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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 المتفوقون والموهوبون والعباقرة

 العدل واإلحسان دائرةفي 
(21) 

ِْى اُل بُربهه  ظاايم قااال اهلل الع ُحسههاِن ويإأتههاِء  ههِر   ويأهيُنههه   ِإنَّ اللَّهه ي أيههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ عيههِن اُلفيُشءههاِء وياُلمبُن ي
 .(1)وياُلبهيُغِي أيِعظب بُم ليعيلَّ بُم تيذيكَّربوني 

احتضاا  املتفاوقني واملوهاوبني واالهتماا   ام  كاو ، وهاو يادور حاول  يقا  يف صصالني  الفصال األولوالبشث 
 العالمة الفارقة بني األمم املتطورة واألمم املتخلفة. هوا  إليهم واإلحس

 أحكا  صقهية تستنبط من اآلية الكرمية. ، يدور حولالفصل الثاين
 الموهوبين   وم أساسي للنهضةة عاأر  الفصل األول:

إّ  ماانا املتفااوقني واملوهااوبني والعباااقرة علااى مسااتو  العااع  كلااه، الرعايااة االسااتثنائية باال األولويااة القصااو ، 
ماااة ن انتقاألاااا إا لنهضاااة األماااة حاااىل وصاااوألا إا مصاااا  األمااام املتقد البنيوياااةيعاااكل اااار اه مااان أهااام العااارو  

 ة يف اىل احلقول.مرحلة الرياد
 مستويات املتفوقني عقلياه إا  تصنيف (2)ومن املعرو ، وحس  بعض علماء النفس

 .131-121األذكياء املتفوقو   وهم الذين ترتاوح نسبة ذكائهم بني  أواًل:
 .171-131وهم الذين ترتاوح نسبة ذكائهم بني  املوهوبو   ثانياً:
 درجة. 221وقد تصل نادراه إا  171العباقرة  وهم الذين تزيد نسبة ذكائهم على  ثالثاً:

% من العع  وهي نسبة مرتفعة جداه إذ تعين مخسني ألاف إا مائاة 11% إا 1والفئة األوا تعكل بني 
 .اخصألف من كل مليو  
إذ تعين ععرة آال  إا ثالثني  أيضاه % من العع  وهي نسبة مرتفعة 3% إا 1ل بني والفئة الثانية تعكّ 

 ألف اخصاه يف املليو .
                                                           

 .01سورة النحل  اآلية  (1)
 كرونعانك.  (2)
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 عبقري واحد. ألفأما الفئة الثالثة صتعّكل نسبة منخفضة إذ يوجد يف كل مائة 
  ليالتفوق العأنواع 
  يف احلفاا  العقلااي علاى أنااواس وأقساا  صقااد يتفااو  الطفال أو العاااب أو املارأة يف الفهاام، وقاد يتفااو  والتفهوق

قاد يتفاو  يف حال املعااكل ، كماا وقد يتفو  يف الاذكاء وقاد يتفاو  يف اإلباداس وقاد يتفاو  يف اإلدارة أو القياادة
وقاد يتفاو  يف االخالقياات واملناقبياات، مان تواضا  وااهامة وصتاوة و ايفة ولياة ويف احللاام  ،وإصاالح ذات البانّي 

 كمة والتعقل.عند املقدرة واإل ضاء عن السيئة، وقد يتفو  يف احل
أو حرصااة ماان احلاار  أو صاانعة ماان  كمااا ا  املوهااوبني علااى أقسااا  صقااد يكااو  موهوباااه يف مهااارة ماان املهااارات

الرسم أو النحا  الكتابة أو الصناعة أو التكنولوجيا الرصيعة، أو يف اخلطابة أو التجارة أو يف الزراعة أو   الصنائ 
 كيتهم وصقل مواهبهم وكفاءاهتم.قد يتفو  يف تربية اآلخرين وتز  أو إنعاء الععر أو إنعاده أو

 او الرياضي أو  يف ذلك.والذكاء أنواس، صقد يتميز بالذكاء االجتماعي، أو العلمي 
 للموهوبينعرأفات ت
حيااا   1011التعاااريف املعااهورة للموهااوب مااا أوردتااه ايمعيااة األمريكيااة القوميااة للدراسااات الرتبويااة  و ههن

 ذكرت أ  الطفل املوهوب " هو من يظهر امتيازاه مستمراه يف أدائه يف أي جمال له قيمة ".
رة أو هوباااو  هااام مااان تفوقاااوا يف قاااد" املو  1010كماااا اساااتخد  مصاااطلا املوهاااوبني كااال مااان صليجلااار وباااي  

 أكثر من القدرات اخلاصة ".
إ  املوهااوبني هاام أولئااك الااذين تااهتهلهم  اقاااهتم العقليااة، للوصااول إا مسااتويات مرتفعااة ماان بعضااهم  وقااال 

ات مرتفعة مان القادرة التفكيف اإلنتاجي والتفكيف التقوميي، على حنو يسما ألم يف املستقبل بالوصول إا مستوي
علااااى حاااال املعااااكالت واالخاااارتاس... وذلااااك إذا تااااوصرت ألاااام اخلدمااااة واإلمكانيااااات الرتبويااااة السااااليمة )لويسااااتو، 

1093.)  
  املوهاااوبني هاام الاااذين يااتم الكعاااف عاانهم مااان قباال أااااخا  مهنيااني ومتخصصاااني، والااذين لاااديهم اكمااا 

 قدرات واضحة، ومقدرة على اإلجناز املرتف .
 د  املهتارات التالية يف التعر  على املوهوبني وقد استخدم  إح

 مستو  مرتف  يف التحصيل األكادميي.
 مستو  مرتف  يف االستعداد العلمي.

 موهبة ممتازة يف الفن أو إحد  احلر .
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 استعداد مرتف  يف القيادة ايامعية.
 مستو  مرتف  يف املهارات امليكانيكية.

 تساعد عل  تشدأد التفّوققوائم 
نتائج مالحظة املعلمني صقد مت وض  قوائم مالحظاة تسااعد املعلماني علاى  دياد التفاو ، وتضام  ولتشسين
 بنود التالية  هذه القائمة ال

 أ  ميتلك الطفل قدرة ممتازة على االستدالل والتعامل م  اجملردات والتعميم من حقائق جزئية. -1
 أ  يكو  لديه صضول عقلي على درجة عالية. -2
 أ  يتعلم بسهولة ويسر. -3
 أ  يكو  لديه قدر كبيف من االهتما . -4
 يدأب ويركز على حل املعكالت.أ  يكو  لديه ساحة انتباه واسعة. وهذا جيعله  -1
 أ  يكو  ممتازاه يف املفردات اللغوية كماه ونوعاه باملقارنة م  أقرانه الذين يف مثل سنه. -9
 أ  يكو  لديه القدرة على القيا  بعمل صعال بصورة مستقلة. -7
 أ  يكو  قد بدأ القراءة بصورة مبكرة. -1
 أ  يظهر قدرة صائقة على املالحظة. -0

 يظهر أصالة ومبادرة يف أعماله العقلية. أ  -11
 أ  يظهر يقظة واستجابة سريعة لألصكار ايديدة. -11
 أ  ميلك القدرة على التذكر بسرعة. -12
 أ  ميلك مستو  ختيل  يف عادي. -13
 أ  يتاب  خمتلف االجتاهات املعقدة بيسر. -14
 .واملصيف عكلة اخللقأ  يكو  لديه اهتما  كبيف مب -11
 أ  يكو  سريعاه يف القراءة. -19
 أ  يكو  لديه عدة هوايات. -17
 أ  يكو  لديه اهتمامات يف املطالعة يف اىل اجملاالت. -11
 أ  يستخد  املكتبة بفعالية وبصورة مستمرة. -10
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 .(1)أ  يكو  ممتازاه يف الرياضيات وعلى األخص يف حل املعكالت -21
 عل  وجوب رعاأة المتفوقين واإلحسان إليهماألدلة 
األكياااد والرعاياااة العااااملة املتكاملاااة للمتفاااوقني واملوهاااوبني، ي عاااّد مااان مصااااديق العااااهد ا  االهتماااا   و هههو ن

ُحسهههانِ )اإلحساااا ( الاااذي تعااامله اآلياااة الكرمياااة  وا  مااان أهااام الواجباااات علاااى  ِإنَّ اللَّههه ي أيهههُر برب بِاُلعيهههُدِل وياإُلِ
قصاو  مراتاا   إا  قيااقوصاوألم حااىل احلكوماة واملساهتولني تااوصيف كاصاة عواماال رااد املتفااوقني وتكااملهم و اوهم 

 تطلعاهتم، وذلك استناداه إا األدلة التالية 
ُحسههانِ  ا  ذلااك، كمااا ساابق، معاامول لمييااة الكرميااة أواًل: ، ولاائن نااوق  يف ِإنَّ اللَّهه ي أيههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ

يف وجوباه علاى احلكاا  واملساهتولني صيماا يارتبط بصاالح ظااهراه وجاوب اإلحساا  علاى آحااد العاع ، صاال نقاا  
 اما بعنوانه األويل أو بالعنوا  التايل ، حال العباد وعمرا  البالد

 العرائط الضمنية، يف العامل املعاصر، النتخاب احلكا  واملسهتولني.ا  ذلك مما يعد ضمن  ثانياً:
 انه يعد من احلقو  العرصية ألذه الفئات من اجملتم . ثالثاً:

 املناقعات واألخذ والرد يف ذلك موكول إا مظانه من علم الفقه.تفصيل و 
 سرة في رعاأة الموهوبين والمتفوقيناأل سؤولية 

إا ذلك صا  هذا الواج ، االهتما  باملتفوقني واملوهوبني، يق  علاى عااتق األسار والعوائال أيضااه، إذ  إضافة
كيااااء أو األذكيااااء جاااداه أو األذكيااااء جاااداه صجاااداه )املتفوقاااو ، املوهوباااو ، ماااا أكثااار العوائااال الاااا يوجاااد صيهاااا األذ 

والعباقرة( لكن املهتسف ا  هذه الثقاصة ال تزال  يف منتعرة بني اآلباء واألمهات  ثقاصة منا كامل الرعاية املادياة 
 واملعنوية والعا فية واللوجستية أل فاألم املوهوبني واملتميزين.

يعد من احلقو  العرصية لأل فاال علاى آباائهم، إضااصة إا كوناه إحسااناه معامواله لميياة با  ذلك  وقد أ ال:
الكرمية دو  اك، وال اك يف ا  إمهال املوهوبني واملتفوقني قبيا عقاله، وحس  قاعدة املالزمة صا  )ما حيكام 

 به العقل حيكم به العرس(.
بالكفااءة أو باحلاصظاة القوياة أو  العاديد تمياز بالاذكاءوذلك يعين، صيما يعين، ا  الوالادين إذا وجادا ولادمها ي

ا  خيصصااا قسااماه ماان وقتهمااا لرعايااة ذلااك الطفاال   الطفلااة، وا   يف مهااارة ماان املهااارات، صااا  عليهمااا الذاتيااة
ا  حيظاااى ذلاااك بااال ينبغاااي الااادعم واملسااااندة،  كاصاااة أناااواسياااوصرا لاااه األجاااواء اإلجيابياااة و يتخاااذا لاااه معلمااااه خاصااااه و 

 الرتجيا على سائر متطلبات احلياة من مأكل وملبس ومرك  وابه ذلك.باألولوية و 
                                                           

(1) https://ar.m.wikipedia.org 



 ه2443/ رجب  22األربعاء  .............................................................(342)والتدبر  التفسيردروس في 

5 
 

 التي ت تطع  ن  عا ها لمدارس أ فالها!لجالية ا
نقال يل أحاد العلمااء العااملني ممان أسساوا مادار  ناجحاة يف بعاض باالد الغارب، اناه الحا  صرقااه هامااه  وقد

صاحااد  اياااليتني هتااتم بتعلاايم أبنائهااا أكااا اهتمااا  حااىل ا اام   الاابالد تلااكيف تتواجاادا  بااني جاااليتني ااارقيتني 
يف تلاك الابالد، بينماا  اواردهم العهري مبلغاه ضاخماه لتساجيل أوالدهام يف أصضال املادار  وارقاها خيصصو  من

يف  ااألموال، بينماا تنفاق  الا  أمواألاايالية األخر  تسّجل أوالدها يف اردأ املدار  لكو ا ال تكلف إال األقل 
 اراء األ عمة الفاخرة أو املالبس الثمينة أو الرحالت والنزهات.

خااالل جياال أو جيلااني حياا  ا  ابناااء اياليااة األوا، الااا انفقاا  إنفاقاااه احللااوة   املاارة لقااد ظهاارت الثماارة و 
 متميزاه على تعليم أوالدها، أصابحوا أ بااء، مهندساني، حماامني و... مان الطاراز الرصيا ، بينماا أبنااء ايالياة الثانياة
بقاااااي أبنائهاااااا يف الصااااافو  اخللفياااااة للمجتمااااا  وحصااااالوا علاااااى أعماااااال مااااان الدرجاااااة الثالثاااااة أو أصااااابحوا أ بااااااء، 

 مهندسني... صاالني.
 اياوائزومانا الادعم املاايل، كتوصيف ومظاهر اىل   وألوا  إا املتفوقني واملوهوبني يتجسد يف صيغ  واإلحسان

 صيف األجواء اآلمنة و يف ذلك.وتو  ، والدعم العا في، وإقامة حفالت التكرميواألومسة
 أطرد الموهوبين والغرب أصطاد المتفوقين!الءرق 
، ومبختلاف الطار ، ، سعى أاد الساعيا  الغرب حي  أدرك الدور املفتاحي للموهوبني واملتفوقني والغرأب

وال يازال ياده  العاامل بقوتاه الطااردة صطياد الكفاءات من خمتلف بالد العاامل، أماا العاامل الثالا  صاناه أدها  ال
ال  نظاايف لااه ولااذا جنااد ا  نساابة هجاارة العقااول ماان بالدنااا إا الغاارب إمهاألااا بعااكل مااهتمل البالغريبااة للكفاااءات، و 

 ، وما دمنا كذلك صاننا نزداد تأخراه يوماه بعد يو .باستمراروا ا تزداد بل مرتفعة تزال 
وماان مظاااهر احتفااائهم بالعلماااء واملفكاارين واملتفااوقني، مااا نقلااه يل أحااد أباارز األساااتذة املساالمني يف احااد  

صاوراه الكتااب باللغاة اإلجنليزياة، تتكفال بطباعتاه  أ اي تاأليف  قاال يل تلفونيااه  اناين عنادما ايامعات الغربياة حيا
 لإلعاال  عان الكتااب حيازاه ملفتااه  ، وا  الصاحف تفاردكاماياد  أو  احد  ايامعات العريقة، كجامعة هارصاارد 

يرائاد العلمياة، ويف وا  العلماء واملفكرين يتناولو  الكتاب إما بالنقد أو باملادح والثنااء، وذلاك علاى صافحات ا
ذلااك الكتاااب وبااذل كاال  تااأليفياألنديااة وافاصاال التخصصااية، وأضااا   انااين اعتااا ذلااك كلااه هااو ايااائزة علااى 

 ايهد يف إجنازه!
ف يف دول العاااامل الثالااا  صاناااه مهماااا كاااا  كتاباااه مبااادعاه أو مهمااااه صاناااه، إال إذا كاااا  مرتبطااااه أماااا املهتلّااا أقهههول:

كمااا ال مااة، بالكااد جيااد ماان يطباا  كتاباه، ن ال جتااد لكتابااه ذكاراه وال يهااده اااكراه  بالسالطات أو األحاازاب احلاك
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نعام قاد جتاد القادح والتساقيط إ  وجادوا صياه،  نقاداه موضاوعياه!، حاىل، لاه عقد حوله ندوة وال مهتمتر بل وال جتادت
 .يهملاملهارات يعزل وذو واملوهوب  حيبطصيما يرو ، هفوة أو سقطة، ولذلك صا  املبدس 

 .األخر  واألبعاد وكذلك احلال على كاصة األصعدة
ومن هنا ندرك مد  الضرورة القصاو  الاا  ظاى  اا قضاية املتفاوقني واملبادعني ونادرك ماد  الضارورة لنعاود 

ُحسههانِ إا القاارآ  الكاارمي ونلتااز  بااأوامره وتعاليمااه حياا  يقااول ساابحانه وتعاااا    ِإنَّ اللَّهه ي أيههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ
هُرِء أا أيأهُّهيا الَّذأني آ ينبوا اسُ و تيجيببوا ِللَِّ  ويِللرَّسبهوِل ِإْا ديعهاكبُم ِلمها أبُشيهي بُم وياُعليمبهوا أينَّ اللَّه ي أيشبهولب بهيهُيني اُلمي

 .(1)ويقهيُلِبِ  ويأينَّ ب ِإليُيِ  تبُشءيربوني 
 فروع ف هية تستنبط  ن آأة العدل واإلحسان الفصل الثاني:

 الكثيف من الفروس الفقهية الا ميكن ا  تستنبط من اآلية العريفة، وسنذكر بعضها  هنالك
 اقرضك وجب عليك ان ت رض !ْا إ
بوجااوب ا  تقرضااه وقاا   ،صااناعياه  ،إذا أقرضااك اااخص يوماااه مااا لااد  حاجتااك، صقااد يقااال فههرع األول:ال

حاجتاااه، مااا  قااادرتك، وإذا زّوجاااك أو ساااعى يف تزوجياااك أو تااازويج ابناااك وقااا  حاجتاااك إا ذلاااك، صقاااد يقاااال 
وجا   بوجوب ا  تسعى يف تزوجيه أو تزوجيهم ابنه لاد  حاجتاه، وإذا أركباك سايارته وأنا  يف  رياق صاحراوي

دو اا، وإذا قاد  لاك نصايحة وجا  ا  مان ا  تركبه إذا وجدته يف  ريق صحراوي، م  احلاجاة يف الصاورتني أو 
 تقد  له نصيحة كذلك مىل احتا .

 األدلة عل  الوجوبن  
 االستدالل على ذلك بالوجوه التالية  وأم ن
عااك يف وجوبااه إذا انطبااق عليااه عنااوا  صقااد ال ي، ولاائن اااك يف وجوبااه ابتااداءه اااكر املاانعم واجاا ا   أواًل:

 ُاإُلُِحسانب  ِإالَّ  اإُلُِحسانِ  جيزاءب  هيل(2). 
ُحسهانِ ِإنَّ اللَّه ي أيهُر برب بِااآلية العريفة حماور البحا   ثانياً: إذ قاد يقاال بكاو  ذلاك عاداله وإال  ُلعيهُدِل وياإُلِ

 صهو إحسا  وكالمها مأمور به يف اآلية الكرمية.
 وظاهر األمر الوجوب. (3)ويأيُحِسُن كيما أيُحسيني اللَّ ب ِإليُيكي قوله تعاا   ثالثاً:

                                                           

 .24اآلية  سورة األنفال  (1)
 .91الرلن  اآلية سورة  (2)
 .77سورة القصص  اآلية  (3)
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ٍُّ اُ هههِر    بُسهههِلم   وقاااد ا  ذلاااك حاااق عاااريف، رابعهههاً: ههه هههوي  حي  اُلمبُسهههِلِميني  حب بهههوقب  تهيُبطبهههلب  الي وي و (1)لِهههاييَّ أهيتهُ
نهيهبمُ   .(2)بهييهُ
 املفصالت.من ملوضعه األخذ والرد صيه مبا يرتك  يف هذا املقال كله يناق  ما سبق وقد
 عل  اآلباء تطوأر األبناءالواجب و 

املدرسة وا  يرعاه لكي يصبا  بيباه أو مهندساه مثاله وكاا   إاإذا أمكن للوالد ا  يبع  ابنه  الفرع الثاني:
 يصابا لّاااله ماثاله، بابعض األدلاة الساابقة و يفهاا، حاىلصاناه حيار  علياه التفاريط باه وإمهالاه  ،من اأنه عرصاه ذلاك

  يهنُ  ضيهيَّعي   يهنُ   يُلعبهون    يُلعبهون   النَّهاسِ  عيليه  كيلَّه ب  أيُل يه   يهنُ   يُلعبهون    يُلعبهون   مثل حرمة تضيي  من يعول وقد ورد
يكااو  كمااا  الصااال أقاال ماان ااابهة احلرمااة )حرمااة التفااريط بااه وتركااه كااي  يف األدلااة السااابقةولاائن نااوق   (3)أهيعبههولب 

 ينبغي عليه ا  يكو (.
 أو انخفاض العملةرتفاع ا

 ا  العملة لو اخنفض  أو ارتفع ، صهنا صورتا   الفرع الثالث:
 األوا  ا  ترتف  أو تنخفض قلياله كواحد باملائة أو اثنا  أو ثالثة مثاله.

أو بعااكل   اايف متعااار ، كااأ  ترتفاا  أو تاانخفض مائااة باملائااة مااثاله الثانيااة  ا  ترتفاا  أو تاانخفض كثاايفاه بنحااو 
 . يف متعار  جداه كألف باملائة مثاله 

ال اك يف ا  املدار على حجم النقد دو  قوته العرائية صإذا اقرتض منه مليوناه أعاد له   الصورة األوا ففي
 اخنفض . أ % 1% أو 1مليوناه وإذا أمهرها  ائباه مليوناه صحل األجل دص  ألا املليو  سواء ءارتفع  قيمتها 

صلاو اقرضاه مليونااه قوهتاا  -أالصورة الثانية  قاد يقاال باا  املاالك هاو القاوة العارائية ولايس حجام العملاة،  وفي
 اه واحااد اه صاخنفضاا  صصااارت قوهتااا العاارائية مخساامائة كتاااب أو حصااان ،العاارائية ألااف كتاااب أو حصااانا  صرضاااه 

، صاملادار هاو القاوة كتااب وأربعاة جيااد وأحصانة  يأو ارتفع  صصارت من القوة حبي  يعرت   ا ألف -بصقط، 
ا  يادص  لاه ملياونني )ليمكناه ااراء ألاف كتااب وحصاانني( ويف )أ( عليه يف احلالة األوا ، واحلاصل  ا  العرائية

 له ا  يدص  له نصف مليو  )الا ميكنه  ا ا  يعرتي ألف كتاب وجوادين(. )ب( احلالة الثانية
 وقا  علاى حجام النقاديف الصاورة األوا )االرتفااس واالخنفااض املتعاار ( التعامال هاو ا    يف ذلاك والسبب

                                                           

 .311  1عوايل الميلئ    (1)
 .101  7  الكايف  (2)
 .12  4  الكايف  (3)
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، وبعبااارة أخاار   الااثمن هااو احلجاام والعاادد ال القااوة العاارائية، وبعبااارة ثالثااة  ا  القااوة العاارائية جماارد داس  وكاناا  
% مثاله أي يبين 11% إا 1العملة حينئذ  هي املقيا  باعتبار هام  تذبذب يرتاوح بني العر  يبين على ا  

يا  قوتاه العارائية صيكاو  النقاد املوضاوس )املوضاوس للتعامال   الاثمن( معايفاه على ا  للثمن عرضاه عريضااه مان ح
 إا قوة ارائية ذات سعة وجودية.

، مبعا  ا  الاثمن يكاو  حينئاذ ، أو تكاو  هاي مصاّ  العقاد يف الصورة الثانية  صتكو  القوة العرائية قياداه  أ ا
العارائية  حاىل أضاحى كالعار  الضامين، هاو القاوة وارتكااز العار  عليه العقد يف ارتكازه ينإذا صرح به أو إذا ب  

 ر  معيف وليس هو مص  العقد بل القوة العرائية هي املصّ .نفسها، وحجم النقد جمرد حوالة عليه وص  
انه لو دص  له النقد الساقط عن القيمة، صاناه يكاو  عرصااه مصادا  )تا(اوتي( وتضايي  حاق املسالم   آخر وبوج 

ٍُّ اُ ههِر    بُسههِلم  ورد وقااد  هه ههوي  حي ُحسههانِ عااداله ماا  وانااه ظلاام ولاايس  لِههاييَّ أهيتهُ ، ِإنَّ اللَّهه ي أيههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ
تسااو  ألفااي كتاااب وأربعااة جياااد )ماا  انااه كااا  صيمااا بعااد عكسااه صلااو اعطاااه مليوناااه أصاابح  وجيااري عكسااه يف 

ماان حياا  اقرتضااها منااه وهااي تسااو  صقااط ألااف كتاااب وجااوادين( صانااه قااد ت ااو ي حقااه عرصاااه وظلاام إذ أخااذ األقاال 
 دص  األكثر  يف املتعار .القوة العرائية وألز  ب

ألااف كتاااب ذلااك صلعلااه ال اااك صيااه يف السااقو  الااذري  كمااا لااو كاناا  قيمااة املليااو  تعااادل اااك يف  ولههان
 صصارت ال تسو  إال كتاباه واحداه.

وقاااد ذهااا  بعاااض الفقهااااء إا التصاااا  يف مثااال ذلاااك علاااى األحاااو  وجوبااااه، باختااااذ احلااال الوساااط ماااثاله باااني 
 وإال أجامها احلاكم على ذلك.الثمنني 

مل  إذاناااه عناادما اقااارتض مليوناااه صقاااد ااااتغل  ذمتاااه باااملليو  مباااا  ماال مااان قااوة اااارائية،   أيضاااه  آخااار وبوجهه 
يقرتض ورقاه بال قيمة، واالاتغال اليقيين يستدعي الااءة اليقينية صاال تااذ ذمتاه إال بإرجااس القاوة العارائية كاملاة 

 إليه.
ال وجاه لاه بعاد إجاراء  ،قيمتهاا الساابقةض مليوناه صاارت ضاعفي املقر   ذ( أخت   ّ إواألمر يف االرتفاس بالعكس، ص

 عرت  به ألف كتاب وجوادا . صتأمل.أصالة براءة املقرتض من األكثر مما ي  
القاااوة العااارائية  مصاااّ  املعاملاااة عرصااااه وارتكاااازاه وا  لتحديااادبالبحااا  والتأمااال  ةأي صاااا  املساااألة جااادير  وعلههه 

العار  العاا  هاو   صيه خاصة إذا قلنا با  املرج ،حد العر  الضمين أو ال، ويف ا  مقتضى العدل ما هوبلغ  
 أو العر  اخلا ، مرآة له واهلل العامل األادي سواء السبيل. أو قلنا با  املراد به العدل الواقعي، والعر  العا 

 وآخر دعوانا ان الشمد هلل رب العالمين وصل  اهلل عل   شمد وال  الطيبين الطاهرأن
 m-alshirazi.comميكن مالحظة الدر  والتقرير على املوق  التاا  


