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 مةاملقدِّ

ٜٚعًُِٗ  ،ٜٚصنِٝٗ ،َِٓٗ ٜتًٛ عًِٝٗ آٜات٘ هلل ايرٟ بعح يف ا٭َٝني زض٫ٟٛ اؿُُد

 ايهتاب ٚاؿه١ُ.

اهلل دٛاَع ايهًِ، ٚأهلُ٘ ايفصاس١ ٚايب٬غ١; فهإ  آتاُٙ ِٔع٢ً ََ ٚايط٬ُّ ٚايص٠ٝ٬

ِٖ. ايًَّ، ٚأعربِٗ بٝاْٟاٚأػًصِٗ يػ١ٟ أفصض ايعسب يطاْٟا ِ ٚبازى عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ صٌٚ ٚضًِّ ٗ

 ٚصشب٘ أمجعني.

 ..ا بعد.َٜٖأ

ٔ نٓٛش ايٛسٞ اإلهلٞ; َٔ ١ ايػسٜف١، نْٓص١ املٛٗس٠ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٖٜٛ ايٓبٜٖٖٛٓفايٗط

 ٌُ تساثٟافٗٞ ؼ ِٖدا٤ت تفصٌ َا أمجً٘ ايكسإٓظ ٚتٛضض َا أبِٗ فٝ٘، ٚتبني َا تػاب٘ َٓ٘ظ َٚٔ َث

 ٫ حيانٝ٘ تساخ آػس. ا ععُٟٝاإْطاْٝ٘

١ اييت ػسدت أيفاظٗا َٚعاْٝٗا َٔ أطٗس قًب َٛصٍٛ غايك٘ظ ْٚٛل بٗا ايب٬غ١ ايٓبٜٖٛ ٕٖإَِٚ

 ١.أغسف يطإ ْٛل بٛسٞ ايطُا٤; يتٓاٍ املٓصي١ ايجا١ْٝ بعد ايب٬غ١ ايكسآْٖٝ

 ايٛعٕٛ. ََٔٔ شَإ ٚايعصٛز يهجٍر١ ايػسٜف١ ع٢ً َس ا٭١ ايٓبٜٖٖٛٓٚيكد تعسضت ايٗط

َين  ٓا بطسٚز٠ ايرٚد عٔ سٝاض ٖرٙ ايط١ٓ; دا٤ ٖرا ايبشح َػازن١َٟٔ ٚإمياْٟا 

ٔ غؼص يف ايدفاع ٚايسد ع٢ً ا٫فرتا٤ات ٚايبرا٤ات اييت ؼاٍٚ اإلضا٠٤ ٚايٌٓٝ َٔ ٚإضٗاَٟا
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١ظ تػهو ١ املٛٗس٠ بأناذٜب ٚأقٛاٍ َصٜف١ َػسضٖٓ، ٚزَٞ ايٗط زضٛيٓا ايهسِٜ

 تبعدِٖ عٔ َصدزِٖ ايجاْٞ يًتػسٜع. ِٖثَ ١َِٓٔٔظ َٚاملطًُني يف ٖرٙ ايٗط

١ ١َُٗ ددٜس٠ بايبشح ٚايدزاض١; ٘ حيٌُ قطاٜا ب٬غٖٜٝٚأتٞ أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح يف أْٖ

 . َٔ ػصا٥ص ب٬غت٘ ايعاي١ٝ ، ٚتربش غ٦ٟٝا َٔ زٚا٥ع إبداع٘ تعٗس بعطٟا

 ١، ٚػصا٥ص أضًٛبٗا.ح إبساش َها١ْ ايب٬غ١ ايٓبٜٖٛٔ أٖداف ٖرا ايبشَٔ ٕٖنُا ٜأ 

ُا ػص ٖرا ايبشح بكط١ٝ ايدفع ايب٬غٞ ملِٖٛ ايتعازض ايعددٟ يف ايبٝإ ٚإْٖ

 .يف ايبٝإ ايٓبٟٛ ايػسٜف نبرٟا ايرتنٝب ايعددٟ ٜػػٌ َٛقعٟاا ٭ٕٖ ايٓبٟٛ; ْعّس

ٔ أِٖ ا٭ضباب اييت َٔ ١ اييت اػتًفت فٝٗا ا٭عداد صساس١;ا٭سادٜح ايٓبٜٖٛ ِٕٖإ

َٚٔ  -عطب شعُِٗ-ع٢ً ايتعازض ٚ ايتٓاقض  اؽرٖا املسدفٕٛ املػههٕٛ دي٬ٟٝ

 ثِ دا٤ ايبشح يٝفٓد ٜٚبٌٛ شعُِٗ.

 ١.١ ٚبٓا٤ ا٭سهاّ ايػسعٖٝنُا ٫ خيف٢ أ١ُٖٝ ا٭عداد ف٢ د٫يتٗا ايتػسٜعٖٝ

اصس ايتػٜٛل ٚاإلثاز٠ ا َٔ ع١ٓ; يهْٛٗا عٓصّسٚنريو ب٬غتٗا ف٢ د٫يتٗا ايتأثرٜٖ

  . ٚايًفت، ٚػاص١ ف٢ ضٝام اإلمجاٍ ٚايتفصٌٝ ٖٚرا َٔ نُاٍ ب٬غت٘

 ا.، ٚفٗسّض، ٚػامت١ٕ ،ٚصًب املٛضٛع ١َََٕكٚد ِٜٔٚتهٕٛ ايبشح َٔ

 فٞ املكد١َ بٝٓت فٝٗا ضبب اػتٝاز املٛضٛع ٚأُٖٝت٘ َٚٓٗذ٘.ٔف
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 ٚتأتٞ اـامت١ بأِٖ َا تٛصٌ إيٝ٘ ايبشح.

١ اييت ٚزدت ف٢ ايبشح ثِ أِٖ املصادز ا ٜطِ ا٭سادٜح ايٓبٜٖٛا فٗسّضٚأػّر

 ٚاملسادع.

ا عٔ املٓٗر ايرٟ اعتُدت٘ فٗٛ املٓٗر ايتشًًٝٞ ايرٟ ٜدزى ب٬غ١ ايرتنٝب ايعددٟ َٜٖأ

 ايٛازد يف ض٤ٛ َساعا٠ ػصٛصٝات نٌ ضٝام ٚد٫٫ت ا٭يفاظ ٚػصا٥ص ايتعبر.

 ٚبعد....

َٔ دٗد يف ٖرا ايبشح; فريو ايفطٌ َٔ اهللظ ٚإٕ  ٕ نٓت قد ٚفكت فُٝا بريت٘إِٜف

٘ ٚيٞ ذيو ْٖناْت ا٭ػس٣; فأزدٛ َٔ اهلل ايعفٛ ٚايعاف١ٝ يف ايدٜٔ ٚايدْٝا ٚاٯػس٠; ِإ

 ٚايكادز عًٝ٘.
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 دفع ما يوهم التعارض 

 في البيان النبوي
 دراسة بالغيَّة تطبيقية

 علي الحديث النبوي الشريف
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 :ا يويم التعارض بنَيأواًل: دفع َم   

ِ امل آيُة  حديح:     .......ثالخ............... هاف

  .....خالصًا و كو فيٌ كاى مهافقًاَم أربٌع وبني حديح: 

املٓافل ث٬خ: إذا سدخ  آ١ٜٝ قاٍ:   يٚبعٔ ايٓٓ ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َع اؿدٜح ا٭ٍٚ:

 .نربظ ٚإذا ٚعد أػًفظ ٚإذا ا٥تُٔ ػإ

ٔ نٔ فٝ٘ ََ أزبْعقاٍ:   إٔ ايٓيب   عٔ عبد اهلل بٔ عُس اْٞ:اؿدٜح ايج

اظ َٚٔ ناْت فٝ٘ ػص١ً َٓٗٔ ناْت فٝ٘ ػص١ً َٔ ايٓفام ست٢ ػايّص نإ َٓافكٟا

 . ([1])ٜدعٗا: إذا ا٥تُٔ ػإظ ٚإذا سدخ نربظ ٚإذا عاٖد غدزظ ٚإذا ػاصِ فذس

ع١َ٬ املٓافل ايداي١ ع٢ً ْفاق٘  ٕٖأٟ ٜأ آ١ٜ املٓافل ث٬خ:   بدأ اؿدٜح ا٭ٍٚ بكٛي٘

  ٜٛت٘ ث٬خ ػصاٍ.ٚقبض ْٝت٘ ٚفطاد ط

ٔ قٛيو: تأٜٝت اٯ١ٜ ٖٞ ايع١َ٬ ايجابت١ظ َٔ ع١َ٬; ٭ٕٖ دَٕٚ آ١ٜٚضس اػتٝاز يفغ 

 ا ؼبطت ب٘ ٚتجبتظ أٟ ٖٞ ايتجبت ٚاإلقا١َ ع٢ً ايػ٤ٞ.إَذ باملهإِ

ٖٞ ايع١َ٬ ايعاٖس٠ظ ٚسكٝكت٘ يهٌ غ٤ٞ ظاٖس ٖٛ ٬َشّ يػ٤ٞ ٫ ٜعٗس  ٚاٯ١ٜٝ

 .([2])ٚاملعك٫ٛت ظٗٛزٙظ ٚتطتؼدّ يف احملطٛضات
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أطًكت ع٢ً  ِٖثَ َِٔٔدٕٚ ع١َ٬ظ ٜٛسٞ باملٗاب١ ٚاإلد٬ٍظ َٚ  آ١ٜ إٜتا٤ يفغ ٕٖنُا ٜأ

اٍ ٔ ثِ قَٔآٜات ايكسإٓظ ٚإط٬قٗا ع٢ً نٌ غ٤ٞ ي٘ قدز ٚإعذاش يف ػًك٘ ٚإجيادٙ، َٚ

 .ص"13ايٓشٌ" آ١ٜ ط (و ٯ١ٜيف ذٜي ٕٖإِ)ايكسإٓ: 

يٝٛابل اـرب " املعدٚد " ايرٟ ٖٛ  تأتٞ مجعاٚنإ ا٭صٌ إٔ  آ١ٜ  ٚأفسد ن١ًُ  

ٚأت٢ بٗا َفسد٠ ع٢ً إزاد٠ اؾٓظ،  أٟ: ث٬خ ػص٬تظ فٝكاٍ: آٜات املٓافل ث٬خ.  ث٬خ

ا آ١ٜ، ست٢ إذا ادتُعت تهٕٛ آ١ٜ ٜكاٍ: نٌ ايج٬خ َّع ٕٖن٬ َٔ ايج٬خ آ١ٜ، أٚ ٜأ ٕٖأٟ ٜأ

 .([3])اٯ١ٜ: ادتُاع ٖرٙ ايج٬خ ٕٖٚاسد٠. مبع٢ٓ ٜأ

 .([4])اإلَاّ اؿافغ ابٔ سذس نْٛٗا ع٢ً إزاد٠ اؾٓظ َضٚزٖد

  ٖرٙ ايع٬َات ػاص١ ب٘ دٕٚ غرٙ. ٕٖيٝ٪ند ٜأ املٓافلإىل  آ١ٜٚأضاف 

 ٚاملٓافل ٖٛ ايرٟ ٜعٗس ػ٬ف َا ٜبٛٔ.

ٚايٓفام: ايدػٍٛ يف اإلض٬ّ َٔ ٚد٘، ٚاـسٚز عٓ٘ َٔ  ا٤ يف يطإ ايعسب: َٚد

ص ب٘ظ ٖٚٛ آػسظ َػتل َٔ ْافكا٤ ايربٛعظ ٖٚٛ اضِ إض٬َٞ مل تعسف٘ ايعسب باملع٢ٓ املؼصٛ

 ايرٟ ٜطرت نفسٙ ٜٚعٗس إمياْ٘.

كاٍ: قد ا; ٭ْ٘ ْافل نايربٛع، ٖٚٛ دػٛي٘ ْافكا٤ٙ )أسد دشسٜ٘(ظ ُُٜا مسٞ َٓافٟكٚإْٖ

ْفل ب٘ ْٚافلظ ٚي٘ دشس آػس ٜكاٍ ي٘: ايكاصعا٤ فإذا طًب قٖصع فؼسز َٔ ايكاصعا٤ظ أٚ 

ٓافل ٜدػٌ يف اإلض٬ّ، ٜدػٌ يف ايكاصعا٤ ٚخيسز َٔ ايٓافكا٤ظ فٝكاٍ: ٖهرا ٜفعٌ امل
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ثِ خيسز َٓ٘ غر ايٛد٘ ايرٟ دػٌ فٝ٘. ٚقٌٝ املٓافل َأػٛذ َٔ ايٓفل ٖٚٛ ايطسب ؼت 

 .(5][)  ا٭زض ٜطرت َٔ ٜدػٌ فٝ٘

ايرٟ ٜعٗس صاسب٘  ْفام ايعكٝد٠ ٖٚٛ ايٓفام ا٭نرب، ٚاملعاْٞ ايطابك١ تًٛل ع٢ً

 اإلض٬ّ ٜٚبٛٔ ايهفس، ٖٚٛ يٝظ َكصٛد اؿدٜح ايرٟ َعٓا.

 فام ايعسيفظ ٫ ايٓفام اإلمياْٞا ايٓفام املكصٛد يف اؿدٜح ٖٛ ايٓفام ايعًُٞ ٚايَٜٖٓأ

 .([6])ٖٚٛ َا ٜهٕٛ ضسٙ ػ٬ف عًٓ٘ظ ٖٚرا ٖٛ املساد إٕ غا٤ اهلل تعايٞ

ٚاملتأٌَ يف املع٢ٓ ايًػٟٛ يه١ًُ: "ْفل" غ٬ف َا ضبل ذنسٙظ ًٜشغ أْٗا تدٍ 

 ع٢ً املطٞ ٚايٓفاذ ٚاـسٚز. 

ايكّٛظ إذا ْفل ضٛقِٗظ ا بايبٝعظ ْٚفل ْفل ايػ٤ٞ َط٢ ْٚفرظ ٜٓٝفل إَٖ ٜكٍٛ ايساغب: 

 .([7]) ا بايفٓا٤ مٛ: ْفكت ايدزاِٖ ُتٓفل ٚأْفكُتٗا. ٚإَٖا باملٛت: مٛ ْفكت ايداب١ ْفٛقٟاٚإَٖ

 ٔ ػ٬ٍ َا ضبل ميهٔ ايكٍٛ: َٔ

ٚايٓفاذ إغاز٠ إىل َطٞ ْٚفاذ ْٛز اإلميإ َٔ قًب املطًِ ايرٟ ادتُعت  املطٞ ِٕٖإ

 ا.ػايّص ي٘ظ ٚاضتشل إٔ ًٜٛل عًٝ٘ َٓافكٟا ٚطبعٟا فٝ٘ ػصاٍ ايٓفام مجٝعٗاظ ٚاؽرٖا عاد٠ٟ

ْكٍٛ بأْ٘ غب٘ صاسب ايكًب ايرٟ ادتُعت فٝ٘ ػصاٍ ايٓفام بٓفٛم ايداب١  -اأّٜط-ٚ

 ٗاظ نأْ٘ قتٌ اإلميإ يف قًب٘ بٛدٛد ٖرٙ اـصاٍ.َٚٛتٗاظ ٚبٓفٛم ايدزاِٖ بإْفاق
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أْ٘ ٜعٝؼ يف ظًُات بعطٗا فٛم بعض; فاإلْطإ ايرٟ ٜعٝؼ بدٕٚ اإلميإ; ٜن

ظًُات ايهربظ ٚظًُات ايػدز ٚاـٝا١ْظ ٚظًُات ايفذٛز يف اـص١َٛ ٚغرٖا َٔ 

 ػصاٍ ايٓفام.

 .٣ػسأ ذْٛب ازتهاب ًِ٘ٔٝادتُعت فٝ٘ ٖرٙ اـصاٍ ٚاعتادٖا ٜطٌٗ َع َََِٔٚ

ايٛقٛع يف ٖرٙ اـصاٍظ  َِٔ دا٤ ٖرا اؿدٜح ٚغرٙ يٝشرز املطًِ َٔثَ ََِٔٚٔ

ِٕٚيٝهٕٛ املطًِ ضًِٝ ايصدز سطٔ اي١ٜٛٛ، َٚ ٜٛافل ظاٖسٙ باطٓ٘ فٝصدم يف  أ

 ٓد اـص١َٛ.ا إذا أ٩متٔظ ٚإٔ ٜهٕٛ مجٌٝ اهلذس ٔعسدٜج٘ظ ٜٚفٞ بٛعدٙ، ٚإٔ ٜهٕٛ أَّٝٓ

ٖٚٞ إلزاد٠ اؾٓظظ ٚإٕ ناْت يًذٓظ ٜهٕٛ  سفا بع"أٍ";َع املٓافلا٤ يفغ َٚد

 .ع٢ً ضبٌٝ ايتػبٝ٘ ٚايتُجٌٝ ٫ ع٢ً اؿكٝك١ظ أٟ غبٝ٘ املٓافل، ٚيٝظ َٓافكٟا

اؿدٜح يف سل غؼص َعنيظ أٚ يف سل املٓافكني ايرٜٔ  ٕٖأٟ ٜأ، ٗا يًعٗدْٖ: ِإٚقٌَٝ

ناْٛا يف عٗد ايٓيب
([8]). 

ٗا َػت١ًُ ع٢ً املؼايف١ اييت عًٝٗا َب٢ٓ ايٓفام َٔ كايف١ ٚػص ايج٬خ بايرنس; ٭ْٖ

ب٘ ع٢ً فطاد ايكٍٛ أصٌ ايدٜا١ْ َٓشصس يف ث٬خ: ايكٍٛظ ٚايفعٌظ ٚاي١ٝٓظ فٖٓ ٕٖٜأايطس ٚايعًٔظ َٚ

 .([9]).فطاد ايفعٌ باـٝا١ْظ ٚع٢ً فطاد اي١ٝٓ باـًفبايهربظ ٚع٢ً 

 ساد ب٘ سصس ػصاٍ ايٓفام يف ٖرٙ ايج٬خ؟ٌٖ ذنس ايج٬خ ٖٓا ُٜ ٖٓا: ايبدا١ٜٝ
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ٌ أسادٜح أػس٣ ترنس رٙ ايج٬خ، بديٝساد اؿصس برنس ٖ٘ ٫ ُٜأْٖٚأدٝب ٔب

 .أزبع َٔ نٔ فٝ٘ نإ َٓافٟكا ػايّصا ايعدد أزبع١ : 

 ٜٚٛدد سدٜح آػس ٜ٪ند عدّ اؿصس يف: ث٬خ، ٚيف أزبع، ٖٚٛ قٍٛ ايٓيب 

 .([10]) ع٬َات املٓافل ث٬ث١: إذا سدخ نربظ ٚإذا ٚعد أػًفظ ٚإذا ا٥تُٔ ػإ َِٔٔ : 

املرنٛز ٖٓا  ٕٖٓا يًتبعٝض، أٟ ٜأُٖ َٔٔ، ٚ ٔ ع٬َات املٓافل َٔ فٓص اؿدٜح ٖٓا 

 ٖٚٞ بايتأنٝد فٛم ايج٬خ. -َٔ مج١ً ع٬َات ايٓفام -فكط–ث٬ث١ 

آ١ٜ املٓافل ُبِػض  :  ٖٛ قٍٛ ايٓيبٜٚٛدد ديٌٝ آػس ع٢ً عدّ إزاد٠ اؿصس ٚ

  .٭ْصازظ ٚآ١ٜ امل٪َٔ سب ا٭ْصاز ا

ب ا٭ْصاز آ١ٜ اإلميإظ ُس  : اؿدٜح بصٝػ١ أػس٣ ٖٚٞ قٍٛ ايٓيب ٚٚزد ٖرا 

 .([11]) ٚبػطِٗ آ١ٜ ايٓفام

عكٌ إٔ حيصس آ١ٜ املٓافل ٚآ١ٜ ايٓفام يف بػض ا٭ْصازع فُٔ َٓٛٛم اؿدٜجني ْس٣ أْ٘ ٫ ُٜ

 .-فكط-عكٌ سصس آ١ٜ امل٪َٔ ٚآ١ٜ اإلميإ يف سب ا٭ْصاز ٚنريو ٫ ُٜ فكط.

ا َٔ نٔ فٝ٘ نإ َٓافٟك أزبْع : ٚسدٜح  آ١ٜ املٓافل ث٬خ  ٚظاٖس اؿدٜح:

 بإٜٗاّ ايتعازض ٚايتٓاقض فهٝف ْٛفل بُٝٓٗا ْٚصٌٜ ٖرا اإلٜٗاّ؟ٜٛسٞ   :  اػايّص

 .أزبع َٔ نٔ فٝ٘..  :ٚضٛف أٚضض ٖرٙ ايكط١ٝ يف ْٗا١ٜ ؼًٌٝ سدٜح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=28fd07uft32cf#_ftn10
http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=28fd07uft32cf#_ftn11


 -11- 

ا عٔ املبتدأ دا٤ ػرّب ث٬خ  ايعدد  ٕٖأٜ آ١ٜ املٓافل ث٬خ  ًْٚشغ ٖٓا يف سدٜح 

ا، أٟ ث٬خ ػصاٍ، أٚ ػ٬ٍظ أٚ نّسا جمل٤ٞ ايعدد َرايعدد قرٚف ٜكدز َ٪ّْج إٖٔ، َٚآ١ٜ

 صفات.

يف أسادٜح  ب َٔ ا٭ضايٝب اييت ذنسٖا ايسضٍٛٚف٧ ايعدد ٚاملعدٚد أضًٛ

اٍظ ٖٚرا َٔ نُاٍ نجر٠، ٚدا٤ت َتٓٛع١ َٚتعدد٠ يتٓاضب َكتطٝات ا٭َٛز ٚا٭سٛ

 . ب٬غت٘ ٚفصاست٘

ايتفصٌٝ بعد عٔ طسٜل اإلبٗاّ ٚاإلمجاٍ، ثِ ٜأتٞ اإلٜطاغ ٚ فرنس ايعدد أ٫ٟٚ

ذيو; فٝ٘ ؼفٝص يًطاَع ع٢ً ا٫ضتعداد ٚاإلٜكاظ ٚايتٓبٝ٘ ملا ضًٝك٢ عًٝ٘ َٔ ٖرٙ اٯٜات 

 ٚايع٬َات; فٝتٗٝأ ملعسف١ املعدٚد ٚاضتٝعاب٘.

سطٔ طسم ايتعًِٝ ٚدٛدت٘ظ فعٓدَا ٜرنس املعًِ ايعدد عٔ طسٜل  ِٖٔٚرا َٔ

ٜٚٓػط اضتعدادٙ; فٝصداد اإلبٗاّ ٚاإلمجاٍظ تػسأب عٓل املتعًِ ٚتتفتض َدازن٘ 

; ا َٚفص٬ٟا ملعسف١ املعدٚد. فإذا ذنس املعًِ املعدٚد بأسٛاي٘ ٚصفات٘ َٛضّشغٟٛق

اضتكست َعاْٝ٘ يف ا٭ذٖإظ ٖٚرٙ غا١ٜ َٔ أِٖ غاٜات ايتعًِظ ٚمس١ َٔ أمس٢ أٖداف٘ظ 

ِٖ ٜهٕٛ ايفِٗ ايصشٝض ٚايعٌُ مبكتط٢ ٖرا ايفِٗ; ٭ٕ ذنس ايعدد بٗرٙ  َٚٔ ث

  باعح َٚجر يًتػٛم إىل املعسف١.ايصٝػ١ 
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ٔ نٔ فٝ٘ ََ أزبْع قاٍ:  yايٓيب ٕٖأٜ Z عٔ عبد اهلل بٔ عُس اؿدٜح ايجاْٞ:

اظ َٚٔ ناْت فٝ٘ ػص١ً َٓٗٔ ناْت فٝ٘ ػص١ً َٔ ايٓفام ست٢ ا ػايّصنإ َٓافٟك

 . ٜدعٗا: إذا ا٥تُٔ ػإظ ٚإذا سدخ نربظ ٚإذا عاٖد غدزظ ٚإذا ػاصِ فذس

ُّٗ ٜح بأضًٛب َٔ أضايٝب ايتػٜٛلظ ٖٚٛ ذنس ايعدد ف٬ُٟبدأ ٖرا اؿد ا، ٚيف َب

ملعسف١ َا  ١ٕتاَٖ ذيو يفت يًرٖٔ ٚإثاز٠ يًُتًكٞظ َٚٔ ثِ تطتػسف ْفط٘ ٚتتػٛم يف ٜكع١ٕ

ًٜك٢ َٔ تفصٌٝ ٚإٜطاغظ فعٓدَا ٜفصض اؿدٜح عٔ اؾٛاب ٜتُهٔ املع٢ٓ يف ايٓفظ فطٌ 

  متهٔظ ٜٚطتكس يف ايرٖٔ ػر اضتكساز.

 ٖٚرا َكصد َٔ أِٖ َكاصد ا٭ضًٛب ا٭دبٞ ٖٚٛ ايتأثر.

عدد قرٚف َعدٚد٠ظ ٜٚكدز مب٪ْح جمل٤ٞ ايعدد َرنسا  أزبع: yٚقٛي٘  

 تكدٜسٙ: أزبع ػصاٍظ أٚ أزبع ػ٬ٍ.

اضتٝفا٤ إٜػاٍ أفاد تأنٝد صف١ املٓافل ٚمتاَٗاظ ب َٓافٟكابعد  اايّصَػ: y ٚقٛي٘

 املٓافل يهٌ صفات ايٓفام.

دٛاب ايػسط دا٤ت يتٓبني دصا٤ َٔ مجع ػصاٍ ايٓفام  اا ػايّصنإ َٓافٟك١ً ٚمج 

 ايسذ١ًٜ.

َٓافكٟا ٕٛ املكصٛد َٔ املٓافل يف قٛي٘: ٜه ٕٖاؿدٜح ٜأايط١ٖٔٓٗ ٚغٖساغ  ْٚف٢ عًُا٤ُ

 ًكٞ بصاسب٘ يف ايدزى ا٭ضفٌ َٔ ايٓاز.ايٓفام ا٭نرب ايرٟ ُٜ ػايّصا
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ٟٗاإلَاّ ٜكٍٛ  َعٓاٙ غدٜد ايػب٘ باملٓافكني  نإ َٓافكٟا ػايّصا:y ٚقٛي٘: ايٓٛٚ

املٓافل ٖٛ َا ٜبٛٔ ػ٬ف َا ٜعٗس. ٖٚرا  بطبب ٖرٙ اـصاٍ، ٚأْ٘ َتؼًل بأػ٬قِٗ، فإٕٖ

املع٢ٓ َٛدٛد يف صاسب ٖرٙ اـصاٍ، ٜٚهٕٛ ْفاق٘ يف سل َٔ سدث٘، ٚٚعدٙ ٚا٥تُٓ٘، 

اإلض٬ّ فٝعٗسٙ ٖٚٛ ٜبٛٔ ايهفس. ٚمل ٜسد ٚػاصُ٘ ٚعاٖدٙ َٔ ايٓاع;٫ أْ٘ َٓافل يف 

 بٗرا،أْ٘ َٓافل ْفام ايهفاز. y عٔ ايٓيب

ٜٓدز ذيو َٓ٘  ِٔا ََ: ٖٚرا فُٝٔ ناْت ٖرٙ اـصاٍ غايب١ عًٝ٘ظ فأَٖايعًُا٤ٔ قاٍ بعُض

 . ([12]) فٝ٘ظ فٗرا ٖٛ املؼتاز َٔ َع٢ٓ اؿدٜح فًٝظ داػ٬ٟ

ٗٞ ا ٫ ا عًُٝ٘أٟ نإ َٓافٟك اػايّص َٓافكٟا:y يف َع٢ٓ قٛي٘ ٜٚكٍٛ ايهسَاْ

اـًٛص بٗرٜٔ املعٓٝني ٫ ٜطتًصّ ايهفس املًكٞ يف  ا; إِذا ٫ غسعٝ٘ا عسفٝ٘اظ أٚ َٓافٟكإمياْٝ٘

اـصاٍ اييت تتِ بٗا املؼايف١ بني ايطس ٚايعًٔ  ا فٝ٘; فٮٕٖػايّص ا نْٛ٘أَٖايدزى ا٭ضفٌ. َٚ

 (.[13]) ٫ تصٜد عًٝ٘

 َََِٔٚ: yبتتابع أضًٛب ايػسط يف قٛي٘  ٚتسابٟٛا شاد ايه٬ّ تأنٝدٟا ُِٖث

، نٌ ذيو ٜصٜد ٢ ٜدعٗاناْت فٝ٘ ػص١ً َٓٗٔ ناْت فٝ٘ ػص١ً َٔ ايٓفام سٖت

ا; دا٤ت مج١ً ػايّص ٔ مجع اـصاٍ ا٭زبع نإ َٓافكٟاََ ٕٖأعًُ٘ ٜأ ِٕاظ فبعد ٜأاملتًكٞ غٟٛق

ٗا ػٝب ع٢ً ض٪اٍ أثازت٘ مج١ً ايػسط ا٭ٚىلظ أٟ إذا نإ ٖرا ٖٛ ايػسط ايجا١ْٝ نأْٖ

  !ا٭زبع;فُا ساٍ َٔ مجع ػص١ً ٚاسد٠ َٓٗٔ؟ ساٍ َٔ مجع اـصاٍ

 .٢ ٜدعٗاناْت فٝ٘ ػص١ً َٔ ايٓفام سٖتمج١ً اؾٛاب تٛضض ٖرا اإلبٗاّ:  فتأتٞ
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ٔ ٜأتٞ ٔ ٜأتٞ غص١ً ٚاسد٠ظ َِٚٓٗ َََِٓٗ ََ ٚيف ذيو إغاز٠ إىل أسٛاٍ ايعباد; ٭ٕٖ 

. ٖٚرا َٔ نُاٍ ب٬غت٘ ُٝع اـصأٍ ٜأتٞ ظٔ ٜأتٞ بج٬خظ َِٚٓٗ ََباثٓتنيظ َِٚٓٗ ََ

y. 

٫ٚ  ٢ ٜدعٗاسٖتظ اجملاٖد٠، ٚذيو َا أٚست٘ ن١ًُ اؿدٜح أثاز يف ايٓف ٫ٖٕ ٜأِإ

١ َع ايٓصاع بني أٖٛا٤ ايٓفظ ٚغٗٛاتٗا َٔ يف ٖرٙ اجملاٖد٠ َػك١ ٚتعب ٚزس١ً َطٖٓٝ ٕٖغو ٜأ

اسبٗا غص١ً ٚاسد٠ظ أدٌ ايتٛٗس َٔ ٖرٙ اـصاٍ مجٝعٗاظ ٚمل تكبٌ ايٓفظ امل٪١َٓ إٔ ٜتصف ص

٭ْٗا نف١ًٝ بإٔ تٓػص عًٝ٘ سٝات٘ظ بٌ ػسٙ إىل غرٖا، َٚٔ ثِ تسى اؾُٝع أضًِ يًٓفظ 

 ٚأطٗس.

ثِ غسع اؿدٜح يف ايتفصٌٝ ٚاإلٜطاغ بعد اإلمجاٍ ٚاإلبٗاّ ايرٟ تهسز َستني 

 ٚإذا سدخ، ٚث٢ٓ بكٛي٘: إذا ا٥تُٔ ػإ: y ايػسط ايطابكتني، فبدأ بكٛي٘ يف مجًيت

، ٚإذا ػاصِ فذس، ٚػتِ ايسابع١ بكٛي٘: ٚإذا عاٖد غدز، ٚثًح بكٛي٘: نرب

اييت تفٝد ؼكل ٚقٛع ايفعٌظ ٚيف ذيو إغاز٠ إىل  إذاَتتابع١ظ بأداتٗا  ١فهًٗا مجٌ غسطٖٝ

اظ نأْ٘ حيسص عًٝٗاظ ٜٚعكد ايعصّ إٔ املٓافل ايرٟ مجع ٖرٙ اـصاٍ تتهسز َٓ٘ نجّر

 عًٝٗا.

ٔ ػ٬ٍ ٖرٙ اؾٌُ ايػسط١ٝ اييت سرفت فٝٗا ضو اؾٌُظ ٚتسابط املعاْٞ ٫َٚٔ خيف٢ متا

املٓافل إذا سٓدخ املؼاطب يف غ٤ٞ  َٕٖفاعًٝٗا يًد٫ي١ ع٢ً أْٗا تفٝد ايعُّٛ. مبع٢ٓ ٜأ
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نرب فٝ٘ظ ٚإذا ا٥تُٔ ع٢ً غ٤ٞ ػإ ا٭َا١ْ فٝ٘ظ ٖٚهرا يف نٌ ػص١ً ٜتصسف 

 فٝٗا ع٢ً ػ٬ف ايػسع اؿٓٝف.

ؿدٜح قد بين ع٢ً مجٌ غسط١ٝ َٔ أٚي٘ إىل آػسٙ; فإٕ ٖرا ايتهساز ٚإذا نإ ا

٫ خيًٛ َٔ د٫ي١ ٚأ١ُٖٝ; فٗٛ ٜ٪ند ػٛٛز٠ ادتُاع ٖرٙ اـصاٍ يف املطًِ ٚاْتػازٖا 

بني اجملتُع املطًِ ايٛاسد; ٭ٕ ٚدٛد ٖرٙ ايُٓاذز َٔ املٓافكني تدَس أٚصاٍ اجملتُع ٚمتصق٘ظ 

 ٘.ٖٚٞ أػٛس ع٢ً اجملتُع َٔ أعدا٥

فأٜٔ ا٭َٔ ٚا٭َإ ٭ٟ فتُع تٓتػس فٝ٘ ٖرٙ اؾساثِٝ اييت متصم ػٝٛط٘ظ ٚتػسذّ 

 !؟ أفسادٙظ ٚتطًٌ أبٓا٤ٙ، ٚتٗدّ َطتكبٌ أدٝاي٘

نريو اؾٌُ ايػسط١ٝ املتهسز٠ فٝٗا ؼرٜس غدٜد يهٌ َطًِ، ست٢ ٫ ٜكع 

َٖٝ  ١ اييت تٗدد اجملتُعات.يف بساثٔ ٖرٙ اـصاٍ اؾسثٛ

ٌُ ايػسط١ٝ إىل إَهإ نٌ َطًِ إٔ ٜتذٓب ايٛقٛع يف اؾ ٚنريو تػُر

ايٓفام بػسط ا٫بتعاد عٔ أٟ ػص١ً َٔ ػصاي٘; ٭ٕ دٛاب ايػسط ٫ ٜتشكل إ٫ بتشكل 

 فعً٘.

ٜطاغ َساعا٠ ايٓعر، ٖٚٛ ٜٚٛدد بني اؾٌُ ايػسط١ٝ اييت دا٤ت يف ايتفصٌٝ ٚاإل

 . ([14]) "اؾُع بني أَس َٚا ٜٓاضب٘ ٫ بايتطاد"
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نُا ٜٛدد تٓاضب بني ا٭يفاظ ٚاملعاْٞ، فذا٤ بأصٌ املعا٬َت بني ايٓاع: ٖٚٞ 

ظ ٚإذا عاٖد غدزظ ٚإذا ػاصِ ظ ٚإذا ا٥تُٔ ػإنرَب َخٖد١: إذا َسا٭فعاٍ ايكٛيٖٝ

 .فذس

 -سدخ  -ػإ  -ا٥تُٔ  ١ فا٭فعاٍ نًٗا َاضٝٓ غ ايتٓاضب بني ا٭يفاظ ;نُا ًْش

 .غدز   -عاٖد  -فذس  -ػاصِ  -نرب 

ا ايتٓاضب يف املعاْٞ فهًٗا تدٚز يف فًو ايصفات ايكبٝش١ظ ٚنًٗا صفات أََٖٚ 

 ْفام َر١ََٛ.

إذا سدخ  ١: ٔ ْاس١ٝ ايتٓاغِ املٛضٝكٞ بني اؾٌُ; فٛاضض بني اؾٌُ ايػسطٖٝا ََٖٔأٜ 

 ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايرتصٝع; َٚٔ ثِ ًْشغ ػف١ ٚضسع١ يف ا٫ْتكاٍ بني اؾٌُ.،  نرب 

إذا عاٖد َٚ :  ٚنريو تٛافل ايفاصًتني ا٭ػرتني يف اؿسف ا٭ػر يف قٛي٘

 .ٚإذا ػاصِ فذس:  ، ٚقٛي٘ غدز 

 .ا ا٥تُٔ ػإ إذ إبساش املع٢ٓ ٚتأنٝدٙ يف قٛي٘:  نُا ٫ خيف٢ أثس ايٛبام يف 

ايهرب  ٕٖفُعًّٛ ٜأ خ نرب إذا سٖد ا بني قٛي٘: ا ػفٝ٘طباٟق ٚميهٔ ايكٍٛ بإٖٔ 

ٜكابً٘ ايصدمظ ٖٚرا َا ٜطع٢ إيٝ٘ اؿدٜح يف تأصًٝ٘ بني املطًُني; فإذا نإ اؿدٜح 

 حيرزْا َٔ ايهرب، فٗٛ ٜدعْٛا إىل ايصدم يٝشٌ قٌ ايهرب.
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ٚنريو ػًف  ٚايفذٛز يف اـص١َٛ َٚا ٜكابً٘،ٚنريو بني ايػدز َٚا ٜكابً٘، 

 ايٛعد َٚا ٜكابً٘.

ٔ ثِ ْكٍٛ: إذا ناْت أسادٜح ايٓفام مجٝعٗا ؼرزْا َٔ ايٛقٛع يف ٖرٙ اـصاٍ َٚٔ

املر١ََٛ; ففٞ املكابٌ تدعْٛا إىل اإلتٝإ بايصفات اؿط١ٓ احملُٛد٠ اييت ؼٌ قًٗا. ٚبٛدٛدٖا 

 ٜٚػع ْٛزٙ يف صدز املطًِ. تصٍٚ صف١ ايٓفام. ٜٚطتكس اإلميإظ

ٖٚرا اؿػد ايب٬غٞ يف اؿدٜح ٜ٪ند ػٛٛز٠ ٖرٙ اـصاٍ، ٜٚ٪ند ععِ 

 أثسٖا يف اجملتُع.

 

 ؿدٜجني ٚدفع تِٖٛ ايتعازض فُٝٗا:اؾُع بني ا

آ١ٜ املٓافل  اؿدٜح ا٭ٍٚ ذنس  إٕٖفٜ ذا ْعسْا إىل ا٭عداد يف أسادٜح ايٓفام;ِإ

 .ٔ نٔ فٝ٘..أزبع ََ نس: ،  ٚاؿدٜح اٯػس ذث٬خ...

 .ا"فٝهٕٛ فُٛع اـصاٍ "ضبّع أزبعإىل  ث٬خفايٓعس٠ ايَعِذ٢ً تطٝف 

 : فُٛع ٖرٙ اـصاٍ اييت ٚزدت يف اؿدٜجني ٖٛ "مخظ" ٕٖٚيهٔ املتأٌَ جيد ٜأ

 نربظ = ذا سدخ ا٭ٚىل: ِإ

 أػًفظ = ٚايجا١ْٝ: إذا ٚعد 

 ػإظ = ٚايجايج١: إذا ا٥تُٔ 
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 غدزظ  =  إذا عاٖد ٚايسابع١:

 فذس.= ٚاـاَط١: إذا ػاصِ 

آ١ٜ املٓافل ث٬خظ ثِ  ٕٖكاٍ: ِإٔ ثِ نإ إٜٗاّ ايتعازض ٚايتٓاقض بني اؿدٜجني، فََُٝٚٔ

اـصاٍ املرنٛز٠ يف فُٛع اؿدٜجني: ٫  ِٕٖ ٜكاٍ: ِإثُ ،ٔ نٔ فٝ٘...ََ أزبْعكاٍ: ُٜ

هٝف ْٛفل بني اؿدٜجني ْٚدفع ٖرا ا; فٖٞ ث٬خ، ٫ٚ ٖٞ أزبعظ ٚيهٓٗا ناْت مخّط

 !ايتِٖٛ؟

صشٝض اإلَاّ َطًِ ٖٚٛ قٍٛ ٔ ػ٬ٍ قسا٥تٓا يًشدٜح ايػسٜف ايرٟ ٚزد يف َٔ أ٫ٟٚ:

 .([15])........ٔ ع٬َات ايٓفام ث٬ث١َٔ: ايٓيب 

ػصاٍ ايٓفام نجر٠ عددٖاظ  ٕٖٓا يًتبعٝضظ فٝفِٗ َٔ ذيو ٜأُٖ َٔ ٕٖفٝد ٜأُٜ 

 ا.ظ ٚاؿدٜح اٯػس ذنس َٓٗا أزبّعٚيهٔ اؿدٜح ا٭ٍٚ ذنس َٓٗا ث٬ثٟا

فُٛع اـصاٍ اييت  ٕٖغر صشٝضظ بديٌٝ ٜأ أزبعأٚيف  ث٬خإذٟا اؿصس يف 

 ذنست يف اؿدٜجني ٖٛ "مخظ".

ٚاؿدٜح اٯػس يف  آ١ٜ املٓافل بػض ا٭ْصاز  ل ذنسٙ اؿدٜح ايرٟ ضب :ثاْٟٝا

 .([16])  سب ا٭ْصاز آ١ٜ اإلميإظ ٚبػطِٗ آ١ٜ ايٓفام ايطٝام ْفط٘ 

ٔ ََ أزبْع ، ٚمل تسد يف سدٜح  آ١ٜ املٓافل ث٬خ سدٜح ٖٚرٙ اـص١ً مل تسد يف 

ُّٕٓ ْكٍٛ: إْْٖٚطتٛٝع ٜأ نٔ فٝ٘ ...  َٔ ع٬َات ايٓفام ث٬ث١ا يف سدٜح ٗا ٚزدت ض
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ٖٚرا اؿدٜح ٜدٍ ع٢ً عدّ ؼدٜد ػصاٍ ايٓفامظ َٚٔ ثِ ٫ ٜٛدد تعازض يف ذنس 

 "ث٬خ، أٚ أزبع، أٚ أٟ عدد آػس".

اهلل شن٢  ٚبُٝٓٗا تعازض; ٭ٕٖ  ٔ غفيت زضٍٛ اهللَٔ ق٫ٟٛ فشاغا هلل إٔ خيسز

َٛٔٚ )سني قاٍ:  قٛي٘ ٖٞٙٛ ِإ ِٕٔ اهل٣ٛ.ِإَع ُلَا ٜٓ  ص.(4،3)آ١ٜ  طايٓذِ (ٜٛس٢ ٫ ٚس

نس يف ذَ Fٚنْٛ٘ َاّ اؿافغ أبٛ ايعباع ايكسطيب:ٜٚكٍٛ اإل

ٗا أزبع ، حيتٌُ إٔ أْٖ  ع١َ٬ املٓافل ث٬خ، ٚيف سدٜح ابٔ عُس ٕٖأٜ  سدٜح أبٞ ٖسٜس٠

ٔ ايعًِ غصاٍ املٓافكني َا مل ٜهٔ عٓدٙ ، اضتذد Fَٜٔهٕٛ ذيو; ٭ْ٘

 ا باملػاٖد٠ يتًو َِٓٗ.إَٖا بايٛسٞ ،َٚإَٖٜف

ا: ايهرب، ٚايػدز، ٚا٭ػ٬م، ٚع٢ً فُٛع ايسٚاٜتني تهٕٛ ػصاهلِ مخّط

 ٚاـٝا١ْ، ٚايفذٛز يف اـص١َٛ.

تعاىل:سٝح أػسٟ َر١ََٛ نُا ٚصفِٗ اهلل  ٫ٟيًُٓافكني ػصا ٫ٖٕٚ غو ٜأ

 (اع ٫ٚ ٜرنسٕٚ اهلل إ٫ ق٬ًٟٝذا قاَٛا إىل ايص٠٬ قاَٛا نطاىل ٜسا٤ٕٚ ايٖٓإَِٚ)قاٍ:

 (.142)ايٓطا٤ 

كاٍ: إمنا ػصت تًو اـصاٍ اـُط١ بايرنس; ٭ْٗا أظٗس عًِٝٗ َٔ فٝشتٌُ إٔ ُٜ

 غرٖا عٓد كايٛتِٗ يًُطًُني.

ٜطسٕٚ بٗا املطًُني ٜٚكصدٕٚ بٗا َفطدتِٗ دٕٚ غرٖا َٔ صفاتِٗ  أٚ ٭ْٗا ٖٞ اييت

 . ([17]) .ٚاهلل تعاىل أعًِ
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ٟٗ ٭ٍٚ، أٚ ٫ َٓافا٠ بني ايسٚاٜتني َٔ ث٬خ ػصاٍ نُا يف اؿدٜح ا  :ٚقاٍ ايٓٛٚ

ايػ٤ٞ ايٛاسد قد ٜهٕٛ ي٘ ع٬َات ، نٌ  أزبع ػصاٍ نُا يف اؿدٜح اٯػس; ٭ٕٖ

ا، ٚقد تهٕٛ أغٝا٤ ا ٚاسّدٚاسد٠ َٓٗا حيصٌ بٗا صفت٘، ثِ قد تهٕٛ تًو ايع١َ٬ غ٦ّٝ

 .([18])ٚاهلل أعًِ

ٚقاٍ ٚذنس ايهسَاْٞ زأٟ ايٟٓٛٚ ايطابل ٚأضاف إيٝ٘ زأ٣ ايٛٝيب فكاٍ: 

ايتؼصٝص بايعدد ٫ ٜدٍ عًٞ ايصا٥د ٚايٓاقص...فٝهٕٛ قد  ٕٖٕ ٜكاٍ: ِإا٭ٚىل ٜأايٛٝيب: 

 .([19]) أػرب ببعض ايع٬َات يف ٚقت، ٚبعطٗا يف ٚقت آػس

 ٚبٗرا ٜهٕٛ قد مت دفع تِٖٛ ايتعازض بني اؿدٜجني

 )ٚاهلل أعًِ(
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 :ثانيًا: دفع تويم التعارض بني 

  ..... ةالصًداء مخس  حديح:

  ..... الصًداء سبعة حديح: و

ايػٗدا٤ مخط١: املٛعٕٛظ ٚاملبٕٛٛظ  ٍ: قا  زضٍٛ اهلل ٕٖأٜ عٔ أبٞ ٖسٜس٠  

 . ([20])  ٚايػِسمظ ٚصاسب اهلدّظ ٚايػٗٝد يف ضبٌٝ اهلل

ٝهِ؟ َٚا تعدٕٚ ايػٗاد٠ ف... قاٍ:   زضٍٛ اهلل ٕٖأٜ  عٔ دابس بٔ عتٝو

ايػٗدا٤ُ ضبع١ ض٣ٛ ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل: :  قايٛا: ايكتٌ يف ضبٌٝ اهللظ فكاٍ زضٍٛ اهلل

املٛعٕٛ غٗٝدظ ٚايػسٜل غٗٝدظ ٚصاسب ذات اؾٓب غٗٝدظ ٚاملبٕٛٛ غٗٝدظ ٚاؿسٜل 

ُِع غٗٝد  . ([21])غٗٝدظ ٚايرٟ ميٛت ؼت اهلدّ غٗٝدظ ٚاملسأ٠ متٛت ٝظ

ا أػس٣ ض٣ٛ ايكتٌ يف ضبٌٝ يًػٗاد٠ أضباّب ٕٖٔ ٖرٜٔ اؿدٜجني ايػسٜفني ٜأٜبني نٌ َٔ

 اهلل.

ايػٗٝد اؿكٝكٞ ٖٛ ايرٟ قاتٌ يف ضبٌٝ اهلل يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝاظ  ٕٖأٜ َٚعًّْٛ

يرٟ عٓاٙ ايكسإٓ يف ا ٫ ٜبتػٞ ض٣ٛ زض٢ ايسمحٔ. ٖٚرا ايػٗٝد ٖٛ اًّصٚٝقتٌ َٔ أدًٗا ك

٫ ؼطدي ايرٜٔ قتًٛا يف ضبٌٝ اهلل أَٛات بٌ أسٝا٤ عٓد زبِٗ ٜسشقٕٛ فسسني َٚ)قٛي٘ تعاىل: 

 (.170 -)آٍ عُسإ  (مبا آتاِٖ اهلل َٔ فطً٘
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هفازظ َٚٔ ثِ ا يف ضبٌٝ اهلل يف سسب َع ايفاّٖد ٌَتٔقٝ ِٔيف ا٭صٌ ََ فايػُٗٝد

 إط٬م ايػٗدا٤ ع٢ً غر املكتٍٛ يف ضبٌٝ اهلل َٔ قبٌٝ اجملاش.

ٚقد ٚقع "َبتدأظ ٚدا٤  ايػٗدا٤ا٭ٍٚ لد أْ٘ بدأ باملعدٚد ٖٚٛ  عس يف اؿدٜحٚبايٓٓ

١ دا٤ت ف١ًُ َب١ُٗ ٖٞ مج١ً ػربٜٖ ايػٗدا٤ مخط١مج١ً  ا عٓ٘ظ ٚإٖٔػرّب مخط١ايعدد 

 ا.ا محّٝدظ ٚعٓدَا ٜتشكل ذيو ايتفصٌٝ ٜكع يف ايٓفظ َٛقّعضٍٝضٚتٛ ؼتاز إيٞ تفصٌٍٝ

إىل  املٛعٕٛ: ٔ قٛي٘ بدا١ٜ َٔ  ٔ ايسضٍٛ ايهسِٜٚدا٤ ايتفصٌٝ ٚاإلٜطاغ َٔ

 .ٚايػٗٝد يف ضبٌٝ اهلل:  قٛي٘

ا ثِ ػتِ بايػٗٝد اؿكٝكٞظ ٖٚرا ايرتقٞ ٫ٚ غو أْ٘ بدأ بايػٗدا٤ سهُّ

ٞ إىل اؿكٝكٞ ٖٛ ضس تأػرٙ يف ْٗا١ٜ اؿدٜحظ ٚنريو ٚا٫ْتكاٍ َٔ ايػٗٝد اؿهُ

يًفت أْعاز املطًُني إىل أْ٘ ايػٗٝد املعٗٛد; ٖٚٛ غٗٝد اٯػس٠ ايرٟ ٜٓبػٞ اؿسص ع٢ً 

 غسف ا٫قتدا٤ ب٘ظ ٖٚٛ ايرٟ عٓاٙ ايكسإٓ ايهسِٜ.

هٔ ، ٚيمخط١ ايعدد ايػٗدا٤ قصٛزٕٚ يف ٛسٞ بإٖٔتُ ايػٗدا٤ مخط١ٚمج١ً 

 ِٖٛ ايتعازض ٚايتٓاقض.بُٝٓٗا َا ُٜ ًْٕٖشغ ٜأ ايػٗدا٤ ضبع١ىل سدٜح بايٓعس إ

; يٛددْا عدد ايػٗدا٤ يف  دا٤ ضبع١ ض٣ٛ ايكتٌ يف ضبٌٝ اهللايػٗٚيٛ تأًَٓا مج١ً 

ٖرا اؿدٜح مثا١ْٝظ ٚيٝظ ضبع١; ٭ْ٘ ْص ع٢ً ايعدد ضبع١ظ ٚبإضاف١ "ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل" 

ٌ قاطع ع٢ً عدّ إزاد٠ اؿصس يف اؿدٜح ا٭ٍٚ يف ايعدد ٜصر ايعدد مثا١ْٝظ ٖٚرا ديٝ
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ظ ٚنريو عدّ سصس ايػٗدا٤ يف اؿدٜح ايجاْٞ يف ضبع١ظ َٚٔ ثِ ٫ سصس مخط١

 يف مثا١ْٝ.

أسادٜح أػس٣ ذنست  َٕٖٚٔ ا٭دي١ ايكاطع١ ا٭ػس٣ ع٢ً عدّ إزاد٠ اؿصس; ٜأ

 ٚقٛي٘ .([22])دٕٚ َاي٘ فٗٛ غٗٝد ٌَتٔقٝ ََِٔ:  غٗدا٤ مل ٜػًُِٗ اؿدٜجإ ايطابكإ َجٌ قٛي٘

 :ََِٔ آػس:  ٚيف سدٜٕح .([23])قاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا فٗٛ يف ضبٌٝ اهلل

 .([24])ايٛاعٕٛ غٗاد٠ يهٌ َطًِ

ٛاٍ فا٭سادٜح اييت زٜٚت يف ٖرا ايػإٔ نجر٠ظ ٚٚزدت يف أش١َٓ َتفسق١ ٚأس

كتًف١ظ بعطٗا جيٝب عٔ ض٪اٍظ ٚبعطٗا عباز٠ عٔ َػٗد ػاصظ ٚساي١ َع١ٓٝ ؼتاز إىل 

 ٚتصشٝض. تٛضٍٝض

كاتٌ كاتٌ يًُػِٓظ ُٜٚعٔ ايسدٌ ايرٟ ُٜ فعٓدَا ضأٍ ا٭عسابٞ زضٍٛ اهلل 

يُٝرنسظ ٚآػس ٜكاتٌ يَُٝس٣ َهاْ٘; ٜسٜد إٔ ٜعسف َٔ َِٓٗ ايػٗٝد يف ضبٌٝ اهللظ فكاٍ 

 .([25])اهلل ٖٞ ايعًٝا فٗٛ يف ضبٌٝ اهللقاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ  ََِٔ : ي٘ ايسضٍٛ

ٜا زضٍٛ اهلل: أزأٜت إٕ دا٤ زدٌ ٜسٜد فكاٍ:   آػس إىل زضٍٛ اهلل ٚدا٤ زدٌْ

ظ قاٍ:أزأٜت إٕ قاتً٘. قاٍ: أزأٜت إٕ قاتًين؟ قاٍ: ٛ٘ َايوف٬ تعأػر َايٞ؟ قاٍ: 

 .([26])ازٖٛ يف ايٖٓظ قاٍ: أزأٜت إٕ قتًت٘؟ قاٍ: فأْت غٗٝدقتًين؟ قاٍ: 

إٔ مصس ايػٗٝد يف نٌ ساي١ ذنسٖا زضٍٛ يٓا  جيٛش ٫ٜتطض أْٖ٘ ا ضبل َُٖٚٔ

 . اهلل
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دا٤ يف ٚقت نإ ٜعُٛد فٝ٘ ايسضٍٛ  ايػٗدا٤ ضبع١..... :ٚسدُٜح

قايٛا:  د٠؟; فطأٍ َٔ سٛي٘ َٔ ايصشاب١ َٚا تعدٕٚ ايػٗا عبد اهلل بٔ ثابت  ايهسِٜ

ًُٖايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل. ُِ سضٍُٛاي ًَِٔا َعف يف  ذضزأْ٘ قد  ٔ دٛابَِٗٔ  ايهسٜ

أذٖاِْٗ إٔ ايػٗاد٠ قصٛز٠ يف ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل; أعًُِٗ مبا أٚس٢ اهلل إيٝ٘ ٚأعًُ٘ يف 

 ايػٗدا٤ ضبع١ ض٣ٛ ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل. ذيو ايٛقت; بإٖٔ

عكب  غٗٝديف تهساز ن١ًُ   ٚيريو ْس٣ ب٬غ١ ايسضٍٛ ايهسِٜ

يف أذٖاِْٗ  لريضذغٗٝد ٖٚهرا;  ٕ غٗٝدظ ٚايػسمنٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايػٗاد٠: املٛعٛ

يف أذٖاِْٗ َٔ قبٌ سصسٖا يف ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل  زضذأْٛاع ايػٗاد٠ نُا نإ قد 

 . فكطظ ٚتًو َٔ نُاٍ ب٬غت٘

ِٖ ;   ايػٗدا٤ مخط١ مل ٜرنس ن١ًُ غٗٝد عكب نٌ ْٛع يف سدٜح:  َٚٔ ث

 ٫ػت٬ف ساٍ املؼاطبني يف نٌ َٔ اؿدٜجني.

، ا تعدٕٚ ايػٗاد٠ فٝهِ؟َََٚ:  ل ب٬غ١ ا٫ضتفٗاّ يف قٛي٘طاف إىل َا ضبُٜٚ

ٔ أضايٝب ايبٝإ ٚايتعًِٝ ٜعتُد ع٢ً اؿٛاز عٔ طسٜل ايط٪اٍ ٚاؾٛابظ ٚيف ٖٚٛ أضًٛب َٔ

ذيو تفاعٌ ٚؼاٚز بني املعًِ ٚاملتعًِظ ٖٚٞ طسٜك١ َٔ طسم ايتعًِٝ املتفسد٠ اييت ت٪تٞ 

اف املط٦ٍٛ مبا ٜفِٗ; ٚقد صشض هلِ ايسضٍٛ ٠; فتعٗس إقساز ٚاعرتمثازٖا املسدٖٛ

ػ٦ِٛٗ يف َفّٗٛ ايػٗاد٠ظ َٚٔ ثِ متهٔ ٖرا املفّٗٛ يف عكٛهلِ  ايهسِٜ 

 ػر متهٔ.
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 سصس عدد ايػٗدا٤ يف ضبع١ظ ٚيف مخط١ غر َساد. ٫ٖٕٚ غو يف ٜأ

ا; تٓاقّط ايػٗدا٤ ضبع١ٚ ايػٗدا٤ مخط٫ٚ١ ٜعٔ إٔ بني قٛي٘: : ٜكٍٛ ايكسطيٗب

٭ُْٗا سدٜجإ كتًفإظ أػرب بُٗا يف ٚقتني كتًفني.ففٞ ٚقت أٚسٞ إيٝ٘ أِْٗ مخط١ظ ٚيف 

 .([27]) ٚقت آػس أٚسٞ إيٝ٘ أِْٗ أنجس. ٚاهلل أعًِ

عدد ايػٗدا٤ شاد ع٢ً عػسٜٔظ ٚذنس  ٕٖٜأٚقد ذنس بعض عًُا٤ اؿدٜح 

 بعطِٗ ث٬ثنيظ َِٚٓٗ َٔ أٚصًِٗ إىل أزبعني غٗٝدا.

أعًِ با٭قٌظ ثِ أعًِ شٜاد٠ ع٢ً ذيو   ٚايرٟ ٜعٗس أْ٘ ٜكٍٛ ابٔ سذس: 

فرنسٖا يف ٚقت آػسظ ٚمل ٜكصد اؿصس يف غ٤ٞ َٔ ذيوظ ٚقد ادتُع يٓا َٔ ايٛسم 

 .([28]) اؾٝد٠ أنجس َٔ عػسٜٔ ػص١ً

َا ذنسٙ ديٌٝ ع٢ً عدّ ايتعازض ٚايتٓاقض بني  ٕٖٔ ن٬ّ ابٔ سذس ٜأفِٗ َُٜٔٚ

 اؿدٜجني ايػسٜفني ايطابكني.

ٚٚزد يف  اد٠ ضبعايػٗ; ذنس ايع١َ٬ املٓاٟٚ يف قٛي٘: ا ملا ضبلٚتأنّٝد

 يعدد ٫ ٜدٍ ع٢ً ْفٞ ايصا٥د..ايتؼصٝص با زٚاٜات أنجسظ ٫ٚ تعازض; ٭ٕٖ

اؿصس إضايف باعتباز املرنٛز ٖٓا; ٚإ٫   ايػٗدا٤ مخط١يف سدٜح  ٜكٍٛ: 

 . ([29])  فكد عد مجٝع ايػٗدا٤ اييت ٚزدت يف أػباز فبًػت مٛ ايج٬ثني
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ٖٚهرا  عددِٖ اقرتب َٔ أزبعني فٝكٍٛ:  ٕٖا اإلَاّ ايعٝين فكد ذنس ٜأٚأَٖ

فإٕ قًت: نٝف ايتٛفٝل بني . نُا زأٜت تستك٢ ايػٗدا٤ إىل قسٜب َٔ أزبعني

ا ذنس قًت: أَٖ -اأّٜط-ٟح ا٭ػسا ٚا٭سادٜا٭سادٜح اييت فٝٗا ايعدد املؼتًف صسحٟي

ايعدد املؼتًف فًٝظ ع٢ً َع٢ٓ ايتشدٜد; بٌ نٌ ٚاسد َٔ ذيو عطب اؿاٍظ ٚعطب 

ايتٓصٝص ع٢ً ايعدد املعني ٫  ٕٖع٢ً ٜأ  ايط٪اٍظ ٚعطب َا ػدد ايعًِ يف ذيو َٔ ايٓيب

 . ([30]) ٜٓايف ايصٜاد٠

ايػٗدا٤  عدّ ايتعازض ٚايتٓاقض بني سدٜح: مما ضبل ٜتطض يٓا بهٌ د٤٬ ٚٚضٛغ 

 ٚعًٛ فصاست٘.  ظ بٌ ٜدٍ ع٢ً نُاٍ ب٬غت٘ايػٗدا٤ ضبع١  ٚبني سدٜح:  مخط١ 
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 ثالجًا: دفع تويم التعارض بني:

 ... ى املسلم مخسم علحِ املسل : حديح  

 ... حِ املسلم على املسلم ست ديح : وح

سل املطًِ ع٢ً املطًِ  : ٜكٍُٛ  اٍ: "مسعت زضٍٛ اهللقٜ ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َع

 [31]صظ ٚإداب١ ايدع٠ٛظ ٚتػُٝت ايعاطظ مخظ: زد ايط٬ّظ ٚعٝاد٠ املسٜضظ ٚاتباع اؾٓا٥

 َتفل عًٝ٘.

ٌ ِٝقٔ سل املطًِ ع٢ً املطًِ ٔضت  : Aقاٍ:  ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َعٚ

إذا يكٝت٘ فطًِ عًٝ٘ظ ٚإذا دعاى فأدب٘ظ ٚإذا اضتٓصشو   َا ٖٔ ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ:

 .([32]) إذا َات فاٖتبِع٘ٚإذا َسض فعدٙظ ٚ  تُ٘ظٚإذا عٛظ فشُد اهلل فطُ ظ فاْصض ي٘

َٚع٢ٓ ن١ًُ  املطًَِطاف١ إىل ن١ًُ  سله١ًُ بدأ اؿدٜجإ ايػسٜفإ ب

 ٓا: ا٭َس ايٛادب ٚايجابت يًُطًِ ع٢ً أػٝ٘ املطًِ.ُٖ سل

 .([33]) ٜٚطتعٌُ اضتعُاٍ ايٛادب ٚاي٬شّ ٚاؾا٥صا: أثبت٘ ٚأٚدب٘، ا٭َس سٟك اهلٝل ٖلَس

 .(71-)ايصَس ( ٚيهٔ سكت ن١ًُ ايعراب ع٢ً ايهافسٜٔ)َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: 

 ٚثبتت. تٚدب ٚاملع٢ٓ:
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نٌ ٚاسد َُٓٗا  كاٍ ع٢ً ايٛادب ٚاملٓدٚب ٚامل٪ند; ٭ٕٖٚاؿل يف ايػسٜع١: ُٜ

اظ غر إٔٓ إط٬ق٘ ع٢ً ايٛادب أٍُٚٓ ا َ٪نّدثابت يف ايػسعظ فإْ٘ ًَٛٛب َٚكصٛد قصّد

ِٚ ىل. ٚقد أطًل يف ٖرا اؿدٜح ع٢ً ايكدز املػرتى بني ايٛادب ٚايٓدبظ فإْ٘ مجع فٝ٘ بني ٚأ

 .([34])دٚباتٚادبات َٚٓ

آػس:  يف سدٜٕح  ايٓيب ٖٓا تفٝد ايٛدٛب; قٍُٛ سلن١ًُ  ٕٖٚمما ٜ٪ند ٜأ

 .([35])..ػب يًُطًِ ع٢ً أػٝ٘ مخْظ

ٗٞ ايٛادب ع٢ً ايهفا١ٜ ٚع٢ً ايعني  َٖٔٚرا ايًفغ أعِ َٔ: ٜٚكٍٛ ايهسَاْ

 .([36])ٚاملٓدٚب

ٖٛ ايٛدٛب  سلاملساد به١ًُ  ٕٖايعٝين ٜأايبدز َٔ ابٔ سذس ٚ ٚقد ذنس نٌ

نًٗٔ فسٚض ع٢ً  ع٢ً ايهفا١ٜظ ٚاملع٢ٓ: سل املطًِ ع٢ً املطًِ مخظ ػصاٍٍ

 . ([37]) ايهفا١ٜ

املعدٚد َ٪ْح  ٕٖا َٔ ايتا٤ ٜدٍ ع٢ً ٜأا ػايَٝ٘رنّس ضتأٚ  ظمخٚف٧ ايعدد 

 ٚاملع٢ٓ: سل املطًِ ع٢ً أػٝ٘ املطًِ مخظ ػصاٍ. أٚ "ػ٬ٍ"   "ػصاٍ" عٜكدز ب

"ػصاٍ مخظ" ٚاملع٢ٓ: سل املطًِ  صف١ ملٛصٛف قرٚف تكدٜسُٙ مخظ ٕٖأٚ ٜأ

 ع٢ً املطًِ ػصاٍ مخظ.

 .ضت كاٍ يفُٜ مخظَََٚا ُٜكاٍ يف: 
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 ا ٫ػت٬ف ايعدد فُٝٗا.ا ٚتٓاقّطبني اؿدٜجني تعازّض ٕٖٚايٓعس٠ ايَعِذ٢ً تتِٖٛ ٜأ

ا٫ػت٬ف يف ايعدد  فٝد اؿصس; ٭٫ٖٕ ُٜ ِٖثَ َِٔٔٚيهٔ ٫ عرب٠ ملفّٗٛ ايعدد ٖٓاظ َٚ

  ٭سٛاٍ ايطا٥ًني َٚكاّ املؼاطبني.ا٤ َساعا٠ َد

ٓد يف سدٜح أبٞ َطعٛد ٔع اأزبّعد ند عدّ إفاد٠ اؿصس; ف٤ٞ ايعدا ٜ٪َُٖٚٔ

يًُطًِ ع٢ً املطًِ أزبع ػ٬ٍ: ٜػُت٘ إذا عٛظظ ٚجيٝب٘ إذا دعاٙظ  اؿانِ: 

 .([38])ٜٚػٗدٙ إذا َاتظ ٜٚعٛدٙ إذا َسض

ا جيب يًُطًِ ع٢ً أػٝ٘ املطًِ يف باد٨ ا٭َس بأزبع َُٖع  إذٟا فكد أػرب

٭سٛاٍ ايطا٥ًني ٚاملؼاطبنيظ أٚ أْ٘ ٝأعًِ عٔ  ػصاٍظ ثِ أػرب بايصٜاد٠ بعد ذيو َساعا٠ٟ

 طسٜل ايٛسٞ بعد ذيو بايصٜاد٠; فأػرب عٔ ٖرٙ اؿكٛم غُظ ػصاٍ.

ؼاطبني; ف٤ٞ صٝػ١ سدٜح َكاّ امل٭سٛاٍ ايطا٥ًني ٚ ا ٜدٍ ع٢ً َساعا٠ ايٓيب َُٖٚٔ

ِ عًٝ٘ظ ٚإذا إذا يكٝت٘ فط١ًّ ع٢ً أضًٛب ايػسط َبٖٓٝ سل املطًِ ع٢ً املطًِ ضت

 . دعاى فأدب٘.....

ٖرٙ ايصٝػ١ بأضًٛبٗا أق٣ٛ َٔ ضابكتٗا ٚأدٍ ع٢ً ايتأنٝدظ َٚٔ ثِ  ٫ٖٕٚ غو يف ٜأ

ا بايفا٤; يٝٓب٘ ط َكسّْٚاييت تدٍ ع٢ً ؼكل ايٛقٛعظ ٚنريو دا٤ ظٛاب ايػس إذاع دا٤ ب

 املؼاطب ع٢ً ضسع١ ايتًب١ٝ ٚؼكٝل ا٭َس دٕٚ تسدد.
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يف سدٜح ايربا٤ بٔ عاشب  ضبع١س ٞنع٢ً عدّ اؿصس; ٔذ _اأّٜط_ٚمما ٜ٪ند 

 قاٍ: أَسْا زضٍٛ اهلل  أَسْا بعٝاد٠ املسٜض، ٚاتباع اؾٓا٥صظ ْٚٗاْا عٔ ضبٍع بطبٍع :

إفػا٤ ايط٬ّظ ْٚصس٠ املعًّٛظ ٚإبساز ٚتػُٝت ايعاطظظ ٚإداب١ ايداعٞظ ٚ

 . ([39])املكطِ"

ٚإذا ْعسْا إىل فُٛع اـصاٍ يف ايسٚاٜات املؼتًف١ اييت ضبكت; لد إٔ ايعدد ٖٛ تطع 

 ػصاٍظ ٖٚٞ: 

 زد ايط٬ّظ  (1)

 عٝاد٠ املسٜضظ ٚ (2)

 ٚاتباع اؾٓا٥صظ  (3)

 ٚإداب١ ايدع٠ٛظ  (4)

 ٚتػُٝت ايعاطظظ  (5)

 ٚايٓصض ي٘ظ  (6)

 ْٚصس٠ املعًّٛظ  (7)

 ٚإبساز املكطِظ  (8)

 ٚإفػا٤ ايط٬ّ. (9)
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ٚيٛ تتبعٓا ٖرٙ اؿكٛم يٛددْاٖا فاقت ٖرا ايعدد بهجر; مما ٜ٪ند ع٢ً إٔ ايعدد ٫ 

 َفّٗٛ ي٘ظ ٚأْ٘ ٫ ٜفٝد اؿصس.

أػرب با٭قٌ يف "أزبع" ثِ أػرب   سضٍٛ ايهسِٜاي ٕٖمما ضبل ْ٪ند ع٢ً ٜأ

 بايصٜاد٠ يف "مخظ" ٚ "ضت" ثِ أعًُ٘ اهلل بايصٜاد٠ فأػرب بطبع.

فُٛع اـصاٍ يف ايسٚاٜات اييت ذنسْاٖا ٖٛ تطع ػصاٍ; مما ٜٓفٞ  إٕٖٚباؾ١ًُ ٜف

 ايتٓاقض ٚايتعازض بني ا٭سادٜح اييت ذنست سكٛم املطًِ ع٢ً أػٝ٘ املطًِ.

ا; فٝدٍ ع٢ً أْ٘ ٫ عرب٠ ملفّٗٛ ايعددظ ٫ٚ ايعدد قد دا٤ يف ايسٚاٜات كتًٟف ٕٖإِ ُِٖث

 . ([40])ٜكصد ب٘ اؿصسظ ٜٚ٪ت٢ ب٘ أسٝاْا ع٢ً سطب َا ًٜٝل باملؼاطب

٢ دفع تِٖٛ ايتعازض ٚايتٓاقضظ ٚأْ٘ ٫ تعازض ع٢ً اإلط٬م مما ضبل ْ٪ند عً

  .س َٔ ا٭سادٜح اييت اػتًفت فٝٗا ا٭عدادٔنيف نٌ َا ُذ
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 رابعًا: دفع ما يويم التعارض بني:

 لفطزة مخس أو مخس مو الفطزة.....ا  حديح :

 الفطزة.................  َوِم عصٌز وحديح: 

ايفٛس٠ مخظ: ا٫ػتتإظ ٚا٫ضتشدادظ : Aقاٍ:  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 . ([41])ٚقص ايػازبظ ٚتكًِٝ ا٭ظفازظ ْٚتف اإلبط

ايفٛس٠ مخظ أٚ مخْظ َٔ ايفٛس٠: : Aقاٍ:  عٔ أبٞ ٖسٜس٠َٚ

 .َتفل عًٝ٘ ([42])ْٚتف اإلبطظ ٚتكًِٝ ا٭ظفازظ ٚقص ايػازباـتإظ ٚا٫ضتشدادظ 

ايفٛس٠: قص ايػازبظ  َٔػْس َٔع : Dقايت:  ٚعٔ عا٥ػ١

ازظ ٚغطٌ ايربادِظ ْٚتف اإلبطظ ٚإعفا٤ ايًش١ٝظ ٚايطٛاىظ ٚاضتٓػام املا٤ظ ٚقص ا٭ظف

 ٫ٖٕ ٜأقاٍ شنسٜا٤: قاٍ َصعب ْٚطٝت ايعاغس٠ ِإ . ([43]) ٚسًل ايعا١ْظ ٚاْتكاض املا٤

 تهٕٛ املطُط١.

ا با٭يف ٚاي٬ّظ َعسٟف ايفٛس٠ًشغ أْ٘ بدأ بًفغ ْ ايفٛس٠ مخظايتأٌَ يف سدٜح ب

ٖٚرا ايتعسٜف ٜفٝد ايتفؼِٝ ٚايتععِٝ َٔ غإٔ ٖرٙ اـصاٍ اـُظظ ٚنريو ٜػر إىل 

 أُٖٝتٗا َٚٓصيتٗا ٚأثسٖا يف سٝا٠ اإلْطإ.
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"ٚاملساد بايفٛس٠ يف سدٜح ايباب; إٔ ٖرٙ ا٭غٝا٤ إذا فعًت اتصف فاعًٗا بايفٛس٠ 

عباد عًٝٗا ٚسجِٗ عًٝٗاظ ٚاضتشبٗا هلِظ يٝهْٛٛا ع٢ً أنٌُ ايصفات اييت فٛس اهلل اي

 . ([44])ٚأغسفٗا صٛز٠"

إٕ نإ نريو يف ظ َٚمخظفٝد سصس ػصاٍ ايفٛس٠ يف ُٜ  ٚيفغ ٖرا اؿدٜح

َس فٗٛ سصس يٝظ ع٢ً سكٝكت٘; ٚإمنا ٖٛ سصس فاشٟ إلظٗاز املبايػ١ يف اؿح ظاٖس ا٭

ع٢ً ٖرٙ اـصاٍ َع أْ٘ ٜٛدد ػصاٍ أػس٣ غرٖا نجر٠. ٚضٝعٗس يو بعد قًٌٝ إٔ 

 اؿصس غر َساد.

 ظايدٜٔ املعا١ًَظ ٚسدٜح: ايدٜٔ ايٓصٝش١..اجملاشٟ سدٜح:  ْٚعر ٖرا اؿصس

ظ املكصٛد سصس ايدٜٔ يف ايٓصٝش١ ٚاملعا١ًَ فكطظ ٚيٝظ . فًٝاؿر عسف١ٚسدٜح: 

املكصٛد سصس أعُاٍ اؿر يف ايٛقٛف ع٢ً عسف١ دٕٚ غرٖا َٔ املٓاضو; ٚيهٔ يبٝإ أْٗا 

 أِٖ ٚآند َٔ غرٖا َٔ ا٭عُاٍظ ٚبدْٚٗا ٫ ٜصض اؿر.

ايفٛس٠ ايتا١َ ٚايها١ًَ يف صفاتٗا تهُٔ يف  : ايفٛس٠ مخظٚاملع٢ٓ املساد َٔ 

 ٖرٙ اـصاٍ اـُظ.

ايفٛس٠ ا ٜفٝد غو َٔ ايساٟٚ ٖٚٞ قٛي٘: أػس٣ َكس١ْٚ مب ٚقد ٚزد اؿدٜح بصٝػ١ٕ

 عًٝ٘. َتفْل ([46])٠ٔايفَٛس ََٔٔ أٚ مخْظٖٚٓاى زٚا١ٜ أػس٣ بًفغ  ([45])مخظ
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أند يٓا ; ٜتمخظ َٔ ايفٛس٠ٚيف سدٜح  ايفٛس٠ مخظٚبايتأٌَ يف سدٜح 

ِٔ ; ٭ٕٖمخظعدّ سصس ػصاٍ ايفٛس٠ يف  فٝد ايتبعٝضظ َٚٔ يف اؿدٜح ايجاْٞ ُت َٔ

 ا ٖٛ بعض َٔ نٌ.هٕٛ ايعدد مخّطثِ ٜ

 . ايفٛس٠ ََٔٔ عػْس ٚايديٌٝ اٯند ع٢ً ذيو; ٖٛ سدٜح 

ا بني ا٭سادٜح ايطابك١ تعازّض ٕٖظ عٓدٙ ػرب٠ ٫ٚ دزا١ٜ ٜأيِٝ ِٔٚقد ٜتِٖٛ ََ

 ا.ٚتٓاقّط

 ايفٛس٠ َٔمخظ َٔغر سكٝكٞ بديٌٝ سدٜح:  مخظسصس اـصاٍ يف  ْكٍٛ: بإٖٔ

ِٔيعدد مخط١ ٖٛ بعض َٔ نٌ; يد٫ي١ ا ٕٖفٝد ٜأايرٟ ُٜ  ع٢ً ايتبعٝض يف اؿدٜح. َٔ

عػس ثِ عدّ ايتعازض ٚايتٓاقض; سدٜح  ٚايديٌٝ ايجاْٞ ع٢ً عدّ اؿصسظ َٚٔ

ايعدد عػس٠ ٖٛ بعض ػصاٍ ايفٛس٠ ٚيٝظ نٌ  ٕٖايرٟ ٜ٪ند ع٢ً ٜأ َٔ ايفٛس٠

 اـصاٍ.

دّ سصسٙ يف ايعدد ع إٕٖفٜ عػسذا تأند عدّ سصس ػصاٍ ايفٛس٠ يف ٚإ

 ا.أغد تأنّٝد مخط١

فُٛع  ٕٖٚمث١ ديٌٝ آػس ع٢ً عدّ سصس ػصاٍ ايفٛس٠ يف مخظ ٚيف عػس; ٜأ

عد سرف اـصاٍ ػصاٍ ايفٛس٠ يف ا٭سادٜح ايطابك١; ٖٛ إسد٣ عػس; ٚذيو ب

 .ٔ ايفٛس٠َٔ عػْسظ ٚسدٜح: ٔ ايفٛس٠َٔ مخْظاملهسز٠ يف سدٜح: 
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ف يف ايعدد ٜسد عطب املكاّظ َٚا ًٜٝل بأسٛاٍ املؼاطبني ا٫ػت٬ ٕٖٚمما ٜدٍ ع٢ً ٜأ

 ا َجٌ:ٚايطا٥ًني ٚيٝظ اؿصس; أسادٜح أػس٣ مل ٜرنس فٝٗا ايعدد ؼدّٜد

ظ فاؿدٜح ٖٓا ايفٛس٠: سًل ايعا١ْظ ٚتكًِٝ ا٭ظافسظ ٚقص ايػازب ََٔٔسدٜح: 

 ا َٔ ايفٛس٠ ٚمل ٜرنس ايعدد.ذنس ث٬ّث

 ٖٚٓا ذنس ػص١ً ٚاسد٠ دٕٚ ؼدٜد ايعدد. ازبٔ ايفٛس٠ قص ايػَٔٚسدٜح: 

ٖرٙ اـصاٍ ذنست َساعا٠ ٭سٛاٍ املؼاطبني ٚايطا٥ًنيظ  ٕٖٖٚرا ٜ٪ند ع٢ً ٜأ

 ٚذنس َا ًٜٝل بِٗ َٔ سٝح ايفا٥د٠ ا٭مت ٚا٭نٌُ هلِظ ٚيٝظ املساد ٖٛ اؿصس.

 فُٛع اـصاٍ اييت ٚزدت يف أسادٜح ايفٛس٠ مخظ عػس٠ ٕٖٚقد ذنس ابٔ سذس ٜأ

 ػص١ً.

ا اـصاٍ ايٛازد٠ يف ٖرا املع٢ٓ اييت مل ٜسد ايتصسٜض فٝٗا بًفغ ايفٛس٠ تصٜد ع٢ً ٚأَٖ

 .([47])ٚايٓهاغ ضٓٔ املسضًني: اؿٝا٤ ٚايتعٛس ٚايطٛاى ََِٔ أزبْعسدٜح:  ايج٬ثني. َجٌ

أػرب با٭قٌ ثِ أػرب بايصٜاد٠ظ فكد 0ايسضٍَٛ ٕٖنُا ٫ خيف٢ ٜأ

ا، ثِ ذنس اظ ثِ ذنس أزبّعذنس : َٔ ايفٛس٠ ػص١ً ٚاسد٠ظ ثِ ذنس ث٬ّث

 ا.اظ ثِ ذنس عػّسمخّط

 َفّٗٛ ايعدد يٝظ عذ١ظ َٚٔ ثِ ذنس ا٭قٌ ٫ ٜٓايف ا٭نجس. ٕٖٔ املعًّٛ ٜأََٚٔ
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زض أْ٘ يٝظ املكصٛد َٔ ايعدد ٖٛ اؿصسظ َٚٔ ثِ ٜصٍٚ ايتعامما ضبل ٜتطض يٓا 

 ٚايتٓاقض بني أسادٜح ايفٛس٠. 

 )ٚاهلل أعًِ(
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 دفع تويم التعارض يف حديح: :خامسًا

 ...  ا اهلُللَّإ  ال يعلمًوَّ مخٌس 

َّٛبازّش ملسو هيلع هللا ىلص قاٍ: "نإ ايٓيٗب ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َع فكاٍ: َا  زدٌْ ظ فأتاُٙاِعا يًٖٓا ٜ

. قاٍ: َا ٕ ت٪َٔ باهلل ٥٬َٚهت٘ظ ٚبًكا٥٘ظ ٚزضً٘ظ ٚت٪َٔ بايبعحاإلميإ ٜأاإلميإ؟ قاٍ: 

ٕ تعبد اهلل ٫ٚ تػسى ب٘، ٚتكِٝ ايص٠٬ظ ٚت٪دٟ ايصنا٠ املفسٚض١ظ ٜأاإلض٬ّ؟ قاٍ: 

ٙ ٕ تعبد اهلل نأْو تساٙظ فإٕ مل تهٔ تساٜأ. قاٍ: َا اإلسطإ؟ قاٍ: ٚتصّٛ زَطإ

ا املط٦ٍٛ عٓٗا بأعًِ َٔ ايطا٥ٌ. ٚضأػربى عٔ ََ. قاٍ: َت٢ ايطاع١؟ قاٍ: فإْ٘ ٜساى

أغساطٗا: إذا ٚيدت ا٭ّ زٖبتٗاظ ٚإذا تٛاٍٚ زعا٠ اإلبٌ ايُبِٗ يف ايبٓٝإظ يف مخظ ٫ 

ُِاهلل ٔع ٕٖإِ) ملسو هيلع هللا ىلص ت٬ ايٓيٓب ِٖ. ُثٜعًُٗٔ إ٫ اهلل ١ٜ. ثِ أدبس. فكاٍ: اٯ (١ٔاَعايَط ٓدٙ عً

دعٌ " ا. فكاٍ: ٖرا دربٌٜ دا٤ ٜعًِ ايٓاع دِٜٓٗ. قاٍ أبٛ عبد اهلل:ُزٗدٙ. فًِ ٜسدٚا غ٦ّٝ

 . ([48])ذيو نً٘ َٔ اإلميإ"

; ٭ْ٘ اغتٌُ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص اَع ايهًِ اييت ٝأٚتٝٗا زضٛيٓأ دٖٛرا اؿدٜح ايػسٜف َٔ

قٛاعد ١َُٗ تتصٌ بكٛاعد اإلض٬ّ ٚأصٍٛ ايعكٝد٠، ٚحيح ع٢ً نُاٍ اإلػ٬ص يف 

 ايعباد٠ ايعاٖس٠ ٚايباط١ٓ.

ُٖٝضّطٖرا اؿدٜح ٚضع ٝأ ٕٖنُا ٜأ ١ تتعًل بايعامل ٚاملتعًِ ٚنٝف١ٝ ١ ٚتسبٜٖٛا تعًٝ

 اظ ٚتأنٝد ق١ُٝ ايط٪اٍ ٚاؾٛاب، ٚبٝإ أثسُٖا يف اْتكا٤ املعسف١ ٚمتشٝصٗا.اؿٛاز بُٝٓٗ
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َٔ  بٗاٚايرٟ ُٜٗٓا يف ٖرا اؿدٜح ايػسٜف ٖٛ مج١ً ايرتنٝب ايعددٟ َٚا ٜتعًل 

 ب٬غ١.

ٚمما ِٜٖٛ ايتعازض ف٢ ٖرا اؿدٜح ; إٔ ا٭َٛز اييت ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل نجر٠ ، فٗٞ 

ملاذا ػص ٖرٙ اـُظ دٕٚ  ْص عًٝٗا ٖرا اؿدٜح فُٝكاٍ : يتيٝطت قصٛز٠ ف٢ اـُط١ اي

 !غرٖا، َع إٔ ا٭َٛز اييت ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل أنجس َٔ ذيو؟

 ايتؼصٝص بايعدد ٫ ٜدٍ ع٢ً ْفٞ ايصا٥د نُا َٖس يف ا٭سادٜح ايطابك١. ٕٖإِ أ٫ٟٚ:

 .ضأٍ عٔ ٖرٙ ا٭َٛز اـُط١ َُِٔا ٔياٯ١ٜ ْصيت دٛاّب ٕٖإِ ثاْٟٝا:

املُهٔ إٔ ايكّٛ ناْٛا ٜدعٕٛ عًِ ٖرٙ ا٭َٛز اـُط١; فٓصيت اٯ١ٜ تٓفٞ  ََٔٔ ثايجٟا:

 عًُِٗ بريو. 

 ا ع٢ً ايرٜٔ ٜدعٕٛ عًِ ايػٝب يف املطتكبٌ.ٚبٗرا ٜهٕٛ اؿدٜح زّد

ٗٞ ا ا٫مصاز يف ٖرٙ اـُظ َع إٔ ا٭َٛز اييت ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل َٜٖأ: "َٜٚكٍٛ ايهسَاْ

ا ٭ْٗا عا٥د٠ إىل ا هلِظ ٚإَٖ٭ِْٗ ناْٛا ٜطأيٕٛ عٔ ٖرٙ اـُط١ فٓصيت دٛاّب انجر٠; إَٖ

 . ([49])ٖرٙ اـُظ"

طتكبٌظ ٚنجس ملا ناْت ٖرٙ ا٭َٛز اـُط١ َٔ أَٗات ٚأصٍٛ ايػٝب املتعًك١ باملَٚ

ايٓاع عًُٗا ٚايتٓب٪ بٗا; دا٤ ٖرا ايرتنٝب  ََٔٔ عٞ نجْرض٪اٍ ايٓاع عٓٗاظ ٚقد ٜٓد

ا ع٢ً أضًٛب ايكصس ٚطسٜك٘ ايٓفٞ ٚا٫ضتجٓا٤; ايرٟ ٜأتٞ دا٥ُا َع املعاْٞ اييت ايعددٟ َبٓٝ٘
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يف ؼتاز إيٞ َصٜد َٔ ايتكسٜس ٚايتأنٝد ٚايتٛثٝل; يتؼسز اؿكا٥ل يف ظٌ ٖرا ا٭ضًٛب 

قايب َتني َٛثلظ َٚٔ ثِ ٜتشكل ايػسض املٓٛط بٗرا ا٭ضًٛب; ٖٚٛ تكسٜس املعاْٞ 

 ٚتٛنٝدٖا يف ْفٛع املؼاطبني. 

  ظ ٚقصسٖا ع٢ً اهللR فايصٝاغ١ أندت ْفٞ عًِ ايػٝب عٔ نٌ َاعدا اهلل

 ٚسدٙ .

٫ٚ غو يف إٔ تهساز املع٢ٓ يف مجًيت ايٓفٞ ٚاإلثبات; ٖٛ تٛنٝد ٚتكسٜس هلرٙ 

ا عٔ ٖرٙ ٔ ػًل اهلل بأْ٘ ٜعًِ غ٢٦ّٝ ٫ ٜتٛسم ِٖٚ إىل أسد َٔك١ ايعكد١ٜ امل١ُٗ، سٖتاؿكٝ

 ا٭َٛز اـُط١ َٔ ايػٝب.

َبين ع٢ً   اهلل٫إِ ٫ ٜعًُٖٗٔ مخْظايرتنٝب ايعددٟ يف  ٕٖٓا ٜأَا ًٜفت ايٓعس ُٖ ٍٚأٖٚ

 أضًٛب ايكصسظ ٚطسٜك٘ ايٓفٞ ٚا٫ضتجٓا٤.

ٖرٙ ا٭َٛز اـُظ  ١ٖٕ ١َُٗ ٖٚٞ: ٜأٞ ٚقاعد٠ عكدٜٖايتعذٌٝ عهِ غسع ثاْٟٝا:

ظ ٚقصس عًِ ٖرا َٔ ايػٝب ايرٟ ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهللظ فكد ْف٢ عًُ٘ عٔ نٌ َا عدا اهلل 

 ٚسدٙ.ايػٝب ع٢ً اهلل 

َت٢ بايط٪اٍ ا٭ػر ٖٚٛ ٖرا ايرتنٝب ايعددٟ ٖٓا َستبط ازتباطا ٚثٝكا  ٕٖإِ ثايجٟا:

 .ايطاع١؟
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١ظ ٚف٤ٞ مج١ً تفصٌٝ ٖرا اإلمجاٍ َٔ ايكسإٓ ١ًٖٓ اإلمجاٍ َٔ ايٗطف٤ٞ مج زابعٟا:

 " فصًت َا ٝأمجٌ يف ٖرا اؿدٜحظ ٚٚضشت َا أبِٗ فٝ٘.34ايهسِٜ; أٟ إٔ آ١ٜ يكُإ"

 قاٍ: َت٢ ايطاع١ دٟ ٚايط٪اٍ ا٭ػر: ْٚٛضض اٯٕ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني ايرتنٝب ايعد

 . ا٥ٌظ ٚضأػربى عٔ أغساطٗا؟ قاٍ: َا املط٦ٍٛ عٓٗا بأعًِ َٔ ايط

ٕ ٚقت ايكٝا١َ غر َعًّٛ ـًل اهلل; ٚيهٓ٘ ا ٜأٜعًِ ٜكّٝٓ دربٌٜ  ٕٖٚايبدا١ٜ ٖٓا: ٜأ

عًِ ايطاع١ غٝبظ  ١ٖٕ; ٖٚٞ ٜأقاعد٠ عكدٜٖ وتسضيذقدّ ٖرا ايط٪اٍ قصدا يتأنٝد 

ايسضٍٛ  ظ ٚاملط٦ٍٛ ٖٛٚايػٝب فٛم َكدٚز املؼًٛقات. ٭ْ٘ إذا نإ ايطا٥ٌ ٖٛ دربٌٜ 

ايطا٥ٌ ٚاملط٦ٍٛ يف عدّ ايعًِ بٛقتٗا ضٛا٤; فإٕ ا٭َس  ٕٖظ ٚناْت اإلداب١: ٜأ اـامت

ٔ ثِ فإٕ إدعا٤ عًِ ٚقتٗا َٜٔكتطٞ نٌ املؼًٛقات َتطإٚٚ يف عدّ ايعًِ بٗاظ َٚ

 اـبٌ ٚاـتٌظ ْٚكصإ يف ايدٜٔ ٚايعكٌ. َٔا َٔضسّب

فٝكٍٛ: "َٚكصٛد ٖرا ايط٪اٍ اَتٓاع ٜٚٛضض اإلَاّ ايكسطيب املػص٣ َٔ ٖرا ايط٪اٍ 

عٔ تعٝني ٚقتٗاظ نُا قاٍ تعاىل:  ايطاَعني َٔ ايط٪اٍ عٓٗاظ إذ قد أنجسٚا ايط٪اٍ

 ا٭سصابط (ٜط٦ًو ايٓاع عٔ ايطاع١)، ص(42ايٓاشعات)ط (ٜط٦ًْٛو عٔ ايطاع١ أٜإ َسضاٖا)

ًُٖ. ص(63) ُٗا إ٫ اهلل ٦ٜظ :بأْ٘ ٫ ٜعً ا أداب ايٓيٓبٖٚٛ نجر يف ايهتاب ٚايط١ٓظ ف

ٔ َعسفتٗاظ فاْهفٛا عٔ ايط٪اٍ عٓٗا ظ ٖٚرا غ٬ف ا٭ض١ً٦ ا٭ػس٣; فإٕ ايطا٥ًٕٛ َٔ

 . ([50])َكصٛدٖا اضتؼساز ا٭دٛب١ عٓٗا يٝطتعًُٗا ايطاَعٕٛظ ٜٚعٌُ بٗا ايعإًَٛ"
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ضأػربى عٔ ٚعًُ٘ بٛقت ايطاع١; قاٍ:   ٕ ْف٢ ايسضٍٛ ايهسِٜٚبعد ٜأ 

 .أغساطٗا

ٚاملكصٛد باإلػباز عٔ أغساطٗا; ٖٛ نٓا١ٜ عٔ تبدٍ ا٭سٛاٍ ٚاْك٬بٗاظ َٚٔ 

صٛزٖا تٛضٝد ا٭َٛز إىل غر أًٖٗاظ ٚغاص١ يف ا٭َٛز اؾطاّ َجٌ: تٛي١ٝ اـ٬ف١ظ 

ٔ ا٭َٛز اييت تتعًل بٗا َصر ا٭١َ ا َٔٚايكطا٤ظ ٚاإلفتا٤ظ ٚغرَٖ ٚايط١ًٛظ ٚاإلَاز٠ظ

 ٚا٭فساد.

 ٜٓب٧ عٔ ن٬ّ قرٚف تٛضش٘ زٚاٜات أػس٣ َجٌ قٛي٘ يف مخظ:  ٚقٛي٘

 :([51]) ٔ أغساطٗا يف مخظ َٔ ايػٝب ٫ ٜعًُٗٔ إ٫ اهللَٔ فراٜى . 

٫ ٫ ٜعًُٗا ِإ ايػٝٔب َٔيف مخظ َٔقاٍ: فُت٢ ايطاع١؟ قاٍ: ٖٞ :  َٚجٌ قٛي٘

 .([52])اهلل

فٝ٘ سرف ٚتٛضعظ أٟ  يف مخظ َٔ ايػٝب ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهللي٘: "ٚقٛ: ٜٚكٍٛ ايكسطيٗب

ٖٞ َٔ اـُظ اييت قد اْفسد اهلل بعًُٗا أٚ يف عددٖٔظ ف٬ َُٛع ٭سد يف عًِ غ٤ٞ َٔ 

ف٬  .(59عاّ)ا٭ْ (ٚعٓدٙ َفاتض ايػٝب ٫ ٜعًُٗا إ٫ ٖٛ)ٖرٙ ا٭َٛز اـُظ; ٚيكٛي٘ تعاىل: 

 .([53])"ا ممٔ غا٤يو أٚ بػ٤ٞ َٓ٘ أسّدِ اهلل تعاىل برطسٜل يعًِ غ٤ٞ َٔ ذيو إ٫ إٔ ُٜعًٔ

ف١ًُ ؼتاز إىل تفصٌٝظ َٚب١ُٗ ؼتاز إىل إٜطاغظ  يف مخظ ٫ ٜعًُٗٔ إ٫ اهللٚمج١ً 

(ظ ٚيف 43آ١ٜ يكُإ)  ٔ ايكسإٓ ايهسِٜ، سٝح ت٬ ايٓيبٚدا٤ ايتفصٌٝ ٚاإلٜطاغ َ

ِْ ٕٖإِ)٤ باٯ١ٜ نا١ًَ إىل قٛي٘ تعاىل: صشٝض َطًِ دا  .(ػبْر اهلل عًٝ
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ُِ ايػَٝحٜٚٓصٍُ  ١ٔاَعايَط ًُِٔٞع َُٙٓداهلل ٔع ٕٖإِ)ٚاٯ١ٜ  تدزٟ  َٜاَٚ ا يف ا٭زساََِّ ٜٚعً

ِْ ٕٖمتٛت ِإأزضٕ أٟ بٔ ا تدزٟ ْفْظََا َٚغّد اذا تهطُبََ ْفْظ  .(ػبْر اهلل عًٝ

 (.اهلل عٓدٙ عًِ ايطاع١ ٕٖإِ) ايتفصٌٝ قٛي٘ تعاىل: ََٔٔ ٚأٍٚ مج١ً

سظ بدأت بع ًْٚشغ أْٗا بٓٝت ع٢ً ايتأنٝد ٚإفاد٠ ايكص ٖٚٞ أٍٚ مجٌ ايػٝب اـُط١،

٫ي١ تفٝد ايكصس َٔ طسٜكنيظ ا٭ٍٚ: د (ٓدٙٔع)ن١ًُ  ٕٖايداي١ ع٢ً ايتأنٝدظ ثِ ِإ (ٕٖإِ)

 ايًػ١ظ أٟ إٔ عًِ ايطاع١ عٓدٙ ٖٛظٚيٝظ عٓد أسد غرٙ.

ع٢ً املبتدأ ايجاْٞ ٜفٝد ايكصس بٛسٜل  (ٔعٓدٙ)ٚايٛسٜل اٯػس ٖٛ تكدِٜ اـرب 

ٚادتُاع ايتأنٝد يف أٍٚ  (َفأتض ايػٝب ٔعٓدَٙو)ايتكدِٜظ ع٢ً غساز قٛي٘ تعاىل: 

عكد١ٜ ٚتأصٌٝ  ؿكٝك١ وتسضيذفٝ٘ تأنٝد  (ٔعٓدٙ)ايه٬ّظ ٚتكدِٜ ن١ًُ 

 ؿهِ غسعٞ عذٌ ب٘ ٖرا ايرتنٝب ايعددٟ املبين ع٢ً أضًٛب ايكصس.

 ا اهلل. يَّٖرٙ اـُظ َٔ ايػٝب ٫ ٜعًُٗا ِإ ٕٖٖٚرٙ اؿكٝك١ ٖٞ: ٜأ

ُِٔع)ٔ أٍٚ ٖرٙ اـُظ ََٚٔ َٗا يف ايرنس يهجس٠ ض٪اٍ ايٓاع ٚقٖد (ايطاع١ ً

اإلداب١ عٓٗا ؼتاز  إٕٖاؿاٍ نريو; ٜفعٓٗا ٚاْػػاهلِ بٗاظ ٚتعًكِٗ بأسٛاهلا ٚملا نإ 

ضًٛب ايكصس بٛسق٘ إيٞ َصٜد تٛنٝدظ َٚٔ ثِ نإ ا٭ضًٛب ايكسآْٞ مل خيٌ َعٗا َٔ أ

ب ٫ عٓدٙ َفاتض ايػَٝٚ)ظ (زبٞ. ٫ جيًٝٗا يٛقتٗا إ٫ ٖٛ.. منا عًُٗا عٓدإِ)املتٓٛع١ َجٌ: 

 .(بو َٓتٗاٖا..ىل َزإِ)ظ (ٜعًُٗا إ٫ ٖٛ..
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ٖرا ايتأنٝد ٜصٌٜ ايػو ٚايرتدد ٦ُٜٛٚٔ ايٓفظ اؿا٥س٠ فُٝا ٜتعًل  ٫ٖٕٚ غو يف ٜأ

 بايكٝا١َ ٚأسٛاهلا.

ايتفصٌٝ ٚاإلٜطاغظ ٚايجا١ْٝ َٔ مجٌ ايػٝب اـُط١ ٖٞ قٛي٘ تعاىل:  ََٔٔ ٚاؾ١ًُ ايجا١ْٝ

. ٖٚٞ مج١ً َجبت١ فعًٗا َطازعظ ٚد٫ي١ املطازع١ غر ػاف١ٝ ٚاملع٢ٓ: إٔ (ٜٚٓصٍ ايػٝح)

ٚسدٙ ايرٟ ٜٓػأ ٖرا ايػٝح ٜٚطٛق٘ بايسٜاغظ ٖٚٛ ٚسدٙ ايرٟ ٜعسف أسٛاي٘ظ َٚٔ  ٖٛ اهلل 

 ثِ ٜعًِ َهإ ٚشَإ ْصٚي٘.

ا; تصسف ايرٟ ٜكٍٛ يًػ٤ٞ نٔ ا ًَٟٛكٚسدٙ املتصسف فٝ٘ تصسٟف  نُا أْ٘

 فٝهٕٛ.

ًْٚشغ ٖٓا إٔ اٯ١ٜ ذنست ايعًِ َع ايطاع١ َٚع ا٭زساّ ٚعربت ٖٓا باإلْصاٍ; 

ايػٝح ٖٛ َُٛع نٌ ْفظظ ٚأٌَ نٌ سٞ; فعرب اهلل مبا تػتٗٝ٘ ْفٛع ايبػسظ إْصاٍ  ٭ٕٖ

٭ِْٗ ٫ ُِٜٗٗ ْػأ٠ ايػٝح ٫ٚ نٝفٝت٘ظ ٚإمنا ِٖ يف غٛم ٚهلف١ يٓصٚي٘; ؿادتِٗ 

 املًش١ إيٝ٘ظ ٚتًو ب٬غ١ ايكسإٓ.

ٜٚعًِ َا يف )ظ ٚايجايج١ َٔ مجٌ ايػٝب اـُط١ ايتفصٌٝ ٚاإلٜطاغ ََٔٔ ٚاؾ١ًُ ايجايج١

 .(ا٭زساّ

ٚعًِ اهلل ٖٛ عًِ ع٢ً ٚد٘ اإلساط١ ٚايػٍُٛ ملا يف ا٭زساّ. ٜفطس ذيو قٛي٘ 

 ٚنٌ غ٤ٞ عٓدٙاهلل ٜعًِ َا ؼٌُ نٌ أْج٢ َٚا تػٝض ا٭زساّ َٚا تصداد )تعاىل: 
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َٚا ؼٌُ َٔ أْج٢ )ظ ٚقٛي٘ تعاىل: ص(9-8ايسعد )ط (مبكداز عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠ ايهبر املتعاٍ

 .ص(11فاطس)ط (بع٫ًُٚ٘ تطع إ٫ 

ٚعًِ اهلل ٖٓا ٖٛ عًِ املتصسف املٛدد يٮغٝا٤ظ ٚاملتشهِ فٝٗا; فٗٛ ايرٟ جيعٌ 

اظ ٖٚٛ ايرٟ ٜهطٛ ايععاّ ايٓٛف١ عًك١ظ ثِ جيعٌ ايعًك١ َطػ١ظ ثِ جيعٌ املطػ١ ععاَّ

ٍِ ا يف أسطِٔا ضٜٛ٘اظ ٖٚٛ ايرٟ جيعً٘ بػّسؿُّ  .تكٜٛ

ِ بعض ا٭غٝا٤ عٔ اؾٓني يف بٛٔ أَ٘; فٗٛ إذا نإ ايٛب اؿدٜح تٛصٌ إىل عًَٚ

عًِ دص٥ٞظ عًِ ٫ ميًو إٔ ميد يف عُس اؾٓني ضاع١ ٚاسد٠ظ ٫ٚ ٜطتٛٝع إٔ 

َٚا أٚتٝتِ )ا ٚغابت عٓو أغٝا٤ ٜتشهِ يف أطٛاز ْػأت٘ظ فٗٛ َٔ باب: عسفت غ٦ّٝ

 .(َٔ ايعًِ إ٫ ق٬ًٟٝ

َٚا تدزٟ ْفظ َاذا )ىل: عأَ مجٌ ايتفصٌٝ َٚٔ مجٌ ايػٝب; قٛي٘ ت ٚاؾ١ًُ ايسابع١

 .(تهطُب غّدا

ْٚفٞ ايدزا١ٜ ٖٓا ٖٛ تأنٝد يٓفٞ ايعًِظ ْٚفٞ دزا١ٜ نطب ايػد عٔ نٌ ْفظ 

 نٓا١ٜ عٔ إثبات ايعًِ مبا تهطب٘ نٌ ْفظ هلل ٚسدٙ ٚقصسٙ عًٝ٘ دٕٚ غرٙ.

َٚا تدزٟ ْفظ َاذا )"ٚايٓهت١ يف ايعدٍٚ عٔ اإلثبات إىل ايٓفٞ يف قٛي٘ تعاىل: 

ايدزا١ٜ  ِذٚنرا ايتعبر بايدزا١ٜ دٕٚ ايعًِ; يًُبايػ١ ٚايتعُِٝ; ِإ (اتهطُب غّد

يو عٔ نٌ ْفظ َع نْٛ٘ َٔ اػتصاصٗاظ انتطاب عًِ ايػ٤ٞ ع١ًٝظ فإذا اْتف٢ َذ

ِٚىلٚمل تكع َٓ٘ ع٢ً عًِ; نإ عدّ اط٬    .([54])"عٗا ع٢ً عًِ غر ذيو َٔ باب ٜأ
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َٔ مجٌ  -اأّٜط-ٚا٭ػر٠ َٔ مجٌ ايتفصٌٝ بعد اإلمجاٍ ٚاـاَط١  ا اؾ١ًُ اـاَط١أََٖٚ

 .(َََٚا تدزٟ ْفْظ بأٟ أزٍض متٛت)اىل: ايػٝب ٖٞ قٛي٘ تع

ْف٢ ٚنُا ْف٢ دزا١ٜ نطب ايػد عٔ نٌ ْفظ يف اؾ١ًُ ايطابك١; فهريو 

 ٖٓا دزا١ٜ نٌ ْفظ با٭زض اييت متٛت فٝٗا.

 ٚقصسٙ عًٝ٘ ٚسدٙ. Rٚاؾ١ًُ نٓا١ٜ عٔ إثبات عًِ ذيو هلل 

يف اؾًُتني ٚٚقٛعٗا يف ضٝام ايٓفٞ ٜفٝد ْفٞ ايدزا١ٜ عٔ (فْظَْ)ٚتٓهر ن١ًُ 

 ٚسدٙ. R عُّٛ نٌ ْفظ دٕٚ اضتجٓا٤ظ ٖٚرا ديٌٝ قاطع ع٢ً أْ٘ ٫ ٜعًِ ذيو إ٫ اهلل

ا ع٢ً أضًٛب ايكصس طسٜك٘ ايٓفٞ ٚا٫ضتجٓا٤ظ تبني يٓا إٔ ايرتنٝب دا٤ َبٓٝ٘مما ضبل 

ٚايرٟ َٔ ػ٬ي٘ أند ْفٞ عًِ اإلْطإ بعًِ ٖرٙ ا٭َٛز اـُظ َٔ ايػٝبظ ٚأند 

ا; يتجبٝت ٚسدٙظ ٚف٤ٞ أضًٛب ايكصس ٖٓا نإ ضسٚزٜ٘ R إثباتٗا ٚقصسٖا ع٢ً اهلل

عا٥٘ ايػٝب يف ٢ً نٌ َٔ تطٍٛ ي٘ ْفط٘ بإٓدايعكٝد٠ يف قًب نٌ َ٪َٔظ ٚقٛع ايٛسٜل ع

 املطتكبٌ.

ٖرٙ ايصٝاغ١ ضازعت بايتعذٌٝ بٗرا اؿهِ ايعكدٟ ايكاطع بإٔ عًِ  ٕٖنُا ٜأ

 ٚسدٙ. T ٖرٙ اـُظ َكصٛز ع٢ً اهلل
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ٚزأٜٓا نٝف تعاْكت ايط١ٓ َع ايكسإٓ يف بٝإ ايتفصٌٝ بعد اإلمجاٍ يف ٖرٙ 

ع٢ً ايط٪اٍ ٚاؾٛاب َٔ ػ٬ٍ اؿٛاز بني دربٌٜ  -اأّٜط -اؿدٜح بين ٕٖايصٝاغ١، نُا ٜأ

 .Jٚبني زضٛيٓا ايهسِٜ 9

ٚيٮض١ً٦ َٛقع دًٌٝ يف باب ايعًِظ ٚيف باب صٓاع١ ايعًِظ ٖٚٞ ايطبٌٝ إىل اْتكا٤ 

املعسف١ ٚمتشٝصٗاظ ٚتهاد تهٕٛ ْػأ٠ ايعًّٛ إدابات عٔ تطا٫٩ت أؿت ع٢ً ْفٛع َٔ 

 أْػأٚا ٖرٙ ايعًّٛ.

سى ايطٛانٔ ٚتٗٝر اهلٛادعظ ٚنأْٗا ايسٜض تٗب ناإلعصاز ٚ٭ٕ املطأي١ ؼ

 فتٓفض غذس٠ املعسف١.

ٚا٭ض١ً٦ تعين ايًفت ٚاإلثاز٠ظ ٚٚضع املػه١ً بني ٜدٟ ايٛايبظ ثِ نٝف 

ٜتعاٌَ َعٗا ٜٚبشح هلا عٔ دٛاباتظ ٖٚرا ٖٛ طسٜل منٛ املعسف١ظ ٚطسٜل ػدٜد املعسف١ 

 . ([55]) ٔ قًب املعسف١ٚاضتُساز املعسف١ظ ٚطسٜل ؽًل املعسف١ َ
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 دفع ما يويم التعارض: سادسًا:

 يف اثهتني  ال حسد إال يف حديح: 

: اثٓتني٫ يف ٫ سطد ِإ : Bقاٍ:عٔ عبداهلل بٔ َطعٛد

َا٫ٟ ٜفطًُِّط ع٢ً ًٖهت٘ يف اؿل، ٚزدٌ آتاٙ اهلل اؿه١ُ فٗٛ ٜكطٞ بٗا آتاٙ اهلل   زدٌْ

 .َتفل عًٝ٘  ٜٚعًُٗا

يف اثٓتني : زدٌ آتاٙ اهلل ايكسإٓ  ٫ سطد إ٫ قاٍ:   ٔ ايٓيب، َعٔ ابٔ عُس َعَٚ

 ([56]) ٓٗازآْا٤ ايًٌٝ ٚآْا٤ ايٓٗاز، ٚزدٌ آتاٙ اهلل َا٫ٟ فٗٛ ٜٓفك٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚآْا٤ اي  فٗٛ ٜتًٛٙ

 .َتفل عًٝ٘

يف اثٓتني: زدٌ آتاٙ اهلل  ٫ سطد إ٫ قاٍ:   ، عٔ ايٓيبٔ ضامل عٔ أبَٝ٘عَٚدا٤ 

هلل َا٫ٟ فٗٛ ٜٓفك٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚآْا٤ ايكسإٓ فٗٛ ٜكّٛ ب٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚآْا٤ ايٓٗاز، ٚزدٌ آتاٙ ا

 .([57])ايٓٗاز

املعًّٛ إٔ تًٛعات ايٓفظ ايبػس١ٜ ٚأَاْٝٗا غر قدٚد٠، فكد ٜساٖا املطًِ عٓد غرٙ  ََٔٔ

نإ املٛىل ٜعًِ َٔ ػًل ٖٚٛ ايًٛٝف اـبر بأسٛاٍ ايٓفٛع; دا٤ فٝتُٓاٖا يٓفط٘، ٚملا 

٫ تتُٓٛا َا فطٌ َٚ)ايٓٗٞ عٔ ذيو ست٢ ٫ ٜفسط اإلْطإ يف تتبع َا عٓد غرٙ فكاٍ تعاىل: 

 .ص32-يٓطا٤ آ١ٜطا  ([58])(اهلل ب٘ بعطهِ ع٢ً بعض
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ٚدا٤ اؿدٜح ايػسٜف ٖٓا فعذٌ بتشدٜد َا ٜٓبػٞ اؿسص عًٝ٘، ٚسدد اثٓتني دٕٚ 

 غرُٖا َٔ اـصاٍ يػسفُٗا ٚأُٖٝتُٗا. 

 فأسدُٖا ٖٛ: َٓٗر سٝا٠ نٌ َطًِ ٖٚٛ ايكسإٓ ايهسِٜ، 

 ضبٌٝ اهلل.ٚاٯػس ٖٛ: عصب ا٫قتصاد ٖٚٛ املاٍ، ٚاملكصٛد ب٘ ٖٓا املبرٍٚ يف 

 يف ذيو إغاز٠ إىل ايرتغٝب فُٝٗا يععِٝ أثسُٖا يف ايفسد ٚاجملتُع. ٫ٖٕٚ زٜب ٜأ

َجٌ ذيو حيتاز إىل غد٠ إقٓاع ٚق٠ٛ تأنٝد ٚتكسٜس يف ايٓفظ ُبين ايتعبر  ٚملا نإ

ع٢ً أضًٛب ايكصس ٚطسٜك٘ ايٓفٞ ٚا٫ضتجٓا٤ ف٢ ضٝام اإلمجاٍ; يٝأتٞ ايتفصٌٝ ٚايتٛضٝض 

تُهٔ املع٢ٓ يف ايٓفظ فطٌ متهٔ، ٜٚهٕٛ أغد زضٛػٟا ٚثباتٟا يف بعد ذيو; فٝ

 ا٭ذٖإ.

ٚنإٔ ايبٝإ ايٓبٟٛ ٜسٜد إٔ ٜكٛع ع٢ً ايٓفظ نجس٠ تًٛعاتٗا، ٜٚٛدٗٗا إىل َا ٜٓبػٞ 

 إٔ تتُٓاٙ ٚتػبٛ٘، فشدد هلا َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ.

 ٚيهٔ اؿدٜح يف ظاٖسٙ َا ِٜٖٛ ايتعازض يف ْكٛتني:

 اؿاضد حيطد يف نجر. ٕٖاؿطد يف اثٓتني َع ٜأنٝف حيصس  ا٭ٚىل:

ايسٚا١ٜ ا٭ٚىل مجعت بني املاٍ ٚاؿه١ُ. ٚايسٚا١ٜ ايجا١ْٝ مجعت بني  ٕٖإِ ا٭ػس٣:

ايكسإٓ ٚاملاٍ فٝهٕٛ فُٛع اـصاٍ ث٬ث١، ٚيٝظ اثٓتني نُا ْص اؿدٜح، ٚايج٬ث١ ٖٞ: 

 املاٍ، ٚاؿه١ُ، ٚايكسإٓ.
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 ع٢ً اإلط٬م بني ايسٚاٜتني. ٚاؿكٝك١ أْ٘ ٫ ٜٛدد تعازض

اؿطد َرَّٛ َٚٓٗٞ عٓ٘ غسعٟا بٓص ايكسإٓ  فاملساد باؿطد ٖٓا ٖٛ ايػب١ٛ، ٭ٕٖ

 ٚايط١ٓ.

زمبا نإ َع ذيو ضعٞ ٜكٍٛ ايساغب: "ٚاؿطد متين شٚاٍ ْع١ُ َٔ َطتشل هلا، ٚ

 .([59])"امل٪َٔ ٜػبط ٚاملٓافل حيطد ٚز٣ٚ:  يف إشايتٗا. 

إٔ ٜس٣ ايٓع١ُ فٝتُٓاٖا يٓفط٘ َٔ غر إٔ تصٍٚ عٔ صاسبٗا، ٖٚٞ قُٛد٠. ا ايػب١ٛ: َٜٖأ

 فاؿاضد حيطد غرٙ يف نٌ غ٤ٞ، ٫ٚ ٜٗدأ ي٘ باٍ عٓدَا ٜس٣ اـر عٓد غرٙ.

اؿكٝكٞ يف اثٓتني َٓاف يًشكٝك١ ٚايٛاقع ٚمل ٜكٌ ب٘ أسد.  سصس اؿطد َٚٔ ثِ فإٕٖ

 فتأند محٌ يفغ اؿطد ع٢ً اجملاش أٚ ايهٓا١ٜ نُا ضٝتطض بعد قًٌٝ.

ا اؿطد املرنٛز يف اؿدٜح فٗٛ ايػب١ٛ ٚأطًل اؿطد عًٝٗا ٚأَٖ"ٜكٍٛ ابٔ سذس: 

 ."فاشٟا

د فهٝف ٜكاٍ: ٫ ٜٚكٍٛ ايعٝين: "فإٕ قًت َا يف ا٫ثٓني غب١ٛ ٖٚٛ غر اؿط

 . "سطد؟ قًت: أطًل اؿطد ٚأزاد ايػب١ٛ َٔ قبٌٝ إط٬م اضِ املطبب ع٢ً ايطبب

ْٚكٌ عٔ اـٛابٞ قٛي٘: َع٢ٓ اؿطد ٖٓا غد٠ اؿسص ٚايسغب١، ن٢ٓ باؿطد عُٓٗا 

٭ْٗا ضبب٘ ٚايداعٞ إيٝ٘، ٚهلرا مساٙ ايبؼازٟ اغتباطٟا"، ٚقد دا٤ يف بعض طسم ٖرا 

 .([60]) و فكاٍ: "يٝتين أٚتٝت َا أٚتٞ ف٬ٕ فعًُت َجٌ َا ٜعٌُ.."اؿدٜح َا ٜبني ذي
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ٚإذا نإ إط٬م اؿطد ع٢ً ايػب١ٛ فاشٟا; فٗٛ َٔ قبٌٝ اجملاش املسضٌ، ٜٚهٕٛ 

 ٝد; فكد ذنس ًَٛل اؿطد ٚقٝدٙ بايػب١ٛ يف ٖاتني اـصًتني.َٔ باب اإلط٬م ٚايتكٝ

ٚدٛش ابٔ سذس ٚايعٝين محٌ اؿطد ع٢ً اؿكٝك١، فٝكٍٛ ابٔ سذس: "ٚجيٛش محٌ 

اؿطد يف اؿدٜح ع٢ً سكٝكت٘، ع٢ً إٔ ا٫ضتجٓا٤ َٓكٛع، ٚايتكدٜس ْفٞ اؿطد ًَٛكٟا، 

 .([61])"ٖاتإ اـصًتإ قُٛدتإ، ٫ٚ سطد فُٝٗا ع٢ً اؿكٝك١ يهٔ

ٚفٝ٘ قٍٛ بأْ٘ ؽصٝص إلباس١ ْٛع َٔ اؿطد ٚإػساز ي٘ عٔ مج١ً َا ػٛس "ٜٚكٍٛ ايعٝين: 

ع َٔ ايهرب ٚإٕ نإ مجًت٘ قعٛز٠; فاملع٢ٓ ٫ إباس١ يف َٓ٘، نُا زػص يف ْٛ

 .([62])"غ٤ٞ َٔ اؿطد إ٫ فُٝا نإ ٖرا ضبًٝ٘، أٟ ٫ سطد قُٛد إ٫ ٖرا

٢ إباس١ ايهرب يف َٛاقف َع١ٓٝ ذنستٗا فكد محٌ اؿطد ع٢ً اؿكٝك١ قٝاضٟا عً

 ايط١ٓ املٛٗس٠ َٓٗا: عٓد يكا٤ ا٭عدا٤، ٚيف ايصًض بني املتؼاصُني، ٚبني ايسدٌ ٚشٚدت٘.

ٚإٕ نإ ٖرا ايسأٟ يف ظاٖسٙ َكب٫ٟٛ يه٢ٓ أزدض محٌ اؿطد ٖٓا ع٢ً 

ايهٓا١ٜ نُا ذنس اـٛابٞ َٔ قبٌ، ٚنُا دا٤ يف يطإ ايعسب: "ٚايعسب 

 .([63])"طد بايػب١ٛته٢ٓ عٔ اؿ

٫ سطد  :  املساد باؿطد ٖٛ ايػب١ٛ َا دا٤ يف زٚا١ٜ أبٞ ٖسٜس٠  ٕٖٚمما ٜ٪ند ٜأ

ٚآْا٤ ايٓٗاز فطُع٘ داز ي٘ فكاٍ: إ٫ يف اثٓتني : زدٌ عًُ٘ اهلل ايكسإٓ فٗٛ ٜتًٛٙ آْا٤ ايًٌٝ 

 .([64]) يٝتين أٚتٝت َجٌ َا أٚتٞ ف٬ٕ فعًُت َجٌ َا ٜعٌُ
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عِ ٫ٚ ٚقد ٜٛضع اؿطد َٛضع ايػب١ٛ يتكازبُٗا، أٟ ٫ غب١ٛ أع": ٜٚكٍٛ ايكسطيٗب

أسل َٔ ايػب١ٛ هلاتني اـصًتني، ٚػص ٖاتني اـصًتني بايرنس، ٚػص اـر فُٝٗا إدعا٤ّ 

 .([65])إىل ععِ أَسُٖا َٚبايػ١ يف فطًُٗا"  يإلغاز٠

فٝٗا إجياش باؿرف، ٚايتكدٜس: ٫ سطد قُٛد،   يف اثٓتني ٫٫ سطد ِإ ٚمج١ً 

 ٚاملع٢ٓ : ٫ سطد قُٛد يف غ٤ٞ إ٫ يف ػصًتني اثٓتني.

ٛ ايبكا٤ ايعهربٟ: ٍ أب ٔ تكدٜس اـص١ً;  " ٜكٛ ُا ػصًتإ" ٫بدَ  تنيٖ  ٕ آث  .([66])٭

فٝٗا إجياش باؿرف، سٝح سرف املطاف ٚأقِٝ املطاف  زدٌٚنريو قٛي٘: 

 إيٝ٘ َكاَ٘. ٚايتكدٜس: ػص١ً زدٌ.

مما ضبل ٜتأند يٓا عدّ اؿصس يف اثٓتني، نُا إٔ ايكصس ٖٓا يٝظ سكٝكٟٝا 

َٔ اـر هلا َٔ ٚيهٓ٘ قصس إضايف َبين ع٢ً املبايػ١ ٚاإلدعا٤; ٭ٕ ٖٓاى ػصا٫ٟ 

املها١ْ ٚايفطٌ َجٌ َا هلاتني اـصًتني املرنٛزتني يف اؿدٜح َجٌ: اؾٗاد ٚايػٗاد٠ 

 ٚايتفك٘ يف ايدٜٔ ٚغرٖا.

ٚمما ٜ٪ند ذيو قٍٛ ابٔ سذس: "٫ٚ ًٜصّ َٔ اؿدٜح أفط١ًٝ املكسٟ ع٢ً ايفكٝ٘، ٭ٕ 

فطٌ ممٔ ٖٛ أععِ إٔ ٜهٕٛ املكسٟ أاملؼاطبني بريو ناْٛا فكٗا٤، ٫ٚ ًٜصّ نريو 

عسٚف ٚايٓاٖٞ عٔ املٓهس; ٭ٕ يف اإلض٬ّ ناجملاٖد، ٚاملسابط، ٚاٯَس باملعٓا٤ّ 

ر، فُٔ نإ سصٛي٘ عٓدٙ أنجس نإ دا٥س ع٢ً ايٓفع املتعدٟ إىل ايػذيو 

 .([67])"أفطٌ
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ثايجُٗا  ٚنإ اؿه١ُٚزٚا١ٜ  ايكسإٓا ِٜٖٛ ظاٖسٙ ايتعازض بني زٚا١ٜ ٚمم

املاٍ، َٚا دا٤ يف اؿدٜجني يفغ "املاٍ" فٝهٕٛ فُٛع اـصاٍ ث٬ث١ أٟ: ايكسإٓ ٚاؿه١ُ ٚ

 ٚيٝظ ث٬خ. اثٓتني

إٜٗاّ  ٚاؿل إٔ يٝظ ٖٗٓا تعازض، فٗرٙ ْعس٠ عذ٢ً; ٭ٕ إَعإ ايٓعس ٜكطٞ بعدّ

ايتعازض، فاؿه١ُ نُا قاٍ مجٗٛز ايعًُا٤: ٖٞ ايكسإٓ، َٚٔ ثِ تهٕٛ اـصاٍ 

 اثٓتني، ٚيٝظ ث٬خ.

 ٗٞ ذنسٕ َا ٜت٢ً عًٝهٔ َٔ آٜات اهلل ٚا)عٓد قٛي٘ تعاىل:  ٜكٍٛ ا٭يٛض

 (.34 –)ا٭سصاب   (ٚاؿه١ُ

 . ([68])"ٚقاٍ مجع: املساد باٯٜات ٚاؿه١ُ ايكسإٓ، ٖٚٛ أٚفل بكٛي٘ ضبشاْ٘"

د ايساغب قٍٛ ابٔ عباع يف آ١ٜ ا٭سصاب ايطابك١ ٚاؿه١ُ: ٖٞ عًِ َزِٜٚٚأ

 .([69])ايكسإٓ ْاضؼ٘ َٚٓطٛػ٘ قهُ٘ َٚتػابٗ٘

 .([70])املساد بٗا ايكسإٓ ٜٚكٍٛ ابٔ سذس: اي٬ّ يف "اؿه١ُ" يًعٗد، ٭ٕٖ

سإٓ نُا دا٤ يف سدٜح أبٞ ٖسٜس٠: املساد بٗا ايك اؿه١ُ"قٛي٘: ٚقاٍ ايعٝين: 

 .([71])"٫ سطد إ٫ يف اثٓتني

مما ضبل ٜتأند يٓا إٔ َع٢ٓ اؿه١ُ يف اؿدٜح ٖٛ ايكسإٓ، َٚٔ ثِ تتشدد 

 ٓتني ُٖا َٓٛٛم ايعدد يف اؿدٜح، ٚبٗرا ٜدفع ايتعازض ٜٚصٍٚ.اـصاٍ يف اث
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ٜٚبك٢ يرنس اؿه١ُ ػصٛص١ٝ يف ٖرا املكاّ، ٖٚٛ إٔ اؿه١ُ ذنست 

 -ب٬ غو-يتشدد ٚتٛضض املكصٛد َٔ ت٠ٚ٬ ايكسإٓ ٚايػسض َٔ ايت٠ٚ٬، فاملكصٛد ا٭مس٢ 

 .ٖٛ تدبس َعاْٞ ايكسإٓ َٚعسف١ عًَٛ٘ ٖٚرا َع٢ٓ َٔ َعاْٞ اؿه١ُ

إذٟا تًتكٞ ايسٚاٜتإ سٍٛ َكصٛد ٚاسد ٖٛ ت٠ٚ٬ ايكسإٓ َع ايعًِ ٚايعٌُ ب٘. ٚيٝظ 

 فسد ت٠ٚ٬ فكط.

ٕ اؿه١ُ تدٍ ع٢ً عًِ دقٝل قهِ ٚايكطا٤ بني ايٓاع ٜٚكٍٛ ايهسَاْٞ: "ِإ

٠، ثِ إٕ يفغ اؿه١ُ إغاز٠ إىل ايهُاٍ ايعًُٞ، ٔ ػ٬ف١ ايٓبٖٛٚتعًُِٝٗ، فإُْٗا َٔ

 .([72])"اٍ ايعًُٞ، ٚبهًُٝٗا إىل ايتهٌُٜٝٚكطٞ إىل ايهُ

بني ايعبازتني ؽايفٟا أٚ تعازضٟا ٖٚٞ قٍٛ  ٕٖأٜ آػس ِٜٖٛ يف ظاٖسٙ ْٓتكٌ إىل َٛضٍع

ُ   زدٌْيف زٚا١ٜ َطًِ:  ايسضٍٛ ايهسِٜ  آْا٤ ايًٌٝ   ٜكّٛ ب٘ فٗٛ  ايكسإٓ   اهلل آتاٙ

آْا٤ ايًٌٝ ٚآْا٤  ٜتًٛٙ   فٗٛ ايكسإٓ  اهلل   آتاُٙ  زدٌْٚيف زٚا١ٜ ايبؼازٟ: ، ([73])ٚآْا٤ ايٓٗاز

 .([74])ايٓٗاز

ٖٛ إٔ  ٜكّٛ ب٘مج١ً: ; ٭ٕ املكصٛد َٔ ٜتًٛٙ، ٚبني ٜكّٛ بْ٘كٍٛ: ٫ ؽايف بني يفعٞ: 

أعِ َٔ تعًُٝ٘ ٜعٌُ ب٘ ًَٛكٟا، ٖٚٛ أعِ َٔ ايت٠ٚ٬، ضٛا٤ نإ يف ايص٠٬ أّ ػازدٗا، ٚ

 ٚاإلفتا٤ ب٘.

ايت٠ٚ٬ َع ايعٌُ ب٘، َٚٔ ثِ ٫ غب١ٗ ؽايف أٚ  فٗٛ ٜتًٛٙٚنريو ايػسض َٔ قٛي٘: 

 تعازض بني ايًفعني.
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 ثِ تتٛاصٌ ب٬غ١ ايٓب٠ٛ يف ٖرا املكاّ َع اؾُع بني املاٍ ٚايكسإٓ ٚاؿه١ُ.

١، ٚأصٌ ايفطا٥ٌ ػازدٖٝا ١ ٚإَٖا داػًَٖٖٝايفط١ًٝ ِإ ٕٖٜكٍٛ ايهسَاْٞ: "ٚاعًِ ٜأ

 .([75])١ املاٍ"١ ايعًِ، ٚأصٌ ايفطا٥ٌ اـازدٖٝايداػًٖٝ

زٚا١ٜ قدَت "َا٫ٟ" ع٢ً "اؿه١ُ"، ٚزٚا١ٜ قدَت "ايكسإٓ" ع٢ً  ًْٕٖٚشغ ٜأ

 "املاٍ".

 ب ايتديٞ َٔ ايػسٜف إىل املػسٚف.فعٓدَا قدّ ايكسإٓ ع٢ً املاٍ فٗٛ َٔ با

ذيو ضٝل يًشض ع٢ً ا٫غتػاٍ  ٕٖٚعٓدَا قدّ املاٍ ٜهٕٛ َٔ باب ايرتقٞ، أٚ ٜأ

بايكسإٓ، فكدّ يف نٌ َا ضٝل ي٘ اؿدٜح، ٚذنس اٯػس بايتبع، أٚ إٔ ذيو ع٢ً ٚد٘ 

 .([76])ايتفٓٔ يف ايتعبر

 يًتععِٝ ٚيًتعُِٝ ٚايػٝٛع; فٝػٌُ َا قٌ َٓ٘ أٚ نجس. َا٫ْٟٚهس ن١ًُ 

 يٝؼسز ايتبرٜس ٚاإلضساف املرَّٛ. يف اؿلٚتعٗس ب٬غ١ ا٫سرتاع يف قٛي٘: 

 ١ ع٢ً قٗس ايٓفظ اجملبٛي١ ع٢ً ايػض، ٚا٫ْتصاز عًٝٗا.يًد٫ي  فطًٛ٘ٚايتعبر بكٛي٘: 

َبايػ١ يف نجس٠ اإلْفام ، ٚأْ٘ ٫ ٜبكٞ َٔ َاي٘ غ٦ٟٝا ، َٚٔ ثِ  ًٖهت٘ٚقٛي٘: 

 ٜطتشل ايػب١ٛ ع٢ً ذيو.
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ٚعُل ايد٫ي١ ٚد٬ٍ  يف اؿل، ٚن١ًُ ع٢ً ًٖهت٘ضًٛ٘ "ٚتأٌَ ن١ًُ 

أْ٘ ميهٔ إٔ جيٛش; ٭ْ٘ اير٣ فٝ٘ ايفعٌ، ست٢ إٕ اؿطد ايرٟ ٫ ٜصض يف غ٤ٞ، ن

 ٜتٓافظ املتٓافطٕٛ.

ٜكط٢ بٗا ٜٚعًُٗا، ٚنٝف دعٌ ايكطا٤ بٗا َكدَٟا ع٢ً تعًُٝٗا; ٭ٕ  -أٜطٟا–ٚتأٌَ 

رٙ ايكطا٤ بٗا أغل َٔ تعًُٝٗا، ٚ٭ْ٘ ٚادب قبٌ تعًُٝٗا، بٌ ٖٛ دص٤ َٔ تعًُٝٗا. ٚضٝاع ٖ

عًُٝٗا، ٖٛ اير٣ دعٌ أثس تعًُٝٓا أثسٟا ع٢ً ت ٜكطٞ عًٝٗاايكاعد٠ اييت دٍ عًٝٗا تكدِٜ 

 .([77])غاسبٟا; ٭ْٓا ْعًِّ بأيطٓتٓا ثِ ْعًِّ اؿه١ُ قبٌ إٔ ْكطٞ بٗا
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 سابعًا: دفع ما يويم التعارض العددي بني:

 أربع كلًو فاسِ يقتلو يف احلل واحلزم حديح: 

 مخس فواسِ يقتلو يف احلل واحلزم وحديح: 

نًٗٔ فاضل ٜكتًٔ يف  أزبْع  ٜكٍٛ :  مسعت زضٍٛ اهللقايت: عٔ عا٥ػ١ 

 .([78]) اؿٌ ٚاؿسّ: اؿدأ٠ ، ٚايػساب ، ٚايفاز٠، ٚايهًب ايعكٛز

بُٝٓا زضٍٛ اهلل يف ص٬ت٘ إذ ضسب غ٦ٟٝا فإذا ٔ طسٜل أبٞ زافع قاٍ: ز٣ٚ ايبصاز َٔ

 .([79])ٖٞ عكسب فكًتٗا، ٚأَس بكتٌ: ايعكسب، ٚاؿ١ٝ، ٚايفاز٠، ٚاؿدأ٠ يًُشسّ

مخظ فٛاضل ٜكتًٔ يف اؿٌ ٚاؿسّ: اؿ١ٝ ،  أْ٘ قاٍ:   عٔ ايٓيب  ٚعٓٗا

 . ٚايػساب ا٭بكع، ٚايفاز٠، ٚايهًب ايعكٛز، ٚاؿدٜا

مخظ  :  :A قايت سفص١ شٚز ايٓيب قاٍ:  عٔ عبدا هلل بٔ عُس 

َٔ قتًٗٔ: ايعكسب ، ٚايػساب، ٚاؿدأ٠، ٚايفاز٠ ،  َٔ ايدٚاب نًٗا فاضل ٫ سسز ع٢ً

 .([80]) ٚايهًب ايعكٛز

سدثٓا أبٛ عٛا١ْ عٔ شٜد بٔ دبر قاٍ: ضأٍ زدٌ ابٔ عُس َا ٜكتٌ ايسدٌ َٔ ايدٚاب 

أْ٘ نإ ٜأَس بكتٌ ايهًب ايعكٛز،   اٍ: سدثتين إسد٣ ْط٠ٛ ايٓيبٖٚٛ قسّ ق

 .([81])-أٜطٟا-ٚايفاز٠ ٚايعكسب، ٚاؿدٜا ، ٚايػساب، ٚاؿ١ٝ قاٍ: ٚيف ايص٠٬ 
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ايدفاع عٔ ايٓفظ ست٢ يف أقدع ا٭َانٔ ٚأطٗسٖا ٖٚٛ يكد أٚدب ايػسع اؿٓٝف 

املطًِ يف سٝات٘ اؿسّ; فأباغ بٛسٞ َٔ ايطُا٤ ع٢ً يطإ ايصادم املعصّٛ: قتٌ َا ٜٗدد 

 عٔ ايٓفظ. أَ ايدٚاب; دفاّع

ٚإذا نإ قتًٗا يف اؿسّ َباسٟا; فإٕ دٛاش قتًٗا يف غرٙ أٚىل، بٓص سدٜح 

 .  اؿٌ ٚاؿسّمخظ فٛاضل ٜكتًٔ يف :   ايٓيب

ٚدا٤ عدد ٖرٙ ايدٚاب اييت أباغ ايػسع قتًٗا َتعددٟا َٚتٓٛعٟا َٚتفاٚتٟا يف ايعدد، فكد 

دا٤ ايعدد أزبعٟا يف أنجس َٔ زٚا١ٜ َس٠ صسحيٟا "أزبع ...." ٚأػس٣ ػاي١ٝ َٔ 

 ايعدد.

ٚدا٤ ايعدد "مخظ" بسٚاٜات َتعدد٠، ٚدا٤ ذنس ايعدد "مخظ" يف صدز نٌ 

 دت أْٛاع املعدٚدات، ٚاػتًفت يف نٌ زٚا١ٜ ع٢ً َا ضٝتطض بعد قًٌٝ.زٚا١ٜ ٚإٕ تعد

ٚإذا نإ اػت٬ف ايعدد يف ايبٝإ ايٓبٟٛ ٜسدع إىل اػت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭شَإ 

ٚا٭غؼاص َٚكتطٝات ا٭َٛز َٚا فٝ٘ َصًش١ ايعباد; فإْ٘ ٫ َٓافا٠ ٫ٚ تعازض بني 

ايعدد يف نٌ زٚا١ٜ ٫ ٜساد ب٘ اؿصس ذنس ايكًٌٝ ٫ ٜٓايف ايهجر; ف ايسٚاٜات; ٭ٕٖ

ٚايكصس، َٚٔ ثِ ٫ ٜصض ايٛقٛف عٓد عدد َعني دٕٚ اٯػس; ٭ٕ ذيو ٜعد قصٛزٟا يف 

ايفِٗ ٜرتتب عًٝ٘ فٛض٢ يف ايفت٣ٛ; ْعسٟا يًعذ١ً ٚعدّ ايرتٜح ٚايتدقٝل يف فِٗ ايكط١ٝ 

 بأنًُٗا َٔ ػ٬ٍ تتبع فُٛع ايسٚاٜات يف املٛضٛع ايٛاسد.
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، ضٓذد َا ٜصٌٜ ايًبظ ٚايػُٛض ٚحيٌ َا ايٓعس ٚأَعٓاٙ يف نٌ زٚا١ٕٜ ٚإذا دقكٓا

 أغهٌ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١.

فُٛع ايسٚاٜتني اييت ذنست ايعدد "أزبعٟا ضٛا٤ نإ َصسسٟا بايعدد "أزبع"  فإٕٖ

 أّ نإ ػايٟٝا َٓ٘; دا٤ املعدٚد ضتٟا ٚيٝظ أزبعٟا.

٠، ٚايػساب، ٚايفاز٠، فكد ذنست ايسٚا١ٜ اييت صسست بايعدد "أزبع" اؿدأ

 ٚايهًب ايعكٛز.

يف ص٬ت٘ إذ ضسب غ٦ٟٝا فإذا ٖٞ عكسب   ٚايسٚا١ٜ ا٭ػس٣: بُٝٓا زضٍٛ اهلل

 . ([82])فكتًٗا، ٚأَس بكتٌ ايعكسب، ٚاؿ١ٝ، ٚايفاز٠، ٚاؿدأ٠ يًُشسّ

فايسٚا١ٜ ا٭ٚىل ػًت َٔ ذنس ايعكسب ٚاؿ١ٝ، ٚاتفكت ايجا١ْٝ َع ا٭ٚىل يف 

فٝصس اجملُٛع ضتٟا ٖٚٞ: اؿدأ٠، ٚايػساب، ٚايفاز٠، ٚايهًب  ،ذنس: ايفاز٠ ٚاؿدأ٠

 ايعكٛز، ٚايعكسب، ٚاؿ١ٝ.

، ٚيٝظ ٚيٛ تأًَٓا نريو ايسٚاٜات اييت ْصت ع٢ً ايعدد "مخظ"; لد إٔ املعدٚد ضتٟا

 مخطٟا ٖٚٞ: ايعكسب ، ٚايفاز٠ ، ٚايهًب ايعكٛز، ٚايػساب ا٭بكع، ٚاؿدأ٠ ، ٚاؿ١ٝ.

أػسد٘ َطًِ عٔ غٝبإ عٔ  ٚبريو ٜتفل ٖرا ايعدد "ضت" َع َا دا٤ يف سدٜٕح

سدثتين "أبٞ عٛا١ْ ٚيفع٘: "ضأٍ زدٌ ابٔ عُس َا ٜكتٌ ايسدٌ َٔ ايدٚاب ٖٚٛ قسّ؟ فكاٍ: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=28fd07uft32cf#_ftn82


 -58- 

يعكسب، ٚاؿدأ٠ ْ٘ نإ ٜأَس بكتٌ ايهًب ايعكٛز، ٚايفأز٠ ، ٚاأ  إسد٣ ْط٠ٛ ايٓيب

 .([83])"-أٜطٟا-قاٍ: "ٚيف ايص٠٬ ٚايػساب، ٚاؿ١ٝ"، 

ٓٗا ذنست "ايطبع" ٚقد دا٤ت زٚا١ٜ أػس٣ ذنست فٝٗا ايدٚاب "ضتٟا"، ٚيه

 س بكتًٗا "ضبعٟا".شٜاد٠ عُا ذنس يف ايسٚاٜات ايطابك١; فٝصر بريو عدد ايدٚاب اييت أَ

عٔ   نُا دا٤ ذنس "ايطبع" يف زٚا١ٜ ايرتَرٟ َٔ سدٜح أبٞ ضعٝد

ٜكتٌ احملسّ: ايطبع ايعادٟ، ٚايهًب ايعكٛز، ٚايفاز٠، ٚايعكسب، ٚاؿدأ٠،  قاٍ:   ايٓيب

 .([84]) ٚايػساب

ا ضبل ذنسٙ ُٖٓد ابٔ ػصمي١ ٚابٔ املٓرز شٜاد٠ َعٔع  ٚيف سدٜح أبٞ ٖسٜس٠

ايعكسب، ٚاؿ١ٝ، ". ٖٚٞ: ([85]); فٝصر ايعدد بٗرا ا٫عتباز "تطعٟا"""اير٥ب، ٚايُٓس

 ٚايفاز٠، ٚاؿدأ٠، ٚايػسب ا٭بكع، ٚايطبع، ٚاير٥ب، ٚايهًب ايعكٛز، ٚايُٓس".

ٚمما ٜ٪ند ع٢ً إٔ ايعدد ٫ ٜكف عٓد ٖرا اؿد; اتفام مجٗٛز ايعًُا٤ ع٢ً إؿام غر 

د املرنٛز٠ يف ايسٚاٜات ايطابك١ بٗا يف ٖرا اؿهِ; يهْٛٗا َ٪ذ١ٜ أٚ ٖرٙ ا٭عدا

 يهْٛٗا مما ٫ ٜ٪نٌ، فٝذٛش قتٌ نٌ َ٪ذ َعتد كٝف َجٌ: ا٭ضد، ٚايفٗد، ٚغرٖا.

ٔ نإ ا٭ذ٣ ٚايعدٚإ فٝ٘ طبعٝا َتأص٬ٟ ضاع يف ذيو: دٛاش قتٌ نٌ ََٚا٭

 فٝ٘، فٝدػٌ فٝ٘ نٌ َٔ نإ نريو.
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ٟٗٚقاٍ اإلَاّ ايٓٛ ٛاش قتًٗٔ يف اؿٌ ٚاؿسّ ٚاتفل مجاٖر ايعًُا٤ ع٢ً د": ٚ

 .([86])"اّ.ٚاتفكٛا ع٢ً أْ٘ جيٛش يًُشسّ إٔ ٜكتٌ َا يف َعٓأٖٚاإلسس

طر ايهًب ايعكٛز اير٣ أَس بكتً٘ يف ٚيف ض٤ٛ ذيو قاٍ اإلَاّ َايو يف تف

ا عًِٝٗ ٚأػافِٗ َجٌ: ا٭ضد، ٚايُٓس، ٚايفٗد، َداع َٚعنٌ َا عكس ايٖٓ ٕٖاؿسّ: "ِإ

 .([87])ٚاير٥ب، فٗٛ ايهًب ايعكٛز"

ايًِٗ  :   َجٌ: ا٭ضد داػٌ يف مج١ً ايهًب ايعكٛز; قٍٛ ايٓيب ٕٖد ٜأٚمما ٜ٪ن

 .([88]) ضًط عًٝ٘ نًبٟا َٔ ن٬بو، فكتً٘ ا٭ضد

أزبع" أٚ ايعدد "مخظ"; ٭ٕ ايعدد مما ضبل ٜتطض يٓا عدّ صش١ ايٛقٛف عٓد ايعدد "

سصس ايعدد يف   فُٝٗا غر ساصس ٚغر َكصٛد يرات٘; إذ يٛ إٔ قصد ايسضٍٛ ايهسِٜ

"أزبع" أٚ يف "مخظ"; يتعني ستُٟا إٔ ٜهٕٛ املعدٚد َٔ ايدٚاب اييت أَس بكتًٗا نريو 

٠. فإذا ٖٛٓايف ب٬غ١ ايٓبٖرا ُٜ "أزبع" أٚ "مخظ"، أٚ نُا سدد ايسضٍٛ ايهسِٜ; ٭ٕٖ

س يريو; نإ املكصٛد ؼدٜد ايعدد يف "أزبع" أٚ يف "مخظ" ٚدا٤ املعدٚد غر ساص

، ٚساغا إٔ ٜهٕٛ ا٭َس نريو يف سل أبًؼ ايبًػا٤ ٚأفصض ٜعد ذيو تعازّضا ٚتٓاقّطا

 ايفصشا٤ اير٣ ٫ ٜٓٛل عٔ اهل٣ٛ.

تِٖٛ  َٚٔ ثِ ٜتأند يٓا باؿذ١ ايداَػ١ عدّ إزاد٠ اؿصس ٖٓا، َٚٔ ثِ ٜدفع

 ايتعازض ٜٚصٍٚ.
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ذا نإ ايعدد غر ساصس ٚغر َكصٛد يرات٘ فًُاذا ذنس ايعدد قد ٜفسض ض٪اٍ; ِإ

 "أزبع"، ثِ ذنس ايعدد "مخظ" ٚضت؟

ٜساع٢ ا٭سٛاٍ َٚكتطٝاتٗا، ٜٚساع٢   ْكٍٛ نُا ٖٛ َكسز َٚعسٚف إٔ ايسضٍٛ

َعني، ثِ ٜعًِ بعد ذيو عكٍٛ املؼاطبني; فكد ٜبدٚ ي٘ أَٛز يف أٍٚ ا٭َس فٝكطٞ فٝٗا بعدد 

 بعًِ إهلٞ; فٝكطٞ بعدد أنرب َٔ ٚاقع سٝا٠ ا٭١َ ٚب٦ٝتٗا.

فكد ذنس ايعدد "أزبع" أ٫ٟٚ، ثِ تبني ي٘ إٔ غر ٖرٙ ا٭زبع ٜػرتى َعٗا يف 

اؿهِ. فرنس اـُظ، ثِ تبني ي٘ بعد ذيو إٔ غر اـُظ ٜػرتى َعٗا يف 

 "ضبع"، ٚيف غرٖا.ا"، ٚنريو ٜكاٍ يف "ضت" ٚيف اؿهِ، فرنس "ضّت

ْٚطٝف إىل َا ضبل إٔ إباس١ قتٌ ا٭نجس ٜدٍ ع٢ً ثبٛت اؿهِ يف ا٭قٌ، َٚٔ 

ثِ ٜتأند عدّ ايتعازض. ٜٚتأند أٜطٟا عدّ صش١ سصس قتٌ نٌ َ٪ٕذ َٔ ايدٚاب 

 يف عدد َعني.

ع٢ً ايعدد: "أزبع"، ٚايعدد: "مخظ"، ٚ"ضت";   ٚاقتصاز ايسضٍٛ ايهسِٜ

 س أذ٣، ٚأقٛاٖا فتهٟا باإلْطإ َٔ غرٖا.٭ْٗا أغد ضسزٟا، ٚأنج

ٚنريو ٖٞ أنجس كاي١ٛ يًٓاع، َٚٔ ثِ ٜعِ أذاٖا، ٜٚك٣ٛ ػٛسٖا; فتهٕٛ 

 أنجس تٗدٜدا ؿٝا٠ اإلْطإ َٚعاغ٘، ٚهلرا عذٌ برنسٖا.
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يًٓفظ فٛاضل، ٚيفع١ "ايفطل" غر قبب١  ًْٚشغ يف ن٬ّ ايٓب٠ٛ ٚصف ايدٚاب بأْٗا

اع١، ٚنإٔ ٖرٙ ايدٚاب املرنٛز٠ ازتهبت إمثٟا ععُٟٝأ امل٪١َٓ ٭ْٗا تٛسٞ بايبػ

٫ ؟ أيٝطت ٖرٙ   اَُٚدسَٟا نبرٟا اضتشكت عًٝ٘ إٔ تس٢َ ب٘ نايفطام َٔ ايبػس.، ٚٔي

 ايدٚاب َ٪ذ١ٜ تٗدد سٝا٠ ايبػس؟ ٚػعًِٗ غر آَٓني ع٢ً أْفطِٗ. 

ٌ ٚإذا ناْت ا٭سادٜح ٚصفت ٖرٙ ايدٚاب بأْٗا فٛاضل فهٝف باإلْطإ ايعاق

 املهًف؟

ْٗا إغاز٠ َٔ طسف ػفٞ يب٢ٓ ايبػس مجٝعٟا; بإٔ نفٛا أذانِ عٔ ِإ

إػٛاْهِ، ٚأسكٓٛا دَا٤نِ، ٚنْٟٛٛا عباد اهلل إػٛاْٟا; ست٢ ٫ تهْٛٛا َٔ 

 ايفاضكني.

 ٚأصٌ ايفطل: ٖٛ اـسٚز عٔ ايٛاع١ ٚا٫ضتكا١َ.

 تكٍٛ ايعسب: فطكت ايسطب١ عٔ قػسٖا : إذا ػسدت.

٢ ايفأز٠ فٜٛطك١، تصػر فاضك١ ـسٚدٗا عٔ دشسٖا ع٢ً ٚيف اؿدٜح: أْ٘ مس

 ايٓاع ٚإفطادٖا.

ٜكٍٛ صاسب ايًطإ: "ٚإمنا مسٝت ايدٚاب فٛاضل ع٢ً ا٫ضتعاز٠ ـبجٗٔ، ٚقٌٝ 

 .([89])"ـسٚدٗٔ عٔ اؿس١َ يف اؿٌ ٚاؿسّ، أٟ: ٫ سس١َ هلٔ
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ٟٗ فطُٝت ٖرٙ فٛاضل ـسٚدٗا باإلٜرا٤ ٚاإلفطاد عٔ طسٜل َععِ ": ٜٚكٍٛ ايٓٛٚ

اؿٝٛإ يف ؼسِٜ قتً٘ يف اؿسّ  ايدٚاب، ٚقٌٝ ـسٚدٗا عٔ سهِ

 .([90])"ٚاإلسساّ

نُا ًْشغ ٚصف ايػساب با٭بكع يف بعض ايسٚاٜات، ٚدا٤ ًَٛكٟا دٕٚ ٚصف يف 

بعطٗا، ٖٚٓا حيٌُ املًٛل ع٢ً املكٝد، فٝهٕٛ اؿهِ ػاصٟا با٭بكع اير٣ يف ظٗسٙ 

ٚبٛٓ٘ بٝاض، ٖٚٛ اير٣ ٜأنٌ اؾٝف، ٖٚٛ أغد أذ٣، ٚإٔ ٖرا ايٓٛع ٜبتدأ با٭ذ٣ دٕٚ 

 غرٙ.

ذا ثبت بايديٌٝ ايكاطع ٚايربٖإ ايطاطع إٔ ْٛعٟا آػس َٔ ايػسبإ ًٜشل ا٭ذ٣ باإلْطإ فإ

ٜٚفتو ب٘ ٜٚٗدد سٝات٘; فإْ٘ ٜأػر سهِ ا٭بكع يف إباس١ قتً٘; ملا عًٝ٘ مجٗٛز ايعًُا٤ يف 

 إؿام غر ٖرٙ ايدٚاب بٗا يف ٖرا اؿهِ.

ُٗا ٜدبإ ع٢ً ا٭زض; ٚإمنا ذنس ايػساب ٚاؿدأ٠ َع ايدٚاب ُٖٚا طا٥سإ; ٭ْ

 ٚنريو َٔ باب ايتػًٝب.

ٟٗا َعٚأَٖ : "ٚقاٍ مجٗٛز ايعًُا٤: يٝظ املساد بايهًب ٔ ايهًب ايعكٛز فٝكٍٛ ايٓٛٚ

ايعكٛز ؽصٝص ٖرا ايهًب املعسٚف; بٌ املساد ٖٛ نٌ عإد َفرتع غايبٟا نايطبع 

 .([91])"ٚايُٓس، ٚاير٥ب ٚايفٗد ٚمٖٛا

 ب٬غ١! ِٔتًو ناْت ب٬غ١ ايٓب٠ٛ َٚا أمجًٗا َٔ 
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 دفع ما يويم التعارض بني.. ثامهًا:

 تفضل صالة الفذ خبمس وعصزيو دردة صالة اجلماعة  :  حديح

 عصزيو دردة تفضل صالة الفذ بسبع وصالة اجلماعة  وحديح: 

ص٠٬ اؾُاع١ تفطٌ ص٠٬ ايفر  ٜكٍٛ:   ْ٘ مسع ايٓيبأٜ  عٔ أبٞ ضعٝد اـدزٟ

 . غُظ ٚعػسٜٔ دزد١

 . ا ٚعػسٜٔ َٔ ص٠٬ ايفرص٠٬ اؾُاع١ تعدٍ مخّط  :١ٕٚيف زٚاٜٖ

ص٠٬ اؾُاع١ تفطٌ ص٠٬ ايفر  قاٍ:   زضٍٛ اهلل ٕٖأٜ عٔ عبدا هلل بٔ عُس 

 . دزد١بطبع ٚعػسٜٔ 

 . ص٠٬ اؾُاع١ أفطٌ َٔ ص٠٬ ايفر بطبع ٚعػسٜٔ دزد١  ٚيف زٚا١ٜ:

يكد سسص اإلض٬ّ ع٢ً ٚسد٠ املطًُني، ٚع٢ً بح زٚغ ايتعإٚ بِٝٓٗ، ٚغسع 

املٛد٠ ٚاحملب١ يف ْفٛضِٗ; فػسع ص٠٬ اؾُاع١ هلِ، ٚػصٗا مبصٜد فطٌ; تسغٝبٟا 

ًٝٗا، بٌ ضاعف ا٭دس ٚايجٛاب ملٔ بهس ٚتػذٝعٟا ع٢ً املطازع١ يف آدا٥ٗا ٚاحملافع١ ع

 ٚاْتعس ايص٠٬، ٚدعٌ ذيو مبٓصي١ ايسباط يف ضبٌٝ اهلل.

ٚتٛازدت ْصٛص عد٠ يف َٝدإ ٖرا ايجٛاب ٚايفطٌ يص٠٬ اؾُاع١ عٔ املٓفسد ف٢ 

 ص٬ت٘.
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"، ٚيف زٚا١ٜ أػس٣: "بطبع ٚدا٤ت ايصٜاد٠ يف زٚا١ٜ، "غُظ ٚعػسٜٔ دزد١

 ."ٚعػسٜٔ

 بني ٖرٙ ايسٚاٜات تٓافٟٝا ٚتعازضٟا. ٕٖأٜ ٚقد ٜتِٖٛ ٚاِٖ

١ فٝ٘ أْ٘ ٫ ٜٛدد تعازض بني ٖرٙ ا٭سادٜح، فا٭َس ضٌٗ ٚاؿل اير٣ ٫ َسٜٖ

َٚٝطٛز ملٔ تدبس ٚتتبع ٚٚع٢ َساد ايٓب٠ٛ يف ٖرا ايػإٔ، ٚفِٗ َساَٞ ايطٝاقات 

 َٚكتطٝات ا٭سٛاٍ.

صٛيٝني "ٚقد أيف ا٭صٛيٕٝٛ إٔ ايعدد ٫ َفّٗٛ ي٘ عٓد مجٗٛز ا٭ ٕٖٚنُا ٖٛ َعًّٛ ٜأ

 .([92])ٜكٛيٛا يف نتبِٗ: إٕ ايعدد ٫ َفّٗٛ ي٘، ٖٚٛ قٍٛ ي٘ د٫يت٘ ايتػسٜع١ٝ دٕٚ ْصاع"

، فإذا ثبت ا٭دس ٚايفطٌ يف ذنس ايعدد ا٭قٌ ٫ ٜٓايف ا٭نجس إٕٖٚنريو ٜف

ايعدد ايصا٥د  ٕٖىل ٚآند، أٟ: ٜأِٚٚعػسٜٔ ٜأ ثبٛت ايفطٌ يف مخٍظ ضبع ٚعػسٜٔ; فإٕٖ

 ٜعٛٞ اؿهِ يٮقٌ.

تفطٌ ع٢ً أ١َ اؿبٝب  ِٖيف أٍٚ ا٭َس غُظ ٚعػسٜٔ، ُث  ٘أػرب ْبٖٝ  اهلل ِٕٖإ

ِِايٖس محِٔايٖس ََٔٔ ٌَايفط ٕٖبعد ذيو ٚشاد ايفطٌ إىل ضبع ٚعػسٜٔ، َٚعًّٛ ٜأ ٜهٕٛ  سٝ

 بايصٜاد٠ ٫ بايٓكصإ.

ص٠٬ ايسدٌ يف مجاع١ تصٜد ع٢ً ص٬ت٘ يف بٝت٘، ٚص٬ت٘ يف  زٚا١ٜ:  ٕٖنُا ٜأ

تصٌٜ إٜٗاّ ايتعازض; ٭ٕ ايبطع َٔ ث٬ث١ إىل تطع١ ع٢ً  ([93]) ضٛق٘ بطعٟا ٚعػسٜٔ دزد١
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ا٭زدض، َٚٔ ثِ ٜصدم ع٢ً مخظ ٚعػسٜٔ، ٚع٢ً ضبع ٚعػسٜٔ، فٝصٍٚ بريو ايتٓايف 

 بني ايسٚاٜتني.

ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ: ايصٜاد٠ تسدع إىل اػت٬ف أسٛاٍ املصًني يف ايتبهر ٚاـػٛع 

 ٚسطٔ ا٭دا٤ ٚمتاَ٘ ٚفل َساد ايػسع اؿٓٝف.

أععِ ايٓاع أدسٟا يف ايص٠٬ أبعدِٖ  :  ايديٌٝ ع٢ً ذيو سدٜح ايٓيبٚ

فأبعدِٖ ممػ٢، ٚايرٟ ٜٓتعس ايص٠٬ ست٢ ٜصًٗا َع اإلَاّ أععِ أدسٟا َٔ اير٣ ٜصًٞ 

 .([94]) ثِ ٜٓاّ

٫ٚ َاْع عٓدٟ َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايسأٟ ٖٛ أٚد٘ اٯزا٤ يٛدٛد ايديٌٝ، ٚميهٔ إٔ 

ٜطِ إيٝ٘ ايسأٟ ايكا٥ٌ: بإٔ ايصٜاد٠ ٖٓا ػاص١ بص٠٬ ايعػا٤ ٚص٠٬ ايفذس ؿصٍٛ املػك١ 

 فُٝٗا، ٚؿطٛز ٥٬َه١ ايًٌٝ ٚايٓٗاز يف ص٠٬ ايفذس ػاص١.

فهأمنا قاّ  ٢ ايعػا٤ يف مجاع١ًََّص ََِٔ ١ تديٌ ع٢ً ذيو َجٌ: ٖٚٓاى أسادٜح ْبٜٖٛ

ٌٝ نً٘  . ([95]) ْصف ايًٌٝ، َٚٔ ص٢ً ايصبض يف مجاع١ فهأمنا قاّ اًي

١، ٚايٓكصإ ؾٗسٜٖتهٕٛ ايصٜاد٠ ػاص١ بايص٠٬ ا ٕٖٚقد زدض اؿافغ ابٔ سذس ٜأ

. ٚيطت َع٘ يف ٖرا ايسأٟ يعدّ ([96])١ بكٛي٘: "ٖٚرا ايٛد٘ عٓدٟ أٚدٗٗا"يًص٠٬ ايطسٜٖ

 ٚدٛد ايديٌٝ.
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;ا ٚد٘ قصس أبٛاب ايفط١ًٝ ع٢ً مخظ ٚعػسٜٔٚأَٖ فإٕ املسدع يف  ، أٚ ضبع ٚعػسٜٔ

ى سكٝكتٗا نًٗا، مجًٗا ٠ اييت قصست عكٍٛ ا٭يباب عٔ إدزاسكٝك١ ذيو إىل عًّٛ ايٓبٖٛ

  ٚتفاصًٝٗا.

ادتُاع املطًُني َصٛفني نصفٛف ٠ فُٝا نػفت ب٘ سطس٠ ايٓب٠ٛ ٖٞ: ايفا٥د ٚيعٌٖ

 .([97])رٖاامل٥٬ه١ املكسبني، ٚا٫قتدا٤ باإلَاّ ٚإظٗاز غعا٥س اإلض٬ّ ٚغ
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 دفع تويم التعارض بني  : تاسعًا:

 اإلمياى بضع وستوى شعبة  : حديح

 اإلمياى بضع وسبعوى شعبة  : وحديح

بطع ٚضتٕٛ غعب١، ٚاؿٝا٤ غعب١ َٔ اإلميإ  قاٍ:   ٔ ايٓيبَع ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َع

 . اإلميإ

اإلميإ بطع ٚضبعٕٛ غعب١ ٚاؿٝا٠ غعب١ َٔ قاٍ:   ٔ ايٓيبَع ٔ أبٞ ٖسٜس٠ َعٚ

 . اإلميإ

اإلميإ بطع ٚضبعٕٛ أٚ بطع ٚضتٕٛ  : Aقاٍ:   ٔ أبٞ ٖسٜس٠َعٚ

ؿٝا٤ غعب١ َٔ غعب١، فأفطًٗا قٍٛ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚأدْاٖا إَاط١ ا٭ذ٣ عٔ ايٛسٜل، ٚا

 .([98])اإلميإ

ؼح ٖرٙ ا٭سادٜح ٚؼض ع٢ً ا٫دتٗاد يف ايعباد٠; ست٢ ٜتشصٌ نُاٍ اإلميإ 

، ٜٚٓاٍ ب٘ ايسضا إىل اهلل املٓذٞ صاسب٘ َٔ ايٛقٛع يف املٗايو ٚاملعاصٞ، َٚٔ ثِ ٜكسب٘ 

 نٌ ايسضا.

نُا ٚضشت ا٭سادٜح َساتب اإلميإ، ْٚصت ع٢ً عدد غعب٘ يف اػت٬ف 

 ٚاضض بني ايسٚاٜات. 
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 ٚدا٤ت ن١ًُ "اإلميإ" ٖٓا َعسف١ إلفاد٠ ايتفؼِٝ ٚايتععِٝ َٔ غإٔ اإلميإ،

از إمياْ٘ ٚإلفاد٠ إٔ املكصٛد ٖٛ اإلميإ ايهاٌَ. فبشصٍٛ املطًِ ع٢ً ٖرٙ ايػعب ص

نا٬َٟ، ٚيف ذيو سح ع٢ً ا٫دتٗاد يف اؿصٍٛ ع٢ً ٖرٙ ايدزد١، ٚفصٌ بني مج١ً 

ٚمج١ً "اؿٝا٤ غعب١..." بكصد ايتػسٜو يف اؿهِ، ٚدا٤ بايٛاٚ  –اإلميإ بطع 

 يد٫يتٗا ع٢ً ًَٛل اؾُع.

ٔ باب إط٬م ا٭صٌ ع٢ً ايفسع، فػب٘ اإلميإ ٚقد أطًل اضِ اإلميإ ع٢ً ا٭عُاٍ َٔ

بػذس٠ َجُس٠ ذات فسٚع ٚأغصإ، َٚا نإ هلرٙ ايػذس٠ إٔ ت٪ت٢ مثازٖا إ٫ بط١َ٬ 

 ٚصش١ فسٚعٗا ٚأغصاْٗا.

عب اإلميإ اييت ٚضشت ا٭سادٜح َساتبٗا; فذعًت ٚا٭غصإ ٚايفسٚع ٖٞ ُغ

أفطًٗا ٚأع٬ٖا قٍٛ: ٫ إي٘ إ٫ اهلل. فٗٞ ن١ًُ ايتٛسٝد اييت ٫ ٜصض غ٤ٞ َٔ ايػعب إ٫ 

 بعد صشت٘.

ٚدا٤ت أدْاٖا إَاط١ ا٭ذ٣ عٔ ايٛسٜل. ٚملا ذنس أع٢ً َساتب اإلميإ ٚأدْاٖا; 

 اؿٝا٤ أٚضٛٗا. ٕٖأٜ فِٗ َٔ ذيو 

ٚأفسد اؿٝا٤ بايرنس; ٭ْ٘ اؾايب ٚايداعٞ ـصاٍ اـر، ٚاملاْع َٔ ازتهاب 

 املعاصٞ.

إ٫ عاب٘ ٫ شاْ٘، َٚا اْتصع َٔ غ٤ٞ ٚتأتٞ أ١ُٖٝ اؿٝا٤ يف أْ٘ َا ٚدد يف غ٤ٞ ِإ

 ٚغاْ٘، فإذا فكد اإلْطإ اؿٝا٤ فعٌ املعاصٞ ٚازتهب نٌ قبٝض.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -69- 

 . ِ تطتض فاصٓع َا غ٦تذا ٜيإِ :  ٜٚٛضض ذيو سدٜح ايٓيب

 ايتعسٜف ايًػٟٛ ٚايػسعٞ يًشٝا٤ ع٢ً غ٤ٞ َٔ ذيو. ٍٖٚقد َد

 فاؿٝا٤ يف ايًػ١: اْكباض ايٓفظ عٔ ايكبا٥ض، أٚ تػر ٚاْهطاز ٜعرتٟ اإلْطإ َٔ 

 ػٛف َا ٜعاب ب٘.

ٚيف ايػسع: ػًل ٜبعح ع٢ً ادتٓاب ايكبٝض، ٚميٓع َٔ ايتكصر يف سل ذٟ 

 .([99])اؿل

ٌ اإلميإ ٚملا نإ اؿٝا٤ ضببٟا يف إبعاد صاسب٘ عٔ املعاصٞ ٚايرْٛب; صاز َج

 اير٣ ميٓع صاسب٘ َٔ ايٛقٛع يف املعاصٞ ٚاٯثاّ.

إمنا دعٌ اؿٝا٤ َٔ اإلميإ ٚإٕ نإ أْٖ٘ : ٚعًُا٤ ا٭ثس ساغ اؿدٜحٚذنس ُغ

غسٜص٠; ٭ْ٘ قد ٜهٕٛ ؽًكٟا ٚانتطابٟا نطا٥س أعُاٍ ايرب، ٚقد ٜهٕٛ غسٜص٠، 

فٗٛ َٔ اإلميإ هلرا;  ٚيهٔ اضتعُاي٘ ع٢ً قإْٛ ايػسع حيتاز إىل انتطاب ١ْٝٚ ٚعًِ

 ٚيهْٛ٘ باعجٟا ع٢ً أفعاٍ ايرب، َٚاْعٟا َٔ املعاصٞ.

اؿٞ خياف فطٝش١  ٚأفسد اؿٝا٤ بايرنس; ٭ْ٘ نايداعٞ إىل ضا٥س ايػعب; فإٕٖ

 ايدْٝا ٚفعاع١ اٯػس٠; فٝٓصدس عٔ املعاصٞ ٚميتجٌ ايٛاعات نًٗا.

هٝف ٜهٕٛ ذيو َٔ كاٍ: زب سٝا٤ ميٓع عٔ قٍٛ اؿل أٚ فعٌ اـر، ف٫ٚ ُٜ

 اإلميإ؟
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، بٌ ٖٛ عذص َٚٗا١ْ، ٚتطُٝت٘ سٝا٤ َٔ إط٬م غسعٝ٘ا ذيو يٝظ سٝا٤ّ ٕٖٚاؾٛاب: ِإ

 .(][100)بعض أٌٖ ايعسف، أطًكٛٙ فاشٟا ملػابٗت٘ اؿٝا٤ اؿكٝكٞ

ٚدا٤ عدد غعب اإلميإ َتفاٚتٟا بني ايسٚاٜات َا بني: "بطع ٚضتٕٛ"، ٚ: "بطع 

 ٚضبعٕٛ" َع عدّ ايتٓايف بُٝٓٗا.

ٚقد زدض بعض أٌٖ ايعًِ زٚا١ٜ "بطع ٚضتٕٛ"، ٚبعطِٗ زدض زٚا١ٜ "بطع 

  ٚضبعٕٛ".

 يهٔ ٫ أز٣ ٚدٗا ٫ٚ فا٥د٠ هلرا ايرتدٝض َاداَت ايسٚاٜات نًٗا صشٝش١.

ِٖٛ ٖرا ا٫ػت٬ف يف عدد غعب اإلميإ تعازضٟا; ٚيهٔ ٜدفع ٖرا ٚقد ٜ

 ايتِٖٛ مبا تكسز عٓد أٌٖ ايعًِ مبا ٜأتٞ:

 إٕ ذنس ايعدد ا٭قٌ ٫ ٜٓايف ايعدد ا٭نجس. أ٫ٟٚ:

: أػرب أ٫ٟٚ ببطع ٚضتني"، ثِ أعًِ بايصٜاد٠ فأػرب بٗا بعد ذيو  إٕ ايسضٍٛ ثاْٟٝا:

 ببطع ٚضبعني.

اؿصس عكٝك١ ايعدد، ٚيهٔ املساد ٖٛ ايتهجر دٕٚ ايتعدٜد، نُا يف مل ٜسد  ثايجٟا:

 ٚيٛ أزاد ايسضٍٛ ايهسِٜ (، 80 -)ايتٛب١ (َس٠ هلِ ضبعنَي تطتػفِس ِٕإِ)قٛي٘ تعاىل: 

 بِٗ.ُٜايتشدٜد مل  
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ٚايعسب تطتعٌُ ايطبعني نجرٟا يف باب املبايػ١، ٚع٢ً ٖرا ايكٍٛ تهٕٛ غعب 

 جستٗا، َٚٔ ثِ ٜصعب سصسٖا يف عدد َعني.اإلميإ ٫ ْٗا١ٜ هلا يه

ٚايط١ٓ تطعٟا  بعض ايعًُا٤ عصس غعب اإلميإ فٛددٖا يف ايكسإٓ َفٚقد تهًَّ

 يف ايهتاب ٚايط١ٓ.  ٖرا ايعدد ٖٛ َساد ايٓيب ٕٖٚضبعني، ٚظٔ ٜأ

صعٛب١، ثِ ٫ ًٜصّ َعسف١ أعٝاْٗا ع٢ً ايتفصٌٝ،   ذيو َساد ايٓيب ٚزد عًٝ٘ بإٖٔ

 يف دٌٗ ذيو يف اإلميإ; إذ أصٍٛ اإلميإ ٚفسع٘ َع١ًَٛ قكك١. ٫ٚ ٜكدغ

إٕ مل ْعسف أعٝإ مجٝع أفسادٙ، ٖرا ايعدد ٚادب جيب عًٝٓا اإلميإ ب٘، َٚ ٚاإلميإ بإٖٔ

 .([101])نُا ْ٪َٔ بامل٥٬ه١ ٚإٕ مل ْعسف أعٝاِْٗ ٚأمسا٤ِٖ

ٓتفٞ إٜٗاّ ايتعازض بني ايسٚاٜات، ٚأدٝب ع٢ً َػهٌ ٖرا اؿدٜح، ٚبريو ُٜ

ٚيهٔ ايتعازض يف ا٭فٗاّ   ٚساغا إٔ ٜهٕٛ تعازضٟا قد ػسز َٔ بني غفيت ايٓيب

ٍّ زاى مبا ٜٓبػٞ إٔ ٚإد ٚايعكٍٛ اييت تطتكبٌ ٖرٙ ا٭عداد ع٢ً غر َساد ايٓب٠ٛ، ٚع٢ً غر ٚع

 ٜهٕٛ عًٝ٘ اؾُع بني ايسٚاٜات.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://us.mg4.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=28fd07uft32cf#_ftn101


 -72- 

 

 تعقيب وخامتة

 ٟٓف٢ ايبٝإ ايٓبٛ ٟددبعد ٖرٙ املعاٜػ١ املُتع١ ٚاملفٝد٠ َع مناذز يًرتنٝب ايع

ثبت بايديٌٝ ايكاطع  ;ِٖ ظاٖسٖا َا ٜفٝد ايتعازضِٚاػتًفت فٝٗا ا٭عداد صساس١، ٜٚأ اييت

 ٖرٙ ا٭سادٜح.ٚايربٖإ ايطاطع عدّ ٚدٛد تعازض بني 

قد عصِ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ ايتعازض ْٚصٖ٘ عٔ نٌ  Tٚإذا نإ اهلل 

ٍّ ٭ْٗا ;١ ايػسٜف١ َٔ ايتعازضنريو عصِ ا٭سادٜح ايٓبٜٖٛ ;ْكص َجًُا  R اهلل ََٔٔ بٛس

 ا.نإ ايكسإٓ ٚسٝ٘

 ايٓيب٭عداد ٚتبآٜٗا نإ بطبب َساعا٠ اػت٬ف ا ٕٖأٜ ٔع ٚنػف ايبشح

 متا٥د٠ ا٭فسٝح اي َٔ اطبني ٚأسٛاٍ ايطا٥ًني، فرنس َا ًٜٝل بِٗ٭سٛاٍ املؼ 

 هلِ، ٚيٝظ املساد اؿصس ف٢ نٌ ساي١ بعٝٓٗا. ٌُٚا٭ن

فبعطٗا جيٝب عٔ  ،َتفسق١ ٚأسٛاٍ كتًف١ َٚتبا١ٜٓ ١ٓتعدد ايسٚاٜات ٚزد ف٢ أشَ ٕٖإَِٚ

طب َا تٛضٝض ٚتصشٝض، ٚبعطٗا ع ىلإ ض٪اٍ، ٚبعطٗا ٜهػف عٔ ساي١ َع١ٓٝ ؼتاز

 . ٘ب ؼربدد ي٘ َٔ ايعًِ فٝذٜت

. ايتعازض ع٢ً َا تكسز عٓد أٌٖ ايعًِ ٙعتُد ايبشح ف٢ دفع َا ِٜٖٛ ظاٖسا ٚقد

 املتعًك١ بايرتنٝب ايعددٟ. ٜتِ ايدفع َٔ ػ٬ٍ َفّٗٛ د٫٫ت ا٭يفاظ ٚضٝاقاتٗا نُا
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ا عٓدَا ٜهٕٛ ا٭َس َٓصّب ٜأتٞ تكدِٜ ايعدد إٔ عٔ -أٜطٟا- نػف ايبشحٚ

 .٬ّهف٢ أٍٚ اي ب٘  ٞفٝأت ،٢ تٛضٝض ايعددعً

 .أ٫ٟٚ ٞ باملعدٚدٜأت ;ا باملعدٚدُّتام َٗٝٚعٓدَا ٜهٕٛ ايػسض ٚايط

اير٣ دا٤ َععُٗا ف٢ ضٝام اإلمجاٍ  ٟنػف ايبشح عٔ ب٬غ١ ايرتنٝب ايعددٚ

 ٌٝ.صٚايتف

 ١ أػس٣ َجٌ:ب٬غٖٝ نُا نػف ايبشح عٔ أٍَٛز

 ٔٚأضًٛب ٚأضًٛب ايػسط ،أضًٛب ايكصسع٢ً  ٟٓا٤ بعض صٝؼ ايرتنٝب ايعددب ،

 ا٫ضتفٗاّ.

 ٛاإلمجاٍفصت يف ٟتعاْل ايكسإٓ َع ايبٝإ ايٓب ٌٝ. 

 ع٢ً ايتعذٌٝ ببٝإ سهِ غسع ٟايرتنٝب ايعدد صٝؼ د٫ي١ بعض.ٞ 

 ُٖٝا أضاّض ٟايبٝإ ايٓبٛ ذنس  ٚاملتعًِ، ١ تتعًل بايعامل١ ٚايرتبَٜٖٛٔ ا٭ضظ ايتعًٝ

اْتكا٤  ٚبٝإ أثسُٖا يف ،أنٝد ق١ُٝ ايط٪اٍ ٚاؾٛابٚنٝف١ٝ اؿٛاز بُٝٓٗا، ٚت

 املعسف١ ٚمتشٝصٗا.

  

 !ٚأعإَ َسٖطَٜ ٟايرهللٔ  ٚاؿُُد
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 اهلوامض:

ؼكٝل: قب ايدٜٔ  28-27صعع1بٔ إمساعٌٝ ايبؼازٟ دعاؾاَع ايصشٝض ٭بٞ عبد اهلل قُد  ([1])

فتض ايبازٟ غسغ صشٝض ايبؼازٟ  -ٖع1400ايٛبع١ ا٭ٚىل  -ايكاٖس٠ -املهتب١ ايطًف١ٝ-ٚآػسٕٚ

–ايكاٖس٠  -داز ايسٜإ يًرتاخ -ؼكٝل: قُد ف٪اد عبد ايباقٞ -111صع ٫1بٔ سذس ايعطك٬ْٞ دع

 َع.1987-ٖع1407ايٛبع١ ايجا١ْٝ 

 1424/2002 2ؼكٝل قُد عٕٝٛ ايطٛد ط 83ٜٓعس ايفسٚم ايًػ١ٜٛ ٭بٞ ٬ٍٖ ايعطهسٟ ص ([2])

 ٚاملفسدات يف غسٜب ايكسإٓ يًساغب ا٭صبٗاْٞ َاد٠:أٟ. نتاب -داز ايهتب ايع١ًُٝ برٚت

 اؾُٗٛز١ٜ.

 -بتصسف داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ برٚت_147صع 1( صشٝض ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ دع[3])

 ّ.1981-ٖع1401 2ط

ّ داز ايسٜإ 1987-ٖع1407ايٛبع١ ايجا١ْٝ  113صع 1( فتض ايبازٟ بػسغ صشٝض ايبؼازٟ دع[4])

 يًرتاخ ع ايكاٖس٠.

 ( يطإ ايعسب َاد٠: ْفل طبع١ داز املعازف.[5])

 بتصسف. -149ص 1( غسغ صشٝض ايبؼازٟ يًهسَاْٞ دع[6])

 ( املفسدات يف غسٜب ايكسإٓ َاد٠: ْفل.[7])
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ايرتاخ ايعسبٞ  داز إسٝا٤ 222صع 1( ْعس عُد٠ ايكازٟ غسغ صشٝض ايبؼازٟ يإلَاّ ايعٝين دع[8])

 برٚت.

 .112صع  1ظ ٜٚٓعس فتض ايبازٟ دع 147صع  1( ْعس صشٝض ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ دع[9])

ظ ؼكٝل قُد ف٪اد عبد ايباقٞ. َٛبع١ داز إسٝا٤ 108اؿدٜح  78صع1( صشٝض َطًِ دع[10])

 ايهتب ايعسب١ٝ.

ؼكٝل 20،19ظ ٚكتصس صشٝض َطًِ صع129 -128ٚاؿدٜجإ زقِ  85، صع1ل دع( ضاب[11])

 داز ايهتب ايع١ًُٝ برٚت. -أمحد مشظ ايدٜٔ

برٚت يبٓإ -ز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞبتصسف دا -47صع 2( صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع[12])

 بدٕٚ.-ايٛبع١ ايسابع١

 .151صع  1( صشٝض ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ دع[13])

 َهتب١ اٯداب. 18صع 4( اإلٜطاغ ع٢ً ايبػ١ٝ دع[14])

ٞ داز إسٝا٤ ايهتب ؼكٝل: قُد ف٪اد عبد اهلل ايباق 78صع1( صشٝض َطًِ دع[15])

 ايعسب١ٝ.بدٕٚ

 .85صع1( صشٝض َطًِ دع[16])

( املفِٗ ملا أغهٌ َٔ تًؼٝص نتاب َطًِ يإلَاّ اؿافغ أبٞ ايعباع أمحد بٔ عُس [17])

 2دَػل ط _داز ابٔ نجر_ؼكٝل:قٞ ايدٜٔ دٜب ٚآػسٕٚ 251صع 1ايكسطيب دع

_1420/ٙ1999.ّ 
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 .48صع2( صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع[18])

 .221صع 1،ٜٚٓعس عُد٠ ايكازٟ يًعٝين/ دع151صع 1( صشٝض ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ دع[19])

ظ كتصس صشٝض 632داز اؾٌٝ برٚت. ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع 29صع 4( صشٝض ايبؼازٟ دع[20])

 ّ.1999ٖع/1419دَػل/برٚت  2داز ابٔ نجر ط 579َطًِ يًشافغ املٓرزٟ صع

داز إسٝا٤ ايهتب  -ؼكٝل قُد ف٪اد عبد ايباقٞ 208صع1( املٛطأ يإلَاّ َايو بٔ أْظ دع[21])

 ايكاٖس٠.بدٕٚ -اؾُاي١ٝ -ايعسب١ٝ

 .629( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[22])

 .582( كتصس صشٝض َطًِ [23])

 .582ظ صع 629( ايطابل صع[24])

 .582ظ كتصس صشٝض َطًِ 629( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[25])

 .581( كتصس صشٝض َطًِ صع[26])

 .757صع3( املفِٗ ملا أغهٌ َٔ تًؼٝص نتاب َطًِ دع[27])

 .52صع6( فتض ايبازٟ دع[28])

داز ايفهس يًٛباع١  230ظ 229 2ايصػر يًع١َ٬ قُد املٓاٟٚ دع ( فٝض ايكدٜس غسغ اؾاَع[29])

 ٚايٓػس.

 .128-127صع 14( عُد٠ ايكازٟ يًعٝين دع[30])
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 .699( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[31])

 .473كتصس صشٝض َطًِ صع ([32])

 ( ٜٓعس أضاع ايب٬غ١ َٚفسدات ايساغب َاد٠ "ػفل".[33])

 .488صع  5َطًِ دع ( املفِٗ ملا أغهٌ َٔ تًؼٝص نتاب[34])

 برٚت. -داز ايهتب ايع١ًُٝ -ؼكٝل أمحد مشظ ايدٜٔ 472( كتصس صشٝض َطًِ صع[35])

 .52صع 7( ايهٛنب ايدزاز٣ بػسغ صشٝض ايبؼازٟ دع[36])

 .13صع 8ظ ٚعُد٠ ايكازٟ دع117صع 10( فتض ايبازٟ دع[37])

 .9صع 8( عُد٠ ايكازٟ دع[38])

 .674-673( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[39])

املهتب١  432صع 5( َػها٠ املصابٝض َع غسس٘ َسقا٠ املفاتٝض يًؼٛٝب ايتربٜصٟ دع[40])

 )اإلْرتْت(.-غبه١ املعًَٛات-اإلض١َٝ٬

 .223صع 1( صشٝض َطًِ دع[41])

 102-101( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[42])

 120ظ ٚكتصس صشٝض َطًِ صع223صع 1( صشٝض َطًِ دع[43])

 .352صع 10( فتض ايبازٟ دع[44])

 .102-101( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[45])
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 .575صع 3ؿني دع( ديٌٝ ايفا[46])

 .350-349صع 10( فتض ايبازٟ دع[47])

 .6( كتصس صشٝض َطًِ صع[48])

 .293صع 1ظ ٚعُد٠ ايكازٟ دع199صع 1( ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ دع[49])

 .155- 154صع 1( املفِٗ ملا أغهٌ يًكسطيب دع[50])

 .155صع 1( ايطابل دع[51])

 .150صع 1ظ ٚفتض ايبازٟ دع282صع 1( عُد٠ ايكازٟ دع[52])

 .156- 155صع 1( املفِٗ ملا أغهٌ دع[53])

 .293صع 1ظ عُد٠ ايكازٟ دع 151صع 1( فتض ايبازٟ دع[54])

ايٛبع١ ا٭ٚىل  -بتصسف 241ظ 240( غسغ أسادٜح َٔ صشٝض ايبؼازٟ د/قُد أبٛ َٛض٢ صع[55])

 ايكاٖس٠.-ّ َهتب١ ٖٚب١ 2001-ٙ 1421

 .238( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع [56])

 .1187( كتصس صشٝض َطًِ صع [57])

 .118، صع 1( َفسدات ايساغب دع [59])

 .57، صع 2( عُد٠ ايكازٟ دع[60])

 .201، صع  1ٟ دع ( فتض ايباز[61])
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 .57، صع2عُد٠ ايكازٟ دع ([62])

 يطإ ايعسب َاد٠ : غبط. ([63])

، 2د. َٛض٢ ٫غني ، داز ايػسٚم ط 7، صع4، املٌٓٗ اؿدٜح دع 201، صع 1فتض ايبازٟ دع  ([64])

 ّ.2001 -ٖع 1423

 .535 - 533، صع 6دعاملفِٗ  ([65])

ؼكٝل  637ؿدٜح ٭ب٢ ايبكا٤ ايعهربٟ صع إؼاف اؿجٝت بإعساب َا ٜػهٌ َٔ أيفاظ ا ([66])

 .بدٕٚ -ايكاٖس٠  –قُد إبساِٖٝ ضًِٝ، َهتب١ ابٔ ضٝٓا 

 .9،  8، صع 4ْك٬ٟ عٔ نتاب: املٌٓٗ اؿدٜح د. َٛض٢ ٫غني دع ([67])

 .30، صع 22تفطر زٚغ املعاْٞ دع ([68])

 .128، صع  1ت ايساغب دعَفسدا ([69])

 .201، صع  1فتض ايبازٟ ط ([70])

 .57، صع2عُد٠ ايكازٟ، دع ([71])

 .43، صع 2ايبؼازٟ، بػسغ ايهسَاْٞ دع ([72])

 .1187كتصس صشٝض َطًِ صع  ([73])

 .238ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع  ([74])

 .43، صع  2صشٝض ايبؼازٟ بػسغ ايهسَاْٞ، دع  ([75])
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 .بتصسف 508، صع  2ديٌٝ ايفاؿني دع  ([76])

 .295غسغ أسادٜح َٔ صشٝض ايبؼازٟ د. أبٛ َٛض٢ صع  ([77])

 -ٖع 1417، اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب بايكاٖس٠ 113، صع  8ٟ دع صشٝض َطًِ بػسغ ايٓٛٚ ([78])

 .240ّ ٚكتصس صشٝض َطًِ صع 1996

 .46، صع  4فتض ايبازٟ دع  ([79])

 .113، صع  8صشٝض َطًِ دع  ([80])

 .116، صع 8صشٝض َطًِ دع  ([81])

 .46، صع 4فتض ايبازٟ دع ([82])

ّ ٚفتض 1996 -ٖع 1417ايكاٖس٠  –هتاب ، اهل١٦ٝ ايعا١َ ي116ً، صع 8صشٝض َطًِ دع ([83])

 .43، صع  4ايبازٟ دع

 .183، صع 10عُد٠ ايكازٟ دع  ([84])

 .44، صع4، ٚفتض ايبازٟ دع 180، صع 10عُد٠ ايكازٟ، دع  ([85])

 .112، صع 8صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ، دع ([86])

 .259َٛطأ اإلَاّ َايو ٚغسس٘ تٜٓٛس اؿٛايو يًطٝٛط٢ صع  ([87])

 .48، صع  4، ٚفتض ايبازٟ دع 181، صع 2عُد٠ ايكازٟ دع  ([88])

 .ٓعس يطإ ايعسب، َٚفسدات ايساغب، َٚكاٜٝظ ايًػ١ َاد٠: فطلُٜ ([89])
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 .114، صع 8صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع  ([90])

 .114، صع  8صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع ([91])

، د. قُد زدب ايبَٝٛٞ، داز ايٛفا٤ باملٓصٛز٠، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 225ايبٝإ ايٓبٟٛ صع  ([92])

 ّ.1987 -ٖع 1407

 .190كتصس َطًِ صع  ([93])

 .205 ( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[94])

 .191كتصس صشٝض َطًِ  ([95])

 .156، صع 2فتض ايبازٟ دع ([96])

 .156، صع  2، ٚفتض ايبازٟ دع 259، صع  4عُد٠ ايكازٟ دع  ([97])

. كتصس صشٝض 6،  3صع  2ٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع ، صش27 ( ايً٪ي٪ ٚاملسدإ صع[98])

 .67، صع  1. فتض ايبازٟ دع 31َطًِ، صع 

 .67، صع 1، ٚفتض ايبازٟ دع 129صع  1َفسدات ايساغب، ٚعُد٠ ايكازٟ دع ([99])

ٚفتض ايبازٟ  129/130، صع 1، عُد٠ ايكازٟ دع 5، صع2صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع  ([100])

 .68، صع 1دع

، ٚفتض ايبازٟ 28، صع 1، ٚعُد٠ ايكازٟ دع 4، صع2ٜٓعس صشٝض َطًِ بػسغ ايٟٓٛٚ دع  ([101])

 .68، صع1دع
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 :واملزادعاملصادر أيم 

o ِمة أبي البكاء العهربى، ألفاظ احلديث للعالَّ ًْإحتاف احلثيث بإعساب ما يػهل م

حتكيل حمند إبساٍيه ضليه، مهتبة ابً ضييا ، مصس اجلديدة بالكاٍسة، 

 بدوٌ تازيذ.

o للصخمػسي حتكيل عبدالسحيه حمنود، داز املعسفة بريوت  ،الغةأضاع الب– 

 بدوٌ تازيذ. –لبياٌ 

o بدوٌ. -للػيذ عبداملتعال الصعيدي، مهتبة اآلداب  ،اإليضاح على البغية 

o ٍـ 1401الطبعة األوىل،  –، داز الوفاء امليصوز البياٌ اليبوي، د.حمند زجب البيومي

 و.1891 -

o هلل حمند بً إمساعيل البدازي، حتكيل حمب الديً اجلامع الصحيح ألبي عبد ا

 ٍـ.1400وآخسوٌ، املهتبة الطلفية، الكاٍسة، الطبعة األوىل، 

o َّة ألبي ٍالل العطهسي، حتكيل حمند عيوٌ الطود، داز الهتب العلنية الفسوم اللغوي

 و.2002 –ٍـ 1424بريوت، الطبعة الثاىية 

o غبهة املعلومات  -ىىالهونب الدزازى بػسح صحيح البدازي للهسما

 )اإلىرتىت(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -86- 

o  ،اللؤلؤ واملسجاٌ فينا اتفل عليُ الػيداٌ ، تأليف/ حمند فؤاد عبدالباقى

 -ٍـ 1424الطبعة األوىل،  –السياض  –الطعودية  –مهتبة السغد ، ىاغسوٌ 

 و.2003

o  بدوٌ. -املفسدات يف غسيب الكسآٌ للساغب األصبَاىى، نتاب اجلنَوزية 

o تلديص نتاب مطله لإلماو احلافظ أبي العباع أمحد بً عنس املفَه ملا أغهل م ً

 و.1888 -ٍـ 1420الكسطيب، حتكيل حمي الديً ديب وآخسوٌ ، داز ابً نثري دمػل، 

o تازيذ بدوٌ –طبعة األشٍس   امليَل احلديث ، د. موضى غاٍني الغني. 

o  ،ٍـ 1422امليَل احلديث، د. موضى غاٍني الغني، داز الػسوم ، الطبعة الثاىية

 و.2001 -

o  املوطأ لإلماو مالو بً أىظ، حتكيل حمند فؤاد عبد الباقى ، داز إحياء الهتب

 بدوٌ. -ة بالكاٍسة ة، اجلناليَّالعسبيَّ

o  ، دليل الفاحلني حملند بً عالٌ املهى ، الطبعة األوىل ، داز السياٌ للرتاث

 و.1891 -ٍـ 1401الكاٍسة، 

o يه والطبع املثاىي، للعالمة/ غَاب الديً زوح املعاىى يف تفطري الكسآٌ العظ

 و.1881 -ٍـ 1411األلوضي، داز الفهس، بريوت، لبياٌ، 

o  ،غسح أحاديث مً صحيح البدازي د. حمند أبو موضى، مهتبة وٍبة بالكاٍسة

 و.2001 -ٍـ 1421الطبعة األوىل، 
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o  تازيذ بدوٌ –بريوت  –صحيح البدازي ، داز اجلبل. 

o اىي، داز إحياء الرتاث العسبى، بريوت ، الطبعة صحيح البدازي بػسح الهسم

 و.1891 -ٍـ 1401الثاىية، 

o  صحيح مطله ، حتكيل حمند فؤاد عبد الباقى، مطبعة داز إحياء الهتب العسبية– 

 .تازيذ بدوٌ

o  ،و.1881 -ٍـ 1411صحيح مطله بػسح اليووي، اهليئة العامة للهتاب، الكاٍسة 

o الرتاث العسبى، بريوت ، لبياٌ ، الطبعة  صحيح مطله بػسح اليووي، داز إحياء

 .تازيذ السابعة، بدوٌ

o  عندة الكازي، غسح صحيح البدازي لإلماو العيين، داز إحياء الرتاث العسبي

 .تازيذ بدوٌ –، بريوت 

o  فتح البازي ، غسح صحيح البدازي البً ححس العطكالىي، حتكيل حمند فؤاد

 -ٍـ  1401، الطبعة الثاىية، عبد الباقي، داز السياٌ للرتاث، الكاٍسة 

 و.1891

o  فيض الكديس غسح اجلامع الصغري للعالمة املياوي ، داز الفهس للطباعة واليػس

 .تازيذ بدوٌ –

o  تازيذ بدوٌ –طبعة داز املعازف  –لطاٌ العسب. 
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o  ،خمتصس صحيح مطله للحافظ امليرزي، داز ابً نثري الطبعة الثاىية، دمػل

 و.1888 -ٍـ 1418بريوت، 

o تصس صحيح مطله، حتكيل أمحد سمظ الديً، داز الهتب العلنية بريوت خم– 

 .تازيذ بدوٌ

o املهتبة -للدطيب التربيصي -مػهاة املصابيح مع غسحُ مسقاة املصابيح

 غبهة املعلومات )اإلىرتىت(.. -ة اإلضالميَّ

o  ،معحه مكاييظ اللغة البً فازع، حتكيل عبدالطالو ٍازوٌ، داز اجليل بريوت

 .ازيذت بدوٌ

o بدوٌ -موطأ اإلماو مالو وغسحُ تيويس احلوالو ، مطبعة مصطفي البابي احللبى 

 .تازيذ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -89- 

 فًزس املوضوعات

 الصحيفة                                                                                                                                                              املوضوع  

 1 ................................................ املكٓد١َ

أزبع َٔ نٔ فٝ٘  ، ٚسدٜح:  آ١ٜ املٓافل ث٬خ  أ٫ٟٚ: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض بني: سدٜح : 

 5 .......................................  نإ َٓافٟكا ػايّصا 

 20 ... ايػٗدا٤ ضبع١  ، ٚسدٜح: ايػٗدا٤ مخط١  : سدٜح: ثاّْٝا: دفع تِٖٛ ايتعازض بني

سل  ، ٚسدٜح : سل املطًِ عًٞ املطًِ مخظ  ثايّجا: دفع تِٖٛ ايتعازض بني : سدٜح : 

 26 ................................... املطًِ عًٞ املطًِ ضت 

، ٚسدٜح :  أٚ مخْظ َٔٔ ايفٛس٠ايفٛس٠ مخْظ،  زابّعا: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض بني: سدٜح : 

 31 ........................................ عػْس َٔٔ ايفٛس٠ 

 36 ............. مخْظ ٫ ٜعًُٖٗٔ ِإ٫ اهلل  ػاَّطا: دفع تِٖٛ ايتعازض يف سدٜح : 

 46 ........... ٫ سطد إ٫ يف اثٓتني  ضادّضا: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض يف سدٜح : 

أزبع نًٗٔ فاضل ٜكتًٔ يف اؿٌ ٚاؿسّ  بّعا: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض ايعددٟ بني: سدٜح : ضا

 55 ...................... مخظ فٛاضل ٜكتًٔ يف اؿٌ ٚاؿسّ  ، ٚسدٜح: 

ص٠٬ اؾُاع١ تفطٌ ص٠٬ ايفر غُظ ٚعػسٜٔ  ثآَّا: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض بني: سدٜح : 

 63 ........  ٠ اؾُاع١ تفطٌ ص٠٬ ايفر بطبٍع ٚعػسٜٔ دزد١ ص٬ ، ٚسدٜح : دزد١ 
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اإلميإ بطع  ، ٚسدٜح : اإلميإ بطع ٚضتٕٛ غعب١  تاضّعا: دفع َا ِٜٖٛ ايتعازض بني: سدٜح : 

 67. ......................................... ٚضبعٕٛ غعب١ 

 72 ........................................... تعكٝب ٚػامت١

 74 .............................................. اهلٛاَؼ

 82 ......................................... فٗسع ا٭سادٜح

 85 ..................................... أِٖ املصادز ٚاملسادع

89 ........................................ فٗسع املٛضٛعات
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