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قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة
بػٓ اهلل اٍطمحٗ اٍطسٓ٠
إَّ٘ احلْدددس هلل سلْدددسٕٝ ٜػدددتغٕٝ ٖٛ٠ػدددتؾقطٕٝ ، ٜغدددٞش بدددشهلل ّدددٗ ؾدددطٝض
إٔقػٖش  ّٗٝغ٩٠شت أعْشٍٖش ٟٚ ّٗ ،دس ٜاهلل فدم ّطدُ ٍدّٝ ، ٛدٗ ٟطدَُ
فم ٙشز. ٍٛ ٢
ٝأؾددٚس أ٘ إ إٍدد ٛإإ اهلل ٝسددس ٜإ ؾددطٍ ًٟددٝ ، ٛأؾددٚس أَّ٘ ذلْددسا ع ددسٜ
ٝضغ ٍٛٞصَ ٥اهلل عَ ٝ ٛ٠عَ ٥آٍٝ ٛصش ٝ ٛغَٓ تػَْ٠ش ىجريا
( ٟش أٟٚش اٍص ٟٗآّٖٞا اتنٞا اهلل سه تنشتٝ ٛإ ومٞتٗ إإ ٝإٔتٓ ّػَْ٘ٞ
( ٟش أٟٚش اٍٖشؽ اتنٞا ضبيٓ اٍص ٢خَنيٓ ّٗ ٕقدؼ ٝاسدسٝ ٣خَده ّٖٚدش
ظٝدٚددش ٝبددح ّْٖٚددش ضدددشإ ىددجريا ٕٝػددشٝ ٧اتنددٞا اهلل اٍددص ٢تػددش ٍ٘ٞ٧بددٛ
ٝاألضسشٔ إ٘ اهلل ىش٘ عَ٠يٓ ضم ٠ش
( ٟدددش أٟٚدددش اٍدددص ٟٗآّٖدددٞا اتندددٞا اهلل ٝمٍٞدددٞا مدددٞإ غدددسٟسا ٟصدددَك ٍيدددٓ
أعْشٍيٓ ٟٝؾقدط ٍيدٓ شٕدٞبيٓ ّٝدٗ ٟهللدػ اهلل ٝضغد ٍٛٞفندس فدشظ فدٞظا
عظْ٠ش .
أّش بغس..
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د .علي احلمادي

فإَّ٘ ؾطٟغ ٤اهلل اخلشٍس ٣مشْ٨د ٤عَد ٥ضعشٟدّ ٤نشصدس اخلَده د اٍدساض،ٟٗ
ٝترتىع ٙدص ٜاٍطعشٟد ٤عَد ٥مشعدس ٣قن٠ده ا،صدشنّٝ ،دٗ ا،صدشن زض٧
ا،قشغس.
ٝث ددل ٍغَْددش ٧اٍؿددطٟغ ٤بشإغددتنطا ٧اٍتددشٔ ألسيددشٔ اٍؿددطٟغ ٤د ّٞاضزٙددش
ٕٝصٞصددٚش أَّ٘ قن٠دده ا،صددشن ٟيدد ٘ٞبتؿددطٟػ األسيددشٔ اٍ د قق د
عَ ٥اٍٖشؽ زٕٝ ،ٖٟٓٚقٞغدٝ ،ٓٚعندٝ ،ٓ،ٞإٔػدشٝ ،ٓ،أّدٞاٝ ،ٓ،تُغدطل
ٙص ٜاخلْؼ بيَ٠شت ا،نشصس اٍؿطع. ٤٠
ٝتتقدددشٝت ضتدددا ٙدددص ٜاٍيَ٠دددشت فْٖٚدددش اٍطدددطٝضّٖٚٝ ، ٢دددش احلدددشد، ١
ٝآخطٙش اٍتشػ٠ين .
ٟٝي ٘ٞقن٠ه ا،صشن ىصًٍ بسض ٧ا،قشغس اٍ تَشه ضدطضا بدشخلَه

ٍّ ّٗ اٍيَ٠شت اخلْؼ اٍ غ ه شىطٙش .
د أ٢
ٝإَّ٘ ّٗ ّْٚشت عَٓ اٍؿطٟغ ٤اٍ تتهللََّدا ّدٗ ا،تصدسٍَ ٢قتد ٦ٞاةسش د٤
بٚددش ّغطفدد ٤ا٠،ددعا٘ اٍؿددطع ١اٍددصُٟ ٢غْددُ بدد ٛعٖددس تغددشض
بغطدددٚش  ،أ ٝتغدددشض

ا،قشغد دس فْ٠دددش بٖٚ٠دددش  ،أ ٝاٍتغدددشض

ا،صددشن ّددػ
اٍٞامدددػ بد د

ا،صشن ٝا،قشغس .
ٝمس تطدْٖل ىتدا اٍنٞاعدس اٍقن٠ٚدٝ ٤األصدٝ ٤٠ٍٞا،نشصدس٤ٟ

َدّ ٤دٗ

اٍنٞاعددس اٖ،جددٞض ٣اٍ د ُٟػددتغش٘ بٚددش عٖددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ٝا،قشغددس
ا،تغشضض ّٗ ; ٤أدُ ّغطف ٤األٝىل ّٖٚش عٖس اٍتعاسٓ .
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ٝد ٙصا اٍغصط ىجُدطت اٍدسعٞات اٖ،شزٟد ٤بطدطٝض ٣اٍغٖشٟد ٤بشٞ،اظٕد ٤بد
ا،صدشن ٝا،قشغددس ا،تغشضضدّٝ ، ٤ددٗ ٙدعإ ٧اٍددسعشّ ٣دٗ غددشض د ّٞاظٕتددٛ
عَٙ ٥ساٝ ٤ٟزضاّ ٤ٟطاع٠ش ّدش مدطَّضٝ ٜمغَّدس ٜاٍغَْدش ٧اٍطبدشّٕ ٘ٞ٠دٗ فطغدش٘
فطدُ
َّ
ٙصا ا٠،دسا٘ ّٝ ،دّٖ ٓٚدٗ غدشض د ّٞاظٕتدٝ ٛفده ا،دٝ ٦ٞاٍتؿد; ١ٚ
اٍهللطٟهٝ ،تٖيَّا عٗ اٍصطاط  ،فغهللَّدُ ّدش اعتدا ٜاٍؿدطؼ ٝ ،اعتدا ّدش
عهللََّ. ٛ
ٝإسظل أثٖش ٧مطا٧ت ١د ىجريٍ ّٗ اٍٖٞاظِ ا،غشصط ٣أَّ٘ اٍغَْدشٟ ٧غتٖد٘ٞ
عٖش ٤ٟفش٨ن ٤بنٞاعس اٞ،اظٕ ٤ب ا،صدشن ٝا،قشغدس ; ّدٗ أددُ اإغدتغشٕ٤
بٚدددش د اٍتغدددطل عَددد ٥األسيدددشٔ اٍؿدددطعٍَٖ ٤٠دددٞاظِ اٍقن٠ٚدددٝ ٤اٍسعٟٞددد٤
ٝاٍػ٠شغ. ٤٠
ٕٝظدددطا ٍَْيشٕددد ٤اٍغَ٠ددد ٤اٍد د تت ٞأٙدددش مٞاعدددس اٞ،اظٕددد ٤بد د ا،صدددشن
ٝا،قشغددس د األسيددشٔ اٍؿددطعٍَٖ ٤٠ددٞاظِ فنددس ععّددل – بغددس اإغددتغشٕ٤
بدددشهلل اٞ،فددده -د ىتشبددد ٤عدددح عٖٕٞدددل ٍددد ٛبدددد ( مٞاعدددس اٞ،اظٕددد ٤بدد
ا،صددشن ٝا،قشغددس ٝ ،تهلل ٠نشتٚددش ا،غشصددطٝ ، ٣اةضددشف ٤اٍغَْ٠دد ٤اٍ د
مصستٚش ّٗ ىتشبٙ ٤صا اٍ شح تتذََّ ٥د أّط: ٟٗ
األ: ِٝ

ددػ اٍنٞاعددس اٍقن٠ٚددٝ ٤األصددٝ ٤٠ٍٞا،نشصددس ٤ٟا،تغَندد ٤بشٞ،اظٕدد٤

ب ا،صشن ا،تغشضض ٤فْ٠ش بٖٚ٠دش  ،أ ٝا،قشغدس ا،تغشضضدّ ٤دػ بغطدٚش ،
أ ٝا،صشن ٝا،قشغس ا،تغشضض. ٤
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ثشٕ٠ش  :اٍتْج ُ٠عَ ٥مٞاعدس اٞ،اظٕد ٤بأّجَد ٤تهلل ٠ن٠دّ ٤غشصدط ، ٣ادتٚدست
د تٖٟٞغٚش .
ٝمددس امتطددل

٠غدد ٤اٍ شددح أ٘ ٟيددّ ٘ٞيَّٕٞددش ّددٗ ّنسّددٝ ، ٤

ػدد٤

ّ شسح ٝ ،خشوم. ٤
شىطت د ا،نسّد ٤أ٠ْٙد ٤اٞ،ضدٞؼ ٝ ،غد ا اٍيتشبد ٤ف٠دٝ ، ٛاةضدشف٤
اٍغَْ٠د ٤اٍد ضّتٚدش ّدٗ ىتشبتددٝ ، ٛخهللد ٤اٍ شدح ّٝ ،دٖٚر اٍيتشبدد ٤د
اٍ شح .
ا ،شددح األ : ِٝتغطٟددك اٍنٞاعددس ٝ ،اٞ،اظٕددٝ ، ٤ا،صددشن ٝ ،ا،قشغددس ،
ٝف ٛ٠أضبغّ ٤هللشٍا :
ا،هللَا األ : ِٝتغطٟك اٍنٞاعس د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح .
ا،هللَا اٍجشٕ : ١تغطٟك اٞ،اظٕ ٤د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح .
ا،هللَا اٍجشٍح  :تغطٟك ا،صشن د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح .
ا،هللَا اٍطابػ  :تغطٟك ا،قشغس د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح .
ا ،شدددح اٍجدددشٕ : ١سدددشإت اٍتغدددشض

بد د ا،صدددشن ٝا،قشغدددس ّٝ ،غ٠دددشض

اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش ّٝ ،طدػ تنسٟطٙش ٝ ،ف ٛ٠أضبغّ ٤هللشٍا :
ا،هللَا األ : ِٝسشإت اٍتغشض

ب ا،صشن ّٝ ،غ٠شض اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش .

ا،هللَا اٍجشٕ : ١سشإت اٍتغشض

ب ا،قشغس ّٝ ،غ٠شض اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش .
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د .علي احلمادي

ا،هللَدددا اٍجشٍدددح  :سدددشإت اٍتغدددشض

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

بد د ا،صدددشن ٝا،قشغدددس ّٝ ،غ٠دددشض

اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش .
ا،هللَا اٍطابػ  :ا،طدػ د تنسٟط ا،صشن ٝا،قشغس .
ا ،شددح اٍجشٍددح  :مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ا،تغشضضددٝ ، ٤تهلل ٠نشتٚددش
ا،غشصطٝ ، ٣فّ ٛ٠هللَ ش٘ :
ا،هللَا األ : ِٝقص ُ٠أعَ ٥ا،صَشت ٝ ،إ٘ فشتل أزٕشْٙش .
ا،هللَا اٍجشٕ : ١تنس ٟٓا،صَش ٤اٍغشّ ٤عَ ٥ا،صَش ٤اخلشص. ٤
ا ،شددح اٍطابددػ  :مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،قشغددس ا،تغشضضددٝ ، ٤تهلل ٠نشتٚددش
ا،غشصطٝ ، ٣فّ ٛ٠هللَ ش٘ :
ا،هللَا األ : ِٝمشعس ٣إشا تغشضضل ّقػستش٘ ضٝع ١أعظْْٚش بشضتيدش
أخقْٚش .
ا،هللَا اٍجشٕ : ١مشعسُٟ ٣تشُْ اٍططض اخلشص بسفػ اٍططض اٍغشٔ .
ا ،شح اخلدشّؼ  :مٞاعدس اٞ،اظٕد ٤بد ا،صدشن ٝا،قشغدس ٝ ،تهلل ٠نشتٚدش
ا،غشصطٝ ، ٣فّ ٛ٠هللَ ش٘ :
ا،هللَا األ : ِٝزض ٧ا،قشغس ّنسَّٔ عَ ٥دَا ا،صشن .
ا،هللَا اٍجشٕ : ١ا،صَش ٤اٍطادش ٤تنسَّٔ عَ ٥ا،قػس ٣ا،طدٞس. ٤
ٟٝطتيع اٖٚ،ر اٍغَْ ١ا،ت ػ د ىتشب ٤اٍ شح عَ ٥اٍطىش٨ع اٍتشٍ: ٤٠
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د .علي احلمادي

أٝإ :

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

ددػ مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ٝا،قشغددس ّددٗ ىتددا اٍنٞاعددس

ٝاألصٝ ِٞا،نشصس .
ثشٕ٠دددش  :احلدددسٟح بإصلدددشظ عدددٗ ىدددُ مشعدددسٝ ، ٣امتصدددطت عَدددّ ٥غٖددد٥
اٍنشعسٝ ،٣أٙدٓ أٍقشهٚدش ٝ ،أزٍتٚدش ٝ ،تغْدست ٕندُ ىدمٔ أسدس اٍغَْدش٧
د ٝد ٛاٍسإٍ ّٗ ٤اٍسٍ ُ٠عَ ٥اٍنشعسٝ ; ٣مصدست ّدٗ شٍدً ب٠دش٘ عٖشٟد٤
أغمفٖش بإعْشِ مٞاعس اٞ،اظٕ. ٤
ثشٍجددش  :شىددط بغددب اٍتهلل ٠نددشت ا،غشصددط ٣عَدد ٥ىددُ مشعددسّ ٣ددٗ مٞاعددس
اٞ،اظٕدٝ ، ٤سطصددل عَد ٥اٍتٖٟٞددػ د دلددشِ اٍتهلل ٠ندشت ّ ،ددػ اٍتٖ ٠دد ٛإىل
إٔددد ١ق أمصدددس اإغتنصدددشٝ ٧احلصدددط ٝ ،أ٘ اٍتهلل ٠ندددشت تتدددساخُ بد د
اٍنٞاعس تساخم بٖ٠ش .
ضابغش  :إ أشىط ّٗ األمٞاِ ٝأزٍتٚش د سيٓ اٍٖشظٍ ٤إإ مدٝ ِٞزٍ٠دُ ّدٗ
اعتْس عَ ٥اٞ،اظٕٝ ، ٤ادتٚس د ب٠ش٘ ّش تطدك ٍ. ّٗ ١
خشّػش  :اٍتعّل بشٖٚ،ر اٍغَْ ١ا،ت ػ د عع ٝاآلٟشت اٍنطإٓٝ ، ٤٠ختدطٟر
األسشزٟح اٍٖ ٝ ، ٤ٟٞتٞث٠ه اٍٖنّ ّٗ ِٞصشزضٙش األصَ. ٤٠
أغددأِ اهلل م دد ِٞاٍغْددُ ٝاٍغقدد ٞعددٗ اخلهللددأ ٝاخلَددُ ٝ ،آخددط زعٞإددش أ٘
احلْس هلل ض اٍغشٝ ، ،صَ ٥اهلل عَٖ٠ ٕ ٥ش ذلْس ٝعَد ٥آٍدٝ ٛصدش ٛ
أ

غ .
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الوبحث األول

تغطٟك اٍنٞاعس ٝ ،اٞ،اظٕٝ ، ٤ا،صشن ٝ ،ا،قشغس
ٝف ٛ٠أضبغّ ٤هللشٍا:
الوطلب األول

تغطٟك اٍنٞاعس د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح
أوالً  :تعريف القىاعذ في اللغة .

اٍنٞاعس

ػ مشعس ١ٙٝ ، ٣د اٍَؾ : ٤أصُ اٍؿٝ ٧١أغشغد ٛاٍدصٟ ٢ندٔٞ

عَٝ ، ٛ٠مٞاعس اٍ ٠دل  :أغػدّٖٝ ، ٛد ٛمٍٞد ٛتغدشىل ( ٝإش ٟطفدػ إبدطآ٠ٙ
اٍنٞاعددس ّددٗ اٍ ٠ددل ٝإ)شع٠ددُ ٝ ،مٍٞدد ٛتغددشىل

( فددأت ٥اهلل بٖ٠ددشٕٓٚ

ّٗ اٍنٞاعس .
ثانياً  :تعريف القىاعذ في االصطالح .

اختَك اٍغَْدش ٧د تغطٟدك اٍنشعدس ٣د اإصدهللمح أٙد ١ىَ٠د ٤أٔ أؽَ ٠د٤
عَ ٥م: ٍٞ
اٍنددد ِٞاأل : ِٝأَّ٘ اٍنشعدددس ٣ىَ٠ددد ٤ضليدددٓ فٚ٠دددش عَددد ٥ىدددُ فدددطز ّدددٗ
أفطازٙش.
ٙٝصا اٍنّ ٞٙ ِٞصٙا

ٞٚض اٍغَْش. ٧

 ّٗٝتغطٟقشت اٍنشعس ٣عٖس ٙعإ ٧تغطٟك أب ١اٍ نش ٧اٍيق، ٢ٞش بإٔٚش (
مطدددد ٤٠ىَ٠ددددّ ٤ددددٗ س٠ددددح اؾددددتْش،ش بددددشٍن ٣ٞعَدددد ٥أسيددددشٔ دع٠٨ددددشت
ّٞضٞعٚش .
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ٟٝغطفٚش اجلطدشٕ ١بإٔٚش ( مط ٤٠ىَّٖ ٤٠هلل ن ٤عَ٥

٠ػ دع٠٨شتٚش .

ٝعطفٚش ابٗ اٍػ ي ١بن ( ٍٛٞاألّط اٍيَ ١اٍصٖٟ ٢هلل ده عَ٠د ٛدع٠٨دشت
ىجريٟ ٣ق ٓٚأسيشّٚش ّٖ. ٛ
اٍن ِٞاٍجشٕ : ١أَّ٘ اٍنشعس ٣أؽَ ٕ ; ٤٠ظطا ٍٞدٞز ا،ػتجٖ٠شت .
ٝشٙا إىل ٙصا اٍن ِٞبغب احلٖق. ٤٠
ٟن ِٞاحلْد ٢ٞاحلٖقد ١د تغطٟدك اٍنشعدس ( ٣سيدٓ أىجدط ٢إ ىَد١
ٖٟهلل ه عَ ٥أىجط دع٠٨شتٍ ٛتغطل أسيشّٚش ّٖ. ٛ
ٝاٍصددش٠ك ٙدد ٞاٍندد ِٞاأل ; ِٝأل٘ ٝصددك اٍنشعددس ٣بإٔٚددش ىَ٠دد ٤إ ٟطددطٜ
ختَك آسشز اجلع٠٨دشت عدٗ ّنتطد ٥اٍيَد ٝ ، ١اإغدتجٖشّ ٧دٗ اٍنشعدس٣
ٟطدػ إىل ٝصدك اخدتب بدُٟ ٝ ، ٛشتْدُ زخدّ ِٞدش اغدتجين قدل مٞاعدس
أخط. ٦
ٝتُغددطَّل اٍنشعدددس ٣اٍقن٠ٚددد ٤د اإصدددهللمح بإَّٔٚدددش ( سيدددٓ ىَددد ١فنٚددد١
ٖٟهلل ه عَ ٥فطٝؼ ىجري ّٗ ٣أبٞا رلتَق. ٤
ٝتُغطَّل اٍنشعس ٣األص ٤٠ٍٞد اإصهللمح بإَّٔٚش ( سيٓ ىَٟ ١تٞصدُ بدٛ
اٍقن ٛ٠إىل اغتٖ شط األسيشٔ اٍؿطع ٤٠اٍغَْ ّٗ ٤٠أزٍتٚش اٍتقص. ٤٠َ٠
الوطلب الثاني

تغطٟك اٞ،اظٕ ٤د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح .
أٝإ  :تغطٟك اٞ،اظٕ ٤د اٍَؾ. ٤
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اٞ،اظٕدددّ ٤ؿدددتنّ ٤دددٗ اٍقغدددُ َٝظََ٘ ُٟ ،ندددشِ ٝ :اظٕدددل بدد اٍؿدددّٞ ٩٠اظٕددد٤
ٝٝظإشٙٝ ،صا ٟٞاظ٘ ٙصا  :إشا ىش٘ عَ ٥ظٕت ، ٛأ ٝىش٘ ذلشش. ٟٛ
ٝتأت ١اٞ،اظٕ ٤د اٍَؾٍ ٤غسّ ٣غش٘ ّٖٚش  :ا،نشبَٝ ، ٤ا،غشزٍدٝ ، ٤اادششا،٣
ٝاٍطدشش٘ٝ ،اإعتساِٝ ،اإغتنشّ.٤
ثشٕ٠ش  :تغطٟك اٞ،اظٕ ٤د اإصهللمح .
ادتٚس اٍغَْش ٧ا،تنسّ ٘ٞد تأص٠ّ ُ٠عا٘ اٞ،اظٕ ٤ب ا،صشن ٝا،قشغدس
ا،تغشضضددّٝ ، ٤ددػ عٖددشٟت ٓٚبددصًٍ إإ إَّٔدد ١ق أمددك عَدد ٥تغطٟددك ذلددسز
،صهللَك اٞ،اظٕ ٤عٖس. ٓٙ
ٝاٍددصُٟ ٢ػددتدَب ّددٗ ىمّٚددٓ أَّ٘ اٞ،اظٕدد ٤تغددين ا،نشبَدد ٤ب د ا،صددشن
ا،تغشضضددددٝ ، ٤بدددد ا،قشغددددس ا،تغشضضددددٝ ، ٤بدددد ا،صددددشن ٝا،قشغددددس
ا،تغشضضٝ ،٤مثط ٣اٞ،اظٕ ١ٙ ٤تنس ٟٓاٍطادك ّٖٚش .
 ّٗٝتغطٟقشت ا،غشصطٍَْٞ ٟٗاظٕ: ٤
 -1تغطٟك اٍسىتٞض عْط بٗ صشن س٠ح عطَّل اٞ،اظٕ ٤بإٔٚش ( تؾَ٠دا
دشٕددا عَدد ٥دشٕددا ،أ :٢تؾَ٠ددا ّصددَش ٤عَدد ٥أخددط ،٦أّ ٝقػددس ٣عَدد٥
أخدددط ،٦أّ ٝقػدددس ٣عَدددّ ٥صدددَش ٤فتدددسضأ ،أّ ٝصدددَش ٤عَدددّ ٥قػدددس٣
فتذَا .
ٝممش ٟعخص عَ ٛ٠إٔ ٛق ٟغطل سن٠ند ٤اٞ،اظٕدٝ ٤إ دش شىدط مثدط ٣اٞ،اظٕد٤
 ١ٙٝاٍرتد٠ك ٝ ،اٍص ٢ع َّط عٖ ٛبد(تؾَ٠ا . ...
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 -2عدطَّل اٍددسىتٞض ع ددساهلل اٍيْددشٍ ١اٞ،اظٕدد ٤بإَّٔٚددش ( ا،قشضددَ ٤ب د
ا،صشن ا،تغشضضٝ ٤ا،تعامحٍ ٤تنس ٟٓاألٝىل بشٍتنسّٖٚ ٟٓش .
ٝممددش ٟعخدددص عَددد ٥اٍتغطٟدددك اٍتيددطاض بدد ٝصدددق ٍَْصدددشن ْٙٝ ،دددش
ا،تغشضضٝ ٤ا،تعامحٝ ، ٤األٝىل اإمتصشض عَ ٥أسسْٙش .
ٝاألمددط د تغطٟددك اٞ،اظٕدد ٤د ٕظددط ٢تغطٟقٚددش بددد( ا،نشبَدد ٤بد ا،صددشن
ٝا،قشغس ّٗ أدُ اٍتغطل عَ ٥اٍطادك ّٖٚش .
الوطلب الثالث

تغطٟك ا،صشن د اٍَؾ ٝ ٤اإصهللمح
أٝإ  :تغطٟك ا،صشن د اٍَؾ. ٤
ا،صدددشن

دددػ ّصدددَش ٝ ، ٤ا،صدددَش ٤د اٍَؾددد، ٤دددش إ ممدددش٘ سن٠نددد١

ٝدلشظ: ٢
اة ددمو احلن٠نددٙ ١دد ٞاغددتغْش،ش فغٖدد ٥اٖ،قغدد ٝ ٤اٍصددمح ٝ ،اٍصددمح
ضددس اٍقػددشز ُٟ ،نددشِ  :صَددَك اٍؿددٟ ٧١ص دَمك صددَٞسش ّ ،جددُ زخددُ ٟددسخُ
زخٞإ .
ٝاة مو اجملشظ ٞٙ ٢اغتغْشِ ا،صدَشٝ ٤إضاز ٣اٍقغدُ اجلشٍدا ٍَْٖقغد; ٤
ّجُ إ ممٚدش عَد ٥اٍتذدشض ٣ا،عزٟد ٤إىل سصد ِٞاٍدطبك ٙٝ ،دصا دلدشظ ّدٗ
بش إ مو اٍػ ا عَ ٥ا،ػ ا .
ثشٕ٠ش  :تغطٟك ا،صشن د اإصهللمح .
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عدد دطَّل اٍغَْددددش ٧ا،صددددَش ٤د اإصددددهللمح بتغطٟقددددشت رلتَقددددٟٝ ، ٤ددددط٦
اٍددددسىتٞض ّصددددهللق ٥ظٟددددس أَّ٘ ا،صددددَش ٤إ قتددددشز إىل تغطٟددددك ; ٕظددددطا
ٍٞضددٞسٚش ٝ ،تغطٟددك ا،صددَشٟ ٤ددصىط ٜاألصدد ٘ٞ٠ٍٞد ّ شددح اٖ،شغددا
ّددٗ ىتددش اٍن٠ددشؽ ٝ ،د اإغتصددمح عَدد ٥اعت ددشض ىٕٞدد ٛزٍدد٠م ّددٗ
األزٍ ٤ا،دتَك فٚ٠ش ٟٝ ،مس اٍٖشهط د تغطٟقدشت اٍغَْدشٍَْ ٧صدَش ٤أَّ٘
،ش ثمث ٤إ ممشت :
اة مو األ : ِٝإ ممٚش عَ ٥اٍػ ا ا،عز ٢إىل ّنصٞز اٍؿطؼ .
ٝممددٗ عطَّفٚددش بٚددصا اة ددمو أبدد ٞسشّددس اٍؾعاٍدد ١س٠ددح ع دطَّل ا،صددَش٤
بإَّٔٚش ( ااشفظ ٤عَّ ٥نصٞز اٍؿطؼ .
ٝفصَّددُ تغطٟقدد ٛبنٍٞددّٝ ( ٛنصددٞز اٍؿددطؼ ّددٗ اخلَدده

ػددٙٝ ، ٤دد ٞأ٘

ضلق عَ ٓٚ٠زٕٝ ٖٟٓٚقػٝ ٓٚعنَٕٝ ٓٚػَّٝ ٓٚش ، ٓ،فيُ ّش ٟتطْٗ
سقدد ٙدددص ٜاألصددد ِٞاخلْػددد ٤فٚدددّ ٞصدددَشٝ ، ٤ىدددُ ّدددش ٟقدددٞت ٙدددصٜ
األص ِٞفّ ٞٚقػسٝ ٣زفغٚش ّصَش. ٤
ٟٝعخص عَ ٥تغطٟق ٛأّطا٘ :
األ : ِٝإَّٔدد ٛمصددط تغطٟقددٍَْ ٛصددَش ٤عَدد ٥اٍطددطٝضٝ ، ٢أْٙددُ احلددشد١
ٝاٍتشػ٠ين .
اٍجشٕ : ١إَّٔ ٛعسَّ ّٗ ا،صَشٝ ٤غش ُ٨احلقشه عَٚ٠ش .
اة مو اٍجشٕ : ١إ مو ا،صَش ٤عَّ ٥نصٞز اٍؿشضؼ ٕقػ. ٛ
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ٝممٗ عطَّفٚش بٚصا اة مو اآلّس ، ٢مشِ د تغطٟك ا،صَش ( ٤ا،نصدٞز
ّددٗ ؾددطؼ احليددٓ  :إّددش دَددا ّصددَش ، ٤أ ٝزفددػ ّطددط ، ٣أ ٝدلْددٞؼ
األّط. ٟٗ
اة مو اٍجشٍح  :إ مو ا،صَش ٤عَ ٥اٍَصات ٝاألفطاح ٝٝغشَٚ٨ش .
ٝممٗ عطَّفٚش بٚصا اة مو اٍطاظ ٢س٠ح مشِ د تغطٟقٚدش ( ا،صدَشٙ ٤د١
اٍَص ، ٣أّ ٝش ٟيٝ ٘ٞغ ٤َ٠إٍٚ٠ش .
ٝمشِ اٍغع بٗ ع ساٍػمٔ د تغطٟك ا،صَش ( ٤ا،صَشٍ : ٤ص ٣أ ٝغد ٚش،
أ ٝفطس ٤أ ٝغ ٚش .
ُٟ ٝػددددتقشز ّددددٗ اة ددددمو األٝ ِٝاٍجددددشٍَْٕ ١صددددَش ٤إَّٔٚددددش تؿددددُْ دَددددا
ا،صشنٝ ،زض ٧ا،قشغس ; أل٘ زض ٧ا،قشغس ّٗ زإإت ا،صَش. ٤
الوطلب الرابع

تغطٟك ا،قشغس د اٍَؾٝ ٤اإصهللمح
أٝإ :تغطٟك ا،قشغس د اٍَؾ. ٤
ا،قشغددس

ددػ ّقػددسٝ ،٣ا،قػددسّ ٣ؿددتنّ ٤ددٗ اٍقغددُ فػَ دسَ ( ٝ ،اٍقددش٧

ٝاٍػ ٝاٍساِ ،ىَْٝ ٤اسس ٣فػس اٍؿٟ ٧١قػُس فػشزا ٝفػدٞزاٙٝ ،دٞ
فشغس ٝفػ٠س .
ٝا،قػدددسٕ ٣نددد٠ب ا،صدددَشٍَْٝ ،٤قػدددس ٣د اٍَؾددد ٤إ ممدددش٘ ،سن٠نددد١
ٝدلشظ:٢
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أّش اة مو احلن٠ن ١ف ٞٚإ مو ا،قػس ٣عَ ٥ا،طط. ٣
ٝأّدددش اة دددمو اجملدددشظ ٢فٚددد ٞإ دددمو ا،قػدددس ٣عَددد ٥أغد د ش اٍطدددطض ;
ىشجلٝ ، ُٚاخلػشضٝ ٘ ٣سل ٞشًٍ .
ثشٕ٠ش :تغطٟك ا،قػس ٣د اإصهللمح .
عطَّل اٍهللٞد ا،صَش ٤د اإصدهللمح بتغطٟقٚدش د اٍَؾد ، ٤مدشِ ( اٍطدطض
 ٞٙا،قػس. ٣
ٝعطَّفٚش اٍطاظ ٢بن ( ٍٛٞا،قػس ٣إ ّغٖ، ٥دش إإَّ األق ّٝدش ٟيدٝ ٘ٞغد٤َ٠
إٍ. ٛ٠
ٟٝن ِٞاٍغع د تغطٟقٚش ( ا،قػس : ٣أقٌ أ ٝغ  ، ٛأ ٝؽٌّٓ أٝغ . ٛ
ٝفش أَّ٘ ا،قػسٕ ٣ن٠ب ا،صَش ٤فْ٠يٗ تغطٟقٚش د اإصدهللمح بإٔٚدش (
ّش تٖشفّ ٥ػ ّنصٞز اٍؿطؼ .
ٟٝيٙ ٘ٞصا اٍتغطٟك ؾشّم ٍيُ ّدش َُٟشده ضدطضا بدشخلَه د زٟدٖ، ٓٚ
ٕٝقٞغٝ ، ٓٚعنٝ ، ٓ،ٞإٔػشٝ ، ٓ،أّٞا. ٓ،
ٝإ بدس ّدٗ اةؾدشض ٣إىل األٍقددشه اٍد ُٟغ َّدط بٚددش عدٗ ا،صدشن ٝا،قشغددس ،
ٝاٍ أ

َٚش اٍغع بٗ ع ساٍػمٔ بنُٟٝ ( ٍٛٞغ َّدط عدٗ ا،صدشن ٝا،قشغدس

بدددشا ٝ ٞا،يدددطٝ ، ٜٝاحلػدددٖشت ٝاٍػددد٩٠شت ٝ ،اٍغدددطل ٝاٍٖيدددط ،
ٝاخلري ٝاٍؿط ٝ ،اٍٖقػ ٝاٍطط ٝ ،احلػٗ ٝاٍن ٠ك .
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الوبحث الثاني

سدددشإت اٍتغدددشض

بد د ا،صدددشن ٝا،قشغدددس ّٝ ،غ٠دددشض اٞ،اظٕددد ٤بٖٚ٠دددش ،

ّٝطدػ تنسٟطٙش
ٝف ٛ٠أضبغّ ٤هللشٍا :
الوطلب األول

سشإت اٍتغشض

ب ا،صشن ّٝ ،غ٠شض اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش

ث ل ٍغَْش ٧اٍؿطٟغ ٤بغس اغتنطاّٞ ٧اضز اٍؿطٟغ ٤أَّ٘ ا،صشن اٍد مصدس
اةغدددمٔ قن٠نٚدددش ٍَغ دددشز تٖشصدددط د

ػدددّ ٤صدددشن ٙدددّ ١طت ددد ٤د

األ٠ْٙددٝ ٤فدده اٍرتت٠ددا اٍتددشٍّ : ١صددَش ٤سقد اٍددسّٝ ، ٟٗصددَش ٤سقد
اٍددٖقؼ ّٝ ،صددَش ٤سقد اٍغنددُ ّٝ ،صددَش ٤سقد اٍٖػددا ّٝ ،صددَش٤
سقدد ا،دددشِ ٝ ،تُػدددْٙ ٥دددص ٜا،صدددشن اخلْػددد ٤بشٍطدددطٝضٟشت ٝ ،تدددسٝض
٠ػ اٍتيشٍ٠ك اٍؿطع ٤٠س،ٞش بشحلق ٝاٍص٠شٕ. ٤
ٝىُ ٝاسسٙ ّٗ ٣ص ٜا،صشن اٍػشبن٠ٍ ٤ػل د ضت دٝ ٤اسدس ٣د اٍند; ٣ٞ
ألَّ٘ اٍؿشضؼ احلي ٓ٠إّش أ٘ ٟهللَ ٚش َ ش ضطٝضٟش  ،أ َ ٝدش سشد٠دش  ،أٝ
َ ش قػ٠ٖ٠ش .
فأم ٦ٞا،صشن  ١ٙا،صشن اٍططٝض ٤ٟثٓ احلشد ٤٠ثٓ اٍتشػ. ٤٠ٖ٠
ٟنددد ِٞاٍؿدددش ا ضمحددد ٛاهلل ( تيدددشٍ٠ك اٍؿدددطٟغ ٤تطددددػ إىل سقدد
ّنشصسٙش د اخلَه ٙٝ ،ص ٜا،نشصس إ تغس ٝثمث ٤أمػشٔ :
أسسٙش  :أ٘ تي ٘ٞضطٝض. ٤ٟ
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د .علي احلمادي

ٝاٍجشٕ : ١أ٘ تي ٘ٞسشد. ٤٠
ٝاٍجشٍح  :أ٘ تي ٘ٞقػ. ٤٠ٖ٠
أّش اٍططٝض ٤ٟفْغٖشٙش  :إٔٚش إ بس ّٖٚش د م٠شٔ ّصشن اٍدسٝ ٟٗاٍدسٕ٠ش ;
ع٠ح إشا فنست ق جتط ّصشن اٍسٕ٠ش عَد ٥اغدتنشّ ، ٤بدُ عَد ٥فػدشز
ٝتٚدددشضز ٝفدددٞت س٠دددشٝ ، ٣د اآلخدددط ٣فدددٞت اٍٖذدددشٝ ٣اٍٖغدددٝ ، ٓ٠اٍطددددٞؼ
بشخلػطا٘ ا،

.

ٝأّش احلشد ٤٠فْغٖشٙش  :إٔٚش تقتنط إٍٚ٠ش ّٗ س٠ح اٍتٞغغٍ ٤طفػ اٍطد٠ه
ا،عز ٢د اٍؾشٍا إىل احلدطز ٝا،ؿدن ٤اٍمسند ٤بقدٞت ا،هللَد ، ٞفدإشا ق
تطاؼ زخُ عَ ٥ا،يَق عَد ٥اجلَْد ٤احلدطز ٝا،ؿدنٍٝ ، ٤يٖد ٛإ َ ٟدؿ
ّ َؿ اٍقػشز اٍغشز ٢ا،تٞمػ د ا،صشن اٍغشّ. ٤
ٝأّش اٍتشػ ٤٠ٖ٠فْغٖشٙش  :األخص فدش ٠َٟده ّدٗ ذلشغدٗ اٍغدشزات ٝجتٖدا
األٙددٞاِ ا،سٕػددشت اٍد تإٔقٚددش اٍغندد ِٞاٍطادشددشت ٝ ،صلْددػ شٍددً مػددٓ
ّيشضٔ األخمو .
ٝاٍؿدددشضؼ احليددد ٓ٠ؾدددطؼ حلقد د ّنشصدددس ٜد ىدددُ ضت دددّ ٤دددٗ ّطاتدددا
دٓ أسيددشٔ تيْ٠َ٠دد٤
ا،صددشن أسيشّددش ققظٚددش إصلددشزا ٝعددسّش َ ٝ ،ثد َّ
ٍيُ ضت ّٖٚ ٤ش .
ٝعَ ٥ا،ػَٓ إشا ادتْغل ا،صدشن أ٘ صلتٚدس د قصدَٚ٠ش ىَدٚش  ،فدإ٘
تغصشضط اجلْػ بٖٚ٠ش فغَ ٛ٠أ٘ ُٟشصُ أعمٙش .
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ٟندد ِٞاٍغددع بددٗ ع ساٍػددمٔ ( ّددٗ ضفدده اهلل بٖددش إٔدد ٛأّطٕددش إشا ادتْغددل
ّصدددَشتش٘ مشصددددطتش٘ أّ ٝتغددددسٟتش٘ أ٘ سلصددددَْٚش  ،فددددإ٘ عذعٕددددش عددددٗ
قصَْٚ٠ش سصََّٖش أعمْٙش .
 ٝاٍتغشض

ب ا،صشن إ طلَ ّٗ ٞثمخ سشإت :

احلشٍددد ٤األٝىل  :اٍرتدددد٠ك بد د ا،صدددشن ا،تغشضضددد ٤إشا ىشٕدددل ّتقشٝتددد٤
اٍطتا .
إشا تغشضضل ا،صدشن اٍطدطٝضٝ ٤ٟاحلشد٠دٝ ٤اٍتشػد ، ٤٠ٖ٠فإَّٕدش ا،صدَش٤
اٍطدطٝضّ ٤ٟنسّدد ٤عَدد ٥ا،صددَش ٤احلشد٠دٝ ، ٤ا،صددَش ٤احلشد٠ددّ ٤نسّدد٤
عَدد ٥ا،صددَش ٤اٍتشػددٝ ، ٤٠ٖ٠تُنددسَّٔ ا،صددشن األصددَ ٤٠عٖددس تغشضضددٚش ّددػ
ا،يْمت .
احلشٍدد ٤اٍجشٕ٠دد : ٤اٍرتددد٠ك ب د ا،صددشن ا،تغشضضدد ٤إشا ىشٕددل ّتقندد ٤د
اٍطت  ٤رلتَق ٤د اٍيَ. ١
ا،طاز بشتقشو اٍطت  ٤ى ٘ٞا،صدشن ا،تغشضضد ٤د ضت د ٤اٍطدطٝضٟشت أ ٝد
ضت  ٤احلشد٠شت أ ٝد ضت  ٤اٍتشػ٠ٖ٠شت .
ٝاٍيَ٠شت  ١ٙسق اٍسٝ ، ٟٗسق اٍدٖقؼ ٝ ،سقد اٍغندُ ٝ ،سقد
اٍٖػُ ٝ ،سق ا،شِ .
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د .علي احلمادي

ٝإشا ىشٕددل ا،صددشن ا،تغشضضددّ ٤تقندد ٤د اٍطت دد ٤رلتَقدد ٤د اٍيَدد، ١
فإٕش ٕنسٔ ّش ب ٛسق اٍس ، ٟٗثٓ ّش ب ٛسقد اٍدٖقؼ  ،ثدٓ ّدش بد ٛسقد
اٍغنُ  ،ثٓ ّش ب ٛسق اٍٖػُ  ،ثٓ ّش ب ٛسق ا،شِ .
ّٝددٗ األّجَدد ٤ا،غشصددطٍ ٣ددصًٍ أَّ٘ األ ددش ٧اٍجنددشت إشا مددطَّضٝا بددأَّ٘ ا،ددطأ٣
ا،صشب ٤بسا ٧د ضمحٚدش مدس ٟتػد ا بندش  ٜد ّٞتٚدش  ،فإٕد ٛصلدا س٩ٖ٠دص
اغت٩صددشِ اٍددطسٓ ; ٝٝددد ٛشٍددً ٙدد ٞإَّٔدد ٛتغددشض

د ٙددص ٜا،ػددأٍ ٤سق د

ٕقددؼ ٙددص ٜا،ددطأّ ٣ددػ سق د ٕػددَٚش ٝ ،سق د اٍددٖقؼ ّنددسَّٔ عَدد ٥سق د
اٍٖػُ َٟٝ ،عٔ ّٗ فٞات اٍٖقؼ ٖٙش فٞات اٍٖػُ .
احلشٍدد ٤اٍجشٍجدد : ٤اٍرتددد٠ك ب د ا،صددشن ا،تغشضضدد ٤إشا ىشٕددل ّتقندد ٤د
اٍطت ٝ ٤اٍيَ. ١
إشا ىشٕدددل ا،صدددشن ا،تغشضضدددّ ٤تقنددد ٤د اٍطت ددد ٤ىيٕٚٞدددش د ضت ددد٤
اٍطددطٝضٟشت ّددجم ّٝ ،تقندد ٤د اٍيَدد ١ىيٕٚٞددش تتغَدده عقد اٍددسٟٗ
فإَّٕش د ٙص ٜاحلشٍٕ ٤نسٔ ا،صَش ٤اٍغشّد ٤عَد ٥ا،صدَش ٤اخلشصد ( ; ٤ألَّ٘
اعتٖدددش ٧اٍؿدددطؼ بش،صدددشن اٍغشّددد ٤أٝفدددط ٝأىجدددط ّدددٗ اعتٖش٨ددد ٛبش،صدددشن
اخلشصددٕٝ ، ٤نددسٔ ا،صددَش ٤اٍيَ٠دد ٤عَدد ٥ا،صددَش ٤اجلع٠٨دد ( ; ٤ألَّ٘
اجلعٟ ١٨نتطّ ١صَش ٤دعٝ ، ٤٠٨اٍيَٟ ١نتطّ ١صَش ٤ىَ٠دٝ ، ٤إ
ٖٟدددطٔ ٕظددشٔ د اٍغددشق بددششلطأ ّصددَش ٤دع٠٨دد ، ٤فددمل ّددش إشا ممددسٔ
اعت شض ا،صَش ٤اجلع ; ٤٠٨فإَّ٘ ا،صَش ٤اٍيَٖٟ ٤٠دطٔ ٕظشّٚش .
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د .علي احلمادي

ٝإ بددس ّددٗ اٍتٖ ٠دد ٛإىل أَّ٘ ا،صددشن ّتقشٝتددّ ٤ددٗ ٕشس٠دد ٤استْددشِ اٍٞمددٞؼ
فْٖٚش  :اٍنهللغّٖٚٝ ، ٤٠ش  :اٍظٖ ٤٠اٍطادشّٖٚٝ ، ٤ش  :ا. ٤ّٞٙٞ،
بش،صشن ا،عىس ٣أ ٝاٍؾشٍ دٝ ، ٤إ اٍتقدشت ٍتغدشض

ٝاٍغا ٣د اٍتغشض

ا،صشن ا،ت٠نّٖ ٤ػ ا،ت. ٤ْٙٞ
الوطلب الثاني

سشإت اٍتغشض

ب ا،قشغس ّٝ ،غ٠شض اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش

إَّ٘ ا،قشغس ا،عىس ٣أ ٝاٍؾشٍ  ٤إّدش أ٘ تيدّ ٘ٞتغَند ٤بطت د ٤اٍطدطٝضٟشت
أ ٝاحلشد٠شت أ ٝاٍتشػ٠ٖ٠شت ٝ ١ٙٝ ،امغ ٤د اٍيَ٠شت اخلْدؼ ٙٝد: ١
اٍسٝ ، ٟٗاٍٖقؼ ٝ ،اٍغنُ ٝ ،اٍٖػُ ٝ ،ا،شِ .
ٝإشا تغشضضل ا،قػستش٘ فدإ٘ ا،ؿدطٝؼ ٙد ٞزض ٧ا،قػدست ٝ ،اٍَذد ٧ٞإىل
اٍرتدددد٠ك بد د ا،قشغدددس ا،تغشضضددد ٤إ دددش ٟيددد ٘ٞد سشٍددد ٤احلشدددد ٤إىل
اضتيش إسساْٙش .
ٝاٍتغشض

ب ا،قشغس إ طلَ ّٗ ٞثمخ سشإت :

احلشٍددد ٤األٝىل  :اٍرتدددد٠ك بد د ا،قشغدددس ا،تغشضضددد ٤إشا ىشٕدددل ّتقشٝتددد٤
اٍطتا .
إشا ىشٕددل ا،قشغددس ا،تغشضضددّ ٤تقشٝتدد ٤اٍطتددا فإٕدد ٛتُطتيددا ا،قشغددس
ا،تغَن ٤بشٍتشػ٠ٖ٠شت زفغش ،قشغس احلشد٠دشت ٝاٍطدطٝضٟشت ٝ ،تطتيدا
ّقشغس احلشد٠شت زفغش ،قشغس اٍططٝضٟشت .
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احلشٍدد ٤اٍجشٕ٠دد :٤اٍرتددد٠ك بدد ا،قشغددس ا،تغشضضدد ٤إشا ىشٕددل ّتقندد ٤د
اٍطت .٤
إشا اقست ضتا ا،قشغس ّجدُ ىد ٘ٞا،قػدست ّتغَندت بشٍطدطٝضات ،
فقددٙ ١ددص ٜاحلشٍدد ٤إ٘ أّيددٗ زضأ اجلْ٠ددػ زضإٔددش ٝ ،إ٘ تغددصَّض زضأ اجلْ٠ددػ
زضإٔش األفػس .
احلشٍ ٤اٍجشٍج :٤اٍرتد٠ك ب ا،قشغس اٍ تغشضضل فٚ٠ش ّقػس ٣عشّّ ٤دػ
خشصّٝ ٤قػس ٣ىَّ ٤٠ػ دع.٤٠٨
إشا تغشضضددل ّقػددستش٘ إسددساْٙش عشّددٝ ٤األخددط ٦خشصدد ٤فددإَّ٘ ا،قػددس٣
اخلشصددد ٤تُطتيدددا زفغدددش ٍَْقػدددس ٣اٍغشّددد ، ٤ىْدددش تُطتيدددا ا،قػدددس٣
اجلع ٤٠٨زفغش ٍَْقػس ٣اٍيَ. ٤٠
الوطلب الثالث

سشإت اٍتغشض

ب ا،صشن ٝا،قشغس ّٝ ،غ٠شض اٞ،اظٕ ٤بٖٚ٠ش

إَّ٘ اٍتددعاسٓ ب د أفددطاز ا،ص دَشٝ ٤ا،قػددسٟ ٣تهللََّددا اٍتغددطل عَدد ٥ا،غ٠ددشض
ا،ت ددػ عٖددس تغددشض

ا،صددشن ا،ػددتذَ ٝ ٤ا،قشغددس ا،ػددتسضأّ ; ٣ددٗ أدددُ

ّغطف ٤األٝىل ّْٖٚش د اٍتنس ٟٓفُ٠نسَّٔ .
ّٝددٗ ا،غَدد ٔٞأَّ٘ ا،يَددك عٖددس تغددشض

ا،صددشن ٝا،قشغددس إشا أّيٖددٛ

قص ُ٠ا،صَشٝ ٤زض ٧ا،قػس ٣تغ َّٗ٠عَ ٛ٠شًٍ .
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ٟٝددٞدع اٍغددع ابددٗ ع ساٍػددمٔ اٍغْددُ عٖددس تغددشض

ا،صددشن ٝا،قشغددس د

م ( ٍٛٞإشا ادتْغل ّصشن ّٝقشغس فإ٘ أّيٗ قصد ُ٠ا،صدشن ٝزض٧
ا،قشغددس فغَٖددش شٍددً اّتجددشإ ألّددط اهلل تغددشىل فْٚ٠ددش ٝ ،إ٘ تغددصَّض اٍددسض٧
ٝاٍتشص ُ٠فإ٘ ىشٕل ا،قػس ٣أعظٓ ّدٗ ا،صدَش ٤زضإٔدش ا،قػدسٝ ، ٣إ
ٕ شٍ ١بقٞات ا،صَشٝ ، ٤إ٘ ىشٕل ا،صَش ٤أعظٓ ّدٗ ا،قػدس ٣سصدَٖش
ا،صَشّ ٤ػ اٍتعأ ا،قػسٝ ، ٣إ٘ اغتٞت ا،صشن ٝا،قشغدس فندس ُٟتدَّ٠دط
بْٖٚ٠شٝ ،مس ُٟتٞمك فْٚ٠ش .
ٝاٍتغشض

ب ا،صشن ٝا،قشغس ٍ ٛثمخ سشإت :

احلشٍ ٤األٝىل  :أ٘ تي ٘ٞا،صَش ٤أعظٓ ّٗ ا،قػس. ٣
إشا تغشضضددل ا،صددَشّ ٤ددػ ا،قػددسٝ ٣ىشٕددل ا،صددَش ٤أعظددٓ ٝا،قػددس٣
أخددك ٝ ،إ نيددٗ قصدد ُ٠ا،صددَش ٤إإ بقددٞات زفددػ ا،قػددس ، ٣فقدد١
ٙص ٜاحلشٍ ٤تُشصَُّ ا،صَشٝ ٤إ اٍتقشت ٍَْقػس. ٣
ٟن ِٞاٍغع ( ٝإ٘ ىشٕل ا،صَش ٤أعظٓ ّٗ ا،قػس ٣سصََّٖش ا،صدَشّ ٤دػ
اٍتعأ ا،قػس. ٣
ٟٝن ِٞاٍؿش ا ( ٝمس تيد ٘ٞا،قػدس ٣ممدش َٟقدّ ٥جَدٚش د دشٕدا عظدٓ
ا،صَش ٞٙٝ ، ٤ممش  ٖٟؾ ١أ٘ ٟتقه عَ ٥تطد٠ك ا،صَش ٤عَٚ٠ش .
احلشٍ ٤اٍجشٕ : ٤٠أ٘ تي ٘ٞا،قػس ٣أعظٓ ّٗ ا،صَش. ٤
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إشا تعامحددددل ا،صددددشن ّددددػ ا،قشغددددس ٝ ،ىشٕددددل ا،قػددددس ٣أعظددددٓ ّددددٗ
ا،صَش ،٤فقٙ ١ص ٜاحلشٍ ٤تدسضأ ا،قػدسٝ ، ٣إ٘ تطتدا عَد ٥زضٚ٨دش فدٞات
ا،صَش.٤
احلشٍ ٤اٍجشٍج : ٤أ٘ تي ٘ٞا،صَشّ ٤ػشٍَْ ٤ٟٝقػس. ٣
اختَدددك أٙدددُ اٍغَدددٓ د إّيدددش٘ ٝددددٞز ّصدددَشّ ٤ػدددشٍَْ ٤ٟٝقػدددس ٣د
اٍؿطٟغ ،٤عَ ٥م: ٍٞ
اٍندد ِٞاألٝ :ِٝدددٞز تػددش ٢ٝا،صددَشّ ٤ددػ ا،قػددس ٣د اٍؿددطٟغ ٝ ، ٤تددشض٣
ٟنشِ بشخل٠شض بْٖٚ٠شٝ ،د أخطٟ ٦نشِ بشٍتٞمك .
ٝممددددٗ شٙددددا إىل ٙددددصا اٍندددد ِٞاٍغددددع بددددٗ ع ساٍػددددمٔ ٝ ،اٍنددددطاد ،
ٝاٍغمٝ ،١٨احلصينٝ ،ابٗ اٍػ ي. ١
ٟندد ِٞاٍغددع (ٝإ٘ اغددتٞت ا،صددشن ٝا،قشغددس فنددس ُٟتدَّ٠ددط بْٖٚ٠ددش ٝ ،مددس
ٟتٞمك .
ٝمشِ ممجم ٍَتػشّ ( ٢ٝدش تيشفدأت ف٠د ٛا،صدَشٝ ٤ا،قػدس ٣فندس ُٟدتدري
ف٠ددٝ ٛمددس ُْٟتٖددػ ىْددش شىطٕددشٙٝ ، ٜددصا ىنهللددػ اٍ٠ددس ا،ت ىَدد ٤عٖددس
اغتٞا ٧اخلٞل د مهللغٚش ٝإبنشٚ٨ش .
ٟٝندد ِٞاٍغم٨دد ( ١اٍٖددٞؼ اٍجشٍددح  :أ٘ تتػددش ٦ٝا،صددشن ٝا،قشغددس  ،فتددشض٣
ُٟنشِ بشٍتد٠ري بْٖٚ٠ش ٝ ،تشضُٟ ٣نشِ بشٍٞمك .
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ٟٝن ِٞابٗ اٍػد ي ( ١زض ٧ا،قشغدس إ دش ٟرتددك عَد ٥دَدا ا،صدشن إشا
اغتٟٞش .
اٍن ِٞاٍجشٕ :١عسٔ ٝدٞز تػش ٢ٝا،صَشّ ٤ػ ا،قػس ٣د اٍؿطٟغ. ٤
ٝممٗ مشِ بٚصا اٍن ِٞابٗ اٍنٝ ٓ٠اٍؿش ا ٝأب ٞظٙط. ٣
ٟندد ِٞابددٗ اٍندد ٓ٠عددٗ ٙددصا اٍنػددٓ ( ٙددصا اٍنػددٓ إ ٝدددٞز ٍددٝ ٛإ٘ سصددطٜ
اٍتنػ ، ٓ٠فإّش أ٘ ٟي ٘ٞسص ٍٛٞأٝىل بشٍقشعدُ ٙٝد ٞضاددك ا،صدَش، ٤
ٝإّددش أ٘ ٟيدد ٘ٞعسّدد ٛأٝىل بددٙٝ ٛدد ٞضادددك ا،قػددسٝ ، ٣أّددش فغددُ ٟيدد٘ٞ
سصدد ٍٛٞأٝىل ،صددَشتٝ ، ٛعسّدد ٛأٝىل ،قػددستٝ ، ٛىمْٙددش ّتػددشٟٝش٘
فٚددصا ممددش ق ٟنددٓ زٍ٠ددُ عَدد ٥ث ٞتدد ، ٛبددُ اٍددسٍٟ ُ٠نتطددٕ ١ق٠دد ، ٛفددإ٘
ا،صددَشٝ ٤ا،قػددسٝ ٣اٖ،قغددٝ ٤ا،طددطٝ ٣اٍَددصٝ ٣األق إشا تنددشبم فددم بددس أ٘
ٟؾَددددا أسددددسْٙش اآلخددددط ف٠صددددري احليددددٓ ٍَؾشٍددددا ٝ ،أّددددش أ٘ ٟتددددسافغش
ٟٝتصشزّش ع٠ح إ ٟؾَا أسسْٙش اآلخط فؾري ٝامػ .
ٟٝندد ِٞاٍؿددش ا ( فددإ٘ تػددشٝتش فددم سيددٓ ّددٗ دٚدد ٤ا،يَددك بأسددس
اٍهللطف ز ٘ٝاآلخط إشا هٚط اٍتػش ٢ٝفنتط ٥األزٍدٍٝ ، ٤غدُ ٙدصا ؽدري
ٝامدػ د اٍؿدطٟغٝ ، ٤إ٘ فمدط

ٝمٞعد ٛفدم تدطد٠ك إإ بشٍتؿدّ ١ٚدٗ ؽدري

زٍٝ ،ُ٠شًٍ د اٍؿطع٠شت بش ُ بشتقشو .
ٟٝن ِٞذلْس أب ٞظٙط ( ٣إَّ٘ اإغدتنطا ٧د اٍٞددٞز ٟدعز ٢إىل صدشٕ ٤ظدط
ابددٗ اٍنددّٝ ٓ٠ددٗ غددًَ ّػددَي .. ٛألٕدد ٛإ صلددس اةٕػددش٘ د اٍٞدددٞز أّددطا
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ٟيدددّ ٘ٞتػدددش ٢ٝاٍٖقدددػ ٝاٍطدددطض د

٠دددػ األٝمدددشت ٝجلْ٠دددػ اٍٖدددشؽ ..

ٍٝيددددٗ اٍؿدددد ٧١مددددس ختتَددددك ّصددددَشتّٝ ٛقػددددست ٛبددددشختمل اٍٖددددشؽ
ٝبشختمل أسٞاِ اٍؿدب اٍٞاسس ٝ ..بشختمل ّمبػشت األّ. ٤
ٟٝظٚددط ٍدد ١ضدشددش٘ اٍندد ِٞاٍنش٨ددُ بددأ٘ تػددش ٢ٝا،صددَشٝ ٤ا،قػددس ٣أّددط
ّقرت

إ ٝدٞز ٍ ٛد اٍٞامػ ٝ ،أَّ٘ ا،دٞاظ٘ بد ا،صدشن ٝا،قشغدس اٍد

هشٙطٙددش اٍتػدددش ٢ٝغددد٠ظٚط ٍددد ٛبغدددس اٍتأّددُ ٝاٍٖظدددط اٍدددسم٠ه إّدددش ؽَ ددد٤
ا،صَش ٤عَ ٥ا،قػس ٣أ ٝاٍغيؼ .
الوطلب الرابع

ا،طدػ د تنسٟط ا،صشن ٝا،قشغس
تغشٍددل اٍددسعٞات د ٙددصا اٍغصددط ّٖشزٟدد ٤بطددطٝض ٣اٍغٖشٟدد ٤بشٞ،اظٕدد ٤ب د
ا،صشن ٝا،قشغدس ٝ ،ىجدط إعْدشِ شٍدً د ختدطٟر األسيدشٔ اٍؿدطع٤٠
ٍَٖٞاظِ ٝا،ػتذسات ٝ ،اٍٖشهط ا،تأّدُ ٟمسد اسلطافدش د ّػدشض بغدب
ا،تصددسٍ ٟٗتنددسٟط ا،صددَش ٤أ ٝا،قػددس ; ٣س٠ددح اعتْددس ٙددعإ ٧اعتْددشزا
ىَ٠ش عَ ٥اٍغنُ د تنسٟط ا،صشن ٝا،قشغس .
ٟٝتهللََّا ٙصا اٍتٖيا ب٠ش٘ أَّ٘ تندسٟط ا،صدشن ٝا،قشغدس ٟيد ٘ٞف٠دعا٘
اٍؿطؼ .
ٟٝنددطض ٙددصا عَْددش ٧اةغددمٔ اٍددص ٟٗاعتٖددٞا بتأصدد ُ٠اٞ،اظٕدد ٤بد ا،صددشن
ٝا،قشغددسٟ ،ندد ِٞاٍغددع بددٗ ع ساٍػددمٔ ( أّددش ّصددشن اٍددساضٝ ٟٗأغ د شبٚش
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ّٝقشغسٙش فم تغطل إإ بشٍؿطؼ  ،فإ٘ خقدّٖٚ ١دش ؾد ٧١مَدا ّدٗ أزٍد٤
اٍؿددطؼ ٙٝدد ١اٍيتددش ٝاٍػددٖٝ ٤اة ددشؼ ٝاٍن٠ددشؽ ا،غتددا ٝاإغددتسإِ
اٍصدددددش٠ك ٝ ،أّدددددش ّصدددددشن اٍدددددسٕ٠ش ٝأغدددد شبٚش ّٝقشغدددددسٙش فْغطٝفددددد٤
بشٍطددددطٝضات ٝاٍتذددددشض ٝاٍغددددشزات ٝاٍظٖدددد ٘ٞا،غتدددداات ٟٝ ،ندددد ِٞد
ّٞضػ آخط ( ٝإ تغطل ّصشن اآلخطّٝ ٣قشغسٙش إإ بشٍؿطؼ ٝ ،تُغدطل
ّصشن اٍسٕ٠ش ّٝقشغسٙش بشٍتذشض ٝاٍغشزات .
ٟٝن ِٞؾ٠ذ اةغمٔ ابٗ تٍ ( ٤٠ْ٠يٗ اعت شض ّنشزٟط ا،صدشن ٝا،قشغدس
 ٞٙف٠عا٘ اٍؿطٟغ ، ٤فْت ٥مسض اةٕػش٘ عَد ٥إت دشؼ اٍٖصدٞص ق ٟغدسِ
عٖٚددددش ٝ ،إإ ادتٚددددس ضأٟدددد، ٛغطفدددد ٤األؾددد شٝ ٜاٍٖظددددش٨ط ٝ ،مددددَُّ أ٘ تغددددٞظ
اٍٖصٞص ّٗ ىش٘ خ ريا بٚش ٝبسإٍتٚش عَ ٥األسيشٔ .
ٟٝن ِٞاٍؿش ا ( إ٘ ا،صشن اٍ تن ٔٞبٚش أسدٞاِ اٍغ دس إ ٟغطفٚدش سده
ّغطفتٚش إإ خشٍنٚش ٝٝاضغٚش ٠ٍٝ ،ؼ ٍَغ س بٚش عَٓ ّٗ بغدب اٍٞدد، ٜٞ
ٝاٍص ٢طلق ٥عَّٖٚ ٛ٠ش أىجط ّدٗ اٍدص ٟ ٢دسٍ ٝدٟٝ ، ٛند ِٞضمحد ٛاهلل
(ا،صشن اجملتَ  ٤ؾطعش ٝا،قشغدس ا،ػدتسفغ ٤إ دش تغتدا ّدٗ س٠دح تُندشٔ
اٍسٕ٠ش ٍآلخط ،٣إ ّٗ س٠ح أٞٙا ٧اٍٖقٞؽ د دَا ّصدشحلٚش اٍغشزٟد ٤أٝ
زضّ ٧قشغسٙش اٍغشز. ٤ٟ
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 ّٗٝاٍٖظط د ٙص ٜاٍٖنٝ ِٞؽريٙش ٕػتدَب األّٞض اٍتشٍ: ٤٠
أٝإ :أَّ٘ اٞ،اظٕدد ٤بد ا،صددشن ٝا،قشغددس إشا ٝضزت د ٕددب ؾددطعٝ ١دددا
ات شع.ٛ
ثشٕ٠ددش :إشا ق تددطز اٞ،اظٕدد ٤بد ا،صددشن ٝا،قشغددس د اٍٖصددٞص اٍؿددطع٤٠
مَ ددل ّددٗ أزٍدد ٤اٍؿددطؼ األخددطٙٝ ٦دد : ١اة ددشؼ ٝ ،اٍن٠ددشؽ ا،غتددا ،
ٝاإغتسإِ اٍصش٠ك .
ثشٍجددش :أَّ٘ ا،صددشن ٝا،قشغددس إشا ىشٕددل ّنددسض ٣د أزٍدد ٤اٍؿددطؼ فإَّٕدد ٛإ
صلٞظ بٖش ٙش عَ ٥جتشض اٍٖشؽ ٝخاات. ٓٚ
ضابغددش  :أَّ٘ اٍؿددطٟغ ٤تطاعدد ١خدداات اٍٖددشؽ ٝجتددشضب ٓٚد تنددسٟط ا،صددشن
ٝا،قشغس عٖس فنس أزٍ ٤اٍؿطؼ ٝ ،د زا٨ط ٣األّٞض اٍسٕ ٤ٟٞ٠اٍ شت. ٤
خشّػددش :أَّ٘ تنددسٟط ا،صددشن ٝا،قشغددس ّددٗ اختصشصددشت عَْددش ٧اٍؿددطٟغ٤
اٍص ٟٗأسش ٞا بغَ ٔٞاٍٞسٝ ، ٠أزضىٞا فنٝ ٛامغ. ٓٚ
الوبحث الثالث

مٞاعس اٞ،اظٕ ٤ب ا،صشن ا،تغشضضٝ ، ٤تهلل ٠نشتٚش ا،غشصط٣
ٝفّ ٛ٠هللَ ش٘ :
الوطلب األول

مشعس " ٣قص ُ٠أعَ ٥ا،صَشت ٝإ٘ فشتل أزٕشْٙش "
أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس.٣
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تق٠س اٍنشعس ٣أَّ٘ ا،صشن إشا تغشضضل ٝتغدصَّض اجلْدػ بٖٚ٠دش فإَّٕد ٛد ٙدصٜ
احلشٍ ٤ضلصُ أعظٓ ٝأعَ ٥ا،صَشت ٝ ،إ٘ فشتل ا،صَش ٤اٍ زٕٚٝش.
إ٘ اٍؿدطٟغٖ ّ ٤شٙدش عَد ٥قصد ُ٠ا،صدشن
ٟن ِٞابدٗ اٍند ٓ٠ضمحد ٛاهلل ( َّ
عػا اةّيش٘ ٝ ،أإ ٟقٞت ّٖ ٛؾ ، ٧١فإ٘ أّيدٗ قصدَٚ٠ش ىَدٚش
سصَل ٝ ،إ٘ تعامحل ٝق نيٗ قص ُ٠بغطٚش إإ بتقٟٞل اٍد غب،
ممسٔ أىَْٚش ٝأْٚٙش ٝأؾسٙش َ ش ٍَؿشضؼ .
ثشٕ٠ش  :أزٍ ٤اٍنشعس. ٣
 -1مشِ تغشىل ( ف ؿط ع شز اٍدصٟ ٟٗػدتْغ ٘ٞاٍند ِٞف٠ت غد ٘ٞأسػدٖ، ٛ
أ ً٩ٍٝاٍصٙ ٟٗسا ٓٙاهلل ٝ ،أ ٓٙ ً٩ٍٝأ ٍٞٝاألٍ ش

.

تددسِ اآلٟدد ٤اٍيطندد ٤عَدد ٥أَّ٘ ا،صددشن إشا تعامحددل ٝ ،زاضت بد سػددٗ
ٝأسػدددٗ فدددإ٘ ا،يَدددك ٟدددٞاظ٘ بٖٚ٠دددش ّدددٗ أددددُ أ٘ ٟندددسٔ اٍقشضدددُ عَددد٥
ا،قط. ِٞ
 -2عددٗ أبددٙ ١طٟددط ٣ضضدد ١اهلل عٖدد ٛمددشِ  :مددشِ ضغدد ِٞاهلل صددَ ٥اهلل
عَ٠ددٝ ٛغددَٓ ( اةنددش٘ بطددػ ٝغد غ ٘ٞأ ٝبطددػ ٝغددت ٘ٞؾددغ  ، ٤فأفطددَٚش
م ِٞإ إٍ ٛإإ اهلل ٝ ،أزٕشٙدش إّش د ٤األش ٦عدٗ اٍهللطٟده ٝ ،احل٠دش ٧ؾدغ ٤
ّٗ اةنش٘ .
ٟٝسِ ٙدصا احلدسٟح عَد ٥أ٘ ا،صدشن اٍد ددش ٧بٚدش ٙدصا اٍدسّ ٟٗتقشٝتد٤
ّٗ ٕشس ٤٠اٍغَٝ ٞاٍطت  ، ٤فإشا ىش٘ أعمٙش ّتْجم د ؾٚشز ٣اٍتٞس٠دس،
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ٝأزٕشٙش د إّش  ٤األش ٦عدٗ اٍهللطٟده  ،فدإ٘ ّدش بد ٙدص ٟٗاٍهللدطف ّدٗ
ا،صشن ّٖسضز د اٍغَٝ ٞاٍٖدع ِٝبْٖٚ٠دش سػدا ّدس ٦اٍندط ٝاٍ غدس إىل

ٍّ ّْٖٚش .
ىُ
ٟ -3دددسِ اٍغندددُ عَددد ٥أ٘ ( تندددس ٟٓاألصدددَك فشألصدددَك ٝ ،زض ٧األفػدددس
فشألفػددس ّطىددٞظ د

ددش٨ػ اٍغ ددشز ; ٕظددطا ،ددٓ ّددٗ ض األضبددش  ...فَددٞ

خَّ٠طت اٍصا اٍصؾري ب فَؼ ٝزض ٓٙإختشض اٍسض ٍٞٝ ، ٓٙخريت ٛبد
زضٝ ٓٙزٖٟشض إختشض اٍسٖٟشض ٝ ،إ ُٟندسٔ اٍصدشن عَد ٥األصدَك إإَّ دشٙدُ
أ ٝؾن. ١
ثشٍجش  :تهلل ٠نشت ّغشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
غ نل اةؾشض ٣د تغطٟك ا،صَش ٤إىل إٔٚدش تتطدْٗ دَدا ا،صدشن ٝزض٧
ا،قشغس ٝ ،بٖش ٧عَ٠د ٛفدإ٘

٠دػ تهلل ٠ندشت مٞاعدس اٞ،اظٕد ٤بد ا،صدشن

ٝا،قشغس نيٗ ىٕٚٞش أّجَ ٤تهلل ٠ن ٤٠عَٙ ٥دص ٜاٍنشعدسٝ ، ٣ممدش ٟعٟدس
تددساخُ األّجَدد ٤اٍتهلل ٠ن٠دد ٤ب د ٙددص ٜاٍنشعددسٝ ٣بن٠دد ٤مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤مددِٞ
احلددشف ابددٗ سذددط تغَ٠نددش عَدد ٥سددسٟح األعطابدد ١اٍددص ٢بددشِ د ٕشس٠دد٤
ا،ػذس ( د احلسٟح ّٗ اٍقٞا٨س إَّٔ – ٛصَ ٥اهلل عَ٠دٝ ٛغدَٓ – أّدطٓٙ
بشٍيك عٍَْٖ ٛصَش ٤اٍطادشٙٝ ، ٤د ٞزفدػ أعظدٓ ا،قػدست بشستْدشِ
أٟػطْٙش ٝ ،قص ُ٠أعظٓ ا،صَشت برتٌ أٟػطْٙش .
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الوطلب الثاني

مشعس " ٣تُنسَّٔ ا،صَش ٤اٍغشّ ٤عَ ٥ا،صَش ٤اخلشص" ٤
أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس. ٣
ٟن ِٞاٍؾعاٍ ( ١ا،صَش ٤اٍغشّّ ٤ش ٟغدٓ ددسٝاٙش ٝ ،تؿدُْ فش٨دستٚش ٝ ،إ
ختد دب اٍٞاسدددس ا،غدددٝ َّٗ٠تق٠دددس ٙدددص ٜاٍنشعدددس ٣أَّ٘ ا،صدددشن اٍغشّددد ٤إشا
تعامحل ّػ ا،صشن اخلشصدٝ ، ٤تغدصَّض قصدَْٚ٠ش ّغدش  ،فدإَّ٘ ا،صدَش٤
اٍغشّ ٤د ٙص ٜاحلشٍ ٤تُنسَّٔ عَ ٥ا،صدَش ٤اخلشصد ( ; ٤ألَّ٘ اعتٖدش ٧اٍؿدطؼ
بش،صشن اٍغشّ ٤أٝفط ٝأىجط ّٗ اعتٖش ٛ٨بش،صشن اخلشص. ٤
ثشٕ٠ش  :تهلل ٠نشت ّغشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
سيٓ ٕنُ ّنشٔ إبطا ٓ٠ٙعَ ٛ٠اٍػمٔ ّٗ أدُ تٞغغ ٤ا،هللشل .
شٙا أىجط أ ُٙاٍغَٓ ّٗ ا،غشصط ٟٗإىل دٞاظ ٕندُ ّندشٔ إبدطا ٓ٠ٙعَ٠دٛ
اٍػمٔ ّٗ ّيشٕ ّٗ ٛأدُ تٞغغ ٤ا،هللشل
ٝممٗ مشِ بٚدصا اٍند ِٞاٍؿد٠ذ ذلْدس بدٗ إبدطا ٓ٠ٙآِ اٍؿد٠ذ ٝشىدط إٔدٛ
م ِٞأىجط أ ُٙاٍغَٓ ّدٗ ا،غشصدطٝ ، ٟٗاختدشض ٜاٍؿد٠ذ ع دساهلل بدٗ ظٟدس
آِ ذلْددددٞز ٝ ،اٍؿدددد٠ذ ع ددددساٍطمحٗ ا،غَْددددٝ ، ١اٍؿدددد٠ذ عَدددد ١احلْددددس
اٍصشحل. ١
ٝممددش ٟنددٙ ٢ٞددصا اٍنددٟٝ ِٞعٟددس ٜاٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددَش ٤اٍغشّددٝ ٤ا،صددَش٤
اخلشصٝٝ ، ٤د ٛشًٍ إٔ ٛتغشض
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سددده ا،ندددشٔ اخلدددشصّ ،دددػ ا،صدددَش ٤اٍغشّددد ٤ا،تغَنددد ٤بغ دددشز اهلل ا،صدددَ
ٝاٍهللددش٨ق ٝ ،تددطٌ ا،نددشٔ د ذلَدد ٛف٠دد ٛسقددشه عَدد ٥ا،صددَش ٤اخلشصدد٤
ٙٝسض ٍَْصَش ٤اٍغشّٕٝ ،٤نَ ّٗ ٛذلَ ٛف ٛ٠سقشه عَ ٥ا،صدَش ٤اٍغشّد٤
ٝإ ٟنط ١عَ ٥ا،صدَش ٤اخلشصدٝ ٤إ ٟقٞتٚدشٝ ،دلدطز قٟٞدُ ا،ندشٔ ّدٗ
ّيش٘ إىل ّيش٘ قصُ ب ٛا،صَشتش٘ .
الوبحث الرابع

مٞاعس اٞ،اظٕ ٤ب ا،قشغس ا،تغشضضٝ ، ٤تهلل ٠نشتٚش ا،غشصط٣
ٝفّ ٛ٠هللَ ش٘ :
الوطلب األول

مشعس " ٣إشا تغشضضل ّقػستش٘ ضٝع ١أعظْْٚش بشضتيش أخقْٚش"
تُن٠س ٙص ٜاٍنشعس ٣مشعس ( ٣اٍططض إ ُٟعاِ بشٍططض بأ٘ اٍطدطض إ ُٟدعاِ
بططض ّجَ ٛأ ٝأؾس ُّٖٟٝ ، ٛعاِ بططض أخك ّٖ. ٛ
أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس. ٣
إشا تغشضضددل ّقػدددستش٘ ٝ ،ىشٕدددل إسدددساْٙش أعظدددٓ ٝأخهللدددط ضدددطضا ،
ٝاضهللط ا،يَك إىل فغُ ٝاسسّْٖٚ ٣دش  ،فدإ٘ ّنتطد ٥أصد ِٞاٍؿدطٟغ٤
ٝاٍٖظط اٍصش٠ك  ٞٙفغُ أمُ ا،قػست ضطضا .
ٟن ِٞابٗ اٍن ( ٓ٠إَّ٘ سيْ ٤اٍؿشضؼ امتطل ضفدػ اٍطدطض عدٗ ا،يَقد
ّددش أّيددٗ  ،فددإ٘ ق نيددٗ ضفغدد ٛإإ بطددطضٍ أعظددٓ ّٖدد ، ٛبنَّددش ٜعَدد٥
سشٍٝ ،ٛإ٘ أّيٗ ضفغ ٛبشٍتعأ ضطض ز ٕٛٝضفغ ٛب. ٛ
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ثشٕ٠ش  :ص٠ؿ ٝأٍقشه اٍنشعس. ٣
صشـ أ ُٙاٍغَٓ ٙص ٜاٍنشعس ٣بص٠ؿ رلتَق ّٗٝ ، ٤أ ٓٙأٍقشهٚش :
استْشِ أخك ا،قػست ألدُ أعظْْٚش .
زفػ أعظٓ ا،قػست بشستْشِ أزٕشْٙش .
اٍططض األؾس ُٟعاِ بشٍططض األخك .
ُٟدتشض أ ٘ٞٙاٍؿط ٟٗأ ٝأخك اٍططض. ٟٗ
إشا ادتْددػ ٍَْطددهللط ذلطّددش٘ ىددٌُّ ّْٖٚددش إ  ُٟددشح بددس ٘ٝضددطٝضٝ ٣دددا
تنس ٟٓأخقْٚش ّقػسٝ ٣أمَدْٚش ضدطضا ; أل٘ اٍعٟدشز ٣إ ضدطٝض ٣إٍٚ٠دش فدم
ت شح .
إشا تنشبددُ ّيطٙٝددش٘ أ ٝذلظددٞضا٘ أ ٝضددطضا٘ ٝ ،ق نيددٗ اخلددطٝز
عْٖٚش ٝدا اضتيش أخقْٚش .
ثشٍجش  :أزٍ ٤اٍنشعس. ٣
 -1مددشِ تغددشىل ( ٟػددأٍ ًٕٞعددٗ اٍؿددٚط احلددطأ متددشِ ف٠دد ٛمددُ متددشِ ف٠ددٛ
ى ري ٝصس عٗ غ  ُ٠اهلل ٝىقط بٝ ٛا،ػذس احلطأ ٝإخدطاز أَٙدّ ٛدٗ
أىا عٖس اهلل ٝاٍقتٖ ٤أىا ّٗ اٍنتُ .
ٟندد ِٞؾدد٠ذ اةغددمٔ ابددٗ ت٠ْ٠دد ٤د تقػددري ٙددص ٜاآلٟددٝ ( ٤إ٘ ىددش٘ متددُ
اٍٖقددٞؽ ف٠دد ٛؾددط  ،فشٍقتٖدد ٤احلشصددَ ٤بددشٍيقط ٝهٚددٞض أَٙدد ٛأعظددٓ ّددٗ
شًٍ  ،ف٠سفػ أعظٓ اٍقػشز ٟٗبشٍتعأ أزٕشْٙش .
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250

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

 -2عددٗ إٔددؼ ضضدد ١اهلل عٖدد : ٛأ٘ أعطاب٠ددش مددشٔ إىل ٕشس٠دد ٤د ا،ػددذس
ف شِ فٚ٠ش  ،فصشح ب ٛاٍٖشؽ  ،فنشِ ضغد ِٞاهلل صدَ ٥اهلل عَ٠دٝ ٛغدَٓ (
إ تعضّ ، ٜٞزع ، ٜٞفرتى ٜٞستد ٥بدشِ ٝ ،زعدش ٜاٍدٖا صدَ ٥اهلل عَ٠دٛ
ٝغددَٓ ٝمددشِ ٍدد ( ٛإ٘ ٙددص ٜا،ػددشدس إ تصددَك ٍؿددّ ٧١ددٗ ٙددصا اٍ ددٝ ِٞإ
اٍنصض  ،إ ش ٍ ١ٙصىط اهلل عع ٝدُ ٝاٍصمٝ ٣مطا ٣٧اٍنطآ٘ .
ٟن ِٞاٍغمٖٖ٠ ّ ١٨ش ٝدد ٛاٍسإٍدّ ٤دٗ ٙدصا احلدسٟح عَد ٥اٍنشعدس ( ٣ألَّ٘
ّٖغ ٛسشٍ ٤اٍ  ِٞىش٘ ٟعز ٢إىل ّقشغس أؾس ّٗ ب ٍٛٞد شًٍ اٞ،ضدػ ،
ّددٗ تيددجري ّٞاضددػ اٍٖذشغدد ٤د ا،ػددذس ّٝ ،ددٗ تٖذدد٠ؼ بسٕددٝ ٛث٠شبدد، ٛ
 ّٗٝاست شؽ اٍ  ِٞبغس خطٝز بغط ، ٛف٠غٞز عَ ٛ٠بساٟ ٧تأش ٦ب. ٛ
 -3عٗ عش٨ؿ ٤ضض ١اهلل عٖٚش مشٍل  :مدشِ ضغد ِٞاهلل صدَ ٥اهلل عَ٠دٛ
ٝغَٓ ( ٟدش عش٨ؿدٍ ٤دٞإ مّٞدً سدسٟح عٚدس ٓٙبيقدط ٍٖنطدل اٍيغ د٤
فذغَل ،ش بشب  :بش ٟسخُ اٍٖشؽ ّٖٝ ، ٛبش طلطد. ٘ٞ
ٟن ِٞابٗ اٍن ٓ٠د ب٠ش٘ زإٍ ٤احلسٟح عَ ٥اٍنشعدس ( ٣فندس ىدش٘ ضغدِٞ
اهلل صَ ٥اهلل عَ٠دٝ ٛغدَٓ ٟدط ٦فيد ٤أىدا اٖ،يدطات ٝ ،إ ٟػدتهلل٠ػ
تؾ٠ريٙش  ،بُ َّ،ش فتك اهلل ّيٝ ، ٤صدشضت زاض إغدمٔ  ،عدعٔ عَد ٥تؾد٠ري
اٍ ٠ددل ٝ ،ضز ٜعَدد ٥مٞاعددس إبددطاّٖٝ ، ٓ٠ٙغددّ ٛددٗ شٍددً ّددػ مسضتدد ٛعَ٠ددٛ
خؿٝ ٤٠مدٞؼ ّدش ٙد ٞأعظدٓ ّٖدّ ٛدٗ عدسٔ استْدشِ مدطٟـ ٍدصًٍ ٍ ،ندط
عٚس ٓٙبشةغمٔ ٝ ،ى ٕٓٚٞسسٟج ١عٚس بيقط .
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ضابغش  :اٍتهلل ٠نشت ا،غشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
ا،ػأٍ ٤األٝىل  :سيٓ ظضاع ٤اٍطسٓ .
شٙددا بغددب اٍ ددشسج ّددٗ ا،غشصددط ٟٗإىل دددٞاظ ظضاعدد ٤اٍددطسٓ إشا تددٞافط
ؾط ش٘ :
اٍؿددطط األ : ِٝاٍتأىددس ّددٗ فنددسا٘ اٍددطسٓ ٍٞه٠قتدد ٛاألغشغدد ٤٠بشٍٖػد ٤
ٍَْتاعددٝ ، ٤صددمس ٛد شاتدد ٛع٠ددح ٟػددتغ٠س ٝه٠قتدد ٛفْ٠ددش ٍددُٕ ٞنددُ إىل
اّطأ ٣أخط. ٦
اٍؿطط اٍجشٕ : ١أإَّ ٟرتتا عَٕ ٥نَ ٛضطض بش،طأ ٣ا،تاع. ٤
ّٝدددٗ اٍنٞاعدددس اٍد د اعتْدددس عَٚ٠دددش أصدددشش ٙدددصا اٍنددد ِٞمشعدددس ( ٣إشا
تغشضضل ّقػستش٘ ضٝع ١أعظْْٚش ضطضا بشضتيش أخقْٚدش ٝٝ ،ددٛ
شًٍ إٔ ٛتغشضضل د ٙص ٜا،ػأٍّ ٤قػستش٘ ْٙٝ ،ش :
أْ،ٝشّ :قػدسٕ ٣ندُ اٍدطسٓ اٍدص ٢ث دل إٔدّ ٛتغهللدُ عدٗ أزاٝ ٧ه٠قتدّ ٛدٗ
اٍ ابتَ٠ل بصًٍ إىل اّطأ ٣أخط. ٦
اٍجشّٕ : ٤٠قػس ٣عدسٔ إزلدش ا،دطأ ٣ا،تداؼ ،دش بػد ا تغهللدُ ضمحٚدش عدٗ
اٍن٠شٔ بٞه٠قت. ٛ
ٝإ ضٟا أَّ٘ ا،قػس ٣اٍجشٕ ١ٙٝ ٤٠عسٔ اةزلش أعظٓ ّدٗ ا،قػدس ٣األٝىل
ٕ ١ٙٝندُ اٍدطسٓ ،فرتتيدا ا،قػدس ٣األٝىل ٙٝد ١األخدك ّطاعدشٍ ٣دسفػ
ا،قػس ٣اٍجشٕ ١ٙٝ ٤٠األعظٓ .
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ٝنيٗ ٍَْدشٍك أ٘ ٟغرت
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عَد ٥بٖدشٙ ٧دصا احليدٓ عَد ٥اٍنشعدسّ ٣دٗ

ٝد: ٚ
اٍٞددد ٛاأل :ِٝأ٘ بنددش ٧اٍددطسٓ د دػددس ا،تاعددٙ ٤دد ٞاألصددُّٝ ،صددَشتٛ
ّت٠نٖددٝ ،٤ا،صددَشّ ٤ددٗ ٕنَددٙ ٛدد ١اةزلددش ٙٝددّ ١صددَشّّٞٙٞ ٤دد ;٤أل٘
اٍتذدددشض اٍهلل ٠ددد ٤أث تدددل فؿدددُ شٍدددًّٝ ،غَددد ٔٞأ٘ ا،صدددَش ٤ا،ت٠نٖددد ٤أٝ
ا،ظٖ ٤ٕٞهٖش ؽشٍ ش ّنسّ ٤عَ ٥ا،صَش ٤ا. ٤ّٞٙٞ،
اٍٞد ٛاٍجشٕ :١إ ٕػَٓ ٍيٓ أ٘ ّقػس ٣عسٔ اةزلش أعظٓ ّدٗ ّقػدس٣
ٕنُ اٍطسٓ ،بُ سلٗ ٕط ٦أ٘ ّقػسٕ ٣ندُ اٍدطسٓ أعظدٓ ; ،دش ٟرتتدا عَد٥
شٍدددً ّدددٗ اخدددتمط األٕػدددش ٝ ،اآلإٔ احلػدددٝ ٤٠ا،غٖٟٞدددٍَْ ٤دددطأ ٣ا،دددعاِ
ضمحٚش ٍٝصٟٚٝش .
ٝعَ ٛ٠فشٍن ِٞبشٖ،ػ  ٞٙاألغغس بإعْشِ ٙص ٜاٍنشعس. ٣
ا،ػأٍ ٤اٍجشٕ : ٤٠سيٓ إدطا ٧اٍغَْ٠شت اٍتذٍَْ ٤٠َ٠تؿٙٞشت اخلَن. ٤٠
صلددٞظ إدددطا ٧اٍغَْ٠دد ٤اٍتذْ٠َ٠ددٍَ ٤تؿددٙٞشت اخلَن٠دد ٤أ ٝاٍٖشؾدد ٤٩بػ د ا
ّددط

أ ٝسددشزخ  ،ىتصددؾري األٕددك اٍيد ري أ ٝاٍغيددؼ  ،إشا ىشٕددل

ّصشن اٍغَْ ٤٠تطدك عَّ ٥قشغسٙش .
ٝمددس غُددَ٩ل اٍَذٖدد ٤اٍساْ٨ددٍ ٤افتددش ٧د اَْ،يدد ٤اٍغطب٠دد ٤اٍػددغٞز ٤ٟعددٗ
ؾددش ٟغددشٕٕ ١قػدد٠ش ّددٗ ىددا إٔقددٙ ، ٛددُ صلددٞظ إدددطا ٧عَْ٠ددٍ ٤تصددؾري
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إٔقٛ؟ ،فأدشبل ( إشا ىش٘ اٍٞامدػ ىْدش شُىدط ٝ ،ق ُٟددـَ ّدٗ إددطا٧
اٍتذْ ُ٠ضطض دشظ إدطا ٙش ٍ. ٛ
ٝغَُ٩ل عٗ سشٍ ٤اّطأّ ٣ؿشبٍَ ٤ٚششٍ ٤اٍػدشبن ، ٤فأدشبدل اٍَذٖد ٤بإٔد( ٛ
إشا ىددش٘ اٍٞامددػ ىْددش شُىددط ٝ ،ضُددد ١زلددشح اٍغَْ٠ددٝ ، ٤ق ٖٟؿددأ عٖٚددش
ّطدددط ٣ضادشددد ٤ددددشظ إدطا ٙدددش قن٠ندددش ٍَْصدددَش ٤اٖ،ؿدددٞزٝ ، ٣إإ فدددم
صلٞظ .
ّٝددٗ ا،غَدد ٔٞأَّ٘ اجلطاسدد ٤ترتتددا عَٚ٠ددش ّقشغددس ّٖٚددش اٍتدددسٟط  ٝاجلددطح
ٝاةٟمٔ  ،إإ أ٘ ّقػس ٣بنش ٧األٕك عَ ٥سشٍ ٛأعظٓ ّقػس، ; ٣ش ٟرتتدا
عَ ّٗ ٛ٠ا،غشٕش ٣اٍٖقػ ّٗٝ ، ٤٠اٍنٞاعس ا،ندطض ( ٣إشا تغدشض

ّقػدستش٘

ضٝع ١أعظْْٚش ضطضا بشضتيش أخقْٚش .
ا،ػأٍ ٤اٍجشٍجٕ : ٤نُ أعطشّٚ ٧سض اٍسٔ .
شٙا بغب أ ُٙاٍغَٓ ّٗ ا،غشصط ٟٗإىل دٞاظ ٕنُ أعطشّٚ ٧سض اٍسٔ .
ٝممٗ مشِ ب ٛاٍسىتٞض ذلْس غغ٠س اٍ ٝ ١ ٞاٍدسىتٞض ذلْدس اٍٖتؿد٤
ٝاٍسىتٞض سػٗ اٍؿششٍ. ١
ٝممددش اغددتٖس عَ٠ددٙ ٛددعإ ٧اٞ،اظٕدد ٤بدد ّقػددس ٣ظٝاِ ّٚددسض اٍددسٔ ٝبدد
ّقػس ٣فٞات س٠ش ٣ا،غصٝ ، ٔٞمدشٍٞا  :إَّ٘ ّٚدسض اٍدسٔ إ سطّد ٤حل٠شتد; ٛ
ألَّ٘ س٠شتدددّ ٛػدددتشن ٤اٍدددعٝاِ  ،فيشٕدددل ا،قػدددس ٣د ظٝا،دددش أمدددُ ّدددٗ
ا،قػس ٣د فٞات س٠ش ٣ا،غص. ٔٞ
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ٝاٍطادك  ٞٙاٍن ِٞفٖػ ٕندُ أعطدشّٚ ٧دسض اٍدسٔ ; أل٘ اٍؿدشضؼ إ دش أبدشح
اٍنصشص ّٗ ّٚسض اٍسٔ ٝ ،اٍن ِٞجبٞاظ ٕنُ أعطش ٛ٨ف ٛ٠ظٟشز ٣عَّ ٥دش
أٝد  ٛاٍؿطؼ  ّٗ ٞٙٝ ،اإعتسا ٧ا ١ٖٚ،عٖ. ٛ
أّش إشا ىشٕل ٖٙشٌ ضطٝض ٣ف٠ذٞظ ٕنُ عطّٚ ٞسض اٍدسٔ ختطصلدش عَد٥
ّصٙا اٍؿشفغٝ ٤٠احلٖشبَ ٤اٍنش َ٨بإَّٔ ٛصلٞظ ٍَْطهللط أ٘ ٟأىُ حلدٓ
ّٚسض اٍسٔ ىش،طتس ٝاحلطبٝ ١ااشض .
ا،ػأٍ ٤اٍطابغد : ٤سيدٓ ٕندُ اٍغطد ٞاٍدصٟ ٢غهللدُ ظٝاٍدٝ ٛه٠قد ٤أغشغدٛ٠
ّٗ س٠ش ٣ا،تاؼ .
اتقه اٍ شسج ّٗ ٘ٞا،غشصط ٟٗعَ ٥سطّدٕ ٤ندُ اٍغطد ٞاٍدصٟ ٢غهللدُ ظٝاٍدٛ
ٝه٠ق ٤أغشغ ّٗ ٤٠س٠ش ٣ا،تاؼ  ،ىٖنُ مطٕ ٤٠اٍغ ٖ٠ىَتْٚ٠ش .
ّٝددٗ ّػددتٖسات ٙددصا احليددٓ أَّ٘ ا،صددَش ٤اٍد ضلننٚددش ٙددصا اٍتدداؼ د
دػٓ ا،ػتق٠س إ تعٟس عٗ ّصَش ٤بنشٙ ٧صا اٍغط ٞد دػٓ صدشس ، ٛ
ّٝقػس ٣اٍتاؼ أىجط ّٗ ا،قػس ٣اٍٞامغ. ٤
ا،ػددأٍ ٤اخلشّػدد : ٤سيددٓ اٍتَندد٠ك اٍصددٖشع ١ب د اٍددعٝد أثٖددش ٧عنددس
اٍعٝد. ٤٠
شٙا أىجط أ ُٙاٍغَٓ ّٗ ا،غشصط ٟٗإىل دٞاظ اٍتَند٠ك اٍصدٖشع ١بد
اٍعٝد أثٖش ٧عنس اٍعٝد ٤٠إشا تٞافطت اٍؿطٝط اٍتشٍ: ٤٠
 -1أ٘ ٟي ٘ٞاٍتَن٠ك أثٖش ٧م٠شٔ عنس اٍعٝد ٤٠ب اٍعٝد .
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 -2أ٘ ٟي ٘ٞبطض ّٗ ٥اٍعٝد .
 -3أ٘ تج ل اٍططٝض ٣أ ٝاحلشد ٤ةددطاٙ ٧دص ٜاٍغَْ٠دّ ٤دٗ أددُ احلْدُ
ٝ ،احلشدُٟ ٤طاز بٚش أإ ٟيدٍَْ ٘ٞدطأ ٣أٝإز ٝ ،عدسٔ اةزلدش مدس ٟدعز٢
إىل سشإت ّطضٕ ٤٠قػ. ٤٠
 -4أ٘ ٟؾَددا عَدد ٥هددٗ ّددٗ غدد٠ن ٔٞبددإدطا ٧اٍغَْ٠دد ٤إٔٚددش غددتغهللٕ ١تددش٨ر
إصلشب. ٤٠
 -5أ٘ ٟي ٘ٞا،غش ج عَ ٥اٍرتت٠دا اٍتدشٍ ١اّدطأّ ٣ػدَْٝ ، ٤إإ فدشّطأ٣
ؽري ّػَْٝ ، ٤إإ فهلل ٠ا ّػَٓ ثنٝ ، ٤إإ فؾري ّػَٓ .
 -6أ٘ ٟتن٠س إيؿشل ا،طأ ٣بنسض احلشد. ٤
 -7إتقش ٧اخلَ ٣ٞب اٍهلل ٠ا ٝا،طأ ٣اٍ ٟغشجلٚش .
 -8أ٘ تيٖٙ ٘ٞشٌ ضْشٕشت زم٠ن ٤ىشفٖ، ٤٠ػ اختمط األٕػش

.

أ٘ سشدد ٤ا،دطأ ٣إىل اٍٍٞدس تُٖدعِ ّٖعٍد ٤اٍطدطٝض; ٣
ٝممش ٟعٟس ٙدصا اٍندَّ ِٞ
أل٘ عددددسٔ اةزلددددش مددددس ٟددددعز ٢إىل ٙددددسٔ األغددددطٖٟٝ ، ٣ددددتر عٖدددد ٛمَدددده
ٝاضهللطا ٕقػٍ ١غسٔ إؾ شؼ ؽطٟدع ٣احلصد ِٞعَد ٥اٍٍٞدس ٝ ،احلصدِٞ
عَ ٥اٍٍٞس ضلشف عَ ٥ى٠دش٘ األغدطٝ ، ٣بد ٛتيتْدُ اٍػدغشز ٣اٍعٝد٠د٤
ٝاٍٖقػٝ ٤٠اإدتْشع. ٤٠
ّٝددٗ ّػددتٖسات ٙددصا اٍندد ِٞأ٘ ا،قػددست إشا تغشضضددتش ضٝعدد ١أعظْْٚددش
ضطضا بشضتيدش أخقْٚدش ٝ ،إددطا ٧عَْ٠د ٤اٍتَند٠ك اإصدهللٖشع ١إ ؾدً
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إٔٚدددش تدددعز ٢إىل ّقشغدددس ّتغدددسز ،٣إإ أ٘ ّقػدددس ٣عدددسٔ اةزلدددش أعظدددٓ
ضطضا.
ٝصل٠ا ا،دشٍق ٘ٞعٗ ٙص ٜاٍنشعس ٣بأَّ٘ اٍتَن٠ك اإصهللٖشعٟ ١رتتدا عَ٠دٛ
ىدجري ّددٗ ا،قشغددسّ ،ددػ ّددش ف٠ددّ ٛددٗ ا،صددشن ٝزض ٧ا،قشغددس ّنددسٔ عَدد٥
دَا ا،صشن.
دأ٘ اٍندد ِٞبددشجلٞاظ ّنَّ٠ددس بتددٞفط
ٝنيددٗ ٍَنددش َ٨بددشجلٞاظ أ٘ صل ٠ددٞا بد َّ
اٍؿدددطٝط اٖ،صدددٞص عَٚ٠دددش ممدددش ٟيقدددُ اٖ،دددػ ّدددٗ اٍٞمدددٞؼ د ا،قشغدددس
ٝااششٟط ا،رتت  ٤عَ ٥عَْ ٤٠اٍتَن٠ك .
ا،ػأٍ ٤اٍػشزغ :٤سيٓ جتٖؼ ا،ػَٓ جبٖػ ٤٠ز ٤ٍٝؽري ّػَْ. ٤
ٟط ٦بغب أ ُٙاٍغَٓ ّدٗ ا،غشصدط ٟٗددٞاظ جتدٖؼ ا،ػدَٓ جبٖػد ٤٠زٍٝد٤
ؽدددري ّػدددَْ ٤بؿدددطط أ٘ ٟيددد ٘ٞا،ػدددَٓ ذلشفظدددش عَددد ٥زٖٟدددَّ ، ٛتعّدددش
بأسيشّ.ٛ
ٝممددٗ شٙددا إىل ٙددصا اٍندد ِٞاٍددسىتٞض ٟٞغددك اٍنطضددشٝ ٢ٝاٍددسىتٞض
 ٤ ٙٝاٍعس.١َ٠
ٟٝػتٖس ٙصا اٍدطأ ٢عَد ٥اٞ،اظٕد ٤بد ا،صدشن ٝا،قشغدسٝ ،ب٠دش٘ شٍدً أَّ٘
اٍتذددٖؼ جبٖػدد ٤٠إسددس ٦اٍددس ِٝاٍؾطب٠دد ٤تطدْٗ ٍَْددط ٧احل٠ددش ٣اٍيطندد٤
ٝاألّشٟ٘ٝ ،تْتػ سشُّ دٖػ ٤٠تًَ اٍس ِٝبشحلنٞو ٝاحلطٟدشت األغشغد٤٠
اٍ بٚش ٟتْيٗ ّدٗ اٍتغ دس هلل ٝت َ٠دؿ زعد ٣ٞاةغدمٔٝ ،مدس إ ٟػدتهلل٠ػ
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ا،ػَٓ ّٗ اٍن٠شٔ بصًٍ د بغب اٍس ِٝاةغدمّّٝ ،٤٠دػ اٍتػدَ ٓ٠بٞددٞز
بغب ا،قشغس ٝااششٟط ا،رتت  ٤عَ ٥اٍتذدٖؼ جبٖػد ٤٠زٍٝد ٤ؽدري ّػدَْ٤
إإ أَّ٘ ا،صدددشن ّطدشددد ٤عَٚ٠دددشّٝ ،دددٗ اٍنٞاعدددس ا،ندددطض ٣د اٍؿدددطؼ أَّ٘
اٍططض األخك ُٟتشُْ ّٗ أدُ دَا ّصَش ٤تقٟٞتٚش أؾس .
ٝإ ُٟػَٓ اٍنش َ٘ٞ٨بتشدط ٟٓجتدٖؼ ا،ػدَٓ جبٖػد ٤٠زٍٝد ٤ؽدري ّػدَْ ٤بدأَّ٘
ّصددشن اٍتذددٖؼ ّطدشدد ٤عَددّ ٥قشغددسٟٝ ،ٜددطٙ ٦ددعإ ٧أ٘ ثَددَّٓ ّقشغ دس
عظ ٤ْ٠ترتتا عَ ٥اٍن ِٞبشجلٞاظّٖٚ ،ش:
أٝإّ :ش ٟرتتا عَ ٥جتدٖؼ ا،ػدَٓ جبٖػد ٤٠زٍٝد ٤ؽدري ّػدَّْ ٤دٗ ّدٞاإ٣
أ ُٙاٍيقطٝ ،اٍت غٍ ٤٠ؾري اٍس ٤ٍٝاةغمّ. ٤٠
ثشٕ٠ش  :تَعٔ إٔظْ ٤اٍ مز اٍيدشفطّ ٣دٗ ضلْدُ دٖػد٠تٚش أ٘ ضلدتيٓ إىل
مٞإٖٚ٠ش اٍيقط ٤ٟاٍ تصشزٔ ؾطؼ اهللٝ ،ختشٍق ٛرلشٍق ٤صطضل.٤
ثشٍجش ّٗ :سنٞو اٍس ٤ٍٝا،شسلٍَ ٤ذٖػ ٤٠عَ ٥سشّدُ دٖػد٠تٚش أ٘ ٟؿدشضٌ
د د٠ؿددٚش ّددٗ أدددُ اٍددسفشؼ عٖٚددش أ ٝؽددعٝ ٝاغددتغْشض زٍٝدد ٤أخددطٝ ٦مددس
تيدد ٘ٞتَددً اٍسٍٝددّ ٤ػددَْ ٤ىْددش ٙدد ٞاٍٞامددػ د ٙددصا اٍغصددط د اٍغددطاو
ٝأفؾشٕػددتشّ٘ٝ ،ددٗ ا،غَدد ٔٞبساٙدد ٤د اٍؿددطؼ إٔدد ٛإ صلددٞظ متددشِ ا،ػددَٓ
ٍَْػَٓٝ ،د ٙص ٜاحلشٍٟ ٤غ ا،ػَٓ ؽري ا،ػَٓ عَ ٥متُ أخ. ٛ٠
ضابغددش :أَّ٘ األ ٝإ٘ ىددش٘ ذلشفظددش عَدد ٥زٖٟددَّ ٛتعّددش بأسيشّدد ٛإإ أ٘
شضٟتد ٛغددٞل ٟتددأثط ٘ٝبددأخمو ٝثنشفددٝ ٤زٟددٗ اجملتْدػ اٍددصٍٝ ٢ددسٝا ٝتطبددٞا
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فٝ ، ٛ٠اٍٞامػ خري ؾشٙس عَ ٥ض٠شؼ ٝاسلمِ ىدجري ّدٗ أبٖدش ٧ا،ػدَْ
د اٍ د مز اٍيددشفطّٝ ،٣ددٗ ا،غَدد ٔٞأَّ٘ ( ا،ؿددشبٝ ٤ٚا،ؿددشىَ ٤د األّددٞض
اٍظشٙط ٣تٞدا ّؿشبّٝ ٤ٚؿشىَ ٤د األّٞض اٍ ش ٖ ٤عَٝ ٥دد ٛا،ػدشضم٤
ٝاٍتسضز اخلق. ١
ٝإ ٟػرتٟا اٍٖدشهط د أ٘ ٙدص ٜا،قشغدس اٍغظْ٠دّ ٤طدشد ٤عَد ٥ا،صدشن
ا،سعش ٣د جتٖؼ ا،ػَٓ جبٖػ ٤٠ز ٤ٍٝؽري ّػَْٝ ، ٤أ٘ اٍن ِٞبشٖ،ػ ٙدٞ
األغغس بشٍصٞا .
ٝإ بس ّٗ اإغتجٖشٖٙ ٧ش بأ٘ جتٖؼ ا،ػَٓ جبٖػ ٤٠ز ٤ٍٝؽري ّػَْ ٤إ ش
صلددٞظ د سشٍدد ٤إشا اضددهللط ا،ػددَٓ ٍددصًٍ ٝق صلددس ّأّٖددش إإ د اٍ د مز
اٍيشفط ; ٣ألَّ٘ اٍططٝضات ت ٠ك ااظٞضات .
ا،ػدددأٍ ٤اٍػدددشبغ : ٤سيدددٓ ا،ؿدددشضى ٤د اجملدددشٍؼ اٍا،شٕ٠ددد ٤د اٍد د مز
اةغمّ ٤٠اٍ إ قيٓ بؿطؼ اهلل .
اتقدده أٙددُ اٍغَددٓ ّددٗ ا،غشصددط ٟٗعَدد ٥قددطٝ ٟٓدددٞز اجملددشٍؼ اٍا،شٕ٠دد٤
ٝاٍٞإٟشت اٍ إ قيدٓ بؿدطؼ اهلل عدعَّ ٝددُ ٝ ،اختَقدٞا إىل مد ٍٞد
ّػأٍ ُٙ ٤صلٞظ أل ُٙاٍقطُ ٝاٍصدمح ا،ؿدشضى ٤د ٙدص ٜاجملدشٍؼ إشا
ىش٘ اٍنصس ّٗ شًٍ اٍتؾ٠ري ٝاةصمح ؟
اٍن ِٞاأل :ِٝدٞاظ ا،ؿشضى ٤د ٙص ٜاجملشٍؼ  ٗ،أضاز إصمسش ٝتؾ٠ريا.
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ٝممٗ مشِ بٚصا اٍن ِٞاٍؿ٠ذ ع ساٍغعٟع بٗ بشظ ٝاٍؿد٠ذ ذلْدس اٍغجدْ٠
ٝاٍسىتٞض ٟٞغك اٍنطضشٝ ٢ٝاٍسىتٞض عْط األؾنط.
اٍن ِٞاٍجشٕ : ١عسٔ دٞاظ ا،ؿشضى ٤د ٙص ٜاجملشٍؼ  ٍٞٝىش٘ ا،ؿدشضٌ
ّصَشش أضاز اةصمح .
 ّٗٝاٍنش َ٨بٚصا اٍن ِٞذلْس مهللا ٝاٍدسىتٞض غدشّ ١اٍدسإِ ٝاٍؿد٠ذ
أبٕ ٞصط اةّشٔ.
ٟٝػتٖس ىُ م ِٞعَ ٥اٞ،اظٕ ٤ب ا،صشن ٝا،قشغس  ،فأصشش اٍندِٞ
األٟ ِٝطدشددّ ٘ٞصددشن ّؿددشضى ٤أٙددُ اٍقطددُ د اجملددشٍؼ اٍا،شٕ٠دد٤
عَّ ٥قشغسٙشٟٝ ،غشض

د شًٍ اٍنش َ٘ٞ٨بشٖ،ػ .

 ّٗٝا،صشن ا،رتت  ٤عَّ ٥ؿشضى ٤ش ٢ٝاٍقطُ د اجملشٍؼ اٍا،شٕ:٤٠
أٝإ  :أ٘ ّؿدددشضى ٤أٙددددُ اٍصدددمح د اجملددددشٍؼ اٍا،شٕ٠ددد ٤فٚ٠ددددش زعدددد٣ٞ
ٍاصمح ٝتنٍََ ُ٠ظَٓ ٝاٍؿط .
ثشٕ٠ش  :قّ ِٞؿشضى ٤اةغمّ ٠د ٙص ٜاجملشٍؼ ز ٘ٝتقطَّز ا،قػدسٟٗ
ٝاٖ،شطف بشٍػَهلل. ٤
ثشٍجددشٟ :دددتْيٗ ا،ؿددشضٌ د ٙدددص ٜاجملددشٍؼ ّدددٗ ٕؿددط زعددد ٣ٞاةغدددمٔ ،
ٝا،هللشٍ دد ٤عنددٞو اةغدددمّٝ ، ٠بتهلل ٠دده ؾدددطؼ اهلل ٟٝ .ػددَٓ اٍندددشَ٘ٞ٨
بشجلٞاظ بش،قشغس ا،رتت  ٤عَ ٥ا،ؿشضى ٤د ٙص ٜاجملدشٍؼ ٍيدٖٟ ٓٚدط٘ٝ
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أ٘ اٍسخ ِٞد ٙص ٜاجملشٍؼ ّٗ اضتيش أخك ا،قػست ّٗ أددُ زفدػ
أعمْٙش.
ٟٝغددسز ا،ددشٕغّ ٘ٞددٗ ا،ؿددشضى ٤د ٙددص ٜاجملددشٍؼ ّقشغددس ّرتت دد ٤عَدد٥
زخ،ٞش ٟطٕٚٝش أعظٓ ّٗ ا،صشن ّ ّٗٝ ،قشغس شًٍ:
أٝإ :أ٘ ا،ؿددشضٌ د ٙددص ٜاجملددشٍؼ َّددعٔ بشٍنػددٓ عَدد ٥اسددرتأ اٍسغددتٞض
اٍٞضغ ١ااي ٔٞب ٞٙٝ ،ٛمشّٕٖ ٘ٞشمب ألسيشٔ اٍؿطٟغ. ٤
ثشٕ٠ددش :أ٘ أٙددٓ ٝادددا د اةصددمح ٙدد ٞإصددمح اٍغن٠ددسٙٝ ، ٣ددصا اٍٞادددا
اٍغظ ٓ٠إ ٟصك أ٘ ُٟتغشُّ ّغ ٛبهللطٟن ٤اٍتٖشظِ ٝاٍتقشٝ

ٝاٍتسضز .

ثشٍجدددشَٟ :دددعٔ ّدددٗ ا،ؿدددشضى ٤د ٙدددص ٜاجملدددشٍؼ اٍتغدددشٝ ٘ٝاإتقدددشو ّددددػ
اٍغَْدددشٕٝ ٠أعد دسا ٧اٍدددسٝ ،ٟٗشٍدددً د اٍَذدددش٘ ا،ؿدددرتىٝ ٤د اٍندددٞآ٨
اإٕتدشبٝ ،٤٠إ ختق ٥خهللٞض ٣شًٍ عَ ٥عن٠س ٣اٍدٞإٍ ٧دس ٟٗاهلل ٝاٍداا٣٧
ّٗ أعسا. ٛ٨
ضابغش :أَّ٘ اٍٖظشٔ اٍٞضغ ١مش ٓ٨عَ ٥رلشٍق ٤اٍؿطؼ ٝ ،أٙدُ اخلدري اٍدصٟٗ
ٟؿشضى ٘ٞد اجملشٍؼ إ ُٟػْك  ٓ،بش،ؿدشضى ٤إإ بشٍندسض اٍدصٟ ٢ند٢ٞ
زعش ٓ٨اٍٖظشٔ .
خشّػدش :أَّ٘ ٙددص ٜاجملدشٍؼ تندد ٔٞعَدد ٥تأٍ٠د ٛاألؽَ ٠ددٝ ،٤اعتْدشز ّددش م َتددٛ
ٝإ٘ ىددددش٘ بددددش مٝ ،ضز ّددددش ضفطددددتٝ ،ٛإ٘ ىددددش٘ ّغَّٞددددش ّددددٗ اٍددددسٟٗ
بشٍططٝض. ٣
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أ٘ ا،صدشن ا،رتت د ٤عَدّ ٥ؿدشضى٤
غشزغش :أَّ٘ ا ٍٞامدػ خدري ؾدشٙس عَدَّ ٥
اةغمّ ٠د ٙص ٜاجملشٍؼ إ تنشض٘ بش،قشغس اٍغظ ٤ْ٠ا،رتت  ٤عَٚ٠ش .
أ٘ ّؿدشضى ٤اةغدمّ ٠د اجملدشٍؼ اٍا،شٕ٠د ٤د
ٝاٍصٟ ٢ظٚدط ٍدٙ ١دَّ ٞ
اٍدددس ِٝاةغدددمّ ٤٠اٍددد إ قيدددٓ ؾدددطؼ اهلل إ بدددأؽ بٚدددش إشا ىدددش٘
ا،ؿشضٌ ّعٙم ٍصًٍ ٝ ،إ َُٟعٔ فٚ٠دش بن دّ ِٞدش طلدشٍك اٍؿدطؼٝ ،تد٠نٗ
ا،ؿشضٌ أ ٝؽَا عَ ٥هٖ ٛأَّ٘ ّصشن ا،ؿشضى ٤أعظٓ ّٗ ا،قشغس.
ا،ػدددأٍ ٤اٍجشّٖددد : ٤سيدددٓ ّؿدددشضى ٤ا،ػدددَٓ د إتدشبدددشت اٍدددس ِٝؽدددري
اةغمّ. ٤٠
شٙا بغب اٍ شسج ّٗ ا،غشصط ٟٗإىل دٞاظ ّؿشضى ٤ا،ػدَٓ ا،تذدٖؼ
جبٖػدد ٤٠زٍٝدد ٤ؽ دري إغددمّ ٤٠أ ٝاٍددصٟ ٢غدد٠ـ فٚ٠ددش د اإٕتدشبددشت اٍ د
جتط ٢د بمز. ٜ
ّٝددٗ ّػددتٖسات ٙددصا اٍندد ِٞأَّ٘ ا،قػددس ٣اٞ،دددٞز ٣د اإٕتدددش أمددُ ّددٗ
ا،قػس ٣اٞ،دٞز ٣د تطى ،ٛفرتتيا ا،قػس ٣األزٍٕ ٥سفػ األعَ. ٥
ّ ّٗٝصشن ا،ؿشضى ٤د اإٕتدش :
أٝإ  :زفددػ ا،ؿددشضٌ ا،ػددَٓ ٍيددجري ّددٗ اٍؿ د ٚشت ا،جددشض ٣سدد ِٞاةغددمٔ
ٝا،ػَْ .
ثشٕ٠ش  :اٍسفشؼ عٗ ا،ػَْ ٝ ،ا،هللشٍ  ٤عنٞم. ٓٚ
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ٟٝظٚط ٍٝ ١دشٙ ٤ٙدصا اٍندٝ ، ِٞممدش ٟعٟدس ٜأ٘ تدطٌ ا،ػدَٓ ٍَْؿدشضى٤
د ٙص ٜاإٕتدشبشت ٍٗ ٟؾدري ّدٗ سيدٓ اٍيدشفط ؾد٩٠ش ٝ ،د ا،ؿدشضى٤
أ٘ سصدد ِٞبغددب ا،صددشن خددري ّددٗ تطىٚددش ىَ دٚش
ّصددشن ّٝ ،غَددَّ ٔٞ
بؿطط عسٔ ضدشش٘ ا،قشغس عَٚ٠ش.
ا،ػأٍ ٤اٍتشغغ : ٤سيٓ إدطا ٧اٍغَْ ٤٠اجلطاسٍَ ٤٠غط ٞا،صش .
مس  ُٟتَ ٥ا،ط ٧بسا ٧د عط ّٗ ٍٞأعطشُٟٝ ، ٛ٨نطض األ ش ٧أَّ٘ عدمز ٙدصا
اٍغطدد ٞؽددري مميددٗ إإ بددإدطا ٧عَْ٠دد ٤دطاس٠دد ٤مددس ُٟشتددشز فٚ٠ددش إىل
اغت٩صشِ دع ٧أ ٝىُ اٍغط ٞا،صش ٝ ،إ طلقّ ٥ش ٟرتتا عَ ٥إددطا٧
ٙص ٜاٍغَّْ ّٗ ٤٠قشغس اٍتدسٟط ٝإٟمٔ ا،غص ٔٞجبطح دَسٝ ٜاغت٩صدشِ
دددع ٧أ ٝىددُ اٍغطدد ٞا،صددش  ،إإ أَّ٘ ٙددص ٜا،قشغددس ٍ٠ػددل أعظددٓ ّددٗ
ّقػس ٣تطٌ اٍغط ٞا،صش ز ٘ٝإدطا ٧عَْ ٤٠دطاس. ٤٠
ا،ػددأٍ ٤اٍغشؾددط : ٣سيددٓ اٍتغنددّ ٓ٠ددٗ أدددُ جتٖددا ٝإز ٣قددُ ّصددش
فط

ٝضاث ١خهللري .

مس ُ ٟتَد ٥اٍعٝددش٘ عْدُ دٖ٠دشت ّغتَد ; ٤ممدش ٟرتتدا عَ٠دٝ ٛإز ٣أ قدشِ
ّصشب بأّطا

ٝضاثٝ ، ٤٠مس تي ٘ٞتًَ األّطا

خهللري. ٣

ٟٝط ٦بغب اٍغَْدشّ ٧دٗ ا،غشصدط ٟٗددٞاظ اٍتغند ٓ٠د ّجدُ ٙدص ٜاحلشٍد، ٤
ٝاٍتغنّ ٓ٠غشجل ٤أسس اٍعٝد أ ٝىَْٚ٠ش ّٗ أدُ ّٖدػ اةزلدش بصدق٤
زاٝ ، ٤ْ٨إ تأثري ٍَتغن ٓ٠عَ ٥اٍٞه٠ق ٤ا،طٍّ ٤٠ٕٞألعطش ٧اٍتٖشغَ. ٤٠
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ٝممٗ أفت ٥بٚصا اٍند ِٞاٍؿد٠ذ ذلْدٞز ؾدَتٞت ٝاٍؿد٠ذ ددشز احلده عَد١
دشز احله .
 ّٗٝاٍنٞاعس ا،غتْس عَٚ٠ش د ٙصا احليٓ مشعس ( ٣اٍططض األؾس ُٟدعاِ
بشٍططض األخك ٝ ،ب٠ش٘ شًٍ  ٞٙأَّ٘ ا،قػدس ٣ا،رتت د ٤عَدٝ ٥إز ٣أ قدشِ
ّصشب بأّطا

ٝضاث ٤٠خهللري ٣أؾس ّٗ ّقػس ٣مهللدػ اٍٖػدُ بدشٍتغن،ٓ٠

ٝعَ ٛ٠فم ّشٕػ ّٗ اضتيش اٍططض األخك ّٗ أدُ زض ٧اٍططض األؾس.
ٝنيٗ ٍَْدشٍك أ٘ صل٠ا بإٔ ٛمت د ٙص ٜاحلشٍ ٤زفدػ ّقػدسّ ٣ظٖٕٞد٤
ٝ ١ٙٝإز ٣أ قشِ ّصشب بأّطا

ٝضاث ٤٠خهللري ٣فقػسّ ٣ت٠نٖدٙٝ ٤د١

مهللػ اةزلش بصٞض ٣زا. ٤ْ٨
ا،ػدددأٍ ٤احلشزٟددد ٤عؿدددط : ٣سيدددٓ إٟدددساؼ األّدددٞاِ د ا،صدددشضل اٍؾطب٠ددد٤
ٍَششدٝ ، ٤سيٓ أخص فٞا٨سٙش .
مطَّض دلْػ اٍقن ٛاةغمّ ١دٞاظ إٟساؼ األّدٞاِ د ا،صدشضل اٍؾطب٠د ٤إشا
زعددل احلشدددٍٞ ٤ضددغٚش فٚ٠ددش ٝ ،صلددٞظ أخددص ّددش ٟرتتددا عَدد ٥اةٟددساؼ ّدٗ
فٞا٨س ٟٝ ،ي ٘ٞأخصٙش إ ٍَتَْدً بدُ ٍصدطفٚش د ا،صدشن اٍغشّد ٤اٍد
ٖٟتقػ بٚش أبٖش ٧ا،ػَْ .
ٕٝب اٍنطاض  ( ٞٙىُ ّش دش ٧عٗ طٟه اٍقٞا٨س اٍطبٟٞدٙ ٤دّ ٞدشِ سدطأ
ؾطعش ٝ ،إ صلٞظ أ٘ ٖٟتقػ ب ٛا،ػَٓ د أ ٢ؾأ٘ ّٗ ؾدعٝ ، ٕٛٝصلدا أ٘
ُٟصطل د ا،صشن اٍغشٍَّْ ٤ػَْ ّٗ ّساضؽ ّٝػتؿق٠شت ٝؽريٙدش،
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ٍٝدد٠ؼ ٙددصا ّددٗ بددش اٍصددسمٝ ٤إ ددش ّددٗ بددش اٍتهللٚددط ّددٗ احلددطأ ٝ ،إ
صلٞظ عشِ تطٌ ٙص ٜاٍقٞا٨س ٍَ ٍٖ ٌٞتتن ٦ٞبٚش ٟٝ ،دعزاز اةثدٓ بشٍٖػد ٤
ٍَ ٖدد ٌٞد اخلددشضز  ،فإٕٚددش د اٍغددشز ٣تصددطفٚش د ا،عغػددشت اٍتٖصددري٤ٟ
ٝاٍٞٚ٠زٝ ، ٤ٟبٚصا تؾس ٝأّٞاِ ا،ػَْ أغَش ٤حلط ا،ػَْ ٝإضدمِ
أبٖش ٓٚ٨عٗ عن٠ست ، ٓٚعَْش بإٔ ٛإ صلٞظ أ٘ ٟػتْط د اٍتغشُّ ّدػ ٙدصٜ
اٍ ٖ ٌٞاٍطب ٤ٟٞبقش٨س ٣أ ٝبؾري فش٨س. ٣
ّ ّٗٝػتٖسات ٙدصا اٍندطاض إٔد ٛادتْدػ ّقػدستش٘  ،إسدساْٙش أخدص ا،دشِ
احلددطأ ٝاإٕتقددشؼ بددٝ ، ٛاٍجشٕ٠دد ٤تددطٌ أخددص ٙددصا ا،ددشِ احلددطأ ٍتٖتقددػ بددٛ
اٍ ٖ ٌٞد ذلشضب ٤اةغمٔ ٝأٝ ،َٛٙإ ؾً أ٘ ا،قػس ٣اٍجشٕ ٤٠أعظٓ ّدٗ
األٝىلٝ ،اٍنشعددس ٣تددٖب عَدد ٥أ٘ إشا ادتْددػ ّقػددستش٘ ضٝعدد ١أعظْْٚددش
بشضتيش أخقْٚش .
ا،ػأٍ ٤اٍجشٕ ٤٠عؿط : ٣سيٓ إدٚش
ّط

اجلٖ م ُ ٕقذ اٍطٝح ف ٛ٠خؿد٤٠

األٔ أّٞ ٝتٚش .

ُٟنطض األ ش ٧ا،غشصط ٘ٝأَّ٘ احلشُّ مدس تُصدش بدأّطا
ىٖعٟك احلُْ اٍؾعٟط ،أٟ ٝعزاز ّط

د أثٖدش ٧محَدٚش

فٚ٠دش بػد ا احلْدُ ىدأّطا

اٍنَددا ٝاٍيَدد ;٥ممددش ٟػددتسعّ ١ددٗ اٍٖشس٠دد ٤اٍهلل ٠دد ٤إدٚددش
ٟٝتقه اٍغَْش ٧ا،غشصط ٘ٝعَ ٥دٞاظ اةدٚش

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

265

احلْددُ .

م ُ ٕقذ اٍطٝح د اجلدٖ

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

إشا ث ددل اٍطددطض عَدد ٥األٔ ٝتغددصَّض عمدٚددش بؾددري اةدٚددش
ٟطٝ ٦د ٞاةدٚش

ّٝ ،ددّٖ ٓٚددٗ

إشا ىش٘ ٟتٞمك عَ ٛ٠س٠ش ٣األٔ .

 ّٗٝاٍنٞاعس ا،غتْس عَٚ٠ش د ٙصا احليٓ اخت٠شض أ ٘ٞٙاٍؿدطَّٝ ، ٟٗأَّ٘
أ٘ إدٚدش
اٍططض األؾس ُٟعاِ بشٍططض األخك ٝٝ ،دد ٛشٍدً َّ

اجلدٖ د

ٙص ٜاحلشٍ ٤فّ ٛ٠قػس ٣اإعتسا ٧عَٕ ٥هللق ٤أ ٝعَند ٤تيَّٕٞدل ٝ ،إتدمل
أ٘ ا،قػددس ٣اٍمسندد ٤بددشألٔ بػ د ا ٕؿدد٧ٞ
إإ َّ
،دَددٞو ّ ٍدد ٛإىل احل٠ددشَّ ، ٣
ّددط

غ د  ٛاحلْددُ أ ٝاظزٟددشز ّددط

بدد ٛأعظددٓ ّددٗ ا،قػددس ٣اٍمسندد٤

بشجلٖ ; ألَّ٘ احلقشه عَ ٥س٠دش ٣األٔ ٙٝد ١س٠دشّ ٣ػدتنط ٣ثشبتد ٤أٝىل ّدٗ
ااشفظ ٤عَ٥

شز ق تُٖقذ ف ٛ٠اٍطٝح .

الوطلب الثاني

مشعسُٟ " ٣تشُْ اٍططض اخلشص ٍسفػ اٍططض اٍغشٔ "
تغتا ٙص ٜاٍنشعس ّٗ ٣اٍنٞاعس ا،تقطع ٤عٗ مشعس ( ٣اٍططض ُٟعاِ .
أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس. ٣
تق٠س ٙص ٜاٍنشعس ٣إَّٔ ٛإشا تغشض

ضطضا٘ أسسْٙش خشص ٝاآلخدط عدشٔ ،

فإَّٕدد ٛد ٙددص ٜاحلشٍددُٟ ٤ددعاِ اٍطددطض اٍغددشٔ بشٍطددطض اخلددشص ; ألَّ٘ ا،قػددس٣
اٍغشّٟ ٤ي ٘ٞاٍططض فٚ٠ش أؾس ٝأعظٓ ّٗ ا،قػس ٣اخلشص. ٤
ثشٕ٠ش  :أٍقشه اٍنشعس. ٣
ُٟغ َّط عٗ ٙص ٜاٍنشعس ٣بد( تُنسَّٔ ا،قػس ٣اخلشص ٤عَ ٥ا،قػس ٣اٍغشّ. ٤
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ثشٍجش  :أزٍ ٤اٍنشعس. ٣
شؼ .

تػتٖس ٙص ٜاٍنشعس ٣عَ ٥اغتنطا ٧أسيشٔ اٍؿشضؼ ٝ ،عَ ٥اة

ٟن ِٞاٍ ٞضٕ ٞعٗ ٙص ٜاٍنشعسٙٝ ( ٣د ١مشعدسّْٚ ٣د٠ٖ ّ ٤د ٤عَد ٥ا،نشصدس
اٍؿدددطع ٤٠د ّصدددشن اٍغ دددشز ٝ ،اغدددتدطدٚش اجملتٚدددسّ ٘ٝدددٗ اة دددشؼ
ّٝغند ِٞاٍٖصدٞص  ،فشٍؿددطؼ ددشٍ ٧دد٠شق عَد ٥اٍٖددشؽ زٟدٖٝ ٓٚإٔقػددٓٚ
ٝعنٝ ٓ،ٞإٔػشبٝ ٓٚأّٞا ، ٓ،فيُ ّدش ٟدعز ٢إىل اةخدمِ بٞاسدس ّٖٚدش
فّ ٞٚطدط ٣صلدا إظاٍتٚدش ّدش أّيدٗ ٝ ،د غد  ُ٠تأ٠ٟدس ّنشصدس اٍؿدطؼ
بسفػ اٍطدطض األعدٓ بشضتيدش اٍطدطض األخدب ،ٝ ،دص ٜاحليْد ٤ؾُدطؼ
سس اٍنهللػ محشٍَْ ٤ٟشِ ٝ ،سس اٍعٕش ٝاٍنصل ص٠شٍٕ ٤ألعطا

. ...

ثشٍجش :اٍتهلل ٠نشت ا،غشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
سيٓ ٕعؼ اَ،ي ٤٠اخلشصٍَْ ٤صَش ٤اٍغشّ. ٤
صلددٞظ ٍَسٍٝدد – ٤إشا تددٞفطت اٍؿددطٝط ٕ -ددعؼ َّي٠دد ٤اٍغنددشض ٍَْصددَش٤
اٍغشّددّ ، ٤جددُ ٕددعؼ اَ،ي٠ددّ ٤ددٗ أدددُ إٕؿددش ٧اٍهللددطو  ٝتٞغددغ ٤ا،ػددشدس
ىْددش ٙدد ٞسشصددُ د ٙددصا اٍغصددط د تٞغددغ ٤احلددطّ اٍؿددطٟق ٝ ،إ
ؾددً أ٘ ض َّ اٍغنددشض غ٠تطددطض ّددٗ ٕععددٍ ، ٛيددٗ اٍطددطض اٍٞامددػ عَدد٥
أصشش اٍغنشضات ُٟتشُْ ّٗ أدُ ّٖػ اٍططض اٍغشٔ .
ٝمس ؾطط دلْػ اٍقن ٛاةغمّ١
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اٍؿطط األ :ِٝأ٘ ٟيٕ ٘ٞعؼ اٍغنشض ّنشبُ تغدٟٞب فدٞض ٢عدشزُِٟ ،ندسضٜ
أ ُٙاخلا ،٣فش إ ٟنُ عٗ مثٗ ا،جُ.
اٍؿطط اٍجشٕ :١أ٘ ٟيٕ ٘ٞشظع ١ٍٝ ٛاألّط إٔ ٝش ٛ ٨د شًٍ اجملشِ .
اٍؿددطط اٍجشٍددح :أ٘ ٟيدد ٘ٞاٍٖددعؼ ٍَْصددَش ٤اٍغشّدد ، ٤اٍ د تددسع ٞإٍٚ٠ددش
ضطٝض ٣عشّ ،٤أ ٝسشد ٤عشّ ٤تُٖعِ ّٖعٍتٚدش ى ٖدش ٧ا،ػدشدسٝ ،اٍهللدطو،
ٝاجلػٞض .
اٍؿدددطط اٍطابدددػ :أإ ٟدددع ِٝاٍغندددشض اٖ،دددعٝؼ ّدددٗ ّشٍيد د ٛإىل تٞه٠قددد ٛد
اإغتجْشض اٍغشٔ ،أ ٝاخلشص .
اٍؿطط اخلشّؼ :أإ ُٟغذَُّ ٕعؼ َّي٠ت ٛم ُ األٝا٘ .
فددإ٘ اختَددل ٙددص ٜاٍؿددطٝط أ ٝبغطددٚش ،ىددش٘ ٕددعؼ َّي٠دد ٤اٍغنددشض ّددٗ
اٍظَددٓ د األض

ٝاٍؾصدد ٞاٍ د ٕٚدد ٥اهلل تغددشىل عٖٚددشٝ ،ضغدد ٍٛٞصددَ٥

اهلل عَٝ ٛ٠غَٓ .
الوبحث الخاهس

مٞاعدددس اٞ،اظٕددد ٤بد د ا،صدددشن ٝا،قشغدددسٝ ،تهلل ٠نشتٚدددش ا،غشصدددطٝ،٣فٛ٠
ّهللَ ش٘:
الوطلب األول

مشعس " ٣زض ٧ا،قشغس ُّنسَّٔ عَ ٥دَا ا،صشن "
تغتا ٙص ٜاٍنشعس ّٗ ٣اٍنٞاعدس ا،تقطعد ٤عدٗ اٍنشعدس ٣اٍيَ٠د ( ٤اٍطدطض
ُٟعاِ .
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أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس. ٣
ّغٖ ٥اٍنشعس ٞٙ ٣إَّٔ ٛإشا تغشضضل ّقػدسّٝ ٣صدَشُٟ ٤ندسَّٔ زفدػ ا،قػدس٣
أل٘ اعتٖدش ٧اٍؿدشضؼ بش٠ٖٚ،دشت أؾدس ّدٗ
ؽشٍ ش عَ ٥دَا ا،صدَشٝ ; ٤شٍدً َّ
اعتٖش ٛ٨بش،أّٞضات ٍن ِٞاٍٖا صَ ٥اهلل عَٝ ٛ٠غَٓ ( إشا أّطتيٓ بدأّطٍ
فدأتٞا ّٖدّ ٛدش اغدتهللغتٓ ٝ ،إشا ٕ٠ٚدتيٓ عدٗ ؾد ٧١فدشدتٖ ٝ ، ٜٞؾدس٣
اعتٖش ٧اٍؿشضؼ بش٠ٖٚ،شت ٕظطا ،ش ٟرتتا عَٚ٠ش ّٗ اٍططض اٖ،شد حليْد٤
اٍؿشضؼ .
ثشٕ٠ش  :أزٍ ٤اٍنشعس. ٣
اٍؿدددٞاٙس اٍساٍددد ٤عَددد ٥اعت دددشض ٙدددص ٜاٍنشعدددس ٣عصددد ٤٠عَددد ٥احلصدددط ،
ٝغأشىط بغب األزٍّ ٤ػ ب٠ش٘ أ ُٙاٍغَٓ ٍٞد ٛاٍسإٍّٖٚ ٤ش .
 -1مددشِ تغددشىل ( ٟػددأٍ ًٕٞعددٗ اخلْددط ٝا٠،ػددط مددُ فْٚ٠ددش إثددٓ ى د ري
ّٖٝشفػ ٍَٖشؽ ٝإمثْٚش أىا ّٗ ٕقغْٚش .
ٝٝدددد ٛاٍسإٍدددّ ٤دددٗ ٙدددص ٜاآلٟدددٖ٠ ٟ ٤ددد ٛاٍغدددع بنٍٞددد ( ٛأّدددش ّٖقغددد ٤اخلْدددط
ف شٍتذشضٝ ٣سلٙٞش ٝ ،أّش ّٖقغ ٤ا٠،ػط ف ْش ٟأخص ٜاٍنشّط ّٗ ا،نْٞض ،
ٝأّش ّقػس ٣اخلْط ف إظاٍتٚش اٍغنّٝ ، ِٞش قسث ّٗ ٛاٍغساٝ ٣ٝاٍ ؾطدش٧
ٝاٍصددس عددٗ شىددط اهلل ٝعددٗ اٍصددمٝ ، ٣أّددش ّقػددس ٣اٍنْددشض ف إٟنشعددٛ
اٍغدددساٝ ٣ٝاٍ ؾطدددشٝ ٧اٍصدددس عدددٗ شىدددط اهلل ٝاٍصدددمٙٝ ، ٣دددصّ ٜقشغدددس
عظ ٤ْ٠إ ٕػ ٍَْٖ ٤شفػ ا،صىٞض ٣إٍٚ٠ش .
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 -2عددٗ أبدد ١غددغ٠س اخلددسض ٢ضضدد ١اهلل عٖدد ٛأ٘ اٍددٖا صددَ ٥اهلل عَ٠ددٛ
ٝغدددَٓ مدددشِ  ( :إٟدددشىٓ ٝاجلَدددٞؽ عَددد ٥اٍهللطمدددشت فندددشٍٞا  :إ دددش ٙددد١
دلشٍػدددٖش ٕتشدددسخ فٚ٠دددش ; فندددشِ ( فدددإشا أت٠دددتٓ إىل اجملدددشٍؼ  ،فدددأعهللٞا
اٍهللطٟه سنٚش مدشٍّٝ : ٞدش سده اٍهللطٟده ؟ مدشِ ( ؽدب اٍ صدط ٝ ،ىدك
األشٝ ٘ ٦ضز اٍػمٔ ٝ ،أّط بش،غطٝل  ١ٕٚٝعٗ اٖ،يط .
ٟ

ابٗ سذط ٝدد ٛاٍسإٍدّ ٤دٗ احلدسٟح ( ٟٝعخدص ّٖد ٛأ٘ زفدػ ا،قػدس٣

أٝىل ّدٗ دَدا ا،صدَشٍٖ ; ٤سبد ٛأٝإ عَد ٥تدطٌ اجلَدٞؽ ّدػ ّدش ف٠دّ ٛددٗ
األدط  ٗ،عُْ عه اٍهللطٟه ٝ ،شًٍ أ٘ اإست٠شط ٍهللَا اٍػدمّ ٤آىدس
ّٗ اٍهللْػ د اٍعٟشز. ٣
 -3عددٗ أبددٙ ١طٟددط ٣ضضدد ١اهلل عٖدد ( ٛأ٘ ضغدد ِٞاهلل صددَ ٥اهلل عَ٠ددٛ
ٝغَٓ ٍغٗ ظَّٝاضات اٍن ٞض .
ٟن ِٞابٗ اٍن ( ٓ٠أّش اٍٖػش ٧فإ٘ ٙص ٜا،صَشٝ ٤إ٘ ىشٕل ّهللَٞبّ ٤دَّٖٗٚ
ٍ ،يٗ ّش ٟنشض٘ ظٟشضت ّٗ َّٗٚا،قشغس اٍ ٟغَْٚش اخلدشص ٝاٍغدشٔ ّ ،دٗ
فتٖدد ٤األس٠ددشٝ ، ٧إٟددصا ٧األّددٞات  ،اٍقػددشز اٍ دص ٢إ غ د  ُ٠إىل ّٖغدد ٛإإَّ
فدددٖغ ٗٚأعظدددٓ ّقػدددسّ ٣دددٗ ّصدددَشٟ ٤ػدددري ٣قصدددُ ،دددَّٗ بشٍعٟدددشض، ٣
ٝاٍؿدددطٟغٖ ّ ٤شٙدددش عَددد ٥قدددط ٟٓاٍقغدددُ إشا ىشٕدددل ّقػدددست ٛأضددددك ّدددٗ
ّصَشتٝ ، ٛضدشش٘ ٙص ٜا،قػس ٣إ خقش ٧بد ، ٛفْدٖغّ ٗٚدٗ اٍعٟدشضّ ٣دٗ
ذلشغٗ اٍؿطٟغ. ٤
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ثشٍجش  :اٍتهلل ٠نشت ا،غشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
ا،ػأٍ ٤األٝىل  :سيٓ إدٚش

اجلٖ اٍص ٢ق تٖقذ ف ٛ٠اٍطٝح .

ٟط ٦بغب أ ُٙاٍغَٓ ّٗ ا،غشصط ٟٗدٞاظ إدٚش

اجلٖ اٍص ٢ق تُدٖقذ

ف ٛ٠اٍطٝح ٍمغتقشز ّٖٛ ٣د اٍغمز ٝاٍ شح .
ٝممٗ شٙا إىل ٙصا اٍن ِٞد اجلَْ ٤اٍسىتٞض ذلْس ٕغٟ ٓ٠شغ

.

ٟٝػددتٖس ٙددصا اٍندد ِٞعَدد ٥تددطد٠ك ا،صددشن عَدد ٥ا،قشغددس ا،رتت دد ٤عَدد٥
اإغتقشز ّٗ ٣اجلٖ  ّٗٝ ،أ ٓٙا،صشن :
أٝإ  :اإغدددتقشزّ ٣دددٗ األدٖددد ٤اجملٚطددد ٤د ّصدددشن ضدددطٝض ٤ٟىغدددمز
األّدددطا

اخلهللدددري ٣ا،ػتغصددد ، ٤٠ىدددأّطا

اٖ،شعدددٝ ، ٤بغدددب إٔدددٞاؼ

اٍغنٓٝ ،اٍػيط. ٢
ثشٕ٠ش  :اإغتقشزّ ٣دٗ األدٖد ٤اجملٚطد ٤د سشددشت تُٖدعِ ّٖعٍد ٤اٍطدطٝض٣
ٟٝػددتق٠س ّٖٚددش عشّدد ٤اٍٖددشؽ  ،ىشغددتدطاز عنددشمري ٝأزٟٝددّ ٤ق٠ددس ٣د
اٍغمز ٝاٍٞمشٝ ، ٤ٟاٍٞص ِٞإىل ّغدشضل تؿدطضل ٤٠تػدشعس د اىتؿدشل
ىجري ّٗ األّطا

.

ٝاٍصش٠ك  ٞٙاٍن ِٞبتشط ٟٓإدٚش

اجلٖ ّدٗ أددُ اإغدتقشزّٖ ٣د ٛد

األعددشخ ُٟٝ ،ذددش عددٗ ا،صددشن اٍػددشبن ٤بإٔٚددش إ جت٠ددع اإعتددسا ٧عَدد٥
اجلٖ ٝإدٚشضٝ ، ٛشًٍ ّٗ عسٝ ٣د: ٜٞ
أٝإ  :أَّ٘ ا،صشن ا،صىٞضّ ٣ظٖ٠ٍٝ ٤ٕٞػل ّتشنن٤
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ثشٕ٠ددش :أَّ٘ ا،صددشن ا،ددصىٞض ٣تنشبَددٚش ّقشغددس عظْ٠ددّٖٚ ، ٤ددش اٍصددش٤٠
ٝنجَدددٚش تغدددطٟب دػدددس احلشّدددُ ٍَْددددش ط ا،ت٠نٖدددّٖٚٝ ، ٤دددش اٍٖقػددد٤٠
اٍمسنددد ٤بشٍٞاٍدددسّٖٚٝ ،ٟٗدددش اٍؿدددطعٙٝ ٤٠دددّ ١دددش ٟرتتدددا عَددد ٥شٍدددً ّدددٗ
ىؿك عٞض ٣ا،طأٝ ،٣زض ٧ا،قشغس ّنسٔ عَ ٥دَا ا،صشن .
ا،ػأٍ ٤اٍجشٕ : ٤٠سيٓ ضته ؽؿش ٧اٍ يشض. ٣
عَْ٠دد ٤ضتدده ؽؿددش ٧اٍ يددشضٙ ٣دد ١عَْ٠دد ٤دطاس٠ددٟ ٤ندد ٔٞاٍهلل ٠ددا فٚ٠ددش
بإصمح ومعمدشت اٍؾؿدش ٧أٝ ٝضدػ ؽؿدش ٧دسٟدس إشا ىدش٘ اةصدمح ؽدري
مميٗ .
ٝاختَك أ ُٙاٍغَٓ د سيٓ ضته ؽؿش ٧اٍ يشض ٣عَ ٥م: ٍٞ
اٍن ِٞاأل : ِٝسطّ ٤عَْ ٤٠ضته ؽؿش ٧اٍ يشضّ ٣هللَنش .
ٝممٗ شٙا إىل ٙصا اٍن ِٞاٍسىتٞض ذلْس اٍؿٖن٠هلل ٝ ١ذلْدس خشٍدس
ّٖصٞض ٝاٍؿ٠ذ ععاٍس ٟٗاخلهلل٠ا .
اٍندد ِٞاٍجددشٕ :١دددٞاظ ضتدده ؽؿددش ٧اٍ يددشض ٣د سددشإت ّغٖ٠ددٝ ٤بطددٞاب
ذلسزٝ ، ٣اختَك أضبدش ٙدصا اٍند ِٞد احلدشإت اٍد صلدٞظ فٚ٠دش اٍطتده
عَ ٥ثمث ٤أمٞاِ  ،غأىتق ١بصىط األّٖٚ ِٝش  ٞٙٝ ،دٞاظ ضتده ؽؿدش٧
اٍ يشض ٣د ثمخ سشإت :
 -1إشا ىش٘ ومعو ؽؿش ٧اٍ يدشض ٣بػد ا ع٠دا خَند ١د اٍصدؾري ٣أٝ
اٍي ري. ٣
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 -2إشا ىش٘ ومعو ؽؿش ٧اٍ يشض ٣بػ ا عَ ٤ؽدري ّؿد ٤ٖ٠ىدشٍنقع أٝ
اٍٖعٟك أ ٝاغت٩صشِ األٝضأ أ ٝسل ٞشًٍ .
 -3إشا ىددش٘ فتدده ؽؿددش ٧اٍ يددشض ٣بػ د ا اةىددطا ٜعَدد ٥اٍعٕددش ٝث ددل
شًٍ .
ٝممٗ شٙا إىل ٙصا اٍتقص ُ٠اٍؿ٠ذ ذلْس ٖهللدشٝ ٢ٝاٍدسىتٞض تٞف٠ده
اٍٞاعٝ ١اٍسىتٞض ذلْٞز اٍعٟين .
ّٝددٗ أزٍدد ٤أصددشش اٍندد ِٞاأل ِٝعَددّ ٥ددش ش ٙددٞا أَّ٘ عَْ٠د ٤ضتدده ؽؿددش٧
اٍ يشضٝ ٣إ٘ ىش٘ فٚ٠ش ّصشن ٍَقتشٝ ٣أَٚٙش إإ أَّ٘ ّقشغس شًٍ أعظدٓ
ّٗ فٞات ا،صشن  ّٗٝ ،أّ ٓٙقشغس ضته ؽؿش ٧اٍ يشض: ٣
أٝإ  :أَّ٘ عَْ ٤٠اٍطته مدس تدعز ٢إىل ّقػدس ٣اخدتمط األٕػدش ٝشٍدً د
سشٍد ٤ىدد ٘ٞاٍقتددش ٣سدشّم ٝ ،ق ت ددس محَددٚش  ،فدإشا تعٝدددل بغددس عَْ٠دد٤
ضته اٍؾؿش ٧فإ٘ ّش د بهللٖٚش َُٟشده بدشٍعٝز ٙٝد ٞد اٍٞامدػ ٍد٠ؼ أبدش ٍد، ٛ
ٝإ طلقّ ٥ش د شًٍ ّٗ اٍتغس ٢عَ ٥احلطّشت .
ثشٕ٠ددش ٟ :ددعز ٢اٍندد ِٞجبددٞاظ ٙددص ٜاٍغَْ٠دد ٤إىل ّقػددس ٣اٍن٠ددشٔ بشةدٚددش
عذ ٤اٍػرت ٝسل. ٜٞ
ثشٍجددش ٟ :ددعز ٢اٍنددد ِٞبددشجلٞاظ إىل جتط٩ٟددد ٤اٍقت٠ددشت عَددد ٥فغددُ اٍطشَٟددد; ٤
ٍغَْ َّٗٚبأ٘ إدطاٙ ٧ص ٜاٍغَْ ٤٠طلقّ ١غشق اخلهلل. ٤٩٠
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ضابغش ٟ :قطد ١اٍند ِٞبدشجلٞاظ إىل إخقدش ٧ا،دطأٝ ٣أَٙدٚش اٍػد ا احلن٠ند١
ٍعٝاِ اٍ يشضٝ ، ٣اٍيص ممٖٞؼ ٝذلطٔ ؾطعش .
خشّػش ٟ :رتتدا عَد ٥اٍند ِٞجبدٞاظ ضتده اٍ يدشض ٣اة دمؼ عَد ٥اٖ،يدط
ٝا،غش ٤ٕٝعَ ٥إخقش. ٛ٨
ٝاٍصٟ ٢ظٚط  ٞٙضدشش٘ اٍن ِٞبغسٔ دٞاظ ضته ؽؿدش ٧اٍ يدشضّ ٣هللَندش ،
ٝممددش ُٟندد ٢ٞاٖ،ددػ أ٘ ا،صددشن اٍ د ٟددصىطٙش ا،دددشٍق ٘ٞإّددش أ٘ تيدد٘ٞ
ّ ، ٤ّٞٙٞأ ٝسن٠نٍٝ ، ٤يٗ تغشضضٚش ّقشغس أعظٓ ّٖٚش .
ا،ػأٍ ٤اٍجشٍج : ٤سيٓ إٕؿش ٧بٖ ٌٞاحلَ٠ا .
شٙددا بغددب أٙددُ اٍغَددٓ ّددٗ ا،غشصددط ٟٗإىل اٍندد ِٞبغددسٔ دددٞاظ إٕؿددش٧
بٖ ٌٞاحلَ٠ا .
ٝممٗ مشِ بٚصا اٍن ِٞاٍؿ٠ذ رلتشض اٍػمّٝ ١اٍسىتٞض بيط أب ٞظٟس .
ٝاغتٖسٝا إىل أ٘ ا،قشغس ا،رتت  ٤عَ ٥إٕؿشٚ٨ش ّٖٚٝش ٕؿط احلطّ ٤أعظٓ
ّٗ ا،صشن ا،رتت  ٤عَٚ٠دش ٝاٍد ّٖٚدش تدٞفري احلَ٠دا اٍهلل ٠غدٍ ١أل قدشِ
اٍص ٟٗسُطّٞا ّٖ. ٛ
ٝنيٗ ٍَْدشٍك أ٘ صل٠ا بأ٘ ااصٝض اٍؿطعّٖ ١تك ; ألَّ٘ ّٗ ؾطط
اٍطضشؼ اادطٔ أ٘ ٟيدّ ٘ٞصدش ّدٗ اٍجدس ٢ىْدش ٙدّ ٞدصٙا اٍظشٙطٟد٤
ٝضٝا ٤ٟد ّصٙا اةّشٔ أمحس .
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ا،ػددأٍ ٤اٍطابغدد : ٤سيددٓ اإغددتقشزّ ٣ددٗ اٍ ٠٠طددشت اَ،نشدد ٤اٍقش٨طدد ٤د
إدطا ٧اٍتذشض ٝاٍسضاغشت .
ٟدددط ٦بغدددب أٙدددُ اٍغَدددٓ ّدددٗ ا،غشصدددط ٟٗعدددسٔ ددددٞاظ اإغدددتقشزّ ٣دددٗ
اٍ ٠٠طشت اَ،نش ٤اٍقش٨ط ٤د إدطا ٧اٍتذشض ٝاٍسضاغشت عَٚ٠ش ٍافدشز٣
ّٖٚش د ٕنُ األعطش. ٧
ٝممددددٗ شٙددددا إىل ٙددددصا اٍندددد ِٞاٍددددسىتٞض عَدددد ١اٍػددددشٍٞؽ ٝاٍددددسىتٞض
ع ساٍػمٔ اٍغ شز. ٢
 ّٗٝاٍنٞاعس اٍ اعتْسٝا اٞ،اظٕ ٤ب ّصشن اإغتقشز ّٗ ٣اٍ ٠٠طدشت
اَ،نش ٤اٍقش٨طٝ ٤ب ا،قشغس ا،رتت  ٤عَ ٥شًٍ .
ٝبَّٖ٠ددٞا شٍددً بندد : ٓ،ٞإَّ٘ ا،قشغددس ا،رتت دد ٤عَدد ٥اإغددتقشزّ ٣ددٗ اٍ ٠٠طددشت
اَ،نش ٤اٍقش٨طٝ ، ٤اٍ ّٖٚش متُ األضٝاح اٍ ؿط ، ٤ٟأعظٓ ّٗ ا،صدشن
ا،طدددّ ٣ٞددٗ إدددطا ٧اٍتذددشض ٝاٍسضاغددشت عَٚ٠ددش ٍمغددتقشزّٖٚ ٣ددش د ٕنددُ
ٝظضاع ٤األعطش. ٧
ٝصل٠ا اجمل٠ع ٘ٝبأ٘ اٍ ٠٠طشت اَ،نشٍ ٤د٠ؼ فٚ٠دش س٠دشٍ ٣إػدش٘ ٝ ،أ٘
ا،قشغس األخط٠ٍ ٦ػل ٕشؾ ٤٩عدٗ شات اٍتصدطل ٝ ،إ دش ّدٗ اإسلدطال
د اْ،شضغددّٝ ، ٤غَدد ٔٞأ٘ ا ،ددشح مددس ُٟػددش ٧اغددتغْشٍٝ ، ٛإغددش ٣٧اغددتغْشِ
ا ،شح تتهللَا اإدتٚشز د أخص اإست٠ش شت .
ا،ػأٍ ٤اخلشّػ : ٤سيٓ اإغتٖػشر اٍغمد. ١
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اإغتٖػشر اٍغمدٟ ١تٓ إدطا  ّٗ ٜأدُ احلص ِٞعَ ٥اخلمٟدش األصدَ٤٠
ٖ،قغ ٤ا،دطٟب ٟٝ ،يد ٘ٞشٍدً بٖندُ ٕدٞا ٣اخلَ٠د ٤اجلػدس ٤ٟإىل اٍ ٟٞطد٤
اٍ ُٕععل ٕٞاتٚش  ،ثٓ تُػتدَب ّٖٚش اخلمٟش األصَ. ٤٠
ٟٝدددط ٦بغدددب أٙدددُ اٍغَدددٓ ّدددٗ ا،غشصدددط ٟٗعدددسٔ ددددٞاظ ٙدددصا اٍٖدددٞؼ ّدددٗ
اإغتٖػشر ٝ ،ب ٛصسض مطاض دلْػ اٍقن ١ٚاةغمّ. ١
ٟٝػَٓ أضبش ٙصا اٍند ِٞبقٞا٨دس ّٝصدشن ٙدصا اٍٖدٞؼ ّدٗ اإغتٖػدشر إإ
إٔٚددٓ ٟددط ٘ٝبددأ٘ ّقشغددسّ ٜطدشدد ٤عَددّ ٥صددشحلٝ ، ٛزض٧ا ،ددص ٜا،قشغددس
اٍغظٟ ٤ْ٠نشِ بتشطن. ٛ
ٝنيٗ أ٘ صل٠ا ا،دشٍك بغسٔ تػَٝ ٓ٠دٞز ّقشغدس د ٙدصا اٍٖدٞؼ ّدٗ
اإغتٖػشر ىْش مطَّض شًٍ ا،دتص. ٘ٞ
الوطلب الثاني

مشعس" ٣ا،صَش ٤اٍطادش ٤تُنسَّٔ عَ ٥ا،قػس ٣ا،طدٞس" ٤
أٝإ ّ :غٖ ٥اٍنشعس. ٣
تق٠س اٍنشعس ٣أَّ٘ فغُ ا،يََّك إشا ىش٘ زا٨دطا بد ا،صدَشٝ ٤ا،قػدس، ٣
ٝىشٕدددل ّصدددَش ٤اٍقغدددُ ضادشدددّٝ ٤قػدددستّ ٛطدٞسددد ، ٤فدددإَّ٘ ا،صدددَش٤
تُشصَُّ ّػ اٍتعأ ا،قػس. ٣
مشِ ؾ٠ذ اةغمٔ ابٗ ت ّٗ ( ٤٠ْ٠أص ِٞاٍؿطؼ إَّٔد ٛإشا تغدشض

ا،صدَش٤

ٝا،قػس ٣ممسٔ أضدشْٚش .
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ٟٝندد ِٞاٍؿددش ا ( اجلٚدد ٤ا،طدٞسدد ٤ؽددري ّنصددٞز ٣اإعت ددشض ؾددطعش عٖددس
ادتْشعٚش ّػ اجلٚد ٤اٍطادشد ، ٤إش ٍد ٞىشٕدل ّنصدٞزٍَ ٣ؿدشضؼ إدتْدػ
األّط ٝاٍّٖ ١ٚغش عَ ٥اٍقغُ اٍٞاسس فيش٘ تيَ٠قش فش إ ُٟهللشو .
ثشٕ٠ش  :أزٍ ٤اٍنشعس. ٣
 -1مددشِ تغددشىل ( ىتددا عَدد٠يٓ اٍنتددشِ ٙٝدد ٞىددطٍ ٜيددٓ ٝعػدد ٥أ٘
تيطٞٙا ؾ٩٠ش  ٞٙٝخري

ٍيٓ .

أ٘ اجلٚدشز اٍددص٢
ٟند ِٞابدٗ اٍند ٓ٠د ب٠دش٘ ٝدد ٛاٍسإٍدّ ٤دٗ اآلٟد ( ٤ف دَّ َّٗ٠
أمّطٝا بٝ ٛإ٘ ىش٘ ّيطٙٝدش ٍَٖقدٞؽ ؾدشمَّش عَٚ٠دش  ،فْصدَشت ٛضادشد٤
 ٞٙٝ ،خري ٝ ٓ،أمحس عشم ٝ ، ٤أعظٓ فش٨سّ ٣دٗ اٍتنشعدس عٖدٝ ، ٛإٟجدشض
اٍ نشٝ ٧اٍطاس ، ٤فشٍؿط فّ ٛ٠ؾْٞض بشٍٖػ  ٤إىل ّش تطْٖ ّٗ ٛاخلري .
 -2مشِ تغشىل ( ّٗ ىقط بشهلل بغس إنشٕ ٛإإَّ ّٗ أمىطٝ ٜمَ دّ ٛهللْدٗ٩
بشةنش٘ ٍٝيٗ ّٗ ؾطح بشٍيقط صسضا .
ُٝ ٗ٠ ٟد ٛاٍسإٍ ّٗ ٤اآلٟد ٤اٍغدع بدٗ ع ساٍػدمٔ بنٍٞد ( ٛاٍدتَق بيَْد٤
اٍيقط ّقػدس ٣ذلطّدٍ ، ٤يٖد ٛددش٨ع بشحليشٟدٝ ٤اةىدطا ٜإشا ىدش٘
مَا ا،يطَّ ٜهللْٖ٩ش بشةنش٘ ; أل٘ سق اٚ،ر ٝاألضٝاح أىُْ ّصدَش٤
ّٗ ّقػس ٣اٍتَق بيَْ ٤إ ٟغتنسٙش اجلٖش٘ .
 -3اة

شؼ اٍص ٢سيش ٜاٍنطاد بنٍٞد ( ٛأ

غدل األّد ٤عَد ٥ا،قػدس٣

ا،طدٞسّ ٤ؾتقطّ ٣ػ ا،صَش ٤اٍطادش. ٤
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ثشٍجش  :تهلل ٠نشت ّغشصط ٣عَ ٥اٍنشعس. ٣
ا،ػأٍ ٤األٝىل  :سيٓ ٕنُ األعطش ّٗ ٧اةٕػش٘ ا٠،ل إىل احل. ١
شٙددا

ٚددٞض أٙددُ اٍغَددٓ ّددٗ ا،غشصددط ٟٗإىل دددٞاظ ٕنددُ األعطددشّ ٧ددٗ

اةٕػش٘ ا٠،ل إىل احل ١إشا تٞافطت اٍؿطٝط اٍتشٍ: ٤٠
اٍؿطط األ : ِٝإشا ىشٕل ٖٙشٌ ضطٝض ٣تنتط ١شًٍ .
اٍؿددطط اٍجددشّٕٞ : ١افندد ٤ا،تدداؼ بأعطددش ٛ٨م ددُ ٝفشتدد ، ٛأّٞ ٝافنددٍٝ ٤دد١
اٍسٔ عَ ٥أخص اٍغط ّٗ ٞا،تٞف. ٥
اٍؿددطط اٍجشٍددح  :اٍتشندده ّددٗ عددسٔ ٝدددٞز بددسّ ُٟددٗ أعطددش ٧س٠ددٞا٘ أٝ
عط ٞصٖشعٟ ١ؾين عٗ أخص عط ٞا٠،ل .
اٍؿطط اٍطابػ  :عسٔ ب٠ػ األعطش ٧أ ٝأخص بسِ ّشزّ ٢دٗ اٖ،ندّٖ ِٞد ٛد
س٠شت ٛأٝ ّٗ ٝضثت ٛبغس ٝفشت. ٛ
اٍؿطط اخلشّؼ  :إ ٟتٓ اٍٖنُ إإ بغس اٍتشنه ّٗ ّٞت ا،تاؼ ٝشٍدً د
األعطش ٧اٍ تتٞمك عَٚ٠ش س٠ش ٣اةٕػش٘ .
اٍؿددددطط اٍػددددشزؽ ّ :طاعددددشّ ٣صددددَش ٤ا،ددددطٟب ا،تَنددددٝ ، ١أ٘ ٟيدددد٘ٞ
ّيَقش .
اٍؿطط اٍػشبػ  :أ٘ تعّٗ اٍقتٖ ٤د أخص ٜممٗ أمخص ّٖ. ٛ
اٍؿطط اٍجشّٗ :أ٘ ٟؾَا عَ ٥هدٗ اٍقطٟده اٍهللدا زلدشح اٍغَْ٠دٟٝ ،٤تدٞىل
تٖق٠صٜ

٠ا ّشٙط ٟطاع ١احلقشه عَ ٥ىطاّ ٤ا٠،ل .

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

278

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

ٝصسض بٚصا اٍن ِٞمطاض دلْػ اٍقن ٛاةغمّٝ ١اجملْدػ اٍقنٚد ١اٍتدشبػ
ٍطابهلل ٤اٍغشق اةغمّ. ١
ّ ّٗٝػتٖسات ٙدصا اٍند ِٞاٞ،اظٕد ٤بد ا،صدشن ٝا،قشغدس ٝ ،ب٠دش٘ شٍدً
أَّ٘ ّصَشٕ ٤نُ اٍغط ّٗ ٞا٠،ل إىل احل ١إشا قننل اٍؿطٝط اٍػدشبن٤
تددطدك عَدد ٥ا،قشغددس; ألَّ٘ ّصددَش ٤إٕنددشش س٠ددش ٣احلدد ١أعظددٓ ّددٗ ّقػددس٣
إتٚشٌ سطّ ٤بس٘ ا٠،ل ا،تاؼ ٝمس فشضمت ٛاحل٠ش. ٣
ا،ػأٍ ٤اٍجشٕٕ :٤٠نُ األعطش ٧ب األس٠ش. ٧
ٟددط ٦بغددب أٙددُ اٍغَددٓ ّددٗ ا،غشصددط ٟٗدددٞاظ ٕنددُ اٍغطدد ٞب د األس٠ددش٧
بؿطط أإ ٟعثط ٕنُ اٍغط ٞعَ ٥س٠ش ٣ا،تاؼ .
ٝخطَّز ٙعإٙ ٧دصا احليدٓ عَد ٥اٞ،اظٕد ٤بد ا،صدشن ٝا،قشغدس ٝ ،ب٠دش٘
شًٍ أَّ٘ ّصَش ٤إٕنشش س٠ش ٣ا،طٟب ا،متَ َطَؼ ٍ ٛبشٍغط ٞأضدك ّدٗ ا،قػدس٣
اٍدد تغدددٞز عَددد ٥ا،تددداؼ ; أل٘ ّقػدددس ٣ا،ػدددشؽ بػددمّ ٤دػدددس ٜتٖذدددا
بددشٍغمز ٝاٍؾدددصاّٝ ،٧دددٗ اٍنٞاعدددس اٍؿدددطع ٤٠إٔددد ٛعٖدددس تغدددشض

ا،صدددشن

ٝا،قشغس تنسٔ ا،صشن اٍطادش. ٤
ٝنيدددٗ ٍَْددددشٍك أ٘ ٟغدددرت

بنٍٞددد : ٛإَّ٘ أعظدددٓ ا،قػدددست ٙد دٕ ٞدددعؼ

اٍغطدّ ٞدٗ ا،تداؼ احلد ; ١أل٘ بنددشّ ٜ٧تد٠نٗ اٍػدمّٕٝ ، ٤نَدٝ ٛظضعدد ٛد
آخط ّظٖ. ٘ٞ
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دش ٧د عح " ٕنُ زٔ أ ٝعطد ٞأ ٝددعّ ٧دٗ إٕػدش٘ إىل آخدط" ّدٗ إعدساز
اٍَذٖ ٤اٍساْ٨د ٍَ ٤شدٞخ د اَْ،يد ٤اٍغطب٠د ٤اٍػدغٞز ( ٤ٟف شٍٖػد ٍٖ ٤ندُ
عطدد ٞصددش٠ك ّددٗ سدد ، ١مددس ٟنددشِ  :إ٘ ّصددَش ٤احلدد ١اٍددصُٟ ٢ددطاز ٕنددُ
اٍغط ّٖٛ ٞأضددك ; ألٕدّ ٛتد٠نٗ صدمسٝ ٛاإٕتقدشؼ بد ٛإشا أبند ١د ذلَدٛ
بؿٚشز ٣اٍٞامػ ّٝ ،ؿي ٌٞأّ ٝظٖ ٘ٞصمسٝ ٛاإٕتقشؼ ب ٛإشا ُٕندُ ّدٗ
إٕػش٘ آخطٝ ،مس ُٟصش ّٖ ٛاٍغطد ٞفهللدط; أل٘ زلدشح اٍغَْ٠د ٤د أخدصٜ
ّٗ اٍصش٠ك ٝزلشح ؽطغد ٛد ا،صدش ّٞمدٞل سػدا األغد ش اٍغشزٟد٤
عَددّٚ ٥ددشض ٣اٍهلل ٠ددا د ٙددصا اٍقددّٗٝ ،مّ٧دد ٤اٍغطدد، ٞددٗ ؽددطؽ ف٠دد، ٛ
ٝخشضددػ ٍهللدد ِٞاٍقددرتٝ ٝ ٣مصددطٙش بد أخددص اٍغطددٝ ٞؽطغددٍٝ ، ٛظددطٝل
ّٗ أمدطٟل ف ٛ٠اٍغَْ ٤٠اجلطاسٝ ٤٠أسٞاٍّ ٛدٗ سدسٝخ ّطدشعقشت ٝعدسٔ
سسٝثٚش  ،إىل ؽري ٙصا ّٗ اٍهللٞاضئ اٍ مس تغط

 ٗ،أمخص ّٖ ٛاٍغطٞ

أ ٝؽمدددطؽ ف٠ددد ،ٛفيدددش٘ بندددش  ٜد ّيشٕددد ٛأضددددك ٝأضددددك د قن٠ددده
ا،صَشٝ ٤اإٕتقشؼ ب ّٗ ٛؽطغ ٛد إٕػش٘ آخط .
ا،ػأٍ ٤اٍجشٍج :٤سيٓ اغتدسأ صٞض شٝات األضٝاح د األؽطا

اٍهلل ٠د٤

اٍططٝض. ٤ٟ
صلددٞظ اغددتدسأ صددٞض شٝات األضٝاح د األؽددطا

اٍهلل ٠دد ٤اٍطددطٝض; ٤ٟ

ىشٍصٞض ا،ػتدسّ ٤د اٍتسضٟؼ اٍٖظط ٢أ ٝاٍتهلل ٠ه اٍغَْ. ١
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أ٘ ٙددص ٜاٍصددٞض ٝإ٘ تطتددا عَدد ٥اختششٙددش
ّٝددٗ ّددساضٌ اٍندد ِٞبددشجلٞاظ َّ
ّقػددس ٣إإَّ أَّ٘ ّددش ٟرتتددا عَدد ٥اغددتدساّٚش د ٙددصا اجملددشِ ّددٗ ّصددشن
ذلننُّ ٤طدَّك عَ ٥ا،قػس.٣
ا،ػأٍ ٤اٍطابغ : ٤سيٓ ت ٤٠ٍٞض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعٗ طٟه اإٕتدش .
ّٗ اٍهللطو ا،غشصط ٣د تغ ٠ض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝتغ ٖٛ٠٠عٗ طٟده اإٕتدشبدشت
اٍغشّ ٤اٍ ٟؿشضٌ فٚ٠ش عشّ ٤اٍؿغا أ ٝأىجط. ٓٙ
ٝاختَددك أٙددُ اٍغَددٓ ّددٗ ا،غشصددط ٟٗد سيددٓ األخددص بٚددص ٜاٍهللطٟندد ٤د
اخت٠شض ض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعَ ٥م: ٍٞ
اٍن ِٞاأل : ِٝدٞاظ األخص بشإٕتدشبشت د اخت٠شض ض٠٨ؼ اٍس. ٤ٍٝ
ٝإىل ٙصا اٍن ِٞشٙا أىجط اٍ شسج ّٖ ٓٚاٍسىتٞض ٟٞغك اٍنطضدش٢ٝ
ٝاٍؿ٠ذ ع ساٍنشزض عٞزٝ ٣اٍسىتٞض ع ساٍيط ٟٓظٟسا٘ .
اٍن ِٞاٍجشٕ : ١عسٔ دٞاظ األخص بشإٕتدشبشت د اخت٠شض ض٠٨ؼ اٍس. ٤ٍٝ
 ّٗٝاٍنش َ٨بٚصا اٍطأ ٢اٍسىتٞض ذلْس ضأفدل عجْدش٘ ٝاٍؿد٠ذ ذلْدس
ع ساهلل اةّشٔ .
ّٝددٗ األّددٞض اٍ د اغددتٖس عَٚ٠ددش ىددُ فطٟدده اٞ،اظٕدد ٤ب د ّصددشن ٙددصٜ
اٍهللطٟندددد ٤د اٍت٠ٍٞددددٝ ٤بددد ّقشغددددسٙش ٟٝ ،ددددط ٦أضبددددش اٍندددد ِٞاأل ِٝأَّ٘
ّصشن اإٕتدشبشت ّطدش ٤عَّ ٥قشغسٙش ٝ ،طلشٍك د شًٍ ا،شٕغ. ٘ٞ
 ّٗٝا،صشن ا،رتت  ٤عَ ٥تغ ٠ض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعٗ طٟه اإٕتدشبشت :
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أٝإ  :غددمّ ٤األّددّ ٤ددٗ هَددٓ احليددشٔ ٝاغددت سازٝ ، ٓٙاحلقددشه عَدد٥
ثددطٝات ٝخددريات اٍ َددسا٘ ّددٗ ع ددح اٍهللؾددشٝ ٣تػددَهلل ; ٓٚأل٘ اإٕتدشبددشت
وميٗ اٍؿغا ّٗ اٍطمشب ٤عَ ٥احليشٔ ٝاٍٖٞا اٍدص ٟٗمت تطؾد٠ش، ٓٚ
ؾددك ضلددطص عَدد ٥ضضدد ٥اٍٖددشؽ ٝاٍ غددس عددٗ غدددهلل; ٓٚ
ٝتددط ٦ىددُ ّط َ
ٍيٖٟ ١شِ تطؾ٠شّ ٓٚط ٣أخط. ٦
ثشٕ٠ددش :أ٘ اإٕتدشبددشت تٞصددُ إىل غددس ٣احليددٓ احلددشىٓ اٍددصٟ ٢طؽددا
اٍؿغا د ٝإٟت ;ٛممش ٟرتتا عَ ٛ٠سا اٍٖشؽ ٍ ٝ ٛشعت ٓٚألّط. ٜ
ثشٍجدددش :اخت٠دددشض احلدددشىٓ عدددٗ طٟددده اإٕتدشبدددشت ٖٟدددتر عٖددد ٛاإغدددتنطاض
اٍػ٠شغددٝ ١اٍػددمّّ ٤ددٗ ّقشغددس اٍجددٞضات ٝاةضددطابشت ٝاإٕنمبددشت ،
ٝاٍ تعز ٢إىل عسٔ أّٗ اٍقطز عَٕ ٥قػّٝ ٛشٍٝ ٛعطض. ٛ
 ّٗٝا،قشغس ا،رتت  ٤عَ ٥تغ ٠ض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعٗ طٟه اإٕتدشبشت :
أٝإ  :ت ٤٠ٍٞض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعٗ طٟه اإٕتدشبدشت اٍد ٟؿدشضٌ فٚ٠دش عشّد٤
اٍٖشؽ أ ٝأىجطّ ٓٙأخٞش ّٗ ٣اٍٖظشٔ اٍسننطا  ١اٍيدشفط اٍدصٟ ٢عٍدٛ
اٍؿغا ٝإ ٟنط اٍسٟ ٝ ٟٗؾص ٞ ٢األسدعا ٝاجلْشعدشت ٝ ،غدَٙ ٌٞدصا
ا ،ػًَ د اخت٠دشض احلدشىٓ د بدمز اةغدمٔ َٟدعٔ ّٖد ٛاغدت ساِ اٍٖظدشٔ
اٍسننطا  ١اٍقشغدس بٖظدشٔ اٍؿدٞض ٦اٍدصٟ ٢نتصدط ف٠د ٛعَد ٥أٙدُ احلدُ
ٝاٍغنس .
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ثشٕ٠ددش  :تغتْددس ؽشٍددا اإٕتدشبددشت عَددٝ ٥غددش ُ٨ؽددري ّؿددطٝعٍ ٤يػددا
األصددددٞاتّ ،جددددُ اغددددتدسأ ا،طؾددددك ٍألغدددشٍ٠ا اخلهللشب٠دددد ٤اٍددد تددددجري
اٍغٞا ددكٝ ،اٍتقدددٖٗ د اٍتدددأثري عَددد ٥عدددٞأ اٍٖدددشؽ بدددشألزٝات اةعمّ٠ددد٤
ا،دتَقٝ ،٤ؾطا ٧األصٞات عٗ طٟه ا،شِ .
ثشٍجشٟ :غتْس ىجري ّٗ ا،طؾش ٍيػدا أصدٞات اٍٖدشؽ عَد ٥اٍتَ د٠ؼ
ٝاٍتددسٍ٠ؼ ٝاٍيددص ٝاخلددساؼ ٝاٍٞعددٞز اٍعا٨قددّٝ ٤ددسح اٍددٖقؼ فددش ٍدد٠ؼ
فٚ٠شٝ ،اٍهللغٗ د اآلخط. ٟٗ
ضابغددددش :تتػدد د ا اإٕتدشبددددشت د إثددددشض ٣اٍٖغددددطٍَ ٣شددددع أ ٝاجلْشعدددد، ٤
ٝاٍغصد د ٍ ٤٠ألؾددددشص ٝاٍن َ٠دددٝ ٤اةمَدددٝ ،ٓ٠إ طلقدددّ ٥دددش د شٍدددً ّدددٗ
تؿددت٠ل اٍصددك ٝتقطٟدده اٍيَْددٝ ،٤ظضؼ األسنددشز ٝقطٟددً اٍطددؾش ٗ٨بد
ا،طؾش ٝأت شع. ٓٚ
خشّػددشّ :ددٗ ااتْددُ أ٘ ضلندده أىجددط أصددٞات اٍٖددشخ

ّددٗ ق تتشندده

ف ٛ٠اٍؿطٝط ا،هللَٞب ٤ؾطعش د اٍٞإ ٤ٟاٍؿطع. ٤٠
ٝاٍصٟ ٢ظٚط ٍ ١أَّ٘ تغ ٠ض٨د٠ؼ اٍسٍٝد ٤عدٗ طٟده اإٕتدشبدشت ددش٨ع إشا
تٞافط ؾط ش٘:
األ :ِٝإشا فنددس أٙددُ احلددُ ٝاٍغنددس زٝضٙددٓ د اخت٠ددشض اٍيددك ٧ا،عٙددُ
ٍطٟشغ ٤اٍس. ٤ٍٝ
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اٍجشٕ : ١ضدشش٘ ّصشن اإٕتدشبدشت عَدّ ٥قشغدسٙش ُٟٝ ،ندسض شٍدً أٙدُ
اٍغَٓ ٝاٍٞع ١اٍػ٠شغ ١د ىُ بَس عػ . ٛ
ا،ػأٍ ٤اخلشّػ : ٤اٍتغسز ٤ٟاٍػ٠شغ ٤٠د هُ اٍس ٤ٍٝاةغمّ. ٤٠
ّددٗ ٍددٞاظٔ اٍٖظددشٔ اٍددسننطا ٝ ١دددٞز األسددعا اٍػ٠شغدد ٤٠اٍد تتٖددشفؼ
عَدد ٥اإٕتدشبددشت اٍطٟشغددٝ ٤٠اٍٖ٠شب٠ددٝ ، ٤اختَددك اٍغَْددش ٧ا،غشصددط ٘ٝد
سيٓ اٍتغسز ٤ٟاٍػ٠شغ ٤٠عَ ٥م: ٍٞ
اٍن ِٞاأل : ِٝدٞاظ اٍتغسز ٤ٟاٍػ٠شغ. ٤٠
ٝممٗ مشِ بٚصا اٍن ِٞاٍؿ٠ذ تن ١اٍس ٟٗاٍٖ ٚشٕ ١اٍسىتٞض ع ساٍيطٟٓ
ظٟسا٘ ٝاٍسىتٞض ٟٞغك اٍنطضشٝ ٢ٝاٍسىتٞض صمح اٍصش.٢ٝ
اٍن ِٞاٍجشٕ :١قط ٟٓاٍتغسز ٤ٟاٍػ٠شغ. ٤٠
ٝممٗ شٙا إىل ٙصا اٍن ِٞاٍؿ٠ذ أب ٞاألعَ ٥اٞ،زٝزٝ ٢اٍدسىتٞض بيدط
أب ٞظٟس ٝاٍسىتٞض فتشٟ ١يٗ .
ّٝددٗ ّػددتٖسات ىددُ مدد ٍِٞاٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ٝا،قشغددس  ،فأصددشش
اٍندد ِٞاألٟ ِٝددط ٘ٝأ٘ ا،صددشن ا،رتت دد ٤عَددٝ ٥دددٞز األسددعا اٍػ٠شغدد٤٠
ّطدش ٤عَ ٥ا،قشغسّ ّٗٝ ،صشن ٝدٞز األسعا اٍػ٠شغ:٤٠
أٝإ :أَّ٘ ٝدٞز األسعا اٍػ٠شغد ٤٠نيدٗ األّدّ ٤دٗ اٍن٠دشٔ فػدع٠ٍٝتٚش
د ذلشغد  ٤احليدشٔٝ ،احلٍَٞ٠د ٤ز ٘ٝاغدت ساز احليدشٔ ٝهَْٚدٓ ; أل٘

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

284

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

اةٕيشض اجلْشع ١اٍص ٢تن ٔٞب ٛاألسدعا اٍػ٠شغد ٤إ تػدتهلل٠ػ احلّٞد٤
ٝأزٝ ٜاٍنطش ٧عَ. ٛ٠
ثشٕ٠دددش :أَّ٘ اٍتغسزٟددد ٤اٍػ٠شغددد ٤٠غدد ا ّدددٗ أغدد ش اإغدددتنطاض اٍػ٠شغددد١
ٝقص اٍ مز ّٗ اإضهللطابشت ٝاٍجٞضات ٝاإٕنمبشت .
ثشٍجش :أ٘ ٝدٞز األسعا اٍػ٠شغٟ ٤٠طْٗ اخت٠دشض احلدشىٓ األىقدأ ّدٗ
ؽري اٍَذ ٧ٞإىل اٍػ٠ك ٝاٍن. ٣ٞ
ٝ

شؼ شًٍ أ٘ أضبش ٙصا اٍن ِٞإ ٖٟيطّ ٘ٝجشٍا ّٝقشغس اٍتغسزٟد، ٤

ٍٝيددددٖٟ ٓٚددددط – ٘ٝبشةضددددشف ٤إىل ّصددددشن اٍتغسزٟدددد - ٤أَّ٘ ا،قشغددددس
اٍٖشجت ٤عٗ سيٓ اٍقطز ّٗ اٍظَدٓ ٝاٍتػدَ ّٝصدشزض ٣احلطٟدشت ٕٚٝدا
اخلددريات ; ّٝددش ٟرتتددا عَدد ٥شٍددً ّددٗ تغددطٟب اٍدد مز ٍَقدد ٝاٍنممددُ
أضغشل ا،قشغس ا،رتت  ٤عَد ٥اٍتغسزٟد ٤اٍػ٠شغدٝ ،٤٠اٍؿدطٟغ ٤اةغدمّ٤٠
دش٧ت بسفػ أعظٓ ا،قػدست ٝ ،أَّ٘ ا،صدَش ٤ا،طدٞسد ٤قتْدُ ّدٗ أددُ
قن٠ه ا،صَش ٤اٍطادش. ٤
أّش أصشش اٍن ِٞاٍجشٕ ١فري ٘ٝأ٘ ا،قشغس ا،رتت  ٤عَٝ ٥ددٞز األسدعا
ّطدش ٤عَ ٥ا،صشن اٍ ٟغسزٙش اٍنش َ٘ٞ٨بشجلٞاظ  ّٗٝ ،ا،قشغس :
أٝإ  :أَّ٘ اٍتغسزٟددد ٤اٍػ٠شغدددّ ٤٠تٍٞدددسّ ٣دددٗ األٕظْددد ٤اٍسننطا ٠ددد ٤اٍد د
غددشزت اٍغددشق د هددُ اٍغَْشٕ٠ددٝ ،٤إ صلددٞظ اعتْددشز ٙددصا اٍٖظددشٔ د زٍٝدد٤
اةغمٔ .
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ثشٕ٠ددش  :أَّ٘ اةغددمٔ دغددُ األخدد ٣ٞاةغددمّٙ ٤٠دد ١أغددشؽ اٍددٞإٝ ٧اٍدداا،٧
ٝتغدسز األسددعا ٟددٖنب ٙدصا ا ،ددسأ ٟٝطبدد ١أت ددشؼ ىدُ سددع عَدد ٥اٍددٞإ٧
ٍَشددع ٝاٍدداا ٧ممددٗ ٍدد٠ؼ ّددٗ أت شعددَٟٝ ،ٛددعٔ ّٖدد ٛأٟطددش تغددشض

اٍددٞإ٧

ٍَقطز ب اٍسٝ ٤ٍٝاحلدع ٝ ،إ طلقدّ ٥دش د شٍدً ّدٗ اٍتقدطو ٝاٍتؿدطشٔ
ٝاٍتٖشظؼ ٝاإختمل .
ثشٍجددش َٟ :ددعٔ ّددٗ اٍندد ِٞجبددٞاظ اٍتغسز ٟد ٤اٍػ٠شغدد ٤٠تغددسز األسددعا بددم
سصدددط ،ممدددش ٟغدددين فػدددك اجملدددشِ ٍألسدددعا اٖ،شطفددد ٤د اٍتدددأثري عَددد٥
اجملتْغشت اةغمّ. ٤٠
ٝاٍصٟ ٢ظٚدط ٍد ١أَّ٘ األصدُ د سيدٓ اٍتغسزٟد ٤اٍػ٠شغدٙ ٤٠د ٞاٖ،دػ; ألَّ٘
اٍٖددددشهط د اٍٞامددددػ ٟددددسضٌ ؽَ ددددّ ٤قشغددددس اٍتغسزٟدد د ٤اٍػ٠شغدددد ٤٠عَدددد٥
ّصشحلٚشٝ ،إشا ختََّصل اٍتغسزٟد ٤اٍػ٠شغدّ ٤٠دٗ ّقشغدسٙشٝ ،أصد شل
ا،صشن  ١ٙاٍطادشٝٝ ٤دست احلشد ٤اٍساعٍٞ ٤٠دٞزٙش ،فدم ّدشٕػ ّدٗ
ٝدٞزٙش س٩ٖ٠ص عَ ٥مسض احلشد. ٤
ا،ػأٍ ٤اٍػشزغ : ٤سيٓ ا،نش غ ٤اإمتصشزٖ، ٤ٟتذشت اٍدس ِٝاٍيدشفط٣
ااشضبٍَْ ٤ػَْ .
إَّ٘ اٍؿغ ٞا،ػَْ ٤احلط ٣د ىُ صنػ ّٗ أصنشؼ اٍغشق تدسّ ٥مَٞبٚدش
حلددددشِ إخددددٞإ ٓٚد فَػددددهلل اجلطضلددددٝ ٤ؽريٙددددش ّددددٗ بددددمز ا،ػددددَْ
ا،يَ ٤ّٞاٍص ٟٗتيشٍا عَ ٓٚ٠األعساٝ ٧جت ْٓٚٚاألصسمشّٝ ، ٧دٗ ٕغدٓ
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اهلل عَدد ٥ىددُ ّػددَٓ أ٘ ضظمدد ٛغددمسش ٟػددتهلل٠ػ بدد – ٛإ٘ ضؽددا  -أ٘
ٖٟيأ اٍغس ٞٙٝ ، ٝغمح ا،نش غٖ، ٤تذشت اٍس ِٝاٍد هَْدل ا،ػدَْ
أ ٝأعشٕل عَ ٥هَْ. ٓٚ
ٝاٍن ِٞفؿطٝع ٤٠ا،نش غد ٤اإمتصدشزٖ، ٤ٟتذدشت ٙدص ٜاٍدسّ ِٝد ين عَد٥
ا،قشغدس اٍغظْ٠د ٤ا،رتت دد ٤عَد ٥عددسٔ ّنش غتٚدش ٝ ،اٍد ّددٗ أْٚٙدش زعددٓ
ٝتن ٤ٟٞاٍغس ٝامتصشزٟش ّٝشٍ٠ش .
ٝإ بددس ّددٗ اٍتٖ ٠ددٖٙ ٛددش إىل أَّ٘ ا،نش غ د ٤جتددا إشا أّددط احلددشىٓ ا،ػددَٓ
بددصًٍ ; ألَّ٘ تصددطفّٖ ٛددٞط بش،صددَش ٝ ، ٤تُْٖددػ إشا ىشٕددل غتقطدد ١إىل
ّقػس ٣أعظٓ ; ىٞمٞؼ ضطضٍ أعظدٓ عَد ٥ا،ندش غ  ،أ ٝومدشز ٢اٍغدسٝ
د هَْٝ ٛعسٝإ. ٛ
ا،ػأٍ ٤اٍػشبغ : ٤سيٓ اٍقشب اجل٠ين عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػ. ٤٠
شٙددا بغددب اٍ ددشسج ّددٗ ا،غشصددط ٟٗإىل اٍندد ِٞجبددٞاظ إدددطا ٧اٍقشددب
اجل٠ين عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػ.٤٠
ٝصسض بٚصا مطاض

غ ٤٠اٍغَ ٔٞاٍهلل  ٤٠اةغمّ ٤٠األضزٕ. ٤٠

ّٝددٗ ّػددتٖسات ٙددصا احليددٓ ّطاعددش ٣ا،صددشن ا،رتت دد ٤عَدد ٥اٍقشددب
اجل٠ين عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػٝ ، ٤٠اٍ ّدٗ أْٚٙدش اٍتغدطل عَد ٥األّدطا
اٍٞضاث ٤٠اٞ،دٞز ٣فٚ٠ش  ّٗٝ ،ثََّٓ اٍ شح د ى٠قٝ ٤٠مش ٤ٟاٍٖػُ ّٖٚش .

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

287

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة

د .علي احلمادي

ٝنيددٗ ٍَْدددشٍك أ٘ صل٠ددا بإَّٔددش ٕػددَٓ بٚددص ٜا،صددشن ٍيَّٖددش ٕددط ٦بإَّٔددٛ
صلددا ٙددسضٙش ّددٗ أدددُ زض ٧ا،قشغددس ا،رتت دد ٤عَدد ٥اٍقشددب اجلدد٠ين عَدد٥
اخلَ ٤٠اجلٖػٝ ،٤٠اٍ ّٖٚش:
أٝإُٟ :شتْددُ سصدد ِٞخهللددأ د اٍَن٠شدد ٤اٍد فمشصددل عددٗ إضاز ٣إعشزتٚددش
إىل ضسٓ اٍعٝد. ٤
أ٘ اٍقشب اجلد٠ين إ بدس ف٠دّ ٛدٗ ىؿدك ا،دطأٍ ٣غٞضتٚدش ا،ؾَظد٤
ثشٕ٠ش َّ :
أّشٔ اٍهلل ٠ا ا،غش ج ; ّٗ أددُ أخدص اٍ ٠٠طدشت ّٖٚدش ٝ ،ىؿدك اٍغدٞض٣
ا،ؾَظدددد ٤ذلددددطٔ إ  ُٟددددشح إإ ٍَطددددطٝضٝ ، ٣اٍقشددددب اجلدددد٠ين ٍدددد٠ؼ ّددددٗ
اٍططٝضات اٍ ت ٠ك ااظٞضات .
ٍَٝنش ُ٨بشجلٞاظ أ٘ صل٠ا عٗ ٙصا اإعرتا
اجل٠ين عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػّ ٤٠ؿطٝط بؿط

بأ٘ اٍند ِٞجبدٞاظ اٍقشدب
:

األ : ِٝأ٘ ٟيدد ٘ٞاٍنصددس ّددٗ اٍقشددب اجلدد٠ين عَدد ٥اخلَ٠دد ٤اجلٖػدد٤٠
ّغطفدد ٤األّددطا

اٍٞضاث٠دد ٤اٞ،دددٞز ٣فٚ٠ددش ّ ٝ ،غَدد ٔٞأَّ٘ اجلددعٔ ّددٗ خَددٞ

اٍَنددش٨ك ّددٗ األّددطا

اٍٞضاث٠دد ٤قننددل ف٠دد ٛاحلشددد ٤اٍ د تُٖددعِ ّٖعٍدد٤

اٍططٝض. ٣
ثشٕ٠ددش :أ٘ تُتدددص

٠ددػ اةدددطا٧ات اٍهلل ٠دد ٤اٍمظّدد ٤اٍ د ومٖددػ اخددتمط

اٍَنش٨ك ا،قشٞص. ٤

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

288

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

د .علي احلمادي

ٝبتدٞفط ٙددص ٟٗاٍؿددط
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تيدد ٘ٞا،صدشن ا،رتت دد ٤عَدد ٥اٍقشددب اجلدد٠ين

عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػّ ٤٠طدش ٤عَ ٥ا،قشغس .
الخاتوة

ٝد اخلشومدد ٤اٍد ٕػددأِ اهلل سػددٖٚش ،أٍدددب أٙددٓ ٕنددشط اٍ شددح فْ٠ددش
:١َٟ
أٝإ :اختَك أ ُٙاٍغَٓ د تغطٟدك اٍنشعدس ٣أٙد ١ىَ٠د ٤أٔ أؽَ ٠د ٤؟ عَد٥
م ، ٍٞأصشْٚش ىٕٚٞش ىَ. ٤٠
ثشٕ٠ددش  :تغددين اٞ،اظٕدد ٤ا،نشبَدد ٤بدد ا،صددشن ٝا،قشغددس ٝ ،مثطتٚددش تنددسٟٓ
األٝىل ٝاٍطادك ّٖٚش .
ثشٍجددش ٍَْ :صددشن د اإصددهللمح ثددمخ إ ممددشت  ،أ،ٝددش  :عَدد ٥اٍػ د ا
ا،عز ٢إىل ّنصٞز اٍؿطؼ ،
ٝاٍجشٕ : ١عَّ ٥نصٞز اٍؿدشضؼ ٕقػدٝ ، ٛاٍجشٍدح  :عَد ٥اٍَدصات ٝاألفدطاح
ٝٝغشَٚ٨ش .
ضابغدددش  :تُغددطَّل ا،قػدددس ٣د اإصدددهللمح بإٔٚدددش ( ّدددش تٖدددشفّ ٥دددػ ّنصدددٞز
اٍؿطؼ .
خشّػددش  :ا،صددشن ا،تغشضضدد ٤إّددش أ٘ تيددّ ٘ٞتقشٝتدد ٤اٍطتددا  ،أّ ٝتقندد٤
اٍطتا ٝرلتَق ٤د اٍيَ،١أّ ٝتقن ٤د اٍطت ٝ ٤اٍيَ. ١
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قواعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاتها املعاصرة
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غشزغددش  :ا،قشغددس ا،تغشضضدد ٤إّددش أ٘ تيددّ ٘ٞتقشٝتدد ٤اٍطتددا  ،أّ ٝتقندد٤
اٍطتا ،أ ٝتغشض

فٚ٠ش ّقػس ٣عشّّ ٤ػ خشصٝ ٤ىَّ ٤٠ػ دع. ٤٠٨

غشبغش  :ا،صدشن ٝا،قشغدس ا،تغشضضد ٤إّدش أ٘ تيد ٘ٞا،صدَش ٤أعظدٓ ّدٗ
ا،قػددس ٣فتُذَددا  ،أ ٝا،قػددس ٣أعظددٓ ّددٗ ا،صددَش ٤فتُددسضأ  ،أ ٝتيٕٞددش
دٓ خددددمل د ٝدٞزٙددددش د اٍٞامددددػ ٝ ،اٍصددددش٠ك عددددسٔ
ّتػددددشٟٝت ٝ ،ثَددد َّ
ٝدٞزٙش .
ثشّٖش ٠ّ :عا٘ اٍؿطؼ ٙد ٞا،طددػ د تندسٟط ا،صدشن ٝا،قشغدس ٝ ،تُطاعد٥
خاات اٍٖشؽ ٝجتشضب ٓٚد تنسٟط ا،صدشن ٝا،قشغدس د األّدٞض اٍسٕٟٞ٠د٤
اٍ شت. ٤
تشغغش ّٗ :مٞاعس اٞ،اظٕ ٤ب ا،صشن ا،تغشضض ٤مشعس " ٣قصد ُ٠أعَد٥
ا،صدددَشت ٝ ،إ٘ فشتدددل أزٕشْٙدددش " ٝ ،تتطدددْٗ ٙدددص ٜاٍنشعدددس ٣األّجَددد٤
اٍتهلل ٠ن ٤٠اٍ فٚ٠ش دَا ٍَْصشن أ ٝزضٍَْ ٧قشغس .
عشؾددطا ّ :ددٗ مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ا،تغشضضدد " ٤تُنددسَّٔ ا،صددَش٤
اٍغشّدد ٤عَدد ٥ا،صددَش ٤اخلشصددّٝ ، " ٤ددٗ تهلل ٠نشتٚددش ا،غشصددط ٣دددٞاظ ٕنددُ
ّنشٔ إبطا ٓ٠ٙعَ ٛ٠اٍػمٔ ّٗ أدُ تٞغغ ٤ا،هللشل .
سددشز ٢عؿددط ّ :ددٗ مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،قشغددس ا،تغشضضدد ٤مشعددس " ٣إشا
تغشضضددددل ّقػددددستش٘ ضٝعدددد ١أعظْْٚددددش بشضتيددددش أخقْٚددددش " ّٝ ،ددددٗ
تهلل ٠نشتٚش ا،غشصط ٣ا،ػش ُ٨اٍتشٍ:٤٠
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 -1سيٓ ظضاع ٤اٍطسٓ .
 -2سيٓ إدطا ٧اٍغَْ٠شت اٍتذٍَْ ٤٠َ٠تؿٙٞشت اخلَن. ٤٠
-3

سيٓ ٕنُ أعطشّٚ ٧سض اٍسٔ .

 -4سيددٓ ٕنددُ اٍغطدد ٞاٍددصٟ ٢غهللددُ ظٝاٍددٝ ٛه٠قدد ٤أغشغددّ ٤٠ددٗ س٠ددش٣
ا،تاؼ .
 -5سيٓ اٍتَن٠ك اٍصٖشع ١ب اٍعٝد أثٖش ٧عنس اٍعٝد. ٤٠
 -6سيٓ جتٖؼ ا،ػَٓ جبٖػ ٤٠ز ٤ٍٝؽري ّػَْ. ٤
 -7سيٓ ا،ؿدشضى ٤د اجملدشٍؼ اٍا،شٕ٠د ٤د اٍد مز اةغدمّ ٤٠اٍد
إ قيٓ بؿطؼ اهلل .
 -8سيٓ ّؿشضى ٤ا،ػَٓ د إتدشبشت اٍس ِٝؽري اةغمّ. ٤٠
 -9سيٓ إدطا ٧اٍغَْ ٤٠اجلطاسٍَ ٤٠غط ٞا،صش .
 -10سيٓ اٍتغن ّٗ ٓ٠أددُ جتٖدا ٝإز ٣قدُ ّصدش فدط

ٝضاثد١

خهللري .
 -11سيٓ إٟساؼ األّٞاِ د ا،صشضل اٍؾطبٍَ ٤٠ششدٝ ، ٤سيٓ أخص
فٞا٨سٙش .
 -12سيٓ إدٚش

اجلٖ م دُ ٕقدذ اٍدطٝح ف٠د ٛخؿدّ ٤٠دط

األٔ أٝ

ّٞتٚش .
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ثشٕ ١عؿط ّ :دٗ مٞاعدس اٞ،اظٕد ٤بد ا،قشغدس ا،تغشضضد ٤مشعدسُٟ " ٣تشْدُ
اٍططض اخلشص ٍسفػ اٍططض اٍغشٔ "  ّٗٝ ،تهلل ٠نشتٚش ا،غشصدط : ٣سيدٓ
ٕعؼ اَ،ي ٤٠اخلشصٍَْ ٤صَش ٤اٍغشّ. ٤
ثشٍددح عؿددط ّ :ددٗ مٞاعددس اٞ،اظٕدد ٤ب د ا،صددشن ٝا،قشغددس مشعددس " ٣زض٧
ا،قشغددس ّنددسَّٔ عَدد ٥دَددا اٖ،ددشفػ " ّٝ ،ددٗ تهلل ٠نشتٚددش ا،غشصددط ٣ا،ػددشُ٨
اٍتشٍ:٤٠
 -1سيٓ إدٚش

اجلٖ اٍص ٢ق تٖقذ ف ٛ٠اٍطٝح .

 -2سيٓ ضته ؽؿش ٧اٍ يشض. ٣
 -3سيٓ إٕؿش ٧بٖ ٌٞاحلَ٠ا .
 -4سيددددٓ اإغددددتقشزّ ٣ددددٗ اٍ ٠٠طددددشت اَ،نشدددد ٤اٍقش٨طدددد ٤د إدددددطا٧
اٍتذشض ٝاٍسضاغشت .
 -5سيٓ اإغتٖػشر اٍغمد. ١
ضابػ عؿط  ّٗ :مٞاعس اٞ،اظٕ ٤ب ا،صشن ٝا،قشغس ا،تغشضضد ٤مشعدس" ٣
ا،صددَش ٤اٍطادشددّ ٤نسَّّدد ٤عَدد ٥ا،قػددس ٣ا،طدٞسددّٝ ، " ٤ددٗ تهلل ٠نشتٚددش
ا،غشصط ٣ا،ػش ُ٨اٍتشٍ: ٤٠
 -1سيٓ ٕنُ األعطش ّٗ ٧اةٕػش٘ ا٠،ل إىل احل. ١
 -2سيٓ ٕنُ األعطش ٧ب األس٠ش. ٧
 -3سيٓ اغتدسأ صٞض شٝات األضٝاح د األؽطا
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 -4سيٓ ت ٤٠ٍٞض٠٨ؼ اٍس ٤ٍٝعٗ طٟه اإٕتدش .
 -5اٍتغسز ٤ٟاٍػ٠شغ ٤٠د هُ اٍس ٤ٍٝاةغمّ. ٤٠
 -6سيدددٓ ا،نش غددد ٤اإمتصدددشزٖ، ٤ٟتذدددشت اٍددس ِٝاٍيدددشفط ٣ااشضبددد٤
ٍَْػَْ أ ٝا،غ ٤ٖ٠عَ ٥سطبٓٚ
 -7سيٓ اٍقشب اجل٠ين عَ ٥اخلَ ٤٠اجلٖػ. ٤٠
ٝاحلْدس هلل أٝإ ٝآخددطا  ،هدشٙطا ٝبش ٖددش ٝ ،صدَ ٥اهلل ٝغددَٓ عَدٖ٠ ٕ ٥ددش
ذلْس ٝعَ ٥آٍٝ ٛصش  ٛأ

غ .

فهرس الوصادر والوراجع

-1

أعشخ فن ٤٠ٚد مطشٟش

٠دّ ٤غشصدطٍَ ، ٣دسىتٞض ذلْدس ٕغدٓ٠

ٟشغ  ،زاض اٍٖقش٨ؼ  ،طٙ 1416 ، 1د .
-2

أسيدددشٔ اجلطاسددد ٤اٍهلل ٠دددٝ ٤اآلثدددشض ا،رتت ددد ٤عَٚ٠دددش ٍَ ،دددسىتٞض

ذلْس اٍؿٖن٠هللّ ، ١يت  ٤اٍصششب ، ٤طٙ 1415 ، 2د.
-3

األسيدددددشٔ اٍهلل ٠ددددد ٤ا،تغَنددددد ٤بشٍٖػدددددش ٧د اٍقنددددد ٛاةغدددددمّ، ١

ٍَسىتٞض ذلْس خشٍس ّٖصٞض  ،زاض اٍٖقش٨ؼ  ،طٙ1419 ، 1د .
-4

اةسيشٔ د أصد ِٞاألسيدشٔ ٍ ،ػد٠ك اٍدس ٟٗاآلّدس ، ٢تغَ٠ده

ع س اٍطظاو عق٠ق ، ١طٙ1387 ،1د.
-5

اإغتصددمح ٝا،صددشن ا،طغددَ ، ٤ألمحددس اٍعضمددش  ،زاض اٍنَددٓ ،

طٙ1408 ، 1د .
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-6
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اةغمّٝ ٘ٞ٠غطا اٍسننطا ٍ ، ٤٠غ ساٍؾين ذلْس اٍطسدشِ ،

ّعغػ ٤ا،عومٗ  ،طٙ1413 ، 1د .
-7

األؾ ش ٝ ٜاٍٖظدش٨ط ٍ ،تدشز اٍدس ٟٗاٍػد ي ، ١قن٠ده عدشزِ ع دس

اٞ،دٞز  ٝعَّ ١غٞ
-8

 ،زاض اٍيتا اٍغَْ ، ٤٠طٙ1411 ، 1د.

األؾ شٝ ٜاٍٖظش٨ط  ،اْس عْط ا،غطٝل بشبٗ اٍٞى ، ُ٠قن٠ده

اٍسىتٞض أمحس اٍغٖنطٝ ، ٢اٍدسىتٞض عدشزِ اٍؿدٟٞذ ّ ،يت د ٤اٍطؾدس
 ،طٙ1418 ، 2د .
-9

األؾ شٝ ٜاٍٖظش٨ط عَّ ٥دصٙا أبد ١سٖ٠قد ٤اٍٖغْدش٘ ٍ ،دع ٟٗاٍدسٟٗ

ابٗ زلّ ، ٓ٠يت ٕ ٤عاض ّصهللق ٥اٍ شظ  ،طٙ1418 ، 2د.
 -10األؾدد شٝ ٜاٍٖظدددش٨ط د اٍقدددطٝؼ  ،جلدددمِ اٍدددس ٟٗاٍػددد ، ١ ٞ٠زاض
اٍقيط ٍَهلل شعٝ ٤اٍٖؿط .
 -11إؾدديشٍ٠شت اٍسننطا ٠ددٍ ، ٤ػددشّ ١اٍددسإِ ّ ،طىددع ا،ػتؿددشض
اةعمّ. ٔ1990 ، ١
 -12أ قشِ األٕشب٠ا ب اٍغَٓ  ٝاٍؿطٟغٍ ، ٤عٟشز أمحدس غدمّ ، ٤زاض
اٍ ٠شضو  ،اٍساض اٍغطبٍَ ٤٠غَ ، ٔٞطٙ 1417 ، 1د .
-13

إعمٔ اٞ،مغ عٗ ض اٍغدش ، ،إبدٗ مد ٓ٠اجلٞظٟد ، ٤ؾدطى٤

اٍهلل شع ٤اٍقٖ ٤٠ا،تشس. ٣
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 -14امتطددش ٧اٍصددطاط ا،ػددتن، ٓ٠دشٍقدد ٤أصددشش اجلشددٍ ، ٓ٠ؿدد٠ذ
اةغمٔ ابٗ ت ، ٤٠ْ٠قن٠ه اٍسىتٞض ٕشصدط اٍغندُ ّ ،يت د ٤اٍطؾدس ،
طٙ 1414 ، 4د .
 -15إتقددددشؼ اةٕػددددش٘ بأعطددددش ٧دػددددٓ إٕػددددش٘ آخددددط س٠ددددش أ٠ّ ٝتددددش ،
ٍَسىتٞض ذلْس غغ٠س اٍ  ، ١ ٞضْٗ دلَ ٤دلْػ اٍقند ٛاةغدمّ، ١
اٍغسز اٍطابػ  ،اجملَس األ. ِٝ
 -16اإٕتقددشؼ بأعطددش ٧اآلزّدد ١د اٍقند ٛاةغددمّ ، ١إعددساز عصددْل
اهلل عٖشٟل اهلل ذلْس ّ ،يت  ٤دطاـ إغمٔ  ،طٙ1414 ، 1د .
 -17ب٠ددددش٘ ا،دتصددددط ؾددددطح رلتصددددط ابددددٗ احلشدددددا  ،ألبدددد ١اٍجٖددددش٧
األصقٚشٕ ، ١قن٠ه ذلْس ّظٚط بنش  ،زاض ا،سٕ ، ١طٙ1406 ، 1د .
 -18تأصدد ُ٠فندد ٛاٞ،اظٕددشت ٍ ،غ ددساهلل اٍيْددشٍ ، ١زاض ابددٗ سددعٔ ،
طٙ1421 ، 1د .
-19

قن٠ه ا،نشِ د دٞاظ ق ُٟٞا،نشٔ ٍَ ،ؿ٠ذ ع ساهلل آِ ذلْٞز

ّ ،هللشبػ اٍغطب. ٤٠
 -20اٍتغطٟقددشت ٍ ،غَدد ١اجلطدددشٕ ، ١قن٠دده إبددطا ٓ٠ٙاألب٠ددشض ، ٢زاض
اٍيتش اٍغطب ، ١طٙ1413 ، 2د .
 -21اٍتَددٟٞك إىل ىؿددك سنددش٨ه اٍتٖندد٠ك ، ،ػددغٞز اٍتقتددشظإ ، ١زاض
اٍيتا اٍغَْ. ٤٠
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 -22اٍتٖ ٚ٠دددشت سددد ِٞا،ندددشٔ ّٖٝدددٝ ٥امرتاسدددشت ٍ ،غَددد ١اٍصدددشحل، ١
ّهللشبػ اٍٖٞض  ،ط. 1
 -23تٖٟٞط اٍظَْشت د ىؿك ّقشغس ٝؾ ٚشت اإٕتدشبدشت  ،اْدس
اةّشٔ ّ ،يت  ٤اٍقطمش٘  ،طٙ 1422 ، 2د .
-24

ت٠ػدري اٍتشطٟدط  ،اْدس أّد ا،غدطٝل بدأّري بشزؾدشّ ، ٜهلل غدد٤

ّصهللق ٥اٍ شب ١احلَا ٙ 1350 ،د .
 -25ث ل أعْشِ ٕس ( ٣ٝاٍط  ٤ٟاةغمّ ٍ ٤٠غب اْ،شضغشت اٍهلل ٠د، ٤
إؾطال اٍسىتٞض ع ساٍطمحٗ اٍغٞض. ١
 -26ث ددددل أعْددددشِ ٕددددس ( ٣ٝض ٟدددد ٤إغددددمٍّ ٤٠عضاعدددد ٤بغددددب األعطددددش٧
اٍ ؿددددط ٤ٟاٖ،غنددددس ٣د اٍيٟٞددددل  ،إؾددددطال اٍددددسىتٞض ع ددددساٍطمحٗ
اٍغٞض ، ١غَػَّ ٤هلل ٞعشت اٖ،ظْ ٤اةغمٍَّ ٤٠غَ ٔٞاٍهلل . ٤٠
 -27اٍجٞابددددل ٝا،دددددتؾريات د ّػدددددري ٣اٍغْدددددُ اةغدددددمٍّ ، ١صدددددمح
اٍصش ،٢ٝاٖ،تس ٦اةغمّ. ١
 -28اجلددشّػ اٍصددش٠ك ا،ػددٖس ّددٗ سددسٟح ضغدد ِٞاهلل صددَ ٥اهلل عَ٠ددٛ
ٝغددَٓ ٝغددٖٖٝ ٛأٟشّدد ، ٛألبدد ١ع ددس اهلل اٍ دددشض ، ٢قن٠دده ذلددا اٍددسٟٗ
اخلهلل٠ا ٝ ،تطم ٓ٠ذلْس فدعاز ع دس اٍ دشم ، ١ا،يت د ٤اٍػدَق ، ٤٠ط1
– ٙ1400د .
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 -29سيٓ ا،ؿشضى ٤د اٍٞظاضٝ ٣اجملشٍؼ اٍٖ٠شبٍ ، ٤٠غْط األؾدنط ،
زاض اٍٖقش٨ؼ  ،طٙ1414 ، 1د .
 -30اٍسننطا ٠ددّٝ ٤ؿددشضى ٤ا،ػددَٓ د اإٕتدشبددشت ٍ ،غ ددساٍيطٟٓ
ظٟسا٘  ،دلَ ٤اجملْػ اٍقن ، ١ٚاٍغسز اٍغؿط.ٟٗ
 -31ضٟشغدد ٤اٍسٍٝدد ٤د اٍقندد ٛاةغددمّ ، ١اْددس ضأفددل عجْددش٘  ،زاض
اٍيتش اجلشّغ. ١
 -32ظاز ا،غددشز د ٙددس ٢خددري اٍغ ددشز  ،إبددٗ مدد ٓ٠اجلٞظٟدد ، ٤قن٠دده
ؾددغ٠ا األضٕددعٝط  ٝع ددس اٍنددشزض األضٕددعٝط ّ ،عغػدد ٤اٍطغددشٍ ، ٤ط، 8
ٙ1402د.
 -33ؾدددطح اٍنٞاعدددس اٍقن٠ٚددد ، ٤ألمحدددس اٍعضمدددش  ،زاض اٍنَدددٓ  ،ط، 2
ٙ1409د.
-34

ؾدددطح اٍيٞىد دا ا،دددٖري ٍَغمّددد ٤ذلْدددس اٍقتدددٞس ، ١قن٠ددده

اٍددسىتٞض ذلْددس اٍعسَ٠ددٝ ، ١اٍددسىتٞض ٕعٟدد ٛمحددشز ّ ،طىددع اٍ شددح
اٍغَْ ،١دشّغ ٤أٔ اٍنطٙ1400 ، ٦د .
-35

ؾددقش ٧اٍؾَ٠ددُ د ب٠ددش٘ اٍؿ د ٝ ٛا،د٠ددُ ّٝػددشًٍ اٍتغَ٠ددُ  ،ألبدد١

سشّددس اٍؾعاٍدد ، ١قن٠دده محددس اٍي ٠ػدد ، ١طّ ، 1هلل غدد ٤اةضؾددشز ،
ٙ1390د .
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اٍصددششح  ،ة)شع٠ددُ اجلددٙٞط ، ٢قن٠دده أمحددس عهللددشض  ،زاض

اٍغَٓ ٍَْم ، ٟطٙ1404 ، 3د .
 -37صش٠ك ّػَٓ  ،ألب ١احلػ ّػدَٓ بدٗ احلذدشز اٍنؿدري ٢سنده
ٕصٞصددٝ ٛضمددٓ أسشزٟجدد ٛذلْددس فددعاز ع ددس اٍ ددشم ، ١زاض إس٠ددش ٧اٍيتددا
اٍغَْ. ٤٠
-38

ؽْددع ع٠دد ٘ٞاٍ صددش٨ط ؾددطح ىتددش األؾ د شٝ ٜاٍٖظددش٨ط  ،ألمحددس

احلْ ، ٢ٞزاض اٍيتا اٍغَْ ، ٤٠طٙ1405 ، 1د .
 -39اٍقتشٍَ ،٦ٝؿ٠ذ ذلْٞز ؾَتٞت ،زاض اٍؿطٝو ،طٙ1403 ،12د.
 -40اٍقتددددش ٦ٝاةغددددمّ ، ٤٠تصددددسض عددددٗ اجملَددددؼ األعَددددٍَ ٥ؿددددع٘ٝ
اةغمّ ٤٠د ٝظاض ٣األٝمشل ا،صط ، ٤ٟطٙ 1418 ، 2د .
-41

اٍقتش ٦ٝاٍياٍ ، ٦ؿ٠ذ اةغمٔ ابٗ ت ، ٤٠ْ٠زاض ا،غطف. ٤

 -42اٍقتدش ٦ٝا،تغَندد ٤بشٍهللدا  ٝأسيددشٔ ا،طضدّ ٥ددٗ فتدش) : ٦ٝشسدد٤
اٍؿ٠ذ ذلْدس بدٗ إبدطا ٓ٠ٙآِ اٍؿد٠ذ ضمحد ٛاهلل  ٝ ،اٍؿد٠ذ ع دس اٍغعٟدع
بٗ ع ساهلل بٗ بشظ ضمح ٛاهلل  ٝاٍَذٖ ٤اٍسا ٍَ ٤ْ٨شدٞخ اٍغَْ٠د ٝ ٤اةفتدش٧
٩٠ٙ ٝدد ٤ى ددشض اٍغَْددش ، ٧إؾددطال فطدد ٤َ٠اٍؿدد٠ذ صددشن اٍقددٞظا٘  ،زاض
ا،عٟس  ،طٙ1424 ، 1د .
-43

فتددشٝ ٦ٝضغددش) ُ٨شسدد ٤اٍؿدد٠ذ ذلْددس بددٗ إبددطا ٓ٠ٙآِ اٍؿدد٠ذ ،

ػ ٝقن٠ه ذلْس بٗ مشغٓ ّ ،هلل غ ٤احلي ، ٤ّٞطٙ1399 ، 1د .
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 -44فددتك اٍ ددشض ٢بؿددطح صددش٠ك اٍ دددشض ، ٢إبددٗ سذددط اٍغػددنمٕ، ١
زاض اٍطٟش٘  ،طٙ1409 ،2د .
 -45اٍقطٝو ٍ ،ؿٚش اٍس ٟٗاٍنطاد  ،زاض ا،غطف. ٤
-46

فن ٛاألمَ٠دشت ا،ػدَْ ، ٤خلشٍدس ع دساٍنشزض  ،زاض اةندش٘  ،ط1

ٙ 1419 ،د .
-47

اٍندددشّٞؽ ااددد ، ٠جملدددس اٍدددس ٟٗاٍقدددريٝظ آبدددشز ، ٢زاض إس٠دددش٧

اٍرتاخ اٍغطب ، ١طٙ 1418 ، 1د .
 -48مددددطاضات اجملْددددػ اٍقنٚددددد ١اةغددددمّ ١اٍتدددددشبػ ٍطابهللدددد ٤اٍغدددددشق
اةغمّ.١
 -49مطاضات  ٝتٞص٠شت دلْػ اٍقن ٛاةغدمّ ١اٍتدشبػ ٖ،ظْد ٤ا،دعومط
اةغددمّ ١جبددس ، ٣اٍدددسٝضات  ،10 -1زاض اٍنَددٓ  ٝدلْددػ اةغدددمّ،١
طٙ1418 ، 2د.
-50

اٍنٞاعددس ،اْددس ا،نددط ، ٢قن٠دده أمحددس بددٗ مح٠ددسّ ،طىددع

إس٠ش ٧اٍرتاخ اةغمّ ، ١دشّغ ٤أٔ اٍنط. ٦
-51

اٍنٞاعددس اٍيَ٠ددٝ ٤اٍطددٞاب اٍقن٠ٚدد ٤د اٍؿددطٟغ ٤اةغ دمّ،٤٠

ٍَسىتٞض ذلْس عجْش٘ ؾ ري ،زاض اٍٖقش٨ؼ ،طٙ1426 ،1د .
 -52اٍيَ٠دددشت ،ألبددد ١اٍٞفدددش ٧اٍيقددد ،٢ٞقن٠ددده عدددسٕش٘ زضٟٝددددـ
ٝصشس ّ ،ٛعغػ ٤اٍطغشٍ ،٤طٙ1412 ،1د .
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ٍ -53ػدددش٘ اٍغدددط  ،ألبددد ١اٍقطدددُ ابدددٗ ّٖظدددٞض ،زاض صدددشزض ،ط،1
ٙ 1410د .
-54

ّشٍددً س٠شتددٝ ٛعصددط ، ٜآضا  ٜاٍقن٠ٚدد ، ٤اْددس أبدد ٞظٙددط ، ٣زاض

اٍقيط اٍغطب. ٔ1974 ، ١
 -55ا ،دددسؼ د ؾدددطح ا،نٖدددػ  ،ألبددد ١إغدددششو إبدددطا ٓ٠ٙبدددٗ ّقَدددك ،
ا،يتا اةغمّٙ1394 ، ١د .
 -56دلَ ٤دلْػ اٍقند ٛاةغدمّ ١اٍتدشبػ ٖ،ظْد ٤ا،دعومط اةغدمّ، ١
زاض اٍنَٓ .
 -57اجملْددٞؼ ؾددطح اٚ،ددص  ،ألبدد ١ظىطٟددش اٍٖدد ،٢ٝٞقن٠دده ذلْددس
ا،هلل٠غ ، ١زاض إس٠ش ٧اٍرتاخ اٍغطبٙ1415 ،١د .
 -58دلْٞؼ فتش ٦ٝؾد٠ذ اةغدمٔ ابدٗ ت٠ْ٠د،٤

دػ ع دس اٍدطمحٗ بدٗ

مشغددٓ  ٝابٖدد ٛذلْددسٝ ،ظاض ٣اٍؿددع ٘ٝاةغددمّ ٝ ٤٠األٝمددشل  ٝاٍددسعٝ ٣ٞ
اةضؾشز ٙ1416 ،د.
 -59ااصددد ِٞد أصددد ِٞاٍقندددٍ ، ٛقددددط اٍدددس ٟٗاٍدددطاظ ، ٢زضاغددد٤
ٝقن٠ه ز ٛ /اٍغَٞإّ ،١عغػ ٤اٍطغشٍ ،٤طٙ 1418 ،2د .
 -60ااَ ، ٥ألب ١ذلْس عَ ١ابٗ سعٔ  ،زاض اٍقيط .
-61

ا،ددسخُ اٍقنٚدد ١اٍغدددشٔ ، ،صددهللق ٥اٍعضمددش  ،زاض اٍنَدددٓ  ،ط،1

ٙ1418د.
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 -62ا،ػدددددش ُ٨اٍهلل ٠ددددد ٤ا،ػدددددتذس ٣د ضددددد ٧ٞاٍؿدددددطٟغ ٤اةغدددددمّ، ٤٠
ٍَدددسىتٞض ذلْدددس اٍٖتؿدددّ ، ٤دددٗ غَػدددَ ٤إصدددساضات دلَددد ٤احليْددد، ٤
ٙ 1422د .
 -63ا،ػتصق ٥د أص ِٞاٍقن ،ٛألب ١سشّس اٍؾعاٍ ،١قن٠ده ذلْدس
ّصهللق ٥أب ١اٍغمّ ،يت  ٤اجلٖس. ٢
-64

ّؿدددددشضى ٤ا،ػدددددَْ د اإٕتدشبدددددشت األّطٟي٠دددددٝ ،٤دٞبٚدددددش

ٝضٞابهللٚش اٍؿطعٍَ ،٤٠سىتٞض صمح غَهللش٘ ،طٙ1426 ،2د .
-65

ّؿدددطٝع ٤٠اٍدددسخ ِٞإىل اجملدددشٍؼ اٍتؿد دطٟغٝ ٤٠م ددد ِٞاٍٞإٟدددشت

اٍغشّددد ٤د هدددُ األٕظْددد ٤ا،غشصدددطٍ ،٣غ دددساٍطمحٗ ع دددساخلشٍه ،اٍدددساض
اٍػَق. ٤٠
 -66ا،ؾين ؾطح رلتصط اخلطمدٞ، ،١فده اٍدس ٟٗابدٗ مساّد ،٤قن٠ده
اٍددسىتٞض ع ددساهلل اٍرتىددٝ ،١اٍددسىتٞض ع ددس اٍقتددشح احلَدد ،ٞزاض عددشق
اٍيتا طٙ1417 ،3د .
-67

ّقتدددشح زاض اٍػدددغشزّٖٝ ٣ؿدددٞض ٝإٟددد ٤اٍغَدددٓ ٝاةضاز ،٣إبدددٗ مدددٓ٠

اجلٞظٟدد ،٤صددششٝ ٛعَدده عَ٠دد ٛذلْددٞز ضب٠ددػّ ،يت دد ٤مح٠ددس ،ط، 3
ٙ1399د .
-68

ّنشصس اٍؿطٟغ ٤عٖس اٍغع بٗ ع ساٍػدمٔ ٍَ ،دسىتٞض عْدط بدٗ

صشن بٗ عْط ،زاض اٍٖقش٨ؼ ،طٙ1423 ،1د .
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-69
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ّندددشٔ إبدددطا ٓ٠ٙعَ٠دددٝ ٛعَدددٖ٠ ٕ ٥دددش اٍصدددمٝ ٣اٍػدددمٍَْٔ ،شدددسخ

ع ددساٍطمحٗ ا،غَْدد ،١قن٠دده عَدد ٥بددٗ سػددٗ ع ساحلْ٠ددس ،زاض اٍطاٟدد،٤
طٙ1417 ،1د .
 ّٗ -70فن ٛاٍسٍٝد ٤د اةغدمٔٞ٠ٍ ،غدك اٍنطضدش ،٢ٝزاض اٍؿدطٝو،
طٙ1419 ،2د .
 -71اٖ،جٞض د اٍنٞاعس ٍ ،دسض اٍدس ٟٗاٍعضىؿد ، ١قن٠ده اٍدسىتٞض
ت٠ػري فش٨ه ٕ ،ؿط ٝظاض ٣األٝمشل ٝاٍؿع ٘ٝاةغدمّ ٤٠بشٍيٟٞدل  ،ط2
. ٔ1993 ،
 -72اٞ،افنشت د أص ِٞاٍؿطٟغ ، ٤ألبد ١إغدششو اٍؿدش ا  ،قن٠ده
ع س اهلل زضاظ  ،ا،يت  ٤اٍتذشض. ٤ٟ
ّٞ -73غدددددٞع ٤اٍنٞاعدددددس اٍقن٠ٚددددد ، ٤ز.ذلْدددددس صدددددسم ١اٍ ٞضٕددددد، ٞ
طٙ 1،1416د.
ٕ -74ظطٟدد ٤اٍتنغ٠ددس األصددٍَ ، ١ٍٞددسىتٞض أنددٗ اٍ ددساض ، ٟٗزاض ابددٗ
سعٔ  ،طٙ1427 ، 1د .
ٕ -75نُ األعطش ٧ب اٍهللا  ٝاٍسٍَ ، ٟٗسىتٞض ّصهللق ٥اٍصٙا ،
زاض احلسٟح  ،طٙ1414 ، 1د .
ٝ -76امغٖددددش ا،غشصددددط  ،اْددددس مهللددددا ّ ،عغػدددد ٤ا،سٖٟدددد ، ٤ط، 1
ٙ1407د .
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د .علي احلمادي

 -77اٍدددٞد٠ع د إٟطدددشح مٞاعدددس اٍقنددد ٛاٍيَ٠ددد ، ٤اْدددس اٍ ٞضٕددد، ٞ
ّعغػ ٤اٍطغشٍ ، ٤طٙ1416 ،4د.
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