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بسى انرحًٍ انرحيى
الحود هلل رة العبلو٘يّ ،الصالح ّالطالم علٔ محمـد ّآلَ الط٘ج٘ي الطبُرٗي ض٘وب خل٘فخ هللا فٖ األرظ٘يّ ،اللعٌخ
الدائوخ علٔ أعدائِن أجوع٘يّ ،ال حْل ّال قْح إال ثبهلل العلٖ العظ٘ن
يباحث انحزاحى
()12
 -4أدنة انشروط حاكًة عهى اإلطالقات
انجوووا انرابووع :عنني رننُْن اى إغننال األهننر الزررجننٖ رافننض لةح ننبم الْظننع٘خُّ ،ننْ هةنندم ررجننخ علننٔ األجْثننخ
الطنبثةخ اى أللننخ الطننرّغ ّاألجننسا حب وننخ علننٔ ااغالقننبد ،ألًِننب ًننبظرح لِننب ّهفطننرح لنندا رزةنندم علِ٘ننب ّإى بًننذ
أظعف ظِْرا ً هٌِب؛ ّلدا ال ٗةض رعبرض ،إال ثندّٕ ي٘نر هطنزةر ،ثٌِ٘ونب ّثٌِ٘نب؛ أال رنرٓ اى إغنال مأقنن الصنالح
هثالً هح ْم ثوثل أقن الصنالح ثطنبئر ّفنٖ ي٘نر اللجنبش الووصنْة ّكنجَ لناّ ،ال همنبل لزنُْن اى الوطلن ّالوة٘ند
الوثجز٘ي ال ٗة٘د أحدُوب اٙخر فبًَ ّإى قجلٌب لا الوجٌٔ فنٖ هثنل مأ نرم العلونب ّمأ نرم العلونب العندّل الوةزعنٖ
لحول الوة٘د علٔ األفعل٘خ ،ل ٌَ ال ٗمرٕ ف٘وب بى لطبًَ لطبى الطرغ أّ المس ّ ،لعلَ لْظْحَ هوب ال ٗحزبج إلنٔ
هؤًّخ هسٗد ث٘بى أّ ثرُبى.
فئ ا ظِر لا ظِر اًَ ال همبل لزُْن اى إغال األهر الزررجٖ ثبالعز نب أّ الصنْم هنثالً علنٔ رةندٗر عصن٘بى
الوطنزججر للوٌفعنخ أّ الْقنذ أّ ضنلطٌزَ علنٔ األج٘نر هني
األهر ثبلْفب ثبلعةندٗ ،رفنض كنرغ٘خ مف ٘نف ثة٘دٗنخ هل ٘نخ
ر
ح٘ث هٌبفعَ أّ هي ح٘ث خصْص ُدٍ الوٌفعخ الوزدافعخ هض االعز ب  ،ف٘ ْى األج٘ر هطلطب ً علَ٘ للو٘ر ي٘نر هبلنا
ألهر ًفطَ ف ٘ف ٗصْم أّ ٗعز ف ّهٌفعزَ هولْ خ لو٘رٍ؟ أّ هطلػ علِ٘ب هي قجل ي٘رٍ.
ّثعجبرح أخرٓ إًوب رٌفض ااغالقبد لرفض هب كا فٖ كرغ٘زَ أّ جسئ٘زَ أّ ح وَ الْظعٖ ،لّى هب علن اًنَ ق٘ند
أّ كرغ أّ جس أّ ح ن ّظعّٖ ،قد ضج اى ضلطٌزَ علٔ ًفطَ ّهٌبفعَ كرغ فٖ صحخ صْهَ ّاعز بفَ.
كالو انواند وجحًيى نإلشكال األول وبرىنة عهيو
ّقنبل الطن٘د الْالند قندش ضننرٍ م"ّ ندا ٗعزجنر إ ى الوطنزججر ثبلٌطنجخ إلننٔ أج٘نرٍ الإنبص" إ ا بًنذ هٌبفعنَ هل نب ً
للوطزججر ،ألًَ ال ٗولا هٌبفعَ حزنٔ ٗنجرٖ ثبالعز نب  ،ألًنَ رصنر فنٖ هلنا الو٘نر ف٘ نْى هٌِ٘نب ً عٌنَّ ،الٌِنٖ فنٖ
العجبلح ٗةزعٖ فطبلُب م. 1
ّٗسٗنند هننب ننرٍ قنندش ضننرٍ ّظننْحب ً ثوننب ٗعنند رحة٘ة نب ً ل ك ن بل األّلمّ 2رزو٘و نب ً لوننب ننر ٌُبلننا هنني اى الوٌفعننخ
الوولْ خ للو٘ر ال رصح ثِب العجبلح الزٖ رعد رصرفب ً فٖ ح الو٘ر حزنٔ ّإى لنن ر ني هفْرنخ لحةنَ اى الوبلنا إ ا آجنر
العنن٘ي ،بلنندار ،لطننإ فبًننَ ال ٗو ٌننَ ّظننعب ً رجج٘رُننب فننٖ ًفننص الْقننذم 3لطننإ آخننرّ ،هننب لننا إال ألى الوٌفعننخ
صبرد هل ب ً للوطزججر ف ٘ف ٗؤجرُب الوبلا للو٘ر ُّٖ خبرجخ عي ضلطبًَ ّهل َ؟.
ّ دلا الوةبم ،فبى هٌفعزَ إ ا بًذ هل ب ً للو٘ر م وب لْ اضزججرٍ ل٘طبفر لعول هب ف ٘ف ٗ نْى لنَ اى ٗصنرفِب فنٖ
ي٘ر رلا المِخ ّٗعز ف هثالً.
هثبل آخر الورأح الوزسّجخ ال ٗو ي اى ٗزسّج ثِب هرح أخرٓ حزٔ عٌند العةنال  ،لونب ا؟ ألى هٌبفعِنب هولْ نخ لنَ
ف ٘ف ٗول ِب الو٘ر هرح أخرٓ؟ ّال ٌٗةط ثبلوزسّجخ إ ا ضج٘ذ فبًَ لْ بى لا ثطرائػ المِبل فنبى لنا ٗعند فطنإب ً
لسّاجِب الطبث  ،بلطال روبهبً ،ال اًَ زّاج علٔ زّاج.
ّقد ضج اى الْقذ لالعز نب ّالصنْم ق٘ند ّلن٘ص ظرفنب ً نٖ ال ٗجطنل ثجطالًنَ ،ونب لن٘ص كنرغب ً نٖ ٗةنبل اى فطنبلٍ ال
ٗطزلسم فطبل الطرّغ.
نو اسحأجره نيوصهو نهًقصد في وقث يحدد ،ففرق بيٍ انقيد وانشرط
ّرْظحَ الوطجلخ اٙر٘خ أ ثر
فلْ اضزججر لاثخ أّ ض٘برح لزْصلَ إلٔ رثال ل٘لخ عرفخ أّ إلٔ هملص فبرحخ أّ كجَ لنا ،فلنن ْٗصنلَ فنٖ ّقزنَ
ن٘ر هنني صننبحت الداثننخ أّ لةصننْر وننب لننْ عثننرد لاثزننَ أّ
الوعنن٘ي ففبرزننَ عرفننخ أّ الحعننْر فننٖ الفبرحننخ ،اهننب لزةصن ب
عطجذ ض٘بررَ ألهر خبرج عي قدررَ فوب ُْ الح ن ٌُِب؟ ُل ٗطزح علَ٘ األجرح؟ أّ ثععِب فةػ؟
م 1الط٘د دمحم الحطٌٖ٘ الط٘رازٕ ،هْضْعخ الفةَ ،زبة الصْم ،لار العلْم – ث٘رّد 4/33 ،ص.156-155
م 2الود ْر فٖ الدرش مّ 23م. 22
مّ 3هي ًفص جِخ الوٌفعخ.
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قد ٗفر ث٘ي هب لْ بى السهبى ق٘دا ً فلن ْٗصلَ فٖ الْقذ الوع٘ي فبًنَ ال ٗطنزح عل٘نَ كن٘ئب ً ف٘ونب إ ا نبى هةصنرا ً
أّ هطلةب حزٔ إ ا بى ألهر خبرج عي إرالرَ؛ ّ لا لوةْه٘خ الْقذ الإبص لوعةد ااجبرحّ ،ث٘ي هنب لنْ نبى كنرغب ً
فبًَ ٗطزح علَ٘ األجنرح ثبلٌطنجخ إ للطنرغ قطنػ هني النثويً ،عنن لنَ األخند ثإ٘نبر الطنرغ ف٘فطنج ف٘رجنض إلنٔ أجنرح
الوثل ،فزجهل
قبل فٖ ّض٘لخ الٌمبح مهطجلخ  6إ ا اضزججر لاثخ لزحولَ أّ رحول هزبعَ إلٔ ه بى فٖ ّقذ هع٘ي – جى اضنزججر
لاثخ اٗصبلَ إلٔ رثال ْٗم عرفخ ّلن ْٗصلَ – فئى بى لا لعندم ضنعخ الْقنذ أّ عندم إه نبى ااٗصنبل هني جِنخ
أخرٓ فباجبرح ثبغلخ؛ ّإى بى ّاضعب ً ّل ي قصر فلن ْٗصلَ لن ٗطزح الوؤجر هي األجرح ك٘ئبًً ،عن لْ اضزججرُب
علٔ أى ْٗصلَ إلٔ ه بى هع٘ي ل ي كرغ علَ٘ اى ْٗصلَ فٖ ّقذ دا فزعدر أّ رإلف ،فباجبرح صح٘حخ ثنبألجرح
الوعٌ٘خ ل ي للوطزججر خ٘بر الفطج هي جِخ رإلنف الطنرغ ،فنئ ا فطنج ٗرجنض أجنرح الوطنؤ إلنٔ الوطنزججر ّٗطنزح
الوؤجر أجرح الوثل مّ 1رحة٘ الوطجلخ هْ ْل لوظبًِب.
 -4انحكى انحكهيفي بوجو انوفاء بانعقد يبطم نالعحكاف
م2
انرابع :هي ّجٍْ الوٌبقطخ فٖ صحخ لعْٓ الوطزٌد رصح٘ح االعز نب ثنبألهر الزررجنٖ اى ٗةنبل ثبًنَ حزنٔ لنْ
ضننلوٌب ثننبى الوٌفعننخ ل٘طننذ هولْ ننخ للوطننزججر ،ل نني ٗ فننٖ الح ننن الز ل٘فننٖ ثْجننْة الْفننب ثبلعةنند اثطننبل االعز ننب
نزط للفطنبل أّ إلنٔ اًننَ هنجهْر ثصنر ُنندٍ
ّالصنْم ّ ،لنا اضننزٌبلا ً إلنٔ اًنَ هنني الٌِنٖ فنٖ العجننبلح ّالٌِنٖ فِ٘نب هةن ب
الوٌفعخ فٖ ااجبرح فنئ ا صنرفِب فنٖ االعز نب نبى هإبلفنب ً للونجهْر ثنَ ّهنب ُنْ هصندا الحنرام ال ٗ نْى هصندا
الْاجت.
ّالزحة٘ اى لا هجٌٖ علٔ أحد أهرٗي اهب الةْل ثبى األهر ثبلطٖ ٗةزعنٖ الٌِنٖ عني ظندٍ العنبم أّ الإنبص
ّاًنَ ح٘نث نبى هنجهْرا ً ثبلطنفر نبى هٌِ٘نب ً عني الزنراّ ،ح٘نث نبى الزنرا هزحندا ً هنض االعز نب نبى هنب ُنْ حنرام
هصدا الوطزحت أّ الْاجت ،أّ الةْل ثبى أحدُوب ُّنْ االعز نب نبى هةدهنخ لزفْٗنذ اٙخنر ُّنْ الْفنب ثبلعةند،
ّعلٔ إٔ فبًَ حٌ٘ئ بد ٗ ْى هني هصنبلٗ اجزونبأل األهنر ّالٌِنٖ ّالزر ٘نت ٌُِنب ارحنبلٕ ال اًعنوبهٖ؛ فبًنَ إ ا نبى
نل ح ونَ ونب لنْ صنلٔ فنٖ الو نبى الوصنجٖ
اًعوبه٘ب ً رعدل الوْظْأل ّاقعب ً ّلن ٗمزوض األهر ّالٌِٖ ثجْرب ً ف٘ ْى ل ب
فبًَ ٗ ْى غبعخ هي جِ رخ ًْ رَ صالح ً ّهعص٘خً هي جِ رخ ًْنَ يصنجب ً ف٘طنزح الثنْاة علنٔ ُندا ّالعةنبة علنٔ اا
ّإًوب أه ي ألى الح٘ث٘ز٘ي رة٘٘دٗزبى ّالزر ٘ت اًعوبهٖ فصح الح وبىّ ،اهب إ ا نبى الزر ٘نت ارحبلٗنب ً فنال ٗو ني إال
أى ٗ ْى هزعلةب ً ألهر ّاح بد هٌِب إ علٔ الوْلٔ ثعد ال طر ّاالً طبر اهب أى ٗجهر أّ ٌِٗٔ.
ّالوةبم هني ُندا الةج٘نل ألى هٌفعنخ األج٘نر أّ ّقزنَ نبلمٌص ّروصندقَ فنٖ االعز نب بلفصنل فنبلْجْل ّاحند ال
اًِوب ح٘ث٘زبى اًعوذ أحداُوب إلٔ األخرٓ ،فِْ اهب ّاجت أّ حرام ل ٌنَ ح٘نث نبى هزعلةنب ً لةهنر ثصنر الوٌفعنخ
للو٘ننر لننن ٗو نني اى ٗ ننْى هزعلة نب ً لةهننر ثصننرفِب فننٖ االعز ننب ُّ ،نندا وننب رننرٓ ي٘ننر هْقننْ علننٔ الةننْل ثننبلح ن
الْظعٖ ّهولْ ٘خ الوٌفعخ أّ ًِْب هطلطب ً علِ٘ب ثنل ٗ فنٖ الح نن الز ل٘فنٖ .فِنل لنا ندلا؟ للجحنث صنلخ ثنئ ى هللا
وصهى هللا عهى يحًـدوآنو انطاىريٍ
رعبلٔ.
سحِ ْغفَ ِار عدح الداعٖ ص.265
ص َدأ ً َك َ
قبل الٌجٖ صلٔ هللا علَ٘ ّالَ ّضلن ممإِ ٌَّ ِن ْهقُهُو ِ َ
اس فَاجْ هُو َىا ِب ِاال ْ
ص َدإِ اننُّ َح ِ

م 1الط٘د أثْ الحطي الوْضْٕ االصفِبًّٖ ،ض٘لخ الٌمبح ،هطجعخ هِراضزْار – قنُ1333 ،ـ ،ج2ص.34
م 2هعٔ الْجَ األّل ّالثنبًٖ فنٖ الندرش مّ 23مُّ 22ونب هولْ ٘نخ الوٌفعنخ للوطنزججر ّاى الزررنت ال ٗصنحح األح نبم الْظنع٘خ،
ّالْجَ الثبلث فٖ الدرش م ُّْ 23اى الصْم هطرّغ ثبلةدرح الطرع٘خ ّالْفب ثبلعةد هطرّغ ثبلةدرح العةل٘خ.

