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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
« فٖ ت٘اى لاعذٓ الزوع هْوا أهىي أٍلى هي الطشح»•
ٍ على إٔ حال، فالىالم ف٘وا ٗوىي فِ٘ الزوع، ٍ هاا   ٗوىاي ف٘اِ    •

: الزوع ٗتعح تث٘اى صَس الوتعاسظ٘ي

347، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
هي وَى أحذّوا ًصاً، أٍ أظْش تمَل هطلاك ٍ اٙراش   : ها هش -فوٌْا •

ٍسٍدّوا تااسٓ،  »«ظاّشاً تمَل هطلك، ٍ لذ هشّ الىالم فِ٘ ٍ تٌ٘ا ٌّان
.ٍ حىَهتْوا أُرشى، على الظاّش الّزٕ ٗىَى فٖ لثالْوا

• 

347، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
ها إرا واى الٌص ٍ الظاّش، أٍ األظْش ٍ الظاّش إظاف٘٘ي، ووا  -ٍ هٌْا •

ًاص  فاٖ   (   تفعال )فاى ص٘غٔ « إًِ رائض»ٍ ٍسد (  تفعل)إرا ٍسد 
ًاص  فاٖ الزاَاص    ( راائض )طلة التشن، ٍ ظاّش فٖ الحشهٔ ٍ لَلاِ  

الوطلك، ٍ ظاّش فٖ اإلتاحٔ الخاصٔ، ف٘شفع ال٘ذ عي ظَْس ول هٌْواا  
تٌص ا رش، تع٘ي ها هشّ فٖ الٌص ٍ الظاّش الحم٘م٘ ٘ي، فٌ٘تذ الىشاّأ  

. الوزاهعٔ هع التشر٘ص الوطلك

347-348، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
هي  -فٖ اإلسادٓ  -ها إرا واى لىل هي الوتعاسظ٘ي لذس هت٘مي : ٍ هٌْا•

  تاس  تث٘اع   )ٍ ٍسد »«(حواي العازسٓ تاح    )الخاسد، ووا إرا ٍسد 
، فاى عزسٓ اإلًساى لذس هت٘مي فٖ األٍل، ٍ عزسٓ الواسوَل  »«(العزسٓ

. لذس هت٘مي فٖ الخاًٖ

348، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
إى رله توٌضلٔ الٌص، إر تعذ فشض صذٍسُ   ٗتح٘ اش  : ٍ ستوا ٗتَّن•

العشف فٖ حول األٍل على عزسٓ اإلًساى، ٍ حول الخاًٖ على عازسٓ  
. الوسوَل

أىّ الوٌصَص٘ ٔ ٍ األظْشٗ ٔ هي أٍصاف الذ لٔ، ٍ لفظ العزسٓ   : ٍ فِ٘•
تحسة ٍلَعِ هَظَعاً لحىو٘ي  -توا لِ هي الوعٌى  -ٗتفاٍت حالِ 

ٍ العشف   ٗتح٘ش فٖ األراز تاالوت٘مي،   فاٖ     -هتثاٌٗ٘ي فٖ دل٘ل٘ي 
المصش على الوت٘مي، ٍ رله تعذ األرز تومتعى أحذ الذل٘ل٘ي هعٌ٘اً،   
أًِ هت٘مي تمَل هطلك، ٍ إ ّ لضم الحىن تتاً تحشهٔ ت٘ع عزسٓ اإلًساى، ٍ 
رَاص ت٘ع عزسٓ الوسوَل، ووا َّ همتعاى تماذٗن ًصَصا٘ٔ وال هاي      

.الذل٘ل٘ي على ظَْس اٙرش

348، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
تاسى  : ها إرا واى لىل هي الذل٘ل٘ي ألشب الوزاصات، فاًِ ٗمال: ٍ هٌْا •

فشض صذٍسّوا توٌضلٔ المشٌٗٔ الصاسفٔ عي ظَْسّوا، ٍ األلشت٘ ٔ إلى 
الوعٌى الحم٘مٖ عشفاً توٌضلٔ المشٌٗٔ الوع٘ ٌٔ، ف٘شاّوا العشف لالث٘ي عشفاً 
لوعٌ٘٘ي هزاصٗ٘ي هتالئو٘ي، تعذ سفع ال٘ذ عي ظَْسّوا الَظاعٖ، فاال   

. تح٘ ش للعشف حتّى ٌٗذسد الذل٘الى تح  الوتعاسظ٘ي

348، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
أّى التعثذ تالوتٌااف٘٘ي ي٘اش هعماَل، فاال تاذ  هاي فاشض        : ٍ الزَاب•

الوااذلَل٘ي هتالئواا٘ي عشفاااً، حتّااى ٗىااَى التعثااذ تصااذٍسّوا تعثااذاً 
الوااذلَل٘ي تٌفسااْوا هتٌاف٘اااى ٍ إًوااا  تااالوتالئو٘ي، ٍ الوفااشٍض أى

فوا لان   -الصاسف لظَْسّوا  -ٗتالءهاى تعذ فشض التعثذ تصذٍسّوا 
ٗىًَا هتالئو٘ي   تعثذ تصذٍسّوا، ٍ ها لن ٗتعثذ تصذٍسّوا   ٗىَى 

. هتالئو٘ي

348-349، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
فاٖ وًَاِ    -ٍ   هزال لم٘ا  التعثذ تصذٍسّوا تاالمطع تصاذٍسّوا   •

ٍ رلاه ألى المطاع تصاذٍس والها٘ي      -لشٌٗٔ صاسفٔ عي ظَْسّواا  
ظاّشٗي ف٘وا ٗتٌاف٘اى هعمَل، ف٘ىَى لشٌٗٔ على عذم إسادٓ ها ٗىاَى  
الىالم ظاّشاً فِ٘، تخالف التعثذ تىاله٘ي هتٌاف٘٘ي ظاّشاً فااى التعثاذ   

على طثك  -ل٘س إ ّ تزعل الحىن الوواحل، ٍ رعل حىو٘ي هتٌاف٘٘ي 
ي٘ش هعماَل، فاال ٗعمال التعثاذ إ ّ تاالوعٌ٘٘ي       -الظاّشٗي الوتٌاف٘٘ي 

الوٌحصاشٓ فاٖ    -الوزاصٗ٘ي الوتالئو٘ي، هع اًِ لَ   المشٌٗٔ الصاسفٔ 
.   ٗعمل التعثذ تْوا، ووا   ٗخفى -التعثذ تالصذٍس 

349، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
ها إرا لن ٗىي لىل هي الذل٘ل٘ي إ ّ هحزٍس تع٘اذ أٍ هزااصات   : ٍ هٌْا•

أىّ همتعاى  : فشتوا ٗتاَّن أٗعااً  . هتساٍٗٔ الٌسثٔ إلى الوعٌى الحم٘مٖ
 -تعو٘ؤ صاَى الىاالم عاي اللغَٗأ      -المطع تالصذٍس أٍ التعثذ تِ 

. حولْوا على الوزاص الثع٘ذ أٍ على أحذ الوزاصات

349، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
أًِّ فٖ فشض المطع تالصذٍس وزله إ ّ أًِ   درل لِ تاالزوع  : ٍ فِ٘•

العشفٖ الوستٌذ إلى التعاء الوذال٘ل الىاله٘ٔ، تل رله  لتعاء المشٌٗٔ 
العمل٘ٔ، ووا ستوا ٗتفك فٖ دل٘ل ٍاحذ ٗتىفل ها َّ رالف الثشّااى، ٍ  

. أها فٖ فشض التعثذ تالصذٍس، فمذ هشّ اإلشىال فِ٘
هعافاً إلى أىّ التعثذ تسحذ الوزاصات تعثذ تالوزول، ٍ َّ ي٘ش هعمَل، •

. ٍ إى واى المطع تئسادٓ الوزول، هعمَ ً ووا َّ ٍاظح

349، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
الوثٌٖ علاى   -أىّ فٖ هَاسد الزوع العشفٖ : ٍ هي رو٘ع ها روشًا تث٘ ي•

  هااًع هاي شاوَل     -صالح٘ٔ ول هي الذل٘ل٘ي للمشٌٗ٘ ٔ على اٙرش 
دل٘ل التعثذ تصذٍسّوا، ألًِّ تعثذ توعٌ٘ا٘ي هتالئوا٘ي، ٍ فاٖ ي٘اشُ       

عثذ تالوتٌاف٘٘ي، ٍ دل٘ل التعثذ تالصاذٍس، ٍ دل٘ال   تٗعمل الشوَل، ألًِ 
فاال هحالأ تماع    -فٖ لضٍم هشاعاتْواا   -التعثذ تالظَْس على السَٗٔ 

الوضاحؤ ت٘ي التعثذ تصذٍس ول هٌْوا هع التعثاذ تظْاَس اٙراش، ٍ      
ٍ ٗتع٘ي  -تٌاء على الماعذٓ األٍل٘ٔ  -هع٘ ي ألحذ األهشٗي، ف٘تسالطاى 

تٌاء على الماعذٓ الخاًَٗٔ  -الشارح أٍ ٗتخ٘ش تٌْ٘وا إى لن ٗىي هشر ح 
. ووا ت٘ستٖ إى شاء اللِّ تعالى -

• 

349-350، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
ٍ   ٌٗثغٖ تَّن عذم الوضاحؤ ت٘ي دل٘ال التعثاذ تالصاذٍس، ٍ دل٘ال     •

التعثذ تالظَْس، لتسرش ستثٔ التعثذ تالظَْس عي التعثاذ تالصاذٍس، فااى    
ء ٍ ظَْس  التمذم ٍ التسرش الطثع٘٘ي، أًوا ٗىًَاى ت٘ي التعثذ تصذٍس شٖ

ًفسِ،   ت٘ي التعثذ تصذٍس أحذ الذل٘ل٘ي، ٍ ظَْس اٙرش ٍ الوضاحوأ  
فٖ الخاًٖ، فوا واى تٌْ٘وا التٌافٖ   تمذم ٍ   تسرش تٌْ٘وا، ٍ ها ٗىَى 

. تٌْ٘وا التمذم ٍ التسرش   تٌافٖ تٌْ٘وا

350، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
ووا   ٌٗثغٖ تَّ ن السثث٘ ٔ ٍ الوسثث٘ ٔ ت٘ي الشه فٖ صذٍس أحاذّوا،  •

ٍ إسادٓ ظَْس اٙرش، إر ل٘س هي آحاس صذٍس أحذّوا عذم إسادٓ هاا  
ٗىَى اٙرش ظاّشاً فِ٘، ٍ   إسادٓ ها ٗىَى اٙرش ظاّشاً فِ٘ هي آحاس 
عذم صذٍس األٍل، تال ّواا هتٌاف٘ااى فاٖ الَلاَو، ٍ ٍلاَو أحاذ        
الوتٌاف٘٘ي، ٗالصم عذم ٍلَو اٙرش، إر الوفشٍض عذم صاالح٘ٔ وال   
هٌْوا للتصشف فٖ اٙرش تٌفسِ، حتّى ٗىَى التعثذ تِ تعثذاً تالمشٌٗٔ، ٍ 

. ل٘س هزشد التعثذ تالصذٍس لشٌٗٔ، تل هٌاف للتعثذ تظَْس اٙرش

350، صفحِ 3ًْايةالدزاية، ج 
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح
لاعذٓ الزوع هْوا أهىي أٍلى هي الطشح ل٘س  هفاد سٍاٗٔ أٍ آٗٔ ٍ   •

هعٌى هحصل لْا إ  إرا فسش تالزوع العشفٖ ٍ لىي هع رله لْا هَاسد 
:لذ تختلف عي هَاسد الزوع العشفٖ الوتعاسف
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الجوع هْوا أهكي أٍلى هي الطسح

حول الظاّش على األظْش   توالن المشٌٗ٘ٔ تال تاعتثااس تاضاحن     -1•
همتعى الظَْس ٍ الذ لٔ فٖ ول هي الظاّش ٍ األظْش ٍ حصَل ظْاَس  

.ًْائٖ على ٍفك األظْش

229، صفحِ 7األصَل، ج  علن في بحَث
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التعازُض الوُستَقِسّ
إى تمذٗن األظْش على الظااّش علاى أتاا  التاضاحن تا٘ي       :  للإى •

همتع٘ات الظَْس ٍ إى وٌا ًمثلِ على ها تمذم فٖ األتحاث الساتمٔ، إ ّ 
ووا ّاَ   -أى رله ٗصح فٖ األظْش الوتصل تالظاّش   الوٌفصل عٌِ 

ألى الذ لأ الوٌفصالٔ      -الوفشٍض فٖ هَاسد التعااسض الوساتمش   
تىَى هؤحشٓ تلثاً أٍ إٗزاتاً فٖ هشحلٔ الظَْس، فْزا الزوع إًواا ٗاتن   

.ف٘وا إرا فشض اتصال المع٘ت٘ي إحذاّوا تاألرشى
(229، صفحِ 7األصَل، د  علن فٖ تحَث)                                •
قد هس أى الخطاباا  الراسع ة الوٌفةالة بوٌ لاة الوتةالة ألى      :قلت •

ثبَ  األحكام الرسع ة يجعا  ّارُ الخطاباا  بوٌ لاة هحا اسا       
 .استاذ
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التعازُض الوُستَقِسّ
إلاى   -تماعذٓ عمل٘ٔ   تزوع عشفاٖ   -ٗوىي أى ٗتَصل  لذ أًِ -2•

ًفس الٌت٘زٔ الوطلَتٔ هي الزوع العشفٖ، توعٌى سفع اإلروال ٍ تع٘ا٘ي  
هفاد الذل٘ل٘ي تٌحَ ٗشتفع التعاسض هي الثا٘ي فاٖ تعاط أهخلأ ّازُ      

الصَسٓ 

229، صفحِ 7األصَل، ج  علن في بحَث



20

التعازُض الوُستَقِسّ
ٍ أتشص هخال لزله ها ٍسد فٖ تحذٗذ الىش هي تحذٗذُ •
. فٖ هشتلٔ اتي أتٖ عو٘ش تسلف ٍ هائتا سطل: تاسٓ•
،»«فٖ سٍاٗٔ هحوذ تي هسلن تستوائٔ سطل: ٍ أرشى•
الّزٕ ّاَ ظاعف    الولىٍٖ تشددُ ت٘ي الشطل  الشطلهع إروال ولؤ  •

ٍ ت٘ي الشطل العشالاٖ ح٘اج ٗوىاي سفاع اإلرواال ٍ       العشالٖالشطل 
التٌافٖ ت٘ي الذل٘ل٘ي ٍ تحذٗذ همذاس الىش تساتوائٔ تالشطال الوىاٖ ٍ    
ألف ٍ هائتا سطل تالعشالٖ،   على أتا  حوال سٍاٗأ هحواذ تاي     
هسلن على الوىٖ ٍ الوشتلٔ على العشالٖ فئًاِ   هعا٘ي لازله هاع     

اإلروال ٍ التشدد،

229، صفحِ 7األصَل، ج  علن في بحَث
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التعازُض الوُستَقِسّ
ء هي الشٍاٗت٘ي تحساة هٌطَلْواا    تل تاعتثاس أًٌا   ًعلن تىزب شٖ •

اللفظٖ، ف٘ىَى ول هٌْوا هحتول الصذق ٍ الوطاتمٔ للَالاع، ٍ إرا لان   
ًعلن تىزب ٍاحذ هٌْوا واى همتعى الماعذٓ شوَل الحز٘ٔ لْواا هعااً   
فتخث  تزله لع٘تاى هزولتاى تذ ى على أى الىاش تاتوائٔ سطال ٍ    

.ألف ٍ هائتا سطل
ٍ صذق هخل ّات٘ي المع٘ت٘ي هعاً ٗلضم هٌِ عمالً لعا٘ٔ حالخأ ّاَ أى     •

الىش تتوائٔ سطل تالوىٖ ٍ ألف ٍ هائتا سطل تالعشالٖ، إر لَ واى ألل 
هي ّزا الومذاس أٍ أوخش لوا صذل  المع٘تاى هعاً علاى إروالْواا تال    

. واً  إحذاّوا وارتٔ   هحالٔ

230-229، صفحِ 7األصَل، ج  علن في بحَث
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التعازُض الوُستَقِسّ
إى سٍاٗٔ الستوائٔ تذل علاى أى الىاش لا٘س تاسوخش هاي      : ٍ تعثاسٓ أرشى•

ألًِ تاَاء أسٗاذ تالشطال فْ٘واا الشطال الوىاٖ أٍ        -تتوائٔ سطل هىٖ 
العشالٖ فَْ   ٗضٗذ على ّزا الومذاس ألى الشطل العشالٖ ألال هاي الوىاٖ    

ٍ سٍاٗٔ األلف ٍ الوائت٘ي تذل على أى الىش لا٘س تسلال    -تحسة الفشض 
تاَاء أسٗاذ تالشطال فْ٘واا الوىاٖ أٍ       -هي ألف ٍ هائتٖ سطل تالعشالٖ 

ألى الوىٖ أوخش هي العشالٖ تحسة الفشض فال ٗوىاي أى ٗمال    -العشالٖ 
الىش عي ألف ٍ هائت٘ي تالعشالٖ ٍ   تذل على أًِ أوخش هي تاتوائٔ سطال   
هىٖ  حتوال إسادٓ العشالٖ هٌِ تحسة الفشض ٍ َّ ًصف الوىٖ، ف٘ىَى 
همتعى الزوع ت٘ي ّات٘ي الٌت٘زت٘ي أى الىش   ٗضٗاذ علاى تاتوائٔ سطال     

. تالوىٖ ٍ   ٌٗمص عي األلف ٍ هائت٘ي تالعشالٖ

230، صفحِ 7األصَل، ج  علن في بحَث


