هلا َٴهةٸا عًٗٝـا ٴَصٸـلا يف
ٙ٫
جٳعٵٔٹًٗٝا ؾؿ ٞاـا (َٳٔٵ نـإٳ َـٔ ايؿُكٗـآ ٤ـآ٥ا يٓؿٌٹـ٘ٹ ظاؾظـا يلٜٓٹـ٘ٹ َٴـٳايؿٹـا هلـٛاُٙٴ َطٝعـا ٭َـوِ َٳـُ ٛ
ؾًًعٛاّٸ إٵ ٜٴكًِّل .)ٙٚاؿوط ايوٚا ١ٜيف جؿٌـري اَ٫ـاّ ايعٌـهو .300ٖ ،ٟا٫ظحصـاط ،امحـل بـٔ عًـٞ
ايطاً ،ٞط.263ٖ ،2
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ْعِ ٜ ٫ٳةٵعٴلٴ ايعٳهٍْٴ ٳْظوا إىل اًـحًياِّ ايك٘ـا٤ٹ يًؿحـ ٣ٛكٕٚٳ ايعهـٍَ ،ـع إٸ
٘ا٤ٹ بؿح ٣ٛايػري.
ؾ ٘ٝاٜ٘ا َٓعا ،بٓا٤ٶ عً ٢شٳ ٳٛاىِ ايك ٳ
ؾُٳ ـا مٳن ـوٙٚٴ ًٳ ـ ٳٓلا يًِٸ ـو ٚٹ اسيبــٛهٳ ٹ ٠يف بــاثٹ ايك٘ٳ ـا )1(٤يــ ٛمتٸ مل ٜــلٍٸ عًــ٢
ُوطّٝحٗا يف بـاثٹ ايؿحـَ ،٣ٛـع إٻ ٖٓـاى ملٵ ٜٴكُٝـٛا ٳكيـٚ ٬ٝاؾٝـا ،ا ٫عًـ ٢بع٘ٹـٗا
باٱمجاعِ ٚاٯؿو بكٞٳ ؿايٝا عٔ ايلٸي.ٌٝ
ْعِ بٓا٤ٶ عً ٢ن ِٕٛايلٻي ٌِٝعً ٢آٌِ ايحٸكًٝل اٱمجـاعٚ ،نْٛٴـ٘ ايكـلٴه اسحـٝكّٔ
ض اؾاٌٖٴ يَ٬حراٍ نإٳ َٴصوٸ ٳك اـ٬فٹ قاكظا يف اؿص.١ٝ
َٔ طومٍ جعوٻ ٳ
ل متــاّٴ ايه ـ ِّ٬يف اُــرتا ٹ اؿٝــاٚ ٠ا٭عًُٝــ ،١نُــا إٸ
ٚنٝـــ نــإٳ ؾك ـلٵ ًٳ ـ ٳة ٳ
لايٚ ١ايعكٌ اٜ٘ا ٜ ٫ٳعٵ ٳحاطٴ إىل بٝإِ كي.ٌٍٝ
ُوط ١ٝاٱميإ ٚايعٳ ٳ
ط إىل بٝـإِ ايٌٻـٓل
ْعِ ُو ُ ايوٸشٛيٝٸٚ ١اؿوٸٚ ١ٜإط٬م ا٫شحٗاك ٚايةًٛؽ قحـا ٷ
اسؿكٛكٹ يف اؿوٜٸٚ ،١إط٬مٴ ا٫شحٗاكٹ بٌ ٚايوٸشٛيٚ ١ٝايةًٛؽ غريٴ أْ٫واف اسًٌِّ
ع ايكًــِ عــٔ
يف ا٭ؿريٜــٔ اسُٓــٛعِ يف ا٭ٚٸيــني ،إ ّ٫إٻ اسٌــحؿاكٳ َــٔ ظــلٜزٹ ٳهؾْــ ِ
ل ٙؿطـأ( )3عـلّٴ ا٫عحـلاكٹ بؿحـٛا ،ٙنُـا هٴبٸُـا
ائٻيبٸ(ٚ )2علّ ْؿٛم اَـوٙٹ ِٚإٻ عُـ ٳ
عًـ ٢عـلِّ ا٫عحـلاكٹ بؿحـٛا ٙبا٭ٚيٜٛٸـ،١
ٜلٍټ َا كٍٻ عًـ ٢عـلِّ ا٫عحـلاك بِـٗاكج ٹ٘ ٹ
ف ُـ٦ٝا َـٔ ق٘ٳـاٜاْا ْـٌّٕ ا ٚظـاٖوٷ يف شٳـ ٳٛاىِ
نُا إٻ ا٭َـوٳ بـايوٸشٛع إىل َٳـٔٵ عٳـ ٳو ٳ
ايوټشٛعِ إىل اسحصيٸ ٟاسٌحًيّ ؿُصٸ١ٝٹ ؾحٛا.ٙ
ُوٵ ايوٸشٛيٝـٚ ١اؿوٸٜـٚ ١إطـ٬م ا٫شحٗـاك  ٫كيٝـٌٳ عًٝـ٘ ،إ٫
ؾاٱْٔافٴ إٸ ٳ
إٵ هعٌٳ ْؿٍٴ ايِوِّ ًةةا يٌٴك ٛٹ اؿُصٸ ١ٝؾ٬ظٹظْ َٔٚ ،مجٝع ميو جٴعـ ُ ٝؿٴةٵـوا
( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث .3 ،2 ،1
( )2اسٔله ايٌابل( ،ابٛاث َكلَ ١ايعةاكاد) ،باث ،4ؾ.11
( )3اسٔله ايٌابل( ،ابٛاث ايكٔاٖ) ،باث ،36ؾ .2ابٛاث ايعاقً ،١باث ،11ؾ.2
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مبا يف اُرتا ٹ ط ٳٗاهٳ ٹ ٠اسٛيٹل ،ٳْعٳـِ ميهـٔ اًـحظٗاهٴ ايِٻـوٵ ٹ ا٭ؿـري َـٔ اسـو ِّٟٚعـٔ
جؿٌري ايعٌهوَ  ٟع َا ؾ ٘ٝك٫يًٓٚ ١لا(.)1
اسٌأي ١ايرايرٚ ١ايعِو :ٕٚايعلايـ ُ١عةـاه ٠عـٔ ًَهـ١ٹ اجٝـإِ ايٛاشةـادٹ ٚجـوىٹ
احملوٸَاد )2(...،ظاٖو ٙاْٸٗا عةاه ٠عٔ اسًه ٹ ١اجملوٻ ٳك ٹ ،٠كٴٕٚٳ اس٬ىٳ ٳَ ٹ ١يًـرتى ٚايؿعـٌ
ع عٔ نـ ِٕٛايكـ ٍِٛبأْٻٗـا َٴصـوٻك اسًهـَ ١ـٔ
اسيبٛهُٝٚ ،ٜٔـٓا ا٭نا يف هًايح٘ َٳ ٳٓ ٳ
ٌ ٚاسًهـ ١شٳُٵعٳـا قـا( :٬٥إْٻٗـِ َحٸؿكـٕٛ
اقٛاٍِ اسٌأي ،١بـٌ اهشعٳـ٘ٴ إىل اعحةـاهِ ايعٳُٳـ ِ
عً ٢اْٸٗا جيٍٚٴ باهجهاث ايهةريٚ ،٠ولٴسٴ ايؿٹٌٵلٴ اينٖ ٟـٗ ٛٹـلټٖاٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾ َٸـا
خ اعحةاهٴ ا٫شحٓاث ايؿعًٞٸ يف ايعلايـٚ ،١إٕٵ
إٵ جةك ٢اسًه ١ا ٚجي ،ٍٚؾ ٕٵ بكٝخٵ ٳذ ٳة ٳ
خ َ٬ىَ ُ١اسًه ١ي٬شحٓاثٹ ايؿعًٞٸ)(.)3
ىايخ ذٳ ٳة ٳ
ٜ٪ٜٚٸل ٙاْٸِٗ ؾٌٻوٴٖٚا( :باسًه ١ايةاعٹ ٳر ٹ ١عًَ ٢ٴ٬ىٳ ٳَ ٹ ١ايحٸك.)4()٣ٛ
ع اْ٫ؿهـاىٹ جــيٍٚٴ اـٔٓٛٸـ ُ١ٝاسعحٳةٳـوٴ يف اسًهــ١
ٚظـاٖو ٙاس٬ىٳَٳـ ُ١ايؿعًٝٸـ ،١ؾُٳـ ٳ
لايٚ ١عًٖ ٢نا ي ٛعٳةٻ ٳو اسٔٓٸـٴ مبـا يف نَٗ٬ـِ َـٔ جٓٛـٝـٹ اسًهـ١
اسؿٌٸو ٠بٗا ايعٳ ٳ
باس٬ىَ ١نإ اٚىل.
ل ٹ ٠ايلٸي ٌٝعً ٢نْٛٹٗـا عةـاه ٠عـٔ ْؿـٍ اسًهـ ١نُـا
ٌاعٳ ٳ
ل ِّ َٴ ٳ
عٳ
٘اؾا إىل ٳ
ٖنا َٴ ٳ
ًٝأجٚ ،ٞاظحُاٍٴ إٻ اسًه٬َ ١ىَ٫ ١شحٓاثٹ اــاهشٞٸ ؾـٜ ٬ٴعحٳـاطٴ إىل ايحٓٛـٝـ
( )1ايِو ا٫ؿري ٖ ٛإ ٜ ٫ه ٕٛايؿكَ ٘ٝكة ٬عً ٢ايلْٝاٚ ،اسٓاقِ ١إٕ اٱقةاٍ عً ٢ايلْٝا إما نـإ َةاظـا
ؾ ٬بأَ ب٘ٚ ،ئ ٜه ٕٛقوَا ؾـوٚش٘ باُرتا ايعلايَ ،١ع إ ايوٚا ١ٜاسننٛه ٠يف اسنت ٗعٝؿًٓ ١لا
ف عٌ ـٔ ايظــاٖو
(ْ )2ــٕ اسٌــأي( :١ايعلاي ـ ُ١عةــاه ٠عــٔ ًَه ـ١ٹ اجٝــإِ ايٛاشةــادٹ ٚجــوىٹ احملوٸَــادٚ ،جٴ ٳع ـو ٴ
ايهاُـ عٓٗا عٹًُا ا ٚظٓاٚ ،جرةخٴ بِٗاك٠ٹ ايعليني ٚبايِٸٝاع اسؿٝل يًعًِ).
( )3هًا ٌ٥ؾكٗ ،١ٝهًاي ١ايعلاي ،١ايِٝف أْ٫اه.10ٖ ،ٟ
( )4قــاٍ ايِــٗٝل ا٭ ٍٚيف غاٜــ ١اســواك ،طٖ( :261ٖ ،1ــ٦ٖٝ ٞــ ١هاًـــ ١يف ايــٓؿٍ جةع ـزٴ عًــ٬َ ٢ىَــ١
ايحك ٣ٛعٝزٴ  ٫جكع َٓ٘ نةرئٜ ٫ٚ ٠ا عًٓ ٢ػري ،٠ؾ ٕٵ ٚقعخ اًحلهنخ بايحٛبَ ٖٛٚ ،)١ـأؿٛم َـٔ
جعوٜـ ايع ١َّ٬يف اسـحًـ ،ط.52ٖ ،3
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ٗعٝـٴ شٸـلاٚ ،يعٳـٌٸ َٴـواك اسٔٸـٓـ اٜ٘ـا اسًهـ ١اس٬ىَـٚ ،١إْٸُـا جٳـ ٳوى ايحٸٓٛـٝـٳ
ٌاَٶع ٖٛٚ ،١اٜ٘ا بعٝلٷَ ،ع اْٸ٘ عا بـٓؿٍِ ٖـن ٙايعةـاه ٠يف جؿٌـري ايعلايـ ١ؾُٝـا
َٴ ٳ
ًٝأجٌَ َٔ ٞا ٌ٥اؾُاعٚ ،١يعٌٻ كحاه ٙنْٗٛا عةاه ٠عٔ ْؿٍ اسًه ١اجملـوٸك ٠عـٔ
ايكٝلٚ ،ظ٦ٓٝنٺ ؾ ٬ن ّ٬يٓا َع٘ إ ّ٫يف اسلهى.
ٚعًـــ ٢اٟٳٸ ظـــاٍٍ ؾًٌٝـــخٵ ٖـــْ ٞؿـــٍٴ (ا٫شحٓـــاثٹ عـــٔ احملوٸَـــاد ٚإجٝـــإِ
ايٛاشةاد)( َٔ )1غري اعحةاهِ نْٗٛا عٔ ًَه ،١نُا ٖـ ٛايكـ ٍٛاٯؿـوْ( ٫ٚ ،ؿـٍٴ
علّ ظٗٛهِ ايؿٌل ا ٚظٗٛهِ اٱً ،)2()ّ٬نُا قل ٌٜٓـت إىل بعـتٍٚ ،إٕٵ نـإ يف
غري قًِّ٘.
مب
ٚنٝـ نإ ؾُٳلٵ ٳهىُ ا٭قٛاٍِ اسيبٛهٓ ٠عٝع ُ١ابٔ ابٜ ٞٳعؿٛه بعل إٵ ًأٍ :ٳ
ني اسٌـًُني ظحٸـ ٢جٴكْةٳـٌ ُـٗاكٳجٴ٘ هلـِ ٚعًـِٗٝ؟ قـاٍ :
ٌ بٳـ ٳ
جٴعٵ ٳوفٴ علايـ ُ١ايوٸشٴـ ِ
(ب ـإٔٵ ٜعوؾــ ٙٛبايٌٻ ـرت ٚايعٳؿْ ـافٹ ٚن ــٸ ايــةطٔ ٚايؿــوط ٚاي ٝـلٹ ٚايًٌّــإٚ ،جٴعٵ ـ ٳوفٴ
باشحٓاثٹ ايهةا٥و اي

اٚعلٳ اهللُ عًٗٝا ايٓاه)(.)3

ؾ ٕٵ ايٌٸرت ٚايعؿاف بٌ ٚنـٸ ايةطٔ ي ٍٝعةاه ٠عٔ فوٻك اؾعـاٍٍ ٚجـوٚى ،بـٌ
لايـً ،١ـٛا٤
ٌاْٸٚ ،١ٝاؿاي ١ايوٚظٝـ ،١ؾـ ٬جهـٕٛٴ طوٜكـا إىل ايعٳ ٳ
ٖٞٳ َع ائٸؿ ١ايٓٻؿْ ٳ
لايـ ُ١عةــاه ٠عــٔ ا٭َــو ٜٔا ٚاظــلُٖا; إمٵ عًــ ٢ا٭ٚٸٍ ٖــ ٛعٓٝٴـ٘ٴ ٚعًــ٢
شٴ ٹعًـخٵ ايعٳ ٳ
ٔ إٵ
ٌ طوٜكا إيٗٝا ؾحعـٝٻ ٳ
ا٭ؿريٜ ٜٔه ٕٛاسنټنٛه ايعلايٚ ١ىٜاك ،٠ؾ ٬ميهٔ إٵ ٜٴصٵ ٳع ٳ
شعٵًٓٳا ايٌٸـ٪اٍ عـٔ ايحٸعوٜــ اسٓطكـٞٸ
جهٕٛٳ ٖن ٙايؿكو ٠عني ايعلايٚ ،١ظ٦ٓٝنٺ ؾ ٕٵ ٳ
( )1اسكٓع ،١ايِٝف اسؿٝل .725ٖ ،ايٌوا٥و ،ابٔ اكه ٍٜاؿً ،ٞط ،280ٖ ،1ط.117ٖ ،2
(ٖ )2نا ظاٖو َٔ نًُاد ايِٝف ايط ًٞٛيف اــ٬ف ،ط .305 ،302 ،288ٖ ،6ؾأْـ٘ ٜ كـاهٕ بـني
ايؿٌل ٚهكٸ ايِٗاك ٠اسِوٚط ١بايعلايٜٚ ١ح٘ػ َٓ٘ جؿٌري ايعلاي ١بعلّ ايؿٌل.
(َ )3ـــٔ  ٫و٘ـــو ٙايؿكٝـــ٘ ،ايِـــٝف ائـــلٚم ،ط( .38ٖ ،3ايك٘ـــاٜا ٚا٭ظهـــاّ ،بـــاث ايعلايـــ،)١
ؾ.3280
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ؾٗٚ ،ٛإٕ شٳ ٳعًٓٳاٙٴ ً٪ا ٫عٔ ايطّوٜل ٚاسعوٸف ايعويف نإٳ بٝإٴ ظكٝكحٗا جٳؿ٘ټَ ٬ـٔ
اٱَاّ; يٲُاه ٠إىل إٸ ايوا ٟٚوكّ٘ٴ ا ٫ٚإٵ ٌٜـأٍ عـٔ ظكٝكحـ٘ٹ ،ذٴـِٻ عـٔ ايطوٜـل
إي.٘ٝ
لايـ،١
ٚميهٔٵ إٵ ٜهٕٛٳ قٛي٘ٚ( :جٴعٵ ٳوفٴ باشحٓاثٹ ايهةا٥و) طوٜكا إىل ظكٝك١ٹ ايعٳ ٳ
ذِٻ ٜهٕٛٴ قٛي٘ٚ( :ايليٌٝٴ عً ٢ميو إٵ ٜهٕٛٳ ًاجوا)( )1كي ٬ٝعً ٢ايلي.ٌٝ
ٚايٓحٝصــ :١إٕٸ ايعلايــ ١عةــاه ٠عــٔ ا٭َــو ايٓؿٌــاْ ٞاس٬ىَــ ١يــرتى ايكةــا٥ػ،
ت ا٫طـ٬ع
ٚايلي ٌٝعًْ ٘ٝؿٍٴ جوىٹ اسعآٚ ،ٞسّـا نـإٳ ْؿـٍٴ جـوىٹ اسعآـٓ ٞٳـعٵ ٷ
ٌ ايطوٜلٴ إي ٘ٝايٌٸحٴو عٔ ايكةا٥ػ ايعوؾٚ ١ٝاً٫ـحعٝاَ ٤ـٔ ايٓـاَٚ ،هٴبٻُـا
عً ٘ٝشٴ ٹع ٳ
ق :ٌٝبإٔٻ ايٌ٪اٍٳ عٔ ايطّوٜلِ ،ن ٳُا ٖٴ ٛايظّاٖٹوٴ َٓ٘ٚ ،اؾٛاث اٜ٘ـا عـٔ ايطوٜـل،
ٌ اسًهــ١
شعٳـ ٳ
ؾٝٴصٵعٳـٌٴ ايٌٻـرت ٚايعؿــاف (اىل آؿــو )ٙعةــاه ٠عــٔ فَّـوك اسًهــَٚ ،١ٳـٔٵ ٳ
لاي ١عةاه ُ٠عٔ ْؿٍِ ا٫شحٓاث.
طوٜكا ٌٜحهِـٴ إٻ ايعٳ ٳ
نٌُټ ميو قاؾظ ١عًـ ٢ظـاٖوِ ايٌٸـ٪اٍ َـٔ ظٝـزٴ نْٛـ٘ ظـاٖو يف ايٌٸـ٪اٍ عـٔ
ايطّوٜلٚ ،ؼؿّظا عً ٢إٸ اؾـٛاثٳ عـٔ اؿكٝكـ١ٹ َٴٓٳـافٺ يظٗـٛهِ ايٌٸـ٪اٍ يف ايٌٸـ٪اٍ
عٔ فّوك ايطوٜل.
ٚؾَ ٘ٝا عوؾخ َٔ :إٻ نٕٛٳ ايٌـ٪اٍِ ظـاٖوا يف ايٌٸـ٪اٍِ عٹـٔ ايطّوٜـلِ ٜٓ ٫ـايف
اُحُاٍٳ اؾٛاث عً ٢بٝإ اؿكٝكْ ،١عِ ٜٓاؾ ٘ٝعلّ ايحعٸوض يًطوٜل آ.٬
ٌ ايٌٸرت ٚايعؿـافٹ عًـ ٢فـوٸك اسًهـ ١ؿـ٬فٴ ايظـاٖو شٸـلا،
ظُٵ ٳ
َ٘اؾا إىل إٻ ٳ
ٚابعلٴ َٓ٘ شٳعٵٌٴ اسًه ١ايٌرت  ٖٞٚ -اَوٷ ْؿٌاْ ٞؿؿ - ٞطوٜكا عً ٢ايعٌُ.
شعٵـٌٴ اسًهـ١ٹ طوٜكـا إىل
صتٴ َٓ٘ إٸ ُٝـٓا ا٭نا اًـحةعل ميـو ٜ -عـ  :ٳ
ٚاعٵ ٳ

( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛايعةاه ٠يف ايوٚاٚ( ١ٜايل٫ي ١عً ٢ميو إ ٜهً ٕٛاجوا).
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ايعُـــٌ  -بـ ـإٔٻ طوٜكٝحٗـــا يًعُـــٌ اَـ ـوٷ عـــويفٷ ظـــاٖوٷ غـ ـريٴ َٴعحـــاطٍ إىل ايٌـــ٪اٍ
ٚاؾٛاث(.)1
ٚنٝــــ نـــإ ؾُُٸـ ـا ٜٴ ٳةعٳٸــلٴ َـــا منـــو ٙايكا٥ـــٌ اْٸــ٘ ٜ ٫ةكـــ ٢بعـــل ميـــو َٛقـ ـعٷ
يكٛيـــ٘ٚ(:جٴعٵـ ـ ٳوفٴ باشحٓـــاث ايهةـــا٥و); إم عًٝـ ـ٘ٹ ٜهـــٕٛٴ اشحٓـــاث ايهةـــا٥و ْؿـ ـٍٴ
ايعلايــ ،١ؾــَ ٬عٓــ ٢ؾعًــ٘ طوٜكــا إىل ايطّوٜــل ا ٚجحُٸ ـ ١يًطوٜــل ا ٚطوٜكــا ٌَــحك٬
إىل ايعلاي.١
ٕ :إٻ ايظاٖو َٔ ائعٝعَ ١لؿً ١ٝاؿاي ١ايٓؿٌ ١ٝيف ظكٝكـ ١ايعلايـ،١
ؾحًـٻ ٳ
خ إٻ نْٛٳٗا عةاه ٠عٔ فوٻك جًو اؿاي ١يٍٝٳ َـٔ اقـٛاٍ اسٌـأي ،١ؾحهـٕٛٴ
ٚقل عٳ ٳوؾْ ٳ
عةاه ٠عٔ اؿاي١ٹ ايوٸاكع ١اس٬ىَ.١
ع
خ َٔ إٻ ايٌٻ ٳحو ٚايعؿافٳ إىل آؿوٖا يٌٝخ َٴصٻـو ٳك اسًهـ ،١بـٌ َٳـ ٳ
ع َا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٳَ ٳ
ايعُــٌ اـــاهشٞٸ َكّٝــلا اَ ٚونةــا ٫ٚ ،مثــوَُٗ ٠ٸـ ١يف جٗٛــٝػ ٖــن ٙاؾٗــ ،١ؾًعـٌٻ
رت ٚايعٳؿـافٳ عًـ٢
ٌ ايٌٸـ ٳ
لايـ ١عةـاه ٠عـٔ فّـوك اسًهـ ١ظٳُٳـ ٳ
ٌ ايعٳ ٳ
ش ٳع ٳ
اسٔٓٸـ ظٝزٴ ٳ
فّوكٖاَ ،ع شعـٌِ ايٌـ٪اٍ ًـ٪ا ٫عـٔ ظكٝكـ١ٹ ايعلايـ ،١اٚ ٚيـ ٛنـإ ًـ٪ا ٫عـٔ
ايطوٜل إيٗٝا; يعلّ اسٓاؾا ٠بٚ ٘ٓٝبني اؾٛاث عٔ اؿكٝك.١
لاي ١يف عزٹ اؾ ٳُاع١ٹ ظٝزٴ اٗـافٳ إىل
بك ٞايهّ٬ٴ يف َا ٜٳظْ ٳٗوٴ َٔ جؿٌريِ ٹ ٙيًعٳ ٳ
َا ٖٓا جوى َٓاؾٝادٹ اسو )2(٠٤ٚايلاي١ٹ عً ٢علِّ َٴةا٠٫ٹ َوجهةٗا بايلٸ ،ٜٔايلاٍٸ عًـ٢
َلؿًٝٸ ٹ ١جوى َٓاؾٝـاد اسـو ٠٤ٚيف ايعلايـ ،١نُـا ٖـ ٛاظـلٴ ا٭قـٛاٍ يف اسٌـأيٚ ،١مل

( )1هًا ٌ٥ؾكٗ ،١ٝهًاي ١ايعلاي ،١ايِٝف َوج٘ ٢ا٭ْٔاه.12ٖ ،ٟ
( )2قاٍ ايٌٝل ايٝيك ٟيف ٓ ٠٬اؾُاع ١يف ُـوا ٥إَـاّ اؾُاعـٌَ( :١ـأي - 12 ١ايعلايـًَ ١هـ ١ا٫شحٓـاث
عــٔ ايهةــا٥وٚ ،عــٔ آ٫ــواه عًــ ٢ائــػا٥وٚ ،عــٔ َٓاؾٝــاد اســوٚٸ ٠ايلايــ ١عًــ ٢عــلِّ َٴةــاَ ٠٫وجهةٗــا
بايل.)...ٜٔ
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ل عٔ ايعٚ )1(١َّ٬بعِ٘ٗ اعحةٳوٙٴ َٴطًكا(ُٝٚ ،)2ـٴٓا ا٫نـا( )3اهشـع
ٜعحاً َٔ ٙٳ ٳة ٳ
جؿٔــ ٌٝاسٔ ـِّٓـ إىل ايكــ ٍِٛبٓؿ ٝـ٘ٹ َٴطًكــا; إم ٖــ ٛجؿٔــٌٝٷ يف طوٜــل اي ٳعلاي ـٚ ،١إٕٸ
اهجهـاثٳ َرـٌ ٖـن ٙاسٓاؾٝـاد ايهاُــ عـٔ عـلِّ اسةـا ٠٫بايـلٸ ٜٔميٓـعٴ عـٔ نِــٹ
ٔ ايظاٖو عٔ اسًه.١
ظٴٌٵ ِ
ٚن ٝــٳ نــإ ؾُــا ٜٴٌــحظٗو َٓــ٘ ميــو ٜ -ع ـ  :اعحةــاه جــوى َٓاؾٝــاد اســوٚٸ ٠يف
ايعلايــ - ١ؾكــواد َــٔ ائــعٝع ٹ ١ايٌٻ ـابك ،١ظ ٝـزٴ إٸ اســواكٳ َــٔ ايٌٸ ـرت ٚايعٳؿــافٹ
ٚايهــٸ ٖــٚ ٛشــٛكٴ ظايـ١ٹ عؿّـ ٺ ١يف ايـٓٸؿٍ بٗــا ٜكّـله ايِٻــٕ عًــ ٢ايـحٸعؿّظ عــٔ
خ إٻ اسـواكٳ
ع ٳوؾْـ ٳ
ايكةا٥ػ َٴطًْكا ،إَٸا إٸ اسواكٳ اؿاي ١ايٓؿٌاْ ١ٝؾٗـٚ ٛاٗـػ ،ظٝـزٴ ٳ
ل
َٓٗــا اسًهــ ١كٕٚٳ ايعُــٌ اـــاهشٸٚ ،ٞاَــا إٸ اســواك اؿايــ ١اس٬ىَــ ١يــرتى َٴطًْ ـ ِ
عؿَّــ ُ١اي ـٓٻؿٍ عٝــزٴ
ايكةــا٥ػ كٴٕٚٳ ؿٔــ ٖٛايِــوع ١ٝؾًٲطــ٬م ،ؾايعلايــ ٖ ُ١ـٞٳ ٹ
جٴ ٳياظِ ايلٸٚاع ٞايِٻٗٛاْٸ ١ٝاحملّون ١إىل ايكةا٥ػ.
عحٵـ٘ٴ ايكُـ ٣ٛايِٻـٗٛاْٸ ١ٝإىل ايكةـا٥ػ
ؾً ٛنإٳ يًِٻــٕ ٖـنٙٹ اؿايـ ١عٝـزٴ إما كٳ ٳ
قابًــٗاٚ ،ؼؿَّ ـظ عــٔ اي ٝـلٹ ٚايًٌّــإ ٚايــةطٔ ٚايؿــوط نــإٳ عــاكٖ ،٫ــنا بٓــا٤ٶ عًــ٢
اٱط٬م.
ٚي ٛق ٌٝبأْ٫وافٹ إىل ؿٴٔ ِٖٛايكةا٥ػ ايِوع ١ٝنُا ٜٴؿٌِّوٴٖا بنيو َٳـٔٵ ٫
لايــ ١عةــاه ٠عــٔ ؿٴٔــ ِٖٛاؿايــ١
ٜٴعٵ ٳحةٳ ـوٴ ايحصٸٓټ ـت عــٔ َٓاؾٝــادٹ اســوٚٸ ٠ناْــخ ايعٳ ٳ
ٔػا٥و.
ايوٸاكع َٔ ١ايهةا٥و ٚاٱٓواه عً ٢اي ٸ

( )1قٛاعل ا٭ظهاّ ،ايع ١َ٬اؿً ،ٞط.494ٖ ،3
( )2ايًُعــ ١ايلَِــك ،١ٝايِــٗٝل ا ،84ٖ ،ٍٚ٫ؾكــل قــاٍ بعــل إ اُــرت ايعلايــ ١يف ايِــاٖلٚ(:جيٍٚ
بايهةريٚ ،٠آ٫واه عً ٢ائػريٚ ،٠جوى اسوٚ ،)٠٤ٚمل ٜكٝلٖا بايل٫ي ١عً ٢علّ اسةا ٠٫بايل.ٜٔ
( )3هًا ٌ٥ؾكٗ ،١ٝهًاي ١ايعلاي ،١ايِٝف َوج٘ ٢أْ٫اه.22ٖ ،ٟ
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ٔ ايظّـ ـاٖو ٜٳصٵعٳـ ـٌٴ ايؿكـــواد ا٭ٚىل َٓٔـــوؾ ١إىل
َٚٳـ ـٔٵ ٜعحـ ـاٴ ميـــو يف ظٴٌٵـ ـ ِ
ؿٴٔ ِٖٛايكةا٥ػ ايِوعٜٚ ١ٝأؿٴنٴ ب ط٬مِ ايؿكـ ٳو ٹ ٠ا٭ؿـري٠ٹ ٜعـ

قٛيـ٘ٚ( :ايل٫يـ١

عًـ ٢ميـو نًٸـ ٹ٘ إٵ ٜهـٕٛٳ ًـاجوا يعٛٝبـ٘) اسؿٌٻـو عٓـل بع٘ـِٗ( )1باً٫ـحعٝا ٤عـٔ
ايٓاَ ،ظٝـزٴ ٜؿٌٸـو ايٌٸـرت ٚايعؿـاف يف ٓٳـلٵ ِه ايوٸٚاٜـ ١باً٫ـحعٝا ٤عـٔ اهللٹٚ ،يف
مًٜٗا باً٫حعٝا ٤عٔ ايٓاَ.
ٚيعٌٻ َرٌٳ اسٔٓٸـ اينٜ ٟعحا جـوى بعـت َٓاؾٝـاد اسـو ٠٤ٚكاؿـ ٬يف ظكٝكـ١
ايعلايٜ ١أؿنٴ باي ًٛبني اٱط٬م ٚأْ٫واف.
قاٍٚ( :جعوفٴ عٌٔ ايظاٖو ايهاُـ عٓٗا عًُا ٚظٓا) ،نٕٛٴ ظٌٔ ايظاٖو
طوٜكا إيٗٝا َعحاا يف اؾًُ ١ؾًُرٌ قٛي٘ ( :ٳَٔٵ عٳاَٳٌٳ ايٓاَ ؾًِ ٜظًُٗـِ ٚظٳـلٸذِٗ
ؾًــِ ٜهــنبِٗ) إىل قٛيــ٘ ( :ـٔٸ ظٴوَِّٳـخٵ غٝةحٴـ٘ ٚظٗــود علايحــ٘)(ٚ ،)2قٛيــَ٘( :ٳـٔٵ
ٍ يف مجاع ـ١ٺ ؾظُٓټ ـٛا ب ـ٘ٹ نُ ـٌٻ ؿــري)(ٚ ،)3قٛيــ٘ يف ايِــاٖل( :إما نــإ
ٓٳ ـً٢ٻ اـُٵ ـ ٳ
ظاٖو ٙظاٖوا َأَْٛا شاىد ُٗاكج٘ ٜ ٫ٚٴٌأٍٴ عٔ باطٓ٘)(.)4
ى
بــٌ هبٸُــا ٜٴٌــحلٳٍټ بٗــا عًــ ٢اْٸـ٘ ْؿـٍٴ ايعلايــ ،١ا ٚاْٗــا عةــاه ٠عــٔ ْؿـٍِ جٳـوٵ ٹ
اسعآٚ ٞؾعٌ ايٛاشةاد ،يهٓٸ٘ ٜ ٫ٴعحٓ ٢ب٘ بعل ٚشـٛكٹ ٓـعٝع ٹ ١ابـٔ ابـٜ ٞعؿـٛه
ٔ ايظاٖو بكٛي٘ٚ( :ايل٫ي ١عً ٢ميو نًِّ ٹ٘) َعوٸؾا
ٌ ظٴٌٵ ِ
اسؿٌٸو هلا باسًهَ ،١ع شٳعٵ ِ

( )1هًا ٌ٥ؾكٗ ،١ٝايِٝف أْ٫اه.29ٖ ،ٟ
( )2ايهــايف ،ايهًــ ، ٝط .239ٖ ،2نحــاث ا٫ميــإ ٚايهؿــو( ،بــاث اســٚ َٔ٪عَ٬اجــ٘) ،ؾٚ .28بعــت
ايؿاظ٘ َٔ ْؿٍ اؿلٜز بوٚا ١ٜاـٔـاٍ ،ايِـٝف ائـلٚمَ( :208ٖ ،ٳـٔ عاَـٌ ايٓـاَ فحٓةـا ذـ٬س
ؿٔاٍ).
( )3ايهايف ،ايهً ، ٝط .371ٖ ،3نحاث ائ( ،٠٬بـاث ؾ٘ـٌ ائـ ٠٬يف اؾُاعـ ،)١ؾٚ ،3يـ ٍٝيف
اؿلٜز يؿظ (نٌ).
( )4ايهايف ،ايهً ، ٝط( .431ٖ ،7ايك٘اٚ ٤ا٭ظهاّ ،باث ايٓٛاكه) ،ؾ.15
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هلا ؾحهٕٛٴ ٖ ٞمبٓيي١ٹ اؾاَع بُٗٓٝا اسؿٌِّو هلاَ ،ٴ٘اؾا إىل قٛي٘( :ظٗٳـ ٳودٵ علايحـ٘)
بٌ قٛي٘( :ظٓٸٛا ب٘ نٌُٻ ؿـري) ،ؾايعلايـ ُ١اَـوٷ ٚاقعـٚ ٌّٞظٴٌـٔٴ ايظـاٖو طوٜـلٷ ايٗٝـا،
ؾٝهٕٛٴ َا مٴ ٹن ٳو َٔ ا٭ؿةاهِ مبٓيي ٹ ١ايؿكو٠ٹ ا٭ؿري٠ٹ َٔ ٓعٝع ٹ ١ابٔ ابٜ ٞعؿٛه.
 ٖٛ ٌٖٚطوٜـلٷ إما اؾـاكٳ ايظـٔٸ ٚايٛذـٛم اَ ٚطًكـا ٚيـ ٛمل ٜؿـل ميـو؟ ظـاٖوٴ

ا٭ؿةاه اساٗ ١ٝايراْٚ ،ٞظاٖوٴ َا كٳٍٻ عً ٢اعحةاه ايٛذٛم َرٌ قٛيـ٘ :ؼهِوَّني تررضَرنىضى
ـ ٳَٔٵ جرٹلٴ بلٜٓٹ ٹ٘ ٚاَاْح٘)( )2ا.ٍٚ٫
ؿًْ ٳ
ٌِّٔ إ ّ٫ٳ
هِي الشُّهذاءغ( ٫(ٚ ،)1جٴ ٳ
ٚميهــٔ ظٳُٵـٌٴ ا٭كيّـ ٹ ١عًــ ٢ايػايـتٹ َــٔ إؾــاكٳ ٠ايظـٔٸ ٚايٛذــٛمٚ ،عًــ ٢ؾــوض
لّٴ ايطوٜكَ ١ٝع علّ ايظٔٸ.
عٳ
ايحعاهض ؾايٓحٝص ُ١ٳ
ٌٚ ،ايةٝٸٓــ ١ايػــري اسعاهٗــٚ ،١ايِٸـٝاع
ٚجٳرةٴـخٴ اٜ٘ــا( )3بــايعًِ َــٔ آُٜــا ظٳٔٳـ ٳ
اسؿٝلٴ يًعًِ ،بٌ ٚي ٛمل ٜٴ ٹؿل ;ٙيعٳلِّ ايِٻ ٳٗاكٳ ٹ َٔ ٠ا٭َـٛه ايـ
يف ايوٚاٜــ ١اي ـ

جٴرٵةٹـخٴ يظـاٖو اؿهـِ

ٜٴٌــحلٍټ بٗــا عًــ ٢ذةــٛد شٴُٵً ـ ٺَ ١ــٔ ا٭ُ ـٝا ٤بايِٸ ـٝاع ،نايٓٻٌٳ ـت

ت ايٓټٌٳـف (يظــاٖو اؿــاٍ)ٚ ،يــٍٝ
ٚايٛٳقْــ ظٳٝـزٴ عٳـلٻ ؾٗٝــا ايِٻـٗاكٚ ،)4(٠يف بٳعٵـ ِ
اسكـــاّٴ ٳَكـــاّٳ ايهـــ ِّ٬يف ميـــوٚ ،إٕٵ نـــإ ا٭قـــ ٣ٛنؿاٜـــ ُ١ايِٻـــٝاعِ يف ميـــو إما

(ًٛ )1ه ٠ايةكو ،٠اٯ.282 ١ٜ
( )2جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايطًٛـ ،ٞط( ،266ٖ ،3ابـٛاث اييٜـاكاد يف اؾـي ٤ايرـاَْ ٞـٔ ائـ،٠٬
باث ؾٌ٘ اسٌاشل ٚائ ٠٬ؾٗٝا ،)...ؾ.75
( )3ٳٚجٵرةخٴ اٜ٘ا ،ا :ٟجرةخٴ ايعلاي.١
( )4عٔ  ٍْٜٛبٔ عةل ايومحٔ عٔ بعت هشاي٘ عٔ اب ٞعةل اهلل  قاًٍ( :ـأيح٘ٴ عـٔ ايةٓٝٸـ ١إما اُقُٝٳـخٵ
عً ٢اؿلٸ اٜٳعٌټ يًكاٗ ٞإٵ ٜك٘ٞٳ بك ٍِٛايةٝٸٓ ١إما مل ٜعوؾِٗ َٔ غري ٌَأي١ٺ ،قاٍ ؾكـاٍ :سٌـ ُ١اُـٝا٤
د ؾـ ما
هتٴ عً ٢ايٓاَِ إ ٜأؿنٚا بٗا ظاٖوٳ اؿهِ :ايٜ٫ٛادٴ ٚايحٓانػ ٚاسٛاهٜزٴ ٚاينبا٥ػٴ ٚايِٗاكا ٴ
ٌــأٍ عــٔ باطٹ ٹٓ ـ٘ٹ) .ايهــايف ،ايهًــ ، ٝط.431ٖ ،7
د ُــٗاكجٴ٘ٴ  ٜ ٫ٚٴ
نــإ ظــاٖٴوٙٴ ظــاٖوا َأَْٛــا شــاى ٵ
اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( .13ٖ ،3بظاٖو اؿاٍ).
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اؾاكٳ ايٛذٛم.
ض يًُصحٗـلٹ َـا ٜٴٛشـتٴ ؾكـلٳ ٙيًِـوا٥
اسٌأي ١ايوابعٚ ١ايعِـو :ٕٚإما عٳـ ٳو ٳ
ٳٜصتٴ عً ٢اسكًِّل ايعلٍٚٴ إىل غري.ٙ
ُوٵطا يف ابحلا٤ٹ ايحكًٝل ؾُٗ ٛٳوٵ يف اًحُواهٙٹ غري اؿٝا٠ٹ عًـَ ٢ـا
٭ٕٻ َا نإٳ ٳ
ت جحةٸع ظٴصٸ ١اؿو.٣
ش ٳ
ل ايِٸوً ٚٳكطخ ؾحٛاٙٴ عٔ اؿُصٸٚٚ ١ٝٳ ٳ
صوٻ ٹك ؾكْ ٹ
ٳَوٻ ؾةُٴ ٳ
٘ ٢عً ٘ٝىَٔٷ نإ
ل ٳَٔٵ مل ٜٳهُٔٵ شاَعا َٚٳ ٳ
اسٌأي ١اـاٌَٚ ١ايعِو :ٕٚإما قًَّ ٳ
نُٳٔٵ مل ٜٴكًِّل(.)1
ع ٳًُُ٘ ايعٹةاكٚ ،ٟإٕٵ نإٳ غـاؾ ٬ا ٚمل ٜهـٔ ايعُـٌ
ٌ ٳ
ؾ ٕٵ نإٳ عاهؾا َٴًحؿٹحا بٳط ٳ
ل ٹ ٙٳٜعٵـ
عةاكٜا نإ جابعا يًٛاقعٚ ،اسٓا ُ يف إظـواىِ ايٛاقـعِ ؾحـَ ٣ٛٴصٵ ٳحِٗـ ٹ

َٳـٔٵ نـإٳ

ٳٜصتٴ عً٘ٝٹ جكًٝلٴٙٴ ظنيٳ ايعٳُٳـٌ ا ٚظـني ا٫يحؿـادٚ ،قـل َٳـوٻ ايهـّ٬ٴ ؾٝـ٘ٹ يف اسٌـأي١ٹ
ِو.
ايٌٸاكًٸ ١عٳ ٳ
ل ٳَٔٵ ٜٴعِّوّٴ ايةكا٤ٳ ؾُٳـادٳ ؾكًَّـلٳ منن يزن
اسٌاْي ١ايٌٸاكًٚ ١ايعِو :ٕٚإما قًَّ ٳ
بقي على تقلزد األلول يف غري مسألة حتريم البقاء(:)2
ٌ ٹؾ ٞايحكًٝـل ؾٮْٸـ٘ جكًٝـلٷ ابحـلا ٞ٥يـ٘ٚ ،اَٸـا
اَٸا عًَ ٢ا منوْا َٔ اعحةاهِ ايعٳ ٳُ ِ
بٓا٤ٶ عًَ ٢نام اسٔٓٸـ َٔ نؿاٜـ ١ا٫يحـياّ يف ايحكًٝـل ؾً٬ـحًياَ٘ احملـاٍ; إمٵ ًٜـيٳّٴ
لّٴ شٛاىٙٹِٚ ،نٌُټ َا ي ِي ٳّ َـٔ ٚشـٛكٹ ٹٙ
عٳ
َٔ شٛاىِ جكًٝلٙٹ إٜا ٙيف َٳٌأي ١ظٴوٵ ٳَ ٹ ١ايةكا٤ٹ ٳ
لَٴ٘ ؾٗ ٛباطٌ.
عٳ
ٳ

( ْٕ )1اسٌأي( :١إما قًَّلٳ َٳٔٵ مل ٜٳهُٔٵ شاَعا َٚٳ٘ٳ ٢عً ٘ٝبوٖ َٔ ١اييٸَإ نإ نُٳٔٵ مل ٜٴكًِّل آـ ٬ؾعايـ٘ٴ
ظاٍٴ اؾاٌِٖ ايكآٹو ا ٚاسكِّٔو).
( ْٕ )2اسٌأي( :١إما قًَّلٳ َٳٔٵ ٜٴعِّوّٴ ايةكا٤ٳ عً ٢جكًٝلٹ اسٝٸخ ؾُٳادٳ ٚٳقًَّلٳ َٳٔٵ ٜٴصِّٛى ايةكا ،٤ي٘ٴ إٵ ٜٳةكـ ٢عًـ٢
جكًٝلٹ ا٭ٚٸٍ يف مجٝعِ اسٌا ٌ٥إَ ّ٫ٳٌأي ١ظٴوٵَٳ ١ايةكا.)٤
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اسٌــأي ١ايٌــابعٚ ١ايعِــو :ٕٚه ـتٴ عًــ ٢اسهًّ ــٹ ايعً ـِٴ ب ـأشيا٤ٹ ايعةــاكاد
ُٚوا٥طٗا َٛٚاْعٗا َٚكلٸَاجٗا.)1(...،
ٕ اسـأجٞٸ بـ٘ٹ عـٔ اسـأَٛه
ٌٔٵ ي٘ٴ ايعًِٴ باياا٤ٳ ٹ٫ ٠ظحُـاٍِ ٳْكْـ ِ
إم بلٜ ٫ )2(ْ٘ٚٳعٵ ٳ
ب٘ ،بٌ ٜ ٫ٴعكٌ إٵ ٜلع ٛا٭َوٴ إىل َا ٜ ٫عًِ نَ ْ٘ٛحعًك٘ ،ؾٝصـت ؼٔـٌٝٴ ايعًـِ
مبحعًّك٘ ظحٸٜ ٢حُهّٔٴ َٔ إجٝاْ٘ بلاع.٘ٝ
ْعِ ايلٸيٌٝٴ ايراْ ٞإْٸُا ٜٓؿعٴ إما اعحاْا اؾيّٳ يف اٱطاعٚ ١كاعٜٛٸ ١ا٭َوٚ ،اَٸا
َع علَ٘ ؾَ ٬اْع َٔ إجٝإ َا وحٌُٴ نْٛٴ٘ٴ اسأَٛه ب٘ باظحُاٍِ نْ٘ٛٹ إٜٸاٙٴ.
ْعِ يٍٝٳ يًعكٌِ جأَٓٝٴ٘ٴ عٔ ايعكاثٹ٫ ٖٛٚ ،ىّٷ مبكح٘ ٢اُ٫حػاٍ اسعً.ّٛ
ٜ ٌٖٚهؿ ٞايعًِ اٱمجايٞټ باُحُاٍِ اسأجٞٸ بـ٘ٹ عًـ ٢ا٭شـياٚ ٤ايِـواٚ ٥إٕٵ
ٌ ؾ٘ٝ؟ ا٭ق ٣ٛنُا يف اسنت ْعـِ; ؿٔـ ٍِٛايعًـِ
مل ٜٳعٵًِٵ إٻ نٌُٻ َا ٜأج ٞب٘ٹ ي٘ٴ ٳكؿٵ ٷ
باياا ;٠٤٭ٕٸ اسؿوٚضٳ اْٸ٘ اج ٢باسأَٛهِ ب٘ بلاع ٞاَوِ ٹٜ ٫ٚ ،ٙٴعحةٴـو يف ايطّاعٳـ ٹ ١اىٜـلٴ
َٓ٘ ،يهٔ هتٴ جكٝٝلٴ ٙمبا إما نإٳ كاعٝـ٘ ا٭َـو بحًـو ا٭شـياٚ ٤ايِـوا ٥اسعًَٛـ١
إمجا ٫ ٫ظُٝع َا ٜأج ٞب٘ ٖٛٚ ،ظاٖو.
اسٌأي ١ايرآَٚ ١ايعِو :ٕٚٳٜصتٴ ٳجعًِٴ ٌَا ٌِ٥ايِٸوّ ٚايٌٸٗ ٛباسكـلاهِ ايـنٟ
()3

عٌټ ابح...٘٥٬
َٖ ٛٳ ٳ

(ْ )1ـٕ اسٌــأي( :١هـتٴ عًــ ٢اسهًّــٹ ايعًـِٴ بـأشيا٤ٹ ايعةــاكاد ُٚـوا٥طٗا َٛٚاْعٗــا َٚكـلٸَاجٗاٚ ،يــ ٛمل
ٜٳعٵًُٵٗا يهٔ عٳًٹِٳ إمجا ٫إٻ عٳُٳً٘ٴ ٚاشلٷ ؾُٝع ا٭شيا٤ٹ ٚايِٸواٚ ، ٥ؾاقلٷ يًُٛاْع ٓٳـػٻ ٚإٕٵ مل ٜٳعًُٵٗـا
جؿٔ.)٬ٝ
( )2ا :ٟبل ٕٚايعًِ بأشيا ٤ايعةاكاد.
(ْٕ )3ٸ اسٌأي( :١هت جعًِ ٌَا ٌ٥ايِو ٚايٌٸٗ ٛباسكلاه اين ٖٛ ٟقٌ ابح ٘٥٬غايةا ْٳعٳِٵ ي ٛاطُْٳ٦ٳٔٻ َـٔ
ْؿٌ٘ٹ اْٸ٘ ٜ ٫ٳةحً ٞبايِوّ ٚايٌٸٗٓ ٛٳػٻ عٳُٳًُ٘ ٚإٕٵ مل ٜٳعٵٔٳٌٵ ايعٹًِٴ بأظهاَٹٗا).
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٭ْــ٘(َ )1ٹـٔ َٴكـلٸَادٹ اَحرايٹـ ٹ٘; إم بلْٚٹـ ٹ٘ ٜ ٫ــحُهّٔٴ َــٔ اَ٫حرــاٍ عٓــل عــوٚضِ
ايٌٸٗٚ ٛايِوّٚ ،اسؿوٚضِ اْٸ٘ ظنيٳ اٱبح ٤٬ايؿعًٞٸ بُٗا غريٴ َحُهّٔ َـٔ ايـحعًِ;
٭ْٸ٘ٴ َِػٍٛٷ بايعٳ ٳٌُ ،بـٌ هٴبٸُـا ٜٳ٘ـٝلٴ عًٝـ٘ ٚقـخ ايحعًـ ،ِٝبـٌ ٜ ٫ـحُهّٔ إَ ّ٫ـع
هؾع ايٝلٹ عٔ ايعٳ ٳٌُ َع اظحُاٍِ ظٴوٸ ٳَ ٹح ٹ٘ ا ٚاؾيّ بٹـ ٹ٘ ،ؾٝصـتٴ عًٝـ٘ ايـحعًِ بـٌ َـع
ِ َـا ٜ ٫طُـٔ٦ٸ بعـلِّ عوٗٚــ٘ ٜ ٫طُـٔ٦ٸ بأْـ٘ َـحُهّٔ َـٔ إمتاَـ٘ ؾــ٬
اؾٗـٌ بٴعهْـ ِ
ٜحُِٻ َ٘ٓ ٢ايحكوټثٴ ب٘ٹ; ٭ٕٻ ا٭َوٳ ٜ ٫لع ٛإىل َـا ٜ ٫كـله ايعةـل عًٝـ٘ ٫ٚ ،إىل َـا
مل ٜعًِ ايكله ٠عً ٘ٝؾٝةطٌ بنيو عًُ٘.
ْعــِ يـــ ٛاطُـــإٔٻ اْٸــ٘ ٜ ٫ةحًـــ ٞبايِــوّ ٚايٌٸــٗٓ ٛٳــػٻ عُٳًُــ٘ٴ ٚإٕٵ يــِٵ ٳٜعٵًــِٵ
بأظهاَُٗا ؾحعًَِّ اظهاّ َـا ٜةحًـ ٢بـ٘ َـٔ ايٌٸـَٗ٘ ،ٛـاؾا إىل اْٸـ٘ ٚاشـتٷ جهًٝؿـا
ُوٵ يف ٓٹعٸ ٹ ١عٌُ ٜ ٫طُ ٔ٦غً ٙٛعٓ٘.
ٳ
ِ اْٻـ٘ٴ ظـنيٳ
ل اٱبـح ٤٬إ ٫إما عٳًٹـ ٳ
ع َٔ ٚٴشٛبٹ ٹ٘ جهًٝؿـا إ ٫بٳعٵـ ٳ
ٚيهٔ يكا ٌٍ٥إٵ ميٓٳ ٳ
ِ بٹـ ٹ٘ ٫
ل ِّ ايعٹًْـ ِ
ع عٳـ ٳ
ِ بـا٫بح٤٬ٹ اٜ٘ـاٚ ،إ ّ٫ؾُٳـ ٳ
اٱبح ٤٬ٳٜٝ٘لٴ ٚقحٴ٘ عٔ ايحعًِ ٚعٴ ٹً ٳ
ِ بـا٫بح٤٬ٹ بـ٘ٹ يف ٓٳـ٬جٹ ٹ٘ إما مل
هتٴ عً٘ٝٹ ميو; ٹيعٳـلِّ ايـلٻي ٌٝعًٝـ٘ٹ ،بـٌٵ ٚيـ ٛعٴًٹـ ٳ
ٔٚ ،إّ٫
عٓٵ٘ٴ ؾ ْٸـ٘ٴ بعـل ا٫بـح ٤٬يف ا٭ذٓـا ٤يـ٘ إٵ وحـا إٵ ٳج ٳُهَّـ ٳ
خ ٳ
ٳٜعٵًِٵ ب٘ٝلِ ايٛٳقْ ٹ
ٌ ٹبوشا.٘٥
ؾً٘ إمتاّٴ ايعٳ ٳُ ِ
ذِٸ ايحعًِٴ ٚاٱجٝإٴ بايٛٳظٝؿ١ٹ ؾٚ ٬ش٘ ٱهاب٘ جهًٝؿاٚ ،اَـا ٚشٛبـ٘ٴ ٳٗٚٵـعا َـٔ
ٌ ؾٗـ ٛاٜ٘ـا هـٔٴ اسٓـع; إم يـ٘ إٵ ٜـأج ٞبايعُـٌ بوشـا٤
ش ٳٗ ٹَ ١كلٸَٝٸ ٹح ٹ٘ ئٸعٸ ٹ ١ايعٳ ٳُ ِ
ٹ
ت َـا َٳـوٻ يف اؾاٖـٌ اسكِّٔـو اسًحؿـخٹ
ٔ َٔ اٱمتاِّ عًـ ٢ظٳٌٳـ ٹ
علِّ ا٫بحٚ ٤٬ايحُه ِ
ٔ َٔ
ايعاٌَ مبا ٜ ٫عًِ اْٸ٘ ٚظٝؿح٘ ،ؾ ٕٸ ا٫جٝإٳ بوشا٤ٹ اسطًٛب ١ٝا ٚهشا ٤إٵ ٜحُهَّ ٳ

( )1٭ْ٘ :ا :ٟ٭ٕٸ ٚشٛث ايحعًِّ.
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اسطًٛثٹ َٔ طوم اَ٫حراٍ ايعك.ٞ٥٬
ٌٔٵ ي٘ اؾيٵّٴ ب جٝإِ اسأَٛهِ ب٘ٹ مل ٜٳهُٔٵ َأَْٛا َٔ ايعكاثٹ ،يهٓٻـ٘
ْعِ َا مل ٜٳعٵ ٳ
نّ٬ٷ  ٫هٳبٵ ي٘ٴ مبا ْٳعٵٔٴ ؾ.٘ٝ
لّ
ٌ ِإ ّ٫ٳكعٵ ـ ٳ ٣ٛعٳ ـ ٳ
ٚباؾًُ ـ١ٹ  ٫كي ٝـٌٳ عًــ ٢نــ ِٕٛاي ـحٸعًِ ُٳ ـوٵطا ئٹ ـعٻ ٹ ١ايعٳُٳ ـ ِ
ٳج ٳُِٸ ٞاٱطاعٚ ١اَ٫حرـاٍِ بلْٚـٖ٘ٚ ،ـٓ ٛـٛعٷ َٓٚـ٘ ٜٳظْٗٳـوٴ ٳٚشٵـ٘ٴ اسٓـعِ عـٔ ٚشٛبـ٘ٹ
جهًٝؿا ،ايًَّٗٴِٸ إ ٫إٵ ٜهٕٛٳ إمجاعٷ.
اسٌأي ١ايحاًعٚ ١ايعِو :ٕٚنُا ٜٳصتٴ ايحٸكًٝلٴ يف ايٛاشةادٹ ٚاحملوٻَادٹ ٳٜصتٴ
()1

يف اسٌحعٸ ةاد ٚاسهوٖٚاد ٚاسةاظاد...

ِ اْٻٗا اَٛهٷ إيياَٝـ ١ٳٜصـتٴ ؼٔـٌٝٴ
ٜع  ٫ :ىحٕټ بايؿوا٥ت ٚاحملوٸَاد بحٖٛټ ِ
اياا٤ٳ ٹ ٠ؾٗٝاٚ ،اَٸا اسٌحعةٸاد ٚاسهوٖٚاد ٚاسةاظاد ؾ ٬إيـياّ بايٌٓـة ١إيٗٝـا ،ؾـ٬
عةٸا اَ ٚهْوٴٖٚـا اَ ٚٴةاظـا ٜ ٫ٴعٵًـِ
هتٴ ايحكًٝلٴ ؾٗٝاٚ ،ميو ٭ٕٻ نٕٛٳ ايِـَ ٤ٞٴٌـحٳ ٳ
َٔ ك ِٕٚايحكًٝل ،بٌ  ٫هٛى اهجهاثٴ ُ٤ٞٺ َـٔ ايعاكٸٜـاد اٜ٘ـا ا ّ٫بعـل ايوټشـٛعِ
عًْ ٹُ ٹ٘ ٚي ٛإمجا ٫باٱيياَـاد ؾعـ ٬ا ٚجونـا ٫
ع ٹ
إىل اجملحٗلٹ ٚجعًِ ظٴهْ ٹُ٘ٚ ،ا ّ٫ؾُٳ ٳ
ِ اًـحعةاثٳ ُـ٤ٞٺ
هٛىٴ ايحعوټضٴ ؾعٚ ٬جونا يِـ٤ٞٺ َـٔ ك ِٕٚايحكًٝـل ،بـٌ يـ ٛعٳًٹـ ٳ
ت ايحكًٝلٴ ؾُ ٘ٝوطاٚ ،إ ّ٫مل ٜٳهُٔٵ ي٘ اٱجٝـإٴ بـ٘ٹ بعٓـٛإِ
ش ٳ
ت نٝؿٝٸاج٘ ٚٳ ٳ
ٌ ٳبعٵ ٳ
ٚشٳ ِٗ ٳ
شاىٳ ي٘ ميو هشا٤ٶٚ ،ننا يف جوى اسهو ٙٚإٕٵ نإ عةاكٜا.
اً٫حعةاث ٚإٕٵ ٳ
ْعِ يف اسةاظادٹ ٚغري اٱيياَٝادٹ َٔ ايحٓٛٸًٝاد َع ايعًِ عهُٗـا ٜ ٫ٳصـتٴ
ايحكًٝل ؾٗٝا ،بٌ ٖ ٛننيو يف نٌُٸ َعً ّٛاؿهِ.
(ْ )1ـــٕ اسٌـــأي( :١نُـــا ٜٳصـ ـتٴ ايحٸكًٝـ ـلٴ يف ايٛاشةـــادٹ ٚاحملوٻَـــادٹ ٜٳصـ ـتٴ يف اسٌـــحعٸةاد ٚاسهوٖٚـــاد
ٔ ـلٴهٴ َٓ ـ٘ٴ ًــٛا ٤نــإٳ َــٔ ايعةــاكادٹ ا ٚاسعــاَ٬د اٚ
ه ـِِ ُن ـٌِّ ؾٹ ٵع ـٌٍ ٜٳ ٵ
ٚاسةاظــاد ،بــٌ ٜٳص ـتٴ جعً ـِٴ ظٴ ْ
ايعاكٜاد).
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ت إٵ ٜحعًَُّ٘ بايحكًٝلٹ إ ّ٫إٵ ٌٜـحكٌٻ عكًُـ٘ٴ
ش ٳ
ٚباؾًُ ١نٌُټ َا مل ٜٴعٵًِٵ ظٴهُْٴ٘ٴ ٳ ٚٳ
ؾ.٘ٝ
()1

اسٌأي ١اير٬ذ :ٕٛإما عًِ إٻ ايؿعٌٳ ايؿُْٞ٬ٸ يٍٝٳ عواٍّ ٚمل ٜعًِ ظهُ٘..

شاىٳ ي٘ٴ ؾٹعٵًُ٘ٴ هٳشٳا٤ٶٚ ،إما عًِ اْٸ٘ يٍٝٳ بٛاشتٺ شٳاىٳ ي٘ جونُـ٘ٴ نـنيو ،اَٸـا َٳـعٳ
لِّ نْ٘ٛٹ عٹةاكٜٸا ؾٛاٗٹػٷ ،بٌ يـٍٝٳ ميـو َـٔ ايحكًٝـل; إم اُـرتاىُ غـري اؿـواِّ يف
عٳ ٳ
شــٛاىِ ايؿٹعٵ ـٌِ ٗــوٚهٟٷٚ ،نــنا ايعٳهْ ـٍٴ ٜع ـ  :اُــرتاىُ غ ـريِ ايٛاشــت يف شــٛاى
ايــرتىٚ ،اَٸـا يف ايعةــاكادٹ ؾٮْٸـ٘ َــٔ اؾــواك ا٫ظحٝــا ٹ ايــنَ ٟٳـوٻ شــٛاىٴٙٴ ظحٻــَ ٢ــع
ايحُهِٔ َٔ ايعٹًِِ ؾ٘ ٬عٔ ايظِّٔ ايحكًٝلٟٸ.
ل  ٫هٛىٴ يًُٴكًِّل ايةكـا٤ٴ عًـ٢
ٍ هاٟٴ اجملحٳ ِٗ ٹ
اسٌأي ١ايٛاظلٚ ٠اير٬ذني :إما جٳ ٳةلٻ ٳ
هاٜ٘ٹ ا٭ٚٸٍ.
يعلّ نْٛٹـ ٹ٘ ظ٦ٓٝـنٺ َـٔ ؾحاٜٚـ٘ٚ ،ايعٳُٳـٌٴ بؿحـٛاٙٴ ايٌٻـابلٴ ٚ ٫ٳشٵـ ٳ٘ يـ٘ٴ َـع جٛقؿٹـ ٹ٘
ٚجوكټ ٹك ٹ ٙؾ٘ٵ ٬عٔ هٴشٛعٹ ٹ٘ إىل ؿ٬ؾٹ ٹ٘.
ٜ َ٘ٓٚظٗو ظاٍٴ اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝاير٬ذني(.)2
ٚظآٌ ايه ِّ٬ؾُٗٝا إٻ ايؿح ٣ٛاي

ٜوشع إيٗٝا اسكًِّـل ٖـ ٞايؿحـ ٣ٛاؿايٝـ١

يًُصحٗل  ٫ؾحـٛا ٙايٌـابك ،١نٝــ! ٚيـ ٍٝماى َـٔ ايوٸشـٛع إىل ايعـامل يف عًُـ٘ٹ،
ـ ؾٝــ٘ٚ ،ظ ٦ٓٝـنٺ
نٝـــ ٜهــ ٕٛميــو ٖٚــٜ ٛٴـطِّ ـ٧ٴ ْؿٌــ٘ يف مي ـو اَ ٚــرتكِّك َٚحٛقِّ ـ ٷ
ؾٝصتٴ يف ايراْ ٞايوشٛع إىل غري ٙا٭عًِٚ ،يف ا٭ٚٸٍ ايوټشٛع إىل ؾحٛا ٙايراْ.١ٝ
( ْٕ )1اسٌأي( :١إما عًـِ إٻ ايؿعـٌٳ ايؿُْ٬ـٞٸ يـٍٝٳ ظٳوٳاَـا ٚمل ٜٳعٵًـِٵ اْٻـ٘ ٚاشـتٷ اَ ٚةـاؾٷ اٌَ ٚـحعتٌّ اٚ
ت ٚمل
ِ اْٸـ٘ يـ ٍٝبٛاشـ ٺ
عًٹـ ٳ
ٍ نْٛٹـ ٹ٘ َٳطًٛبـاٚ ،ب ٳوشٳـا ٹ ٤ايرـٛاثٚ ،إما ٳ
 ٞبـ ٹ٘ ٫ظحُـا ِ
ٕ ٜأج ٳ
َهو ٙٚه ٛٴى ي٘ ا ٵ
ٜٳعٵًِٵ اْٸ٘ ظواّٷ اَ ٚهوٙٚٷ اَ ٚةاؾٷ ي٘ إٵ ٜحٴون٘ٴ ٫ظحُاٍِ نْٛٹ٘ٹ َٳةٵػٗٛا).
( ْٕ )2اسٌأي( :١إما عٳلٳٍٳ اجملحٗلٴ عٔ ايؿح ٣ٛإىل ايحٛقـ ٚايرتكټك ٜٳصتٴ عً ٢اسكًِّل ا٫ظحٝا ُ ا ٚايعٴـلٍٚٴ
إىل ا٭عًِ بٳعٵلٳ ميو اجملحٗل).
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اسٌأي ١ايرايرـٚ ١اير٬ذـ :ٕٛإما نـإٳ ٖٴٓـاى فحٗـلإ َحٌـاٜٚإ يف ايعًـِ نـإٳ
()1

ل جكًٝل اٜٸُٗا ُا٤ٳ...
يًُكًِّ ٹ

ٗ ٹ ،١ٹبٌ يف اؿكٝكٜ ١هٕٛٴ جكًٝلا هلُاٚ ،اَٸـا َـع اسعاهٗـ ١ؾكـل
ل ِّ اسعاهٳ ٳ
َع عٳ ٳ
خ إٻ َكح٘ ٢جعـاهض ايطـوٜكني عٓـلِٖ جٌـاقطُٗا ٚؾوٗـُٗا نـإٔٵ مل ٜٳهُـٔٵ
ع ٳوؾْ ٳ
ٳ
صتٴ ا٭ؿنٴ بأظ ٛٹ ايكـٛيني إٕ نـإٳ
إ ّ٫يف علّ شٛاى ا٭ؿن مبا ىايؿُٗا ٚعً ٘ٝؾٝٳ ٹ
ٚإ ّ٫ؾايحـٝري; يًعًِ بعلّ جهًٝؿ٘ٹ ٹبػريُٖا ٫ٚ ،ميهٹٓٴـ٘ٴ اؾُٵـعٴ بٓٝٳٗٴُـا ،ؾـَ ٬ٳعـٕٝٳ
ٔ ا٭ؿنٹ بأظلُٖا.
ي٘ إ ّ٫ٹَ ٳ
ْعِ بٓا٤ٶ عً ٢اسٛٗٛعٚ ١ٝايٌٸةة ،١ٝنُـا هٴبٻُـا ٜ ٫هـٕٛٴ بعٝـلا ٚإٕٵ نـإ ٜٓاؾٝـ٘
ٍ ا٭َـو ،نُـا
اًحل٫هلِ عً ٘ٝبايوټشٛعِ إىل اٌِٖ اـا ٠نإ اؿُهِْٴ ايحـٝري َٔ اٚٸ ِ
َ٘ ٢ا مٳنوٵٳْاٙٴ يف قًِّـ ٹ٘ َٹـٔٵ إٸ ا٭ٓـٌٳ يف جعـاهض ايطـوٜكني ايحــٝري ميـو
إٻ َٴكحٳ ٳ
اٜ٘ا.
قٛي٘ٚ( :هٛى ايحةعٝتٴ يف اسٌا.)ٌ٥
ل عًَ ٢ا ًٝص ٤ٞإٕٵ ُـا ٤اهلل يف اسـنت ،ؾٝصـٛىٴ إٵ
ٌ ايٛٳاظٹ ٹ
ظحٻ ٢بايٓٸٌةٳ ٹ ١يًعٳ ٳُ ِ
ٳ
ٌ ١اً٫ـرتاظٖٚ ،١ـٌ هـٛى
شًْ ٳ
ل اظلٴٖٴُا يف ٚٴشٛثٹ ايٌٻٛهٚ ٠اٯؿو يف شٳٛاىِ ٳ
ٜكًُِّ ٳ
ني نـإٔٵ ناْـخ ؾحـ ٣ٛاظـلُٖا
ٌ عًـ ٢نـ ٬ايكـٛي ِ
ٌ ٳَصُٛعٴ ايعٳ ٳُ ِ
ميو ظحٸ ٢إما بٳط ٳ
عًــٚ ٢شــٛثٹ ايٌټــٛهٚ ٠عــلّ ٚشــٛث اؾًٌــٚ ،١ؾحــ ٣ٛا٭ؿــو عًــ ٢ايعهــٍ،
ل نُ ـ ًّ٬يف َــا ٜؿحــ ٢بع ـلٳ ِّ ايٛشــٛثٹ كٴٕٚٳ ؾحــٛاٙٴ بــايٛٴشٛثٹ
ؾرتنُٗــا بؿحٛاُٖــا ٚقًَّ ـ ٳ
ٌ ٺ ١اّ ٫؟
ؾًّٔ ٢بً ٬ٴٛهٳ ٺٚ ٠ب ٬شٳًْ ٳ
( ْٕ )1اسٌأي( :١إما نإٳ ٖٴٓاى فحٗلإ َحٌاٜٚإ يف ايعًِ نإٳ يًُكًِّلٹ جكًٝل اٜٸُٗا ُـا٤ٳ ٚهـٛى ايحةعـٝت
يف اسٌاٚ ،ٌ٥اما نإ اظلُٖا اهشػ َٔ اٯؿو يف ايعلاي ١ا ٚايٛهع ا ٚم ٛميو ،ؾـا٭ٚىل بـٌ ا٭ظـٛ
اؿحٝاه.)ٙ
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ا٭ق ٣ٛا٭ٚٸٍ( ;)1٭ٕٻ ؾٌاكٳ ائٻ٠٬ٹ عً ٢ؾحـ ٣ٛنُـٌٶٸ َُٓٗـا إْٸُـا ٜٳ٘ٴـوټ إٕٵ نـإٳ
َكًّلا ؾٗٝاٚ ،اَٸا إٕٵ قًَّل اظلُٖا يف بع٘ٗا ٚاٯؿو يف ايةعت اٯؿو ،ؾؿح ٣ٛنُـٌٶٸ
بؿٌــاكٖا َٴٌــحٓلا إىل اؾٗــ ١ايحٸ ـ ٞيــ ٍٝايعاَ ـٌٴ َٴكًِّــلا ي ـ٘ٴ ؾٗٝــاَ ،ٳ ـرَ ٬ٳ ـٔٵ ٜكــٍٛ
بٛشٛثٹ ايٌٸٛهٜ ٠ٴؿح ٢بؿٌـاكٹ ائٻـ ٠٬ـًٛٸٖـا عٓٗـاٚ ،اسؿـوٚض اْٸـ٘ مل ٜٴكًِّـلٵٙٴ ؾٝـ٘
ؾ ٬ج٘ټوٙٴ ٖـنٙٹ ايؿحـٚ ،٣ٛنـنا ؾحـ ٣ٛاٯؿـو بؿٌـاكٖا َٴٌـحٓلا إىل ؾحـٛاٙٴ بٛشـٛثٹ
اؾًٌ ٖٛٚ ،١مل ٜكًّل ٙؾ٘ٝٹ اٜ٘ا.
ٓ٬جٹ ٹ٘ ٖنٹ ٹ ٙعٌـتٹ ايٛاقـع يعًُْٹـ ٹ٘ مبطابكـ ١ؾحـ ٣ٛاظـلُٖا
ْعِ إٕٵ عًِ بؿٌٳاكٹ ٳ
يًٛاقع مل ٜٳصٴيٵ ي٘ ايكٓاع ١بٗا يف َكاّ ؼٔ ٌِٝايةٳوا٤ٳ ،٠يهٓٸ٘  ٫هٳبٵـ يـ٘ٴ بـايحةعٝت،
بٌ َع عٹًُٹ ٹ٘ بٛشٛثٹ اظـلُٖا  ٫هـٛى يـ٘ جونُٗـا ظحٻـ ٢يـ ٛاؾحـَ ٢ٴصحٗـلٴٙٴ بعٳـلِّ
ٚشٛبُٗا ،ؾٗنا اشٓيبٷ عٔ ٌَأيحٓا.
ٚكع -٣ٛإٸ ايعٌُ ايٛاظل هتٴ إٵ ٜهٕٛٳ َطابكا يؿح ٣ٛفحٗلٜ ٙع

ٜٳصـتٴ

ٌاكٹ ٹَِٓ ٫ -)2(ٙأ هلا.
ع ٳُ ٹً ٹ٘ ا ٚؾ ٳ
إٵ ٜهٕٛٳ ي٘ فحٗلٷ ٜٴؿح ٢بٔعٸ ٹ ١ٳ
لايـ ١ا ٚايـٛٳ ٳهع ؾـا٭ٚىل بـٌ
قٛي٘ٚ :إما نإٳ اظلٴٖٴُا اهشػٴ َٔ اٯؿو يف ايعٳ ٳ
ا٭ظ ٛاؿحٝاه.ٙ
ٚظاٖو ٙيف َا َٳ٘ ٢يف اسٌأي ١ايراير ١عِو( )3ايؿح ٣ٛبٛشـٛثٹ جكًٝـلٹ ا٭ٚهع،

( )1اقٜ( :ٍٛٴُهٔٴ إٵ ٜكاٍ بايؿٌٳاك ٜٚكٛٸ ٣ايراْ ;ٞ٭ٕٻ ن َٔ ًّ٬اجملحٗل ٜٔإْٸُا ٜٴؿح ٢با٭شيا ٤ايـ

اجـ ٢بٗـا

اسكًِّل يف ٗٹُٵِٔ اسونّت اسٛشٛكٹ َع اظلٹٖٹُا ٫ ،اـايَُٗٓ ٞا.
ٚبعةاه٠ٺ اٗٚػ إٕ يف نٝؿٝٸ١ٹ ايعٳُٳٌِ ٜٳصـتٴ إٵ ٜكًِّـل ٭ٕٻ ايؿـوض إْٸـ٘ عـاَٸٚ ٞايهٝؿٝـ ١ايـ

اجـ ٢بٗـا مل جهـٔ

َٛاؾك ١يًُصحٗل آ ،)٬ايِٝف عً. ٞ
(ٖ )2ــن ٙايــلع ٣ٛاؿوشٗــا ايِــٝف عًــ ٞيف ايٓــٛه ايٌــاطع ،ط ،186ٖ ،2ايطةعــ ١ا٭ٚىل عًــُ ٢ــهٌ
اؾرتاض َٔ غري ٌْة ١يِـٕ َعٝٸٔ.
(َ )3ا اذةحٓا ٙائٛاثٚ ،يف اسـط : ٛاسٌأي ١ايراْ ١ٝعِو.
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ٚنٝـ نإ ؾاسٓكٍٛٴ َٔ ايٓٸٗاٚ ١ٜايحٗنٜت ٚايلٸهٚ َٚاينٸنوٚ )1(٣غريٖا ٚشـٛثٴ
ض جأذريٴ ا٭ٚهٳعٝٸـ ١ىٜـاك ٠ايٛذاقـ١
ا٭ؿن بايٛٳ ٳهع; يٮٌٓ ٚبعت ا٭ؿةاهٚ ،إما ؾُ ِو ٳ
مب٬ظظ ١اْٸٗا جٛشتٴ إٸ ٜٴحعت ْظو ٙاىٜل ٜٚٴُعٔٴ يف اسطايت انرـو اقح٘ـ ٢جكـلميٗا
ايليٌٝٴ ايعكًٞٸ ايلاٍٸ عً ٢هٴشٵعإ ا٭عًِ اٜ٘ا.
ٚإما نـــإ اظـ ـلٴُٖا اعًـــِ ٚاٯؿـــو اٚهٳعٵ ؾٗـــٌ ٜٴكـ ـلٻّ ا٭ٚٸٍ ،ا ٚايرـــاْ ،ٞاٚ
ٜحـٝٸو؟ ٚشٙٛٷَ ،كح٘ ٢ايكاعل ٠ا٫ظحٝا ُ َع اٱَهإَٚ ،ع علَ٘ ايحـٝري.
اَٸا ا٫ظحٝا ُ ؾ٬ظحُاٍِ ٜكنيِ اظلٹُٖاٚ ،فَّوك نَٓ ِٕٛا ٹ اً٫حؿحا ٤يف ا٭عًـِ
آنل ٜٛ ٫شتٴ جكلمي٘ َع ٚشٛكٹ َٓـا ٺ آؿـو يف ا٭ٚهع ٜٴعحُـٌ إٵ ٜٛشـتٳ جكلميـ٘;
ت ُٸل ٠ايٛذاق١ٹ بؿحٛا.ٙ
ؿٔٓٛا إما اٚشٳ ٳ
ل ٳَٔٵ ٜكٍٛٴ عُوٵ ٳَ ٹ ١ايعٴل ٍِٚظحٻـ ٢إىل ا٭عًـِ
اسٌأي ١ايوابعٚ ١اير٬ذ :ٕٛإما قًَّ ٳ
()2

ل اعًِٴ َٔ ميو اجملحٗل...
ذٴِٻ ٚشٹ ٳ

ؾٗـــٌ هـــت عًٝـــ٘ ايعـــلٍٚٴ; ٭ٕٻ اسؿـــوٚضٳ ٚٴشـــٛثٴ جكًٝـ ـلٹ ا٭عًـــِ ابحـــلا٤ٶ
ل اعًِ ىاٍٳ َٓٳا ُ اؿُصٝٸ ١يف غري ،ٙؾٝصتٴ عً ٘ٝايعـل ،ٍٚبـٌ
شٳ
ٚاًحُواها ،ؾ ما ٚٴ ٹ
َ ٫عٓ ٢يًعل ٍٚظ٦ٓٝنٺ ،ؾ ْٸ٘ ٜةطٌٴ جكًٝلٴٙٴٚ ،جٌكُ ُ ظٴصٸ ١ٝقٛي٘.
ل اجملحٗـلٳ ا٭ٚٸٍٚ ،ايوٸشـٛع إىل ا٭عًـِ إْٸُـا
ا ٚاْٸ٘ٴ ٳٜعٵـوٴّٴ عًٝـ٘ ميـو; ٭ْٸـ٘ قًَّـ ٳ
ٔ ظٴصٸٝٸحــٖ٘ٚ ،ــنا اسٓــا قــل ىاٍ يف اسكــاّ مب٬ظظــ١
نــإٳ مبٓــا ٹ نْٛٹــ ٹ٘ َــٔ اسحــٝكَّ ِ
اًحًياَ٘ يًعل ٍٚاحملّوّ ،ؾٌٝحٔعت جكًٝل ٙيٮٚٸٍ.
ا ٚاْٸ٘ ٜحـٝٸو ُ٫حُاٍ نٌُٶٸ ٹَٓٗٴُا عً ٢شٗٳ ٺٝ ١ٸي٠ٺ ي٘ٴ عٔ ٓاظة٘  ٫ٚجوشٝػ.
ل ٹَ ٹ٘.
ا ٚوحا ُ َع ايحُهٔ ٜٚحـٝٸو َع عٳ ٳ
(ْٗ )1ا ١ٜاٱظهاّ ،ط .154ٖ ،2ايله ،َٚط .67ٖ ،2ايننو ،٣ط.43ٖ ،1
( )2جحُ ١اسٌأي( :١ؾا٭ظ ٛايعل ٍٚإىل ميو ا٭عًِ ٚإٕٵ قاٍ ا٭ٚٻٍٴ بعلٳِّ شٛاى.)ٙ
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ػ ٭ظ ـلٹ ا٫ظحُــايني عًــ٢
ل ِّ َٴ ـ ٳوشٸ ٍ
ٚشــٙٛٷ ،اظٛطُٗــا بــٌ اقٛاٖــا ا٭ؿ ـريٴ; يعٳ ـ ٳ
اٯؿو ،ؾهُا وحٌُٴ اؿحٔاٖٴ ظٴوَ١ٹ ايعٴل ٍِٚبػري َا إما نإٳ اسعـلٍٚٴ إيٝـ٘ اعًـِ
ننيو ٜٴعحٌُ اؿحٔاٖٴ جكًٝلٹ ا٭عًِِ يف َا مل ٌٜحًيّ ايعل.ٍٚ
ع عٔ اٱط٬مِ يف كي ٌِٝظٴوٵ ٳَ ٹ ١ايعٴل ًًِّٚ ٍٚيف كيٚ ٌٝشٛثٹ جكًٝلٹ
ْعِ إٕٵ ٳَ ٳٓ ٳ
ا٭عًــِ نــإٳ َٴواعــا ُ٠ايرٸ ـاْ ٞاٚىل ٚيعًّ ـ٘ نــنيو; ٭ٕٻ كي ٝـٌٳ ظوَ ـ١ٹ ايعٴ ـل :ٍٚاَٸ ـا
ا٭ٓــٌٴ ا ٚاٱمجــاعٚ ،ايرــآَْ ٞحـــٺ يف َٳعٳــٌِّ اـــ٬فٹٚ ،ا٭ٓــٌٴ ٜ ٫عــاهض
ع يف اًحٔعاثٹ ظٴصٸٝٸ ٹ ١ؾحٵ ٣ٛا٭ٚٸٍ اٚ ٚشٛثٹ جكًٝـلٙ
ايليَ٘ٓٚ ،ٌٝٴ ٜٴعًِٴ اْٸ٘ ْ ٫ٳؿْ ٳ
ٌ ا٭ظ ٛيف اسنت ايعلٚ ٍٚإٕٵ
ش ٳع ٳ
ا ٚاؿهِ ايؿوعٞٸ اسطابل يؿحٛاٚ ،ٙيعًِّ٘ ينيو ٳ
نإٳ ا٭ؿنٴ بأظ ٛٹ ايكٛيني بُٗٓٝا اظ ، ٛظٌةُا عوؾخ.
ذِ إٕٻ ٖنا نًّ٘ إما نإ ا٭ٚٸٍ ٜٴعوِّّٴ ايعٴلٍٚٳ ظحـ٢ٻ ٜهـٕٛٳ ايعٴـلٍٚٴ إىل ا٭عًـِِ
قكِّكا يًعلٚ ،ٍٚإ ّ٫ؾ ٕٵ مل ٜهُٔٵ َؿحٝا عوَ ١ايعـل ٍٚمل ٜهـٔ ايوٻشـٛعٴ إىل ايرـاْٞ
عٴل.٫ٚ
ل إٵ ناْ ـخ َــٔ اسٌــاٌ٥
لَٹ ـ ٹ٘ ٳبعٵ ـ ٳ
ٚبعةــاه٠ٺ اُؿــوٌَ :٣ــأي ُ١شــٛاىِ ايعٴ ـلٴٚ ٍِٚعٳ ٳ
اـ٬ؾٚ ،١ٝكاه اَوٖا بني احملنٚه ;ٜٔيه ٕٛاسعل ٍٚإي ٘ٝاعًِْ ،ظـري آـٌ ٌَـأي١
ايحكًٝل ،ا ٚجكًٝل ا٭عًِ ،ا ٚايةكا ٤عً ٢جكًٝل اسٝٸخ ،هتٴ إٵ هحٗل ؾ ٘ٝاسهًَّــ،
ٜٚأؿن مبا اًحكٌٸ ب٘ عكًُ٘ ؾ ٕٵ مل ٌٜحكٌ ب٘ عكًُ٘ عً ٘ٝإٵ ٜأؿن بـاسحٝكَّٔ ايطوٜكٝـ،١
ؾٓك:ٍٛ
ٔ ظٛاىِ ايعٴـل ٍٚؾـ ٬إُـهاٍ;
إٕٵ نإ اسعل ٍٚإيٚ ٘ٝاسعل ٍٚعٓ٘ نُٖ٬ا قاًٝ٥ٵ ِ
٭ْ٘ٸ عً ٘ٝنإ ايعل ٍٚي٘ َـٔ اسحـٝكّٔ; إم  ٫ىًـَ ٛوشعـ٘ َـٔ إٵ ٜهـٕٛٳ اظـلُٖا،
ٚقل قا ٫ظٛاى ايعل ،ٍٚؾايعلٍٚٴ يـ٘ َـا٤ٷ قطعـاٚ ،نـنا يـ ٛنـإ اظـلُٖا َحٛقؿـا
ٚاٯؿو قا ٬٥باؾٛاى; ٭ٕٻ ايحٛقــ عةـاه ٠عـٔ عـلّ ايؿحـ ٣ٛؾحعـٝٸٔ عًٝـ٘ ايعـلٍٚ
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اٜ٘اٚ ،نـنا إٕٵ نـإ اظـلٴُٖا ٜكـٍٛٴ بـايحـٝري بـني ايعـلٚ ٍٚعلَـ٘ ٚاٯؿـو ٜعـٝٸٔ
اظلُٖا ،ؾ ٕٻ ا٭ؿن مبا ٜعٝٸٓ٘ اٯؿو طوٜلٴ ا٫ظحٝا ٚ ،اَٸا إٕٵ نإ اظـلٴُٖا ٜٴعـِّٔٝٴ
ايعٴلٚ ٍٚاٯؿـو ميٓعٴـ٘ٴ ؾـَ ٬حـٝكَّٔ يف ايـةني; يـلٚهإِ اَـوِ ٹ ٙبـني احملـنٚه ،ٜٔؾٝصـتٴ
عً ٘ٝا٭ؿن بأظ ٛايكٛيني يف اسٛاهك.
ذِٸ إٕٻ َا منوْا ظٴهِْٴ اسٌأي١ٹ عٌت ايٓٸظـو يف ا٭كيّـٚ ،١اَٸـا اسكًِّـل ؾةعـل إٵ مل
ٌٜحكٌٸ عكًُ٘ٴ بِ٤ٞٺ هتٴ عً ٘ٝا٫ظحٝـا ُ ا ٚا٭ؿـنٴ بـاسحٝكّٔ َ ٫ٚحـٝكّٔ يف ايـةني إما
اؿحًؿا يف اؿوَٚ ١ايٛشٛث.
ْعــِ إٕٵ شٳ ـٛٸىاٙٴ َعــا ،ا ٚظوٸَــا ،ٙا ٚاٚشةــا ،ٙا ٚش ـٛٻى ٙاظــلُٖا ٚاٚشةــ٘ اٚ
ظوٸَ٘ اٯؿو اَهٔٳ اؾُعٴ بني ؾحٛاُٖا.
ع بـني ايؿحـٜٛني نـإ ميـو اًـًِ يـ٘ ٚإ ّ٫ؾٝعحـا يف
ٚاؿآٌ ي ٛاَه ٳٓ٘ٴ اؾُٵ ٳ
اسٌأي ١ايؿوعٜٚ ،١ٝأؿن بأظ ٛٹ ايكٛينيٚ ،إ ّ٫ؾًٝحـٝٸو بني ايعلٚ ٍٚايةكا.٤
 َٔٚمجٝعِ َا منوْا ظٗو اْٸ٘ ٚ ٫ش٘ٳ يعٓٛإِ اسٌأي ١بكٛي٘( :إما قًّل َٔ ٜكـٍٛٴ
ل اعًِٴ َٓـ٘ ؾـا٭ظُ ٛ
عوَ١ٹ ايعل )ٍٚبٌ ا٭ٚىل إٵ ٜعٓ( :ٕٛإما قًَّل َٴصحٗلا ٚٚشٹ ٳ
ايعٴلٍٚٴ ٚإٕٵ نإ ا٭ٚٸٍ ووٸَ٘).
ٌ ايعٴـلٴ ٍِٚاظـ ٛي ٳعًَّـ٘ٴ َـٔ اشـٌِ إٻ قٛيـ٘ٴ بٛٴشـٛثٹ جكًٝـلٹ ا٭عًـِ
شعٵـ ٳ
ذِٸ إٕٻ ٳ
اٜ٘ا َٔ باثٹ ا٫ظحٝا ٚ ،إ ّ٫ؾًٍٝٳ ايُعلٍٚٴ اظ َٔ ٛايةكا.٤
عُٵـوا ،ؾـ ٕٵ
ٌ اْٸ٘ ىٜـلٷ ؾةـإٳ ٳ
ل ُـٔا بحـٝټ ِ
اسٌأي ١اـاٌَٚ ١اير٬ذ :ٕٛإما قًَّ ٳ
()1

ناْا َحٌاٜٚني يف ايؿ٘...١ًٝ

ا ٚنإ عٳُٵوا اعًِ ٓٳػٸ عًُُ٘ٴ ٚجكًٝـلٴٚ ٙيـ ٛنـإ بعٓـٛإ ايحكٝٸـل; ٭ٕٸ ايؿحـ٣ٛ
(ْٕ ) 1ٸ اسٌأي( :١إما قًل ُـٔا بحـ ٌٝاْ٘ ىٜل ؾةإ عُوا ،ؾ ٕ ناْا َحٌاٜٚني يف ايؿ٘ٚ ١ًٝمل ٜهٔ عًـ٢
ٚش٘ٹ ايحكٝٝل ٓٳػٸٚ ،إ ّ٫ؾُٴِٵهٹٌ).
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اؿنٖا ؾحٓ ٣ٛاكه ٠عٔ اًٖٗا شاَع ١يِوا ٥ا٭ؿن ،ؾٚ ٬ٳشٵ ٳ٘ يعلِّ ٓٹـع١ٹ

ٌ عًٗٝا.
ايعٳ ٳُ ِ
ٚٴ ٳَصوٻكٴ ايةٓا٤ٹ عً ٢إٻ ؾح ٣ٛغري ٫ ٙج٘ـو بٔـعٸ ١ايعُـٌ ظحٸـ ٢إما نـإ ايػـريٴ
غريٴ شاَعٍ يِـوا ٥ٹ شـٛاى ا٭ؿـن بؿحـٛا ٙؾ٘ـ ٬عُٻـا إما نـإ شاَعـا ،غاٜـ ُ١ا٭َـو
ِوِّعا ٫ٚ ،ميٓعٴ ُ٤ٞٷ َُٓٗا عٔ ٓـعٸ ١ايعُـٌ إما
عً ٢ا٭ٚٸٍ ٜهَ ٕٛٴحصٸوٜا; بٌ َٴ ٳ
مل ٜ٘وٸ بكٔل ايكوب ١نُا ٖ ٛاسؿوٚض(.)1
اسٌأي ١ايٌاكًٚ ١اير٬ذ :ٕٛؾح ٣ٛاجملحٗل جٴعٵًِٴ بأظل اَٛهٍ :ا٭ٚٸٍ :إٵ ٌُٜع
()2

َٓ٘ ُؿاٖا...

ٜ٘ ٫ٚٴ ـوٸٙٴ نــٕٛٴ ك٫ي ـ١ٹ ايؿاظٹ ـ ٹ٘ ظٓٸٝــ ;١يرةــٛدٹ ظٴصٸٝٸح ـ٘ٹ بةٓــا٤ٹ ايعكــ ٤٬اسُ٘ ـ٢
٘وٶٸ سا عوؾخٚ ،اَٸا
ُوعاٚ ،إ ىا بٗا علٚ ٕ٫ك٫ي ١ايؿاظُٗا ظٓٸ ١ٝاٜ٘ا غريٴ َٴ ٹ
إؿةاه ايعلٍ ايٛاظل بٌ ٚنٌُټ ٳَٔٵ ٜٴٛذٳلٴ غاِ ٹ ٙؾ ٬إُهاٍ ؾ ٘ٝاٜ٘ـا إٕٵ شعًٓـا ْكـٌ
ٍ ايٛاظــل ظــاٍٳ ايعــلٍ
ايؿحــَ ٣ٛــٔ ْكــٌ ا٭ظهــاّ ايِــوع ،١ٝؾٝهــٕٛٴ ظــاٍٴ ايعٳ ـلٵ ِ
ايٓٸاقٌ عٔ اٱَـاّ ٚ ،ظـاٍ ايركـ ١ظـاٍ اــا اسٛذـٛمِ بـ٘ اسـة ٸ عًـ ٢ظٴصٸٝحـ٘،
ٚاَٸـا إٕٵ شعًٓــاَ ٙـٔ قةٝــٌ ْكـٌ اسٗٛــٛعاد ،نُـا يعٸًـ٘ ٖـ ٛاقــوث ٫ٚ ،اقـٌ َــٔ
ؿوٚش٘ عٔ َٓٔوف ظٴصٸٝٸ ١اؿةاه اٯظاك ايٓاقً ١عٔ اٱَاّ  ،نُا ٖ ٛاسحـٝٸكٔ
َــٔ مجًــ ١اكيّحٗــا ؾهــنيو  ٫إُــهاٍ يف ظٴصٸٝٸحــ٘; يًٌــري ٠ايكطعٝــ ١اؾاهٜٳــ ٹ ١بــنيٳ
اسًٌُني ظٝزٴ ٜحًكٕٛٳ ؾحا ٣ٚاجملحٗل َٔ ٜٔايركا.٠

( )1اق ٫ :ٍٛىؿ ٢إٻ اسٌأيَ ١ةٓٝٸ ١عً ٢جؿٌري ايحكًٝل( ،ايِٝف عً.) ٞ
( ْ )3ـٕٸ اسٌــأي( :١ؾحــ ٣ٛاجملحٗــل جٴعٵً ـِٴ بأظــل اَــٛهٍ :ا٭ٚٸٍ :إٵ ٌٜــُع َٓــ٘ ُــؿاٖا ،ايرــاْ :ٞإ ىــا بٗــا
عل ،ٕ٫ايرايز :إؿةاه عـلٍ ٚاظـل ،بـٌ إؿةـاه ُــٕ َٛذـٛم ٜٛشـت قٛيـ٘ ا٫طُٓ٦ـإ ٚإٕ مل ٜهـٔ
عاك ،٫ايوابع :ايٛشلإ يف هًايح٘ ٫ٚ ،بل إ جهَ ٕٛأَ َٔ ١ْٛايػً ).
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ٌ
ٜ َ٘ٓٚظٗوٴ ايٛٳشٵ٘ٴ يف ظٴصٸٝٸ ٹ ١ٹنحابٳ ٹ ١ايوًِّايَ ١ع ا٭َٔ َٔ ايػً  ،ؾاْ٘ اٜ٘ا ْٳكْـ ٷ
ٜٴٛذٳلٴ بٔٵلقٹ ٹ٘ ،بٌ ٚي ٛمل ٜٳهُٔٵ َٔ باثٹ اـا اٜ٘ا ؾوٜإٍ ايٌري٠ٹ عً ٢ايعُـٌ بٗـا
َٔ ك ٕٚإْهاه َٔ َٴٓٵهو.
()1

اسٌأي ١ايٌابعٚ ١اير٬ذ :ٕ ٛإما قًَّل َٔ ي ٍٝي٘ اًٖٝٸ ١ايؿح ...٣ٛاخل

ؾوٚعٴ ٖن ٙاسٌأي ١قل اُُٝٳو إىل ٳَلٵ ٳهنِٗا ؾُٝا َٳ٘ٳـ ،٢بـٌ َ٘ٚـْ ٢ؿـٍٴ ايؿـوٚع
يف اسنت ،ؾ ٬ظاش ١إىل جهواه ٚإعاك.٠
عٔٹـوا يف ُـٔـني ٚمل ميهـٔ
اسٌأي ١ايرآَٚ ١اير٬ذـ :ٕٛإٕٵ نـإٳ ا٭عٵًـِٴ ٳَٓٵ ٳ
()2

ٔ ا٫ظحٝا ُ...
ايحعٝني ،ؾ ٕ اَه ٳ

ٚاؾُٵ ـعٴ ب ـنيٳ ؾحٛاٖٴُــا اظحــا ٚ ،إ ّ٫ؽٝٸ ـو; ٭ْٸ ـ٘ ٜ ٫ــحُهَّٔٴ َــٔ ا٭ؿــن بؿحــ٣ٛ
ا٭عًِ ،ؾٌٝك ٚشٛب٘; ٭ٕٸ ٚشٛثٳ جكًٝلٹ ا٭عًِ إْٸُا ٖـَ ٛـع ايـحُهٌٜٔٚ ،ـكُ ُ
ٔ ،نه ْ٘ٛيف َٛهك ٜ ٫حُهّٔ اسكًّل َٔ جعًِ ؾحٛا.ٙ
ل ِّ ايحُه ِ
عٳ
ع ٳ
ٳَ ٳ
ٚيــَ ٫ٛــا منوْــا َــٔ ًٴ ـك ٛٹ ايحٸهً ٝــٹ بحكً ٝـلٹ ا٭عًــِ ٚجعٝټٓٹ ـ ٹ٘ مل ٜهــٔ ٚش ـ٘ٷ
ِ باشحٗاكٹ اظـلٹ ٹُٖا
يًحـٝري ،يهٓٸ٘ َٔ باثٹ اُحةاٙٹ اؿُصٸ ١بػريِ ايُعصٸْ ،١ظري إٵ ٜعً ٳ
ٜ ٫ٚحُهَّٔٴ َٔ جعٝټ ٹٓ ٹ٘ ؾ ْٸ٘ٴ ٚ ٫شـ٘ ٫ظحُـاٍ ايحــٝريَٚ ،ـا مـٔٴ ؾٝـ٘ اٜ٘ـا َـٔ ٖـنا
ايكة ،ٌٝؾظٗو إٻ ايؿح ٣ٛبايحـٝري ٌَحٓل ٠إىل ًك ٛجعٝٸٔ ا٭عًـِ يًطوٜكٝـٖ ،١ـنا
نً٘ٴ بٓا٤ٶ عً ٢ن ِٕٛا٭عًُٝٸُ ١وطا ؾـٛاى ايحكًٝـلٚ ،اَـا بٓـا٤ٶ عًـَ ٢ـا منوْـاَ ٙـٔ
ـ َٔ ا٭عًِ َاْعا َٔ شٛاى جكًٝل غري ٙؾُٝهٔ ايكٍٛ
نٓ ِٕٛٴلٚهِ ايؿح ٣ٛاسـايٹ ٹ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١إما قًَّل َٔ ي ٍٝي٘ اًٖٝٸ ١ايؿح ٣ٛذِ ايحؿخٳ ٚشتٳ عً ٘ٝايعلٍٚٴ ٚظاٍ ا٭عُـاٍ ايٌـابك١
ت عًـ ٢ا٭ظـ ٛايعـل ٍٚإىل ا٭عًـِ،
ظاٍ عٌُ اؾاٌٖ ايػري اسكًلٚ ،نـنا إما قًَّـل غـري ا٭عًـِ ٚشـ ٳ
ٚإما قًل ا٭عًِ ذِ ٓاه بعل ميو غري ٙاعًِ ٚشت ايعل ٍٚإىل ايراْ ٞعً ٢ا٭ظ.) ٛ
(ْ )2ـٕٸ اسٌــأي( :١إٕ نــإ ا٭عًــِ َٓعٔــوا يف ُـٔــني ٚمل ميهــٔ ايحعــٝني ،ؾ ـ ٕ اَهــٔ اٱظحٝــا بــني
ايكٛيني ؾٗ ٛا٭ظٚ ٛإ ٫نإ كريا).
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ٔ ا٫ظحٝـا ُ بـاؾُعٚ ،ميـو ٭ٓـاي١ٹ
بايحـٝري َٔ اٚٸٍ ا٭َو ٜعـ  :ظحٸـ ٢إما اَٵهـ ٳ
علِّ ٓٴلٚهِ ايؿح ٣ٛاسـايؿ َٔ ١اعًِ َٔ ٖنا اينٜ ٟأؿنٴ ؾحٛا.ٙ
ٚكعــ ٣ٛإٸ ا٭ٓــٌ اسيبــٛه ٜٳصــو ٟيف ظٳــلٸ نُــٌٍّ َُٓٗــا َــع ايعًــِ بهــنث
ل ايؿحٜٛني ؾح ٣ٛكايؿ َٔ ١اعًِ َٔ ٓاظة٘ ب ٬إُهاٍ.
ظٳ
اظلُٖا; ٭ٕٻ ا ٳ
َلؾٛعــ ١بأْٸـ٘ ٜ ٫ٳًـيٳّٴ َــٔ شوٜــإِ ا٭ٓــًني كايؿــ ١عًُٝــ ١يًٛاقــع يــ ٛمل ه ـي
ايحـٝري اً٫حُواهَ ٟع جعلټ ٹك اجملحٗل ٜٔاسحٌاٜٚني.
ْعــِ إما قًُٓــا بــايحـٝري اً٫ــحُواهٟٸ ٖٴٓــاى نــإٳ َكح٘ــ ٢ا٭ٓــًني ٖٓ ـا اٜ٘ــا
ميو ،ؾحًيّٴ كايؿ ١عًُ ١ٝيًحهًٝـ اسعً.ّٛ
اسٌــأي ١ايحاًــعٚ ١اير٬ذ ـ :ٕٛإما ُ ـوَّ يف َــٛدٹ اجملحٗــل ا ٚيف جة ـلټٍ ها ٜـ٘ٺ اٚ
()1

ل ٳّ شٛاى جكًٝلٹ ٹ...ٙ
عٳ
عوٚضِ َا ٜٴٛشتٴ ٳ

َٔ ؾٌلٍ ا ٚشٴٓ ٕٛاٚ ٚشٛكٹ ٳَٔٵ ٖـ ٛاعًـِٴ َٓـ٘ َـٔ اهبـاث ايؿحـا ٟٚهـٛى يـ٘
ايةكا ٤عًـ ٢جكًٝـل ٙعهـِ اً٫حٔـعاث إىل إٵ ٜحةـٝٸٔ يـ٘ اؿـاٍٜ ٫ٚ ،ٳصـتٴ عًٝـ٘
ل ِّ ٚشٛب٘ يف َٛاهك ا٭ٓ ٍٛاسٛٗٛع ،١ٝبٌ هٛىٴ يـ٘ ميـو ٜ -عـ :
ايؿعٵٕٴ; ٹي ٳع ٳ
ايةكا ٤اًحٔعابا  -ظحٸ ٢يُ ٛوّ يف ظٝاج٘ ٚبكا ٤علايح٘ عً ٢جكلٜو اؿٝاَ ،٠ع اْٸـ٘
قل ٜٴ ٳٓاقّٴ يف اً٫حٔعاث ايراْ ٞعًٖ ٢نا ايحكلٜو; يعلّ إظواى اسٗٛـٛع عٹًُـا،
 ٫ٚهٛى إظواى ٙباً٫حٔعاث; إم يَ ٍٝـٔ آذـاه بكـا٤ٹ ظٝاجـ٘ شـٛاىٴ اًحٔـعاث
ت عـٔ
علايح٘ ٚعلّ جةلٍ هاٚ ٜ٘بكا ٤عكً٘ ٖٚهناٚ ،ي ٍٝايِو يف ايعلايـَ ١ٴٌٳـةٻ ٷ
ايِ ـوّ يف اؿٝــا ٠ظحٸ ـٜ ٢هؿــ ٞعٓــ٘ٚ ،ميــو ٭ْٸ ـ٘ ٜهؿــ ٞيف اً٫حٔــعاث إظــواىٴ
اسٛٗٛع عً ٢جكلٜو اؿٝا ،٠ؾايعلاي ١عً ٢جكلٜو اؿٝاٌَ ٠حٔعةَ ٫ٚ ،١ـاْع َٓـ٘،
(ْٕ ) 1ٸ اسٌأي( :١إما ُو يف َٛد اجملحٗل ا ٚيف جةلٸٍ ها ٜ٘ا ٚعوٚض َا ٜٛشت علّ شٛاى جكًٝـل ٙهـٛى
ي٘ ايةكا ٤إىل إ ٜحةلٍ اؿاٍ).
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خ َٔ ٚشـٛث إظـواى اسٗٛـٛع يف اً٫حٔـعاث ٜ ٫ٴـواكٴ َٓـ٘ اىٜـل َـٔ
َٚا ًٳ ٹُعٵ ٳ
اؼاكٹ ايك٘ٝٸ ١اسحٝكّٓٚ ١اسِهٛن ٖٛٚ ،١ظآٌٷ يف ايؿوض.
ِ اسيبٛه َا ٜٴُٵهٹـٔٴ إٵ ٜحـٖٛٸِٴ َـٔ اْٸـ٘  ٫اذٳـو ً٫حٔـعاثٹ
ٚاٗعـٴ َٔ ايحٖٛټ ِ
ت شـٛاىِ ايحكًٝـلٹ ٚبكــا٤ٹ ظٴصٸٝـ١ٹ ايـوا ٟعًــ٢
اؿٝـا٠ٹ عٓٳـل ايِـوّ يف اســٛدٹ; ٭ٕ جوجټـ ٳ
ِ ايعكــٌ ؾٝهــٕٛٴ اُــرتا ُ
اؿٝـا٠ٹ عكًــٗ ;ٌّٞــوٚه ٠إٻ ىٚاٍٳ ايّـوا ٟبــاسٛدٹ َـٔ ظٴهْـ ِ
اؿٝا٠ٹ ؾ ٘ٝاٜ٘ا َٓ٘ ؾٜ ٬رتجٻتٴ عً ٢اًحٔعاب٘ شٛاىٴ جكًٝلٹ ٙا ٚظٴصٸٝٸ ١ها.)1(ٜ٘
ؾ ْٸ ـ٘ ٜٓــلٳؾُع ب٘ــوٚهٜٸ ١نْٛٹــ ٹ٘ اُــرتا اؿٝــا ٠يف اجملحٗــل ُــوعٝاٚ ،إٻ ايحكًٝٸــل
خ  ٫هٛىٴ إمجاعـا  ٫مب٬ظٳظـ ٹ ١كيٝـٌِ ايعكـٌ ٚعـلّ بكـا٤ٹ ايـوا ٟيـ٘
ا٫بحلا ٞ٥يًُٝٸ ٹ
بعل َٛجٹ ٹ٘ عً ٢جكلٜو جًٌ ٫ ُ٘ٝميٓع عٔ شٛاى ا٭ؿنٹ بواٜـ٘ ايٌٸـابل ،ؾٝهـٕٛٴ ْظٝٴـو
خ اْٸ٘ َٔ اقٌاّ اٱؿةاه اؿلًـٞٸ ،نُـا يف غـريٙٺ َـٔ اهبـاثٹ ؿـا٠
اـا ،بٌ عٳ ٳوؾْ ٳ
ائٸٓا٥ع.
()2

ِ اْٸ٘ نإٳ يف عةاكاجٹ ٹ٘ ب ٬جكًٝلٺ َٴلٻ َٔ ٠اييٻَإ...
اسٌأي ُ١ا٭هبع :ٕٛإما عٳ ٹً ٳ
ع ٳَلاهِ ٹنٗا.
ٖن ٙاسٌأي ُ١جحُ٘ٔ ؾوٚعا اُري ًابكا إىل شٴُٵً ٺَٗٓ ١ا َٳ ٳ

ِ َٛاؾكحٗـا يًٛاقـع
عًٹـ ٳ
ٌ اسهًَّـٴ ب ٬جكًٝلٺ َلٸ َٔ ٠اييٸَـإ ،ذٴـِٻ ٳ
ع ٹُ ٳ
ا٭ٚٸٍٴ :إٕٵ ٳ
ٓعٻخٵ اعُايٖ٘ٚ ،نا َٳوٻ ايهـّ٬ٴ ؾٝـ٘،
ا ٚيًُصحٗل اين ٟنإ جهًٝؿ٘ ايوٸشٛع إي ٘ٝٳ
ل َٓـ٘ قٔـلٴ ايكوبـ ،١نـإٔٵ
َٚٳوٻ ًابكا اْٸ٘ إْٸُا ٜـحِٸ يف غـري ايعةـاكادٚ ،ؾٗٝـا إٕٵ ؼكَّـ ٳ
نــإ غــاؾ ٬ظــني ايعُــٌٚ ،اَـا َــع ايحؿاجــ٘ ظٓٝــ٘ ؾــٜٔ ٬ــػ َٓــ٘ ٚإٕ نــإ َٹٛاؾكــا

(ْ )1كً٘ عٓ٘ يف ايٓٛه ايٌاطع ،ط ،64ٖ ،2ايطةع ١ا٭ٚىل َٔ غري ٌْة ١٭ظل.
(ْٕ )2ٸ اسٌأيٚ( :١يِٵ ٜٳعٵًِ َكلاهٳ ،ٙؾ ٕ عٳًٹـِٳ بهٝؿٝٸحٗـا َٛٚاؾكحٹٗـا يًٛاقـع ا ٚيٹؿحـ ٣ٛاجملحٳِٗـلٹ ايـنٸٜ ٟهـٕٛٴ
َٴهًَّؿا بايوټشٛع إي ٘ٝؾٗٚ ،ٛا ٫ؾٝك٘ ٞاسكلاهٳ ايـنٜ ٟعًـِٴ َٳعٳـ٘ٴ بـاياا٠٤ٹ عًـ ٢ا٭ظـٚ ٛإٕٵ نـإ ٜ ٫ٳةٵعٴـلٴ
شٛاىٴ ا٫نحؿا٤ٹ بايكلٵهِ اسحٝكّٔ).
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يًٛاقعٚ ،يعًَّ٘ مل ٜكٝٸل اؿهِ ٖٓا اعحُـاكا عًـَ ٢ـا َٳـوٻ َٓـ٘ ًـابكاٚ ،إٕٵ مل ٜٔـػٸ
ٖنا ا٫عحُاك يف ايوٸًا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
٘ا٤ٴ
ت عً٘ٝٹ ق ٳ
ش ٳ
ع ٳُ ٹً ٹ٘ يًٛاقع  ٫ٚيؿح ٣ٛاجملحٗل ٚٳ ٳ
ايراْ :ٞإما مل ٜعًِ بٶُطابٳك ٹ ١ٳ
اعُايٹ ٹ٘ ايٌٸابكٚ ١إعاكجٗا َع بكا٤ٹ ٚقحٗا ٖٚنا اٜ٘ا َٳوٻ ايهّ٬ٴ ؾ.٘ٝ
ايرايز :اْ٘ إما مل ٜعًِ اسكلاه اين ٟنإ عًُ٘ ؾٝـ٘ بـ ٬جكًٝـلٺَ ،ـر ٬مل ٜٳعٵًـِٵ
ؿُٵ ـٍ ًــٓني ا ٚاهبــع ه ـتٴ عً ٝـ٘ٹ ق٘ــا٤ٴ اعُايٹ ـ ٹ٘ يف
ٌ بــ ٬جكً ٝـلٺ ٓــعٝػ ٳ
عُٹ ـ ٳ
إٕٵ ٳ
لٚ ،ٙاَٸـا َـع
اسكلاه اسحٝكّٖٔٚ ،نا  ٫إُهاٍ ؾَ ٘ٝع عٹًُْٹـ ٹ٘ مبـايؿحٹـ ٹ٘ يؿحـَ ٣ٛٴصحِٗـ ٹ
ايِـوّ يف اسٛاؾكــٚ ١اسـايؿــ ،١ؾٗــٌ ٖــ ٛنــنيو هــت عًٝــ٘ اٱعــاكٚ ٠ايك٘ــا ،٤اٚ
ميهٔ إشوا ٤قاعل ٠ايؿـواؽ ٚايحصـاٚى ٚايِـوّ بعـل ايٛقـخ؟ ٚشٗـإَ ،ـٔ إطـ٬م
ل ِّ ا٫يحؿـادٹ إىل
اكيّ ١جًو ايكٛاعل َٔٚ ،إٸ ايظاٖو َٓٗا مجٝعٴٗا ًٳٛٵقُٗا يةٝـإِ عٳـ ٳ
ُلٴ إي ٘ٝقٛي٘( :٭ْٻ٘ٴ ظنيٳ َا ٜحٗٛٸأ امٵنوٴ َٓ٘ ظنيٳ
اظحُاٍ ايٓٸٌٝإ ٚايٌٸٗ ،ٛنُا ٜٴوٵ ٹ
ٳِٜٴو)( ،)1ؾ ٕٻ ظـاٖو ٙإٵ يػٜٛـ ١ايِـوّ مبٓـا ٹ ا٭مٵنوٜٸـ ،١ؾـٜ ٬ٴًْػٳـ ٢بٗـا ايِـو يف
ل ٹ ٠ايؿـ ٳواؽِ
ٌاك ،إما مل ٌٜحٓلٳ إىل ايػٳؿًْـ ٹٚ ،١يـنا مل ٜعحُـلٚا عًـ ٢قاعٹـ ٳ
ائٸعٸٚ ١ايؿ ٳ
ِ بأْٸ٘ ملٵ ووِّى ؿاجٳ ٳُ٘ٴ ظنيٳ ايػٳٌٵٌٚ ،نإٳ ٜٔـٌٴ
ٚايحٻصاٚٴى يف ايطَّٗاه ٠يف َا إما عٳ ٹً ٳ
ٌ اساٚ ٤آـعتٴ
ٓ ٳ
اسا٤ٴ ؼحٳ٘ٴ جاهٜٔ ٫ٚ ٠ٹٌٴ اؿوٚ ٣وحٌُ إٵ ٜهٕٛٳ ٖن( ٙاسوٸ )٠ٳ ٚٳ
َٓ٘ َا إما مل ٜٳعٵًِٵ بأْٻ٘ قل  ٌٜٔبإٔٵ اظحٳ ٳٌُ; ٭ْٸ٘ ٌٜٔ ٫ٴ اسا٤ٴ ؼحٳ٘ٴ ابـلآَٚ ،ـ٘ َـا
ف اسا٤ٳ ايطّاٖو اجؿاقـاٖٚ ،ـنا
ٌ اْٸ٘ ٓٳاكٳ ٳ
إما جٗٛٻأ بأظلٹ ط ٳوؾٞٵ ايِټةٵ ٳٗ ٹ ١غؿًْٚ ١اظحٳ ٳُ ٳ
اُٵ ٳة٘ٴ َا ْٳعٵٔٴ ؾ٘ٝٹ ؾ ٕٸ َرٌ ميو  ٫هو ٟؾٗٝا آـاي ُ١ائٸـعٸٚ ١ايؿـواؽ ٚإٕ مل جٳكُـٌٵ
( )1جٗـــنٜت ا٭ظهـــاّ ،ايِـــٝف ايطًٛـــ ،ٞط( ،101ٖ ،1بـــاث ٓـــؿ ١ايٗٛـــٚ ٤ٛايؿـــوض َٓـــ٘ ٚايٌـــٓ١
ٚايؿ٘ــ .)١ًٝايًٛــا ،ٌ٥اؿــو ايعــاًَ( ،ٞابــٛاث ايٗٛــ ،)٤ٛبــاث  ،42ؾٚ .7ايــٕٓ ؾُٗٝــاٖ( :ــ ٛظــني
ٜحٗٛأ.)...

شرح العروح الىثقى

80

بأ ٳَاهٜٸحٗــا ؾ٘ــ ٬عٳُٻ ـا شعًٓاٖــا اَــاهٳٚ ،٠ظ ٦ٓٝـنٺ ؾُُكح٘ــ ٢ايكاعــلٜ ،٠ع ـ

قاعــل٠

اُ٫حػاٍ ٚشٛث ايك٘ا.٤
إٕٵ قًخٖ :نا ٜحِټ يف َا إما ايحؿخٳ يف ايٛقخٹٚ ،اَا إما ايحؿخٳ بعل ايٛقـخٹ ؾـ٬
ع ٜكٓٝا إَٸا باَ٫حرـاٍ ٚإَٸـا بايعٔـٝإ
فاٍٳ يُ٬حػاٍ; ٭ٕٻ ايحهًٝـ اسٛقّخ قل اهجٳؿ ٳ
ٚايك٘ا ٤بحهًٝـٺ شلٜل َِهٛىٺ ٚا٭ٌٓ ؾ ٘ٝاياا.٠٤
ِ اً٫حٔـعاث
قًخٜ :هؿ ٞيف ذةٛد ايك٘ا ٤جٓصټيٴ ايحهًٝــٹ يف ايٛقـخٹ بٴعهْـ ِ
ٚقاعل ٠اُ٫حػاٍ.
ِ
ت ا٫ظحٝــا عهْــ ِ
إٕٵ قًــخٳ :اظحُــاٍٴ ٚشــٛك جهًٝـــٺ يف ايٛقــخ ٚإٕٵ اٚٵشٳــ ٳ
ايكاعـلٚ ٠اً٫حٔـعاث يف ايٛقـخ إ ٫اْٸـ٘ بعـل ايٛقـخ ٜهـ ٕٛايِٸـو يف ايحهًٝــٹ
ُهَّا بٳلٵٜٚا َٳصو٣ٶ ٭ٌٓ اياا.٠٤
 ٞيف ايٛق ـخٹ َٴٓصٸ ـيا ؾُــا ٜرتجٸ ـتٴ عًٝــ٘ َــٔ
قً ـخٴ :إٕٵ ؾ ٳوٗٵ ـ ٳٓا ا٭َ ـوٳ ا٫ظحُــاي ٸ
ايك٘ا٤ٹ اٜ٘ا ٜهٕٛٴ َٴٓصٻـيا ،٭ْـ٘ٴ َـٔ اٯذـاه ايٛاقعٝٸـ ١غـري اسٓؿهّـ ٹ ١عٓـَ٘ ،ـر ٬بعـل
ا٫جٝــإِ باسِــهٛى يف ايٛقــخ مل ٜٴعٵًـِٵ بــاياا٫ ;٠٤ظحُـاٍِ نــَ ٕٛــا اجــ ٢بــ٘ كايؿــا
يًٛاقع ؾٜ ٬ٴَِّٔ٪ٴ َٔ ايعكاث; ٭ٕٻ اُ٫حػاٍ ايٝك ٝٸ ٌٜحلع ٞاياا ٠٤ايٝك ١ٝٓٝعهِ
ايعكٌ٫ٚ ،ىّٴ ميو إٵ ٜهـٕٛٳ ايحهًٝــٴ عًـ ٢جكـلٜوِ ٚشـٛكٹ ٹ ٙايـٛاقعٞٸ َٴٓصٸـيا غـريٴ
َوجؿع ،ؾ ما نإ بٛشٛك ٙا٫ظحُايَ ٞحٓصٸيا نـإٳ ؾٛجـ٘ ا٫ظحُـايٞٸ اٜ٘ـا َٓصٸـيا،
ؾ ما اظحًُٓا بكا ٙ٤يف ايٛقخٹ اظحًُٓا ٚشـٛثٳ ايك٘ـا٤ٹٚ ،نُـا إٻ ا٫ظحُـاٍٳ ا٭ٚٸٍ
ػ يًعكاث ننيو ا٫ظحُاٍ ايراْ ;ٞيهَ ْ٘ٛحؿّوعا عً َٔٚ ٘ٝآذاهٖ ،ٙنا.
ٔعِّ ٷ
َٴ ٳ
َ٘اؾا إىل إ ْؿٍ ا٭َـو ايظـاٖو ٟبايؿعـٌ يف ايٛقـخ بعـل اٱجٝـإ مبِـهٛىٹ
ائٸع ١قل جٓصـي ٚؾـاد ؾٝصـت ق٘ـاٖ ،ٙ٤ـنا َ٘ـاؾا إىل إ ايك٘ـاَ ٤وجـت عًـ٢
ْؿٍ علِّ ا٫جٝإ بؿو١ٜ٘ٹ ايٛقخٹ اينَ ٖٛ ٟٴطابل يٮٌٓ ،ك ٕٚا٭َو ايٛشٛكٟٸ
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لّ عًٚ ٢ش٘ٺ كٔ ٍٖٛغريِ ايرابخٹ با٭ٌٓ.
اسٓٳ ٳحيعِ عٔ ايعٳ ٳ
ى بايك٘ٳـاٚ ٤اٱعـاكٚ ٠إٕٵ مل ٜعًـِ
ٚباؾًُ ١ؾُٴكح٘ ٢ايكاعل٠ٹ ٚشٛث ايحٸـلاهٴ ٹ
ِ اسـايؿ.١
ع ٚاسـايؿ ١ؾ٘ ٬عٳُٻا إما عًٹ ٳ
اسٛاؾك ١يًٛاقٹ ِ
ايوابع :إما ُوَّ يف اسكلاه اين ٟنإ عًُ٘ كايؿا يًٛاقع اَِ ٚهٛى اسـايؿـ١
ي٘ ٜكحٔو عً ٢اسحةلِ يف ايك٘اٚ ٤ايحٸلاهى; ؾوٜإِ آـاي١ٹ ائٸـعٸ ١يف اييا٥ـل ًـٛا٤
لَٹـ ٹَ٘ ،ـرٜ ٬عًـِ إٸ َكـلاها َـٔ
ُوَّ يف اييٸٜاكٳ ٹ َٔ ٠ظٝـزٴ ٚقٛعٗـا عـٔ جكًٝـلٺ ٚعٳ ٳ
اٚا ٌ٥بٴًٛغٹ ٹ٘ نإٳ ب ٬جكًٝلٺِٜٚ ،ٴو بنيٳ ا٭قٌِّ ٚا٭نروِٚ ،اييٸا٥لٹ َٔ ا٭قـٌٸ وحُـٌ
َٛاؾكح٘ يًحكًٝل ؾ ٬هتٴ عً ٘ٝبايٌٓة ١إيٗٝا ُ٤ٞٷ ،اُ ٚوَّ يف آـٌِ اييٸٜـاكَ ،٠رـٌ
إٵ ًٜحؿخ إىل ظايٹ ٹ٘ ٚاْٸ٘ غريٴ َٴكًِّل ؾوشع ٚقًَّـلُٚ ،ٳـوَّ يف إٸ اسكـلاه ايؿا٥ـخ َـٔ
ىَاْ٘ اين ٟمل ٜٴكًّل ؾ ٘ٝنِ َكلاه ،ٙؾ ْٸ٘ ظ٦ٓٝـنٺ  ٫وحـاط إىل آـاي١ٹ ائٸـعٸ ٹ ،١بـٌ
و يف اسكــلاه ايؿا٥ــخ ا ٚاحملحُ ـٌِ ايؿــٛدٹ بــني ا٭ق ـٌٸ ٚا٭نرــو ٚاسوٵشٹ ـعٴ يف
ٖــنا ُٳ ـ ٌّ
اييٸٜاكٳ ٹ ٠آاي ُ١ايااٚ ٠٤ايؿومٴ بني اسٌأيحني ٚاٗػ.
عتټ إٵ ٜك٘ــ ٞظحٻ ـٜ ٢ٳعٵً ـِٴ بــايؿ ٳواؽ ٚيعٳ ـٌٻ ٚشٗٳ ـ٘ٴ ؾحــ٣ٛ
اـــاٍَ :إْٸ ـ٘ ٌٜٳ ـ ٳح ٳ
ت إيــ ِٗٝميـو يف َٳـٔٵ نـإٳ عًٝـ٘ٹ ؾٛا٥ــخ ٚجـوكٻ ٳك بـنيٳ ايكًٝــٌ
اسِـٗٛه عًــَ ٢ـا ْٴٌٹـ ٳ
ٚايهرري عً ٢ؿ٬فٺٹ سا ٖ ٛاسحٝكّٔٴ َٔ اياا٠٤ٹ يف ايِټ ٳةٗادٹ ايٛٴشٛبٸ ،١ٝبٌٵ ناكٳ إٵ ٫
ٜهٕٛٳ ؿـ٬فٷ ظحٻـَ ٢ـٔ ا٭ؿةـاهٜني(ٚ ،)1شٴُٵًـَ ١ـٔ ا٭ًـاطني ٚإٕٵ هاَـٛا جطةٝـلٳ
ل ٹ ٠ب ؿواشٹـ ٹ٘ عـٔ ايِټـةٗ١ٹ ايٛٴشٛبٝٸـ ١ا٫بحلاٝ٥ـٚ ١إكؿايٹـ ٹ٘ يف قاعـل٠ٹ
ميو عً ٢ايكاعٹـ ٳ
()2

اُ٫حػاٍ ،يهٓٸِٗ مل ٜأجٛا بِ٤ٞٺٚ ،بعـتٴ ا٭ًـاجن٠

ـٔ اكهنٓـا عٔـوٚ ٙشٻٗـ٘

( )1ؾوا٥ل ا ،ٍٛٓ٫ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.416ٖ ،1
(ٜ )2ع  :ايِٝف آغا هٗا اهلُلاْ ٞيف َٔةاؾ ايؿك ،٘ٝط ،2م،621ٖ ،2

ظصو.
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بإٔٸ ايِوَّ يف ا٭قٌٸ ٚا٭نرـو ايواشـع إىل ايِټـةٗ ١ا٫بحلاٝ٥ـٖ ١ـَ ٛـا نـإٳ عٝـزٴ إما
هشــع ايِــاى إىل ْؿٌــ٘ شٳعٳـٌ سحٝكّٓٹـ ٹ٘ ظٳـلٸا ؿآٸـا ،اَٸـا إما هاشــع ْؿٌــ٘ ٚاهاك إٵ
ل بايِـوّ يف اسهًّــ بـٜ٘ٚ ،وشـع إىل
ولِّك ا٭قٌٸ مل ٜحُهّٔ َٔ ؼلٜل ٙؾٗـ ٛٴًَْعٳـ ٷ
ا٫ظحٝا ٚ ،ؾَ ٘ٝا  ٫ىؿ.٢
ٌٔٴ َا ميهٔ إٵ ٜكاٍ :اًحؿاك ٠ايٛشـٛث َٸُـا ٚٳ ٳه ٳك يف ق٘ٳـا٤ٹ ايٓٸٛاؾـٌ سـٔ
ٚاظٵ ٳ
ًّٔ ٞظحٻـٜ ٫ ٢ـله ٟنـِ َكـلاه اجـٚ ٢يف ٖـن ٙاً٫ـحؿاك٠
مل ٜٳلٵ ِه نِٵ ٖٞٳ َٔ اْٸ٘ ٜٴ ٳ
اٜ٘ا َا  ٫ىؿ.٢
ع ايحكًٝـل
اسٌأي ١ايٛاظلٚ ٠ا٭هبع :ٕٛإما عًـِ إٸ اعُايـ٘ ايٌٸـابك ١ناْـخ َٳـ ٳ
يهٔٵ ٜ ٫عًِ اْٸٗا ناْخ عٔ جكًٝلٺ ٓعٝػ اّٵ ٫؟ بٓ ٢عً ٢ائٸع.١
ل ٹ ٠ايؿـواؽ ٚائٸـعٸ ،١بـٌ ميهـٔٴ إشواٖ٩ـا يف
يف اعُاي٘; يهَ ْ٘ٛـٔ َـٛاهك قاعٹـ ٳ
آــٌ جكًٝــل ،ٙايــنٖ ٟــ ٛمبٓييــُ ١ــةٗ ١يف اسٌــأي ١ا٭ٓــٛي ،١ٝؾــ ٕٻ ايِٸــوَّ يف إٵ
اعحُاكٳٙٴ عًٖ ٘ٝـٌ نـإ اعحُـاكا ٓـعٝعا ُـوعٝا اّ ٫؟ َوشعـ٘ ايكاعـلٚ ،٠ميـو
ظاشٳ ٺ ١إىل إعُـاٍ ايكاعـل ٠ؾٗٝـا ،بـٌ ٫
ٜهؿ ٞيف ٓٹعٸ ٹ ١ا٭عُٳاٍِ ائٻاكٹ ٳه ٹ َٔ ٠غريِ ٳ
فاٍ يحًو َع اؾوٜإ ؾ.٘ٝ
ٚكع ٣ٛعلّ ايعُ ّٛيكاعل ٠ايؿواؽ ٚائٸعٸ.١
خ يف ُـ٤ٞٺ مل ػـيٚ ،)1()ٙعُـَ ِّٛـا
ٓٛع ١يعُ ِّٛٹقٛيٹ ٹ٘( :إْٸُا ايِـو إما نُٓٵـ ٳ
ٖ ٛمبٓيي ١ايحٸعً ٌٝيف قٛيٹ ٹ٘ :إْٸ٘ ظنيٳ َا ٜحٗٛٸـأ امنـو( )2اسٌـحؿاك َٓـ٘ اْـ٘ نًُُّـا نـإٳ
امٵنو مل ٜعحل بِهّ ٹ٘.
اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝا٭هبع :ٕٛإما قًل فحٗلا ،ذِٻ ُوَّ يف اْٸ٘ شاَعٷ يًِٻـوا ٥اّ
( )1ايحٗنٜت ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،101ٖ ،1باث ٓؿ ١ايٚ ٤ٛٗٛايؿوض َٓ٘ ،)...ؾ.111
( )2اسٔله ايٌابل ،ؾْٕٚ ،114ټ اؿلٜز ٖٛ( :ظني( ٫ )...إْ٘ ظني.)...
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ت عً ٘ٝايؿعٕ...
ش ٳ
ٚ ٫ٳ ٳ
إٕٵ مل ٜهُ ـٔٵ ٌَــةٛقا باؾاَعٝــ ١ظ ٝـزٴ  ٫ه ـتٴ عًٝــ٘ ايؿعــٕ; اعحُــاكا عًــ٢
اً٫حٔعاث ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾكل عوؾـخٳ اْـ٘ ٜـة

عًـ ٢ائـعٝػ بايٌٓـة ١إىل َـا

َ٘ ٢ـٔ جكًٝـلٹ ٹٜٚ ٙٴعٵـ ِوىٴ ُـو ائٸـعٸ ١بايٓٸٌـة ١إىل ا٭عٵُٳـاٍ اٯجٝـ ،١ؾهـإٔٻ ٖـنٙ
ٳَ ٳ
اسٌأي ١شي٤ٷ َٔ اسٌأي ١ايٌابكٜ ،١ع  :إما ُٳـوَّ يف إٻ جكًٝـلٳٙٴ نـإ ٓـعٝعا اّ ٫
ظٝزٴ ٳَوٻ اْٻـ٘ ٜـة

عًـ ٢ائٸـعٸ ١يف َـا َ٘ـَ ٢ـٔ جكًٝـلٹ ٹٚ ٙظ٦ٓٝـنٺ ؾـ ٬هـتٴ عًٝـ٘

ايؿعٕ بايٌٓة ١إىل َا ٜأج.ٞ
ل ٠ي ٛنإٳ ٖٞٳ ا٭عٵ ٳُاٍٴ ايؿوعٝٸ ١ائاكه ٠عٓ٘ بٳٓـ٢
ٚاؿآٌ :إٻ ٳَصٵ ٳو ٣ايكاعٹ ٳ
ت عً ٘ٝاظواىٴٖا سا ٜأج َٔ ٞا٭عُاٍ.
ش ٳ
عً ٢ائٸعٸ ١يف َا َ٘ ،٢ٳ ٚٳ ٚٳ
خ إٸ ؾوٜاْ٘ يف آٌ ايحكًٝل ٚشٗا.
ع ٳوؾْ ٳ
يهٓٸو ٳ
ٚباؾًُــ١ٹ جِــة٘ ٖــن ٙاسٌــأيٌَ ١ــأي ١ايِــوّ يف ائٸــَ ٠٬ــٔ شٗــ١ٹ ايِــوّ يف
ايطّٗاه ،٠ؾ ٕٵ شو ٣ا٭ٌٓٴ يف ايطَّٗاهٓ ٠ٳعٻخٵ ائٸ ُ٠٬ايٌٻابكٚ ُ١مل ؼـحض ائٻـ٠٬
 ٣يف ا٭عُاٍ ايٌٸابكَ ١ـٔ ائٸـٚ ٠٬اُـةاٖٗا
ش ٳو ٳ
اي٬ظك ُ١إىل طٗاهٳ ٺ ٠شلٜلٚ ،٠إٕٵ ٳ
اظحاشخ اي٬ظك ١إىل إظواى ايطٗاه ٠ؾحأٌَ.
اسٌأي ١ايرايرٚ ١ا٭هبعَ :ٕٛٳٔٵ ي ٍٝاٖ ٬يًؿحٜ ٣ٛٳعٵوٴّٴ عً ٘ٝاٱؾحا٤ٴٚ ،ننا َٳٔٵ
()1

٘ا٤ٴ بنيٳ ايٓٸاَ...
ي ٍٝاٖ ٬يًك٘اٜ ٤ٳعٵوٴّٴ عً ٘ٝايك ٳ

يعٌ َواك ٙا٫ؾحا٤ٴ يًػريٚ ،اَٸا ايعٌُٴ يٓؿٌٹ ٹ٘ ؾ ٬إُهاٍ ؾ ٘ٝبٛشـ٘ٺٚ ،ميـو ٭ٕٻ

(ْٕ )1ٸ اسٌأي َٔ( :١ي ٍٝاٖ ٬يًؿح ٣ٛووّ عً ٘ٝا٫ؾحاٚ ،٤ننا َٔ ي ٍٝاٖ ٬يًك٘ا ٤ووّ عًٝـ٘ ايك٘ـا٤
بني ايٓاَ ٚظهُـ٘ يـ ٍٝبٓاؾـن ٫ٚ ،هـٛى ايرتاؾـع إيٝـ٘ ٫ٚ ،ايِـٗاك ٠عٓـلٚ ٙاسـاٍ ايـن٪ٜ ٟؿـن عهُـ٘
ظواّ ٚإٕ نإ ا٫ؿن قكا إ ٫إما امٔو اًحٓكام ظك٘ بايرتاؾع عٓل.)ٙ
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ُوٵ يف شٛاىِ جكًٝلٹ ايػري ي٘  ٫يعٌُ ْؿٌ٘ٚ ،نـنا طٗـاه ُ٠اسٛيـل ٚاؿوٸٜـ١
ايعلاي ١ٳ
عًـ ٢ايكـ ٍٛبُٗــاٚ ،اٗـعـ َٓــ٘ اظحُـاٍٴ ميــو يف ُـو ٹ اطــ٬مِ ا٫شحٗـاك ،بـإٔٵ
عًِّ٘ شلا; إم َع اشحٗـاكٹ ٹ ٙيـ ٍٝهٴشٴٛعٴـ٘ٴ إىل
ٌ ٹ٘ ؾ ْٸ٘ يف غريِ ٳَ ٳ
ٌ ٳْؿْ ٹ
ٜهُ ٕٛٳوٵطا يٹ ٳع ٳُ ِ
ايػري َٔ هٴشٛعِ اؾاٌِٖ إىل ايعامل ي ٛمل ٜهٔ ا٭َو بايعهٍ ،بٌ ي ٛنـإ اعحكـاك
ت ٳَةٳـاْ ٞؾحــٛاٙٴ  ٫هــٛىٴ يــ٘ ايوٻشٴـٛعٴ إيٝــ٘ يف
ل ٹ ٙيف بٳعٵـ ِ
اسكًّـل كايؿــا ٫عحكــاكٹ َٴصٵ ٳحِٗـ ٹ
ميــوَ ،رــٌ :إٕٵ نــإ اسكًِّ ـل َ٪هِّؿــا عاســا بأهبــاثٹ هشــاٍِ ايوٚاٜــ ٗٚ ،١ـعٻـٳ َٳ ـٔٵ
اعحُ ـل فحٗــل ٙيف ؾحــٛا ٙعًــ ٢ؿــا ٙمل ٜٳصٴ ـيٵ يــ٘ ايعُــٌ بؿحــٛا ٙاسٌــحٓل ٠إىل ميــو
اؿلٜز َٴحٸه ٬عًٚ ٢ذاق ١ها.ٜ٘ٚ
ْعِ يف شٛاىِ إؾحا ٘٥يػريِ ٹٜ - ٙع  :إؾحا٤ٴ غري ايعـاكٍ ٚغـري اؿـوٸ ٚطـاٖو اسٛيـل
يًػري ٚ -شٗإَ ،ةٓٝٸإ يف اؾًُ ١عً ٢ن ِٕٛايِٻو ٹ اسؿكٛكٹ َـٔ ايِٸـو ٚٹ ايٛاقعٝٸـ١
ت ُٴــوٚطٗاٚ ،ا٭ٓــٌٴ يف
ل ٳبعٵــ ٳ
ا ٚا٫عحكاكٜٸــ ،١آجٝــإِ يف شــٛاىِ اٱَاَــ ١ســٔ ؾكــ ٳ
ايِٸ ـو ٚإٕٵ نــإٳ نْٛٴ ـ٘ٴ َــٔ ايِــو ٚٹ ايٛاقعٝٸ ـ ;١٭ٕٻ ا٭يؿــاظ َٗٛٴ ـٛعٳ ١يًُٳعٳ ـاْٞ
ايٛاقعٝٸ ـ ٹ ١كٕٚٳ ايعًُٝــ ،١إ ّ٫إٸ شٴُٵً ـَ ١ــٔ ُــو ٚٹ ايؿحــ ٣ٛإنّ ـا اًــحٓلٚا ؾٗٝــا إىل
د ايـ
اٱمجاعــا ٹ

 ٫فــاٍ يٲطــ٬م ؾٗٝــا ٚاً٫ــحظٗاه َٓٗــاَ ،ــع َــا عوؾــخ َــٔ

اسٓاقِ ١يف ذةٛد ا٫مجاع.
ٚظاٖوٴ كي ٌِٝبع٘ٗا اٯؿو ٚإٕٵ نإٳ َا منو َرٌ قٛي٘ٚ( :اَٸـا َٳـٔٵ نـإٳ ٓـآ٥ا
يٓؿٌــ٘ )1()...إىل اؿـــو ، ٙإ ّ٫إٸ اسٗٛـــٛعاد اسوجٸةـــ ١عًٗٝـــا ا٭ظهـــاّ ايحهًٝؿٝـــ١
ظاٖوٴٖا َا نإٳ َٛٗٛعا يف اعحكاك اسه ًّـ عً ٢إُهاٍ.
َــع إٸ يكا٥ــٌ إٻ ميٓــع عــٔ ظٴوٵَٳ ـ ٹ ١اٱؾحــا ٤ظحٻ ـ ٢عًــ ٢نــ ِٕٛايِٸـو ٹ ٚاقعٝــا ٫

( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞايك٘ا ،٤ابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث ،10ؾ.20
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ًةةا ٱٜكاعِ ايػريِ عًـ٢
اعحكاكٜا; إم َا ميهٔٴ إٵ ٜهٕٛٳ ٳٚشٵ ٳٗا يًعٴوٵ ٳَ ٹ ١ي ٍٝإ ّ٫نْٛٴ٘ٴ ٳ
ع ايـلٸِٖٔ ايـٓٸصٍ (ٜٴ ٳةِّٓٝٴـ٘ٴ سـٔ اُـرت٣
ؿ٬ف ايٛاقع ،ظٝزٴ ٜٴٌـحؿاكٴ َـٔ قٛيٹـ ٹ٘ يف بٝٳـ ِ
ٹ
يٝٳٌٵ ٳحٔٵ ٹةػٵ ب٘)( )1ظوَ ُ١إٜكاعِ ايػري يف ايكةٝػِ ٚٚشـٛثٹ إعَ٬ـ٘; يريجـلع ،ؾـ ٕٻ غاٜـ١
اٱعــٚ ّ٬ايحٓةٝــ٘ يــ ٍٝؼك ـلٴ اً٫حٔــةاؾ; إم هبٻُــا ٜ ٫رتجٸ ـتٴ اً٫حٔــةاؾٴ عًــ٢
لّٴ ٚشٛب٘ٹ اٜ٘ـا ،ؾايػاٜـ ُ١ايـ
اٱع ،ّ٬بٌ َٔ اسعً ّٛعٳ ٳ

ٜ ٫وٗـ ٢اٯَـوٴ برتنٗـا

ٖ ٛعـلّٴ اً٫ـحعُاٍ يف غـري اً٫حٔـةاؾٴٚ ،يـ ٛمل ٜهـٔ ٜحٌٻـةتٴ يـنيو ظواَـا مل
ٜهٔ ٚش٘ٷ ٱهاث ا٫ع.ّ٬
ٍ ٚٴشٛثٹ اٱع ّ٬عً ٢ايةا٥ع ميو ٜ -ع  :ظوَ ١ايحٌةټت
بٌ ٜٴٌحؿاكٴ َٔ ْٳؿْ ِ
يًعواّ ايٛاقعٞٸ  -ؾ ٕٻ اسِرت ٟشاٖـٌٷ بايٓصاًٳـ ١ؾًـٍٝٳ بايٓٸٌـة ١إيٝـ٘ ظوَـ ١ؾعًٝـ١
ٜ ٫ٚحٛشٻ٘ٴ إي ٘ٝايحهًٝـٴ با٫شحٓاث.
بٌ يف َهاًتٹ ُٝـٓا ا٭نا ِٜٚ( :ريٴ إىل ٖن ٙايكاعل ٠نرريٷ َٔ ا٭ؿةـاه
اسحؿوٸق ١ايلايّ ٹ ١عً ٢ظٴوٵ ٳَ ٹ ١جػوٜو اؾاٌٖ باؿُهِْ ا ٚاسٛٗٛع يف احملوٸَادَ ،رـٌ َـا
عُٹـٌ بؿُحٝـاٚ ،)2()ٙقٛيـ٘:
ِ ؿكـ٘ ٚىهٴ َٳـٔٵ ٳ
ٳكٍٻ( :عً ٢إ َٳٔٵ اؾح ٢ايٓـاَٳ بػـري عٹًْـ ٍ
(َا َٔ إَاّ ًٓ ٢بكـ ٍّٛؾٝهـٕٛٴ يف ٓـ٬جِٗ جكٔـري إ ّ٫نـإ عًٝـ٘ اٚىاهٖـِ)(،)3
ٚيف آؿو( :ؾٝه ٕٛيف ٓ٬ج٘ آ ٚـ٬جِٗ جكٔـري إ ٫نـإ إذـِٴ ميـو عًٝـ٘)(ٚ ،)4يف
ذايز ُٜٔ٘ ٫(:اٱَاّ ٓ٬جِٗ إ ٫إٵ  ًٜٞٔبِٗ شٴٓٴةا)(.)6()...)5
( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ، ٞا٭طعُٚ ١ا٭ُوب ،١ابٛاث ا٭طعُ ١احملوٸَ ،)١باث ،43ؾ.1
( )2اسٔله ايٌابل( ،ابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث ،10ؾ.20
( )3ؼـ ايعك ،ٍٛابٔ ُعة ١اؿواْ ١ٝٓٚ ،179ٖ ،ٞاَ٫اّ اَري اسَٓ٪ني حملُل بٔ اب ٞبهو.
(ُ )4وؾ ْٗض اية٬غ ،١ابٔ اب ٞاؿلٜل ،ط ١ٝٓٚ ،71ٖ ،6اَ٫اّ اَري اسَٓ٪ني حملُل بٔ اب ٞبهو.
( )5ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ٓ ٠٬اؾُاع ،)١باث ،36ؾ.6
( )6اسهاًت ،ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟط .74 - 73ٖ ،1بحٔوف.
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قاٍ(َٚ( :)1رٌ هٚا ١ٜاب ٞبٔري اسحُ٘ٸٓ ١يهواٖ ١إٵ جٌك ٢ايةٗ ١ُٝاٜ ٚطعِ َا
 ٫وٌٸ يًًٌُِ انً٘ اُ ٚوب٘ ،ؾ ٕٸ [يف] نواٖ ١ميو يف ايةٗـا ِ٥إُـعاها عوَحـ٘ يف
اسهًّؿــنيٜ٪ٜٚ ،ٸ ـلٴٙٴ ظوَــ ١اٱٜكــاع يف ايكةــٝػ ايــٛاقعٞٸ ،بــٌ هٴبٸُــا ٜٴكــاٍٴ بٛشــٛثٹ
اٱعــٚ ّ٬ايحٓةٝــ٘ ٚإٕٵ مل ٜهــٔ يًِٸـــٕ جٌــةٝتٷ ،نُــا عــٔ ايعَ٬ــ ١يف اشٛبــ١
اسٌا ٌ٥اسٗٓٸا ،١ٝ٥ظٝز اشـاثٳ بٛشـٛث اٱعـ ّ٬عًـَ ٢ٳـٔٵ ها ٣يف ذـٛث اسٔـًٞ
لاًَ ١عًِّ ٬بٛشٛث ايٓٻٗ ٞعٔ اسٓهو)(ٚ ،)2يهٔ َع ميو نًّ٘ يًـٓؿٍ يف غـري َـا
عًِ َٔ كي ً٘ٝاْ٘ َةػٛضٴ ايٛقٛع َٔ اسهًّـ ،عٝزٴ ٜواك َٔ نـٌٸ اظـلٺ علَـ٘ يف
اـاهط إُهاٍٷ; يعلِّ ك٫يَ ١ا ىبو عً ٢ايحعو ;ِٜإم اقٛاٖا ٚشٛثٴ إعـ ّ٬ايةـا٥ع
يًلٖٔ ايٓصٍ بٓصاًح٘ َعًّ ٬بكٛي٘( :يٌٝحٔةػ ب٘) بايحكوٜت اساٗ.ٞ
ٚؾَ :٘ٝع اْ٘ وحٌُ ايحعةٸل َٔ شٗ ١اعحةاه ٚقٛع ايِوا ٤بٗـنا ايؿـوض ؾٝهـٕٛٴ
ٚشٛث اٱع ّ٬يحعُٔ ٌٝو ٹ ٓـع ١ايِـوا ،٤نُـا قٝـٌ :إْٸـ٘ يـ ٍٝيًعًّـ ١عُـّٛٷ
ؾٝعحٌُٴ اقحٔاه اؿهِ عً ٢بٝع ايلٖٔ ايٓصٍ ،ؾٜ ٬حعلَ ٣ـر ٬إىل بٝـع ايًةـاَ
اسحٓصٍٚ ،يـ ٛعًـِ باًـحعُاي٘ ٚاهجهـاث )3(...يف ا٭نـٌ ٚايِـوثٚ ،يـٖ ٍٝـنا
ايحعةٸـل بٗــن ٙاسوجةــَ ١ــٔ ايةعــلَ ،ــع اظحُــاٍ إٵ ٜهــ ٕٛميــو َــٔ شٗــ ١إٻ ايــلٖٔ
ايٓصٍ َايٝح٘ ايٛاقع ١ٝجٓكٕ بايٓصاًَ ١ـٔ شٗـ ١عـلّ شـٛاى اْ٫حؿـاع بـ٘ يف غـري
ٌ مبكلاهِ َايٝٻ ٹح ٹ٘ ؾٝٳصتٴ اٱعّ٬ٴ ٭َو:ٜٔ
اؾٗ ١اـآ ،١ؾاؾٌٗ ب٘ شٳٗٵ ٷ
اظلُٖا :علّٳ اسايٝٸ ١ي٘ باعحةاهِ َٓاؾع غري اً٫حٔةاؾ.
(ٜ )1ع  :ايِٝف أْ٫اه ،ٟيف َهاًة٘.
( )2اسهاًت ،ايِٝف أْ٫اه .75 - 74ٖ ،ٟاشٛب ١اسٌا ٌ٥اسٗٓا ،١ٝ٥ايعَ٬ـ ١اؿًـ ،48ٖ ،ٞاسٌـأي١
.52
( )3بٝاض يف ا٭ٌٓ مبكلاه نًُ.١
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]ذاُْٗٝا[ :ذةٛدٴ اسايٝٸ ١ي٘ باعحةاه اً٫حٔةاؾ.
ٖنا نً٘ٴ ايه َٔ ّ٬ظٝز ايؿح.٣ٛ
ع ايِـوّ يف َِـحة٘ ق٘ـاٙ
ٚاَٸا َةاُٳـ ٳو ُ٠ايك٘ـا ٤ؾـ ٬هـ ٛٴى بـ ٬إُـهاٍ; ٭ْٸـ٘ َٳـ ٳ
ل ِّ
ِ بعٳـ ٳ
جؿٜٛخٷ يًعكٛم ٚا٭َـٛاٍ ٚإباظـ ١يٮعـواضَ ،ـع إٸ نُـٌٻ ميـو َٸُـا عٴًٹـ ٳ
ل ِّ ٚقٛعٹٗٳـا يف
ت يٛقٛعٗـا ظٳ ٳواَـا ،بـٌ ايحٌـةټتٴ ٹيعٳـ ٳ
هٗا ٤اسٛىل ب٘ ،ؾٝهـٕٛٴ يًحٻٌـةٸ ٹ
ل ِّ شٳـ ٳٛاىِ ايحٔـلٸ ٟيػـري ا٭ٖـٌ
َٛاهِ ٹك ابحٚ ٘٥٬اشةا ،بٌ يف ا٭ؿةاه ايٛاهكٳ ٹ ٠يف عٳـ ٳ
نؿا ;١ٜيعلّ شٛاى جٔلٸٚ ،ٜ٘علّ شٛاى ايرتاؾع إيٝـ٘ ،بـٌ ٖـ ٛباـٔـَ ِٖٛحعًّـل
ع إىل اؾةـخٹ ٚايطَّـاغٛد(ٚ )1إٕٵ نــإ
يًٓٗـٚ ،ٞإٕٻ ايرتاؾــع إىل غــري ا٭ٖـٌِ نـايحٸواؾُ ِ
َــٛهكٴٙٴ ايرتاؾــع إىل ق٘ــا ٠ايعاَــ ١إ ّ٫إٻ َكح٘ــ ٢اي٘ٸـاب اســننٛه يف َــا بعــل ٙاْٸـ٘
ل َٴطًْكٗـا
ل جكٝټـ ٹ
ع إىل غريِ ٳَٔٵ نإٳ كاؿ ٬يف اي٘ٸـاب اسيبـٛه بٳعٵـ ٳ
ظٴهِْٴ نٌُِّ َٔ جٳ ٳواؾ ٳ
مبكٝٸلٖا.
بٌ ايِٻٗاكٳ ُ٠عٓلٳٙٴ يحٌةٝت َكلٸَاد ايك٘ا ٤إعاْ ١عً ٢اٱذِ ،بـٌ ٖـ ٛاُـلٸ يف
َٓا ٹ اؿوَ َٔ ١ايرتاؾع يف ٚش٘ٚ ،اساٍ اين٪ٜ ٟؿٳنٴ عُهْ ٹُ ٹ٘ ظواّٳ ،ناينٜ ٟٴ٪ٵؿٳـنٴ
ل ِّ ًــةةٝٸ ٹ ١ظٴهُْٹـ ٹ٘ يً٬ــحعكام ٫ٚ ،يــلؾع ظٳـلٸ ايــلع ،٣ٛؾــ٬
غٔٵـةا َــٔ ايػــري يٹعٳـ ٳ
ٜٓةػ ٞإٵ هعـٌ َٓاطـا يف ايحٔٸـوف ،بـٌ ٖـ ٛنـنيو ٚإٕٵ نـإٳ اٯؿٹـنٴ َٴٌـحعكّا سـا
ٜأؿن.ٙ
بٌ ٜعِټ ٖنا ا٭عٝإ ا ٚىحٕټ بايهًُّٝـاد ٚايـنَِ؟ َكح٘ـ ٢اٱطـ٬م ا٭،ٍٚ
ٜ٪ٜٚل :ٙاْ٘ بٛقٛع٘ يف ٜلٹ ايػري ٓاهٳ َٴحعًكا ؿلٸ كعـٛاٚ ٙإٕٵ نـإ ًَهـا يًُـلٸع،ٞ
ؾ ٬هـٛى ايحٔـوف ؾٝـ٘ قةـٌ إبطـاٍ ظـلٸ كعـَ ٣ٛٳـٔٵ يف ٜـل ٙبعـل إٵ اظٗـو كعـٛاٙ

( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،411 ٖ ،7ايك٘ا ،٤باث نواٖ ١ٝا٫هجؿاع إىل ق٘ا ٠اؾٛه) ،ؾ.5 ،2،3

شرح العروح الىثقى

88

ٚاقلّ عً ٢اسواؾع ،١ؾٜٓ ٬ايف شٛاى ًوقح٘ َٓ٘ اٜ٘ا يًًَُّٓ ٛا.ٙ
 َٔٚإٵ ايعامل بإٔٸ ايعنيٳ ي٘ َ ٫اْع ي٘ َٔ ايحٔٸوف ٚيـ ٍٝيف إطـ٬مِ اسكةٛيـ١
قـٛٸ ٠ؽٔــ ٕٝشــٛاى جٔټـوف اسايــو يف َٹًْهٹـ ٹ٘ ٚإٸ ايٌٸـًطٓ ١عًــ ٢ا٭َــٛاٍ عكًــٌّٞ
ل بايِٻوع.
َٴ ٳعاٗٳ ٷ
هٵبٸُا ٜلٸع ٢ؾٗٝا اٱبا ٤عٔ ايحـٔ ،ٕٝظح ٢ق ٌٝيف َا ٚهك يف بعت َـٛاهكٙ
َٔ جوؿ ٕٝاساهٸ ٠با٭نـٌ ـا َٳـوٻ عًٝـ٘( ،)1بأْٸـ٘ ٜهِٹــٴ عـٔ ذةـٛدٹ ظٳـلٸ يـ٘ٚ ،إّ٫
ؾاؿهِ ظٛاى ايحٔوٻف يف َاٍِ ايػري ٜ ٫هاكٴ ٜكع يف ايِـوع إ ّ٫بـلي ٌٝقطعـٚ ،ٍّٞيف
ظهُ ١اسٓع عٔ جٔوټف اسايو ،بٌ ٖ َٔ ٛاؾواك ٙيف ٚش٘ٺ ،ؾحعٌُ اسكةٛي ١اساْعـ١
عٔ ا٭ؿن عهِ غري ا٭ٌٖ ٚإٕٵ نإ اٯؿنٴ قكـا عًـ ٢غـري ا٭عٝـإ ،نُـا ٜ٪ٜٸـلٙ
قٛي٘( :يف ك ٜٔاَ ٚـرياس)(ٗ )2ـوٚه ٠ظٗـٛه ايـلٸ ٜٔيف ايهًّـٚ ،ٞظٗـٛه ايٓـياع يف
ت ٚش ٙٛعـ٬ط اٱُـها٫دٹ ايـٛاهك٠
اسرياس يف ايِةٗ ١اؿهُ ،١ٝبٌ بٓا٤ٶ عً ٢بٳعٵ ِ
عً ٢اسكةٛي ،١هتٴ اؿحٔآٴٗا بايرتاؾع يف ايِټـةٗ ١اؿهُٝـ ١ؾريجؿـعٴ اٱُـهاٍ َـٔ
آً٘.

( )1يًُاهٸ ٠إ ٜأنًٛا َٔ ايةٌاجني َـع عـلّ اؿُـٌ ٚاٱؾٌـاك .ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط( 569ٖ ،3ايينـا،٠
باث ْاكه) ،ؾ.1
( )2ايهــايف ،ايهًــ ، ٝط ( ،412 ٖ ،7ايك٘ــا ،٤بــاث نواٖٝــ ١ا٫هجؿــاع إىل ق٘ــا ٠اؾــٛه) ،ؾٚ ،5متــاّ
ٔ
ٔ كٳا ٴ ٚٳك بٵـ ِ
ٕ عٳـ ٵ
ٔ ٓٳـ ْؿٛٳا ٳ
ٔ عٹٌٝٳـ ٢عٳـ ٵ
ل بٵـ ِ
عُٻـ ٹ
ٔ ٴَ ٳ
ٔ عٳـ ٵ
عٌٳـ ٵِ ٝ
ٔ ا ْي ٴ
ل بٵـ ِ
عُٻـ ٹ
ٔ ٴَ ٳ
ع ٵ
عٝٳ ٢ٳ
ٔ ٳ ٜٵ
ل ٵب ٴ
ع ٻُ ٴ
اؿلٜز ( :ٴَ ٳ
ٕ ٳب ٵ ٝٳٓ ٴُٗٳـا ٴَٓٳا ٳىعٳـ١
ٔ آٵـعٳا ٹبٓٳا ٳٜهُـ ٛٴ
ٔ َٹـ ٵ
ٔ ٳهشٴًـ ٵِ ٝ
ل ايًَّ٘ ع عٳـ ٵ
ع ٵة ٹ
خ ابٳا ٳ
ٍ ًٳأ ْي ٴ
ظٓٵظً ١قا ٳ
ٔ ٳ
ع ٳُ ٳو ٵب ِ
ايْعٴٔٳٝٵِٔ عٳٔٵ ٴ
د
طــاغُ ٛٹ
ِ إىل اي َّ
ٔ ٳجعٳـان ٳ
ٍ َٳـ ٵ
ٌ ٳميٹـو ؾكــا ٳ
٘ــا ٹ ٠ا ٳٜعٹـ ټ
ٕ ا ٚإىل ا ْي ُك ٳ
س ؾ ٳحعٳانُٳـا إىل ايٌټـًْطا ِ
ٔ ا ٚٹَـريٳا ٺ
ؾٹـ ٞٳكٜٵـ ٍ
خ
ِ ايطَّاغُٛدٹ ٚقلٵ اَٳ ٳو ايًَّ٘ إٵ ٜٴهْؿوٳ بٹـ٘ ُقًْـ ٴ
ؿنٳ بٹعٴهْ ِ
ؿنٴ ًٴعٵحا ٚإِٕٵ نإٳ ظٳك٘ ذٳابٹحا ٭ْٻ٘ ا ٳ
ؾعٳهِٳ ي٘ ؾ ِْٻُٳا ٜٳأْ ٴ
نٝٵـٳ ٜٳٔٵٓٳعٳإِ قاٍٳ اْٵظُوٴٚا إىل َٳٔٵ نإٳ َٹٓٵهُِٵ قلٵ هٳٚٳ ٣ظٳلٹٜرٳٓٳا ْٚٳظوٳ ؾٹ ٞظٳًايٹٓٳا ٚظٳوٳاَٹٓٳـا ٚعٳـ ٳوفٳ اظٵهاَٳٓٳـا
ِ ايًَّـ٘ قـلٹ
ٗٛٵا بٹ٘ ظٳهُا ؾ ِِّْ ٞقلٵ شٳعٳًْحٴ٘ عٳًٝٵهُِٵ ظٳانٹُا ؾ ِمٳا ظٳهِٳ بٹعٴهُْٹٓٳا ؾًـِٵ ٜٳكْةٳًْـ٘ َٹٓٵـ٘ ؾ ِْٻُٳـا بٹعٴهْـ ِ
ؾاهٵ ٳ
اًٵحٳـٳـٻ ٚعٳًٝٵٓٳا هٳكٻ ٚايوٻاكټ عٳًٝٵٓٳا ايوٻاكټ عٳً ٢ايًَّ٘  ٚٴٖٛٳ عٳً ٢ظٳلِّ ايِِّوٵىٹ بٹايًَّ٘).
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نٌٸ ميو َع علّ جٛقّـ اً٫حٓكام عًـ ٢ايوٸشـٛعِ إىل غـري ا٭ٖـٌٚ ،اَٸـا َعـ٘
ؾٝصـٛىٴ بــ ٬إُــهاٍ; ؿــلٜزٹ هؾــع اي٘ـوه ٚاٱنــواٚ ٙاٗ٫ــطواهٖٚ ،ــٌ ٜــحـري يف
ايوشـٛع إىل ق٘ـا ٤ايعاَــ ١ا ٚغـري ا٭ٖـٌ َــٔ فحٗـل ٟاـآـ ،١اٜ ٚحعـٝٸٔ ا٭;ٍٚ
٭ْ٘ َٛهك بعت ا٭ؿةـاه ٚايهًُـاد ،ا ٚايرـاْ ;ٞ٭ْـ٘ اقـٌ قـنٚها ،ا ٚايِـوا٥
عٌٸ جعوٸٗٗا.
اسؿكٛك ٠ؾ ٘ٝاٖ َٔ ٕٛاٯؿو ،يٖٓ ٍٝا َٳ ٳ
اسٌأي ١ايوابعٚ ١ا٭هبع :ٕٛهتٴ يف اسؿ

ٚايكاٗ ٞايعلايٚ ،١جرةخٴ ايعلايُ١

بِٗاك ٠علينيٚ ،باسعاُو ٠اسؿٝـل ٠يًعًـِ باسًهـ ،١ا ٚا٫طُٓ٦ـإِ بٗـاٚ ،بايِٸـٝاع
اسؿٝل يًعًِ...
َوٻ ايهـّ٬ٴ يف ٖـن ٙاسٌـأيٚ ١يف طـوٴم ِإذةـادٹ اسٗٛـٛعاد; إم  ٫جيٜـل ايعلايـ١
عٔ غريٖا َٔ اسٛٗٛعاد ،بٌ َٚٳوٻ اْٸٗا جٳرٵةٴخٴ عٌٔ ايظاٖو ايهاُـ عـٔ اسًهـ١
عًُا ا ٚظٓٸـاٚ ،يعًَّـ٘ اسـواكٴ َـٔ قٛيـ٘ٚ( :جرةـخٴ باسعاُـو ٠اسؿٝـل ٠يًعًـِ باسًهـ ١اٚ
ٹ
ا٫طُٓ٦إ) ٚإ ّ٫ؾاسعاُو ٠إما مل جكرتٕٵ عٌٔ ايظّـاٖو  ٫جٓؿـع ٚإٕٵ اٚشةـخ ايظـٔٸ
باسًه.١
اَٸا اعحةاه ايعلاي ١يف ايؿح ٣ٛبايٌّٓـةٳ ٹ ١إىل غـريِ اسؿـ

ؾٝـلٍټ عًٝـ٘ َ -ٴ٘ـاؾا إىل

اسوٟٚٸ عٔ جؿٌري ايعٌـهوٚ ، ٟاعحةاهٖـا يف ْكـٌ اؿـلٜز ايـن ٟهٴمبٸـا ٜٴٌـحؿاك
َٓ٘ ا٫عحةاه يف اسؿ

با٭ٚيٚ ،١ٜٛاْ٘  ٫كيٌٝٳ عً ٢جٔـلٜكٹ ٹ٘ ؾُٝـا ٜٓكًـ٘ َـٔ هاٜـ٘-

ظٗٛهٴ اٱمجاعٚ ،ننيو اعحةاه ٙيف ايك٘ا ٤ايـنٖ ٟـ ٛاٖـِټ مبواجـت َـٔ اؿـلٜز
ٚايؿح.٣ٛ
ٚباؾُُٵًــ ٹ ١ايهــّ٬ٴ يف َــا جِــحٳ ٹٌُٴ عًٝــ٘ ٖــن ٙاسٌــأيَ٘ ١ــاؾا إىل اْٻــ٘ٴ يف غاٜــ١
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ايٛٗٛؾ( )1غريٴ َٴعحاطٍ إي ٘ٝقل َٳوٻ يف اسٌأي١ٹ ايراْ١ٝٹ ٚايعِوٚ ٜٔجايٝحٗا.
٘خٵ َلٸ َٔ ٠بًٛغ٘ ُٚوَّ بعل ميو يف إٻ
اسٌأي ١اـاٌَٚ ١ا٭هبع :ٕٛإما َٳ ٳ
اعُاي٘ٴ ناْخ عٔ جكًٝـلٺ ٓـعٝػ اّ  ،٫هـٛىٴ يـ٘ ايةٓـا٤ٴ عًـ ٢ائٸـع ١يف اعُايـ٘ٹ
ايٌابكٚ ،١يف اي٬ظك ١هتٴ عً ٘ٝايحٔعٝػ...
يعٌٸ ايؿوم بني ٖن ٙاسٌأيٚ ١بني اسٌأي ١ايٛاظـلٚ ٠ا٭هبعـني ٚجايٝحٗـا إٸ جًـو
َؿوٗٚــ ١يف َــا إما نــإٳ ايِــو يف ٓٹـعٻ ٹ ١ايحكًٝــل ٚؾٌــاك ٙبعــل ايؿــواؽ عــٔ ٚقــٛع
اعُاي٘ عٔ جكًٝلٺٚ ،يـنا قًٓـا إْٸـ٘ يـ٘ إشـوا٤ٴ ا٭ٓـٌ يف ْؿـٍِ ايحكًٝـل ٚيف ا٭عُـاٍ
ائٸاكٹ ٳه ٹ ٠عٓ٘ٚ ،قًٓا إْٸ٘ يـ ٛاشوٜٓـاٙٴ يف ْؿـٍ ايحكًٝـل هبٸُـا اًـحهؿٓٝا عـِٔ ايؿعـٕ
ل ٹ ٙبطوٜـلٍ
بايٌٓة ١إىل ا٭عُاٍ اي٬ظك ١اٜ٘اَ ،رٜ ٫ ٬له ٟاْٸ٘ اظوى اعًُٝٸـَ ١ٴكًَّـ ٹ
ُوع ٞاّ ٫؟ ٜة

عً ٢ا٭ٚٸٍ ٜٚةك ٢عً ٢جكًٝلٹ ٹٖٚ ،ٙهنا علايح٘ ٫ٚ ،وحـاط إىل

ايؿعٕ ؾُٝا بعل ميو.
ٖ ٚــن ٙاسٌــأيَ ُ١ؿوٗٚــ ١يف ايِ ـوِّ يف آ ـٌِ ايحكً ٝـلٹ ،ؾــ ٬هــو ٟا٭ٓ ـٌٴ إّ٫
بايٌٓة١ٹ إىل ْؿٍ ا٭عُاٍٚ ،يـو إٵ جكـ ٍٛظوٜاْـ٘ يف ٖـن ٙاٜ٘ـا يف ْؿـٍ ايحكًٝـل
ؾ ٕٻ ايِوَّ يف ايٛشٛكٹ اظو ٣ظوٜإ ا٭ٌٓ ؾ َٔ ٘ٝايِوّ يف ائٸـع ،١بـٌ ا٭ٚٸٍ
ل ِّ ا٫عحٓا٤ٹ بايِوّ بعل ػاٚٴ ِى قً٘ٹ.
َٔ( )2اسحٝكٔ َٔ اؿةاه اس٘ٞٸ ٚعٳ ٳ
ٚاؿآٌ نُا اْٸ٘ يُ ٛٳوَّ يف إٻ جكًٝل ٙنإ عً ٢ايٛشـ٘ٹ ائـعٝػ اّ ٜ ٫ـة
عًٚ ٢قٛعٹ ٹ٘ عًـ ٢ايٛشـ٘ٹ ائـعٝػ نـنيو إما ُٳـوَّ يف اْٸـ٘ نـإ َٴكًّـلا اّٵ ٜ ٫ـة
عً ٢اْٸ٘ نإ َكًّلاٖ ،نا.
ٚيهٓٸ ـو ؿــةريٷ بع ـلٳ ِّ شوٜــإِ ا٭ٓــٌ يف ايحكً ٝـلٹ ٖٓــا ٚإٕٵ اشوٜٓــا ٙيف اسٌــأي١
(ٖٓ )1ا نحت ايٓاًف نًُ ١غري ٚاٗع ١ايوًِ ،همبا جهَ( ٕٛةا )ٜ٘ٓا( ٚؾُا ؾ.)٘ٝ
( )2ننا يف اسـطٖ )َٔ(ٚ ٛن ٙىا٥ل.٠
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ايٌابكٚ ،١جٝٗٛػ ايؿوم باسراٍ ،ؾـ ٕٻ َـا مـٔٴ ؾٝـ٘ ْظـريٴ َٳـٔٵ ٓٳـًّٜ ٫ٚ ٢ٳـلهٵ ٟاْٸـ٘
ِ بأْٸـ٘ جطٗٻـو ئًٻـ٠٬ٹ ٜ ٫ٚـله ٟاْٸـ٘ جٳطٗٻـ ٳو
عًٹـ ٳ
ٳجطٗٻ ٳو هلا اّ َٚ ،٫ا َْ٘ ٢ظريٴ َٳـٔٵ ٳ
ٓعٝعا اّٵ .٫
ٚنٝـــ نــإ ؾا٭ٓ ـٌٴ ٚإٕٵ ً ـًُّٓا ٙيف إظــواى ُــو ٓ ـعٸ ١ا٭عُــاٍ ايٌــابك١
ٚاْٗا ٚقعخ عٔ جكًٝل ،إ ّ٫اْٸ٘ ٜ ٫هؿ ٞئعٸ ١ا٭عُـاٍ ايّ٬ظكـ ،١ؾٝصـتٴ إظـواى
ُو ايحكًٝل بايٌٓة ١إيٗٝا; ٭ٕٻ فّوك ايةٓا ٤عً ٢اْٸ٘ نإ َكًّـلا يف اعُايٹـ ٹ٘ ٜ ٫رةـخٴ
ب٘ٹ َكًَّل ٙبايؿحػ ظحٜ ٢حُهّٔ َٔ ايعٌُ ،ؾَٗ ٛع اْٸ٘ ٜة

عًـ ٢اْٸـ٘ نـإ َكًّـلا يف

اعُايٹ ٹ٘ ايٌٸابكٜٓ ٫ ١حؿع ب٘ يٮعُاٍ اي٬ظك.١
إٕٵ قً ـخً :ٳــًَُّٓا ميــو بايٓٸٌــة ١إىل غــري ا٭عُــاٍ اساٗــ ١ٝاسعًَٛٳ ـ ٹ ١ايٛشــ٘،
ٚاَٸ ـا إما عًــِ اْٸ ـ٘ ٓ ـًََّ ٢ٴ ـلٻَ ٠ــر ٬بــً ٬ــٛه٠ٺ ُٚــو يف اْــ٘ نــإ بحكً ٝـلٺ اّ ٫؟
ؾا٭ٌٓٴ يف اْٸ٘ نإ َكًّـلا ٚإٕٵ نـإ ٜٓ ٫ؿـع يف غـري ائٸـ ٠٬اسيبـٛه ٠إ ّ٫اْٸـ٘ ٜٓؿـعٴ
بايٓٸٌة ١إيٝـ٘ ؾٝصـٛىٴ يـ٘ ائٸـ ٠٬بعـل ميـو بـً ٬ـٛه٠ٺ اعحُـاكا عًـ ٢ايحكًٝـل احملـوى
با٭ٌٓ.
قًـــخٴ ايؿـــومٴ بٓٝٳٗٴُـــا ٖـــ ٛايؿـــومٴ بـــني ايِـــوّ يف ايطّٗـــاه ٠ائٸـــاكهَٓ ٠ـــ٘
ٚآٌٴ ٓلٴٚه ايطَّٗاه َ٘ٓ ٠ئ٬ج٘ ،ؾ ْ٘ يف ا٭ٚٸٍ ٜعحُلٴ عً ٢طٗاهج٘ ايـ
ٓعٸحٗا با٭ٓـٌ سـا ٜـأجَ ٞـٔ اعُايـ٘ٚ ،يف ايرـاْٚ ٞإٕٵ نـإ ٜـة

اظـوى

عًـ ٢اْٸـ٘ جطٗٸـو

ًّٔ ٞبعل ميو إ ّ٫بطٗو آؿوٚ ،جٝٗٛػٴ ايؿـوم ٜطًـت َـٔ غـري
ئ٬ج٘ إ ّ٫اْٸ٘ ٜ ٫ٴ ٳ
اسكاّ.
ل ا٭عًـِ يف ٌَـأي١ٹ
اسٌأي ُ١ايٌٸاكًٚ ١ا٭هبع :ٕٛهـتٴ عًـ ٢ايعـاَٸ ٞإٵ ٜٴكًِّـ ٳ
ل ِّ ٚشٛبٹـ ٹ٘ ٫ٚ ،هـٛىٴ إ ٜكًِّـل غـريٳ ا٫عًـِِ إما اؾحـ٢
عٳ
ٚشٛثٹ جكًٝلٹ ا٭عًِ ا ٚٳ
بعلِّ ٚشٛثٹ جكًٝـلٹ ا٭عًـِ ،بـٌ يـ ٛاؾحـ ٢ا٭عًـِ بعـلِّ ٚشـٛثٹ جكًٝـلٹ ا٭عًـِ
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ِٜهٌٴ شٛاىٴ ا٫عحُاك عً...٘ٝ

ايؿــومٴ ب ـنيٳ ٖــن ٙاسٌــأيٚ ١اسٌــأي ١ايراْٝــ ١عِــو اسِــحًُ ١عًــٚ ٢شــٛثٹ جكً ٝـلٹ
ا٭عًِ إٻ ماى نإٳ ٳٌَٴٛقا يةٝإِ اسٌحؿاكٹ َٔ ا٭كيّ ٹ ١ايِٻوعٝٸ ١يًُصحٳٗـلٜ ،عـ  :إٻ
اجملحٗل بعل اسواشع ١يف ا٭كيّ ١ايِوعٌٜ ١ٝحٓة ُ ٚشٛثٳ جكًٝلٹ ا٭عًِ.
ل ظـنيٳ ايحؿاجٹـ٘ إىل إٻ يـ٘ جهـايٝـ هـت
ٖٚن ٙاسٌأيٌَٛ ُ١ق ١يةٝإِ ٚظٝؿ١ٹ اسكًِّـ ٹ
جعوٸٗٴ٘ٴ هلا إطاعٚ ١اَحرا ٫اين )2(ٟقـل جعوٻٗٵـ ٳٓا هلـا ًـابكاٚ ،اٗٚـعٓا إٻ ٚظٝؿحـ٘
َع عـلّ اًـحك ٍِ٬عكًـ٘ٹ ظـٛاىِ جكًٝـلٹ غـري ا٭عًـِ إٵ ٜكًِّـل ا٭عًـِ; ٭ْٸـ٘ اسحـٝكّٔ;
ٗوٚه ٠كٚهإِ اَوِ ٹ - ٙبعل ٛٗٚؾ ٚشٛثٹ ايحكًٝل عً - ٘ٝبني ايحـٝري بـني ا٭عًـِ
ٚغــريٚ ٙبــني جع ـٝٸٔ ا٭ٚٸٍَٚ ،ــٔ اسعًــ ّٛإٻ كٚهإٳ ا٭َـوِ يف ايطوٜــل بــني ايحـــٝري
ٌ ايحعــٝني ٚطــوؾ اٯؿــو ٚإٕٵ مل ْكــٌ بــايحعٝني يف
ٚايحعــٝني ٜٳكح٘ــ ٞا٭ؿ ـنٳ مبٴعحُـ ِ
كٚهإ اَوِ اسهًّـ ب٘ بني ايحـٝري ٚايحعٝني; ٭ٕٻ كٚهإٳ ايطوٜل بني ا٭قٌٸ ٚا٭نرـو
ٌ ايحعـٝنيٚ ،ايِـو يف ايطوٜكٝٸـ ١عٹًّـ ١يعـلِّ
هاشعٷ إىل ايِـوّ يف طوٜكٝٸـ ٹ ١غـري ٹقحُٳـ ِ
شٛاىِ ايعٳ ٳٌُ ب٘ ،غ٬فٹ غري َٔ ٙاسهًَّـ ب٘ ايٓؿٌ.ٞ
ٚنٝــــ نـــإ ؾـــَ ٬ٳعـــٕٝٳ يًُهًّـ ــ ايعـــاَٞٸ إ ّ٫عـــٔ ايوٸشـــٛع إىل َعًـــِّٛ
ايطوٜك ،١ٝذِٸ إما هاشع٘ ٚاًحٓة ٖـَ ٛـٔ ا٭كيّـ ٹ ١شـٛاى جكًٝـل غـري ا٭عًـِ ٚاؾحـاٙٴ
بنيو ،ؾٌٗ هٛىٴ ي٘ جكًٝلٴ غري ا٭عًِ ٭ْٸ٘ َٔ ايعٳُٳـٌ بؿحـ ٣ٛا٭عًـِ; إم ٖـَ ٛـٔ
ُٚ ْ٘ٚ٪عٌُ بؿحٛا ٙاّ ٫؟ ظٝزٴ  ٫جِوٜع يًحكًٝل يف آـٌ ايحكًٝـل; ٭ٕٸ ايحكًٝـلٳ
َــٔ ا٭ٓــ ٍٛك ٕٚايؿــوٚعٚ ،مل ٜعًــِ جِــوٜعٴ ايحكً ٝـلٹ يف ا٭ٓــ ،ٍٛؾــاسحٝكَّٔ ٖــٛ
ايوشٛع إي ٘ٝيف اسٌا ٌ٥ايؿوع.١ٝ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١ؾايكله اسحٝكٔ يًعاَ ٞجكًٝل ا٭عًِ يف ايؿوعٝاد).
( )2ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث (اي ).
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إٕٵ قًخ :جكًٝلٴ غريِ ا٭عًِ يؿح ٣ٛا٭عًِ يـ ٍٝإ ّ٫عةـاه ٠عـٔ ايعٳُٳـٌ بؿحـ٣ٛ
غري ا٭عًِ عٔ ؾح ٣ٛا٭عًِ ،ؾؿ ٞاؿكٝكٜٔ ١له ؾوٚع٘ عٔ جكًٝل ا٭عًِ.
قًخ ٫ :ميهـٔ إٵ جٔـله ا٭ظهـاّ ايؿوعٝٸـ ١اسطابكـ ١يؿحـ ٣ٛغـري ا٭عًـِ عـٔ
ؾح ٣ٛا٭عًِ إ ٫بحًٛٸ شعٌ ؾح ٣ٛغري ا٭عًِ ظٴصٸًٓٚ ١لا ي٘ يف اعُايـٖ٘ٚ ،ـٛ
عةاه ٠اؿو ٣عٔ جكًٝل ٙإٜا ٙيف ا٭ْٓ ،ٍٛعِ ميهٔ اسٓـع عـٔ نـٌَ ٕٛـأي ١ايحكًٝـل
ٌَأي ١آٛي ١ٝنٝـ ُ ٖٛٚو ٓع ١عًُ٘ ايؿوع.ٞ
اسٌــأي ١ايٌــابعٚ ١ا٭هبعــ :ٕٛإما نــإٳ َٴصحٗــلإ اظــلُٖا اعً ـِٴ يف اظهــاّ
ايعةاكاد ٚاٯؿو اعًِٴ يف اسعاَ٬د ،ؾا٭ظٛ

جةعٝتٴ ايحكًٝـلٚ ،نـنا إما نـإ

اظلُٖا اعًِٴ يف بعت ايعةاكاد ــ َر ٬ــ ٚاٯؿو يف بعتٍ.
بـٌ ٚنــنا إما نــإ اظــلُٖا اعًـِٴ يف اظهـاّ ايكــواٚ ٠٤ايٌٸـٛهَ ٠ــر٫ ;٬جٸعــاك
اسٓا يف اؾُٝعٚ ٖٛٚ ،شٛثٴ ا٭ؿنٹ بك ٍِٛاعًُٗا ،ؾ ٕٻ ايظـاٖو إهاك ٠اعًُٗـا يف
جًو اسٌأيٚ ،١ا٭عًُٝٸ ُ١اسطًك ١اٜ٘ا إْٸُا جهٕٛٴ َٴ ٳوشٸعا بٗن ٙاس٬ظظ.١
ٚنــــنا يــــ ٛنــــإٳ مبٓــــا ٹ ا٭قوبٝٸــ ـٚ ١اقٛاٝ٥ٸــ ـ ٹ ١ايظــ ـٔٸ اؿآــــٌ ٚغريٖــــا; إم
اظحُاٍ َلؿًٝٸ ١ا٭عًُٝٸ ٹ ١يف غري اسٌـأي ١اسـحًــ ؾٗٝـا ايـ

ٖـ ٞقـٌټ ا٫بـح ٤٬يف

ايرتشــٝػ يف جًــو بع ٝـلٷ ،إ ّ٫إٵ ٜٛشــت ىٜــاك ٠بٔــري٠ٺ يف جًــو ؾٝـــوط عــٔ ق ـٌٸ
ايه.ّ٬
ؿطـأ ٳٜصـتٴ عًٝـ٘
ٕ ؾحـ ٣ٛاجملحٗـلٹ ٳ
ٌ ُٳــٵ ٷ
اسٌأي ١ايرآَٚ ١ا٭هبع :ٕٛإما ْٳك ٳ
ِ َٓ٘ٚ ،ننا إما اؿطأ اجملحٗلٴ يف بٝإِ ؾحٛا...ٙ
اعّ٬ٴ ٳَٔٵ ٳج ٳعًَّ ٳ
ٖنا إما عًِ إٸ اسٓك ٍٛإيٝـ٘ ٚاسؿحـ ٢يـ٘ ـا ٜٳكـعٴ َـٛهكا يعُـٌِ ايػـري ٚيـْ ٛكـ٬
يًػري عًٚ ٢ش٘ٺ ٜٴ ٳعلټ َٔ ايؿوٚع ٚاظهاّ اهلل عٓلِٖٚ ،اَٸا َع ايعًِ بايعلّ ،نـإٔ
ِ اْٸــ٘ يــَ ٍٝٳعٳ ـ ًّ٬يًعٳُٳ ـٌ ٜٓ ٫ٚكــٌ عًــ ٢ايٛشــ٘ اسيبــٛه ؾــٚ ٬شــ٘ يٛش ـٛث
عًٹ ـ ٳ
ٳ
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اٱع ;ّ٬٭ٕٻ َا ميهٹٔٴ إٵ ٜهٚ ٕٛٳشٵ ٳٗا ي ٍٝإ ّ٫ايحعوټىٴ عـٔ إٜكـاعِ ايػـري يف ؿـ٬فٹ
ايٛاقع اٚ ٚٴشٛثٹ ظؿظٹ ا٭ظهاّ عٔ اْ٫لهاَ ٚايحػٝٸوُٚ ،ـ٤ٞٷ َُٓٗـا غـريٴ ٫ىٍّ
ٌ ٫بـح ٤٬اسٓكـ ٍٛإيٝـ٘ ا ٚغـري ٙـٔ ٜٓحٗـٞ
يف ايػوض اسيبٛه ،بٌ إٕٵ عًِ اْٸ٘ َٳعٳـ ٌّ
إي ٘ٝايؿح ٣ٛاٜ٘ا ميهٔ اسٓٴع عٔ ٚشٛثٹ اٱعٚ ّ٬اٱؿةاه باـطأ; إم ي ٍٝؾٝـ٘ إّ٫
ػ ميــو ٜٴٌــحؿاكٴ َــٔ شٴُٵًـ ٺَ ١ــٔ
ايحٌــةٝت يٛقــٛع ايػــري يف ؿــ٬ف ايٛاقــعٚ ،إٕٻ قُـةٵ ٳ
ا٭ؿةاهِ اسِـاهِ إيٗٝـا ًـابكا ا ٚاْٸـ٘ َـٔ اؾـواكٹ ايظًـِ ايكةـٝػ; ٭ٕ جؿٜٛـخٳ اسٔـا
ايٛاقعٝٸ ١عً ٢ايػري ؾ٘ ٬عٔ إٜكاع٘ يف َؿاًلٖا ا ٌٜـحكٌټ ايعكـٌ بكةعٹـ ٹ٘ نُـا يف
ًا٥و اما ٤ايظًِ.
يهٔٸ اٱْٔافٳ علّ ايٛذٛم بِ٤ٞٺ َٓٗـا ٚإٕٵ نـإ ظـاٖوٴٖٴِ ؼـوِٜٴ ايحٌـةٝت،
ٚيعًّـ٘ يف ا٭ظهــاّ َــٔ شٗ ـ١ٹ ٚشــٛثٹ إهُــاك اؾاٖــٌٚ ،اْٻ ـ٘ٴ هـتٴ عًــ ٢اؿاٗٹ ـ ِو
إعّ٬ٴ ايػا٥ت ،ؾ٘ ٬عٳُٻا إما نإٳ ميو ًةةا يحػٝټوٖا.
ع َٓ٘ غًطـاٚ ،بعـل ميـو ظايـ٘
ٜ ٫كاٍٖ :نا ي َٔ ٍٝايحٌةٝت احملوٸّ; ٭ْٸ٘ ٚٳق ٳ
ع يف اـطأ.
ظاٍ غري ٙيف جٓة٘ٝٹ ٳَٔٵ ٳٚق ٳ
قًخ :اٱبكا٤ٴ عً ٢اـطأ ن ٜكاع٘ ؾ ٘ٝيف ايكةػ إما نـإ اٱٜكـاعٴ بؿعًـ٘ ،ذـِٸ إٕٻ
ِ َـٔ ايِـاهع اْٸـ٘ ٜ ٫ٴوٜـلٴ ٚقٛعـ٘ يف اــاهط،
َا منوْا نً٘ بايٓٸٌة ١إىل غري َا عٴًٹـ ٳ
ْظــري ٖحــو ا٭عــواض ٚجًـــ ا٭ْؿــٍ ٚبعــت َواجــت ا٭َــٛاٍ ؾ ْٸ ـ٘ هاش ـعٷ إىل
ل ٳّ ؼوميـ٘ يف
جهًٝـ نٌُِّ اظلٺ بحٌةٝتٹ َٓع ِٚقٛعٹ ٹ٘ يف اــاهط ،نُٳـا اْٸـ٘ ٜ ٫ٴٓـايف عٳـ ٳ
ٳَٛٵ ِه ٹك اؿُهِْ بٹُ٘إِ اـاط ٧يف ايٓٸكـٌ إٕٵ نـإ َحعًّكـ٘ َـٔ ا٭َـٛاٍ ا ٚغريٖـا ـا
ٗ ٳُاْا.
ٳٌٜحٵعكٹتٴ ٳ
ل يف اذٓا ٤ائٸٌَ ٠٬أيٜ ٫ ١عًـِٴ ظٴهْ ٳُٗٳـا
اسٌأي ١ايحاًعٚ ١ا٭هبع :ٕٛإما اجٸؿ ٳ
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عً ٢اظل ايطوؾني بكٔل...

ٓػٻ.
ع ٳ
ل ايٛاق ٳ
ايٌ٪اٍ بعل ايؿواؽ ٚايعٌُ بٛظٝؿح٘ ٚظ٦ٓٝنٺ ؾ ٕٵ ٳٚاؾ ٳ
 ٫ٚىؿ ٢إٻ َا ٜحٸؿلٴ ئًُٳًّ َٔ ٞايِهٛىٹ بعل ايِوٚع يف ائٸ:٠٬
ط َٓ٘ٴ َـن ٟاٚ ٚكٜ ٫ٚ ٟعًـِ اْٸـ٘ٴ
ٔ ٠٬نإٔ ؿٳ ٳو ٳ
إَا وحٌُ إٵ ٜهَ ٕٛةط ٬يً ٸ
ض يـ٘ بعـتٴ ايِټـهٛىٹ
ل ئ٬جٹ ٹ٘ ،اّ( ٫ )2وحٌُ إٵ ٜهٕٛٴ َؿٌـلا ،نـإٔٵ عٳـ ٳو ٳ
َٴؿٌٹ ٷ
اي

ٜعًِ اْٸٗا يٌٝخٵ مبؿٌل٠ٺ يهٓٸ٘ ٜ ٫ٳعٵًِٴ ايٛظٝؿٚ ١ايع٬ط.
ٚعً ٢ايٛشٗني :إَٸا إٵ ٜهٕٛٳ َٴكِّٔوا يف جوىٹ ايحعًِ ا ٚقآوا.
ؾ ٕٵ نإ قآوا ٚاظحٌُ ؾٌاك ايعٌُ شاىٳ ي٘ٴ ٳهؾْعٴ ايٝلٹ ،نُا هٛىٴ يـ٘ٴ اٱمتـاّٴ;

يعلّ ايعًِ به ٕٛهؾعِ ايٝلٹ ابطاٍٷٚ ،ا٭ٌٓ اياا.٠٤
ن باٱبطـاٍ عًـ ٢جكـلٜو نْٛـ٘
ت عً ٘ٝاس٘ٞٸ; ٭ْ٘ َٴ٪اؿٳـ ٷ
ش ٳ
ٚإٕٵ نإ َٴكٔٸوا ٚٳ ٳ
ٌ مل ٜٳهُٔٵ عنها ،ؾ ٬ػو ٟآاي ُ١اياا.٠٤
شٗٵ ِ
ابطا ،٫نُا ٖ ٛايكاعل ٠يف نٌُِّ ٳ
ع اي ٝـلٹ إبطــا٫
َٓٚــ٘ ٜظٗٴ ـو اؿــاٍٴ يف ايٛشــ٘ ايرــاْ ٞبكٌــُ ;٘ٝيًعًــِ بهــ ِٕٛٳهؾْ ـ ِ
ؾٝعــوّ ،ؾًــ ٛابــلٍٳ اؾــٛاىٳ بــايٛشٛث نــإ اٚىلٚ ،يع ـٌٸ ايحعــةريٳ بــاؾٛاى باعحةــاه
اظحُــاٍِ ظٴوٵَٳـ ١اس٘ـٞٸ ٚعــلِّ شــٛاىِ ا٫نحؿــا٤ٹ مبــا ٜــأجَ ٞٴـرتكِّكا ؾــرياكٴ َٓــ٘ اؾــٛاىٴ
باسعٓ ٢ا٭عِٸ اينٜ ٫ ٟٴٓايف ايٛشٛثٳٖ ،نا.
ذـِٸ ٜ ٫ٳـؿــ ٢إٸ َٴكح٘ــَ ٢ــا اًــحظٗوْا َٓــ٘ يف اسٌــأي ١ايرآَــٚ ١ايعِــوَ ٜٔــٔ
عٌِّ ا٫بح ٤٬إ ّ٫إٵ ٜطُٔ٦ٸ بعلِّ اجٸؿامِ ٚقٛعٹـ ٹ٘
بط ٕ٬عٌُ جاهىٹ ايحعًِ يف َا َٖ ٛٳ ٳ

(ْٕ )1ٸ اس ٌأي( :١إما اجؿـل يف اذٓـا ٤ائـٌَ ٠٬ـأيٜ ٫ ١عًـِ ظهُٗـا هـٛى يـ٘ إ ٜـة

عًـ ٢اظـل ايطـوؾني

ٕ ٌٜأٍ عٔ اؿهِ بعل ائٚ ٠٬اْ٘ إما نـإ َـا اجـ ٢بـ٘ ؿـ٬ف ايٛاقـع ٜعٝـل ٓـ٬ج٘ ،ؾًـ ٛؾعـٌ
بكٔل ا ٵ
ميوٚ ،نإ َا ؾعً٘ َطابكا يًٛاقع  ٫هت عً ٘ٝاٱعاك.)٠
( )2ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث (ا.)ٚ
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ي٘ ؾٗٝا ٜٴكِّٝلٴ ٖـن ٙاسٌـأي ١بػـري َـا نـإ قـ ٬ي٬بـح ٤٬ا ٚنـ ٕٛاسٔـًّ ٞـٔ اطُـٔ٦ٸ
بعلّ اجؿام ابح ٘٥٬ا ٚغؿًح٘ عُٸـا جعًَُّٳـ٘ٴ ًٚـٗ ِٛٹ ٙعٓـ٘ٚ ،إ ّ٫ؾـ ٬جٓعكـلٴ ٓـ٬جٴ٘ٴ َـٔ
هاَ ٚإٕٵ نإ قل َٳوٻ َٓٸا إٻ ا٭قٓ ٣ٛعٻٓ ُ١ـ٬ج٘ يـ ٛمل ٜحٸؿـل يـ٘ ٌَـأي ١ا ٚاجٸؿـل
شا٤ٳٶ ٚاجٻؿل اسٔاكؾ.١
ٚامتَّ٘ هٳ ٳ
ٌ عًـ ٢جكـلٜو اسطابكـ;١
 ٚا منوْا ٜٳظْ ٳٗوٴ ايٛش٘ٴ يف َا يف اسـنتِ َـٔ ٓٹـعٻ ٹ ١ايعٳُٳـ ِ
٭ٕٻ اسؿوٚضٳ ؼكل ايكُوٵ ٳب ٹ ١اسعحٳ ٳةو٠ٹ يف ايعةاك ٠مبصوٸ ٹك اظحُاٍ اسطًٛب.١ٝ
ٔٚ ،اَٸـا َـع عـلّ
ٚاعحةاهٴ اؾيِّ با٭َوِ ي ٛقًُٓا بـ٘ ،ؾ ْٸُـا ْكـٍٛٴ بـ٘ يف َـا اَٵهـ ٳ
ل ِّ متِٸ ـ ٞا٫ظحٝــا يف ايِٸ ـةٴٗادٹ
اٱَهــإ ؾــلع ٣ٛاعحةــاهَ ٙٴٌــاٚمٷ ،يــلع ٣ٛعٳ ـ ٳ
ايةل ١ٜٚايعةاك.١ٜ
ايًّٗٴِٸ إ ّ٫إٵ ٜهٕٛٳ ايحكوټثٴ بٓؿٍِ ا٭َوِ با٫ظحٝا ٚاٱبكا ٤عً ٢ايٛش٘ ايـنٟ
منوٳٙٴ ُٝـٴٓا ا٭نا( )1يف هًايح٘ َع َا ؾ َٔ ٘ٝايحعٌٸـ.
اسٌأي ١اـٌُ :ٕٛهتٴ عً ٢ايعـاَ ٞيف ىَـإِ ايؿعـٕ عـٔ اجملحٗـل ا ٚعـٔ
ا٭عًِ إٵ وحا يف اعُاي٘.
اَا َع علّ اطّ٬ع٘ عً ٢اجملحٗـل ؾٛاٗـػٷ; إم  ٫كيٝـٌٳ عًـ ٢ظٴصٸٝـ ١قـ ٍِٛغـري
اجملحٗل عً ،٘ٝؾُعٳ ابح ٘٥٬بايعٌُ هتٴ عًٝـ٘ ا٫ظحٝـا ; يعـلِّ ا٭َـٔ َـٔ ايعكـاث
بلٜٚ ،ْ٘ٚهؿ ٞيف ا٫ظحٝا ٖٓا ا٭ؿن بأظ ٛايكٛيني ا ٚا٭قٛاٍ ٫ٚ ،هتٴ عًٝـ٘
ل ا٭قٛاٍ ٖ ٛاؿصٸ ١عًٝـَ٘ٚ ،ـع
ظٳ
ا٭ؿنٴ بأظ ٛا٫ظحُا٫د; يعًِ ايعاَ ٞبإٔٻ ا ٳ
ظٔٳـٌ
علّ إَهإ ا٫ظحٝا ٜ ٫ٳةٵعل ٚشٛثٴ اؿحٝـاه َـا ٜٴٛاؾٹـلٴ ؾحـ ٣ٛاسِـٗٛه إٕٵ ٳ
َٓـ٘ ايظـٔٸ ٚا٫طُٓ٦ـإٚ ،إ ٫ؾٝعحــا بـني َــا ٜظٓټـ٘ٴ َٚــا مٖـت إيٝــ٘ اسِـٗٛه; ٭ْــ٘

( )1ؾوا٥ل ا ،ٍٛٓ٫ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟط ،153 - 152ٖ ،2ايحٓة ٘ٝايراْ َٔ ٞجٓةٗٝاد ايِةٗ ١ايٛشٛب.١ٝ
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ا٭قوث إىل ايٛاقع بعل ايعًِ بعلّ ًكٛط٘ ٚعلّ ٚشٛك طوٜل ؿاٖ.
ٚاَــا ىَــإ ايؿعــٕ عــٔ ا٭عًــِ ؾــٜ ٬ةعــل شــٛاى ا٭ؿــن بؿحــ ٣ٛن ـٌٍّ َــٔ
اجملحٗــل ٜٔإىل إٵ ٜحــةني عٓــل ٙا٭عًــِ َــِٓٗ بٓــا٤ٶ( )1عًــَ ٢ــا منوْــا َــٔ إٸ ايعًــِ
بايؿح ٣ٛاسـايؿ َٔ ١ا٭عًِ َاْعٷ عٔ شٛاىِ ا٭ؿن بؿح ٣ٛغري.ٙ
ٚإَٸا بٓا٤ٶ عً ٢إٵ جه ٕٛا٭عًُٝٸُ ُ١وطا ؾعً ٘ٝا٫ظحٝا ُ بـني ايؿحـا ٟٚإٕٵ عًـِ
بأعًُٝٸ ١اظلِٖٚ ،إ ّ٫ؾٝحـٝٸو َع جٌا ٟٚا٫ظحُا٫دَٚ ،ع ٚشٛثٹ ا٫ظحُـاٍ يف
اظلِٖ ك ٕٚايةكٜ ١ٝحعٝٸٔٴ ا٭ؿنٴ مبعحٌُ ا٭عًُٝـ ١عًـ ٢ايحؿٔـ ٌٝاساٗـٖ( ،ٞـنا
نًّ ـ٘ يف ايحكًٝــل ا٫بحــلاٚ ،ٞ٥اَٸ ـا يف َرــٌ يــ ٛقًَّــل ُـٔــا ذ ـِٸ َــادٳ ،ؾؿــ ٞىَــإ
ايؿعٕ عُٸٔ ٜوشعٴ إي ٘ٝي٘ إٵ ٜةك ٢عً ٢جكًٝلٹ ٹ ٙايٌابل ننا(.)...)2
اسٌاْي  ١ايٛاظـلٚ ٠اـٌُـ :ٕٛاسـأمٚ ٕٚايٛنٝـٌ عـٔ اجملحٗـل يف ايحٔـ ټوف...
ٜٓعــيٍ مبــٛد اجملحٗــل ،غــ٬فٹ اسٓٔــٛثٹ َــٔ قٹ ٳةًٹــ ٹ٘ ...ؾ ْٸــ٘  ٫جةطــٌ ...عًــ٢
ا٭ظٗو(.)3
اَٸا اْعيايُ٘ٴ مبٛجٹ ٹ٘ ي ٛنإٳ عًً ٢ـة ٌٝاٱمٕ ٚايحٛنٝـٌ ؾٮْٸـ٘ ٜ ٫يٜـلٴ عـٔ ًـا٥و
ايٛنٚ ٤٬اسأمْٚني ،بٌ ًٚا٥و ايعكٛك اٱمْ ١ٝاي

جٳةٵطٌُٴ مبـٛدٹ اٯمٕ ٚاسٛنِّـٌ بـٌ

يــ ٍٝميــو بٴطْ٬ــا  ٫ٚؾٌـــا ،بــٌ ٖــَ ٞحكٛٸَــ ١بــاٱمٕ ٚايوٗــا ٚطٝــت ايــٓؿٍ

(( )1ميهٔٴ ايكٍٛٴ بإٔٻ آاي ١علّ اساْع غريٴ شاه١ٜٺ يف ىَإِ ايؿعٕ عٔ اساْع ،إ ّ٫إٵ ٜكاٍ :بعلّ ٚشـٛث
ايؿعٕ آ ،)٬ايِٝف عً. ٞ
(ٖ )2ـن ٙايؿكـو ٠بــني ايكًٛـني َٛشـٛك ٠يف ٖــاَّ اسـطـٚ ، ٛيف مًٜـٗا نًُحــإ ا ٚذـ٬س َطًُٛـ ١غــري
ٚاٗع.١
(ْٕ )3ٸ اسٌأي( :١اسأمٚ ٕٚايٛن ٌٝعٔ اجملحٗل يف ايحٔوټف يف ا٭ٚقـاف ا ٚيف اَـٛاٍ ايكُٔٸـو ٜٓعـيٍ مبـٛد
اجملحٗل ،غ٬فٹ اسٓٔٛثٹ َٔ قٹةٳًٹ٘ٹ نُا إما ْٔة٘ َحٛيٝا يًٛقــ ا ٚقٝٸُـا عًـ ٢ايكُٔٸـو ؾ ْٸـ٘  ٫جةطـٌ جٛيٝحـ٘
ٚقَُٛٝح٘ عً ٢ا٭ظٗو).
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اسحكٛٸَ ١باؿٝا ،٠بٌ ٚي ٛمل ْكٌ بحكٛٸَٗا باؿٝا ٠اٜ٘ا; إم  ٫ا ٳذ ٳو يوٗـا ٙبعـل َٛجٹـ ٹ٘;
ْ٫حكاٍ ايرتن ١إىل غري.ٙ
ؾؿُٝا مٔٴ ؾ ٘ٝجةطٌٴ ْٝابحٴ٘ٴ عٔ اجملحٗل باسٛد ايةح ١ؾ ٬اذو سا نإ جـأذري ٙبعٓـٛإ
ْٝابح٘.
ٚاَٸا َا نإٳ َٔ قةِ ٌٝإعطا ٤ايٚ ١ٜ٫ٛايك ١َُٛٝاي

جٴ ٳعلټ َٔ اسٓآت ؾـايهّ٬

ؾٗٝا َٔ شٗحني:
إظلاٖٴُا :نٕٛٴ ميو يًُصحٗلٜ ،ع  :إٻ يًُصحٗل ٖنا ايٓٸعـَ ٛـٔ ايحٔٻـوف
بإٔٵ ٜٔٓت َحٛيّٝا عً ٢ايٛقـ ٚقٝٸُا عً ٢ائٸػري اّ ٫؟
ذاُْٗٝا :إٻ مبٛجٹ ٹ٘ ٳٜةٵطٌُٴ ٖنا ايحٔوٸف َٓ٘ اٜ٘ا نايكٌِ ا٭ٚٸٍ اّ ٫؟
ٜ ٫ةعل إٵ ٌٜحظٗو ميو يًُصحٗل مبـا كٳٍٻ عًـ ٢شـٛاىِ اًـحـ٬ف ايكاٗـ ٞيف
َا ٖـ ٛؼـخ ٜ٫ٚحـ٘ ،ؾـ ِٕٻ ميـو قٹٌـِٷ َـٔ اً٫ـحـ٬ف ،ؾـ ما شـاى ميـو يف ىَـٔ
اؿ٘ٛه  -نُا همبا ٜه ٕٛميـو َـٔ ٌَـًُّاجِٗ  -شـاىٳ يف ىَـٔ ايػٝةـ ١اٜ٘ـا ،بـٌ
ٚنُا نإ ميو يٲَاّ ظٝزٴ نإ يـ٘ إٵ ٜٔٓـتٳ ايكاٗـٜٚ ٞٴٛيّٝـ٘ اَٵـ ٳو ايعاَٻـ ١نـإ
ميو يٓا٥ت ايػٝة ١بعُ ّٛكيْٝ ٌٝابح٘.
بٌ إط٬مٴ َرٌ (نٌُٸ َعـوٚف ٓـلق(ٚ ))1(١عـ ٕٛاي٘ـعٝـ ٓـلق ))2(١اٜ٘ـا;
٭ٕٸ هؾع ايكٔٛه عٔ ائٸػري ظعٌ آَٝا عً َٔ ٘ٝاسعوٚف.
ٚكع ٣ٛإٻ إَهإٳ شعٌ ايٚ ١ٜ٫ٛايكَُٛٝٳـ ٹٚ ١اُـةاٖٗا َٛقـٛفٷ عًـ ٢ا٫يحـياّ
ٕ بع٘ـِٗ شعًٗـا َـٔ
ظعٌ ا٭ظهاّ ايٗٛعٝٸٚ ،١هبٻُا ًٜ ٫حيّٴ بـ٘ ،بـٌ هٴبٻُـا ٜٳـ ٳوٚٵ ٳ
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،26ٖ ،4ايينا ،٠ابٛاث ائلق ،١باث ؾٌ٘ اسعوٚف) ،ؾ.2 ،1
( )2مل اعرو عًٝـ٘ بٗـنا ايًؿـظ ٚيف ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط ،55ٖ ،5يف نحـاث اؾٗـاك (بـاثٷ) ؾ(:2عْٛٴـو
اي٘عٝـٳ َٔ اؾٌ٘ ائلق .)١ؼـ ايعك ،ٍٛابٔ ُعة ١اؿّواْ.414ٖ ،ٞ

احكبم التقلٍذ واالجتهبد

99

احملا٫د.
َلؾٛع ١بإٔٻ َرٌ ٖن ٙا٭َٛه اي

إيٗٝا َِٓـأ اْحـياعٍ عٴـوٵيف قابًـ ١يًصعـٌ ٚيـٛ

ظعــٌ َِٓــأ اْحياعٗــا ،ؾ ْٸٗــا  ٫جــٓكٕ عــٔ ايكاٗـٚ ٞؿًٝؿــ ١ايكاٗــ ٞبــٌ ْٚؿــٍ
َٓٔت اٱَاَ.١
ٚجٝٗٛػٴ ميو :إٻ اجملحٗل قل ٜحٔـوٻفٴ يف َـاٍ ايٝحـٚ ِٝايٛقــ بعٓـٛإِ اْـ٘ ٫
ٚاي ٞي٘ٚ ،اجملحٗلٴ ٚيٝټ٘ ايِٸوعٞٸ ايٓٛع ،ٞؾٝحٔوٻف َع بكا ٤ايـحعؿّظ عًـ ٢ايعٓـٛإ
شٛٻ ٳى ي٘ ؾ ٘ٝايحٔوٸف بنيو ايعٓٛإ ٖٛٚ ،عٓٛإٴ ن ٕٛاسـاٍ ا ٚايِــٕ ٫
اين ٟٳ
ٚاي ٞي٘ٚ ،قل ٜحٔوٸف ؾ ٘ٝبعٓٛإ إؿواشٹ ٹ٘ َٔ ٖنا ايعٓٛإ ؾٝصعٌ ي٘ ٚايٝـا ٚقُِّٝـا
ٔوټ ٹؾ ٹ٘ بهٌُِّ ٚاظلٺ َـٔ
ؾٝـوط بنيو عٔ نٚ ٫ ْ٘ٛايٞٳ ي٘ َٔٚ ،اسعً ّٛإٻ عٓٛإ جٳ ٳ
ايٓٻعٛٳٜ ٜٔٴػاٜٴوٴ اٯؿـو ،ؾصٳعـٌٴ ايكَُٛٝٳـٚ ١ايٜ٫ٛـ ١عًـ ٢ايٛقــ َـٔ قةٝـٌِ ايرـاْ،ٞ
ٚاٱمٕ ٚايحٛنَ ٌٝـٔ قةٝـٌ ا٭ ٍٚيـ ٛمل ٜهـٔ ٌَـةٛقا ظعـٌ ْؿٌـ٘ قٝٸُـا َٚحٛيّٝـا،
ٚإ ٫نإ َِٓأ ٙايحٔوٸف عً ٢ايٓع ٛايراْ.ٞ
ٚاَا ايه ّ٬يف اؾٗ١ٹ ايراْ ٖٛٚ ،١ٝاْٸ٘ إما نإ جٔوټؾ٘ عًـٖ ٢ـنا ايّٓعـ ٛايرـاْٞ
ٜٓعيٍٴ مبٛج٘ اّ ٫؟ ؾكل ْكٌ يف اؾٛاٖو عٔ بعتٍ :اْٸ٘ ٜٓ ٫عيٍٴ مبٛدٹ اجملحٗل ،بـٌ
ق :ٌٝإْٸ٘ ٜٓ ٫عيٍٴ بعييٹ ٹ٘ اٜ٘ا.
ذِ قاٍٚ( :إٕٵ نـإ  ٫ىؿـ ٢عًٝـو َـا ؾٝـ٘; ٗـوٚه ٠نْٛـ٘ َـٔ ؾوٚعٹـ ٹ٘ ايـنٜٔ
ٜٓعيي ٕٛباْعيايـ٘ مبـٛدٺ ٚمـ ;ٙٛإم ٖـ ٛيـ ٍٝاىٜـل َـٔ اٱَـاّ ايـنٜٓ ٟعـيٍ ْٸٛابٴـ٘ٴ
ٔ ظ٦ٓٝنٺ علّ اْعياهلِ مبٛج٘;
مبٛجْ٘ ،عِ ي ٛق ٌٝظٛاى جٛيٝحِٗ َٔ قةٌ اٱَاّ اَه ٳ
يه َٔ ِْٗٛؾـوٚعِ اٱَاَـ ١ظ٦ٓٝـنٺ ،يهـٔٸ شـٛاى ميـو  ٫ىًـَ ٛـٔ ْظـو; يًِـوِّ يف
آٌ ذةٛد اي ١ٜ٫ٛهلِ عً ٢ايٛش٘ اسيبٛهٚ ،عً ٢جكلٜوٙٹ ؾاسحٸص٘ٴ شٛاىٴ عييُ٘ٴ يـ٘;
إم نُا إٸ ي٘ ٜ٫ٚـ ١عًـ ٢ايٓٻٔٵـت يـ٘ ٜ٫ٚـ ١عًـ ٢ايعـيٍ; ٱطـ٬م ايـلي ،ٌٝإ ّ٫إٸ
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اٱْٔافٳ ايِو يف ميوٚ ،ا٭ٌٓٴ ايعلّٚ ،ننا ايِـو يف اًـحؿاك ٠ايٜ٫ٛـ ١يهـٌِّ
ظانٍِ عًـ ٢عـيٍِ ْا٥ـت اٯؿـو ،بـٌ يعـٌٻ اسٌـحؿاك عـلّٴ ٜ٫ٚـ١ٺ ٭ظـلِٖ عًـَ ٢ـا
كؿٌ يف  ١ٜ٫ٚاٯؿو ٫ٚ ،اقٌ َٔ ايِوّٚ ،ا٭ٓـٌٴ ايعـلّ)( ،)1اْحٗـ ٢بحػـٝري َٓٸـا
غري َٴػِّٝو.
ٚايحعكٝلٴ َا منوْا َٔ إٻ ي٘ٴ إعطا ٤ايَ ١ٜ٫ٛـٔ قةـٌ ْؿٌـ٘ َٚـٔ قةـٌ اٱَـاّ،
ٚاْٸ٘ ٜٓ ٫عيٍٴ مبٛج٘ عً ٢اٚ ِّٟش٘ٺ نإ; إم جهٕٛٴ ايك َٔ ١َُٛٝقةًـ٘ ْظـري ايكَُٛٝـ١
َٔ قةٌ ا٭ث ٚاؾّلٚ ،جٛيّ ٘ٝايٛقـ َٔ قةٌ ايٛاقـ ا ٚاسحـٛيّ ٞعًـ ٢ميـوٖ ،ـنا
ٌ اٱَـاّ ؾعـلّٴ ؾٌـاكٹٖا مبٛجـ٘
ي ٛناْخ ايحٛي َٔ ُ١ٝقةٌ ْؿٌ٘ٚ ،اَٸا ي ٛناْخ َٹٔٵ ٹق ٳة ٳ
اٗٚػ.
اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝاـٌُ :ٕٛإما بكٞٳ عً ٢جكًٝل اسٝٸخ َٔ ك ٕٚإٵ ٜٴكًِّل اؿٞٸ يف
ٌ َٔ غري جكًٝل.
ع ٹُ ٳ
ٔ ٳ
ٖن ٙاسٌأي ١نإ ن ٳُ ٶ
إ ّ٫إما اًحكٌٸ عكًُ٘ٴ ظٛاىِ بكا ٘٥عً ٢جكًٝل اسٝٸخٚ ،اَٸا َع علّ ميو ،ؾٝصـتٴ
خ إٻ
ع ٳوؾْــ ٳ
عًٝــ٘ ايوشــٛعٴ إىل ايػــري ٚايحكًٝــل ،ؾٝأؿٴــنٴ بــاسحٝكّٔ إٕٵ نــإ ،يهٓٻــو ٳ
ايعٴلٍٚٳ إىل جكًٝـلٹ اؿـٞٸ يَُّـا نـإ َٴعحُـٌ اسٓـع  -نايةكـا ٤عًـ ٢جكًٝـل اسٝـخ  -مل
ت عً ٘ٝا٫ظحٝا با٭ؿن بأظ ٛايكٛيني.
ش ٳ
ٜهُٔٵ ٖٓاى ي٘ طوٜلٷ ٜك ٌّ ٝؾٛٳ ٳ
إ ّ٫إٵ ٜكاٍ :إٕٻ ٖنا إما نإٳ قـل قًَّـل اسٝٸـخ يف ٌَـأي١ٹ ايةكـا ;٤إم ٜهـٕٛٴ ظ٦ٓٝـنٺ
ل اسٝٸـخ ؾٝهــٕٛٴ ايوٸشــٛع إىل اؿــ ٞيف
جكًٝـلٴٙٴ يًعـٞٸ عــلٚ ،٫ٚاَٸـا إما مل ٜٳهُـٔٵ قًَّـ ٳ
ٌَأي١ٹ ايعلٚ ٍٚايةكا َٔ ٤اسحٝكّٔ; إم ي ٍٝجكًٝلٴ اؿ ِّٞيف ٌَأي١ٹ ايةكـا ٤عٴـل ٫ٚعـٔ
اسٝٸخ ظحٸٜ ٢لٚه اَو ٙبني احملنٚه.ٜٔ

( )1شٛاٖو ايه ،ّ٬قُل ظٌٔ ايٓصؿ ،ٞط.51 - 50ٖ ،40
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ل اسٝٸخ يف ٌَأي١ٹ ايةكا ٤عً ٢جكًٝلٹ اسٝٳخ.
إٕٵ قًخٳ :نٝـٳ ميهٔ إٵ ٜه ٕٛقل قًَّ ٳ
ن ايوٸًـايٚ ١اٱيحـياّ بايعُـٌ جكًٝـلا إ ّ٫إٵ
قًخَ ٫ :اْعٳ َٓـ٘ يـ ٛقًٓـا بـإٔٸ اؿٵـ ٳ
ميٓع عٔ نـ ِٕٛميـو جكًٝـلا إ ّ٫ؾُٝـا اَهـٔ ا٭ؿـنٴ بـٌَ٘ٚ ،ـأي ُ١ايةكـا٤ٹ عًـ ٢جكًٝـل
اسٝٸخ  ٫ميهِٔ ا٭ؿنٴ ٚايعٳ ٳٌُٴ ب٘ٚ ،اَٸا ي ٛمل ْكٌ به ِٕٛفوٸ ٹك ميـو جكًٝـلا ؾـُٝهٔ
إٵ ٜه ٕٛقل قًَّل ٙيف ايةكا٤ٹ عً ٢جكًٝلٹ ًـابك٘ ىَاْـا ،ؾٝهـ ٕٛقًّـل ٙيف ٌَـأي١ٹ ايةكـا٤ٹ
عً ٢جكًٝل اسٝٸخ ٚعً ٘ٝؾٝه ٕٛاؿنٴ ميو َٔ اؿـٞٸ عٴـل ٫ٚؾٝــوٴطٴ عـٔ نْٛـ٘ َـٔ
اسحٝكٔ.
ٚنٝـ نإ ؾ ٬إُهاٍٳ يف ٚشـٛثٹ نـ ٕٛايةكـا ٤عًـ ٢جكًٝـل اسٝٸـخ ٌَـحٓلا إىل
اشحٗــاك ا ٚجكًٝــلٺ غــري ميــو اسٝٸــخٚ ،إ ّ٫نــإ بكــا ٙ٩عًــ ٢جكًٝــلٹ ٹ ٙبحكًٝــلٹ ٹ ٙكٚها
ٚاٗعا.
ٚقل عوؾخٳ إٻ ا٭ؿنٳ يف ميو بحكًٝـلٹ ايػـري اٜ٘ـا  ٫ميهـٔ إ ّ٫إٵ ٜهـٕٛٳ ميـو
ايػـري َـٔ اسحــٝكَّٔٚ ،إ ّ٫ؾـ ٬هــٛىٴ يًعـاَٸ ٞجكًٝٴـلٙٴ ٜ ٫ٚهــٕٛٴ َـٔ اسحــٝكَّٔ إ ّ٫إما مل
ِٜحٌُ عًـ ٢عـلَ ٍٍٚـٔ اسٝٸـخٚ ،إ ّ٫ؾُـع اظحُـاٍِ ظوَـ١ٹ ايعٴـل ٍٚعٓـ٘ نـإ اَـوٴ
ايوٸشٛع إىل اؿٞٸ كا٥وا بني احملنٚه.ٜٔ
اسٌأي ١ايرايرٚ ١اـٌُ :)1(ٕٛإما قًّل َٳٔ ٜهحؿ ٞباسوٸ ٠يف ايحٌةٝعاد ٗٚوباد

ٔــٗا( :إما ق ًَّـلٳ ٳَـٔٵ ٜهحؿــ ٞبــاسوٸَ ٠ــر ٬يف ايحٌــةٝعاد
(ٖ )1ــنا يــْ ٍٝـٕٸ اسٌــأي ١بــٌ بعــت عةاهاجٗــا ْٚ ،ټ
ا٭هبع ٚانحؿ ٢بٗا ،ا ٚقًَّ ل َٔ ٜهحؿ ٞيف ايح ُِٝب٘وبٚ ١اظـل ،٠ذـِ َـاد ميـو اجملحٗـل ؾكًـل َـٔ ٜكـٍٛ
بٛشٛث ايحعلك ٫ ،هت عً ٘ٝإعاك ٠ا٭عُاٍ ايٌابكٚ ١ننا ي ٛاٚقع عكلا ا ٚإٜكاعا بحكًٝل فحٗـل وهـِ
بائٸع ١ذِٸ َادٳ ٚقًَّـلٳ َـٔ ٜكـ ٍٛبـايةط ٕ٬هـٛى يـ٘ ايةٓـا ٤عًـ ٢ائـعْ ،١عـِ ؾُٝـا ًـٝأج ٞهـت عًٝـ٘
ِ َـادٳ ٚقًَّـلٳ َـٔ
ايعٌُ مبكح٘ ٢ؾح ٣ٛاجملحٗل ايراْٚ ،ٞاَا إما قًَّلٳ َٔ ٜك ٍٛبطٗاه- ٤ُٞ ٠نايػٌاي -١ذ ٻ
ٜكٍٛٴ بٓصاًح٘ ؾائٸًٛاد ٚا٭عُاٍ ايٌـابك ١قهَٛـ ١بائـعٚ ١إٕ ناْـخ َـع اًـحعُاٍ ميـو ايِٸـ،٤ٞ
ٚاَٸا ْؿٍٴ ميو ايِٸ ٤ٞإما نإ باقٝا ؾ ٬وهِ بعل ميـو بطٗاهجـ٘ٚ ،نـنا يف اؿًّٝـٚ ١اؿوَـ ،١ؾـ ما اؾحـ٢
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ايحٚ ،ُِٝعٌُ ،ذِ قًّل َٔ ٜك ٍٛبايحعلك اؿوٚ ٣ننا ي ٛاٚقـع عكـلا ا ٚإٜكاعـا
ل َٔ ٜك ٍٛبؿٌاكٖاْ ،عِ يف َا ٜأجٜ ٞعٌُ عً ٢ق ٍٛايرـاْٚ ،ٞاَٸـا
بحكًٝلٺ ،ذِٸ قًَّ ٳ
ل َٳـٔٵ
ل َٳـٔٵ ٜكـ ٍٛبٓصاًـحٹ ٹ٘ ا ٚقًَّـ ٳ
ل ٳَٔٵ ٜك ٍٛبطٗاه٠ٹ ُ٤ٞٺ نايػٴٌاي ١ذِٻ قًّ ٳ
إما قًَّ ٳ
ل َٔ ٜك ٍٛبعلّ شٛاى ٙاشحٓتٳ عٔ
ٜكٍٛٴ ظٛاىِ اينٸبػ بػري اؿلٜل ؾنبػ ب٘ ،ؾكًَّ ٳ
ميو ايَِ ٤ٞع ٚشٛكْ ،ٙعِ يف ا٭عُاٍِ ايٌٸابكٜ ١حةع ؾح ٣ٛا٭ٚىل.
يعٌٻ ايحؿٔ ٌٝاسيبٛه هاشعٷ إىل إٻ اسٛٗٛعٳ اينٖ ٟـَ ٛحعًّـل اؿهـِ إٕٵ نـإٳ
باقٝــا اْكً ـتٳ ظٴهُْٴ ـ٘ٴ بــاؿح٬ف ايؿحــَ ،٣ٛــر ٬ايػٴٌــايَٗٛ ١ــٛع اؿهــِ بايطٗــاه٠
ع اجملحٗلٴ إىل ايؿح ٣ٛبطٗاهجٗا وهِ بطٗاهجٗـا ،ذـِ
شٳ
ٚايٓٸصاً ٖٞٚ ١باق ،١ٝؾ ما هٳ ٳ
ي ٛهشع إىل ايؿحـ ٣ٛبٓصاًـحٗا وهـِ بٗـاٚ ،نـنا ايًَّعـِٴ اسـنبٛؾ بػـري اؿلٜـل اٚ
عً ٢غري ايكةً ،١غ٬فٹ َرٌ ايعةاكاد اسأجٞٸ بٗا يف اٚقاجٗا ،ؾـ ٕٻ اؿهـِ بٔـعحٗا
قــل اْك٘ــٚ ٢مٖــت َٗٛــٛع٘ ٚمل ٜة ـلٳ َٓــ٘ إ ّ٫اؿهــِ ٚا٭ذــوٚ ،نــنيو اسًهٝٸ ـ١
اسٌةٻ ٳة ُ١عٔ ايعكل ٚاْ٫حكاٍٚ ،اٱًكا ٚاية ١ْٛٓٝاسحعٔٸً َٔ ١اٱٜكـاع قـل اْك٘ـ٢
َا َٖٛٗٛ ٛعٴ اؿهِ ؾٗٝا ،ؾُا ٖ ٛاسٛٗٛع غريٴ بامٍ ظحٻـٜٓ ٢كًـتٴ ظٴهُْٴـ٘ٴ ٚا٭ذـوٴ
ت عًٓ ٢عٸح٘ٹ ظنيٳ ٚقٛع٘.
َرتجٸ ٷ
ٚيهـٔٸ ٖــنا ايحؿٔــ ٫ ٌٝاه ٣هشٛعــ٘ إىل َٴعٔٻـٌ; إم مـٔٴ ْ ٫ــو ٣ؾوقــا بــني
ًةةٝٸ ١ايعكل يْ٬حكاٍ ٚاس٬قا ٠يٓصاً ١ايػٌايٚ ١اينبػ يطٗاه ٠اؿٛٝإ يف اَ٫حرـاٍ
ياا ٠٤اينَ.١


ٍ عوَحـ٘،
اجملحٗلٴ ا٭ٚٸٍ ظٛاىِ اينٸبػ بػري اؿلٜل َر ٬ؾنٳبٳػٳ ظٛٝاْا ننيو ؾُادٳ اجملحٗلٴٚ ،قًَّل َٳـٔٵ ٜكـ ٛٴ
ؾ ٕٵ باع٘ ا ٚانً٘ٴ ظهِ بٔعٸ١ٹ ايةٝع ٚإباظـ ١ا٭نـٌٚ ،اَٸـا إما نـإ اؿٝـٛإٴ اسـنبٛؾ َٛشـٛكا ؾـ ٬هـٛىٴ
بٝعٴ٘ٴ  ٫ٚانً٘ ٖٚهنا).
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ٚميهــٔ إٵ ٜهــٕٛٳ هاشعــا إىل َــا ٜظٗ ـوٴ َــٔ اؾــٛاٖو َــٔ ايؿــوم بــني َــا نــإ
َكح٘ ٢ايؿح ٣ٛؾ ٘ٝايةكاٚ ٤اً٫حُواه نايعكٛك ٚاٱٜكاعاد ،ؾ ٕٻ َكح٘ـ ٢ايؿحـ٣ٛ
جأذريٴٖا يف ايٓٸكٌ إىل ظٔ ٍٛاسيٚ ،ٌٜننيو اَ٫حراٍ ٜكح٘ ٞايـااَ ٠٤طًكـا  ٫إىل
ظلٍّ ،غـ٬ف ايـنٸبػ ٚاس٬قـا ،٠ؾـ ٕٻ َةٓـ ٢ايؿحـ ٣ٛؾٗٝـا ْٚظا٥وُٖـا ـا يـ ٍٝعًـ٢
ٳ
ايةكاٚ ٤اً٫حُواه.
ٖٚــنا ايحؿٔــ ٌٝاٜ٘ــا غــري َٓ٘ــة ٺ ؾ ْٸــا ْ ٫ــو ٣يةكــا٤ٹ اذــو ايعكــل ٚاٱٜكــاع
ٚاَ٫حراٍ اًحُواها ٚبكا٤ٶ اىٜل ّا ْو ٣يف اذوِ اس٬قاٚ ٠اينبػٚ ،يف اسكـاّ جؿآـٌٝ
اؿو وحٌُ اْطةام َا يف اسنت عًٗٝاٜ ٫ ،ٴُٗٻٓا ايحعوټضٴ هلـا ،بعـل إٵ نـإ َكح٘ـ٢
ايكاعــل ٠عــلّ اٱشــياَ ٤طًكــا ،بٓــا٤ٶ عًــ ٢ايطوٜكٝــٚ ،١عــلّ اْكــ٬ث ايٛاقعٝٸ ـاد
باؿح٬ف ا٭ٓٚ ٍٛا٭َاهادٚ ،إٻ اسٔٝتٳ ٚاظل ٚايةكٝـ ١كطـٚ ،٧إٻ اسٗٛـٛع
يٰذــاه ٖــ ٛايٌــةٻتٴ ايــٛاقعٚ ٞاسٗٛــٛع ايــٓؿٍ ا٭َــو ٟك ٕٚا٭عــِٸ َٓــ٘ َٚــٔ
ايظاٖو ،ٟؾايعكلٴ اس٪ذٸوٴ يف ايٓكٌ ٖـَ ٛـا نـإٳ ٓـعٝعا ٚاقعـا ٓ ٫ـعٝعا باعحكـاكٹ
ايعاَــٌ ا ٚباعحكــاكٹ َٴصحٗ ـلٹ ،ٙؾ ـ ٕٻ َ ـعٳ مجــع ٖــن ٙاسكــلَاد ٜٓ ٫ةػــ ٞاٱُــهاٍ
ٚايحأٌَ يف إٻ َكح٘ ٢ايكاعل ٠علّ اٱشيا.٤
لّٴ اٱشياَ ٤كح٘ ٢مجع اَٛهٍ َٚكلٸَاد.
ٚباؾُٴً ١عٳ ٳ
َٓٗا :نٕٛٵ ا٭َاهاد طُوٴقا إىل ايٛاقعٝاد َٔ ك ِٕٚإٵ ٜهٕٛٳ هلا َٛٗٛعٝٸ ١يـ٘
ٚمَٔ ٛـًعٜٛ ١شـت قًةٗـاٚ ،يـنا قٝـٌ :إٕٸ اٱشـياٚ ٤علَـ٘ َـٔ ؾـوٚع ايحٸـط٦ـ١
ٚايحٸٜٔٛت.
َٗٓٚــا :إْٸ ـا نُــا ْكــٍٛٴ بايحـط٦ــ ١يف ا٭ظهــاّ نــنيو ْكــٍٛٴ بٗــا يف ا٭ًــةاث
ٚاسٛٗٛعاد ،بٌ ايحـط ُ١٦يف اسٛٗٛعاد يف اؾًُ ١اجؿاق.ٞ
َٗٓٚــا :إٻ َكح٘ــ ٢قاعــل ٠ايٌــةٳةٝٸ ١إٵ ٜهــٕٛٳ اسٗٛــٛع يٰذــاه ٖــ ٛايٌــةٳتٴ
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ايــٛاقعٞٸ ك ٕٚا٫عحكــاك ٟبايٌٓــة ١إىل اسةاُــوٜ ،ع ـ  :إٻ َــا ٜرتجٸ ـتٴ عًٝــ٘ ايٓكــٌ
ٚاْ٫حكاٍ ٚاؿًّٚ ١ٝاؿوَ ٖٛ ١ايٌٸةتٴ ائعٝػ يف ايٛاقع ك ٕٚا٫عحكاك.ٟ
ْعـِ ايطوٜـلٴ إىل ائـعٝػ ايــٛاقعٖ ٞــ ٛاعحكـاكٴ اجملحٗـلٹ بايٓٸٌـة ١إيٝــ٘ َٚكًلٜــ٘
ك ٕٚغريِٖٚ ،إٕٵ نإ قـل ٜهـٕٛٴ نـنيو نُـا يف ٓـعٸٓ ١ـ ٠٬اٱَـاّ بايٓٸٌـة ١إىل
ت إ ّ٫إ ايكاعل ٠جكحَ٘ ٞا منوْا.
ٓ٠٬ٹ اسأَ ّٛعٓلٳ ٳبعٵ ٍ
ٳ
َٗٓٚــا :إٕ ا٭َــاه ٠ايراْٝــ ١ايكاُ٥ــ ١عٓــل اجملحٗــل ظصــ ١بايٌٓــة ١إىل ايٛقــا٥ع
ايٌــابكٚ ،١اْٸٗــا  ٫ؽــحٕټ ظٴصٝٸحٴٗــا بٛاقعــ١ٺ ك ٕٚاؿــوْ ،٣عــِ َ ٫عٓــ ٢ؿُصٝٸحٗــا
بايٌٓة ١إىل َا مل ٜهُٔٵ ي٘ اذوٷ ظاٍٳ قٝاّ ا٭َاه.٠
َٗٓٚا :علّٴ اسعاهٗـ ١بـني ا٭َـاهاد ايٌـابكٚ ١اي٬ظكـ ١بعـل ؾٌـا ٹك ايٌـابك،١
ٚجةٝٸٔ اـطأ ؾٗٝا ،بٌ يعٳـٌٻ يـلي ٌٝاي٬ظكـ ١مـ ٛظهَٛـ١ٺ بايٌٓـة ١إىل ايٌـابك ،١ؾـ٬
ٜحٖٛٸِ ايحعاهض بُٗٓٝا ؾ٘ ٬عٔ جكلټ ِّ ايٌٸابك ١عً ٢اي٬ظك.١
َ٘اؾا إىل إٸ اسعاهٗ ٫ ١جٓؿعٴ يف اٱشيا.٤
ل اؾُ ـعِ بــني ٖــن ٙا٭َــٛه ٜٓ ٫ةػــ ٞايحأَټ ـٌٴ يف اقح٘ــا ٤ايكاعــل ٠عــلّ
ذ ـِٻ ٳبعٵ ـ ٳ
اٱشيا.٤
َٚــا ٜٴحٳ ـ ٳٖٛٻِٴ َــٔ اســـوط عــٔ ٖــن ٙايكاعــلَ ٠ــٔ :اٱمجــاع ٚايٌــري٠ٹ ٚايعٴٌ ـوِ
ع ٹ ١باعحكاكٹ اسةاُو ك ِٕٚايـٛاقع ٞيـُ ٍٝـَٗٓ ٤ٞـا
ط ٚجټوجتٹ ا٭ذو عً ٢ائٸ ٹ
ٚاؿ ٳو ِ
قاب ٬يًحٛشټ٘.
خ
ع ،ؿٔٓٛا َـع َـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
اَٸا اٱمجاع ؾٛاٗػٷ; إم  ٫إمجاع َع كايؿ ١شٳُٵ ٍ
شعٵٌ اٱشياَ ٤حؿوٸعا عً ٢ايحٜٔٛت ،ؿٔٓٛـا َـع إٸ اسٌـأي١
َٔ ايِٸٗٝلٹ( )1ٹَٔٵ ٳ

( )1متٗٝل ايكٛاعل ،ايِٗٝل ايراْ .322ٖ ،ٞايٓٛه ايٌاطع ،عً ٞناُـ ايػطا ،٤ط.263ٖ ،1
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هلــا َــلاهى عكًٝــُٚ ١ــوعٚ ،١ٝيف َرًــٗا ٌٜ ٫حهِـــ هاٟٴ ايــوَ ٍٝ٥ــٔ اجؿــام
اسوًٚ٩ني.
ٚاَٸا ايٌٸري ُ٠ايعًُ ١ٝايهاُــ اجٔـايُٗا عـٔ َـنام ٓـاظت ايِـوع ؾاكٸعاٖ٩ـا
َٛقٛفٷ عً ٢كع ٣ٛإٸ اؿح٬ف اجملحٗل ٜٔكاُ٥ا  ٫اقـٌ َـٔ نْٛـ٘ غايةـا َـٔ غـري
ٌ َع ن ٕٛايؿح ٣ٛعًـ ٢غـري ا٭ظـ ٛعًٝـ٘ كٕٚ
ا٭ظ ٛإىل ا٭ظٚ ، ٛإٸ ايعٳ ٳُ ٳ
ا٫ظحٝــا ٚ ،اْٻ ـ ٢يٓــا بــنيوَ ،ــع َــا قــٌ َــٔ اْكــ٬ث ا٭ظــ ٛإىل ؿ٬ؾــ٘ٚ ،إٻ
ايعٳ ٳٌُ هٴبٻُا ٜه ٕٛعً ٢ا٫ظحٝا َع ن ٕٛايؿح ٣ٛعً ٢ؿ٬ؾ٘.
ل ٳّ ا٫عحٓا َٔ ٤اسكًّل ٜٔهٴبٻُا ٜه َٔ ٕٛعلّ اسةاٚ ٠٫اسٌاق ١نُـا يف
عٳ
ذِٸ إٕٻ ٳ
غايت ًرياجِٗ َٔٚ ،اجملحٗل ٜٔغريٴ َعً.ّٛ
ط  ٫ٚعٌو.
 ٚا منوْا ظٗو اْٸ٘  ٫ظٳ ٳو ٳ
َ٘ــاؾا إىل إٻ ايعٴٌٵـ ٳو ايِـٔــٜ ٫ ٞٴٛشــت جػٝٸـو اؿهــِ ايهًّـ ،ٞغاٜـ ُ١ا٭َــو
ع اؿهِ ايِـٔ ّٔ ٞعً ٘ٝايعٴٌٵوٴ بكلهِ هؾع ايعٴٌٵـوٴ ٚاؿـوطٚ ،ايعٴٌٵـوٴ
ٜٛشتٴ ٳهؾْ ٳ
ايٓٻٛعٞٸ غـري َعًـ ِّٛايرٸةـٛدٹ ٚعًـ ٢جكـلٜو ٙمل ٜعًـِ ًـةةٝٸح٘ يوؾـع ايحهًٝــ ٚجػـريٸ
اؿهِ يظٗٛه ا٭كي ١يف ايِـٔ.ٞ
ع اؿهِ.
ْعِ ايعٴٌٵوٴ اسـٌٸ بايٓٸظاّ ٚإٕٵ نإ ْٛعٝٸا ٜٴٛشٹتٴ ٳهؾْ ٳ
ٚاَٸا جوجټتٴ ا٭ذو عً ٢ائٸعٸ ١باعحكاكٹ ايعاٌَ ؾٗـٜ ٛحٸةـع ايـلٸيٚ ،ٌٝقـل شعًٓـاٙ
لّٴ اٱشيا.٤
عٳ
ل ٳ
َٔ إظل ٣اسكاَادٚ ،ظ٦ٓٝنٺ ؾا٭ق ٣ٛمبكح٘ ٢ايكٛاعٹ ٹ
ٚميهٔ ايحٌُټوُ يف بـاث ائٸـ ٠٬بكاعـل ٠ايؿـواؽ ٚآـاي١ٹ ائٸـعٸ ١بـٌ ٚهـوٟ
ميو يف َطًل ايعةاكاد ،بٌ ٚغريٖا َٔ اسعاَ٬د ،ظح ٢بايٓٸٌة ١إىل ائٻاكه َٔ
ايػري اٜ٘ا; يعُ ّٛاكيّ ١ايةٓا ٤عً ٢ائٸعٸ ،١يهٓٸ٘ ٚإٕٵ نـإٳ غـري بعٝـل  -بٓـا ٤عًـ٢
ظــاٖو إط٬قاجٹٗــا  -إ ّ٫إٸ قٔٵ ـ ٳو ظٴصٝٸحٗــا يف ؿٔــ ٖٛايِٸ ـةٗادٹ اسٗٛــٛعٝٸ ١كٕٚٳ

شرح العروح الىثقى

106

اؿهُٚ ١ٝظٗٛهٖا ٚي ٛأْواؾا اْ ٚظوا إىل اؿهُ ١اسِاه إيٗٝـا يف بعـت ا٭ؿةـاه
يف َــٛهك مل ٜهــٔ ٓــٛه ٠ايعُــٌ قؿٛظــ ،١بــٌ ٚيف ًــٛقٗا ًــٛم إيػــا ٤اظحُــاٍ
ايٌٸٗٚ ٛايٌٓٝإ ٜٴةعٸلٴ ا٫عحُاك عًٖ ٢ـنا اٱطـ٬مٚ ،يـنا مل و٘ـوَْ ٞـٔ متٌٻـو
بٗاْ ،عِ يف ؿٔ ٖٛائ ٠٬إما مل ٜٛشت ا٫ؿح٬ف ىٜاك ٠هنٔ اْ ٚكٔ٘ ميهـٔ
ايحٌُٸو بـ(ب ٬جعاك)(ٚ ٫ٚ ،)1ش٘ يًحعلٸ ٟإىل غريٖا.
َٚع ميو نًّ ٹ٘ ؾاسٌأي ُ١يف ْٗا ١ٜاٱُهاٍٚ ،يعًَّٓا ْعـٛك إيٗٝـا يف ٗـُٔ اسٌـأي١
اٯجٝــ ،١إ ٫إٵ ٜرةــخ اي ـلٸيٌٝٴ عًــ ٢إٻ ايعُــٌ ايٛاقــع ٓــعٝعا باشحٗــاكٺ ا ٚجكً ٝـلٺ
ل بٴطْـ ِٕ٬ايطَّوٜــل ،ؾٝهــٕٛٴ ظــاٍٴ طوٜكــ٘ بعــل
ٓــعٝػ ٜرتجٻ ـتٴ عًٝــ٘ اٯذــاهٴ ٚيــ ٛبٳعٵ ـ ٳ
اؿح٬فٹ ها ٜ٘ظاٍٳ ايعٳ ٳٌُ ائٻاكه َٔ فحٗلٺ آؿو ،ؾ ٕٻ اٯؿـو ٜٴوجٸـتٴ آذـاه ائٸـعٸ١
ٍ باشحٗـاك ،اؾـ ٬جـو ٣اْٸـ٘ هـٛى عًٝـ٘ ايحٔـوټفٴ ؾُٝـا
عًَٛٗٛ ٢عٍ ٓله َٔ ا٭ٚٻ ٍ
اُرتا ٙبايعكل ايؿاهً ٞا ٚاَوا٠ٺ ىٚٻشٗا ب٘ ،ننيو ٜهـٕٛٴ ظـاٍ ْؿٌٹـ ٹ٘ بايٓٸٌـة ١إىل
ىَإِ ا٫شحٗاكٳٚ ِٜٔاٱْٔافٴ اْٸ٘ٴ ي ٍٝبةعٝل.
ل اٚ
عكْ ـ ٺ
ٌ عــٔ ايػــري -ن ـ شوا٤ٹ ٳ
اسٌــأي ١ايوابعــٚ ١اـٌُــ :ٕٛايٛن ٝـٌٴ يف عٳُٳ ـ ِ
إٜكاع ا ٚإعطا ٤سٍ ا ٚىنا ٠ا ٚنؿّاه ٠ا ٚمـ ٛميـو -هـت إٵ ٜعُـٌ مبكح٘ـ٢
جكًٝل اسٛنٌّٚ ...ننيو ايٞٓٛٸ يف َرٌِ َـا يـ ٛنـإ ٚٳ ٓـٝا يف اًـحٝصاه ائٻـ٠٬ٹ
()2

عٓ٘...

( )1ظلٜز ( ٫جعاك ائ ٠٬إَ ٫ـٔ سٌـ )...١اؿوشـ٘ يف َـٔ  ٫و٘ـو ٙايؿكٝـ٘ ،ايِـٝف ائـلٚم ،ط،1
ٖ .339ٖ ،279جٗــنٜت ا٭ظهــاّ ،ايِــٝف ايطًٛــ ،ٞط .152ٖ ،2اـٔــاٍ ،ايِــٝف ائــلٚم،
ٖ.284
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١ايٛنٌٝٴ يف عٳُٳٌِ عٔ ايػري  -ن شوا٤ٹ عٳكْـلٺ ا ٚإٜكـاع ا ٚإعطـا ٤سـٍ ا ٚىنـا ٠ا ٚنؿّـاه٠
ا ٚم ٛميو  -هت إٵ ٜعٌُٳ مبكح٘ ٢جكًٝل اسٛنٌّ  ٫جكًٝل ْؿٌ٘ إما ناْـا كـحًؿنيٚ ،نـنيو ايٓٛـٞٸ يف
َرٌِ َا ي ٛنإ ٚٳٓٝا يف اًحٝصاه ائٻ٠٬ٹ عٓ٘ هت إ ٜه ٕٛعًٚ ٢ؾل ؾح ٣ٛفحٗل اسٝخ).
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 ٫ىؿـ ٢إٻ ٫ىّ َــا َٳـوٸ َٓــا َ -ـٔ نــ ِٕٛظٴصٸٝـ ١ايطّـومِ ٚا٭َـاهاد َــٔ بــاث
ايطوٜكٝــٚ ١اْٸــ٘ يــ ٍٝهلــا بٛشــ٘ٺ َٗٛــٛع - ١ٝإٵ  ٫ىحًـــٳ ايٛاقــع بايٌٓــة ١إىل
اجملحٗل ٜٔاسـحًؿني ٚإٕٵ ناْخ َكح٘ٝادٴ ايطّوم ٚا٭َاهاد بايٌٓة ١إيـ ِٗٝكحًؿـ،١
ؾاسـحًؿ ٕٛيف ا٫شحٗاكٹ ؽحًـٴ طُـوٴقُِٗ إىل ايٛاقـع ؾٝـحًٹــٴ جٓصټـي ايٛاقـع بايٓٸٌـة١
إي ،ِٗٝؾكل ٜهٕٛٴ ايٛاقع بايٌٓة ١إىل اظلٹ ٹِٖ َٓصيا ٚبايٌٓة ١إىل اٯؿو غـري َٓصٸـي
ٚميــو ٭كا٤ٹ ايطوٜــل إيٝــ٘ بايٌٓــة١ٹ إيٝــ٘ٹ ،كٴٕٚٳ ٓــاظة٘ ،ؾٝهــٕٛٴ اٯؿــو َعــنٚها
ٓٚاظة٘ غري َعنٚه َٔٚ ،ميو جهايٝؿِٗ ايعكً ١ٝيف َـٛاهكٹ اؿـح٬ف ا٭َـاهاد،
ٌ عةاكٸ ٟؾٗـٌ
ع ٳُ ِ
ل ا ٚإٜكاع ا ٚٳ
عكْ ٺ
ٚظ٦ٓٝنٺ ؾ ما نإ اظلٴٖٴِ ٚن ٬ٝٯؿو يف إشوا٤ٹ ٳ
ٌ ْؿٌ٘ ا ٚعٌُ َٛنًّ٘؟ ٚشٗإ.
ٜواع ٞيف عٳًُٹ ٹ٘ َا ٜهٕٛٴ َٔ ايٛاقع ؾعًٝا يف عٳ ٳُ ِ
َــٔ إٸ ايٛاقــع هلُــا ٚاظـلٷ ٚجهًٝــٴ ايٛنٝــٌ يف َكــاّ إظــواىِ ٹَ ٙــا ٜــ٪ك ٟإيٝــ٘
اَاهج٘ ٚظٴصٸٝٸح٘; ٭ْٸ٘ ايحهًٝـٴ يف عٳُٳـٌ ايٛنايـ ،١ؾٝصـت إٵ ٜواعـَ ٞـا ٖـ ٛطوٜـلٷ
بايٓٸٌة١ٹ إيٚ ٘ٝي ٛنإ ايعٌُ يػري.ٙ
َٚــٔ إٸ ٚظٝؿــ ١ايٛنٝــٌ إجٝــإٴ َــا نــإ ؾعًٝــا َــٔ ايٛاقــع بايٓٸٌــة ١إىل َٴٛنًّ ـ٘
 ٣يطوٜك٘.
ٚايؿعًٞټ َٔ ايٛاقعِ بايٓٸٌةٳ ٹ ١إيَ ٘ٝا نإ َ٪كٸ ٶ
ٚبعةاه٠ٺ اؿوٚ :٣ظٝؿ ُ١ايٛن ٌٝيف ايعةاكاد بـٌ ٚيف اسعـاَ٬د إجٝـإٴ َـا نـإٳ
ًةةا يًُٛنٌّ ٚيف ظهُ٘ َٓٚصٸيا عًَٚ ٘ٝهًّؿـا عٌـت ايعكـٌ ٚايِـوع يحعٔـ،ً٘ٝ
ٳ
٪َ ٖٛٚكٜاد ايطوم ايٛآً ١إي ٘ٝك ٕٚايٛن.ٌٝ
ٚايحعك ٝـلٴ ايؿ ـوٵمٴ بــني ايٛنٝــٌ ٚاي ٓٛـٞټ ،ؾايٛنٝــٌ ٚن ٝـٌٷ يف ؼٔــ ٌِٝايٛاقــع
بايٓٸٌة ١إىل اسٛنّٸٌ; ٭ْٸ٘ اينَ )1(ٟهًّـ بايعٌُ ب٘ ،ؾُٳٔٵ ٜوٜلٴ ُوا٤ٳ كاهٍ ا ٚجيٜٚض

( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث :٭ْ٘ اسهًّـ بايعٌُ ب٘.
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اَوا٠ٺ ٜٴوٜلٴ ؼٔ ً٘ٝعًٚ ٢ش٘ٺ شا٥ي ي٘ ايحٔوٸف ؾٚ ٘ٝايحُحع ب٘ ،كٕٚٳ َـا يـ ٛايحؿـخٳ
إىل نٝؿٚ ١ٝقٛع٘ مل هي ي٘ ميوٚ ،نـنيو ٜوٜـل ٓٚـ ٍٛايينـاٚ ٠اـُـٍ إىل َٳـٔٵ
ت
ٜه ٕٛاس ٍٛٓٛإيَ ٘ٝاا ي٘ ٚهاؾعا ُ٫حػاٍ مَٸ ٹح ٹ٘ ،كٕٚٳ َٔ يـ ٛايحؿـخٳ إيٝـ٘ ٳٚشٳـ ٳ
عً ٘ٝإعاكج٘ ،ؾًـ ٛنـإٳ َٴكحٳ٘ٳـ ٢اشحٗـاك اسٛنّـٌ ا ٚجكًٝـلَ ٙـا ٜٷٛاؾٹـلٴ ا٫ظحٝـا مل
ٳٜصٴيٵ ايعٳ ٳٌُٴ يًٛن ٌٝعًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜٴـايٹؿُ٘ٴ.
ل ٠إيٝــ٘ عٝـزٴ ىـوٴطٴ عٓٗــا مبصٸـوك إٜٔــاٍِ اســاٍ إيٝــْ٘ ،ظــري
ٌ ايعٴٗٵـ ٳ
إ ٫إٵ ٳٜصٵعٳـ ٳ
إقةاض اجملحٗل إٜا ٙؾ ْٻ٘ ٜكح٘ ٘ٝمبا ٖٚ ٛيٞټ اسٌحعل ،ؾٝـوط َٳٔٵ عً٘ٝٹ اؿلٸ مبصٸـوك
ل ،٠يهٓٸ٘ ؿاهطٷ عُٸا ْٳعٵٔٴ ؾ٘ٝٹ ،ؾ ْٻ٘ نَٓ٬ـا يف َـٔ ٜـ٪كٸٟ
إٜٔاٍِ اساٍ إي ٘ٝعٔ ايعٴٗٵ ٳ
َا ٪ٜكٸ ٟبعٓٛإِ ايٛناي ١عُٻٔ عًٝـ٘ اؿـلٸٚ ،اَٸـا إٕٵ نـإ َكح٘ـ ٢اشحٗـاكٹ اسٛنّـٌ
ٌ عًــ٢
عُٹ ـ ٳ
ٌ ايٛن ٝـٌٴ عًــ ٢ا٫ظحٝــا ؾــ ٬نــٚ ،ّ٬إٕٵ ٳ
عُٹ ـ ٳ
كايؿــا ي٬ظحٝــا ؾ ـ ٕٵ ٳ
ؿـ٬ف ا٫ظحٝــا ؾكــل بـوا اسٛنّـٌ عــٔ عٗـل ٠اؿـلٸٚ ،ايٛنٝـٌٴ عـٔ عٗــل ٠ايعُــٌ
بايٛناي ،١نُـا عوؾـخَٓٚ ،ـ٘ ظٗـو َـا يـ ٛنـإ َكح٘ـ ٢ا٫شحٗـاك ٜٔا ٚايحكًٝـلٜٔ
َحـايؿني.
ل
إٕٵ قًخ يف ايؿوض ا٭ؿري :إٕٵ نإ ايعٳ ٳٌُٴ عةاكٜاٶ ٜ ٫حُهَّٔٴ ايٛن ٌٝعٔ قٔٵ ٹ
ث ي٘ اؿحاهٳ َا ٜٴـايٹـٴ ا٫ظحٝا .
ايحكوټ ٹ
قًخ :متِٸ ٞايكوبٖ َٔ َ٘ٓ ١ن ٙاؾٗ ١ي ٍٝبأُهٌ َٔ جكوٸب٘ بأَوِ اسٛنٌَّ ،ع
اْٸا نٓعٴ َٔ ٚشٛثٹ قٔلٖا عًـ ٢ايٛنٝـٌ ،ؾـ ٬هـتٴ عًـ ٢ايٛنٝـٌ يف اكا ٤ايينـا٠
ل ايكوبٖ ،١نا بايٌٓة ١إىل ايٛن.ٌٝ
ٚاـٍُ قٔٵ ٳ
ٚاَٸا ايٞٓٛټ عٔ اسٝٸخ ؾُٝهٔ إٵ ٜكاٍ :بٛشٛثٹ هعا ١ٜاشحٗاكٹ ٹ ٙكٕٚٳ اسٝٸخ;
٭ٕٻ َا ٜٳؿْ ٳعًُ٘ٴ ايٞٓٛٸ ي ٍٝإ ّ٫يلؾع ايٛىه ٚاًحعكامِ ايعٹكاث عٔ اسٝخ ٚايعٹكـاثٴ
ت عً ٢ايٛاقع ك٪َ ٕٚكٸ ٟا٭َاهاد.
َوجٻ ٷ
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جٝٗٛع٘ :إٕٸ َا ٪ٜج ٢ب٘ يف اـاهط:
إَــا إٵ ٜهــ ٕٛايػــوضٴ َٓــ٘ جوجٝــت اٯذــاه عٌــت ايحهــايٝـ اسحٛشٸٗــ ١إىل
ايِـٕ ،نةٝع ايلٸاه ُٚواٗ٥ا ٚجيٜٚض اسواٚ ٠ط٬قٗاٚ ،اكا ٤اـٍُ ٚاييناَ ٠ـع
ظٝــاَ ٠ــٔ عًٝــ٘ اؿ ـلٸ ،ؾ ـ ٕٻ ايػــوض يف ا٭ؿــري اًــرتاظٳَ ُ١ٳ ـٔٵ عًٝــ٘ ٚآَ ـ٘ٹ ٚعــلّ
ٚشٛب٘ عً ٘ٝذاْٝاٚ ،يف ا٭ٚٸيني جوجٝتٴ آذاهِ اييٸٚش ١ٝا ٚاية ١ْٛٓٝا ٚاسًهّٝـ ١يًـرٻ ٳُٔٵ اٚ
ت عًَ ٢ـا نـإ َـٔ ايٛاقـع ؾعًٝـا بايٌٓـة١
اسرُٔ ٫ٚ ،إُهاٍ يف إٻ نٌُٻ ميو َرتجٸ ٷ
إيٚ ٘ٝي ٍٝميو اَ َّ٫ا اكٻدٵ إي ،٘ٝظصٸح٘ ٚاَاهج٘.
ٚاَٸا إٵ ٜه ٕٛايػوضٴ هؾع ايٛىه ٚايعكـاث ا ٚشًـت ايرـٛاث ،نُٳـٔٵ ٜٓٛـٞ
باًحٝصاه َٳٔٵ  ًّٜٞٔعٓ٘ ،ؾ ْٸ٘ ي ٍٝايػٳ ٳوضٴ َٔ ميو إ ّ٫ٳهؾْـعٴ َـا جٳ ٳٛشٻـ ٳ٘ عًٝـ٘ َـٔ
اًــحعكامِ ايعكــاثَٚ ،ــٔ اسعًــ ّٛإٻ ايعكــاث اسحٛشٸـ٘ إيٝــ٘ يــ ٍٝإ ّ٫عًــ ٢ايٛاقــع
عًِّ ـ٘ َــٔ إٻ ايحهًٝـــ بايعٳُٳ ـٌ
ايؿا٥ــخ عٓــ٘  ٫عًــ ٢كايؿــ ١ايطوٜــل; ســا قُ ـوِّ ٳه يف َٳ ٳ
ػ يًعكاث عً ٢كايؿـ ١ايٛاقـع يف َـٛهكٹ ٹٚ ،ٙإّ٫
ٔعِّ ٷ
بايطوٜل إٕٵ نإٳ ؾٗ ٛجهًٝـٷ َٴ ٳ
ؾٜ ٬ه ٕٛإ ّ٫ػوٸٜا.
ذـِٸ ٖــٌ يًُٝٸـخ إٵ ٜٓٛــ ٞبايعُــٌ عًــَ ٢ــا ٜٛاؾــل اشحٗــاك ٙا ٚجكًٝــلٙ؟ ٚإٕٵ
ـ هاٜ٘؟
ؿاي ٳ
ا ٢ٓٚننيو ؾٌٗ عً ٢ايٞٓٛٸ ايعٌُ إما ٳ
ٌ ٜـواٙٴ بـاط٬؟ ايحعكٝٴـلْ :عـِ إٕٵ
خ يف عٳُٳـ ٍ
 ٌٖٚهٛىٴ يٮؿريِ ايٓٝابـ ١عـٔ اسٝٸـ ٹ
نإ ؿ٬ؾ٘ يًُٝٸخ بايلي ٌِٝايظٓٸ ٫ٚ ،ٞإٕٵ نإ بايلٸي ٌٝايعًُٞٸ.
ٌٚ ُ١اـٌُ :ٕٛإما نإ ايةا٥ع َكًِّ لا سـٔ ٜكـ ٍٛبٔـع ١اسعاطـا٠
اسٌأي ُ١اـاَٹ ٳ
َرٚ ،...٬اسِرت ...ٟسٔ ٜك ٍٛبايةطٜٔ ٫ ،ٕ٬ػټ ايةٝع بايٌٓة ١إىل ايةا٥ع اٜ٘ـا
٭ْٸ ـ٘ َحك ـٛٸّ بطــوؾني ،ؾــايّ٬ىّٴ إٵ ٜهــٕٛٳ ٓــعٝعا َــٔ ايطَّ ـ ٳوؾنيٚ ،نــنا يف نُ ـٌِّ
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عكلٺ...

ٌاك.ٙ
اؿحًـ اسٛشٹتٴ ٚايكابٌ يف ٓٹعٸح٘ ٚؾ ٳ
ٚيف َهاًت ُٝـٓا ا٭نا  يف اسٌأيٚ( :١شٙٛٷ ،ذايرٴٗا :اُرتا ُ علّ نـٕٛ
ايعكل اسونّت َُٓٗا ّا  ٫قا ٌ٥بهً ْ٘ٛـةةا يف ايٓكـٌ ،نُـا يـ ٛؾوٗـٓا اْٸـ٘  ٫قا٥ـٌ
ظـٛاى جكـل ِٜايكةـ ٍٛعًـ ٢اٱهـاث ٚشـٛاى ايعكـل بايؿاهًـ ،ٞاهكٖ٩ـا اؿريٴٖــا،
ٚا٭ٚٸَ ٕ٫ةٓٝٸإ عً ٢إٸ ا٭ظهاّٳ اجملحٗل ؾٗٝـا مبٓييـ ١ا٭ظهـاّ اٗ٫ـطواه ...١ٜاٚ
ٖ ٞاظهاّٷ عنه ،)١ٜإىل إٵ قاٍٖ( :نا إما نإٳ بٴطٕ٬ٴ ايعكل عٓل نُـٌٍّ ٌَـحٓلا إىل
ؾعٌِ اٯؿو ،نائٸـواظٚ ١ايعوبٝـٚ ١اساٗـٚ ١ٜٛايرتجٝـتٚ ،اَٸـا اسـٛاٚ ٠٫ايحٓصټـي اٚ
ايةكــا ٤عًــٓ ٢ــع ١اٱِْــا ٤إىل آؿــو ايعكــل ،ؾايظــاٖو إٻ اؿح٬ؾٗــا ٜٴٛشٹـتٴ ؾٌٳ ـاكٳ
اجملُــٛع; ٭ٕٻ اٱؿــ ٍ٬بــاسٛا٠٫ٹ ا ٚايحٓص ٝـي ا ٚايةكــا٤ٹ عًــٓ ٢ٹ ـعٻ ٹ ١اٱِْــا٤ٹ ٜٴؿٌ ـلٴ
عةاه ٠ٳَٔٵ ٜواٖا ُوٚطا)( ،)2اْحًَٗ ٢ـٸٔا.
ٚؾٝـــ٘ :إٕٻ ا٭ظهـــاّٳ ايظاٖوٜـــ ١مل وحُـــٌ اظـ ـلٷ نْٛٳٗـــا َـــٔ قةٝـــٌ ا٭ظهـــاّ
اٗ٫ــطواهَِ ١ٜــحًُ ١عًــَٔ ٢ــًع١ٺ َػ ِّٝـو٠ٺ يًٛاقــع َحٔــوف يف كيًٝــ٘ٚ ،إ ّ٫ي ـ ٳي ٳّ
ايحٔـٜٛتٴ ايةاطــٌ ،ذـِٻ  ٫جـ٬ىّ بــني عــلّ نْٗٛــا َـٔ قةٝــٌ اٗ٫ــطواهٚ ٟنْٗٛــا
فوٸك عنهٍ سٔ قاَخ عٓل َٔ ٙغري اًححةاعِ ظٴهِْ يف َٛهكٖا ُـوعٚ ،ٞظ٦ٓٝـنٺ ؾًـٛ
ِ ُــوع ٍّٞنـإ َـا ٚقــع َطابكـا هلــا ٓـعٝعا ُــوعٝا،
شعٵـٌٴ ظٴهْـ ٍ
نـإ يف َٛهكٖـا ٳ
ؾهإ ٭ظل اجملحٗل ٜٔجوجٝت آذاه ائـع ١عًـ ٢ؾعـٌ اجملحٗـل اٯؿـو ،ؾـ ٬هـٛى يـ٘

( ْٕ )1اسٌأي( :١إما نإ ايةا٥ع َكًلا سٔ ٜك ٍٛبٔع ١اسعاطاَ ٠ر ٬ا ٚايعكل بايؿاهًٚ ،ٞاسِـرتَ ٟكًـلا
ســٔ ٜكــ ٍٛبــايةط ٜٔ ٫ ،ٕ٬ـػټ ايةٝــع بايٌٓــة ١إىل ايةــا٥ع اٜ٘ــا ٭ٸْ ـ٘ َحك ـٛٸّ بطــوؾني ،ؾــايّ٬ىّٴ إٵ ٜهــٕٛٳ
ٓعٝعا َٔ ايطَّوٳؾنيٚ ،ننا يف نٌُِّ عكلٺ نإ َنٖت اظل ايطوؾني بطَٚ ،ْ٘٬نٖت ا٫ؿو ٓعح٘).
( )2نحاث اسهاًت ،ايِٝف َوج٘ ٢ا٭ْٔاه ،ٟط.179 - 178ٖ ،3
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عكل عًٗٝا بايؿاهً ٫ٚ ،١ٝايحٔټوف يف كاه اُرتاٖا بايعكـل ايؿاهًـٞ
جيٚٸٜض اَوا٠ٺ ٳ
َٔ ك ٕٚإمْ٘ ،غ٬ف َا ي ٛناْخ فّوك عنه.
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾَ ٬اْع َٔ إٵ ٜوجٸت ايكاٌ٥ٴ بٔعٸ ١ايعكل بايؿاهًـ ٞإما قةـٌ
بايؿاهًــ ١ٝا٭ذ ـوٳ عًــ ٢ايعك ـلٹ ايــن ٟاٚشةــ٘ َٳ ـٔٵ ٜكــٍٛٴ بؿٌــاك٫ ;ٙشحُــاع ُــوا٥
ائع ١عٓلَ ٫ٚ ،ٙاْع َٔ اؿح٬فٹ اسحةاٜعني يف ائعٸٚ ١ايؿٌاك ظاٖوا.
ت إي َٔ ٘ٝايؿٌاك يف ظاُٝح٘ عً ٢اسهاًت:
ٚعًٌّ اسٔٸٓـٴ َا مٳ ٳٖ ٳ
ت ا٭ذــو عًــ ٢ظ ـٔٸ اجملحٗ ـلٹ اٯؿــو إْٸُــا ٜهــٕٛٴ يف َــا يــ ٛنــإ ؾعًــ٘
(ب ـإٔٻ جوجټ ـ ٳ
َٛٗٛعا يًعهِ بايٌٓة ١إي ،٘ٝنُا يف َراٍ ايٓهـاؾ ٚغـريٚ ،ٙاَٸـا إما نـإ يف ؾعًـ٘
قاُ٥ا َكـاّ ؾعًـ٘ ؾـ ،٬نُـا إما اًـحأشو ايـٛيٞٸ ايـن ٟهـت عًٝـ٘ ق٘ـا ٤اسٝٸـخ َـٔ
ٜعحكــل بطــٓ ٕ٬ــ٬ج٘ ٚإٕٵ ناْــخ ٓــعٝع ١عٓــل ْؿٌــ٘ ،ؾــ ٕٻ ؾعــٌٴ ا٭شــري ؾعــٌ
اسٌحأشو ،ؾ ٬هٛى ا٫نحؿا ٤ب٘).
قــاٍَٚ( :ــا مــٔ ؾٝــ٘ ٜ -عـ  :اؿــح٬ف طــويف ايعكــل َ -ــٔ ٖــنا ايكةٝــٌ ،ؾـ ٕٻ
ايعكل َحك ٸّٛٷ بطوؾنيٚ ،هتٴ عً ٢نٌٍُّ َـٔ اسحةـاٜعني إهـاك عكـل ايةٝـع ،ايـنٖ ٟـٛ
عةاه ٠عٔ اٱهاث ٚايكة ،ٍٛؾـ ٬هـٛى يٛاظـلٺ َُٓٗـا ا٭نـٌٴ إ ّ٫بعـل ميـو ،ؾُـع
اعحكاك اظلٹُٖا بطٚ ْ٘٬ي ٛبةط ٕ٬اظلٹ شٴيٵ ٫ ٘ٝ٥هٛىٴ ي٘ جوجٝتٴ ا٭ذو).
قاٍٚ( :إْٸُا ٜحِٸ َا منـو ٙاسٔـٓٸـ  يـ ٛنـإ اسـ٪ذٸوٴ يف ظـلٸ ايةـا٥ع يف شـٛاى
ا٭نٌ اٱهاث ائعٝػٚ ،بايٌٓة ١إىل اسِرت ٟايكةـ ٍٛائـعٝػٚ ،يـ ٍٝنـنيو
إم اس٪ذِّو اجملُٛعٴ ٖٛٚ ،ؾعٌٴ نٌُِّ ٚاظلٺ َُٓٗاٚ ،بعةاه٠ٺ اؿـو ٣يـٍٝٳ شـٛاىٴ ايكةـٍٛ
َعًَّكا عًٚ ٢شـٛكٹ اهـاثٺ ٓـعٝػ َـٔ ايػـري ظحٸـٜ ٢كـاٍ إٕٻ اسؿـوٚض اْٸـ٘ قهـّٛٷ
بائعٸ ٹ ١عٓلٳ اسٛشتٹٚ ،باؾًُـ ١ايةٝـعٴ ؾعـٌٷ ]ٚاظـل[ جِـوٜه ٫ٚ ،ٞبـلٸ َـٔ نْٛـ٘
ٔ َٔ جوجٝت ا٭ذو عًٖٚ ،٘ٝنا غ٬فٹ ٌَـأي١ٹ
ٓعٝعا يف َنٖتٹ نٌٍُّ َُٓٗا; يٝحُهَّ ٳ
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ايٓهاؾ ،ؾ ٕٻ ايؿعٌ يٮٚٸٍ ٚايراْٜ ٞوجٸت عً ٘ٝاذو )1()ٙاْحٗ.٢
َٚواكٴٙٴ َٔ َراٍِ ايٓٸهاؾ ايٓهاؾٴ ايٛاقع َٔ اظلٹ اجملحٗلَ ٜٔـع طوؾـ٘ ٓـعٝعا
بايٌٓة ١إىل فحٗلٺ آؿو كايـٺ ي٘ يف ؾحٛاٚ ،ٙإ ٫ؾعاٍٴ ايٓهاؾ َع اؿح٬فٹ ايطـوؾني
ظاٍٴ ايةٝعٚ ،عً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾًِ ٜأدٹ سا منو َٔ ٙا٫عحةاه بلي ٌٍٝقاطعٍ يٲط٬قـادٹ
بايٌٓة ١إىل ايطّوفٹ اينٜ ٟو ٣ايةٝع ننيو ٓعٝعا.
اسٌأي ١ايٌاكًٚ ١اـٌُ :ٕٛيف اسواؾعاد اؿحٝاهٴ جعٝني اؿانِ بٝل اسـلٻع،٢
ع إيٝـ٘
عًِٴ ،بٌ َع ٚشٛك ا٭عًِ ٚإَهـإ ايحٸواؾُـ ِ
إ ٫إما نإٳ كحاه اسلٻع ٢عً ٘ٝا ٳ
ا٭ظ ُ ٛايوټشٛعٴ إيَ ٘ٝطًكا.
ع ٢عًٝـ٘ ،ٳْعٳـِٵ
ل اسـلٸعٚ ٞاسـلٻ ٳ
ع إىل غـري ا٭عًـِ َـع جٛاؾُـ ِ
ظاٖو ٙشٛاىٴ ايرتاؾُ ِ
لّٴ جواؾُ ٹع ُِٗا إىل غريِ ا٭عًِ ٚيَ ٛع ايحٛاؾلٜٚ ،حٛشٻـ٘ٴ عًٝـ٘ إٻ ايظـاٖوٳ
عٳ
ا٭ظ ُ ٛٳ
َــع اؼــاك اســلهى يف اسٌــأيحني ٜٳع ـ  :احملانُــ ١إىل اسؿ٘ــَ ٍٛــع ٚشــٛكٹ ا٭ؾ٘ــٌ
ٚجكًٝــل ،ٙبــٌ هٴبٻُــا ٜهــٕٛٴ َــٔ اؾــواكٹ ٹ ٙإما ناْــخ ايِــةٗ ١ظٴهُْٝٻــ ،١نــايٓياع يف
اؿحٔاٖ ا٭نـا بـاؿة٠ٛٹ فّاْـا ٚإهسٴ اييٸٚشـَ ١ـٔ ايلٸٜـَ ١ـر ،٬ؾُـا ٚشـ٘ٴ شيَـ٘
بٛشٛثٹ جكًٝلٹ ا٭عًِ ا ٚجٛقؿ٘ ٚشيَ٘ باؾٛاى ٖٓا؟
ري ٹٜ ٫ ٙحٛٳشٻـ٘ٴ
ْعِ بٓا ٤عًَ ٢ا منوْا َٔ إٻ كايؿـ ١ا٭عًـِِ َاْعٳـَ ١ـٔ جكًٝـلٹ غـ ِ
خ َــٔ إٻ اســاْعٳ كايؿـ ُ١ا٭عًــِٖٚ ،ــ ٛيف ايؿحــٜ ٣ٛحعكَّـلٴ بــٓؿٍِ
إُــهاٍٷ; ســا عٳ ٳوؾْـ ٳ
ل اسواشعــ١
اٱؾحــا ٤عًــ ٢اـــ٬فٚ ،اَٸــا يف اؿهــِ ؾــ ٬جحعكَّــلٴ اسـايؿــ ١إ ّ٫ٳبعٵــ ٳ
ٚاؿه ١َٛا ٚايلؿ.ٍٛ
ٚميهٔ إٵ ٜٴصاثٳ بٓا٤ٶ عً ٢كحاه اسٔٓـ  اٜ٘ـا ،بـإٔٸ اٱط٬قـاد اسٌـٛق ٹ١

( )1ظاُ ١ٝاسهاًت ،ايٌٝل ايٝيك ،ٟط،93ٖ ،1

ظصو.

احكبم التقلٍذ واالجتهبد

113

يةٝإِ ايوټشٛعِ إىل ايعًُا ٤ايِٸاٌَ يٮعًِ ٚغري ٙمل جكٝٸـل غٔـ ِٖٛا٭عًـِ إ ٫يف
ٓٴٛهٳ ٹ ٠كايؿحٗا يف اؿهِ.
إَٸ ـا يف بــاث ايحكًٝــل ؾــ ٬كي ٝـٌٳ يؿظ ـٞٷ عًٝــ٘ ،ؾ٘ــ ٬عــٔ إٵ ٜهــٕٛٳ يــ٘ إطــ٬م
ننيو ،ؾٝصتٴ ا٭ؿن باسحٝكَّٔ( )1ايطوٜكٝـٚ ،١إٕٵ نُٓٻـا اٗٚـعٓا اٱط٬قـاد يف بـاث
ايحكًٝل اٜ٘ا.
ٔ ا٭عًـِ إما اؿحـاهٙ
ذِ بٓا٤ٶ عً ٢شٛاىِ ايوټشٛع إىل غريِ ا٭عًِ ؾُا ٚٳشٵ٘ٴ جعـٝټ ِ
ٔ ايوټشـٛعِ إىل
اسلٸع ٢عً٘ٝ؟ ٚميهٔ إٵ ٜهٕٛٳ ٭شٌِ اٱمجاعادٹ اسلٻعا ٠عًـ ٢جٳعٳـٝټ ِ
ا٭عًِ.
ٔ ا٭عًــِ عٓــل ا٫ؿــح٬ف
اٜ ٚكــاٍ :إٕٻ اسٌــحؿاكٳ َــٔ اسكةٛيـ ٹ ١ايلٸايــ ١عًــ ٢جٳعٳـٝټ ِ
جكلميٴ٘ٴ عٓل اؿح٬ف اسحلاعٝني.
اٜ ٚكــاٍ :إٕٻ ايوشــٛعٳ إىل ا٭عًــِِ اسٛشٹــت يٛشــٛثٹ اٱشابــ١ٹ عًــ ٢اســلٸعٞ
كعٛجٳ ـ٘ إىل اؿ٘ــٛه يــ ٛاًــحلعا ٙمتٓ ـعٴ( )2عــٔ شــٛاىِ هٴشٛعٹ ـ ٹ٘ إىل غ ـريِ ٹ ;ٙيظٗــٛه
ايحٓــايف بــني َكح٘ــُٗٝا ،بــٌ نــإ ٜحعٳكَّ ـلٴ بــ٘ َٗٛــٛعٴ اسـايؿــ ١اي ـ

ٜحك ـلٻّٴ ؾٗٝــا

ا٭عًِ.
اٜ ٚكاٍ :بأْواف ا٫ط٬قاد اي

ناْخ ٖ ٞاسِٓـأ ؾـٛاى ايوشـٛع إىل غـري

ا٭عًِ إىل غري.ٙ
ٚنٝـ نإ ؾاؿحٝاهٴ اسوشع ٚاحملانُ ١ابحلا٤ٶ بٝـلٹ اسـلٸع ;ٞ٭ْٸـ٘ اسطايٹـتٴ بـاؿلِّ
خ إٵ َكح٘ ٢ايكاعل ٠بكا٤ٴ ٖنا اـٝـاه
ؾً٘ٴ اؿ٘ٛهٴ عٓلٳ ا ِّٟظانٍِ اهاكٳٚ ،قل عٳ ٳوؾْ ٳ
ع ٢جعٝټٓٳـ٘ٴ ظ٦ٓٝـنٺ بأظـلٺ َـٔ
ٚي ٛاهاكٳ اسلٻع ٢عً ٘ٝاؿ٘ٛهٴ عٓل ا٭عًـِ ،إ ّ٫إٵ ٜٴـلٻ ٳ
( )1نناٚ ،ائٛاث :ا٭ؿن مبحٝكٔ ايطوٜك.١ٝ
( )2نناٚ ،ائٛاث :ميٓع ،ا :ٟإٕ ايوشٛع إىل ا٭عًِ  ...ميٓع َٔ شٛاى ايوشٛع يػري... ٙ
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ايٛش ٙٛايٌابك ٫ٚ ،١بأَٳ بةع٘ٗا ،بٌ يعٌٻ َكح٘ ٢اط٬مِ اسكةٛي ١نؿا ُ١ٜايحِـاؾٸ
يف جكل ِٜا٭عًِ.
اسٌأي ١ايٌابعٚ ١اـٌُ :ٕٛظٴهِْٴ اؿانِ اؾاَع يًِٻوا ٥ٹ ٜ ٫ٳصٛىٴ ٳْكْ٘ٴ٘ٴ ٚيٛ
ٔ ؿط.ٙ٪
جملحٗلٺ آؿو ،إ ّ٫إما جةٝٻ ٳ
علّٴ شٛاىِ ْك٘ٹـ ٹ٘ ٚيـ ٛجملحٗـلٺ آؿـوٍ ؾٲطـ٬مِ َـا كٳٍٻ عًـ ٢ظٴوٵَٳـ ٹ ١ايـوكٸٚ ،٭ْـ٘
ٍ ٚايكٌ  ،ؾ ٬هٛىٴ ٳهكټٙٴٚ ،اَٸا اْٻ٘ هٛىٴ ميو إما جةـٝٸٔ
ِ َٔ شاْتٹ اهللٹ بايعٳلٵ ِ
ظٴهْ ٷ
ٔ اـطـأ ظٗـٛهٴ عـلّ نـ ٕٛاشحٗـاكٹ ٹٙ
ؿطأ ،ٙؾ ٬إُهاٍ ؾٝـ٘ يـ ٛنـإ اسـواك َـٔ جٳةـٝټ ِ
َٴةحٓٝا عً ٢ايكٛاْني اسكوٻه ٠ي٬شحٗاك ،مبعٓ ٢عـلّ نـ ِٕٛاؿهـِِ اجملحٗـلٹ ؾٝـ٘ ظٴهُْـا
ل ِّ اجعــاث ايٓظــو يف
إهلٝــا يعــلّ اسِــ ٞؾٝــ٘ عًــ ٢ايكــٛاْني ايٛآــً ١إيٓٝــا ،ا ٚعٳــ ٳ
اًحٝؿاٗ٥ا.
ٚاؿآٌ :إ ٜ ٫هٕٛٳ ايكاٗـ ٞؾٝـ٘ َعـنٚهاٚ ،اَٸـا يـ ٛنـإ اشحٗـاكَٓ ٙطةكـا
عٌټ إُـهاٍٍ
عً ٢ا٭َٓ ٍِٛعنٚها يف َا اكٻ ٣إيْ ٘ٝظو ٙؾصٛاىٴ ْك٘ٹ ٹ٘ ٚايوٸك عًَ ٘ٝٳ ٳ
َع جًو اٱط٬قاد ظحٸ ٢ي ٛنإ جةـٝٸٔ ؿطـأ ٙعًُٝـا إما نـإٳ ايعًـِٴ اسيبـٛه َٳعٳـًّ٬
٫شحٗاكٹ اـ٬ف ،بٌ شٛاىٴ ْظو اجملحٗل يف َٳةاْ ٞاجملحٗل ا٭ٚٸٍ يعًّ٘ َـٔ ايـحؿعٸٕ
اسٓٗٞٸ عٓ٘ ،بٌ ْظو ٙيف آٌِ اسٌأيَٚ ١واشع ١اسواؾع ١ذاْٝا َع ذةٛد ظهـِ ا٭ٍّٚ
ُــوعا ق ـٌټ اُــهاٍ ٚإٕٵ نــإ ظــاٖوِٖ اؾــٛاىٴ إٕٵ نــإ ميــو مبٌــأي ١اسحــلاعٝني
ٚجواُٗٗٝا عً ٢ػلٜل اسواؾع.١
ٕ يف آـٌِ اسٌـأي ١بٹـني َـا نـإ جةـٝٸٔ اـطـأ عًُٝـا اٚ
ٚنٝـ نإ ؾًعٌٻ ٳَٔٵ ق ٳو ٳ
لّٴ نـ ٕٛاسةـاْ ٞايعًُٝـ ١قابًـ ١ي٬شحٗـاك ٚاـطـأ ؾٗٝـا،
ظٓٝا ْظوا إىل إٻ ايػايت عٳـ ٳ
ؾٝه ٕٛاجملحٗل غ٬ؾ٘ َكٔٸوا يف اشحٗاك.ٙ
ٌ ْاقٌٷ ؾحـ ٣ٛاجملحٗـل يػـري ٫ ،ٙهـتٴ عًـ٢
اسٌأي ١ايرآَٚ ١اـٌُ :ٕٛإما ْٳك ٳ
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ايٓاقٌ إعّ٬ٴ ايػري بحةلٍ ها ٟاجملحٗل ٚإٕٵ نإ اظٚ ٛإٕٵ نإ عً ٘ٝميو إما نإ
كط٦ا يف ْكً٘(.)1
ٌ إيٝــ٘ ايؿحــ ٣ٛبحػٝٸـو ها ٟاجملحٗــل ؾًعــلّ
اَٸـا اْــ٘  ٫هــت عًٝــ٘ إعــّ٬ٴ َٳـٔٵ ٳْكـ ٳ
اسكح٘ ٢ي٘ إم يٍٝٳ ايةكا٤ٴ عً ٢ايوٸا ٟا٭ٚٸٍ َٔ اسٓهو ظح ٢هتٴ ايـوٻكعٴ عٓـ٘٫ٚ ،
نإٳ ميو بحٌـةٝة٘ ظحٸـٜ ٢كـاٍ إْٸـ٘ عاَـٌٷ عًـ ٢ؿـ٬فٹ ٚظٝؿحـ٘ ؾٝصـتٴ عًٝـ٘ هٳكٵعـ٘
عكْـ ٬ظحٻـ ٢إما
ػ ايحٌةٝت إىل ميو عك ،٬بٌ َٳوٻ َٓٸا اسٓعٴ َٔ ٚٴشٛثٹ اٱعـ ِّ٬ٳ
يكُةٵ ِ
نــإ كط٦ــا يف ْكًــ٘ ،إ ّ٫إما ناْــخ ايٛاقع ـ ُ١عًــ ٢طة ـلِ اسٓكــ ٍٛــا ٜ ٫وٜــل ايِــوع
ٚقٛعٗا ،ؾٝصتٴ عً ٢نٌُِّ اظلٺ ٳهكٵعٴ ايعاٌَ َٔ غريِ اؿحٔاٍٖ بايٓاقٌ.
ض ايٓٸـ اق ٕ٬يف ْكـٌ ايؿحـ ٣ٛجٌـاقطا،
اسٌأي ُ١ايحٸاًعٚ ُ١اـٌُـ :ٕٛإما جٳعـاهٳ ٳ
ض
ٚننا ايةٝٸٓحإٚ ،إما جعاهض ايٓٻكٌْٴ َع ايٌٸُاع ...قُلِّ ٳّ ايٌٸُاعٚ ،ننا إما جعاهٳ ٳ
َا يف ايوًايَٚ ،...١ع جعاهض ايٓكٌٚ ...ايوًاي ١قُلِّّ ...ايوًايَ ١ع ا٭َٔ َٔ
ايػً (.)2
ل ِّ اؿــح٬فٹ ايــواَ ٟــٔ
يعــٌ ميــو َــع اجٸعــاكٹ جـأهٜف ايحعــاهٴض ا ٚايعًــِ بعٳ ـ ٳ
ل ِّ اؾُـع باؿُٵـٌ عًـ ٢جةټـلٍِ ايـوٸا ٟؾ٪ٝؿـنٴ باسحــأؿٸو،
اجملحٗـلٚ ،إ ّ٫ؾـٚ ٬ٳشٵـ ٳ٘ ٹيعٳـ ٳ
ٜ ٌٖٚٴكلٻّٴ ا٭ظْ ٳٗوٴ ٚايٓٻٕټ عً ٢ايظاٖو.
ني يف ايلٸ٫ي ١نُا هُع يف ا٭ؿةاه ا٫ ٚ؟
ني اسحعاهٗٳ ِ
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣ٳٜصٵ ٳُعٴ ٳب ٳ
ت عًـ٢
 ٟاجملحٗـل يف جًـو اسٌـأي ٫ ،١هـ ٴ
ٍ ها ٴ
لٳ
ِ جةـ ٸ
ٌ ؾح ٣ٛاجملحٗـل يػـري ،ٙذـ ٻ
ٌ ْاق ٷ
ٕ اسٌأي( :١إما ْك ٳ
( ْ )1ټ
ايٓاقٌ إع َٔ ّ٬مسع َٓ٘ ايؿح ٣ٛا٭ٚىل ٚإٕ نإ اظ ، ٛغ٬ف َا إما جةٝٸٔ يـ٘ ؿطـ ٙ٪يف ايٓكـٌ ،ؾ ْٸـ٘
هتٴ عً ٘ٝاٱع.)ّ٬
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١إما جٳعـاهٳضٳ ايٓٸـاق ٕ٬يف ْكـٌ ايؿحـ ٣ٛجٌـاقطاٚ ،نـنا ايةٝٸٓحـإٚ ،إما جعـاهض اي ٻٓكْـٌٴ َـع
ايٌٸُاع َٔ اجملحٗل ُؿاٖا قُلِّّٳ ايٌٸُاعٴٚ ،ننا إما جعاهٳضٳ َا يف ايوًايَ ١ع ايٌُاعٚ ،يف جعاهض ايٓكـٌ
َع َا يف ايوًاي ١قُلِّّ َا يف ايوًايَ ١ع ا٭َٔ َٔ ايػً ).
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ع ايٝـلٹ عـٔ ايظّٗـٛهِ يكوٜٓـ١ٹ
ع ايلٸ٫ي ٞهاشـعٷ إىل ٳهؾْـ ِ
ٚشٗإ! اقٛاٖٴُا  ;٫٭ٕٻ اؾُٵ ٳ
ٳٍّْٕ ا ٚاظٗو.
ت ايهـ ِّ٬قوٜٓـٓ ١ـاهؾ١
ٌ ٳبعٵـ ِ
شعٵ ِ
ٚبعةاه٠ٺ اؿوَ :٣وشعٴ اؾُع ايلٸ٫ي ٞإىل ٳ
ِ ٚاظـلٺ اٚ
عٔ ظاٖو بعت آؿو َٔٚ ،اسعًـ ِّٛاْٻـ٘ٴ ٜ ٫هـٕٛٴ إ ّ٫بايٓٸٌـة ١إىل َـحهًّ ٍ
ني ناْا يف ظهِ ايٛاظلٚ ،اَٻا َع جٳعټلك اسحهًِِّ َٛٗٛعا ٚظٴهُـا ؾـٚ ٬شـ٘
َحهًّ ٳُ ِ
ني قوٜٓـ ١عًـ٢
ئوف ظاٖو ن ّ٬اظـلٹُٖا بهـ ٍّ٬آؿـو; إم ٜ ٫هـٕٛٴ اظـلٴ ايهَ٬ٳـ ِ
اٯؿو ،ؾحأَٸٌ.
ذِٸ إٕٻ َا ٜٳظْ ٳٗوٴ َٔ اسٔٓٸـ َٔ جكـل ِِٜايٌٻـُاع عًـ ٢ايٓٸكـٌ ي ٳعًَّـ٘ٴ َـٔ شٗـ١ٹ إٻ
 َٔ ٞشٗحني ٚايٌٻُاع َٔ شٗٚ ١اظل.٠
ايٓٻكٌ ظٓٸ ٷ
ٜ َ٘ٓٚٳظْ ٳٗوٴ ٳٚشٵ٘ٴ جكلمي٘ عًَ ٢ا يف ايوٸًاي ١اٜ٘ا.
ٚاَٸا جوشٝػٴ ايوٸًـاي ١عًـ ٢ايٓكـٌ ؾـٮٕٻ ايوٸًـايَ ١ـع ا٭َـٔ َـٔ ايػًـ مبٓييـ١
ايٌٸُاع إٕٵ نإ ٖ ٛايهاجت ،ؾٜ ٬هٕٛٴ يف اؿكٝك ١بني اجملحٗل ٚايوًايٚ ١اًط.١
َٓٚــ٘ ٜظٗــو ٗٳـعٵـٴ َــا اُــوْا إيٝــَ٘ ،ــٔ جٛشٝــ٘ جكــل ِٜايٌٻـُاع عًــ ٢ايوًــاي١
اسأَْٛــَ ١ــٔ ايػً ـ  ،ا ٚنــإ َــا منوْــا َةحٓٝــا عًــ ٢ؼكّ ـل ايٛاًــط ١بــني اجملحٗــل
ٚايوٸًـايٚ ،١قــل عوؾــخ َٓعٗــا ،بــٌ ايحعكٝـلٴ إٻ نُـٌٻ َــا منوْــا َــٔ اسوشٸعــاد ٫
عٔٻٌ; ٭ٕٻ اسوشٸعٝٸ ١نأٌِٓ اؿُصٸٝٸ ١قحاش ١إىل كيٚ ،ٌٍٝي.ٍٝ
ٜوشعٴ إىل َٴ ٳ
ٚكع ٣ٛاًحؿاك ُ٠ميو َٔ اؿةاهِ ايرتاشٝػ(.)1
َلؾٛع ،١اٚٸ :٫باسٓع َٔ ايحعلٸ ٟعٔ اكيّ ٹ ١ا٭ظهـاِّ ،ايًّٗـِ ،إ ّ٫إٵ ٜكـاٍ :إٕٻ
ٍ بـٌ اسٛذـٛمِ بـ٘ يف ْكـٌ ايؿحـ٣ٛ
ميو َٓٗا اٜ٘اٚ ،ينا اظحًُٓا ظٴصٸٝٸـ ١ؿـا ايعٳـلٵ ِ

( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث.9
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ٚإٕٵ بٓٓٝا عً ٢علِّ ظٴصٸٝٸحٗا يف اسٛٗٛعاد.
ٌ
ٌ ا٭ظهـــاِّ ايهًُّٝـــ١ٹ َـــٔ ْٳكْـــ ِ
ٚاؿآـــٌ :إٕٻ ْكـ ـٌٳ ايؿحـــ ٣ٛاقْـ ـ ٳوثٴ إىل ٳْكْـــ ِ
اسٛٗٛعاد ،ؾٝأج ٞؾٗٝا ايرتاشٝػٴ اسٌطٛهٳٖٓ ُ٠اىٜٚ ،حعـلٻَ ٣ـا ٜحعـلٻ ٣إيٝـ٘ ٖٴٓـاى
اٜ٘اٚ ،يهٔٻ ا٭قوث َع ميـو ٚشـٛثٴ ا٭ؿـنٹ باسحـأؿٸو إٕٵ اظحُـٌ ػـلټ ٳك ايـوٸا،ٟ
ن باسٛذٛمِ ب٘ إٕٵ نإ.
ؿٳ
ٚإ ّ٫جٌاقطا ،ا ٚا ٳ
اسٌــأي ُ١ايٌــح :)1(ٕٛإما عوٗــخ ٌَــأيٜ ٫ ١عًــِ ظهُٗــاٚ ،مل ٜهــٔ ا٭عًــِ
تٚ ،إ ٫اظحـا ٚ ،إٕ
ظاٗوا ،ؾ ٕٵ اَهٔٳ جأؿري ايٛاقع ١إىل ظ٘ٛه ا٭عًِ ٚٳشٳٳـ ٳ
ٌ
ع إىل فحٗلٺ آؿو ا٭عًِٴ ؾا٭عًِٚ ،إٕٵ مل ميهٔ ميو عٳ ٹُ ٳ
شٳ
مل ميهٹٔٵ ا٫ظحٝا هٳ ٳ
ٔ ي٘ ميوٚ ،إ ّ٫هشعٳ إىل اٚذلِ ا٭َٛادٚ ،إ ّ٫عٌُ بظٓٸ٘،
بك ٍِٛاسِٗٛه إٕٵ اَٵه ٳ
ٔ كايؿَ ُ١ا اؿحـاه ٙيؿحـ٣ٛ
ٚإ ّ٫بٓ ٢عً ٢اظلٹ ا٫ظحُاينيٚ ،عً ٢ايحكاكٜو إٕٵ ٳج ٳةٝٻ ٳ
فحٗلٹ ٹ ٙنإ عً ٘ٝاٱعاك ٠ا ٚايك٘ا.٤
 ٫ىؿ ٢اْٸ٘  ٫إُهاٍٳ عٓلْا يف شٛاىِ ايعٳُٳـٌ بؿحـ ٣ٛغـري ا٭عًـِ إٕٵ يـِٵ ٳْعٵًـِٵ
خ َٹ ـٔٵ إٻ ايؿحــ٣ٛ
اؿح٬ؾ ـ٘ٴ َــع ا٭عًــِ يف ايؿحــ ٣ٛجؿٔــ ٫ٚ ٬ٝإمجــا ;٫ســا عٳ ٳوؾْ ـ ٳ
اسـايؿ َٔ ١ا٭عًِ َاْعٷ َٔ جكًٝل غريِ ٹ ٫ ،ٙإٻ ا٭عًُٝٸـُ ١ٳـوٵ ٚ ،عًٝـ٘ ؾـ ٬هـتٴ
عًْ ٹُ ٹ٘ مبـايؿحُٗا.
ل ِّ ٹ
عٳ
ع ٳ
عً ٘ٝجأؿريٴ ايٛاقعَ ١ٳ ٳ

(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما عٳوٳٗٳخٵ ٌَأيٜ ٫ ١عًِ ظهُٗا ٚمل ٜهُٔٵ ا٫عًـِ ظاٗـوا ؾـ ٕٵ اَهـٔٳ جـأؿ ٴٝو ايٛاقعـ١
إىل ايٌ٪اٍ هـت ميـو ٚإ ّ٫ؾـ ٕٵ اَٵهـٔٵ ا٫ظحٝـا جٳعٳـٝٻٔٳٚ ،إٕٵ ملٵ ٜٴُٵهٹـٔٵ هـٛىٴ اي ټوشـٛعٴ إىل فحٗـلٺ آؿـو
ا٭عًِ ؾا٭عًِ ٚإ مل ٜٴهُٔٵ ٖٓاى فحٗـلٷ آؿـو  ٫ٚهًـايح٘ هـٛىٴ ايعُـٌ بكـ ٍِٛاسِـٗٛهِ بـني ايعًُـا ٤إما
نإٳ ٖٴٓاى َٳٔٵ ٜكلهٴ عً ٢جعٝنيِ قـ ٍِٛاسِـٗٛهٚ ،إما عٳُٹـٌٳ بكـ ٍِٛاسِـٗٛه ذٴـِٻ جةـٝٻٔٳ يـ٘ بٳعٵـلٳ ميـو كايؿحـ٘
ع إىل اٚذــل
يؿحــ ٣ٛفحٗــلٹٙٹ ؾعًٝــ٘ اٱعــاك ٠ا ٚايك٘ــاٚ ،٤إما مل ٜكــله عًــ ٢جعــٝني قــ ٍِٛاسِــٗٛه ٜوشــ ٴ
ا٭َٛاد ٚإٕٵ مل ميهٔٵ ميو اٜ٘ا ٜٳعٵُٳٌٴ بظٓٸ٘ٹ ٚإٕٵ مل ٜهُـٔٵ يـ٘ٴ ظـٌّٔ بأظـلٹ ايطـوؾني ٜـة

عًـ ٢اظـلُٖا،

ٚعً ٢ايحكاكٜو بعل ا٫طّ٬ع عً ٢ؾح ٣ٛاجملحٗل إٕٵ نإ عٳُٳًُ٘ٴ كايؿا يؿحٛا ٙؾعً٘ٝٹ ا٫عاكٳ ٠ا ٚايك٘ا.)٤

شرح العروح الىثقى

118

ت جـأؿريٴ
ْعِ َع عًُٹ ٹ٘ مبـايؿحُٗا ٚي ٛامجا ٫يف َا ٜةحً ٞب٘ َٔ ايٛقـا٥ع ٚٳشٳـ ٳ
ايٛاقع ١إىل اطّ٬عٹ ٹ٘ عً ٢طوٜك٘  ٖٛٚق ٍٛا٭عًِ.
ٔ َٔ ا٭عًِ ظحٻـ٢
ٕ َٔ َٛاهكٹ علّ ايحُه ِ
َٚع علِّ إَٵهإِ ايحأؿري ؾٌٗ ٜٳهُ ٛٴ
هٛى ايوٸشـٛع إىل غـري ا٭عًـِ بٓـا٤ٶ عًـَ ٢ـا َٳـوٻ َٹـٔٵ إٻ ايوټشـٛعٳ إىل ا٭عًـِ ِإْٻُـا
ع علّ ايحُهّٔ ؾـَ ٬ـاْع َـٔ جكًٝـلٹ غـري ا٭عًـِ ،ا ٚإٻ
ٔٚ ،إَٸا َٳ ٳ
ٳٜصتٴ َع ايحٸ ٳُه ِ
علّ ايحُهّٔ اينُ ٖٛ ٟو ُ ٚشٛثٹ ايوټشٛعِ إىل غري ا٭عًِ غري ٖـنا ايٓٻعـَ ٛـٔ
علِّ ايحُهّٔ; ٭ٕٻ يف ايؿوض عٌو ا٫طّ٬ع عً ٢ؾحٛا ٙاجٸؿاق ٞيُعٵنهٻ ١ٜايٛاقع ١بعـل
لٙٴ ٚايحيّ بايعٌُ بؿحاٚ ،ٜ٘ٚشٗإ.
إٵ هشع إيٚ ٘ٝشعً٘ طوٜكا ،بٌ قًَّ ٳ
ٚعً ٢ا٭ٚٸٍ ٜ ٫ٳصتٴ ا٫ظحٝا ُ ٭ٕٻ اسؿوٚضٳ نْٛٴ٘ٴ َٔ َٛاهِ ٹك عٴٌٵـ ِو اّ٫طـ٬عِ
ث ايوټشٛع إي.٘ٝ
عً ٢ؾح ٣ٛا٭عًَِٚ ،ع٘ ٌٜكُ ُ ٚش ٛٴ
ت ا٫ظحٝــا ُ بــني َــا ٜٳعٵ ٳحُٹ ـٌٴ نْٛــ٘ ؾحــٛا ،ٙؾٝـحــاهٴ اظــٛ
ٚعًــ ٢ايرــاْٚ ٞٳشٳ ـ ٳ
ا٫ظحُا٫د إٕٵ نإ ٚإ ّ٫ؾٝصُع بني ا٫ظحُايني ا ٚا٫ظحُا٫د.
ٚميهــٔ إٵ ٜكــاٍ :إٕٸ َــع اَهــإ ا٫ظحٝــا ٹ مل ٜحعــنٻه ايوٸشــٛع إىل ا٭عًــِ
ؾٝصتَٚ ،ع علَ٘ ٌٜك ٚشٛثٴ ايوشٛع إي ٘ٝؾٝـحاه غري ا٭عًـِٚ ،إٕٵ مل ميهـٔ
ا٫ظحٝا ؾٌٗ هتٴ ايوٸشٛعٴ إىل غري ا٭عًـِ َٴعٸٓٝـا نُـا ٖـ ٛايظـاٖو َـٔ اسـنت ،اٚ
ِ َـع ٚشـٛكٹ
ٜٴصٵ ٳُعٴ بٚ ٘ٓٝبنيٳ اسواجت اسحأؿٸو ٠بٓا٤ٶ عً ٢إٻ طوٜك ١ٝق ٍٛغـري ا٭عًـ ِ
لّ ،ؾعاي٘ َع ٚشٛكٹ ٹ ٙظاٍ اجملحٗل اسٝٸخ.
ا٭عًِ غريٴ َعً١َٛٺ ،بٌ َعً ُ١َٛايعٳ ٳ
ض اسٌـأي ;١إم
ٚكع ٣ٛاْٸـ٘ يَٛ َٔ ٍٝاهك ايحُهٔ َٔ ا٭عًِ هشٛعٷ عٔ ؾوٵ ِ
خ إٻ عً٘ٝٹ ٜ ٫ٳصتٴ ا٫ظحٝا ُ َٔ اٚٸٍ ا٭َو.
ع ٳوؾْ ٳ
قلٵ ٳ
خ َٔ إٻ َع ايـحُهّٔ َـٔ ا٫ظحٝـا مل ٜحعـنٸه ايوٸشـٛعٴ
ايًِٗ إ ٫عًَ ٢ا عٳ ٳوؾْ ٳ
لَٹـ ـ ٹ٘ ٳٌٜٵـ ـكُ ُٚ ،ظ٦ٓٝـ ـنٺ ؾٝحعـ ـٝٻٔ ايوټشـــٛعٴ إىل غـــري ا٭عًـــِ
إيٝـــ٘ ؾٝصـ ـتٴَٚ ،ـــع عٳ ٳ
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َع ٚشٛك.ٙ
ٚاَٸا َع علّ اجملحٗل ؾظاٖوٴ اسنت جكلٸّ اسِٗٛه عًـ ٢جكًٝـل اسٝٸـخٖٚ ،ـ ٛعًـ٢
لَٹـ ٹ٘،
ايعُــٌ بــايظٔٚ ،يعـٌٻ ٚشــ٘ ا٭ٚٸٍ :إٸ جكًٝــل اسٝٸـخ ــا قــاّ ايـلٸي ٌٝعًــ ٢عٳ ٳ
ٚاسِــٗٛهٴ مل ٜٳكُ ـِٵ اي ـلٸيٌٝٴ عًــ ٢ظٴصٝٸحــ٘ َٚــع كٚهإِ ا٭َــو ب ـنيٳ ايعٳُٳ ـٌ بأظــلُٖا
ٜحعٝٸٔٴ ايعٳ ٳٌُٴ عً ٢ايراَْٚ ،ٞع علَُٗا ؾـايظٔټ اقـوثٴ ايطـومَٚ ،ـع علَـ٘ ٜحعـٝٻٔٴ
ايعٳ ٳٌُٴ با٫ظحُاٍ; ٭ٕٻ اسؿوٚض ايعًِٴ بعلّ ًٴك ٛايٛاقع.
ٚيهٔ يًٓؿٍ يف ٖنا ايحٸوشٝػ ٚايرتجٝتٹ  ;١ًًٛٚيعلّ كي ٌٍٝعًَٚ ،٘ٝـا مٴنٹـ ٳو
ٔ ايعٳُٳـٌ بـايظٔٸ
ٜ ٫وشعٴ إىل اىٜل َٔ اًحعٌإٍ مل ٜٳكُِٵ عً ٘ٝكيٌٝٷٚ ،اظحُاٍٴ جع ٸِ ٝ
ل ظـٔٻ
لا َٔ ايِټٗٵ ٳوٚ ،٠ؾح ٣ٛاٚذلِ ا٭َٛاد قا ِ٥ؾٝكلٻّٴ اٜٸا َُٓٗا طابٳ ٳ
ظٳ
لا ٳ
إما ٚٳاؾ ٳ
ايعاٌَٚ ،إٕٵ ؿايؿا ظٓٻ٘ٴ ؾا٭ظ ٛٹ اؾُٵعٴ بني َظْٓٛٹـ ٹ٘ ٚبُٗٓٝاَٚ ،ع عـلّ اٱَهـإِ
ٔ.
ل ِّ إَهإِ ا٫ظحٝا َحعٝٸ ٷ
عٳ
ع ٳ
ٌٚ ،ايحٛټقـٴ ٳَ ٳ
ؾايحـٝري َٴعٵ ٳح ٳُ ٷ
ع ٳُ ٹً ٹ٘ سا ٖـ ٛؾحـ ٣ٛا٭عًـِ ٜ ٫ـحِټ
لّٴ َٴطابٳك ٹ ١ٳ
عٳ
ـ ٳ
ذِٸ َا منو َٔ ٙاْـٸ٘ إٕٵ اْهِٳ ٳ
خ ٹَٔٵ إٻ قٍٛٳ غريٳ ا٭عًِِ َع ايعصـي عـٔ ايوٸشـٛع
يف اسوجة ١ا٭ٚىل شٳيٵ ٳَا; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
إىل ا٭عًِ ظٴصٻُ ١وع ،١ٝؾـٚ ٬ٳشٵـ ٳ٘ يٲعـاكَ ٠ـع اسـايؿـٚ ،١اَٸـا يف ًـا٥و اسواجـت
ؾُٝهٹٔٴ إٵ ٜكاٍ:
ٌ مبكلَِّادٹ اٌْ٫لاكٖٚ ،ـٜ ٛٴٛشٹـتٴ
إٕٻ ٳٚشٵ ٳ٘ ايوټشٛعِ إيٗٝا يٍٝٳ إ ّ٫ظٴهِْٴ ايعٳكْ ِ
نٕٛٳ َا ٜٳعٵهُِٴ بـ ٹ٘ ايعكٌ ٜٚٳعِّٓٝٴ٘ٴ يًعاٌَ َٔ ايعٌُ عً ٢اسِٗٛه ا ٚاٚذل ا٭َـٛاد
ا ٚايظٔٸ ظٴصٸُ ١وع ،١ٝغا ُ١ٜا٭َو نْٛٴـ٘ٴ اقـوث ايطّـوم إىل ايٛاقـع ،ؾـ ٕٵ ٚاؾكـ٘ اٚ
ع اٌْ٫ـلاك
ل ٳهؾْـ ِ
ـ ٳَِٵػٛي ١بٳعٵـ ٳ
ص ٹ٘ اشياٚ ،إ ّ٫بكٝخٵ ٹمَٻ ُ١اسهًَّ ٹ
ص ٹ
ل ظصٸ َٔ ١ظٴ ٳ
ٚاؾ ٳ
ٚؾحػ باث ايعًِ ٚايعٌُ.
ْعِ َٔ ها ٣ظٴصٸٝٸ ١ؾح ٣ٛاسؿ

اٜ٘ا َٔ بـاث اٌْ٫ـلاك مل ٜهـٔٵ ؾـومٷ عٓـلٳٙٴ
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ث اٱعـاك ٠اٚ
بني اسعُ ٍِٛب٘ يف اؿـايني ،ؾـُٝهٹٔٴ اسٓـعٴ عـٔ عـلِّ اٱشـياٚٚ ٤شـ ٛٹ
ايك٘ا ٤عً.٘ٝ
ل غـري ،ٙذـِٻ َـادٳ،
ل فحٗـلا ذـِٸ َـادٳ ،ؾكًَّـ ٳ
اسٌأي ١ايٛاظلٚ ٠ايٌح :ٕٛإما قًَّ ٳ
ل ٳَٔٵ ٜكٍٛٴ بٛشٛثٹ ايةكا٤ٹ عً ٢جكًٝلٹ اسٝٸخ ا ٚشٛاى ،ٙؾٌٗ ٜٳةك ٢عً ٢جكًٝـلٹ
ؾكًَّ ٳ
اجملحٗلٹ ا٭ٚٸٍ ا ٚايراْٞ؟ ا٭ظٗوٴ ايراْٚ ،ٞا٭ظَ ُ ٛواعا ُ٠ا٫ظحٝا .
ٜٓ ٫ةػ ٞاٱُهاٍٴ يف إٸ ا٭ظٗو ا٭ق ٣ٛبكا ٙ٤عً ٢جكًٝل ايراْ ٞإٕٵ نإ ؾحـ٣ٛ
ايرايز شٛاىٴ ايةكا ،٤بٌ عًٜ ٘ٝهٕٛٴ هٴشٴٛعٳـ٘ٴ إىل ا٭ٚٸٍ جكًٝـلا ابحـلاٝ٥ا َـٔ اسٝٸـخ;
ْ٫كطاعِ ايحكًٝل ا٭ٚٸٍ بايعل ٍٚإىل ايراْ.ٞ
ٔ إٵ
ْعــِ بٓــا٤ٶ عًــ ٢قــ ٍِٛايرايــز بٛشــٛثٹ ايةكــا٤ٹ ٚعــلِّ شــٛاىِ ايعٴـل ٍِٚاَٵهـ ٳ
ٜهٕٛٳ علٚي٘ إىل ايراْ ٞقوٻَـا غـريٴ ْاؾـنٺ ،ؾـٜ ٬هـٕٛٴ علٚيُـ٘ٴ ٓـعٝعا ،ؾٝصـتٴ إٵ
ٜةكــ ٢عًــ ٢جكًٝــل ا٭ٚ ،ٍٚي ـ ٍٝميــو جكًٝــلا ابحــلاٝ٥ا يــ٘ َٓــ٘; يؿٌــاكٹ عٴلٴٚيٹ ـ ٹ٘ إىل
ايراْ.ٞ
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣ؾحٛاٙٴ بٛشـٛثٹ ايةكـا٤ٹ َكح٘ـا ٙإٵ ٜهـٕٛٳ ميـو جهًٝؿـا يـ٘ َـٔ
ظني َٛد اجملحٗل ا٭ٚ ،ٍٚإٕٸ هشٛع٘ إىل ايراْ ٞمل ٜهٔ مبعًّ ٹ٘ ،غاٜـ ُ١ا٭َـوِ نـإٳ
َعنٚها يف اسـايؿ ٹ ،١ؾٝصتٴ عً َٔ ٘ٝظني ؾح ٣ٛايرايز جكًٝل ا٭ٚٸٍ عًـَ ٢ـا نـإٳ
َٴكح٘ٚ ٢اقعٹ ٹ٘ مبكح٘ ٢ؾح ٣ٛايرايز.
إٕٵ قًخَ :ٴكح٘ ٢جكًٝلٹ ايرايز ٚإٕٵ نإٳ ؾٌاكٴ ايوٸشٛع إىل ايراْ ٞإ ّ٫إٻ ؾحـٛاٙٴ
مل ٜٳهُٔٵ ظصٻ ١يف ظٳلِّ اسكًّل ظنيٳ علٍ إىل ايراْ ،ٞؾهـإ علٚيُـ٘ٴ إيٝـ٘ ظـني علٚيٹـ ٹ٘
ٓعٝعا َٚطابكا يؿحَ ٣ٛكًّـلٚ ،ٙؾحـ ٣ٛايرايـز إْٸُـا ٓـاهٳ ظٴصٻـ ١يـ٘ بعـلٳ اْك٘ـا٤ٹ
جكًٝـلٹ ايرــاْ ،ٞؾٝهــٕٛٴ جكًٝـلٴٙٴ ايٌٻـابلٴ جكًٝــلا ٓــعٝعاَٚ ،عــ٘ ٜهــٕٛٴ ايوٸشــٛع إىل
ا٭ٚٸٍ جكًٝلا ابحلاٝ٥ا.
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قًخٴ :ٳْ ٳعِٵ إْٸُا نإ جكًٝلا ٓعٝعا إىل ىَإِ َٛدٹ ايرٸاْٚ ،ٞإَٸـا بعـل ٙؾٝصـتٴ
عًٝــ٘ إٵ ٜوجٸ ـت آذــاه ايعــل ٍٚايؿاًــل مبكح٘ــ ٢ؾحــ ٣ٛايرايــزٚ ،عًٝــ٘ ؾــٜ ٬هــٕٛٴ
هشٛع٘ إىل ا٭ٚٸٍ جكًٝلا ابحلاٝ٥ا.
ٚيعٌٻ اسٌأي َٔ ١ؾوٚعِ َا َٳوٻ َٔ ٌَـأي ١اٱشـيا٤ٹ ٚإٻ ايؿحـ ٣ٛاسحـأؿوٜ ٠هـٕٛ
مبٓيي١ٹ ايٓٸٌف ا ٚناُـؿا عـٔ ؾٌـاك َـا ؿايؿـ٘ َـٔ ا٭عُـاٍ َـٔ قةـٌ ٚقٛعـ٘ٚ ،قـل
عوؾخ إٻ َكح٘ ٢قٛاعل ايطوٜكٚ ،١ٝإٕٵ نإٳ ٖ ٛايراْ ٞإ ّ٫إٻ ايظـاٖو إٻ ا٭ؾعـاٍ
ايٌابك ١اي

ناْخ َٔ قةٌ اسٛٗٛع سا ٜـأجٜ ٫ ٞـ٪ذٸو ؾٗٝـا ا٫شحٗـاك اسحـأؿو ،ؾُـا

ع َــٔ ايحكًٝــل ايٌٸ ـابل يًُصحٗــل ايرــاْ ٞاْعك ـلٳٜ ٫ٚ ،ــ٪ذوٴ ؾٝــ٘ ؾحــ ٣ٛايرايــز،
ٳٚق ـ ٳ
ؾا٭ظٗو َا يف اسنت َٔ ايةكا ٤عًـ ٢جكًٝـل ايرـاْٚ ٞإٕٵ نـإ ا٭ظـَ ُ ٛواعـا ٠ا٭ٚٸٍ
اٜ٘ا.
ل ايحكًٝل اؿن ايوًايٚ ١ا٫يحياّ بايعٌُ
اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝايٌحٜ :ٕٛهؿ ٞيف ؼك ِ
مبا ؾٗٝا ٚإٕٵ مل ٜعًِ َا ؾٗٝا ٚمل ٜعٌُ ،ؾًَ ٛاد فحٗل ٙشاى ي٘ ايةكاٚ ،٤إٕٵ نإٳ
ا٭ظَ ُ ٛع عـلّ ايعًـِ بـٌ َـع عـلّ ايعُـٌ ٚيـ ٛنـإ بعـل ايعًـِ عـلّٴ ايةكـا٤
ٚايعلٍٚٴ إىل اؿٞٸ ،بٌ ا٭ظ ٛاًحعةابا عًٚ ٢ش٘ٹ علِّ ايةكا٤ٹ َٴطًكا ٚيـ ٛبعـل
ايعًِ ٚايعٌُ.
َـوٸ إٸ ا٭ظٗــو َواعــا ُ٠ايعُــٌ يف ؼكـل ايحكًٝــلٚ ،إُــهاٍٴ ايـلٸٚه اسعــوٚف ٫
ٌ ي٘ ،نُا َٳوٻ إٻ ٌَـأي ١ايةكـا٤ٹ ٚعلَٹـ ٹ٘ غـريٴ ٳَةٓٝـ١ٺ عًـ ٢نـ ِٕٛايحكًٝـلٹ َٴصٳـوٸكٴ
عٔٻ ٳ
َٴ ٳ
ايعٳ ٳٌُ اَ ٚٴطًْل ا٫يحـياّ; إم َـة ( )1عًـ ٢شوٜـإِ اًحٔـعاثٹ اؿصٸٝـ ١ا ٚاؿهـِ
ٌ
ايؿوع ٞا ٚإط٬م ا٭َو بايٌ٪اٍ ،ؾاْٸـ٘ ٜحعكَّلٴ مبصـوٸ ٹك ايعًـِ ٚيـ ٛمل ٜحعكّةـ٘ عٳُٳـ ٷ

( )1ننا يف اسـط. ٛ
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ٚإٕٵ شعًٓا ايحكًٝلٳ عةاهٳ ٠عٔ ايعٌُ.
ْعِ ميهٔ إٵ ٜكاٍ :إٕٻ ايحكًٝلٳ ي ٛنإ فوٻك ا٫يحـياّ نـإٳ ايعٳُٳـٌٴ اسحـأؿٸوٴ عٓـ٘
بكا٤ٶ ٚإٕٵ اعحاْا ؾ ٘ٝايعٌُ مل ٜهـٔ ميـو بكـا ٳ ٤بـٌ جكًٝـلا ابحـلاٝ٥ا َٴعوٻَـا ،ؾٛشـ٘ٴ
ابحٓا٤ٹ اسٌأي١ٹ عً ٢ؼكٝلِ َعٓ ٢ايحكًٝلٹ ٚايحكًٝل ا٫بحلا ٞ٥ظحٻ ٢ليّٴ بعلَ٘ إٕٵ نإٳ
َٔ اؾواكٹ ايحكًٝل ا٫بحلا.ٞ٥
ل ِّ شٳـ ٳٛاىِ ايحكًٝـلٹ ا٫بحـلاٞ٥ٸ َـٔ اٱمجـاع إٕٵ
يهٔ َٳوٻ ًابكا إٻ َا كٳٍٻ عً ٢عٳ ٳ
ٌ َٛجٹـ ٹ٘ ظٴصٸـ ١يًعـاَٞٸ
ًًُّٓا ٙؾ ًٌُّْ٘ ٬يف َرٌ اسٛهك اين ٟنإٳ ؾح ٣ٛاجملحٗـلٹ قةٵـ ٳ
ٚمل ٜعٌُ ب٘ اجٸؿاقا ا ٚعٔٝاْا ،ذِٻ َادٳ ،ؾُٝهٔ إٵ ٜكاٍ ظـٛاىٙٹ ظ٦ٓٝـنٺ ٚإٕٵ نـإ
جكًٝلا ابحلاٝ٥ا; يعلّ ايلٸي ٌٝعً ٢ظوَح٘.
ٚعًــ ٢ا ِّٟظــاٍٍ ؾًُٸ ـا اظحُــٌ نــٕٛٴ ميــو ايحكً ٝـلٴ ابحــلاٝ٥ا َٴعوٻَــا َــٔ شٗ ـ١ٹ
ل ِّ ايعٹًِْ بٌ ٚايعٌُ علّٴ ايةكاٚ ٤ايعلٍٚٴ إىل اؿـٞٸ،
اٱمجاع نإ ا٭ظَ ُ ٛع عٳ ٳ
ٚإٕٵ نإ ٖنا ا٫ظحٝا ُ َٴعاهٳٗا باظحُاٍِ ظٴوٵ ٳَ ٹ ١ايعٴل ٍِٚبٓا٤ٶ عًٚ ٢ٴشٛثٹ ايةكـا،٤
ػ ا٫ظحٝــا يف اؾاْــتٹ
يهٓٻ ـ٘ٴ مل ٜعــنتِ باظحُــاٍ ٚشــٛث ايةكــا ;٤ي٘ــعؿ٘ٚ ،هٳشٻ ـ ٳ
ٌ ا٭ظَ ٛٴطًكا يف ٚشـ٘ٹ عـلِّ ايةكـا٤
اٯؿو; ٚي٘عـ اظحُاٍِ ٚشٛث ايةكا ٤شٳ ٳع ٳ
ٚايعلَ ٍِٚطًكا ٚإٕٵ نإ قل عٳ ٹٌُ.
اسٌأي ١ايرايرٚ ١ايٌـح :ٕٛيف اظحٝاطـادٹ ا٭عًـِ إما مل ٜهـٔ يـ٘ ؾحـٜ ٣ٛحـٝٸـو
اسكًّل بني ايعٌُ بٗاٚ ،بٳني ايوٸشٛع إىل غري ٙا٭عًِ ؾا٭عًِ.
٭ٕٸ َعٓ ٢ا٫ظحٝا ٖـ ٛايحٛقّــٴ يف ايؿحـَٚ ،٣ٛـع جٛقّؿٹـ ٹ٘ يف ايؿحـَ ٫ ٣ٛعٓـ٢
يحكًٝـلٹ ٹ ،ٙؾ َٸـا إٵ وحــا ايعــاَٞټ عًــ ٢ايٓٸعــ ٛايــن ٟاظحــا ا٭عًـِٴ اٜ ٚوشـعٴ إىل
غريٚ ،ٙاَٸا إما شٳٗـٌٳ َـا اؾحـ ٢بـ٘ٹ ا٭عًـِٴ ؾٗـٌٵ هـٛىٴ يـ٘ ايوټشـٛعٴ إىل غـري ٙاّٵ ٫؟
ِ اؿح٬ؾ٘ َع غري ا٭عًِ ؾ ٬هـٛى يـ٘ ميـو ،بـٌ هـتٴ
ايظاٖوٴ شٛاُىٴ ،ٙا َّ٫إما عٳ ٹً ٳ
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عً٘ٝٹ ا٫ظحٝا .
ٌ يف َٔ مل ٜـحُهٔ َـٔ ايوټشـٛعِ
ؿ ٳ
ٔ َٔ ا٫ظحٝا ٹ اٜ٘ا كٳ ٳ
ل ِّ ايحُهَّ ِ
ْعِ َع عٳ ٳ
إىل ا٭عًِ ،ؾصاى ي٘ جكًٝل غريَٚ ،ٙٳوٻ جؿٌٔٝٴ ميو.
اسٌأي ُ١ايوٸابعٳٚ ُ١ايٌح:)1(ٕٛ
ا٫ظحٝـــا ُ اســـننٛه يف ايوًـــاي ١إٕ نـــإ ٌَـــةٛقا بـــايؿح ٣ٛاًَ ٚعٛقـــا بٗـ ـا
اًــحعةابٞٷ ،شــاى يًُكًّـل جونــ٘; ٭ٕٻ ايٌــةلٳ ٚايًّعــٛمٳ بــايؿح ٣ٛكيٝـٌٷ عًــ ٢عــلّ
جٛقؿ٘ يف اسٌأي ،١بٌ َع اٱؾحا ٤ي ٛا ٳَ ٳو بأْٻ٘ٴ ٜ ٫رتى  ٫هـتٴ َحابعحـ٘ ،إ ّ٫إٵ ٜهـٕٛ
ميو َٓ٘ هٴشٛعا عٔ ايؿحٚ ،٣ٛاَٸا إٕٵ مل ٜٳهُـٔٵ ٳٌَـةٛقا ًَ ٫ٚعٛقـا بـ٘ ؾـ ٬هـٛىٴ
عًُْٹـ ٹ٘ بؿحـ ٣ٛفحٗـلٹ ،ٙؾٝصـتٴ عًٝـ٘ ا٫ظحٝـا اٚ
لّٴ ٹ
عٳ
يًُكًِّل جونُ٘ ٭ٕٻ اسؿوٚضٳ ٳ
ِ جٛقؿـ٘ ا ٚمل ٜعًـِ اؿح٬ؾـا بٳٝٵٓٳـ٘ٴ ٚبـني ميـو ايػـري ايـنٟ
عًٹـ ٳ
هشٛع٘ إىل غري ٙإٕٵ ٳ
ٜوشع إي.٘ٝ
()2

اسٌأي ١اـاٌَٚ ١ايٌح :ٕٛيف ٓٛه ٠جٌا ٟٚاجملحٗلٜ ٜٔحـٝٸو...

َوٻ ايهّ٬ٴ يف ٖن ٙاسٌأيٚ ١يف ظهِِ ايحةعـٝت يف ايعُـٌ ايٛاظـل ،ظحٸـ ٢يف َـا
نإ ايعٳ ٳٌُٴ بؿحٵ ٣ٛنًُٗٝا باط ،٬ؾواشٹعٵ اسٌأي ١ايرايرٚ ١اير٬ذني.
ٌ ٷو عً٢
ع ٹ
ًٚ ُ١ايٌحٸ ٫ :ٕٛىؿ ٢إٻ جِـٕٝٳ َٛاهِ ٹك ا٫ظحٝا ٹ ٳ
اسٌأي ُ١ايٌٸاكٹ ٳ
(ْ )1ــٕ اسٌــأي( :١ا٫ظحٝــا اســننٛه يف ايوًــاي :١إَــا اًــحعةابٖٚ ،ٞــَ ٛــا إما نــإ ٌَــةٛقا اًَ ٚعٛقــا
بايؿحٚ ،٣ٛإَٸا ٚشٛبٞٷَ ٖٛٚ ،ا مل ٜهٔ َٳعٳ٘ٴ ؾحٌُٜٚ ،٣ٛٸ( ٢با٫ظحٝا اسطًل)ٚ ،ؾٜ ٘ٝحـٝٸو اسكًّـل بـني
ع إىل
ايعٳُٳـٌِ بــ٘ ٚايوټشٴـٛع إىل َٴصٵح ِٗـلٺ آؿــوٚ ،اَٸـا ايكٌــِ ا٭ٚٸٍ ؾـ ٬هـتٴ ايعُـٌٴ بـ٘ ٫ٚ ،هــٛىٴ ايوټشــ ٛٴ
ايػري ،بٌ ٜحـٝٸو بني ايعٳُٳٌ مبكح٘ ٢ايؿحٚ ،٣ٛبني ايعٌُ ب٘).
ت ظحٸـ ٢يف
(ْٕ )2ټ اسٌأي( :١يف ٓٛه ٠جٌا ٟٚاجملحٗلٜ ٜٔحـٝټو بنيٳ جكًٝل اُِّٜٗا ُا ،٤نُا هـٛىٴ يـ٘ ايحةعـ ٝٴ
اظهاّ ايعٌُ ايٛاظل ،ظحٻـ ٢اْــٸ٘ يـ ٛنـإ َـر ٬ؾحـ ٣ٛاظـلُٖا ٚشـٛث شًٌـ ١اً٫ـرتاظٚ ١اًـحعةاث
ايحرًٝـز يف ايحٌـةٝعاد ا٫هبـعٚ ،ؾحـ ٣ٛاٯؿـو بـايعهٍ ،هـٛىٴ إ ٜٴكًِّـل ا٭ٚٸٍٳ يف اًـحعةاث ايحرًٝـز،
ٚايراْ ٞيف اًحعةاث اؾًٌ.)١

شرح العروح الىثقى

124

ايعاَٞٸ.)1(...
َوٸ اْـٸ٘ ي ٍٝيًعاَٞٸ ا٫ظحٝا إ ٫بعلٳ ايوټشٛعِ إىل فحٗلٹ ٹ ٙبحِـ ِٕٝا٫ظحٝا
ٚنٝؿٝح٘ٚ ،عً ٘ٝؾـ ٬فـاٍ هلـن ٙاسٌـأي ١إ ّ٫يةٝـإِ ا٫ظحٝـا يف اسٌـا ٌ٥اسيبـٛه ٠إٕٵ
اهاك اسكًِّلٴ ا٫ظحٝا ؾٗٝا.
ٚظ٦ٓٝنٺ ؾٓك :ٍٛقٛي٘ٚ( :قل ٜهـٕٛٴ ا٫ظحٝـا يف جـوى ا٫ظحٝـا ) ٜٓةػـ ٞجكٝټـلٴٙ
عَ ،ـر٬
ع بنيٳ ا٫ظحُاينيٚ ،إ ّ٫ؾٝهٕٛٴ ا٫ظحٝا ُ يف اؾُٵـ ِ
بٔٛهٳ ٹ ٠علِّ إَهإِ اؾُٵ ِ
يف اسراٍِ اسننٛه يف اسـنت :ا٭ظـ ُ ٛايٗٛـ٤ٛٴ باسـا٤ٹ اسٌـحعٌُ اسؿـوٚض ا٫مٔـاه
ٚايحُٝټِ ،ذِٻ ائٻ ،ُ٠٬ؾٝصتٴ ميو إٕٵ نإ ا٫ظحٝا ُ بايحٸوى ٚٴشٛبٝـا ٌٜٚـحعت إٕٵ
نإ اًحعةابٝا.
ْعِ إما مل ٜحُهَّٔ َٔ ا٫ظحٝا ٹ باؾُع نإٳ َا مٳنـ ٳوٙٴ اظحٝاطـاٚ ،إ ّ٫ؾًـٍٝٳ يف
َا منو اظحٝا .
نُا إٸ قٛيـ٘( :ؾـا٭ظ ٛجـوى ٖـنا ا٫ظحٝـا ) ٜعـ  :ا٫ظحٝـا ُ بايحرًٝـز يف
ٗٝلِ ايٛقخٳ ٜٓةػ ٞجكٝٸل ٙاٜ٘ا بإٔٻ ا٭ظ ٛجوىُ ايحرًٝزٹ ٚايك٘ا ٤ؿاهط ايٛقـخ،
ٚإ ّ٫ؾًٍٝٳ يف جوىٹ ايحرًٝز اظحٝا .
ـ
ْعِ يف اسٌأيحني جوشٝػٷ ٭ظلٹ ا٫ظحُايني عً ٢اٯؿو; يك ٠ٛاظلٹ ٹُٖا ٗٚٳـعٵ ٹ
طـ٬عِ
(ْ )1ـٕټ اسٌـأي ٫( :١ىؿـ ٢إٻ جِــٕٝٳ َـٛاهِكٹ ا٫ظحٝـا ٹ عٳٌٹـوٷ عًـ ٢ايعـاَٞٸ; إمٵ  ٫بٴـلٻ ؾٝـ٘ َـٔ اّ ٫
ايحاّٸَٚ ،ع ميو قل ٜٳحٳعاهٳضٴ ا٫ظحٝاطإِ ،ؾ ٬بٴلٻ َٔ ايحٸوشٝػٚ ،قل ًٜ ٫حٳؿٹخٴ إىل إُـهاٍِ اسٌـأي ١ظحـ٢
وحــا ٚ ،قــل ٜهــٕٛٴ ا٫ظحٝــا ُ يف جــوى ا٫ظحٝــا َ ،ــر ٬ا٭ظــ ُ ٛجــوىُ ايٗٛــ ٤ٛباســا٤ٹ اسٌــحعٌُِ يف هٳ ْؾـعِ
اؿلسٹ ا٭نا ،يهٔٵ إما ؾُـوِضٳ امٔـاهٴ اسـا٤ٹ ؾٝـ٘ ا٭ظـ ُ ٛايحٗٛـ ٪بـ٘ ،بـٌ هـت ميـو بٓـا٤ٶ عًـ ٢نـِٕٛ
ز يف
اظحٝــا ايــرتى اًــحعةابٝاٚ ،ا٭ظــ ٛاؾُــعٴ بــني ايحٗٛــ ٪بــ٘ ٚايحــُٝټِٚ ،اٜ٘ــا ا٭ظــ ٛايحرًٝــ ٴ
ٔـ ٠٬ؿــاهطٳ
ايحٌــةٝعاد ا٭هبــع ،يهـٔٵ إما نــإٳ يف ٗــٝلِ ايٛقـخٹٜٚ ،ٳ ًْـيٳّٴ َــٔ ايحرًٝـزٹ ٚقــٛعٴ بٳ ٵعـتِ اي ٻ
ايٛقخٹ ،ؾا٭ظ ُ ٛجٳوٵىُ ٖنا ا٫ظحٝا  ،اًٜ ٚيّ جون٘ٚ ،ننا ايحـُٝټِ بـاؾٕٸ ؿـ٬فٴ ا٫ظحٝـا  ،يهـٔ إما
مل ٜٳهُٔٵ َٳعٳ٘ٴ إٖ ّ٫نا ؾا٭ظٛٳ ُ ايحُٝټِٴ ب٘ٚ ،إٕٵ نإٳ عٓل ٙايطني ـ َر ٬ـ ؾا٭ظ ٛاؾُع ٖٚهنا).
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اٯؿو ٚيٍٝٳ يف ميو اظحٝا  ،إَ ّ٫ع جٳ ٳعنټ ِه اؾُٵع.
ٚنـنا قٛيُـ٘ٴ يف اسرـاٍ ايرايــز( :ؾــا٭ظ ُ ٛايحـُٝټِ بــ٘) يــ ٍٝؾٝـ٘ اظحٝــا  ،بــٌ
ا٫ظحٝا ُ باؾُع بني ايحُٝټِ ب٘ ٚاسوجة١ٹ اسحأؿو ٠إٕٵ نإٚ ،إ ٫ؾـاؾُٵعٴ بـني ائٸـ٠٬ٹ
بٗنا ايحُٝټِ ٚايك٘ا ٤ؿاهط ايٛقخ ،اينٚ ٖٛ ٟظٝؿ ١ؾاقل ايطٗاه.٠
اسٌأي ١ايٌابعٚ ١ايٌح :)1(ٕٛقٌټ ايحكًٝل ٖ ٛا٭ظهاّٴ ايؿوع ،١ٝؾـ ٬هـو ٟيف
آ ٍٛايلٸ ٫ٚ ٜٔيف ٌَا ٌ٥آ ٍِٛايؿك٘ ٫ٚ ،يف اسٗٛـٛعاد اسٌـحٓةط ١ايعوؾٝـ١
ٚايًػ ٫ٚ ١ٜٛيف اسٛٗٛعاد ائِّوؾ.١
لّٴ شــٛاىِ ايحكًٝــل يف آــ ٍِٛايعكا٥ــل ؾؿــَ ٞــا ٜــحُهَّٔ ؾٝــ٘ َــٔ ايعًــِ
اَٸ ـا عٳ ـ ٳ
ل ِّ ايـلٸيٌٝ
ِ ؾًٹعٳـ ٳ
ع ايعٳصٵـيٴ عـٔ ؼٔـ ٌِٝايعٹًْـ ِ
ؾًٲمجاع ٚاٯٜادٹ ٚا٭ؿةاهٚ ،اَٸـا َٳـ ٳ
عً ;٘ٝإم  ٫هتٴ ؼٌٔٝٴ ايظٔٸ اٜ٘ـا ظحٸـٜ ٢ٴكـاٍ إْٸـ٘ َـٔ طُوٴقٹـ ٹ٘; ٭ٕٻ اسطًـٛث ٖـٛ
ت بػـريٚ ،ٙكيٝـٌٴ اٌْ٫ـلاك غـريٴ شـاهٍ
ًك ايطًَّتٴ ٫ٚ ،طً ٳ
ا٫عحكاك ،ؾُع جعنٸ ِه ٹ ٙٳ
ـ يف
ل ِّ شـــٛاىِ ايحٛقـ ـ ٹ
ؾٝـــ٘; إم يـــٍٝٳ اسطًـــٛث ؾٝـــ٘ ايعٳُٳـ ـٌ ٫ٚ ،كيٝـ ـٌٳ عًـــ ٢عٳـ ـ ٳ
ا٫عحكاكادٖ ،نا.
ت اهبـاثٹ ايـلٸٜاْادٹ ك ٕٚآؿـو َٴعٝٻٓـا
َ٘اؾا إىل اْٸ٘  ٫طوٜلٳ يـ٘ إىل جكًٝـلٹ ٳبعٵـ ِ
لّٴ ايحياَ٘ بِ٤ٞٺ ظحٸـٜ ٢حةـٝٸٔ
ٚايحٸـٝري بٓٝٳٗٴِ ،يٍٝٳ يف احملنٚهِ اْكٕ َٔ جٛقؿ٘ ٚعٳ ٳ
ي٘ ا٭َو.
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١قٌټ ايحكًٝل َٚـٛهكٖ ٙـ ٛا٭ظهـاّٴ ايؿوعٝـ ١ايعًُٝـ ،١ؾـ ٬هـو ٟيف آـ ٍٛايـلٸ ٫ٚ ٜٔيف
ٌَــا ٌ٥آــ ٍِٛايؿكــ٘ ٫ٚ ،يف َٳةــاك ٨اً٫ــحٓةا َــٔ ايٓٸعــٚ ٛائٸــوف ٚمُٖٛــا  ٫ٚيف اسٗٛــٛعاد
اسٌحٓةط ١ايعوؾ ١ٝا ٚايًػ ٫ٚ ١ٜٛيف اسٗٛـٛعاد ائـوؾ ،١ؾًـُ ٛـوَّ اسكًِّـلٴ يف َـا٥عٍ اْــٸ٘ سـو ا ٚؿٳـٌٸ -
َرٚ - ٬قاٍ اجملحٗل اْـٸ٘ سوٷ  ٫هٛى ي٘ جكًٝل.ٙ
ْعِ َٔ ظٝز إْ٘ كاٷ عاكٍٴ ٜكةٳٌٴ قٛيُ٘ٴ نُا يف اؿةاه ايعـاَٞٸ ايعـاكٍ ٖٚهـناٚ ،اَٸـا اسٗٛـٛعادٴ اسٌـحٓةط١
ايِوع ١ٝنائٸٚ ٠٬ائٸٚ ّٛمُٖٛا ،ؾٝصو ٟايحكًٝٴل ؾٗٝا نا٭ظهاّ ايعًُ.)١ٝ
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ْعــِ إٕٵ ها ٣غــري ٙايٛآــٌ إىل اؿــلٸ متهّٓٳــ٘ ٚمل ٜٳـٳـــٵ َــٔ إٵ ؤــٌ يــ٘
ا٫عحكاك باـ٬ف شاىٳ ينيو ايػري إٵ ًٜيَـ٘ بحعٔـ ٌِٝايظـٔٸ اٜ ٚـأَو ٙبحكًٝـلٹ َٳـٔٵ
ٜوا ٙعً ٢اؿلٸ ،بٌ ٜ ٫ةعٴلٴ ٚشٛب٘ عً.٘ٝ
ٚاَٸا اسٛٗٛعاد اً٫حٓةاطّ ١ٝايعٴوٵؾّ ١ٝا ٚايًّػ ١ٜٛؾايظـاٖو شوٜـإٴ ايحكًٝـل ؾٗٝـا
إما مل ٜحُهٔ ايعاَ َٔ ٞجعًُّٗا عوؾا ا ٚيػ ;١إم  ٫طوٜلٳ ي٘ ظ٦ٓٝنٺ غـريٴ ،ٙؾ ْٸـ٘ إما
ل َؿٗــ ّٛايػٓــا ٤ا ٚائٸ ـعٝل بٓؿٌــ٘ ،ؾــأٟټ طو ٜـلٍ يــ٘ إىل هؾــع
مل ٜــحُهّٔ َــٔ ؼك ٝـ ِ
ايِٸةٗٳ ٹَٛ َٔ ١اهكٹٖـا غـريٴ ايحكًٝـل؟ نٝــ  ٫هـٛىٴ ايحكًٝـلٴ ؾٗٝـاٚ ،ؼكٝـلٴ اؿـلٸ ؾٝـ٘
قحاطٷ إىل شوؾٍ ٚجعلٚ ٌٍٜجوشٝػٍ ،ؿٴٔٓٛا َٳٔٵ ٳ ٜٳو ٣ايـلٸيٌٝٳ عًـ ٢شٳـ ٳٛاىِ ايحٸكًٝـلٹ
يف ايؿُوٚع قاعل ٠هٴشٛعِ اؾاٌٖ إىل ايعامل ٚايٌٸـ ٳٝو ٠اؾاهٜـ ١عًـَ ٢واشعـ١ٹ ايٓٸـاَ
يف نٌُ ٓٓـٺ إىل اٌٖ ؿاجٗا.
اسٌأي ١ايرآَٚ ١ايٌح ٫ :ٕٛجعحا ا٭عًُ ١ٝيف َا اَو ٙهاشعٷ إىل اجملحٗلْ ،عـِ
ا٭ظٛ

يف ايكاٗ ٞإٵ ٜه ٕٛاعًِ َٔ ميهٔ هشٛع اسرتاؾعني اي.)1(٘ٝ

اَٸ ـا عــلّٴ اعحةــاهِ ا٭عًُٝــ ١ؾٲط٬قــادٹ َرــٌ قٛيــ٘ٚ( :اَٸ ـا اؿــٛاكس ايٛاقعــ١
ؾــاهشعٛا ؾٗٝــا إىل هٴٚا٠ٹ اظاكٜرٓــا)(ٚ )2قٛيــ٘( :فــاه ٟا٭َــٛه بٝــلٹ ايعٴًُٳــا،)3()٤
ل ايعــاكٍٚ ،مجًـَٗٓ ١ـا ٚإٕٵ ناْـخٵ َطًكـُ ١ــاًَ١
ًٚـا٥و َـا كٳٍٻ عًـْٝ ٢ابٳـ ٹ ١اجملحٴِٗـ ٹ

(ْٕ )1ټ اسٌأيٜ ٫( :١عحاٴ ا٭عًُ ُ١ٝيف َا اَٴوٴ ٙهاشـعٷ إىل اجملحٗـل إ ّ٫يف ايحكًٝـلٚ ،اَٸـا ايٜ٫ٛـ ١عًـ ٢ا٭ٜحـاّ
ٚاجملاْني ٚا٭ٚقاف اي

َ ٫حٛيّ ٞهلا ٚايٓٛاٜا اي

ٞٓٚ ٫ٻ هلـا ٚمـ ٛميـو ؾـٜ ٬ٴعٳحٳـاٴ ؾٗٝـا ا٭عًُٝـ،١

ْعِ ا٭ظ ُ ٛيف ايكاٗ ٞإٵ ٜهٕٛٳ اعًِ َٳٔٵ يف ميو ايةًل ا ٚغريّ ٙا  ٫ظٳوٳطٳ يف ايحٸواؾُعِ اي.)٘ٝ
( )2نُاٍ ايل ،ٜٔايِٝف ائلٚم 484ٖ ،باث  .45ايػٝة ،١ايِٝف ايطًٚ .291ٖ ،ًٞٛـا ٌ٥ايِـٝع،١
اؿو ايعاًَ( ،ٞايك٘ا ،٤ابٛاث ٓؿاد ايكاٗ ،)ٞباث ،11ؾٚ ،9يف مجٝع ايوٚاٜاد (هٚا ٠ظلٜرٓا).
( )3ؼـ ايعك ٍٛعٔ آٍ ايوًـ ،ٍٛابـٔ ُـعة ١اؿوٸاْـ( :238ٖ ،ٞميـو بـإٔٸ فـاه ٟا٭َـٛه ٚا٭ظهـاّ
عً ٢اٜل ٟايعًُا ٤باهلل ا٭َٓا ٤عً ٢ظ٬ي٘ ٚظواَ٘.)...
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ث ايوټشـٛع إىل
٘ ِِٗ عًـٚ ٢ٴشـ ٛٹ
يًك٘ا ٤اٜ٘ا ،إ ّ٫إٻ كع ٣ٛاٱمجاع يف ن ِّ٬ٳبعٵ ٹ
ت ا٫ظحٝا ؾٚ ٘ٝإٕٵ نإ مل ٜرٴةخٵ عٓلْا ٖنا اٱمجاعٚ ،قٛٻٜٓا شـٛاىٳ
ش ٳ
ا٭عًِ اٚٵ ٳ
ِ
ض يف اؿُهْـ ِ
ل بٓٝٳٗٴُـا جعـاهٴ ٷ
ايوشٛع إىل نٌُِّ فحٗلٺ عاكٍٍ يف ايك٘ا ،٤إ ّ٫إٵ ٜحعٳكَّـ ٳ
عًــٚ ٢ٳشٵــ ٺ٘ شــا٥يٍ َُٓٗــا ٜكــلٸّ ا٭عًــِٚ ،قــل ٜٴـؿٔــٳـٌٴ ب ـنيٳ ايحٸواؾُــع يف ايِټــةٴٗادٹ
ٕ ا٭ٚٸٍَِٓٚ ،ـأٙ
اؿُهْ ٹُٝٸـ ٹٚ ١اسٛٗٛعٝٸـ ١ؾُٝٵٓٳـعٴ َـٔ اعحةـاهِ ا٭عًُٝٸــ ١يف ايرـاْ ٞك ٚٳ
إٻ ظكٝك ١ايرتاؾُع يف ايِټـةٗادٹ اؿهُٝــٸ ١جكًٝـلٴ اسحعـانٹُني اؿـانِ ،يهٓٸـ٘ اُـحةاٙٷ،
ٌ ايك٘ــا٤ٹ بــايؿح ٣ٛيــ ٍٝجكًٝــلا َُٓٗــا يــ٘ٚ ،قــل َٳ ـوٻ ايهــّ٬ٴ يف ٚٴشــٛثٹ
٭ٕٻ ؾٔٵ ـ ٳ
جكل ِِٜا٭عًِ إما اؿحاهٳٙٴ اظلُٖا اْـٻ٘ ٜ ٫ٳصٛىٴ ايحٸواؾُعٴ إىل غريِ ٹٚ ٙايٓٸكت ٚاٱبـواّ
ؾ.٘ٝ
ٍ هاٟٴ اجملحٗل ٌٖ هتٴ عً٘ٝٹ إعّ٬ٴ اسكًِّلٜٔٳ
اسٌأي ُ١ايحاًعٳٚ ُ١ايٌحٸ :ٕٛإما جٳ ٳةلٻ ٳ
()1

اّ ٫؟...

ع
ع َٛاؾك ٹ ١ايؿح ٣ٛايٌٸـابك ١ي٬ظحٝـا ٚ ،اَٸـا َٳـ ٳ
 ٫إُهاٍٳ يف علِّ ايٛشٛث َٳ ٳ
ِ َٳـٔٵ
اسـايؿ ٹ ١يـ٘ٴ ؾٔٳوٜػٴ اسنتِ ايٛشٛثٴٚ ،ؾ ٘ٝإُهاٍٷ :ٳَوٻدٵ اٱُاهٳ ُ٠إيٝـ٘ يف ظٴهْـ ِ
اؿطأ يف ايٓكٌ ؾواشعْ ،عِ ٖ ٛاظ. ٛ
اسٌأي ُ١ايٌةع ٫ :ٕٛهٛىٴ يًُكًِّل إشوا٤ٴ ا٭ٓ ٍٛيف ايِٸةٗاد اؿهُ.)2(١ٝ

ٕ اسٌأيــ( :١إما جةـلٍ ها ٟاجملحٗـل ٖـٌ هـت عًٝـ٘ اعـ ّ٬اسكًّـل ٜٔاّ ٫؟ ؾٝـ٘ جؿٔـٌٝٷ ،ؾـ ٕٵ ناْـخ
( ْ )1ٸ
ايؿح ٣ٛايٌابكَٛ ١اؾك ١ي٬ظحـٝا  ،ؾايظـاٖو علّ ايٛشٛثٚ ،إٕٵ ناْخ كايؿـ ١ؾـا٭ظ ٛاٱعـ ّ٬بـٌ ٫
ىً ٛعٔ ق.)٠ٛ
(ْ )2ــٕټ اسٌــأي ٫( :١هــٛىٴ يًُكًِّــل إشــوا ٤آــاي١ٹ ايــاا ،٠٤ا ٚايطَّٗٳــاه ،٠ا ٚاً٫حٔــعاث يف ايِٸــةٗاد
اؿهُٚ ،١ٝاَٸا يف ايِةٗاد اسٛٗٛع ١ٝؾٝصـٛىٴ بعـل إٵ قًَّـل فحٗـل ٙيف ظٴصٝٸحٗـا َ -ـر - ٬إما ُـوّ يف إٸ
عوٳمٳ اؾُٓٴت َٔ اؿواّ ْٳصٍٷ اّٵ ٫؟ يٍٝٳ ي٘ إشوا٤ٴ آٌ ايطٗـاه ،٠يهـٔ يف إٻ ٖـنا اسـا ٤ا ٚغـري٫ ٙقحـ٘
ايٓٻصاً ١اّ ٫؟ هٛىٴ ي٘ إشواٖ٩ا بعلٳ إٵ ق ًَّلٳ اجملحٗل يف شٛاى اٱشوا.)٤
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ش ٳوٜاْٗا ايؿعٕٴ ايػري اسُهٔ َٔ اسكًل.
٭ٕٸ َٔ ُو ٹ ٳ
ع اؾوٜــإِ ي ـ٘ٴ إٵ ٜٴؿ ـ
ع ٳَ ٳٛاْٹ ـ ٳ
ٕ اجملحٗ ـلٴ ٚهٳؾ ـ ٳ
ْعــِ يــ ٛؾعٳ ـ ٳ

ب ـإٔٻ اســٛهكٳ َٳ ـٛٵ ِهكٴ

اً٫حٔــعاث ا ٚايــاا ٠٤ا ٚاُ٫ــحػاٍ ا ٚايحـــٝري ،يه ـٔٻ اجملــو ٣ظ ٦ٓٝـنٺ يــ ٍٝإّ٫
اجملحٗل; ٭ٕٻ َكح٘ٝاد ا٭ٓ ٍٛاٜ٘ا ج٪ؿٳنٴ َٓ٘.
ٚاَٸــا يف ايِٸــةٗادٹ اسٗٛــٛع ١ٝؾًُٸــا مل ٜحٛقّـــٵ عًــ ٢ايؿعــِٕٚ ،يــً ٛٳــًَُّٓا
ن ايؿحـ ٣ٛظوٜاْٗـا َـٔ اجملحٗـلٹ شـاى يـ٘
جٛقؿٗا عً ٘ٝنإٳ هٓا يًُكًِّل اٜ٘ا إما اؿٳـ ٳ
إشواٖ٩ا بعل ؼكل َٹٛهكٖا.
اسٌأي ١ايٛاظل ٚايٌٸةع :)1(ٕٛاجملحٗل ايػـري ايعـاكٍ ا ٚاجملٗـ ٍٛاؿـاٍ ٚإٕٵ مل
ٳٜصٴـيٵ جكًٝـلٴٙٴ  ٫ٚايوٻشٴـٛعٴ إيٝــ٘ يهــٔ ؾحــاٚا ٙيعُــٌ ْؿٌــ٘ ظٴصٻـ ١ؾايعلايـَ ُ١ٴعحٳةٳـو ٠يف
ني نْٛٹـ ٹ٘ َٛذٛقـا بـ٘ اّ
م بٳـ ٳ
لَ ،ـٔ غـريِ ؾـوٵ ٍ
اسٛٗٛعِ يف ظٴهِْ اسكًِّل كٴٕٚٳ ْؿٍِ اجملحٳ ِٗ ٹ
لاي ١ؾ ٖٛ ٘ٝاظحُاٍٴ ننب٘ يف ؾحٛا ،ٙا ٚعلّ إجعـاثٹ
ٜ ،٫ع  :يٍٝٳ ٳٚشٵ٘ٴ اعحةاهِ ايعٳ ٳ
ٳْظ ِو ٹ ٙيف اشحٗاك ٙظحٻٜ ٢كاٍ :إْـٸ٘ إما ٚذل ب٘ ٗٳعـٳ ٖنا ا٫ظحُـاٍ ؾٝعـٛى جكًٝـل،ٙ
بٌ اعحةاهٴ ايعلاي ١ي٘ َٛٗٛع ١ٝيف ظهِ ايػري.
ٚنــنا  ٫جٓؿـنٴ جٔـوټؾاج٘  ٫ٚظٴهُْٹـ ٹ٘ يف ا٭َــٛه ايعاَــ ;١ســا َٳـوٻ َــٔ إٻ اعحةــاهٳ
ِ ايػـري يـ٘ َٗٛـٛع ،١ٝؾـ ٬جٳٓٵؿـنٴ جٔـوٸؾاج٘ يف اؿكـٛم ٫ٚ ،ا٭َـٛه
لاي ٹ ١يف ظٴهْ ِ
ايعٳ ٳ
اسوشٛع ١إي ٘ٝظحٻ ٢ي ٛنإ َٛذٛقا ب٘.
ٚيهــٔ يكا٥ـٌٍ إٵ ٜكــ :ٍٛإٕٻ اعحةــاهٳ ايعلايـ١ٹ ُٳـوٵ ايوٸشــٛعِ إيٝــ٘ ٚايحــأَني َــٔ
ع ايٝلٹ عًَ ٢ٳـاٍِ اجملٓـٚ ِٕٛائٻـػري ٚايػا٥ـت ؾُٝٵٓٳـعٴ عـٔ ميـو،
عٓلٚ ،ٙشٛاىٴ ٳٗٚٵ ِ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١اجملحٗل غري ايعاكٍ ا ٚفٗ ٍٛاؿاٍ  ٫هٛىٴ جكًٝلٴٙٴ ٚإٕٵ نـإٳ َٛذٛقـا بـ٘ يف ؾحـٛاٚ ،ٙيهـٔٻ
ؾحاٚاَ ٙعحا ٠يعٌُ ْؿٌ٘ٚ ،ننا ٜٓ ٫ؿنٴ ظٴهُْٴ٘ٴ  ٫ٚجٔوٻؾاجٹ٘ٹ يف ا٭َٛه ايعاَٸـٜ٫ٚ ٫ٚ ،١ـ ١يـ٘ يف ا٭ٚقـاف
ٚايٛٳٓٳاٜا ٚاَٛاٍِ ايكُٔٻو ٚايػٴٝٻت).
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ن ،ؾـ٬
ل ايٛاقـع ائـعٝػ ،بـٌ عًـ ٢طةـل ؾحـٛاْ ٙٳؿـ ٳ
اَٸا يـ ٛجٳٔٳـوٻف ؾٗٝـا عًـ ٢طةـ ِ
ٌ اؿلٻ إىل اٖٵ ٹً ٹ٘ ٜٚهٕٛٴ ٓاظت اؿل بو٦ٜاٚ ،ننا ٜ ٫ٳ٘ٵـ ٳُٔٴ َـاٍٳ
ٓ ٳ
ٳٜ٘ٵ ٳُٔٴ ي ٛاٚٵ ٳ
عٚ ١ايػةطـ ،١بـٌ ميهـٔ إٵ ٜٴـلٻع٢
ف ؾ ٘ٝعً ٢طةلِ اسٔـً ٳ
ٔوٻ ٳ
ايػا٥ت ٚائٸيبٸ ي ٛجٳ ٳ
ن
ِ عًـ ٢طةـلِ ؾحـٛاٚ ٙاقعـا ْٳؿـ ٳ
إٸ اجملحٗل اين ٟظاٖٹوٴ ظاي٘ ايعلايٚ ١ايحٸكـ ٢إما ظٳهـ ٳ
ِ ب٘ عً ٢احمله ِّٛعًٚ ،٘ٝبةاي ٞاْٸ ٞهاٜخٴ يف بعتِ ٳهًـاٌ٥
ظٴهُْٴ٘ٴ ٚاشوَ ٣ا ظٳه ٳ
بعتِ ا٭ؾاٌٗ ّٔ عآوْاِٖ ْظريٳ َا منوج٘.
اسٌأي ١ايراْٚ ١ٝايٌةع :ٕٛايظٔټ به ٕٛؾحـ ٣ٛاجملحٗـل نـنا ٜ ٫هؿـ ٞيف شـٛاى
()1

ايعٌُ...

ٌ ب٘ٹ نحابا ًٚٴٓٻٚ ١إمجاعا ٚعك ،٬عًَ ٢ا ظٴوِّ ٳه يف قًّـ٘ ،ظحٸـ ٢إما
ؿوَ ١ايعٳ ٳُ ِ
مل ٜحُهّٔ َٔ ايعًِ; إم هت عً ٘ٝظ٦ٓٝنٺ ا٫ظحٝا ٚ ،إما عٌـو ا ٚمل ٜـحُهّٔ قًَّـل
خ َـٔ عـلّ ايـلي ٌِٝعًـ٢
غريٜ ٫ٚ ،ٙعٌُ بظٓٸ٘ بؿح ٣ٛفحٗل ٙعًَ ٢ا َٳوٸ; سا عٳ ٳوؾْـ ٳ
ٌ ب٘ عٓـل جعٌٸـو
ظٴصٸ ١ٝؾحٛاٚ ،ٙي ٛنإ ظٓٸ٘ٴ يف جعٝٸٔ ؾح ٣ٛفحٗلٹ ٹ ٙظصٸ ١يحعٝٸٔ ايعٳ ٳُ ِ
ت عً ٘ٝهعاَ ١ٜا ظٓٻـ٘ َـٔ اؿهـِ ايـٛاقعٚ ،ٞقـل عوؾـخ
ش ٳ
ا٫ط٬ع عً ٢اجملحٗل ٚٳ ٳ
ت إيٝـ٘ اسِـٗٛه ا ٚاٚذـل ا٭َـٛاد ٚإٕٵ شعًٓـا مـٔٴ
ؿ٬ؾ٘ٚ ،إٕٻ اسحٸةـع ٖـَ ٛـا مٳٖٳـ ٳ
ا٫ظحٝا يف اؾُع بُٗٓٝا ٚبنيٳ َا ظٓٻ٘.
ٚعً ٢نٌُِّ ظاٍٍ ؾعٴصٝٸ ١ظِّٓ ٹ٘ يف جِـ ٕٝؾح ٣ٛفحٗلٹ ٹ ٙمل ٜٳلٴٍٸ عً ٘ٝكيٝـٌٷ ٚإٕٵ
ٌ َـٔ قـٍِٛ
ظٔٳـ ٳ
بًؼ إىل َوجٳ ٳة ٹ ١ا٫طُٓ٦إِ ٚايٛذٛم ٚإٕٵ نإ ايظـٔٸ ا٫طُٓ٦ـاْ ٞإٕٵ ٳ
ايػري نإٳ ظٴصٻ ١نُا َٳوٻ ٳبٌٵ اكٸعٓٝا عً ٘ٝايٌري.٠
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١ايظٔټ به ٕٛؾح ٣ٛاجملحٗل ننا ٜ ٫هؿ ٞيف شٛاى ايعُـٌ ،إ ّ٫إما نـإ ظآـَ ٬ـٔ ظـاٖوِ
صـ ١إ ٫إما نــإ
يؿظٹـ٘ٹ ُـؿٹاٖا ،ا ٚيؿـظٹ ايٓاقــٌ ،اَ ٚـٔ ايؿاظــ٘ يف هًــايح٘ٚ ،اؿآــٌ :إٕٻ ايظـٔٸ يــ ٍٝظ ٸ
ظآ َٔ ٬ظٛاٖو ا٭يؿاظ َٓ٘ ا َٔ ٚايٓاقٌ).
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ْعِ ي ٛنإ ظٓټ٘ َٔ ظاٖوِ يؿـظٺ ًٳـ ٹُ ٳع٘ٴ ُٹـؿاٖا اْ ٚكـ ٬نـإٳ ظٴصٻـً٫ ،١ـحكواهِ
ٌ بايظٛاٖو َٔ غري جكٝٸل ب ؾاك ٠ايظٔٸ.
بٓا٤ٹ ايعٴك ٤٬عً ٢ايعٳ ٳُ ِ

فصنٌ
فــٌ املًـــاه
ع ٚع٬قٚ ،١يٍٝ
اسا٤ٴ :إَٸا َطًلٷَ ٖٛٚ ،ا ٜٴطًلٴ عً ٘ٝاسا٤ٴ عٴوؾا َٔ ،غري جًٛټ ٍ
َــا منوْــا ٚمنــو ٙايؿكٗــا٤ٴ ؼلٜــلا سؿٗــ ّٛاسـا ،٤نٝـــ! ٖٚــَ ٛــٔ اٗٚــػ اسؿــاِٖٝ
ايعوؾ ،١ٝبٌ ايػوضٴ اْٸـ٘ ٜ ٫عحا يف َؿٗ َ٘ٛإٓ ّ٫عٸ ١إط٬م يؿظ اسـا ٤عًٝـ٘ عوؾـا
َٔ غري ظاش١ٺ إىل قوٜٓـ ،١غـ٬ف اس٘ـاف ايـنٜ ٫ ٟٳٌـحعلٸ إطـ٬م اسـا ٤عًٝـ٘ إّ٫
بع٬قٚ ١جًٛٸع.
ؾحـوطٴ اسا٥عاد اي

ٜٔ ٫ـػټ ا٫طـ٬م عًٗٝـا إ ّ٫باعحةـاه اسةايػـ ١يف اسٝعـإ،

نُا ٜكاٍ يًلٖٔ ٚايعٌٌ اسا٥عني يف َكاّ اسةايػ ١يف َٝٳعاْٗا :إْٸُٗا َا.٤
َ ٌٖٚرٌٴ ابٛاٍ اؿٛٝاْاد اسأنٛي ١ايًعـِ ٚعوقٗـا ٚعـوم اٱٌْـإ كاؿـٌٷ يف
اس٘اف؟
ا٭قْ ٣ٛعِٚ ،يًعلّ ٚش٘ٷ ،ظٝزٴ إٻ ظاٖو ايؿكٗـا ٤يف عٓـٛإ ايةـاث إٻ اسـا٤ٳ
إَٸا َطًلٷ اَ٘ ٚاف اْـٸ٘ ٜعحا يف ؼكّل عٓٛإ اس٘اف إط٬مٴ اسا ٤عًٝـ٘ ؾعـ٫ٚ ،٬
ٜطًل ؾع ٬عً ٢اسننٛهاد.
ْعِ ٜٓطةل عًَ ٢رٌ َا ٤ايٛهك.
ٚؾٝـــ٘ :اْـ ــٸ٘ ُ ٫ٴـ ـةٗ ١يف نـــ ٕٛعاَٸـ ـ ١اسعٔـــواد َـــٔ اس٘ـــافَ ،ـــع اْـ ــٸ٘ ٫
ٜٓطةل عًٗٝا يؿظ اساْ ،٤عِ ٜعحـا ٓـع ١ا٫طـ٬م عًٗٝـا ٖٚـ ٞيف اؾُٝـع َحعككـ١
فاىا.
ٚنٝـ نإ ؾاس٘اف عً ٢اقٌاٍَّٗٓ :ا :اسعحٔو َٔ ا٭شٌاَّٗٓٚ ،ا:
اسُحيط بػري ٙا ىوش٘ عٔ ٓلم اًِ اسا ٤ب ٬قوٚ ،١ٜٓإ ٫ؾًـ ٍٝنـٌٸ َـيط
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ٜٛشت إٗاؾ ١اسا.٤
ٚاسطًــل اقٌــاّ :اؾــاهٚ ،ٟايٓــابع غــري اؾــاهٚ ،ٟاية٦ــوٚ ،اسطــوٚ ،ايهــو،
ٚايكً.ٌٝ
ايظاٖو إٕٻ غوٗ٘ منو ايعٓا ٜٔٚايٛاقع ١يف يٌـإ ا٭كيـَٗٛ ١ـٛعا يٮظهـاّ،
عُٻـا يف يٌـإِ ايؿكٗـا٤
ٚعً ٘ٝؾهإ عً ٘ٝمنْوٴ اؿُٸاّ اٜ٘اٚ ،إ ٫ؾـٚ ٬شـ٘ٳ يعٴلٚيٹـ ٹ٘ ٳ
َٔ ايحكٌ :ِٝباؾاهٚ ٟايوانل َٚا ٤اية٦و ،ذِٸ جكٌِٝٴ ايوانلٹ إىل ايكًٚ ٌٝايهرري.
ٚعً ٢اٟٸ ظاٍٍ ؾهٌټ ٚاظـلٺ َٓٗـا َـع عـلّ َ٬قـا ٠ايٓٻصاًـ ١طـاٖو َٴطِّٗـو َـٔ
اؿلس ٚاـةز.
ٚايظــاٖو إٸ ايحكٝٸ ـل بعــلّ َ٬قــا ٠ايٓصاًــٜ ٫ ١وشــع إىل اؾُٝــع; ٗــوٚه ٠إٸ
اس٬قا ٠غري َ٪ذو ٠يف ايهوٸ ٚاؾاهٚ ٟاسطو َٚـا ٤اية٦ـو ؾٝهـٕٛٴ قٝـلا يهًّٝـ ١اؿهـِ،
ٜع  :إٻ اؿهِٳ بطٗـاه ٠اؾُٝـع َِـوٚط ١بعـلِّ َ٬قـا٠ٹ ُـ٤ٞٺ َٓٗـا يًٓٸصاًـ ،١اٚ
ٌَاق َ٘ٓ ١يف ايحعةري.
ذــِٻ ايــليٌٝٴ عًــ ٢طٗــاه٠ٹ اســا ٤يف آــًٹ ٹ٘ ٖــ ٛايــلٸيٌٝٴ عًــ ٢طٗــاه ٠غــريَ ٙــٔ
ا٭شٌاّ علا ا٭َـٛه ايعِـو ،٠بـٌ ْؿـٍٴ عـلِّ ايٓصاًـاد ك ٕٚا٭شٌـاّ ايطـاٖو٠
ط.
ط َا ؿٳ ٳو ٳ
كيٌٝٷ عً ٢طٗاه ٠ا٭ُٝا ٤مبكح٘ ٢طةٝعحٗا ا٭ٚىل ٚإٕٸ َا ؿٳ ٳو ٳ
ٚاَٸا نَ ْ٘ٛٴطِّٗوا َـٔ اؿـلس ٚاـةـز ؾٲط٬قـادٹ ايػٌـٌ يف اسكـاَني ،ايـ
قــله َحٝكٓٗــا ؼكّكــ٘ باســاَ ،٤ٴ٘ــاؾا إىل اسٌــحؿاكٹ َــٔ ايهحــاث ٚا٭ؿةــاه اسحؿّوقــ ١يف
ا٭بٛاث اي

ًٳ ٳحُٴوټ عًٝو إٕٵ ُا ٤اهلل.

اسٌأي ١اٚ٫ىل :اسا ٤اس٘اف َع علّ َ٬قاج٘ يًٓصاً ١طاٖو ،يهٓٸ٘ غري َٴطِّٗو
 َٔ ٫اؿلس  َٔ ٫ٚاـةز ٚي ٛيف ظاٍ اٗ٫ـطواهٚ ،إٕٵ ٫قـ ٢لاًـ ١جـٓصٸٍٳ
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()1

َطًكا...

اَٸا طٗاهج٘ َع طٗاه ٠آً٘; ؾًٹُا َوٻ يف طٗاه ٠اسا ٤اسطًـلَٓٚ ،ـ٘ ٜٴعًـِٴ يـيّٚ
ٖنا ايكٝل نُا يف بعت ايعةاهاد.
ٚاَٸــا اْٸــ٘ غــري َطِّٗــ ٍو َــٔ اؿــلس ٚاـةــز; ؾًً٬حٔــعاث; َــع أْــوافٹ
ا٫ط٬قـــاد; َ٘ـــاؾا إىل قٛيـــً٘( :ـــةعإٳ اهلل نٝــــ ٜطٗـــو َـــٔ غـــري َـــا،)2()٤
ٚقٛيـــ٘(:نـــإ بٓـــ ٛاًـــوا ٌٝ٥إما آـــاث اظـــلِٖ قطـــو ٠بـــ ٍٍٛقوٗـــٛا ؿـــَِٗٛ
ع اهللُ عًـــٝهِ مبـــا بـ ـنيٳ ايٌٸـ ـُاٚ ٤ا٭هض ؾصعـــٌ يهـــِ اســـا٤
باسكـــاهٜت ؾأًٚٳـ ـ ٳ
طٗٛها)(ٚ ،)3قٛي٘ جعاىل :ؼفرلرنض ترجِذُواْ هبء فرترٍوَّوُنىاْغ( ،)4ظٝز اْــٸ٘ يـ ٛنـإ غـري اسـا٤
َطٗٸـوا مل وٌٴـٔ ا٭َـوٴ بــايحُٝٸِ َــع عــلِّ ٚشــلإِ اســاٚ ،٤غريٖــا ــا ٜطًّـعٴ عًٗٝــا
اسًحؿخٴ إىل اؿةاه ايحُٝٸِ.
َٚا ٚهك يف بعت ا٭ؿةاه ايِـامَ ٠ـٔ شـٛاى ايٗٛـ ٤ٛمبـا ٤ايـٛهك(َ )5طـوٚؾٷ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١اسا ٤اس٘اف َع علّ َ٬قاجـ٘ يًٓصاًـ ١طـاٖو يهٓٸـ٘ غـري َٴطِّٗـوَ ٫ ،ـٔ اؿـلس َ ٫ٚـٔ
اـةز ٚي ٛيف ظاٍ اٗ٫طواهٚ ،إٕٵ ٫ق ٢لاً ١جٓصٻٍ ٚإٕٵ نـإ نـرريا بـٌ ٚإٕٵ نـإٳ َكـلاه ايــ نـوٸ،
ؾ ْٸ٘ ٜٓصٴٍٴ مبصـوك َ٬قـا ٠ايٓصاًـٚ ١يـ ٛمبكـلاه هاَِ ابـو٠ٺ يف اظـل اطواؾـ٘ ؾٝـٓصٍ نًّـْ٘ ،عـِ إما نـإ
شاهٜا َٔ ايعاي ٞإىل ايٌٸاؾٌ ٫ٚقً ٢اؾً٘ ايٓصاًـٜ ٫ ١ـٓصٍ ايعـايَٓ ٞـ٘ ،نُـا إما ٓٴـتٻ اؾـ٬ث َـٔ
إبوٜل عًـٜ ٢ـلٹ نـاؾوٍ ،ؾـٜ ٬ـٓصٴٍٴ َـا يف اٱبوٜـل ٚإٕٵ نـإ َحٸٔـ ٬مبـا يف ٜـلٚ .)ٙاؾُـّ٬ثَ :ـا ٤ايـٛهك،
ؾاهًٞٷ َعوٸث.
( )2ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعـاًَ( ،ٞايطٗـاه ،٠ابـٛاث ايٓصاًـاد) ،بـاث ،29ؾٚ ،7يـ ٍٝؾٝـ٘ قٛيـً٘( :ـةعإ
اهلل).
( ٫ َٔ )3و٘و ٙايؿك ،٘ٝايِٝف ائلٚم ،ط( ،10ٖ ،1باث اسٝاٚ ٙطٗوٖا ٚلاًحٗا) ،ؾ.13
(ًٛ )4ه ٠ايٌٓا ،٤اٯ.43 ١ٜ
( )5ايهايف ،ايهً( ، ٝايطٗاه ،٠باث ايٓٛاكه) ،ؾ( : 12عً ٞبٔ قُـل عـٔ ًـٌٗ بـٔ ىٜـاك عـٔ قُـل بـٔ
ع ٢ٌٝعٔ  ٍْٜٛعٔ اب ٞاؿٌٔ  قاٍ قًخٴ ي٘ :ايوشٌ ٜػحٌٌٴ مبا ٤ايٛهك ٜٚحٗٛأ بـ٘ ئًـ٠٬؟ قـاٍ:
 ٫بأَ بنيو)ٚ .اين ٟاؾحـ ٢ظـٛاى ٙايِـٝف ائـلٚم يف اهللاٜـ ٫ٚ ،66 - 65ٖ ،١اعـوف َـٔ اؾحـ٢
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ٚإٕٵ اؾح ٢ب٘ بع٘ٴِٗٚ ،نإ يف ا٭ؿةاه َا ِٜٗل باؾُع بٓٝـ٘ ٚبـني ا٭ؿةـاه ايلايـ١
عًــٚ ٢شــٛث ايــحطٗري باســا ٤باؿُــٌ عًــ ٢ظــاٍ اي٘ــوٚهٚ ،٠ميــو ٭ٕٸ اؾُــع
ط يًِام عٓٗا.
بايحعةٸلٚ ،ايحؿٔ ٌٝؾوعٴ اؿُصٝٸٚ ،١ايِنٚمٴ كوِ ٷ
ٚاَٸـا اْٻـ٘ ٜـٓٵصٴٍٴ مب٬قــا ٠ايٓصاًــ ١ؾًكاعــل ٠جــٓصٸٍ نـٌٸ َــا٥عٍ بــٌ نـٌٸ هطـتٺ
باس٬قا ،٠اسٌحؿاك َٔ ٠ا٭َو ب هاق١ٹ ايكٹلٵه اينٚ ٟٴشـلد ؾٝـ٘ ؾـأهٚ ،٠إهاقـ ١ايـلٖٔ
ٚاييٜخ اينَ ٟاجخ ؾ ٘ٝؾأهَ ٠ٴعًِّكا إٜا ٙبكٛي٘ٚ( :إٕٵ نإ ما٥ةا ؾأهِقْ٘ٴ(.))1
ٚشعــٌ َ -ــٔ ا٭ؿةــاه اسٌــحؿاكَٗٓ ٠ــا ميــو  -بعـتٴ ا٭ًــاطني( )2ائٸـعاؾٳ
اسِحًُ ١عً ٢إٸ (اسا ٤إما بًؼ قله نُوٸ مل ٜٓصٸٌٴ٘ٴ ُ.)3()٤ٞ
بحكوٜت :إٕٻ شعٌ ايعًّـَ ١ـٔ نّوٜـ١ٹ اسـاُ ٤ـاٖل عًـ ٢إٻ غـري اسـا ٫ ٤ميٓـع عـٔ
ايحٓصٍ ٚإٕٵ نإ نوا.
ٚيف اً٫حؿاكْ ٠ظوٷ ،بٌ ٚيف اًـحؿاك ٠ايكاعـل ٠اسيبـٛه ٠ظحٸـ ٢يف َرـٌ اس٘ـاف
ايهرري ايةايؼ ايـ نوٸ نُا يف عةاه ٠اسـنت جـأَ ،٬ؾـا٭ٚىل اً٫ـحل ٍ٫باٱمجـاع إٕٵ

باؾٛاى غريٚ ،ٙقل ظهِ ايِٝف ايطًٛـ ٞيف ايحٗـنٜت ،ط  ،219 - 218ٖ ،1بِـنٚم ٖـنا اــا ٚهكٸٙ
باي٘عـ ،مت ٚشٸٗ٘ بحٛشٗٝاد .ؾاْظو.ٙ
( )1مل اعرو عً ٘ٝبٗنا ايًؿظ ٚيهٓ٘ يف ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط( ،261ٖ ،6ا٭طعُـ ،١بـاث ايؿـأه ٠متـٛد يف
ايطعاّ) ،ؾ ،1يؿظ٘( :إٕ نإ ما٥ةا ؾ ٬جأنً٘).
ِ إٕٸ َـٛهك
(ٜ )2ةل ٚي ٞاْـ٘ عٓـ ٢ايِـٝف ا٭ْٔـاه ،ٟؾكـل قـاٍ  يف نحـاث ايطٗـاه ،٠ط( :300ٖ ،1ذـ ٸ
ٕ نــإ ظــاٖوا يف ايكًٝــٌ إ ّ٫إٸ اسٌــحؿاك َٓٗــا :إ ايع ًّــ ١يف اْ٫ؿعــاٍ ٖــ ٞاس٬قــا٠
انرــو ٖــن ٙا٭ؿةــاه ٚإ ٵ
يًُا٥ع ٚي ٛنإ نرريا ،بٌ ٌٜحؿاك َٔ اكيّ ١اعحٔاّ ايهرري اسطًل إٸ ن ٸوٜٸـ ١اسـا ٤عآـُٚ ،١إ ّ٫ؾاسكح٘ـٞ
يْ٬ؿعاٍ يف ايهرري اٜ٘ا َٛشٛك ،نُا ِٜـٗل بـنيو اًـحٓاك عـلّ اْ٫ؿعـاٍ إىل ايهوٸٜـ ١ؾٗـَ ٞاْعـٚ ،١إما
اًحٓل علّ ايِ ٤ٞإىل ٚشٛك َاْع٘ كٍٸ عًٚ ٢شٛك اسكح٘ ٞي٘).
( )3عكل ايهًٝ
اظاكٜز.

يف ايهـايف ،ط ، 2ٖ ،3بابـا بعٓـٛإ (بـاث اسـا ٤ايـنٜٓ ٫ ٟصٌـ٘ ُـ )٤ٞمنـو ؾٝـ٘ مثاْٝـ١
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متٻٚ ،ا ّ٫ؾًًحٛقــ فـاٍ ،نُـا إٸ اسـلهى يف ايؿـوع ا٭ؿـري ٖٚ -ـ ٛعٔـُ ُ١ايعـايٞ
ايٌــا ٌ٥عًــ ٢ايٓصاًــ - ١اٜ٘ــا َٓعٔ ـوٷ باٱمجــاعٚ ،إ ّ٫ؾــلع ٣ٛاَحٓــاع ًــوا١ٜ
ايٓصاًـــَ ١ـــٔ ايٌـــاؾٌ إىل ايعـــايٜ ٫ ٞوشـــع إىل َٴعٸٔـــٌ ،إ ّ٫إٵ ٜهـــ ٕٛاســـواك
أْواف اكيّ ١اْ٫ؿعاٍ إىل غري ٖن ٙائٛه ٖٛٚ ،٠اٜ٘ا ي ٍٝمبعحُلٺ.
ًٜٚعل ب٘ بع٘ٴِٗ ايٌا َٔ ٌ٥ايٌاؾٌ إىل ايعاي ٞبكّ ،٠ٛنـايؿٛٸاه ٠بـٌ َٚطًـل
ايٌا ٌ٥بِلٸ ٠عًٚ ٢ش٘ٺ ٜ ٫ٴعٳـلټ اــاهط اس٬قـٚ ٞاظـلا َـع ايةـاق ٞايػـري اس٬قـ،ٞ
ط
ع يف اٱْـا ٤اسطـو َٚـٔ اٱْـا ٤ذكةـ ١ؿٳـ ٳو ٳ
ناـاهط َٔ اٱْا ٤بِلٸَ ،٠رٌ َـا إما ٚٳقـ ٳ
َٓٗا اسا ٤إىل ظا ٥ٺ َحٓصٸٍ ،ؾً ٛنإ َٓا ُ ايعٹٔٵ ٳُ ٹ ١يف ايعاي ٞايٌـا ٌ٥أْ٫ـوافٳ
ٚبعــت ايٛشــ ٙٛا٫عحةاهٜــ ١شٳــ ٳودٵ يف ائٸــٛهجني اٜ٘ــاٚ ،ا ّ٫ؾ ؿاقٗــا بايعــايٞ
ايٌا ٌ٥قٌټ َٓع ،بٌ ي ٛنإ اسلهىُ اٱمجاع اُهٌ ايحعـلٸَ ٟـٔ اسـا ٤اسطًـل إىل
غري َٔ ٙاس٘اف ًٚا٥و اسا٥عـاد ،إ ّ٫إٵ ٜحعكَّـل ؾٗٝـا اٜ٘ـا اٱمجـاع نُـا اكٸعـاٙ
ُٝـٓا ا٭نـا يف طٗاهجـ٘( ،)1ؾ ْٸـ٘ اًـحظٗو َـٔ نًُـادٹ ايٌـابكني ٚغريٖـا اْٸٗـِ ٫
وهُٕٛٳ بٓصاً ١اس٘اف ايعاي ٞإما ًاٍٳ إىل لٍٍٚ ،يعٌٸ ايٌري ٠اسحـأؿٸو ٠شاهٜـ١
عً ٢ميو.
اسٌأي ١ايراْ :١ٝاسا ٤اسطًل  ٫ىوط بايحٸٔعٝل( )2عٔ إط٬قْ٘ ،عِ يَ ٛيط َع٘
غريٓٚ ٙعٸل نُا ٤ايٛهك ٜٔري َ٘اؾا.
إَٸا إٸ اسطًل  ٫ىـوط بايحٔـعٝل عـٔ اٱطـ٬م ؾًةكـا ٤ائٸـلمَٚ ،ـع ايِـوّ
ٌٜحٔعتٴ اٱط٬م عً ٢إُهاٍٍ جأج ٞإي ٘ٝاٱُاه ،٠نُا اْـٸ٘ َع اسـيط ٚايحٔـعٝل
( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.301ٖ ،1
ٍ عُٸـا ٖـ ٛعًٝـ٘
( )2ايحٔعٝل :اٱماب َ٘ٓٚ ،١ق :ٌٝؿٳٌٌّ َٴٔٳعٻل ُٚواثٷ َٔعٻلٚ ،إما عٛجل بايٓٸاه ظحٸ ٢وٛٸ ٴ
طعُا ٚيْٛا .ايًٌإ ،ابٔ َٓظٛه ،طَ ،255ٖ ،3اكٓ( ٠عل).
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ىوط عٔ اٱط٬م ييٚاٍ ائلم.
 ٚــا منوْــا ظٗــو إٻ َطًــل اســيط ٜٛ ٫شــت ميــو نــاسُيٚط َــٔ ايــرتاث
ٚايوٌَ ،بٌ ٜعحا إٵ ٜه ٕٛعٝز ٜحٔعٸل َٔ اسُيٚط ٚاسُيٚط ب٘.
 ٚا منو ظٗو ايٛش٘ يف َا منوَ ٙـٔ اسٌـأي ١ايرايرـَ :١ـٔ إٸ اس٘ـاف اسٔـعٸل
َ٘افٷ ،ظٝز إٻ ٓلمٳ اسا ٤عًٝـ٘ بـاٱط٬م َٓحــٺٚ ،إ ّ٫ؾـ٬َ ٬ىَٳـ ١عكًٝـ٫ٚ ١
ُوعٝٻ ١بني ن ٕٛاسٔعٸل ٚاسٔعٻل َٓ٘ يف اٱط٬م ٚاٱٗاؾَ ١ٴحٛاؾكإ.
()1

اسٌأي ١ايوابع :١اسطًل ا ٚاس٘اف ايٓٸصٍ ٜطٗٴوٴ بايحٔعٝل;...

يحـًٌ ايةـاه ١ٜبني اؿايحنيَ ٖٛٚ ،طِّٗ ٷو ي٘ عٔ ايٓٸصاًـ ١ايرابحـ ١يـ٘ يف اؿايـ١
ا٭ٚىلٚ ،ا٭ٌٓ يف ميو ٛٗٚؾٴ جكٛٸّ اؿهـِ باسٗٛـٛع بكـا٤ٶ نُـا ٖـَ ٛحكـٛٸ ٷّ بـ٘
ظــلٚذا ،ؾــٜ ٬ٴعك ـٌٴ بكــا٤ٴ اؿهــِ ٚغــريَ ٙــٔ ا٭ٓٚــاف َــع ىٚاٍِ َٗٛــٛع٘ ،ؾــ٬
قٕٝٳ َٔ يي ِّٚن ِٕٛىٚاٍِ اسٛٗٛعِ ًةةا يوؾع اؿهِ  ٖٛٚاسطًٛث.
بٌ َع ايِوّ  ٫ميهـٔٴ اًحٔـعاث اؿهـِ يػـوض ايِـوّ يف بكـا ٤اسٗٛـٛع،
ٚاَٸا اًحٔعاثٴ اسٛٗٛع ؾًصوٜاْ٘ ٚشٗـا ،ؾٝكـاٍ :نـإٳ ٖـنا احملٌـَ َٛـا٤ا ؾٗـٛ
بامٍ عًـَ ٢ـا نـإ ،إ ّ٫إٵ ميٓـع عـٔ نـ ٕٛايةــاه آـً٘ َـا٫ ;٤ظحُـاٍ نْٛـ٘ َـٔ
اهلٛا ٤اجملاٚه ي٘.
ٚنٝـ نإ ؾٜٓ ٬ةػ ٞاٱُهاٍٴ يف ايطٗاهَ ٠ع اْك٬ث اسٛٗٛع.
ْعِ اٱُهاٍ ٚاـ٬ف يف ؼكّل اْحؿا ٤اسٗٛـٛع ،ؾـرت ٣بعـت ا٭ًـاطني َـٔ
ميٓع َٔ طٗاه ٠اـٓيٜو باًحعايح٘ ًَعا ،ىاعُا إٸ ايٓصاً ١جعـوضٴ اؾٌـِ  ٫مبـا

( )1جحُ ١اسٌأيً٫( :١حعايح٘ غاها ذِٸ َا٤ٶ).
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ٖ ٛؿٓيٜوٷ بٌ مبا ٖ ٛشٌِ ٖٛٚ ،قؿٛظ يف اؿايحني( ،)1ؾُٓا ُ اؿهـِ يف ايؿـوع إٻ
ايةـــاهٳ اسحًٛٸ ـ بــني اؿــايحني َــٔ اشــيا ٤اسحــٓصٸٍ اسٔ ـعٻل اٖ ٚــَ ٛعــلٚكٷ عوؾــا
ظكٝك ١ذاْ.١ٝ
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣ايةـاه عةاه ٠عٔ ا٭شيا ٤اسا ١ٝ٥اسحؿوق ،١ا ٚعٓـٛإ غـري اسـا٤
اينٓ ٟعٸل َٓ٘ ٚاْك٬ث سا ٤ظاكس بعل ايحٔـعٝلْ ،ظـري اْكـ٬ث اهلـٛا ٤إىل اسـا٤
يف اطواف اٱْا ٤اين ٟؾ ٘ٝايرًض.
علٻ ايعوفٹ ايةـاهٳ ظكٝك ١اؿـوٌَ ٣ـاق ١هلـِٚ ،إ ّ٫ؾٗـٛ
ٚإٕٵ ُ٦خٳ قًخٳ :إٕٸ ٳ
عٓلِٖ اٜ٘ا ي ٍٝإ ٫ا٭شيا ٤ائٸـػاه َـٔ اسٔـعٸل َٓـ٘ٚ ،يـنا جـواَٛ ٙاؾكـا يـ٘ يف
ا٭ذــو ،ؾاسٔـعٻلٴ َــٔ اسطًــل َطًـلٷَٚ ،ــٔ اس٘ــافٹ َ٘ــافٷَٚ ،ــٔ اسٌــهوِ َٴٌــهوٷ
ٖٚهنا ،ا ٖٛ ٚظكٝك ١اؿو ،٣ا ٚظاي ١ؼلس يًٗٛا ٤بٌـةت فاٚهجـ٘ َـع اؿـواه٠
اسٛشٛك ٠يف اسٔعٸل.
ٚاٱْٔافٴ إٻ اؾيّ ب٘ يف غا ١ٜاٱُهاٍ ،ؿٔٓٛـا يف اسٔـعٻل َـٔ اس٘ـاف
ايـٓٸصٍ ،نــايةْ ،ٍٛعــِ عوؾـخٳ إٸ َكح٘ــ ٢ايِـوّ اٜ٘ــا ايطّٗــاه ;٠يعــلّ شوٜــإ
اً٫حٔعاث.
لّ شـٛاىِ
إٕٵ قًخ :اْكطاع ايٓٸصاً ١عً ٢جكلٜو اْحؿاَٛٗٛ ٤ع٘ َـة ٷ عًـ ٢عٳـ ٳ
اْحكاٍ ايعوض ٖٛٚ ،اٚٸٍ ايه.ّ٬
قًخٴَ :ع جًٌ ِٝشـٛاى ،ٙؾعـلّٴ َكـحتٍ يً٬حٔـعاث; إم ا٭ٓـٌ عـلّٴ ْكـٌ
ـ ايٓٸصاً ١إىل اسٛٗٛع ايراْ.ٞ
ٳٓٚٵ ٹ
ْعِ ٜعحا جكٝٸل ٙمبـا إما مل ٜعًـِ ٓـعٛكٴ بعـت ا٭شـيا ٤اساٝ٥ـ ١إىل ؾـٛمٚ ،اّ٫
( )1اْظو جؿآٌَ ٌٝأي ١اًحعاي ١اـٓيٜو ًَعـا يف نحـاث ايطٗـاه ،٠ايِـٝف أْ٫ـاه ،ٟطَٚ 305ٖ ،5ـا
بعلٖا.
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ل ػٌٸَُ٘ٚ ،ع ايِوّ ميهـٔ إٵ ٜكـاٍ :إٕٸ ا٭ٓـٌٳ بكـا٤ٴ ا٭شـيا٤
ؾٓٝصٴٍٴ ايةـاهٴ ٳبعٵ ٳ
اساَ ١ٝ٥ع٘ ،ؾـ ٕٻ َـٔ اسعًـٓ ّٛـعٛك مجًـ١ٺ َـٔ ا٭شـياَ ٤ـع ايةــاه عٓـل ايػًٝـإ
قً ،٬ٝنُا ٖ ٛاسِاٖل ظني ُلٸ ٠ايػًٝإ ٚايؿٛهإ ،ؾـ ما ُٴـوّ يف عٛكٖـا مجٝعـا
َــٔ ايةـــاه(قةــٌ ػٌٸــُ٘) ا ٚبكــا٤ٹ ُــَٗٓ ٤ٞــا ؾا٭ٓـٌٴ ٜكح٘ــ ٢ايرــاْ ،ٞإ ّ٫إٸ يف
اقح٘اٖ ٤نا ا٭ٌٓ جٓصٍ اجملٌٸِ َٓ٘ إُهاٍٷ بٌ َٓع.
ذِٸ إٕٸ َا منوْا َٔ ٙطٗاه ٠اسحـٓصٸٍ ا ٚايـٓٸصٍ بايحٔـعٝل إْٸُـا ٖـ ٛظٝـز مل
ج هــٔ اؿكٝكــ ١ايراْٝــ ١اؿآــًَ ١ــٔ ايحٔــعٝل َــٔ اؿكــا٥ل ٚايعٓــا ٜٔٚايٓصٌــ،١
ناسٔعٸل َٔ اسٌهو إما نـإ َٴٌـهوا ٚيعـٌٸ َٓـ٘ اسٔـعٸل َـٔ ايةـ ٍٛايـٓٸصٍ عًـ٢
إُهاٍ.
ِ ظايحــ٘
اسٌـأي ١اـاٌَـ :١إما ُٴـوَّ يف َـا٥عٍ اْٸـ٘ َ٘ـافٷ اَ ٚطًـل ،ؾـ ٕٵ عًٹـ ٳ
()1

ايٌابك ١اؿن بٗا...

ً٫حٔعاث بكاٗ٥ـا إٕٵ ؾُـوض شوٜـإٴ اً٫حٔـعاث بـَ ٬عـاهضٚ ،إ ّ٫ؾكـل
َ ٞكــلاهٷ َــٔ اس٘ــاف يف
هــو ٟيف نُ ـٌٍّ َــٔ اسُحــيط ٚاسُــيٚط ،ؾٝــ٘ نُــا إما ايك ـ ٳ
اسطًل ،ؾ ٕٸ اً٫حٔعاث يف نٌٍُّ َُٓٗا هو:ٟ
ت
ؾ ٕٵ اظحٌُ بكا ٤نٌٍّ عً ٢ظاي٘ جوجٸتٳ عً ٢نٌٍّ ظهُ٘ ،ؾً ٛاهمتٍ ؾٝـ٘ شٴٓٴـ ٷ
طٗٴ ـ ٳو َــٔ اؿــلس; يٓٛــ ٍٛا٭شــيا ٤اساٝ٥ــ ١إىل بلْ ـ٘ ،ايً ـِٗٸ ا ٫إٵ  ِٜـوّ ؾٝــ٘ اٚ
ٜلٸع ٢إٻ  ٍٛٓٚا٭شيا ٤اسحؿوقٜ ٫ ١ٴٛشتٴ ٓلمٳ ايػٌٌ.
ٚيــ ٛمل وحُــٌ ميــو شــو ٣عًٝــ٘ ظهــِ اس٘ــاف; يٮٓــٌ ،نُــا ًــٝص٧ٝ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١إما ُٴوَّ يف َا٥عٍ إْٸ٘ َ٘افٷ اَ ٚطًل ،ؾ ٕٵ عًٹِٳ ظايح٘ ايٌابك ١اؿن بٗـاٚ .إ ّ٫ؾـ ٬وهـِ
عً ٘ٝباٱط٬م  ٫ٚباٱٗاؾ ،١يهٔ ٜ ٫وؾـع اؿـلس ٚاـةـزٜٚ ،ـٓصٍ مب٬قـا ٠ايٓصاًـ ١إٕٵ نـإ قًـ،٬ٝ
ٚإٕٵ نإ بكله ايهوٸ ٜٓ ٫صٍ; ٫ظحُاٍ نَ ْ٘ٛطًكاٚ ،ا٭ٌٓ ايطٗاه.)٠
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إٕٵ ُا ٤اهلل.
ٚيعٌٸ َواك اسٔٓـ َٔ اْـٸ٘ ٪ٜؿٳنٴ باؿاي ٹ ١ايٌٸابك١ٹ غري َرٌ ٖن ٙائٛه.٠
ْعِ يَ ٛيط اسطًل باسا٥ع ايػري اس٘اف ُٚٴـوّ يف إط٬قـ٘ شـو ٣اًحٔـعاثٴ
اٱط٬م غايةا.
خ اْٸــ٘ إٕٵ نــإٳ اظحُــاٍٴ إٗــاؾح٘ بايحٔٸــعٝل  ٫هــو٣
ٚنٝـــ نــإ ؾكــل عٳ ٳوؾْــ ٳ
اً٫حٔعاثٴ اٜ٘ا; سا عوؾخ َٔ ايِـوّ يف نـ ٕٛاسٔـعٸل ٌَـةٛقا باساٝ٥ـٚ ،١يعـٌٻ
َواكٳٙٴ ايعًِٴ باؿايـ ١ايٌـابك ١يًُٗٛـٛع اسِـهٛى يف إٗـاؾح٘ٚ ،إط٬قـ٘ ٚيف اسرـاٍ
اسيبٛه ٜ ٫عًِ اؿاي ١ايٌابك ١يًُٗٛـٛع اسِـهٛى ؾٝـ٘ ،ؾٝـلؿٌ يف ايِـلٸ ايرـاْ،ٞ
ٖٚــَ ٛــا ٜ ٫عًــِ ظايحــ٘ ايٌــابك ،١ايــن ٫ ٟوهــِ عًٝــ٘ بــاٱط٬م  ٫ٚباٱٗــاؾ،١
ؾٝعٌُ يف آذاه نٌٍُّ َُٓٗا با٭ٌٓ.
َــر ٫ :٬وهــِ بوؾــع اؿــلس ٚاـةــز بــ٘; ً٫حٔــعاث بكاُٗ٥ــا; ٚوهــِ
بحٓصٌــ٘ باس٬قــا ٠إٕٵ نــإ قًــ ;٬ٝ٭ْــ٘ ظهـِٷ يًُطًــل ٚاس٘ــافٚ ،إٕٵ نــإ نُـوٸا ٫
وهِ بحٓصٌ٘ باس٬قاً٫ ;٠حٔعاث ايطٗاهَ ٠ع اظحُاٍ نَ ْ٘ٛا٤ٶ.
يهٔ َكحَ٘ ٢ا َٳوٻ ْكً٘ َٔ ُـٝـٓا ا٭نـا َ ـٔ إٸ اسٌـحؿاك َـٔ ا٭ؿةـاه
اسحؿوٸق ١إٸ اس٬قا ٠جٓصٍ َع ايوطٛب ١يهٌٸ شاَلٺ هطتٺ اَ ٚـا٥ع ،إ ٫إٵ ميٓـع َٓـ٘
َاْعٚ ،اساْع مبكح٘ ٢اؿةاه ايهّو َٓعٔوٷ يف ايهُوِّ َـٔ اسـا ٤وهـِ بايٓصاًـ ;١٭ٕٻ
اس٬قا ٠ظآًٚ ،١ا٫عحٔاّ ٜلٚهٴ َلاهٳ اَـوٍ ٚشـٛكٖٚ ،ٟـ ٛايهـوٸ َـٔ اسـا ،٤ؾـ ما
ُٴوَّ يف ؼك ٹك٘ ؾا٭ٌٓٴ علّ ؼكّك٘ ٜ ٫ٚٴعٳـلټ َرـٌ ٖـنا ا٭ٓـٌ َـٔ ا٭ٓـ ٍٛاسرةحـ١
ل ِّ ايٌٸـةت ٚيـٛ
ت عً ٢عٳـ ٳ
ت َٴ ٳوجٻ ٷ
لَا اىيٝا; ٭ٕٸ علّ اسٌةٻ ٹ
ٚإٕٵ نإ اسٌحٔعت عٳ ٳ
بعلٳ ٹَ ٹ٘ ا٭ىي.ٞ
اسٌأي ١ايٌاكً :١اس٘افٴ ايٓٸصٍٴ ٳٜطْٗٴوٴ بايحٸٔـعٝل نُـا َٳـوٻ ٚباً٫ـحٗ٬ى يف
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ايهوٸ ا ٚاؾاه.ٟ
ٚيهٓٸو ؿةريٷ بإٔٸ ُ٦ٝا َٓٗا ي ٍٝجطٗريا يًُ٘اف بٌ إعلاّٷ يًُٛٗٛعِ ايكـاِ٥
عًٓٚ ٘ٝـٴ ايٓٸصاً.١
خ َٴؿٔٻـٚ ،٬إٻ عٳـلٻ ايحٔـعٝل َٴطِّٗـوا باعحةـاه نْٛـ٘ َـٔ
اَٸا ا٭ٚٸٍ; ؾًُـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
اقٌــاِّ اً٫ــحعاي ;١إم باْك٬بــ٘ غــاها ٜٓحؿــ ٞاسٗٛــٛع ايكــا ِ٥عًٝــ٘ ايٓصاًــٚ ،١إما
لَٴ٘ٴ بعل جًٌ ِٝنْٛٹ ٹ٘ َعك.٫ٛ
عٳ
ُٴوَّ يف اْحكاهلا إىل اسٛٗٛع ايراْ ٞنإٳ ا٭ٌٓٴ ٳ
ٚاَٸا ايرٸاْ ;ٞؾٮٕٻ اً٫حٗ٬ى يف اؿكٝك ١اٜ٘ـا إعـلاّٷ ئًٸـٛه ٠ايٓٛعٝٸـ ١ايكـاِِ٥
بٗا اسٌحٳٗٵًو ،ؾٓٝحؿَٛٗٛ ٞع٘ ظكٝك.١
يهٔٻ ايظاٖو إٸ عٓٛإ اس٘اف ي َٔ ٍٝايعٓـا ٜٔٚاسحكـٛٸّ بٗـا ايٓٸصاًـ ١ظحٸـ٢
ٜٛشت ىٚاي٘ طٗاهج٘  -نُا يف اً٫حعايٚ - ١إ ّ٫نإ ايّ٬ىّ طٗاهج٘ مبصوٸك ىٚاي٘
َٔ ك ٕٚظاش١ٺ إىل َا٤ٺ َِٓ٘ٸ.
ْعِ بعل إٵ ٓاهٳ َا٤ٶ َطًكا نإ ظايـ٘ ظـاٍ اسـا ٤اسطًـل اسحـٓصٍِّ يف طٗاهجـ٘
با٫جٔاٍ باسعحِٔ ا ٚباسيط ؾ ٘ٝعً ٢ايٛٳشٗني.
ؾؿـــ ٞاؿكٝكـــ ١مل ٜهــٔٵ عٓـــلْا طوٜــلٷ يطٗـــاه ٠اس٘ـــافْ ،ظـــري جطٗـــري ًـــا٥و
ا٭شٌاّ ،عٝز جي ٍٚايٓٻصاً ١عٓ٘ َع بكاَٗٛ ٤ـٛع٘ٚ ،يـ ٍٝيف ا٭كيّـَ ١ـا ٜـلٍټ
عً ٢إٸ نٌُٻ ُ٤ٞٺ قابـٌٷ يًـحطٗريٚ ،قٛيـ٘( :اسـاٜ ٤طٗٸـو)( ٫ )1إطـ٬م يـ٘ َـٔ ظٝـز
ظنف اسحعًّل ،ؾًحهٔ اسا٥عاد اس٘اؾ ١ا ٜ ٫كةٌ ايطٗاهٚ ،٠ي ٛؾـوض يـ٘ إطـ٬م
َٔ ظٝزٴ ظنفٹ اسحعًَّـل ؾـ ٬إطـ٬مٳ يـ٘ َـٔ ظٝـزٴ نٝؿٝٸـ ٹ ١ايـحٸطٗري ،ؾًـٝهٔ نـنيو
باً٫حٗ٬ى باسعحِٔ ،بٌ قل ٜكاٍ :إٕٸ ميـو ٖـ ٛايطوٜـلٴ اسحعـاهف اسٓٔـوف إيٝـ٘
( )1ايهــايف ،ايهًــ ، ٝط( ،1ٖ ،3ايطٗــاه ،٠بــاث طٗــٛه اســا ،)٤ؾَ .1ــٔ  ٫و٘ــو ٙايؿكٝــ٘ ،ايِــٝف
ائلٚم ،ط( ،5ٖ ،1باث اسٝاٚ ٙطٗوٖا) ،ؾ.2

فصل يف املٍبه

141

ٍ نٝؿٝح٘ اي.ِٗٝ
لٳ
اٱط٬م ،ؾهأْٸ٘ سّا نإ يًعوف طوٜلٷ يف جطٗري َرٌ اسا٥عاد عٳ ٳ
لّٴ
ل ِّ اٱطـ٬م َـٔ ظٝـز ظـنف اسحعًّـل عٳـ ٳ
ع عٳـ ٳ
يهٔ ؾَ ٘ٝع اْٸـ٘ غـريٴ ْـاؾعٍ َٳـ ٳ
ذةٛدٹ ن ِٕٛميو طوٜلٴ ايحطٗري يف اسا٥عاد عٓل ايعـوف ،بـٌ ميـو عٓـلِٖ إعـلاّٷ
يًُٛٗٛع ٚإج٬فٷ يًعكٝك.١
ٚنٝـ نإ ؾ ٬إُهاٍ عٓلِٖ يف اسٌأي ٫ ،١يف إٻ اس٘اف ٜٳطْٗٴوٴ باً٫ـحٗ٬ى
يف اسعحِٔ ٫ٚ ،يف اْـٸ٘  ٫طوٜلٳ يحطٗري ٙعٓلِٖ.
ْعِ ًٝص٤ٞٴ إٻ بعِ٘ٗ طٗٻ ٳو ايلٖٔ اسحٓصٍ مبيش٘ يف ايهوٸ اؿـاه ،بـٌ يـ٫ٛ
اٱمجاع اَهٔٳ ايحٌُټوُ بكٛيـَ٘( :ـا هآ ٙاسطـو ؾكـل طٗټـو(ٚ ،))1قٛيـَ٘( :ـا آـاثٳ
ٖنا ُ٦ٝا إٚ ٫قل طٗٻو ،))2(ٙبإٔٻ ا٫جٔـاٍ باسعحٔـِ اٜ٘ـا َـٔ طوٜـل جطٗـري ،ٙإّ٫
اْٻـا سّا مل ْٳكٌُٵ ب٘ يف اسا ٤اسطًل قةٌ اسيط نٝـ ْكٍٛٴ ب٘ يف اس٘اف.
إٕٵ قًخٳ :ؾًٝكٌ ب٘ ٖٓا بعل اسيط.
قًــخٜ ٫ :عكــٌ بكــا٤ٴ َــا ٤اسطــو ٚايهــوٸ بعٓٛاْــ٘ بعــل اســيط بــل ٕٚاًــحٗ٬ى
اس٘افٚ ،إ ّ٫ؾٝـوطٴ اسطوٴ عٔ نَ ْ٘ٛا٤ٶ ؾ٘ ٬عٔ نْٛٹ ٹ٘ َاَ ٤طو.
اسٌأي ١ايٌابع :١إما ايك ٞاس٘اف ايٓصٍ يف ايهوٸ ،ؾـوط عٔ ا٫طـ٬م إىل
()3

اٱٗاؾ ١جٓصٍ إٕٵ ٓاه َٴ٘اؾا قةٌ اً٫حٗ٬ى...

ٌ ُـٍ٧
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،13ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اؿحَ ٬ا ٤اسطو باية ،)...ٍٛؾٚ ،3يؿظـ٘(:نُ ټ
ٜواٙٴ َا٤ٴ اسطو ؾكل طٗو)ٚ ،اؿلٜز َوًٌ.
(ٖ )2نا اؿلٜز اٚٸٍ َٔ ْكً٘ يف َا هاٜخٴ احملكل اؿًّ ٞيف ايوًا ٌ٥ايحٌع ،219ٖ ،عـٔ ابـٔ ابـ ٞعكٝـٌ
ٕ بعت ايِـٝع ١نـإ يف طوٜكـ٘ َـا ٤ؾٝـ٘ ايعـنهٚ ٠اؾٝــٚ ،نـإ
قاٍٚ( :منوٳ ٜ -ع  :ابٔ اب ٞعك - ٌٝإ ٸ
ت ُـ٦ٝا
ٜأَو غ َ٘٬إٵ وٌُ َع٘ نٛىا ٜػٌٌ هشً ،٘ٝقاٍ :ؾأبٔوْ ٞاب ٛشعؿـو  ؾكـاٍٖ :ـنا ٜٔ ٫ـ ٝٴ
إ ٫طٗٸو ٙؾ ٬جٴعٹلٵ َٓ٘ غٌَ ٖٛٚ .)٬وًٌ نُا جوْٚ ،٣كً٘ ايع ١َّ٬يف اسـحًـ ،ط.178ٖ ،1
(ْٕ )3ټ اسٌأي( :١إما ايكٞٳ اس٘افٴ ايٓٸصٍ يف ايهوٸ ،ؾـوط عٔ اٱطـ٬م إىل اٱٗـاؾ ،١جـٓصٸٍٳ إٕٵ ٓـا ٳه
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٭ٕٸ ايهُــوٻ بعــل إٵ ٓــاه َ٘ــاؾا ىايــخ عٔــُحٴ٘ٚ ،اسؿــوٚضٴ بكــا٤ٴ اس٘ــاف
اسحٓصٸٍ ا ٚايٓصٍ اٜ٘ا غري ٌَحًٗو ،ؾٝح٬قٝإ ،ؾٝـٓصٍ ايهـوٸٖٚ ،ـٚ ٛاٗـػ،
نُــا اْٸــ٘  ٫إُــهاٍ يف طٗــاه ٠اؾُٝــع إٕٵ ؼككّــخ اٱٗــاؾ ُ١بعــل اً٫ــحٗ٬ى; إم
ف اهلــٛاَ ٤ٴ٘ــاؾا بظٗــٛهِ اذ ـوِ
ل اْٻ ـ٘ ٓــاهٳ بحٔ ـوټ ٹ
باً٫ــحٗ٬ىٹ طٗٴ ـ ٳو اؾُ ٝـعٴ ،ؾــاجٸؿ ٳ
اسٌحًٗو ؾ ،٘ٝؾ ْـٸ٘ ٚ ٫ش٘ يحٓصټٌ٘ ظ٦ٓٝن.
ٌ اً٫حٗ٬ىُ ٚاٱٗاؾ ١كؾع ١ؾؿٚ ٘ٝشٗإِ َٔ ،إٻ اس٘افٳ مل ٜـ٬مِ
ٔ ٳ
ظ ٳ
ٚإٕٵ ٳ
لٌــا; إم اسؿــوٚضٴ اْحؿــا٤ٴ َٗٛــٛعِ اسحــٓصٸٍ يف عــوض اٱٗــاؾ ،١ؾةعــل ؼكــل
اٱٗــاؾ ١ايــنٖ ٟــ ٛط ـ ٳوفٴ جــأذري اســا٥ع ايهــرري ٚقابًٝٸحــ٘ يًحــٓصٍ مل ٜةــل جــٓصٍ
َ٬قٝــ٘ ،ؾــٚ ٬شــ٘ يٓصاًــحَ٘ٚ ،ــٔ إ اً٫ــحٗ٬ى إنــا ٜهــَ ٕٛطٗــوا إما نــإ
اسٌحًٗو ؾَ ٘ٝطًكـاٚ ،ا َـا يـٓ ٛـاه يف عوٗـ٘ َ٘ـاؾا ؾًـِ ٜحعكـل اً٫ـحٗ٬ى يف
اسعحِٔ ؾٚ ٬ش٘ يطٗاهج٘.
ٚميهــٔ إٵ ٜــلؾع ا٭ؿــري ب ـإٔٸ ؼكــل اٱٗــاؾٚ ١اً٫ــحٗ٬ى َعــا ٜٛ ٫ش ـتٴ إٵ
ٜهـــ ٕٛاً٫ـــحٗ٬ى يف اسعحٔـــِْ ،عـــِ ٜكح٘ـــ ٞإٵ ٜهـــ ٕٛىٚاٍ ايعٔــُٚ ١هاؾـــع
ايٓصاًــ ١يف َوجةــٚ ١اظــلٖٚ ،٠ــ ٛنــاف يف اؿهــِ بايطٗــاه ،٠بــٌ اسحعكــل جوجــت
اٱٗاؾ ١عً ٢اً٫ـحٗ٬ى; ٭ٕٻ عًحٗـا اًـحٗ٬ى اس٘ـاف ؾ ْٻـ٘ بحؿوٸقـ٘ جحعكـل٫ٚ ،
ْوٜل باً٫ـحٗ٬ى إ ٫ميـوٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾـا٭ق ٣ٛايطٗـاهَ ٠ـع ؼكـل ايؿـوضٚ ،يعـٌٻ
ق ٍٛاسٔٓٸـ( :يهٓ٘ َِهٌ) َلهن٘ اٱُهاٍ يف ؼكّل ايؿوض ٚإٕٵ ُوَّ يف جكلټ ِّ
 ٞيف ايهُ ـوِّ َكــلاهٷ َــٔ اي ـلٸبٍ اسحــٓصٸٍ ،ؾٔــاه
اظــلُٖا عًــ ٢اٯؿــو ،نــإٔٵ ايك ـ ٳ


َٴ٘اؾا قةٌ اً٫حٗ٬ىٚ ،إٕٵ ظٳٔٳٌٳ اً٫حٗ٬ى ٚاٱٗاؾ ١كؾع ٫ ١ىً ٛاؿهـِ بعـلّ جٓصٌـ٘ عـٔ ٚشـ٘ٺ،
يهٓٸ٘ َِهٌ).
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ش ٳوٜٳـإٴ
َٴ٘اؾا ٚاًحًٗو ايلٸبٍ ،ؾِـوَّ يف جكـلٸ ِّ اظـلُٖا عًـ ٢اٯؿـو ؾـٜ ٬ٳةٵعٴـلٴ ٳ
اًحٔعاثٹ َ٬قا٠ٹ ايهوِّ يًلٸبٍ إىل ىٚاٍِ إط٬قٹـ ٹٜ٘ ٫ٚ ،ٴعاهِٗٴـ٘ٴ اًحٔـعاثٴ بكـا٤ٹ
إط٬ق٘ إىل اًحٗ٬ى اس٘اف; يعلّ ا٭ذو ي٘.
اسٌأي ١ايرآَ :١إما امٔٳو اسا٤ٴ يف َ٘ـافٺ كًـ ٛٺ بـايطني ؾؿـً ٞـع ١ايٛقـخ
()1

هتٴ عً ٘ٝإ ٜٔا ظحٜٔ ٢ؿ...ٛ

٭ْٸ٘ٴ ٚاشلٷ يًُا٤ٹ ،غا ١ٜا٭َو ؿًْطُ٘ٴ بـايطّني ميٓـعٴ عـٔ ايحٗٛـ ٪بـ٘ ،ؾـٜ ٬كـاَٴ
عً ٢ايحٔـعٝل ايـن ٟميهـٔٴ َٓـعٴ ٚشٛبـ٘; إم ؾـومٷ بـنيٳ َـا نـإ عٓـلَ ٙٴ٘ـاؾا ميهـٔ
جٔٝريٙٴ َا٤ٶ بايحٔعٝل ٚمٚ ،ٙٛبنيٳ َا مٔ ؾٝـَ٘ ،ـٔ ظٝـز إٻ َـا مـٔٴ ؾٝـ٘ ٜٔـلمٴ
ايٛشلإٴ يًُا٤ٹ; إم اـً ُ بايطّني َـٔ قةٝـٌِ اسـاْعِ عـٔ اً٫ـحعُاٍْ ،ظـري َٳـٔٵ نـإ
ل ِه اي ،٤ٛٗٛغـ٬ف َرـٌ ايحٸٔـعٝل
ٔ ٳوٙٴ ىوطٴ َٓ٘ اسا ٤بك ٳ
عٓل ٙذٛثٷ َػٌٍٛٷ ي ٛعٳ ٳ
ٚظٳؿْو اية٦و ،ؾ ْٻـ٘ٴ َـٔ قةٝـٌِ ؼٔـ ٌٝاسـا ،٤ؾًـ ٛيـِٵ ٳْكُـٌٵ بـايٛشٛثٹ يف ايرٸـاْ ٞيـٍٝٳ
عًٓٝــا إٵ ْ ٫كــٍٛٳ بــ٘ يف ا٭ٚٸٍٚ ،يــو إٵ ػعــٌ َرــٌ ظؿــو اية٦ــو َــٔ قةٝــٌ ا٭ٚٸٍ
اٜ٘ا; ٭ٕٻ اسا ٤ؾَٛ ٘ٝشٛكٚ ،اؿؿ ٴو جٓٛټٌ إيْ ،٘ٝظريٴ اً٫حكا٤ٹ َـٔ اية٦ـو ،غـ٬فٹ
َر ـٌِ ايحٸٔــعٝل ،ؾ ْٻ ــ٘ٴ إهــاكٷ يًُــاٚ ،٤يــنا اؾحــ ٢اسٔ ـٓٸـ بٓعــ ٛاؾ ـيّ يف َــا ٜــأجٞ
ٓؿا٤ٹ اسا.٤
بٛشٛث اؿؿو ٚإٕٵ نإ ظاٖوٴٙٴ ٖٓا ايحٛقـ يف ٚشٛثٹ ائٻا إىل ٳ
ٚنٝـ نإ ؾؿ ٞايؿوض ٜٓ ٫ةػ ٞاُ٫هاٍٴ يف ٚشٛثٹ ائٻـا ٚإٕٵ مل ْٳكُـٌٵ بـ٘ٹ
يف َا ي ٛمل ٜٛشـل ؾعـٚ ٬بائٻـا ٜٛشـل ،ؾ٘ـ ٬عُٻـا يـ ٛقًٓـا بـ٘ ٖٓـاى اٜ٘ـا نُـا
ًٝأج ٞيف قًّ٘.
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما امٔو اسا٤ٴ يف َٴ٘افٺ كً ٛٺ بـايطّني ،ؾؿـً ٞٳـعٳ١ٹ ايٛقـخٹ هـتٴ عًٝـ٘ إٵ ٜٔـاٳ ظٳحٻـ٢
ٜٔؿٜٚ ٛٳٔريٴ ايطّنيٴ إىل ا٭ًؿٌ ،ذٴِٻ ٜحٛٳٗٻأ عًـ ٢ا٭ظـٚ ٛيف ٗـٝلِ ايٛقـخ ٜحـُٝٻِ ،ئـلمِ ايٛشـلإِ
َع ايٌٻعٳ١ٹ كٕٚٳ اي٘ٸٝل).

شرح العروح الىثقى

144

ٔ َـٔ اسـا ،٤بـٌ ٚعـلِّ ٚشلاْٹـ ٹ٘
ْعِ َع اي٘ٸٝلِ ٜٴٓحٳكٌٴ إىل ايحُٝټِ; يعلِّ ايـحُه ِ
ل ًاعٳ ٹ ١اسطو ا ًٌٍٝ ٚا ٚمـٙٛ
ِ بٛٴشٛك اسا٤ٹ ٳبعٵ ٳ
يف ٚقخٹ اي ،٤ٛٗٛؾؿاقلٴ اسا٤ٹ ي ٛعٳ ٹً ٳ
ل يًُـا٤ٹ ؾعـ٬
ت عً ٘ٝائٻا يف ٚش٘ٺ  ٫ٚهتٴ يف آؿـو; ْظـوا إىل اْٸـ٘ غـريٴ ٚاشـ ٺ
ش ٳ
ٳ ٚٳ
ؾٝصٛىٴ ي٘ ايحُٝټِٴٚ ،ي َٔ ٍٝقةَ ٌِٝا ْٳعٵـٔٴ ؾٝـ٘ بـٌ َ ٫ٚـٔ قةٝـٌ ظؿـو اية٦ـو ايـنٟ
ط
عوؾخٳ إٸ اسا٤ٳ َٛشٛكٷ ،بٌ َٔ قة ٌٝايحٸٔعٝلٚ ،إٕٵ نإ يٛشٛثٹ ائٻـا ٚايعـِ ٬
عًِّ ٹ٘.
َٴطًكا ٚش٘ٴ ظٌٔٷُٚ ،وؾ ايه ِّ٬يف َٳ ٳ
اسٌــأي ١ايحاًــع :١اســا٤ٴ اسطً ـلٴ بأقٌــاَ٘ ظحٸــ ٢اؾــاهَٓ ٟــ٘ ٜــٓصٍ إما جػٝٸــو
()1

با يٓصاً ١يف اظل آٚاؾ٘ اير٬ذ...١

اَٸ ـا جــٓصٸٍٴ اســا ٤بــايحػٝٸو بأٓٚــافٹ اي ـٓٸصٍ َطًكــا ظحــ ٢اؾــاهٚ ٟاسطــو ؾــ٬
ؿ٬فٳ ؾْٔ ٘ٝٸا ٚؾحـٚ ٣ٛإٕٵ نـإ يف بعـت اؿةـاه اؾـاهَ ٟـا ٜٴِٵـ ٹعوٴ اٜ ٚظٗـو َٓـ٘
ٌ ٹ٘ بايحػٝٸو ،إ ّ٫اْـٸ٘ َطوٚؾٷ اٚ٪َ ٚٸٍ.
علّٴ جٓصټ ٹ
َٓٚا ُ ايحػٝټو نْٛٴـ٘ٴ بأظـل ا٭ٓٚـافٹ اير٬ذـٜ ،١عـ  :ايطعـِ ٚايـوٸٜػٴ ٚايًّـ،ٕٛ
ٚاؿهِ يف ا٭ٚيٝني اجٸؿاقٚ )2(ٌّٞايٓٸٖٔٛٴ بُٗا َحظـاؾوٚ ،)1(٠يف ايرايـز َِـٗٛهٌّٟ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١اسا٤ٴ اسطًـلٴ بأقٌـاَ٘  -ظحٸـ ٢اؾـاهَٓ ٟـ٘ ٜ -ـٓصٴٍٴ إما جػٝٻـوٳ بايٓصاًٳـ١ٹ يف اظـلٹ آٚـاؾٹ٘ٹ
ايرٸ٬ذ َٔ ١ايطّعٵِٚ ،ايوٸا٥عٚ ،١ايًّ ،ِٕٛبِو إٵ ٜهٕٛٳ مب٬قا٠ٹ ايٓٻصٳاًٳ١ٹ ،ؾٜ ٬حـٓصٴٍٴ إما نـإٳ باجملـاٚٳهٳ٠ٹ،
ًـ١ٹ ك ٕٚآٚــاف
نُـا إما ٚق ٳعـخٳ َٝحـ ١قوٜةــا َــٔ اسـا ٤ؾٔــاه شا٥ؿـاٚ ،إٵ ٜهــ ٕٛايحػ ٸٝـو بأٓٚـافٹ ايٓٸصٳا ٳ
اسحٓصٸٍ ؾًٚ ٛقع ؾ ٘ٝكبٍٷ لٍٷ ؾٔاه امحو ،ا ٚآؿوٜ ٫ ،ـٓصٍ إ ّ٫إما ٓٳـٝٻوَ ٙٴ٘ـاؾاْ ،ٳعٳـِٵ ٜ ٫ٴعٵحٳةٳـوٴ
إٵ ٜهٕٛٳ بٛقـٛعِ عٳـٝٵِٔ ايـٓٸصٍ ؾٝـ٘ ،بـٌ يـٚ ٛقـع ؾٝـ٘ َحـٓصٸٍٷ ظاَـٌٷ ٭ٓٚـافٹ ايـٓصٍ ؾػٝٻـوٳٙٴ بٓٛــٹ
ايٓٸصٍ جٓصٻٍٳ اٜ٘اٚ ،إٵ ٜهٕٛٳ ايحػريټ ظٹٌٸٝا ،ؾايحكلٜوٟټ ٜ ٫ٳ٘ٴوټ ،ؾً ٛنإٳ يـٕٛٴ اسـا٤ٹ امحـو ا ٚآـؿو،
ؾٛقعٳ ؾَ ٘ٝكلاهٷ َٔ ايلٸّ نإٳ ٜػِّٝوٴٙٴ ي ٛمل ٜهٔٴ ننيو مل ٜٓصٴٍٚ ،ننا إما ٓٴـتٻ ؾٝـ٘ بٳـٍٛٷ نـرريٷ  ٫يـٕٛ
ي٘ ،عٝز ي ٛنـإ يـ٘ يـٕٛٷ غٝٻـوٳٙٴٚ ،نـنا يـ ٛنـإ شا٥ؿـا ؾٛقـعٳ ؾٝـ٘ َٝحـ ١ناْـخ جٴػٝٻـوٙٴ يـ ٛمل ٜهـٔ شا٥ؿـا،
ٖٚهنا ،ؾؿٖ ٞن ٙائټٛه َا مل ٜٳـٵوٴطٵ عٔ ٓٹلٵمِ اٱط٬مِ قهّٛٷ بايطّٗاه٠ٹ ،عً ٢ا٭ق.)٣ٛ
(ٌَ )2حٓل ايِٝع ،١ايٓواق ،ٞط .11ٖ ،1هٜاض اسٌا ،ٌ٥ايٌٝل عً ٞايطةاطةا ،ٞ٥ط .133ٖ ،1شـٛاٖو
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ع ايحٸٔوٜػٴ ب٘ٹ يف بعُ٘ٗا(ٚ )2يـٛ
ٚيف ايٓټَٔ ِٖٛا ٜٴِٵ ٹعوٴ ب٘ٹ اٌٜ ٚحظٗو َٓ٘ ،بٌ ٚٳق ٳ
ـ شٴ ٹة ٳو بايعٳ ٳٌُ.
ٗعٵ ٷ
نإ يف ًٓلٹ ٹ ٙٳ
ٚنٝـــ نــإ ؾِٝــرت إٵ ٜهــٕٛٳ ايحػٝټـو مب٬قــا٠ٹ ايٓٸصاًــ ،١ؾــٜ ٬ــٓصٴٍٴ إما نــإ
باجملاٚهٚ ٠إٕٵ نإ ميو َكح٘ ٢إط٬قٗا ،إ ّ٫إٻ اسوجهي يف امٖإ ايعـوف جًٛـٝ
اس٬قا ٠يف ايحٓصٍٚ ،ينا ٜؿِٗ َٔ َؿٗ ّٛائٸعاؾ جًٝٛطٗا ؾٗٝا.
هلل اسـا٤ٳ طٗـٛها ٜ ٫ٴٓصٌِّٴـ٘ٴ ُـ ))3(٤ٞيف َعٓـ٫ :٢
ٚعً ٘ٝؾٝه ٕٛقٛي٘( :ؿًـل ا ُ
ٜٓصٸٌٴ٘ٴ مب٬قا٠ٺ ،ؾٝه ٕٛاً٫ـحرٓا ٤بكٛيـ٘( :إ ّ٫إٵ ٜػٝٸـو هوـ٘) اًـحرٓا٤ٷ َـٔ اس٬قـ،ٞ
ٜع  :إ ّ٫إٵ ٜه ٕٛايِ٤ٞٴ اس٬ق ٞي٘ َٴػِّٝوا ي٘ ،بٌ ظاٖوٴ مجًـ١ٺ َـٔ ايٓٸٔـ ٖٛيـٛ
 ٫شٴًّٗا اْٸٗـا يف َكـاِّ بٝـإِ اعحٔـاِّ ايهُـوِّ ٚم ٟاسـاكٸٚ ٠عـلِّ اْؿعايـ٘ مبـا ٜٓؿعـٌ بـ٘
غٝٴــو ٙإ ٫يف ٓــٛه٠ٺ ؿآٸــٖٚ ١ــ ٞايحػٝٸــو ،ؾٝهــٕٛٴ يف ظهــِِ اً٫ــحرٓا ٤ايٛاقــع يف
ايٓةٟٛٸ.


ايه ،ّ٬قُل ظٌٔ ايٓصؿ ،ٞط.75ٖ ،1
( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞايطٗاه ،٠ابٛاث اسا ٤اسطًل) ،باث.3
( )2نُــا يف هٚاٜــ ١ايعــ ٤٬بــٔ ايؿ٘ــ ٌٝاسوٜٚــ ١يف ىٜــاكاد ايحٗــنٜت ،ط ،415ٖ ،1بــاث ،21ؾ ،30قــاٍ:
(عٓ٘  -قُل بٔ عً ٞبٔ قةٛث  -عٔ قُل بٔ عةل اؾةاه عٔ قُل بٔ ًٓإ عـٔ ايعـ ٤٬بـٔ ايؿ٘ـٌٝ
ٕ ايةـٚ .)ٍٛيـٛ
قاًٍ :أيخٴ ابا عةل اهلل  عٔ اؿٝاض ٜٴةاٍٴ ؾٗٝا؟ قاٍ ٫ :بأَ إما غًتٳ يٕٛٴ اسـا٤ٹ يـ ٛٳ
ْاقِخٳ يف ًٓل ٖن ،ٙؾ ٕٸ هٚا ١ٜائؿاه عٔ ُٗاث بٔ عةل هبٸـ٘ ٓـعٸعٗا نـرريَ ٕٚـِٓٗ ايٌـٝل اــٞ٥ٛ
يف ايحٓكٝػ ،طٚ ،59ٖ ،2يف مًٜٗا( :ش٦خٳ يحٌأٍٳ عٔ اسا ٤ايوانل َٔ اية٦و ،قاٍ ؾُا مل ٜهـٔ ؾٝـ٘ جػـٝري
ا ٚهٜػٷ غاية ،١قًخ :ؾُا ايحػٝري؟ قاٍ ائٸـؿو ،٠ؾحٗٛـأ َٓـ٘ )...بٔـا٥و ايـلهشاد ،ائـؿاه،259ٖ ،
باث( ،10إٕ اٜ ١ُ٥٫عوؾ ٕٛاٱُٗاه ٚظلٜز ايٓؿٍ) ،ؾ.13
( )3ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞايطٗاه ،٠ابٛاث اسا ٤اسطًل) ،باث ،1ؾٚ ،9ي ٍٝيف اؿـلٜز (إ ٫إ ٜػٝٸـو
هو٘)( :ٌّْ٘ٔٚ ،إَ ٫ا غٝٸو ي ْ٘ٛا ٚطعُ٘ ا ٚهو٘) َ ٖٛٚو ٟٚعـٔ ايـٓيبٸ  يف نحةٓـا ٚيف نحـةِٗ ،اْظـو
ؽوٜض ا٭ظاكٜز ٚاٯذاه ،اييًٜع ،ٞط.463ٖ ،2
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ع يف
ِٜٚرت اٜ٘ا إٵ ٜهٕٛٳ ايحػٝټوٴ بأٓٚافٹ ايٓٻصاً١ٹ كٕٚٳ اسحـٓصٍ ،ؾًـٚ ٛٳقـ ٳ
ٍ ؾػٝٻ ٳوٙٴ بٓٛؿ٘ ٜٓ ٫صٍ ٫ ،سا يف طٗاهُٝ ٠ـٓا ا٭نا(َ )1ـٔ
اسا ٤اسعحِٔ َحٓصٸ ٷ
ظٗٛهِ اؿحٔاِٖ اس ٍٛٓٛيف قٛي٘( :اَ ٫ا غٝٻو) يف لٍِ ايعٳـني; يًُٓـعِ َٓـ٘ٚ ،إٕٵ
ًًَُّٓا ظٗٛه ٙيف َا ؾَ ٘ٝكح٘ ٢ايحٓصٍ; ٭ْ٘ ِٜـٌُٴ اسحـٓصٸٍ اٜ٘ـا ٭ْـ٘ ٜكح٘ـٞ
ايحٓصٸٍ نايٓٸصاً.١
ٍ إْٸُـا ٜٴـ ٳٓصٍِّٴ َــا ٜٴ٬قٝـ٘ بٛاًــط ١لـٍِ ايعٳـني َٴٌٳـًَّ ٳُ ١يف
ٚكعـ ٣ٛإٻ اسحــٓصٸ ٳ
ٚش٘ٺ غري ْاؾع ٛٓ ٚعٳ ١يف ٚش٘ٺ ْاؾعٍ ،بٌ يكٛي٘ٹ يف ٓعٝع ١ظوٜـي ايٛاقعـ ١يف َكـاّ
ت اسا٤ٴ عً ٢هٜـػِ اؾٝؿـ ١ؾحٗٛٸـأ [َـٔ اسـاٚ ]٤اُـوث ؾـ ما جػٝٻـو
اي٘اب (نًُا غً ٳ
اسا٤ٴ ٚجٳ ٳػٝٻو ايطعِ ؾ ٬جٗٛٸأُ  ٫ٚجِوث)( ،)2ؾ ٕٸ اسحعـٝٸٔ ظٳُٵـٌٴ ايحػٝټـو عًـ ٢ظٗـٛهِ
اذـو اؾٝؿـ ،١ؾٗـ ٞكاَّيـ ١بٔـلهٖا ٚمًٜـٗا عًـ ٢امٔـاه ايحـٓصټٍ بـايحػٝٸو بأٓٚــاف
ايٓٸصٍٖ ،ناَ ،ع اْٸـ٘ َكح٘ ٢اًحٔعاث ايطٗـاهٚ ٠آـاي ١عـلّ ظـلٚسٹ ًـةت
ايٓٸصاً.١
ٗخٵ يف بعت اسٛاهك نُا إما اُيكٞٳ َا٥عٷ
ٚيف طٗاهُٝ ٠ـٓا ا٭ناٚ( :ي ٛعٴٛهِ ٳ
()3

لٍٷ يف اسا ٤بأٓـاي ٹ ١بكـا٤ٹ لاًٳـح٘ هشـعٳ بعـل ايحٌـاق إىل قاعـل ٠طٗـاه ٠اسـا)٤
اْحٗ.٢

َ ٖٛٚٳة ٷ عً ٢علِّ اظحُاٍِ بكا٤ٹ اشيا٤ٹ اسا٥ع اسحٓصٸٍ عًـ ٢لاًـح٘ ٚاشـيا٤
اسا ٤عً ٢طٗاهج٘ٚ ،إ ّ٫ؾ ٬جعاهض ،نُا اْـٸ٘ َة ٷ عً ٢اًحٗ٬ىٹ اسا٥ع اسحـٓصٸٍ،
ٚإ ّ٫ؾٜ ٬ٴعٵ ٳح ٳٌُٴ طٗاهج٘.
( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.81ٖ ،1
( )2جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط ،217 - 216ٖ ،1باث( ،10باث اسٝاٚ ٙاظهاَٗا) ،ؾ.8
( )3نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف ايط ،ًٞٛط.82ٖ ،1
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ٍ ؾٝػٝٸو ايهُوٸ بطعِ ايـلبٍ،
ؾٝهٕٛٴ ٓٛه ُ٠اسٌأي١ٹ :إٵ ًٜكَ ٢ر ٬كبٍٷ َحٓصٸ ٷ
ٚاًحًٗو ايلٸبٍ يف ايهوٸ ،ؾ ْـٸ٘ ميهٔ اًحٔعاث طٗاه ٠اشـيا ٤اسـا ٤ايـ

ناْـخ

طاٖو ٠ظٝـزٴ وحُٳـٌٴ جٓصټٌٴـٗا بـايحػٝټوٚ ،ميهـٔ اًحٔـعاث لاًـ ١اشـيا ٤ايـلٸبٍ
اسٛشـٛك ٠يف ٗـُٔ اسـا ٤ؾٝحعاهٗـإ ،إ ّ٫اْٸـ٘ ٜحٛشٸـ٘ٴ عًٝـ٘ إٸ اشـيا٤ٳ ايـلٸبٍ بعــل
لّٴ
ض عٳـ ٳ
اً٫حٗ٬ى ٌٜ ٫حٔعت ظٴهُٗـا; ْ٫كـ٬ثٹ َٗٛـٛعٗا إىل اسـاٚ ٤إٕٵ ؾُـ ِو ٳ
اًحٗ٬ن٘ ؾ ٬وحٌُ طٗا ٳهجٴٗا ظحٸ ٢وحاط إىل اً٫حٔعاث.
ٚنٝـ نإ ؾٜٓ ٬صٍ اسعحِٔ بايحػٝٸو بأٓٚافٹ اسحٓصٸٍ إ ّ٫إٵ ٜٔريٳ َ٘ـاؾا
قةــٌ اًــحٗ٬ىٹ اسحــٓصٸٍٚ ،إ ّ٫ؾ ٗــاؾحٴ٘ٴ بعــل اً٫ــحٗ٬ى اَ ٚعــ٘ اٜ٘ــا غ ـريٴ َٴ٘ٹ ـوٍّ
بطٗاهٳ ٹج ٹ٘.
ٚيعـٌٻ ًــك ٛايكٝــل يف ايعةــاهٌَ ٠ــاقَ ١ــٔ اسٔٸـٓـٚ ،إ ّ٫جكـلٻ ٳّ َٓــ٘ آْؿــا إٸ
اًحٗ٬ى اس٘اف يف ايهُوٸ ي ٛنإٳ قةٌ اٱٗاؾٜٛ ٫ ١شت لاًح٘.
ْعــِ ٜ ٫عحــاٴ إٵ ٜهــ ٕٛايحػٝٸــو مب٬قــا٠ٹ عــنيِ ايٓصاًــ ،١ؾًــ ٛغٝٻــ ٳوٙٴ اسحــٓصٸٍ
ٍ; يٲطــ٬م; ٚعـلِّ كيٝـٌٍ عًـ ٢ايحكٝٸـل اسيبـٛه ،بــٌ
بأٓٚـاف عـني ايـٓٸصٍ ْٳصٴـ ٳ
ع
صٍ بٛاًط ١اسحٓصٸٍ ،ظٝزٴ اْـٸ٘ يٚ ٛٳقـ ٳ
غايةا ا ٚكاُ٥ا ٜهٕٛٴ ايحػٝټو بأٓٚافٹ ايٓٻ ٹ
يف اساَ ٤كلاه َٔ ايلٸ ِّ جػٝٻ ٳو اطواؾُ٘ٴ ،ذٴِٻ ٌٜو ٟايحػٝټوٴ َٔ جًو ا٭طـوافٹ إىل ًـا٥و
ا٭شياٖٚ ،٤نا ٖ ٛعني ايحػٝټ ِو باسحٓصٸٍ.
ظٌـٝٸا بظٗـٛهِ ايحػٝټـو ؾٝـ٘ ،بـٌ يـ ٍٝايحػٝټـوٴ ايحكـلٜوٟټ
ٜٚٴعٵ ٳح ٳةوٴ إٵ ٜهـٕٛٳ ايحػٝٻـوٴ ٹ
بحػٝټ ٍو عٴوؾا  ٫ٚعك َٔ ،٬غري ؾوم يف ميو:
ع ٳوٗٳـا ،نُـا يـٛ
صاًٳـ ٹَ ١ـع اسـا ٤يف ايٓٛــ ماجـا ا ٚٳ
بني إٵ ٜهٕٛٳ مبٛاؾكـ ٹ ١ايٓٻ ٳ
نإٳ يٕٛٴ اسا ٤امحوا ا ٚآؿوا ،ؾٛقعخٵ ؾ ٘ٝلّاً ١ناْخ جٴػٝٸو ٙي ٫ٛميو.
ا ٚنإ يعلّ ايًّـ ٕٛيًٓٸصاًـ ،١اٜ٘ـاٶ ماجـا ا ٚعوٗـا ،نُـا إما ٓـتٻ ؾٝـ٘ بـٍٛٷ
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نرريٷ  ٫ي ٕٛي٘ ،عٝز ي ٛنإٳ ي٘ يٕٛٷ يػٝٻ ٳوٙٴ.
ا ٚناْخ اسٝح ١ىا ُ١ً٥ايطّعِ ٚايوٸٜػ ،عٝزٴ ي ٛناْخ هلا ميو يػٝٻ ٳوجٵ٘ٴ.
ؾ ْٸ٘ ٜٓ ٫صٴٍٴ بنيوَ ،ا مل ٜٳـٵـوٴطٴ عـٔ اٱطـ٬م ،اَٸـا اْــٸ٘ ٜ ٫ـٓصٴٍٴ َـا كاّ
باقٝا عً ٢إط٬ق٘; ؾًً٬حٔعاث ،بعل اؿحٔاٖ كي ٌِٝايحٓصټٍ بػري.ٙ
ٚكعــ ٣ٛإٻ ايحػٝټـو ؾعًــٚ ٌّٞإٕٵ نــإ ٌَــحٛها عــٔ اؿـٍٸ يف َــا يــ ٛنــإٳ ميــو
 ٞايلٻّٴ يف َا٤ٺ امحو بٛقٛع اي ٳةكَِّ( )1ؾ.٘ٝ
صاًٳ ١يف ايًّ ِٕٛنُا إما اُيكْ ٳ
سٛاؾك ٹ ١اسا٤ٹ ايٓٻ ٳ
ؾُُٓٛع ١ؾ ٕٻ ايحػٝټو يف اـاهشٝاد ْظري اؿاي ١ايٛشلاْ ١ٝي ٍٝي٘ٴ ٚاقـعٷ ًـ٣ٛ
َا ٜٳظْ ٳٗو يًعٍٸ ؾٗ ٛعةاهٳ ٠عٔ ظٗـٛهِ اذـو اسػِّٝـو يف اسحػٝٸـو عٓـلِٖ ،ؾـ ٕٵ مل ٜظٗـو
هلِ ميو ؾ ٬جػٝٸو.
ل ايًَّـْٛني سٛاؾكـ ٹ١
ْعِ ميهٔ إٵ ٜكاٍ :قل ٜةًُؼٴ ٚشٛكٴ ايٓٸصٍِ يف اسـا٤ٹ َـع جٛاؾُـ ِ
صاًــ ١يًُــا ٤ؾٝــ٘ ،ا ٚنٌــت ايًــ ٕٛعــٔ ايٓٸصاًــ ١عٝــز ٜــو ٣ايعــوفٴ ايًــٕٛٳ
ايٓٻ ٳ
اسٛشٛكٳ يْٛا هلُا ،نُـا اْــٻ٘ ٜـو ٣اسٛشـٛك َونّةـا َُٓٗـاٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾٝهـَ ٕٛـا ٖـٛ
اسٓا يف ايحػٝٻو َٔ ظٗٛهِ اذوِ اسػٝٸو ظآ ٬يف ايؿوض ؾٓٝٵصٴٍٴ  ٫ٚوـلٸك ميـو مبـا
منو َٔ ٙؾوض ايٓٸصاً ١عٝز ي ٛمل ٜهٔ جٛاؾكٗا َـع اسـا ٤يف ايًـ ٕٛيظٗـو اذوٖـا
ؾ.٘ٝ
عٔٻـٌ إ ّ٫إىل ؼلٜــل ايٓٸصاًــ١
ٚيهـٔٸ ايحعكٝـلٳ إٸ ميــو اٜ٘ــا ٜ ٫وشــع إىل َٴ ٳ

َ ٞعوٸثٚ ،بايعوبٝـٌٜ :١ـُٸ ٢ايعٓـلّٖٚ ،ـ ٛؿِـت ُـص ٍو ِٜـة٘ ايـلؾًٚ ،٢هقـ٘ َرـٌ ٚهم
( )1اية َّكِٴ :ؾاهً ٷ
ايًٛٸى ٚيْٛـ٘ آـؿوًٚ ،ـاق٘ امحـوٜٓ ،ةـخ يف اسٓـاطل اً٫ـحٛاٚ ،١ٝ٥هًةـ٘ ايعـوث َـٔ ًـوْ٬ٜهاٚ ،مثـوٙ
ض اًـ ٛٻك ٚظـ٪ٜٚ ،٬نـٌ نايعٓـتٜ ،طـةف ؿِـة٘ بطوٜكـ ٺ ١ؾٝــوط
٘ ٳ
ٌَحلٜو إىل ؿ٘ و ٺ ٠ذِ محو ،٠ؾ ما ْ ٳ
َٓ٘ ائةؼ ا٭محو ،اَٸا مثو ٙؾةعل اًٛكاكٜٓ ٙكع يًٝحني ا ٚذـ٬س ؾٔٝـري اسـا ٤اسٓكـٛع اؾ٘ـٌ اْـٛاع اؿـا
ا٭ًٛك.
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ٚايطٗاه ٠بػً ٳة ٹ ١ايٓٸصاً ١نُٸا َٔٚ ،اسعً ّٛاُْٗا ٜٛٓ ٫طإ( )1ب٘.
ٚاَٸا اْـٸ٘ ٜٓصٴٍٴ إما ٓاه َٴ٘اؾا; ؾٮٕٸ اٱٗاؾ ١يُّا ناْـخ مبيشـ٘ بـايٓٸصٍ مل
جيٍ َ٬قاج٘ ي٘ إىل ظني اٱٗاؾَٚ ،١كح٘اٙٴ ايٓٸصاًٖ ،١نا.
ٚيه ـٔٻ ايحعك ٝـلٳ ايحؿٔــٌٝٴ بــني جك ـلټ ِّ اٱٗــاؾ ١عًــ ٢اًــحٗ٬ى مجٝــع اشــيا٤ٹ
صاًــٚ ١جأؿټوٖــا َٚكاهٳٳْحٗــا عًــ ٢ايحؿٔــ ٌٝايٌٸ ـابل يف اســا٥ع اسًُكــ ٢يف ايهُــوٸ،
ايٓٻ ٳ
ًٝٚأج ٞيف اسٌأي ١اٯج.١ٝ
اسٌــأي ١ايعاُــو :٠يــ ٛجػٝٻ ـ ٳو اســا٤ٴ مبــا عــلا ا٭ٓٚــافٹ اســننٛهَ ٠ــٔ آٚــاف
ايٓٸصاًَ ،١رٌ اؿواهٚ ٠اياٚكٚ ،٠ايوقٚ ١ايػًظٚ ،١اـؿٚ ١ايركٌ ،مل ٜٓصٍ َا
مل ٜٔو َ٘اؾا.
اَٸـ ـا اْـ ــٻ٘ ٜ ٫حـــأذٸو بػـــري ا٭ٓٚـــاف اســـننٛه ٠اير٬ذـــ ;١ؾًظٗـــٛه ايحٸعلٜـــل يف
اسٌحؿ٘ٝــ ،١جــاه ٠باير٬ذــٚ ،١اؿــو ٣بــاذٓني َٓٗــاٚ ،ذايرــ ١يف شــٛاث ايٌــ٪اٍ عــٔ
ايحػٝٸوَٚ ،ع ٖنا ؾ ٬عا ٠ب ط٬قادٹ ايحػٝٸو اسٌٛم يةٝإِ فوٸ ٹك اْٸ٘ ًةتٷ يًٓٸصاًـ،١
ٚاٱمجاعٴ عً ٢علِّ ا٫عحةاه بػري اير٬ذَٓ ١كٍٛٷ عٔ مجاع.)2(١
ٚإَٸـا اْٸـ٘ إما ٓــاه َ٘ــاؾا ٜــٓصٴٍ نُــا ٜظٗــو َــٔ َؿٗــ ِّٛقٛيــَ٘( :ــا مل ٜٔــو
َ٘اؾا); ؾًؿوضِ ٚشٛك ايٓٸصاً ١اسُيٚشٚ ;١علِّ عُٔ١ٹ اسُيٚط ؾ.٘ٝ
ٶ
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣إما ؾُوضٳ اْـٸ٘ مل ٜٔلم عً ٢اسٛشٛك اْـٸ٘ َا ،٤بٌ َا٤ٴ ب،ٍٍٛ
اَ ٚا٤ٷ ٚبٍٛٷ ،ؾاساٝ٥ٸ ُ١ايعآًٌَُٛ ُ١بٚ ،١اسكح٘ ٞيًـٓٸصٍ ٖٚـ ٛاس٬قـا ُ٠بـايٓٸصٍ
( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث :جٴٓاطإ ب٘ .آٜ ٫ :ٟا ظهِ ايطٗاهٚ ٠ايٓصاً ١بػًة ١ايٓصاً ١نُٻا.
( )2قاٍ ايحٌرت ٟيف َكابٍ ا٭ْٛاه( : 51ٖ ،ؾ ٬عـا ٠مبـا عـلاٖا َـٔ ا٭ٓٚـاف نـاؿواهٚ ٠ايوقّـٚ ١ؿؿـ١
ايٛىٕٚ ،غريٖاَٛٗٛ ٖٛٚ ،ع ٚؾام ،نُـا ٜظٗـو َـِٓٗٚ ،قـل ظهـ ٢ا٫مجـاع عًٝـ٘ ٓـووا يف ايـلٌ٥٫
ُٚوؾ اسؿاجٝػٚ ،ظاٖوا يف ايٓآـوٜاد ٚايػٓٝـٚ ١ايحٓكـٝػ ٚايـنؿريٚ ٠غريٖـاٚ ،ايظـاٖو اجؿـام اســايؿني
اٜ٘ا عً ٢ميو.)...
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ايّ٬ىَ ١سيٸشٹـ ٹ٘ ؾٝـ٘ٹ ظآـًٖٚ ،١ـ ٞجٴٛشٹـتٴ ايحـٓصټٍ بـُ ٬ٴـةٵ ٳٗ ٺٚ ،١قـل َٳـوٻ ْظـريٴٙٴ يف
اسٌأي ١ايٌابك ١ؾواشع.
اسٌأي ١اؿاكٜـ ١عِـوٜ ٫ :عحـا يف جٓصٴٌـ٘ إٵ ٜهـٕٛٳ ايحػٝٸـو بٓٛــ ايـٓصٍ
ٍ ،ؾٝهـٕٛ
بع ،)1(٘ٓٝؾً ٛظلذخ باس٬قـآ ٠ـؿ ١اؿـو ٣غـري ٓـؿ ١ايٓصاًـ ١جـٓصٻ ٳ
اسٓــا جػٝټ ـو اظــل ا٭ٓٚــاف بٌــةت ايٓٸصاًــٚ ١إٕٵ نــإ َــٔ غــري ًــٓف  ٓٚــٹ
ايٓصٍ.
خ ؿوٚطٳ ايحػٝټو بػري ايرٸ٬ذٳ ٹ ١باٱمجاع ٚاؿٔٵو اسٌـحؿاكٹ
ع ٳوؾْ ٳ
يٲط٬م بعل إٵ ٳ
َٔ ايٓٸٔٚ ،ٖٛبكٞٳ اٱط٬مٴ بايٓٸٌة ١إىل اير٬ذ ١ب ٬جكٝٸل ،ؾةُصوٸك ٓـلمِ ايحػٝٸـو
ٜٓصٴٍٴ ًٛا ٤نإ بٓٛـ ايٓصٸاً ١ا٭ًٓ ١ٝا ٚايعاهٗ ١ا ٚبػريٖا.
ْعــِ ٜك ـعٴ ايهــّ٬ٴ يف اْٸ ـ٘ ٜعحــا إٵ ٜهــٕٛٳ اي ٓٛــٴ اؿآ ـٌٴ ٌَــحٓلا إىل جــأذري
ايٓصاً ١بٓٛؿٗا يف اسا ،٤عٝـزٴ ٜهـٕٛٴ اسحعٔٸـٌ َـٔ ايهٌـو ٚاْ٫هٌـاه ٚايحـأذري
ٚايحأذو بني ايٓٛؿني ميو اٜ ٫ ٚعحا ميو؟ بٌ ٜهؿـ ٞظٗـٛهٴ جػٝٸـ ٍو يف اسـاٌَ ٤ـحٓلٺ
إىل َ٬قــا٠ٹ ايٓٸصاًــ ،١ؾًــ ٛناْــخ ايٓٸصاًــ ١باـآـٝٸَ ١ــ٪ذو ٠يف ىٚاٍ يــ ٕٛاســا ٤اٚ
ظـــلٚسٹ ٓٚـ ــٺ ؾٝـــ٘ جـــٓصٻٍ ظـــاٖوٴ ايعةـــاهٚ ٠إٕٵ نـــإٳ ايرـــاْ ٞإ ّ٫إٻ اسظٓـــٕٛ
لّٴ إهاكٳ ٹج ٹ٘ ٚإٕٻ اسواك َـٔ قٛيـ٘( :بٌـةت ايٓصاًـ )١جٌـةٝةٴٗا يـ٘ بٓعـَ ٍٛـٔ ايحـأذري
عٳ
ٳ
م اشيا ٘٥يف اشـيا٤ٹ اسـا ٤ا ٚاْحكـاٍ ٓٚـؿٗا بٓـا٤ٶ عًـ ٢شـٛاىٙ
ٚايحأذټو اؿآٌ بحؿوټ ِ
ايٗٝا.

( ٌّْٕ )1اسٌأيٜ ٫( :١عحا يف جٓصټٌ٘ إٵ ٜهٕٛٳ ايحػٝټو بٓٛـٹ ايٓٸصٍ بع ،٘ٓٝؾً ٛظٳلٳسٳ ؾ ٘ٝيٕٛٷ ا ٚطعـِٷ اٚ
هٜػٷ غريٴ َا بايٓٸصٍ  -نُا ي ٛآؿوٻ اسا٤ٴ َر ٬بٛقٛعِ ايلٻِّ  -جٳٓٳصٻٍٳٚ .نـنا يـ ٛظـلس ؾٝـ٘ بٛقـٛع ايةـٍٛ
ا ٚايعٳنه ٠ها٥ع ١اؿو ٣غريٴ ها٥عحُٗا ،ؾاسٓا ُ جػٝټوٴ اظلٹ ا٭ٓٚافٹ اسننٛه ٠بٌـةت ايٓٻصٳاًـٚ ١إٕٵ نـإ
َٔ غري ًٓف ٓٚـ ايٓصٍ).
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اسٌأي ١ايراْ ١ٝعِو( ٫ :)1ؾومٳ بنيٳ ىٚاٍِ ايٓٛـ ا٭ًٓٞٸ ا ٚايعوٗٞٸ;
يٲط٬م; ٚعلّ ايحكٝٝل.
ٚكعــ ٣ٛأْ٫ــواف إىل ؿٔــ ٖٛجــأذري آٚــاؾ٘ ايناجٝــٛٓ ١عــ ١اُـلٻ اسٓــع،
خ َٔ إٻ اسٓا ظٗٛهٴ اذوِ ايٓٸصاً ١ؾٝـ٘ بـأٟٸ ٚشـ٘ٺ نـإ ،بـٌ
ع ٳوؾْ ٳ
َٴ٘اؾا إىل َا قلٵ ٳ
ٚنُا  ٫ؾوم يف آٚافٹ ايـٓٸصٍ ا٭ٓـًٚ ١ٝايعوٗـ ١ٝنـنيو  ٫ؾـوم يف آٚـافٹ
اسا.٤
اسٌأي ١ايراير ١عِو( :)2ي ٛجػٝٸو طوفٴ اؿٛض جٓصٍ ،ؾ ٕ نـإ ايةـاق ٞاقـٌ
َٔ نوٸ جٓصٸٍ اؾُٝعٚ ،إٕٵ نإٳ بكله ٙبكٞٳ عً ٢طٗاهج٘ٚ ،اٯؿو عً ٢لاًح٘ َا
كاّ َحػٝٸوا ،ؾ ما ىاٍٳ جػٝٸو ٙطٗٴو با٫جٔاٍ بايهوٸ َٔ غري ظاش١ٺ إىل اَ٫حياط.
ِ ٚعلَـ٘;
إَٸا اْـٸ٘  ٫ؾوم يف ايحٓصټٍ بايحػٝٸو بني َا نإ اسحػٝٸـو َٴحٸٔـ ٬مبعحٳٔٹـ ٍ
ؾًٲطــ٬م; ٚ٭ٕٻ ا٫جٔــاٍٳ باسعحٳٔٹ ـِ ٜٓ ٫ؿ ـعٴ َــا كاّٳ ايحػٝټ ـو إمجاعــا ،بــٌ ظــاٖوٴ
صاًٳ ٹ٪ٜ ٫ ،١ذٸو يف عًّٝٸ ٹح ٹ٘ ُـ٤ٞٷٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ
ايٓټٔٚ ٖٛايؿحا ٣ٚإٻ ايحػٝټو عٹًّ ١جاَٸ ١يًٓٻ ٳ
ؾٝــٓصٴٍٴ ايةــاق ٞإٕٵ نــإٳ اقــٌ َــٔ ن ـوٍّ بٓــا٤ٶ عًــ ٢لاً ـ١ٹ ايكًٝــٌ مب٬ق ـا٠ٹ ايــٓٻصٍِ
ٚاسحٓصٸٍٚ ،إٕٵ نإ بكلهِ ايهوٸ ؾَٗ ٛعحِٔٷٜٓ ٫ ،صٍ; سا كٳٍٻ عً ٢عٹٔٵـُ ١ايهـوٸ
َـٔ غــري ُـو ٺ ٚإٕٵ ىاٍٳ جػٝٸـوٜ ٙطٗٴـوٴ; ٫جٔـايٹ ٹ٘ بــايهوٸ ،بٓــا٤ٶ عًـ ٢نؿاٜــ ١ا٫جٔــاٍ
باسعحِٔ يف عُٔ ١اساٚ ٤طٗاهج٘ ٫ٚ ،وحاط إىل اسـيط ،غـ٬فٹ َـا إما مل ٜهحــٹ
بنيو ،ؾ ْـٸ٘ ٜٳطْٗٴوٴ بعل اسيطًٝٚ ،أج ٞايه ّ٬ؾ ٘ٝإٕٵ ُا ٤اهلل جعاىل.
( ْٕ )1اسٌأي ٫( :١ؾومٳ بـنيٳ ىٚاٍ ايٓٛــ ا٭ٓـًٞٸ يًُـا ٤ا ٚايعوٗـ ،ٞؾًـ ٛنـإٳ اسـا٤ٴ امحـوٳ ا ٚاًـٛك
يعاهضٍ ،ؾٛٳقعٳ ؾ ٘ٝايةٍٛٴ ظحٸٓ ٢اهٳ ابٝت جٓصٸٍٳٚ ،ننا إما ىاٍٳ طعٵُٴ٘ٴ ايعوٗٞٸ ،ا ٚهوُ٘ٴ ايعوٗٞٸ).
( ٌّْٕ )2اسٌأي( :١ي ٛجػٝٸو طوف َٔ اؿٛض َر ٬جٓصٻٍ ،ؾ ٕٵ نإٳ ايةاق ٞاقـٌ َـٔ ايهـوٸ جـٓصٸٍٳ اؾُٝـعٴ،
ع ٚيــ ٛمل ؤــٌ
ٚإٕٵ نــإٳ بكــله ايه ـوٸ بك ـٞٳ عًــ ٢ايطّٗــاهٚ ،٠إما ىاٍ جػ ٻ ٝـو ميــو ايــةعتٴ ط ٴٗ ـوٳ اؾُ ٝـ ٴ
اَ٫حياط عً ٢ا٭ق.)٣ٛ
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ع ايٓٸصٍٴ يف اسا ٤ؾًِ ٜحػري ،ذـِٻ جػٝٻـ ٳو بعـل َـلٸ ٺ،٠
اسٌأي ١ايوابع ١عِو :إما ٚٳق ٳ
ٍ ٚإ ّ٫ؾ.٬
ؾ ٕٵ عٴ ٹًِ اًحٓاكٴٙٴ إىل ميو ايٓٸصٍ جٳ ٳٓصٻ ٳ
ٚقـل ٜحـٛٳٖٻِٴ اْٸـ٘ إٕٵ مل ٜحػٝٸـو ظـاٍ اس٬قـا ٠مل ٜٳـٓٵصٴٍٵ ٚإٕٵ جػٝٻـو بعـل ميــو; إم
ٜه ٕٛجٳػٳٝٻ ٳو بعـل ٙنـايحػريټ اسٌـحٓل إىل اس٬قـاٚ ،٠قـل عوؾـخٳ إٸ اسـٓصٸٍ َـٔ ايحػٝٸـو
ؿٔ ٖٛاسٌحٓل إي.٘ٝ
ٚؾ :٘ٝإْـٸ٘ قل ٜهٕٛٴ ايحػٝټوٴ اسحـأؿٸوٴ عـٔ اس٬قـاٌَ ٠ـحٓلٷ إيٝـ٘ ،ؾٓٝةػـ ٞإٵ ٜؿِّٔـٌ
نُا يف اسنت بنيٳ َا إما عًِ باًحٓاكٹ ايحػ ټٝو إىل اس٬قا ٠ؾٓٝصٍ ٚعلَ٘ ؾ.٬
اسٌأي ١اـاٌَ ١عِو :إما ٚٳق ٳعخٵ اسٝح ُ١ؿاهطٳ اساٚٚ ،٤قـع شـي٤ٷ َٓٗـا يف اسـا٤
ٍ ،غـ٬فٹ َـا إما نـإ متاَٴٗـا
ٚجػٝٻ ٳو بٌةتٹ اجملُٛعِ َـٔ ايـلٸاؿٌ ٚاــاهط جٳـ ٳٓصٻ ٳ
ؿاهطٳ اسا.٤
 ٫ىؿ ٢إٻ ايحػٝٻو اؿاكس يف اسا:٤
 .1إَٸا إٻ ٜهٕٛٳ َٴٌٓلا مبا هاٚهٴٙٴ َٔ ك ِٕٚإٵ ٬ٜق٦ُٝ ٞا َٓ٘ يًُا.٤
ٌ يف ايحػٝټو.
ٚ .2إَٸا إٵ ٌٜحٓل إىل متاّ َ٬ق َٔ ٘ٝك ٕٚإٵ ٜه ٕٛيًـاهط كٳؿٵ ٷ
ٚ .3إَٸا إٵ ٌٜحٓل إىل فُٛع ايلٸاؿٌ ٚاـاهط نُا يف اسنت.
ٚ .4إَٸا إٵ ٌٜحٓلٳ متاَ٘ إىل اؾي ٤ايػري اس٬قَ ،ٞرٌ إٵ ٜهـ ٕٛاس٬قـ ٞيًُـا ٤شـي٤ٶ
َٔ اسٝح ١مل جٌوِ ايعؿ ُ١ْٛؾ ٘ٝبعل ،ا ٚمل ٜهٔ قاب ٬يًعؿ.١ْٛ
ذِٻ اسٌحٓل إىل اجملُٛع قل ٜه ٕٛاس٬قٚ ٞغري ٙشي٤إ َٔ َونّت ٚاظلٚ ،قـل
ٜهــُ ٕٛــ٦ٝني ٌَــحكًٝٸٔ ،نــإٔٵ ٜكــع يف اســاَٝ ٤حــ ١غــري شا٥ؿــٜٚ ١هــٕٛٴ يف شٓةــ٘ َٝحــ١
شا٥ؿ ١قل جػٝٻ ٳو اسا٤ٴ مبصاٚهج٘.
ٳَوٻ ايهّ٬ٴ يف ايكٌِ ا٭ٚٸٍ ٖٛٚ ،ايحػٝٸوٴ باجملاٚهًٜٚ ،٠عك٘ ا٭ؿـري باي٘ـوٚه;٠
٭ٕٻ َا ٫ق ٢اسا ٤مل ٜػٝٸوٚ ،ٙإْٸُا غٝٻ ٳوٙٴ اجملاِٚهٴ ي٘ٚ ،قل عوؾـخٳ اْٸـ٘ ٜعحـا إٵ ٜهـٕٛ
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ًةتٳ ايحػٝټو ٖ ٛايٓٻصٍ اس٬قٚ ،ٞاسحٝكَّٔ َـٔ َـٛهكٹ ايحـٓصٸٍ باس٬قـاٖ ٠ـ ٛايكٌـِ
ايراْ ;ٞ٭ٕٻ َا ٫ق ٢اسا ٖٛ ٤اين ٟغٝٸ ٳوٙٴًٜٚ ،عل ب٘ ايكٌِ ايرايز ٖٛٚ ،اسؿوٚض
بـاسنت; إم ٜٔـلٴمٴ إٻ َـا ٫قـاٖ ٙـ ٛايــن ٟغٝٻـ ٳوٙٴ ٚيـ ٛنـإ ايحػٝټـو ٌَـحٓلا إىل اؾــي٤
اس٬قٚ ٞاـاهط.
ٜٚك ـعٴ اٱُــهاٍٴ يف ايكٌــِ ايوٸابــع بــايٓٻظو إىل إٻ اؾــي ٤اس٬قــ ٞغ ـريٴ َــ٪ذٸو يف
ايحػٝٸو ،ؾٝهٕٛٴ ايحػٝټوٴ ٌَحٓلا إىل َٴصوٸ ٹك اجملاٚهٚ ،٠إىل اْٸ٘ ي ٍٝاً٫حرٓا َٔ ٤قٛي٘:
(ٜ ٫ٴ ٳٓصٌِّٴ٘) َكح٘ٝا ٭ىٜل َٔ إٵ ٜهٕٛٳ اسٌحرٓ َٔ ٢اؾـواكٹ اس٬قـ ٞيًُـا ،٤ؾٝهـٕٛٴ
اسعٜٓ ٫ :٢ٴٓصٌِّٴ٘ٴ ُ٤ٞٷ ّا ٫قا ٙإ ّ٫إٵ ٜٴػِّٝوٖٚ ،ٙـنا اسعٓـٓ ٢ـاكمٚ ،يعًَّـ٘ٴ اظـٛ
إٕٵ مل ٜهٔ اق.٣ٛ
ٚعةـــاه ُ٠اســـنت غـــريٴ ُـــاًَ ١هلـــن ٙائټـــٛهٚ ٠إٕٵ نـــإ هٴبٻُـــا ٜٴٌـــحظٗو َـــٔ
صاًٳ.١
قٛي٘ (:غ٬ف َا إما نإ متاَٗا ؿاهط) إٻ يف غري ائٸٛه ٠قه ّٛبايٓٻ ٳ
ل ٹَ ٹ٘ مل وهِ بايٓٸصاً.١
اسٌأي ١ايٌاكً ١عِو( :)1إما ُٴو يف ايحػٝټو ٚعٳ ٳ
ل ٠ايطَّٗاه.٠
ت ٳْصاًٳ ٹ ١اسا٤ٹ ٚط ٳٗاهٳ ٹج ٹ٘ ،بٌ ٚقاعٹ ٳ
ً ٳة ٹ
ل ٳ
ل ِّ ؼك ِ
عٳ
ً٫حٔعاثٹ ٳ
ع يف اسا٤ٹ ٳك ٷّ ٤ُٞٚٷ طاٖوٷ امحو ؾامحوٻ باجملُٛع
اسٌأي ١ايٌابع ١عِو :إما ٚٳق ٳ
مل وهِ بٓصاًح٘.
ٜ ٫ٳٓةػ ٞاٱُهاٍٴ يف اْٸ٘ ي ٛايك ٞيف اسا ٤طاٖوٷ آؿو ؾاًـحٳ ٳعلٻ يًحػٝٸـو ،ذـِٻ ايكـٞٳ
ٍ ا٭َـو مل ٜٴعٵهـِٵ بٓصاًـح٘; ئـلم ايحػٝٸـو
ه ٳ
ٍ ،نُا اْٸ٘ ي ٛعٴ ٹ
ؾ٘ٝٹ ٳك ٷّ ؾػٝٻ ٳوٙٴ جٓصٻ ٳ
بايٓٸصاًــ ١اس٬قٝــ ١يف ا٭ٚٸٍ ٚعلَــ٘ يف ايرــاْ ،ٞبــٌ ٜ ٫ٚٴعٵه ـِٴ بٗــا إما ايكٝــا َعــا
م ايحػٝټو بايٓٸصٍ اس٬قٚ ،ٞاَٸـا يـَ ٛٴ ِيشـا ؿـاهط اسـا ،٤ذـِٻ ايكـٞٳ
ٓلٵ ِ
اٜ٘ا; يعلِّ ٹ
ُ ـو يف ايحػ ټ ٝـو ٚعٳلٳ ٹَ ـ٘ٹ ،ا ٚيف نٛٹْ ـ٘ٹ يًُصــاٚه ٠ا ٚباس٬قــا ،٠ا ٚنْٛــ٘ بايٓٸصاًــ ١اٚ
( ْ )1ـٕټ اسٌــأي( :١إما ٴ
بطاٖو ،مل وُهِ بايٓصاً.)١
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م إٻ ايـلّٳ
اؾُٝعٴ يف اسا ،٤ؾ ٕٵ اًحًٗو اؾٌِ ا٭محـو يف ايـلٻّ ٜ ٫ٳةٵعٴـلٴ إٵ ٳٜٔٵـلٴ ٳ
اس٬ق ٞغري ٙؾٓٝصٴٍٚ ،إٕٵ مل ٌٜحًٗو ؾ ٘ٝبٌ عٴلٻ اجملُٛع َٴ٘ـاؾا َٴونّةـا َـٔٳ ايـلٸ ِّ
ٚميو ا٭محـو مل ٜـٓصٴٍ; ٭ْٸـ٘ مل ٜحػٝٸـو اس٬قـ ٞبٓٛــٹ ايـٓٸصٍ; ٭ٕٻ ايٓٛــ
اسٛشٛك ؾ ٘ٝيٓٚ ٍٝـ يًٓٸصٍِ ؾك  ،بٌ ي٘ ٚيًطّاٖوَ٘ٓٚ ،ٴ ٜظٗـو إٻ ا٭ظٗـوٳ يف
ائټٛهٳ ٹ ٠ايٌٻابك ١اٜ٘ا علّٴ ايحٓٳصټٍ.
اسٌأي ١ايرآَ ١عِو :اسا٤ٴ اسحػٝٸو إما ىاٍٳ جػٝټوٴٙٴ بٓؿٌ٘ٹ َٔ غري اجٸٔاي٘ بايهُوٸ اٚ
()1

اؾاه ٟمل ٜٳطْٗٴوٵ...

ً٫حٔــعاث ايٓٸصاًــ ،١بــٌ إطــ٬مٴ َــا كٳٍٻ عًــ ٢جٓصٸٌــ٘ بــايحػٝٸو ،ؾـ ٕٸ قٛيــ٘:
(ؿًل اهللُ اسا٤ٳ طٗٛها ٜٓ ٫صٸٌٴ٘ٴ ُ٤ٞٷ إ ّ٫إٵ ٜحػٝٸو) كاٌٍّ عً ٢جٓصټٍ اسا٤ٹ بايحػٝټو،
ل
ٖٚنا ب ط٬قٹ ٹ٘ ُاٌَٷ ي٘ ظحٸ ٢بعل ىٚاي٘ ٚإٕٵ نإ يلعًٛ ٣ٛقٹ ٹ٘ يةٝـإِ ظٴهُْٹـ ٹ٘ ٳبعٵـ ٳ
ض ؿـاٍِ ىٚايٹـ ٹ٘ بعـل ظلٚذـ٘ فـاٍٷ ،ؾٓٝعٔـوٴ ايـلٸيٌٝٴ
ظلٚسٹ ايحػٝٸو َٔ ك ِٕٚجعـوټ ٍ
باً٫حٔعاث.
ٚيف طٗاهُٝ ٠ـٓا ا٭نا ٚ( :يٮَـو بٛشـٛثٹ ايٓٸـيؾِ يف اية٦ـو اسحػٝٸـو ظحٻـ٢
ٜيٍٚٴ ايحػٝٸو بٓا ٤عً ٢ن( ٕٛظحٸ )٢يْ٬حٗا ٫ ٤يًحعًٚ )2()ٌٝيف ايلٸ٫ي١ٹ ٳَٓعٷ.
ٚقل ٜحٖٛٻِٴ طٗاهجٴـ٘ٴ إَٸـا; ٭ْٸـ٘ ٫ىّ ايكـ ٍٛبـايحُٝٸِ ،نُـا ٖـَ ٛٴكح٘ـ ٢إطـ٬م
ؼ اسا٤ٴ قلهٳ نُوٍّ مل وٌُٵ ؿةرـا)( )3ؿـوطٳ ظـاٍ ايحػٝٸـو ٚبكـٞٳ غـري ،ٙاٚ
قٛي٘( :إما ٳبً ٳ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١اسا٤ٴ اسحػٝٸو إما ىاٍٳ جػٝټوٴٙٴ بٓؿٌ٘ٹ َٔ غري اجٸٔاي٘ بايهُوٸ ا ٚاؾـاه ٟمل ٜٳطْٗٴـوٵْ ،عـِ اؾـاهٟ
ٚايٓٸابع إما ىاٍٳ جػٝټوٴٙٴ بٓؿٌ٘ طٗٴوٳ ٫جٔٸايٹ٘ٹ باساكٸٚ ،٠ننا ايةٳعٵتٴ َٔ اؿـٛض إما نـإ ايةـاق ٞبكـله ايهـوٸ
نُا َوٸ).
( )2نحاث ايطّٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.178ٖ ،1
( )3اهًً٘ ايِٝف ايط ًٞٛيف اـ٬ف ،طٚ ،174ٖ ،1يؿظـ٘( :إما بًـؼ اسـا ٤نـوٸا مل وُـٌ ؿةرـا) ٌْٚـة٘
ايِٝف يٮٚ ، ١ُ٥مل ٜننو ٙيف اٟٸ َٔ نحةـ٘ ا٭ؿـوٌْٚ ،٣ـة٘ ايٌـٝل ايِـوٜـ يف اْ٫حٔـاه،85ٖ ،


فصل يف املٍبه

155

ت اسـا٤ٴ عًـ ٢هٜـػِ اؾٝؿـ ٹ ١ؾحٗٛٸـأ)(ٚ ،)1قٛيـ٘٫( :
٭ْٸ٘ َٴكح٘ـ ٢عُـ( :ّٛنًُّـا غًـ ٳ
ت يٕٛٴ اسا٤ٹ يٕٛٳ ايةٚ ،)2()ٍٛقٛي٘( :إٕٵ نـإ ايـٓنتٴ ايػايـت عًـ ٢اسـا٤
بأَ إما غً ٳ
ؾٜ ٬حٗٛأ)( ،)3بٌ يكٛي٘( :ظحٸٜ ٢نٖتٳ ايوٜػٴ ٜٚطٝت ايطعِ)( ،)4بٓا٤ٶ عً ٢نـٕٛ
(ظحٸ )٢جعً ١ًٝٝا ٚيْ٬حٗاَ ٤ع اًحظٗاه كؿٛهلا عً ٢ايعًّ ١ايػاَ ،١ٝ٥رـٌ ( ٳجؿهَّـو يف
ايعةاه٠ٹ ظحٸ )5(٢جؿُٗٗا).
ٚيف ا٭ؿري إْٸا يً ٛٳًَُّٓا نٕٛٳ (ظح )٢جعًْ ٫ ١ًٝٝٴًٌِّ نـ ٕٛايعًّـَ ١طًـل ىٚاٍ
ايحػٝٸو بٌ اؿآٌ َٓ٘ بحهاذو اسا ٤عٔ اساكٸ ٠نُا ًٝص.٧ٝ
ٍ اس٬قــا ،٠ؾٝهــٕٛٴ اســواكٴ
ٚيف َــا قةًــ٘( )6إْٸٗــا ٌَــٛق ١يةٝــإِ ظــاٍِ اســا٤ٹ يف اٚٸ ِ
إٻ اسٓــا يف ظــلٚسٹ ايٓٸصاًــ ١عًــ ٢ايطّ ـاٖو ٚعلَٹ ـ ٹ٘ ايػًة ـٜ ،ُ١ع ـ  :ظٴ ـلٚذٗا يف

ا عٓـ٘
ٚايٓآوٜاد 70ٖ ،يًعاَٸٚ ،١قل ْكً٘ بعت قـلَا ٤ؾكٗآ٥ـا اعحُـاكا عًـ ٢ايِـٝف ايطًٛـٚ ،ٞعـ ٸ
ابٔ اكه ٍٜيف ايٌوا٥و ،ط ،63ٖ ،1بأْ٘ (فُع عً ٘ٝعٓل اســايـ ٚاس٪ايــ) ،قـاٍ احملكّـل اؿًـ ٞيف
ٕ ايِـٝف اهًـًٜ٘ ٫ٚ ،كـ ٍٛبحـٛاجو ٙإ ٫غـيب)ٚ ،قـاٍ عٓـ٘ يف اسعحـا ،ط،1
ايوًا ٌ٥ايحٌع( ، 68ٖ ،بأ ٻ
ض ب٘ بعت اسحأؿوَٚ ...ٜٔا هاٜخ اعصـت ـٔ اكٸعـ ٢إمجـاع اســايـ ٚاس٪ايــ يف َـا ٫
ٖ( 52اظح ٸ
ٜٛشل إْ ٫اكهاٚ .)...مل اعرو عً ٘ٝيف نحت ايعاَٻ ١ابلاْ ،عِ يف نحةِٗ( :إما بًـؼ قًّـحني مل وُـٌ ؿةرـا)
ٚيف بع٘ٗا( :اهبعني قًّٚ ،)١يف بع٘ٗا( :مل وٌُ لٌا) (ٚمل وٌُ لاً.)١
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،4ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اسا ٤اين ٟؾ ٘ٝقٹًّٚ ١اسا ٤اين ٟؾ ٘ٝاؾٝـ ،)...ؾ.3
( )2ايحٗــنٜت ،ايِــٝف ايطًٛــ ،ٞط( ،415ٖ ،1بــاث اسٝــاٚ ٙاظهاَٗــا) ،ؾٚ .30اً٫حةٔــاه ،ايِــٝف
ايط ،ًٞٛط( ،22ٖ ،1باث اسا ٤ايكً ٌٝؤٌ ؾ ٘ٝلاً ،)١ؾ.8
( )3ايحٗنٜت ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،216ٖ ،1باث اسٝاٚ ٙاظهاَٗا َٚا هٛى ايحطٗـو بـ٘ َٚـا  ٫هـٛى)،
ؾ .7اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،12ٖ ،1ابٛاث اسٝا ،)ٙباث  ،3ؾ.1
( )4ايحٗنٜت ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط ،234ٖ ،1باث جطٗري اسٝا َٔ ٙايٓصاًاد ،ؾ .7اً٫حةٔاه ،ايِـٝف
ايطًٛــ ،ٞط( ،33ٖ ،1بــاث اية٦ــو ٜكــع ؾٗٝــا َــا ٜػ ٸٝــو اظــل آٚــاف اســا ،)٤ؾٚ ،8يؿــظ اؿــلٜز:
(ٜٚطٝتٴ طعُ٘).
( )5نحت يف اسـط ٛؾٛم نًُ( ١ظح( :)٢اىل إ).
( )6يعًّ٘ ٜه ٕٛايِوّ ؾ َٔ ٘ٝقة ٌٝايِو يف بكا ٤ظهِ اسـٔٸٕ( .ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا.)٤
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اٚٸٍ اس٬قا.٠
ٚاَٸا ٌَـأي ُ١ا٫بحٓـا٤ٹ عًـٌَ ٢ـأي ١ايحـُٝٸِ ؾؿٝـ٘ َـا ًـٝصَ ،٧ٝـٔ اْٸـا يـ ٛقًٓـا بـ٘
ؾٓكٍٛٴ ب٘ يف ايحُٝٸِ بايطّاٖو كٕٚٳ ايٓٸصٍ ٚاسحٓٸصٍَٚ ،ع ميـو ؾٓكـ ٍٛبـ٘ عٌـتٹ
ؼ اسا٤ٴ قلهٳ نُوٍّ مل وٌُٵ ؿةرا) ؾٚ ٬ش٘ ٫بحٓـا٤
َٴكح٘ ٢ا٭ٌٓ ،ك ٕٚقٛي٘( :إما ٳبً ٳ
اسٌأي ١عً.٘ٝ
ْعـِ يــ ٛقًٓــا بــايحُٝټِ بــايٓٸصٍ ٚاسحــٓصٸٍ نـإ ؾعـٌِ َــا مـٔٴ ؾٝــ٘ َــٔ اؾــواكٹ ٹٙ
ٚشٗا ،ؿٔٓٛا إما ؾوٗٓا ايهوٸ َونّةا َٔ ْٔؿ ٞنوٍّ َحػٝٸـو بعـل ىٚاٍ جػٝټـوٚ ٙيـٛ
ًًَُّٓا ًك ٛا٭كيّ َٔ ١اؾاْةنيِ ؾـاسوشعٴ اًحٔـعاثٴ ايٓٸصاًـ ;١يًُٓـع َـٔ نـٕٛ
ًًَُّٓا ظٗٛهٳ بعـت اكيّحٗـا يف
ايحػٝټ ِو ٚاًط ١يف ايعوٚض بايٓٸٌة ١إىل ايٓٸصاًٚ ١إٕٵ ٳ
ض بظٗــٛهِ ٳبعٵ٘ٹـٗا اٯؿــو بهْٛٹٗــا عًّـ ١يٓصاًــ ١اســاَ ،٤ــع إٻ
ميــو ،إ ّ٫اْٸـ٘ َعــاهٳ ٷ
اسٓا يف اؿنٹ اسٛٗٛعِ يف باثٹ اً٫حٔعاث ٖ ٛايعٴوف كٕٚٳ اكيّ ١اسٌحٔعت.
ْعِ اؾاه ٟبٌ َطًل م ٟاسـاك ٠إما ىاٍٳ جػٝټـوٴٙٴ َـع بكـا٤ٹ اجٸٔـاي٘ مباكجـ٘ طٗٴـ ٳو;
يكٛي٘( :٭ٕٻ ي٘ٴ َاكٸ )٠بعل قٛي٘( :ؾٓٝيؾ ظحٻـٜ ٢ـنٖت ايـوٜػٴ ٜٚطٝـت ايطعـِ) ؾـ ٕٻ
ايظــاٖو نــ( ٕٛظحــ )٢جعًًٝٝــ ١ا ٚكاؿًــ ١عًــ ٢ايعًّـ ١ايػاٝ٥ـ ،١ؾحــلٍټ عًــ ٢إٻ غاٜــ١
ايٓٻيؾِ ٖ ٛمٹٖاثٴ ايحػٝټو.
ذِٻ بكٛي٘( :٭ٕٻ ي٘ َاك )٠ٳكٍٻ عً ٢إٻ اؿهِ اسننٛه  ٫ىحٕٸ غٔ ٖٛاية٦و
بٌ ٖ ٛذابخٷ يهٌُِّ مَ ٟاكٸ ،٠ؾحهٕٛٴ ايٓحٝص ُ١طٗاه ُ٠نٌُِّ مَ ٟاكٻ ٠بيٚاٍِ ايحػٝټو.
يهٓٻ ـ٘ٴ َــة ٷ عًــ ٢نــ( ٕٛظحٸــ )٢جعًًٝٝــ ٫ ١جمل ـوٸك اْ٫حٗــا ٤اٚٸٚ ،٫عًــ ٢نــِٕٛ
َلؿٛهلا َطًلٴ ىٚاٍ ايحػٝٸو  ٫ىٚاي٘ بايٓٸيؾ ٚؿوٚط اسـاَ ٤ـٔ اسـاكٸَٚ ٠يشـ٘ َعـ٘
عًّٝٸـ ١ىٚاٍ
نُا ٖ ٛايػايتٴ ذاْٝاٚ ،هشٛعٴ ايحعًٝـٌ ٖٚـ ٛقٛيـ٘( :٭ٕٻ يـ٘ َـاك )٠إىل ٹ
ايحػٝٸو يًطٗاه ٠ذايرا.
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ٚقل ٜٴٓاقّٴ يف نٌٍُّ َٔ ٖن ٙاسكلٸَاد ؾٝٳُٵ ٳٓعٴ نٕٛٴ (ظح )٢جعً ;١ًٝٝؾٛاى نْٛٹٗـا
جملـوٻك اْ٫حٗــا ،٤نُــا يف (ًــودٴ ظحٻـ ٢بًػـخٴ ايكٓطــو )٠يهـٔٻ ايحعكٝـلٳ ظُٗٛهٴٖــا يف
ايػا.١ٝ٥
جٗٛــٝػ ميــو :إٕٻ َــلؿ( ٍٛظحٸـ :)٢قــل ٜهــٕٛٴ شــي٤ٶ ّـا شٴ ٹعًـخٵ غاٜــ ١يــ٘ يف
اـاهطٚ ،قل ٜه ٕٛاَوا ؿاهشٝا َوجٸةا عً.٘ٝ
ؾا٭( :ٍٚنكٛيو ًودٴ ظحٻًٓٚ ٢خٴ ايكٓطو ٠ا ٚايهٛؾ.)١
ٚايراْ :ٞنكٛيو( :ظحٸ٫ ٢قٝخٴ ىٜلا ،ا ٚظحٻ ٢عوقخٵ شة.) ٝ
ؾايظاٖوٴ ايعويفټ يف ا٭ٚٸٍ نْٛٴ٘ جملوٸ ٹك اْ٫حٗاٚ ،٤يف ايراْ ٞن ْ٘ٛيًػاَٚ ،١ٜا مـٔٴ
ؾ َٔ ٘ٝقة ٌٝايراْ ،ٞؾٝهٕٛٴ ظاٖوا يف ايػا.١ٜ
ذ ـِٸ إٕٸ ايظــاٖو إٸ َلؿٛيــ٘ فَّ ـوكٴ ىٚاٍ ايحػٝٸ ـو ٫ ،ؿٔــ ٖٛاسٌــحٓل يًٓٸ ـيؾ
اسٛشتٹ يحهاذٴ ِو اسا َٔ ٤اساكٸ ٠عً ،٘ٝاسٌحًيِّ سيشٹ ٹ٘ ؾ ;٘ٝيٲط٬م ٚعلِّ ايحكٝل.
ٚكعــ :٣ٛاْٸـ٘ قُــٍٛٷ عًــ ٢ايػايــت َــٔ ظٔــ ٍٛاســيط إما نــإ ىٚاٍ ايحػٝٸـو
بايٓيؾ ،بٌ ٜٓلهٴ ىٚاي٘ بل ِٕٚميو يف َرٌ اية٦ـوِ ايةعٝـلٹ عـٔ اهلـٛاٚ ٤ػـلټ ٹك ايوٸٜـاؾ
عً.٘ٝ
َٴٌٳـ ـًَّ ٳُ ،١يهـــٔ يف َكـــاّ بٝـــإ ايػاٜـــٚ ١ايعًّـ ـٚ ١اٱُـــاه ٠إىل َٓـــا اؿهـــِ،
ؿٔٓٛا إما اهٜلٳ إعطا٤ٳ اي٘ٸاب اسٛشتٹ يًحعلٸ ٟعٔ اسٛهكٹ ٜ ٫ٴهحؿ ٢مبرـٌِ ٖـنٹ ٹٙ
ايػًة ١يف بٝإِ اـُٔٝٓٛٸ.١
ٚايظــاٖو هشــٛعٴ ايعًّ ـ ١إىل جوجٸ ـت ايطّٗــاهٳ ٹ ٠عًــ ٢ىٚاٍ ايحػٝٸ ـو; ٭ٕٻ بٝاْــ٘ َــٔ
ت ىٚاٍِ ايحػٝٸو عً ٢ايٓٸيؾ ؾ ْٻ٘ٴ اَوٷ عاكٟٷ ي ٍٝبٝاْٴـ٘ٴ َـٔ
ٚظا٥ـ ايِوع ،كٕٚٳ جوجٸ ٹ
ٚظا٥ؿــَ٘٘ ،ــاؾا إىل نْٛٹ ـ ٹ٘ َــٔ ا٭َــٛه ايٛاٗ ـعٳ ٹ ١ايػــري احملحاشٳ ـ ٹ ١إىل ايةٝــإِ ،ؾــ٬
ٜٴكاَٴ بكٛي٘٫( :ىّٵ غوميٳو ظحٸٜ ٢ٴٛؾّٝو ٳكٜٵٓٴو).
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ٍ َـٔ قٛيـٜ٘ ٫( :ٴؿٌْٹـلٴُ ٙـ٤ٞٷ) اٚ
ٚاَٸا اظحُاٍٴ نْٛٹ ٹ٘ هاشعا إىل ايؿكواد ا٭ٚٴ ٳ
خ َـٔ
(ٚاًع) ؾةعٝلٷ شلاَٚ ،ع ميو ؾا٭ظ ُ ٛاعحةاهٴ اَ٫حياط; ْظوا إىل َا عٳ ٳوؾْ ٳ
اظحُاٍِ ن ِٕٛايػا ١ٜىٚاٍ ايحػٝټو عً ٢ايٛش٘ اسـٳٔ ٖٛاؿآـٌ َـٔ َرـٌ ايٓٸـيؾ
اسٛشتٹ يحهاذٴو اسا َٔ ٤اساك٠ٹ اسٌحًيّ سيشٹ ٹ٘ ؾ.٘ٝ
ٚاَٸا قٛي٘ يف اسوًًَ( :١ا ٤اؿُٸاّ نُا ٤ايٓٗو ٜٴطِّٗوٴ بع٘ٴـ٘ٴ بع٘ـا)( )1ؾٗـٚ ٛإٕٵ
نإ ٜ ٫أج ٞؾَ ٘ٝا منو إ ّ٫إٸ نـٕٛٳ ايـحٸطٗري ؾٝـ٘ مبعٓـ ٢ايوٸؾـعَ ،ـع نْٛٹـ ٹ٘ ٚاهكا يف
شٛاثٹ ايٌٸ٪اٍ عٔ ايلٸؾع بعٝلا.
ايًِّٗ إ ّ٫إٵ ٜكاٍ :إٕٻ محً٘ٴ عً ٢ا٭عِٸ َٔ ايلٸؾع ٚايوٸؾع هـٔٷ ،ؾٝـلٍټ عًـ٢
إٸ نُ ـٌٸ بع ـتٍ ا ٚؿٔــ ِٖٛايــةعت اسحٔــٌ باســاكٸٜ ٠وؾــع ٜٚــلؾعٴ ايٓٸصاًــ ١عــٔ
ظُٵ ـٌ
ايــةعت َــٔ غ ـريِ اُــرتا ٺ بــاسيطٖٚ ،ــ ٛاس ـلٸع ،٢إ ّ٫إٵ ٜكــاٍٳ َ ـعٳ كٚهإِ ٳ
ايحٻطٗري عً ٢ؿٔ ِٖٛايـلٸؾع ،ايـنٖ ٟـَ ٛـٛهكٴ ايٌـ٪اٍ ،ا ٚا٭عـِٸ ا٭قـوث ٖـٛ
ا٭ٚٸٍ عوؾا ٫ ،اقـٌ َـٔ اٱمجـاٍ اسٌـك يـ٘ عـٔ اً٫ـحل ،ٍ٫ؾـ ٬ٳَعـٕٝٳ عـٔ
ا٫ظحٝا ٖ ،نا بايٓٸٌـة ١إىل ؿٔـ ٖٛاؾـاهٚ ،ٟم ٟاسـاكٸ ٠ايـن ٟىـٕٸ َـٔ بـني
خ َٔ ا٭كيّ.١
ًا٥و اسٝا ٙاسعحُٔ ١مبا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٚاَٻا غريٴٖا نايحٸطٗټو بـايهّو ا ٚاسطـو ا ٚاؿُٸـاّ ؾٗـٌ ٜٴ ٳعحٳـاٴ ؾٝـ٘ اسـيطٴ اٜ ٚهؿـٞ
فوٸك ا٫جٔاٍ ،ؾً ٛجػٝٻـو بعـتٷ َـٔ ظـٛضٍ ٚنـإ ايةـاق ٞنُـوٸا ؾٗـٌ ٳٜطْٗٴـوٴ اسحػِّٝـوٴ
بيٚاٍِ جػٝټوٙٹ اٜ ٚٴعحـا َـع ميـو اسـيط؟ ٓـوٜػٴ اسـاجٔ ٚمجاعٳـ ٺ ١ا٭ٚٸٍٴٚ ،اًـحليّٛا
عً ٘ٝبٛش:ٙٛ
ا٭ٚٸٍ اين ٖٛ ٟعُلجٴٗا :إط٬قادٴ َٴطٗٸوٜٸـ ١اسـا٤ٹَ ،رـٌ قٛيٹـ ٹ٘( :اسـاٜ ٤ٴطِّٗـو ٫ٚ

( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،14ٖ ،3باث اؿُٸاّ ٚاسا ٤اين ٟجٌـٓ٘ ايٍُِ) ،ؾ.1
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ٜٳطٗٻو)(ٚ ،)1قٛيَ٘( :ا آابٳ٘ٴ اسطوٴ ؾكلٵ طٗو)(ٚ ،)2قٛيَ٘( :ـا آـاثٳ ٖـنا ُـ٦ٝا إّ٫
ٚقل طٗو)(ٚ ،)3اُةا ٙميو ،اسُٓٛع ن ٕٛمجً١ٺ َٓٗا يف َكـاّ ايةٝـإ(َ )4ـٔ ظٝـزٴ
نٝؿٝٸ ـ ١اي ـحٸطٗري ،بــٌ ٚبع٘ــٗا َــٔ ظ ٝـزٴ اسطٗٸ ـوٚ ،يــ ٛؾ ـوِض إهشــاع ايهٝؿٝٸ ـ ١إىل
ايعوف ؾٗٞٳ عٓلِٖ عةـاه ٠عـٔ اًـحٗ٬ى اسحـٓصٸٍ يف ايطّـاٖو ٫ ،اقـٌ َـٔ ؿًطـ٘
َع٘ َٚيش٘ ؾَ٘ ،٘ٝاؾا إىل اسٓع َٔ جةٝټٔ طوٜل ايحطٗري يف اسا٥عـاد عٓـلِٖ اٜ٘ـا
ؾريشع إىل اًحٔعاث ايٓٸصاًٚ ،١بع٘ٴٗا ٜ ٫لٍټ إ ّ٫عً ٢طٗاه٠ٹ ؿٔ ِٖٛاؾـي٤ٹ
اس٬قــ ،ٞنكٛيــَ٘( :ــا آــاب٘ اسطــو) ،ؾـ ٕٻ ايــن ٟآــاب٘ اسطــو يــ ٍٝإ ّ٫ؿٔــٖٛٴ
اؾي٤ٹ اس٬ق ٞك ٕٚغري.ٙ
لمٴ ايعـويفټ قُـٍٛٷ
ٚكع ٣ٛاْٸ٘ ٜٔلٴمٴ عٴوؾا اْٸ٘ آاثٳ اؾُٝع ٓٛعـٚ ،١ائٸـ ٹ
عًٗ ٢وثٺ َٔ اسٌاَٳعٚ ،١ينا ٜهٕٛٴ قؿٛظـا ظحٻـ ٢يف اؾاَـلاد ،ؾاٱْـا٤ٴ ايـنٟ
آاثٳ بعتٳ اطواؾٹ ٹ٘ اسطوٴ ٜكاٍ :آاب٘ اسطوَ ،ـع اْٸـ٘ ٜ ٫ٴـواكٴ َٓـ٘ إ ّ٫اْٸـ٘ آـاث
بع٘٘ ،ؾًٝهُٔ يف اسا٥عاد اٜ٘ا ننيوٜ ،عـ  :عًـ ٢مـَ ٍٛـٔ ايحًٛٸـع ٚاسٌـاق،١
ٜ٪ٜٚٸلٴٙٴ اْٸ٘ ٜٔلٴمٴ عً ٘ٝاْٸ٘ آاثٳ اسطـوٳ ميـو اؾاْـت اٯؿـوَٓٚ ،ـ٘ ظٗـو ايهـّ٬
يف قٛيــَ٘( :ــا آــاثٳ ٖــنا ُــ٦ٝا إٚ ّ٫قــل طٗــو) ،ؾــ ٕٸ ايــن ٟآــاثٳ ايهُــوٸ ٖــٛ
ؿٔ ٖٛايٌٸطػ اس٬ق ٞك ٕٚغري.ٙ
إٕٵ قًخٳَ :ا آاب٘ طٗٴ ٳو ؾٔاهٳ َٔ ايهُوِّ اسعحِٔ ،ؾٝطٗو ب ٓـابح٘ َـا شـاٚه،ٙ
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،1ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث طٗٛه اسا ،)٤ؾ.1
( )2مل اعرـو عًٝـ٘ بٗـنا ايًؿـظٚ ،هبٸُـا ٖـَ ٞوًـً ١ايهـاًٖ ٞيف ايهـايف :ط ،13ٖ ،3بـاث اؿـحَ ٬ـا٤
اسطو بايةْٔٚ ،ٍٛٸٗا( :نٌ ُٜ ٧واٙٴ َا٤ٴ اسطو ؾكل طٗٴوٳ).
( )3جكّلّ ؽوه٘ يف ٖاَّ اسٌأي ١ايٌاكً.١
ع) ٜٴحٳُٳٌٻـوُ
(( )4اقٍٛٴٖ :نا ٜهٕٛٴ َٔ قة ٌٝايحٌُټو ب ط٬م اسٌةٻت عً ٢إط٬م ايٌٸةتْ ،ظريٴ ( ُاظٹـٌٻ ايةٝـ ٴ
ب٘ٹ عً ٢إط٬م اًةاب٘ ،إما قًٓا إْٸ٘ اًِٷ يًٌُةٻت) ،ايِٝف عً. ٞ
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ؾٝهــ ٕٛشــيَ ٤ــٔ ايهُـوٸ اٜ٘ــا ؾٝطٗٴـوٴ اؾُٝــع ،ؾًــ ٛمـٔٴ ًـًُّٓا َــا منــودٳ يف َرــٌ
اسوًًٜ ١ع

قٛيَ٘( :ا آابٳ٘ اسطو) ،ؾ ًٌُّْ٘ ٬يف َوًـً ١ابـٔ ابـ ٞعكٝـٌٖٚ ،ـٛ

قٛيَ٘( :ا آاث ٖنا ُ٦ٝا إٚ ٫قل طٗٸوَ )ٙٴِريا إىل اسا ٤اسٛشٛك يف ايطوٜـل; ٭ٕٻ
َكلاه اس٬ق ٞيـ٘ ٜهـ ٕٛبعـل طٗاهجـ٘ شـيَٓ ٤ـ٘ ،ؾٝهـٕٛٴ نـوٸا َعحٔـُا ،ؾٝطٗـو َـا
آاب٘ ٖٚهناْ ،عـِ اس٬قـ ٞيًُطـو ٜ ٫هـ ٕٛبـ٘ َطـواٚ ،بٗـنا جعـوفٴ ايؿـوم بـني
اسوًٹًنيٜ ،ع َ( :ا آاثٳ ٖنا ُ٦ٝا إٚ ٫قل طٗٴو)ٚ ،قٛيَ٘( :ا آاب٘ اسطو ؾكـل
طٗو).
قًخٴٖ :نا إْٸُا ٜحِټ بٓا٤ٶ عًـ ٢نـ ِٕٛايـحطٗري ٚايحـٓصٸٍ بايٌٸـواٚ ،١ٜقـل قُـوِّه يف
عًِّ ٹ٘ اْٸ٘ ٌَحًيّٷ يًصي ٤ايةاطٌ.
ٳَ ٳ
ٚظآـً٘ :إٕٻ اس٬قـ ٞيــ ٍٝإً ّ٫ـطػ اسـا ٤اسٓؿعــٌَٚ ،ـٔ اسعًـ ّٛإٻ ًــطع٘
اٯؿو غري َ٬مٍ  ٫يًهُوِّ  ٫ٚهلنا ايٌٸطػ اس٬ق ٞي٘.
ايًِّٗ إ ّ٫بٓا٤ٶ عً ٢ايك ٍِٛباؾُي٤ٹ ٚا٫يحياّ برتنّة٘ َٔ ا٭شيا ٤ايـ

 ٫جحصـيا،

ؾٓٝعٌټ إىل شي٤ٺ يٍٝٳ ي٘ ًـطعإ ،ؾـ ما طٗٴـ ٳو طٗٴـ ٳو اؾـي٤ٴ اٯؿـوٖٚ ،هـناٖٚ ،ـنا
عنيٴ ا٫يحياّ باؾي ٤ايةاطٌٚ ،ينا ايحيَٛا يف باث اْؿعاٍ اسا ٤ايكً ٌٝمب٬قا٠ٹ بع٘ٹـ ٹ٘
بايحعةٸلٚ ،ابطًٛا ايٌواٚ ،١ٜاؿاٍ يف باث ايحطٗري ٚايحٓصټٍ ٚاظل.
إٕٵ قًخ :ؾهُا اْٸِٗ ايحيَٛا ب٘ يف بـاث ايحٓصـ ٍٝبايحعةٸـلٚ ،قـايٛا :إٕٸ مب٬قـا٠
بع٘٘ ٜٔلٴمٴ َ٬قا ُ٠اؾُٝع ؾٓٝصٴٍ ؾًٝكٛيٛا ب٘ يف باث ايطٗـاه ٠اٜ٘ـاًٜٚ ،حيَـٛا
بطٗاه ٠اؾُٝع ب ٓاب ١ايةعت.
قًخ :اسٗٛـٛعٴ يف بـاثٹ ايٓٻصاًٳـ ٹ ١يف قـٛهلِ( :اسـا ٤إما بًـؼ نـوا…) اخلٖ ،ـٛ
اسا ٤ايٛاظل ،ؾعهِ ايِٸاهعٴ بـإٔٻ ايٛاظـل َـٔ اسـاٜ ٤ـٓصٴٍٴ باس٬قـاٚ ،٠مبـا يف بـاث
َطٗوٜــ ١اســا ٤ؾاسٗٛــٛعٴ ٖــ ٛنًُــَ( ١ــا) اسٓٛــٛي ،١ايحٸـٜ ٞهٓٸـ ٢بٗــا عــٔ ا٭شــيا٤

فصل يف املٍبه

161

اٜ٘ــا ،ؾــٜ ٬ــلٍټ إ ٫عًــ ٢طٗــاه٠ٹ ؿٴٔــ ِٖٛاؾــي٤ٹ ايــن ٟآــاثٳ اسعحٔ ـِٳ كٴٕٚٳ
مجٝع٘ٚ ،ي ٛنـإٳ َـا ْٳعٵـٔٴ ؾٝـ٘ اٜ٘ـا َرـٌ قٛيـ٘( :نـٌ َـا ٤آـاث ايهّـو ا ٚاسطـو
ٜطٗو) يكًٓا ب٘ اٜ٘ا ،يهٓٸ٘ ي ،ٍٝؾْ ٬ك.)1(ٍٛ
ٚاَٸا ايٛش ٙٛا٭ؿو اسننٛه ٠يعلِّ اعحةا ِه اسيط بٌ َ٫حٓاعِ اعحةـاه ٙؾـ ٬نواَـ١
يف ُ٤ٞٺ َٓٗا(.)2

(( )1اقٚ :ٍٛبعةاه٠ٺ اؿو :٣إٕٻ اسٛٗٛع اين ٟاؿن يف باث اسطٗٸوٜـٖ ١ـَ( ٛـا)ٖٚ ،ـٓ ٛـاكمٷ عًـ ٢اؾاَـل
ٚاسا٥عٚ ،اؿهِ ٜه ٕٛهلُا عً ٢ظلٍّ ًٛا ،٤غ٬ف اسٛٗٛع يف باث ايٓصاًـٖ ١ـ ٛاسـا ،)٤ايِـٝف عًـٞ
.
(( )2إْٸ٘ ميهٔٴ ايحٌُټوُ يعلّ اعحةـاه اسـيط بعـلِّ ٚشـٛكٹ عٳـنيٍ  ٫ٚاذـوٍ يـ٘ يف ا٭ؿةـاه ،ؿٔٓٛـا َـع عـلِّ
ايحؿادٹ ْٛع ايٓاَ ي٘ ،عً ٢اْٸـ٘ اَوٷ  ٫ميهٔٴ ظًّ٘ ٚظٔوَٚ ٙكلاه ،)ٙايِٝف عً.ٞ

فصنٌ
يف املاء اجلارٍ
اين ٟقل ٜٳكعٴ ايهّ٬ٴ بنيٳ ايؿُك ٳٗا٤ٹ يف َٗٛـٛعٹ ٹ٘ٚ ،اْٸـ٘ ايٌٸـاٌ٥ٴ َٴطًكـا ،ا ٚعـٔ
َـــاكٸ ٺ ،٠اَ ٚطًـــلٸ ايٓـــابعٚ ،عًٝـــ٘ ؾٝهـــٕٛٴ ٓٚـــؿُ٘ٴ يًصوٜـــإ; يًػًةـــٚ ١ؾوٜـــإ
آ٫ط٬ؾ ،اٜ ٚواك ب٘ اؾوٜإ ايطةٝعٚ ،ٞعٌت اسكح٘.ٞ
ِّٜ٪ٜٚلٴ ا٫ظحُاٍٳ ايرـاْ )1(ٞاسٓكـٍٛٴ عـٔ بعـت اسحـأؿوَ )2(ٜٔـٔ إط٬قـ٘ عًـ٢
ايٌا َٔ ٌ٥مٚبإ ايرًض ُٗوا اُٗ ٚو ٜٔا ٚط ٍٛايٌٓ ،١ؾ ٕٻ اسٓع َٔ إط٬مِ اسا٤
اؾاه ٟعً ٘ٝفاىٳؾ ،١إ ّ٫اْٸ٘ اؿٕٸ َٔ اسلٸع ;٢يٛٗٛؾ عـلّ ٓـلٹ ٹق ٹ٘ عًـَ ٢طًـل
ايٌا.ٌ٥
يهـــٔ ٜ ٫ٴُٗٸٓـــا جِــــٕٝٴ َٗٛـــٛع٘ بعـــل إٸ نـــإ َٳـ ـلٵ ٳهىُ اؿهـ ـِِ عٓـــلْا
َرٌ ٓعٝع ١ابٔ بيٜع( )3اسِحٌُ عًـ ٢عٓـٛإ اسـاكٸ ،٠ؾ ْٸٗـا ًـٛا ٤شٴ ٹعًـخٵ نًُـ١
ِ اية٦ــو يهُــٌِّ مَ ٟــاكٻ،٠
(ظحــ )٢ؾٗٝــا يْ٬حٗــا ٤ا ٚيًػاٜــ ١جــلٍټ عًــ ٢عُــ ِّٛظٴهْ ـ ِ
مبكح٘ ٢عُ ّٛايعًًّٛ ،١اٜ ٤وشعٴ ايحعًٌٝٴ إىل قٛيٜ٘ ٫( :ؿٌل ٤ُٞ ٙإ ّ٫بايحػٝٸو)،
ا ٚإىل طٗاهج٘ بعل ايحػٝٸو بيٚايٹ ٹ٘ َٴطًكا ا ٚبـايٓٸيؾ ،ؾ ْٸـ٘ عًـ ٢نـ ٬ايحكـلٜو ٜٔجـلٍټ
عً ٢عَُٔ ١ا ىوٴطٴ َٔ اسـاكٚ ،٠إْ ٫ ّ٫ؿـعٳ باس٬قـاٚ ،٠مل ٜٳطْٗٴـو اسحػٝٸـو ،ؾل٫يحـ٘
عًـ ٢عٹٔـَُ ١ـا ىـوط َـٔ اســاكٸٚ ٠اٗـعٚ ،١عُـ ّٛاؿهـِ يهـٌٸ مَ ٟـاك٠ٺ ذابـخٷ
(ٜ )1ع

ن ٕٛاؾاه ٖٛ ٟايٌا ٌ٥عٔ َا ٸك٠ٺ َ ٫طًكا.

( )2اظٓ٘ احمللٸس ا٭ًرتا ٜاك ٟيف ظاُٝح٘ عً ٢اسلاهى نُـا ٜظٗـو َـٔ ْكـٌ ٓـاظت اؿـلا٥ل عٓـ٘ يف ط،1
ٖ.332ٖ ،240
( )3جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،234ٖ ،1باث جطٗري اسا َٔ ٤ايٓصاًاد) ،ؾ.7
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مبكح٘ ٢عُ ّٛايعً.١
ْعِ إٕٵ هشع ايحعً ٌٝإىل ىٚاٍ ايحػٝٸو بـايٓٸيؾ ،نُـا يف قٛيـو٫( :ىّ غوميـو
ظحٸٜٛ ٢ؾّٝو كٜٓو ؾ ْٸ٘ ٜهو٬َ ٙقاجو) عً ٢اٗعـ ايٛش ٙٛمل ٜعـِٸ اؿهـِ يهـٌِّ
مَ ٟاكٸ.٠
ٚعًٝـ٘ ؾٝعحـاط إىل ايحٌُٸـو مبرـٌ قٛيـ٘( :اسـا ٤اؾـاهٜٓ ٫ ٟصٌـ٘ ُــ،)1()٤ٞ
ٚيف ايلعا( :ِ٥يٜٓ ٍٝصٌٴـ٘ ُـَ ٤ٞـا مل جحػٝٸـو آٚـاؾ٘)(َ(ٚ ،)2ـا ٤اؿُٻـاّ نُـا٤ٹ
()4

ايٓٸٗ ـوِ ٜٴطِّٗ ـوٴ ٳبعٵ٘ٴ ـ٘ٴ بع٘ــا)( ،)3بــٌ َٚرــٌ قٛيــَ٘( :ــا ٤اؿُــاّ مبٓييــ ١اؾــاه)ٟ

ايظاٖو يف ذةٛد ؿٴٔٓٛـٝٸ ٺ ١يـ٘ حـاى ٠عـٔ غـريٚ ،ٙيـ ٍٝإ ّ٫اعحٔـاّ ايكًٝـٌ َٓـ٘،
خ اًـحظٗاهٳ هشـٛع
ٚظ٦ٓٝنٺ ؾٝعحاط إىل جِـَٛٗٛ ٕٝع اؾـاه ،ٟإ ّ٫اْٻـو عٳ ٳوؾْـ ٳ
ايحعًٝــٌ يف ائــعٝع ١إىل اظ ـلٺ َــٔ ا٫عحٔــاّ ا ٚاي ـحٸطٗري ٚايوؾــع ،بــٌ ايظ ـاٖو
هشٛع٘ إىل ؿٔ ٖٛا٭ؿريْ ،عِ َكح٘اٙٴ اعحٔاّ م ٟاساكٸ ٹَ ٠ٴطًكا.
ْعِ قـل ٜٴعٳـاهٳضٴ بعُـ ّٛاكيّـ ١اْ٫ؿعـاٍ ايِٸـاٌَ يًصٻـاهٚ ٟايوٸانـلٚ ،ايٓٸٌـة١
ل اهللُ اسا ٤طٗٛها ٜ ٫ٴ ٳٓصٌِّٴ٘ٴ
ؿً ٳ
عُٚ َٔ ّٛش٘ٚ ،بعل ايحٌاق ٜوشعٴ إىل عُ ( :ّٛٳ
شعٴ بعل ايحٸٌاقُ إىل َا قل ٌٜحؿاك َـٔ اكيّـ ١ايهـوٸ ٚاؾـاهَ ٟـٔ
ُٚ ،)5()٤ٞقل ٜٴوٵ ٳ
اظحٝاطِ اعحٔاِّ اسا٤ٹ إىل ًـةتٺ ٚشـٛكٟٸ ،ؾـ ما ُٴـوَّ يف ٚشـٛكٹ ٹ ٙؾا٭ٓـٌٴ علَـ٘،
( )1ايٓٛاكه ،ايواْٚل.188ٖ ،ٟ
( )2كعا ِ٥ا ،ّ٬ً٫ايكاْٗ ٞعُإ ،ط.111ٖ ،1
( )3ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،14ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث َا ٤اؿُٸاّ ٚاسا ٤اين ٟجٌـٸٓ٘ ايٍُِ) ،ؾ.1
ٍ يف
( )4مل اعرو عً ٘ٝبٗنا ايًؿظَ ٖٛٚ ،عٓٓ ٢عٝع ١كاٚك بٔ ًوظإ( ،قًخ ٭ب ٞعةل اهللَ:ا جكـ ٛٴ
َا ٤اؿُٸاّ؟ قاٍ ٖٛ :مبٓيي ١اسـا ٤اؾـاه .)ٟايحٗـنٜت ،ايِـٝف ايطًٛـ ،ٞط( ،378ٖ ،1بـاث كؿـٍٛ
اؿُٸاّ ٚآكاب٘) ،ؾ.28
( )5هٚا ٙيف ايًٛا ٌ٥عٔ اسعحا ،ذِ قـاٍٚ :هٚا ٙابـٔ اكهٜـٍ َوًـ ٬يف ا( ٍٚايٌـوا٥و)ْٚ .كـٌ اْـ٘ َحؿـل
عً ٢هٚاٜح٘ .ايًٛا ٌ٥ط  135 ٖ 1نحاث ايطٗاه / ٠باث  ،1اؿلٜز .9
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ٚايه ّ٬يف اسٌأي١ٹ ط ٌٜٛؾًريشع إىل طٗاه٠ٹ ُٝـٓا ا٭نا.
يهٓٸـا ْكــٍٛٴ :ميهـٔٴ اسٓـعٴ عــٔ نــ ٕٛايٓٸٌــة ١بــني اكيّـ ١اؾــاهٚ ٟاكيّـ ١اْ٫ؿعــاٍ
ايعُّٛٴ َٔ ٚشـ٘ٚ ،ميـو ٭ٕٻ ٳَؿـاكٳ اكيّـ ١اعحةـاه ايهـوٸ يف ايعٹٔٵـ ٳُ ٹ ١إٻ اسـا٤ٳ َٴطًْكـا
عٔــُحٴ٘ٴ َٓٛطـ ١بهوٸٜٸحٹـ ٹ٘ ؾكًًٝـ٘ ٜٓؿعــٌٚ ،نــرريٜٓ ٫ ٙؿعــٌَٚ ،ؿــاكٴ كيٝـٌِ م ٟاســاكٸ٠
ٚاسا ٤اؾاه ٟإٻ اؾاهَ ٟـٔ اقٌـاِّ اسـا٤ٹ اسعحٔـِ َطًكـاَٚ ،ـٔ ايٛاٗـػ إٸ بـنيٳ
ٌ اسعــاهضٴ ٭كيّ ـ ١اؾــاهٚ ٟمٟ
َٗٛــٛعٳٞٵ اي ـلٸيًٝني عٴُــّٛٷ َٴطً ـلٷْ ،عــِ إٕٵ شٴعٹ ـ ٳ
اساك ٠ؿٖٔٛٴ اسؿٗ ّٛايلٸاٍٸ عً ٢إٻ ايكً َٔ ٌٝاسآَ ٤ؿعٌٷ ناْٳخٵ ايٓٸٌـة ١عَُٛـا
َٔ ٚش٘.
يهـٔٻ اٱْٔـاف إٻ اسعاهٳٗٳـ ١بـنيٳ اـُٔٓٛـٝٸ ٹ ١اسٌـحؿاكٳ ٹَ ٠ـٔ اسٓطـٛمِ ٚكيٝـٌِ
اؾاه ،ٟذِٻ عً ٢جكـلٜو شعـٌ اسعـاهض َؿٗـ ّٛائٸـعاؾٚ ،نـ ٕٛايٌٓـة ١عَُٛـا
ت
خ اْٸ٘ قل ٜوشع إىل َا ٌٜٴ ٳحؿاكٴ َٔ ا٭كيَّ ١ـٔ اظحٝـاط اسـا٤ٹ إىل ًٳـ ٳة ٺ
ع ٳوؾْ ٳ
َٔ ٚش٘ٺ ٳ
ل اهللُ اسـا ٤طٗـٛها
شعٴ إىل عُـ ِّ ٛقٛيـ٘ٹ( :ؿًـ ٳ
ع ايِوَّ ٳٜٓٵصٴٍٴ ٚقل ٜٴوٵ ٳ
ٚشٛكٟٸَٚ ،ٳ ٳ
ٜٓ ٫صٸٌ٘ ُ )٤ٞايلاٍٸ عً ٢اعحٔاِّ اسا ٤بٓؿٌ٘ٹ ٚاظحٝاطِ اْ٫ؿعاٍ إىل ايحػٝټو.
ٚايحعكّٝــلٴ ايحعـــاهٴضٴ بُٗٓٝـــا اٜ٘ـــا بايحةـــاٜٴٔ ،ؾٝٴوٵشٳـ ـعٴ إىل قاعـــل ٠ايطٗـــاه٠
ٚاًحٔعابٗا.
ٌ ٹ٘ قً ٬ٝنـإٳ ا ٚنـرريا بـايحٸػري ،نُـا اْٸـ٘ ٫
ٚعً ٢اٟٸ ظاٍٍ ؾ ٬إُهاٍٳ يف جٓصټ ٹ
ؾومٳ يف اؾاه ٟبني إٵ ٜه ٕٛبايؿٛهإ َٔ اساكٸ ٠ا ٚبايوٸُـػ ،إَٸـا بٓـا ٶ ٤عًـ ٢نـِٕٛ
اسٛٗٛع عٴٓـٛإ اؾـاه ٟؾٛاٗـػٷٚ ،نـنا إٕٵ نـإ عٓـٛإ م ٟاسـاكٸ ٹ ٠ئـلمِ اسـاكٸ ٹ٠
عً ٢نٌٍُّ َُٓٗا.
ْعــِ يــ ٛشعًٓــا اسٗٛــٛعٳ عٓــٛإٳ اؾــاه ٟمل ٜٴًْعٳ ـلٵ بــ٘ ايٓٻ ـابع ايٛاقـــٚ ،إٕٵ
خ َـــٔ ٗٚـــٛؾِ ك٫يـ ـ١ٹ
شعًٓـــا عٓـــٛإٳ م ٟاســـاكٸ - ٠نُـــا ٖـــ ٛا٭قـــ ;٣ٛســـا عٳ ٳوؾْـ ـ ٳ
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ائعٝع -١عِٻ اؿهِٴ يهٌِّ ْابعٍ ٚإٕٵ نإ ٚاقؿآًِٚ ،ـريٴ يف اسٌـأي ١اـاٌَـ ١إىل
اْٸ٘ ٌٖ ٜٴعحٳ ٳةوٴ يف عٹٔٵ ٳُ ٹ ١م ٟاساكٸ ٠ايٓٸةعٴ اّ ٫؟ ؾاْحظو.
ٍ
اسٌأي ١اٚ٫ىل :اؾاه ٟعً ٢ا٭هضِ َٔ غريِ َاكٸ ٺ ٠إما مل ٜهُـٔٵ نـوٸا جٳـ ٳٓصٻ ٳ
()1

باس٬قا٠ٹ...

اَٸا بٓا٤ٶ عً ٢ن ِٕٛكي ٌِٝايعَُٔ ١ا كٳٍٻ عً ٢اعحٔاِّ م ٟاساكٻ ٠ؾظاٖوٷ; يعـلّ
اساك ٠ايعآُ ،١٭ٕٸ ايظاٖوٳ َٔ اساك٠ٹ اساكٻ ُ٠ا٭هٗ ١ٝكٕٚٳ َٴطًل َا ٌٜـحُلټ َٓـ٘ يف
اؾوٜإ ،بٌ قل عوؾخٳ اٱُهاٍ يف ٓلقٹ ٹ٘ عًـ ٢ايٌٸـاَ ٌ٥ـٔ مٚبـإِ ايـرٸًض; يعـلّ
أْوافٹ اساكٻ ٠إي ;٘ٝ٭ٕٻ ايظاٖو َٔ اساكٚ - ٠ي ٛبكو١ٜٓٹ اسٛهكٹ َ -ا نـإ َرـٌ َـاكٸ ٹ٠
اية٦وٚ ،ي ٍٝيًؿظ اساكٸٖ َٔ ٠ن ٙاؾٗـ ١إطـ٬مٷ ِٜـٌُٴ غـريٳ اسـاكٸ ٠ا٭هٗـٝٸ ١يـ ٛمل
ْكٌ بأْواؾ٘ إىل ؿٔٗٓٛاًٝٚ ،ص ٧ٝيف اسٌأي ١ايوابع ١ينيو جٝٗٛػ.
ْعِ إما نإٳ شاهٜا َٔ ا٭عً ٢إىل ا٭ًؿٌ ٜٓ ٫صٴٍٴ اعٙ٬ٴ مب٬قا ٠ا٭ًـؿٌ
يًٓٸصاً ٫ ،١سا قل ٜٴ ٳح ٳٖٛٻِٴ َـٔ اَحٓـاعِ ًـوا ١ٜايٓٻصاًـَ ١ـٔ ا٭ًـؿٌ يٮعًـ ;٢إم ٫
ْكٍٛٴ يف اْؿعاٍِ اسا٤ٹ ايكً ٌٝبايٌٸوا ١ٜسا ًٝص ،٧ٝبٌ يٲمجاع ايظـاٖو عًـ ٢ميـو،
بـٌ ٚعــلّ ْكــٌ قـ ٍٍٛبايٓصاًــٚ ،١ظ٦ٓٝـنٺ ؾٝكحٳٔٹـوٴ ؾٝــ٘ عًــَ ٢ـا نــإٳ عًـٛٸ ٙجٌـٓٸُٝا
ناسٝياث اَ ٚا ِٜةٗ٘ٚ ،اَٸا ا٫عحٔاّ يف َطًـلِ ايعًـٛٸ ٚايٌٸـؿٌ ؾـٚ ٬شـ٘ يـ٘ ،بـٌ
لّٴ إؿامِ َا نـإٳ َرـٌ ايؿـٛٸاه ٠اس٬قٝـ٘ عايٝـ ١بايٓصٸاًـ ١بـ٘ٚ ،قـل َٳـوٻ
عٳ
ٜ َ٘ٓٚظٗوٴ ٳ
ُطوٷ َٔ ايه ِّ٬يف ميو يف باثٹ اس٘اف.
اسٌأي ١ايراْ :١ٝإما ُو يف اْ٘ ي٘ َاك ٠اّ ٚ ٫نإ قًٜٓ ٬ٝصٍ باس٬قا.٠
هوٸ ١ٜعآَُٚ ١اْع ،١ؾـ ما ُـوَّ يف ؼكـل اسـاْع
سا عوؾخٳ َٔ إٻ اؾوٜإ ناي ُ
صٍٴ باس٬قـا،٠
( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١اؾاه ٟعً ٢ا٭هضِ َٔ غـريِ َـاكٸ٠ٺ ْابعـ١ٺ ا ٚهاُـع١ٺ إما مل ٜٳهُـٔٵ نُـوٸا ٜـٓ ٴ
ْعِ إما نإٳ شاهٜا َٔ ا٭عً ٢إىل ا٭ًؿٌ ٜٓ ٫صٍ اع ٙ٬مب٬قا٠ٹ ا٭ًؿٌ يًٓٸصاًٚ ١إٕٵ نإٳ قً.)٬ٝ
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ل ِّ ا٭ىيـٞٸ
ل ِّ اسـاْعِ ٚيـ ٛبايعٳـ ٳ
لَٴـ٘; ٭ٕٻ اًحٔـعاث عٳـ ٳ
عٳ
عتٴ ٳ
عٔ ايحٓصټٍ ٜٴٌحٳٔٵ ٳ
ٜٓؿع يف اؿهِ بحأذري اسكح٘ـ ،ٞؾـ ما نـإ ظـاٖو قٛيـ٘( :إما بًـؼ اسـا )٤بـٌ ٚقٛيـ٘:
صاًــٚ ،١ايهوٸٜٸ ـٚ ١اســاكٸ ٠عآــُٚ ،١شــود
(٭ٕٻ يــ٘ َــاك )٠إٻ اس٬قــا ٠جــ٪ذٸو يف ايٓ ٸ
آاي ١علّ ؼكل اساْع عٔ جأذريٖا ظهِ بٓصاًح٘.
إ ّ٫إٵ ٜكاٍ :إْٸُٗا يف ك٫يحُٗا عً ٢ميو َحعاهَٗ ١ع قٛي٘( :ؿًـل اهللُ اسـا٤ٳ
طٗٛها ٜ ٫ٴٓصٌِّـ٘ ُـ )٤ٞايـلٸاٍٸ عًـ ٢إٸ احملحـاط إىل اَـوٍ ٚشـٛكٖ ٍّٟـ ٛايٓٻصاًـ،١
ٚإ ّ٫ؾٓؿٍٴ اسـاَ ٤عحٔـِٷ بٓؿٌٹـ ٹ٘  ٫ٚجـ ٪ٸذو ؾٝـ٘ ايّٓصاًـَٚ ،١ـع ايحعـاهض ؾا٭ٓـٌٴ
ايطّٗـــاهٚ ٠عـــلّ اْ٫ؿعـــاٍٚ ،ظٳُٵـــٌٴ ايٓٸةـــ ِّٟٛعًـــ ٢ؿٔـــ ٖٛاؾـــاهٚ ٟاسطـــو
ٚاي٘ع٘اؾ عً ٢ايوٸانل ٚإٕٵ نإ هٓا إ ّ٫اْٸ٘ بُ ٬اٖلٺَ ،ع اْٻـ٘ٴ ؿـ٬فٴ ايظـاٖو
خ ظُٗٛهٖا يف قابًٝٸ ٹ ١اسا٤ٹ مبا َٖ ٛـا ٤يْ٬ؿعـاٍ،
ع ٳوؾْ ٳ
يف اكيّ ١م ٟاساكٸ ٠اٜ٘ا ،ظٝزٴ ٳ
ـ ايٓةــٟٛٻ إ ّ٫إٻ ُٴـٗٵ ٳو ٠ٳْكًْٹ ـ ٹ٘ يف
ٚاســاك ٠عآـُُٚ ،١ــٝـٴٓا يف طٗاهجــ٘(ٚ )1إٕٵ ٗٳـعٻ ٳ
ت اـآٻ ٹٚ ١اًحل٫هلِ ب٘ شٳ ٳة ٳو ٗعؿ٘.
نُحٴ ٹ
 َٔٚمجٝع َا منوْـا ظٗـو ٚشٗـا اسٌـأيٚ ،١إٸ ا٭قـ ٣ٛطٗاهجٴـ٘ٴَ٘ ،ـاؾا إىل
إَهـإ اًحٔــعاثٹ اجٸٔـايٹ ٹ٘ باســاك ;٠يظٗـٛهِ ايــٝكني بـإٔٻ يهـٌِّ َـا٤ٺ َــاكٸِْٚ ٠ــو يف
اْكطاع٘ عٓٗا ،ؾٌٝحٔعت اجٔاي٘ بٗـاٚ ،هشـٛعٴ اً٫حٔـعاثٹ إىل اً٫حٔـعاث
ل اساك ٫ ٠اساك ٠اـآ.١
ل ن ِٕٛا٭ذٳ ِو َٔ آذاهِ َٴطًْ ِ
ايهًُِّٞٸ غريٴ َاْع بٳعٵ ٳ
اسٌأي ١ايرايرٜ :١عحةٳوٴ يف علّ جٓصٸٍٴ اؾاه ٟاجٔايُ٘ٴ باساكٸ ;)2(...٠٭ٕٻ ايظاٖوٳ
اسٓٔــوف َــٔ اكيّــ ١م ٟاســاكٸ ٠إٻ ظؿظــ٘ َــٔ ايٓٻصاًــَ ١ٴٌــحٓل إيٗٝــا مبعٓــ ٢اْٸٗــا
( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.79ٖ ،1
( ٌّْٕ )2اسٌأيٜ( :١عحٳةٳوٴ يف عٳلٳِّ جٓصټٍ اؾاه ٟاجٸٔايُ٘ٴ باساكٸ ٠ؾً ٛناْخ اسـاكَ ٠ـٔ ؾـٛم جرتُٻـػٴ ٚجحكـاطو،
ؾ ٕٵ نإٳ كٕٚٳ ايهوٸ ٜٓصٴٍٴْ ،ٳعٳِٵ إما ٫قَ ٢ٳعٳٌٻ ايوٻُٵػِ يًٓٻصٳاًٳ١ٹ ٜ ٫ٳٓٵصٴٍ).
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ط َـٔ
ٖ ٞايحٸ ٞجعٔٹُٴ٘ٴ َٔ ايٓٻصاًٳ ٫ ،١مبعٓ ٢إٻ ٖنا ايكٌـِ َـٔ اسـا ٤ايـن ٟؿٳـ ٳو ٳ
اساكٸَ ٠عحِٔٷ.
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣اساكٻ ٠عًّ ١ي٬عحٔاّ ظلٚذا ٚبكا٤ٶ ،ؾُا كاّ نإ( )1هلنا اسـا٤ٹ
لمٴ إٻ ي٘ َاكٻ.٠
َاكٸ ٠ؾَٗ ٛعحِٔ َٔٚ ،اسعً ّٛإٻ بعل اْ٫ؿٔاٍ عٔ اساكٻ ٹٜ ٫ ٠ٳٔٵ ٳ
ٜ َ٘ٓٚظٗو إٻ اؿهِ با ْؿعـاٍ َـا نـإ يـ٘ َـاكَ ٠ـٔ ؾـٛم برتُـػ ٚجكـاطو إٕٵ
نإٳ كٕٚٳ ايهُوٸ قٌټ ْظوٍ; ئلمِ( )2ي٘ َاك ٠يف َرً٘.
ايًّٗــِ إ ّ٫إٵ ٜهــ ٕٛقطواجــ٘ َحةاعــل ٠ا ٚبعٝــل ،٠عٝــز مل ٜٴعٳــلٸ يف ايعٴــوف
عوٵؾــا نُــا يف اســا٤ٹ ايهــا ٔ٥عًــ ٢ا٭هض ايــنٟ
ع اجٸٔــاي٘ َٳ ٳعٗٳ ـا ٴ
َحٸٔــٚ ،٬إ ّ٫ؾُٳ ـ ٳ
ٜحكاطوٴ عً ٘ٝاسطو ،ظٝزٴ وهُ ٕٛبعُٔٳ ٹح ٹ٘ َـا كاّ اجٸٔـايُ٘ٴ بـاسطو ٜٚٴٔٳـوِّظٕٛٳ بـإٔٻ
اســواكٳ با٫جٸٔــاٍِ يــ ٍٝاجٸٔــاٍٴ قطــواد اسطــو ،عٝــز مل ٜهــٔ ظايــ ١ؾحــٛهٍ بٗٓٝــا;
ئلم ا٫جٔاٍ ب٘ ،بٌ ٚي ٛمل ٜٔلم ا٫جٔاٍ بعـلّ إْاطـ ١اؿهـِ َٓـا عٓـٛإ
علٸ ايعٴوف اظلُٖا قاب ٬يًحأذو باٯؿو ،عٝـزٴ ميهـٔ إٵ
ا٫جٔاٍ ،بٌ ٜلٚهٴ َلاهٳ ٳ
ٜكاٍ إٕٸ عُٔح٘ ب٘ ٖٚنا ٜهؿ ٞؾ ٘ٝاقٌ َٔ ٓلم ا٫جٔاٍ.
ٕ يـ٘ َـاكٖٚ ،٠ـٌ
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾُعٌٻ ايوُػ طاٖو ٜٓ ٫ٚؿعٌ باس٬قا ;٠٭ ٻ
ٜحعــلٸ ٣إىل ايوٸطٛبــ ١اسٛشــٛك ٠يف ظــاٍ ايؿحــٛه اسحـًِّــٌ بــني قطواجــ٘؟ ٚشٗــإ،
اقٛاُٖاْ :عِ ،إ ّ٫إٵ ميٓع َٔ اعحٔاَ٘ َـع عـلّ ٓـلم اسـا ٤عًٝـ٘; يعـلّ ايـليٌٝ
عً ٢اعحٔاّ غري اسا.٤
ٜٚلؾع بإٔٻ ايوطٛب ١اسحًٔ ١باسعحِٔ اسحهٛٸَْ َ٘ٓ ١عحُٔ ١اٜ٘ـا ،ؾـ ٬جٓؿعـٌ
ًٖ ٫ٚ ٞطػ ا٭هض ايواُػ.
( )1ننا يف اسـط. ٛ
( )2ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث :ئلم َاي٘ َاك ٠ا ٚئلم إٸ ي٘ َاكٸ.٠
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اسٌأي ١ايوابعٜ :١ٴعٵ ٳح ٳةوٴ يف اساكٻ ٠ايلٸٚاّ ،ؾًـ ٛاشحُـعٳ اسـا٤ٴ َـٔ اسطـو ا ٚغـريٙ
ؼخٳ ا٭هض ٜٚرتُٻػٴ إما ظٴ ٹؿ ٳودٵ ًٜ ٫عك٘ ظهِ اؾاه.ٟ
 ٫ىؿ ٢إٻ ميو ي َٔ ٍٝؾـوٚعِ اعحةـاهِ ايـلٸٚاّ ،نٝــ؟ ٚايعٝـٕٛٴ ايٓٸابعـ ١يف
ٚقخٺ كٚ ٕٚقخٺ ًٜعكُٗا اؿهِٴ ظاٍٳ ْةعٗا ،بـٌ ٖـَ ٛـٔ ؾـوٚعِ اعحةـاه نـ ِٕٛاسـاكٸ٠
اهٗٝٻٜ ،١ع َ :حهٛٸْ َٔ ١ا٭هض َ ٫نؿٛه ٠ؾٗٝا َٔ اـاهط ،ؾ ٕٸ اسٝا ٙاجملحُعـُ١
ؼخٳ ايوٻٌَ َٔ اسطو َٔ قة ٌٝاسنؿٛه ٠ؾًٜ ٬عٳكُٗا ظهِٴ م ٟاسـاكٸ ،٠نُـا عوؾـخٳ
يف اسٝاٙٹ اؾاه َٔ ١ٜمٚبإِ ايرٸًض ٚي ٛنإٳ ميو ط ٍٛايٌٓ.١
خ اْٸا يً ٛٳًَُّٵٓا إط٬مٳ اساكٻ ٹ ٠عًـَ ٢رـٌِ ميـو ٚمل ْٳكُـٌٵ بظٗٛهٖـا يف
ٚقل عٳ ٳوؾْ ٳ
ؿٔ ِٖٛاسحهٛٸٳْ ٹ ١يف ا٭هض بطةعٗـا ٌْ ٫ـًِِّٴ متاَٝٻـَ ١كـلٸَادٹ اؿهُـ ١ؾٗٝـا ظحٻـ٢
ٜٴعٵــ ٳو ٳى ا٭ؿ ـنٴ ب ط٬قٗــا ،بــٌ ٜٴُهٹــٔٴ إٵ ٜهــٕٛٳ ٚهٚكٴٖــا يف َــٛهكٹ ايحعًٝــٌ يًة٦ــو
َٴٛشت ٱهاك ٠قٌٍِ ؿاٍّٖ َٔ اساكٸ ٖٞٚ ،٠اساكٻ ،٠ا٭هٗ.١ٝ
اسٌأي ١اـاٌَ :١ي ٛاْكطع ا٫جٔاٍٴ باساكٸ  ٠نُا يـ ٛاشحُـع ايطـني ؾُٓـع َـٔ
()1

ايٓةع نإ ظهُ٘ ظهِ ايوانل...

 َٔ ٫شٗ١ٹ علّ ايٓٸةع ايؿعًٞٸ ،عًَ ٢ـا ٜظٗـو َـٔ اسـنت ،بـٌ َـٔ شٗـ ١ىٚاٍ
ا٫جٔاٍ باساكٸٗ ،٠وٚه ٠اْٸ٘ ٜ ٫ٴ ٳعحٳـاٴ يف عآـُٝٸ ١اسـاكٸ ٠نْٛٴٗـا ْابعـ ١ؾٔـً ١ٝيعـلّ
ايلي ٌٝعًٚ ٘ٝإٕٵ نإ ٜٴعحٳ ٳٌُٴ ميو يف جعًٓ ٌٝعٝع ١ابٔ بيٜع بٓا٤ٶ عً ٢هٴشٛعٗـا
إىل ًةةٝٸ ١ىٚاٍِ ايحػٝټو بايٓٸيؾ  ٫يعلِّ اْ٫ؿعاٍ بػري ايـحػريٚ ،ميـو سـا عوؾـخٳ َـٔ
ٌ إٵ ٜهــٕٛٳ ايوٸاؾ ـعٴ يٓصاًــ ١اسحػٝٸ ـو ىٚاٍ ايحػٝٸ ـو عٓــ٘ عًــٚ ٢ش ـ٘ٹ ايٓٸ ـيؾ
إٻ احملحُٳ ـ ٳ
اس٬ىّ يًصوٜإ ٚايٓةع َٔ اساكٚ ،٠ظ٦ٓٝنٺ ؾٜ ٬لٍټ إ ّ٫عً ٢عُٔ ١م ٟاساكٸ ٠ظـاٍٳ
(ْ )1ـٌّٕ اسٌـأي( :١يـ ٛاْكطـع ا٫جٔـاٍٴ باسـاك ،٠نُـا يـ ٛاشحُـعٳ ايطـنيٴ ؾُٓـع َـٔ ايٓةـع نـإ ظهُـ٘ ظهــِ
ايوانل ،ؾ ٕٵ اى ٌٜايطنيٴ ؿك٘ ظهِٴ اؾاهٚ ٟإٕٵ مل ىوط َٔ اساك ،٤ُٞ ٠ؾاي٬ىّ فوك ا٫جٔاٍ).
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ايٓٸةع َ ٫طًكا.
ْعِ بٓا٤ٶ عً ٢هٴشٛعِ ايحعً ٌٝإىل آٌِ ا٫عحٔاّ ٚعلِّ ايحٓصٸٍ إ ّ٫بـايحػٝٸو،
ؾةاثٴ ٖن ٙاسٓاقٌَِ ١لٚك.
يهــٔٻ اٱِْٔــافٳ إٻ ظاٖوٖــا ٚإٕٵ نــإٳ هشــٛعٳ ايحعًٝــٌ إىل ىٚاٍِ ايٓٻصاًٳــ ٹ١
بـــيٚاٍِ ايحػٝټـ ـو إ ّ٫إٻ اسٌـــحؿاكٳ َٓـــ٘ إٻ ايػاٜٳــ ١فـــوك ىٚاٍ ايحػٝٸــو ٫ ،ؿٔـــٖٛ
اؿآٌ َٓ٘ بايٓيؾ اسٛشت يَ٬حـياط ظحٸـٌٜ ٫ ٢ـحؿاك َٓـ٘ إ ّ٫اعحٔـاّ م ٟاسـاك٠
ظاٍٳ ايٓٸةع ،ؾهُا إٸ ا٭ق ٣ٛعُٔح٘ َطًكا ننيو ا٭قـ ٣ٛعـلّٴ اعحةـاهِ اَ٫حـياطِ
لّٴ ايك ٍِٛبايؿٔـٌ بٓٝـ٘ ٚبـني اسٝـاٙ
عٳ
خ ٳ
يف م ٟاساكٸٚ ٠نؿا ١ٜفوك ا٫جٔاٍ ،ؾ ٕٵ ٳذ ٳة ٳ
ايعآُٜ ٫ ١ٶعحٳ ٳةوٴ اَ٫حياط َطًكاٚ ،إ ّ٫ؾٝٴؿٔٸٌٴ بُٗٓٝا.
ٚنٝـ نـإ ؾـ ٬إُـهاٍٳ يف اْٸـ٘ بعـلٳ ىٚاٍِ اسـاْع ٚظـلٚسٹ ا٫جٔـاٍ ٜعحٔـِ
ٍ
خ إٻ ا٭ٚٸ ٳ
َطًكا يف ٚش٘ٺٚ ،بِو اـوٚط َـٔ اسـاكٸٚ ٠ايٓٸةـع يف آؿـوٚ ،قـل عٳ ٳوؾْـ ٳ
اق.٣ٛ
()1

اسٌأي ُ١ايٌٻاكً :١ايوانلٴ اسحٸٌٔٴ باؾاه ٟناؾاه...ٟ

يف ا٫عحٔاّ إٕٵ قًٓا :بإٔٻ اسٓا ٚشٛكٴ اسـاكٸ ٠يـ٘ٚ ،اَٸـا إٕ اٳْطْٓـا ايعٹٔٵـ ٳُ ١اٚ
ٌ بٌ َٓع.
ىٚاٍ ايٓصٸاً ١باؾوٜإ ٓٚلم اؾاه ٟؾَٗ ٛٳٛهكٴ جأَټ ِ
ل ٹَ ٹ٘ كيٝـٌٴ ميـو ا٭ذـو ايـنٜ ٟٴـواكٴ إذةاجـ٘،
ع يف اٱؿامِ ٚعٳ ٳ
ٚاؿآٌ :إٕٻ اسحٻ ٳة ٳ
ؾ ٕٵ نإ ذابحا يـن ٟاسـاكٸ ٠ؾٝرةـخٴ يًُحٻٔـٌِ بايِـ ّ َطًكـا بٔـلم م ٟاسـاكٸ ٠عًٝـ٘،
ٚإٕٵ نــإ ذابحــا ٹيعٴٓــٛإِ اؾــاه ٟؾ ـٜ ٬ٳٔ ـلٴمٴ عًــ ٢اؿــٛض اسحٸٔــٌ َــا مل ٜٴعٳ ـلټ يف
ل بـ٘ يف اؿهـِ
اـاهطِ شي٤ٷ َٓ٘ ،نأطوافٹ ايِـ َّ اسعـلٚك ٠بع٘ـا َٓـ٘ ،ؾ ْٸـ٘ َٴًْعٳـ ٷ
( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١ايوٻانلٴ اسحٌٔ باؾاه ٟناؾاه ،ٟؾاؿٛضٴ اسحٸٌٔ بايٓٗو بٌـاقًٜ ١ٝعكـ٘ ظهُـ٘ٚ ،نـنا
اطواف ايٓٗو ٚإٕٵ نإ َاٖ٩ا ٚاقؿا).
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َطًكا ظحٻ ٢ي ٛنإ ٚاقؿا.
اسٌــأي ١ايٌٸـابع :١ايعٴٝــٕٛٴ ايـ

جٳٓٵةٳـعٴ يف ايِٸـحا٤ٹ َ-ــرٚ -٬جٓكطٹـعٴ يف ائٻـٝـٹ

عكُٗا اؿُهِْٴ يف ىَإِ ٳْةٵ ٹعٗا.
ٳ ًْٜٳ
ئلمِ م ٟاساكٸ ٠عًٗٝا ظنيٳ ايٓٸةع ٚعـلِّ ائٸـلم ظـني عـلَٗا ،بـٌ ٜ ٫عحـا
ايٓةٸ ـع ٜٚهؿــ ٞف ـوٸك ٚشــٛكٹ اســاكٸٚ ٠اجٸٔــاٍ اسٛشــٛكٹ بــ٘ ٚإٕٵ نــإ ٫عحةــاهِ ايٓٸةــع
ٚاؾوٜــإِ َــٔ اســاكٸٚ ٠شــ٘ٷ ،بٓــا٤ٶ عًــ ٢إٻ ٓــعٝع ١ابــٔ بيٜــع  ٫جــلٍټ إ ّ٫عًــ٢
ت
ا٫عحٔــاِّ ظـنيٳ ايٓٸةــع; ٭ْٻٗــا غـريٴ كايَّـ ١إ ّ٫عًــ ٢إٻ ىٚاٍٳ ايحػٝټـو بــايٓٻيؾِ اسٛشٹ ـ ٹ
ـــوٚطِ اســاَ ٤ــٔ اســاكٸَٚ ٠يشٹـ ٹ٘ بــاسحػٝٸو َٴطِّٗـ ٷو يــٜ٘ ٫ٚ ،ٳظْٗٳـوٴ َــٔ ٖــن ٙاؾًُـ١ٹ إّ٫
اعحٔاّٴ َا يف اساكٸ ٠باؾوٜـإ ٚايٓةـعْ ،عـِ يـ ٛقٝـٌٳ بوشـٛعِ ايحٻعًٝـٌ إىل قٛيـ٘٫( :
ٌ ايػاَ ١ٜطًلٳ ىٚاٍ ايحػٝٸو نإٳ يًعهِ باعحٔاّ اسـاكَٚ ٠ـا
ش ٳع ٳ
ٜٴؿٌلٴ ،)٤ُٞ ٙا ٚٳ
ٜحٸٌٔٴ بٗا َطًكا ٚش٘ٷ.
()1

اسٌأي ١ايرآَ :١إما جػٝٸ ٳو بعتٴ اؾاه ٟكٕٚٳ بع٘٘ اٯؿو...

ٍ اسحػِّٝوٴ ب ٬إُهاٍٍ; يٛشٛك ًةة٘ٹٜٚ ،ةك ٢ايطَّوفٴ اسحٸٔٹـٌٴ باسـاكٸ ٠عًـ٢
ؾحٓصٻ ٳ
طٗاهٳجٹ ـ ٹ٘; ٭ٕٻ ًــةتٳ ا٫عحٔــاِّ ٖٚــ ٛا٫جٸٔــاٍٴ باســاكٸَٛ ٠شــٛكٷ ؾــٜ ٬ٳ٘ ـوټ اجٸٔــاي٘
باسحػٝٸو اسحٓصٸٍ َٔ ،غري ؾومٍ بني إٵ ٜه ٕٛقً ٬ٝا ٚنرريا.
ٚننا ايطَّ ٳوفٴ اٯؿـوٴ مل ٜحػٝٻـو متـاّ قطـو اسـاٚ ،٤مل ٜٓكطـع عـٔ اسـاكٸ ٠بـاسحػٝٸو
ف اٯؿوٳ اٜ٘ـا ٳٜةكـ ٢عًـ ٢طٗاهٳجٹـ ٹ٘
َطًكا ،بٌ بكٞٳ بعتٴ اسا٤ٹ غريٴ َحػِّٝو ؾ ٕٻ ايط ٳو ٳ
َٔ اجٸٔاي٘ باساكٸ ٠بٛاًط١ٹ اسا ٤ايػري اسحػري.
( ْٕ )1اسٌأي( :١إما جٳػٳٝٻوٳ بعٵتٴ اؾاه ٟكٕٚٳ بٳعٵ٘ٹ٘ٹ اٯؿو ؾايطوفٴ اسحٸٔٹٌٴ باسـاكٸٜ ٫ ٠ٳـٓصٴٍٴ باس٬قـا٠ٹ ٚإٕٵ
نإ قًٚ ،٬ٝايطوفٴ اٯؿوٴ ظهُٴ٘ٴ ظهِٴ ايوٸانٹلٹ إٕٵ جٳػـري متـاّ قطـو ميـو ايـةعت اسحػٝٸـوٚ ،إ ّ٫ؾـاسحٓصٸٍٴ
ٖ ٛاسكلاه اسحػِّٝوٴ ؾك ٫ ،جٔاٍِ َا عٳلٳاٙٴ باساكٸ.)٠
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ٚاَٻا إما اْكطع متـاّٴ قطـو اسـا ،٤عٝـزٴ مل ٜةـلٳ َٓـ٘ َكـلاه ٜهـٕٛٴ ٚاًـط ١بـني
اساكٸٚ ٠ايطَّ ٳوف اٯؿو اسحٸٌٔ باسحػٝٸو اسٓؿٌٔ عٔ اساكٸ ٹ ٠ب٘ ،ؾٌٗ:
ٜةك ٢عً ٢طٗاهج٘; ئلم م ٟاساكٸٚ ٠ايٓٻٗو ٚاؾـاه ٟعًٝـ٘ٚ ،اجٸٔـاي٘ باسـاكٸ ٹ٠
اٜ٘ا قؿٛظٚ ،مل ٜلٍٻ كيٌٝٷ عً ٢اعحةاهِ اىٜلٳ َٔ ميو.
اٜ ٚحٓصٻٍ; ٭ٕٸ عُٔح٘ ي ٛناْخٵ جهٕٛٴ َـٔ ْاظٝـ١ٹ اسـاكٸٚ ،٠قـل اْكطـعٳ عٓٗـا
باسوٻ ٠باسحػٝٸو ،ؾ ٕٻ اسحػٝٸو اسٓؿعٌ ظٝزٴ ٜ ٫ٳعحِٔٴ باسـاكٸ ٫ ٠ميهـٔٴ إٵ ٜٳـٓعؿظ غـريٴٙٴ
بـ٘ٹ؟ ٚشٗــإ ،اؿحــاهٳ ايرٸـاْ ٞيف اســنتٚ ،بعـتٴ ا٭ًــاجنٳ ٹّ ٠ـٔ اكٵ ٳهنْٓــا عٔـوٴٙٴ عًــ٢
ا٭ٚٸٍ.

ص ٌن
فَ ِ
يف املاءِ الزّاكد
ايوٸانلٴ بَ ٬ٳاكٻ ٺ ٠إٕٵ نإٳ كٕٚٳ ايهوٸ ٳٜٓصٴٍٴ باس٬قا.٠
عًــ ٢اسِــٗٛه ،اســلٸع ٢عًٝــ٘ اٱمجــاعٚ ،ايٓٸٔــ ٖٛاسحظــاؾو ٠يــ ٛمل جهــٔ
َحٛاجو ٠اسةحً ٢مبرًٗا ،ايظاٖو يف ايعُٔٚ ١علّ اْ٫ؿعاٍ اسحأٜٸل بايحعًٝـٌ يف بعـت
ا٭ؿةاه بكٛي٘( :٭ٕٸ اسا ٤انرو َٔ ايكنه)( )1اينًٓ ٟٴِريٴ إيٚ ٘ٝإىل ٚشـ٘ٹ ك٫يحـ٘ يف
ٌَأي١ٹ ايػٴٌاي ١إٕٵ ُا ٤اهللٚ ،بكٛي٘( :ؿًلٳ اهللُ اسا٤ٳ طٗٛها ٜٓ ٫صٸٌـ٘ ُـ ٤ٞإَ ّ٫ـا
ؼ اسـا٤ٴ قـلهٳ
غٝٻ ٳو) اؿلٜز ،اين ٟعوؾخٳ اْٸ٘ يً ٛٳًَُّٓا َعاهٗٳـ ٳح٘ٴ َـع قٛيـ٘( :إما ٳبًـ ٳ
طٗــاه٠ٹ يًُــاٚ ،٤يه ـٌِّ ُــ٤ٞٺ ٚاًحٔــعابٗا
ت ايوٸشــٛعٴ إىل عَُٛــادٹ اي َّ
نُ ـوٍّ) ٳٚشٳ ـ ٳ
ٚقاعلجٗاٖ ،نا.
َ٘اؾا إىل إٻ نرو ٠اؿةاهِ ايطَّوؾني َاْع ١عٔ ايوټشٛعِ يف ع٬شٗـا إىل َ٬ظٳظـ ٹ١
لٖا ،ؾٝحعٝٻٔٴ ؾٗٝا اؾُع ايل٫ي.ٞ
ً ٳٓ ٹ
ٳ
ٚاٱْٔافٴ إٻ َا ٜٴكابـٌٴ اؿةـاه ايطَّٗـاه ٠اقْةٳـٌٴ يًحٔـوټف ،بـٌ ٖـ ٞيف ايطَّٗـاه٠
ني اسحِـوٸع١ٹ ظـلٜرا ٚقـلميا،
ِ بٹـ ٳ
ٌّْٕٚ ،جًو يف ايٓٻصاًٳـ ٹ ١ظـاٖو ٠إٗٚ ّ٫ـٛؾٳ اؿُهْـ ِ
ٚاٱُــعاهادٴ اسٛشــٛكٳ ُ٠يف ا٭ؿةــاه اسحؿوٸقــٚ ،١اهجهــاى ايٓٻصاًــ ١يف مٖــٔ عُــِّٛ
اسنٖت ،بـٌ اسٌـًُني اٚقؿٓـا عـٔ اؿهـِ بايطٗـاهٚ ٠شعـٌ ا٫ظحٝـا ايِـلٜل يف
ايٓصاً.١
ٚعً ٘ٝؾ ٬ؾوم بني ايٓصاًاد ظحـ ٢هاَ ا٫بـوَ ٠ـٔ ايـلّ ايـنٜ ٫ ٟلهنـ٘
( )1عًٌ ايِوا٥ع ،ايِٝف ائلٚم ،ط ،287ٖ ،1باث.207
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ٍ اسـا٤ٹ بـ٘; ىاعُـا اْٻـ٘ َـٛهكٴ ٓـعٝع ٹ١
ت ٳبعٵ٘ٴٗٴِ إىل علّ جـٓصټ ِ
ايطوف اين ٟمٳ ٳٖ ٳ
عًٞٸ بٔ شعؿو َٔ قٛي٘( :إٕٵ نإٳ ُ٦ٝا ٜ ٫ٳٌحةنيٴ يف اسا ٤ؾ ٬بـأَ)()1بعـل ايٌـ٪اٍ
(عــٔ هشــٌٍ اَــحـ ؾٔــاهٳ ايــلّټ قطعــا ٓــػاه ؾأٓــاثٳ إْــا ،)ٙ٤يهٓٸــ٘ ٗــعٝـٷ;
٫ظحُاٍ إٵ ٜهٕٛٳ اسواكٴ َٔ قٛي٘( :إٕٵ مل ٌٜـحةني)ٜ ٫ :عًـِ ٓٚـٛي٘ إىل اسـا ;٤إم
ايعًِٴ ب ٓابح٘ اٱْا ٤اعِٸ َٔ ميو ،بٌ وحٌُٴ إٵ ٜهٕٛٳ ايٌ٪اٍٴ عٔ ميـو اٜ٘ـا،
ٜع  :إٻ ايعًِ ب ٓاب ١اٱْـاٚ ٤اؾٗـٌ ب ٓـاب ١اسـاٜٛ ٤شـتٴ ا٫شحٓـاثٳ عـٔ اسـا;٤
يٛقٛع٘ طوف ايِةٗ ١اّ ٫؟ َع اْٸ٘ ُامٌّ غري َعُ ٍٍٛب٘ ،ؾ ٬ميهـٔٴ ا٫عحُـاكٴ عًٝـ٘
يف ايؿح ،٣ٛؾا٭ق ٣ٛعلّٴ ايؿومِ بني قً ٌٝايٓٻصاًٚ ١نرريٖا ،نُـا اْٸـ٘  ٫ؾـومٳ بـنيٳ
اقٌاَٗا.
ٚننيو  ٫ؾومٳ بنيٳ إٵ ٜهٕٛٳ اسا٤ٴ اين٫ ٟقحٵ٘ٴ ايٓصاًٳـَ ١ٴصحُعا اَ ٚحؿوٸقا َـع
ف َٓــ٘ بايٓٻصاًــٜ ١ٴـٓصٍِّٴ اؾُٝـعٳ  ٫بٌــوا١ٜ
إجٔــاهلا بايٌٸ ـٛاق ،ٞؾـ ٕٻ َ٬ق ـا ٠طـ ٳو ٺ
ايٓصٻاًَٗٛ ١ٴـٛعا َـع عـلِّ قابًٝٸـ ٹ ١ٳبعٵ٘ٹـٗا يـنيوٚ ،اًـحًياِّ ايكابـٌ يـ٘ ظٔـٍٛ
ٓٚـ ايٓٸصاً ١يًُا٤ٹ جلهها ٫ٚ ،يه ٕٛاشيا ٤اساَ ٤ح٬ق ١ٝبع٘ـٗا بـةعتٍ ،ؾـ ما
ٍ اؾُٝعٴ س٬قاجٗا باسحٓصٸٍ ٬َٚقا ٠بع٘ٗا بايٓصٻاً،١
٫ق ٢بع٘ٗا ايٓصٻاًٳ ١جٓصٻ ٳ
ظحٸٜ ٢كاٍٳ بابحٓا ٘٥عً ٢ايك ٍِٛبحٓص ٍٝاسحٓصٸٍَ ،ع اْٸ٘ َٴًحـيّٷ بـايحٓٳصټٍ ٖٓـا َٳـٔٵ
ميٓعٴ جٓصٍٝٳ اسحٓصٍِّ ،ؿٴٔٓٛا َع نرـو٠ٹ ايًٛـا ، ٥نُـا يف ايؿـوض بايٌٓـة ١إىل
ا٭شيا ٤ايةعٝل ،٠اٜ ٚكاٍ بإٔٻ ايحٓص ٍٝبنيو عً ٢ايكـ ٍِٛبـاؾي ٤ايـنٜ ٫ ٟحصٳـيٸ٤
ظحٜٔ ٢ػٸ إٵ ٜكاٍ إٕٻ نٌٻ شي٤ٺ َٴ٬مٍ يٰؿوٚ ،إ ٫ؾُع علَـ٘ ميٓـع ايح٬قـ ٞبٗٓٝـا
٭ٕٻ اؾي٤ٳ اس٬قـ ٞاظـلٳ ًـطعٜ ٫ ٘ٝٴ٬قٗٝـا إ ٫بٌـطع٘ اسحٸٔـٌٚ ،ايٌٻـطْػٴ اسكابـٌ
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،74ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث ايٓٸٛاكه) ،ؾْٔٚ ،16ټـ٘ٴ( :إٕ مل ٜهـٔ ُـ٧ٷ ٌٜـحةني يف
اسا ٤ؾ ٬بأَ).
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صاً ـ١ٹ ٖٚــ ٛظــاٖو ٫ٚ ،يًٌــطػ اٯؿــو; ٭ٕٸ جــ٬م ايٌٸ ـطعني
غــري َٴ ـ٬مٍ ٫ :يًٓٻ ٳ
ل عــٔ ايِــوع ،ظٝـزٴ اْــا اؿهـِٳ بطٗــاه ٠اســا٤
اسحكــابًني غـريٴ َعكــ ،ٍٍٛبــٌ يًحعةټـ ٹ
اس٬ق ٞيًٓٻصاً ١عً ٢نْٛٹ ٹ٘ نُوٸا ايظاٖو يف اْٸ٘ َع علّ نُوٸٜٸ ٹح ٹ٘ ٜحـٓصٻٍٴ اؾُٝـع; ٭ٕٻ
اؾُٝــع ٫قــ ٢ايــٓٸصٍٚ ،إٕٵ نــإٳ بكــله ايهــوٸ ٜ ٫ٳــٓٵصٍٴ يٲمجــاع ٚائِّــعاؾ
ٚغريٖا ،اسحهرو ٠اسحظاؾوَ ،٠ـٔ غـريِ ؾـومٍ بـني جؿـوٸم اسـا ٤ا ٚاشحُاعـ٘ َـع ٓـلمِ
ايٛظل ٠ايعٴوٵؾٝٻ ;١يٲط٬مِ ٚعل ِّ َا ٜٳًٔػٴ يًحكّٝـل ظحٳٸـ ٢أْ٫ـواف ،ؾ ْٻـ٘ يـ ٛنـإ
ٌ ننيو َـع اْٸـ٘ ًٜ ٫حـيّ
ؾٗٛٴ أْوافٷ ٳبلٟٚٷ ٜ ٫ٴعحٓ ٢ب٘ٚ ،إ ٫نإ ا٭َوٴ يف ايكًِ ٝ
ب٘ اـِٔ.
ٕ ٚاهكا عً ٢ايٓٸصاً ١اٚ
اسٌأي ١ا٭ٚىل ٫ :ؾومٳ يف جٓصټٍ ايكً ٌِٝبٝٳٔ إٵ ٜه ٛٳ
َٛهٚكا; ٱط٬م ا٭ؿةاهِ اـاي ١ٝعٳُٻا ٜٴٛشٹتٴ جكٝټلٖا.
ٍ إ ّ٫بــايهوٸ ا ٚغــريَ ٙــٔ اسٝــاٙ
ٚكعــ ٣ٛاْٸـ٘ يــ ٛلّـٍ ايــٛاهك مل ٜطٗــو َحــٓصٸ ٷ
اسعحُٔ.١
ل ٳّ اس٬ىَ.١
ًٝأج ٞكؾعٗا إٕٵ ُا٤ٳ اهللُ َع ٛٗٚؾ عٳ ٳ
()1

اسٌأي ١ايراْ :١ٝايهوٸ عٌت ايٛىٕ ايـٷ َٚا٥حا هطٌٍ...

ٌ عواقٝـاَ ،ـع اْٸـ٘ اهًـً٘
إمجاعا َٓٸاٚ ،اسِٗٛه اْٸ٘ بايعواق ;)2(ٞيه ِٕٛاسوًٹـ ِ

( ٌّْٕ )1اسٌاي( :١ايهوټ عٌت ايٛىِٕ ايـٷ َٚا٥حا هٳطٌٍْ بايعواقٞٸٚ ،باسٌـاظ ١ذ٬ذـٚ ١اهبعـُ ٕٛـاا إ ٫مثـٔ
ُا ،ؾةاسٔٸ ايِاٖ ٖٛٚ - ٞايـ َٚا٥حإ ٚمثاَْ ٕٛركأٜ - ٫ري اهبعًٚ ١حٸني َٳٓٻا إ ّ٫عِوَ ٜٔركا.)٫
( )2ايهــو ايـــ َٚا٥حــا هطــٌٚ ،اؿحًـــ ايعًُــا ٤يف ؼلٜــل ٙؾ ْــ٘ َكٝــاَ يًــٛىٕٚ ،يف جًــو ا٭ىَــ ١ناْــخ
اسٛاى ٜٔكحًؿ ١عٓلِٖ ،ؾُؿٗ ّٛايوطٌ ٚامس٘ َحلاٚ ،ٍٚيهٔ هطـٌ اسلٜٓـ ١ىحًــ عـٔ هطـٌ ايعـوام
ٚايوطـٌ اسهـ ٞىايؿُٗـا ،ؾًــنيو ؾٌٸـو ايِـٝف اسؿٝــل يف اسكٓعـ ١ايوطـٌ يف ٖــن ٙايوٚاٜـ ١بـايعواقٚ ٞجةعــ٘
ايِٝف ايطٚ ،ًٞٛؿايـ ايٌٝل اسوج٘ٚ ٢ائـلٚم يف ايؿكٝـ٘ ٚشعـ ٙ٬هطـَ ٬ـلْٝا ،ايحٗـنٜت ،ايِـٝف
ايط ،ًٞٛط .217ٖ ،1ايٓآوٜاد ،ايٌٝل ايِوٜـ ٫ َٔ .68ٖ ،و٘و ٙايؿك ،٘ٝايِٝف ائـلٚم،


فصل يف املبء الراكذ

175

عٔ بعت آعابٓا ،ايظّاٖٹ ِو يف نْٛٹ ٹ٘ اٜ٘ا نـنيو ،ؾٝهـ ٕٛايـوٸا ٟٚاٜ٘ـا عواقٝـا;
ٚٱهاك ٠ايعواقٞٸ َٔ ايوٸطٌ يف بعـت ا٭ؿةـاه( )1ؾٝهـُ ٕٛـاٖلا عًـ ٢إهاكجـ٘ َٓـ٘
ظلٻ ٳكٙٴ بٌحُا ١٥هطٌ( ٫ٚ ،)2إُهاٍ،
ٖٓا اٜ٘اٚ ،٭ٕٸ يف ٓعٝع ١قُٸل بٔ ًٌَِ ٳ
ٚيــ ٛب٘ــُ ١ُٝعــلِّ اـــ٬ف يف إٸ اســواك َٓــ٘ اسهّ ـٞٸ ايــنٖ ٟــٗ ٛٹ ـعٵـٴ ايعواق ـٞٸ،
ؾٝهــٕٛٴ ايؿــا َٚا٥حــإِ بــايعواق ،ٞؾٝهــَ ٕٛٴةِّٓٝــا يًُوًٳ ـٌ اسيبــٛه; ٭ٕٸ اسة ـٜ ِّٔٝٴؿٌِّ ـوٴ
اجملٌُ ،بٌ ميهٔ إٵ هعٌ ْؿٍ ٖن ٙائعٝع ١كيٜ ٫ٚ ،٬ٝعاهٳض باسوًـً ;١٭ٕٻ
اجملُٳٌ ٜ ٫عاهض اسة.ِّٔٝ
ف اسو ِّٟٚعٓـ٘ٴ
ٌ يًوٸٚاٚ ،١ٜاسكلٻّٴ عً ٢عٴوٵ ٹ
ٚاَٸا كع ٣ٛإٸ ابٔٳ اب ٞعُري َٴوًٹ ٷ
عٴوفٴ ايوٸا ٟٚك ٕٚاسوًٹٌ ،ؾٚ ٬شـ٘ٳ ؾعًـ٘ ُـاٖلا عًـ ٢إهاك ٠ايعواقـٞٸ ،نُـا يف
طٗاهُٝ ٠ـٓا ا٭نا .)3(
ٌ ايوٚا ١ٜبايوٸطٌ ٚمل ٜٴة ِّٔٝإٻ اسواكٳ
ٌ اٜ٘ا ظٝزٴ ٳْك ٳ
ؾٝٴُهٔٴ كؾعٗا :بإٔٻ اسوًٹ ٳ
َٓ٘ غريٴ َٔطًع٘ ٜٴعٵ ٳٌُٴ عًَٔ ٢ـطًع٘; إم َرـٌ ابـٔ ابـ ٞعُـري يـّ ٍٝـٔ ٜٓكـٌ
ايؿاظ ايوٸٚا َٔ ١ٜغريِ ٳْظ ٍو إىل َعٓاٖا ،ؾً ٛنإٳ ي٘ ظٗٛهٷ يف نَ٬ـ٘ يف َعٓـٚ ٢نـإ
اسواكٴ غري ميو ايظاٖو يهإٳ ٜٴِريٴ إي.٘ٝ
َٚــٔ اسعًــ ّٛإٻ ايٛاق ـعٳ يف نَ٬ــ٘ ظــاٖوٷ يف إهاك ٠ايعواقــْ ،ٞعــِ يــٖ ٍٝــنا

ط ،6ٖ ،1م ٌٜاؿلٜز ايراْ( ٞباث اسٝاٚ ٙطٗوٖا)ٚ .اْظو َا يف ايًٛا ٌ٥يف م ٌِٜاؿلٜز ايرايز َـٔ
ايةاث  َٔ 11ابٛاث اسا ٤اسطًل.
( )1اظٓٸ٘ ٜع

ؿـا ايهًـيب ايٓٻٌٸـاب ١يف ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط( ،350ٖ ،1اؿصـ ،١بـاث َـا ٜؿٔـٌ بـ٘ بـني

كع ٣ٛاحمللٸ ٚاسةطٌ يف اَو اٱَاَ ،)١ؾْٚ ،6كً٘ كحٔوا يف ط( ،416ٖ ،6ا٭ُـوب ،١ابـٛاث ا٭ْةـن،٠
باث ايٓةٝن) ،ؾ.3
( )2اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،11ٖ ،1ايطٗاه ،٠ابٛاث اسٝا ،ٙباث نُٝٸ ١ايهوٸ) ،ؾ.6
( )3نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟط.184 - 183ٖ ،1
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ف اسوٟٚٸ عٓ٘.
ف ايوٸا ٟٚعً ٢عٴوٵ ٹ
ايٓٸع َٔ ٛاً٫حظٗاه َٔ قة ٌٝجكلټّ عٴوٵ ٹ
ل ُ٠يف اؿُـٌ عًـ ٢ايعواقـٞٸ َـا عوؾحٳـ٘ٴ َـٔ ُـٗاكٓ ٠ـعٝع١
ٚنٝـ نإ ؾايعٴُٵ ٳ
ابٔ ًٌَِ.
ذِٸ إٕٸ ايليٌٝٳ عً ٢إٸ ايوٸطٌ ايعواقٞٸ َا٥ـٚ ١ذ٬ذـ ٕٛكٹهٵ ٳُٖـا َهاجةـ ُ١عًـٞٸ بـٔ
َٴعُٻل اهلُـلاْ )1(ٞاسِـحٌُ عًـ ٢إٸ ائٸـاع ًـح ١اهطـاٍ باسـلْٞٸ ٚجٌـع ١اهطـاٍٍ
بايعواقٚٚ ،ٞىْ٘ ايـ َٚاًٚ ١٥ةعٚ ٕٛىْـ ،١ؾـ ٕٻ ائٻـاع ٜ ٫هـٕٛٴ ٚىْـ٘ ميـو إّ٫
إٵ ٜهٕٛٳ ايوٸطٌٴ ايعواقٞٸ َا٥ـٚ ١ذ٬ذـ ،ٕٛظحٻـٜ ٢هـ ٕٛجٌـعَ ١ـوٸاد َا٥ـٚ ١ذ٬ذـٕٛ
ايـ َٚاًٚ ١٥ةع.ٕٛ
ٌ بـايعواقٞٸ اٚ
ذِٸ يُ ٛٴوَّ يف إٸ َكلاهٳ ايهوٻ َا عوؾخٳ َـٔ ا٭يــ َٚا٥حـا هٳطْـ ٍ
ٖ ٛباسلْٞٸ اينٖ ٟـ ٛذٴًرـا ايعواقـ ٞظحٸـٜ ٢هـ ٕٛمثانا٥ـ ١هطـٌ بـايعواقٞٸ ،ميهـٔ إٵ
ل اهلل اسٹا٤ٳ طٗٛها ٜ ٫ٴ ٳٓصٌِّٴـ٘ٴ ُـ ٤ٞإَ ٫ـا
ؿًْ ِ
ٜوشع يف اسكلاه اسِهٛى إىل عٴُ ( ِّٛٳ
غري).
إٕٵ قًخٳ :مل ٜ ٫ٳوٵشعٴ إىل َرٌِ قٛيٹ ٹ٘ يف اسا ٤اس٬ق ٞيًهًـت  ٫جحٗٛٸـأُ َٓـ٘ ،إّ٫
إٵ ٜه ٕٛنرريا قله ظٛض(َٚ ،)2رٌ قٛي٘ يف اسا ٤اين ٟكؿًحـ٘ ايلشاشـ ١ايٛاط٦ـ١
يًعنه ٫( :٠جِوث َٓ٘ إ ّ٫إٵ ٜه ٕٛنوٸا)( ،)3بٌ َٚرٌٴ َؿٗ ِّٛائِّعاؾ ظٝزٴ إٻ
ٍ اسا ٤إ ٫إٵ ٜه ٕٛنوٸا.
َؿاكٳٖا جٓصټ ٳ
قًٓـاْ :عــِ يهٓٸٗــا نًّٗــا َــٔ قةٝــٌ اسـٔٸـٕ باسحٸٔــٌ ايــنٜ ٫ ٟٳوٵشٹـعٴ إيٝــ٘ َــع
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،172ٖ ،4ائٝاّ ،باث ايؿطو ،)٠ؾ.9
( )2اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط.20ٖ ،1
( )3ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞايطٗاه ،٠ابٛاث اسا ٤اسطًل) ،باث ،8ؾٚ ،13بـاث ،9ؾْٔٚ ،4ټـ٘( :عًـٞټ
ِ
بٔ شعؿو عٔ اؿ ٢ًَٛ ٘ٝبٔ شعؿو  قاٍ ًأيح٘ عٔ ايلشاشٚ ١اؿُاَـٚ ١اُـةاُٖٗا جطـأ ايعـنه ٠ذـ ٻ
جلؿٌٴ اسا٤ٳ ٜٴحٗٛٸأ َٓ٘ ئًٸ٠٬؟ قاٍ  ،٫إ ّ٫إ ٜه ٕٛاسا ٤نرريا قله نوٸ َٔ َا.)٤
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إمجــاٍِ اسـٔٸ ـٕ; ٭ٕٸ اً٫ــحرٓا٤ٳ إَٸ ـا َــٔ اسحٸٔــٌ ا ٚاسًعــل بــ٘; يهْٛــ٘ مبعٓــ٢
اًحر  ،اينٜ ٫ ٟحكٛٻّ بل ٕٚاسٌحرٓٚ ،َ٘ٓ ٢إَٸـا يـ ٛنـإ َعٓـا ٙظوؾٝـا آيٝـا ؾهْٛٴـ٘ٴ
ٌ ؾـُٝهُٔٴ
َٔ اسحٻٌٔ اٗٚػٖ ،نا غ٬ف عُ ّٛايٓةٟٛٸ ،ؾ ٕٻ اسـِّٕٔ ؾَٓ ٘ٝؿٔٳ ٷ
ايوټشٛع إيَ ٘ٝع إمجاي٘.
ؼ
ض بائِّعاؾ َرٌ قٛي٘( :إما ٳبً ٳ
إٕٵ قًخٳ :قل َٳوٻ َٓو إٻ عٴُّٛٳ ايٓةٟٛٸ َعاهٳ ٷ
اسا٤ٴ قلٵ ٳه نوٍّ ٜ ٫ٴٓصٸٌ٘ َُٚ )٤ٞع ايحٌاق  ٫ميهٔ إٵ ٜهَ ٕٛوشعا.
قًخٴ :سرٌ ايٓةٟٛٸ شٗحإ َٔ ايل٫ي:١
إظــلاُٖا :إٸ اســا ٤مبــا ٖــٜ ،ٛهــٕٛٴ كًٛقــا هلل عًــٚ ٢ش ـ٘ٺ ٜ ٫ٴٓصٌِّٴ ـ٘ٴ ُــ،٤ٞ
ؾٝعحاطٴ اْؿعايُ٘ٴ إىل ًةتٺ ٚشٛكٟٸٚ ،إ ّ٫ؾٗ ٛمبكح٘ ٢طةٵ ٹع ٹ٘ ٜ ٫ٳٓٵؿ ٹعٌٴ.
ٚايراْ :١ٝك٫يح٘ عً ٢ؾعًٝٸ ١ايطَّٗاه ٠يهٌٸ ٚاظلٺ َٔ اؾواك ٣ًٛ ٙاسحػري.
ٚاي

بٗـا َٴ ٳعاهٳٗـحٴٗا َـع ائِّـعاؾ ٖـٞٳ اؾٗـ ُ١ا٭ٚىل ،ظٝـزٴ اْٸٗـا َحعاهٗـ١

ض ايحةاٜٚ ٜٔحٌاقطإ.
َعٗا جعاهٴ ٳ
ٚاَٸا اؾٗ ١ايراْ ١ٝؾَ ٬عاهض هلا; ٭ٕٸ ائِّعاؾٳ بايٓٸٌـة ١إىل ٖـن ٙاؾٗـَٗٓ ١ـا
اؿٕٸ; إم ٖٞٳ َؿٔٸً ١بني ايهوٸ ٚايكً ،ٌٝؾ ما ُوَّ يف َكلاه ايهـوٸ مثانا٥ـ ١هِطْـٌ،
ٚاْٸ ـ٘ َــٔ اـــاهط اَ ٚــٔ ايــلاؿٌ ميه ـٔٴ ايوټشــٛعٴ إىل عٴَُٛٹ ـ ٹْ٘ ،عــِ هٴبٸُــا وهــِ
بٌك ٛايٓةٟٛٸ; ي٘عؿ٘ ،ؾٝحعٝٸٔٴ اؿهِٴ َٔ اؾٗحني عً ٢طةلِ َا ٜكابً٘.
ٚعًٝــ٘ ؾــٜ ٬ةكــ ٢عُــّٛٷ ٜٴوٵشٳـعٴ إيٝــ٘ يف اؿهــِ ايعكًـٞٸٜٚ ،حعـ ٸٔٝٴ ايوټشــٛعٴ عٓــل
ض اظحٝــاطٴ ا٫عحٔــاِّ إىل ًــةتٺ
ايِ ـوّ َــع عــلّ ايعٴُــ ِّٛإىل ا٭ٓــٌ ،ؾ ـ ما ؾُ ـ ِو ٳ
ٚٴشٛكٟٸٚ ،قل ُٴوَّ ؾ ٘ٝعهِ بايٓٸصاً.١
بٌ قل ٜٴصعٌ َكح٘ ٢اؾُع بني ا٭كيّـ ١ظٳُٵـٌٴ ايٓةـٟٛٸ عًـَ ٢ـا٤ٹ ايهُـوٸ ٚاسطـو
خ إٸ ٖنا اؾُع ٜ ٫ٴٓايف ن ْ٘ٛاسوشع عٓـل ايِـوّ يف َكـلاه
ع ٳوؾْ ٳ
ٚاؾاه ،ٟيهٓٸو ٳ
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ايهوٸ َؿَٗٛا.
شعٴ إي.٘ٝ
ْعِ َع ن ِٕٛايِټةٵ ٳٗ ٹَٔ ١لاقّ ١ٝبعل جةٝٸٔ َؿٜٗ ٫ َ٘ٛٴوٵ ٳ
ٚنٝـ نإ ؾٗ( ٛباسٌاظ ١ذ٬ذـٚ ١اهبعـُ ٕٛـاا إ ّ٫مثـٔ ُـا) ،اؿآـٌ َـٔ
ٗوث ذ٬ذـْٔٚ ١ــ عٴوٗـا يف َرًـ٘ٹ طـ ،٫ٛذـِٸ ٗـوث اجملُـٛع يف ذ٬ذـْٔٚ ١ــ
عٴُٵكا ،نُا َٖ ٛكح٘ ٢هٚا ١ٜظٳٌٳـٔ بـٔ ٓـا

ايرـٛه( :ٟإما نـإ اسـا ٤يف ايوٻنـٞٸ

ذ٬ذ ١اُةاه ْٔٚـ عُكٗا يف ذ٬ذ١ٹ اُةاه ْٔٚـ عوٗٗا)(.)1
ل إٵ ٜ ٫هــ ٕٛاقــٌ َــٔ
ٜٓ ٫ٚاؾٗٝــا عــلّ اُــحُاهلا عًــ ٢ؼلٜــل ايطــ ٍٛبٳعٵــ ٳ
ط عٔ نْٛٹ ٹ٘ ط ٫ٚ ،٫ٛاقٌ َٔ إٵ ٜهٕٛٳ َرً٘ ،ننا ق.ٌٝ
ؿ ٳو ٳ
ايعوضٚ ،إ ّ٫ٳ
ٚا٭ظٗو شٳعٵٌٴ ايعٴوٵض مبعٓـ :٢ايٌِّـع ،١اسكابـٌ يًعُـل ،ك ٕٚايعٴـوٵض ايعـويفٸ
اسكابٌ يًطّٚ ،ٍٛإ ّ٫ؾٝعحا إٵ ٜه ٕٛاقٌ َٔ ايط ،ٍٛنُا ٖٚ ٛاٗػ.
ٚهٴبٸُا ٜٴصعٵٌٴ ميو َ٘اؾا إىل ٚقٛع٘ ؼلٜـلا يًُـا ٤اسٛشـٛك يف ايوٸنـَ ٞٴِّٜ٪ـلا
ؿًُٹ ٹ٘ عً ٢اسٌحلٜو.
ٚنــٕٛٴ اســواك َــٔ ايعٴـوٵض ٖــ ٛايكطــو ٚظآـٌٴ اي٘ٻـوث ؾٝــ٘ ّـا  ٫قا٥ــٌ بــ٘،
ث ْٔـــ ايكُطْ ـو يف ْٔ ــٹ اي ـلٸا٥و ٠ذ ـِٻ ٗــوث اجملُــٛع يف ذ٬ذ ـ١
ٚميــو ٭ٕٸ ٗٳ ـوٵ ٳ
ْٔٚـــ  -ايكطــو  -ؤــٌ َٓــ٘ ذ٬ذـٚ ١ذ٬ذــني ُــاا ٚسٌــ ١امثــإ ُــا ْٔٚـــ
ُا(ٚ ،)2مل ٜكٌ ب٘ اظلٷ ،ؾحطوؾ ايوٚا.١ٜ
(ْٕ )1ټ ايوٚا( :١ٜعٔ اؿٌٔ بٔ ٓا

ايرٛٸه ٟعٔ اب ٞعةل اهلل  قاٍ :إما نإ اسـا٤ٴ يف ايوٸنـ ٞنـوٸا مل

ٜٴٓصٌٵ٘ٴ ُ٤ٞٺ ،قًـخٚ :نـِ ايهـوٸ ،قـاٍ :ذ٬ذـ ُ١ا ُـةاه ْٔٚــ عُكٗـا يف ذ٬ذـ ١اُـةاه ْٔٚــ عوٗـٗا).
ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،2ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اسا ٤اينٜٓ ٫ ٟصٌ٘ ُ ،)٤ٞؾ.4
( )2نــنا يف اسـطــٖٚ ، ٛــ ٛؿطــأ ،٭ٕٸ ظٌــاث ظصــِ اً٫ــطٛاْٜ ١ــحِٸ باًــحـواط ٌَــاظ ١ايــلا٥و ،٠ذــِ
ْ٘وبٗا بعُكٗاٚ ،ؿٌاث ٌَاظ ١ايلا٥و ٠سـٍ طـومٖ ،ـن ٙإظـلاٖاٗ ،ـوث ْٔــ ايكطـو يف ْٔــ
احملٚ ، ٝاحمل = ٝايكطو × ايٌٓة ١ايرابحٖٚ ،١ـٌْ ٞـة ١ايكطـو إىل احملـٖٚ ٝـ ٞذ٬ذـًٚ ١ـةع ا 7/22 :ٟاٚ
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ٚننيو ايوٸٚا ١ٜا٭ؿوٜ ٣ع  :هٚا ١ٜاب ٞبٔـري( :إما نـإ اسـا ٤ذ٬ذـ ١اُـةاه
ْٔٚـ يف َرً٘ ذ٬ذ ١اُةاه ْٔٚـ يف عُك٘ َٔ ا٭هض ؾنيو ايهوٸ َٔ اسا.))1(٤
ؾحطوؾ ايوٸٚاٜحـإٚ ،جةكـ ٢هٚاٜـ ١إمساعٝـٌ بـٔ شـابو اسِـحًُ ١عًـ ٢ذـ٬س يف
ذ٬س( ،)2اي

ؤٌ َٓٗا ًةعٚ ١عِو ٜٔبَ ٬عاهض.

ٚجٜ٪ٸلٴٙٴ ٓعٝع ُ١إمساع ٌٝبٔ شابو احمللٻك ٠ي٘ بـناهعني عُكـ٘ يف مهاع ُٚـا
ث ْٔـــ ايكطــو ٖٚــُ ٛــا ْٔٚـــ يف
ًــعح٘(ٚ ،)3ايــنهاع قــلَإ ،ؾـ ٕٻ َٳـٔٵ ٗٳـ ٳو ٳ
ْٔـ ايلا٥و ٖٛٚ ٠اهبعْٔٚ ١ــ ،ؤـٌ ًـحٚ ١ذ٬ذـ ١اهبـاع ،ؾ٘ٝـوث يف اهبعـ١
ايعُل ،ؾٝعٌٔ ًةعٚ ١عِوٚ ،)4(ٜٔبنيو نًّ٘ جرتشػ هٚا ُ١ٜايكُٝني  ٖٞٚهٚا١ٜ

1428ؽ ،3ؾاحمل5 = ٝؽ142 × 3ؽُ 11 = 3ـاا جكوٜةـاٌَُٚ ،ـاظ ١ايـلا٥ؤْ =٠ــ ايكطـو× ْٔــ احملـ، ٝ
75ؽ5 × 1ؽ625 = 5ؽ ،9ا :ٟجٌع ١اُةاه ٚسٌ ١امثإ ايِا ،ؾعصِ ايهوٸ= ٌَـاظ ١ايـلا٥و ٠يف عُكٗـا،
625ؽ5 × 9ؽ6875 = 3ؽ ،33ا ٟذ٬ذــٚ ١ذ٬ذــني ُــاا ٚسٌــ ١امثــإ ايِــا ْٔٚـــ مثــٔ ُــاٚ ،قــٍٛ
اسٔٓـ( :سٌ ١امثإ ايِا ْٔٚـ ايِا) ؿطأ ظحُا ،ؾ ٕٸ مثٔ ايِا 125ؽ ،0ؾا٭مثـإ اـٌُـَٚ ١عٗـا
ْٔـ ايِا= 125ؽ 1اُ :ٟا ٚمثْٔٝ٘ٚ ،ؿٗا عًُ 33 ٢اا ،ؾايٓاجض 125ؽ 34اهبعٚ ١ذ٬ذني ُـاا ٚمثـٔ
ُــاٖٚ ،ــَٓ ٛــافٺ ئــله نَ٬ــ٘ ؾكــل قــاٍ( :ذ٬ذــٚ ١ذ٬ذــني ُــاا) ؾهٝـــ جٔــري اهبعــٚ ١ذ٬ذــني .يهــٔ
ائــعٝػ ذ٬ذــٚ ١ذ٬ذــني ُــاا ٚسٌــ ١امثــإ ايِــا ْٔٚـــ مثــٔ ُــا ا625 + 33 :ٟؽ0625 + 0ؽ= 0
6875ؽٚ ،33وحٌُ ًك ٛنًُ( ١مثٔ) َـٔ عةاهجـ٘ ،اعـ

قٛيـ٘( :ذ٬ذـٚ ١ذ٬ذـني ُـاا ٚسٌـ ١امثـإ

ُا ْٔٚـ  -مثٔ ُ -ا).
( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،3ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اسا ٤اينٜٓ ٫ ٟصٌ٘ ُ ،)٤ٞؾ.5
( )2اسٔله ايٌابل ،ؾْٔٚ ،7ٸٗا( :عٔ امساع ٌٝبٔ شابو قاٍ ًأيخٴ ابا عةل اهلل  عـٔ اسـا ٤ايـن٫ ٟ
ٜٴٓصٌ٘ ُ ،٤ٞقاٍ :نوٸ ،قًخَٚ :ا ايهوٸ؟ قاٍ ذ٬ذ ١اُةاه يف ذ٬ذ ١اُةاه).
( )3جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،41ٖ ،1باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاهاد) ،ؾ.53
ل ايـنهاع قـلَني
(ٖ )4نا ْٕټ َا منو ٙايِٝف قُل ظٌٔ ايٓصؿ ٞيف اؾٛاٖو ،طٚ ،179ٖ ،1ؾ :٘ٝإْ٘ عٳـ ٻ
ل ٌْـة ١ايكطـو إىل قـ ٝايـلا٥و٠
ٓ ٖٛٚعٝػٚ ،علٻ ايكـلّٳ ُـااٚ ،مل اجةـٝٸٔ ٚشٗـ٘ٚ ،ؾٝـ٘ اٜ٘ـا :إْـ٘ عٳـ ٻ
ايرًزَ ،ع اْـ٘ ذًـز ًٚـةع ،ؾًـنيو ناْـخ ْحٝصحـ٘ ُ 27ـاا ظصـِ ايهـوٸْٚ ،كًـ٘ َٓـ٘ مجاعـ ١نـرري،ٕٚ
ْٚحٝص ١اؿٌاث ائعٝػ إٕ َهٌوٸ ايهوٸ با٭ُةاه طةكا يوٚا ١ٜإمساع285 ٌٝؽ ،28ا :ٟمثاْٝـٚ ١عِـؤٜ
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إمساع ٌٝبٔ شابو( :ذ٬ذ ١اُةاه يف ذ٬ذ ١اُةاه) عً ٢اسِٗٛه.
ٚيهـٔ ؾٝـ٘ َ -ـع إٻ ٚقٛعــ٘ يف شـٛاث ايٌـ٪اٍ عـٔ َــا ٤ايوٸنـ ٞبعـل إٵ نــإ
َٛهك اؾٛاث ٚايٌ٪اٍ ؼلٜل ايهوٸ  ٫ؿٔ ٖٛايٛاقـع َٓـ٘ يف ايوٸنـٜ ٫ ٢ٴٛشـتٴ
ؽٔٔٝٳـ٘ٴ باسٌـحلٜو إٕٵ محـٌ ايوٚاٜـ ١عًـ ٢ؼلٜـل ايهـوٻ باسٌـاظ ،١اسحعٔٸـًَ ١ــٔ
ٗوث ْٔـ ايكطو اسلٚٻه يف ْٔـ ايلٸا٥و ،٠اينٜ ٫ ٟعوؾ٘ َٗٛـٛعا ٚظهُـا إّ٫
اـٛاٖ  -يف غا١ٜٹ ايةعل ،ؾ ٬كاعـ ٞإىل محـٌِ ايوٚاٜـ ١عًـٖ ٢ـنا اسعٓـ ٢ايةعٝـل،
ذِٻ طوظٗا يعلّ ايكا ٌ٥بٗا.
ٚفوٸك اْطةام ٓعٝع ١إمساع ٌٝبٔ شابو عً ٢اسٓك َٔ ٍٛايكُٝٸني  ٫هٛٸىٴٙٴ،
ٌ جًو ائعٝع ١عً ٢اسلٚٻه اٜ٘ا بعٝل.
ظُٵ ٳ
َع إٻ ٳ
ٚفوٸكٴ اْٸ٘ ي ٛظٴ ٹًُخٵ عً ٢اسوبٸع ٜهٕٛٴ قٔٸًً٘ ،حٚ ١ذ٬ذني ٚمل ٜكٌ بـ٘ اظـل
ٜٛ ٫شة٘; ٭ٕٻ ٚهٚك ا٭ؿةاه يف ؼلٜل ايهوٸ عًَ ٢ا ٜ ٫كـ ٍٛبـ٘ اظـلٷ غـريٴ عيٜـيٍ،
َــع اْٸ ـ٘ هــَٓ ٤ٞٸ ـا َــا ٜٳوٵؾ ـعٴ اٱُــهاٍ َــٔ آــً٘ يف ٚهٚكٹ ايحعلٜــلاد اسـحًؿ ـ،١
َ٘اؾا إىل اْٸ٘ اظحٌُ يف اسعحا عًَ ٢ا ظه ٢ايعٌُ ب٘.
ؾاٱْٔــافٴ َعاًَــ ١اسعاهٗــ ١بــني ا٭ؿةــاه ذ٬ذــْٔٚ ١ـــٚ ،بــني َــا وــلِّكٴٙٴ
باير٬ذٚ ،١ايرتشٝػ يٮ ;ٍٚسٛاؾك ١اسِٗٛه ٚاٱمجـاع اسٓكـٚ ،ٍٛنـٕٛٴ ايوٜـتٹ ؾٝـ٘
اقٌ ٫ظحُاٍ ًٳكْ ٹ ايٓٔــ َـٔ هٚاٜـ ١اير٬ذـ ،١ؾٝـلٍٸ عًـ ٢جوشٝعـ٘ قٛيـ٘( :ؾـ ٕٸ
اجملُع عً٫ ٘ٝهٜتٳ ؾٚ ،)1( )٘ٝاَٸا ًا٥و ا٭ؿةاه ؾٝهؿ ٞؾٗٝا ايِټنٚم ٚعلّ ايؿحـ٣ٛ
عً ٢طةكٗا.


ُاا ٚمث

ُا ٚانرو َٔ هبع ايرُٔ بكً.ٌٝ

( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،68ٖ ،1نحاث ؾٌ٘ ايعًِ ،باث اؿح٬ف اؿلٜز) ،ؾ.10
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ٚاَٸا ا٫ؿح٬ف بني ايـٛىٕ ٚاسٌـاظ ١ايـن ٟاٚقـع ايكـ ّٛيف اٱُـهاٍ ؾـُٝهٔ
هؾع٘ بإٔٻ ا٭ٌٓ يف ؼلٜل ايهوٸ ٖ ٛايٛىٕٚ ،إْٸُا ظٴلِّ ٳك باسٌاظْ ١ظوا إىل بًٛؽ َـا
ناْــخ ٌَــاظح٘ ميــو إىل ايــٛىٕ ايــنٖ ٟــ ٛاؿ ـلٸ ايــٛاقعٞٸ ،ؾٝهــٕٛٴ ميــو ؼلٜــلا
جكوٜةٝا  ٫ؼكٝكٝـاٚ ،إْٸُـا ظـلٚك ٙجكوٜةـا; ٭ٕٸ فُـٛعٳ اسٝـا ٙعٓـلِٖ غايةـا مل ٜهـٔ
َحٌــا ٟٚا٭بعــاك ،بــٌ َ ٫ٚحٌــا ٟٚايٌٸ ـطػ ٚا٭بعــاك ،ؾعٳ ـلٸك ٙٚؼلٜــلا جكوٜةٝــا
آؿن ٜٔؾ ٘ٝطوف ا٭نرو; ٭ٕ ٜٓطةل َـع ٖـن ٙا٫ؿح٬ؾـاد اسٛشـٛك ٠يف قـٌٸ اسـا٤ٹ
عً ٢ايٛىٕٚ ،ب٘ ٜوجؿع اُ٫هاٍ يف اؿح٬ف اؿلٸٚ ٜٔعلّ اْطةاقُٗاٚ ،اْٸـ٘ نٝــ
ظلٚك ٙبهٌٍُّ َُٓٗاٜٚ ،هؿ ٞا٫عحةاه بأٟٸ َُٓٗا َع َا جو َٔ ٣ا٫ؿح٬ف.
ٚظآٌٴ اؾٛاث :إٸ ا٭ٌٓ يف ا٫عحةاه ٖ ٛايٛىٕ; ٭ْٸ٘ اؿلټ ا٭ٗة اينٟ
ٜ ٫ــأج ٞؾٝــ٘ اسٌــاقَ ١ــٔ شٗـ١ٹٚ ،يهٓٸـ٘ سّـا مل ميهــٔ ايحٸعلٜـلٴ بــ٘ غايةــا شعًــٛا يــ٘
طوٜكاٚ ،سّا مل ميهٔ اسٌـاظ ١اٜ٘ـا ؼكٝكـا يعـلِّ ٳجٌٳـا ٟٚابعـاكٹ اسـاٚ ،٤نـنا احملـٌٸ
اين ٟاشحُع ؾٝـ٘ٚ ،اُـحُاي٘ غايةـا عًـ ٢ا٫هجؿـاع ٚا٫نؿـاض ٌَـعٖٛا مبٌـاظ١ٺ
اىٜل َٔ ايٛىٕ; يٓٝطةل عًٝـَ٘ ،ـع َـا ٜكـع عًٝـ٘ اسٌـاظَ ١ـٔ اسٌـاق٫ ;١ؿـح٬فٹ
ا٭بعاك ٚاهجؿاع قً٘ ٚانؿاٗ٘ٚ ،ينا نإ غايت ايحعلٜـلاد عٓـلٳ ايحعكٝـل انرـو
َٔ ايٛىٕ.
ٚميهٔ إٵ هعٌ ميو اٜ٘ا َٔ َوشٸعاد هٚاٜـ ١ذ٬ذـْٔٚ ١ــ عًـ ٢اير٬ذـ،١
٭ٕٻ ايراْٜ ٞه ٕٛاقٌ َٔ ايٛىٕ ،ؾ ٬هاؾع عً ٘ٝٱُهاٍ ا٫ؿح٬فٚ ،محًُ٘ٴ عًـ٢
ل ٚاقعــ ٌّٞبــٌ ىحًـــ بــاؿح٬ف نٝؿٝٸ ـ١
ف ـوٸك ايحعةٸ ـل باؿ ـلٸٚ ٜٔاْٸ ـ٘ يــ ٍٝيًه ـوٸ ظٳ ـ ٌّ
ايحعلٜــل يــ ّ ٍٝـا ميهــٔ ا٫يحــياّ بــ٘ ،ؾــ ٬قــٕٝٳ إ ّ٫عــٔ شعــٌ اظ ـلٹ ٹُٖا آــ٬
ٌ ا٭ٗـة ا٭ُـهٌ يف اــاهط آـ،٬
ٚاٯؿو طوٜكا ،نُا  ٫ق ٕٝإ ّ٫عٔ شٳعٵـ ِ
ٚاٯؿــو طوٜكــاٚ ،شع ـٌٴ ايطوٜــل َــا ٜٓٛ ٫ــٌ ابــلا إىل َــا شعــٌ طوٜكــا إيٝــ٘ ّ ـا
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 ٫ميهٔ ا٫يحياّ بـ٘ ،غـ٬ف شعًـ٘ عٝـز ٜٓٛـٌ إيٝـ٘ كاُ٥ـا عٝـز ٜٓ ٫ؿـوّ عـٔ
خ
ؼكّل اسكلاه ايٛاقعٞٸ ٚإٕٵ نإ ٜيٜلٴ عًٚ ،٘ٝإْٸُا ظٳـلٻك ٙٚباييٸا٥ـل عًٝـ٘; سـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
َٔ اؿهُ.١
ظُٵٌ ايحعلٜل عً ٢ايـلٚهٟٸ َـة ٷ عًـَ ٢عوؾـ ١نٝؿٝٸـ ٹ١
ذِٸ إٕٻ َا َٳوٻ ٹَٓٸا َٔ إٻ ٳ
ٗوثٹ اسلٚٻه اينٜ ٫ ٟعوؾ٘ ايػايت غريٴ ٚاهكٺ عً ٢غري ايلٚهٟٸ اٜ٘ـا بـإٔٵ ٜكـاٍ:
إٕٻ َعوؾ ١اي٘وث ٚاسهٌٸو اٜ٘ـا غـريٴ َعًـ ٍّٛيًعاَـ ،١ؾهٝــ ظـلٸك ٙٚبـ٘ٚ ،ميـو
٭ٕٻ ايحعلٜلٳ يف َحٌا ٟٚا٭ٗ٬ع  -بإٔٵ ٜكاٍ :نٌُټ َا نإ فُـع اسـاَ ٤ـٔ اطواؾـ٘
ٚابعاك ٙذ٬ذْٔٚ ١ـ نـإٳ اسـا٤ٴ نـوٸا  -غـريٴ قحـاطٍ إىل اي٘ٻـوثٚ ،بعةـاه٠ٺ اؿـو:٣
ايحٻعلٜلٴ باسٌاظٜ ٫ ١ةحٓ ٢عًَ ٢عوؾ١ٹ َهٌٻـو اسٌـاظ ;١إم هـٛىٴ إٵ ٜكـاٍ :نـٌٸ َـا
نــإٳ طــ ٍٛاســاٚ ٤عوٗــ٘ ٚعُكــ٘ ذ٬ذــْٔٚ ١ـــ نــإٳ اســا٤ٴ نــوٸا ٚإٕٵ مل ٜعــوف
اسـاطت إٻ ميو َةًؼ جهٌريً ٙةع ٚعِو ٜٔإ ّ٫مثٔ ُا(.)1
يهٓٸ ـ٘ إٕٵ اهاكٳ إٸ اســا٤ٳ ٜةًُ ـؼٴ نــنا َكــلاه عًٝــ٘ إٵ هُعــ٘ يف ق ـٌٍّ نــإ ابعــاكٙ
نناٜٚ ،عوف اسهٌٸو باي٘ـوث ،ؾٝعـوف إٻ اسـا ٤اسٌـهٛث ٜةًـؼ َهٌٻـو ٙميـو اّ
ٕ اسحعــاهٳف
َٚ ،٫عوؾــٖ ١ــنا ايحهٌــري نُــا إٻ َعوؾـ ١إٻ ٚىْــ٘ ؾعــ ٬عٌـتٹ ايـٛٳىٵ ِ
اسعوٚف بايِاٖ ٞاينٚ ٟٳىٵْٴ٘ٴ ايـٴ َٚا٥حإ ٚمثاَْ ٕٛركاٜ ٫ٳٔريٴ اهبعًٚ ١ـحٝٸٔ َٳٓٸـا
إ ّ٫عِــوَ ٜٔركــا ،٫ا ٚاْٸ ـ٘ عٌــت ظكّ ـ ١اً٫ــَ٬ة ٍٛاسحعــاهف اؿــريا يف ايعــوام
اينَ ٟا٥حإ ٚمثاَْ ٕٛٹركاَ ٫ا٥حا ظكّٚ ١إذٓإ ٚجٌعٕٛٳ ظكَّْٔٚ ١ــ ظكّـٜ ٫ ١عوؾـ٘
إ ّ٫اـــٛاٖٸ اســاٖوَ ٜٔــٔ اٖــٌِ اؿٌــاث ٜ٘ ٫ــوټ بايحٻعلٜــل  ٫ٚهعــٌ آــٌٴ
( )1ننا يف اسـط ٖٛٚ ، ٛؿطأ ظحُا ،٭ٕٻ ظصِ اسهعـت= ٌَـاظ ١اسوبـع× ا٫هجؿـاعٌَٚ ،ـاظ ١اسوبـع=
ط ٍٛايً٘ع× ْؿٌَ٘ ،عٓا5 :ٙؽ5 × 3ؽ25 = 3ؽ5 × 12ؽ875 = 3ؽ 42اذٓـإ ٚاهبعـُ ٕٛـاا ًٚـةع ١امثـإ
ايِا.
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ايحٸعلٜل عٌوا.
اسٌأي ١ايوابع :)1(١إما نإٳ اسا٤ٴ اقٌ َٔ ايهوٸ ٚي ٛبٓٔـٹ َركـاٍٍ ٳٜصـو ٟعًٝـ٘
ظهِٴ ايكً.ٌٝ
ٜ ٫ٚٴعحٓ ٢مبٌاق ١ايعوف يف علِّ ٹ ٙنُوٸا ،نُا يف ًا٥و اسكـاكٜوٚ ،مجٝـع اسـٛاهك
اي

نإ ائٸلم عٓلِٖ َٳةٓٝا عً ٢اسٌاقٚ ،١ميو ٭ٕٻ َا ٜوشع ؾٝـ٘ إىل ايعـوف

إْٸُا ٖ ٛبٝإٴ َؿاٖ ِٝا٭يؿاظ ظٝزٴ نإٳ هلا َٳعٓ٢ٶ عٴوؾاٚ ،اَٸا جطةٝلٴ اسؿـاٖ ِٝعًـ٢
اسٔاكٜل ؾٚ ٬ش٘ يًوشٛع إي.ِٗٝ
إٕٵ قًخ :ؾهٝـ ٜوشع إيـ ِٗٝيف جعـٝني اسٌحٔـعتَ ،ـع إٸ ٌَـاقحِٗ ٖٓـاى
ي ٍٝإ ّ٫يف جطةٝل َؿٗ ّٛايٓكت.
قًخ :ظٝزٴ إٕٻ ايٓٻكتٳ ي ٍٝإ ّ٫ٳهؾْعٴ اؿهِِ عـٔ َٗٛـٛع٘ ايـٛاقعٚ ٞإط٬قُـ٘ٴ
ف ماى اس ٗٛـٛع ايــٛاقعَٚ ،ٞــٔ
عًــ ٢هؾعٹ ـ ٹ٘ عــٔ غــريٙٹ َــة ٷ عًــ ٢عٳ ـلِّ ٹ ٙيف ايعٴ ـوٵ ٹ
اسعً ّٛاْٸ٘ َةٳ ٷ عً ٢اسٌاق ١يف ائٸلم ،ؾًٓا ايوټشٛعٴ إىل ايعٴـوف ؾٝـ٘ اٜ٘ـا; ٭ٕٻ
لٖٴِ َٛٗٛعا ٚاظـلا ،ؾٗـنا يف
عٓٵ ٳ
عُٻا ٜٴ ٳعلټ ٹ
ِ ٳ
َؿٗ ّٛايٓكت عٓلِٖ ٖ ٛهٳؾْعٴ اؿُهْ ِ
اؿكٝك ١جعُِٝٷ يف َعٓ ٢ايٓكت عوؾا.
ٚاؿآــٌ :إٕٸ ايهُــوٸ نٌــا٥و اسكــاكٜوٜ ،ةــح

ا٭َــوٴ ؾٝــ٘ عًــ ٢ايحعكٝــل٫ ،

ايحكوٜت ٚاسٌاق.١
اسٌأي ١اـاٌَ :١إما مل ٜحٌاٚٳ ًطٛؾٴ ايكًٜ ٌٝـٓصٴٍٴ ايعـاي ٞمب٬قـا ٠ايٌٸـاؾٌ

ْٚـٕ
ٌّ
( )1اًك اسٔٓـ اسٌـأي ١ايرايرـَ ١ـٔ ٖـنا ايؿٔـٌ; ٭ْـ٘ جكـلٸّ جٗٛـٝعٗا يف مٜـٌ اسٌـأي ١ايٌـابك،١
اسٌأي ١ايراير( :١ايهوټ عكّ ١اٱًَ٬ة ٍٛاسحعاهف اؿريا يف ايعوام ٖٚ -ـَ ٞا٥حـإ ٚمثـاَْ ٕٛركـاَ - ٫ا٥حـا
ظكٚ ١اذٓإ ٚجٌع ٕٛظكْٔٚ ١ـ ظك.)١
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()1

نايعهٍ...

ٜٓ ٫ٚظُ ـوٴ إىل َــا ميهــٔ إٸ ٜحــَ ِٖٛــٔ اَحٓــاع ايٌٸ ـوا ١ٜإىل ايعــاي ;ٞســا َٳ ـوٻد
اٱُاه ُ٠إي َٔ ٘ٝإٸ اَوٳ ايحٓصٸٍ عٓلْا ي ٍٝبايٌٸوا ١ٜاسٛٗٛعٞٸ ا ٚاؿهُ.ٞ
ٍ اســا٤ٴ َــٔ عٓــل اؾــي ٤اس٬قــٞ
اَٸــا ا٭ٚٸٍ :ؾٛاٗــػٌَٚ ،ــحًيّٷ ٭ٕٵ ٜحــٓصٻ ٳ
جلهها.
ل مبصـوٻك َ٬قـا٠ٹ شٴـي٤ٺ
ل اس٬قا٠ٹ بني ا٭شيا٤ٹ ظحٸٜ ٢حعكَّـ ٳ
ٚاَٸا ايراْ :ٞؾٮٕٻ ؼك ٳ
َٓ٘ يًٓٻصاً ١ج٬ق ٞمجٝع اشيا ٘٥يًٓصاً ١ا ٚيًُحٓصٍ يًصيٖٚ ،٤ـ ٛباطـٌ ،بـٌ
َةٓ ٢ايحٓصټٍ ٖ ٛايحعةټل ايِٸوعٓٚ ،ٞلمٴ اْٸ٘ َا٤ٷ ٫قـ ٢ايـٓٸصٍ ؾحـٓصٸٍٚ ،عًٝـ٘
ؾ ٬ؾومٳ بني َ٬قا ٠اؾي ٤ايعاي ٞا ٚايٌٸاؾٌ ا ٚاسٌا.ٟٚ
ْعـِ  -قــل عوؾـخٳ اْٸـ٘  -يــ ٛنـإ شاهٜــا َــٔ ا٭عًــ ٢إىل ا٭ًــؿٌ ٜ ٫ــٓصٴٍٴ
ايعـاي ٞمب٬قـا ٠ايٌٸـاؾٌ ،يهـٔ سّـا نــإ َكح٘ـ ٢ايكاعـل ٠ظٌـةُا عوؾـخٳ ايٓٻصاًٳـ١
ٚنإ ؿوٚط اسٛهك باٱمجاع نإ ايحعُ ِٝاين ٟمنو ٙاسٔـٓـ بكٛيـَ٘( :ـٔ غـري
ؾومٍ بني ايعًٛٸ ايحٌـُٓٞٝٸ ٚايحٌـووٞٸ) َةٓٝـا عًـ ٢ؼكـل ا٫مجـاع يف ايحعُـ ،ِٝاٚ
ذةٛد إطـ٬م سعكـلٹ ٹٚ ،ٙسّـا مل ٜهـٔ ا٭َـوٴ بٗـن ٙاسوجةـ١ٹ َـٔ ايظّٗـٛه نـإٳ ا٭ظـُ ٛ
ا٫قحٔاهٴ عً ٢ايعًٛٸ ايحٌٓ ،ُٞٝاَ ٚا نإ َٴًعٳكا ب٘ عٴوٵؾا.
اسٌأي ١ايٌاكً :١إما مجل بعتٴ َـا٤ٹ اؿـٛض ٚايةـاقٜ ٫ ٞةًُـؼٴ نُـوٸا ٜـٓصٴٍٴ
()2

باس٬قا٠ٹ ٜ ٫ٚعُٔ٘ َا مجل...

( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١إما مل ٜحٌاٚٳ ًطٛؾٴ ايكًٜٓ ٌٝصٴٍٴ ايعاي ٞمب٬قا ٠ايٌٸاؾٌ نايعهٍْ .عـِ يـ ٛنـإ شاهٜـا
َـــٔ ا٭عًـــ ٢إىل ا٭ًـــؿٌ ٜ ٫ٳـ ـٓصٴٍٴ ايعـــاي ٞمب٬قـــا ٠ايٌـــاؾٌَ ،ـــٔ غـــري ؾـــوم بـــني ايعًـ ـٛٸ ايحٌـــُٓٞٝٸ
ٚايحٸٌووٞٸ).
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١إما مجل بعتٴ َا٤ٹ اؿٛض ٚايةاقٜ ٫ ٞةًُؼٴ نُوٸا ٜـٓصٴٍٴ باس٬قـا٠ٹ ٜ ٫ٚعٔـُ٘ َـا مجـل،
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ت ايكـٍٛٴ
ش ٳ
 ٫ـوٚشٹ ٹ٘ باؾُٛكٹ عٔ اؿكٝك ،١ظحٸٜ ٢كاٍ :إْٸ٘ ي ٛنإ ننيو يٛٳ ٳ
بطٗاهٳ ٹ ٠اسا ٤ايٓٸصٍ إما شٳُل ٚاْعهٍٳ نُا يف اسٔٳـعٻل ،بـٌ عوؾـخٳ إٻ اؾُـٛك يف
اؿكٝك ١ي ٍٝإ ٫متاًٴوُ اشيا٤ٹ اسا ،٤بٌ َٳوٸ اْ٘ ي ٛنإٳ ا٭َوٴ يف ايةـاه اٜ٘ـا عًـ٢
ٖنا اسٓٛاٍ ،بـإٔٵ نـإ عةـاه ٠عـٔ اؾـرتام اشيا٥ـ٘ ،مل ٜٳهُـٔٵ ٚشـ ٷ٘ ؾعـٌِ ايحٔـعٝل
َطّٗوا ،بٌ يعـلِّ ائِّـلمِ عٴوٵؾـا ،ا ٚأْـواف اكيّـَ ١طٗٸوٜـ ١اسـا ٤إىل ظـاٍِ ٳَ ٳ ٝٳعاْٹـ ٹ٘
ًٚٳ ٳو ٳٜاْٹ ٹ٘ ،كٕٚٳ ظني مجٛك ،ٙنٌٸ ميو يِٗاك ٠ا٫عحةاه ب٘ٚ ،ظ٦ٓٝنٺ َٴ٘ـاؾا إىل إٻ
اجملُٛك(ٜ ٫ )1ٳعٵٔٹـِٴ غٝٵـ ٳوٜٓ ٙؿعـٌٴ نُـٌټ َـا ٜٳـنٚثٴ َٓـ٘ ُـ٦ٝا ؾِـ٦ٝا ،بـٌ ٜٓؿعٹـٌٴ قةـٌٳ
ٍ اؾاَل.
اينٻ ٳٚبإ ،يعلّ اساْع َٔ جٓصټ ِ
صٍٴ باس٬قا٫ٚ ٠
ٚننا إم ا نإ ٖٓاى ذًض نرري قل ماث َٓ٘ اقٌ َٔ نُوٍّ ؾاْ٘ ٜٳٓٵ ٳ
ٜعحِٔ مبا بك َٔ ٞايرًض ،نٌُټ ميو; سا عوؾخٳ َٔ إٸ ا٫عحٔاّ ٚايعٹٔٵ ٳُٚ ١عـلّ
اْؿعاٍِ ايهُوِّ نًُٗا َٳٓٛطـ ١باسـا ٤ايعـويف كَ ٕٚـا ٜٔ ٫ـلم عًٝـ٘ اسـاٚ ٤إٕٵ نـإ َـٔ
ظكٝكحــ٘ ٚشٌٓــْ٘ ،ظــري بعــت ا٭ظهــاّ ايرابحــ ١يًعٓطــ ١ا ٚايطعــني ا ٚايعصــني اٚ
اـةي ؾ ْٸٗا  ٫جحعلٻ َٔ ٣اؿاي ١اي

جٳرٵةٴخٴ هلـا جًـو ا٭ظهـاّ إىل اؿـا٫د ا٭ؿـو

يه ِٕٛاؿكٝك ١يف اؾُٝع ٚاظل.٠
ل ِّ ايعٹًِْ عايحٹـ ٹ٘ ايٌٻـابك ٹ ١يف ظهـِ
اسٌأي ١ايٌابع :١اسا٤ٴ اسِهٛى نُوٸٜٻحٴ٘ٴ َع عٳ ٳ
()2

ايكً ٌٝعً ٢ا٭ظ... ٛ


بٌ إما ماث ُ٦ٝا ؾِ٦ٝا ٜٓصٍ اٜ٘اٚ ،ننا إما نإ ٖٓاى ذًض نرري ؾناث َٓ٘ اقٌ َٔ ايهـوٸ ؾ ْٸـ٘ ٜـٓصٍ
باس٬قاٜ ٫ٚ ،٠عحِٔ مبا بك َٔ ٞايرًض).
( )1ننا يف اسـطٚ ٛائعٝػ :اؾاَل.
( ْٕ )2اسٌأي( :١اسا٤ٴ اسِهٛى نُوٸٜٻحٴ٘ٴ َع عٳـلٳِّ ايعٹًْـِ عايحٹـ٘ٹ ايٌٻـابك١ٹ يف ظهـِ ايكًٝـٌ عًـ ٢ا٭ظـٚ ٛإٕٵ
ط جٳطْٗـريٴٙٴ إىل إيكـا٤
نإٳ ا٭ق ٣ٛعٳلٳّٳ جٓصټٌٹ٘ٹ باس٬قاْ ،٠عِ  ٫هو ٟعً ٘ٝظٴهِْٴ ايهُوٸ ،ؾٜ ٬ٳطْٗٴـوٴ َـا ٜٳعٵحٳـا ٴ
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ٍ
ِ َٔ ا٭كيّ ١اسعًّك ;١يعـلِّ ايحٳـ ٳٓصټ ِ
ت ا٫عحٔاِّ; سا عٴ ٹً ٳ
٭ٓاي ١علِّ ؼكل ًٳ ٳة ٹ
ٌ ايطٗـاه ٠يف ٓـعٝع ٹ١
عً ٢ا٭َٛهِ ايٛشٛكٜـَ ١ـٔ ايهوٸٜٸـٚ ١اسـاكٸٚ ٠غريُٖـا ،ؾعٳًَّـ ٳ
ابِٔ ٳبيٜع (بإٔٻ يـ٘ َـاكٚ ،)1()٠يف اسـا٤ٹ اؾـاه ٟعٳًَّكـ٘ٴ بٓٛــٹ اؾوٜـإَ ،ٴ٘ـاؾا إىل
قٛيــ٘( :إما شٳ ـ ٳو ٣ؾــ ٬بــأَٳ)(ٚ ،)2يف ايه ـوٻ عًَّكــ٘ (ب ـإٔٵ ٜهــٕٛٳ اســا٤ٴ ق ـلٵ ٳه نُ ـوٍّ)(،)3
ٖٚهنا.
ت ايعآِ يًُا٤ٹ عٔ اْ٫ؿعاٍ اَوٷ ؿاهشٞٷ
ؾ ْٻ٘ ٜٴعٵًِٴ َٔ ٖنا اجملُٛع إٻ ايٌٻ ٳة ٳ
لَٴـ٘ ،ؾـٝعهِ
عٳ
ٚشٛكٟٷ ٳٜصتٴ إٵ ٜحعكَّل ظحٸـٜ ٢عحٔـِ ،ؾـ ما ُٴـوّ ؾٝـ٘ ؾا٭ٓـٌٴ ٳ
بعــلِّ ًــةة٘ ،اً :ٟــةت ا٫عحٔــاّ ٚعــلّ اْ٫ؿعــاٍ بعــل ؼك ـل َكح٘ــٜ ،٘ٝع ـ :
اس٬قا.٠
ْعِ  ٫ميهٔٴ ايوټشٛعٴ إىل عٴَُٛادٹ اْ٫ؿعاٍ يه ِٕٛايِټةٵ ٳَٗ ١ٹٔلاقٝٸ ٫ٚ ،١فاٍٳ
ؾٗٝا يًوټشٛع إىل ايعاّٸ ٚإٕٵ قٛٻُٝ ٣ـٴٓا  شٛاىٳ ايوټشٛع إيٗٝا اٜ٘ا:
جــاهَ ٠ــٔ شٗـ١ٹ نؿاٜــ ١آـاي ٹ ١عــلِّ ٚشــٛكٹ ايهـوٸ يف ٖــنا اسهــإٚ ،إٕٵ مل ٜٴصـوِ
لّ ايهُوٸٜٸ ٹ.١
عٳ
آاي ١ٳ
ٚاؿــوَ ٣ــٔ شٗـ١ٹ إٻ ايِـوَّ يف ؼكـل َٔــلامِ اسـٔٸـٕ ٜٴٛشـتٴ ايِـوَّ يف
لّٴ ذةٛج٘ ،ؾ ما اْحؿ ٢ظٴهِْٴ اـاٖ ٚيـ ٛبا٭ٓـٌ
عٳ
ذةٛدٹ ظٴهِْ اـاٖٸٚ ،ا٭ٌٓٴ ٳ
خ ظهــِٴ ايعــاّٸ ،إم ٜهؿــ ٞيف ذةــٛد اؿهــِ ايعــاّ عــلّٴ ايعًــِ بٹرةــٛدٹ ظهــِ
ٳذةٳ ـ ٳ
اـاٖٸ ،ك ٕٚايعهٍ.

ايهُوِّ عًٜ ٫ٚ ،٘ٝٴعٵهِٴ بطٗاه٠ٹ َحٓصٸٍ غٌُٹٌٳ ؾٚ ٘ٝإٕٵ عًِ ظايح٘ ايٌابك ١هو ٟعً ٘ٝظٴهِْٴ جًو اؿاي.)١
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،234ٖ ،1باث جطٗري اسٝا َٔ ٙايٓصاًاد) ،ؾ.7
( )2اسٔله ايٌابل ،ط( ،412ٖ ،1باث اسٝاٚ ٙاظهاَٗا) ،ؾ.6
( )3ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،2ٖ ،3باث اسا ٤اينٜٓ ٫ ٟصٌ٘ ُ ،)٤ٞؾ.7 ،4 ،2 ،1
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ٚذاير َٔ ١شٗ١ٹ إٻ عٴٓٛإٳ اسـِّٕٔ يف اسكاّ َٔ قة ٌِٝاساْع عٔ اؿهـِ ايـنٟ
ع ايٝـلٹ عـٔ اسكح٘ـ ،ٞإ ّ٫إما عًـِ باسـاْعَٚ ،ـع
اقح٘اٙٴ عٓٛإ ايعاّ ،ؾ ٬هٛىٴ ٳهؾـ ٴ
ايِــوّ ؾا٭ٓــٌ عــلّٴ اســاْع ٚإٕٵ نــإٳ مادٴ اســاْع يف َــا مــٔ ؾٝــ٘ غــري ٌَــةٛمٍ
بايعلّ(.)1
يهٔ اينٜ ٟظٗوٴ َٔ نًُاج٘  اْٸ٘ ٜ ٫عحُلٴ عً٤ُٞ ٢ٺ َٔ ايٛشـ ٙٛاسيبـٛه،٠
ِأ ظٴهْ ٹُ ٹ٘ باْ٫ؿعاٍ يف َا ٜٳِٵ ٳة٘ٴ اسكاّ َٖ ٛـا
ٍ ايهحاث( )2إٻ ٳَٓٵ ٳ
بٌ اسٔٻوؾٴ ب٘ يف اٚٸ ِ
لَٴ ـ٘ٴ
عٳ
ٜٴٌ ـحٳؿاكٴ َــٔ ا٭كيّ ـَ ،١ــٔ اظح ٝـاط ا٫عحٔــاّ إىل ًــةتٺ ٚشــٛكٟٸ ،ؾٝهــٕٛٴ ٳ
َٴطابكا يٮٌٓ ظٳٌٵ ٳةُا بٝٸٓا.ٙ
ل ِّ ًةتٹ ا٫عحٔاّ يف اسٛهكٹ ي ٍٝي٘ٴ ظايً ١ابك ١إ ّ٫ايعلّ
عٳ
إٕٵ قًخٳ :آاي ُ١ٳ
ت ايعآِٳ ي ٍٝإ ّ٫نُوٸٜٸ ُ١اسا٤ٹٚ ،آاي ١علِّ نوٸٜٸ ٹح ٹ٘ ي ٍٝي٘ ظايـ١
ا٭ىي ;ٞ٭ٕٻ ايٌٸ ٳة ٳ
ًابك ١إ ّ٫ايعلّٴ بعلِّ اسٛٓٛف( ،)3اين ٟعًُٓا باْكطاع٘ بٛشٛكٹ اسٛٓٛف; ٭ٕٻ
ل ٷّ بعــلِّ ايــوٸب ٗ ،ــوٚه ٠اظحٝــاط ايــوٸب إىل
ل ٳّ نوٸٜٸــ ٹ ١اســا٤ٹ ظــنيٳ َ ٫ــا٤ٳ عٳــ ٳ
عٳــ ٳ
ِ
ل اسا ٤ايـنٖ ٟـ ٛمبٓييـ١ٹ اسٗٛـٛع قـل عٴًٹـ ٳ
اسٛٗٛعٚ ،إم ي ٍٝؾ ٬هب ٚ ،بعل ؼك ِ
اْكــ٬ثٴ عــلّ ايـوٸب بــايوب ٚإٕٵ مل ٜعًــِ بحعكّـل ايــوب ايٛشــٛك ٟا ٚايعــلَ،ٞ
يهٔ بعل ايعًِ بـاْك٬ثٹ ايـٝكنيِ ايٌٸـابل عـلٚسٹ ايـوٸب اْكطـعٳ ايعٹًـِٴ بعلَـ٘٫ٚ ،
خ َٔ إٻ ايـوب اسٛشـٛك مل ٜٴعًـِ إهابٝـا اٚ
عتٴ; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٜكنيٳ بوب ٹ ايعلّ ٜٴٌحٳٔٵ ٳ
ًًةٝا.
(ٖ )1نا ْٕٸ ن ّ٬ايِٝف ا٭ْٔاهَ  ٟع جػٝري طؿٝـ ؾاْظو نحاث ايطٗاه ،٠ط.162 -161ٖ ،1
( )2ا :ٟنحابٓا ٖنا ،ؾ ْ٘ يف اسٌأي ١ا٭ٚىل َـٔ نحـاث ايطٗـاهْ ٠كـٌ عـٔ ايِـٝف ا٭ْٔـاه ٟيف نحابـ٘ ،ط،1
ٖ 300ؾواشع.
ت عـٔ عـلّ ٚشـٛك اسٓٛـٛف آـ ،٬ا :ٟعـل ٴّ نوٸٜـ ١اسـا٤
( )3ايعلّٴ بعلّ اسٛٓٛف :ا :ٟايعـلّ اسٌُـةٻ ٴ
ًةة٘ علّ ٚشٛك اساٚ .٤علّٴ ٚشٛك اسا ٤اْكطع; ٭ٕٻ اسا ٤قل ٚٴشل.
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قًخٜ :هؿ ٞاًحٔعاثٴ علِّ ايوٸب بعلِّ اسكٝٸل ،بإٔٵ ٜكاٍ :نُوٸٜٸٖ ُ١نا اسـا٤ٹ مل
جهٔٵ قةٌ ٚشٛك اسا ٤ؾٜ ٬ه ،ٕٛؾ ٕٸ نوٸٜٸٖ ١نا اسا ٤اين ٖٛ ٟاَوٷ ٚشٛكٟٷ ٜعحٔـِٴ
ب٘ نإ َعًّٛٳ ايعلِّ بايعلّ ا٭ىي ٞؾٝٴٌحٳٔٵعتٚ ،اًحٔعاثٴ ايعلّ ا٭ىي ِّٞشاهٍ
لّ اسٌٻـةتَٚ ،ـا مسعـخٳ
ت يف جټوجـتٹ عٳـ ٳ
ب ٬إُهاٍ; إم ٜهؿ ٞايعلّٴ ا٭ىيٞټ يًٌٻـ ٳة ٹ
ل ِّ
ش ٳوٜإِ اً٫حٔعاث يف ا٭علاّ ا٭ىيٝٸ ١إْٸُا ٖ ٛيف َـا نـإ ا٭ذـوٴ يًعٳـ ٳ
َٔ علِّ ٳ
اـاٖٸ ،كٕٚٳ َا نإ سطًل ايعلّ.
ٖنا نًّ٘ٴ بٓا٤ٶ عًٗ ٢عـ ايٓةٟٛٸ ،ا ٚعلِّ ك٫يح٘ٹ عً ٢عُٔ ١اساْ ٤ؿٌـ٘ٚ ،إٻ
اْؿعاي٘ باس٬قا ٠قحاط إىل اَوٍ ٚشـٛك ،ٍٟنُـا هٴبٻُـا ٌٜـحظٗو َـٔ قٛيـ٘( :ؿًـلٳ اهللُ
اسا٤ٳ طٗٛها ٜ ٫ٴ ٳٓصٌِّٴ٘ٴ ُ )٤ٞظٝز إٻ ظاٖوٳٙٴ إٻ نٕٛٳ اسـا٤ٹ نـنيو ظعـٌٍ إهلـ ٍٞيـ٘
مبا َٖ ٛا َٔ ،٤كَ ِٕٚلؿًٝٸـ ١اَـوٍ آؿـو ؾٝـَ٘ ،ـٔ نْٛـ٘ نُـوٸا ا ٚشاهٜـا ا ٚما َـاك،٠
ؾٝهٕٛٴ اعحٔاَٴ٘ٴ بٓؿٌ٘ٹ ٚاْؿعايُ٘ٴ قحاشا إىل اَوٍ ٚشٛك َٔ ٍٟجٳ ٳػري ا ٚن ْ٘ٛقً.٬ٝ
ٔعاؾِ ايهُـوٸ اسؿِّٔـً ٹ ١بـنيٳ ايكًٝـٌ ٚايهـرري ،نُـا ٖـٛ
خ :بعل ؽٔٔٝٹ ٹ٘ ٹي ٳ
إٕٵ قًُْ ٳ
ني اسطًل ٚاسكٝٸل ٚايعا ٸّ ٚاـاٖٸ ٜهٕٛٴ اسٗٛـٛعٴ يف ٖـنا ايٓةـٟٛٸ
َكح٘ ٢اؾُع بٹ ٳ
غـريٴ ايوٸانـل ايكًٝـٌٚ ،بـ٘ ٳجةٵطُـٌٴ ك٫يحٴـ٘ٴ َـٔ اؾٗـ١ٹ اسٓاؾٝٳـ ٹ ١ٹيُـلي ٍِٛائِّـعاؾَِ ،ــٔ
ت ٚشــٛكٟٸ; إم ٜ ٫ةكــ ٢ؾٝــ٘ ظ٦ٓٝـنٺ
ظٝٵـزٴ ك٫يحٳٗٴـا عًــ ٢اظحٝــاطِ اْ٫ؿعــاٍِ إىل ًٳـ ٳة ٺ
ٳ
ك٫ي ١عً ٢ن ِٕٛاسا٤ٹ بناج٘ ننيو; إم ي ٍٝاسٛٗٛعٴ ؾ ٘ٝبعلٳ ايحـْٔ ٕٝؿٍٳ اسا٤
ٚطةٝعٳ ٹح ٹ٘ ،بٌ غريٴ ايكً ٌٝاسِـحٌُِ عًـ ٢شٗـ١ٺ َـٔ شٗـادٹ ا٫عحٔـاّ ،ؾـٜ ٬يٜـلٴ يف
ايلٸ٫ي ٹ ١عً ٢إٻ ايهوٻ ٚاسطوٳ ٚما اساكَ ٠عحُٔ ١بناجٹٗا ،ؾـٜ ٬ـلٍټ عًـ ٢ذةـٛدٹ ٖـنا
ايعٓٛإ ٜع  :ا٫عحٔاّ سطًل اسا.٤
ري ايكًٝـٌ ٜ ٫حعـٝٻٔ إٵ ٜهـٕٛٳ عًـٚ ٢شـ٘ٺ ٜٴٓـايف ك٫يحٳـ٘ٴ
قًخٴ :ييّٚٴ ؽٔٔٝٹ ٹ٘ بػ ِ
ٌ اـاهطٴ َٓ٘ ايكً ٌٝايوٸانل ،اين ٖٛ ٟاٜ٘ـا اَـوٷ
َٔ جًو اؾٗ ;١إم ميهٔ إٵ ٜٴصعٵ ٳ

فصل يف املبء الراكذ

189

ٚشٛكٟٷ ،ؾٝحعؿظ عً ٢إٸ اْ٫ؿعاٍٳ قحاطٷ إىل ًةتٺ ٚشٛك.ٟ
ٚكع ٣ٛإٻ ايكًّ ١اٜ٘ا علَٞٷ; ٭ْ٘ عةاه ٠عٔ علِّ ايهُوٸٜٸ.١
َلؾٛع ١بإٔٻ ايهُوٻ ٚغـريٳ ايهُـوِّ َح٘ـاكٸإِٚ ،ايكًٝـٌٴ عةـاه ٠عـٔ غـريِ ايهُـوٸ٫ٚ ،
ت ايهُوٸٜٸ ـ ١ايــنٖ ٟــْ ٛكــٝتٴ ايهُوٸٜٸ ـٚ ،١ظ ٦ٓٝـنٺ ؾٝٴعــاهضٴ
جٓاؾٝٹ ـ ٹ٘ َ٬ىَحــ٘ َــع ًٳ ـًْ ٹ
ل ٙإىل اًحٔـعاثٹ
ٗ ١اسةاَ ِٜٔع َٴةاٜ٘ٓٹٜٚ ،وشـعٴ ٳبعٵـ ٳ
ائٸعاؾٳ َٔ ٖن ٙاؾَٗ ١ٴ ٳعاهٳ ٳ
ٌ ٹ٘ باس٬قا.٠
ايطَّٗاهٳ ٹٚ ،٠قاعلجٗاٚ ،يعًَّ٘ٴ ينا نإ ا٭ق ٣ٛعٓل اسٔٓٸـ علّٴ جٓصټ ٹ
ْعِ  ٫هو ٟعً ٘ٝظهِ ايهوٸٜ ،ع  :اؿهِ اسـحٕٸ ب٘ مبا ٖ ٛنـوٸَ ،ـر :٬إٕٵ
ٳكٍٻ كيٝــٌٷ عًــ ٢عــلِّ يــي ِّٚايعٳٔٵــ ٳو ا ٚايحعــلٸك يف ايهــوٸ ْ ٫حعــل ٣إىل َرــٌ اســا٤
خ ي٘ ظهِٷ مبا اْٸ٘ ٜٓ ٫ؿعٌ ْٳ ٳح ٳعلٻ ٣إي ;٘ٝ٭ٕٻ اسؿوٚضٳ اْٻ٘ اٜ٘ـا
اسيبٛهٚ ،اَٸا إٕٵ ٳذ ٳة ٳ
مبكح٘ٳـ ٢اً٫حٔــعاث َعحٔـِٷ ٜٓ ٫ؿعــٌٖٚ ،ـٌ طٗـاهٳ ُ٠اســا ٤اسحـٓصٸٍ ب يكــا٤ٹ نُـوٍّ
عًٝـ٘ َـٔ قةٝــٌ ا٭ ٍٚؾـٜ ٬طٗــو َـا وحــاط جطٗـري ٙإىل إيكــا٤ٹ نُـوٍّ عًٝـ٘ ،ا ٚايرــاْٞ
ؾٝٳعٴهِ بطٗاهج٘ ،ظاٖوٴ اسٔٓٸـ  بٌ ٓووُ٘ٴ ا٭ٚٸٍ.
 ٖٛٚننيو:
إٕ نــإٳ اســلهىُ اٱمجاعــاد اسٓعكــل ٠عًــ ٢طٗــاه٠ٹ اســا ٤اسحــٓصٸٍ ب يكــا٤ٹ نُ ـوِّ
عً.٘ٝ
ٚاَٸــا إما نــإ اســلهىُ اكيّــ ُ١عٔــُ ١ايهــوٸ َٴٓ٘ٳــُٻا إىل اٱمجــاع عًــ ٢عــلِّ
اؿح٬فٹ اشيا٤ٹ اسا ٤ايٛاظل اسُحيط بٳعٵ٘ٴ٘ٴ بةعتٍ ؾٚ ٬ش٘ يعـلّ ا٫يحـياّ بطٗـاه٠ٹ
اؾُٝع بعل اسيط.
إ ّ٫إٵ ٜكــاٍَ :ــع ايعًــِ بايه ٸوٜٸــٜ ١عحٔــِ ايهــوټ بأكيّــ ٹ ١عٔــُحٗاٖٚ ،ــ ٞغــريٴ
َعاهٗ١ٺ باًحٔعاث لاًٳ ٹ ١اسحـٓصٸٍ ؾـٝٴعٵهِٴ بطٗـاهٳ ٹ ٠اؾُٝـع ب٘ـُ ١ُٝاٱمجـاع
اسيبٛه.
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ِ يـ٘ إ ّ٫اً٫حٔـعاثٖٚ ،ـَ ٛعـاهضٷ
علِّ ايعًِِ بايهُوٸ ١ٜؾـ ٬عآٹـ ٳ
ع ٳ
ٚاَٸا َٳ ٳ
َــع اًحٔــعاث لاًٳــ ٹ ١اسحــٓصٸٍ  ٫ٚظهَٛٳــ ١بٓٝٳٗٴُــا; يعــلِّ جٌــةٝتٹ ايِــوّ يف
اظلُٖا َع اٯؿو.
ْعِ ميهٔ إٵ ٜوشع بعل اسعاهٗ ١إىل قاعل ٠ايطٗاهٚ ٠اًحٔعابٗاٖ ،نا.
ٚاَٸا اؿهِٴ بطٗاه٠ٹ اسحٓصٸٍ اين ٟغٌٌ ؾ ٘ٝاين ٟشـيّ اسٔـٓٸـ  بعلَـ٘
ؾــ ٬وحــاط إىل اسعاهٗــٚ ١ايوشــٛع إىل ايكاعــل ;٠٭ٕٻ ا٫يحــياّٳ بــٛهٚكٹ اسطٗٸــو يف
ل ٹَ ٹ٘ يف ايهرري ي ٍٝإْ٫ ّ٫ؿعاٍ ا٭ٚٸٍ باس٬قاٚ ٠علّ اْؿعاٍ ايرـاْ ٞبٗـا،
ايكًٚ ٌٝعٳ ٳ
ؾً ٛنإ َكح٘ ٢اً٫حٔعاث طٗاهجٴ٘ٴ ٚعلّٴ اْؿعايٹ ٹ٘ بٛقٛعِ اسحٓصٸٍ ؾ ٘ٝؾٚ ٬ٳشٵـ ٳ٘
ُ٫رتا ايٛهٚك.
ْعِ يف اعحةاه ٹايحعلټ ٹك ٚايعٳٔٵو ؾ ٘ٝإٕٵ مل ٜعحاُٖا يف ايهوِّ يٲمجـاع ا ٚيكٛيـ٘:
(َا آـاثٳ ٖـنا ُـ٦ٝا إٚ ٫قـل طٗٻـ ٳوٙٴ) ٳٚشٵـ ٷ٘ إ ّ٫إٻ اسٌـٌِّٗ يٮَـوِ اْٸـا ْعحاٴٖٴُٴـا يف
ايهُوٸ اٜ٘ا نُا ًٝص ٤ٞإٕٵ ُا٤ٳ اهلل.
ِ َ٬قاجٴـ٘ٴ يًٓٻصاًـٚ ١مل ٜٴعٵًـِٵ
اسٌأي ١ايرآَ :)1(١ايهُـوټ اسٌـةٛمٴ بايكًّـ ١إما عٴًٹـ ٳ
ل ِّ ايهُوٸٜٸـ ٹ ١إىل
ض اًحٔـعاثٹ ايكًّـ ٹٚ ١عٳـ ٳ
جأهٜفٴ ُ٤ٞٺ َُٓٗا ٜٴعٵهِٴ بطٗاهج٘; يحعاهٴ ِ
ل ِّ اس٬قـا٠ٹ إىل ىَـإِ ايهُوٸٜٸـ ،١ؾريشـع إىل قاعـل٠
ىَإِ اس٬قـا٠ٹ َـع اًحٔـعاثٹ عٳـ ٳ
ايطٗاهٚ ٠اًحٔعابٗا.
ٚنـنا إما عًــِ جـأهٜف ايهوٸٜٸـٚ ١شٗـٌ جــاهٜف اس٬قـا ،٠ؾـ ٕٻ اًحٔـعاث عــلّ

هوٸٜٸـ١ٹ إٕٵ
( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١ايهُوټ اسٌةٛمٴ بايكًّ ١إما عًِ َ٬قاج٘ يًٓصاًٚ ١مل ٜٴعًـِ ايٌٸـابلٴ َـٔ اس٬قـا٠ٹ ٚاي ُ
شٴٌِٗٳ جاهىُٗـا ،ا ٚعٴًٹـِٳ جـاهٜفٴ ايهُوٸٜٸـ ،١ظٴهٹـِٳ بطٗاهٳجٹـ٘ٹ ٚإٕٵ نـإٳ ا٭ظـ ُ ٛايحصٓټـتٴٚ ،إٕٵ عٴًٹـِٳ جـاهٜفٴ
عًٹـِٳ جـاهٜفٴ
هوٸٜٸـ ١اس٬قـ ٞهلـا ،ؾـ ٕٵ شٴِٗـٌٳ ايحٸاهىـإ ا ٚٴ
اس٬قا٠ٹ ظٴهٹِٳ بٓصاًح٘ٚ ،اَٻا ايكًٝـٌٴ اسٌـةٛمِ باي ُ
اس٬قا ٠ظٴهٹِٳ ؾ٘ٝٹ بايطّٗاهَ ،٠ع ا٫ظحٝا اسننٛهٚ ،إٕٵ عٴًٹِٳ جاهٜفٴ ايكٹًّ ١ظٴهٹِٳ بٓصاًٳحٹ٘ٹ).
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ل ٹ٠
اس٬قا ٠إىل ىَإ ايهوٸٜٸـ ١اذٳـوٴٙٴ ايطٗٸـاهٳٚ ،٠يهـٔ َـا منوْـاَ ٙـٔ ايوټشـٛعِ إىل قاعٹـ ٳ
ايطّٗٸاه٠ٹ ٚاًحٔعابٗا َـة ٷ عًـَ ٢ـا منوْـاٙٴ َـٔ َٴ ٳعاهٳٗٳـ ٹ ١ايكاعـل٠ٹ اسٌـحؿاكٳَ ٠ـٔ
صاًٳـ ـ ٹٚ ،١ايعٹٔٵـ ـُ ُ١قحاشـــ ١إىل ًـــةتٺ
كيٝـــٌ ايهُوٸٜٸـ ـٚ ،١إٻ اس٬قـــاَ ٠ٴكح٘ـــ ١ٝيًٓٻ ٳ
ـ ٳك٫يحٹـ ٹ٘
ٗعٵ ٹ
ـ ايٓةٟٛٸ ا ٚٳ
ٚشٴٛكَ ،ٍّٟع اسٌحؿاكٹ َٔ ايٓةٟٛٸٚ ،إ ّ٫ؾةٓا٤ٶ عًٗ ٢ٳعٵ ٹ
ٚاًـحكواهِ ايةٓــا٤ٹ عًــَ ٢ٳؿــاكٹ ائِّـعاؾِ نــإ اسوشـعٴ ٖــ ٛجًــو ايكاعــلٚ ،٠يــنا قــاٍ
اساجٔٚ( :إٕٵ نإ ا٭ظ ٛايحصٓټت).
يهٔ َا منوْا َٔ ٚٳشٵ ٹ٘ ا٫ظحٝا ٹ إْٸُا ٳٜصـو ٟيف ايؿـوض ا٭ٚٸٍ ٜٳعٵـ ٓ :ـٛه٠
جعاهٴض اً٫حٔعابني يًصٗـٌ بايحـأهىني ،ؾـ ٕٻ اسوشـعٳ بعـل اسعاهٗـٖ ١ـ ٞجًـو
ايكاعــل ٠اسكلٸَ ـ ١عًــ ٢اًحٔــعاثٹ ايطَّٗــاه ،٠ؾ٘ــ ٬عــٔ قاعــلجٗاٜ ٫ٚ ،ٳصــو ٟيف
ايؿوض ايراْٛٓ ٖٛٚ ،ٞه ُ٠ايعٹًِ بحأهٜف ايهوٸٜٸـٚ ١ايِٸـوّ يف جـأهٜفِ اس٬قـا ،٠ؾـ ٕٻ
ل ِّ اس٬قا٠ٹ إىل ٳى ٳَإِ ايهُوٸٜٸ ٹ ١ٳٜٓؿٚ ٞشٛكٳ َكح٘ ٞايٓٻصاً ،١ؾٚ ٬ٳشٵـ ٳ٘
عٳ
ث ٳ
اًحٔعا ٳ
يًوټشٛعِ إىل ايكاعلٚ ،٠ايكلٵهٴ اسحٝكّٔٴ َٔ َوشعِ ا٫ظحٝا ٹ يف ايهحـاث ٖـ ٛايؿـوضٴ
ايراْ ،ٞنُا يف اؾُ ٳٌُ اسحعكِّ ٳة ٹ ١يً٬حرٓا.٤
ٚإٕٵ نــإ ميهــٔ إٵ ٜهــٕٛٳ ايٛش ـ٘ٴ يف َــا منــوَ ٙــٔ ا٫ظحٝــا اً٫حِــهاٍ يف
شوٜإِ اً٫حٔعاث يف فٗ ٍٛايحأهٜف; سـا ٜـننُوٴَ ٙـٔ عـلِّ اجٸٔـاٍِ ٳىَٳـإِ ايـٝكنيِ
بايِٸوّ ؾريشعٴ ا٫ظحٝا ُ إىل ائټٛهٳجني ،إ ّ٫إٵ ٜٴكاٍٳ :باؿحٔآٹ ٹ٘ اٜ٘ا با٭ٚٸٍ.
ل ِّ ايهُوٸٜٸـ ٹ ١إىل ىَـإِ
ٚإٕٵ عًِ جأهٜف اس٬قا ٠ظهِ بٓصاًح٘; ً٫حٔـعاثٹ عٳـ ٳ
اس٬قاَٚ ،٠كح٘اٙٴ ايٓٻصاً.١
ٌ ايحاهىــإ ؾٝصــوٟ
ٚاَٸــا ايكًٝــٌٴ اسٌــةٛم بايهوٸٜٸــ ٹ ١اس٬قــ ٞهلــا ؾــ ٕٵ شٴِٗــ ٳ
اًحٔـــعاثٴ بكـــا٤ٹ ايهوٸٜٸــ ١إىل ٳىَٳــإِ اس٬قـــاٜٚ ،٠ٴعٵهــِٴ بايطَّٗـــاهٳ ٹٜ ٫ٚ ،٠ٴ ٳعاهٗٴــ٘ٴ
ل ِّ إذةـادٹ جـأؿټ ِو
ل عٳـ ٳ
ل ِّ اس٬قا ٠إىل ىَـإ ايكًّـ ٹ ;١يعـلِّ ا٭ذـوِ يـ٘ ،ٳبعٵـ ٳ
عٳ
اًحٔعاثٴ ٳ
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اس٬قا٠ٹ عٔ ايهوٸٜٸ ٹ ١ؾٝٴعٵهِٴ بايطٗاه.٠
ٚننا ي ٛعًِ جأهٜفٳ اس٬قاُٚ ٠ٳوَّ يف جـأهٜف ايكًّـ ،١ؾـ ٕٸ اؾـاه ٟاًحٔـعاث
بكا ٤ايهوٸٜٸ ٹ ١إىل ىَإِ اس٬قا ،٠ؾٝعهِ بايطّٗاه ٠يف ايؿوعني.
ِ جـأهٜف ايكًـ ١ؾؿـ ٞاسـنت ظهـِ بٓصاًـح٘ٚ ،مل ٜٴعٵًـِٵ ٚشٗٴـ٘ٴَ ،ــع إٻ
عًٹـ ٳ
ٚإٕٵ ٳ
اًحٔعاثٳ علّ اس٬قا ٠إىل ىَاْ٘ ٜهؿ ٞيف اؿهِ بايطّٗاه.٠
ل لاًٳ ١يف ايهُوِّ ٚمل ٜٳعٵًِٵ اْٸٗا ٚٳق ٳعخٵ ؾ ٘ٝقةٌٳ ايهوٸٜٸ ٹ١
شٳ
اسٌأي ُ١ايحاًع :١إما ٚٳ ٳ
ِ جأهٜف ايٛقٛع.
ا ٚبعلٖا ٜٳعٵهُِٴ بطٗاهٳ ٹج٘ ،إ ّ٫إما عٳ ٹً ٳ
ل يف ايؿـوع ايٌٻـابل ،بـٌ مل اعٵًـِٵ ؾوٵقـا بٗٓٝٴُـا إَ ّ٫ـٔ شٹٗٳـ ٹ ١ٳبكـا٤ٹ
ٔ َـا ًٳـ ٳة ٳ
يعٳٝٵ ِ
ـ اٱُاهٳ ُ٠إىل ا٫ظحٝا ايٌٸابل اٜ٘ا.
صاًٚ ،١عً ٘ٝنإ عً ٢اسٔٓٸ ٹ
ايٓٻ ٳ
ِ بطٗاهٳ ٹج ٹ٘;)1(...
هٳ
ل ٳذخٵ ايهوٸٜٸٚ ُ١اس٬قا ٠يف إٍٓ ٚاظلٺ ظٴ ٹ
اسٌأي ١ايعاُو :٠إما ظٳ ٳ
٭ٕٻ اسكح٘ ٞاسٛشٛك َع اساْع ٪ٜ ٫ذٸو.
ل اسكح٘ٳـ - ٢بـايؿحػ ٜ ٫ -ـ٪ذٸوٴ
ل اسـاْع َٴحٸعـلا َـع ؼكَّـ ِ
ْعِ إٕٵ نإٳ ظوٵفٴ ؼك ِ
ف اسحـأؿٸو عـٔ ٚشـٛكٹ ٹ٫ ،ٙ
ل ِّ اسكح٘ٚ ،ٞايعًّ ١إْٸُا ج٪ذٸوٴ يف ظـوٵ ٹ
اساْع; ٭ْٻ٘ٴ عًّ ١ٹي ٳع ٳ
ٌ ايرتجټتٴ بني ايعًّ ٹٚ ١اسعً.ٍٛ
يف ظوفٹ ٚشٛكٚ ،ٙإ ّ٫ٳبط ٳ
إ ّ٫إٵ ٜٴكاٍ :إٕٻ اسٛشٛكٳ َع اسكح٘ ٞيف ظوفٺ ٚاظل  ٫ميهٔ إٵ ٪ٜذٸو يف هؾـعِ
ل
ف ؼكــ ِ
اسكح٘ٳــ - ٢بــايؿحػٳ ٚ -كٳؾْعٹــ ٹ٘; ٭ٕٻ ظــوفٳ جــأذريِ ٹ ٙيف اسٓــعِ ٜحٻعٹــلٴ َــع ظــوٵ ٹ
عكْـٖ ٬ـٚ ٛٴشـٛكٴ اسـاْع يف َٳوٵ ٳجةٳـ ٺ١
لَٹـ ٹ٘ ،ؾايٛاشٹـتٴ ٳ
اسُٓٛع ،ؾ ٬ميهـٔ إٵ ٜـ٪ذٸو يف عٳ ٳ
َكلٸ ٳَ ٺ ١عًَ ٢وجة١ٹ ٚشٛك ٓٛع٘ ،ؾ ٬ميٓع بل ْ٘ٚعٔ جأذريِ اس٬قاٖ ،٠نا.
ؼ اسـا٤ٳ قـلٵ ٳه نُـوٍّ ٜ ٫ٴ ٳٓصٌِّٴـ٘ٴ ُـ٤ٞٷ) :إٻ
َ٘اؾا إىل إٸ ايظاٖو َٔ قٛي٘( :إما ٳبًـ ٳ

( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١إما ظٳلٳذٳخٵ ايهوٸٜٸٚ ُ١اس٬قا ٠يف إٍٓ ٚاظلٺ ظٴهٹِٳ بطٗاهٳجٹ٘ٹ ٚإٕٵ نإ ا٭ظ ُ ٛا٫شحٓاث).
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ٌ اس٬قا ;٠٭ٕٻ ايحكٌِٝٳ مب٬ظٳظـ ٹ ١ظـاٍِ عٴـوٚض
ايعآِٳ َٔ ايٓٻصاًٳ ٹ ٖٛ ١ايهُوٸٜٸ ُ١قةٵ ٳ
ع ن ٕٛا٫شحٓاثٹ اظ ٛنُا يف اسنت ٜهٕٛٴ ا٭ق.٣ٛ
اس٬قاٚ ،٠عً ٘ٝؾُٳ ٳ
اسٌأي ١اؿاك ١ٜعِو :إما نإٳ ٳٖٓاى َٳـا٤إ اظـلٴٖٴُا نُـ ٌّو ٚاٯؿـوٴ قًٝـٌٷٚ ،مل
ٜعًِ إٸ اٜټٗٴُا نُ ٌّو ،ؾٛٳق ٳعخٵ لاًٳ ١يف اظلُٖا َٴ ٳعٝٻٓاٚ )1(...شتٳ ا٫شحٓاثٴ عٓ٘.
ل اٯؿـو بايهُوټٜٸـ ٹ ١ؾٛاٗـػٷ ،بـٌ ٖٴـ ٛؿـاهطٷ عـٔ
إٕٵ نإٳ ٳٌَةٛقا بايكٹًَّ ١ع ًٳـةٵ ِ
َؿوٚضِ اسٌأيٚ ،١كاؿٌٷ يف َا ٜعًِ ايهوٸ ٚايكًَُٗٓ ٌٝا.
ل نًُٗٝــا بايكٹًّ ـ ١ؾً٬حٔــعاثٹ ايكٹًّ ـ ١يف اس٬قــٜ ٫ٚ ،ٞٴ ٳعاهِٗٴ ـ٘ٴ
ٚاَٸ ـا َــع ًٳ ـةٵ ِ
ِ عــلٚسٹ ايهُوٸٜٸــ ٹ ١يف اظ ـلٹ ٹُٖا ،اسٛشــت
اً٫حٔــعاث يف اٯؿــو ْٳظ ـ ٳوا إىل ايعٹًْــ ِ
يٌك ٛٹ اً٫حٔعاث يف اظلُٖا; ٭ٕٻ ايعًـِ اٱمجـايٞٻ ٜ ٫ٴٛشٹـتٴ ؿـوٚطٳ ُـ٤ٞٺ
َٔ ايطوؾني عٔ نَ ْ٘ٛٳِهٛنا ٚكاؿـ ٬يف عُـ ّٛا٭ٓـٌ ،ؾًـِ ٜةـلٳ َـا ميٓـع عـٔ
شوٜإِ اً٫حٔعابني إ ّ٫ايحهًٝـ اسحٛشٸ٘ إىل اسعًـ ّٛبُٗٓٝـا ،اسٛشـت شوٜاُْٗـا
ًكٛط٘.
َٚــٔ اسعًــ ّٛإٸ ٖــنا إْٸُــا ٜهــٕٛٴ َاْعــا يــ ٛنــإ يًُعًــ ِّٛاٱمجــايٞٸ جهًٝــٷ
َٴ ٳٓصٻ ٷيٚ ،اَٸا يف َرٌ َا مٔٴ ؾ ٘ٝاينٜ ٫ ٟحعًَّلٴ بـاسعً ّٛاٱمجـايٞٸ جهًٝــٷ إيياَـٞ
ؾــَ ٬ــاْعٳ َــٔ شوٜــإِ ا٭ٓــًنيٚ ،يــنا قــايٛا :إٕٻ اًحٔــعاثٳ ايٓٻصاًــ ١هــو ٟيف
ؾ ٳبعٵ٘ٴـٗٴِٴ بٓصاًٳـ ٹ١
ِ بطٗاه ٠اظلُٖا; يٛقٛع اسطو ؾٝـ٘ ،بـٌ ٓٳـوٻ ٳ
إْا ٜٔ٤لٌني عٴ ٹً ٳ
َ٬ق ٞنٌٍُّ َُٓٗا.
ٖٚنا َعَٓ ٢ا ٜكاٍ َٔ :إٸ ا٭ٓ ٍٛيف اطوافٹ ايعًِ ا٫مجاي ٞػو ٟإٕٵ مل
ٜٛشت كايؿ ١قطع ١ٝعًُ ١ٝيًٛاقع.
( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١إما نإٳ ٖٳٓاى َٳا٤إ اظلٴٖٴُا نُوٌّ ٚاٯؿوٴ قًٌٝٷٚ ،مل ٜعًـِ إٸ اٜټٗٴُـا نُـوٌّ ،ؾٛٳقعٳـخٵ لاًٳـ١
يف اظلُٖا َٴعٳٝٻٓا ا ٚغريٳ َٴعٝٻٔ مل ٜٴعٵهِٵ بايٓٸصاًٚ ١إٕٵ نإ ا٭ظ ُ ٛيف ٓٛه ٠ايحعٝنيِ ا٫شحٓاث).
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ش ٳوٜٳـإٳ
ٌ َُٓٗا لاًـ ;١٭ٕٻ ٳ
ٚعً ٘ٝؾٝٴعٵهِٴ بٓصاً ١نٌٍُّ َُٓٗا اٜ٘ا ي٫ ٛق ٢نُ ٌّ
ِ بٛقـٛعِ
ل ِّ ايهُوٸٜٸـ ٹ ١ؾُٗٝـا ْظـري اًحٔـعاثٹ ايٓٸصاًـ ١يف إْـا ٜٔ٤عٴًٹـ ٳ
عٳ
اًحٔعاثٹ ٳ
اسطو يف اظـلُٖاٚ ،اَٸـا َـع ًـةل نٖ٬ٴُٴـا بايهوٸٜٸـٚ ١ظـلٚسٹ ايـٓكت يف اظـلٹ ٹُٖا
ؾاؿُهِْٴ بٛشٛثٹ ا٫شحٓاثٹ عٓ٘ٴ َة ٷ عًَ ٢ا َٳوٻ َٴهـوٻ ٷهَ ،ـٔ إٸ احملحـاطٳ إىل ًٳـةتٺ
ٚشٛك ٖٛ ٍّٟا٫عحٔاّٴ ا ٚاْ٫ؿعاٍٚ ،اسٔٓٻـ قٛٻ ٣ايرٻاْٚ ،ٞاظحا يف ا٭ٚٸٍ.
صاًٳـ ـ ٹح ٺ٘ إما ناْـــا
صاًٳـ ـ ُ١يف اظـ ـلٹ ٹُٖا ايػـــري اسعـ ـٝٻٔ ؾـــايكٍٛٴ بٓٳ ٳ
خ ايٓٻ ٳ
ٚإٕٵ ٳٚقعٳـ ـ ٹ
ص ٷ٘; ً٫حٔعاث بكا٤ٹ اس٬ق ٞعً ٢ايكٹًّ ١ؾٝحٓصٻٍ ،ؾٝصـتٴ
ٌَةٛقني بايكٹًّ ١اٜ٘ا َحٸ ٹ
ا٫شحٓاث عٓ٘ َكلٸَ.١
صاًــ;١
ْعــِ َــع ًــةكُٗا بايهُوٸٜٸـ ١ا ٚعــلّ اؿايــ ١ايٌــابك ١هلُــا ٜ ٫ٴعٵهـِٴ بايٓٻ ٳ
يعلّ ايعًِ علٚسٹ جهًٝـٹ بٌةتٹ َ٬قا٠ٹ ايٓٸصٍ اس٬ق.ٞ
ت ٚشٴـٛكٍّٟ
ٜٚٴُهٹٔٴ إٵ جٴةٓ ٢اسٌأي ُ١عًَ ٢ا َٳوٻ َٔ اظحٝـاطِ ا٫عحٔـاّ إىل ًٳـ ٳة ٺ
ا ٚاْ٫ؿعاٍ.
ٚعً ٘ٝؾٝهٕٛٴ عً ٢اسٔٓٸـ ا٫ظحٝا ُ ظحٸ ٢يف َ٬ق ٞايٛاظـل غـري اسعـٝٸٔ٫ٚ ،
ٜكحٔوٴ عً ٢ا٫ظحٝا يف ؿٔ٬َ ٖٛقا ٠ايٛاظل اسعٝٸٔ.
صاًٳـ ١مل
اسٌأي ُ١ايراْ ١ٝعِو :إما نإ َا٤إ اظلٴٖٴُا اسعٝٸٔ لٍٷ ،ؾٛقعخٵ ٳْ ٳ
ٜٴعٵًِٵ ٚقٛعٴٗا يف ايٓٸصٍ ا ٚايطاٖو ،مل وهِ بٓصاً ١ايطاٖو.
يعــلّ ايعًــِ بٛقٛعــ٘ ؾٝــ٘ ؾٝةكــ ٢عًــ ٢طٗاهجــ٘ ،نُــا إٻ ا٭ٓ ـٌٳ ايــاا ُ٠٤عــٔ
ٚشٛثٹ ا٫شحٓاث عٔ غري َا نإ ٚاشت ا٫شحٓاث قةٌ ايٛقٛع.
ل اَ ٚٴ٘ـافٷ ؾٛقعٳـخٵ ؾٝـ٘ٹ
اسٌأي ١ايراير ١عِو :إما نإٳ نُـ ٌّو مل ٜٴعٵًـِٵ اْٸـ٘ َٴطًْـ ٷ
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صاًٳ ١مل ٜٴعٵهِٵ بٓصاًح٘...
ٳْ ٳ

ً٫حٔعاث طٗاهج٘; يعلّ ايعًِ بحأذري ايٓٸصاً ١ؾ.٘ٝ
ٚيــو إٵ جٳ ـة

اسٌــأي ١عًــَ ٢ــا َ ـوٸ اٜ٘ــاَ ،ــٔ اظحٝــاطِ ا٫عحٔــاِّ إىل ًــةتٹ

ت َٚكحت يْ٬ؿعاٍٚ ،نْٛـ٘
ٚشٛكٟٸ ٚعلَ٘ ،ؾٝكاٍ :إٕٻ اس٬قا ٠يًُا٥ع َطًكا ًٳ ٳة ٷ
لَٴ٘ٴ ٫ ،مبعٓـ ٢عـلّٴ نْٛٹـ ٹ٘ نـوٸا َـٔ َـا٤ٺ يعـلِّ ايعًـِ
عٳ
نوٸا َٔ َا٤ٹ َاْعٷٚ ،ا٭ٌٓٴ ٳ
ؿايح٘ ايٌابك ،١بٌ ٭ٓـاي ١عـلّ ؼكـل اسـاْع عـٔ اْؿعـاٍ ٖـنا اسـا٥ع ،بعـل ايعًـِ
بحعكّل ًةتٹ لاًح٘.
َٚرً٘ َا إما نإ نوٻإ ا ظلُٖا َطًل ٚاٯؿو َ٘اف ٚعًِ ٚقٛع ايٓصاًـ١
يف اظلٹ ٹُٖاٚ ،مل ٜٴعٵًِٵ عً ٢ايحعٝني َع ايعًـِ بـايهوٸ اسطًـل ٚاس٘ـافٚ ،اَٸـا َـع
اؾٌٗ بإٔٻ اٜٸُٗا َطًلٷ َ٘ٚافٷ ؾاؿاٍ ؾ ٘ٝنُـا يف َـا نـإ ٖٓـاى َـا٤إِ اظـلُٖا
نوٌّ ٚاٯؿوٴ قًٌٝٷ ؾواشع.
اسٌأي ١ايوابع ١عِو :ايكًٌٝٴ اي ٸٓصٍٴ اسحُٸِ نُوٸا -بطاٖو ا ٚلٍٍ -لٍٷ عً٢
ا٭ق.٣ٛ
نُا عً٘ٝٹ ا٭ُٗوٴ بٌ اسِٗٛهٴ عً ٢احملهٞٸٚ ،إٕٵ نـإ ايكـ ٍٛبايطٗـاه ٠ؾـاسحُٸِ
بايطّٗاهٚ ٠ٳشٵ ٷ٘ ً٫حٔعاثٹ طّٗاه ٠اسحُٸِٚ ،ي ٛعٴٛهضٳ باًحٔعاثٹ لاًٳ ٹ ١اسحُِِّ
ل ٹ ٠ايطّٗاهٳ ٹ ٠ؾُٗٝا.
ع إىل قاعٹ ٳ
شٳ
(بايؿحػِ) ٳه ٹ
ل ِّ شٛاىِ اؿح٬فٹ اشيا٤ٹ اسـا ٤ايٛاشـت
ٚكع ٣ٛإْٸ٘ٴ مل ٜٳرٵةٴخٵ اٱمجاعٴ عً ٢عٳ ٳ
ض بـنيٳ ا٭ٓـًني; ٫ظحُـاٍِ بكـا٤ٹ
يف ايطّٗٸاهٚ ٠ايٓٸصاً ١ظحٸ ٢يف ايظاٖو ،ؾ ٬جعـاهٴ ٳ
( ٌّْٕ )1اسٌأي( :١إما نإٳ نُوٌّ مل ٜٴعٵًِٵ اْٸ٘ َٴطًْلٷ اَ ٚٴ٘ـافٷ ؾٛقعٳـخٵ ؾٝـ٘ٹ ْٳصٳاًٳـ ١مل ٴٜعٵهـِٵ بٓصاًـح٘ٚ ،إما
نإٳ نُوٸإ اظلُٖا َطًلٷ ٚاٯؿو َ٘افٚ ،عٴًٹِٳ ٚقٛعٴ ايٓٻصاًٳـ١ٹ يف اظـلٹٖٹُاٚ ،مل ٴٜعٵًـِ عًـ ٢ايحٸعـٝني،
ٜٴعٵهِ بطٗاهجُٗا).
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نٌٍُّ َُٓٗا عً ٢ظٴهْ ٹُ ٹ٘ يف ايظّاٖو ٚإٕٵ عًِ اْٻُٗٴا  ٫ىحًؿإ يف ايٛاقع.
َلؾٛعــ ١بأْٸـــا  ٫محــاطٴ إىل اٱمجــاعِ عًــ ٢ا٫جٸعــاكٹ يف ايظــاٖو ،بــٌ ٜهؿٓٝــا
اٱمجــاع عًٝــ٘ يف ايٛاقــع; ٭ٕٻ اس٬ىٳَٳ ـ ١بــني طٗٳ ـاهٳ ٹ ٠اســحُٸِ ٚطٗــاه ٠اســحُٸِ ٚاقعــا
ٚلاًحُٗا ٜٛشـتٴ ايعًـِٳ بهـنث اظـل اً٫حٔـعابني ،ؾٌٝـكطإ مجٝعـاَ ٫ ،ـٔ
ٍ
ِ اســا ٤ايٛاظــل يف ايظّ ـاٖو ،بــٌ مبكح٘ــْ ٢ٳؿْ ـ ِ
شٗــ ١اٱمجــاع عًــ ٢اجٸعــاكٹ ظٴهْ ـ ِ
اٱمجاع عً ٢اجٸعاكُٖا يف ايٛاقعَ٘ ،ـاؾا إىل إٻ ظـاٖو اٱمجـاع ٜٳعٴـِټ اٱمجـاع
عً ٢ا٫جٸعاك ظحٸ ٢يف ايظاٖو.
ْعِ ميهٔٴ إٵ ٜكاٍَ ٫ :عاهٗ ١بني اً٫حٔعابني َع علِّ اًحًياِّ شوٜاْٹُٗٹا
ِ
اسـايؿ ١ايعًُٝٸ ١يًٛاقع; ٗوٚه ٠إٻ ايةٓا٤ٳ عً ٢بكا٤ٹ نٌُِّ شي٤ٺ عً ٢ظٴهُْٹـ ٹ٘ ٜ ٫ٴعٵًـ ٳ
صاًٳـ ٹ١
ؾ ٘ٝكايـٷ يًٛاقع; ؾٛاى إٵ (ٜهٕٛٳ اؾُٝع طاٖوا)ٗ ٫ٚ ،ـريٳ يف ايحـياِّ ايٓٻ ٳ
يف ايظّاٖو ،يف َا نإ يف ايٛاقع طاٖوا.
ٚميهــٔ كؾعــ٘ اٜ٘ــا ،بــإٔٸ اؾُــعٳ بــني اً٫حٔــعابني بعــل اٱمجــاع عًــ٢
ع بــني اي٘ٸـلٸ ،ٜٔؾٌــكٛطٗا يــَ ٍٝــٔ اشــٌ اسعاهٗــَ ١ــع
شُٵـ ٷ
اس٬ىَــ ١يف ايٛاقــع ٳ
ع ٳًُـٞٷ ،بــٌ
كيٝـٌِ ايٛاقـعِ ظحٻـٜ ٢ـلٸع ٢اؿحٔآٴـ٘ٴ مبــا إما نــإٳ يــلي ٌِٝايٛاقـعِ اذـوٷ ٳ
َــٔ اشــٌِ اقح٘ــا٤ٹ شوٜاُْٗــا طٗــاه ٠اشــيا٤ٹ اســا ٤اسٛشــٛكٹ ٚلاًٳــحٴٗا ٖٚــ ٛغــري
َعك.ٍٛ
َٚــا مسعــخٳ َــٔ شــٛاىِ إشــوا٤ٹ اً٫حٔــعابني يف َــا مل ٜٳهُــٔٵ يف شوٜاُْٗــا
كايؿ ١عُٳًٝٸ ١يًٛاقع إْٸُا ٖ ٛيف غري َـا مـٔٴ ؾٝـ٘ ّـا ٌٜـحًيّٴ شوٜاْٴُٗـا اؾُـعٳ بـني
اي٘ٸل.ٜٔ
ٚاٚهٳ ٳك ُــٝـٴٓا يف ايطّٗــاهٳ ٹ ٠عًــ ٢اًحٔــعاثٹ طٗــاه٠ٹ اســحُٸِ بأْٸــ٘ ٜ ٫ٳكح٘ــ٢
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ل ِّ اَ٫حـياطٖٚ ،ـِ َٴصٵ ٹُعـٕٛٳ عًـً ٢ٳـك ٛٹ
طٗاهٳ ٠اؾُٝع ( ;)1إم  ٫إمجاعٳ َـع عٳـ ٳ
عٔٻـٌٴ َـا
ِ اسيطِ يف اسٌأيٚ ،١اْٸ٘ َ ٫لؿً ١ٝي٘ٴ يف ايطّٗاهٚ ٠ايٓٻصاًٳـٖ ،١ـنا َٴ ٳ
ظٴهْ ِ
اٚهكٳ ٙاٚ ٫ٚذاْٝا ،بعل إًـكا ٹ شٴُٵًـ ٺَ ١ـٔ ايحٸوكٜـلادٹ يف ايٌٸـ٪اٍ ايوٸاشـعِ ٳبعٵ٘ٴـٗا
عٌٸ ايه.ّ٬
إىل بعتٍ َع ؿوٚطِ شٴًِّٗا عٔ َٳ ٳ
َٚع ميو ٜٳ ٳح ٳٛشٻ٘ٴ عً :٘ٝاْٻا ْ ٫كٍٛٴ مبلؿًٝٸ ٹ ١اَ٫حياط يف ايطّٗـاه ٠ظحٸـٜ ٢ـلٸعٞ
ِ اسـا٤ٹ ٚعـلّ
ل اسـيطِ ٜٴعٵًـِٴ باجٸعـاكٹ ظٴهْـ ِ
ًكَ ٛلؿًٝحٸ٘ باٱمجاع ،بـٌ ْكـٍٛٴ ٳبعٵـ ٳ
ِ بطٗٳـاهٳ ٹ ٠اؾُٝــع; يٮٓــٌ ٚإٕٵ بكٓٝــا عًــ ٢ايِ ـوّ قةــٌ
ايحةعــٝت ْٚٳٌــحظٗوٴ اؿُهْ ـ ٳ
ل ِّ
خ اٱمجـاعٴ عًـ ٢عٳـ ٳ
ٌ اسـيط اٜ٘ـا إٕٵ ٳذةٳـ ٳ
هٔٴ اًـحظٗاهٴ ظٴهُْٹـ ٹ٘ قةٵـ ٳ
اسيط ،بٌ ٜٴُٵ ٹ
ؿًٝٸـ ٹ١
ل ِّ ٳَلٵ ٳ
ٌ اسيطِ ٚبعل ;ٙسا اعـرتفٳ بـ٘ َـٔ اٱمجـاعِ عًـ ٢عٳـ ٳ
اؿح٬فٹ ظٴهْ ٹُ ٹ٘ قةٵ ٳ
ط يف ايحٻطٗري ٚايحٸٓص ٍٝيف اسٌأي.١
اسيٵ ِ
ع َـــٔ شٳ ٳوٜٳـــإِ اًحٔـــعاث ايطّٗـــاهٳ ٹ ،٠ؾٝٳٌٵـــكُ ُ بـــ٘ٹ
ؾاٱْٔـــافٴ اْٸـــ٘ٴ َ ٫ٳـــاْٹ ٳ
اًحٔعاثٴ لاًٳ ٹ ١اسحُٻِ بايؿحػ.
ْعِ اٚٵ ٳه ٳك عً  ٘ٝذايرا :بأْٸ٘ َ ٫ٳصو ٣يٮٌِٓ َـع عُـ ِّٛاسؿٗـ ّٛيف قٛيـ٘:
ؼ اسا٤ٳ قـلٵ ٳه نـوٍّ ٜ ٫ٴ ٳٓصٸٌٴـ٘ٴ ُـ٤ٞٷ) ،ظٝـز اْٸـ٘ ٜٳٔٵـلٴمٴ عًـ ٢اسـحُٸِ اْٸـ٘ قًٝـٌٷ
(إما ٳبً ٳ
ٍ.
٫قَ ٢حٓصٸٌا ؾحٓصٸ ٳ
ؾٓٝــلٳؾعٴ َــا ٜكــاٍ :إٕٸ اسٌــحؿاكٳ َــٔ احملُــٖٚ ٍِٛــ ٛقٛيــٜ٘ ٫( :ــٓصٍ) نــٕٛٴ
لَٹـ ٹٖ٘ٚ ،ـ ٛاسـا ٤ايطـاٖو ،ؾٝٳـٵـوٴطٴ اسـٛهكٴ عـٔ
اسٛٗٛعِ َا ٜهٕٛٴ قاب ٬يًحٓصټٍ ٚعٳ ٳ
َٛٗٛعِ ايلٸيَ ٌٝٳؿَْٗٛٳا َٓٚطٛقا.
ٚظآٌٴ ايلٻؾع :إٵ لعٌٳ اسٛٗٛعٳ اسا ٤اسحُٸِ اسؿوٚضِ ايط ٸٗاهْٚ ،٠كٖٛ :ٍٛ

( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.154 - 153ٖ ،1
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ٍ ؾ ٌُِٝاسؿٗ ّٛيًُحٸُِ.
َا٤ٷ ي ٍٝبهوٍّ ٫ٚق ٢لٌا ؾحٓصٻ ٳ
ْعِ قل ٜٴٛهٳكٴ عً :٘ٝبإٔٸ اسحُِِّ ايطاٖو نُـا ٜٓطةـلٴ عًٝـ٘ عٓـٛإٴ اسؿٗـ ّٛيهْٛٹـ ٹ٘
ؼ
قً٫ ٬ٝقَ ٢ٴ ٳحٓصٸٌـا ؾٝٳحٳـٓصٻٍٴ ،نـنيو ٜٓطةـل عًٝـ٘ عٓـٛإ اسٓطـٛم; ٭ْٻـ٘ َـا٤ٷ ٳبًـ ٳ
باس٬قـــا ٠نــوٸا ؾـــٜ ٬ـــٓصٍ ،ؾٝحعـــاهض اسؿٗـــٚ ّٛاسٓطـــٛمٜٚ ،حٌـــاقطإ ،ؾٝةكـــ٢
اًحٔعاث ايطٗاه ٠ؾ ٘ٝشاهٜا ٜٚٳٌٵكُ ُ ب٘ اًحٔعاثٴ ايٓٸصاًٳ ٹ ١يف ٓٳـاظٹة٘ٹ ؾٝٳوٵشٹـعٴ
إىل قاعل ٠ايطّٗاه.٠
ِ ٚايعًّـ ١يعـلّ
يهٔٵ اشاثٳ عٓ٘ٴ ُٝـٴٓا  بإٔٻ ايظاٖوٳ َـٔ ايوٸٚاٜـ ١إٻ ايعآٹـ ٳ
اْ٫ؿعاٍ ٖ ٞايهوٸٜٸ ُ١اؿآً ُ١قةٌ اس٬قا ،)1(٠كٕٚٳ َا نإٳ َعًـ ٫ٛيـ٘; ٭ٕٻ َـا نـإ
َعً ٫ٛيًُ٬قا٠ٹ ٜهٕٛٴ َحعكّل يف َوجة ١اْ٫ؿعاٍ; يهُْٗٛـا َعًـٛيني يًُ٬قـا٫ٚ ،٠
لّ هـتٴ إٵ
ميهٔ إٵ ميٓع اظل اسعًٛٳينيِ عٔ اٯؿو; ٭ٕٻ اسـاْعٳ ايـنٖ ٟـ ٛعًّـ ُ١ايعٳـ ٳ
ٳ ٜٳحكلٻ ٳّ عًَ ٢عًٛي٘ طةعاٚ ،اسؿوٚضٴ إٻ ايهوٸٜٸَ ١حٸعلٳَ ٠ع اْ٫ؿعـاٍ هٴجةٳـ ،١ؾهٝــ
ميهٔ إٵ ٜهَ ٕٛاْعا.
ٚإٕٵ ُ٦خٳ جٝٗٛػ ميو ؾٓك :ٍٛقل جهٕٛٴ ايهوٸٜٸـ ١ظآـً ١قةـٌ اس٬قـاٚ ،٠قـل
جهَ ٕٛع٘ٚ ،قل جهَ ٕٛحأؿو ٠عٓ٘:
ٌ يف قابًٝحٗا يًُٓع عٔ اْ٫ؿعاٍ; ٭ٕٻ
ٌ اس٬قا٠ٹ ٜٓ ٫ةػ ٞإٵ ٌٜحِه ٳ
ؾُا نإٳ قةٵ ٳ
َكح٘ ٢ايٓٻصاًٳ ١إْٸُا ٚٳ ٳه ٳك يف َٛهِ ٺك َِـػ ٍٛباسـاْع ،ؾـٜ ٬ـ٪ذٸو ،بـٌ ايحـأذري يًُـاْع
اين ٖٛ ٟعًّ ١يًعلّ ؾ٪ٝذٸوٴ يف ا٫عحٔاّ ٚعلّ اْ٫ؿعاٍ.
َٚا نإٳ َكوْٚا َع اس٬قا ٠ؾَٗ ٛٳةٓ ٢ايؿوع ايٌٸابل يف ن ّ٬اسٔـٓٸـ ( :يـٛ
ٕ ايهوٸٜٸٚ ١اس٬قا ٠ؾا٭ق ٣ٛايطٗاهٚ ٠ا٭ظ ٛايٓصاً ،)١ؾ ٕٻ ايه ٸوٜٸ ١اي
قاهٳ ٳ

( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.155ٖ ،1
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ٖـ ٞعًّـ ١اْ٫ؿعـاٍ ؾححـياظٳِ ايعًّحـإ،

ل ٹَ ٹ٘ ؾٝٳوٵشعٴ إىل قاعلٳ ٺ َٔ ٠ايكٛاعل.
ٜع  :عًّ ١اْ٫ؿعاٍ ٚعًّ ١عٳ ٳ
َٚا نإٳ َحأؿوا عـٔ اس٬قـا٠ٹ نـإٔٵ ٜهـٕٛٳ َعًـ ٫ٛهلـا ؾٗٴـٛٴ َٹـٔٵ ٳَعٳـٌِّ ايهـ،ِّ٬
ظٝزٴ إٻ اس٬قا٠ٹ نُا جهٕٛٴ عًّ ١يْ٬ؿعاٍ جهٕٛٴ عًَّ ١يًهوٸٜٸ ،١ؾٝهـٕٛٴ ؼكـلٴ ايهوٸٜٸـ١
يف َوجة ١ؼكّل اْ٫ؿعاٍ.
ل ِّ اْ٫ؿعــاٍ; ٭ٕٻ عًّ ـ ١ايِــ٤ٞ
َٚــٔ اسعًــ ّٛإٻ َرًــ٘ ٜ ٫ٴعك ـٌ إٵ ٜــ٪ذٸو يف عٳ ـ ٳ
َكلٸَ ١عً ،٘ٝؾٜ ٬عكٌ إٵ جكاهْٴ٘ٴ هجة ،١ؾايهوٸٜٸـ ١ايـ
ايهوٸٜٸ ١اي

متٓـعٴ عـٔ اْ٫ؿعـاٍ إْٸُـا ٖـٞ

جهٕٛٴ اًةلٳ َٓ٘.

ٖٚنا َا ٜكـاٍ :إٕٻ اسٌـحؿاكٳ َـٔ ائٸـعاؾ عٹًّٝٸـ ١ايهوٸٜٸـ ١ايٌٸـابك ١عًـ ٢اس٬قـا٠ٹ
خ إٻ ا٭قــَ ٣ٛاْعٝٸ ـ١
ي٬عحٔــاّ ،كٕٚٳ ايٛاقٹعٳ ـ ٹَ ١عــ٘ يف اسوجٸةــٚ ١إٕٵ نــإ قــل عٳ ٳوؾْ ـ ٳ
ايهوٸٜٸ ١اس٬قَ ١ٝع اس٬قا ٠اٜ٘اٖ ،نا.
ٚيهٔ يو إٵ متٓعٳ َٔ نـ ِٕٛاس٬قـا٠ٹ عًّـ ١يًهوٸٜـ ،١بـٌ ٖـ ٞعةـاه ٠عـٔ اجٸٔـاٍِ
ظلٸُٜٗا علٚس ظلٍّ ٚاظلٺ هلا ٖٛٚ ،عنيٴ ايهوٸٜٸ ;١إم يٌٝخ ٖـ ٞإّ٫
اسا٥ني ٚىٚاٍِ ٳ
نٕٛٴ اجملُٛعِ ننا َكلاهٚ ،اسؿـوٚض إٕٵ فُـٛع اسـحُِِّ ٚاسـحُٻِ إ ّ٫ميـو اسكـلاه،
ٚإْٸُا ٜ ٫ه ٕٛنوٸا يعلّ ايٛظل ،٠ؾ ما ٓاهٳ با٫جٸٔاٍ ٚاظلا نإٳ نوٸا.
 َٔٚاسعً ّٛإٸ ٚظلجُٗا عةاه ٠عـٔ ىٚاٍِ ايؿٔـٌ اسٛشـت يًحعـلٸك ٚاْك٬بٹـ ٹ٘
إىل اي.ٌٓٛ
 َٔٚاسعً ِّٛإٻ ايؿٔـٌ ٚايٓٛـٌ ٗـلٸإِ يـٚ ٍٝشـٛك اظـلُٖا َكـلٸَا عًـ٢
علّ اٯؿو ٫ٚ ،علّ اٯؿـو َكلٸَـ ١يٛشـٛك ٓـاظة٘ٚ ،إ ّ٫يـ ٳي ٳّ ايـلٻٚهٴ اسعـوٚف،
ؾاس٬قــا ُ٠عـنيٴ ٳٚظـلٳ ٹ ٠اؿـلِّ بُٗٓٝــاٖٚ ،ــ ٛيف َوجةــ ١ىٚاٍِ ايحعـلټك ؾٝهــٕٛٴ ايهوٸٜٸـ ُ١يف
لذخٵ ايهوٸٜٸـٚ ١اس٬قـا ُ٠يف
ٳَوجٳ ٳة ٹ ١اس٬قا٠ٹ ،ؾٝهٕٛٴ َٔ اسٌأي١ٹ ايٌٸابكَ ٖٞٚ ،١ـا يـ ٛظٳـ ٳ
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َوجة١ٺ ٚاظل٠ٺ ايحٸ ٞبٳٓ ٢اسٔٓٸـ  عً ٢طٗاهج٘.
ًًَُّٓا ن ٕٛايهوٸٜٸٓ ١ؿٚ ١شٛكَ ١ٜعًٛي ١يًُ٬قا ،٠يهٓٸـا نٓـعٴ عـٔ إٻ ايِـ٦ٝني
ٳ
عًّ ـ ٺٚ ١اظــل٠ٺٜ ٫ٚ ،ٴُه ـٔٴ إٵ ٳُٜٓــع اظ ـلٴٖٴُا عــٔ اٯؿــو;  ٫ٸجعاكُٖــا يف
ٳَعٵً ـٛيٞٵ ٹ
اسوجةٚ ;١يي ِّٚجكلټ ِّ اساْعِ عً ٢اسُٓٛع هٴجةٚ ،١ميـو ٭ْٻـا ْ ٫ٴوٜـلٴ بايحكـلټّ ٚايحٸـأؿٸو
ل ِّ
ع عٳـ ٳ
يف اسوجةـ ١إ ّ٫نــ ٕٛاظــلُٖا عًّـ ١يٰؿــوٚ ،اٯؿـو َٳعًــ ٫ٛيــٮٚٸٍٚ ،اَٸـا َٳـ ٳ
صاًٳـ١
ايعٹًّٝٸـ ٹ ١بٓٝٳٗٴُــا ؾـٌْ ٬ــة ١بُٗٓٝـا َــٔ ٖــن ٙاؾٗـ ،١ؾــ ٬فـاٍ ٭ٕٵ ٜكــاٍ :إٕٻ ايٓٻ ٳ
لجإِ يف ايوټجٵ ٳة ;١٭ْٻٗٴُا َعً ِٕ٫ٛيعٹًَّ ٹٚ ١اظل ;٠إم هـٛىٴ إٵ ٜهـٕٛٳ اظٳـل
عٳ
ٚايهُوٸٜٸَ ١ٴحٸ ٹ
ل ِّ اسعًــ ٍٛاٯؿــوٚ ،عًٝــ٘ ؾٝكـعٴ ايحٸـياظٴِٴ بـنيٳ اذٳـ ٳوٟٵ
عًّـ ٺٚ ١اظــل ٠عًّـ ١يعٳـ ٳ
ٳَعٵًــٛيٞٵ ٹ
اس٬قا٠ٹ ٚايهُوٸٜٸ ;١إم جأذريٴٖا يف ايهُوٸٜٸ ١غريٴ قابً ٺ ١يًحٸياظِ ،ؾٝهٕٛٴ اسـياظٹِٴ يْ٬ؿعـاٍ
اذـوٳ ايهوٸٜٸـٜ - ١عـ  :ا٫عحٔــاّ  -٭ْٸـ٘ ايــنٜ٘ ٟــاكٸ اْ٫ؿعــاٍ آٜ ٚاق٘ــ٘ ،ؾٝهــٕٛ
ٕ ايهوٸٜٸٚ ١اس٬قا.٠
ظاٍ ٖن ٙاسٌأي ١ظاٍ اسٌأي ١ايٌابكَ ،١ا ي ٛقاهٳ ٳ
ِ يًُــا ٹ ٤عــٔ
ٍ :ظــاٖٹوٴ ائِّـعاؾِ إٻ ايعآٹ ـ ٳ
إٕٵ قً ـخٳً :ٳ ـًَُّٓا ميــو; يهٓٸ ـا ْكــ ٛٴ
اْ٫ؿعاٍ ي ٍٝإ ّ٫ايهُوٸٜٸ ُ١ايٌٸابك ١عٔ اس٬قا ،٠كٕٚٳ ايّ٬ظك ١هلا ،بٌ اسكاهْ ١هلا.
قًخٴ :ي ٍٝؾٗٝا ًـ ٣ٛإٻ ايعًَّـ ١اساْعـ ١عـٔ اْ٫ؿعـاٍ ٖـ ٞايهوٸٜٸـٚ ،١اًـحؿاك٠
لَٹـ ٹ٘٫ٚ ،ىّٴ ايعًّـ ١اساْعـ ١ايحكـلټّٴ
شعٵ ٹًٗـا َـ٪ذٸوا يف عٳ ٳ
ًةكٗا عٓ٘ٴ يٍٝٳ إَ ّ٫ـٔ شٹٗٳـ ٹ ١ٳ
عًــ ٢اسُٓــٛع ،ؾٝص ـتٴ إٵ جهــٕٛٳ ايهوٸٜٸ ـ ُ١اي ـ

شٴ ٹعً ـخٵ َاْعــا َحكلٸَٳ ـ ١طةعــا عًــ٢

اْ٫ؿعاٍ ظحٸ ٢ميٓع عٓ٘ ،يهٓٸ٘ ٜ ٫كح٘ ٢إ ٫ايحكلٸّ ايطةعٚ ،ٞقـل عوؾـخٳ اْٻـ٘ يـٍٝ
إ ّ٫عةــاه ٠عــٔ نْٛٹـ ٹ٘ َــ٪ذٸوا يف عـلٳ ِّ اسُٓــٛعٖٚ ،ــ ٛهـٔٷ َــع نْٛٹٗــا َــع اْ٫ؿعــاٍ
َعًٛيني يًُ٬قا ،٠ؾ٘ ٬عُٻا إما ناْخ ٖٚ ٞاس٬قاَ ٠عًٛيٞٵ عًّ ٺٚ ١اظل.٠
ٕ إٸ َؿٗـ ّٛائِّـعاؾ ٜ ٫ٳوٵؾـعٴ اًحٔـعاثٳ ايطَّٗـاهٳ ٠يف اسـحُِِّ ايطّـاٖو
ؾحًـٻ ٳ
خ إٻ َكح٘ــ ٢ايحٸعـاهض ايوٸشــٛع إىل
ؾٝٴعٳـاهِضٴ اًحٔــعاث ايٓٸصاًـٚ ،١قــل عٳ ٳوؾْـ ٳ
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ع ايحٸعاهٴضٴ.
قاعل ٠ايطّٗاه ٠إ ّ٫إٵ ٳُٜٵ ٳٓ ٳ
ت  )1(-بـٌ اجملةـٛه بعُـٌ
لٍټ باـا اسوٟٚٸ اسِٗٛه  -نُـا اكٸعـاٙٴ ٳبعٵـ ٷ
ٚقل ٜٴٌحٳ ٳ
ؼ اسـا٤ٴ نُـوٻا
ع اُـحٗاهٖٚ ٙـ ٛقٛيـ٘( :إما ٳبًـ ٳ
ٳَٔٵ مل ٜعٌُ باـا ايٛاظل ايظٓٸ ٞيَ ٛٴٓٹـ ٳ
ل ايةٴًـٛؽ،
لّٴ ؼُټًٹـ ٹ٘ يـ٘ بٳعٵـ ٳ
ظُٵ ٹً ٹ٘ اـةز عٳ ٳ
مل وٌُ ؿةرا( ;))2٭ٕٻ ايظاٖو َٔ علِّ ٳ
 َٔٚايٛاٗػِ اْٸ٘ ٜٳعِټ ايلٸؾعٳ ٚايوٻؾع ،ؾحهٕٛٴ ايهوٸٜٸ ُ١هاؾع ١نُا اْٸٗـا كاؾعـٚ ،١بٗـنا
ؼ اســا ٤قــله نـوٍّ ٜ ٫ٴ ٳٓصٸٌٴـ٘ٴ ُــ ،)٤ٞؾـ ٕٻ ايحٓصــٍٝٳ اسٓؿـٞٸ
ٜؿــاهم ائِّـعاؾ (إما ٳبًـ ٳ
ظاٖوٷ يف اؿلٚس ،ؾٜ ٬ٳِٵ ٳٌُٴ ايوٻؾع.
ٚاَٸا ٖنا اـا ؾٗ ٛب ط٬قٹ ٹ٘ ٳِٜٵ ٳٌُٴ ايوٻؾـع ٚايـلٸؾع ،ؾٝـلٍټ عًـ ٢إٻ ايةًـٛؽٳ نُـوٸا
َطِّٗ ٷو يًُاٚ ،٤عً ٘ٝؾ ٬ؾوم بني ن ِٕٛاسحُِِّ طاٖوا ا ٚلٌا ٫ٚ ،كيٌٝٳ عً ٢محـٌ
اسا ٤اينٜ ٟٳةٵًُؼٴ نوٸا عً ٢ؿٴٔ ِٖٛاسا ٤ايطّاٖو.
ٌ اسٓؿـٞٸ ٖـٛ
َٚا اٚهٳ ٳك عًٝـ٘ٹ ُـٝـٴٓا يف ايطّٗـاه٠ٹ(َ ،)3ـٔ إٻ ايظـاٖوٳ َـٔ اؿُٵـ ِ
اؿُٵٌٴ اسحصلِّك اؿاكسٴ يظٗـٛهِ ايؿعـٌ اس٘ـاهع ؾٝـ٘ غـريٴ ٚاهكٺ; ٭ٕٻ اؿُـٌٳ اسٓؿـٞٸ
ٌ شلٜلٷ ؾٓٝحؿ.ٞ
ل ايةٴًٛؽِ ٖٛٚ ،ظٳُٵ ٷ
ي ٍٝإ ّ٫اؿٌُ بٳعٵ ٳ
ٚبعةاه ٠اؿوٜ ٫ :٣ٴعٵكٌٴ إٵ ٜٴواكٳ َـٔ اؿُـٌ اسٓؿـٞٸ غـريٴ اؿُـٌ اؾلٜـل; ٭ٕٻ
اؿٌُ ايعحٝـل غـريٴ قابـٌ ايـيٚاٍ ٫ٚ ،ك٫يـ ١ؾٝـ٘ عًـ ٢نـ ِٕٛاسـواكٹ ايٓٻصاًـ ١ايػـري
صاً ١اؾلٜل.٠
احملُٴٛي ٹ ١ايٓٻ ٳ
ٚبعةــاه ٠اؿــو :٣ؾــومٷ بــني اؿُــٌ اؾلٜــل ٚايٓٸصاًــ ١اؾلٜــلٚ ،٠ايٓٸصاًــ١

( )1ايــٛايف ،ايؿــٝت ايهاُــاْ ،ٞطٚ ،32ٖ ،6هكٸ عًٝــ٘ يف اؿــلا٥ل ايٓــاظوًٜٛ ،٠ـــ ايةعواْــ ،ٞط،1
ٖ.321
( )2جكلّ ؽوٜض ٖنا اؿلٜز يف اسٌأي ١ايرآَ ١عِو َٔ ٠ؾٌٔ اسٝا.ٙ
( )3نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.156ٖ ،1
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اسوجؿعٚ ١إٕٵ ناْٳخٵ ٖـ ٞايٌٻـابك ١يهـٔ اؿُـٌ اسٓؿـٖ ٞـ ٛاؿُٵـٌٴ بعـل ايةًـٛؽ ٖٚـٛ
شلٜل.
ٚاؿآٌٴ :ك٫ي ُ١اؾًُـ١ٹ ايؿعًٝٸـ ٹ ١عًـ ٢ايحصـلټ ٹك ٚاؿُـلٚسٹ يـ ٍٝٳَِٓـأ ٙإَ ّ٫ـا
ٌ اس٘اهِع عً ٢اييٻَإ ٚعً ٢ايرٸةٛد ٚايٓؿٞٸ يف اسٌحكةٌ; إم
منو َٔ ٙٚك٫ي ٹ ١ايؿٹعٵ ِ
ٜ ٫ٳٓٵطةلٴ ميو إ ّ٫عً ٢ن ِٕٛايٓٸٌة ١اسرٸةح ١ا ٚاسٓؿٝٸ ١شلٜلَٚ ،٠ـٔ اسعًـ ّٛإٻ ميـو
ٜ ٫ٳكْ ٳح٘ ٞاىٜل َٔ إٵ ٜهٕٛٳ ايًّؿظ ظـاٖوا يف ايٌِّٓـة ١يف اييٸَـإِ اسٌـحكةٌ ،ؾٝهـٕٛٴ
َعٓــاٙٴ :إٸ اســا٤ٳ بعــل ايةًــٛؽ  ٫وُــٌٜ ،ع ـ ٜٓ :ؿـَٓ ٢ــ٘ اؿُــٌَٚ ،ــٔ اسعًــ ّٛإٻ
شلٜـلٷٚ ،يـنا قـايٛا :إٻ ايةكـا ٤عةـاهٳ ٠عـٔ ايٛشـٛك
ٌ ٳ
ظُٵ ٷ
ل ايةٴًٛؽِ ٳ
اؿٌُ اين ٟبٳعٵ ٳ
بعل ايٛشٛك ،ؾً ٛمل ٜهٔ ٚٴشٛكا شلٜلا نٝـ ٜهٚ ٕٛشٛكا بعل ايٛشٛك؟!
ٚاَٸا كع ٣ٛاعحةاهِ اؿُلٚسٹ ؾ ٘ٝمبعٓ :٢علّ ًةك٘ بايٛشٛك ظحٜ ٢ه ٕٛاسٓؿٞ
ٖ ٛظلٚس اؿٌُ َ ٫طًل ٚشٛك ٙؾٗٛٓ ٞع ١عًَ ٢لٸعٗٝا.
ًٌُِّٴ٘ٴ بايٓٸٌـة ١إىل ايٓٸٌـة ١ايٌٻـًةٚ ١ٝاٱهابٝـ١
ٚيً ٛٳًَُّٓا اعحةاهٳ اؿُلٚسٹ ؾ ْٸُا ْٴ ٳ
ل ٳّ اؿٌُ ،ؾٝحعؿّظ عً ٢اؿـلٚسٹ اسعحٳةٳـو يف
عٳ
لسٴ يف اسا٤ٹ ٳ
ؾُعٓ ٫ ٢وٌُ :اْٻ٘ ٜٴعٵ ٹ
اؾًُ ١ايؿعً.١ٝ
ذِٻ اٚهٳ ٳك عًُٝ ٘ٝـٴٓا ا٭نا( )1بعل جًٌ ِٝك٫يحـ٘ ٓٚـعٸً ١ـٓل ٙمبعاهٗـح٘ َـع
َؿٗ( ّٛإما بًؼٳ اسـا٤ٴ قـلٵ ٳه نـوٍّ ٜ ٫ٴ ٳٓصٸٌٴـ٘ٴ ُـ ،)٤ٞؾ ْٸـ٘ ظـاٖوٷ يف إٸ اسـحُِِّ باس٬قـا٠
عُٻٌ لاًٳـٚ ،١ايٓٸٌـة ُ١عٴُـّٛٷ َـٔ
ٜٓؿعٌ ،ؾٝٴ ٳعاهِضٴ َا كٳٍٻ عً ٢إٻ ايةايؼ نُوٸا ٜ ٫ٳ ٳح ٳ
ٚش٘ٺ; ٫ؾرتام ائٸعاؾ يف ايكً ٌِٝاس٬ق ٞاينٜ ٫ ٟةًُؼٴ نوٸاٚ ،اـاٴ عـٔ ائٸـعاؾ
يف ايةايؼ نوٸا يف ظاٍِ ايطّٗاهٚ ،٠هحُعإ يف ايةايؼ لٌا.

( )1نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف أْ٫اه ،ٟط.156ٖ ،1
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إٕٵ قً ـخٳٖ :ــنا يف ايححُ ـ ِٝبايطّ ـاٖوٚ ،اَٸ ـا يف ايححُــ ِٝبــايٓٸصٍ ؾــَ ٬ع ـاهض
يًـا.
قًخٴٜ :ٴعاهٗٴ٘ يف ايححُ ِٝبايٓٻصٍ اكيّ ١لاً ١غٌاي ١اؿُٸاّ اسعح٘ل ٠بايٌٸري٠
بني اسًٌُني عً ٢ا٫شحٓاث َٔ اسٝا ٙايةايػ ١نوٸا بوٚا ١ٜايٌٸه( :ْٞٛاساٜ ٤ٴطِّٗـو ٫ٚ
ٜٹطٗٻو)ٚ ،قٛيً٘( :ةعإ اهلل! نٝـ ٜطٗو َٔ غري َا.)1()٤
ٚؾٝــ٘ :إٕٸ َعاهٳٗٳ ـ ١ائٸ ـعاؾ َــع اـ ـا اسيبــٛه جٛش ـتٴ ايوټشــٛعٳ إىل قاعــل٠
ايطّٗاه.٠
ؾً ٛق :ٌٝاسوشعٴ اًحٔعاثٴ لاًٳ ١اسحُٻِ بايؿحػ بُ٘ ١ُٝاٱمجاع.
قًٓا :ي ٍٝبأٚىل َٔ إٵ ٜه ٕٛاسوشعٴ اًحٔعاثٴ طٗاه ٠اسحٍُِّ بايهٌو.
َــع إٻ ك٫يــ ١ائٸــعاؾ عًــ ٢لاًــ ١اس٬قــ ٞيف َوجةــ ١ايةًــٛؽ  ٫جٓــايف هؾــع
ايٓصاً ١عٔ اؾُٝع َحأؿٸوا عٓ٘ ،نُا َٖ ٛكحَ٘ ٢ا منو َٔ ٙقاعـل ٠ايرتجـت بـني
ايهوٸٜٸٌَٚ ١ةٸةٗا ،ؾاس٬قٜٓ ٞصٍ يف َوجة ١ايةًٛؽ ٚجوجؿـع ايٓصاًـ ١عـٔ اؾُٝـع يف
اسوجة ١اسحأؿو.٠
ٚاَٸا ؿاٴ ايٌٸه ْٞٛؾُعٳ ٗعؿ٘ إمجاٍٴ اسـواك اًـكط٘ٴَ ،ـع اظحُـاٍ إٵ ٜهـٕٛ
اسواكٴ إٻ اسا٤ٳ ٜ ٫طٗو بػري اساٚ ،٤قٛيٹ ٹً٘( :ٴةعإٳ اهلل! نٝـٳ ٜطٗٸو َٔ غـريِ َـا٫ )٤
خ اسٝا ٙايكًًٝـ١
ٳَعٌٻ ي٘ ٖٓا; إم ْ ٫ك ٍٛإٸ اسطو غري اسا ،٤بٌ َكلاه َٓ٘ ،ؾ ما بٳً ٳػ ٹ
ت َطٗٸـوا يهـٌِّ بعـتٍ ،ؾ ْٸـ٘
باٱمجاع ظٳـلٻا يهرـوٜ ٠طٗٸـو اؾُٝـع ؾٝهـٕٛٴ نُـٌټ ٳبعٵـ ٍ
َعٓ ٢ايعُٔ ١بايهرو.٠
ٕ إٻ ايكــٍٛٳ بطٗــاه ٠اســحُِِّ بايطــاٖو  ٫ىًــ ٛعــٔ ٚٳش ـ٘ٺ ،بــٌ ٚاســحُٸِ
ؾــحًـٻ ٳ
(ًٚ )1ــا ٌ٥ايِــٝع ،١اؿــو ايعــاًَ( ،ٞابــٛاث ايٓصاًــاد ٚا٭ٚاْــٚ ٞاؾًــٛك) ،بــاث ،29ؾٚ ،7يــ ٍٝؾٝــ٘
قٛيً٘( :ةعإ اهلل).
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 ٣ايعٳ ٳٌُ بـاـا ايٛاظـل ،بـٌ
بايٓٸصٍ إٕٻ اُشا اـا بعٌُِ اؿًّٞٸ ٚغريٜ ٫ ّٔ ٙٳ ٳو ٳ
ٜٓٚكٌ اؿًّ ٞإمجاع اسـايٹـ ٚاس٪ايـ عًٝـ٘( ،)1يهـٔ ٜٴـٖٛٹٔٴ كعـ ٣ٛاٱمجـاع َـا
ٳْكً٘ٴ ٳبعٵ٘ٴٗٴِ( َٔ )2اْٸ٘ مل ٜٓكًْ٘ٴ َٔ اـآٸ ١اظلٷٚ ،مل ٜٳعٵ ٳٌُ ب٘ٹ َٔ ايعاَٸـ ١ا ٫ابـٔٴ
ظٞٸ(ٚ ،)3ظ٦ٓٝنٺ ؾا٫ظحٝا ُ يف اسحُِِّ بايٓٸصٍ بٌ َطًكا ّا ٜٓ ٫ةػ ٞإ ٜرتى.

( )1ايٌوا٥و ،ابٔ اكه ،ٍٜط.64 - 63ٖ ،1
(ٖ )2نا َعَٓ ٢ا يف اسعحا ،احملكل اؿً ،ٞط.54 - 53ٖ ،1
( )3اؿٌٔ بٔ ٓا

بـٔ ظـٞٸ اهلُـلاْ ٞايهـٛيف (ٖ 168 - 100ــ) ،ؾكٝـ٘ ،ىٜـلَ ،ٟـاد َحـؿٝـا بعـل ٚؾـا٠

ع ٢ٌٝبٔ ىٜل بِٗوٚ .ٜٔيكٛي٘ يف اسٌأي ١اْظو احملًّ ،٢ابٔ ظيّ ،ط.42ٖ ،2

فصنٌ
ماء املطز
َا٤ٴ اسطوِ اؾاه َٔ ٟايٌٸُا ٤مبكـلاهٍ ٳٜٔٵـلٴمٴ عًٝـ٘ اسطـوٴ عٴوٵؾـا َـٔ غـري اعحةـاه
ل ِّ ايـلٸي ٌٝعًــ ٢ايحكٝٝـلٚ ،جكٝٸـل ٙيف بعـتِ
اؾوٜــإِ عًــ ٢ا٭هض; يٲطــ٬م; ٚعٳـ ٳ
ا٭ؿةاه باؾ ٳو ٳٜإٴ َِـحٳ ٳة٘ٴ اسـواك ،ؾـٜ ٬ٴٛشـتٴ ايحـٔـٕٝٳ بأىٜـلٹ َـٔ اسحـٝكَّٖٔٚ ،ـٛ
ط ِوٜٸ ١عٴوؾا.
عكَّلٴ ب٘ عٓٛإٴ اس ٳ
اؾ ٳو ٳٜإٴ َٔ ايٌٻُا ٤عًٚ ٢ش٘ٺ ٜحٳ ٳ
ؾٗ ٛظاٍٳ جكاطُو َٔ ٙايٌٸُاٜ - ٤ع َ :اكاّ َحكاطوا  -ناؾاه ،ٟؾٜ ٬ـٓصٍ
َا مل ٜحػريًٛ ،ا ٤شٳ ٳو َٔ ٣اسٝياث ،ا ٚعًٚ ٢ش٘ٹ ا٭هض ،اّ  ،٫بـٌ ٚإٕٵ نـإ
قطوادٺ بِـو ٹ ٓـلمِ اسطـو عًٝـ٘ عٴوؾـا; سـا عوؾـخٳ َـٔ اٱطـ٬م ٚعـلّ ايحكٝٝـل،
ٚايلٸي ٌٝعً ٢مٳ ٹيو نًُِّ ٹ٘ ٖ ٛا٭ؿةاهٚ ،اٱمجاعادٴ اسحُ٘ٸٓ ١عآُٝٸ ١اسطوِ ايٓـاىٍِ
عًــ ٢ا٭هض ايٓٸصٌــ ،١ظــني ٜٳهٹ ــټ َــٔ ايٌٸ ـطػ آٜ ٚحــيؾ َــٔ ا٭هض ،بــٌ يف
ل ِّ ايعًـِ
بع٘ٗا ايحٸٔـوٜػٴ بطٗـاه ٠طـنيِ اسطـو إىل ذ٬ذـ ١اٜـاّ( ،)1احملُـ ٍِٛعًـ ٢عٳـ ٳ
بٓصاًح٘ بعلٖا.
خ َـٔ
ٚاما اشحُعٳ يف َهإٍ ٚغٌٌ ؾ ٘ٝايٓٸصٍ طٗٴ ٳو ٚإٕٵ نإ قً ;٬ٝسـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
عُٔح٘; ٚاْٸ٘ٴ َاكاّٳ ا٫جٔاٍٴ ٚعلّٴ اْ٫كطاع عُٸا ٜحكاطوٴ َٔ ايٌٻُآٜ ٫ ٤ؿعٌ.
ٍ إٕٵ نإ قً.٬ٝ
ْعِ اما اْكطع َٓ٘ اسطو جٓصٻ ٳ
 َٔٚمجٝع َا منوْا ظٗو ايٛٳش٘ٴ يف َا اُحًُخٵ عً:٘ٝ

( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،13ٖ ،3ايطّٗاه ،٠باث اؿحَ ٬ا ٤اسطو باية ،)...ٍٛؾ.4
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اسٌــأي ١اٚ٫ىل(َ :)1ــٔ اْٻـ٘ ٜ ٫ٴعٵ ٳحةٳـوٴ يف َــا ٜٳطْٗٴـوٴ بــاسطو ايحٳعٳـلټكٴ  ٫ٚايعٳٔٵـو ٫ٚ
ُّ ٤ٞا ٜعحا يف غري ;ٙ٭ْٸ٘ ٜٳطْٗٴوٴ نٌ َا آاب٘; يًُٴوًً١ٹ اسعُ ٍِٛبٗا ،ؾٗـ ٛاقـ٣ٛ
يف ميو َٔ اؾـاه ;ٟام هٴبٻُـا ْكـٍٛٴ ؾٝـ٘ بـاسطو ،بـٌ ايحعـلټ ٹك يف اؾًُـْ ٫ٚ ،١كـٍٛ
بِ َٔ ٤ٞميو يف اسطو ،ؾايرٛثٴ ٳٜطْٗٴوٴ مبصٳوٻ ٹك آاب ١اسطـو نًِّـ٘ ا ٚبع٘ـ٘ٚ ،ظحٻـ٢
إما نإٳ ؾ ٘ٝعٳنيٴ ايٓٻصاًٳ ١طٗٴ ٳو َٔ اشيا ٘٥نٌُټ َا آـاب٘ ًـ ٣ٛاسٗٛـع ايـن ٟؾٝـ٘
ايٓٸصاً ،١ؾ ْٸ٘ ٜ ٫طٗو َاكاَخ عً ،٘ٝؾ ٕٵ اُىًٜخٵ ٚآاب٘ اسطو بعل اٱىاي ١طٗٴ ٳو.
ٜٚٳحؿوٻعٴ عًَ ٢ا منوْاٙٴ َا يف:
اسٌأي ُ١ايراْ :)2(١ٝاٜ٘ا َٔ إٻ اسا٤ٳ اسٛشٛكٳ يف اٱْا ،٤بـٌ ْٚؿـٍ اٱْـاٜ ٤ٳطْٗٴـوٴ
مبصوٻ ٹك إٓابحٹ ٹ٘ باساٚٚ ٤قٛعٹ ٹ٘ ؾٚ ،٘ٝاسٗٛع اـايَ ٞـٔ اسـا ٤اٜ٘ـا ٳٜطْٗٴـوٴ إٕٵ آـابٳ٘ٴ
اسطوٴ ،ؾٜ ٬عحا يف طٗاه٠ٹ اسٗٛع اسِػ ٍِٛباسا ٤إٓابٳ ُ١اسطو ي٘ ،بـٌ  ٫ٚيف طٗٳـاه٠
ع ٹ٘ ايظّاٖو ؾ٘ ٬عٔ باطٓٹ ٹ٘.
ًطْ ٹ
مجٝعِ اسا ٤إٓاب ١اسطو ظُٝعِ ٳ
َٓٚـ٘ٴ ٳٜظْٗٴـوٴ اْٸـ٘ ٜ ٫ٴعٵ ٳحةٳـوٴ اَ٫حـياطٴ ٜ -عـ  :اَحـياطٳ اسطـو ٚ -يـ ٛب٘ـُ١ُٝٹ َـا
ط َعــ٘ يف ايةــاق ،ٞنُـٌټ ميــو ٱطــ٬مِ اسوًــًَ( ١ــا آــابٳ٘ٴ اسطـوٴ ؾكــل طٗٴـ ٳو)،
اَحٳـ ٳي ٳ
ٚيهٔ يًٓٻؿٍِ يف شٴُٵً ٺ ١ا منو ُ٤ٞٷ.
ْعِ  ٫إُهاٍٳ يف طٗاهٳ ٹ ٠نٌُِّ ٳَٗٛعٍ َٔ اٱْـا ٤آـابٳ٘ٴ اسطـوٴ  -ٳٜعـ  :طٗٸـو- ٙ
ٚاسٗٛع اـاي َٔ ٞاساٚ ،٤اَٸا اسٗٛعٴ اسِػ ٍٛباسـا ٤ؾـ ٬كيٝـٌ عًـ ٢طٗاهجـ٘; إم
( ْ )1ـٕټ اسٌــأي ١ا٭ٚىل( :اي ٻر ـٛثٴ ا ٚايؿــواْٴ اي ـٓٻصٍٴ اما جكــاطوٳ عًٝــ٘ اسطــوْٚ ،ٳؿ ـنٳ يف مج ٝٹع ـ٘ٹ ط ٴٗ ـوٳ٫ٚ ،
ٜٳعٵحٳاطٴ إىل ايعٳٔٵوِ ا ٚايحعلټكٚ ،إما ٚٳٓٳٌٳ إىل بع٘ٹ٘ٹ كٕٚٳ بعتٍ طٗٴوٳ َا  ٌٓٚإيٖ ،٘ٝـنا إما مل ٜٳهُـٔٵ ؾٝـ٘ٹ
عٳنيٴ ايٓٻصاًٳٚ ١إ ّ٫ؾٜ ٬ٳطْٗٴوٴ ا ٫إما جكاطوٳ عً ٘ٝبٳعٵلٳ ىٚاٍِ عٳٝٵٓٗا).
(ْٕ )2ٸ اسٌأي ١نُا يف ايعو ٠ٚايٛذك( :٢اٱْا٤ٴ اسرتَٚٴ مبا٤ٺ لٍٍ  -ناؿٹتِّ ٚايِٻوٵبٳٚ ١مُٖٛـا  -إما جكـاطوٳ
عً ٘ٝطٗٴوٳ َاٚ ٙ٩إْا ٙ٩باسكلاه اين ٟؾَ ٘ٝاٚ ،٤ننا ظٗوٴٙٴ ٚاطواؾ٘ إٕٵ ٚٳٓٳٌٳ إي ٘ٝاسطو ظـاٍ ايحكـاطو٫ٚ ،
ٜٴعٵحٳةٳوٴ ؾ ٘ٝاَ٫حياط ،بٌ ٛٓٚ ٫ٚي٘ إىل متاّ ًطع٘ ايظاٖوٚ ،إٕٵ نإٳ ا٭ظ ٛميو).
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ٜ ٫ٳٔٵلٴمٴ عً ٘ٝاْٸ٘ آاب٘ اسطوٜ ٫ٚ ،ٴٓايف ميو اعحٔاّٳ َا ؾٝـ٘ َـاكاّٳ ٜحكـاطوٴ عًٝـ٘
اسطو; إم  ٫كيٌٝٳ عً ٢طٗاه ٠اٱْـا ٤مبصـوٻ ٹك ٓٚـٛيٹ ٹ٘ باسعحٔـِ ٚإٕٵ ؾُـوضٳ اْٻـ٘ٴ قـاّٳ
عًٝــ٘ كيٝــٌٷ ؾحٌــحٓلٵ طٗــاهْ ُ٠ؿــٍِ اٱْــا ٤إىل طٗــاه٠ٹ َــا ؾٝــ٘ ٫ ،إىل َــا٤ٹ اسطــو،
ًٝٚص٤ٞٴ ايهّ٬ٴ إٕٵ ُا٤ٳ اهلل يف َكاّ اعحةاه ايحعلټك.
ٚباؾًُ١ٹ  ٫نّ٬ٳ يف إٻ اسٛٗٛعٳ يف اسوًً( ٖٛ ١اس )ٍٛٓٛايكابـٌ ٭ٕٵ ٜهٓٻـ٢
ت َٔ ابعاضِ ايِ ٤ٞايٛاظل ،نُا اْٸ٘ ٜهٓٻ ٢بـ٘ عـٔ نُـٌِّ ُـّ ٤ٞـا
ب٘ عٔ نٌُِّ ٳبعٵ ٍ
ٳٚقعٵ عً٘ٝٹ اسطوٴ ،ؾٌطػٴ اسا٤ٹ ُ٤ٞٷٚ ،اؾُيٵ٤ٴ اٯؿوٴ اين ٟمل ٜٳكعٵ عًٝـ٘ٹ اسطـوٴ ُـ٤ٞٷ،
ٌ َُٓٗا ًٜٔػٴ ٭ٕٵ ٜهٓٸ ٢عٓـ٘ باسٓٛـ ،ٍٛؾطٗـاهٳ ُ٠اظـلٹ ٹُٖا  ٫جٌـحًيّٴ طٗـاهٳ٠
ٚنُ ٌّ
اٯؿو.
ٚكع ٣ٛاْٸ٘ ٜٴهٓٻ ٢ب٘ٹ عٔ نٌُِّ َا ٜٴ ٳعلټ عٴوٵؾا اَوا ٚاظلا ٓٛع ١شلٸاٚ ،إ ّ٫يطٗٴـ ٳو
اٱْا٤ٴ مبصوٻ ٹك إٓاب ١اسطو بةع٘٘; ٭ْٸ٘ ُ٤ٞٷ ٚاظلٷٚ ،ظ٦ٓٝنٺ ؾايكـلٵهٴ اسعًـ ّٛطٗٳـاهٳُ٠
ط َعٳ غريِ ٹَ ٙاكاّٳ َٴعحٔـُا َٚٴحٸٔـ ٬بـاسطو طٗٴـ ٳو
ؿٔ ٖٛميو اسٗٛع ،ؾ ٕٵ اَحيٳ ٳ
غ ـريٴٙٴ َــٔ ا٭شــيا٤ٹ اسحٌــا ١ٜٚيــ٘ ٚايٓاىيــ ١عٓــ٘ٚ ،إ ٫ؾــٜ ٬طِّٗ ـوٴ إ ّ٫ٳْؿٌْٳ ـ٘ٴ ٜٚــٓصٍِّٴ
مبصوٸ ٹك اْكطاع اسطو.
ْعِ ي ٛاَحيطٳ َع ًا٥و ا٭شيا ٤طٗٴ ٳو اؾُٝعٴ; يٲمجاع عً ٢اجٸعاكٹ ظهِ اسـا٤
ايٛاظل اسُحيطِ بع٘ٴ٘ٴ بةعتَٚ ،ـع ميـو ؾـ ٕٵ قًُٓـا بطٗٳـاهٳ ٹ ٠اٱْـا ٤مبصـوٻ ٹك ٓٚـٍِٛ
اسعحِٔ ب٘ ؾٗٚ ،ٛإ ّ٫ؾٝةك ٢عً ٢لاًٳ ٹح ٹ٘ إ ّ٫إٵ ٜعًـِ ٓٚـ ٍٛاسطـو اسُحـيطِ مبـا يف
ط ٜ ٫ٴحٵـ ٳوىُ،
اٱْاٚ ٤ي ٛبأشيا٥ٹ ٹ٘ اسـحًؿَ ١عٗا إيٚ ،٘ٝظ٦ٓٝـنٺ ؾا٫ظحٝـا ُ باعحةـا ِه اسـيٵ ِ
بٌ ي ٛمل ٜعًِ ب ٍٛٓٛاسطو بأشيا ٘٥إىل اٱْا ٤ا٫ظحٝا ُ يف اٱْا ٤اٜ٘ـا ٜ ٫ـرتى،
ض يف َـا٤ٹ اسطـوِ بٛٳشٵـ ٺ٘ ٳٜعٵٔٳـٌٴ ايحعـلټكٴ
ؾٝٳٓٵصٴٍٴ اسا٤ٴ باْكطاعِ اسطو باٱْا ٤إ ّ٫إٵ ٜٴ ٳعاي ٳ
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يف اٱْا ٤اْ ٚكٍٛٴ بطٗاهٳ ٹج ٹ٘ مبصٻوك ا٫جٔاٍِ باسعحِٔ.
ٚاَٻا َا اُحًُخٵ عً:٘ٝ
اسٌأي ١ايراير َٔ :)1(١طٗـاه ٠ا٭هضِ ايٓٸصٌـ ١بٓٛـ ٍِٛاسطـوِ إيٗٝـا ،اٜ٘ـا َـٔ
خ ايحٸٔـوٜػٳ بطٗـاه٠ٹ طـنيِ اسطـو يف بعـتِ
ؾوٚعِ َا َٳـوٻ يف ٓـله اسٌـأي ،١بـٌ عٳ ٳوؾْـ ٳ
ا٭ؿةاه إىل ذ٬ذ١ٹ اٜٸاّ.
ْعِ ٜٴعٵ ٳحةٳـوٴ إٵ ٜهـ ٕٛميـو بايحكـاطُو عًٝـ٘ َـٔ ايٌٻـُاٚ ٤يـ ٛب عاْـ ١ايـوٸٜػ نُـا
ٜعحا ميو يف ايؿوع ايٌابل ،بٌ ي ٍٝميو ُٳوٵطا غـري ؼكّـل عٓـٛإِ إٓـاب١ٹ اسطـو;
ط عٔ نْٛٹ ٹ٘ َطـوا
ع ؾ٘ٝٹ إىل ٳَهإٍ آؿو ؿٳ ٳو ٳ
إم بعلٳ اْؿٔاٍِ اسطوِ َٔ اسهإِ اينٚ ٟٳق ٳ
عوؾـا ٚإٕٵ نـإ َـٔ َا٥ـ٘ٺ ،إ ّ٫إما نـإٳ ايٛقــٛعٴ َٴحـٛاجٹوا بٓعـٜٓ ٫ ٍٛكطـعٴ اجٸٔـايُ٘ٴ مبــا
ٍ اسط ـوٴ عًٝــ٘ َٓٚ ،ـ٘ٴ إىل ا٭هض
هــوَ ٟــٔ ايٌــُا ،٤إما نــإ ايٌٸ ـكـٴ هقٝكــا ؾٓٳ ـ ٳي ٳ
َحٛاجوا عً ٢مٜ ٍٛٴ ٳعلټ اجملُٛعٴ َٴحٸٔٚ ٬اظلا ؾٝٳطْٗٴوٴ َا ٜٳٓٵ ِيٍٴ عً.٘ٝ
ٌ إىل َهــإٍ
إم جهــٕٛٴ ظ ٦ٓٝـنٺ نُــا إما شٳ ـ ٳو ٣اسط ـوٴ عًــٚ ٢ش ـ٘ٹ ا٭هضِ ؾٛٳٓٳ ـ ٳ
ـ باؾوٜإِ إي ،٘ٝؾ ْٻ٘ ٜطٗـو بـنيو  ٫ئـلمِ إٓـاب ١اسطـو ،بـٌ ؾوٜـإِ اسـا٤ٹ
ٌكَّ ٺ
َٴ ٳ
اسعحٔٹِ ،ؾ ٕٵ اعحاْا ايحعلټ ٳك يف ايحٻطٗري باسعحٔـِ ٚاعحاْـاٙٴ ٖٴٓـا اٜ٘ـا نُـا اْٸـ٘ إما
اعحاْا اْؿٔاٍٳ ايػٴٌاي ٹ ١اعحاْاٙٴٚ ،ميـو ٭ْٻـ٘ٴ َـا ٜ ٫ٴعٵ ٳحةٳـوٴ ؾٝـ٘ ُـ٤ٞٷ َـٔ ميـو ٖـٛ
ايحٻطٗٝٴو باسطو ٫ ،بهٌُِّ َا اعحِٔ باسطو.
َٚا مٔٴ ؾٝـ٘ َـٔ قةٝـٌِ ايرـاْ ،ٞبـٌ ميهـٔ إٵ ٜـلٻعٓ ٢ـلمٴ اسطـوِ عًـ ٢ايٓٻـاىٍِ
ـ ايوٸقٝــل اسحــٛاجٹ ِوٜ ٫ٚ ،ٴُٵهٹــٔٴ ٓٹــلٵقُ٘ٴ يف اسكــاّٚ ،يعٳــٌٻ إطــ٬مٳ اســنتِ
َــٔ ايٌٻــكْ ٹ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١ا٭هضٴ ايٓٸصٌٳ ُ١جطٗو ب ٍِٛٓٛاسطو إيٗٝا بِو ٹ إٵ ٜهٕٛٳ َٔ ايٌٸُاٚ ٤ي ٛب عاْ١ٹ ايـوٸٜػ،
ٚاَٸا يٚ ٛٳٓٳٌٳ إيٗٝا بٳعٵلٳ ايٛقٛعِ عًَ ٢ٳعٳٌٍّ آؿو ،نُـا إما جٳوٳُٻـػٳ بٳعٵـلٳ ايٛقـٛعِ عًـَ ٢هـإٍ ؾٛٳٓٳـٌٳ َهاْـا
آؿو ٜ ٫ٴطِّٗوٴْ ،عِ ي ٛشٳوٳ٣ٳ عًٚ ٢ٳشٵ٘ٹ ا٭هضِ ؾٛٳٓٳٌٳ إىل َهإٍ َٴٌٳكَّـٺ باؾوٳٜٳإِ إي ٘ٝطٗٸو).
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ل ِّ اعحةـاهِ ُـ٤ٞٺ َـٔ ايحعـلټ ٹك ٚإؿـواط ايػٴٌٳـاي ٹ ١يف ايـحطٗري
ٳْاظٹ ٷو إىل َا ٜـ ٳواٙٴ َـٔٵ عٳـ ٳ
باسعحِِٔ َطًكا.
اسٌأي ١ايوابع :١اؿٛض ايٓٸصٍٴ ؼخٳ ايٌٸُا٤ٹ ٜٴطٗٻوٴ بٛقٛع اسطو ؾٚ )1( ٘ٝي ٛمل
 ٌٜٔإىل مجٝع ًطع٘ َٔ ،ك ٕٚاعحةاهِ اسيط ،بٓا٤ٶ عًَ ٢ـا يف اسـنت ،نُـا َٳـوٻ يف
طٗاهَ ٠ا يف اٱْا ;٤يعلِّ ايؿومِ بُٗٓٝاٚ ،بٓا٤ٶ عًَ ٢ا اعحاْا َٔ اسـيط ْعحـاٴٙٴ ٖٓـا
اٜ٘ا يعنيِ َا منوْا ٙيف اٱْا.٤
خ ايٌٸكـٚ ،نإٳ ٖٓاى ذكةٜٓ ١يٍ َٓٗا اسطو عًـ٢
ٚننا إما نإٳ اؿٛضٴ ٳجعٵ ٳ
اؿٛضِ; ئلم اسطوِ عًَ ٢ا ٜٓيٍ ؾٜٓ ٬صٍ٫ٚ ،ىَٴ٘ٴ طٗاهَ ٠ا ٜحٸٌٔٴ ب٘ٹ ؾٝطٗٸـو
ايةكَ ١ٝطًكا ا ٚبعل اسيط.
ع يف اؿٛض; ئـلم اسطـو عًٝـ٘ إٕٵ
ٚننا ي ٛاطاهٳجٵ٘ٴ ايوٸٜػٴ ظاٍٳ جكاطُ ِو ٹ ٙؾٛٳق ٳ
مل ٜٴ ٳعلٸ اسحطاٜوٴ بايوٸٜػ َٓؿٔ َٔ ٬ايٓاىٍ َٔ ايٌُا ٤عوؾا.
ٚنـنا إما شــوَ ٣ــٔ َٝــياثٺ ؾٛقــع ؾٝــ٘ بِــو ٹ اجٸٔــايٹ ٹ٘ بــاسطو ،ؾ ْٸـ٘ ٜطٗـوٴ بــ٘
اؿــٛض ٚإٕٵ مل ٜٔــلم بــ٘ عًــ ٢ايٓٸــاىٍ َــٔ اسٝــياثٹ اسطــو; يؿــوضِ اعحٔــا ٹَ ٹ٘
باجٸٔاي٘ باسطو ٚٚقٛع اسطو عً.٘ٝ
ل ِّ
خ َٔ عٳـ ٳ
اسٌأي ١اـاٌَ :)2(١اما جكاط ٳو َٔ ايٌٸكـٳ ٜ ٫هَ ٕٛٴطٗٸوا; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
م اسطــو عًٝــ٘; ٚعــلِّ اعحٔــاَ٘ ،إ ّ٫إٵ ٜهــ ٕٛعًــٚ ٢شـ٘ٹ ايحٸـٛاجو ٚايحظــاؾو،
ٓٹـلٵ ِ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١اؿٛض ايـٓصٍ ؼـخ ايٌـُاٜ ٤طٗٸـو بـاسطوٚ ،نـنا إما نـإ ؼـخ ايٌـكـ ٚنـإ ٖٓـاى
ذكةٜٓ ١يٍ َٓٗا عً ٢اؿٛض ،بٌ ٚننا ي ٛاطاهج٘ ايوٜػ ظاٍ جكاطو ٙؾٛقع يف اؿٛضٚ ،نـنا إما شـو٣
َٔ َٝياثٺ ؾٛقع ؾ.)٘ٝ
ِ ٚٳقـعٳ
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١إما جكاطوٳ َٔ ايٌٸكـٹ ٜ ٫هَ ٕٛٴطِّٗـوا ،بـٌ ٚنـنا إما ٚٳقـعٳ عًـٚ ٢ٳهٳمِ ايِٻـصو ،ذـ ٻ
عً ٢ا٭هضْ .عِ ي٫ ٛقـ ٢يف اهلـٛا٤ٹ ُٳـ٦ٝا  -نـٛٳهٳمِ ايِٻـصوِ ٚمـِٙٛٹ  -ظـاٍٳ ْيٚيٹـ٘ٹ ٜ ٫ٳ٘ٴـوټ ،إما مل ٜكـع
عً ٘ٝذٴِٻ َٓ٘ٴ عً ٢ا٭هض ،ؾُصوٻكٴ اسوٚهِ عً ٢ايِٸٜ٘ ٫ ٤ٞو).
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خ اْٸ٘ قل ٜهٕٛٴ ٖ ٛاسطوٴ ْؿٌ٘ عٴوٵؾا.
عٝزٴ ٜٴ ٳعلټ َٴحٸٔ ٬باسطو ،بٌ عٳ ٳوؾْ ٳ
ٚننا ظاٍٴ َا ٜكع عً ٢ايِصو ذِٻ عً ٢ا٭هض ،ؾ ْٸ٘ بعل اْكطاع٘ عٔ ايـٛٳ ٳهم
ىوطٴ عٔ ٓلمِ اسطو عًٝـْ٘ ،عـِ ظـنيٳ ٚقٛعٹـ ٹ٘ عًـ ٢ايـٛهم ا٬َ ٚقاجـ٘ يِـ٤ٞٺ يف
اهلـٛاٜ ٤هــٕٛٴ َطــوا ؾٝطِّٗـوٴ َــا آــاب٘ ،نُــا اْٸـ٘ ٜ٘ ٫ـوټ بٔــلم اسطــو عًٝــ٘ فـوٻك
َٴوٚهِ ٹ ٙعً٤ُٞ ٢ٺ َا مل ٌٜحكوٸ عً ،٘ٝعٝز ٜٓكطعٴ عٔ اسا٤ٹ ايٓٸاىٍِ َٔ ايٌٻُا.٤
ّ ٚا َٳوٻ َٔ اعحٔاّ اسطو ،بٌ ٚاسحٸٌِٔ ب٘ٚ ،اْٸ٘ ٜٓ ٫ؿعٌ ،جعوفٴ ظاٍٳ َا يف:
ػ َٓٗا عً٤ُٞ ٢ٺ آؿو،
اسٌأي ١ايٌاكً :١إما جكاط ٳو عً ٢عنيِ ايٓٸصٍِ ،ؾرتُٻ ٳ
مل ٜٓصٸٍ إما مل ٜهٔ َع٘ عنيٴ ايٓصاًٚ ١مل ٜهٔ َحػٝٸوا.
ٖ َٔٚنا ايكة ٌٝاٜ٘ا َا شٳ ٳعً٘ٴ ًابع اسٌا َٔ ،ٌ٥اْٸ٘:
ن ؾٚ ٘ٝجكاطوٳ َٔ ايٌٻكـٹ ٫ ،جهٕٛٴ
إما نإ ايٌطػٴ لٌا ؾٛقعٳ عً ٘ٝاسطوٴ ْٚؿٹ ٳ
جًــو ايكطــوادٹ لٌــٚ ١إٕٵ نــإ عــني ايٓٻصاًــَٛ ١شــٛك ٠عًــ ٢ايٌٻــطػ ٚٚقــع
()1

عًٗٝا...

ْعِ ٜعحا ؾ ٘ٝاَوإ:
اظــلُٖا :إٵ  ٫مي ـوٸ بعــل ايٓٸ ـي ٍٚعًــ ٢لاً ـ١ٺ اَ ٚحــٓصٍ يف شــٛف ايٌــطػ
ظٝز اْ٘ َ ٫اْع َٔ إٵ ٜحـٓصٍ بـ٘ٚ ،ميـو ٭ْٻـ٘ ظـني ٚقٛعـ٘ عًـ ٢ايٌـطػ ٚإٕٵ
ط َـٔ
نإ َعحُٔا ٜ ٫ـٓصٍ; ئـلمِ اسطـو عًٝـ٘ يهـٔ بعـل ْيٚيـ٘ يف شٛؾـ٘ ىـو ٴ
نَ ْ٘ٛطوا ،بـٌ ٜهـٕٛٴ َـٔ قةٝـٌ اسطـو ايٛاقـع عًـ ٢قـٌٍّ ،ذـِٻ َٓـ٘ إىل قـٌٍّ آؿـو،
ظٝز َٳوٻ اْٻ٘ ىوطٴ عٔ ايعآُ.١ٝ
( )1بكْٕ َٔ ٞٸ اسٌأي ١ايٌابع ١ؾكو ٠مل ٜننوٖا اسٔٓٸـ ( :ٖٞٚيهٔ بِو إٵ ٜهٕٛٳ ميـو ظـاٍ جكـاطوٙ
َٔ ايٌُاٚ ،٤اَٸا إما اْكطعٳ ذِٸ جكـاطو َـٔ ايٌـكـ َـع ؾـوض َـوٚه ٙعًـ ٢عـني ايـ ٸٓصٍ ؾٝهـ ٕٛلٌـا،
ٚننا اؿاٍٴ إما شٳوٳ٣ٳ َٔ اسٝياث بعلٳ ٚقٛعٹ٘ٹ عً ٢ايٌٻطػ).
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ْعِ ي ٛنإ نرريا عٝزٴ ٜٴ ٳعلټ َحٻٔ ٬بـاسطو عٴوؾـا نـإٳ نُـا٤ٹ اسطـو اؾـاهَ ٟـٔ
اسٝياث َٔ ظٝز ايعُٔٚ ١علّ اْ٫ؿعاٍ باس٬قا.٠
ذاُْٗٝــا :إٵ ٜهــ ٕٛميــو ٜ -عـ َ :ــوٚهٙٴ بايٓٸصاًــٚٚ ١قٛعــ٘ عًــ ٢ايٌــطػ -
ظاٍٳ جكاطُ ِو ٹ َٔ ٙايٌٻُاٚ ٤إ ٫جٓصٍ باس٬قاٚ ،٠ننا اؿاٍ يف َا ٜٓـيٍٴ َـٔ اسٝـياث
َع اجٔاي٘ بايٌٻطػِ ايٓصٍ ا ٚايٓٻصاً ١اسٛشٛك ٠ؾ ،٘ٝؾ ْٻ٘ٴ ٚإٕٵ نإ ميو يف ظـاٍ
ايحكاطو نإ طاٖوا; يهَ ْ٘ٛعحُٔا باجٔاي٘ باسطوٚ ،إ ٫نإ لٌا.
َٚا منو ٙيف:
اسٌأي ١ايرآَ ٖٛ :)1(١عنيٴ َـا َٳـوٻ يف ًـابكٹ٘ َـٔ إٸ ٚقـٛعٳ اسطـوِ عًـ ٢ايـٓٸصٍِ
ٕ نإ ْيٚيُ٘ يف ظاٍِ جكاطُ ِو ٹ َٔ ٙايٌٻُا.٤
اسٛشٛكٹ يف ايٌٸطػ ايٓاىٍِ َٓ٘ ٜٓ ٫صٍ ٚإ ٵ

ض ي٘ٴ يف:
ٚننا َا جٳ ٳعوٻ ٳ
ٌ إىل
ٓ ٳ
اسٌأي ١ايحاًع َٔ :١إٻ ايحٴواثٳ ايٓٸصٍ ٜٳطْٗٴوٴ بٓي ٍِٚاسطوِ عً ٘ٝإما ٚٳ ٳ
اعُاقٹ ٹ٘ ظحٻٓ ٢اه طٓٝا.
ؾـ ٕٻ قٛيــَ٘( :ــا آــاب٘ اسطــو ؾكــل طٗــو) ٳِٜٵـ ٳًُُ٘ٴ بعٴُٴَٛٹـ ٹ٘ ،بــٌ ٚاســٛهكٴ َٳـٛهِ ٷك
يًٕٓٸ اـاٖٸ.
ٚننا َا مٳن ٳوٙٴ يف:
اسٌأي ١ايعاُو :٠اؿٔريٴ ايٓٸصٍٴ ٳٜطْٗٴوٴ باسطوٚ ،ننا ايؿٹواْٴ اسؿـو ْٚعًـ٢
ا٭هضٴٚ ،اما ناْخ ا٭هضٴ اي

جٳعٵ ٳحٗا اٜ٘ا لٌ ١ٳجطْٗٴوٴ إما ٓٚـٌ ايٗٝـاْ .عـِ

إما نإ اؿٔري َٴٓؿٔ ٬عٔ ا٭هض ٜٳِٵهٌُٴ طٗاهجٴٗا بٓي ٍِٚاسطو عً ٘ٝإما جكاطو
م ايِٸصو ٚجكاط ٳو َٓ٘ٴ عً٢
َٓ٘ عًٗٝاْ ،ظريٴ َا َٳوٸ َٔ اٱُهاٍ يف َا ٚقع عًٚ ٢ٳ ٳه ِ
ا٭هض.
(ْٕ )1ٸ اسٌـأي ١ايرآَـ( :١إما جكـاطو َـٔ ايٌٸـكـ ايـٓٸصٍ ٜهـ ٕٛطـاٖوا إما نـإ ايحكـاطو ظـاٍٳ ْيٚيٹـ٘ٹ َـٔ
ايٌٸُا٤ٹًٛ ،ا ٤نإ ايٌٻطػٴ اٜ٘ا لٌا اّ طاٖوا).
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ٚغايتٴ ٖـن ٙايؿـوٚض قـل َٳـوٻ ايحعـوټضٴ هلـا يف اسـنتٚ ،يـَ ٍٝٳـلهٳنُٗا ًـ٣ٛ
ٓاثٳ اسحٓصٸٍ طٗٻ ٳوٙٴ ،ؿٔٓٛـا
ٌ ٹ٘ بايٓٸصاًٚ ،١اْٸ٘ إما ا ٳ
عُٔ١ٹ اسطوٚ ،علِّ جٓصټ ٹ
َا مٳن ٳوٙٴ يف:
اسٌأي ١اؿاكٜـ ١عِـوَ :ـٔ إٸ اٱ ْـا ٤ايـٓصٍ ٜطٗٻـو اما آـاثٳ اسطـوٴ مجٝـعٳ
َٛاٗع ايٓصٍ َٓ٘ٚ ،إ ّ٫ؾهًُّا آاب٘ َٓٗاْ ،عِ إما نـإ لٌـا بٛيـٛؽ ايهًـت
ِٜهٌ طٗاهج٘ بل ٕٚايحعؿري.
يٮٌٓ ٚإط٬م ائعٝع ١اؿانُ ١ب٘(َ ٖٞٚ ،)1كِّٝـل ٠سوًٳـً١ٹ( )2اسطـو ايلايّـ١
ُ٤ٞٺ آؿو.
ل ِّ اؿاشٳ ٹ ١إىل ٳ
عً ٢عٳ ٳ
ٚعٔ ْٗا١ٜٹ ا٭ظهاِّ ٚاسـحًـ ًك ُ ٛايـحعؿريٚ ،يف طٗـاهُ ٠ـٝـٓا بعـل ْكًـ٘:
(َا اظٌٔ هلا ايحٌُټو ب ط٬م اسوًً.)3()١
قًــخ :ايٌٓــة ُ١بـنيٳ اسوًــًٚ ١ائــعٝع ١ايلايّـ ١عًــ ٢ايــحعؿري ٖــ ٛايعُــَ ّٛــٔ
ٔ يف ايحٌُټــو مبــا ٖــَ ٛةحًــ٢
ٚشــ٘ٺَٚ ،ــع ايحٌــاق ؾــاسوشع ا٭ٓــٌ ،ؾــ ٬ظٴٌٵــ ٳ
باسعـــاهض ،إ َّ٫إٵ ميٓـــع َـــٔ إطـــ٬م ائـــعٝع ١يًُطـــو ،بـــٌ ٚايهـــرري; يظٗـــٛه
ائعٝع ١يف ايػٌٌ باسـا ٤ايكًٝـٌٚ ،يف نحـاث ايطٗـاه ٠اٜ٘ـاَٚ( :ـا ابعـل َـا بٓٝٳـ٘ٴ
ٚبني ايك ٍٛبعلّ ًك ٛايحعلټك نُا عٔ اسعحا  ٖٛٚاظ.)4() ٛ

(ٜ )1عــ

ٓـــعٝع ١ايؿ٘ـــٌ ابـــ ٞايعةـــاَ يف ايحٗـــنٜت ،ايِـــٝف ايطًٛـــ ،ٞط( ،225ٖ ،1بـــاث اسٝـــاٙ

ٚاظهاَٗا ،)...ؾ.29
(ٜ )2ع

َوًً ١ايهاًٖ( :ٞنـٌ ُـٜ ٧ـواَ ٙـا ٤اسطـو ؾكـل طٗٴـوٳ) .ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط( ،13ٖ ،3بـاث

اؿحَ ٬ا ٤اسطو باية ،)...ٍٛؾ.3
( )3نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟط.365ٖ ،5
( )4اسٔله ايٌـابل ، 366 - 365ٖ ،يـ ٍٝيف اسعحـا جٔـوٜػ بعـلّ ًـك ٛايحعـلٸك بـٌ اًحِـهٌ عًـ٢
ق ٍٛايِٝف يف اسةٌ ٛبايٌك ، ٛؾاْظو اسعحا ،احملكل اؿً ،ٞط.460ٖ ،1

[فصنٌ]
ماءُ احلَمّام
َٳ ـا٤ٴ اؿُٸ ـاّ اسٛشــٛك يف ظٝاٗــ٘ ائِّ ـػاه مبٓييــ٘ اؾــاه ،ٟعآ ـِٷ ٜٓ ٫ؿعــٌ
باس٬قــا ،٠بِــو اجٸٔــاي٘ باـياْــ ،١إ ما نــإ َــا يف اـياْــٚ ١ظ ـلٳ ٙاَ ٚــع َــا يف
اؿٝاض بكله ايهوٸ َٔ ،غري ؾومٍ بني جٌاً ٟٚطعٗا َع اـياْ ١ا ٚعلَ٘.
ٚجٝٗٛػٴ ٖن ٙاسٌأيٜ ١كح٘ ٞايحعوٸض ؿهِِ ٖنا اسا٤ٹ ا ،٫ٚمبكح٘ـ ٢ايكاعـل٠
ا٭ٚٸيٝٸَ ١ع قطع ايٓٸظو عٔ ا٭ؿةاه اـآٸ ،١ذِٸ ايحعوٸضٴ يًٌُحؿاك َٓٗا.
ؾٓكــٌَ :ٍٛــأي ُ١اعحٔــاِّ َــا٤ٹ اؿُٻ ـاّ ٜ -ع ـ َ :ــا يف ظٝاٗــ٘ ائٸ ـػاه مبــا يف
اـياَْ ١طًكا ا ٚإما نإٳ َا يف اـياْ ١نوٸا َ -ةٓ ١ٝعً ٢اعحةاه جٌا ٟٚايٌٸـطٛؾ يف
ايهوِّ.
ؾُٳٔٵ ٳٜعحاٴٙٴ َطًكا ٜ ٫واٙٴ عآُا َطًكا.
َٚٳٔ ٜٳعحاٴ يف اعحٔاّ ايٌٸـاؾٹٌ بايعـاي ٞنوٸٜٸـ ١ايعـاي ٞعًٝـ٘ إٵ ٜعحـا ايهوٸٜٸـ ١يف
اـياْ.١
َٚٳٔٵ ٜ ٫عحا جٌا ٟٚايٌٸطٛؾ ظ٦ٓٝنٺ بٌ ٜو ٣جكٛٸ ٟنـٌ َـٔ ايٌٸـاؾٌ ٚايعـايٞ
باٯؿو ٜ ٫عحا ايهوٸٜٸ ١إ ّ٫يف اجملُٛع.
ٚعً ٢نٌُِّ ظاٍٍ مبكح٘ ٢ايكاعل٠ٺ إما مل ٜهٔ ظحٸ ٢باُْ٘اّ َـا يف اؿٝـاض سـا
يف اـياْــ ١نُـوٸا ٜٓؿعٹـٌٴ ايٌٸـاؾٌ ٚيــ ٛمب٬قــا ٠ايعــايْ ،ٞعــِ ٜٓ ٫ؿعــٌ ايعــاي ٞمب٬قــا٠ٹ
ايٌٸاؾٌ يعًٛٸٚ ٙشوٜاْٖ٘ ،نا َع اؿح٬ف ًطػ َا يف اؿٝـاض َـع َـا يف اـياْـ،١
ٚاَٸا َع جٌاً ٟٚطعُٗٝا ؾ ٬إُهاٍ يف اعحٔاَ٘ٚ ،اْٸ٘ يف ظهِ ايهُـوٸ ًٚـٝص٤ٞ
ل ٹَ ٹ٘ عٓل جعوٸض اسٔٓٸـ ي٘.
ايهّ٬ٴ يف اعحةاه ايحٌاٚ ٟٚعٳ ٳ
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ٚاَٸا مبكح٘ ٢ايكاعل ٠ايراْ١ٜٛ
اسٌــحؿاكَ ٠ــٔ اكيّــ ١اؿُٸــاّ( ،)1ؾٗــ ٛجــابع يًُكــلاه اسٌــحؿاك َــٔ اؿةــاه ،ٙؾكــل
ٜٴلِّع ٢أْواؾٗا ٚي ٛعهِ ايػًةـ ١إىل َـا ناْـخ اسـاكٸ ٠نـوٻاٚ ،قـل ٜٴُٵٓـعٴ َـٔ ميـو،
ٚيهــٔ ٜٴـلٻع ٢إٻ ايػايــت بًــٛؽٴ اجملُــٛع نـوٸاٚ ،قــل ٜ ٫ٴعحٓــ ٢بٗــن ٙايػٳًةٳـٚ ،١يهــٔ
ٜٴلٻعَ ٢عاهٳٗٴـحٗا َـع اكيّـ ١اْؿعـاٍِ ايكًٝـٌ ،ؾٝٴكـاٍ :إٕٻ َٴكح٘ـ ٢إط٬قُٗـا ٚإٕٵ نـإٳ
عُٔح٘ ظحٸـ ٢إما مل ٜٳهُـٔٵ نُـوٸا ٚيـ ٛباْ٘٫ـُاّ إ ّ٫اْٸٗـا َعاهٳٗٳـَ ١ـع اكيّـ ١اْؿعـاٍ
ٗإ يف ايكً ٌٝاؿُٸاّ ،ؾريشع إىل اْ٫ؿعـاٍ مب٬ظظـَ ١ـا َٳـوٻ َـٔ إٸ
ايكً ٌٝؾٝحعاهٳ ٳ
لَٴـ٘ٚ ،يهٓٸـا سّـا
عٳ
ًةتٺ ٚشٛكٟٸٚ ،ا٭ٌٓٴ ٳ
ايظاٖو َٔ ا٭كيّ ١اظحٝاطٴ ايعٹٔٵ ٳُ ٹ ١إىل ٳ
ْؿِٗٴ َٔ اكيّ ١اؿُٻاّ إٸ ي٘ ؿٔٝٓٛٸْ ٫ٚ ،١و ٣يحٌا ٟٚايٌٸـطٛؾ يف غـري اؿُٸـاّ
اعحةاه ،ؾ ٬ميهٔ إٵ ٜهٕٛٳ ؿٔٝٓٛٻ ١اؿُٻاّ إيػـا٤ٴ اعحةـاه جٌـا ٟٚايٌـطٛؾ ؾٝـ٘،
ٳجعٝٻٔٳ عٓلْا إٵ جه ٕٛاـٔٝٓٛٸ ١إيػا٤ٴ اعحةاه ايهوٸ.١ٜ
ل ِّ
شُٝعـا إىل عٳـ ٳ
ٚكع ٣ٛاْٸ٘ ٌٜ ٫حؿاكٴ َٓٗا اعحةاهٴ ؿٔٝٓٛٸ ،١بٌ يعًّٗا جِريٴ ٳ
اعحةــاهِ جٌــا ٟٚايٌٸ ـطػٚ ،اْٸـ٘ ٜعحٔ ـِٴ ايٌٸـاؾٌٴ بايعــايَ ٞٴطًكــا ،ا ٚإما نــإ نُ ـوٻا،
ض ي٘ َٔ شٗـ ١نرـو ٠ا٫بـح ٤٬بـ٘ٚ ،نْٛٴـ٘ يف َعـوض اً٫ـحكناه ،بـٌ
ٚنرٴو ُ٠ايحعوټ ِ
جــٖٛٸِ ايحع ـلٸك ع ٝـزٴ ٜــو ٣ايعــوف بــةعتِ اس٬ظظــاد اسٛشــٛك يف اؿٝــاض َــع
اسٛشٛك يف اـياَْ ١حعلٸكا ٚإٕٵ نإ ميو جُٖٛا باط.٬
ؿ٬فٴ ايظّاٖٹ ِو َٔ ايٓٸٔ ٖٛبٌ ايؿحا.٣ٚ
ٚكع ٣ٛن ٕٛايػايت نُوٸٜٸَ ١ا يف اساكٸٚ ٠إٕٵ ناْخ َٴًٌَُّٸ ١يف اؿُٸاَـاد اسعـلٻ٠
(( )1يهٔٻ اؿُٻاّ غري َعً ّٛاسواك َٓـ٘; إم ْ ٫عًـِ نٝؿٝـ ١اؿُٸاَـاد يف ميـو ايٛقـخ ،اعـ ٚ :قـخ ٚهٚك
ا٭ؿةاه) ،ايِٝف عً  ٞاكهط ٖن ٙاؾًُ ١بني ا٭ًطوٚ ،مل ٜعٝٸٔ َٗٛعٗا ،ؾأكهشٓاٖـا يف اهلـاَّ
ظنها َٔ ىشٸٗا يف غري َٗٛعٗا َٔ اسنت.
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يًعاَٸ ١إ ّ٫اْٸٗا ٓٛعٳ ١غاٜٳ ١اسٓع يف اؿُٸاَاد ايِـٔٝٸ.١
ٚكع ٣ٛاؿحٔآٗا غٔ ِٖٛاؿُٻاَاد ايعاَٸَٛ ٖٛ ١هكٴ ايٌٸـ٪اٍ يف بع٘ـٗا
فاىؾ ١بٓٝٻ.١
َٓٚــ٘ ظٗــو إٸ كعــ ٣ٛغًةٳ ـ ١ايهُوٸٜٸ ـ ١يف اجملُــٛع اٜ٘ــا ٓٛعــَ ،١ــع اْٸٗــا غًةٳ ـُ١
ٚشٛكٺ  ٫متٓعٴ عٔ اٱط٬مٚ ،ايحعاهٴضٴ بٗٓٝـا ٚبـني اكيّـ ١ايكًٝـٌ ٚإٕٵ نـإ َٴٌٳـًَّ ٳُا
إ ّ٫إٸ ن ٕٛايٓٸٌة ١عَُٛا َٔ ٚش٘ٺ ٓٛعـ ;ُ١سـا َٳـوٻ يف بعـت ٌَـا ٌ٥اؾـاهَ ،ٟـٔ
إٸ ؿــاظ ايٓٸٌــة ١إْٸُــا ٖــ ٛبــني َٗٛــٛع ٞايـلٸيًٝنيَٗٛٚ ،ــٛع كيٝـٌِ اكيّـ ١اْؿعــاٍ
ايكًٝــٌٖٚ ،ــ ٞائِّ ـعاؾ اسكٌِّ ـُ ١يًُــا ٤ايوٸانــل ٚايكًٝــٌ اع ـِټ َــٔ َٗٛــٛع َــا٤ٹ
اؿُٸاَّٚ ،ا نإ َٛٗٛع٘ اسا ٤ايكً ٌٝيف ايطوٜل مل ٜةًُـؼٵ ظٗـٛه ٙمبوجةـ١ٺ ٜعـاهض
ل ُ٠ائِّعاؾٴ اسِحًُ ١عًـ٢
ٗ ١مبرًٗا يف َٛهكٖا ،ؾايعٴُٵ ٳ
كيٌٝٳ اؿُٻاَّ ،ع اْٸٗا َٴعاهٳ ٳ
ل ايحٸعاهضٴ ٚايحٸٌاق نَ ٕٛكح٘ ٢ايكاعل ٠اْ٫ؿعاٍ ٓـٛعٷ; سـا
ايعٴَُ ،ّٛع اْٸ٘ٴ ٳبعٵ ٳ
ٳَوٻ ايهّ٬ٴ ؾَ ٘ٝٴؿٔٻ ٬يف اٚا٥ـٌ اسٝـاٜٚ ،ٙـأج ٞعٓـل ا٫بـح ،٤٬ؾظٗـو إْٸُـا مٳنـ ٳوٙٴ َـٔ
نَ ٕٛا٤ٹ اؿُٸاّ بايِٸـو ٚاسيبـٛه ٠مبٓييـ١ٹ اؾـاهٚ ٟايهـوٸ ٜٓ ٫ؿعـٌٴ باس٬قـا ٠عًـ٢
ل ٳّ
طةلِ ايكاعلٚ ،٠عً ٘ٝؾًِ جٳرٵةٴخٵ سا٤ٹ اؿُٻاّ ؿٴٔٝٓٛٸٚ ،١إٸ َٴكحَ٘ ٢ا منوْا عٳـ ٳ
اعحةاه ايهُوٸٜٸ ١يف اجملُٛع ،ؾ٘ ٬عٔ ؿٔ ٖٛاساكٸ.٠
ٍ َــا ؾٗٝــا ٜطٗٴـو با٫جٔــاٍ باـياْــ ١بِــو ٹ نْٗٛــا
ٚعًـ ٢ا ِّٟظــاٍٍ ؾـ ما جــٓصٸ ٳ
نُوٸا ،ظحٸ ٢بٓا٤ٶ عً ٢اعحةاهِ ايهوٳٜٸـ ١يف اجملُـٛع; ٭ْٻـ٘ َـع جـٓصټٍ َـا يف اؿٝـاض ٫
ٳٜعٵحٔٹِٴ ب٘ اسٛشٛك يف اـياْ ١ايٛاهك عً ،٘ٝؾٝعحا نٕٛٴ َا ؾٗٝا نُـوٸا ظحـٜٓ ٫ ٢ؿعـٌ
ايــٛاهكٴ َٓ ـ٘ٴ مبــا يف اؿٝــاضٚ ،اؿــح٬فٴ ايٌٸ ـطػ بــايٓٸي ٍِٚإىل اؿٝــاض غـريٴ َٴ٘ٹ ـوٍّ
ل ٹج ٹ٘ عٴوؾا.
بٛٳظٵ ٳ
َ٘اؾا إىل إط٬مِ ا٭ؿةاه اي

ٜهٕٛٴ اؿح٬فٴ ايٌٸطػ َٔ اسحـٝكِّٔ َٓٗـا يٓٴـلٵ ٳه ٹ٠
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ػ َا٤ٹ اؿُٻاّ.
جٌاً ٟٚٳطْ ِ
خ َٔ جكٟٛٸ ايٌٸاؾٌ بايعايً ،ٞـٝٸُا َـع نـ ِٕٛايعـاي ٞنُٴـوٸا،
َ٘اؾا إىل َا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٚإٕٵ نإ ا٫جٔاٍ مبرٌ اسيَٸًٜ ٌٖٚ ،)1(١ٴعٵ ٳحةٳـو َٳـيٵطٴ َـا ٜٓـيٍٴ إىل اؿٝـاض َـع َـا
ؾٗٝا يف ايحطٗري اٜ ٚهؿ ٞفوك ا٫جٔاٍ؟ ٚشٗإ:
ِ اشــيا٤ٹ اس ـا٤ٹ
ل ِّ اٱمجــاع عًــ ٢اجٸعــاك ظٴهْ ـ ِ
َــٔ اًحٔــعاثٹ ايٓٸصاًٳ ـ ٹٚ ١عٳ ـ ٳ
ايٛاظل َا مل ميحيط بع٘٘ بةعت.
 َٔٚا٫ط٬قاد يف ؿٴٔ ِٖٛاؿُٸـاّ غـري اسحعوٸٗـ ١يًُـيطَ ،ـٔ إٸ ايػايـت
اْؿعاٍ َا يف اؿٝاض ظُٓٝا ٜٴواكٴ إشوا ٤اسا َٔ ٤اساكٸ ٠ؾٗٝا.
َٴ٘اؾا إىل َا َٳوٻ َٔ اسٔٓٸـ َٔ نؿا١ٜٹ َٴصوٻ ٹك ا٫جٔاٍ.
ٚعًَ ٢ا مٳن ٳوٙٴ اسٔٓٸـ َٔ اعحةاه ايهُوٸٜٸ ١يف اساكٸ ٠ا ٚيف اجملُٛع ٚعـلّ اعحةـاه
نا اؿُهْـِٴ
م بني اؿُٻـاّ ا ٚغـري ،ٙؾ ٳٝصٵـوٖ ٟٳـ ٳ
اجٸعاك ايٌٸطػِ يف عٹٔٵ ٳُ ٹ ١ايهوٸٜٸ ٫ ١ؾوٵ ٳ
هوٸ ا ٚاىٜـل،
كاؾعا ٚهؾعا يف غري اؿُٸاّ اٜ٘ا; ؾ ما نإ يف اسٓةع ا٭عًَ ٢كلاه اي ُ
ٌ باسٓةٳع مبرٌ اسيًَّٜ ١طٗوٚ ،ننا يـ ٛغٌـٌ
ٔ ٳ
ٓػري لٍٷ ٚاجٸ ٳ
ٚنإ ؼح٘ ظٛضٷ ٳ
ؾ٤ُٞ ٘ٝٷ ٳْصٍٷ ٜطٗو َع ا٫جٸٔاٍ اسيبـٛه ،جعـ  :اجٔـاي٘ مبـا يف اسـاكٸٚ ٠يـ ٛمبرـٌ
اسيًَّٚ ١مٖٛا.
ل ِّ اعحةــاهِ ايهُوٸٜٸــ ١يف اجملُــٛع ؾ٘ــ ٬عــٔ
ٚاَٸــا بٓــا٤ٶ عًــَ ٢ــا مٳنوٵْــا َــٔ عٳــ ٳ
ؿَٔ ٖٛا يف اساكٸ ٠ؾ ٬هو ٟاؿهِٴ يف غري اؿُٸاّ; يهـ ِٕٛاؿهـِ عًـ ٢ؿـ٬ف
ٔوٴ عً ٢ؿٴٔ ِٖٛٳَٛهِ ٹك ايـلٸي ٌٝايـن ٟميهـٔٴ بٓـا٤ٴ اؿهـِ ؾٝـ٘ عًـ٢
ايكٛاعل ،ؾٝٳكُ ٳح ٳ
عُ ِّٛا٫بح ٤٬اينٜ ٟٴ ٳٓاًٹةٴ٘ٴ ايحـؿٝـ ٚايحٌٗ.ٌٝ
( )1اسُيٳَٻً :١شوٻ ٠ا ٚؿاب ١ٝؿ٘وا ٤ايً ٕٛيف ًٚطٗا اْةٛث َٔ ايؿ٘ ١ا ٚايٓعـاَ ٜرةـخ يف ًٚـ قاعـلجٗا
ٚىوط َٔ ؾـِ اؾـوٻٌٜ ٠ـحعٌُ يِـوث اسـاٖٚ ،٤ـنا ايًؿـظ نـإ ُـا٥عا يف ايعـوامٖٚ ،ـٜ ٛطًـل يف عٔـو
اسٔٓٸـ ٚظح ٢قةٌ اٜآَا بكً ٌٝعً ٢ظٓؿ ١ٝاسا ٤اي

جه ٕٛيف هاَ ا٭ْةٛث.

فصنٌ
ماء البئز الهّابع
َا ٤اية٦و ايٓٸابع كٕٚٳ ايعاه ٟعٔ ايٓٸةع ،اجملحُع ؾ ٘ٝاسٝـاَ ٙـٔ اسطـو ٚغـريٚ ٙإٕٵ
ِ َعحِٔٷٜٓ ٫ ،ؿعـٌ مب٬قـا٠ٹ ايٓٸصاًـ ١إ ّ٫بـايحػٝٸو،
ًٴُٸ ٞب٦وا ،مبٓيي ١اؾاه ٟعآٹ ٷ
ًٛا٤ا نإ بكله ايهوٸ ا ٚاقٌٸ; ئعٝع ٹ ١ابٔ بيٜع اسعًٌَّ ؾٗٝـا بــ(إٕٻ يـ٘ َـاك،)1()٠
ظٝــز  ٫قـٌٻ هلــنا ايحعًٝــٌ َــع اُــرتا ايهّوٸٜــ ;١ام ٜهــ ٕٛا٫عحٔــاّ ظ٦ٓٝـنٺ ؾٝــ٘
بايهرو ٠ك ٕٚاساكٸ ،٠ؾحكلّ ائعٝع ١عً ٢عَُ ِّٛـا كٳٍٻ عًـ ٢اْؿعـاٍ ايكًٝـٌ ب٦ـوا
خ َــٔ اًــحًياَٹ ٹ٘ يػٵٜٛٸ ـ١
نــإ ا ٚغــري ;ٙيةعــل ايحـٔــ ٕٝيف ائــعٝع ;١ســا عٳ ٳوؾْ ـ ٳ
ايحعً ٌٝؾٗٝاَ ،ع َا َٳوٻ َواها َـٔ اظحُـاٍ نـ ِٕٛكيٝـٌِ اية٦ـو اؿـٕٸ َـٔ ائٸـعاؾ
اسؿًِّٔ ١بني ايهوٸ ٚغري.ٙ
ٚاَٸا َا ٚٳ ٳه ٳك يف ؿٔ ٖٛاية٦ـو ّـا ظـاٖٹوٴٙٴ اْ٫ؿعـاٍٴ َٴطًكـا نكٛيـَ٘( :ـا ايـنٟ
ٜطٗٸوٖــا)(ٚ )2اُــةاٖ٘ ؾحٴــوشٻػٴ عًٗٝــا ائــعٝع ;ُ١يكــٛٸ ٠ك٫يحٗــا ٚظصٸحٗــا بعُــٌ
اسِٗٛه عًٗٝا.
ٚكعــ ٣ٛإٻ ا٭ؿةــاه اسؿٔٸ ـً ١بــني ايه ـوٸ ٚغــري ٙميهــٔ إٵ جهــ ٕٛشاَعــ ١بــني
ايؿوٜكني.
خ َٔ علِّ إَهإ ؽٔٓ ِٕٝعٝع ٹ ١ابٔ بيٜع بايهوٸ.
َلؾٛع ١مبا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٚإما جػٝٸو ذِ ىاٍ جػٝټوٙٴ َٔ قةٌ ْؿٌ٘ طٗو ٭ٕٸ ي٘ َاك.٠
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،234ٖ ،1باث جطٗري اسٝا َٔ ٙايٓصاًاد) ،ؾ.7
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،5ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اية٦ـو َٚـا ٜكـع ؾٗٝـا) ،ؾٚ .1ايًٛـا ،ٌ٥اؿـو ايعـاًَ،ٞ
(نحاث ايطٗاه ٠ابٛاث اسا ٤اسطًل) ،باث  ،14ؾ.21
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ٚيف اعحةاه اسيط مبا ىوط َٔ اسـاك ٠ا ٚنؿاٜـ١ٹ فـوٸ ٹك ا٫جٸٔـاٍ َـا َٳـوٻ يف ايٓـابع
ٚاؿُٸاّ ٚاؾاهٚ ٟاسطو.
ت.
ل ِّ ايحػٝټو َٴٌحعٳ ٷ
عٳ
ْٚٳيٵؾٴ اسكلٸهاد يف ٓٛه٠ٹ ٳ
ٚيف اؿح٬ف اؿةاهٖا ٚعلّ ايحٸعلٜل ؾُٝـا ٜٴٓٵـ ٳيؾٴ َٓٗـا غايةـا بـٌ ا٫نحؿـا٤ٴ بـإٔٵ
ٳٜٓيؾٳ َٓٗا كٹ٤٫ٶ إُاه ٠إىل اً٫حعةاث.
خ َــٔ قُـٛٸ ٹٓ ٠ــعٝع ٹ ١ابــٔ بٳيٜــع ايٓآٻـ ١بطٗاهجٗــا يف غــري
َٴ٘ــاؾا إىل َــا عٳ ٳوؾْـ ٳ
َٛهكٹ ايحػٝٸو.
 ٚا منوْا َٔ ن ِٕٛاسٌحٓل يف ايطٗاه ٠ؿٖٔٛٴ ائـعٝع ١جعـوفٴ اْٸـ٘ إما مل
ٞ
ٜهٔٵ ي٘ َاكْ ٠ابعًٜ ٫ ١عك٘ اؿهِ ،بٌ ٜعحـا يف عـلّ جٓصٸٌـ٘ ايهوٸٜٸـٚ ١إٕٵ ًٴـُٸ ٳ
ب٦وا ،ناٯباه اي

هحُع ؾٗٝا َا ٤اسطو.

اسٌــأي ١ا٭ٚىل(َ :)1ــا ٤اية٦ــو اسحٸٔــٌ باســاكٸٚ ٠يــ ٛظوٜاْــ٘ عٓٗــا ،نُــا يف آبــاه
ايكٓٛاد اي

 ٫جِـحٌُٴ عًـ ٢ايٓٸةـع إ ّ٫اْٸٗـا ػـو ٟإيٗٝـا َـٔ ايٓٸةـع طـاٖوٷ َعحٔـِٷ

ٍ بايحػٝٸو ٜهٕٛٴ طٗو ٙبيٚايـ٘ ٚيـَ ٛـٔ
اٜ٘ا; ؾوٜاْٗا ٚاجٸٔاهلا باساكٸ ،٠ؾ ما جٓصٸ ٳ
خ اْٸـ٘ ٜٴعحٳةٳـوٴ ٳَيٵشٴـ٘ٴ مبـا هـوٟ
قةٌ ْؿٌ٘ عً ٢إُهاٍٍ ٳَوٻد إي ٘ٝاٱُـاه ،٠بـٌ عٳ ٳوؾْـ ٳ
إي َٔ ٘ٝاساكٸٚ ،٠ننا ٜٴعٵ ٳح ٳةوٴ ؾ ٘ٝميـو إما اهٜـلٳ جطٗـريٴٙٴ بٓـي ٍٚاسطـوٚ ،اَٸـا إما اهٜـلٳ
جطٗري ٙبايٓٸيؾ ظحٸٜ ٢يٍٚٴ ايحػٝٸو ؾٜٗٓ ٫ ٛؿو عٔ اسيط ٚؿوٚطِ اساَ ٤ـٔ اسـاك ٠اٚ
شوٜاْٗا َٓٗا إي.٘ٝ
اسٌأي ١ايراْ :)2(١ٝاسا ٤ايوٸانل ايٓٸصٍ نـوٸا نـإٳ ا ٚقًـٜ ٬ٝطٗـوٴ با٫جٔـاٍ بهـوٸ
(ْٕ )1ټ اسٌأيَ( :١ا٤ٴ اية٦و اسحٔٸٌ باساكٸ ٠اما جٓصٻٍٳ بايحػريٸ ؾطُٗٵـوٴٙٴ بيٚايٹـ٘ٹ ٚيـَ ٛـٔ قةـٌ ْؿٌـ٘ ،ؾ٘ٵـ ٬عـٔ
ْٴي ٍِٚاسطوِ عً٘ٝٹ اْ ٚٳيٵظٹ٘ٹ ظحٻٜ ٢يٜ ٫ٚ ;ٍٚعحٳةٳوٴ ؿٴوٚطٴ َا٤ٺ َٔ اساكٸ ٠يف ميو).
(ْٕ )2ټ اسٌأي( :١اسا٤ٴ ايوانل ايٓصٍ نُوٸا نإٳ ا ٚقًٜ ٬ٝٳطْٗٴوٴ با٫جٸٔاٍ بهُوٍّ طاٖوٍ ،ا ٚباؾـاه ،ٟا ٚايٓٸـابع
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طــاٖو; يكٛي ـ٘ٹ َٴِــريا إىل غــلٜو ؾٝــ٘ اســأٜ ٫( :٤ــٝت ٖــنا ُــ٦ٝا إٚ ٫قــل طٗ ـو)

ٚايوٸٚاٚ ُ١ٜإٕٵ مل جهٔ كحٔ ١بايهوٸ ،بٌ ي ٍٝؾ ٘ٝإ ّ٫اْٸ٘ نإٳ يف طوٜـل ايوٸشـٌ إىل
اٱَاّ ايةاقو َ ـا٤ٷ ؾٝـ٘ ايعـنهٚ ،٠نـإ ٳ ٳٜػٵٌٹـٌٴ هشًـ٘ إما عٳةٳـ ٳوٙٴ ،ؾـوآ ٙايةـاقو 
َٜٛا ؾكاٍ ٫ ( :هت غٌٌ هشًٝو َٔ ٖنا ٜٝٔ ٫ت ُ٦ٝا اٚ ّ٫قل طٗٻـوٚ ،)ٙقـل
[ْكًخ] ايوٚا ١ٜباسُ٘ ;ٕٛإم مل و٘وْا اسٓحٗ ٢اسوًٌ عٔ ابٔ اب ٞعك.ٌٝ
ٚنٝـ نإ ؾَٗ ٛكٝٻل بـايهوٸ يٮؿةـاه ايٓاطكـ ١باْؿعـاٍ ايكًٝـٌٖٚ ،ـنا اسوًـٌ
مب٬ظظ ١ن ٕٛاسوًٹٌ ابٔ اب ٞعكْ ٌٝاق ٬عٔ بعت آعاث ايةـاقو  اْٸـ٘ نـإ
ٜيٚهٚ ٙيف طوٜك٘ َاٜ ٫ ٤ٳكْٔٴـوٴ عـٔ اسٌـٓلٚ ،ايٓاقـٌ عـٔ ابـٔ ابـ ٞعكٝـٌ ايعَّ٬ـ١
اؿًٖ ،ٞنا.
ٚيهٔ َع ميو يًٓٸؿٍ يف ا٫عحُاكٹ عً ;١ًًٛٚ ٘ٝبٌ يعٌٻ ْكٌ ابٔ اب ٞعكٝـٌ
ميو ْاظوٷ إىل علِّ اْؿعاٍِ اسا ٤ايكً ،ٌٝؾهأْٻ٘ ؾِٗ َٓ٘ ميو.
ٜ٪ٜٚٸلٴٙٴ إٻ ظاٖو ايٓٸكٌ إٻ اسا ٤نإٳ يف ايطوٜل َٴصحُعا َٔ اسطوٚ ،نـإٳ ميـو
َٔ ايوٸشٌٴ اين ٟنإ َوٚهٴٙٴ اَوا اًحُواهٜاٜٚ ،ةعٴلٴ بكا٤ٴ َا ٤اسطو يف طوٜل َلٜٓـ١ٺ
َلٸ ٠نِ  ّٜٛبكله ايهوٸ ٫ ،اقٌ َٔ إمجاي٘ٚ ،ي ٍٝميو َٔ قةٝـٌ اٱطـ٬م ظحٻـ٢
ٜٴلٻع ٢جكٝٸل ٙبأكيّ ١اْؿعاٍِ ايكً ،ٌِٝبٌ ٖ َٔ ٛقةٝـٌ اجملُـٌَٚ ،عـ٘  ٫ميهـٔٴ كعـ٣ٛ

ايػري اؾاهٚ ،ٟإٕٵ مل ٜٳعٵٔٳٌ اَ٫حياط عً ٢ا٫قٚ ;٣ٛننا بٓي ٍٚاسطو).
( )1ايوًا ٌ٥ايحٌع ،احملكل اؿًٚ ،219ٖ ،ٞايوٚاَ ١ٜوًـًٚ ١احملكـل اؿًّـ ٞاَ ٍٚـٔ ْكًـٗا عـٔ ابـٔ ابـٞ
عك.ٌٝ
ٚايوٚا ١ٜيف كحًـ ايِٝع ،١ايع ١َ٬اؿً ،ٞطٚ ،178ٖ ،1يٌٝخ يف َٓحٗ ٢اسطًـتْٔٚ ،ټـٗا نُـا يف
اسـحًـٚ( :منو بعت عًُا ٤ايِٝع :١إْ٘ نإ باسل ١ٜٓهشٌٷ ٜلؿٌ إىل اب ٞشعؿـو قُـل بـٔ عًـ، ٞ
ٚنإ يف طوٜك٘ َا ٤ؾ ٘ٝاي ٳعنٳهٚ ٠اؾٝـ ،نإ ٜأَو ايػ ّ٬وٌُ نـٛىا َـٔ َـاٜ ٤ػٌـٌ هشًـ٘ إما آـاب٘،
ؾأبٔوَٜٛ ٙا اب ٛشعؿو  ؾكاٍ :إٕٻ ٖنا ٜٝٔ ٫تٴ ُ٦ٝا إ ٫طٗٸو ٙؾ ٬جٴعٹلٵ َٓ٘ غٌُ.)٬
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الةاهِ ٹ ٙبعٌُ اسِٗٛه; إم مل ٜعًِ َِٓٗ هؾع إمجاي٘ ظحٸـٜ ٢كـاهٕ بايعٳُٳـٌ ا ٚهـا
ب٘.
ٚبعةــاه٠ٺ اؿــو :٣اؾُـعٴ بٓٝــ٘ ٚبــني اكيّـ ١اْؿعــاٍ ايكًٝــٌ بوؾـعِ إمجايــ٘ بةٝاْٗــا
َٛقــٛفٷ عًــ ٢شٳةٵ ـ ِو ٹٚ ،ٙش ـاٴٙٴ َٛقــٛفٷ عًــ ٢هؾــع إمجايــ٘ ،ؾــا٭ٚىل اً٫ــحٓاك يف
اسٌأي١ٹ إىل اٱمجاع عً ٢اجٸعاكٹ اشيا ٤اسا ٤ايٛاظل يف ايطّٗـاهٚ ٠ايٓٻصاًـ ،١ؾٝٴعحٳةٳـوٴ
يف اؿهِ ب٘ اسيطٴ بُٗٓٝاٚ ،اَٸا اٱمجاعٴ عً ٢ط ٳٗاهٳ ٹ ٠اسا ٤ايٓٸصٍ ب يكا ٤ايهوٸ عً٘ٝ
ٌٜحًيّٴ اَ٫حياطٳ اٜ٘ا ٭ٕٻ ايظاٖوٳ َٔ اٱيكاَ ٤ا ٜٴ٬ىّٴ اسيط.
ل ِّ اسيطِ ؿـ٬فٴ ا٫ظحٝـا َٚ ،رًُـ٘ٴ ايهـّ٬
عٳ
ع ٳ
ٚنٝـ نإٳ ؾاؿُهِٴ بايطّٗاهٳ ٹ ٠ٳَ ٳ
ِ بايطَّٗـاه ٠يف اؾُٝـع قةـٌ
يف جطٗريِ ٹ ٙباؾاه ٟا ٚايٓابع اْ ٚي ٍٚاسطـو ،ؾـ ٕٻ اؿُهْـ ٳ
ع يف اسنت عٔ اعحةاه ٙيف َُٗٓ ٤ٞا.
ظٔ ٍٛاَ٫حياط  ٫ىً ٛعٔ إُهاٍٍ ٚإٕٵ ٳَ ٳٓ ٳ
اسٌأي ١ايراير ٫ :١ؾوم بني اما ٤ا٫جٸٔاٍ يف ظٴٔ ٍِٛايـحٸطٗري ؾٝٳطْٗٴـوٴ مبصـوٻ ٹك ٹٙ
()1

ٚإٕٵ نإٳ ايهوټ اسطِّٗو َ -ر - ٬اعًٚ ٢ايٓٸصٍٴ اًؿٌ...

بــٌ اسٌــأيَ ُ١ةحٓٝــ ١عًــَ ٢ــا اُــوْا إيٝــ٘ آْؿــا َــٔ اُــرتا ٹ جٌــا ٟٚايٌٸـطٛؾ يف
اعحٔاّ ايهوٸٚ ،يٝٴعًِ اْٸٗا ٚإٕٵ ٳٚق ٳعخٵ قّـ ٬يًــ٬ف بـني اًـاطني ايؿكٗـا ،٤ؾـةني
ٌ ؾكاٍ :بإٔٻ ايٌٸاؾٌ ٜحكـٛٸ ٣بايعـاي ٞكٕٚٳ ايعهـٍ،
ٳَٔٵ مل ٜعحاٙٴ َطًكا َٔٚ ،ؾٔٻ ٳ
ٕ ميـو مبـا إما نـإٳ ايعـاي ٞنُـوٸا ،إ ّ٫إٸ َـلهٳى اسٌـأيَٓ ١عٔـوٷ
ؿٔٻ ٳ
َ َِٗٓٚٳٔٵ ٳ
ل ُ٠اسا ;٤إم ٜ ٫ٴٌـحؿاك َـٔ اكيّـ ١اعحٔـاّ ايهـوٸ
عٌت ايكٛاعل يف َا ٜٓعؿٹظُ ب٘ ٚٳظٵ ٳ

(ْ )1ـٕټ اسٌــأي ٫( :١ؾـومٳ بــني امــا ٤ا٫جٸٔــاٍ يف ظٴٔــ ٍِٛايـحٸطٗري ؾٝٳطْ ٴٗـوٴ مبصـوٻكٹٙٹ ٚإٕٵ نــإٳ ايهـوټ اسط ِّٗـو
َر -٬اعًٚ ٢ايٓٸصٍٴ اًؿٌٚ ،عًٖ ٢نا ؾ ما ايكٞٳ ايهُـوټ ٜ ٫ٳًْـيٳّٴ ْـيٍٚٴ مجٝعٹـ٘ٹ ،ؾًـ ٛاجٸٔـٌ ذـِٸ اْكطـعنؿــْ .٢عــِ إما نــإ ايهـوټ ايطــاٖوٴ اًــؿٌ ٚاســا٤ٴ ايـٓٸصٍٴ ٜٳصــو ٟعًٝــ٘ َــٔ ؾــٛم ٜ ٫ٳطْ ٴٗـوٴ ايؿٛقــاْٞٸ بٗــنا
ا٫جٸٔاٍ).

فصل هبء الجئر النبثع

221

ًٛاٖا.
ؾــ ما نــإٳ َــاٚ ٤اظــل عٴــويفٸ بــايؼ نــوٸا ؾٗــَ ٛعحٔــِٷ ،اشحُعــخٵ اشــيا ٙ٩اٚ
ٳجؿوٻقـخٵَ ،ــع ا٫جٸٔــاٍ بايٌٸـٛاق ،ٞاؿحًؿــخ ايٌــطٛؾ ا ٚجٌــاٚٳدٵٚ ،ا٭ظٗـوٴ بكــا٤ٴ
ل ٹ ٠ايعٴوٵؾٝٸٓٚ ١ٹلٵقُٗا َـع اؿـح٬ف ايٌټـطٛؾًِ ،ـا ٬٥نـإٳ اسـا٤ٴ اً ٚـانٓا اظـل
ايٛٳظٵ ٳ
ايطوؾني ،بايػا ظٳلٻ ايهوٸ ا ٚمل ٜٳهُـٔٵ إ ٫ب٘ـُ ١ُٝاٯؿـو ،ؾاسـاَ ٤ـع اجٸٔـاٍ بع٘ٹـ ٹ٘
بةعتٍ ٚاظلٚ ،ينا مل ٜعاهض اظلٷ يف ٚظلج٘ عٓل ًهٚ ْ٘ٛعلّ شوٜاْ٘.
ٍ طٗٴ ـوٴ
ٚظ ٦ٓٝـنٺ ؾ ـ ٕٵ مل ٜعحــا اَ٫حــياط إٕٵ اه ٜـلٳ َــٔ ايه ـوٸ يف ظــٛضٍ ٳْصٹ ـ ٍ
ـ عًــ ٢ظٴٔــ ٍِٛاَحــياطِ
اؿــٛضٴ مبص ـوٸك ايٓٛــٚ ،ٍٛإٕٵ اعحةٳوٵْــا اَ٫حــياط جٳٛقَّ ـ ٳ
َكلاهِ نُوٍّ َٔ اسحٓصٸٍ.
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾٜ ٬ٳصتٴ إهاق ُ١مجٝعِ اسا٤ٹ يف اؿٛض يًحطٗري ،ؾ٘ ٬عـٔ إٵ
ٜه ٕٛباٱيكا ٤ا ٚكؾع.١
ٜٚحٛشٻ٘ٴ( )1عً ٢اسٔٓٸـ َٚٳٔٵ ون ٚظـنٚٳٙٴ ّـٔ ٜ ٫عحـا اَ٫حـياط  ٫ٚجٳٌٳـاٟٚ
َ ٣ـٔ
ايٌٸطػ يف ايعٹٔٵ ٳُ ٹٓٚ ١لم ايٛٳظٵل ٠إٻ ٫ىِ ٳَٗٴِٵ طٗاهٳ ٠اسا٤ٹ اسحٓصٸٍ إما شٳ ٳو ٳ
لّ اعحةـاه اَ٫حـياط;
ايعٴً ِّٛإىل اؿـٛضِ ايطّـاٖٹ ِو; ؿٔـ ٍِٛا٫جٸٔـاٍ بايطَّـاٖوٚ ،عٳـ ٳ
ل ٹ ٠اسا٤ٹ اسحٓصٸٍ.
ٚعلِّ إؿ ٍِ٬اؿح٬ف ايٌٸطػ يف ٚٳظٵ ٳ
ايًِّٗ إ ّ٫إٵ ٜحُٳٌٸهٛا ـُوٴٚشٹ ٹ٘ باٱمجاعٚ ،اْٸ ٢هلِ بـنيوٚ ،اَٸـا ْٳعٵـٔٴ ؾًُـا
ٍ َــا مل ميحــيطٵ
ْعحــاٴ اَ٫حــياطٳ يف ايــحطٗري ٜ ٫حٛشٻــتٴ عًٓٝــا ُــ٤ٞٷ; ٭ٕٻ اسحــٓصٸ ٳ
ِ ٜ ٫ٳطْٗٴ ـوٴ ٚاؾُ ـيٵ٤ٴ ايعــايَٓ ٞــ٘ َــاكاّٳ عايٝــا غ ـريٴ حــيطٍ ،ؾٗــ ٛبــام عًــ٢
باسعحٔٹ ـ ِ
لاًح٘.
(ٜٚ( )1حٛشٻ٘ٴ عً َٔ ٢قاٍ باَ٫حياط باسا ٤اسحٓصٍ ايهرري شلا; إما َيط بايهوٸ ايطاٖو ،ؾ ْ٘ ٜطٗـ ٴو َـع اْٻـ٘ٴ
ٜ ٫عكٌ ظٔ ٍٛاسيط ب٘; ٭ٕ ا٭قٌٻ  ٫ميحيط ظُٝع اشيا ٤ا٭نرو) ،ايِٝف عً. ٞ
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ٚباؾًُ ١بٓا٤ا عًَ ٢ا ٜٳظْ ٳٗوٴ َٔ اسٔٓٸـ َٔ جًٌ ِِٝا٭َو ٜٔاسِـاهِ هلُـاَ ،ـٔ
ظلٵٚ ٠علِّ اعحةاهِ اَ٫حياطِ ٳٜصتٴ إقاَٳـُ١
م ايٛٳ ٳ
علِّ اعحةاهِ جٌا ٟٚايٌٸطٛؾِ يف ٓٹلٵ ِ
لّ طٗــاهٳ ٹ ٠اسحــٓصٸٍ إما شٳـ ٳوَ ٣ٹـٔٵ ؾــٛم عًــ ٢نُـوٍّ طــاٖوٍٚ ،إبــلا٤
ايـلٸي ٌِٝعًــ ٢عٳـ ٳ
ايؿاهمِ بٓٝٳ٘ٴ ٚبنيٳ َا منو ٙيف [اسٌأي ١ايوابع.]١
ٍ يف اؿـٛض
اسٌأي ١ايوابع َٔ :١إٸ ايهٛىٳ اسًُ٤ٛٳ َٔ اسا٤ٹ ايٓٸصٍِ إما غُ ٹُ ٳ
ٳٜطْٗٴوًٜ ٫ٚ ،يّٴ ٓت َا٘٥ٹ ٚغٌٵ ٹً ٹ٘.
()1

اسٌأي ١اـاٌَ :١اسا٤ٴ ايهرري إما ايكٞٳ عً ٘ٝايهوٸ ؾياٍ جػريٸ ٙب٘ ٜطٗو...

ٔ ايهُـوِّ اسًكـ٢
ٌ ٹ٘ ؾكل َٳوٻ اْٸ٘ ٜ ٫ٳطْٗٴوٴ ،بٌ ي ٛجػٝٻـ ٳو َٹـ ٳ
ٌ ٳْؿْ ٹ
ع ىٚايٹ ٹ٘ َٔ قٹ ٳة ِ
ٚاَٸا َٳ ٳ
ٍ اؾُٝعٴ; ٭ْٸ٘ َا٤ٷ قًٌٝٷ ٫ق ٢لٌـا ،نُـا
ٔ٘ٴ عٔ ايهُوٸ ٳْصٴ ٳ
ت ٳْكْ ٳ
ش ٳ
ُ٤ٞٷ عٝزٴ اٚٵ ٳ
ل َـٔ اسحكـاطعني اقـٌ
ٍ اٜ٘ا; ٭ٕٻ نٌُٻ ٚاظٹـ ٺ
ع اشيا٤ٴ ايهُوِّ باسحػٝٸو ْٳصٴ ٳ
اْٸ٘ إما اْكط ٳ
لجٹـ ٹ٘ ٚاجٸٔـايٹ ٹ٘ إىل إٵ ٜـيٍٚٳ جػٝټـو اسحػٝٸـوٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ
َٔ نُوِّ ؾٝٴعٵ ٳح ٳةوٴ ٳبكا٤ٴ ايهُوِّ عًٚ ٢ٳظٵ ٳ
ل ىٚاٍِ ايحػٝټـو; ٭ٕٻ اسؿــوٚضٳ إٸ ايهُـوٻ مل
ل ميــو إيكــا٤ٴ نُـوٍّ آؿٳـ ٳو ٳبعٵـ ٳ
ؾــٜ ٬ٴعٵ ٳحةٳـوٴ ٳبعٵـ ٳ
ٍ ٓٚـاهٳ اؾُٝـعٴ َٴحٸٔـ٬
عُٻا ٜٴعٵ ٳح ٳةوٴ يف عٹٔٵ ٳُ ٹح ٹ٘ٚ ،اْٻ٘ٴ ىاٍ ايحػٝټوٴ عٔ اسحـٓصٸ ِ
ٳٜـٵوٴطٵ ٳ
ٚاظٹلا ؾٝٳطْٗٴوٴ اؾُٝع.
ل ٳى ٳٚاٍِ
لاهٍ يف ايهُـوِّ ؾٝـ٘ٹ ٳبعٵـ ٳ
ٳْ ٳعِٵ ٜٴعحٳ ٳةوٴ عًَ ٢ا َٳوٻ ٹَٓٸا َٹواها ظٴٍٔٛٴ اَحـياط َٹكْـ ٳ
جػٝټ ِو ٹ.ٙ
اسٌأي ١ايٌاكً :١جرةخٴ لاًٳ ُ١اسا ٤نػريِ ٹ َٔ ٙاُٝ٫ا ٤بايعًِ ٚبايةٝٸٓ ١عًَ ٢ـا
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١اسا٤ٴ اسحػٝٸو إما ايكٞٳ عً ٘ٝايهُـوټ ؾـياٍٳ جػٝٸـوٙٴ بـ٘ٹ ٜٳطْٗٴـوٴ ٫ٚ ،ظٳاشٳـ ١إىل إيكـا ٤نُـوٍّ آؿـو بٳعٵـلٳ
ىٚايٹ٘ٹ ،يهٔٵ بِٳوٵ ٹ إٵ ٜٳةٵك ٢ايهُوټ اسًُْك ٢عً ٢ظٳايٹ٘ٹ َٹٔٵ اجٸٔاٍِ اشيا٥ٹ٘ٹٚ ،عٳلٳِّ جػٝټوِٙٹ ،ؾً ٛجٳػٳٝٻوٳ بٳعٵ٘ٴ٘ٴ قةٵـٌٳ
ىٳٚٳاٍِ جػٝټوِ ايٓٸصٹٍِ ،ا ٚجؿوٻمٳ عٝزٴ مل ٜٳةٵلٳ َٹكْلٳا ٴه ايهُوٸ َحٸٔـ ٬باقٝـا عًـ ٢ظايٹـ٘ٹ ،جـٓصٻٍٳٚ ،مل ٜهــٹ يف
ايحٸطٗريٚ ،ا٭ٚىل إىاي ُ١ايحػٝټو اٚٸ ،٫ذِٸ إيكا٤ٴ ايهُوِّ اٚ ٚٳًٓٹ٘ٹ ب٘).
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ل عً ٢إُهاٍٍ...
َٳوٻٚ ،بايعلٍ ايٛاظٹ ٹ

ْاُ َٔ :ٍ٧قٛي٘ٚ( :ا٭ُٝا ٤عًٖ ٢نا ظحٌٜ ٢حةني يو غري ميو ،ا ٚجكـّٛٳ بـ٘ٹ
ل ِّ اؿُصٸٝٸـَٚ ،١ـٔ إطـ٬مِ
ايةٝٸٓٚ ،)2()١آاي١ٹ ظو ٳَ ٹ ١ايعٳ ٳٌُ بايظٔٸ ٜعـ  :آـاي ١عٳـ ٳ
ؿةٳ ـ ِو ايٛاظــلٚ ،مل ٜٳكُ ـِٵ ٳكي ٝـٌٷ عًــ ٢اعحةــاهِ ايحع ـلټ ٹك غــري يف َــٛاهكٹ
كي ٝـٌِ ظٴصٸٝٸ ـ ٹ ١ٳ
اؿكٛم.
اقٛاُٖا :ا٭ٚٸٍ; يظٗٛهِ اكيّـ ٹ ١ايِٻـٗاك٠ٹ يف اعحةـاهِ ايحعـلټك يف نُـٌِّ َٳـٛٵ ِه ٺك عٴـلٻدٵ
ُٗاك ٠عوؾاَٚ ،ا مٔٴ ؾَٗٓ ٘ٝا.
ل يف َــا مــٔٴ ؾٝــ٘ ٚإٕٵ نــإٳ ؾاًٹــكا ؾعًٝــ٘ اسٓحٗــ٢
ٚاَٸــا ظٴصٝٸــ ُ١قــ ٍِٛم ٟايٝٳــ ٹ
ٚايكٛاعل ٚاسٛشي ٚنِـ ا٫يحةاَ عًَ ٢ا ظٴه ،ٞنُـا إٻ احملهـٞٻ عـٔ ايـنٸؿري٠
إْٸ٘ اسِٗٛهٚ ،عٔ اؿلا٥ل :إْٸـ٘ٴ ظـاٖوٴ ا٭ٓـعاث ا٫جؿـامٴ عًٝـ٘ٚ ،عـٔ ا٭ًـحام:
ل ٹٚ ،ٙيف َـا
م اسٌـًِ ،ؿٔٓٛـا يف َـا يف ٜٳـ ٹ
ٓلٵ ِ
(اْٸ٘ٴ ٜٓ ٫ةػ ٞايِو ؾ ;)٘ٝ٭ٓاي ٹ ١ٹ
ض يــ٘ٚ ،ايٌٻــ ٳٝو ُ٠ايكطعٝــٚ ١اً٫ــحكوا،٤
ٜ ٫عًــِ إَ ّ٫ــٔ قةًــ٘ٚ ،يف َــا َ ٫ٴعٳــاهِ ٳ
ٚؾع ٣ٛقة ٍٛقٛي٘ يف ايحطٗري ،بٌ ٚايحٓص ٍٝبايٌٓة ١إىل بلْ٘)( ،)3نُـا يعًَّـ٘ٴ َـٔ
عٌِّ ايٓياع.
اسًٌُّاد عٓلِٖ  ٫اْٸ٘ٴ َٔ اؾواكٹ ٳَ ٳ
َٚــا ٚٳ ٳه ٳك َــٔ شــٛاثٹ ايٌٸـ٪اٍِ عــٔ منــا٠ٹ اؾًــل اسِــرت ٣إما نــإ ايةــا٥عٴ غــري
عــاهف( :عًــٝهِ إٵ جٌــأيٛا عٓــ٘ إما هاٜــحٴِ اسِــونني ٜٳةٝعــ ٕٛميــو ٚإما هاٜــحِ

(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١جرةخٴ لاًٳ ُ١اسا - ٤نػريِٙٹ  -بايعٹًِِْٚ ،بايةٝٸٓٚ ،١بايعلٍ ايٛاظٹلٹ عًـ ٢إُـهاٍٍ  ٫ٴٜحٵـوٳىُ ؾٝـ٘ٹ
ا٫ظحٝا ٚ ،بك ٍٛم ٟايٝلٹ ٚإٕٵ مل ٜٳهُٔٵ عاك ٫ٚ ،٫جٳرٵةٴخٴ بايظٔٸ اسطًل عً ٢ا٭ق.)٣ٛ
ٕ ؾٝـ٘ٚ( :ا٭ُـٝا ٤نًـٗا عًـ٢
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،314ٖ ،5اسعِٝـ ،١بـاث ايٓـٛاكه) ،ؾٚ .40ايـٓ ٸ
ٖنا ظحٌٜ ٢حةني يو غري ميو ا ٚجك ّٛب٘ ايةٝٸٓٸ.)١
( )3اؾٛاٖو ،قُل ظٌٔ ايٓصؿ ،ٞط 176ٖ ،6بحٔٸوف.
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 ًّٕٜٛٔؾ ٘ٝؾ ٬جٌأيٛا عٓ٘)( )1ظاٖو ٙقةٍٛٴ قٛيٹ ٹ٘ ٚإٕٵ نإٳ َٴِونا.
ٌٚ ،ينا ظٴهٞٳ عٔ اينٸؿري٠ٹ ُٚوؾِ
ٚيف ك٫ي١ٹ شٴٌٸ َا منو ي ٫ٛايهٌُٸ ْظوٷ ٚجأَٸ ٷ
ايلهٸ :َٚإْٸ ٞمل ا ٹقـٵ ي٘ عً ٢كيٚ ،ٌٍٝعـٔ ْٗاٜـ ١ا٭ظهـاّ اٱُـهاٍ ؾٝـ٘( ،)2بـٌ
ل ِّ ظٴصٸٝٸ ٹٓ ١عٝع ١ايع:ٕٝ
عٳ
ٳهمبا ٜٴِٝٴو إىل ٳ
ت ايرٻـٛثٹ اؿةٳـ ٳوٙٴ اْٻـ٘ ٫
ٌ اٜٻاَــا ذٴـِٻ إٕٸ ٓــاظٹ ٳ
(عــٔ هٳشٴـٌ ٓٳـًّ ٢يف ذــٛثٹ ٳهشٴـ ٍ
ًَّٔ ٢ؾ٘ٝٹ ؾكاٍٜ ٫ :ٴعٝلٴ ُ٦ٝا َٔ ٓ٬ج٘)(ٚ )3إٕٵ نـإٳ يف ميـو اٜ٘ـا إُـهاٍٷ َـٔ
ٜٴ ٳ
ٔ اسحـٓصٸٍ( :إْٸـ٘ٴ
شٗادٺ ،ؾا٭ٚىل اً٫حلٍ٫ٴ ٭ٓـٌِ اسٌـأي ١مبـا ٚٳ ٳه ٳك يف بٝـع ايـلټٖٵ ِ
ٜٴعٵ ٹًُٴ٘ٴ ظحٻٌٜ ٢حٔةػٳ ب٘)( ،)4بٌ ٚبكاعلَ ٠ٳٔٵ ٳًَو ُ٦ٝا َٳًـو اٱقـوا ٳه بـَ٘ ،ـع إٻ
يف كٹ٫يحٳُٗـــا ْٳظـ ـ ٷو; ٫ظحُـــاٍِ اًـــحٓاكٹ ايكةـــ ٍِٛيف ا٭ٚٸٍ إىل قاعـ ـلٳ ٹ ٠اٱٗـــواه ،اٚ
ؿٔ ِٖٛن ِٕٛاسـا با٥عاٚ ،ينا ٜكةٌ اؿةاه ٙيف ٚىِٕ اسةٝـع ٚنًٝـ٘ٚ ،ايرـاْ ٞؾٗـٛ
ؿٕټ َٔ اسلٻع.٢
ا ٳ
ِ يف قطـع
 ٫ٚٳجرٵةٴخٴ بايظٔٸ اسطًل عً ٢ا٭ق ٣ٛسؿٗ ِّٛٳَا كٳٍٻ عً ٢اعحةاهِ ايعٹًْـ ِ
ل ِّ كيٝـٌٍ عًـ ٢ظٴصٸٝٸـ ٹ ١ايظـٔٸ ،بـٌ
ايطٗاه ٠بعل ذةٛجٗا ،بٌ جملوٻ ٹك اً٫حٔعاثٹٚ ،عٳ ٳ
لَ٘ يف ٓـعٝع ١ىهاه ٠ايطًٜٛـ ١بعـل ًـ٪اي٘( :ؾـ ٕٵ ظٓٓـخٴ اْٸـ٘ قـلٵ
ٚايلٸي ٌٝعً ٢عٳ ٳ

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،371ٖ ،2ابٛاث اييٜاكاد ،باث َـا هـٛى ائـ ٠٬ؾٝـ٘ َـٔ
ايًةاَ ٚاسهإ) ،ؾَ .76ـٔ  ٫و٘ـو ٙايؿكٝـ٘ ،ايِـٝف ائـلٚم ،ط( ،258ٖ ،1بـاث اظهـاّ يةـاَ
اسًٔ ،)ٞؾٚ ،792ؾ( :٘ٝهاٜحُ.)ًّٕٜٛٔ ِٖٛ
( )2اؾٛاٖو ،قُل ظٌٔ ايٓصؿ ،ٞط.177ٖ ،6
( )3ايهـايف ،ايهًــ ، ٝط( ،404ٖ ،3ائــ ،٠٬بــاث ايوشــٌ ٜٔـًّ ٞيف ايرــٛث ٖٚــ ٛغــري طــاٖو عاســا اٚ
شاٖ ،)٬ؾ.1
(ًٚ )4ا ٌ٥ايِـٝع ،١اؿـو ايعـاًَ( ،ٞايحصـاه ،٠ابـٛاث َـا ٜهحٌـت بـ٘) ،بـاث ،6ؾ( .5 ،4 ،3ا٭طعُـ،١
ابٛاث ا٭طعُ ١احملوٸَ ،)١باث ،43ؾ.1
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ٓابٳ٘ٴ ٚمل اجٝكّٔٵ ميو)(.)1
ا ٳ
عتټ ا٫ظحٝــا ؟ ا٭قــ ٣ٛٳْعٳــِ ،إٕٵ مل ٜٳهُــٔٵ َعوٸٗــا يًًًٛٛــ;١
ٖٚــٌ ٌٜــحٳ ٳ
يكٛيــ٘ٚ(:إٕٵ ٜٴػٵٌٳــٌٵ اظــتټ إيــٞٻ)(ٚ ;)2ســا ٚٳ ٳه ٳك يف ا٫شحٓــاثٹ عــٔ ًــ٪ه اؿــا٥ت
اسحٻ ٳٗ ٳُ ،)3(١بٌ نٌُٸ َٴحٻ ٳِٗ.
خ ايةٝٸٓ ُ١عً ٢ايطّٗاه ٠قُلِّ ٳَخٵ
اسٌأي ١ايٌابع :١إما ا ؿا م ٚايٝل بٓصاًح٘ ٚقاَ ٹ
()4

ايةٓٝٸ...ُ١

٭قٛاٝ٥ٸ ٹ ١ٳكيًٗٝا عً ٢كي ،ً٘ٝبٌ يعلِّ إط٬مٍ يف كي ٌِٝا٭ٚٸٍ ،بـٌ ٚيـ ٛجعاهٗـا
نإٳ اسوشعٴ قاعٹل ُ٠ايطَّ ٳٗاهٳ ،٠ا ٚاًحٔٵعابٴٗا.
خ ايةٝٸٓحـإ ؾ ْٸـ٘ بعـل جٌـاقُطُٗا ٜوشـع إىل
َ٘ٓٚٴ ظ ٳٗ ٳو اؿُهْـِٴ يف َـا يـ ٛجعاهٳٗٳـ ٹ
قاعل ٠ايطٗاه.٠
ْعِ إٕٵ ناْخ بٓٝٸ ُ١ايطّٗاهٌَ ٠حٓل ٠إىل آٌٍ  ٫جٴ ٳعاهضٴ بٝٸ ٳٓ ُ١ايٓٻصاًٳ ،١نُا اْٸ٘
ي ٛناْٳخٵ بٝٸ ٳٓ ُ١ايٓٻصاًـٌَ ١ـحٓل ٠إىل اًحٔـعابٗا ٚناْـخٵ بٝٸٓٳـ ُ١ايطّٗٳـاهٳ ٹٌَ ٠ـحٓل ٠إىل
ايعًِ  ٫جعاهٗٗا.
لدٵ ايةِّٓٝٳــ ُ١عًــ٢
ل بٗــا إما ُٳــ ِٗ ٳ
بــٌ يــ ٍٝســلٸع ٞايٓٻصاًــ ١با٭ٓــٌ إٵ ٳِٜٵــ ٳٗ ٳ
ط ٳٗاهٳ ٹجٗا بايعًِ.

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،422ٖ ،1ابٛاث اييٜاكاد يف ابـٛاث ايطٗـاه ،٠بـاث جطٗـري
ايةلٕ ٚايرٝاث َٔ ايٓصاًاد) ،ؾ.8
( )2اسٔله ايٌابل ،ط( ،219ٖ ،2باث َا هٛى ائ ٠٬ؾ َٔ ٘ٝايًةاَ ٚاسهإ ،)...ؾ.70
(ًٚ )3ا ٌ٥ايِٝع ،١اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ا٭ً٦اه) ،باث.8
(ْٕ )4ٸ اسٌأي( :١إما اؿاٳ م ٚايٝل بٓصاًح٘ ٚقاَخٹ ايةٝٸٓ ١عً ٢ايطّٗاه ٠قُلَِّٳخٵ ايةٓٝٸٚ ُ١إما جعـاهض ايةٝٸٓحـإ
جٌــاقطحا إما ناٳْ ـخٵ ايةٝٸ ٳٓ ـ ُ١عًــ ٢ايطّ ٳٗ ـاهٳ٠ٹ ٌَــحٓل ٠إىل ايعًــِٚ ،إٕٵ ناْــخ ٌَــحٓل ٠إىل ا٭ٓــٌ جٴك ـلٸ ٴّ ب ٝٸٓ ـ١
ايٓٸصاً.)١
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ل ٚايةٝٸٓـٚ ،١إٕٻ اسكـلٻ ٳّ ٹَٓٵٗٴُـا َـا يـٛ
بٌ ٚننا ايهّ٬ٴ بايٓٸٌةٳ ٹ ١إىل إؿةاهِ م ٟايٝٳـ ٹ
عٔٹـ ٷو يف
ني َٴٓٵ ٳ
ل إىل ا٭ٌٓ ،ؾايحٸعاهٴضٴ بنيٳ ا٭َـاهٳج ِ
ِ يف قٹ ٳةاٍِ اسٌحٓٹ ٹ
ل إىل ايعٹًْ ِ
اًحٳ ٳٓ ٳ
َا مل ٜعًِ ٌَحٓلٴ ُ٤ٞٺ َُٓٗا ،ا ٚناْحا ٌَحٓلجني إىل ايعًـِٚ ،إ ّ٫ؾحٴكـلٻّٴ اسٌـحٓلُ٠
ل ٹ ٠إىل ا٭ٓــٌَٚ ،ــع اًــحٓاكٹ نُ ـٌٍّ َُٓٗــا إىل ا٭ٓــٌ ٜٴٓ ـا
ِ عًــ ٢اسٌــحٓٹ ٳ
إىل ايعٹًْ ـ ِ
ِأ ُٗاكٳ ٹج ُِٗا.
ايحكلټّٴ ٚايحأؿټوٴ بحكلَ ِٜٳٓٵ ٳ
()1

ل اهبٳ ٳع ١باٯؿو...
ل اذٓإِ بأظلٹ ا٭َوُٚ ِٜٔٳ ِٗ ٳ
اسٌأي ١ايرآَ :١إما ُٳ ِٗ ٳ

ؾٌٗ جعاهض اٱذٓني باٱذٓني ٜٚةك ٢اٯؿوإ  -نُا يف اسنت  -اٜ ٚٴعٳـلٸ ا٭هبٳعٳـُ١
بٝٸٓــٚ ١اظــل ،٠ؾححٌــاقطا ،اٜ ٚــوشٸػٴ ا٭هبعــ ١با٭نروٜــٚ ١ا٭قٛاٝ٥ــٚ ;١شــٙٛٷ  ٫فــاٍ
ٌ اسعاهٳٗٳـ ٹ ١بـنيٳ
يٮَ ٍٚع جٌاٌْ ٟٚة ١كي ٌٝظٴصٸ ١ٝايةٝٸٓ ١يًصُٝع ،ؾـٚ ٬ٳشٵـ ٳ٘ ؾعٵـ ِ
ل ٳك اسعحـاٳ يف ايةٝٸٓـ١ٹ عًـً ٢ـة ٌٝايَّ٬بِـو ،
اذٓنيٚ ،شعٌ اٯؿو َوشعـا; ٭ٕٸ ايحعـ ټ
ٜع ٜ :عحا ؾٗٝا إٵ ٜ ٫ه ٕٛاقٌ َٔ اذٓني.
ًٳ ـًَُّٓا جٳعٳ ـلټ ٳك ايةٝٸٓ ـ١ٹ ،يه ـٔٸ اسحع ـلِّك َٓٗــا ٜٴعٳ ـاهضٴ ايٛاظــل ؾححٌــاق  ،نُــا إٻ
ا٭نرو ٫ ١ٜجٴٛشٹتٴ ايرتٸشٝػ يف اكيّ ٹ ١ا٭ظهاّ ،ايـ

ٖـَ ٞٳـٛٵ ِهكٴ اؿةـاه ايرتاشـٝػ،

ؾهٝـ مبا مٔ ؾ ٘ٝاينْ ٫ ٟحعل ٣إي!٘ٝ
خ
ٚاؿآٌ :إٕٻ ايرتٸشٝػٳ بِ٤ٞٺ ناً٫حل ٍِ٫ب٘ َٴعحٳاطٷ إىل كي ،ٌٍٝؾهٌُټ َا ذٳةٳـ ٳ
َٴ ٳوشٸعٝٸح٘ ْأؿن ب٘ ٚإ ّ٫ؾ.٬
ٔوٴ ؾ ٘ٝعًَ ٢كلٹاهِ
ٚبعةاه٠ٺ اؿو :٣ايرتشٝػٴ َٴطًكا عً ٢ؿ٬فٹ ايكاعل ،٠ؾٝٴكحٳ ٳ
ك٫ي ٹ ١ايلٸي.ٌٝ
عًِّــ ٹ٘ َٹــٔٵ إٻ ا٭قــ ٣ٛايحعــلٸ ٟإىل اسوشٸعــاد غــري
ٜ ٫ٚٴٓــايف َــا مٳنوٵْٳــاٙٴ يف َٳ ٳ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١إما ُٳِٗلٳ اذٓإِ بأظلٹ ا٭َوُٚ ِٜٔٳٗلٳ اهبٳعٳ ١بـاٯؿو ميهـٔ  -بـٌ ٜ ٫ةعـل  -جٌـاقُ ُ ا٫ذـٓني
با٫ذٓنيٜٚ ،ةك ٢اٯؿو.)ٜٔ
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اسٓٔ ;١ٓٛ٭ٕٻ ميو اٜ٘ا َٔ شَٗ ١ا اًـحؿلْاَ ٙـٔ اكيّـ ٹ ١ايرتاشـٝػٚ ،مل ٌْـحؿل
ايحعلٸ َٔ ٟاكيّ ١ا٭ظهاّ إىل غريٖا.
اسٌأي ١ايحاًع :)1(١ايهوٸ ١ٜجرةخٴ بايعًِ.
ٚ ٖٛٚاٗػٚ ،ايةٝٸٓ ;١سا عوؾخٳ َٔ اً٫حكواَٚ ،٤ـا ميهـٔ اً٫ـحؿاكَٓ ٠ـ٘ َـٔ
عُ ّٛظٴصٝٸحٗاٚ ،يف ذةٛجٗا بكٓ ٍٛاظت ايٝل ٚش٘ٷ ٚإٕٵ نإ  ٫ىً َٔ ٛإُهاٍٍ;
خ َٔ قُٔٛهِ كيً٘ٝٹ; يعلّ عُ ٍّٛؾ.٘ٝ
سا عٳ ٳوؾْ ٳ
ل ٹَ( :٠ٳـٔٵ ٳًَـو ُـ٦ٝا َٳًـو اٱقـواهٳ
ٌ ايلٸيٌٝٴ ؾَ ٘ٝٳا مٳنوٵْٳـا َٹـٔٵ قاعٹـ ٳ
إ ّ٫إٵ ٜٴصٵ ٳع ٳ
ب٘)ٚ ،ؾ ٘ٝاٜ٘ا إُهاٍٷ.
اٜ ٚٴٌحٳؿاكٴ َٔ ظٴصٸٝٸ ٹ ١اؿةاهِ ايةا٥عِ مبكلاهِ اسةٝع.
ع ٢اً٫حكوا ٤ؾ ٘ٝاٜ٘ا.
اٜ ٚٴلٻ ٳ
خ َ ـٔ
ٚاٱُــهاٍ ٜحــأجٸ ٢يف إؿةــاه ايعــلٍ ايٛاظــل اٜ٘ــا; ْظــوا إىل َــا عٳ ٳوؾْ ـ ٳ
إط٬مِ كي ٌِٝظٴصٸٝٸ ١ؿا ايٛاظل ٚظٗٛهِ كي ٌِٝايِٸٗاك ٠يف ايحعلٸك.
()2

اسٌأي ١ايعاُو :٠ٳٜعٵوّ ُوثٴ اسا٤ٹ ايٓٻصٍ إ ٫يف اي٘ٻوٚه...٠
يٲمجاعِ ٚجٳظاؾُ ِو ا٭ؿةاهِ ،بٌ ٚك٫ي.)3(...١
ٚهٛى ًك ٘ٝيًعٳٛٝاْاد; يٮٌٓ; ٚاًحُواهِ ًري٠ٹ اسًٌُني.

ل ِّ
ٚنــنا هــٛىٴ ًٳـكٝٴ٘ٴ يٮطؿــاٍ غــري اسُٝٸـيٚ ٠اسُٝٸـي ;٠ســا َٳـوٻ َــٔ ا٭ٓـٌِ ٚعٳـ ٳ
 ٞبايٓٸٌــة ١إيٝــ٘ٚ ،مل ٜٳرٵةٴ ـخٴ
ايكــاطع يعــلِّ نْٛٹ ـ ٹ٘ َــٔ اٱعاْــ ١عًــ ٢ا٫ذــِ; إم ْ ٫ٳٗٵ ـ ٳ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١ايهُوٸٜٸ ُ١جٳرٵةٴخٴ بايعًِٚ ،بايةٚ ،١ٓٝيف ذةٛجٗا بكٓ ٍِٛٳاظٹتٹ ايٝٳلٹ ٚٳشٵ٘ٷ ٚإٕٵ نـإ  ٫ىًـ ٛعـٔ
إُهاٍٍ ،نُا إٻ يف إؿةاهِ ايعٳلٵٍِ ايٛاظٹلٹ اٜ٘ا إُها.)٫
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١ووّ ُوثٴ اسا ٤ايٓٸصٍ إ ٫يف اي٘ٻوٚهٚ ،٠هٛىٴ ًٳك٘ٝٴ يًعٛٝاْاد ،بٌ ٚيٮطؿـاٍ اٜ٘ـا
ٚهٛىٴ بٝع٘ َع اٱع.)ّ٬
(ٖٓ )3ا بٝاض يف اسـط ٛمبكلاه نًُ.١
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بايٓٸٌة١ٹ إىل غري اسهًّؿني ؾَ ٘ٝؿٌل ،٠ظحٻٜ ٢ٴكاٍٳ :إْٸ٘ َـٔ اٱٜكـاع يف اسؿٌـلٖٚ ،٠ـٛ
قةٝػٷ.
َٴ٘اؾا إىل اساْعِ َٔ آٌِ ايك٘ٝٸ ١إ ّ٫يف اؾُُٵً.١
ٚهــٛىٴ بٝعٴ ـ٘ٴ; ؾــٛاىِ اْ٫حؿــاعِ بــ٘ ،ؾٗــَ ٛٳ ـاٍٷ ٳَةٳ ـاؾٷ ٚمل ٜٴعٵً ـِٵ نْٛٴ ـ٘ٴ ٹَٔٵ ـلاقا
يًٛش ٙٛايٓٻصٌ ١يف هٚا١ٜٹ ؼـ ايعك.ٍٛ
ل ِّ اسٓؿع ١احملًًّ.١
عٳ
ل ِّ ٳذةٛدٹ اسٓعِ ؾٗٝا اٜ٘ا إ َٔ ّ٫شٹ ٳٗ ٹ ١ٳ
عٳ
َ٘اؾا إىل ٳ
ل ِّ
ْعِ ٜٴعٵ ٳح ٳةوٴ اٱعّ٬ٴ يًُِرت ،ٟنُا ٚٳ ٳه ٳك يف بٳٝعِ ايلټِٖٔ اسحٓصٸٍ; بٓا٤ٶ عً ٢عٳ ٳ
اؿحٔـــاِٖ ٚشـــٛث اٱعـــ ّ٬بايـ ـلټٖٔٚ ،يـــ ٛمب٬ظظـــ ١جعًًٝـــ٘ بكٛيـــ٘( :ظحـــ٢
عًّحٹـ ٹ٘ ٳ ٜٳحعٳـلٻ ٣إىل ٳَٓٵـع نُـٌِّ
٘ا يهٓٸ٘ٴ يعُ ِّٛٹ
ٌٜحٔةػ) ،ؾاؿُهِْٴ ٚإٕٵ نإٳ ٳج ٳعةٸلٜٳا َٳعٵ ٳ
ٍ.
ص ٍ
ٳْ ٹ
ل ِّ اسٓٳؿعٳــ ٹ ١احملًًّــ ١يــً٘ ،ـــ٣ٛ
شٗٳــ ٹ ١عٳــ ٳ
إ ٫إٵ ٜٴكــاٍ :إٕٻ ميــو يف ايةٝــعِ َٹــٔٵ ٳ
ت اٱعّ٬ٴ يٜٓ ّ٬٦حؿعٳ اسِـرت ٟبـ٘ اسٓـاؾع احملوٸَـ ،١ؾـٜ ٬ٴكـاَٴ بـ٘
ش ٳ
اً٫حٔةاؾ ،ؾ ٳ ٛٳ
ع احملًًَّـ١ٹ يف اسـاٜ ٤ٴٛشٹـتٴ
اسا٤ٴ اين ٟي٘ َٳٓـاؾٹعٴ قًًَّـ ،١يهٓٸـ٘ َـلؾٛعٷ بـإٔٻ َـٛهِ ٳك اسٓـاؾٹ ِ
ى اٱعٖ ،ّ٬نا.
نٕٛٳ غا١ٜٹ اٱع ّ٬ؾ ٘ٝاعِٸ  ٫شٛاىٴ ٳجوٵ ٹ
َٴ٘اؾا إىل اظحُاٍِ نٚ ِٕٛٴشٛثٹ اٱع ّ٬اظرتاىا َٔ:
ٚقٛعِ اسِرت ٟيف اؿواّ ايٛاقع ،ٞاسِـحٌُِ عًـ ٢اسؿٌـل ٠اسًيَـ ،١ؾ ْـ٘ ظـواّٷ
عكٚ ٬إٕٵ نإ ؾ ٘ٝجأَټٌ.
ٔ
ّ َٹـ ٳ
اَ ٚــٔ شٗـ١ٹ ٹقًّـ ٹ ١ٳَٓٵؿعٳـ ٹ ١اسةٝـعِ اسٛشٹةٳـ ٹ ١يكًّـ ٹَ ١ايٝٸحٹـ ٹ٘ ،ؾعـلٳّٴ اٱعــ ِّ٬غٹـ ٌّ
ايةا٥ع.
ٚؾ ٘ٝاٜ٘اْ :ظوٷ ظاٖو; إمٵ يٍٝٳ ميو َٔ ايػّٸ احملوٸّ يًةٝعًٝٚ ،ص ٤ٞايهّ٬ٴ
إٕٵ ُا ٤اهلل.

فصنٌ
املاء املستعمن يف الىضىء
س ٚاـ ٳةز...
ل ٹ
قٛي٘ :طاٖوٷ َٴطِّٗ ٷو َٔ اؿ ٳ
ب ٬إُهاٍٍ عٓلْا; يٮٌٓ; اًحٔعابا ٚإط٬قا ٚقاعل ٠يف اؾًُ.١
لٕٵ  ٫إُــهاٍٳ يف ط ٳٗاهجٹ ـ ٹ٘;
ع طٗــاهٳ ٹ ٠ايةٳ ـ ٳ
لس ا٭نــا ؾُٳ ـ ٳ
ٚاَٸ ـا اسٌــحعٌُ يف اؿ ـ ٳ
يٮٓـٌ قاعــلٚ ٠عٴَُٛــا ٚاًحٔــعاباٚ ،هؾعٴـ٘ٴ يًـٳةٳـز; يٲطــ٬م ٚاً٫حٔــعاث
ل ِّ اسـِّٕٔ يف ُ٤ٞٺ.
ٚعٳ ٳ
ل ِّ ذٴةـــٛدٹ َـــا ٜٴكِّٝـ ـلٴ
لس اٜ٘ـــا; يعٳــ ٳ
ٚا٭قـــ ٣ٛشـــٛاىٴ اًـــحعُاي٘ يف هؾـــع اؿــ ٳ
ـِّٕٔٴ ايعَُٛاد ،اٜ ٚٴـٵـ ِوطٴ عـٔ ا٭ٓـًٌ ،ٹـ ٣ٛاسٓكـ ٍِٛعـٔ
اٱط٬قادٹ ،اٜ ٚٴ ٳ
ابٔ ًٓإ َٔ قٛي٘ ٫( :بأَ باي ٤ٛٗٛباسا ٤اسٌحعٌُ ،ؾكاٍ :اسا ٤اينٜ ٟػٌٌ بـ٘
ايرــٛث اٜ ٚػحٌــٌ بــ٘ ايوٸشٴـٌٴ َــٔ اؾٓابــ ٫ ١هــٛى إٵ ٳ ٜٳح ٳٗٛٻـأ َٓــ٘ ٚاُــةاٖ٘ٚ ،اَٸـا
نٙٴ
اينٜ ٟحٗٛٸأ ايوٻشٴٌٴ ب٘ ؾٝػٌٌ ب٘ ٚشٗ٘ ٜٚل ٙيف ُ٤ٞٺ ْظٝــٺ ؾـ ٬بـأَٳ إ ٜأؿٴـ ٳ
غٝٵ ٳوٙٴ ٜٚحٗٛٻأ ب٘)(.)1
صاًٳـ ٹ ١عًـ٢
 ٫ٚك٫ي ١ؾ ٘ٝعً ٢اسٓع; ٫ظحُاٍ نـ ِٕٛاسٓـع َـٔ شٹٗٳـ ٹٚ ١ٴشـٛكٹ ايٓٻ ٳ
ٕ اؾُٓٴت ،نُٳا نإٳ َٴ ٳح ٳعاهٳؾا ًٳابكا ظٝزٴ نـإٳ بٓـاٖ٩ٴِٵ عًـ ٢إىايـ ١ايٓصاًـ ١عـٔ
لِ
ٳب ٳ
ابلاْٹِٗٵ ظـنيٳ ا٫غحٌـاٍِ ،نُـا جِٵـ ٳٗلٴ بـ٘ٹ ا٭ؿٵةٳـاهٴ ،ؾـ ٬إطـ٬مٳ ٜٴكْطـعٴ بـ٘ٹ ا٭ٓـٍٛ
ٚايعٴَُٛاد.

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِـٝف ايطًٛـ ،ٞط( ، 221ٖ ،1بـاث اسٝـاٚ ٙاظهاَٗـا َٚـا هـٛى ايحطٗٸـو بـ٘،)...
ؾ.13
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َٴ٘اؾا إىل قٛيٜ٘ ٫( :حٗٛأ َٓ٘ ٚاُةاٖ٘) َٔ شٗ١ٹ إهشاعِ اي٘ٸُريِ اجملوٚهِ إىل
ٌ اسـا٤ٹ اسيبـٛهِ بهـ ٬قٹٌٵـ ٳُ٘ٝٹ ٹقٌـُا ٚاظـلا ٜ ٫ٚهـٕٛٴ ميـو إ ّ٫بـإٔٵ
اسا٤ٹ ٜٴِٵ ٹعوٴ عُٵـ ِ
ٜهٕٛٳ اساْعٴ َاْعـا ٚاظـلاَ ،ـع إٻ قٛيـ٘ٚ( :اُـةاٖ٘) ٜٴوٵُٹـلٴ إىل ظُِٗـٛهِ اسـاْع عٹٓـلٳ
علا َٳعٳـ٘ٴ يف اؿهـِ ٫ٚ ،ميهـٔ
ٌ اٱَاّ غٝٵ ٳوٙٴ ا( )1نإٳ َرً٘ َٴحٸ ٹ
اسـاطت ظح ٢شٳ ٳع ٳ
صاً ;ُ١إمٵ ٖٴـ ٳ ٛايـن ٟنـإ َٳعٵوٚؾـا عٓـل ايـوٸاٚ ،ٟٚنـإٳ
ميو إ ّ٫إٵ ٜهٕٛٳ اساْعٴ ايٓٻ ٳ
هٔٴ اؿُهِْٴ عً٘ٝٹ ب ؿامِ َا ٜٳِٵ ٳٗلٴ ب٘.
مي ٹ
َٴ٘اؾا إىل مجً١ٺ َٔ ا٭ؿةاهِ اي

ٌٌ ؾٝـ٘
ٜٳظْ ٳٗوٴ َٓٗا ن ٳواٖٳ ُ١ا٫غحٌاٍِ مبا٤ٺ اغحٳ ٳ

اؾُٓٴت.
ْعِ ا٭ظـَ ُ ٛـع ٚشـٛكٹ غـري ٙايحصٓٸـت عٓـ٘; سـا َٳـوٻ َـٔ هٚاٜـ١ٹ عةـل اهلل بـٔ
ًٓإٚ ،ايؿح ٣ٛب٘ َٔ بعت ا٭ًاطني(ٚ ،)2جأٜٸل ٙمبا كٳٍٻ عً ٢اسٓعِ َٔ ا٫غحٌـاٍ
ٌ ب٘ٹ اؾُٓٴتٴ ٚٚٳيلٴ اييٸْا ٚايٓٸآت(.)3
ٌ ٳ
ٌاي ٹ ١اؿُٻاّ َٴ ٳعًَّ ٬بأْٸٌٌٜ٘ٝ :ٴ إيَ ٘ٝا اغْ ٳح ٳ
بػٴ ٳ
ٚاَٸا اسٌحعُٳٌٴ يف اً٫حٓصا٤ٹ ٚي َٔ ٛاية ٍِٛنُا ٖ ٛاسٔوٻؾٴ ب٘ يف ن ِّ٬مجعٍ،
بٌ يف طٗاهُٝ ٠ـٓا ا٭نا:
ط ايةــٍِٛ
اْٸـ٘ ظـاٖوٴ نـٌِّ َـٔ اطًـل اً٫ـحٓصا ٤بٓـا٤ٶ عًـ ٢نـ ٍٛإط٬قـ٘ ســوٳ ِ
ش ٳُاعٳـ ـٚ ،١عًٝـــ٘ ميهـــٔ اً٫ـــحلٍ٫ٴ ب ط٬قـــادٹ اً٫ـــحٓصاٚ ،٤إٕٵ نـــإ
بِـــٗاك٠ٹ ٳ
اٱْٔافٴ إٻ اًحعُاٍٳ اً٫حٓصا ٤يف غٌٌ كوط ايػا ٥يف َكابٌ كـوط ايةـ ٍٛيف
ايهرو ٠عٝز ميٓع عٔ اً٫حل ٍ٫ب ط٬قاج٘(.)4

( )1ننا يف اسـطٚ ، ٛائٛاث.ٔ :
( )2كحًـ ايِٝع ،١ايع ١َ٬اؿً ،ٞط ،233ٖ ،1يف ٖن ٙاسٌأي ١ؿ٬ف ط ٌٜٛؾواشع.
( )3جٗنٜتٴ ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،373ٖ ،1باث كؿ ٍٛاؿُٸاّ ٚآكاب٘  ،)ً٘ٓٓٚؾ.1
( )4نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف ا٭ْٔاه ،ٟطٚ ،351 - 350ٖ ،1قل ْكٌ بعت نًُاج٘ َحٔوٸؾا ؾٗٝا.
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ْعِ ميهٔٴ ايحٌُټوُ برتى اً٫حؿٔاٍ يف هٚا ١ٜقُٸل بٔ ْعُـإ( :اًـحٓص ٞذـِ
ٜكع ذٛب ٞؾ ،٘ٝقاٍ ٫ :بـأَ)(ٚ ،)1هٚاٜـ ١ا٭ظـ( :ٍٛاؿـوطٴ َـٔ اــ ٤٬ؾأًـحٓصٞ
باسا ٤ؾٝكعٴ ذٛب ٞيف اسا ٤ايـن ٟاًـحٓصٝخ بـ٘ ،قـاٍ ٫ :بـأَ)( ،)2ؾـ ٕٻ غًةٳـ ١غٌٵـٌ
ل بُُ٘ٝٳ ٹ ١جـوى اًحؿٔـاٍِ اٱَـاّ  هٴبٻُـا ٜٴؿٝـلٴ ايٛذـٛمٳ
عٌٍّ ٚاظٹ ٺ
ـوشٝٳٔ يف َٳ ٳ
اس ٳ
بايعٴُ.ّٛ
خ َـٔ ايـوٸٚاٜحني اسعح٘ـلجني
ؾٗ ٛب ط٬ق٘ َـع ايِـو ٚٹ اٯجٝـ ١طـاٖوٷ; سـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
ل ِّ اــ٬ف اؿـوٚ ،٣عـٔ بٳعٵ٘ٹـِٗٵ اْٻـ٘ٴ
بلع ٣ٛبع٘ٹ ِِٗٴ( )3اٱمجاعٳ عً ٘ٝجاهٚ ٠عٳـ ٳ
َعؿٛٷ عٓ٘(.)4
َِٓٚأ اـ٬ف اؿح٬فٴ اً٫حؿاك َٔ ٠ا٭ؿةاه:
ؾةنيٳ ٳَٔٵ ٜلٻع ٞاْٸ٘ يـ ٍٝؾٗٝـا إْ ّ٫ؿـٞٴ ايةـأَ ٖٚـٜ ٫ ٛٴٓـايف ايٓٸصاًـ ،١ؾٝٳصٵُٳـعٴ
بٗٓٝا ٚبنيٳ َا كٳٍٻ عً ٢اْؿعاٍِ ايكً ٌٝبايٓٸصاً ١بـا٫يحياَّ ،ـع نٛٹْٗـا َٳعٵؿُـٛٸا عٓٗـا،
ؾٜ ٬ٳٓٵصٴٍٴ َ٬ق.٘ٝ
ٚبـنيٳ قا٥ـٌٍ بــإٔٻ اسٌــحؿاكٳ عٴوٵؾــا َــٔ ْؿــ ٞايةــأَ ؿٴٔٓٛــا َــع إٻ ايػاي ـتٳ يف
ـٔٻـٕٴ بٗـا
صاًٳـ ٹٚ ١ايطَّٗٳـاهٳ ٹ ٠بـا٭َو بايػٳٌٵـٌ ا ٚبػٳٌٵـٌ ايرٻـٛثٹ ؾٝٴ ٳ
ا٭ؿةاهِ ٳب ٳٝإٴ ايٓٻ ٳ
ل ُ٠اْؿعاٍِ ايكً.ٌٝ
قاعٹ ٳ
ٚهٴبٻُا ٜٴلٵؾعٴ ميو :بإٔٻ اًحظٗاهٳ ايطّٗٳـاهٳ ٹَ ٠ـٔ ْؿـ ٞايةـأَ يـ ٍٝإَ ٫ٹـٔٵ اشـٌِ
ل ِّ
ٍ ٚاسحٓصٍِّ إىل َ٬قٗٝا ،ؾ ما ظٳهِ اٱَاّ بعٳ ٳ
ص ِ
صاً َٔ ١ايٓٻ ٹ
ً ٳواٜٳ ٹ ١ايٓٻ ٳ
اهجٹهاىِ ٹ
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،86ٖ ،1باث ٓؿ ١ايٚ ٤ٛٗٛايؿوض َٓ٘ ٚايٌـٓٸٚ ١ايؿ٘ـ١ًٝ
ؾ ،)٘ٝؾ.76
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،13ٖ ،3ايطٗاه ،٠باث اؿحَ ٬ا ٤اسطو باية ،)...ٍٛؾ.5
( ٖٛ )3ابٔ إكه ،ٍٜاْظو ايٌوا٥و ،ط.184ٖ ،98 - 97ٖ ،1
(َٓ )4حٗ ٢اسطًت ،ايع ١َ٬اؿً ،ٞط .143ٖ ،1ايِٗٝل يف ايننو ،٣ط .83ٖ ،1ايةٝإ.102ٖ ،
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ايةأَِ اًحظٗوْا َٓـ٘ ايطَّٗـاهٚ ،٠اسؿـوٚضٴ ًٴـكٖ ُ ٛـن ٙايكاعـل ٠يف اسكـاّ; يًعًـِِ
ل ِّ ًوا١ٜٹ ايٓٸصاً ١إىل اس٬قٖٓ ٞا ٚإٕٵ جوكٻ ٳك ا٭َوٴ بـني عـلِّ ًٹـواٜٳحٗا َـٔ احملـٌٸ
بعٳ ٳ
إىل اسا ،٤ا َٔ ٚاسا ٤إىل َ٬قٝـ٘ ،ؾٝةكـ ٢كيٝـٌٴ اْ٫ؿعـاٍِ ْٚؿـ ِٞايةـأَِ عاهلٹُٹـا َـٔ
ل ِّ ايلٸ٫ي ٹ ١عً ٢ايطَّٗاهٳ.٠
عٳ
ٳ
ع ايٝلٹ عٔ عُ ِّٛقاعـل ٠اْؿعـاٍ اسـا ٤ايكًٝـٌ
ًًَُّٓا كٚهإٳ ا٭َوِ بنيِ ٳهؾْ ِ
قًخٴ :ٳ
ٚقاعــلً ٠ــوا ١ٜايٓصاًــَ ١ــٔ اسحــٓصٍٚ ،إٕٻ َــع اي ـلٸٚهإ ٜحع ـٝٻٔ هٳؾْ ـعٴ اي ٝـلٹ عــٔ
ل ِّ عٴُ ٍّٛيؿظـ ٞؾٝـ٘ ،ظحٻـٜ ٢ٳًْـ ٳيّ ؿٴـوٚطٴ ؾـوٵ ٺك َٓـ٘ ؽٔٔٝـا ؾٝـ٘ ،إ ّ٫إٻ
ايرٸاْ ;ٞٹي ٳع ٳ
ع ايٝـلٹ عـٔ عُـ ّٛاْؿعـاٍ اسـا ٤ايكًٝـٌ; ــوٚطِ
اسحعٝٸٔ يف اسكاّ ا٭ٜ ،ٍٚعـ  :ٳهؾْـ ٳ
ايكً ٌِٝايٛاهك اس٪ذٸو يف ايطٗاه ٠عٔ ٖنا ايعُ ّٛعٴوؾا.
ٌ٘ٴ ب٘ نُـا
ع إٻ اسا ٤ايؿٜ ْٞ٬ٴطِّٗوٴ احملٌٸ ٜ ٫ٳؿْ ٳِٗٴ ٳج ٳٓصټ ٳ
ف إما ًٳ ٹُ ٳ
مبعٓ :٢إٻ ايعٴوٵ ٳ
ًٝأج ٞجٝٗٛعٴ٘ إٕٵ ُا ٤اهلل يف ايػٴٌايٚ ،١ظ٦ٓٝنٺ إما كٳاهٳ ا٭َوٴ بني ؽٔـ ٕٝكيٝـٌِ
ل ٹ٠
ع ايٝٳـل عٳـٔٵ قاعٹـ ٳ
اْ٫ؿعاٍ بٗنا ايؿوك اينٜ ٫ ٟٳؿْ ٳِٗٴ ايعوفٴ ُٴـُٴٛي٘ٴ يـ٘ٚ ،بـنيٳ ٳهؾْـ ِ
صاًٳ ٹ َٔ ١اسحٓصٸٍ ،اي
ًواٜٳ ٹ ١ايٓٻ ٳ
ٹ

ٖ ٞاَوٷ اهجهاىٟٷ عٓلِٖ ،نإ اسحعٝٸٔٴ ا٭.ٍٚ

خ ٹَٔٵ ٳكعٵ ٳ ٣ٛاٱمجاع جاهٚ ٠علّ اـ٬ف اُؿو.٣
َ٘اؾا إىل َا عٳ ٳوؾْ ٳ
ل ايػٴٌــاي ٹ١
ل بٓآ٥ــا عًــ ٢طٗٳـاهٳ ٹَ ٠ٴطًْـ ِ
ٌ ٳبعٵـ ٳ
ٚعًــ ٢نُـٌِّ ظــاٍٍ ؾــا٭َوٴ عٓــلْا ًٳـٗٵ ٷ
ل ٠اسٓكّٝٳـ ٹ ١يًُعـٌٸ يف اسكـاِّ َٴطِّٗـ ٳو ٠يـ٘،
اسطٗٸو٠ٹ يًُعٳٌٸ اسؿوٚضِ إٻ ايػٳٌٵً ١ايٛاظٹـ ٳ
ؾٝهــٕٛٴ طــاٖوا ،بــٌ ًــٝص ٤ٞإٕٵ ُــا٤ٳ اهلل إٻ اســ٪ذِّ ٳو ٠يف جطٗـري احملـٌٸ ميهـٔٴ ايكــٍٛٴ
بطٗاهجٗا ٚي ٛمل ٜٴعٵكٌٵ طٗاهٳجٴ٘ٴ.
ز اٜ٘ـاٚ ،يهـٔٵ  ٫هـٛىٴ اًـحعُايُ٘ٴ يف
ٚعً ٢ايطّ ٳٗاهٳ ٹ ٠كٴٕٚٳ ايعٳؿْـ ٛٳٜوٵؾـعٴ اـةٳـ ٳ
لس  ٫ٚيف اي٤ٛٗٛٹ ٚايػٌٌْٔ ،ٸا ٚؾح ،٣ٛؾؿ ٞهٚا١ٜٹ ابٔ ًٹٓإ ايٌٸابك:١
هؾعِ اؿ ٳ
ٌٌٴ ب٘ٹ َٔ اؾ ٳٓابٳٜ ٫ ١ٳ ٳح ٳٗٛأ َٓ٘ ٚاُةاٖ٘).
ٌٌٴ ب٘ٹ ايرٸٛثٴ اٜ ٚٴػٵ ٳ
(اسا٤ٴ اينٜ ٟٴػٵ ٳ
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ٖٚٳــٌٵ ٳٜـٵــ ٳحٕټ ٳميٹــو بايٗٛـــ٤ٛٹ ٚايػٌــٌ ايــوٸاؾعني ا ٚايـــٛاشةني ا ٚٳ ٜٳعُټُٗـــا
ٚاسٓــلٚبٳني؟ ا٭ظٗٵ ـوٴ ايرٸ ـاْ ;ٞيظٗــٛهِ اُــرتاىٹ َٓــلٚثٹ نُ ـٌِّ عةــا ٳك ٺَ ٠ــع ٚاشةٗــا يف
ٔ يـ٘ٴ ُـواٚ ٥اشـيا٤
ٌ ٚبٳـٝٻ ٳ
ايِواٚ ٥ا٭شيا ٤عٴوؾا ،ظٝزٴ اْٸ٘ إما ا ٳَ ٳو اسـٛىل بؿٹعٵـ ٍ
خ عٔ ايِٻـوا ٥ٹ ٚا٭شـيا ،٤ٳٜؿْٗٳـِٴ ايعٴـوٵفٴ إٻ اسـأَٛه بـ٘
ث ًٚٳه ٳ
ل ٳ
ٚنٝؿٝٸاد ،ذٴِٻ ٳْ ٳ
ؾ
ل َع ايٛشٛب ٞيف نٌُِّ َا ي٘ ُٳوٵ ٚشٴيٵ ٷٚ ٤نٝؿٝٸ ،١إ ّ٫إٵ ٜٴٔٳـوٻ ٳ
عٷ
با٭َو ايٓٸلبَ ٞٴحٸ ٹ
باـ٬ف.
ز غري اً٫حٓصا ٤ؾٜ ٬ٳصٛىٴ اًحعُايُ٘ٴ يف اي٤ٛٗٛٹ
ع اـ ٳة ٹ
ٚاَٸا اسٌحعٌُ يف هٳؾْ ِ
صاًٳ ٹح ٹ٘ ؿٹـ٬فٷٚ ،ا٭قـ ٣ٛإٻ َـا٤ٳ ايػٳٌٵـً ٹ ١اسيًٜـ ١يًعـني
ٚايػٌٌٚ ،يف طٗاهٳ ٹج ٹ٘ ْٚٳ ٳ
لٍٷٚ ،يف ايػًٌ ١غري اسي ١ًٜا٭ظ ٛا٫شحٓاث.
اَٸا ايػٳًٌ ١اسي ١ًٜيًعني غري اس٪ذٸو ٠يف ط ٳٗاهٳ ٹ ٠احملٌٸ ؾ ٬إُهاٍٳ يف لاًـح٘ ،بـٌ
ٌايٚ ١طٗاهجٗا.
يعًّ٘ ؿاهطٷ عٔ َٳعٌِّ ايٓياع يف لاًٳ ٹ ١ايػٴ ٳ
ٌ ٳى ٳٚاٍِ ايعٳـٝٵٔٚ ،اَٸـا اسٓؿٔـٌٴ َعـ٘
ٌ قةٵ ٳ
ْعِ اسحٝكّٔ َٔ ميو ؿٖٔٛٴ اسٓؿٔٹ ِ
ٚي ٛنإٳ َٴ٬قٝا يًعني ؾٚ ٬ٳشٵ ٳ٘ ـوٚشٹ ٹ٘ َـٔ قـٌٸ ايٓـياع ،نٝــٳ؟ ٖٚـ ٛعٓـلٳ مجـعٍ
َٔ اس٪ذٸو يف ايحٸطٗريٚ ،ينا هعًْٗٛا َٔ ايػٌ٬د.
ٌ ىٚايٹـ ٹ٘ ،بـٌ
ٌٔ عٓ ٴ٘ قةٵ ٳ
ٚنٝـ نإ ؾُٴ ٳواكٴٙٴ َٔ ايػٳٌٵً ٹ ١اسي ًٜٹ ١يًعني ي ٍٝاسٓؿ ٹ
عٌِّ ايه ٖٛ ِّ٬اسٓؿٔٹٌٴ قةً٘.
ط عٔ َٳ ٳ
ٳَ ٳع٘ٴٚ ،اين ٖٛ ٟؿاه ٷ
صاًٳ ٹح ٹ٘ َٴ٘اؾا إىل اٱمجاعِ اسٓك )1(ٍِٛعـٔ ايحٸعوٜـو ٚاسٓحٗـ ٢عًـ٢
ٜٚلٌٍّ عًْ ٢ٳ ٳ
ٕ اسػحٌٌ لاًـ١ٹ إطـ٬مٴ ائِّـعاؾ ،ؾ ْٸٗـا جـلٍټ
لِ
لاً١ٹ َا٤ٹ ايػٌٌ إما نإ عً ٢بٳ ٳ

( )1اؾٛاٖو ،قُل ظٌـٔ ايٓصؿـ ،ٞط .105ٖ ،1ايحعوٜـو ،احملكـل اؿًـ ،ٞطَٓٚ .6ٖ ،1حٗـ ٢اسطًـت،
ايع ١َ٬اؿً ،ٞط.137ٖ ،1
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عً ٢لاً ١ايكًَ ٌٝطًكا ،ٳ ٚٳه ٳك عً ٢ايٓٻصاً ١اٚ ٚهكدٵ عً ،٘ٝاذٻ ٳو يف طٗاه ٠احملـٌٸ
ا ٚمل ٪ٜذٸو ،نُا إٻ َٓطٛقٗا كاٌٍّ عً ٢علّ اْؿعاٍ ايهوِّ باس٬قا ٠ننيو.
ٚشٴُٵً َٔ ١ا٭ؿةاهِ اـآٻ:١
ٕ بــٔ ايكاًــِ (قــاًٍ :ــأيحٴ٘ٴ عــٔ هش ـٌٍ آــابحٵ٘ٴ قطــوَ ٠ــٔ
اســوٟٚٸ عــٔ ايعٳ ـٝٵ ِ
ن ٍه ؾٝػٌٹـٌٴ ذٛبٳـ ٳ٘ٚ ،إٕٵ نـإٳ َــٔ
خ ؾٝـ٘ ٗٚـ٤ٛٷ ،ؾكـاٍ :إٕٵ نـإٳ َـٔ بـ ٍٍٛا ٚقـ ٳ
طِٵـ ٺ
٤ٛٗٚٺ ئًٸ٠٬ٹ ؾ ٬بأَ)(.)1
نه( :نٝـ ٜػٌـٌ ٚنـِ َـوٜ ٠ػٌـٌ
َٛٚذٻك ١عٳُٻاه ايٛاهِك ٠يف اٱْاٚ ٤ايهُٛىِ ايك ٹ
قاٍٜ :ػٌٌ ذ٬س َواد ٜٔتٸ ؾ ٘ٝاسا ٤ؾٝحعوى ؾ ٘ٝذِٸ ٜؿوؽ َٓ٘ ذِٸ ٳٜٔٴتٸ ؾٝـ٘ َـا٤
آؿو ذٴِٸ ٜحعوٸىُ ذِٸ ٜؿوٸؽ ذِٸ ٳٜٔٴتټ ؾَ ٘ٝاٜٚ ٤حعوٻى ذٴِٻ ٜؿوٸؽ َٓ٘ ٚقل طٗو)(.)2
كٍٻ عًــٚ ٢ٴشــٛثٹ إؾــواؽِ اسٝــاٙٹ اير٬ذــٚ ،١يــ ٛناْٳ ـخٵ ايػٴٌٳ ـاي ُ١طــاٖو ٠مل هــت
اٱؾــواؽ ،ؿٔٓٛــاُ يف اير٬ذــ ،١غاٜــ ُ١ا٭َــو ٚشــٛثٴ ٓٳــتټ َــا٤ٺ آؿــو غــري اسٝــاٙ
ايٌٸابك ،١عً ٢ايك ٍِٛبإٔٻ ايػٌاي ١عً ٢جكلٜو ط ٳٗاهٳ ٹجٗا غريٴ َٴي ًٜٺ ١يًـٳ ٳةز(.)3
ٕ
(ٖ )1نا اـا اْؿوك ايِٝف ايط ًٞٛبٓكً٘ يف اـ٬ف َ 180 /1كطٛعا عٔ اٟٸ ًٓلْٔٚ ،ٸ٘( :ه ٣ٚايعـ ٝٴ
بٔ ايكاًِ قاًٍ :أيح٘ عٔ ايوشٌ آاب٘ قطو َٔ ٠طٌخ ؾٝـ٘ َـاٗٚ ٤ـ ،٤ٛؾكـاٍ :إٕ نـإ ايٗٛـَ ٤ٛـٔ
ب ٍٍٛا ٚقنهٍ ،ؾًٝػٌٌ َا آاب٘ٚ ،إٕٵ نإ  ٙ٩ٛٗٚئًٸـ ٠٬ؾـٜ٘ ٬ـوٸْٚ ،)ٙكًـ٘ احملكـل اؿًـ ٞيف اسعحـا،
طَ ،90ٖ ،1حٔــوِّؾا بأيؿاظــ٘ٚ ،اًــك ايؿكــو ٠ا٭ؿــريَٓ ٠ــ٘ (ٚإٕ نــإ ٗٚــ ٙ٩ٛئًــ ٠٬ؾــ ٜ٘ ٬ـوٸ.)ٙ
ننيو ْكً٘ ايِٗٝل يف ايننو ،٣طٚ ، 84ٖ ،1مل ٜٓكٌ ايؿكـو ٠ا٭ؿـريٚ ،٠قـاٍ عـٔ اــا بأْـ٘ َكطـٛع.
ٚنــنا ايعَّ٬ــ ١اؿًــ ٞيف َٓحٗــ ٢اسطًــت ،طٚ ،142ٖ ،1مل ٜٓكــٌ ايؿكــو ٠ا٭ؿــريٚ ،٠ايػوٜــت َــٔ َرــٌ
ٓاظت ايًٛا ٌ٥اْ٘ ْكٌ اـا عٔ ايننوٚ ٣اسعحا ٚمل ٜٓكًـ٘ َـٔ اــ٬ف ؾـاْظو ابـٛاث اسـا ٤اس٘ـاف
ٕ ايوٚاٜـ ١بحُاَٗـا ظحٸـ ٢ايؿكـو ٠ا٭ؿـري٠
ٕ ايِٝف ائلٚم اؾحـ ٢يف اسكٓـع ٖ 18بـٓ ٸ
ِإ ٸ
باث ،9ؾ .14ذ ٸ
َع جػٝري طؿٝـ عًٗٝا ،ؾ ٬عنه بعل ميو سٔ اٌُٖ ايؿكو ٠ا٭ؿري.٠
( )2جٗــنٜت ا٭ظهــاّ ،ايِــٝف ايطًٛــ ،ٞط( ،284ٖ ،1بــاث جطٗــري ايرٝــاث ٚغريٖــا َــٔ ايٓصاًــاد)،
ؾ.119
(( )3ام ي ٛقًٓا بإٔ ايػٌاي ١ايطاٖوَ ٠ي ١ًٜسا اظحصٓا إىل جهوه ٓتٸ اسا ،)٤ايِٝف عً. ٞ
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ٌٌٵ ب٘ٹ ايرٸٛث اٜ ٚٴػٵ ٳحٌٳـٌٵ بـ٘ٹ َـٔ
ًٓإ عٔ ايحٸٗٛٸ ٞمبا٤ٺ ٜٴػٵ ٳ
ل اهللٹ بِٔ ٹ
ٚهِ ٳٚاٜٳ ١عٳةٵ ٹ
ٍ
ص ِ
ٖ ايرٸـٛثٹ ايـٓٻ ٹ
ل ايحٸٓظٝــٹ َـٔ ايحٸ ٳٗٛٸـٚ ٞؿٴٔـِ ٛ
اؾٓاب ،١بٓا٤ٶ عً ٢إهاكٳ ٹَ ٠ٴطًْ ِ
َٔ قٛيٜ٘( :ػٌٌ َٓ٘ ايرٛث)ٚ ،ؾوض لاً ١بلٕ اسػحٌٌ يف قٛي٘( :اٜ ٚػحٌٌ ب٘
َٔ اؾٓاب.)1()١
ٚاَٸا ايػٳٌٵً ُ١ايػـري اسيًٜـ ١ؾٗـ ٞطـاٖو ;٠٭ٕٻ إمجـاعٳٞٵ ايحعوٜـو ٚاسٓحٗـ ٢عًـ٢
ٕ اسػحٳٌٹـٌ ؾـِٜ ٬ـٌُٴ ٓـٛه٠
لِ
صاًٳ ٹ ١عً ٢بٳ ٳ
لاًَ ١ا ٤ايػٌٌ غٔٚ ِٖٛٴشٛكٹ ايٓٸ ٳ
ؿٴًٛٸ ٹ ٙعٔ عٗٓٝا ٚي ٛنإ َٴ ٳح ٳٓصٸٌا.
بٌ ٜٴُهٹٔٵ ؿٴوٚشٴ٘ٴ عٔ َٳـٛٵ ِه ٹك هٚاٜـ ١ايعـ ;ٕٝ٭ٕٸ اجملحُـع يف ايطِـخ فُـٛعٴ
ايػٌاي ١اي

َٓٗا اسٌحعٌُ عٗٓٝا يف إىايـ١ٹ ايعـني ،ؾـ ٬نـ ٍٛهلـا سـٛهكٺ يـِٵ ٳٜهُـٔٵ

صاًٳ ٹ ١بعل ىٚاهلا.
ع ا ٳذ ِو ايٓٻ ٳ
اسا٤ٴ اسٌحٳعٵ ٳٌُٴ إ ّ٫يف هٳؾْ ِ
َٛٚذك ١عُاه ٚهٚا ١ٜعةل اهلل بٔ ًٓإ  ٫ك٫يـ ١ؾُٗٝـا عًـ ٢ايٓٸصاًـ ١بٛشـ٘ٺ;
ل
 ٟعًــ ٢طٹةٵ ـ ِ
٭ٕٻ ا٭َٵ ـ ٳو بحؿو ٜـؼِ ايهُ ـٛىِ ٚاٱْــا ٤يــٍٝٳ اَٵ ـوا ُٳ ـوٵعٝٸا ،بــٌ ٖــ ٛشٳ ـوٵ ٷ
نهٴ َٓ٘.
ٔتٸ; ٭ْٸ٘ٴ ٌٜحٳكْ ٳ
ٌٌٴ ب٘ اٱْاٜ ٤ٴ ٳ
ايعٳاكٳ ٹٚ ،٠إٕٻ َا ٜٴػٵ ٳ
ع اـةـز
ش ٳٛاىِ ٳهؾْ ِ
ل ِّ ٳ
ت ،بٓا٤ٶ عً ٢عٳ ٳ
َٴ٘اؾا إىل إٻ إبكا ٳٙ٤ٴ يف ا٭ٚاْ ٞيػٵ ٷ ٛٳَعٵ ٷ
صوٻكٴ هٴؿٵٔٳـٚ ،١شـٛاى ٜٓ ٫ٚاؾٝـ٘ ائـتٸ ٚايػٳٌٵـٌٵ
ب٘ ،بٌ ٚبٓا٤ٶ عً ٢شٛاىِ ٹ ٙؾَٗ ٛٴ ٳ
مبا٤ٺ آؿو ،نُا ٖ ٛفو ٣ايعاك ٠يف ايكناهاد ايعوؾ ;١ٝؼؿظا عً ٢ايٓٸظاؾ ٹ ١اسطًٛبـ،١
هٔٴ إٵ ٜهٕٛٳ ا٭َوٴ باٱؾواؽِ بٗن ٙاس٬ظظ.١
ؾٝٴُٵ ٹ
ل ايحٸٓظٝـــ َــٔ
ل اهللٹ بــٔ ًٹــٓإ ؾــ ٬كٳيٝــٌٳ عًــ ٢إهاكٳ ٹَ ٠ٴطًْــ ِ
عةٵــ ٹ
ٚاَٸــا هٚاٜــ ُ١ٳ
ل إ ّ٫إط٬قادٴ اكيّـ ٹ ١اْؿعـاٍ ايكًٝـٌٚ ،ك٫يحٴٗـا َٳةٵٓٝٸـ ١عًـً ٢ٳـٛٵ ٹقٗا
ايحٗٛٸ ،ٞؾًِ ٜٳةٵ ٳ
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،221ٖ ،1باث اسٝاٚ ٙاظهاَٗا ،)...ؾٚ ،13ؾٜ( :٘ٝػٌـٌ بـ٘
ايرٛث) )َ٘ٓ( ٫ ،نُا يف اسـط. ٛ
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ٌامٳ ٳب ٳٝإِ اسؿٗ ِّٛاٚٸُٚ ،٫ٴُ ٍِٛاس ٍِٛٓٛيًُحٓصٸٍ ذاْٝاٚ ،نْٗٛـا ٌَـٛق ١يةٝـإِ
ٳَ ٳ
نٝؿٝٸ ١ايحٸٓص)1(ٍٝعً ٘ٝذايرا.
ٔ نٝؿٝٸحٗـا عٴوؾـا ؾٝحٛقّــٴ اٜ٘ـا عًـ ٢نٛٵٹْٗـا َٳٌٴـٛق ١سكـاِّ ايةٝـإ
ٚيً ٛٳًُّٓا جةـٝټ ٳ
عٔٵ جةٝټ ٹٓ ٹ٘ عٴوٵؾا.
ع ٳ
ع إَهإِ اسٓٵ ِ
ف ٳَ ٳ
ظحٻٜ ٢ٴٌحظٗو َٓٗا اؿٛاي ١عًَ ٢ا عٓلٳ ايعٴوٵ ٹ
ناهٳ ٹَ ٠ـٔ
ف ٚإٕٵ نـإٳ اْحكـاٍٴ ايكـ ٳ
ِ ايعٴـوٵ ٹ
ٖنا نًّـ٘ َ٘ـاؾا إىل إٻ اسوجٳهـ ٳي يف ؾٗٵـ ِ
صاًٳـادٹ ايِٻـوٵعٝٸ ١بٗـا،
ناهٳادٹ ايعٴوٵؾٝٸ ٹٚ ،١بٓا ِٗ٥عً ٢قٝاَِ ايٓٻ ٳ
احملٌِّ إىل اسا٤ٹ يف ايك ٳ
د ايِٻـوٵعٝٸ١
صاًٳـا ٹ
ع بـإٔٻ ايٓٻ ٳ
إ ّ٫اْٸ٘ بعـل ٓٳـوٵ ٹؾ ِِٗٵ عـٔ ٖـنا ايكٝـاَٚ ،إعـ ِٕ٬ايِٻـوٵ ِ
ج٘عـٴ بٗن ٙاْ٫حكا٫د ،بٌ ٜهٕٛٴ اسا٤ٴ ايكًٌٝٴ اس٬قـ ٞيًـٓٸصٍ ا ٚاسحـٓصٸٍ متاَـ٘
ٕ
ـ َٓـ٘ٴ ُٳـ٤ٞٷ ٜٳـ ٳوٚٵ ٳ
يف ايٓٸصاًٳ ٹٚ ١ايكناهَ ٠رٌ اس٬ق( ٢بايؿحػ) َٔ ،غـري إٵ ٳٜ٘ٵـعٴ ٳ
ايحٻٓــايف بــني جــأذري اس٬قــا ٠يف ايطّٗــاهٚ ٠جــأذريِ ٹَ ٙــٔ اس٬قــا ٠بايٓٸصاًــ ،١ؾ ـ ما عٳ ٹًُــٛا
عٌٻ بٗا ٜٳطْٗٴوٴ اْهوٚا لاًٳ ٳح٘ٴ بٗاٚ ،عً ٢ميو ؾٜ ٬ؿُٗـَ ٕٛـٔ
ٚاطًَّعٛا عً ٢إٻ اس ٳ
اكيّ ٹ ١اْ٫ؿعاٍ بٓصاً ١اسا ٤باس٬قا ٠اس٪ذٸو ٠يف ايحٸطٗري.
ُ٦خٳ قًخٳ :إٕٻ عٓلْا قاعلجني َؿوٗٚٳ
ٚإٕٵ ٹ

ِ ؿٴوٴٚشٴ٘:
ايهًّ ١ٝإّ ّ٫ا عٴ ٹً ٳ

إظلاُٖا :ٳج ٳٓصټٍٴ َ٬ق ٞايٓصٍ.
ذاُْٗٝـا :طٗٳـاهٳ ُ٠اسطٗٸــوٜ ،عـ  :إٻ اسحــٓصٸٍ ٜ ٫ـ٪ذٸوٴ يف طٗٳـاهٳ ٹَ ٠ــا  ٫قـاٙٴ بــإٔٵ
ٳٜوٵؾ ٳع٘ٴ.
ع ايٝـلٹ عـٔ اظـلُٖا ،جٴكـلٻّٴ ا٭ٚىلٚ ،ميـو ٭ٕٻ قاعـل٠
ٔ ٳهؾْ ِ
ٚإما كٳاهٳ ا٭َوٴ ٳبٝٵ ٳ
جٓص ٍٝاسحٓصٸٍ يف اسـٛهكٹ غـري قؿٛظـ١ٺ عًـ ٢نُـٌِّ جكـلٜوٍ قًُٓـا بطٗـاه ٹ ٠ايػٴٌـاي١ٹ اٚ
لاًح٘.

(( )1باس٬قا ٠ا ٚبايٛهٚك) ،ايِٝف عً. ٞ
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اَٸا عً ٢ايطٗاه ٠ؾٛاٗػ.
ٚاَٸا عً ٢ايٓٸصاً ;١ؾٮٕٸ اسا ٤اسحٓصٍ مل ٪ٜذٸو يف لاًٳ ٹ ١احملٌٸٚ ،إ ّ٫سا طٗٻـ ٳوٙٴ
ٍ اســا٤ٹ مب٬ق ـا٠ٹ
ل ِّ جٳ ـ ٳٓصټ ِ
ؾٝٳصٹ ـتٴ إبكــا٤ٴ ايكاعــل ٠ايراْٝــ ١عًــ ٢ظاهل ـاٚ ،ا٫يحــياّٴ بعٳ ـ ٳ
احملٌٸ(.)1
ل ُ٠طٗٳ ـاهٳ ٹ ٠اسطٗٸ ـو اٜ٘ــا َِٓــٖ٪ا جــٓصټٍٴ اسحــٓصٸٍ; إم  ٫كي ٝـٌٳ
خ :قاعٹـ ٳ
إٕٵ قًُْ ـ ٳ
عًٗٝــا ًــٛا ،ٙؾؿــ ٞاؿكٝك ـ١ٹ ايحٔ ـوټفٴ يف ٖــن ٙايكاعــلٜ - ٠ع ـ  :قاعــل ٠جٓصــٍٝ
اسحٓصٍ ٫ -ىّٷ  ٫غري ،إ ّ٫اْٸـ٘ كا٥ـوٷ بـنيٳ إٵ ٜهـٕٛٳ بـ ؿواطِ جـأذريِ اسـا٤ٹ عـٔ احملـٌٸ
باس٬قا ،٠ا ٚجأذٸو احملٌٸ عٔ اسا ٤ذاْٝاٚ ،جأذري ٙؾ ٘ٝمبا ٜ٘اكٸ.ٙ
ٍ قًّٗــا; ٭ْٸٗــا َاكاَــخ يف
ٍ ايػٴٌٳـاي ٹ ١جٳـ ٳٓصٴ ٳ
إٕٵ قًـخٳ :نٓـعٴ َــٔ اقح٘ــا ٤جــٓصټ ِ
احملـٌٸ ٜهـٕٛٴ احملـٌټ َحٓصٸٌـا غـريٴ قابـٌٍ يًٓٸصاًـٚ ،١بعـل اْ٫ؿٔــاٍ ٚإٕٵ نـإٳ ٳٜطْٗٴـوٴ
احملٌٸ يهٓٸ٘ ٬َ ٫قا.٠
قًخْ :عِ َٴواكٴْا َٔ جأذري احملٌٸ باسا ٤اٜ٘ا ميوٜ ،ع َ :ع إٸ اسـا ٤اسحـٓصٸٍ
ل ِّ قابًٝٸ ٹح ٹ٘ يًٓٸصاً ;١يٌـةك٘
ٍ َا ٫قاٚ ٙإنّا ٜ ٫ٳ ٳح ٳٓصٻٍٴ ب٘ٹ يف اسٛهك; ٹي ٳع ٳ
ٜكح٘ ٞجٳ ٳٓصټ ٳ
بٗا ٜ ٫عكٌ إٵ ٜٴ٪ذٸو ؾَ ٘ٝا ٜ٘اكٸ َكح٘ا.)2(ٙ
ًًُّٵٓا ،يهٔ ا٭ٚٸٍ َع ميو ايحٔـوٸف ا٭ٚٸٍ; ٭ْٸـ٘ اقـوثٴ َـٔ ا٫يحـياّ
قًخٴ :ٳ

(( )1جٝٗٛعٴ٘ٴ :إٕٻ قاعلٳ ٠جٓصٸٍ اسحٓصٸٍ باس٬قا ٠قطعـا كٔٸٔـٖٓ ١ـا ٚغـري قؿٛظـ ١يف اسـٛهك; ٭ْٸـ٘ عًـ٢
جكلٜو طٗاه ٠ايػٌاي ١مل ٜٳهُٔٵ اسحـٓصٸٍٴ قـل ْٳصٻـٍٳ اسـا٤ٳ باس٬قـا٠ٹٚ ،عًـ ٢جكـلٜوِ ْٳصٳاًٳـ١ٹ ايػٴٌٳـاي ١مل جٳهُـٔٵ
ايػٴٌٳاي ُ١قـل ْٳصٻٌٳـخٵ احملـٌٸ باس٬قـا ;٠يؿـوضِ طٗـاه٠ٹ احملـٌٸ ،ؾٓكطـعٴ إمجـا ٫بعـلّ نـ ٍِٛقاعٹـلٳ٠ٹ جـٓصټٍِ
طٗٳـاهٳ.)٠
اس٬ق ٞباس٬قا٠ٹ سا ْٳعٵـٔٴ ؾٝـ٘ إمجـا ،٫ؾـ ٬جٔـًػٴ يًحٌُټـوٹ بٗـا يف اسكـاّْٚ ،ٳوٵشٹـعٴ إىل قاعٹـلٳ٠ٹ اي َّ
ايِٝف عً. ٞ
(( )2ا٪ٜ :ٟذٸوٴ ايطٗاه ٠يف احملٌٸ ؾ ْٸٗا ج٘اكټ َكح٘ ٢اسا ٤ايـٓٸصٍ) ،نـنا يف ٖـاَّ اسـطـٚ ، ٛمل ٜهحـت
ايِٝف عً ٞامس٘ بعل ،ٙؾومبا ٜه ٕٛايحٝٗٛػ َٔ ايِٝف ايِرياى. ٟ
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ت جـأذري احملـٌٸ يف َـا
ًًْ ٹ
ني ٳ
٘اكٸ َكح٘ا ٙإما كٳاهٳ ا٭َوٴ بٝٵ ٳٓ٘ٴ ٚبٳ ٳ
بحأذري اسحٓصٸٍ يف َا ٜٴ ٳ
ٜكح٘ ٖٛٚ ٘ٝجٓصټٍٴ اساٖ ،٤نا.
َ٘ــاؾا إىل َــا اُــري إيٝــ٘ يف اؿةــاه اسطــو ٚاً٫ــحٓصاَ ٤ــٔ جعًٝــٌ اعحٔــاَُٗا
لّ ظُٗـٛهِ اذٳـ ِو ايٓٸصاًٳـ ٹ١
(بإٔٸ اسا ٤انرو َٔ اسكـلاه) ،اسـواك َٓـ٘ عٌـت ايظـاٖو عٳـ ٳ
ؾُٗٝا بحػٝٸو ٙبأٓٚاؾٗاٚ ،اَٵوٴ ايٓيبٸ  بٔٳـتِّ ايـنٻْٛث عًـ ٢بـ ٍِٛا٭عوابـ )1(ٞيف
اسٌصل َع اْٸ٘ ٜ ٫ ـأَو بحهـرري لاًـح٘ٚ ،قٛيـ٘( :اغٌـً٘ يف اسـونٔ َـوجني)(،)2
ٗ ٹ٘ يحطٗري اسونٔ بعل ا٭ٚىل ا ٚايراْٚ ،١ٝا٫يحياّٴ بطٗاهٳجٹـ ٹ٘ ٳج ٳةعٳـا يـٍٝٳ
ل ِّ ٳج ٳعوټ ٹ
َع عٳ ٳ
صاًٳ ٹ ١اسا.٤
بأٚىل َٔ ا٫يحياِّ بعلٳّ ْٳ ٳ
ٌٌٴ َع ايرةٛدٹ َوٸجإ.
ٚكع ٣ٛاْٸ٘ ٜٴػٵ ٳ
ى اً٫حؿٔــاٍَ ،ــع عــلّ شٳ ٳوٜـإِ اســاكٸ ;٠يٓٛــ ٍٛاســا ٤يف ايراْٝــ١
َلؾٛعـ ١بحٳـوٵ ٹ
ٌ إي ٘ٝيف ا٭ٚىل.
ٓ ٳ
بهٌُِّ ٳَٛٵ ِه ٺك ٳ ٚٳ
ٌاي ٹ ١ي٘ اس٪ذٸو ٠يف جطٗـري احملـٌٸ
 َٔٚمجٝع َا منوْا ظ ٳٗ ٳو إٸ ا٭ق ٣ٛطٗاهٳ ُ٠ايػٴ ٳ
ٔ اّٵ يِٵ ٳٜهُٔٵ.
عٝٵ ٷ
نإٳ يف احملٌِّ ٳ
قٛي٘:
اسٌأي ١ا٭ٚىل ٫ :إُهاٍٳ يف ايكطوادٹ اي

جٳكعٴ يف اٱْا٤ٹ عٓلٳ ايػٌٌ ٚي ٛقًُْٓا

س ا٭نا.
ل ٹ
ٌاي ٹ ١اؿ ٳ
ش ٳٛاىِ اًحعُاٍِ غُ ٳ
ل ِّ ٳ
بعٳ ٳ
٭ْٸٗــا بــايٛقٛع جٌــحًٗو يف اســا ٫ٚ ،٤ميٓــع عــٔ اًــحعُاٍ َــا ٚٳقعٳـخٵ ؾٝــ٘ ،بــٌ
ٚننا ٜ ٫ٳُٵ ٳٓعٴ ٚإٕٵ نإٳ اىٜـل َـٔ ايكطـ ٳوادٹ إٕٵ مل ٜٳُٵحٳـ ِيطٵ يف اسـا٤ٹ ؾ ْٸـ٘ ٜػحٌـٌ َـٔ
( )1اسةٌ ، ٛايِٝف ايط ،ًٞٛط .92ٖ ،1اـ٬ف ،ايِٝف ايطًٛـ ،ٞطٚ ،494ٖ ،1يـ ٍٝاؿـلٜز يف
نحةٓا ٚإٕ اعحُل ٙايِٝف بٌ ٖ ٛيف ايةـاه ،ٟط( ،62ٖ ،1اي ،٤ٛٗٛباث ٜٗوٜل اسا ٤عً ٢اية.)ٍٛ
( )2جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،250ٖ ،1جطٗري ايرٝاث ٚغريٖا َٔ ايٓصاًاد) ،ؾ.4
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اؾاْــت ا٭ؿــو ،بــٌ ٚيــَ ٛيشــخ ٚمل جٌــحًٗو  ٫ميٓــع اٜ٘ــا إما عًــِ ٓٚــٍٛٳ
ا٭شيا ٤ايػري اسٌحعًُ ١بايةلْٕ ،عِ إٕٵ مل ٜعًِ بنيو مل ٜعًِ عٔ ٍٛايطٗاه.٠
اسٌأي ١ايراْٜ :١ٝٴِرت ُ يف طٗاهَ ٠ا ٤اً٫حٓصا ٤اَٛهٷ:
لّٴ جػٝٸټوٙٹ يف اظلٹ ا٭ٓٚافٹ اير٬ذ.١
عٳ
ا٭ٚٸٍ :ٳ
ٍ اســا ٤بــايحػٝټ ِو ب٘ٳـُ١ُٝٹ ايحٸِــهٝو يف إطــ٬م اؿةــاه
يعـلٳ ِّ َــا كٳٍٻ عًــ ٢جٳـ ٳٓصټ ِ
اً٫حٓصا ٤ي٘ ،بـٌ ٚيـً ٛٳـًَُّٓا ؾٗٝـا اٱطـ٬م ؾـ ٬إُـهاٍ يف اقٛاٝ٥ـ ١ك٫يـ ١جًـو،
ٗٚ ١ايحٌٳاقُ يهـٔ ْكـ ٍٛاسوشـعٴ ظ٦ٓٝـنٺ عُـّٛٴ اكيّـ ٹ ١اْ٫ؿعـاٍ ،ؾ ْٻٗـا
ًًَُّٓا اسعاهٳ ٳ
ٳ
ٳجِٵ ٳٌُٴ اسحػٝٸـو ٚمل ٜٳـٵـوٴطٵ عٓٗـا إَ ّ٫ـا مل ٜحػٝٻـو َـٔ اً٫ـحٓصا٤ٹٖ ،ـناَ٘ ،ـاؾا إىل
ظُٗٛهِ اٱمجاع.
لّٴ ٚٴٓ ٍِٛلاًٳ ٺ ١إي َٔ ٘ٝاـاهط;
عٳ
ايراْ :ٞٳ
صاًٳـ ُ١ؿاهٳشـ ١عـٔ قـٌٸ ايٓٻصـٛ
ظ٦ٓٝنٺ َـٔ اً٫ـحٓصا٤ٹ إٕٵ ناْٳـخٵ ايٓٸ ٳ
يعلّ عٳلِّ ٹ ٙٹ
ن ٳه ٠يف احملـٌٸ ٫ٚقـخٹ احملـٌٻ ؾاسـا٤ٴ
ؿ ٳوشٳـخٵ َـع ايعٳـ ٳ
ٌ يف ايٓٸص ،ٛؾـ ٕٵ ٳ
ٚإٵ نإٳ ٳكاؿٹ ٷ
ف عــٔ َرًٹ ـ ٹ٘; ٭ٕٸ ايظّ ـاٖوٳ َٓٗــا َــا٤
ٚإٕٵ عٴ ـلٻ َــا٤ٴ اًــحٓصا٤ٺ يه ـٔٻ اٱطــ٬مٳ َٴٓٵٔٳ ـ ِو ٷ
اً٫حٓصا َٔ ٤ظٝزٴ نْٛٹ ٹ٘ َا ٤اًحٓصا ،٤ؾٜ ٬حعلٻ ٣اؿهـِٴ إىل َـٛهكٺ اقرتْـخ َـع
لاً ١اً٫حٓصا ٤لاً ١اؿو ٫ ،٣اقٌ َٔ أْوافٹ ا٭ؿةاهِ عٔ َرً٘.
لّٴ ايحعلٸ ٟايؿاظّ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜ ٫ٳٔٵلٴمٴ َع٘ اً٫حٓصا.٤
عٳ
ايرايز :ٳ
ع نْٛٹـ ٹ٘ ـا ٜحعكَّـلٴ بـ٘ٹ َٗٛـٛعٴ اؿهـِٚ ،عًـ٢
علٻٙٴ َٔ ايِٸو ٚٹ ٳَ ٳ
ؾٜ ٬ٳعٵٌٴٔٴ ٳ
ٖـنا ؾٝٴـواك َــٔ ايحعـلٸ ٟاسكـلاه ايــنٜ ٟٳـٵـوط اســا ٤عٳـٔٵ نْٛٹـ ٹ٘ َــا ٤اًـحٓصاٖٚ ،٤ــٛ
ايؿاظٹّٴ اسٛشٹتٴ يعلّ ائٸـلم ،نـإٔٵ جهـ ٕٛايٓٻصاًٳـَٓ ١ؿٔـً ،١بـإٔٵ ٜحًـٛٸس بٗـا
ؾ بٗـنا
عٌٸ آؿو ،ؾٜ٘ ٬وٸ ايحعلٸ ٟعٔ اسٗٛع اسحعاهف اسعحاك يًعاَٸ ،١نُا ٓٳوٻ ٳ
ٳَ ٳ
ايحعُ ِٝبٳعٵ٘ٴٗٴِٵٚ ،يهٔ يٓا يف ٖنا ايحعُ ِٝإُهاٍٷ ٫ظحُاٍِ أْوافٹ ا٭ؿةـاه إىل
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صاًٳـ ٹ١
س بايٓٻ ٳ
ف يًعاَٸـ ،١ؾًـ ٛجٳعٳـلٻ ٣عـٔ احملـٌِّ اسًـٛٸ ٹ
اً٫حٓصا ٤عً ٢ايٛش٘ٹ اسحعـاهٳ ٹ
غايةا يًٓٻٛعِ اُهٌ اؿهِ بطٗاهج٘.
صاًٳ ١اؿوَ ٣رٌ ايلٸّ ،عًٚ ٢ش٘ٺ
ايوابع :إٵ ٜ ٫ٳـٵوٴطٴ َع ايةٳ ٍِٛا ٚايػاْ ٥ٳ ٳ
٬ٜقـ ٞاحملـٌٸ اٜ ٚةكـ ٢ؾٝـ٘ َٳعٳـ٘ٴ ؾٝٴ٬قــَ ٞـا٤ٳ اً٫ـحٓصاٚ ،٤إ ّ٫ؾًـ ٍٝجملـوٸ ٹك ؿٴوٚشٹـ ٹ٘
َاْٹعا.
ٚعً ٢اٟٸ ظاٍٍ ؾايلٻيٌٝٴ عًـٖ ٢ـنا ايِٸـو َـا منوْـاٙٴ يف ايِٸـو ايرـاْ ،ٞبٓـا٤ٶ
عً ٢عُ َ٘ٛسرٌ ٖن ٙايٓصاً.١
ٚاَٸا قٛيْ٘( :عِ ايلٸّٴ اينٜ ٟٴ ٳعلټ شي٤ا َٔ اية ٍِٛا ٚايػـا ٫ ٥بـأَ بـ٘) ؾـ٬
ل ِّ ايةأَِ مبا ٜٳـٵوٴطٴ َٔ ايلٸ ِّ َع ايةٚ ٍِٛايػاَ ٥ٳعٵـلٴٚكا
ٳْعٵًِٴ ٳٚشٵ ٳٗ٘ٴ; إم ٚ ٫ٳشٵ ٳ٘ ٹي ٳع ٳ
ل ٳّ
ن ٳهٜ ٫ ٠ٴٛشٹـتٴ عٳـ ٳ
صوٻ ٳك ؿوٚطٳ ايلٸ ِّ ٚغريِ ٹَ ٙع ايعٳ ٳ
َٔ اشيا٥ٹ ٹ٘ٚ ،ي ٳعٌٻ ٳٚشٵٗٴ٘ٴ إٻ َٴ ٳ
علِّ اسا٤ٹ اسػٌ ٍِٛبـ٘ احملـٌٸ َـا ٤اً٫ـحٓصا٤ٹَٚ ،ـا كاّ نـإٳ َـٔ َـا٤ٹ اً٫ـحٓصا ٤ؾـ٬
ٳ
ل ِّ طٗٳاهٳ ٹج ٹ٘.
ٳٚشٵ ٳ٘ ٹي ٳع ٳ
ن ٳهَ ُ٠ٴٌـحٳٗٵًه ١اٚ
ٔ احملٌٸ ايـلٸّ اجملـوٸك ا ٚعًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ناْٳـخٵ ايعٳـ ٳ
ط ٹَ ٳ
ؿ ٳو ٳ
ٳْ ٳعِٵ إٕٵ ٳ
ط اسا٤ٴ ظ٦ٓٝنٺ عٔ نْ٘ٛٹ َا٤ٳ
كًٛط ٫ ١عً ٢مٜ ٍٛٴ ٳعلټ ايلٻّٴ شٴيٵ ٷ َ٘ٓ ٤ا َٔ ٚاية ٍٛؿٳ ٳو ٳ
اًــحٓصا٤ٺ ،يهــٔ قــل َٳـوٻ ٹَٓٻـا اْٸـ٘ ٚإٕٵ ٓــلم عًٝــ٘ َــع ميــو َــا ٤اً٫ــحٓصا ٤إ ّ٫إٻ
ع يف َا ٤اً٫حٓصا ٤شٗحـإِ
اسٌحؿاكٳ َٔ ا٭ؿةاه ي ٍٝإ ّ٫اؿُهِْٴ اؿٝرٞٸ ،ؾ ما اشحٳ ٳُ ٳ
ٜ ٫ٳ ٳح ٳعلٻ ٣إي ٘ٝاؿُهِْٴَ ،ع إٻ اسٓٔوف َٔ اٱط٬قادٹ يـ ٍٝإ ّ٫ا٭ؾـواكٴ اسحعاهٳؾـ،١
ط بأ ِّٟٳٚشٵ ٺ٘ نإٳ يَٗٓ ٍٝا.
ٚاسحٓصٸٍٴ بايلٸ ِّ اـاهِ ِ
ل ٳّ
اـــاٍَ :إٵ ٜ ٫هــٕٛٳ ؾٝــ٘ ا٭شــيا٤ٴ َــٔ ايػــا ٥عٝــز ٜحُٝٸ ـي ;...٭ٕٸ عٳـ ٳ
ل اْ٫ؿٔـاٍ ،ؾُٳحٳـَ ٢ـا نـإ ؾٗٝـا
ٌ ٹ٘ بحًو ا٭شيا ٤بٳعٵـ ٳ
ٌ ٹ٘ باً٫حٓصا ٤غريٴ جٓصټ ٹ
جٓصټ ٹ
ٍ بٗا ايةحٸ.١
اشيا ٤جٳ ٳٓصٻ ٳ
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ْعِ إٕٵ ناْخ ا٭شيا٤ٴ غري َحُٝٸـي٠ٺ ،عٝـز قـٌٻ إٵ ٳٜـٵًـَ ٛـا٤ٴ اً٫ـحٓصا ٤عٓٗـا
مل ٜٳ٘ٴـوٸ بايطٗــاه ;٠يعـلٳ ِّ ائٻـاهفٹ يٲطــ٬م ،بــٌ ٚظٳُٵـٌٴ ا٭ؿةــاهِ عًــٓ ٢ٴ ـٛه٠
ل
ٌ هلا عً ٢ايؿوٵ ٹك ايٓٸاكهَ ٫ٚ ،اْعٳ َٔ اؿهِ بٓصاًٳ ٹح ٹ٘ إٕٵ اجٸؿـ ٳ
ظُٵ ٷ
اـًٛٸ عٔ َرًٹ ٹ٘ ٳ
بعل ميو اشحُاعٴ ا٭شياٚ ٤متٝټيٴٖا يف اسا.٤
ِ َٔ ايػنا ٤ا٤ُٞ ٚٷ آؿو ٜٔ ٫لم
ٍ٘
ْعِ إما نإ َع٘ كٚكٷ ا ٚشي٤ٷ غريٴ َٓٗٳ ٹ
عً ٘ٝايػا ٥ؾ ٬بأَ ب٘.
ٜٴعحٳُٳـٌٴ إٵ ٜهـٕٛٳ َٴـواكٳٙٴ إٻ ٚٴشـٛكٳ َــا منـو يف َـا٤ٹ اً٫ــحٓصا ٤يـٍٝٳ نٛشــٛكٹ
٘وٸا بطٗاهٳ ٹج ٹ٘ ،بٌ ٖٴ ٛطاٖوٷ ٚإٕٵ نإٳ ؾ٘ٝٹ ٳبعٵتٴ َا ىٴبٹـ ٳو َـٔ ايـلٸٚك
اشيا٤ٹ ايػاَ ٥ٴ ٹ
ٚاُةاٖ٘ٚ ،ي ٳعٌٻ ٳٚشٵٗ٘ اْٸٗا جٳطْٗٴوٴ باً٫حٓصا ٤ؾٜ ٬ٳٓٵصٴٍٴ َا٤ٴ اً٫حٓصا ٤بٗا ذاْٝا.
ٜٚٴعٵ ٳح ٳٌُٴ إٵ ٜهٕٛٳ اسواك إٻ ٚٴشٛكٳٖا َع ايػاٜ ٫ ٥ٳ٘ٴـوټ; يعـلّ ؿٴوٚشٹـ ٹ٘ عـٔ
ٌ عًَ ٢ٹرٵ ٹًٗا َٔ ا٭ؾـواك ايٓٸـاكهَ ،٠ـع اْٸٗـا يـ ٛعٴـلٸدٵ َـٔ
م اً٫حٓصا ٤اسُِٵ ٳح ٹُ ِ
ٓلٵ ِ
ٹ
ش ٹٜ ٫ ١ٳ٘ٴوټ بطٗاهج٘.
صاًٳ ٹ ١اـاهِ ٳ
اشيا٤ٹ ايٓٻ ٳ
اسٌأي ١ايرايرٜ ٫ :١ٴِٵ ٳح ٳو ُ يف ط ٳٗاهٳ ٹَ ٠ا٤ٹ اً٫ـحٓصا٤ٹ ًٳـةٵلٴ اسـا٤ٹ عًـ ٢ايٝـل ٚإٕٵ
نإٳ اظ. ٛ
يعــلِّ ٳكؿٵًٹ ـ ٹ٘ يف ظٳكٝك ـ ٹ ١اً٫ــحٓصا٤ٹ عٴوٵؾــاَ ٫ٚ ،ةٓٝٸ ـا عً ٝـ٘ٹ غايةــا ظحٻ ـٜ ٢ٴ ـلٻع٢
أْٹ ٳواؾ٘ٴ إىل َرًٹ ٹَ٘ ٫ٚ ،علٚكا ينيو َٔ ايٓٸصاً ١اـاهش.١
ت ،بٌ َٴعٵـ ٳح ٹُْٔ٫ ٬ـوافٹ اٱطـ٬مِ عٓـ٘ نـإٳ
ً ٹ ١ٳبعٵ ٍ
ع ًّ٬ٹي ٳًٛٵ ٳ ٛٳ
ْعِ سّا نإٳ ٳَ ٳ
ا٭ظً ٛٳةٵلٴ اسا٤ٹ عً ٢ايٝل(.)1
ض ،ذٴــِٻ عــاكٳ
ل اً٫ــحٓصا٤ٹ ذــِٻ اعٵــ ٳو ٳ
ل ٹ ٙبكٔٵــ ٹ
ل بٝٳــ ٹ
اسٌــأي ١ايوابعــ :١إما ًٳــ ٳة ٳ
(( )1يعٳٌٸ ايٛٳشٵ٘ إٻ ايٝٳلٳ يـً ٛـةكخ ناْـخ ايٓصاًـ ١عًٗٝـا ٖٚـ ٞغـري َٗٛـع ايٓصـٚ ٛظ٦ٓٝـن ؾٝـٓصٍ َـا٤
اً٫حٓصا ٤بٗا) ،ايِٝف عً. ٞ
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()1

 ٫بأَ...

ٍ باً٫حٓصاٚ ٤مل ٜٴ ٳعلٸ عٴوٵؾا َٔ
إٕٵ مل ىوٴطٵ بنيو عٔ اسٌحٓصٚ ٞعٔ ايحٓصټ ِ
ش ٹ ١غري اسوجٳ ٹةط ٹ ١باً٫حٓصاٚ ،٤إٕٵ مل ٜٳرٵةٴخٵ ي٘ ظٴهِْٴ اً٫حٓصا.٤
ايٓٸصاًٳ ٹ ١اـاهِ ٳ
م يف َا٤ٹ اً٫حٓصا٤ٹ بنيٳ ايػٳٌٵً ١ا٭ٚىل ٚايرٸاْ...١ٝ
ٌ ٫ :ُ١ؾوٵ ٳ
اسٌأي ُ١اـاَٹ ٳ
ل ِّ شٳـوٵ ٟايعٳـاكٳ ٹ٠
ظحٸـ ٢يف ايةــ ٍِٛاحملحــاطِ إىل ايػٳٌٵـًحني يٲطــ٬م; َعح٘ــلا بعٳـ ٳ
عٌٸ ،ؾايٌٸ٪اٍ ٜٳِٵ ٳٌُٴ ايػًٌحإِ ٚاؾٛاثٴ ٳٜعٴُټُٗا.
ٌ نٌُِّ غٌٵً ٺ ١يف َٳ ٳ
عً ٢ؾٹعٵ ِ
ع ا٫عحٝـاك
ط ايطةٝعـٞٸ ؾُٳـ ٳ
ط ايػـاَ ُ ٥ـٔ غـريِ اســوٳ ِ
اسٌأي ُ١ايٌٸاكً :١إما ؿٳ ٳو ٳ
()2

ل ٹَ ٹ٘ ظهُ٘ ظهِ...
نايطةٝعٞٸَٚ ،ع عٳ ٳ

غـريِ اً٫ـحٓصا٤ٹ ؾٝٴٓـا ُ ايعؿـٛٴ َٓـا ا٫عحٝـاكٹ ا ٚنْٛٹـ ٹ٘ طةٝعٝـاٖ ،ـناٚ ،يهـٔ ٫
ع َــا ؾٗٝــا َــٔ
ى اً٫حؿٔــاٍِ َٳــ ٳ
كيٝــٌٳ عًــٖ ٢ــنا ايحٸعُــً ِِٝٹــ ٣ٛاٱطــ٬مِ ٚجٳــوٵ ٹ
ت اٱطـ٬م
ٌ ٹ
ض َٔ ا٭ؾواك ايٓٸاكهٚ ٠إٕٵ نإٳ اً٫حٓصٳا٤ٴ ع ٳ
اٱُهاٍ; يه ِٕٛايػٳ ٳو ِ
خ ؾٗـٚ ،ٛإ ّ٫ؾاسٌـأي١
ٌ ؿٹـ٬فٺ يف اسٌـأي ،١ؾـ ٕٵ ٳذةٳـ ٳ
لّٴ ٳْكْـ ِ
ٜعُټُٗا; يهٔٻ ايظّـاٖٹ ٳو عٳـ ٳ
ت ٚجوكټك.
عٌټ ٳهٜٵ ٺ
ٳَ ٳ
اسٌــأي ُ١ايٌٻــابعٳ :١إما ُٴــوَّ يف َــا٤ٺ اْٻــ٘ٴ غٌُٳــاي ُ١اً٫ــحٓصا ٤ا ٚغٌُٳــايً ُ١ــا٥وِ
()3

صاًٳادٹ ٜٴعٵهِٴ عً٘ٝٹ بايطَّٗاه...٠
ايٓٻ ٳ

٭ٓـــاي ٹ ١ايطَّٗٳـ ـاهٳ ٹٚ ٠اًحٔـــعابٗا بعـــل ايِــوّ يف جٳ ٳٓصټٌٹـ ـ ٹ٘ باس٬قـــا ٠اسعًَٛٳـ ـ ٹ;١
ٌ ٹ٘.
٫ظحُاٍِ نْٛٹ ٹ٘ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ غريِ َٴ٪ذِّ ٍو يف جٳ ٳٓصټ ٹ

ٓـلٵمٴ ايحــٓصټٍِ باً٫ــحٓصا ،٤ؾٓٝحؿــ ٞظ٦ٓٝـنٺ
( )1جحُــ ١اسٌــأي ١ايوابعــ( :١إ ٫إما عــاكٳ بٳ ٵعـلٳ ٴَـلٸ٠ٺ ٜٳٓحؿــَ ٞٳعٳ ٳٗـا ٹ
ظهُ٘).
( )2جحُ ١اسٌأي ١ايٌاكًً( :١ا٥و ايٓصاًاد يف ٚشٛث ا٫ظحٝا َٔ غٌُايح٘).
( )3جحُ ١اسٌأي ١ايٌابعٚ( :١إٕ نإ ا٭ظ ٛا٫شحٓاث).
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ٚكعــ ٣ٛإٻ َٴكح٘ــ ٢اْ٫ؿعــاٍِ ٳَٛشــٛكٷ ؾٝٳعٵحٳ ـاطٴ اؿه ـِٴ بايطّٗٳ ـاهٳ ٹ ٠إىل إظــواىِ
عاؾِ ايـٛاهك ٠يف ايهُـوِّ ٚايكًٝـٌ َٹـٔٵ إٻ اسُ٬قـا٠
ت ا٫عحٔاّ; سـا ظٗٳـ ٳو َـٔ ائِّـ ٳ
ً ٳة ٹ
ٳ
َٴكــحت يًٓٸصاًــ ،١إ ّ٫إٵ ٜهــٕٛٳ ٖٴٓــاى اَــوٷ ٚٴشــٛكٟٸ نايهُوٸٜٸــ ٹٚ ١اسطوٜٸــٚ ١ايٓٸةــع
لّٴ ؼكك٘.
عٳ
ٚاًةابٗا جعُٔ٘ ،ؾ ما ُٴوّ ؾ ٘ٝؾا٭ٌٓٴ ٳ
َلؾٛع ١مبا َٳوٻ َٔ ،إٻ ٖنٹ ٹ ٙائِّـعاؾ َٹـٔٵ ٖـنٹ ٹ ٙاؾّٗـ١ٹ َٴ ٳح ٳعاهِٗٳـَ ١ـع اسٌـحٳؿاكٹ
ل اهللُ اسا٤ٳ طٗٛها) ،اؿلٜزٳ ،ايظـاٖوِ يف إٻ اسـا٤ٳ مبـا ٖـٜ ٛٳكْ ٳح٘ـٞ
ؿً ٳ
َٔ ايٓةٟٛٸ ( :ٳ
ل
ل ٳّ اْ٫ؿعاٍِ إ ّ٫بايحػٝري ،إ ٫إٻ اؿلٜزٳ ؾ٘ٝٹ َا ٜٴٛشٹـتٴ اْؿٹ ٳعايـ٘ٴٚ ،بٳعٵـ ٳ
ايعٹٔٵ ٳُٚ ١عٳ ٳ
ل ٹ ٠ايطَّ ٳٗاهٳٚ ٠علِّ ا٫قح٘ـا٤ٹ يًٓٻصاًـ ،١ؾٌٝحٔـعت طٗـاهٳ٠
شعٴ إىل قاعٹ ٳ
ٌاقُ ٹ ٜٴوٵ ٳ
ايحٻ ٳ
اسا.٤
ض ئًٸعاؾ ٚمٹ ٳٖاثٹ
ـ ايٓٸةٟٛٸ اسعاهِ ِ
ْعِ ا٭ظ ُ ٛبايٓٸظو إىل َا قٗ َٔ ٌٝٳعٵ ٹ
ع َٔ ا٭ًاطني إىل َا اقح٘ح٘ نإٳ ا٭ظ ُ ٛا٫شحٓاث.
شُٵ ٍ
ٳ
ٌ يف نُــــوٍّ -نـٹ ٳياْٳــــ ٹ ١اؿُٻــــاّ -ا ٚاًــــحٓص٢
اسٌــــأي ١ايرآَــــ :١اما اغحٳٌٳــــ ٳ
س ا٭نــــا ،ا ٚغٌُٳــــاي ١اً٫ــــحٓصا٤ٹ اٚ
ل ٹ
ؾٝــــ٘ٹ ٜ ٫ٳٔٵــــلٴمٴ عًٝــــ٘ٹ غٌُٳــــاي ُ١اؿــــ ٳ
اـةز.
ِ
 ٞاٱمجاعٴ عً ٢اؿحٔاِٖ اؿُهْـ ِ
ْٔ٫وافٹ ا٭كيّ ٹ ١إىل ايكً ،ٌِٝبٌ هٴبٻُا اكټع ٳ
ت
ٌ ٚإٕٵ نـإٳ ظـاٖوٴ ٳبعٵـ ِ
بايكًٝـٌ ،بـٌ ٜ ٫ٴعٳـلٸ عٴوٵؾــا َرـٌٴ ايهـرريِ َـٔ اســا ٤اسٌـحٳعٵ ٳُ ِ
ا٭ؿةــاهِ ايحٸعُــ ،ِٝبــٌ ٚايظٗــٛه يف ايهــرري ،نكٛيــَ٘( :ــٔ اغحٌــٌ يف اســا ٤ايــنٟ
ٜػحٌٌ ؾ..٘ٝاخل) ،ؾ ٕٻ ايظاٖوٳ َٔ ايػٌٌ ؾٝـ٘ نْٛٴـ٘ٴ نـررياٚ ،إ ّ٫نـإٳ ٜػٌـٌ بـ٘ اٚ
َٓ٘ ،إ ّ٫اْٸ٘  ٫ؿ٬فٳ بٓٝٳٗٴِٵ ؾ٘ٝٹ ظاٖو.
ع ايػـاٜ ٥ٳـة
صاًٳ ٺ َٔ ١اــاهِطٵ اَ ٚٳـ ٳ
اسٌأي ١ايحاًع :١إما ُٴوَّ يف ٚٴٓ ٍِٛٳْ ٳ
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عً ٢ايعلّ(.)1
صاًٳ ـٚ ،١مل ٜٳهُ ـٔٵ َ٬قٝــا هلــا
يً٬حٔــعاثٹ يف ا٭ٚٸٍ ظٳٝٵ ـزٴ ي ـِٵ ٳٜهُ ـٔٵ ٳَعٳ ـ٘ٴ ٳْ ٳ
ل ِّ
ؾا٭ٌٓٴ بكاٖ٩ـا  -ا :ٟايػٌـاي - ١عًـَ ٢ـا نـإٳ ،بـٌ ٚايرـاًْ٫ ٞحٔـعاثٹ عٳـ ٳ
صاً ١غري ايػاٚ ، ٥يهٔ قل ٜٴِٳـو يف ٚٴشـٛكٹ ُـَ ٤ٞـٔ
َ٬قا٠ٹ احملٌِّ ٹيِ٤ٞٺ َٔ ايٓٻ ٳ
عٌِّ ،ؾ ٕٻ ْؿٍٳ ٚشـٛكَ ٙـع ايػـا٥
ايلٸ ِّ َرَ ٬عٗا يف احملٌٸ ٚي ٛمل ٜهُٔٵ َٴ٬قٝا يًُٳ ٳ
ايةاق ٞعً ٢احملٌٸ اينٜ ٟـياٍ باً٫ـحٓصاٜ ٤ٴٛشٹـتٴ لاًٳـ ٳح٘ٴ ٫ٚ ،اًحٔـعاث; إم ٫
ؿاهِشٳـَ ١عٗـا َـٔ اسعـل،٠
ظاي ١هلا ًابك ١ظحٸٌٜ ٢حٔـعت; ام ٜٴعٵ ٳحُٳـٌٴ إٵ جهـٕٛٳ ٳ
ٳ
لّٴ َ٬قا٠ٹ اسا٤ٹ يٓصاً ١غري ايػا ٥اين ٟاًحٓصَٗٓ ٢ا.
عٳ
عت ظ٦ٓٝنٺ ٳ
إ ٫إٵ ٜٴٌحٳٔٵ ٳ
ذـِٸ إٕٵ ؾوٗــٓا شوٜــإٳ ا٭ٓــٌ اسٗٛــٛعٞٸ عًــٚ ٢شـ٘ٺ ٜٓؿــع ؾٗــٚ ،ٛإ ٫ؾٝةــح
صاًـ ١ايـنٜ ٟٴِٳـو يف
اسٌأي ١عًَ ٢ا َٳوٻ َواها َٔ ،إٻ ا٭ٌٓٳ يف اسـا٤ٹ اس٬قـ ٞيًٓٻ ٳ
ًةتٹ ا٫عحٔاِّ ٳَ ٳع٘ٴ ايطَّٗاه ٠ا ٚايٓٸصاً.١
ٚشٛكٹ ٳ
خَ :ةٓ ٢اسٌأيٖ ١ن ٙايكاعـل ُ٠كٕٚٳ ا٭ٓـٌِٜ ،عـ  :اً٫حٔـعاث; ٭ٕٻ
إٕٵ قًُْ ٳ
ل ِّ َٴ٬قـا٠
ل ِّ َٴ٬قـا٠ٹ احملـٌٸ هلـا ،ا ٚعٳـ ٳ
صاًٳ ٹَ ١ـع ايػـا ٥ا ٚعٳـ ٳ
ل ِّ ايٓٸ ٳ
عٳ
اًحٔعاثٳ ٳ
اسا ٤هلا ٜ ٫ٳٓٵؿعٴ يف عٳلِّ اسا٤ٹ غٌُاي ١اً٫حٓصا.٤
ت
جٗٛــٝع٘ :إٕٻ ؿٴ ـوٚطٳ اســا٤ٹ اس٬قــ ٞيًٓٸصاًــ ١اـاهشــ ١عــٔ ايطّٗــاه ٠بٌــةٳ ٹ
ؿٴوٚشٹ ٹ٘ عٔ غٌُٳـاي ٹ ١اً٫ـحٓصا٤ٹٚ ،جوجٸـت ايعٓـٛإِ عًـَ ٢ٴ٬قـا٠ٹ ايٓٻصاًٳـ ٹ ١اـاهِشٳـ ٹ١
ل ٹَ ٹ٘ ي َٔ ٍٝايِوع.
ٚعٳ ٳ
ٚبعةــاه٠ٺ ذايرــ :١ايٛاش ـتٴ إظــواىٴ إٻ ٖــنا اســا ٤اسِــهٛىٹ غٌُٳ ـاي ١اًــحٓصا٤ٺ اٚ
ت
غريٖاٚ ،جوجٸتٴ ٖنا ايعٴٓٛإِ ٳْؿْٝا ٚإذةاجـا عًـَ ٢ٴ٬قاجٹـ ٹ٘ يػـري ايػـا ٥اــاهط جٳ ٳوجٸـ ٷ
(( )1غوٳٗٴ٘ٴ اْٸ٘ يُ ٛٳوَّ إٸ َٳا٤ٳ اً٫حٓصا٤ٹ نـإٳ َ٬قـ ٞيٓصاًـ١ٺ ناْـخ شـي٤ٶ َـٔ ايػـا ٥اَ ٚـٔ اــاهط)،
ايِٝف عً. ٞ
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عاكٟٷ ُ ٫وع.ٞ
صاًٳـ ٹَ ١ٴ٬قـا ُ٠اســا٤ٹ ـُٔــ ِٖٛايٓٻصٵـ ِ ٛاـــاهطِ اٚ
قًـخ :اسٓــا ُ يف ايطّٗــاهٳ ٹٚ ٠ايٓٻ ٳ
يػريَ ٙـٔ ايٓٸصاًـادٚ ،عٓـٛإٴ غٌُـاي ٹ ١اً٫ـحٓصا ٤اٜ٘ـا يف ا٭كيّـ ١يـ ٍٝإ ٫بٗـنٙ
اس٬ظظٚ ،١إ ّ٫ؾًٍٝٳ ي٘ َٛٗٛع.١ٝ
٪ذِّوٴ يف ط ٳٗاهٳجٹـ ٹ٘ ٜ ٫ٴٛشٹـتٴ
ٚبعةاه ٠اؿو٬َ :٣قا ُ٠اسا٤ٹ حملٌٸ ايٓٸص ٛعًٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ٜٴـ ٳ
لٙٴ ا ٚقةٵًـ٘ٴ ٳٜٓٵؿعٹـٌٴٚ ،اسكٔـٛكٴ َـٔ ا٭ٓـٌِ
صاًٳ ٳح٘ٴٚ ،إما ٫ق٦ُٝ ٢ا آؿوٳ ٳَ ٳع٘ٴ ا ٚٳبعٵ ٳ
ٳْ ٳ
ي ٍٝإ ّ٫إذةادٴ ٖنا اسعٓ.٢
اسٌأي ١ايعاُو:)1(٠
قل َٳوٻ يف اسٌأي١ٹ ايرآَ ١اْٸ٘ إما اغحٌٌ يف ايهُوٸ ا ٚاًحٓص ٢ؾٜ ٫ ٘ٝٳٔٵـلٴمٴ عًٝـ٘ٹ
ع
ٍ يف هٳؾْــ ِ
لسٵٚ ،ظ٦ٓٝــنٺ ؾٝٳصٴــٛىٴ اًـــحعُايُ٘ٴ عًــ ٢ا٭ٚٸ ِ
غٌُٳــاي ُ١اً٫ـــحٓصا٤ٹ ا ٚاؿــ ٳ
سٚ ،نـنا
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
س ٚاـ ٳةزٵ ٚإٕٵ ٳَ ٳٓعٵٓا عٔ اًحعُاٍ غٌُاي ٹ ١اً٫حٓصا ٤يف هٳؾْـ ِ
ل ٹ
اؿ ٳ
س مبـا
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
س ذاْٝـا ٚإٕٵ ٳَ ٳٓعٵٓٳـا عٳـٔٵ ٳهؾْـ ِ
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
عً ٢ايراْ ٞهـٛىٴ اًـحعُايُ٘ٴ يف هٳؾْـ ِ
ِ يــٍٝٳ غـريٴ أْ٫ــوافٹٚ ،نــِٕٛ
س ا٭نــاَٚ ،ٳ ـلٵ ٳهىُ اؿُهْـ ِ
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
ٌ يف هٳؾْ ـ ِ
اًـحٳعُٳ ٳ
ت ا٭ؿةـاهِ ايظّـاٖٹ ٳو ٹ٠
خ إٻ ٳبعٵ ٳ
ع ٳوؾْ ٳ
ف يف ايٌٸابل غريٴٙٴ ٚا٫مجاعاد ،يهٓٸو ٳ
اسحعاهٳ ٹ
يف ن ٳواٖٳ ٹ ١ا٫غحٌاٍِ مبا اغحٌٌ ؾ ٘ٝي٘ ظٗٛهٷ يف ايهرري.
ِو(:)2
اسٌأي ُ١اؿاكٹ ٳ ١ٜعٳ ٳ
ٌ ايــِ ّ٬ى ِّ ٜ ٫ٴعٳــلټ َٹــٔ ايػٴٌٳــاي ١عٓــلٳ
ل ايػٳٌٵــ ِ
اسحـًِّـــٴ يف ايرــٛثٹ ٚاٱْــا٤ٹ ٳبعٵــ ٳ

(ْٕ )1ټ اسٌأي ١ايعاُوً( :٠ٳًْتٴ ايطّٗٳاهٳ٠ٹ ا ٚايطّٗٛهٜٸ١ٹ عٔ اسا ٤اسٌحعٌُ يف هٳؾْعِ اؿـلٳسٹ ا٭نـا ا ٚاـةـز
اًحٓصا٤ٶ ا ٚغري ٙإْٸُا ٜٳصٵو ٟيف اسا٤ٹ ايكً ٌِٝكٴٕٚٳ ايهُوِّ ؾُا ىاكٳ ،نـٹيٳاْٳ١ٹ اؿُٻاِّ ٚمُٖٛا).
(ْٕ )2ٸ اسٌأي ١اؿاك ١ٜعِو( :٠اسحـًِّــٴ يف ايرٸـٛثٹ بٳعٵـلٳ ايعٳٔٵـوِ َـٔ اسـا٤ٹ طـاٖوٷ ؾًـ ٛاؿٵـوٳطٳ بٳعٵـلٳ مٳيٹـو ٫
ٜٳًْعٳكُ٘ٴ ظٴهِْٴ ايػٴٌٳاي١ٹٚ ،ننا َا ٜةك ٢يف اٱْا٤ٹ بٳعٵلٳ إٖوامِ َا٤ٹ غٌُٳايحٹ٘).
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ٌٔٵ ٜ ٫ٴ ٳعلټ غٌاي ،١نُا يف ايكُ ٳُاَٳ ٹٚ ١اييٸبايٚ ١ايٓٻصاًٳـ١
اسٔٓٸـ; ٭ٕٸ اساَ ٤ا يِٵ ٳٜٓٵؿ ٹ
عً ٢ابعلٹ ايٛش.ٙٛ
شٗٳـ ٹ ١أْــوافٹ َـا٤ٹ ايػٴٌٳـاي ١ا ٚاسـا٤ٹ ايــن ٟغٌـٌ بـ٘ٹ ايرٸـٛث عٓــ٘; ٭ٕٻ
اَ ٚٹـٔٵ ٹ
اسػٌ ٍٛب٘ ٖ ٛاينٜٓ ٟؿٌٔٴ َٔ احملٌٸ َع ايكناه.٠
ِ عً ٢احملٌٸ بايطّٗـاهٳ ٹٜ ٠ٴـ٬ىِّٴ إؿاقـ٘ٴ بـ٘ يف
ا َٔ ٚشٗ١ٹ إٻ بكا ٙ٤يف احملٌٸ ٚاؿُهْ ِ
ا٭ظهاّ عٴوٵؾا.
ع اٱْـا٤ٳ
ٚيهٔٵ يًٓٸؿٍِ يف نٌُِّ ميـو ُـ٤ٞٷ ؾـ ما عٳٔٳـ ٳو ايرٸـٛث ُـلٜلا ،ا ٚٳٗٚٳـ ٳ
عكٗــا اؿُهْــِٴ ،ؾــ٬
خ ايوٸطٛبــاد ٚايكطــواد ؾٔــاهٳدٵ َــا٤ٶ ي ٹ
عًــٚ ٢ٳشــ٘ٺ اشحٳ ٳُعٳــ ٹ
ٌ ا٫شحُــاع يٹعٳــلٻ ٹٙ
عكْــ٘ٴ اؿُهْــِٴ قةٵــ ٳ
ٜٴٌٵــ ٳحعٵ ٳٌُٴ يف ايٛٴٗــ٤ٛٹ ٚايػٌــٌٚ ،إْٸُــا يــِٵ ٳ ًْٜٳ
ٳَعٵلٴَٚا.
س ب٘ إٕٵ قًٓـا
ل ٹ
ع اؿ ٳ
ٌاي ٹ ١يهٓٸ٘ ٜ ٫ٳٓٵؿعٴ يف هٳؾْ ِ
صاًٳ ٹ ١ايػٴ ٳ
ْعِ ٖ ٛطاٖوٷ ٚإٕٵ قًُْ ٳٓا بٓٳ ٳ
س; ٭ٕٻ اسٛشـٛكٳ
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
ز ٜ ٫ٴٌٵـ ٳحعٵ ٳٌُٴ يف هٳؾْـ ِ
ع اـةٳـ ٹ
بإٔٻ اسا٤ٳ اينٜ ٟٴٌٵ ٳحعٵ ٳٌُٴ يف هٳؾْـ ِ
ِ اٱمجاع ٫ٚ ،إمجـاع يف َٳعٳـٌِّٳ اــ٬ف يـ ٛمل
َٓ٘ ،إ ّ٫إٵ ٜٴكاٍٳ :إٕٻ ٳَلٵ ٳهى اؿُهْ ٍ
ٳٜهُٔٵ عً ٢اـ٬ف.
م عً.٘ٝ
ًٓإٓ ٖٛٚ ،اكٹ ٷ
ٚؾ :٘ٝإٕٸ ٳَلٵ ٳهى اٱمجاعِ هٚا ١ٜابِٔ ٹ
اسٌأي ١ايراْ ١ٝعِو( :)1جطٗو ايٝل جةعا بعل ايحطٗري...
يف اً٫ــحٓصا٤ٹ ٚغ ـريِ ٹَ ٙــٔ ايػٳٌٳ ـ٬دٚ ،نــنا غٝٵ ـوٴ اي ٝـلٹ َــٔ آ٫دٹ اي ـحٸطٗري َــٔ
ايظوف ٚغري ،ٙعً ٢جوكټ ٺك يف ايٝلٹ اي
ض ي٘ ،غ٬فٹ ايظّوٚفٹ اي
ايحعوټ ِ

شٳ ٳودٵ ايٌٸري ُ٠عًٝـ٘ ٚؿٳًـخٵ ايٓٸٔـ ٖٛعـٔ

ري ٠عًـ ٢طٗاهجٗـا
ٌٌٴ ؾٗٝا ايرٸٛثٴ ،ؾ ْٻ٘ ً ٫ٹ ٳ
ٜٴػٵ ٳ

ل جةعـا بعـل ايـحطٗري ،ؾـ ٬ظاشـ ١إىل غٌـًٗاٚ ،نـنا ايظـوف ايـنٟ
ٕ اسٌأي ١ايراْ ١ٝعِـو( :جطٗـ ٴو ايٝـ ٴ
( ْ )1ٸ
ٜػٌٌ ؾ ٘ٝايرٛثٴ ٚم.)ٙٛ
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شاهٚ ،١ٜمل ٌٜحؿل طٗاهٳجٴٗا َٔ ا٭ؿةاه.
ٍ ىا٥ـلا عًـَ ٢كـلاهٍ
ص ِ
اسٌأي ١ايراير ١عِو( :)1ي ٛاشو ٣اسا٤ٳ عً ٢احملـٌٸ ايـٓٸ ٹ
ل ظٴٔ ٍِٛايطَّٗاهٳ ٹ ٠طاٖوٷ ...عٓل اسٔٓـ.
ٳٜهْؿ ٞيف طٗٳاهٳ ٹج ٹ٘ ؾاسكلاهٴ اييٸا٥ٹلٴ ٳبعٵ ٳ
بٌ  ٫إُهاٍٳ بٓا٤ٶ عًـ ٢طٗٳـاهٳ ٹ ٠ايػٴٌٳـاي ٹ ،١بـٌ ٚنـنا بٓـا٤ٶ عًـ ٢لاًـحٗا اٜ٘ـا;
ٌ عـٔ احملـٌِّ ،ؾُٳـا
ٌاي ٹ ١قـل اْؿٔـ ٳ
٭ٕٻ اسكلاهٳ احملحاطٳ إي ٘ٝيف ايحٸطٗري اسعلٚكٹ َٔ ايػٴ ٳ
ت احملٌِّ بايطٗاه ٠غوٚش٘.
ض ٳج ٳعك ٹ
ع ؾوٵ ِ
لٙٴ ٚ ٫ٳشٵ ٳ٘ يٓصاًح٘ َٳ ٳ
ٳِ ٜوكٴ ٳبعٵ ٳ
ع اســا٤ٹ
ل ايػٳٌٵــًٚ ،١ايػٌــً ٫ ١جحعكّــل قةــٌ قطْــ ِ
إ ّ٫إٵ ٜكــاٍ :إٕٵ اسعحٳةٳــ ٳو ؼكــ ٳ
ٌاي ٹ ،١ؾ ٕٵ ناْٳخٵ غٌُٳـايُ١
اؾاه ،ٟؾهٌُټ َا ٜٳصٵوَ ٟاكاّٳ مل ٜٓكطع َٳعٵٌٴٛثٷ َٔ ايػٴ ٳ
صٌٳـ ١نـإ متـاّٴ اؾـاه ٟعًـ ٢احملـٌٸ غٌُـاي ١ؾـٝٴعٵهِٵ
ايػًٌ ١ايراْ ١ٝا ٚا٭ٚىل َٳـ ٳرْ ٬ٳ ٹ
صاًٳ ـٚ ،١يــنا قــاٍ يف اســنت :إٕٻ (َٴواعٳ ـا٠ٹ ا٫ظحٝــا ٹ اٚىل); ٭ٕٻ َٴكح٘ــ٢
عً ٝـ٘ٹ بايٓٻ ٳ
ؿ ٳوشٵٓا عـٔ ميـو مبـا كٳٍٻ ايـلٻيٌٝٴ عًٝـ٘ٹ
ٍ ٳ
ص ِ
صاًٳ ١اسا٤ٹ ايكً ٌٝاس٬ق ٞيًٓٸ ٹ
ل ٹ ٠ٳْ ٳ
ايكاعٹ ٳ
ت احملـٌٸ يًطَّٗٳـاهٚ ،٠إ ّ٫ؾهٝــٳ ٳٜطْٗٴـوٴ احملـٌټ بــاسحٓصٍ ،بــٌ
ظحٸـ ٢بايٓٸٌــة ١إىل ٳج ٳعكـ ٹ
ٳ
ايكاعل ٠جكح٘ ٢جأذريٳ احملٌِّ عٓ٘ٴ اىٜلٳ َٔ ًابك٘; ٭ٕٻ اس٬ق ٞيًٓٻصٍِ ُٳـوٵعا ظٴهُْٴـ٘ٴ
صاًٳ ُ١يف ايِٻوعِ نايكناهاد ايعٴوٵؾٝٸ ١اي
ٌخٵ ايٓٻ ٳ
ظٴهِْٴ ايٓٸصٍ ٚيٝٵ ٳ

جٳكٌٸ ٚج٘ـُعٹٌٸ

بحٳٛاهٴ ٹك ايػٴٌٵ٬دٹ عًٗٝا.
ل ٹ ٠ي ٍٝإَ ّ٫ـا قـاّٳ اٱمجـاعٴ عًٝـ٘ ،ا ٚجٛقّــ
عٔٵ ٖنٹ ٹ ٙايكاعٹ ٳ
ٚباؾًُ ١اـاهطٴ ٳ
طٗــاهٳ ُ٠احملـٌِّ عًٝــ٘ٚ ،طٗــاهٖ ُ٠ــنا اسكــلاهِ اييٸا٥ـلٹ يــ ٍٝعًٝــ٘ إمجــاعٷ ٫ٚ ،جحٛقّــٴ
ل ٹ.٠
٘ ٢ايكاعٹ ٳ
طٗاهٳ ُ٠احملٌٸ عً ٘ٝاٜ٘ا ،ؾٗ ٛبامٍ عًَ ٢ٴكحٳ ٳ
ٌ ايـٓصٍ ىا٥ـلا عًـَ ٢كـلا ٍه ٜهؿـ ٞيف طٗاهجـ٘،
(ْٕ )1ٸ اسٌأي ١ايرا يرـ ١عِـو( :يـ ٛاشـو ٣اسـا ٳ ٤عًـ ٢احملـ ٸ
ؾاسكلاه اييا٥ل بعل ظٔ ٍٛايطٗاه ٠طاٖوٚ ،إٕٵ عٴلٸ متاَ٘ غًٌ٘ ٚاظـلٚ ٠يـ ٛنـإ مبكـلاه ًـاعٚ ،١يهـٔ
َواعا ٠ا٫ظحٝا اٚىل).
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صاًٳـ ٹحٗا
ٌايْ ،١عِ بٓـا٤ٶ عًـْ ٢ٳ ٳ
ل إٵ بٓٓٝا عً ٢ط ٳٗاهٳ ٹ ٠ايػٴ ٳ
ٌ ٳبعٵ ٳ
لْا ًٳٗٵ ٷ
عٓٵ ٳ
ٚا٭َوٴ ٹ
صاًٳ ٳح٘ٴ.
ؾا٭ظٵ ٳ ُ ٛي ٛيِٵ ٳٜهُٔٵ ا٭قْ ٣ٛٳ ٳ
ٌايَ ُ١ا ٜٳعحٳاطٴ إىل ٳج ٳعلټ ٹك ايػٌٌ نايةَ - ٍٛـر - ٬إما
اسٌأي ١ايوابع ١عِو :غُ ٳ
()1

ُ٦ٝا ٜ ٫ٴعٵ ٳح ٳةوٴ ؾٗٝا ايحٳ ٳعلټكٴ...
٫قخٵ ٳ

صاًٳـ ٹ ١ناسعٳـٌِّ قةــٌ ايػٴٌــاي٫ ،١
ِ ايػٴٌٳـاي ٹ ١بٓــا٤ٶ عًــ ٢ايٓٻ ٳ
بٓــا٤ٶ عًــ ٢نـ ِٕٛظٴهْـ ِ
عتٴ ايٓٻصاً ١إىل ايعًـِِ عُٔـ ٍِٛايطَّٗـاه،٠
ناحملٌِّ قةٌ ايػٳٌٌ َع اظحُايٹ ٹ٘ ؾٌٝحٔٹ ٹ
صاًٳـ ٹ ١ٳٜكْ ٳحٔٹـوٴ يف
ع ايٓٻ ٳ
يهٔ َٳٔٵ ٳب ٳٓ ٢عًـ ٢إط٬قـادٹ ايػٌـٌٚ ،إٻ َٴطًْكـ٘ٴ نـافٺ ٹي ٳوؾْـ ِ
ٕ غٌُـــايح٘ ،ؾريشـــع إىل
ط عًـــ ٢اسحـــٝكّٖٔٚ ،ـــ ٛاسحـــٓصٸٍٴ بعـ ـنيِ ايةـــ ٍٛكٴ ٚٳ
اـــاهِ ِ
صاٍٳ ي٘ إ ّ٫عٔ ا٫ظحٝا .
ع عٔ اٱط٬م ؾَ ٬ٳ ٳ
اٱط٬م ،اَٸا َٳٔٵ ٳَ ٳٓ ٳ
اسٌأي ١اـاٌَ ١عِو :غُ ٌاي ١ايػًٌ ١ا٫ظحٝاط ١ٝاًحعةابا ٌٜحعتټ ا٫شحٓاثٴ
صاًٳـ ٹ ١ايػٴٌٳـاي ٹ ١يف ا٫ظحٝـا ٹ ،ؾـ ٕٻ ظٳـاٍٳ ايػٴٌٳـاي ٹ ١يف ا٫ظحٝـا ٹ
عٓٗا; بٓـا٤ٶ عًـْ ٢ٳ ٳ
جهٕٛٴ ظاٍٳ احملٌِّ ب ٬إُهاٍ.

( )1جحُ ١اسٌأيٚ( :١إٕ نإ اظ.) ٛ

فصنٌ
يف املاء املصكىك
ل
صاًــً ،١ــٛاً ٤ٴ ـ ٹة ٳ
اســا٤ٴ اسِــهٛى لاًٳ ـح٘ٴ طــاٖوٷ ،اما مل ٜٳهُ ـٔٵ ٌَــةٛقا بايٓٻ ٳ
بايطَّٗاهٳ ٠اٜ ،٫ ٚعًِ ي٘ ظايً ١ابك ١ا ٚجٛاهك عً ٘ٝاؿايحإ; يكاعل ٠ايطٗاه ٠يف َـا
مل  ًٌِّٜاًحٔعابٗاٚ ،إ ّ٫ؾٝه ٖٛ ٕٛاسعحا ؿهَٛح٘ عًٗٝاٜ ٫ٚ ،ٴكـاَ بكاعـلجٞ
اُ٫حػاٍ ٚاياا ٠٤اسكلٸَحني عً ٢اًحٔعابُٗا; سا قوٸهْا ٙيف قًّ٘.
ل اٱطـ٬م ،اَٸـا
ٚاسِهٛىٹ إط٬قُ٘ٴ  ٫هـو ٣عًٝـ٘ ظٴهْـِٴ اسطًـل ،إَ ّ٫ـع ًٳـةٵ ِ
اؿهِ يف اسٌحرٓ ٢ؾظاٖوٷ; يعلّ اساْع َٔ اًحٔعاث اٱطـ٬مٚ ،اَٸـا يف اسٌـحرٓ٢
ل ُـ٤ٞٺ َـٔ اؿـايني
ًةٵ ِ
ل ِّ ٳ
عٳ
ع ٳ
ل اٱٗاؾ ٫ ١إُهاٍٳ ؾ ٫ٚ ٘ٝنَٚ ،ّ٬ٳ ٳ
ًةٵ ِ
ع ٳ
َٓ٘ ؾُٳ ٳ
ا ٚجٛاهٴكٴٖٴُا ٚايِوّ يف اسحأؿٸو ؾ ٬آٌٳ َٛٗٛعٞٸ ؾريشع إىل ا٭ٌٓ يف اٯذـاه،
ل ِّ
َ ٖٛٚع اٱٗاؾ ،١إ ّ٫يف ٌَأي ٹَ ١ٴ٬قاجٹ ٹ٘ يًٓٻصاً ١إما نإٳ نُوٻا ؾ ٕٻ ايةٓا٤ٳ عًـ ٢عٳـ ٳ
صاًٳ ٹ.١
ٌ ٹ٘ٚ ،قل َٳوٻ اْٸ٘ طاٖوٷ ٜٓ ٫ؿ ٹعٌٵ مب٬قاجٹ ٹ٘ يًٓٻ ٳ
إط٬قٹ ٹ٘ ٜكح٘ ٞاؿهِٳ بحٓصټ ٹ
ل ٹ٠
ٚاسِهٛىٹ إباظٳحٴـ٘ٴ قهـّٛٷ باٱباظـ ١إٕٵ مل ٜٴعٵًـِٵ بهْٛٹـ ٹ٘ ًٛنـا ٭ظـلٺ يكاعٹـ ٳ
ف يف
ل ِّ شٳـ ٳٛاىِ ايحٔـوټ ٹ
اؿٌٸ ٚاٱباظ ٫ٚ ،١ميهٔٴ ايحٌُټـوُ ؿُوٵ ٳَحٹـ ٹ٘ مبـا كٳٍٻ عًـ ٢عٳـ ٳ
ل ِّ متًهٹـ ٹ٘ يـ٘ ٜ ٫ـ٪ذٸوٴ يف عـلِّ
ِ بهْٛٹ ٹ٘ يًػريٚ ،اًحٔـعاثٴ عٳـ ٳ
ل ِّ ايعٹًْ ِ
َاٍِ ايػري; يعٳ ٳ
ل ِّ ًَـوٹ
اٱباظ ١إ ّ٫إٵ ٳٜرٵةٴخٴ ب٘ٹ ًَو ايػري ي٘  ٫ٚطوٜلٳ إىل إذةاجٹـ ٹ٘ َـع اظحُـاٍِ عٳـ ٳ
اظلٺ عًَ٘ ،٘ٝاؾا إىل نْٛٹ ٹ٘ َٔ ا٭ٓ ٍِٛاسرةح.١
عًٝٵــ ٹ٘ ا ٚنــإٳ عًــ٢
و غٝٵــ ِو ٹ ٙٳ
ل ٹًَْــ ٹ
ِ ًٳــةٵ ٳ
عًٹــ ٳ
ِ مبًُٛنٝٸحــ٘ ٭ظــلٺ ؾــ ٕٵ ٳ
عًٹــ ٳ
ٚإٕٵ ٳ
و ايػـري
ميو ا ٳَاهٳ - ٠نُا ي ٛنإٳ يف ٜلٹ غريِ ٹ - ٙؾ ٬إُهاٍٳ يف ٚشٛثٹ َٴعاَٳًـ ٹًَ ١ٹـ ٹ
ل ِّ متًهٹـ ٹ٘ ،اٚ
عًٚ ،٘ٝإ ٫ؾظاٖوٴ اسنتِ اْٸ٘ قهّٛٷ باٱباظ ،١يهٓٸ٘ َٴِهٌٷ; ٭ٓٳـاي ٹ ١عٳـ ٳ
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ل ِّ ا٭ذـوِ يـ٘ إّ٫
و غٝٵـ ِو ٹ ٙيـ٘; يعٳـ ٳ
ل ِّ ٹًَْـ ٹ
ٓاي ٹ ١عٳـ ٳ
ه ٹ٘ ٜ ٫ٚٴ ٳعاهٳضٴ بأ ٳ
ل ِّ كٴؿٛيٹ ٹ٘ يف َٹًْ ٹ
عٳ
ٳ
با٭ٌِٓ اسرةخ.
اسٌأي ١ا٭ٚىل( :)1إما اُحٳ ٳة ٳ٘ لـٍٷ اَ ٚػٔـٛثٷ يف قٔـٛه ٚشـت ا٫شحٓـاثٴ
عٔ اؾُٝع.
يٛشٛكٹ اسكح٘ ٞمبعٓ :٢كي ٌٝايٛاقع اؿانِ بٛشٛث ا٫شحٓـاثٹ عـٔ ايـٓٸصٍِ
َٚاٍٴ ايػري ٚعلّ اساْع; إم يَ ٍٝا ميهٔ إٵ ٜهَ ٕٛاْعا ً ٣ٛاؾٗـٌ ايحؿٔـ،ًٞٝ
 ٖٛٚغريٴ َاْعٍ :إَٸا عك ٬ؾٛاٗػٚ ،إَٻا ُـوعا ؾٮْٻـ٘ٴ يـ ٍٝيف ايِٻـوعِ َـا ٜٳـلٍټ عًٝـ٘
ص ٳوٜـا يف شٳُٝعٗـا
ش ٳو ٳٜا يف اطـوافٹ ايِټـةٗ ١ي ٳ
ل ٹ ٠ايطّٗاهٚ ٠اؿٹٌٸٖٚ ،ٴ ٳُا ي ٛٳ
ً ٣ٛقاعٹ ٳ
ٹ
ع
ؾ ايٛاقٹـ ِ
ت ٹيطـوٵ ِ
عًٚ ٢شـ٘ٺ ٳٜصـٛىٴ بُٗـا كايؿـ ُ١ايٛاقـع اسعًـ ِّٛقطعـاٖٚ ،ـَ ٛٴٛشٹـ ٷ
با٭ٌِٓ َٔٚ ،اسعً ِّٛاْٸ٘ ٜ ٫ٴطْ ٳوؾٴ ايٛاقع ب٘.
صتٴ ا٫شحٓاثٴ عٔ ُ٤ٞٺ َٓ٘ ٖٛٚ ،يف اؾُُٵًـ ٹ١
ٚإٕٵ اُحٳ ٳة ٳ٘ يف غري احملٔٛهِ ٜ ٫ٳ ٹ
ل ِّ ٚٴشـٛثٹ ا٫ظحٝـا ٚإٕٵ ناْـخ اسٌـأيُ١
 ٫إُهاٍٳ ؾٝـ٘  ٫ٚؿـ٬فٳ بايٓٸٌـةٳ ٹ ١إىل عٳـ ٳ
بايٓٸٌــة١ٹ إىل شٳـ ٳٛاىِ اسـايؿـ ٹ ١ايكطعٝٸـَ ١ٳعـٌٻ ؿــ٬فٺ ٚشــلاٍ ،نُــا اْٸـ٘ بايٓٸٌــة ١إىل
ٗــاب ٹ غٝٵ ـ ِو احملٔــٛه ٠عــٔ احملٔــٛه يف هٳ ٜـتٺ ٚإُــهاٍ ،ؾــاسِٗٸ ايــحهًِٴ يف ٖــاجنيِ
ني يف ٗاب ٹ غٝٵ ِو احملٔٛه ٚيف شٛاىِ اسـايؿ ٹ ١ايكطعٝٸ.١
اؾٹ ٳٗ ٳح ِ
 ٫ٚاه ٣يف اؾٗ ـ١ٹ ا٭ٚىل اٚذ ـلٳ َــٔ إٵ ٜكــاٍ :إٕٻ اسٓــا ؾٝــ٘ ٖٴ ـ ٛبٴًُ ـٛؽٴ نرٵ ـ ٳو ٹ٠
ِ اسٛشـٛكٳ بٝاْـا هلـاٖٚ ،ـ ٛإٕٵ نـإٳ يف اؿكٝكـ١ٹ
ا٭طوافٹ ظٳـلٻا ٜ ٫ٳـ ٳو ٣ايعكـٌٴ ايعٹًْـ ٳ
ل ِّ اؿٔٵـ ِو
اجٸها ٫عً ٢اَوٍ فٗ ٍٍٛإ ٫اْٸ٘  ٫قـٕٝٳ عٓـ٘; ٭ٕٻ اٱْاطـ ١باؿٔٵـ ِو ٚعٳـ ٳ
ف
ع إىل ايعٴـوٵ ٹ
ع إٻ ايوټشٴـ ٛٳ
ٌَ ،ٳـ ٳ
عٔٻـ ٍ
عٴوٵؾا َٴطًْكا ا ٚيف ىَإٍ قً ٌٍٝغري هاشعٍ إىل َٴ ٳ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما اُٳحٳةٳ٘ٳ ْٳصٹٍٷ اَ ٚػٔٛثٷ يف قٔٛهٍ -ن ْا٤ٺ يف عِوٜ -٠ٳصتٴ ا٫شحٹٓاثٴ عـٔ اؾُٝـع،
ٚإٕٵ اُحٳةٳ٘ٳ يف غريِ احملٔٛهِ -نٛاظٹلٺ يف ايـٺ َرٜ ٫ -٬ٳصٹتٴ ا٫شحٓاثٴ عٔ ُ٤ٞٺ َٓ٘).
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إْٸُا ٜٳعٵٌٴٔٴ إما اُْ ٝبُٗا ايعٴوٵفٴ يف ا٭كيّ ٹ ١ايًّؿظٝـٚ ١يـ ،)1(....ٍٝنُـا إٻ اٱْاطـ١
عٚ َٔ ٢ٳش٘ٺ ٚاؿـٕټ
عٌِّ ا٫بح ٤٬اعِټ َٔ اسلٻ ٳ
ت ا٭طوافٹ غايةا عٔ َٳ ٳ
غُوٚطِ ٳبعٵ ِ
َٔ آؿو.
ذـِٻ مبـا منوْـا هٴبٻُــا ٜٴٌـحٳظْ ٳٗوٴ اؿـلټ يف اؾٹٗٳـ ٹ ١ايراْٝـ ١اٜ٘ـا; ٭ٕٸ اسعًــّٛٳ ٚإٕٵ مل
ٳٜهُٔٵ بٝاْا يٮطوافٹ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜٴٛشٹتٴ ا٫ظحٝا بحعٔ ٌِٝاسٛاؾك ٹ ١ايكطعٝٸـ ،١إ ّ٫اْٻـ٘ٴ
ظٗـا شٳُٝعـاٚ ،يـنا يـِٵ ٳٜعٵ ٳحُٹـٌٵ اظـلٷ شٳـ ٳٛاىٳ
ـ بايٓٸٌـةٳ ٹ ١إىل طوٵ ٹ
ٜ ٫ٳ ٳياٍٴ بٝاْـا يًحٸهًٝـ ٹ
اسـايؿ ٹ ١ايكطعٝٸ ٹَٔ ١ٵ غريِ احملٔٛه إما ناْٳخٵ ايِټةٵ ٳٗٚ ُ١ٴشٛبٝٸ.١
()2

اسٌأي ١ايراْ :١ٝي ٛاُحةٳ ٳ٘ َٴ٘افٷ يف قٔٛهٍ...

ؾأَٸا إٵ ميهٔ متٝٝي اسطًلِ َٔ اس٘اف ،ا ٫ ٚميهٔ ،ؾـ ٕٵ مل ميهـٔ ؾـ ٬إُـهاٍٳ
ظحٻـٜ ٢ٳعٵًـِ بايٗٛـ٤ٛٹ بـاسطًلٚ ،اَٸـا اما
يف اْٸ٘ ٜٳصتٴ عً ٘ٝإٵ ٜهوِّ ٳه ايٗٛـ ٤ٛبٗـا ،ٳ
ٔ َــٔ ايحُ ٝٝـي ؾٗــٌ هــٛى إٵ ٜه ـوِّه ايٗٛــٚ ٤ٛايػٌــٌ نــنيو ا ٚه ـتٴ عًٝــ٘
متهَّ ـ ٳ
ايحُٝٝي ٚاي ٤ٛٗٛمبا ٜٳعٵًِٴ طٗاهٳ ٳج٘ٴ؟ ٚشٗإَ ،ةٓٝٸإِ عً ٢جكل ِِٜاَ٫حراٍِ ايحؿٔـًٞٝٸ
لّٴ ايـلٸي ٌٝعًــ ٢جكلټَٹـ ٹ٘ يــ٫ٛ
عًِّـ ٹ٘ عٳـ ٳ
ايعٹًُـٞٸ عًــ ٢اٱمجــايَٓ ٞــ٘ٚ ،قــل قُـوِّ ٳه يف َٳ ٳ
ع ايوٸًاي.١
ط عٔ ٚٳٗٵ ِ
اٱمجاعٚ ،جٝٗٛعٴ٘ٴ َٴعٵ ٳحاطٷ إىل جؿَٔ ٌٍٝٴـٵ ِو ٍ
شاىٳ اًـحعُاٍٴ نُـٌٍّ ٹَٓٗـا عٓـل اسٔـٓـ; ٭ٕٻ نُـٌٻ
ٚإٕٵ اُحٳ ٳة ٳ٘ يف غريِ اسعٵٔٛهِ ٳ

( )1بٝاض يف ا٭ٌٓ مبكلاه نًُ.١
(ْٕ )2ٸ اسٌأي( :١ي ٛاُحة٘ َ٘افٷ يف قٔٛهٍ هٛى إٵ ٜهوٸه اي ٤ٛٗٛا ٚايػٌـٌ إىل عٳـلٳكٺ ٜعًـِٴ اًـحعُاٍ
َطًلٍ يف ٗٹُٵٓٹ٘ٹ .ؾ ما ناْـا اذـٓني ٜحٗٛٸـأ بُٗـاٚ ،إٕٵ ناْـخ ذ٬ذـ ١ا ٚاىٜـل ٜهؿـ ٞايحٗٛٸـ ٪بـاذٓني إما نـإٳ
اس٘افٴ ٚاظلاٚ ،إٕٵ نإٳ اس٘اف اذٓني يف اير٬ذٜ ١ٳصتٴ اًحعُاٍٴ ايهٌُٸٚ ،إٕٵ نإٳ اذٓنيِ يف اهبٳعٳـ١ٺ جهؿـٞ
اير٬ذٚ ،١اسعٝاهٴ إٵ ٜٴيٳاكٴ عً ٢عٳلٳكٹ اسُ٘ٳافٹ اسعًـ ِّٛبٛاظٹـلٺٚ ،إٕٵ اُـحة٘ يف غـريِ احملٔـٛه شـاىٳ اًـحعُاٍٴ
ُنـٌٍّ َٓٗــا ،نُــا إما نــإ اس٘ــافٴ ٚاظــلا يف ايــٺٚ ،اسعٝــاه إٵ ٜ ٫ٴ ٳعـلٸ ايعًــِ اٱمجــاي ٞعٹًُــاٚ ،هعــٌ
اس٘اف اسِحة٘ عهِ ايعلّ ،ؾٜ ٬ٳصٵو ٟعً٘ٝٹ ظٴهِْٴ ايِټةٵٗٳ١ٹ ايةٳلٜٚٸ ١اٜ٘اٚ ،يهٔٻ ا٫ظحٝا اٚىل).
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ِ اسعًــ ،ّٛكٕٚٳ اسِ ـحٳ ٳة ٹ٘
ٚاظـلٺ َــٔ اطــوافٹ ايِټ ـةٵ ٳٗ ٹ ١ايػــري احملٔــٛه ٠عٓــل ٙيف ظٴهْـ ِ
ع نٌُِّ ٚاظـلٺ َـٔ ا٭طـوافٹ َٴ ٳعاَٳًـ ١اسطًـلِ ،كٴٕٚٳ اسِـحة٘ٚ ،إ ّ٫ؾًـ ٛنـإٳ
ؾٝعاَٳٌٴ ٳَ ٳ
ٜٴ ٳعاَٳٌٴ َٴ ٳعاَٳً ١اسِحٳ ٳة٘ مل ٜٳصٴيٵ ايحٳٗٛٸ ٞب٘; إم ٜٴعحا يف َا٤ٹ اي٤ٛٗٛٹ ا٫ط٬مٴ.
ٚجٝٗٛػٴ ٳَواَٹ٘ٹ :إٻ اٱمجـاعٳ قـاِ٥ٷ عًـ ٢إٸ ايعٹًـِ اٱمجـايٞٸ بـني ا٭طـوافٹ
ايػري احملٔٛهٜ ٫ ٠ٴعٵ ٳحلټ بـ٘ ٜ ٫ٚـ٪ذٸوٴ يف ايحهًٝــٹ بٛشـ٘ٺٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾٝٴًْػٳـ ٢ا٫ظحُـاٍٴ
ٌ اٱٗاؾ ١يف اسا٤ٹ ؾ ٕٵ نإ َِٓٙ٪ٴ ايعًـِ بهـٕٛ
اسٌحٓٹلٴ إىل ميو ايعًِ ،ؾ ما اظٵ ٳح ٳُ ٳ
اظل اٱْا٤ادٹ ايػري احملٔٛه٠ٹ َٴ٘اؾا ؾـٜ ٬ٴعٵ ٳحٓٳـ ٢بـ٘ٹٚ ،هـٛىٴ ايحٗٛٸـ ٞبـ٘ٹٚ ،اَٸـا إٕٵ
نإٳ َِٓ ٙ٪غريٳ ٖنا ايعٹًِ ،نإِٔ اظحٌُ ابحلا٤ٶ نَ٘ ْ٘ٛاؾا ؾ ٬هٛىٴ ٳهؾْـعٴ اؿـلسٹ
عٓٵـ٘ٴ
ل يف ميـو إىل ا٭ٓـٌٚ ،بٳعٵـتٴ َٳـٔٵ عآـوْاٜ ٙٴٓٵكـٌٴ ٳ
ٚاـةز بـ٘ ،إ ٫إٵ ٳٜعٵ ٳحُٹـ ٳ
اسٌٝٴ إىل ميو ،بٌ اؿحاهٳٙٴٗ ٖٛٚ ،عٝـٷ شلا; إم مل ٜٳلٴٍٻ كيٌٝٷ عً ٢يػٜٛٸـ ٹ ١ايعًـِ
بنيٳ غريِ احملٔٛهِ بٗنا اسعٓ.٢
ل ِّ اقح٘ا٥ٹ ٹ٘ ا٫ظحٝا ٚاسٛاؾك ١ايكطعٝٸـً ،١ٳـًَُّٓا
غا ُ١ٜا٭َوِ قٝاّٴ ايلٸي ٌِٝعً ٢عٳ ٳ
ِ اسيبـٛه ٜ ٫ٳُٵٓٳـعٴ عـٔ
قٝاَٳ٘ٴ عً ٢شٛاىِ اسـايؿ ٹ ١ايكطعٝٸ ١اٜ٘ا ،يهٔٵ غاٜحٴ٘ٴ إٻ ايعٹًْ ٳ
ٌ عً ٢طةل ا٭ٌٓ إٕٵ اقح٘ ٢شـٛاىٳ اسـايؿـٚ ،١اَٸـا إْٸـ٘ بـ٘ ٜٓكطـعٴ ا٭ٓـٍٛٴ
ايعٳ ٳُ ِ
ٌ ٚايٓكـٌ ،ؾًـِ ٜٳـلٴٍٻ عًٝـ٘ٹ كيٝـٌٷ ،ؾٝةكـ ٢ؼـخٳ
اسكح٘ ُ١ٝيرتىٹ اً٫حعُاٍِ َـٔ ايعٳكْـ ِ
ِ إٗٳـاؾ ُ١اظـلٹ ٹٖا ٚيـٛ
ل ٹٚ ،٠عً٘ٝٹ ؾ ٬هٛىٴ ايحٗٛٸ ٞبٛاظلٺ َٔ اطوافٹ َـا عٴًٹـ ٳ
ايكاعٹ ٳ
ناْخ غري قٔٛه ،٠ؾُا يف اسنتِ ٹَٔٵ إٸ ا٫ظحٝا اٚىل ٜٳٓٵ ٳةػ ٞجةلًٜٹ ٹ٘ بأق.٣ٛ
اسٌأي ١ايراير :)1(١إما مل ٜهٔ عٓل ٙإَ ّ٫اَِ ٤هٛى إط٬ق٘ ٚإٗاؾح٘.
ل
ٔ َٔ ايطّٗـاه ٠اساٝ٥ـ ١بٳعٵـ ٳ
غري ٌَةٛمٍ باٱط٬م ٜحُٝٻِٴ ئًٸ ;٠٬٭ْٸ٘ غريٴ َحُهّ ٍ
ٌ ـابل
ٗ ـاؾحٴ٘ٚ ،مل ٜحــٝكَّٔ اٸْ ـ٘ نــإٳ يف اي ٻ
ه ـٔٵ عٓ ـلٳٙٴ إَ ّ٫ــا٤ٷ َِــهٛى إطُ ٬ق ـ٘ٴ ٚإ ٳ
( ْ )1ـٕټ اسٌــأي( :١إما مل ٜٳ ُ
َٴطًكاٜ ،حُٝٻِ ئًٸٚ ٠٬مٖٛاٚ ،ا٭ٚىل اؾُٵعٴ بنيٳ ايحُٝټِ ٚاي٤ٛٗٛٹ ب٘).
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ِ إّ٫
ل ايٗٛـ٤ٛٹٚ ،يـ ٍٝيف كيٝـٌِ ايحـُٝټ ِ
س ٳبعٵـ ٳ
ل ٹ
إٵ نإٳ ٳَعٵهَٛـا باًحٔـعاثٹ اؿـ ٳ
ٔ بـنيٳ إٵ
ل ِّ ايـحٳ ٳُه ِ
م يف عٳـ ٳ
ٔ َٔ ايطَّٗاهٳ ٹ ٠اسا َٔٚ ،١ٝ٥اسعً ِّٛاْٸـ٘  ٫ؾـوٵ ٳ
لّٴ ايحٳ ٳُهّ ِ
عٳ
ٳ
ٜهــٕٛٳ ميــو ٭ش ـٌِ َــاْعٍ ُٳ ـوٵع ٍّٞا ٚعــاكٟٸ ،ؾ ـ ما نــإٳ اسحٗٛٸ ـ ٞمبر ـٌِ ٖــنا اســا٤
س ب٘ ُوعاَٚ ،ع٘ هتٴ عًٝـ٘ ايحـُٝټِ; ٭ْٻـ٘ٴ ٫
ل ٹ
هٔٵ ٳهؾْعٴ اؿ ٳ
س يِٵ ٜٴُٵ ٹ
ل ٹ
قهَٛا باؿ ٳ
ٔ َــٔ
ل ٳّ اي ـحٳ ٳُه ٳ
ل ِّ ٚشــلإِ اســا٤ٹ َــا ٜٳعٴ ـِټ عٳ ـ ٳ
ٳٜصٹ ـلٴ َــاٗ ;٤ــوٚه ٠إٻ اســواكٳ َــٔ عٳ ـ ٳ
سٖ ،نا.
ل ٳ
اًحعُايٹ ٹ٘ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٳٜوٵؾعٴ اؿ ٳ
ِ ٖـ ٛغـريٴ اسـحُهّٔ َـٔ اساٝ٥ـ ١ؾٗـ ٛغـري
ٚؾ :٘ٝإْٸا يً ٛٳـًَُّٓا إٸ اسٗٛـٛعٳ يًحـُٝټ ِ
اسحُهٔ َٓ٘ ٚاقعاَ ٫ ،ا ٜٳعٴـِټ غـريٳ اسـحُهّٔ يف ايظّـاٖوٚ ،ا٭ٓـٌٴ اسيبـٛه ٜ ٫ٳرٵةٴـخٴ
نْٛٴ٘ٴ ننيو ٚاقعا.
ْعِ نْٛٴ٘ٴ ننيو يف ايظّاٖٹ ِو ٜرتجٻتٴ عً ٢ا٭ٌِٓ اسيبٛه ٚشلاْا.
ٚقــل ٜكــاٍ :إٕٻ اسٗٛــٛع بــايحُٝټِ ٖــ ٛغ ـريٴ ايٛاش ـلٹ يًُــاٚ ،٤يــ ٍٝاســواكٴ َــٔ
لاْٹ ٹ٘ ْٖ ٛٳؿٍْٴ ٚٴشٛكٹ ٹ ،ٙبـٌ إظـواىٴٙٴ; ٭ْٻـ٘ٴ ٗٹـلټ ايؿكـلإٚ ،يف َـا مـٔٴ ؾٝـ٘ غـريٴ
ِٚشٵ ٳ
ِ َٴعـوٳ ٷى بايٛشـلإ َـٔ
ت عًٝـ٘ ايحـُٝټِ ،ؾهـإٳ ٳَٗٛٴـٛعٴ ايحـُٝټ ِ
َٴعٵ ِو ٍى يًُٳا ،٤ؾٛٳشٳـ ٳ
غريِ ظاشٳ ٺ ١إىل آٌِ ُوع.ٞ
ل ٳّ اٱظواىِ يٍٝٳ ٳَٛٗٛعا ُٳـوٵعا يٛشـٛثٹ ايحـُٝټِٚ ،يـنا اٚشةـٛا
عٳ
ٚؾ :٘ٝإٕٻ ٳ
اٱعاكٳ ٠عًَ ٢ٳـٔٵ ٓٳـًَّٚ ٢مل ًٜحؿـخ إىل إٸ يف هظًـ٘ اسـاْ ;٤ظـوا إىل نْٛٹـ ٹ٘ ٚاشـلا
يًُا ٤يف ايٛاقع.
َ٘اؾا إىل اْٸ٘ ي ٛنإٳ اسٛٗٛعٴ َا مٳنـ ٳوٙٴ مل ٜٳصٹـتٴ ايؿعٵـٕٴ عـٔ اسـاٚ ،٤يـٍٝ
ميو إ َٔ ّ٫اشٌِ إٻ اٱظواىٳ يَ ٍٝٳٗٛٴٛعا يًحُٝټِ.
ٕ ايٛشــلإٳ ٗٹــلٸ
ٖــنا نًــ٘ٴ َــع إٸ اعحةــاه اٱظــواىِ يف ايٛشــلإ ٓــٛعٷ; ٭ ٻ
ِ ٚاٱظــواى ايٛشــلاْ ،ٞؾكــل ٜهــٕٛٴ
ع ايٓٻظـ ِو عــٔ ايعٹًْـ ِ
ع قطْـ ِ
ايؿكــلإ ٚيــ٘ ٚاقـعٷ َٳـ ٳ
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ٚاشلا ي٘ ٜ ٫ٚعًِٴ ب٘ ،ؾايحٻعكٝلٴ اْٸ٘ ٜٳصتٴ عً ٘ٝايحُٝټِ إٕٵ نإٳ ٳٌَٵـةٛقا بايؿٹكْـلإِ،
ٚإ ّ٫ؾاؾُٵعٴ بنيٳ ا٭َو ٜٔيٹلٴؿٴٛيٹ ٹ٘ يف اظل اسٛٗٛعني.
اسٌأي ١ايوابع :)1(١إما عٴ ًِ إمجا ٫إٸ ٖـنا اسـا ٤إَٸـا لـٍٷ اَ٘ ٚـافٷ ٳٜصـٛىٴ
ُوب٘.
ِ اٱمجايٞٸ باؿُوٵ ٳَٚ ،١نٕٛٴ اظحُايٹ ٹ٘ ٳبلٵٜٚٸا َٛهكا ؾوٜإ ا٭ٌٓ.
ل ِّ ايعٹًْ ِ
يعٳ ٳ
س ٚعلِّ إظـواىِ ُٳـوٵ ٹ ايطّٗـاه،٠
ل ٹ
ْعِ  ٫هٛىٴ ايحٗٛٸ ٞب٘; ً٫حٔعاثٹ اؿ ٳ
ل ٹ ٠اُ٫ـحػاٍ بايطّٗـاه ٠جكح٘ـٞ
 ٖٛٚنٕٛٴ َا ٜػٌٌ ب٘ ايػٌ٬د َطًكا ،ؾٓؿٍٴ قاعٹ ٳ
ٚشٛثٳ ؼٔـ ٌِٝايـاا٤ٳ ٹ ٠عٓـ٘ ،بـٌ اُـرتا ُ ٓـعٸ ١ايـلٸؿ ٍِٛيف ائٸـ ٠٬بـ٘ ٜٳكح٘ـٞ
ٚشٛثٳ إظواى ٙهلا.
٘افٷ اَ ٚػٔـٛث ،بعـنيِ َـا منـو َـٔ شـٛاىِ ُـوب٘ٹ،
ِ اْٸ٘ إَٸا َٴ ٳ
ٚننا إما عٴ ٹً ٳ
ت ٚإٕٵ مل ٜٳهُـٔٵ َاْعـا عـٔ ايحٗٛٸـٞ
ٚعلِّ شٛاى ايحٗٛٸ ٞبـ٘; ٭ٕٻ اظحُـاٍٳ ايػٳٔٵـ ٹ
ل ِّ اؿاي١ٹ ايٌٸابكَ ١اْعٷ.
عٳ
ع ٳ
ٍ اظحُاٍِ اٱٗاؾَ ١ٳ ٳ
إ ٫إٻ ٳْؿْ ٳ
ِ اْٸ٘ إَٸـا ْٳصـٍٷ ا ٚٳَػٵٔـٛثٷ ؾـ ٬هـٛىٴ ُـوٵبٴ٘ٴ; يًعًـِِ ايحؿٔـًٞٝٸ
ٚإَٸا إما عٴ ٹً ٳ
باؿُوٵَ ٫ٚ ،١ميٓعٴ عٔ جٓصټ ِي ٹ ٙاؾٗٵٌٴ بٌةة٘ ،نُا  ٫هٛىٴ ايحٗٛٸـ ٞبـ٘ يـنيو اٜ٘ـا;
صاًٳ ٹ ١ا ٚايػٳٔٵةٚ ١ٝإٕٵ مل ٜٳهُـٔٵ اظحُايُـ٘ٴ
ني َٔ ايٓٻ ٳ
إم اسؿوٚضٴ اْ٘ عاملٷ بأظلٹ اساْعٳ ِ
ع ط ٳوؾٝٸحـ٘ يـ٘ ؾاظحُايُـ٘ٴ
َاْعا ،إ ٫اْٸـ٘ إما مل ٜٳهُـٔٵ ط ٳوؾـا يًعًـِ اٱمجـايٞٸٚ ،اَٸـا َٳـ ٳ
ف ،ؾٝٳةٵطٌُٴ ايٛٴٗ٤ٛٴ إَٸا يٓصاًٳ ٹ ١اسـا٤ٹ ا ٚؿُوٵَٳـ ٹ١
ٔوټ ٹ
َٴ ٳٓصٻ ٷيَٚ ،عٳ٘ٴ ٜهٕٛٴ َاْعا عٔ ايحٳ ٳ
عا.
ف ،يف اسا٤ٹ غٌُٵَٚ ٬ٳٌٵ ٳ
ٔوټ ٹ
ايحٳ ٳ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١إما عٴًٹِٳ إمجا ٫إٻ ٖنا اسا ٤إَٸا ْٳصٹٍٷ اَ ٚٴ٘افٷ هـٛىٴ ُٹـوٵبٴ٘ٚ ،يهـٔ ٜ ٫ٳصـٛىٴ ايحٗٛټـ٪
ب٘ٚ ،ننا إما عٴًٹِٳ اْٸ٘ إَٸا َ٘ـافٷ اَ ٚػٔـٛثٚ .إما عٴًٹـِٳ اْٸـ٘ إَٸـا ْٳصـٍٷ اَ ٚػٔـٛث ،ؾـ ٬هـٛىٴ ُٹـوٵب٘
اٜ٘ا ،نُا  ٫هٛىٴ ايحٗٛټ ٪ب٘ ٚايكٍٛٴ بأْٸ٘ هٛىٴ ايحٗٛټ ٪ب٘ ٗعٝـٷ شلا).
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ٚايكٍٛٴ بأْٸ٘ ٜٳصٛىٴ ايحٗٛٸ ٞبـ٘ ٗٳـعٝـٷ شـلٸا ،يعٳـٌٻ ٳْظـ ٳو اجملـِ ِّٛى إىل إٻ ُٳـوٵ
ٓعٻ ٹ ١ايٛٴٗ٤ٛٹ يٖ ٍٝٴ ٛاٱباظٳ ١ايٛاقعٝٸ ١ظٳحٻ ٢جحٌاق آـاي ُ١اٱباظٳـ ٹٚ ١ايطَّٗٳـاه،٠
ٹ
بــٌ اٱباظٳـ ُ١ايـ

ٜهــٕٛٴ ايٛٴٗـٛٴ ٤بٗــا ٓــعٝعا ٚاقعٝٸـاٖ ،ــَ ٛــا ٜٳعٴـِټ ايظّـاٖٹ ٳو بـ٘ٹ،

ِ باسـايؿ ٹ ١ايكطعٝٸ ١يًٛاقع َـٔ شوٜاُْٗـا;
ٚظ٦ٓٝنٺ ؾ ٬جحٌاق ُ ا٭ٍٓٛٴ; يعلِّ ايعٹًْ ِ
ٔػټ ايٛٴٗ٤ٛٴ ٚاقعا.
٫ظحُاٍِ ن ِٕٛاسا٤ٹ ٳَػٵٔٴٛباَٚ ،ٳ ٳع٘ٴ ٳ ٜٹ
ع ايٓٻظـ ِو عٳـٔٵ
ع قطْ ِ
ٔوټؾادٹ ٚيَ ٛٳ ٳ
شٛاىِ ايحٳ ٳ
إٕٵ قًخٳ :آاي ُ١اٱباظٳ ٹ ١بايٓٸٌة١ٹ إىل ٳ
ايٗٛــ٤ٛٹ غ ـريٴ شاهٜـ١ٺ; يًُعاهٗــ ،١ؾحع ـوٴّٴ ايحٳٔٳـوټؾادٴ ؾعــٚ ،٬بــ٘ ٜٳةٵطُ ـٌٴ ايٗٛــ٤ٛٴ
يحٳ ٳٓصټ ِي اؿُوٵ ٳَ.١
ل ٹ ٠ايطَّٗٳـاهٳ،٠
ً ٣ٛقاعٹ ٳ
ض ٭ٓاي١ٹ اٱباظ ١يف َطًلِ ايحٔوټؾادٹ ٹ
قًخٴَ ٫ :ٴعاهِ ٳ
شاهٜٳ ٺ ١بايٓٸٌة ١إىل ايِٸوث; ٭ْٸ٘ َٳعٵًّٛٴ اؿُوٵَٳـ ٹ ٫ٚ ،١اذٳـ ٳو هلـا بايٓٸٌـة ١إىل
 ٖٞٚغريٴ ٳ
غري.ٙ
ع آـاي ٹ١
خَ ٫ :ٳعٵ ٳٓ ٢يٹعٴوٵ ٳَ ٹ ١ايِٸوث إَ ّ٫ٴ ٳعاهٳٗٳـ ُ١آٳـاي ٹ ١اٱباظـ ١ؾٝـ٘ َٳـ ٳ
إٕٵ قًُْ ٳ
ِ
ض اؿــانٹ ِ
ط ُِٗا ؾٝٳعٵ ـوٴّٴ ُٹ ـوٵبٴ٘ٴ ؾ ـأٜٔٳ ا٭ٓ ـٌٴ اـــاي ٞعــٔ اسعــاهِ ِ
ايطَّٗــاهٚ ٠جٳٌٳ ـاقُ ٹ
ب باظ١ٹ ايحٔٳوٸؾاد؟
ع آؿــو بايٓٸٌــة١ٹ إىل اذـوٍ ؿــاٖٸ ٜ ٫ٴٛشٹـتٴ ًٳـكُٛط٘ٴ
قًـخٴَ :ٴ ٳعاهٳٗٳـ ُ١ا٭ٓـٌِ َٳـ ٳ
بايٓٸٌة١ٹ إىل غريِ ٹ ،ٙؾأٓٵٌٴ اٱباظٳ ٹ ١بايٓٸٌة١ٹ إىل ايِٸوث ٚإٕٵ نإٳ َٴ ٳعاهٳٗٳـا ،إ ّ٫اْٸـ٘ ٫
ٔوټؾادٹ ا٭ُؿو.
ض ي٘ بايٓٸٌة ١إىل ايحٳ ٳ
َٴ ٳعاهِ ٳ
ل ًٴك ٛٹ ا٭ٌِٓ،
ٓاي ٹ ١ايطَّ ٳٗاهٳ ٹ ٠يف َٴ٬ق ،٘ٝؾ ٕٻ ٳبعٵ ٳ
ض بأ ٳ
إ ّ٫إٵ ٜٴكاٍ :إْٸ٘ َٴ ٳعاهٳ ٷ
شعٴ ا٭ٌٓٴ يف اس٬ق ٞؾٝٴ ٳعاهضٴ آٳـاي ١اٱباظٳـ ٹ١
ٜع  :آٌ ايطَّ ٳٗاهٳ ٹ ٠ؾ٘ٝٹ ٳٜهُٕٛٴ اسوٵ ٹ
ٔوټؾاد.
يف ًا٥و ايحٳ ٳ
ل اس٬قــٚ ٞاس٬قــاٚ ،٠اَٸـا قةٵًـ٘ٴ ؾــَ ٬ٳٗٛٴـٛعٳ يًُٴ٬قــٞ
عكـ ِ
ل ٳج ٳ
ٔ ٳبعٵـ ٳ
إ ّ٫اْٸـ٘ ظٳٌٳـ ٷ
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صو٣ٶ يٮٌٓ.
ظحٻٜ ٢هٕٛٳ ٳَ ٳ
اسٌــأي ١اـاٌَــ :١يــ ٛاُهٜــل اظـلٴ اٱْــا ٜٔ٤اسِــحةٗني َــٔ ظٝــز ايٓٸصاًــ ١اٚ
()1

ايػٳٔة ٫ ١ٝهٛىٴ ايحٞٗٛٸ با٭ؿو...

جهًٝؿا ٗٚٚعا; بٓا٤ٶ عً ٢ظٴوٵ ٳَ ٹ ١ايحٗٛٸـ ٞباسـا٤ٹ ايـٓٸصٍِ ٳْؿٌْٳـا ٚإ ٫ ّ٫وـوّٴ إّ٫
ل ِّ ًٳ ـةةٝٸ ٹح ٹ٘ يًطّٗــاهٚ ،٠ميــو يٹٌٴ ـك ٛٹ آٳ ـاي ٹ١
ٗٚــعا ،ٳمبعٵٓٳ ـ :٢ؾٌٳ ـاكٹ ايٛٴٗــ٤ٛٹ ٚعٳ ـ ٳ
ل
ٌ اٱهاق ،١ؾـٜ ٬ٳةٵكـ ٢بٳعٵـ ٳ
ٗ ٹ ١قةٵ ٳ
ايطَّٗاه٠ٹ يف ا٭ٚٸٍ ٚآاي١ٹ اٱباظٳ ٹ ١يف ايرٸاْ ٞباسعاهٳ ٳ
ٌ ٜٴعٵ ٳح ٳُلٴ عً.٘ٝ
ل ٹُٖا آٵ ٷ
ظٹ
إهاق ٹ ١ا ٳ
إٕٵ قً ـخٳً :ٴ ـك ُ ٛا٭ٓ ـٌِ إْٸُــا ٖــ ٛيًعً ـِِ اٱمجــايٞٸ ٚاسعاهٗــ ،١ؾايٌٸ ـكُ ٛ
ٗ ٹٜ- ١ع  :ايعًِ اٱمجايَ ٫ -ٞٳعٵ ٳٓ٢
عًّ ٹ ١اسعاهٳ ٳ
ع ٳى ٳٚاٍِ ٹ
ٳٜحٵ ٳةعٴٗٴُا ظٴلٚذا ٚبكا٤ٶ ،ؾُٳ ٳ
يةكا٤ٹ اسعاهٗ.١
قًــخٖ :ٴ ـ ٛنــنيو يــ ٛناْٳ ـخٵ اسعاهٳٗٳ ـ ُ١يف إطــ٬مِ اي ـلٸي ٌِٝبايٓٸٌــة١ٹ إىل اىٵ ٹَٓٳ ـ ٹ١
نيٚ ،اَٸا ي ٛناْٳخٵ بايٓٸٌة١ٹ إىل آـٌِ كٴؿٛيٹ ُِٗـا يف عٴُـ ِّٛايـلٸي ،ٌٝؾُعٓـ٢
ٗ ِ
اسحعاهِ ٳ
ل ظٴلٚسٹ ايعًِ اٱمجايٞٸ ؿٴوٚطٴ ايطّـوؾني عٳـٔٵ عٴُـ ِّٛايـلٸيًٝني ،ؾـ٬
ٗ ٹ ١ٳبعٵ ٳ
اسعاهٳ ٳ
ل إهاق ٹ ١اظلُٖا.
َعٓ ٢يٹلٴؿٴٛيٹ ٹ٘ ٳبعٵ ٳ
ل ِّ إَٵهــإِ اشحٹ ٳُاعٹ ُِٗــا يف
لي ٌٝيــ ٍٝإ ّ٫ٹيعٳـ ٳ
ٔ عــٔ ايـ ٸ
خ :ؿٴـوٚطٴ ايطَّـ ٳوؾٝٵ ِ
إٕٵ قًُْـ ٳ
ل ٜٴٓــايف ايٛاقــع اسعًــٚ ،ّٛكؿــٍٛٳ
خ ايعٴُــ ;ّٛ٭ٕٻ كٴؿٳ ـٍٛٳ نُ ـٌِّ ٳٚاظٹ ـ ٺ
اي ـلټؿٍِٛٹ ٳجعٵ ـ ٳ
ـٝٸـوا  ٫كٳيٝـٌٳ عًٝـٖ٘ٚ ،ـنا اسعٓـ ٢إْٸُـا ٖٴـٛ
اظلٹ ٹُٖا َٴ ٳعٝٻٓـا جٳـوٵشٝػٷ بـَ ٬ٴـ ٳوشِّػ َٚٴ ٳ
ع َـٔ كٴؿــٍِٛ
ل ٹُٖا ؾـَ ٬ٳـاْٹ ٳ
ل ِّ اظٳـ ٹ
ع عٳـ ٳ
بايٓٸٌـة١ٹ إىل ظٳـاٍٍ ٚٴشـٛكٹ ايطَّـ ٳوؾنيِٚ ،اَٸـا َٳـ ٳ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١ي ٛاُهٜلٳ اظٳلٴ اٱْا ٜٔ٤اسُِٵحٳةٳٗٳني َٹٔٵ ظٳٝٵزٴ ايٓٻصٳاًٳـٚ ١ايػٳٔـةٜ ٫ ١ٝٳصـٛىٴ ايحٗٛټـ ٪بـاٯؿو
ٚإٕٵ ىٳاٍٳ ايعٹًِْٴ اٱمجايٞٸٚ ،ي ٛاُهٜلٳ اظٳلٴ اسِٳحٳةٳٗٳني َٹـٔٵ ظٝـزٴ اٱٗـاؾٜ ٫ ١ٳهْؿـ ٞايٛٴٗـ ٛٴ ٤بـاٯؿو ،بـٌٵ
ا٭ظ ُ ٛاؾُٵعٴ بٓٝٳ٘ٴ ٚبٳنيٳ ايحُٝټِِ).
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خ ايلٸي.ٌٝ
اٯؿو جٳعٵ ٳ
ٔ ٚٴشـٛكٹ ٹٜ ٙٴٓـايف كٴؿـٍٛٳ اٯؿـو نـنيوَٚ ،ٴصٳـوٻكٴ
قًخٴ :كٴؿٴٍٛٴ اسؿكـٛكٹ إىل ٳىَٳـ ِ
ٗ ١نُا  ٫ىؿ.٢
ٔ ِو اٯؿٳ ِو ٜ ٫ٳوٵؾعٴ اسعاهٳ ٳ
ل ٹُٖا ٚقٹ ٳ
ظٹ
ٔ ٚٴشٛكٹ ا ٳ
طُ ٍِٛٳى ٳَ ِ
ل ِّ
ظٝزٹ اٱٗاؾ ٹ ٫ ١ٳٜهْؿ ٞايٛٴٗ٤ٛٴ بـاٯؿو; ٹيعٳـ ٳ
ني َٔ ٴ
ظلٴ اسِحٳ ٳة ٳٗ ِ
ٚي ٛاهٜلٳ ا ٳ
ِ
ع ايٓٻظــ ِو عٳــٔٵ ايعٹًْــ ِ
ع قطْــ ِ
 ٣يٮٓــٌِ َٳــ ٳ
إظــواىِ إط٬قٹــ ٹ٘ٚ ،يــً ٛٳــًَُّٓا نــإٳ ٳَصٵــ ٳو ٶ
ني ٓٳـاهٳ َٴ٘ـاؾا نـإٳ اًحٔـعاثٴ
ل اسُطًْكـ ِ
اٱمجايٞٸ ،نإٔٵ عٴًٹـِ إمجـا ،٫بـإٔٻ اظٳـ ٳ
ل ٹُٖا ٜ ٫ٳوٵشٹـعٴ ٜ ٫ٚٳٔـريٴ اسٛشـٛكٴ
ل اظٳـ ٹ
ل ؾكْ ٹ
ض يٰؿوٚ ،بٳعٵ ٳ
اٱط٬مِ يف نٌٍُّ َٴ ٳعاهِ ٷ
ث ايحـُٝټِ
ـ يف اسٌـأي١ٹ ايٌٸـابكٚ ١شـ ٛٳ
َٳـٛٵ ِهكا يٮٓـٌَٚ ،ٴكح٘ـ ٢ا٭َـوِ َـٔ اسٔـٓٸ ٹ
خ ٹَٓٻ ـا إٻ
ع ٳوؾْ ـ ٳ
ل ٚإٕٵ نــإٳ ق ـلٵ ٳ
ٖٓــا ،ؾ ُــهايُ٘ٴ ؾٗٝــا ٚايحياَٴ ـ٘ٴ بــاؾُعِ ٜٴٓــايف َــا ًٳ ـ ٳة ٳ
ا٭ظ ٛاؾُعٴ بنيٳ اي٤ٛٗٛٹ ٚايحُٝټِٚ ،قل َٳوٸ ٳجُاّٴ ايهـَ ِّ٬ـع ايـٓٻكتِ ٚاٱبـواّ،
ع بكا٤ٹ اظلٹ اسِـحٳ ٳة ٳٗني بـايٓٻصٍِ اٜ٘ـا ،بٓـا٤ٶ
ع ٳَ ٳ
خ ٚٴشٛثٳ اؾُٵ ِ
بٌ َٴكحَ٘ ٢ا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٍ يف ايٛٴٗ ٤ٛإ ّ٫جِوٜعا.
ص ِ
ل ِّ ظٴوٵ ٳَ ٹ ١اًحعُاٍِ ايٓٸ ٹ
عً ٢عٳ ٳ
ًَ :)1(١ٴ٬ق ٞايِةٗ ١احملٔٛه٠ٹ ٜ ٫ٴعٵهِٴ عً ٘ٝبايٓٻصاً...١
اسٌأي ُ١ايٌٸاكٹ ٳ
ٍٜ ٫ٚ ،ٴعاهٳضٴ با٭ٌٓ يف َٴ٬قـ ٞاٯؿـو ،إما يـِٵ
ص ِ
ل ِّ َٴ٬قاجٹ ٹ٘ يًٓٻ ٹ
عٳ
٭ٓٳاي ٹ ١ٳ
ل ِّ اسٗٛـٛعِٜ ٫ٚ ،ٴعٳـاهٳضٴ ا٭ٓـٌٴ ؾٝـ٘ عًـ ٢جكـلٜو ٚٴشـٛكٹ ٹٙ
ٳٜهُٔٵ َٴ٬قا ٠ؾعـ ;٬ٹيعٳـ ٳ
با٭ٌِٓ يف اسٛٗٛع اسٛشٛك.
ض ا٭ٓـٌٴ ؾُٗٝـا; يًعًـِِ
ف اٯؿوِ ٳجعٳـاهٳ ٳ
ض َٴ٬قا٤ُٞ ُ٠ٺ آؿو يًطَّ ٳو ٹ
ٳْ ٳعِٵ ي ٛؾُ ِو ٳ
ل ٹُٖا َٴ٬قٝا يًٓٸصٍ.
ظٹ
به ِٕٛا ٳ
ري َٴ ٳعاهٳٗٳـ ٺ ١ٳَ ٳعٗٳـا يف
ش ٳو ٳٜإٴ آـاي١ٹ ايطَّٗٳـاهٳ ٹ ٠يف اس٬قـَ ٞٹـٔٵ غـ ِ
ّ ٚا منوْا ٜٳظْ ٳٗوٴ ٳ

(ْٕ )1ٸ اسٌأيَ( :١ٴ٬ق ٞايِټةٵٗٳ١ٹ احملٔٛه٠ٹ ٜ ٫ٴعٵهِٴ عً٘ٝٹ بايٓٻصٳاًٳ١ٹ يهٹٔٻ ا٭ظ ٛا٫شحٓاث).
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ع ا٭ٓـٌِ يف اس٬قـ( ٢بـايؿحػ) اسحكـلِّّ يف
ٗ ٹح ٹ٘ َٳـ ٳ
ٓاظت اس٬ق ;٢٭ْٸ٘ َةحً٢ٶ مبعاهٳ ٳ
اؾوٳ ٳٜإِ عً ٢ا٭ٌِٓ يف اس٬ق( ٞبايهٌو).
صاًٳــ ٹٚ ١اظــلٺ َــٔ اس٬قــ( ٞبايهٌــو)
َٚــٔ مجٝــع ميــو ٜٳظْٗٳــوٴ إٻ ايعًــِٳ بٓٳ ٳ
خ
ٓٚاظتٹ اس٬ق( ٢بايؿحػ) ٜ ٫ٴٛشٹتٴ ٚٴشٛثٳ ا٫شحٓاثٹ عٓٗا َكلٸَـ ;١ٹيُـا عٳ ٳوؾْـ ٳ
ض; ٚابـح٤٬ٹ ا٭ٓـٌِ يف ٓـاظت
َٔ شوٜإِ ا٭ٌِٓ يف اس٬ق( ٞبايهٌو) بَ ٬عاهِ ٍ
اس٬ق( ٢بايؿحػ) با٭ٌٓ يف ْؿٍِ اس٬ق( ٢بايؿحػ).
يهٔٸ ا٭ظـ ٛا٫شحٓـاثٴ ٚيـ ٛبحـٖٛټِ إٻ ا٫شحٓـاثٳ عـٔ َٴ٬قـ ٞايـٓٻصٍِ َـٔ
ض ٳج ٳٓصټـيټ ا٭َـوِ با٫شحٓـاثٹ عـٔ ايـٓٻصٍِ
َٴكلَِّادٹ ؼكـل ا٫شحٓـاثٹ عٓـ٘ ،ؾـ ما ؾُـ ِو ٳ
ٳبٝٵ ٳٓٗٴُاٚ ،ؾ ٳوٗٵـٓا إٻ ا٫شحٓـاثٳ عـٔ ايِٸـٜ ٫ ٤ٞٳعٵٔـٌٴ إ ّ٫با٫شحٓـاثٹ عٳـٔٵ نُـٌِّ َـا
ل ٹُٖا; إم يــٙ٫ٛٴ ي ـِٵ ٳٜعٵً ـِ ا٫شحٓــاثٳ عــٔ
ت ا٫شحٓــاثٴ عــٔ َٴ٬قــ ٞاظٳ ـ ٹ
٫قــاٙٴ ٳٚشٳ ـ ٳ
عًِّ٘.
ايٓٸصٍ يف ايةٳني ي ٛنإ ٖ ٛاس٬ق( ٢بايؿحػ) ٚمتاّٴ ايهَٛ ّ٬نٍٛٷ يف َٳ ٳ
اسٌأي ُ١ايٌٻابعٳ :ُ١إما امٔو اسا٤ٴ يف اسِحةٗني جعٳٝٸٔ ايحُٝٸِ.)1(...
يكٛي٘ ٜٗ( :وِقُٗٴُا ٜٚحُٝٻِ)( ٫ٚ ،)2هتٴ اي ٤ٛٗٛبُٗـا ،بـٌ  ٫ٚهـٛى ٚيـٛ
ظٝٵـزٴ ٳٜعٵًـِٴ
بإٔٵ ٜحٗٛٸأ بأظلُٖا ذٴـِٻ ٳٜػٵٌٹـٌٴ ٳَعٳـٌٻ ايٛٴٗـ٤ٛٹ بـاٯؿو ذـِٻ ٜحٗٛٸـأ بـ٘ٹ ٳ
لٕ ،اَٸ ـا يــ ٛنــإٳ اســا٤ٴ ايطّ ـاٖٹوٴ ٖــ ٛا٭ٚٸٍٴ
ع طٗٳ ـاهٳ ٹ ٠ايةٳ ـ ٳ
بايٛٴٗــ ٤ٛباســا٤ٹ ايطّ ـاٖٹو َٳ ـ ٳ
عاٍٸ ايٗٛـ٤ٛٹ بـ٘ٹ ذٴـِٻ ايٛٴٗـ٤ٛٴ،
ؾظاٖوٷٚ ،اَٸا ي ٛنإٳ ايرٸاْ ٞؾٮٕٻ اسؿوٚضٳ غٌُٵٌٴ ٳَ ٳ
لٹْ ٹ٘ ِٚشـلاْا ،بـٌ ٜهؿـ ٞايٛٴٗـ٤ٛٴ بُٗـا
ع ط ٳٗاهٳ ٹ ٠ٳب ٳ
ؾٜٗ ٛعًِ بٳ ٳح ٳٗٛټ ٙ٪باسا٤ٹ ايطّاٖٹ ِو ٳَ ٳ
لٹْ ٹ٘ إىل ٳىَٳـإِ ايٛٴٗـ٤ٛٹ باسـا٤ٹ ايطـاٖوٜٚ ،ٳهؿـ ٞميـو
ننيو; ً٫حٔعاثٹ ط ٳٗاهٳ ٹ ٠ٳب ٳ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما امٔٳوٳ اسا٤ٴ يف اسِحٳةٳٗٳني جٳعـٝٻٔٳ ايحـُٝټِٖٚ ،ٳـٌٵ ٜٳصـتٴ إهاقحٴٗٴُـا ا٫ ٚ؟ ا٭ظـ ُ ٛميـو،
ٚإٕٵ نإٳ ا٭ق ٣ٛايعٳلٳّ).
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،10ٖ ،3ايطٗاه ٠باث اي٪ً َٔ ٤ٛٗٛه ايلٚاثٸ ٚايٌةاع ،)...ؾ.6
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لسٴ.
ع اؿ ٳ
ِ بلٳاؾٹ ِ
ؿُٔ ٍِٛايعٹًْ ِ
ع ايطٗٳـاهٳ ٹ٠
ِ بٛٴقـٛعِ ٓٳـ٬جٹ ٹ٘ َٳـ ٳ
ظحٻـٜ ٢ٳعٵًـ ٳ
ل نُـٌِّ ٚٴٗـ٤ٛٺ ٳ
ٳْ ٳعِٵ عًٝـ٘ٹ إٵ ٜٴٔٳـًِّ ٞبٳعٵـ ٳ
ٓ٬جٴ٘; ٭ْٸـ٘ٴ
لدٵ ٳ
ٌٳ
ل ٳٖا ؾ ٳ
ٌِّٔ إ ّ٫ٳبعٵ ٳ
لذ ٝٹ ١اسعًَٛٳٚ ،١إٕٵ ملٵ ٜٴ ٳ
ع ٳةٚ ١اؿ ٳ
اـةرٝٸ ٹ ١اسٌحٳٔٵ ٳ
ل ٹذ ٹ٘ اٜ٘ا بايحكوٜت ايٌٸابلٚ ،ميو ٭ٻْ٘
ظٳ
ع ٳ
لٹْ ٹ٘ٚ ،إٕٵ نإٳ ٜعًِ بوٳؾْ ِ
صاًٳ ٹ ١ٳب ٳ
ِ بٓٳ ٳ
عايٹ ٷ
ل
ؾ ئًـــعٝع ١اسٓكَّعٳـ ـ ٹ ١ايلٸ٫يـ ـ١ٹ اسعُـــ ٍِٛبٗـــاَ ،ـــٔ شٹٗٳـ ـ ٹَ ١ٴكحٳ٘ٳـ ـ ٢ايكٛاعٹـ ـ ٹ
طـ ـوٵ ٷ
ؿنٴ مبؿَُٗٗٛا ٜٚهحؿ ٞبايحُٝٸِ.
ٚا٭ٓ ٖٛٚ ،ٍِٛغريٴ ٳَكْة ،ٍٍٛؾٝٴ٪ٵ ٳ
ٖٚٳٌٵ هٹتٴ إهاقحٴُٗا اٜ٘ا نُا اُحًُخٵ عً ٘ٝائعٝع ُ١اّٵ ْ ;٫ظـوا إىل نْٛٹـ ٹ٘
ل ِّ اًحعُاهلُا ،ا٭ظ ٛٴميو ٚإٕٵ نإٳ ا٭ق ٣ٛايعلّ; سا عوؾخٳ َٔ
عٳ
نٓا ١ٜعٳٔٵ ٳ
ٌ ائـعٝعُ١
ٔ إٵ ٜٴعٵُٳـ ٳ
إٸ اٱهاق ١نٓا ١ٜعٔ اسٓع عـٔ اً٫ـحعُاٍ ،بـٌ هٴبٸُـا اَٵهـ ٳ
ٔ َٔ غٌٌُِ ٳَٛاٗعِ اس٬قا٠ٹ بايرٻاْٚ ،ٞاًـحعُايٹٗٴُا عًـْ ٢ٳعٵـ ٍٛ
عًٓ ٢ٴٛهٳ ٹ ٠مل ٜحٳ ٳُهَّ ٳ
لٕٴ بُٗا ،ؾ ٕٻ ايٛٴٗ٤ٛٳ بأظلٹُٖا ،ذـِٻ غٌُـٌ
َا َٳوٻ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜ ٫حًٛٻسٴ ايرٸٛثٴ ٚايةٳ ٳ
ع
ٳَعاٍِّ ايٛٴٗ ٤ٛباٯؿو ،ذٴـِٻ ايحٗٛٻـ ٞبـاٯؿو عًـٚ ٢شـ٘ٺ ٜ ٫ٳ ٳحًـٛٻسٴ ًـا٥وٴ َٛاٗٹـ ِ
شلٻا ،ؾأقوٸ اٱَاّٴ  ب هاقحُٗا ظحٻٜ ٢ٳٔـريٳ ؾاقـلٳ اسـا٤
ٌ ٹ
لٕ بُٗا َٴِهٹ ٷ
ايرٸٛثٹ ٚايةٳ ٳ
ذِٻ ٜحُٝٸِٚ ،ي ٳعٌٻ يف ا٭َوِ باٱهاق ١اظحٝاطا يًحُٝٸِ; إم قةًـ٘ هٴبٸُـا نـإٳ َـٔ ايٛاشـلٹ
لّٴ ايكٓاعٳـ ١بـايحُٝټِ
يًُٳاًٝٚ ،٤ص ٧ٝإٕ ُا٤ٳ اهلل يف اسٌأي ١ايعاُو ٠إٕٻ ا٭ظـ ٛعٳـ ٳ
َع مته ٹٓ ٹ٘ َٔ اً٫حعُاٍِ عً ٢ايٛٳشٵ ٹ٘ اسيبٛه اٜ٘ا.
اسٌأي ١ايرآَ :١إما نـإٳ إْـا٤إ اظـلٴُٖا اسعـٝٸٔ لـٍٷ ٚاٯؿـو طـاٖوٷ ؾـأُهٜلٳ
()1

ِ عً ٢ايةاق ٞبايطٗاه...٠
اظلٴُٖا ٚمل ٜٳعًِ اْٸ٘ اٜٸُٗا ظٳه ٳ

لٖٴُاٚ ،مل ٜٳعٵًـِٵ اْٸـ٘
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما نـإٳ إْـا٤إِ اظـلٴٖٴُا اسعـٝٸٔ لـٍٷٚ ،اٯؿـو طـاٖوٷ ،ؾـأُهٜلٳ اظـ ٴ
ت ا٫شحٓـاثٴ عـٔ
اٜټُٗا ،ؾايةٳاق ٞقهّٛٷ بايطَّٗاه ٠غ٬فٹ َا ي ٛناْٳا َِـحٳةٳٗٳني ٚاهٜـلٳ اظٳـلٴٖٴُا ،ؾ ْٸـ٘ ٜٳصـ ٴ
ايةاقٚ ،ٞايؿوٵمٴ إٻ ايِټةٵٗٳ ١يف ٖن ٙائټـٛهِ٠ٹ بايٓٸٌـة١ٹ إىل ايةـاق ٞبلٜٚـ ،١غـ٬فٹ ائټـٛهٳ٠ٹ ايرٸاْٝـ ١ؾـ ٕٻ اسـا ٳ٤
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يكاعل ٠ايطٗاه ٠يف نٌٸ َِهٛى ،غ٬ف َا ي ٛناْـا َِـحةٗني ٚاُهٜـلٳ اظـلٴُٖا
ل ُ٠بايٓٸٌـةٳ ٹ ١إيٝـ٘
ؾ ْٸ٘ٴ  ٫وهِ عً ٢ايةاق ٞبايطٗاه ;٠٭ٕٻ اسؿوٚضٳ اْٸ٘ ًٳكطخٵ ايكاعٹ ٳ
ض،
ٗ ١يف ٓٳاظٹ ٹة٘ٚ ،إٖوامٴ اظلٹُٖا ٜ ٫ٴٛشتٴ بكاٖ٩ا يف ايةاق ٞبـَ ٬عـاهِ ٍ
باسُ ٳعاهٳ ٳ
ٌ إهاقـ ٹ١
ٚإ ّ٫يعٛجلٳ بنيو نٌُٸ ُٴةٵ ٳٗ ٺ ١ٳَعٵٔٛهٳ ٺ ،٠غـ٬فٹ ائټـٛهٳ ٹ ٠ايٌٻـابك ،١ؾ ْٸـ٘ قةٵـ ٳ
ِ إشٵُٳـايٞٷ يف ايـةٳني،
عًْـ ٷ
اظلٹ ٹُٖا مل ٜٳهُٔٵ ُ٤ٞٷ َُٓٗا َٳصٳـو ٣ايكاعـلٚ ،٠مل ٜٳهُـٔٵ ٹ
ل ٹُٖا ؾحصو ٟؾ ٘ٝايكاعل.٠
ظٹ
ٚإْٻُا ٓٳاهٳ ايةٳاقَ ٞٴِٵ ٳح ٳةٗا مبصوٸك إهاق ٹ ١ا ٳ
()1

اسٌأي ُ١ايحٸاًٹ ٳع :ُ١إما نإٳ إْا٤ٷ ٜ ٫ٴعٵًِ اْٸ٘ ييٜلٺ ا ٚيعُو...ٚ

مل ٜٳصٴيٵ اًحعُاي٘ ،إ ّ٫إٵ ٜهٕٛٳ َأمْٚا َٔ نُـٌٍّ َُٓٗـاٚ ،اَٸـا َٴصـوٸك إمْٹـ ٹ٘ َـٔ
صِّٛىٴ اًـحعُاي٘ٴ ،٭ْٻـ٘ٴ ٜ ٫ٳعٵًـِٴ اْٸـ٘ يـ٘ ،ؾـٜ ٬هـٕٛٴ إمْٴـ٘ٴ َٴٛشةـا يٹعـٌِّ
ىٜلٺ َر ٬ؾٜ ٬ٴ ٳ
عُـو،ٍٚ
ٌ ٳ
ِ اْٻ٘ ييٜلٺ ٜ ٫ٚٳلٵه ٟاْٸ٘ َأمٕٚٷ ٹَٔٵ ٹق ٳةً ٹ٘ ا ٚٹَٔٵ ٹق ٳة ِ
ع ٹً ٳ
فٚ ،ننا إٕٵ ٳ
ايحٔوټ ٹ
ظٌٻ ايحٔوټف ؾٝـ٘ اٜ٘ـا; ٭ْٸـ٘ ٜ ٫ٳعٵًـِٴ اٱمٕٳ ّـٔٵ
ؾ ٕٻ اٱمٕٳ اؿآٌ ي٘ ٜ ٫ٴٛشٹتٴ ٹ
عٌټ َاٍٴ اَو ٍ٨إ ّ٫ب مْ٘)(.)2
ميًهُ٘ٴ (ٜ ٫ٚٳ ٹ
ٔ اسِحٳ ٳة ٳٗني بايٓٸصٍ إما جٗٛٸأ ا ٚاغحٌٌ بأظـلُٖا
اسٌأي ُ١ايعٳاُٹ ٳو :ُ٠يف اساٜ٤ٵ ِ
()3

ٚغٌٳٌٳ َٛاٗعٳ اً٫حعُاٍ َٔ اٯؿو ذِٸ جٗٛٸأ ا ٚاغحٌٌ َٓ٘...


ايةاق ٞنإٳ طوٳؾا يًِټةٗ َٔ ١ا٭ٚٸٍٚ ،قل ظٴهٹِٳ عً٘ٝٹ بٛشٛث ا٫شحٓاث).
(ْٕ )1ټ اسٌأي ١ايحاًع( :١إما نإٳ ٖٴٓاى إْا٤ٷ ٜ ٫ٴعٵًـِ اْٸـ٘ ييٜـلٺ ا ٚيعُـوٚ ،ٚاسؿـوٚضٴ اْٸـ٘ َـأمٕٚٷ َـٔ قٹةٳـٌِ
ىٳٜٵلٺ ؾك ْ يف ايحٳٔٸوفٹ يف َاي٘ ٫ ،هٛىٴ ي٘ اًحعُا ُي٘ٚ ،ننا إما عٳًٹـِٳ اْٸـ٘ ييٜـلٺ َ -ـر - ٬يهـٔٵ ٜ ٫ٳعٵًـِٴ اْٸـ٘
َأمٕٚٷ َٹٔٵ قٹةٳًٹ٘ٹ اَ ٚٹٔٵ قٹةٳٌِ عٳُٵو.)ٚ
( )2مل ْكـــ عًــ ٢هٚاٜــ ١بٗــنا ايــْٕٓ ،عــِ هٚاَ ٙوًــ ٬ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞيف ايحــننوٚ ،٠نــنيو ابــٔ ابــٞ
مجٗــٛه ا٫ظٌــا ٞ٥يف عــٛاي ٞايٰيــٚ ٧يهــٔ بًؿــظ ٫( :وــٌ َــاٍ اَــوٌَ ٍ٨ــًِ إ ٫بطٝــت ْؿــٍ َٓــ٘).
جننو ٠ايؿكٗا ،٤ايع ١َ٬اؿً ،ٞط .442ٖ ،5عٛاي ٞايٰي ،٧ابٔ اب ٞمجٗٛه ،ط.473ٖ ،3
(ْٕ )3ټ اسٌأي( :١يف اساٜ٤ٵِٔ اسِحٳةٳٗٳني إما جٳٛٳٗٻأ بأظٳلٹٖٹُا ا ٚاغْحٳٌٳٌٳ ٚغٌٳٌٳ بٳلٳْٳ٘ٴ َٔ اٯؿو ،ذٴـِٻ جٳٛٳٗٻـأ بـ٘
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لذٴـ٘ٴ عًـ٢
عًِ بأْٸ٘ اغحٌٌ ا ٚجٗٛٸأ باسا ٤ايطـاٖو َـع طٗـاه ٠بلْـ٘ ،ؾريجؿـع ظٳ ٳ
ع ٚٴشـٛكٹ َـا٤ٺ ٳَعٵًـِّٛ
ا٭قٚ ،٣ٛيهٔٸ ا٭ظ ٛجٳـوٵىُ ٖـنا ايٓٸعـَ ٛـٔ اً٫ـحعُاٍِ َٳـ ٳ
خ ٳجٛٵشٗٝٳـ٘ٴ ،نُـا اؾحـ ٢بـ٘
ايطَّ ٳٗاهٳ ٹ ٠ئًعٝع ٹ ١اٯَوٳ ٹ ٠ب ٖواقُٗا ٚايحُٝټِٚ ،قل عٳ ٳوؾْـ ٳ
ى اً٫ـحعُاٍِ ،نـنيو يـ ٛنـإٳ يـ٘
عٚ ،نإ ًٳ ٳٓلٴٙٴ َٴعحاا نـإٳ ا٫ظحٝـا يف جٳـوٵ ٹ
شُٵ ٷ
ٳ
ِ; سا َٳوٻ َٔ اظحُاٍِ ٚٴهٴٚكٹ ائـعٝع ٹَ ١ـٛهك ٫
ٔ ايحُٝټ ِ
ع ٳبٝٵ ٳٓ٘ٴ ٚبٳٝٵ ٳ
ش ٳُ ٳ
غريُٖاٚ ،إ ٫ٳ
لْٹـ ٹ٘ بُٗـاَٚ ،ٳعٳـ٘ٴ
ٌ َٹـٔٵ ٳذٛٵبٹـ ٹ٘ ا ٚٳب ٳ
ٜحُٳهّٔٴ َٔ اًحعُاهلُا عًٚ ٢ش٘ٺ ٜ ٫حًـٛٸسٴ ٳَعٳـ ٌّ
لٹْ ٹ٘ ا ٚذٛب٘.
صاًٳ ٹ ١ٳب ٳ
لسٴ يهٔ ٜٴعٵًِٴ بٓٳ ٳ
ع اؿ ٳ
ٚإٕٵ اهجٳؿ ٳ
اسٌأي ١اؿاك ١ٜعِو( :)1اما نإٳ ٖٴٓاى َا٤إ جٳ ٳٗٛٻأ بأظلٹ ٹُٖا ا ٚاغحٌٌٳ.
ذـِٻ بعـل ايؿـواؽ عًـِ بأْٸـ٘ نـإ اظـلُٖا لٌـا ٚاظحُـٌ اْـ٘ اغحٌـٌ ا ٚجٗٛٸــأ
بايطاٖو ،ؾؿٓ ٞع ٘٥ٛٗٚ ١ا ٚغًٌ٘ يكاعل ٠ايؿواؽ..
ع اظحُاٍِ ايؿٌٳـاكٹ
 ْظوا إىل عٴُ ِّٛكيٹًٗٝا ا ٚعلَ٘ ْ -ظوا إىل اْٸٗا َٳٌٴٛق ١يوٳؾْ ِل ٜٴحٵ ٳوىُ اؾُيٵ٤ٴ ا ٚايِو  ،ؾٜ ٬ٳِٵ ٳٌُٴ ٳكيًٗٝا َـا
ايٓاُ َٔ ٧ايٌٻٗٚ ٛايٓٸٌٝإ ا ٚايحٳ ٳعُټ ٹ
ع ٹٚ ١ايؿٌٳ ـا ٹك َٴٌ ـحٳ ٹٓلا إىل َٴص ـوٻ ٹك ا٫جٸؿــامِ غــري اسٌــحٓل إىل
يــ ٛنــإٳ اظحُــاٍٴ ائِّ ـ ٳ
ُلٴ قٛي٘  ٖٛ( :ظنيٳ ٜحٗٛٻأ امٵنوٴ َٓ٘ٴ ظنيٳ ٳِٜٴو)( )2ؾـ ٕٸ َرًـ٘ٴ
اسهًّـ ،نُا ٜٴوٵ ٹ


ا ٚاغحٌٌٓ ،ٳػٻ  ٙ٩ٛٗٚا ٚغٌُٵًُ٘ٴ عً ٢ا٭ق ،٣ٛيهٔٻ ا٭ظ ٛجٳوٵىُ ٖنا ايٓٻعٵَ ِٛـع ِٚشٵـلإِ َـا٤ٺ َٳعٵًـِّٛ
ايطَّٗٳاهَٚ ،٠ٳعٳ ا٫مٔاهِ ا٭ظٗ ُ ٛٳِټ ايحٝٳُټِ اٜ٘ا).
ٔـٌٳ يـ٘ٴ ايعٹ ًْـِٴ بــإٔٻ
ٗـأ بأظـلٹٖٹُا ا ٚاغحٌـٌٳٚ ،بٳ ٵعـلٳ ايؿــواؽِ ظٳ ٳ
(ْ )1ـٕٸ اسٌــأي( :١إما نــإٳ ٖٴٓــاى َــا٤إ جٳٛٳ ٻ
غٌٵـًٹ٘ٹ إُـهاٍٷ ،إمٵ
اظٳلٳٖٴُا نإٳ ْٳصٌا ٜ ٫ٚٳلٵه ٟاْٸ٘ ٖ ٛاين ٟجٳٛٳٗٻأ ب٘ ا ٚغري ،ٙؾؿـٓ ٞٹـعٸ١ٹ ٗٚـ ٘٥ٛاُ ٚ
شوٜإٴ قاعٹلٳ٠ٹ ايؿوٳاؽِ ٖٴٓا َٳعٳٌټ إُهاٍٚ ،اَٸا إما عٳًٹِٳ بٓٳصٳاًٳ١ٹ اظـلٹٖٹُا اسعـٝٸٔٚ ،طٗٳـاهٳ ُ٠اٯؿـو ؾحٳٛٳٗٻـأ،
ٚبٳعٵلٳ ايؿواؽِ ُٳوَّ يف اْٸ٘ جٗٛٻأ َٔ ايطّاٖٹوِ ،ا َٔ ٚايٓٻصٍِ ؾايظّاٖٹوٴ ٓٹـعٻٚ ُ١ٴٗـ٥ٛٹ٘ٹ; يكاعـل ٠ايؿـواؽْ .ٳعٳـِٵ
ي ٛعٳًٹِٳ اْٸ٘ نإٳ ظنيٳ ايحٗٛټ ٪غاؾ َٔ ٬لاً١ٹ اظٳلٹٖٹُا ٜٳِٵهٌُٴ شوٜاْٗا).
( )2جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،101ٖ ،1باث ٓؿ ١ايٚ ٤ٛٗٛايؿوض َٓ٘ ٚايٌـٓٚ ١ايؿ٘ـ١ًٝ
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ل ٳّ ا٭منوٜــ ١ايٓٸٛعٝــ ;١٭ْٻ ـ٘ ٜٳعٵً ـِٴ بػٳؿًْحٹ ـ ٹ٘ ظ ـنيٳ ماى عــٔ
ِ عٳ ـ ٳ
ٜ ٫ٳِٵ ـ ٳٌُٴ َــا يــ ٛعٳًٹ ـ ٳ
ايطَّ ٳٗاهٚ ٠ايٓٻصاً ،١ؾًٍٝٳ ٖٴ ٛظنيٳ ماى امٵن ٳو ٹَٔٵ ظنيِ ايحؿاجٹ ٹ٘.
ٌ ا ٚٳج ٳٗٛٻـأ
َ٘ٓٚٴ ٳٜظْ ٳٗوٴ اْٻ٘ ي ٛنإٳ عاسا بنيو قةٌ ايٗٛـٚ ٤ٛايػٴٌٵـٌ ذٴـِٻ اغحٳٌٳـ ٳ
لُٖا ذٴـِٸ ُٳـوَّ بعـلُٖا بأْٻـ٘ٴ اظٵـ ٳو ٳى طٗٳـاهٳَ ٠ـا جٳطٗٻـ ٳو بـ ٹ٘ ا ٚاْٻـ٘ٴ ٳجطٗٻـ ٳو بـ٘ٹ ُٳـانّا
ظٹ
بأ ٹ
ل ُ٠ايؿــواؽ; ؾوٜــإِ َــا عوؾــخ َــٔ ايحٻعًٝــٌٚ ،اسحــٝكَّٔ َــٔ أْــوافٹ
شٳــ ٳود قاعٹــ ٳ
ل ٳّ نَ ِٕٛا منو َٔ قة ٌِٝايعًّ ١اسـِّٔٔ ١يًُطًكاد.
اسطًكادٹ اٜ٘ا يً ٛٳًَُّٵٓا عٳ ٳ
ِ بأْٸـ٘ٴ ظـنيٳ ايحٗٛټـٚ ٪ا٫غحٌـاٍ يـِٵ ٳٜهُـٔٵ
ض اسننٛهِ اٜ٘ا ي ٛعٳ ٹً ٳ
ْعِ يف ايؿوٵ ِ
خ َٔ أْ٫وافٹ ا ٚايعًّٝٸ.١
ل ;ُ٠ٹيُا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٍ يِٵ ػوِ ايكاعٹ ٳ
ص ٷ
لٖٴُا ْٳ ٹ
ظٳ
َٴًحؿحا بإٔٻ ا ٳ
ع َٔ ا٭َوٜ ،ٜٔع  :أْـواف اسطًكـاد ٚنـ ٕٛاسـننٛه َـٔ قةٝـٌ
ْعِ يَ ٛٳ ٳٓ ٳ
ايعًّ ـ ١بــٌ َــٔ بــاث اؿهُــ ١اي ـ

ل ٹ ٠شٳ ـ ٳودٵ يف
ًٜ ٫ــيّٴ اطّواكٴٖــا يف َــٛاهكٹ ايكاعٹ ـ ٳ

اسكاَني ،ا ٚؾوم بُٗٓٝا ي ٛاظحٌُ أْ٫واف َٔ ائټٛهٳ ٹ ٠ا٭ٚىل ك ٕٚايراْ.١ٝ
ني بايػٳٔٵـةٝٸ ٫ ١ٴٜعٵهـِٴ عًٝـ٘ٹ
ل اسِـحٳ ٳة ٳٗ ِ
ٌ اظٳـ ٳ
اسٌــأي ُ١ايراْٝــ ١عِــو :إما اًـحٳعٵ ٳُ ٳ
()1

باي٘ٻ ٳُإ...

ِ بهْٛٹ ٹ٘ ٳَاٍٳ ايػـري ؾٝهـٕٛٴ اظحٹُـاٍٴ اُـحػاٍِ
ل ِّ ايعٹًْ ِ
ِ باُ٫حػاٍِ; يعٳ ٳ
يعلٳ ِّ ايعٹًْ ِ
صاًٳ ٹ ١اس٬ق ٞ٭ظلٹ اسِحٳ ٳةٗني.
ٹمَٸ ٹح ٹ٘ ٖٴٓا ْظريٳ اظحُاٍِ ٳْ ٳ


ؾ ،)٘ٝؾ.114
( )1جحُ ١اسٌأي( :١إ ٫بعل جةٝټٔ إٻ اسٌحعٌُ ٖ ٛاسػٔٛث).

[فصنٌ]
يف أحكامِ التَخَمٌّ

()1

اسٌأي ُ١ايراْ ١ٝعِو ٫ :هٛى يًوشٌ ٚا٭ْر ٢ايٓظوٴ إىل كٴبو اـٓرٚ ،٢اَٸا قُةٴًٗا
()2

ؾُٝهٔ إٵ ٜكاٍ بحصٜٛي ...،ٙبٌ ا٭قٚ ٣ٛشٛب٘; ٭ْٸ٘ عٛه ٠عً ٢نٌٸ ظاٍٍ...

ٌُٻ ٢عٴوٵؾـا إظًـ٬ٝ
عٛهٳ ٠عٴوٵؾا; إم يٍٝٳ اسواكٴ ٹَٔٵ ايعٳٛٵ ٳه ٹ ٠إَ ّ٫ا ٜٴ ٳ
يعٌٸ اسواكٳ اْٸ٘ٴ ٳ
ٌُٻ ٢بُٗا ،ؾٝهـٕٛٴ عٳـٛٵ ٳه ٫ٚ ،٠هـٛىٴ
٘ ١ا ٚؾوٵشاٖٚ ،نا اسٛشٛكٴ َٔ اـٓرٜ ٢ٴ ٳ
ٚبٳٝٵ ٳ
عٛٵ ٳه ٠عً ٢نٌُِّ جكلٜو.
ايٓٸظُو ايٗٝاٚ ،إ ّ٫ؾٚ ٬ٳشٵ ٳ٘ يلع ٣ٛنْٛٹ ٹ٘ ٳ
ْعِ َا ٜٳِٵ ٳة٘ٴ آي ١ايوټشٛي ١ٝيًوٻشٴٌ عٳٛهٳًٛ ٠ا ٤نإ اـٓرـ ٢منـوا ا ٚاُْرـَٚ ،٢ـا
ٳِٜٵ ٳة٘ٴ آي ١ا٭ُْر ١ٜٛيٮْر ٢عٛهًٛ ٠ا ٤نإٳ اـٓر ٢منوا ا ٚاْر.٢
عٛٵ ٳه ٹ ٠ايػريِ شاى.
اسٌأي ١ايراير ١عِو( :)3ي ٛاٗٵطوٸ إىل ايٓٻظ ِو إىل ٳ
ظًَّ٘ٴ سٔ اٗطُوٸ إيٜ ٌٖٚ ،٘ٝٴعٵ ٳح ٳةوٴ هؾعٴ اٗ٫ـطواهِ
ظوٻ ٳَ٘ٴ اهللُ إ ّ٫ا ٳ
إم َا َٹٔٵ ُ٤ٞٺ ٳ
بــايٓظّو يف اســوآ٠ٹ اسكابٹً ـ ٹ ١هلــا اّٵ  ٫ٴٜعحــا ؾٝصــٛىٴ ٚإٕٵ اهجؿ ـعٳ اٗ٫ــطواهٴ بــنيو؟،
ٔ ٳهؾْـعٴ اٗ٫ـطواهِ بـايٓٸظو إىل اسـوآ،٠
ٓوٜػٴ اسـنت إٸ ا٭ظـ ٛجٳـوٵىُ ايٓٸظٹـ ِو إٕٵ اَٵهـ ٳ
ٳ
ٚاظُٔټ ٖنا ا٫ظحٝا َٴٓاؾٝا سا َٳوٻ َٔ اؾيِّ عُوٵ ٳَ ٹ ١ايٓٸظـوِ َٹـٔٵ ٚها٤ٹ ايِٸِٝٳـ ٹٚ ١اسـوآ٠ٹ;
م يف اسك ـاِّ،
ل ِّ ايؿ ـوٵ ِ
٭ٕٻ اؾ ـيٵ ٳّ بــايؿحٖٓ ٣ٛــاى ٜٳكْ ٳح٘ــ ٞاؾ ـيٵ ٳّ باؿُوٵَٳ ـ ٹٖٓ ١ــا; يعٳ ـ ٳ

(ٖ )1نا َا عروْا عًٜ ٖٛٚ ،٘ٝةلا َٔ اسٌأي.12 ١
(ْٕ )2ټ اسٌأيٜ ٫( :١ٳصٛىٴ يًوٻشٴٌ ٚا٭ْر ٢ايٓٸظوٴ إىل كٴبٵوِ اـٓرٚ ٢اَٸا قُةٴًٗا ؾٝٴُٵهٹٔٵ إٵ ٜٴكاٍٳ :بحصٜٛيِٙٹ يٹهُـٌٍّ
َُٓٗا يًِٳوِّ يف نْٛٹ٘ٹ عٳٛٵهٳ ٠يهٔٻ ا٭ظ ٛايحٻوٵىُ ،بٌ ا٭قٚ ٣ٛٴشٛبٳ٘ٴ; ٭ْٸ٘ عٳٛٵهٳ ٠عً ٢نٌُِّ ظاٍٍ).
(ْٕ )3ټ اسٌأي( :١ي ٛاٗٵطوٸ إىل ايٓٻظوِ إىل عٳٛٵهٳ٠ٹ ايػريِ ،نُا يف َكاِّ اسُعٳايصٳـ١ٹ ؾـا٭ظٵٛٳ ُ إٵ ٜٳهُـٕٛٳ يف اسـوآ٠ٹ
اسكابٹً١ٹ هلا إٕٵ اْٵلٳؾعٳ اٗ٫طٹوٳاهٴ بنيوٚ ،إ ّ٫ؾ ٬بأَ).
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ٚا٫ظحٝا ٖٓاى ٜكح٘ ٢ا٫ظحٝا ٖٓا.
ُلټ َـٔ ظٴوٵ ٳَحٹـ ٹ٘ ؾـ٬
ٚكع ٣ٛاْٸُٗا َعا ظواّٷ ،إ ّ٫إٻ ظٴوٵ ٳَ ١ايٓٻظ ِو بٚ ٬اًط١ٺ ا ٳ
ع َــٔ اؾـيٵ ِّ باؿُوٵَٳـ ٹٚ ،١ا٫ظحٝــا ُ يف جكــل ِِٜايٓٻظـ ِو يف اســوآ٠ٹٚ ،جٳـوٵىُ ايٓٻظـوِ بــ٬
َـاْٹ ٳ
ع ايـلٻ ٳ ٚٳهإِ
ٳٚاًٹط ٺ ١ٳْظريٴ اية ٍِٛإىل ايكةًٚ ١اً٫حلباهِ هلا ،ؾ ْٻٗٴُا َٴعوٻ ٳَإِ ٚيهٔ َٳـ ٳ
ٜٴعٵ ٳحا ُ يف اسنتِ بحكل ِِٜاً٫حلباه.
َلؾٛع ١بأْٻ٘ٴ ٚ ٫ٳشٵ ٳ٘ ٫ظحُاٍِ ا٭ُلٸٜٸٖٓ ١ا َع اًحؿاكٳ ٹ ٠إٸ اسٓا اً٫حط٬ع.
بٌ قل ٜكاٍ :إٕٻ َٓا ظٴوٵ ٳَ ٹ ١اً٫حط٬ع ،اينٜ ٖٛ ٟحةع ايِلٸ ٠يف ايٓٸظو ٖـ ٛيف
اســوآ ٠اقــَ٘ ،٣ٛــاؾا إىل إٻ ٳميٹ ـو ٜٴٛشٹ ـتٴ اًــحعةاثٳ ا٫ظحٝــا  ،نُــا يف ٌَــأي١ٹ
ايلٻ ٳ ٚٳهإِ بني اً٫حكةاٍ ٚاً٫حلباه ٚ ٫شٛب٘.
اسٌــأي ١ايوابعــ ١عِــو :و ـوٴ ّٴ يف ظــاٍِ ايحـًّــ ٞاًــحكةاٍ ايكةًــٚ ١اًــحلباهٖا
()1

مبكاك ِٜايةلٕ...

ف ٳٜؿْٗٳـِٴ ٹَٓٗٴُـا
نُا ٖـ ٛظـاٖوٴ اً٫ـحكةاٍِ بايِٸـٚ ٤ٞاً٫ـحلباهِ بـ٘ٹ ،ؾـ ٕٸ ايعٴـوٵ ٳ
ع اؿُوٵَٳـ ٹ ١إ ٳَايـ ١ايعٳـٛٵ ٳه ٹ ٠عٓٗـا
اً٫حكةاٍٴ ٚاً٫حلباهٴ بنيوٚ ،عً ٘ٝؾَ ٬ٳعٓـ ٢يف هٳؾْـ ِ
ني ايةـ ،ٍٛمبـا
ٌ إَايـ ١ايعٳـٛٵ ٳه ٹ ٠إيٗٝـا ظـ ٳ
ظني اية ،ٍٛنُا ٜ ٫ٳعٵوٴّٴ عًـ ٢غـريِ اسٌـحكةٹ ِ
خ َٔ إٻ ايظَّاٖٹ ٳو َٔ اً٫حكةاٍِ ٚاً٫حلباهِ َٖ ٛا ناْا باسكاك.ِٜ
ع ٳوؾْ ٳ
ٳ

ٍ ايكةًـ١ٹ ٚاًـحلباهٴٖا مبٳكـاكٹِّ بلْـ٘ ٚإٕٵ اَٳـاٍٳ عٳٛٵهٳ ٳجـ٘ٴ إىل
(ْ )1ـٕټ اسٌـأيٜ( :١ٳعٵـوٴّٴ يف ظـاٍِ ايحٸـٳًّـ ٞاًــحكةا ٴ
غريُٖاٚ ،ا٭ظٵٛٳ ُ جٳوٵىُ اً٫حكةاٍ ٚاً٫حلباه بعٛهجٹ٘ٹ ؾك إٕٵ يِٵ ٜٳهُٔٵ َكاكٹِٜٴ بٳلٳْٹ٘ٹ ايُٗٝـا ٫ٚ .ؾـوٵمٳ يف
اؿُوٵَٳ١ٹ بٳنيٳ ا٭بٓٝٳ١ٹ ٚائٻعاهٚ ،ٟايكٍٛٴ بعٳلٳِّ اؿُوٵَٳ١ٹ يف ا٭ٚٸٍِ ٗٳعٝـٷٚ ،ايكٹةٵً ُ١اسٌٓٛؿٳ ُ١نةٝـخٹ اسكـلَ
ٜ ٫ٳًْعٳكُٗا اؿهِٴٚ .ا٭ق ٣ٛعٳلٳّٴ ظٴوٵَٳحٹُٗا يف ظاٍ اً٫حااٚ ٤اً٫حٓصاٚ ،٤إٕٵ نإٳ ايحٻـوٵىُ اظـٚ ، ٛيـٛ
اٗطوٸ إىل اظلٹ ا٭َو ِٜٔؽٝٸوٚ ،إٕٵ نإٳ ا٭ظ ُ ٛاً٫حلبٳاهٴٚ ،ي ٛكٳاهٳ اَٵوٴٙٴ بنيٳ اظٳلٹٖٹُا ٚجٳوٵىُ ايٌٻـرتِ َٳـعٳ
ٚٴشٛكٹ ايٓٻاظٹوِ ٚٳشٳتٳ ايٌٻحٵوٴٚ ،ي ٛاُحةٗخٹ ايكةًٜ ٫ ُ١ٳةٵعٴلٴ ايعٳُٳٌٴ بايظٔٸٚ ،ي ٛجٳوٳكٻكٳدٵ بنيٳ شٹٗٳـحٳنيِ َٴحكـابًحني
اؿحاهٳ ا٭ُؿوٜنيٚ ،ي ٛجٳوٳكٻكٳ بنيٳ اسحٸًٔحني ؾهايحٸوكٜلٹ بني ا٭هبعِ ايحٸهًٝـٴ ًاقٹ  ،ؾٝحـٳٝٻوٴ بنيٳ اؾٗاد).
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ع اؿُوٵَٳ ـ ٹ ١ا٫مــوافٴ بٗــا
إٕٵ قً ـخٳ :ايعٳ ـٛٵ ٳهَ ُ٠ــٔ اسكــاك ِٜاٜ٘ــا ،ؾٝهؿــ ٞيف هٳؾْ ـ ِ
ب َايحٗا عٓٗا.
قً ـخٴ :ايعٳ ـٛٵ ٳهَ ُ٠ــٔ اسكــاك ِٜمبٓييــ ١ايٝــل ،بــٌ اٱٓــةع ،ؾــ ٬ٳٜ٘ٴ ـوټ يف ائِّ ـلم
ٕ ،بـٌ ٜ ٫هؿـٞ
لِ
امواؾ٘ َع اسٛاشٳ ٳٗ ٹ ١باسكاكْ َٔ ِٜٳعٵ ٛائٻلٵ ِهَٚ ،ـا ٜٴعٳـلټ َـٔ ايةٳـ ٳ
ع اؿُوٵ ٳَ ٹ ١ا٫موافٴ بايٛٳشٵ ٹ٘ ٚايوٸاَِ اٜ٘ا.
يف هٳؾْ ِ
َٚــٔ ميــو ٳٜظْٗٳـوٴ يــو اْٻـ٘ ٜ ٫ٳعٵٌٴـٔٴ ايحعــةري باً٫ــحكةاٍِ ٚاً٫ــحلباه مبكــاكِِٜ
ٕ عً ٢مَ ٛا ٜٴ ٳعةٸوٕٚٳ عٓ٘ يف َٳٌٵأي ٹ ١اًحكةاٍِ ائٻ.٠٬
لِ
ايةٳ ٳ
ٔ يــ ٛنــإٳ
ظٌٳـ ٷ
ٕ ٳ
لِ
د َٹـٔٵ إٻ اسٓــا اً٫ــحكةاٍٴ مبكــاك ِٜايةٳـ ٳ
خَ :ــا مٳنـوٵ ٳ
إٕٵ قًُْـ ٳ
ؿًْحٴِ ايػا ٥ؾحصٓٻةٛا ايكٹةٵًٚ ،)1()١قٛيـ٘( :إما
اسٓا ُ يف اً٫حلَ ٍِ٫رٌٴ قٛي٘( :إما ٳك ٳ
ط ؾــ ٬جٌــحكةٌ ايكةًــ ٫ٚ ١جٌــحلبوٖا)(ٚ ،)2قٛيــ٘ :يف اؾــٛاث عــٔ
خ اسـٵ ـ ٳو ٳ
ؿًْ ـ ٳ
ٳك ٳ
ايٌٸ٪اٍ عٔ ظٳلٸ ايػا ٫( : ٥جٌحكةٌ ايكةً ٫ٚ ١جٌـحلبوٖا ٫ٚ ،جٌـحكةٌ ايـوٸٜػٳ ٫ٚ
جٌحلبوٖا)(.)3
ٚاَٸا يـ ٛنـإٳ َرـٌ قٛيـ٘  ٫( :جٌـحكةٌ ايكةًـ ١بػـا ٥ٺ  ٫ٚبـٚ ،)4()ٍٍٛقٛيـ٘:
(ٳْ ٳٗ ٢هٳًٴٍٛٴ اهللٹ  عٔ اًحكةاٍِ ايكٹةٵًـ ٹ ١بةـ ٍٍٛا ٚغـا ،)5() ٥ؾظاٖٹوٴٖٳـا اً٫ـحكةاٍٴ
بايةٚ ،ٍِٛيٍٝٳ اً٫حكةاٍٴ باية ٍِٛإ ّ٫ؿٴوٚشٴ٘ قٹةايٗا ا ٚكبوٖا.
ٍ
قًُْ ـخٴ ٫ :جٳٓٳ ـايفٳ ب ـنيٳ ايوٸٚاٜــادَ ٫ٚ ،ٴٓاؾ ـا٠ٺ ب ـنيٳ ظٴوٵَٳ ـ ٹ ١اً٫ــحكةاٍِ ظ ـنيٳ ايةٳ ـٛٵ ِ
ل إٵ
ٚاً٫حكةاٍِ بايةٳ ،ٍِٛؾًْ ٳٝهُٔٵ احملـوٸّ نٹًٝٵ ُِٗـاٚ ،يعٳـٌٻ ايٛٳشٵـ ٳ٘ يف اظحٝـا ٹ اسـنتِ ٳبعٵـ ٳ
( ٫ َٔ )1و٘و ٙايؿك ،٘ٝايِٝف ائلٚم ،ط( ،4ٖ ،4باث منو شٴُٳٌٍ َٔ َٓاٖ ٞايٓيبٸ) ،ؾ.4968
( )2جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،25ٖ ،1باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاه ،)٠ؾ.3
( )3اسٔله ايٌابل ،26ٖ ،ؾ.4
( )4ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،16ٖ ،3باث اسٗٛع اينٜ ٟهو ٙإ ٜحػٛٸ ؾ ،)٘ٝؾ.5
(ًٚ )5ا ٌ٥ايِٝع ،١اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث اظهاّ اـً ،)٠ٛباث ،2ؾ.4
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اؾحـــ ٢عُوٵَٳـــ ٹ ١اً٫ـــحكةاٍ مبكـــاك ِٜايةـــلٕ بكٛيـــ٘ٚ( :ا٭ظـــ ٛجٳـــوٵىُ اً٫ـــحكةاٍ
ٚاً٫حلباه بعٳٛٵ ٳه ٹج ٹ٘ ؾك ٚإٕٵ يِٵ ٳٜهُٔٵ مبكاك ِٜبلْ٘).
ني َٹـٔٵ
ٳْ ٳعِٵ ٜٴُٵهٔ إٵ ٜكاٍ :إٕٻ ايطـا٥ؿحني َـٔ ا٭ؿةـاه يٌٝـخ َـٔ قةٝـٌِ ايعٳـاَٳ ِ
ٌ ٚاسةٝٻٔ; ٭ٕٻ قٛي٘( :ػٓٻةٛا ايكةً ٫ٚ( )١جٌـحكةٌ ايكةًـ)١
ٳٚشٵ ٺ٘ ،بٌ َٔ قة ٌِٝاسُصٵ ٳُ ِ
صٓٻةــٛا
ٌ َــٔ ظ ٝـزٴ اسحعًَّ ـلَ ،ــٔ ظ ٝـزٴ إٻ اســواكٳ :ٳج ٳ
(إما كؿً ـخٳ اســـوط) َٴصٵُٳ ـ ٷ
ايكةً ،١بإٔٵ جةٛيٛا هلا ا ٚجهْٛٛا َٴٌحكةًنيٳ هلا عٓل اية ،ٍِٛا ٚإٻ اسواكٴ ٫ :جٌـحكةٌ
ايكةًــ ١بةٛيــو ا ٚبحةٛٸيــو; إم  ٫اٚيٛٸٜــ ١ؿــنفٹ ظــاٍِ ايةــ ٍٛعــٔ ظــنف بةٛيــو،
ٚظٹ٦ٓٝنٺ ٜهٕٛٴ ايطّا٥ؿ ُ١ا٭ُؿوَ ٣ٴةٝٸٓ ١هلا َٗٛٚٸع ;١٭ٕٻ اسواكٳ  ٫جٌحكةًٗا بةٛيـو،
ؾًــ ٛاؾحــ ٢عوَــ ١اً٫ــحكةاٍ ٚاً٫ــحلباه بــايةٚ ،ٍٛشعــٌ ا٫ظحٝــا يف اً٫ــحكةاٍِ
ظاي٘ ٚإٕٵ ا ٳَاٍٳ إظً ً٘ٝيهإٳ اٚىل.
ٳ
ت ا٭ؿةـاهِ بـةعتِ اسٌـحعةٸاد ٚاسهوٖٚـاد
ذِٻ ،إْٻـ٘ٴ ٜ ٫ٴحٳـ ٳٖٛٻِٴ إٻ اقـرتإٳ ٳبعٵـ ِ
لّٴ
ٜٴٛشتٴ ٓوف ايٓٻ ٳٛاٖ ٞعٳٔٵ ظُٗٛهِٖا يف اؿُوٵ ٳَ ٹ ،١إم ٜةك ٢ايعاهَٗٓ ٟا اٚٸٚ ،٫عٳـ ٳ
ع ظُٗٛهِ ايٓٻٛاٖ ٞذاْٝا.
ٓ٬ظٝٸ ١ايٌٸٛمِ بوٳؾْ ِ
ٳ
ني ا٭بٓٚ ١ٝائٸعاه ،ٟعً ٢اسِٗٛه; يٲط٬مِ; ٚظُٗـٛهِ
م يف اؿُوٵ ٳَ ٹ ١ٳب ٳ
 ٫ٚؾوٵ ٳ
قٛيــ٘( :إما كؿً ـخٳ اســـوطٳ) (ٚإما كٳؿًــخ ايػــا ) ٥يف ايةٓــا٤ٹ ،ؾايحٸؿٔــٌٝٴ عُوٵَٳ ـ ٹ١
ايراْٚ ١ٝن ٳواٖٳ ٹ ١ا٭ٚىل ٚإباظح٘ ٗعٝـٷ.
ؿًْخٴ عً ٢اب ٞاؿٌٔ ايوٸٗا ٚ يف
َٚا ٜٴو ٣ٚيف ائعٝع ٹ َٔ ١اْٸ٘ قاٍ :ٳك ٳ
ف
َٓييٹ ٹ٘ نٓٝـٷ َٴٌحكةٌ ايكةًً ١ٳ ٹُعٵحٴ٘ٴ ٜك ( :ٍٛٳَٔٵ بـاٍٳ ظٹـنا٤ٳ ايكةًـ ١ذٴـِٻ ٳمنـ ٳو ؾـاموٳ ٳ
عٓٗا إش ٫٬يًكةً١ٹ ٚجعظُٝا هلا يِٵ ٳٜكُِٵ َٔ َكعل ٙظحٸٜ ٢ػؿو ي٘)(.)1

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،352ٖ ،1باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاه ،)٠ؾ.6
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ٜ ٫ٳلٴٍټ عً٤ُٞ ٢ٺٜٓ ٫ٚ ،ايف َا عً ٘ٝاسِٗٛه َٔ اؿوَ ١بٛش٘ٺ.
ٚايٛٳعٵلٴ باسػٵؿوٳ ٹ ٠عًَ ٢ٳٔٵ امـوف ،اٜ٘ـا ٜ ٫ٴٓـايف ظٴوٵَٳـ ١ا٫مـوافٹ عًـٚ ٢شـ٘ٺ
ل ِّ
عكُٗـا اؿُهْـِٴ; ٹيعٳـ ٳ
ٜٴٛشتٴ ظُ ٳٗٛهٳ ايٓٻٛاٖٚ ،ٞايكةً ُ١اسٌٓٛؿٳ ُ١نةٝخٹ اسكـلَ ٜ ٫ٳًْ ٳ
م ٓٛع.١
ايلٻي ٫ٚ ;ٌٝاسٓا اسٓكّػ اينٜ ٟٴٛشٹتٴ ايحٻعلٸٚ ،ٟكع ٣ٛاٱط ٬ٴ
خ اســـوط ؾــ ٬جٌــحكةٌ ايكةًــ٫ٚ ١
ؿًْ ـ ٳ
م ايٓةــٟٛٸ ٖٚــ( ٛإما ٳك ٳ
ٚاظحُــاٍٴ ٓٹ ـلٵ ِ
جٌحلبوٖا) قةٌ ؼوٜـ ايكةًَ ١لؾٛعٷ با٭ٌَٓ ،ع اْٸ٘ ّا ي ٛنإ ٭باْٛا(.)1
لّٴ ظٴوٵ ٳَ ٹح ُِٗا يف ظـاٍِ اً٫ـحاا٤ٹ ٚاً٫ـحٓصا ٤يـ ٛمل ٜٳعٵًـِٵ غـوٚطِ
ٚا٭ق ٣ٛعٳ ٳ
صاًٳــ١
ٌ اسِ ـحٳ ٳة ٹ٘ٚ ،جٓي ًُٜـ٘ٴ َٓييــ ١ايةــ ٍِٛيف غ ـريِ ايٓٻ ٳ
ايةٳ ـ ٫ٚ ،ٍِٛبــأَٳ غــوٚطِ ايةٳًــ ِ
ٚايٓٸاق٘ٝٸ ١غريٴ َعً.ّٛ
ًأٍٳ عـٔ نٝؿٝٸـ ١قعـٛكٹ اسٌـحٓصٞ
ٚقٛي٘( :نُا ٜكعل يًحـًّ )2()ٞيف شٛاث َٳٔٵ ٳ
ت
 ٫ك٫يـ ١يـ٘ٴ عًــُ ٢ــ٤ٞٺ; ام مل ٜٴعٵًـِٵ َــٔ ايحٸِــة٘ٝٹ َــا ٜٳعٳـِټ ميــوَ ،ــع َــا يف بٳعٵـ ِ
ا٭ؿةاهِ َٔ ايلٸ٫ي ١عًـ ٢ؿٹ٬ؾٹـ ٹ٘ ،بـٌ اسوجهـي يف ا٭ٖٚـاّ اعحةـاهٴ اؾًُُـ َِٛيًحٓكٝـ١ٹ
هٔٴ إٵ
ٚاً٫ــحٓصاٚ ٤اً٫ــحاا ٤عًــ ٢مـَ ٍٛٴـ٪ذٸ ٍو يف ايحٌــً عًــ ٢اً٫ــحٓصا ،٤ؾـٝٴُٵ ٹ
ٜهٕٛٳ ايٌټ٪اٍٴ َٔ شٗ١ٹ ميو اسوجهيٚ ،اؾٛاثٴ ْاظوٷ إىل ميو اٜ٘اٜ ٫ٚ ،ٳةٵعٴـلٴ إٵ
ٜهٕٛٳ ا٫ظحٝا ُ بايرتى ظايٗا ْاظوا إىل اظحُاٍِ اٱط٬م ،نُا عٔ بعتٍ.
ٌ اسِحٳ ٳة ٹ٘ اـاهطِ ظنيٳ اً٫حاا٤ٹ ،بٌ اشـيا٤ٹ ايػـا ٥ٹ
ٚكع ٣ٛعُ ِّٛجٓي ٌِٜايةٳً ِ
ط ظنيٳ اً٫حٓصا ٫ٚ ٤بٳأَٳ ب٘ٹٚ ،ي ٛاٗطّو إىل اظلٹ ا٭َو ٜٔؽٝٻو.
ايحٸ ٞقلٵ ٳجـٵ ٳو ٳ
(ٖٓ )1ا نحت ايِٝف عً  ٞيف ٖاَّ اسـطٚ( : ٛا٭ٚىل إٵ ٜكـاٍ :إٕٻ اكيّـٌْ ١ـفِ ايكةًـ ١ظانُـ ١عًـ٢
اٱط٬م).
خ يـ٘:
ل ايًَّـ٘  قـاٍٳ ُقًْـ ٴ
( )2ننا يف اسـطٖٚ ، ٛنا ْكٌ يًوٚا ١ٜباسعْٓٔٚ ،٢ټٗا( :عٳٔٵ عٳُٻاهٍ عٳٔٵ ابٹ ٞعٳةٵ ٹ
ايوٻشٴٌٴ ٜٴوِٜـلٴ إٵ ٜٳٌٵـحٳٓٵصٹٞٳ نٝٵــٳ ٜٳكْعٴـلٴ؟ قـاٍٳ :نُٳـا ٜٳكْعٴـلٴ يٹًْػٳـا٥ٹ ٹ  ،)...ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط،18ٖ ،3
(ايطٗاه ،٠باث ايك ٍٛعٓل كؿ ٍٛاـ ،)٤٬ؾ.11

ص ُن
فَ ِ
يف االستهجاء
ط ايةٳ ٍِٛباساَ ٤ٳوٸ ٳجني ٚا٭ؾٌ٘ ذ٬س.
قٛي٘ :هتٴ غٌٵٌٴ ٳَـٵ ٳو ِ
ل يف إهـــاثٹ ايػٳٌٵــٌ َٳــوٻجني إىل ٓـــعٝع ٹ ١ايةٳ ٳيْٵطـــ ٞاسوٜٚٸــ ١عـــٔ
يعًَّــ٘ٴ اعحُٳــ ٳ
ٌَحطوؾاد ايٌٸوا٥و عٔ ْٛاكٹ ِه ٹ ٙقاًٍ( :أيحٴ٘ٴ عٔ ايةٜ ٍِٛٴٔٝتٴ اؾٌلٳ ،قآٍ :ٴـتٻ
ل;
عً ٘ٝاسـاَ ٤ٳـوٸجني ؾ ْٸُـا ٖـَ ٛـا ،)1()٤بـيعِِ عٴُـ ِّٛٳَٛهكٹٖـا يً٬ـحٓصا ٹ ٤عًـ ٢بٴعٵـ ٺ
ل َـٔ اـــاهط ،ا ٚاًـحؿاكٳ ٹ ٠ايعٴُـَ ّٛـٔ ايحعًٝـٌ اسِــعو
يظُٗٛهِٖـا يف إٓٳـابٳ ٹ ١اؾٌٳـ ٹ
بحـؿٝـ ا٭َو يف اية ،ٍٛبايٓٸظو إىل اْٸ٘ َا ٤ؾٝحعٳلٸَ َٔ ٣ٳٛهكٹ ٹ ٙإىل نٌُِّ ب.ٍٍٛ
ظاشٳ ـ ٺ ١إىل
ٚؾ ٝـ٘ٹ اٜ٘ــا :إٕٸ ايحعً ٝـٌٳ ْــاظوٷ إىل نؿاٜــَ ١ٴصٳ ـوٻ ٹك ائٻ ـتِّ َــٔ غ ـريِ ٳ
ايلٸيوٹ نُا يف غري َٔ ٙايٓٻصاًاد.
ٜ ٫ٚٴٓاؾ ٘ٝظُٗٛهٴٖا يف ن ِٕٛايحٸعً ٌِٝجعً ٬ٝيًُٳصٵُٛعِ; ٭ٕٻ نؿا ١ٜائٻـتٸ َٳـوٸجني
ٌ عً ٢شٌٍِ َٴعٵ ٳحاطٍ إىل ايلٻيو.
اٜ٘ا َٴٌحٓلٳ ٠إىل ن ِٕٛايةَ ٍِٛا ٤غريٴ َٴِٵ ٳح ٹُ ٍ
()2

ٜ٪ٜٚٸلٴ َا مٳنوٵْا َا ًٝعه ٢عٔ َوًً ١ايهابً( :ٞإْٸ٘ َا ٤ي ٍٝبًٛف)

عًّـ ١ي٬نحؿـا٤ٹ بائٻـتٸ َٳـوٸجني ٜٳٓٵ ٳةػـ ٞاعحةـاهٳ
ْعِ بٓا٤ٶ عًَ ٢ٳـا مٳنوٵْـا َـٔ نْٛٹـ ٹ٘ ٹ
(ٌَ )1حطوؾاد ايٌوا٥و ،ابٔ اكه ( ٍٜمجاع ١اسلهًني) . 557ٖ ،ايهـايف ،ايهًـ ، ٝط،30ٖ ،3
(باث اً٫حاا َٔ ٤ايةٚ ٍٛغًٌ٘  َٔٚمل هـل اسـا ،)٤ؾ ،7ط( ،55ٖ ،3بـاث ايةـٜٔ ٍٛـٝت ايرـٛث
ا ٚاؾٌل) ،ؾ.1
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،30ٖ ،3باث اً٫حااَ ٤ـٔ ايةـٚ ٍٛغٌـً٘) ،ؾ ،7يف مٜـٌ اؿـلٜز اسـننٛه
قاٍ ذك ١ا ّ٬ً٫ايهًٚ( : ٝه :ٟٚاْ٘ َا ٤ي ٍٝبًٛف ؾٝعحاط إ ٜٴلٵيو)ٚ ،قل عرـخ طـٚ ٬ٜٛمل اعرـو
ٕ ٜهحــت (َوًــً١
عًــ ٢منـوٍ ٭بــ ٞؿايــل ايهــابً ٞيف ًــٓل اسوًــً ،١ؾومبــا نــإ ْاًــف اسـطــٜ ٛوٜــل ا ٵ
ايهًٚ ) ٝجٌوٸع ٚنحت (ايهابً )ٞيحكاهبُٗا يف ايًؿظ.
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صاًٳاد ٚإْٸُا َـا ٜٳُحـاىٴ ايةٳـٍٛٴ َـٔ بٳٗٓٝـا با٫نحؿـا٤ٹ بائٻـتٸ ؾٝـ٘ٹ
ل ايٓٻ ٳ
ٳَوٻجني يف َٴطًْ ِ
ًادٹ َٓٗـا بعٴُـِّٛ
صا ٳ
ِ ايحٻ ٳعلټ ٹك يف ايٓٻ ٳ
ظٝزٴ نْٛٹ ٹ٘ َا٤ٶٚ ،ينا اًحؿاكٳ ٳبعٵ٘ٴٗٴِ ظٴهْ ٳ
ٹَٔٵ ٳ
ايحٸعً ٌٝا ٚبا٭ٚيٜٛٸ.)1(١
ٚنٝـ نإ ؾٜ ٬ٴٌحٳؿاكٴ ظٴهِْٴ اً٫حٓصا٤ٹ َٓ٘ َع اؿحٔاِٖ باثٹ اً٫حٓصا ٤مبا
ٳِٜٵ ٳٗلٴ بٌٗٛي١ٹ ا٭َو ؾ.٘ٝ
ني ِهٚاٜٳ
ع ٳب ٳ
ٚقل ٜٴٌحٳؿاكٴ ايحٳ ٳعلټكٴ َٔ اؾُٵ ِ

ِْ ٝبـٔ ٓٳـا

عـٔ ابـ ٞعةـل اهلل

 قاًٍ( :أيحٴ٘ نِ هي َٔ ٟاسا ٤يف اً٫ـحٓصاَ ٤ـٔ ايةـٍٛ؟ قـاٍ َ( :ٹـرٵَ ٬ـا
ٌ)(ٚ ،)2يف هٚا ٜـ١ٺ اؿــو ٣عٓــ٘ قــاٍ( :ه ـيَ ٟــٔ ايةــ ٍٛإٵ
عًــ ٢اؿِٳ ـؿ ٹَ ١ــٔ ايةٳً ـ ِ
ًٌ٘ٴ مبرًٹ ٹ٘)(.)3
ٳجػٵ ٹ
ؾ ٕٻ ايظاٖٹ ٳو َٔ نٌٍُّ َُٓٗا إٻ ميو اقٌ َا ٜٴصـيِ ،ٟؾٝٴصٵُٳـعٴ بُٗٓٝـا بـإٔٵ جهـٕٛٳ
ا٭ٚٵىل يف َكاٍّ اقٌ َا هي ٟيف اً٫ـحٓصا٤ٹ ايٛاشـتٹ َـٔ ايةـ ،ٍٛنُـا ٖـ ٛايظّـا ٹٖوٴ
َٔ ايٌٸـ٪اٍٚ ،ايراْٝـ ١يف َكـاِّ بٝـإِ َـا هـي ٣يف نُـٌٸ غٌـٌ ،ؾـ ما نـإٳ اجملـي ٟيف
ِؿ ٹٚ ،١نإ اقٌ َـا ٜهؿـ ٞيف اً٫ـحٓصاَ ٤ـر ٙ٬نـإٳ ايـّ٬ىّٴ
غًٌُٹ ٹ٘ َرٌ َا عً ٢اؿ ٳ
ٳج ٳعلټ ٳك ايػٌٌٚ ،إ ّ٫يِٵ ٳٜهُٔٵ اقٌ َا ٜٳهؿَ ٞٹر.ٙ٬
خ إٻ ايٌٸـ٪اٍٳ
ؾ ٳَؿـاكٹ ايـوٸٚاٜحني ،ؾٓكـ :ٍٛقـل عٳ ٳوؾْـ ٳ
ُوٵ ِ
ل ٳ
ٚؾَ :٘ٝا ٜٳظْ ٳٗوٴ يو ٳبعٵ ٳ
يف ا٭ٚىل عٔ اقٌ َا ٜٳهؿ ٞيف اً٫حٓصا٤ٹ َٔ اسـا٤ٹٚ ،اؾـٛاث (بأْٸـ٘ َٹـرٵَ ٬ـا عًـ٢
خ ؿــةريٷ ب ـإٔٻ اســواكٳ َر ـٌٴ َــا عًــ ٢اؿِٳـؿ ٹ ١عٓــل اً٫ــحٓصا٤ٹ  ٫عٓــل
اؿِٳـؿٚ ،)١اْٳ ـ ٳ
(ٖٓ )1ا نحت ايٓاًف ظوف (ّ) َؿوك ؾٛق٘ ؿ همبـا ٜعـ

بـ٘ َؿٗـ ّٛاسٛاؾكـٜٚ ،١هـ ٕٛجؿٌـريا يٮٚيٜٛـ،١

ٖٚنا ها ٟاحملكـل ايهونـ ٞيف شـاَع اسكآـل ،ط ،173ٖ ،1ؾـاْظو نحـاث ايطٗـاه ،٠ا٭ْٔـاه ،ٟط،1
ٖ.444
( )2اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط ،49ٖ ،1باث ،29ؾ.1
( )3اسٔله ايٌابل ،50 - 49ٖ ،باث ،29ؾ.2
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ايؿواؽ َٔ اية.ٍٛ
 َٔٚاسعًـ ّٛإٻ َـا ٜٳةٵكـ ٢عًـ ٢اؿِٳـؿ ٹ ١بعـل ايةـٚ ٍِٛعٓـل اً٫ـحٓصا ٤بـٌ بعـل
لاهٴ ايوٸطٛبٳـ ٹ ١اسحـًّؿـ ٹ١
اً٫حاا٤ٹ ٚايحٓعٓػ اينٚ ٖٛ ٟٳقْـخٴ اً٫ـحٓصا ٤يـٍٝٳ إ ّ٫ٹَكْـ ٳ
ـ ايكطْو ،٠ؾٝهـٕٛٴ
َٔ ايةٳًٌ ي ٛنإٳٚ ،ي ٖٛ ٍٝعً ٢جكلٜوِ ؿٴوٚشٹ ٹ٘ إَ ّ٫كلاهٳ ٹْٔٵ ٹ
َر ٙ٬قطو.٠
ٌ
ٚاْخٳ اكه ٣إٻ َكـلاهٳ قطْـ ٳو ٺَ ٠ـٔ اسـاٖ ٤ـ ٛاقـٌ َـا ٜٳعٵٔٳـٌٴ بـ٘ َٴٌـُٻ ٢غٌٵـ ِ
خ اْخٳ عـٔ َٹكـلاهِ َـا ٜٳعٵٔٳـٌٴ بـ٘ٹ اسٌـُٻ٢
ٍ َٔ اٱظً ٌٝعٝزٴ إما ًٳأيْ ٳ
عٌِّ ايةٳٛٵ ِ
ٳَ ٳ
غٌٵٌٴ احملٌٸ اسيبٛهِ سا اشةخ بأقٌِّ ٹَٔٵ ميو.
ٌ يف
َٚــٔ اؾُــع بــني ظٗــٛهِ ايٌٸ ـ٪اٍ ٚاؾــٛاث ٜٴٌــحؿاك نؿا ٜـَ ُ١ٴٌ ـُٻ ٢ايػٳٌٵ ـ ِ
اً٫ـحٓصا ٤ايٛاشــت ،ؾُــا اكهَ ٟــٔ اٜـٔٳ اًــحؿاكٳ ايكا٥ـٌٴ بايحعـلټ ٹك ايحٸعٳـلټ ٹك ،ؾهأْٻـ٘ٴ
ض اسٛشٛكٳ عً ٢احملٌٸ قطو ٠ؾهإٳ ٹَرٙ٬ٴ قطْ ٳوجـإِ ،ؾـ ما نـإٳ اقـٌ َـا ٜٴصـي ٟيف
ؾ ٳو ٳ
ت ايحعـلټكٚ ،إ ّ٫مل ٜٳهُـٔٵ َكـلاهٴ َٴٌـُٻ ٢غٌـًحني
اً٫حٓصا ٤ايٛاشت قطوجإ ٚٳشٳـ ٳ
اقٌ َا هوٚ ،ٟقل عوؾخٳ َا ؾ.٘ٝ
ع اي٘ٸُري يف ( ٹَرٵ ٹً ٹ٘) ٖٴـ ٛايةٳـٍٛٴٜ ،عـ :
شٳ
ٚاَٸا ايوٸٚا ُ١ٜا٭ؿو ٣ؾايظّاٖٹوٴ إٸ ٳَوٵ ٹ
ٜٴصي ٟيف اية ٍٛايػٌٌ مبرًٹ ٹ٘ ٜٴوٜلٴ َٓ٘ٴ اسا٤ٴٜ ،ع ٜ ٫ :ٴصي ٟاً٫حصُاهٴ ٚاـٹ ٳومٵ.
ٌ ،ؾٜ ٬ٴ ٳعاهِضٴ اسةٝٻٔ.
ع اي٘ٻُريٳ َٴصٵ ٳُ ٷ
شٳ
ًًَُّٓا ،يهٔٸ ٳَوٵ ٹ
ع.١
ٌاَٳ ٳ
ِؿ ٹ ١مبرًٹ ٹ٘ َٴ ٳ
ًًَُّٓا يهٔٻ ايحعةريٳ عٔ َٹرًٞٵ َا عً ٢اؿ ٳ
ٳ
ع إمجــاٍِ اي٘ٻـُريِ بـ٘ٹ ٳْكْـٌٴ ايهًُــٝ
 ٚــا ٜٴُٵهٹـٔٴ ٳهؾْـ ٳ

اْٸـ٘( :ه ٟٚاْٸـ٘ ٜٴصــي ٟإٵ

ِؿ ٹٚ ١غري.)1()ٙ
ٜػًٌ٘ مبرً٘ َٔ اسا٤ٹ إما نإٳ عً ٢هٳاَِ اؿ ٳ

( )1ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،20ٖ ،3باث اً٫حاا َٔ ٤اية ،)ٍٛؾ.7
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ل َٴٌٳـُٻ ٢ايػٳٌٵـٌ ،بـٌ ٜٳـلٴٍټ عًٝـ٘
نُا اْټ٘ ٜٴِّٜ٪لٴ َـا اًـحظٗوْا نؿاٜٳحٳـ٘ٴ َٹـٔٵ ٳجعكـ ِ
اسٛذٸك :١قًُخٴ ٭ب ٞعةل اهلل ( :اي٤ٛٗٛٴ اين ٟاؾرتٗٳ٘ٴ اهللُ عً ٢ايعٹةـاكٹ سـٔٵ شـا٤ٳ
ٌٌٴ ٳمن ٳوٙٴ ٜٚٳنٵ ٳٖتٴ ايػا ُ ٥ذٴِٻ ٳ ٜٳحٗٛٻأ َـوٸجني َٳـوٻجني)(،)1
َٔ ايػا ٥ا ٚباٍ ،قاٍٜ :ٳػٵ ٹ
ؾ ٕٻ ايظّاٖو ايٌٸ٪اٍٴ عٔ متاِّ َا ٜٳصتٴ ،ؾً ٛنإ ايحٳ ٳعلټكٴ َٔ ايٛاشت ٭بإ بـ٘ نُـا
عتِّ يف اي.٤ٛٗٛ
ا ٳبإٳ عٔ ايحٳ ٳعلټ ٹك اسٌحٳ ٳ
ٚاَٸا نٕٛٴ ايرٸ٬ذ١ٹ اؾ٘ـٌ; يًُٳـوٵٟٚٸ عـٔ ظوٜـي عـٔ ىٴهاه ٠قـاٍ :نـإ ٜٳٌـحٓصٞ
ل ِه ٚاـٹ ٳوم(.)2
َٔ اية ٍِٛذ٬سٳ َوٸاد  َٔٚايػا ٥باس ٳ
ٌ،
لً ،ٹـٓ ٣ٛٹـلٵمٴ ايػٳٌٵـ ِ
عكَّلٴ ب٘ٹ ايػٳٌٵٌٴ ظٳـ ٌّ
 ٚقلٵ ظ ٳٗ ٳو ّا مٳنْ ٳوْا اْٸ٘ ي ٍٝسا ٜٳ ٳح ٳ
غٌٵ.)٬
ٌُٻُ ٢
ٖٚنا ٖٴ ٛاسواكٴ بكٛيٹ ٹ٘( :مبا ٜٴ ٳ
م يف ميو نًُِّ٘ بني ايننو
نُا ظ ٳٗ ٳو اْٻ٘ٴ ٜ ٫ٴصي ٟيف اية ٍِٛغريٴ اسا٤ٹ َٔ ،غري ؾوٵ ٍ
ط ايطةٝعٞٸ ٚغريِ ٹ َٔ ،ٙاسعحاك ٚغري.ٙ
ٚا٭ْرٚ ٢اـٓر ،٢نُا  ٫ؾوم بني اسـٵ ٳو ِ
ع إطـ٬مِ
ٚي[ ٍٝيف] قٛي٘ ( :ٹَرٵَ ٬ا عً ٢اؿِؿ )١ك٫ي ١عًـ ٢ا٫ؿحٔـاٖ َٳـ ٳ
ايٌٸـ٪اٍٚ ،نـٕٛٴ ايحٻعـةريِ بـنيٹو بًعٳـاظٹ ظـاٍِ ايـوٸا ٫ٚ ،ٟٚاعحةـاه بأْ٫ــواف إىل
ت ا٭ظهـاِّٚ ،قـل َٳـوٻ
ِـټٕ ا ٚؿٔ ٖٛايطةٝعٚ ،ٞإ ّ٫يصٳـ ٳو ٣يف غايٹـ ٳ
اسعحاكٹ ي ٳح ٳ
َا ٜٴِّٗٛعٴ٘ٴ يف غريِ ٖنا اسكاّ.
ـٝٻ ٷو بنيٳ اسا٤ٹ ٚاسٌػ با٭ظصاه) باٱمجـاعِ ،بـٌ
ط ايػٳا٥ٹ ٹ َٴ ٳ
قٛي٘ٚ( :يف َٳـٵ ٳو ِ
صاهِ ٚايهُوٵًٴـ ،بـٌ
اي٘ٻوٚه٠ٹٚ ،جظاؾُ ِو ا٭ؿةاه ،بٌ جٛاجٴ ِوٖا عً ٢ا٫شحيا٤ٹ با٭ظٵ ٳ
ش ٳودٵ بنيو ،بـٌ يف ٓـعٝػ ىٴ ٳهاهٳ :٠إٻ اؿٌُـني بـٔٳ عًـ ٍّٞ
ت إٻ ايٌټٓٻ ١ٳ
يف بٳعٵ ٍ

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،47ٖ ،1باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاه ،)٠ؾ.73
( )2اسٔله ايٌابل( ،209ٖ ،باثٴ ٓؿ ١ايحُٝټِ ٚاظهاّ احمللذني) ،ؾ.9
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ٌٌٴ باسـا ،)1(٤يهـٔٸ ميـو إما مل ٜٳ ٳحعٳـلٻ عٳـٔٵ اسـٵـ ٳوط
ـ ٜ ٫ٚٳػٵ ٹ
نإٳ ٳٌٜٵحٓص ٞبايهُوٵًٴ ٹ
لّٴ ا٫نحؿـا٤ٹ
ٔ ،بٌ ظـاٖٹوٴ اسِـٗٛهِ عٳـ ٳ
عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜ ٫ٳٔٵلٴمٴ عً٘ٝٹ اً٫حٓصا٤ٴ ٚإ ّ٫ٳج ٳعٝٻ ٳ
لاقا يً٬ـحٓصا ;٤ٹي ٳحكْٝٝـلٹ ٹِٖٵ ميـو مبـا إما مل ٜٳ ٳحعٳـلٸ اســوطٳٜ ،عـ :
بهٌُِّ َا نإٳ ٹَٔٵ ٳ
م
ؿٔٸــٝٸح٘ عــٔ اسعحــاك ،ؾ٘ــ ٬عــٔ نؿاٜــ١ٹ ٓٹــلٵ ِ
ط ايٓٻصٵــَٚ ،ٛــٔ ايٛاٗــػ ا ٳ
ٳَـٵــ ٳو ٳ
اً٫حٓصا.٤
ٚكع ٣ٛقٝاّ اٱمجاع عً ٢ا٭ؿٕٸ بعٝلٳ.٠
لنُِٵ ذ٬ذــ ُ١اظصـــاهٍ إما مل
ٚا٫عحُــاكٴ يف ايحكٝٝـــل عًــ ٢ايٓٻةٳــٟٛٸ ( :ٳٜهْؿـــ ٞاظٳــ ٳ
ل عًــ ٢ايٛٳشٵ ـ ٹ٘ ا٭ؿٳ ـٕٸ ،بــٌ اؿــح٬ف
ٳ ٜٳحصٳ ـاٚٳىٵ ٳَعٳ ـٌٻ ايعٳ ـاكٳٜ ٫ )2()٠ٳكْ ٳح٘ــ ٞايحكٝټ ـ ٳ
ل ِّ اؾـابو
ل باسعحـاكٹ اٜ٘ـا; يعٳـ ٳ
ل ٳّ ايحٳكٝټـ ٳ
اسٌحؿاكٹ َٔ اسِٗٛه َـع ايٓٻةٳـٟٛٸ ٜٴٛشٹـتٴ عٳـ ٳ
ظ٦ٓٝنٺ ي٘ عًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٜٴكِّٝلٴ ب٘ اٱط٬قادٴٚ ،ينا انحؿ ٢يف اسنت.
ٕ إٻ قحُ٬دٹ اسٌأي ١ذ٬ذ:١
ؾحًـٻ ٳ
ل ِّ ايحٳ ٳعلٸ ٟعٔ اسـٵ ٳوط ًٛا ٤ؾٌُِّ ٳو عًك ٹ ١ايلټبوِ عًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ٫
اظلٖا :ايحكٝټلٴ بعٳ ٳ
ط ا ٚعًٚ ٢ٳشٵ ٺ٘ ٳِٜٵ ٳًُُ٘.
 ٌُِٜايِٻوٵ ٳ
ذاْٗٝا :ايحكٝټلٴ مبا شٳ ٳودٵ عً ٘ٝايعٳاكٳ ُ٠ايٓٸٛعٝٸ.١
م اً٫حٓصا.٤
ٓلٵ ِ
ذايرٗا :نؿا ُ١ٜٹ

( )1اسٔله ايٌابل( ،354ٖ ،باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاه ،)٠ؾ.18
(ْ )2كًــ٘ احملكــل اؿًــ ٞيف اسعحــا ،ط ،128ٖ ،1عــٔ اؾُٗــٛه ٫ٚ ،اذــو يــ٘ يف نحةٓــاٚ ،اْظــو ٙيف ٌَــٓل
امحـــل ،ط ،215ٖ ،5يف ظـــلٜز ؿيميـــ ١بـــٔ ذابـــخٚ ،ايةٗٝكـــ ٞيف ايٌـــٓٔ ايهـــا ،٣ط،114ٖ ،1
ٚايطااْ ٞيف اسعصِ ايهةري ،ط ،86ٖ ،4طٚ ،121ٖ ،6يف نٌ ٖن ٙايهحت ٜٛ ٫شل ٖنا ايـن( ٌٜإما
مل ٜحصاٚى قٌٸ ايعاكٜٚ ،)٠ةل ٚي ٞاْ٘ َٔ ن ّ٬احملكل اؿًْ ٞكً٘ َٔ اسػ

٫بـٔ قلاَـ ،١ط،151ٖ ،1

ٌ ايعــاك٫ٚ ،)...٠
ٔــاٚ( :قٛيــ٘ ٜ( :هؿــ ٞاظـلٳنِ ذ٬ذـ ُ١اظصــاه) اهاكٳ َــا مل ٜحصــاٚى قـ ٻ
ؾكــل قــاٍ ْ ٸ
اكه ٟنٝـ ؿؿٞٳ ميو عً ٢ايهرري َٔ احملككني ؾصعً ٙٛشي٤ا َٔ اؿلٜز.
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ل ٳَاٚ ،٤يًرٸاْ ٞايٓةٟٛټ ٚأْ٫وافٚ ،يًرٸايـز
ٚايلٸيٌٝٴ يٮٚٸٍ ظٗٛهٴ نًُادٹ ايكُ ٳ
لّٴ الةاهِ ايٓٸةٟٛٸ بؿحٵ٣ٛٳ اسِـٗٛهِ; سـا عوؾـخ َـٔ ا٫ؿـح٬ف بُٗٓٝـا ؾٌٝـك عـٔ
عٳ
ٳ
اؿصٚ ،١ٝاسٓعٴ َٔ أْ٫واف ٚإ ٫ؾو ٣يف ٌَـأي ١طٗـاهٳ ٹَ ٠ـا٤ٹ اً٫ـحٓصا ٤اٜ٘ـا،
ع ٳجعـةريٴ اسِـٗٛهِ إىل ايحكٝټـل
ؼ اؿُصٸٝـْ ،١عـِ إٕٵ ٳهشٹـ ٳ
ٚعلّ بًٛؽ ؾح ٣ٛاسِـٗٛه َٳةٵًـ ٳ
لدٵ بايعٳاكٳ ٹَ٘ٓٚ ،٠ٴ ٳٜظْ ٳٗوٴ
بايعٳاكٳ ٹ ٠اشا ب٘ ًٳ ٳٓلٴ ايٓٸ ٳةٟٛٸٚ ،شاىٳ جكٝټل اسطًكادٹ ب٘ٚ ،قُ ِّٝٳ
ايؿوٵمٴ بني َٳٌٵأي ٹحٓا ٌَٚأي١ٹ طٗاهَ ٠ا ٤اً٫حٓصا.٤
قٛيــ٘ٚ :إما جٳعٳـلٻ ٣عًــٚ ٢ٳشٵـ ٹ٘ اْ٫ؿٔــاٍِٜ ،عـ ٜ ٫ :ٴٛشٹـتٴ ٖــنا ايكٹٌٵـِٴ َــٔ
ط ٳَعٳـ٘ٴ بـنيٳ ا٭َٵـ ٳو،ِٜٔ
ٔ اسا٤ٹ بايٓٸٌة ١إىل غريِ اسحعلٸ ،ٟؾٝحـٝٸوٴ يف اسـٵـ ٳو ِ
ايحٻ ٳعلٸ ٟجٳ ٳعٝټ ٳ
غ٬فٹ َا إما جٳ ٳعلٻَ ٣ٴحٻٔ ،٬ؾ ْٸـ٘  ٫هـٛىٴ غٌٵـٌٴ اسحعـلٸ ٟباسـا٤ٹٚ ،إمٖـاثٴ اسكـلاهِ
ٌٔٴ بايةـاقٞ
اسعحاكٹ َٓ٘ با٭ظصاه ٚإٕٵ نإٳ ؾٛاىِ ٹ ٙٳٚشٵ ٷ٘ إٕٵ اىاٍٳ اييٸا٥ل بٛش٘ٺ ٜ ٫ٳحٻ ٹ
هٴطٛبٳ ١ؿاهشٝٸ.١
ت ْٴ ـيٍٚ
ػ با٭ظصــاه ســا ٚٳ ٳه ٳك يف ًٳ ـ ٳة ٹ
ٚنٝـــ نــإٳ ؾايػٳٌٵ ـٌٴ اؾْ٘ٳ ـٌٴ َــٔ اسٌٵ ـ ِ
س ايٛٴٗـ٤ٛٳ ٖٚٴـ ٳٛ
ل ٳ
اٯ:١ٜؼإِىَّ اللّنو ٌُحِنتُّ التَّنىَّاثِو وٌُحِنتُّ الْوُترطرهننرٌِيغ(ٚ ،)1قٛيـ٘( :ذـِٸ اظٵـ ٳ
ل نوٚ ،)2()ِٜاؾُٵـعٴ اؾ٘ـٌ; يكٛيـ٘ ( :ؾـأجةعٛا اسـا٤ٳ با٭ظصـاه)(ٚ ،)3٭ٕٻ
ؿٴًُ ٷ
ع بنيٳ ا٭َو.)4(ٜٔ
ا٭ْٔاهٟٸ اينْ ٟييخ يف ظكّ٘ اٯ ١ٜشٳ ٳُ ٳ
عٔٵ اْٸ٘ ٖـٌ
ٌ ٳج ٳعلټ ٷك بٌ اؿلټ ؾ٘ٝٹ ايٓٻكا ;٤يكٛي٘ :بعل ايٌ٪اٍِ ٳ
ٜ ٫ٚٴعٵ ٳح ٳةوٴ يف ايػٳٌٵ ِ

(ًٛ )1ه ٠ايةكو ،٠اٯ.222 ١ٜ
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،18ٖ ،3باث ايك ٍٛعٓل كؿ ٍٛاـٚ ٤٬عٓل اـوٚط ،)...ؾ.13
( )3اسٔٓٸـ ٫بٔ ابُٝ ٞة ،١ط ،179ٖ ،1اؿوش٘ عٔ عًـٞٸ ٚيؿظـ٘( :ؾـأجةعٛا اؿصـاه ٠اسـاٚ .)٤اؿوشـ٘
ابٔ اب ٞمجٗٛه يف عٛاي ٞايً٦اي ،ٞط.182 - 181ٖ ،2
( ٫ َٔ )4و٘و ٙايؿك ،٘ٝايِٝف ائلٚم ،ط ،30ٖ ،1ؾ.59
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ل قاٍ( :ظحٻٜ ٢ٳٓٵكَ ٢ا مثٸ ١آٜ ٫ ٚكـَ ٢ـا مثٸـ )١ا ٚاسـواكٴ بايٓٸكـا٤ٹ ٳى ٳٚاٍ
يً٬حٓصا ٤ظٳ ٌّ
ع ىٚاٍِ ايعــنيٚ ،اســواكٴ بــا٭ذو يف ن ٹًُٳــادٹ ايكــٛٵ ِّ َــا ٜٴكابــٌٴ ايةــاق ٞبعــل
ا٭ذٳــ ِو َٳــ ٳ
ل اً٫ــحصُاهِ ،نُــا يف
لاق٘ عٹٓٵـ ٳ
اً٫ــحصُاه ،ؾـ ٕٸ ٹَٔٵـلامٳ ايٓٸكــا٤ٹ باســاٜ ٤ٴػٳـاٜوٴ ٹَٔٵـ ٳ
ٌ باسا ٤ا ٚباسِ.ٞ
ط ٳٗاهٳ ٹ ٠ايوِّشٵ ِ
ٌ ايٓٻكا٤ٴ با٭قٌ); يًٌُحؿ.١٘ٝ
ٔ ٳ
ظ ٳ
ػ ٫بٴلٻ َٔ ذ٬س ٚإٕٵ ٳ
قٛي٘ٚ( :يف اسٌٵ ِ
َٓٗا :اسوٟٚٸ عٔ ًٳـًْ ٳُإْٗ( :اْـا هٳًـٍٛٴ اهللٹ  إٵ ٌٜـحٓص ٞبأقـٌٸ َـٔ ذ٬ذـ١ٹ
اظصاه)(.)1
()2

عاَٸٝــإ :اظ ـلٴٖٴُاٜ ٫( :ٳهؿــ ٞاظ ـلٴنُِ كٕٚٳ ذ٬ذ ـ١ٹ اظٵصٳ ـاهٍ)
ؿةٳ ـ ٳوإِ ٳ
َٚرًُ ـ٘ٴ ٳ
ظلٴنُِ بل ِٕٚذ٬ذ١ٹ اظصاه)(.)3
ٚاٯؿوٌٜ ٫( :حٓص ٞا ٳ
ٌعاد)(.)4
ٌػٵ ذ٬سٳ ٳَ ٳ
]ٚهابعٗا[( :إما شًٍ اظلٴنُِ ؿاش ١ؾًٝٳُٵ ٳ

طتٵ ذ٬ذــ ١اظصــاه ا ٚذ٬ذــ ١اعــٛا ٺك ا ٚذ٬ذــ ١ظرٝٸـادٺ َــٔ
]ٚؿاٌَــٗا[ٚ( :اًـحٳ ٹ
جواث)(.)5
( )1اؿوشــ٘ ٌَــًِ يف ٓــعٝع٘ ،ط( ،154ٖ ،1بــاث اً٫ــحطابٚ ،)١اًــحلٍٸ باؿــلٜز نــرري َــٔ اَ٫اَٝــ١
ك ٕٚمنو ًٓلٺ ي٘ َٔ طوقٓا ،نايننو ،٣ط.170ٖ ،1
( )2اؿوشــ٘ ايطااْــ ٞيف اسعصــِ ايهــةري ،طٚ ،234ٖ ،6قــل اًــحلٍ بــ٘ احملكــل اؿًــ ٞيف اسعحــا ،ط،1
ٖ.129
( )3اؿوشــ٘ ٌَــًِ ،ط( ،154ٖ ،1بــاث اً٫ــحطابٚ ،)١قــل اًــحلٍٸ بــ٘ يف اسعحــا ،احملكــل اؿًــ ،ٞط،1
ٖ.129
( )4مل اعرو عً ٘ٝيف نحت ايعاَٸ ١بٗنا ايًؿظٚ ،إٕٵ نإ عٓلِٖ َا ٜكاهث يؿظ٘ نُا يف ٌَٓل امحـل ،ط،3
ٖ( :336إما جػٛٸ اظلٴنُِ ؾًٌُٝٳػ ذ٬س َوٸاد)ٚ ،اْظـو ٙيف فُـع اييٚا٥ـل ،طٚ .211ٖ ،1نـنيو
مل اشل ٙيف نحةٓا اؿلٜر ،١ٝبٌ ْكً٘ ايؿكٗا ٤يف بط ٕٛايهحت جـاهٌٜٓ ٠ـة ٙٛيًعاَـٚ ١جـاهٌٜ ٠ـحلي ٕٛبـ٘ بـ٬
ًٓلٺ ،ؾاْظو جننو ٠ايؿكٗا ،٤ايع ١َ٬اؿً ،ٞطْٗ .129ٖ ،1ا ١ٜاٱظهاّ ،ايعَ٬ـ ١اؿًـ ،ٞط.90ٖ ،1
شاَع اسكآل ،احملكل ايهون ،ٞط.97ٖ ،1
( ًٔٓ )5ايلاه قط  ،ط( ،55ٖ ،1باث اً٫حٓصا ،)٤ؾ .153ايةٗٝك ٞيف ايٌـٓٔ ايهـا ،٣ط.111ٖ ،1
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ٓٚعٝع ُ١ىٴ ٳهاهٳٚ( :ْ٠هيٜو َٔ اً٫حٓصا٤ٹ ذ٬ذ ُ١اظصـاهٍ بـنيو شٳـ ٳودٵ ايٌټـٓٻُ١
َٔ هٳً ٍِٛاهللٹ ٚ )1()ظاٖوٴٙٴ نٕٛٴ ايرٸ٬ذـ ١اقـٌ َـا ٜٴصـيٚ ،ٟيف اؿـو( :٣شٳـ ٳودٵ
ًٌْ٘ٴ)(.)2
صإٳ  ٫ٚجٳػٵ ٹ
ػ ايعٹ ٳ
ٌ ٳ
ايٌټٓٸ ُ١يف اذوِ ايػا٥ٹ ٹ بر٬ذ١ٹ اظصاه إٵ ٳجُٵ ٳ
ٚيف هٚا ١ٜايعصً( :ٞهي َٔ ٟايػـا ٥اسٌـػٴ با٭ظصـاه)(ٚ ،)3ظـاٖو ٙإهاكٳُ٠
ع ٚاقً٘ٴ ذ٬ذ ١كٕٚٳ اؾٍٓ.
ٔ اؾُٵ ِ
اسحهوِّ ِه ٹَ ٳ
ٌ ٳٓ ٹ ١ابٔ اسػري ٠ؾ ْٸ٘ قاٍ( :قًـخٴ ٖـٌ
خ ؼلٜلٴٙٴ بايٓٸكاٚ ،٤يف ظٳ ٳ
ٚيف قةاٍِ َا عوؾ ٳ
ل ،قــاٍ ،٫ :ظحٸ ـٜ ٢ٳٓٵك ـَ ٢ــا مثٸ ـٚ ،)4()١اسٛذٻك ـ ُ١يف( :ايٗٛــ ٤ٛايــنٟ
يً٬ــحٓصا٤ٹ ظٳ ـ ٌّ
ٗ٘ٴ اهللُ عً ٢ايعٹةاكٹ ٹي ٳُٔٵ شٳـا٤ٳ َـٔ ايػـا ٥ٹ ا ٚبٳـاٍٳ قـاٍٳ :ٳٜػٵٌٹـٌٴ ٳمنـ ٳوٙٴ ٜٚٳـنٵ ٳٖتٴ
اؾحٳ ٳو ٳ
ايػا.)5() ٥
ل ِّ
ت َٹــٔٵ عٳــ ٳ
ل عًــ ٢ايػايٹــ ٹ
ٌ اسُطًْــ ِ
ٔ ا٭ؿــنٹ بايطّا٥ٹؿــ ٹ ١ا٭ٚىلٚ ،ظٳُٵــ ِ
ٚيف جٳعٳــٝټ ِ
ظُٵ ٹً ٹ٘ عً ٢اً٫حٓصا٤ٹ باسا.٤
اٱمٖاثٹ بلٴ ِٕٚايرٸ٬ذ ١ا ٚٳ
ظٝٵ ـزٴ اْٸ ـ٘ ٜ ٫ٳٓٵك ـ ٢بــلٕٚ
ت ٳ
ٌ ا٭كيّ ـ ٹ ١عًــ ٢ايػٳايٹ ـ ٹ
ا ٚا٭ؿ ـنٹ بــا٭ؿري٠ٹٚ ،ظٳُٵ ـ ِ
اير٬ذ.١
شٗٴُٗــا ا٭ٚٸٍ; ٭ٕٻ ظُٗٳ ـٛهٳ اسٔ ـلٳ ِه يف ايحك ٝٝـل اقــَ ٣ٛــٔ ظٗــٛهِ
ٚشٗــإ ،اٚٵ ٳ
لّٴ ايٓٸكـا٤ٹ بأقـٌٸ َـٔ ذ٬ذـ١ٺ،
اسطًل يف اٱط٬مَ ،ٴ٘اؾا إىل إٻ ايػايـتٳ ٚإٕٵ نـإٳ عٳـ ٳ

ٚقوٜتٷ َٓ٘ َا اؿوش٘ ايِٝف ايط ًٞٛيف اـ٬ف ،ط.106ٖ ،1
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ط( ،209ٖ ،1باث ٓؿ ١ايحُٝٸِ ٚاظهاّ احمللذني َٓ٘ ،)...ؾ.8
( )2اسٔــله ايٌــابل( ،46ٖ ،بــاث آكاث ا٭ظــلاس اسٛشةــ ١يًطٗــاه ،)٠ؾٚ ،68ؾٝــ٘( :ميٌــػ)٫(ٚ ،
ٜػًٌ٘) ،بلٍ (متٌػ)  ٫(ٚجػًٌ٘).
( )3اسٔله ايٌابل( ،50ٖ ،باث آكاث ا٭ظلاس اسٛشة ١يًطٗاه ،)٠ؾ.86
( )4اسٔله ايٌابل ،29ٖ ،ؾ.14
( )5اسٔله ايٌابل ،47ٖ ،ؾ.73
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ٌ عً ٢ايػٳايٹت ٖ ٛا٭ؿري.
إ ّ٫اْٸ٘ ٜ ٫ٳٓٵك ٢بايرٸ٬ذٚ ،١ايٓٸاؾٹعٴ يف اؿُٵ ِ
ع
ٌ ٳٓ ٹ ١يف ؿٴٔ ِٖٛاً٫حٓصا٤ٹ باسا٤ٹ ؾٚ ٬شـ٘ هلـا ،يًُٳٓٵـ ِ
ٚاَٸا كٳعٵ ٳ ٣ٛظُٗٛهٴ اؿ ٳ
ل إىل ْٴ ـلٵ ٳه ٹ ٠ايٛٴشــٛكٹ ،ؾ٘ــ ٬عــٔ ْٴ ـلٵ ٳه ٹ٠
َــٔ أْــوافٹ اً٫ــحٓصا٤ٹ إيٝــ٘ ظحٻ ـ ٢اسٌــحٓٹ ٹ
اً٫حعُاٍ.
ٚقٛيــٜ٘ٓ( :كــَ ٢ــا مثٸـٜٚ ُ١ٳةٵكـ ٢ايـوٸٜػ)  ٫ك٫يـ ١ؾٝــ٘ عًــ ٢نــَ ِٕٛٳـٛٵ ِه ٹك ايٌټـ٪اٍِ
ُ ٳٗاكٳ ٠عً ٢ؿٹ٬ؾٹـ ٹ٘; يةكـا٤ٹ ايـوٸٜػِ غايةـا
ؿٴٖٔٛٳ اً٫حٓصا٤ٹ باسا ،٤ي ٛيِٵ ٳٜهُٔٵ ؾ٘ٝٹ ٳ
ٌ.
بعل اً٫حصُاه كٴٕٚٳ ايػٳٌٵ ِ
ٔػټ ٳجعلٜلٴ اً٫حٓصا٤ٹ باسـا٤ٹ بـ٘ٹ
ني ٜ ٫ٳ ٹ
ٚاَٸا كع ٣ٛإٸ اسواكٳ إٕٵ نإٳ ىٚاٍٴ ايعٳ ِ
خ ٳَٓٵ ٳعٗٳـا
ٔػټ ؼلٜلٴ اً٫حصُاهِ ب٘ٚ ،قـل عٳ ٳوؾْـ ٳ
ٚإٕٵ نإٳ َا ٜٳعٴُٸ٘ٴٚ ،ىٳ ٳٚاٍٴ ا٭ذوِ ٜ ٫ٳ ٹ
ـ َٴعكّكـ٘ َٔٚـاكٜك٘ عٌـت َـا ٜٳٓٵكـ٢
ل ٚإٕٵ اؿٵ ٳحًـ ٳ
ًابكاٚ ،إٕٻ ايٓٻكا٤ٳ ٳَؿّْٗٛٷ ٚاظٹـ ٷ
بٜ٘ ٫ٚ ،ٴٓايف ميو إهاكٳ ُ٠ايٓٸظاؾ ٹ ١ايعٴوٵؾ ;١ٝإم ايٓٸظاؾ ُ١ايعٴوٵؾٝٸ ١اٜ٘ا ٜٳـٵ ٳح ٹًـٴ ظٴٔٴـٛهلا
صو ،ؾ ط٬مٴ اً٫حٓصا٤ٹ ٳٜلٴٍټ عًـ ٢إهاكٳ ٹ ٠اسعٵٓٳـ ٢ا٭عـِٸ َـٔ ايٓٻكـا٤ٹ
بٌٳةتٹ اسا٤ٹ ٚاؿ ٳ
ٌ ٹة ٹ٘.
ٌع ٳ
نُ ٌّ
ْٚٳظـريٴ ميــو يف ايحٻعلٜـلٹ باٱمٖــاث ٚايٓٻكـا٤ٹ َٴٛذٻكـٜ ُ١ٴـ( ٍْٛقًـخٴ :٭بــ ٞعةــل
اهلل عٔ ايٗٛـ ٤ٛايـن ٟاؾرتٗٳـ٘ٴ اهللُ سـٔ شـا٤ٳ َـٔ ايػـا ٥ا ٚبٳـاٍٳ قـاٍٜ :ٳػٵٌٹـٌٴ
ٳمن ٳوٙٴ ٜٚنٖت ايػاٜٚ ٥حٗٛٸأ َوجني َوجني)(.)1
عٓٵ ـ٘ٴ (ايٗٛــ ٤ٛايــن ٟاؾرتٗــ٘ اهلل) ٖٚٴ ـٜ ٫ ٛٳِٵ ـ ٳٌُٴ
ٚقــل ٜٴك ـاٍٴ :إٕٻ اسٌــٍٚ٪ٳ ٳ
ٔ ايٛٴٗ٤ٛٹ ؾ٘ٝٹ َـا ٜٳعٴـِټ
عًِّ ٹ٘; ٭ٕٻ اسواكٳ ٹَ ٳ
اً٫حصُاهٚ ،اٱْٔافٴ اْٸ٘ اٜ٘ا يف غريِ ٳَ ٳ
ل
ع ايٝٳـ ٹ
ايحٸٓظٝـٳ ايِٸوعٞٸ ٚايعٴويفٸٖٚ ،ـٜ ٛٳِٵـ ٳٌُٴ اً٫ـحصُاه ،بـٌ اٱْٔـافٴ إٻ ٳهؾْـ ٳ

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ط ،47ٖ ،1ؾ.73
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ل
ع ٚٴقٛعٹ ُِٗــا يف َكــاّ ايحٸعلٜــل بٳع ٝـلٷ شــلا ،ؾةٳعٵ ـ ٳ
عٳ ـٔٵ إطــ٬مِ اسٛذٻكــٚ ١اؿٌٳ ـ ٳٓ ٹَ ١ٳ ـ ٳ
ٌ ا٭َوِ بايرٸ٬سٹ عً ٢اً٫حعةاثٹ ْكلِّّٴ اي ٸراْ.ٞ
ظُٵ ِ
ٔ ٳ
ايلٻٚهإِ ٳبٝٵ ٳٓ٘ٴ ٚبٳٝٵ ٳ
ؿًٝٸ ٹ ١ايـر٬س مبـا
صو); ً٫حةعاكٹ ٳَلٵ ٳ
قٛي٘ٚ( :هي ٣م ٚاؾٗادٹ اير٬س َٔ اؿ ٳ
عاد.
ٌ ٳ
ٖٴ ٳ ٛننيو ،بٌ يف بعتِ ا٭ؿةاهِ إط٬مٴ ذ٬سٹ ٳَ ٳ
ل م ٟاؾٹٗٳـادٹٚ ،ميهـٔٴ إهاكٳُ٠
ٌ يًٛاظٹـ ٹ
ٳْعٳـِٵ قٛيــ٘( :بر٬ذـ١ٹ اظٵصٳـاهٍ) غـريٴ ُٳـاَٹ ٍ
عادٹ َٓ٘ اٜ٘اٚ ،إْٸُا عةٸو (بر٬ذـ ١اظصـاه); يهٛٵْٹـ ٹ٘ ايؿـوٵكٴ ايػٳايٹـتٴ َـٔ
ٌ ٳ
جرًٝزٹ اس ٳ
اؿحٝاهِ جرًٝز اسٌعاد.
ل ٹجٗا ٚإٕٻ ا٭ظٵ ـ ٳ ٛذ٬ذــ١
َٓٚــ٘ ٜٳظْٗٳ ـوٴ ايهــّ٬ٴ يف ٚٴشــٛثٹ جرً ٝـزٹ اـٹ ـومِ ٚٚٳظٵ ـ ٳ
صاًٳــ ٹ ١بــلٴْٚٹٗاٚ ،كعــ ٣ٛاً٫ــحةعاكٹ َ ٫ٳصٳــاٍٳ هلــا،
َٴٓؿٔــ٬دٷ ً٫حٔــعٳاثٹ ايٓٻ ٳ
ت ا٭ؿةاهِ قابٌٷ يًحكٝٸل بكٛي٘( :ذ٬ذ ُ١اظصاه).
ػ يف بٳعٵ ِ
ٚإط٬مٴ جرًٝزٹ اسٌٵ ِ
صا ِه.
م ٚا٭ظٵ ٳ
ٌ َٔ اـٹ ٳو ِ
ٔ ِ
ؾاٱْٔافٴ اْٻ٘ٴ ٜ ٫ٳٓٵ ٳةػ ٞجٳوٵىُ ا٫ظحٝا ٹ باؿحٝاهِ اسُٓٵؿ ٹ
صاًٳ ـ ٹَ ،١ٹ ـٔٵ كٴ ِٕٚؿٴٔ ٓٛـٝٸ ٺ ١يٮظٵصٳ ـاهِ
قٛيــ٘ :ٳ ٚٳٜهْؿــ ٞنُ ـٌټ قــايع ،ٳٜع ـ  :يًٓٻ ٳ
ٔ ،نُــا يف ايوٸٚاٜــ ،١بــٌ ٚيف جٳعٵً ٝـٌِ اسٓ ـعِ عــٔ اً٫ــحٓصا٤ٹ
ٚايعٴ ـٛكٹ ٚايحٸ ـواثٹ اـِٹ ـ ِ
بايوٸٚسٹ ٚايوٸَٸ ٹ ١بأْٻ٘ٴ طعٳـاّٴ اؾٹـِّٔ( )1إُـعاهٷ إىل ٚٴشـٛكٹ اسكح٘ـ ٢ؾُٗٝـا ،بـٌ يف نُـٌِّ
م بـني ا٭ٓـابع ٚغـري ،ٙناْـخ
ُ٤ٞٺ ًٹـَ ٣ٛـا ٜٳهُـٕٛٴ ٖٴٓـاى َـاْعٷٚ ،عًٝـ٘ ؾـ ٬ؾـوٵ ٳ
ا٭ٓابعٴ َٓ٘ ا َٔ ٚشاهٜح٘ ٚىٚشح٘.
ْعِ ٜعحا ؾ ٘ٝايطٗاه ;٠ئْ٬وافٹ; ٚاًحةعاكٹ ن ِٕٛاس٬قـا٠ٹ اسكحٳ٘ٹـ ٳ ٝٹ ١يًحٸٓصـٍٝ
َطٗٸوا ،بٌ ٚاًحؿاكٳ ٹ ٠ميوٹ َٔ اُرتا ٹ ايةٳهاه.٠
ٍ احملٌٸ بػـريِ
لٙٴ إ ّ٫اسا ٤يحٳ ٳٓصټ ِ
ٍ ٜ ٫هؿ ٞبٳعٵ ٳ
ص ِ
بٌ ايحٸعكٝلٴ اْٸ٘ ي ٛاًحٓص ٢باي ٻٓ ٹ

( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ط ،354ٖ ،1ؾ.16
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صاًٳ ٹ ١اً٫حٓصا.٤
ٳْ ٳ
خ إٸ
ع ٳوؾْ ـ ٳ
ؾ بٗــا يف بعــت ا٭ؿةــاه( ،)1يهٓٸ ـو ٳ
ٜ ٫ٚٴِٵ ـ ٳح ٳو ُ ايةٳه ـاهٳٚ ُ٠إٕٵ ٓٳ ـوٻ ٳ
ٌ ٳبٌٵ ٳَظْٓٴٚ ،ٕٛعً ٘ٝؾٝهؿ ٞاسحٓصٸٍ باً٫ـحٓصا٤ٹ ا ٚبػـري
إهاكٳ ٠ايطّاٖٹ ِو َٓٗا َٴعٵ ٳح ٳُ ٷ
ل ٳّ
ل غٌٵ ٹً ٹ٘ ٚجٳطْٗـريِ ٹ ،ٙبـٌ يـ ٛاؿٳـنٵْا بظـاٖٹ ِو ايةٳهـاه ٠اقْ ٳح٘ٳـ ٢ميـو عٳـ ٳ
اً٫حٓصا ٤بٳعٵ ٳ
ش ٳٛاىِ اًحصُاهِ ايػٳٝٵ ِو ب٘ٹ اٜ٘ـا ،ؾ٘ـ ٬عـٔ اًـحعُايٹ ٹ٘ ذاْٝـا يف اً٫ـحصُاه اٯؿـو،
ٳ
ـ يٲمجاع.
ت ميو َٴـايٹ ٷ
ٚي ٳعٌٻ ٳبعٵ ٳ
صتٴ يف ايػٳٌٵٌ باسا٤ٹ إىاي ُ١ايعٳني ٚا٭ذو ،ٹبُعٓ :٢ا٭شيا٤ٹ ائِّػاهِ ايحٸـ٫ ٞ
ٳ ٚٳ ٜٹ
خ إٻ ايٓٻكا٤ٳ باسا٤ٹ عٴوٵؾا ننيو ،بٌ ٜ ٫ٴطًْل عً ٢اقٌ ٹَٔٵ ٳم ٹيو ايٓٻكـا٤ٹ
جٴو ;٣سا عٳ ٳوؾْ ٳ
ل ِّ ايـلٻيٌِٝ
م عً٘ٝٹ عٓل اً٫حصُاه ،ٳْ ٳعِٵ ٜ ٫ٴعٵ ٳح ٳةوٴ ٳى ٳٚاٍٴ ايًّٚ ِٕٛايوٸٜػ; ٹيعٳـ ٳ
ل ٳ
ٓٳ
ٚإٕٵ ٳ
م ايٓٻكا٤ٹ عوؾا ُٚوعا.
ٓلٵ ِ
ع ٹ
ٳَ ٳ
ني ٜ ٫ٚٳ٘ټوټ ٳبكا٤ٴ ا٭ذـوِ مبعٓٳـ ٢ا٭شـيا٤ٹ ائِّـػاه غـري
ػ ٳٜهْؿ ٞإىاي ُ١ايعٳ ِ
ٚيف اسٌٵ ِ
م ايٓٸكا٤ٹ ٚاٱمٖاث.
خ َٔ ٓٹلٵ ِ
اسو ;١ٝ٥سا عٳ ٳوؾْ ٳ
()2

اسٌأي ُ١ا٭ٚىل ٫ :هٛىٴ اً٫حٓصا٤ٴ باحملرتَاد...
اي

عٌِّ إٕٵ مل ٜٴٛشٹت
ع ٳجهًْٝؿا ٌٖٚ ،جٳكْ ٳح٘ ٞطُٗٵ ٳو اس ٳ
ٔ ايِٻوٵ ِ
خ اظرتاَٴٗا َٹ ٳ
ٳذ ٳة ٳ

لاكٳ اسٌحٓص ،ٞا٭ظْ ٳٗو ْعِ.
اًحعُٳايُ٘ٴ اهجٹ ٳ
س ؾًَ ٛٳ ٳٓعٵ ٳٓا عٳٓٵ٘ٴ يِٵ ٳٜطْٗٴـوٵ اسعٳـٌټ; ً٫حٔـعاث
ِ ٚايوٻٚٵ ٹ
ٚاَٸا اً٫حٓصا٤ٴ بايعٳظْ ِ
لعٵ ٳ ٣ٛظٳُٵ ٹًٗـا عًـ ٢ايه ٳواٖٳـ ٹ١
صاًٳ ٹح ٹ٘; ٚظٗـٛهِ ا٭ؿةـاهِ اساْعـ١ٹ يف ايٗٛـعْ ،عـِ يٹـ ٳ
ٳْ ٳ
بكوٜٓٳ ـ ٹ ١ايحٻعًٝــٌ بأْٸ ـ٘ٴ طعٳ ـاّٴ اؾ ـٔٸ ب٘ٳ ـ ٹُُٝٳ ٹ ١إٻ ايحٻعل ٜـلٳ باٱمٖــاثٹ ٚايٓٻك ـا٤ٹ ؼل ٜـلٷ
( )1جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ط ،46ٖ ،1ؾ.69
(ْٕ )2ټ اسٌأيٜ ٫( :١ٳصـٛىٴ اً٫ـحٓصا٤ٴ باحملحٳوٳَٳـادٹ  ٫ٚبـايعٳظِِْ ٚايـوٻٚٵسٹٚ ،يـ ٛاًـحٳٓٵصٳ ٢بٗـا عٳٔٳـ ،٢يهٹـٔٵ
ٜٳطْٗٴوٴ اسعٳٌټ عً ٢ا٭ق.)٣ٛ
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ٔ اسٛذٻكـ ٹ١
ش ٳٗادٹ اً٫حٓصا٤ٹ ٫ ،ؿٴٔ ٖٛظٳـلٸ اٱىايـ ،١نُـا ٖٴـ ٛايظّـاٖٹوٴ َٹـ ٳ
ؾُٝعِ ٹ
شلٻا.
ٌ ٳٓ ٹ ١ٳٜحٸص٘ٴ ٹ
ٚاؿ ٳ
هٌٴ
عادٹ إما بٳكٝٳـخٵ ايوټطٛبـ ُ١يف احملـٌٸ ٜٴِٵـ ٹ
اسٌأي ُ١ايرٸاْٝٳ :ُ١يف اً٫ـحٓصا٤ٹ باسٌٳـ ٳ
()1

اؿُهِْٴ بايطَّ ٳٗاهٳ ٹ...٠

خ
لّٴ ط ٳٗاهٳ ٹ ٠احملٌٸ باً٫ـحصُاه ٚإٕٵ ٳذةٳـ ٳ
عٳ
بٌ اسٓكٍٛٴ عٔ ايِاؾعٞٸ ٚاب ٞظٓٝؿ ١ٳ
ؿ٬فٴ ظاٖٹ ِو إط٬مِ ا٭ٓعاث ،بـٌ ٚا٭ؿةـاه ،بـٌ نـاكٳ
ايعٳؿْٛٴ يف ايِٻوٜعٳ ٹ ،١يهٓٻ٘ٴ ٹ
ٜهــٕٛٴ قٛيُ ـ٘ٴ يف ٓــعٝع ١ىٴ ٳهاهٳٓ ٫( ٠ٳ ـ ٠٬إ ّ٫بطٗٴ ـٛه) (ٚهيٜــو َــٔ اً٫ــحٓصا٤ٹ
س)
ِ ٚايـوٻٚٵ ٹ
صاه) ٳْٔٻا يف ميـوَ ،ٴ٘ـاؾا إىل ايٓةـٟٛٸ ٫( :جٳٌٵـ ٳحٓصٛا بـايعٳظْ ِ
ذ٬ذ ُ١اظٵ ٳ
ٌ بٌ اسظٓـ ٕٛإهاكٳ ُ٠ايٓٻكـا٤ٹ َـٔ ايـحٻطٗري ؾٝـ٘،
ٔ اسُعٵ ٳح ٳُ ِ
ؾ ُْٗا ٜ ٫ٴطّٗوإ ٚإٕٵ نإٳ ٹَ ٳ
٘.٢
ٚينا ظٳ ٳًُْٓا ايٓٳ ٳة ِٟٛٻ عً ٢ايهواٖ ١يف َا َٳ ٳ
ٚنٝـٳ نإٳ ؾظاٖٹوٴ ا٭ؿٵ ٳةاهِ طٗٳـاهٳ ُ٠اسعٳـٌٸ باً٫ـحصُاه ،بٳـٌٵ ظاٖٹوٴٖـا ايطَّٗٳـاهٳُ٠
صوٻ ٹك ايٓٻكا٤ٹ ٚمٖاث ايػاٚ ٥إٕٵ بكٝٳخٵ ايوٸطٛبٳ ُ١يف اسعٳـٌٸ ،ؾٝهـٕٛٴ ظـاٍٴ ايوټطٛبٳـ ٹ١
مبٴ ٳ
ظاٍٳ ا٭شيا ٤ائِّػاه غري اسو.١ٝ٥
ٳ
صتٴ إىايحٴ٘ٴ يف اً٫حصُاه َا ٜٳعٴـِٸ
بٌ ميهٔ إٵ ٜه ٕٛاسواكٴ َٔ ا٭ذو اينٜ ٫ ٟٳ ٹ
ل
لّٴ ٚٴشٛثٹ إىاي ٹحٗـا ظـاٖوٷ يف طٗاهٳ ٹجٗـاٚ ،يـ ٍٝمبـ٬ىٹ ايحٳ ٳعةټـ ٹ
ايوٸطٛب ١اسيبٛهٚ ،٠عٳ ٳ
لّٴ ٳبكـا٤ٹ ُٳـ ٞٺَ ٤ـٔ ايوټطٛبٳـ ٹ ١يف
ٔ عٳـ ٳ
ٔ ايـةٳطْ ِ
ل ِّ ٳجًـٝټ ِ
ل عٳـ ٳ
عٓٵـ ٳ
ت ٹ
ع ٢إٻ ايػٳايٹـ ٳ
إ ّ٫إٵ ٜٴلٻ ٳ
ل اً٫ـحصُاهٚ ،ايٝـ٘ٹ ٜٴِـريٴ قـٍٛٴ عًـ( : ٍّٞنُٓٵـحٴِٵ ٳجةٵعٳـوٴٕٚٳ بعـوا ٚايٝـّٛ
عٌِّ ٳبعٵـ ٳ
اس ٳ
جرًط ٕٛذًطا ؾأجةٹعٛا اسا٤ٳ ا٭ظصاه)(ٚ ،)2إْٸُا ا ٳَ ٳو باسا٤ٹ; ٱىاي ٹ ١اي ٸوطٛبـ١ٹ ،ذٴـِٻ عًـ٢
صاًٳ ٹ ١ايوٸطٛبٳ ٹ ١ؾٌٗ ٜٴعٵ ٳح ٳةوٴ [يف] طٗاهٳ ٹ ٠احملٌٸ إ ٳىايحٴٗـا باً٫ـحصُاه ،اٜ ٚهؿـٞ
جكلٜو ْٳ ٳ
( )1جحُ ١اسٌأي( ١ؾً ٍٝظايُٗا ظاٍ ا٭شيا ٤ائػاه).
( )2اسٔٓٸـ ،ابٔ ابُٝ ٞة ،١ط.179ٖ ،1
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لّٴ ايةٳكـا٤ٹ عًـ٢
شؿاؾُٗا بٓؿٌٗا يٹهٌُِّ ٳٚشٵـ ٺ٘ٚ ،ا٭ظـ ٛا٭ٚٸٍ ،نُـا إٻ ا٭ظٵـ ٳ ٛعٳـ ٳ
ٳ
ٌٗا يف طُٗٵ ِو احملـٌٸ; ٱطـ٬مِ
شؿاؾٹٗا ٚي ٛبٓٳؿْ ٹ
ط ٳٗاهٳ ٹ ٠ايوٻطٛبٚ ١إٕٵ نإٳ ايظَّاٖٹوٴ ٹنؿاٜٳ ُ١ٳ
ا ٹكيَّ ٹ ١اً٫حصُاه.
اسٌأي ١ايراير :١يف اً٫ـحٓصا ٤باسٌـعاد ٜٴعٵ ٳحةٳـوٴ إ ٜ ٫هـٕٛٳ يف َـا ٜٴٌُـػ بـ٘
()1

هطٛبٌَ ١و...١ٜ

خ اعحةـاهٳ
ع ٳوؾْـ ٳ
صٌٳـاٚ ،قـلٵ ٳ
ص ٢ب٘ٹ ٳْ ٹ
ٌخٵ ٹجًو ايوټطُٛبٳ ُ١ؾٝٳهٕٛٴ َا ٜٴٌٵ ٳحٓٵ ٳ
ٚإ ّ٫يحٳ ٳٓصٻ ٳ
صاًٳـ ١اٜٵ٘ـا َٳعٵًُٛيـ١
ن ٹ ٙايٓٻ ٳ
عٔ اً٫حٓصا٤ٹ ،ا ٚٳكعٵ ٳ ٣ٛإٻ ٳٖ ٹ
ع ايٓٻظ ِو ٳ
ع قطْ ِ
ط ٳٗاهٳ ٹج ٹ٘ ،ٳَ ٳ
صاًٳ ٹ ١ايًّاىَِ ١ي٘.
عٔ اً٫حٓصا٤ٹ َوؾٛع ١بأْٸٗا ىا٥ل ٠عٔ ايٓٻ ٳ
()2

ط َع ايػا٥ـ ٹ لاً ١اؿو ٣نايلٸ ِّ ...ٳ ٜٳح ٳعٝٻٔٴ اسا٤ٴ...
اسٌأي ُ١ايوٻابٹ ٳعـ :ُ١إما ؿٳـ ٳو ٳ
٭ٕٻ ايرابخ ىٚايُ٘ٴ باً٫حصُاهِ ٖٴ ٛؿٴٖٔٛٴ لاًٳ ٹ ١ايٓٸص ٛكٴٕٚٳ غري.ٙ

صاًٳـ ٹ ١عًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ٜ ٫ٴ٬قـ ٞاسعٳـٌٸ ٫ٚ ،اسُ٬قـ ٞيـ٘ عًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘
ٳْ ٳعِٵ ؿٴـوٚطٴ ايٓٻ ٳ
َٴــ٪ذٸ ٍو يف انْ ٹحٌٳــاثٹ اسُ٬قــ( ٢بــايؿحػ) ايٓٻصاًٳــ ١اييٸا٥ــلٜ ٫ ٠ٳ٘ٴــوټ يف طُٗٵــ ِو اسعٳــٌِّ
باً٫حصُاه.
ل ِّ ،عً ٢إُـهاٍٍ يف ًٴـك ٛٹ اًحٔـعاثٹ
ع ايِٻوّ يف ميو ٜٴةٵ ٳٓ ٢عً ٢ايعٳ ٳ
ٳْ ٳعِٵ ٳَ ٳ
ٌ باً٫حٔـعاث ٫
عًِّـ ٹ٘ َٹـٔٵ إٻ ْؿـٞٳ ايؿـوٵ ٹك ايطَّٜٛـ ِ
صاًٳ ٹ ١بنيو; سا قُـوِّه( )3يف َٳ ٳ
ايٓٻ ٳ
صاًٳــ ٹ ،١إ ّ٫إٵ ٜٴكـــاٍ :إْٸــ٘ يـــُ ٛٳــوَّ يف جـــأذريِ
ٳ ٜٳح ٳوجٻــتٴ عًٝــ٘ٹ قطْــعٴ اًحٔــعاثٹ ايٓٻ ٳ
لَٳ ـ٘ٴ ،ؾًــ ٍٝايِٻ ـو ْاُــ٦ا عــٔ
عٳ
شٗٳ ـ ٹٚ ١ٴشــٛكٹ َــاْعٍٚ ،ا٭ٓٵ ـٌٴ ٳ
ا ً٫ـحٹصٵ ٳُاهِ َٹ ـٔٵ ٹ
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١يف اً٫حٓصا٤ٹ باسٌٳعٳادٹ ٜٴعٵحٳةٳـوٴ إٵ ٜ ٫هـٕٛٳ يف َـا ٜٳُٵٌٳـػٴ بـ٘ٹ هٴطٛبٳـَ ُ١ٴٌٵـو ،١ٜؾـٜ ٬ٴصـي٨
َرٌٴ ايطِّني ٚايٛٴٓٵً١ٹ اسوٸطٛبْ ،١ٳعٳِٵ  ٫جٳ٘ٴوټ ايٓٻلاٚٳ ٠اي

 ٫جٳٌٵو.)ٟ

(ْٕ )2ټ اسٌأي( :١إما ؿوط َع ايػا ٥لاً ١اؿو ٣نايلٸِّ اٚ ٚٳٓٳـٌٳ إىل اسعٳـٌِّ ْٳصٳاًٳـَ ١ٹـٔٵ ؿٳـاهِطٍ ٜٳحٳعٳـٝٻٔٴ
اسا٤ٴٚ ،يُ ٛٳوَّ يف مٳيٹو ٜٳةٵ

عً ٢ايعٳلٳّٵ ؾٝحـٝٸو).

(ْ( )3ظريٴ ايِٸوّ يف اْٸ٘ َٴعٵلٹسٷ با٭نا ا ٚا٭ٓػو) ،ايِٝف عً. ٞ
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ش ٹَ ١ٴحٸـأؿٹ ٷو عٳـٔٵ
صاًٳ ٹ ١اـاهِ ٳ
صاًٳ ،١بٌ ي ٛنإٳ ايِٻو يف ؿٴوٚطِ ايٓٻ ٳ
ع ايٓٻ ٳ
اؿح٬فٹ ٳْٛٵ ِ
صاً ـ١ٹ ايٓٸصــ ٛكٴٕٚٳ
عاثٴ ٳبك ـا٤ٹ ؿٴٔــ ِٖٛايٓٻ ٳ
ٔ اًحٹٔٵ ـ ٳ
صاًٳ ـ ٹ ١اسعٳ ـٌِّ بــايٓٻص ِٛاَٵه ـ ٳ
ٳْ ٳ
غريٖاٖ ،نا.
عٔٵ اٱُـهاٍِ ؿٴٔٓٛـا إما نـإٳ ايِٻـو يف
ل ٳّ ؿٴً ِّٛاسٌأي ٹ ١ٳ
عٳ
ٚيهٹٔٻ اٱْٔافٳ ٳ
صاًٳ ٹ ١ا٭ُؿوَ ٣ٳ ٳع٘ٴ عً ٢ايٓٸع ٛاس٪ذٸو يف ايٓٸص.ٛ
ؿٴوٚطِ ايٓٻ ٳ
ل ِّ جأذريٖا بػريٖا.
صاًٳ ٹ ١ايٓٸصٜٛٸٚ ،١عٳ ٳ
ٚكٳعٵ ٳ ٣ٛاًحٔعاثٹ بكا٤ٹ ٳَوٵ ٳج ٳة ٹ ١ايٓٻ ٳ
ٍ ظٴلٴٚذٹٗا.
ٌ ٳٓ ١يف َا إما مل ٜٴعٵ ٳح ٳٌُٴ جهٛٸْٴٗٴُا َٳ ٳعا َٹٔٵ اٚٸ ِ
ظ ٳ
ٳ
اسٌأي ١اـاٌَ :١إما ؿوطٳ َٔ بٝخ اـ ٤٬ذِٸ ُو يف اْ٘ اًحٓص ٢اّ  ٫بٓـ٢
عً ٢علَ٘; ...يً٬حٔعاث(.)1
ل ػاٚٴ ِى احملٌٸ.
ٚكع ٣ٛن ٕٛايِوّ َٔ قة ٌٝايِوّ ٳبعٵ ٳ
َلؾٛع ١بأْٸٗا َةٓٝٸ ١عً ٢جٳعُ ِٝاحملٌ يًُعٌٸ( )2ايعاكْٛ ٟعا اُ ٚـٔاٖٚ ،ٴـ ٳٛ
ش ٳوٜــإِ عاكٳ ٹجـ ٹ٘ عًــ ٢مٳيــو اٚ
ٔ ٳ
عَٓٚ ،ــ٘ ٜٳظْٗٳـوٴ اْٻـ٘  ٫ؾــومٳ بٳـٝٵ ٳ
ٳَعٳـٌټ إُــهاٍٍ ا ٚٳَٓٵـ ٍ
ل ٹَ ٹ٘.
عٳ
ٳ
 ٟايةٓـا٤ٴ عًـ ٢اً٫ـحٓصا٤ٹ
ل ايـلٸؿ ٍِٛيف ائٻـ ٠٬قـ ِ ٛٳ
ٳْ ٳعِٵ يـ ٛنـإٳ ٳميٹـو َٓـ٘ٴ ٳبعٵـ ٳ
ٔ َٔ اً٫ـحٓصا٤ٹ يف اذٓـا٤
٘ َٔ ٢اؾعاٍِ ائٻ٠٬ٹٚ ،ظ٦ٓٝنٺ ؾً ٛجٳ ٳُهّ ٳ
بايٓٸٌة ١إىل َا َٳ ٳ
صَٓٚ ،٢ـ٘ٴ
ع ائٻـٚ ٠٬اًـحٳٓٵ ٳ
ري ظٴٔــَ ٍِٛٴٓٳـافٺ بٓــ ٢عًٗٝــاٚ ،إ ّ٫قطـ ٳ
ائٻـ٠٬ٹ َـٔٵ غـ ِ
ل ائٸـ ،٠٬نُـا اْٸـ٘ ّـا مٳنوٵْـا
ٳٜظْ ٳٗوٴ قٛٸ ُ٠ايةٓا٤ٹ عً ٢ائٸعٸ ٹ ،١يـ ٛنـإٳ ميـو َٓـ٘ٴ ٳبعٵـ ٳ
(ْٕ )1ٸ اسٌأي( :١إما ؿوط َٔ بٝخ اـ ٤٬ذِ ُو يف اْ٘ اًـحٓص ٢اّ  ٫بٓـ ٢عًـ ٢علَـ٘ ،عًـ ٢ا٭ظـٛ
ٚإٕٵ نإ َٔ عاكج٘ ،بـٌ نـنا يـ ٛكؿـٌ يف ائٸـ ،٠٬ذـِٻ ُـوْ ،عـِ يـُ ٛـوَّ يف ميـو بعـل متـاّ ائٻـ٠٬
ٓعٻخٚ ،يهٔ عً ٘ٝاً٫حٓصا ٤ئًٻ ٠٬اٯج ،١ٝيهٔ ٜ ٫ٳةٵعٴلٴ شوٜإٴ قاعل ٠ايحصاٚى يف ٓٛه ٠ا٫عحٝاك).
(( )2إمٵ يٍٝٳ يً٬حٓصاَ ٤ٳعٳٌٌّ ُٳوٵعٞٸ; ؾٛاىِ جأؿريِٙٹ ُٳوٵعا إىل ٚقخٺ آؿو ؾٗٳٛٳ ْظريٴ َٔ ايحٳيٳّٳ بائٻـ٠٬ٹ اٚٸٍٳ
ايٛٳقْخ ،ذٴِٻ ُٳوَّ يف اذٓا ٤ايٛٳقْخٹ بأكاٗ٥ا) ،ايِٝف عً ٞناُـ ايػطا. ٤
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ظ ٳٗ ٳو إٻ ايةٓا٤ٳ عً ٢اً٫حٓصا٤ٹ َٴطًْكا ي ٛنإٳ َٴعٵ ٳحاكٴٙٴ ميو نُا يف اسنت ٳبعٝلٷ.
ُوَّ يف
ل عٓل اً٫حٓصا٤ٹ َٔ ايةٚ ٍٛإٕٵ ٳ
صتٴ ايلٻيْوُ بايٝٳ ٹ
اسٌأي ُ١ايٌٸاكٹًٸٜ ٫ :١ٳ ٹ
ٌ اسنٟٸ ٚايٛك ٟؾ ْٸ٘ ٳٜة
ؿٴوٚطِ ٹَرٵ ِ

()1

ل ٹَ ٹ٘...
عً ٢عٳ ٳ

ٌ.
ٚكٳعٵ ٣ٛاْٸ٘ َٴرٵةخٷ بايٓٸٌٵ ٳة ٹ ١إىل ظٴٔ ٍِٛايػٳٌٵ ِ
َلؾٛع ١ظوٜإِ ايٌٸري٠ٹ عً ٢إشـواٖ ٤ـنا ا٭ٓـٌِ يف َـٛاهِ ٹك ايػٴٌٵـٌٚ ،ايػٴٌٵـٌٴ
باي٘ٸِِّ ٚايؿحػ.
صاًٳ ٹ.١
ع يف َرٌِ اًحٔعاثٹ ايٓٻ ٳ
شٳ
ٚكع ٣ٛإٻ اسوٵ ٹ
صاًٳـ ٹ ١اسٛشـٛك،٠
ع ٹَٔٵ نٛٵٹْ ٹ٘ َٹـٔٵ قةٝـٌِ ايِٻـوِّ يف ًـٓف ايٓٻ ٳ
َلؾٛعٳ ١ب َهإِ اسٓٵ ِ
صاًٳ ٹ ١ايِٻـٔ.١ٝ
ٳبٌٵ ٖٴ ٳ ٛٹَٔٵ قة ٌِٝايِٸوّ يف جٳعكٝلِ َٴطِّٗ ِو ايٓٻ ٳ
ع
َ ٢ٳـ ٳ
ط ايػٳـا٥ٹ ٹ بـا٭هضِ ذـ٬سٳ َٳـوٻادٺ ،نؿـ ٳ
ػ ٳَـٵـ ٳو ٳ
ٌ ٳ
اسٌأي ُ١ايٌٻابٹ ٳع :ُ١إما َٳ ٳ
ض ىٚاٍ ايعني بٗا.
ؾوٵ ِ
خ ٹَٔٵ إٻ اس ٳٓا اسٌٵػٴ بهٌُِّ قـايعٍ،
لاهِ ذ٬س َوٸاد; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
ٖٚهنا عاُٹ ٳ ٝٹ ١اؾٹ ٳ
عٌټ بحعٳك ٹك ٹ٘ بهٌُِّ ٳٚشٵ ٺ٘.
خ إٻ اسٓا ايٓٸكا٤ٴ ؾٝٳطْٗٴوٴ اس ٳ
ع ٳوؾْ ٳ
ٳبٌٵ ٳ
عظُْــا ا ٚٳهٚٵذــا اَ ٚــٔ
اسٌــأي ١ايرآَــ :١ٳٜصــٛىٴ اً٫ــحٓصا٤ٴ مبــا ٜٴِٳـو يف نْٛٹـ ٹ٘ ٳ
احملحٳ ٳو ٳَادٹ.)2(...
اَٸا آٵٌٴ اؾ ٳٛاىِ ايحهًٝؿـٞٸ; ؾٮٓٳـاي ٹ ١ايـااٚ ،٠٤اَٸـا ؼكّـل ايطّٗـاه ٠باسٌـػ بـ٘ٹ
عظُْٳـا ا ٚٳهٚٵذـا;
ص ٢بـ٘ٹ ٳ
ٕ َا ٜٴٌٵـ ٳحٓٵ ٳ
ل ِّ نٛٵ ِ
عٳ
ؾٝٳِٵهُٴٌٴ يف غريِ ا٭ؿري ،ي ٛقًُٓا باُرتا ٹ ٳ

(ْٕ )1ٸ اسٌأيٜ ٫( :١ٳصٹتٴ ايلٻيْوُ بايٝٳلٹ يف َٳـٵوٳطِ ايةٳـٛٵٍِ عٓـل اً٫ـحٓصا٤ٹ ٚإٕٵ ُٴـوَّ يف ؿٴـوٚطِ َٹرٵـٌِ اسـنٟٸ
بٳٓٳ ٢عً ٢عٳلٳَٹ٘ٹ ،يهٔٻ ا٭ظ ٛايلٻيْوُ يف ٖن ٙائټٛه.)٠
(ْٕ )2ٸ اسٌأيٜ( :١ٳصٛىٴ اً٫حٓصا٤ٴ مبا ٜٴِٳو يف نْٛٹ٘ٹ عٳظُْا ا ٚهٳٚٵذا ا َٔ ٚاحملحٳوٳَٳـادٹ ٜٚٳطْٗٴـوٴ اسعٳـٌټٚ ،اَٸـا
إما ُٴوَّ يف نٛٵِٕ َا٥عٍ َا٤ا َٴطًْكا اَ ٚٴ٘ٳاؾا مل ٜٳهْـٹ يف ايطَّٗٳاهٳ٠ٹ ،بٌ  ٫بٴلٻ َٔ ايعٹًِِْ بهْٛٹ٘ٹ َا٤ا).
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و يف ايِټةٵ ٳٗ ٹ ١اسٔلاقٝٸ.١
٭ٕٻ ايحٳ ٳٌُټو بايعٴَُٛادٹ َٔ قة ٌِٝايحٳ ٳٌُټ ٹ
ل ِّ اساْعِ إٕٵ اظٵـ ٳو ٳى َـٔ
عٳ
ٓاي ٹ ١ٳ
ـ نّ٬ٷ يف اسكاّٚ ،بظاٖو ٙإشوا٤ٴ ا ٳ
ْعِ ئًُٓٸ ٹ
ايعٴُ ِّٛاسكح٘ َٔٚ ٞاسـٳِّٕٔ نْٛٴ٘ٴ َٔ قة ٌِٝاساْعٚ ،يعٌٻ بٓا ٙ٤عً ٢ايطّٗٸـاهٳ ٹ ٠يف
ٌ بـ٘ٹ احملـٌٻ
 َٔ ٧ميـو ا٭ٓٵـٌٴٚ ،بـ٘ ٜٴؿـوٻمٴ بـنيٳ ايِٻـوّ يف نـَ ِٕٛـا غٌٳـ ٳ
اسكاِّ ْاُ ٷ
٘اؾاٚ ،بني َا مٔٴ ؾٝـ٘ٹٚ ،قـل اٚٵٗٳـعٵٓا ايهـّ٬ٳ عًٝـ٘ٹ يف غـريِ اسكـاّ َـٔ
َٴطًكا اَ ٚٴ ٳ
ايهحاث.

فصنٌ
يف االسترباء
()1

ع ٳكهٜوٳ ُ٠اية...ٍٛ
طٳ
ا ظحٻ ٢جٳٓٵك ٹ
قٛي٘ٚ :ا٭ٚٵي ٢يف نٝؿٝٸاجٹ ٹ٘ :إٵ ٳٜٔٵ ٳ

ٌ ٳٜةـٍٛٴ ذٴـِٻ ٌٜـحٓص ٞذـِ هـل بعـل
عٔٵ اب ٞعةـلٹ اهللٹ  يف ايوٻشٴـ ِ
يف ايًٛا ٌِ٥ٳ
دٚ ،غُٳـ ٳي َـا
ل ٹٚ ٠ا٭ْرـٝني ذـ٬سٳ َٳـوٻا ٺ
ٔ اسكْعٳـ ٳ
ميو بً ٬قاٍ( :إما باٍ ؾـو َـا بٳـٝٵ ٳ
ؼ ايٌٻٛم ؾٜ ٬ٴةاي.)2()ٞ
ظحٻ ٢ٳٜةٵًُ ٳ
ًاٍٳ ٳ
بُٗٓٝا ذِٸ اًحٓص ،٢ؾ ٕٵ ٳ
ٖٚهنا بـاق ٞا٭ؿةـاه اسـننٛه ٠يف ايًٛـا ،ٌ٥ؾ ْٸٗـا يـ ٍٝؾٗٝـا اعحةـاهٴ اْكطـاعِ
ٳكهٜوٳ ٠اية.ٍٛ
ٚاَٸا قٛيُ٘ٴ يف ائعٝع ٹ( :١إما اْٳكط ٳعخٵ ٹكهٻ ُ٠ايةٳ ٍِٛؾٔٴتٻ اسا.)3()٤
ٚقٍٛٴ هٚؾ بٔ عةـل ايـوظ( :ِٝبـاٍٳ ابـ ٛعةـلٹ اهللٹ ٚاْٳـا قـاِ٥ٷ عًـ ٢هٳاًٹـ ٹ٘ ؾًُٻـا
ٍ قاٍ بٝلٖ ٙهنا إيٞٻ ؾٓاٚٳيْحٴ٘ٴ ؾحٛٳٗٻأ َهاْٳ٘ٴ)(.)4
ُـٵتٴ ايةٳٛٵ ِ
ع ٳ
اْٵكط ٳ
ٕ عً ٢ن ِٕٛٳم ٹيو ٹَٔٵ آكاثٹ اً٫حاا.٤
ؾٜ ٬ٳلٴِ ّ٫
ٍ ٜٴعٵ ٳحةٳـوٴ ؼككــ٘
عكٝـتٳ ايةٳـٛٵ ِ
ْعــِ ٜٴُٵهٹـٔٴ إٵ ٜٴكــاٍ :إٕٻ ٳَعٳـٌٻ اً٫ــحاا٤ٹ سَّـا نـإٳ ٳ
ع إٻ اعحةــاهٳ
ٍ َٳ ـ ٳ
ع ٳكه ٜـوٳ ٠ايةٳ ـٛٵ ِ
ل قطْ ـ ِ
عكَّ ـلٴ ايؿ ـ ٳواؽٴ َ ـٔ ايةٳ ـ ٍٛإ ّ٫ٳبعٵ ـ ٳ
بحُٳاَٹـ ٹٜ٘ ٫ٚ ،ٳ ٳح ٳ
ت إٵ
ٍ ٳٚشٳ ـ ٳ
ل ايةٳـٛٵ ِ
اً٫ــحاا٤ٳ سَّـا نــإٳ ً٫ــحظٗاهِ ٳجٓٵ ٹكٝٳـ ٹ ١اسصٵ ـ ٳو ٣عُٻـا ٜةكــ ٢ؾٝــ٘ بٳعٵـ ٳ
( )1متاّ ايٕٓٸ( :ذِٸ ٜٳةٵلٳا مبٳـٵوٳطِ ايػا ٥ٹ ،ؾٝٴطِّٗوٴٙٴ ،ذِٻ ٜٳ٘ٳعٴ إٓةٳعٳ٘ٴ ايٛٴًطَ ٢ـٔ ايٝـلٹ ايٝٴٌٵـوٳ ٣عًـَ ٢ٳـٵـوٳطِ
ايػٳا ٥ٹ ٜٚٳُٵٌٳػٴ إىل آٌِ اينٻنوِ ذٳ٬سٳ َٳوٻادٺ ،ذٴِٻ ٜٳ٘ٳعٴ ًٳةٻابٳحٳ٘ٴ ؾٛٵمٳ ايـنٻنوِٚ ،إبٗاَٹـ٘ٹ جٳعٵحٳـ٘ٴ ٜٚٳُٵٌٳـػٴ بكـٛٸ٠ٺ
إىل هٳاًٹ٘ٹ ذ٬سٳ َٳوٻادٺ ،ذِٻ ٜٳعٵٔٹوٴ هاًٳ٘ٴ ذ٬سٳ َٳوٻادٺ).
(ًٚ )2اٌ٥ٴ ايِٝع ،١اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث ْٛاقت اي ،)٤ٛٗٛباث ،13ؾ.2
( )3ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،17ٖ ،3ايطٗاه ،٠باثٴ ايك ٍٛعٓل كؿ ٍٛاـٚ ٤٬عٓل اـوٚط ،)...ؾ.8
( )4اسٔله ايٌابل( ،21ٖ ،باث اً٫حاا َٔ ٤ايةٚ ٍٛغًٌ٘  َٔٚمل هل ،)...ؾ.8
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ٌ
ع َـٔ اؾعايٹـ ٹ٘ يف اذٓـاٚ ٤قةٵـ ٳ
ل ايؿ ٳواؽِ ٹَٓٵ٘ٴ يهٜ ٞٴٌٵ ٳحظْ ٳٗوٴ ايٓٻكـا٤ٴ ،ؾـ ٕٻ ايٛٳاقٹـ ٳ
ل ٳبعٵ ٳ
عكَّ ٳ
ٳ ٜٳح ٳ
ل ايؿواؽ.
صو ٣بٳعٵ ٳ
ٌ ي٘ يف جٓك١ٝٹ ايُٵ ٳ
ع ٹَٓٵ٘ٴ قةٵً٘ٴ  ٫كٳؿٵ ٳ
ايؿ ٳواؽ ،نايٛٳاقٹ ِ
عُٻـاهً( :ٳـأيْحٴ٘ٴ عٳـٔٵ
ٌ اً٫حاا٤ٹ ،نُا يف َٛذٸك ٹ ١ٳ
ط ايػا٥ٹ ٹ قةٵ ٳ
ٚاَٸا ا٫بحلا٤ٴ ٳمبـٵ ٳو ِ
ل ٹ ،٠ذـِٻ
ل ٹ ٠ا ٚباٱظًٝـٌِ ؾكــاٍٳ باسكْعٳـ ٳ
ايوٻشٴـٌ إما اهاكٳ إٵ ٳٌٜٵـ ٳحٓص ٞبأٜٻُــا ٜةــلا باسكْعٳـ ٳ
باٱظً.)1()ٌٝ
لٖٴِ اسٌػٳ َٔ عٓلٹ اسكعل٠
عٓٵ ٳ
ٚي ٳعٌٻ ايٛٳشٵ ٳ٘ ؾ :٘ٝاْٸ٘ سَّا نإٳ اسعحٳ ٳةوٴ يف اً٫حاا٤ٹ ٹ
ٍ ايٝٳـلٴًٚ ،ٳـ ٳودٵ
ع ميو بعل اً٫حٓصا٤ٹ َٔ ايػا ٥ٹٚ ،إ ّ٫ي ٳح ٳٓصٻ ٳ
نإٳ اسٓاًتٴ إٵ ٳٜك ٳ
ت إٵ ٳٜهُ ـٕٛٳ
ل ٹٚ ٠آ ـٌِ اي ـنٸنو  َٓٚـ٘ٴ إىل ٳهاًٹ ـ ٹ٘ ،ؾٓٳاًٳ ـ ٳ
ني اسكْعٳ ـ ٳ
صاًٳ ـ ُ١إىل َــا بٳ ـ ٳ
ايٓٻ ٳ
ت اٜ٘ـا إٵ ٳٜهُـٕٛٳ اً٫ـحٓصا٤ٴ
ل اً٫حٓصا٤ٹ َٔ ايػا ، ٥نُا اْٸـ٘ ٜٴ ٳٓاًٹـ ٳ
اً٫حاا٤ٴ ٳبعٵ ٳ
ٓتِّ اسا٤ٹ عًَ ٢ٳعٳـٌِّ ايةـ ٍِٛؾٝٳٌٵـ ٳحٓٵصَ ٞـٔ ايةـ ٍٛابحـلا٤ٶ ،ذـِٻ َـٔ
ل ٳ
َٔ ايػا ٥ٹ ٳبعٵ ٳ
ط ُ٤ٞٷ ٌٜحٓص َٔ ٞاية ٍٛذاْٝا.
ؿ ٳو ٳ
ايػا ، ٥ذٴِٻ ٳٌٜٵ ٳحةٵو ،٤ؾ ٕٵ ٳ
ل ٹك اسٌــعادٹ ٚنٝؿٝٸحٗــا ٫
ذـِٻ إٕٻ ايطَّوٜـلٳ اسٌــطٛه يف ايهحــاث يً٬ــحاا٤ٹ يف عٳـ ٳ
ٜٓطةلٴ عً٤ُٞ ٢ٺ َٔ اؿةاهِ ايةاث.
هٔٴ إٵ ٜٴٌٵ ٳحظ ٳٗ ٳو اٚيٜٛٸ ُ١إعُـاٍِ ايٝٴٌـو ٣مبـا كٳٍٻ عًـ ٢ن ٳواٖٳـ ٹ ١اً٫ـحٓصا٤ٹ
ْعِ ٜٴُٵ ٹ
بايٝٳُنيٚ ،اْٸ٘ٴ َٔ اؾؿا٤ٹ ،إ ّ٫إما نإٳ ٖٴ ٳٓاى عٴنٵ ٷه بٓا٤ٶ عً ٢إٵ ٳٜهُٕٛٳ اً٫ـحاا٤ٴ َـٔ
عٔٵ ٳم ٹيو ؾٝٳهْ ٹؿ ٞيف َا مٳنـ ٳوٙٴ َٳـا كٳٍٻ عًـ ٢اسٓـعِ َـٔ
خ ٳ
ُ ِٕٚ٪اً٫حٓصا٤ٹٚ ،إٕٵ ٳَ ٳٓعٵ ٳ
ًا ٌِ٥عٔ اب ٞشٳعٵؿو ( :إما بٳـاٍٳ ايوٻشٴـٌٴ
ٳٍَِّ اينٻن ِو بايُٝني ،ؾ ٕٸ اسوٟٚٻ يف ايٛٳ ٳ
ؾ ٬ميٍٸ ٳمن ٳوٙٴ بُٓٝٝٹ ٹ٘)(.)2
هٔٴ اًحٹظْ ٳٗاهٴ اًـحعةاثٹ اًـحٹعٵ ٳُاٍِ ايٛٴًٵـطَ ٢ـٔ ْـٛا ٹك ِه ايوٸاٚٳْٵـلٟٸ عـٔ
نُا ٜٴُٵ ٹ
( )1اسٔله ايٌابل( ،17ٖ ،باث ايك ٍٛعٓل كؿ ٍٛاـٚ ٤٬عٓل اـوٚط ،)...ؾ.4
( )2ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث اظهاّ اـً ،)٠ٛباث  ،12ؾ.6
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٘عٵ إٓـةع٘ ايٛٴًـط ٢يف آـٌِ ايعٹصٳـإِ ذـِٻ ي ٳٌٝٴـًّٗا
ايٓيبٸ  اْٸ٘ قاٍ ( :ٳَٔٵ باٍٳ ؾًٝٳ ٳ
ل ٹ ٙمل ٜٳعٵ ٳحاٴٙٚٴ ٚٴشٛبا.
ً ٳٓ ٹ
ـ ٳ
٘عٵ ٹ
ذ٬ذا)(ٚ ،)1يعٌٻ ٹي ٳ
ٚنٝـ نإ ؾ ٳُٔٵ اًحٳةٵ ٳو ٳ ٤عً ٢ايٛش٘ٹ اسيبٛه يف ايهحاثٹ عٌُ بحٳ ٳُاِّ َـا ٚٳ ٳه ٳك يف
ا٭ؿةاهِ ،بٌ قٛيُ٘ٴ يف ايوٸٚاٜٳ ٹ ١ا٭ٚىل (ٌَػ َـا بـني اسكعـلٚ ٠ا٭ْرـٝني ذـ٬س َـواد
ني آـٌِ ايـنٻن ِو َٹـٔٵ عٓـلٹ ا٭ْرـٝنيِ
ٌ َـا بٳٝٵ ٳٓٗٴُـا عًـَ ٢ـا بٳـ ٳ
ٚغ ٳُ ٳي َا بٳٝٵ ٳٓٗٴُا) إٕٵ ظٴ ٹُ ٳ
ٌ عً ٢اسٌعاد ايحٸٌع بعل إهاكٳ ٹ ٠ايحرًٝزٹ َٔ ايػٳُٵ ِي بكوٜٓٳـ ٹَ ١ـا قةٵًـ٘ٴ،
ٚهاً٘ اُحٳ ٳُ ٳ
هٔٴ اًحظٗاهٴ اسٌعٳادٹ ايحٸٌعٵ َٔ ايوٸٚاٜٳ ٹ ١ا٭ؿري ٠اٜ٘ا.
ٚعً ٢مٳ ٹيو ٜٴُٵ ٹ
ٚاَٸا جٳ ٳعٝټٔٴ إعُٳاٍِ ايٌٸةٸابٳ ٹ ١ؾًٍٝٳ يف ُ٤ٞٺ ّا عٳ ٳروٵدٴ عً٘ٝٹ َٔ ا٭ؿةاهِْ ،عـِ ٖـٛ
ن ٹ ٙايهٝٸؿٝٸ.١
ع بٗٳ ٹ
اق ٣ٛيف ايحٓكٝٳ ٹٚ ١اً٫حظٗاهِ إما ٚٳق ٳ
ٚنٝـ نإ ؾؿا٥لٳجٴ٘ٴ اؿُهْـِٴ بطٗٳـاهٳ ٹ ٠ايوټطُٛبٳـ ٹ ١اسِـحٳ ٳةٗٚ ،١عـل ِّ ْاق٘ـٝٻحٗا ،نُـا
ٖـ ٛاسٔٳـوٻؾٴ بـ٘ٹ يف ا٭ؿةــاه ايرٸ٬ذــ ١ايٌــابكَ ،١ٴ٘ٳـاؾا إىل ٳَٓٵكــ ٍِٛاٱمجــاعِ عًٝـ٘ٹ يف
ط بٳـ ٫ٛإٕٵ نـإٳ
ش ٳُاعٳـ ٺٚ ،١ظـاٖوٴٖٴِ نظـاٖوِ ا٭ؿةـاهِ اؿُهْـِٴ بهـ ِٕٛاــاهِ ٳ
نًُادٹ ٳ
ل ِّ ايةــأَِ عًــ٢
ٌ اً٫ــحاا٤ٹٖٚ ،ــ ٛنــنيو ،نُــا ٖٴ ـ ٳَ ٛٴكح٘ــ ٢جؿو ٜـعِ عٳ ـ ٳ
ٳميٹ ـو قةٵ ـ ٳ
ٌ
ت َـا ٚٳ ٳه ٳك يف َـٔ بـاٍ ،ذـِٸ اغحٳٌٳـ ٳ
اً٫حاا٤ٹ يف ا٭ؿةاهِ اسيبٛه ،٠بٌ جٳٔٵوٜػٴ ٳبعٵ ِ
صتٴ عً٘ٝٹ ايٛٴٗ٤ٛٴ ٜ ٫ٚٳٓٵكُتٴ غًٌ٘.
بأْٻ٘ٴ ٳ ٜٹ
ل ِّ
علٴ باً٫حاا٤ٹ يف ايؿا٥لٳ ٹ ٠اسيبـٛهٳ ٹ ٠طُـٍٛٴ اسـلٸ ٹ ٠عًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ٜٴكْطـعٴ بعٳـ ٳ
ٜ ٌٖٚٴًْ ٳ
ٌ نْٛٴ٘ٴ ٳبٛٵ ٫نإٳ ٳم ٹيو َٹـٔٵ اشـٌِ اظحُـاٍِ ؿٴوٚشٹـ ٹ٘
بكا٤ٹ ُ٤ٞٺ يف اجملو ،٣ؾ ٕ اظحٳ ٳُ ٳ
ض َـٔ
َٔ ا٭عًـ ٢اّ ٫؟ ٚشٗـإِ ،اٚٸيُٗٴُـاَ :ٴـحـاهٴ اسـنت ْٳظـوا إىل ظٴٔـ ٍِٛايؿـوٵ ِ
ٔ يـ ٛعًـِ
ٍ ؾٝـ٘ٹٖٚ ،ٴـ ٛظٳٌٳـ ٷ
اً٫حاا٤ٹ  َٔٚجٓك١ٝٹ اجملوٚ ٣علِّ ٳبكا٤ٹ ُ٤ٞٺ َـٔ ايةٳـٛٵ ِ

( )1ايٓٛاكه ،ايواْٚل.189ٖ ،ٟ
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إٸ ايعٹًّ ١يف اً٫حاا٤ٹ ميو.
ٜٚٴُٵهٹـٔٴ ايحٸِــهٝوُ ؾٝـ٘ٹ باظحُــاٍِ إٵ ٜهــٕٛٳ ميٹـو َــ٪ذٸوا يف ؿٴـوٚطِ َــا نــإٳ يف
عًَّ ٹ٘.
ض اـُوٚطِ َٔ ايةَ ٍٛٹٔٵ ٳَ ٳ
ٳَعٵ ِو ِ
ٚنٕٛٴ اؿٹهْ ٳُ ٹ ١ا ٚايعٹًّ ٹ ١يف اية ٍٛبٳعٵل اس ٸ ميو  -نُـا ٜٳظْٗٳـوٴ َـٔ ايوٸٚاٜٳـ ٹ٫ - ١
اذوٳ ي٘ يف َا ْٳعٵٔٴ ؾ٘ٝٹ ،ؾا٫ظحٝا ُ ٜ ٫ٳٓٵ ٳةػ ٞإٵ ٜٴحٵ ٳوى.
ل ِّ ايلٸي ٌٝعً ٢ظٴصٸٝٸـ ٹ١
ل ِّ ايةكا٤ٹ; ٹي ٳع ٳ
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾٜ ٬ٳهْ ٹؿ ٞايظٔټ بايٓٻكا٤ٹ ٚعٳ ٳ
لّٴ بكـا٤ٹ ُـ٤ٞٺ
ِ بٓٳكا٤ٹ اسصٵ ٳوٚ ،٣عٳـ ٳ
ٖنا ايظٔٸ ،ؾٜ ٬ٳ ٳح ٳوجٻتٴ عً٘ٝٹ َا ٜٳ ٳح ٳوجٻتٴ عً ٢ايعٹًْ ِ
ٍ
ٔ ايةٳـٛٵ ِ
ط َٓـ٘ٴٜ ٫ٚ ،ٳ٘ٴـوټ اظحُـاٍٴ ايةٳكـا٤ٹٚ ،نـٕٛٴ اــاهطِ َٹـ ٳ
لّٴ ن ِٕٛاـاهِ ِ
ؾٚ ٘ٝعٳ ٳ
ل اً٫ــحاا٤ٹ يً ـلٸي ،ٌِٝبــٌ ٖٳ ـنا ٖٴ ـ ٳ ٛايؿا٥ــل ٠يف اً٫ــحااٚ ،٤إ ّ٫ؾٗٴ ـ ٳٜ ٫ ٛٴٛشٹ ـتٴ
ٳبعٵ ـ ٳ
ايكطْعٴ بايٓٻكا٤ٹ.
عًـٚ ٢ٳشٵـ ٺ٘ ٜ ٫ٳُٵهُـٔٴ
ٚيٍٝٳ عً ٢اسـوا٠ٹ اًـحاا٫ ;٤ؿحٔـاٖ كٳيًٝٹـ ٹ٘ بايوٸشـاٍِ ٳ
إشٵ ٳوا ٙ٤ؾٗٝا.
ٔوٴ ؾوٵشٴ ٳٗا عٴوٵٗٳـا
ع ٣ٛاْٸٗا جٌحا٤ٴ عٴوٵٗا ا ٚاْٸٗا جٔا قًٚ ٬ٝجحٓعٓػٳ ٚجٳعٵ ٹ
ٚكٳ ٳ
 ٫كي ٌٝعًٗٝا.
ٚعً ٢ا ِّٟظاٍٍ ؾ ٳعًـخٵ ميـو ا ٚيـِٵ ٳجؿْ ٳعًْٗـا ؾايوټطُٛبٳـ ُ١اـاهِشٳـ ُ١ٹَٓٵٗـا َٳعٵهَُٛٳـ١
ل ِّ ؿٴوٚطِ ايةٳ.ٍٛ
لّٴ ايٓٸاقٹ٘ٝٸ ٹ ;١يً٬حٔعاث; ٚآاي ١عٳ ٳ
بايطَّ ٳٗاهٳ ٹٚ ،٠عٳ ٳ
ع ٳمنوٴٙٴ ٳٜٔٵ ٳٓعٴ َا مٴ ٹن ٳو يف َا بك.ٞ
طٳ
اسٌأيُ ١ا٭ٚىل :ٳَٔٵ قُ ٹ
ؾٜ ٬ٴحٵ ٳوىُ اسٌٛٝهٴ َٔ اعٵ ٳُايٹ ٹ٘ باسٌٛٝهِ; إمٵ يـٍٝٳ اؿُهْـِٴ ٳج ٳعةټـلٜٸا َٳعٵ٘ٳـا ظحٸـ٫ ٢
ِ بٓٳكـا٤ٹ
ٔ يـ ٛعٳًٹـ ٳ
ٜٴؿْ ٳِٗٴ ظٴهِْٴ َرٌٴ ٖـنٹ ٹ ٙايؿُـوٚض َـٔ اكيّحٹـ ٹ٘ ،نـنا قٝـٌٖٚ ،ٴـ ٛظٳٌٳـ ٷ
لّٴ ٚٴشٛكٹ ُ٤ٞٺ ؾٚ ،٘ٝعًِ إٻ اسٓـا ٚايعًّـ ١يف اً٫ـحاا٤ٹ ٳهؾْـعٴ
اسصٵ ٳو ٣بنيٹوٚ ،عٳ ٳ
ٌ يف
ٔ ايةٳـ ٍِٛايةــاق ٞيف اجملــوٚ ،٣يف نــ ٬اسكـلٸَحني ،جأَټـ ٷ
ط َٹـ ٳ
اظحُــاٍِ نـ ِٕٛاــاهِ ِ
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ٌ اً٫ـحاا٤ٹ ٖٴـ ٛا٭ٚىل
ط قةٵـ ٳ
ٌ اــا ِه ِ
ت ايٛٴٗـ٤ٛٹ بايةٳًـ ِ
ايوټشٛعِ إىل ٳَا كٳٍٻ عًْ ٢ٳكْ ِ
ٔ يف ظٳكِّ ـ ٹ٘ ميٹ ـو ،ؾٝهــٕٛٴ اسكطــٛعٴ اي ـنٸنوٴ يف
إ ّ٫إٵ ٜٴ ـلٻع ٢أْٹ ـ ٳواؾُٗا إىل َٳ ـٔٵ اَٵه ـ ٳ
ِ ا٭ُْر.٢
ظٴهْ ِ
ى اً٫ـحاا٤ٹ ٜٴعٵهـِٴ عًـ ٢ايوټطُٛبٳـ ٹ ١اسِٵـ ٳح ٳة ٳٗ ٹ ١بايٓٻصاًـ١
ع جٳـوٵ ٹ
اسٌأي ُ١ايراَْ :١ٝٳـ ٳ
()1

ٚايٓٸاقٹ٘ٝٸ...١

ل ِّ اــ٬فٹ ٚظُٗـٛهِ اٱْاطـ ١يف اؿةـاه اً٫ـحااٚ ٤إطـ٬مِ ا٭َـوِ
سا َٳـوٻ َـٔ عٳـ ٳ
ل جكٝټلٖا بأؿةاهِ اً٫ـحاا٤ٹَٚ ،ٹـٔٵ ميـو
بايٛٴٗ٤ٛٹ; سا ٜٳـٵوٴطٴ ّٔٵ باٍ قةٌ ايػٌٌ بٳعٵ ٳ
لّٴ اً٫حاا٤ٹ اؿحٝـاها ا ٚاٗـطواها ،بـٌ
عٳ
م يف ميو بني إٵ ٜهٕٛٳ ٳ
خ اْٻ٘  ٫ؾوٵ ٳ
ع ٳوؾْ ٳ
ٳ
خ نٍٛٳ اٱط٬مِ سكطٛعِ اؿِؿ ١ا ٚاينٻنو اٜ٘ا يف ٚش٘ٺ.
ع ٳوؾْ ٳ
ٳ
اسٌأي ١ايراير:)2(١
ٜ ٫ٴعٵ ٳح ٳةوٴ اسةاُٳ ٳو ُ٠يف اً٫حاا ،٤بٌ ٜ ٫ةعلٴ اعحةاهٴ نْٛٹ ٹ٘ بايٝل ،ؾٝٳعٵٔٴٌٴ بهٌِّ َـا
ٜٴ٪كٸ ٟميوٜ ،ع  :ايػُي ٚايٓرت ،يٛٗٛؾِ إٻ اسكٔٛكٳ ٹَٓٵ٘ٴ ٳجٓٵ ٹكٝٳـ ُ١اسصٵـ ٳوٚ ٣إؿـواطٴ
خ ايعٹًَّ ،ُ١بٌ َٴطًكا; ٭ٕٸ اس ٳحةٳـاكٳ ٳه َـٔ ا٭ٚاَٹـ ِو يف
ع ٹ
٘ ٳ
ٔ إٕٵ اجٻ ٳ
ٌ ٷ
ٌٖٚ ،ٴ ٛظٳ ٳ
بكٝٸ ٹ ١ايةٳً ِ
ٌ ٖنٙٹ اسٛاهِك َٳطًٛبٝٸٚ ُ١ٴشـٛكٹ َٴ ٳح ٳعًَّ ٹكٗـا ٚيـ ٛبؿعـٌِ ايػـري َـٔ كَ ِٕٚٴ ٳةاُٳـ ٳو ٺ٫ٚ ،٠
ٹَرٵ ِ
ٜٴًْ ٳحؿخٴ إىل ايظٗٛهِ ايٓٸٛعٞٸ يف اسةاُو ٠ؾحأَٸٌ.
ٕ آؿوٴ يف نْٗٛا
ُـٵ ٷ
ٕ ُٚٳوَّ ٳ
شخٵ هٴطُٛبٳُ َٔ ١ٳـٵ ٍ
اسٌأي ١ايوابع :١إما ؿٳ ٳو ٳ
()3

ب ٫ٛا ٚغري...ٙ

( )1جحُ ١اسٌأيٚ( :١إٕٵ نإٳ جٳوٵنُ٘ٴ َٔ اٗ٫طٹوِاهِ بعٳلٳِّ ايحٻُٳهِٔ َٓ٘).
ُ ـوٳٙٴ غ ـريٴٙٴ نيٚشحــ٘ اٚ
ُ ـوٳ ُ٠يف اً٫ــحاا٤ٹ ،ؾٝهؿــ ٞيف جٳوٳ ټج ـتٹ ايؿا ٹ ٥ـلٳ٠ٹ إٕٵ با ٳ
( ْ )2ـٕٸ اسٌــأيٜ ٫( :١ٳ ًْ ـيٳّٴ اسُةٳا ٳ
ًٛنح٘).
(ْٕ )3ټ اسٌأي( :١إما ؿٳوٳشٳخٵ هٴطُٛبٳُ َٔ ١ٳــٵٍٕ ُٚٳـوَّ ُٳــٵٕٷ آؿـو يف نْٗٛـا بـ ٫ٛا ٚغـري ،ٙؾايظّـاٖ ٴو
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ًٜعكــ٘ اؿهـــِٜ ،عــ  :وهـــِ بةٛيٝٸحٗــا إٕٵ نـــإٳ ؿٴوٚشٴٗــا قةــٌٳ اً٫ـــحاا٤ٹ،
ٕ غـاؾٹٚ ٬غـريٳ ُٳـاىٍّ يف ايوټطٛبـ،١
لٙٴٚ ،إٕٵ نإ ْؿٍ ايِٸـٵ ِ
ٚبطٗاهٳجٗا إٕٵ نإٳ ٳبعٵ ٳ
شخٵ َـٔ ايطّؿـٌِ ا ٚاجملٓـُٚ ،ٕٛٳـوَّ ٳٚيٝټـ٘ٴ ،بـٌ غٝٵـوٴٙٴ
نإٔٵ نإٳ ْاُ٥اٚ ،ننا إما ؿٳ ٳو ٳ
ط بٳـٛٵ ،٫ا ٚغٝٵـ ٳوٙٴٚ ،مٳيٹـو يظٗـٛهِ ا٭ؿةـاه يف نـ ِٕٛاً٫ـحاا٤ٹ
َٴطًْكا يف ن ِٕٛاـاهِ ِ
ؿ ٳوشٳـخٵ
ٕ ايِٸاى ٳْؿٍْٴ ٳَٔٵ ٳ
م بني إٵ ٳٜه ٛٳ
طَٚ ،ٳ ٳع٘ٴ  ٫ؾوٵ ٳ
ِ بط ٳٗاهٳ ٹ ٠اـاهِ ِ
ً ٳة ٳةا يًعٴهْ ِ
ٳ
َٓ٘ٴ ايوټطٛبٳ ،ُ١نُا َٖ ٛٳٛهِكٴ ا٭ؿةاهِ ا ٚغري.ٙ
()1

اسٌأي ١اـاٌَ :١إما ُٳوَّ يف اً٫حاا ٤بٳٓ ٢عً ٢علَ٘...

عٌټ ظحٸ٢
صاٚٴ ِى ؾ ;٘ٝإم مل ٜحك ٻوه ي٘ َٳ ٳ
ل ٹ ٠ايحٸ ٳ
ش ٳو ٳٜإِ قاعٹ ٳ
ل ِّ ٳ
يً٬حٔٵعاثٹ; ٚعٳ ٳ
ل ٹَ ٹ٘.
صا ٴِ ٚى ٚعٳ ٳ
ع ًّ٬يًحكٌ ِٝبني ايحٻ ٳ
ٜهٕٛٳ ؾَ ٘ٝٳ ٳ
خ اً٫ــحٓصا٤ٹ ا ٚايهــ ِٕٛيف
عاكٳجٹـ ٹ٘ اً٫ــحاا٤ٴ ٳٚقْـ ٳ
ْعــِ إٕٵ ؾ ٳوٗٵـ ٳٓا اْٻـ٘ٴ نــإٳ َٹـٔٵ ٳ
ل
ل ُٳـه٘ٴ ٳبعٵـ ٳ
عُٻُٓــا اسعٳـٌٻ يف اؿةــاهِ ايحٻصٳـاٚى إىل اسعٳـٌِّ ايعٳـاكٹٚ ،ٟاجٻؿـ ٳ
اــ ٚ ،٤٬ٳ
ش ٳو ٳٜإٴ ايكاعل.٠
عٌٸ يِٵ ٳٜةٵعٴلٵ ٳ
صاٚٴ ِى اس ٳ
ٳج ٳ
 ٣آٳــاي ُ١ائِّــعٻ ٹ١
ِ اْٻــ٘ٴ اً ـحٳةٵ ٳو ٳُٚ ٤ٳــوَّ يف ٓٹــعٸ ٹح ٹ٘ ٚؾٌٳــاكٹ ٹ ٙشٳــ ٳو ٳ
ْعــِ يــ ٛعٳًٹــ ٳ
ٚايؿواؽ.
اسٌــأي ُ١ايٌٸاكٹًٳ ـ :ُ١إما ُٳ ـوَّ َٳ ـٔٵ مل ٌٜــحا ٤يف ؿٴ ـوٚطِ ايوټطٛبٳ ـ ٹ ١بٓــ ٢عًــ٢


يُعٴٛمٵ اؿُهِِْ اٜ٘ا َٔ ،ايطّٗٳاهٳ٠ٹ إٕٵ نإٳ بٳعٵلٳ اًحااٚ ،٘٥ايٓٻصٳاًٳ ُ١إٕٵ نـإٳ قةٵًـ٘ٴٚ ،إٕٵ نـإٳ ْٳؿٌْٴـ٘ غـاؾ،٬
بإٔٵ نإٳ ْاُ٥ا َر ،٬ؾٜ ٬ٳًْيٳّٴ إٵ ٜهٕٛٳ َٳٔٵ ؿٳوٳشٳخٵ َٹٓٵ٘ٴ ٖٴ ٛايِٸاىّٚ ،ننا إما ؿٳوٳشٳخٵ َـٔ ايطِّؿْـٌ ُٚٳـوَّ
ٚٳيٝټ٘ٴ يف نْٛٹٗا بٛٸ ،٫ؾُٳعٳ عٳلٳِّ اًحااٜ ٘٥ٴعٵهِٴ عًٗٝا بايٓٻصاًٳ.)١
(ْٕ )1ټ اسٌأي( :١إما ُٳوَّ يف اً٫حاا٤ٹ ٜٳةٵ

عً ٢عٳلٳَٹ٘ٹٚ ،يَ ٛٳ٘ٳخٵ َٴـلٻ ،٠بـٌ ٚيـ ٛنـإٳ َٹـٔٵ عٳاكٳجٹـ٘ٹْ ،ٳعٳـِٵ

ي ٛعٳًٹِٳ اْٻ٘ٴ اًحا٤ٳ ُٚٳوَّ بٳعٵلٳ مٳيٹو يف اْٻ٘ٴ نإٳ عً ٢ايٛٳشٵ٘ٹ ائعٝػ اّٵ  ،٫بٳٓ ٢عً ٢ائٸعٸ.)١
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()1

ايعلّ...

ل ِّ اؿحٔاِٖ ظٴصٸٝٸ ٹ ١اً٫حٔـعاثٹ بػٳٝٵـ ِو
يً٬حٔعاثٹٚ ،إٕٵ ظٔٻ اـوٚط; يعٳ ٳ
ٳَٛٵ ِه ٹك ايظّٔٸ باـ٬ف.
ط َع٘ بٍٛٷ اّ
ؿ ٳو ٳ
ُوَّ يف اْٻ٘ٴ ٳ
ط ٳَنٟٸ ،يهٔٵ ٳ
ِ إٻ اـاهِ ٳ
اسٌأي ُ١ايٌٻابٹ ٳع :ُ١إما عٴ ٹً ٳ
()2

...٫

ت اــاهطِ
ع ايِٸـو إىل إٻ ٳبعٵـ ٳ
عكُ٘ٴ ظٴهِْٴ ايوٸطُٛبٳـ ٹ ١اسِـحٳ ٳة ٳٗ ،١إ ّ٫إٵ ٳٜوٵشٹـ ٳ
 ٫ٳ ًْٜٳ
لاهٷ َـٔ اسـنُٚ ،ٟٳـوَّ يف ؿٴـوٚطِ اىٜـلٹ
ط ٹَٓٵـ٘ٴ ٹَكْـ ٳ
ِ اْٻ٘ٴ ؿٳـ ٳو ٳ
ع ٹً ٳ
ٍ اَ ٚن ،ٟؾُٳٔٵ ٳ
ٳبٛٵ ٷ
َٓ٘ٚ ،إٕٵ نإٳ ٳٜعٵًِٴ اْٻ٘ٴ يـ ٛنـإٳ اىٜـلٳ نـإٳ اييٸا٥ـل بـٜ ٫ٛةٓـ ٢عًـ ٢ايطَّٗٳـاهٳَٚ ،٠ٳـٔٵ
ط َــا عــلا ايكطْـ ٳو ٹ ٠ا٭ٚىل َــرَ ٬ٳـنُٚ ،ٟٳـوَّ يف إٸ ايكطْ ـ ٳو ٠ا٭ٚىل
ِ إٻ اــاهِ ٳ
عًٹـ ٳ
ٳ
شعٳـخٵ إىل
عكُ٘ٴ اؿُهِْٴ ،بـٌ يف اسـنت إٻ ائٸـٛه ٠ا٭ٚىل اٜ٘ـا إٕٵ ٳه ٹ
ٳَن ٟا ٚبٜ ٍٛٳًْ ٳ
ؿكـ٘ٴ اؿُهْـِٴ،
ٍ ٹ
ت َٔ اسـنٚ ٟايةٳـٛٵ ِ
ايِٸوّ يف إٻ ٖنا اسٛشٛكٳ بحٳُاَٹ ٹ٘ ٳَن ٟاَ ٚٴ ٳونّ ٷ
شعٵ إىل َا منوْا.
ٌ ،إٕٵ مل ٜٳوٵ ٹ
ٚؾ ٘ٝجأَټ ٷ
ٍ
شخٵ َٓ٘ٴ هٴطُٛبٳَ ١ٴِٵ ٳح ٳة ٳٗ ١بني ايةٳٛٵ ِ
ؿ ٳو ٳ
اسٌأي ١ايرآَ :١إما بٳاٍٳ ٚيِٵ ٌٜحا ،٤ذٴِٻ ٳ
()3

ٍ...
ٚاس ٸ ٜٴعٵهِٴ عًٗٝا بأْٻ ٳٗا بٳٛٵ ٷ

ؿـوٚطِ ايوټط ٛٳب ـ١ٹ ٚعٳلٳ ٹَـ٘ٹ ب ٳٓـ ٢عًــ ٢عٳلٳ ٹَـ٘ٹٚ ،يــ ٛنــإٳ ظاٸْ ـا
ٌ ـحٳا٤ٵ يف ٴ
ُ ـوَّ ٳَـٔٵ مل ٜٳ ٵ
(ْ )1ـٕټ اسٌــأي( :١إما ٳ
باـُوٚطِ ،نُا إما هٳا ٣يف ذٳٛٵبٹ٘ٹ هٴطُٛبٳُٚ ١ٳوَّ يف اْٻٗا ؿٳوٳشٳخٵ َٹٓ٘ٴ اٚ ٚٳقعٳخٵ عً٘ٝٹ َٔ اـاهِط).
(ْٕ )2ټ اسٌأي( :١إما عٴًٹِٳ إٻ اـاهِطٳ َٹٓٵ٘ٴ َٳنٟٸ يهٔٵ ُٳوَّ يف اْٻ٘ٴ ٖٳٌٵ ؿٳوٳطٳ َٳعٳ٘ٴ بٳـٛٵٍٷ اّٵ ٜ ٫ ،٫ٴعٵهـِٴ عٳًٝـ٘ٹ
بايٓٻصٳاًٳ١ٹ ،إ َّ٫إٵ ٜٳٔلٴمٳ عًٝـ٘ٹ ايوٸطٛبٳـ ١اسِـحٳةٳٗٳ ١بـإٔٵ ٜهـٕٛٳ ايِٸـوّ يف إٻ ٖـنا اسٛشـٛك ٖـٌ ٖٴـ ٛبحُٳاَٳـ٘ٹ
َٳن ٟاَ ٚونّتٷ َٹٓٵ٘ٴ  َٔٚاية.)ٍٛ
(ْٕ )3ټ اسٌأي( :١إما بٳاٍٳ ٚيِٵ ٜٳٌحا ،٤ذٴِٻ ؿٳوٳشٳخٵ َٓ٘ٴ هٴطُٛبٳَ ١ٴِٵحٳةٳٗٳ ١بني ايةٳٛٵٍِ ٚاس ٸ ٜٴعٵهـِٴ عًٗٝـا بأٻْٗٳـا
بٳٛٵٍٷ ،ؾٜ ٬ٳصٹـتٴ عًٝـ٘ٹ ايػٴٌٵـٌٴ ،غـ٬فٹ َـا إما ؿٳوٳشٳـخٵ َٓـ٘ٴ بعـل اً٫ـحاا٤ٹ ،ؾ ْٸـ٘ٴ ٜٳصـتٴ عًٝـ٘ٹ ا٫ظحٝـا ُ
ٗ ـأٚ ،ا ٸَ ـا إما
ٌ ـٌِ عٳ ٳُ ـ ٬بــايعٹًِِْ اٱمجــايٞٸٖ ،ــنا إما نــإٳ ميــو بٳ ٵع ـلٳ إٵ جٳٛٳ ٻ
بــاؾُٵعِ ب ـنيٳ ايٛٴٗــ٤ٛٹ ٚايػٴ ٵ
ؿٳوٳشٳخٵ َٓ٘ٴ قةٵٌٳ إٵ ٜٳحٳٛٳٗٻـأ ؾـٜ ٬ٳةٵعٴـلٴ شٳـٛٳاىٴ ا٫نحؿـا٤ٹ بايٛٴٗـ٤ٛٹ; ٭ٕٻ اؿـلٳسٳ ا٭ٓٵـػٳوٳ َٳعٵًـّٛٷ ٚ ،ٴٚشـ ٛٴك
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ل اٱمجاعادٹ اؿانٹ ٳُ ٹ ١عً ٢إٻ ايوټطُٛبٳ ١اسِحةٗ ١قةـٌ
ٱط٬مِ ا٭ؿةاهَِٚ ،عاقٹ ٹ
ِ اسِـحٳ ٳة٘
ٍٚ ،يهٔ يف اٱط٬مٳ إُهاٍٷ; يظٗـٛهِ ًـٝاقٹٗا يف بٝـإِ اؿُهْـ ِ
اً٫حاا ٤ٳبٛٵ ٷ
ني ايةٳٚ ٍِٛغريِ ٹَ ٙـٔ اؿةا٥ـٌ ،كٕٚٳ اسـ ٸٚ ،ظ٦ٓٝـنٺ ؾـ ٕٵ نـإٳ ؿاهِشـا َـٔ اسحطٗٸـ ِو
ٳب ٳ
ٌ
ل ٹؾعٵــ ِ
س ،ٳبعٵــ ٳ
ل ٹ
ع بــنيٳ ايطَّٗٳــاهٳجني; ً٫حٔــعاثٹ اؿــ ٳ
شُٳــ ٳ
ل ايةــ ٍِٛبايٛٴٗــ٤ٛٹ ٳ
ٳبعٵــ ٳ
س ا٭ٓـػوَِٚ ،ـٔ آذـاهِ ٹٙ
ل ٹ
ٔ اًحٔـعاثٴ اؿـ ٳ
ؿاهِشٳـا قةٵًـ٘ٴ اَٵهـ ٳ
ل ٹُٖا ٚإٕٵ نـإٳ ٳ
اظٳـ ٹ
س
ل ٹ
ظانٹُــا عًــ ٢اًحٔــعاثٹ اؿ ـ ٳ
شٳ ـ ٳٛاىٴ اي ـلټؿ ٍِٛيف ائٻ ـ٠٬ٹ بايٛٴٗــ٤ٛٹ ،ؾٝهــٕٛٴ ٳ
ايهًُّ.ٞ
لٙٴ
ٌ اً٫حاا٤ٹ ا ٚٳبعٵـ ٳ
م يف ؿٴوٚشٹ ٹ٘ قةٵ ٳ
ٕ إٻ اسِحٳ ٳة ٳ٘ بنيٳ ايةٳٚ ٍِٛاس ٸ  ٫ؾوٵ ٳ
ؾحٳًـٻ ٳ
خ َـٔ
ِ اٱمجايٞٸ; سا عٳ ٳوؾْ ٳ
ع ٳُ ٬بايعٹًْ ِ
ع بنيٳ ايطَّ ٳٗاهٳجنيِ ٳ
ٔ اسحطِّٗ ِو يف ٚٴشٛثٹ اؾُٵ ِ
ٹَ ٳ
س; ً٫حٔـعاثٹ
ط َـٔ احملـلٹ ٹ
أْوافٹ اٱط٬قادٹٚ ،إْٸُا ْٳهْ ٳح ٹؿ ٞباي٤ٛٗٛٹ يـ ٛؿٳـ ٳو ٳ
ل ِّ ٳج ٳةلټ ٹي ٹ٘ إىل ا٭نا.
س ا٭ٓٵ ٳػ ِو ٚعٳ ٳ
ل ٹ
اؿ ٳ


َٴٛشٹتٹ ايػٴٌٵٌِ غريٴ َٳعٵً ،ٍّٛؾُٴكْحٳ٘ٳ ٢اً٫حٔعاثٹ ٚٴشٛثٳ ايٛٴٗ٤ٛٹ ٚعٳلٳّٳ ٚشٛثٹ اي ٴػٌٌ).

[فصنٌ]
يف مُ ِستَحَبَّاتِ التَخَمٌّ ومَ ْك ُزوهاتِهِ
ض
ظحٻ ـٜ ٫ ٢ٴ ـ ٳوُ ٣ٳـٵٔٴ ـ٘ٴ اًٜ ٚٹ ـ ٳ
ؿًْ ـ ٳ ٠ٛا ٚٳٜةٵعٴ ـلٴ ٳ
ت ٳ
ق ـاٍ :اَٸ ـا ا٭ٚٸٍٵ ؾ ـإٔٵ ٳٜطًُْ ـ ٳ
ظ ٹؿري ;٠جأًٸٝا بايٓٸيبٸ  ،ؾ ْٸ٘ مل ٜٴوٳ عً ٢غا ٥ٺ ق ٚ ،قـاٍ َ( :ٳـٔٵ اجـ ٢ايػـا٥ٹ
ٳ
ؾًٝحٌٳحٻو)(ٚ )1عٓ٘( :جطٗو).

(ًٚ )1ا ٌ٥ايِٝع ،١اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث اظهاّ اـً ،)٠ٛباث  ،4ؾ.4

فصنٌ
يف غاياتِ الىُضىءَاتِ الىاجبة
ٌ نائٻـ٠٬ٹ ٚايطّـ ٳٛافٹَ ،ٴطًكــا
قٛيـ٘ :ؾـ ٕٻ ايٛٴٗـ٤ٛٳ ،إَٸـا ُٳـوٵ يف ٓٹـعٸ ٹ ١ٹؾعٵـ ٍ
ز
ؾوٜ٘ٳْٚ ١اؾً ;١يكٛيٹ ٹ٘ٓ ٫( :ٳ ٠٬إ ٫بٳطٗٴٛهٍ)(ٚ ،)1قٛي٘( :ائ ُ٠٬ذ٬ذ ُ١اذـ٬سٺ ذًـ ٷ
طٗٛه)( )2اؿلٜز ،ٳبٌٵ ظاٖٹوٴ ٳبعٵت ا٭ؿةاهِ اسؿ

ع ؼـوِٜٴ ايـلٸؿٍِٛ
بـ٘ عٓـل شٳُٵـ ٍ

يف ائٻ٠٬ٹ بػريِ ط ٳٗاهٳ ٺٚ ٠ي ٛظاٍ ايحكٝٸ.١
ٚاَٸا ايطّٛافٴ جٓي ٬ٜيكٛي٘( :ايطّٛافٴ بايةٳٝخٹ ٓ.)3()٠٬
ٚعٔ َعا ١ٜٚبٔ عٳُٻاه ٫( :بأَٳ إٵ ٳجكْ٘ ٞاسٓاًٹو نًَُّٗا عً ٢غريِ ٗٚـ٤ٛٺ إّ٫
ايطّٛٸافٳ بايةٝخ ؾ ٕٻ ؾٓ ٘ٝـٚ ٠٬اي ٴٗٛـ٤ٛٴ اؾ٘ـٌ)(ٜ ،)4عـ  :يف غـريِ ايطّـٛافٹ َـٔ
اس ٳٓاًٹو.
ٚظاٖوٴٙٴ نٔوٜػِ ٳَا ٜأج َٔ ٞاسنت اْٸ٘ يـُ ٍٝٳـوٵطا يٹٔٹـعٸ ٹ ١ايطّـٛافٹ اسٓـلٚث،
ٓ٬جٹ ٹ٘.
ٔعٸ ٹ ١ٳ
ُوٵطا يٹ ٹ
ٚإٕٵ نإٳ ٳ
عٔٵ ٹق ٳوا٤ٳ ٹ٠
ل ايٌټ٪اٍِ ٳ
ٚقٛي٘ٚ( :اَٸا ُٳوٵ يف ن ٳُايٹ ٹ٘ نكٹ ٳوا٤ٳ ٹ ٠ايكُوإٓ; يكٛي٘  ٳبعٵ ٳ
ٍ ٚاً٫حٓصا ٫( :٤ظحٸ ٢جحٗٛأ)(ٚ ))5قٛيٜ٘ ٫( :ٳكْ ٳواُ ايعٳةٵلٴ ايكُوإٓٳ
ل ايةٳٛٵ ِ
ايكُوإِٓ ٳبعٵ ٳ
( ٫ َٔ )1و٘ـو ٙايؿكٝـ٘ ،ايِـٝف ائـلٚم ،ط( ،58ٖ ،1بـاث يف َٳـٔٵ جٳـوٳى ايٗٛـ ٤ٛا ٚبع٘ـ٘ اُ ٚـوّ
ؾ ،)٘ٝؾ.129
( )2ايهايف ،ايهً ، ٝط( ،273ٖ ،3باث اسٛاقٝخ اٚٸيُٗا ٚآؿوٖا ٚاؾً٘ٗا) ،ؾ.8
(ً )3ــٓٔ ايٌٓــا ،ٞ٥ط( ،222ٖ ،5إباظــ ُ ١ايهــ ّ٬يف ايطــٛاف) ،ؾ .2922عــٛاي ٞايً٦ــاي ،ٞابــٔ ابــٞ
اؾُٗٛه ،ط( ،214ٖ ،1اظاكٜز جحُ٘ٔ ُ٦ٝا َٔ ابٛاث ايؿك٘) ،ؾ.70
( )4اً٫حةٔاه ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،241ٖ ،2ابٛاثٴ ايٌع ،ٞباث ايٌع ٞبػري  ،)٤ٛٗٚؾ.5
( )5ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث قوا٤ٳ ٠ايكوإٓ) ،باث  ،13ؾ.1
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ظحٻٜ ٢ٳ ٳحطٗٻو)( ،)1بٌ عٔ عٴلٸ ٠ايلٸاع( :ٞإٕٻ ايكوا٤ٳَ ٠ٴ ٳحطٗٸوا سٍٷ
ري طٗٴٛهٍ ٳ
عً ٢غ ِ
ٌ ٳٓاد)(.)2
ظ ٳ
عِٵوٴ ٳ
ٚعِوٚ ٕٚغريٴ َٴ ٳحطِّٗ ٍو ٳ
ٚقٛيــ٘ٚ( :إَٸــا ُــو يف شٳــ ٳٛاىِ ٹ ٙنُٳــٍِّ نحابــ١ٹ ايكــوإٓ); يكٛيٹــ ٹ٘ ٫( :متــٍٸ
ايهحاث)( ،)3بعل ايٌٸ٪اٍِ عٔ قوا٤ج٘ ايكوإٓٳ  ٖٛٚعً ٢غري .٤ٛٗٚ
عـٴ  ٫متٌٸ٘ عًـ ٢غـريِ طُٗٵـ ٍو  ٫ٚشٴٓٴةـا  ٫ٚمتـٍٸ
ٚيف هٚا ١ٜعةل اؿُٝل( :اسٔٵ ٳ
ؿطَّ٘ٴ  ٫ٚجعًّك٘)(.)4
ٳ
ٜ ٫ٚٳ٘ٴوټ اُحُايُٗا عً ٢غريِ احملوٻ ِّ يػريِ اسحطٗٸو.
ث
ٌ ٜٚٳِٵـ ٳو ٳ
ت إما اهاكٳ إٵ ٳٜأنُـ ٳ
قٛيــ٘( :ا ٚهاؾــع يهواٖحــ٘ نا٭نــٌ) ،ؾـ ٕٻ اؾُٓٴـ ٳ
ث.
ٌ ُٚٳ ِو ٳ
ٌ ٳٚشٵ ٳٗ٘ٴ ٚان ٳ
ٌ ٳ
لٙٴ ٚمتُ٘تٳ ٚغ ٳ
ٌ ٳ ٜٳ
ٌ ٳ
غ ٳ
ع.
ٚيف كٹ٫ي ٹ ١ٹَرٵ ٹً ٹ٘ عً ٢اًحعةاثٹ ايحٗٛٸ ٞبايٛٴْٗ ٤ٛظوٷ َٚٳٓٵ ٷ
ٌ عًـ ٢ميـو ٚإٕٵ نـإٳ ٜٴُٵهٹـٔٴ
ٚي ٳعٌٻ َٴطًْكادٹ ا٭َوِ بايٛٴٗ٤ٛٹ اٜ٘ا قابٌٴ اؿُٵـ ِ
ٜ ٫ٚ ،ٞٴٓاؾٝـ٘ٹ
ظُٵًُٗــا عًــ ٢ائٸـ٬جٞٸ عًـَ ٢ــا ٜٔٓــوف إيٝــ٘ َــٔ ايٗٛــ ٤ٛائٻـ٬ج ٸ
ٳ
اًحعةاثٴ اسُ٘٘ٚ ١غٌٌ اٜ٘ا ،ؾٝٴعٵ ٳٌُٴ عً ٢ايحـٝري ،نُا جلٴٍټ عًٝـ٘ٹ ٓـعٝع١
ٌ إٵ ٳ ٜٳح ٳٗٛٻـأ ،قـاٍ :إْٸـا ي ٳٓهٌْٳـٌ
م  اٜأنُـٌٴ اؾُٓٴـتٴ قةٵـ ٳ
اؿًيب قاٍ( :قًخٴ ئًٻـاكٹ ِ
لٙٴ ا ٚٳ ٜٳح ٳٗٛٸأ ٚايٛٴٗ٤ٛٴ اؾٌ٘)(.)5
ٌٌٵ ٳ ٜٳ
ٚيهٹٔٵ ٳٜػٵ ٹ

( )1ايًٛا ،ٌ٥اؿو ايعاًَ( ،ٞابٛاث قوا٤ٳ ٠ايكوإٓ) ،باث  ،13ؾ.2
ل ُ٠ايلاع ،ٞابٔ ؾٗل اؿًّ.269ٖ ،ٞ
( )2عٴ ٸ
( )3جٗنٜت ا٭ظهاّ ،ايِٝف ايط ،ًٞٛط( ،127ٖ ،1باث ظهِ اؾٓابٓٚ ١ؿ ١ايطٗاهَٗٓ ٠ا) ،ؾ.33
( )4اسٔله ايٌابل ،ؾ.35
( )5اسٔله ايٌابل( ،372ٖ ،ابٛاث اييٜاكاد يف ابـٛاث ايطٗـاه ،٠بـاث ا٭غٌـاٍ ٚنٝؿٝـ ١ايػٌـٌ َـٔ
اؾٓاب ،)١ؾ.30
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ٌٌٵ)(.)1
ـ ٚنإ :إْٸا ي ٳٓػٵ ٳح ٹ
ٚعٔ ايٛايف( :إْٻ٘ٴ ٳِٜٵ ٳة٘ٴ إٵ ٳٜهُٕٛٳ ّا ٓٴعِّ ٳ
ٚميهٔ إٵ ٜهٕٛٳ عً ٢آًٹ ٹٜ٘ٚ ،واكٴ َٔ ٗٳُري اسحهًِّ َع ايػري مجٝعٳ ايٓٸاَِ،
عٔ ايعٹ ٳةاكٳ ٹ ،٠ؾع ٻةوٳ بنيو ٚاهاكٳ غٝٵ ٳو ْؿٌ٘.
ٌٌٴ ٳ
ٜع  :مٔٴ ٳَ ٳعاُٹ ٳو ايٓٸاَِ ٳْهْ ٳ
ل اَوِ ٹ ،ٙنايٛٴٗ٤ٛٹ يًهٕٛٳ عً ٢ايطّٗاه.)٠
قٛي٘( :اُ ٚو يف ؼك ِ
س ٚمل ٜٳ ٳح ٳٗٛٸـأ ؾكـلٵ
ل ٳ
لا٥ل( :باسوٟٚٸ عٔ ايلٸًُٜٞٸ ( :ٳَٔٵ اظٵـ ٳ
ٚاًحلٍٸ ي٘ٴ يف اؿ ٳ
شؿــاْ )2()ٞاؿــلٜزٚ ،قٛيــ٘( :نــإ آــعاثٴ ٳهًــ ٍِٛاهللٹ إما بــايٛا جٳ ٳٗٛٻــ٪ا اٚ
ٳ
ـاؾ ١إٵ جٴلٵ ِهنٗٴِٴ ايٌٻاعٳ ٹ )3()١اؿلٜز)(.)4
جُٝٻُٛا َٳ ٳ
ٜٚٴُٵهٹ ـٔٴ اً٫ــحلٍ٫ٴ يــ٘ اٜ٘ــا بكٛيــٜ٘( :ــا اْٳ ـٍ انرٹ ـوٵ َــٔ ايطَّٗٴ ـٛهِ ٜٴ ـ ِيكٵ اهلل يف
عٴُٵ ِوى ٚإٕٵ اًحطعخٳ إٵ ٜهٕٛٳ بايًّٚ ٌِٝايٓٻٗاهِ عً ٢ط ٳٗاهٳ ٺ ٠ؾاؾعٌ)(.)5
بٌ ٚبهٌِّ َا كٳٍٻ عً ٢اًحعةاثٹ ايطّٗٛه ،نكٛي٘ جعاىل :ؼوٌُحِتُّ الْوُترطرهنرٌِيغ(.)6
عةٸا ْؿٌـٝا;
لٍټ بٗـا يهـ ِٕٛايٗٛـ ٛٹَ ٤ٴٌٵـ ٳح ٳ
ٚيهٔ ًٝص ٤ٞإٕ ُا ٤اهللُ اْٸ٘ قل ٜٴٌحٳ ٳ
٭ْٸ٘ٴ اسواكٴ َٔ ايطَّٗٴٛهِ اسأَٛهِ ب٘.
ني ٳٚشٵٗـا ،ؾُٹرٵـٌٴ ٖـن ٙا٭ؿةـاه ٚغريٖـا اسِـحٳ ٹًُ ٹ١
ٚاٱْٔافٴ إٸ ٹيهٌٍُّ َٔ اسعٵ ٳٓ ٳِ ٝ
ٌ عً ٢ا٭َوِ بايٛٴٗ ٤ٛميهـٔٴ إٵ ٜهـ ٕٛاَـوا
عً ٢ا٭َوِ بايطَّٗٛهِٚ ،بعتِ َا اُٵ ٳح ٳُ ٳ
ْؿٌــٝا بــٓؿٍ ايٗٛــٚ ٤ٛإٕٵ ناْــخ ايطَّٗٳ ـاهٳَ ُ٠ــٔ آذــاه ،ٙبــٌ ٜٚٴُٵهٹ ـٔٴ إٵ  ٫جٳهــٕٛٳ
عاد ،ؾـايحعةريٴ عٓٗـا بـايطّٗٛه ْظـريٴ
ايطَّ ٳٗاهٳ ُ٠اسـأَٛهٴ بٗـا إ ّ٫ٳْؿْـٍٴ ايػٳٌٳـ٬دٹ ٚاسٌٵـ ٳ
( )1ايٛايف ،ايؿٝت ايهاُاْ ،ٞط.422ٖ ،6
( )2إهُاك ايكًٛث ،ايل ،ًُٜٞط.60ٖ ،1
( )3ايٓٛاكه ،ؾٌ٘ اهلل ايواْٚل.189ٖ ،ٟ
( )4اؿلا٥ل ايٓاٗو ،٠ايةعواْ ،ٞط.141ٖ ،2
( )5ا٭َاي ،ٞايِٝف اسؿٝل ،60ٖ ،اجملًٍ ايٌابع ،ؾ.4
(ًٛ )6ه ٠ايةكو ،٠اٯ.222 ١ٜ
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ايحٸعــةري عــٔ ايحٛهٜــ ١يف ا٭ؿةــاهٚ ،ميهــٔ إٵ ٜهــٕٛٳ اَ ـوا غٝٵوٜٸ ـا َٴك ـلٻَٝٸا يٹ ٳحعٵٔــٌِٝ
ايطَّ ٳٗاهٳ ٹ ٠ايٓٻؿٌْاْٝٸ.١
قٛي٘ٚ( :اي٤ٛٗٛٴ اسٌحعتټ ٳْؿٌْا إٕٵ قًُٓا ب٘).
عادٹ كٕٚٳ
خ إٻ ٳَةٓ ٢اًحعةاثٹ ايٗٛـ٤ٛٹ اًـحعةاثٴ ايػٳٌٵـ٬د ٚاسٌٵـ ٳ
قل عٳ ٳوؾْ ٳ
عةٸا غريٜٸا.
اًحعةاثٹ ٳجعٔ ٌٝايطّٗاه ،٠ؾ ٕٻ اي٤ٛٗٛٳ عً٘ٝٹ ٜهٕٛٴ َٴٌٵ ٳح ٳ
س َــٔ آذــاهِ ٹ ٙاسوجٸةٳـ ٹ ١عًٝــ٘
ل ٹ
ع اؿـ ٳ
ت ٳْؿٌْٳـا ٜكــٍٛٴ إٕٻ ٳهؾْـ ٳ
ع ٌّ
ؾُٳـٔٵ ٜٳـيٵعٴِٴ اْٸـ٘ٴ َٴٌٵـ ٳح ٳ
ل ميو عٓل ايحٗٛٸ.ٞ
ُوٵعا َٴطًكا ،ا ٚعٓلٳ قٔٵ ٹ
ٳ
س،
ل ٹ
ع اؿــ ٳ
ع اًــحعةابٳ٘ٴ ايِٸــوعٞٸ ٜكــ :ٍٛإٕٸ ايرٸابــخٳ اًــحعةاثٴ ٳهؾْــ ِ
َٚٳــٔٵ ٳَٓٳــ ٳ
ث إيٝـ٘ ُٳـوٵعاٚ ،مل ٜٳرٵةٴـخٵ
ٚؼٔ ٌِٝايطَّ ٳٗاهٳ ٹ ٠ؾـ ٬ٳٜهُـٕٛٴ ايٛٴٗـ٤ٛٴ إَ ّ٫ٴكلٸَـْ ٫ ،١ٳـلٵ ٳ
َٓ٘ ا٭َوٴ بٓؿٍِ ايػٳٌٵ٬دٹ ٳْلٵباٚ ،عًـ ٢ميـو ؾٝٳِٵـهٌُٴ اً٫ـحعةاثٴ ايٓٸؿٌـٞٸ يـ٘ٵ; إم
ٍ يٗٴِٵ إ ّ٫قٛٵي٘ جعاىل :ؼإِىَّ اللّو ٌُحِتُّ التَّىَّاثِو وٌُحِتُّ الْوُترطرهنرٌِيغ(ٚ ،)1قٛي٘ ( :انرٹـوٵ
يٝٵ ٳ
ٕ اًحطعخٳ إٵ جهٕٛٳ بايًّٚ ٌٝايٓٻٗاهِ عًـ ٢طٗٳـاهٳ ٺ٠
َٔ ايطّٗٛهِ ٳِ ٜيكٵ اهللُ يف عٴُوِى ٚإ ِ
ؾاؾعٌ)(.)2
ل ا٭َـوِ ؾُٗٝـا َـا ٜٳ ٳحٛيَّـلٴ َـٔ
ٌ قوٜةا إٵ ٜهٕٛٳ َٴ ٳح ٳعًَّـ ِ
 َٔٚاسعً ّٛإٸ َٔ اسُعٵ ٳح ٳُ ِ
س ،بــٌ  ٫ٚكٹ٫ي ـ ١يف َرــٌ َــا عٳ ـٔٵ ْٳ ـٛاكٹ ِه
ل ٹ
ع اؿ ـ ٳ
ايٗٛــ٤ٛٹٜ ،ع ـ  :ايطّٗــاهٳٚ ٠هٳؾْ ـ ٳ
ـاؾ ـ ١إٵ جٴ ـلٵ ِهنٗٴِٴ
ايوٻاٚٳْــل( :ٟنــإ آ ـعٳاثٴ ٳهًــ ٍِٛاهللٹ  إما بــايٛا جٗٛٸ ـ٪ا َٳ ٳ
ٕ
ٌ بــٌ اسظٓــ ِٕٛاْٻٗٴ ـِٵ نــاْٛا ٜٳ ٳح ٳٗٛٻ ـ ٚ٪ٳ
ايٌٻ ـاعٳٜ )3()١ع ـ  :اســٛدٳ ،ؾ ـ ٕٻ َــٔ احملْ ٳحُٳ ـ ِ
ٹي ٳحعٵٔ ٌِٝايطَّ ٳٗاهِٚ ٠ي ٛمب٬ظٳظ ٹ ١ايوٸٚا ١ٜايٌٸابك.١
(ًٛ )1ه ٠ايةكو ،٠اٯ.222 ١ٜ
( )2ا٭َاي ،ٞايِٝف اسؿٝل ،60ٖ ،اجملًٍ ايٌابع ،ؾ.4
( )3ايٓٛاكه ،ؾٌ٘ اهلل ايواْٚل.189ٖ ،ٟ

فصل يف غبٌبد الىَىءاد الىاججخ

297

شؿـاَْٚ ٞٳـٔٵ
س ٚمل ٜٳ ٳح ٳٗٛٸأ ؾكلٵ ٳ
ل ٳ
ظٳ
عٔٵ اؿلٜزٹ ايكُلٵًٞٸ ( :ٳَٔٵ ا ٳ
ْعِ َا ٜٴٓٵكٌٴ ٳ
شؿــاْ )1()ٞإىل آؿــو ،ٙظــاٖوٙٴ اًــحعةاث ْؿــٍ
ني ؾكــلٵ ٳ
ٳج ٳٗٛٻــأ ٚمل ٜٴٔٳــٌِّ ٳهنْعٳــ ٳح ِ
اي.٤ٛٗٛ
()2

ٚاٱْٔافٴ...

( )1إهُاك ايكًٛث ،ايل ،ًُٜٞط.60ٖ ،1
(ٖ )2نا نٌُٸ َا عروْا عً. ٘ٝ

الفهارس الفهًة
ا :٫ٚؾٗوَ اٯٜاد.
ذاْٝا :ؾٗوَ ا٭ظاكٜز.
ذايرا :ؾٗوَ ا٭ع.ّ٬
هابعأَ :اكه ايحعكٝل.
ؿاٌَا :قحٜٛاد ايهحاث.

فهزس اآليات
ؼإِىَّ اللّو ٌُحِتُّ التَّىَّاثِو وٌُحِتُّ الْوُترطرهنرٌِيغ

ايٌٛهٚ ٠هقِ اٯ١ٜ

ائؿع١

اٯ١ٜ

ايةكو222 :٠

296 ،295 ،273

ؼفرلرنض ترجِذُواْ هبء فرترٍوَّوُىاْغ

ايٌٓا43 :٤

133

ؼهِوَّي تررضَرىضى هِي الشُّهذاءغ

ايةكو282 :٠

64

فهزس األحاديث
اؿلٜز

ايكاٌ٥

ائؿع١
284

خ كٹهٻ ُ٠ايةٳ ٍِٛؾٔٴتٻ اسا٤
إما اْٳكطعٳ ٵ

اٱَاّ ائاكم

إما بٳاٍٳ ايوٻشٴٌٴ ؾ ٬ميٍٸ مٳنوٳٙٴ بُٓٝٝٹ٘ٹ

اٱَاّ ايةاقو

إما باٍ ؾـو َا بٳٝٵٔٳ اس ْكعٳلٳ٠ٹ ٚا٭ْرٝني..

اٱَاّ ائاكم 284

285

إما بٳًؼٳ اسا٤ٴ نُوٻا مل وٌُ ؿةرا

ايٓيب قُل

201 ،156 ،154

إما بٳًؼٳ اسا٤ٴ قلهٳ نُوٍّ مل ٜٓصٌ٘ ُ٤ٞ

ايٓيب قُل

،177 ،172 ،134

إما شًٍ اظلٴنُِ ؿاش ١ؾًٝٳُٵٌٳػٵ...

ايٓيب قُل

274

إما كٳؿٳًْخٳ اسـٵوٳطٳ ؾ ٬جٌحكةٌ ايكةً...١

ايٓيب قُل

267 ،265

إما كٳؿٳًْحٴِ ايػا ٥ؾحصٓٻةٛا اي ٹكةٵً١

ايٓيب قُل

265

إما ُٗل عٓلى اسًٌُ ٕٛؾٔٳلِّقِْٗ

اٱَاّ ائاكم 54

إما نإ ظاٖو ٙظاٖوا َأَْٛا شاىد...

اٱَاّ ائاكم 63

،201 ،197 ،192
202

هلل يف عٴُٴوٵى...
انرٹوٵ َٔ ايطّٗٛهِ ٜٳيِكٵ ا ُ

ايٓيب قُل

296 ،295

س ذًزٷ طٗٛه...
ائ ٠ُ ٬ذ٬ذ ُ ١اذ ٬ٺ

ايٓيب قُل

293

ايطّٛافٴ بايةٳٝخٹ ٓ٠٬

ايٓيب قُل

293

اسا ٤اؾاهٜٓ ٫ ٟصٌ٘ ُ٤ٞ

اٱَاّ عًٞ

163

اسا٤ٴ اين ٟٴٜػٵٌٳٌٴ ب٘ٹ ايرٸٛثٴ ا ٚٴٜػٵٌٳٌٴ ب٘ٹ...

اٱَاّ ائاكم 233

اسٔٵعٳـٴ  ٫متٌٸ٘ عً ٢غريِ طُٗٵوٍ  ٫ٚشٴٓٴةا ...اٱَاّ ايهاظِ

294

إٕٻ ايكوا٤ٳ ٠ٴَحٳطٗٸوا سٍٷ ٚعِو...ٕٚ

اٱَاّ ائاكم 294

ٌ ذٛبٳ٘ٳ...
إٕٵ نإٳ َٔ ب ٍٍٛا ٚقنٳهٍ ؾٝػٌٹ ٴ

...

234

إْٸا يٓٳهٌْٳٌ ٚيهٹٔٵ ٳٜػٵٌٹٌٵ ٜٳلٳٙٴ ا ٚٳ ٜٳحٛٳٗٸأ...

اٱَاّ ائاكم 294

فهرس االحبدٌث

303

باس ْكعٳلٳ٠ٹ ،ذِٻ باٱظًٌٝ

اٱَاّ ائاكم 285

بإٔٵ ٜعوؾ ٙٛبايٌٻرت ٚايعٳؿْافٹ ٚنـٸ ايةطٔ...

اٱَاّ ائاكم 59

ذِٸ اظٵلٳسٳ ايٛٴٗ٤ٛٳ  ٚٴٖٛٳ ؿٴًُلٷ نوِٜ

اٱَاّ ائاكم 273

ظحٻٜ ٢ٳٓٵكَ ٢ا مثٸ ١آٜ ٫ ٚكَ ٢ا مثٸ١

اٱَاّ ايهاظِ

274

ؿًل اهللُ اسا٤ٳ طٗٛها ٜ ٫ٴٓصٌِّ٘ ُ٤ٞ

ايٓيب قُل

،166،172 ،145

ًةعإٳ اهلل نٝـ ٜطٗو َٔ غري َا٤

...

ٓٴتٻ عً ٘ٝاساَ ٤ٳوٸجني ؾ ْٸُا َٖ ٛا٤

اٱَاّ ائاكم 268

188
133

عًٝهِ إٵ جٌأيٛا عٓ٘ إما هاٜحٴِ اسِونني...

اٱَاّ ايوٗا

223

ؾأجةعٛا اسا٤ٳ با٭ظصاه

اٱَاّ عًٞ

273

نإ بٓ ٛاًوا ٌٝ٥إما آاث اظلِٖ...

اٱَاّ ائاكم 133

نُا ٜكعل يًحـًّٞ

اٱَاّ ائاكم 267
279

نُ ٵٓ ٴحِٵ ٳج ٵةعٳوٴٕٚٳ بعوا ٚاي ّٛٝجرًط ٕٛذًطا...

اٱَاّ عًٞ

 ٫بأَ

اٱَاّ ائاكم 231

 ٫جٌحكةٌ ايكةً ١بػا ٥ٺ  ٫ٚبٍٍٛ

ايٓيب قُل

265

 ٫جٌحكةٌ ايكةً ٫ٚ ١جٌحلبوٖا...٫ٚ ،

اٱَاّ اؿٌٔ

265

ظِِ ٚاي ٻوٚٵسٹ
ٌحٳٓصٛا بايعٳ ْ
 ٫جٳ ٵ

ايٓيب قُل

279

 ٫جٴٔٳٌِّ إ ّ٫ؿٳًْـٳ َٳٔٵ جرٹلٴ بلٜٓٹ٘ٹ ٚاَاْح٘

اٱَاّ ايةاقو

64

 ٫متٍٸ ايهحاث

اٱَاّ ائاكم 294

 ٫ظحٸ ٢جحٗٛأ

اٱَاّ ايهاظِ

293

ٓ ٫ٳ ٠٬إ ّ٫بطٗٴٛه

اٱَاّ ايةاقو

279

 ٫هت غٌٌ هشًٝو َٔ ٖنا...

اٱَاّ ايةاقو

219

ٌٜ ٫حٓص ٞاظٳلٴنُِ بل ِٕٚذ٬ذ ٹ ١اظصاه

ايٓيب قُل

274

 ٫ٳٜكْوٳاُ اي ٳعةٵلٴ ايكُوإٓٳ عً ٢غريِ طٗٴٛهٍ...

اٱَاّ عًٞ

294

ٜ ٫ٳهؿ ٞاظلٴنُِ كٕٚٳ ذ٬ذ ٹ ١اظٵصٳاهٍ

ايٓيب قُل

274

 ،٫ظحٸٜ ٢ٳٓٵكَ ٢ا مثٸ١

اٱَاّ ايهاظِ

275

شرح العروح الىثقى

304

٭ٕٸ اسا ٤انرو َٔ ايكنه

اٱَاّ ائاكم 172

َا ٤اؿُاّ مبٓيي ١اؾاهٟ

اٱَاّ ائاكم 163

َا ٤اؿُٻاّ نُا٤ٹ ايٓٸٗوِ ٜٴطِّٗ ٴو ٳبعٵ٘ٴ ٴ٘ بع٘ا

اٱَاّ ائاكم 163

َٹرٵَ ٬ا عً ٢اؿِؿ...١

اٱَاّ ائاكم 271 ،269

ٌَػ َا بني اسكعلٚ ٠ا٭ْرٝني ذ٬س...

اٱَاّ ائاكم 286

ٌحٻو
ٔ اج ٢ايػا ٹ ٥ؾًٝح ٳ
َٳ ٵ

ايٓيب قُل

292

َٳٔٵ اظٵلٳسٳ ٚمل ٳ ٜٳحٛٳٗٸأ ؾكلٵ شٳؿاْٞ

ايٓيب قُل

295

٘عٵ إٓةع٘ ايٛٴًط...٢
ٔ باٍٳ ؾًٝٳ ٳ
َٳ ٵ

ايٓيب قُل

286

ٍ يف مجاع١ٺ ؾظُٓټٛا ب٘ٹ...
َٳٔٵ ٓٳً ٢اـُٵ ٳ

اٱَاّ ايةاقو

63

َٳٔٵ عٳاَٳٌٳ ايٓاَ ؾًِ ٜظًُِٗ ٚظٳلٸذِٗ...

ايٓيب قُل

63

ْٳٗٳ ٢ٳهًٴٍٛٴ اهللٹ  عٔ اًحكةاٍِ اي ٹكةٵً١ٹ...

ايٓيب قُل

265

ٖ ٛظنيٳ ٜحٗٛٻأ امٵنوٴ َٓ٘ٴ ظنيٳ ٜٳِٴو

اٱَاّ ائاكم 261
274

ٚاًحٳطٹتٵ ذ٬ذ ١اظصاه ا ٚذ٬ذ ١اعٛاكٺ...

ايٓيب قُل

ٚا٭ُٝا ٤نًٗا عًٖ ٢نا ظحٸٌٜ ٢حةني...

اٱَاّ ائاكم 54

ٚايل٫ي ١عً ٢ميو نًٸ٘ٹ إٵ ٜهٕٛٳ ًاجوا...

اٱَاّ ائاكم 63

ٚإٕٵ نإ ما٥ةا ؾأهِقْ٘ٴ

...

134

ٜ ٫ٚٳعٹٌټ َاٍٴ اَو ٍ٨إ ّ٫ب مْ٘

...

260

ٚهيٜو َٔ اً٫حٓصا٤ٹ ذ٬ذ ُ ١اظٵصٳاه

ايٓيب قُل

279

هي َٔ ٟاية ٍٛإٵ ٳجػٵٌٹً٘ٴ مبرًٹ٘ٹ

اٱَاّ ائاكم 269
275

هي َٔ ٟايػا ٥اسٌػٴ با٭ظصاه

اٱَاّ ايةاقو

ٜػٌٌ ذ٬س َواد ٜٔتٸ ؾ ٘ٝاسا...٤

اٱَاّ ائاكم 234

ٳٜػٵٌٹٌٴ مٳنوٳٙٴ ٜٚٳنٵٖٳتٴ ايػا ُ ٥ٴذِٻ...

اٱَاّ ائاكم 276 ،271

ٜٳهْؿ ٞاظٳلٳ ُنِٵ ذ٬ذ ُ ١اظصاهٍ إما مل...

ايٓيب قُل

272

ٜٓكَ ٢ا مثٸ ٚ ُ١ٳٜةٵك ٢ايوٸٜػ

اٱَاّ ايهاظِ

276

ٜٗوِقُٗٴُا ٜٚحُٝٻِ

اٱَاّ ائاكم 258

فهزس االعالم
هٳًــــــــٍٛٴ اهللٹ ،275 ،274 ،265 :

ىٴهٳاهٳ275،279 ،271 ،224 :ْ٠

296 ،295

ًٳًُْٳإ ايؿاهً274 :ٞ

اٱَاّ عً279 : ٍّٞ

عةل اؿُٝل294 :

اٱَاّ اؿٌُني بٔٳ عً271 : ٍّٞ

هلل بــِٔ ًٹــٓإ،232،229،230 :
عٳةٵــلٹ ا ٹ

اٱَاّ ايةاقو 285 ،219 :

246 ،235

اٱَــــــاّ ائٻــــــاكٹمِ ،271 ،269 :

عٳُٻاه ايٌاباط285،235 ،234 :ٞ

294 ،284 ،276

قُٸل بٔ ًٌَِ175 :

اٱَاّ اؿٌٔ ايعٌهو89،58 : ٟ

قُٸل بٔ ْعُإ231 :

ابٔٳ اب ٞعُري175 :

َعا ١ٜٚبٔ عٳُٻاه293 :

ابٔ ابٜ ٞٳعؿٛه64 ،59 :

ِْ ٝبٔ ٓٳا 269 :

ابِٔ بٳيٜع218 ،186 :

ٜٴ276 :ٍْٛ

ا٭ظ231 :ٍٛ
اي ٳةيٳْٵط268 :ٞ
ايلٸًُٜٞٸ295 :
ايعصً275 :ٞ
ايعٳٝٵِٕ بٔ ايكاًِ235،234،224 :
ايهابً268 :ٞ
ايهًُ270 : ٝ
ظوٜي271 :
ظٳٌٳٔ بٔ ٓا

ايرٛه178 :ٟ

ظٳٌٳٓٳ١ٹ ابٔ اسػري275 :٠
هٚؾ بٔ عةل ايوظ284 :ِٝ

املصادر واملزاجع
ايكوإٓ ايهو.ِٜ
 .1اشٛب ١اسٌا ٌ٥اسٗٓا ،١ٝ٥ايع ١َ٬اؿً ٞاؿٌـٔ بـٔ ًٜٛــ بـٔ اسطٗـو ،قـلّ يـ٘
ايِٝف ق ٞايل ٜٔاساَكاَْ ،ٞطةع ١اـٝاّ ،قِ اسكلًٖ1401( ،١ـ).
 .2ا٫ظحصاط ،امحل بـٔ عًـ ٞبـٔ ابـ ٞطايـت ايطاًـ ،ٞجعًٝكـاد ايٌـٝل قُـل
باقو اـوًإَ ،طةع ١ايٓعُإ ،ايٓصـ اُ٫وف.)ّ1966( ،
 .3اهُاك ايكًٛث ،اؿٌٔ بٔ قُل ايـل ،ًُٜٞاْحِـاهاد ايِـوٜـ ايوٗـ ،ٞقـِ
اسكلًٖ1415( ،2 ،١ـ).
 .4اً٫حةٔـــاه يف َـــا اؿحًــــ َـــٔ ا٫ؿةـــاهُ ،ـــٝف ايطا٥ؿـــ ١قُـــل بـــٔ اؿٌـــٔ
ايطًٛــ ،ٞؼكٝــل ايٌـٝل ظٌــٔ اسًٛــ ٟٛاـوًــإ ،كاه ايهحــت اٱًــ،١َٝ٬
طٗوإٖ1390( ،ـ).
 .5ا٭َــاي ،ٞايِــٝف اسؿٝــل قُــل بــٔ قُــل ايعهــا ،ٟؼكٝــل اؿٌــني اًــحاكٚيٞ
ٚعًــ ٞانــا ايػؿــاهَِٓ ،ٟــٛهاد مجاعــ ١اسلهًــني ،قــِ اسكلًــ ،١طةعــ١
باٚ٫ؾٌٝخ ،كاه اسؿٝل ،بريٚدٖ1414( ،3 ،ـ).
 .6اْ٫حٔاه ،ايٌٝل ايِوٜـ اسوج٘ـ ٢عًـ ٢بـٔ اؿٌـني اسًٛـ ،ٟٛؼكٝـل ِْٚـو
َ ١ًٌ٪ايِٓو اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني ،قِ اسكلًٖ1415( ،١ـ).
 .7بٔا٥و ايلهشاد ايها ٣يف ؾ٘ا ٌ٥آٍ قُل ،يًركـ ١اؾًٝـٌ قُـل بـٔ اؿٌـٔ
بـٔ ؾـوٚق ائــؿاه ،جٔـعٝػ ٚؼكٝــل َـريىا قٌـٔ نٛشــ٘ بـاغَِٓ ،ٞــٛهاد
ا٭عًُ ،ٞطٗوإٖ1404( ،ـ).
 .8ايةٝإ ،ايِٗٝل ا٭ ٍٚقُل بٔ َهـ ٞايعـاًَ ،ٞؼكٝـل ايِـٝف قُـل اؿٌـ،ٕٛ
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قكلٖ1412( ،1 ،ـ).
 .9ؼوٜــو ا٫ظهــاّ ايِــوع ١ٝعًــَ ٢ــنٖت اَ٫اَٝــ ،١ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞاؿٌــٔ بــٔ
ًٜٛــ ،ؼكٝــل إبــواٖ ِٝايةٗــاكهًٌ٪َ ،ٟــ ١اَ٫ــاّ ائــاكم ،قــِ اسكلًــ،١
ٖ1420( ،1ـ).
 .10ؼـ ايعك ٍٛعٔ آٍ ايوً ،ٍٛايِٝف ايرك٘ اؿٌٔ بٔ عً ٞبـٔ اؿٌـني ُـعة١
اؿوآْ ،ٞعع٘ عً ٞانا ايػؿاه ١ًٌ٪َ ،ٟايِٓو اٱً ،َٞ٬قِ اسكلً،١
ٖ1404( ،2ـ).
 .11ؽوٜض ا٫ظاكٜـز ٚا٫ذـاه ،مجـاٍ ايـل ٜٔايـنًٜع ،ٞؼكٝـل عةـل اهلل بـٔ عةـل
ايومحٔ ايٌعل ،كاه ابٔ ؿيمي ،١ايوٜاضٖ1414( ،1 ،ـ).
 .12جننو ٠ايؿكٗـا ،٤ايعَ٬ـ ١اؿًـ ٞاؿٌـٔ بـٔ ًٜٛــ بـٔ اسطٗـو ،ؼكٝـل ِْٚـو
َ ١ًٌ٪آٍ ايةٝخ  ٱظٝا ٤ايرتاس ،قِ اسكلًٖ1414( ،1 ،١ـ).
 .13ايحؿٌـري اسٌٓــٛث إىل اَ٫ــاّ ايعٌـهو ،ٟؼكٝــل َلهًــ ١اَ٫ـاّ اسٗــل ،ٟقــِ
اسكلًٖ1409( ،1 ،١ـ).
 .14جؿٔــًٚ ٌٝــا ٌ٥ايِــٝع ١إىل ؼٔــٌَ ٌٝــا ٌ٥ايِــوٜع ،١ايؿكٝــ٘ احملـلس ايِــٝف
قُــل بــٔ اؿٌــٔ اؿــو ايعــاًًٌَ٪َ ،ٞــ ١آٍ ايةٝــخ ٭ظٝــا ٤ايــرتاس ،قــِ
اسكلًٖ1414( ،2 ،١ـ).
 .15متٗٝل ايكٛاعل ،ىٜـٔ ايـل ٜٔبـٔ عًـ ٞايعـاًَ ٞايِـٗٝل ايرـاْ ،ٞؼكٝـل َهحـت
ا٫عـ ّ٬اً٫ــ َٞ٬ؾــوع ؿواًـإَ ،هحةــ ١ا٫عــ ّ٬اٱًـ ،َٞ٬قــِ اسكلًــ،١
ٖ1416( ،1ـ).
 .16ايحٓكــٝػ يف ُــوؾ ايعــو ٠ٚايــٛذك ،٢جكوٜــو عــز ايٌــٝل اـــ ٞ٥ٛنحةــ٘ ايِــٗٝل
ايِٝف عً ٞايػو ١ًٌ٪َ ،ٟٚاظٝا ٤آذـاه اَ٫ـاّ اــ ،ٞ٥ٛقـِ اسكلًـ،2 ،١
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(ٖ1326ـ).
 .17جٗنٜت ا٫ظهاُّٝ ،ف ايطا٥ؿ ١اب ٞشعؿو قُل بٔ اؿٌٔ ايطًٛـ ،ٞؼكٝـل
اؿصــ ١ايٌــٝل ظٌــٔ اسًٛــ ٟٛاـوًــإ ،كاه ايهحــت اٱًــ ،١َٝ٬طٗــوإ،
(ٖ1390ـ).
 .18شاَع اسكآل يف ُوؾ ايكٛاعـل ،ايِـٝف عًـ ٞبـٔ اؿٌـني ايهونـ ،ٞؼكٝـل
ِْٚو َ ١ًٌ٪آٍ ايةٝخ  ٭ظٝا ٤ايرتاس ،قِ اسكلًٖ1408( ،1 ،١ـ).
 .19شٛاٖو ايه ،ّ٬ايِٝف قُل ظٌٔ ايٓصؿ ،ٞؼكٝل ايِٝف عةاَ ايكٛشـاْ،ٞ
كاه ايهحت اٱً ،١َٝ٬طٗوإ.)ْ1365( ،2 ،
 .20ظاُ ١ٝاسهاًت ،ايٌٝل قُل نـاظِ ايطةاطةـا ٞ٥ايٝـيك ،ٟاٚؾٌـٝخ ًٌَ٪ـ١
إمساعًٝٝإ يًطةاع ،١قِ اسكلً ،١ايطةع ١اؿصوٖ1378( ،١ٜـ).
 .21اؿـــلا٥ل ايٓاٗـــو ٠يف اظهـــاّ ايعـــرت ٠ايطـــاٖو ،٠ايِـــٝف ًٜٛــــ ايةعواْـــ،ٞ
َ ١ًٌ٪ايِٓو اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني ،قِ اسكلً.١
 .22اـٔــاٍ ،ايِــٝف ائــلٚم قُــل بــٔ عًــ ٞبــٔ اؿٌــني بــٔ بابٜٛــ٘ ايكُــ،ٞ
ٓعع٘ عً ٞانا ايػؿاهَِٛٓ ،ٟهاد مجاع ١اسلهًـني ،قـِ اسكلًـ،1 ،١
(ٖ1403ـ).
 .23اـــ٬فُ ،ــٝف ايطا٥ؿــ ١قُــل بــٔ اؿٌــٔ ايطًٛــ ،ٞؼكٝــل ِْٚــو ًٌَ٪ــ١
ايِٓو اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني ،قِ اسكلًٖ1407( ،١ـ).
 .24ايله َٚايِوع ١ٝيف ؾكـ٘ اَ٫اَٝـ ،١ايِـٗٝل ا٭ ٍٚقُـل بـٔ َهـ ٞايعـاًَ،ٞ
ؼكٝل َ ١ًٌ٪ايِٓو اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًـني ،قـِ اسكلًـ،2 ،١
(ٖ1417ـ).
 .25كعا ِ٥اٱً ،ّ٬اب ٛظٓٝؿ ١ايٓعُإ بـٔ قُـل بـٔ َٓٔـٛه ايحُُٝـ ٞاسػوبـ،ٞ
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ؼكٝل آٓـ بٔ عً ٞآػو ؾ ،ٞ٘ٝكاه اسعاهفَٔ ،وٖ1383( ،ـ).
 .26منو ٣ايِـٝع ١يف اظهـاّ ايِـوٜع ،١ايِـٗٝل ا٭ ٍٚقُـل بـٔ َهـ ٞايعـاًَ،ٞ
ؼكٝـــل ًٌَ٪ـــ ١آٍ ايةٝـــخ ٱظٝـــا ٤ايـــرتاس اٱًـــ ،َٞ٬قـــِ اسكلًـــ،1 ،١
(ٖ1419ـ).
 .27ايوًا ٌ٥ايحٌـع ،احملكـل اؿًـ ٞشعؿـو بـٔ اؿٌـٔ ،ؼكٝـل هٗـا اً٫ـحاك،ٟ
َهحة ١اسوعِ ،ٞقِ اسكلًٖ1413( ،1 ،١ـ).
 .28هًا ٌ٥ؾكٗ ،١ٝايِٝف ا٭عظِ َوج٘ ٢أْ٫اه ،ٟؾٓ ١ؼكٝـل جـواس ايِـٝف
ا٭عظِ ،اس٪متو ايعاس ٞمبٓاًة ١ايننو ٣اس ١ٜٛ٦ايراْ ١ٝس٬ٝك ايِٝف أْ٫اه،ٟ
قِ اسكلًٖ1413( ،1 ،١ـ).
 .29هٜـاض اسٌــا ،ٌ٥ايٌـٝل عًــ ٞايطةاطةـا ،ٞ٥ؼكٝــل ًٌَ٪ـ ١ايِٓــو اٱًــَٞ٬
ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني ،قِ اسكلًٖ1412( ،1 ،١ـ).
 ًٔٓ .30ايلاه قط  ،اؿاؾظ عً ٞبٔ عُـو ،ظككـ٘ فـل ٟبـٔ َٓٔـٛه بـٔ ًـٝل
ايِٛه ،٣كاه ايهحت ايعًُ ،١ٝبريٚدٖ1417( ،1 ،ـ).
 .31ايٌٓٔ ايها ،٣امحل بٔ اؿٌني بٔ عً ٞايةٗٝك ،ٞكاه ايؿهو ،بريٚد.
 ًٔٓ .32ايٌٓـا ،ٞ٥امحـل بـٔ ُـعٝت بـٔ عًـ ،ٞاٚؾٌـٝخ كاه ايؿهـو ،بـريٚد،
ٖ1348( ،1ـ).
ُ .33وؾ ْٗض اية٬غ ،١ابٔ اب ٞاؿلٜل ،ؼكٝل قُـل ابـ ٛايؿ٘ـٌ إبـواٖ ،ِٝكاه
اظٝا ٤ايهحت ايعوبَٔ ،١ٝو.)ّ1959( ،1 ،
ٓ .34ــعٝػ ايةـــاه ،ٟقُــل بــٔ إمساعٝــٌ بــٔ اسػــري ،٠كاه ايؿهــو يًطةاعــ،١
بـــريٚد ،طةعـــ ١باٚ٫ؾٌـــٝخ عـــٔ طةعـــ ١كاه ايطةاعـــ ١ايعـــاَو ٠باًـــحاْة،ٍٛ
(ٖ1401ـ).
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ٓ .35عٝػ ًٌَِ (اؾاَع ائـعٝػ)ٌَ ،ـًِ بـٔ اؿصـاط ايٌٓـٝابٛهَ ،ٟكابًـ١
عً ٢علٌْ ٠ـ ،١كاه ايؿهو بريٚد ،اٚؾٌخ طةع ١ايعاَو ٠باًحاْة.ٍٛ
 .36عل ٠ايلاعٚ ٞايٓصاؾ اسٌاع ،ٞامحـل بـٔ ؾٗـل اؿًـٓ ،ٞـعع٘ امحـل بـٔ
ؾٗل اؿًٓ ،ٞعع٘ امحل اسٛظل ٟايكَُ ،ٞهحةٚ ١شلاْ ،ٞقِ اسكلً.١
 .37ايعو ٠ٚايٛذك ،٢ايٌٝل قُل ناظِ ايطةاطةا ٞ٥ايٝـيك ،ٟعًٗٝـا جعًٝكـ ١ايٌـٝل
اب ٞايكاًِ اـ ،ٞ٥ٛايٓصـ اُ٫وفَ ،طةع ١ا٫كاثٖ1401( ،ـ).
 .38عًٌ ايِوا٥ع ،ايِٝف ائلٚم قُل بٔ عًـ ،ٞجكـل ِٜايٌـٝل قُـل ٓـاكم
عو ايعًَِٛٓ ،ّٛهاد اسهحة ١اؿٝله ،١ٜايٓصـ اُ٫وفٖ1385( ،ـ).
 .39عــٛاي ٞايً٦ــاي ٞايعيٜيٜــ ،١قُــل بــٔ عًــ ٞبــٔ إبــواٖ ِٝا٫ظٌــا ٞ٥ابــٔ ابــٞ
مجٗٛه ،ؼكٝل اقا فحيب ايعواقَ ،ٞطةعـً ١ـٝل ايِـٗلا ،٤قـِ اسكلًـ،1 ،١
(ٖ1403ـ).
 .40غا ١ٜاسواك يف ُوؾ ْهخ ا٫هُـاك ،قُـل بـٔ َهـ ٞايعـاًَ ٞايِـٗٝل ا٭،ٍٚ
ؼكٝل هٗا اسـحـاهٚ ٟآؿـوَ ،ٜٔونـي ا٭عـاس ٚايلهاًـاد اٱًـ ،١َٝ٬قـِ
اسكلًٖ1414( ،1 ،١ـ).
 .41ايػٝةُ ،١ـٝف ايطا٥ؿـ ١قُـل بـٔ اؿٌـٔ ايطًٛـ ،ٞؼكٝـل عةـاك اهلل ايطٗواْـٞ
ٚايِٝف عً ٞامحل ْآػًٌ٪َ ،ـ ١اسعـاهف اٱًـ ،١َٝ٬قـِ اسكلًـ،1 ،١
(ٖ1411ـ).
 .42ؾوا٥ل ا٭ٓ ،ٍٛايِٝف ا٭عظِ َوج٘ ٢أْ٫اه ،ٟفُع ايؿهـو اٱًـ،َٞ٬
(ٖ1419ـ).
 .43قٛاعل ا٫ظهاّ ،اؿٌٔ بٔ ًٜٛـ بٔ اسطٗو ايع ١َ٬اؿً ١ًٌ٪َ ،ٞايِٓـو
اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني بكِ اسكلًٖ1413( ،1 ،١ـ).
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 .44ايهايف ،ذك ١اٱً ّ٬قُل بٔ ٜعكـٛث بـٔ إًـعام ايهًـٓ ، ٝـعع٘ ٚعًـل
عً ٘ٝعً ٞانا ايػؿاه ،ٟكاه ايهحت اٱً ،١َٝ٬طٗوإٖ1388( ،3 ،ـ).
 .45نحــاث ايٌــوا٥و ،ايِــٝف قُــل بــٔ َٓٔــٛه بــٔ امحــل بــٔ اكهٜــٍ اؿًــ،ٞ
ًٌَ٪ــ ١ايِٓـــو اٱًـــ َٞ٬ايحابعـــ ١ؾُاعـــ ١اسلهًـــني ،قـــِ اسكلًـــ،2 ،١
(ٖ1410ـ).
 .46نحاث ايطٗاه ،٠ايِٝف ا٭عظِ َوج٘ ٢أْ٫اه ،ٟؼكٝل ؾٓ ١جـواس ايِـٝف
ا٭عظِ ،فُع ايؿهو اٱً ،َٞ٬قِ اسكلًٖ1428( ،3 ،١ـ).
 .47نحــاث اسهاًــت ،ايِــٝف ا٭عظــِ َوج٘ــ ٢أْ٫ــاه ،ٟؾٓــ ١ؼكٝــل جــواس
ايِٝف ا٭عظِ ،فُع ايؿهو اٱً ،َٞ٬قِ اسكلًٖ1420( ،3 ،١ـ).
 .48نؿا ١ٜا٭ٓ ،ٍٛاٯؿْٛل قُل نـاظِ اـواًـاْ ،ٞؼكٝـل ًٌَ٪ـ ١آٍ ايةٝـخ
ٱظٝا ٤ايرتاسٖ1409( ،1 ،ـ).
 .49نُاٍ ايلٚ ٜٔمتاّ ايٓعُ ،١ايِٝف ائلٚم قُل بٔ عً ٞبٔ اؿٌني ايكُـ،ٞ
ٓعع٘ ٚعًل عً ٘ٝعً ٞانـا ايػؿـاهًٌ٪َ ،ٟـ٘ ايِٓـو اٱًـ ،َٞ٬مجاعـ١
اسلهًنيٖ1405( ،1 ،ـ).
 .50يٌــإ ايعــوث ،مجــاٍ ايــل ٜٔبــٔ َٓظــٛه ا٫ؾوٜكــِْ ،ٞــو ٠باٚ٫ؾٌــٝخ اكث
اؿٛى ،٠قِ اسكلً ،١ايطةع ١اسٔوٖ1405( ،١ٜـ).
 .51اسةٌ ٛيف ؾك٘ اَ٫اَُ ،١ٝـٝف ايطا٥ؿـ ١قُـل بـٔ اؿٌـٔ ايطًٛـٓ ،ٞـعع٘
ايٌـــٝل قُـــل جكـــ ٞايهِـــؿ ،ٞاسهحةـــ ١اسوج٘ـــ ١ٜٛٱظٝـــا ٤آذـــاه اؾعؿوٜـــ،١
(ٖ1387ـ).
 .52فُع اييٚا٥ل َٓٚةع ايؿٛا٥ل ،اؿاؾظ عً ٢بٔ اب ٞبهو اهلٝرُـ ،ٞكاه ايهحـت
ايعًُ ،١ٝبريٚدٖ1408( ،ـ).
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 .53احملً ،٢عً ٞبٔ امحل بٔ ًعٝل بٔ ظيّ ،كاه ايؿهو ،بريٚد.
 .54كحًـــ ايِــٝع ،١ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞاؿٌــٔ بــٔ ًٜٛـــ ،ؼكٝــل ًٌَ٪ــ ١ايِٓــو
اٱً َٞ٬ايحابع ١ؾُاع ١اسلهًني ،قِ اسكلًٖ1412( ،1 ،١ـ).
ٌَ .55ـحٓل ايِـٝع ١يف اظهـاّ ايِـوٜع ،١اسـٛىل امحـل بـٔ قُـل َٗـل ٟايٓواقــ،ٞ
ؼكٝل ِْٚو َ ١ًٌ٪آٍ ايةٝخ ٱظٝا ٤ايرتاس ،قِ اسكلًٖ1415( ،1 ،١ـ).
ٌَٓ .56ل امحـل ،امحـل بـٔ ظٓةـٌ ،كاه ٓـاكه ،بـريٚد ،بٗاَِـ٘ َٓحــت نٓـي
ايعُاٍ.
َٔ .57ــةاؾ ايؿكٝــ٘ ،آقــا هٗــا اهلُــلاْ ،ٞطةعــ ١ظصوٜــَٔ ،١ــٛه ٠باٚ٫ؾٌــٝخ
اْحِاهاد َهحة ١ايٓصاؾ ،طٗوإ.
 .58اسٔٓـ ،قُل بـٔ ابـُ ٞـٝة ١بـٔ إبـواٖ ِٝايهـٛيف ايعةٌـٗ ،ٞـةط٘ ا٭ًـحام
ًــعٝل ايًعــاَّ ،هحــت ايلهاًــاد ٚايةعــٛس يف كاه ايؿهــو ،بــريٚد،1 ،
(ٖ1409ـ).
َ .59عاْ ٞا٫ؿةاه ،يًِٝف اؾ ً ٌٝقُـل بـٔ عًـ ٞبـٔ اؿٌـني بـٔ بابٜٛـ٘ ايكُـٞ
ائــلٚم ،جٔــعٝػ عًــ ٞانــا ايػؿــاه ،ٟمجاعــ ١اسلهًــني ،قــِ اسكلًــ،١
(ٖ1379ـ).
 .60اسعحـا يف ُــوؾ اسـحٔــو ،احملكــل اؿًــ ٞشعؿـو بــٔ اؿٌــٔ ،ظككــ٘ عــلَ ٠ــٔ
ا٫ؾاًٌٗٝ ١ًٌ٪َ ،ل ايِٗلا ،٤قِ اٜوإٖ1364( ،ـ ْ).
 .61اسعصــِ ايهــةريً ،ــًُٝإ بــٔ امحــل ايطااْــ ،ٞظككــ٘ محــل ٟعةــل اجملٝــل
ايًٌؿ ،ٞكاه اظٝا ٤ايرتاس ايعوب ،ٞبريٚد.2 ،
 .62اسػ  ،قُل بٔ عةل اهلل بٔ امحـل بـٔ قلاَـ ،١بعٓاٜـ ١مجاعـَ ١ـٔ ايعًُـا،٤
باٚ٫ؾٌخ كاه ايهحاث ايعوب ،ٞبريٚد.
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 .63اسكٓع ،ايِٝف ائلٚم قُـل بـٔ عًـ ٞبـٔ اؿٌـني ايكُـ ،ٞايحعكٝـل ،ؾٓـ١
ايحعكٝل ايحابع ١س ١ًٌ٪اَ٫اّ اهلاك ،ٟقِ اسكلًٖ1415( ،١ـ).
َ .64ــٔ  ٫و٘ــو ٙايؿكٝــ٘ ،ايِــٝف اؾًٝــٌ قُــل بــٔ عًــ ٞبــٔ اؿٌــني ايكُــٞ
ائــلٚمٓ ،ــعع٘ ٚعًــل عًٝــ٘ عًــ ٞانــا ايػؿــاهَِٓ ،ٟــٛهاد مجاعــ١
اسلهًني ،قِ اسكلً.2 ،١
َٓ .65حٗ ٢اسطًت يف ؼكٝل اسنٖت ،ايع ١َ٬اؿً ٞاؿٌٔ بٔ ًٜٛـ بـٔ عًـ،ٞ
فُع ايةعٛس اٱًَِٗ ،١َٝ٬ل ،اٜوإٖ1412( ،1 ،ـ).
ًَٛ .66ــٛع ١ابــٔ اكهٜــٍ اؿًــ ،ٞؼكٝــل ايٌــٝل قُــل َٗــل ٟايٌــٝل ظٌــٔ
اسًٛـــ ٟٛاـوًــــإ ،ايعحةــــ ١ايعًٜٛـــ ١اسكلًــــ ،١ايٓصـــــ اُ٫ــــوف،1 ،
(ٖ1429ـ).
 .67ايٓآــوٜاد ،ايٌــٝل ايِــوٜـ اسوج٘ــ ٢عًــ ٢بــٔ اؿٌــني اسًٛــ ،ٟٛؼكٝــل
َونــي ايةعــٛس ٚايلهاًــاد ايعًُٝــ ،١هابطــ ١ايركاؾــٚ ١ايع٬قــاد اٱًــ١َٝ٬
َلٜو ١ٜايرتمجٚ ١ايِٓو ،طٗوإٖ1417( ،ـ).
ْٗ .68ا ١ٜا٫ظهاّ يف َعوؾ ١ا٫ظهاّ ،ايع ١َ٬اؿً ٞاؿٌٔ بـٔ ًٜٛــ ،ؼكٝـل
ايٌٝل َٗل ٟايوشا ١ًٌ٪َ ،ٞ٥امساعًٝٝإ ،قِ اسكلًٖ1410( ،2 ،١ـ).
 .69ايٓـٛاكه ،ايٌــٝل ؾ٘ــٌ اهلل بــٔ عًــ ٞاؿٌـ

ايواْٚــل ،ٟؼكٝــل ًــعٝل هٗــا

عً ٞعٌهو ،ٟكاه اؿلٜز ،قِ اسكلًٖ1377( ،1 ،١ـ).
 .70ايٓٛه ايٌاطع يف ايؿك٘ ايٓـاؾع ،ايِـٝف عًـ ٞبـٔ قُـل هٗـا ناُــ ايػطـا،٤
َِٓٛهاد طًٝعْٛ ١ه ،قِ اسكلًٖ1430( ،1 ،١ـ).
 .71ايـــٛايف ،قُـــل قٌـــٔ ايؿـــٝت ايهاُـــاْ ،ٞؼكٝـــل ٗـــٝا ٤ايـــل ٜٔاؿٌـــٝ
آ٫ؿٗاَْ ،ٞهحة ١اَ٫اّ اَري اسَٓ٪ني ايعاَ ١بآؿٗإٖ1406( ،1 ،ـ).
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