
 

 



 

 

 

 

 

  



 

 
د الرحمتي السيرجاني  تقريظ المرجع الديني آيةالله العظمى الشيخ محمل

  بخطه الشريف



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

     



ٟمٌٞمّٜم٤م ٟمٌل اًمرمح٦م حمّٛمد رؾمقل اهلل احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم 

، وقمغم أهؾ سمٞمتف إظمٞم٤مر ٓؾمٞماّم قمغم احلج٦م اًمث٤مين قمنم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من

واًمٚمٕمٜم٦م اًمدائٛم٦م إسمدي٦م اًمنُمدي٦م قمغم أقمدائٝمؿ وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ وُمٜمٙمري ومْم٤مئٚمٝمؿ 

 وطم٘مقىمٝمؿ.

أُّم٤م سمٕمد وم٘مد ومرهم٧ُم ُمـ حترير ُم٤ًمئؾ اًمٌٞمع ذم ؾم٧م جمٚمدات وآن وىم٧م اًمنموع 

ّٞم٤ًم:ذم   ُم٤ٌمطم٨م اخلٞم٤مرات سمٕمقن اهلل اعمٚمؽ اًمٕماّلم وم٠مىمقل طم٤مُمدًا ؿم٤ميمرًا ُمّمٚمِّ

 ىمٌؾ اًمقرود ذم اًمٌح٨م ٓسمّد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٘مدُم٤مت:

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 اعم٘مدُم٤مت

 

 

 

 

 

ُمـ ىمٌٞمؾ ذح  تأّن هم٤مًم٥م اًمتٕمريٗم٤م 1ذم اًمٙمٗم٤مي٦م ذه٥م اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

ومٝمؾ شمٕمريػ اخلٞم٤مر ُمـ هذه »آؾمؿ وُيٕمّد ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م ٟمحق: ؾمٕمداٟم٦م ٟم٧ٌم. 

 اًم٘مٌٞمؾ؟ ومال هيؿ اًمتٕمرض إًمٞمف أو ٓ، سمؾ ًمف صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م ومٞمٝمؿ اًمتٕمرض إًمٞمف؟

الح، وم٤مًمتٕمرض ًمٚمتٕمريػ ٓم٦م ذم آصهذا، ُمع أٟمف ىمد اؿمتٝمر أٟمف ٓ ُمِم٤مطم

 آصٓمالطمل وُمٜم٤مىمِمتف ىمٚمٞمؾ اجلدوى.

احلّؼ أٟمف ٓسمّد ًمٜم٤م ُمـ إي٘م٤مع اًمٌح٨م ذم ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر وحتديد ُمٕمٜم٤مه، إذ ىمد وىمع 

 هبذا اًمٕمٜمقان ذم ًم٤ًمن إدًم٦م، ومٞمؽمشم٥م قمغم حتديده أصمر قمٛمكم.

ارشم٤ٌمط ومالسمّد ُمـ ُمٕمروم٦م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واعمٕمٜمك آصٓمالطمل، وهؾ سمٞمٜمٝمام 

 وُمٜم٤مؾم٦ٌم أم ٓ ارشم٤ٌمط سمٞمٜمٝمام، سمؾ مه٤م ُمت٤ٌمئٜم٤من؟

ف ُمٕمٜمك وم٢مذا يم٤مٟم٤م ُمت٤ٌمئٜملم، ومال وضمف حلٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ٕٟمّ 

ُمًتحدث ٓ يّٛم٧م ًمٚمٕمرف سمّمٚم٦م، سمخالف ُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام اًمٕمٛمقم واخلّمقص 

                                                
 .: ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م515يمٗم٤مي٦م إصقل / (1)
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 .(1)ششمقوٞمحف اعمٓمٚمؼ، يمام ؾمٞم٠ميت

اّن اخلٞم٤مر هؾ يتٕمّٚمؼ سمخّمقص إومٕم٤مل أم أٟمف يتٕمٚمؼ سم٤مٕقمؿ ُمـ اًمٗمٕمؾ »

 واًمٕملم؟

ف ذو صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م، ًمقىمقع اًمٌح٨م ـ ومٞمام ي٠ميت ان ٓسمّد ُمـ إي٘م٤مع اًمٌح٨م ذم ذًمؽ ٕٟمّ 

ًخ اًمٕم٘مد أو ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ ذم أّن صمٌقت اخلٞم٤مر هؾ شمٙمقن صمٛمرشمف أن يٙمقن ًمذيف طمّؼ وم

 طمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم؟

وٟمتٞمج٦م هذا اًمٌح٨م شمٔمٝمر ذم صقرة شمٚمػ اًمٕملم، وم٢مٟمف يً٘مط اخلٞم٤مر قمغم اًمث٤مين 

 ٟٓمتٗم٤مء ُمقوققمف دون إّول.

وُمـ اًمقاوح أن هذا اًمٌح٨م إٟمام يت٠مشمٰك ًمق صّح شمٕمٚمؼ اخلٞم٤مر سم٤مًمٕملم، ومٞم٘م٤مل: إن 

ُم٘متْم٤مه شمٕمٚم٘مف سمٜمٗمس اًمٕم٘مد اًمدًمٞمؾ اعمتٙمٗمؾ إلصم٤ٌمت اخلٞم٤مر سمال أن يٕملّم ُمتٕمٚم٘مف هؾ 

ومٞمٙمقن ًمف طمؼ ومًخف، أو سم٤مًمٕملم ومٞمٙمقن ًمف طمّؼ اؾمؽمداده٤م؟ ٕن يماًل ُمـ اًمٕم٘مد واًمثٛمـ 

 واعمثٛمـ ُمـ ؿم١مون اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٞمحتٛمؾ شمٕمٚمؼ اخلٞم٤مر سمٙمؾ ُمٜمٝمام.

قمٞم٤من مل يت٠مت اًمٌح٨م اعمزسمقر، سمؾ يتٕملم أو ًمق ومرض قمدم صح٦م شمٕمٚمؼ اخلٞم٤مر سم٤مٕ

 .(5)شحٞمف ـوٞم٤مري ـ يمام ؾمٞم٠ميت شمقتاظم شمٕمٚمؼ اخلٞم٤مر سم٤مًمٕم٘مد، وم٤مٟمف ومٕمؾ

إمم أّن ُمٕمٜم٤مه هق اًمًٚمٓمٜم٦م، »ذه٥م اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمٞمزدي ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م 

وإن مل يٍمح سمذًمؽ ًمٙمٜمف يًتٗم٤مد ُمـ يمالُمف.  (3)وئمٝمر ذًمؽ ُمـ اعمحّ٘مؼ اإليرواين

                                                
 .1/5 ك، يمت٤مب اخلٞم٤مراتاعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىم (1)

 .1/6اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، يمت٤مب اخلٞم٤مرات  (5)

 .3، شمٕمٚمٞم٘م٦م رىمؿ 5/11طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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أن اخلٞم٤مر ٓ يْم٤مف إمم همػم إومٕم٤مل ٕن ُمّمدره وهق  (1)يمام ذيمر اًمًٞمّد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

ّٓ إمم إومٕم٤مل دون إقمٞم٤من واعمٜم٤مومع.  آظمتٞم٤مر ٓ يْم٤مف إ

، ومذه٥م إمم أن ُمٕمٜمك آظمتٞم٤مر ٓ ي٤ًموق (5)وظم٤مًمٗمٝمام اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

اًمًٚمٓمٜم٦م ٓؾمتٕمامًمف ذم ُمقارد يمثػمة ٓ يٛمٙمـ أن يراد سمف ُمٕمٜمك اًمًٚمٓمٜم٦م ومٞمٝم٤م، يمام إذا 

إظمت٤مر زيد اًمٕمزًم٦م قمـ اًمٜم٤مس، واظمت٤مر ذب اًمدواء اخل٤مص، واظمؽمت ًمٌس هذا ىمٚم٧م: 

اًمثقب ُمـ سملم إصمقاب، ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم:               (3) وىمقًمف ،

شمٕم٤ممم:        ...(4).إمم همػم ذًمؽ ُمـ آؾمتٕمامٓت ... ، 

وُمـ اًمقاوح أٟمف ٓ ُمٕمٜمك إلرادة ُمٕمٜمك اًمًٚمٓمٜم٦م ُمـ آظمتٞم٤مر ذم هذه 

ٓ يرى ومٞمٝم٤م وذم أُمث٤مهل٤م أدٟمك ُم٤ًمحم٦م وقمٜم٤مي٦م. وًمٕمؾ اجل٤مُمع سملم آؾمتٕمامٓت، ُمع أٟمف 

هذه اعمقارد وهمػمه٤م ُمـ ُمقارد اؾمتٕمامل ُم٤مدة آظمتٞم٤مر قمغم اظمتالف هٞمئ٤مهت٤م هق إرادة ُم٤م 

 صٓمٗم٤مء.ي٤ًموق ُمٕمٜمك اًمؽمضمٞمح وآٟمت٘م٤مء وآ

وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أن آظمتٞم٤مر ـ ويٚمحؼ سمف اخلٞم٤مر ٕٟمف سمٛمٕمٜم٤مه ـ يٛمٙمـ أن يتٕمٚمؼ 

سم٤مٕقمٞم٤من، إذ يّمح إو٤موم٦م آٟمت٘م٤مء واًمؽمضمٞمح إمم اًمٕملم. وذم أيتلم اًمٙمريٛمتلم 

اعمت٘مدُمتلم وهمػممه٤م ـ يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: اظمؽمت زيدًا صدي٘م٤ًم زم واظمؽمت هذا اًمٙمت٤مب ُمـ 

اعمٓمٚمقب، ٓو٤موم٦م آظمتٞم٤مر ومٞمٝم٤م إمم اًمٕملم ُمـ دون أي سملم اًمٙمت٥م ـ يمٗم٤مي٦م ذم إصم٤ٌمت 

 شم٘مدير وٓ ُم٤ًمحم٦م.

ُمـ: أن آظمتٞم٤مر ٓ يْم٤مف إمم إقمٞم٤من، ومٚمٕمٚمف ٟم٤مٍش ُمـ  وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمًٞمّد

اخلٚمط سملم آظمتٞم٤مر سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وآظمتٞم٤مر سم٤معمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم اًمذي 

                                                
 .5/368طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/11طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .155ؾمقرة إقمراف / (3)

 .13ؾمقرة ـمف / (4)
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  يٛمٙمـ أن شمتٕمٚمؼ سمٖمػم إومٕم٤مل. وم٤مًمتٗم٧م.هق سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م واإلرادة، إذ اعمِمٞمئ٦م ٓ

ذم ُمٕمٜمك آظمتٞم٤مر ٓ  ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين هذا، وًمٙمـ آٟمّم٤مف أنّ 

يّمح اًمؽمضمٞمح همػم ُم٤ًموق عمٗمٝمقم آظمتٞم٤مر وًمق اٟمٓم٤ٌمىم٤ًم، وم٢مٟمف ٓ  خيٚمق قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م، وم٢منّ 

اًمٌٞمٕم٤من »ُمقرد يًتٕمٛمؾ ومٞمف اخلٞم٤مر أو آظمتٞم٤مر، ومٗمل ُمثؾ ىمقًمف:  اؾمتٕمامًمف ذم يمؾِّ 

ـ اًمذي هق إؾمؿ ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مًمؽمضمٞمح أو اًمرضمح٤من»ٓ ُمٕمٜمك ٕن يراد سمف:  (1)شسم٤مخلٞم٤مر

 ُمّمدر ُمـ اًمؽمضمٞمح ـ .

واًمذي ٟمراه أن اعمٗمٝمقم اًم٘مري٥م عمٕمٜمك آظمتٞم٤مر واخلٞم٤مر اًمذي ٓ أىمرب ُمٜمف هق 

آرشمْم٤مء واًمرو٤م، وم٢مٟمف وإن مل يٙمـ ٟمٗمس آظمتٞم٤مر ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٙمٜمف أىمرب ُم٤م يٛمٙمـ أن 

سمف إمم آظمتٞم٤مر ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ، وم٤مٓرشمْم٤مء ي٤ًموق آظمتٞم٤مر واًمرو٤م ي٤ًموق اخلٞم٤مر،  يِم٤مر

، شُمع»ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف سمٕمد ومرض أن اًم٤ٌمء سمٛمٕمٜمك: ش اًمٌٞم٤من سم٤مٓظمٞم٤مر»وشم٘مدير اًمرو٤م ذم ىمقًمف: 

 ومٞمٙمقن دًمٞمالً قمغم اقمت٤ٌمر اؾمتٛمرار اًمرو٤م ذم اًمٌٞمع إمم وىم٧م آومؽماق.

ُمـ  (5)خلٞم٤مر ُم٤م ورد ذم سمٕمض اًمٜمّمقصوًمٕمٚمف يِمػم إمم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ُمٕمٜمك ا

 اًمتٕمٌػم قمـ إقمامل اخلٞم٤مر سم٤من ذًمؽ رو٤م سم٤مًمٌٞمع.

ومٕم٤مل، ومٞمْم٤مف إمم اًمٕملم قمٞم٤من يمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕصمّؿ إٟمف ٓ خيٗمك أن اًمرو٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕ

 .(3)شسمال شم٘مدير وٓ ُم٤ًمحم٦م. وىمد شم٘مدُم٧م آؿم٤مرة إمم صمٛمرة حت٘مٞمؼ ذًمؽ

 .(4)شاخلٞم٤مر ًمٖم٦م اؾمؿ ُمّمدٍر ُمـ آظمتٞم٤مر: »اًمِمٞمخ إقمٔمؿىم٤مل 

                                                
 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ 1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب: ووؾم٤مئؾ  4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .أسمقاب اخلٞم٤مر، ُمٕمتؼمة اًمًٙمقينُمـ  15، اًم٤ٌمب 1، ح18/55اًمِمٞمٕم٦م 

 .(6-8/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، يمت٤مب اخلٞم٤مرات  (3)

 .5/11اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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إظمذ سمام هق اخلػم، أو شمٗمْمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه »آظمتٞم٤مر ُمّمدر سم٤مب آومتٕم٤مل و  أىمقل:

أطمد اًمٓمروملم وشمرضمٞمحف قمغم اًمٓمرف أظمر، وًمٞمس هق ُمّمدر اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اعمجّرد، 

يمام ذم اًمٚم٤ًمن، ش ، وظِمػَماً اخِلػْمة واخِلػَمة»هق ش ومّْمؾ ورضّمح»سمٛمٕمٜمٰك ش ظم٤مر»وم٢مّن ُمّمدر 

 .(1)شآصٓمٗم٤مء :وآظمتٞم٤مر»وومٞمف أيْم٤ًم: 

وىم٤مل ذم اًم٤ٌمرع: ظِمرُت اًمرضمؾ قمغم ص٤مطمٌف، أظمػُمه ُمـ سم٤مب »وىم٤مل ذم اًمّمح٤مح: 

ة: إذا ومّْمٚمتف   .(3)ش(5)شقمٚمٞمفسم٤مع، ظِمػَمًا وزان قمٜم٥ٍَم، وظِمػَمة وظِمػَمَ

ظمػم إُمريـ: إُم٤م اخلٞم٤مر: آؾمؿ ُمـ آظمتٞم٤مر، وهق ـمٚم٥م »وىم٤مل اسمـ إصمػم: 

 .(4)شإُمْم٤مء اًمٌٞمع، أو ومًخف...

واخلٞم٤مر: آؾمؿ ُمـ آظمتٞم٤مر وهق ـمٚم٥م ظمػم »وذم شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي: 

...، ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م»إُمريـ، إُم٤م إُمْم٤مء اًمٌٞمع أو ومًخف. وذم احلدي٨م: 

اخلٞم٤مر:  :ٞمؾوىمقهلؿ: ًمؽ ظمػمة هذه اًمٖمٜمؿ وظمٞم٤مره٤م. اًمقاطمد واجلٛمع ذم ذًمؽ ؾمقاء، وىم

ٞم٤مر، هٙمذا هق سمْمؿ اعم٤مل، ويمذا ُمـ اًمٜم٤مس وهمػم ذًمؽ. وأٟم٧م سم٤مخلٞم٤مر وسم٤معُمخْ  (5)ٟمْم٤مر

 .(6)شاعمٞمؿ وؾمٙمقن اخل٤مء وومتح اًمتحتٞم٦م، واًمّمقاب: وسم٤معمخت٤مر، أي اظمؽم ُم٤م ؿمئ٧م

واخِلػْمة ـ سم٤مًمٙمن وم٤مًمًٙمقن ـ ُمـ »وذم جمٛمع اًمٌحريـ ًمِمٞمخ اًمٓمرحيل: 

ء ـ سمٛمٕمٜمك اخلٞم٤مر، واخلٞم٤مر: هق آظمتٞم٤مر، وي٘م٤مل: هق اؾمٌؿ آظمتٞم٤مر، واخِلػَمة ـ سمٗمتح اًمٞم٤م

ُمـ ختػمت اًمٌمء، ُمثؾ اًمٓمػمة اؾمٌؿ ُمـ شمٓمػم، وىمٞمؾ: مه٤م ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمد، ىم٤مًمف ذم 

                                                
 .4/555ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

 .(1417)ـمٌٕم٦م قم٤مم  5/655صح٤مح اًمٚمٖم٦م  (5)

 .9/173هدى اًمٓم٤مًم٥م  (3)

 .5/91اًمٜمٝم٤مي٦م  (4)

 .ٟمْم٤مر: اخل٤مًمص ُمـ يمؾ رء، اًمذه٥م (5)

 .(379-381/)6شم٤مج اًمٕمروس  (6)
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شمؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ ـ سمٙمن اخل٤مء وسم٤مًمٞم٤مء  اعمّم٤ٌمح. وآظمتٞم٤مر: آصٓمٗم٤مء. وحمّٛمد ظِمػَمَ

لم اًمٞم٤مء. وىمقل قمكم سمـ واًمراء اعمٗمتقطملم ـ أي اعمخت٤مر اعمٜمتخ٥م، وضم٤مء سمتًٙم

يريد ظمػمة اهلل ُمـ اًمٕمرب ه٤مؿمؿ وُمـ اًمٕمجؿ ش وم٠مٟم٤م اخلػمة اسمـ اخلػمشملم: »احلًلم

شمثٜمٞم٦م ظمػمة يمٕمٜم٦ٌم، أي أٟم٤م خمػم سملم آؾمتٖمٗم٤مر وشمريمف ش أٟم٤م سملم ظمػمشملم»وم٤مرس. وذم اخلؼم 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                (1):شمف سملم اًمِمٞمئلم، أي  . وُمٜمف ظمػمر

 .(3)ش(5)شومقو٧م إًمٞمف اخلٞم٤مر

وهمػمهؿ ذم أّن اعمٖم٤ميرة سمٞمٜمٝمام شمٙمقن ذم اًمّمٞمٖم٦م واًمٚمٗمظ  دسم٤مءاظمتٚمٗم٧م يمٚمامت إُ »

 ظم٤مّص٦م ُمع وطمدة اعمدًمقل واعمٕمٜمٰك، أو أّّن٤م شمٙمقن ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمًك.

هـ[ إّول، جلٕمؾ 686حمّٛمد سمـ ُم٤مًمؽ اعمتقذم  ومٔم٤مهر اسمـ اًمٜم٤مفمؿ ]حمّٛمد سمـ

اقمٚمؿ: أّن اؾمؿ اعمٕمٜمٰك اًمّم٤مدر قمـ اًمٗم٤مقمؾ »اعم٘مًؿ ًمٚمٛمّمدر واؾمٛمف هق احلدث، ىم٤مل: 

يم٤مًميب ـ أو اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف ـ يم٤مًمٕمٚمؿ ـ يٜم٘مًؿ إمم ُمّمدٍر واؾمؿ اعمّمدر. وم٢من يم٤من أّوًمف ـ

صمل سمقزن اًمثالصمل ُمٞمَؿ ُمزيدة ًمٖمػم )ُمٗم٤مقمٚم٦م( يم٤معميب واعمحٛمدة، أو يم٤من ًمٖمػم صمال

ّٓ ومٝمق ُمّمدر  .(4)شيم٤مًمُٖمًؾ واًمقوقء، ومٝمق اؾمؿ ُمّمدر، وإ

طم٤ميمٞملم قمـ ُمٗمٝمقٍم وطمداين، يًّٛمٰك ش اًمُٖمًؾ وآهمت٤ًمل»وهذا يم٤مًمٍميح ذم أّن 

إّول ُمٜمٝمام سم٤مؾمؿ اعمّمدر ٕضمؾ يمقٟمف قمغم صمالصم٦م أطمرف، وإن يم٤من ومٕمُٚمف ُمزيدًا ومٝمل ُمـ 

 ش.اًمتٗمّٕمؾ»عمّمقغ ُمـ ومٕمٚمف ُمـ سم٤مب اش اًمقوقء»سم٤مب آومتٕم٤مل. ويمذا احل٤مل ذم 

                                                
 .81ؾمقرة اًمتقسم٦م / (1)

 .(718-719/)1جمٛمع اًمٌحريـ  (5)

 .1/13سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .ذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ اًمٜم٤مفمؿ، سمح٨م اعمّمدر (4)



 15 وأطمٙم٤مُمف / اعم٘مدُم٤مت اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

وسيح مج٤مقم٦م اًمث٤مين، أي اعمٖم٤ميرة سملم اعمّمدر واؾمٛمف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمٰك، ىم٤مل 

 شمقوٞمح]ظم٤مًمد سمـ قمٌداهلل[ إزهري ذم اًمتٍميح ]قمغم اًمتقوٞمح[ ُم٤مزضم٤ًم ذطمف سمام ذم 

وُمدًمقهل٤م خمتٚمػ، ومٛمدًمقل اعمّمدر احلدث، إّٟمام هل سمقاؾمٓم٦م دًٓمتف قمغم »اسمـ هِم٤مم: 

 عمّمدر.ا

وحت٘مٞمؼ ُم٤مهٞمّتٝمام أن ي٘م٤مل: آؾمؿ اًمدال قمغم احلدث ُمـ همػم شمٕمّرض ًمزُم٤مٍن، إن 

يم٤من قَمَٚماًم ُمقوققم٤ًم قمغم ُمٕمٜمًك يمٗمج٤مر ومح٤مد قَمَٚمٛملم ًمٚمَٗمِجرة سمًٙمقن اجلٞمَؿ واعمَحِٛمدة 

ب وَُمْ٘متَؾ  سمٗمتح اعمٞمؿ إُومٰم ويمن اًمث٤مٟمٞم٦م، أو يم٤من ُمٌدّوًا سمٛمٞمؿ زائدٍة ًمٖمػم اعمٗم٤مقمٚم٦م يمَٛمْيَ

سمٗمتح أّوهلام وصم٤مًمثٝمام ـ أو يم٤من ُمتج٤موزًا ومٕمٚمف اًمثالصمل وهق سمِِزٟم٦م اؾمؿ طمدث اًمثالصمل  ـ

يمُٖمًؾ وُووقء سمْمّؿ أّوهلام ذم ىمقًمؽ: اهمتًؾ هُمًالً وشمقّو٠م ُووقءًا، وم٢مّّنام ـ أي وم٢مّن 

اًمٖمًؾ ـ سمِزٟم٦م )اًمُ٘مرب( واًمقوقء، سمِزٟم٦م )اًمدظمقل( ذم ىمقًمؽ: ىمرب ىُمرسم٤ًم، ودظمؾ 

ّٓ يٙمـ يمذًمؽ ومٝمق ُمّمدرُدظمقًٓ، ومٝمؿ اؾمؿ ُمّمد  .(1)شر... وإ

صمّؿ رشّم٥م قمغم هذا اًمٗمرق اًمتٗمّمٞمؾ سملم أىم٤ًمم اؾمؿ اعمّمدر ذم اًمٕمٛمؾ، وم٢من يم٤من 

ُمٌدّوًا سمٛمٞمٍؿ قَمٛمؾ قَمَٛمَؾ ومٕمٚمف اشمٗم٤مىم٤ًم. وإن يم٤من قَمَٚماًم مل يٕمٛمؾ يمذًمؽ. وإن يم٤من همػممه٤م ومٝمق 

 ُمقرد ظمالف سملم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم، ومراضمع.

ذم طمقاؿمٞمف قمغم اًمروو٦م ومقارق ُأظمرٰى سمٞمٜمٝمام، سمٕمد ٟم٘مؾ  وَٟمَ٘مَؾ مج٤مُل اعمح٘م٘ملم

مجٚم٦م ُمـ يمالم إزهري، ومٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمحّ٘م٘ملم: أّن اعمّمدر ُمقوقع ًمٚمحدث ُمـ 

طمٞم٨م اقمت٤ٌمر شمٕمّٚم٘مف سم٤معمٜمًقب إًمٞمف قمغم وضمف اإلهب٤مم، وًمذا ي٘متيض اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، 

زيٍد ووىمققمف قمغم  وحيت٤مج إمم شمٕمٞمٞمٜمٝمام ذم اؾمتٕمامًمف، يمتٕملّم )اًميب( سمّمدوره ُمـ

قمٛمرٍو. واؾمؿ اعمّمدر ُمقوقع ًمٜمٗمس احلدث ُمـ طمٞم٨م هق سمال اقمت٤ٌمر شمٕمّٚم٘مف سم٤معمٜمًقب 

                                                
ذح اًمتٍميح قمغم اًمتقوٞمح، سم٤مب إقمامل اعمّمدر )ٓ شمرىمٞمؿ ًمّمٗمح٤مت ٟمًختٜم٤م ُمـ اًمٓمٌٕم٦م  (1)

 .احلجري٦م(
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 إًمٞمف، وإن يم٤من ًمف شمٕمّٚمؼ ذم اًمقاىمع، وًمذا ٓ ي٘متيض اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل وشمٕمٞمٞمٜمٝمام.

وًمٕمّؾ اعم٘مّمقد ُمـ اىمتْم٤مء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل هق اقمت٤ٌمر شمٚمٌّس اًمٗم٤مقمؾ سم٤معمٌدأ 

 ويٙمقن اؾمؿ اعمّمدر هق احلدث جمّردًا قمـ ىمٞمد شمٚمٌّس وم٤مقمٍؾ سمف.وصدوره ُمٜمف ودمّدده. 

صمّؿ ومّرق اعمحّ٘مُؼ اخلقاٟم٤ًمري سملم اعمّمدر واؾمٛمف سمام ي٘مرب ُمـ اًمقضمف اعمت٘مّدم يمام 

وإفمٝمر قمٜمدي: أّن اعمّمدر ُمقوقع ًمٗمٕمؾ إُمر أو آٟمٗمٕم٤مل سمف، »ًمّقح إًمٞمف وىم٤مل: 

 قم٤ٌمرة قمـ إدا٤مد ُأُمقر واؾمؿ اعمّمدر ُمقوقع ٕصؾ ذًمؽ إُمر. وم٤مٓهمت٤ًمل ُمثالً 

خمّمقص٦م هل أومٕم٤مل شمدرداٞم٦م خمّمقص٦م، واًمُٖمًؾ قم٤ٌمرة قمـ ٟمٗمس شمٚمؽ إُُمقر. صمّؿ ىمد 

يت٤ًمُمح ويٓمٚمؼ اؾمؿ اعمّمدر قمغم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مرو٦م سم٥ًٌم ذًمؽ إُمر، وقمغم همػمه٤م مم٤ّم هق 

 .(5)ش(1)شعسم٤مًمتتٌّ ُمٕمٚمقل ًمف، يمام ئمٝمر 

اًمّمحٞمح هق اًم٘مقل اًمث٤مين أقمٜمل اعمٖم٤ميرة سملم اعمّمدر واؾمٛمف ذم اًمٚمٗمظ  أىمقل:

واعمٕمٜمك ّٕن اعمّمدر ُمقوقع ًمٚمحدث واعمٗمٝمقم إصكم ًمٚمٗمٕمؾ ُمـ دون اًمدًٓم٦م قمغم 

 إؿمخ٤مص وإزُم٤من واًمدومٕم٤مت ٟمحق: آهمت٤ًمل واًمتقيض.

وأُّم٤م اؾمؿ اعمّمدر ومٛمقوقع حل٤مصؾ اعمٗمٝمقم واعمٕمٜمك إصكم ُمـ اعمّمدر ويٜمت٘مؾ 

 إمم احلدث واعمٗمٝمقم إصكم ًمٚمٗمٕمؾ سمقاؾمٓم٦م اعمّمدر، ٟمحق: اًمٖمًؾ واًمقوقء.

ًمِمٞمخٜم٤م ذم ش اًمًٞمػ اعمِمتٝمر ذم حت٘مٞمؼ اؾمؿ اعمّمدر»وذم هذا اعمج٤مل راضمع رؾم٤مًم٦م 

 (3)اًمرواي٦م وجمٞمزٟم٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد ٟم٤مسمٖم٦م قمٍمه آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمٙمٛمرئل

 .(4)ػ واعمذيمقر ذم اًمذريٕم٦مق سم٤مًمٖمري اًمنمي1354(، اعمٓمٌققم٦م ؾمٜم٦م 1416-1351)

                                                
و  1/11)ـمٌٕم٦م قمٌداًمرطمٞمؿ(  اًمٌٝمٞم٦م ، ه٤مُمش اًمروو٦م9 ً /اعمٓمٌققم٦م ُمًت٘ماّل طم٤مؿمٞم٦م اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م ( 1)

15. 

 .(173-176/)9هدى اًمٓم٤مًم٥م ( 5)

 .(98-111ش /)ـمريؼ اًمقصقل إمم أظم٤ٌمر آل اًمرؾمقل»يمت٧ٌم شمرمجتف ذم يمت٤ميب  (3)

 .15/589اًمذريٕم٦م  (4)
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شمٗمْمٞمؾ أطمد »أو ش إظمذ سمام هق اخلػم»ىمد ُمّر اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمخٞم٤مر وأّٟمف 

 ش.اًمٓمروملم وشمرضمٞمحف قمغم اًمٓمرف أظمر

يمام ورد ذم ُمثؾ ش ُمٚمؽ أُمر اًمٕم٘مد»يٓمٚمؼ قمغم »وأُّم٤م اعمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل ًمٚمخٞم٤مر وم٘مد 

ويراد سمف ضمقاز اًمرضمقع ذم ش يمقن اًمقاه٥م سم٤مخلٞم٤مر ىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اًمٕملم ًمٚمٛمتٝم٥م»ُمـ اهل٦ٌم 

اًمٕم٘مقد همػم اًمالزُم٦م. وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم ضمقاز طمّؾ اًمٕم٘مد اًمالزم ـ سمح٥ًم ـمٌٕمف يم٤مًمٌٞمع ـ 

 يم٤مًمٗمًخ سمخٞم٤مر اعمجٚمس أو احلٞمقان أو همػممه٤م ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمتزًمزل.

 ]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ[َٟمَ٘مؾ واعم٘مّمقد سم٤مًمٌح٨م ذم سم٤مب اخلٞم٤مر هق اًم٘مًؿ اًمث٤مين، و

قمٜمٝمؿ شمٗمًػميـ ًمف يِمؽميم٤من ذم يمقٟمف ُمٚمٙم٤ًم، واعمراد سمف آؾمتٞمالء قمغم اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء، 

، (1)شاّن ُمثؾ هذا احلّؼ ؾمٚمٓمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م»سمِمٝم٤مدة شمٍميح اعمّمٜمػ ذم أوائؾ اًمٌٞمع سم٘مقًمف: 

اًمداّل قمغم شمًّٚمؿ  (5)شواًمتًٚمط قمغم ومًخ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة»وفمٝمقر ىمقًمف هٜم٤م سمٕمد أؾمٓمر 

 يمقن طمّؼ اخلٞم٤مر ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٗمًخ واإلىمرار، يمام يتًّٚمط ذم اًمٕم٘مد اجل٤مئز قمغم اًمرضمقع.

إمج٤مًٓ، وم٢مُّم٤م أن شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم سملم ُمٕمٜم٤مه اعمّمٓمٚمح ش اخلٞم٤مر»وسمٕمد ووقح ُمٕمٜمٰك 

، سمدقمقٰى (4)]أو شمقُملء ًمذًمؽ[ (3)هٜم٤م وسملم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ

ف سمٕمد احّت٤مد اعمّمدر واؾمٛمف طم٘مٞم٘م٦ًم وشمٖم٤ميرمه٤م ؿمٛمقل اًمٚمٖمقي ًمٗمًخ اًمٕم٘مد وهمػمه، وم٢مٟمّ 

قمٜمقاٟم٤ًم ًمٚمٗمٕمؾ اخل٤مرضمل ُمـ إظمذ سمام ومٞمف اخلػم أو ش آظمتٞم٤مر»اقمت٤ٌمرًا إُّم٤م أن يٙمقن 

شمرضمٞمح أطمد إُمريـ، أو قمٜمقاٟم٤ًم ًمٚمٛمِمٞمئ٦م اًمتل هل يمٞمػ ٟمٗم٤ًمين. واخلٞم٤مر اعمّمٓمٚمح 

 اظمتٞم٤مر ظم٤مّص سم٤مًمٗمًخ واإلُمْم٤مء.

                                                
 .3/9اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/15اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 . 5/367يمام ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمًّٞمد اًمٞمزدي (3)

 .4/11يمام ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين  (4)
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ٕمٜمٞملم هل اعم٤ٌميٜم٦م، ُمـ ضمٝم٦م أّن اخلٞم٤مر اعمٌحقث قمٜمف وإُّم٤م أن شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم سملم اعم

يٙمقن ُمـ آقمت٤ٌمرات اًمقوٕمٞم٦م اعمجٕمقًم٦م ذقم٤ًم وًمق إُمْم٤مًء، وٓ ضم٤مُمع سملم ُم٤م يٙمقن 

ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٙمٞمػ أو اًمٗمٕمؾ اًمٕمرذم وسملم اعمٕمتؼَم اًمذي فمرومف آقمت٤ٌمر اعمتقؾّمط سملم وقم٤مئل 

 .(1)شاًمٕملماًمذهـ و

 

 

                                                
 .9/176هدى اًمٓم٤مًم٥م  (1)



 

 

 

 

 

 

 

ومف اًمِمٞمخ  (1)إقمٔمؿ صمّؿ سمٕمد هذه اعم٘مدُم٤مت ٟمّمؾ إمم شمٕمريػ اخلٞم٤مر وىمد قمرر

 سمتٕمروملم:

 (5)ُم٤م قمّرومف سمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ، وقمٚمٞمف ومخر اعمحّ٘م٘ملم اًمتٕمريػ إّول:

 (3)وهق: ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد. واظمت٤مره اًمِمٞمخ

، واعمح٘مؼ (5)اجلقاهرو (4)٤م اًمري٤مضُم٤م اظمت٤مره ص٤مطمٌ اًمتٕمريػ اًمث٤مين:

 ُمـ اعمت٠مظمريـ، وهق: ُمٚمؽ إىمرار اًمٕم٘مد وإزاًمتف. (6)اًمٜم٤مئٞمٜمل

 واًمٗمرق سملم اًمتٕمريٗملم ُمـ ضمٝمتلم:»

وطمدة اعمٚمؽ واعمٛمٚمقك ذم اًمتٕمريػ إّول، وشمٕمددمه٤م ذم اًمث٤مين: إذ اعمٚمؽ  إومٰم:

                                                
 .15و  5/11اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .شٕن اخلٞم٤مر ُمٚمؽ اًمٗمًخ»، وًمٗمٔمف: 1/485إيْم٤مح اًمٗمقائد  (5)

 .5/11اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .8/177ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (4)

 (.53/3) 54/3ضمقاهر اًمٙمالم  (5)

 .3/3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (6)
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 إٟمام يتٕمدد ُمتٕمٚم٘مف، وهق ذم إّول اًمٗمًخ ظم٤مص٦م، وذم اًمث٤مين إزاًم٦م اًمٕم٘مد وإىمراره.

د إن ُمتٕمّٚمؼ اعمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ إّول هق اًمٗمًخ، واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمقضمق اًمث٤مٟمٞم٦م:

ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕمدم، ومٞمٙمقن ومٞمف ـمرف وضمقدي وآظمر قمدُمل، وم٤مخلٞم٤مر ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد، 

 وُمٚمؽ قمدُمف.

 وأُم٤م اعمتٕمٚمؼ ذم اًمتٕمريػ اًمث٤مين وم٠مُمران وضمقدي٤من: إىمرار اًمٕم٘مد، وإزاًمتف.

وٓ خيٗمك أن اإلزاًم٦م حتؾ حمؾ اًمٗمًخ، وٓ ؿمؽ أن ُمـ يٛمٚمؽ إزاًم٦م اًمٕم٘مد يٛمٚمؽ 

 قمدُمٝم٤م.

اًمث٤مين إمم اًمتٕمريػ إّول هل ٟم٦ًٌم إقمؿ  وهبذا اشمْمح أن ٟم٦ًٌم اًمتٕمريػ

ُم٤م ذم إّول ُمقضمقد ذم ُمٚمؽ إزاًم٦م اًمٕم٘مد ُمـ اًمث٤مين، ويزيد اًمث٤مين سمٛمٚمؽ  ًمألظمص، وم٢منّ 

 إىمرار اًمٕم٘مد.

 اإلؿمٙم٤مل قمغم اًمتٕمريػ إّول ودومٕمف

أورد قمغم اًمتٕمريػ إّول سمٕمدم ُم٤مٟمٕمٞمتف: إذ هٜم٤مك ُمقارد يقضمد ومٞمٝم٤م ُمٚمؽ ومًخ 

 ظمٞم٤مرًا، وهل:اًمٕم٘مد وهق ًمٞمس 

 ـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة، يم٤مهل٦ٌم واًمقيم٤مًم٦م.1

 ـ قم٘مد اًمٗمْمقزم، وم٢من إصٞمؾ يٛمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد.5

 زائد قمغم صمٚم٨م اًمؽميم٦م، وم٢من ًمٚمقارث ومًخف.ًمـ اًمٕم٘مد اعمتٕمٚمؼ سم٤معم٤مل ا3

وهذا اًمٜم٘مض ُمٌٜمل قمغم يمقن اًمقصٞم٦م قم٘مدًا، وأُم٤م قمغم اًم٘مقل سمٕمدم يمقّن٤م قم٘مدًا 

سمف، ومٞمحٛمؾ يمالُمف طمٞمٜمئذ قمغم إرادة  (1)ٜم٘مض اًمِمٞمخيمام هق اعمخت٤مر ـ ومال ُمقوقع ًمـ

اًمٕم٘مد ذم ُمرض اعمقت، وم٢من أُمر ُمٜمجزات اعمريض ومٞمام زاد قمغم اًمثٚم٨م سمٞمد اًمقارث قمغم 

                                                
 .5/11اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 (1)اًم٘مقل سمٕمدم ٟمٗمقذ ُمٜمجزاشمف.

 ـ اًمٕم٘مد قمغم سمٜم٧م إخ وإظم٧م: وم٢من اًمٕمٛم٦م واخل٤مًم٦م متٚمٙم٤من ومًخف.4

 متٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد طمٞمٜمئذ.ـ ُم٤م إذا زوضم٧م إُم٦م سم٤مًمٕمٌد صمّؿ أقمت٘م٧م، وم٢مّن٤م 5

ـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمع وضمقد أطمد اًمٕمٞمقب اعمخّمقص٦م ذم اًمزوج أو اًمزوضم٦م: وم٢من 6

 أظمر يٛمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد.

ومٛمـ ًمف أُمر اًمٕم٘مد يٛمٚمؽ ومًخف ذم هذه اعمقارد، ومٞمدظمؾ ُمٚمؽ اًمٗمًخ ومٞمٝم٤م ذم 

اًمتٕمريػ، ُمع أٟمف ًمٞمس ظمٞم٤مرًا: إذ هق طمٙمؿ ٓ ي٘مٌؾ اإلؾم٘م٤مط واإلرث، سمخالف اخلٞم٤مر 

 .(5)شوي٘مٌٚمٝمام ف طمّؼ وم٢مٟمّ 

ُمقارد اخلٞم٤مر اصٓمالطم٤ًم، إّن » وًمٙمـ دومع اًمِمٞمخ آقمٔمؿ آؿمٙم٤مل سمام شمقوٞمحف:

اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومًخ اًمٕم٘مد، ًمٙمٜمٝم٤م وهذه اعمقارد اعمذيمقرة، وإن يم٤مٟم٧م شمِمؽمك ذم صمٌقت 

ختتٚمػ ُمـ ضمٝم٦م وهل اًمث٤مسم٧م ذم ُمقارد اخلٞم٤مر ي٘مٌؾ آؾم٘م٤مط وآٟمت٘م٤مل سم٤معمػماث وًمذا 

سم٤محلؼ. واًمث٤مسم٧م ذم هذه اعمقارد اًمتل ىمٞمؾ سم٤مٟمت٘م٤مض اًمتٕمريػ ومٞمٝم٤م ٓ ي٘مٌؾ يٕمؼّم قمٜمف 

آؾم٘م٤مط وآٟمت٘م٤مل، ومال شمً٘مط ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ قمغم رد قم٘مد اًمٗمْمقزم وًمق أؾم٘مٓمٝم٤م أًمػ 

 ُمرة. ويٕمؼّم قمـ صمٌقت اًمًٚمٓمٜم٦م هٝمٜم٤م سم٠من صمٌقهت٤م سمٜمحق احلٙمؿ ٓ احلؼ.

خلٞم٤مر وهذه اعمقارد ـ ، وإذا صم٧ٌم وضمقد اًمٗمرق ُمقوققم٤ًم سملم اعمقرديـ ـ ُمقرد ا

٧م وماصٓمالطم٤ًم، إذ قمراخلٞم٤مر ومٗمل اًمتٕمٌػم سم٤معمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ يمٗم٤مي٦م ذم إظمراج همػم ُمقارد 

أن صمٌقهت٤م ًمٞمس سمٜمحق اعمٚمؽ سمؾ سمٜمحق احلٙمؿ. وسمذًمؽ يٙمقن هذا اًمتٕمريػ سمٜمٔمر اًمِمٞمخ 

 .(3)شظم٤مًمٞم٤ًم قمـ آؿمٙم٤مل

                                                
 .ومراضمع رسمام يدقمك سم٠من ُم٤م ذيمُر أظمػمًا هق اًمٔم٤مهر ُمـ قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري (1)

 .(14-16/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/9اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (3)
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 آيراد قمغم دومع اًمِمٞمخ

رمحٝمام ًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمِمٞمخ آيرواين وىمد اؾمتِمٙمؾ ذم هذا اًمرد اعمح٘م٘م٤من ا»

 .اهلل

ومذه٥م إمم أن اعمٚمؽ ًمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمًٚمٓمٜم٦م وهل إذا  (1)أُم٤م اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

دي٦م اعم٤مًمؽ ًمٚمِمٞمئ ويمقن أُمره ضمأوٞمٗم٧م إمم اًمٕملم شمٗمٞمد اعمٚمٙمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف وهق وا

 رة قمٚمٞمف.سمٞمده، سمخالف ُم٤م إذا أوٞمٗم٧م إمم اًمٗمٕمؾ وم٢مّّن٤م ٓ شمٗمٞمد أيمثر ُمـ اًم٘مد

وذم اعم٘م٤مم سمام أن اعمٚمؽ اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمًٚمٓمٜم٦م ىمد أوٞمػ إمم اًمٗمٕمؾ وهق ومًخ 

اًمٕم٘مد، ومال يٗمٞمد أيمثر ُمـ اًم٘مدرة واًمتًٚمط قمٚمٞمف. وهذا اعمٕمٜمك يمام هق صم٤مسم٧م ذم ُمقارد 

 اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م ذم ُمقارد اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة ًمٚم٘مدرة ومٞمٝم٤م قمغم ومًخ اًمٕم٘مد.

ُمـ اًمٗمرق سملم إو٤موم٦م اًمًٚمٓمٜم٦م ًمٚمٕملم واًمٗمٕمؾ هق: أن  وًمٕمؾ اًمقضمف ومٞمام ذيمره

اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕملم ٓ ُمٕمٜمك هل٤م، ومالسمّد ُمـ شم٘مدير ومٕمؾ، وسمام أن طمذف اعمتٕمٚمؼ يٗمٞمد 

سم٤مًمٕملم اًمٕمٛمقم، وم٢مو٤موم٦م اًمًٚمٓمٜم٦م إمم اًمٕملم شمٗمٞمد اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم مجٞمع اًمتٍموم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م 

قرة ومتحٛمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م وهق ٓزم اعمٚمٙمٞم٦م، سمخالف اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ وم٤مّن٤م ُمتّم

اًمٕمرذم وهق اًم٘مدرة قمغم اًمٗمٕمؾ سم٤مدا٤مده وقمدُمف، وهذا ٓ يالزم اعمٚمٙمٞم٦م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه. 

 هذه ظمالص٦م إيراده ُمع شمقوٞمحٝم٤م.

إمم أن اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ٟمحقيـ: ؾمٚمٓمٜم٦م ذه٥م: وم (5)وأُم٤م اعمحّ٘مؼ اإليرواين

ارد اخلٞم٤مر وم٢من يٙمقن ًمذهي٤م ؾمٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يم٤مًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومًخ اًمٕم٘مد ذم ُمق]ُمٓمٚم٘م٦م[ 

يٙمقن ًمذهي٤م ؾمٚمٓم٤من ]ُمنموـم٦م[ ٓ ًمذي اخلٞم٤مر اًمًٚمٓم٤من قمغم إؾم٘م٤مط ؾمٚمٓمٜمتف، وؾمٚمٓمٜم٦م 

قمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ ذم ُمقارد اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة وم٢مّن٤م طمٙمؿ ذقمل وٓ يٙمقن 

                                                
 .5/367طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/9طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 أُمره٤م سمٞمد ذي اًمًٚمٓمٜم٦م سمؾ سمٞمد احل٤ميمؿ.

ص٦م اخل٤م إٟمام يتؿ ًمق ومرض أن اعمٚمؽ قم٤ٌمرة قمـ اًمًٚمٓمٜم٦م ويمالم اًمِمٞمخ

وآؾمتٞمالء اخل٤مص وهق آؾمتٞمالء سم٤مًمٜمحق إّول، وم٢من اًمتٕمٌػم سمف يًتٚمزم ظمروج ُمقارد 

اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة ّٕن آؾمتٞمالء ذم ُمقارده٤م ُمـ اًمٜمحق اًمث٤مين، أُم٤م ًمق يم٤من اعمٚمؽ قم٤ٌمرة قمـ 

ُمٓمٚمؼ آؾمتٞمالء أقمؿ مم٤م يم٤من ًمف قمٚمٞمف ؾمٚمٓم٤من وُم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف ؾمٚمٓم٤من، مل يٙمـ ذم اًمتٕمٌػم 

ًمّمدىمف ذم ُمقارده٤م أيْم٤ًم. وإُمر ذم اعمٚمؽ ًٓم٦م قمغم ٟمٗمل ُمقارد اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة، سم٤معمٚمؽ د

ّٓ يمقن اعمٛمٚمقك حت٧م اًمًٚمٓم٤من، أُم٤م يمقن اًمًٚمٓمٜم٦م حت٧م  هق ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓ يٕمتؼم ومٞمف إ

اًمًٚمٓم٤من أيْم٤ًم ومال يٕمتؼم ومٞمف. واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ إو٤موم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م هلل ضمٚم٧م قمٔمٛمتف سمؾ هق 

 ؾمٚمٓم٤من قمغم ؾمٚم٥م ؾمٚمٓمٜمتف قمغم اًمٙمقن، يمام هق واوح. ُم٤مًمؽ اعمٚمقك ُمع أٟمف ًمٞمس ًمف

إذن، وم٤مًمتٕمٌػم سم٤معمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ ٓ يًتٚمزم ظمروج ُمقارد اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة 

 وهمػمه٤م.

ومٛمرضمع يمال اًمٙمالُملم إمم قمدم دًٓم٦م اًمتٕمٌػم سم٤معمٚمؽ قمغم اظمتّم٤مص  وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 .(1)شاًمتٕمريػ سمٛمقارد اخلٞم٤مر، سمؾ هق قمغم قمٛمقُمف ًمٖمػم ُمقارده اصٓمالطم٤مً 

 ضمقاب اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين ذم ٟم٘مد اإليراد

ومع هذيـ اًمٙمالُملم، وشمقوٞمح يمالُمف: أن د (5)وًمٙمـ اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين»

اعمٚمؽ ذم آصٓمالح ٓ ي٤ًموق اًمًٚمٓمٜم٦م اًمتل هل اعمٗمٝمقم اًمٕمرذم ًمٚمٛمٚمؽ، وم٢مّن٤م قم٤ٌمرة 

قمـ ؾمٚمٓمٜم٦م اقمت٤ٌمري٦م همػم ٟمٗمس أصم٤مر اعمجٕمقًم٦م، وهذه اًمًٚمٓمٜم٦م ٓ صمٌقت هل٤م ذم ُمقارد 

إطمٙم٤مم، وٕضمؾ ذًمؽ اصٓمٚمح اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤محلٙمؿ ذم ىم٤ٌمل اعمٚمؽ. وإذا ومرض أن اعمٚمٙمٞم٦م 

ذم آصٓمالح أُمر اقمت٤ٌمري خيتٚمػ قمـ احلٙمؿ، وم٤مًمتٕمٌػم سم٤معمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ خيرج ُمقارد 

                                                
 .(9-11/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .4/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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اًمًٚمٓمٜم٦م اًمث٤مسمت٦م سمٜمحق احلٙمؿ، إذ اًمالزم محؾ اعمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ قمغم ُمٕمٜم٤مه آصٓمالطمل 

 طمل ًمٚمخٞم٤مر، وٓ وضمف حلٛمٚمف قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي.ًمقروده ذم اًمتٕمريػ آصٓمال

وسمذًمؽ يٜمدومع يمال اًمٙمالُملم، إذ ٓ ُمٕمٜمك حلٛمؾ اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ُمٕمٜمك اًم٘مدرة قمغم 

ـ، يمام ٓ ُمٕمٜمك ًمدقمقى أن اعمٚمؽ ُمٓمٚمؼ  داًمٗمًخ ـ يمام هق ُمْمٛمقن يمالم اًمًٞمّ 

ػم ـ، إذ يمؾ ُمٜمٝمام ٟم٘مؾ ًمٚمٙمالم إمم هم آؾمتٞمالء ـ يمام هق ُمْمٛمقن يمالم اإليرواين

 .(1)شُمقوٕمف

 لاًم٘مقل اعمخت٤مر ذم اًمتٕمريػ إوّ 

ُمتلم ضمدًا، إذ سمٕمد وىمقع اًمتٕمٌػم ذم ُمّمٓمٚمح  ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين»

اًمٗم٘مٝم٤مء ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٌح٨م قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي. وُمـ اًمقاوح أن اعمٚمؽ سم٤مصٓمالطمٝمؿ 

 خيتٚمػ قمـ احلٙمؿ، وم٢مّنام اصٓمالطم٤من ُمت٘م٤مسمالن.

رة قمـ ؾمٚمٓمٜم٦م اقمت٤ٌمري٦م ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ خيٚمق ُمـ ٟمٕمؿ، ُم٤م ذيمره ُمـ أن اعمٚمٙمٞم٦م قم٤ٌم

احلؼ ُمـ إُُمقر  (3)يرى أن اعمٚمٙمٞم٦م أُمر اٟمتزاقمل، أو يرى (5)طمدي٨م وسمح٨م، إذ اًمٌٕمض

 آٟمتزاقمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م اعمٚمٙمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م.

وم٤مًمتٕمٌػم اجل٤مُمع: أن اعمٚمٙمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمٓمٜم٦م ظم٤مص٦م وهل ُم٤م يٚمحظ ومٞمٝم٤م واضمدي٦م 

أُمره سمٞمده أقمؿ ُمـ يمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك اقمت٤ٌمري٤ًم أو اٟمتزاقمٞم٤ًم، اعم٤مًمؽ ًمٚمٛمٛمٚمقك ويمقن زُم٤مم 

 وهذا اعمٕمٜمك ٓ صمٌقت ًمف ذم ُمقارد احلٙمؿ.

ـ: أن ُم (4)وقمغم يمؾ طم٤مل فمٝمر ُمـ جمٛمقع ُم٤م ذيمرٟم٤م وضمف ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ

                                                
 .11و  1/11اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

ّٓ  5/19يم٤مًمِمٞمخ ذم اعمٙم٤مؾم٥م  (5) طمٞم٨م ي٘مقل: سمؾ طم٘مؼ ذم إصقل ان ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمحٙمؿ اًمقوٕمل إ

 .ُم٤م اٟمتزع ُمـ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل

 .79يم٤معمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (3)

 .5/11اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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اًمتٕمٌػم سم٤معمٚمؽ يتٙمٗمؾ إظمراج ُمقارد اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة، ُمـ ضمٝم٦م قمدم صمٌقت ؿم١مون اعمٚمٙمٞم٦م 

 .(1)شفمٝمر أن ُم٤م ذيمره شم٤مم ٓ ظمدؿم٦م ومٞمفذم شمٚمؽ اعمقارد، يمام 

 (5)اًمتٕمريػ اًمث٤مين

ُمٚمؽ إىمرار »وص٤مطم٥م اجلقاهر ىم٤مل:  (3)شاعمح٘م٘ملم ُمـ اًم٘مدُم٤مء»وهق شمٕمريػ 

 .(4)شاًمٕم٘مد وإزاًمتف

وىم٤مل:  ، واعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل(6)وؾمّٞمد اًمري٤مض (5)واظمت٤مره اًمٗم٤موؾ اعم٘مداد

 .(7)شواحلّؼ ُم٤م اظمت٤مره اًم٘مدُم٤مء»

 قمغم اًمتٕمريػ اًمث٤مين ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ آقمٔمؿ

سم٢مؿمٙم٤مل قمغم شم٘مدير، وسم٢مؿمٙم٤مًملم قمغم »ىمد ٟم٤مىمش اًمِمٞمخ آقمٔمؿ ذم هذا اًمتٕمريػ 

 شم٘مدير آظمر وم٘م٤مل:

ـ إٟمف إن أريد ُمـ إىمرار اًمٕم٘مد إسم٘م٤مؤه قمغم طم٤مًمف سمؽمك اًمٗمًخ ومذيمره ُمًتدرك: 1

ًمتٙمّٗمؾ ُمٚمؽ إزاًم٦م اًمٕم٘مد ًمف: ٕن اًم٘مدرة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمروملم ـ اًمقضمقد واًمٕمدم ـ دائاًم، 

 ٛمٚمؽ إزاًم٦م اًمٕم٘مد هق ُمٚمؽ إلزاًمتف وًمٌ٘م٤مئف.وم

 ـ وإن أريد ُمٜمف إًمزام اًمٕم٘مد وضمٕمٚمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٗمًخ ومػمد قمٚمٞمف:5

أن ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ سمٖمػم إؾم٘م٤مط طمؼ اخلٞم٤مر، وم٠مظمذ ذم إًمزام اًمٕم٘مد إؾم٘م٤مط  أوًٓ:

                                                
 .15و  1/11اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، يمت٤مب اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/15اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3/3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (3)

 .(53/3) 54/3اجلقاهر  (4)

 .5/43اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (5)

 .8/177ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (6)

 .3/3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (7)
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ف ـ سم٤مًمٗمتح ـ ذم اًمتٕمريػ دور.  طمؼ اخلٞم٤مر، وأظْمُذ اعمٕمرر

٤مُمٕم٤ًم ٕومراد اخلٞم٤مر، سمؾ يٜمحٍم ذم اخلٞم٤مر قمدم يمقن اًمتٕمريػ طمٞمٜمئذ ضم وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 اًمقاطمد اعمختص.

إّن إىمرار اًمٕم٘مد ضُمٕمؾ ذم اًمتٕمريػ ُم٘م٤مسماًل ًمٗمًخف، واعمٗمروض أٟمف  شمقوٞمح ذًمؽ:

ّٓ ذم  أريد سمف اإلًمزام، وفم٤مهر اإلًمزام ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمًخ ضمٕمٚمف ٓزُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهق ٓ يتؿ إ

ٙمال اعمتٕم٤مُمٚملم ـ سم٤مًمنمط أو سم٤مًمنمع ـ ومال صقرة ىمٞم٤مم اخلٞم٤مر سمقاطمد، وأُم٤م إذا يم٤من اخلٞم٤مر ًم

 يًت٘مر اًمٕم٘مد سم٢مؾم٘م٤مط أطمدمه٤م خلٞم٤مره: ًمتزًمزًمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمر.

ويمذا ًمق يم٤من ٕطمدمه٤م ظمٞم٤مر ُمتٕمدد، يمام ًمق اضمتٛمع ًمف ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ، وم٢من 

 إؾم٘م٤مط أطمدمه٤م ٓ يقضم٥م اؾمت٘مرار اًمٕم٘مد: ًمتزًمزًمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اخلٞم٤مر أظمر.

ٚمزم ُمـ شمٕمريػ اًم٘مدُم٤مء ـ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اإلًمزام أٟمف ي وطم٤مصؾ اإلؿمٙم٤مل:

 واًمٗمًخ ـ أن يٙمقن اإلًمزام سم٘مقل ُمٓمٚمؼ، ومٞمٜمحٍم اخلٞم٤مر سم٤مخلٞم٤مر اًمقاطمد اعمختص.

 .(5)ش(1)ذم اًمتٕمريػ هذا طم٤مصؾ ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

 ذم إؿمٙم٤مًمف إّولشمقوٞمح ُمراد اًمِمٞمخ ُمـ اًمِمؼ 

يٛمٙمـ أن يٙمقن أطمد ُمراد اًمِمٞمخ آقمٔمؿ ُمـ اًمِمؼ إّول ُمـ إؿمٙم٤مًمف 

إّول: أٟمف يريد سمٌ٘م٤مء اًمٕم٘مد قمغم طم٤مًمف ٟمٗمس قمدم اًمٗمًخ سمٚمح٤مظ وضمقد »اًمقضمٝملم: 

اعم٘متيض ًمٚمٌ٘م٤مء، ومٌٛمجرد قمدم اًمٗمًخ يتح٘مؼ اًمٌ٘م٤مء ومٕماًل. ومٞمٙمقن ذيمره ُمًتدريم٤ًم سمٚمح٤مظ 

 أٟمف شمٙمرار حمض ُمًتٝمجـ، ٕن اًم٘مدرة قمغم اًمٗمًخ ىمدرة قمغم قمدُمف.

وضمقدي٤ًم ُم٤ًًٌٌم قمـ قمدم اًمٗمًخ، ومال يٙمقن ذيمره  اًمث٤مين: أن يريد سم٤مًمٌ٘م٤مء أُمراً 

شمٙمرارًا. ٟمٕمؿ يٙمقن ذًمؽ ًمٖمقًا سمٚمح٤مظ أٟمف سمٕمد سمٞم٤من اًم٘مدرة قمغم اًمٗمًخ وقمدُمف يتٙمٗمؾ 

                                                
 .11-5/15يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .54و  1/53سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 سمٞم٤من اًم٘مدرة قمغم اًمٌ٘م٤مء سم٤معمالزُم٦م، إذ اًم٘مدرة قمغم اًم٥ًٌم ىمدرة قمغم اعم٥ًٌم. وقمغم أيِّ 

 .(1)شسم٤معمالزُم٦م، ومالطمظ شم٘مدير ومذيمره ًمٖمق وزي٤مدة ٓؾمتٗم٤مدشمف ُمـ اًمٚمٗمظ إُم٤م ُم٤ٌمذة أو

 ضمقاب ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ آقمٔمؿ ذم ؿم٘مف إّول

ُمٚمؽ »يٛمٙمـ أن دا٤مب قمـ ُمٜم٤مىمِمف اًمِمٞمخ آقمٔمؿ ذم ؿم٘مف إّول: سم٠مّن اعمراد ُمـ 

هق إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر وضمٕمؾ اًمٕم٘مد ٓزُم٤ًم وهمػم ىم٤مسمؾ ًمالٟمٗم٤ًمخ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ش »إىمرار اًمٕم٘مد

أّن  ـْ . ومال يتؿ ُم٘م٤مًمتف ُمِ (5)شًخ وإقمداُمفاخلٞم٤مر... واعمراد ُمـ ازاًمتف هق إزاًم٦م اًمٕم٘مد سم٤مًمٗم

 .(3)ششُمًتدركش »ُمٚمؽ إىمرار اًمٕم٘مد»

 قمٔمؿ ذم ؿم٘مف اًمث٤مينضمقاب ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ إ

 قمٔمؿ ذم اًمِمؼ اًمث٤مين سمٙمال وضمٝمٞمف:ىمد دا٤مب قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ إ

أُّم٤م اًمقضمف إّول: وهق ُم٤م أوم٤مده ُمـ إرادة إسمرام اًمٕم٘مد ُمـ اًمٌ٘م٤مء وضمٕمٚمف ٓزُم٤ًم »

 أظمذ إؾم٘م٤مط طمؼ اخلٞم٤مر ذم ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر، وم٤ُمورد قمٚمٞمف سمقضمٝملم:راضمع إمم 

، ـ وهق ُم٤م يم٤من داقل ذم اًمذهـ ُمـ (4)ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اإليرواين إّول:

ىمديؿ اًمزُم٤من ـ أن هذا اًمٌٞم٤من إٟمام يت٠مشمٰك ًمق ومرض أن ُمٕمٜمك اخلٞم٤مر هق ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد 

 ٓؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ذم ُمٗمٝمقُمف.ًمٞمٙمقن أظمذ إؾم٘م٤مط هذا احلؼ ذم ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر أظمذًا  طوم٘م

وًمٙمـ هذا اًمٗمرض أّول اًمٙمالم، سمؾ ظمالف اعمٗمروض إذ اعمٗمروض شمٕمريػ 

اخلٞم٤مر سمٛمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وُمٚمؽ إؾم٘م٤مط هذا احلؼ، وم٠ميـ ُأظمذ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ذم ُمٗمٝمقم 

 اخلٞم٤مر؟
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وسم٤مجلٛمٚم٦م، ٟمٔمر ُمـ يٕمّرف اخلٞم٤مر سم٤مًمتٕمريػ اعمزسمقر إمم أن اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ 

 ٕم٘مد وُمٚمؽ إىمراره سم٤مؾم٘مط طمؼ اًمٗمًخ.أُمريـ: ُمٚمؽ ومًخ اًم

وذًمؽ ٓ يًتٚمزم أظمذ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ذم ُمٗمٝمقُمف، سمؾ هق أظمذ ٓؾم٘م٤مط طمؼ 

 اًمٗمًخ ذم ُمٗمٝمقُمف وهق ٓ يًتٚمزم حمذورًا صمٌقشمٞم٤ًم.

وسمٜمٔمرٟم٤م أن هذا آيراد واوح ضمدًا قمٜمد آًمتٗم٤مت إمم اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم إؿمٙم٤مل 

 .اًمِمٞمخ

ُمـ أن إىمرار اًمٕم٘مد وضمٕمٚمف ٓزُم٤ًم  (5)، وهمػمه(1)٤مئلاًمث٤مين: ُم٤م ذيمره اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـمٌ

ٓ يٜمحٍم سم٢مؾم٘م٤مط طمؼ اخلٞم٤مر يمل يٙمقن ذًمؽ ُمالزُم٤ًم ٕظمذ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ذم ُمٗمٝمقُمف، 

سمؾ هق يتح٘مؼ سم٤مًمرو٤م سم٤مًمٕم٘مد وآًمتزام سمف سم٘م٤مًء اًمذي يرضمع إمم ]قمدم[ إقمامل اخلٞم٤مر 

ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌ٘م٤مء ـ وُمٚمؽ وشمرشمٞم٥م أصمره. ومٞمٙمقن اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ ُمٚمؽ اًمرو٤م سم٤مًمٕم٘مد ـ 

 ومًخف.

وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين: وهق ُم٤م أوم٤مده ُمـ أن اعمراد ضمٕمؾ اًمٕم٘مد ٓزُم٤ًم سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ومال 

 يِمٛمؾ ُمقارد اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ًمٙمال اعمتٕم٤مىمديـ، يمخٞم٤مر اعمجٚمس.

ومٞمقرد قمٚمٞمف: سم٠من ُم٤م ذيمره ًمٞمس ٟمّم٤ًم ومم٤م ٓ ي٘مٌؾ اًمت٘مٞمٞمد قم٘مالً، سمؾ هق قمغم شم٘مدير 

يٙمقن فم٤مهرًا، ومٞمٛمٙمـ شم٘مٞمٞمده سم٢مرادة اًمٚمزوم ُمـ ىمٌؾ ذي اخلٞم٤مر شمًٚمٞمٛمف ٓ يٕمدو أن 

وي٘م٤مل إن ُمرادهؿ ذًمؽ ٓ اًمٚمزوم اعمٓمٚمؼ، وشمٙمقن اًم٘مريٜم٦م قمٚمٞمف ُم٤م هق اعمٕمٝمقد ُمـ قمدم 

 شم٠مصمػم اخلٞم٤مر ذم اًمٚمزوم سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ذم مجٞمع ُمقارده.

٘مٞمس هذا، ُمع اعمٜم٤مىمِم٦م ذم أصؾ اًمٔمٝمقر ذم إرادة اًمٚمزوم اعمٓمٚمؼ، سمؾ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اعم

 .(1)ش، ومراضمع(3)قمٚمٞمف وهق اًمٗمًخ، يمام ضم٤مء ذم سمٕمض احلقار
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 ومذًمٙم٦م اًم٘مقل ذم اًمتٕمروملم

ومٔمٝمر مم٤م ذيمرٟم٤م أّن اًمتٕمريٗملم شم٤مُم٤من ذم ُم٘م٤مم اًمثٌقت وٓ حمذور ُمـ آًمتزام سم٠مهّيام 

 ؿمئ٧م.

 اًمتٕمريٗم٤من ذم ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت

ىمٌؾ اًمقرود ذم سمح٨م ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت ٓسمّد أن ٟمٕمرف ُم٘مدار  ُم٘مدُم٦ٌم ومٞمٝم٤م إقم٤مدة:

 ارشم٤ٌمط اًمتٕمريٗملم سم٤معمٗمٝمقم اًمٚمٖمقي ًمٚمخٞم٤مر.

وىمد ىمٞمؾ: إن اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام وسمٞمٜمف ٟم٦ًٌم اخل٤مص إمم اًمٕم٤مم، إذ ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر ًمٖم٦م »

 قم٤ٌمرة قمـ اًمًٚمٓمٜم٦م، وُمٗمٝمقُمف اصٓمالطم٤ًم قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمٓمٜم٦م ظم٤مص٦م.

ن ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر ًمٖمف ًمٞمس هق اًمًٚمٓمٜم٦م، سمؾ وًمٙمـ يٜمٗمل هذا اًم٘مقل ُم٤م شم٘مدم ُمـ أ

و اًمؽمضمٞمح. وُم٘مت٣م ذًمؽ هق حت٘مؼ اًمت٤ٌميـ سملم أهق ُمٗمٝمقم ي٘م٤مرب ُمٗمٝمقم اًمرو٤م 

 اعمٗمٝمقم اًمٚمٖمقي وآصٓمالطمل.

ٟمف ٓ وم٤مئدة ذم حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك آصٓمالطمل سمٕمد أن يم٤من ُم٤ٌمئٜم٤ًم ٠موقمٚمٞمف، وم٘مد ي٘م٤مل: سم

ك آصٓمالطمل إذا ورد ذم يمالم ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، إذ ٓ يٛمٙمـ محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜم

 اًمِم٤مرع ٕٟمف ىمٌؾ آصٓمالح.

ف ٓزم ًمف، ًمٙمـ احلؼ أن اعمٕمٜمك آصٓمالطمل وإن يم٤من ُم٤ٌمئٜم٤ًم ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٙمٜمّ 

 اًمرو٤م سم٤مًمٕم٘مد سم٘م٤مًء ـ يمام يم٤من ًمف اًمرو٤م سمف طمدوصم٤ًم ـ أو ضمٕمؾ طمّؼ  وم٢من ضمٕمؾ طمّؼ 

ّٓ سمجٕمؾ اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومًخ ا ًمٕم٘مد أو اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمرضمح٤من أو اًمؽمضمٞمح، ٓ يٙمقن إ

 ومًخف وإىمراره، إذا ٓ ُمٕمٜمك جلٕمؾ احلؼ اعمزسمقر ُمع قمدم ضمٕمؾ اًمًٚمٓمٜم٦م اعمزسمقرة.

إذن، وم٤مخلٞم٤مر سمٛمٕمٜم٤مه آصٓمالطمل ُمـ ًمقازم اخلٞم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمٚمٖمقي، ومٞمّمح 
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 .(1)شمحؾ اًمٚمٗمظ اًمقارد ذم اًمٜمص قمغم إرادة اعمٕمٜمك آصٓمالطمل

ذم أّن أّي اعمٕمٜمٞملم اصٓمالطم٤ًم »ومٞم٘مع اًمٙمالم سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م  وأُّم٤م ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت:

 أرضمح ذم ُم٘م٤مم آصم٤ٌمت؟

وٓسمّد ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ إي٘م٤مع اًمٙمالم ذم أٟمف هؾ ًمٚم٤ٌمئع ذم ُمقارد اخلٞم٤مر طمؼ إسمرام 

اًمٕم٘مد وإًمزاُمف سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ اًمٗمًخ سم٤مًٓمتزام سمف أو ًمٞمس ًمف ذًمؽ، ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ 

 طم٤مؿمٞمتف، سمؾ ذم (5)ٞم٤مر اًمذي ٟمٗم٤مه اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئلأظمذ هذا إُمر ذم ُمٗمٝمقم اخل

 اًمٙمالم ذم صمٌقهت٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م.

وُمـ اًمقاوح أٟمف ًمق مل شمث٧ٌم هذه اًمّمالطمٞم٦م ًمٚم٤ٌمئع مل يٙمـ جم٤مل ًمٚمٌح٨م قمـ 

 شم٘مقيٛمٝم٤م عمٗمٝمقم اخلٞم٤مر.

يمام ي٘مع اًمٙمالم ذم أٟمف هؾ ًمذي اخلٞم٤مر ضمٕمؾ اًمٕم٘مد ٓزُم٤ًم وًمق سم٤مؾم٘م٤مط طمؼ 

 ح٨م ذم ضمٝمتلم:اًمٗمًخ أو ٓ؟ ومٞم٘مع اًمٌ

ذم أٟمف هؾ ًمذي اخلٞم٤مر اؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر، سمٛمٕمٜمك أٟمف هؾ ىم٤مسمٚمٞم٦م اخلٞم٤مر  اجلٝم٦م إومم:

 ًمالؾم٘م٤مط ُمـ ًمقازُمف اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف قم٘مالً أو ٓ؟

ىمد يتخٞمؾ هذا إُمر ذم اخلٞم٤مر، سمؾ ذم يمؾِّ طمؼ. ومٞمدقمك أّن ممٞمز احلّؼ قمـ احلٙمؿ 

ّٓ إذا صم٧ٌم هذا اًمالزم ًمف.هق ىم٤مسمٚمٞم٦م احلّؼ ًمالؾم٘م٤مط سمحٞم٨م ٓ يٙمقن احلّؼ طم  ٘م٤ًم إ

 ي٘متيض ٓسمّدي٦م يمقن احلّؼ مم٤ّم ي٘مٌؾ 
ٍ
وٓ خيٗمك أن هذا اًمٙمالم ُمّم٤مدرة، إذ أّي رء

آؾم٘م٤مط. وجمرد إرادة متٞمٞمزه قمـ احلٙمؿ ٓ شم٘متيض آًمتزام سمذًمؽ، إذ ٓ ٟمٕمدم اًمٗمقارق 

ٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل سملم احلؼ واحلٙمؿ همػم ىم٤مسمٚمٞم٦م آؾم٘م٤مط، ومٚمٞمٙمـ ُمـ اًمٗمقارق ىم٤مسمٚمٞم٦م احلؼ ًمٚم

 دون احلٙمؿ. هذا سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمثٌقت.
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وأُم٤م سمح٥ًم ُم٘م٤مم آصم٤ٌمت، ومٝمٜم٤مك ُم٤م يدل سمٜمحق اًمٕمٛمقم قمغم أن ًمٙمؾ ذي طمؼ 

 اؾم٘م٤مط طم٘مف. وقمٚمٞمف، ومٞمث٧ٌم ذم ُمقارد اخلٞم٤مر اُمٙم٤من اًمزام اًمٕم٘مد سم٤مؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر.

ضمٕمٚمف ذم أٟمف هؾ يث٧ٌم ذم ُمقارد اخلٞم٤مر طمؼ إسمرام اًمٕم٘مد وشمثٌٞمتف و اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ٓزُم٤ًم سم٤مًٓمتزام سمف سم٘م٤مًء أو ًمٞمس ًمذي اخلٞم٤مر هذا احلؼ؟

 واًمٙمالم ذم هذه اجلٝم٦م ذم ُمرطمٚمتلم: إومٰم: ذم إصم٤ٌمت طمؼ آسمرام.

واًمث٤مٟمٞم٦م: ذم سمٞم٤من ُم٤م يتحّ٘مؼ سمف إٟمِم٤مء آسمرام قمغم شم٘مدير آًمتزام سمثٌقت ذًمؽ، 

 ومٝمؾ يتح٘مؼ سم٤مٟمِم٤مء آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد أو يتح٘مؼ سم٤مٟمِم٤مء شمرك اًمٗمًخ.

وي٘مع اًمٙمالم ذم اعمرطمٚم٦م إومم وهل أٟمف هؾ ًمف طمؼ آسمرام يمام ًمف طمؼ اًمٗمًخ أو 

ّٓ طمّؼ اًمٗمًخ وشمريمف؟  ًمٞمس ًمف إ

ـ هذا اًمٜمزاع، سم٠مٟمف هؾ يت٘مقم اخلٞم٤مر سم٠مُمريـ قم (1)وىمد قمؼّم اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

سم٠مُمر وضمقدي وأُمر قمدُمل وأوىمع اًمٙمالم ومٞمف، وٟم٥ًم إمم سمٕمض أضمٚم٦م  موضمقديلم أ

 قمدم صمٌقت طمؼ آسمرام، سمت٘مري٥م إًمٞمؽ ٟمّمف: (5)اًمٕمٍم

صؾ ذم اًمٌٞمع هق اًمٚمزوم واخلٞم٤مر ضمٝم٦م ُم٤مٟمٕم٦م، أن اًمٕم٘مد ُم٘متٍض ًمّٚمزوم وم٢مّن إ»

وم٤مسمرام اًمٕم٘مد سمٕمدم إقمامل ضمٝم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٘متْم٤مه ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم إقمامل ضمٝم٦م وضمقدي٦م، 

ّٓ قمدم ٟم٘مْمف وهدُمف وهق ُمٕمٜمك آًمتزام سمف، إذ ا ًمرو٤م ومٚمٞمس إلسمرام اًمٕم٘مد ُمٕمٜمك إ

ّٓ سمٕمدم إرادة ٟم٘مْمٝم٤م  سم٤مؾمتٛمرار إُمقر اًمقاىمٕم٦م ذم اخل٤مرج اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمدوام ًمٞمس إ

 .(3)شوهدُمٝم٤م

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن فم٤مهر هذه اًمٕم٤ٌمره اعمٜم٘مقًم٦م أّّن٤م سمح٨م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ 

إومم ـ اًمتل هل حمؾ اًمٙمالم ـ ، ّٕن٤م سحي٦م ذم صمٌقت آسمرام واعمٗمروهمٞم٦م قمـ ذًمؽ 

                                                
 .4/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .141ذم يمت٤مسمف صٞم٤مٟم٦م اإلسم٤مٟم٦م قمـ وصٛمف اًمرـم٤مٟم٦م / وهق آي٦ماهلل ؿمٞمخ اًمنميٕم٦م اإلصٗمٝم٤مين (5)

 .4/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ت٤مج إمم إٟمِم٤مء أُمر وضمقدي سمؾ يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مٟمِم٤مء قمدم اًمٗمًخ، ومٚمٜم٤م أن ٟم٘مقل أن وأٟمف ٓ حي

 ظمٚمط سملم اعمرطمٚمتلم. اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

 وقمغم أي طم٤مل، ومٝمذه اًمٕم٤ٌمره أضمٜمٌٞم٦م قمام ٟمحـ سمّمدده.

 ]شمقضمٞمف ُم٘م٤مل ؿمٞمخ اًمنميٕم٦م وٟم٘مده٤م[

ٟم٘مقل: إن ويٛمٙمـ شمقضمٞمٝمٝم٤م سمام يٜمتٝمل إمم يمقّن٤م دًمٞماًل قمغم صمٌقت طمؼ آسمرام، سم٠من 

اعمراد أن اًمٕم٘مد ُم٘متض ًمٚمزوم، وٟم٦ًٌم اًمٗمًخ إًمٞمف ٟم٦ًٌم اعم٤مٟمع ُمـ شم٠مصمػمه، ومؽمك اًمٗمًخ ُمـ 

اعمٚمتٗم٧م إمم يمقٟمف طم٘م٤ًم ًمف ُمالزم قمروم٤ًم ًمالًمتزام سم٤مًمٕم٘مد، ومجٕمؾ طمؼ اًمٗمًخ وشمريمف ُمالزم 

جلٕمؾ طمؼ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد وإسمراُمف سم٤مُمْم٤مئف سم٘م٤مء، ومٞمث٧ٌم سمذًمؽ طمؼ آسمرام. وُمـ 

قن ٟمٔمر اًم٘م٤مئؾ إمم هذه اجلٝم٦م وإن ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب أٟمف دًمٞمؾ قمغم قمدم اعمٛمٙمـ أن يٙم

، شاًمث٤مين»ُمٙم٤من ش إّول»صمٌقت طمؼ آسمرام، ومٚمٕمٚمف إؿمت٤ٌمه ُمـ اًمٜم٤مؾمخ ومجٕمؾ ًمٗمظ: 

 ومراضمع.

 ويمٞمػ يم٤من إُمر، ومٝمذا اًمت٘مري٥م خمدوش سمقضمٝملم:

ٜم٤مءه إّول: إٟمٙم٤مر اعمالزُم٦م سملم شمرك اًمٗمًخ وآًمتزام سم٤مًمٕم٘مد، سمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ سم

قمغم اًمٗمًخ سمٕمد طملم ٕضمؾ قمدم شمقومر ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ًمديف ُمـ إرضم٤مع اًمثٛمـ وٟمحق 

 ذًمؽ، وُمـ اعمٛمٙمـ شمردده ومٕمالً ذم اًمّم٤مًمح ًمِم٠مٟمف.

اًمث٤مين: أٟمف ًمق ؾمٚمٛم٧م اعمالزُم٦م، ومٛمجرده٤م ٓ يٙمٗمل ذم شمرشمٞم٥م إصمر قمغم ُم٤م يالزم 

رشم٥م إصمر قمغم اًمٌح٨م قمـ دًمٞمؾ قمغم شم ـشمرك اًمٗمًخ ُمـ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد، سمؾ ٓسمّد ُم

 آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد اًمذي هق حمؾ اًمٌح٨م.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إصم٤ٌمت اعمالزُم٦م هم٤مي٦م ُم٤م يٜمٗمع ذم إصم٤ٌمت ُمقوقع اًمٌح٨م وهق 

حتّ٘مؼ آًمتزام قمٜمد شمرك اًمٗمًخ، أُم٤م أٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف إصمر وهق إسمرام اًمٕم٘مد ومٙمٞمػ 

 اعمالزُم٦م؟ وهذا واوح ضمدًا.ٟمًتٗمٞمده ُمـ 



 33 وأطمٙم٤مُمف / شمٕمريػ اخلٞم٤مر اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

 نميٕم٦م[]ٟم٘مد اإلصٗمٝم٤مين عم٘م٤مل ؿمٞمخ اًم

ـ اًمٌٞم٤من اعمزسمقر سم٠من ُم٘مت٣م شمٓمٌٞمؼ قم (1)وأُم٤م ضمقاب اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين»

ّٓ سمزوال  اعم٘م٤مم قمغم ىم٤مقمدة اعم٘متيض واعم٤مٟمع أن اًمٕم٘مد ٓ يٙمقن ُم٘متْم٤مه وهق اًمٚمزوم ومٕمٚمٞم٤ًم إ

 اعم٤مٟمع وهق طمؼ اخلٞم٤مر ٓ سمٛمجرد قمدم إقمامل ضمٝم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٘متْم٤مه.

ًمٞمس اًمٙمالم ُمؽميمزًا قمغم اعم٘متيض واعم٤مٟمع ومٝمق أضمٜمٌل قمـ هذا اًمتقضمٞمف سم٤معمرة، إذ 

وم٘مط، سمؾ ذيمر ذًمؽ متٝمٞمدًا ًمٌٞم٤من ُمالزُم٦م قمدم اًمٗمًخ ًمالًمتزام سم٤مًمٕم٘مد اًمذي يً٘مط سمف 

 اخلٞم٤مر ويتح٘مؼ سمف اًمٚمزوم. وم٤معمتٕملم هق اجلقاب سمام ذيمرٟم٤مه.

وهٜم٤مك وضمف آظمر ذم إصم٤ٌمت طمؼ آسمرام وهق: دقمقى ىمٞم٤مم اًمًػمة قمغم ذًمؽ 

 دون ردع، اًمٙم٤مؿمػ قمـ إُمْم٤مئٝم٤م. ـُم ٕمّمقماعمٜمتٝمٞم٦م إمم زُم٤من اعم

ويٛمٙمـ اخلدؿم٦م ذم ذًمؽ: ُمع همّض اًمٜمٔمر قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م أصؾ ىمٞم٤مم اًمًػمة 

اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ هق صمٌقت اًمًػمة قمٜمد اًمتزام ذي اخلٞم٤مر سم٤مًمٕم٘مد قمغم  واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمف ـ سم٠منر 

ؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٘مد ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمالزم، أُم٤م أن ُمٜمِم٠م ذًمؽ هق صمٌقت طمؼ آسمرام، ومٖمػم ُمٕمٚمقم. سم

 ُمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن ُمٜمِم١مه يم٤مؿمٗمٞم٦م آًمتزام قمـ إؾم٘م٤مط طمؼ اخلٞم٤مر.

وقمٚمٞمف، ومال دًمٞمؾ ًمديٜم٤م قمغم صمٌقت طمؼ آسمرام ًمذي اخلٞم٤مر. وىمد قمروم٧م أٟمف ٓ 

جم٤مل ُمٕمف ًمٚمٌح٨م قمـ دظمقًمف ذم ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مر. ومٞمٙمقن اًمتٕمريػ إّول ًمٚمخٞم٤مر هق 

 .(5)شاعمتٕملم ٓ اًمث٤مين. هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم شمٕمريػ اخلٞم٤مر

 ًمتّمحٞمح اًمتٕمريػ اًمث٤مين ذم ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت ُمدفمٚمفحم٤موًم٦م آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

شمّمحٞمح اًمتٕمريػ اًمث٤مين ُمـ اصم٤ٌمت طمّؼ  ُمدفمٚمفوًمٙمـ طم٤مول آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

ٕمّدة ُمـ اًمرواي٤مت اعمٕمتؼمة وىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: سماإلسمرام وآًمزام وآًمتزام سم٤مًمٕم٘مد سم٤مًمتٛمًؽ 

                                                
 .4/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .(15-18)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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 واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ٟمّمقص:»... 

ىم٣م ذم رضمؾ  أن أُمػماعم١مُمٜملم رواي٦م اًمًٙمقين قمـ أيب قمٌداهللإّول: 

ًمٞمِمٝمد أٟمف ىمد »اؿمؽمى صمقسم٤ًم سمنمط إمم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ومٕمرض ًمف رسمح وم٠مراد سمٞمٕمف، ىم٤مل: 

 .(1)شروٞمف وم٤مؾمتقضمٌف صمّؿ ًمٞمٌٕمف إن ؿم٤مء، وم٢من أىم٤مُمف ذم اًمًقق ومل يٌع وم٘مد وضم٥م قمٚمٞمف

اًمرواي٦م هق ٟمٗمس اإلىمرار وم٢من اًمنمط هٜم٤م هق طمؼ ظمٞم٤مر اًمنمط، وآؾمتٞمج٤مب ذم 

سم٤مًمرو٤م وآؾمتٞمج٤مب، وٓزُمٝمام ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، وًمق ٓ  مذم شمٕمريػ اًم٘مدُم٤مء، وم٤مًمٕم٘مد يٚمز

حت٘م٘مٝمام عم٤م ؾم٘مط، ومل ي١مظمذ ذم اًمتٕمريػ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر، ومام يت٘مقم سمف اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ 

ومًخ اًمٕم٘مد، أو اؾمتٞمج٤مسمف سم٤مًمرو٤م، ومٛمتٕمٚمؼ اخلٞم٤مر أُمران وضمقدي٤من: ومًخ اًمٕم٘مد، 

 ٞمج٤مسمف اًمذي هق إًمزاُمف وإىمراره.واؾمت

 (5)هذا، وًمٙمـ ذم ؾمٜمده٤م اًمٜمقومكم وذم وصم٤مىمتف يمالم.

أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٌت٤مع اًمثقب : »اًمث٤مين: صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

ُمـ اًمًقق ٕهٚمف وي٠مظمذه سمنمط ومٞمٕمٓمك اًمرسمح ذم أهٚمف، ىم٤مل: إن رهم٥م ذم اًمرسمح 

يردر اًمثقب قمغم ص٤مطمٌف إن رّد  ومٚمٞمقضم٥م اًمثقب قمغم ٟمٗمًف، وٓ دإمؾ ذم ٟمٗمًف أن

 .(3)شقمٚمٞمف

وُمٗم٤مده٤م أن اعمقضم٥م ٓؾمت٘مرار اًمٕم٘مد هق إدا٤مسمف قمغم ٟمٗمًف، وهق ُمٕمٜمك ُم٤م ذم 

 يمٚمامت اًم٘مدُم٤مء: إىمرار اًمٕم٘مد، أو إًمزام اًمٕم٘مد.

                                                
 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 15، اًم٤ٌمب 1، ح18/55وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

هق احلًلم سمـ يزيد سمـ حمّٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ اًمٜمقومكم، ٟمقومؾ اًمٜمخع يمام ذم يمت٤مب اًمٜمج٤مر، يم٤من  (5)

قٟمف ُمـ اعمٕم٤مريػ ومل ي٘مدح ؿم٤مقمرًا أدي٤ًٌم، مل يٍمح سمتقصمٞم٘مف وًمٙمـ اؾمتٗمٞمدت وصم٤مىمتف ُمـ أُمقر ُمٜمٝم٤م: يم

سمٌمء، ورواي٦م إضمالء قمٜمف، وأٟمف ُمـ رواة يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وشمٗمًػم اًم٘مٛمل، وأن رواي٤مت اًمًٙمقين 

وردت قمٜمف وىمد شمٚم٘م٤مه٤م إصح٤مب سم٤مًم٘مٌقل، ويمثرة رواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل قمٜمف، وذم يمؾ ُمـ هذه إوضمف 

 .سمح٨م

 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 15، اًم٤ٌمب 5، ح18/55وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م،  (3)
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اًمنمط ذم احلٞمقان »ىم٤مل:  اًمث٤مًم٨م: صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب قمـ أيب قمٌداهلل

وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، اؿمؽمط أم مل يِمؽمط، 

اًمثالصم٦م إي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف ومال ذط، ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م احلدث؟ ىم٤مل: إن ُٓمس أو ىمٌّؾ 

 .(1)شأو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء

ىمد ضمٕمؾ اًمتٍمف ذم احلٞمقان ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر، وؾم٥ٌم ُمً٘مٓمٞمتف  وم٤مإلُم٤مم

 اىمع.يمقٟمف رو٤م ُمـ اعمتٍمف سم٤مًمٌٞمع اًمق

واحل٤مصؾ: أن اؾمتٞمج٤مب اًمٌٞمع أطمد ـمرذم اخلٞم٤مر، واًمٓمرف أظمر هق اًمٗمًخ، 

وم٤محلؼ أن ُمتٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر أُمران وضمقدي٤من: ومًخ اًمٌٞمع، واؾمتٞمج٤مسمف ـ اًمرو٤م سمف ـ ، وهق 

 .(5)شاًمذي ذه٥م إًمٞمف اًم٘مدُم٤مء

 ٟم٘مد حم٤موًمتف

 اصمٜمتلم ُمـ هذه اًمرواي٤مت ذم شمٕمريػ اًمٚمٖمقي ًمٚمخٞم٤مرإمم  اإلؿم٤مرة (3)ىمد ُمّرت

 واحل٤مصؾ اًمرواي٤مت اًمثالصم٦م ٓ شمدّل قمغم أيمثر ُمـ أّن اؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر قمغم ىمًٛملم:

أ: اؾم٘م٤مط اًمٚمٗمٔمل ًمٚمخٞم٤مر: وهق ذم ُمقرد شمٙمّٚمؿ ذي اخلٞم٤مر سم٢مؾم٘م٤مط ظمٞم٤مره أو 

 قؿمّح ورىم٦م يذيمر ومٞمٝم٤م اؾم٘م٤مط ظمٞم٤مره أو يم٤موم٦م ظمٞم٤مراشمف.شم

ٟمحق سمٞمٕمف ب: اؾم٘م٤مط اًمٕمٛمكم ًمٚمخٞم٤مر: وهق ذم ُمقارد اًمتٍموم٤مت اًمٜم٤مىمٚم٦م ذم اعمٌٞمع 

ذم زُمـ اخلٞم٤مر يمام هق ُمقرد روايتل إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ذم يمالُمف ُمدفمٚمف أو طمدوث اعمِمؽمي 

ذم اعمٌٞمع طمدصم٤ًم ٟمحق ُمقرد اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م ذم سمٞمع إُم٦م أو ختري٥م اًمدار أو اًمٌٜم٤مء قمغم 

 إرض وٟمحق ذًمؽ.

                                                
 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .55و  1/51سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .ُمـ هذا اعمجٚمد 15راضمع صٗمح٦م  (3)
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تٞمج٤مسمف وٓ شمدّل اًمرواي٤مت قمغم أّن ص٤مطم٥م اخلٞم٤مر ًمف طمّؼ إسمرام اًمٕم٘مد وإًمزاُمف واؾم

وًمٕمّؾ قمٜمقان ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ هلذا  قمغم ظمالف ُم٤م اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ

 ص٤مر ُمقضم٤ًٌم عم٘م٤مًم٦م إؾمت٤مذ. (1)اًم٤ٌمب

 ُمـ اًمرواي٤مت إّولاُمٙم٤من اؾمتٗم٤مدة اًمتٕمريػ 

يٛمٙمـ اؾمتٞمٜم٤مس اًمتٕمريػ إّول ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت سمٛمٕمٜمك أّن ًمذي اخلٞم٤مر طمؼ 

ـ اخلٞم٤مر أو ُمقوققمف ًمٞمس ًمف ظمٞم٤مر اًمٗمًخ واطمد وهق ومًخ اًمٕم٘مد وإذا ظمرج ُمـ زُم

 وم٘مد وضم٥م اًمٌٞمع ٓ حم٤مًم٦م.

أّٟمف ؾم٠مل قمـ اًمرضمؾ يٌت٤مع اًمثقب ُمـ  قمـ أيب قمٌداهلل صحٞمح٦م احلٚمٌل ُمٜمٝم٤م:

اًمًقق ٕهٚمف وي٠مظمذه سمنمط ومٞمٕمٓمل اًمرسمح ذم أهٚمف، ىم٤مل: إن رهم٥م ذم اًمرسمح ومٚمٞمقضم٥م 

 (5)ف إن رّد قمٚمٞمف.اًمثقب قمغم ٟمٗمًف، وٓ دإمؾ ذم ٟمٗمًف أن يرد اًمثقب قمغم ص٤مطمٌ

شمدّل اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٓمقىم٤ًم وُمٗمٝمقُم٤ًم أّن اخلٞم٤مر طم٤مصؾ ىمٌؾ آومؽماق ذم جمٚمس 

اعمٕم٤مُمٚم٦م وُمٕمدوم سمٕمد آومؽماق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٘مد، واعمراد سمقضمقب اًمٌٞمع ًمزوُمف 

يدّل قمغم أّن اًمٕم٘مد طمٞمٜمئذ ٓزم ش وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»ٛمٚم٦م إظمػمة: جلواؾمت٘مراره وم٤م

يٙمـ ىمٌؾ اًمتٗمرق واضم٤ًٌم وٓزُم٤ًم ويم٤من ًمذي اخلٞم٤مر ُمٚمؽ ومًخف وطمّٚمف وُمًت٘مر وان مل 

 وم٘مط.

ذم اًمرضمؾ  يمت٥م إمم أيب حمّٛمد صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ىم٤مل: وُمٜمٝم٤م:

اؿمؽمى ُمـ رضمؾ داسم٦م وم٠مطمدث ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم ُمـ أظمذ احل٤مومر أو أٟمٕمٚمٝم٤م أو ريم٥م فمٝمره٤م 

٤م اخلٞم٤مر سمٕمد احلدث اًمذي حيدث ومٞمٝم٤م ًمف أن يرده٤م ذم اًمثالصم٦م إي٤مم اًمتل ًمف ومٞمٝم ومراؾمخ، أ

 أو اًمريمقب اًمذي يريمٌٝم٤م ومراؾمخ؟

                                                
 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 15، اًم٤ٌمب 5، ح18/55وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 (1): إذا أطمدث ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم وم٘مد وضم٥م اًمنماء إن ؿم٤مء اهلل.ومقىمع

يٕمٜمل ضمري٤من ظمٞم٤مر احلٞمقان ش وم٘مد وضم٥م اًمنماء»ذم هذه اًمّمحٞمح٦م:  وم٘مقًمف

 ّٓ . أي اًمٕم٘مدش وم٘مد وضم٥م اًمنماء»يٙمقن ىمٌؾ إطمداث احلدث وأُّم٤م سمٕمده ومال داري إ

وم٤مخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ذم ُمّدة صمالصم٦م أي٤مم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م احلٞمقان داري ذم ومًخ اًمٕم٘مد وم٘مط ىمٌؾ 

ّٓ طمّؼ وطمداين وهق ومًخ اًمٕم٘مد.  اطمداث احلدث وسمٕمده ومال ظمٞم٤مر. ومٚمٞمس ًمذي اخلٞم٤مر إ

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: اًمرضمؾ يِمؽمي ُمـ  قمـ أيب ضمٕمٗمر صحٞمح٦م زرارة وُمٜمٝم٤م:

 سمٞمٜمف وسملم صمالصم٦م امشمٞمؽ سمثٛمٜمف، ىم٤مل: إن ضم٤مء ومٞماًمرضمؾ اعمت٤مع صمّؿ يدقمف قمٜمده، ومٞم٘مقل: طمتّك آ

ّٓ ومال سمٞمع ًمف.  (5)أّي٤مم وإ

يٕمٜمل: إن ضم٤مء اعمِمؽمي سم٤مًم٤ٌمىمل ُمـ اًمثٛمـ ذم صمالصم٦م أي٤مم ومال ظمٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع وإن مل 

 ي٠مت سمف وم٤مًم٤ٌمئع سم٤مخلٞم٤مر ومٚمف ومًخ اًمٕم٘مد وسمٞمع ُمت٤مقمف ُمـ أظمر.

ّٓ طمؼ اًمٗمًخ.  ومٚمٞمس ًمذي اخلٞم٤مر إ

ذم رضمؾ سم٤مع أرو٤ًم قمغم أّّن٤م قمنمة  قمـ أيب قمٌداهلل٦م ظمؼم قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم ُمٜمٝم٤م:

أضمرسم٦م، وم٤مؿمؽمى اعمِمؽمي ُمٜمف سمحدوده وٟم٘مد اًمثٛمـ ووىّمع صٗم٘م٦م اًمٌٞمع واومؽمىم٤م، ومٚمام ُمًح 

إرض إذا هل مخ٦ًم أضمرسم٦م، ىم٤مل: إن ؿم٤مء إؾمؽمضمع ومْمؾ ُم٤مًمف وأظمذ إرض، وإن 

ّٓ أن يٙمقن ًمف إمم ضمٜم٥م شمٚمؽ إرض أيْم٤ًم   روقنأؿم٤مء رّد اًمٌٞمع وأظمذ ُم٤مًمف يمّٚمف، إ

ومٚمٞم١مظمذ ويٙمقن اًمٌٞمع ٓزُم٤ًم ًمف، وقمٚمٞمف اًمقوم٤مء سمتامم اًمٌٞمع، وم٢من مل يٙمـ ًمف ذم ذًمؽ اعمٙم٤من 

همػم اًّمذي سم٤مع وم٢من ؿم٤مء اعمِمؽمي أظمذ إرض واؾمؽمضمع ومْمؾ ُم٤مًمف، وإن ؿم٤مء رّد 

 (3)إرض وأظمذ اعم٤مل يمّٚمف.

سمت٘مري٥م: اعمذيمقر ذم اخلؼم ومًخ اًمٌٞمع وأظمذ اعمِمؽمي ُم٤مًمف يمّٚمف أو أظمد إرض 

                                                
 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 4، اًم٤ٌمب 5، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 9، اًم٤ٌمب 1، ح18/51وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر 14، اًم٤ٌمب 1، ح18/57وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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 ضم٤مع ومْمؾ ُم٤مًمف ومل يذيمر أّن ُمـ طمّ٘مف إًمزام اًمٕم٘مد وإسمراُمف.واؾمؽم

يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدة اًمتٕمريػ إّول ًمٚمخٞم٤مر ُمـ هذه اًمرواي٤مت وأُمث٤مهل٤م ذم  سم٤مجلٛمٚم٦م:

 ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت واهلل هق اًمٕم٤ممل سم٤مٕطمٙم٤مم.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

إصؾ ذم اًمٌٞمع اًمٚمزوم: ّٕن اًمِم٤مرع ووٕمف  ُم٘مدُم٦م:»ُم٦م ذم اًمتذيمرة: ىم٤مل اًمٕماّل 

ُمٗمٞمدًا ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ ُمـ اًم٤ٌمئع إمم اعمِمؽمي، وإصؾ آؾمتّمح٤مب، واًمٖمرض متّٙمـ يمؾٍّ 

إًمٞمف، وإّٟمام سم٤مًمٚمزوم ًمٞم٠مُمـ ُمـ ٟم٘مض ص٤مطمٌف قمٚمٞمف. ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ ُمـ اًمتٍّمف ومٞمام ص٤مر 

 وإّٟمام خيرج قمـ أصٚمف سم٠مُمريـ:

أطمدمه٤م: صمٌقت اخلٞم٤مر إُّم٤م ٕطمد اعمتٕم٤مىمديـ أو هلام ُمـ همػم ٟم٘مٍص ذم أطمد 

 اًمٕمقولم سمؾ ًمٚمؽمّوي ظم٤مّص٦م.

 .(1)شاًمٕمقولمواًمث٤مين: فمٝمقر قمٞم٥م ذم أطمد 

ج قمـ أصٚمف سم٠مُمريـ: صمٌقت إصؾ ذم اًمٌٞمع اًمٚمزوم وإّٟمام خير»وىم٤مل ذم اًم٘مقاقمد: 

 .(5)شظمٞم٤مٍر وفمٝمقر قمٞم٥م

 (5)اعمحّ٘مؼ اًمٙمريملو (4)اًمٗم٤موؾ اعم٘مدادو (3)وشمٌٕمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مًمِمٝمٞمد

                                                
 .11/5شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .5/64ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (5)

 .543، ىم٤مقمدة 5/545اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد  (3)

 .5/44اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (4)

 .4/585ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (5)
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دس اهلل ىم (4)اًمِمٞمخ إقمٔمؿو (3)ص٤مطم٥م اجلقاهرو (5)اًمًٌزواريو (1)إردسمٞمكمو

 .أهارهؿ

 وومٞمٝم٤م سمحقث:

اعمًتٗم٤مد ُمـ يمٚمامت مج٤مقم٦م أّن إصؾ هٜم٤م ىم٤مسمؾ إلرادة »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

 :(5)شُمٕم٤منٍ 

أّن إرضمح ومٞمف ]ذم اًمٌٞمع[ ذًمؽ ]أي اًمٚمزوم[ ٟمٔمرًا إمم أّن »ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمث٤مين: 

 .(6)شأيمثر أومراده قمغم اًمٚمزوم

ُمريم٥م ُمـ صٖمرى ويمؼمى، أُم٤م اًمّمٖمرى ومٖمٚم٦ٌم يمقن »آؾمتدٓل  سمت٘مري٥م:

، وأُم٤م اًمٙمؼمى وم٢محل٤مق اعمِمٙمقك سم٤مٕقمؿ إهمٚم٥م، وم٢مذا ؿمؽ ذم ًمزوم ومرد ٦ماًمٌٞمقع ٓزُم

 .(7)شُمـ اًمٕم٘مقد أو ضمقازه، يٚمحؼ سم٤مٕقمؿ إهمٚم٥م

اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اًمٙمؼمٰى: ّٕن احل٤مق اًمٌمء سم٤مٕقمؿ إهمٚم٥م إحل٤مق  ويرد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

ًمٔمـ اًمٜم٤مرء ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم ٓ دًمٞمؾ قمغم طمجٞمتف وشمرك اًمِمٞمخ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م فمٜمل وا

 ًمقوقطمٝم٤م.

                                                
 .8/385جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (1)

 .1/469يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (5)

 .(53/3) 54/3اجلقاهر  (3)

 .5/13اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .5/13اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .4/585ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .1/56سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (7)
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أّن همٚم٦ٌم إومراد همػم ُمتح٘م٘م٦م: ًمٙمقن »ىمد ٟم٤مىمِمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ سمام طم٤مصٚمف:  صم٤مٟمٞم٤ًم:

اًمٖم٤مًم٥م ذم أومراد اًمٌٞمع أن شمٜمٕم٘مد ضم٤مئزة: خلٞم٤مر اعمجٚمس أؤ احلٞمقان أو اًمنمط...، وهمٚم٦ٌم 

إزُم٤من وإن يم٤مٟم٧م قمغم اًمٚمزوم ـ ٕن اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن ٓزُم٦م سمٕمد اومؽماق 

ّٓ أّن٤م ٓ شمث٧ٌم اًمٖمٚم٦ٌم ذم إومراد، ومال اعمت٤ٌميٕملم، أو سمٕمد ُميض صمالصم٦م أي٤مم ذم  سمٞمع احلٞمقان ـ إ

شمٜمٗمع إلصم٤ٌمت اًمٚمزوم ذم إومراد اعمِمٙمقيم٦م اًمتل هل حمؾ آسمتالء: وم٢من اًمٖمٚم٦ٌم ذم إزُم٤من 

 ًم٥م.٤مٓ شمقضم٥م اًمٖمٚم٦ٌم ذم إومراد، ًمٞمٚمحؼ اًمٗمرد اعمِمٙمقك سم٤مًمٖم

٥م ذم وقمٚمٞمف ومٚمق مت٧م اًمٙمؼمى ًمٙم٤من اًمدًمٞمؾ قمغم قمٙمس اعمدقمك، أي أن إهمٚم

 .(5)ش(1)إومراد هق اجلقاز واًمٌمء يٚمحؼ سم٤مٕقمؿ إهمٚم٥م

 اعمٜم٤مىمِم٦م ُمع اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

سمٕمد شم٘مٞمٞمد اعمٕم٤مُمٚم٦م سمام شمّمحٞمحٝم٤م » ًمٙمـ يٛمٙمـ أن يٜم٤مىمش ذم همٚم٦ٌم إومراد واُمٙم٤من

سمٕمد اعمجٚمس واًمثالصم٦م أي٤مم ذم احلٞمقان، وم٢مٟمف ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل إن اًمٖم٤مًم٥م ذم أومراد اًمٌٞمع هق 

 .(3)شـُمثالً جٚمس أو اًمثالصم٦م أي٤مم ذم سمٞمع احلٞمقان ـ اًمٚمزوم ومٞمام سمٕمد اعم

همٚم٦ٌم إزُم٤من ٓ شمٜمٗمع ذم إومراد »ذم  (4)وىمد اؾمتِمٙمؾ اعمحّ٘مؼ اًمٞمزدي

ذم ومرد ُمـ اًمٌٞمع أٟمف ٓزم أو ضم٤مئز يالزم اًمِمؽ ذم ضمقازه ذم  سم٠مّن اًمِمؽ» ش:اعمِمٙمقيم٦م

، ٟمٗمع ذًمؽ ذم مزُم٤من ظم٤مص، وم٢مذا احلؼ هذا اًمزُم٤من سمحٙمؿ اًمٖمٚم٦ٌم سم٤ًمئر آزُمٜم٦م ذم اًمٚمزو

إصم٤ٌمت اًمٚمزوم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗمرد وإن مل يٙمـ سمٕمٜمقاٟمف، وهق ٓ يي ًمتالزم احلٞمثٞمتلم 

 دقمك.واىمٕم٤ًم، ومثٌقت احلٙمؿ ُمـ إطمدامه٤م يٙمٗمل ذم اعم

                                                
 .5/14اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/56سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/19اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (3)

 .499، شمٕمٚمٞم٘م٦م رىمؿ 5/369طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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ومٞمف أيْم٤ًم: سم٤من وىمقع اًمٕم٘مد ذم هم٤مًم٥م  (1)يمام اؾمتِمٙمؾ اعمحّ٘مؼ اإليرواين

ذم احل٤مق اًمزُم٤من اعمِمٙمقك ُمـ قم٘مد واطمد ومٝمق إزُم٤من قمغم صٗم٦م اًمٚمزوم إن يم٤من ٟم٤مومٕم٤ًم 

قم٘مد واطمد، ٕن أصمر اًمٖمٚم٦ٌم إحل٤مق اًمٜم٤مدر سم٤مًمٖمٚم٥م ؾمقاء يم٤من ٟم٤مومع ذم احل٤مق مت٤مم أزُمٜم٦م 

 .(5)شأو سمٕمض أزُمٜمتفاًمٜم٤مدر مت٤مم أزُمٜم٦م قم٘مد واطمد 

 اًمدوم٤مع قمـ اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

ٕن اعمٕمتؼم ذم سم٤مب اًمٖمٚم٦ٌم أن يٙمقن  وذًمؽ»وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟمداومع قمـ اًمِمٞمخ 

هٜم٤مك ضم٤مُمع سملم اًمٖم٤مًم٥م واًمٜم٤مدر واعمِمٙمقك يمل يٚمحؼ اعمِمٙمقك ُمٜمف سم٤مًمٖم٤مًم٥م ُمٜمف، وم٢مذا 

ّٓ ذم ومرد ُمٕملم يٙمقن اّّن ٢مًمقطمٔم٧م اًمٖمٚم٦ٌم ُمـ طمٞم٨م إزُم٤من، ]وم ًمٖم٤مًم٥م ذم ٤م[ مل شمتّمقر إ

زُم٤مٟمف اًمٚمزوم وإٟمام يِمؽ ذم سمٕمض أزُمٜمتف أٟمف ٓزم أو ٓ. أُم٤م إذا ؿمؽ ذم ومرد أٟمف ٓزم أو 

ٓ ذم مجٞمع أزُمٜمتف ـ يم٤معمٕم٤مـم٤مة ُمثاًل ـ اًمذي هق حمؾ اًمٙمالم، ومال شمت٠مشمك ومٞمف هذه اًمٖمٚم٦ٌم، إذ 

 ُم٤م هق اًمٖم٤مًم٥م اًمذي يراد إحل٤مق اعمِمٙمقك ومٞمف؟!

وشمقهؿ شمالزم احلٞمثٞمتلم »... ُمـ ىمقًمف:  وًمٕمؾ هذا هق ُمراد اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

إٟمام هق ذم اًمٗمرد اًمذي ؿمؽ ذم ًمزوُمف وضمقازه ذم زُم٤من ظم٤مص وأُم٤م اًمٗمرد اًمذي يِمؽ ذم 

 .(3)شًمزوُمف وضمقازه ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ دون ظمّمقصٞم٦م زُم٤من ومال شمالزم يمام ٓ خيٗمك

ط سملم همٚم٦ٌم إزُم٤من وهمٚم٦ٌم ٚمومام ذيمره اعمح٘م٘م٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن ٟم٤مؿمئ٤م ُمـ اخل

 .(4)شإومراد

                                                
 .3/11طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/19اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .4/19طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .1/51اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (4)
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ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت واإلـمالىم٤مت اًمتل دا٥م اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًم٘م٤مقمدة اعمًتٗم٤مدة »

اًمِمؽ ذم سمٕمض إومراد أو سمٕمض إطمقال، وُمًتٜمده٤م ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:     

   (1) :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،       (5)وىمقًمف ، :       (3) ،

وم٢مذا ؿمؽ ذم ًمزوم ومرد أو ضمقازه ذم طم٤مل ُم٤م يتٛمًؽ هب٤م إلصم٤ٌمت ًمزوُمف، ومٝمل ُمٗمٞمدة 

 ًمألومراد وإطمقال.

وٓ خيٗمك قمدم وضمقد اًمٕمٛمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إطمقال، وإٟمام اعمقضمقد هق اإلـمالق، 

 ش.اًمٕم٘مقد»سمخالف إومراد وم٢مّن٤م ُمِمٛمقًم٦م ًمٕمٛمقم 

وهذا إصؾ ًمٗمٔمل: ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت واإلـمالىم٤مت، وؾمٞم٠ميت 

قمٜمف سم٠مٟمف طمًـ، ًمٙمـ ٓ يٜم٤مؾم٥م ُم٤م ذيمره  (4)اًمتٕمرض إمم ظمّمقصٞم٤مشمف، وقمؼّم اًمِمٞمخ

 .(5)شإصؾذم اًمتذيمرة ذم شمقضمٞمف 

 ي٠ميت شمٗمّمٞمؾ اًمٌح٨م طمقل هذه اًمٕمٛمقُم٤مت واإلـمالىم٤مت وم٤مٟمتٔمر. أىمقل:

 أطمد أُمريـ: اعمًتّمح٥م»

ـ اًمٕمٜمقان اعمٕم٤مُمكم ـ يم٤مًمٌٞمع واًمّمٚمح ـ اعمتح٘مؼ ىمٌؾ اًمٗمًخ، ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مؤه 1

 سمٕمد اًمٗمًخ.

ـ إصمر احل٤مصؾ ـ اعمٚمٙمٞم٦م احل٤مصٚم٦م سم٤مًمٌٞمع ـ، وم٢مذا ؿمٙمٙمٜم٤م سمٕمد اًمٗمًخ ذم سم٘م٤مئف 5

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)

 .575ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (5)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (3)

 .5/14اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .1/56سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 ٟمًتّمحٌف.

 إرادة اًمث٤مين، ُم٦موهذا إصؾ سمت٘مريٌٞمف أصؾ قمٛمكم، واعمتٞم٘مـ ُمـ يمالم اًمٕماّل 

 .(5)ش(1)طمًـأيْم٤ًم: سم٠مٟمف  وقمؼّم قمٜمف اًمِمٞمخ

 ّٓ وىمٗمت٤من يرضمع ذم حت٘مٞم٘مٝمام إمم إصقل، »وٓ ُيرد قمغم آؾمتّمح٤مب اًمث٤مين إ

 ومه٤م:

 .أّوًٓ: إٟمف ُمـ اؾمتّمح٤مب إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م

صم٤مٟمٞم٤ًم: إٟمف ُمـ اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ًمؽمدد اعمٚمٙمٞم٦م احل٤مصٚم٦م أّوًٓ سملم 

 اًمالزُم٦م واجل٤مئزة.

، 4وُمـ شم٤مسمٕمف 3حتّ٘مؼ ًمديٜم٤م صح٦م اؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اًمٙمكم ظمالوم٤ًم ًمٚمٜمراىملوىمد 

 يمام حت٘مؼ ًمديٜم٤م صح٦م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم.

 ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مـم٤مة ُمـ أن اعمًتّمح٥م ؿمخص ذم (5)هذا، ُمع ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ

 اعمٚمٙمٞم٦م ٓ اًم٘مدر اعمِمؽمك، ٕن اًمٚمزوم واجلقاز ًمٞم٤ًم ُمـ قمقارض اعمٚمٙمٞم٦م، سمؾ ُمـ أطمٙم٤مم

 .(6)شاًمٕم٘مد. وقمغم يمؾ طم٤مل ومال إؿمٙم٤مل ًمديٜم٤م ذم إضمراء آؾمتّمح٤مب

ـ سمح٥ًم إصؾ إوزم ـ ذم اعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مووٞم٦م قمغم  سمٜم٤مء اًمٕمرف واًمنمع»

 اًمٚمزوم، وشم٘مريٌف:

                                                
 .5/14اًمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/57سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .541ُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم وإصقل / (3)

 .3/148يمام ذم ُمّم٤ٌمح إصقل  (4)

 .55و  3/51اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/55اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات اعمرشم٘مك إمم  (6)
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إن اًمٌٞمع ذم ٟمٗمًف وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إُمقر اخل٤مرضمٞم٦م ُمٌٜمل قمغم اًمٚمزوم، واجلقاز 

ُمر ظم٤مرج قمـ ذات اًمٌٞمع، يمٙمقن اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم، أو اىمتْم٤مء اعمجٚمس، أو ومٞمف ٟم٤مؿمئ ُمـ أ

اًمٕمٞم٥م، قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة يم٤مهل٦ٌم ُمثاًل: وم٢مّن٤م ُمٌٜمٞم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م قمغم اجلقاز، 

 واًمٚمزوم ومٞمٝم٤م ُمـ أُمر ظم٤مرج يمنمط اًمٕمقض ذم اهل٦ٌم، ويمقن اعمقهقب ًمف ذا رطمؿ.

اجلقاز، قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اًمٕم٘مقد أن اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة شم٘متيض سمذاهت٤م  واحل٤مصؾ:

 اًمالزُم٦م وم٢مّن٤م شم٘متيض سمذاهت٤م اًمٚمزوم.

هل٤م سم٘مقهلؿ: إن إصؾ ذم إضم٤ًمم آؾمتدارة: وم٢مٟمف ٓ يٜم٤مذم  وٟمّٔمر اًمِمٞمخ

يمقن أيمثر إضم٤ًمم قمغم همػم آؾمتدارة ٕضمؾ اًم٘م٤مه اخل٤مرضمل، وهبذا دومع يمالم 

 س.: طمٞم٨م أٟمٙمر هذا إصؾ ٕضمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚم(1)ص٤مطم٥م اًمقاومٞم٦م

ووضمف اًمدومع أن اخلٞم٤مرات مجٞمٕمٝم٤م ـ سمام ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ـ ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ أُمر ظم٤مرج 

 قمـ قم٘مد اًمٌٞمع، وٓ يقضمد ظمٞم٤مر ٟم٤مؿمئ ُمـ اًمٌٞمع ٟمٗمًف.

ٟمٕمؿ، يرد اًمٜم٘مض ًمق يم٤من اًمٌٞمع ذم أول اٟمٕم٘م٤مده حمٙمقُم٤ًم ذقم٤ًم سمجقاز اًمرضمقع 

: وم٢مٟمف يٙمقن ُمٜم٤مومٞم٤ًم سمحٞم٨م يٙمقن ضمقاز اًمرضمقع طمٙماًم ومٞمف، ٓ طم٘م٤ًم جمٕمقًٓ ىم٤مسماًل ًمٚمً٘مقط

ًمٌٜم٤مئف قمغم اًمٚمزوم طمٞمٜمئذ، وًمٙمٜمف جمرد ومرض ٓ واىمع ًمف: ًمٙمقن ظمٞم٤مر اعمجٚمس طم٘م٤ًم ٓ 

 طمٙماًم.

هذا هق اعمراد ُمـ أص٤مًمف اًمٚمزوم، ومٛمتك ؿمٙمٙمٜم٤م ذم ُمقرد ٟمحٙمؿ سم٤مًمٚمزوم: ٓىمتْم٤مء 

 ذات اًمٌٞمع ذًمؽ.

قمغم إرادة ىم٤مقمدة اعم٘متيض واعم٤مٟمع ـ اًمتل ىم٤مل هب٤م اًمِمٞمخ  وأُم٤م محؾ يمالم اًمِمٞمخ

 ءسم٠من سمٜم٤م ق[ ـ ومٝمق وم٤مؾمد: ًمتٍميح اًمِمٞمخ1331]اعمتقرم  (5)ه٤مدي اًمٓمٝمراين

                                                
 .198اًمقاومٞم٦م / (1)

 .ق1391، ـمٌع سمٓمٝمران، ؾمٜم٦م 11ذم يمت٤مسمف: ذظم٤مئر اًمٜمٌقة ذم اخلٞم٤مرات واًمّمٚمح / (5)
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 اًمٌٞمع قمروم٤ًم وذقم٤ًم قمغم اًمٚمزوم، وٓ رسمط هلذا اًمٙمالم سم٘م٤مقمدة اعم٘متيض واعم٤مٟمع.

إمم إصؾ  صمّؿ إن اًمٗمرق سملم هذا اًمقضمف واًمقضمف اًمث٤مين هق أن اًمث٤مين ٟم٤مفمر

اًمٚمٗمٔمل، وهذا اًمقضمف ٟم٤مفمر إمم إصؾ اًمٚمٌل سمٛمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء اًمٕمٛمكم قمغم اًمٚمزوم ذقم٤ًم 

 وقمروم٤ًم.

 قمغم اًمقضمف اًمراسمع إؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

إصؾ سم٤معمٕمٜمك اًمراسمع، وىمّرسمف سمقضمٝملم  ومل يرشمض اعمحّ٘مؼ إصٗمٝم٤مين

أيْم٤ًم سمحٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ُمٜم٤مىمِمتف: وٟم٤مىمِمٝمام، واًمٕمٛمدة ومٞمٝمام اًمقضمف إّول، وهق حمؾ اقمتٜم٤مئف 

 :اهلل ُم٘م٤مُمف أقمغمومتدسمره وم٢مٟمف طم٘مٞمؼ سمف، وشمقوٞمح يمالُمف 

إٟمف ٓسمدر أّوًٓ ُمـ ُمٕمروم٦م اعمراد ُمـ يمقن اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع واجلقاز ذم اهل٦ٌم ذاشمٞملم: 

 وم٢من ًمٚمذايت اؾمتٕمامٓت همػم صحٞمح٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، وهل:

اًمٌمء، وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن هق ـ ذايت سم٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس، وهق ُم٤م يت٘مّقم سمف 1

 اعمراد هٜم٤م: وم٢من اًمٌٞمع همػم ُمت٘مقم سم٤مًمٚمزوم، يمام أن اهل٦ٌم همػم ُمت٘مقُم٦م سم٤مجلقاز.

ـ ذايت سم٤مب اًمؼمه٤من، وهق ُم٤م يٙمقن ووع ذات اًمٌمء يم٤مومٞم٤ًم ٟٓمتزاقمف، 5

يم٤مإلُمٙم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٛمٙمـ: وم٢من ووع ذات اعمٛمٙمـ يم٤مف ٟٓمتزاع اإلُمٙم٤من ُمٜمٝم٤م، 

أيْم٤ًم: وم٢من ووع ذات اهل٦ٌم همػم يم٤مف ٟٓمتزاع اجلقاز ُمٜمٝم٤م، يمام أن وهذا اعمٕمٜمك سم٤مـمؾ 

 ووع ذات اًمٌٞمع همػم يم٤مف ٟٓمتزاع اًمٚمزوم ُمٜمف.

ـ ذايت سمٛمٕمٜمك ُم٤م يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ًمٚمٌمء سمال واؾمٓم٦م ذم اًمثٌقت، وسمال واؾمٓم٦م ذم 3

سم٤مـمؾ  ، وهق هبذا اعمٕمٜمك(5)اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٕمرض اًمٖمري٥م (1)اًمٕمروض، يم٤مًمٕمرض اًمذايت

                                                
 .إقمرض اًمذايت: اًمٕمرض اًمذي ُمٜمِم٠مه اًمذات ٟمحق اًمتٕمج٥م ًمإلٟم٤ًمن (1)

٤ًم وُم٤م ٓ يٙمقن يمذًمؽ ُم٤م يٚمحؼ اًمٌمء ًمذاشمف أو ُٕمر ي٤ًمويف ضمزًء يم٤من أو ظم٤مرضم٤ًم يًٛمك قمرو٤ًم ذاشمٞم (5)

 .8يًٛمك قمرو٤ًم همري٤ًٌم. اًمٚمٛمٕم٤مت اعمنمىمٞم٦م /
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يمقن اًمٚمزوم واجلقاز سمال واؾمٓم٦م ذم اًمثٌقت: إذ يمقن اًمٕم٘مد ٓزُم٤ًم أو ضم٤مئزًا أيْم٤ًم: ًمٕمدم 

إٟمام هق ًمقضمقد ُمٜمِم٠م ًمالشمّم٤مف سم٠مطمدمه٤م، ومجٕمٚمف سمال واؾمٓم٦م ذم اًمثٌقت ظمٓم٠م فم٤مهر، 

وأُم٤م سمال واؾمٓم٦م ذم اًمٕمروض ومقاوح: سمداه٦م أن اعمقصقف سم٤مًمٚمزوم واجلقاز دائاًم ٟمٗمس 

٘مد، وأظمرى أُمر آظمر ُمتحد ُمٕمف ًمٞمٙمقن اًمٕم٘مد، ٓ أن اعمقصقف هبام شم٤مرة ٟمٗمس اًمٕم

 الواؾمٓم٦م ذم اًمٕمروض، وم٤مًمٌٞمع ٓزم سمال أي٦م واؾمٓم٦م ذم قمروض اًمٚمزوم، واهل٦ٌم ضم٤مئزة سم

 أي٦م واؾمٓم٦م ذم قمروض اجلقاز.

وقمٚمٞمف وم٤مىمتْم٤مء ذات اًمٌٞمع اًمٚمزوم، وذات اهل٦ٌم اجلقاز ـ سم٠مي ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين 

ذات اجلًؿ ًمالؾمتدارة وشمِمّٙمؾ اعمت٘مدُم٦م ـ سم٤مـمؾ، وًمٞمس احل٤مل ومٞمف يم٤محل٤مل ذم اىمتْم٤مء 

 إؿمٙم٤مل همػمه٤م سم٘من ىم٤مه.

وم٤معمراد ُمـ يمقّنام شم٤مرة سم٤مًمذات وأظمرى ٓ سم٤مًمذات أن قم٘مد اًمٌٞمع ـ سمام هق قم٘مد 

اًمٌٞمع ـ حمٙمقم سم٤مًمٚمزوم ذقم٤ًم وقمروم٤ًم، وسم٤مٟمْمامم طمٞمثٞم٦م إًمٞمف ـ يمٙمقن اعمٌٞمع ُمٕمٞم٤ًٌم أو 

سمام هق قم٘مد اهل٦ٌم ـ حمٙمقم سم٤مجلقاز، ـ حمٙمقم سم٤مجلقاز، وقم٘مد اهل٦ٌم سم٤مًمٕمٙمس: وم٢مٟمف ـ طمٞمقاٟم٤مً 

 وسمام هق ه٦ٌم ًمذي رطمؿ حمٙمقم سم٤مًمٚمزوم.

 هذا طم٤مصؾ اًمقضمف إّول.

سمام طم٤مصٚمف: أٟمف إُم٤م همػم ُمٗمٞمد ذم ُمقرد اًمِمؽ، وإُم٤م أضمٜمٌل قمـ  وىمد ٟم٤مىمِمف

 اعمٕمٜمك اًمراسمع، وشمقوٞمح ذًمؽ:

ٜم٤مء إن اًمٚمزوم واجلقاز إُم٤م أن يٙمقٟم٤م سمٌٜم٤مء اًمٕمرف أو سمجٕمؾ اًمِم٤مرع، وم٢من يم٤مٟم٤م سمٌ

ُمـ أن سمٜم٤مءهؿ قمغم اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع ـ ومال دادي ذم ُمقرد  اًمٕمرف ـ يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ

اًمِمؽ: ٕن سمٜم٤مءهؿ ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم قمٛمٚمٝمؿ، وم٢من ذم اًمٕمرف سم٤مسملم: أطمدمه٤م 

آؾمتٔمٝم٤مرات اًمٕمرومٞم٦م، وأظمر اًمًػمة وقمٛمؾ اًمٕمرف، وم٤مًمٌٜم٤مء اًمٕمرذم يرضمع ـ ىمٝمرًا ـ إمم 

ن سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمٛمالً قمغم اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع، وطمٞمٜمئذ قمٛمؾ اًمٕمرف واًمٕم٘مالء، سمٛمٕمٜمك أ

 وومٚمٞمس قمٜمد اًمٕمرف سمٜم٤مءان: قم٤مم وظم٤مص، وُمٓمٚمؼ وُم٘مٞمد ًمٞمٙمقن ُم٘مت٣م سمٜم٤مئٝمؿ اًمٕم٤مم أ
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اعمٓمٚمؼ اًمٚمزوم، وُم٘مت٣م سمٜم٤مئٝمؿ اخل٤مص واعم٘مٞمد اجلقاز، طمّتك إذا ؿمٙمٙمٜم٤م ـ ذم ُمقرد ُمـ 

قم واإلـمالق، سمؾ اًمٕم٘مالء اعمقارد ـ ذم اًمت٘مٞمٞمد أو اًمتخّمٞمص اًمزائديـ رضمٕمٜم٤م إمم اًمٕمٛم

يٕمٛمٚمقن ذم ُمقارد قمغم اًمٚمزوم، وذم ُمقارد أظمرى قمغم اجلقاز، وذم ُمقارد اًمِمؽ ٓ 

 قمٛمقم قمٜمدٟم٤م وٓ إـمالق طمّتك يرضمع إًمٞمف، هذا إذا يم٤مٟم٤م سمٌٜم٤مء اًمٕمرف.

وأُم٤م إذا يم٤مٟم٤م سمٌٜم٤مء اًمِم٤مرع ومٝمق ٓ خيرج قمـ طم٤مًملم: إُم٤م أن يٙمقن اإلُمْم٤مء سمٕمدم 

ومال يٜمٗمع ذم ُمقرد اًمِمؽ: ٕن طم٤مًمف طم٤مل اًمٌٜم٤مء اًمٕمرذم  اًمردع قمـ ُم٤م قمٜمد اًمٕمرف،

 اعمت٘مدم.

وإُم٤م أن يٙمقن سم٤مٕدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ذات اًمٕمٛمقم واإلـمالق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:    

     أٟمف ّٓ ومٝمق وإن يم٤من ُمٗمٞمدًا ذم ُمقرد اًمِمؽ سمحٞم٨م حيٙمؿ سمٚمزوم اًمٗمرد اعمِمٙمقك إ

أضمٜمٌل قمـ اعمٕمٜمك اًمراسمع ًمألصؾ: ًمرضمققمف طمٞمٜمئذ إمم اًم٘م٤مقمدة اعمًتٗم٤مدة ُمـ 

 (1)اًمٕمٛمقُم٤مت.

 اجلقاب قمـ إؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

ُمٜمِم٠م  هل٤م ُمـ أن اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م هٜم٤م ًمٞم٧ًم قمٛماًل شمٕمٌدي٤ًم، سمؾ سمام واجلقاب قمٜمف:

واًمٖمرض متٙمـ يمؾ ُمـ »، طمٞم٨م ىم٤مل: ُم٦مقم٘مالئل، يمام يِمٝمد ًمذًمؽ سمٞم٤من اًمٕماّل 

اعمتٕم٤مىمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمام ص٤مر إًمٞمف، وإٟمام يتؿ سم٤مًمٚمزوم ًمٞم٠مُمـ ُمـ ٟم٘مض ص٤مطمٌف 

، وُمٕمٜم٤مه: أن اًمٕم٘مد ذم اعمٕم٤موو٤مت إذا يم٤من ُمتزًمزًٓ سمٓمؾ همرض اًمٕم٘مالء، إذ (5)شقمٚمٞمف

همروٝمؿ أن يٛمٚمٙمقا سمٛمٚمٙمٞم٦م ُمًت٘مرة، وإذا وىمع اًمٌٞمع ُمتزًمزًٓ ضم٤مز ًمٙمؾ ُمـ اًمٓمروملم أن 

ه٤م سمٜمٗمًٝم٤م، وإن شمٚمٗم٧م  يٗمًخ اًمٕم٘مد ُمتك ؿم٤مء، هم٤مي٦م إُمر إن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ُمقضمقدة ردر

دم ٟمٔم٤مم اعمٕم٤مُمالت، وٓ يٓمٛمئـ أطمد ذم سمٞمع، وهلذا رضمع إمم اعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م، وسمذًمؽ يٜمٝم

                                                
 .(19-55/)4طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .11/5شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)



 49 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

اؾمت٘مر سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم أن يٚمتزُمقا سمٛمٕم٤مُمالهتؿ، وأن ٓ يرضمٕمقا ومٞمٝم٤م، ومٙمؾ قم٤مىمؾ ـ سمام 

هق ُمـ اًمٕم٘مالء ـ يرى ٟمٗمًف ُمٚمزُم٤ًم سم٤مًمٕم٘مد اًمذي حيدصمف، وهذا ؿمٌٞمف سم٤مًمنموط آرشمٙم٤مزي٦م 

 ّٓ أٟمف ُمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م، وهلذا اقمتؼم اعمحّ٘مؼ  اًمٕم٘مالئٞم٦م، ومٝمل وإن مل يٍمح هب٤م ذم ُمتـ اًمٕم٘مد إ

، وم٤معمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل (1)اًمدًٓم٦م قمغم هذا اًمٚمزوم ُمـ اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م ًمٚمٕم٘مد اًمٜم٤مئٞمٜمل

ًمٕم٘مد اًمٌٞمع هق ٟمٗمس اًمٌٞمع واًمنماء، وُمدًمقًمف آًمتزاُمل هق اًمث٤ٌمت واًمٌ٘م٤مء قمغم ىمقًمف إمم 

 ٞم٤ًم قمـ ُم٤م اٟمت٘مؾ قمٜمف.إسمد، وهبذه اجلٝم٦م يرى اعمتٕم٤مُمؾ ٟمٗمًف سمٕمد اعمٕم٤مُمٚم٦م أضمٜمٌ

هذا هق اعم٘مّمقد سم٤مٕصؾ سم٤معمٕمٜمك اًمراسمع، وهذا اًمٌٜم٤مء ُمثؾ اًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل قمغم 

طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد اًمث٘م٦م، وم٢مذا ؿمؽ ذم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م همػم اإلُم٤مُمل ذقم٤ًم، ومل يٙمـ 

هٜم٤مك دًمٞمؾ ًمٗمٔمل يم٤مٟم٧م هذه اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م ُمرضمٕم٤ًم ُم٤م مل يردع اًمِم٤مرع قمٜمٝم٤م أو قمـ 

ي٘مٝم٤م، ومٙمذًمؽ ذم اعم٘م٤مم: وم٢مٟمف إذا ؿمؽ ذم ًمزوم قم٘مد قمٜمد اًمِم٤مرع يم٤من اعمرضمع سمٕمض ُمّم٤مد

 هذه اًمًػمة ُم٤م مل يردع قمٜمٝم٤م.

إن سمٜم٤مء اًمٕمرف هق قمٛمٚمٝمؿ، واًمٕمٛمؾ ٓ إـمالق ومٞمف وٓ قمٛمقم طمّتك يرضمع »ىمقًمف: 

، خمدوش: ّٕن اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ ُمٜم٤مؿمئ شإًمٞمف ذم طم٤مًم٦م اًمِمؽ ذم اًمتخّمٞمص

ٛمرأى وُمًٛمع ُمـ اًمِم٤مرع، وم٢من ؿمٙمٙمٜم٤م ذم ىمٞم٤مم ؾمػمهتؿ ذم ُمقرد ُم٤م، مل قم٘مالئٞم٦م، وهل سم

يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ هب٤م، وإن ؿمٙمٙمٜم٤م ـ سمٕمد إطمراز ىمٞم٤مُمٝم٤م قمٜمدهؿ ـ ذم ذقمٞمتٝم٤م: أي ذم 

إُمْم٤مئٝم٤م وقمدُمف، ومٝمل ُمرضمع ىمٓمٕم٤ًم، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين: ٕن اًمِمؽ إٟمام هق ذم 

 ٧م سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء هبذا اعمٕمٜمك ومٝمق اعمرضمع.اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد ذقم٤ًم سمٕمد اًمٗمًخ وقمدُمف، وم٢مذا صمٌ

قم٘مد ُمِمٙمقك، سمخالف قمٛمقم  ٟمٕمؿ، ٓ داري هذا إصؾ هبذا اعمٕمٜمك ذم يمؾِّ 

         ُِّمٕمٜمقن سمٕمٜمقان اًمٕم٘مد، وسمخالف آؾمتّمح٤مب وم٢مٟمف  وم٢مٟمف داري ذم يمؾ

ّٓ ذم  داري ذم يمؾِّ  قم٘مد ًمف أصمر ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مء ذًمؽ إصمر، وأُم٤م هذا إصؾ ومال داري إ
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اعمٕم٤مُمالت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اعمٕم٤موو٦م، أو ُم٤م يِمٌف قم٘مد اعمٕم٤موو٦م يم٤مًمٜمٙم٤مح، ومال يٙمقن 

ّٓ ومٞمٝم٤م، وم٢مذا ؿمٙمٙمٜم٤م ذم طم٘مٞم٦م ومًخ اًمزوج ًمٚمٕم٘مد ذم ُمقرد ُمـ اعمقارد ىمٚمٜم٤م: إن  ُمرضمٕم٤ًم إ

ومٛمتك ُم٤م أضمري٧م اًمّمٞمٖم٦م ومٝمل ُمٜمزًم٦م قمغم سمٜم٤مئٝمؿ،  سمٜم٤مء اًمٕمرف ذم اًمٜمٙم٤مح قمغم اًمٚمزوم،

 ومػمومع اًمِمؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ هبذا إصؾ.

وهمػمه ُمـ إقم٤مفمؿ،  هذا هق اعمراد ُمـ إصؾ سم٤معمٕمٜمك اًمراسمع قمٜمد اًمِمٞمخ

ذم يمالُمف اعمت٘مدم ُمـ أن اًمٖمرض ُمـ اعمٕم٤مُمالت  وإصؾ ومٞمف ُم٤م أوم٤مده اًمٕمالُم٦م

 اًمٜمٔم٤مم اعمٕم٤مُمكم.زًمزهل٤م ّٓندم سمٜمٞم٤من طمّمقل اعمٚمٙمٞم٦م اعمًت٘مرة، وًمق سمٜمل قمغم شم

صمّؿ إٟمف إن ورد ردع ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع قمـ هذا اًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل يم٤من اًمردع سمحٙمؿ 

اًمتخّمٞمص، وإٓ يم٤من اًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل ُمرضمٕم٤ًم طم٤مل اًمِمؽ، وهبذا اًمٌٞم٤من يٜمدومع إؿمٙم٤مل 

 .اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين



سملم اًمٌٞمع وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقد طمٞم٨م ىم٤مل:  اإلؿمٙم٤مل ذم شمٗمريؼ اًمِمٞمخوُمٜمف ئمٝمر 

صمّؿ إن إصؾ سم٤معمٕمٜمك اًمراسمع إٟمام يٜمٗمع ُمع اًمِمؽ ذم صمٌقت ظمٞم٤مر ذم ظمّمقص اًمٌٞمع: ٕن »

اخلٞم٤مر طمّؼ ظم٤مرضمل حيت٤مج صمٌقشمف إمم اًمدًمٞمؾ، أُم٤م ًمق ؿمؽ ذم قم٘مد آظمر ُمـ طمٞم٨م اًمٚمزوم 

صؾ ًمزوُمف: ٕن ُمرضمع اًمِمؽ طمٞمٜمئذ إمم اًمِمؽ ذم احلٙمؿ واجلقاز ومال ي٘متيض ذًمؽ إ

 .(1)شاًمنمقمل

وم٢من سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء يمام هق ذم اًمٌٞمع قمغم قمدم اًمرضمقع، واًمٌ٘م٤مء قمغم آًمتزام، 

ومٙمذًمؽ ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد، وم٢مذا رضمع ومٞمٝم٤م ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمٌٜم٤مء ذم ٟمٔمرهؿ، وداري ذًمؽ 

ٕن همروٝمؿ ُمٜمٝم٤م إدا٤مد اعمح٦ٌم، طمتّك ذم اهل٦ٌم: وهلذا يم٤من اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ىمٌٞمح٤ًم قمٜمدهؿ: 

 واًمرضمقع ُمٜم٤مف ًمف.
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وقمٚمٞمف وم٤محلؼ أن ي٘م٤مل ذم اهل٦ٌم سم٤مًمتخّمٞمص، سمٛمٕمٜمك أن اعمحٙمقم ُمٜمٝم٤م سم٤مجلقاز 

وهق ُم٤م يٙمقن ًمٖمػم ذي اًمرطمؿ، وُم٤م مل شم٘مّمد سمف اًم٘مرسم٦م ـ ظم٤مرج سم٤مًمتخّمٞمص، وم٤محلٙمؿ ـ

 سم٤مجلقاز ومٞمف ُمثؾ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ذم سمٕمض ُمقارد اًمٌٞمع.



ذم اًم٘مقاقمد واًمتذيمرة: إٟمف ٓ خيرج ُمـ هذه  سم٘مل اًمٙمالم ذم ُمٕمٜمك ىمقل اًمٕمالُم٦م

ّٓ سم٠مُمريـ: صمٌقت ظمٞم٤مر، أو فمٝمقر قمٞم٥م.  (1)إصؾ إ

وم٘مد وىمع اًمٙمالم ذم ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م أن ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م أطمد أىم٤ًمم اخلٞم٤مر، وُم٘م٤مسمٚمتف 

ومحؼ اًمٕم٤ٌمرة أن ي٘م٤مل: سمثٌقت اخلٞم٤مر وأؾم٤ٌمسمف اعمجٚمس واًمٖمٌـ سمف شم٘متيض ظمروضمف قمٜمف، 

 واًمٕمٞم٥م...، وىمد ذيمرت ذم رومع ذًمؽ وضمقه:

 : ُمـ أٟمف ُمـ قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم.(5)ُم٤م ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد اًمقضمف إّول:

إن ىمٚم٧م: ُم٤م هل اخلّمقصٞم٦م خلٞم٤مر اًمٕمٞم٥م قمغم ومرض صح٦م أٟمف ُمـ قمٓمػ 

 اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم؟

ّٓ أُمر واطمد ُم٤م قمىمٚم٧م: ًمٕمٚمف ٕٟمف ٓ يق ا اًمٕمٞم٥م وم٢من ومٞمف دضمد ذم مجٞمع اخلٞم٤مرات إ

 أُمريـ: اخلٞم٤مر وإرش.

سم٠مٟمف صحٞمح ًمق ىم٤مل: سم٠مؾم٤ٌمب اخلٞم٤مر، وًمٙمـ اعمٕمٓمقف  وأورد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ

قمٚمٞمف ٟمٗمس اخلٞم٤مر، وم٤معمٕمٓمقف ؾم٥ٌم اخلٞم٤مر، واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف أصؾ اخلٞم٤مر، ومه٤م 

 (3)ُمت٤ٌميٜم٤من.

وإن رضمع قمٜمف ومٞمام سمٕمد، وطم٤مصٚمف: أن ظمٞم٤مر  ُم٤م أضم٤مب سمف اًمِمٞمخ اًمقضمف اًمث٤مين:

                                                
 .11/5: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 5/64اًم٘مقاقمد  (1)

 .، مل يٍمح سمذًمؽ وًمٙمـ سمًتٗم٤مد ُمـ يمالُمف4/585ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (5)

 .5/15اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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اًمٕمٞم٥م يٗمؽمق قمـ سم٘مٞم٦م اخلٞم٤مرات سم٠مّن٤م ظمٞم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجلٛمٞمع، وهق ظمٞم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

 اعمجٛمقع، وشمقوٞمحف:

إن اًمرد ذم سم٘مٞم٦م اخلٞم٤مرات جلٛمٞمع اًمثٛمـ، وأُم٤م ذم اًمٕمٞم٥م ومػمد ُم٘مدار اًمٜم٘مص، 

 (1)وهذه اخلّمقصٞم٦م أوضم٧ٌم ذيمر اًمٕمٞم٥م ُمٜمٗمردًا.

، وهق (5)جلقاب شم٤مم قمغم ُمٌٜمك ُمـ يرى أن إرش ضمزء طم٘مٞم٘مل ُمـ اًمثٛمـوهذا ا

ف ـ أن إرش همراُم٦م، ومٗمل ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م سم٤مـمؾ قمٜمدٟم٤م، واًمتح٘مٞمؼ ـ يمام ؾمٞم٠ميت ذم حمٚمِّ 

 طم٘م٤من: ومًخ اًمٕم٘مد، وأظمذ اًمٖمراُم٦م.

: ُمـ أن اخلٞم٤مرات قمغم ىمًٛملم: ُم٤م ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

داًء هق ومًخ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مؤه، وهق ُم٤م قمدا ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ُمـ اخلٞم٤مرات، يٙمقن ُمتٕمٚم٘مف اسمت

وأظمر ُم٤م يتٕمٚمؼ اسمتداء سمرد اًمٕملم، ٟمٔمػم اجلقاز ذم اهل٦ٌم، وهق ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ظم٤مص٦م: وم٢مٟمف 

خمتص سمّمقرة سم٘م٤مء اًمٕملم، وقمٜمقان آسمتدائل طمؼ رد اًمٕملم وإن اؾمتٚمزم رد اًمٕملم 

 (3)اٟمحالل اًمٕم٘مد.

ذم اًمتذيمرة ذم سمح٨م  ُم٦م سمف ص٤مطمٌف: وم٢من اًمٕماّل وهذا اًمتقضمٞمف مم٤م ٓ يرى

ىم٤مل: سم٠من إصؾ ذم اًمثٛمـ واعمثٛمـ هل اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب، وي٘مع اًمٌٞمع ُمـ واًمٕمٞم٥م 

اعمت٤ٌميٕملم ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم هذا إصؾ، وم٤مًمًالُم٦م ذط وٛمٜمل ومٞمف، وم٢مذا شمٌلم يمقن أطمد 

                                                
 .5/16اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

: 567، ُم٠ًمًم٦م 11/81ومٝمذا اجلقاب ُمٜم٤مؾم٥م عمٌٜمك اًمٕمالُم٦م ذم إرش، طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمتذيمرة  (5)

 )ٕن إرش ذم احل٘مٞم٘م٦م ضمزء ُمـ اًمثٛمـ(.

وإىمقى قمٜمدي: أن ًمٚمٛمِمؽمي اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مٕرش ُمع اإلُم٤ًمك: ٕٟمف ضمزء : »569، ُم٠ًمًم٦م 11/83وذم 

 .ششمٚمػ ىمٌؾ ىمٌْمف ُمـ اعمٌٞمع، ومٙم٤من ًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف، يم٤مجلٛمٞمعُمـ اًمثٛمـ ُم٘م٤مسمؾ عم٤م 

وُمع ذًمؽ ومٝمق شمٙمّٚمػ ذم اًمٕم٤ٌمرة أيْم٤ًم: »: وىم٤مل سمٕمد اًمتقضمٞمف اعمذيمقر: 4/53طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 ّٓ وم٢من اعم٘م٤مسمٚم٦م إٟمام هق سملم طمؼ طمّؾ اًمٕم٘مد اسمتداء وطمؼ رد اًمٕملم اسمتداء، ٓ سملم إّول وؾم٥ٌم اًمث٤مين، إ

 .ش٤مسمؾ سملم اعم٥ًٌم وؾمٌٌف، ومتدسمر ضمٞمداً أٟمف أهقن ُمـ اًمت٘م



 53 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

 (1)اًمٕمقولم ُمٕمٞم٤ًٌم اٟمجؼم اًمٕمٞم٥م سم٤مخلٞم٤مر سملم اًمٗمًخ وإُمْم٤مء اًمٕم٘مد.

سيح ذم أن ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م يمخٞم٤مر ؾم٤مئر اًمنموط وأن اًمًالُم٦َم  ُم٦مٙمالم اًمٕماّل وم

ُٗمُف سم٤مًمٕمٞم٥ِم اخلٞم٤مَر سملم ومًخ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مئف وهق ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م، يمام  ذٌط يقضم٥م ختٚمُّ

يقضم٥م ختّٚمػ أي ذط آظمر يمقن ص٤مطمٌف خمػمًا ـ طمٗمٔم٤ًم ًمنمـمف ـ سملم ومًخ اًمٕم٘مد 

ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م وهمػمه، سمٙمقن اعمتٕمٚمؼ ومٞمف وإُمْم٤مئف، وُمٕمف يمٞمػ يٗمرق ـ قمغم ُمًٚمٙمف ـ سملم 

 هل اًمٕملم اؾمؽمدادًا، وذم همػمه اًمٕم٘مد ومًخ٤ًم وإُمْم٤مء؟

اًمٕمٞم٥م هق ُمـ أن ظمٞم٤مر ويٜم٤مؾم٥م ُم٤م شمٌٜم٤ّمه،  ٟمٕمؿ، ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين

، وًمٙمـ شًمف رد اًمٕملم»يتٕمٚمؼ سمرد اًمٕملم: اؾمتٜم٤مدًا ًمٕمٛمدة رواي٤مت ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م: وم٢من ومٞمٝم٤م: 

ُمـ يمالُمف رء آظمر، ومالسمد قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ُمـ اًمتٗمٙمٞمؽ  ٕمالُم٦مهذا رء وُم٤م يريده اًم

سمٞمٜمٝمام، ُمْم٤موم٤ًم إمم أٟم٤م ٓ ٟمقاوم٘مف ذم ُم٤م أوم٤مده، سمؾ يتٕمٚمؼ اخلٞم٤مر سم٤مًمٗمًخ، ويِمٝمد ًمف أيْم٤ًم 

سمٕمض اًمرواي٤مت، وٓ شمٜم٤مذم سملم ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ اًمرواي٤مت، وؾمٞم٠ميت حت٘مٞم٘مف إن ؿم٤مء 

 اهلل شمٕم٤ممم.

اؾمتحًٜمف اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد و (5)ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل اًمقضمف اًمراسمع:

 هق: إن أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع ُمتٙمٗمٚم٦م جلٝمتلم:و (3)اخلقئل

يمقن اًمٓمروملم ُمتٕمٝمديـ سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م، وقمدم ومًخٝم٤م، واخلٞم٤مر  إومٰم:

 سمح٤مضم٦م إمم ضمٕمؾ ُمـ اًمِم٤مرع أو ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ، هلام، أو ٕطمدمه٤م.

ن يمؾ ُمـ اًمٕمقولم ذم ىم٤ٌمل أظمر سمال زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من، سمدون أن أن يٙمق اًمث٤مٟمٞم٦م:

 يٙمقن ٕطمدمه٤م ُمٓم٤مًم٦ٌم ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ.

وظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م قمٜمد فمٝمقره يقضم٥م رومع اًمٞمد قمـ يمٚمت٤م اجلٝمتلم، أُم٤م إومم ومألٟمف 

                                                
 .11/81اًمتذيمرة  (1)

 .3/7ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .38/19: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/51ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)
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ًمف طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مٕرش،  ًمٞمس ًمف اًمٗمًخ ُمع اًمًالُم٦م ٓ ُمع قمدُمٝم٤م، وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومألن

ّٓ رومع اًمٞمد قمـ اجلٝم٦م إومم، وهلذا ضمٕمؾ سمخالف ؾم٤مئر اخل ٞم٤مرات وم٢مّن٤م ٓ شمقضم٥م إ

 ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ذم ُم٘م٤مسمؾ ؾم٤مئر اخلٞم٤مرات. ُم٦ماًمٕماّل 

ي٘ميض سم٠من اخلٞم٤مرات مجٞمٕمٝم٤م ىمد  ُم٦موهق ممٜمقع: ٕن اًمت٠مُمؾ ذم يمٚمامت اًمٕماّل 

ذقم٧م ًمٚمخروج قمـ أص٤مًم٦م اًمٚمزوم، ٓ ًمقضمقد ضمٝمتلم ُمٜمٝم٤م ذم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م، وم٢من أص٤مًم٦م 

اًمٚمزوم ذم ُم٘م٤مسمؾ أص٤مًم٦م اجلقاز ٓ أيمثر، وم٢من اًمٕم٘مد ٓزم أو ضم٤مئز، واجلقاز إُم٤م سمتٕمٌد ُمـ 

واًمٖمٌـ اًمِم٤مرع يم٤مجلقاز ذم قم٘مد اهل٦ٌم، أو سم٤محلؼ ٓ سم٤محلٙمؿ يم٤مجلقاز ذم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م 

 .(1)ششم٠مظمػم اًمثٛمـواًمتدًمٞمس واعمجٚمس واحلٞمقان و

 سم٤مًم٤ٌمل قمدم احل٤مضم٦م إمم هذه اًمتٙمٚمٗم٤مت، وم٢من اًمٕماّلُم٦م واًمذي خيٓمر: »ُمدفمٚمفىم٤مل 

ّول سمح٨م اخلٞم٤مر ىمد أصم٧ٌم ًمزوم اًمٌٞمع سمدًمٞمٚملم: أطمدمه٤م آؾمتّمح٤مب، وأظمر أذم 

ّٓ سم٠مطمد همرض اعمتٕم٤مُمٚملم اعم تقىمػ قمغم اؾمت٘مرار اعمٚمؽ، وٓ خيرج ُمـ هذا إصؾ إ

، واًمث٤مين اخلٞم٤مر ٕضمؾ اًمٜم٘مص وفمٝمقر اًمٕمٞم٥م، (5)أُمريـ: إّول اخلٞم٤مر ٕضمؾ اًمؽمّوي

 وهذه اًمٜمٙمت٦م هل ُمٜمِم٠م اًمت٘م٤مسمؾ اعمذيمقر.

ّٓ أن ذ ؽ ًمٟمٕمؿ، يٜم٘مض قمٚمٞمف سمخٞم٤مر اًمتدًمٞمس: إذ يٗمؽمض أن دإمؾ ُمع اًمٕمٞم٥م، إ

 م ومٕماًل ذم حتديد ُمراده، واًمٙمالم ومٞمف رء واإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمف رءأُمر آظمر: وم٢من اًمٙمال

 .(3)شآظمر

ؿمٞمئ٤ًم وًمٕمّؾ ًم٘مّمقر سم٤مزم وقمٛمؼ ُم٤م  ُمدفمٚمفٓ أومٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرة إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ  أىمقل:

                                                
 .(58-69/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .اًمتٗمٙمػم َُمٚمِّٞم٤مً  (5)

 .1/69سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ّٓ إقم٤مدة يمالم اًمٕماّلُم٦م ذم اًمتذيمرة  إ
ٍ
سمٕمٞمٜمف يمام  (1)أوم٤مده وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أّٟمف مل ي٠مت سمٌمء

 اًمٌح٨م.ُمٗمّمالً ذم أّول  (5)ُمرّ 

واٟمت٘م٤موف قمغم اًمٕماّلُم٦م سمخٞم٤مر اًمتدًمٞمس أيْم٤ًم مل يرد ّٕن اًمتدًمٞمس همػم ظمٞم٤مر 

 (3)اًمٕمٞم٥م، ّٕٟمف يقضم٥م اخلٞم٤مر وًمق مل يٙمـ قمٞم٤ًٌم يمام ذه٥م إًمٞمف اًمٕماّلُم٦م.

وهق يٜمِم٠م ُمـ قمدم  مل يرد أصؾ اإليراد قمغم اًمٕماّلُم٦م واًمذي أذه٥م إًمٞمف:

ُمع إؾمػ اًمِمديد، ش اقمد إطمٙم٤ممىمق»و ش شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء»ُمراضمٕم٦م يمالُمف ذم يمت٤مسمٞمف 

 (4)أّن اًمٕماّلُم٦م أّوًٓ: يذيمر اخلٞم٤مرات اًمق راضمٕمقا يمت٤مسمٞمف ومػموو أقمغم اهلل ُم٘م٤مُم٤مهتؿوإقمالم 

ويٌح٨م ومٞمٝم٤م. صمّؿ صم٤مٟمٞم٤ًم: يٗمتح ومّماًل ضمديدًا يٌح٨م ومٞمف  (5)روُمتٝم٤م وُمٜمٝم٤م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥مسم

سم٤مًمٌح٨م ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين ، ومٝمق مل يٜمٗمرد ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م (6)طمقل اًمٕمٞم٥م وطم٘مٞم٘متف وأطمٙم٤مُمف

ُمـ يمالُمف طمتّك يرد قمٚمٞمف اإليراد وحيت٤مج إمم اًمقضمقه اخلٛم٦ًم اعم٤موٞم٦م، ومٞم٤مًمٞم٧م يرضمٕمقن 

يمت٤ميب اًمٕماّلُم٦م ىمٌؾ اإليراد قمٚمٞمف طمّتك فمٝمر هلؿ قمدم ورود اإليراد وؾمٌح٤من ُمـ ٓ يًٝمق 

 وهق اًمٕم٤ممل.

 

                                                
 .11/3اًمٗم٘مٝم٤مء شمذيمرة  (1)

 .ُمـ هذا اعمجٚمد 39راضمع صٗمح٦م  (5)

 .566، ُم٠ًمًم٦م 11/81شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .5/64: ىمقاقمد إطمٙم٤مم 11/7شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

، ٟمٕمؿ مل يٌح٨م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ذم اًم٘مقاقمد وأطم٤مًمف 5/68: ىمقاقمد إطمٙم٤مم 11/81شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .اًمٌحثلموىمد مجع ومٞمف سملم  5/75إمم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 

 .5/75: ىمقاقمد إطمٙم٤مم 11/189شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (6)



 

 

 

 

 

 

 

 قمغم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم سمقضمقه: (1)ىمد اؾمتدل اًمِمٞمخ آقمٔمؿ

    

ىمد اظمتٚمػ ذم ٟمحق اًمتٛمًؽ هبذه أي٦م قمغم اًمٚمزوم، ومتٛمًؽ هب٤م قمدة ُمـ »

إقم٤مفمؿ ًمٙمقن هٞمئ٦م    وآظمرون ـ وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ(3)إرؿم٤مدًا إمم اًمٚمزوم ،  ـ

ًمدًٓمتٝم٤م قمغم اًمقضمقب اًمتٙمٚمٞمٗمل سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م وقمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل ـ وهق اًمٚمزوم ـ 

 سم٤مًٓمتزام، وسملم اًم٘مقًملم ومرق ُمـ ضمٝمتلم:

ُمدًمقل اًمتزاُمل، وقمغم اعمٌٜمك أظمر  إن اًمٚمزوم قمغم ُمٌٜمك اًمِمٞمخ إومم:

 ُمٓم٤مسم٘مل.

طمٗمظ أص٤مًم٦م اًمٔمٝمقر ذم هٞمئ٦م  اًمث٤مٟمٞم٦م:    قمغم ُمٌٜمك اًمِمٞمخ إذ فم٤مهر :

                                                
 .5/17اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (5)

: وذم 6/55ذم ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  : واًمًّٞمد اخلقئل3/11ذم ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  يم٤معمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل (3)

(، ُمع اظمتالف ذم ٟمحق آؾمتدٓل سملم 53-54/)38اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 

 .اًمٕمٚمٛملم



 57 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

 اهلٞمئ٦م دًٓمتٝم٤م قمغم اًمقضمقب اًمتٙمٚمٞمٗمل، ومحٚمٝم٤م قمغم اإلرؿم٤مد ظمالف اًمٔم٤مهر.

 يتقىمػ قمغم سمٞم٤من أُمقر صمالصم٦م هل: وشمقوٞمح يمالم اًمِمٞمخ

ـ يرى قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م (1)ـ قمغم ُم٤م طم٘م٘مف ذم أصقًمف إن اًمِمٞمخ إُمر إّول:

إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ًمٚمجٕمؾ اعمًت٘مؾ، سمؾ هل ُمٜمتزقم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، ومال حم٤مًم٦م 

ُمـ محؾ      ،ًٓقمغم اًمتٙمٚمٞمػ، سمخالف اًم٘م٤مئٚملم سمجٕمؾ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م اؾمت٘مال

 وم٢مّنؿ ذم ؾمٕم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من صح٦م اعمٌٜمك ُمـ ؾم٘مٛمف إن ؿم٤مء اهلل.

إن إصؾ ذم مجٞمع إًمٗم٤مظ ـ ُم٤مدة وهٞمئ٦م ـ هق إظمذ سم٤مًمٔمٝمقر  إُمر اًمث٤مين:

اًمٕمرذم ًمٚمٗمظ ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م قمغم اخلالف، وُمع قمدم اًم٘مريٜم٦م ٓ يّمح رومع اًمٞمد قمـ 

اًمٔمٝمقر ذقم٤ًم وقمروم٤ًم وقم٘مالء، وٓ ؿمؽ ذم فمٝمقر هٞمئ٦م )اومٕمؾ( ذم اًمتٙمٚمٞمػ، واإلرؿم٤مد 

 إمم احلٙمؿ اًمقوٕمل ظمالف اًمٔمٝمقر.

اعمقوقع ذم أي٦م هق إن  إُمر اًمث٤مًم٨م:    واعمراد ُمـ اًمٕم٘مد ُمٓمٚمؼ ،

، وسمام أن اًمٕم٘مقد مجع (5)اًمٕمٝمد يمام ذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من اعمروي٦م ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

حمغم سم٤مًٕمػ واًمالم ومٝمق يٗمٞمد مجٞمع اًمٕمٝمقد، وُمـ اعمت٤ًممل قمٚمٞمف أن وضمقب اًمقوم٤مء ذم 

، يمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر وؿمٌٝمف، ومٚمق أريد ُمـ  ّٓ سمٕمض اًمٕمٝمقد طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ًمٞمس إ

هٞمئ٦م      :ذم اعم٘م٤مم اإلرؿم٤مد إمم احلٙمؿ اًمقوٕمل ًمزم اؾمتٕمامل اهلٞمئ٦م ذم ُمٕمٜمٞملم

 ٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل واًمقوٕمل، وهق سم٤مـمؾ.احل

 سم٤مٔي٦م شمقوٞمح اؾمتدٓل اًمِمٞمخ

إذا اشمْمح٧م هذه إُمقر ومٜم٘مقل: اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل 

وهق وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد، ويًتٗم٤مد احلٙمؿ اًمقوٕمل ـ وهق اًمٚمزوم ـ سم٤مًمدًٓم٦م 

                                                
 .3/155ومرائد إصقل  (1)

 .1/161شمٗمًػم اًم٘مٛمل  (5)
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 آًمتزاُمٞم٦م هبذا اًمٌٞم٤من:

ُمٓمٚمؼ اًمٕمٝمد يمام ورد ذم اًمتٗمًػم، وإُم٤م أن يراد  إن اًمٕم٘مد ذم أي٦م إُم٤م أن يراد سمف

سمف ُم٤م يًٛمك قم٘مدًا ًمٖم٦م وقمروم٤ًم وهق آًمتزام اعمرسمقط سم٤مًمتزام آظمر، واعمراد سمقضمقب اًمقوم٤مء: 

اًمٕمٛمؾ سمام اىمتْم٤مه اًمٕم٘مد ذم ٟمٗمًف، وم٢مذا دل اًمٕم٘مد قمغم متٚمٞمؽ اًمٕم٤مىمد ُم٤مًمف ًمٚمٖمػم وضم٥م 

ذًمؽ اًمٖمػم ًمف، وُمٜمٝم٤م قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمام ي٘متْمٞمف هذا اًمتٛمٚمٞمؽ ُمـ شمرشمٞم٥م آصم٤مر ُمٚمٙمٞم٦م 

اًمتٍمف ومٞمف سمٖمػم إذٟمف، وُم٘مت٣م اإلـمالق قمدم ضمقاز اًمتٍمف ومٞمف سمٖمػم إذٟمف ذم مجٞمع 

إوىم٤مت وإطمقال، وُمٜمٝم٤م ُم٤م سمٕمد اًمٗمًخ، وٓزم طمرُم٦م اًمتٍمف طمتّك سمٕمد اًمٗمًخ 

قمدم وىمقع اًمٗمًخ: إذ ٓ يٕم٘مؾ وىمققمف ورضمقع اعم٤مل ًمّم٤مطمٌف إّول وُمع ذًمؽ حيرم 

ف ومٞمف، وُمٕمٜمك قمدم وىمقع اًمٗمًخ هق احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم، وم٢مذن احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل قمٚمٞمف اًمتٍم

ي٘متيض طمرُم٦م اًمتٍمف ذم ُم٤م ُمّٚمٙمف ًمٚمٖمػم طمتّك سمٕمد اًمٗمًخ، وٓزُمف احلٙمؿ اًمقوٕمل 

 وهق ًمزوم اًمٕم٘مد.

أن ُم٘مت٣م قمٛمقم اًمٕم٘مقد وضمقب اًمقوم٤مء سمٙمؾ قم٘مد، وُم٘مت٣م  واحل٤مصؾ:

ؾ طم٤مل وزُم٤من طمّتك سمٕمد اًمٗمًخ، اإلـمالق إطمقازم وإزُم٤مين وضمقب اًمقوم٤مء ذم يم

سمٛمٕمٜمك طمرُم٦م اًمتٍمف ذم ُم٤م اٟمت٘مؾ قمٜمف إمم اًمٖمػم طمتّك سمٕمد اًمٗمًخ ُمـ ىمٌؾ اعم٤مًمؽ إّول، 

وٓزم ذًمؽ أن اًمٕم٘مد ٓزم، وم٤مًمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل، واًمدًٓم٦م 

 آًمتزاُمٞم٦م قمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل.

إلرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم وٟمٗمٞم٧م دًٓمتٝم٤م وي١ميمد هذا اعمٓمٚم٥م أٟمف ًمق محٚم٧م أي٦م قمغم ا

 قمغم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل سمقضمقب اًمقوم٤مء ًمٚمزُم٧م حم٤مذير صمالصم٦م:

رومع اًمٞمد قمـ أص٤مًم٦م اًمٔمٝمقر ُمع قمدم اًم٘مريٜم٦م قمغم ظمالومٝم٤م: إذ شمدل هٞمئ٦م  إّول:

)اومٕمؾ( قمغم اًمٌٕم٨م واًمتحريؽ، واًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل، ومحٛمٚمٝم٤م قمغم اإلرؿم٤مد 

  ىمريٜم٦م قمٚمٞمف.إمم اًمٚمزوم ظمالف اًمٔم٤مهر وٓ

ُمٜم٤موم٤مة محؾ أي٦م قمغم اإلرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم اسمتداء سم٤مًمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م عم٤م طم٘م٘مف  اًمث٤مين:
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ذم إصقل ُمـ قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ًمٚمجٕمؾ سم٤مٓؾمت٘مالل، سمؾ هل ُمٜمتزقم٦م ُمـ 

 إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م.

ؾ ُم٤م اؾمتٕمامل اًمّمٞمٖم٦م ذم ُمٕمٜمٞملم، وذًمؽ ٕن اًمٕم٘مقد سمٛمٕمٜمك اًمٕمٝمقد شمِمٛم اًمث٤مًم٨م:

ٓ يتّمقر ومٞمف احلٙمؿ اًمقوٕمل يمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر وؿمٌٝمف، ومٞمٚمزم أن شمٙمقن صٞمٖم٦م 

    .ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم ُمٕمٜمٞملم: احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل واًمقوٕمل وهق سم٤مـمؾ 

: ُمـ أن ُمٕمٜمك وضمقب اًمقوم٤مء (1)ومم٤م ذيمرٟم٤م فمٝمر وٕمػ ُم٤م ىمٞمؾ»: ىم٤مل اًمِمٞمخ

أٟمف إن يم٤من ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد اجلقاز سم٤مًمٕم٘مد: اًمٕمٛمؾ سمام ي٘متْمٞمف ُمـ ًمزوم وضمقاز، سمٛمٕمٜمك 

 يم٤مهل٦ٌم ضم٤مز اًمٗمًخ، ومال يتؿ آؾمتدٓل سمف قمغم اًمٚمزوم.

أن اًمٚمزوم واجلقاز ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕم٘مد، وًمٞم٤ًم ُمـ  شمقوٞمح اًمْمٕمػ:

ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕم٘مد ذم ٟمٗمًف ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ طمٙمؿ اًمِم٤مرع. ٟمٕمؿ، هذا اعمٕمٜمك 

ٟمٗمًف ـ يّمػم سمدًٓم٦م أي٦م طمٙماًم ذقمٞم٤ًم أقمٜمل: وضمقب اًمقوم٤مء سمام ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مد ذم ـ

 .(5)شًمٚمٕم٘مد، ُم٤ًموي٤ًم ًمٚمزوم

 آيرادات قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 أورد قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمّدة ايرادات:

، وسمٞم٤مٟمف: إن (3)وشمٌٕمف ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُم٤م أورده اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين» إّول:

اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد هق اًمٕمٛمؾ سمام ي٘متْمٞمف ذًمؽ اًمٕم٘مد، واًمٕم٘مقد شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: أطمدمه٤م ُم٤م 

يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مًمٜمذر وؿمٌٝمف، وأظمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر آقمت٤ٌمري٦م يم٤مًمٌٞمع 

ّٓ أٟمف خيتٚمػ ومٞمٝمام  واًمّمٚمح، واًمقوم٤مء ذم يمال اًم٘مًٛملم وإن يم٤من واطمدًا ُمٗمٝمقُم٤ًم وطم٘مٞم٘م٦م إ

                                                
 .6/555اًم٘م٤مئؾ هق اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ  (1)

 .(71-75/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 4/59: طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ًمألصٗمٝم٤مين 145اعمٙم٤مؾم٥م ًممظمقٟمد /طم٤مؿمٞم٦م  (3)

 .38/55(: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 54-53/)6
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طمٞم٨م اظمتالف اعمتٕمٚمؼ، وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ذم ُمثؾ اًمٜمذر اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕومٕم٤مل اخل٤مرضمٞم٦م  ُمـ

ي٘متيض اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي شمٕمّٚمؼ سمف اًمٜمذر، ومٚمق ٟمذر أن خيدم اًمٕم٤ممل، أو أن يٕمٓمل اًمٗم٘مػم 

اًمٕم٘مد ُمتٕمّٚمؼ ي٘متيض أن ي٘مقم سم٤مخلدُم٦م ًمٚمٕم٤ممل وأن يٕمٓمل اًمٗم٘مػم اعم٤مل: ٕن ُم٤مًٓ وم٤مًمقوم٤مء 

ضمل ومٞمٚمزُمف اإلشمٞم٤من سمف، وأُم٤م إذا يم٤من ُمتٕمّٚمؼ اًمٕم٘مد أُمرًا اقمت٤ٌمري٤ًم هق اًمٗمٕمؾ اخل٤مر

يمتٛمٚمٞمؽ اًمدار سمٕمقض ـ ومٛم٘مت٣م اًمقوم٤مء سمف أن يٛميض قمغم هذا آًمتزام ويؼمُمف وأن ٓ ـ

 يرضمع ومٞمف وٓ يٗمًخف.

وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد قم٤ٌمرة قمـ اًمٕمٛمؾ سمٛمتٕمٚمؼ ذًمؽ اًمٕم٘مد ٓ اًمٕمٛمؾ سمٖمػمه، وُمـ هذا 

ُم٤مل اًمٖمػم سمدون إذٟمف ًمٞم٧ًم سمٛم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع ٟمٗمًف، سمؾ يتْمح أن طمرُم٦م اًمتٍمف ذم 

 هل ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م، ؾمقاء أطمّمٚم٧م ُمـ اًمٌٞمع أم ُمـ اإلرث أم ُمـ أي رء آظمر.

ويِمٝمد ًمذًمؽ أٟمف ًمق سم٤مع ُم٤مًمف ًمٚمٖمػم ويم٤من سم٤مٟمٞم٤ًم قمغم همّمٌف ُمٜمف أو اًمتٍمف ومٞمف 

ق شمزوج اُمرأة وسمٜمك ذم سمدون إذٟمف مل يٙمـ ذًمؽ ٟم٘مْم٤ًم ًمٚمٕمٝمد وٓ ومًخ٤ًم ًمٚمٌٞمع، وُمثٚمف ُم٤م ًم

طم٤مل إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد قمغم قمدم إقمٓم٤مئٝم٤م طم٘مقق اًمزوضمٞم٦م: وم٢مٟمف ٓ يٕمد قمدم إقمٓم٤مئٝم٤م شمٚمؽ 

احل٘مقق ٟم٘مْم٤ًم ًمٕم٘مد اًمزوضمٞم٦م: إذ أن ٟم٘مْمف اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمقوم٤مء سمف يتؿ سمرومع اًمٞمد قمـ اًمزوضمٞم٦م 

 وومًخ اًمٕم٘مد اًمقاىمع.

ؾ قمٜمف ُمـ أن ُم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع طمرُم٦م اًمتٍمف ذم ُم٤م اٟمت٘م ومام أوم٤مده اًمِمٞمخ

سمدون إذٟمف همػم شم٤مم: وٓ رسمط ًمف سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد: وم٢من ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد متٚمٞمؽ اًمٖمػم سمٕمقض 

وشمٌديؾ ـمرذم اإلو٤موم٦م. ٟمٕمؿ، ًمق شمٕمٚمؼ اًمٕمٝمد سمٕمدم أظمذ اعم٤مل ُمٜمف وأظمذه يم٤من ٟم٘مْم٤ًم 

ًمٕمٝمده، وًمٙمٜمف ًمٞمس يمذًمؽ ذم اًمٌٞمع، وهذا اإلؿمٙم٤مل أىمقى اإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة قمغم 

 .(1)شاًمِمٞمخ

ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اعمراد ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد هق قمدم ضمقاز » فسم٠مٟمّ  وىمد اضمٞم٥م قمٜمف:

                                                
 .76و  1/75سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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اًمتٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم سمدون إذٟمف ًمٙم٤من اإلؿمٙم٤مل واردًا: ٕن قمدم ضمقاز اًمتٍمف ُمـ 

 ُم٘متْمٞم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م ٓ اًمٕم٘مد، وُم٤م هق ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد هق آًمتزام سمف.

وهق وًمٙمـ ُم٘مت٣م اًمتح٘مٞمؼ: أن اًمقوم٤مء سم٤مًمٌٞمع ٓ يٜمحٍم ذم إُمر آقمت٤ٌمري 

قمغم آًمتزام اًمٌٞمٕمل، وقمدم ٟم٘مْمف، سمؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمٌٞمع ـ سمؾ سمجٛمٞمع اعمٕم٤مُمالت ـ  ءاًمٌ٘م٤م

سمٛم٘مت٣م اًمٕمرف واًمٚمٖم٦م ي٠ميت سمٛمٕمٜمك آظمر ظم٤مرضمل وهق شمًٚمٞمؿ وشمًّٚمؿ اًمٕمقولم ُمـ ىمٌؾ 

 اعمتٕم٤مُمٚملم.

أُم٤م اًمٕمرف ـ وهق اعمرضمع ذم صدق اًمقوم٤مء ذم اعمٕم٤مُمالت ـ وم٢مّنؿ يرون اًم٤ٌمئع ىمد 

د ُم٤م يًٚمؿ اعمثٛمـ ًمٚمٛمِمؽمي، ويروٟمف ىمد ظم٤مًمػ اًمقوم٤مء قمٜمد ُم٤م ٓ يًٚمٛمف ورم سم٤مًمتزاُمف قمٜم

 ًمف، ويمذًمؽ ذم ضم٤مٟم٥م اعمِمؽمي قمٜمدُم٤م يًٚمؿ اًمثٛمـ أو ٓ يًٚمٛمف.

وأُم٤م اًمٚمٖم٦م وم٤معمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أن طم٘مٞم٘م٦م اًمقوم٤مء إّن٤مء إُمر، وإّن٤مء اًمٌٞمع يتؿ سمتًٚمٞمؿ 

 اًم٤ٌمئع ًمٚمٛمٌٞمع، واعمِمؽمي ًمٚمثٛمـ.

وهق ُمّمداق طم٘مٞم٘مل ًمٚمقوم٤مء قمروم٤ًم وًمٖم٦م ومٝمق وطمٞم٨م إن اًمتًٚمٞمؿ قمٛمؾ ظم٤مرضمل 

يّمٚمح أن يتٕمٚمؼ سمف اًمتٙمٚمٞمػ، وُمع إُمٙم٤من شمٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف وًمق سمٜمحق اعمقضم٦ٌم اجلزئٞم٦م 

يٙمقن رومع اًمٞمد قمـ إرادة احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ومحؾ اًمٚمٗمظ قمغم إرادة احلٙمؿ اًمقوٕمل 

 وهق اًمٚمزوم ـ ظمالف اًم٘م٤مقمدة.ـ

اعمٌٞمع، ٓ قمدم ضمقاز اًمتٍمف ذم ُم٤مل ع هق شمًٚمٞمؿ ٞمواًمٜمتٞمج٦م: أن ُم٘مت٣م قم٘مد اًمٌ

اًمٖمػم سمدون إذٟمف طمتك يرد اإلؿمٙم٤مل، وم٢من يمؾ قم٘مد سمح٥ًم ارشمٙم٤مز اًمٕم٘مالء ي٘متيض 

ؿ اًمٕمقض، وي١ماظمذ قمٜمدهؿ ص٤مطم٥م اعم٤مل ًمق مل يًٚمٛمف ًممظمر: ًمتخٚمٗمف قمـ اًمنمط ٞمشمًٚم

آرشمٙم٤مزي، ويرون أن ًممظمر ظمٞم٤مر قمدم اًمتًٚمٞمؿ، ويِمٝمد ًمف: ظمٞم٤مر شمٕمذر اًمتًٚمٞمؿ: وم٢من 

ًٚمٞمؿ إذا يم٤من ُمتٕمذرًا يم٤من ًمٚمٓمرف أظمر اخلٞم٤مر، ومٚمق مل يٙمـ اًمتًٚمٞمؿ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمت

 اًمٕم٘مد عم٤م شمٕم٘مؾ اخلٞم٤مر قمٜمد شمٕمذره.

واًمتًٚمٞمؿ اًمذي هق ُم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع ىم٤مسمؾ ًمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف ًمٙمقٟمف ومٕماًل 
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 ظم٤مرضمٞم٤ًم، ومال ُمٜم٤مص ُمـ احلٛمؾ قمٚمٞمف ٓ قمغم اإلرؿم٤مد.

أُمر اؾمتٛمراري ٓ آين، سمٛمٕمٜمك أن اعمتٕم٤مىمديـ وٓ خيٗمك أن اىمتْم٤مء اًمٕم٘مد ًمٚمتًٚمٞمؿ 

ُم٠مُمقران سمتًٚمٞمؿ ُمتٕمّٚمؼ اًمٕم٘مد ذم يمؾ آن، وم٢مذا أوىمع اًمٕم٘مد وضم٥م قمٚمٞمف اًمتًٚمٞمؿ، وإذا 

ومًخف شمقضمف إُمر إًمٞمف سمقضمقب اًمتًٚمٞمؿ أيْم٤ًم سمٛم٘مت٣م         ووضمقب ،

قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وأن شمًٚمٞمؿ اعم٤مل قمٚمٞمف ُمع يمقٟمف ذم ُمٚمٙمف همػم ُمٕم٘مقل، ومٞمٙمِمػ قمـ 

 .(1)شاعم٤مل سم٤مق حت٧م ُمٚمؽ ـمرف اًمٕم٘مد

ُمـ أّن اًمٕم٘مد ُمٓمٚمؼ اًمٕمٝمد، ؾمقاء يم٤من » (5)ُم٤م ذيمره اعمح٘مؼ اًمٞمزدي اًمث٤مين:

قمٝمدًا ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ. أو قمٝمدًا سملم اًمٕمٌد وظم٤مًم٘مف، يم٤مًمٜمذر وؿمٌٝمف. أو قمٝمدًا 

سملم اخلٚمؼ سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض، يم٤معمٕم٤مُمالت. وسمام أن ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ُم٤م ٓ دا٥م اُمتث٤مًمف 

ف قمغم يم٤معمًتح٤ٌمت، يم٤من قمٛمقم اًمٕمٝمد ُمقضم٤ًٌم ًمٍمف فمٝمقر إُمر ذم اًمقضمقب ومحٚم

اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًمقضمقب وآؾمتح٤ٌمب، ومال يٜمٗمع ذم إصم٤ٌمت وضمقب اًمقوم٤مء ذم ُمقرد 

 .(3)شاًمِمؽ

سم٠مّٟمف ُمـ اًمقاوح أن اًمٕم٘مد ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اًمٕمٝمد سم٘مقل ُمٓمٚمؼ، إذ » وىمد اضمٞم٥م قمٜمف:

ٓ يرشم٤مب أطمد ذم قمدم صدق اًمٕم٘مد قمغم وضمقب اًمّمالة واؾمتح٤ٌمب همًؾ اجلٛمٕم٦م 

اعمقوقع ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمٕمٝمد، سمؾ وهمػمه٤م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م، و

 اعمقوقع هق اًمٕم٘مد وهق قمٝمد ظم٤مص.

وقمٚمٞمف، ومال وػم ذم آًمتزام سمٔمٝمقر إُمر سم٤مًمقوم٤مء ذم اًمٚمزوم وٓ يٚمزم ُمٜمف حمذور، 

 .(4)شخلروج اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م قمـ ُمقوققمف اًمتل هل ُمٜمِم٠م آؿمٙم٤مل

                                                
 .79و  1/78سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .518، شمٕمٚمٞم٘م٦م رىمؿ 5/371طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/54ك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات اعمرشم٘م (3)

 .1/55اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (4)
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أّن ُمقوقع احلٙمؿ »ـ: أيْم٤ًم وهمػمه ُم (1)ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٞمف اًمٞمزدي اًمث٤مًم٨م:

سمقضمقب اًمقوم٤مء هق اًمٕم٘مد. وُمـ اًمقاوح ان احلٙمؿ يدور ُمدار ُمقوققمف، وم٢مذا صدر 

اًمٗمًخ ُمـ أطمد اعمتٕم٤مىمديـ وؿمؽ ذم شم٠مصمػمه حيّمؾ اًمِمؽ ذم حت٘مؼ اًمٕم٘مد، إذ اًمٗمًخ قمغم 

شم٘مدير شم٠مصمػمه ي١مصمر ذم طمؾ اًمٕم٘مد وإزاًمتف، ومٛمع اًمِمؽ ذم ذًمؽ يِمؽ ذم صمٌقت اًمٕم٘مد، ومال 

 سمٕمٛمقم وضمقب اًمقوم٤مء سمٕمد اًمٗمًخ ًمٚمِمؽ ذم ُمقوقع احلٙمؿ.يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ 

وم٤معمقرد ُمـ ُمقارد اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م ًمٚمٕم٤مم، وهق مم٤م ٓ داقز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ومٞمف 

ذم ؿمخص يِمؽ ذم ش أيمرم يمؾ قم٤ممل»سمال يمالم، ومال يتقهؿ أطمد ضمقاز اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم: 

 .(5)شيمقٟمف قم٤معم٤مً 

 سمقضمقه ُمتٕمدده وقمٛمدهت٤م وضمٝم٤من: أضمٞم٥م قمٜمف:»وىمد 

٤مؾم٤ًٌم ًمف إمم همػم واطمد ُمـ ٟم (3)ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين اًمقضمف إّول:

وئمٝمر ُمٜمف شم٘مريره وارشمْم٤مئف، وحمّمٚمف سمتقوٞمح: إن اعمراد ُمـ اًمٕم٘مد ًمٞمس  (4)إقمالم

هق اًمٕم٘مد اًمٚمٗمٔمل وٓ آٟمِم٤مئل سمام هق ُمدًمقل ًمٚمٙمالم، وٓ آًمتزام اًم٘مٚمٌل ًمٙمؾ ُمـ 

 ال سم٘م٤مء ًمف.اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ٟٓمف زائؾ ىمٓمٕم٤ًم وم

وإٟمام اعمراد سم٤مًمٕم٘مد هق آقمت٤ٌمر اًمنمقمل أو اًمٕمرذم احل٤مصؾ سمقاؾمٓم٦م آٟمِم٤مء، 

ـْ سمٞمده  وم٤مًمٕم٘مد اًمذي يتّمقر ومٞمف اًمٌ٘م٤مء هق اعمقضمقد آقمت٤ٌمري اًمذي يتحّ٘مؼ سم٤مقمت٤ٌمر َُم

ـْ ذع أو قمرف سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م يراه ُمـ ُمّمٚمح٦م.  آقمت٤ٌمر ُِم

حيٛمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمٕمرذم، وم٤معمراد ُمـ  وسمام أنر اعمقوقع اًمقارد ذم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل

                                                
 .519، شمٕمٚمٞم٘م٦م رىمؿ 5/375طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/54اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .4/35طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

وىمد ي٠ميت  5/71قمغم اعمٙم٤مؾم٥م وُمٜمٝمؿ آي٦ماهلل اعمػمزا حمّٛمدشم٘مل اًمِمػمازي احل٤مئري راضمع طم٤مؿمٞمتف  (4)

 ُمـ هذا اعمجٚمد. 558ٟمص يمالُمف ذم اعمً٘مط اًمث٤مين ًمٚمخٞم٤مر اعمجٚمس وم٤مٟمتٔمر وراضمع صٗمح٦م 
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 اًمٕم٘مد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق اًمٕم٘مد اًمٕمرذم.

وإٟمام اًمِمؽ ذم ش ومًخ٧م»وُمـ اًمقاوح أٟمف سم٤معمٕمٜمك اًمٕمرذم ذو سم٘م٤مء سمٕمد ىمقل: 

 شم٠مصمػم اًمٗمًخ سمٜمٔمر اًمِم٤مرع.

أن هذا احلدي٨م ٓ يت٠مشمك ُمع اًمِمؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ ذم طمّؾ اعمٚمٙمٞم٦م  أّوًٓ: وومٞمف:

يِمؽ ذم سم٘م٤مء اًمٕم٘مد ذقم٤ًم يِمؽ ذم سم٘م٤مئف قمروم٤ًم، ومال يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ  قمروم٤ًم، إذ يمام

 سم٤مًمدًمٞمؾ.

ّٓ أّن٤م إذا مل شمٙمـ  وصم٤مٟمٞم٤ًم: إن اًمٕمرف وإن يم٤مٟم٧م ًمف اقمت٤ٌمرات ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمِم٤مرع إ

 ُمٚمٖم٤مة سمٜمٔمره إىمدس.

سمٞم٤من ذًمؽ: أٟمف إذا ومرض أن مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م طمٙمّٛمقا ؿمخّم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم مجٞمع أُمقرهؿ 

يمام يتٍمف سمامًمف ُمـ دون اقمؽماض ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ سمؾ يم٤مٟمقا  يتٍمف هبؿ وسم٠مُمقاهلؿ

يرون احلّؼ ًمف ومٞمف. وم٢مٟمف ُمـ اًمقاوح أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ٓقمت٤ٌمر اجلامقم٦م ُمٚمٙمٞم٦م زيٍد ًمٚمامل إذا 

ومرض أن ذًمؽ اًمِمخص اقمتؼم ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمرو ًمف، أو ؾمٚم٥م قمـ زيد ُمٚمٙمٞمتف، إذ اًمٗمرض 

ام أٟمف إذا ُمٚمؽ قمٛمرًا ُم٤مًمف مل أّنؿ يرون ُم٤مل اًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذًمؽ اًمِمخص يمامًمف، ومٙم

 يٕمتؼموا ُمٚمٙمٞم٦م زيد ًمف سمؾ إٟمام يٕمتؼمون ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمرو ًمف، ومٙمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤مل أطمدهؿ.

إذا قمروم٧م ذًمؽ، ومٗمٞمام ٟمحـ ومٞمف إُمر يمذًمؽ، إذا اًمِم٤مرع ًمف اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م قمغم 

ٍموم٤مشمف ومٞمٝمؿ، اًمٕم٤ٌمد وهذا مم٤م ُي٘مرُّ سمف اعمتنمقم٦م وٓ يًتٓمٞمٕمقن خم٤مًمٗمتف سمام هؿ يمذًمؽ ذم شم

 وم٢مذا ٟمٗمك اعمٚمٙمٞم٦م قمـ أطمد مل يٕمتؼموا ًمف اعمٚمٙمٞم٦م، سمؾ ٓسمّد هلؿ ُمـ ُمت٤مسمٕمتف.

وقمٚمٞمف، وم٢مذا ومرض أٟمف اطمتٛمؾ أن يٙمقن اًمٗمًخ ُمزياًل ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م سمٜمٔمر اًمِم٤مرع مل 

يٙمـ ًمٚمٕمرف اقمت٤ٌمره٤م ذم هذا احل٤مل ًمٙمقن اًمٗمرض ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ًمف وًمٞمس هلؿ اٟمحٞم٤مز قمٜمف، 

٤ٌمر زيد ُمٚمٙمٞم٦م ُم٤مًمف ًمٕمٛمرو وم٢مٟمف ُمع هذا اًمِمؽ ٓ يٕمتؼم ومذًمؽ ٟمٔمػم ُم٤م ًمق ؿمؽ ذم اقمت

 اًمٕمرف ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمرو عم٤مل زيد. ومتدسمر.
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سمٞم٤مٟمف: أن اًمٕمٝمد واًمٕم٘مد إذا شمٕمٚمؼ و (1)ُم٤م ذيمره اعمح٘مؼ اإليرواين اًمقضمف اًمث٤مين:

سم٠مُمر اؾمتٛمراري جمٛمققمل يم٤من اًمقوم٤مء سمف هق اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ إُمر سمٜمحق آؾمتٛمرار ُمـ دون 

ٕمٝمد ذم اًمٜمٗمس أو آٟمِم٤مء ذم اخل٤مرج، سمؾ يٕمتؼم اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر اقمت٤ٌمر اؾمتٛمرار اًم

ٕمد ووم٤مًء وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمف يٕمد يآؾمتٛمراري ووم٤مء ًمٚمٕم٘مد أو اًمٕمٝمد احل٤مدث، وم٢من اًم٘مٞم٤مم سمف 

 ٟم٘مْم٤ًم ًمف.

ويِمٝمد ًمذًمؽ قمروم٤ًم أٟمف وقمد زيد قمٛمرًا أن ي٠مشمٞمف يقم اجلٛمٕم٦م صمّؿ ٟمدم يقم اخلٛمٞمس 

اًمٕمٝمد وآًمتزام، وم٢مذا مل ي٠مشمف يقم اجلٛمٕم٦م قمّد ذًمؽ ٟم٘مْم٤ًم قمغم اًمتزاُمف وسمٜمك قمغم طمّؾ ذًمؽ 

 ًمٚمٕمٝمد واًمققمد وإن قمدل قمٜمف ىمٌؾ وىم٧م اًمقوم٤مء. وهذا ُم٤م ٓ يِمٙمؽ ومٞمف يمؾ أطمد.

أن إُمقر آٟمِم٤مئٞم٦م يتح٘مؼ  (5)أٟمف ىمد طم٘م٘مٜم٤م ذم حمٚمف ُمـ ُم٤ٌمطم٨م إصقل وومٞمف:

ّٓ إذا أزهل٤م وضمقد إٟمِم٤مئل سم٤مٟٓمِم٤مء  اًمف إٟمِم٤مء راومع ًمف. وىمد يٙمقن هذا اًمقضمقد ُمًتٛمرًا إ

ًمٙمٜمف اًمتزم سمف ُمـ همْمقن طم٤مول إٟمٙم٤مر هذا اًمقضمقد  (3)قمروم٧م هٜم٤مك أن سمٕمض اعمح٘م٘ملم

 وهمػمه. (4)سمٕمض اًمتزاُم٤مشمف ذم سمٞمع اًمٗمْمقزم

وإذا صم٧ٌم هذا اعمٕمٜمك، يم٤من اًمقوم٤مء ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌ٘م٤مء هق اًمقوم٤مء سمف ٓ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد 

ضمقدًا اٟمِم٤مئٞم٤ًم ٓ يزول سم٤مًمٕمدول اًم٘مٚمٌل ذم ُمرطمٚم٦م طمدوصمف، طمتّك ذم ُمثؾ اًمققمد، وم٢من ًمف و

قمام اًمتزم سمف. ومٞمّمدق اًمٜمٙمقل قمـ وقمده سمٚمح٤مظ هذا اًمقضمقد اعمًتٛمر ٓ سمٚمح٤مظ اًمققمد 

 ذم ُمرطمٚم٦م طمدوصمف.

وًمذا ًمق أٟمِم٠م اًمٕمدول أُمٙمـ أن يدقمك زوال وضمقده آٟمِم٤مئل ومال يٚمزُمف قمروم٤ًم 

                                                
 .3/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/155راضمع ُمٜمت٘مك إصقل  (5)

وشمٌٕمف  ، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م1/573وهق اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم آصٗمٝم٤مين ذم ّن٤مي٦م اًمدراي٦م  (3)

 .، اًمٓمٌٕم٦م إومم1/88خلقئل ذم حم٤مضات ذم اصقل اًمٗم٘مف شمٚمٛمٞمذه آي٦ماهلل ا

 .، اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م147طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (4)
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ّٓ أن ي٘م٤مل سمٕمدم شم٠مصمػم إٟمِم٤مء اخلالف ذم رومع اًمقضمقد آٟمِم٤مئل  اًمقوم٤مء ًمزوال وقمده. إ

 ًمٚمققمد ذقم٤ًم وٓ قمروم٤ًم، ومٞمٕمتؼم اًمقوم٤مء ًمٌ٘م٤مء ُمقوققمف.

وقمٚمٞمف، ومٜم٘مقل: إذا حت٘مؼ إٟمِم٤مء اًمٌٞمع حت٘مؼ ًمٚمتٛمٚمٞمؽ وضمقد إٟمِم٤مئل يًتٛمر وٓ 

يزول سمزوال آًمتزام ىمٚم٤ًٌم ـ وهذا هق اًمذي يتٕمٚمؼ سمف آُمْم٤مء ذم سم٤مب سمٞمع اًمٗمْمقزم إذ 

ف أو رده ـ وإٟمام يزول سمٌٕمض آٟمِم٤مءات اًمقضمقد اًمٚمٗمٔمل ُمٜمٕمدم ٓ ُمٕمٜمك ُٓمْم٤مئ

اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف إذا اقمتؼم اًمِم٤مرع شم٠مصمػمه٤م ذم ذًمؽ، واًمقوم٤مء سم٘م٤مء إٟمام هق سمٚمح٤مفمف ٓ سمٚمح٤مظ 

هذا اًمقضمقد  ءاًمٕم٘مد ذم ُمرطمٚم٦م طمدوصمف، ومٛمع اًمِمؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ يِمؽ ذم سم٘م٤م

 آٟمِم٤مئل ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م، ومٞمِمؽ ذم صمٌقت وضمقب اًمقوم٤مء واحل٤مل هذه.

ذيمرٟم٤مه يٌتٜمل قمغم أن اًمقوم٤مء واًمٗمًخ سمٚمح٤مظ اًمقضمقد آؾمتٛمراري ًمٚمٕم٘مد ٟمٕمؿ، ُم٤م 

 ـ سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه ـ ٓ سمٚمح٤مظ اًمقضمقد احلدوصمل.

 ّٓ وهذا ؾمٝمؾ آصم٤ٌمت، إذ اًمٙمؾ يذه٥م إمم أن اًمٗمًخ طمؾ اًمٕم٘مد وهق ٓ يّمح إ

أن يٙمقن  إذا أريد سمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه، إذ ٓ ُمٕمٜمك حلؾ اًمٕم٘مد اعمت٘مدم إذ ٓ سم٘م٤مء ًمف. واطمتامل

ّٓ أٟمف مل يذه٥م إًمٞمف أطمد.  اًمٗمًخ طمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم وإن يم٤من ُمقضمقدًا، إ

وسم٤مجلٛمٚم٦م، يدور اًمٙمالم طمقل يمقن اًمٗمًخ واًمقوم٤مء يرشمٌٓم٤من سم٤مًمٕم٘مد سمقضمقده 

 آؾمتٛمراري أو سمقضمقده احلدوصمل. وىمد قمروم٧م أن إّول هق اعمتٕملم.

 .(1)شومع ًمفوقمٚمٞمف، وم٤مٓؿمٙم٤مل اًمث٤مًم٨م قمغم اًمِمٞمخ يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف سمال را

ُمـ: أن اًمقوم٤مء هق اًم٘مٞم٤مم سمام اًمتزم سمف  (5)ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اإليرواين» اًمراسمع:

ىمٞم٤مُم٤ًم ظم٤مرضمٞم٤ًم، وهذا إٟمام يّمدق وضمقدًا وقمدُم٤ًم ذم ُمقرد يتٕمٚمؼ آًمتزام واًمٕمٝمد سمٕمٛمؾ، 

يمٜمذر اًمٗمٕمؾ واجلٕم٤مًم٦م واعمزارقم٦م وٟمحق ذًمؽ. أُم٤م إذا شمٕمٚمؼ اًمٕمٝمد سم٤مًمٜمتٞمج٦م، يم٤مًمٌٞمع 

                                                
 .(56-58/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .3/14طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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اًمٜمتٞمج٦م، ومال يّمدق ذم ُمقرده٤م اًمقوم٤مء وقمدُمف طم٘مٞم٘م٦م ٕٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚم٘مٞم٤مم  واًمٜمٙم٤مح وٟمذر

 سمام اًمتزم سمف سمٕمد إن مل يٙمـ ُمـ أقمامًمف.

وقمٚمٞمف، ومتختص أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٤مًمٕم٘مقد اًمقاىمٕم٦م قمغم آقمامل ٓ اًمٜمت٤مئ٩م، يم٤مًمٌٞمع، 

م ذم وم٢من اعمٚمتزم سمف اعمٚمٙمٞم٦م وهل ٟمتٞمج٦م ٓ قمٛمؾ ًمٚمِمخص ٟمٗمًف. ومال شمٜمٗمع ذم إصم٤ٌمت اًمٚمزو

 .(1)شُمٓمٚمؼ اًمٕم٘مقد

حت٘مٞمؼ احل٤مل ومٞمف سمٜمحق يتْمح آؿمٙم٤مل ومٞمف يتقىمػ ىمٌؾ يمؾ »سم٠مّن  وىمد أضمٞم٥م قمٜمف:

 رء قمغم ُمٕمروم٦م ُمٗمٝمقم اًمقوم٤مء واعمراد سمف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

: إمم أن ُمٕمٜمك اًمقوم٤مء هق اًم٘مٞم٤مم سمام اًمتزم سمف ومٜم٘مقل: ذه٥م اعمح٘مؼ اإليرواين

 ىمٞم٤مُم٤ًم ظم٤مرضمٞم٤ًم.

إمم أن ُمٕمٜمك اًمقوم٤مء هق آمت٤مم، واًمقاذم  :(5)٤مينوذه٥م اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم

 سمٛمٕمٜمك اًمت٤مم.

 وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ آًمتزام سمٙمال هذيـ اعمٕمٜمٞملم:

أُم٤م إّول: ومألٟمف ي٘م٤مل: درهؿ واذم، ويمت٤مب واذم، واؾمتقرم ديٜمف، وذم يمؾ ذًمؽ 

 ٓ ُمٕمٜمك ًمت٘مديراًم٘مٞم٤مم سمام اًمتزم سمف ىمٞم٤مُم٤ًم ظم٤مرضمٞم٤ًم، إذ اًمدرهؿ مل يّمدر ُمٜمف قمٛمؾ وهٙمذا

اًمٙمت٤مب، وًمٞمس ذم آؾمتٞمٗم٤مء ىمٞم٤مم ًمٚمٛمًتقذم سمام اًمتزم سمف. وسمٛمالطمٔم٦م ُمقارد اؾمتٕمامل 

 .هذه اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م اعمتٜمققم٦م يتْمح سمٓمالن هذا اعمذه٥م ضمٞمداً 

وأُم٤م اًمث٤مين: ومألٟمف وإن أُمٙمـ إرادشمف ُمـ اًمدرهؿ اًمقاذم وُمـ ُمثؾ     

    (3)  ٓ إذ يٛمٙمـ أن يراد اًمدرهؿ اًمت٤مم، وأمتقا اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان، ًمٙمـ

                                                
 .1/55اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .4/56طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .155ؾمقرة إٟمٕم٤مم / (3)
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يٛمٙمـ إرادشمف ُمـ ُمثؾ:        (1)  ـ يمام ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـ إذ ٓ ُمٕمٜمك ٕن

 يراد أمتقا سم٤مًمٕم٘مقد ُمـ أي٦م، وأشمؿ سمف ُمـ اعمث٤مل.

ي٤ًموق قمدم اًمتج٤موز واًمذي ٟمًتٓمٞمع أن ٟمجزم سمف ذم اعم٘م٤مم هق أن ًمٚمقوم٤مء ُمٗمٝمقُم٤ًم 

قمـ اًمٌمء ويالزُمف ًمٙمـ ٓ ُمٓمٚمؼ قمدم اًمتج٤موز، إذ ٓ ي٘م٤مل قمـ اُمتث٤مل اًمقاضم٥م إٟمف 

ووم٤مء سمف ُمع أٟمف مل يتج٤موزه، سمؾ قمدم اًمتج٤موز ذم ُمقارد يتح٘مؼ آًمتزام واًمٌٜم٤مء قمغم اًمٕمٛمؾ 

ؾمٌؼ  إذاش وارم زيد اًم٘مقم»وًمق يم٤من ذًمؽ أُمرًا شم٘مديري٤ًم ارشمٙم٤مزي٤ًم، يمام ذم ُمقارد اؾمتٕمامل: 

 إن يم٤من هٜم٤مك قمٝمد أو سمٜم٤مء إرشمٙم٤مزي قمغم ُمروره قمغم اًم٘مقم.

وٟم٘مّمد سمام ذيمرٟم٤م أٟمف ٓ يٕمتؼم ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمقوم٤مء آًمتزام اًمِمخيص، سمؾ ُم٤م يٕمٛمف 

ويٕمؿ اًمٌٜم٤مء اًمٜمققمل قمغم أن يتح٘مؼ اًمٌمء سم٤مًمٜمحق اخل٤مص. وُمـ هذا اًم٤ٌمب صدق 

سمٜمل قمٚمٞمف ُمـ يمقٟمف سم٤مًمقزن اًمدرهؿ اًمقاذم واًمٙمت٤مب اًمقاذم إذا مل يتج٤موز يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م 

٤ًم ًمٚمٛم٘مّمقد. يمام ٓ يٕمتؼم ذم صدىمف اًم٘مٞم٤مم اخل٤مرضمل سم٤معم٘مّمقد يمل ياخل٤مص ويمقٟمف ُم١مد

ٟمتقىمػ ذم صدىمف ذم اعمث٤مًملم، إذ ٓ قمٛمؾ ص٤مدر ُمـ اًمدرهؿ وٓ اًمٙمت٤مب. سمؾ اعمراد سمف 

وًمق سمٖمػم اظمتٞم٤مر، وًمٕمؾ اًمتٕمٌػم اجل٤مُمع هق أداء ويمقٟمف أقمؿ ُمٜمف وُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤معم٘مّمقد 

 .(5)شسمؾ ي١مديف وٓ ي٘مٍم قمٜمفسمٜمحق ٓ يتج٤موز اعم٘مّمقد 

 .ىمدس همه٤مومال يتؿ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامن اإليرواين واإلصٗمٝم٤مين 

أّن اًمتٍمف اخل٤مرضمل اعمحرم ًمق »وطم٤مصٚمف:  ُم٤م ذيمره اًمًّٞمد اخلقئل اخل٤مُمس:

يم٤من ٟم٘مْم٤ًم ًمٚمٕم٘مد ًمٚمزم أن ٓ حيرم اًمتٍمف ذم أن اًمث٤مين: إذ ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن اعمقضمقد 

ذم هذه اًمٕم٘مقد هق أُمر وطمداين ُمًتٛمر، وٟم٘مض اًمٕم٘مد ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمقوم٤مء سمف، وىمد اٟمت٘مض 

اًمقوم٤مء، ٟمٔمػم سم٤مًمتٍمف اعمحرم وم٤مٟمت٘مض ذًمؽ إُمر اًمقاطمد، ومٚمؿ يٌؼ ُمقوقع ًمقضمقب 

                                                
 .41ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (1)

 .1/59اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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اًمٜمذر اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اعمًتٛمر، يمام ًمق ٟمذر أن داٚمس ذم ُمٙم٤من ُمـ اًمّم٤ٌمح إمم اًمزوال: وم٢من 

٤مُمف ُمـ ذًمؽ اعمٙم٤من وًمق ًم٤ًمقم٦م يقضم٥م قمدم اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر وقمدم وضمقب اجلٚمقس ٞمىم

 قمٚمٞمف ذم سم٘مٞم٦م اًمقىم٧م.

ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من اعمتٕمٚمؼ ُمتٕمددًا سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك قم٘مقد واًمتزاُم٤مت ُمتٕمددة ًمقضم٥م 

اًمقوم٤مء ذم أٟم٤مت إظمرى سمٕمدد اًمٕم٘مقد، وًمٙمٜمف واوح اًمٌٓمالن: إذ ُم٤م ذم اًمٌٞمع ًمٞمس ُمـ 

ىمٌٞمؾ ٟمذر أُمقر ُمتٕمددة سمحٞم٨م ٓ يًتٚمزم اخلٚمػ ذم واطمد اخلٚمػ ذم أظمر، يم٠من يٜمذر 

 .(5)ش(1)ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م اًمٜمذر اعمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ واطمد ُمًتٛمر أن يزور اإلُم٤مم احلًلم

 ء٤مء سم٤مًمٕم٘مد يتؿ سم٤مًمتًٚمٞمؿ واًمتًٚمؿ، وإُمر سم٤مًمقوم٤ماًمقوم» سم٠مّن  وىمد أضمٞم٥م قمٜمف:

اؾمتٛمراري ٓ آين، سمٛمٕمٜمك أن اعمتٕم٤مىمديـ ُم٠مُمقران سمتًٚمٞمؿ ُمتٕمّٚمؼ اًمٕم٘مد ذم يمؾ آن، ومٗمل 

يمؾ آن ي٠ميت ظمٓم٤مب     (3)شومال يً٘مط إُمر سم٤مًمقوم٤مء سمٛمجرد اًمٕمّمٞم٤من. 

أن يٙمقن  ُمـ أّن ُمٗم٤مد يمالم اًمِمٞمخ: »ُم٤م اوم٤مده اعمحّ٘مؼ اخلٛمٞمٜمل اًم٤ًمدس:

وضمقاب اًمقوم٤مء طمٙماًم شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم، واًمتٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم سمٕمد اًمٕم٘مد ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمٚمحٙمؿ 

اًمتٙمٚمٞمٗمل سمقضمقب اًمقوم٤مء، ومٞمٚمزم أن يًتحؼ قم٘م٤مسملم: أطمدمه٤م ٕضمؾ اًمتٍمف ذم ُم٤مل 

ٓ حيؾ اًمتٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم »اًمٖمػم سمدون إذٟمف: إذ ٓ ؿمؽ ذم طمرُمتف، وؿمٛمقل قمٛمقم 

ّٓ سم٢مذٟمف ضمؾ خم٤مًمٗم٦م احلٙمؿ سمقضمقب اًمقوم٤مء، واًمالزم وم٤مؾمد، وم٤معمٚمزوم ًمف، وأظمر ٕش إ

 .(5)ش(4)ُمثٚمف

ٓ حمذور ومٞمف سمٕمد أن يدل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، وم٢من يم٤من اًمٕمٛمؾ » سم٠مٟمف وىمد أضمٞم٥م قمٜمف:

                                                
 .38/53: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/54ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .1/76سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/88سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .4/58يمت٤مب اًمٌٞمع  (4)

 .1/77اعمٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين  (5)
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خم٤مًمٗم٤ًم خلٓم٤مب واطمد ومٗمٞمف قمّمٞم٤من واطمد، وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم ًمٕمٜمقاٟملم ُمتٕمٚم٘ملم خلٓم٤مسملم 

 ٘م٤مسملم.ومٗمٞمف قمّمٞم٤مٟم٤من وٟمٚمتزم سمّمدور ُمٕمّمٞمتلم ومٞمًتحؼ قم

وسمٞم٤مٟمف ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف: أٟمف عم٤م أوىمع اعمٕم٤مُمٚم٦م ومل يًٚمؿ اعم٤مل ًمٚمٓمرف أظمر ومٌتٍمومف 

ذم ُم٤مل اًمٖمػم ظم٤مًمػ طمرُم٦م اًمتٍمف ذم ُم٤مل اًمٖمػم، وهذه ُمٕمّمٞم٦م، وسمام أٟمف مل يِػ سم٤مًمٕم٘مد 

ظم٤مًمػ ظمٓم٤مب         وهذه ُمٕمّمٞم٦م أظمرى، وآًمتزام هبذا ٓ خي٤مًمػ اًمٕم٘مؾ،

 .(1)شاًمٜم٘مؾ، يمام مل ي٘مؿ إمج٤مع قمغم سمٓمالن آًمتزام سمٛمٕمّمٞمتلموٓ 

: شمٕم٤ممماًم٘مقل اعمخت٤مر ذم ُمٗم٤مد ىمقًمف          

قمروم٧م أّن ُمٕمٜمك اًمقوم٤مء ي٤ًموق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتزاُمف وقمدم اًمتج٤موز قمٜمف، وم٤مًم٤ٌمء »ىمد 

قمغم هذا قمدم  ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿم٠مّن٤م ؿم٠من اًم٤ٌمء ذم ىمقًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًٓمتزام، واعمراد

 اًمتج٤موز قمـ اًمٕم٘مد واًمٕمٛمؾ سمف سمتٓمٌٞمؼ ُم٘متْم٤مه.

وسمام أن ُمٗم٤مده ـ ذم اًمٌٞمع ُمثاًل ـ هق اًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل واًمتٛمٚمٞمؽ واًمتٛمٚمؽ، ومٛم٘مت٣م 

 اًمقوم٤مء سمف اًمٌٜم٤مء قمغم اعمٚمٙمٞم٦م واًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل، وقمدم اًمتج٤موز قمٜمٝم٤م.

ٝم٤م، ومٛمرضمٕمف إمم وقمٚمٞمف، وم٤مُٕمر سم٤مًمقوم٤مء أُمر سم٤مسم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م وقمدم ومًخٝم٤م وازاًمت

 اًمٜمٝمل قمـ ازاًمتٝم٤م. وهذا مم٤م ٓ يٛمٙمـ آًمتزام سمف ٕٟمف...

إُم٤م أن يراد سمف اصم٤ٌمت صح٦م اًمٕم٘مد أو ًمزوُمف، وقمغم يمال اًمت٘مديريـ إُم٤م أن يٙمقن 

 إُمر ارؿم٤مدي٤ًم أو ُمقًمقي٤ًم.

ـ أُم٤م ومرض أن يراد سمف اصم٤ٌمت صح٦م اًمٕم٘مد ويمقٟمف ُمقًمقي٤ًم، ومٞمدومٕمف: أن وضمقب 1

 ن اًمٕم٘مد صحٞمح٤ًم، ومال ُمٕمٜمك ٕن يراد سمف صح٦م اًمٕم٘مد.اًمقوم٤مء ُمتٗمرع قمـ يمق

ـ وأُم٤م ومرض يمقٟمف ارؿم٤مدًا إمم صح٦م اًمٕم٘مد، ومٞمدومٕمف: أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ُٓمْم٤مء اًمٌٞمع 5

 ـ ُمثاًل ـ وسمٞم٤من ٟمٗمقذه سم٤مُٕمر سمام يؽمشم٥م قمغم اًمّمح٦م واًمٜمٗمقذ.

                                                
 .1/88سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 إذن، ومالسمّد أن يٙمقن اعمٚمحقظ سمف ُم٘م٤مم اًمٚمزوم.

رضمع إمم طمرُم٦م اًمٗمًخ، ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف وم٤ًمده ـ وومرض يمقٟمف أُمرًا ُمقًمقي٤ًم اًمذي ي3

 ]أي اًمٗمًخ[ وقمدم شم٠مصمػمه وهق ُمٕمٜمك اًمٚمزوم.

ٓ يت٘ميض  (1)يدومٕمف: أّوًٓ: ان اًمٜمٝمل قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم ُم٤م طم٘م٘مٜم٤مه ذم آصقل

ـ ومٞمام إذا  (3)، وٓ ي٘متيض اًمّمح٦م، يمام ذه٥م إًمٞمف آظمرون(5)اًمٗم٤ًمد، يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض

 شمٕمٚمؼ سم٤معم٥ًٌم ـ .

ف ُمـ اًمقاوح اًميوري أن اًمٗمًخ ًمق صم٧ٌم شم٠مصمػمه أو قمدُمف ٓ يٙمقن وصم٤مٟمٞم٤م: أٟم

حمرُم٤ًم، إذ مل يدع أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء طمرُمتف. إذن ومحٛمٚمف قمغم اًمقضمقب اعمقًمقي اًمراضمع إمم 

 طمرُم٦م اًمٗمًخ ظمالف ضورة اًمٗم٘مف.

ـ وأُم٤م محٚمف قمغم آرؿم٤مد إمم قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ واًمٚمزوم، ومٝمق ظمالف فم٤مهر 4

 ُمثؾ اًمقوم٤مء اًمذي يٕمٚمؿ أٟمف حمٌقب ذقم٤ًم ومٞمِمتٛمؾ قمغم ُمالك إُمر ذقم٤ًم ظمّمقص٤ًم ذم

 إُمر اعمقًمقي.

وقمغم هذا، ومالسمّد ُمـ اًمتٍمف ذم ُمٕمٜمك اًمقوم٤مء هٝمٜم٤م ومحٚمف قمغم ُمٕمٜمك يتالئؿ ُمع 

إُمر اعمقًمقي سمف، ومٞم٘م٤مل إن اعمراد سمف ًمٞمس إسم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمذي يرضمع إمم قمدم 

ٛمالً ـ يمام ي٘م٤مل قملم ذًمؽ ذم اعمراد سم٤مًمٜم٘مض ذم سم٤مب اًمٗمًخ، سمؾ اعمراد سمف إسم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م قم

آؾمتّمح٤مب ومٞم٘م٤مل إن اعمراد سمف اًمٜمٝمل قمـ اًمٜم٘مض قمٛماًل، إذ ٓ يٛمٙمـ اًمٜمٝمل قمـ 

 اًمٜم٘مض وإُمر سم٤مإلسم٘م٤مء طم٘مٞم٘م٦م ـ ، ومػمضمع إمم إُمر اعمقًمقي سمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اعمٚمٙمٞم٦م.

وُم٘مت٣م اـمالىمٝم٤م ًمزوم شمرشمٞم٥م أصم٤مر طمتّك سمٕمد اًمٗمًخ، وهذا يالزم احلٙمؿ 

                                                
 .3/516راضمع ُمٜمت٘مك إصقل  (1)

 .1/571ومقائد إصقل  (5)

 .1/415ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح  (3)
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 شم٘مريٌف ٕص٤مًم٦م اًمٚمزوم. ذم (1)سم٤مًمٚمزوم وقمدم شمرشم٥م إصمر قمغم اًمٗمًخ، يمام ذيمر اًمِمٞمخ

وهبذا اًمٌٞم٤من شمث٧ٌم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ًمق ٓ إؿمٙم٤مل اًمِمؽ ذم ُمقوقع احلٙمؿ سمٕمد اًمٗمًخ، 

 . وم٢مٟمف اؿمٙم٤مل ُمتلم مل يث٧ٌم اجلقاب قمٜمف ...

سم٤مًمٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤مه ٓؾمتٗم٤مدة أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ُمـ  وسم٤مجلٛمٚم٦م، شم٘مري٥م اًمِمٞمخ

أي٦م اًمنميٗم٦م ُمتلم ذم ٟمٗمًف وٓ اؿمٙم٤مل ومٞمف ؾمقى إؿمٙم٤مل اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء اعمقوقع سمٕمد 

 اًمٗمًخ. وسمف يتقىمػ قمـ اًمذه٤مب إمم دًٓم٦م أي٦م قمغم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم.

 ًمٚمزوم، سمت٘مريٌلم:هذا، وًمٙمـ آٟمّم٤مف أٟمف يٛمٙمـ دقمقى دًٓم٦م أي٦م قمغم ا

 أن اٟمِم٤مء اًمٗمًخ ُمـ أطمد اعمتٕم٤مُمٚملم... إّول:

شمٗم٤مع اًمٕم٘مد آٟمِم٤مئل اًمث٤مسم٧م سم٤مٟٓمِم٤مء. وإُم٤م أن ٓ رإُم٤م أن يٙمقن ُمًتٚمزُم٤ًم ٓ

 يٙمقن ُمًتٚمزُم٤ًم ًمذًمؽ، سمؾ يٌ٘مك اًمٕم٘مد قمغم طم٤مًمف.

 ومٕمغم اًمث٤مين: يم٤من اًمٕم٘مد سم٤مىمٞم٤ًم ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف وضمقب اًمقوم٤مء ًمثٌقت ُمقوققمف.

: يًتٚمزم أن يٙمقن اًمٚمزوم ذم ُمقارده سمٚمح٤مظ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد وقمغم إّول

احلدوصمل، إذ اًمٗمرض شم٠مصمػم اًمٗمًخ ذم طمؾ اًمٕم٘مد سم٘م٤مًء ُمع ومرض اًمٚمزوم وٓ يٙمقن ذًمؽ 

ّٓ ُمع ومرض يمقن اًمقوم٤مء سم٘م٤مء سم٤مًمٕم٘مد ذم ُمرطمٚم٦م طمدوصمف.  إ

وقمٚمٞمف، ومٞمّمح اًمتٛمًؽ سمقضمقب اًمقوم٤مء سمٕمد اًمٗمًخ ًمٙمقن اًمٕم٘مد اعمقوقع هق 

 وهق مل يت٠مصمر سم٤مًمٗمًخ. اًمٕم٘مد طمدوصم٤مً 

وسمٞم٤مٟمف يتقىمػ قمغم ذيمر ُم٘مدُم٦م وهل أن اعمقوقع، شم٤مرة: يٙمقن ُمرشمٌٓم٤ًم  اًمث٤مين:

سمٛمتٕمٚمؼ احلٙمؿ سمٛمٕمٜمك أن ُمتٕمّٚمؼ احلٙمؿ يْم٤مف إًمٞمف. وأظمرى: ٓ يٙمقن يمذًمؽ سم٠من ٓ 

 يٙمقن اعمتٕمٚمؼ ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمف وُمتقىمٗم٤ًم ذم حت٘م٘مف قمٚمٞمف.

 وإّول: قمغم ىمًٛملم، ٕٟمف:

                                                
 .5/18اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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وم٢من ش أيمرم اًمٕم٤ممل»يّمدق ويتح٘مؼ سمدون سم٘م٤مء اعمقوقع، ٟمٔمػم  شم٤مرة: ٓ يٛمٙمـ أن

ُمتٕمّٚمؼ احلٙمؿ هق ايمرام اًمٕم٤ممل. وُمـ اًمقاوح أٟمف ٓ شمّمدق هذه احلّم٦م ومٕماًل ُمع زوال 

اًمٕمٚمؿ، ومال يّمدق ايمرام اًمٕم٤ممل ومٕمالً قمغم ايمرام زيد اًمذي يم٤من قم٤معم٤ًم أُمس وزال قمٜمف 

 تٚمٌس سم٤مًمٕمٚمؿ.اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم. وم٤محلّم٦م اعم٘مٞمدة ٓ شمّمدق ُمع زوال اًم

وأظمرى: يٛمٙمـ أن يّمدق ومٕماًل وًمق مل يٌؼ اعمقوقع، سمؾ يٙمقن وضمقد اعمقوقع 

طمدوصم٤ًم يم٤مومٞم٤ًم ذم حت٘مؼ صدق اعمتٕمٚمؼ ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌ٘م٤مء. يمام ذم اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ ًمق أظمذٟم٤م 

اًمٕم٤ممل أقمؿ ُمـ اعمتٚمٌس واعمٜم٘ميض قمٜمف اعمٌدأ، وم٢مّٟمف يّمدق ُمع زوال اًمتٚمٌس سم٤مًمٕمٚمؿ ايمرام 

 اًمٕم٤ممل ومٕماًل.

 ش.إذا ٟمزل اعمٓمر وضم٥م قمٚمٞمؽ ايمرام زيد»وأُم٤م اًمث٤مين: ومٝمق ُمثؾ ُم٤م إذا ىم٤مل: 

وٓ خيٗمك أٟمف ُمع اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء اعمقوقع ٓ يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق اعمتٕمٚمؼ ذم 

اًم٘مًؿ إّول، ًمٗمرض أن احلٙمؿ ُمتٕمّٚمؼ سمام يدور ُمدار اعمقوقع سم٘م٤مء، ومال يٛمٙمـ 

  سم٘م٤مء اعمقوقع.اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق ذم اصم٤ٌمت احلٙمؿ ذم ومرض اًمِمؽ ذم

وأُم٤م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، ومٞمٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق، ومٞم٘م٤مل: إن ُم٘مت٣م 

اـمالق اعمتٕمٚمؼ صمٌقت احلٙمؿ ًمف وًمق ُمع اًمِمؽ ذم اعمقوقع سم٘م٤مء، وسمف يث٧ٌم ان اعمقوقع 

 هق حت٘مؼ اًمٕمٜمقان طمدوصم٤ًم وم٘مط.

٤مٓـمالق ُمع اًمِمؽ ذم وُمـ هٜم٤م فمٝمر أن ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ قمدم اُمٙم٤من اًمتٛمًؽ سم

 ع قمغم اـمالىمف، سمؾ ٓسمّد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر ومٞمف.قوقع ممٜمقاعم

ّٓ أن  إذا قمروم٧م ذًمؽ، ومٜم٘مقل: اًمٕم٘مد وإن يم٤من ًمف وضمقدان طمدوصمل وسم٘م٤مئل، إ

اًمقضمقد احلدوصمل يتٕمٚمؼ سمؽمشمٞم٥م أصم٤مر سمٜمحق آؾمتٛمرار. وقمٚمٞمف، ومؽمشمٞم٥م أصم٤مر ذم 

احلدوصمل ًمف وإن مل يٌؼ  ُمرطمٚم٦م اًمٌ٘م٤مء يّمدق قمٚمٞمٝم٤م ومٕماًل إّن٤م ووم٤مء ًمٚمٕم٘مد سمٚمح٤مظ اًمقضمقد

 اًمٕم٘مد ومٕماًل ًمزواًمف سمٌٕمض آؾم٤ٌمب.

ء إرادة ٤موقمٚمٞمف، ومٞمٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق، ومٞم٘م٤مل: إن ُم٘مت٣م اـمالق اًمقوم
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ومٞمث٧ٌم احلٙمؿ ًمف وهق اًمقضمقب سمٕمد ش ومًخ٧م»اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ُمٓمٚم٘م٤م طمّتك سمٕمد ىمقل: 

دوصمل سمٕمد وًمق يم٤من سم٘م٤مء اًمٕم٘مد ُمِمٙمقيم٤م، إذ يّمدق اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد احلش ومًخ٧م»ىمقل: 

 وًمق ُمع اًمِمؽ ذم زوال اًمٕم٘مد سمف.ش ومًخ٧م»ىمقل: 

وسمذًمؽ ٟمًتٙمِمػ أن ُمقوقع وضمقب اًمقوم٤مء هق اًمٕم٘مد طمدوصم٤ًم ٓ سم٘م٤مءًا 

واؾمتٛمرارًا. وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م ٓرشم٤ٌمـمف سم٤مًمٕم٘مد 

 واو٤مومتف إًمٞمف ًمٙمٜمف يّمدق ومٕماًل وًمق مل يٌؼ اًمٕم٘مد...

، ومد  .(1)شقمقى دًٓم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ُمتٞمٜم٦م ضمداً وقمغم يمؾٍّ

 شمٜمٌٞمف: اؿمٙم٤مٓن ًمٚمٛمحّ٘مؼ احل٤مئري

اعمح٘مؼ إمم اؾمت٤مذه » ٟم٥ًم ؿمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل

 إؿمٙم٤مًملم قمغم آؾمتدٓل سمآي٦م اًمقوم٤مء قمغم اًمٚمزوم: احل٤مئري

أن اًمٕم٘مد ـ يمام ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمّمقص ـ هق اًمٕمٝمد، وٓ يٓمٚمؼ  اإلؿمٙم٤مل إّول:

اًمٕمٝمد قمغم اعمٕم٤مُمالت اًمًقىمٞم٦م اًمدائرة سملم اًمٕم٘مالء، وم٤مًمتٛمًؽ هب٤م ًمٚمزوم اًمٌٞمع ٓ 

 ُمقوقع ًمف.

 سمؾ إن شمّؿ هذا اًمٌٞم٤من ؾم٘مط اًمتٛمًؽ هب٤م ذم ُمٓمٚمؼ اعمٕم٤مُمالت.

ُمـ ذًمؽ أن اًم٘مًؿ إيمؼم ُمـ اًمٌٞمقع سم٤مـمٚم٦م ذقم٤ًم، ومٞمٚمزم  اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين:

ختّمٞمص إيمثر ذم آي٦م         واًمٕم٤مم اخل٤مرج ُمٜمف أيمثر ُمّم٤مدي٘مف يً٘مط قمـ ،

ّٓ أن ي٘م٤مل سم٠من قمٛمؾ اعمِمٝمقر  اًمٕمٛمقم ومال يٙمقن ىم٤مسماًل ًمالؾمتدٓل سمف: إلمج٤مًمف طمٞمٜمئذ، إ

ضم٤مسمر ًمْمٕمػ اًمدًٓم٦م وراومع ًمإلمج٤مل ومٞم١مظمذ سمام قمٛمؾ سمف اعمِمٝمقر يمام ذم اًم٘مرقم٦م، ومٙمؾ 

 (5)قمٛمؾ اعمِمٝمقر ومٞمف متًؽ سمدًمٞمؾ اًم٘مرقم٦م. ُمقرد

                                                
 .(31-36/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .9اخلٞم٤مرات / (5)
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 اجلقاب قمـ اإلؿمٙم٤مل إّول

أٟمف ُمٜم٤مىمض عم٤م أوم٤مده ذم مجٞمع أسمقاب اعمٕم٤مُمالت ُمـ اًمتٛمًؽ وآؾمتدٓل  أّوًٓ:

 هبذه أي٦م، ٟمذيمر ُمقرديـ ًمالظمتّم٤مر:

ـ متًٙمف هب٤م ذم أّول سم٤مب اًمٌٞمع ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م ًمق يم٤من اًمثٛمـ طم٘م٤ًم: وم٢مٟمف ٟم٤مىمش ذم 1

صدق اًمٌٞمع قمغم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م: ٟٓمٍماف اًمٌٞمع قمـ صقرة ضمٕمؾ اًمثٛمـ طم٘م٤ًم، وًمٙمـ 

متًؽ ًمّمحتٝم٤م وإوم٤مدهت٤م اعمٚمٙمٞم٦م سمٕمٛمقم آي٦م        ًمّمدق اًمٕم٘مد واًمٕمٝمد :

 قمٚمٞمٝم٤م.

اٟمٍماومٝم٤م إمم اًمٕم٘مقد اعمتٕم٤مروم٦م يمٕم٘مد اًمٌٞمع واإلضم٤مرة واًمّمٚمح، صمّؿ ىم٤مل: ودقمقى 

 ومال شمِمٛمؾ اًمٕم٘مد اًمذي ٓ يٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًمقاطمد ُمٜمٝم٤م.

ُمدومققم٦م: سم٠من هذا آٟمٍماف سمدوي ٟم٤مؿمئ ُمـ أٟمس اًمذهـ هبذه اًمٕم٘مقد، ٟمٔمػم 

أٟمس اًمذهـ سمٖمٚم٦ٌم اًمقضمقد، واعمراد ذم أي٦م ُمٓمٚمؼ اًمٕم٘مقد، ُمتٕم٤مروم٦م يم٤مٟم٧م أو همػم 

 (1)ُمتٕم٤مروم٦م.

 (5)ـ متًٙمف ًمّمح٦م اعمٕم٤مـم٤مة هبذه أي٦م.5

أٟمف ُمردود طماًل: وم٢من يمؾ قم٘مد قمٝمد يمام هق اعمًتٗم٤مد ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م، سمؾ هق  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ومذيمروا اًمٕم٘مد ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمًّٚمؿ سمف قمٜمدهؿ: وم٢مّنؿ وإن ذيمروا اًمٕم٘مد ُمًت٘ماًل قمـ اًمٕمٝمد، 

ّٓ أن أقمٞم٤من اًمٚمٖمقيلم  طمقا سم٤محت٤مدمه٤م وًمٙمـ احلؾ، واًمٕمٝمد ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٘مض واًمٖمدر، إ سر

 ُمّمداىم٤ًم ٓ ُمٗمٝمقُم٤ًم، ومٞم٘مقًمقن: قم٘مدت اًمٌٞمع واحلٌؾ واًمٕمٝمد وم٤مٟمٕم٘مد.

أن اًمٕم٘مد شم٤مرة يٓمٚمؼ قمغم آًمتزام اعمرسمقط سم٤مًمتزام آظمر، واًمٕمٝمد  واًمقضمف ومٞمف:

٤مئل يم٤مًمٕمٝمد ذم ىم٤ٌمل اًمٜمذر واًمٞمٛملم. ومٕمغم هذا اًمت٘مدير ي٤ٌميـ يمؾ يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٝمد اإلٟمِم

                                                
 .1/15يمت٤مب اًمٌٞمع  (1)

 .1/41اًمٌٞمع يمت٤مب  (5)
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ٕن اًمٕمٝمد ُمـ اإلي٘م٤مقم٤مت، واإلي٘م٤مقم٤مت ىمًٞمٛم٦م ًمٚمٕم٘مقد، وأظمرى واطمد ُمٜمٝمام أظمر: 

يٓمٚمؼ اًمٕم٘مد قمغم آًمتزام سم٠مُمر وإن مل يٙمـ ُمرسمقـم٤ًم سم٤مًمتزام آظمر، ُمثؾ قم٘مدشمؿ إيامن، 

ومٕمغم هذا اًمت٘مدير يمؾ قم٘مد قمٝمد ُمّمداىم٤ًم: ٕن اًمٕمٝمد اًمتزام ويمؾ قم٤مىمد ُمتٕمٝمد سمام قم٘مد، 

ًمٕم٘مد قمروم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٝمق ممٜمقع: ٕن ٟمٗمل اًمٕمٝمد قمـ ا وم٢من يم٤من ُمراد اعمح٘مؼ احل٤مئري

اًمٕمرف يرى يمؾ قم٘مد قمٝمدًا ُمّمداىم٤ًم، ويدل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز سمٛم٘مت٣م اًمّمحٞمح٦م 

 اعمذيمقرة.

إٟمف ظمٚمط سملم اعمٗمٝمقم واعمّمداق: وم٢من ُمٗم٤مهٞمؿ اعمٕم٤مُمالت اًمًقىمٞم٦م  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

أو  ذم ُمرطمٚم٦م اإلٟمِم٤مء ُمٗم٤مهٞمؿ ظم٤مص٦م ختتٚمػ سمحًٌٝم٤م، وم٤مًمٌٞمع ُمٗمٝمقُم٤ًم هق اًمتٛمٚمٞمؽ،

شمٌديؾ ـمرذم اإلو٤موم٦م، وُمٗمٝمقم اًمّمٚمح اًمت٤ًممل، واهل٦ٌم إٟمِم٤مء اًمتٛمٚمٞمؽ اعمج٤مين، وًمٙمـ 

أظمذ ذم مجٞمٕمٝم٤م آًمتزام سم٤معمتٕمٚمؼ، سمٛمٕمٜمك أن اًم٤ٌمئع يٚمتزم سم٠من اعم٤مل ُم٤مل اعمِمؽمي، وأن ُمـ 

أوىمع اًمّمٚمح يٚمتزم سمام شم٤ًممل قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من، ومجٛمٞمع اعمٕم٤مُمالت هل ُمـ ضمٝم٦م قمرومٞم٦م قمٝمقد 

ٗمٝمقُم٤ًم، وُم٤م ٟمريده ُمـ ُمّمداىم٤ًم ٓ ُم         ُمّمداق اًمٕمٝمد وإن مل يٙمـ قمٝمدًا

 ُمٗمٝمقُم٤ًم.

٦م سم٤مٕومٕم٤مل ٘مأٟمف ٓ ؿمؽ ذم أن مجٞمع آًمتزاُم٤مت اعمتٕمٚم واًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل قمغم ذًمؽ:

، واحل٤مل أٟمف مل ي١مظمذ ذم ُمٗمٝمقم اًمٜمذر (1)ُمِمٛمقًم٦م ًممي٦م سمتٗمًػم صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من

ًمٚمٕمٝمد، ومجٞمع اًمنموط ُمّم٤مديؼ ًمٚمٕمٝمد ُمع أٟمف مل يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م اًمٕمٝمد، وًمٙمٜمف ُمّمداق 

اًمٕمٝمد، وم٢مذن مجٞمع هذه اعمٜمِمآت ُمّم٤مديؼ ًمٚمٕمٝمد، وم٢مٟمٙم٤مر يمقن اعمٕم٤مُمالت اًمًقىمٞم٦م قمٝمقدًا 

 .(5)شممٜمقع، سمؾ مجٞمٕمٝم٤م قمٝمقد ُمّمداىم٤ًم وإن مل شمٙمـ يمذًمؽ ُمٗمٝمقُم٤مً 

                                                
 .1/161شمٗمًػم اًم٘مٛمل  (1)

 .(95-95/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 قمغم اًمٚمزوم سم٤مٔيتلم سمٜمًؼ واطمد. (3)اؾمتدل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 شم٘مري٥م اؾمتدًٓمف:       « دًّم٧م قمغم طمّٚمٞم٦م مجٞمع اًمتٍموم٤مت اعمؽمشّم٦ٌم

قمغم اًمٌٞمع، ّٕن ذًمؽ هق ُمٕمٜمك حتٚمٞمؾ اًمٌٞمع، وسمام أّّن٤م ُمٓمٚم٘م٦م وهمػم ُم٘مّٞمدة سمخّمقص 

اًمتٍموم٤مت اًمقاىمٕم٦م ىمٌؾ ومًخ أطمد اعمت٤ٌميٕملم ومال حم٤مًم٦م شمِمٛمؾ اًمتٍموم٤مت اًمقاىمٕم٦م سمٕمد 

٦م، إذ ًمق يم٤مٟم٧م رضمقع أطمدمه٤م، وُمـ طمّٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت طمٞمٜمئٍذ يًتٙمِمػ أّن اعمٕم٤مُمٚم٦م ٓزُم

ضم٤مئزة وشمٜمٗمًخ سمرضمقع أطمدمه٤م ومال يٙمقن وضمف حلّٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت ّٕٟمف ُمٚمؽ اًمٖمػم 

 سمرضمققمف ذم اًمٌٞمع.

أيْم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اؾمتدّل                (4)  وذيمر

ذم وضمف آؾمتدٓل ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه قمٜمف ذم آي٦م اعمت٘مّدُم٦م وُمٚمّخّمف: أّن اًمتج٤مرة ؾم٥ٌم حلٚمٞم٦م 

اًمتٍموم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق يم٤مٟم٧م سمٕمد رضمقع أطمد اعمت٤ٌميٕملم، وُمٜمف يًتٙمِمػ أّن اًمٌٞمع ٓزم 

 .(5)شيمام ذيمرٟم٤مه ذم أي٦م اعمت٘مّدُم٦م

 قمغم آؾمتدٓل سم٤مٔيتلم (6)إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق إّٟمام يّمّح ذم اًم٘مٞمقد واحل٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم احلٙمؿ وأُّم٤م 

اًم٘مٞمقد اًمٓم٤مرئ٦م قمغم احلٙمؿ واعمت٠مظّمرة قمٜمف وم٢مـمالىمف ٓ يقضم٥م رومٕمٝم٤م ًمت٠مظمره٤م قمٜمف، واعم٘م٤مم 

                                                
 .575ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (1)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (5)

 .5/19راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (4)

 .38/57اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (5)

 .6، ه٤مُمش 5/19راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (6)
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 ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين ٓ إّول ومال داري آـمالق.

د إّن اـمالق دًمٞمؾ احلٙمؿ إٟمام يتٕمرض ًمقضمقد احلٙمؿ قمٜمد وضمق» سمتقوٞمح:

اعمقوقع، ومٞمٙمقن ٟم٤مفمرًا إمم ظمّمقصٞم٤مت وطم٤مٓت ُمقوقع احلٙمؿ وُمتٕمٚم٘مف، ومٞمٗمٞمد ذم 

اًمِمؽ ذم أطمده٤م، وم٢مـمالق )أيمرم اًمٕمٚمامء( ُمثالً إٟمام يٙمقن ٟم٤مفمرًا إمم طم٤مٓت اًمٕم٤ممل ُمـ 

اًمٕمداًم٦م واًمٗمًؼ وؿمٌٝمٝمام، وٓ يتٕمرض إمم طم٤مًمتل وضمقد احلٙمؿ وقمدُمف ومْماًل قمـ طم٤مًم٦م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م، وسمام أن حمؾ اًمٙمالم هق اًمِمؽ ذم شم٠مصمػم  رومٕمف، ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٓمٚم٘م٤مً 

اًمٗمًخ اًمذي هق راومع حلٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٌٞمع ومال يٙمقن اًمدًمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طم٤مًم٦م وضمقد اًمٗمًخ طمّتك يٗمٞمد ذم هذا اًمِمؽ ويٜمٗمك سمف شم٠مصمػم اًمٗمًخ، ومال يتؿ 

اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق         : ٕٟمف يًتٚمزم شمٕمرض دًمٞمؾ احلٙمؿ عم٤م هق راومع ًمف

أقمٜمل اًمٗمًخ، وهذا اًمالزم ُمًتحٞمؾ: ٕن راومع احلٙمؿ ي٘مع ذم ُمرشم٦ٌم ُمت٠مظمرة قمٜمف: وم٢مٟمف 

ٓسمد أن يقضمد احلٙمؿ أّوًٓ صمّؿ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم رومٕمف، ومٞمًتحٞمؾ أن يتٕمرض ًمف اًمدًمٞمؾ 

 رشم٦ٌم ُمت٠مظمرة قمـ احلٙمؿ. ٦م ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمف: إذ ٓ يتٕمرض اًمدًمٞمؾ عم٤م هق ذمٌاًمذي هق ذم ُمرشم

وٓ يرد هذا اإلؿمٙم٤مل قمغم آي٦م اًمقوم٤مء: ٕن اعمقوقع ومٞمٝم٤م      سم٤معمٕمٜمك

اعمّمدري، ومٞمٙمٗمل جمرد طمدوصمف ًمؽمشمٞم٥م احلٙمؿ سمقضمقب اًمقوم٤مء سمٛم٘مت٣م آًمتزام إمم 

 .(1)شإسمد، ومٞمتٛمًؽ ومٞمٝم٤م سم٤مإلـمالق

قمغم ُم٤م يم٤من يدور قمغم أًمًٜم٦م سمٕمض  يٛمٙمٜمٜم٤م محؾ يمالم اًمِمٞمخ» وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى:

إقمالم ـ وًمٕمٚمف مم٤م يذيمره اًمِمٞمخ ذم ُمٌح٨م اخلٞم٤مرات ـ ُمـ أن اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق ُمع 

ع ممتٜمع، وذًمؽ ٕن اًمراومع ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٠مظمرة قمـ وضمقد اًمٌمء إذ اًمرومع وماًمِمؽ ذم اًمرا

قارد يتٕمٚمؼ سمام هق ُمقضمقد. وقمٚمٞمف، وم٤مـمالق احلٙمؿ اًمذي يتٙمٗمؾ اصم٤ٌمت وضمقده ذم مجٞمع ُم

اًمِمؽ ٓ يٛمٙمـ أن يِمٛمؾ ُمقرد اًمِمؽ ذم راومٕمف، ٕن آـمالق إذا يم٤من سمٚمح٤مظ ٟمٗمل 

                                                
 .1/111ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م (1)
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اًمراومع يٚمزم أن يٚمحظ اًمٌمء ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمف، إذ وضمقد احلٙمؿ أؾمٌؼ رشم٦ٌم ُمـ 

ذم هذا اعم٘م٤مم يًتٚمزم  راومٕمف وآـمالق يتٙمٗمؾ وضمقد احلٙمؿ يمام قمروم٧م، ومٚمح٤مظ اًمراومٕمٞم٦م

٤م، واُمتٜم٤مقمف ُمـ اًمقاوح٤مت. وُمـ هٜم٤م يم٤من اـمالق ُمالطمٔمتٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمٝم

 احلٙمؿ همػم جمٍد ذم رومع اًمِمؽ ذم راومٕمف، إذ ًمٞمس آـمالق سمٚمح٤مظ اًمٜمٗمل اًمراومع.

وٓ خيٗمك أن هذا اًمقضمف خيتص سم٤مٔيتلم، ٕن اًمٗمًخ ـ قمغم شم٘مدير شم٠مصمػمه ـ يرومع 

ًمٜم٦ًٌم ُم٤م يث٧ٌم هبام ُم٤ٌمذة وهق ضمقاز اًمتٍمف سمجٛمٞمع أٟمح٤مء اًمتٍمف. وًمٞمس يمذًمؽ سم٤م

إمم آي٦م اًمقوم٤مء، ٕن اعمراد سم٤مًمقوم٤مء هٝمٜم٤م هق اًمٕمٛمؾ سمام اًمتزم سمف واًمٗمًخ قمغم شم٘مدير شم٠مصمػمه 

يرومع ُم٤م اًمتزم سمف وهق اًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل، ومٝمق ٓ يرومع طمٙمؿ أي٦م ُم٤ٌمذة سمؾ يرومع 

 ُمقوققمف ومػمشمٗمع احلٙمؿ. ومٜم٦ًٌم اًمٗمًخ ًمٞم٧ًم ٟم٦ًٌم اًمراومع حلٙمؿ اعمٓمٚمؼ. ومالطمظ.

وخيٓمر سم٤مًمذهـ إٟمف ُمٜمًقب  ىمدس ههؿُمـ سمٕمض إقمالم وهذا اعمٓمٚم٥م ؾمٛمٕمٜم٤مه 

وٓ حييٟم٤م ومٕماًل إٟمف ُمقضمقد ذم يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م، وإن يمٜم٤م ٟمحتٛمؾ ذًمؽ  إمم اًمِمٞمخ

 ىمقي٤ًم، وًمٕمّٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمخزون ذم اًمّمدور اعمتٜم٤مىمؾ قمغم إًمًٜم٦م.

وقمغم أي طم٤مل، ومٝمق همػم شم٤مم وذًمؽ ٕن اعم٘مّمقد اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق ُمـ دون 

ِمٙمقك سمقصػ اًمراومٕمٞم٦م، سمؾ سمٚمح٤مظ ذاشمف وهل همػم ُمؽمشم٦ٌم قمغم وضمقد احلٙمؿ. حل٤مظ اعم

ذاشمف،  ٦موم٢مذا صم٧ٌم احلٙمؿ ـ سمقاؾمٓم٦م اإلـمالق ـ قمٜمد وضمقد ُم٤م يِمؽ ذم راومٕمٞمتف سمٛمالطمٔم

يِمؽ ذم وضمقد ش ومًخ٧م»يمِمػ ذًمؽ قمـ قمدم يمقٟمف راومٕم٤ًم. ومٞم٘م٤مل ُمثاًل قمٜمد ىمقل: 

راومٕم٤ًم، وم٤معمِم٤مر إًمٞمف ذات ىمقل  ٚمؿ أٟمف ًمٞمسٕماحلٙمؿ وُم٘مت٣م اإلـمالق صمٌقشمف طمٞمٜمذاك، ومٞم

ٓ سمام هق ُمِمٙمقك اًمراومٕمٞم٦م يمل ي٘م٤مل إن ذًمؽ ُمت٠مظمر قمـ أصؾ وضمقد ش ومًخ٧م»

 .(1)شاحلٙمؿ

قمغم إؿمٙم٤مل يمقن وٓ يٛمٙمـ محٚمف »إمج٤مل قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ إقمٔمؿ  وًمٙمـ آٟمّم٤مف:

                                                
 .1/41اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)
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ُمقارد اًمٗمًخ ُمـ ُمقارد اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م ًمٚمٛمٓمٚمؼ، إذ يم٤من يٛمٙمٜمف اًمتٕمٌػم سمذًمؽ ًمتٕم٤مرومف 

داوًمف. هذا ُمع قمدم اظمتّم٤مص آؿمٙم٤مل اعمزسمقر سم٤مٔيتلم إظمػمشملم، سمؾ يِمٛمؾ وشم

 إومم أيْم٤ًم يمام قمروم٧م.

هذا قمغم إرادة ُمٓمٚم٥م دىمٞمؼ  يمالم اًمِمٞمخ وىمد محؾ اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

سمؾ اًمتح٘مٞمؼ اظمتّم٤مص أيتلم سمخّمقصٞم٦م إوم٤مدة احلٚمٞم٦م وآسم٤مطم٦م دون همػممه٤م »وم٘م٤مل: 

ىمتْم٤مء دون اطمّتك اعمًتثٜمك ُمٜمف ذم آي٦م اًمتج٤مرة قمـ شمراض، وآسم٤مطم٦م هم٤مًم٤ًٌم ُمـ سم٤مب اًمال

إطمٙم٤مم اًمٓمٚمٌٞم٦م طمتٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو همػم طمتٛمٞم٦م وم٢مّن٤م قمـ اىمتْم٤مء ًمزوُمل أو همػم ًمزوُمل، 

يمام أن ٓ اىمتْم٤مئٞم٦م اعمقوقع سمذاشمف ٓ شمٜم٤مذم وضمقد اعم٘متيض خلالومف وٓ شمزامحف صمٌقشم٤ًم، و

ومٙمذا اإلـمالق اعمٜمٌٕم٨م قمـ ٓاىمتْم٤مئٞم٦م اعمقوقع سمذاشمف ٓ يٜمدومع اًمِمؽ ذم اعم٘متيض ًمْمده 

ُمثاًل سمؾ ٓاىمتْم٤مئٞم٦م اعمقوقع اعمًتتٌٕم٦م ًمٚمحٚمٞم٦م حمٗمقفم٦م ُمع وضمقد اعم٘متيض اعمًتدقمل 

ٔيتلم ًمالسم٤مطم٦م دون ؾم٤مئر أي٤مت واًمرواي٤مت ومٚمذا ظمص ًمٚمحرُم٦م وٕضمؾ شمٙمٗمؾ ا

 .(5)ش(1)آؿمٙم٤مل هبام، ومتدسمره وم٢مٟمف طم٘مٞمؼ سمف

 شمٜمٌٞمف ومٞمف شمٙمرار

هذا آؿمٙم٤مل ٓ داري ذم آي٦م          وًمٙمـ داري ذم أيتلم

إظمػمشملم، ّٕن احلٙمؿ ذم         « ًمٚمٕم٘مد سم٤معمٕمٜمك اعمّمدري ـ يمام إّٟمام صم٧ٌم ومٞمٝم٤م

ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم وىمٚمٜم٤م إّن اًمٕم٘مد سمحدوصمف ُمقوقع ًمٚمحٙمؿ سمقضمقب اًمقوم٤مء ـ واًمٗمًخ قمغم 

شم٘مدير شم٠مصمػمه ٓ يرومع اًمٕم٘مد سم٤معمٕمٜمك اعمّمدري ّٕٟمف طمدث وٓ يٛمٙمـ رومٕمف، وإّٟمام يرومع 

 ُم٤مٟمع اعمٕم٤مىمدة اًمتل هل اًمٕم٘مد سمٛمٕمٜمك آؾمؿ اعمّمدري، وسمام أّن اًمٕم٘مد ٓ يٛمٙمـ رومٕمف ومال

ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م قمٚمٞمف قمٜمد اًمِمؽ ذم سم٘م٤مئف وارشمٗم٤مقمف. وهذا سمخالومف 

                                                
 .4/39طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/41اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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ذم أيتلم إظمػمشملم وم٢مّن اًمٗمًخ قمغم شم٘مدير شم٠مصمػمه يرومع احلّٚمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمٚمٌٞمع وُمع اًمِمؽ 

 .(1)شذم سم٘م٤مئٝم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق، هذا

 ؿ وضمقاسمفاقمؽماض اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين قمغم اـمالق اًمِمٞمخ إقمٔم

سمٕمدم وضمقد آـمالق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اقمؽمض اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين    

    :ومال اـمالق ومٞمٝم٤م طمٞم٨م أّّن٤م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اُمْم٤مء اعمٜمع واًمردع قمـ »وىم٤مل

 .(5)شاًمرسم٤م

أي٦م اًمنميٗم٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ٟمٗمل اعمامصمٚم٦م سملم اًمٌٞمع واًمرسم٤م وأّن  شمقوٞمح يمالُمف:

إّول مم٣ٰم واًمث٤مين ُمردوع قمٜمف، يٕمٜمل اًمٌٞمع طمالل وًمٞمس يم٤مًمرسم٤م ذم احلرُم٦م وٓ اـمالق 

 ذم هذه احلٚمٞم٦م.

ويمذا ذه٥م اخلراؾم٤مين إمم قمدم وضمقد آـمالق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:      

   :إّن آـمالق ُمًقق ًمٌٞم٤من اًمتٍمف قمـ إيمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ إمم إيمؾ »وىم٤مل

سم٤مًمتج٤مرة، ٓ ًمٌٞم٤من أّّن٤م ]اًمتج٤مرة[ ؾم٥ٌم هل٤م ]أي حلّٚمٞم٦م إيمؾ[ قمغم يمؾِّ طم٤مٍل وقمغم يمؾِّ 

 .(3)شيمٞمٗمّٞم٦ٍم يمام ٓ خيٗمك

 ٓ يرى اـمالىم٤ًم هل٤مشملم أيتلم. (4)ويمذا اًمًٞمّد اًمٞمزدي

وأُّم٤م آي٦م: : »وىم٤مل وشمٌٕمٝمام اعمح٘مؼ احل٤مئري            (5). 

ومٝمق ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ىم٤مًمقا ذم ُم٘م٤مم اؾمتٞمح٤مؿمٝمؿ:            (6)  :وم٘م٤مل

                                                
 .38/58: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 3/15ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 .147طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (5)

 .147طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (3)

 .5/375طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (5)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (6)
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ّٓ ُم٘م٤مم شم٘م٤مسمؾ  يمٞمػ يتامصمالن واحل٤مل أّن اهلل أطمّؾ اًمٌٞمع وطمّرم اًمرسم٤م؟ ومٚمٞمس اعم٘م٤مم إ

 .(1)شواوحاًمٓمٌٞمٕمتلم ذم احلٙمؿ وٓ يّمّح أظمذ آـمالق ُمـ هذا اعم٘م٤مم يمام هق 

ٟمٔمػم ىمقل مه٤مل أّّنام سمٛم٘م٤مم اإل»وىم٤مل أيْم٤ًم ذم قمدم وضمقد آـمالق ذم أيتلم: 

اًم٘م٤مئؾ ذم ُم٘م٤مم اًمردع قمـ اعم٤ًمهٚم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمرض: ٓ شم٤ًمُمح واذب اًمدواء. ومٝمٜم٤م 

أيْم٤ًم ذم ُم٘م٤مم اًمردع قمـ إيمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ أرؿمد إمم اًمتج٤مرة قمـ شمراض، ومٙمام ٓ يٛمٙمـ 

يمذًمؽ ذم اعم٘م٤مم ُمـ ىمقًمف ش اذب اًمدواء»أظمذ اإلـمالق ُمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ ذم اعمث٤مل: 

شمٕم٤ممم:              (5)ش. 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمٚمٞم٦م » وىم٤مل: وشمٌٕمٝمؿ اًمًٞمّد اًمروطم٤مين

اًمٌٞمع وُمقوققمٝم٤م، يمل يتٛمًؽ سم٤مـمالىمٝم٤م ذم ٟمٗمل اًمِمؽ ذم دظم٤مًم٦م رء ذم حت٘مؼ احلٙمؿ. 

سمؾ هل ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمتٗمريؼ سملم اًمٌٞمع واًمرسم٤م ذم أن اًمٌٞمع طمالل واًمرسم٤م طمرام ٓ أيمثر، ومال 

 يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق احلٚمٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمِمؽ ذم سمٕمض اًم٘مٞمقد.

٠من اًمٌٜمًٚملم ُمي وإؾمپريـ ٟم٤مومع ذم ُم٘م٤مم سمق ٟمٔمػم ىمقل اًمٓمٌٞم٥م ًمٚمٛمريض ومٝم

اًمرد قمغم اعمريض اًمذي ىم٤مل ًمٚمٓمٌٞم٥م إّنام ٟم٤مومٕم٤من ُمٕم٤ًم، ومٝمؾ يّمح ًمٚمٛمريض أن يتٛمًؽ 

ومٞمث٧ٌم ٟمٗمٕمف ذم مجٞمع احل٤مٓت وسمجٛمٞمع اعم٘م٤مدير، وهمػم ش إؾمپريـ ٟم٤مومع»سم٘مقل اًمٓمٌٞم٥م: 

 ذًمؽ.

وٟمٔمػم ُم٤م ًمق يم٤من اعمتٙمٚمؿ ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٗمرق سملم اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ وقمدم اعم٤ًمواة 

سمٞمٜمٝمام سم٠من اًمٕم٤ممل دا٥م اطمؽماُمف واجل٤مهؾ ٓ دا٥م. وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق اًمٕم٤ممل 

اًمقارد ش دا٥م اطمؽمام اًمٕم٤ممل»ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ ًمف وًمق يم٤من وم٤مؾم٘م٤م، إذ ًمٞمس ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ: 

 وُمقوققمف. ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من احلٙمؿ

                                                
 .، شم٠مًمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل9اخلٞم٤مرات / (1)

 .، شم٠مًمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل9اخلٞم٤مرات / (5)
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وهذا آؿمٙم٤مل ُمتلم ضمدًا وٓ ٟمٕمرف ًمف ضمقاسم٤ًم، وإن يم٤من خيٓمر ذم اًمذهـ أن 

شمّمدى إمم اجلقاب قمٜمف ذم اجلزء إّول ُمـ طم٤مؿمٞمتف وًمٙمـ  اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

 .(1)شاجلقاب همػم صحٞمح ـ واًمٙمت٤مب ٓ حييٟم٤م ومٕماًل ـ . وم٤مًمتٗم٧م وشمدسمر

اـمالىم٤مت اًمٙمت٤مب ]»إّن  ويرد قمٚمٞمٝمام: أّوًٓ:       ًمق يم٤مٟم٧م واردة ]

ه، وًمٙمـ وذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ اًمتنميع عم٤م صّح أن يتٛمًؽ سم٠مي إـمالق ومٞمف ويتّؿ ُم٤م أراد

 هذا عمٌٜمك ممٜمقع ىمٓمٕم٤ًم: ٕن ُم٘مت٣م أص٤مًم٦م اًمٌٞم٤من صح٦م اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق أي٤مت.

 ٟمٕمؿ، ٓسمد ُمـ اًمٗمحص قمـ اعم٤مٟمع.

سم٤مب اًمتٕم٤مرض أُمرة سم٤مٕظمذ سمام وأصدق ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ رواي٤مت اًمؽمضمٞمح ذم 

: وم٢من اعمقاوم٘م٦م واعمخ٤مًمٗم٦م إٟمام شمٙمقن ُمع إـمالىم٤مت اًمٙمت٤مب: إذ اعمخ٤مًمػ (5)واومؼ اًمٙمت٤مب

: ًمٜمص اًمٙمت٤مب ٓ ُم٘متيض حلجٞمتف ذم ٟمٗمًف وًمق ُمع قمدم اعمٕم٤مرض، سمٛم٘مت٣م ىمقًمف

ويمؾ طمدي٨م ٓ يقاومؼ يمت٤مب اهلل »، (3)شُم٤م مل يقاومؼ ُمـ احلدي٨م اًم٘مرآن ومٝمق زظمرف»

وإذا ضم٤مءك احلديث٤من »، (5)شوُم٤م ضم٤مءيمؿ خي٤مًمػ يمت٤مب اهلل ومٚمؿ أىمٚمف»، (4)شزظمرفومٝمق 

اعمختٚمٗم٤من وم٘مًٝمام قمغم يمت٤مب اهلل وأطم٤مديثٜم٤م، وم٢من أؿمٌٝمٝم٤م ومٝمق طمؼ، وإن مل يِمٌٝمٝم٤م ومٝمق 

 .(6)شسم٤مـمؾ

ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م:  و ]صم٤مٟمٞم٤ًم[:                       يٛمٜمع ٓ

ُمـ اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق:              وم٢من اًمث٤مٟمٞم٦م إلوم٤مدة أُمريـ: ٟمٗمل :

                                                
 .1/39اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

، ُمٕمتؼمة اًمًٙمقين، 11، ح57/119، ُم٘مٌقًم٦م قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م و 1ح ،57/116وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .ُمـ أسمقاب صٗم٤مت اًم٘م٤ميض 9اًم٤ٌمب 

 .، ظمؼم أيقب سمـ راؿمد15، ح57/111وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .، صحٞمح٦م أيقب سمـ احلر14، ح57/111وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .، صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ وهمػمه15، ح57/111وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .، ُمرؾمٚم٦م احلًـ سمـ اجلٝمؿ48، ح٦57/153م وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم (6)
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ىمقل ُمـ ىم٤مل: سم٠مٟمام اًمٌٞمع ُمثؾ اًمرسم٤م، وإصم٤ٌمت أن اًمٌٞمع طمالل دون اًمرسم٤م، ومٝمل إلوم٤مدة 

 ُمٓمٚم٘م٤ًم.احلٙمؿ ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٕمٛمؾ، وُم٤م يٙمقن يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن ٓ يٙمقن 

اؾمتدل ذم اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م هبذه أي٦م قمغم صح٦م سمٞمع  أن اإلُم٤مم ]وصم٤مًمث٤ًم[:

 اعمْمٓمر مم٤م يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٢موم٤مدهت٤م اإلـمالق، ومٗمل اًمقؾم٤مئؾ قمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق

ضمٕمٚم٧م ومداك، إن اًمٜم٤مس : »سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمر سمـ يزيد ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل

اًمرسم٤م، ىم٤مل: وهؾ رأي٧م أطمدًا يِمؽمي يزقمٛمقن أن اًمرسمح قمغم اعمْمٓمر طمرام وهق ُمـ 

ّٓ ُمـ ضورـ ؟! ي٤م قمٛمر، ىمد أطمؾ اهلل اًمٌٞمع وطمرم اًمرسم٤م، وم٤مرسمح وٓ ةهمٜمٞم٤ًم أو وم٘مػمًا ـ إ

 .(5)ش(1)شمرسمف



 اًمدقمقى إومم: أيت٤من ٓ دًٓم٦م هلام قمغم اًمٚمزوم

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممموم٤مًمقضمف ومٞمٝم٤م : »ىم٤مل اعمح٘مؼ اخلقئل      

أّن احلّٚمٞم٦م إّٟمام رشّم٧ٌم قمغم ٟمٗمس اًمٌٞمع، يمام أّن احلرُم٦م رشّم٧ٌم قمغم ٟمٗمس اًمرسم٤م ٓ قمغم 

[ وم٢مُّم٤م أن يراد 1اًمتٍموم٤مت، وقمٚمٞمف ومال خيٚمق اعمراد ُمـ احلّٚمٞم٦م ُمـ أطمد اطمتامٓت صمالصم٦م: ]

[ وإُّم٤م أن يراد ُمٜمٝم٤م احلّٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م. 5ُمٜمٝم٤م احلّٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م وهل اجلقاز واًمؽمظمٞمص. ]

 ُّم٤م أن يراد ُمٜمٝم٤م اجل٤مُمع سملم احلّٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واحلّٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م.[ وإ3]

[ وم٢من ُاريد ُمٜمٝم٤م احلّٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، ومٛمٕمٜمك أي٦م أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف رظّمص ذم اًمٌٞمع 1]

ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمرسم٤م طمٞم٨م طمّرُمف ومٛمرشمٙم٥م اًمرسم٤م ُمرشمٙم٥م ُٕمر حمّرم دون ُمرشمٙم٥م اًمٌٞمع ّٕٟمف 

٤مؾمدًا أيْم٤ًم، ّٕٟمف ًمٞمس ُمـ اعمحّرُم٤مت اًمنمقمٞم٦م، أُمر رظّمص ومٞمف اًمِم٤مرع وًمق يم٤من اًمٌٞمع وم

وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًمؽمظمٞمص ذم اًمٌٞمع ودمقيزه ٓ رسمط ًمف سمٚمزوم اًمٌٞمع وقمدُمف وٓ دًٓم٦م ومٞمف 

                                                
 .ُمـ أسمقاب آداب اًمتج٤مرة، صحٞمح٦م قمٛمر سمـ يزيد 41، اًم٤ٌمب 1، ح17/447وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .115و  1/111سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 قمغم أّن هذا إُمر اعمرظّمص ومٞمف ٓزم وٓ يٜمٗمًخ سم٤مًمٗمًخ، وهذا فم٤مهر.

صحٞمح ذم [ وإن ُاريد ُمٜمٝم٤م احلّٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م، ومٛمٕمٜمك أي٦م أّن اًمٌٞمع ٟم٤مومذ و5]

ُم٘م٤مسمؾ اًمرسم٤م وم٤مّٟمف سم٤مـمؾ ووم٤مؾمد، وٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم أّن اًمٌٞمع ٓزم أو همػم ٓزم وإّٟمام 

شم٘متيض احلٙمؿ سمّمّحتف وٟمٗمقذه، وأُّم٤م أّٟمف سمٕمد صّحتف وشم٠مصمػمه ٓ يرشمٗمع سم٤مًمٗمًخ أو يرشمٗمع 

 ومٝمق مم٤ّم ٓ يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م.

ًمٞمس سمٌٕمٞمد، ّٕن شم٘مًٞمؿ احلّٚمٞم٦م إمم [ وإن ُاريد ُمٜمٝم٤م اجل٤مُمع سملم احلّٚمٞمتلم يمام هق 3]

ّٓ وم٤محلّٚمٞم٦م إّٟمام هل ذم ُم٘م٤مسمؾ  اًمقوٕمٞم٦م واًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م إّٟمام طمدث سملم اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم وإ

اًمٕم٘مدة، وم٤مًمٌٞمع طمالل أي أٟمف ُمٗمتقح اًمًٌٞمؾ وًمٞمس سمٛمٖمٚمؼ اًم٤ٌمب. وهذا اعمٕمٜمك يِمٛمؾ 

وشمرشمٞم٥م  اًمؽمظمٞمص سمح٥ًم اًمتٙمٚمٞمػ واًمقوع، سمٛمٕمٜمك أّن اًمتٍمف ذم اًمٌٞمع سم٤مدا٤مده

إصمر قمٚمٞمف ُمٗمتقح اًمًٌٞمؾ وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمرسم٤م اًمذي هق ُمٖمٚمؼ اًم٤ٌمب وممٜمقع ُمٜمف 

سمجٛمٞمع أٟمح٤مء اًمتٍمف ومٞمف سم٤مدا٤مده أو سمؽمشمٞم٥م إصمر قمٚمٞمف، وقمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ٓ يًتٗم٤مد 

 ُمٜمٝم٤م اًمٚمزوم سمٕمد آٟمٕم٘م٤مد واًمّمح٦م.

وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم                ومألّن أي٦م

اعمذيمقرة شمدّل قمغم أّن أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مٕؾم٤ٌمب اًم٤ٌمـمٚم٦م طمرام، وأُّم٤م أيمٚمٝم٤م سم٥ًٌم 

اًمتج٤مرة قمـ شمراٍض ومٝمق ضم٤مئز وهمػم حمّرم، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اعمراد سم٤مٕيمؾ ًمٞمس هق 

ّٓ ٓ آزدراد ظمتّّم٧م أي٦م سم٘مٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ُمـ إُمقال وإيمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمنمب وإ

ّٕن ٟم٦ًٌم اعم٠ميمقل ُمـ إُمقال إمم همػم اعم٠ميمقل ُمٜمٝم٤م يمٜم٦ًٌم اًم٘مٓمرة إمم اًمٌحر يم٤مٕرايض 

وإُمالك وإًم٦ًٌم واحلٞمقاٟم٤مت همػم ُم٠ميمقًم٦م اًمٚمحؿ، سمؾ إّٟمام اعمراد سم٤مٕيمؾ هق اًمتٍمف 

ُم٤مزم أو داري، وقمٚمٞمف  ذم اعم٤مل يمام هق ؿم٤مئع ذم آؾمتٕمامل طمٞم٨م ي٘م٤مل إّن ومالٟم٤ًم أيمؾ

وم٤مًمتٍمف ذم إُمقال سم٥ًٌم اًمتج٤مرة قمـ شمراٍض ضم٤مئز وهذا أّي رسمط ًمف سمٚمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م 
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 .(1)شواًمٌٞمع وقمدم اٟمٗم٤ًمظمٝم٤م، وهذا فم٤مهر

وهق احلٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م  (5)أّن اًمدقمقى قمغم ُمٌٜمك اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وًمٙمـ يرد قمٚمٞمٝم٤م:

سمح٥ًم اًمٔم٤مهرـ هق وضمقد ىمرائـ ذم واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ـ ُمع أن احلؾ شمٕمّٚمؼ سم٤مًمٌٞمع »ٓ شمتؿ 

 اعم٘م٤مم:

قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م احلٙمؿ اًمقوٕمل ًمٚمجٕمؾ سم٤مٓؾمت٘مالل،  أن ُمٌٜمك اًمِمٞمخ ُمٜمٝم٤م:

 واًمٜمٗمقذ طمٙمؿ ووٕمل.

أّن٤م شمٕمٚم٘م٧م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م، وم٤مًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م سمٞم٤من اًمٜمٗمقذ واًمت٠مصمػم: إذ هق اعمٓمٚمقب  وُمٜمٝم٤م:

 ذم اعمٕم٤مُمالت هم٤مًم٤ًٌم.

ضمدًا: وم٢من اًمٌٞمع سمٛمٕمٜمك إٟمِم٤مء اعمٚمٙمٞم٦م  أن إرادة احلٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م سمٕمٞمدة وُمٜمٝم٤م:

سم٤مًمٕمقض ٓ شمتقهؿ طمرُمتف اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م طمّتك شمتٕمٚمؼ سمف احلٚمٞم٦م، ومٞمٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م احلٚمٞم٦م 

 اًمقوٕمٞم٦م.

إمم أن ُمتٕمّٚمؼ احلٚمٞم٦م هل اًمتٍموم٤مت اعمؽمشم٦ٌم ويٜمتزع ُمٜمٝم٤م  ومٚمٝمذه اًم٘مرائـ ذه٥م

 يرد اإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمف ُمع صح٦م اًمٌٞمع، وُمـ إـمالق احلٚمٞم٦م عم٤م سمٕمد اًمٗمًخ يٜمتزع اًمٚمزوم، ومال

 طمٗمظ ُمٌٜم٤مه.

سم٤مإلـمالق يتّؿ طمّتك قمغم ُمٌٜمك احلٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م ًمٚمٌٞمع  صمّؿ إن اؾمتدٓل اًمِمٞمخ

سمٛمٕمٜمك اًمٜمٗمقذ واًمّمح٦م: وذًمؽ ّٕن٤م شمًتٚمزم طمٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف، واًمٜم٦ًٌم 

ٙمؿ سمٞمٜمٝمام ٟم٦ًٌم اعمٚمزوم واًمالزم، واعمقوقع واحلٙمؿ، ويًتحٞمؾ اٟمٗمٙم٤ميمٝمام، ومال يٕم٘مؾ احل

سمٜمٗمقذ اًمٌٞمع دون طمٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف، ومٜمٗمس ضمٕمؾ احلٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م ًمٚمٌٞمع 

أيْم٤ًم،  يالزم ضمٕمؾ طمٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت، وُمع هذا اًمت٘مري٥م يتؿ اؾمتدٓل اًمِمٞمخ

                                                
 .6/31: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 31و  38/59اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/19راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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ويًتٗم٤مد اًمٚمزوم ُمـ اإلـمالق: وم٢من اإلمه٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طمٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت همػم ُمٕم٘مقل، 

الق طمٚمٞم٦م اًمتٍموم٤مت عم٤م سمٕمد اًمٗمًخ ي٘متيض واًمت٘مٞمٞمد ُمٜمتػ، ومٞمتٕملم اإلـمالق، وإـم

 اًمٚمزوم.

قمغم ُمٌٜم٤مه شم٤مم، سمؾ ضوري، يمام يتؿ  ومتحّمؾ مم٤م شم٘مدم أن اؾمتدٓل اًمِمٞمخ

 .(1)شآؾمتدٓل قمغم ُمٌٜمك احلٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م أيْم٤مً 

وطمٞم٨م ٓ شمتؿ اًمدقمقى قمغم ُمٌٜمك احلٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واحلٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م ومال شمتؿ قمغم 

 أيْم٤ًم.ُمٌٜمك اجل٤مُمع سملم احلٚمٞمتلم 

وطمٞم٨م ٓ شمتؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آي٦م اًمٌٞمع يمذا ٓ شمتؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آي٦م اًمتج٤مرة سمٜمٗمس 

 اًمٌٞم٤من.

 قمغماًمتٛمًؽ سم٢مـمالق أيتلم  قمغماًمدقمقى اًمث٤مٟمٞم٦م: قمدم مت٤مُمٞم٦م إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ 

 اًمٚمزوم قمغمومرض دًٓمتٝمام 

إمم أّن اًمقضمف ذم قمدم مت٤مُمٞم٦م اؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ  ذه٥م اعمح٘مؼ اخلقئل

أّن اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق احلٙمؿ طمّتك ذم رومع اطمتامل »قمغم اـمالق أيتلم:  إٟمّم٤مري

قمدُمف واًم٘مقل سم٠مّن احلٙمؿ صم٤مسم٧م طمّتك قمغم شم٘مدير ارشمٗم٤مقمف وقمدُمف وإن يم٤من أُمرًا همػم 

ُمٕم٘مقل وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق قمٜمد اًمِمؽ ذم ارشمٗم٤مقمف وإّٟمام يتٛمًؽ سم٤مٓـمالق 

ّٓ أّن ا ًمٖمرض ذم اعم٘م٤مم ًمٞمس هق اًمتٛمًؽ قمٜمد اًمِمؽ ذم ىمٞمد ُمـ ىمٞمقد اعمقوقع، إ

سم٤مٓـمالق يمذًمؽ، وإّٟمام يراد اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق احلٙمؿ سم٤محلّٚمٞم٦م قمٜمد اًمِمؽ ذم سم٘م٤مئٝم٤م سمٕمد 

صدور ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ اعمِمؽمي أو اًم٤ٌمئع وهق اًمٗمًخ واًمرضمقع، سمٛمٕمٜمك 

إمم يقم  أٟمف ضمٕمٚمٝم٤م وأّٟم٤م ٟمِمؽ ذم أّن اهلل شمٕم٤ممم هؾ ضمٕمؾ احلّٚمٞم٦م إمم أن يٗمًخ أطمدمه٤م أ

اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمق ُمع ومًخ أطمدمه٤م، وهذا ؿمؽ ذم إـمالق احلٙمؿ ُمـ طمٞم٨م ومٕمؾ اعمت٤ٌميٕملم، 

                                                
 .1/114سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق سم٤مٓو٤موم٦م إًمٞمف يمام ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شم٘مٞمٞمد احلٙمؿ سمف سم٠من ي٘م٤مل 

إّٟمام حيّؾ اًمٌٞمع أو اًمتٍموم٤مت إمم أن يّمدر اًمٗمًخ ُمـ أطمدمه٤م وٓ يؽمشّم٥م قمٚمٞمف أّي 

٤مٟمع ُمـ شم٘مٞمٞمده سمف ومال ُم٤مٟمع ُمـ إـمالىمف سم٤مٓو٤موم٦م إًمٞمف وضمٕمؾ احلّٚمٞم٦م إمم حمذور، ومٙمام ٓ ُم

 .(1)شإسمد وًمق ُمع صدور هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ أطمدمه٤م، ومٝمذه اعمٜم٤مىمِم٦م همػم واردة ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م

ـ وهل: قمدم  اًمٙمؼمى اًمقاردة ذم يمالم اًمًٞمّد اخلقئل وًمٙمـ يرد قمٚمٞمٝم٤م:

تّك قمٜمد اعمًتِمٙمؾ ]اًمِمٞمخ إُمٙم٤من إـمالق أي طمٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم راومٕمف ـ ُمًٚمٛم٦م طم

إقمٔمؿ[ ومٞمًتحٞمؾ أن ي٘م٤مل: حتؾ مجٞمع اًمتٍموم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٌٞمع، أوضمد اًمراومع هلذه 

احلٚمٞم٦م أم مل يقضمد: وم٢من احلٙمؿ يرشمٗمع قمغم شم٘مدير وضمقد اعمزيؾ ًمف، ومال يٕم٘مؾ وضمقده ُمع 

ؾ وضمقد اعمزيؾ، ومال سمح٨م ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمؼمى، وإٟمام اًمٌح٨م ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمّمٖمرى، ومٝم

 ُم٤م ٟمحـ ومٞمف صٖمرى ًمتٚمؽ اًمٙمؼمى أو ٓ؟

إن ومرض اًمٙمالم أٟمٜم٤م ٟمِمؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ: وم٢مٟمف هق ُمقرد  وذم اجلقاب ٟم٘مقل:

اًمٌح٨م ذم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم: وم٢مٟم٤م ًمق أطمرزٟم٤م يمقن اًمٗمًخ ُمقصمرًا أو يمقٟمف همػم ُم١مصمر عم٤م يم٤مٟم٧م 

هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم اًمٌح٨م ذم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم، وطمٞم٨م إّٟم٤م ٟمِمؽ ذم اعم٘م٤مم ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ 

يم٤من راومٕم٤ًم ًمٚمحٙمؿ ومال يٛمٙمـ وقمدُمف ومٜمحتٛمؾ سم٤مًمقضمدان ُم١مصمريتف، وم٢من يم٤من ُم١مصمرًا 

اإلـمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف، وإن مل يٙمـ ُم١مصمرًا مل يٙمـ راومٕم٤ًم ًمف ومٞمٛمٙمـ اإلـمالق، وم٤مًمِمؽ ذم 

ُمقصمري٦م اًمٗمًخ وقمدُمٝم٤م ؿمؽ ذم إُمٙم٤من اإلـمالق وقمدُمف، ومٞمٙمقن اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمالق 

طمٞمٜمئذ ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م إلُمٙم٤من ذًمؽ اًمدًمٞمؾ، واًمتٛمًؽ سم٠مي 

 ومرع إطمراز إُمٙم٤مٟمف.دًمٞمؾ 

إن ُمٕمٜمك إـمالق احلٙمؿ ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم وضمقد احلٙمؿ، هم٤مي٦م  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

إُمر أن أصؾ احلٙمؿ هق أصؾ وضمقده، وإـمالىمف هل ؾمٕم٦م وضمقده، وم٤مًمٌح٨م ذم أن 
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دائرة احلٙمؿ ُمْمٞم٘م٦م أو ُمقؾمٕم٦م، وًمٙمـ سمام أن احلٙمؿ يتٕمٚمؼ سم٤معمقوقع ومٝمق يدور ُمداره 

٘مٞمف قم٤ٌمرة قمـ ُمٕمروم٦م وضمقد احلٙمؿ هٜم٤م وقمدم وضمقده، ؾمٕم٦م ووٞم٘م٤ًم، ومام يٓمٚمٌف اًمٗم

ي٘مقل سم٠من احلٙمؿ  واإلـمالق إٟمام هق ًمٞمتْمح وضمقد احلٙمؿ ذم اعمقرد، واًمِمٞمخ

يًتحٞمؾ وضمقده ذم فمرف وضمقد اًمراومع، واإلـمالق قم٤ٌمرة قمـ ؾمٕم٦م دائرة احلٙمؿ 

ًمٞمِمٛمؾ هذا اعمقرد أيْم٤ًم، وم٢مـمالق )أيمرم اًمٕمٚمامء( ُمٕمٜم٤مه ؾمٕم٦م احلٙمؿ ًمٞمِمٛمؾ اًمٕم٤مدل 

ًمٗم٤مؾمؼ، وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م إُمر أن احلٙمؿ يتٙمٗمؾ ًمقضمقد ٟمٗمًف قمٜمد وضمقد ُمتٕمٚم٘مف او

وُمقوققمف، واًمراومع ًمف ًمٞمس ُمتٕمٚم٘م٤ًم ًمف وٓ ُمقوققم٤ًم، وقمٚمٞمف ومٞمٜمدومع إؿمٙم٤مل اًمًٞمّد 

: ٕٟمف إذا يم٤من اًمٗمًخ ُم١مصمرًا واىمٕم٤ًم وم٤مإلـمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طم٤مًم٦م وضمقده همػم اخلقئل

ع احلٙمؿ، وًمٙمـ سمام أٟم٤م ٟمِمؽ ذم ُم١مصمري٦م اًمٗمًخ ممٙمـ ًمٕمدم إُمٙم٤من اإلـمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمراوم

وقمدُمٝم٤م وٟمحتٛمؾ يمقٟمف ُم١مصمرًا يٙمقن اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمالق ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م 

 .(1)شاعمقوققمٞم٦م إلُمٙم٤من اًمدًمٞمؾ

شم٘مدير مت٤مُمٞمتف ٓ خيتص سم٤مٔيتلم وداري ذم  قمغماًمدقمقى اًمث٤مًمث٦م: إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ 

آي٦م           ًأيْم٤م 

إمم أّن إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمغم شم٘مدير صحتف يرد قمغم  ذه٥م اًمًّٞمد اخلقئل

آي٦م     ٜم٤م اًمٜمٔمر قماّم ذيمرٟم٤مه ذم وضمف ْمٕٟم٤م إذا أهمٛم»أيْم٤ًم واًمقضمف ومٞمٝم٤م فم٤مهر

ؽ سم٤مٓـمالق قمٜمد اًمِمؽ ذم اًمٗمًخ أيْم٤ًم همػم  ًّ اًمدقمقى اًمث٤مٟمٞم٦م وسمٜمٞمٜم٤م قمغم أّن اًمتٛم

صحٞمح، ومٝمذا ي٠ميت ذم اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق إُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد أيْم٤ًم، ّٕن احلٙمؿ وإن 

عمّمدر رشّم٥م ومٞمٝم٤م قمغم اًمٕم٘مد سمٛمٕمٜم٤مه اعمّمدري، واًمٗمًخ إّٟمام يتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٘مدة احل٤مصٚم٦م ُمـ ا

ّٓ أّن اًمٕم٘مدة إذا ومًخ٧م ومال حم٤مًم٦م يرشمٗمع وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد وًمق سمٛمٕمٜم٤مه اعمّمدري،  إ

 إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد سمٕمد ومًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م.
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وقمٚمٞمف وم٤مًمِمؽ ذم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ يرضمع إمم اًمِمؽ ذم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد 

٤مًمقوم٤مء طمّتك قمغم شم٘مدير وشمرشمٞم٥م أصم٤مر قمٚمٞمف، وىمد سمٜمٞمٜم٤م قمغم أّن اًمتٛمًؽ سم٤مـمالق احلٙمؿ سم

 .(1)شارشمٗم٤مقمف وؿمٛمقًمف ًمّمقرة قمدم ٟمٗمًف همػم ُمٕم٘مقل، هذا

:ّٕٟمف سح سم٠من  قمدم مت٤مُمٞم٦م هذا اإلؿمٙم٤مل قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ويرد قمٚمٞمٝم٤م:

آي٦م ُمقوقع إصمر ذم          ،ي سف وضمقد اًمتٕمٝمد ُمـ أهق طمدوث اًمٕم٘مد

أيِّ ُمتٕمٝمد، ومٛمتك حت٘مؼ اًمٕم٘مد وضم٥م اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه إمم إسمد، ومٚمق ومًخ ومٞمام سمٕمد وم٢من 

     شمٚمزم ُمـ إّول سم٤مًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد احل٤مدث وشمرشمٞم٥م إصمر قمٚمٞمف، ومال يرد

 اإلؿمٙم٤مل ذم هذه أي٦م: ٕن اًمتٛمًؽ هب٤م ًمٞمس ُمـ اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق احلٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم

راومٕمف، وم٤مًم٤ًمًم٦ٌم هٜم٤م ُمٜمتٗمٞم٦م سم٤مٟمتٗم٤مء ُمقوققمٝم٤م: إذ ٟمٗمس إُمر سم٤مًمقوم٤مء سمٛمجرد طمدوث 

اًمٕم٘مد يٜمٗمل أصمر اًمٗمًخ ًمق طمّمؾ ذم ُم٤م سمٕمد، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ًمق ىم٤مل اعمقمم: إذا ىمٚم٧م ىمقًٓ 

وم٤مسمؼ قمٚمٞمف إمم إسمد، وم٢مذا أٟمِم٠مت ىمقًٓ صمّؿ ضمئ٧م سمٕمد ُمدة ورومٕم٧م اًمٞمد قمـ ىمقزم وم٢مّن٤م ٓ 

ٌؾ ُمٜمل، وًممظمر آطمتج٤مج قمكمر سم٠من اًم٘مقل صدر ُمٜمؽ ومٞمج٥م شمرشمٞم٥م شمرشمٗمع، وٓ ي٘م

 .(5)شإصمر قمغم جمرد صدوره إمم إسمد



ويٛمٙمـ آؾمتدٓل سم٤مٔيتلم قمغم اًمٚمزوم سمقضمف آظمر: وهق أّن اًمٌٞمع : »ىم٤مل

قم٤ٌمرة قمـ آًمتزام سمٛمٚمٙمٞم٦م اعمثٛمـ ًمٚمٛمِمؽمي وُمٚمٙمٞم٦م اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع، وهذا آًمتزام ًمق مل 

يٗمّٞمد سم٤مخلٞم٤مر ُمٓمٚمؼ سم٤مٓو٤موم٦م إمم اًمزُم٤من، وم٠مٟمف ىمد اًمتزم سم٤معمٚمٙمٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ إمم 

ٚمؼ سم٤مٓو٤موم٦م إمم اًمزُم٤مين وهق اًمٗمًخ، وُمٕمٜم٤مه أيّن اًمتزُم٧م زُم٤من دون زُم٤من، يمام أّٟمف ُمٓم

سم٤معمٚمٙمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء رضمٕم٧م قمـ اًمتزاُمل وهق اًمٗمًخ أم مل أرضمع، وأّن آًمتزام همػم 
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ُم٘مّٞمد سمٕمدم اًمرضمقع ومٞمف وهمػم ُمقىم٧م إمم زُم٤من اًمرضمقع. يمام أّن ُمٕمٜمك ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ذم 

ضمقع وم٢مذا رضمٕم٧م وم٤معمٚمؽ زم، وٓ ُمٕمٜمك اًمٌٞمع أّن آًمتزام سم٤معمٚمٙمٞم٦م واًمٌٞمع ُم٘مّٞمد سمٕمدم اًمر

ّٓ أظمذ احلٙمؿ ذم ُمقوقع ٟمٗمًف، وىمد شم٘مّدم اجلقاب  ّٓ ذًمؽ، وٓ حمذور ومٞمف إ ًمٚمخٞم٤مر إ

 قمٜمف ذم سمح٨م أظمذ ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم ُمقوقع احلٙمؿ.

ٚم٘م٤ًم ؾمقاء رضمع قمـ اًمتزاُمف أم مل ٓموقمغم اجلٛمٚم٦م: ٓ حمذور ذم آًمتزام سم٤معمٚمٙمٞم٦م ُم

ذم اًمٌٞمع ُمقضم٤ًٌم ًمتْمٞمٞمؼ دائرة آًمتزام، ّٕٟمف قمغم شم٘مدير  يرضمع ومٞمف، ومٞمٙمقن ضمٕمؾ اخلٞم٤مر

رضمع قمـ اًمتزاُمف سمٕمد ذًمؽ أم مل يرضمع ٟمٔمػم ُمـ  ءقمدم ضمٕمٚمف يٚمتزم سم٤مًمٌٞمع واعمٚمٙمٞم٦م ؾمقا

 أودع قمٜمد أطمد ُم٤مًٓ وأوص٤مه سمٕمدم رّده إًمٞمف وًمق ُمع ُمٓم٤مًمٌتف اعم٤مل سمٜمٗمًف.

ة قمـ إُمْم٤مء اعمٕم٤مُمٚم٦م وإذا اشّمْمح هذا ومٜم٘مقل: إّن ُم٘مت٣م أيتلم يمام قمروم٧م قم٤ٌمر

وُم٤م شمٕم٤مىمدا قمٚمٞمف، وم٢من يم٤من اًمٕم٘مد وُم٤م شمٕم٤مىمدا قمٚمٞمف اًمتزاُم٤ًم ُم٘مّٞمدًا سمٕمدم رضمققمف قمـ اًمتزاُمف 

ومٞمٛمْمٞمٝم٤م اًمِم٤مرع قمغم ٟمحق اجلقاز، وإن مل شمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م وآًمتزام ُم٘مّٞمدًا سمذًمؽ سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم 

ؽ ق وأٟمف ُمٚمُمـ طمٞم٨م رضمققمف وقمدُمف ومال حم٤مًم٦م يٛمْمٞمٝم٤م اًمِم٤مرع قمغم ٟمحق آـمال

رضمع أطمدمه٤م قمـ اًمتزاُمف أم مل يرضمع وسمٕمد ذًمؽ ـ أي  ءٚم٘م٤ًم، ؾمقاًمٚمٛمِمؽمي أو اًم٤ٌمئع ُمٓم

سمٕمد اًمتزاُمف قمغم ٟمحق آـمالق ـ إذا رضمع ومال يٛمٙمـ ًمٚمِم٤مرع إُمْم٤مء ذًمؽ اًمٗمًخ ّٕٟمف 

ي١مّدي إمم اًمتٜم٤مىمض يمام هق فم٤مهر، ّٕن اعمٗمروض أّٟمف أُمْم٤مه٤م قمغم ٟمحق آـمالق، وُمٕمٜم٤مه 

ي ؾمقاء رضمع اًم٤ٌمئع قمـ اًمتزاُمف أم مل يرضمع وُمٕمف ومال يٕم٘مؾ أن أّن اعمثٛمـ ُمٚمؽ ًمٚمٛمِمؽم

يٛميض اًمِم٤مرع ومًخ اًم٤ٌمئع، ّٕن ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمٚمؽ ًمٚم٤ٌمئع قمٜمد اًمرضمقع، وهذان ٓ 

 داتٛمٕم٤من.

ن قمغم أّن اًمِم٤مرع يٛميض اعمٕم٤مُمٚم٦م طمًٌام أوىمٕمٝم٤م  ّٓ وسم٤مجلٛمٚم٦م: أّن أيتلم شمد

ن آًمتزام ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ حيّمؾ اعمتٕم٤مىمدان، واعمٗمروض أّّنام أوىمٕم٤مه٤م قمغم ٟمحق يٙمق

آٟمٗم٤ًمخ سم٤مًمٗمًخ وهق ُمٕمٜمك اًمٚمزوم. وىمد ذيمروا ٟمٔمػم ذًمؽ ذم سم٤مب اًمقيم٤مًم٦م وأّٟمف إذا 

اؿمؽمط اًمتقيمٞمؾ ذم وٛمـ قم٘مد قمغم ٟمحق ٓيٜمٕمزل اًمقيمٞمؾ سم٤مًمٕمزل ومتث٧ٌم ًمف اًمقيم٤مًم٦م 
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اعمٓمٚم٘م٦م وٓ شمزول سمرضمقع اعمقيّمؾ قمـ اًمتقيمٞمؾ، وإن مل ٟمرشمض سمذًمؽ ذم اًمقيم٤مًم٦م 

 .(1)شومراضمع

 ومذًمٙم٦م اًم٘مقل ذم أيتلم

أّن آيتل احلؾ واًمتج٤مرة قمـ شمراض شمدٓن قمغم ًمزوم »ومذًمٙم٦م اًم٘مقل ذم اعم٘م٤مم 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م وقمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ أيْم٤ًم.

أن أيتلم وٟمحقمه٤م ُمـ أي٤مت ًمٞم٧ًم شم٠مؾمٞمًٞم٦م، سمؾ هل إُمْم٤مء  ووضمف اًمدًٓم٦م:

أُمْم٤مه اًمِم٤مرع، عم٤م قمٜمد اًمٕمرف واًمٕم٘مالء، وم٢من طمٚمٞم٦م اًمٌٞمع وٟمٗمقذه أُمر قم٘مالئل وىمد 

وإُمْم٤مؤه ًمألُمقر اًمٕم٘مالئٞم٦م يتؿ سم٠مطمد ٟمحقيـ: سمٕمدم اًمردع، وسم٤مًمدًمٞمؾ اعمث٧ٌم ًمإلُمْم٤مء، 

عم٤م قمٜمد اًمٕم٘مالء وم٤معمالطمظ ُم٤م إُمْم٤مء وُمقردٟم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مًؿ اًمث٤مين، وقمٜمد ُم٤م شمٙمقن أي٦م 

قمٜمدهؿ، ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمٌٞمع ٟم٤مومذ قمٜمد اًمٕم٘مالء، ؾمقاء أحل٘مف ومًخ ُمـ أطمد اًمٓمروملم 

اًمٗمًخ ُمـ أطمد اًمٓمروملم همػم ُم١مصمر ُم٤م مل يٙمـ ذم اًمٌٞمع ُم٤م يقضم٥م طمؼ اًمٗمًخ  ٓ: وم٢منر  أم

يم٤مًمنمط اعمٍمح سمف، واًمنمط اًمْمٛمٜمل يمٕمدم اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ، وقمٚمٞمف ومٌام أن أيتلم 

ّٓ ذم ُمقارد صمٌقت طمؼ  إُمْم٤مء عم٤م قمٜمد اًمٕم٘مالء ومٝمام شمدٓن قمغم قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ إ

 .(5)شٜمل اًمٚمزوماًمٗمًخ، ومٝمام شمدٓن قمغم اعمدقمك أقم

 وهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم آيتل اًمٌٞمع واًمتج٤مرة واحلٛمدهلل قمغم اًمًالُم٦م.

                 

إّن أي٦م دًّم٧م قمغم طمرُم٦م أيمؾ اعم٤مل سمام يًٛمك سم٤مـماًل قمروم٤ًم، وًمٞمس ُمٜمف » سمت٘مري٥م:

اإلُمْم٤مئٞم٦م يمخٞم٤مر اًمنمط واًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ: وم٢مّن٤م ًمٞم٧ًم سم٤مـماًل قمٜمدهؿ، ُمقارد اخلٞم٤مرات 

                                                
 .39و  6/38(: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 31-33/)38اخلٞم٤مرات اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م،  (1)

 .1/118سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .188ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (3)
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وأُم٤م ُم٤م رظمص اًمِم٤مرع ومٞمف ـ يم٠ميمؾ اعم٤مرة ُمـ صمٛمر إؿمج٤مر اًمتل يٛمر هب٤م، ويم٠مظمذ 

اًمنميؽ سم٤مًمِمٗمٕم٦م، واخلٞم٤مرات اًمنمقمٞم٦م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م يمخٞم٤مر اعمجٚمس واحلٞمقان ـ ومٝمق وإن 

ّٓ أن شمرظمٞمّمف يٙمِمػ قمـ قمدم يمق م قمغم ٟمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، ومام ىم٤ميم٤من سم٤مـماًل قمٜمدهؿ إ

قمـ يمقٟمف سم٤مـماًل: إذا جلقاز يٙمِمػ قمـ طمؼ ًمٚمٛمج٤مز ًمف ضمقازه اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل خيرج 

ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕملم، وُم٤م مل ي٘مؿ قمغم ضمقازه اًمدًمٞمؾ يٙمقن سم٤مـماًل قمروم٤ًم، وسمام أٟمف مل ي٘مؿ قمغم 

ضمقاز اًمٗمًخ ذم همػم ُم٤م ذيمر دًمٞمؾ ذقمل ومٝمق سم٤مـمؾ قمروم٤ًم وُمتٕمٚمؼ ًمٚمٜمٝمل، واًمٜمٝمل هٜم٤م 

دل قمغم اًمٗم٤ًمد سمال إؿمٙم٤مل: ٕن متٚمؽ ُم٤مل اًمٖمػم سم٤مًمٓمريؼ اًم٤ٌمـمؾ قمروم٤ًم همػم ُم١مصمر ىمٓمٕم٤ًم، ي

 .(5)ش(1)ومتدل أي٦م قمغم قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ وًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م

 ٚمًٞمّد اًمٞمزدي قمغم اًمِمٞمخ وٟم٘مدمه٤مًماؿمٙم٤مٓن 

آؾمتدٓل: إذ ُمـ اعمٕمٚمقم  قمغم هذا اًمت٘مري٥م يِمٙمؾ: »ىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٞمزدي

اطمراز اعمقوقع ذم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم وآـمالق، وُمع ومرض يمقن اإلذن  أّٟمف ٓسمدر ُمـ

اًمنمقمل يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ قمدم يمقٟمف سم٤مـماًل، ومٛمع اًمِمؽ ذم اإلذن ـ سم٥ًٌم اًمٗمًخ ـ يِمؽ ذم 

صدق اًم٤ٌمـمؾ: ومال يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ، وصدق اًم٤ٌمـمؾ قمروم٤ًم ٓ يٙمٗمل سمٕمد ومرض شمٍمف 

 .(3)شاًمٕمرذماًمِم٤مرع ومٞمف: إذ اعمقوقع ًمٞمس اًم٤ٌمـمؾ 

اًمٜمٝمل قمـ إيمؾ إرؿم٤مدًا إمم اًمٗم٤ًمد، ّٕٟمف  أن دإمؾ»إمم قمدم إُمٙم٤من ُمْم٤موم٤ًم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؾم٤مئر اًمتٍموم٤مت طمرام شمٙمٚمٞمٗمل، ومال يٛمٙمـ محٚمف قمغم سمٞم٤من اًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

 .(4)شاًمٗمًخظمّمقص 

أّن أي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٌٓمالن ذقم٤ًم، » وًمٙمـ يٛمٙمـ أن دا٤مب قمـ إؿمٙم٤مًمف إّول:

                                                
 .5/51راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/119سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/375طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/376طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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ومال ُمٕمٜمك ٕظمذه ذم اعمقوقع. ومالسمّد ُمـ ومرض اعمًتثٜمك ُمٜمف ُمٕمٜمك يِمٛمؾ اعمًتثٜمك ذم 

إٟمف ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٢مٟمف »طمد ٟمٗمًف. ومٞم٘م٤مل: إن اعمراد سم٤مٔي٦م: 

ّٓ اًمتج٤مرة قمـ شمراض ٞمؾ احلٙمؿ اًمٕم٤مم وسمٞم٤من ، ومٞمٙمقن ىمقًمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ سمٛمٜمزًم٦م شمٕمٚمشسم٤مـمؾ إ

 أن يمؾ وضمف سم٤مـمؾ.

وآؾمتٕمامٓت اًمٕمرومٞم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة، ومٗمل ُم٘م٤مم ّنٞمف قمـ ُمٓمٚمؼ اًمٙمالم ًمت٠مذيف 

وم٢مٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمٜمٝمل قمـ يمؾ يمالم ٓ ذم ش ٓ شمتٙمٚمؿ سمام ي١مذيٜمل»ُمٜمف سم٘مقل اعمقمم ًمٕمٌده: 

 ي وُم٤م ٓ ي١مذي، وٟمحق ذًمؽ يمثػم.ذُم٘م٤مم شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم إمم ُم٤م ي١م

أن اعمراد سم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م هذا اعمٕمٜمك فمٝمرت دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٚمزوم  وإذا صم٧ٌم

سمقوقح، وم٢من اًمٗمًخ يدظمؾ ذم قمٛمقم اعمًتثٜمك ُمٜمف ٕٟمف ًمٞمس دم٤مرة قمـ شمراض، ومٞمحرم 

 .(1)شأيمؾ اعم٤مل سمًٌٌف

أّن ُم٤م أوم٤مده شم٤مم ًمق مل ٟم٘مؾ سم٠من إيمؾ ذم أي٦م يمٜم٤مي٦م قمـ » وقمـ إؿمٙم٤مًمف اًمث٤مين:

  اًمتٛمٚمؽ، يم٠من يٙمقن اعمراد ُمـ      اًمٜمٝمل قمـ اًمتٍموم٤مت مجٞمٕمٝم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م

وآقمت٤ٌمري٦م، وأُم٤م إذا يم٤من إيمؾ ذم أي٦م يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتٛمٚمؽ ـ يمام هق احلؼ ـ ومال يتؿ هذا 

اًمٙمالم: إذ خترج اًمتٍموم٤مت اًمتٙمقيٜمٞم٦م يم٤مٕيمؾ واًمٚمٌس وٟمحقمه٤م ختّمّم٤ًم طمٞمٜمئذ، 

ومٞم٦م: وم٢مّنؿ وآؾمتدٓل ُمٌٜمل قمغم اعمٕمٜمك اًمث٤مين وهق اعمًتٕمٛمؾ ذم اإلـمالىم٤مت اًمٕمر

ي٘مقًمقن: ومالن أيمؾ ُم٤مل أظمر ُمع أن اعم٘مّمقد ُمـ ُم٤مًمف اعم٠ميمقل ىمٓمٕم٦م أرض وهل همػم 

ىم٤مسمٚم٦م ًمأليمؾ سمٛمٕمٜمك آزدراد، وم٢مو٤موم٦م إيمؾ إمم اعم٤مل ذم ُمثؾ هذه اعمقارد يمٜم٤مي٦م قمـ 

 .(5)شل ومٞمٝم٤م ووٕمٞم٤ًم ٓ شمٙمٚمٞمٗمٞم٤مً ٝماًمتٛمٚمؽ، ومٞمٙمقن اًمٜم

                                                
 .1/44رات اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤م (1)

 .1/151سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 اًمِمٞمخ ودومٕمٝمام قمغماؿمٙم٤مٓت ًمٚمٛمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل 

سمٕم٘مد اعمًتثٜمك ُمٜمف يتقىّمػ ـ سمٕمد شم٘مري٥م آؾمتدٓل : »اًمٜم٤مئٞمٜمل ؼىم٤مل اعمح٘مّ 

اًمٗمراغ قمـ يمقن اعمراد ُمـ إيمؾ ومٞمف هق اًمتٛمّٚمؽ ٓ آزدراد ـ قمغم أن يٙمقن اعمراد 

سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق ُم٤م يًّٛمك سم٤مـماًل قمروم٤ًم، وأن يٙمقن اًمٕمرف ُمع اًمِمّؽ ذم أّن سم٤مًمٗمًخ يٛمٙمـ 

 اًمتٛمّٚمؽ أم ٓ طم٤ميماًم سم٤مًمٌٓمالن.

 وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى يتقىّمػ آؾمتدٓل قمغم أُمريـ:

 أن يٙمقن ٟمٔمر اًمٕمرف ُمتٌّٕم٤ًم ذم شمٕمٞملم اعمّمداق. إّول:

أن يٙمقن طم٤ميماًم سم٠مّن ُم٤م مل يٕمٚمؿ يمقن اًمٗمًخ ؾم٤ًٌٌم ًمٚمتٛمّٚمؽ أن يٙمقن  اًمث٤مين:

 اًمتٛمّٚمؽ سم٤مـماًل.

ديؼ، ومألّن ٟمٔمرهؿ ُمّتٌع ذم شمٕمٞملم اعمٗم٤مهٞمؿ ٓ اعمّم٤م أُّم٤م إّول:ويمالمه٤م ممٜمققم٤من، 

ّٓ أن يٙمقن شمٕمٞملم اعمّمداق راضمٕم٤ًم إمم شمٕمٞملم اعمٗمٝمقم.  إ

ومٚمٕمدم طمٙمٛمٝمؿ ذم ُمقرد اًمِمّؽ ذم يمقن رء ؾم٤ًٌٌم ممّٚمٙم٤ًم سمٕمدم يمقٟمف  وأُّم٤م اًمث٤مين:

 .(1)شسمٕمدم اعم٥ًٌّمممّٚمٙم٤ًم وسم٤مـماًل، ًمِمّٙمٝمؿ ذم اًم٥ًٌم ومٙمٞمػ حيٙمٛمقن 

ّٓ أن اًمٕمرف ُمرضمع ذم حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ ٓ أّوهلام:»شمقوٞمح آؿمٙم٤مًملم:   اعمّم٤مديؼ إ

ىمد رضمع ذم اعم٘م٤مم إمم اًمٕمرف ذم حتديد  ذم ُم٤م يرضمع إمم حتديد اعمٗمٝمقم، واًمِمٞمخ

 اعمّمداق: وم٢مٟمف ٓ ؿمؽ ذم ُمٗمٝمقم اًم٤ٌمـمؾ قمروم٤ًم، وإٟمام اًمِمؽ ذم يمقن اًمٗمًخ ُمٜمف أو ٓ.

ّٓ أٟمف إٟمام يٙمقن  صم٤مٟمٞمٝمام: ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠من اًمٕمرف ُمرضمع ذم حتديد اعمّم٤مديؼ أيْم٤ًم إ

مل يِمؽ ذم طمّمقل اعم٥ًٌم ُمـ اًم٥ًٌم اعمٕملم، وأُم٤م ُمع ؿمٙمف ذم طمّمقًمف ُمرضمٕم٤ًم ومٞمام ًمق 

ُمٜمف ومٚمٞمس سمٛمرضمع طمٞمٜمئذ: إذ اًمٗمرض أٟمف ٟمٗمًف يِمؽ ذم طمّمقل اعم٥ًٌم ُمـ هذا 

اًم٥ًٌم، ومٙمٞمػ يٙمقن ُمرضمٕم٤ًم ذم شمٕمٞمٞمٜمف؟! وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من اًمٕمرف 

                                                
 .3/15ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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ُمرضمٕم٤ًم طمٞمٜمئذ طمتّك  يِمؽ ذم يمقن هذا اًمٗمًخ ُمقضم٤ًٌم ٟٓمحالل اًمٕم٘مد أو ٓ، ومال يٙمقن

 .(1)شًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف ُمرضمع ذم حتديد اعمّمداق: ٕٟمف ٟمٗمًف يِمؽ ذم حت٘م٘مف هبذا اًم٥ًٌم

ًمق يم٤من ًمٚمِم٤مرع حتديد ظم٤مص عمقوقع طمٙمٛمف ًمٙم٤من قمٚمٞمف » وىمد اورد قمغم أّوهلام:

سمٞم٤مٟمف: إذ ُمع إًم٘م٤مء اًمٚمٗمظ إمم اًمٕمرف واؾمتٗم٤مدهتؿ ُمٜمف ُمٕمٜمك قمٜمدهؿ ؾمٞمٕمٛمٚمقن سمح٥ًم 

ومٝمٛمٝمؿ ًمف، وم٢مذا يم٤من ُم٤م قمٜمدهؿ همػم اًمذي يريده اًمِم٤مرع ومل يٌّٞمٜمف ًمزم ٟم٘مض اًمٖمرض 

ن يٌلم اًمِم٤مرع واإلهمراء سم٤مجلٝمؾ، ومٛم٘مت٣م قمدم ٟم٘مض اًمٖمرض وقمدم اإلهمراء سم٤مجلٝمؾ أ

 طمدود اعمقوقع اًمذي يريده.

هذا هق اعمالك ذم اعم٠ًمًم٦م، وٓ خيٗمك شم٠مصمػمه ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وإن مل يٙمـ اًمٕمرف 

 إمم هذا اعمالك سمتقوٞمح ُمٜم٤م. ُمرضمٕم٤ًم ذم حتديد اعمّمداق، وٟمٔمر اًمِمٞمخ

ويمقن اًمٕمرف ُمرضمٕم٤ًم ذم حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ ٓ اعمّم٤مديؼ صحٞمح، وم٢مذا يم٤من ُمقوقع 

ل هق اعمقوقع اًمٕمرذم وم٤معمرضمع ذم حتديد ُمٗمٝمقُمف اًمٕمرف، وسمٕمد حتديده احلٙمؿ اًمنمقم

يٜمٌٖمل اًمدىم٦م ذم شمٓمٌٞم٘مف قمغم اعمّم٤مديؼ، ومػمضمع إمم اًمٕم٘مؾ ذم شمٓمٌٞم٘مف، وأُم٤م اًمٕمرف ٓ يرضمع 

 إًمٞمف: ٕٟمف هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يت٤ًمُمح ذم شمِمخٞمص اعمّمداق وشمٓمٌٞمؼ اعمٗمٝمقم قمٚمٞمف.

ٙمؿ شمٕمٚمؼ حلهبذا اًمٜمحق: أن ا إذا اشمْمح٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ومتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف

سمٛمقوقع واىمٕمل وهق قمٜمقان      :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم                

    واخلٓم٤مب ُمقضمف إمم اًمٕمرف اًمٕم٤مم، واعمٗمروض أن اًمِم٤مرع مل يٌلّم اعمراد ُمـ ،

   ،  اًمٕمرذم ًمٙم٤من شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إمم اًمٕمرف سمدون ومٚمق يم٤من ُمراده ُمٜمف همػم اعمٕمٜمك

 سمٞم٤مٟمف عمراده ًمٖمقًا: ٕن اعمٗمروض أٟمف مل يٌلّم اعمراد، وأن اعمٕمٜمك اًمٕمرذم همػم ُمراد.

وقمٚمٞمف ومٗمل ُمثؾ هذا اعمقرد يٙمقن ٟمٗمس اعمالك اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٕمرف ُمرضمع ذم 

أن  اًمِمٞمخ حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ ىم٤موٞم٤ًم سم٠من اًمٕمرف ُمرضمع ذم شمٕمٞملم اعمراد ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، ومٛمراد
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يمؾ ُمقرد دإمؾ ومٞمف اًمٕمٜمقان ُمقوققم٤ًم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ومٝمق حمت٤مج إمم سمٞم٤من اًمِم٤مرع، 

 وقمدم سمٞم٤مٟمف ًمف إُمْم٤مء عم٤م قمٜمد اًمٕمرف ذم حتديد اعمٗمٝمقم وذم شمٕمٞمٞمٜمف.

وهذه اًم٘م٤مقمدة هل ـ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ـ إٟمام شمٙمقن ذم اعمقارد اًمتل شمٚمزم ومٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م 

 اًمٕمرف ُمثؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.ُمـ اخلٓم٤مب ًمق ٓ إظمذ سمام قمٜمد 

 .(1)شوهبذا يٜمدومع اإلؿمٙم٤مل إّول ًمٚمٛمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

هذا ظمٚمط سملم اًمِمؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مرع واًمِمؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م » وىمد اورد قمغم صم٤مٟمٞمٝمام:

 اًمٕمرف.

إٟم٤م ٟمِمؽ ذم ُمقصمري٦م اًمٗمًخ وقمدُمٝم٤م، وم٢من يم٤من اًمِمؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  شمقوٞمح ذًمؽ:

رًا وقمدُمف ـ وم٢مؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمٕمرف ـ سمٛمٕمٜمك أن اًمٕمرف يِمؽ ذم يمقن اًمٗمًخ ُم١مصم

وارد، وًمٙمـ إُمر ًمٞمس يمذًمؽ: وم٢من اًمِمؽ إٟمام هق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مرع،  اًمٜم٤مئٞمٜمل

سمٛمٕمٜمك أٟم٤م ٟمِمؽ هؾ اًمٗمًخ ُم١مصمر قمٜمد اًمِم٤مرع أو ٓ؟ وأُم٤م اًمٕمرف ومال ؿمؽ قمٜمدهؿ 

أصاًل: إذ ٓ أطمد ُمٜمٝمؿ يِمؽ ذم يمقن اًمٗمًخ سم٤مـماًل إذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م همػم ُمِمتٛمٚم٦م قمغم 

ٌـ وٓ ذط ظمٞم٤مر ًمٚمٗم٤مؾمخ، وم٤معمِمٙمقك هق حت٘مؼ اعم٥ًٌم ُمـ هذا اًم٥ًٌم قمٞم٥م وٓ هم

ذقم٤ًم ٓ قمروم٤ًم: وم٢من اًمٕمرف ٓ يِمٙمقن ذم قمدم حت٘م٘مف ُمٜمف، وقمٜمدهؿ ي٘ملم سمٌٓمالن اًمٗمًخ 

 احل٤مصؾ ُمـ دون ُمقضم٤ٌمشمف اًمٕمرومٞم٦م.

ويتؿ ُمـ هذه اجلٝم٦م شم٘مري٥م  وقمٚمٞمف يٜمدومع اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين ًمٚمٛمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 .(5)شٕم٘مد اعمًتثٜمك ُمٜمفًمالؾمتدٓل سم اًمِمٞمخ

                                                
 .1/114سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/116سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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سمٛمجٛمقع اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ  اؾمتدل اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 وقمدم ٟمٗمقذه وسم٤مًمت٤مزم ًمزوم اًمٌٞمع:

أّن اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ّنك قمـ متّٚمؽ إُمقال سم٤مًم٤ٌمـمؾ، واؾمتثٜمك ُمـ » سمت٘مري٥م:

ذًمؽ سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع اًمتٛمٚمؽ سم٤مًمتج٤مرة قمـ شمراض: ّٕن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وحمٙمقُم٦م 

سمخالومف، ومٝمل ظم٤مرضم٦م قمٜمف ُمقوققم٤ًم وطمٙماًم، وإظمراضمٝم٤م قمٜمف ُمقوققم٤ًم ًمٞمس يمخروج 

ٟم٤مفمر إمم ظمروضمٝم٤م، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أن  احلامر قمـ اًم٘مقم شمٙمقيٜم٤ًم، سمؾ ٟمٗمس اًمدًمٞمؾ هٜم٤م

اًمتٛمٚمؽ سمٖمػم اًمتج٤مرة قمـ شمراض داظمؾ ذم أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، واًمتٛمٚمؽ سم٤مًمٗمًخ ًمٞمس 

متٚمٙم٤ًم هب٤م، ومٞمٙمقن داظماًل ذم اًمتٛمٚمؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وم٤مٓؾمتدٓل سمٛمجٛمقع اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك 

 .(5)ش(1)ُمٜمف

ٜم٤مء قمغم أن يتقىمػ قمغم آٟمحّم٤مر، وهق ـ سمأّن آؾمتدٓل » ويالطمظ قمٚمٞمف:

آؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع ـ يتقىمػ قمغم ُم١موٟم٦م زائدة... ، وُمْمٛمقن أي٦م سمٜم٤مء قمغم آؾمتثٜم٤مء 

اعمٜم٘مٓمع يٙمقن هبذا اًمٜمحق شم٘مري٤ًٌم: ٓ شمتٛمٚمٙمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، ًمٙمـ متٚمٙمقه٤م 

سم٤مًمتج٤مرة قمـ شمراض، واًمٜمتٞمج٦م ُمـ ذًمؽ أن أي٦م ٓ شمٜمٗمل اًمٖمػم، وطمٞمٜمئذ يٙمقن احلٙمؿ 

 .(3)شسمال دًمٞمؾسمٌٓمالن اًمٗمًخ 

 ُمٜم٤مىمِم٦م اعمح٘مؼ اخلقئل ذم اؾمتدٓل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وُمالطمٔم٤مهت٤م

آؾمتدٓل هب٤م )سم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م( قمغم اًمٚمزوم يتقىمػ قمغم »ىم٤مل اًمًٞمّد اخلقئل: 
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 أُمريـ:

أطمدمه٤م: أّن اعمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم وأّن يمؾ شمٍّمف قُمدر ذم اًمٕمرف 

ّٓ أن يدّل دًمٞمؾ ذقمل قمغم ضمقازه وقمدم يمقٟمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وهذا يمام ذم  سم٤مـماًل طمرام إ

 طمّؼ اعم٤مّرة واًمِمٗمٕم٦م وٟمحقمه٤م ّّٕنام سم٤مـمالن قمروم٤ًم ًمق مل يدل قمٚمٞمٝمام دًمٞمؾ ذقمل.

وصم٤مٟمٞمٝمام: أّن ومًخ أطمدمه٤م وشمٍمومف ذم اعم٤مل ُمـ دون رو٤م أظمر ُمـ اًم٤ٌمـمؾ 

اعم٤مل سم٤مـمؾ  ٧ٌم أّن اًمٗمًخ واًمتٍمف ذمٟمقمروم٤ًم، وسمٕمد وّؿ أطمد هذيـ إُمريـ إمم أظمر 

 وطمرام وٓ يٙمقن ٟم٤مومذًا ٓ حم٤مًم٦م، هذا.

 وًمٙمـ ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ذم إُمريـ جم٤مل

و ]أُّم٤م إّول ومـ[ ذًمؽ ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم أّن اعمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم، 

ّٕن إًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمٜمٗمس إُمري٦م واًمقاىمٕمٞم٦م ٓ ًمٚمٛمٕم٤مين اعم٘مّٞمدة سمام يراه 

ف وٟمٔمره ـمريؼ إمم اًمقاىمع ومٞمام إذا أُمْم٤مه٤م اًمِم٤مرع ٓ أّّن٤م ضمزء اًمٕمرف، ٟمٕمؿ رؤي٦م اًمٕمر

ًمٚمٛمٕم٤مين، وقمٚمٞمف وم٤معمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق اًم٤ٌمـمؾ اًمقاىمٕمل ذم ُم٘م٤مسمؾ احلؼ واًمث٤مسم٧م، وهبذا 

عمٕمٜمك صّح ىمقل اًمِم٤مقمر: أٓ يمؾ رء ُم٤م ظمال اهلل سم٤مـمؾ ًمٕمدم صمٌقت همػمه شمٕم٤ممم وأّن 

هق اهلل ضمّؾ ؿم٠مٟمف، وُمٕمف ومال يٛمٙمـ  همػمه ُمـ إؿمٞم٤مء زائؾ شم٤مًمػ وًمٞمس سمحؼ سمؾ احلؼ

آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ذم اعم٘م٤مم ّٕٟم٤م ٟمِمؽ ذم أّن اًمٗمًخ واًمتٍمف ذم اعم٤مل سم٤مـمؾ واىمٕم٤ًم أو 

.. وأُّم٤م .(1)شطمؼ، وُمع اًمِمؽ ذم ذًمؽ ٓ يّمح اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ّٕن اًمِمٌٝم٦م ُمّمداىمٞم٦م

حٞمٜمئٍذ وم (5)ّم٤مريسمٜم٤مًء قمغم أّن اعمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم يمام اّدقم٤مه ؿمٞمخٜم٤م إٟم

إن ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اعمقارد اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٜمٝمل ظم٤مرضم٦م قمـ قمٜمقان اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم سم٤مًمتخّمٞمص 

ّٓ أّن اًمِم٤مرع ـ سمٛمٕمٜمك أّن ُمثؾ طمّؼ اعم٤مّرة واًمِمٗمٕم٦م واخلٞم٤مر ُمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم طم٘مٞم٘م٦م إ
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ظمّّمّمٝم٤م وأظمرضمٝم٤م قمـ طمٙمؿ احلرُم٦م ُمع يمقّن٤م داظمٚم٦م ذم اعمقوقع ـ ومال ُم٤مٟمع ُمـ 

 م اًمتٛمًؽ سمٕمٛمق      اًمخ ٓصم٤ٌمت قمدم ضمقاز اًمٗمًخ وقمدم ٟمٗمقذه، ٕٟمف سم٤مـمؾ

 قمروم٤ًم ومل يرد خمّّمص خيرضمف قمـ احلٙمؿ، وهذا فم٤مهر.

وأُّم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٠مّن ُمقارد شمرظمٞمص اًمِم٤مرع ظم٤مرضم٦م قمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم طم٘مٞم٘م٦م يمام 

ؽ سم٤مًمٕمٛمقم ٓصم٤ٌمت قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ،  ذيمره ؿمٞمخٜم٤م إٟمّم٤مري ًّ ومال يّمّح اًمتٛم

وذًمؽ ّٕن اعمقوقع ًمٚمحٙمؿ طمٞمٜمئٍذ ًمٞمس هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم سمٛمجرده سمؾ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم 

ّٓ ومٝمق ُمع شمرظمٞمّمف ًمٞمس ُمـ اًم٤ٌمـمؾ اعمقوقع  سم٘مٞمد أن ٓ يرظّمص ومٞمف اًمِم٤مرع، وإ

همػم ُمٕمٚمقم، إذ  ًمٚمحٙمؿ، وصدق هذا اًمٕمٜمقان اعم٘مّٞمد سمٕمدم شمرظمٞمص اًمِم٤مرع قمغم اًمٗمًخ

ٟمحتٛمؾ أّن اًمِم٤مرع رظّمص ومٞمف يمام حتتٛمؾ قمدُمف، ومٜمِمؽ ذم أّن اًمٗمًخ هؾ هق ُمـ أومراد 

اعمقوقع ًمٚمحٙمؿ أو ُمـ همػمه٤م، وُمع اًمِمؽ ذم اعمقوقع ٓ جم٤مل ًمٚمتٛمًؽ 

 .(1)شسم٤مًمٕمٛمقم

 وًمٙمـ يٛمٙمـ أن يالطمظ قمٚمٞمف:

يمام أوم٤مده أّن إًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمقاىمٕمٞم٦م سمال إؿمٙم٤مل » اعمالطمٔم٦م إومٰم:

اعمحّ٘مؼ اخلقئل أيْم٤ًم، وًمٙمـ سمام أن اًمِم٤مرع ووع إطمٙم٤مم قمغم هذه اعمقوققم٤مت، 

ل ـ يم٤من ُمقضمٝم٤ًم ًمٚمٕمرف اًمٕم٤مم، وم٢من مل يٙمـ ئوظمٓم٤مسمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ اًمت٠مؾمٞمز ُمٜمف واإلُمْم٤م

ّٓ شمٚمزم اًمٚمٖمقي٦م ُمـ ظمٓم٤مسمف: إذ ٓ  ٤مئدة ُمـ يمالُمف ذم ومُمراده ُم٤م قمٜمد اًمٕمرف ًمزُمف اًمٌٞم٤من وإ

 ُم٤م قمٜمد اًمٕمرف وقمدم سمٞم٤مٟمف عمراده. طم٤مل قمدم إرادشمف

وقمٚمٞمف وم٤معمراد ُمـ اعمقوقع ذم احلٙمؿ هق اعمقوقع اًمٕمرذم ذم طم٤مل قمدم ٟمّم٥م 

ُمـ يمقن اًم٤ٌمـمؾ ذم أي٦م هق  ىمريٜم٦م قمغم إرادة ظمالومف، وهذا اعمٕمٜمك هق ُم٤م أراده اًمِمٞمخ

اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم، ومل ي٘مؾ إن اًم٤ٌمـمؾ ُمقوقع ًمٚم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم طمّتك يرد قمٚمٞمف اإلؿمٙم٤مل 
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اًمقارد ذم اًمٙمؼمى، سمؾ ىم٤مل إن اعمراد سمف ذم أي٦م هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم، وسمٞمٜمٝمام ومرق، وسمٞم٤مٟمف ُم٤م 

 ىمدُمٜم٤مه، سمٛمٕمٜمك أن اًمِم٤مرع أُم٣م ذم طم٤مل اًمتٓمٌٞمؼ ُم٤م قمٜمد اًمٕمرف ُمـ ُمٕمٜمك اًم٤ٌمـمؾ.

سمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ ذم هذه اعمقارد ٟمٔمر اًمٕمرف ـمري٘م٤ًم إمم اًمقاىمع، و

ّٓ ًمٌلّم ُمراده  .(1)شوإ

ٟم٤مىمش ذم اًمّمٖمرى ُمـ طمٞم٨م اطمتامل أن يٙمقن »اًمًٞمّد اخلقئل  اعمالطمٔم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اًمٗمًخ قمـ طمؼ ومتٙمقن اًمِمٌٝم٦م ؿمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م ًمٚم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم.

ودا٤مب قمٜمف: سم٠من اًمِمٌٝم٦م اعمتّمقرة ذم اًمٕمرومٞم٤مت إٟمام هل اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م ٓ همػم، 

، وًمذًمؽ ُمقارد، سمؾ سمٛمٕمٜمك أٟمف رسمام يِمؽ ذم ؾمٕم٦م ووٞمؼ دائرة ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ قمٜمد اًمٕمرف

 ءذم أول ُمٌح٨م اًمٓمٝم٤مرة سمحّمقل اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م طمّتك ذم ًمٗمظ اعم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ

ذم  ُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمّمداق ومال يِمؽ اًمٕمرفوأ ،(5)اًمذي هق أووح اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمرومٞم٦م

صدق اًم٤ٌمـمؾ قمغم اًمٗمًخ سمدون اًمنمط واًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ: أن 

اًمرضمؾ ًمق سم٤مع ُمت٤مقمف ومل يٙمـ ومٞمف قمٞم٥م وٓ همٌـ ومل يِمؽمط اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف صمّؿ ضم٤مء سمٕمد 

يقُملم أو قمنمة أي٤مم وىم٤مل سم٠مين ومًخ٧م اًمٌٞمع وم٢من اًمٕمرف ومجٞمع اًمٕم٘مالء يٚمقُمقٟمف قمغم 

ِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمٚم٤ٌمـمؾ عم٤م يم٤من عمالُمتف ُمٕمٜمك، وم٢مذن ذًمؽ، وًمق يم٤من اعمقرد ُمـ ُمقارد اًم

 إن يم٤من اًم٤ٌمـمؾ ذم أي٦م هق اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم ومال ؿمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف قمٜمدهؿ.

 ٟمٕمؿ شمقضمد ؿمٌٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرف وًمٙمـ ٓ رسمط هل٤م سم٤معم٘م٤مم.

واحل٤مصؾ: أن ُم٤م حيّمؾ قمٜمد اًمٕمرف ُمـ اًمِمٌٝم٦م هل اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م، وهل 

ذم اعم٘م٤مم، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمِمٌٝم٦م هل اعمقوققمٞم٦م، وٓ وضمقد هل٤م قمٜمد ُمٜمتٗمٞم٦م 

                                                
 .1/115سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

وهق »سمذًمؽ وًمٙمٜمف ُمًتٗم٤مد ُمـ قم٤ٌمرشمف طمٞم٨م ىم٤مل:  ومل يٍمح اًمِمٞمخ، 1/67يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  (5)

ّٓ أن شمٕمريػ اعمّمٜمػ ـ يمٖمػمه ـ ًمف سم٠مٟمف:  ُم٤م يًتحؼ إـمالق اؾمؿ اعم٤مء »ُمـ أووح اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمرومٞم٦م، إ

 .شٕضمؾ اإلؿم٤مرة إمم اُمتٞم٤مز أومراده ُمـ أومراد همػمه قمٜمد آؿمت٤ٌمهش قمٚمٞمف ُمـ همػم إو٤موم٦م
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 .(1)شاًمٕمرف

 سمٓمالن اًمٗمًخ قمغمشمٜمٌٞمٌف: اؾمتدٓل اعمح٘مؼ اخلقئل سمٛمجٛمقع أي٦م اًمنميٗم٦م 

ؽ سم٤مٔي٦م ٓصم٤ٌمت اًمٚمزوم سمٛمجٛمقع  ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ: »ىم٤مل اًمًّٞمد اخلقئل ًّ اًمتٛم

٘م٤مم طمٍم اًمتٛمّٚمؽ اًمنمقمل سم٤مًمّتج٤مرة قمـ اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف وم٢مّن أي٦م اًمنّميٗم٦م ذم ُم

شمراض، وُمـ اًمقاوح ضمدًا أّن اًمتٛمّٚمؽ سم٤مًمٗمًخ ُمع قمدم رى أظمر ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ومتدّل 

 .(5)شاًمٚمزومقمغم 

وم٤مٓؾمتدٓل سمجٛمٚم٦م اعمًتثٜمك ُمٜمف سمٛمجرده٤م همػم صحٞمح، »وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى ىم٤مل: 

عمريّم٥م ُمٜمٝم٤م يدّل ومٞمًتٗم٤مد ُمـ جمٛمققمٝم٤م اًمٚمزوم، ّٕن ا اعمًتثٜمكٟمٕمؿ ًمق وّٛم٧م إمم مجٚم٦م 

قمغم طمٍم ؾم٥ٌم طمّؾ اًمتٍّمف وإيمؾ سم٤مًمتج٤مرة قمـ شمراٍض، ّٕن آؾمتثٜم٤مء ُمـ أدوات 

احلٍم وُمـ اًمقاوح أّن اًمٗمًخ ُمـ دون رو٤م أظمر ًمٞمس ُمـ اًمتج٤مرة قمـ شمراٍض ومال 

يٙمقن ُمقضم٤ًٌم حلؾ إيمؾ واًمتٍموم٤مت، هذا يمّٚمف سمٜم٤مًء قمغم أّن اعمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق اًم٤ٌمـمؾ 

 .(3)ش٘م٤مسمؾ احلؼاًمقاىمٕمل ذم ُم

شم٘مري٥م آؾمتدٓل سمقضمف آظمر، سم٠من ي٘م٤مل: إّن وًمٙمـ يٛمٙمـ »وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م ىم٤مل: 

آؾمتثٜم٤مء ذم اعم٘م٤مم ٓسمّد وأن يٙمقن ُمٗمّرهم٤ًم: عم٤م ذيمرٟم٤مه همػم ُمّرة أّن آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع مم٤ّم ٓ 

ّٓ أن يرضمع إمم اعمتّّمؾ، سم٠من يٙمقن اعمًتثٜمك ُمٜمف ُم٘مّدرًا ويٙمقن آؾمتثٜم ٤مء ُمٕمٜمك ًمف إ

ُمٗمّرهم٤ًم، وقمغم هذا وم٤معمًتثٜمك ُمٜمف ذم أي٦م حمذوف، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف هق اًمتٕمٚمٞمؾ ذم ىمقًمف 

ّٓ ومٙم٠مّٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب وم٢مّٟمف سم٤مـمؾ ش سم٤مًم٤ٌمـمؾ» إذا إ

يم٤من اًم٥ًٌم دم٤مرة قمـ شمراض، ومحٍم شمٕم٤ممم أؾم٤ٌمب ضمقاز إيمؾ سم٤مًمتج٤مرة قمـ شمراض، 

                                                
 .1/115ٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعم (1)

 .6/41ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (5)

 .38/34اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (3)
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وُمـ اًمقاوح أّن اًمٗمًخ ٓ يٙمقن دم٤مرة، وقمغم شم٘مدير يمقٟمف دم٤مرة ومال يٙمقن قمـ شمراض، 

ومال يٙمقن ؾم٤ًٌٌم حمّٚمالً ٕيمؾ ُم٤مل اًمٖمػم، إذ ُمـ اًمقاوح أن اًمثٛمـ ىمٌؾ اًمٗمًخ يم٤من ُم٤مل 

 .(1)شاًمنميٗم٦ماًم٤ٌمئع واعمثٛمـ يم٤من ًمٚمٛمِمؽمي. وهبذا اًمت٘مري٥م ٟمث٧ٌم اًمٚمزوم سم٤مٔي٦م 

 آؾمتثٜم٤مء وإن يم٤من هق اعمتّمؾ: ـ ٕن ُمٕمٜمك أّن إصؾ ذم» وىمد اورد قمٚمٞمف:

ّٓ سمٕمد يمقن اعمخرج داظمالً ذم اعمخرج ُمٜمف،  آؾمتثٜم٤مء هق اإلظمراج، وهق ٓ يٙمقن إ

يم٤مؾمتثٜم٤مء اًمرضمؾ ُمـ اًم٘مقم، سمخالف آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع: وم٢مٟمف ظمالف إصؾ: إذ اعمًتثٜمك 

 ُمـ اًم٘مقم ـ .همػم داظمؾ ذم اعمًتثٜمك ُمٜمف ُمـ أصؾ طمتّك خيرج، يم٤مؾمتثٜم٤مء احلامر 

ؾم٥ٌم ُمـ  وًمٙمـ آؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ ذم اعم٘م٤مم حيت٤مج إمم شم٘مدير مجٚم٦م )سم٠ميِّ 

إؾم٤ٌمب(، ومحؾ يمٚمٛم٦م      قمغم يمقٟمف قمٚم٦م: ًمٞمٙمقن اعمٕمٜمك: ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ

ّٓ أن يٙمقن اًم٥ًٌم دم٤مرة قمـ شمراض،  سمٞمٜمٙمؿ سم٠مي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب وم٢مٟمف سم٤مـمؾ إ

ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب( وًمٞمس ظم٤مرضم٤ًم قمٜمٝم٤م: ًمٕمدم يمقٟمف ُمـ  واًمٗمًخ داظمؾ ذم مجٚم٦م )سم٠ميِّ 

 اًمتج٤مرة قمـ شمراض.

ٙم٤مب اعمج٤مز يٚمزم أطمد وُمع طم٤مضم٦م آؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ إمم احلذف واًمت٘مدير وارشم

أُمريـ: إُم٤م أن يٙمقن اًمرأي٤من ُمتٕم٤مرولم: ًمٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام خم٤مًمٗم٤ًم ًمألصؾ ُمـ ضمٝم٦م، وٓ 

، وقمغم (5)شمرضمٞمح ٕطمدمه٤م ذم اًمٌلم، وإُم٤م أن يٜمٕم٘مد اًمٔمٝمقر ذم آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع

: حل٤مضمتف إمم احلذف واًمت٘مدير اًمت٘مديريـ يٛمتٜمع اؾمتدٓل اعمح٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

 ج٤مز ويمؾ ذًمؽ ظمالف إصؾ.وارشمٙم٤مب اعم

إن ىمٚم٧م: إن اًم٤ٌمء ذم يمٚمٛم٦م     ًمٚمًٌٌٞم٦م؟ 

ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب( طمّتك  ىمٚم٧م: ؾمّٚمٛمٜم٤م، وًمٙمـ أٓ حيت٤مج إمم شم٘مدير مجٚم٦م )سم٠ميِّ 

                                                
 .4/19حم٤مضات ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري  (1)

 .قمغم ُم٤م شم٘مدم ذم يمت٤مب اًمٌٞمع (5)
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يتؿ آؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ؟ وم٢مٟمف ًمق مل شم٘مدر ًمٙم٤من اعمٕمٜمك: ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًم٥ًٌم 

 سم٤مـماًل، ومٞمٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم. اًم٤ٌمـمؾ، واًمتج٤مرة ًمٞم٧ًم ؾم٤ٌٌمً 

وم٢مذن ًمٙمل يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمتّماًل ٓسمد ُمـ شم٘مدير هذه اجلٛمٚم٦م ًمتدظمؾ ومٞمف 

اًمتج٤مرة قمـ شمراض صمّؿ شمًتثٜمك سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ، وهذا اًمت٘مدير قمغم ظمالف إصؾ، 

 .(1)شوم٤مؾمتدًٓمف قمغم اًمٚمزوم ُمٌٜمل قمغم أُمر وم٤مؾمد

 إقمٔمؿقمغم اًمِمٞمخ  ُمدفمٚمفإؿمٙم٤مل آؾمت٤مذ اعمح٘مؼ 

أن آؾمتدٓل يتقىمػ  وًمٙمـ يرد قمغم اًمِمٞمخ: »ُمدفمٚمفىم٤مل آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

قمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٥ًٌم قمغم أن يٙمقن ُمٗم٤مد أي٦م ذم قم٘مد اعمًتثٜمك ُمٜمف هق يمقن اًمٜمٝمل 

اًم٤ٌمـمؾ إرؿم٤مدًا إمم اًمٌٓمالن، وم٤مًمٗمًخ سمدون صمٌقت احلؼ قمروم٤ًم وقمدم ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ ذقم٤ًم 

أن إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م   أصمر ًمف، وًمٙمـ ُمٌٜمك اًمِمٞمخُمـ اًمتٛمٚمؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٕمرذم ومال

همػم جمٕمقًم٦م سمجٕمؾ ُمًت٘مؾ، سمؾ ُمٜمتزقم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، ومال سمد ـ قمغم هذا اعمٌٜمك ـ 

ُمـ محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمٚمٞمػ، وُمدًمقل أي٦م طمٞمٜمئذ هق طمرُم٦م متّٚمؽ أُمقال اًمٜم٤مس 

ي٦م دًمٞمالً قمغم صح٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وُمـ صٖمري٤مشمف اًمتٛمٚمؽ سم٤مًمٗمًخ، وسمٜم٤مء قمغم هذا شمٙمقن أ

ّٓ سم٤معم٘مدور، ومٕمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمًخ  اًمٗمًخ وٟمٗمقذه: ٕن اًمٜمٝمل شمٙمٚمٞمٗمل، وهق ٓ يتٕمٚمؼ إ

 وطمؾ اًمٕم٘مد ومالسمد أن يٙمقن ُم٘مدورًا ومٞم٘مع ٟم٤مومذًا.

وم٢مُم٤م أن يرومع اًمٞمد قمـ ُمٌٜم٤مه ُمـ قمدم ضمٕمؾ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م سم٤مٓؾمت٘مالل، وإُم٤م 

 .(5)شأن يرومٕمٝم٤م قمـ آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م

 ٤مطم٥م اعمرشم٘مٰك شم٘مري٥م ص

قم٘مد اعمًتثٜمك ُمٜمف سمٛمٗمرده٤م ٓ شم٘مدر قمغم اصم٤ٌمت اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع وسمٓمالن اًمٗمًخ 

                                                
 .1/118سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/151سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ إقمٔمؿ، ٟمٕمؿ إذا حل٘متٝم٤م قم٘مد اعمًتثٜمك ُمع ُمالطمٔم٦م إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م شم٘مدران 

 قمغم اصم٤ٌمشم٦م وسمٓمالن اًمٗمًخ.

ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم ٕن اعمًتثٜمك ُمٜمف هق اًم٤ٌمـمؾ دإمؾ آؾمتثٜم٤مء إّن ومرض يمقن » سمت٘مري٥م:

 اًمتج٤مرة قمـ شمراض ًمٞم٧ًم ُمـ أومراد اًم٤ٌمـمؾ سمؾ شم٤ٌميٜمف.

وذم صح٦م آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع اًمراضمع إمم قمدم دظمقل اعمًتثٜمك ذم اعمًتثٜمك ُمٜمف 

ّٓ احلامر»ٟمٔمػم:   سمح٨م.ش ُم٤م ضم٤مء اًم٘مقم إ

ّٓ »وم٘مد يدقمك صحتف اؾمتِمٝم٤مدًا هبذا اعمث٤مل وٟمحقه. ويٚمتزم ومٞمٝم٤م سم٠من:  مل ش إ

راج وم٢مٟمف ممتٜمع ذم هذا اعم٘م٤مم وإٟمام هل ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم ُمٕمٜمك شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك آظم

 ش.ًمٙمـ»آؾمتدراك سمٛمٕمٜمك: 

ّٓ »وًمٙمـ اؾمتِمٙمؾ ومٞمف: سم٠مٟمف ًمق صح اؾمتٕمامل:  ًمّمح أن ش ًمٙمـ»سمٛمٕمٜمك: ش إ

ّٓ قمٛمرو»ي٘م٤مل:  ، ُمع اٟمف همٚمط سم٤مًميورة، شُم٤م ضم٤مء زيد ًمٙمـ قمٛمرو»سمدل: ش ُم٤م ضم٤مء زيد إ

ّٓ »ومٞمٙمِمػ ذًمؽ قمـ أن:  ّٓ ش إ   ذم ُمٕمٜمك آظمراج وآؾمتثٜم٤مء.ٓ شمًتٕمٛمؾ إ

وأُم٤م شمقهؿ يمقن آؾمتثٜم٤مء ومٞمف ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم، ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م آؾمتثٜم٤مء ومٞمف ُمتّمؾ، ومل 

ّٓ »شمًتٕمٛمؾ:  ّٓ ذم ُمٕمٜمك آظمراج، ومٗمل ُمثؾ: ش إ ّٓ مح٤مراً »إ ًمٞمس ش ُم٤م ضم٤مء اًم٘مقم إ

اعمًتثٜمك ُمٜمف هق اًم٘مقم وم٘مط سمؾ اًم٘مقم ُمع شمقاسمٕمف وؿم١موٟمف ُمـ دواب وهمػمه٤م، ومٞمٙمقن 

حلامر ظم٤مرضم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م مم٤م ومرض يمقٟمف ُمًتثٜمك ُمٜمف. ومم٤م يًتِمٝمد قمغم هذا اعمٓمٚم٥م أٟمف ٓ ا

 يّمح أن يراد سم٤محلامر همػم مح٤مر اًم٘مقم.

وإذا صم٧ٌم ُم٤م ذيمر، ومال يٛمٙمـ أن يٗمرض يمقن اعمراد ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ذم أي٦م اًم٤ٌمـمؾ 

سمؾ اًمٕمرذم، ًمٕمدم صح٦م آؾمتثٜم٤مء ُمٜمف. وٓ اًمنمقمل، ًمذًمؽ وًمٕمدم ُمٕمرومتف وشمِمخٞمّمف، 

 طمٙم٤مم وقمدُمٝم٤م.هق يٜمتزع ُمـ صمٌقت إ

وسمتٕمٌػم آظمر: أّن أي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٌٓمالن ذقم٤ًم، ومال ُمٕمٜمك ٕظمذه ذم 

اعمقوقع. ومالسمّد ُمـ ومرض اعمًتثٜمك ُمٜمف ُمٕمٜمك يِمٛمؾ اعمًتثٜمك ذم طمد ٟمٗمًف. ومٞم٘م٤مل: إن 
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ّٓ »اعمراد سم٤مٔي٦م:  اًمتج٤مرة قمـ إٟمف ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٢مٟمف سم٤مـمؾ إ

 ، ومٞمٙمقن ىمقًمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ سمٛمٜمزًم٦م شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ اًمٕم٤مم وسمٞم٤من أن يمؾ وضمف سم٤مـمؾ... .ششمراض

وإذا صم٧ٌم أن اعمراد سم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م هذا اعمٕمٜمك فمٝمرت دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٚمزوم 

سمقوقح، وم٢من اًمٗمًخ يدظمؾ ذم قمٛمقم اعمًتثٜمك ُمٜمف ٕٟمف ًمٞمس دم٤مرة قمـ شمراض، ومٞمحرم 

 .(1)شأيمؾ اعم٤مل سمًٌٌف

هذا اًمت٘مري٥م سمٞم٤من آظمر عم٤م ذيمره اؾمت٤مذ ص٤مطم٥م اعمرشم٘مٰك اًمًٞمّد اخلقئل  ٚمٞمف:يرد قم

 .ىمدس همه٤مومػمد قمٚمٞمف ُم٤م اوردٟم٤مه قمغم اؾمت٤مذه 

 ومذًمٙم٦م اًم٘مقل ذم اعم٘م٤مم

ُمٜم٘مٓمع يٜمٔمر » (3)أّن آؾمتثٜم٤مء ذم آي٦م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (5)ىمد ذيمرٟم٤م ذم أّول اًمٙمت٤مب

اعمتٙمٚمؿ إمم اًمٕم٘مديـ، يٕمٜمل اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف، ومٝمق ُمـ هذه اجلٝم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من، 

 .(4)شوم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صح٦م دم٤مرة وىمٕم٧م قمـ شمراض

قمروم٤ًم وأّن اعمراد سم٤مٕيمؾ اًمتٍموم٤مت اًمتل ي٘مقم هب٤م اعماّلك، واعمراد سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًم٤ٌمـمؾ 

يدظمؾ  سم٤مًمٜمٝمل هق احلٙمؿ اًمقوٕمل أي اًمٗم٤ًمد وطمٞم٨م أّن اًمٗمًخ مل قمٜمد اًمٕم٘مالء واعمراد

ذم قمٜمقان اعمًتثٜمك          ومٞمدظمؾ ذم قمٜمقان اعمًتثٜمك ُمٜمف وهق آيمؾ

سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٞمحٙمؿ سمٗم٤ًمد اًمٗمًخ سمؾ يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم ُمـ اًمٕم٘مد اعمًتثٜمك 

قمغم سمٓمالن  (5)ُمٜمف ُمـ دون آطمتٞم٤مج إمم اعمًتثٜمك ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل سمدًٓم٦م آي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة

 اًمٗمًخ واًم٘مقل سمٚمزوم اًمٌٞمع، واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕم٤ممل.

                                                
 .44و  1/43اخلٞم٤مرات  اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، (1)

 .1/13أراة اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)

 .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (3)

 .1/13أراة اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (4)

 .1/189ؾمقرة اًمٌ٘مرة  (5)
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ّٓ شمٕمّٝمد شمرشمٞم٥م أصم٤مر قمٚمٞمف، ّٕٟمف  إّن شمٕمٝمد إُمر» سمت٘مري٥م: آقمت٤ٌمرّي ٓ أصمر ًمف إ

ُمت٘مّقم هب٤م أو ُمٜمتزع قمٜمٝم٤م قمغم أىمقى اًمقضمٝملم، وُمـ آصم٤مر اعمٚمٙمّٞم٦م قمدم آٟمت٘م٤مل إمم اًمٖمػم 

ُمـ دون شمًٌٞم٥م ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م، ومٙمّؾ ُمٜمٝمام ىمد شمٕمّٝمدا ذًمؽ وُم٘مت٣م وضمقب اًمقوم٤مء: 

ظمالف ُم٤م شمٕمقهد قمٚمٞمف ُمـ قمدم  طمرُم٦م اًمٗمًخ وطمرُم٦م شمرشمٞم٥م إصمر قمٚمٞمف سمٕمده، ّٕٟمف

ّٓ ُمـ سم٤مب  آٟمت٘م٤مل إمم اًمٖمػم سمال شمًٌٞم٥م ُمـ ُم٤مًمٙمف، وٓ ري٥م أّن طمرُم٦م ُم٤م ذيمر ًمٞمس إ

وضمقب اًمقوم٤مء سمتٕمّٝمد يمّؾ ُمٜمٝمام قمغم سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦ّم اعم٤مل ًمّم٤مطمٌف، ومٞمج٥م قمٚمٞمف قمدم اًمٗمًخ 

قمغم  وقمدم اًمتٍّمف سمٕمده ُمـ سم٤مب طمٗمظ اًمتٕمّٝمد قمغم سم٘م٤مئف قمغم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف، وهذا يدّل 

قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وًمٞمس ُمٗم٤مده طمرُم٦م اًمتٍّموم٤مت وطمرُم٦م اًمٗمًخ وًمق ُمع شم٠مصمػم اًمٗمًخ. 

وم٢مّن اًمقوم٤مء اًمقاضم٥م هق قمدم اًمٗمًخ وقمدم اًمتٍّمف ُمـ سم٤مب قمدم طمّمقل اًمٗمًخ ٓ 

إقمّؿ ُمٜمف وُمـ همػمه، وم٢مّن قمدم ضمقاز اًمتٍّمف ذم اعم٤مل سم٤مًمٗمًخ وسمٕمده إذا يم٤من ُم٘مروٟم٤ًم 

 .(1)ششم٠مُمؾشمٕمقهد قمٚمٞمف ُمـ اًمقوم٤مء، وم٤مومٝمؿ و ُمع ٟمٗمقذ اًمٗمًخ همػم ُمرسمقط سمام

اًمٙمالم طمقل هذه أي٦م سمٕمٞمٜمف هق اًمٙمالم طمقل ىمقًمف شمٕم٤ممم  أىمقل:   

   (5) .ومال ٟمّمٞمؾ سمف اًمٌح٨م 

 وًمٙمـ يٛمٙمـ شم٠مئٞمده٤م وشم٠ميمٞمده٤م سمٕمّدة ُمـ اًمرواي٤مت:

ىم٤مل: وضمدٟم٤م ذم يمت٤مب  صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر ُمٜمٝم٤م:

 (3): ... وإذا ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ؾمّٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمدّوهؿ، احلدي٨م.اهللرؾمقل

أّٟمف ىم٤مل ذم صٗم٦م اعمقُمـ: ...  ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مده إمم أُمػماعم١مُمٜملم وُمٜمٝم٤م:

                                                
 .5/57اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  (1)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (5)

 ( وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم يمت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م5/374) 5، ح4/119اًمٙم٤مذم  (3)

 .1، ح7/346



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 118

 (1)ظم٤مًمُص اًمُقّد وصمٞمُؼ اًمٕمٝمد َوذِمُّ اًمٕم٘مد، احلدي٨م.

 : ...ُم٤م ورد سمًٜمد ُمٕمتؼم ذم اًمٕمٝمد إؿمؽم اًمٜمخٕمل قمـ أُمػماعم١مُمٜملم وُمٜمٝم٤م:

٦ًم وَمُحْط قمٝمدك سم٤مًمقوم٤مء وارع  َتُف ُمٜمؽ ِذُمر ًْ ك قُمْ٘مَدًة أو أًمٌَ وإن قَمَ٘مْدَت سمٞمٜمؽ وسملم قمدوِّ

ِذُّمتََؽ سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم واضمٕمؾ ٟمٗمًؽ ضُمٜم٦ًّم دون ُم٤م أقمٓمٞم٧َم وم٢مّٟمف ًمٞمس ُمـ ومرائض اهلل رٌء أؿمّد 

ق أهقائٝمؿ وشَمَِمت٧ُِّم آرائٝمؿ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمقوم٤مء سم٤مًمُٕمُٝمقد وىمد  ًمزم قمٚمٞمف إضمتامقم٤ًم ُمع شمٗمرُّ

ذًمؽ اعمنميمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ دون اعمًٚمٛملم عم٤م اؾْمَتْقسَمُٚمقا ُمـ قمقاىم٥م اًمٖمدر ومال شَمْٖمِدَرنر 

ّٓ ضم٤مهٌؾ ؿم٘مٌل.  ـر قَمدّوك وم٢مّٟمف ٓ داؽمىء قمغم اهلل إ تَِٚم ـر سمٕمٝمدك وٓ خَتْ ًَ تَِؽ وٓ خَتِٞم سمِِذُمر

تَُف أُمٜم٤ًم أوْمَْم٤مُه سملم اًمٕم٤ٌمد سمرمحتف وطمري اًم يًٙمٜمقن إمم َُمٜمََٕمتِِف وىمد ضمٕمؾ اهلل قمٝمَدُه وِذُمر

ّقُز ومٞمف  ٦َم وٓ ظِمَداَع ومٞمف وٓ شَمْٕمِ٘مْد قَمْ٘مدًا دُمَ ًَ ويًتٗمٞمْمقن إمم ضمقاره ومال إْدهَم٤مَل وٓ ُُمَداًَم

ـِ ىمقٍل سمٕمد اًمت٠ميمٞمد واًمتقصمَِ٘م٦ِم. وٓ َيْدقُمقٟمرَؽ وٞمُؼ أُمر، ًَمِزَُمَؽ  ـر قمغم حَلْ اًمٕمٚمؾ وٓ شُمَٕمّقًَم

سمٖمػم احلؼ وم٢مّن صؼمك قمغم وٞمؼ أُمر شمرضمق اٟمِٗمَراضِمِف  ومٞمف قمٝمُد اهلل إمم ـمٚم٥م اٟمِٗم٤ًمظِمفِ 

ـْ هَمْدٍر خَت٤مُف شَمٌَِٕمَتُف وأْن حَتِٞمَط سمؽ ُمـ اهلل وم ٌَتِِف ظَمػْمٌ ُِم َتْ٘مٌُِؾ ومٞمٝم٤م ووَمْْمَؾ قَم٤مىِم ًْ ٦ٌٌَم ٓ شَم ٞمف ـمِْٚم

 (5)دٟمٞم٤مك وٓ آظمرشمؽ، اًمٕمٝمد.

ٓ حيّؾ : »ومم٤ّم ذيمرٟم٤م ئمٝمر وضمف آؾمتدٓل سم٘مقًمف: »إقمٔمؿىم٤مل اًمِمٞمخ 

ّٓ قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمًف  .(3)شُم٤مل اُمرٍئ ُمًٚمٍؿ إ

ىمد سمحثٜم٤م قمـ هذه اًمرواي٦م ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم ودًٓم٦م ذم سمح٨م ُمٚمزُم٤مت  أىمقل:

                                                
 ( وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم يمت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م5/558) 1، ح3/576اًمٙم٤مذم  (1)

 .8، ح7/351

،  7/355: وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم يمت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م53ّن٩م اًمٌالهم٦م، اًمٙمت٤مب  (5)

 .11ح

 .5/51اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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، وأدًم٦م ًمزوُمٝم٤م شمٗمّمٞماًل وىمد ىمٌٚمٜم٤م دًٓمتٝم٤م قمغم ًمزوُمٝم٤م قمغم اًم٘مقل سم٤معمٚمؽ (1)اعمٕم٤مـم٤مة

طمقل دًٓمتٝم٤م،  ىمدس ههؿوأضمٌٜم٤م قمـ إؿمٙم٤مٓت اعمح٘م٘ملم احلٙمٞمؿ واخلقئل وإرديم٤مين 

ومٝمذا احلدي٨م سمٕملم ُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤مك وسمٓمريؼ أومم يدّل قمغم ًمزوم اًمٌٞمع وسمٓمالن اًمٗمًخ 

 ، واهلل اًمٕم٤ممل سم٤مٕطمقال.اإلسمتدائل سمال إؿمٙم٤مل ومراضمع ُم٤م طمررٟم٤مه

 (5): إّن اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ.وهق ىمقًمف

ذم اًمٙمالم قمـ صح٦م اعمٕم٤مـم٤مة وٟمٗمقذه٤م، »ذيمره اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم ُمقاوع صمالصم٦م: 

 وذم اًمٙمالم قمـ ًمزوُمٝم٤م، وذم هذا اعم٘م٤مم.

إمم قمدم دًٓمتٝم٤م قمغم صح٦م اعمٕم٤مـم٤مة. وذه٥م إمم  (3)وىمد ذه٥م ذم اعم٘م٤مم إّول

 (5)دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٚمزوم ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم هذا اعم٘م٤مم. (4)دًٓمتٝم٤م قمغم ًمزوُمٝم٤م ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين.

وىمد يتخٞمؾ اعمٜم٤موم٤مة سملم هذيـ آظمتٞم٤مريـ، ومالسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م ُم٤م ذيمره ذم اعم٘م٤مم 

 إّول صمّؿ ُم٘م٤مرٟمتف سمام يرشمٌط سم٤معم٘م٤مُملم أظمريـ.

ذيمره ذم ُم٘م٤مم ٟمٗمل دًٓم٦م هذه اًمرواي٦م قمغم صح٦م اعمٕم٤مـم٤مة وٟمٗمقذه٤م هق: أن  وم٤مًمذي

اعمٚمحقظ ومٞمف أٟمقاع اًمًٚمٓمٜم٦م، ومٕمٛمقُمف سم٤مقمت٤ٌمره٤م، ومٞمجدي ومٞمام ًمق ؿمؽ ذم صمٌقت ٟمقع ُمـ 

إٟمقاع ًمٚمامًمؽ. أُم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سمثٌقت ٟمقع ُمٜمٝم٤م ذم طم٘مف، يمتٛمٚمٞمؽ ُم٤مًمف ًمٚمٖمػم قمغم طمّد 

أن اًمتٛمٚمٞمؽ هؾ حيّمؾ سمٛمجرد اًمتٕم٤مـمل سمدون  ؾم٤مئر اًمتٍموم٤مت ذم اعم٤مل، ًمٙمـ ؿمؽ ذم

                                                
 .(116-151/)4راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (1)

 (.1/358) 5/575: وٟم٘مؾ قمٜمف ذم سمح٤مرإٟمقار 198، ح1/457قمقازم اًممزم  (5)

 .3/41طمدود  (3)

 .3/86اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .5/51اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 .(1)شًمٗمظ أم يٕمتؼم اًمٚمٗمظ، ومال ٟمٔمر ًمٚمرواي٦م ذم إصم٤ٌمت ذًمؽ

 شم٘مري٥م اؾمتدٓل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ هٜم٤م

سمحدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع وسمٓمالن اًمٗمًخ  (5)اؾمتدّل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

أُمقاًمف، وشمٜمٗمل ُمزامح٦م  أّن اًمرواي٦م شمث٧ٌم اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمامًمؽ قمغم»اإلسمتدائل سمت٘مري٥م: 

اًمٖمػم ًمف، ومال داقز ٕطمد أظمذه ُمـ يده ومتّٚمٙمف ُمـ دون رو٤مه، وإذا سمٜمل قمغم ضمقاز 

ٞمٞمدًا ًمًٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ اعمٓمٚم٘م٦م ٘ماًمٗمًخ ُمـ ـمرف اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمذي اٟمت٘مؾ قمٜمف اعم٤مل يم٤من ذًمؽ شم

 وظمالوم٤ًم ًمٔم٤مهر اًمرواي٦م، وم٤مًمرواي٦م شمدل قمغم قمدم ضمقازه، ومتدل قمغم اًمٚمزوم.

ذم  ُم٦مـ وٟمحقه اًمٕماّل  (3)ذم اًمنمايع ٕؾم٤مس اؾمتدل اعمحّ٘مؼوقمغم هذا ا

ـ قمغم قمدم ضمقاز رضمقع اعم٘مرض ذم ُم٤م أىمروف: إذ ًمق يم٤من ًمٚمٛم٘مرض طمؼ (4)سمٕمض يمتٌف

 .(5)شاًمرضمقع ًمتٜم٤مرم ذًمؽ ُمع ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٘مؽمض قمغم اعم٤مل

ّٓ إذا يم٤مٟم٧م يد اًمٖمػم  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إّن اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمامًمؽ ٓ شمتح٘مؼ إ

 قمٜمف. ُم٘مٓمققم٦م

                                                
 .1/48اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/51اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

اًمث٤مًم٨م: ذم أطمٙم٤مُمف وهل ُم٤ًمئؾ: إومم: اًم٘مرض يٛمٚمؽ سم٤مًم٘مٌض »، ىم٤مل: 5/68ذائع اإلؾمالم  (3)

ٓ سم٤مًمتٍمف: ٕٟمف ومرع اعمٚمؽ، ومال يٙمقن ُمنموـم٤ًم سمف. وهؾ ًمٚمٛم٘مرض اردم٤مقمف؟ ىمٞمؾ: ٟمٕمؿ وًمق يمره 

 ش.اعم٘مؽمض، وىمٞمؾ: ٓ، وهق إؿمٌف، ٕن وم٤مئدة اعمٚمؽ اًمتًٚمط

قمٜمدٟم٤م أن اعمًت٘مرض يٛمٚمؽ سم٤مًم٘مٌض، ومٚمٞمس »: ىم٤مل: 41، ُم٠ًمًم٦م 13/44شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

ًمٚمٛم٘مرض أن يرضمع ومٞمف ُمع سم٘م٤مئف ذم يد اعمًت٘مرض سمح٤مًمف ـ وهق أطمد وضمٝمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـ صٞم٤مٟم٦م 

 ش.عمٚمٙمف، وًمف أن ي١مدي طم٘مف ُمـ ُمقوع آظمر: ٟٓمت٘م٤مل اًمقاضم٥م إمم اًمٌدل ُمـ اعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م

 .1/155سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 شمٗمّمٞمؾ اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم اعم٘م٤مم وإيراده

ُمٚمؽ اًمٗمًخ واإلىمرار ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕملم ومٛمع ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن : »ىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ؽ سم٢مـمالق  ًّ قمغم قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ، ّٕن ش اًمٜم٤مس ُمًّٚمٓمقن»اًمِمّؽ ومٞمف يّمّح اًمتٛم

 اًمٗمًخ يٜم٤مذم قمدم شمًّٚمط همػم اعم٤مًمؽ قمغم ُم٤مل اعم٤مًمؽ.

ّن اًمٗمًخ يتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٘مد، سمٛمٕمٜمك أّن اخلٞم٤مر يٌٓمؾ اًمتٌديؾ اًمقاىمع ُمـ وأُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠م

اًمٕم٤مىمديـ ُمـ دون إرضم٤مقمف اًمٕملم ورضمقع اًمٕملم إّٟمام هق أُمر ىمٝمرّي حيّمؾ سمحّؾ اًمٕم٘مد، 

ؽ سم٤مإلـمالق، ّٕن اًمٗمًخ ٓ يرضمع إمم شمٍّمف همػم  ًّ ومٗمل ُمقرد اًمِمّؽ ٓ يٛمٙمـ اًمتٛم

 ُم٤مًمؽ اًمٕملم ومٞمٝم٤م.

ٞم٤مر ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕملم ومالزُمف أّن ُمـ قمٚمٞمف اخلٞم٤مر ٓ يتٛمّٙمـ وسم٤مجلٛمٚم٦م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اخل

ُمـ اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م، عمٜم٤موم٤مشمف ًمتٕمّٚمؼ طمّؼ اًمٖمػم هب٤م، وٓزُمف أيْم٤ًم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ممّـ مل 

 يٕمٚمؿ صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف.

وأُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّٟمف ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٘مد ومالزُمف ضمقاز شمٍّمف ُمـ قمٚمٞمف اخلٞم٤مر، وقمدم 

ؽ سم٢مـمالق  ًّ  .(1)ششٓمقنٜم٤مس ُمًٚمّ اًم»صّح٦م اًمتٛم

طمدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م يث٧ٌم اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمامًمؽ اًمٗمٕمكم، وإـمالىمف أي  ويرد قمٚمٞمف:

إـمالق احلدي٨م ٓ إـمالق اًمًٚمٓمٜم٦م يًتٗم٤مد ُمٜمف أن يد اًمٖمػم ُم٘مٓمققم٦م ذم يمؾ طملم ُمـ 

إطمٞم٤من وهذا اإلـمالق داري ىمٌؾ اًمٗمًخ اإلسمتدائل ُمـ اعم٤مًمؽ اًم٤ًمسمؼ وسمٕمده وطمٞم٨م 

سمٕمد اًمٗمًخ أيْم٤ًم يمام داري ىمٌؾ اًمٗمًخ ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف سمٓمالن  دمري اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

 اًمٗمًخ اإلسمتدائل وًمزوم اًمٌٞمع.

هذا إذا اؾمتٗمدٟم٤م احلٙمؿ ُمـ طمدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م وإـمالىمف وأُّم٤م إذا اؾمتٗمدٟم٤م احلٙمؿ ُمـ 

اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمقاردة ذم ؾمٚمٓمٜم٦م اعمالك قمغم أُمقاهلؿ طمٞم٨م ٓ إـمالق هلذه اًم٘م٤مقمدة 

                                                
 .3/14اًمٓم٤مًم٥م  ُمٜمٞم٦م (1)
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ّل ومالسمّد ُمـ آظمتّم٤مر قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمٜمٝم٤م وهق ضمري٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م وأّّن٤م دًمٞمؾ ًمٌ

 ىمٌؾ اًمٗمًخ وأُّم٤م سمٕمده ومال.

عمِمٝمقر متًٙم٤ًم اوطمٞم٨م ذهٌٜم٤م إمم ضمؼمان وٕمػ ؾمٜمد طمدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م سمٕمٛمؾ 

سمجري٤من اإلـمالق ذم هذه اعم٘م٤مُم٤مت قمٜمد إصح٤مب ُمع أّن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم هل٤م 

 .قمغم اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملإـمالق ومٞمتؿ آؾمتدٓل واإليراد 

 اخلقئل قمغم آؾمتدٓل اًمًٞمّدإؿمٙم٤مل 

ٓ خيٗمك أّن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد وٓ يٛمٙمـ آقمتامد : »ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اخلقئل

قمٚمٞمٝم٤م يمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمٌٞمع وقمغم شم٘مدير شمًٚمٞمؿ ؾمٜمده٤م ٓ دًٓم٦م هل٤م قمغم اًمٚمزوم ّٕن ُمٕمٜم٤مه٤م 

يمٞمػ ُم٤م ؿم٤مء سم٠ميمٚمف أو سمٞمٕمف أو هٌتف وهمػم أّن اعم٤مًمؽ ُمًّٚمط قمغم ُم٤مًمف وًمف اًمتٍمف ومٞمف 

ذًمؽ مم٤ّم يقضم٥م شمٚمٗمف طمٙماًم أو طم٘مٞم٘م٦م، وًمٞمس ٕطمد ُمٜمٕمف قمـ اًمتٍمف ومٞمف ّٕن اعم٤مًمؽ 

 ًمٞمس حمجقرًا قمٚمٞمف ذم اًمتٍمف سمامًمف.

وقمغم اجلٛمٚم٦م: ومٛم٘مت٣م اًمًٚمٓمٜم٦م أن يتٍمف ذم ُم٤مًمف سمام ؿم٤مء، وٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أّن 

ّٓ ُمـ همػمه ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م ًمف قمغم اعم٤مل وٓ يتٛم ّٙمـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمف سمٌٞمٕمف وٟمحقه، اًمٚمٝمّؿ إ

سم٤مب ُمٗمٝمقم اًمٚم٘م٥م وأّن ُمٗمٝمقم يمقن اعم٤مًمؽ ُمًّٚمٓم٤ًم قمغم ُم٤مًمف قمدم شمًّٚمط اًمٖمػم قمٚمٞمف، 

وًمٙمـ ُمٗمٝمقم اًمٚم٘م٥م ًمٞمس سمحّج٦م، وهذا ٟمٔمػم اًمًٚمٓمٜم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمألب قمغم ُم٤مل وًمده وم٢مّن 

ُمًّٚمٓم٤من وهلام يمالمه٤م صمٌقت ؾمٚمٓمٜم٦م إب قمٚمٞمف ٓ يدل قمغم قمدم ؾمٚمٓمٜم٦م اجلد قمٚمٞمف، سمؾ 

 اًمقٓي٦م قمٚمٞمف.

وسم٤مجلٛمٚم٦م: أّن اًمرواي٦م إٟمام شمٜمٗمل طمجر اعم٤مًمؽ قمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف، وأُّم٤م أّن همػمه 

 ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م ًمف قمٚمٞمف ومال يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م سمقضمف. هذا.

إّن اًمرواي٦م رشّم٧ٌم ؾمٚمٓمٜم٦م يمؾ ُم٤مًمؽ قمغم ُم٤مًمف سمٛم٘مت٣م  :ُمع إُمٙم٤من أن ي٘م٤مل

٦م ّٕٟمف يقضم٥م ظمروج اعم٤مل قمـ يمقٟمف ُم٤مل اًمٖمػم آو٤موم٦م، واًمٗمًخ راومع عمقوقع اًمًٚمٓمٜم

و صػمورشمف ُم٤مل اًمٗم٤مؾمخ، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًمرواي٦م ٓ ٟمٔمر ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م يث٧ٌم ُمقوقع 
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ٟمٗمًٝم٤م أو يٜمٗمٞمف، ّّٕن٤م شمث٧ٌم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومرض حتّ٘مؼ ُمقوققمٝم٤م وهق يمقن اًمٌمء ُم٤مًٓ 

٤مفمرة إمم ذًمؽ يمام ًمِمخص، وأُم٤م أّن هذا اعم٤مل ُم٤مل ًمٚمٗم٤مؾمخ أو ًمٖمػمه ومٚمٞم٧ًم اًمرواي٦م ٟم

هق احل٤مل ذم ؾم٤مئر اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م. وقمٚمٞمف ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وؾمٚمٓمٜم٦م يمؾ 

 .(1)شُم٤مًمؽ قمغم ُم٤مًمف

 ُمٜم٤ّم ضمؼمان وٕمػ ؾمٜمد احلدي٨م سمٕمٛمؾ اعمِمٝمقر. (5)ىمد ُمرّ  ودا٤مب قمٜمف أّوًٓ:

آؾمتدٓل ٓ يٌتٜمل قمغم اًمٚم٘م٥م، وإٟمام قمغم دقمقى اعمالزُم٦م اًمٕمرومٞم٦م ذم » وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ك وسملم ٟمٗمل ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٖمػم: إذ أُمث٤مل هذه اعمقارد سملم اًمدًٓم٦م قمغم اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٛماّل 

 ك ُمع ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٖمػم قمغم اًمٗمًخ وأظمذ اعم٤مل.ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٜم٤مرم اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٛماّل 

ّٓ إذا يم٤مٟم٧م يد اًمٖمػم  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمامًمؽ ٓ شمتح٘مؼ إ

 ُمّر آٟمٗم٤ًم.يمام  .(3)شُم٘مٓمققم٦م قمٜمف

تٛمًؽ سم٢مـمالق طمدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م وضمري٤من اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ىمٌؾ اًمٗمًخ ٟم وصم٤مًمث٤ًم:

 وسمٕمده وٟمحٙمؿ سمٌٓمالن اًمٗمًخ اإلسمتدائل يمام ُمّر آٟمٗم٤ًم ذم اإليراد قمغم اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 وقمٚمٞمف إـمالق اطمدي٨م اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م شمٜمٗمل اًمٗمًخ سمقوقح واهلل اًمٕم٤ممل.



ىمد سمحثٜم٤م طمقل هذه اًمرواي٦م ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم ودًٓم٦م وشمٕمروٜم٤م ًمٙمٚمامت إصح٤مب 

وواوم٘مٜم٤م هٜم٤مك ُمع ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ هٜم٤م ذم أّول  (4)طمقهل٤م ذم أدًم٦م ًمزوم اعمٕم٤مـم٤مة

اخلٞم٤مرات ومٚمذا أن ٟمتٕمرض عم٘م٤مًمتف هٜم٤م وم٘مط وشمٗمّمٞمؾ اًمٌح٨م ُمقيمقل إمم ُم٤م طمّررشمف 
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 هٜم٤مك.

ذم احلدي٨م ُمٓمٚمؼ  ُمـ اًمنمط إّن اعمراد» إقمٔمؿ هٜم٤م: شم٘مري٥م اؾمتدٓل اًمِمٞمخ

ش قمٜمد ذوـمٝمؿ»اًمتٕمٝمد وآًمتزام وًمق اسمتداء ُمـ همػم رسمط سمٕم٘مد آظمر، واعمًتٗم٤مد ُمـ 

قمدم اٟمٗمٙم٤مك اعم١مُمـ قمـ ذـمف وشمٕمٝمده، ومٕم٘مد اًمٌٞمع ذط، وٟمٗمقذ اًمٗمًخ ومٞمف ُمٜم٤مف هلذا 

 .(1)شاًمتٕمّدي قمٜمف آًمتزام اعمًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمٕمٜمدي٦م، ومٞمج٥م اًمقىمقف قمٜمده وحيرم

ومألن اًمنمط  أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمٖمرى:» هذا اًمت٘مري٥م صٖمرًي  قمغماؾمتِمٙمؾ  صمؿّ 

ي آًمتزام ذم أًمٞمس هق قملم آًمتزام واًمتٕمٝمد، سمؾ أظمذ ذم ُمٗمٝمقُمف اًمرسمط سمٌمء آظمر، 

وٛمـ اًمتزم آظمر يمام ئمٝمر ُمـ ُمقارد اؾمتٕمامًمف ُم٤مدة وهٞمئ٦م ـ يمام ذم ُمثؾ: ذيٓم٦م ـ وُمـ 

طمٞم٨م ىم٤مًمقا: اًمنمط هق اًمتزام ذم وٛمـ اًمٌٞمع وٟمحقه، وي١ميده يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم: 

آرشمٙم٤مز اًمٕمرذم: وم٢مٟمف يّمح ؾمٚم٥م اًمنمط قمٜمدهؿ قمـ اًمٌٞمع واًمّمٚمح وٟمحقمه٤م ُمـ 

 آًمتزاُم٤مت آسمتدائٞم٦م.

٧ٌم ومال أىمؾ ُمـ ثوم٢مذا صم٧ٌم هذا اعمٕمٜمك ومال ُمقوقع هلذا اًمدًمٞمؾ ذم اعم٘م٤مم، وإن مل ي

لم واعمرشمٙمز اًمٕم٘مالئل يقضم٤ٌمن اًمِمؽ ذم ُمٗمٝمقم إدا٤مسمف اًمِمؽ، سمٛمٕمٜمك أن يمٚمامت اًمٚمٖمقي

اًمنمط، ومٝمؾ هق ُمٓمٚمؼ آًمتزام أو ظمّمقص آًمتزام اعمرسمقط سم٤مًمتزام آظمر، وُمع اًمِمؽ 

ذم ؾمٕم٦م اعمٗمٝمقم ووٞم٘مف ي٘متٍم قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، ويٙمقن اًمتٛمًؽ سمف ذم اعم٘م٤مم ُمـ 

 .(5)شاعمقوققمٞم٦ماًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م 

أن اًمنمط يِمٛمؾ  سمٕمد شمًٚمٞمؿ» ٞم٦م اًمٙمؼمى أيْم٤ًم:ويمذا يٛمٙمـ اإلؿمٙم٤مل ُمـ ٟم٤مطم

آًمتزام اإلسمتدائل ـ ومألن هم٤مي٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف احلدي٨م هق وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط شمٙمٚمٞمٗم٤ًم: 

اعم١مُمـ قمٜمد : »وم٢من اعم١مُمـ سمٛم٘مت٣م إيامٟمف يٗمل سمنمـمف وٓ يتخٚمػ قمٜمف، يمام ذم ىمقًمف
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ـ هذا مم٤م ٟمحـ ومٞمف، ر ُمـ وضمقب آًمتزام سمام وقمد، وأيث: وم٢مٟمف ٓ يدل قمغم أيمشقمدشمف

أقمٜمل احلٙمؿ اًمقوٕمل سمٕمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ًمق وىمع؟! وٓ ُمالزُم٦م سملم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل 

ُمـ أٟمح٤مء  ٟمحقٍ  سمٚمزوم اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط وسملم احلٙمؿ اًمقوٕمل سمٕمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ سم٠ميِّ 

 اعمالزُم٤مت، ٓ اًمٕم٘مٚمٞم٦م وٓ اًمنمقمٞم٦م وٓ اًمٕمرومٞم٦م.

 .(1)شطمٙمامً وم٤مٓؾمتدٓل هبذا احلدي٨م ؾم٤مىمط ُمقوققم٤ًم و

 ذم سمح٨م أدًم٦م ًمزوم اعمٕم٤مـم٤مة ومال ٟمٕمٞمده٤م. (5)ىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمٙمت٤مب

أن ُم٘مت٣م إـمالق وضمقب اًمٌٞمع سمٕمد آومؽماق هق  آؾمتدٓل هب٤م: شم٘مري٥م»

ّٓ مل يٙمـ واضم٤ًٌم ُمـ  وضمقسمف ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، وُم٘متْم٤مه ٟمٗمل ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وشم٠مصمػمه وإ

 مجٞمع اجلٝم٤مت.

واعمحّ٘مؼ  وأورد قمغم هذا آؾمتدٓل يمؾ ُمـ اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

سمام طم٤مصٚمف: إن هذا اًمقضمقب وضمقب طمٞمثل، سمٛمٕمٜمك أن اًمٌٞمع واضم٥م  آصٗمٝم٤مين

ُمـ طمٞم٨م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ٓ يٗمٞمد ٟمٗمل شم٠مصمػم اًمٗمًخ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م 

 هق وضمقب اًمٌٞمع ُمـ مجٞمع احلٞمثٞم٤مت ٓ ُمـ طمٞمثٞم٦م ظم٤مص٦م.

اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل »واًمِم٤مهد قمغم أن هذا اًمقضمقب طمٞمثل صدر اًمرواي٦م أي 

وم٢مذا اومؽمىم٤م »وم٢مٟمف دال قمغم اخلٞم٤مر ىمٌؾ آومؽماق وهق ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وم٤معمراد ُمـ: ش ٤ميٗمؽمىم

 وضمقسمف ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م أي طمٞمثٞم٦م آضمتامع.ش وضم٥م اًمٌٞمع

ويِمٝمد ًمذًمؽ أيْم٤ًم: أن أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ وهمػممه٤م ٓ شمٕمتؼم خمّمّم٦م هلذا 

٤مت ًمٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ إدًم٦م اًمدًمٞمؾ، وًمق يم٤من وضمقب اًمٌٞمع ذم هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ مجٞمع احلٞمثٞم
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 .4/157راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)
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خمّمّم٦م ًمف، ومٝمذا يم٤مؿمػ قمـ قمدم يمقن هذا اًمقضمقب ُمـ مجٞمع احلٞمثٞم٤مت، وإٟمام هق ُمـ 

 (1)طمٞمثٞم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس وم٘مط.

ذم ش وضم٥م اًمٌٞمع»سمام ُمٚمخّمف: أن ُمدًمقل  وأضم٤مب قمٜمف اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

اًمرواي٦م ًمٞمس هق وضمقب اًمٌٞمع ُمـ طمٞم٨م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، سمؾ هق ُمٓمٚمؼ وٓ دًمٞمؾ قمغم 

ف سمحٞمثٞم٦م ظم٤مص٦م، وم٢من احلٞمثٞم٦م اخل٤مص٦م ىمٞمد حيت٤مج إمم ُم١موٟم٦م زائدة صمٌقشم٤ًم وسمٞم٤من زائد حتّٞمث

إصم٤ٌمشم٤ًم ومه٤م ُمٗم٘مقدان، وُمع قمدم شم٘مٞمُّده سمحٞمثٞم٦م اعمجٚمس شمتحٙمؿ أص٤مًم٦م اإلـمالق، 

ّٓ إذا يم٤من اًمثٛمـ أو اعمٌٞمع  وآًمتزام سم٤مًمتخّمٞمص ٓ وػم ومٞمف، ومٞم٘م٤مل: وضم٥م اًمٌٞمع إ

 (5)ُمٕمٞم٤ًٌم، أو يم٤من ذم اًمٌٞمع همٌـ.

ُمٌتـ قمغم ُمٌٜم٤مه ذم  هذا، وًمٙمـ ُم٤م خيتٚم٩م سم٤مًم٤ٌمل أن يمالم اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين

صدر  إصقل، أقمٜمل ُم٤مٟمٕمٞم٦م اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق: وم٢منّ 

ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  اًمرواي٦م يم٤من ًمٌٞم٤من ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ومٞمٙمقن ىمدرًا ُمتٞم٘مٜم٤ًم ذم

ومال يرد ش وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»ـمالق ذم اًمذيؾ وهق: ذيٚمٝم٤م، ومٞمٛمٜمع ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإل

 اًم٘م٤مئؾ هبذا اعمٌٜمك. اإلؿمٙم٤مل قمغم ُمثؾ اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

 ٟمٕمؿ، ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمده سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ ٓ يرى هذا اعمٌٜمك هق إظمذ سم٤مإلـمالق.

صمّؿ إٟمف ي٠ميت اًم١ًمال ـ قمغم ُمٌٜمك قمدم ُمٜمع اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م ُمـ 

ـمالق ـ هؾ يٜمٕم٘مد اإلـمالق ذم اعم٘م٤مم أو ٓ؟ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل: سم٠مٟمف إذا اٟمٕم٘م٤مد اإل

اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع ُمـ يمؾ ضمٝم٦م ـ أي طمتّك ًمق يم٤من اًمثٛمـ أو اعمثٛمـ ُمٕمٞم٤ًٌم، أو يم٤من اًم٤ٌمئع 

أو اعمِمؽمي ُمٖمٌقٟم٤ًم، أو يم٤من ذم اًمٌٞمع ذط ـ أو ٓ ٟمحرز ذًمؽ، وٓ أىمؾ ُمـ اًمِمؽ ذم 

 ظمٞم٤مر اعمجٚمس؟اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق ذم همػم ٟم٤مطمٞم٦م 

                                                
 .4/44: طم٤مؿمٞم٦م اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين 149طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ًمٚمٛمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين / (1)

 .3/15ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)



 117 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

 وإذا وصؾ إُمر إمم اًمِمؽ ذم اإلـمالق وم٤مٓؾمتدٓل ؾم٤مىمط أيْم٤ًم.

وًمٙمـ اًمذي يٌدو ًمٜم٤م ـ قمغم اًم٘مقل سمٕمدم ُم٤مٟمٕمٞم٦م اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م 

ٞمٜم٤م ومجٚم٦م  وم٤مإلـمالق ُمٜمٍمف ش إذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق ـ : أٟم٤م ًمق ظمٚمِّ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ًمق ذط ش وضم٥م اًمٌٞمع»ـمالق ذم قمـ اًمنموط ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمٛمٕمٜمك قمدم اإل

اعمت٤ٌميٕم٤من اخلٞم٤مر ىمٓمٕم٤ًم، وؾمٞم٠ميت ذم ُمٌح٨م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ أن إصؾ ومٞمٝمام هل 

اًمنموط اًمٕم٘مالئٞم٦م آرشمٙم٤مزي٦م: وم٢من إىمدام اعمتٕم٤مُمٚملم قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٌٜمل قمغم أص٤مًم٦م 

، ومقضمقد اًمٕمٞم٥م ومٞمٝمام اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞم٥م ذم اًمٕمقولم، وقمغم اًمت٤ًموي سمٞمٜمٝمام ذم اعم٤مًمٞم٦م

 أو ذم أطمدمه٤م، وقمدم اًمت٤ًموي ذم اعم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٝمام ختٚمػ قمـ اًمنمط آرشمٙم٤مزي.

وقمٚمٞمف وم٤محلؼ: أن اًمرواي٦م ٓ إـمالق ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمنموط ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء أيم٤مٟم٧م 

ُمٍمطم٤ًم هب٤م أم ُمرشمٙمزة ذم إذه٤من، وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػمه٤م وم٤مإلـمالق شم٤مم، واًمِم٤مهد قمغم 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ًمق يم٤من اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم أو همػم ش وضم٥م اًمٌٞمع»ٓ ؿمٌٝم٦م ذم إـمالق ذًمؽ: أٟمف 

طمٞمقان، وًمق يم٤من وضمقب اًمٌٞمع ُمـ طمٞم٨م ظم٤مص عم٤م يم٤من دًمٞمؾ ظمٞم٤مر احلٞمقان خمّمّم٤ًم ًمف: 

 ًمٕمدم اإلـمالق ُمـ إّول.

وظمالص٦م اًمٙمالم: أٟمف ٓ إـمالق ذم اًمرواي٦م قمغم ُمٌٜمك ُم٤مٟمٕمٞم٦م اًم٘مدر اعمت٘ملم ذم ُم٘م٤مم 

ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق، وأُم٤م قمغم ُمٌٜمك قمدم ُم٤مٟمٕمٞمتف ومال إـمالق ومٞمٝم٤م سم٤مإلو٤موم٦م  اًمتخ٤مـم٥م

خروضمٝم٤م سم٤مًمتخّمٞمص، سمإمم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ واًمنموط، وٓ طم٤مضم٦م إمم آًمتزام 

وأُم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م قمدا ذًمؽ وم٤مإلـمالق حمّٙمؿ، وم٤مٓؾمتدٓل هبذه إظم٤ٌمر قمغم ٟمٗمل 

 .(1)ششم٠مصمػم اًمٗمًخ شم٤مم

ىم٤مل: اًمّمٚمح ضم٤مئز سملم  صحٞمح٦م طمٗمص سمـ اًمٌخؽمي قمـ أيب قمٌداهلل

                                                
 (.133-136/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 (1)اًمٜم٤مس.

ّٓ  وُمرؾمٚم٦م اًمّمدوق قمـ رؾمقل اهلل أّٟمف ىم٤مل: اًمّمٚمح ضم٤مئز سملم اعمًٚمٛملم إ

 (5)صٚمح٤ًم أطمّؾ طمراُم٤ًم أو طمّرم طمالًٓ.

 سمّمدد إقمٓم٤مء ىم٤مقمدة ظمّمقص٤ًم اًمث٤مين ُمٜمٝمام أّٟمفإّن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝمام »سمت٘مري٥م: 

يمّٚمّٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ مجٞمع ُم٤م يت٤ًممل قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من، ؾمقاء يم٤من سمٕمٜمقان اًمّمٚمح أو مل يٙمـ سم٤مًمٕمٜمقان 

اعمذيمقر وًمٙمـ صدق قمٚمٞمف اًمّمٚمح سم٤محلٛمؾ اًمِم٤مئع، سمؾ يدّل قمغم شمٜمٗمٞمذ شمّم٤مًمح يمّؾ ُمـ 

 .(3)شص٤مطمٌل احلّؼ قمغم إدا٤مد اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٥ًٌم ظم٤مّص ٓ يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم قمٜمد همػممه٤م

ًمٙمّؾ شم٤ًممل وشمقاومؼ سملم اعمًٚمٛملم وًمق مل يٙمـ سمٛمٗمٝمقم وسم٤مجلٛمٚم٦م: ُم٘مت٣م ؿمٛمقهلام 

اًمّمٚمح أو ُم٤م يِم٤مهبف ُمـ اًمت٤ًممل واًمتقاومؼ وهمػممه٤م سمؾ يم٤من ُمّمداىم٤ًم ًمٚمّمٚمح واًمت٤ًممل 

واًمتقاومؼ ًمٕمدم اٟم٘مٓم٤مع اعمخ٤مصٛم٦م ذم ُم٤م هق اعمتٞم٘مـ ُمـ صدق اًمٚمٗمظ اًمّمٚمح وطمٞمٜمئذ أّن 

 ن اًمٗمًخ اإلسمتدائل.وحيٙمؿ سمٌٓمال (4)ضمقاز اًمّمٚمح واحلٙمؿ سمٜمٗمقذه يرادف اًمٚمزوم.

قمـ اًمرضمؾ يِمؽمي  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهللظمؼم هذيؾ سمـ صدىم٦م اًمٓمح٤من ىم٤مل: 

اعمت٤مع أو اًمثقب ومٞمٜمٓمٚمؼ سمف إمم ُمٜمزًمف، ومل يٜمٗمذ ؿمٞمئ٤ًم ومٞمٌدو ًمف ومػمّده، هؾ يٜمٌٖمل ذًمؽ ًمف؟ 

ّٓ أن شمٓمٞم٥م ٟمٗمس ص٤مطمٌف  (5).ىم٤مل: ٓ إ

دًٓمتٝم٤م قمغم قمدم ضمقاز اًمٗمًخ اإلسمتدائل وًمزوم اًمٌٞمع واوح٦م وًمٙمـ ذم ؾمٜمده٤م 

ّٓ قمغم اًم٘مقل سمٙمٗم٤مي٦م رواي٦م  ّٓ هذه اًمرواي٦م وأّٟمف جمٝمقل إ وٕمػ هبذيؾ ّٕن ًمٞمس ًمف إ

                                                
 ُمـ أسمقاب يمت٤مب اًمّمٚمح. 3، اًم٤ٌمب 1، ح18/443وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .5، ح18/443وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5/41اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  (3)

 .5/65راضمع اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  (4)

 ُمـ أسمقاب آداب اًمتج٤مرة. 3، اًم٤ٌمب 3، ح17/386وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)



 119 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

ٙم٤من أو اقمت٤ٌمر رواي٤مت صٗمقان سمـ حيٞمك ذم وٛمـ ًأصح٤مب اإلمج٤مع وهق قمٌداهلل سمـ ُم

 يمام سمحثٜم٤م قمٜمٝمام ذم وٛمـ سمحقصمٜم٤م اًمرضم٤مًمٞم٦م. اعمِم٤ميخ اًمثالث ويمالمه٤م قمٜمدي همػم شم٤مم

وأىمقل هٜم٤م ذم شمقوٞمح يمالم اًمِمٞمخ  (1)ىمد سمحثٜم٤م قمٜمف ذم أدًم٦م ًمزوم اعمٕم٤مـم٤مة

 أّن شم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مٓؾمتّمح٤مب يٙمقن سمقضمٝملم: (5)إقمٔمؿ

اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ٟمٗمس اًمٕم٘مد: وم٢من اًمٕم٘مد سمٛمٕمٜمك آًمتزام اعمرسمقط  اًمقضمف إّول:»

سم٤مًمتزام آظمر ـ يم٤مًمتزام يمؾ ُمـ اًمٓمروملم سمتٛمٚمٞمؽ أظمر ذم ىم٤ٌمل اًمٕمقض ذم اًمٌٞمع ُمثاًل، ٓ 

سمٛمٕمٜمك ٟمٗمس اإلدا٤مب واًم٘مٌقل اًمٚمٗمٔمٞملم: وم٢مٟمف أُمر ُمتٍمم ىمد زال ىمٓمٕم٤ًم ـ ىمد حت٘مؼ ي٘مٞمٜم٤ًم 

٤م ومًخ أطمدمه٤م ؿمؽ ذم اٟمحالًمف وارشمٗم٤مقمف سمٛم٘مت٣م اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم اًمٓمروملم، صمّؿ عم

 ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مؤه، أو قمدم اٟمحالًمف.

اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء إصمر: إذ سم٤مًمٌٞمع ـ ُمثالً ـ ىمد حت٘مؼ اًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل  اًمقضمف اًمث٤مين:

وص٤مر اعمٌٞمع ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمٛمِمؽمي، واًمثٛمـ ُمٚمٙم٤ًم ًمٚم٤ٌمئع، وم٢مذا ومًخ أطمدمه٤م ؿمؽ ذم سم٘م٤مء 

 ًمٚمثٛمـ، ومتًتّمح٥م ُمٚمٙمٞمتٝمام.ُمٚمٙمٞم٦م اعمِمؽمي ًمٚمٛمٌٞمع، وُمٚمٙمٞم٦م اًم٤ٌمئع 

ب آؾمتّمح٤مب وإن يم٤من اعمتداول ذم يمٚمامت اًم٘مقم اًمت٘مري٥م  هٙمذا يٛمٙمـ أن ي٘مرر

اًمث٤مين، وًمٙمـ أريم٤من آؾمتّمح٤مب شم٤مُم٦م ذم اعمقوقع ـ أي اًمٕم٘مد ـ يمام هل شم٤مُم٦م ذم 

احلٙمؿ، واؾمتّمح٤مب اعمقوقع شم٤مم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘متيض سمال إؿمٙم٤مل، وإٟمام اإلؿمٙم٤مل ُمـ 

 أُم٤م اؾمتّمح٤مب إصمر ومٗمٞمف إؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝمتل اعم٘متيض واعم٤مٟمع:ٟم٤مطمٞم٦م اعم٤مٟمع، و

أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعم٘متيض وم٤مإلؿمٙم٤مل ُمٌٜم٤مئل: وذًمؽ قمغم ُمٌٜمك ُمـ ٓ داري 

آؾمتّمح٤مب ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م: ًم٘مّمقر أدًمتف قمٜمٝم٤م: ٕن ُمقرد رواي٤مشمف اًمِمٌٝم٤مت 

                                                
 (.116-119/)4راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (1)

 .53و  5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 اخلقاٟم٤ًمرياعمقوققمٞم٦م ومال شمِمٛمؾ اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م، يمام اظمت٤مره اًمًٞمّد ]أمحد[ 

وأورد اإلؿمٙم٤مل سمف قمغم مجٞمع ُمقارد آؾمتّمح٤مب ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف ضم٤مُمع 

 ، وهق ُمًٌقق سمٖمػمه أيْم٤ًم.(1)اعمدارك

 وأُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٤مٟمع وم٤مإلؿمٙم٤مل قمغم ٟمحقيـ:

ٜم٤مئل، أي أن ُمقرد هذا آؾمتّمح٤مب ؿمٌٝم٦م طمٙمٛمٞم٦م وٓ داري ٌُم اًمٜمحق إّول:

ٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م اًمدائٛمٞم٦م سملم اؾمتّمح٤مب اعمجٕمقل آؾمتّمح٤مب ذم اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛم

، ويرضمع اإلؿمٙم٤مل قمغم واؾمتّمح٤مب قمدم اجلٕمؾ، يمام اظمت٤مره اعمح٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

 هذا اعمٌٜمك إمم اعم٤مٟمع ٓ إمم اعم٘متيض.

وشمٗمّمٞمؾ اًمٌح٨م ذم هذيـ اإلؿمٙم٤مًملم ذم حمٚمف ُمـ إصقل، واحلؼ قمٜمدٟم٤م ـ ووم٤مىم٤ًم 

ت احلٙمٛمٞم٦م، وأن اًمرواي٤مت ـ وإن يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمِمٝمقرـ ضمري٤من آؾمتّمح٤مب ذم اًمِمٌٝم٤م

ّٓ أّن٤م شمِمٛمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م أيْم٤ًم: وم٢من  وارده ذم اًمِمٌٝم٤مت اعمقوققمٞم٦م ـ إ

شمِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من ُمتٕمّٚمؼ اًمٞم٘ملم ش ًمٞمس يٜمٌٖمل ًمؽ أن شمٜم٘مض اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ»يمؼمى 

ػم هم (5)ُمقوققم٤ًم وُم٤م إذا يم٤من طمٙماًم، يمام أن اعمٕم٤مرو٦م اًمتل أوم٤مده٤م اًمًّٞمد اخلقئل

 شم٤مُم٦م، يمام ومّّمٚمٜم٤م اًمٌح٨م ذم ذًمؽ ذم ُم٤ٌمطم٨م إصقل ومراضمع.

اعم٤مًمؽ  ُمـ ضمري٤من اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء قمٚم٘م٦م ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٜمحق اًمث٤مين:

إصكم، سمٛمٕمٜمك أن اعم٤مًمؽ إّول يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم اعم٤مل قمٚم٘م٦م ظم٤مص٦م، ومٌٕمد اًمٌٞمع ٟمِمؽ 

ًخ، أو ٓ زاًم٧م سم٤مىمٞم٦م ومٚمف هؾ زاًم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سمٛمجرد اًمٌٞمع ومال طمؼ ًمف ذم اًمٗم

طمؼ اًمٗمًخ؟ وطملم اًمِمؽ ٟمًتّمح٥م سم٘م٤مءه٤م، وهذا آؾمتّمح٤مب طم٤ميمؿ قمغم 

اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اعم٤مًمؽ اًمث٤مين ًمٚمامل: ًمٙمقن اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اًمث٤مين ُم٤ًًٌٌم قمـ 

                                                
 .311و  165، 1/57ُمـ مجٚمتٝم٤م، ضم٤مُمع اعمدارك  (1)

 وُم٤م سمٕمده٤م، اًمتٗمّمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ذم طمجٞم٦م آؾمتّمح٤مب. 3/36ُمّم٤ٌمح إصقل  (5)
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اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء قمٚم٘م٦م اعم٤مًمؽ إّول وزواهل٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وم٢مذا ضمرى إصؾ ذم اًم٥ًٌم اٟمتٗمك 

 ٥ٌم.اًمِمؽ ذم اعمً

ُمثاًل قمٜمدُم٤م شمؿ اًمٌٞمع سملم اعمتٕم٤مُمٚملم اٟمت٘مٚم٧م ُمٚمٙمٞم٦م اعمٌٞمع ًمٚمٛمِمؽمي، ومٚمام ومًخ 

اًم٤ٌمئع اًمٌٞمع ؿمٙمٙمٜم٤م ذم زوال ُمٚمٙمٞم٦م اعمِمؽمي وسم٘م٤مئٝم٤م ومقضمد قمٜمدٟم٤م اؾمتّمح٤مسم٤من: أطمدمه٤م 

اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اًمٕمٚم٘م٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ًمٚم٤ٌمئع: ًمٚمِمؽ ذم زواهل٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سمٕمد اًمٌٞمع سمحٞم٨م يٙمقن 

ٌٞمع إمم ٟمٗمًف سم٤مًمٗمًخ، واًمث٤مين اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اعمِمؽمي: وم٢مٟمف ممٜمققم٤ًم ُمـ إرضم٤مع اعم

سمٕمد حت٘مؼ اًمٌٞمع ص٤مر ُم٤مًمٙم٤ًم، وسمٕمد اًمٗمًخ ٟمِمؽ هؾ زاًم٧م ُمٚمٙمٞمتف قمـ اعم٤مل أو ٓ 

ومٜمًتّمح٥م سم٘م٤مءه٤م، وًمٙمـ هذا اًمِمؽ ذم آؾمتّمح٤مب اًمث٤مين ُم٥ًٌم قمـ اًمِمؽ ذم 

سم٘مل اعم٤مل قمغم ُمٚمٙمٞم٦م سم٘م٤مء وزوال قمٚم٘م٦م اًم٤ٌمئع، وم٢من زاًم٧م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م مل ي١مصمر اًمٗمًخ و

 اعمِمؽمي، وإن مل شمزل أصمرر ومًخف ورضمع اعم٤مل ًمف.

سم٠من قمٚم٘م٦م اعم٤مًمؽ إّول ٓ ختٚمق ُمـ  قمغم اؾمتّمح٤مب اًمٕمٚم٘م٦م: وىمد أورد اًمِمٞمخ

 اطمتامٓت، ويمٚمٝم٤م ٓ يتؿ ومٞمٝم٤م آؾمتّمح٤مب:

إّول: أن يٙمقن اعمراد قمالىم٦م اعمٚمؽ وُم٤م يتٗمرع قمٚمٞمف ُمـ ًمقازم اعمٚمٙمٞم٦م يم٤مًمًٚمٓمٜم٦م 

 اًمتٍموم٤مت، وهذه اًمٕمالىم٦م وُم٤م يتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ىمد زاًم٧م ىمٓمٕم٤ًم سمزوال اعمٚمؽ سم٤مًمٌٞمع. وٟمٗمقذ

اًمث٤مين: أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٕمٚم٘م٦م طمؼ ؾمٚمٓمٜم٦م إقم٤مدة اًمٕملم ذم ُمٚمٙمف، وهذه اًمٕمالىم٦م مل 

شمٙمـ وىم٧م ُمٚمٙمٞمتف ًمٚمٕملم ىمٓمٕم٤ًم: ٓؾمتح٤مًم٦م اضمتامقمٝم٤م ُمع اعمٚمؽ: إذ يًتحٞمؾ أن يٙمقن 

ُمٚمٙمف عمٚمٙمف، وإٟمام هق طمؼ حيدث سمٕمد زوال اعمٚمؽ  ًمٚمامًمؽ طمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم اًمتل هل

 سمدًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف، وم٢من وم٘مد اًمدًمٞمؾ ؿمؽ ذم طمدوصمف، وإصؾ قمدُمف.

اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن اعمراد اًمٕمالىم٦م اًمتل سملم اًم٤ٌميع واعمٌٞمع ُم٤مدام مل يٗمؽمق هق 

واعمِمؽمي قمـ جمٚمس اًمٌٞمع، ومتًتّمح٥م قمٜمد اًمِمؽ، ومٞمٙمقن إصؾ ذم اًمٌٞمع سم٘م٤مء 

 قمٚمٞمٝم٤م:اخلٞم٤مر، ويرد 

 أّوًٓ: أّن٤م أظمص ُمـ اعمدقمك: وذًمؽ ًمقضمٝملم:
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أّوهلام: أن اًمٌح٨م ذم أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٕم٘مد، وهق أقمؿ ُمـ اًمٌٞمع، وظمٞم٤مر 

 اعمجٚمس ظم٤مص سم٤مًمٌٞمع.

 صم٤مٟمٞمٝمام: أن سمٕمض أومراد اًمٌٞمع ٓ ظمٞم٤مر ومٞمف ذم اعمجٚمس.

صم٤مٟمٞم٤ًم: أن اعم٘م٤مم ُمـ ُمقارد اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم          اًمتٛمًؽ ٓ

سم٤مؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اخلٞم٤مر: وذًمؽ ٕن اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمِمٛمقًم٦م ًمٕمٛمقم أي٦م، وىمد ظمرج قمٜمف 

، وسمٕمد آومؽماق ؿمؽ ذم سم٘م٤مء شمٚمؽ شاًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م»زُم٤من اعمجٚمس سمٛم٘مت٣م 

اًمٕمٚم٘م٦م احل٤مصٚم٦م ذم اعمجٚمس وزواهل٤م، أي هؾ اًمٕم٤مم ظمّمص سم٠ميمثر ُمـ زُم٤من اعمجٚمس أو 

 اًمتخّمٞمص اًمزائد، وذم ُمثٚمف يتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم، ٓ ٓ؟ ومٞمٙمقن ُمـ اًمِمؽ ذم

 سم٤مؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص.

صم٤مًمث٤ًم: أن إظم٤ٌمر شمقاشمرت سم٤مٟم٘مٓم٤مع اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق، ومٚمؿ شمٌؼ قمٚم٘م٦م طمتّك 

 شمًتّمح٥م.

وًمٕمٚمف ًمقوقح دومٕمف، وهق:  ]اًمراسمع[: وهٜم٤م حمتٛمؾ آظمر مل يذيمره اًمِمٞمخ

: ٓؾمتح٤مًم٦م اضمتامع طمؼ ومًخ اًمٕم٘مد قمالىم٦م طمؼ ومًخ اًمٕم٘مد، وئمٝمر دومٕمف ُمـ دومع اًمث٤مين

ُمع اعمٚمٙمٞم٦م، أي أٟمف ىمٌؾ اًمٕم٘مد ٓ قم٘مد طمتّك يٙمقن ًمف طمؼ ومًخف، وسمٕمد اًمٕم٘مد يِمؽ ذم 

 طمدوصمف وإصؾ قمدُمف.

 وقمٚمٞمف وم٤مٓؾمتّمح٤مب احل٤ميمؿ اعمتّمقر ؾم٤مىمط.

وم٤مًمٜمتٞمج٦م: أن اؾمتّمح٤مب إصمر وُمٚمٙمٞم٦م اعم٤مًمؽ اًمث٤مين ؾمٚمٞمؿ قمـ اعمٕم٤مرض، ومٞمٙمقن 

 .(1)شًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦مُم٘مت٣م إدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م وإصؾ اًمٕمٛمكم 

                                                
 (.139-143/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ىم٤مل اًمِمٞمخ: اّٟمف ضمٕم٤مًم٦م  ُم٠ًمًم٦م: قم٘مد اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م»ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ: 

 (1)ومٞمٙمقن ضم٤مئزًا ُمـ اًمٓمروملم.

 (5)وىم٤مل اسمـ ادريس: اّٟمف اضم٤مرة ومٞمٙمقن ٓزُم٤ًم ُمـ اًمٓمروملم سمٕمد شمرّدده واوٓمراسمف.

 اًمقضمف إّول.و

 ًمٜم٤م: إصؾ قمدم اًمٚمزوم وسمراءة اًمذُم٦م.

اطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:        (3) .وهذا قم٘مد 

 .(4)شاًمٜمزاعواجلقاب: اعمٜمع ُمـ اًمٕمٛمقم، سمؾ اعمراد اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م، وومٞمف 

إمم أّن قم٘مد  (6)واخلالف (5)ذم اعمًٌقط ُم٠ًمًم٦م: ذه٥م اًمِمٞمخ»وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم: 

 اًمرُمل واًمًٌؼ ُمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة يم٤مجلٕم٤مًم٦م، ٓ ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م يم٤مٓضم٤مرة.

 اًمقضمف إّول.و (7)وىم٤مل اسمـ ادريس: إّٟمف ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م.

 ًمٜم٤م: إصؾ قمدم اًمٚمزوم.

 هق قملم اجلٕم٤مًم٦م.ش ُمـ ؾمٌؼ ومٚمف يمذا»وّٕٟمف ٟمقع ضمٕم٤مًم٦م، وم٤مّن ىمقًمف: 

اطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:        (8). 

                                                
 .5/367اعمًٌقط  (1)

 ش.اٟمف اضم٤مرة»سمدل ش اٟمف ضمٕم٤مًم٦م»وومٞمف:  5/88اًمنائر  (5)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (3)

 .6/55خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .6/311اعمًٌقط  (5)

 ، ـمٌٕم٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من.9، اعم٠ًمًم٦م 3/573اخلالف  (6)

 .3/149اًمنائر  (7)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (8)
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واجلقاب: اًم٘مقل سم٤معمقضم٥م، وم٤مّن اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد هق اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه، وم٤من يم٤من 

ٓزُم٤ًم يم٤من اًمقوم٤مء سمف اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٚمزوم، وان يم٤من ضم٤مئزًا يم٤من اًمقوم٤مء سمف 

ّٓ وضم٥م اًمقوم٤مء  اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه قمغم ؾمٌٞمؾ اجلقاز، وأيْم٤ًم ًمٞمس اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمٕم٘مقد، وإ

ّٓ اًمٕم٘مقد سم٤مًمقديٕم٦م واًمٕم٤مري٦م وهمػممه٤م ُم ـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة، وهق سم٤مـمؾ سم٤مٓمج٤مع، ومٚمؿ يٌؼ إ

 .(1)شوىمع ومٞمفاًمالزُم٦م، واًمٌح٨م 

ذم أن اعم٤ًمسم٘م٦م ٓزم يم٤مٓضم٤مرة، أو  اظمتٚمػ إصح٤مب»وىم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمث٤مين: 

، متًٙم٤ًم سم٤مٕصؾ، وًمقضمقد سمٕمض (3)ومج٤مقم٦م سم٤مًمث٤مين (5)ضم٤مئز يم٤مجلٕم٤مًم٦م، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ

اًمٕم٤مُمؾ وضمقاز اًمٌذل ُمـ آضمٜمٌل. وىم٤مل اسمـ  ظمقاص اجلٕم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ُمثؾ إهب٤مم

: ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (5)، ومج٤مقم٦م سم٤مّٕول(4)ادريس       (6)  وقمٛمقم

 .(7)شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ: »ىمقًمف

واقمؽمض اعمّمٜمػ ذم اعمختٚمػ سم٤مًم٘مقل سمٛمقضم٥م أي٦م، وم٤من اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد اًمٕمٛمؾ 

ّٓ وم٤مجلقاز، وسم٤مًمٜم٘مض سمٜمحق اًمقديٕم٦م  سمٛم٘متْم٤مه قمغم وضمف اًمٚمزوم إن يم٤من ٓزُم٤ًم، وإ

 (8)واًمٕم٤مري٦م ًمق ُاريد اًمٕمٛمقم.

وضمقاسمف: أن اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد هق اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ُمـ دون اًم٘مٞمد اًمذي ذيمره، وم٤من 

اعمٗمٝمقم ًمٖمًف وقمروم٤ًم ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًم٘مقل هق اًمٕمٛمؾ سمٛمدًمقًمف. صمّؿ إٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمقضمقب 

                                                
 .6/555خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .6/311اعمًٌقط  (5)

 واًمّمحٞمح ُم٤م يمتٌٜم٤مه.ش سم٤مّٕول»وًمٙمـ ذم اعمّمدر  (3)

 .376اًمنائر / (4)

 واًمّمحٞمح ُم٤م يمتٌٜم٤مه.ش سم٤مًمث٤مين»وًمٙمـ ذم اعمّمدر  (5)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (6)

 .835، ح3/335: آؾمتٌّم٤مر 1513، ح7/371اًمتٝمذي٥م  (7)

 .484اعمختٚمػ / (8)
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ضمقب اًمقوم٤مء سمف يٜم٤مذم اجلقاز، وأي٦م خمّمقص٦م سمام اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد قمغم وضمف اجلقاز، وم٢من و

 قمدا اجل٤مئز، وم٤من اًمٕم٤مم اعمخّمقص طمج٦م ذم اًم٤ٌمىمل، وإصح اًمٚمزوم.

وإصؾ اًمذي ادقم٤مه اًمِمٞمخ ُمدومقع سمقضمقد اًمٜم٤مىمؾ وهذا قم٘مد سمرأؾمف ومال يٛمتٜمع 

يٙمٗمل ومٞمف آدا٤مب ]اًمٕماّلُم٦م ذم اًم٘مقاقمد[ اظمتّم٤مصف سمٌٕمض اخلقاص، وىمقل اعمّمٜمػ 

إمم اعمراد سمف: سمذل اًمٕمقض ُمـ خمرضمف يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من ُمـ همػم اطمتٞم٤مج وهق اًمٌذل 

 .(1)شىمٌقل

وم٤مًمدًمٞمؾ قمغم قم٘مدّيتف: ذيمر  قمغم يمّؾ طم٤مٍل،»... وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر: 

سمؾ  (3)واًمٗم٤موؾ ذم اعمختٚمػ (5)اًمٜم٤مومع إصح٤مب ًمف ذم ٟمٔمٛمٝم٤م، سمؾ فم٤مهر اعمّمٜمّػ ذم

اعمٗمروهمٞم٦ّم ُمـ ذًمؽ، وأّن اًمؽمّدد إّٟمام هق ذم اًمٚمزوم واجلقاز، وإن يم٤من فم٤مهره  (4)وهمػممه٤م

هٜم٤م شمٗمريع ًمزوُمف وضمقازه قمغم قم٘مدّيتف وقمدُمف، ًمٙمٜمّف ذم همػم حمّٚمف: ضورة يمقن يمّؾ ُمٜمٝمام 

 أقمّؿ ُمـ ذًمؽ.

يمام أّن اًمؽمّدد ذم اجلقاز واًمٚمزوم سمٕمد ومرض قم٘مدّيتف ذم همػم حمّٚمف: ضورة أّن 

٘مد اًمٚمزوم، ًمٕمٛمقم: إصؾ ذم اًمٕم       (5)  وآؾمتّمح٤مب اًمذي ُم٘متْم٤مه

 ذًمؽ أيْم٤ًم وإن مل ٟم٘مؾ سمٕم٘مدّيتف.

اعمراد ُمـ إُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد اًمٕمٛمؾ قمغم ُم٘متْم٤مه وإن »و ُم٤م ذم اعمختٚمػ ُمـ أّن 

ّٓ ًمقضم٥م اًمقوم٤مء سم٤مجل٤مئزة  .(6)شيم٤من ضم٤مئزًا، وًمٞمس اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمٕم٘مقد، وإ

                                                
 .8/355ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (1)

 .161اعمختٍم اًمٜم٤مومع: اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م / (5)

 .6/555خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

، 3/118: واًمٙم٤مؿم٤مين ذم اعمٗم٤مشمٞمح 1/751: واًمًٌزواري ذم اًمٙمٗم٤مي٦م 5/353يم٤معم٘مداد ذم اًمتٜم٘مٞمح  (4)

 .986ُمٗمت٤مح 

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (5)

 شم٘مّدم اعمّمدر آٟمٗم٤ًم. (6)
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اًمٗم٤ًمد: ضورة فمٝمقر إُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٌمء اًمتزاُمف واًمٕمٛمؾ سمف، ٓ واوح 

اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ُمـ ضمقاز أو ًمزوم: وُمـ هٜم٤م يم٤من ـمري٘م٦م إصح٤مب ـ طمّتك هقـ 

ّٓ يم٤من دورًا واوح٤ًم. وظمروج اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة ُمٜمٝم٤م  آؾمتدٓل هب٤م قمغم اًمٚمزوم، وإ

 اًم٤ٌمىمل. (1)ًمألدًّم٦م ـ ٓ يٜم٤مذم سم٘م٤مء طمّجّٞمتٝم٤م ذمـ

وسمذًمؽ يمّٚمف فمٝمر ًمؽ: أّٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم اًمٚمزوم قمغم شم٘مدير قم٘مدّيتف اًمذي ىمد 

 .(5)شاًمت٤ًممل اعمزسمقر...قمروم٧م صمٌقهت٤م ُمـ 

وضمٌف صحٞمٌح ًمت٘مرير ومل ُيٕمٚمؿ »واقمؽمض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمغم اًمٕماّلُم٦م سم٘مقًمف: 

ـٌ ذم ظمّمقص قم٘مد اعم٤ًمسم٘م٦م وؿمٌٝمف مم٤ّم ٓ يتْمّٛمـ متٚمٞمٙم٤ًم أو  قهذا إصؾ. ٟمٕمؿ، ه طمً

 .(3)شاًمٓمروملمشمًٚمٞمٓم٤ًم: ًمٞمٙمقن إصؾ سم٘م٤مء ذًمؽ إصمر وقمدم زواًمف سمدون رو٤م 

 إّن اًمٕم٘مقد قمغم ٟمحقيـ:» :شمقوٞمح اقمؽماض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

اًمٜمحق إّول: ُم٤م يٙمقن أصمره اًمتٛمٚمٞمؽ أو اًمتًٚمٞمط سمٛمجرده، وهق اًمٕم٘مد ذو إصمر 

ز، يم٤مًمٌٞمع واًمّمٚمح.اعمٜم  جر

اًمٜمحق اًمث٤مين: ُم٤م ٓ يٙمقن ًمف أصمر سمٛمجرده، وهق اًمٕم٘مد ذو إصمر اعمٕمٚمرؼ، يمٕم٘مد 

اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م واًمقصٞم٦م ـ سمٜم٤مء قمغم يمقّن٤م قم٘مدًا ـ وم٢من اعمٚمٙمٞم٦م إٟمام شمؽمشم٥م ذم اعم٤ًمسم٘م٦م قمغم 

 اًمًٌؼ، وذم اًمقصٞم٦م قمغم اعمقت.

إصؾ قمدم اًمٚمزوم  : أن ىمقًمف سم٠منُم٦مقمغم اًمٕماّل  وطم٤مصؾ إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ

ًمٞمس صحٞمح٤ًم قمغم إـمالىمف، سمؾ دا٥م اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٕم٘مقد ذات إصمر اعمٜمجز، واًمٕم٘مقد 

ذات إصمر اعمٕمٚمرؼ، وم٢من إصؾ ذم إومم ـ قمٜمد اًمِمؽ سمٕمد اًمٗمًخ ـ اًمٚمزوم: 

 ٓؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء إصمر احل٤مصؾ سمٛمجرد اًمٕم٘مد، ومال شم٠مصمػم ًمٚمٗمًخ.

                                                
 ذم سمٕمض اًمٜمًخ سمدهل٤م: قمغم. (1)

 (.58/553) 59/478اجلقاهر  (5)

 .5/53اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 157 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

ٚمٗمٔمل ـ وهق قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وأُم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م: وم٢من ُم٘مت٣م إصؾ اًم    

     ٓ أٟمف ّٓ صؾ قمٛمٚمٞم٤ًم ذم اًمٌلم طمّتك داري، أي ٓ أصمر أـ وإن يم٤من هق اًمٚمزوم، إ

طمّتك يًتّمح٥م، سمؾ ُم٤م داري هق اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م ص٤مطم٥م اعم٤مل ىمٌؾ حت٘مؼ 

 .(1)شاًمًٌؼ

 ٟم٘مد شمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

وم٢من  سملم اًمٕم٘مقد اعمٜمجز أصمره٤م، واًمٕم٘مقد اعمٕمٚمؼ أصمره٤م: احلّؼ قمدم اًمٗمرق» أىمقل:

ؾ اًمٚمزوم اعمٌتٜمل قمغم آؾمتّمح٤مب داري ومٞمٝمام يمٚمٞمٝمام: إذ ذم يمؾ ُمٜمٝمام يتح٘مؼ صأ

آًمتزام ُمـ اًمٓمروملم سمٛمجرد حت٘مؼ اًمٕم٘مد، وسمدون حت٘مؼ آًمتزام وآقمت٤ٌمر ُمٜمٝمام ٓ يٕم٘مؾ 

تزام وأٟمٗمذ هذا آقمت٤ٌمر، صدق ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مد، واعمٗمروض أن اًمِم٤مرع أُم٣م هذا آًم

ومٕمٜمدُم٤م أوص اعمقيص ىمٌؾ اعمقت سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ سمٕمده ذم اًمقصٞم٦م اًمتٛمٚمٞمٙم٦م، ومٝمق ىمد اقمتؼم 

اعمٚمٙمٞم٦م سمٕمد اعمقت، سمحٞم٨م يٙمقن آقمت٤ٌمر ومٕمٚمٞم٤ًم واعُمْٕمتَؼَمُ اؾمت٘م٤ٌمًمٞم٤ًم، وذم قم٘مد اعم٤ًمسم٘م٦م 

تٕمٚم٘مف ـ وهل اًمتزم اًمٓمروم٤من سمـ )ُمـ ؾمٌؼ ومٚمف يمذا(، وهذا آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد ومٕمكم وًمٙمـ ُم

اعمٚمٙمٞم٦م ـ ُمت٠مظمر قمـ اًمٕم٘مد، وًمق مل يٙمـ هذا آًمتزام سمٕمد اًمًٌؼ ُمقضمقدًا مل يٕم٘مؾ 

اًمتٛمًؽ سمـ       وٓ سم٠مدًم٦م صح٦م اًمقصٞم٦م، وم٢مذن سمٛمجرد اًمقصٞم٦م يٜمدرج ،

 اإليّم٤مء حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:                           (5) ،

وسمٜم٤مء قمغم يمقّن٤م قم٘مدًا يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م         وإٟمام اعمًتّمح٥م هق اقمت٤ٌمر ...

اًمِم٤مرع اًمذي شمٕمٚمؼ سمٕم٘مد اًمقصٞم٦م ىمٌؾ اعمقت، وسمٕم٘مد اعم٤ًمسم٘م٦م ىمٌؾ اًمًٌؼ: وم٢مٟم٤م ٟمِمؽ 

سم٘م٤مء هذا إصمر اًمنمقمل وارشمٗم٤مقمف، سمٕمد ومًخ اعمٚمتِزم واعمتٕمِٝمد ًٓمتزاُمف وشمٕمٝمده ـ ذم ـ

 وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ضمري٤من اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مئف.

                                                
 .1/147سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .181ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (5)
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ومٗمل اًمٕم٘مقد اعمٕمٚمرؼ أصمره٤م قمغم حت٘مؼ رء ٓ شمقضمد اعمٚمٙمٞم٦م وٓ اًمًٚمٓمٜم٦م ىمٌؾ 

حت٘م٘مف، وًمٙمـ اإلُمْم٤مء اًمنمقمل ُمقضمقد ُمـ طمٞم٨م آًمتزام سملم اًمٓمروملم، وقمٜمد اًمِمؽ 

ذم سم٘م٤مئف سمٕمد اًمٗمًخ يًتّمح٥م سم٘م٤مؤه، ومام ٟمحـ ومٞمف ٟمٔمػم اؾمتّمح٤مب قمدم اًمٜمًخ، 

ىمٌؾ حت٘مؼ ُمقوققمٝم٤م ومٞمام ًمق طمّمؾ  وٟمٔمػم آقمت٤ٌمرات اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م

اًمِمؽ ذم سم٘م٤مئٝم٤م، يمام ًمق ؿمؽ ذم سم٘م٤مء طمٙمؿ              

  (1)  ىمٌؾ حت٘مؼ آؾمتٓم٤مقم٦م، وم٢مٟمف داري اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء احلٙمؿ، وهٜم٤م أيْم٤ًم ذم

 أسمقاب اًمٕم٘مقد يًتّمح٥م سم٘م٤مء اقمت٤ٌمر اًمِم٤مرع وإُمْم٤مئف.

واحل٤مصؾ: أن اًمٕم٘مقد ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ ؾمقاء أيم٤من أصمره٤م ُمٜمجزًا يم٤مًمٌٞمع أم يم٤من ُمٕمٚم٘م٤ًم 

يم٤مًمًٌؼ واًمقصٞم٦م ـ داري ومٞمٝم٤م أصؾ اًمٚمزوم اعمًتٜمد ًمٚمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

         ٓوًمألصؾ اًمٕمٛمكم وهق اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء إُمْم٤مء اًمِم٤مرع وإٟمٗم٤مذه، و ،

 .أوم٤مده اًمِمٞمخجم٤مل ًمٚمتٗمّمٞمؾ اًمذي 

 هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم أصؾ اًمٚمزوم ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م.

 وٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م:

ـ إن إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اًمٚمزوم سمٛم٘مت٣م إدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞمف وإصؾ اًمٕمٛمكم، أي 1

 آؾمتّمح٤مب، ومال أصمر ًمٚمٗمًخ طملم اًمِمؽ.

ـ إن أص٤مًم٦م اًمٚمزوم دمري ـ طم٤مل اًمِمؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ وقمدُمف ـ ذم ُمٓمٚمؼ 5

 د، ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ذات إصمر اعمٜمجز وذات إصمر اعمٕمٚمؼ.اًمٕم٘مق

ـ إن آؾمتّمح٤مب ـ قمٜمدٟم٤م ـ داري ذم اًمٕم٘مد ٟمٗمًف، وذم إصمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف 3

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ومٞمف إصمر اًمٗمٕمكم، وأُم٤م ُم٤م ٓ أصمر ًمف سم٤مًمٗمٕمؾ ومٞمجري آؾمتّمح٤مب ذم 

                                                
 .97ؾمقرة آل قمٛمران / (1)
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 .(1)شٟمٗم٤مذهاًمٕم٘مد وذم إُمْم٤مء اًمِم٤مرع وإ

أُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م سم٠من وىمع اًمٕم٘مد ودار أُمره سملم اًمٕم٘مد اعمٕمٚمقم »

اجلقاز واًمٕم٘مد اعمٕمٚمقم اًمٚمزوم ومام هق ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة؟ وُمث٤مهل٤م ًمق ؿمؽ ذم اهل٦ٌم اًمقاىمٕم٦م 

هؾ وىمٕم٧م سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م ومتٙمقن صدىم٦م ومتٚمزم، أو مل شم٘مع يمذًمؽ ومتٙمقن ضم٤مئزة، أو شمردد 

 لم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم ومٞمٙمقن ٓزُم٤ًم وسملم يمقٟمف ه٦ٌم ومٞمٙمقن ضم٤مئزًا.اًمٕم٘مد اًمقاىمع سم

 ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ]شمقوٞمح[ رأي اًمِمٞمخ ]إقمٔمؿ[

]سمتقوٞمح ُمٜم٤ّم[: سم٠مٟمف إن ىمٚمٜم٤م سمجقاز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمٗمرد اعمردد  ىم٤مل اًمِمٞمخ

سمٞمٜمف وسملم اخل٤مص ـ أي ذم اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م ًمٚمٛمخّمص يمام يتٛمًؽ سمف ذم اًمِمٌٝم٦م 

ـ وم٤معمرضمع ذم اعمِمٙمقك (5)ٞم٦م ًمفاعمٗمٝمقُم         وحيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٚمزوم، يمام ًمق

شمرّدد اًمٕم٘مد اًمقاىمع سملم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم ومٞمٙمقن داظمالً ذم أي٦م وسملم يمقٟمف ه٦ٌم ومٞمٙمقن ظم٤مرضم٤ًم 

قمٜمٝم٤م وداظمالً ذم اعمخّمص، ومٛم٘مت٣م ضمقاز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٚمزوم وقمدم 

 ظمروضمف ُمـ حت٧م اًمٕم٤مم.

وإن مل ٟم٘مؾ هبذا اعمٌٜمك ومال جم٤مل ًمألصؾ اًمٚمٗمٔمل: ومػمضمع إمم إصؾ اًمٕمٛمكم، وم٢من 

وضمد أصؾ ُمقوققمل ذم اعم٘م٤مم ضمرى وٟمٗمك اًمِمؽ ذم احلٙمؿ وإصمر شمٕمٌدًا، وٓ ُمقوقع 

د اًمقاىمع سملم يمقٟمف ه٦ٌم أو صدىم٦م: وم٢من  طمٞمٜمئذ جلري٤من إصؾ ذم احلٙمؿ وإصمر، يمام ًمق شمردر

اعمج٤مين وًمٙمـ يِمؽمط ذم اًمّمدىم٦م أُمر زائد وهق ىمّمد يمٚمٞمٝمام يِمؽميم٤من ذم اًمتٛمٚمٞمؽ 

اًم٘مرسم٦م، وم٠مصؾ اًمتٛمٚمٞمؽ اعمج٤مين حمرز، وًمٙمـ وىمع اًمِمؽ ذم حت٘مؼ ىمّمد اًم٘مرسم٦م وقمدُمف، 

                                                
 .149و  1/148سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم 551وهق حمّؾ اخلالف سملم إقمالم يمام طمّرر ذم إُصقل، راضمع يمٗم٤مي٦م إصقل / (5)

 .آل اًمٌٞم٧م
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وسمام أٟمف أُمر طم٤مدث وم٤مٕصؾ قمدم حت٘م٘مف، ومٞمحرز سمؼميم٦م هذا إصؾ أن اًمقاىمع ه٦ٌم 

 ومٞمٙمقن ضم٤مئزًا.

د اًمقاىمع سملم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم ٓزُم٤ًم  وسمٞمٕم٤ًم ضم٤مئزًا: وم٢من ُمرضمع اًمِمؽ ويمذا ومٞمام ًمق شمردر

طمٞمٜمئذ إمم اًمِمؽ ذم اؿمؽماط اخلٞم٤مر ذم اًمٌٞمع وقمدُمف، وإصؾ قمدم آؿمؽماط، ومٞمحرز 

 سمؼميم٦م هذا آؾمتّمح٤مب يمقن اًمٌٞمع اًمقاىمع ٓزُم٤ًم.

وإن مل يقضمد أصؾ ُمقوققمل يٕملّم اًمٚمزوم أو اجلقاز وم٤معمرضمع اؾمتّمح٤مب إصمر 

د اًمٕم٘مد اًمقاىمع سملم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم أو احل٤مصؾ ُمـ اًمٕم٘مد، وُم٘متْم٤مه اًمٚمزوم أيْم٤ًم،  يمام ًمق شمردر

ه٦ٌم، وومًخ اعمقضم٥م، وم٢من يم٤من ه٦ٌم وم٘مد اٟمحؾ، وإن يم٤من سمٞمٕم٤ًم ومٝمق ٓ زال ىم٤مئاًم، وٓ 

 أصؾ ُمقوققمٞم٤ًم يٕملمِّ أطمدمه٤م، ومٞمجري اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مسمؾ.

وًمٙمـ هذا آؾمتّمح٤مب ـ أقمٜمل اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م ـ إٟمام يٜمٗمع ذم إصم٤ٌمت 

ًمٚمزوم، ومال حيٙمؿ ـ سمٛم٘متْم٤مه ـ سمزوال اعمٚمٙمٞم٦م ًمق ومًخ اعمقضم٥م ُمثاًل، وأُم٤م شمٕمٞملم صٗم٦م ا

اًمٕم٘مد اًمالزم طمتّك يؽمشم٥م قمٚمٞمف ؾم٤مئر آصم٤مر اًمٕم٘مد اًمالزم ـ يمام إذا أريد شمٕمٞملم اًمٌٞمع قمٜمد 

اًمِمؽ ومٞمف وذم اهل٦ٌم طمتّك يؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مر اًمٌٞمع ـ ومال، سمؾ يرضمع ذم أصم٤مر اخل٤مص٦م إمم 

تٚمؽ أصم٤مر، وم٢مذا ؿمؽ ذم اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م سم٤مًمٕمقض: ـ ُمـ طمٞم٨م إن يم٤من إصقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًم

اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم اؿمتٖمٚم٧م ذُمتف سم٤مًمٕمقض، وإن يم٤من ه٦ٌم مل شمِمتٖمؾ سمف ـ طمٙمؿ سم٤مًمؼماءة اًمتل هل 

 ُمـ آصم٤مر اهل٦ٌم.

وإذ ؿمؽ ذم اًمْمامن ـ يمام ًمق دار إُمر سملم اهل٦ٌم واًمٌٞمع اًمٗم٤مؾمد، وم٢من يم٤من اًمقاىمع 

، وإن يم٤من سمٞمٕم٤ًم وم٤مؾمدًا ًمزُمف اًمْمامن ـ ومٝمٜم٤م إن ىمٚمٜم٤م سمجقاز ه٦ٌم مل يٙمـ قمٚمٞمف وامن اًمٕملم

إن يم٤مٟم٧م هل ش قمغم اًمٞمد»اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م طمٙمؿ سم٤مًمْمامن: ًمٕمٛمقم 

اعمًتٜمد ذم وامن اًمٕم٘مقد اًمٗم٤مؾمدة، وإن مل ٟم٘مؾ سمجقازه وم٤مٕصؾ اًمؼماءة ُمـ اًمْمامن أو 

 اؾمتّمح٤مب قمدم اؿمتٖم٤مل ذُمتف سمف.

ًمق مل يٙمـ ُمًتٜمد اًمْمامن ىم٤مقمدة )قمغم اًمٞمد(، سمؾ يم٤من اعمًتٜمد  ويمذا إصؾ اًمؼماءة
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ىم٤مقمدة اإلىمدام، سمحٞم٨م دا٥م اًمْمامن ذم يمؾ ُمقرد ي٘مدم ومٞمف قمٚمٞمف: وذًمؽ ًمٚمِمؽ ذم 

اإلىمدام قمغم اًمْمامن وقمدُمف، سمٛمٕمٜمك أٟمف إن يم٤من ه٦ٌم ومٚمؿ ي٘مدم أظمذ قمغم اًمْمامن، وإن 

ف قمٚمٞمف، واًمٜمتٞمج٦م سمراءة ذُمتف يم٤من سمٞمٕم٤ًم أىمدم قمٚمٞمف، وقمٜمد اًمِمؽ يٙمقن إصؾ قمدم إىمداُم

 (1)ُمٜمف.

 .(5)شذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م هذا سمٞم٤من عم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ ]إقمٔمؿ[

 ٟم٘مد رأي اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم سمٕمض آراء اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم اعم٘م٤مم:

ُم٤م ذيمره ذم شمٕمٞملم يمقن اًمٕم٘مد اًمقاىمع ه٦ٌم أو صدىم٦م ُمـ إضمراء أص٤مًم٦م » إول:

 قمدم ىمّمد اًم٘مرسم٦م ًمٜمٗمل يمقٟمف صدىم٦م وإصم٤ٌمت يمقٟمف ه٦ٌم، وم٢مٟمف وىمع ُمقرد اًمٜم٘مض وآسمرام.

 وحت٘مٞمؼ احل٤مل ومٞمف: أن اهل٦ٌم واًمّمدىم٦م:

إّنام قمٜمقاٟم٤من ًمقاىمٕملم صمٌقشمٞملم، ومٙمؾ ُمٜمٝمام أُمر صمٌقيت واىمٕم٤ًم يٛمت٤مز قمـ  شم٤مرة ي٘م٤مل:

ظمر سمح٘مٞم٘متف، ومال يث٧ٌم سم٤مٕصؾ اعمزسمقر يمقن اًمقاىمع صدىم٦م، سمؾ يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام أ

 ُمِمٙمقك احلدوث واًمتح٘مؼ، يمام ٓ خيٗمك.

إن اًمّمدىم٦م واهل٦ٌم يمؾ ُمٜمٝمام طم٘مٞم٘متف اًمتٛمٚمٞمؽ، ًمٙمـ خيتٚمٗم٤من ذم  وأظمرى ي٘م٤مل:

أظمذ ظمّمقصٞم٦م ومٞمف شمقضم٥م شم٤ٌميٜمٝمام، وم٤مهل٦ٌم قم٤ٌمرة قمـ اًمتٛمٚمٞمؽ اخل٤مص وهق اًمتٛمٚمٞمؽ ٓ 

ًم٘مرسم٦م. واًمّمدىم٦م قم٤ٌمرة قمـ اًمتٛمٚمٞمؽ سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م. وم٠مص٤مًم٦م قمدم ىمّمد اًم٘مرسم٦م ٓ سم٘مّمد ا

ّٓ سمٜمحق إصؾ اعمث٧ٌم، ٕن ٟمٗمل أطمد اًمتٛمٚمٞمٙملم  شمث٧ٌم حت٘مؼ اًمتٛمٚمٞمؽ ٓ سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م إ

ّٓ سم٤معمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م.  اخل٤مصلم ُمع دوران إُمر سمٞمٜمٝمام ٓ يث٧ٌم اًمتٛمٚمٞمؽ اخل٤مص أظمر إ

ٚمٞمؽ يًٛمك ه٦ٌم وىمد اؾمتثٜمل ُمٜمف اًمتٛمٚمٞمؽ سم٘مّمد إن ُمٓمٚمؼ اًمتٛم وصم٤مًمث٦م ي٘م٤مل:

                                                
 .5/54اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.151-155/)1سمٖمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)
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اًم٘مرسم٦م ومًٛمل صدىم٦م ويم٤من ٓزُم٤ًم. وم٠مص٤مًم٦م قمدم حت٘مؼ ىمّمد اًم٘مرسم٦م يٌتٜمل ضمري٤مّن٤م قمغم 

آًمتزام سمجري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم، وم٢من اعمقرد ُمـ ُمقارده، إذ قمروم٧م أن ًمديٜم٤م 

اًم٘مرسم٦م  قم٤مم يتٙمٗمؾ سمٞم٤من ضمقاز ُمٓمٚمؼ اًمتٛمٚمٞمؽ سمال قمقض ظمرج ُمٜمف اًمتٛمٚمٞمؽ ُمع ىمّمد

اعمًٛمك سم٤مًمّمدىم٦م، ومٛمع اًمِمؽ ذم يمقن اًمٗمرد اًمقاىمع ُمـ أومراد اخل٤مص وقمدُمف، وم٤من ىمٞمؾ 

سمجري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم ذم إصم٤ٌمت طمٙمؿ اًمٕم٤مم ضمرت أص٤مًم٦م قمدم حت٘مؼ ىمّمد 

ّٓ ومال.  اًم٘مرسم٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اجلقاز، وإ

ن اهل٦ٌم واًمّمدىم٦م ُمـ ضمري٤من إصؾ اعمزسمقر يٌتٜمل قمغم يمق ومام ذيمره اًمِمٞمخ

 سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م وضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٕمدم إززم. ومتدسمر.

ُم٤م ذيمره ذم أن ُم٘مت٣م إصؾ اًمٕمٛمكم ومٞمام إذا ؿمؽ ذم يمقن اًمٕم٘مد اًمقاىمع  ]اًمث٤مين[:

هق اًمؼماءة قمـ اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م سم٤مًمٕمقض، وم٢مٟمف ىمد يتقىمػ ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م وضمقد  أو ه٦ٌمً  سمٞمٕم٤مً 

ض ًمق يم٤من سمٞمٕم٤ًم، أو سمحرُم٦م شمٍمومف ذم اًمٕملم سمٕمد اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم إُم٤م سم٤مؿمتٖم٤مل ذُمتف سم٤مًمٕمق

اًمرضمقع ًمق يم٤من ه٦ٌم. وُم٘مت٣م هذا اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم شم٤ًمىمط إصٚملم اجل٤مريلم ذم ـمرومٞمف، 

، يمام ٓ داري اؾمتّمح٤مب اعمٚمٙمٞم٦م سمٕمد (1)ومال داري أصؾ قمدم اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م سم٤مًمٕمقض

 اًمٗمًخ عمٜم٤موم٤مهت٤م ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.

زم شمدرداٞملم، عم٤م شم٘مرر ذم حمٚمف ُمـ ُمٜمجزي٦م اًمٕمٚمؿ وٓ يي يمقن ـمرذم اًمٕمٚمؿ اإلمج٤م

ـ ذائط ُمٜمجزيتف اًمٕمٚمؿ سمحّمقل اًمٖمرض اعمٕمٚمؼ قمٚمٞمف ُماعمتٕمٚمؼ سم٠مُمريـ شمدرداٞملم. ٟمٕمؿ 

اًمٓمرف أظمر اعمت٠مظمر أُم٤م ُمع قمدم اًمٕمٚمؿ سمف ومال يتٜمجز، إذا ٓ يٙمقن قمٚماًم سمتٙمٚمٞمػ ومٕمكم 

م اًمٕمٚمؿ سمحّمقل قمغم يمؾ شم٘مدير سمٕمد اًمِمؽ سمٗمٕمٚمٞم٦م احلٙمؿ ذم اًمٓمرف أظمر ًمٕمد

 ُمقوققمف.

                                                
واًمّمحٞمح أن إصؾ اجل٤مري هٜم٤م قمغم شم٘مديره هق اؾمتّمح٤مب قمدم اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م سم٤مًمٕمقض ٓ  (1)

 اًمؼماءة ُمع أن ذم ضمري٤من اًمؼماءة ذم إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م أصؾ اًمؼماءة إذ آؾمتّمح٤مب ُم٘مدم قمغم

 شم٠مُماًل.
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ّٓ ومال  ومٗمٞمام ٟمحـ ومٞمف ٓسمّد ذم ُمٜمجزي٦م اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم ُمـ اًمٕمٚمؿ سمتح٘مؼ اًمرضمقع وإ

يٙمقن ُمٜمجزًا، إذ ٓ يٕمٚمؿ سمٗمٕمٚمٞم٦م طمرُم٦م اًمتٍمف ذم طم٘مف ذم فمرومٝم٤م اعمٗمروض، إذ ٓ قمٚمؿ 

سمتح٘مٞمؼ ُمقوققمٝم٤م. هذا إذا ومرض يمقن اًمٕمٚمؿ اعمٗمروض ومٞمام ىمٌؾ اًمٗمًخ يمل يٙمقن قمٚماًم 

٘م٤ًم سم٠مُمريـ شمدرداٞملم، أُم٤م إذا ومرض يمقن اًمٕمٚمؿ ومٞمام سمٕمد اًمٗمًخ سم٠مّن ي٘م٤مل: إٟمف سمٕمد ُمتٕمٚم

اًمٗمًخ يٕمٚمؿ إمج٤مًٓ إُم٤م سم٤مؿمتٖم٤مل ذُمتف سم٤مًمٕمقض أو سمحرُم٦م شمٍمومف ذم اعم٤مل، ومٝمق قمٚمؿ 

 ُمٜمجز سمال يمالم وٓ إؿمٙم٤مل.

ُم٠ًمًم٦م اًمْمامن ُمع وم٤ًمد اًمٕم٘مد، وم٢من اعمرضمع ومٞمٝم٤م هق اًمؼماءة أو  ]اًمث٤مًم٨م[:

اؾمتّمح٤مب قمدم اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م ًمٕمدم آًمتزام سمجقاز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمِمٌٝم٦م 

 .(5)ش(1)شقمغم اًمٞمد ُم٤م أظمذت طمتّك شم١مدي»اعمّمداىمٞم٦م ًمٙمل يتٛمًؽ سمحدي٨م: 

 اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل واًمّمقر اًمثامٟمٞم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م

ٕمرض ذم اعم٘م٤مم ًمٕمدة صقر، ٟم٤مىمش ذم سمٕمْمٝم٤م شم (3)حّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملصمّؿ إّن اعم»

 ، وُمـ اعمٝمؿ اًمتٕمرض هل٤م وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىم٤مل:اًمِمٞمخ

إذا اؿمتٌف اًمٕم٘مد اًمّم٤مدر سملم اًمٌٞمع واهل٦ٌم، أو اإلضم٤مرة واًمٕم٤مريف، أو اًم٘مرض 

واًمقديٕم٦م ومٝمٜم٤م صقر: ٕن آؿمت٤ٌمه شم٤مرة يٙمقن ُمع سم٘م٤مء اًمٕملم، وأظمرى ُمع شمٚمٗمٝم٤م، وقمغم 

اًمت٘مديريـ، شم٤مرة ُمع صح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م، وأظمرى ُمع وم٤ًمده٤م، وقمغم اًمت٘م٤مدير، شم٤مرة يٙمقن ذم 

ىمدان ُمتٜم٤مزقملم، ومٝمٜم٤مك ُمدع وُمٜمٙمر، وأظمرى ٓ يٙمقن ذم ُم٘م٤مم اعمراومٕم٦م يم٠من يٙمقن اعمتٕم٤م

ُم٘م٤مم اعمراومٕم٦م يم٠من يٙمقن اًمٜمزاع سملم وارصمٞمٝمام ممـ مل يٕمٚمٛمقا سمام وىمع، أو سملم أطمد 

صدر، ومال يقضمد هٜم٤م ُمدع، أو ُمدع آظمر: ٕن اعمتٕم٤مىمديـ ووارث أظمر ممـ ٓ يٕمٚمؿ سمام 

                                                
 ، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم داراعمٕمروم٦م، سمػموت.6/95اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (1)

 .64و  1/63اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 (.18-51/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (3)
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 اعمدقمل ُمـ يٕمٚمؿ، وم٤مًمّمقر صمامن.

 اعمٕم٤مُمٚم٦م ]أ[ صقر سم٘م٤مء اًمٕملم وصح٦م

 أُم٤م صقر سم٘م٤مء اًمٕملم وصح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ومٝمل:

 ـ اًمّمقرة إومم: أن يٙمقن آؿمت٤ٌمه ذم همػم ُمقرد اعمراومٕم٦م1

أن شمٙمقن اًمٕملم ُمقضمقدة، وٓقم٘مد صحٞمح٤ًم، سمال ُمراومٕم٦م ذم اًمٌلم، وشمردد اًمقاىمع 

سملم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم أو ه٦ٌم، ومٝمٜم٤م ـ سمٕمد اًمٗمًخ ـ داري اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م: ٓطمتامل أن 

ٙمقن اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم ومٚمؿ ي١مصمر اًمٗمًخ ذم رضمقع اعم٤مل عم٤مًمٙمف إّول، وإصؾ ـ قمٜمد اًمِمؽ ي

ذم سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اعم٤مل وارشمٗم٤مقمٝم٤م ـ سم٘م٤مؤه٤م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يِمؽ ُمـ سمٞمده اًمٕملم ذم 

ّٓ أن هذا إصؾ ٓ يٗمٞمده:  اؿمتٖم٤مل ذُمتف سم٤مًمٕمقض، وُم٘مت٣م إصؾ سمراءة ذُمتف ُمٜمف، إ

ًمٓمرف إظمر ـ إُم٤م سمقضمقب رد اًمٕملم قمٚمٞمف إن يم٤من اًمقاىمع ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ـ سمٕمد ومًخ ا

 ه٦ٌم، أو سمقضمقب إقمٓم٤مئف اًمٕمقض إن يم٤من اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إُم٤م أن يٙمقن اًمقاىمع ه٦ٌم وم٤مؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م سمٕمد اًمٗمًخ 

سم٤مـمؾ، وإُم٤م أن يٙمقن سمٞمٕم٤ًم ومؼماءة اًمذُم٦م ُمـ اًمٕمقض ؾم٤مىمٓم٦م، ومٞمٚمزم ُمـ ضمري٤مّنام ُمٕم٤ًم 

ُمـ اىمتْم٤مء اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء إصمر اًمٚمزوم ذم  ٘مٓمٕمٞم٦م، ومام أوم٤مده اًمِمٞمخاعمخ٤مًمٗم٦م اًم

اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م همػم شم٤مم، ودا٥م اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام: إذ يمام أٟمف دا٥م قمٚمٞمف رد اًمٕملم أو 

 .(1)ش، وم٤مًمٓمرف يٕمٚمؿ سمٕمدم اؾمتح٘م٤مىمف إُم٤م اًمٕملم أو اًمٕمقضضاًمٕمق

ذم هذه اًمّمقرة ٓ ٟمحت٤مج إمم اًمتّم٤مًمح وٓ إمم اًم٘مرقم٦م ّٕن اًمٕملم ُمقضمقدة  أىمقل:

وإن يم٤من اًمٕم٘مد ه٦ًٌم يّمح ًمٚمامًمؽ إصكم اؾمؽمداده٤م وإن يم٤من سمٞمٕم٤ًم ُمع قمدم أداء 

اًمٕمقض يّمح ًمف ومًخ اًمٕم٘مد واؾمؽمداد اًمٕملم، ومحٞمٜمئذ شمرضمع اًمٕملم إمم اعم٤مًمؽ إصكم 

                                                
 .1/155سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 واهلل اًمٕم٤ممل.

 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م

أن شمٙمقن اًمٕملم ُمقضمقدة، واًمٕم٘مد صحٞمح٤ًم، وًمٙمـ اعمقرد ُمقرد ُمراومٕم٦م، ومٝمٜم٤م »

 صقرشم٤من:

أن يدقمل ُمـ اٟمت٘مٚم٧م قمٜمف اًمٕملم اهل٦ٌم، ويدقمل أظمر اًمٌٞمع، ومٝمٜم٤م إن  ـ إومم:5

ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتح٤مًمػ رضمٕم٧م اًمٕملم إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م إصكم: واًمقضمف ذم ذًمؽ: أن يمالً ُمـ اًمٕم٘مديـ 

ويمؾ واطمد ُمـ اعمتٜم٤مزقملم ُمدع وُمٜمٙمر: ٕن  طم٤مدث ُمًٌقق سم٤مًمٕمدم وم٤مٕصؾ قمدُمف،

س، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ يم٤من ُمقردًا ًمٚمتح٤مًمػ ٙمإول يدقمل اهل٦ٌم ويٜمٙمر اًمٌٞمع، واًمث٤مين سم٤مًمٕم

ـ يمام طم٘مؼ ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مءـ ومٞمتح٤مًمٗم٤من، ومتً٘مط اًمدقمقي٤من، ومؽمضمع اًمٕملم إمم ُمٚمؽ 

 ُم٤مًمٙمٝم٤م إصكم.

ؾ دقمقيلم وضمقديتلم وذم ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مقل سم٤مًمتح٤مًمػ قمدم اًم٘مقل سمف: ٕٟمف ًمٞمس ذم يم

: واًمقضمف ومٞمف: أن ُمٕمروم٦م اعمدقمل واعمٜمٙمر وىمٕم٧م ُمقىمع يمام يًتٗم٤مد ُمـ فم٤مهر يمٚمامشمف

اخلالف ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء قمغم وضمقه يمثػمة، أطمده٤م أن اعمدقمل ُمـ شمٙمقن دقمقاه قمغم 

ظمالف إصؾ، واًمقضمف اًمث٤مين ـ وهق اعمٝمؿ ذم هذا اًمٗمرض ـ أن اعمدقمل ُمـ يٓم٤مًم٥م 

، سمحٞم٨م ًمق يم٤من ىمقًمف قمغم ظمالف إصؾ وًمٙمٜمف مل يٓم٤مًم٥م سم٤محلؼ قمٜمد اًمٓمرف أظمر

سم٤محلؼ قمٜمد اًمٓمرف أظمر مل يٙمـ ُمدقمٞم٤ًم، وقمغم هذا اًمقضمف ٓ يٙمقن اعمقرد ُمقرد حت٤مًمػ: 

ٕن ُمـ يدقمل اهل٦ٌم مل يٓم٤مًم٥م أظمر سم٤محلؼ، وٓ ي٘مقل سم٠من زم طم٘م٤ًم قمٜمده، ومٚمؿ يٙمـ يمؾ 

، وقمٚمٞمف ومٌٕمد ومًخ ُمدقمل اهل٦ٌم ُمٜمٝمام ُمدقمٞم٤ًم وُمٜمٙمرًا، ومتخرج اعم٠ًمًم٦م قمـ سم٤مب اًمتح٤مًمػ

يِمؽ ذم سم٘م٤مء اعم٤مل حت٧م ُمٚمؽ ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف، وُم٘مت٣م إصؾ سم٘م٤مء أصمر اًمٕم٘مد ـ اعمٚمٙمٞم٦م ـ، 

ّٓ أٟمف يٕمٚمؿ إمج٤مًٓ إُم٤م سمخروج اًمٕملم قمـ ُمٚمؽ ُمـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف، وإُم٤م سمثٌقت اًمٕمقض  إ

قمٚمٞمف، وًمق أظمذ سمٛم٘مت٣م آؾمتّمح٤مب ًمزم قمدم اؾمتح٘م٤مق ُمدقمل اهل٦ٌم ًمٚمٕملم 

قض، وهق ظمالف اًمقاىمع، وسمام أن ُمدقمل اهل٦ٌم يدقمل قمدم اؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمٕمقض وًمٚمٕم
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 ومٞمج٥م اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام.

قمغم قمٙمس اًم٤ًمسم٘م٦م: سم٠من يدقمل ُمـ اٟمت٘مٚم٧م قمٜمف اًمٕملم اًمٌٞمع، ويدقمل  ـ اًمث٤مٟمٞم٦م:3

ـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف اهل٦ٌم، ومٝمٜم٤م شمتٛمريمز اًمدقمقى ذم صمٌقت اؿمتٖم٤مل ذُم٦م ُمـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف اًمٕملم ُم

ٓ شمت٘ميض ادقم٤مء اٟمت٘مٚم٧م اًمٕملم إًمٞمف يدقمل اهل٦ٌم، ودقمقاه٤م سم٤مًمٕمقض وقمدُمف: ٕن ُمـ 

رء قمغم اًمقاه٥م، وأُم٤م ُمـ اٟمت٘مٚم٧م اًمٕملم ُمٜمف ومٌام أٟمف يدقمل اًمٌٞمع ومٝمق يدقمل اؿمتٖم٤مل 

ذُم٦م أظمر سم٤مًمٕمقض ُمع اقمؽماومف سمٕمدم اؾمتح٘م٤مىمف اًمٗمًخ، وم٤مٕصؾ سمراءة ذُم٦م ُمدقمل اهل٦ٌم 

 (1)قمـ اًمٕمقض.

 صقر سم٘م٤مء اًمٕملم وصح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ُمـ طمٞم٨م قمدم ضمري٤من أصؾ  أىمقل: أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمّمقرة إومم وم٤محلؼ ُمٕمف

اًمٚمزوم: وم٢من أصؾ سم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م ُمٕم٤مرض ٕص٤مًم٦م سمراءة ذُمتف ُمـ اًمٕمقض: ٕضمؾ اًمٕمٚمؿ 

سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م، وأُم٤م شمٕمٞملم اًمقفمٞمٗم٦م سمٕمد شم٤ًمىمط إصٚملم وهؾ هق اًمّمٚمح أو 

ثف ذم حمٚمف ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء، وإٟمام اعمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم إصم٤ٌمت قمدم ضمري٤من أصؾ اًم٘مرقم٦م؟ ومٌح

 اًمٚمزوم.

حمؾ إؿمٙم٤مل: واًمقضمف ومٞمف أن إصؾ  وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙمالُمف

إٟمام ٓ داري إذا يم٤من ُمٕم٤مرو٤ًم سمٛمثٚمف، وأُم٤م سف ًمزوم اعمخ٤مًمٗم٦م ـ سمح٥ًم اًمٔم٤مهرـ ُمـ 

ضمري٤مٟمف ومال يٛمٜمع ُمـ اجلري٤من، وأصؾ سمراءة ذُم٦م ُمدقمل اًمٌٞمع همػم ضم٤مر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف: 

وم٢من  ٓقمؽماومف سم٠من ذُمتف ُمِمٖمقًم٦م سم٤مًمٕمقض، وأُم٤م أصؾ سم٘م٤مء اعمٚمٙمٞم٦م ومٞمجري سمال ُمٕم٤مرض:

اعم٤مل ىمد اٟمت٘مؾ إمم أظمذ، وم٢من يم٤من ه٦ٌم يم٤من ىم٤مسماًل ًمٚمرضمقع، وإن يم٤من سمٞمٕم٤ًم مل ي٘مٌٚمف، وُمع 

اًمِمؽ حيٙمؿ سمٌ٘م٤مئف ذم ُمٚمؽ ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف سمٛم٘مت٣م إصؾ، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٕمؽمف 

سم٠مٟمف ُمديقن سم٤مًمٕمقض ًممظمر ومٕمٚمٞمف أن يقصٚمف ًمف سم٠مي ٟمحق وإن يم٤من أظمر ٓ يرى ٟمٗمًف 

                                                
 (.18-19/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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 ضمٝم٦م ُمدقمل اًمٌٞمع.ُمًتح٘م٤ًم ًمف، هذا ُمـ 

وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمدقمل اهل٦ٌم ومٝمق ٓ يرى ٟمٗمًف ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٕمقض، وًمٙمـ يرى ٟمٗمًف 

ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٕملم، وًمٙمـ طمرم ُمٜمٝم٤م سمٛم٘مت٣م أصؾ سم٘م٤مئٝم٤م ذم ُمٚمٙمٞم٦م ُمـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف، ومٚمف أن 

 ي٠مظمذ اًمٕمقض ُم٘م٤مص٦م.

 هذا هق ُم٘مت٣م اجلٛمع سملم اًم٘مقاقمد.

إن مل يّدع اعم٤مًمؽ  حّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملوأُم٤م اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م وم٤محلؼ ومٞمٝم٤م ُم٤م أوم٤مده اعم

إصكم أن ًمف طمؼ اًمٗمًخ، وأُم٤م إذا يم٤من يدقمل ذًمؽ ـ يم٠من يدقمل قمدم إؾم٘م٤مط يم٤موم٦م 

اخلٞم٤مرات، وُمٜمٝم٤م ظمٞم٤مر اًمٗمًخ ًمٚم٤ٌمئع قمٜمد اُمتٜم٤مع اعمِمؽمي ُمـ دومع اًمثٛمـ ـ وم٤محلٙمؿ ًمٞمس 

 : إذ هٜم٤مك ُمٌٜمٞم٤من:يمام أوم٤مده

ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم ُمقضمقدة  اعمٌٜمل إّول: أن يٌٜمك قمغم أن ًمٚمقاه٥م طمؼ اًمٗمًخ

 ومل شمٙمـ ًمذي رطمؿ.

 اعمٌٜمل اًمث٤مين: أن ًمف طمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم.

واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام: أن ُمتٕمّٚمؼ احلؼ قمغم اعمٌٜمك إّول ومًخ اًمٕم٘مد، وسمٕمد اًمٗمًخ 

يًؽمد اًمٕملم سم٤مًمتٌع، وأُم٤م قمغم اعمٌٜمك اًمث٤مين وم٤معمتٕمٚمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم ٓ اًمٕم٘مد، وسمٕمد رده٤م 

 سم٤مًمتٌع.يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد 

أُم٤م قمغم اعمٌٜمك إّول ومال ُمقرد ًمٚمؼماءة: وذًمؽ ٕن ُمدقمل اًمٌٞمع يّدقمل أن ًمف طمؼ 

اًمٗمًخ: ُٓمتٜم٤مع اعمِمؽمي ُمـ دومع اًمثٛمـ، وُمدقمل اهل٦ٌم يٕمؽمف سم٠من ًمٚمامًمؽ إصكم طمؼ 

اًمٗمًخ: ٕن ُم٤م وىمع ه٦ٌم ذم دقمقاه، ومٝمٜم٤مك قمٚمؿ سمثٌقت طمؼ اًمٗمًخ ًمف: إُم٤م ًمٙمقٟمف سمٞمٕم٤ًم 

 ٙمقٟمف ه٦ٌم.طمؼ اًمٗمًخ، وإُم٤م ًم فوًم

وأُم٤م قمغم اعمٌٜمك اًمث٤مين ومال دمري اًمؼماءة أيْم٤ًم: وذًمؽ ٕٟمف يٕمٚمؿ إمج٤مًٓ إُم٤م سمحؼ 

اًمٗمًخ إن يم٤من اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم، وإُم٤م سمحؼ اؾمؽمداد اًمٕملم إن يم٤من ه٦ٌم، وقمغم اًمٗمرولم ٓ 

 ـمريؼ جلري٤من اًمؼماءة قمـ اًمٕمقض وقمدم آقمؽماف سم٤محلؼ ًمٚمامًمؽ إصكم.
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ًمٚمِمؽ ذم مل يّدع اعم٤مًمؽ إصكم أن ًمف طمؼ اًمٗمًخ: ٟمٕمؿ، ُمقرد اًمؼماءة ومٞمام ًمق 

صمٌقت احلؼ ًمف طمٞمٜمئذ: إذ قمغم شم٘مدير أن يٙمقن سمٞمٕم٤ًم ومٚمف اًمٕمقض، وقمغم شم٘مدير يمقٟمف ه٦ٌم 

 ومال رء ًمف، وُمع اًمِمؽ دمري اًمؼماءة يمام شم٘مدم.

 هذا طمٙمؿ مجٞمع صقر ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم ُمقضمقدة ويم٤من اًمٕم٘مد صحٞمح٤ًم.

 ٤مُمٚم٦م]ب[ صقر شمٚمػ اًمٕملم وصح٦م اعمٕم

و ه٦ٌم ومٝمٜم٤م صقر أيم٤مٟم٧م اًمٕملم شم٤مًمٗم٦م واؿمتٌف اًمٕم٘مد اًمقاىمع سملم يمقٟمف سمٞمٕم٤ًم  إذاوأُم٤م 

 أيْم٤ًم:

 ـ اًمّمقرة إومم: أن ٓ يٙمقن اعمقرد ُمقرد ُمراومٕم٦م4

أن ٓ يٙمقن اعمقرد ُمقرد ُمراومٕم٦م، يمام إذا اٟمت٘م٤مل إُمر إمم وارصمل اعمتٕم٤مُمٚملم وٓ 

شمٚمٗم٧م اًمٕملم سمٞمده قمـ اًمٕمقض، واًمقضمف يدقمٞم٤من اًمٕمٚمؿ سمام وىمع، وم٤مٕصؾ سمراءة ذُم٦م ُمـ 

واوح: ٕن اًمقاىمع إن يم٤من ه٦ٌم وم٘مد شمٚمٗم٧م اًمٕملم ومال جم٤مل ًمٚمٗمًخ وٓ ًمالؾمؽمداد، 

 وأصؾ قمدم يمقٟمف ه٦ٌم ٓ أصمر ًمف.

وإن يم٤من سمٞمٕم٤ًم ومذُم٦م أظمذ ُمِمٖمقًم٦م ذم اًمقاىمع، وًمٙمٜمف يٌ٘مك ذم اًمٔم٤مهر جمرد 

ض، سمؾ إصؾ قمٜمد اًمدىم٦م اطمتامل، ومٞمِمؽ ذم اؿمتٖم٤مل ذُمتف، وإصؾ اًمؼماءة سمال ُمٕم٤مر

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ـ قمدم يمقن اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم، وهق طم٤ميمؿ قمغم أصؾ سمراءة اًمذُم٦م ُمـ ـ

 اًمٕمقض واًمٌدل وإن مل يٙمـ خيتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م واًمٕمٛمؾ قمـ أصؾ اًمؼماءة.

 ـ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يدقمل اعم٤مًمؽ إصكم اًمٌٞمع5

 أن ُم٤م وىمع سمٞمع طمتّك أن يٙمقن اعمقرد ُمقرد ُمراومٕم٦م، ويدقمل اعم٤مًمؽ إصكم

يًتحؼ اًمٕمقض، ويدقمل أظمر أٟمف ه٦ٌم طمّتك ٓ يٚمزم سم٤مًمٕمقض، وم٤مٕصؾ هٜم٤م اًمؼماءة 

قمـ اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م سم٤مًمٕمقض أيْم٤ًم، أو قمدم يمقن اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم، وٓ أصمر ٕصؾ قمدم يمقٟمف 

 ه٦ٌم يمام هق واوح.
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 ـ اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: أن يدقمل اعم٤مًمؽ إصكم اهل٦ٌم6

راومٕم٦م، ويدقمل اعم٤مًمؽ إصكم أن ُم٤م وىمع ه٦ٌم، ويدقمل أن يٙمقن اعمقرد ُمقرد ُم

 أظمر أٟمف سمٞمع، ومٝمٜم٤م صقرشم٤من:

وٓ يدقمل اًمرضمقع ىمٌؾ اهل٦ٌم أن يدقمل ُمـ اٟمت٘مٚم٧م قمٜمف اًمٕملم  ( إومم:6)أ/

 شمٚمػ اًمٕملم.

أن يدقمل اهل٦ٌم ويدقمل اًمرضمقع ىمٌؾ شمٚمػ اًمٕملم وًمٙمـ اًمٓمرف  ( اًمث٤مٟمٞم٦م:6)ب/

 أظمر ُم٤مـمؾ ومل يرده٤م طمتّك شمٚمٗم٧م.

ومٗمٞمٝم٤م اطمتامل اًمٌٞمع واؿمتٖم٤مل ذُم٦م اًمٓمرف أظمر  ( اًمّمقرة إومم:6أُم٤م )أ/

سم٤مًمٕمقض، وُم٘مت٣م إصؾ ذم اًمقهٚم٦م إومم سمراءة ذُمتف ُمٜمف، وًمٙمـ يِمٙمؾ: سم٠من ُمـ 

اٟمت٘مٚم٧م ًمف اًمٕملم يدقمل اًمٌٞمع، ومٝمق يٕمؽمف سم٠من ذُمتف ُمِمٖمقًم٦م سمٌدل اًمٕمقض، ومال دمري 

إمم اعم٤مًمؽ إصكم سم٠مي ٟمحق يم٤من وإن مل يَر اًمؼماءة ذم طم٘مف، ومتٙمقن وفمٞمٗمتف إيّم٤مل اًمٌدل 

 ٟمٗمًف ُمًتح٘م٤ًم ًمٌدل اًمٕمقض: ٕٟمف يدقمل اهل٦ٌم.

ومٗمٞمٝم٤م ـ قمٜمد ُمـ اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف اًمٕملم وشمٚمٗم٧م ذم يده ـ  ( اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:6وأُم٤م )ب/

قمٚمؿ إمج٤مزم إُم٤م سم٤مؿمتٖم٤مل ذُمتف سمٌدل اعمًٛمك إن يم٤من اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم، وإُم٤م سمٛمثؾ اًمت٤مًمػ أو 

، وم٢من صم٧ٌم رضمقع ُمدقمل اهل٦ٌم طم٤مل وضمقد اًمٕملم مل دار إصؾ ذم طمؼ سم٘مٞمٛمتف إن يم٤من ه٦ٌم

ُمدقمل اًمٌٞمع، سمؾ دا٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم: ًمتٕم٤مرض أصؾ سمراءة اًمذُم٦م 

 ثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م وخم٤مًمٗمتٝمام ًمٚمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.ُمـ اًمٕمقض ُمع أصؾ سمراءة اًمذُم٦م ُمـ اعم

ب اًمٕمدم إززم وأضمريٜم٤مه وًمتتٛمٞمؿ اًمٌح٨م ٟم٘مقل: إٟمف إذا ىمٚمٜم٤م سمجري٤من اؾمتّمح٤م

طمّتك ذم اًمذوات ومٗمل مجٞمع هذه اًمّمقر داري أصؾ قمدم يمقن اًمقاىمع سمٞمٕم٤ًم، وأُم٤م إذا مل 

ٟم٘مؾ سمجري٤مٟمف ُمـ رأس، أو سمٕمدم ضمري٤مٟمف ذم اًمذوات ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ذم اعم٘م٤مم أص٤مًمف 

 اًمؼماءة.
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 أص٤مًم٦م آطمؽمام ذم إُمقال

إُمقال، وأُم٤م قمغم اًم٘مقل هب٤م ومال هذا يمٚمف ًمق مل ٟم٘مؾ سمجري٤من أص٤مًم٦م آطمؽمام ذم 

ُمقرد جلري٤من أصؾ اًمؼماءة ُمـ اًمٕمقض: حلٙمقُمتٝم٤م قمٚمٞمف، وأن ظمروج اعم٤مل قمـ ُمٚمؽ 

ُم٤مًمٙمف ٓ يٙمقن سمال قمقض، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ: أن ىمقل ُمـ ادقمك اؿمتٖم٤مل ذُم٦م أظمر ُمـ 

 (1)ٟم٤مطمٞم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمقاومؼ ًمألصؾ.

 إـمالىملم:أن ٕص٤مًم٦م آطمؽمام ذم إُمقال  وُم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف:

إّول: أن اًمِمؽ ذم اعم٤مل ٓ دمري ومٞمف اًمؼماءة، أي يمام أن أصؾ اًمؼماءة شمٌدل ذم 

اًمٜمٗمقس واًمٗمروج إمم أصؾ آطمتٞم٤مط ومٙمذًمؽ احل٤مل ذم إُمقال: وم٢من إصؾ ومٞمٝم٤م 

ّٓ ُمـ وضمف أطمٚمف اهلل»آطمتٞم٤مط، وهذا إصؾ ُمٌٜمل قمغم ىم٤مقمدة  ، وم٢مذا (5)شٓ حيؾ ُم٤مل إ

صؾ قمدم حت٘م٘مف، ودا٥م اًمتقىمػ ذم إُمقال، وًمٞمس هذا ؿمؽ ذم ؾم٥ٌم احلٚمٞم٦م وم٤مٕ

 اعمٕمٜمك ُمرادًا ذم اعم٘م٤مم.

اًمث٤مين: أن اعم٤مل اعمْم٤مف إمم اعم٤مًمؽ ي٘متيض سمٓمٌٕمف أن ٓ خيرج قمـ ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف سمال 

قمقض، وٓ يٌٕمد أن يٙمقن هذا إصؾ هبذا اعمٕمٜمك هق ُمٜمِم٠م اظمتٞم٤مر اعمِمٝمقر اًمْمامن ذم 

٘مرض واًمقديٕم٦م، وسملم اإلضم٤مرة واًمٕم٤مري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمقرد اؿمت٤ٌمه اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح سملم اًم

 اعمٜم٤مومع وسملم اًمٌٞمع واهل٦ٌم.

 وهذا اعمٕمٜمك هق اعمراد ُمـ أص٤مًم٦م آطمؽمام ذم اعم٘م٤مم.

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٛمًؽ سم٠مص٤مًم٦م آطمؽمام ذم إُمقال

ّٓ ُمـ وضمف أطمٚمف اهلل»أُم٤م اعمٕمٜمك إّول ومٞمٜم٤مىمش: سم٠من ىم٤مقمدة  شم٤مُم٦م، ش ٓ حيؾ ُم٤مل إ

                                                
 (.19-51/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

، اًم٤ٌمب 5، ح9/538هذه اجلٛمٚم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ ظمؼم حمّٛمد سمـ زيد اًمٓمؼمي اعمروي ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م،  (5)

 ُمـ أسمقاب إٟمٗم٤مل. 3
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ّٓ أن ىم٤مقمد ُمـ اًمقضمقه اعمحٚمٚم٦م ًمٚمتٍمف  (1)شيمؾ رء ًمؽ طمالل»ة احلؾ اعمًتٗم٤مدة ُمـ إ

ّٓ ُمـ وضمف »ي أن ىم٤مقمدة احلؾ شمٜمدرج ذم ىمقًمف: أذم اعم٤مل اعمِمٙمقك ضمقاز اًمتٍمف ومٞمف،  إ

 ش.أطمٚمف اهلل

ٓ حيؾ ٕطمد أن »ٟمٕمؿ، ًمق أطمرز يمقن اعم٤مل ًمٚمٖمػم طمرم اًمتٍمف ومٞمف: ًمٕمٛمقم: 

 .(5)شيٜمٍمف ذم ُم٤مل همػمه سمٖمػم سم٢مذٟمف

 وأُم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مين ومٗمٞمف:

أّوًٓ: ُم٤م هق اعمراد ُمـ اىمتْم٤مء ـمٌع اعم٤مل؟ وم٢مٟمف ٓيٕم٘مؾ آىمتْم٤مء اًمٓمٌٕمل ذم 

إُمقر آقمت٤ٌمري٦م، وإٟمام هق ُمٕم٘مقل ذم إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م: وم٢من اعم٤مل سمٓمٌٕمف ي٘متيض 

٤مل إمم اًمؼمودة، واًمٜم٤مر سمٓمٌٕمٝم٤م شم٘متيض احلرارة، واعم٤مًمٞم٦م ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م، وإو٤موم٦م اعم

اًمٖمػم ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م اًمتل أُمْم٤مه٤م اًمِم٤مرع، وإُمقر آقمت٤ٌمري٦م ٓ ـمٌع 

هل٤م طمتّك ي٘م٤مل إّن٤م شم٘متيض سمٓمٌٕمٝم٤م يمذا ويمذا، وقمٚمٞمف ومال سمد أن يًتٜمد ذم ذًمؽ إمم اًمًػمة 

اًمٕم٘مالئٞم٦م همػم اعمردوقم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع، أو إمم دًمٞمؾ ظم٤مص ي٘متيض أن إصؾ ذم ُم٤مل 

ّٓ سمٕمقض، ومل ي٘مؿ رء ُمٜمٝمام قمغم ُمدقم٤مه.اعم٤مًمؽ أ  ن ٓ خيرج قمـ ُمٚمٙمف إ

صم٤مٟمٞم٤ًم: أن ٓزم هذا إصؾ سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين أن شمٙمقن آٟمت٘م٤مٓت اعمج٤مٟمٞم٦م ُمـ اهل٦ٌم 

واًمٕم٤مري٦م وإوىم٤مف قمغم إؿمخ٤مص واجلٝم٤مت واإلٟمٗم٤مىم٤مت وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اعمج٤مٟمٞم٦م 

قمغم ظمالف إصؾ، وىمد ُمـ إقمٞم٤من أو اعمٜم٤مومع ًمألؿمخ٤مص أو ًمٚمجٝم٤مت يمٚمٝم٤م 

ظمّمّم٧م ُمـ اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م اًمٓمٌٕمٞم٦م، ُمع أن اًمت٠مُمؾ ذم إُمر ي٘ميض سم٠من اهل٦ٌم ذم قمرض 

اًمٌٞمع، واًمٕم٤مري٦م ذم قمرض اإلضم٤مرة، وإُمقر اًمتل قمغم ظمالف إصؾ شمٙمقن ذم ـمقًمف ٓ 

 ذم قمروف.

                                                
 ُمـ أسمقاب إـمٕمٛم٦م اعم٤ٌمطم٦م. 61، اًم٤ٌمب 5، ح55/118وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب إٟمٗم٤مل. 3، اًم٤ٌمب 7، ح9/451وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ُمـ سمٞم٤من ًم٘م٤مقمدة  وهبذيـ اًمقضمٝملم يتْمح سمٓمالن ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 ام ذم إُمقال.آطمؽم

 ]ج[ صقر وم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م

 وأُم٤م إذا يم٤من اًمٕم٘مد وم٤مؾمدًا ومٗمٞمف صقر أيْم٤ًم:

أن شمٙمقن اًمٕملم ُمقضمقدة، ومٞمج٥م رده٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م: ًمٌ٘م٤مئٝم٤م  ـ اًمّمقرة إومم:7

قمغم ُمٚمٙمف قمغم اًمت٘مديريـ: اًمٌٞمع واهل٦ٌم: ًمٙمقن اًمٕم٘مد وم٤مؾمدًا ومٚمؿ خترج قمـ ُمٚمٙمف، 

 ُم٤مًمٙمف.وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة وضمقب رد اعم٤مل إمم 

أن شمٙمقن اًمٕملم شم٤مًمٗم٦م، ومٞمج٥م رد قمقوٝم٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م ُمثٚمٞم٤ًم أو  ـ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:8

ىمٞمٛمٞم٤ًم سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة اًمْمامن اًمتل أؾم٤مؾمٝم٤م ىم٤مقمدة )قمغم اًمٞمد(، وسمٌٞم٤من اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل: 

إن ُم٘مت٣م ىم٤مقمدة )اًمٞمد( اًمْمامن، وظمّمّم٧م سمام ًمق أىمدم ص٤مطم٥م اعم٤مل قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م، أو 

ُمقارد إًمٖم٤مء طمرُم٦م ُم٤مًمف، ومٞمٙمقن ُمقوقع اًمْمامن ُمريم٤ًٌم ُمـ اًمٞمد  قمغم آؾمتٞمامن، أي

صؾ: وقمدم اًمٕمٜمقان اعمخّمص، واًمٞمد حمرزة سم٤مًمقضمدان، وقمدم قمٜمقان اعمخّمص سم٤مٕ

ٕن اعمخّمص ـ وهق اإلىمدام قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م ـ ُمِمٙمقك ومٞمف، ومٞمٜمٗمك سم٤مٕصؾ ومٞمتؿ إطمراز 

 ُمقوقع اًمْمامن.

 : أن هٜم٤م اطمتامًملم:وسمٞم٤من ُمراده

 ن اإلىمدام قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م اعمخّمص ًم٘م٤مقمدة اًمٞمد ُمـ أوص٤مف اًمٞمد.أطمدمه٤م: أ

 صم٤مٟمٞمٝمام: أٟمف ُمـ أوص٤مف ذي اًمٞمد.

ومٕمغم إّول ٓ داري آؾمتّمح٤مب: ًمٙمقٟمف ُمـ صٖمري٤مت اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم 

ُمٓمٚم٘م٤ًم، واًمن ذم يمقٟمف ذم اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم  إززم، وهق ٓ داري قمٜمده

ًمق يم٤من ُمـ ُمٗم٤مد يم٤من اًمٜم٤مىمّم٦م ًمٚمٞمد ًمٙم٤من قمدُمف ُمـ طمٞمٜمئذ أن إىمدام اعم٤مًمؽ قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م 

ُمٗم٤مد ًمٞمس اًمٜم٤مىمّم٦م، وًمٞم٧ًم ًمف طم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م: ٕٟمف مل شمتح٘مؼ ذم زُم٤من يد شمتّمػ سمٕمدم 

إىمدام ص٤مطمٌٝم٤م قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م، ومال ُمقوقع ٓؾمتّمح٤مب اًمٕمدم اًمٜمٕمتل، وًمٙمـ شمتح٘مؼ يد 



 143 وأطمٙم٤مُمف / أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مر أىم٤ًمُمف

 مل شمتّمػ سم٢مىمدام ص٤مطمٌٝم٤م قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م، وذًمؽ ذم اًمٕمدم إززم.

قمغم اًمث٤مين ومٞمجري آؾمتّمح٤مب: ٕٟمف قمٜمدُم٤م يٙمقن اإلىمدام ُمـ أوص٤مف وأُم٤م 

ذي اًمٞمد، ومٚمٕمدم إىمداُمف طم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م: إذ مل ي٘مدم ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اعمج٤مٟمٞم٦م، ومٕمٜمد اًمِمؽ ذم 

 إىمداُمف قمٚمٞمٝم٤م داري أصؾ اًمٕمدم.

إمم هق اًمث٤مين ومٞمتؿ ُمقوقع اًمْمامن سمْمؿ اًمقضمدان  وخمت٤مر اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 .(1)شإصؾ

قمغم اًمٞمد ُم٤م أظمذت طمتّك »ُمٜم٤ّم مت٤مُمٞم٦م ؾمٜمد اًمٜمٌقي اعمِمٝمقر:  (5)ىمد ُمرّ  أىمقل:

ومٙم٤من يمالم اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل شم٤مُم٤ًم قمٜمدٟم٤م إلطمراز ُمقوقع اًمْمامن سمْمؿ اًمقضمدان ش شم١مدي

 إمم إصؾ.

وإمم هٜم٤م شمؿ اًمٙمالم ذم اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين واًمٌحقث آسمتدائٞم٦م ىمٌؾ اًمقرود ذم سمح٨م 

 اخلٞم٤مرات واحلٛمدهلل.

 

                                                
 (.156-165/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/595أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أىم٤ًمم اخلٞم٤مر يمثػمة واظمتٚمػ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمدده٤م، وم٤معمحّ٘مؼ اىمتٍم قمغم أّّن٤م 

قمغم أّّن٤م ؾمٌٕم٦م،  (3)واًمٕماّلُم٦م (5)وقمغم أّّن٤م ؾمت٦م ذم اًمٜم٤مومع (1)مخ٦ًم ذم اًمنمائع

واًمِمٝمٞمد قمغم أّّن٤م شمًٕم٦م ذم  (5)قمغم أّن٤م صمامٟمٞم٦م وشمٌٕمف ص٤مطم٥م احلدائؼ (4)واًمًٌزواري

، وٟمحـ ٟم٘متٍم قمغم اًمًٌٕم٦م شمٌٕم٤ًم ًمٚمِمٞمخ (7)وأّّن٤م أرسمٕم٦م قمنم ذم اًمٚمٛمٕم٦م (6)اًمدروس

وّٕن ُم٤م قمداه٤م ٓ يًتحّؼ قمٜمقاٟم٤ًم ُمًت٘مالً إذ ًمٞمس ًمف أطمٙم٤مم ُمٖم٤ميرة ًم٤ًمئر » (8)إقمٔمؿ

 وقمٛمدهت٤م شمرضمع إمم ظمٞم٤مر اًمنمط. (9)شأٟمقاع اخلٞم٤مر

 

                                                
 ، ـمٌٕم٦م اعمرطمقم اًمِمٞمخ قمٌداحلًلم سم٘م٤مل.5/15اًمنمائع  (1)

 .151اعمختٍم اًمٜم٤مومع / (5)

 .11/7: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 155: شمٌٍمة اعمتٕمٚمٛملم /5/64اًم٘مقاقمد  (3)

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م(. 19، س 91)/ 1/465اًمٙمٗم٤مي٦م  (4)

 .19/3احلدائؼ  (5)

 .3/565اًمدروس  (6)

 .157اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (7)

 .5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (8)

 .5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (9)



 

 

 

 

 

 

 ومال ٟمٕمٞمدمه٤م وأُّم٤م، (5)وآصٓمالح (1)ىمد ُمّر شمٕمريػ اخلٞم٤مر ذم اًمٚمٖم٦م

سمف وم٤معمجٚمس ذم اًمٚمٖم٦م: ُمقوع اجلٚمقس وهق همػم ُمٕمتؼم ذم حت٘مؼ اخلٞم٤مر، سمؾ اعمراد 

وٓ ُمقوققمٞم٦م ًمٕمٜمقان اعمجٚمس ويث٧ٌم اخلٞم٤مر  (3)ش طملم اًمٌٞمعلمُمٓمٚمؼ ُمٙم٤من اعمت٤ٌميٕم»

طمّتك ًمق وىمع اًمٌٞمع طم٤مل اعمٌم وإّٟمام قمؼّم سمٗمرده اًمٖم٤مًم٥م ومت٤مم اعمقوقع ومٞمف قمدم شمٗمّرق 

اعمت٤ٌميٕملم ويمذا اًمتٕمٌػم سمٕمدم شمٗمّرق إسمدان أيْم٤ًم شمٕمٌػم هم٤مًمٌل أو ُم٤ًمحمل إلُمٙم٤من وىمقع 

٤مئؾ احلديث٦م ٟمحق: اًمتٚمٗمقن واًمٜم٘م٤مل )اعمقسم٤ميؾ( واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمقؾم

واًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(، وذم هذه اعمقارد احلديث٦م ُم٤م مل يٜم٘مٓمع آشمّم٤مل 

 وم٤معمجٚمس سم٤مق وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُم٤م مل خيرج ُمـ اعمقىمع قمغم ُم٤م خيٓمر سم٤مًم٤ٌمل.

ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م  : اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مروًمِمٛمقل ىمقًمف

 (4)ُمٜمٝمام.

                                                
 ، اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م.15راضمع هذا اعمجٚمد، صٗمح٦م  (1)

 ، اعم٘مدُم٦م اخل٤مُم٦ًم.17راضمع هذا اعمجٚمد، صٗمح٦م  (5)

 .5/57اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر. 1، اًم٤ٌمب 3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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وٟمًٌتٝمام اعمٙم٤مٟمّٞم٦م احل٤مصٚم٦م سمؾ اعمراد سمف هٞمئتٝمام : »وًمذا ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اإليرواين

هلام طملم اًمٌٞمع ومٚمق وم٤مرىم٤م اعمجٚمس هبٞمئتٝمام وقمغم ٟم٦ًٌم سمٕمدمه٤م اًمذي يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف طملم اًمٕم٘مد 

، ومال يٕمتؼم قمدم ُمٗم٤مرىم٦م ُمٙم٤من اًمٌٞمع، يمام ٓ يٕمتؼم سمال زي٤مدة، وإن ٟم٘مص مل يزل اخلٞم٤مر سم٤مىمٞم٤مً 

 اعمجٚمس وآضمتامع اًمٕمرذم ومْماًل قمـ اجلٚمقس اعمحّ٘مؼ ًمٕمٜمقان اعمجٚمًّٞم٦م.

 وإّٟمام اعمٜم٤مط قمدم ُمٗم٤مرىم٦م أطمدمه٤م أظمر احل٤مصؾ ذًمؽ سم٤مًمت٤ٌمقمد مم٤ّم يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف.

مل حيّمؾ هذا  واًمّن ذم ذًمؽ أّن اخلٞم٤مر ُمٖمٞملًّ ذم اًمدًمٞمؾ سمٕمدم اومؽماق اعمت٤مسمٕملم، ومام

يم٤من اخلٞم٤مر سم٤مىمٞم٤ًم يم٤من اعمجٚمس اًمٕمرذم سمٞمٜمٝمام ُمقضمقدًا أم ٓ، سم٘مٞم٤م ذم اعمجٚمس اًمٌٞمع أم ٓ، 

 سمؾ وم٤مرىم٤مه ُمّمٓمحٌلم.

اقمت٤ٌمر آضمتامع ش اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م»هذا إن مل ٟمًتٔمٝمر ُمـ ىمقًمف: 

ّٓ مل يٙمـ ظمٞم٤مر ومٞمام مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام اضمتام  .(1)شطم٤مل اًمٌٞمعع قمرذم اًمٕمرذم ذم ضم٤مٟم٥م اعمٖمٞمّل وإ

اًمٕمرف يتٖمػّم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م ويمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجلٝم٤مزات  أىمقل:

 احلديث٦م واًمقؾم٤مئؾ اعمًتحدصم٦م، وم٤محلٙمؿ يدور ُمدار قمدم آومؽماق اًمٕمرذم طم٤مل اًمٌٞمع.

اضمتامقمٝمام، ومٚمق شمٜم٤مدي٤م سم٤مًمٌٞمع ُمـ  وٓ يِمؽمط ذم اخلٞم٤مر»وًمذا ىم٤مل ؾمٞمد اعمٗمت٤مح: 

وشمٕمٚمٞمؼ  (4)ويمٜمز اًمٗمقائد (3)واًمدروس (5)د صم٧ٌم اخلٞم٤مر يمام ذم اًمتذيمرةُمٙم٤مٍن سمٕمٞم

، عم٘م٤مرٟم٦م اعمً٘مط (7)ًمٕمٛمقم اًمٜمّص. وأؾم٘مٓمف سمٕمض اًمٕم٤مُّم٦م (6)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5)اإلرؿم٤مد

                                                
 .3/57طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .11/55شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .3/567اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (3)

 .1/446( يمٜمز اًمٗمقائد  4)

 .9/389طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (5)

 .4/589ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .3/115: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/181ع اعمجٛمق (7)



 149 ظمٞم٤مر اعمجٚمس/ ظمٞم٤مر اعمجٚمس / دًمٞمؾ اخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)شآقمت٤ٌمراًمٌٞمع، وهق ؾم٤مىمط قمـ درضم٦م 

إذا يم٤مٟم٧م : »ىمدس همه٤موىم٤مل آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمرشم٣م احل٤مئري ٟمجؾ آي٦ماهلل اعم١مؾمس 

سمقؾمٞمٚم٦م اًمتٚمٗمقن اعمٕمٛمقل ذم اًمٕمٍم ومٝمؾ يٙمقن ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس أم ٓ؟ وقمغم  اعمٕم٤مىمدة

ومرض دظمقًمف ومٞمٝم٤م ومٝمؾ يٛمتّد سم٤مُمتداد اعمٙم٤معم٦م وآشّمّم٤مل اًمتٚمٗمقيّن، أو سم٤مُمتداد اعمجٚمس 

اًّمذي هلام طملم اًمٕم٘مد وًمق يم٤من أطمدمه٤م ذم ظمّٓم٦م اًمنمق وأظمر ذم اًمٖمرب، أو ٓ يٙمقن 

 ؾم٘م٤مط أو سم٤معمً٘مٓم٤مت إظُمر؟ًمف أُمد سمؾ يً٘مط سم٤مإل

يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: يمام أّن اًمتٜم٤مؾم٥م سملم احلٙمؿ واعمقوقع يقضم٥م آٟمٍماف ذم 

سمٕمض اعمقارد ُمع قمدم ىمّمقر ذم اًمٚمٗمظ ـ يمام شم٘مّدم ذم اًمقيمٞمٚملم ذم إضمراء اًمٕم٘مد ـ يمذًمؽ 

 ىمد يٙمقن ُمقضم٤ًٌم ًمألظمذ سم٤مإلـمالق سم٢مًم٘م٤مء سمٕمض اخلّمقصٞم٤ّمت.

ّن آومؽماق اعمجٕمقل هم٤مي٦ًم اًمداّل قمغم ومرض ومٕمغم هذا يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أّوًٓ سم٠م

آضمتامع ص٤مدٌق ذم اعم٘م٤مم، وم٢مّن اعم٘مّمقد سم٤مٓضمتامع هق اًّمذي حيت٤مج إًمٞمف ذم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مىمدة، 

 وُمّمداق ذًمؽ آشّمّم٤مل اًمتٚمٗمقيّن ذم اعم٘م٤مم، وآومؽماق حيّمؾ سم٤مًم٘مٓمع.

رض آضمتامع وصم٤مٟمٞم٤ًم قمغم ومرض يمقن اًمٚمٗمظ فم٤مهرًا ذم آومؽماق اًمٌديّن اعمًتٚمزم ًمٗم

اًمٌديّن ومٞمٛمٙمـ دقمقى أّن اًمٕمرف حيٙمؿ سم٢مًم٘م٤مء ظمّمقصّٞم٦م آضمتامع اًمٌديّن وآومؽماق 

ـ ؾم٤مئر ُميمذًمؽ: ومٕمغم هذا ًمٕمّؾ اخلٞم٤مر واُمتداده إمم ىمٓمع آشّمّم٤مل اًمتٚمٗمقيّن أىمرب 

 اًمقضمقه اًّمتل:

ُمٜمٝم٤م: قمدم اخلٞم٤مر، ًمقضمقد آومؽماق ُمـ أّول إُمر، ومٝمق يم٤مًمٌٞمع اًمّم٤مدر ُمـ 

 ذم إضمراء اًمٕم٘مد وم٘مط ُمع قمدم طمْمقر اعمقيّمٚملم ذم اعمجٚمس وقمدم اضمتامع هلام.اًمقيمٞمٚملم 

وُمٜمٝم٤م: صمٌقشمف واُمتداده سم٤مُمتداد اعمجٚمس اعمتحّ٘مؼ طملم اعمٙم٤معم٦م وًمق سمٕمد ىمٓمع 

  اعمٙم٤معم٦م.لماًمتٚمٗمقن، ّٕٟمف اعمجٚمس اًّمذي هلام طم

                                                
 .14/133( ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 1)
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 وُمٜمٝم٤م: صمٌقشمف واُمتداده إمم أن يً٘مط.

واًمقضمف ومٞمف: قمدم شم٘مّٞمد احلٙمؿ سم٢مُمٙم٤من وىمقع اًمٖم٤مي٦م ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد أّن اًمٌّٞمٕملم 

 .(1)شآومؽماقسم٤مخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم، ويٛمتّد ذم ومرض آضمتامع وإُمٙم٤من آومؽماق إمم طمّمقل 

ومم٤ّم ذيمرٟم٤م فمٝمر ُمقاىمع اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك: 

ذم اعمجٚمس ذم صمٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف، وشمقوٞمح  اعمت٤ٌميٕملمذم اقمت٤ٌمر اضمتامع : »ىم٤مل

 ذًمؽ: أٟمف... .

شم٤مرة: ي٘مع اًمٌٞمع سملم اصمٜملم سمٞمٜمٝمام هٞمئ٦م اضمتامقمٞم٦م ذم ُمٙم٤من اًمٌٞمع سمحٞم٨م يّمدق 

 يمقّنام جمتٛمٕملم، يمام إذا يم٤مٟم٤م ضم٤مًمًلم ذم همروم٦م واطمدة ووىمع اًمٌٞمع سمٞمٜمٝمام.

يم٤من يمؾ واطمد وأظمرى: ي٘مع اًمٌٞمع سملم اصمٜملم ٓ اضمتامع سمٞمٜمٝمام طم٤مل اًمٌٞمع، يمام ًمق 

 ُمٜمٝمام ذم ُمديٜم٦م همػم ُمديٜم٦م أظمر وقم٘مد اًمٌٞمع سمقاؾمٓم٦م اهل٤مشمػ.

ٙمالم ذم هذه اجلٝم٦م ي٘مع ذم أٟمف هؾ يٕمتؼم آضمتامع ذم صمٌقت اخلٞم٤مر أو ٓ يٕمتؼم، ًموم٤م

 سمؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر ذم ُمٓمٚمؼ اًمٌٞمقع ويزول سمزوال اهلٞمئ٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اعمت٤ٌميٕم٤من؟

دًم٧م قمغم صمٌقت اخلٞم٤مر ُم٘مٞمدًا سمٕمدم  واًمٔم٤مهر هق إّول، ٕن ٟمّمقص اًم٤ٌمب

آومؽماق أو ُمٖمٞمًك سم٤مٓومؽماق وفم٤مهر ذًمؽ هق ومرض ُمقوقع اخلٞم٤مر ُم٤م ي٘مٌؾ ـمروه 

 ّٓ وصػ آومؽماق قمٚمٞمف، وٓزُمف أظمذ قمٜمقان آضمتامع، إذ آومؽماق ٓ يّمدق ظم٤مرضم٤ًم إ

سمزوال وصػ آضمتامع، وٓ يّمدق سمزوال يمؾ هٞمئ٦م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اعمت٤ٌميٕم٤من وًمق يم٤مٟم٤م 

ٕمٞمديـ هم٤مي٦م اًمٌٕمد، وًمق ومرض أٟمف يّمدق ومٝمق صدق دىمل ٓ قمرذم، سمؾ هق ظمالف سم

 اعمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم ُمـ ًمٗمظ آومؽماق.

وقمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م يِمٙمؾ آًمتزام سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمق أوىمٕم٤م اًمٌٞمع ومه٤م ضم٤مًمًلم ذم 

همرومتلم ُمتالص٘متلم ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤مومذة اعمقضمقدة سملم اًمٖمرومتلم. ًمٕمدم حت٘مؼ آضمتامع سملم 

                                                
 .3/51اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  (1)
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اعمت٤ٌميٕملم، وٟمحقه ذم آؿمٙم٤مل ُم٤م إذا أوىمٕم٤م اًمٌٞمع ومه٤م ذم ؾمٗمٞمٜمتلم ُمتالص٘متلم. 

 .(1)شومتدسمر

، قمـ قمكمروى هذا ذم اًمّمح٤مسم٦م »صمّؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم ؿم٠من هذا اخلٞم٤مر: 

، وسمف ىم٤مل (5)وقمٌداهلل سمـ قمٛمر، وقمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس، وأيب هريرة وأيب سمرزة إؾمٚمٛمل

واًمزهري، وقمٓم٤مء، وذم اًمٗم٘مٝم٤مء آُوزاقمل، احلًـ اًمٌٍمي، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، 

 .(3)وأمحد، وإؾمح٤مق، واًمِم٤مومٕمل

وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أّن اًمٌٞمع يٚمزم سمٛمجرد اًمٕم٘مد، وٓ يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس 

سمح٤مل. ذه٥م إًمٞمف ذم اًمت٤مسمٕملم ذيح، واًمٜمخٕمل، وذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤مًمؽ، وأسمقطمٜمٞمٗم٦م 

 .(5)ش(4)وأصح٤مسمف

واسمـ قمٛمر وأيب هريرة  وهق ىمقل قمكمـ »... وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم ؿم٠مٟمف: 

سمردة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ اًمت٤مسمٕملم: ذيح واًمِمٕمٌل وؾمٕمٞمد سمـ اعمًّٞم٥م واحلًـ وأيب

اًمٌٍمي وـم٤مُوس وقمٓم٤مء واًمزهري. وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء: إوزاقمل واسمـ أيب ذئ٥م وأمحد 

                                                
 ، اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1/163اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

وروى قمٜمف وروى قمـ أيب سمٙمر، وقمٜمف اسمٜمف  أسمقسمرزة، ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد إؾمٚمٛمل، صح٥م اًمٜمٌل (5)

اعمٖمػمة وسمٜم٧م اسمٜمف ُمٜمٞم٦م سمٜم٧م قمٌٞمد سمـ أيب سمرزة واسمقاعمٜمٝم٤مل اًمري٤مطمل وآزرق سمـ ىمٞمس وهمػمهؿ. 

ىمت٤مل اخلقارج سم٤مًمٜمٝمروان،  ؾمٙمـ اعمديٜم٦م صمّؿ اًمٌٍمة، وهمزا ظمراؾم٤من، وىمٞمؾ: اٟمف ؿمٝمد ُمع قمكم

: وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٥11/446م اًمتٝمذي٥م ُم٤مت سمٕمد اًمًتلم ُمـ اهلجرة، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. اٟمٔمر هتذي

5/146. 

: 4/7: واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 5/169: وسمداي٦م اعمجتٝمد 9/184: واعمجٛمقع 8/354اعمحغّم  (3)

: وآم 1/154(: ويمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 383-839/)3: وؾمٌؾ اًمًالم 4/69واًمنمح اًمٙمٌػم 

 .3/548: وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 75: وخمتٍم اعمزين /3/4

: 4/7: واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 5/169: وسمداي٦م اعمجتٝمد 9/184عمجٛمقع : وا8/355اعمحغّم  (4)

 .5/558: وُم٘مدُم٤مت اسمـ رؿمد 3/839: وؾمٌؾ اًمًالم 4/69واًمنمح اًمٙمٌػم 

 .6، ُم٠ًمًم٦م 3/7اخلالف  (5)
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ىم٤مل:  ـ عم٤م رواه اجلٛمٝمقر قمـ اًمٜمٌّل (1)إؾمح٤مق وأسمق صمقر وأسمق قمٌٞمد واًمِم٤مومٕملو

ّٓ سمٞمع اعمت٤ٌميٕم٤من يمّؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ص٤مطمٌف سم٤مخلٞم٤مر »  .(3)ش(5)اخلٞم٤مرُم٤م مل يتٗمّرىم٤م إ

اًمٌح٨م ذم سمٞم٤من اعمراد سم٤معمجٚمس ُمزيد وم٤مئدة سمٕمد إن مل  ًمٞمس ذم إـم٤مًم٦م»ّٚمف يمُمع ذًمؽ 

يٙمـ هبذا اًمٕمٜمقان واردًا ذم ُمقوقع احلٙمؿ، سمؾ هق قمٜمقان اصٓمالطمل ذيمره 

 .(4)شاًمٗم٘مٝم٤مء

 واعمٝمؿ ذم اًمٌح٨م أُمريـ:

 ـ ُمًتٜمد هذا اخلٞم٤مر ودًمٞمٚمف1

 ـ ظمّمقصٞم٤مشمف5

 ومٞم٘مع اًمٙمالم ومٞمٝمام سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم:

 قمغم صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس.ش إمج٤مع اًمٗمرىم٦م»إمم حت٘مؼ  (5)ذه٥م اًمِمٞمخ ذم اخلالف

ذه٥م قمٚمامؤٟم٤م إمم أّن ًمٙمؾٍّ ُمـ اعمت٤ٌميٕملم ظمٞم٤مر اًمٗمًخ سمٕمد اًمٕم٘مد »وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 

ّٓ أن يِمؽمـم٤م أو أطمدمه٤م ؾم٘مقط  ُم٤مداُم٤م ذم اعمجٚمس، وٓ يٚمزم اًمٕم٘مد سمٛمجرده إ

                                                
: آؾمتذيم٤مر 1155، رىمؿ 3/47: خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء 4/69: اًمنمح اًمٙمٌػم 4/7اعمٖمٜمل  (1)

: 75: خمتٍم اعمزين /5/171: سمداي٦م اعمجتٝمد 59957-59959(، رىمؿ 531-559/)51

 .3/111: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/184اعمجٛمقع 

: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 3454(، رىمؿ 575-573/)3: ؾمٜمـ أيب داود 79، رىمؿ 5/671اعمقـّم٠م  (5)

 .5/568: ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 7/548

 .555، ُم٠ًمًم٦م 11/7شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .1/67اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (4)

 ، دًمٞمٚمٜم٤م: إمج٤مع اًمٗمرىم٦م.3/8اخلالف  (5)



 153 ظمٞم٤مر اعمجٚمس/ ظمٞم٤مر اعمجٚمس / دًمٞمؾ اخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)شاخلٞم٤مر...

 .(5)شويدّل قمٚمٞمف زي٤مدة قمغم آشمٗم٤مق، إظم٤ٌمر اعمتٔم٤مومرة»وىم٤مل ص٤مطم٥م احلدائؼ: 

وىمد ـمٗمح٧م أظم٤ٌمرٟم٤م واٟمٕم٘مد إمج٤مقمٜم٤م قمغم صمٌقت هذا اخلٞم٤مر »وىم٤مل ؾمٞمّد اعمٗمت٤مح: 

 .(3)شيمام ؾمتًٛمع

وقمغم يمؾ : »ىمدس همه٤موىم٤مل ظم٤مزم اًمِمٞمخ قمكم اسمـ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء 

اًل وُمٜم٘مقًٓ ٟم٘ماًل ُمًتٗمٞمْم٤ًم وسم٤مًمٜمّمقص وهل ذم  طم٤مٍل ومٝمذا اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع حمّمر

 .(4)شذًمؽ ُمًتٗمٞمْم٦م

اإلمج٤مع ُمٜم٤ّم سم٘مًٛمٞمف قمٚمٞمف وأن اًمٜمّمقص سمذًمؽ » وادقمٰك ص٤مطم٥م اجلقاهر:

 .(5)شُمًتٗمٞمْم٦م أو ُمتقاشمرة

ٓ ظمالف سملم اإلُم٤مُمٞم٦م ذم صمٌقت هذا اخلٞم٤مر واًمٜمّمقص »اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: وىم٤مل 

 .(6)شسمف ُمًتٗمٞمْم٦م

سمٕمد ورود اًمٜمّمقص اعمًتٗمٞمْم٦م أو اعمتقاشمرة ص٤مر اإلمج٤مع ُمدريمٞم٤ًم، ٓ قمؼمة  أىمقل:

 .واهلل اًمٕم٤ممل سمف

 وىمد ادقمٰك مجٌع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء شمقاشمره٤م ودًٓمتٝم٤م قمغم ظمٞم٤مر اعمجٚمس واوح٦م:

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب قمٌداهلل ٤م:ُمٜمٝم

                                                
 .11/7شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .19/5احلدائؼ  (5)

 .14/156ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (3)

 .11ذح ظمٞم٤مرات اًمٚمٛمٕم٦م / (4)

 ُمـ ـمٌٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم. 54/5اجلقاهر  (5)

 .5/57اعمٙم٤مؾم٥م  (6)
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 (1)اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م، وص٤مطم٥م احلٞمقان سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم.

ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل  صحٞمح٦م زرارة قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

 (5).: اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م... احلدي٨ماهللرؾمقل

ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م  صحٞمح٦م ومْمٞمؾ قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

اًمنمط ذم همػم احلٞمقان؟ ىم٤مل: اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر سمٕمد 

 (3)اًمرو٤م ُمٜمٝمام.

ىم٤مل: أّيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

 (4)اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع، احلدي٨م.سمٞمٕم٤ًم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا 

ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل:  طمًٜم٦م قمكم سمـ أؾم٤ٌمط قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م وُمٜمٝم٤م:

 (5)اخلٞم٤مر ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وذم همػم احلٞمقان أن يٗمؽمىم٤م... احلدي٨م.

ىم٤مل: ىم٤مل  صحٞمح٦م قمٛمر سمـ حمّٛمد سمـ يزيد قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

٤م سمقرك هلام، وم٢مذا يمذسم٤م وظم٤مٟم٤م مل ي٤ٌمرك هلام، ومه٤م : إذا اًمت٤مضمران صدىماهللرؾمقل

 (6)سم٤مخلٞم٤مر ُم٤ممل يٗمؽمىم٤م، وم٢من اظمتٚمٗم٤م وم٤مًم٘مقل ىمقل رب اًمًٚمٕم٦م أو يتت٤مريم٤م.

اؿمؽمى  أٟمف ىم٤مل: إّن أيب صحٞمح٦م أظمرى ًمٚمحٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

اًم٘مٞم٤مم، أرو٤ًم ي٘م٤مل هل٤م: اًمٕمريض، ومٚماّم اؾمتقضمٌٝم٤م ىم٤مم ىمٛم٣م، وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسمف قمجٚم٧م 

 (7)وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل أردت أن دا٥م اًمٌٞمع.

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .5، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .5، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (6)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 5، اًم٤ٌمب 1، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)
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ي٘مقل: إيّن  صحٞمح٦م أظمرى عمحّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

 (1)اسمتٕم٧م أرو٤ًم ومٚماّم اؾمتقضمٌتٝم٤م ىمٛم٧م ومٛمِمٞم٧م ظُمٓم٤ًم صمّؿ رضمٕم٧م وم٠مردت أن دا٥م اًمٌٞمع.

ي٘مقل: سم٤ميٕم٧م  صحٞمح٦م صم٤مًمث٦م عمحّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

 (5) سم٤ميٕمتف ىمٛم٧م ومٛمِمٞم٧م ظُمٓم٤ًم صمّؿ رضمٕم٧م إمم جمٚمز ًمٞمج٥م اًمٌٞمع طملم اومؽمىمٜم٤م.رضماًل ومٚماّم 

ىم٤مل: ىم٤مل: أّيام رضمؾ اؿمؽمى  ًمٚمحٚمٌل قمـ أيب قمٌداهللصم٤مًمث٦م صحٞمح٦م  وُمٜمٝم٤م:

 ُمـ رضمؾ سمٞمٕم٤ًم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا إومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع.

ًمٕمريض وم٤مسمت٤مقمٝم٤م ُمـ : إن أيب اؿمؽمى أرو٤ًم ي٘م٤مل هل٤م: اىم٤مل: وىم٤مل أسمق قمٌداهلل

ص٤مطمٌٝم٤م سمدٟم٤مٟمػم، وم٘م٤مل: أقمٓمٞمؽ ورىم٤ًم سمٙمّؾ ديٜم٤مر قمنمة دراهؿ، وم٤ٌمقمف هب٤م، وم٘م٤مم أيب 

 (3)وم٤مشمٌٕمتف، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسمف مل ىمٛم٧م هيٕم٤ًم؟ ىم٤مل: أردت أن دا٥م اًمٌٞمع.

ذم رضمؾ اؿمؽمى ضم٤مري٦م سمثٛمـ  ُمقصم٘م٦م قمامر سمـ ُمقؾمك قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

ع وًمٞمس ًمف أن يٓم٠مه٤م وهل قمٜمد ص٤مطمٌٝم٤م، ُمًٛمك صمّؿ اومؽمىم٤م، وم٘م٤مل: وضم٥م اًمٌٞم

 (4)احلدي٨م.

صمّؿ إّن هٜم٤م رواي٦م واطمدةشمٜمٗمل ظمٞم٤مر اعمجٚمس وهل ُمقصم٘م٦م همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ قمـ 

: إذا صٗمؼ اًمرضمؾ قمغم اًمٌٞمع ىم٤مل: ىم٤مل ىم٤مل قمكم ، قمـ أسمٞمف قمـ قمكمضمٕمٗمر

 (5)وم٘مد وضم٥م وإن مل يٗمؽمىم٤م.

واًمٕمج٥م ُمـ رُمٞمٝم٤م سم٠مّّن٤م واعمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ًمزوم اًمٌٞمع سم٤مًمتّمٗمٞمؼ وإن مل يٗمؽمىم٤م 

                                                
 .5، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .3، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .4، ح18/9وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .5، ح18/9وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 7، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 (1)وٕمٞمٗم٦م اًمًّٞمد.

 .(5)شُمٓمروٌح أو ُم١مّوٌل : »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 وىمد ىم٤مًمقا ذم قمدم ُمٕم٤مرو٦م هذه اعمقصم٘م٦م ُمع اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وضمقه٤ًم:

ُمٜمٝم٤م: اطمتامل أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اًمقضمقب وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًم٘مٌض »

ل، ومٝمق ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمّمقل واإلىم٤ٌمض. ومٚمٙمّؾ ُمـ اعمت٤ٌميٕملم أن يٓم٤مًم٥م ص٤مطمٌف سم٤معم٤م

 اعمٕم٤مُمٚم٦م.

وُمٜمٝم٤م: اطمتامل يمقن اًمّمٗمؼ ذم اًمٕمٍم اًم٤ًمسمؼ فم٤مهرًا ذم آًمتزام سم٤مًمٌٞمع وإؾم٘م٤مط 

اخلٞم٤مر وقمدم طمّؼ اًمرضمقع ًمٙمّؾ واطمد ُمـ اعمت٤ٌميٕملم، ومٝمق طمٞمٜمئٍذ ذم ُم٘م٤مم أّٟمف ًمٞمس اخلٞم٤مر 

ومٞمف إؿمٕم٤مر سمؾ طمٙماًم ذقمٞم٤ًّم همػم ىم٤مسمؾ ًمإلؾم٘م٤مط، سمؾ هق يً٘مط وًمق سم٤مًمٕمٛمؾ، وطمٞمٜمئٍذ 

 فمٝمقر ذم ىمٞم٤مم اًم٥ًٌم اًمٗمٕمكّم ُمٙم٤من اًم٥ًٌم اًم٘مقزّم.

اعمِمٕمرة سمٙمقن احلدي٨م ش وإن مل يٗمؽمىم٤م»واًّمذي ي١مّيد أطمد اًمت٠مويٚملم وضمقُد يمٚمٛم٦م 

 ٟم٤مفمرًا إمم ُم٤مدّل قمغم اخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م وأّٟمف سمّمدد شمٗمًػمه.

٤ٌمرة وسملم اًمٕمش إذا سم٤مع اًمرضمؾ وم٘مد وضم٥م»واحل٤مصؾ: أّٟمف ومرق سملم أن ي٘مقل: 

 اعمذيمقرة قمروم٤ًم.

ٗمؼ اًم٤ٌمئع ومٞمحّمؾ اًمقضمقب صواًّمذي ي١مّيد احلٛمؾ إظمػم اؾمتٜم٤مُد اًمقضمقب إمم 

 ُمـ ضم٤مٟمٌف وإن مل يٗمؽمىم٤م. ومت٠مُّمؾ.

ذم اجلقاهر: وإضمقد: محٚمف قمغم اًمت٘مّٞم٦م ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأشم٤ٌمقمف ذم هذه  ىم٤مل

ٜمف: وًمذا قُمّدت قمغم قمٚمٍؿ ُم اًمٗمتقى اعمٚمٕمقٟم٦م، اًّمتل أىمدم ومٞمٝم٤م قمغم ظمالف رؾمقل اهلل

                                                
 3/11: واسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  6/88يمام ذم شم٘مريرات اًمٗم٘مٞمف اًمنميٕمتٛمداري (1)

 .ٔي٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمرشميض احل٤مئري اًمٞمزدي

 .5/57اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 (1)ذم ُمٓم٤مقمٜمف.

: احلٛمؾ قمغم اًمت٘مٞم٦ّم سمٕمٞمٌد قمٜمدي ضمّدًا، ّٕن ىم٤مل آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمرشم٣م احل٤مئري

ٟم٘مؾ  ، وهل ٓ شمقضم٥م قمغم اًمّم٤مدقاًمت٘مّٞم٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م مل شمٙمـ ذم قمٍم قمكمّ 

احلدي٨م قمٜمف يمذسم٤ًم، ظمّمقص٤ًم ُمع اًمتٍميح سم٤مًمقضمقب ُمع قمدم آومؽماق، وم٢مّن احلٛمؾ 

. ٦م يقضم٥م أن يٙمقن ظمالف اًمقاىمع ذم أُمريـ: أطمدمه٤م: اؾمتٜم٤مد احلدي٨م إًمٞمفقمغم اًمت٘مٞمّ 

 صم٤مٟمٞمٝمام: اًمٗمتقى قمغم ـمٌ٘مف اعمًتٗم٤مد ُمـ ٓزم اًمٙمالم هذا.

ّٓ قمدم شمٗمّرد اإلُم٤مم سمحٙمٍؿ همػم ُم٤م ي٘مقل سمف  ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًمت٘مّٞم٦م ٓ شمقضم٥م إ

 مجٝمقر اًمٕم٤مُّم٦م وٓ شم٘متيض ُمقاوم٘م٦م ظمّمقص أيب طمٜمٞمٗم٦م.

ومالزم ذًمؽ ظمالف  رواي٦م احلدي٨م قمـ اًمّم٤مدق ُمًٜمدًا إمم قمكمويٌّٕمده أيْم٤ًم 

 .وقمـ قمكمّ  اًمقاىمع ذم اًمٜم٘مؾ قمـ أسمٞمف

واًمٕمج٥م ُمـ ص٤مطمٌل احلدائؼ واًمقاذم طمٞم٨م رضّمح٤م احلٛمؾ قمغم اًمت٘مّٞم٦م قمغم همػمه 

 ُمع أّٟمف رسمام يم٤من ُم٘مٓمقع اًمٌٓمالن قمٜمدي. (3)يم٤مًمِمٞمخ اعمٕمّٔمؿ (5)ُمـ اعمح٤مُمؾ

ثالصم٦م همػم سمٕمٞمد، سمؾ ٓ يٙمقن سمٕمْمٝم٤م شم٠موياًل ومراضمع وُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ اعمح٤مُمؾ اًم

 .(4)شوشم٠مُمؾ

سمٕمدم احل٤مضم٦م إمم اًمٓمرح واًمت٠مويؾ: ٕن اًمتّمٗمٞمؼ قم٤ٌمرة قمـ ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: »

 اظمتٞم٤مر ًمزوم اًمٌٞمع اًمراضمع إمم إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر طمّتك ًمق مل يتؿ اًمتٗمرق.

ض اًمرواي٤مت إظمرى، سمؾ دمتٛمع ُمٕمٝم٤م ُمـ وم٢من ىمٌٚمٜم٤م هبذا اًمقضمف وم٤مًمرواي٦م ٓ شمٕم٤مر

طمٞم٨م اًمدًٓم٦م، وإن مل ٟم٘مٌٚمف ومٝمل مم٤م أقمرض قمٜمٝم٤م اعمِمٝمقر سمؾ اًمٙمؾ، واًمرواي٦م اًمتل 

                                                
 ، ـمٌٕم٦م مج٤مقم٦م اعمدرؾملم.54/6م ضمقاهر اًمٙمال (1)

 .17/517: اًمقاذم 19/6احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (5)

 .5/57راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .11و  3/11اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م  (4)
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أقمرض قمٜمٝم٤م اًمٙمؾ ؾم٤مىمٓم٦م قمـ احلجٞم٦م، وًمق ؾمٚمؿ ومٝمل ُمٕم٤مرو٦م هل٤م ومتّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم 

اعمرضمح٤مت، واًمرواي٤مت اعمثٌت٦م ًمٚمخٞم٤مر أرضمح ُمٜمٝم٤م: ٓؿمتٝم٤مره٤م رواي٦م وومتقى، 

 ٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م، ومام ظم٤مًمٗمٝم٤م ؿم٤مذ ٟم٤مدر، وُمقاومؼ ًمٚمٕم٤مُم٦م ومٞمٓمرح.وعمخ

، وًمٙمٜمف ُمِمٙمؾ ٕن (1)وىمد ي٘م٤مل سم٤محلٛمؾ قمغم اًمت٘مٞم٦م يمام قمـ ص٤مطم٥م احلدائؼ

 .إمم آسم٤مئف اًمت٘مٞم٦م ٓ حتت٤مج إمم إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م ُمـ اإلُم٤مم

ذم  وٓ ي٘م٤مل: سم٠من اًمٕم٤مُم٦م خمتٚمٗم٦م اًم٘مقل ذم اعم٠ًمًم٦م قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ

 ]يمام ُمّر ُم٘م٤مًمتف آٟمٗم٤ًم[. (5)يمت٤مب اخلالف

، وىمقل اًمٕم٤مُم٦م إمم ذًمؽ اًمزُم٤من ًمزوم اًمٌٞمع وذًمؽ ٕن اًمرواي٦م قمـ أيب قمٌداهلل

( وأمحد سمـ طمٜمٌؾ )اعمتقًمد ؾمٜم٦م 151وقمدم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وم٢من اًمِم٤مومٕمل )اعمتقًمد ؾمٜم٦م 

، وم٤مًمرواي٦م ( وهمػممه٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مئٚملم سمخٞم٤مر اعمجٚمس يم٤مٟمقا سمٕمد أيب قمٌداهلل164

 .(3)شخم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٕم٤مُم٦مطملم صدوره يم٤من 

 وأُم٤م اًمٌح٨م طمقل خمتّم٤مشمف ومٞم٘مع ذم وٛمـ ُم٤ًمئؾ:

ٓ إؿمٙم٤مل ذم صمٌقشمف ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم إصٚمٞملم واًمقزم وإصٞمؾ، واًمقًمٞملم ويمذا 

 اعمقارد. اًمقيمٞمٚملم ذم اجلٛمٚم٦م وذم سمٕمض

ًمق اؿمؽمى اًمقيمٞمؾ أو سم٤مع أو شمٕم٤مىمد اًمقيمٞمالن، »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء: 

ّٓ وم٤ٌمًمقيمٞمٚملم. ومٚمق ُم٤مت  وم٤مٕىمرب: شمٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر هبام وسم٤معمقيّمٚملم مجٞمٕم٤ًم ذم اعمجٚمس، وإ

                                                
 .19/6احلدائؼ  (1)

 (.7-8/)3اخلالف  (5)

 .1/171سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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اًمقيمٞمؾ ذم اعمجٚمس واعمقيّمؾ هم٤مئ٥م، اٟمت٘مؾ اخلٞم٤مر إًمٞمف: ّٕن ُمٚمٙمف أىمقي ُمـ ُمٚمؽ 

 اًمقارث.

٦م ىمقٓن، أطمدمه٤م: أّن اخلٞم٤مر يتٕمّٚمؼ سم٤معمقيّمؾ. واًمث٤مين: أّٟمف يتٕمّٚمؼ وًمٚمِم٤مومٕمٞمّ 

 .(1)شسم٤مًمقيمٞمؾ

 أىم٤ًمم اًمقيمٞمؾ

 إن اًمقيمٞمؾ قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم:

إضمراء اًمٕم٘مد وم٘مط ُمـ دون أن يٙمقن ويمٞمالً ذم  شم٤مرًة يٙمقن اًمقيمٞمؾ ويمٞمالً ذم[ »1]

ٞم٤مر اًمٗمًخ سمٕمد اًمٌٞمع اٟمتخ٤مب اعمٌٞمع ىمٌؾ اًمٌٞمع واظمتٞم٤مر إصٚمح سمح٤مل اعمقيّمؾ وٓ ذم اظمت

 إن ريض أظمر سمف.

 [ وُأظمرى يٙمقن ويمٞماًل ذم اٟمتخ٤مب اعمٌٞمع إمم إضمراء اًمٕم٘مد.5]

[ وصم٤مًمث٦ًم يٙمقن ويمٞمالً ذم إضمراء اًمٕم٘مد وُم٤م سمٕمده ُمـ إُُمقر اًمالطم٘م٦م طمتّك 3]

 اإلىم٤مًم٦م.

[ وراسمٕم٦ًم يٙمقن ويمٞمالً ذم إُُمقر اعمت٘مّدُم٦م قمغم اًمٕم٘مد ُمـ اٟمتخ٤مب إصٚمح 4]

 .(5)شاًمٕم٘مد وإُُمقر اعمت٠مظّمرة قمٜمفوٟمٗمس 

 ومالسمّد أن ٟمٌح٨م طمقهل٤م:

 : اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمٕم٘مدإّولاًم٘مًؿ 

ُمـ همػم أن يٙمقن ًمف اظمتٞم٤مر ذم ُم٘مدُم٤مت اًمٌٞمع وٓ ذم ُم٤م سمٕمد إٟمِم٤مئف ومٞمٙمقن ُمقىمٕمف 

إمم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر  (3)ُمقىمع ًم٤ًمن اعمقيمؾ ذم اٟمِم٤مء اًمٌٞمع وم٘مط، ذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

                                                
 .11/31شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .3/43اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م  (5)

 .5/58اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 .(5)وظمالوم٤ًم ًمّم٤مطم٥م احلدائؼ (1)واًمِمٝمٞمد اًمث٤مٟمٞم٤منجلامقم٦م ُمٜمٝمؿ اعمحّ٘مؼ  ًمف شمٌٕم٤مً 

 ًمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر سمقضمقه مخ٦ًم: (3)إؾمتدل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ يمالُمف  إّٟم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سمام ذه٥م إًمٞمف حمّ٘مؼ اًمث٤مين» اًمقضمف إّول:

، ومٝمذا (4)٤مىمد اعم٤مًمؽذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد ُمـ اٟمٍماف دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ـ سمحٙمؿ اًمٖمٚم٦ٌم ـ إمم اًمٕم

 اًمقيمٞمؾ ظم٤مرج قمـ اًمدًمٞمؾ ُمقوققم٤ًم.

وأُم٤م إذا مل ٟم٘مؾ سمٛم٘م٤مًمتف ـ ًمٕمدم إدا٤مب اًمٖمٚم٦ٌم ًمالٟمٍماف ـ وم٤مًمقضمف اٟمٍماف 

إدًم٦م قمـ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمٕم٘مد وإن قمٛمؿ ًمٌٕمض أومراد اًمقيمٞمؾ، ومال يٙمقن 

إمم إصؾ اًمٕمٛمكم، وُم٘متْم٤مه  ـُمِمٛمقًٓ إلـمالق اًمدًمٞمؾ، واعمرضمع ـ سمٕمد قمدم اإلـمالق 

 .(5)شقمدم صمٌقت اخلٞم٤مر

وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم إصم٤ٌمت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمٜمٍمف قمـ هذا 

وًمٞمس آٟمٍماف ُمـ سم٤مب ىمّمقر اًمٚمٗمظ قمٜمف، سمؾ ُمـ سم٤مب اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم احلٙمؿ »اًم٘مًؿ، 

ّٓ ا ُمتث٤مل أُمر واعمقوقع، وم٢مّن ُمـ ًمٞمس إلٟمِم٤مئف اًمٌٞمع داٍع سمح٥ًم ُم٤مًمف ُمـ اًمقيم٤مًم٦م إ

ُمقيّمٚمف ذم ٟمٗمس ذًمؽ اًمٗمٕمؾ شمؼّمقم٤ًم أو ٓؾمتح٘م٤مق آضُمرة ُمـ دون أن يٙمقن ُم٘مّمقده 

ضمٚم٥م اخلػم ًمٚمٛمقيّمؾ، سمؾ داري اًمٌٞمع وًمق ؿمّؽ ذم ذًمؽ سمؾ وًمق قمٚمؿ سمٕمدم يمقٟمف صالطم٤ًم 

ًمف، ومال ُمٕمٜمك جلٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م آرشمٙم٤مز اًمٕمرذّم، وآرشمٙم٤مز اعمذيمقر 

 .(6)شىمٓمٕم٤مً  ُمقضم٥م ًمالٟمٍماف قمٜمٝم٤م

                                                
 .3/194: اعم٤ًمًمؽ 4/585ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (1)

 .19/4احلدائؼ  (5)

 (.58-31/)5راضمع اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .4/586ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (4)

 .1/174سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3/43اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م  (6)
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 شم٘مري٤ٌمت إقمالم ذم هذا اًمقضمف وُمٜم٤مىمِم٤مهتؿ ومٞمف ودومٕمٝم٤م

قمؼّم قمٜمف سم٤مٟمٍماف دًمٞمؾ اخلٞم٤مر قمـ  اظمتٚمٗم٧م اًمٕم٤ٌمرات ذم شم٠مديتف، وم٤مًمِمٞمخ»

 (1)اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م.

: إن ُمٜمِم٠م آٟمٍماف هق أن اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

قيّمؾ، ومٜم٦ًٌم اًمٌٞمع إًمٞمف ٟم٦ًٌم جم٤مزي٦م: ٕن ُم٤ٌمدئ اًمٌٞمع ًمٞم٧ًم سمٛمٜمزًم٦م أًم٦م واًمٚم٤ًمن ًمٚمٛم

 (5)سم٤مظمتٞم٤مره.

: سمام أن اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ٟم٤مدر اًمقىمقع وىم٤مل اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت اًمٕمرومٞم٦م ومال سم٠مس سمدقمقى اٟمٍماف قمٜمقان اًمٌّٞمع قمٜمف: ٕن أيمثر اًمٌٞمقع 

إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م إٟمام هق همػم اًمٕمريب ًمق أراد إٟمِم٤مء ُمٕم٤مـم٤مشمٞم٦م، ومٛمـ حيت٤مج إمم اًمقيمٞمؾ ذم 

 (3)اًمٕم٘مد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وهق ٓ حيًٜمٝم٤م، وهذا ٟم٤مدر.

ومٖمػم شم٤مم: ٕن ًمٗمظ اًمٌٞمع ُمقوقع ًمتٛمٚمٞمؽ قملم  أُم٤م ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

سمٕمقض، أو ًمتٌديؾ ـمرذم اإلو٤موم٦م، ومح٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمع ًمٞم٧ًم ؿمٞمئ٤ًم آظمر وراء هذا اإلٟمِم٤مء، 

ؾمقاء أىمٚمٜم٤م ذم شمٕمريٗمف: سم٠مٟمف ُم٤ٌمدًم٦م ُم٤مل سمامل، أم ٟم٘مؾ اًمٕملم سمٕمقض، أم إٟمِم٤مء متٚمٞمؽ قملم 

ومف سمف اًمِمٞمخ ومف سمف قمدة ُمـ اعمح٘م٘ملم، ، أم اًمتٌديؾ ذم ـمرذم اإلو٤موم٦م يمامسمامل يمام قمرر  قمرر

ومح٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمع قم٤ٌمرة قمـ هذا إُمر اإلٟمِم٤مئل ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُم٤ٌمدؤه اظمتٞم٤مري٦م ًمٚمٛمٜمِمئ أم مل 

شمٙمـ، وهلذا يم٤من سمٞمع اًمٗمْمقزم سمٞمٕم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م ٓ جم٤مزًا ُمع أن ُم٤ٌمدءه ًمٞم٧ًم اظمتٞم٤مري٦م 

ًمقضمف ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٗمْمقزم، ومام ىم٤مم سمف ُمـ قمٛمؾ هق آقمت٤ٌمر واإلسمراز، أو إٟمِم٤مء وإدا٤مد هذا ا

 ًمالٟمٍماف.

                                                
أي اًمقيمٞمٚملم ذم جمرد إضمراء ش ر ُمـ اًمٜمص همػممه٤مٕن اعمت٤ٌمد»، وٟمص قم٤ٌمرشمف: 5/58اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 اًمٕم٘مد.

 .3/51ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .4/57طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ومٖم٤ميتف اًمٜمدرة ذم اًمقضمقد وىمد طم٘مؼ ذم حمٚمف  وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ُمـ إصقل أن اًمٖمٚم٦ٌم ذم اًمقضمقد، ٓ شمقضم٥م اٟمٍماف اًمٚمٗمظ سمام ًمف ُمـ اعمٕمٜمك قمـ اًمٗمرد 

اًمٜم٤مدر، وُم٤م يقضمٌف هق اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمّمدق قمروم٤ًم، ومام أوم٤مده همػم شم٤مم ذم ٟمٗمًف، يمام أٟمف 

 ػ عمخت٤مره ذم إصقل.خم٤مًم

 ودومٕمف إّولقمغم اًمقضمف  إؿمٙم٤مل اًمًٞمّد اخلقئل

: سم٠من ذم )اًمٌٞمع( ُم٤مدة وهٞمئ٦م، أُم٤م قمغم اًمِمٞمخ أورد اعمح٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

ُمٕمٜمك اعم٤مدة ومٝمل ُم٤ٌمدًم٦م ُم٤مل سمامل، أو شمٌديؾ ـمرذم اإلو٤موم٦م، وهق ص٤مدق قمغم اًمقيمٞمؾ ذم 

اعم٤مدة إمم ُمـ ىم٤مم هب٤م، ومال وضمف إضمراء اًمٕم٘مد، وأُم٤م اهلٞمئ٦م ومال شمدل قمغم أزيد ُمـ اٟمت٤ًمب 

 (1)ًمالٟمٍماف ُمـ ضمٝم٦م اعم٤مدة وٓ ُمـ ضمٝم٦م اهلٞمئ٦م، وقمٚمٞمف وم٤مإلـمالق شم٤مم.

ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف: وم٢مٟمف مل يٕمؼّم سم٠من اًمٌٞمع  ]ٟم٘مده[: وًمٙمـ ذم شمٕمٌػم اًمِمٞمخ

ُمـ دوران إُمر سملم اهلٞمئ٦م واعم٤مدة  ُمٜمٍمف طمتّك يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره اًمًٞمّد اخلقئل

وٟمٗمل آٟمٍماف ُمـ ضمٝمتٝمام، وإٟمام قمؼّم سم٠من اًمدًمٞمؾ ُمٜمٍمف، وسملم إُمريـ ومرق سمٕمٞمد: 

: ومٗمل صحٞمح٦م ومْمٞمؾ قمـ قمرومٜم٤م صح٦م ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخوم٢مذا ٓطمٔمٜم٤م اًمرواي٤مت 

اًمٌٞمٕم٤من »ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمنمط ذم همػم احلٞمقان؟ ىم٤مل:  قمٌداهللأيب

 .(5)شسم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام

ع، وم٤معمالطمظ ًمٚمرواي٦م يدرك أّن٤م شمث٧ٌم اخلٞم٤مر عمـ يٙمقن ًمرو٤مه دظمؾ ذم سم٘م٤مء اًمٌٞم

اعم٤مًمؽ أو  واًمٌٞمع هبذه اًمّمٗم٦م ُمٜمٍمف قمـ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمّمٞمٖم٦م، وُمٜمحٍم ذم

 اًمقيمٞمؾ اعمٗمقض ذم اًمٌٞمع.

صمّؿ إن ُم٤م أوم٤مده ُمـ أن قمٜمقان اًمٌٞمع يّمدق قمغم اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمّمٞمٖم٦م إٟمام 

                                                
 .38/51: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/58ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ُمـ أن اخلٞم٤مر هق ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد، وأُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمام هق  يّمح ًمق ىمٚمٜم٤م سمٛم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ

اًمتح٘مٞمؼ: ُمـ أٟمف ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وإًمزاُمف، أو آظمتٞم٤مر اًمنمقمل ًمٗمًخ اًمٕم٘مد وإسمراُمف 

ّٓ عمـ يٛمٚمؽ إًمزام اًمٕم٘مد،  ومال يّمح اًمٙمالم أصاًل: ٕن طمؼ اخلٞم٤مر ـ طمٞمٜمئذ ـ ٓ يٙمقن إ

 .(1)شواًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ٓ يٛمٚمٙمف

ؾ ُمٜمٝمام قمغم ُم٤م أن اخلٞم٤مر طمؼ جمٕمقل ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ، وؾمٚمٓمٜم٦م ًمٙم اًمقضمف اًمث٤مين:»

اٟمت٘مؾ إمم أظمر سمٕمد اًمٗمراغ قمـ شمًّٚمٓمف قمغم ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف، وٓ ؾمٚمٓمٜم٦م ًمٚمقيمٞمؾ ذم إضمراء 

اًمٕم٘مد، ومال طمؼ ًمقيمٞمؾ اًم٤ٌمئع ذم إضمراء اًمٕم٘مد أن يتٍمف ذم اًمثٛمـ طمّتك حيؼ ًمف رده 

 واؾمؽمداد اعمثٛمـ اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مر.

ل مل يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سم٠مدًم٦م واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أٟمف ًمق ؿمؽ ذم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٌد

اخلٞم٤مر ًمرومع اًمِمؽ، ًمق ؿمؽ اعمِمؽمي ذم يمقن اعمٌٞمع ممـ يٜمٕمتؼ قمٚمٞمف ىمٝمرًا، أو دا٥م إقمت٤مىمف 

و دا٥م سومف ًمٜمٗم٘م٦م، وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ رومع اًمِمؽ واحلٙمؿ سمٕمدم وضمقسمف أًمتٕمٚمؼ اًمٜمذر سمف، 

اعمٜمت٘مؾ ٕدًم٦م اخلٞم٤مر، وهذا يٙمِمػ قمـ ًمزوم وضمقد ؾمٚمٓمٜم٦م عمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف اعم٤مل قمغم اعم٤مل 

ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م طمّتك يٛمٙمٜمف اًمتٛمًؽ سم٠مدًم٦م اخلٞم٤مر، واًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمٕم٘مد 

 .(5)شًمٞم٧ًم ًمف هذه اًمًٚمٓمٜم٦م

همػم واطمد ُمـ إقمالم ـ سمؾ قمؼّم سمٕمْمٝمؿ قمٜمف سم٠مٟمف ٓ يؽمىم٥م » وىمد ُأورد قمٚمٞمف:

ٟمٗمًف: طمٞم٨م اظمت٤مر أن اخلٞم٤مر  ـ : سم٠من هذا اًمقضمف خم٤مًمػ عمٌٜمك اًمِمٞمخ(3)صدوره ُمٜمف

خ اًمٕم٘مد ٓ رّد اًمٕملم طمّتك ي٘م٤مل: سم٠من اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م ًمف قمغم رد ومً

 اًمٕملم.

أن ُمـ ًمف طمؼ اخلٞم٤مر هق ُمـ  وًمٙمٜمّف همػم وارد: إذ حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمراد اًمِمٞمخ

                                                
 (.176-178/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/174سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .6/61ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)
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شمٙمقن ًمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم رد اًمٕملم وًمق سم٤مًمتٌع: وم٢من اخلٞم٤مر طمؼ ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٘مد، وم٢مذا ومًخ 

ؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ًمٞم٧ًم ًمف هذه اًمًٚمٓمٜم٦م، ومٝمذا اًمقضمف اًمٕم٘مد رّد اًمٕملم، واًمقيمٞم

 .(1)شىمقي قمٜمدٟم٤م وإن اؾمتِمٙمؾ ومٞمف همػم واطمد

 ويت٠مًمػ ُمـ ُم٘مدُمتلم: اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:»

إومم: أن سمٕمض أظم٤ٌمر اخلٞم٤مر ـ ]يمّمحٞمح٦م[ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ 

اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، وص٤مطم٥م : »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهللأيب

ـ ىمد ىمرن ومٞمٝم٤م سملم ظمٞم٤مر اعمجٚمس وظمٞم٤مر احلٞمقان وطمٙمؿ  (5)شحلٞمقان سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مما

 هبام قمغم ُمقوقع واطمد مم٤م يٗمٞمد أن ُمقوققمٝمام واطمد.

اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ظمٞم٤مر احلٞمقان ٓ يث٧ٌم ًمٚمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م ىمٓمٕم٤ًم: ٕن ص٤مطم٥م 

 اخلٞم٤مر هق ص٤مطم٥م احلٞمقان، وهق ٓ يّمدق قمغم هذا اًمقيمٞمؾ

واًمٜمتٞمج٦م: أن اخلٞم٤مر اعمجٚمس ٓ يث٧ٌم ًمٚمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م، سمٛم٘مت٣م وطمدة 

اًمًٞم٤مق، وسمام أن ُمقوقع هذه اًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م يتحد ُمع ُمقوقع اًمرواي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل 

وم٤معمراد ُمٜمٝمام واطمد، ومال شمِمٛمؾ اعمٓمٚم٘م٦ُم أيْم٤ًم ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يتٗمرىم٤م»ُمـ ىمٌٞمؾ 

 اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م.

وًمٞمس اعم٘م٤مم ُمـ سم٤مب شمٕم٤مرض اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد طمتّك يقرد قمٚمٞمف سمٕمدم صح٦م محؾ 

اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ذم اعمثٌتلم ٓ قمغم ٟمحق سف اًمقضمقد يمام ٟمحـ ومٞمف: سمؾ ُمـ سم٤مب وطمدة 

اعمقوقع اعمًتٗم٤مدة ُمـ وطمده اًمًٞم٤مق: وم٢من اعمتتٌع ذم اًمرواي٤مت يرى أن اعمقوقع ذم 

ٚمس واحلٞمقان هق سمٕمٞمٜمف اعمقوقع ذم اًمرواي٤مت اًمتل اًمرواي٤مت اًمتل مجٕم٧م سملم ظمٞم٤مر اعمج

 .(3)شمل دمٛمع سمٞمٜمٝمام

                                                
 .1/178سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .1/175سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 165 خمتّم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اعم٠ًمًم٦م إومٰم: صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمقيمٞمؾ

أّٟمف إذا ؾم٘مط فمٝمقر دًمٞمؾ ٕضمؾ اسمتالئف سمامٟمع يمقطمدة اًمًٞم٤مق ُمثاًل، » ويرد قمٚمٞمف:

ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أن يً٘مط فمٝمقر اًمدًمٞمؾ أظمر اًمذي مل يٌتؾ سمذًمؽ اعم٤مٟمع، وإؾم٘م٤مـمف قمغم 

ق ضم٤مء دًمٞمؾ شمٕمٚمؼ ومٞمف إُمر سمٛمتٕمٚمؼ ُم٤م ذم هذا إؾم٤مس ظمالف ُم٘مت٣م اًمّمٜم٤مقم٦م، ومٛمثاًل ًم

ؾمٞم٤مق اعمًتح٤ٌمت وىمٚمٜم٤م سم٠من وطمدة اًمًٞم٤مق شم٘متيض ؾم٘مقط فمٝمقر إُمر ذم اًمقضمقب 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذا اعمتٕمٚمؼ، وضم٤مء دًمٞمؾ آظمر شمٕمٚمرؼ ومٞمف إُمر سمذًمؽ اعمتٕمٚمرؼ ومل ي٘مؽمن سمٌمء 

 اًمدًمٞمؾ؟!ُمـ اعمًتح٤ٌمت، ومام هق اعمقضم٥م ًمً٘مقط فمٝمقر إُمر ذم اًمقضمقب ذم هذا 

ذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىمد اسمتكم ـ طم٥ًم اًمٗمرض ـ سمامٟمع وهق ش اًمٌٞمٕم٤من»و 

غ ًمً٘مقط فمٝمقره ذم  اىمؽماٟمف سمخٞم٤مر احلٞمقان ومً٘مط فمٝمقره ذم اإلـمالق، وًمٙمـ ٓ ُمًقِّ

ٟمع: ومٛم٘متيض اإلـمالق ذم هذا اًمدًمٞمؾ سمال ٤ماإلـمالق ذم اًمدًمٞمؾ اًمذي مل ي٘مؽمن هبذا اعم

 ُم٤مٟمع.

 واجلقاب قمٜمف قمغم اًمِمٞمخ اخلقئل اًمًٞمّدإؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ 

ُمـ قمدم اًمرسمط سملم ظمٞم٤مر احلٞمقان وظمٞم٤مر  وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

: اعمجٚمس أصاًل: وم٢من اعمقوقع ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان هق قمٜمقان اعم٤مًمؽ سمٛم٘مت٣م ىمقًمف

، وُمقوقع ظمٞم٤مر اعمجٚمس اًمٌّٞمٕم٤من، ومٝمام شوص٤مطم٥م احلٞمقان سم٤مخلٞم٤مر إمم صمالصم٦م أي٤مم»

قمغم ُمقوققملم ٓ رسمط ٕطمدمه٤م سم٤مٔظمر، وجمرد ذيمرمه٤م ذم رواي٦م واطمدة ٓ طمٙمامن 

 (1)ي٘متيض احت٤مد اعمقوقع.

ومٖمػم شم٤مم: ًمٚمٗمرق سملم اًمٕمٛمقم واإلـمالق، ومٚمق يم٤من اًمقارد قم٤مُم٤ًم ًمتّؿ يمالُمف، وًمٙمٜمف 

ُمٓمٚمؼ، ويِمؽمط ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق أن ٓ يقضمد ذم اًمٙمالم ُم٤م حيتٛمؾ اًم٘مريٜمٞم٦م، 

حلٙمؿ اعمت٤ٌميٕملم ٓ حيرز اٟمٕم٘م٤مد  وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم ٟمحق سمٞم٤من اإلُم٤ممومٌٛمالطمٔم٦م هذا إُمر 

ىمد سملّم أوًٓ طمٙمؿ اعمت٤ٌميٕملم سمٜمحق ُمٓمٚمؼ صمّؿ ظمّمص اًمٙمالم ًمٌٞم٤من  اإلـمالق: وم٢مٟمف

                                                
 .38/55: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/61ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 166

طمٙمؿ ظمٞم٤مر احلٞمقان، وهذا اًمٜمحق ُمـ اًمٌٞم٤من يرضمع ًم٤ًٌم إمم آؾمتثٜم٤مء، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: اًمٌٞمٕم٤من 

ًمٞمس يمذًمؽ، ومجٕمٚمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق واطمد هبذا  سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م وًمٙمـ ص٤مطم٥م احلٞمقان

اًمٜمحق ُمـ اًمٌٞم٤من يقًّمد ـ ٓ أىمؾ ـ اطمتامل أن يٙمقن اعمراد ُمٜمٝمام واطمدًا، ومال يٜمٕم٘مد 

 .(1)شًمٞمِمٛمؾ اًمقيمٞمؾ ذم إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦مش اًمٌٞمٕم٤من»آـمالق ذم 

أّن احلٙمٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ هذا اخلٞم٤مر هل اًمؽموي ذم اًمٌٞمع واًمت٠مُمؾ ذم » اًمقضمف اًمراسمع:»

ومال يٜمٕم٘مد اإلـمالق ومٞمف ومال ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»ُمّمٚمحتف وقمدُمٝم٤م، وهذه احلٙمٛم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سمـ 

ّٓ ًمٚمامًمؽ أو ًمٚمقيمٞمؾ اعمٗمقض،  يِمٛمؾ اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م: ٕن اًمؽمّوي ٓ يٙمقن إ

ًمف سمٛمّمٚمح٦م اًمٌٞمع وقمدُمٝم٤م طمّتك يؽمّوي ومٞمٝم٤م:  وأُم٤م اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م ومال رسمط

 .(5)شوم٢مٟمف جمرد آًم٦م ًمتح٘مؼ اًمقضمقد اإلٟمِم٤مئل ًمٚمٌٞمع

اًمٕمٚم٦م واحلٙمٛم٦م: وم٢من احلٙمؿ يدور ُمدار اًمٕمٚم٦م سم٤مًمٗمرق سملم » وىمد أورد قمٚمٞمف:

وضمقدًا وقمدُم٤ًم، واًمٕمٚم٦م شمٕمٛمؿ وختّمص، ومٚمق يم٤من ُم٤م ذيمر ذم هذا اًمقضمف قمٚم٦م حلٙمؿ 

ضمراء اًمّمٞمٖم٦م ٟٓمتٗم٤مئٝم٤م ومٞمف، وًمٙمـ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف جمرد طمٙمٛم٦م سم٤مٟمتٗم٤مء احلٙمؿ ذم اًمقيمٞمؾ ذم إ

ُمًتٜمٌٓم٦م، وهل ًمٞم٧ًم يم٤مًمٕمٚم٦م طمّتك يدور احلٙمؿ ُمداره٤م ومٞمٜمتٗمل ذم اعم٘م٤مم ٟٓمتٗم٤مئٝم٤م، ومال 

 (3)متٜمع ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق.

واحلؼ قمدم ورود هذا اإلؿمٙم٤مل: وم٢من احلٙمٛم٦م قمغم ٟمحقيـ: طمٙمٛم٦م ىمٓمٕمٞم٦م 

ٙمٛم٦م فمٜمٞم٦م ًمٙم٤من اإلؿمٙم٤مل واردًا، وأُم٤م ُمع وطمٙمٛم٦م فمٜمٞم٦م ُمًتٜمٌٓم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه احل

يمقّن٤م ىمٓمٕمٞم٦م ـ ٓؾمتٜم٤مده٤م ًمقضمف قمٚمٛمل ـ ، ومال يرد اإلؿمٙم٤مل: إذ هم٤ميتف قمدم شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ 

عمقارد احلٙمٛم٦م، وهذا وإن يم٤من صحٞمح٤ًم ذم ٟمٗمًف، وًمٙمـ ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ ُمع يمقن 

 احلٙمٛم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ـ ظمّمقصٞم٦م شمقضم٥م اٟمتٗم٤مء احلٙمؿ قمٜمد قمدم وضمقد احلٙمٛم٦م.

                                                
 .181و  1/179اعمٙم٤مؾم٥م  سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين (1)

 .1/176سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .38/54: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/59ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)



 167 خمتّم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اعم٠ًمًم٦م إومٰم: صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمقيمٞمؾ

ح ذًمؽ: إٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اخلٞم٤مرات إٟمام ّذقم٧م ٕضمؾ أن ٓ يٚمزم ذو شمقوٞم

اخلٞم٤مر سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٕم٘مد، وأن يٙمقن ًمف ـمريؼ ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمتزاُمف، ومام يٗمٝمٛمف اًمٕمرف 

واًمٕم٘مالء ُمـ شمنميع اخلٞم٤مر أٟمف إٟمام ّذع عمّمٚمح٦م ذي اخلٞم٤مر: وم٢مٟمف طمؼ ُمـ طم٘مقىمف وىمد 

، ومٝمق جمٕمقل ًمٜمٗمٕمف، وم٠مصؾ وضمقد احلٙمٛم٦م مم٤م ٓ ضمٕمؾ ًمف طمتّك ٓ يٙمقن ُم٘مٞمدًا سم٤مًٓمتزام

إؿمٙم٤مل ومٞمف، وهل سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مإلـمالق، وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٛم٘م٤مًم٦م اعمح٘مؼ 

ُمـ ُم٤مٟمٕمٞم٦م اًم٘مدر اعمتٞم٘ملم ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق مل يٜمٕم٘مد  اخلراؾم٤مين

ؾ سمٛم٘م٤مًمتف اإلـمالق ذم اعم٘م٤مم: ٕن هذه احلٙمٛم٦م صٖمرى ًمٚم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وإن مل ٟم٘م

وم٤مإلـمالق حمٗمقف سمام حيتٛمؾ اًم٘مريٜمٞم٦م، واًمّم٤مرومٞم٦م ومال حيرز اٟمٕم٘م٤مده، وقمٚمٞمف ومٌام أن 

حمٗمقف سمحٙمٛم٦م اًمؽموي، وهل ُمٜمتٗمٞم٦م قمـ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمّمٞمٖم٦م مل ش اًمٌٞمٕم٤من»

 يٜمٕم٘مد ومٞمف اإلـمالق سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف، ومٝمذا اًمقضمف ىمقي قمٜمدٟم٤م.

اعمٞم٤مه، ومٝمؾ يٛمٙمـ آًمتزام هبذا ٓي٘م٤مل: سم٠من احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٕمدة قمدم اظمتالط 

 اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ومال يٜمٕم٘مد اإلـمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ ي٘مٓمع سمٕمدم محٚمٝم٤م؟!

ٕٟم٤م ٟم٘مقل: سم٤مًمٗمرق سملم اعم٘م٤مُملم: ًمقضمقد اًمدًمٞمؾ اخل٤مرضمل اًم٘مٓمٕمل قمغم ًمزوم 

اًمٕمدة ذم اعمرأة طمتّك ًمق مل حتٛمؾ، ويمالُمٜم٤م ذم ُم٤م ًمق مل يقضمد دًمٞمؾ ُمـ اخل٤مرج، سمؾ ظمٚمٞمٜم٤م 

 .(1)شإوزم وهذه احلٙمٛم٦موقمٜمقان اًمدًمٞمؾ 

أٟمف ٓ ؿمؽ ذم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمقيمٞمؾ ذم جمرد إضمراء اًمّمٞمٖم٦م  اًمقضمف اخل٤مُمس:

 .(5)شذم ؾم٤مئر اخلٞم٤مرات، وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٗم٘مٞمف اًم٘مقل سمثٌقشمف ًمف ومٞمٝم٤م، ومٝمذا اخلٞم٤مر ُمثٚمٝم٤م

ًمٙمقٟمف ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ واًمنمط ُمع »ٓ يتؿ هذا اًمقضمف  وومٞمف:

ُماليمٝم٤م ٓ يرشمٌط سمٛماليمف: وم٢من ُمالك هذه اخلٞم٤مرات قمغم ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ اًمٗم٤مرق: وم٢من 

                                                
 .181و  1/181سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/176سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ـ يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل حت٘مٞم٘مف ـ إُم٤م ىم٤مقمدة ٓ ضر أو اعم١مُمٜمقن قمٜمد 

ع، وم٢من صدق قمغم ذوـمٝمؿ أو اًمنمط آرشمٙم٤مزي، وُمالك هذا اخلٞم٤مر قمٜمقان اًمٌٞمّ 

ّٓ ومال، وٓ  طم٤ًم سمف أو ارشمٙم٤مزي٤ًم ـ ومٞمف، وٓ اًمقيمٞمؾ ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م ومٌٝم٤م وإ ذط ـ ُمٍمر

 .(1)شضر قمغم اًم٤ٌمئع أو اعمِمؽمي

 إمم هٜم٤م شمؿ ُم٤م أوم٤مده٤م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ُمـ اًمقضمقه.

ُمـ ُمٜم٤موم٤مة صمٌقت اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل  اعمحّ٘مؼ اًمرؿمتل ُم٤م أوم٤مده: »اًمقضمف اًم٤ًمدس

 (5)س قمغم أُمقاهلؿ ومت٠مُمؾ.٤ماًمٕم٤مىمد ُمع ىم٤مقمدة ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٜم

أن ظمٞم٤مر اًمقيمٞمؾ ٓ يٜم٤مذم ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ: ٕن ُمتٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر هق اًمٕم٘مد وًمٞمس  وومٞمف:

ًمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕملم، وؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ قمغم اًمٕملم همػم ُم٘مّمقرة وٓ حمدودة سمخٞم٤مر 

ٝمد ًمٕمدم اًمتٜم٤مذم صمٌقت اخلٞم٤مر عمـ ًمف اخلٞم٤مر ُمع ؾمٚمٓمٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف اخلٞم٤مر سم٤مًمٌٞمع اًمقيمٞمؾ، ويِم

 .(3)شواهل٦ٌم وهمػممه٤م ُمـ اًمتٍموم٤مت

 وُمٜم٤مىمِمتف ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل»اًم٤ًمسمع: اًمقضمف 

أن طمؼ ظمٞم٤مر اعمجٚمس صم٤مسم٧م عمـ ًمف طمؼ اإلىم٤مًم٦م، وسمام أن اًمقيمٞمؾ ذم جمرد  شم٘مريٌف:

 (4)ىم٤مًم٦م ومال طمؼ ًمف ذم هذا اخلٞم٤مر.إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ٓ طمؼ ًمف ذم اإل

 أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم هذه اعمالزُم٦م اعمدقم٤مة. وومٞمف: أّوًٓ:

أن صمٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف يدوران ُمدار صمٌقت إـمالق اًمدًمٞمؾ وقمدُمف، وم٢من  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

                                                
 .3/54ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 .٤31مرات /وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم (5)

 .1/186سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .3/54ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (4)
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صم٧ٌم اإلـمالق وؿمٛمقل اًمدًمٞمؾ ًمٚمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد صم٧ٌم ًمف طمؼ اخلٞم٤مر وإن مل 

 شمث٧ٌم ًمف اإلىم٤مًم٦م، وإٓ مل يث٧ٌم ًمف ًمٕمدم اإلـمالق، ٓ ًمٕمدم اإلىم٤مًم٦م وآؾمت٘م٤مًم٦م.

 ْم٤ًم وُمٜم٤مىمِمتفأي اًمقضمف اًمث٤مُمـ: ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

أن ٟم٦ًٌم أدًم٦م اخلٞم٤مر إمم آي٦م:  وحمّمٚمف:         ٟم٦ًٌم اعمخّمص، وم٤مٔي٦م

شمٚمزم اعمتٕم٤مىمديـ سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد، وظمّمص هذا اًمٚمزوم اًمٚمٗمٔمل سم٠مدًم٦م اخلٞم٤مر، ومتٙمقن 

ّٓ ُمـ صم٧ٌم ًمف طمؼ اخلٞم٤مر، ومحؼ اخلٞم٤مر إٟمام  اًمٜمتٞمج٦م: دا٥م اًمقوم٤مء قمغم يمؾ ُمتٕم٤مىمديـ إ

ضمٕمؾ عمـ ظمقـم٥م سمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد، وهق إُم٤م اعم٤مًمؽ، أو اًمقيمٞمؾ اعمٗمقض، وأُم٤م 

 (1)جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ومٚمٞمس خم٤مـم٤ًٌم هبذا اًمقضمقب. اًمقيمٞمؾ ذم

أٟمف ٓ ؿمؽ ذم أن أدًم٦م اخلٞم٤مر خمّمّم٦م ًمقضمقب اًمقوم٤مء اعمًتٗم٤مد ُمـ  ويرد قمٚمٞمف:

أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وًمٙمـ صمٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف يدوران ُمدار اًمدًمٞمؾ وقمدُمف، وم٢من صم٧ٌم 

صمٌقت طمؼ قم عمـ مل خي٤مـم٥م سمقضمقب اًمقوم٤مء صم٧ٌم اًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم ٛماإلـمالق أو اًمٕم

اخلٞم٤مر ًمف وإن مل خي٤مـم٥م سمقضمقب اًمقوم٤مء، وإن مل يث٧ٌم اإلـمالق مل ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ قمغم صمٌقت 

طمؼ اخلٞم٤مر ًمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ظمٓم٤مسمف سمقضمقب اًمقوم٤مء وقمدم ظمٓم٤مسمف سمف، وهلذا ًمق اؿمؽمط 

اعمتٕم٤مىمدان أو أطمدمه٤م صمٌقت اخلٞم٤مر ٕضمٜمٌل وم٢مٟمف يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ُمع قمدم ظمٓم٤مسمف سمقضمقب 

 اًمقوم٤مء.

 ٤مىمِمتفٜموُم اًمت٤مؾمع ًمٜمٗمل اخلٞم٤مر: ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ اخلقئلاًمقضمف 

أن آي٦م:  وطم٤مصٚمف:        أُمْم٧م اًمٌٞمع اًمّمحٞمح اجل٤مُمع جلٛمٞمع

ذائط اًمّمح٦م، وسمٞمع اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م سمٞمع صحٞمح ُمـ طمٞم٨م صدوره ُمـ 

اًمٕم٤مىمد اجل٤مُمع ًمنمائط اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٘مد، وًمٙمٜمف ًمٞمس ضم٤مُمٕم٤ًم ًمنمائط اًمّمح٦م ُمـ طمٞم٨م 

اٟمت٤ًمسمف إمم اعم٤مًمؽ: وم٢من اًمٌٞمع اًمّمحٞمح هق ُم٤م يٜمت٥ًم إمم اعم٤مًمؽ أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، 

                                                
 .3/54ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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ىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمف، ومال يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ًمٞمس سمامًمؽ وٓ وا

ّٓ اًمٌٞمع اًمذي يٙمقن سمٞمٕمف ُمقوققم٤ًم ًمـشًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»ًمـ : ٕٟمف ٓ يِمٛمؾ إ     

  (1).(5)، وسمٞمع هذا اًمقيمٞمؾ ًمٞمس يمذًمؽ 

ّٓ ٕٟمف ويمٞمؾ  ذم إٟمِم٤مئف ُمـ ىمٌؾ وزم أُمر وهق ممٜمقع: ٕن اعمٜمِمئ ًمٚمٕم٘مد مل يٜمِمئف إ

اًمٕم٘مد يم٤معم٤مًمؽ أو وًمٞمف، وًمٞمس اًمٙمالم ذم ُمٓمٚمؼ ُمـ أٟمِم٠م اًمٕم٘مد، ومٝمذا اًمقيمٞمؾ وإن يم٤من 

ّٓ أن ًم٤ًمٟمف ُمًتٜمد إمم وزم اًمٕم٘مد ومتٙمقن ذائط اًمّمح٦م شم٤مُم٦م، وم٤معم٠ًمًم٦م شمٜمتٝمل  جمرد آًم٦م إ

وأٟمٙمر إمم اإلـمالق وقمدُمف، وسمام أٟمف اقمؽمف سمِمٛمقل اإلـمالق ًمٚمقيمٞمؾ ذم إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد، 

 مجٞمع ضمٝم٤مت آٟمٍماف وم٤معم٘متيض ًمثٌقت اخلٞم٤مر ًمف ُمقضمقد، واعم٤مٟمع قمٜمف ُمٗم٘مقد ذم ٟمٔمره.

 وُمٜم٤مىمِمتف صم٤مٟمٞم٦مً  اًمقضمف اًمٕم٤مذ: ُم٤م أوم٤مده اًمًٞمّد اخلقئل

ًمٚمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م سم٤مإلـمالق ٓ ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»أن ؿمٛمقل  وشم٘مريٌف:

ّٓ أّن٤م متٜمع ُمـ اًمتٛمًؽ  سم٤مًمٕمٛمقم، وم٤مًمقضمقه اعمذيمقرة ًمٜمٗمل اخلٞم٤مر قمٜمف ـ وإن مل شمتؿ ـ إ

 سم٤مإلـمالق.

إن إدًم٦م اعمذيمقرة إن مل شمٜمػ اخلٞم٤مر وم٢مّن٤م شمقضم٥م اًمِمؽ ذم  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

اٟمٕم٘م٤مده ي٘مٍم اًمدًمٞمؾ قمـ صمٌقت اخلٞم٤مر عمثؾ هذا اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق، وُمع اًمِمؽ ذم 

 (3)اًمقيمٞمؾ، وم٤مٕصؾ اًمٚمزوم.

ٕن اإلـمالق طمج٦م ذم ٟمٗمًف يم٤مًمٔمٝمقر اًمقوٕمل، هم٤مي٦م  وهذا اًمقضمف ُمردود أيْم٤ًم:

إُمر أن ُمٜمِم٠م احلجٞم٦م خمتٚمػ ومٞمٝمام، وم٢من ُمٜمِم٠مه٤م ذم اًمقوع هل أص٤مًم٦م اًمٔمٝمقر، 

ًمدًمٞمؾ ذم طمد ٟمٗمًف جمرى وُمٜمِم٠مه٤م ذم اإلـمالق هل ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م، وطمٞم٨م إن ا

 عم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م ومال ُمقضم٥م ًمرومع اًمٞمد قمـ اإلـمالق.

                                                
 .575ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (1)

 .6/71ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (5)

 .38/59: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/71ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)
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إن ُم٤م يقضم٥م رومع اًمٞمد قمـ اإلـمالق هل اًم٘مريٜم٦م أو ُم٤م حيتٛمؾ  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

ىمد أسمٓمؾ مجٞمع إدًم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م قمغم اعمٜمع قمـ اإلـمالق ومٚمؿ  اًم٘مريٜمٞم٦م، وسمام أٟمف

 رومع اًمٞمد قمـ اإلـمالق.شمقضمد ىمريٜم٦م وٓ ُم٤م حيتٛمؾ اًم٘مريٜمٞم٦م، ومال ُمقضم٥م ًم

ٟمٕمؿ، ُمـ حيتٛمؾ صح٦م شمٚمؽ اًمقضمقه أو سمٕمْمٝم٤م ًمف احلؼ ذم رومع اًمٞمد قمـ اإلـمالق 

 .(1)شًمٚمِمؽ ذم اٟمٕم٘م٤مده، وأُم٤م ُمـ دازم سمٌٓمالّن٤م ومال

 اخلقئل صم٤مًمث٦م وُمٜم٤مىمِمتف اًمًٞمّداًمقضمف احل٤مدي قمنم ُم٤م ذيمره 

اخلٞم٤مر ًمٞمس واًمذي يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم اعم٘م٤مم: إّن ُمقوقع »ىم٤مل اعمح٘مؼ اخلقئل: 

هق اًمٌٞمع قمغم ٟمحق آـمالق، سمؾ اعمراد هق اًمٌٞمع اًمذي يٙمقن سمٞمٕمف ُمقوققم٤ًم ٕطمّؾ اهلل 

اًمٌٞمع وهمػمه ُمـ أدًّم٦م احلؾ، وُمـ اًمٔم٤مهر أّن أدًّم٦م طمّؾ اًمٌٞمع وإُمْم٤مء اعمٕم٤مُمالت إّٟمام 

شمِمٛمؾ اًمٌٞمع اًمّم٤مدر قمـ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إي٘م٤مع اًمّمٞمٖم٦م سمام أٟمف ُمٜمت٥ًم إمم اعم٤مًمؽ ٓ سمام أٟمف 

 ص٤مدر ُمٜمف.

وشمقوٞمح ذًمؽ: أّن اًمٌٞمع اًمّم٤مدر قمـ اًمقيمٞمؾ اعمذيمقر اًمذي هق سمٞمع واطمد ًمف 

إو٤مومت٤من، إو٤موم٦م صدوري٦م إمم اًمقيمٞمؾ وإو٤موم٦م آٟمت٤ًمب إمم اعم٤مًمؽ، ّٕن اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٌٞمع 

اًمقيمٞمؾ شمًٜمد إمم اعم٤مًمؽ ومٞم٘م٤مل إّن ومالٟم٤ًم سم٤مع داره، ومٌٞمع اًمقيمٞمؾ واؾمٓم٦م ذم اًمثٌقت وقمّٚم٦م 

ًمِمٛمقل         ًمٌٞمع اعم٤مًمؽ، إذ ًمق ٓ سمٞمٕمف عم٤م يتحّ٘مؼ ًمٚمامًمؽ سمٞمع طمتّك شمِمٛمٚمف

آي٦م احلّؾ، وقمٚمٞمف وم٤مًمٌٞمع سمح٥ًم احلدوث ُمْم٤مف إمم اعم٤مًمؽ واًمًٚمٓمٜم٦م شمث٧ٌم ًمف طمدوصم٤ًم، 

ٓ ًمٚمقيمٞمؾ اعمذيمقر إذ ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م ًمف سمقضمف، ٕٟمف ويمٞمؾ ذم إي٘م٤مع اًمّمٞمٖم٦م وم٘مط وأدًّم٦م اخلٞم٤مر 

اًمًٚمٓمٜم٦م سمٕمد طمدوصمٝم٤م، واعمٗمروض أّّن٤م طمدصم٧م ذم طمّؼ اعم٤مًمؽ دون شم٘متيض سم٘م٤مء ُمٚمؽ 

 ّٓ اًمقيمٞمؾ، وٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت اخلٞم٤مر ًمٚمقيمٞمؾ سمٛمجرد إو٤موم٦م اًمٌٞمع إًمٞمف سمح٥ًم اًمّمدور وإ

ٟٓمت٘مض سمٞمع اًمٗمْمقزم وم٢مّٟمف مم٤ّم مل يذه٥م أطمد إمم صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمٗمْمقزم وًمق ُمع 

                                                
 .185-1/186سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 175

 ّٓ  ُمـ ضمٝم٦م أّن آي٦م احلؾ إّٟمام شمِمٛمٚمف سمام أّٟمف إضم٤مزة اعم٤مًمؽ ًمف ذم جمٚمس اًمٌٞمع، وًمٞمس هذا إ

 ُمٜمت٥ًم إمم اعم٤مًمؽ ٓ سمام أٟمف ص٤مدر ُمـ اًمٗمْمقزم.

وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ًمٞمس راضمٕم٤ًم إمم دقمقى آٟمٍماف وأّن اًمٌٞمع ٓ يِمٛمؾ 

اًمقيمٞمؾ ٕٟمف يمام قمروم٧م همػم صحٞمح، سمؾ ُمع آقمؽماف سم٠مّن اًمٌٞمع ؿم٤مُمؾ ًمف يمام أٟمف يِمٛمؾ 

خلٞم٤مر ذم طمّ٘مف ُمـ ضمٝم٦م أّن ُمقوققمف هق ُمـ شمِمٛمٚمف آي٦م اًمٗمْمقزم ٟمّدقمل قمدم صمٌقت ا

 .(1)شاحلؾ، وهل إّٟمام شمِمٛمؾ اًمٌٞمع ٟٓمت٤ًمسمف إمم اعم٤مًمؽ يمام ُمّر، هذا

اعمقوقع سمح٥ًم اًمٜمص اًمٌٞمع، وهق ُمٓمٚمؼ ُمـ صدر ُمٜمف »ًمق يم٤من  ويرد قمٚمٞمف:

ع طم٘مٞم٘م٦م، واظمتّم٤مص اعمقوقع يماًمٌٞمع ويم٤من سمٞمٕمف صحٞمح٤ًم، واعمٗمروض أن اًمقيمٞمؾ سم٤م

 ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف.سم٤معم٤مًمؽ 

وُم٤م اؾمتدل قمٚمٞمف ُمـ أن صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمقيمٞمؾ سمٛمجرد إو٤موم٦م اًمٌٞمع إًمٞمف سمح٥ًم 

اًمّمدور ُمًتٚمزم ًمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٗمْمقزم وًمق ُمع إضم٤مزة اعم٤مًمؽ ًمف ذم اعمجٚمس، ومٗمٞمف أٟمف 

سمح٥ًم اًمٔمٝمقر ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ؿمٛمقل أدًم٦م اخلٞم٤مر ًمٚمٗمْمقزم اعمذيمقر، وأُم٤م قمدم آًمتزام سمف 

خلٞم٤مر ذم اعم٤مًمؽ ٓ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد ]وٓ ُمـ ضمٝم٦م فمٝمقر ٟمّمقص ا

 اًمٗمْمقزم[، وُمـ اًمٜمّمقص:

: إذا ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٛمر سمـ يزيد قمـ أيب قمٌداهلل [صحٞمح٦م]

اًمت٤مضمران صدىم٤م سمقرك هلام وم٢مذا يمذسم٤م وظم٤مٟم٤م مل ي٤ٌمرك هلام، ومه٤م سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، وم٢من 

 (5)يتت٤مريم٤م.اظمتٚمٗم٤م وم٤مًم٘مقل ىمقل رب اًمًٚمٕم٦م أو 

احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك  [صحٞمح٦م]

 (3)ي٘مقل: ص٤مطم٥م احلٞمقان اعمِمؽمي سم٤مخلٞم٤مر سمثالصم٦م أي٤مم. اًمرو٤م

                                                
 .38/58اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)

 .6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)



 173 خمتّم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اعم٠ًمًم٦م إومٰم: صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمقيمٞمؾ

ىم٤مل: ذم احلٞمقان يمٚمف ذط صمالصم٦م أي٤مم  احلٚمٌل، قمـ أيب قمٌداهلل [صحٞمح٦م]

 (1)ًمٚمٛمِمؽمي وهق سم٤مخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م إن ذط أو مل يِمؽمط.

أيْم٤ًم أن اعمٗمروض يمقن هذا اخلٞم٤مر سمجٕمؾ اًمِم٤مرع ٓ اعم٤مًمؽ ومٞمتٌع ويرد قمٚمٞمف 

دًمٞمؾ اجلٕمؾ، وم٢من ؾمٚمؿ إـمالق دًمٞمؾ اجلٕمؾ ًمٚمقيمٞمؾ وقمدم اٟمٍماومف قمٜمف ومال وضمف 

 .(5)شٓظمتّم٤مصف سم٤معم٤مًمؽ

 ومذًمٙم٦م اًم٘مقل ذم اعم٘م٤مم

إّن أدًم٦م اخلٞم٤مر ُمٜمٍموم٦م قمـ اًمقيمٞمؾ ذم جمرد إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م، وًمق مل ٟمرشمض سم٘مٞم٦م »

ًمٙمٗمك ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمـ احلٙمٛم٦م هلذا  ل أىم٤مُمٝم٤م اًمِمٞمخإدًم٦م اًمت

اخلٞم٤مر وهل اًمؽمّوي واًمت٠مُمؾ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٞمٚمزم اًمٌٞمع سمرو٤م اعمت٤ٌميٕملم وشمٜمتٝمل احلٙمٛم٦م 

 .(3)شسم٤مومؽماىمٝمام، وهذه احلٙمٛم٦م ُمٜمتٗمٞم٦م قمـ اًمقيمٞمؾ اعمذيمقر

 إّن ه٤مهٜم٤م ومرٌع: هؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر عمقيمكمِّ اًمقيمٞمٚملم ذم إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد؟ صمؿّ 

ٚملم أم ٓ؟ وضمٝم٤من.  هؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيمِّ

 :(4)أّوهلام: قمدم اًمثٌقت، واؾمتدل قمٚمٞمف سمقضمٝملم»

ٕم٤من( يّمدق قمغم اعمتٕم٤مىمديـ دون همػممه٤م، إن قمٜمقان )اًمٌٞمّ  اًمقضمف إّول:

الن مل يّمدر ُمٜمٝمام اًمٕم٘مد، سمؾ صدر  ُمـ ويمٞمٚمٞمٝمام. واعمقيمِّ

ع( همػم ُمت٘مقم سم٢مضمراء اًمّمٞمٖم٦م، سمؾ يّمدق هق وُم٤م يرادومف أن قمٜمقان )اًمٌٞمّ  وومٞمف:

ُمـ ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت قمغم اًم٤ٌمئع اًمذي اٟمت٘مؾ ُمٜمف اعم٤مل ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمثٛمـ، وقمغم اعمِمؽمي اًمذي 

                                                
 .1، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .185و  1/184ه٤مُمش سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/186سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/31شمٕمرض هلام اًمِمٞمخ ذم اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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اٟمت٘مؾ ُمٜمف اًمثٛمـ ذم ُم٘م٤مسمؾ اعم٤مل قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمرومٞم٦م، واعمدار ذم اعمقوققم٤مت 

 دق اًمٕمٜمقان قمروم٤ًم.اًمنمقمٞم٦م قمغم ص

واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أٟمف ًمق قمٝمد اًمرضمؾ ًمٖمػمه ذم إضمراء قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًمف سمٜمحق 

ؾ دون اًمقيمٞمؾ.اًمقيم٤مًم٦م، ومٕمٜمقان اعمتزوِّ   ج يّمدق قمغم اعمقيمِّ

وأُم٤م ذم اًمٌٞمع واًمّمٚمح وم٤محلؼ أٟمف يّمدق قمٜمقان اًم٤ٌمئع واعمّم٤مًمح قمغم إصٞمؾ 

ام ي٘م٤مل ذًمؽ قمـ إصٞمؾ، وقمٚمٞمف وقمغم اًمقيمٞمؾ، ومٞم٘م٤مل قمـ اًمقيمٞمؾ إٟمف سم٤مع واؿمؽمى، يم

ٚملم ُمقوقع أدًم٦م اخلٞم٤مر  .ومٞمٜمٓمٌؼ قمغم اعمقيمِّ

ويْم٤مف إمم اًمّمدق اًمٕمرذم: أن طمٙمٛم٦م اخلٞم٤مر شم٘متيض أن يٙمقن زُم٤مم أُمر اًمٕم٘مد 

ٚملم، وهق اعمًتٗم٤مد أيْم٤ًم ُمـ اًمّمحٞمح٦م  ُمـ طمٞم٨م اًمٗمًخ واإلسمرام سمٞمد اعم٤مًمٙملم اعمقيمِّ

ٚملم، : (1)شومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام»اعمت٘مدُم٦م:  وم٢مّن٤م ؿم٤مهد قمغم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيمِّ

 وًمٙمـ ذم اعم٘م٤مم صمالث صقر:

 صقر طم٤مٓت اعمقيّمٚملم

الن طم٤مضيـ ذم جمٚمس اًمٕم٘مد، ومٝمٜم٤م يث٧ٌم هلام  اًمّمقرة إومم: أن يٙمقن اعمقيمِّ

 اخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م سمال إؿمٙم٤مل.

٧ٌم أن يٙمقٟم٤م همػم طم٤مضيـ ومٞمف وُمتٗمرىملم ُمـ إّول، وهٜم٤م ٓ يث اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:

هلام اخلٞم٤مر سمال إؿمٙم٤مل: ًمٕمدم صدق آضمتامع وٓ آومؽماق قمٚمٞمٝمام، وُمقوقع ظمٞم٤مر 

 اعمجٚمس آضمتامع، وهم٤ميتف آومؽماق.

أن يٙمقٟم٤م همػم طم٤مضيـ ومٞمف وًمٙمٜمٝمام جمتٛمٕم٤من ذم جمٚمس آظمر أصمٜم٤مء  اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م:

 إٟمِم٤مء اًمقيمٞمٚملم ًمٚمٕم٘مد ويم٤مٟم٤م يٕمٚمامن سم٢مٟمِم٤مئف طمٞمٜمف.

                                                
 ، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ.3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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ذم هذا اًمٗمرض إمم صمٌقت اخلٞم٤مر هلام:  (1)اخلقئلوىمد ذه٥م اعمح٘مؼ اًمًّٞمد 

ٕم٤من( قمٚمٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م، وصدق آضمتامع قمٚمٞمٝمام، ومٞمتؿ ُمقوقع ًمّمدق قمٜمقان )اًمٌٞمّ 

 ش.ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤ماًمٌٞمّ »

شم٠مُمالً، ووضمٝمف: أٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م صدق اًمٌٞمع: إذ  وًمٙمـ ذم حت٘مٞم٘مف

  جمري اًمّمٞمٖم٦م وىمد صم٧ٌم إقمؿ.اإلؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝمتف يم٤من ذم اٟمحّم٤مر قمٜمقان اًمٌٞمع ذم

ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، اًمٌٞمّ »وإٟمام اإلؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م أن اًمقارد ذم أدًم٦م اخلٞم٤مر: 

، وقمٜمقان آومؽماق وآضمتامع ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ (5)شوم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام

ف، يمام ٓ سمد ذات اًمتٕمٚمؼ، ومٝمل شمت٘مقم سمام شمتٕمٚمؼ سمف، ومالسمد ًمالضمتامع ُمـ ـمرف اضمتٛمٕم٤م قمٚمٞم

 ًمالومؽماق ُمـ ـمرف شمّٗمرىم٤م قمٜمف، ومٕمغم أي رء اضمتٛمٕم٤م؟ وقمـ أي رء اومؽمىم٤م؟

ّٓ اًمٌٞمع، أي شمٗمرىم٤م قمـ جمٚمس اًمٌٞمع،  وٓ يتّمقر ـمرف ًمٚمتٗمرق ذم إدًم٦م إ

ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م قمٜمف، ومٕمٜمدُم٤م ضمٕمؾ اًمٕمٜمقان ذو اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمع ُمقوققم٤ًم وم٤مًمٌٞمّ 

تٛمٕملم ذم جمٚمس أضمٜمٌل قمـ جمٚمس اًمٌٞمع مل يّمدق أّنام ًمٚمحٙمؿ، وم٢مذا يم٤من اعمقيمِّالن جم

 اضمتٛمٕم٤م قمغم اًمٌٞمع، وإذا اومؽمىم٤م قمٜمف ٓ يّمدق أّنام اومؽمىم٤م قمـ اًمٌٞمع.

ُمـ أن  (3)وم٤محلؼ أن اعمًتٗم٤مد ُمـ إدًم٦م هق ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ يمالم اًمِمٞمخ

الن جمتٛمٕملم ذم جم ٚمس اعمقوقع هق آضمتامع قمغم اًمٌٞمع وآومؽماق قمٜمف، وم٢مذا يم٤من اعمقيمِّ

اًمٌٞمع صدق قمٚمٞمٝمام اعمقوقع ومٙم٤من هلام اخلٞم٤مر، وإن ًمق يٙمقٟم٤م ومٞمف مل يّمدق قمٚمٞمٝمام ومال 

 ظمٞم٤مر هلام.

وًمق شمٜمزًمٜم٤م شمٜمزًٓ ومروٞم٤ًم وم٤محلؼ أن ي٘م٤مل: إن قمٛمقم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ىمد 

ؾ  ظمّمص سم٠مدًم٦م اخلٞم٤مر، وٟمحتٛمؾ ـ سم٤مًمقضمدان ـ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقيمِّ

                                                
 .38/65: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/76ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 ، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ.3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5/31اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ٚمس آظمر، ومٞمدور أُمر اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ سملم إىمؾ وإيمثر، وُم٤م يم٤من اعمجتٛمٕملم ذم جم

ٚملم اعمجتٛمٕملم ذم  يمذًمؽ ي٘متٍم ذم ختّمٞمّمف قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق ظمّمقص اعمقيمِّ

 جمٚمس اًمٕم٘مد.

 أن اعمقيمؾ ًمق طمٚمػ قمغم قمدم اًمٌٞمع مل حيٜم٨م سمٌٞمع ويمٞمٚمف. اًمقضمف اًمث٤مين:

ؾ ُمـ سم٤مع وم٘مد حت٘مؼ ُمٜمف أٟمف ًمق طمٚمػ سم٠من ٓ يٌٞمع داره سمٜمحق ُمٓمٚمؼ و وومٞمف: ويمر

احلٜم٨م: ٓؾمتٜم٤مد اًمٌٞمع إمم اعمقيمؾ طم٘مٞم٘م٦م. ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من ي٘مّمد أن ٓ يٌٞمع ُم٤ٌمذة مل 

 .(1)شحيٜم٨م

ٚملم اعمجتٛمٕملم ذم جمٚمس اًمٕم٘مد ًمّمدق  واحل٤مصؾ: ظمٞم٤مر اعمجٚمس صم٤مسم٧م ًمٚمٛمقيمِّ

ٌَٞمِّع قمٚمٞمٝمام وّٕن اًمٌٞمع ٓسمّد أن يًتٜمد إًمٞمٝمام وطمٙمٛم٦م اخلٞم٤مر شم٘متيض ؿمٛمقل اإلـمالق  اًم

 هلام، واهلل اًمٕم٤ممل.

ض ذم أُمر اًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤ٌمديف وُم٤مسمٕمده ومٚمف اخلٞم٤مر ًمّمدق  أُّم٤م اًمقيمٞمؾ اعمٗمقر

 قمٜمقان اًمٌّٞمع قمٚمٞمف وٟٓمٓم٤ٌمق ُمقوقع اًمرواي٤مت قمٚمٞمف.

 وأُّم٤م اعمقيمالن ومٝمؾ يث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر أم ٓ؟

 قمغم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيمٚملم ذم هذا اًم٘مًؿ سمقضمٝملم: (5)اؾمتدلر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 اخلٞم٤مر ّذع إروم٤مىم٤ًم ًمٚمامًمؽ يمام هق اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص، ومٚمف اخلٞم٤مر هٜم٤م. إّول:

صم٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمقيمٞمؾ ّٕٟمف ٟم٤مئ٥م قمـ اعم٤مًمؽ، وهذا يًتٚمزم صمٌقشمف ًمٚمٛمٜمقب  اًمث٤مين:

                                                
 (.187-189/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/31اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 قمٜمف )اعمقيمؾ( سم٤مُٕوًمقي٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م.

 اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمغماقمؽماض اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين 

 إقمٔمؿ ذم دًمٞمٚمٞمف:قمغم اًمِمٞمخ  (1)اقمؽمض اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ومٜمٕمؿ، أّن اخلٞم٤مر ّذع ًمإلروم٤مق سم٤معم٤مًمؽ، ٓ أّن يمؾ ُمـ يٜم٤مؾمٌف اإلروم٤مق  أُّم٤م إّول:

 ٓسمّد ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف.

وم٢مّن اخلٞم٤مر يث٧ٌم ًمٚمٌّٞمع سمام هق اًمٌٞمّع وٓ يث٧ٌم ًمٚمقيمٞمؾ سمام هق ويمٞمؾ،  وأُم٤م اًمث٤مين:

ّٞمع ًمٚمقيمٞمؾ ٓ يًتٚمزم صمٌقشمف واًمقيم٤مًم٦م هٜم٤م قمّٚم٦م حلدوث قمٜمقان اًمٌّٞمع، وصمٌقت قمٜمقان اًمٌ

ؾ طمّتك ًمق مل يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًمٌّٞمع، وإن صدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًمٌّٞمع ومال طم٤مضم٦م  ًمٚمٛمقيمِّ

 إمم هذا آؾمتدٓل.

 اؾمتدٓل آصٗمٝم٤مين قمغم ٟمٗمل اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيمٚملم وٟم٘مده

أّن هم٤مي٦م اخلٞم٤مر ـ قمغم ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ إدًم٦م ـ »سمتقوٞمح ُمٜم٤ّم:  (5)ىم٤مل آصٗمٝم٤مين

ّٓ قمـ آومؽماق ، وقمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م آومؽماق وم٤معمٖمٞمك هق آضمتامع: إذ ٓ اومؽماق إ

اضمتامع، وًمٞمس اعمراد ُمٜمف ُمٓمٚمؼ آضمتامع، سمؾ اضمتامع اًمٌدٟملم يمام يِمٝمد ًمف صمٌقت اخلٞم٤مر 

ًمق وىمع اًمٕم٘مد ذم طم٤مل اعمٌم، وًمٞمس اعمراد ُمٓمٚمؼ اضمتامع اًمٌدٟملم سمؾ ُمع يمقن اعمجتٛمع 

ٌقت اخلٞم٤مر أُمران: اضمتامع اًمٌٞمّٕملم سمدٟم٤ًم، سم٠من ي٘مقم آضمتامع قمٚمٞمف هق اًمٌٞمع، ومٞمٕمتؼم ذم صم

 سم٤مًمٌّٞمٕملم، وأن يٙمقن اضمتامقمٝمام قمغم اًمٌٞمع.

ٚملم: وذًمؽ ٕن اعمقارد شمٜم٘مًؿ إمم  وآضمتامع قمغم اًمٌٞمع ٓ يّمدق قمغم اعمقيمِّ

ىمًٛملم: ُم٤م يٙمقن ىمٞم٤مُمف سم٤معمقوقع ىمٞم٤مُم٤ًم صدوري٤ًم، وُم٤م يٙمقن ىمٞم٤مُمف سمف طمٚمقًمٞم٤ًم، ومام يٙمقن 

ىمٌٞمؾ إّول يًتٜمد إمم اعم٤ٌمذ ًمٚمّمدور وإمم ُمـ يم٤من ذم ؾمٚمًٚم٦م قمٚمٚمف، وم٘مٞم٤مم اًمٌٞمع ُمـ 

                                                
 .4/65طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/67عمٙم٤مؾم٥م طم٤مؿمٞم٦م ا (5)
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ؾ اًمذي ويّمٚمف  سم٤مًم٤ٌمئع ىمٞم٤مم صدوري، ومٚمٝمذا يٜم٥ًم إمم اًمقيمٞمؾ اًمذي سم٤مذ اًمٌٞمع، وًمٚمٛمقيمِّ

ذم اًمٌٞمع: ٕٟمف قمٚم٦م ًمتح٘م٘مف ُمٜمف، ومٞمٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام سمّٞمٕم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م، وًمٙمـ أطمدمه٤م سم٤معم٤ٌمذة 

 وأظمر سم٤مًمتًٌٞم٥م.

ّٓ إمم ُمـ طمؾ ومٞمف، وٓ يًتٜمد إمم ُمـ و أُم٤م ُم٤م يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين ومٝمق ٓ يًتٜمد إ

شم٥ًٌم ًمف، وآضمتامع ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من اعمجتٛمٕملم مه٤م اعمتٕم٤مىمدان: إذ ىم٤مم هبام آضمتامع 

ٕم٤من: ًمٕمدم طمٚمقل  ٤ٌٌّم آضمتامع ومٝمام همػم جمتٛمٕملم وإٟمام مه٤م جمٛمِّ ىمٞم٤مُم٤ًم طمٚمقًمٞم٤ًم، وأُم٤م ُمـ ؾم

ومٞمٝمام، وقمٚمٞمف ومٛمـ يّمدق قمٚمٞمٝمام آضمتامع قمغم اًمٌٞمع سمٜمحق احل٘مٞم٘م٦م مه٤م  آضمتامع

الن  اًمقيمٞمالن، ومٝمام اًمٚمذان يٕمتؼم ومٞمٝمام آومؽماق، ومٞمث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، وأُم٤م اعمقيمِّ

ومال يّمدق قمٚمٞمٝمام آضمتامع قمغم اًمٌٞمع طم٘مٞم٘م٦م، وإٟمام يّمدق قمٚمٞمٝمام جم٤مزًا، ومٚمٝمذا ٓ يٕمتؼم 

ومؽماىمٝمام ذم اخلٞم٤مر وقمدُمف، ومال يث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر وإن صدق قمٚمٞمٝمام سمّٞمٕم٤من: اضمتامقمٝمام وٓ ا

 .(1)شًمٕمدم صدق آضمتامع قمغم اًمٌٞمّع قمٚمٞمٝمام

ًمّمدق قمٜمقان اًمٌّٞمع قمغم »وًمٙمـ اًمتح٘مٞمؼ صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيمٚملم  ويرد قمٚمٞمف:

ؾ سمٜمحق احل٘مٞم٘م٦م ـ يمام اقمؽمف سمف هق أيْم٤ًم ـ وإن يم٤من اشمّم٤مومف سمف سم٤مًمتًٌٞم٥م ٓ  اعمقيمِّ

ٚملم جمتٛمٕم٤من ذم جمٚمس اًمٕم٘مد طم٥ًم اًمٗمرض وم٤مضمتامقمٝمام يم٤من قمغم  سم٤معم٤ٌمذة، وسمام أن اعمقيمِّ

ؾ سمٙمقٟمف  اًمٌٞمع ٓ قمغم همػمه: إذ يمام أن صدور اًمٌٞمع ُمـ اًمقيمٞمؾ يم٤من ؾم٤ًٌٌم ٓشمّم٤مف اعمقيمِّ

ؾ احل٤مض ذم جمٚمس اًمٕم٘مد سمّمٗم٦م  سمّٞمٕم٤ًم، ومٙمذًمؽ صدوره ُمٜمف ُمقضم٥م ٓشمّم٤مف اعمقيمِّ

ؾ ٟمٗمًف ـ يم٤مًمقيمٞمؾ ـ جمتٛمع ُمع  ٕم٤ًم سمؾ هق جمتٛمع، وم٤معمقيمِّ آضمتامع قمغم اًمٌٞمع، وًمٞمس جمٛمِّ

سمقؾمٞمٚم٦م صدوره ُمـ أظمر قمغم اًمٌٞمع، وًمٙمـ وصػ آضمتامع قمغم اًمٌٞمع يم٤من طم٤مصاًل ًمف 

ٚملم احل٤مضيـ ذم جمٚمس اًمٌٞمع اًمّم٤مدر ُمـ اًمقيمٞمؾ.  اًمقيمٞمؾ سم٤مًمقيم٤مًم٦م، وسمحثٜم٤م ذم اعمقيمِّ

ٚملم احل٤مضيـ ذم جمٚمس اًمٕم٘مد يّمدق قمٚمٞمٝمام أّنام سمّٞمٕم٤من  وم٤مًمٜمتٞمج٦م: أن اعمقيمِّ

                                                
 .1/195سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ّٓ أٟمف سمتقؾمط اًمقيمٞمٚملم، ومٞمث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر، يمام يث٧ٌم ًمٚمقيمٞمٚملم  اضمتٛمٕم٤م سمدٟم٤ًم قمغم اًمٌٞمع إ

 .(1)ش٤مومٝمام سم٤مًمقصػ ٟمٗمًفٓشمّم

 ومرع: ُمٕمٞم٤مر آومؽماق ذم هذا اًم٘مًؿ

اخلٞم٤مر ًمٚمقيمٞمؾ واعمقيمؾ، ومٝمؾ يزول سم٤مومؽماق اًمقيمٞمٚملم ظم٤مص٦م إذا ومرض صمٌقت »

أو اعمقيمٚملم ظم٤مص٦م أو اومؽماق اًمٙمؾ قمـ اًمٙمؾ، ومٚمق سم٘مل ُمـ يمؾ ـمرف واطمد ذم ُمٙم٤مٟمف 

 يمٗمك ذم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر؟

 إمم إظمػم. (5)ذه٥م اًمِمٞمخ

آطمتامًملم إّوًملم ٓ ؾمٜمد هلام وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمام، ومٞمدور إُمر سملم واًمتح٘مٞمؼ: أن 

 (3)واطمتامل راسمع اظمت٤مره اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل آطمتامل إظمػم اًمذي ىمقاه اًمِمٞمخ

 وهق زوال اخلٞم٤مر سم٤مومؽماق أطمد ذوي اخلٞم٤مر ُمـ أطمد اًمٓمروملم.

دقمقى ُمـ أن واًمذي ٟمّ٘مقيف ُمٜمٝمام هق آطمتامل اًمراسمع عم٤م ذيمره اًمًٞمّد سمٜمحق اًم

 اًمٖم٤مي٦م اعم٠مظمقذة هل آومؽماق وم٢مذا حت٘مؼ سمٜمحق سف اًمقضمقد زال اخلٞم٤مر.

دًم٦م اًمداًم٦م قمغم هذا اخلٞم٤مر إُم٤م أن يٙمقن شم٘مٞمٞمد وشمقوٞمح ذًمؽ: أن اعمًتٗم٤مد ُمـ إ

 ُمقوقع اخلٞم٤مر سم٤مضمتامع اعمت٤ٌميٕملم، ومٛمدار صمٌقت اخلٞم٤مر قمغم حت٘مؼ آضمتامع وصدىمف.

ُمقوقع ؾم٘مقط اخلٞم٤مر هق اومؽماق اعمت٤ٌميٕملم سمال وإُم٤م أن يٙمقن اعمًتٗم٤مد هق يمقن 

 ومرض آضمتامع ذم ُمقوقع صمٌقشمف.

ّٓ سمزوال اضمتامع اًمٙمؾ قمـ اًمٙمؾ، ٕن اًمٓمٌٞمٕمل  ومٕمغم إّول: ٓ يزول اخلٞم٤مر إ

يتح٘مؼ سمقاطمد ُمـ أومراده وم٢مذا يم٤من سمٕمض أومراد اًم٤ٌمئع جمتٛمٕم٤ًم ُمع سمٕمض أومراد اعمِمؽمي 

                                                
 .1/193سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/35اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/387طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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سمت٤ًم. وٓ يي اومؽماق اًمٌٕمض ٕن سف اًمقضمقد صدق اضمتامع اًمٌّٞمٕملم، ومٙم٤من اخلٞم٤مر صم٤م

 يتح٘مؼ سمٌٕمض إومراد.

وقمغم اًمث٤مين: يزول اخلٞم٤مر سم٤مومؽماق اًمٌٕمض، عم٤م قمروم٧م ُمـ أن اًمٓمٌٞمٕمل يتح٘مؼ 

سمٗمرده، ومٍمف اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمالومؽماق يتح٘مؼ سم٤مومؽماق سمٕمض أومراد اًم٤ٌمئع، إذ يّمدق طمٞمٜمئذ 

 اومؽماق اًمٌٞمّٕملم، ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف زوال اخلٞم٤مر.

ضمٞمح أطمد آطمتامًملم يٌتٜمل قمغم شمِمخٞمص ُم٤م هق اعمًتٗم٤مد ُمـ إدًم٦م، إذن، ومؽم

وم٢من يم٤من اعمًتٗم٤مد هق إّول صم٧ٌم اطمتامل اًمِمٞمخ، وإن يم٤من اعمًتٗم٤مد هق اًمث٤مين صم٧ٌم اطمتامل 

 اًمًّٞمد، وىمد قمروم٧م وضمف ذًمؽ.

وسمام أن اًمٜمّمقص فم٤مهرة ذم اًمث٤مين ٕظمذه٤م آومؽماق ذم ُمقوقع ؾم٘مقط اخلٞم٤مر 

هق  ـ يم٤من ُم٤م ذيمره اًمًٞمّد(1)شوضم٥م اًمٌٞمع ٤موم٢مذا اومؽماىم: »يمام هق سيح ىمقًمفـ

 اعمتٕملم.

وٓ خيٗمك أٟمف ٓ ومرق ومٞمام ذيمرٟم٤مه سملم أن يٙمقن سف وضمقد آومؽماق وـمٌٞمٕمتف 

اعمتح٘مؼ سمٗمرد ُمـ أومراد آومؽماق ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم سف وضمقد اًم٤ٌمئع أو إمم أومراد اًم٤ٌمئع، ـ

سم٤مومؽماق أطمد أومراد اًم٤ٌمئع إذ يّمدق  إذ اومؽماق سف وضمقد اًم٤ٌمئع وـمٌٞمٕمتف يتح٘مؼ

اومؽماىمف سمٛمجرد اومؽماق أطمد أومراد اًم٤ٌمئع، ٕن سف اًمقضمقد يتح٘مؼ ويّمدق قمغم أطمد 

إومراد. يمام أٟمف ًمق أوٞمػ آومؽماق إمم إومراد يم٤من إُمر يمذًمؽ إذ يٙمقن اعمًتٗم٤مد: أن 

تح٘مؼ ُمقوقع اخلٞم٤مر يً٘مط سم٤مومؽماق أي ومرد ُمـ أومراد اًم٤ٌمئع. وم٤ٌمومؽماق أطمد إومراد ي

 زوال اخلٞم٤مر. وُم٤م ذيمرٟم٤مه واوح.

 ... .(5)وُمٜمف ئمٝمر آؿمٙم٤مل ومٞمام ضم٤مء ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

                                                
 ، صحٞمح٦م احلٚمٌل.4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .4/77طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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أّوًٓ: سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ذيمره ُمـ أٟمف ٓسمّد ُمـ أظمذ آومؽماق ُمْم٤موم٤ًم إمم ضمٜمس اًمٌّٞمع 

ٓ إؿمخ٤مص ذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت قمدم اًمقاؾمٓم٦م سملم صمٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف اًمذي ادقمك 

دشمف ُمـ إدًم٦م. وم٢مٟمؽ قمروم٧م قمدم حت٘مؼ اًمقاؾمٓم٦م قمغم يمال اًمت٘مديريـ وأن اًمٜمتٞمج٦م اؾمتٗم٤م

 واطمدة قمغم يمال اًمٗمرولم.

وصم٤مٟمٞم٤ًم: سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ذيمره ُمـ قمدم حت٘مؼ اومؽماق ضمٜمس اًمٌّٞمع سم٤مومؽماق أطمد 

ومراده، سمؾ ٓسمّد ُمـ اومؽماق اًمٙمؾ اًمذي اٟمتٝمك ُمٜمف إمم قمدم اًمٗمرق سملم اعمًٚمٙملم ومٞمام هق أ

ُمـ أدًم٦م اخلٞم٤مر. وم٢مٟمف ممٜمقع عم٤م قمروم٧م ُمـ أن اومؽماق ـمٌٞمٕمل اًم٤ٌمئع يتح٘مؼ  اعمًتٗم٤مد

 .(1)شسم٤مومؽماق أطمد أومراده ًمّمدق اًمٓمٌٞمٕمل قمغم أطمد إومراد، وم٤مًمتٗم٧م وٓ شمٖمٗمؾ

ٟم٘مْم٤مء أُّم٤م اًمقيمٞمؾ اعمٗمقض ذم أُمر اًمٌٞمع وًمٙمـ سمحٞم٨م شمٜمتٝمل ويم٤مًمتف سمٛمجرد آ»

ُمـ اًمٕم٘مد ـ ومٝمق سمرزخ سملم اًمقيمٞمٚملم اًم٤ًمسم٘ملم، ومٚمٞمس هق جمرد آًم٦م يم٤مّٕول: ٕن ًمف 

آظمتٞم٤مر ذم ُم٤ٌمدئ اًمٌٞمع، وًمٞمس ُمٗمقو٤ًم ذم اعمٌدأ واعمٜمتٝمك يم٤مًمث٤مين: ٕن ويم٤مًمتف شمٜمتٝمل 

 سم٤مٟٓمتٝم٤مء ُمـ إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد ـ وم٘مد وىمع اخلالف ومٞمف قمغم ىمقًملم: اًمثٌقت وقمدُمف.

ومالٟمٓم٤ٌمق ُمقوقع إدًم٦م قمٚمٞمف: ًمّمدق قمٜمقان اًمٌّٞمع قمٚمٞمف سمال  أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمثٌقت:

 إؿمٙم٤مل.

قمـ ُمـ  ٦مقمغم اًمقيمٞمؾ إّول: وم٢من أدًم٦م اخلٞم٤مر ُمٜمٍموم ُم٤م أورده اًمِمٞمخ وومٞمف:

تٕمٚمؼ سمحؾ اًمٕم٘مد: يًمٞم٧ًم ًمف ؾمٚمٓمٜمف قمغم اًمتٍمف ذم اًمٕمقض، طمّتك ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠من اخلٞم٤مر 

أن هذا اًمقيمٞمؾ شمٜمتٝمل ويم٤مًمتف سمٛمجرد وم٢مٟمف ـ سم٤مًمتٌع ـ شمًٚمط قمغم اًمرد وآؾمؽمداد، وسمام 

 (3).(5)إي٘م٤مع اًمٕم٘مد ومال ؾمٚمٓمٜم٦م ًمف قمغم اًمتٍمف ذم اًمٕمقض طمتّك سم٤مًمرد، ومال ظمٞم٤مر ًمف

                                                
 (.83-85/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/35اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: سمٕمدم اعمالزُم٦م سملم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طمؾ اًمٕم٘مد واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم رد اًمٕملم، وم٢من اًمقيمٞمؾ  (3)
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 ذم اًمقيمٞمؾ اعمذيمقر اخلقئل اًمًٞمّدرأي 

: أٟمف ٓ يٕمتؼم ذم اخلٞم٤مر اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕمقض: وقمٛمدة ُم٤م أورد قمغم اًمِمٞمخ

مل شمٙمـ ًمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف: ٟٓمتٗم٤مء  ًمٕمدم شمٕمٚم٘مف، وهلذا ًمق شمٚمػ اًمٕمقض سمٛمجرد اًمٌٞمع

ّٓ ٕن اخلٞم٤مر طمؼ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مد ٓ  ُمقوققمٝم٤م، وُمع ذًمؽ ًمف طمؼ اخلٞم٤مر، وُم٤م ذًمؽ إ

 سم٤مًمٕملم، ومٚمف أن يٗمًخ.

صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف: ٕن  وقمغم هذا إؾم٤مس اظمت٤مر اعمح٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل

هذا  ُمقوققمف ٓ يرشمٌط سم٤مًمقيم٤مًم٦م: وم٢من ُمقوققمف صدق اًمٌّٞمع قمٚمٞمف، وهق ص٤مدق قمغم

اًمقيمٞمؾ وإن اٟمتٝم٧م ويم٤مًمتف. ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من اخلٞم٤مر يدور ُمدار قمٜمقان اًمقيم٤مًم٦م مل يٙمـ ًمف 

 .(5)ش(1)أُمد ويم٤مًمتف سم٢مطمداث اًمٌٞمع ءظمٞم٤مر: ٟٓمتٝم٤م

 ُمدفمٚمفخمت٤مر آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

واحلؼ ذم اعم٠ًمًم٦م: أن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص ـ يمام شم٘مدم ـ هق أن اخلٞم٤مر طمؼ »ىم٤مل: 

عمـ يٕمتؼم رو٤مه ذم اًمٌٞمع، وًمٙمقن رو٤مه ُمٕمتؼمًا يٙمقن إلًمزاُمف وومًخف شم٠مصمػم ذم اًمٌٞمع، 

ّٓ اعم٤مًمؽ أو اًمقيمٞمؾ اعمٗمقض ذم أُمر اًمٌٞمع ذم اعمٌدأ واعمٜمتٝمك، وأُم٤م اًمقيمٞمؾ  وهق ًمٞمس إ

جرد إي٘م٤مع اًمٌٞمع ومٚمٞمس ًمرو٤مه سم٤مًمٌٞمع وقمدُمف شم٠مصمػم ذم سم٘م٤مء اًمٌٞمع، اًمذي شمٜمتٝمل ويم٤مًمتف سمٛم

 .(3)شٓ ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام»ومال يٙمقن ُمقوققم٤ًم ًمـ 

يمام أن احلٙمٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ـ وهل اإلروم٤مق سم٤معم٤مًمؽ ـ ُمٜمتٗمٞم٦م قمٜمف: وم٢مّن٤م ٓ 

ّٓ ذم ُمـ يرشمٌط سمف أُمر اًمٌٞمع طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مء.  شمٙمقن إ

ُمـ اٟمٕم٘م٤مد إـمالق أدًم٦م اخلٞم٤مر، ومال أىمؾ ُمـ إدا٤مهب٤م اًمِمؽ ومٝمذه اًمقضمقه إن مل متٜمع 

                                                                                                               
 .يٗمًخ ًمٙمـ إذا اطمت٤مج إمم رد اًمٕملم ومالسمد ُمـ رد اعم٤مًمٙملم

 .38/61: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/74ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .194و  1/193 سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م (5)

 ، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ.3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ ـ وهق أدًم٦م اخلٞم٤مر ـ سملم إىمؾ وإيمثر،  رذم اٟمٕم٘م٤مده، ومٞمؽمدد أُم

ومٞم٘متٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق اعم٤مًمؽ واًمقيمٞمؾ اعمٗمقض ًمف أُمر اًمٌٞمع 

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ويتٛمًؽ ذم همػممه٤م سم٤مًمٕمٛمقم يمآي٦م        ًمٚم٘مٓمع سمدظمقًمف ومٞمٝم٤م :

 .(1)شواًمِمؽ ذم ختّمٞمّمف ُمٜمٝم٤م

 ُمدفمٚمفاعمٜم٤مىمِم٦م ذم خمت٤مر آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

أىمقل: يٛمٙمـ أن يرد قمٚمٞمف: أّوًٓ: ُم٤م ُمّر ُمٜم٤ّم ذم سمح٨م سمٞمع اًمٗمْمقزم سم٠مّن اعمراد ُمـ 

ـْ ًمف أُمر ش اًمرو٤م» ّٓ اؾمتٜم٤مده٤م إمم َُم اًمٌمء ذم اعمٕم٤مُمالت واًمٕم٘مقد وآي٘م٤مقم٤مت ًمٞمس إ

ٟمحق اعم٤مًمٙمٞم٦م أو اًمقٓي٦م أو اًمتقًمٞم٦م أو اًمقيم٤مًم٦م وهمػمه٤م، وًمٞم٧ًم اعمراد ُمٜمٝم٤م اًمرو٤مي٦م 

سمٛمٕمٜمك أّن مجٞمع أـمراف ىمٚم٥م اًم٤ٌمئع أو اًمٕم٤مىمد ذم رو٤م ُمـ هذا اًمٕم٘مد أو شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م. 

قمغم أّن ش ٓ ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام»ومحٞمٜمئذ آؾمتدٓل سمّمحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ سمام ورد ومٞمٝم٤م: 

ـْ يٙمقن رو٤مه ُمٕمتؼمًا ذم اًمٌٞمع همػم شم٤مم عم٤م ُمّر ُمـ أّن اعمراد سم٤مًمرو٤م هق اخلٞم٤مر خيتص  سمَٛم

 آؾمتٜم٤مد واؾمتٜم٤مد اًمٌٞمع سم٤معمقيمؾ شم٤مم ًمتامُمٞم٦م اًمقيم٤مًم٦م.

ّٓ أّن  وصم٤مٟمٞم٤ًم: احلٙمٛم٦م ذم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر هل آروم٤مق سم٤معم٤مًمؽ وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م إ

الف اًمٕمّٚم٦م، ّٕن اًمٕمّٚم٦م قمّٚمٛمٜم٤م سم٠مّن احلٙمٛم٦م ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م رء، قمغم ظم ُمدفمٚمفآؾمت٤مذ 

ؿ وختّّمص، ٓ احلٙمٛم٦م، ومال شمٗمٞمدٟم٤م هذه احلٙمٛم٦م ؿمٞمئ٤ًم ذم اعم٘م٤مم.  شمٕمٛمِّ

ُمـ صدق اًمٌّٞمع قمغم هذا اًمقيمٞمؾ وإن  وقمغم هذا شمتؿ ُم٘م٤مًم٦م اًمًّٞمد اخلقئل

 اٟمتٝم٧م ويم٤مًمتف، ومٚمف اخلٞم٤مر.

وسمٕمد صدق اًمٌٞمّع قمٚمٞمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اـمالق أدًم٦م اخلٞم٤مر ذم طمؼ هذا اًمقيمٞمؾ 

وسمٕمد ضمري٤من اإلـمالق ًمٞمس ًمٜم٤م ؿمؽ طمّتك شمرددٟم٤م ذم أُمر اعمخّمص اعمٜمٗمّمٞمؾ سملم إىمؾ 

أدام اهلل ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ومال يتؿ ُم٤م ذيمره آؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ  ٍموإيمثر ومٞم٘مت
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 .فمٚمف قمغم رؤوؾمٜم٤م

 ومرع: صمٌقت اخلٞم٤مر عمقيّمكم هذا اًمقيمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

ّمدق قمٜمقان اًمٌٞمّع قمٚمٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ٓ اؿمٙم٤مل ذم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمقيّمٚملم، ًم

 سمنمط اضمتامقمٝمام.

 ُم٘م٤مًم٦م اعمحّ٘مؼ اإليرواين ذم صمٌقت اخلٞم٤مر

ًمٚمٌٞمِّع إـمالىملم: ومت٤مرة يٓمٚمؼ ويراد سمف ُمٜمِمئ اًمٌٞمع سم٠مّن »ذه٥م اعمحّ٘مؼ اإليرواين 

ًمف، وأظمرى يٓمٚمؼ ويراد سمف ُمـ يم٤من طمّمقل اًمٌٞمع سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف  واعمقضمد اعم٤ٌمذ

ي٤ٌمذه، وم٢من يم٤من اإلـمالق ذم إظم٤ٌمر سم٤معمٕمٜمك إّول صم٧ٌم جلٛمٞمع  واؾمت٘مالل، سم٤مذه أم مل

ٚملم دون  ٚملم، وإن يم٤من سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين صم٧ٌم ًمٚمٛمقيمِّ اًمقيمالء سمدون شمٗمّمٞمؾ دون اعمقيمِّ

 (1)اًمقيمالء.

واجلقاب: أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمِّع ُمقوققم٦م ًمٚمج٤مُمع، ومتّمدق قمغم يمؾ ُمـ اًمقيمٞمؾ 

ؾ اًمذي طمّمؾ ُمٜمف اًمٌٞمع  سم٤مظمتٞم٤مره واؾمت٘مالًمف، وهلذا ًمق أٟمِم٠م اًمقيمٞمؾ اعمٜمِمئ ًمٚمٕم٘مد واعمقيمِّ

ّٓ أٟمف رسمام ي٠ًمل: هؾ أٟمِم٠مت اًمٌٞمع  اًمٌٞمع، وؾمئؾ اعم٤مًمؽ: هؾ سمٕم٧م ُم٤مًمؽ؟ ي٘مقل: ٟمٕمؿ، إ

سمٜمٗمًؽ؟ ومٞمجٞم٥م: ٓ، أٟمِم٠مه ويمٞمكم، وهلذا أيْم٤ًم ًمق طمٚمػ اعم٤مًمؽ أن ٓ يٌٞمع ُم٤مًمف صمّؿ ويّمؾ 

ّٓ ًمّمدق اًمٌٞمّ   .(5)شع قمٚمٞمفآظمر ذم سمٞمٕمف وم٢مٟمف حيٜم٨م ذم طمٚمٗمف، وُم٤م ذاك إ

 ومرع آظمر: اُمٙم٤من شمٕمدد أـمراف اخلٞم٤مر ذم ـمرذم اًمٌٞمع

يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٙمؾ ُمـ صدق قمٚمٞمف قمٜمقان ش اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»سمٛم٘مت٣م إـمالق »
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، سم٠من (1)ـمراف ذم ـمرذم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي يمام أوم٤مد اًمِمٞمخن شمتٕمدد إأاًمٌّٞمع، ومٞمٛمٙمـ 

ض ؾ طم٤مضًا ذم جمٚمس اًمٕم٘مد، وويمٞمٚمف اعمٗمقر طمّتك ذم اًمتقيمٞمؾ، وويمٞمؾ ويمٞمٚمف  يٙمقن اعمقيمِّ

اًمذي ىم٤مم سم٢مدا٤مد اًمٌٞمع: وم٢من اخلٞم٤مر يث٧ٌم هلؿ يمٚمٝمؿ: ًمّمدق قمٜمقان اًمٌّٞمع قمٚمٞمٝمؿ وأّنؿ 

اضمتٛمٕمقا قمغم اًمٌٞمع: وم٢من اعمقرد يم٤ًمئر اعمقارد اًمنمقمٞم٦م إظمرى جمٕمقل سمٜمحق اًم٘مْمٞم٦م 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م، ومٛمـ صدق قمٚمٞمف اًمٕمٜمقان صم٧ٌم ًمف احلٙمؿ.

أقمٛمؾ أطمد ـمرذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ظمٞم٤مره شمّؿ اًمٗمًخ واٟمحؾ ٟمٕمؿ، ظم٤مصٞم٦م اخلٞم٤مر أٟمف ًمق 

اًمٕم٘مد وارشمٗمع ُمقوقع اخلٞم٤مر، ومال يٌ٘مك ًممظمريـ ظمٞم٤مر: ٕن ًمٚمٕم٘مد ومًخ٤ًم واطمدًا، 

وطمٚمف واطمد ٓ ي٘مٌؾ اًمتٕمدد، وم٢مذا طمّمؾ ارشمٗمع ُمقوقع اخلٞم٤مر، ومٚمق ومًخ واطمد ُمـ 

 ـمرف اًم٤ٌمئع مل يٌؼ ُمقوقع ًمٚمٛمِمؽمي.

ًمٕم٘مد وأوضم٥م اًمٌٞمع وم٤مإلًمزام ُمـ ـمرف ٓ يٕمٜمل وأُم٤م إذا أًمزم أطمد ـمرذم اعمٕم٤مُمٚمف ا

اإلًمزام ُمـ اًمٓمرف أظمر، ومٚممظمر أن يٕمٛمؾ ظمٞم٤مره ومٞمٗمًخ، وم٤مًمٗمًخ ٓ طمٞمثٞم٦م ومٞمف، وأُم٤م 

 اإلًمزام ومٝمق أُمر طمٞمثل، ومٞمٚمزم ُمـ طمٞم٨م اًم٤ٌمئع دون اعمِمؽمي أو اًمٕمٙمس.

ٟمٕمؿ، ًمق أًمزم واطمد ُمـ أـمراف اًم٤ٌمئع وم٢من اًمٌٞمع يٚمزم ُمـ ضمٝم٦م اًم٤ٌمئع وٓ يٌ٘مك 

ؾ ُمثاًل ًمزم، وًمٞمس ًمٚمقيمٞمؾ أن يٗمًخ: جم ٤مل ًمٚمٗمًخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممظمريـ، ومٚمق أًمزُمف اعمقيمِّ

ؾ، وم٢مذا أًمزم إصٞمؾ ومال ُمٕمٜمك ًمٕمدم إًمزام اًمٗمرع اًمذي هق  وم٢مٟمف وضمقد شمٜمزيكم ًمٚمٛمقيمِّ

ٚمف  وضمقد شمٜمزيكم ًمف، يمام أن اًمقيم٤مًم٦م اًمت٤مُم٦م شم٘متيض يمقن ومًخ اًمقيمٞمؾ اعمٗمقض ومًخ ُمقيمِّ

 .(5)شر سمٕمدهومال ُمقوقع إلقمامل اخلٞم٤م
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 ومرع صم٤مًم٨م: قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٗمْمقًمٞملم

ق دإمم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٗمْمقًمٞملم، ٓ ٕضمؾ قمدم ص (1)ذه٥م اًمِمٞمخ»

قمٜمقان اعمت٤ٌميٕملم قمٚمٞمٝمام: وم٢مّٟمف ص٤مدق قمٚمٞمٝمام سمال إؿمٙم٤مل: ٕن اًمٌٞمع هق اًمٜم٘مؾ اًمٕمرذم، 

 وهق ُمتح٘مؼ ذم اعم٘م٤مم، سمؾ ًمٕمدم ؿمٛمقل أدًم٦م اخلٞم٤مر هلام.

 اًمٌٞمع ذم سمٞمع اًمٗمْمقزم همػم ُمتح٘مؼ ومال ُمقوقع ًمٚمخٞم٤مر.وم٢من ىمٞمؾ: إن 

ىمٚمٜم٤م: إن مل يتح٘مؼ اًمٌٞمع ومٌامذا شمٕمٚم٘م٧م اإلضم٤مزة إذن؟! وم٢مّن٤م ُمـ إُمقر ذات 

اًمتٕمٚمؼ، ومتت٘مقم سم٤معمج٤مز، وم٢من مل يٙمـ اًمّم٤مدر ُمـ اًمٗمْمقًمٞملم سمٞمٕم٤ًم مل يٙمـ هٜم٤مك رء 

قن سمٞمٕمف سمٞمٕم٤ًم، وقمدم يمقن شمتٕمٚمؼ سمف اإلضم٤مزة، ومٞمٚمزم أن ٓ يتؿ سمٞمع اًمٗمْمقزم أسمدًا: ًمٕمدم يم

ّٓ قمغم ُمًٚمؽ وٕمٞمػ واوح اًمٌٓمالن: ٓؾمتٚمزاُمف اًمدور: ٕن اإلضم٤مز  ةاإلضم٤مزة سمٞمٕم٤ًم إ

ّٓ سم٤مإلضم٤مزة ومٞمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م،  شمتقىمػ قمغم ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف وهق اعُمج٤مز، وهق ٓ يٙمقن سمٞمٕم٤ًم إ

 ومٞمٚمزم شمقىمػ اإلضم٤مزة قمغم ٟمٗمًٝم٤م، وهق دور.

سمٞمع، وسم٤مإلضم٤مزة يًتٜمد هذا اًمٌٞمع إمم وم٤مشمْمح سم٤مًمؼمه٤من أن ُم٤م ىم٤مم سمف اًمٗمْمقزم 

 اعم٤مًمؽ، ومٞمٙمقن اًمٌٞمع واًمٕم٘مد ـ سمٕمد اإلضم٤مزة ـ سمٞمٕم٤ًم وقم٘مدًا ًمٚمامًمؽ.

وأُم٤م وضمف قمدم ؿمٛمقل أدًم٦م اخلٞم٤مر ًمٚمٗمْمقزم ومٝمق اٟمٍماف إدًم٦م قمٜمف، وُمٜمِم٠م 

 آٟمٍماف وضمقه شمًتٗم٤مد ُمـ إدًم٦م ٟمٗمًٝم٤م:

ـ ُمع اومؽماق اًمٗمْمقًمٞملم  ، واًمٌٞمعشوم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»أوهل٤م: أن ذم إدًم٦م: 

 وقمدم حت٘مؼ اإلضم٤مزة ُمـ ىمٌؾ اعم٤مًمؽ ـ حمٙمقم سم٤مًمٌٓمالن ومٙمٞمػ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٚمزوم؟!

وم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م »صم٤مٟمٞمٝم٤م: أٟمف ورد ذم اًمّمحٞمح٦م اعمت٘مدُم٦م: 

، وم٤مخلٞم٤مر إٟمام يٙمقن ذم ُمقرد يٕمتؼم ومٞمف رو٤م اعمت٤ٌميٕملم، وٓ يٕمتؼم رو٤م (5)شُمٜمٝمام
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 ٤ًم.اًمٗمْمقًمٞملم ىمٓمٕم

ظمٞم٤مر اعمجٚمس ـ ذم سمٞم٤من ُمقوقع صمٌقت  (1)صم٤مًمثٝم٤م: أٟمف ورد ذم سمٕمض ٟمّمقص

 قمغم اًمٌّٞمٕملم، وٓ يّمدق قمٜمقان اًمت٤مضمر قمغم اًمٗمْمقزم.ش اًمت٤مضمران»اخلٞم٤مرـ إـمالق قمٜمقان 

وم٤محلؼ: أن ُمقوقع ظمٞم٤مر اعمجٚمس هق اًمٌٞمع اجل٤مُمع ًمٚمنمائط، وهق ٓ يّمدق 

 اًمٌّٞمع.قمغم سمٞمع اًمٗمْمقزم وإن صدق قمغم اًمٗمْمقزم قمٜمقان 

 ذم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمجٞمزيـ وقمدُمف

 وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمجٞمزيـ، ومٝمؾ يث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر أو ٓ؟

أُم٤م اعمجٞمزان احل٤مضان ذم جمٚمس اًمٕم٘مد ومٞمث٧ٌم هلام اخلٞم٤مر سمال إؿمٙم٤مل: ًمّمدق 

ذم جمٚمس اًمٌٞمع قمٚمٞمٝمام سم٢مضم٤مزهتام ًمٕم٘مد اًمٌٞمع، واًمٗمرض أّنام طم٤مضان ش اًمٌّٞمٕم٤من»قمٜمقان 

ـ سمٕمد اإلضم٤مزة ـ أّنام جمتٛمٕم٤من قمغم اًمٌٞمع، ومٞمتؿ ُمقوقع صمٌقت اخلٞم٤مر ومٞمّمدق قمٚمٞمٝمام 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هلام، سمال ومرق سملم يمقن اإلضم٤مزة يم٤مؿمٗم٦م أو ٟم٤مىمٚم٦م.

وأُم٤م اعمجٞمزان همػم احل٤مضيـ ذم جمٚمس اًمٌٞمع، وم٢من يم٤مٟم٤م ُمتٗمرىملم أو يم٤مٟم٤م جمتٛمٕملم 

ٌّٞمٕملم، وٓ سمح٨م ذم وشمٗمّرىم٤م ىمٌؾ اإلضم٤مزة ومال ظمٞم٤مر هلام: ٟٓمتٗم٤مء ُمقوققمف وهق اضمتامع اًم

 ذًمؽ.

وإٟمام اًمٌح٨م ذم اعمجٞمزيـ اعمجتٛمٕملم ذم جمٚمس اإلضم٤مزة، ومذه٥م اعمح٘مؼ 

إمم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر هلام: وُمٜمتٝمك دًمٞمٚمف اطمتامل أن يٙمقن ٓضمتامقمٝمام ذم  اًمٜم٤مئٞمٜمل

 (5)جمٚمس اًمٌٞمع دظمؾ ذم صمٌقت اخلٞم٤مر، وهذا احلتامل يم٤مف ًمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ُم٤م مل يرومع.

ٜم٤م: أن جمرد اطمتامل أن يٙمقن ٓضمتامع اعمجٞمزيـ ذم جمٚمس اًمٕم٘مد وسمٞم٤من ذًمؽ ُم

دظمؾ ذم صمٌقت اخلٞم٤مر ُمٜمِم٠م ًمٚمِمؽ ذم صمٌقشمف سم٤مًمقضمدان، وُم٘مت٣م إصؾ اًمٚمٗمٔمل 

                                                
 ، صحٞمح٦م قمٛمر سمـ يزيد.6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.59-31/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)
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واًمٕمٛمكم ُمع اًمِمؽ قمدم اًمثٌقت، أُم٤م إصؾ اًمٚمٗمٔمل ومٛم٘مت٣م قمٛمقم         

وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ُم٤م مل يث٧ٌم اخلٞم٤مر، وسمام أٟمف مل يث٧ٌم وم٠مص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم حمٙمٛم٦م، وأُم٤م 

ّٓ أن شمٙمقن  إصؾ اًمٕمٛمكم ومٚمٚمِمؽ ذم صمٌقت اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طمؾ اًمٕم٘مد وإصؾ اًمٕمدم، إ

 أدًم٦م اخلٞم٤مر ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اجلٝم٦م، وًمٞم٧ًم يمذًمؽ.

ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل اًمٌٞمّ »ق هذا، وًمٙمـ احلؼ صمٌقت اخلٞم٤مر هلام: ٕن ُم٘مت٣م إـمال

صمٌقشمف ًمٚمٌّٞمٕملم سمنمط آضمتامع قمغم اًمٌٞمع، وسم٢مضم٤مزة اعم٤مًمٙملم ًمٕم٘مد اًمٗمْمقزم  (1)شيٗمؽمىم٤م

اشمّمػ يمؾ ُمٜمٝمام سمٙمقٟمف سمّٞمٕم٤ًم يمام اقمؽمف سمف أيْم٤ًم، واًمٗمرض أّنام جمتٛمٕم٤من ذم جمٚمس 

ٞمع وٓ اإلضم٤مزة ومٞمتّمٗم٤من أيْم٤ًم ذم جمٚمس حت٘مؼ اًمٌٞمع اًمّمحٞمح اًمنمقمل سم٤مٓضمتامع قمغم اًمٌ

 .(5)شٟمريد أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم حت٘مؼ ُمقوقع صمٌقت اخلٞم٤مر هلام

 هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم اعم٠ًمًم٦م إومٰم.

 

 

 

                                                
 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.199-515/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)



 

 

 

ىمد يٙمقن اًمٕم٤مىمد واطمدًا سمحٞم٨م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قمٜمقاين اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي يم٠مْن يٙمقن 

أصٞماًل ُمـ ـمرف وُمـ ـمرف آظمر وًمّٞم٤ًم أو ويمٞماًل ُمٗمقو٤ًم أو يٙمقن وًمّٞم٤ًم قمغم اعم٤مًمٙملم أو 

ويمٞماًل ُمٗمقو٤ًم قمٜمٝمام، قمغم وضمف يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ًمق يم٤من ُمتٕمددًا، ومٝمؾ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر؟ 

 ومرض اًمثٌقت سمامذا يتحّ٘مؼ آومؽماق؟غم قمو

إذا احتد اًمٕم٤مىمد قمـ اصمٜملم هق أطمدمه٤م أو همػممه٤م وم٤مٕىمرب »ىم٤مل ؾمّٞمد اعمٗمت٤مح: 

 (4)واعمختٚمػ (3)واًمتذيمرة (5)واًمنمائع (1)صمٌقت اخلٞم٤مر يمام هق ظمػمة اعمًٌقط

 (8)اعمٞمًٞم٦م واعم٤ًمًمؽوإيْم٤مح اًمٜم٤مومع و (7)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (6)وهم٤مي٦م اعمرام (5)واًمدروس

 يمام ؾمتًٛمع. (11)شاًمٖمٜمٞم٦م»٘م٤ميض. وهق فم٤مهر ًمقمـ ا (9)وهق اعمحٙمل

                                                
 .5/78اعمًٌقط  (1)

 .5/55ذائع اإلؾمالم  (5)

 .11/9شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .5/64ػ اًمِمٞمٕم٦م خمتٚم (4)

 .3/565اًمدروس اًمنمقمّٞم٦م  (5)

 .5/35هم٤مي٦م اعمرام  (6)

 .9/388طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (7)

 (.197-199/)3ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (8)

 .5/64ٟم٘مٚمف اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ  (9)

 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (11)
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ىمقًٓ سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر وًمزوم اًمٌٞمع، واًمٔم٤مهر  (1)وطمٙمك اعمّمٜمّػ ذم اًمتحرير

وضمزم سمف  (5)أّٟمف ًمٞمس ٕطمٍد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وإّٟمام هق ًمٌٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام ذيمره ذم اًمتذيمرة

ًمٌٕمض اًمٕم٤مُّم٦م وٓ ىم٤مئؾ سمف ُمـ إصح٤مب. وىم٤مل ذم  ، ىم٤مل: هق(3)آؾمت٤مذ اًمنميػ

سمٕمد أن ضمٕمٚمف اطمتامًٓ ُم٤م ٟمّّمف: وهذا آطمتامل مل يذيمره ذم اًمتذيمرة وٓ أؿم٤مر  (4)اعم٤ًمًمؽ

إًمٞمف ذم اًمدروس سمؾ ضمزم سمثٌقت اخلٞم٤مر، ويمذًمؽ قم٤ٌمرة اًمٙمت٤مب ـ يٕمٜمل اًمنمائع ـ ًمٞمس 

ضمرت سمف قم٤مدهتؿ ُمـ ٟم٘مؾ اًم٘مقل  يِمػم سمف إمم ُم٤مش قمغم ىمقل»ومٞمٝم٤م إؿمٕم٤مر سمف، وم٢مّن ىمقًمف: 

اًّمذي ذيمره ذم اعمًٌقط، وهق ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمٛمٗم٤مرىم٦م اًمٕم٤مىمد اعمجٚمس، اٟمتٝمك. واًمٖمرض 

أّن هذا اًم٘مقل مل ي٘مؾ سمف أطمٌد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م. وُمع ذًمؽ ىمد ُم٤مل إًمٞمف أو ىم٤مل سمف اعمقمم 

 .(7)، وىمّرسمف اعمحّدث اًمٌحراين(6)واًمٗم٤موؾ اخلراؾم٤مين (5)إردسمٞمكم

اًمتقىّمػ  (11)وطمقار اًمٙمت٤مب (11)واًمتٜم٘مٞمح (9)واإليْم٤مح (8)يروفم٤مهر اًمتحر

 .(15)يمام هق سيح ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد

                                                
 .3191، ُم٠ًمًم٦م 5/584حترير إطمٙم٤مم  (1)

 .11/9شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

(، ؾمّٞمد 14)خمٓمقط ذم ُمٙمت٦ٌم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، رىمؿ 54، س545ُمّم٤مسمٞمح إطمٙم٤مم / (3)

 حمّٛمدُمٝمدي سمحراًمٕمٚمقم.

 .3/199ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (4)

 .8/389جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .1/465يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (6)

 .19/13احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (7)

 .5/584حترير إطمٙم٤مم  (8)

 .1/481إيْم٤مح اًمٗمقائد  (9)

 .5/44اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (11)

 .544احل٤مؿمٞم٦م اًمٜمّج٤مري٦م / (11)

 .4/587ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (15)
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وم٘مد حتّّمؾ أّن إصح٤مب ذم اعم٘م٤مم قمغم صمالصم٦م أٟمح٤مء: سملم ىم٤مئؾ سمثٌقت اخلٞم٤مر، 

 .(1)شوسملم ُمتقىّمػ، وسملم ىم٤مئؾ سمٕمدُمف أؤ ُم٤مئؾ إًمٞمف

 5اًمٗم٘مٞمف اًمٞمزدي أىمقل: اًم٘مقل سمثٌقت اخلٞم٤مر هق اعمِمٝمقر سملم إصح٤مب وُمٜمٝمؿ

 .(3)واًمًّٞمد اخلٛمٞمٜمل

واًم٘مقل سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر مل يث٧ٌم قمٜمد وم٘مٝم٤مءٟم٤م طمّتك اًم٘مرن اًمٕم٤مذ وأّول ُمـ 

صمّؿ اًمًٌزواري صمّؿ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراين  993ىم٤مل سمف هق اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 (4).صمّؿ اؾمت٘مقاه اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ أؾمداهلل اًمتًؽمي

إمم ُم٤م ُمّر ُم٤مل إًمٞمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم آظمر اعم٠ًمًم٦م وىم٤مل: واًم٘مقل سم٤مًمتقىمػ ُمْم٤موم٤ًم 

 .(5)شإومم اًمتقىمػ شمٌٕم٤ًم ًمٚمتحرير وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد»

 أدًم٦م اًم٘مقل سمثٌقت اخلٞم٤مر

قمـ  آؾمت٤مذ اًمنميػ (6)قمغم صمٌقشمف ذم يمّؾ سمٞمع ـ يمام طمٙم٤مه اإلمج٤مع:»ـ 1

 ُم٤م ي٘مرب ُمـ ذًمؽ وًمٞمس سمف ـ . (7)واعمقضمقد ومٞمام قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمًخٝم٤مش اًمٖمٜمٞم٦م»

ع وىمد وضمد ذم اًمقاطمد ومٚمٞمٚمحؼ سمف شمٜم٘مٞمح٤ًم وّٕن اعم٘متيض ًمف ذم اعمتٕمّدد هق اًمٌٞمّ  ـ5

عمٜم٤مط احلٙمؿ، ًمٚم٘مٓمع سمٕمدم اًمٗمرق سملم سمٕمض صَقر آحت٤مد وسملم سمٕمض صَقر اًمتٕمّدد، وٓ 

                                                
 (.146-148/)14ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (1)

 .5/388طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .4/155يمت٤مب اًمٌٞمع  (3)

 .541اعم٘م٤مسمس / (4)

 .5/37اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

ؾمٓمر ُم٤م ىمٌؾ إظمػم )خمٓمقط ذم ُمٙمت٦ٌم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمن اإلؾمالُمل سمرىمؿ  145ُمّم٤مسمٞمح إطمٙم٤مم / (6)

14.) 

 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (7)
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 ىم٤مئؾ سم٤مًمٗمّمؾ.

خلٞم٤مر ُمـ إطمٙم٤مم سمؾ شمّدقمل أّٟمف ٓ أصمر ًمٚمتٕمّدد عمٙم٤من ورود اًمٜمّص ًمٙم٤من همػم ا ـ3

 اعمؽمشّم٦ٌم قمٚمٞمف يمذًمؽ، وًمٞمس يمذًمؽ ىمٓمٕم٤ًم، ّٕٟمف يً٘مط طمٞمٜمئٍذ ُمع آحت٤مد أيمثر إطمٙم٤مم.

اًمٌّٞمٕم٤من : »هذا يمّٚمف ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًمٔم٤مهر ُمـ شمٕمٚمٞمؼ اخلٞم٤مر سم٤مًمٌٞمع ذم ىمقًمف ـ4

 صمٌقشمف هلام ُمـ طمٞم٨م اًمٌٞمع واًمنماء ومػمضمع سم٤مٔظمرة إمم صمٌقشمف ًمٚم٤ٌمئع ُمـ طمٞم٨م (1)شسم٤مخلٞم٤مر

هق سم٤مئع وًمٚمٛمِمؽمي ُمـ طمٞم٨م هق يمذًمؽ، واًمٕم٤مىمد اًمقاطمد سم٤مئع وُمِمؽٍم ىمٓمٕم٤ًم، ومٞمث٧ٌم ًمف 

 اخلٞم٤مر سم٤مٓقمت٤ٌمريـ، وهذا ىمري٥م ُمـ ]اًمث٤مين[ وًمٞمس سمف.

إذ اًمٜمٗمل طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمًٚم٥م اعمٓمٚمؼ جم٤مز ش ُم٤ممل يٗمؽمىم٤م: »وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ىمقًمف ـ5

ج٤مز. وُمـ اعمٕمٚمقم أّٟمف ٓ ومرق ذم قمدم اعمٚمٙم٦م قماّم ُمـ ؿم٠مٟمف ذًمؽ، واحل٘مٞم٘م٦م ُم٘مّدُم٦م قمغم اعم

رضمع اًمٜمٗمل إمم اًم٘مٞمد واعم٘مٞمّد أو إمم اًم٘مٞمد،  ءذم اًمًٚم٥م اعمٓمٚمؼ سملم اًمقاطمد واعمتٕمّدد، ؾمقا

 وٓ يمذًمؽ قمدم اعمٚمٙم٦م.

ؽ سمٕمٛمقم ىمقًمف ًّ أظمذًا ش اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤ممل يٗمؽمىم٤م» وطمٞمٜمئٍذ يّمّح ًمٜم٤م أن ٟمتٛم

 سمح٘مٞم٘م٦م اًمٜمٗمل ومحاًل ًمٚمتثٜمٞم٦م قمغم قمٛمقم اعمج٤مز، ّٕن إظم٤ٌمر إّٟمام ؾمٌ٘م٧م ًمتٕمٛمٞمؿ اخلٞم٤مر.

ُمْم٤موم٤ًم إمم اىمؽمان أيمثره٤م سمخٞم٤مر احلٞمقان، وهق قم٤مّم ًمٚمقاطمد واعمتٕمّدد. وذم  ـ6

ىمٚم٧م: وُم٤م اًمنمط ذم ُم٤م اًمنمط ذم احلٞمقان؟ وم٘م٤مل: صمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي. : »(5)اًمّمحٞمح

اعمّتحد ؾم١مآً وشمٕمٚمٞمالً  (3)وم٢مّٟمف ىمد ؿمٛمؾش همػم احلٞمقان؟ ىم٤مل: اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤ممل يٗمؽمىم٤م

ٟمِم٠م ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم قمّٚم٦م اًمً٘مقط سم٤مٓومؽماق وهل اًمرو٤م ُمٜمٝمام، ومٞمٕمّؿ اعمّتحد ضمقاسم٤ًم 

 وطمٙماًم. وىمد اضمتٛمع ومٞمف أيْم٤ًم اًمًقق وآىمؽمان.

وسمذًمؽ يمّٚمف ُمع اًمِمٝمرة واإلمج٤مع اعمحٙمّل شمؽمضّمح احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٜمٗمل قمغم احل٘مٞم٘م٦م 

                                                
 .111، ح7/54: هتذي٥م إطمٙم٤مم 6، ح5/171اًمٙم٤مذم  (1)

 .3، ح18/6و 5، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 : ٟمًخ٦م سمدل.يِمٛمؾ (3)
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ذم اًمتثٜمٞم٦م، ومٙم٤من احلٙمؿ صم٤مسمت٤ًم سمٕمٛمقم اًمٜمّمقص وسمٗمح٤موهي٤م وُمالطمٔم٦م ُمتٕمّٚم٘م٤مهت٤م، ومال وضمف 

ٙمقا سمف ـ أقمٜمل ًمزوم  ًّ ًمٚمؽمّدد أو اًم٘مقل سمٚمزوم اًمٌٞمع وقمدم اخلٞم٤مر، إذ إصؾ اًّمذي مت

ٟم٤م. واجلٛمقد قمغم اًمٚمٗمظ واإلقمراض قماّم ذيمرٟم٤مه واؾمتخرضمٜم٤مه ٓ اًمٌٞمع ـ ُم٘مٓمقع سمام ذيمر

 .(1)شيٚمٞمؼ سم٠مهؾ اًمٜمٔمر، قمغم أّٟمف ىمقل ًمٌٕمض اًمٕم٤مُّم٦م ٓ ىم٤مئؾ سمف ُمٜم٤ّم

 أدًم٦م اًم٘مقل سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر

ذه٥م اًمٜم٤مومقن ًمٚمخٞم٤مر إمم قمدم اإلـمالق اًمِم٤مُمؾ ًمّمقرة احت٤مد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي 

 ًمقضمقه صمالصم٦م:

خلٞم٤مر وردت ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م اعمثٜمك )اًمٌٞمٕم٤من( وهل ٓ شمٜمٓمٌؼ أن أدًم٦م ا اًمقضمف إّول:»

قمغم اًمٗمرد اًمقاطمد: وم٢من إصؾ ذم اًمتثٜمٞم٦م ـ يم٤مٕصؾ ذم اجلٛمع ـ اًمتٕمدد: ّٕن٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ 

، ومٞمٚمزم شمٕمدد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي: وم٢من اٟمٓم٤ٌمق قمٜمقاٟملم قمغم ومرد واطمد ٓ حي٘مؼ داإلومرا

 صدق اًمتثٜمٞم٦م، ومال إـمالق ًمٞمِمٛمؾ اًمٗمرد اًمقاطمد.

أن ُم٤م ذيمر شم٤مم ًمق اٟمحٍم اًمتٕمدد ذم اًمتٕمدد اًمِمخيص، وأُم٤م ُمع صدق  ف:وومٞم

ثٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمدد اًمٕمٜمقاين سمٜمحق احل٘مٞم٘م٦م ٓ اعمج٤مز ومال يتؿ آؾمتدٓل: ٕن اًمتثٜمٞم٦م يمام تاًم

حتّمؾ ذم طم٤مًم٦م شمٕمدد اًمِمخص، حتّمؾ ذم طم٤مل شمٕمدد اًمٕمٜمقان، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ 

وإن يم٤من اًمٕمٜمقاٟم٤من يٜمٓمٌ٘م٤من ش ٤منٕماًمٌٞمّ »ي صدق اًمث٤مين، وم٢مذا وضمد قمٜمقان اًم٤ٌمئع واعمِمؽم

 قمغم ومرد واطمد، يمام يّمدق أيْم٤ًم قمغم ُم٤م ًمق وضمد ؿمخّم٤من أطمدمه٤م سم٤مئع وأظمر ُمِمؽٍم.

ذم ىمقة ىمقًمف: اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ش ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ : »وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن ىمقًمف

٘م٘مٝمام ذم سم٤مخلٞم٤مر، وطمٞمٜمئذ يدور إُمر ُمدار حت٘مؼ هذيـ اًمٕمٜمقاٟملم، وٓ ؿمؽ ذم حت

 اًمِمخص اًمقاطمد.

أٟمف ًمق شمٜمزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م: سم٠من اًمتثٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمٚمح٤مظ اًمتٕمدد اًمِمخيص  اًمقضمف اًمث٤مين:

                                                
 .149و  14/148ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (1)
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اخل٤مرضمل، سمؾ سمٚمح٤مظ شمٕمدد اًمٕمٜمقاٟملم يمام ذم ُمثؾ ىمقهلؿ: )اًمِمٛم٤ًمن واًم٘مٛمران( وم٢من 

اًمٌّٞمع همّٚم٥م قمغم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي، وم٤مًمتثٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م سمٚمح٤مظ اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ٓ سمٚمح٤مظ 

 ديـ.يمقّنام ومر

ّٓ أن اًمٜمّمقص ُمٖمّٞم٤مة سم٤مٓومؽماق، وهق ُم٤مٟمع ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق، وئمٝمر ذًمؽ  إ

 سمٛمالطمٔم٦م ُم٘مدُمتلم:

إومم: أن اخلٞم٤مر ُمّٖمٞمك سم٤مٓومؽماق، وهق ُمًتحٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗمرد اًمقاطمد، 

 .٦ميّ ٤مومٞمًتحٞمؾ حت٘مؼ اًمٖم

ذم  اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اًمٖم٤مي٦م طمدٌّ سمال إؿمٙم٤مل، ويمؾ طمدٍّ ىمٞمد ـ سم٤معمٕمٜمك اًمذي ؾمٜمٌٞمٜمف

ـ وهل ٓ ختٚمق ُمـ أطمد أُمريـ: إُم٤م أن  اجلقاب قمـ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ًمٚمًّٞمد اًمٞمزدي

، وُمـ اعمحّ٘مؼ (5)إّول ، ويًتٗم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ(1)شمٙمقن ىمٞمدًا ًمٚمحٙمؿ أو ًمٚمٛمقوقع

ّٓ ًمٙم٤من (3)اًمث٤مين اًمٜم٤مئٞمٜمل ، وقمغم أي٦م طم٤مل وم٤مًمٖم٤مي٦م ـ ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ ىمٞمد ٕطمدمه٤م: وإ

 إذ ًمق يم٤من اعمقوقع واحلٙمؿ ُمٓمٚم٘ملم عم٤م يم٤من ًمٚمتحديد ُمٕمٜمك. أظمذه٤م ذم اًمدًمٞمؾ ًمٖمقًا:

وإٟمام أووحٜم٤م هذه اجلٝم٦م ًمدومع ُم٤م شمقمهف اًمٌٕمض، طمتّك سمٕمض أقم٤مفمؿ اًم٘مقم 

، (4)ذم طم٤مؿمٞمتف، وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمـ يمالُمف اًم٘مقل سم٠من اًمٖم٤مي٦م ًمٞم٧ًم ىمٞمداً  يم٤مًمًّٞمد اًمٞمزدي

 وٓ يٛمٙمـ اعم٤ًمقمدة قمٚمٞمف يمام ؾمٞم٠ميت.

                                                
ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م: )وهذا سمح٨م دىمٞمؼ ذم ٟمٗمًف ي٠ميت ذم مجٞمع ُمقارد  دام فمٚمف اًمٕم٤مزمِمٞمخ إؾمت٤مذ ىم٤مل اًم (1)

اًمٖم٤مي٦م، ومٛمثالً       :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم            / [ 187]ؾمقرة اًمٌ٘مرة

هم٤مي٦م، ومٝمؾ هل هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ أو ًمٚمٛمقوقع؟ وم٢من يم٤مٟم٧م ىمٞمدًا ًمٚمٛمقوقع ص٤مر اًمّمٞم٤مم إمم اًمٚمٞمؾ هق 

اعمقوقع وهق اعمحٙمقم قمٚمٞمف، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ىمٞمدًا ًمٚمحٙمؿ وم٤محلٙمؿ سمقضمقب اإلمت٤مم ُم٘مٞمد سمـ   

  . 

 .5/36اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3/31ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (3)

 .5/388طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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وم٤مًمٜمص خمتص سم٤معمتٕمدد وضمقدًا، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ىمٞمدًا ًمٚمحٙمؿ  وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ىمٞمداً 

أم ًمٚمٛمقوقع: ٕٟمف إن يم٤من ىمٞمدًا ًمٚمٛمقوقع، ومالسمد أن يٙمقن ُمـ ًمف اخلٞم٤مر ىم٤مسماًل 

 ًمالضمتامع وآومؽماق، واًمقاطمد همػم ىم٤مسمؾ هلام.

وإن يم٤مٟم٧م ىمٞمدًا ًمٚمحٙمؿ ومثٌقت اخلٞم٤مر حمدود سم٤مٓومؽماق، ومالسمد طمٞمٜمئذ ُمـ أن 

 ًمالضمتامع وآومؽماق، واًمقاطمد اًمِمخيص همػم ىم٤مسمؾ هلام.يٙمقن ذم ُمقرد ىم٤مسمؾ 

إن اًمت٘م٤مسمؾ سملم آضمتامع وآومؽماق ُمـ شم٘م٤مسمؾ اعمٚمٙم٦م وقمدُمٝم٤م،  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

ّٓ ذم اعمقرد اًم٘م٤مسمؾ هلام  وم٤مٓضمتامع ُمٚمٙم٦م، وآومؽماق قمدُمٝم٤م، واعمٚمٙم٦م وقمدُمٝم٤م ٓ شمٙمقٟم٤من إ

 ًم٘م٤مسمؾ ًمالضمتامع.يم٤مًمٕمٛمك واًمٌٍم، وم٤مٓومؽماق قمدم آضمتامع ذم اعمقرد ا

ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل اًمٌٞمّ : »وىمد أووحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٖم٤مي٦م ذم ىمقًمف

 أُمران: صمٌقت اخلٞم٤مر سم٤مٓضمتامع، ووضمقب اًمٌٞمع سم٤مٓومؽماق.ش يٗمؽمىم٤م

وُمع اًمت٠مُمؾ ذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه يتْمح قمدم اإلـمالق ذم اًمرواي٦م: ٕن أطمد إُمريـ 

د اًم٘م٤مسمؾ ًمالضمتامع وآومؽماق، وحت٘مؼ اعمٚمٙم٦م إُم٤م اعمقوقع أو احلٙمؿ ـ ُم٘مٞمد سم٤معمقرـ

وقمدُمٝم٤م ُمًتحٞمؾ ذم اًمقاطمد اًمِمخيص، وُمع هذه آؾمتح٤مًم٦م يٜمتٗمل اًمدًمٞمؾ قمغم صمٌقت 

اخلٞم٤مر ذم ُم٤م إذا يم٤من اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي واطمدًا: ٓؾمتح٤مًم٦م أن ي٘مٞمد اًمِم٤مرع طمٙمٛمف سمٖم٤مي٦م 

 ُمًتحٞمٚم٦م.

 إمم أُمريـ:إن اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمٗمل اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق يٜمحؾ  وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م:

إّول: أن اخلٞم٤مر ذم إظم٤ٌمر ُمٖمّٞمك سم٤مٓومؽماق، وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن احلٙمؿ ُمٖمٞمّك 

سمٖم٤مي٦م ممتٜمٕم٦م، سمؾ ٓسمد أن شمٙمقن هم٤مي٦م احلٙمؿ ممٙمٜم٦م، وآومؽماق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمِمخص 

اًمقاطمد ُمًتحٞمؾ، وطمٞمٜمئذ ومتحديد احلٙمؿ سمٖم٤مي٦م آومؽماق سم٤مإلو٤موم٦م ًمف حتديد ًمف سمٖم٤مي٦م 

ُمـ اًمِم٤مرع أن حيدد طمٙمٛمف سمٖم٤مي٦م ممتٜمٕم٦م، يم٠من حيدده سمٕمدم ارشمٗم٤مع ممتٜمٕم٦م، وٓ يٕم٘مؾ 

اًمٜم٘مٞمْملم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ممٙمٜم٦م يم٤من اخلٞم٤مر حمدودًا سمٛمقارد إُمٙم٤من آومؽماق، ومٞمخرج 

 اًمِمخص اًمقاطمد ُمـ حت٧م أدًم٦م اخلٞم٤مر ختّمّم٤ًم.
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ّٓ ذم ُمقرد ي٘مٌؾ  اًمث٤مين: أٟمف قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م هل آومؽماق ومٝمق ٓ يٙمقن إ

تامع، وُمع قمدم ىمٌقل اعمقرد ًمف وم٤مًمتحديد سم٤مٓومؽماق ٓ وضمف ًمف، ومٜمٗمس اًمٖم٤مي٦م حتدد آضم

 أدًم٦م اخلٞم٤مر سم٤معمتٕمدد اًمِمخيص.

اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم أظمذ آومؽماق هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ أّن سمٕمض إظم٤ٌمر »]وسمٕم٤ٌمرة راسمٕم٦م: 

طمٞم٨م دّل قمغم أّن اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م، وسمٕمْمٝم٤م أظمذ قمدم آومؽماق ىمٞمدًا 

ًمٚمٛمقوقع ودّل قمغم أّّنام سم٤مخلٞم٤مر ُم٤ممل يٗمؽمىم٤م، وًمٙمـ ُمرضمٕمٝمام إمم أُمر واطمد وذًمؽ عم٤م 

سمّٞمٜم٤مه ذم حمّٚمف ُمـ أّن يمؾ ىمٞمد ُاظمذ ذم ٟم٤مطمٞم٦م احلٙمؿ ٓسمّد وأن يٙمقن ُمٗمروض اًمقضمقد 

ويٙمقن طم٤مًمف طم٤مل اًم٘مٞمقد اًمراضمٕم٦م إمم اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م قمدم ومٕمٚمٞم٦م احلٙمؿ ىمٌؾ 

ٕظم٤ٌمر أّن ُمقوقع اخلٞم٤مر ُم٘مّٞمد سمٕمدم آومؽماق وٓ حتّ٘م٘مٝم٤م، وقمٚمٞمف وم٤معمًتٗم٤مد ُمـ ا

اظمتالف سملم اًمتٕمٌػم سم٠مّّنام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م وسملم اًمتٕمٌػم سم٠مّّنام سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م، ّٕن 

ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد وآظمتالف ذم جمرد اًمتٕمٌػم. ويمٞمػ يم٤من وم٤مًمت٘م٤مسمؾ سملم آومؽماق وقمدم 

ومالسمّد ُمـ حتّ٘مؼ أطمدمه٤م ٓ حم٤مًم٦م، وًمٞمس  آومؽماق وإن يم٤من شم٘م٤مسمؾ اًمًٚم٥م وآدا٤مب

اًمت٘م٤مسمؾ سمٞمٜمٝمام شم٘م٤مسمؾ اًمٕمدم واعمٚمٙم٦م، وٓ ي٘م٤مل ذًمؽ سم٤مٓضمتامع وآومؽماق وم٤مّّنام أُمران 

وضمقدي٤من ويت٘م٤مسمالن سم٤مًمٕمدم واعمٚمٙم٦م ويٛمٙمـ ارشمٗم٤مقمٝمام ومٞمام إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ىم٤مسمٚمٞم٦م 

٤مسمٚمٝمام شم٘م٤مسمؾ اًمًٚم٥م آضمتامع، وهذا سمخالف آومؽماق وقمدُمف وم٢مّن اًمٕمدم واًمقضمقد ي٘م

ّٓ أّن فم٤مهر يمؾ ىمْمٞم٦م ُمقضم٦ٌم أو ؾم٤مًم٦ٌم أّن اًمًٚم٥م وآدا٤مب ومٞمٝم٤م ؾمٚم٥م  وآدا٤مب، إ

ًمٚمٛمحّمقل سمٕمد اًمٗمراغ قمـ اعمقوقع، أو إدا٤مب اعمحٛمقل سمٕمد ومرض وضمقد اعمقوقع، 

وهذا ذم اعمقضم٦ٌم فم٤مهر، وأُم٤م اًم٤ًمًم٦ٌم ومٝمل أيْم٤ًم يمذًمؽ، ّٕن اًمًٚم٥م وإن يم٤من يّمدق 

ّٓ أّن فمٝمقره اًمٕمرذم أٟمف ؾمٚم٥م ًمٚمٛمحٛمقل قمـ ُمقوققمف قم٘ماًل ُمع اٟمتٗم٤مء ا عمقوقع أيْم٤ًم إ

اعمقضمقد، وم٤مذا ىم٤مل أطمد إّن داري ًمٞم٧ًم سمقؾمٞمٕم٦م أو إّن زوضمتل ًمٞم٧ًم سمجٛمٞمٚم٦م ومٔم٤مهرمه٤م 

أّن ًمف دارًا وزوضم٦م ُمًٚمقسم٤ًم قمٜمٝمام اًمًٕم٦م واجلامل، ٓ أٟمف وم٤مىمد ًمٜمٗمس اًمدار واًمزوضم٦م، وإن 

 يم٤من ذًمؽ سمح٥ًم اًمٕم٘مؾ ص٤مدىم٤ًم.
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أّن اعمقوقع ًمالومؽماق ش اًمٌٞمّٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م» ومٔم٤مهر ىمقًمفوقمٚمٞمف 

ُمقضمقد وآومؽماق ُمًٚمقب قمٜمف. وُمـ اًمٌدهيل أّن آومؽماق وقمدُمف إٟمام يتٕمّ٘مؾ ذم صقرة 

اًمتٕمّدد وآصمٜمٞمٜمٞم٦م وأُّم٤م صقرة اًمقطمدة وآٟمٗمراد ومٝمل همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمالومؽماق وقمدُمف ُمع 

اق اًمقاطمد قمـ ٟمٗمًف أو قمدم اومؽماىمف قمـ ومرض وضمقد اعمقوقع، إذ ٓ ُمٕمٜمك ٓومؽم

ؿمخّمف، ومٜمٗمس ُمٗمٝمقم آومؽماق ُمت٘مّقم سم٤مًمتٕمّدد، ومًٚم٥م آومؽماق طمٞمٜمئذ ُمٕمٜم٤مه أّّنام 

ُمتٕمّددان وآومؽماق ُمًٚمقب قمٜمٝمام، ٓ أٟمف واطمد همػم ُمتٕمّدد طمّتك ٓ حيت٤مج إمم آومؽماق 

وم٧م ُمـ أّن فم٤مهر ويٙمقن قمدم آومؽماق ُمـ سم٤مب اًم٤ًمًم٦ٌم سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع، وذًمؽ عم٤م قمر

اًم٘مْمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م أّن اعمقوقع ومٞمٝم٤م ُمتحّ٘مؼ وإٟمام ؾمٚم٥م قمٜمف طمٙمٛمف وحمٛمقًمف، ٓ أّن اًمًٚم٥م 

 ُمـ ضمٝم٦م قمدم حت٘مؼ اعمقوقع.

وسمٕم٤ٌمرة ُاظمرى: فم٤مهر إظم٤ٌمر أّن اخلٞم٤مر ُم٘مّٞمد سمٕمدم آومؽماق، وقمدم آومؽماق 

آحّت٤مد طمتّك يٙمقن  إٟمام يّمح قمروم٤ًم ومٞمام إذا يم٤مٟم٤م ُمتٕمّدديـ همػم ُمتٗمّرىملم، ٓ ذم صقرة

ؾمٚم٥م آومؽماق ُمـ ضمٝم٦م اٟمتٗم٤مء ُمقوققمف، عم٤م ُمّر ُمـ أّن اًمتٗمّرق وقمدُمف إٟمام يتٕمّ٘مالن ذم 

صقره اًمتٕمّدد، ّٕن إـمالق اًمتٗمّرق وقمدُمف ًمٚمقاطمد همٚمط قمروم٤ًم وإن يم٤من ؾمٚمٌف ٕضمؾ 

ؾمٚم٥م اعمقوقع صحٞمح٤ًم قم٘مالً، واًمٕم٤مىمد اًمقاطمد طمٞم٨م ٓ يّمح إـمالق قمدم آومؽماق 

 .[(1)شيث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ومال ذم طم٘مف

 اعمٜم٤مىمِم٤مت اعمذيمقرة ًمٚمقضمف اًمث٤مين ورده٤م

 أضمٞم٥م قمـ هذا اًمقضمف ٟم٘مْم٤ًم وطماًل.

، وشمٌٕمف اعمح٘مؼ اًمًٞمّد (5)ذم طم٤مؿمٞمتف أُم٤م اًمٜم٘مض ومٌام أوم٤مده اًمًّٞمد اًمٞمزدي

                                                
: وًمٙمـ ضمزوره٤م ُمقضمقدة ذم طم٤مؿمٞم٦م 74و  3/73اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)

 .ًمإلصٗمٝم٤مين 4/74اعمٙم٤مؾم٥م 

 .5/388طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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وهق: أن اًمٖم٤مي٦م اعمذيمقرة ىمد شمٙمقن ُمًتحٞمٚم٦م ذم  (1)سمٜمٗمل اًم٠ٌمس قمٜمف اخلقئل

، أو يم٤مٟم٤م سمدٟملم ُمِمؽميملم ذم اًمِرضْمٚملم: وم٢من آومؽماق ؿمخّملم يمام ًمق يم٤مٟم٤م ُمتالص٘ملم

ُمًتحٞمؾ ذم طم٘مٝمام، وُمع ذًمؽ يث٧ٌم اخلٞم٤مر هلام سمال ؿمٌٝم٦م، ومٛمـ هذا يًتٗم٤مد قمدم ًمزوم 

 يمقن آومؽماق ممٙمٜم٤ًم، سمؾ اعمٜم٤مط ذم صمٌقت اخلٞم٤مر أن يتح٘مؼ اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي.

 سم٠مُمريـ:وٓسمد ُمـ اًمت٠مُمؾ ذم ورود هذا اًمٜم٘مض: ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜم٘مض شمت٘مقم 

أوهلام: أن يِمؽمك ُمقرد اًمٜم٘مض ُمع ُمقرد اًمٌح٨م واًمٜمزاع ذم مجٞمع اجلٝم٤مت، ومٚمق 

 ختّٚمػ قمٜمف ذم سمٕمْمٝم٤م مل يّمح اًمٜم٘مض.

 صم٤مٟمٞمٝمام: أن يٙمقن احلٙمؿ ذم ُمقرد اًمٜم٘مض ُمًٚماًم قمٜمد اخلّمؿ.

 :ويمال إُمريـ ٓ يٜمٓمٌ٘م٤من قمغم اعمقرد اًمذي أوم٤مده اًمًٞمّد

دم آومؽماق شم٤مرة يٜمِم٠م ُمـ قمدم اعم٘متيض، أُم٤م قمدم اٟمٓم٤ٌمق إُمر إّول: ومألن قم

واًمٗمرض، وأظمرى يمٕمدم اًمتٕمدد، يمام ًمق يم٤من اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي واطمدًا وهق حمؾ اًمٌح٨م 

ُمـ وضمقد اعم٤مٟمع ُمـ آومؽماق ُمع طمّمقل اًمتٕمدد يمٛمقرد اًمٜم٘مض يم٤مًمٌدٟملم اعمتالص٘ملم، 

ٞم٤مر ومٛمقرد اًمٜم٘مض خيتٚمػ قمـ ُمقرد اًمٌح٨م، ومال يّمح اًمٜم٘مض سمف: وم٢من ُمٜمٙمر صمٌقت اخل

يًتٜمد إمم قمدم شمٕمدد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي، واًمتٕمدد طم٤مصؾ ذم ُمقرد اًمٜم٘مض وإٟمام اُمتٜمع 

 آومؽماق ًمقضمقد اعم٤مٟمع ُمٜمف.

وأُم٤م قمدم اٟمٓم٤ٌمق إُمر اًمث٤مين: ومإلٟمٙم٤مر أن يٙمقن احلٙمؿ سمثٌقت اخلٞم٤مر ذم اًمٌدٟملم 

آومؽماق، وٓسمد أن اعمتالص٘ملم ُمًّٚماًم: وم٢من عمـ يٜمٗمل اخلٞم٤مر أن ي٘مقل: سمام أن اًمٖم٤مي٦م هل 

ّٓ ذم ُمقرد يٛمٙمـ ومٞمف آومؽماق، وأُم٤م ُمع اُمتٜم٤مقمف ومال،  شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ممٙمٜم٦م، ومٝمل ٓ شمٙمقن إ

ؾمقاء أيم٤من آُمتٜم٤مع ًمٕمدم اعم٘متيض أم ًمقضمقد اعم٤مٟمع، وقمٚمٞمف ومٞمٚمتزم سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم 

 ُمقرد اًمٌدٟملم اعمتالص٘ملم.

                                                
 (.71-75/)38: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/94ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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ـ دًمٞمؾ ُمٕمتؼم قمغم صمٌقت ٟمٕمؿ، ًمق ىم٤مم اإلمج٤مع اًمٙم٤مؿمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم أو قم

ّٓ أٟمف ممٜمقع ذم اعم٘م٤مم صٖمرى ويمؼمى:  اخلٞم٤مر ذم اًمٌدٟملم اعمتالص٘ملم أظمذ سمف، إ

أُم٤م اًمّمٖمرى ومألن ُم٠ًمًم٦م اًمٌدٟملم اعمتالص٘ملم مل شمٓمرح ذم ُمتقن اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم 

ؾ اإلمج٤مع؟  اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ اعمٕمقل ذم حتّمٞمؾ اإلمج٤مع، ومٛمـ أيـ ٟمحّمِّ

إذا : »عمتالص٘ملم ختّمٞمّم٤ًم، أو ٟٓمدراضمف ذم ىمقًمفوًمق ؾمٚمؿ اإلمج٤مع ومٝمق ذم ا

، شاًمت٤مضمران صدىم٤م سمقرك هلام، وم٢مذا يمذسم٤م وظم٤مٟم٤م مل ي٤ٌمرك هلام، ومه٤م سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م...

 سمخالف صقرة آحت٤مد ؿمخّم٤ًم: وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٜمص.

وأُم٤م اًمٙمؼمى ومإلن هذا اإلمج٤مع قمغم ومرض حت٘م٘مف ـ ُمع وضمقد اًمقضمقه اًمتل 

قمغم احلٙمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م ـ ُمدريمل، ومال يٙمِمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم وٓ قمـ دًمٞمؾ  أىمٞمٛم٧م

 ُمٕمتؼم ظم٤مص ىمٓمٕم٤ًم.

وقمٚمٞمف وم٤مًمٜم٘مض همػم ومٜمل، وٓ يقضم٥م سمٓمالن خمت٤مر ُمـ ىم٤مل سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم 

 اًمقاطمد اًمِمخيص.

 وأُم٤م احلؾ وم٘مد أضمٞم٥م قمـ اإلؿمٙم٤مل ]سمجقاسم٤مت[ أرسمٕم٦م:

اًمٖم٤مي٦م اعمٛمٙمٜم٦م واعمٛمتٜمٕم٦م يمام شمِمٝمد  شمدظمؾ قمغمش طمتّك»أن يمٚمٛم٦م  ]اجلقاب[ إّول:

ًمف آؾمتٕمامٓت اًمٗمّمٞمح٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                     

   (1)،  وىمد دظمٚم٧م قمغم هم٤مي٦م ش طمتّك»وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ومال حمذور ذم أن يٖمٞمرك احلٙمؿ سمـ

 ممتٜمٕم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمقاطمد اًمِمخيص.

وُمٜمف ئمٝمر »، واىمتٍم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف سم٘مقًمف: وهذا اًمقضمف ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ

 .(5)ششمدظمؾ قمغم اعمٛمٙمـ واعمًتحٞمؾش طمتّك»اًم٘مقل سم٠من يمٚمٛم٦م  طؾم٘مق

                                                
 .41ؾمقرة إقمراف / (1)

 .5/36اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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ّٓ أ»أّوًٓ سم٘مقًمف:  ويِمػم سمذًمؽ ـ يمام ؾمٞم٠ميت سمحثف ـ إمم ُم٤م أوم٤مده اًمت٘مٞمٞمد  نإ

فم٤مهر ذم اظمتّم٤مص احلٙمؿ سمّمقرة إُمٙم٤من ومرض اًمٖم٤مي٦م، وٓ ش طمتّك يٗمؽمىم٤م»سم٘مقًمف: 

 ش.يٛمٙمـ ومرض اًمتٗمرق ذم همػم اعمتٕمدد

وًمٙمـ احلؼ ذم اجلقاب أن ي٘م٤مل: إن اعمٖمّٞمك إذا يم٤من ممتٜمٕم٤ًم ـ يمام ذم أي٦م ـ ومالسمد أن 

ُم٤م ٟمحـ ومٞمف: وم٢من صمٌقت قمغم اًمٖم٤مي٦م اعمٛمتٜمٕم٦م، وأُم٤م إذا يم٤من ممٙمٜم٤ًم ـ يمام ذم ش طمّتك»شمدظمؾ 

قمغم اًمٖم٤مي٦م اعمٛمٙمٜم٦م، ودقمقى دظمقهل٤م ذم ش طمّتك»اخلٞم٤مر ممٙمـ، سمؾ واىمع ـ ومالسمد أن شمدظمؾ 

 هذا اًمٗمرض قمغم اًمٖم٤مي٦م اعمٛمتٜمٕم٦م ذم آؾمتٕمامٓت اًمٗمّمٞمح٦م دقمقى ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م.

صمّؿ ًمق ؾُمّٚمؿ وم٢من شم٘مٞمٞمد اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق ـ قمغم اًم٘مقل سمدًٓم٦م اًمٖم٤مي٦م قمغم اًمت٘مٞمٞمد ـ 

إٟمام يدل قمغم اظمتّم٤مص احلٙمؿ سمٛمقرد إُمٙم٤من آومؽماق ومٞمام يم٤من أصؾ صمٌقت احلٙمؿ ىمٞمدًا 

سمف، سمخالف ٟمّمقص اًم٤ٌمب: وم٢من اعم٘مٞمد سمف ًمٞمس اًمثٌقت سمؾ اًمً٘مقط وقمدم سم٘م٤مء احلٙمؿ، 

 وٓ ُمالزُم٦م سملم شم٘مٞمٞمد اًمً٘مقط وشم٘مٞمٞمد اًمثٌقت ٓ قم٘مالً وٓ ذقم٤ًم وٓ قمروم٤ًم.

أّوًٓ ـ وإن اظمت٤مر اًمتقىمػ ذم إظمػمـ  ٞمخُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِم ]اجلقاب[ اًمث٤مين:

ُمـ أن اًمٖم٤مي٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٖم٤مًم٥م: وم٢من اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمت٤ٌميٕملم اًمتٕمدد اًمِمخيص، ومٞمٛمٙمـ 

اضمتامقمٝمام واومؽماىمٝمام، واًم٘مٞمد اًمقارد ُمقرد اًمٖم٤مًم٥م ٓ يقضم٥م شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ، ومال شمٜمٗمل 

هذه اًمٖم٤مي٦م صمٌقت اعمٖمٞمّك ذم همػم ُمقرده٤م، ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:            

   (1) وم٢من ىمٞمد :         قمغم ٟمحق اًمٖم٤مًم٥م، ومال يٜمٗمل احلٙمؿ

ذم همػم ُمقرده، ومتحرم اًمرسمٞم٦ٌم وًمق مل شمٙمـ ذم احلجر، وقمٚمٞمف وم٤محلٙمؿ سمثٌقت اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م 

 قمغم اًمٖم٤مًم٥م. طمّتك ذم اعمقرد اًمذي ٓ يٛمٙمـ ومٞمف آومؽماق: ٕن ىمٞمد آومؽماق ُمٌٜمل

واإلؿمٙم٤مل قمغم هذا اًمقضمف واوح: إذ ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم أن محؾ اًم٘مٞمد قمغم اًمٖم٤مًم٥م 

ظمالف إصؾ: ٕن إصؾ ذم اًم٘مٞمقد آطمؽمازـ أن ٓزُمف صمٌقت اخلٞم٤مر ذم ُمقرد 

                                                
 .53ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (1)
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آومؽماق، وهق سم٤مـمؾ سم٤مًميورة، وذًمؽ ًمٚمتٜم٤مذم سملم اًم٘مٞمدي٦م ويمقن اًم٘مٞمد قمغم ٟمحق 

غم ٟمحق اًمٖم٤مًم٥م ٟمٗمل يمقٟمف ىمٞمدًا، وإصم٤ٌمت يمقٟمف ىمٞمدًا يٜمٗمل اًمٖم٤مًم٥م: وم٢من ُمٕمٜمك يمقٟمف واردًا قم

أن يٙمقن وروده قمغم ٟمحق اًمٖم٤مًم٥م: وم٢من ُمٕمٜمك اًم٘مٞمد ُم٤م يٜمتٗمل احلٙمؿ سم٤مٟمتٗم٤مئف، وُمٕمٜمك 

 يمقٟمف سمٜمحق اًمٖم٤مًم٥م قمدم اٟمتٗم٤مء احلٙمؿ سم٤مٟمتٗم٤مئف.

وم٤مٓومؽماق ـ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ـ إن يم٤من واردًا قمغم ٟمحق اًمٖم٤مًم٥م ومٝمق ًمٞمس سم٘مٞمد، وٓزم 

 يث٧ٌم اخلٞم٤مر طمتّك ذم طم٤مل حت٘مؼ آومؽماق، وهق سم٤مـمؾ سم٤مًميورة.ذًمؽ أن 

وأذٟم٤م ًمف ؾم٤مسم٘م٤ًم، وطم٤مصٚمف: أن  ُم٤م أوم٤مده اًمًّٞمد اًمٞمزدي ]اجلقاب[ اًمث٤مًم٨م:

اًمٖم٤مي٦م ًمٞم٧ًم ىمٞمدًا ًمٚمحٙمؿ، سمؾ هل راومٕم٦م ًمف، ومػمشمٗمع سمتح٘م٘مٝم٤م ويٜمتٝمل أُمده سمحّمقهل٤م، 

اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م ًمٙمؾ ُمـ اعمت٤ٌميٕملم، وراومع احلٙمؿ ًمٞمس ىمٞمدًا ًمف سم٤مًميورة، ومٛمٕمٜمك اخلؼم: أن 

إن طمّمؾ يرشمٗمع اخلٞم٤مر، ومٝمق ٟمٔمػم أن ي٘مقل اعمقمم ًمٕمٌده:  فوهم٤ميتف اًمتٗمرق، سمٛمٕمٜمك أٟم

، ومٝمٜم٤م مل ي٘مٞمد اإليمرام سمٕمدم ومًؼ زيد، أي مل يرد اإليمرام اعم٘مٞمد شأيمرم زيدًا إمم أن يٗمًؼ»

 اًمقضمقب.سمٙمقٟمف ىمٌؾ اًمٗمًؼ يمام هق فم٤مهر، سمؾ اعمراد أن اًمٗمًؼ إذا طمّمؾ يرشمٗمع 

وذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف إٟمام يرد اإلؿمٙم٤مل سمٜم٤مء قمغم أن اًمٖم٤مي٦م ىمٞمد ًمٚمحٙمؿ أو ًمٚمٛمقوقع، 

احلٙمؿ ومػمشمٗمع اإلؿمٙم٤مل: إذ  دوأُم٤م إذا مل شمٙمـ ىمٞمدًا ٕطمدمه٤م، وإٟمام يم٤مٟم٧م ًمٌٞم٤من اٟمتٝم٤مء أُم

مل ي٘مٞمد اخلٞم٤مر سم٢مُمٙم٤من آومؽماق طمٞمٜمئذ، وقمٚمٞمف وم٢مـمالىم٤مت أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس حمٙمٛم٦م، 

 (1)ن اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي واطمدًا، ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمف ُمـ اجل٤مٟمٌلم.ومتِمٛمؾ ُم٤م ًمق يم٤م

أٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن اًمٖم٤مي٦م ـ سمام هل ـ راومٕم٦م ًمٚمحٙمؿ، وسمٞم٤من ٟٓمتٝم٤مء أُمده،  وومٞمف:

وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ُمتٙمٗمٚم٦م ًمثٌقت ـ طمٙمؿ قمغم ُمقوقع ُمٖمٞمّك سمٖم٤مي٦م، يًتحٞمؾ ـ ُمع 

 وضمقد اًمٖم٤مي٦م ـ أن يٌ٘مك اعمقوقع قمغم إـمالىمف.

ش أيمرم زيدًا إمم أن يٗمًؼ»وهق:  وًمٌٞم٤من ذًمؽ ٟم٠مظمذ اعمث٤مل اًمذي ذيمره اًمًٞمّد
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 ومٜم٘مقل:

ٓ ؿمؽ أن زيدًا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م طم٤مًمف ىم٤مسمؾ ًمالٟم٘م٤ًمم إمم اًمٗم٤مؾمؼ وهمػمه، وٟمٗمس اًمٖم٤مي٦م 

ُمـ اٟم٘م٤ًمُم٤مت اعمقوقع سمال إؿمٙم٤مل، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م وهل هم٤مي٦م، ي٠ميت اًم١ًمال: هؾ زيد 

 ؼـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذا احلٙمؿ وسم٤مًمٜمٔمر إمم طم٤مًم٦م اًمٗمًـ اًمذي هق ُمقوقع وضمقب اإليمرام 

ُمٝمٛمؾ صمٌقشم٤ًم، أو ُمٓمٚمؼ، أو ُم٘مٞمد سمقضمقد اًمٗمًؼ، أو ُم٘مٞمد سمٕمدُمف؟ وإُمر ٓ خيٚمق ُمـ 

 هذه اًمّمقر ُمع صمٌقت يمقٟمف ُمٖمٞمّك هبذه اًمٖم٤مي٦م.

أُم٤م إمه٤مل احل٤ميمؿ ًمٚمٛمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه احل٤مل ومٝمق حم٤مل، سمؾ يًتحٞمؾ 

٘م٤ًمُم٤مت اًمٗمردي٦م واحل٤مًمٞم٦م ذم مجٞمع اعمٓمٚم٘م٤مت: ٕٟمف ظمٚمػ ومرض اإلمه٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آٟم

يمقن اعمقمم ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من، ُمع أٟمف ٓ يٕم٘مؾ اإلمه٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمثٌقت ُمـ طمٞم٨م اعمالك، 

 وُم٤م ي٘مقم سمف همرض اجل٤مقمؾ.

ويمذا اإلـمالق سم٤مإلو٤موم٦م إمم طم٤مل ومًؼ زيد وقمدُمف: ٕن ُمٕمٜم٤مه ـ ُمع ىمقًمف: 

دا٥م إيمرام زيد وًمق يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم، وم٤مإلـمالق ود هلذه ـ أٟمف ش أيمرم زيدًا إمم أن يٗمًؼ»

اًمٖم٤مي٦م ومال داتٛمٕم٤من، ومٞمٜمحٍم إُمر ذم اًمت٘مٞمٞمد، واًمت٘مٞمٞمد سمقضمقد اًمٗمًؼ حم٤مل أيْم٤ًم: إذ 

يٙمقن اعمٕمٜمك: دا٥م إيمرام زيد إمم أن يٗمًؼ طم٤مل ومً٘مف، وسمٓمالٟمف فم٤مهر، ومٞمتٕملم أن يت٘مٞمد 

 ُمقوقع وضمقب اإليمرام سمٕمدم اًمٗمًؼ، وهق اعمٓمٚمقب.

ٞمج٦م: أٟمف ًمٞمس اعمدقمك أن ٟمٗمس اًمٖم٤مي٦م ىمٞمد قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف، وأن اعمقوقع واًمٜمت

ُم٘مٞمد هب٤م، سمؾ اعمدقمك أن يمؾ ىمْمٞم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم هم٤مي٦م وم٢من شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م ـ سمح٥ًم سمره٤من 

ؼْم  ًر  واًمت٘مًٞمؿ ـ شمًتٚمزم أن يت٘مٞمد اعمقوقع ويتحدد سمٕمدُمٝم٤م. (1)اًم

ومال حم٤مًم٦م ُمـ أّن٤م قمٜمدُم٤م ضمٕمٚم٧م ًمٚمخٞم٤مر هم٤مي٦م وهل آومؽماق  فوومٞمام ٟمحـ ومٞم

ٕم٤من اعم٘مٞمد سمٕمدم آومؽماق، وسمام أن شم٘مٞمٞمد شمًتٚمزم أن يٙمقن ُمقوقع صمٌقت اخلٞم٤مر هق اًمٌٞمّ 

                                                
سَمُف. (1) : اًمتجرسم٦م. وؾَمؼَمَ ُم٤م قمٜمده أي ضَمرر ؼْمُ ًر  اًم
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 اًمقاطمد هبذا اًم٘مٞمد همػم ُمٕم٘مقل، ومال ُمٜم٤مص ُمـ قمدم حت٘مؼ اعم٘مٞمّد سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف.

ذم اعمّم٤ٌمح، وطم٤مصٚمف: أن  ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل ]اجلقاب[ اًمراسمع:

يًتحٞمؾ أن ُيٖمّٞمك سمٖم٤مي٦م ُمًتحٞمٚم٦م سم٤مًمذات يم٠من ُيٖمٞمرك سم٤مضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم  احلٙمؿ وإن يم٤من

ّٓ أٟمف ٓ سم٠مس ذم أن ُيٖمّٞمك سم٤مجل٤مُمع سملم اعمٛمٙمـ واعمٛمتٜمع، واحلٙمؿ ـ ذم ُم٤م  أو اًمْمديـ، إ

ٟمحـ ومٞمف ـ ُمٖمٞمّك سم٤مٓومؽماق، ومٚمق يم٤من آومؽماق ُمًتحٞمالً ُمٓمٚم٘م٤ًم مل يٕم٘مؾ ضمٕمٚمف هم٤مي٦م 

ٕومراد يمام ًمق شمٕمدد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي، وُمًتحٞمؾ ذم أومراد ًمٚمحٙمؿ، وًمٙمٜمف ممٙمـ ذم سمٕمض ا

أظمرى يمام ًمق احتدا وضمقدًا، ومال حمذور ذم شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ قمغم هذه اًمٖم٤مي٦م اجل٤مُمٕم٦م، وٓ 

يقضم٥م ذًمؽ أن يٙمقن احلٙمؿ ُمٜمحٍمًا ذم ُمقرد إُمٙم٤من اًمٖم٤مي٦م، ٟمٔمػم ضمٕمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م 

اًمثقب اعمتٜمجس، وًمٙمٜمٝم٤م عمالىمل اًمٜمجس إمم أن يٖمًؾ، وم٢من هذه اًمٖم٤مي٦م ممٙمٜم٦م ذم ُمثؾ 

ُمًتحٞمٚم٦م ذم ُمثؾ اًمدهـ اعمتٜمجس: ًمٙمقن اًمٖمًؾ ُمقضم٤ًٌم ٟٓمتٗم٤مء اًمٕملم اعمٖمًقًم٦م، وُمع 

ذًمؽ مل يٛمتٜمع ضمٕمؾ احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اعمقوقع اعمتٜمجس ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومل يقضم٥م ذًمؽ 

اٟمحّم٤مر احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم ظمّمقص ُمقرد إُمٙم٤من اًمٖمًؾ، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف يمذًمؽ: وم٢من 

، وُمًتحٞمؾ ذم شٕم٤مناًمٌٞمّ »سم٤مٓومؽماق، وهق ممٙمـ ذم سمٕمض ُمّم٤مديؼ  اخلٞم٤مر ضمٕمؾ ُمٖمٞمك

ذم واطمد، وهذا آُمتٜم٤مع سمٜمحق اعمقضم٦ٌم اجلزئٞم٦م ٓ يتٜم٤مرم ُمع  سمٕمْمٝم٤م أظمر يمام ًمق احتدا

 (1)ضمٕمؾ اخلٞم٤مر عمٓمٚمؼ اعمقارد اعمٛمٙمـ ومٞمٝم٤م آومؽماق واعمٛمتٜمع وٓ حمذور ومٞمف.

وهق خمدوش: سم٠من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ووٕم٧م سمٜمحق اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م، ومٝمل 

٤ًٌّم، وم٤مٕطمٙم٤مم اعمجٕمقًم٦م ُمتٕمددة  ىمْمٞم٦م واطمدة ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة وًمٙمٜمٝم٤م ىمْم٤مي٤م ُمتٕمددة ًم

سمٕمدد اعمقوققم٤مت، وطمٞمٜمئذ وم٤ٌمًميورة شمٙمقن سمٕمض إطمٙم٤مم ُمٖمّٞم٤مة سم٤مًمٖم٤مي٦م اعمٛمٙمٜم٦م، 

 ٤مل.واًمٌٕمض أظمر سم٤مًمٖم٤مي٦م اعمٛمٛمتٜمٕم٦م ومٞمٕمقد اإلؿمٙم

ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من احلٙمؿ يمٚمٞم٤ًم قمغم ُمقوقع يمكّم وُمٖمّٞمك سمٖم٤مي٦م يمٚمٞم٦م يٜمحؾ اإلؿمٙم٤مل، 
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وم٤مٕطمٙم٤مم ُمتٕمددة، ش أيمرم اًمٕمٚمامء»وًمٙمٜمف ظمالف احلؼ: ٕن ُم٤م ذم اًمقاىمع ُمـ ىمٌٞمؾ 

واإلـم٤مقم٦م واًمٕمّمٞم٤من ُمتٕمددان، ومالسمد أن يالطمظ يمؾ جمٕمقل ذم ٟمٗمًف ُمـ طمٞم٨م صح٦م 

 قن اًمٖم٤مي٦م ُمًتحٞمٚم٦م يٙمقن احلٙمؿ ممتٜمٕم٤ًم.اجلٕمؾ وقمدم صحتف، وقمٚمٞمف ومٗمل يمؾ ُمقرد شمٙم

ُمـ إُمٙم٤من ضمٕمؾ رء ضم٤مُمٕم٤ًم سملم اإلُمٙم٤من وآؾمتح٤مًم٦م هم٤مي٦م  صمّؿ إن ُم٤م أوم٤مده

ًمٚمحٙمؿ، ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؼمى ومٞمام يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٘مٞمدًا سم٤مًمٖم٤مي٦م يم٤معمث٤مل 

اق ٕم٤من اعمتّمٗم٤من سمٕمدم آومؽماًمذي ذيمره ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وأُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وم٤معمقوقع اًمٌٞمّ 

طمٞم٨م شم٘مدم أن ُمآل اًمٖم٤مي٦م إمم شم٘مٞمد اعمقوقع هب٤م ـ وٓ ؿمؽ أن أصؾ صمٌقت احلٙمؿ ـ

 ُمٜمتػ ذم صقرة آحت٤مد.

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ومخ٤مرج قمـ اًمٌح٨م: ًم٘مٞم٤مم اًم٘مريٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م قمغم 

 ذًمؽ، وًمقٓه٤م ًم٘مٚمٜم٤م سم٠مّن٤م ىمْمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ومٞمٛمتٜمع احلٙمؿ ذم اعمقارد اًمتل متتٜمع ومٞمٝم٤م اًمٖم٤مي٦م،

واًم٘مريٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م هل أن اًمٜمج٤مؾم٦م ـ سمح٥ًم آرشمٙم٤مز اًمٕمرذم ـ حتّمؾ سمتح٘مؼ اعمالىم٤مة 

وًمق مل شمتح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م، ومٚمٝمذا ٟمحٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم مجٞمع ُمقارد اعمالىم٤مة، أُمٙمـ همٚمًٝم٤م أم مل 

يٛمٙمـ، وأُم٤م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ومال ضورة قمرومٞم٦م وٓ ذقمٞم٦م شم٘متيض أن 

ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر اًمٌٞمّ »ـ حت٘مؼ اًمٖم٤مي٦م، سمؾ ٟمحـ وهذه اًم٘مْمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م يث٧ٌم اخلٞم٤مر وًمق مل يٛمٙم

، وُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف يمٚمام حت٘مؼ سم٤مئع وُمِمؽٍم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر ذم يمؾ ىمْمٞم٦م إمم أن يٗمؽمىم٤م، شُم٤م مل يٗمؽمىم٤م

وقمٚمٞمف ٓسمد ُمـ إُمٙم٤من آومؽماق ذم يمؾ واىمٕم٦م، ٓ جمرد إُمٙم٤مٟمف ذم سمٕمض دون سمٕمض، وم٢من 

 ّٓ   ومٝمق صم٤مسم٧م.طمّمؾ آومؽماق اٟمتٗمك اخلٞم٤مر وإ

 .(1)شهذه جمٛمقع اًمقضمقه اًمتل ذيمرت ًمرومع اإلؿمٙم٤مل وشمٌّٞمٜم٧م اخلدؿم٦م ذم مجٞمٕمٝم٤م

 اعمخت٤مر ذم اعم٠ًمًم٦م

ٕضمؾ اًمقصقل إمم ٟمٔمري٦م اعمخت٤مر ٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م ٟمّمقص اًمرواي٤مت اًمقاردة 

                                                
 (.516-516/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ـّ قمغم ـمقائػ صمالث:  ذم اعم٘م٤مم وه

يمّمحٞمحتل حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ش طمتّك يٗمؽمىم٤م»ُم٤م يم٤من سمٚمٗمظ  اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:»

 (1)ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م.: اًمٌٞمّ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وزرارة، قمـ أيب قمٌداهلل

واعمًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أن اعمقوقع هق اًمٌٞمٕم٤من، واحلٙمؿ اخلٞم٤مر، واًمٖم٤مي٦م 

ّٓ يٚمزم آومؽماق، ويًتحٞمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمٖمٞم٤مة سمٖم٤مي٦م أن ٓ يٙمقن  اعمجٕمقل ُمٖمّٞمك: وإ

اخلٚمػ ُمـ وضمقد اًمٖم٤مي٦م، وم٤معمجٕمقل ـ وهق اخلٞم٤مرـ ُمٖمٞمك سم٤مًمٖم٤مي٦م، واًمٖم٤مي٦م ُمٜمتٝمك أُمد 

ّٓ أّنؿ اظمتٚمٗمقا ذم إوم٤مدهت٤م اًمت٘مٞمٞمد أو أّن٤م جمرد هم٤مي٦م  احلٙمؿ وهل راومٕم٦م ًمف سم٤مٓشمٗم٤مق، إ

 ش.اًمٌٞمٕم٤من»وقمغم اًمت٘مديريـ ٓ يٜمٕم٘مد اإلـمالق ذم 

ـ يمام هق ُم٘مت٣م اًمتح٘مٞمؼ اعمت٘مدم ُمـ قمدم ُمٕم٘مقًمٞم٦م أن أُم٤م قمغم اًمت٘مدير إّول 

يٙمقن راومع احلٙمؿ همػم ُمقضم٥م ًمت٘مٞمٞمد ُمقوققمف ـ وم٤معمقوقع ذم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُم٘مٞمد، أي 

 ٕم٤من اًم٘م٤مسمالن ًمالومؽماق، واًمقاطمد همػم ىم٤مسمؾ ًمف، ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م ُمقوققم٤ًم.اًمٌٞمّ 

ُمٖمٞمك وأُم٤م قمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين ـ وهق يمقّن٤م جمرد هم٤مي٦م ـ وم٤معمجٕمقل اًمنمقمل 

سمالإؿمٙم٤مل، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمجٕمقل اًمنمقمل هل طمّم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اخلٞم٤مر، وهل 

احلّم٦م اعمٖمٞم٤مة سم٤مٓومؽماق، وسمام أن اًمقاطمد اًمِمخيص همػم ىم٤مسمؾ هلذه اًمٖم٤مي٦م ومٞمٜمتٗمل قمٜمف 

 اعمجٕمقل وهق اخلٞم٤مر اعمٖمٞمك سم٤مٓومؽماق.

ُم٤م ىمٞمد واحل٤مصؾ: أن اعمًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أن هم٤مي٦م اخلٞم٤مر آومؽماق، واًمٖم٤مي٦م إ

، وقمغم يمال اًمت٘مديريـ وم٤معمجٕمقل يمام هق اًمتح٘مٞمؼ، أو جمرد هم٤مي٦م يمام ي٘مقًمف اًمًٞمّد

طمّم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اخلٞم٤مر، وهل احلّم٦م اعمٖمّٞم٤مة سم٤مٓومؽماق، وٓ يٕم٘مؾ حت٘م٘مٝم٤م ذم اًمقاطمد 

 ـ أصؾ.اًمِمخيص وم٤مإلـمالق ُمٜمتػ ُم

 يمّمحٞمح٦م ومْمٞمؾ قمـ أيب قمٌداهللش ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م»ُم٤م يم٤من سمٚمٗمظ  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 5و  1، ح 18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل اًمٌٞمّ »ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمنمط ذم همػم احلٞمقان؟ ىم٤مل: 

 .(1)شيٗمؽمىم٤م

واعمقوقع ذم هذه اًمرواي٦م اًمٌٞمٕم٤من سمْمٛمٞمٛم٦م قمدم آومؽماق، وهق اًمًٚم٥م اعم٘م٤مسمؾ 

: ًمإلدا٤مب، ومٞمِمٛمؾ اًم٤ًمًم٦ٌم سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع، وًمٙمـ ُم٤م ذم ذيؾ اًمرواي٦م ـ وهق ىمقًمف

شمٕمدد ؿمخيص ش اًمٌٞم٤من»ـ ىمريٜم٦م قمغم أن اًمتٕمدد ذم ش ال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝماموم٢مذا اومؽمىم٤م وم»

، ويدل قمغم شسمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام»ٓ قمٜمقاين: وم٢مٟمف ٓ يتٕم٘مؾ ذم اًمقاطمد اًمِمخيص شمّمقير 

ذًمؽ ُم٤م ورد ذم صحٞمح٦م احلٚمٌل ـ وم٢من ُمالطمٔم٦م ًم٤ًمن مجٞمع اًمرواي٤مت ووّؿ سمٕمْمٝم٤م إمم 

ىم٤مل: أيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ سمٞمٕم٤ًم ومٝمام  سمٕمض أُمر ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ـ قمـ أيب قمٌداهلل

: وم٢مٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن اعمراد (5)سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع... احلدي٨م

، ومٝمذه اًمّمحٞمح٦م اًمِمٛمقل ًمٚمقاطمد اًمِمخيصش رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ»ُمـ شمٕمٌػم 

ذًمؽ  ذم اًمرواي٤مت إظمرى اًمذي متًؽ سم٢مـمالىمٝم٤م، وي١ميمدش ٕم٤مناًمٌٞمّ »شمقوح اعمراد ُمـ 

: إذا اًمت٤مضمران ىم٤مل رؾمقل اهلل»ىم٤مل:  ]صحٞمح٦م[ قمٛمر سمـ يزيد، قمـ أيب قمٌداهلل

: وم٢من (3)شصدىم٤م سمقرك هلام، وم٢مذا يمذسم٤م وظم٤مٟم٤م مل ي٤ٌمرك هلام، ومه٤م سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م...

 ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٗمرد اًمقاطمد.ش اًمت٤مضمران»ًمٗمظ 

]يمحًٜم٦م[ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط قمـ ش أن يٗمؽمىم٤م»ُم٤م يم٤من سمٚمٗمظ  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م:

اخلٞم٤مر ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وذم »ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل:  احلًـ اًمرو٤مأيب

 .(4)شهمػم احلٞمقان أن يٗمؽمىم٤م

وُمـ اًمقاوح أن ًمٗمٔم٦م )أن( ُمّمدري٦م ومتقؤل ُمع ُم٤م سمٕمده٤م سمٛمّمدر ومٞمٙمقن 

                                                
 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .5، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)



 517 خمتّم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: احت٤مد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ذم اخل٤مرج

عمقوقع ُمـ إؾم٤مس هق اعمتٕمدد اًمِمخيص: اعمٕمٜمك: وذم همػم احلٞمقان اومؽماىمٝمام، ومٞمٙمقن ا

 قمغم اًمقاطمد اًمِمخيص.ش أن يٗمؽمىم٤م»ًمٕمدم صدق 

واًمٜمتٞمج٦م: قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمقاطمد اًمِمخيص، إُم٤م ٕضمؾ اًمت٘مٞمٞمد، أو ًمٚمٖم٤مي٦م، أو 

ٕن اعمقوقع ذم مجٞمع اًمرواي٤مت ـ سمٕمد وؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ـ فم٤مهر ذم اًمتٕمدد 

ٕمٜمقاٟمٞم٦م ومال يِمٛمؾ اًمقاطمد اًمِمخيص ُمـ تثٜمٞم٦م اًماًماًمِمخيص واًمتثٜمٞم٦م اًمٕمددي٦م، ٓ 

 .(1)شرأس

ومالسمّد ُمـ اًم٘مقل سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم احت٤مد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ذم اخل٤مرج شمٌٕم٤ًم 

ًمألردسمٞمكم واًمًٌزواري واًمٌحراين واًمتًؽمي يمام ُمّر وآي٤مت اهلل: اًمًٞمّد حمّٛمدسم٤مىمر 

 (5)ٕريم٤مينواًمِمٞمخ ُمرشم٣م ا (4)واًمًّٞمد اخلقئل (3)واعم١مؾمس احل٤مئري (5)اًمدرچئل

 (8)وآؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ .ىمدس اهلل أهارهؿ (7)وؿمٞمخٜم٤م آؾمت٤مذ (6)واًمًّٞمد حمّٛمد اًمروطم٤مين

 ، واهلل اًمٕم٤ممل.ُمدفمٚمف

 

                                                
 (.551-553/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .14/95ُمٞمزان اًمٗم٘م٤مه٦م  (5)

 .سم٘مٚمؿ ؿمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل 59اخلٞم٤مرات / (3)

 .3/74اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (4)

 ، طمٞم٨م ىَمٌَِؾ أّن اًمقاطمد ٓ يقصػ سم٤مٓومؽماق.4/156همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .1/95اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (6)

 .5/336إرؿم٤مد اًمٓم٤مًم٥م  (7)

 .1/554سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (8)



 

 

 

 

 

 

 

ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إمم صمالصم٦م ومروع ىمد ي٘م٤مل سمخروضمٝم٤م قمـ  (1)شمٕمرض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 قمٛمقم صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس وهل:

 ـ ُمـ يٜمٕمتؼ قمغم أطمد اعمت٤ٌميٕملم1

 اعمًٚمؿ اعمِمؽمٰى ُمـ اًمٙم٤مومر سمٜم٤مًء قمغم قمدم متّٚمؽ اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًٚمؿ اظمتٞم٤مرًا.ـ اًمٕمٌد 5

 ـ ذاء اًمٕمٌد ٟمٗمًف سمٜم٤مًء قمغم ضمقازه.3

ـْ أراد  وطمٞم٨م أّن هذه اعم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم هل٤م صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م ومال ٟمتٕمرض هلذا اًمٌح٨م وَُم

 وم٤مّٟمف سمح٨م قمٜمٝم٤م سمحث٤ًم و٤مومٞم٤ًم. (5)ومٕمٚمٞمف سمٛمراضمٕم٦م شم٘مريرات سمح٨م اًمًّٞمد اًمروطم٤مين

 

 

                                                
 (.38-45/)5اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.93-114/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)



 

 

 

 

 

 

 ُمـ اًمٕم٘مقد ؾمقى اًم»ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 
ٍ
ٞمع قمٜمد ٌوٓ يث٧ٌم ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم رء

 .(1)شقمٚمامئٜم٤م

عمجٚمس[ ذم مجٞمع ضوب اًمٌٞمع اًمًٚمؿ وهمػمه سمدًمٞمؾ إمج٤مع ايث٧ٌم ]ظمٞم٤مر »و 

طمٞم٨م ىم٤مل: ويث٧ٌم ذم مجٞمع  (3)وهق أي اإلمج٤مع فم٤مهر اًمتذيمرة (5)اًمٖمٜمٞم٦ماًمٓم٤مئٗم٦م يمام ذم 

أىم٤ًمم اًمٌٞمع يم٤مًمًٚمػ واًمٜمًٞمئ٦م واعمرئل واعمقصقف واًمٍمف واًمتقًمٞم٦م واعمراسمح٦م. 

وسم٤مجلٛمٚم٦م: مجٞمع ُم٤م يٜمدرج حت٧م ًمٗمظ اًمٌٞمع مم٤ّم مل يِمؽمط ومٞمف ؾم٘مقـمف قمٜمد يمّؾ َُمـ أصم٧ٌم 

ّٓ ذم صَقر وىمع ومٞمٝم٤م اخلالف. وٟمحق  .(4)ه ُمـ دون شمٗم٤موت ُم٤م ذم شمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مداخلٞم٤مر إ

ت٤موى قمٚمٞمف قمٛمقم أدًّمتف ٗمويدّل قمٚمٞمف سمٕمد اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل واعمٕمٚمقم ُمـ اشّمٗم٤مق اًم

وٓ ؾمّٞمام صحٞمح٦م احلٚمٌل: أّيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ سمٞمٕم٤ًم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك 

 .(6)ش(5)يٗمؽمىم٤م

                                                
 .11/15شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .551همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (5)

 .11/9شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .9/387طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (4)

 .83و  5/78اعمًٌقط  (5)

 .14/157ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (6)
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 ُمـ اًمٕم٘مقد»وًمذا ىم٤مل اعمحّ٘مؼ: 
ٍ
 .(1)شقمدا اًمٌٞمع ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٓ يث٧ٌم ذم رء

. هذا مم٤ّم ٓ ظمالف ومٞمف سملم قمٚمامئٜم٤م»وىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم ذيؾ ىمقل اعمحّ٘مؼ: 

. وإصؾ ذم (5)شاًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م»ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ:  ويدّل قمٚمٞمف ىمقًمف

 همػمه اًمٚمزوم، ووضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد.

ٌّف سمذًمؽ قمغم ظمالف اًمِم٤مومٕمل طمٞم٨م أصمٌتف ومٞمام ؿم٤مسمف اًمٌٞمع ُمـ قم٘مقد  (3)وٟم

اعمٕم٤موو٤مت، يمّمٚمح اعمٕم٤موو٦م، وآضم٤مرة، واعمزارقم٦م، واعم٤ًمىم٤مة قمغم ظمالف ذم ذًمؽ 

 قمٜمدهؿ.

وم٠مصمٌتف ذم اعمًٌقط ذم قم٘مقد ضم٤مئزة ُمثؾ اًمقيم٤مًم٦م، واعمْم٤مرسم٦م،  (4)وأُّم٤م اًمِمٞمخ

ه، ومال واًمقديٕم٦م. وهق همػم ضمّٞمد، ّٕن اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة يّمّح ومًخٝم٤م ذم اعمجٚمس وسمٕمد

 .(5)شومٞمٝم٤مُمٕمٜمك إلصم٤ٌمت ظمٞم٤مر اعمجٚمس 

واقمٚمؿ أّن اًمٔم٤مهر أّن هذا اخلٞم٤مر خمّمقص سم٤مًمٌٞمع قمٜمد »وىم٤مل إردسمٞمكم: 

 .(6)شإصح٤مب

واًمقضمف ذم اظمتّم٤مص ظمٞم٤مر اعمجٚمس سم٤مًمٌٞمع هق اظمتّم٤مص دًمٞمٚمف سم٤مًمٌٞمع، عم٤م ُمّر ُمـ 

يِمٛمؾ همػمه ُمـ أٟمف ُمـ اخلٞم٤مرات اعمجٕمقًم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمِم٤مرع ودًمٞمٚمف خمتص سم٤مًمٌٞمع ومال 

 اًمٕم٘مقد، وهذا واوح ُٓمّري٦م ومٞمف.

                                                
 : إومٰم.5/17ذائع اإلؾمالم  (1)

، 5/736ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر: ويمذا ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  1، اًم٤ٌمب 3، ح18/6راضمع وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ، سم٤مب ظمٞم٤مر اعمت٤ٌميٕملم.3/575سم٤مب اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م: وؾمٜمـ أيب داود 

 .75: خمتٍم اعمزين /3/4آُم  (3)

 .5/85اعمًٌقط  (4)

 .3/511ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (5)

 .8/388جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (6)
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وخيتص سم٤مًمٌٞمع( يمام ذم »)ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف اعمتتٌع اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم ذم ذيؾ ىمقًمف اًمٕماّلُم٦م: 

وشمٕمٚمٞمؼ  (3). وذم اًمتذيمرة(5)ومال يث٧ٌم ذم همػمه إمج٤مقم٤ًم يمام ذم اًمٖمٜمٞم٦م (1)اًمدروس

أّٟمف ٓ  (6). وذم اعم٤ًمًمؽ(5)ٟمًٌتف إمم قمٚمامئٜم٤م، وٟمحقه ُم٤م ذم جمٛمع اًمؼمه٤من (4)اإلرؿم٤مد

 ظمالف ومٞمف سملم قمٚمامئٜم٤م.

اإلمج٤مع قمغم أّٟمف ٓ يدظمؾ ذم اًمقيم٤مًم٦م واًمٕم٤مري٦م واًم٘مراض  (7)وذم اخلالف

ّٕن صمٌقت اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م قمغم  (8)واحلقاًم٦م واًمقديٕم٦م. وىمد ُمٜمع قمٚمٞمف ذًمؽ ذم اعمختٚمػ

ػمه يًتٚمزم صمٌقشمف ذم اعمجٚمس. وومٞمف: أّن اعمٛمٜمقع ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٓ اًمدوام ذم اعمجٚمس وهم

 اخلٞم٤مر ومٞمف، وًمٕمّؾ اًمٜمزاع يٕمقد ًمٗمٔمّٞم٤ًم، ومت٠مُّمؾ.

 (9)وىمد ّسح سم٤مُٕمريـ يٕمٜمل اظمتّم٤مصف سم٤مًمٌٞمع وقمدم صمٌقشمف ذم همػمه ذم اًمنمائع

 (14)وىمقاقمد اًمِمٝمٞمد (13)واعمختٚمػ (15)واإلرؿم٤مد (11)واًمتحرير (11)واًمٜم٤مومع

                                                
 .3/565اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (1)

 .551همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (5)

 .11/15شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .9/388طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (4)

 (.388-389/)8جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .3/511ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (6)

 .15(، ُم٠ًمًم٦م 13-14/)3اخلالف  (7)

 .5/73خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (8)

 .5/53ذائع اإلؾمالم  (9)

 .155اعمختٍم اًمٜم٤مومع / (11)

 .5/583حترير إطمٙم٤مم  (11)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (15)

 .5/65خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (13)

 .543، ىم٤مقمدة 5/546اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد  (14)
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قمـ  (7)يمام طمٙمل 6واًمنائر 5. وذم اعمًٌقط4وهمػمه٤م 3واًمٙمٗم٤مي٦م 5اًمروو٦مو (1)واًمتٜم٘مٞمح

 اًم٘م٤ميض أّٟمف يدظمؾ ذم اًمقيم٤مًم٦م واًمٕم٤مري٦م واًمقديٕم٦م واجلٕم٤مًم٦م واًم٘مراض.

وومٞمف: أّن اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م قم٤مّم ٓ ي٘مٌؾ اًمً٘مقط، ّّٕن٤م قم٘مقد ضم٤مئزة قمغم اإلـمالق ومال 

 شم٠مصمػم ًمٚمٛمجٚمس.

سم٤مطمتامل إرادهتؿ ُمٜمع اًمتٍّمف ُمع اخلٞم٤مر ذم  (8)وشم٠مّول يمالُمٝمؿ ذم اًمدروس

اعمجٚمس، وهق همػم صحٞمح، ّٕٟمف ٓ يّمّح ذم اًمقديٕم٦م ُٓمتٜم٤مقمف ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ ذم 

 .(9)شهمػمه٤م، ًمقضمقد اإلذن اعمًّقغ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ُمٜمِم٠م ـمرح هذه اعم٠ًمًم٦م

ذم همػم » ُمٜمِم٠م ـمرطمٝم٤م اظمتالف يمٚمامت اًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ذم هذا اعمج٤مل، ّٕٟمف

ّسح سم٤مظمتّم٤مص ظمٞم٤مر اعمجٚمس سم٤مًمٌٞمع، وسح ذم  (11)ًٌقطُمقوع ُمـ اعم

                                                
 .5/43اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (1)

 .3/447اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (5)

 .1/469يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (3)

 .3/511يمٛم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (4)

 .5/85اعمًٌقط (5)

 .5/546اًمنائر  (6)

 .5/75ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ  (7)

 .3/568اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (8)

 .14/156ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (9)

احلقاًم٦م وم٢مذا طم٤مل ًمٖمػمه سمامل قمٚمٞمف وىمٌؾ اعمحت٤مل احلقاًم٦م مل يدظمٚمف وأُم٤م : »5/81ىم٤مل ذم اعمًٌقط  (11)

 ش.ظمٞم٤مر اعمجٚمس: ٕٟمف خيتص اًمٌٞمع

اًمٕمتؼ ٓ يدظمٚمف اخلٞم٤مران ُمٕم٤ًم: ٕن ظمٞم٤مر اعمجٚمس خيتص اًمٌٞمع وظمٞم٤مر اًمنمط يٗمًد : »5/85وذم 

 ش.اًمٕمتؼ: ٕن اًمٕمتؼ سمنمط ٓ يّمح قمٜمدٟم٤م...
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سمٕمدم ضمري٤مٟمف ذم اًمقيم٤مًم٦م، واًمٕم٤مري٦م، واًم٘مراض، واجلٕم٤مًم٦م، واًمقديٕم٦م، وًمٙمٜمف  (1)اخلالف

ذم ُمقوع آظمر ُمـ اعمًٌقط ـ سمٕمد ذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل يدظمٚمٝم٤م اخلٞم٤مر واًمتل ٓ 

اعمجٚمس، وٓ يٛمتٜمع دظمقل يدظمٚمٝم٤م ـ ىم٤مل: )وأُم٤م اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م ومال يدظمٚمٝمام ظمٞم٤مر 

واجلٕم٤مًم٦م ومال يٛمٜمع ُمـ  (5)ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمف. وأُم٤م اًمقيم٤مًم٦م واًمٕم٤مري٦م واًمقديٕم٦م واًم٘مراض

 .(4)ش(3)دظمقل اخلٞم٤مريـ ُمٕم٤ًم ومٞمٝم٤م ُم٤مٟمع(

 (5)وشمٌٕمف ذم ضمري٤من اخلٞم٤مريـ ـ اعمجٚمس واًمنمط ـ اًم٘م٤ميض اسمـ اًمؼماج

 .(6)إدريسواسمـ

ف إصح٤مب يمالم اًمِم  سمتقضمٞمٝم٤مت:خ وأشم٤ٌمقمف ٞمصمّؿ ُوضمر

ويدومع سم٤مطمتامل إرادهتؿ ُمٜمع اًمتٍمف ُمع »... ىم٤مل اًمِمٝمٞمد:  اًمتقضمٞمف إّول:

 .(7)شاخلٞم٤مر

وًمٕمّؾ ُمراده اًمتٍمف اعمرظّمص ومٞمف »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم سمٞم٤من ُمراد اًمِمٝمٞمد: 

ذقم٤ًم ًمٚم٘م٤مسمؾ ذم هذه اًمٕم٘مقد ٓ اعمقضم٥م، إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمتقىمػ ضمقاز شمٍمف اعم٤مًمؽ ذم 

 .(8)ش٤مء اخلٞم٤مرهذه اًمٕم٘مقد قمغم اٟم٘مْم

                                                
اًمقيم٤مًم٦م، واًمٕم٤مري٦م، واًم٘مراض، واجلٕم٤مًم٦م، واًمقديٕم٦م ٓ ظمٞم٤مر : »15(، ُم٠ًمًم٦م 13-14/)3اخلالف  (1)

ومٞمٝم٤م ذم اعمجٚمس، وٓ يٛمتٜمع دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمٝم٤م. وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ٓ يدظمٚمٝم٤م اخلٞم٤مران. دًمٞمٚمٜم٤م 

 ش.قمغم إّول: اإلمج٤مع، وم٢مٟمف ٓ اظمتالف أٟمف ٓ يدظمٚمٝم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس

 أي اعمْم٤مرسم٦م. (5)

اطمتامل إرادهتؿ ـ اًمِمٞمخ واسمـ إدريس واًم٘م٤ميض ـ ُمٜمع اًمتٍمف »، وقم٤ٌمرشمف: 3/568اًمدروس  (3)

 ش.ُمع اخلٞم٤مر

 .1/555سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .1/356اعمٝمذب  (5)

 .5/546اًمنائر  (6)

 .3/568اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (7)

 .5/47اعمٙم٤مؾم٥م  (8)
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اًمقيمٞمؾ ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمجٚمس ٓ طمؼ ًمف ذم اًمتٍمف ذم »إّن  ُمراد اًمِمٞمخ إقمٔمؿ:

ُمقرد اًمقيم٤مًم٦م، وقم٤مُمؾ اعمْم٤مرسم٦م ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمجٚمس ٓ طمؼ ًمف ذم اًمتٍمف ذم ُم٤مل 

ؾ ذم اًمقيم٤مًم٦م، وم٢من ًمف احلؼ ذم اًمتٍمف سمال إؿمٙم٤مل.  اعمْم٤مرسم٦م، سمخالف اعمقضم٥م يم٤معمقيمِّ

: وم٢من ُم٤م ٓ رسمط ًمف سمٙمالم اًمِمٞمخ اًمٓمقد ٝمٞمدويمٞمػ يم٤من ومتقضمٞمف اًمِم

هق ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط واعمجٚمس ذم هذه اًمٕم٘مقد، وٓ رسمط هلذا سم٤معمٜمع ُمـ  أوم٤مده

 .(1)شاًمتٍمف ذم زُم٤من اخلٞم٤مر

أّن ُمراده دظمقل واًمذي خيٓمر سم٤مًم٤ٌمل: »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ:  اًمتقضمٞمف اًمث٤مين:

ًمٌٞمع، ومتٜمٗمًخ سمٗمًخف ذم اعمجٚمس: اخلٞم٤مريـ ذم هذه اًمٕم٘مقد إذا وىمٕم٧م ذم وٛمـ قم٘مد ا

ّٓ أن ُمالطمٔم٦م يمالم اًمِمٞمخ ذم اعم٘م٤مم ي٘مّر سمف إمم وهذا اعمٕمٜمك وإن  يم٤من سمٕمٞمدًا ذم ٟمٗمًف إ

 .(3)ش(5)اًمْمامناًمذهـ، وىمد ذيمر ٟمٔمػم ذًمؽ ذم ضمري٤من اخلٞم٤مريـ ذم اًمرهـ و

دظمقل اخلٞم٤مريـ ذم هذه اًمٕم٘مقد إذا وىمٕم٧م ذم وٛمـ قم٘مد اًمٌٞمع سمٜمحق » ُمراده:

ذط اًمٜمتٞمج٦م، ومتٜمٗمًخ سمٗمًخف ذم اعمجٚمس، يمام ًمق أٟمِم٠م اًمٌٞمع واؿمؽمط ومٞمف أن يٙمقن 

ويمٞماًل ًمف، أو أن يٙمقن هذا اعم٤مل ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م، أو أن يٙمقن وديٕم٦م قمٜمده، ومتٙمقن هذه 

ع يٜمحؾ سمخٞم٤مر اعمجٚمس ومٝمل شمٜمٗمًخ اًمٕم٘مقد ذوـم٤ًم ذم وٛمـ اًمٌٞمع، وطمٞمٜمئذ يمام أن اًمٌٞم

أيْم٤ًم سم٤مًمتٌع: ًمٙمقّن٤م سمٜمحق ذط اًمٜمتٞمج٦م ذم وٛمـ اًمٌٞمع، ومٕمغم هذا اًمتقضمٞمف ٓ يدظمؾ 

اخلٞم٤مران ذم قم٘مد اًمقيم٤مًم٦م واعمْم٤مرسم٦م واًمقديٕم٦م ُم٤ٌمذة، سمؾ يدظمالن ومٞمٝم٤م: ًمٙمقّن٤م ذـم٤ًم 

 .(4)شذم وٛمـ اًمٌٞمع

الم اًمِمٞمخ ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع يم»هذا اًمتقضمٞمف  ٟم٘مد شمقضمٞمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ:

                                                
 .1/556سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/546: واًمنائر 5/79راضمع اعمًٌقط  (5)

 .5/48اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .1/557سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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ذم هذه اًمٕم٘مقد،  : ٕٟمف ّسح سمٕمدم اعم٤مٟمع ُمـ دظمقل ظمٞم٤مر اعمجٚمس واًمنمطاًمٓمقد

وهق فم٤مهر ذم ضمري٤مّنام ومٞمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م سم٤معم٤ٌمذة ٓ سم٤مًمتٌع، وُم٘مت٣م هذا اًمتقضمٞمف أن ظمٞم٤مر 

اعمجٚمس أو اًمنمط دظمؾ ذم اًمٌٞمع، وسمام أن هذه اًمٕم٘مقد أظمذت ذم وٛمٜمف سمٜمحق ذط 

ًمٗمًخف، ومٚمؿ يتٕمٚمؼ اخلٞم٤مر هب٤م ٟمٗمًٝم٤م، ومٚمؿ يتٕمٚمؼ اًمٗمًخ  اًمٜمتٞمج٦م ومٝمل شمٜمٗمًخ شمٌٕم٤مً 

سم٤مًمقيم٤مًم٦م اًمتل ذم وٛمـ اًمٌٞمع، أو سم٤معمْم٤مرسم٦م اًمتل ذم وٛمٜمف، سمؾ شمٕمّٚمؼ سم٤مًمٌٞمع، وهل 

اٟمٗمًخ٧م سم٤مٟمٗم٤ًمظمف، ُمثؾ ؾم٤مئر اًمنموط اعم٠مظمقذة ذم وٛمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة سم٤مًمذات، أو 

 .(1)شٗم٤مء اًمٕم٘مد ٟمٗمًفاًمالزُم٦م إذا أظمذ ومٞمٝم٤م ذط: وم٢من اًمنمط يٜمتٗمل شمٌٕم٤ًم ٟٓمت

 (5)وأُّم٤م اًمقيم٤مًم٦م واًمٕم٤مري٦م واًمقديٕم٦م واًم٘مراض»ىم٤مل اسمـ ادريس:  اًمتقضمٞمف اًمث٤مًم٨م:

واجلٕم٤مًم٦م ومال يٛمٜمع ُمـ دظمقل اخلٞم٤مريـ ومٞمٝم٤م ُم٤مٟمع، ّٕن هذه اًمٕم٘مقد ضم٤مئزة ُمـ ضمٝم٦م 

 .(3)شاعمتٕم٤مىمديـ همػم ٓزُم٦م ومٛمـ أراد اًمٗمًخ ومًخ

وّسح ذم اًمنائر : »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم ه٤مُمش سمٕمض ٟمًخ اعمٙم٤مؾم٥م

سمدظمقل اخلٞم٤مريـ ذم هذه اًمٕم٘مقد ّّٕن٤م ضم٤مئزة ومٞمجقز اًمٗمًخ ذم يمؾ وىم٧م، وهق حمتٛمؾ 

 .(4)شيمالم اًمِمٞمخ، ومت٠مُمؾ

 يرضمع إمم أُمريـ: خ إقمٔمؿ:ٞموضمف شم٠مُمؾ اًمِم

عم٤م يم٤من ٓظمتّم٤مص  هق ُم٤م ذيمره اسمـ إدريس ًمق يم٤من ُمراد اًمِمٞمخ»إّول: 

 اجل٤مئزة وضمف، سمؾ داري٤من ذم يمؾ قم٘مد ضم٤مئز سم٤مًمذات.هذيـ اخلٞم٤مريـ هبذه اًمٕم٘مقد اخلٛم٦ًم 

اًمث٤مين: ومألٟمف ًمق يم٤من اخلٞم٤مر داري ذم هذه اًمٕم٘مقد ًمٙمقّن٤م ضم٤مئزة ومالسمّد أن يًتٛمر 

اخلٞم٤مر إمم إسمد: ٓؾمتٛمرار ُمٜمِم٠مه وهق ضمقازه٤م إمم إسمد، وٓ ُمٕمٜمك ًمتحديد اخلٞم٤مر 

                                                
 .1/557سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ذم اعمّمدر: اًم٘مرض. (5)

 .5/546اًمنائر  (3)

 (.5، ه٤مُمش )5/48اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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 .(1)شسمٖم٤مي٦م اًمتٗمرق أو سم٤مٟمتٝم٤مء زُم٤من اًمنمط

 ًم٦ماًمتح٘مٞمؼ ذم اعم٠ًم

ضمري٤من ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم اًمٕم٘مقد اعمذيمقرة ذم يمالم اًمِمٞمخ واًم٘م٤ميض واسمـ 

 ادريس، وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة حمّؾ إؿمٙم٤مل سمؾ ُمٜمع ذم ُم٘م٤مُمل اًمثٌقت وآصم٤ٌمت:

أُّم٤م آؿمٙم٤مل اًمثٌقيت: ومألّن اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة ضم٤مئزة سم٤مًمذات، ومٞمجقز ومٞمٝم٤م اًمٗمًخ »

ُم٤م هق طم٤مصؾ سم٤مًمذات ـ سم٤مًمٖمرض، وهق ُمـ  سم٤مًمذات، ومجٕمؾ اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه حتّمٞمؾ ـ

أٟمقاع حتّمٞمؾ احل٤مصؾ، ومٌام أن اًمقيم٤مًم٦م ضم٤مئزة سم٤مًمذات وداقز ًمٙمؾ ُمـ اًمقيمٞمؾ  أأرد

ؾ اًمٗمًخ ذم يمؾ وىم٧م، ومجٕمؾ اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م همػم ُمٕم٘مقل، ويمذا اًمٕم٘مقد اًم٤ٌمىمٞم٦م اًمتل  واعمقيمِّ

 .ذيمره٤م اًمِمٞمخ

لم: ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إٟمف شم٘مدم ُمٗمّماًل أن ذم ُمٕمٜمك اخلٞم٤مر ُمٌٜمٞم

وُمٚمؽ ومًخف وإسمراُمف، ومٌٜم٤مء قمغم أٟمف ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد، ومٌام أن اًمٕم٘مد ضم٤مئز، وًمٙمؾ ُمـ 

 ءاًمٓمروملم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومًخف، ومجٕمؾ هذه اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ حتّمٞمؾ ًمٚمح٤مصؾ، ؾمقا

أيم٤من اجل٤مقمؾ اًمِم٤مرع يمام ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، أو اعمتٕم٤مىمديـ يمام ذم ظمٞم٤مر اًمنمط، ومٙمؾ ُمـ 

 .(5)ش٤مـمؾ ذم اًمٕم٘مقد اجل٤مئزةاخلٞم٤مريـ سم

، شٕم٤مناًمٌٞمّ »وأُّم٤م اإلؿمٙم٤مل اإلصم٤ٌميت: ومألّن اعمقوقع ذم مجٞمع أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس »

 ومتني٦م اخلٞم٤مر إمم هذه اًمٕم٘مقد شمني٦م ًمٚمحٙمؿ ُمـ ُمقوقع إمم ُمقوقع آظمر، وهق سم٤مـمؾ.

اعمت٘مدُم٦م ومال يٗمٞمد  (3)اًمقارد ذم ]صحٞمح٦م[ قمٛمر سمـ يزيدش اًمت٤مضمر»وأُم٤م قمٜمقان 

اًمتٕمٛمٞمؿ ذم اعم٘م٤مم ًمٖمػم اًمٌٞمع: ٕن قمٜمقان اًمتج٤مرة وإن أـمٚمؼ ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ُمٓمٚمؼ 

                                                
 .1/558سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/558راهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م اًم (5)

 .6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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، واعمراد سمف ذم (1)سم٤مًمٌٞمع واًمنماء اًمتٙم٥ًم، وًمٙمٜمف ومّن ذم سمٕمض يمٚمامت إئٛم٦م

رواي٤مت اخلٞم٤مر قمغم ٟمحق اخلّمقص هق اًمٌٞمٕم٤من: ٕن ًم٤ًمن اًمرواي٤مت سمّمدد سمٞم٤من جمٕمقل 

 واطمد.

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ومال حمذور صمٌقشمٞم٤ًم ذم اًمٌلم، وإٟمام اعمحذور إصم٤ٌميت: 

 ، وهق ٓ يّمدق قمغم اإلضم٤مرة واًمّمٚمح وأُمث٤مهلام.شٕم٤مناًمٌٞمّ »ٕن اعمقوقع 

يم٤من ٟمٕمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمّمٚمح ذه٥م سمٕمض إقم٤مفمؿ إمم اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف: وم٢مٟمف إن 

هذه هبذا، وم٤مًم٤ٌمء ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م سملم صٚمح٤ًم قمغم اعم٤مل سمٕمقض ـ يم٠من ي٘مقل: ص٤محلتؽ 

ـ ومٚمجري٤من ظمٞم٤مر اعمجٚمس ومٞمف وضمف: ًمتْمٛمٜمف متٚمٞمؽ قملم سمٕمقض ومٝمق يتْمٛمـ اًمٕمقولم

اًمٌٞمع، وإن يم٤من اعم٤مل ذم ىم٤ٌمل اًمّمٚمح ٟمٗمًف ٓ ذم ىم٤ٌمل اًمٕمقض ـ يم٠من ي٘مقل: ص٤محلتؽ 

 (5)هبذا اعم٤مل ـ ومال وضمف ًمٚمخٞم٤مر ومٞمف.

٠من طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٚمح ختتٚمػ وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف: أن هذا اًمتٗمّمٞمؾ يّمح ًمق ىمٚمٜم٤م سم

سم٤مظمتالف اعمقارد اًمتل داري ومٞمٝم٤م، ومٝمل قملم اعمٕم٤مُمالت اًمتل ي١مدي ُمٕمٜم٤مه٤م، وم٤مًمّمٚمح قمغم 

اعم٤مل سمٕمقض سمٞمع، وقمغم اعمٜمٗمٕم٦م سمٕمقض إضم٤مرة، وقمغم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم قم٤مري٦م وهٙمذا: وم٢مٟمف 

قمغم هذا يٙمقن اًمّمٚمح قمغم اعم٤مل سمٕمقض صٚمح٤ًم ذم اًمّمقرة وًمٙمٜمف سمٞمع ذم اًمٚم٥م  ءسمٜم٤م

قاىمع، وًمٙمـ هذا اعمٌٜمك سم٤مـمؾ: وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٚمح هل إٟمِم٤مء اًمت٤ًممل، وهذا اإلٟمِم٤مء واًم

و إٟمِم٤مء اًمتٌديؾ ذم ـمرذم أخيتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اجلقهر قمـ إٟمِم٤مء متٚمٞمؽ قملم سمامل، 

اعم٤مل سمٕمقض، وُمع  اإلو٤موم٦م. ٟمٕمؿ، ُمـ طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م يتٗمؼ ُمع اًمٌٞمع إذا يم٤من اًمّمٚمح قمغم

وقمٜمدُم٤م شمٙمقن طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٚمح إٟمِم٤مء اًمت٤ًممل ُمٗمٝمقُم٤ًم اإلضم٤مرة إذا يم٤من قمغم اعمٜمٗمٕم٦م سمٕمقض، 

ؿم٤مُمالً ًمف إذا يم٤من اًمّمٚمح ش ٕم٤مناًمٌٞمّ »ومٝمق خيتٚمػ قمـ اًمٌٞمع دًمٞمالً أيْم٤ًم، ومال وضمف جلٕمؾ 

                                                
ُمـ أسمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمتج٤مرة ُمـ  5يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدة ذًمؽ ُمـ رواي٤مت ُمتٕمددة ]واردة ذم اًم٤ٌمب  (1)

 ومراضمٕمٝم٤م[. 17/13يمت٤مب وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 .45اخلٞم٤مرات ٔي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل / (5)
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 قمغم اعم٤مل سمٕمقض.

ومتحّمؾ إمم هٜم٤م: قمدم ضمري٤من ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم همػم اًمٌٞمع ُمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة 

 .(1)شواًمالزُم٦م طمتّك ذم اًمّمٚمح قمغم اعم٤مل سم٤مًمٕمقض

 هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م واحلٛمد هلل.

 

 

                                                
 (.531-533/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)



 

 

 

 

 

 

 

طملم اًمٕم٘مد ّٕن فم٤مهر اًمٜمص يمقن  ُمٌدأ هذا اخلٞم٤مر ُمـ»ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

 .(1)شاًمٌٞمع قمّٚم٦ًم شم٤مُّم٦مً 

وُمراده ُمـ اًمٕمّٚم٦م اًمت٤مُم٦م هق  (5)شٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ : »ُمراده ُمـ اًمٜمص ىمقًمف

اعمقوقع اًمت٤مم ًمٚمحٙمؿ ٓ اًمٕمّٚم٦م ذم ُمّمٓمح اًمٗمٚمًٗمل، ومٞمٙمقن ُمٌداء ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمـ 

 طملم وىمقع قم٘مد اًمٌٞمع.

 ُمٌدأ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم سمٞمع اًمٍمف واًمًٚمؿ

إّٟمام اإلؿمٙم٤مل ذم سمٞمع اًمٍمف ٓؿمؽماط اًمت٘م٤مسمض ومٞمف، وذم سمٞمع اًمًٚمؿ ٓؿمؽماط 

ّٓ مل حتّمؾ اعمٚمٙمٞم٦م سمؾ يٌٓمؾ اًمٌٞمع ًمق شمٗمّرىم٤م ىمٌؾ اًمت٘م٤مسمض  اىم٤ٌمض اًمثٛمـ ومٞمف ذم اعمجٚمس وإ

 أو اإلىم٤ٌمض.

واًمقضمف ذم »ومحٞمٜمئذ ومٝمؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر قمٜمد حت٘مؼ اًمٕم٘مد ىمٌؾ اًم٘مٌض أم ٓ؟ 

حت٘مؼ اًم٘مٌض ذط ذم طمّمقل اعمٚمؽ وأٟمف سمدوٟمف ٓ ُمٚمؽ ـ  نّ اًمتقىمػ ـ سمٕمد اًمٗمراغ قمـ أ

                                                
 .5/49اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ، صح٤مح حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ وزرارة وومْمٞمؾ.3و 5و  1، ح6و  18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 أُمران:

أن ُمقوقع اخلٞم٤مر ًمٞمس هق اًمٕم٘مد، سمؾ هق اًمٌٞمع، ومام دام مل يتح٘مؼ اًمٌٞمع  أطمدمه٤م:

ٓ صمٌقت ًمٚمخٞم٤مر، وعم٤م يم٤من واىمع اًمٌٞمع هق اًمتٛمٚمٞمؽ واًمتٛمٚمؽ ومٛمع قمدُمف ٓسمٞمع، وم٢مذا 

اًمٍمف واًمًٚمؿ وم٘مٌؾ اًم٘مٌض ومرض أن اًمِم٤مرع اقمتؼم اًم٘مٌض ذم طمّمقل اعمٚمؽ ذم سمٞمع 

ٓ ُمٚمؽ ذقم٤ًم ومال سمٞمع ذقم٤ًم، ومال شمث٧ٌم آصم٤مر اًمٌٞمع اًمتل رشمٌٝم٤م اًمِم٤مرع قمٚمٞمف. ٟمٕمؿ ًمق يم٤من 

 اعمقوقع هق اًمٕم٘مد صم٧ٌم اخلٞم٤مر طمٞمٜمف ًمتح٘م٘مف ىمٌؾ اًم٘مٌض.

ّٓ سم٠من ي٘م٤مل: سم٠من اعمقوقع اًمنمقمل ًمٚمخٞم٤مر هق اًمٌٞمع  وٓ داومع هلذا آؿمٙم٤مل، إ

قمرذم يتٌع ومٞمف اًمٕمرف، يم٤ًمئر اعمٗم٤مهٞمؿ اعم٠مظمقذة ذم  سمٛمّمداىمف اًمٕمرذم ٟٓمف ُمٗمٝمقم

قمٜمد حت٘مؼ اًمٕم٘مد وىمٌؾ اًم٘مٌض ومٞمث٧ٌم  اعمقوققم٤مت. وٓ إؿمٙم٤مل ذم صدق اًمٌٞمع قمروم٤مً 

 اخلٞم٤مر طمٞمٜمئٍذ.

ومل يتٕمرض ]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ هلذه اجلٝم٦م[ إومم ُمع أٟمف يم٤من اًمالزم اًمتٕمرض 

ظمذه ُمٗمروهم٤م قمٜمف وضمٕمؾ ًمذًمؽ وسمٞم٤من أن اًمٍمف واًمًٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مٌض سمٞمع أو ٓ؟ ٓ أ

 اإلؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖمقي٦م وم٘مط.

وقمغم يمؾ، ومٌٕمد اًمٗمراغ قمـ أن اًمٍمف واًمًٚمؿ سمٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض ي٘مع اًمٙمالم ذم 

 إُمر اًمث٤مين ُمـ اإلؿمٙم٤مل.

اًمث٤مين: أن اخلٞم٤مر ىمٌؾ اًم٘مٌض ًمٖمق ٓ أصمر ًمف ًمٗمرض صمٌقت ؾمٚمٓمٜم٦م يمؾ ُمـ 

 ٞم٦م.اعمتٕم٤مىمديـ قمغم ُمٚمٙمف ًمٕمدم اًم٘مٌض اًمذي هق ذط ذم اعمٚمٙم

 وىمد ذيمر اًمِمٞمخ ذم ُم٘م٤مم دومٕمف وضمٝملم:

أٟمف ًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقب اًمت٘م٤مسمض شمٙمٚمٞمٗم٤ًم يم٤من أصمر اخلٞم٤مر رومع هذا  اًمقضمف إّول:

اًمقضمقب، إذ سم٤مًمٗمًخ ٓ ُمقوقع ًمقضمقب اًمت٘م٤مسمض. وىمد ُوضّمف وضمقب اًمت٘م٤مسمض 

 سمقضمٝملم:
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 ُمـ أٟمف ُمع قمدم اًمت٘م٤مسمض يٚمزم اًمرسم٤م. (1)أطمدمه٤م: ُم٤م قمـ اًمتذيمرة

٤ممم: اًمث٤مين: ىمقًمف شمٕم        وهق ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ.(5) 

أُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٕماّلُم٦م ُمـ ًمزوم اًمرسم٤م، وم٘مد وضّمف ـ اًمتقضمٞمف واعمٜم٤مىمِم٤مت ًمٚمًٞمّد 

قمدم اًمت٘م٤مسمض ُمًتٚمزم ًمٙمقٟمف يمٌٞمع  ُمع سمٕمض شمقوٞمح ُمٜم٤م ـ : سم٠منّ  (3)اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

اجلٜمس اًمرسمقي سمٛمثٚمف ٟمًٞمئ٦م وهق ُمٕمدود ُمـ اًمرسم٤م ٕن اًمتٕمجٞمؾ يٕمد زي٤مدة ذم أطمد 

 اًمٕمقولم.

وٟمقىمش أّوًٓ: سم٠مٟمف إٟمام يتؿ ذم صقرة يمقن اًمٕمقولم ُمـ ضمٜمس واطمد يمٙمقّنام 

 ذه٤ًٌم أو ومْم٦م، وٓ يتؿ ُمع اظمتالف اجلٜمس يمٌٞمع اًمذه٥م سم٤مًمٗمْم٦م.

قمدم اًمت٘م٤مسمض سمال أظمذ اًمت٠مظمػم ذم اًمٕم٘مد ٓ يًتٚمزم إضمراء طمٙمؿ وصم٤مٟمٞم٤ًم: أن جمرد 

اًمٜمًٞمئ٦م قمٚمٞمف، إذ ُمع قمدم أظمذه ذم اًمٕم٘مد ٓ يٙمقن اًمت٠مظمػم ٟم٘مّم٤ًم ذم أظمذ اًمٕمقولم يمام ٓ 

 خيٗمك.

وصم٤مًمث٤ًم: أن قمدم اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس يقضم٥م سمٓمالن اًمٕم٘مد ومال ُمقوقع ًمٚمرسم٤م يمام 

 ًٓمتزام سمف.هق واوح. إذن ومام ذيمره اًمٕماّلُم٦م ٓ يٛمٙمـ ا

ُمـ اؾمتٗم٤مدة وضمقب اًمت٘م٤مسمض ُمـ إُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد  وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ

ّٓ شمرشمٞم٥م إصمر  (4)وم٘مد اؾمتِمٙمؾ ومٞمف اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل سم٠مٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد إ

ّٓ سمٕمد اًمت٘م٤مسمض ٕٟمّ  ف ذط ذم صح٦م اًمٕم٘مد ومام مل واعمٗمروض أن ذًمؽ همػم طم٤مصؾ إ

 يتح٘مؼ ٓ يتؿ اًمٕم٘مد.

قل: إن يم٤من اعمراد ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد هق اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد يم٤من عم٤م ذيمره أىم

                                                
 .11/416شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .5/49اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/397طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/398طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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]اًمًٞمّد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل[ وضمف ًمٕمدم طمّمقل اعمٚمٙمٞم٦م ىمٌؾ اًم٘مٌض، ومال دا٥م اًمت٘م٤مسمض إذ ٓ 

ُمٚمؽ. وأُم٤م إن يم٤من اعمراد ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ُم٤م ي٤ًموق إمت٤مُمف وضمٕمٚمف سم٤مىمٞم٤ًم اًمراضمع إمم 

صحٞمح٤ًم، إذ دا٥م اًمت٘م٤مسمض  ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ قمدم ضمقاز ٟم٘مْمف وآظمالل سمف، يم٤من

ًمٞمتؿ اًمٕم٘مد وٓ يٜمت٘مض. وًمٙمـ شم٘مدم أن محؾ أي٦م قمغم وضمقب امت٤مم اًمٕم٘مد وقمدم ٟم٘مْمف 

يٜم٤مذم ىمٞم٤مم اًميورة اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم ضمقاز آىم٤مًم٦م واًمٗمًخ، ومال يٛمٙمـ آًمتزام سم٤مؾمتٗم٤مدة 

ن صح٦م اًمٕم٘مد اًمقضمقب اًمتٙمٚمٞمٗمل ُمٜمٝم٤م سمؾ إُم٤م أن يٚمتزم سمتٙمٗمٚمٝم٤م ًمٚمحٙمؿ اًمقوٕمل وسمٞم٤م

أو سمتٙمٗمٚمٝم٤م ًمألُمر سمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اًمٕم٘مد. وىمد ُمّر ايْم٤مح اًمٙمالم ذم ُمدًمقهل٤م ذم اًمٌح٨م قمـ 

 أص٤مًم٦م اًمٚمزوم، ومراضمع.

وحتّمؾ مم٤م ذيمرٟم٤م: أن اًمقضمف إّول ًمتّمحٞمح صمٌقت اخلٞم٤مر ذم اًمٍمف واًمًٚمؿ 

 ىمٌؾ اًم٘مٌض همػم شم٤مم.

ب اًمت٘م٤مسمض، سمٕمد اًمتٜمزل قمـ اًم٘مقل سمقضمق (1)اًمقضمف اًمث٤مين: ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ

وهق أن أصمر اخلٞم٤مر هق إظمالل اًمٗمًخ سم٤مًمّمح٦م اًمت٠مهٚمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمٚمٕم٘مد ىمٌؾ اًم٘مٌض، وم٢من 

اًمٕم٘مد ُم١مصمر ًمق حل٘مف اًم٘مٌض، وم٢مذا صم٧ٌم ومٞمف اخلٞم٤مر يم٤من اًمٗمًخ ُم١مصمرًا ذم رومع هذه اًمّمح٦م 

اًمت٠مهٚمٞم٦م سمخالف ُم٤م ًمق مل يث٧ٌم اخلٞم٤مر وهذا اعم٘مدار ُمـ إصمر يم٤مٍف ذم شمّمحٞمح ضمٕمؾ 

 اخلٞم٤مر.

ا اًمقضمف ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف، ومٞمتٕملم قمٚمٞمف آًمتزام سمٙمقن ُمٌدأ اخلٞم٤مر ذم اًمٍمف وهذ

 .(5)شواًمًٚمؿ هق طملم اًمٕم٘مد

اًمقضمف اًمث٤مين شم٤مم سمٜم٤مًء قمغم مت٤مُمٞم٦م اًمّمح٦م اًمت٠مهٚمٞم٦م، أُّم٤م إن أٟمٙمرٟم٤م اًمّمح٦م  أىمقل:

 سم٤مؾمٛمٝم٤م وأّّن٤م وضمقد اًمت٠مهٚمٞم٦م ذم اعم٘م٤مم وهمػمه يمام هق اًمّمحٞمح وىمٚمٜم٤م سمٕمدم 
ٍ
وضمقد رء

                                                
 .5/49( اعمٙم٤مؾم٥م 1)

 (.115-117/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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ّٓ اًمّمحٞمح أو اًمٗم٤مؾمد ومريض و مهل ظمٞم٤مزّم قمٜمد ىمقم وأُّم٤م ُم٤م طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمف ًمٞمس إ

وًمٞمس سمٞمٜمٝمام سمرزٌخ قمٜمده ؾُمٛمل سم٤مًمّمح٦م اًمت٠مهٚمٞم٦م ومجٕمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٕمد اًمٕم٘مد ذم 

اًمٌٞمٕملم ـ اًمٍمف واًمًٚمؿ ـ وىمٌؾ اًمت٘م٤مسمض واإلىم٤ٌمض ًمٖمق، وإُمقر آقمت٤ٌمري٦م ٓ 

 داري ذم جمرى اًمٚمٖمقي٦م.

سمجري٤من ظمٞم٤مر اعمجٚمس ومٞمٝمام سمٕمد اًمٕم٘مد، ٟمٕمؿ داري ومٞمٝمام سمٕمد ومال يٛمٙمـ اًم٘مقل 

 اًمت٘م٤مسمض واإلىم٤ٌمض ُمـ دون إؿمٙم٤مل، وإُمر ذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت أووح.

إّن اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمؾ وظمٞم٤مر احلٞمقان »واًمقضمف ذم ذًمٙمؽ 

ذم اًمٍمف  أيْم٤ًم إٟمام دًّم٧م قمغم صمٌقهتام ًمٚمٌّٞمٕم٤من، وهذا اًمٕمٜمقان إٟمام يث٧ٌم ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ

واًمًٚمؿ سمٕمد طمّمقل اًمت٘م٤مسمض، وأُم٤م ىمٌٚمف ومال سمٞمع ذم اًمٌلم ومال يّمدق قمٚمٞمٝمام اًمٌّٞمٕم٤من، 

 هذا أّوًٓ.

وصم٤مٟمٞم٤ًم: أّن ُمقرد هذا اخلٞم٤مر سمح٥ًم اًمرواي٤مت هق ُم٤م يٙمقن صحٞمح٤ًم ذم طمّد ٟمٗمًف 

سمحٞم٨م ًمق اومؽمىم٤م ًمزم اًمٌٞمع، وًمٞمس إُمر ذم اعم٘م٤مم يمذًمؽ ّّٕنام ًمق اومؽمىم٤م سمٓمؾ اًمٌٞمع ذم 

اًمٍمف واًمًٚمؿ ومال شمٙمقن صح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٗمروهم٤ًم قمٜمٝم٤م، وُمٕمف ٓ يث٧ٌم ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر عم٤م 

قمروم٧م ُمـ أّن ُمقرده هق اًمٌٞمع اًمّمحٞمح اًمذي ًمق اومؽمىم٤م قمـ جمٚمس اًمٌٞمع ًمزم ٓ أّّنام ًمق 

 .(1)شاومؽمىم٤م سمٓمؾ

خلٞم٤مر اعمجٚمس أو همػمه ُمـ اخلٞم٤مرات اًمنمقمٞم٦م ًمٞمس  أّن ُمقوقع»وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

ًمٕمرذم، سمؾ اًمٌٞمع اعمٛم٣م ًمٔمٝمقر أدًمتٝم٤م قمروم٤ًم ذم أن اخلٞم٤مر طمٙمؿ ًمٚمٌٞمع اعمٛم٣م، جمرد اًمٌٞمع ا

 ٟمٔمػم ُم٤م دل قمغم ُمنموقمٞمف اإلىم٤مًم٦م ذم يمؾ سمٞمع.

وًمًٜم٤م ٟمّدقمل فمٝمقر اًمٌٞمع ذم اعمٛم٣م ذم يمؾ ظمٓم٤مب طمّتك ذم ُمثؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

                                                
 .38/95اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)
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       (1)،  ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ سمؾ اعمدقمك ذم اعم٘م٤مم اًمٔمٝمقر اًمٜم٤مؿمئ قمـ

 واعمقوقع.

وقمغم ذًمؽ ومام دّل قمغم اقمت٤ٌمر اًم٘مٌض ذم اًمًٚمؿ أو اًمت٘م٤مسمض ذم اًمٍمف يقضم٥م 

دظمقل اًمٌٞمع ومٞمٝمام ذم ظمٓم٤مب اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًم٘مٌض واًمت٘م٤مسمض، ُمـ همػم أن يٙمقن 

 .(5)شذم اًمٌلمختّمٞمص أو شم٘مٞمٞمد 

ئمٝمر اًمقضمف ذم يمقن ُمٌدأ اخلٞم٤مر ًمٚمامًمٙملم ومم٤ّم ذيمرٟم٤م »قمٔمؿ: ىم٤مل اًمِمٞمخ إ

احل٤مضيـ ذم جمٚمس قم٘مد اًمٗمْمقًمٞمّلم ـ قمغم اًم٘مقل سمثٌقت اخلٞم٤مر هلام ـ ُمـ زُم٤من إضم٤مزهتام 

 .(3)شزُم٤من اًمٕم٘مدقمغم اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مؾ، ويمذا قمغم اًمٙمِمػ، ُمع اطمتامل يمقٟمف ُمـ 

غم اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مؾ ُمـ طملم واعم٘مّمقد ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة: أن صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمامًمؽ قم»

آضم٤مزة إذ ىمٌؾ آضم٤مزة مل يتح٘مؼ أي رء ُمٜمف يًتٜمد إًمٞمف. وأُم٤م قمغم اًمٙمِمػ وم٘مد 

حيتٛمؾ أٟمف ُمـ طملم اًمٕم٘مد ًمٙمِمػ آضم٤مزة قمـ ؾمٌؼ اًمتٛمٚمٞمؽ واًمتٛمٚمؽ. وًمٙمـ هذا 

آطمتامل ٓ يت٠مشمك ذم اًمٍمف مم٤م يتقىمػ ومٞمف اعمٚمؽ قمغم اًم٘مٌض، إذ ٓ حيتٛمؾ أن شمٙمقن 

٦م قمـ حت٘مؼ اعمٚمؽ ُمـ طملم اًمٕم٘مد ُم٤مدام مل يتح٘مؼ اًم٘مٌض. إذن ومال جم٤مل آضم٤مزة يم٤مؿمٗم

ًمالًمتزام سم٤مًمٙمِمػ ذم هذا اًم٤ٌمب، وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن ُمٌدأ صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمامًمؽ اعمجٞمز ُمـ 

 طملم آضم٤مزة.

هق اًمتٜمٌٞمف قمغم أن ُمٌدأ اخلٞم٤مر ًمٚمامًمؽ ذم سمٞمع اًمٗمْمقزم ذم  ومٛم٘مّمقد اًمِمٞمخ

سم٠من آضم٤مزة يم٤مؿمٗم٦م أو ٟم٤مىمٚم٦م، وإن اظمتٚمػ سم٤مب اًمٍمف هق طملم آضم٤مزة ؾمقاء ىمٞمؾ 

                                                
 .575ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (1)

 .5/351إرؿم٤مد اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .5/51اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 555 خمتّم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم: ُمٌدأ ظمٞم٤مر اعمجٚمس

 احل٤مل ذم همػم هذا اًم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘مقًملم يمام أذٟم٤م إًمٞمف.

ووضمف فمٝمقره مم٤م ؾمٌؼ هق ُم٤م شم٘مدم ُمٜمف ُمـ أن اعمٚمؽ ذم سم٤مب اًمٍمف ٓ يتح٘مؼ 

 ىمٌؾ اًم٘مٌض، وُمٕمف ٓ يتّمقر حت٘مؼ اعمٚمؽ اًم٤ًمسمؼ سم٤مٓضم٤مزة ًمق ىمٞمؾ إّن٤م يم٤مؿمٗم٦م.

ّٓ أن ي٘م٤مل: إن صمٌق ت اخلٞم٤مر ًمٞمس ُمـ آصم٤مر اعمٚمؽ، سمؾ هق أصمر يؽمشم٥م قمغم اًمٕم٘مد إ

ذم قمرض شمرشم٥م اعمٚمؽ ٓ ذم ـمقًمف، وم٢مذا اُمتٜمع شمرشم٥م اعمٚمؽ قمغم اًمٕم٘مد ُمـ طمٞمٜمف سم٤مٓضم٤مزة 

ذم سم٤مب اًمٍمف، ومال وضمف ًمٕمدم شمرشمٞم٥م اخلٞم٤مر قمغم اًمٕم٘مد، ومٞمٚمتزم سمؽمشم٥م صمٌقت اخلٞم٤مر 

ًمتزام سمؽمشم٥م ظمّمقص ُمـ طملم اًمٕم٘مد قمغم اًمٙمِمػ، ٕن اًمٙمِمػ ٓ يتٛمحض سم٤مٓ

اعمٚمؽ ُمـ طملم اًمٕم٘مد طمّتك إذا اُمتٜمع شمرشمٌف ذم صقرة اُمتٜمع اًمٙمِمػ ومٞمٝم٤م سمؾ هق قم٤ٌمرة 

قمـ آًمتزام سمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح ُمـ طملم اًمٕم٘مد ويمقن اًمٕم٘مد ُم١مصمرًا ومٞمٝم٤م ُمـ 

طملم وىمققمف. وُمـ اًمقاوح أن اُمتٜم٤مع شمرشمٞم٥م أطمد إصمريـ ٓ يٛمٜمع ُمـ شمرشمٞم٥م إصمر 

. هذيمّٚمف (1)ششُمع اطمتامل يمقٟمف ُمـ زُم٤من اًمٕم٘مد»ذا أؿم٤مر اًمِمٞمخ سم٘مقًمف: أظمر. وإمم ه

 .سمٜم٤مًء قمغم خمت٤مر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

وًمٙمـ سمٜم٤مًء قمغم خمت٤مرٟم٤م ُمـ اسمتداء اخلٞم٤مر سمٕمد اًمت٘م٤مسمض يتؿ ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ 

إذا يم٤مٟم٧م آضم٤مزة سمٕمد اًمت٘م٤مسمض وأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م ىمٌٚمف ومٛمٌدأ اخلٞم٤مر سمٕمد اًمت٘م٤مسمض اًمذي يغم 

 ضم٤مزة سمٌٞم٤من وذح ُمّر ُمٜم٤ّم وٓ ٟمٕمٞمده واهلل اًمٕم٤ممل.اإل

 

 

                                                
 .1/119اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس أرسمٕم٦م:»ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 

 ُمتـ اًمٕم٘مد.ذم أ: اؿمؽماط ؾم٘مقـمف 

 ب: آومؽماق

 ج: اًمتخ٤مير

 .(1)شد: اًمتٍّمف

 ومٞم٘مع اًمٌح٨م ذم ُم٤ًمئؾ:

 

 

                                                
 .558، ُم٠ًمًم٦م 11/51شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)



 

 

 

 

 

 

 

ومٞم٘مقل اعمِمؽمي: ىمٌٚم٧م، يم٠من ي٘مقل اًم٤ٌمئع سمٕمتؽ سمنمط أن ٓ يث٧ٌم سمٞمٜمٜم٤م ظمٞم٤مر، »

ًمٕمّٚمف مم٤ّم ٓظمالف ومٞمف. وىمد ٟمٗمك  (5). وذم جمٛمع اًمؼمه٤من(1)سمدًمٞمؾ اإلمج٤مع يمام ذم اًمٖمٞمٜم٦م

قمٜمف وقمـ ؾم٘مقـمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أطمدمه٤م إذا ذط هق  (4)واحلدائؼ (3)اخلالف ذم اًمري٤مض

ُمـ  (5)ؾم٘مقـمف. وهق يمذًمؽ إذ مل أضمد ومٞمف خم٤مًمٗم٤ًم. وىمد يًتٗم٤مد اإلمج٤مع ُمـ اًمتذيمرة

 ٌح٨م ظمٞم٤مر احلٞمقان.ُم

 (7)وُم٤م شم٠مظّمر قمٜمف مم٤ّم ّسح (6)وىمّٞمد اؿمؽماط اًمً٘مقط سمٙمقٟمف ذم اًمٕم٘مد ذم اعمًٌقط

 .(9)ش، ظمالوم٤ًم ًمٚمخالف واجلقاهر...(8)ومٞمف سمف أو فمٝمر ذًمؽ ُمٜمف

                                                
 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (1)

 .8/386جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .8/178ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (3)

 .19/7احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (4)

 .11/35شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .83و  5/78اعمًٌقط  (6)

 (.178-179/)8، واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اًمري٤مض 1/353يم٤مسمـ اًمؼّماج ذم اعمٝمّذب  (7)

 .547ئع /يم٤مسمـ ؾمٕمٞمد احلكّم ذم اجل٤مُمع ًمٚمنما (8)

 .14/158ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (9)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 558

إذا ذـم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد أن ٓ يث٧ٌم سمٞمٜمٝمام ظمٞم٤مر سمٕمد  (1)وىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اخلالف»

اًمٕم٘مد صّح اًمنمط وًمزم اًمٕم٘مد سمٜمٗمس اإلدا٤مب واًم٘مٌقل. دًمٞمٚمٜم٤م أّٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ هذا 

اًمنمط، وإصؾ ضمقازه وقمٛمقم إظم٤ٌمر ذم ضمقاز اًمنمط شمتٜم٤مول هذا اعمقوع. وٟمحقه 

ٜمّص اعمث٧ٌم وهق ؿم٤مّذ، إلـم٤ٌمىمٝمؿ قمغم ظمالومف وإلـمالق اًم (5)ُم٤م طمٙمل قمـ اجلقاهر

ّٓ أن شم٘مقل: إّٟمف سمحٙمؿ اًمت٤ٌمدر خمتّص سمٖمػم حمّؾ اًمٗمرض  .(3)شًمٚمخٞم٤مر إ

 إلصم٤ٌمت هذا آؿمؽماط سمقضمقه صمالصم٦م: (4)اؾمتدّل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

اعمدقمٰك ذم يمالم ش اإلمج٤مع»اإلمج٤مع اًمقارد ذم يمٚمامت اًم٘مقم يمام ُمّر. ُمْم٤موم٤ًم إمم 

 .(6)ذم يمالم ص٤مطم٥م اجلقاهرش ه ومٞمفدسمالظمالف أضم»و  (5)ظم٤مًمٜم٤م ؿم٤مرح اخلٞم٤مرات

 أّٟمف ُمدريملٌّ ٓ يٗمٜمل وٓ يًٛمـ ُمـ ضمقع. ويرد قمٚمٞمف:

 ـ اًمٙمت٤مب5

سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (7)اؾمتدل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ       (8). 

إّن اًمنمط ذم وٛمـ اًمٕم٘مد ضمزء ُمٜمف: وم٢من اًمٕم٘مد قمٜمقان يٜمٓمٌؼ قمغم »سمت٘مري٥م: 

اإلدا٤مب واًم٘مٌقل وآًمتزاُم٤مت اًمتل ذم وٛمٜمف، وُم٘مت٣م أي٦م وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد 

                                                
 .58، ُم٠ًمًم٦م 3/51اخلالف  (1)

 .195، ُم٠ًمًم٦م 54ضمقاهر اًمٗم٘مف / (5)

 .14/159ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (3)

 .5/51اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 ًمٚمِمٞمخ قمغم ٟمجؾ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء. 17ذح ظمٞم٤مرات اًمٚمٛمٕم٦م / (5)

 (.53/11)54/18اجلقاهر  (6)

 .5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (7)

 .1اعم٤مئدة /ؾمقرة  (8)



 559 عمجٚمس / اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مرُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر ا

سمجٛمٞمع أضمزائف اًمتل ُمٜمٝم٤م اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، سمال ومرق سملم يمقن إُمر ذم أي٦م إرؿم٤مدًا 

ّٓ أّن٤م ـ قمغم اًم٘مقل سم٤مإلرؿم٤مد ـ شمدل قمغم إمم اًمٚمزوم، وسملم يمقٟمف شمٙمٚمٞمٗم٤ًم سم٤مًم قوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد، إ

ًمزوم اًمنمط سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، وقمغم اًم٘مقل سم٤محلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل شمدل قمٚمٞمف سم٤معمالزُم٦م: وم٢من احلٙمؿ 

سمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد وُم٤م يتٔمٛمٜمف شمٙمٚمٞمٗم٤ًم سمٜمحق ُمٓمٚمؼ ُمالزم ًمٚمزوم اًمٕم٘مد وُم٤م يتْمٛمٜمف، 

 (1)ٚمٞمٗم٤ًم، وٟمٗمقذه ووٕم٤ًم.ومٞمٙمقن اًمنمط حمٙمقُم٤ًم سمحٙمٛملم: وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف شمٙم

ص سمف وأورد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ : سم٠من اًمدًمٞمؾ اخلٞم٤مر أظمص ُمـ أي٦م ومٞمخّمر

قمٛمقُمٝم٤م: وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م ٟمٗمقذ اًمنمط وًمزوُمف ؾمقاء أيم٤من اًمٕم٘مد ُمِمتٛمالً قمغم 

ـ وإن يم٤من ُمٓمٚم٘م٤ًم ش ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ »اخلٞم٤مر أم ٓ، وؾمقاء أيم٤من اًمٕم٘مد قم٘مد سمٞمع أم همػمه، و 

ّٓ أٟمف ُمـ ضمٝم٦م صمٌ قت اخلٞم٤مر ذم اًمٌٞمع، ؾمقاء أؿمؽمط ذم وٛمٜمف ؾم٘مقط اخلٞم٤مر أم ٓ ـ إ

أظمص ُمـ ضمٝم٦م اظمتّم٤مصف سم٤مًمٌٞمع، ومٞمتٕم٤مرض اًمدًمٞمالن: طمٞم٨م إن ٟمتٞمج٦م إـمالق أي٦م 

ٟمٗمقذ اًمنمط، وٟمتٞمج٦م إـمالق اًمدًمٞمؾ قمدم ٟمٗمقذه، وإـمالق اخل٤مص ُم٘مدم قمغم 

 .(3)ش(5)اًمٕم٤مم

ٕم٤مرو٦م سملم اًمٕمٛمقُملم ـ أقمٜمل دقمقى اعم (4)ىمد دومع اًمِمٞمخ»سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

قمٛمقم ٟمٗمقذ اًمنموط وقمٛمقم اخلٞم٤مر ـ سم٠من ٟم٦ًٌم قمٛمقم ٟمٗمقذ اًمنمط إمم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ٟم٦ًٌم 

اًمدًمٞمؾ اعمتٙمٗمؾ ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي إمم اًمدًمٞمؾ اعمتٙمٗمؾ ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٕمٜمقان إوزم، 

 ومدًمٞمؾ اخلٞم٤مر إٟمام يتٙمٗمؾ صمٌقت اخلٞم٤مر سمح٥ًم ذات اًمٕم٘مد سمال ُمالطمٔم٦م ـمرو قمٜمقان

صم٤مٟمقي قمٚمٞمف يمٕمٜمقان آؿمؽماط، ومال يتٜم٤مرم ُمع دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط، ٟمٔمػم قمدم ُمٜم٤موم٤مة دًمٞمؾ 

 وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ًمدًمٞمؾ طمٙمؿ اعمٜمذور ذم طمد ٟمٗمًف ًمقٓ اًمٜمذر.

                                                
 (.11-15/)53اؾمتدل سمف وسمام ىمٌٚمف وسمام سمٕمده ص٤مطم٥م اجلقاهر  (1)

 .5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/571سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.551اعمٙم٤مؾم٥م / (4)
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وسم٤مجلٛمٚم٦م، دًمٞمؾ اًمنموط طم٤ميمؿ قمغم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، يمحٙمقُم٦م يمؾ دًمٞمؾ صم٤مٟمقي قمغم 

 .(1)شاًمدًمٞمؾ إوزم

قمغم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مٓؿمؽماط سمٕمٛمقم احلدي٨م  متًؽ اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 .(5)شاعم١مُمٜمقن ـ أو اعمًٚمٛمقن ـ قمٜمد ذوـمٝمؿ»اعمًتٗمٞمض: 

ُمٗم٘مقد ذم يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وًمٕمّٚمف أويمٚمف إمم أهٚمف وهق يتقىمػ إمم  سمت٘مري٥م:

 مت٤مُمٞم٦م اعم٘متيض وقمدم اعم٤مٟمع.

واًمٜمتٞمج٦م، أُّم٤م اعم٘متيض: ومألن اـمالق احلدي٨م اعمًتٗمٞمض يِمٛمؾ ذـمل اًمٗمٕمؾ 

وإّول يم٠من يٙمقن اًمنمط ذم اًمٌٞمع إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر، واًمث٤مين يم٠من يٙمقن اًمنمط ؾم٘مقط 

اخلٞم٤مر، وإّول داظمؾ ذم آـمالق سمال إؿمٙم٤مل واًمث٤مين حمّؾ ظمالف ومالسمّد ُمـ اصم٤ٌمت 

 اـمالق احلدي٨م ًمٚمث٤مين.

عم٘م٤مم وهق اعمٕم٤مرو٦م سملم دًمٞمكم اًمنمط اوأُّم٤م قمدم اعم٤مٟمع: وم٘مد ي٘م٤مل سمقضمقد اعم٤مٟمع ذم 

ًمنمط ذم اٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم ُمـ وضمف: طمٞم٨م يٜمٗمرد إّول ذم اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام »واخلٞم٤مر ّٕن 

وٛمـ قم٘مد همػم اًمٌٞمع، ويٜمٗمرد اًمث٤مين ذم اًمٌٞمع سمدون ذط، وداتٛمٕم٤من ذم اًمٌٞمع اعمنموط 

٘مت٣م دًمٞمؾ سمً٘مقط اخلٞم٤مر، ومٞمتٕم٤مرو٤من ومٞمف: وم٢من ُم٘مت٣م دًمٞمؾ اخلٞم٤مر سمٓمالن اًمنمط، وُم

اًمنمط صحتف، وقمٜمد اًمتٕم٤مرض يٜمٌٖمل أن ي٘مع اًمٌح٨م ذم وضمقد اعمرضمح٤مت وقمدُمٝم٤م، 

ومٞم٠ميت اإلؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م أن دًمٞمؾ اعمرضمح٤مت هؾ يِمٛمؾ اًمتٕم٤مرض سم٤مًمت٤ٌميـ وسم٤مًمٕمٛمقم 

 ُمـ وضمف، أو يٜمحٍم ذم ظمّمقص ُم٤م إذا يم٤من سملم اًمدًمٞمٚملم شمٕم٤مرض سم٤مًمت٤ٌميـ؟

                                                
 .1/111اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

، 18/16ُمـ أسمقاب اعمٝمقر و  51، ُمقصم٘م٦م ُمٜمّمقر سمزرج، اًم٤ٌمب 4، ح51/576وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

، طمًٜم٦م إؾمح٤مق 5، ح18/17ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر و  6، صحٞمحتل قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من اًم٤ٌمب 5و  1ح

 ُمـ أسمقاب ُمقاٟمع اإلرث، صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ. 51، اًم٤ٌمب 1، ح56/55سمـ قمامر و 
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رض سم٤مًمٕمٛمقم ُمـ وضمف ]يمام هق وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٠من أدًم٦م اعمرضمح٤مت ٓ شمِمٛمؾ اًمتٕم٤م

اًمٕم٤مم اًمّمحٞمح واعمخت٤مر قمٜمدٟم٤م[ ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يً٘مط اًمدًمٞمالن وشمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم ]

[ إصؾ اًمٕمٛمكم ومٞمٌح٨م ًمتِمخٞمّمف ]ويمالمه٤م ُمقضمقدان وهق ىمقًمف  ّٓ اًمٗمقق إن وضمد وإ

شمٕم٤ممم         .]وأص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٌٞمع وشمدٓن قمغم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مٓؿمؽماط 

وإن ىمٚمٜم٤م سمِمٛمقهل٤م عمقرد اًمٕمٛمقم ُمـ وضمف ومالسمد ُمـ اًمٌح٨م قمـ وضمقد اعمرضمح 

 .(1)شٕطمد اًمٓمروملم وقمدُمف

 ذم اعم٘م٤مم اًمتقوٞمح طمقل ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 ي٘مع اًمتقوٞمح ذم ضمٝم٤مت صمالث:

إمم وم٘مدان اعمرضمح قمغم ومرض  ذم قمدم اعمرضمح: وم٘مد ذه٥م اجلٝم٦م إومم:»

اًمتٕم٤مرض، أُم٤م وم٘مد اعمرضمح اًمًٜمدي: ومألن ذم يمال اًمٓمروملم رواي٤مت صحٞمح٦م ؾمٜمدًا 

 وُمًتٗمٞمْم٦م قمددًا، ومال رضمح٤من ٕطمدمه٤م قمغم أظمر ُمـ هذه اجلٝم٦م.

يمام ٓ رضمح٤من ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م، وأُم٤م ُمقاوم٘م٦م دًمٞمؾ اًمنمط ًمٕمٛمؾ إصح٤مب 

ف ٟمٗمل اخلالف قمـ ؾم٘مقط هذا اخلٞم٤مر سم٤مؿمؽماط ؾم٘مقـمف وإمج٤مع اًمٖمٜمٞم٦م ـ وم٢مٟمام يمام يِمٝمد سمـ

يٙمقن ُمرضمح٤ًم إذا يمِمػ قمـ ىمرائـ أوضم٧ٌم ذًمؽ، وأُم٤م ُمع قمدم اؾمتٙمِم٤مف أُمر زائد 

ّٓ ًمزم اًمدور.  قمغم حمؾ اًمٜمزاع ومال يٙمقن ُمرضمح٤ًم وإ

سمٞم٤من ذًمؽ: أن ُمًتٜمد إصح٤مب ًمٜمٗمقذ ذط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمٜمحٍم ذم قمٛمقم 

يمام ئمٝمر ُمـ يمتٌٝمؿ، ومٞمٙمقن قمٛمٚمٝمؿ ُمٜمتٝمٞم٤ًم إًمٞمف ٓ إمم رء ش ن قمٜمد ذوـمٝمؿاعم١مُمٜمق»

آظمر، واعمٗمروض أٟمف ُمٌتغم سم٤معمٕم٤مرض، وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اًمت٤ًمىمط، ومؽمضمٞمحف سمٕمٛمؾ 

إصح٤مب دوري: ٕن قمٛمٚمٝمؿ يم٤من ُمتقىمٗم٤ًم قمغم احلدي٨م، ومّم٤مر احلدي٨م ُمقىمقوم٤ًم قمغم 

 قمٛمٚمٝمؿ.

                                                
 .1/575عمٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين ا (1)
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 دًمٞمٚملم ُمـ أصؾ: وذًمؽ ًمقضمٝملم:ذم قمدم اعمٕم٤مرو٦م سملم اًم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

أن أدًم٦م اخلٞم٤مر ٓ شمّمٚمح عمٕم٤مرو٦م دًمٞمؾ اًمنموط: ّٕن٤م ُمًقىم٦م  اًمقضمف إّول:

ًمٌٞم٤من صمٌقت اخلٞم٤مر ذم أصؾ اًمنمع، ومال شمٜم٤مذم ؾم٘مقـمف سم٤معمً٘مط اخل٤مرضمل وهق اًمنمط، 

وإن يم٤من سملم اًمدًمٞمٚملم قمٛمقم ُمـ وضمف، وم٤معم٘م٤مم ٟمٔمػم دًمٞمؾ إسم٤مطم٦م ذب اعم٤مء ودًمٞمؾ طمرُم٦م 

٥م: وم٢مٟمف ٓ ُمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمام ُمع أن اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم ُمـ وضمف: إذ اعم٤مء اًمٖمّم

يٙمقن ُمٖمّمقسم٤ًم وهمػم ُمٖمّمقب، واعمٖمّمقب يٙمقن ُم٤مء وهمػم ُم٤مء، وًمٙمـ دًمٞمؾ طمٚمٞم٦م 

ذب اعم٤مء ٟم٤مفمر إمم اعم٤مء ذم ٟمٗمًف وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٓم٤مرئ٦م قمٚمٞمف، ومال يتٙمٗمؾ 

 طمراُم٤ًم ًمٙمقٟمف ُمٖمّمقسم٤ًم. حل٤مًم٦م آضمتامع، ومال يتٜم٤مرم ُمع يمقٟمف

وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من دًمٞمؾ اخلٞم٤مر يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٌٞمع ذم ٟمٗمًف سمٖمض 

 اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٓم٤مرئ٦م يم٤مؿمؽماط ؾم٘مقـمف، ومال يٜم٤مذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمقاؾمٓم٦م اًمنمط.

أن اًمتٕم٤مرض ذم اًمٕم٤مُملم ُمـ وضمف إٟمام يًت٘مر ًمق مل يٙمـ أطمدمه٤م  اًمقضمف اًمث٤مين:

ٔظمر، وأُم٤م ُمع طمٙمقُمتف قمٚمٞمف ومال شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام أصاًل، ودًمٞمؾ اًمنموط طم٤ميماًم قمغم ا

 طم٤ميمؿ قمغم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، وذًمؽ ُٕمريـ: أطمدمه٤م داظمكم وأظمر ظم٤مرضمل:

أُم٤م ]اًمداظمكم[ ومٝمق: أن اًمت٠مُمؾ ذم دًمٞمؾ اًمنمط ي٘ميض سم٢من وزاٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم دًمٞمؾ 

ٝمد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إدًم٦م اخلٞم٤مر وإدًم٦م إوًمٞم٦م وزان دًمٞمؾ وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر واًمٕم

إوًمٞم٦م، ومٙمام أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم إدًم٦م إوًمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م سم٤مإلسم٤مطم٦م وسملم دًمٞمؾ وضمقب 

اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر واًمٕمٝمد: ٕن قمٜمقان اًمٜمذر واًمٕمٝمد ُمٖمػم ًمٚمحٙمؿ اًمقاىمٕمل وٟم٤مفمر إًمٞمف، 

ومٙمذًمؽ ٓ شمٕم٤مرض سملم أدًم٦م إطمٙم٤مم إوًمٞم٦م وأدًم٦م اًمنموط، وأطمد إطمٙم٤مم إوًمٞم٦م 

 اعمجٚمس.ظمٞم٤مر 

ٓ »و ش ٓ ضر»ٟم٦ًٌم ش ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ »إمم ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ومٜم٦ًٌم 

 إمم إدًم٦م إوًمٞم٦م.ش طمرج

ذم يمثػم ُمـ إظم٤ٌمر هبذا اًمٕمٛمقم قمغم  وأُم٤م ]اخل٤مرضمل[: وم٤مؾمتِمٝم٤مد اإلُم٤مم
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خم٤مًمٗم٦م يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم إوًمٞم٦م: وم٢من ُمٕمٜم٤مه شم٘مديؿ دًمٞمؾ اًمنمط قمغم أدًم٦م إطمٙم٤مم 

 إوًمٞم٦م.

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ رضمؾ يم٤من  ُمٜمٝم٤م: صحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، قمـ أيب قمٌداهلل

ًمف أب ممٚمقك، ويم٤مٟم٧م ٕسمٞمف اُمرأة ُمٙم٤مشم٦ٌم ىمد أدرت سمٕمض ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل هل٤م اسمـ اًمٕمٌد: 

هؾ ًمؽ أن أقمٞمٜمؽ ذم ُمٙم٤مشمٌتؽ طمتّك شم١مدي ُم٤م قمٚمٞمؽ سمنمط أن ٓ يٙمقن ًمؽ اخلٞم٤مر قمغم 

وم٠مقمٓم٤مه٤م ذم ُمٙم٤مشمٌتٝم٤م قمغم أن ٓ يٙمقن هل٤م أيب إذا أٟم٧م ُمٚمٙم٧م ٟمٗمًؽ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، 

 .(1)شٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر، اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»اخلٞم٤مر قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ، ىم٤مل: 

وم٢من ُم٘مت٣م احلٙمؿ إوزم هق أن ًمٚمزوضم٦م ـ إذا ص٤مرت طمرة ـ اخلٞم٤مر ذم ومًخ 

أسمٞمف زوضمٞمتٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م اًمٕمٌد، وًمٙمـ عم٤م اؿمؽمط اسمـ اًمزوج أن ٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر قمغم 

، واؾمتِمٝمد شٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر: »إن هق أقم٤مّن٤م قمغم أداء ُم٤مل اعمٙم٤مشم٦ٌم ىم٤مل اإلُم٤مم

، وهذا يٕمٜمل أٟمف طم٤ميمؿ قمغم أدًم٦م إطمٙم٤مم شاعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»سمدًمٞمؾ اًمنموط 

 إوًمٞم٦م.

ومتحّمؾ إمم هٜم٤م: أن ُم٘مت٣م اًمدًمٞمؾ اًمداظمكم واخل٤مرضمل طمٙمقُم٦م دًمٞمؾ اًمنموط 

 سمٞمٜمٝمام. قمغم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، ومال شمٕم٤مرض

إمم  (5)ذم دومع اعمقاٟمع قمـ خمت٤مره، وم٘مد شمٕمرض اًمِمٞمخ ]إقمٔمؿ[ اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م:

 دومع اعمقاٟمع قمٜمف وهل صمالصم٦م إؿمٙم٤مٓت.

أن اًمنمط اًمذي دا٥م اًمقوم٤مء سمف هق اًمنمط ذم وٛمـ قم٘مد  اإلؿمٙم٤مل إّول:

 ٓزم، وأُم٤م اًمنمط ذم وٛمـ قم٘مد ضم٤مئز ومٚمٞمس سمالزم: ٕن اًمنمط ُمـ شمقاسمع اًمٕم٘مد: وم٢مٟمف

اًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام آظمر، واًمٗمرع ٓ يزيد قمغم أصٚمف، وم٢مذا يم٤من إصؾ ضم٤مئزًا وم٤مًمٗمرع 

                                                
 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 11، اًم٤ٌمب 1، ح53/155وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .55و  5/54اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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ُمثٚمف، وىمد ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم: سم٠من          شمِمٛمؾ اًمٕم٘مد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف، واًمنمط ذم ُم٤م

ٟمحـ ومٞمف ذط ذم وٛمـ قم٘مد ضم٤مئز: ٕن اعمراد ُمـ اًمٕم٘مد اجل٤مئز أقمؿ ُمـ اجل٤مئز سم٤مًمذات 

يم٤مهل٦ٌم، واجل٤مئز سم٤مًمٕمرض يم٤مًمٌٞمع اخلٞم٤مري، واًمٌٞمع ذم اًمٗمرض ظمٞم٤مري: ٕٟمف ًمقٓ ذط 

ومال ًمً٘مقط ذط ذم وٛمـ قم٘مد ضم٤مئز اؾم٘مقط اخلٞم٤مر ًمٙم٤من هلام ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ومنمط 

 دا٥م اًمقوم٤مء سمف.

ّٓ هذا اًمنمط، ومٌنمط  وًمق أريد أن يٙمقن هذا اًمٕم٘مد اجل٤مئز ٓزُم٤ًم ومال ـمريؼ ًمف إ

ؾم٘مقـم٤م خلٞم٤مر يتحّقل أو خيرج هذا اًمٌٞمع اخلٞم٤مري ُمـ يمقٟمف ظمٞم٤مري٤ًم إمم يمقٟمف ٓزُم٤ًم، ومٞمٚمزم 

اًمدور: إلن ًمزوم اًمنمط يتقىمػ قمغم ًمزوم اًمٕم٘مد، وم٢مذا شمقىمػ ًمزوم اًمٕم٘مد قمغم ًمزوم 

 .(1)شؾم٘مقط اخلٞم٤مر ًمزم اًمدور اعمح٤ملذط 

اعم١مُمٜمقن قمٜمد »أن اًمنموط اخل٤مرضم٦م قمـ قمٛمقم » أضم٤مب اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمٜمف:

ىمًامن، أطمدمه٤م: اًمنموط آسمتدائٞم٦م همػم اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمتزام آظمر وطم٤مهل٤م طم٤مل ش ذوـمٝمؿ

اًمققمد، وهل ظم٤مرضم٦م ختّمّم٤ًم: ٕن ُمٕمٜمك اًمنمط هق آًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام آظمر، و 

 ]هل[ مل شمِمؽمط ذم وٛمـ اًمتزام آظمر طم٥ًم اًمٗمرض.

سمتدائٞم٦م ذم وٛمـ قم٘مد ضم٤مئز، سمنمط ضمقاز ذًمؽ اًمٕم٘مد وأير: اًمنموط همػم آ

سم٘م٤مء، يم٤مًمنمط ذم وٛمـ قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م واًمقديٕم٦م واًمٕم٤مري٦م: وم٢من هذا اًمنمط شم٤مسمع، 

واعمتٌقع ضم٤مئز طمّتك سمٕمد اًمنمط، ومٞمٙمقن اًمنمط ضم٤مئزًا سم٤مًمتٌع: ٕن احلٙمؿ سمٚمزوُمف ُمع 

٘مٞمٞمد ًمٚمٕم٘مد ومرض ضمقاز اًمٕم٘مد اعمنموط سمف مم٤م ٓداتٛمٕم٤من: ٕن اًمنمط شم٤مسمع ويم٤مًمت

 اعمنموط سمف.

وأُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وم٤مًمنمط ذط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، وًمزوم اًمٕم٘مد حيّمؾ سمٜمٗمس هذا 

اًمنمط، سمٛمٕمٜمك أن ٟمٗمس ُم١مدى اًمنمط ًمزوم ذًمؽ اًمٕم٘مد اعمنموط سمف، ٓ اًمتزام آظمر 
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ُمٖم٤مير ًٓمتزام أصؾ اًمٕم٘مد، ومٚمزوُمف اًمث٤مسم٧م سمٛم٘مت٣م قمٛمقم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط قملم 

اًمتٗمٙمٞمؽ سملم اًمت٤مسمع واعمتٌقع ذم اًمٚمزوم واجلقاز، وُمٜمف ئمٝمر ًمزوم اًمٕم٘مد، ومال يٚمزم 

اجلقاب قمـ اًمدور أيْم٤ًم: ٕن ًمزوم اًمنمط ًمٞمس سم٤مًمٕم٘مد، سمؾ سمٛم٘م٣م قمٛمقم وضمقب 

 .(1)شاًمقوم٤مء سم٤مًمنمط

أن هذا اًمنمط خم٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد، وهذا ُم٤م حيت٤مج إمم  اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين:»

 شمقوٞمح: وم٢من عم٘مت٣م اًمٕم٘مد اصٓمالطملم:

ات اعُمٜمَِْم٠م، ومٞمج٥م أن ٓ يٙمقن اًمنمط خم٤مًمٗم٤ًم ًمذات اعمٜمِم٠م يم٠من ي٘مقل: أوهلام: ذ

نمط خم٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد، أي خم٤مًمػ ًمذات ًمسمٕمتؽ اًمٙمت٤مب سمنمط قمدم اًمثٛمـ، ومٝمذا ا

 اعمٜمِم٠م وهق اًمٌٞمع: ٕن اًمٌٞمع متٚمٞمؽ قملم سمٕمقض.

 صم٤مٟمٞمٝمام: ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مد ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم وأصم٤مر.

٘م٤مم آصٓمالح اًمث٤مين ٓ إّول: وم٢من ذط قمدم اخلٞم٤مر ًمٞمس خم٤مًمٗم٤ًم واعمراد سمف ذم اعم

ًمذات اًمٕم٘مد، وإٟمام هق خم٤مًمػ عم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مد ُمـ إطمٙم٤مم: وم٢من ُمـ أطمٙم٤مم اًمٌٞمع ظمٞم٤مر 

اعمجٚمس، ومنمط قمدُمف خم٤مًمػ هلذا احلٙمؿ، ويرضمع ًم٤ًٌم إمم اًمنمط اعمخ٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م 

 .(5)شومٞمٙمقن سم٤مـمالً 

ٓومرارًا ومل يرضمع قمـ ُمٌٜم٤مه ـ يمام ذه٥م إًمٞمف اعمحّ٘مؼ شمٜمزًٓ  وأضم٤مب قمٜمف ضمقاسملم

 ـ ويمٞمػ يم٤من:(3)اإليرواين

يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٌٞمع ذم طمد ش ٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ »أن دًمٞمؾ  :اجلقاب إّول ًمٚمِمٞمخ»

يّمحح ذط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمٚمح٤مظ ُمرشم٦ٌم ُم٤م ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ٟمٗمًف، ودًمٞمؾ 

ُمٜم٤مه ُمـ ُمث٤مل طمٚمٞم٦م ذب اعم٤مء:  سمٕمد اًمنمط، ومال شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام ىمٓمٕم٤ًم، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ىمدر
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ذم طمد ٟمٗمًف مم٤م داقز ذسمف، ٓ  ءوم٢من اًمدًمٞمؾ يث٧ٌم طمٚمٞم٦م ذسمف ذم طمد ٟمٗمًف، أي أن اعم٤م

سمٚمح٤مظ أٟمف ُم٤ٌمح أو ُمٖمّمقب، ومال يتٜم٤مرم ُمع دًمٞمؾ طمرُم٦م اًمٖمّم٥م طمتّك ذم اعم٤مء: ٕن 

ق طمتّك ذم صقرة اًمتٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام يتقىمػ قمغم أن يٙمقن ًمدًمٞمؾ طمٚمٞم٦م ذب اعم٤مء إـمال

همّمٌٞم٦م اعم٤مء، وهذا اإلـمالق ُمٜمتػ ىمٓمٕم٤ًم، ومٕمٜمدُم٤م يٙمقن اًمدًمٞمؾ ٟم٤مفمرًا إمم اعمقوقع ذم 

طمّد ٟمٗمًف، وٓ ٟمٔمر ًمف إمم اًمٕمٜم٤مويـ اعمت٠مظمرة اعمزامح٦م ٓ يٙمقن ًمٚمٛمٜم٤موم٤مة ُمع احلٙمؿ اإلهلل 

 ُمٕمٜمك: ًمٕمدم احلٙمؿ طمتّك يٜم٤مومٞمف اًمنمط.

ف اًمٕم٤مم هذه اًم٘مْمٞم٦م: )ذب اعم٤مء وهذه ىمْمٞم٦م قمرومٞم٦م: وم٢مٟمف قمٜمدُم٤م شمٚم٘مك إمم اًمٕمر

طمالل( ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٕمرف أٟمف طمالل طمّتك ًمق يم٤من ُمٖمّمقسم٤ًم أو ُمنوىم٤ًم، سمؾ يٗمٝمؿ 

طمٚمٞمتف ذم ٟمٗمًف وُم٤مدام اعمقوقع هق اعم٤مء، وأُم٤م ُمع شمٌدل اعمقوقع إمم يمقٟمف ُم٤مء ُمٖمّمقسم٤ًم 

ٓ ٟمٔمر ًمف إمم ومال، واخلٞم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٌٞمع قمغم وزان احلٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذب اعم٤مء، 

 اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرئ٦م يم٤مًمنمط.

أن ُم٘مت٣م اجلٛمع سملم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، وسملم دًمٞمؾ اًمنمط هق يمقن  اجلقاب اًمث٤مين:

ُمع أن »اًمٕم٘مد ُم٘متْمٞم٤ًم ٓ مت٤مم اًمٕمٚم٦م ًمٞمٙمقن اًمتخٚمػ ممتٜمٕم٤ًم ذقم٤ًم، وأؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: 

 .(1)شُم٘مت٣م اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم دًمٞمؾ اًمنمط يمقن اًمٕم٘مد ُم٘متْمٞم٤ًم ٓ مت٤مم اًمٕمٚم٦م

قمغم ٟمٗمًف: سم٠مٟمف إذا محٚمٜم٤م مجٞمع أدًم٦م إطمٙم٤مم قمغم أّن٤م ًمٌٞم٤من  صمّؿ أورد اًمِمٞمخ

صمٌقت احلٙمؿ ذم أصؾ اًمنمع طمتّك ٓ شمتٜم٤مرم ُمع دًمٞمؾ اًمنموط ٓ يٌ٘مك ُمقوقع ًمٚمنمط 

اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سمؾ وٓ ًمٚمنمط اعمخ٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد: ٕن طمٙمؿ إُمث٤مل ذم 

ا محٚمٜم٤م دًمٞمؾ اخلٞم٤مر قمغم أن اعمجٕمقل هق صمٌقت اخلٞم٤مر ذم ُم٤م داقز وُم٤م ٓ داقز واطمد، وم٢مذ

أصؾ اًمنمع، ومٝمق ٓ يٜم٤مذم اًمٕمٜمقان اًمٓم٤مرئ يم٤مًمنمط، وُمثؾ هذا اًمنمط ٓ يٜم٤مذم ُم٘مت٣م 

ذات اًمٕم٘مد وٓ أطمٙم٤مُمف، ومٞمٛمٙمـ اجلٛمع سملم سم٘مٞم٦م أدًم٦م إطمٙم٤مم ودًمٞمؾ اًمنموط هبذا 
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واًمًٜم٦م ومٝمق سم٤مـمؾ، ومٞمٙمقن  اجلٛمع أيْم٤ًم، ومال يٌ٘مك ُمقرد ًمدًمٞمؾ يمؾ ذط خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب

 ًمٖمقًا، ويمذا ُم٤م يدل قمغم سمٓمالن اًمنمط اعمخ٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد.

ّٓ أٟم٤م ٟم٘مقل  وأضم٤مب قمٜمف: سم٠من هذا اًمٌح٨م وإن يم٤من حمٚمف ذم سم٤مب اًمنموط إ

ُمٚمخّم٤ًم: إن اخلٞم٤مر طمؼ ُمـ احل٘مقق، واحلؼ يٗمؽمق قمـ احلٙمؿ سم٠مٟمف ي٘مٌؾ اإلؾم٘م٤مط 

ا عم٤م يم٤من اجلقاز ذم اهل٦ٌم طمٙماًم مل ي٘مٌؾ اًمٜم٘مؾ وٓ واًمتقري٨م، وأُم٤م احلٙمؿ ومال ي٘مٌٚمٝمام، وهلذ

اإلؾم٘م٤مط، وسمام أن اخلٞم٤مر طمؼ ُم٤مزم ىم٤مسمؾ ًمإلؾم٘م٤مط واإلرث مل يٙمـ ؾم٘مقـمف ُمٜم٤مومٞم٤ًم 

 .(1)شًمٚمٛمنموع، ومٚمؿ يٙمـ اؿمؽماـمف خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب وٓ ًمٚمًٜم٦م وٓ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد

ُم٤م اؾمتدل سمف سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم قمدم ضمقاز اؿمؽماط  اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مًم٨م:»

اًمً٘مقط: ُمـ أن إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ذم وٛمـ اًمٕم٘مد إؾم٘م٤مط عم٤م مل دا٥م: وهق سم٤مـمؾ صمٌقشم٤ًم 

وإصم٤ٌمشم٤ًم: أُم٤م صمٌقشم٤ًم ومألن اإلؾم٘م٤مط ومرع اًمثٌقت: وم٢من ُمٗمٝمقُمف ُمت٘مقم سمٙمقن ُم٤م يراد إؾم٘م٤مـمف 

ٞم٤مر اعمجٚمس طمتّك يِمؽمط ؾم٘مقـمف صم٤مسمت٤ًم، وٓ يتٕم٘مؾ سمدوٟمف، ومام مل يتح٘مؼ اًمٌٞمع مل حيّمؾ ظم

ذم وٛمـ اًمٌٞمع، وم٢مؾم٘م٤مـمف ومٞمف يم٢مؾم٘م٤مـمف ىمٌٚمف، وأُم٤م إصم٤ٌمشم٤ًم ومألن اإلمج٤مع وآشمٗم٤مق اًم٘مٓمٕمل 

 (5)قمغم أن ُم٤م مل دا٥م همػم ىم٤مسمؾ ًمإلؾم٘م٤مط.

واعمراد ُمـ قمدم اًمقضمقب هٜم٤م قمدم اًمثٌقت، ٓ قمدم اًمقضمقب اًمنمقمل يمام ٓ 

 .(3)شخيٗمك

راد ُمـ اإلؾم٘م٤مط ًمق يم٤من إصم٤ٌمت اعم٤مٟمع ىمٌؾ اعم»وأضم٤مب اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمٜمف: سم٠مّن 

                                                
 .581و  1/579سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

واظمتٚمٗم٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم ـمري٘ملم: أطمدمه٤م: »، وم٘م٤مل: 11/55طمٙم٤مه اًمٕماّلُم٦م ذم اًمتذيمرة  (5)

أن هذا اًمنمط ٓ يّمح ىمقًٓ واطمدًا: ٕٟمف ظمٞم٤مر يث٧ٌم سمٕمد مت٤مم اًمٕم٘مد، ومال يً٘مط سم٢مؾم٘م٤مـمف ىمٌؾ مت٤مم 

ًمٚمِمػمازي:  1/565: واعمٝمذب 3/568، وراضمع اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف ش٦ماًمٕم٘مد، يمخٞم٤مر اًمِمٗمٕم

 .9/178واعمجٛمقع 
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مت٤مُمٞم٦م اًمٕم٘مد ًمٙم٤من ُمـ إؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م، وًمٙمـ اعمراد سمف إسمٓم٤مل اعم٘متيض ورومٕمف ُمـ 

 أؾم٤مس، ومال يٙمقن ُمٜمف.

شمقوٞمح ذًمؽ: أن احلؼ اًمذي يراد إؾم٘م٤مـمف شم٤مرة يٙمقن ُم٘متْمٞمف ُمقضمقدًا وُم٤مٟمٕمف 

 سمٕمد مت٤مُمٞم٦م اًمٕم٘مد. ُمٗم٘مقدًا، وم٢مؾم٘م٤مط ُمثٚمف إؾم٘م٤مط ًمٚمحؼ اًمث٤مسم٧م، يمخٞم٤مر اعمجٚمس

وأظمرى يٙمقن ُم٘متْمٞمف ُمقضمقدًا يم٤مخلٞم٤مر ذم أصمٜم٤مء اًمٕم٘مد: وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ ذم طمد 

آىمتْم٤مء: ٕن اًمٕم٘مد ُمريم٥م ُمـ اإلدا٤مب واًم٘مٌقل، واإلدا٤مب ُمت٘مدم قمٚمٞمف، ومٗمل طم٤مل 

حت٘مؼ اإلدا٤مب وىمٌؾ شمٕم٘م٥م اًم٘مٌقل سمف يتح٘مؼ اعم٘متيض ًمٚمخٞم٤مر، وإؾم٘م٤مط ُمثٚمف يٙمقن ُمـ 

 اعم٤مٟمع ًمث٧ٌم، وٓ حيت٤مج اإلؾم٘م٤مط إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ. إؾم٘م٤مط اًمٌمء اًمذي ًمقٓ

 وصم٤مًمث٦م يراد إؾم٘م٤مـمف ىمٌؾ حت٘مؼ اًمٕم٘مد أصاًل، ومٝمذا ُمـ إؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م.

وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين: وم٢من اعم٘متيض ًمتح٘مؼ اخلٞم٤مر ُمقضمقد، وهبذا اًمنمط 

ُم٤م يم٤من  ًمً٘مقط ًمٙم٤من ُمقضمقدًا، ويمؾاأوضمد اعم٤مٟمع قمـ حت٘م٘مف، ومٝمق إؾم٘م٤مط ُم٤م ًمقٓ ذط 

يمذًمؽ ٓ يٙمقن ُمـ إؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م، ومال حمذور ومٞمف قم٘ماًل، ومل ي٘مؿ اإلمج٤مع قمغم 

 ظمالومف إصم٤ٌمشم٤ًم.

 .(1)شهذا جمٛمقع يمالُمف رومع اهلل ُمـ ُم٘م٤مُمف

وٟمتٞمج٦م يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: قمدم اعمٕم٤مرو٦م سملم دًمٞمكم اًمنمط واخلٞم٤مر ومال طم٤مضم٦م 

 إمم اًمٌح٨م قمـ اعمرضمح.

 صقر اؿمؽماط ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اعمجٚمس

 إّن هذا اًمنمط يتّمقر قمغم وضمقه:: »سمتقوٞمح ُمٜم٤ّم ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

]إّول[: أن يِمؽمط قمدم اخلٞم٤مر ـ وهذا هق ُمراد اعمِمٝمقر ُمـ اؿمؽماط اًمً٘مقط 

                                                
 .581و  1/581سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)



 395 عمجٚمس / اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مرُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر ا

: ٕن اعمراد (1)شسمٕم٧م سمنمط أن ٓ يث٧ٌم سمٞمٜمٜم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس»]ذم حمؾ اًمٌح٨م[ ـ ومٞم٘مقل: 

 ٘مقط ومرع اًمثٌقت وًمق آٟم٤ًم ُم٤م، ؾمقاء أسم٤مًمً٘مقط هٜم٤م قمدم اًمثٌقت، ٓ آرشمٗم٤مع: ٕن اًمً

يم٤من ذم ذط اًمٗمٕمؾ أم ذم ذط اًمٜمتٞمج٦م، ومٞمِمؽمط ذم ذط اإلؾم٘م٤مط ـ اًمذي هق ذط 

اًمٗمٕمؾ ـ أن يث٧ٌم إُمر ىمٌؾ إؾم٘م٤مـمف، ويمذًمؽ ذم ذط اًمً٘مقط ـ اًمذي هق ذط 

ّٓ عم٤م شمٕم٘مؾ اإلؾم٘م٤مط وٓ اًمً٘مقط، ومٚمٝمذا يم٤من ٟمتٞمج٦م ـ يِمؽمط أن يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ىمٌٚمف، وإ

 ُمرادهؿ ُمـ ذط اًمً٘مقط ذط قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر.

سمٕم٧م سمنمط أن ٓ أومًخ ذم »أن يِمؽمط قمدم اًمٗمًخ ومٞم٘مقل:  أُم٤م اًمث٤مين:

ـ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ صحتف ـ إمم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ًمق  وم٘مد شمٕمرض ومٞمف اًمِمٞمخش. اعمجٚمس

 ظم٤مًمػ اًمنمط وقمدم ٟمٗمقذه، وسملّم أن ومٞمف وضمٝملم:

نمط هق قمدم اًمٗمًخ ٓ ؾم٘مقط طم٘مف اًمقضمف إّول: ٟمٗمقذ اًمٗمًخ: ٕن ُمتٕمّٚمؼ اًم

 ذم اًمٗمًخ، ومٚمق ومًخ ٟمٗمذ وإن يم٤من ُم٠مصمقُم٤ًم عمخ٤مًمٗمتف اًمنمط.

اًمقضمف اًمث٤مين: قمدم ٟمٗمقذه: واًمقضمف ومٞمف أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم: إن ُم٘مت٣م إـمالق     

     :وضمقب اًمقوم٤مء هب٤م طمّتك سمٕمد اًمٗمًخ ومٞمٙمقن اًمٗمًخ ًمٖمقًا، ومٙمذًمؽ ٟم٘مقل هٜم٤م

وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط ـ وهق قمدم ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»إن ُم٘مت٣م إـمالق 

 ـ طمتّك سمٕمد اًمٗمًخ، وُم٘متْم٤مه قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وشم٠مصمػمه.اًمٗمًخ

 .وهذا هق إىمقى قمٜمد اًمِمٞمخ

ومٛم٘مت٣م فم٤مهره: وضمقب اإلؾم٘م٤مط سمٕمد أن يِمؽمط إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر.  وأُم٤م اًمث٤مًم٨م:

صمػم اًمٗمًخ ي٠ميت اًمقضمٝم٤من اعمت٘مدُم٤من، ٠ماًمٕم٘مد، ومٚمق أظمؾ سم٤مًمنمط وومًخ اًمٕم٘مد، ومٗمل شم

 : عم٤م شم٘مدم أيْم٤ًم.(5)قمدم اًمت٠مصمػم وىمّقى اًمِمٞمخ

                                                
 .5/55اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.55-57/)5اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 .(1)شهذا طم٤مصؾ ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

 ٓسمّد ُمـ اًمٌح٨م طمقل هذه اًمّمقر: أىمقل:

 اًمّمقرة إومٰم: ذط قمدم اخلٞم٤مر

 خلٞم٤مر قمغم ىمًٛملم:ذط قمدم ا

 أطمدمه٤م: ذط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر.»

 وأظمر: ذط قمدم اخلٞم٤مر.

أُم٤م اًمٜمحق إّول ومام يقرد قمٚمٞمف: أن هذا اًمً٘مقط ىمٌؾ اًمثٌقت: ٕن صمٌقت اخلٞم٤مر 

سمٕمد مت٤مُمٞم٦م اًمٌٞمع، ومٚمام مل يتّؿ اإلدا٤مب واًم٘مٌقل مل حيّمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ومنمط اًمً٘مقط 

 ٌقت ]ومٝمق ُمـ إؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م[.ىمٌؾ مت٤مُمٞم٦م اًمٌٞمع ذط ًمٚمً٘مقط ىمٌؾ اًمث

واجلقاب قمٜمف: أن هم٤مي٦م هذا اإلؿمٙم٤مل وضمقد شمٕمٚمٞمؼ ًمٚمنمط: وم٢من ذط اًمً٘مقط 

ُمٕمّٚمؼ قمغم مت٤مُمٞم٦م اًمٕم٘مد، ومٕمٜمد طمّمقل اًم٘مٌقل اًمذي هق ُمٌدأ طمّمقل اخلٞم٤مر حيّمؾ 

 اًمً٘مقط، وًمٞمس ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ حمذور صمٌقشم٤ًم وإصم٤ٌمشم٤ًم.

وط واعمٕمٚمؼ، واقمت٤ٌمر اعمنموـم٤مت أُم٤م صمٌقشم٤ًم: ومألن اقمت٤ٌمر اًمً٘مقط هق اعمنم

 واعمٕمٚم٘م٤مت ذم إُمقر آقمت٤ٌمري٦م ٓ حمذور ومٞمف قم٘ماًل وٓ صمٌقشم٤ًم.

وأُم٤م إصم٤ٌمشم٤ًم ومألن ُم٤م ىم٤مم اإلمج٤مع قمغم سمٓمالٟمف هق اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد، وأُم٤م اًمتٕمٚمٞمؼ 

ذم صمٌقت اخلٞم٤مر وؾم٘مقـمف ومٚمؿ ي٘مؿ اإلمج٤مع قمغم سمٓمالٟمف، وًمق ؿمؽ وم٤مإلمج٤مع دًمٞمؾ ًمٌل 

 ف قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد اًمتٜمجزي٦م.٘متٍم ومٞمٞموم

وأُم٤م اًمٜمحق اًمث٤مين ـ وهق ذط قمدم اخلٞم٤مر ـ ومٛم٘مت٣م صحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد 

، وهق فم٤مهر ذم (5)شسمنمط أن ٓ يٙمقن ًمؽ اخلٞم٤مر قمغم أيب»قمدم اإلؿمٙم٤مل ومٞمف: وم٢من ومٞمٝم٤م: 

                                                
 .319و  1/318سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1، ح53/155وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)



 541 عمجٚمس / اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مرُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر ا

 ذط قمدم اخلٞم٤مر، ومال إؿمٙم٤مل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلصم٤ٌمشمٞم٦م.

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمثٌقشمٞم٦م وم٢من يم٤من ومٞمف إؿمٙم٤مل ومال سمد ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٘م٤مم  وأُم٤م ُمـ

اإلصم٤ٌمت ورومع اًمٞمد قمـ هذا اًمٔمٝمقر، واإلؿمٙم٤مل اًمقارد: أن يماًل ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر 

 .(1)شوؾم٘مقـمف همػم واىمع حت٧م اظمتٞم٤مر اعمٙمٚمػ، ومٝمق همػم ُم٘مدور ًمف، ومال يتٕمٚمؼ سمف اًمنمط

 قمـ اإلؿمٙم٤مل اًمثٌقيت حم٤موًم٦م اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

ُمـ وضمف آظمر يمام يِمٙمؾ »سمٕمد أن ىمّرب اإلؿمٙم٤مل ُمـ وضمف آظمر وىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: 

ومٕم٤مل اًمتل حت٧م آظمتٞم٤مر، يمل يّمّح وهق اّن قمدم اخلٞم٤مر يمثٌقشمف، ُمـ إطمٙم٤مم ُٓمـ إ

ٓ يقضم٥م ان يٙمقن ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ذـمف، ودا٥م اًمقوم٤مء سمف. وسم٤مجلٛمٚم٦م 

اًمّت٥ًٌم إًمٞمف ًمقٓ اًمنمط ذقم٤ًم طمتّك اًمِّم٤مرط ُمنمقم٤م، واٟمام يقضم٥م اًمقوم٤مء ومٞمام صح ًمف 

دا٥م سمنمـمف آًمتزام سمف، وًمٞمس ًمف ضمٕمؾ طمٙمؿ أو ٟمٗمٞمف ًمقٓه سمٜمحق، ومٞمٚمزُمف سمنمـمف، يمام 

 هق واوح.

احل٘مّٞم٦م يم٤معمٚمٙمّٞم٦م ُمـ آقمت٤ٌمرات اًمٕم٘مالئٞم٦م اًمتل يتقؾّمؾ إًمٞمٝم٤م سمام  انّ  :واجلقاب

ؾم٤ٌمهب٤م، أضمٕمؾ ذقم٤ًم ُمـ  ضمٕمؾ ؾم٤ًٌٌم هل٤م اسمتداًء، أو اُمْم٤مًء وُمٜمِم٤مًء ٟٓمتزاقمٝم٤م، واًمنمط

 ًمٕمٛمقم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنموط.

 ٓ ي٘م٤مل: اّٟمام اخلٞم٤مر ُمـ احل٘مقق ٓ قمدُمف.

ٕٟم٤م ٟم٘مقل: إذا يم٤من صمٌقشمف مم٤م صّح ًمف اًمتّقؾمؾ إًمٞمف، ويم٤من مم٤ّم ي٘مدر قمٚمٞمف، يم٤من 

قمدُمف يمذًمؽ، إذ ٓيٕم٘مؾ ان يٙمقن أطمد اًمٓمروملم حت٧م آظمتٞم٤مر، دون أظمر، 

 .(5)شومتٗمٓمـ

ع، سمؾ »سمٕمد أّن ىمّرب اإلؿمٙم٤مل:  :شمقوٞمح حم٤موًمتف سم٠مّن دًمٞمؾ اًمنمط ًمٞمس سمٛمنمِّ

                                                
 .1/311سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .161طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (5)
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ّٓ سمام  يتٕمٚمؼ اًمنمط سمام هق ُمنموع، ُمثؾ أدًم٦م اًمٜمذر واًمٕمٝمد وأُمث٤مهلام: وم٢مّن٤م ٓ شمتٕمٚمؼ إ

يم٤من ُمنموقم٤ًم ذم ٟمٗمًف، وٓ شمت٥ًٌم ذم شمنميٕمف، وقمٚمٞمف وم٤مًمت٥ًٌم ًمٕمدم اخلٞم٤مر سم٤مًمنمط 

قم٤ًم، وعم٤م مل يٙمـ يمذًمؽ ومال   يٛمٙمـ حت٘مؼ قمدم اخلٞم٤مر سم٤مًمنمط:يًتٚمزم يمقٟمف ُمنمِّ

٤ًٌم هل٤م ٌسم٠من اعمٚمٙمٞم٦م واحل٘مٞم٦م ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م اًمتل يتقؾمؾ إًمٞمٝم٤م سمام ضمٕمؾ ؾم

اسمتداًء، أو إُمْم٤مًء، ومٙمام يٛمٙمـ حت٘مؼ اعمٚمٙمٞم٦م سم٠مؾم٤ٌمهب٤م اًمتل شمقضمٌٝم٤م ومٙمذًمؽ احلؼ، ومٞمٛمٙمـ 

ُم٤م  أن اًمنمط ُمـ مجٚم٦مش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»أن يقضمد سم٠مؾم٤ٌمسمف، وُم٘مت٣م قمٛمقم 

 ضمٕمؾ ؾم٤ًٌٌم ًمتحّمٞمؾ احلؼ، ومٞمٙمقن طمؼ قمدم اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمط ًمف.

ٓ ي٘م٤مل: إن صمٌقت اخلٞم٤مر طمؼ ُمـ احل٘مقق ىم٤مسمؾ ًمٚمتحّمٞمؾ سم٤مًمنمط، وًمٙمـ 

 اعمدقمك قمدم اخلٞم٤مر ومال يتح٘مؼ سم٤مًمنمط.

وم٢مٟمف ي٘م٤مل: إذا يم٤من صمٌقشمف مم٤م يّمح ًمف اًمتقؾمؾ إًمٞمف، ويم٤من مم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف يم٤من قمدُمف 

يٙمقن أطمد اًمٓمروملم ُم٘مدورًا دون أظمر، وم٢مذا يم٤من ىم٤مدرًا قمغم  يمذًمؽ: إذ ٓ يٕم٘مؾ أن

اًمقضمقد يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اًمٕمدم، وم٢مذا يم٤من ىم٤مدرًا قمغم إدا٤مد اخلٞم٤مر سم٤مًمنمط يم٤من ىم٤مدرًا قمغم 

 قمدُمف سمف.

اعم١مُمٜمقن قمٜمد »واحل٤مصؾ: أن اخلٞم٤مر وضمقدًا وقمدُم٤ًم ُمتٕمّٚمؼ ًمٚم٘مدرة، وسمام أن 

٤مر سم٤مًمنمط، ومٕمٜمدٟم٤م اًم٘مدرة قمغم قمدُمف ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م اًم٘مدرة قمغم ضمٕمؾ اخلٞمش ذوـمٝمؿ

 سم٤مًمنمط أيْم٤ًم، وهذا هق ُمراد اعمِمٝمقر.

 حترير اإلؿمٙم٤مل اًمثٌقيت وُمٜم٤مىمِم٦م اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين

 أىمقل: قمٛمدة اإلؿمٙم٤مل: أن اخلٞم٤مرات قمغم ىمًٛملم:

ُم٤م يٙمقن ضمٕمٚمف ُمرسمقـم٤ًم سم٤معمتٕم٤مُمٚملم ٟمٗمًٝمام قمـ ـمريؼ اًمنمط  اًم٘مًؿ إّول:

آرشمٙم٤مزي يمخٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ: وم٢من اعمتٕم٤مُمٚملم ُمت٤ٌمٟمٞم٤من ارشمٙم٤مزًا قمغم ؾمالُم٦م 

اًمٕمقولم، وقمغم أن يٙمقٟم٤م ُمت٤ًمويلم ذم اعم٤مًمٞم٦م قمروم٤ًم، وم٢مذا يم٤من أطمدمه٤م ُمٕمٞم٤ًٌم يم٤من ٔظمذه 

يم٤من اًمٗم٤مرق ذم اعم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٝمام ظمٞم٤مر ختٚمػ ذط وصػ اًمّمح٦م وهق ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م، وإذا 
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 وم٤مطمِم٤ًم يم٤من ًمف ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ.

اخلٞم٤مرات اًمتٕمٌدي٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل مل شمقضمد ًمقٓ ضمٕمؾ اًمِم٤مرع هل٤م  اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

يمخٞم٤مر احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم، وظمٞم٤مر اعمجٚمس، وهذا اًم٘مًؿ ٓ يرشمٌط سم٤مظمتٞم٤مر اعمتٕم٤مُمٚملم 

 رًا هلام ومٙمذًمؽ قمدُمف.وىمدرهتام: وم٢مٟمف جمٕمقل إهلل، وم٢مذا مل يٙمـ وضمقده ُم٘مدو

شم٤مم ذم اخلٞم٤مرات اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمتٕم٤مُمٚملم: وم٢من  وقمٚمٞمف ومام أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

اًم٘مدرة قمغم وضمقده٤م ىمدرة قمغم قمدُمٝم٤م، وأُم٤م اخلٞم٤مرات اإلهلٞم٦م ومال ىمدرة قمغم وضمقده٤م 

طمّتك ي٘مدر قمغم قمدُمٝم٤م، وظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمٜمٝم٤م، ومال يٙمقن واىمٕم٤ًم حت٧م آظمتٞم٤مر وضمقدًا 

 ُم٤ًم، ومال خمٚمص ُمـ اإلؿمٙم٤مل اًمثٌقيت.وٓ قمد

وأُم٤م صحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، ومٌٜم٤مء قمغم حتٙمؿ اإلؿمٙم٤مل اًمثٌقيت ٓسمد ُمـ رومع 

قمغم إرادة اؿمؽماط ش سمنمط آن ٓ يٙمقن ًمؽ اخلٞم٤مر»اًمٞمد قمـ فم٤مهره٤م ومحؾ ىمقًمف: 

 ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ٓ اؿمؽماط قمدُمف، وٓ حمذور ذم اؿمؽماـمف صمٌقشم٤ًم وٓ إصم٤ٌمشم٤ًم يمام شم٘مدم.

تح٘مٞمؼ أن اًمقضمف إّول ُمـ وضمقه هذا اًمنمط إن رضمع إمم ذط ؾم٘مقط وم٤مًم

 .(1)شاخلٞم٤مر ومٝمق ٟم٤مومذ، وإن أريد ُمٜمف قمدم اخلٞم٤مر ومال يٜمٗمذ

 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: ذط قمدم اًمٗمًخ

 ي٘مع اًمٙمالم ذم ضمٝمتلم ُمؽمشمٌتلم:

 اجلٝم٦م إومٰم: هؾ يّمح ذط قمدم اًمٗمًخ؟

إمم  (5)٥ًمُمٗمروهم٤ًم صحتف وىمد ٟمُ مل يذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ هذه اجلٝم٦م يم٠مّٟمف يراه٤م 

 إًمٞمٝمؿ سمٓمالٟمف. (3)اعمِمٝمقر صحتف يمام ُٟم٥ًم

                                                
 .315و  1/311سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/115راضمع اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (5)

 ٌٕم٦م مج٤مقم٦م اعمدرؾملم.، ـم5/157يمام ٟم٘مٚمف ذم يمت٤مب اعمْم٤مرسم٦م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (3)
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 اخلقئل قمغم سمٓمالن ذط قمدم اًمٗمًخ وٟم٘م٤مؿمف ومٞمف اًمًٞمّداؾمتدٓل 

 ؼمأّن ُمٕمٜمك اًمنمط ذم اًمٕم٘مد ـ سمح٥ًم سمره٤من اًمً»ذه٥م اًمًٞمّد اخلقئل إمم 

 واًمت٘مًٞمؿ ـ ٓ خيٚمق ُمـ صمالصم٦م:

ُمًت٘ماًل ُم٘م٤مرٟم٤ًم ًمٚمٕم٘مد وٓ يرشمٌط سمف، ومال خيرج إّول: أن يٙمقن اًمنمط اًمتزاُم٤ًم 

: وم٢من ُمقوققمٝم٤م شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»طمٞمٜمئذ قمـ اًمنموط آسمتدائٞم٦م، ومال يِمٛمٚمف 

اًمنموط، واًمنمط هق آًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام آظمر، وًمق ومرض إـمالق اًمنمط قمغم 

 طم٤مل اًمققمد. آًمتزام آسمتدائل وم٢مٟمف خمّمص سم٤مٕدًم٦م إظمرى، ومال دا٥م اًمقوم٤مء سمف وطم٤مًمف

اًمث٤مين: أن يرشمٌط اًمنمط سم٤مًمٕم٘مد وًمٙمـ سمٜمحق يٙمقن ٟمٗمس آًمتزام اًمٕم٘مدي ُمٕمٚم٘م٤ًم 

 قمغم اًمنمط، واًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع وم٤مًمنمط اعمقضم٥م ًمٚمتٕمٚمٞمؼ سم٤مـمؾ.

اًمث٤مًم٨م: أن يرشمٌط اًمنمط سم٤مًمٕم٘مد وًمٙمـ ٓ سمٜمحق أن يٙمقن آًمتزام اًمٕم٘مدي 

ٜمحق يٙمقن آًمتزام اًمقوم٤مئل ُمٕمّٚم٘م٤ًم، سمٛمٕمٜمك أن ُمٕمّٚم٘م٤ًم ]قمغم اًمنمط[ يم٤مًم٤ًمسمؼ، سمؾ سم

آًمتزام سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٕمٝمد واًمٕم٘مد وقمدم اًمرضمقع قمٜمف ُمٕمٚمؼ قمغم قمٛمؾ اعمنموط قمٚمٞمف 

سم٤مًمنمط، وذًمؽ ٕن ذم اًمٌٞمع اًمتزاُملم: أطمدمه٤م آًمتزام اًمٌٞمٕمل وهق اًمتزام ُمٚمٙمٞم٦م اعمت٤مع 

إّول وقمدم اًمرضمقع قمٜمف وهق ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمقض، وأظمر آًمتزام سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم آًمتزام 

اؿمؽماط ذًمؽ أن يٙمقن ًمف اخلٞم٤مر ومٞمام ًمق مل  كآًمتزام سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٕم٘مد واًمٕمٝمد، وُمٕمٜم

 يِػ اعمنموط قمٚمٞمف سم٤مًمنمط.

 : ّٓ وُمٕمٜمك اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد ـ سمحٞم٨م دا٥م اًمقوم٤مء سمف ـ هق اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م ًمٞمس إ

 ًمٕمدم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مّٕول وسمٓمالن اًمث٤مين.

ٜمك آؿمؽماط ذم اًمٕم٘مقد ومٜم٘مقل: إن ُمٕمٜمك ذط قمدم اًمٗمًخ يرضمع إذا اشمْمح ُمٕم

إمم أٟمف إذا مل يِػ اعمنموط قمٚمٞمف سم٤مًمنمط ومٚمٚمِم٤مرط اخلٞم٤مر ذم أن ٓ يٚمتزم سم٤مًمٌٞمع. صمّؿ إن 

ًخ اًمٕم٘مد ٓ خيٚمق أُمره ُمـ طم٤مًملم: إُم٤م أن يٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م إـمالق ٗماعمنموط قمٚمٞمف أن ٓ ي

ومٞمٗمًخ اًمٌٞمع، وإذا ومًخ مل يٌؼ ًمٚمِم٤مرط  : ًمٕمدم ؾم٘مقط طم٘مف ووٕم٤مً شٕم٤من سم٤مخلٞم٤مراًمٌٞمّ »
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ن يِمؽمط ومٞم٘مقل: إن مل شمِػ سم٤مًمنمط وومًخ٧َم اًمٌٞمع أظمٞم٤مر: ٟٓمتٗم٤مء ُمقوققمف، ومام ُمٕمٜمك 

 ومكم اخلٞم٤مر ذم أن ٓ أًمتزم سم٤مًمٌٞمع؟!

وإُم٤م أن ٓ يٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م إـمالق دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ومال يٗمًخ، وُمع قمدم اًمٗمًخ ٓ 

اًمنمط إٟمام هق ظمٞم٤مر ختٚمػ اًمنمط، وُمع قمدم يٙمقن ًمٚمِم٤مرط ظمٞم٤مر أيْم٤ًم: ٕن اخلٞم٤مر ذم 

اًمتخٚمػ ٓ ظمٞم٤مر ًمٚمِم٤مرط، وم٤مؿمؽماط قمدم اًمٗمًخ ًمٖمق قمغم اًمت٘مديريـ ومٞمٙمقن وم٤مؾمدًا، 

 ومتٌتٜمل صح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم أن اًمنمط اًمٗم٤مؾمد ُمٗمًد ًمٚمٕم٘مد أو ٓ.

ٟمٕمؿ، ٓ إؿمٙم٤مل ذم صح٦م اؿمؽماط قمدم ومًخ اًمٕم٘مد ذم قم٘مد آظمر يمام ًمق اؿمؽمط 

 (1)ٗمًخ قم٘مد اهل٦ٌم اعمج٤مٟمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمٜمٝمام ؾم٤مسم٘م٤ًم.ذم قم٘مد اًمٌٞمع أن ٓ ي

ُمٜمٝم٤م: أن يٚمتزم سمٕمدم إُمٙم٤من اؿمؽماط قمدم اًمٗمًخ ذم مجٞمع  وهلذا اًم٘مقل ًمقازم،

اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ضم٤مئزة سم٤مًمذات يم٤مًمٕم٘مقد اإلذٟمٞم٦م يم٤معمْم٤مرسم٦م واًمقيم٤مًم٦م 

ًمٌٞمع اخلٞم٤مري، وىمد واًمٕم٤مري٦م واًمقديٕم٦م، وهمػم اإلذٟمٞم٦م يم٤مهل٦ٌم، أم يم٤مٟم٧م ضم٤مئزة سم٤مًمٕمرض يم٤م

:ُمٕمٚماًل سم٠من اؿمؽماـمف ًمٖمق (5)سمف ذم شمٕمٚمٞم٘متف ]إومم[ قمغم اًمٕمروة ذم سم٤مب اعمْم٤مرسم٦م اًمتزم

 .(3)شيمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف

قمغم شمٕمٚمٞم٘مف إومٰم  (4)صمّؿ ٟم٤مىمش اًمًٞمّد اخلقئل ذم اؾمتدًٓمف ذم شمٕمٚمٞم٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م

سمدون شمٕمٚمٞمؼ، حت٘م٘مٝم٤م  (5)أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمنمط ٓ يٛمٙمـ» وشمقوٞمحٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م يمام يكم:

وم٤مًمنمط ذم اًمٕم٘مد ًمٞمس جمرد ُم٘م٤مرٟم٦م اًمتزام سم٤مًمتزام أو أُمر آظمر، وإٟمام هق ٟمحق ارشم٤ٌمط سملم 

ّٓ ـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ٓ يتح٘مؼ ُمقوقع )اعم١مُمٜمقن قمٜمد  اًمنمط واعمنموط، وإ

                                                
 (.115-113/)38(: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 159-131/)6ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .5/158اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)

 .1/314سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/158اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (4)

 .5/158اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)
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 ذوـمٝمؿ(، وآرشم٤ٌمط قمغم ٟمحقيـ:

ٞمع قمغم اًمٜمحق إّول: أن يٕمٚمؼ اًمٕم٘مد ٟمٗمًف قمغم وضمقد اًمنمط يم٠من يٕمٚمؼ اًمٌ

اخلٞم٤مـم٦م ومٞم٘مقل: )سمٕمتؽ إن ظمٓم٧م صمقيب( سمحٞم٨م يٙمقن اعُمٜمَِْم٠م ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم حت٘مؼ اًمنمط ذم 

اخل٤مرج، وهذا هق اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٌٓمؾ ذم اًمٕم٘مقد: وم٢منر شمٕمٚمٞمؼ اًمٕم٘مد قمغم أُمر ُمِمٙمقك 

 احلّمقل أو أُمر ُمٕمٚمقم احلّمقل ذم اعمًت٘مٌؾ ُمٌٓمؾ ًمٚمٕم٘مد سم٤مإلمج٤مع.

ًمتزام سم٤مًمنمط ٓ قمغم وضمقده، يم٠من يٕمٚمؼ اًمٜمحق اًمث٤مين: أن يٕمٚمؼ اًمٕم٘مد قمغم آ

اًمٌٞمع قمغم آًمتزام سم٤مخلٞم٤مـم٦م ٓ قمغم ٟمٗمًٝم٤م، وهذا اًمتٕمٚمٞمؼ ٓ يقضم٥م اًمٌٓمالن: ٕٟمف شمٕمٚمٞمؼ 

آًمتزام وإن يم٤من اعمٚمتزم سمف اؾمت٘م٤ٌمًمٞم٤ًم، ومل يٕمٚمؼ قمغم أُمر  قمغم أُمر ُمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ وهق

ٌؾ، واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم أُمر ظم٤مرضمل همػم ُمقضمقد ومٕماًل، ُمِمٙمقك احلّمقل أم ُمٕمٚمقُمف ذم اعمًت٘م

 طم٤مصؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ظم٤مرج قمـ اإلمج٤مع اًم٘م٤مئؿ قمغم سمٓمالن اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد.

واًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين: وم٢من شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع ذم اعم٘م٤مم إٟمام هق قمغم 

آًمتزام سمٕمدم اًمٗمًخ، ٓ قمغم قمدُمف، وآًمتزام سمٕمدُمف طم٤مصؾ سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٤مًمتٕمٚمٞمؼ ًمٞمس 

 ٕماًل ًمٞمٙمقن ُمٌٓمالً.قمغم أُمر همػم ُمقضمقد وم

ٟمٕمؿ، أصمر اًمنمط خيتٚمػ سم٤مظمتالف اعمقارد: وم٢مٟمف شم٤مرة يقضم٥م ختٚمٗمف اخلٞم٤مر، 

وأظمرى ٓ يقضمٌف، ومٗمل إّول دا٥م اًمقوم٤مء قمغم اعمنموط قمٚمٞمف، وًمق مل يِػ يم٤من ًمٚمِم٤مرط 

اخلٞم٤مر، يمام ًمق سم٤مقمف واؿمؽمط قمٚمٞمف ذم وٛمـ اًمٌٞمع أن خيٞمط صمقسمف، وم٢مٟمف دا٥م قمٚمٞمف أن 

 ٓمف يم٤من ًمٚمِم٤مرط اخلٞم٤مر ذم ومًخ اًمٌٞمع.خيٞمٓمف، وًمق مل خي

، يمام ذم ذط آًمتزام سمٕمدم ووذم اًمث٤مين دا٥م اًمقوم٤مء قمغم اعمنم ّٓ ط قمٚمٞمف ًمٞمس إ

اًمٗمًخ: وم٢مٟمف دا٥م قمغم اعمنموط قمٚمٞمف اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط، وًمق مل يِػ ٟمٗمذ ومًخف، وٓ ظمٞم٤مر 

ًمف سمٕمد ًمٚمِم٤مرط ٟٓمتٗم٤مء ُمقوققمف ومجٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٖمٌق طمٞمٜمئذ: إذ ٓ ُمٕمٜمك جلٕمؾ اخلٞم٤مر 

ارشمٗم٤مع ُمقوققمف، وم٠مصمر هذا اًمنمط مل ئمٝمر ذم صمٌقت اخلٞم٤مر يمام ذم إّول: ًمٚمٖمقيتف، 

وًمٙمٜمف ئمٝمر ذم وضمقب اًمقوم٤مء ومٞمٙمقن صحٞمح٤ًم: ًمقضمقد اعم٘متيض وقمدم اعم٤مٟمع: أُم٤م 
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اعم٘متيض ومألٟمف اًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام وهق حمّ٘مؼ حل٘مٞم٘م٦م اًمنمط، وأُم٤م قمدم اعم٤مٟمع ومألن 

أُمر همػم طم٤مصؾ سم٤مًمٗمٕمؾ، واًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف شمٕمٚمٞمؼ قمغم  اعم٤مٟمع هق اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم

آًمتزام سمٕمدم اًمٗمًخ ٓ قمغم ٟمٗمس قمدم اًمٗمًخ، وهق طم٤مصؾ سم٤مًمٗمٕمؾ، ومٞمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف 

، وم٤مًمنمط صحٞمح ودا٥م اًمقوم٤مء سمف، وًمٙمـ إن مل يِػ وومًخ شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

 .(1)شٟمٗمذ ومًخف

 ا يمّٚمف ذم اجلٝم٦م إومٰم.وُم٤م أوم٤مده ُمـ آؾمتدٓل قمغم اًمّمح٦م شم٤مم، هذ أىمقل:

 ؿمؽماط قمدم اًمٗمًخ أو ٓ؟اٗمًخ سمٕمد اًماجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: هؾ يٜمٗمذ 

 ذم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وقمدُمف ىمقٓن:

اًم٘مقل إّول: قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وؾم٘مقط طمؼ ظمٞم٤مر ُمنموط قمٚمٞمف هبذا اًمنمط 

 .ىمدس ههؿ (4)واحل٤مئري (3)واعمح٘مَ٘ملْم اًمٜم٤مئٞمٜمل (5)وهق خمت٤مر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 اؾمتدٓل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ

 اؾمتدل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ قمغم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ سمقضمٝملم:

اًمقضمف إّول: إن وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط ُمًتٚمزم ًمٕمدم ؾمٚمٓمٜمتف قمغم شمريمف، وىمد »

مُحؾ يمالُمف قمغم إرادة ان طمرُم٦م اًمٗمًخ شمًتٚمزم ؾمٚم٥م اًمًٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف ذقم٤ًم، ومال يٛمٙمـ أن 

 يٙمقن ٟم٤مومذًا.

                                                
 (.315-317/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .57و  5/56اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .48و  3/47ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (3)

 .( ًمِمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل54-56اخلٞم٤مرات /) (4)
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اًمٜمٝمل ذم  ٦مهذا اعمٕمٜمك ذم ُم٘م٤مم شم٘مري٥م دًٓم (1)د ىمّرر اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملوىم

اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم اًمٗم٤ًمد، ومذه٥م إمم أن اًمٜمٝمل قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م يًتٚمزم ؾمٚم٥م اًمًٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

 وهل ُمٕمتؼمة ذم صح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م. وهذا اعمٕمٜمك حمؾ اؿمٙم٤مل ُيتٕمرض إًمٞمف ذم حمٚمف.

، وُمـ هٜم٤م أورد اًمًٞمّد إمم أن اًمٜمٝمل يًتٚمزم اًمّمح٦م (5)وىمد ذه٥م اًمٌٕمض

 أٟمف... . قمغم اًمِمٞمخ (3)اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

إمم قمدم ٟمٗمقذ ومًخف وقمدم شم٠مصمػمه ومٝمق إن اريد ؾمٚم٥م اًمًٚمٓمٜم٦م شمٙمٚمٞمٗم٤ًم اًمراضمع 

 حمؾ اًمٙمالم.

إمم حتريؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وُمٜمٕمف قمـ وان أريد ؾمٚم٥م اًمًٚمٓمٜم٦م شمٙمٚمٞمٗم٤ًم اًمراضمع 

 صدوره ُمٜمف، ومال يالزم وم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م.

ًمٞمس إمم ُمالزُم٦م احلرُم٦م ًمٚمٗم٤ًمد، سمؾ إمم أن  خٞماًمِم واًمتح٘مٞمؼ: ان ٟمٔمر

وضمقب اًمقوم٤مء هٝمٜم٤م ُمالزم ًمثٌقت طمؼ اعمنموط ًمف ذم اًمنمط ومٞمٙمقن ذا طمؼ ومٞمف، ومٞمٛمٜمع 

ُمـ صح٦م شمٍمف اعمنموط قمٚمٞمف ومٞمف وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إصمر، ٕٟمف ُمتٕمّٚمؼ طمؼ اًمٖمػم، 

سمال ُمراضمٕم٦م ذي  ومٞمٙمقن يم٤ًمئر إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م حلؼ اًمٖمػم اًمتل يٛمتٜمع اًمتٍمف ومٞمٝم٤م

 احلؼ.

، يمام (4)شُمًتٚمزم ًمقضمقب اضم٤ٌمره قمٚمٞمف»واًمذي يدًمٜم٤م قمغم يمقن ٟمٔمره ذًمؽ ىمقًمف: 

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

 إذن، وم٤مًمقضمف إّول عمٜمع ٟمٗمقذ اًمٗمًخ هق يمقن اًمٗمًخ ُمتٕمّٚمؼ طمؼ اعمنموط ًمف.

 ومٞم٘مع اًمٙمالم ذم ضمٝمتلم:

                                                
 ، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل.5/475ومقائد إصقل  (1)

 .، ـمٌع ُمقؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م189وهق اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين ذم يمٗم٤مي٦م إصقل / (5)

 ش.وأُّم٤م دقمقى قمدم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم شمريمف...»، ىمقًمف: 5/411طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/56اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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 ذم اًمدًمٞمؾ قمغم صمٌقت طمؼ اعمنموط ًمف ذم اًمنمط. إطمدامه٤م:

ذم إصم٤ٌمت أن هذا احلؼ قمغم شم٘مدير صمٌقشمف مم٤م يٛمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم  :وإظُمرى

ُمتٕمٚمر٘مف، وم٢منر احل٘مقق قمغم ٟمحقيـ: ٟمحق ٓ يًتٚمزم اعمٜمع قمـ اًمتٍمف، يمحؼِّ اجلٜم٤مي٦م، وم٢من 

اًمٕمٌد اجل٤مين داقز سمٞمٕمف وإن يم٤من ُمقردًا حلؼِّ اجلٜم٤مي٦م ويدور احلّؼ ُمع اًمٕمٌد أيـ ُم٤م دار. 

ًمره٤مٟم٦م، ومال داقز ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل أن يٌٞمع اعم٤مل ًمتٕمّٚمؼ طمّؼ وٟمحق يًتٚمزم اعمٜمع، يمحؼِّ ا

 اعمرهتـ هب٤م.

ومٜم٘مقل: إن اًمْم٤مسمط اًمذي يذيمر ًمٌٞم٤من ُم٤م يٛمٜمع ُمـ  وًمت٘مدم اًمٙمالم ذم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،

احل٘مقق ُمـ اًمتٍمف دون ُم٤م ٓ يٛمٜمع هق: أّن احلؼر اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍمف هق ُم٤م يم٤من 

احلؼِّ طمّ٘مف، يمام إذا يم٤من يدور اؾمتٞمٗم٤مء طمّ٘مف  اًمتٍمف ذم ُمتٕمٚمر٘مف ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ذي

ُمدار ىمراره٤م ذم ُمٚمؽ اعم٤مًمؽ إّول ومٞمٛمتٜمع ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ ُمٚمٙمف وذًمؽ يمحؼِّ اًمره٤مٟم٦م، وم٢مّن 

إّٟمام يتٛمٙمـ ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ديٜمف ُمـ اًمٕملم إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم ُمٚمؽ اعمديـ، وم٢مذا ٟم٘مٚمٝم٤م  اعمرهتـ

 ُمٜمٝم٤م. اعمديـ إمم ُمٚمؽ همػمه وم٤مت قمغم اعمرهتـ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف

واحلؼ همػم اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍمف هق ُم٤م ٓيتقىمػ اؾمتٞمٗم٤مء احلؼ ُمـ اًمٕملم قمغم 

ىمراره٤م ذم ُمٚمؽ اعم٤مًمؽ إّول ومال يٙمقن اًمتٍمف ُمٗمّقشم٤ًم قمغم ذي احلّؼ طم٘مف، وذًمؽ 

يمحؼ اجلٜم٤مي٦م، وم٢مٟمف يدور ُمع اًمٕملم ايـ ُم٤م دارت، ومٚمذي احلؼ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف ُمٜمٝم٤م وًمق 

 جلٜم٤مي٦م.اٟمت٘مٚم٧م إمم ُمٚمؽ همػم ُم٤مًمٙمٝم٤م قمٜمد ا

إذا قمروم٧م ذًمؽ شمٕمرف أن احلؼ اعمتٕمٚمؼ سمٕمدم اًمٗمًخ ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م يٛمٜمع ُمـ 

اًمتٍمف، ٕٟمف سم٤مًمٗمًخ ٓ يٌ٘مك جم٤مل ٓؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف ٟٓمحالل اًمٕم٘مد وقمدم سم٘م٤مء 

اعمقوقع ًمٚمٗمًخ وقمدُمف، وم٤مًمٗمًخ ُمّٗمقت قمغم اعمنموط ًمف طم٘مف، ومال يّمح وٓ يٙمقن 

 ُم١مصمرًا.

ف: أن إلصم٤ٌمت احلؼ ذم اًمنمط ًمٚمٛمنموط ًمف ومتح٘مٞم٘م وأُم٤م اًمٙمالم ذم اجلٝم٦م إومم،

 ـمري٘ملم:
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ُمـ أن وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط ُمًتٚمزم  (1)ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٓمريؼ إّول:

ًمقضمقب اضم٤ٌمره قمٚمٞمف. وهق اؿم٤مرة إمم أُمر ُمٗمروغ قمٜمف ذم سم٤مب اًمنموط وهق أن 

احل٤ميمؿ اعمنموط ًمف ًمق ـم٤مًم٥م اعمنموط قمٚمٞمف سم٤مًمقوم٤مء وم٤مُمتٜمع ورومع اعمنموط ًمف أُمره إمم 

 اًمنمقمل وـم٤مًمٌف سمحٛمؾ اعمنموط قمٚمٞمف قمغم اًمقوم٤مء، يم٤من ًمٚمح٤ميمؿ اضم٤ٌمره قمٚمٞمف.

اٟم٤مـم٦م وُمـ اًمقاوح أن ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك مم٤م يدل قمغم صمٌقت طمؼ ًمٚمٛمنموط ًمف، إذ 

آضم٤ٌمر سمٛمٓم٤مًم٦ٌم اعمنموط ًمف فم٤مهرة ذم أن ًمف طم٘م٤ًم يّمح أن يٓم٤مًم٥م سمف ويٚمزم إظمذ ًمف 

 سمآصم٤مره.سمح٘مف، وم٢من صمٌقت احلؼ ذم ُمقرد يٕمرف 

ُمـ: ان وضمقب آضم٤ٌمر  (5)وُمـ هٜم٤م شمٕمرف أن ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اإليرواين

 شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٓ يرومع أصمره اًمقوٕمل.

همػم ؾمديد، إذ مل يٙمـ وضمقب آضم٤ٌمر ُمـ هذا اًم٤ٌمب سمؾ ُمـ سم٤مب اؾمتٜم٘م٤مذ 

٦ٌم اعمنموط ًمف احل٘مقق وطمٗمٔمٝم٤م. وًمذا يم٤من ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛمٓم٤مًم٦ٌم اعمنموط ًمف، وأي دظمؾ عمٓم٤مًم

 ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

ُمـ أن وضمقب آضم٤ٌمر ٓزم أقمؿ، إذا  (3)يمام أن ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ سم٤مب ًمزوم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اؾمتٜم٘م٤مذ 

 طمؼ اعمنموط ًمف.

ّٓ  واًمِمٞمخ أن وإن مل يٍمح سم٤مرشم٤ٌمط وضمقب آضم٤ٌمر سمٛمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ًمف اًمنمط إ

ٟمٔمره إمم هذه اًمْمٛمٞمٛم٦م ٓ ظمّمقص وضمقب آضم٤ٌمر، ٕٟمف أؿم٤مر إمم ُم٤م هق أُمر ُمٗمروغ 

قمٜمف ذم حمٚمف، وًمٞمس ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمٙمؿ ُمًت٘مؾ هٝمٜم٤م، وإُمر اًمث٤مسم٧م ذم حمٚمف هق ُم٤م قمرومتف 

 ُمـ ًمزوم آضم٤ٌمر قمٜمد ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ًمف اًمنمط.
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ُمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمنمط  وسم٤مجلٛمٚم٦م، ومٌٝمذا إُمر اًمث٤مسم٧م اعمت٘مرر ذم حمٚمف وسمام شم٘مرر أيْم٤مً 

ًمالؾم٘م٤مط ورومع اًمٞمد قمٜمف، يٕمٚمؿ أن ًمٚمٛمنموط ًمف طم٘م٤ًم ُمتٕمٚم٘مف اًمنمط ومٚمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف وًمف 

قارده يٕمرف سمآصم٤مره وٓ يٕمرف سم٤مًمتٍميح ُمرومع اًمٞمد قمٜمف، وم٢من صمٌقت احلؼ ذم يمثػم ُمـ 

سمف، وطمٞمٜمئٍذ يٛمٜمع ُمـ ٟمٗمقذ اًمٗمًخ عم٤م قمروم٧م ُمـ أن احلؼ اًمث٤مسم٧م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ 

 ؼ اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍمف.احل

أن ٟمٗمس وضمقب اضم٤ٌمره قمٜمد اعمٓم٤مًم٦ٌم فم٤مهر ذم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ، إذ  وأُم٤م اطمتامل

ـْ قمٚمٞمف اًمنمط يٗمًخ سمٛمجرد  ًمق يم٤من ٟم٤مومذًا مل يٙمد يتّمقر آضم٤ٌمر قمغم قمدُمف، إذ َُم

 اًمؽماومع وىمٌؾ احلٙمؿ قمٚمٞمف، ومال ُمقوقع ًمالضم٤ٌمر طمٞمٜمئٍذ.

ٕن اًمٗمًخ إذا مل يٙمـ ُمقصمرًا ومال ُمٕمٜمك ٓضم٤ٌمره إذ ٓ هيتؿ سمف، وم٤من  ومْمٕمٞمػ،

ومًخف ًمٖمق ومٙمٞمػ داؼم قمغم قمدُمف؟ ]وم٤مٓؾمتدٓل ٓ يتؿ سمٛمجرد إُمٙم٤من وضمقب آضم٤ٌمر 

قمغم قمدم اًمٗمًخ سمؾ حيت٤مج إمم وّؿ صمٌقت طمّؼ ًمٚمٛمنموط ًمف اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍمف ذم 

 اعمٌٞمع[.

ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمف إن مل  وُمـ هٜم٤م شمٕمرف ان وضمقب آضم٤ٌمر ًمٞمس صم٤مسمت٤مً 

 يٙمـ اًمٗمًخ ُم١مصمرًا، وٓ يٙم٤مد يتّمقر حت٘م٘مف إذا يم٤من اًمٗمًخ ُم١مصمرًا، يمام قمروم٧م.

وقمٚمٞمف، ومٙمقن اًمنمط ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ُمتٕمّٚمؼ احلؼ ٟمًتٙمِمٗمف ُمـ صمٌقت هذه 

اخلّمقصٞم٦م وهل وضمقب آضم٤ٌمر قمغم اٟمٗم٤مذ اًمنمط واًمٕمٛمؾ سمف ذم ٟمقع اًمنموط وذم 

، وم٢مٟمف يٙمِمػ سمٓمريؼ اإلن أن هٜم٤مك طم٘م٤ًم جمٕمقًٓ ذم ُمقرد اًمنمط وًمق مل اعمقرد اًم٘م٤مسمؾ ًمف

يٙمـ ىم٤مسماًل ًمالضم٤ٌمر ًمقطمدة اعمجٕمقل ذم اًمنموط سمال اظمتالف سمٞمٜمٝمام، وم٤مٓضم٤ٌمر ُمٕمٚمقل 

ًمٚمحؼ يث٧ٌم ذم ُمقرد ىم٤مسمؾ ًمف، ومٞمٛمٙمـ أن يث٧ٌم احلؼ سمدوٟمف وًمٞمس قمٚم٦م ًمف يمل يدور 

 صمٌقشمف ُمدار صمٌقت اإلضم٤ٌمر، ومتدسمر.

ان ُمٕمٜمك اًمنمـمٞم٦م وآؿمؽماط هق ضمٕمؾ اًمنمط طم٘م٤ًم ًمٚمٛمنموط  ٤مين:اًمٓمريؼ اًمث

سمٕمتؽ »ذم اعمنموط ًمف وصح٦م اًمتٕمٌػم سمال ُم٤ًمحم٦م سمـش ًمف»ًمف، يمام يدل قمغم ذًمؽ يمٚمٛم٦م: 
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، وم٢من ُم١مدى اًمالم هق آظمتّم٤مص شيمذا واًمتزُم٧م ًمؽ سمزي٤مرة احلًلم ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمؽ

 واعمٚمٙمٞم٦م واحل٘مّٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.

آؿمؽماط وُم١مداه. وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم ذًمؽ أن  إذن، وم٤محلؼ مم٤م ي٘متْمٞمف ـمٌع

 اًمٙمالم ذم ٟم٤مطمٞمتلم:

إطمدامه٤م: ذم ُمٗم٤مد اًمالم وأّن٤م هؾ اعمراد ُمٜمٝم٤م ضمٕمؾ احلؼ ًمٚمٛمنموط ًمف ذم اًمنمط 

يمام اؾمتٔمٝمر أو ٓ، وسمتٕمٌػم آظمر هؾ اًمالم هٝمٜم٤م سمٛمٕمٜمك آظمتّم٤مص واعمٚمٙمٞم٦م وآو٤موم٦م 

 أو همػمه٤م؟

اعمٚمٙمٞم٦م وآظمتّم٤مص، ومام هق ُمتٕمّٚمؼ ذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م: اٟمف قمغم شم٘مدير يمقّن٤م سمٛمٕمٜمك 

 هؾ هق آًمتزام أم اعمٚمتزم سمف؟ وآؾمتدٓل يتؿ قمغم اًمث٤مين ٓ إّول يمام ٓ خيٗمك.

سم٤من اًمالم  رمحٝمام اهلل (5)وآصٗمٝم٤مين (1)وىمد اقمؽمف اعمح٘م٘م٤من اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

اعمٚمتزم سمف واعمٚمٙمٞم٦م، ًمٙمٜمٝمام ذه٤ٌم إمم اُمٙم٤من أن يٙمقن اعمْم٤مف هق آًمتزام ٓ  ًمالظمتّم٤مص

ّٓ ذم آًمتزام ٓ اعمٚمتزم سمف.  اًمذي هق اًمنموط، ومال يث٧ٌم احلؼ إ

وومٞمام أوم٤مداه ُمٜمع، ٕن صمٌقت احلؼ ذم ُمقرد يٕمرف سمؽمشم٥م سمٕمض أصم٤مر اخل٤مص٦م 

اًمتل يٜمتزع ُمٜمٝم٤م قمٜمقان احلؼ أو يًتٙمِمػ هب٤م صمٌقشمف ـ قمغم اًمٙمالم ذم أٟمف طمٙمؿ ووٕمل 

ٌقت أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م ـ ، يمجقاز آؾم٘م٤مط جمٕمقل يم٤معمٚمٙمٞم٦م أو أٟمف أُمر اٟمتزاقمل قمـ صم

وضمٕمؾ أُمر ُمتٕمّٚمؼ احلؼ سمٞمد ذي احلؼ وهمػم ذًمؽ. وإُمر اًمذي يتّمقر صمٌقشمف قمغم شم٘مدير 

شمٕمٚمؼ احلؼ سم٤مًٓمتزام هق ضمٕمؾ آًمتزام سمٞمد ُمـ ًمف احلؼ ومٚمف رومع اًمٞمد قمٜمف، ومٞمٙمقن 

 آًمتزام ُمتٕمٚم٘م٤ًم خلٞم٤مر اعمٚمتزم ًمف.

أُمر اصؾ آًمتزام سم٤مًمنمط سمٞمد اعمنموط  وهذا ممٜمقع ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، ٕٟمف إن يم٤من
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سمال شمٕمٚمٞمؼ. وإن يم٤من  ًمف، ومٝمق سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم، ٕن اعمٗمروض أٟمف ذم ُم٘م٤مم أن يٚمتزم ًمف شمٜمجٞمزاً 

أُمر آًمتزام سم٘م٤مًء سمٞمد اعمنموط ًمف، ومٝمق مم٤ّم يٙمذسمف اًمقضمدان، إذ ٓ يرى اعمٚمتِزم ذم ٟمٗمًف أٟمف 

 ط ًمف وإٟمام اًمذي دإمٚمف هق أُمر اعمٚمتزم سمف.يٚمتزم ومٕماًل ودإمؾ أُمر اًمتزاُمف سم٘م٤مًء سمٞمد اعمنمو

هذا، وًمٙمـ آؿمٙم٤مل ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م إومم، وم٢مٟمف ٓ فمٝمقر ًمٚمالم ذم اًمتٛمٚمٞمؽ يمل 

يٙمقن ُمٗم٤مده٤م ضمٕمؾ احلؼ ًمٚمٛمنموط ًمف ويٙمقن دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط اُمْم٤مء ًمف، سمؾ هل 

زُم٧م اًمتش واًمتزُم٧م ًمؽ سمٙمذا»ن شمٙمقن ٓم اًمٖم٤مي٦م واعمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٙمقن ُمٗم٤مد ىمقًمف: حمتٛمٚم٦م ٕ

ٕٟمف مم٤م يٕمقد ٟمٗمٕمف إًمٞمؽ وٕضمٚمؽ وُمٜمٗمٕمتؽ، وم٢مٟمف يٙمثر اؾمتٕمامل اًمالم ذم هذا اعم٘م٤مم، ومال 

 فمٝمقر هل٤م قمغم هذا ذم ضمٕمؾ احلؼ.

وقمٚمٞمف، وم٤مًمٓمريؼ اًمث٤مين ٓ يقصؾ إمم اعمٓمٚمقب، وم٤مًمٕمٛمدة هق اًمٓمريؼ إّول اًمذي 

 .ذيمره اًمِمٞمخ

 هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم اًمقضمف إّول ًمٜمٗمل شم٠مصمػم اًمٗمًخ.

ُمـ أن قمٛمقم وضمقب اًمقوم٤مء  (1)ومٝمق ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين:

سم٤مًمنمط يدل قمغم وضمقب شمرشمٞم٥م آصم٤مر اًمنمط وهق قمدم اًمٗمًخ ذم مجٞمع آطمقال طمتّك 

سمٕمد اًمٗمًخ ومٞمًتٚمزم يمقن اًمٗمًخ اًمقاىمع ًمٖمقًا، يمام شم٘مدم ٟمٔمػمه ذم آؾمتدٓل سمٕمٛمقم 

 ًا ًمٖمقًا ٓ يرومع وضمقب اًمقوم٤مء.وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد قمغم يمقن ومًخ أطمدمه٤م ُمٜمٗمرد

ـ واًمٔم٤مهر أٟمف محؾ يمالم اًمِمٞمخ قمغم  (5)وىمد أورد قمٚمٞمف اعمح٘مؼ اإليرواين

يمقن ُم٘مت٣م آـمالق طمرُمف اًمٗمًخ سمٕمد اًمٗمًخ إّول اًمٙم٤مؿمػ قمـ ًمٖمقي٦م اًمٗمًخ 

إّول ـ : سم٠من اًمالزم ُمـ اًمتٛمًؽ هبذا آـمالق قمدم اًمتٛمًؽ سمف، وذًمؽ ٕن ُم٘مت٣م 

اًمٗمًخ سمٕمد اًمٗمًخ إّول أن اًمٗمًخ همػم ُم١مصمر، وم٢مذا مل يٙمـ ُم١مصمرًا مل  دًٓمتف قمغم طمرُم٦م
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 يٙمـ ُمٕمٜمك ًمتحريٛمف ٕٟمف ًمٖمق، ومٞمٚمزم ُمـ وضمقده قمدُمف.

هق أن ُم٘مت٣م اًمٜمٝمل هق اًمّمح٦م  وٓ خيٗمك أن اًمٜمٙمت٦م اًمتل يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م ايراده

 ويًتحٞمؾ أن يتٕمٚمؼ اًمٜمٝمل سمام ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إصمر ُمـ اعمٕم٤مُمالت.

خ ـ وهق ٞمقمغم هذا آطمتامل ًمٙمالم اًمِم (1)اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مينوىمد أورد 

إرادشمف ان إُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمنمط ي٘متيض طمرُم٦م اًمٗمًخ ُمقًمقي٤ًم ـ : سم٠من طمرُم٦م اًمٗمًخ 

قمروم٧م أّن٤م ٓ شم٘متيض قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ سمؾ يًتحٞمؾ اىمتْم٤مؤه ًمٕمدم اًمت٠مصمػم. ويِمػم 

تيض صح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م إمم ُم٤م طم٘م٘مف ذم ُمٙم٤من آظمر ُمـ أن اًمٜمٝمل ي٘مش قمروم٧م»سم٘مقًمف: 

ّٓ ًمزم ُمـ وضمقد اًمٜمٝمل قمدُمف.  ويًتحٞمؾ أن ي١مصمر ذم وم٤ًمده٤م وإ

وُمـ هٜم٤م شمٕمرف أّن ريمٞمزة آيراديـ هق ان ُم٘مت٣م اًمٜمٝمل قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م صحتٝم٤م ٓ 

ّٓ ًمزم ُمـ وضمقده قمدُمف.  وم٤ًمده٤م وإ

سم٢مـمالق وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط إلصم٤ٌمت طمرُمف  أىمقل: إنر متًؽ اًمِمٞمخ

ًمٗمًخ أّوًٓ اًمذي ىمّمد سمف سمٞم٤من قمدم ٟمٗمقذ اًمنمط يٌتٜمل قمغم قمدم اًمٗمًخ صم٤مٟمٞم٤ًم سمٕمد ا

ومرض اًمٜمٝمل ُمًتٚمزُم٤ًم ًمٚمّمح٦م وٓ ُمًتٚمزُم٤ًم ًمٚمٗم٤ًمد وأٟمف ٓ ي٘متيض ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م، ٕٟمف ًمق 

يم٤من ُم٘متْمٞم٤ًم ًمٚمّمح٦م سمٜمٔمره ٓؾمتدل قمغم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ آول سمتٕمٚمؼ اًمٜمٝمل سمف ومٙمٞمػ 

؟ يمام أٟمف ًمق يم٤من ُم٘متْمٞم٤ًم ًمٚمٗم٤ًمد مل يًتدل قمغم وم٤ًمده سم٤مـمالق اًمٜمٝمل اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٗمًخ صم٤مٟمٞم٤مً 

حيت٩م إمم اًمتٛمًؽ سم٤مٓـمالق سمؾ يم٤من ًمف أن يتٛمًؽ سمتٕمٚمؼ احلرُم٦م سم٤مًمٗمًخ إّول 

 ُم٤ٌمذة.

وإذا فمٝمر ذًمؽ، ومٛمٌٜم٤مه ذم اؾمتدًٓمف قمغم قمدم ومرض أطمد إُمريـ ذم اًمٜمٝمل ُمـ 

 دًٓمتف قمغم اًمّمح٦م ودًٓمتف قمغم اًمٗم٤ًمد.

اٟمف إذا صم٧ٌم سم٤مٓـمالق طمرُم٦م اًمٗمًخ صم٤مٟمٞم٤ًم يمِمػ ذًمؽ قمـ قمدم  وشم٘مري٥م ُم٤م أوم٤مده:
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ٟمٗمقذ اًمٗمًخ إّول، ٕٟمف ًمق يم٤من ٟم٤مومذًا ٓ ٟمحؾ اًمٕم٘مد سمف ومال ُمقوقع ًمٚمنمط وٓ 

ًمتٛمًؽ سم٤مـمالق اًمٚمٗمًخ صم٤مٟمٞم٤ًم ومال ُمٕمٜمك ًمتحريٛمف، ٟمٔمػم ُم٤م شم٘مدم ذم         

 إلصم٤ٌمت وضمقب شمرشمٞم٥م أصم٤مر سمٕمد اًمٗمًخ اًمدال سم٤معمالزُم٦م قمغم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ.

 وهبذا اًمٌٞم٤من فمٝمر أن ُم٤م أورده اعمح٘م٘م٤من اعمت٘مدُم٤من سمٕمٞمد قمـ حمط ٟمٔمر اًمِمٞمخ

 .(1)شذم اؾمتدًٓمف، ومتدسمر

 اؾمتدٓل اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ وٟم٘مده

اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مُمالت قمغم أّن اًمٜمٝمل »سمتقوٞمح ُمٜم٤ّم:  اؾمتدّل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 ىمًٛملم: ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٥ًٌم، وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٥ًٌم.

أُم٤م إّول ومال يًتٚمزم اًمٗم٤ًمد يم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمٌٞمع وىم٧م اًمٜمداء: وم٢من اعمٜمٝمل قمٜمف هق 

 إٟمِم٤مء اًمٌٞمع ىمقت اًمٜمداء: ٕن آؿمتٖم٤مل سمف يًتقضم٥م ومقت صاله اجلٛمٕم٦م.

٤ًمد: ٕن اعم٥ًٌم ٓسمد أن يٙمقن ُم٘مدورًا ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم، وأُم٤م اًمث٤مين ومٝمق يًتٚمزم اًمٗم

وم٤مًمٌٞمع ٓسمد أن يٙمقن ُم٘مدورًا هلام ًمتِمٛمٚمف:        ويمذا ؾم٤مئر اعمٕم٤مُمالت ،

إظمرى، وُمع اًمٜمٝمل قمٜمف شمٜمتٗمل اًم٘مدرة قمٚمٞمف: وم٢من اعمٛمتٜمع ذقم٤ًم يم٤معمٛمتٜمع قم٘ماًل، وم٢مذا ّنل 

قمـ اعم٥ًٌم اٟمتٗم٧م اًم٘مدرة اًمنمقمٞم٦م قمٚمٞمف، ومال حم٤مًم٦م ي٘مع وم٤مؾمدًا، ومٚمق ذط أن ٓ يٌٞمع 

ش اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ»داره قمغم زيد، ومٛم٘مت٣م دًمٞمؾ اًمنمط ختّمٞمص دًمٞمؾ 

ًٚم٥م سمقاؾمٓم٦م اًمنمط ؾمٚمٓمٜمتف قمغم سمٞمع داره ًمزيد وٓ يٙمقن ىم٤مدرًا قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن اًمٌٞمع ومٞم

 ُمتٕمٚم٘م٤ًم ًمٚمٜمٝمل اًمٜمٗمز ومٞم٘مع وم٤مؾمدًا.

وذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف يِمؽمط ًمّمح٦م اًمٗمًخ أن يٙمقن ُم٘مدورًا ًمٚمٗم٤مؾمخ: ٕٟمف ُم٥ًٌم 

ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ذا اؿمؽمط ذم وٛمـ اًمٌٞمع أن ٓ يٗمًخ اًمٕم٘مد، ومٛم٘مت٣م ٢مقمٜمف، وم

ىمدرشمف قمغم اًمٗمًخ، وم٢مذا يم٤من ُمًٚمقب اًمًٚمٓمٜم٦م يم٤من اًمٗمًخ سم٤مـماًل، ويٙمقن اًمٕم٘مد ؾمٚم٥م 
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 (1)ٓزُم٤ًم.

أٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن اًمنمط يقضم٥م حتديد دائرة اًمًٚمٓمٜم٦م: وم٢مٟمف  ويرد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

ّٓ ًمزم ًمٖمقي٦م اًمنمط وقمدم  ٓ يٕم٘مؾ أن شمٌ٘مك اًمًٚمٓمٜم٦م ُمٓمٚم٘م٦م يمام يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمنمط، وإ

وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف، وم٠مصؾ اعمدقمك ُمـ يمقن دًمٞمؾ اًمنمط يقضم٥م ىمٍم اًمًٚمٓمٜم٦م مم٤م ٓ 

 ٟمٜم٤مزقمف ومٞمف.

ـر ًمٚمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ـ يمام ًم٘مٍمه٤م ـ ٟمققم لم: ؾمٚمٓمٜم٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م، وؾمٚمٓمٜم٦م وًمٙم

ووٕمٞم٦م، وم٤مًمًٚمٓمٜم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ضمقاز اًمٌٞمع ًمزيد ُمثالً، واًمًٚمٓمٜم٦م اًمقوٕمٞم٦م ٟمٗمقذ هذا اًمٌٞمع، 

: ٕن وم٢مذا ضم٤مء اًمنمط، وم٢من يم٤من يًٚم٥م يمٚمت٤م اًمًٚمٓمٜمتلم شمّؿ يمالم اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 اًمٌٞمع ص٤مر طمراُم٤ًم وهمػم ٟم٤مومذ.

سمٛمٕمٜمك أن اًمٌٞمع اعمنموَط شمريُمُف وًمٙمـ دًمٞمؾ اًمنمط إٟمام يًٚم٥م اًمًٚمٓمٜم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، 

يٙمقن طمراُم٤ًم، واحلرُم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٌٞمع ٓ شمًتٚمزم وم٤ًمده يمام طم٘مؼ ذم إصقل ُمـ أن 

 اًمٜمٝمل اعمقًمقي ذم اعمٕم٤مُمالت ٓ ي٘متيض اًمٗم٤ًمد.

 وقمٚمٞمف ومٖم٤مي٦م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أن يٙمقن اًمٗمًخ طمراُم٤ًم، وًمٙمٜمف ٟم٤مومذ ًمق وىمع.

ٕم٘مؾ ُمـ اًمِم٤مرع أن يٛميض ُم٤م هق ان ىمٚم٧م: أن اعمٕم٤مُمالت أُمقر إُمْم٤مئٞم٦م، وٓ ي

 ُمٌٖمقض ًمف، ومٙمٞمػ يٛميض اعمٕم٤مُمٚم٦م وهل طمرام قمٜمده؟!

وسمّمٞم٤مهم٦م ]ضمديدة[: أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن اًمنمط واضم٥م اًمقوم٤مء وُمع ذًمؽ ٓ 

يٙمقن اًمٌٞمع ُمٌٖمقو٤ًم، وم٢مٟمف إذا اؿمؽمط أن ٓ يٌٞمع اًمدار ًمزيد ومال ؿمؽ أن سمٞمٕمٝم٤م ًمف يٙمقن 

 ُمْم٤مء.ُمٌٖمقو٤ًم، واعمٌٖمق وٞم٦م ٓ دمتٛمع ُمع اإل

ىمٚم٧م: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ صمٌقشم٤ًم وٓ إصم٤ٌمشم٤ًم، أُم٤م صمٌقشم٤ًم ومٞمٛمٙمـ أن شمتٕمٚمؼ اعمّمٚمح٦م 

سمٌمء ُمع يمقٟمف ُمٌٖمقو٤ًم ]ًمقضمقد ُمٗمًدة ُمٚمزُم٦م شمزاطمؿ اعمّمٚمح٦م[، وًمٙمـ ًمق وىمع 
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يٛمْمٞمف، وأُم٤م إصم٤ٌمشم٤ًم ومدًمٞمؾ         دًمٞمؾ اًمنمط، وهق ّٓ ُمٓمٚمؼ، وٓ ُم٘مٞمد ًمف إ

 إٟمام ي٘مٞمد احلٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، ومٞمٌ٘مك ُمٗم٤مده ذم احلٙمؿ اًمقوٕمل قمغم إـمالىمف.

ّٓ سم٤معم٘مدور سمال إؿمٙم٤مل، وإٟمام اًمٌح٨م  صم٤مٟمٞم٤ًم: أن اًمتٙمٚمٞمػ ـ أُمرًا أو ّنٞم٤ًم ـ ٓ يتٕمٚمؼ إ

هق اؾمتح٤مًم٦م  سمٞمٜمٝمؿ ذم ُمٜمِم٠م هذا احلٙمؿ ووضمف اقمت٤ٌمر اًم٘مدرة ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ، هؾ

شمٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمٖمػم اعم٘مدور سم٤مًمذات أو سم٤مًمٕمرض؟ سمٛمٕمٜمك هؾ هق حم٤مل سم٤مًمذات وٓ 

 يٛمٙمـ طمّمقًمف، أو أٟمف يًتحٞمؾ صدوره ُمـ احلٙمٞمؿ ًم٘مٌح شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مضمز؟

وسمٕم٤ٌمرة ومٜمٞم٦م خمتٍمة: إن شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مضمز إُم٤م حم٤مل أو ىمٌٞمح، وقمغم يمال اًمت٘مديريـ 

 ٓ يّمدر ُمـ اعمقمم احلٙمٞمؿ.

سمف أيْم٤ًم، ومالسمد أن يٙمقن  اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمًخ شمٙمٚمٞمػ، يمام يٕمؽمفوسمام أن 

اًمٗمًخ ُم٘مدورًا سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدُم٦م، وم٢مذا ؾمٚم٧ٌم اًم٘مدرة قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م دًمٞمؾ اًمنمط 

مل يٕمد ُم٘مدورًا، ٕن اعمٛمتٜمع ذقم٤ًم يم٤معمٛمتٜمع قم٘ماًل، ومال يتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمؽمك، وهق 

يٙمقن ُم٘مدورًا وٟم٤مومذًا قمغم ظمالف ُم٤م  ظمٚمػ اًمٗمرض، ومٜمٗمس شمٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف ي٘متيض أن

 .(1)شقمدم ٟمٗمقذهُمـ إصم٤ٌمت  يريده اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 اؾمتدٓل اعم١مؾمس احل٤مئري قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ وٟم٘مده

أّوًٓ قمغم اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ًمٚمِمٞمخ  اؾمتِمٙمؾ اعم١مؾمس احل٤مئري اًمٞمزدي

ذم أّن اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ اًمنموط سمٕمد اًمٗمًخ ـ يم٤مًمتٛمًؽ سمآي٦م اًمقوم٤مء سمٕمد  إقمٔمؿ

 اًمٗمًخ إلصم٤ٌمت اًمٚمزوم، يٙمقن ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمذاك اًمدًمٞمؾ.

وىمد قمروم٧م ومٞمام شم٘مّدم اإلؿمٙم٤مل ذم »ىم٤مل:  اؿمٙم٤مًمف قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري:

ؽ ذم اًمِمٌٝم٦م ا ًّ ؽ وأّٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٛم ًّ عمقوققمّٞم٦م، وم٢مّٟمف إذا ؿمٙمٙمٜم٤م ذم ُم١مصّمرّي٦م هذا اًمتٛم

اًمٗمًخ وقمدُمٝم٤م ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ؿمّٙمٜم٤م ذم سم٘م٤مء اًمٕم٘مد واًمنمط اعمقضمقد ذم وٛمٜمف اعمت٘مّقم سمف 
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طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مًء وىمد يم٤من طمٙمؿ وضمقب اًمقوم٤مء ُمؽمشم٤ًٌم قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مد واًمنمط، ٟمٕمؿ 

٤ًم ًمٙمقٟمف ىمٌؾ اًمٗمًخ يِمٛمؾ وضمقب اًمقوم٤مء ًمٜمٗمس اًمٗمًخ أيْم٤ًم، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يّمػم طمراُم

 .(1)شظمالف اًمقوم٤مء وًمٙمـ سمٕمده ُمع اًمِمؽ ذم وم٤ًمده ومال

شمقوٞمح ذًمؽ: أن اًمتٛمًؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: »         ،ومرع وضمقد اًمٕم٘مد

ومام مل حيرز وضمقده ٓ يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ هب٤م، وم٢مذا ومًخ اًمٕم٘مد وؿمؽ ذم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وقمدُمف 

ؿمؽ ذم سم٘م٤مء اًمٕم٘مد، وُمع اًمِمؽ ذم سم٘م٤مئف يٙمقن اًمتٛمًؽ سم٤مٔي٦م ًمٚمزوُمف متًٙم٤ًم سم٤مًمدًمٞمؾ ذم 

اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط: وم٢مٟمف ومرع وضمقد 

وم٢مذا ومًخ اًمٕم٘مد وؿمؽ ذم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ؿمؽ ذم سم٘م٤مء اًمنمط، وُمع اًمِمؽ ذم اًمنمط، 

 .(5)شسم٘م٤مئف يم٤من اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ اًمنمط متًٙم٤ًم سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمف

اًمٔم٤مهر أّن أصؾ اإلؿمٙم٤مل ُمـ اعمػمزا اًمًّٞمد حمّٛمدطمًـ احلًٞمٜمل  أىمقل:

٤مين إؿمٙم٤مل وأضم٤مب وٟم٘مؾ اعمػمزا اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمِمػمازي اًمث اًمِمػمازي اًمٙمٌػم

سم٤مّٟمف ىمد يقرد قمغم ذًمؽ »قمٜمف سمجقاسملم ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمٙم٤مؾم٥م اذيمر ٟمص قم٤ٌمرشمف ىم٤مل: 

ع اًمٕم٘مد يتحّ٘مؼ اًمِمّؽ ذم سم٘م٤مء اعمقوقع وُمع اًمِمّؽ ذم رومُمع اًمِمّؽ ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ ذم 

٤مرة أظمرى اًمٕم٘مد يٜمِم٠م ٤ٌمل ًمألظمذ سم٤مـمالق احلٙمؿ وسمٕمسم٘م٤مء ُمقوقع اًمٕم٘مد وزواًمف ٓ جم

٤مٟمِم٤مء اًمٕم٤مىمد إمم ان يتحّ٘مؼ ومًخ ذم ُمقرده يمام ذم ُمقارد اخلٞم٤مرات ومحٞمٜمئذ وحيدث سم

إمم ان  يًتٛمر ان إُمر حيدث سم٤مٟمِم٤مء اعمتٙمّٚمؿ واميٜم٘مٓمع اؾمتٛمراره ويٜمٕمدم وضمقده يم

يتحّ٘مؼ ًمف ُمزيؾ ُمـ ومًخ أو همػمه ومحٞمٜمئذ يٜم٘مٓمع اؾمتٛمراره ويرشمٗمع وضمقده وم٢مذا ؿمّؽ ذم 

زيٚمٞم٦م يمام إذا ؿمّؽ ذم ومًخ ُمـ ًمف اعمزيؾ اعمٕمٚمقم اعم حتّ٘مؼ اًمراومع ُمـ ضمٝم٦م اًمِمّؽ ذم حتّ٘مؼ

قضمقد يمام ومٞمام ٟمحـ ومٞمف طمٞم٨م اّن اًمِمّؽ ذم يمقن اخلٞم٤مر أو ُمـ ضمٝم٦م اًمِمّؽ ذم راومٕمّٞم٦م اعم
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طمد اعمتٕم٤مىمديـ ؾم٤ًٌٌم ذقمٞم٤ًم ووٕمٞم٤ًم ًمالٟمٗم٤ًمخ وم٘مد حتّ٘مؼ أاًمٗمًخ اعمحّرم اًمقاىمع ُمـ 

ِمّؽ ذم حتّ٘مؼ احلٙمؿ ومال حم٤مل اًمِمّؽ ذم سم٘م٤مء ُمقوقع اًمٕم٘مد ٓ حم٤مًم٦م وهق يًتٚمزم اًم

ؽ سم٤مإلـمالق. ًّ  ًمٚمتٛم

 ويٛمٙمـ اجلقاب سمقضمقه:

اّن اعمراد سم٤مًمٕم٘مد اًمذي دا٥م اًمقوم٤مء سمف هق اإلٟمِم٤مء اًمذي اٟمِم٤مه أّوًٓ ومٝمق  ُمٜمٝم٤م:

اًمذي دا٥م اًمقوم٤مء سمف دائام وهق همػم ىم٤مسمؾ ًمالرشمٗم٤مع وآٟمٕمدام وم٢مذا وضم٥م اًمقوم٤مء سمف 

طمتّك سمٕمد اًمٌٜم٤مء قمغم قمدُمف واٟمت٘م٤موف ذم زُم٤من ومٝمق ٜم٤مء قمغم صمٌقشمف وحتّ٘مؼ ُم٘متْم٤مه دائام ٌواًم

يًتٚمزم ًمٕمدم شم٠مصمػم هذا اًمٌٜم٤مء واٟمت٘م٤مض أصم٤مر ذم رومع ُم٘متْم٤مه ذم ٟمٔمر اًمِم٤مرع وهق اعمراد 

 ُمـ اًمٚمزوم.

 ٟمًّٚمؿ اٟمحالل اًمٕم٘مد سمٛمجّرد ومًخ أطمد اعمتٕم٤مىمديـ سمؾ ٓسمّد ذم ٓوُمٜمٝم٤م: إّٟم٤م 

وم٤محلّؾ ٟمٔمػم اًمٕم٘مد ذم آطمتٞم٤مج إمم آٟمحالل ُمـ ُمقاوم٘م٦م يمال اعمتٕم٤مىمديـ قمغم احلّؾ 

 اًمٓمروملم.

ذًمؽ ُمقضم٤ًٌم  رٟمٕمؿ ًمق اذن اًمِم٤مرع سم٤مًمٗمًخ وًمق ُمع قمدم رو٤مء أظمر ص٤م

 ًمالٟمحالل.

وم٤محل٤مصؾ: اّن اًمٕم٘مد وان اطمت٤مج ذم احلدوث إمم اًمٓمروملم ًمٙمٜمّف يٙمٗمك ذم سم٘م٤مئف 

 .... (1)شوإن ٟمٙمؾ أظمرًمٓمروملم قمٚمٞمف اصم٤ٌمت أطمد 

اُّم٤م ٟمٗمس اإلٟمِم٤مء اًم٤ًمسمؼ اًمذي ٓ ي٘مٌؾ آرشمٗم٤مع ٘مد أّن اعمراد ُمـ اًمٕم وُمٜمٝم٤م:»

وآٟمٕمدام سمٕمد وىمققمف إذ هق ٟمٔمػم اًمٓمٚم٥م اًمّم٤مدر ُمـ اًمٓم٤مًم٥م اًمذي ٓ اؾمتٛمرار 

ًمقضمقده أصالً يمام اّٟمف ٓ ي٘مٌؾ آرشمٗم٤مع سمٕمد ان وضمد ىمٓمٕم٤ًم واُّم٤م ؾمٌٌف يٕمٜمل اًمّٚمٗمظ اًمدال 

دث حياًمٕم٤مدل اًمذي  قمٚمٞمف اًمٙم٤مؿمػ قمٜمف اًمذي وضمقده شمدردال همػم سم٤مق ٟمٔمػم أظم٤ٌمر
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 ويٗمٜمك ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم.

ائاًم هق اًمٌٜم٤مء قمغم حتّ٘مؼ ُمدًمقًمف يمذًمؽ وٓ يتقىمػ د٤مء سمف ومًمقاواعمراد ُمـ وضمقب 

ذًمؽ قمغم اؾمتٛمرار ٟمٗمس اًمٕم٘مد اًمذي قمروم٧م اّن اعمراد ُمٜمف اُّم٤م اإلٟمِم٤مء أو اًمٚمٗمظ دائاًم سمؾ 

ذي دا٥م اًمٕمٛمؾ سمف ٟم٤م أو شمدردا٤ًم ٟمٔمػم ىمقل اًمٕم٤مدل اًمآضمد قيٙمٗمك ومٞمف وضمقده طملم ُم٤م ي

 دائاًم وٓ اؾمتٛمرار ًمقضمقده دائاًم.

أو اًمٚمٗمظ ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ حيٙمؿ اًمنمع  اإلٟمِم٤مءُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمٛمجّرد صدور  ومٗمل

 .(1)شدائامً سمقضمقب اًمٌٜم٤مء قمغم ُم٘متْم٤مه 

وىمد ٟم٘مؾ ضمقاب اعمػمزا اًمِمػمازي اًمث٤مين، شمٚمٛمٞمذه آي٦ماهلل اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اًمِمػماي 

قمـ ذًمؽ: أّوًٓ: سم٠من اعمراد ُمـ  ـم٤مب صمراهوأضم٤مب اًمٕماّلُم٦م إؾمت٤مذ اًمت٘مل »سم٘مقًمف:  رمحٝمام اهلل

اًمٕم٘مد ٟمٗمس اإلٟمِم٤مء اًم٤ًمسمؼ اًمقاىمع ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ، أو اًمٚمٗمظ اًمدال قمٚمٞمف، ورء ُمٜمٝمام مم٤م 

ٓ سم٘م٤مء ًمف وٓ اؾمتٛمرار، ومٝمق ٟمٔمػم إظم٤ٌمر اًمٕم٤مدل اًمذي حيدث ويٗمٜمك ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم، واعمراد 

٤مء هق اًمٌٜم٤مء قمغم حت٘مؼ ُمدًمقًمف دائاًم، وٓ يتقىمػ ذًمؽ قمغم اؾمتٛمرار ُمـ وضمقب اًمقوم

اًمٕم٘مد وسم٘م٤مئف، سمؾ قمروم٧م أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٌ٘م٤مء وآرشمٗم٤مع سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف: ٕٟمف رء حيدث 

ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ويٜمٕمدم، وُم٤م ي٘م٤مل إٟمف سم٤مق أو ُمرشمٗمع يراد ُمٜمف سم٘م٤مء أصمره اًمتٙمٚمٞمٗمل، يٕمٜمل 

 اًمقوٕمل يٕمٜمل اعمٚمٙمٞم٦م واًمزوضمٞم٦م ُمثالً.وضمقب اًمقوم٤مء سمف، وشمرشمٞم٥م إصمر، أو 

وحمّمؾ اًمٙمالم أن وضمقد اًمٕم٘مد آٟم٤ًم ُم٤م يم٤مٍف ذم وضمقب شمرشمٞم٥م إصمر قمٚمٞمف: عم٤م 

 .(5)شقمروم٧م ُمـ أٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٌ٘م٤مء وآؾمتٛمرار

إّن ُمقوقع وضمقب اًمقوم٤مء »وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم ضمقاب اإلؿمٙم٤مل: 

وصمل، ٓ اًمٌ٘م٤مئل وهق ُم٤م يٜمِم٠م ُمـ إّول هق اًمٕم٘مد وآًمتزام سم٤معمٕمٜمك اعمّمدري احلد
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ًمذي هق ايم٤معمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٘مد: وم٢مّن٤م أصمر ًمف ٓ ٟمٗمًف، ومام دا٥م اًمقوم٤مء سمف هق اًمٌٞمع 

ُمّمداق ًمٚمٕم٘مد، واًمٌٞمع هق ُم٤م يّمدر ُمـ اًم٤ٌمئع، وُم٤م يّمدر ُمٜمف ًمٞمس أُمرًا سم٤مىمٞم٤ًم ذم قمٛمقد 

ٙمٞم٦م، وم٤مًمٌٞمع اًمذي هق اًمتزام اًمزُم٤من: وم٢من اًمٌٞمع أٟمِم٠م وحتّ٘مؼ وُم٣ٰم، وُم٤م يٌ٘مك هل اعمٚم

سمٛمٚمٙمٞم٦م اعمِمؽمي ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمقض ـ وهق اًمذي حت٘مؼ وُم٣ٰم ـ هق ُمقوقع وضمقب 

 اًمقوم٤مء، سمٛمٕمٜمك أن ٓ يرضمع اًم٤ٌمئع قمـ ُم٤م صدر ُمٜمف، وهٙمذا احل٤مل ذم اًمنمط.

وم٢مذن سمٛمجرد طمّمقل اًمتٕمٝمد وآًمتزام يتٕمٜمقان اعمتٕمٝمد سمف واعمٚمتزم سمف سمٕمٜمقان 

ء هبام إمم إسمد، ومال يٙمقن ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٘مد واًمنمط، ومٞمج٥م اًمقوم٤م

اعمقوققمٞم٦م، ٓ ذم اًمٕم٘مد وٓ ذم اًمنمط: وم٢من اًمٗمرض أن يماًل ُمٜمٝمام ىمد طمّمؾ وحت٘مؼ، 

 .(1)شوُم٤م حت٘مؼ هق ُمقوقع وضمقب اًمقوم٤مء أسمداً 

اًمٔم٤مهر  ُمع يمّؾ هذه إضمقسم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ إؿمٙم٤مل اعمػمزا اًمِمػمازي اًمٙمٌػم أىمقل:

ارٌد وٓ ضمقاب ًمف يمام ُمّر ُمٜم٤ّم ذم ذيؾ اًمتٛمًؽ سمآي٦م اًمقوم٤مء ذم وٛمـ أّن اإلؿمٙم٤مل و

 اًمٌح٨م قمـ أدًم٦م ًمزوم اًمٌٞمع ومراضمع وشم٠مُمؾ ذم ُم٤م ُمّر هٜم٤مك.

 وأُّم٤م اؾمتدٓل اعم١مؾمس احل٤مئري قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ

إذا قمروم٧م ذًمؽ ومٜم٘مقل: ىمد ي٘م٤مل »ًمِمٞمخ إقمٔمؿ ُم٤م ٟمّمف: اىم٤مل سمٕمد إؿمٙم٤مًمف قمغم 

ر ٓ يٗمٞمد ؾمقى طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ُمتٕمّٚمؼ سم٤معمنموط واعمٜمذور، سم٠مّن دًمٞمؾ اًمنمط يمدًمٞمؾ اًمٜمذ

ومٚمق يم٤من ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر واًمنمط هق قمدم اًمٌٞمع ُمثاًل ومٖم٤ميتف اعمٜمع اًمتٙمٚمٞمٗمل ُمـ اًمٌٞمع وهق 

ٓ يًتٚمزم اًمٗم٤ًمد اًمقوٕمل، سمؾ ٟم٘مقل ذم ظمّمقص اعم٘م٤مم يًتٚمزم صّحتف طمٞم٨م إّٟمف 

أو اًمٜمذري، ومٙمام أّٟمف ًمق  لـمُمتٕمّٚمؼ سم٤معمٕمٜمك اعمًٌٌّل أو هق اًمذي شمٕمّٚمؼ سمف اجلٕمؾ اًمنم

ذط اًمٌٞمع ٓ يًتٚمزم وىمقع اعم٤ٌمدًم٦م سمال طم٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مئف يمذًمؽ ذط قمدم اًمٌٞمع أيْم٤ًم 

 همػم ُمًتٚمزم ًمٕمدم حتّ٘مؼ اعم٤ٌمدًم٦م طمّتك ُمع إٟمِم٤مئف.
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ـ أن ي٘م٤مل سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م إذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اؿمؽماط قمدم اًمٗمًخ ٙمهذا ويٛم

ٌٌّل ًم ؾضمٕم ٚمٛمنموط ًمف، وسملم ُم٤م إذا يم٤من اعم٘مّمقد ضمٕمؾ قمدم قمدم احلّؾ سم٤معمٕمٜمك اعمً

 إٟمِم٤مء هذا اعمٕمٜمك اًمذي هق اًم٥ًٌم ًمف، ومٗمل إّول يٌٓمؾ اًمٗمًخ، وذم اًمث٤مين يّمّح.

ُمٗمٞمد حلٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ش اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ: »: أّن ىمقًمفشمقوٞمح اعم٘م٤مم

يم٤من  قمغم ـمٌؼ ُم٤م ضمٕمٚمف اعمتِم٤مرـم٤من، وم٢من شمٕمّٚمؼ ضمٕمٚمٝمام سم٤مًمٜمتٞمج٦م ُمثؾ اعمٚمٙمّٞم٦م واًمً٘مقط

احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل راضمٕم٤ًم إمم آصم٤مره٤م: ّٕن اًمقوم٤مء هبذا اًمنمط شمرشمٞم٥م شمٚمؽ أصم٤مر ويٜمتزع 

 ُمٜمف طمٙمؿ ووٕمل سمثٌقت اًمٜمتٞمج٦م.

وإن يم٤من ُمتٕمّٚم٘م٤ًم سم٤مًمٗمٕمؾ أوم٤مد وضمقسمف أو سم٤مًمؽمك ومٙمذًمؽ، وطمٞم٨م إّن ُمٗم٤مد )اًمالم( 

ذم ىمقًمف: ذـم٧م ًمؽ قمغم ٟمٗمز يمذا، هق آظمتّم٤مص واًمًٚمٓمٜم٦م، يٜمتزع ُمـ هذا احلٙمؿ 

اًمتٙمٚمٞمٗمل ـ سمؾ وُمـ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل اجل٤مئل ُمـ ىمٌؾ         طمٞم٨م إّن اًمنمط :

طمٙمؿ ووٕمل هق صمٌقت احلّؼ ًمٚمٛمنموط ًمف قمغم اعمنموط قمٚمٞمف، أيْم٤ًم شم٤مسمع ًمٚمٕم٘مد ـ 

 وهلذا يًتحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم واإلضم٤ٌمر وًمق يم٤من جمّرد احلٙمؿ عم٤م يم٤من ًمف ذًمؽ.

ٌٌّل حتّ٘مؼ ًمٚمٛمنموط  احلّؾ ًمف طمّؼ قمغم قمدم وطمٞمٜمئذ وم٢مذا ذط قمدم اًمٗمًخ اعمً

ت٤من ذم أُمر واعمٗمروض يمقن اخلٞم٤مر أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك ُمٚمؽ طمؾ اًمٕم٘مد، وٓ دمتٛمع ه٤مشم٤من اعمٚمٙمٞمّ 

واطمد ؿمخيص وم٢مّن اعمٚمٙمٞم٦ّم ُمٕمٜم٤مه٤م آؾمتٞمالء قمغم ـمرذم اًمقضمقد واًمٕمدم، ويمام ٓ يٛمٙمـ 

اضمتامع ٟمٗمس اًمقضمقد واًمٕمدم ذم إُمر اًمقاطمد اًمِمخيص يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ آؾمتٞمالء 

اًمٗمٕمكم اعمٓمٚمؼ ًمِمخص قمغم وضمقد إُمر اًمقاطمد اًمِمخيص وآؾمتٞمالء اعمٓمٚمؼ اًمٗمٕمكم 

٤م سمقضمقده اسمتداًء أو سمٕمدُمف يمذًمؽ، وسمٕمد صمٌقت اًمتٜم٤مذم سملم ًمِمخص آظمر أيْم٤ًم قمٚمٞمف إُمّ 

هذيـ احلّ٘ملم ٓ حم٤مًم٦م يذه٥م طمّؼ اعمنموط قمٚمٞمف واعمٗمروض أّن ٟمٗمقذ اًمٗمًخ أيْم٤ًم ُمـ 

 آصم٤مر احلّؼ ومػمشمٗمع سمٜمٗمقذه أيْم٤ًم.

وم٢من ىمٚم٧م: وم٢مذا يم٤من اًمنمط ُمقضم٤ًٌم ًمذًمؽ ومال ىمدرة ًمٚمٛمنموط قمٚمٞمف قمغم اًمٗمًخ 

 ٜمف.ومٙمٞمػ يتقضّمف إًمٞمف اًمٜمٝمل قم
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 ىمٚم٧م: يٛمٙمـ شمّمحٞمح اًمٜمٝمل سمٜمحقيـ.

أطمدمه٤م: يم٤مًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمرسم٤م وسمٞمع اخلٛمر طمٞم٨م إّٟمف ُمٜمّزل قمغم اعم٤ٌمدًم٦م اًمٕمرومّٞم٦م ٓ 

سم٘مٞمد اًمٕمرومّٞم٦م سمؾ قمغم ٟمحق يِمػم إًمٞمف أهؾ اًمٕمرف، ومذاك اعمٕمٜمك اًمذي ي٘مع ذم أذه٤مّنؿ 

٤مل ًمٚمٗمًخ سمذاشمف وىمع حت٧م اًمٜمٝمل واحلرُم٦م واًمٗم٤ًمد، ومٙمذًمؽ هٜم٤م أيْم٤ًم وإن يم٤من ٓ جم

ـّ اًمذي يراه اًمٕمرف طماّل   ً ممٙمـ ومٞمٙمقن هق طمراُم٤ًم واحلّؾ احل٘مٞم٘مل وسمٜمٔمر اًمنمع، وًمٙم

 ووم٤مؾمدًا، أو اًمنمط أو اًمٜمذر ُمثاًل ُمتٕمّٚمؼ هبذا اعمٕمٜمك أيْم٤ًم وإن صدرا ُمـ اعمتدّيـ.

واًمث٤مين: يم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ذم احلامم قمٜمد ٟمذر شمريمٝم٤م طمٞم٨م إّن ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل هق 

ًمقٓ اًمٜمٝمل اًمٜمذري ومٝمٜم٤م أيْم٤ًم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل اًمٗمًخ اًمذي يٙمقن  اًمّمالة اًمّمحٞمح٦م

 يمذًمؽ ًمقٓ شمٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل اًمنمقمل وهق ُم٘مدور.

وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقل سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمنموط ًمف ًمق ظم٤مًمػ اعمنموط قمٚمٞمف وأشمك 

اًمٕم٘مد سم٤مًمٗمًخ هبذا اعمٕمٜمك وم٢مّٟمف وإن مل يٗم٧م سمذًمؽ همرض قمـ اعمنموط ًمف ًمٗمرض سم٘م٤مء 

ّٓ أّن ظمٞم٤مر ختّٚمػ اًمنمط ٓ يدور ُمدار ومقت اًمٖمرض، وهلذا ًمق ذط اخلٞم٤مـم٦م  سمح٤مًمف إ

ومٚمؿ يٗمٕمٚمٝم٤م واشمٗمؼ وضمقد ُمتؼّمع هب٤م مل يً٘مط اخلٞم٤مر سمقضمقد اعمتؼّمع ُمع طمّمقل اًمٖمرض 

وهق اخلٞم٤مـم٦م، وم٤مشمٕم٤مب اًمٜمٗمس ٕضمؾ إصم٤ٌمت ومقت همرض قمغم شم٘مدير يمام ئمٝمر ُمـ ؿمٞمخٜم٤م 

 ذم اًمٗمرع أيت مل ٟمٗمٝمؿ ًمف وضمٝم٤ًم.

ذا ًمق ومًخ ُمّرًة وم٘مد ختّٚمػ اًمنمط وقمَم، ومٚمق ومًخ صم٤مٟمٞم٤ًم وم٢من ىمٚم٧م: ومٕمغم ه

 ومالسمّد ُمـ صّحتف: ًمً٘مقط اًمنمط سمٕمّمٞم٤من أُمره.

ىمٚم٧م: هذا شم٤مسمع ًمٜمٔمر اًمِم٤مرط، وم٢من ضمٕمؾ ُمتٕمّٚمؼ اًمنمط قمدم اًمٗمًخ سمٛمٕمٜمك قمدم 

هذه احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م دام اعمجٚمس يٙمقن اعمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م وهٙمذا يمّٚمٝم٤م ختّٚمٗم٤ًم: ٟٓمحالل 

ّٓ واطمدًا وسملم  اًمنمط إمم ذوط، وٓ شمالزم سملم قمدم ُمّمداق ذم اخل٤مرج ًمٚمٗمًخ إ

حل٤مظ سف اًمقضمقد وإن ضمٕمؾ اعمتٕمّٚمؼ قمدُمف سم٤مقمت٤ٌمر سف اًمقضمقد أقمٜمل قمدم ىمٚم٥م 

قمدُمف إززم سم٠مصؾ اًمقضمقد، وم٤مًمالزم ُم٤م ذيمرت ُمـ ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ دائ 
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 ذم سم٤مب اًمٜمذر أيْم٤ًم قمٜمد شمٕمّٚم٘مف سمٕمدم اًمٗمٕمؾ.

اًمٙمالم: أّٟمف سمٕمد أّن دًمٞمؾ اًمنمط ُمٗمٞمد حلّؼ ووٕمّل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ذط وطم٤مصؾ 

ٌٌّل وسملم ُم٤م إذا يم٤من قمدم  ومالسمّد ُمـ اًمٗمرق سملم ُم٤م إذا يم٤من ُم٤م ذط قمدم ٟمٗمس اًمٗمًخ اعمً

 إٟمِم٤مئف.

ومٕمغم إّول: ـ طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اضمتامع احلّ٘ملم ذم ُمقوقع واطمد، ومالسمّد ُمـ 

 امح٦م حلّؼ اعمنموط ًمف، وإذا ذه٥م دائ اًمٗم٤ًمد.ذه٤مب طمّؼ اعمنموط قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م اعمز

وأُّم٤م قمغم اًمث٤مين: وم٤مإلٟمِم٤مء أُمر ظم٤مرضمل ُم٘مدور ًمٚمٛمنموط قمٚمٞمف وٓ يٜم٤مذم صمٌقت 

 طمّؼ اعمنموط ًمف ومٞمف ُمع اًم٘مدرة اخل٤مرضمّٞم٦م ًمٚمٛمنموط قمٚمٞمف، ومٝمق ٟمٔمػم ذط قمدم إيمؾ.

ِم٤مء سمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م خيتٚمػ ُمقرد احلّ٘ملم، ّٕن اعمنموط قمٚمٞمف ًمٞمس ًمف طمّؼ ذم اإلٟم

٥ٌّم ضمقاز إٟمِم٤مئف، وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أّٟمف ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اخلٞم٤مر ُمٚمؽ  ُمـ أطمٙم٤مم طمّ٘مف ذم اعمً

٥ٌّم، وم٢مّن  اًمٕم٘مد سم٤مإلىمرار واإلزاًم٦م يم٤من احل٤مل هٙمذا طمّتك ذم صقرة ذط قمدم احلّؾ اعمً

 ُمقرد طمؼ اعمنموط قمٚمٞمف هق اًمٕم٘مد، واحلّؾ واإلىمرار ُمقردان ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف.

اعمنموط ًمف ومال يٚمزم اإلؿمٙم٤مل اًمٕم٘مكم اعمت٘مّدم، وُمـ هٜم٤م ئمٝمر  وإّول ُمقرد طمؼ

احل٤مل ذم ذط قمدم اًمٌٞمع، وذم ٟمذر اًمتّمّدق قمغم اًم٘مقل سم٤مؿمتامًمف قمغم ٟمذر وٛمٜمّل سمٕمدم 

اًمٌٞمع وىمٚمٜم٤م سمثٌقت احلّؼ ًمٚمٛمٜمذور ًمف ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر، وم٢مّن اًمٌٞمع ًمٞمس ُمقردًا ًمٚمحّؼ 

، ومال يٚمزم إؿمٙم٤مل قمدم إُمٙم٤من اضمتامع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم٤مًمؽ وإّٟمام هق ُمقرد احلٙمؿ

 .(1)شاحلّ٘ملم

إمم أّن احلؼ هق اًمتٗمّمٞمؾ سملم » ذه٥م شمقوٞمح اؾمتدٓل اعم١مؾمس احل٤مئري:

شمٕمٚمؼ اًمنمط سمؽمك اًمٗمًخ اعمًٌٌل، وشمٕمٚم٘مف سمؽمك اًمٗمًخ اًمًٌٌل أي سمؽمك إٟمِم٤مئف، وم٢من 

يمام أوم٤مده  يم٤من إّول ـ يم٠من يِمؽمط شمرك طمؾ اًمٕم٘مد اًمقاىمع ـ وم٤مًمٗمًخ ًمق وىمع يم٤من سم٤مـمالً 

                                                
 .(، سم٘مٚمؿ ؿمٞمخٜم٤م آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إرايمل54-58اخلٞم٤مرات /) (1)
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 وإن يم٤من دًمٞمٚمف ًمٞمس سمت٤مم. اًمِمٞمخ

 وإن يم٤من اًمث٤مين ـ سم٠من يِمؽمط شمرك إٟمِم٤مء اًمٗمًخ ـ ومٚمق ومًخ مل يٙمـ اًمٗمًخ سم٤مـماًل.

ام يم٤من ذط ٟمتٞمج٦م سمٓمؾ ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ صمٛمرات ُمٝمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: أن اًمنمط يمٚمّ 

 ام يم٤من ذط ومٕمؾ مل يٌٓمؾ طم٘مف، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ يٌتٜمل قمغمطمؼ اعمنموط قمٚمٞمف، ويمٚمّ 

 ُم٘مدُم٤مت صمالث:

ي٘مقل اعم٘مدُم٦م إومم: أن اًمنمط قم٤ٌمرة قمـ إًمزام أُمر قمغم اعمنموط قمٚمٞمف، ومٕمٜمدُم٤م 

زم قمٚمٞمؽ يمذا، وم٤مًمنمط ي٘متيض سمقاؾمٓم٦م اًمالم طمّمقل طمؼ وؾمٚمٓمٜم٦م  ًمف: ذـم٧م

طمٙمؿ، وًمذا ًمق ختٚمػ ًمٚمِم٤مرط قمغم اعمنموط قمٚمٞمف، ومٝمق ُم٤مًمؽ ًمٚمنمط وًمٞمس جمرد 

واإلًمزام، وًمٚمح٤ميمؿ أن يٚمزُمف أيْم٤ًم عمٓم٤مًم٦ٌم اعمنموط قمٚمٞمف قمـ اًمنمط يم٤من ًمٚمِم٤مرط طمؼ ا

ّٓ سف احلٙمؿ عم٤م يم٤من  ُمـ سم٤مب إطم٘م٤مق احلؼ، وًمق مل يٙمـ ًمف طمؼ وؾمٚمٓمٜم٦م، سمؾ مل يٙمـ إ

ّٓ أن ي٠مُمراه سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  ًمف وٓ ًمٚمح٤ميمؿ إ

 وطم٘مف.اعمٜمٙمر، وُمـ هذا ئمٝمر أن ُمتٕمٚمرؼ اًمنمط هق ُمتٕمٚمرؼ ًمًٚمٓمٜم٦م اًمِم٤مرط 

اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن ُمتٕمّٚمؼ اًمًٚمٓمٜم٦م أطمد ـمرذم اًمقضمقد 

 واًمٕمدم، سمؾ ٓسمد أن يٙمقن ُمتٕمٚم٘مٝم٤م يمال اًمٓمروملم.

اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد ُمتٕمٚمر٘م٤ًم ًمًٚمٓمٜمتلم ُمًت٘مٚمتلم 

 ُمٓمٚم٘متلم، ويٙمقن ممٚمقيم٤ًم عم٤مًمٙملم ُمًت٘مٚملم.

اؿمؽمط شمرك اًمٗمًخ، يم٤من هذا اًمؽمك ُمتٕمٚمر٘م٤ًم حلؼ اًمِم٤مرط، وسمٜم٤مء قمغم هذا، وم٢مذا 

وًمف اًمًٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف سمٛم٘مت٣م اعم٘مدُم٦م إومم وًمٞمس جمرد طمٙمؿ، وإذا يم٤من ذا ؾمٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف 

ومٝمق ذوؾمٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ أيْم٤ًم سمٛم٘مت٣م اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ومال شمٙمقن ًمٚمٛمنموط قمٚمٞمف 

اعمنموط قمٚمٞمف ُمًٚمقب اًم٘مدرة ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ سمٛم٘مت٣م اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٤مًمٜمتٞمج٦م أن 

قمغم اًمٗمًخ، ومٚمق ومًخ يم٤من ومًخف سمدون طمؼ ومال يٜمٗمذ: ٕن ٟمٗمقذه ُمٕمٚمقل ًمٚمحؼ 

 وُمتٗمرع قمٚمٞمف، وعم٤م مل يٙمـ ًمف طمؼ اًمٗمًخ ـ سمٛم٘مت٣م ذط شمريمف ـ مل يٕم٘مؾ ٟمٗمقذ ومًخف.
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إن ىمٚم٧م: إن ومًخ اعمنموط قمٚمٞمف إذا يم٤من سم٤مـماًل: ٕٟمف ًمٞمس ُمـ طم٘مف ذًمؽ، ومٝمق 

، وإذا مل يٙمـ ىم٤مدرًا قمٚمٞمف ومال يتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٝمل: ًمٕمدم شمٕمّٚم٘مف سمٖمػم همػم ىم٤مدر قمغم اًمٗمًخ

 اعم٘مدور وقمدم شمقضّمٝمف إمم اًمٕم٤مضمز.

وم٤مجلقاب ٟم٘مْم٤ًم: سم٤مًمٌٞمع اًمرسمقي وسمٞمع اخلٛمر: وم٢مّنام ي٘مٕم٤من وم٤مؾمديـ ُمع آًمتزام 

 سمحرُمتٝمام ذقم٤ًم سمال إؿمٙم٤مل.

 وطماًل سمقضمٝملم:

اًمٕمرذم، وهق ُم٘مدور قمٚمٞمف،  ذم هذه اعم٘م٤مُم٤مت هق اًمٌٞمع إّول: أن ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل

 وم٤مًمٌٞمع اًمرسمقي احل٤مصؾ قمٜمد اًمٕمرف ُمٜمٝمل قمٜمف، واًمٗمًخ اًمٕمرذم ُمٜمٝمل قمٜمف.

ٟمٕمؿ، اًمٌٞمع واًمٗمًخ اًمقاىمٕمٞم٤من همػم ُم٘مدوريـ ًمٚمٛمٙمٚمػ، وًمٙمـ مل يتٕمٚمؼ هبام 

 اًمٜمٝمل.

اًمث٤مين: أن دا٤مب قمٜمف سم٤مجلقاب اعمذيمقر ذم ُم٤م ًمق ٟمذر أن ٓ يّمكم ذم احلامم: وم٢من 

ُمع أن اًمّمالة ًمق وىمٕم٧م ذم احلامم سمٕمد اًمٜمذر شمٙمقن وم٤مؾمدة،  اًمٜمذر صحٞمح ويٜمٕم٘مد

واجلقاب ذم ذًمؽ اعمقرد: أن ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف اًمٜمذر هل اًمّمالة اًمّمحٞمح٦م ًمق ٓ اًمٜمذر، 

ومٜم٘مقل هٜم٤م: إن ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف اًمنمط هق اًمٗمًخ اًمّمحٞمح ًمقٓ اًمنمط، ويمالمه٤م 

 .(1)شُم٘مدوران

: أن ُمدًمقل اًمالم إوم٤مدة ذم دقمقاه اجلٝم٦م إومم:»ويرد قمٚمٞمف ضمٝم٤مت ُمـ اًمٌح٨م: 

اًمًٚمٓمٜم٦م: إذ يرد قمٚمٞمٝم٤م أن إصؾ ذم ُمٕمٜمك اًمالم هق ُمٓمٚمؼ آظمتّم٤مص: وم٢من 

ّٓ أن  آظمتّم٤مص وإن يم٤من قمغم ٟمحقيـ: ُمٓمٚمؼ آظمتّم٤مص، وآظمتّم٤مص اعمٓمٚمؼ، إ

ُم٤م شمدل قمٚمٞمف اًمالم هق إّول يمام ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:            

    (5)  ،و )اجلٜم٦م ًمٚمٛم١مُمـ(، واعمٕمٜمك إّول ٓ رسمط ًمف سم٤محلؼ وٓ سم٤مًمًٚمٓمٜم٦م

                                                
 (.354-356/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .8ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن / (5)
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وإٟمام يًتٗم٤مد آظمتّم٤مص اعمٓمٚمؼ أو احل٘مٞم٦م أو اًمًٚمٓمٜم٦م ُمـ اًم٘مرائـ إظمرى أو ُمـ 

اإلـمالق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:          (1)،            

  (5)،  :وم٢من هذا آؾمتٕمامل طم٘مٞم٘مل شاجلؾ ًمٚمٗمرس»ويدل قمغم ُم٤م ٟمدقمٞمف ىمقهلؿ :

سمال إؿمٙم٤مل، وًمٞم٧ًم ًمٚمٗمرس ؾمٚمٓمٜم٦م وٓ ُمٚمٙمٞم٦م ىمٓمٕم٤ًم، وُمٕمٜمك اًمالم ذم هذا اعمقرد وذم 

 همػمه واطمد: إذ ًمٞم٧ًم ُمـ إًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م.

ًمٚمٛمٚمتزم وقمٚمٞمف ومٝمل ـ ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ ٓ شمدل قمغم أيمثر ُمـ اظمتّم٤مص اعمٚمتزم سمف 

ًمف، وم٠مطمد اعمتٕم٤مُمٚملم ـ وهق اعمنموط قمٚمٞمف ـ يٚمتزم ًممظمر سمام يٙمقن ذم ٟمٗمٕمف، وأظمر 

وهق اعمنموط ٕضمٚمف ـ ُمٚمتزم ًمف، واًمنمط يٗمٞمد آًمتزام، ومٛمـ أيـ اؾمتٗمٞمدت ـ

 اًمًٚمٓمٜم٦م؟

أٟمٜم٤م ًمق شمٜمزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م ُمٗم٤مد )ذـم٧م ًمؽ( آًمتزام سم٤مًمًٚمٓمٜم٦م، ومالسمد أن  اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ُمتٕمٚمر٘م٦م ًمالًمتزام ومٞمٙمقن اًمؽميمٞم٥م: اًمتزُم٧م اًمًٚمٓمٜم٦م ًمؽ، وهق شمريمٞم٥م  شمٙمقن اًمًٚمٓمٜم٦م

همػم صحٞمح ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أدسمٞم٦م، سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من ُمٕمٜم٤مه: اًمتزُم٧م ًمؽ أن أقمٛمؾ ُم٤م ذم 

 ٟمٗمٕمؽ.

أٟمٜم٤م ًمق همْمْمٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ومٛمٕمٜمك اًمنمط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م:

غم ٟمٗمًف اًمًٚمٓمٜم٦م ًمٚمٛمنموط ًمف، أصقًمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ـ طم٥ًم ىمقًمف ـ أن دإمؾ اًمِم٤مرط قم

 ّٓ اعم١مُمٜمقن »وهذه اًمًٚمٓمٜم٦م حتت٤مج إمم إُمْم٤مء، وٓ دًمٞمؾ ذم اعم٘م٤مم ـ طم٥ًم اًمٗمرض ـ إ

ّٓ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل وهق وضمقب اًمقوم٤مء شقمٜمد ذوـمٝمؿ ، وهق ٓ يٗمٞمد ـ قمغم ُمٌٜم٤مه ـ إ

سم٤مًمنموط، وضمٕمؾ اًمقضمقب ذم قمٝمدة اعمٙمٚمػ ٓ يدل قمغم اإلُمْم٤مء، وم٠ميـ دًمٞمؾ إُمْم٤مء 

 اًمًٚمٓمٜم٦م؟ هذه

ّٓ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ اٟمتزاع احلٙمؿ اًمقوٕمل ُمـ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل،  ًمٞمس قمٜمده إ

                                                
 .189ؾمقرة آل قمٛمران / (1)

 .119ؾمقرة آل قمٛمران / (5)
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ومالسمد ُمـ اًمٌح٨م ذم ُمٕم٤مين آٟمتزاع: وم٢مٟمف شم٤مرة يٓمٚمؼ قمغم إُمقر آٟمتزاقمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ 

اًمٗمقىمٞم٦م واًمتحتٞم٦م اعمٜمتزقمتلم ُمـ اًمً٘مػ واًمٗمرش، وم٢من يم٤من هذا هق ُمراده ومٝمذه إُمقر 

قمٝم٤م وٓ وضمقد آظمر هل٤م همػم وضمقد ُمٜمِم٠م اٟمتزاقمٝم٤م، ومٚمٞمس هٜم٤مك شمقضمد سمقضمقد ُمٜمِم٠م اٟمتزا

ٞم٦م، ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن احلٙمؿ اًمقوٕمل خيتٚمػ وضمقدًا قمـ احلٙمؿ ىمؾم٘مٗمٞم٦م وومق

اًمتٙمٚمٞمٗمل، وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن قمٞمٜمف، وم٢مذا يم٤من ُمراده ُمـ آٟمتزاع اعمٕمٜمك آصٓمالطمل 

ٟمتزاقمف، ويًتحٞمؾ أن ٓ ومٝمق سم٤مـمؾ ذم اعم٘م٤مم: ٕن وضمقد إُمر آٟمتزاقمل سمقضمقد ُمٜمِم٠م ا

ّٓ وضمقد ُمٜمِم٠م اٟمتزاقمف وهق احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل: ّٕنام  يٙمقن ًمٚمحٙمؿ اًمقوٕمل وضمقد إ

 وضمقدان ُمتٖم٤ميران ىمٓمٕم٤ًم.

وأُم٤م إذا يم٤من ُمراده ُمّمحح آٟمتزاع ـ يمام هق احل٤مل ذم إُمر سم٤معمريم٥م اعمّمحح 

ـ اًمتٙمٌػم ٟٓمتزاع اجلزئٞم٦م ُمـ أضمزائف، يم٤مُٕمر سم٤مًمّماله اعمّمحح ٟٓمتزاع اجلزئٞم٦م ُم

واًمريمقع واًمًجقد وهمػمه٤م، وإُمر سم٤مًمّمالة اعم٘مٞمدة سمقضمقد اًمٓمٝم٤مرة اعمّمحح ٟٓمتزاع 

اًمنمـمٞم٦م ُمٜمف، أو اعم٘مٞمدة سمٕمدم اًمْمحؽ اعمّمحح ٟٓمتزاع اعم٤مٟمٕمٞم٦م ُمٜمف ـ ومٗمٞمف أن 

اعمّمححٞم٦م ًمالٟمتزاع ُمٜمقـم٦م سم٤معمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اًمٕمرومٞم٦م سملم إُمريـ يمام ذم اعمقارد 

زُم٦م سملم آًمتزام سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمنموط ًمف وؾمٚمٓمٜمتف قمٚمٞمف، ويمذا سملم اعمذيمقرة، وٓ ُمال

وضمقب اًمٕمٛمؾ سمام اًمتزم سمف وؾمٚمٓمٜم٦م اعمنموط ًمف قمغم اًمٕمٛمؾ ٓ قم٘ماًل وٓ قمروم٤ًم، ومٚمق اًمتزم 

ًمزيد سمٌٞمع داره سمف ووضم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ؾمٚمٓمٜم٦م ًمزيد قمغم اًمٌٞمع ٓ قم٘ماًل وٓ 

 قمروم٤ًم... .

ذم ضمقاسمٞمف ـ قمـ إؿمٙم٤مل أن اًمٗمًخ إذا يم٤من ي٘مع سم٤مـماًل ومٝمق همػم  اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م:

 ُم٘مدور ًمف ومال يتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٝمل.

أُم٤م ضمقاسمف إّول قمٜمف ـ وهق أن ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل هق اًمٗمًخ اًمٕمرذم ٓ اًمقاىمٕمل ـ ومٗمٞمف 

 ضمٝمت٤من ُمـ اًمٌح٨م:

إومم: ذم طمؾ اإلؿمٙم٤مل قمـ ُمثؾ هذه اعمقارد اًمٙمثػمة ذم اًمنمع اعمحٙمقم قمٚمٞمٝم٤م 
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رُم٦م واًمٗم٤ًمد ُمٕم٤ًم يم٤مًمٌٞمع اًمرسمقي، وسمٞمع اخلٛمر، وسمٞمع آٓت اًمٚمٝمق، واإلضم٤مرة قمغم سم٤محل

إقمامل اعمحرُم٦م يم٤مإلضم٤مرة قمغم اًمٖمٜم٤مء وُمٓمٚمؼ اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم احلرُم٦م 

اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦م: وم٢من يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م طمرام ذقم٤ًم وسم٤مـمؾ ووٕم٤ًم، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ 

رُم٦م شم٘متيض قمدم اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م واًمٗم٤ًمد ي٘متيض اجلٛمع سملم احلرُم٦م واًمٌٓمالن ُمع أن احل

 ُم٘مدوريتٝم٤م؟! وسمح٨م هذه اجلٝم٦م ذم حمٚمٝم٤م وًمٞم٧ًم حمؾ سمحثٜم٤م ومٕماًل.

اًمث٤مٟمٞم٦م ـ وهل حمؾ اًمٌح٨م ومٕماًل ـ : اًمٌح٨م قمـ ُم٘مدوري٦م اًمٗمًخ ًمتٕمٚمؼ اًمٜمٞمف سمف 

ُمع أٟمف وم٤مؾمد، ويم٤من ضمقاسمف قمٜمف سم٠من ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل هق اًمٗمًخ اًمٕمرذم سمدون ىمٞمد اًمٕمرومٞم٦م، 

 ن ُم٤م يم٤من سمٜمٔمر اًمٕمرف ومًخ٤ًم ومٝمق طمرام.أي أ

ومٜم٘مقل: إن اًمٗمًخ سمٜمٔمر اًمٕمرف ٓ خيٚمق أُمره ـ سمح٥ًم اًمقاىمع ـ ُمـ طم٤مًملم: إُم٤م 

أن يتحد ُمع اًمٗمًخ اًمنمقمل أو يٖم٤ميره، وٓ صم٤مًم٨م ذم اًمٌلم، وم٢من يم٤من إّول قم٤مد 

اإلؿمٙم٤مل: ٕن اًمٗمًخ اًمنمقمل همػم ُم٘مدور: ًمٚمحٙمؿ سمٗم٤ًمد ُم٤م ي٘مع، ومٙمٞمػ يتٕمٚمؼ سمف 

 اًمٜمٝمل؟

وإن يم٤من اًمث٤مين وم٤مًمٗمًخ سمٜمٔمر اًمٕمرف همػم اًمٗمًخ اًمنمقمل ومالزُمف احلٙمؿ سمّمح٦م 

اًمٗمًخ ذقم٤ًم: ٕن اًمٗمرض أن ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف اًمٜمٝمل هق اًمٗمًخ اًمٕمرذم، وهق همػم اًمٗمًخ 

اًمنمقمل طم٥ًم اًمٗمرض، وطمٞمٜمئذ وم٤معم٘متيض ًمتح٘مؼ اًمٗمًخ اًمنمقمل ُمقضمقد واعم٤مٟمع ُمٜمف 

 ُمٗم٘مقد.

إلؿمٙم٤مل قمغم شم٘مدير أو ي١مّدي إمم ظمالف إُم٤م أن يرضمع إمم آًمتزام سم٤م ومجقاسمف

 ُمراده قمغم شم٘مدير آظمر: ٕٟمف يرى سمٓمالن اًمٗمًخ ودًمٞمٚمف قمغم قمٙمس ُمٓمٚمقسمف.

وأُم٤م ضمقاسمف اًمث٤مين قمٜمف وىمٞم٤مؾمف قمغم اًمٜمذر وم٢من ُمتٕمٚم٘مف صحٞمح ًمقٓ اًمٜمذر ومٙمذًمؽ 

ُم٤م ٟمحـ ومٞمف صحٞمح ًمقٓ اًمنمط، ومٜم٘مقل: سم٠من أصؾ اإلؿمٙم٤مل ٟم٤مؿمئ ُمـ أظمذ اًم٘مدرة ذم 

ٚمٞمػ: إذ شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مضمز إُم٤م ممتٜمع أو ىمٌٞمح يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف، ومٙمؾ شمٙمٚمٞمػ ُمتٕمّٚمؼ اًمتٙم

ُمنموط سم٤مًم٘مدرة، ويِمؽمط أن شمٙمقن طم٤مصٚم٦م سمٕمده ٓ ىمٌٚمف، وه اؿمؽماـمٝم٤م ذم اًمتٙمٚمٞمػ 
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أٟمف يٚمزم اُمتث٤مًمف، وٓ يٛمٙمـ سمدوّن٤م، ومتٕمتؼم ذم إواُمر اًم٘مدرة سمٚمح٤مظ آٟمٌٕم٤مث قمـ 

ر قمـ اًمٜمٝمل، وم٢مذن شمٕمتؼم ذم سم٤مب اًمٜمٝمل آٟمزضم٤مإُمر، وذم اًمٜمقاهل اًم٘مدرة سمٚمح٤مظ 

اًم٘مدرة سمٕمده، وأُم٤م اًمٜمٝمل ُمع اًم٘مدرة ىمٌٚمف واًمٕمجز قمٜمده وم٤ٌمـمؾ: ٕٟمف يٚمزم اُمتث٤مًمف وهق 

يتقىمػ قمغم اًم٘مدرة قمٚمٞمف، وسمام أن ذط اًم٘مدرة ذم إواُمر واًمٜمقاهل سمٚمح٤مظ اُمتث٤مهلام ومال 

ورًا ُمع اًمٜمٝمل، ومٞمٌ٘مك يٕم٘مؾ أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ُم٘مدورًا ًمقٓ اًمٜمٝمل، سمؾ ٓسمد أن يٙمقن ُم٘مد

اإلؿمٙم٤مل قمغم طم٤مًمف، ويمقن اًمٗمًخ ًمقٓ اًمٜمٝمل ُم٘مدورًا ٓ أصمر ًمف، ومالسمد أن يٙمقن 

ُم٘مدورًا ُمع شمٕمٚمؼ اًمٜمٝمل سمف طمتّك ي٘مٌؾ آٟمزضم٤مر قمٜمف، وٓزم اًم٘مدرة قمٚمٞمف طمٞمٜمئذ صحتف 

 .(1)شٓ سمٓمالٟمف

 اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اإليرواين قمغم سمٓمالن اًمٗمًخ

ّٓ : »ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اإليرواين  أن ي٘م٤مل: إّن ُمٗم٤مد دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ًمٞمس هق اخلٞم٤مر إ

ق واعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤ماسمتداًء، وإّٟمام ُمٗم٤مده اًمؽمظمٞمص اًمتٙمٚمٞمٗمل ذم اًمٗمًخ، وُمـ ذًمؽ يًتٗم٤مد، 

شمٜمحّؾ سمٗمًخ ُمـ رظّمص ًمف ذم اًمٗمًخ، وم٢مذا دّل دًمٞمؾ اًمنمط قمغم طمرُم٦م اًمٗمًخ اىمت٣ٰم 

ؽ سمف إلصم٤ٌمت ا ًّ خلٞم٤مر: ّٕن احلّؼ أّن ختّمٞمص دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ٓ حم٤مًم٦م ومٚمؿ يٌؼ ُم٤م يتٛم

اعمدًمقل آًمتزاُمل يّتٌع اعمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل ذم احلجّٞم٦م يمام يتٌٕمٝم٤م ذم اًمقضمقد، ومػمضمع إمم 

 .(5)شقمٛمقُم٤مت اًمٚمزوم واؾمتّمح٤مب قمدم اٟمحالل اعمٕم٤مُمٚم٦م

أّن اعمجٕمقل ذم سم٤مب اخلٞم٤مر سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل وهق ضمقاز اًمٗمًخ » شمقوٞمحف:

اًمقوٕمل وهق ضمقاز اًمٕم٘مد وُميض اًمٗمًخ. وم٤محلٙمؿ  ٗم٤ًم يدل سم٤معمالزُم٦م قمغم احلٙمؿٞمشمٙمٚم

اًمقوٕمل واحلؼ اعمجٕمقل ذم سم٤مب اخلٞم٤مر ُمدًمقل اًمتزاُمل ًمٚمحٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل اًمؽمظمٞميص 

اًمراضمع إمم اًمؽمظمٞمص ذم طمّؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م وقمدم آًمتزام سمٛمْمٛمقّن٤م، ٟمٔمػم طمّؾ اًمٌٞمع قمغم 

                                                
 (.559-334/)1سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/51طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)



 571 عمجٚمس / اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مرُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر ا

سم٤معمالزُم٦م. وقمٚمٞمف، وم٢مذا اًم٘مقل سمٙمقن ُم١مداه احلٚمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اعمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م احلٚمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م 

ذط قمدم اًمٗمًخ ومٛم٘مت٣م قمٛمقم اًمنموط طمرُم٦م اًمٗمًخ شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، ومٞمخّمص اعمدًمقل 

٤ًٌّم ـ، وُمع ؾم٘مقـمف ذم ُمدًمقًمف اعمٓم٤مسم٘مل ٓ يٙمقن طمج٦م ذم ُمدًمقًمف  اعمٓم٤مسم٘مل ًمدًمٞمؾ اخلٞم٤مر ـ ًم

غم آًمتزاُمل ًمتٌٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م ذم احلجٞم٦م. ومال دًمٞمؾ طمٞمٜمئٍذ قم

 .(1)شٟمٗمقذ اًمٗمًخ

ومٌٕمد اطمتامل اٟمحالل » واين ٟمٗمًف قمغم هذا آؾمتدٓل وىم٤مل:راقمؽمض اعمحّ٘مؼ اإلي

ؽ سم٢مـمالق ُم٤م دّل قمغم قمدم طمّؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م وذًمؽ: ّٕن  ًّ اعمٕم٤مُمٚم٦م أّٟمٰك يٌ٘مك اًمًٌٞمؾ ًمٚمتٛم

ؽ سم٤مؾمتّمح٤مهب٤م إلطمراز اعمقوقع. ًّ  سم٘م٤مء اعمٕم٤مُمٚم٦م همػم حمرز واًمتٛم

ؽ سم٤مإلـمالق  ًّ سم٤مـمؾ سمٕمد اًمدًمٞمؾ اإلضمتٝم٤مدي اعمث٧ٌم ًمٚمخٞم٤مر، يمام أّٟمف إْن صمّؿ اًمتٛم

ؽ سم٤مإلؾمتّمح٤مب حظمّّمّمٜم٤م ذاك اًمدًمٞمؾ آضمتٝم٤مدي سم٤مًمت٘مري٥م اعمت٘مّدم مل ٟم ًّ ت٩ّم إمم اًمتٛم

ؽ سمدًمٞمؾ  ًّ  ش.اعم١مُمٜمقن»ُم٘مّدُم٦م ًمٚمتٛم

قمٛمقُم٤مت اًمٚمزوم  لصمّؿ اؾمتٙمِم٤مف اًمٚمزوم وقمدم اٟمحالل اعمٕم٤مُمٚم٦م سمذًمؽ سمؾ شمٙمٗم

 .(5)شإصم٤ٌمت ُمّدقمكوٟمٗمس هذا آؾمتّمح٤مب ذم 

ٟمٗمقذ اًمٗمًخ وقمدم ؾم٘مقط طمّؼ ظمٞم٤مر ُمنموط قمٚمٞمف سمنمط قمدم  اًم٘مقل اًمث٤مين:

ًمٕمٛمقم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، وآًمتزام سمؽمك  ،وحيتٛمؾ اًمٜمٗمقذ»اًمٗمًخ ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

اًمٗمًخ ٓ يقضم٥م وم٤ًمد اًمٗمًخ قمغم ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ: ُمـ أّن سمٞمع ُمٜمذور اًمتّمّدق طِمٜم٨ٌم 

                                                
 .1/143اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .3/51طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 ُمـ هذا اعمجٚمد. 547ُمّر أّوًمف ذم صٗمح٦م  (3)
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 (1)ًمٚمٙمّٗم٤مرة، ٓ وم٤مؾمٌد. ُمقضم٥ٌم 

وطمٞمٜمئٍذ ومال وم٤مئدة ذم هذا همػم اإلصمؿ قمغم خم٤مًمٗمتف، إذ ُم٤م يؽمشّم٥م قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمنمط 

ذم همػم هذا اعم٘م٤مم ـ ُمـ شمًّٚمط اعمنموط ًمف قمغم اًمٗمًخ ًمق ظمقًمػ اًمنمط ـ همػم ُمؽمشّم٥م 

 .(5)شهٜم٤م

، ّٕن شاًمٌٞمّٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»اًمتٛمس سم٢مـمالق »ل هق وضمف هذا آطمتام شمقوٞمحف:

ُمٗمروض اًمٙمالم سم٘م٤مؤه سمٕمد اًمٕم٘مد وقمدم آًمتزام سمً٘مقـمف، وإّٟمام اًمتزم يمّؾ ُمٜمٝمام سمٕمدم 

إقمامًمف، وُمع سم٘م٤مء احلّؼ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إظمذ سمف واًم٘مقل سمّمّح٦م اًمٗمًخ وشم٠مصمػمه ذم طمّؾ 

 اًمٌٞمع.

وم٢من ىمٚم٧م: آًمتزام سمؽمك اًمٗمًخ ؾم٤مًم٥م ًمٚمًٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف، يمام شم٘مّدم آٟمٗم٤ًم ذم اًمتٜمٔمػم 

 سمٜمذر اًمتّمّدق.

اعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م، وًمذا ىم٤مل سمٕمٌض ـ ذم ُم٠ًمًم٦م ختّٚمػ اعمنموط قمٚمٞمف قمـ  ىمٚم٧م:

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط ـ سمثٌقت طمّؼ اًمٗمًخ ًمٚمٛمنموط ًمف، وقمدم ضمقاز إضم٤ٌمر َُمـ قمٚمٞمف 

اًمنمط. ويمذا ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمذر، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ سمّمّح٦م سمٞمع ُمٜمذور اًمتّمّدق، وإّٟمام قمٚمٞمف 

سم٘مقًمف:  ىمدس همه٤مد اًمث٤مين يمٗم٤مرة طمٜم٨م اًمٜمذر، يمام ٟمًٌف ص٤مطم٥م اعم٘م٤مسمس إمم اًمِمٝمٞم

 .(3)شوواومؼ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين قمغم اًمتحريؿ... اًمخ»

 [ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم ومروع ٟمذر اًمتدسمػم، وأّٟمف هؾ يٗمّرق سملم ىمقل اعمقمٰم:ىم٤مل]و

، صمّؿ شهلل قمكّم أن ُأدسّمر قمٌدي»وٟمحقه، وسملم ىمقًمف: ش هلل قمكّم قمتُؼ قمٌدي سمٕمد ووم٤ميت

ًمٜمذر قمـ اعمٚمؽ، ومٞمجقز ًمف اؾمتخداُمف ووـم١مه إن وقمغم اًمت٘مديريـ: ٓ خيرج سم٤م»ىم٤مل: 

                                                
ذم ُم٠ًمًمتل ُمٜمذور اًمتدسمػم  قمـ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين 194ه اعمحّ٘مؼ اًمتًؽمي ذم اعم٘م٤مسمس /طمٙم٤م (1)

 .335و  6/331وُمٜمذور احلّري٦م، راضمع: اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 

 .5/56اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .194ُم٘م٤مسمس إٟمقار / (3)



 573 عمجٚمس / اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مرُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر ا

يم٤مٟم٧م ضم٤مري٦ًم. ٟمٕمؿ، ٓ داقز ٟم٘مُٚمف قمـ ُمٚمٙمف، ومٚمق ومَٕمَؾ صّح وًمزُمتف اًمٙمّٗم٤مره ُمع 

 .(1)شاًمٕمٚمؿ...

ضمّقز اًمتٍّمف ذم ُمٜمذور اًمتدسمػم، وطَمَٙمؿ سمٌ٘م٤مئف قمغم اعمٚمؽ،  وم٤مًمِمٝمٞمد اًمث٤مين

ٚمٞمُٙمـ ومًخ أطمد اعمت٤ٌميٕملم ٟم٤مومذًا وإن يم٤من ٟم٘مُٚمف قمـ ُمٚمٙمف طمٜمث٤ًم ًمٚمٜمذر وُمقضم٤ًٌم ًمٚمٙمّٗم٤مرة. ومَ 

 ش.اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»وُمقضم٤ًٌم حلّؾ اًمٌٞمع وإن يم٤من آصماًم سمٛمخ٤مًمٗمتف خلٓم٤مب 

ٞم٤مر ]اًمٗمًخ[، ٓ يؽمشّم٥م أصمٌر ووٕمل قمغم اًمتزاُمف سمٕمدم اًمٗمًخ، ًمٗمرض توطملم اظم

ٟمٗمقذ ومًخف، وإّٟمام يؽمشّم٥م قمٚمٞمف اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ ضمٝم٦م قمّمٞم٤مٟمف خلٓم٤مب وضمقب 

 .(5)شطاًمقوم٤مء سم٤مًمنم

 اًمٕم٘مد سم٘م٤مء قمدم ضورة ُمقوققمف، سم٤مٟمتٗم٤مء يٜمتٗمل ًمف ًمٚمٛمنموط اخلٞم٤مر صمٌقت وأُّم٤م

 اخلٞم٤مر. ًمف اعمنموط ٓؾمتح٘م٤مق ُمٕمٜمك ومال اًمٕم٘مد واٟمحالل قمٚمٞمف اعمنموط سمٗمًخ

 اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: ذط اؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر

 شمٕمّرض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم هذه اًمّمقرة قمـ ضمٝم٤مت صمالث:

وُم٘مت٣م فم٤مهره وضمقب آؾم٘م٤مط سمٕمد »سم٘مقًمف: ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف  اجلٝم٦م إومم:»

ويريد سمف أن فم٤مهر آؿمؽماط اعمزسمقر هق إرادة حت٘مؼ آؾم٘م٤مط سمٕمد اًمٕم٘مد  (3)شاًمٕم٘مد

ُم٤ٌمذة، ٕن أصؾ آؾم٘م٤مط ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٗمقري٦م مم٤م ي٘متْمٞمف سيح اًمنمط 

 .(4)شوٟمّمف ٓ فم٤مهره

ٕم٘مد ومٝمؾ ي١مصمر اًمٗمًخ ذم ُم٤م ذيمره ُمـ أّٟمف ًمق أظمّؾ سم٤مًمنمط وومًخ اًم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

اٟمحالل اًمٕم٘مد أم ٓ؟ وذيمر أّٟمف يت٠ميت ومٞمف اًمقضمٝم٤من اعمت٘مدُم٤من ذم ذط قمدم اًمٗمًخ أي: 

                                                
 (.331-335/)6اًمروو٦م اًمٌٝمّٞم٦م  (1)

 ُمع اصالطم٤مت. 471و  9/471هدى اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .5/57اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .1/145( اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات 4)
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 .(1)شوإىمقٰى قمدم اًمت٠مصمػم»آطمتامٓن اًم٤ًمسم٘م٤من ُمـ اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد وًمٙمٜمّف ىم٤مل: 

قمدم اًمٗمًخ صمّؿ ىمد ُمّر ُمٜم٤ّم وضمٝم٤م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم سمٓمالن اًمٗمًخ ُمع اؿمؽماط 

 هٜم٤م سم٤مًمت٘مرير اًمت٤مزم.ومه٤م ي٠ميت 

ُم٤م شم٘مدم ُمـ أّن آؿمؽماط يقضم٥م صمٌقت طمؼ ًمٚمٛمنموط ًمف ذم » اًمقضمف إّول:

اًمنمط سمحٞم٨م يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اًمتٍمف ذم ُمقوقع احلؼ. وٓ خيٗمك أٟمف ىمد يِمٙمؾ 

ضمري٤من هذا اًمقضمف ذم إصم٤ٌمت قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ذم صقرة اؿمؽماط آؾم٘م٤مط، وذًمؽ ٕن 

ٞم٤مر هق آؾم٘م٤مط، وم٤مًمٗمًخ ًمٞمس شمٍموم٤ًم ذم ُمتٕمّٚمؼ احلؼ ُمتٕمّٚمؼ احلؼ ذم ذط إؾم٘م٤مط اخل

سمخالف اًمٗمًخ ذم ُمقرد ذط قمدم اًمٗمًخ وم٢مٟمف شمٍمف ذم ُمتٕمّٚمؼ احلؼ وُم٤مٟمع ُمـ 

 اؾمتٞمٗم٤مئف.

وًمٙمـ اًمّمحٞمح ظمالومف، وم٢من احلؼ اًمث٤مسم٧م ذم صقرة ذط آؾم٘م٤مط يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم 

ذم اًمٕم٘مد، وم٤مًمٕم٘مد ُمـ شم٠مصمػم اًمٗمًخ أيْم٤ًم وذًمؽ ٕن آؾم٘م٤مط ُمْم٤مف إمم اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م 

هٝمٜم٤م ُمتٕمّٚمؼ عمتٕمٚمؼ احلؼ وًمٞمس سمٛمتٕمٚمؼ ًمٚمحؼ ُم٤ٌمذة. وًمٙمـ اًمتٍمف ومٞمف إذا يم٤من 

يًتٚمزم شم٘مقي٧م احلؼ اعمتٕمٚمؼ سمف وًمق يم٤من شمٕمٚم٘مف سم٤مًمتٌع يم٤من ممٜمققم٤ًم إذ اعمالك ذم اعمٜمع قمـ 

اًمتٍمف ًمٞمس يمقٟمف ُمتٕمٚم٘م٤ًم ًمٚمحؼ ُم٤ٌمذة سمؾ يمقٟمف ُمقضم٤ًٌم ًمتٗمقي٧م اؾمتٞمٗم٤مء احلؼ قمغم 

 يٛمٙمـ اجلٛمع سملم صمٌقت احلؼ وضمقاز اًمتٍمف، ومٞمٙمقن صمٌقت احلؼ مم٤م ذم ذيف، ومال

آؾم٘م٤مط ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اًمٗمًخ ٕٟمف يًتٚمزم طمّؾ اًمٕم٘مد اًمذي هق ُمتٕمّٚمؼ احلؼ أيْم٤ًم سم٤مًمتٌع 

سم٘م٤مئف حم٤مومٔم٦م قمغم اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف وًمق يم٤من صم٤مسمت٤ًم ذم همػمه ٢مسمٛمٕمٜمك أن ًمذي احلؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم

 ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ذي احلؼ طم٘مف ومٞمٙمقن سم٤مـماًل. ُم٤ٌمذة. وم٤مًمٗمًخ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف يٙمقن

 .(5)شإذن، ومٝمذا اًمقضمف أظمر يت٠ميت ذم ذط آؾم٘م٤مط
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ُم٤م شم٘مدم ُمـ أّن ُم٘مت٣م إـمالق دًمٞمؾ اًمنمط هق صمٌقت طمٙمؿ » اًمقضمف اًمث٤مين:

ط سمٕمد اًمٗمًخ أّوًٓ، اًمدال سم٤مًٓمتزام قمغم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ إّول. وهذا ضم٤مر ومٞمام اًمنم

أيْم٤ًم إن ُم٘مت٣م إـمالق دًمٞمؾ اًمنمط صمٌقت طمٙمؿ اًمنمط هٝمٜم٤م ومٞمف، إذ ي٘م٤مل  ٟمحـ

وإؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر سمٕمد اًمٗمًخ إّول وم٢مٟمف يدل سم٤مًٓمتزام قمغم قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ إّول، إذ 

 .(1)شًمق يم٤من ٟم٤مومذًا ٓ ُمقوقع ًمٚمنمط يمل يث٧ٌم ًمف طمٙمٛمف ُمـ شمٙمٚمٞمػ أو ووع

 .(5)وهٙمذا داري اؾمتدٓل صح٦م اًمٗمًخ هٜم٤م يمام ُمرّ 

اًمتل ىمد ُأوردت قمغم  ًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م آؿمٙم٤مٓتاصمّؿ ومٚمٞمٕمٚمؿ ٓ دمري ذم 

اًمّمقرشملم اًم٤ًمسم٘متلم ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م عم٘مت٣ٰم اًمٕم٘مد واؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م وشمٕم٤مرض دًمٞمكم 

اًمنمط واخلٞم٤مر، وهمػمه٤م ُمـ آؿمٙم٤مٓت اًمتل ُمّر سمٕمْمٝم٤م وًمذا يّمح هذه اًمّمقرة 

 إظمػمة سمال إؿمٙم٤مل.

اخلٞم٤مر سمٕمد اًمٕم٘مد ُم٤ٌمذة، ومٝمؾ ًمٚمٛمنموط ًمف  اعمِمؽمط ً٘مطيًمق مل » اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م:

 اًمٗمًخ وًمق مل يٗمًخ اعمِمؽمط أو ٓ؟ وضمٝم٤من:

ًمٚمٛمنموط ًمف، ومٝمق قمدم طمّمقل اًمنمط، ومٚمف ظمٞم٤مر ختٚمػ  أُم٤م وضمف ضمقاز اًمٗمًخ

 اًمنمط اعمحّ٘مؼ صمٌقشمف ذم حمٚمف.

وهق: أن اعم٘مّمقد سم٘م٤مء  (3)وم٘مد ذيمره اًمِمٞمخ وأُم٤م وضمف قمدم ضمقاز اًمٗمًخ،

ّٓ سم٤مًمٗمًخ.٘مد ٕماًم  وقمدم اٟمحالًمف وهق طم٤مصؾ وٓ حيّمؾ اًمتخٚمػ قمٜمف إ

أن اًمٖمرض اًمٕم٘مالئل ُمـ هذا  أىمقل: إن أراد ُمـ يمقن اعم٘مّمقد سم٘م٤مء اًمٕم٘مد

اًمنمط هق ذًمؽ سمحٞم٨م يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مرائـ اعمٙمتٜمٗم٦م سم٤مًمٙمالم اعمقضم٦ٌم ًمٍمف فمٝمقر 

احل٘مٞم٘م٦م إمم  آؾم٘م٤مط ذم ُمقوققمٞمتف وإٟمام اعمدار هق إسم٘م٤مء اًمٕم٘مد ومػمضمح اًمنمط ذم
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 إذ ٓ همرض ومٞمف. فاؿمؽماط اسم٘م٤مء اًمٕم٘مد ٓ إمم آؾم٘م٤مط سمٕمٜمقاٟم

ـ ظمّمقص٤ًم سمٛمالطمٔم٦م سمٕمض اعمقارد اًمتل شمٚمٖمك ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م  ومٝمق ًمق شمؿ

اًمٕمٜمقان اعم٠مظمقذ ذم ُمقوقع احلٙمؿ، يمٛمقارد آوىم٤مف قمٜمد شمٕمذر اًمقضمف اًمذي أوىمٗم٧م 

فمٝمقر اًمقىمػ قمغم اًمقضمف  ٰى قمٚمٞمف، وم٢مٟمف يراقمك ذم ُمٍمومٝم٤م إىمرب وم٤مٕىمرب ًمف سمدقمق

اخل٤مص ذم شمٕمدد اعمٓمٚمقب وم٢مذا إٟمتٗم٧م اخلّمقصٞم٦م وضم٥م اًمٍمف قمغم اجلٝم٦م اجل٤مُمٕم٦م ـ 

يم٤من ُمٜم٤مومٞم٤ًم عم٤م ذيمره ذم صدر يمالُمف ُمـ فمٝمقر اًمنمط ذم وضمقب آؾم٘م٤مط ومقرًا، إذ 

اًمتخٚمػ إٟمام حيّمؾ سم٤مًمٗمًخ، ومال حمّمؾ ًمدقمقى فمٝمقر اًمنمط ذم وضمقب آؾم٘م٤مط 

 ؾم٘م٤مط.ومقرًا، ًمٕمدم ُمقوققمٞم٦م آ

ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مرائـ اعمتّمٚم٦م، ومال وضمف ًمٙمقن اعمدار قمٚمٞمف، سمٕمد أن  وإن مل يٙمـ ذًمؽ

 يم٤من اًمنمط همػمه، إذ يّمدق اًمتخٚمػ وًمق يم٤من اعم٘مّمقد إصكم طم٤مصاًل.

ّٓ أن ي٘م٤مل: إّٟم٤م ٟمخت٤مر اًمِمؼ اًمث٤مين وًمٞمس جمرد اًمتخٚمػ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمخٞم٤مر، إذ ؾمٞم٠ميت  إ

وًمٕمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يت٘مٞمد سمتخٚمػ اًمٖمرض إصكم  أن وضمقه اخلٞم٤مر قمٜمد ختٚمػ اًمنمط ُمتٕمددة

ٓ جمرد ختٚمػ اًمنمط ًمٕمدم أظمذه ذم ُمقوقع دًمٞمؾ ًمٗمٔمل، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن 

اًمِمٞمخ ممـ ٓ يرى أن جمرد ختٚمػ اًمنمط مم٤م يقضم٥م اخلٞم٤مر سمؾ اعمقضم٥م ًمٚمخٞم٤مر هق 

 ىمَم ُمـ اًمنمط وم٢مذا مل يتخٚمػ ومال ظمٞم٤مر، ومتدسمر.ختٚمػ اًمٖمرض إ

إومم قمدم اخلٞم٤مر سمٜم٤مء قمغم قمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ ًمٕمدم ختٚمػ أن (1)أوم٤مد صمّؿ إٟمف

اًمنمط، إذ ٓ أصمر ًمالؾم٘م٤مط وقمدُمف طمٞمٜمئٍذ سمٕمد إن مل يٙمـ اًمٗمًخ ُمقصمرًا، سمؾ ٓ ُمقوقع 

 ًمالؾم٘م٤مط ًمٕمدم اخلٞم٤مر.

وأُم٤م قمغم اًم٘مقل سمت٠مصمػمه، وم٤مٕومم صمٌقت اخلٞم٤مر، إذ ىمد يٙمقن اًمٖمرض ُمـ ذط 

ت ؾمٚمٓمٜم٦م اعمنموط قمٚمٞمف قمغم اًمٕم٘مد ّٕن٤م قمغم آؾم٘م٤مط هق قمدم شمزًمزل اًمٕم٘مد وقمدم صمٌق
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ظمالف ُمّمٚمح٦م اعمنموط ًمف، يمام أٟمف ىمد يٛمقت اعمنموط قمٚمٞمف ومٞمٜمت٘مؾ اخلٞم٤مر إمم وارصمف 

 ومٞمٗمًخ وارصمف.

ومٕمغم هذا يتح٘مؼ اًمتخٚمػ اعمقضم٥م ًمٚمخٞم٤مر سمخالومف قمغم إّول، إذ ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م 

 ًمٚمٛمِمؽمط قمغم اًمٗمًخ.

ُمع اًم٘مقل سمٕمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ،  سم٠من اًمتخٚمػ ص٤مدق طمّتك هذا، وىمد أورد قمٚمٞمف:

ٕن قمدم ٟمٗمقذ اًمٗمًخ ٓ يٜم٤مذم سم٘م٤مء طمؼ اخلٞم٤مر سمؾ هق صم٤مسم٧م، وًمٙمٜمف ُمزاطمؿ سمحؼ آظمر 

ؼ ٟمٔمػم اعمٚمؽ اعمٛمٜمقع ُمـ اًمتٍمف ف ومٞمف، وهق ٓ يٜم٤مذم صمٌقت أصؾ احليٛمٜمع ُمـ اًمتٍم

 ومٞمف ًمًٗمف أو طمجر.

اًمٗمًخ وٓ  أن اًمنمط اعمذيمقر إٟمام يٛمٜمع ُمـ إقمامل طم٘م٤م خلٞم٤مر ذم وسمتٕمٌػم آظمر:

يٜم٤مذم أصؾ صمٌقشمف. وقمٚمٞمف، ومٚمٕمؾ اًمٖمرض ُمـ اؿمؽماط آؾم٘م٤مط إًمٖم٤مء طمؼ اخلٞم٤مر وقمدم 

شمزًمزل اًمٕم٘مد، وُمع سم٘م٤مئف يتخٚمػ اًمنمط وٓ يتحّ٘مؼ اًمٖمرض وًمق مل يٙمـ إقمامل طمؼ 

اخلٞم٤مر، ظمّمقص٤ًم سمٛمالطمٔم٦م أن اعمِمؽمط ىمد يٛمقت ومٞمٜمت٘مؾ اخلٞم٤مر إمم وارصمف ومٞمٗمًخ ويٜمٗمذ 

 وف.ومًخف وهق أُمر خي٤مًمػ همر

ىمد يٙمقن همرض اعمنموط ًمف ذم إًمٖم٤مء طمؼ اخلٞم٤مر وقمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ  وسم٤مجلٛمٚم٦م،

 ٓ حي٘م٘مف، ومٞمّمدق ختٚمػ اًمنمط سمٛمجرد قمدم آؾم٘م٤مط.

أن اًمقارث وإن يم٤من يرث طمؼ اخلٞم٤مر ُمـ اعمِمؽمط ًمٙمـ ومًخف قمديؿ  ودقمقى:

 إصمر يمٗمًخ ُمقرصمف ٕٟمف ُمزاطمؿ سم٤محلؼ أيْم٤ًم.

وىمد  هق ٟمٗمس اًمنمط اًمث٤مسم٧م قمغم اعمِمؽمطسم٠من ُمتٕمّٚمؼ طمؼ اعمنموط ًمف  شمٜمدومع:

اٟمتٗمك سمٛمقشمف وٓ صمٌقت ًمٚمنمط قمغم اًمقارث. ومل يٙمـ آؿمؽماط قمغم اعمقرث ُمًتٚمزُم٤ًم 

ًمثٌقت طمؼ ذم ٟمٗمس اخلٞم٤مر اعمقروث أو اًمٕم٘مد يمل يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ٟمٗمقذ ومًخ اًمقارث 
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 .(1)شاًمث٤مسم٧معمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمحؼ 

 اعمجٚمس واحلٛمد هلل.هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم صقر اؿمؽماط ؾم٘مقط ظمٞم٤مر 

 سم٘مل اًمٙمالم ذم طمٙمؿ اًمنمط همػم اعمذيمقر ذم ُمتـ اًمٕم٘مد

 وي٘مع اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مت صمالث:

ذم حت٘مٞمؼ أصؾ اعمٓمٚم٥م ومٜم٘مقل: إن اًمنمط إذا ذيمر ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم  اجلٝم٦م إومٰم:»

 اًمٕم٘مد يم٤مًٓمتزام سمٕمدم اخلٞم٤مر قمٜمد حت٘مؼ اًمٕم٘مد، وم٘مد ىمٞمؾ إٟمف مم٤م ٓ دا٥م اًمقوم٤مء سمف ٕٟمف... .

قمد سم٤مًمتزام يٕمٜمل سمتح٘مؼ اًمققمد سم٠مٟمف يٚمتزم سمٕمدم اخلٞم٤مر إذا وىمع اًمٕم٘مد، إُم٤م و

 واًمققمد ًمٞمس سمقاضم٥م اًمقوم٤مء.

وإُم٤م اًمتزام اسمتدائل شمؼمقمل ٓ دا٥م اًمقوم٤مء سمف إمج٤مقم٤ًم ٟٓمف ذط اسمتدائل ـ ًمق صدق 

 قمٚمٞمف اًمنمط ـ . وأُم٤م اًمٕم٘مد...

قمغم اًمنمط  ومت٤مرة: ي٘مع حمٗمقوم٤ًم سم٤مٓؿم٤مرة إمم اًمنمط اًم٤ًمسمؼ سم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ

 أٟمف ُمـ اعمذيمقر ذم ُمتـ اًمٕم٘مد ومٞمٚمزم اًمقوم٤مء سمف. اعمذيمقر. وم٘مد ذيمر اًمِمٞمخ

وأظمرى: ي٘مع اًمٕم٘مد سمال إؿم٤مرة إًمٞمف وٓ سمٜم٤مء ىمٚمٌل قمٚمٞمف سمؾ يم٤من ُمٖمٗمقًٓ قمٜمف سم٤معمرة، 

 ومٝمذا مم٤م ٓ يٚمزم اًمقوم٤مء سمف ضمزُم٤ًم سمٛمالطمٔم٦م اًمٕم٘مد.

اًم٘مٚمٌل قمٚمٞمف سمحٞم٨م ي٘مع  ءٜم٤موصم٤مًمث٦م: ي٘مع اًمٕم٘مد سمال إؿم٤مرة ًمٗمٔمٞم٦م إًمٞمف وًمٙمـ ُمع اًمٌ

 اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞم٤ًم قمٚمٞمف.

إمم أٟمف ٓ يٚمزُمف ٕٟمف إًمزام ُمًت٘مؾ ٓ يرشمٌط سم٤مًمتزام  (5)وىمد ذه٥م اًمِمٞمخ

ّٓ سمجٕمؾ اعمتٙمٚمؿ وإٟمِم٤مئف، ومٌدون آٟمِم٤مء ٓ يٚمزم اًمقوم٤مء سمف.  اًمٕم٘مد إ
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ـ سمٕمد أن سملّم أن اًمنمط ىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك  (1)ووضّمٝمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

وسمٛمٕمٜمك اًمت٘مٞمٞمد وسمٛمٕمٜمك آًمتزام اًمْمٛمٜمل وإظمػم هق اًمنمط اًمْمٛمٜمل اًمذي اًمتٕمٚمٞمؼ 

هق حمؾ اًمٌح٨م ـ سم٠من اًمنمط ُمـ إُمقر آٟمِم٤مئٞم٦م اعمت٘مقُم٦م سم٤مإلسمراز واإلٟمِم٤مء ومال يؽمشم٥م 

ّٓ سم٤مإلٟمِم٤مء، ومٙمام أنر جمرد آًمتزام اًمٜمٗمز سم٤مًمٜم٘مؾ  إصمر قمٚمٞمٝم٤م سمؾ ٓ شمّمدق ظم٤مرضم٤ًم إ

ٌٞمع ُم٤م مل يٙمـ قمغم ـمٌ٘مف إٟمِم٤مء يمذًمؽ جمرد آًمتزام اًمٜمٗمز وآٟمت٘م٤مل ٓ يقضم٥م صدق اًم

 ٓوٛمٜمل ٓ حي٘مؼ صدق اًمنمط سمال أن يٙمقن قمغم ـمٌ٘مف إٟمِم٤مء.

إمم أن حمقر اًمٙمالم هق أن اًمنمط هؾ  (5)وىمد ذه٥م اعمحّ٘مؼ اإليرواين

يّمدق قمغم جمرد آًمتزام، يم٤مًمٕمٝمد. أو حيت٤مج إمم آٟمِم٤مء، ومال يّمدق قمغم جمرد آًمتزام 

ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ـ ٓزُم٤ًم دون اًمث٤مين. ومٝمق يتٗمؼ إٟمِم٤مء. ومٕمغم إّول يٙمقن اًمٌٜم٤مء اًمٜمٗمز ـ  سمال

ُمع اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين ذم أن وضمف احلٙمؿ سمٕمدم اًمٚمزوم هٝمٜم٤م هق اقمت٤ٌمر آٟمِم٤مء ذم صدق 

 اًمنمط.

: إمم أن اًمنمط اعمٜمِم٠م وإن يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اًمٕم٘مد (3)وذه٥م اًمًٞمّد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

، إذ ظمروج اًمنمط شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ٞم٤ًم ًمٙمٜمف ٟم٤مومذ ًمٕمٛمقم: وذـم٤ًم اسمتدائ

آسمتدائل إّٟمام يم٤من سم٤مٓمج٤مع وٓ إمج٤مع ومٞمام ٟمحـ ومٞمف مم٤م يم٤من اًمنمط ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمٕم٘مد 

 اًمالطمؼ، ًمقضمقد اخلالف. ومٞمٙمقن اًمٕمٛمقم حمٙماًم.

 ُمـ اًمٙمٚمامت. هذا مم٤ّم دار طمقل يمالم اًمِمٞمخ

 اعم٘م٤مسمؾ ًمالسمتدائل ـ .وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم: أن اًمنمط اًمْمٛمٜمل ـ 

إُم٤م أن يراد سمف ُم٤م يٙمقن ُمْمٛمقٟمف ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمٕم٘مد ومال ظمّمقصٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م، 

ومٞمّمدق اًمنمط اًمْمٛمٜمل قمغم آًمتزام اعمٜمِم٠م ىمٌؾ حت٘مؼ اًمٕم٘مد إلرشم٤ٌمط ُمْمٛمقٟمف سم٤مًمٕم٘مد 

                                                
 .67شمٕمٚمٞم٘م٦م رىمؿ  4/114طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/54طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/414طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 581

اًمالطمؼ ـ يمام هق اعمٗمروض ٕن اعمٗمروض أٟمف ذط قمدم اخلٞم٤مر ذم اًمٕم٘مد اًمالطمؼ ـ 

 .سمّمحتف. وهق ظمالف ُم٤م يراه اًمِمٞمخومالسمّد ُمـ آًمتزام 

وإُم٤م أن يراد سمف ُم٤م ي٘مع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞم٤ًم قمٚمٞمف سمحٞم٨م يت٘مٞمد ُمْمٛمقن اًمٕم٘مد سمف ويٙمقن 

اعمتٕم٤مىمد قمٚمٞمف هق احلّم٦م اخل٤مص٦م اعمالزُم٦م ًمٚمنمط. واًمٔم٤مهر أن هذا هق ُمٜمٔمقر يمالم 

 يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض يمٚمامشمف. اًمِمٞمخ

ًمنمط ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م أن اًمنمط مم٤م وضمٝم٦م شمقىمٗمف ذم اعم٘م٤مم ذم وىمقع اًمٕم٘مد ُمت٘مٞمدًا سم٤م

يٕمتؼم ومٞمف آسمراز، سمؾ ُمـ ضمٝم٦م ًمزوم شمٕمٞملم اعمتٕم٤مىمد قمٚمٞمف سمِم١موٟمف وظمّمقصٞم٤مشمف سم٤مٟٓمِم٤مء 

اًمٕم٘مد سم٤مًمٚمٗمظ يمام ًمق ىم٤مل ـ قمغم اًمنمط اًم٤ًمسمؼ ـ صح  ءاًمدال قمٚمٞمف، وم٢مذا أؿم٤مر إمم سمٜم٤م

وم آٟمِم٤مء هٝمٜم٤م يٚمزم. وم٤مدقم٤مؤه ًمز قصٞم٦م وإن مل يٕمؼّم قمٜمف سم٤مًمٚمٗمظ ملوًمزم اًمٕم٘مد هبذه اخلّم

 جلٝم٦م راضمٕم٦م إمم اًمٕم٘مد ٓ إمم اًمنمط.

ومال شمٌتٜمل اعم٠ًمًم٦م قمغم صدق اًمنمط قمغم جمرد آًمتزام وقمدم صدىمف ـ يمام أوم٤مده 

ـ سمؾ ًمق ومرض اًمٌٜم٤مء قمغم صدق اًمنمط قمغم جمرد آًمتزام مل يٜمٗمع  اعمحّ٘مؼ اإليرواين

ذم وىمقع اًمٕم٘مد ُمت٘مٞمدًا سم٤مًمنمط، عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ًمزوم آٟمِم٤مء ذم ظمّمقصٞم٤مت اًمٕم٘مد 

 يمٜمٗمس اًمٕم٘مد.

سم٤مًمٌٞم٤من اعمزسمقر  يمالم اًمِمٞمخ وقمغم هذا ٓ ُمٕمٜمك ًمتقضمٞمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

اًمذي ٟمٕمرومف ُمـ ُمٌٜم٤مه هق ُم٤م شم٘مدم ُمـ يمقن ُمع ُم٤م ذم شم٘مًٞمٛمف ًمٚمنموط ُمـ اعم٤ًمحم٦م، إذ 

 اًمنمط سمٛمٕمٜمك اًمٚمزوم اًمقوٕمل اًمراضمع إمم اًمتٕمٚمٞمؼ واًمرسمط.

وُمـ هٜم٤م فمٝمر أن طمٙمؿ اًمِمٞمخ سمّمح٦م اًمنمط ًمق ىم٤مل: سمٕم٧م قمغم ُم٤م ذيمر ُمـ 

اًمنمط ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م إٟمِم٤مء اًمنمط ُم٘م٤مرٟم٤ًم ًمٚمٕم٘مد، وم٢مٟمف فم٤مهر ذم يمقن اًمنمط ؾم٤مسم٘م٤ًم، سمؾ 

 اًمنمط اًم٤ًمسمؼ ىمد اٟمٌمء سمف ًمٗمٔم٤ًم وهق ُمٕمتؼم ذم ًمزوُمف.اًمٕم٘مد قمغم  ءُمـ ضمٝم٦م أن سمٜم٤م

ٟمٕمؿ ًمق أريد ُمـ اًمنمط اًمْمٛمٜمل هق آًمتزام اعم٘م٤مرن ًمٚمٕم٘مد أُمٙمـ أن ي٘م٤مل إن 

اًمنمط اعمٜمِم٠م ًمٗمٔم٤ًم ؾم٤مسمؼ ًمٞمس سمٛم٘م٤مرن واعم٘م٤مرن هق آًمتزام وم٘مط ومٚمق يم٤من يّمدق قمٚمٞمف 
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ّٓ ومال، ومٞمّتجف ُم٤م أوم٤مده اإليرواين  .اًمنمط ٟمٗمذ وإ

 ًمٙمـ ومٞمف:

أّوًٓ: ُم٤م قمروم٧م ُمـ أن ُمٓمٚمؼ آًمتزام اعم٘م٤مرن ُم٤م مل يرشمٌط سم٤مًمٕم٘مد ٟمقع ارشم٤ٌمط ٓ 

 يّمحح صدق اًمنمط وٓ يٙمقن ٟم٤مومٕم٤ًم.

وصم٤مٟمٞم٤ًم: أن اًمنمط اعمٜمِم٠م ىمٌؾ اًمٕم٘مد حيّمؾ ًمف وضمقد إٟمِم٤مئل ُمًتٛمر يم٤مًمٌٞمع اًمذي 

 .يٚمتزم سم٤من ًمق وضمقدًا إٟمِم٤مئٞم٤ًم ُمًتٛمرًا وهق اًمذي شمٚمح٘مف آضم٤مزة ذم سم٤مب اًمٗمْمقزم

 وقمٚمٞمف، وم٤مًمٕم٘مد يٙمقن ُم٘م٤مرٟم٤ًم ًمٚمقضمقد آٟمِم٤مئل ًمٚمنمط اعمٜمِم٠م ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ّٓ أن يدقمك اقمت٤ٌمر طمدوث اًمنمط ذم آِن اًمٕم٘مد وهق ُمّم٤مدرة.  إ

ذم اًمٗمرق سملم هذا اًمنمط وسملم اًمٕمقولم وىمٞمقدمه٤م طمٞم٨م إّنام ُمـ  اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

٦م اًمّمح٦م ـ ُمثالً ـ ذم ؿم١مون اًمٕم٘مد ومم٤م يٌتٜمل اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝمام، ُمع أٟمف ٓ يٚمزم ذيمر ظمّمقصٞم

اًمٕمقولم ذم ًمزوُمٝم٤م سمؾ يٙمٗمل اًمت٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا فمٝمر اعمٌٞمع ُمٕمٞم٤ًٌم يم٤من ًمف اخلٞم٤مر أو 

 آرش.

ٌّف اًمِمٞمخ قمغم ضمٝم٦م اًمٗمرق وحمّمٚمٝم٤م: أن اًمت٤ٌمين قمغم سمٕمض  (1)وىمد ٟم

اخلّمقصٞم٤مت إذا يم٤من مم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة واًمٕمرف قمٚمٞمف ٓ حيت٤مج إمم ذيمره سم٤مخلّمقص، إذ 

اًمٕم٘مد اًمٚمٗمٔمل يٜمٍمف إمم اعمْمٛمقن اعم٘مٞمد سمتٚمؽ اخلّمقصٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕم٤مرف، ومتٙمقن 

اًمٕم٘مد ٓ يٙمقن ًمف قمٚمٞمٝم٤م آٟمِم٤مء سمخالف ُم٤م مل دمر اًمٕم٤مدة قمٚمٞمف، وم٢من  اخلّمقصٞم٦م مم٤م دلر 

 فمٝمقر ومٞمٝم٤م ومال يدل قمٚمٞمٝم٤م آٟمِم٤مء.

وذط اًمّمح٦م ذم اًمٕمقولم ُمـ ىمٌٞمؾ إّول ومال حيت٤مج إمم اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف 

ًمٔمٝمقر إٟمِم٤مء اًمٌٞمع ذم إرادشمف، سمخالف ذط قمدم اخلٞم٤مر وم٢مٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين ومٞمحت٤مج إمم 

 .(5)شاًمتٜمّمٞمص. ومالطمظ

                                                
 .5/59اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.149-155/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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 اًمِمٞمخ اًمٓمقد٘م٤مًم٦م ـ ُمراد ُماعماجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم شمٕمٞملم 

إذا ذـم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد، أن يث٧ٌم سمٞمٜمٝمام ظمٞم٤مر سمٕمد اًمٕم٘مد، : »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد

 صّح اًمنمط، وًمزم اًمٕم٘مد سمٜمٗمس آدا٤مب واًم٘مٌقل.

 وًمٚمِم٤مومٕمل ومٞمف ىمقٓن:

 (5).وقمغم ذًمؽ أيمثر أصح٤مسمف (1)أطمدمه٤م: أن ذًمؽ ٓ يّمّح.

 (3)وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمّمحتف، ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه.

ٟمع ُمـ هذا اًمنمط، وإصؾ ضمقازه، وقمٛمقم إظم٤ٌمر ذم ضمقاز دًمٞمٚمٜم٤م: اّٟمف ٓ ُم٤م

 .(5)ش(4)اًمنمط يتٜم٤مول هذا اعمقوع

قمغم إرادة ذيمر اًمنمط ؾم٤مسم٘م٤ًم، ووىمقع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞم٤ًم » (6)وىمد محٚمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

قمٚمٞمف سمال شمٍميح سمف وٓ إؿم٤مرة إًمٞمف. صمّؿ اطمتٛمؾ أن يريد صقرة آؿم٤مرة إًمٞمف سم٘مقًمف قمغم 

يريد سمف ىمٌؾ مت٤مم اًمٕم٘مد ٓ ىمٌؾ آدا٤مب سمؾ ش ىمٌؾ اًمٕم٘مد»ن ىمقًمف: اًمنمط اعمذيمقر ـ وأ

ىمٓمع سمف سمٕمد ذًمؽ. وٓخيٗمك أٟمف ًمٞمس ذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م، وم٤ممه٤مل اًمٙمالم ومٞمف 

 .(7)شُمتٕملم

 ومرعٌ 

، مل يّمح: ًمٌٓمالن اًمٕمتؼ اعمٕمّٚمؼ »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م:  ًمق ىم٤مل ًمٕمٌده: إذا سمٕمتؽ وم٠مٟم٧م طُمرِّ

                                                
 .1/139(: اًمقضمٞمز 178-179/)9اعمجٛمقع  (1)

 (.178-179/)9: اعمجٛمقع 1/139اًمقضمٞمز  (5)

 .9/179اعمجٛمقع  (3)

 .93-94، ح 7/55: واًمتٝمذي٥م 553، ج3/157ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (4)

 .58، ُم٠ًمًم٦م 3/51اخلالف  (5)

 .59و  5/58اعمٙم٤مؾم٥م  (6)

 .1/155اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (7)
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 قمٜمدٟم٤م. وداقز قمٜمد اجلٛمٝمقر.

 ٟمٕمؿ، داقز قمٜمدٟم٤م شمٕمٚمٞمؼ ٟمذر اًمٕمتؼ يم٠من ي٘مقل: هلل قمكمر أن ُاقمت٘مؽ إذا سمٕمتؽ.

ت٤مره اجلٛمٝمقر ذم اًمّمقره إومٰم ًمق سم٤مقمف سمنمط ٟمٗمل اخلٞم٤مر، ىم٤مًم٧م ظمومٕمغٰم ُم٤م ا

 اًمِم٤مومٕمّٞم٦م: إن ىمٚمٜم٤م: اًمٌٞمع سم٤مـمؾ، أو ىمٚمٜم٤م: اًمنمط صحٞمح، مل يٕمتؼ.

 اًمّمحٞمح ومل يقضمد. أُّم٤م قمغٰم اًمت٘مدير إّول: ومألّن اؾمؿ اًمٌٞمع ي٘مع قمغمٰ 

وأُّم٤م قمغٰم اًمث٤مين: ومألّن ُمٚمٙمف ىمد زال واًمٕم٘مد ىمد ًمزم، وٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم إقمت٤مق ُمٚمؽ 

 اًمٖمػم.

وإن ىمٚمٜم٤م: اًمٕم٘مد صحٞمح واًمنمط سم٤مـمؾ، قُمتؼ: ًمٌ٘م٤مء اخلٞم٤مر، وٟمٗمقذ اًمٕمتؼ ُمـ 

 (1)اًم٤ٌمئع ذم زُم٤من اخلٞم٤مر.

ّٓ أن يٌٞمع سمنمط اخلٞم٤مر: ٕ ّن ظمٞم٤مر اعمجٚمس وىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ: ٓ يٕمتؼ إ

 (5)همػم صم٤مسم٧م قمٜمدمه٤م.

وقمغٰم اًمّمقرة اًمتل دمقز قمٜمدٟم٤م ـ وهق اًمذر ـ ًمق سم٤مقمف سمنمط ٟمٗمل اخلٞم٤مر، مل يّمح 

 اًمٌٞمع: ًمّمّح٦م اًمٜمذر، ومٞمج٥م اًمقوم٤مء سمف، وٓ يتّؿ سمرومع اخلٞم٤مر.

وقمغٰم ىمقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م ـ ُمـ صّح٦م اًمٌٞمع ُمع سمٓمالن اًمنموط ـ يٚمٖمق اًمنمط، 

 .(3)شويّمّح اًمٌٞمع ويٕمتؼ

ُم٤م إذا ٟمذر اعمقمم أن يٕمتؼ قمٌده إذا سم٤مقمف سم٤من ىم٤مل: هلل قمكّم » وخمتٍم ُم٘م٤مًم٦م اًمٕماّلُم٦م:

أن أقمت٘مؽ إذا سمٕمتؽ، وم٘مد ىم٤مل: ًمق سم٤مقمف سمنمط ٟمٗمل اخلٞم٤مر مل يّمح اًمٌٞمع ًمّمح٦م اًمٜمذر 

ومٞمج٥م اًمقوم٤مء سمف وٓ يتؿ سمرومع اخلٞم٤مر، وقمغم ىمقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م ُمـ صحف اًمٌٞمع ُمع 

                                                
: اعمجٛمقع 3/114: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4/155: اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز 4/19ٞم٦م اًمٕمٚمامء طمٚم (1)

9/179. 

 .4/155اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز  (5)

 ، ي٥م.11/589شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)
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 ويّمح اًمٌٞمع ويٕمتؼ.سمٓمالن اًمنمط يٚمٖمك اًمنمط 

قمغم أن شمٕمٚمؼ اًمٜمذر سم٤مًمٕملم يقضم٥م قمدم شمًٚمط اًمٜم٤مذر قمغم  (1)وىمد سمٜم٤مه اًمِمٞمخ

اًمتٍموم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمف، ٕن اًمٜمذر يًتتٌع صمٌقت طمؼ ًمٚمٛمٜمذور ًمف ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر. يمام 

 ىمرسمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمنمط قمغم ُم٤م شم٘مدم.

ف ختّمٞمص مل أومٝمؿ وضم»قمغم هذا اًمٗمرع سم٠مين  وىمد قمّٚمؼ اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

اًمٗمرض سمام إذا ٟمذر قمت٘مف إذا سم٤مقمف ُمع أن احلٙمؿ داري ومٞمام إذا ٟمذر قمت٘مف وإن مل ي٘مٞمد 

سمّمقرة اًمٌٞمع، إذ اًمٌٞمع اخلٞم٤مري ًمٞمس ُمٜم٤مومٞم٤ًم واًمٌٞمع سمنمط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمٜم٤مف ًمف، ومال 

 .(5)شداقز ًمف ذط اًمً٘مقط

ختّمٞمص اًمٗمرض سمٜمذر اًمٕمتؼ قمغم شم٘مدير اًمٌٞمع  (3)ووضّمف اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ٕضمؾ دظمٚمف ذم طمٙمؿ اًمٌٞمع وإٟمام هق ٓىمتْم٤مء ُمقرد اًمٗمرع، وم٢من اعمقرد ُم٤م إذا  سسم٠مٟمف ًمٞم

إمم سمٓمالٟمف ٕٟمف ُمٕمّٚمؼ، صمّؿ اؾمتدرك سم٠مٟمف  أقمت٘مف قمغم شم٘مدير اًمٌٞمع اًمذي ذه٥م اًمٕماّلُم٦م

 داقز ٟمذر اًمٕمتؼ ُمٕمٚم٘م٤ًم.

 وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم هذا اًمٗمرع: أن اًمٜمذر.

ًمالزّم سمحٞم٨م يتّمقر أٟمف يًتٓمٞمع اًمٕمتؼ سمٕمده قمغم شم٘مدير اًمٌٞمع اسم٤مًمٕمتؼ شم٤مرة: يتٕمٚمؼ 

سمنماء اًمٕملم ُمرة أظمرى أو أن اعمِمؽمي هيٌٝم٤م ًمف، ومال إؿمٙم٤مل هٝمٜم٤م ذم ضمقاز ذط قمدم 

 اخلٞم٤مر وٟمٗمقذه ًمٕمدم ُمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمٜمذر، سمؾ هق ُم٠مظمقذ ذم ُمقوقع اًمٜمذر.

 :وأظمرى: يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمتؼ قمغم شم٘مدير حت٘مؼ اًمٌٞمع سم٘مقل ُمٓمٚمؼ

رضم٤مع اًمٕملم ـ قمغم شم٘مدير ًمزوم اًمٌٞمع ـ سم٤مىم٤مًم٦م أو ذاء ومت٤مرة: يٕمٚمؿ أٟمف يتٛمٙمـ ُمـ إ

أو اؾمتٞمٝم٤مب أو همػم ذًمؽ. ومال إؿمٙم٤مل أيْم٤ًم ذم ضمقاز ذط قمدم اخلٞم٤مر إذ يتٛمٙمـ ُمٕمف 

                                                
 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/415طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .4/116طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ومال يٜم٤مذم اًمٜمذر.

اًمٕملم سمحٞم٨م يم٤من ٘مدير ًمزوم اًمٌٞمع ٓ يًتٓمٞمع إقم٤مدة شموأظمرى يٕمٚمؿ سم٠مٟمف قمغم 

ع سم٤مخلٞم٤مر، ومٝمذه اًمّمقرة هل حمؾ اًمٌح٨م ذم أٟمف هؾ ـمريؼ اًمٕمتؼ ُمٜمحٍمًا سمٗمًخ اًمٌٞم

داقز أن يِمؽمط قمدم اخلٞم٤مر اعمقضم٥م ًمٕمدم متٙمـ ُمـ اًمٕمتؼ أم ٓ يّمح ذـمف ٕضمؾ 

 ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع اًمٜمذر؟

 احلؼ أٟمف داقز اًمنمط ويٜمٗمذ سمال حمذور.

وذًمؽ عم٤م حت٘مؼ ذم حمٚمف ُمـ أن وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر أظمذ ذم ُمقوققمف ذقم٤ًم 

 ر، ومال يّمح اًمٜمذر سمدوّن٤م.اًم٘مدرة قمغم اعمٜمذو

وقمٚمٞمف، ومدًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط ومٞمام ٟمحـ ومٞمف يٙمقن واردًا قمغم دًمٞمؾ وضمقب اًمقوم٤مء 

سم٤مًمٜمذر ٕٟمف يرومع ُمقوققمف، ٕن ٟمٗمقذ اًمنمط ُمًتٚمزم ًمٕمدم اًم٘مدرة قمغم اعمٜمذور اعمقضم٥م 

ًمٌٓمالن اًمٜمذر ومٙمٞمػ يّمٚمح دًمٞمؾ اًمٜمذر ًمٜمٗمل صحف اًمنمط؟ إذ ٓ جم٤مل ًمٚمدًمٞمؾ اعمقرود 

 ٞمؾ اًمقارد.ُمع اًمدًم

سمؾ ًمق مل ٟم٘مؾ سم٠من ووضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ُمٕمٚمؼ قمغم اًم٘مدرة ذقم٤ًم، سمؾ يم٤من ُم٘مٞمدًا 

سم٤مًم٘مدرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمٙمثػم ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ. مل يّمٚمح ًمٜمٗمل صحف اًمنمط، ٕن ٟمٗمقذ اًمنمط ذم 

طم٤مل اًمٌٞمع اًمذي هق فمرف ومٕمٚمٞم٦م وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، يًتٚمزم رومع 

ومٞمً٘مط وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، يًتٚمزم رومع اًم٘مدره اًم٘مدرة قم٘مالً قمغم اًمٕمتؼ 

وم٤مًٓمتزام سمٜمٗمقذ قم٘ماًل قمغم اًمٕمتؼ ومٞمً٘مط وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ًمٚمٕمجز قمـ ُمتٕمٚم٘مف. إذن 

اًمنمط ٓ يٜم٤مذم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر إذ مل يٍم اًمقضمقب اًمٜمذري ومٕمٚمٞم٤ًم يمل يٚمزم اُمتث٤مًمف 

وققمف، وسمٕمد اًمٌٞمع همػم ُم٘مدور اعمتٕمٚمؼ إذ هق ىمٌؾ اًمٌٞمع همػم ومٕمكم ٕظمذ اًمٌٞمع ذم ُمق

 ومٞمً٘مط. وٓ صالطمٞم٦م ًمف ًمٜمٗمل ُم٤م يًتٚمزم رومع اًم٘مدرة قمغم ُمتٕمٚم٘مف، يمام ٓ خيٗمك.

ٟمٕمؿ، سمٜم٤مء قمغم وضمقب اًمتحٗمظ قمغم قمدم ومقات اًمٖمرض اعمٚمزم ذم فمرومف وقمدم 

جٞمز اعمٙمٚمػ ٟمٗمًف قمـ حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م اعمٚمزُم٦م ذم فمرومٝم٤م ومال داقز ًمف إهراق ٕمضمقاز شم
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اًمزوال إذا قمٚمؿ أٟمف ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اعم٤مء سمٕمده، ٕن ُمّمٚمح٦م اًمٓمٝم٤مرة اعم٤مئٞم٦م سمٕمد  ىمٌؾ ءاعم٤م

اًمزوال ُمٚمزُم٦م واًم٘مدرة همػم دظمٞمٚم٦م ذم طمّمقهل٤م. وهٙمذا احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؾم٤مئر اعم٘مدُم٤مت 

 اعمٗمقشم٦م.

قمغم أن وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر يًتتٌع صمٌقت طمؼ ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر ُم٤مٟمع ُمـ  ءوسمٜم٤م

 ر.اًمتٍموم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٜمذ

سمْمٛمٞمٛم٦م آًمتزام سم٠من وضمقب اًمتحٗمظ اًمٜم٤مؿمكء قمـ ُمّمٚمح٦م وضمقب اًمقوم٤مء 

سم٤مًمٜمذر يمذًمؽ يًتتٌع صمٌقت طمؼ يٛمٜمع ُمـ اًمتٍموم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمف، سمٜم٤مء قمغم مجٞمع ذًمؽ 

 يٛمٙمـ اًم٘مقل سمٕمدم صح٦م اًمنمط وقمدم ٟمٗمقذه.

 وم٤مًٓمتزام سمٕمدم ٟمٗمقذ اًمنمط ومٞمام ٟمحـ ومٞمف يتقىمػ قمغم اعمٗمروهمٞم٦م قمـ أُمقر:

 اًم٘مدرة ذقم٤ًم ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر وىمد قمروم٧م أٟمف ممٜمقع.أ: قمدم أظمذ 

ب: ويمقن وضمقب اًمقوم٤مء ُمًتٚمزُم٤ًم ًمثٌقت طمؼ ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمذر وهق مم٤ّم ٓ دًمٞمؾ 

 قمٚمٞمف سمخالف اًمنمط، إذ قمروم٧م أن آصم٤مر وضمقب احلؼ صم٤مسمت٦م.

ج: وشمٌٕمٞم٦م وضمقب اًمتحٗمظ ًمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ذم اؾمتٚمزاُمف احلؼ وهل 

 دقمقى سمال ؿم٤مهد.

ٚمرٌؿ، يمام طُم ٟمٕمؿ، أص ًَ  ومراضمع. (1)ذم ُم٤ٌمطم٨م إصقل َؼ ٘مِّ ؾ وضمقب اًمتحٗمظ ُُم

وُمـ هٜم٤م فمٝمر اًمٗمرق سملم اًمٗمرع اعمزسمقر وسملم ُم٤م إذا ٟمذر أن يٕمت٘مف سمال أن يٕمّٚم٘مف قمغم 

اًمٌٞمع، وم٢من وضمقب اًمقوم٤مء ومٕمكّم دا٥م اُمتث٤مًمف وٓ داقز ًمف شمٕمجٞمز ٟمٗمًف قمٜمف سمٕمد ىمدرشمف قمغم 

 ـ قمدم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ذم همػم حمٚمِّف.ُم (5)آُمتث٤مل. ومام أوم٤مده اًمًّٞمد

 وسم٤مجلٛمٚم٦م، اًمٙمالم ذم يمؾ ُمٜمٝمام خيتٚمػ قمـ أظمر، ومتدسمر.

                                                
 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.5/179راضمع ُمٜمت٘مك إصقل،  (1)

 .5/416طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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ختّمٞمص اًمٙمالم  وُمـ هٜم٤م ئمٝمر آؿمٙم٤مل ومٞمام وضّمف سمف اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ُمـ قمدم اًمٗمرق ذم طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل وإصمر،  هبذا اًمٗمرع ٕن فم٤مهره شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذيمره اًمًٞمّد

 وم٤مًمتٗم٧م.

 ذم سمٜم٤مئف يمالم اًمٕماّلُم٦م أورد قمغم اًمِمٞمخ (1)آصٗمٝم٤مينصمّؿ إن اعمح٘مؼ 

 : ِ٘مِف سم٠منر صح٦م  ُمّم٥م يمالم اًمٕماّلُم٦م»قمغم اؾمتت٤ٌمع طمٙمؿ اًمٜمذر ًمثٌقت طمؼ ذم ُمتٕمٚمر

اًمٌٞمع ووم٤ًمده ُمـ طمٞم٨م شمْمٛمٜمف ًمٚمنمط اًمٗم٤مؾمد، يمام هق واوح سم٤مدٟمك ُمالطمٔم٦م. وًمٞمس 

، ٕن اًمٌٞمع سمٛمالطمٔم٦م ذاشمف ٓ يٙمقن شمٍموم٤ًم شُمّم٥م يمالُمف صح٦م ٟمٗمس اًمنمط أو سمٓمالٟمف

ُمٜم٤مومٞم٤ًم سمؾ اعمٜم٤مذم هق اًمنمط، ومٞمٙمقن حمط اًمٙمالم هق صح٦م اًمٌٞمع وقمدم صحتف سمام هق 

 ُمتْمٛمـ ًمٚمنمط ]اًمٗم٤مؾمد[.

أظمذ اؾمتٚمزام وم٤ًمد اًمنمط ًمٗم٤ًمد اًمٌٞمع ُمٗمروهم٤ًم قمٜمف وسمٜمك  اًمِمٞمخ وومٞمف: أن

احلٙمؿ سم٤مًمٌٓمالن قمغم صمٌقت احلؼ اعمًتٚمزم ًمٌٓمالن اًمنمط سمٕمد اًمٗمراغ قمـ اؾمتٚمزام 

اًمنمط اًمٗم٤مؾمد ًمٗم٤ًمد اًمٌٞمع، ومٞمتٛمحض اًمٌح٨م قمـ وم٤ًمد اًمنمط ٕضمؾ ُمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمحؼ 

 .(5)شاًمث٤مسم٧م وقمدم وم٤ًمده، وم٤مًمتٗم٧م وشم٠مُمؾ
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 (.155-156/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)



 

 

 

 

 

 

 

اعمً٘مط اًمث٤مين سمٕمد اؿمؽماط ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ذم ُمتـ اًمٕم٘مد، هق اؾم٘م٤مـمف سمٕمد اًمٕم٘مد 

 .(1)شاعمً٘مط احل٘مٞم٘مل»وقمّده اًمِمٞمخ إقمٔمؿ أّٟمف 

أّن فم٤مهر يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ يٜم٤مذم  ـُم (5)واقمؽمض قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

مم٤ّم ذيمره ُمـ أّن اًمتٍمف إّٟمام يم٤من ُمً٘مٓم٤ًم ًمٙمقٟمف رو٤م سم٤مًمٌٞمع، وسمام أّن اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع 

ُمقضمقد ذم اإلؾم٘م٤مط سحي٤ًم ومٝمق ُمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر سمٓمريؼ أومٰم، ومحٞمٜمئذ اعمً٘مط احل٘مٞم٘مل 

 ٌٞمع ٓ اإلؾم٘م٤مط سمٕمد اًمٕم٘مد.هق اًمرو٤م سم٤مًم

ذيمرمه٤م اعمحّ٘مؼ  ـهذا آقمؽماض قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ مل يرد سمت٘مريٌل اًمذي أىمقل:

 يمام ي٠ميت آٟمٗم٤ًم ذم ذيؾ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين وهق ومحقى اًمٜمص وم٤مٟمتٔمر. آصٗمٝم٤مين

 اؾمتدّل اًمِمٞمخ سمٕمدة ُمـ اًمقضمقه:

                                                
 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .165طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (5)
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 : اإلمج٤معإّول

 .(1)شويدّل قمٚمٞمف سمٕمد اإلمج٤مع»ىم٤مل: 

ّٓ أّٟمف ُمدريملٌّ أو حمتٛمؾ اعمدريمٞم٦م ًمٚمقضمقه أشمٞم٦م ومال يٙمقن هٜم٤م  وومٞمف: اإلمج٤مع شم٤مم إ

.  إمج٤مع شمٕمٌديٌّ

 اًمث٤مين: ومحقٰى ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمص

ـْ أّن اًمتٍمف ذم اعمٌٞمع يدّل قمغم رو٤م اًمٌٞمع  ومحقى ُم٤م ورد ذم اًمٜمص اًمّمحٞمح ُِم

 ومٞمً٘مط اخلٞم٤مر.

ىم٤مل: اًمنمط ذم احلٞمقان صمالصم٦م  قمكم سمـ رئ٤مب قمـ أيب قمٌداهللوهق صحٞمح٦م 

أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي اؿمؽمط أم مل يِمؽمط وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م 

إّي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف ومال ذط، ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م احلدث؟ ىم٤مل إن ُٓمس أو ىمٌؾ أو ٟمٔمر 

 (5)ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء... احلدي٨م.

 وىمد ىمّرب اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين هذه اًمٗمحقى سمقضمٝملم:

أن اًمتٍمف ىمد اقمتؼم ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر سم٤مقمت٤ٌمر يم٤مؿمٗمٞمتف قمـ اًمرو٤م  أطمدمه٤م:»

سم٤مًمٌٞمع وآؾم٘م٤مط أىمقى دًٓم٦م ويمِمٗم٤ًم قمغم اًمرو٤م سمف، ٕضمؾ شمٓمرق سمٕمض آطمتامٓت 

امل ط، وم٢مٟمف ٓ يتٓمرق إًمٞمف اطمتهمػم اعمًتٚمزُم٦م ًمٚمرو٤م ذم اًمتٍمف سمخالف آؾم٘م٤م

 يًتٚمزم اًمرو٤م.ٓ

ن ُمرضمع أأن ُمً٘مٓمٞم٦م اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع اعمٜمٙمِمػ سم٤مًمتٍمف إٟمام هل ٕضمؾ  وأظمر:

اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع هق إؾم٘م٤مط طمؼ اخلٞم٤مر، ومٜمٗمس اٟمِم٤مء آؾم٘م٤مط أومم سم٠من يٙمقن ُمً٘مٓم٤ًم مم٤م 

 ي١مول إمم آؾم٘م٤مط.

                                                
 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 ]واًمٔم٤مهر ُمـ ُمًٚمؽ اًمِمٞمخ ارادة هذا اًمقضمف[.

 يمال اًمقضمٝملم ذم (1)واؾمتِمٙمؾ اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ومٌام أوم٤مده ُمـ أن آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد واًمرو٤م سمف أطمد ـمرذم طمؼ اخلٞم٤مر  أُم٤م اًمث٤مين:

قمغم ُم٤م شم٘مدم ـ ومٝمق إقمامل ًمٚمحؼ واؾمتٞمٗم٤مء ًمف ٓ إؾم٘م٤مط ًمف، وزوال اًمٌمء سم٤مؾمتٞمٗم٤مئف ـ

 همػم اؾم٘م٤مـمف، ومال ُم٤ًمواة ومْمالً قمـ اًمٗمحقى.

ومٌام أوم٤مده ُمـ أٟمف إٟمام يتؿ إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمؼمة ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمرو٤م  وأُم٤م إّول:

سم٤مًمٙمِمػ اًمٜمققمل، إذ يٛمٙمـ اظمتالف اًمٙم٤مؿمػ ىمقة ووٕمٗم٤ًم ُمـ طمٞم٨م شمٓمرق اطمتامل 

اخلالف ومٞمف وقمدم شمٓمرىمف. أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمؼمه ذم ٟمٗمس اًمرو٤م اًمٗمٕمكم، ومٝمق مم٤م ٓ ي٘مٌؾ 

ف ًمٞمس ُمٕمف اطمتامل قمدم اًمرو٤م آظمتالف، وم٤مًمرو٤م اًمٗمٕمكم اعمتح٘مؼ ذم وٛمـ اًمتٍم

 ؿمخّم٤ًم، ومال أوًمقي٦م ذم اًمٌلم.

ّٓ طمؼ ومًخ اًمٕم٘مد وقمدُمف  (5)شم٘مدم ُمـ اًمِمٞمخ أىمقل: أن طمؼ اخلٞم٤مر ًمٞمس إ

 وًمٞمس هق طمؼ إسمرام اًمٕم٘مد وومًخف، وشم٘مدم ُمٜم٤م شم٘مري٥م ذًمؽ وآؾمتدٓل قمٚمٞمف.

 إذن، وم٤مًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع ًمٞمس إقمامًٓ ًمٚمحؼ سمؾ يرضمع إمم إؾم٘م٤مط احلؼ.

ومٝمل شمرضمع إمم ٟمٗمل دقمقى آوًمقي٦م قمغم أطمد  ِمتف ذم اًمقضمف إّول،وأُم٤م ُمٜم٤مىم

اًمت٘مديريـ وهق ًمٞمس سمٛمٝمؿ سمٕمد شمًٚمٞمؿ صمٌقت اًمرو٤م ذم ُمقرد آؾم٘م٤مط، ومٞمث٧ٌم ًمف احلٙمؿ 

 .(3)شوًمق يم٤من سم٤معم٤ًمواة ٓ سم٤مٕوًمقي٦م

 شًمٙمؾِّ ذي طمؼٍّ إؾم٘م٤مط طمّ٘مف»اًمث٤مًم٨م: قمٛمقم ىم٤مقمدة 

اعمًّٚمٛم٦م: ُمـ أّن ًمٙمّؾ ذي طمؼٍّ إؾم٘م٤مط اًم٘م٤مقمدة ُمْم٤موم٤ًم إمم »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

                                                
 .71، شمٕمٚمٞم٘م٦م 4/117طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .٤5/15مؾم٥م اعمٙم (5)

 .1/156اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (3)
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طمّ٘مف، وًمٕمّٚمف ًمٗمحقى شمًّٚمط اًمٜم٤مس قمغم أُمقاهلؿ، ومٝمؿ أومم سم٤مًمتًّٚمط قمغم طم٘مقىمٝمؿ 

 ّٓ اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مُٕمقال، وٓ ُمٕمٜمك ًمتًّٚمٓمٝمؿ قمغم ُمثؾ هذه احل٘مقق اًمٖمػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مؾ، إ

 .(1)شآؾم٘م٤مطٟمٗمقذ شمٍّمومٝمؿ ومٞمٝم٤م سمام يِمٛمؾ 

هبذا اعمْمٛمقن وإٟمام اًمدًمٞمؾ اًمذي اؾمتدل سمف قمٚمٞمٝم٤م هق  وٓ خيٗمك أّٟمف مل يرد ٟمص»

، وم٢مٟمف ي٘متيض اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم شاًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ»ومحقى ُم٤م دل قمغم أن: 

 طم٘مقىمٝمؿ سم٤مٕوًمقي٦م.

إوًمقي٦م اعمدقّم٤مة سم٠من اعمراد ُمـ اعم٤مل ذم  (5)وىمد ىمّرب اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

اعمٚمٙمٞم٦م، وإو٤موم٦م اعمٚمٙمٞم٦م أىمقى ُمـ  ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م هق اعم٤مل اعمْم٤مف إمم اًمٜم٤مس سم٤مو٤موم٦م

إو٤موم٦م احل٘مٞم٦م. وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمًٚمٓملم قمغم أُماليمٝمؿ ومٝمؿ أومم سم٤مًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طم٘مقىمٝمؿ ٕن 

 اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إىمقى شمًتٚمزم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إوٕمػ سم٤مٕوًمقي٦م.

إمم إٟمٙم٤مر إوًمقي٦م سمٌٞم٤من أن قمٚم٘م٦م احل٘مٞم٦م  (3)وىمد ذه٥م اعمحّ٘مؼ اإليرواين

اعمٚمٙمٞم٦م، ودًٓم٦م اًمٜمص قمغم إصم٤ٌمت اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕمٚم٘م٦م اًم٘مقي٦م ٓ أوٕمػ ُمـ اًمٕمٚم٘م٦م 

شم٘متيض اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٕم٘مٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ومْمالً قمـ إوًمقي٦م، ٕن إصم٤ٌمت رء ًمٚم٘مقي ٓ 

يًتٚمزم إصم٤ٌمشمف ًمٚمْمٕمٞمػ، سمؾ احل٤مل سم٤مًمٕمٙمس وم٢من إصم٤ٌمت رء ًمٚمْمٕمٞمػ ي٘متيض صمٌقشمف 

 ًمٚم٘مقي سمٓمريؼ أومم.

 لم ذم شم٘مري٥م إوًمقي٦م وٟمٗمٞمٝم٤م هق أن.واًمذي ٟمراه ذم ُمٜمِم٠م اظمتالف اعمح٘م٘م

ٓطمظ يمقن اًمًٚمٓمٜم٦م ُمـ ؿمئقن اًمِمخص اعم٤مًمؽ  اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

وُم٘متْمٞم٤مشمف، وم٢مذا يم٤من اًمِمخص ذا ىمدرة قمغم إزاًم٦م اًمٕمٚم٘م٦م اًم٘مقي٦م يم٤مٟم٧م ًمف ىمدرة قمغم إزاًم٦م 

 اًمٕمٚم٘م٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م سمٓمريؼ أومم.

                                                
 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/118طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3/56طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ت ٟمٗمس ، وم٘مد ٓطمظ اًمًٚمٓمٜم٦م ُمـ ؿم١مون وُم٘متْمٞم٤موأُم٤م اعمح٘مؼ اإليرواين

اًمٕمٚم٘م٦م. ُمـ اًمقاوح أن اًمٌمء اًم٘مقي إذا اىمت٣م أُمرًا مل يًتٚمزم أن ي٘متيض اًمْمٕمٞمػ 

 ذًمؽ إُمر ومْمالً قمـ إوًمقي٦م سمؾ إُمر سم٤مًمٕمٙمس.

وم٤معمدار ذم آظمتالف قمغم ُمالطمٔم٦م اًمًٚمٓمٜم٦م ُمـ ؿم١مون اًمِمخص ذي اًمٕمٚم٘م٦م أو 

 .(1)شُمـ ؿم١مون ٟمٗمس اًمٕمٚم٘م٦م، ومالطمظ

 اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

قمغم اًم٘مقل سم٤مًمتِمٙمٞمؽ سملم »يٌتٜمل آؾمتدٓل  أّوًٓ: د قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿير

اعمٚمؽ واحلؼ، وهق همػم ُمٕم٘مقل: ًمٙمقّنام ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م، وٓ شمِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م، وإٟمام 

 اًمتِمٙمٞمؽ ذم إُمقر اخل٤مرضمٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، يم٤مًمٜمقر واًم٘مدرة.

ٗم٦م واعمرشم٦ٌم اًمِمديدة، ومٗمل ٟمٕمؿ، ُم٤م يٕم٘مؾ ذم إُمقر آقمت٤ٌمري٦م اقمت٤ٌمر اعمرشم٦ٌم اًمْمٕمٞم

ُمقرد يٕمتؼم اعمرشم٦ٌم اًمِمديدة، وذم آظمر يٕمتؼم اعمرشم٦ٌم اًمْمٕمٞمٗم٦م، وهق ُمٕم٘مقل صمٌقشم٤ًم، وًمٙمـ 

ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف إصم٤ٌمشم٤ًم سملم اعمٚمؽ واحلؼ: ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمِم٤مرع أو اعمٕمتؼِم اقمتؼم احلؼ 

ات خمتٚمٗم٦م ُمرشم٦ٌم وٕمٞمٗم٦م ُمـ اًمًٚمٓمٜم٦م واعمٚمؽ ُمرشم٦ٌم ؿمديدة ُمٜمٝم٤م، سمؾ ًمٚمحؼ اقمت٤ٌمر

سمح٥ًم اعمقارد اعمختٚمٗم٦م، ومٞمٕمتؼم طمؼ إوًمقي٦م ذم ُمقرد، وطمؼ آظمتّم٤مص ذم ُمقرد 

آظمر وهٙمذا، وم٤مًم٘مقل سم٠من احلؼ ُمرشم٦ٌم وٕمٞمٗم٦م ُمـ اًمًٚمٓمٜم٦م ذم ُم٘م٤مم آقمت٤ٌمر دقمقى سمال 

 دًمٞمؾ.

ؾمٚمٛمٜم٤م، وًمٙمـ ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م ـ ؾمقاء يم٤من ُمًتٜمده٤م اًمٜمٌقي أم اًمًػمة  ]وصم٤مٟمٞم٤ًم[:

٧ٌم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اعم٤مل، وٓ ُمالزُم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم احلؼ. ٟمٕمؿ، اًمٕم٘مالئٞم٦م ـ إٟمام شمث

ًمق يم٤مٟم٧م شمث٧ٌم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اعمٚمٙمٞم٦م ُٕمٙمـ أن ي٘م٤مل: سم٠من اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إىمقى ـ وهل 

اعمٚمٙمٞم٦م ـ ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم إوٕمػ ـ وهق احلؼ ـ سمٓمريؼ أومم، وًمٙمـ اعمٗمروض أن ُم٤ميثٌتف 
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غم اعم٤مل اًمذي هق ـمرف إلو٤موم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ٓ اًمًٚمٓمٜم٦م قمش اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ»

 اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ٟمٗمس اعمٚمٙمٞم٦م، واعمٕمٜمك أن اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُماليمٝمؿ ٓ قمغم ُمٚمٙمٞم٤مهتؿ.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ُمتٕمّٚمؼ اإلو٤موم٦م أُمر آظمر همػم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم 

ًمًٚمٓمٜم٦م ٟمٗمس اإلو٤موم٦م، واحلؼ واعمٚمٙمٞم٦م ٟمحقان ُمـ اإلو٤موم٦م، وؾمٚمٛمٜم٤م أّنام ُمرشمٌت٤من ُمـ ا

وم٤ٌمٕوًمقي٦م يدل  وأن ؾمٚمٓمٜم٦م اعمٚمٙمٞم٦م أىمقى ُمـ ؾمٚمٓمٜم٦م احلؼ، وم٢مذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم إوممٰ 

قمغم اًمث٤مين:: ٕن اعمٚمٙمٞم٦م أىمقى ُمـ احلؼ، وًمٙمـ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من 

اًمدًمٞمؾ دّل قمغم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ُمتٕمّٚمؼ اإلو٤موم٦م إىمقى وهق اعم٤مل، ٓ قمغم ٟمٗمًٝم٤م، ومٙمٞمػ 

ّٓ همػم  يث٧ٌم سم٤مًمٗمحقى اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ٟمٗمس اإلو٤موم٦م إوٕمػ وهقا حلؼ؟! إن هق إ

 ُمٕم٘مقل.

٤ًم[: شمٜمزًمٜم٤م قمـ مجٞمع ُم٤م ؾمٌؼ، وًمٙمـ ٓسمد ًمٚمٗمحقى ُمـ ُمًتٜمد، وٓ ]وصم٤مًمث

اؾمتح٤ًمن ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م، وٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمٛمٜم٤مـم٤مت إطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م، ومٙمٞمػ ٟمحرز 

اعمالزُم٦م سملم ضمٕمؾ اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إؾم٘م٤مط اعمٚمٙمٞم٦م وضمٕمٚمٝم٤م قمغم إؾم٘م٤مط احلؼ؟! ومٛمـ 

ٞم٦م دون إؾم٘م٤مط احلؼ، وٓ اعمحتٛمؾ ضمدًا أن دإمؾ اًمِم٤مرع اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إؾم٘م٤مط اعمٚمٙم

ؾمٌٞمؾ إمم اًم٘مٓمع سم٠من اًمدًمٞمؾ إذا ىم٤مم قمغم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إو٤موم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ومٝمق ىم٤مئؿ قمغم 

اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إو٤موم٦م احل٘مٞم٦م سم٤مٕوًمقي٦م أو سم٤معم٤ًمواة: وم٢مٟمف يتقىمػ قمغم اًم٘مٓمع سم٤معمٜم٤مط وٓ 

 ؾمٌٞمؾ إًمٞمف، وجمرد اًمِمؽ يم٤مف ذم قمدم اًمدقمقى.

٦م قمغم إؾم٘م٤مط اعمٚمٙمٞم٦م واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إؾم٘م٤مط ودقمقى اعمالزُم٦م اًمٕمرومٞم٦م سملم اًمًٚمٓمٜم

احلؼ، إٟمام شمٗمٞمد ًمق يم٤مٟم٧م ىمٓمٕمٞم٦م، وُمع شمقضمف اًمٕمرف إمم قمدم آقمت٤ٌمر سمٔمٜمٞم٦م ُماليم٤مت 

إطمٙم٤مم، وإمم سمٓمالن اًم٘مٞم٤مس ٓ ي٘مٓمع سم٤معمالزُم٦م، سمؾ ٓ يرى اًمٕمرف أي حمذور ذم 

 .(1)شآٟمٗمٙم٤مك سملم اًمًٚمٓمٜمتلم ومٞمٙمقن ُمًٚمٓم٤ًم قمغم إؾم٘م٤مط ُمٚمٙمٞمتف دون طم٘مف
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ُمـ آؾمتدٓل سمٗمحقى  تحّمؾ إمم هٜم٤م قمدم مت٤مُمٞم٦م ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ إقمٔمؿوم

ف»ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م ٓ صم٤ٌمت ىم٤مقمدة   ش.ًمٙمؾِّ ذي طمؼٍّ إؾم٘م٤مط طم٘مِّ

 ي٘مع اًمٙمالم ذم أّن اًم٘م٤مقمدة اعمًٚمرٛم٦م: صمؿّ 

ف»اًم٘م٤مقمدة اعمًٚمرٛم٦م قمٜمد اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وهل:   ش.ًمٙمؾِّ ذي طمؼٍّ إؾم٘م٤مط طم٘مِّ

 الئٞم٦م ومل يردع قمٜمٝم٤م اًمِم٤مرع أم ٓ؟!هؾ هل ىم٤مقمدة ارشمٙم٤مزي٦م قم٘م

ٟمٕمؿ، هذه ىم٤مقمدٌة ارشمٙم٤مزي٦ٌم قم٘مالئٞم٦م ذقمٞم٦ٌّم ّٓن اًمِم٤مرع مل يردع قمٜمٝم٤م سمؾ ىمّرره 

 اًمنمع ذم ٟمٔم٤مئره٤م وأؿم٤ٌمهٝم٤م ٟمحق:

ؿ قمغم ُم٤م ذيمره مج٤مقم٦م يم٤مًمِمٞمخطمّؼ اًم٘مَ   .(3)واًمِمٝمٞمد (5)واًمٕماّلُم٦م (1)ًْ

 وطم٘مقق اًم٘مّم٤مص واًمره٤مٟم٦م واًمتحجػم واًمنمط.

 ٦م قمغم وضمٍف.وطمّؼ اًمِمٗمٕم

 وطمّؼ اًمٖمٞم٦ٌم سمٜم٤مًء قمغم وضمقب إرو٤مء ص٤مطمٌف وقمدم يمٗم٤مي٦م اًمتقسم٦م.

ُمٜم٤ّم ذم سمح٨م احل٘مقق ذم أّول اًمٌٞمع أّن احلّؼ سمٓمٌٞمٕمتف ي٘متيض ضمقاز  (4)وىمد ُمرّ 

ضمقاز اؾم٘م٤مـمف ُم٤م مل يٛمٜمع قمٜمف ُم٤مٟمع شمٕمٌدي أو ُمـ ضمٝم٦م ىمّمقر ذم »إؾم٘م٤مـمف سمؾ ُمـ ًمقازُمف 

 .(5)ش٤مص أو قمٜمقان ظم٤مصيمٞمٗمّٞم٦م ضمٕمٚمف سمحٞم٨م يٙمقن ُمت٘مقُم٤ًم سمِمخص ظم

 اًمراسمع: دًمٞمؾ اًمنمط ًمق ومرض ؿمٛمقًمف ًمالًمتزام اإلسمتدائل

ويٛمٙمـ آؾمتدٓل ًمف سمدًمٞمؾ اًمنمط ًمق ومرض ؿمٛمقًمف »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

                                                
 .4/355اعمًٌقط  (1)

 .5/45اًم٘مقاقمد  (5)

 .174اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (3)

 .4/51راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (4)

 .4/55أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)
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 .(1)شًمالًمتزام اإلسمتدائل

وأورد قمٚمٞمف: أّوًٓ: سم٠من اإلؾم٘م٤مط إقمدام ًمٚمخٞم٤مر، ومٝمق ومٕمؾ ظم٤مرضمل ٓ يتٕمٜمقن »

 (5)ُمّمداىم٤ًم ًمف، يم٤مٕيمؾ واًمنمب.سمٕمٜمقان اًمنمط وٓ يٙمقن 

وومٞمف: أٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن اإلؾم٘م٤مط إقمدام حلؼ اخلٞم٤مر، ًمٙمـ ٓ سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م: وم٢من 

اإلؾم٘م٤مط ُمٗمٝمقُم٤ًم همػم اإلقمدام، سمؾ ُمالزم ًمف، ومً٘مقط احلؼ ُم٘م٤مسمؾ ًمثٌقشمف، وًمٙمؾِّ ذي 

طمؼٍّ إؾم٘م٤مط طمّ٘مف، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ ذم اقمت٤ٌمر آًمتزام ذم مجٞمع إُمقر اإلٟمِم٤مئٞم٦م 

ّٓ أٟمف شم٤مرة يٙمقن ُمرسمقـم٤ًم سم٤مًمتزام آظمر يمام ذم اًمٌٞمع وؾم٤مئر اًمٕم٘مقد، وأظمرى وآ قمت٤ٌمري٦م، إ

اسمتداء يمام ذم اإلي٘م٤مقم٤مت، واإلؾم٘م٤مط أُمر اقمت٤ٌمري وطم٘مٞم٘متف اًمتزام ذي احلؼ سم٢مؾم٘م٤مط 

 طم٘مف، وم٘مٞم٤مؾمف قمغم إومٕم٤مل اًمتٙمقيٜمٞم٦م ُمع اًمٗم٤مرق.

آًمتزام سمٕمدم  ُمـ أن اإلؾم٘م٤مط قم٤ٌمرة قمـ وصم٤مٟمٞم٤ًم: سمام أورده سمٕمض إقم٤مفمؿ

 (3)وضمقد احلؼ، ووضمقد احلؼ وقمدُمف ًمٞم٤ًم سم٤مظمتٞم٤مر ص٤مطمٌف، سمؾ سم٤مظمتٞم٤مر اًمِم٤مرع.

ُمـ أن اإلؾم٘م٤مط قمغم اًم٘م٤مقمدة، وشمٍمحيف  (4)وومٞمف: ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم ُمٜم٤موم٤مشمف عم٤م يتٌٜم٤مه

سم٠من احلؼ واىمع حت٧م آظمتٞم٤مر، وُم٤م يٙمقن واىمٕم٤ًم حتتف ىم٤مسمؾ ًمإلؾم٘م٤مط ـ أٟمف خم٤مًمػ عمٗم٤مد 

 اعمت٘مدُم٦م: إذ ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م قمدم اخلٞم٤مر حت٧م اظمتٞم٤مر اعمٚمتِزم. (5)ظم٤مًمد صحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ

ٟمٕمؿ، ُم٤م يرد قمغم آؾمتدٓل: أن اًمنمط إُم٤م أٟمف ٓ يّمدق قمغم آًمتزاُم٤مت 

آظمر، ومال أو يِمؽ ذم صدىمف قمٚمٞمٝم٤م: ٕن ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦م آًمتزام اعمرسمقط سم٤مًمتزام  (6)اإلسمتدائٞم٦م

                                                
 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .98، رىمؿ 3/56طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .38/111، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/141ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)

 .38/96راضمع اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (4)

 .1، ح53/155ٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ اًمِم (5)

 (.133-137/)4يمام اظمت٤مرٟم٤مه ذم أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (6)
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د قمٚمٞمف اًمٕمرف: وم٢مّنؿ يًٛمقن آًمتزام يّمدق قمغم آًمتزام آسمتدائل، وهق اًمذي ي٤ًمقم

 سمتدائل وقمدًا ٓ ذـم٤ًم.اإل

وٓ أىمؾ ُمـ اًمِمؽ ذم ؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمنمط ُمـ ضمٝم٦م دظمقل اإلؾم٘م٤مط ومٞمف وقمدُمف، 

وُمع يمقن اًمِمٌٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞم٦م وم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ اًمتٛمًؽ سمف ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م 

اعم٘م٤مم قمغم يمال ًمٜمٗمس اًمدًمٞمؾ وهق سم٤مـمؾ، ومال يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ اًمنمط ذم 

 .(1)شاًمت٘مديريـ

 ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٙمؾِّ ًمٗمظ داّل قمٚمٞمف

ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمٙمّؾ ًمٗمٍظ يدّل قمٚمٞمف سم٢مطمدى  صمّؿ إّن اًمٔم٤مهر»ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

اًمدٓٓت اًمٕمرومّٞم٦م، ًمٚمٗمحقى اعمت٘مّدُم٦م، وومحقى ُم٤م دّل قمغم يمٗم٤مي٦م سمٕمض إومٕم٤مل ذم 

ذ سمٛم٘مت٣م ُم٤م شم٘مّدم ُمـ اًمتًّٚمط قمغم اًمٜم٤مومش اإلؾم٘م٤مط»وصدق  ،(5)إضم٤مزة قم٘مد اًمٗمْمقزم

ومريض ش أؾم٘مٓم٧م اخلٞم٤مر ُمـ اًمٓمروملم»إؾم٘م٤مط احل٘مقق: وقمغم هذا ومٚمق ىم٤مل أطمدمه٤م: 

 .(3)شأيْم٤مً أظمر ؾم٘مط ظمٞم٤مر اًمرايض أيْم٤ًم، ًمٙمقن رو٤مه سم٢مؾم٘م٤مط أظمر ظمٞم٤مَره إؾم٘م٤مـم٤ًم 

ًمٗمظ داّل قمٚمٞمف سم٢مطمدى اًمدٓٓت اًمٕمرومّٞم٦م، وًمق  سمٙمّؾ صمّؿ اّن اًمٔم٤مهر ؾم٘مقـمف »

 جم٤مزّي٦م، أو يمٜم٤مئٞم٦ّم.يم٤مٟم٧م 

ُمـ اًمٗمحقى اعمت٘مّدُم٦م: أي ومحقٰى ُم٤م دّل قمغم  ٓ عم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 ؾم٘مقـمف سم٤مًمتٍّمف، ُمٕمّٚماًل سم٠مّٟمف رو٤م سم٤مًمٌٞمع.

وٓ ًمٗمحقى ُم٤م دّل قمغم يمٗم٤مي٦م سمٕمض إومٕم٤مل ذم إضم٤مزة قم٘مد اًمٗمْمقزم: ّٕن ؿمٞمئ٤ًم 

                                                
 .1/353سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

ُمثؾ: ُم٤م دّل قمغم أّن ؾمٙمقت اًمٌٙمر إضم٤مزة ًمٜمٙم٤مطمٝم٤م اًمٗمْمقزم، وؾمٙمقت اعمقمم إضم٤مزة ًمٜمٙم٤مح اًمٕمٌد،  (5)

ُمـ أسمقاب قم٘مد اًمٜمٙم٤مح وأوًمٞم٤مء اًمٕم٘مد، ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  5، اًم٤ٌمب 51/574راضمع وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 ُمـ أسمقاب ٟمٙم٤مح اًمٕمٌٞمد واإلُم٤مء. 56، اًم٤ٌمب 51/117

 .5/61اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 597 ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر سمٕمد اًمٕم٘مد

٤ًٌم، طمّتك ي٘م٤مل: إّن آًمّٞم٦م اًمٚمٗمظ ُمٜمٝمام ٓ يدّل قمغم أّن إومٕم٤مل آٓت إلؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر شمًٌٞم

 أومم ُمـ اًمٗمٕمؾ.

ٌّدي٤ًم، وهق أضمٜمٌل  سمؾ اًمتٍّمف ذم إّول، إّٟمام يقضم٥م ًمزوم اًمٌٞمع: ًمٙمقٟمف رو٤م شمٕم

ٗمف قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع ـ يقضم٥م ِمقمـ اًمً٘مقط سم٤مإلؾم٘م٤مط، وسمٕمض إومٕم٤مل ذم اًمث٤مين ـ ًمٙم

رو٤م سمف، وقمٚمٞمف ومٝمق ٟمٗمقذه، سمٜم٤مًء قمغم قمدم اطمتٞم٤مج صّح٦م اًمٗمْمقزم إمم أزيد ُمـ حلقق اًم

 أضمٜمٌل قمـ اعم٘م٤مم.

وقمغم ومرض يمقٟمف إضم٤مزة، ٓ يدّل قمغم صّح٦م اإلؾم٘م٤مط سم٤مًم٘مقل، سمؾ يدّل قمغم 

 أوًمقّي٦م اإلضم٤مزة ًمٗمٔم٤ًم ذم ٟمٗمقذ اًمٌٞمع.

سمٛم٘مت٣م ُم٤م شم٘مّدم ُمـ اًمتًّٚمط ش اإلؾم٘م٤مط اًمٜم٤مومذ»وٓ عم٤م أوم٤مده أظمػمًا: ُمـ صدق 

٦م، ٓ يث٧ٌم ؾمٌٌّٞم٦م إؾم٤ٌمب وٟمٗمقذه٤م قمغم إؾم٘م٤مط احل٘مقق: عم٤م قمروم٧م ُمـ أّن دًمٞمؾ اًمًٚمٓمٜم

، يمام أّن ىم٤مقمدة أّن ًمٙمّؾ ذي طمّؼ إؾم٘م٤مط طمّ٘مف، همػم ٟم٤مفمرة إمم (1)طمّتك قمغم ومرض إـمالىمف

 أؾم٤ٌمب اًمً٘مقط.

سمؾ ّٕن ُم٤م دّل قمغم إؾم٘م٤مـمف قمروم٤ًم وًمق سم٤مًمدٓٓت اعمٕمتؼمة اعمج٤مزّي٦م، ُمً٘مط 

 قم٘مالئل، وهق يم٤مٍف ومٞمف سمٕمد قمدم ردع اًمِم٤مرع إقمٔمؿ.

 شمٕمٞملم ُم٤م هق داّل قمٚمٞمف سم٤مًمدٓٓت اعمٕمتؼمة، ُمقيمقل إمم اًمٕمرف.صمّؿ إّن 

أؾم٘مٓم٧م اخلٞم٤مر »وأُّم٤م ُم٤م ومّرقمف قمغم ذًمؽ ذم ذيؾ يمالُمف: ُمـ أّٟمف ًمق ىم٤مل أطمدمه٤م: 

٤م سم٢مؾم٘م٤مط أظمر وومريض أظمر، ؾم٘مط ظمٞم٤مر اًمرايض أيْم٤ًم: ًمٙمقن اًمرش ُمـ اًمٓمروملم

ـ ُمؽمشّم٤ًٌم قمغم ش روٞم٧م»ظمٞم٤مره إؾم٘م٤مـم٤ًم ايْم٤م ومّمّحتف ُمقيمقًم٦م إمم يمقن ٟمحق ىمقًمف: 

 اإلؾم٘م٤مط ـ إؾم٘م٤مـم٤ًم سم٤مًمدًٓم٦م اًمٕمرومّٞم٦م، ٓ إضم٤مزة إلؾم٘م٤مـمف، وهق همػم ظم٤مٍل قمـ اإلؿمٙم٤مل.

                                                
 .4/511ًمٌٞمع شم٘مّدم ذم اًمٙمت٤مب ا (1)
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، سمؾ (1)وًمٞمس ُمراده ُم٤م اطمتٛمٚمف سمٕمض إضمّٚم٦م ُمـ اًمقضمقه اعمذيمقرة ذم شمٕمٚمٞم٘متف

 سم٘مريٜم٦م شمٗمريٕمف قمغم اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م، وىمقًمف: إّن اًمرو٤م إؾم٘م٤مط ـ أّن ُمراده إفمٝم٤مراًمٔم٤مهر ـ

 اًمرو٤م ًمٗمٔم٤ًم، ٓ اًمرو٤م اًم٤ٌمـمٜمل، وٓ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع.

وشمرضمع دقمقاه، إمم أّن اًمٕمرف يرى إفمٝم٤مر اًمرو٤م سم٤مإلؾم٘م٤مط ُمً٘مٓم٤ًم، ٓ إضم٤مزة 

وم٘م٤مل: ش إيّن أضمزت زوضمتؽ ذم اخلروج قمـ اعمٜمزل»ًمف، يمام أّٟمف ًمق ىم٤مل أطمد ًمٚمزوج: 

ٝمؾ، وشمٕمٞملم يٕمّد ذًمؽ إضم٤مزة خلروضمٝم٤م، ٓ إضم٤مزة ًمإلضم٤مزة، وإُمر ؾمش روٞم٧م سمذًمؽ»

اعمّمداق ًمٞمس ُمـ ؿم٠من اًمٗم٘مٞمف، ويمقن ذًمؽ إؾم٘م٤مـم٤ًم ٓ خيٚمق ُمـ وضمف، وإن مل خيُؾ ُمـ 

 .(5)شإؿمٙم٤مل

 هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.

 شاظمؽم»ُم٠ًمًم٦م: ًمق ىم٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف: 

وًمٕمّؾ اًمتٕمرض إمم ذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر وروده »شمٕمرض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إمم هذه اعم٠ًمًم٦م 

ٕم٤من اًمٌٞمّ »أٟمف ورد ذم ذيؾ سمٕمض أظم٤ٌمر ظمٞم٤مر اعمجٚمس:  (3)اًمِمٞمخذم اًمٜمص، وم٘مد ذيمر 

 .(5)ش(4)سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م أو ي٘مقل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف اظمؽم

ودًٓم٦م: أُم٤م اًمًٜمد ومألّن٤م ُمرؾمٚم٦م يمام ذم اعمًتدرك، ومل شمرد  وهل خمدوؿم٦م ؾمٜمداً »

 ُمـ ـمرىمٜم٤م ومال اقمت٤ٌمر هب٤م.

وأُم٤م اًمدًٓم٦م ومألٟم٤م ًمق ظمٚمٞمٜم٤م وفم٤مهره٤م ًمٙم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م: أٟمف سمٛمجرد ىمقل أُمر: 

يً٘مط ظمٞم٤مره، واحل٤مل أن اًمً٘مقط قمٜمد ُمـ ىم٤مل سمف يتقىمػ قمغم آظمتٞم٤مر، وٓ ش اظمؽم»

                                                
 .ًمإلصٗمٝم٤مين 5/56طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .(، ًمٚمًّٞمد اخلٛمٞمٜمل513-515/)4يمت٤مب اًمٌٞمع  (5)

 .5/64اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .3/17: واًمرواي٦م قم٤مُمٞم٦م رواه٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف 3، ح13/599ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ  (4)

 .1/158اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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ّٓ أن ي٘مقم إمج٤مع ىمٓمٕمل قمغم  يٙمتٗمل سم٘مقًمف: اظمؽم، ومال شمّمٚمح اًمرواي٦م دًمٞماًل قمغم ُمدقم٤مه، إ

خيت٤مر أطمدمه٤م سمٕمد ىمقل ص٤مطمٌف: اظمؽم، وٓ يقضمد  ظمالف فم٤مهره٤م وأن اعمراد ُمٜمٝم٤م أن

 .(1)شُمثؾ هذا اإلمج٤مع

 وهٙمذا ورد رواي٤مت ذم سم٤مب اًمٓمالق ُمـ ختٞمػم اًمزوج ًمزوضمتف ذم أُمر اًمٓمالق:

ّٓ قمغم  صحٞمح٦م زرارة وحمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أطمدمه٤م ُمٜمٝم٤م: ىم٤مل: ٓ ظمٞم٤مر إ

 (5)ـمٝمر ُمـ همػم مج٤مع سمِمٝمقد.

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: رضمؾ ظمػّم اُمرأشمف، ىم٤مل: ُمٕمتؼمة زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

ىم٤م ومال ظمٞم٤مر هل٤م 3إٟمام اخلٞم٤مر هل٤م  (5).(4)ُم٤م داُم٤م ذم جمٚمًٝمام، وم٢مذا شمٗمرر

، ىم٤مل: إذا اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م، ومٝمل شمٓمٚمٞم٘م٦م طمًٜمف زرارة قمـ أطمدمه٤م وُمٜمٝم٤م:

 (6)سم٤مئٜم٦م، وهق ظم٤مـم٥م ُمـ اخلٓم٤مب، وإن اظمت٤مرت زوضمٝم٤م ومال رء.

، ىم٤مل: ٓ شمرث اعمخػمة ُمـ زوضمٝم٤م طمًٜم٦م يزيد اًمٙمٜم٤مد قمـ أيب ضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

هت٤م: ٕنر اًمٕمّمٛم٦م ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م ُمـ ؾم٤مقمتٝم٤م، ومال رضمٕم٦م  ؿمٞمئ٤ًم ذم قمدر

 (7)ًمف قمٚمٞمٝم٤م، وٓ ُمػماث سمٞمٜمٝمام.

ي٘مقل: اعمخػّمة شمٌلم ُمـ ؾم٤مقمتٝم٤م  : ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمرُمٕمتؼمة محران ىم٤مل وُمٜمٝم٤م:

يم٤من ذًمؽ ُمٜمٝم٤م  ٦مىمد سم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م ؾم٤مقم (8)، وٓ ُمػماث سمٞمٜمٝمام: ٕنر اًمٕمّمٛم٦مُمـ همػم ـمالق

                                                
 .1/356اعمٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين  (1)

 ُمـ أسمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمٓمالق وذائٓمف. 41، اًم٤ٌمب 8، ح55/94وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ش.هلام: »1115، ح3/313ذم آؾمتٌّم٤مر  (3)

 ش.هلام: »1115، ح3/313ذم آؾمتٌّم٤مر  (4)

 .7، ح55/94وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .9، ح55/94وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (6)

 .11، ح55/94وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 ش.سمٞمٜمٝمام»زي٤مدة:  1119، ح3/314ذم آؾمتٌّم٤مر  (8)
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 (1).وُمـ اًمزوج

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: رضمؾ ظمػّم اُمرأشمف، وم٘م٤مل: ُمقصم٘م٦م زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

ىم٤م ومال ظمٞم٤مر هل٤م، وم٘مٚم٧م: ـ أصٚمحؽ اهلل ـ وم٤من  إّٟمام اخلٞم٤مر هل٤م ُم٤م داُم٤م ذم جمٚمًٝمام، وم٢مذا شمٗمرر

ىم٤م ُمـ جمٚمًٝمام، ىم٤مل: ٓ يٙمقن أيمثر ُمـ واطمدة، وهق  ـمّٚم٘م٧م ٟمٗمًٝم٤م صمالصم٤مً  ىمٌؾ أن يتٗمرر

هت٤م، ىمد ظمػّم رؾمقل اهلل ٟم٤ًمءه، وم٤مظمؽمٟمف، ومٙم٤من  أطمؼُّ سمرضمٕمتٝم٤م ىمٌؾ أن شمٜم٘م٣م قمدر

؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ُم٤م فمٜمؽ  ـر  رؾمقل اهللسمذًمؽ ـمالىم٤ًم، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ًمق اظمؽمن أٟمٗمًٝم

؟! ـر ـر أيم٤من يٛمًٙمٝم  (5)ًمق اظمؽمن أٟمٗمًٝم

، ىم٤مل: إذا ظمػّمه٤م، و ضمٕمؾ صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

ه٤م،  هت٤م ُمـ همػم أن يِمٝمد ؿم٤مهديـ، ومٚمٞمس سمٌمء، وإن ظمػمر أُمره٤م سمٞمده٤م ذم همػم ىمٌؾ قمدر

ىم٤م، وم٢من  هت٤م، ومٝمل سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرر وضمٕمؾ أُمره٤م سمٞمده٤م سمِمٝم٤مدة ؿم٤مهديـ ذم ىمٌؾ قمدر

ٕمتٝم٤م، وإن اظمت٤مرت زوضمٝم٤م ومٚمٞمس اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م ومٝمل واطمدة، وهق أطمؼ سمرضم

 (3).سمٓمالق

ىم٤مل: اًمٓمالق أن ي٘مقل طمًٜم٦م احلًـ سمـ زي٤مد اًمّمٞم٘مؾ قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

اًمرضمؾ ُٓمرأشمف: اظمت٤مري، وم٤من اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م وم٘مد سم٤مٟم٧م ُمٜمف، وهق ظم٤مـم٥م ُمـ 

اخلّٓم٤مب، وإن اظمت٤مرت زوضمٝم٤م ومٚمٞمس سمٌمء، أو ي٘مقل: أٟم٧م ـم٤مًمؼ، وم٠مّي ذًمؽ ومٕمؾ وم٘مد 

ّٓ قمغم ـمٝمر ُمـ همػم طمرُم٧م قمٚمٞمف،  وٓ يٙمقن ـمالق، وٓ ظمٚمع، وٓ ُم٤ٌمراة، وٓ ختٞمػم إ

 (4).مج٤مع سمِمٝم٤مدة ؿم٤مهديـ

قمـ رضمؾ ىم٤مل  ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: وُمٜمٝم٤م:

                                                
 .11، ح55/95وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .15، ح55/95وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .14، ح55/96وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .15، ح55/96وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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ُٓمرأشمف: ىمد ضمٕمٚم٧م اخلٞم٤مر إًمٞمؽ، وم٤مظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م ىمٌؾ أن شم٘مقم؟ ىم٤مل: داقز ذًمؽ قمٚمٞمف، 

هت٤م؟ وم٘مٚم٧م: ومٚمٝم٤م ُمتٕم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم ٧م: ومٚمٝم٤م ُمػماث إن ُم٤مت اًمزوج ىمٌؾ أن شمٜم٘ميض قمدر

 (1).ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وإن ُم٤مشم٧م هل ورصمٝم٤م اًمزوج

وًمٙمـ أقمروقا إصح٤مب قمـ اًمٕمٛمؾ هبذه اًمرواي٤مت عم٤م طمّ٘مؼ ذم حمّٚمف ُمـ  أىمقل:

يم٤مًم٦م ومحٚمقا هذه اًمرواي٤مت قمغم واٟمحّم٤مر اًمٓمالق ذم اًمّمٞمٖم٦م اخل٤مص٦م إُّم٤م أص٤مًم٦م أو 

، أو قمغم وإئٛم٦م ـ أو قمغم اظمتّم٤مصٝم٤م سم٤مًمٜمٌل (5)اًمٓم٤مئٗم٦ماًمت٘مٞم٦م ـ يمام قمـ ؿمٞمخ 

أّن اًمزوج ويّمؾ اعمرأة ذم ـمالق ٟمٗمًٝم٤م، أو قمغم ُم٤م ًمق ـمّٚم٘مٝم٤م اًمزوج سمٕمد اًمتخٞمػم، أو قمغم 

 (3)اؾمتح٤ٌمب ـمالىمٝم٤م ًمق اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م وحيتٛمؾ همػم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ.

ف مل ي٘مع سم٤مب ُمـ ظمػّم اُمرأشم»وًمذا ضمٕمؾ ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ قمٜمقان اًم٤ٌمب هٙمذا: 

هب٤م ـمالق سمٛمجرد اًمتخٞمػم وإن اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م، وم٢من ويّمٚمٝم٤م ذم ـمالق ٟمٗمًٝم٤م ومٗمٕمٚم٧م وىمع 

 .(4)شُمع اًمنمائط

٧م ًمق حلٔم٦ًم، ت، وم٢من اظمت٤مرشمف أو ؾمٙموًمق ظمػّمه٤م وىمّمد اًمٓمالق»وىم٤مل اعمحّ٘مؼ: 

ومال طمٙمؿ. وإن اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م ذم احل٤مل: ىمٞمؾ: ي٘مع اًمٗمرىم٦م سم٤مئٜم٦ًم: وىمٞمؾ: شم٘مع رضمٕمّٞم٦ًم: 

 .(5)شوقمٚمٞمف إيمثر طمٙمؿ ًمف، وىمٞمؾ: ٓ

شمٗمقيض  (وًمق ظمػّمه٤م وىمّمد)»وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر ذم ذح يمالُمف: 

)اًمٓمالق( إًمٞمٝم٤م وضمٕمٚمف سمٞمده٤م )وم٢من اظمت٤مرشمف( أي اًمزوج )أو ؾمٙمت٧م وًمق حلٔم٦م( شم٘مدح 

ذم آشّمّم٤مل قمروم٤ًم )ومال طمٙمؿ( ًمف قمٜمدٟم٤م، سمؾ وقمٜمد اعمخ٤مًمٗملم قمدا ُم٤مًمؽ ُمٜمٝمؿ، وم٢مّٟمف ىم٤مل: 

                                                
 .17، ح55/97وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .1115، ح3/313: آؾمتٌّم٤مر 314، ح8/89راضمع اًمتٝمذي٥م  (5)

 .15، ذيؾ ح55/95اًمِمٞمٕم٦م  راضمع وؾم٤مئؾ (3)

 .55/95وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .3/9اًمنمائع  (5)
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 (1)تٞم٤مره٤م ًمف قمغم ـمٚم٘م٦م.شمٙمقن قمٜمده ُمع اظم

إذا شم٠مظّمر اظمتٞم٤مره٤م مل ي٘مع اشّمٗم٤مىم٤ًم، وإن اظمت٤مرت قم٘مٞم٥م ىمقًمف »وذم إيْم٤مح اًمٗمخر: 

 .(5)شسمال ومّمؾ وم٤مٕيمثر يم٤مًمِمٞمخ أّٟمف ٓ ي٘مع

وًمٕمّٚمف خلؼم زرارة  (3)ًمٙمـ قمـ اسمـ أيب قم٘مٞمؾ: آيمتٗم٤مء سم٤مظمتٞم٤مره٤م ذم اعمجٚمس.

إّٟمام اخلٞم٤مر هلام ُم٤م داُم٤م ذم ىمٚم٧م ًمف: رضمؾ ظمػّم اُمرأشمف؟ وم٘م٤مل: : »قمـ أيب ضمٕمٗمر

 .(4)شجمٚمًٝمام، وم٢مذا شمٗمّرىم٤م ومال ظمٞم٤مر هلام

: (5))وإن اظمت٤مرت ٟمٗمًٝم٤م( سم٘مّمد اًمٓمالق )ذم احل٤مل، ىمٞمؾ( واًم٘م٤مئؾ سمٕمض اًمٕم٤مُّم٦م

 (7)اًمٗمرىم٦م سم٤مئٜم٦م( ٟمٕمؿ قمـ اسمـ اجلٜمٞمد ُمٜم٤ّم ذًمؽ إذا يم٤من سمٕمقض.(6))شم٘مع

 (.(11): )شم٘مع(9)واسمـ أيب قم٘مٞمؾ ُمٜم٤ّم(8))وىمٞمؾ( واًم٘م٤مئؾ سمٕمض آظمر ُمٜمٝمؿ

 اًمٗمرىم٦م )رضمٕمٞم٦ّم(.

ّٓ (11))وىمٞمؾ: ٓ طمٙمؿ ًمف( أصاًل )وقمٚمٞمف إيمثر( سمؾ مل حيؽ اخلالف ذم ذًمؽ إ

                                                
 .1/161اإلذاف )ٓسمـ اعمٜمذر(  (1)

 .3/318إيْم٤مح اًمٗمقائد  (5)

 (.339-341/)7ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ  (3)

، 555، ح8/89طمٙمؿ ُمـ ظمػّم اُمرأشمف: هتذب إطمٙم٤مم  185، سم٤مب 5، ح3/313آؾمتٌّم٤مر  (4)

 ذُمـ أسمقاب اعم٘مّدُم٤مت اًمٓمالق. 41، سم٤مب 7، ح55/94أطمٙم٤مم اًمٓمالق: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  3سم٤مب 

 .7/46(: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 41-41/)7: طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء 11/173احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 ذم ٟمًخ٦م اًمنمائع: ي٘مع. (6)

 .7/339ٚمف قمٜمف اًمٕماّلُم٦م ذم اعمختٚمػ ٟم٘م (7)

 .7/46(: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 41-41/)7: طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء 11/173احل٤موي اًمٙمٌػم  (8)

 (.339-341اهل٤مُمش اًم٤ًمسمؼ /) (9)

 ذم ٟمًخ٦م اًمنمائع: ي٘مع. (11)

 .55/517وىمٕم٧م احلٙم٤مي٦م ذم احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (11)
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، سمؾ فم٤مهر ُم٤م طميين ُمـ اٟمتّم٤مر إظمػم (3)واعمرشم٣م (5)واجلٜمٞمد (1)ُمـ اسمٜمل أيب قم٘مٞمؾ

 ، ومٞمٜمحٍم اخلالف طمٞمٜمئٍذ ذم إّوًملم.(4)ُمٜمٝمؿ قمدم اًم٘مقل سمف

، وىمد رضمع قماّم ذيمره ذم أّول (5)أّٟمف روى ُم٤م يدّل قمغم ذًمؽوأُّم٤م اًمّمدوق وم٠مىمّم٤مه 

ّٓ ُم٤م يٕمٛمؾ قمٚمٞمف، يمام ٓ خيٗمك قمغم اعمتّمّٗمح ًمف. (6)يمت٤مسمف  ُمـ أّٟمف ٓ يروي ومٞمف إ

 .(7)شوقمغم يمّؾ طم٤مل، ومٝمق ُمـ إىمقال اًمٜم٤مدرة اعمٝمجقرة

ُمـ وسم٤مجلٛمٚم٦م: ٓ يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مده طمٙمؿ ذم اعم٘م٤مم ٓ ُمـ اًمرواي٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م إومم وٓ 

 هذه اًمرواي٤مت اًمتل أقمروقا إصح٤مب قمٜمٝم٤م.

، وم٘مٌؾ اًمدظمقل ذم اعم٠ًمًم٦م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم رء وهق: أن اًمٌح٨م » وقمغم يمؾِّ

[ 1ومٞمٝم٤م ي٘مع قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين ذم طم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مر ٓ قمغم مجٞمٕمٝم٤م، وم٘مد قمروم٧م اًمٙمالم ذم أن ]

اًمٕم٘مد ـ يمام  طمؼ اخلٞم٤مر هؾ يت٘مقم سم٠مُمريـ أطمدمه٤م طمؼ إسمرام اًمٕم٘مد وأظمر طمؼ ومًخ

[ طمؼ ومًخ اًمٕم٘مد وقمدُمف، يمام 5ـ أو أٟمف قم٤ٌمرة قمـ ] (8)قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

 .ىمرسمٜم٤مه شمٌٕم٤ًم ًمٚمِمٞمخ

صمّؿ إٟمف سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمؽ إّول ي٘مع اًمٙمالم ذم أٟمف ]أ[ إذا حت٘مؼ إسمرام اًمٕم٘مد ُمـ ىمٌؾ 

إلقمامل أظمر أطمدمه٤م، ومٝمؾ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إسمرام اًمٕم٘مد سم٘مقل ُمٓمٚمؼ سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك جم٤مل 

 طمؼر ظمٞم٤مره سم٤مظمتٞم٤مر اًمٗمًخ ]ب[ أو أٟمف إٟمام يؽمشم٥م قمٚمٞمف إسمرام اًمٕم٘مد ُمـ ٟم٤مطمٞمتف وم٘مط؟

                                                
 شم٘مّدم ُمّمدرمه٤م آٟمٗم٤ًم. (1)

 شم٘مّدم ُمّمدرمه٤م آٟمٗم٤ًم. (5)

 .55(، ُم٠ًمًم٦م 541-545/)1اعم٤ًمئؾ اعمقصٚمّٞم٤مت اًمث٤مًمث٦م )رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م(  (3)

 .169(، ُم٠ًمًم٦م 311-315آٟمتّم٤مر /) (4)

 ، سم٤مب اًمتخٞمػم.4815و  4811، ح 3/518ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (5)

 .1/3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (6)

 [.68و  35/67( ]155-154/)33اجلقاهر  (7)

 .4/15طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (8)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 314

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن اًمٙمالم ذم ؾم٘مقط ظمٞم٤مر أُمر وقمدُمف قمٜمد اظمتٞم٤مر اعم٠مُمقر 

آُمْم٤مء اًمذي هق حمؾ اًمٌح٨م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إٟمام يت٠مشمك قمغم اعمًٚمؽ اًمث٤مين ذم طمؼ 

ين ُمـ وضمٝمل اعمًٚمؽ إّول. أُم٤م سمٜم٤مء قمغم اًمقضمف إّول ُمٜمٝمام، ومال اخلٞم٤مر أو اًمقضمف اًمث٤م

جم٤مل ًمٚمٌح٨م، ٕن إُمْم٤مء اعم٠مُمقر يًتٚمزم إسمرام اًمٕم٘مد وًمزوُمف سم٘مقل ُمٓمٚمؼ اعمالزم ًمٕمدم 

 صمٌقت ظمٞم٤مر ٕيِّ ؿمخص، ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٌح٨م قمـ ؾم٘مقط ظمٞم٤مر أُمر وقمدُمف، وم٤مًمتٗم٧م.

ٓ خيٚمق إُم٤م أن خيت٤مر اًمٗمًخ،  أن اعم٠مُمقر سم٤مخلتٞم٤مر ويمٞمػ يم٤من، وم٘مد ذيمر اًمِمٞمخ

 أو خيت٤مر آُمْم٤مء، أو يًٙم٧م.

ومال جم٤مل ًمٚمٌح٨م ذم سم٘م٤مء طمؼ اخلٞم٤مر ًممُمر إلٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد  وم٢من اظمت٤مر اًمٗمًخ،

سمٗمًخف، وهق مم٤م ٓ يتّمقر ومٞمف أن يٙمقن ُمـ ـمرف دون آظمر، ومال ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن 

ًمٚمخٞم٤مر  اًمٕم٘مد ُمٜمٗمًخ٤ًم ُمـ ـمرف وهمػم ُمٜمٗمًخ ُمـ ـمرف آظمر. وقمٚمٞمف، ومال ُمقوقع

 سمٕمد اًمٗمًخ.

 وم٤مٕىمقال صمالصم٦م: وإن اظمت٤مر اإلُمْم٤مء

 إّول: آًمتزام سمً٘مقط ظمٞم٤مر أُمر وهق فم٤مهر إيمثر.

ّٓ ومٝمق  اًمث٤مين: آًمتزام سمً٘مقط ظمٞم٤مره ُمع إرادشمف سم٠مُمره متٚمٞمؽ اخلٞم٤مر ًمّم٤مطمٌف وإ

 .(1)ًمتذيمرةاسم٤مق ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ ؾمقاء أراد اًمتٗمقيض أم اؾمتٙمِم٤مف احل٤مل ـ وهق فم٤مهر 

: آًمتزام سمً٘مقط ظمٞم٤مره ُمع إرادشمف متٚمٞمؽ اخلٞم٤مر ًمّم٤مطمٌف أو شمٗمقيض اًمث٤مًم٨م

 إُمر إًمٞمف، وأُم٤م ُمع إرادة اؾمتٙمِم٤مف احل٤مل ومال يً٘مط ظمٞم٤مره.

 وم٤مٕىمقال صمالصم٦م أيْم٤ًم. وإن اظمت٤مر اًمًٙمقت،

 إّول: سم٘م٤مء اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 اًمث٤مين: اًمً٘مقط ُمٓمٚم٘م٤ًم.

                                                
 .11/33شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)
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 .(1)اًمث٤مًم٨م: اًمً٘مقط ُمع إرادة اًمتٛمٚمٞمؽ، وهق ًمٚمتذيمرة

سمح٥ًم ووٕمف فم٤مهرة ذم ش اظمؽم»ذم هذا اعم٘م٤مم: هق أن يمٚمٛم٦م.  واًمذي أوم٤مده

ـمٚم٥م آظمتٞم٤مر ٕطمد إُمريـ ُمـ اًمٗمًخ وآُمْم٤مء، وٓ فمٝمقر ًمف ذم متٚمٞمؽ اخلٞم٤مر أو 

شمٗمقيض إُمر إًمٞمف، ٟمٕمؿ فم٤مهره قمروم٤ًم يمقٟمف ٕضمؾ اؾمتٙمِم٤مف طم٤مل اعمخ٤مـم٥م وأٟمف ُم٤مذا 

٤مـم٥م، يمام ئمٝمر ُمـ ]سمٕمض يٜمقي؟ ويم٠مٟمف ذم اًمٕمرف اًم٤ًمسمؼ يم٤من فم٤مهرًا ذم متٚمٞمؽ اعمخ

 سم٤مب اًمٓمالق، وقمٚمٞمف حيٛمؾ اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ قمغم شم٘مدير صح٦م ؾمٜمده. (5)رواي٤مت[

 وقمٚمٞمف، وم٢من مت٧م دًٓمتف قمغم إؾم٘م٤مط أُمر ظمٞم٤مره ومٝمق وإٓ ومال ُمزيؾ خلٞم٤مره.

ـ سمح٥ًم ُم٤مدهت٤م وهٞمئتٝم٤م ـ وإن يم٤من هق ش اظمؽم»وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم: أن فم٤مهر يمٚمٛم٦م: 

ّٓ أٟمف ٓ جم٤مل ًمألظمذ هبذا اًمٔم٤مهر ُمريـ ُمـ اطمد إأـمٚم٥م اظمتٞم٤مر  ًمٗمًخ أو قمدُمف، إ

 ًمف اًمٗمًخ وقمدُمف. هٝمٜم٤م سمٕمد ومرض أن اعم٠مُمقر ًمف اخلٞم٤مر وأنّ 

يمام أٟمف ٓ جم٤مل حلٛمٚمف قمغم إرادة اؾمتٙمِم٤مف احل٤مل، ٕٟمف ىمد يتخٚمػ وٓ يٜمٙمِمػ 

 احل٤مل ًممُمر، إذ ًمف أن يًٙم٧م ظمّمقص٤ًم ًمق اًمتٗم٧م إمم أن همرض أُمر ذًمؽ.

ٚمف قمغم إرادة متٚمٞمؽ اخلٞم٤مر ًمٚمٛم٠مُمقر ٕن طمؼ اخلٞم٤مر ٓ ي٘مٌؾ وأيْم٤ًم ٓ يٛمٙمـ مح

 اًمٜم٘مؾ إمم اًمٖمػم.

وسمٕمد سمٓمالن هذه اعمحتٛمالت يدور إُمر سملم اطمتامًملم اطمتامل يمقن أُمر ىم٤مصدًا 

إؾم٘م٤مط طم٘مف اًمث٤مسم٧م ًمف وقمزل ٟمٗمًف قمـ هذا اًمِم٠من وطمٍمه سم٤معم٠مُمقر، واطمتامل يمقٟمف ذم 

قمامًمف، وم٤مًمراضمح هق إّول، ٕن ُمثؾ هذه إف ذم ُم٘م٤مم شمٗمقيض أُمر ظمٞم٤مره ًمٚمٛم٠مُمقر شمقيمٞمٚم

اًمٙمٚمٛم٦م قم٤مدة إٟمام شم٘م٤مل ذم ُم٘م٤مم شمٙمريؿ اًمٓمرف أظمر وشمٌجٞمٚمف، وهذا إٟمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع 

قمامل طم٘مف ٓ يًتٚمزم إقمزل أُمر ٟمٗمًف قمـ اعم٠مُمقر سمف سم٤معمرة، وشمقيمٞمٚمف اًمٓمرف أظمر ذم 

                                                
 .11/33شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 ُمّرت آٟمٗم٤ًم. (5)
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ٗمًف ظمّمقص٤ًم سمٛمالطمٔم٦م اٟمٕمزاًمف قمـ ذًمؽ إذ ًمف أن يٕمدل قمـ اًمتقيمٞمؾ وي٘مقم سم٤مُٔمر سمٜم

أن اًمقيمٞمؾ ٓسمّد أن يالطمظ ُمّمٚمح٦م اعمقيمؾ، ومت٘مٞمٞمده سمام يٙمقن ًمف ومٞمف ُمّمٚمح٦م اعمًتٚمزم 

 ٕن يٙمقن قمغم اًمقيمٞمؾ ضر أطمٞم٤مٟم٤ًم ظمٚمػ يمقٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٔمٞمؿ.

وسمذًمؽ ٟم٘مقل إن هذه اًمٙمٚمٛم٦م فم٤مهرة ذم إؾم٘م٤مط أُمر طمؼ اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ًمف، 

قمغم  (1)ّمقر اًمثالث، ويٙمقن احلٙمؿ ذم اًمٜمصوُم٘مت٣م ذًمؽ ؾم٘مقـمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم مجٞمع اًم

 .(5)شـمٌؼ فم٤مهر اًمٙمالم. ومالطمظ

إن مت٧م ىمريٜمّٞم٦م اًمتٙمريؿ واًمتٌجٞمؾ واإلطمؽمام إلؾم٘م٤مط أُمر ظمٞم٤مره  واحل٤مصؾ:

وضمٕمؾ شمٕمٞملم اظمتٞم٤مر اًمٕم٘مد ًمٚمٛم٠مُمقر، ومٞمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سمً٘مقط ظمٞم٤مر أُمر ذم مجٞمع 

اًمّمقر اًمثالث، وأُّم٤م إن مل شمتؿ هذه اًم٘مريٜم٦م ومل يٕملّم اظمتٞم٤مر اًمٕم٘مد ًمف ومٞمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل 

 ت ُمـ اعم٠مُمقر يمام قمٚمٞمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿسمٌ٘م٤مء ظمٞم٤مر أُمر ذم صقريت اإلُمْم٤مء واًمًٙمق

 واهلل اًمٕم٤ممل.

 ومرقم٤من

ض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ  ًمٗمرقملم: (3)شمٕمرر

إّول: ًمق أؾم٘مط أطمدمه٤م ظمٞم٤مره مل يً٘مط ظمٞم٤مر اًمٓمرف أظمر سمال إؿمٙم٤مل، وهق »

 واوح.

اًمث٤مين: ًمق أُم٣م أطمدمه٤م اًمٌٞمع وومًخ أظمر اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد: ٕٟمف ُم٘مت٣م صمٌقت 

طمؼ اخلٞم٤مر ًمٙمؾ ُمٜمٝمام: وم٢مُمْم٤مء أطمدمه٤م ًمٚمٕم٘مد إقمامل حل٘مف وإٟمٗم٤مذ ًمٚمٕم٘مد ُمـ ضمٝمتف، 

وًمٙمٜمف ٓ يرومع طمؼ اًمٓمرف أظمر ذم اًمٗمًخ، وٓ رسمط ًمذًمؽ سمٛم٠ًمًم٦م شمٕم٤مرض اإلضم٤مزة 

                                                
 .3، ح13/599ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ  (1)

 (.158-161/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .5/65اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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: وم٢من ُمقرده٤م ُم٤م  ذه٥م إًمٞمف اًمٕماّلُم٦مواًمٗمًخ وشم٤ًمىمٓمٝمام أو شم٘مديؿ اًمٗمًخ قمٚمٞمٝم٤م يمام

إذا احتد احلؼ وص٤مطمٌف، وأُم٤م ُمع شمٕمددمه٤م ـ يمام ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ ومال: وم٢من ُمتٕمّٚمؼ ظمٞم٤مر 

 .(1)شيمؾ ُمٜمٝمام ُمٖم٤مير عمتٕمٚمؼ ظمٞم٤مر أظمر ومال ُمقوقع ًمٚمتٕم٤مرض

 ُمقارد شمٕم٤مرض اإلضم٤مزة واًمٗمًخ

ض اًمِمٞمخ ]إقمٔمؿ[» ض اإلضم٤مزة إمم ُمقارد شمٕم٤مر (5)وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٕمرر

 واًمٗمًخ وهل صقر صمالث:

ُم٤م ًمق اىمتْم٧م اإلضم٤مزة ُمـ أطمدمه٤م ًمزوم اًمٕم٘مد ُمـ اًمٓمروملم،  اًمّمقرة إومم:

ؾمقاء أيم٤من اعمجٞمز واًمٗم٤مؾمخ واطمدًا أو ُمتٕمددًا، إّول يمام ًمق أضم٤مز ىمقًٓ وومًخ ومٕمالً 

 سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ُمثاًل ذم آن واطمد، واًمث٤مين يمام ًمق أضم٤مز إصٞمؾ وومًخ اًمقيمٞمؾ ذم آن واطمد.

أن يتٍّمف ذو اخلٞم٤مر ذم اًمٕمقولم دومٕم٦م واطمدة يمام ًمق سم٤مع قمٌدًا  اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:

 سمج٤مري٦م صمّؿ أقمت٘مٝمام ُمٕم٤ًم: وم٢من إقمت٤مق اًمٕمٌد ومًخ ًمٚمٌٞمع، وإقمت٤مق اجل٤مري٦م إضم٤مزة ًمف.

ُم٤م ًمق اظمتٚمػ اًمقرصم٦م ذم اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء ومٗمًخ سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مز  اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م:

 أظمر.

 (3)عمذيمقرة شم٘مديؿ اًمٗمًخ.ذم اًمّمقر ا وفم٤مهر اًمٕماّلُم٦م

ام يم٤من احلؼ ُمتٕمددًا ـ يمخٞم٤مر اعمجٚمس: وم٢من أٟمف يمٚمّ  وُمٚمخص ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

ر ومال شمٕم٤مرض سملم اًمٗمًخ ظمًمٙمؾ ُمـ اًمٌّٞمٕملم طم٘م٤ًم ـ وم٢من أُم٣م أطمدمه٤م وأضم٤مز أ

واإلُمْم٤مء، ويمٚمام يم٤من احلؼ واطمدًا ؾمقاء أيم٤من ص٤مطم٥م احلؼ واطمدًا أم ُمتٕمددًا 

                                                
 .1/366سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/65اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

: وىمقاقمد إطمٙم٤مم 11/187أيْم٤ًم ذم شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  : وهق ُمقضمقد11/33شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

5/71. 
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 .(1)شاًمقرصم٦م ومٝمق ُمقرد ًمتٕم٤مرض اًمٗمًخ واإلُمْم٤مءيم٤مٕصٞمؾ واًمقيمٞمؾ أو 

 أمج٤مل اًم٘مقل ذم ُمقارد اًمتٕم٤مرض

 ؿ صقر اًمتٕم٤مرض سملم اإلضم٤مزة واًمٗمًخ قمغم ٟمحق اإلمج٤مل:ٙموأُّم٤م طم

ُم٤م إذا يم٤من احلؼ واطمدًا، ؾمقاء أىم٤مم سمقاطمد أم سمٛمتٕمدد، وإّول يم٠من  إومم:»

ؼ ُمقوقع ًمٗمًخف: ٕن يٙمقن احلؼ ًمقارث واطمد، وم٢من أُم٣م ص٤مر اًمٕم٘مد ٓزُم٤ًم ومل يٌ

 احلؼ واطمد واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ذم اإلٟمٗم٤مذ، وإن ومًخ مل يٌؼ ُمقوقع إلُمْم٤مئف.

ٟمٕمؿ، ًمق أُم٣م وومًخ ذم آن واطمد ـ يم٠من أُم٣م اًمٕم٘مد سم٤مًم٘مقل وومًخ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم 

وىم٧م واطمد ـ وىمع اًمتٕم٤مرض، وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اًمت٤ًمىمط: ٕٟمف أٟمِم٠م اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء 

ف اجلٛمع سملم اًمْمديـ، وحت٘مؼ أطمدمه٤م دون أظمر ويًتحٞمؾ حت٘م٘مٝمام ُمٕم٤ًم: ٓؾمتٚمزاُم

 شمرضمٞمح سمال ُمرضمح، وأطمدمه٤م اعمردد حم٤مل: ٕٟمف ٓ ُم٤مهٞم٦م ًمف وٓ هقي٦م، ومٞمتٕملم اًمت٤ًمىمط.

 .(5)شوُمثٚمف إصٞمؾ واًمقيمٞمؾ، واًمقيمٞمالن قمـ واطمد

قضمد قمٜمدٟم٤م ذم ُمقرد يمؾ واطمد ُمـ اًمٕمت٘ملم إٟمِم٤مءان، سمؾ ذم يٓ »ومـ  وأُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م:

إٟمِم٤مء واطمد، وم٢مٟمِم٤مء واطمد ًمٕمتؼ اًمٕمٌد وهق يم٤مؿمػ قمـ ومًخ اًمٕم٘مد أو  يمؾ واطمد ُمٜمٝمام

ؾم٥ٌم ًمف، وإٟمِم٤مء واطمد ًمٕمتؼ اجل٤مري٦م وهق يم٤مؿمػ قمـ إُمْم٤مء اًمٕم٘مد أو ؾم٥ٌم ًمف، 

واًمٗمرض أن هذيـ اإلٟمِم٤مئلم ُمتٕم٤مرو٤من ومٞمً٘مٓم٤من ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م، ومٚمؿ يٌؼ ؾم٥ٌم ًمٕمتؼ 

 ط اًم٥ًٌم سم٤معمٕم٤مرو٦م.اجل٤مري٦م، وم٤مًٓمتزام سمّمح٦م قمت٘مٝم٤م اًمتزام سم٤معم٥ًٌم سمال ؾم٥ٌم: ًمً٘مق

 .(3)شُمـ سمٓمالن قمتؼ يمؾ ُمـ اًمٕمٌد واجل٤مري٦م وقمٚمٞمف وم٤محلؼ ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

هق ُم٤م إذا ىم٤مم احلؼ سمٛمتٕمدد ـ يم٠من ي٘مقم احلؼ سمٓمٌٞمٕمل اًمقارث »وأُّم٤م اًمث٤مًمث٦م: ومـ 

                                                
 .1/366سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1/374سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .1/379سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ويم٤من ُمتٕمددًا، وم٢من ًمف ُمّم٤مديؼ ُمتٕمددة طمٞمٜمئذ، وًمٙمـ احلؼ ٓ يتٕمدد سمتٕمدده: ٕٟمف ىم٤مئؿ 

ومال ُمٜم٤مص هٜم٤م ُمـ ؾم٘مقط احلؼ سمٛمجرد إُمْم٤مء أطمد اًمقرصم٦م: ٕن  سم٤مًمٓمٌٞمٕمل سمام هق،

اًمٓمٌٞمٕمل ـ وهق ُم٤م ىم٤مم احلؼ سمف ـ يّمدق قمغم أطمدهؿ، وىمد اظمت٤مر اإلُمْم٤مء، وإن ومًخ 

 اٟمٗمًخ اًمٌٞمع.

وإذا أُم٣م أطمدهؿ وومًخ أظمر ذم آن واطمد وىمع اًمتٕم٤مرض ويم٤من ُم٘مت٣م 

 اًم٘م٤مقمدة اًمت٤ًمىمط سمٜمحق ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م.

ُم٤م ىمٚمٜم٤مه يتقىمػ قمغم أن يٙمقن اعمخت٤مر ذم سم٤مب إرث اخلٞم٤مر هذا اًمقضمف،  ٟمٕمؿ،

 .(5)شأيْم٤ًم ي٘مقل سمف ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ أٟم٤م ٓ ٟم٘مقل سمف وٓ اًمِمٞمخ(1)وًمٙمـ ؾمٞم٠ميت ذم حمٚمف

إيْم٤مطمف  (3)وًمٞمس حت٘مٞم٘مف ذم هذا اعم٘م٤مم وؾمقف ي٠ميت ُمـ اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف وم٤مٟمتٔمر.

 اعم٠ًمًم٦م. واحلٛمد هلل.وهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذه 

 

 

                                                
 وهق سمح٨م إرث اخلٞم٤مر. (1)

 .1/375سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .6/117اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 

 

 

 

 

 اعمً٘مط اًمث٤مًم٨م ُمـ ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس اومؽماق اعمت٤ٌميٕملم.

اخلٞم٤مر هب٤م،  ل٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ويٜمتٝموًمٙمـ ذم اًمٕمٜمقان ُم٤ًمحم٦م ّٕن اومؽماىمٝمام هم٤مي

 واًمٗمرق سملم اعمً٘مط واًمٖم٤مي٦م واوٌح وإُمُر ؾمٝمٌؾ.

 صمّؿ ي٘مع اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مت:

 وومٞمٝم٤م سمحقث:

ذم أصؾ يمقن آومؽماق ُمً٘مٓم٤ًم خلٞم٤مر اعمجٚمس ىم٤مل ؾمٞمد اعمٗمت٤مح:  اًمٌح٨م إّول:

 (5)واًمتذيمرة (1)يً٘مط ظمٞم٤مر اعمجٚمس سم٤مٓومؽماق سم٤مًمٜمّص واإلمج٤مع اعمحٙمل ذم اخلالف»

أيْم٤ًم  (5)ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم. وذم اخلالف (4)أو سحيٝم٤م. وذم اًمٙمٗم٤مي٦م (3)وفم٤مهر اًمٖمٜمٞم٦م

 .(6)شأّٟمف ٓظمالف ومٞمف سملم اًمٕمٚمامء

                                                
 .59، ُم٠ًمًم٦م 3/53اخلالف  (1)

 .11/51شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (3)

 .1/465يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (4)

 .59، ُم٠ًمًم٦م 3/53اخلالف  (5)

 .14/137ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (6)
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، وٓ ذم قمدم اقمت٤ٌمر ٓ إؿمٙم٤مل ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمف»ِمٞمخ إقمٔمؿ: وىم٤مل اًم

وم٢مذا : »فمٝمقره ذم رو٤ممه٤م سم٤مًمٌٞمع، وإن يم٤من فم٤مهر سمٕمض إظم٤ٌمر ذًمؽ، ُمثؾ ىمقًمف

 .(4)ش(3)ش(5)سمٕمد اًمرو٤م ]ُمٜمٝمام[ (1)اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر ]هلام[

أىمقل: ٓ إؿمٙم٤مل ذم أصؾ احلٙمؿ سمً٘مقط ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم ومرض اومؽماق 

عم٤م ورد ُمـ اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم أّن آومؽماق هم٤مي٦م ًمف ُمع اظمتالف  اعمت٤ٌميٕملم

 شمٕم٤مسمػمه٤م:

 (5)ُمٜمٝم٤م: صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ: اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م.

اعم٤موٞم٦م ذم يمالم اًمِمٞمخ  (7)وصحٞمح٦م ومْمٞمؾ (6)وٟمحقه٤م: صحٞمح٦م زرارة

 .(9)وصحٞمح٦م أظمرى عمحّٛمد سمـ ُمًٚمؿ (8)إقمٔمؿ وصحٞمح٦م احلٚمٌل

 (11)وُمٜمٝم٤م: طمًٜم٦م قمكم سمـ أؾم٤ٌمط: اخلٞم٤مر... وذم همػم احلٞمقان أن يٗمؽمىم٤م... .

وُمٜمٝم٤م: صحٞمح٦م قمٛمر سمـ حمّٛمد سمـ يزيد أيب إؾمقد سمّٞم٤مع اًم٤ًمسمري: ... ومه٤م 

 (11)سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م... .

سمام هق يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م اًمٜمققمل أو  وهؾ آومؽماق ُمً٘مط سمذاشمف أ اًمٌح٨م اًمث٤مين:

                                                
 ًمٞمس ذم اًمٜمّص. (1)

 ورّد ذم اًمٜمّص. (5)

 .، اًم٤ٌمب إّول ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .5/66اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (6)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 .4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (8)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 3، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (9)

 .5، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (11)

 .6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (11)
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 اًمِمخيص؟

وٓ اؿمٙم٤مل... وٓ ذم قمدم اقمت٤ٌمر فمٝمقره ذم »هٜم٤م يمام ُمّر:  إقمٔمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ

 .(1)شرو٤ممه٤م سم٤مًمٌٞمع

وإمم أّن اعمت٤ٌمدر ُمـ اًمتٗمرق ُم٤م يم٤من قمـ رو٤م سم٤مًمٕم٘مد »... وىم٤مل ذم اعم٠ًمًم٦م أشمٞم٦م: 

 .(5)شوىمع اظمتٞم٤مرًا أو اوٓمرارًا... ءؾمقا

 (3)اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إظمػم أّٟمف يرى صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ أىمقل:

اعم٤موٞم٦م داًم٦م قمغم اقمت٤ٌمر دًٓم٦م اإلومؽماق قمغم اًمرو٤م ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر وًمٙمـ ذم يمالُمف 

إّول مل يٕمتد سمٔمٝمقره٤م ومل يٕمٚمؿ وضمٝمف! ومٝمؾ ٟمٔمره ذم ُم٠ًمًمتٜم٤م هذه ]اًمٙمالم إّول[ إمم 

قمغم ظمالف دًٓمتٝم٤م؟ وهذا هت٤موم٧ٌم سملم فم٤مهر  اٟمٙم٤مر دًٓم٦م اًمّمحٞمح٦م أو وىمقع اًمت٤ًممل

 اًمٙمالُملم!!!

ٓسمّد ُمـ إي٘م٤مع اًمٌح٨م ذم ُمٗم٤مد اًمرواي٦م وُمٕمروم٦م اعمراد ُمٜمٝم٤م، ومٜم٘مقل: إن »ومحٞمٜمئذ 

 :(4)حمتٛمالت اًمرواي٦م ُمتٕمددة

إّول: أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمرو٤م هق اًمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م طمدوصم٤ًم، ومتٗمٞمد اًمرواي٦م: قمدم 

ٕمد صدور اعمٕم٤مُمٚم٦م قمـ رو٤م ُمـ اًمٓمروملم ]واظمت٤مره اًمًٞمّد صمٌقت اخلٞم٤مر قمٜمد آومؽماق سم

 .(5)اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل[

سمٛمٕمٜمك قمدم اًمٗمًخ سمٕمد وىمققمٝم٤م،  اًمث٤مين: أن يراد سم٤مًمرو٤م اًمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م سم٘م٤مءً 

ومتٗمٞمد اًمرواي٦م: قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر قمٜمد آومؽماق وقمدم صدور اًمٗمًخ ُمـ أطمد اًمٓمروملم 

                                                
 .5/66اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/71اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 وي٠ميت اًمٌح٨م طمقل هذا اعمحتٛمالت ذم اعم٠ًمًم٦م أشمٞم٦م أيْم٤ًم وم٤مٟمتٔمر. (4)

 .586، رىمؿ 5/418طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 .(1)]واظمت٤مره اعمح٘مؼ اإليرواين[

يراد سمف اًمرو٤م سم٤مٓومؽماق ذم ىم٤ٌمل آومؽماق ٓ قمـ رو٤م سمؾ قمـ إيمراه  اًمث٤مًم٨م: أن

أو اوٓمرار، ومتٗمٞمد اًمرواي٦م: أن آومؽماق إٟمام يقضم٥م ؾم٘مقط اخلٞم٤مر إذا صدر قمـ رو٤م ٓ 

 ُم٤م إذا صدر قمـ إيمراه أو اوٓمرار. ]وهق خمت٤مر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م أشمٞم٦م[.

 اعمٕم٤مُمٚم٦م وهق مم٤م يتّمقر قمغم ٟمحقيـ:اًمراسمع: أن يراد سمٞم٤من دظمؾ اًمرو٤م ذم ًمزوم 

ـ أطمدمه٤م: أن يٙمقن اعمدار ذم اًمً٘مقط إذا حت٘مؼ اًمٕمٚمؿ سمرو٤ممه٤م ذم ُمرطمٚم٦م 1/4

 قمٚمٞمف. ٦مؾم٤مسم٘م

ـ وأظمر: أن يٙمقن اعمدار ذم اًمً٘مقط قمغم آومؽماق سمام هق يم٤مؿمػ قمـ 5/4

 اًمرو٤م ٓ سمام هق هق. ومٝمذه حمتٛمالت مخ٦ًم.

ومٝمق سمٕمٞمد ضمدًا ٕن اًمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م قمٜمد طمدوصمٝم٤م ]إن دّل دًمٞمؾ قمغم  أُم٤م إّول:

 اقمت٤ٌمره ومٝمق[ ُمـ ذائط صحتٝم٤م، وسمدوٟمف ٓ شمٙمقن صحٞمح٦م.

وُمـ اًمقاوح أٟمف ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اقمت٤ٌمر ُم٤م هق دظمٞمؾ ذم صح٦م 

ًؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٙمل شمٙمقن ُمقردًا ًمثٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف، إذ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ُم٘م

 اخلٞم٤مر وقمدُمف.

وأُم٤م اًمث٤مين، ومٝمق سمٕمٞمد قمـ فم٤مهر اًمرواي٦م ضمدًا وإن اؾمت٘مرسمف اعمح٘مؼ 

، سمدقمقى: أن طمّمقل اًمٚمزوم قمٜمد اًمتٗمرق ذم ومرض قمدم حت٘مؼ اًمٗمًخ (5)اإليرواين

ّٓ ومال ُمقوقع ًمٚمزوم.  ىمٌٚمف وإ

وأُم٤م اًمث٤مًم٨م، ومٝمق سمٕمٞمد أيْم٤ًم قمـ فم٤مهر اًمرواي٦م، يمام اقمؽمف سمذًمؽ ُمـ اطمتٛمٚمف 

 .(3)ؼ اإليرواينوهق اعمح٘مّ 

                                                
 .114، رىمؿ 3/59طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .114، رىمؿ 3/59طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .114، رىمؿ 3/59طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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وأُم٤م اًمراسمع، ومٝمق ممٜمقع، ٕن اًمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م سمٜمٗمًف ُمقضم٥م ًمً٘مقط اخلٞم٤مر قمغم 

ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف. وقمٚمٞمف، ومٗمٞمام ٟمحـ ومٞمف يٙمقن اعمًتٚمزم ًمٚمً٘مقط هق اًمرو٤م ٕٟمف يقضم٥م 

اًمٚمزوم، يمام قمروم٧م. وهذا يًتٚمزم قمدم دظمؾ آومؽماق أصالً ذم شمرشم٥م اًمً٘مقط وهق 

 ذم أن ًمالومؽماق دظمالً ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر.خي٤مًمػ فمٝمقر اًمٜمّمقص 

[ 5/4ومٞمتٕملم سمٕمد سمٓمالن مجٞمع هذه اعمحتٛمالت آًمتزام سم٤معمحتٛمؾ اخل٤مُمس ]

 ومٞمٙمقن اعمقضم٥م ًمٚمً٘مقط هق آومؽماق سمام هق يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م.

وُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم يمثػم قمروم٤ًم، ومٛمثاًل إذا شمٙمٚمؿ ؿمخص سمام يقضم٥م هتؽ صدي٘مف 

، وم٢مٟمف فم٤مهر ذم أن اًمٙمالم اًمّم٤مدر شه٤مٟم٦مسمٞمٜمٜم٤م سمٕمد اإل أّٟمف ٓ صداىم٦م»ي٘مقل ًمف اًمّمديؼ: 

 .(1)شه٤مٟم٦م وهتؽ. ومتدسمرإُمزيؾ ًمٚمّمداىم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف 

اًمقارده ذم اعم٘م٤مم  (5)وًمٙمـ ُمع ذًمؽ يمّٚمف ٓ يٛمٙمـ إظمذ سمّمحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ

 وأظمذ اًمرو٤م ىمٞمدًا ذم آومؽماق ُٕمريـ:

ٞمدًا ذم آومؽماق ـ هذه اًمرواي٦م خت٤مًمػ ـ ذم أظمذ اًمرو٤م ىم إُمر إّول: انر »

اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب ىمٌؾ صدوره٤م وسمٕمده: طمٞم٨م وردت قمـ 

، ويمّٚمٝم٤م وفمٞمٗم٦م اعمت٤ٌميٕملم ذم طمّد اخلٞم٤مرسمٌٞم٤من اًمرؾمقل ، وسملّم إئٛم٦ماًمرؾمقل

وم٤مىمدة ًمٚم٘مٞمد، ومت٘مٞمٞمد اًمرواي٤مت مجٞمٕمٝم٤م هبذه اًمرواي٦م ٓ خيٚمق ُمـ شم٠مُمؾ، ٓ ؾمّٞمام وأن سمٕمض 

 ذم سمٞم٤من اجلقاب. واردة ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ، ومل يٗمّّمؾ اإلُم٤مماًمرواي٤مت يم٤مٟم٧م 

وأُم٤م يمقن اًمت٘مٞمٞمد هق اعمقاومؼ ًمٚمّمٜم٤مقم٦م إصقًمٞم٦م قمغم أؾم٤مس قمدم اعم٤مٟمع ُمـ 

يم٤من اعمٕمروف قمٜمد شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م إذا يم٤من ذًمؽ عمّمٚمح٦م، وهلذا 

 اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد.إصقًمٞملم ذم ُمثؾ هذه اعمقارد هق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمرواي٤مت ُمٕم٤مُمٚم٦م 

                                                
 .163و  1/165اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ومت٤مم، وًمٙمـ اًمٗمتقى قمغم ـمٌ٘مف ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل: إذ ُمقرد اًم٘م٤مقمدة 

إصقًمٞم٦م ُم٤م إذا ورد ُمٓمٚمؼ وشم٠مظمر اًمت٘مٞمٞمد قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ُمع اطمتامل يمقن شم٠مظمػم سمٞم٤مٟمف 

ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م، وًمٙمـ اطمتامل وضمقد اعمّمٚمح٦م ذم اًمت٠مظمػم ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم اًمذي شم٠مظمر ومٞمف 

 اطمتامل همػم قم٘مالئل. إمم زُم٤من إئٛم٦م زُم٤من اًمرؾمقلاًمٌٞم٤من ُمٜمذ 

إُمر اًمث٤مين: أن هذه اًمرواي٦م اًمتل أظمذت ىمٞمد اًمرو٤م سمٛمرأى وُمًٛمع ُمـ 

ّٓ أن اًمِمٝمرة اًم٘مري٦ٌم ُمـ آشمٗم٤مق ىم٤مُم٧م قمغم قمدم  اًمٗم٘مٝم٤مء، وُمع أّن٤م صحٞمح٦م اًمًٜمد إ

ٜم٤ًم هل٤م، يمام اًمت٘مٞمٞمد، وُمتك ُم٤م أقمرض اعمِمٝمقر اًم٘مري٥م ُمـ آشمٗم٤مق قمـ اًمدًٓم٦م يم٤من ُمقه

ٌّل، ي٘متٍم  ىمّرر ذم حمٚمف ُمـ إصقل: وم٢من ُمًتٜمد اًمٔمٝمقرات ؾمػمة اًمٕم٘مالء، وهل دًمٞمؾ ًم

 .(1)شومٞمف قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وم٤مًٓمتزام سم٤مًمت٘مٞمٞمد ـ واحل٤مل هذه ـ حمؾ شم٠مُمؾ

 اعمرضمع قمٜمد اًمِمؽ ذم ُمٗمٝمقم آومؽماق

 اعمرضمع قمٜمد اًمِمؽ ٓ خيٚمق ُمـ أطمد أُمقر صمالصم٦م:»

ف شمٕم٤ممم: إّول: قمٛمقم ىمقًم       (5). 

 اًمث٤مين: إـمالق دًمٞمؾ اخلٞم٤مر.

 اًمث٤مًم٨م: اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اخلٞم٤مر.

 آؾمتّمح٤مب. (3)وىمد اظمت٤مر اًمِمٞمخ

 ويرد قمٚمٞمف:

أن اؾمتّمح٤مب اخلٞم٤مر ىم٤مس قمـ اجلري٤من ُمـ طمٞم٨م اعم٘متيض: ٓقمت٤ٌمر  أّوًٓ:

ّٓ مل دار، وُم٤م  وطمدة اًم٘مْمٞم٦م اعمتٞم٘مٜم٦م واعمِمٙمقيم٦م ًمٙمل يّمدق ٟم٘مض اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ وإ

                                                
 .5/85سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (5)

 .5/67اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 اًم٘مْمٞمت٤من. فٟمحـ ومٞمف مل شمتحد ومٞم

 أن اًمِمٌٝم٦م قمغم ٟمحقيـ: ُمقوققمٞم٦م، وطمٙمٛمٞم٦م. سمٞم٤من ذًمؽ:

 : ًمتامُمٞم٦م أريم٤مٟمف.أُم٤م إومم ومال إؿمٙم٤مل ذم ضمري٤من آؾمتّمح٤مب ومٞمٝم٤م

وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢من يم٤من اعمتٌّدل ُمـ طم٤مٓت اعمقوقع ُمع سم٘م٤مء اعمقوقع ذم 

اًم٘مْمٞمتلم اعمتٞم٘مٜم٦م واعمِمٙمقيم٦م ضمرى آؾمتّمح٤مب أيْم٤ًم، يمام ًمق شمٖمػم اعم٤مء سمقصػ 

اًمٜمج٤مؾم٦م: وم٢من اًمٜمج٤مؾم٦م قم٤مرو٦م قمغم ذات اعم٤مء، واًمتٖمػم قمٚم٦م ًمثٌقت احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾمف، 

سم٘م٤مء احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م اؾمتّمح٥م سم٘م٤مؤه سمال إؿمٙم٤مل: ٕن وم٢مذا زال اًمتٖمػم وؿمؽ ذم 

ُمقوقع اًمٜمج٤مؾم٦م، هق اعم٤مء وهق ُمقضمقد سمجٛمٞمع أضمزائف، واًمتٖمػم قمٚم٦م ًمثٌقت احلٙمؿ ٓ 

 ضمزء ُمـ اعمقوقع.

وإن يم٤من ُمٜمِم٠م اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م هل اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن يِمؽ ذم صدق 

ى آؾمتّمح٤مب ذم اعمقوقع ذم اعمٗمٝمقم، قم٤مد اًمِمؽ إمم سم٘م٤مء اعمقوقع، وطمٞمٜمئذ إن ضمر

اًمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م اٟمحؾر اإلؿمٙم٤مل، وًمٙمٜمف ًمٞمس يمذًمؽ: ًمٕمدم اًمِمؽ ذم أُمر ظم٤مرضمل، سمؾ 

اًمِمؽ ذم صدق اعمٗمٝمقم وقمدُمف، وُمثٚمف ٓ يٙمقن ُمقوققم٤ًم ًمالؾمتّمح٤مب، 

واؾمتّمح٤مب احلٙمؿ ـ وهق اخلٞم٤مر ذم اعم٘م٤مم ـ ٓ داري أيْم٤ًم: إذ ـ ُمع اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء 

اًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمٜمٗمس اًمدًمٞمؾ، وهق سم٤مـمؾ: اعمقوقع ـ يٙمقن ُمـ 

ًمتقىمػ آؾمتّمح٤مب قمغم صدق ٟم٘مض اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ، وُمع اًمِمؽ ذم اعمقوقع ٓ حيرز 

 صدىمف.

وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: ًمٚمِمؽ ذم صدق آومؽماق سم٤مًمتٗمرق سمخٓمقة، ومٞمِمؽ 

اًمِمؽ ذم سم٘م٤مء ُمقوققمف ُمـ ذم زوال اهلٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م وسم٘م٤مئٝم٤م، واؾمتّمح٤مب اخلٞم٤مر ُمع 

اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ آؾمتّمح٤مب ذم ؿمٌٝمتف اعمقوققمٞم٦م: ٕٟمف ُمـ اًمتٛمًؽ سمال شمٜم٘مض ُمع 

 اًمِمؽ ذم صدق اًمٜم٘مض.

٤مم ُمع إُمٙم٤من اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم ىمقًمف ٘مأٟمف ٓ ُمقرد ًمالؾمتّمح٤مب ذم اعم وصم٤مٟمٞم٤ًم:



 317 ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس / اومؽماق اعمت٤ٌميٕملم

شمٕم٤ممم:         اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م أو  : وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـ سم٤مًمدًٓم٦م

ص قمٛمقُمٝم٤م سمدًمٞمؾ  اًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل »آًمتزاُمٞم٦م ـ ًمزوم اًمٕم٘مقد ُمٓمٚم٘م٤ًم، وظُمّمِّ

ص اعمٜمٗمّمؾ سملم إىمؾ وإيمثر: ًمٚمِمؽ ذم ُمٗمٝمقم آومؽماق، وُمع شيٗمؽمىم٤م ، وشمردد اعمخّمِّ

إمج٤مًمف ي٘متٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق صقرة آضمتامع، وسمام أن طم٤مًم٦م 

 .(1)شؾ اخلٓمقة ُمِمٙمقيم٦م اخلروج ومتٌ٘مك حت٧م قمٛمقم اًمٕم٤مماًمتٗمرق سمٛمث

وذهٌٜم٤م هٜم٤مك إمم ش اعمراد ُمـ اعمجٚمس»ُمٜم٤ّم ذم أّول سمح٨م ظمٞم٤مر اعمجٚمس،  (5)ىمد ُمرّ 

قمدم اقمت٤ٌمر اضمتامع اعمت٤ٌميٕملم ذم اعمجٚمس اًمقاطمد ٟمحق ضمٚمقؾمٝمام ذم همروم٦م واطمدة طمتّك 

يّمدق أّّنام جمتٛمٕملم ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ومال ٟمٕمٞمد هذا اًمٌح٨م وراضمع ُم٤م 

 طمررٟم٤مه هٜم٤مك.

 أُّم٤م آومؽماق:

 يتحّ٘مؼ؟ ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿومٛمقوقع اومؽما
ٍ
قال ىمهٜم٤م أ (3)ق اعمت٤ٌميٕملم سم٠ميِّ رء

 صمالصم٦م:

 ـ أدٟمك آٟمت٘م٤مل وًمق يم٤من أىمؾ ُمـ ظمٓمقة1

ٕم٤م ذم ؾمٗمٞمتلم يومٚمق شم٤ٌم»واًمٔم٤مهر هق خمت٤مر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ طمٞم٨م ي٘مقل: 

 .(4)شُمتالص٘متلم يمٗمك جمرد اومؽماىمٝمام

ُمراده: صدق آومؽماق سم٠مدٟمك ُم٤م يٜمت٘مؾ قمـ اهلٞمئ٦م اإلمج٤مقمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هلام وىم٧م 

                                                
 (.54-56/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .147راضمع هذا اعمجٚمد، صٗمح٦م  (5)

 .67و  5/66اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/67اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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 اًمٕم٘مد وًمق سم٠مىمؾ ُمـ ظمٓمقة.

 ويٕمؼّم قمٜمف سمٓمٌٞمٕمل اإلومؽماق أو ُمٓمٚمؼ اومؽماق اعمتٌٕم٤ميٕملم.

، وصم٤مين اًمِمٝمٞمديـ (1)شسم٠مدٟمك اٟمت٘م٤مل»وًمٕمؾ هذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمٕماّلُم٦م ذم اًمتحرير: 

 .(5)شوإن ىمّؾ »ذم اعم٤ًمًمؽ: 

ٚمف: آومؽماق ٓ حيّدد ذم اًمنمع ومٙمٞمتٗمٰك ومٞمف سم٤معمًّٛمك وهق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ودًمٞم

اعمتحّ٘مؼ سم٠مىمؾ ُمـ ظمٓمقة، وصدق ُمٗمٝمقم آومؽماق قمٚمٞمف، وّٕن آومؽماق اعم٠مظمقذ هم٤مي٦م 

 ًمٚمخٞم٤مر اؾمؿ ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م واًمٓمٌٞمٕمل يتح٘مؼ سمٍمف اًمقضمقد ُمٜمف.

ّٓ أن أن ـمٌٞمٕمل آومؽماق وإن يم٤من يتح٘مؼ سمٍمف اًمقضمقد ُمٜم»ويرد قمٚمٞمف:  ف إ

هذا اًمتحديد قم٘مكم، واعمٗم٤مهٞمؿ اعم٢مظمقذة ذم اخلٓم٤مسم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمٚم٘م٤مة إمم اًمٕمرف، وم٤معمرضمع 

ذم حتديده٤م إمم اًمٕمرف، وذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م إمم اًمٕم٘مؾ، وم٤معمرضمع ذم حتديد ُمٗمٝمقم اًمٗمرؾمخ 

واًمٙمر واًمرـمؾ واعمد وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعم٠مظمقذة ذم ُمقوققم٤مت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إمم 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وآومؽماق قمٜمد اًمٕمرف ذ ُمٜمف صمّؿ يٓمٌؼ قمغم ُمقرده سم٤مًمدىم٦م اًمٕمرف، ومٞم١مظم

يتح٘مؼ سمٛمٓمٚمؼ آومؽماق، سمؾ سم٤مٓومؽماق اعمٓمٚمؼ، ومٚمٝمذا ٓ يّمدق قمروم٤ًم سم٤مٟٓمٗمّم٤مل ٓ

سمٛم٘مدار إصٌع أو ؿمٕمرة يمام ذم سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات، وُمٜمِم٠م ذًمؽ اخلٚمط سملم اًمتحديد اًمٕم٘مكم 

 .(3)شواًمٕمرذم

 ـ اقمت٤ٌمر اخلٓمقة5

 آومؽماق سم٠مىمؾ ُمـ ظمٓمقةومال يتحّ٘مؼ 

وهل ـ سم٤مًمْمّؿ واًمٗمتح ـ ُم٤م سملم اًم٘مدُملم ذم اعمٌم، مجٕمٝم٤م ظمٓمًك يمام ّسح سمف أهؾ »

                                                
 .5/583حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (1)

 .3/196ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (5)

 .6/148: وراضمع ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 5/15سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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، وم٤معمراد سمف اًمتحديد ذم ـمرف اًم٘مّٚم٦م ذم يمالم أيمثر إصح٤مب ٓ اعمث٤مل. ىم٤مل ذم (1)اًمٚمٖم٦م

 (3): أىمّؾ ُم٤م يٜم٘مٓمع سمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس ظمٓمقة. وٟمحقه ُم٤م ذم اعمًٌقط(5)اخلالف

طمٞم٨م ىمٞمؾ ومٞمٝمام: إّن طمّده ُمٗم٤مرىم٦م اعمجٚمس سمخٓمقة. وٟمحقه٤م ُم٤م ذم  (4)واًمنائر

وإن يم٤من ىمد يٚمقح ُمٜمٝم٤م ظمالف  (7). وٟمحقمه٤م ُم٤م ذم اًمتذيمرة(6)واًمٖمٜمٞم٦م (5)آؾمتٌّم٤مر

مم٤ّم ىمٞمؾ ومٞمف:  (11)وهمػمه٤م (11)واًمتٜم٘مٞمح (9)واًمٚمٛمٕم٦م (8)ذًمؽ. وهق اًمٔم٤مهر مم٤ّم ذم اًمنمائع

مم٤ّم ىمٞمؾ ومٞمف، شمٙمٗمل ذم اعمٗم٤مرىم٦م  (13)وٟمحقه (15)وًمق سمخٓمقة. وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ذم اًمدروس

 .(14)شاعمٌٓمٚم٦م ظمٓمقة

 (16)واخلالف (15)اعمًٌقط»وًمذا ٟمّص قمغم اقمت٤ٌمر ظمٓمقة ومام زاد ذم 

                                                
 .5/51: اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم 1/156جمٛمع اًمٌحريـ  (1)

 .56، ُم٠ًمًم٦م 3/51اخلالف  (5)

 .5/85اعمًٌقط  (3)

 .5/546اًمنائر  (4)

 .3/73آؾمتٌّم٤مر  (5)

 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (6)

 .11/53شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (7)

 .5/51ذائع اإلؾمالم  (8)

 .157اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (9)

 .5/44اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (11)

 .538يم٤مًمقؾمٞمٚم٦م / (11)

 .3/565اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (15)

 .5/181ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (13)

 .14/139ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (14)

 .5/85اعمًٌقط  (15)

 .56، ُم٠ًمًم٦م 3/51اخلالف  (16)
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 (6)وضم٤مُمع اًمنمائع (5)واًمنائر (4)واًمقؾمٞمٚم٦م (3)واًمٖمٜمٞم٦م (5)وآؾمتٌّم٤مر (1)واًمتٝمذي٥م

 (11)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (11)واًمتٜم٘مٞمح (9)واًمدروس (8)واًمتذيمرة (7)واًمنمائع

: سم٠مدٟمك اٟمت٘م٤مل. وذم (14)وًمٕمّٚمف ُمٕمٜمك ىمقًمف ذم اًمتحرير (13)وجمٛمع اًمؼمه٤من (15)واًمروو٦م

قمـ اًمّمٞمٛمري واعمٞمز، ومل أضمد هلام شمٍمحي٤ًم  (16): وإن ىمّؾ. وىمد طمٙمل(15)اعم٤ًمًمؽ

ُمـ اًمِم٤مرطملم واعمحِّملم اًّمذيـ مل يٜم٤مىمِمقا.  (17)سمذًمؽ. ٟمٕمؿ هق فم٤مهرمه٤م وفم٤مهر همػممه٤م

 سحيٝم٤م اإلمج٤مع قمٚمٞمف.. أو (18)وفم٤مهر اًمٖمٜمٞم٦م

                                                
 .7/51هتذي٥م إطمٙم٤مم  (1)

 .3/73آؾمتٌّم٤مر  (5)

 .517همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (3)

 .538اًمقؾمٞمٚم٦م / (4)

 .5/546اًمنائر  (5)

 .547اجل٤مُمع ًمٚمنمائع / (6)

 .5/51ذائع اإلؾمالم  (7)

 .11/53ٗم٘مٝم٤مء شمذيمرة اًم (8)

 .3/565اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (9)

 .5/44اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (11)

 .4/584ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (11)

 .3/449اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (15)

 .8/385جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من   13

 .5/583حترير إطمٙم٤مم  (14)

 .3/196ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (15)

)خمٓمقط ذم ُمٙمت٦ٌم  17، س545طمٙم٤مه قمٜمٝمام إؾمت٤مذ اًمنميػ سمحراًمٕمٚمقم ذم اعمّم٤مسمٞمح / (16)

 (.14ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل سمرىمؿ 

( 388-389/)9يم٤معمحّ٘مؼ اًمٙمريمل ذم طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (17)

 (.375-373/)5اًمٕم٤ٌمس ذم اعمٝمّذب اًم٤ٌمرع وأيب

 .517اًمٜمزوع /همٜمٞم٦م  (18)
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قمٜمٝمؿ ذم سم٤مب  (5)ٟمٗمك اخلالف قمٜمف، ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م طمٙمٞمٜم٤مه (1)وذم اًمري٤مض

 .(3)شاًمٍمف

إذ ٓ ي٘متْمٞمف ُمٗمٝمقم آومؽماق »ويرد قمٚمٞمف: ٓ دًمٞمؾ قمغم حتديد آومؽماق سمخٓمقة 

 .(4)شد سمفٌر وٓ ي٤ًمقمده اًمٕمرف ومل ي٘مؿ قمٚمٞمف ٟمص ظم٤مص ًمٞمتٕم

ٕمدم فمٝمقر اًمّمدق هب٤م قمروم٤ًم وقم٤مدًة وىم٤مل ًم (5)وًمذا شمقىمػ ومٞمٝم٤م ؾمٞمّد اًمري٤مض

 إن صّح ًمٖم٦م.و: (6)سمٕمض اعمت٠مظمريـ

وومٞمف: أّٟمف إذا صّح ًمٖم٦ًم صّح قمروم٤ًم، ّٕن إصؾ »واقمؽمض قمٚمٞمٝمام ؾمّٞمد اعمٗمت٤مح: 

قمدم اًمتٖمٞمػم واًمٜم٘مؾ، وم٤مًمِمّؽ ذم صدىمف هب٤م قمروم٤ًم يم٤مٍف ذم اعمٓمٚمقب، وٓ حيت٤مج إمم 

أّٟم٤م ٟمّدقمل فمٝمقره، ّٕن أهؾ اًمٕمرف ٓ ي٘مقًمقن فمٝمقره، وٓ يٜم٤مذم ُم٤م ؾمٌؼ، ومتدسّمر. قمغم 

إّّنام إذا شمٗمّرىم٤م سم٤مخلٓمقة مل يتٗمّرىم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتح٘مٞمؼ وقمدم اعم٤ًمحم٦م، وضمقاز اًمًٚم٥م شمقؾّمٕم٤ًم 

 .(7)شهمػم و٤مئر

أىمقل: اًمّمحٞمح ُم٤م ذيمرشمف سمٕمٜمقان اإليراد ومال يتؿ ُم٤م ذيمره ؾمّٞمد اعمٗمت٤مح ُمـ أّن 

وًمٞمس ًمف هٜم٤مك ُمٕمٜمًك ذقمل »ف طمٞم٨م ي٘مقل: اعمٕمٜمك اًمٕمرذم ُمتحّ٘مؼ سمخٓمقة ٓ سم٠مٟم٘مص ُمٜم

ومٞمّم٤مر إمم اعمٕمٜمك اًمٕمرذم، وهق ُمتحّ٘مؼ سم٤مخلٓمقة ٓ سم٠مٟم٘مص ُمٜمف، ّٕن اًمٖم٤مًم٥م قمدم طمٗمظ 

اًمٜم٦ًٌم اًّمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام ذم جمٚمس اًمٕم٘مد طمتّك وىم٧م صٕمقده قمغم احل٤مئط وٟمزوًمف، يمام 

                                                
 .8/181ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (1)

 (.538-543/)13شم٘مّدُم٧م طمٙم٤مي٦م يمالُمٝمؿ ذم  (5)

 .138و  14/137ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (3)

 .5/11سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .8/595ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (5)

 .14/141ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (6)

 .14/141ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (7)
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وإن »سم٘مقًمف ذم اًمٍمف  (1)ذم صحٞمح٦م ُمٜمّمقر سمـ طم٤مزم أؿم٤مر إًمٞمف اًمّم٤مدق

ومٛمجّرد شم٘مّدم اًمٌٕمض قمغم اًمٌٕمض ٓ يّي وإن طمّمؾ سمف اًمتٗمّرق ش ٟمزاطم٤مئٓم٤ًم وم٤مٟمز ُمٕمف

ًمٖم٦ًم، وم٤معمدار قمغم اًمٕمرف وهق طم٤ميمؿ سم٤مخلٓمقة. وًمذا ـمٗمح٧م قم٤ٌمراهتؿ سمٕمدم سمٓمالن اًمٕم٘مد 

اومؼ ًمٗمروع اعم٠ًمًم٦م يمام ئمٝمر ذًمؽ عمـ حلظ قسمٛمٗم٤مرىم٦م اعمجٚمس ُمّمٓمحٌلم، وهق اعم

 .(5)شاإليمراه وزواًمفيمالُمٝمؿ ذم 

 ـ اقمت٤ٌمر ظمٓمقات3

ومٝمل آومؽماق اعمٓمٚمؼ واعمراد سمف آومؽماق اًمٕمرذم سمحٞم٨م يّمدق قمروم٤ًم زوال اهلٞمئ٦م 

 آضمتامقمٞم٦م وهق يّمدق سم٤مٟٓمت٘م٤مل سمخٓمقات.

ومالسمّد ُمـ اعمٌم سمخٓمقات قمديدة طمّتك يّمدق آومؽماق اًمٕمرذم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلٞمئ٦م 

 آضمتامقمٞم٦م.

اًمذي يتح٘مؼ سمٍمف  تفُمٓمٚمؼ اإلومؽماق أو ـمٌٞمٕمٞموهذا اًم٘مًؿ قمغم ظمالف 

 اًمقضمقد ُمٜمف وهق آومؽماق اًمٕم٘مكم يمام ُمّر ذم اًم٘مقل إّول.

أّن اعمراد ُمـ آومؽماق ًمٞمس هق جمّرد »ىم٤مل اًمًّٞمد اخلقئل ذم سمٞم٤من هذا اًم٘مقل: 

آٟمٗمّم٤مل سم٠مي ٟمحق يم٤من وًمق يم٤من ـمٌٞمٕمل آٟمٗمّم٤مل سملم اعمت٤ٌميٕملم حلّمقًمف ُمـ إّول 

ف ىمّٚمام يتٗمؼ أن يٙمقن اُمْم٤مء أطمد اعمت٤ٌميٕملم ُمتالص٘م٤ًم سم٤مٕظمر سم٤مًمٞمد أو سمٌمء ٟمّ ٢مومسم٤مًمٌدهي٦م 

آظمر ُمـ أقمْم٤مء سمدّنام وقمٚمٞمف وم٤معمراد ُمـ آشمٗمراق ًمٞمس هق اومؽماق سمدن يمؾ ُمٜمٝمام قمـ 

أظمر ومالسمّد وأن يراد ُمـ ذًمؽ هق آومؽماق قمـ جمٚمس اًمٕم٘مد ؾمقاء يم٤مٟم٤م ـ ضم٤مًمًلم أم 

س اًمٕم٘مد ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م وًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م اخل٤مص٦م وم٤مٓضمتامع ىم٤مقمديـ أو ُمْمٓمجٕملم أي قمـ جمٚم

ّٓ جومٞمٝم٤م اضمتامع ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمٙمقن هذا اعم ٚمس جمٚمس اعمٕم٤مُمٚم٦م ومال حيّمؾ اًمتٗمرق طمٞمٜمئذ إ

                                                
 ُمـ أسمقاب اًمٍمف. 5، سم٤مب 8، ح18/69وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .139و  14/138ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)
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اًم٘م٦ٌم واٟم٘مْم٤مء جمٚمس اًمٌٞمع قمروم٤ًم وم٤مٟمف ُم٤مدام هذا آضمتامع ذم هذه اًم٘م٦ٌم  هسم٤مًمتٗمرق ُمـ هذ

 سم٤مق ٓ يّمدق اًمتٗمرق قمـ جمٚمس اعمٕم٤مُمٚم٦م يمام ٓ خيٗمك.

ٚمق ىم٤مم أطمدمه٤م ًمنمب اعم٤مء ذم اًمزاوي٦م أظمرى ُمـ اًم٘م٦ٌم أو ًمٚمتقى ٓ حيّمؾ وم

آومؽماق قمروم٤ًم وان طمّمؾ اًمتٗمرق سم٤مًمدىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهٙمذا ان اًمتٗمرق ذم يمؾ جمٚمس 

اضمتٛمٕم٤م ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م سمح٥ًم طم٤مل ذًمؽ اعمجٚمس قمروم٤ًم وقمغم هذا ٓ يي اًمتٗمرق سمٛم٘مدار 

قم٦م سمؾ ومْماًل قمـ اًمتٗمرق سم٤معمًّٛمك قمنمة ظمٓم٠م ومْمال قمـ اخلٓمقة اًمقاطمدة يمام ذيمره مج٤م

ضمؾ سمؾ اعمٜم٤مط هقا ًمّمدق اًمٕمرذم واّندام اهلٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ٕ ]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ[يمام ذيمره 

 .(1)شاعمٕم٤مُمٚم٦م قمروم٤ًم هذا سمح٥ًم ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت

 ٓن مل يرد ذم اعمٙم٤مؾم٥م ومه٤م:ىمقإّن هٜم٤م  صمؿّ 

 ـ صمالث ظمٓمقات قمغم إىمؾ4

وًمٙمـ »وىم٤مل إظمػم ُمٜمٝمام:  (3)واظمت٤مره اًمًٞمّد اخلقئل (5)ذيمره اعمحّ٘مؼ اًمرؿمتل

ًمٞمج٥م  (4)شىمٛم٧م ومٛمِمٞم٧م ظمٓم٠م»ىم٤مل ومٚمام أوضم٥م اًمٌٞمع  ورد ذم رواي٦م صحٞمح٦م أٟمف

ظمٓم٠م يقضم٥م ؾم٘مقط اخلٞم٤مر وان  اًمٌٞمع وم٤من اًمٔم٤مهر ُمـ هذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م أن اعمٌم

ر هق ذًمؽ ٕضمؾ اؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ٓ ًمٖمرض آظمر وقمٚمٞمف وم٤معمٜم٤مط ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤م اعمٌم

ظمٓم٠م ُمقضم٤ًٌم ًمً٘مقط اخلٞم٤مر ًمٙم٤من ذيمره ذم  ف ًمق مل يٙمـ اعمٌموأىمٚمف سمثٚمث٦م ظمٓمقات وم٤مٟمّ 

ـ سم٤مب اًمّمدىم٦م وم٤من احل٤مٓت اعمقضمقدة طم٤مل اًمٌٞمع وسمٕمده يمثػمة ُمِ  ف ًمٞمساحلدي٨م ًمٖمقًا وم٤مٟمّ 

وًمذيمر همػمه ومٞمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ ان  ومٚمق مل يٙمـ ًمذيمر ذًمؽ ُمقوققمّٞم٦م مل يذيمره اإلُم٤مم

                                                
 .6/148ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .157وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، ىمًؿ اخلٞم٤مرات / (5)

 .6/149ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 5صحٞمحت٤م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، اًم٤ٌمب  3و  5، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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ـمٌؼ اًمٙمؼمى اًمٙمٚمٞم٦م قمغم اعمقرد  خلٞم٤مر سم٤مًمتٗمرق هق ذًمؽ وان اإلُم٤مماعمٜم٤مط ذم ؾم٘مقط ا

اخل٤مص ٓ أن اًم٘مْمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م ذم ُمقرد ظم٤مص يمامٓ خيٗمك ومتحّمؾ أن ُم٤م ئمٝمر ُمـ 

 .(1)شهذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م هق اعمٞمزان ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًمتٗمرق

ٗمٝمقم ُم»وًمٙمـ رّد اعمحّ٘مؼ اًمرؿمتل هذا اًم٘مقل وذه٥م إمم أّٟمف ُمتقىمػ قمغم أُمريـ: 

ومٙم٠من ي٘م٤مل: إن اًمٚمزوم يتح٘مؼ سم٤معمٌم ظُمٓمك، واخلُٓمك مجع، وأىمٚمف صمالصم٦م، وُمٗمٝمقُمف اًمٕمدد 

 أٟمف ٓ يتح٘مؼ اًمٚمزوم سم٠مىمؾ ُمـ اًمثالث.

وأُم٤م ُمٗمٝمقم اًمٕمٚم٦م ومٙم٠من ي٘م٤مل: إن قمٚم٦م اًمٚمزوم اعمٌم صمالث ظمٓمقات، وُمٗمٝمقُمف 

 أن ٓ دا٥م اًمٌٞمع سم٠مىمؾ ُمٜمٝم٤م.

ُمٗمٝمقم ًمف، ويمقن اًمثالث ظمٓمقات  وًمٙمـ ذم يمال إُمريـ شم٠مُماًل: ٕن اًمٕمدد ٓ

 .(5)شقمّٚم٦م ًمالومؽماق ٓ يٜمٗمل اًمٕمٚمِّٞم٦م قمـ إىمؾ ُمٜمٝم٤م

 وٟمقىمش ذم إيراده ذم يمال اعمٗمٝمقُملم:

أُّم٤م ُم٤م أوم٤مده ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمدد: ومألن ٟمٗمل احلٙمؿ قمـ ُم٤م هق أىمؾ ُمـ اًمٕمدد اعم٠مظمقذ »

اًمتٙمٚمٞمٗمل  ذم ًم٤ًمن اًمدًمٞمؾ إٟمام هق سمٛمٜمٓمقق اًمٕمدد ٓ سمٛمٗمٝمقُمف، وهلذا ًمق طمّدد احلٙمؿ

ل: )صؿ صمالصم٦م أي٤مم( وص٤مم اعمٙمٚمػ يقُملم مل يٕمدر ممتثالً: وذًمؽ ٤مسمٕمدد ُمٕملّم يمام ًمق ىم

سمٛمٜمٓمقق اًمثالصم٦م: ًمٕمدم اٟمٓم٤ٌمق اعم٠مُمقر سمف قمغم اعم٠ميت سمف، ٓ ُمـ ضمٝم٦م ُمٗمٝمقُمٝم٤م، ويمذًمؽ ذم 

احلٙمؿ اًمقوٕمل: وذم اعم٘م٤مم عم٤م رشّم٥م ًمزوم اًمٌٞمع ـ اًمذي هق طمٙمؿ ووٕمل ـ قمغم اعمٌم 

يِمٛمؾ اخلٓمقة واخلٓمقشملم، وم٤مٟمتٗم٤مء احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم ذم ُمقردمه٤م ُمـ ضمٝم٦م  ظمٓمقات مل

اٟمتٗم٤مء اعمقوقع، ٓ ُمـ ضمٝم٦م اعمٗمٝمقم طمّتك يرسمط احلٙمؿ سمثٌقت اعمٗمٝمقم ًمٚمٕمدد وقمدم 

 صمٌقشمف.

                                                
 .6/149٘م٤مه٦م ُمّم٤ٌمح اًمٗم (1)

 .157و  156راضمع وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم٤مرات / (5)
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 ٗمٞمف سمح٨م صمٌقشم٤ًم وإصم٤ٌمشم٤ًم.وموأُم٤م ُم٤م أوم٤مده ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمّٚم٦م 

ُمت٤ٌميٜمتلم ومٚمٞمس ذم ضمٕمٚمٝمام ذم أُم٤م اًمٌح٨م اًمثٌقيت وم٤مًمٕمّٚمت٤من اعمًت٘مٚمت٤من إذا يم٤مٟمت٤م 

ُمقرد ُم٤م أي إؿمٙم٤مل، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام ٟم٦ًٌم إىمؾ ًمأليمثر ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن 

يمؾ ُمـ إىمؾ وإيمثر قمّٚمف ُمًت٘مٚم٦م: إذ يٙمقن إيمثر ًمٖمقًا دائاًم: وم٢مٟمف ُمتك حت٘مؼ إىمؾ 

وؿُّ إيمثر إًمٞمف  أصمررت اًمٕمٚم٦م أصمره٤م، ومال دور ًمأليمثر أصاًل: ٟٓمدراج إىمؾ ومٞمف، ويم٤من

ُمـ وؿِّ احلجر إمم ضمٜم٥م اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٕيمثر فم٤مهر ذم اٟمحّم٤مر اًمدظمؾ ومٞمف، وُم٤م 

ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من اًمتٕمٚمٞمؾ يم٤من سم٤مخُلٓمك وهق إيمثر، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اخلٓمقة 

واخلٓمقشم٤من ـ وهق إىمؾ ـ قمٚمر٦م ًمتح٘مؼ آومؽماق وُمـ صَمؿر شمٙمقن قمٚم٦م ًمٚمزوم اًمٌٞمع، ومجٕمؾ 

ٓمك ـ وهق إيمثر ـ قمّٚم٦م أيْم٤ًم ًمٖمق، ومٌام أن اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٦م يم٤من سم٤مٕيمثر ومٝمق يٜمٗمل اخل

 اًمٕمّٚمٞم٦م قمـ إىمؾ طمتّك ٓ شمٚمزم اًمٚمٖمقي٦م ُمـ أظمذ إيمثر قمّٚم٦م.

وأُم٤م اًمٌح٨م اإلصم٤ٌميت، ومٕمغم ومرض قمدم اعمحذور اًمثٌقيت ٟم٘مقل: إٟمف يقضمد ذم 

قاو(، وإـمالق ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مٞمٞمد سمـ )أو(، ُمقرد اًمٕمّٚم٦م إـمالىم٤من: إـمالق ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مٞمٞمد سمـ )اًم

ّٓ ًمذيمر اجلزء  وصمٛمرة اإلـمالق إّول أن يث٧ٌم يمقن اًمٕمّٚم٦م شم٤مُم٦م، وًمٞم٧ًم ضمزء اًمٕمّٚم٦م وإ

 ّٓ أظمر ُمٕمٝم٤م، وصمٛمرة اإلـمالق اًمث٤مين أن يث٧ٌم يمقن اًمٕمّٚم٦م ُمٜمحٍمة وٓ قمدل هل٤م: وإ

ذه ىم٤مقمدة ضم٤مري٦م ذم مجٞمع ًمذيمرت اًمٕمّٚم٦م إظمرى، وسم٤مًمت٤مزم يٜمتٗمل اعمٕمّٚمؾ سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٕمّٚم٦م، وه

اًمٕمٚمؾ، وقمٚمٞمف ومٌام أن اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٦م يم٤من سم٤مٕيمثر وهق )اخُلٓمك(، ومل شم٘مّٞمد سمـ )اًمقاو( 

وٓ سمـ )أو( ومٛمٗم٤مده أن اخلٓمك هل اًمٕمٚم٦م اًمت٤مُم٦م اعمًت٘مٚم٦م اعمٜمحٍمة ًمتح٘مؼ آومؽماق، وُمـ 

 .(1)شيورةصَمؿر ًمٚمزوم اًمٌٞمع، ومٞمٜمٗمل أن يٙمقن إىمؾ ُمـ اًمثالث قمّٚم٦م ًمتح٘م٘مف سم٤مًم

ّٓ أٟمف يم٤من ذم  إّن قمّٚم٦م احلٙمؿ وإن يم٤من ومٕمؾ اإلُم٤مم»وًمذا يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل:  إ

٤مي٦م ٗمٓمك، ومٞمًتٙمِمػ ُمٜمف يمُم٘م٤مم سمٞم٤من احلٙمؿ، وشمرشّم٥م وضمقب اًمٌٞمع قمغم اعمٌم ظُم 
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 .(1)شاعمّمداق إّول ًمٚمُخٓمك، أي سف اًمقضمقد هل٤م، وهق أىمؾ اجلٛمع

 ـ مخس ظمٓمقات وُم٤مزاد5

ٗمل اخلالف سمؾ ٟمُ : »... (5)صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل وم٤موؾ اًمٜمراىمل سمٕمد ذيمر

ّٓ ومً٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق هب٤م ـ سمؾ (3)قمـ اخلٓمقة أيْم٤مً  ، وم٢من صم٧ٌم اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م، وإ

وسم٤مخلٓمقشملم ـ ُمِمٙمؾ: ًمٕمدم شم٤ٌمدر ُمثٚمٝمام قمـ آومؽماق قمروم٤ًم وقم٤مدًة: سمؾ ويمذا اخلٓمقات 

 ومٞمف أىمّؾ اجلٛمع: ّٕٟمف إظم٤ٌمٌر قمـ اًمثالث، وٓ يٗمٞمد ًمٗمظ اخُلٓمٰك ذم اًمّمحٞمح: إذ ٓ يتٕملّم 

 .ومٕمٚمف

وم٤معمٜم٤مط: طمّمقل آومؽماق قمروم٤ًم، واًمٔم٤مهر طمّمقًمف سمٜمحق ُمـ مخ٦ًم أو ؾمت٦م وُم٤م 

 يم٤من ذًمؽ سم٤معمٌم، أو ضمذب ٟمٗمًف إمم وراصمف هبذا اعم٘مدار. ءزاد، ؾمقا

 .(4)شٓمٰك سمخُ وٓ يً٘مط سم٤مًمتامر واًمت٘م٤مرب 

 اًم٘مقل اعمخت٤مر

وإن يم٤من ىمقي٤ًم وًمٙمـ  ىمدس همه٤ماًمٔم٤مهر إّن ُم٤م ذيمره اعمحّ٘م٘م٤من اًمٜمراىمل واخلقئل 

اجلزم سمف ُمِمٙمؾ ضمّدًا إلمج٤مل اًمٕمّٚم٦م وهق ومٕمؾ اإلُم٤مم واًمٗمٕمؾ دًمٞمؾ ًمٌلٌّ ٓسمّد ُمـ إظمذ 

ّٓ آومؽماق اًمٕمرذم وهق شمرك جمٚمس اًمٌٞمع وذم ومرض اًمِمؽ  سم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمٜمف وًمٞمس هق إ

ٞم٤مر واحلٙمؿ سمٌ٘م٤مئف، أو اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص وهق سم٘م٤مء يرضمع إمم إـمالق دًمٞمؾ اخل

اخلٞم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أدًم٦م ًمزوم اًمٌٞمع، وهذا آومؽماق اًمٕمرذم هق خمت٤مرٟم٤م وًمذا ىمد ي٘م٤مل: 
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 .(1)شاعم٠ًمًم٦م قمرومٞم٦م وآومؽماق أُمر قمرذمٌّ »

أّن اخلٓم٤مسم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمٚم٘م٤مة إمم اًمٕمرف اًمٕم٤مم، ومٝمق اعمرضمع ذم حتديد »ُمْم٤موم٤ًم إمم 

قم٤مت اعم٠مظمقذة ومٞمٝم٤م، واعمٗمٝمقم قمروم٤ًم ُمـ يمٚمٛم٦م آومؽماق هق آومؽماق اعمٓمٚمؼ، ومال اعمقوق

 وٟمحقه. عيّمدق قمغم اًمتٗمّرق سم٤مخلٓمقة وُم٤م دوّن٤م ومْماًل قمـ ُم٘مدار اإلصٌ

 ةٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أن يّدقمك أن ذه٤مب اعمِمٝمقر ـ ىمدُم٤مء وُمت٠مظمريـ ـ إمم يمٗم٤مي٦م اخلٓمق

ؼ اًمٜم٤مذم ًمالومؽماق سم٤مخلٓمقة: إذ يٛمٜمع ُمـ اًمتٛمًؽ سمٔمٝمقر اإلـمالق ذم آومؽماق اعمٓمٚم

أىمؾ ُمـ ُمٜمٕمف ُمـ ة، وٓيًتٙمِمػ ُمـ ومت٤مواهؿ صدق اًمتٗمّرق قمغم ُم٤م يم٤من سم٤مخلٓمق

 اًمٔمٝمقر ذم ُم٤م زاد قمٜمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ يِمٛمٚمٝم٤م.

أن اًمِمٝمرة سمام هل ٓ اقمت٤ٌمر هب٤م: ٓطمتامل يمقّن٤م ُمدريمٞم٦م، وحيتٛمؾ اؾمتٜم٤مدهؿ  وومٞمف:

ُمـ يمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ آومؽماق، ومال شمٙمِمػ ومت٤مواهؿ قمـ دًمٞمؾ ُمٕمتؼم،  إمم ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

وهم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم وضمٝمف: إن ُمـ سملم اعمِمٝمقر ُمـ هق ُمـ أهؾ اًمٚم٤ًمن 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمقّنؿ ُمـ أهؾ اًمدىم٦م واًمٗمٝمؿ واإلشم٘م٤من، وىمد ادقمقا حت٘مؼ اًمتٗمرق سم٤مخلٓمقة، 

إدا٤مب دقمقاهؿ ًمٚمخدؿم٦م ذم ومٞمٙمِمػ ذًمؽ قمـ ؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم آومؽماق قمروم٤ًم، وٓ أىمؾ ُمـ 

 اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم.

م اًمٕمرف  ّٓ أٟمف يٜمدرج ذم سم٤مب شمٕم٤مرض اًمٕمرف اًمٕم٤مم ُمع اًمٕمرف اخل٤مص ومٞم٘مدر إ

اًمٕم٤مم: ٓطمتامل آضمتٝم٤مد ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمرف اخل٤مص، ومٚمؿ خيت٤مروا هذا اًمرأي سمام هؿ ُمـ 

ل قمغم اضمتٝم٤مدهؿ.  أهؾ اًمٕمرف واًمٚم٤ًمن، سمؾ سمام هؿ جمتٝمدون ذم اًمٚمٖم٦م، ومال يٕمقر

ّٓ سم٤مٓومؽماق اًمٕمرذم، وهق آومؽماق  واًمٜمتٞمج٦م ُمـ ذًمؽ: أن آومؽماق ٓ يتح٘مؼ إ

 وأاعمٓمٚمؼ، وهق ٓ يتح٘مؼ سم٤مخلٓمقة، ]وٓ سم٠مىمؾ ُمٜمٝم٤م وٓ سم٠ميمثر ُمٜمٝم٤م ُمـ صمالث ظمٓمقات 

ؾم٧م أو ُم٤مزاد[ ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م وذم ُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ـ مم٤م ٓ يّمدق قمٚمٞمف آومؽماق اًمٕمرذم، 
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 .(1)ش، ٓ سم٤مٓؾمتّمح٤مبويّمح ؾمٚمٌف قمٜمف ـ سم٤مًمدًمٞمؾ

ّٓ اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: آومؽماق هؾ يتح٘مؼ سمحريم٦م أطمدمه٤م وؾمٙمقن أظمر أو أّٟمف ٓ يتح٘مؼ   إ

 همػم ضمٝم٦م أظمر؟ إممسمحريم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام 

ٙمقن ُمـ إيمقان وم٢من ىمٚمٜم٤م  (5)اسمتٜمٰك ومخر اعمحّ٘م٘ملم» ًّ هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أّن اًم

ٙمقن يمقٟم٤ًم  ًّ واطمدًا وٓ حيت٤مج احل٤مدث ذم سم٘م٤مئف إمم اعم١مصّمر، سمٕمدم دمّدد إيمقان ويم٤من اًم

٤ميمـ اومؽمق سمًٙمقٟمف، سمخالف ُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م  ًّ ٤ميمـ قمٛماًل طمّتك ي٘م٤مل سم٤مّن اًم ًّ ومٚمؿ حيدث ُمـ اًم

٤ميمـ. أو ىمٚمٜم٤م سم٠مّن إيمقان وًمق يم٤من  ًّ سمتجّدد إيمقان واطمتٞم٤مضمف إمم اعم١مصّمر وهق ارادة اًم

ٙمقَن، رادة وسم٤مىمٞم٤ًم وًمٞمس ُمتجّددًا وًمٙمـ حيت٤مج إمم اإل ًّ ٤ميمـ سم٢مًم٘م٤مئف اًم ًّ اًمٕمّٚم٦م ذم سم٘م٤مئف وم٤مًم

ٙمقن. ًّ  ُم١مصّمٌر ذم اًم

٤ميمـ قمٛمالً  ًّ واُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمٌ٘م٤مء إيمقان وقمدم اطمتٞم٤مضمف إمم اعم١مصّمر، مل حيدث ُمـ اًم

 طمّتك ي٘م٤مل: اومؽمق هذا قمـ ص٤مطمٌف سمًٙمقٟمف وذاك سمحريمتف.

همػم اًمٕمرومٞم٦ّم، همػُم ٓ خيٗمٰك اّن اسمتٜم٤مء اعم٤ًمئؾ اًمنّمقمٞم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م، سم٤معم٤ٌمٟمك واعم٤ٌمطم٨م 

 صحٞمٍح.

وُمـ اًمقاوح اّن هذا اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمٕمتََٛمَد قمٚمامءٟم٤م ذم اًمٗم٘مف واعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م 

وًمٙمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُّم٦م، اقمتٛمدوا قمغم شمٚمؽ إُمقر واسمتٜمقا اعم٤ًمئَؾ اًمنّمقمٞم٦َم قمكم هذا 

قا اًمٜمّقع ُمـ آؾمتدٓٓت. ومٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اخل٤مّص٦م أيْم٤ًم ىم٤مًمقا هبذه إُمقر وّسطم

ٜم٦ّم. ًّ  سم٤مّن هذه إُمقر، ًمٞم٧ًم ُمـ خمتّّم٤مت أهؾ اًم

ذيمر شمٕمٌػمًا وهق اّن احلريم٦م، اّٟمام هل ُمـ اعمتحّرك واشمّّم٤مومف  (3)صمّؿ اّن اًمِمٞمخ
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٤ميمـ ًّ ٤ميمـ ًمق مل يًٙمـ  ،سمٙمقٟمف اومؽماىم٤ًم ُمـ ـمرف اًم ًّ ٤ميمـ أيْم٤ًم وَمَٕمَؾ قمٛمالً ّٓن اًم ًّ وم٤مًم

ك ُمع اعمتحّرك وَذَه٥َم ُمٕمف، عم٤م طمّمؾ آومؽم رر  اق.وحَتَ

ٓ خيٗمك هٜم٤م اّٟم٤م ٓ ٟمحت٤مج إمم ذًمؽ اًمّتٕمٌػم ّٓن آومؽماق، أُمٌر قمرذمٌّ يّمدق قمٜمد 

 .(1)شؾمٙمقن أطمدمه٤م وطمريم٦م أظمر

أصؾ يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وهق حت٘مؼ آومؽماق سمحريم٦م أطمدمه٤م وؾمٙمقن أظمر 

وقمدم شمقىمٗمف قمغم طمريمتٝمام ُمٕم٤ًم ومٝمق يمالم ُمتلم ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف وًمٙمـ ذم يمٞمٗمٞم٦م سمٞم٤مٟمف 

 طمف ًمٚمٛمقوقع ىمد أورد إيرادات:وـمر

وآومؽماق: طمٞم٨م ومرض آومؽماق وصٗم٤ًم  شمّمقيره آحت٤مد سملم احلريم٦م إّول:»

، ُمع أن احلريم٦م (5)شواشمّم٤مومٝم٤م سمٙمقّن٤م اومؽماىم٤ًم ُمـ اًم٤ًميمـ»ًمٚمحريم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مل: 

وآومؽماق ُمتٖم٤ميران ُمٗمٝمقُم٤ًم وُمّمداىم٤ًم: وم٢مّن احلريم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمًٙمقن شم٘م٤مسمؾ اًمْمديـ، 

ي٘م٤مسمٚمف آضمتامع شم٘م٤مسمؾ اًمٕمدم واعمٚمٙم٦م، وم٤مٓومؽماق هق ٟمٗمس قمدم اعمّم٤مطم٦ٌم،  وآومؽماق

 واحلريم٦م أُمر همػم إو٤مذم، وآومؽماق أُمر إو٤مذم، وطم٘مٞم٘م٦م احلريم٦م قم٤ٌمرة قمـ ظمروج

اًمٌمء ُمـ اًم٘مقة إمم اًمٗمٕمؾ شمدردا٤ًم، ذم ُم٘م٤مسمؾ ]اًمًٙمقن وهق[ اًمٙمقن اًمذي هق ظمروج 

 ومؽماق زوال آضمتامع وقمدم اعمّم٤مطم٦ٌم.اًمٌمء ُمـ اًم٘مقة إمم اًمٗمٕمؾ دومٕم٦م، وطم٘مٞم٘م٦م آ

ضمٕمٚمف اًمٕمّٚمٞم٦م سملم اعمتْم٤ميٗملم: طمٞم٨م ضمٕمؾ حت٘مؼ اومؽماق اعمتحرك ُمٕمٚمقًٓ  اًمث٤مين:

ام ذم رشم٦ٌم واطمدة، ًمٕمدم ُمّم٤مطم٦ٌم اًم٤ًميمـ، واًمٕمٚمٞم٦م سملم اعمتْم٤ميٗملم همػم ُمٕم٘مقًم٦م: وم٢مّّن 

ومٕمدم ُمّم٤مطم٦ٌم اًم٤ًميمـ إٟمام هق ذم رشم٦ٌم اومؽماق اعمتحرك، ٓ قمٚم٦م ًمف: وم٢من اومؽماق أطمد 

اعمت٤ٌميٕملم ُمـ أىم٤ًمم اًمتْم٤ميػ، واعمتْم٤ميٗم٤من ُمتٙم٤مومئ٤من ىمقة وومٕماًل وٓ يٕم٘مؾ اًمٕمّٚمٞم٦م سمٞمٜمٝمام، 

ّٓ أن ذات اًمٕمّٚم٦م واعمٕمٚمقل خم تٚمٗم٤من ُمـ وقمٜمقان اًمٕمّٚمٞم٦م واعمٕمٚمقًمٞم٦م وإن يم٤مٟم٤م ُمتْم٤ميٗملم إ

                                                
 .6/159حت٘مٞمؼ وشم٘مريرات ذم سم٤مب اًمٌٞمع واخلٞم٤مرات  (1)

 .5/67اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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طمٞم٨م اًمرشم٦ٌم وًمٞمس سمٞمٜمٝمام شمْم٤ميػ، سمؾ هق حم٤مل، ومام ومٞمف اًمتْم٤ميػ ٓ يٕم٘مؾ ومٞمف اًمٕمّٚمٞم٦م، 

 وُم٤م ومٞمف اًمٕمّٚمٞم٦م ٓ يٕم٘مؾ ذم اًمتْم٤ميػ.

ضمٕمٚمف اًمذات واًمقصػ ًمٌمء واطمد وهق آومؽماق: طمٞم٨م ضمٕمؾ  اًمث٤مًم٨م:

 طمّمقل ذات آومؽماق سم٤محلريم٦م، واشمّم٤مومٝم٤م سم٤مٓومؽماق سمٕمدم ُمّم٤مطم٦ٌم اًم٤ًميمـ، وٓ يٕم٘مؾ

أن دمٕمؾ ًمالومؽماق ُمرشمٌت٤من: ُمرشم٦ٌم ذاشمف، وُمرشم٦ٌم اشمّم٤مومف سمقصػ آومؽماق، سمؾ إن 

 .(1)شاضمتامعآومؽماق سمتامم ذاشمف اومؽماق، وآضمتامع سمتامم ذاشمف 

يم٤من  نْ ٠مأّن ُمٗمٝمقم آومؽماق إذا يم٤من أُمرًا قمدُمٞم٤ًم سم»وسمتٕمٌػم أدّق يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: 

 صقرة طمريم٦م أطمدمه٤م وؾمٙمقن قم٤ٌمرة قمـ قمدم آشمّم٤مل وقمدم آضمتامع، ومتح٘م٘مف ذم

 أظمر ٓ يٜمٌٖمل اًمري٥م ومٞمف ٟٓمتٗم٤مء آضمتامع سمحريم٦م أطمدمه٤م ُمع ؾمٙمقن أظمر.

وأُم٤م إذا يم٤من ُمٗمٝمقم آومؽماق ُمِمتٛمالً قمغم ظمّمقصٞم٦م وضمقدي٦م سم٠من يم٤من ُم٤ًموىم٤ًم 

 ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، ومال يّمدق ذم هذه اًمّمقرة قمغم يمال اًمٓمروملم.ش ضمدائل»ًمٙمٚمٛم٦م: 

ش را از او ضمدا ؿمدی؟چ»قمغم اًم٤ًميمـ ُمٜمٝمام سم٘مقًمف:  ويِمٝمد ًمذًمؽ أٟمف ًمق اقمؽمض

 ًمّمح ًمف أن يٕمتذر سمٕمدم صدوره ُمٜمف، وأن اعمتحرك هق اًمذي اومؽمق ٓ أٟم٤م.

وهذا مم٤م ٓ اظمتّم٤مص ًمف سمام إذا حترك أطمدمه٤م وؾمٙمـ أظمر، سمؾ يِمٛمؾ ُم٤م إذا 

ؾمٙمـ أطمدمه٤م وحترك أظمر ذم ُمقرد ي٘متيض احل٤مل طمريمتٝمام ُمٕم٤ًم، وم٢من اعمٗمؽمق هق 

٤ميمـ دون اعمتحرك يمام إذا يم٤مٟم٤م يٛمِمٞم٤من ُمٕم٤ًم ومقىمػ أطمدمه٤م واؾمتٛمر أظمر ذم ُمِمٞمف، اًمً

وم٤من اعم٤مر يّمح ًمف آقمتذار سم٠مٟمف مل يٜمٗمّمؾ قمـ ص٤مطمٌف وإٟمام ص٤مطمٌف اٟمٗمّمؾ قمٜمف. 

وم٤معمدار قمغم ظمروج أطمدمه٤م قمـ احل٤مًم٦م اًمتل ي٘متيض اًمٓمٌع اؾمتٛمرارمه٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمريم٦م 

 أو ؾمٙمقن.

 صدق آومؽماق قمغم ؾمٙمقن اًم٤ًميمـ ذم اعمث٤مل وإذا قمروم٧م دوران احل٤مل ذم

                                                
 .5/57سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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اعمزسمقر قمغم شمٕمٞملم ُم٤م هق ُمٗمٝمقم آومؽماق وأٟمف أُمر قمدُمل أو وضمقدي؟ ومٌام أٟمف ٓ ـمريؼ 

 ًمديٜم٤م عمٕمروم٦م ُمٗمٝمقُمف اًمٕمرذم اًمٕمريب يم٤من صدىمف ذم ُمٗمروض اعم٠ًمًم٦م حمؾ إؿمٙم٤مل.

هذا وًمٙمـ اًمذي هيقن اخلٓم٥م وضمقد اًمدًمٞمؾ اخل٤مص قمغم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمـ 

ظمٓمقات  اعمتْمٛمـ ًمٌٞم٤من ُمِمٞمف (1)ٓمروملم ذم ُمثؾ ُمٗمروض اعم٠ًمًم٦م وهق اًمٜمصاًم

سم٘مّمد ادا٤مب اًمٌٞمع، ومال هيؿ سمٕمد ذًمؽ صدق آومؽماق قمغم ؾمٙمقن اًم٤ًميمـ وقمدُمف. 

 .(5)شومتدسمر

 ُم٠ًمًم٦ٌم: آومؽماق قمـ إيمراه

سم٤مٓومؽماق قمـ إيمراه إذا ُمٜمع ُمـ اعمٕمروف أّٟمف ٓ اقمت٤ٌمر : »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 .(3)شأم ٓ...اًمتخ٤مير أيْم٤ًم، ؾمقاء سمٚمغ طمّد ؾمٚم٥م آظمتٞم٤مر 

ذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إمم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر طمٞمٜمئٍذ وقمدم آقمت٤ٌمر هبذا آومؽماق قمـ 

 يمرٍه واؾمتدلر ًمف سمقضمقه:

 دقمقى شم٤ٌمدر آظمتٞم٤مر ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمًٜمد إمم اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر. اًمقضمف إّول:»

، وم٤معمراد سم٤مٓومؽماق هق آومؽماق اًمّم٤مدر قمـ اظمتٞم٤مر، ومال قمؼمة سمٖمػم وقمٚمٞمف

 آظمتٞم٤مري ُمٜمف.

سمام طم٤مصٚمف: أن ٟم٦ًٌم اعمقاد إمم حم٤مهّل٤م خمتٚمٗم٦م  (4)وىمد ىمّرسمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

سم٥ًٌم اظمتالف اعمًٜمد إًمٞمف ُمـ يمقٟمف وم٤مقماًل سم٤مًمٓمٌع يم٤مًمٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلرارة، ويمقٟمف 

اعمحؾ ؾمقى ىمٞم٤مُمٝم٤م سمف سمخالف إمم إّول ٓ شم٘متيض ٟم٦ًٌم اعم٤مدة  وم٤مقماًل سم٤مٓرادة، ومٗمل

اًمث٤مين وم٤من ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمٗم٤مقمؾ سمام هق وم٤مقمؾ سم٤مٓرادة شم٘متيض صدوره٤م ُمٜمف سم٤مٓرادة 

                                                
 ، صحٞمحت٤م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ.3و  5، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .1/167اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .5/69اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 ، اًمت٘مري٥م إّول.4/156طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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 وآظمتٞم٤مر.

وٓ خيٗمك أن ذًمؽ ٓ يتٜم٤مرم ُمع صدوره٤م ُمٜمف قمـ إيمراه، إذ آيمراه ٓ يًتٚمزم 

٤مهر إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اًمٗم٤مقمؾ سم٤مٓرادة هق ؾمٚم٥م آرادة قمـ اًمٗمٕمؾ اعمٙمره قمٚمٞمف، ًمٙمـ فم

صدوره ُمٜمف سمٜمٗمًف وسمٓمٌٕمف ُمـ دون دظمؾ إلرادة اًمٖمػم ومٞمف، وهذا يًتٚمزم قمدم صدوره 

قمـ إيمراه ٕن إرادة اًمٖمػم ـ ذم سم٤مب آيمراه ـ دظمٞمٚم٦م ذم حت٘مؼ اًمٗمٕمؾ، إذ اًمٗم٤مقمؾ ًمق ٓ 

 شمققمٞمد اعمٙمِره ٓ يّمدر ُمٜمف اًمٗمٕمؾ سمٓمٌٕمف ًمٕمدم ُمٞمٚمف إًمٞمف.

ٌٛم٘مت٣م هذيـ إُمريـ ـ اىمتْم٤مء ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمؾ سم٤مإلرادة ًمّمدور اًمٗمٕمؾ وقمٚمٞمف، وم

قمٜمف سم٤مٓرادة وفمٝمقر إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إًمٞمف سمام هق يمذًمؽ ذم صدوره ُمٜمف ُمًت٘ماًل وسمال ذيم٦م 

 ًمٚمٖمػم ومٞمف ـ حيٛمؾ اإلومؽماق قمغم ُم٤م صدر قمـ اظمتٞم٤مر وسمال إيمراه.

ُمـ أٟمف ٓ  (1)٤مئلويِمٙمؾ اًمت٘مري٥م إّول هلذا اًمقضمف سمام أوم٤مده اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـمٌ

يٕمتؼم ذم إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر وهمػمه ؾمقى ىمٞم٤مُمف سمف أو صدوره قمٜمف وًمق يم٤من 

ُمـ »صدوره قمـ همٗمٚم٦م وقمدم ؿمٕمقر، واؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ سمٌٕمض إُمثٚم٦م، يم٘مقهلؿ: 

وم٢مٟمف ي١مظمذ سم٢مـمالىمف ذم إصم٤ٌمت اًمْمامن ذم ُمقارد ش. أشمٚمػ ُم٤مل همػمه ومٝمق ًمف و٤مُمـ

وم٢مٟمف ش هُمـ أطمدث سمٓمٚم٧م صالشمف أو ووقء» اظمتٞم٤مر، وُمثؾ: آشمالف اًمّم٤مدر قمـ همػم

 ؿم٤مُمؾ ًمٚمحدث آظمتٞم٤مري وهمػمه.

ُمـ: أن ُم٤م يدل قمغم  (5)يمام يرد قمغم هذا اًمقضمف ُم٤م ذيمره اعمح٘مؼ اإليرواين

يم٤من اؾماًم ُمثؾ و٤مرب أم ومٕمالً  ءاًمٜم٦ًٌم اًمّمدوري٦م فم٤مهر ذم اًمّمدور آظمتٞم٤مري ؾمقا

َب وأُم٤م ُم٤م يدل قمغم اًمٜم٦ًٌم احلٚمقًمٞم٦م أو اًمقىمققمٞم٦م ُمثؾ ُم٤مت و ٟم٤مم وشمدطمرج  (3)ُمثؾ َضَ

ًمق مل يٙمـ ًمف فمٝمقر ذم اًمٕمٙمس. وآومؽماق ُمـ  روُميوب ومال فمٝمقر ًمف ذم آظمتٞم٤م

                                                
 .5/455طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/61طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 اًمتدطمرج: ٟمقع ُمـ احلريم٦م دمٛمع سملم اًمدوران، وسم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: در گرديدن، گرد گرديدن. همٚمٓمٞمدن. (3)
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 ىمٌٞمؾ اًمث٤مين وم٢مٟمف يدل قمغم اعمٓم٤موقم٦م وحتٛمؾ اعمٌدأ.

اق آظمتٞم٤مري، ٟمٕمؿ ًمق يم٤مٟم٧م هم٤مي٦م اخلٞم٤مر هق وقمٚمٞمف، ومال فمٝمقر ًمف ذم آومؽم

 اًمتٗمرق يم٤من فم٤مهرًا ذم آظمتٞم٤مر.

، وم٢مٟمف سمٕمد إٟمٙم٤مر وُمـ هذا اًمٌٞم٤من ئمٝمر آؿمٙم٤مل ومٞمام أوم٤مده اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

فمٝمقر آومؽماق ذم آومؽماق اًمّم٤مدر قمـ إرادة ٓ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم اؾمتٔمٝم٤مر صدوره ُمـ 

 ٖمػم ومٞمف. ومال طمظ.اًمٗم٤مقمؾ سمٜمحق آؾمت٘مالل وقمدم ذيم٦م اًم

دقمقى أن اعمت٤ٌمدر ُمـ اًمتٗمرق هق اًمٜم٤مؿمكء قمـ رو٤م سم٤مًمٕم٘مد، وىمد  اًمقضمف اًمث٤مين:

 هذا اًمقضمف هبذا اعم٘مدار سمال شم٘مري٥م ًمف. (1)ذيمر اًمِمٞمخ

سم٠من آومؽماق سمح٥ًم ُمالطمٔم٦م اًمًػمة اخل٤مرضمٞم٦م يٜمِم٠م هم٤مًم٤ًٌم  (5)وىمد ىمّرسمف سمٕمْمٝمؿ

يتح٘مؼ آومؽماق وًمذا يم٤من آومؽماق  قمـ اًمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م سمحٞم٨م إذا مل يتح٘مؼ اًمرو٤م مل

 يم٤مؿمٗم٤ًم ٟمققم٤ًم قمـ اًمرو٤م، يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ذم ]ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م[.

وقمٚمٞمف، وم٤معمراد ُمـ آومؽماق اعمجٕمقل هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر ذم اًمٜمّمقص هق اًمٗمرد اًمٖم٤مًم٥م 

ُمٜمف إلٟمٍماف اًمٚمٗمظ إًمٞمف سمٛم٘مت٣م اًمٖمٚم٦ٌم، ومال يٙمقن همػمه ُمـ أومراد آومؽماق اًمٜم٤مدرة 

 زوال اخلٞم٤مر.ُمقضم٤ًٌم ًم

اعمت٘مدُم٦م  (3)وٓ خيٗمك أن هذا آؾمتدٓل ٓ يرشمٌط سم٤مٓؾمتدٓل سمرواي٦م اًمٗمْمٞمؾ

 اًمذيمر، سمؾ هق اؾمتدٓل ُمًت٘مؾ يٕمتٛمد قمغم دقمقى آٟمٍماف سمحٙمؿ اًمٖمٚم٦ٌم.

ـ أن اعمراد إن يم٤من اٟمٍماف (4)ويتقضمف قمٚمٞمف: ـ سمٕمد اًمٗمراغ قمـ هذه اجلٝم٦م

ٕم٤مُمٚم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م جمٛمقع إُمريـ آومؽماق إمم آومؽماق اعمًٌقق سم٤مًمرو٤م سم٤معم

                                                
 ، اًمت٘مري٥م اًمث٤مين.4/157وهق اًمِمٞمخ حمّٛمدطمًلم آصٗمٝم٤مين ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/71اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 أي ضمٝم٦م اؾمت٘مالل آؾمتدٓل. (4)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 334

 آومؽماق واًمرو٤م اًم٤ًمسمؼ قمٚمٞمف.

 ومٗمٞمف: أن اًمرو٤م سمٜمٗمًف يًتٚمزم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر وًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م قمٜمد حت٘م٘مف.

وقمٚمٞمف، ومال ُمٕمٜمك ٕظمذ آومؽماق اًمالطمؼ ًمف دظمٞماًل ذم اًمً٘مقط، سمؾ يٙمقن أظمذه 

 ًمٖمقًا ًمً٘مقط اخلٞم٤مر ىمٌؾ حت٘م٘مف.

آٟمٍماف إمم آومؽماق اًمٙم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم قمـ اًمرو٤م ومٞمٙمقن اعمً٘مط وإن يم٤من اعمراد 

 هق اخلٞم٤مر سمام هق يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م ٟمققم٤ًم ٓ سمام هق هق،

ومٗمٞمف: أّوًٓ: اٟم٤م ٟمٜمٙمر يمقن آومؽماق همػم اًمٙم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م ٟمققم٤ًم ٟم٤مدر اًمتح٘مؼ، 

سمؾ هق يمثػم وإن يم٤من اًمٗمرد اًمٙم٤مؿمػ أيمثر ُمٜمف ًمٙمـ ُمٓمٚمؼ إيمثري٦م ٓ شمًتٚمزم 

 ٍماف.آٟم

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م شم٘مرر أظمػمًا ُمـ أن اًمٖمٚم٦ٌم واًمِمٞمقع سمح٥ًم اًمقضمقد اخل٤مرضمل ٓ 

يًتٚمزم اٟمٍماف اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ إمم اًمٗمرد اًمِم٤مئع، وإٟمام اعمقضم٥م ًمالٟمٍماف هق اًمٖمٚم٦ٌم 

سمح٥ًم آؾمتٕمامل اعمقضم٦ٌم حلّمقل آٟمس سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك. وهل ـ أقمٜمل اًمٖمٚم٦ٌم 

٤مل ٓ دقم٤مئٝم٤م ًمٕمدم اًمِم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م سمؾ اًمِم٤مهد قمغم سمح٥ًم آؾمتٕمامل ـ همػم ُمدقم٤مة وٓ جم

 ظمالومٝم٤م.

، وم٢من ُم٘متْم٤مه قمدم شمرشم٥م إصمر قمغم (1)طمدي٨م رومع آيمراه اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

طمٙم٤مم آومؽماق اعمتح٘مؼ قمـ إيمراه وهق اًمٚمزوم، سمٜم٤مء قمغم ؿمٛمقل طمدي٨م اًمرومع ًمأل

 طمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م.اًمقوٕمٞم٦م يمِمٛمقًمف ًمأل

 وىمد يتقضمف قمغم هذا اًمقضمف ايرادات:

أٟمف ًمق سمٜمك قمغم قمدم شمرشم٥م اًمٚمزوم قمغم آومؽماق قمـ إيمراه ُمـ ضمٝم٦م  أّوهل٤م:

آًمتزام سمحدي٨م اًمرومع ًمٚمزم أن يٌٜمل قمغم ذًمؽ ذم صقرة آيمراه قمغم آومؽماق ُمع 
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متٙمٜمٝمام ُمـ اًمتخ٤مير، ٕن ٟم٦ًٌم طمدي٨م اًمرومع إمم آومؽماق ذم يمال اًمٗمرولم قمغم طمد 

٤مر ُمع اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتخ٤مير. ومٞمٙمِمػ ذًمؽ اخلٞم ؾمقاء، ُمع أّنؿ مل يٚمتزُمقا سمٕمدم ؾم٘مقط

 قمـ قمدم آؾمتٜم٤مد إمم طمدي٨م اًمرومع ومٞمام ٟمحـ ومٞمف.

سم٠مٟمف ُمع اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتخ٤مير واًم٘مدرة قمغم ومًخ  ويٛمٙمـ أن دا٤مب قمـ ذًمؽ:

ومؽماق ومل يٗمًخ اعمت٤ٌميٕم٤من اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع متٙمٜمٝمام قمٚمٞمف إلاعمٕم٤مُمٚم٦م إذا حت٘مؼ آيمراه قمغم ا

وهق ُمًتٚمزم ًمً٘مقط اخلٞم٤مر وًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م،  يمِمػ ذًمؽ قمـ رو٤ممه٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م،

وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م شمٙمقن ٓزُم٦م ذم هذا اًمٗمرض ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم آومؽماق، ومال أصمر ًمالومؽماق 

 يمل يٌح٨م ذم رومٕمف سمحدي٨م اًمرومع وقمدُمف.

أُم٤م ُمع قمدم اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتخ٤مير، وم٤معمقضم٥م ًمٚمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم شم٘مديره هق 

، ومٞم٘مع اًمٙمالم ذم ّٓ ؿمٛمقل طمدي٨م اًمرومع ًمف ًمقىمققمف قمـ إيمراه ومٞمٜمتٗمل  آومؽماق ًمٞمس إ

 أصمره اًمقوٕمل.

ومٕمدم اًمتٛمًؽ سمحدي٨م اًمرومع ذم صقرة اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتخ٤مير ًمٞمس ٕضمؾ قمدم 

اًمٌٜم٤مء قمغم طمدي٨م اًمرومع وإٟمام هق ٕضمؾ حت٘مؼ ًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م ىمٌؾ آومؽماق سم٤مًمرو٤م ومال أصمر 

 اؾمتٜم٤مد اًمٚمزوم ـ ًمق صم٧ٌم ـ ًمالومؽماق، وأظمذ ىمٞمد اعمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير ُمـ ضمٝم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم

إمم آومؽماق ًمٕمدم ُم٤م يًتٜمد إًمٞمف اًمٚمزوم همػمه ُمـ دون دظمؾ ًمف ذم اًمتًٛمؽ سمحدي٨م 

 اًمرومع طمٙماًم.

ُمـ: أن  رمحٝمام اهلل (5)وشم٤مسمٕمف اعمح٘مؼ اإليرواين (1)ُم٤م ذيمره اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل صم٤مٟمٞمٝم٤م:

آومؽماق إذا يم٤من ُم٠مظمقذًا ىمٞمدًا وهم٤مي٦م ًمٚمٛمقوقع سم٠من يم٤من ُمقوقع اخلٞم٤مر اًمٌٞمٕملم ُمع 

قمدم اومؽماىمٝمام مل يٙمـ طمدي٨م اًمرومع حمٙماًم ذم اًمٗمرض اًمذي ٟمحـ ومٞمف، سمؾ يزول اخلٞم٤مر 

                                                
 .5/453طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/65طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 سمتح٘مؼ آومؽماق وًمق يم٤من قمـ إيمراه.

آومؽماق  يم٤من حلدي٨م اًمرومع ذم ٟمٗمل شم٠مصمػم ،هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ وأُم٤م إذا يم٤من ُم٠مظمقذاً 

قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف قمغم اًمت٘مدير إّول سم٠مٟمف إذا  آيمراهل ذم اًمٚمزوم جم٤مل، واؾمتِمٝمد

أُمر اعمقمم قمٌده سم٤ميمرام زيد اجل٤مًمس ذم اعمًجد سمحٞم٨م يم٤من ُمقوقع آيمرام هق زيد 

اعم٘مٞمد سمٙمقٟمف ذم اعمًجد، ومٚمق أظمرج زيد ُمـ اعمًجد ُمٙمره٤ًم، ومٝمؾ يتقهؿ أطمد سم٘م٤مء 

 ٕمد ظمروضمف سمدقمقى أن طمدي٨م اًمرومع يتٙمٗمؾ رومع أصمر اخلروج؟احلٙمؿ سمقضمقب إيمراُمف سم

ُمـ إدًم٦م يمقن آومؽماق ُم٠مظمقذًا ىمٞمدًا ًمٚمٛمقوقع.  ىمدس همه٤موىمد اؾمتٔمٝمرا 

 وٕضمؾ ذًمؽ أٟمٙمرا إضمراء طمدي٨م اًمرومع ومٞمف.

٨م يذم هذا اًمٌٞم٤من: سم٠من اعمدار ذم ضمري٤من طمد (1)وىمد ٟم٤مىمش اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ذقمٞم٤ًم ذم ىم٤ٌمل يمقٟمف ىمٞمدًا قم٘مٚمٞم٤ًم، وم٢مذا يم٤من ىمٞمدًا ذقمٞم٤ًم اًمرومع قمغم يمقن آومؽماق ىمٞمدًا 

ضمرى طمدي٨م اًمرومع ومٞمف سمال ومرق سملم اًمّمقرشملم ٕٟمف مم٤م يٙمقن أُمر ووٕمف ورومٕمف سمٞمد 

اًمِم٤مرع. وم٤مخلٞم٤مر إذا صم٧ٌم ذقم٤ًم ًمٚمٌٞمٕملم ممتدًا إمم طمّمقل آومؽماق صح رومٕمف يمام صح 

 ووٕمف.

قمٞم٦م اخل٤مص٦م اعمًتٗم٤مد ذًمؽ ُمـ ضمٕمؾ هق اهلٞمئ٦م آضمتام وأُم٤م إذا يم٤من ُمقوقع اخلٞم٤مر

آومؽماق طمدًا، يم٤من آومؽماق طمدًا قم٘مٚمٞم٤ًم ًمزوال شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اًمتل هل ُمقوقع إصمر ذقم٤ًم 

 طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مء، وم٤مٓيمراه قمغم آومؽماق ًمٞمس إيمراه٤ًم قمغم ُم٤م هق ُمقوقع إصمر ذقم٤ًم.

ُمـ ُمٜمع ضمري٤من طمدي٨م  صح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمًٞمّد واًمذي ي٘متْمٞمف اًمٜمٔمر هق

اًمرومع قمغم شم٘مدير أظمذ آومؽماق ُمـ ىمٞمقد اعمقوقع ٓ احلٙمؿ، سمٞم٤من ذًمؽ: أن آومؽماق إذا 

يم٤من ىمٞمدًا ًمٚمٛمقوقع ومال يٙمقن ًمف طمٙمؿ ُمًت٘مؾ، سمؾ احلٙمؿ اعمًت٘مؾ يؽمشم٥م قمغم 

اعمقوقع اعم٘مٞمد سمف، وم٤مذا أريد إضمراء طمدي٨م اًمرومع وم٢مٟمام داري سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلٙمؿ اعمؽمشم٥م 
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 عمقوقع اعم٘مٞمد.قمغم ا

أن إضمراءه يٜمت٩م قمٙمس اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م، ٕن احلٙمؿ اعمؽمشم٥م قمغم  وُمـ اًمقاوح

اعمقوقع اعم٘مٞمد هق اخلٞم٤مر، وٟمٗمل هذا إصمر سمتحٙمٞمؿ طمدي٨م اًمرومع يًتٚمزم شمرشم٥م اًمٚمزوم، 

 ٘م٤مء اجلقاز سمٕمد حت٘مؼ آومؽماق قمـ إيمراه.سميمام ٓ خيٗمك، ُمع أن اعمٓمٚمقب هق إ

يم٤من ًمف أصمر ُمًت٘مؾ ٕٟمف مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف  ،هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ ٟمٗمًف أُم٤م إذا يم٤من آومؽماق

ؾم٘مقط اخلٞم٤مر وًمزوم اًمٕم٘مد، ومٞمٛمٙمـ إضمراء طمدي٨م اًمرومع ًمٖمرض ٟمٗمل هذا إصمر ومتؽمشم٥م 

ف وٓ وضمف إليراد اعمحّ٘مؼ ذم حمٚمِّ  قمٚمٞمف اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م، وم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذيمره اًمًٞمّد

 قمٚمٞمف. آصٗمٝم٤مين

قر دًمٞمؾ اخلٞم٤مر ذم أظمذ ٝمُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ فمهق  ٟمٕمؿ اًمذي يرد قمغم اًمًّٞمد

آومؽماق طمدًا ًمٚمٛمقوقع، وم٢مٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ُمـ اًمدًمٞمؾ، سمؾ فم٤مهره يمقن اخلٞم٤مر ُمٖمٞمًك 

سم٤مٓومؽماق وأن آومؽماق هم٤مي٦م ًمٚمحٙمؿ وطمدًا إلؾمتٛمراره، يمام ئمٝمر ذًمؽ سمٛمالطمٔم٦م 

ف فم٤مهر ذم شمرشمٞم٥م ، وم٢مٟمشاًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م وم٢مذا اومؽمىم٤م ومال ظمٞم٤مر هلام: »ىمقًمف

 ؾم٘مقـم٤م خلٞم٤مر قمغم آومؽماق، ومالطمظ.

ُمـ: أن احلدي٨م إٟمام دارى ذم  (1)ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين صم٤مًمثٝم٤م:

ظمّمقص ُمقرد إؾم٤ٌمب اعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م اًمٜمٗمس ٓ ُمٓمٚمؼ ُمقوقع احلٙمؿ وًمق مل يٙمـ 

 ُمـ إؾم٤ٌمب.

تح٘مؼ قمـ ـمٞم٥م ويتقضمف قمٚمٞمف: أن إصمر اًمنمقمل إذا يم٤من ُمؽمشم٤ًٌم قمغم اًم٥ًٌم اعم

اًمٜمٗمس يرشمٗمع سم٤مٓيمراه ٕضمؾ قمدم حت٘مؼ ُمقوققمف وهق ـمٞم٥م اًمٜمٗمس، ومال طم٤مضم٦م طمٞمٜمئٍذ 

ًمٚمتٛمًؽ سمحدي٨م رومع آيمراه، وهذا واوح ضمدًا، وُمـ اًمٖمري٥م صدور ُم٤م ذيمرٟم٤م قمـ 

 .اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين
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ي٘م٤مل ذم سمٞم٤من قمدم ضمري٤من طمدي٨م اًمرومع ومٞمام ٟمحـ ومٞمف  نْ واًمذي يتٕملم أ ]راسمٕمٝم٤م[:

دي٨م اًمرومع إٟمام داري ذم ُمقرد يٙمقن ُمقوقع احلٙمؿ ومٞمف هق اًمٗمٕمؾ هق: أن طم

آظمتٞم٤مري، ٓ ُم٤م يٙمقن اعمقوقع ومٞمف ًمٞمس سمٗمٕمؾ سمؾ يم٤من أُمرًا ظم٤مرضمٞم٤ًم، أو يٙمقن 

 اعمقوقع ومٕمالً ًمٙمٜمف ُمٓمٚمؼ اًمٗمٕمؾ أقمؿ ُمـ آظمتٞم٤مري وهمػمه.

وشمقوٞمح ذًمؽ سم٤ممج٤مل: أٟمف وىمع آشمٗم٤مق قمغم قمدم اًمٗمرق ذم احلٙمؿ سم٤مًمْمامن ذم 

شم٤مم يم٤من اظمتٞم٤مري٤ًم همػم  وارد آشمالف سملم ُم٤م إذا يم٤من اظمتٞم٤مري٤ًم أو مل يٙمـ سم٤مٓظمتٞم٤مر أُمق

آظمتٞم٤مر، يمام ذم صقرة آيمراه، وُمثٚمف احل٤مل ذم شمرشم٥م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اعمالىم٤مة وم٢مٟمف ٓ ومرق 

 ذم شمرشمٌٝم٤م سملم حت٘مؼ اعمالىم٤مة اظمتٞم٤مرًا أو سمٖمػم اظمتٞم٤مر.

اًمن ذم قمدم حتٙمٞمؿ طمدي٨م رومع وىمد وىمع اًمٙمالم ذم شمقضمٞمف ذًمؽ وُمٕمروم٦م 

 آيمراه.

 ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ سمٙمالم. ؿ يمّؾ وىمد شمٙمٚمّ 

وذيمر سمٕمْمٝمؿ: أن اًمن ومٞمف هق أن طمدي٨م اًمرومع إٟمام داري ذم ُمقرد يٙمقن 

اعمقوقع ُم٘متْمٞم٤ًم ًمٚمحٙمؿ ٓ قمٚمف شم٤مُم٦م ًمف. وآشمالف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمْمامن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين، 

 ومال دارى ومٞمف طمدي٨م اًمرومع.

ـ ذم أصقًمف ـ إمم شمقضمٞمف آظمر ٓ يٚمزُمٜم٤م اًمتٕمرض  (1)٤مئٞمٜملوذه٥م اعمحّ٘مؼ اًمٜم

وضمقاسم٤ًم   ً ًمالؿمٙم٤ملإًمٞمف وإمم همػمه ُمـ اًمتقضمٞمٝم٤مت، سمؾ اعمٝمؿ ًمديٜم٤م سمٞم٤من ُم٤مٟمراه طماّل 

ًمٚم١ًمال وهق: أن احلدي٨م خيتص سمرومع إصمر اعمؽمشم٥م ـ ذم ًم٤ًمن دًمٞمٚمف ـ قمغم اًمٗمٕمؾ 

٢من ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمرشمٞم٥م احلٙمؿ قمغم آظمتٞم٤مري. وُمًتٜمد ذًمؽ هق ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع، وم

آيمراه هق ُم٤م ذيمرٟم٤م، ومال داري احلدي٨م ومٞمام إذا مل يٙمـ ُمقوقع إصمر ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٗمٕمؾ 

أو يم٤من ومٕماًل ًمٙمٜمف أظمذ ذم ُمقوقع إصمر سمام هق هق ٓ سمام هق اظمتٞم٤مري ًمٚمٗم٤مقمؾ. إذ 

                                                
 ، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل.3/357ومقائد آصقل  (1)
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، وم٢مذا مل آيمراه يرضمع إمم محٚمف اعمٙمَره قمغم اًمٗمٕمؾ سمحٞم٨م ًمقٓه عم٤م يم٤من يّمدر ُمـ اعمٙمَره

ومٕم٤مل سمؾ يم٤من ُمـ إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٗمٕمؾ مل يٙمـ ُمقوقع إصمر ُمـ إ

يِمٛمٚمف طمدي٨م اًمرومع ًمق حت٘مؼ سم٥ًٌم آيمراه، وذًمؽ يم٤معمالىم٤مة اًمتل هل ُمقوقع احلٙمؿ 

سمٜمج٤مؾم٦م اعمالىمل. وهٙمذا احل٤مل ومٞمام إذا يم٤من ُمقوقع إصمر ُمٓمٚمؼ اًمٗمٕمؾ ٓ ظمّمقص 

ـ ذًمؽ آشمالف اًمذي هق ُمقوقع ًمٚمْمامن وم٢مٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف احلّم٦م آظمتٞم٤مري٦م ُمٜمف. وُم

 اًمْمامن يمٞمٗمام حت٘مؼ.

وآومؽماق ُمـ ىمٌٞمؾ آشمالف، عم٤م قمروم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ قمدم يمقن آومؽماق اعم٠مظمقذ ذم 

ُمقوقع ؾم٘مقط اخلٞم٤مر هق احلّم٦م آظمتٞم٤مري٦م، سمؾ إقمؿ ُمٜمٝم٤م وُمـ احلّم٦م همػم 

 .(1)شومالطمظآظمتٞم٤مري٦م، ومال جم٤مل جلري٤من طمدي٨م اًمرومع ومٞمف. 

 (5)صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ اعم٤موٞم٦م. اًمقضمف اًمراسمع:

ُمتٕمددة، ومالسمّد ُمـ اًمتٕمرض هل٤م وُمٕمروم٦م ُم٤م  حتتٛمؾ وضمقه٤مً »إّن اًمّمحٞمح٦م يمام ُمّر 

سمٞم٤من  (3)هق اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م يمل ٟمٕمرف صح٦م آؾمتدٓل هب٤م وقمدم صحتف. وىمد شم٘مدم

 حمتٛمالت مخ٦ًم ذم هذه اًمرواي٦م ومال ٟمٓمٞمؾ سم٤مقم٤مدهت٤م.

وهق: أن يراد سم٤مًمرواي٦م  (4)ؾم٤مدس اظمت٤مره اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مينٟمٕمؿ هٜم٤م اطمتامل 

سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م ًمٙمٜمف رو٤م  ٤ممحؾ اًمرو٤م قمغم آومؽماق وسمٞم٤من أن اًمً٘مقط ٕضمؾ أن آومؽماق رو

قمٛمكم واًمتزام قمٛمكم هب٤م ذم ىم٤ٌمل آًمتزام اًم٘مقزم واًم٘مٚمٌل. وُمـ اًمقاوح أن اًمرواي٦م قمغم 

شمٙمقن أضمٜمٌٞم٦م قمـ اعمدقمك ذم اعم٘م٤مم  (5)٤مئلاعمحتٛمؾ إّول اًمذي اظمت٤مره اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـمٌ
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ّٕن٤م قمٚمٞمف ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أن ُمقوقع اًمٚمزوم واجلقاز هق اًمٕم٘مد اًمّم٤مدر قمـ رو٤م دون 

همػمه ًمدظم٤مًم٦م اًمرو٤م ذم صح٦م اًمٕم٘مد، إذ ُمع وم٤ًمده سمدون اًمرو٤م ٓ ُمقوقع ًمٚمجقاز 

 واًمٚمزوم.

يمام ٓ  (1)ايناًمذي اظمت٤مره اعمح٘مؼ اإليرو وهٙمذا احل٤مل سمٜم٤مء قمغم اعمحتٛمؾ اًمث٤مين

 خيٗمك.

ومٝمل سحي٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمدقمك وقمدم اًمٕمؼمة  وأُم٤م قمغم اعمحتٛمؾ اًمث٤مًم٨م،

 سم٤مٓومؽماق اًمّم٤مدر قمـ إيمراه.

ومٝمل شمدل قمغم قمدم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر  وأُم٤م قمغم آطمتامًملم اًمراسمع واخل٤مُمس،

سم٤مٓومؽماق قمـ إيمراه ٕٟمف همػم ُمًٌقق سم٤مًمرو٤م ذم هذا اًمٗمرض، يمام أٟمف همػم يم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم 

 قمـ اًمرو٤م.

ومٝمل داًم٦م قمغم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق ُمٓمٚم٘م٤ًم  وأُم٤م سمٜم٤مء قمغم اعمحتٛمؾ اًم٤ًمدس،

 وًمق يم٤من قمـ إيمراه.

اًمرواي٦م، ٕن اًمرو٤م  إذا قمروم٧م ذًمؽ، وم٘مد قمروم٧م أن اطمتامل إّول ظمالف فم٤مهر

سم٤مًمٕم٘مد طمدوصم٤ًم دظمٞمؾ ذم ُمقوقع احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم واجلقاز ُمٕم٤ًم، ومال ظمّمقصٞم٦م ًمف ذم 

 احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم يمل يذيمر ومٞمف.

ذم رد هذا آطمتامل: سم٠من اًمرو٤م سم٤معمٕمٜمك (5)وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ً٘مقط اخلٞم٤مر اعمزسمقر صم٤مسم٧م ذم يمال ومريض صمٌقت اخلٞم٤مر وؾم٘مقـمف، ومال يّمح ضمٕمٚمف قمٚم٦م ًم

 يم٤مٓومؽماق.

قمغم اًمٜمحق اًمذي سمٞمٜم٤ّم سمف آطمتامل، ُمـ أظمذ اًمرو٤م ىمٞمدًا  ءومٝمق همػم ؾمديد سمٜم٤م
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 عمقوقع احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم ٓ أٟمف هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر وقمٚم٦م ًمً٘مقط اخلٞم٤مر. ومتدسمر.

 ومٝمق ظمالف اًمٔم٤مهر يم٤ًمسم٘مف، ًمقضمٝملم: وأُم٤م آطمتامل اًمث٤مين،

قوقع احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم واجلقاز، أطمدمه٤م: أن قمدم ومًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م ىمٞمد ُم٠مظمقذ ذم ُم

 ومال ُمٕمٜمك ٕظمذه ذم ُمقوقع احلٙمؿ سم٤مًمٚمزوم.

وأظمر: أن ضمٕمؾ اًمرو٤م سمٛمٕمٜمك قمدم اًمٙمراه٦م يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًمٗمًخ ظمالف 

 اًمٔم٤مهر.

ومٝمق سمٕمٞمد قمـ اًمٔم٤مهر يمام سح سمف ُمـ اطمتٛمٚمف، ومٝمق ُم٤م سملم  وأُم٤م آطمتامل اًمث٤مًم٨م،

 حتٛمؾ قمٚمٞمف اًمرواي٦م. ُمـ مل حيتٛمٚمف أصالً وُم٤م سملم ُمـ سح سمٌٕمده. ومال

وم٘مد قمروم٧م أٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ٕٟمف يًتٚمزم ًمٖمقي٦م آومؽماق  وأُم٤م آطمتامل اًمراسمع،

 ذم ُم٘م٤مم شم٠مصمػمه ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمع أن فم٤مهر اًمٜمّمقص دظم٤مًم٦م آومؽماق ومٞمف.

ومال يٛمٙمـ محؾ اًمٜمص قمٚمٞمف وذًمؽ ٕن آومؽماق إٟمام  وأُم٤م آطمتامل اًم٤ًمدس،

ّٓ ومال رسمط ًمالومؽماق  يٙمقن اًمتزاُم٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م إذا ومرض أٟمف ُمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر ذقم٤ًم، وإ

 سم٤مًمرو٤م اًمٕمٛمكم.

شمٗمريٕم٤ًم قمغم احلٙمؿ سمً٘مقط ش سمٕمد اًمرو٤م»وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٚمق يم٤من ىمقًمف: 

 اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق صح اًمٙمالم يمام ٓ خيٗمك.

أُم٤م إذا يم٤من شمٕمٚمٞماًل ًمً٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مٓومؽماق مل يّمح ـ قمغم هذا آطمتامل ـ ٕن 

يمقٟمف رو٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم ُمتٗمرع قمـ يمقٟمف ُمً٘مٓم٤ًم وُمؽمشم٥م قمٚمٞمف ومال ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن قمٚم٦م ًمف. 

ؽماق ومأٟمف سمٛمث٤مسم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ سمٛمً٘مٓمٞم٦م آش سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام: »وفم٤مهر ىمقًمف

 ومال ظمٞم٤مر ٕٟمف رو٤م.ًمٚمخٞم٤مر، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: وم٢مذا اومؽمىم٤م 

 .وقمٚمٞمف، ومال يٛمٙمـ محٚمف قمغم ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

وإذا اٟمتٗم٧م مجٞمع هذه اعمحتٛمالت يتٕملم اعمحتٛمؾ اخل٤مُمس وهق احلٙمؿ سمً٘مقط 

 اخلٞم٤مر سمتح٘مؼ آومؽماق سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف يم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم قمـ اًمرو٤م، وُم٘مت٣م هذا آطمتامل قمغم
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 .(1)شًمٕمدم يمِمٗمف قمـ اًمرو٤م. ومالطمظقمروم٧م قمدم اًمٕمؼمة سم٤مٓومؽماق قمـ إيمراه  ُم٤م

ىمد ُمّر ُمٜم٤ّم ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّن إصح٤مب يٕمروقن قمـ اًمّمحٞمح٦م وٓ  أىمقل:

 يٕمٛمٚمقن هب٤م ومال يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.

واحل٤مصؾ: إدًم٦م إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ذم يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ همػم شم٤مم ومال يٛمٙمـ 

قمٜمدي ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٛمٓمٚمؼ آومؽماق ، واًمّمحٞمح آؾمتدٓل هب٤م وُمقاوم٘متف

 ؾمقاء يم٤من قمـ اظمتٞم٤مر أو إيمراه أو اوٓمرار أو همػمه٤م واهلل اًمٕم٤ممل.

 ُم٠ًمًم٦م: ايمراه أطمدمه٤م قمغم اًمتٗمّرق

إذا ُأيمره أطمدمه٤م قمغم اًمتٗمّرق وُمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير وسم٘مل أظمر ذم اعمجٚمس ومّمقره٤م 

 صمالصم٦م:

ويٛمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير. ومٞمدظمؾ يٙمره أظمر قمغم قمدم ُمّم٤مطمٌتف ًمٚمذاه٥م »[ شم٤مرة: 1]

 ذم ُمقوقع ]اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م[ وهق ُم٤م إذا حت٘مؼ آومؽماق قمـ ايمراهٝمام ُمٕم٤ًم.

[ وأظمرى: ٓ يٙمره أظمر قمغم قمدم ُمّم٤مطم٦ٌم اًمذاه٥م ومل يٛمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير 5]

 وهق حمؾ اًمٌح٨م ذم هذه اجلٝم٦م.

[ وهٜم٤مك صقرة أظمرى وهل ُم٤م إذا أيمره أطمدمه٤م قمغم اعمٙم٨م ذم اعمجٚمس ُمع 3]

أن احلٙمؿ ومٞمٝم٤م يٕمرف  (5)عمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير وظمرج أظمر اظمتٞم٤مرًا، وىمد ذيمر اًمِمٞمخا

 ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم ؾم٤مسم٘متٝم٤م.

[ ُم٤م إذا ايمره أطمدمه٤م قمغم اًمذه٤مب ُمـ اعمجٚمس ُمع 5ومٛمقوقع اًمٙمالم ومٕماًل هق ]

ُمٜمٕمف ُمـ اًمتخ٤مير وسم٘مل أظمر ذم اعمجٚمس اظمتٞم٤مرًا ومل يٛمٜمع ُمـ اًمتخ٤مير. وىمد ذيمر 

 إىمقال أرسمٕم٦م: أن اًمِمٞمخ

                                                
 (.175-177/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/75اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 (3)]ووًمده (5)واًمٕماّلُم٦م (1)إّول: ؾم٘مقط ظمٞم٤مر يمٚمٞمٝمام وهق فم٤مهر اعمحّ٘مؼ

 وهمػمهؿ. رمحٝمؿ اهلل (5)[ واًمِمٝمٞمد(4)واًمًّٞمد اًمٕمٛمٞمد

 (7)واعمحّ٘مؼ (6)اًمث٤مين: قمدم ؾم٘مقط يمال اخلٞم٤مريـ وهق فم٤مهر اًمِمٞمخ ذم اعمًٌقط

 .(9)ذم اإلرؿم٤مد رمحٝمؿ اهللاًمث٤مٟمٞملم وحمتٛمؾ يمالم اًمٕماّلُم٦م  (8)واًمِمٝمٞمد

وضمقاهر  (11)اًمث٤مًم٨م: ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اعمخت٤مر ظم٤مص٦م وهق فم٤مهر ظمالف اًمِمٞمخ

 .(11)اًم٘م٤ميض

اًمراسمع: اًمتٗمّمٞمؾ سملم سم٘م٤مء اعمخت٤مر ذم اعمجٚمس، ومٞمث٧ٌم يمال اخلٞم٤مريـ. وظمروضمف 

 .(15)ذم اًمتحرير قمـ اعمجٚمس اظمتٞم٤مرًا، ومٞمً٘مط يمال اخلٞم٤مريـ. وهق فم٤مهر اًمٕماّلُم٦م

ذم ُمٌٜمك هذه إىمقال إرسمٕم٦م هق: أن  (13)ٔمؿ[واًمذي ذيمره ]اًمِمٞمخ إقم

آومؽماق اعمجٕمقل هم٤مي٦م خلٞم٤مر يمال اعمت٤ٌميٕملم ]أ[ إُم٤م أن يٙمقن اعمٕمتؼم صدوره قمـ 

 أو يٙمٗمل صدوره قمـ اظمتٞم٤مر أطمدمه٤م.]ب[ اظمتٞم٤مرمه٤م ُمٕم٤ًم 

                                                
 ، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف.5/55ذائع اإلؾمالم  (1)

 .5/65ىمقاقمد آطمٙم٤مم  (5)

 .1/483إيْم٤مح اًمٗمقائد  (3)

 .1/447يمٜمز اًمٗمقائد  (4)

 .3/566اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (5)

 .5/84اعمًٌقط  (6)

 .4/589ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (7)

 .3/196ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (8)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (9)

 .5/15اخلالف  (11)

 .197، ُم٠ًمًم٦م 55ضمقاهر اًمٗم٘مف / (11)

 .5/585حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (15)

 .5/73اعمٙم٤مؾم٥م  (13)
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]أ[ وقمغم إّول، وم٤مُم٤م أن يٙمقن آومؽماق آظمتٞم٤مري ُمـ أطمدمه٤م ُم١مصمرًا ذم 

 شمقىمػ قمغم حت٘مؼ آومؽماق آظمتٞم٤مري ُمـ أظمر، ومٞمتجف اًم٘مقل الؾم٘مقط ظمٞم٤مر ٟمٗمًف سم

 اًمث٤مًم٨م.

وإُم٤م أن ٓ يٙمقن ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ٕطمدمه٤م سمال ؾم٘مقط ظمٞم٤مر أظمر، سمؾ يم٤من 

 ّٓ اخلٞم٤مران مم٤م يً٘مٓم٤من ُمٕم٤ًم، ومٞمتجف اًم٘مقل اًمث٤مين ٕن آومؽماق آظمتٞم٤مري همػم طم٤مصؾ إ

 ُمـ ىمٌؾ أطمد اًمٓمروملم.

يٚمتزم سمٕمدم حت٘مؼ آومؽماق آظمتٞم٤مري اعمقضم٥م ]ب[ وقمغم اًمث٤مين، وم٤مُم٤م أن 

ّٓ سمٗمٕمؾ وضمقدي، يم٤محلريم٦م، وٓ يتح٘مؼ سم٠مُمر قمدُمل، يم٤مًمٌ٘م٤مء ذم  ًمً٘مقط يمال اخلٞم٤مريـ إ

اعمجٚمس اظمتٞم٤مرًا ُمع ظمروج أظمر قمٜمف، ومٞمتجف اًم٘مقل اًمراسمع اًمذاه٥م إمم اًمتٗمّمٞمؾ سملم 

 ظمروج أظمر وسم٘م٤مئف.

يم٤من اظمتٞم٤مرًا ذم صدق آومؽماق تزم سمٙمٗم٤مي٦م إُمر اًمٕمدُمل إذا ٚموإُم٤م أن ٓ ي

 آظمتٞم٤مري، ومٞمتجف اًم٘مقل إّول.

ًمٚمجٛمع سملم سمٕمض إىمقال وٓ هيٛمٜم٤م ذًمؽ... ، واعمٝمؿ  وسمٕمد ذًمؽ شمٕمرض

سم٤مًمٌداي٦م اًم٘مقل اًمث٤مين واؾمتدل ًمف  (1)ومٕماًل هق حت٘مٞمؼ أصؾ اعم٠ًمًم٦م وىمد اظمت٤مر اًمِمٞمخ

 سمقضمقه صمالصم٦م:

 إّول: إصؾ.

اعمت٤ٌمدر ُمـ آومؽماق اعمقضم٥م ًمً٘مقط اخلٞم٤مر هق اًمث٤مين: ُم٤م شم٘مدم ُمٜمف ُمـ أن 

اًمّم٤مدر قمـ رو٤م اًمٓمروملم ُمٕم٤ًم. وهق همػم ُمتح٘مؼ ذم اعم٘م٤مم، ٕن آومؽماق وإن حت٘مؼ 

ّٓ أ ف مل يتح٘مؼ قمـ رو٤م يمال اًمٓمروملم، ٟمّ ُمٜمٝمام اظمتٞم٤مرًا ـ ًمٕمدم ُمٜم٤موم٤مة آيمراه ًمالظمتٞم٤مر ـ إ

ٞمؾ قمغم يمٗم٤مي٦م ذًمؽ ذم سمؾ قمـ رو٤م أطمدمه٤م ظم٤مص٦م وهق اًم٤ٌمىمل ذم اعمجٚمس. وٓ دًم

                                                
 ، اًمًٓمر إظمػم وُم٤م سمٕمده.5/75اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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قط يمال اخلٞم٤مريـ وٓ ؾم٘مقط ظمٞم٤مر ٟمٗمًف ظم٤مص٦م، سمؾ ٓسمّد ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمـ حت٘مؼ ٘مؾم

 آومؽماق قمـ رو٤ممه٤م ُمٕم٤ًم.

اعمت٘مدُم٦م ًمٔمٝمقره٤م ذم اقمت٤ٌمر اًمرو٤م ذم ؾم٘مقط  (1)اًمث٤مًم٨م: صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ

 اخلٞم٤مر.

 ذم مجٞمع هذه اًمقضمقه: وىمد اؾمتِمٙمؾ

سمٕمد صدق آومؽماق اعمجٕمقل هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر  أُم٤م إّول، ومألٟمف ٓ جم٤مل ًمألصؾ

 إلىمتْم٤مء اًمدًمٞمؾ ـ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ ـ ؾم٘مقط اخلٞم٤مر.

 وأُم٤م اًمث٤مين، ومألن اعمتٞم٘مـ ُمـ اقمت٤ٌمر اًمرو٤م هق اقمت٤ٌمر رو٤م أطمدمه٤م ٓيمٚمٞمٝمام.

وأُم٤م اًمث٤مًم٨م، ومألن صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ ُمٕم٤مرو٦م سمام دل قمغم يمٗم٤مي٦م اًمرو٤م ُمـ 

ظمٓمقات ٕضمؾ ًمزوم اًمٌٞمع،  اعمتْمٛمٜم٦م عمٌم اإلُم٤مم (5)أطمدمه٤م ظم٤مص٦م، يم٤مًمٜمّمقص

وم٢من فم٤مهره٤م يمٗم٤مي٦م اًمرو٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد ًمٔمٝمقره٤م ذم قمدم اًمتٗم٤مت اًمٓمرف أظمر 

 وإومؽماىمف قمٜمف. عمِمك اإلُم٤مم

سمٜم٤مؤه اًمقضمقه اعمت٘مدُم٦م قمغم  اًمذي ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ :ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمرشم٘مٰك 

 ٞم٤مر وُم٤م سمف يتح٘مؼ آظمتٞم٤مر.اًمؽمديد ذم اعمراد سم٤مٓظمتٞم٤مر اعمٕمتؼم ذم ؾم٘مقط اخل

سمٜمك اًمقضمقه قمغم اًمؽمديد ذم اعمراد سم٤مٓومؽماق  (3)وًمٙمـ اًمًّٞمد ]اًمٞمزدي[

اعمجٕمقل هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر وأن آومؽماق ُمـ يمؾ ُمٜمٝمام هم٤مي٦م خلٞم٤مر ٟمٗمًف ُمـ سم٤مب ُم٘م٤مسمٚم٦م 

اجلٛمع سم٤مجلٛمع أو أن جمٛمقع آومؽماىملم هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر، صمّؿ إٟمف هؾ يتح٘مؼ سم٤مُٕمر اًمٕمدُمل 

 يتقىمػ قمغم ومٕمؾ وضمقدي. أو أٟمف

، إذ قمغم ُم٤م ؾمٚمٙمف وٓ خيٗمك أن سمٜم٤مء اعم٠ًمًم٦م قمغم ذًمؽ أومم ُمـ ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ

                                                
 .3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .3و  5، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .598، رىمؿ 5/457طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 اًمِمٞمخ ٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م دًمٞمؾ اقمت٤ٌمر آظمتٞم٤مر سمخالف احل٤مل قمغم ُم٤م ؾمٚمٙمف اًمًٞمّد

 وم٢مٟمف ٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م دًمٞمؾ أظمذ آومؽماق هم٤مي٦م.

اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعمًتٜمد ذم اقمت٤ٌمر آظمتٞم٤مر ذم وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم أٟمف ىمد شم٘مدم ذم اعم٠ًمًم٦م 

 ُم٘م٤مسمؾ آيمراه هق صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ سم٤مًمت٘مري٥م اعمت٘مدم.

 وأُم٤م اًمقضمقه إظمرى اعمذيمقرة إلقمت٤ٌمر ذًمؽ، وم٘مد شم٘مدُم٧م ُمٜم٤ّم اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمٝم٤م.

وقمٚمٞمف، ومٜمحـ ٟٓمحت٤مج إمم اًمٌح٨م ه٤مهٜم٤م سمٚمح٤مظ مجٞمع شمٚمؽ اًمقضمقه وسمٞم٤من ضمٝم٦م 

، وم٢مٟمف ذيمر (1)ف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين٤ٌم ٟمحـ ومٞمف، يمام ارشمٙماًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ومٞمام يرضمع إمم ُم

حت٘مٞم٘م٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ذم اًمٗمرق سملم آؾمتٜم٤مد ذم اقمت٤ٌمر اًمرو٤م إمم طمدي٨م اًمرومع وسملم آؾمتٜم٤مد إمم 

 .(5)شهمػمه ُمـ اًمقضمقه

قمـ  رمحٝمؿ اهللىمد ُمّر ُمٜم٤ّم ذم اعم٠ًمًم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًم٤ًمسم٘م٦م اقمراض إصح٤مب  أىمقل:

شم٘مٞمٞمد رواي٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس هب٤م ومالسمّد ُمـ رومع اًمٞمد صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ وقمدم إُمٙم٤من 

قمٜمٝم٤م واًمرضمقع إمم همػمه٤م ُمـ رواي٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس اًمقاردة ومٞمٝم٤م يمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ آومؽماق 

وطمٞم٨م أّن ُمٓمٚمؼ آومؽماق يّمدق قمغم آومؽماق قمـ يمره يمام ُمّر ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

يمذًمؽ يّمدق قمغم ومٙمذًمؽ يّمدق قمغم اومؽماق أطمدمه٤م قمـ يمره وأظمر قمـ اظمتٞم٤مر، و

اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م ـ وهل ُم٤م إذا أيمره أطمدمه٤م قمغم اًمٌ٘م٤مء ذم اعمجٚمس ُمع ُمٜمٕمف ُمـ اًمتخ٤مير 

 وظمروج أظمر اظمتٞم٤مرًا ـ واحلٙمؿ ذم مجٞمٕمٝم٤م ؾم٘مقط يمال اخلٞم٤مريـ.

سمؾ ٓ داري هذه اًمٗمروع أصاًل ُمع ُم٤م طمررٟم٤مه ُمـ جمرد ُمٓمٚمؼ آومؽماق وقمدم 

اًمٗمروع شمٌٕم٤ًم ًمٚم٘مقم وًمٙمـ إُمر قمغم ُم٤م ؾمٚمٙمٜم٤مه ذم اقمت٤ٌمر اًمرو٤م ومٞمف وىمد سمحثٜم٤م طمقل هذه 

 اجلٛمٞمع واوح وهق ؾم٘مقط اخلٞم٤مريـ واهلل اًمٕم٤ممل.

                                                
 .4/135طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3، ح18/8وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 ُم٠ًمًم٦م: ًمق زال اإليمراه

قمغم اقمت٤ٌمر آظمتٞم٤مر ذم آومؽماق ـ ومٗمل اعم٠ًمًم٦م صمالصم٦م ًمق زال اإليمراه ـ سمٜم٤مء »

 أىمقال:

اُمتداد اخلٞم٤مر سم٤مُمتداد جمٚمس اًمزوال، وهق اعمٜمًقب إمم اًمِمٞمخ  اًم٘مقل إّول:

 [.(4)اعمٞمًٞم٦مذم وُم٤مل إًمٞمف  (3)وصم٤مين اًمِمٝمٞمديـ (5). ]واًمٕماّلُم٦م(1)اًمٓمقد

اخلٞم٤مر قمغم اًمٗمقر، وم٢من مل يٕمٛمٚمف ذم أن إّول زال. ]يمام ذم  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 [.(8)صدوضم٤مُمع اعم٘م٤م (7)واحل٤مؿمٞم٦م اًمٜمج٤مري٦م (6)واإليْم٤مح (5)اًمتذيمرة

 قمغم اًمؽماظمل إمم أن حيّمؾ أطمد اعمً٘مٓم٤مت. اخلٞم٤مر اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

رومع ُم٤م »أُم٤م اًم٘مقل إّول، ومال وضمف صحٞمح٤ًم ًمف: إذ هم٤مي٦م ُم٤م ُذيمر ًمف أن ُم٘مت٣م 

هق ضمٕمؾ آومؽماق احل٤مصؾ سم٤مإليمراه يم٤معمٕمدوم، ومٙم٠من اعمت٤ٌميٕملم ٓ يزآن ش أيمرهقا قمٚمٞمف

 (9)جمتٛمٕملم ذم جمٚمس اًمٕم٘مد.

شم٤مم: ٕن أدًم٦م شم٘مٞمٞمد آومؽماق سم٤مٓظمتٞم٤مر، أو سم٤مًمرو٤م، أو سمٕمدم اإليمراه، وهق همػم 

 ٚمس، أو اهلٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم.جإٟمام شمث٧ٌم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر، وٓ شمتٕمرض إمم سم٘م٤مء اعم

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن إدًم٦م مل دمٕمؾ جمٚمس زوال اإليمراه سمٛمٜمزًم٦م جمٚمس اًمٕم٘مد، 

                                                
 .5/84اعمًٌقط  (1)

 .394، ُم٠ًمًم٦م 5/584حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (5)

 .3/449اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (3)

 .14/135يمام ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (4)

 .11/57شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .1/485إيْم٤مح اًمٗمقائد  (6)

 .14/136: وٟم٘مؾ قمٜمف ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 545احل٤مؿمٞم٦م اًمٜمج٤مري٦م / (7)

 .4/588ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (8)

 .5/79اعمٙم٤مؾم٥م  (9)
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 ر سم٥ًٌم اإليمراه.وإٟمام اعمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م قمدم ارشمٗم٤مع اخلٞم٤م

وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م: إن ُمٕمٜمك ضمٕمؾ اًمِم٤مرع آومؽماق سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمدم ًمٞمس هق اًمتٕمٌد 

سمٌ٘م٤مء اعمجٚمس، سمؾ ضمٕمؾ آومؽماق سمحٙمؿ اًمٕمدم ُمـ طمٞم٨م إصمر، ومٛمدًمقل طمدي٨م اًمرومع 

هق رومع ُم٤م أيمرهقا قمٚمٞمف ذم وقم٤مء اًمتنميع، وومرق سملم اًمتٕمٌد سمٌ٘م٤مء اعمقوقع، واًمتٕمٌد 

 .سمزوال احلٙمؿ

اًم٘مقٓن أظمران ومٞمدور أُمرمه٤م ُمدار يمقن اعم٠ًمًم٦م هؾ هل ُمـ صٖمري٤مت وأُم٤م 

اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم ومٞمام زاد قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمتخّمٞمص، أو ُمـ ُمقارد ضمري٤من 

اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص، وم٢من ىمٞمؾ سم٤مّٕول يم٤من اخلٞم٤مر قمغم اًمٗمقر، وإن ىمٞمؾ سم٤مًمث٤مين 

اظمل أيْم٤ًم سم٤مًمتٛمًؽ سم٢مـمالق دًمٞمؾ يم٤من قمغم اًمؽماظمل، ويٛمٙمـ آؾمتدٓل ًمٚم٘مقل سم٤مًمؽم

 اخلٞم٤مر.

وٕمهٞم٦م اعم٠ًمًم٦م اىمت٣م اعم٘م٤مم اًمٌح٨م جمٛماًل ذم ضمٝمتلم، وشمٗمّمٞمٚمف ذم سمح٨م ظمٞم٤مر 

 اًمٖمٌـ إن ؿم٤مء اهلل.

 إومم: ذم أصؾ اًم٘م٤مقمدة.

 واًمث٤مٟمٞم٦م: ذم شمٕمٞملم يمقن اعم٠ًمًم٦م صٖمرى ًمتٚمؽ اًم٘م٤مقمدة.

ٜمٝم٤م ذم ُمقارد ُمـ اًمٗم٘مف، أُم٤م اجلٝم٦م إومم، ومال خيٗمك أن هذه اًم٘م٤مقمدة ىمد اؾمتٗمٞمد ُم

 قم٤ٌمدات وُمٕم٤مُمالت:

٤مئدة يًتٗمٞمده٤م اإلٟم٤ًمن وشمٙمقن ُم١موٟم٦م ًمف صمّؿ يًتٖمٜمل ٗمُمٜمٝم٤م: سم٤مب اخلٛمس، ذم اًم

قمٜمٝم٤م، يم٤مًمٗمرش ذم اًمدار، ويم٤مًمذه٥م ًمٚمٛمرأة سمٕمد أن شمّمٌح قمجقزًا، ومٝمؾ اعمقرد ُمـ 

ُمقارد اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم أدًم٦م وضمقب اخلٛمس، أو ُمـ ُمقارد اًمتٛمًؽ سم٤مؾمتّمح٤مب طمٙمؿ 

 ص، وهق اؾمتثٜم٤مء اعم١موٟم٦م؟اعمخّم

وُمٜمٝم٤م: سم٤مب ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ: إذ سمٕمد فمٝمقر اًمٖمٌـ وآًمتٗم٤مت إًمٞمف يٙمقن ًمٚمٛمٖمٌقن 

طمؼ اخلٞم٤مر ذم أن إّول ىمٓمٕم٤ًم، ومٝمؾ يتٛمًؽ سمٕمده سمٕمٛمقم          ومٞمٙمقن
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اخلٞم٤مر ومقري٤ًم، أو سم٤مؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص وهق صمٌقت اخلٞم٤مر، ومٞمٙمقن قمغم 

 اًمؽماظمل؟

 وأُم٤م أصؾ اًمٜمزاع ذم اًم٘م٤مقمدة ومٞمٌتٜمل قمغم أن اًمت٘مٞمٞمد هؾ هق أزُم٤مين أو أومرادي؟

وقمغم إّول، هؾ اًمزُم٤من أظمذ ُمٗمّردًا ًمٚمحٙمؿ، أو فمروم٤ًم ًمف؟ سمٛمٕمٜمك هؾ يتٕمدد 

احلٙمؿ سمتٕمدد ىمٓمٕم٤مت اًمزُم٤من، أو أن احلٙمؿ واطمد ؾم٤مٍر ذم وقم٤مء اًمزُم٤من، ومٞمٙمقن اًمزُم٤من 

ًمتخّمٞمص أو اًمت٘مٞمٞمد ُمـ أّول إُمر، وسملم فمروم٤ًم ًمف؟ صمّؿ هؾ هٜم٤مك ومرق سملم ورود ا

 ورودمه٤م ذم اًمقؾمط أو ٓ؟

أُم٤م إذا يم٤من اًمتخّمٞمص أومرادي٤ًم، سمٛمٕمٜمك ظمروج اًمٗمرد ُمـ حت٧م دائرة اًمٕم٤مم 

وم٤مًم٘م٤مقمدة شم٘متيض اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق دًمٞمؾ اعمخّمص، وقمدم قمقد اًمٗمرد إمم دائرة اًمٕمٛمقم 

شمٕمّٚمؼ اخلٛمس سم٤مًمٗم٤مئدة اًمتل سمٕمد أن أظمرج ُمٜمٝم٤م، وهلذا أومتك اعمح٘م٘مقن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدم 

، وسمٕمد أن ظمرج (1)شاخلٛمس سمٕمد اعم١موٟم٦م»يم٤مٟم٧م ُم١موٟم٦م صمّؿ اؾمتٖمٜمل قمٜمٝم٤م: متًٙم٤ًم سم٢مـمالق 

 هذا اًمٗمرد ُمـ حت٧م قمٛمقُم٤مت أدًم٦م اخلٛمس ومال يٕمقد.

وأُم٤م إذا يم٤من ]اًمتخّمٞمص[ أزُم٤مٟمٞم٤ًم، سمٛمٕمٜمك ظمروج اًمٗمرد قمـ طمٙمؿ اًمٕم٤مم ذم 

ىمدس اهلل ّ٘مؼ اخلراؾم٤مين، واعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل زُم٤من ُمـ إزُمٜم٦م ومٗمٞمف ظمالف سملم اًمِمٞمخ واعمح

، واًمٙمالم ذم ذًمؽ ـمقيؾ اًمذيؾ، وشمٗمّمٞمٚمف ذم سمح٨م ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ إن ؿم٤مء اهلل، أهارهؿ

 ، وطم٤مصٚمف:ومٜم٘متٍم أن قمغم ُمٌٜمك اًمِمٞمخ

إن اًمزُم٤من إن أظمذ ُمٗمّردًا ًمٚمحٙمؿ، سمحٞم٨م يٙمقن احلٙمؿ سمٜمحق اًمٕمٛمقم 

ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمزُم٤من طمٙمٛمٝم٤م سمقضمقب اًمقوم٤مء ُمـ طمٞم٨م اًمٓم٤مقم٦م  آؾمتٖمراىمل، ومٞمٙمقن ًمٙمؾِّ 

واًمٕمّمٞم٤من، وم٤معمرضمع قمٛمقم اًمٕم٤مم: ًمتٕمدد احلٙمؿ سمتٕمدد اعمقوققم٤مت، وظمّمص واطمد 

 ُمٜمٝم٤م، ومٞمٌ٘مك اًم٤ٌمىمل حت٧م اًمٕمٛمقم.

                                                
ُمـ أسمقاب ُم٤م دا٥م ومٞمف اخلٛمس، ُمٕمتؼمة حمّٛمد سمـ احلًـ  8، اًم٤ٌمب 1، ح9/449وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 إؿمٕمري.
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وإن أظمذ اًمزُم٤من فمروم٤ًم، سمحٞم٨م يٙمقن احلٙمؿ سمٜمحق اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل، ومٚمٞمس هٜم٤مك 

ّٓ طمٙمؿ واطمد عمقوقع واطمد: ومٕمٜمدُم٤م ظمّمص  وم٘مد ظمرج ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم، ومال يٕمقد إ

 إًمٞمف صم٤مٟمٞم٦م، ومٞمٙمقن اعمرضمع طمٞمٜمئذ اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص.

وأُم٤م اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٕمٜمدٟم٤م ذم اعم٘م٤مم قمٛمقم       (1)  وىمد ظمّّمص

سمدًمٞمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس، واًمٗمرض أٟمف سم٤مٍق ذم فمرف اإليمراه طمّتك سمٕمد اًمتٗمّرق، ومٌٕمد زوال 

اإليمراه يِمؽ ذم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر سمٕمد اًمزُم٤من إّول، اًمث٤مسم٧م ومٞمف اخلٞم٤مر ي٘مٞمٜم٤ًم ٓؾمتدراك طمؼ 

اعمت٤ٌميٕملم، وم٢من يم٤من اًمٕمٛمقم اؾمتٖمراىمٞم٤ًم، وإطمٙم٤مم ُمتٕمددة اىمتٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم 

 عمتٞم٘مـ ظمروضمف ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم وسم٘مل اًم٤ٌمىمل حتتف، ومٞمٙمقن اخلٞم٤مر ومقري٤ًم.اعم٘مدار ا

وإن يم٤من اًمٕمٛمقم سمٜمحق اًمٕمٛمقم اعمجٛمققمل سمحٞم٨م اؾمتٗمٞمد ُمـ آي٦م اًمقوم٤مء طمٙمؿ 

واطمد: ًمٙمقن اًمقوم٤مء قم٤ٌمرة قمـ إّن٤مء إُمر سم٤مًمقصقل إمم هم٤مي٦م اًمٕمٛمؾ، ومٞمٙمقن احلٙمؿ 

أُمر اًمٕم٘مد، وم٢مذا ظمّمص وم٘مد ظمرج اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمقوم٤مء قمغم اًمٕم٤مىمد واطمدًا وهق وضمقب إّن٤مء 

ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم ومال يٕمقد إًمٞمف، ويم٤من اعمرضمع اؾمتّمح٤مب اخلٞم٤مر، ومٙم٤من قمغم اًمؽماظمل 

 إمم أن حيّمؾ اعمً٘مط.

 قمغم يمالم اًمِمٞمخ اخلقئل اًمًٞمّدإؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ 

: سمٕمدم يمقن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف قمغم ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ وأورد اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

ُمر سملم اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم واؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص: صٖمرى ًم٘م٤مقمدة دوران إ

وذًمؽ ٕن اًم٘م٤مقمدة إٟمام شم٠ميت ذم ُم٤م إذا مل يٙمـ ًمدًمٞمؾ اخل٤مص إـمالق، يمام هق احل٤مل ذم 

 دًمٞمؾ ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ: ومٞمجٝمؾ طم٤مًمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمقر واًمؽماظمل.

وأُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وم٤مًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم اخلٞم٤مر ُمٓمٚمؼ إمم أن حتّمؾ اًمٖم٤مي٦م اعم٘مررة 

، وم٤مخلٞم٤مر ؾم٤مٍر إمم أن حيّمؾ آومؽماق آظمتٞم٤مري إن اؾمتٜمد إمم اًمت٤ٌمدر، أو إمم ذقم٤مً 

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)
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آومؽماق قمـ رو٤ًم إن اؾمتٜمد إمم صحٞمح٦م ومْمٞمؾ، أو همػم اإليمراهل إن اؾمتٜمد إمم طمدي٨م 

اًمرومع، ورء ُمٜمٝم٤م مل حيّمؾ: حلّمقل اًمتٗمّرق اإليمراهل، وًمـ حيّمؾ: ًمتح٘مؼ آومؽماق 

ًٛملم، وُمٕمف يٌ٘مك اخلٞم٤مر إمم طمّمقل ُمً٘مط آظمر، اًمتٙمقيٜمل، وهق آٟمٗمّم٤مل سملم اجل

وٓ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مم، وٓ إمم آؾمتّمح٤مب: حلٙمقُم٦م إـمالق اخل٤مص 

 (1)قمٚمٞمٝمام.

 اجلقاب قمـ إؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اخلقئل

 سمام يتقىمػ قمغم ُم٘مدُمتلم: ويٜمدومع ُم٤م أوم٤مده

وهق هم٤مي٦م ذقمٞم٦م، إومم: إن اعم٠مظمقذ هم٤مي٦م ذم رواي٤مت اخلٞم٤مر هق آومؽماق، 

ّٓ ذم ُمقرد يٛمٙمـ  وُمٕمٜم٤مه٤م حتديد احلٙمؿ إمم طمدٍ  ُمٕملّم، واًمٖم٤مي٦م اًمنمقمٞم٦م ٓ شمٙمقن إ

ّٓ يم٤من ضمٕمٚمٝم٤م ًمٖمقًا، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  حت٘م٘مٝم٤م ومٞمف، وإ          (5)  يٕم٘مؾ ٓ

 ؿمٛمقًمف ًمزُم٤من أو ُمٙم٤من ٓ ًمٞمؾ ومٞمف.

اًمنمقمٞم٦م جمٕمقًم٦م سمٜمحق اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وم٤معمجٕمقل اًمنمقمل اًمث٤مٟمٞم٦م: إن اًم٘مْم٤مي٤م 

ُمتٕمدد سمتٕمدد اعمقوققم٤مت اعم٘مدرة اًمقضمقد، وم٤معمجٕمقل ذم اعم٘م٤مم ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة سمٕمدد 

 يمؾ سمٞمع ُمـ يمؾ ُمت٤ٌميٕملم، أي يمؾ سمٞمع ُمقوقع ُمًت٘مؾ خلٞم٤مر اعمجٚمس.

و٤م، إذا اشمْمح هذا، وم٤مًمٖم٤مي٦م ـ طم٥ًم اًمٗمرض ـ هل آومؽماق اخل٤مص، اعم٘مّٞمد سم٤مًمر

ّٓ ذم ُمقرد يٛمٙمـ وضمقده ومٞمف،  أو سم٤مٓظمتٞم٤مر، أو سمٕمدم اإليمراه، ومٞمٚمزم أن ٓ ي١مظمذ هم٤مي٦م إ

ّٓ ًمٙم٤من أظمذه ًمٖمقًا، وهل هبذا اًم٘مٞمد وإن يم٤مٟم٧م ىم٤مسمٚم٦م ًمألظمذ ىمٌؾ حت٘مؼ آومؽماق  وإ

وًمٙمٜمٝم٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمف سمٕمده، ومٚمق أظمذت طمٞمٜمئذ يم٤مٟم٧م ًمٖمقًا، ومٞمتْمح ُمـ ذًمؽ أن آومؽماق 

ام هق آومؽماق قمـ اعمجٚمس ُم٤م دام اعمت٤ٌميٕم٤من ومٞمف، وأُم٤م ُمع اومؽماىمٝمام قمٜمف اعم٠مظمقذ هم٤مي٦م إٟم

                                                
(: وذه٥م 141-145/)38: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/168ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .5/459ذم احل٤مؿمٞم٦م قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  إًمٞمف أيْم٤ًم اًمًّٞمد اًمٞمزدي

 .187ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (5)
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وًمق قمـ إيمراه ومٚمؿ ي١مظمذ هم٤مي٦م ًمٚمخٞم٤مر: ًمٕمدم اًمتٛمٙمـ ُمٜمف، ومتخرج هذه اًمّمقرة قمـ 

 .ُمدًمقل اًمرواي٦م، ومال يٙمقن اخل٤مص ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام أوم٤مده

 وٓ أىمؾ أن ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًم٘م٤مقمدة ُمقضم٥م ًمٚمِمؽ ذم إـمالق دًمٞمؾ اخل٤مص: إذ

يِمؽ طمٞمٜمئذ ذم ؿمٛمقل أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمّمقرة اُمتٜم٤مع حت٘مؼ اًمٖم٤مي٦م وقمدُمف، وقمٜمد 

اًمِمؽ وإمج٤مل اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ ذم همػم اًمٖم٤مي٦م آظمتٞم٤مري٦م يً٘مط اإلـمالق، ومٞمٕمقد 

 ُمـ يمقن اعمرضمع هؾ هق قمٛمقم اًمٕم٤مم أو اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص؟ يمالم اًمِمٞمخ

م أن شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ممٙمٜم٦م اًمقضمقد سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: إن اًم٘مْمٞم٦م ًمق يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمٞم٦م مل يٚمز

ذم مجٞمع إومراد، سمؾ يٙمٗمل إُمٙم٤مّن٤م ذم سمٕمْمٝم٤م، أي سمٜمحق اعمقضم٦ٌم اجلزئٞم٦م: ًمتٕمّٚمؼ احلٙمؿ 

 ومٞمٝم٤م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م.

وأُم٤م اًم٘مْمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ومتتٕمٚمؼ سم٤مًمقضمقدات، سمٛمٕمٜمك إومراد اعم٘مدرة اًمقضمقد، أي 

ُمٕمٜمك جلٕمؾ احلٙمؿ اعمٖمٞمك يمٚمام طمّمؾ سمٞمع سملم ُمت٤ٌميٕملم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر إمم أن يٗمؽمىم٤م، وٓ 

هبذه اًمٖم٤مي٦م ذم اعمقرد اًمذي ٓ يٛمٙمـ ومٞمف اًمتٗمّرق: ٕن احلٙمؿ ـ طمٞمٜمئذ ـ أسمدي، ومال يدور 

 ُمدار اًمٖم٤مي٦م، ومال حم٤مًم٦م خيتص احلٙمؿ سمٛمقرد إُمٙم٤من اًمٖم٤مي٦م، ومال إـمالق ذم اًمدًمٞمؾ ًمٖمػمه.

 طمٞمٜمئٍذ. وٓ أىمؾ أن ذًمؽ ُمقضم٥م ًمٚمِمؽ ومٞمٕمقد يمالم اًمِمٞمخ

 سمجٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم اعمتالص٘ملم يم٤مًمتقأم اعمتالص٘ملم.ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أن يٜم٘مض 

ّٓ أن ي٘مقم إمج٤مع قمغم صمٌقشمف، وٓ إمج٤مع  وومٞمف: ٟمٚمتزم سمٕمدم اخلٞم٤مر ًمٕملم ُم٤م ذيمرٟم٤مه إ

 ومٞمف.

ُمـ طمٞم٨م يمقن اعم٠ًمًم٦م ُمـ صٖمري٤مت  ومتحّمؾ ُمـ ذًمؽ ُمت٤مٟم٦م ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

، وؾمٞم٠ميت عم٤م قمٚمٞمف اًمِمٞمخشمٚمؽ اًمٙمؼمى، وأُم٤م احلّؼ ذم اعم٠ًمًم٦م ومام ٟمذه٥م إًمٞمف خم٤مًمػ 

 .(1)شسمحثف ذم ُمٌح٨م ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ إن ؿم٤مء اهلل

                                                
 (.119-115/)5سمٖمٞم٦م اًمرهم٥م  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 اعمً٘مط اًمراسمع ُمـ ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر اعمجٚمس: اًمتٍمف.

 اًمتٍموم٤مت اعمتقىمٗم٦م قمغم اعمٚمؽ قمغم ٟمحقيـ:»

إّول: ُم٤م يٙمقن طم٤مصاًل قمـ رو٤م سم٤مًمٌٞمع ومٞمٙمِمػ قمـ آًمتزام سمف، وُمثٚمف ُمً٘مط 

 ًمٚمخٞم٤مر سمال إؿمٙم٤مل: ٕٟمف اًمتزام سم٤مًمٌٞمع قمٛماًل، وهذا اًمٜمحق ظم٤مرج قمـ حمؾ اًمٙمالم ومٕماًل.

يم٤مؿمػ قمـ آًمتزام سم٤مًمٌٞمع، وهق حمؾ اًمٌح٨م ومٕماًل، اًمث٤مين: ُم٤م يٙمقن همػم 

وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ومٞمف قمدم اإلؾم٘م٤مط: ٕن إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر أُمر إي٘م٤مقمل إٟمِم٤مئل ومٞمتقىمػ 

 قمغم اًم٘مّمد، وُمع قمدُمف ٓ يتح٘مؼ اإلٟمِم٤مء، ومٞمٌ٘مك احلؼ ُم٤م مل حيّمؾ ُمً٘مط آظمر.

دل وٓ سمد ٕضمؾ اخلروج ُمـ حت٧م اًم٘م٤مقمدة ُمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، وىمد اؾمت

ىم٤مل: اًمنمط ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم : »قمٚمٞمف سمّمحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب قمـ أيب قمٌداهلل

ًمٚمٛمِمؽمي، اؿمؽمط أم مل يِمؽمط، وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م 

 .(1)شإي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف ومال ذط

وشم٘مري٥م آؾمتدٓل ومت٤مُمٞمتف يتقىمػ قمغم سمٞم٤من ُم٘مدُم٦م وهل: أٟمف ورد ذم 

ٚمس إمم أن يٗمؽمىم٤م، وذم جأن اًمنمط ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم، وذم ظمٞم٤مر اعم اًمرواي٤مت

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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، وُم٘مت٣م إـمالق شوم٢من أطمدث... طمدصم٤ًم ... ومال ذط: »هذه اًمرواي٦م ىم٤مل اإلُم٤مم

ٟمٗمل اًمنمط قمـ اعمقوقع اًمذي أطمدث ومٞمف احلدث هق ؾم٘مقط اخلٞم٤مر اعمتٕمٜمقن سمٕمٜمقان 

ؼمى، وإطمدى اًمّمٖمريلم ظمٞم٤مر احلٞمقان، اًمنمط ذم أي ُمقرد يم٤من، وم٤مًمرواي٦م سمّٞمٜم٧م اًمٙم

 وإظمرى ظمٞم٤مر اعمجٚمس.

ضمٕمؾ ُمٓمٚمؼ إطمداث احلدث رو٤م سم٤مًمٌٞمع شمٕمٌدًا  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اإلُم٤مم

 ومال ذط.

 (1)ذم آؾمتدٓل هب٤م. وىمد شم٠مُمؾ اًمِمٞمخ

واًمقضمف ومٞمف: أن حمؾ اًمٙمالم هق اًمتٍمف سمام هق شمٍمف، ٓ سمام هق يم٤مؿمػ قمـ 

 سم٤مًمٌٞمع شمٕمٌدًا قمغم ظمالف اًم٘م٤مقمدة، ويمالم اإلُم٤مم اًمرو٤م، واًمتٍمف يمذًمؽ رو٤مً 

فم٤مهر ذم ظمّمقص إطمداث احلدث ذم احلٞمقان، ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُم٤م مل يث٧ٌم اإلـمالق ٓ 

هق  يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ هب٤م ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، واحلؼ قمدم صمٌقشمف: ٕن حمؾ يمالُمف

٘مٞم٦م إطمداث احلدث ذم احلٞمقان اعمِمؽمٰى، يمام يدلُّ قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ذيؾ اًمرواي٦م وسم

ٌّؾ أو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م »اًمرواي٤مت: إذ ومٞمٝم٤م:  ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م احلدث؟ ىم٤مل: إن ُٓمس أو ىم

 .(5)شيم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء

وم٤معمراد ُمـ اًمنمط اعمٜمٗمل هق ٟمٗمس اًمنمط اًمذي ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم، وؿمٛمقًمف 

 ًمٖمػمه يتقىمػ قمغم صمٌقت اإلـمالق، وٓ ُمث٧ٌم ًمف.

قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق ظمٞم٤مر احلٞمقان، وٓ أىمؾ ُمـ اًمِمؽ ومٞمف، ومٞم٘متٍم 

وم٤مًمتٍمف ذم سم٤مب ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُم٤م مل يٙمِمػ قمـ آًمتزام سم٤مًمٌٞمع ًمٞمس سمٛمً٘مط ًمف. هذا 

 .(3)شمت٤مم اًمٙمالم ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس

                                                
 .5/85اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .1، ح18/13ؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م و (5)

 (.117-119/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)



 

 

 

 

 

 

وظم٤مًمػ ومٞمف مجٝمقر اًمٕم٤مُم٦م يمام  ظمٞم٤مر احلٞمقان ُمـ خمتّم٤مت وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م

إذا يم٤من اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم، يث٧ٌم اخلٞم٤مر ومٞمف ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مّص٦م صمالصم٦م أّي٤مم ُمـ »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 

طملم اًمٕم٘مد قمغم رأي، ومٚمف اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء ُمّدة صمالصم٦م أّي٤مم قمٜمد قمٚمامئٜم٤م أمجع، ظمالوم٤ًم 

 ًمٚمجٛمٝمقر يم٤موّم٦م.

أقمرف سم٤مٕطمٙم٤مم طمٞم٨م سمذًمؽ، وُهْؿ  ًمٜم٤م: إظم٤ٌمر اعمتقاشمرة قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 .ُهْؿ ُمٔم٤مّّن٤م، وُمٝمٌط اًمقطمل، وُمالزُمق اًمرؾمقل

اًمنمط ذم احلٞمقان يمّٚمف صمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وهق سم٤مخلٞم٤مر : »ىم٤مل اًمّم٤مدق

 .(1)شاؿمؽمط أو مل يِمؽمط

وّٕن اًمٕمٞم٥م ذم احلٞمقان ىمد يث٧ٌم ظمٗمٞم٤ًم هم٤مًم٤ًٌم، وذم اًمثالصم٦م خيتؼم وئمٝمر أصمره، 

ًمٚمير. وّٕٟمف يث٧ٌم ذم اًمِم٤مة اعمٍّماة ومٙمذا ذم همػمه٤م:  ومقضم٥م أن يٙمقن ُمنموقم٤ًم: دومٕم٤مً 

ٞمقان يٖمتذي وي٠ميمؾ ذم طم٤مًّمتل صّحتف ّٕن اعمٜم٤مط هق فمٝمقر اًمٕمٞم٥م اخلٗمّل. وّٕن احل

قمـ قمٞم٥ٍم ظمٗمّل أو فم٤مهر، ومٞمحت٤مج إمم إصم٤ٌمت اخلٞم٤مر  (5)وؾم٘مٛمف ويتحّقل ـمٌٕمف ىمّٚمام يٜمٗمّؽ 

                                                
 سمتٗم٤موت. 111، ح7/54: اًمتٝمذي٥م 549، ح3/156اًمٗم٘مٞمف  (1)

يتحّقل ـمٌٕمف »أو: و ش. وسمتحّقل ـمٌٕمف ىمّٚمام يٜمٗمّؽ »يمذا ذم ٟمًختلم واًمٓمٌٕم٦م احلجرّي٦م. واًمٔم٤مهر:  (5)

 ش.وىمّٚمام يٜمٗمّؽ 
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 .(1)شًمٞمٜمدومع قمٜمف هذا اعمحذور

ُمٓمٚم٘م٤ًم رىمٞم٘م٤ًم يم٤من ش ، وهق صمالصم٦م أّي٤مماًمث٤مين: ظمٞم٤مر احلٞمقان»»وىم٤مل ؾمّٞمد اًمري٤مض: 

ش قمغم إصح»دون اًم٤ٌمئع ش ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مّص٦م»أو همػمه، ُمٌدؤه٤م ُمـ طملم اًمٕم٘مد 

، وقمٚمٞمف قم٤مُم٦م ُمـ شم٠مظّمر، ووم٤مىم٤ًم ًمإلؾمٙم٤مذم (5)إؿمٝمر، سمؾ ذم اًمٖمٜمٞم٦م اإلمج٤مع قمٚمٞمف

ٞمام ظم٤مًمػ إصؾ : اىمتّم٤مرًا وم(3)واًمّمدوق واًمِمٞمخلم واًمديٚمٛمل واًم٘م٤ميض واحلكم

وقمٛمقُم٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم اًمداًّم٦م قمغم ًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٢مضمراء اًمّمٞمٖم٦م سمنمائٓمٝم٤م اعمٕمتؼمة 

 .(5)ش(4)مج٤مقم٦مقمغم اعمجٛمع قمٚمٞمف سملم اًمٓم٤مئٗم٦م، وهق ذم اعمِمؽمي ظم٤مّص٦م، يمام طمٙم٤مه 

. وهق صمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي: اًمث٤مين ظمٞم٤مر احلٞمقان»وىم٤مل اًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل: 

 .(7)ش(6)واعمحٙمّل ذم اًمتذيمرة وهمػمهسم٤مإلمج٤مع اعمحّ٘مؼ، 

صمٌقت هذا اخلٞم٤مر ذم اجلٛمٚم٦م جمٛمع قمٚمٞمف سملم »وىم٤مل ظم٤مًمٜم٤م ؿم٤مرح اخلٞم٤مرات: 

 .(8)شإصح٤مب امج٤مقم٤ًم حمّّمالً أو ُمٜم٘مقًٓ ٟم٘ماًل ُمًتٗمٞمْم٤ًم، واًمٜمّمقص سمف ُمًتٗمٞمْم٦م

اًمث٤مين: ظمٞم٤مر احلٞمقان اًمذي هق ذم اجلٛمٚم٦م امج٤مقملٌّ سمؾ »وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر: 

                                                
 .٦559م ، ُم٠ًمًم11/34شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (5)

: 599: اعمٗمٞمد ذم اعم٘مٜمٕم٦م /155: اًمّمدوق ذم اعم٘مٜمع /5/64ٟم٘مٚمف قمـ اإلؾمٙم٤مذم ذم خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

ب 173: اًمديٚمٛمل ذم اعمراؾمؿ /5/78اًمٓمقد ذم اعمًٌقط  : احلكّم ذم 1/353: اًم٘م٤ميض ذم اعمٝمذر

 .5/541اًمنائر 

: واًمٗم٤موؾ 1/457واًمٗم٤موؾ أيب ذم يمِمػ اًمرُمقز  :5/544ُمٜمٝمؿ: اسمـ إدريس ذم اًمنائر  (4)

 .5/44اعم٘مداد ذم اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع 

 .، ـمٌٕم٦م آل اًمٌٞم٧م8/593ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (5)

 .5/44: واًمتٜم٘مٞمح 1/457: ويمِمػ اًمرُمقز 1/166: واًمتحرير 5/544يم٤مًمنائر  (6)

 .14/373ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 .44ذح ظمٞم٤مرات اًمٚمٛمٕم٦م / (8)



 357 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / اعمراد ُمـ احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)شٜمد قمٚمامء اعمذه٥مقم ضوريٌّ 

ٓ ظمالف سملم إُم٤مُمٞم٦م ذم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم احلٞمقان »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

 .(5)شاعمِمؽمٰى وفم٤مهر اًمٜمص واًمٗمتقى

 صمّؿ ي٘مع اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مت:

، ؾمقاٌء يم٤من اعم٘مّمقد طمٞم٤مشمف طمٞم٤مةٍ ًمٙمؾِّ ذي »قمٛمقم دًمٞمؾ ظمٞم٤مر احلٞمقان يِمٛمؾ 

يم٤مٕٟمٕم٤مم اًمتل ُي٘مّمد سم٘م٤مؤه٤م ًمالٟمتٗم٤مع سم٠مًم٤ٌمّن٤م وأصقاومٝم٤م وأوسم٤مره٤م، ويمذا احلٞمقاٟم٤مت 

اًمّمٖمػمة ذوات اعمٜم٤مومع اعمحّٚمٚم٦م اعم٘مّمقدة يم٤مًمٜمحؾ واًمَٕمَٚمؼ ودود اًم٘مّز، أم يم٤من اعم٘مّمقد 

د اعمحَرز ذم ُمٜمف ضمًٛمف وحلٛمف ـ ٓ ضمًٛمف وروطمف ـ يم٤مًمًٛمؽ اعمُخَرج ُمـ اعم٤مء واجلرا

 اإلٟم٤مء.

ذم اًمٜمّمقص وقمدم شم٘مٞمٞمده سمّمٜمٍػ ش احلٞمقان»واًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمتٕمٛمٞمؿ إـمالق 

. ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمتٍميح سم٤مًمٕمٛمقم ذم سمٕمْمٝم٤م سمٛمثؾ ىمقًمف ذم احلٞمقان يمّٚمف ذط : »ظم٤مصٍّ

يمام هق  (4)شووٕم٤مً قمغم آؾمتٞمٕم٤مب ش يمّؾ »سمٜم٤مًء قمغم دًٓم٦م  (3)شصمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي

 اعمخت٤مر.

يٕمٜمل ظمٞم٤مر احلٞمقان خيتص سم٤محلٞمقان اعم٘مّمقد طمٞم٤مشمف وًمق عمّدة أّي٤مم ىمالئؾ أم يٕمّؿ ُم٤م 

 يزهؼ ٟمٗمًف سمٕمد اًمٕم٘مد سمٚمحٔم٤مت ُمثؾ اًمًٛمؽ اعمخَرج ُمـ اعم٤مء؟

                                                
 (.53/53) 54/38اجلقاهر  (1)

 .5/83اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 ، صحٞمح٦م احلٚمٌل.1، ح18/11( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 3)

 .11/6هدى اًمٓم٤مًم٥م  (4)
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ي واًمٌحري هؾ اًمِم٤مُمؾ ًمٚمّمٖمػم واًمٙمٌػم واًمؼمّ  أّن احلٞمقان»سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

خيتّص سمام ُيراد ضمًٛمف وروطمف ُمٕم٤ًم، أم يٕمّؿ ُم٤م ٓ يٌ٘مٰك طمّٞم٤ًم سمٕمد اًمٌٞمع، يم٤مًمًٛمؽ اعمخَرج 

 .(1)شسم٤معمٞمؾ؟ُمـ اعم٤مء اًمذي ي٤ٌمع سمام أّٟمف حلؿ، ٓ سمام أّٟمف ضمًؿ طمّل ُمتحّرك 

 (5)فم٤مهر اًمٜمص واًمٗمتقى ُمٓمٚمؼ ُم٤م ومٞمف احلٞم٤مة وًمٙمـ ذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 ٤مؤه.سم٘مإمم ظمّمقص ُم٤م ي٘مّمد  (3)واعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل قمغم ظمّمقص ُم٤م ي٘مّمد سم٘م٤مؤه

 اؾمتدّل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل قمغم آظمتّم٤مص سمقضمٝملم:

ام يٜمٕم٘مد ذم اإلـمالق إٟمّ  ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع، وشمقوٞمحف: إنّ » اًمقضمف إّول:

سمح٨م صقرة قمدم اًم٘مريٜم٦م قمغم اٟمٍماف ُمقوقع احلٙمؿ إمم طمّم٦م ُمٜمف، يمام ٟم٘مح ذم 

اإلـمالق ُمـ إصقل، سمؾ حمتٛمؾ اًمّم٤مرومٞم٦م يٛمٜمع ُمـ اإلـمالق أيْم٤ًم، وُمـ ُمقضم٤ٌمت 

 سف اًمٓمٌٞمٕم٦م إمم سمٕمض احلّمص ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع.

وسمام أّن ظمٞم٤مر احلٞمقان ضمٕمؾ ٕضمؾ اًمؽمّوي واًمت٠مُمؾ ذم احلٞمقان اعمِمؽمٰى 

ٞم٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متيض وُمالطمٔمتف ًمٞمتٌلمر أّٟمف مم٤ّم يٚمتزم سم٤مًمٌٞمع ٕضمٚمف أو ٓ؟ ومٝمذه اخلّمقص

اٟمٍماف احلٞمقان إمم ظمّمقص ُم٤م ي٘مّمد سم٘م٤مؤه: إذ اعم٘مّمقد ُمٜمف حلٛمف ًمٞمس حماًل ًمٚمت٠مُمؾ 

 واًمؽمّوي، وُمع هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٓ يٜمٕم٘مد اإلـمالق.

 إؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اخلقئل قمغم اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ورّده

متٜمع ُمـ ٦م، وأُم٤م احلٙمٛم٦م ومال وأورد قمٚمٞمف: سم٠من ُم٤م ي٘مّٞمد اعمقوقع هل اًمٕمٚمّ 

اإلـمالق، وٓ شمٙمقن ؾم٤مري٦م ذم مجٞمع إومراد، ووضمقده٤م ذم سمٕمض إومراد ظم٤مص٦م، أو 

                                                
 .11/7هدى اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 .5/83اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3/57ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (3)



 359 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / اعمراد ُمـ احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

قمدُمٝم٤م ذم سمٕمض إومراد ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ: وم٢من احلٙمٛم٦م ُمـ شمنميع قمدة اًمٓمالق هل 

قمدم اظمتالط اعمٞم٤مه، وُمع ذًمؽ مل شمٜمحٍم اًمٕمدة ذم ظمّمقص احلّم٦م اًمتل حيّمؾ ومٞمٝم٤م 

 (1)اظمتالط اعمٞم٤مه.

مل يًتٜمد  ُمـ آؾمتدٓل: وم٢مٟمف ٌط سمام أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملوهق همػم ُمرشم

إمم احلٙمٛم٦م، وإٟمام إمم ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع، وسمٞمٜمٝمام ومرق: وم٢من إومم وإن يم٤مٟم٧م ٓ 

ّٓ أن اًمث٤مٟمٞم٦م شمقضم٥م اًمتٕمٛمٞمؿ واًمتخّمٞمص، ومٚمق ؾمئؾ قمـ ُمالىم٤مة  شمٕمّٛمؿ وٓ ختّّمص إ

وم٢من ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع ـ أي  اًمٌقل ًمٚمثقب ويم٤من اجلقاب هق احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م،

آٟمٗمٕم٤مل سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م واعمالىم٤مة ـ شم٘متيض قمدم اًمٗمرق سملم اعمقوققم٤مت، وقمدم آظمتّم٤مص 

سم٤مًمثقب وإن يم٤من اًم١ًمال قمٜمف، وهٙمذا احل٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمتخّمٞمص: وم٢من شمٜم٤مؾم٥م احلٙمؿ 

 واعمقوقع مم٤م ي٘مٞمد اعمقوقع.

 اًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقاب قمـ اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ومٜمحـ سملم أُمريـ: إُم٤م أن ٟم٘مقل سمٕمدم احل٤مضم٦م إمم ضمري٤من ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م  وقمٚمٞمف

ذم ُمدظمقل أدوات اًمٕمٛمقم، سمؾ ٟمٗمس إداة ُمثؾ )يمؾ( ُمتٙمٗمٚم٦م ًمِمٛمقل ُمدظمقهل٤م إمم 

مجٞمع احلّمص، وإُم٤م أن ٟم٘مقل سمح٤مضم٦م ُمدظمقهل٤م إمم ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م ٕضمؾ اًمتٕمٛمٞمؿ، 

: قمـ اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜملوم٢من اظمؽمٟم٤م إومم ـ يمام هق اًمتح٘مٞمؼ ـ أُمٙمـ اجلقاب 

 سم٠من ُم٘مت٣م اًمٕمٛمقم قمدم آظمتّم٤مص سمحٞمقان دون آظمر.

ـ وم٤مإلٟمّم٤مف مت٤مُمٞم٦م  وإن اظمؽمٟم٤م اًمث٤مين ـ يمام ذه٥م إًمٞمف اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

اؾمتدًٓمف: ٕن اؾمتٗم٤مدة اًمٕمٛمقم شمتقىمػ قمغم ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م، وإطمداه٤م قمدم اًم٘مريٜم٦م، 

ّٓ إذا أٟمٙمر يمقن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ىمريٜم٦م، وُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع ىمريٜم٦م، ومال يٜمٕم ٘مد اًمِمٛمقل، إ

 وهق همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٌقل.

                                                
 .3/151: اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات 6/176ًمٕمٚمف شمقوٞمح عم٤م ذم ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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 :يتقىمػ قمغم أُمقر صمالصم٦م واحل٤مصؾ: أن اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 إّول: أن ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع ُمـ اًم٘مرائـ اعم٘مٞمدة ًمإلـمالق.

 اًمث٤مين: أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمقضمقدة ذم اعم٘م٤مم.

ظمٞم٤مر احلٞمقان، أو إمم قمٛمقُم٤مشمف ُمع اًمذه٤مب  اًمث٤مًم٨م: أن يًتٜمد إمم ُمٓمٚم٘م٤مت سم٤مب

إمم طم٤مضم٦م ُمدظمقل أداة اًمٕمٛمقم إمم ضمري٤من ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م، يمام قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ 

 .اًمٜم٤مئٞمٜمل

وأُم٤م قمغم اعمًٚمؽ اعمخت٤مر ُمـ قمدم احل٤مضم٦م إمم ضمري٤من ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م ذم 

ٞمؾ ُمدظمقهل٤م ومال يتؿ آؾمتدٓل: ٕن رواي٤مت اًم٤ٌمب وإن يم٤من ومٞمٝم٤م اعمٓمٚم٘م٤مت ُمـ ىمٌ

اعمت٤ٌميٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ذم »ىم٤مل:  صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب قمٌداهلل

 .(1)شاحلٞمقان، وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع طمتّك يٗمؽمىم٤م

ّٓ أن ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمقُم٤مت ُمـ ىمٌٞمؾ صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ  ومتّمٚمح اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٘مٞمٞمده٤م إ

ذم احلٞمقان يمٚمِّف ذط صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وهق سم٤مخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م إن »ىم٤مل:  أيب قمٌداهلل

ّٓ أن ذم ؾمٜمده٤م قمكم سمـ طمديد (3)، وُمثٚمٝم٤م روايتف إظمرى(5)شمل يِمؽمط وذط أ ، إ

 ]اعمدائٜمل إزدي اًم٤ًمسم٤مـمل[ وهق حمؾ إؿمٙم٤مل ]سمؾ وٕمٞمػ قمٜمدٟم٤م[.

: إذ (4)ٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٔمرةاًمقضمف اًمث٤مين: ُم٤م ورد ذم سمٕمض رواي٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقان ُمـ اًمتٕم

يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمتخّمٞمص سمام ي٘مّمد ُمٜمف طمٞم٤مشمف، وأُم٤م ُمثؾ اًمّمٞمد اعمنمف قمغم 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 3، ح18/11ئؾ اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤م (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 1، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 4، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل 9، ح18/15يِمػم إمم ُم٤م ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

قمـ رضمؾ اؿمؽمى ضم٤مري٦م عمـ اخلٞم٤مر؟ ًمٚمٛمِمؽمي أو ًمٚم٤ٌمئع أو هلام يمالمه٤م؟ وم٘م٤مل: اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى 

 صمالصم٦م أي٤مم ٟمٔمرة، وم٢مذا ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم وم٘مد وضم٥م اًمنماء...، احلدي٨م.
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 (1)اعمقت، أو ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمف حلٛمف ومال حيت٤مج إمم اًمٜمٔمرة.

 وهذا اًمقضمف يتقىمػ قمغم صمٌقت أُمريـ:

 ف ًمق يم٤من طمٙمٛم٦م مل يّمٚمح ًمٚمت٘مٞمٞمد يمام شم٘مدم.٦م: وم٢مٟمّ إّول: يمقن ُم٤م ذم اًمرواي٤مت قمٚمّ 

اًمث٤مين: يمقن اعمراد ُمـ اًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة ذم اعمٌٞمع: إذ قمٚمٞمف ٓ يٙمقن هل٤م ُمقرد ومٞمام مل 

، وأُم٤م إذا يم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔمرة ذم اًمٌٞمع ومال ُمٜم٤موم٤مة يٙمـ اًمٖمرض ُمٜمف اًمٌ٘م٤مء يمام أوم٤مد

 سمٞمٜمٝم٤م وسملم يمقن اعم٘مّمقد ُمٜمف حلٛمف.

ـ: هؾ اًمٜمٔمرة وهلذا يم٤من ُمـ اًمالزم اًمرضمقع إمم ًمٗمظ اًمرواي٤مت ًمٜمتٕمرف قمغم أُمري

 قمٚم٦م أو طمٙمٛم٦م؟ وهؾ هل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٌٞمع، أو إمم اعمٌٞمع، أو إمم يمٚمٞمٝمام؟

أُم٤م إّول ومتٕمرف احلٙمٛم٦م سمقروده٤م سمٕمد سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل، ٓ ُمٕمف يمام ذم 

، وأُم٤م اًمٕمٚم٦م ومٝمل شمذيمر ُمع هم٤مًم٥م رواي٤مت يمت٤مب )قمٚمؾ اًمنمائع( ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق

 ىم٤مل: )ٓ شمنمب اخلٛمر ٕٟمف ُمًٙمر(.احلٙمؿ ذم ٟمٗمس اًمرواي٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ًمق 

ومٞمٝم٤م:  وسمام أن اًمرواي٦م ـ حمؾ اًمٌح٨م ـ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين: طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم

 ، ومٝمل قمٚم٦م ٓ طمٙمٛم٦م.شاخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى صمالصم٦م أي٤مم ٟمٔمرة»

قمٝمدة اًمٌٞمع »ىم٤مل:  وأُم٤م اًمث٤مين ومتٌّٞمٜمف ُمٕمتؼمة قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌداهلل

: إذ هل فم٤مهرة ذم أن (5)شهب٤م طمٌؾ أو سمرص أو ٟمحق هذا ذم اًمرىمٞمؼ صمالصم٦م أي٤مم إن يم٤من

اًمٜمٔمرة سمٚمح٤مظ اعمٌٞمع، ٓ سمٚمح٤مظ اًمٌٞمع، وؾمٞم٠ميت اًمٌح٨م ذم ظمّمقص سمٞم٤من هذه اجلٝم٦م ذم 

 سمٞمع يمكم احلٞمقان وم٤مٟمتٔمر.

 واعمتحّمؾ ُمـ ذًمؽ صح٦م إُمريـ اًمذيـ يتقىمػ قمٚمٞمٝمام اًمقضمف اًمث٤مين.

اعمحّ٘مؼ  سمٙمالم م هذا يمٚمف ُم٤م يرشمٌط[: اًمتح٘مٞمؼ ذم اعم٘م٤مُمدفمٚمف]ىم٤مل إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

                                                
 .3/57ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 7، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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، وُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمف، وًمٙمـ اًمتح٘مٞمؼ أن ي٘م٤مل: سم٠من اعمراد ُمـ احلٞمقان ذم اًمٜم٤مئٞمٜمل

اعم٘م٤مم هق ظمّمقص ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمف اًمٌ٘م٤مء طمّتك قمغم ُمٌٜمك ُمـ ي٘مقل سمٕمدم طم٤مضم٦م ُمدظمقل 

)يمؾ( إمم ضمري٤من ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م، سمؾ هل ذم ٟمٗمًٝم٤م شمتٙمٗمؾ اًمتٕمٛمٞمؿ: وذًمؽ ٕن 

تٕمٛمٞمؿ يتقىمػ قمغم يمقن ُمقوقع احلٙمؿ هق )احلٞمقان(، وهق قمٜمقان قم٤مم ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع اًم

احلٞمقاٟم٤مت طمّتك ُم٤م مل ي٘مّمد سم٘م٤مؤه، وًمٙمـ اعمقوقع هق )سمٞمع احلٞمقان(، ومٚمام ص٤مر قمٜمقان 

احلٞمقان ُمتٕمٚم٘م٤ًم ًمٚمٌٞمع، وم٤مًمٖمرض اعمٕم٤مُمكم، وُم٤م هق ُمقرد اإلٟمِم٤مء اًمٌٞمٕمل هق احلٞمقان سمام 

شمٙمـ احلٞمقاٟمٞم٦م ُمتٕمٚمر٘م٦م ًمٚمٌٞمع، سمؾ يم٤من اعمتٕمٚمرؼ ًمف هق اًمٚمحؿ،  هق طمٞمقان، ومال يِمٛمؾ ُم٤م مل

يمام هق احل٤مل ذم اًمًٛمؽ اعمخرج ُمـ اعم٤مء، واجلراد اعمحرز ذم اإلٟم٤مء: وم٢من اًمٖمرض ُمـ 

 ذائف إيمؾ ٓ اًمٌ٘م٤مء.

ّٓ أن  واحل٤مصؾ: أن )يمؾ( وإن مل حتت٩م ذم ُمدظمقهل٤م إمم ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م إ

ّمقد ُمٜمف اًمٌ٘م٤مء، واًمذي شمٕمّٚمؼ سمف اًمٌٞمع سمام هق اعمٜمٍمف ُمـ احلٞمقان ظمّمقص اعم٘م

 طمٞمقان، ٓ سمام هق حلؿ.

أىمؾ ُمـ إدا٤مب ذًمؽ قمدم اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق، وإمج٤مل اعمخّمص ٔي٦م اًمقوم٤مء، وٓ

أقمٜمل ُم٤م دّل قمغم ظمٞم٤مر احلٞمقان: طمٞم٨م أظمرج ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمف اًمٌ٘م٤مء ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم ىمٓمٕم٤ًم، 

ّمص، وظمروضمف ُمـ حت٧م قمٛمقم آي٦م وأُم٤م ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمف اًمٚمحؿ ومٞمِمؽ ذم دظمقًمف ذم اعمخ

 اًمقوم٤مء، وم٤معمرضمع هق قمٛمقم اًمٕم٤مم طمٞمٜمئٍذ، ومال ظمٞم٤مر.

 شمٜمٌٞمف:

 إن احلٞمقان اًمذي ٓ ي٘مّمد ُمٜمف اًمٌ٘م٤مء قمغم ىمًٛملم:

 إّول: ُم٤م ٓ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمف ًمٚمٌ٘م٤مء سم٤مًمذات، يم٤مًمًٛمؽ اعمخرج ُمـ اعم٤مء.

سم٢مص٤مسم٦م اًمث٤مين: ُم٤م ٓ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمف ًمٚمٌ٘م٤مء سم٤مًمٕمرض، يم٤مًمّمٞمد اعمنمف قمغم اعمقت 

 اًمًٝمؿ، أو سمجرح اًمٙمٚم٥م اعمٕمّٚمؿ.

سمخروج اًم٘مًؿ إّول قمـ ُمقوقع ظمٞم٤مر احلٞمقان،  وىمد ضمزم اًمِمٞمخ
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، ومرسمام ي٘م٤مل سمٕمدم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام، وأٟمف ٓ وضمف ًمٚمتٗمريؼ: ٕن (1)واؾمتِمٙمؾ ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين

ذم  اعمدار قمغم ُمتٕمّٚمؼ اًمٌٞمع، هؾ هق احلٞمقان سمام هق طمٞمقان، أو سمام هق حلؿ؟ واعمراد ُمٜمف

 يمال اًم٘مًٛملم حلٛمف ٓ طمٞم٤مشمف، ومٞمخرضم٤من ُمٕم٤ًم قمـ ُمقوقع اخلٞم٤مر.

ذم اًمث٤مين،  وضمقد اًمٗم٤مرق اًمذي أوضم٥م اإلؿمٙم٤مل قمٜمد اًمِمٞمخ ؼوًمٙمـ احل

ُم٤م ٓ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمف ًمٚمٌ٘م٤مء سم٤مًمٕمرض ُمقرد ًمالؾمتّمح٤مب اًمتٕمٚمٞم٘مل، ومٞم٘م٤مل: إن  وطم٤مصٚمف: أنّ 

هذا احلٞمقان ًمق سمِٞمَع ىمٌؾ اًمٕم٤مرض ًمٙم٤من ُمقردًا خلٞم٤مر احلٞمقان، وأن يمام يم٤من، سمخالف 

احلٞمقان اًمذي ٓ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمف ًمٚمٌ٘م٤مء سم٤مًمذات: وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ ُمقارده، وقمٚمٞمف ومٛمـ يرى ضمري٤من 

ؽ سمف ذم ًّ  .(5)ش اعم٘م٤مم وم٘م٤مل سم٤مخلٞم٤مر، دون ُمـ ٓ يرى ضمري٤مٟمفآؾمتّمح٤مب اًمتٕمٚمٞم٘مل مت

 ّٕن: اًمٔم٤مهر قمدم مت٤مُمٞم٦م ُم٘م٤مًم٦م اعمح٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل أىمقل:

ذم يمالُمف وهق ىمريٜمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع وُم٤مٟمٕمٞمتٝم٤م قمـ  اًمقضمف إّول:

 ومػمد قمٚمٞمف:إـمالق إدًم٦م 

سم٠مّٟمف ظمٞم٤مر شمٕمٌدي يٛمٙمـ أن يٜم٤مىمش ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان واًم٘مقل  أّوًٓ:

ٌَؾ اًمِم٤مرع.  جمٕمقل ُمـ ىِم

 قمغم ومرض حت٘مؼ اعمٜم٤مؾم٦ٌم سمٕمدم ُم٤مٟمٕمٞمتٝم٤م قمـ اـمالق إدًم٦م. وصم٤مٟمٞم٤ًم:

قمغم ومرض حت٘مؼ اعم٤مٟمٕمٞم٦م قمـ آـمالق، يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سمام ورد ُمـ أدًم٦م  وصم٤مًمث٤ًم:

، طمٞم٨م أن (4)وظمؼمه (3)ظمٞم٤مر احلٞمقان اًمقاردة ومٞمٝم٤م أداة اًمٕمٛمقم ٟمحق صحٞمح٦م احلٚمٌل

 قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ سم٤مًمقوع وًمٞمس سمٛم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م.دًٓمتٝم٤م 

                                                
 .5/83اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.151-158/)5ًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م سمٖمٞم٦م ا (5)

 .1، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .4، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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 وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمقضمف اًمث٤مين: ومػمد قمٚمٞمف:

مل يث٧ٌم يمقّن٤م قمّٚم٦م خلٞم٤مر  (1)اًمٜمٔمرة اًمقاردة ذم صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب أّوًٓ:

 وهم٤ميتٝم٤م أّّن٤م طمٙمٛم٦ٌم. ،احلٞمقان

طمتامل أّّن٤م قمغم ومرض أّّن٤م اًمٕمّٚم٦م مل يث٧ٌم أّن اعمراد هب٤م اًمٜمٔمرة ذم اعمٌٞمع ٓ وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 اًمٜمٔمرة ذم اًمٌٞمع.

مل يث٧ٌم أّن احلٙمٛم٦م وردت سمٕمد سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل وأُّم٤م اًمٕمّٚم٦م وردت ُمع  وصم٤مًمث٤ًم:

ّٓ ادقم٤مء وحيت٤مج إمم اإلصم٤ٌمت ومل يدّل قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ.  سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل وهذا ًمٞمس إ

مل يث٧ٌم أّن اًمٜمٔمرة قمغم ومرض  (5)ُم٤م ورد ذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من وراسمٕم٤ًم:

ذم يمالم ش طمٌؾ أو سمرص أو ٟمحق هذا»ٓطمتامل أّن اًمٔم٤مهر ذيمر ش ذم اعمٌٞمع»اًمٕمّٚمّٞم٦م 

 قمغم ٟمحق اعمث٤مل ٓ اًمتٕمٞملم، ومال يث٧ٌم شمٕملّم اؾمتٕمامل اًمٜمٔمرة ذم اعمٌٞمع وم٘مط. اإلُم٤مم

 .هذا يمّٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٘م٤مل اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

 ومٞمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: ُمدفمٚمفؾمت٤مذ اعمح٘مؼ وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم حت٘مٞمؼ إ

ّٓ ذم ش احلٞمقان»أّن ُمقوقع ظمٞم٤مر احلٞمقان هق  أّوًٓ: وًمٙمـ اخلٞم٤مرات ٓ داري إ

 ش.اًمٌٞمع»

ومٞمٙمقن ُمقرد آٟمِم٤مء اًمٌٞمٕمل هق ش سمٞمع احلٞمقان»قمغم ومرض أّن ُمقوققمف  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 احلٞمقان سمام هق طمٞمقان أي ذو طمٞم٤مٍة، ومٞمِمٛمؾ ذا طمٞم٤مة ُيِمؽمٰى ٕضمؾ حلٛمف.

 ُمدفمٚمفُمتك دظمٚم٧م إهمراض ذم أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمٚم٦م سمحٞم٨م يؽمشم٥م آؾمت٤مذ  ًمث٤م:وصم٤م

؟! وأٟم٧م شاًمٖمرض ُمـ ذائف إيمؾ ٓ اًمٌ٘م٤مء»أو ىم٤مل: ش اًمٖمرض اعمٕم٤مُمكم»احلٙمؿ قمغم 

 شمٕمرف أّن اًمٖمرض اعمٕم٤مُمكم ٓ يتٖمػّم اعمٕم٤مُمٚم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م.

                                                
 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .7، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 مه٤مىمدس هٓ يتؿ قمٜمدي ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ واعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل  واحل٤مصؾ:

ُمـ اظمتّم٤مص ظمٞم٤مر احلٞمقان سمام ي٘مّمد سم٘م٤مؤه سمؾ داري ذم ُمٓمٚمؼ  ُمدفمٚمفوإؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ 

 واهلل اًمٕم٤ممل. (1)شفم٤مهر اًمٜمص واًمٗمتقى»ُم٤م ومٞمف احلٞم٤مة ووم٤مىم٤ًم ًمِـ 

وقمغم يمؾ طم٤مٍل ومال ُيٕمّد زه٤مق روطمف شمٚمٗم٤ًم »وىم٤مل: ذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إمم قمدُمف 

 .(5)شُمـ اًم٤ٌمئع ىمٌؾ اًم٘مٌض أو ذم زُم٤من اخلٞم٤مر

هق أن اًمث٤مسم٧م يمقن شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع، سم٠من  شمقوٞمح ذًمؽ:»

 ي٘مدر دظمقًمف ذم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع ىمٌؾ اًمتٚمػ آٟم٤ًم ُّم٤م ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ُمٜمف.

ـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف وهق اًم٤ٌمئع ومٞمام ٟمحـ ومٞمف يمام أن شمٚمػ اعمٌٞمع ذم زُمـ اخلٞم٤مر يٙمقن مم

 يمام ؾمٞمتْمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ .ـ

إمم أن شمٚمػ اًمّمٞمد اعمنمف قمغم اعمقت سم٤مص٤مسم٦م  وقمٚمٞمف، وم٘مد ذه٥م اًمِمٞمخ

اًمًٝمؿ ىمٌؾ اًم٘مٌض أو سمٕمده ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ٓ يٙمقن ُمـ شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض أو شمٚمٗمف 

 ذم زُم٤من اخلٞم٤مر، ومال يٙمقن شمٚمٗمف ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع.

شمقىمػ ذم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم ُمثؾ  وهذا آًمتزام ىمد يّمػم جم٤مل آؿمٙم٤مل، ٕٟمف

ٕمدُمف، وشمقىمٗمف ذم صمٌقت اخلٞم٤مر يٜم٤مذم ضمزُمف سمٕمدم يمقن شمٚمٗمف ُمـ ُم٤مل هذا اعمقرد ومل دازم سم

 اًم٤ٌمئع، إذ قمغم شم٘مدير صمٌقت اخلٞم٤مر يٙمقن اًم٤ٌمئع ٓ ظمٞم٤مر ًمف ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ُمٜمف.

سمٜم٤مء هذه اجلٝم٦م قمغم اجلٝم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر وقمدُمف  ومٙم٤من قمغم اًمِمٞمخ

 ذم هذا اعمقرد.

                                                
 .5/83اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ُمـ أن ُمقوقع  (1)اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مينويٛمٙمـ دومع هذا آؿمٙم٤مل سمام أوم٤مده 

اًم٘م٤مقمدشملم ـ ومه٤م يمقن شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع، ويمقن شمٚمٗمف ذم زُم٤من 

اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف ـ هق اعمٌٞمع. وىمد قمروم٧م أن اعمٌٞمع ذم هذه اعمقارد هق اًمٚمحؿ ٓ 

ع. إذن ومٛمقت احلٞمقان، وهق مل يٓمرأ قمٚمٞمف اًمتٚمػ، وإٟمام ـمرأ قمغم احلٞمقان وهق همػم ُمٌٞم

 اًمّمٞمد ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ٓ يٕمد ُمـ ُمقارد شمٚمػ اعمٌٞمع أصالً.

وأُم٤م صمٌقت اخلٞم٤مر، ومٝمق ُمٜمقط سمٙمقن ُمقرد اًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل هق احلٞمقان وإن مل 

يٙمـ ُمٌٞمٕم٤ًم سمؾ يم٤من اًمٚمحؿ هق اعمٌٞمع، وىمد قمروم٧م اًمتِمٙمٞمؽ ذم هذه اجلٝم٦م ذم ُمثؾ اًمّمٞمد 

اًمٗمرض، مل يٙمـ شمٚمٗمف ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع عم٤م اعمنمف قمغم اعمقت، ومٚمق ضمزم سمثٌقت اخلٞم٤مر ذم 

قمروم٧م أن اعمٌٞمع هق اًمٚمحؿ وهق مم٤م مل يٓمرأ قمٚمٞمف اًمتٚمػ، ومال شمٚمػ ًمٚمٛمٌٞمع ذم اًمٗمرض، 

 .(5)شومتدسمر

 هذا يمّٚمف سمٜم٤مًء قمغم خمت٤مر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وأُّم٤م سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م هق اعمِمٝمقر:

ٛمف وم٘مط ًمق مل يتٚمػ اًمٕملم يمام ذم ومرض اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ُمـ زه٤مق روح ُم٤م يريد حل

 ومٙمالُمف شم٤مم سمت٘مري٥م اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين.

وأُّم٤م ًمق شمٚمػ اًمٕملم ـ قمغم ٟمحق اعمث٤مل ًمق شمٚمػ اًمٚمحؿ ذم اًمٗمرض ـ وم٘م٤مقمدشم٤من 

دمري٤من ذم اعم٘م٤مم ًمّمدق شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف ُمـ ُم٤مل سم٤مئٕمف ويمذا صدق شمٚمػ اعمٌٞمع ذم 

ـْ ٓ ظمٞم٤مر ًمف وحتٙمامن أّن اًمتٚمػ ذم ُم٤مل اًمٌ ـْ ُم٤مل َُم  ٤مئع، واهلل اًمٕم٤ممل.زُمـ اخلٞم٤مر ُِم

 .(3)شوذم ُمٜمتٝمك ظمٞم٤مره ُمع قمدم سم٘م٤مئف إمم اًمثالصم٦م وضمقةٌ »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

                                                
 .4/145طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 واًمقضمقة اعمذيمقرة أرسمٕم٦م وهل:

 أن طمّد اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، وذًمؽ ًمدًمٞمٚملم: اًمقضمف إّول:»

اٟمدراج اعمقرد حت٧م أدًم٦م ظمٞم٤مر احلٞمقان، سمٜم٤مء قمغم ؿمٛمقل احلٞمقان  اًمدًمٞمؾ إّول:

 ًمف يمام هق اًمٗمرض.

سم٠من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ًمف ـ ُمع شمٚمٗمف ذم أٟم٤مت إومم ُمـ  وأورد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

 ذائف ـ ًمٖمق.

ويٜمدومع سم٠من اإلؿمٙم٤مل ُمٌٜمل قمغم أن ُمتٕمٚمرؼ طمؼ اخلٞم٤مر هق اعمٌٞمع، واحلؼ أٟمف ُمتٕمٚمِّؼ 

٢من اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ طمؼ طمّؾ اًمٕم٘مد وإسمراُمف، وهق مم٤م ًمف اًمٌ٘م٤مء وم٢من ومًخ ويم٤من سم٤مًمٕم٘مد: وم

ّٓ رّد سمدهلام.  اًمٕمقو٤من ُمقضمقديـ ُرّدا، وإ

سم٠من اًمٕمٚم٦م ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر هل اًمٜمٔمرة وُمالطمٔم٦م اعمٌٞمع واًمت٠مُمؾ ومٞمف، وهل  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 ُمٗم٘مقدة ذم ُمقرد قمدم سم٘م٤مء احلٞمقان.

ت٠مُمؾ ذم اعمٌٞمع، وأُم٤م ُمع إرادة اًمت٠مُمؾ ذم ٟمٗمس أٟمف شم٤مم سمٜم٤مء قمغم أن اعمراد اًم وومٞمف:

واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م احلٌؾ  (1)اًمٌٞمع ومال يتّؿ، وٟمحـ وإن ذيمرٟم٤م ذم رواي٦م سمٞمع إُم٦م

ّٓ أٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤مٕقمؿ ُمـ اًمت٠مُمؾ  واًمؼمص أّن٤م فم٤مهرة ذم اًمت٠مُمؾ ذم اعمٌٞمع، ٓ اًمٌٞمع إ

  سمٞمع اًمٙمكم.واًمؽمّوي ذم اعمٌٞمع واًمٌٞمع يمٚمٞمٝمام، وؾمٞم٠ميت حت٘مٞم٘مف ذم

اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اخلٞم٤مر سمٕمد وّؿ اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل قمغم قمدم سم٘م٤مئف  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

 سمٕمد اًمثالصم٦م إي٤مم.

أن طمّده إمم زُم٤من زه٤مق روطمف: وذًمؽ ٕن اخلٞم٤مر هق طمؼ اؾمؽمداد  اًمقضمف اًمث٤مين:

 اًمٕملم إمم ُمٚمٙمف، ٓ طمؼ ومًخ اًمٕم٘مد وإسمراُمف، وم٢مذا ُم٤مت اٟمتٗمك ُمقوققمف.

ن ُمتٕمّٚمؼ احلؼ ذم اخلٞم٤مرات هق ٟمٗمس اعمٕم٤مُمٚم٦م ومًخ٤ًم أو إسمراُم٤ًم، أ وومٞمف: أّوًٓ:

                                                
 ، صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من.7، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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وشمرضمع اًمٕملم إمم ُمٚمٙمف سم٤مًمتٌع إذا يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة، وإن شمٚمٗم٧م طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙماًم ـ يمام ًمق 

 اٟمت٘مٚم٧م سمٜم٤مىمؾ أو وىمٕم٧م ـمروم٤ًم ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ـ اٟمت٘مؾ إمم سمدهل٤م.

ّٓ أن زه٤مق روح وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُمثؾ هذا احلٞمقان  ؾمّٚمٛمٜم٤م سم٠من اخلٞم٤مر طمؼ اؾمؽمداد اًمٕملم إ

 ٓ يٕمدُّ شمٚمٗم٤ًم يمام ]ُمّر ُمـ اًمِمٞمخ آقمٔمؿ[.

أن اخلٞم٤مر قمغم اًمٗمقر: وذًمؽ ٕن إصؾ ذم اًمٌٞمع اًمٚمزوم سمٛم٘مت٣م  اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

ىمقًمف شمٕم٤ممم:        (1) ،وأص٤مًم٦م سم٘م٤مء ُمٚمٙمٞم٦م اًمٕمقض قمٜمد ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف ،

ّٓ أٟمف عم٤م يم٤من  اعمخّمص جمٛمالً ُمرّددًا أُمره سملم إىمؾ وإيمثر وظمّمص سمدًمٞمؾ اخلٞم٤مر، إ

اىمتٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ وهق أن إّول، ومتًؽ سم٤مًمٕمٛمقم أو 

 سم٤مؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ُمٚمؽ يمؾ ُمـ اًمٕمقولم قمغم ُمٚمؽ ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف ذم ُم٤م قمداه.

أن اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مم، ويمذا اًمتٛمًؽ سم٤مٕصؾ إٟمام يٙمقن ومٞمام ًمق مل يٙمـ  وومٞمف:

ًمدًمٞمؾ اخل٤مص إـمالق، وأُم٤م ُمٕمف ومال شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إًمٞمٝمام: حلٙمقُمتف قمٚمٞمٝمام، وىمد صمٌت٧م 

 .(5)شدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ اخل٤مص قمغم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر إمم صمالصم٦م أي٤مم، ومٞمٜمتٗمٞم٤من

 ظمر وًمق دم٤موز قمـ اًمثالصم٦م.اُمتداد زُمـ اخلٞم٤مر إمم ـمروء ُمًِ٘مٍط آ اًمقضمف اًمراسمع:

حتديد اخلٞم٤مر سم٤مًمثالصم٦م ُمٜمٍمف إمم صقرة سم٘م٤مء احلٞمقان ومٞمٝم٤م ومال طمّد ذم همػم  دًمٞمٚمف:

صقرة اًمٌ٘م٤مء، وم٤مًمثالصم٦م ٓ شمٙمقن هم٤مي٦م ذقم٤ًم هلذا اًمٌٞمع وُمع اؾم٘م٤مط هم٤مي٦م اًمثالصم٦م 

واؾمتّمح٤مب طمٙمؿ ظمٞم٤مر احلٞمقان سمٕمده٤م اُمتّد هذا اخلٞم٤مر إمم أن يً٘مط سم٤مًمتٍمف أو 

 ط.سم٤مإلؾم٘م٤م

ىمد ُمّر وضمقد اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل قمغم قمدم سم٘م٤مء ظمٞم٤مر احلٞمقان سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم،  وومٞمف:

 اًمقضمف. اومٛمع وضمقد هذا اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل ٓ يٛمٙمـ اًمذه٤مب إمم هذ

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)
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صمٌقت ظمٞم٤مر احلٞمقان ذم اًمٗمرض إمم صمالصم٦م أي٤مم وهذا هق اًمقضمف إّول  واحل٤مصؾ:

 وهق اعمخت٤مر واحلٛمد هلل.

شم٤مرة يٙمقن ؿمخّمٞم٤ًم، وأظمرى يمٚمٞم٤ًم، واًمٙمكم شم٤مرة سمٜمحق اًمٙمكم ذم احلٞمقان اعمٌٞمع »

اعمٕملم يمٌٞمع ؿم٤مة ُمـ هذا اًم٘مٓمٞمع ُمـ اًمٖمٜمؿ، وأظمرى سمٜمحق اًمٙمكم ذم اًمذُم٦م، واًمث٤مين شم٤مرة 

اًمِمخيص، أو يِمٛمٚمف يٙمقن طم٤مًٓ، وأظمرى ُم١مضماًل، ومٝمؾ هذا اخلٞم٤مر خيتص سم٤محلٞمقان 

 ويٕمؿ مجٞمع أىم٤ًمم اًمٙمكم، أو يٕمّؿ سمٕمْمٝم٤م وم٘مط؟ وضمقه.

 وهق آظمتّم٤مص سم٤مًمِمخيص ـ وم٤مؾمتدّل قمٚمٞمف سم٠مُمقر: أُم٤م اًمقضمف إّول:

 .(1)شيمام هق اعمٜم٤ًمق ذم اًمٜمٔمر ُمـ اإلـمالىم٤مت»سم٘مقًمف:  ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ إّول:

 ًم٤ًمن إدًم٦م هق أن ومل يذيمر وضمٝم٤ًم هلذا اعمّدقمك، وٓ ُمٜم٤مط هذا آٟمًٞم٤مق، وُم٤م ذم

، واحلٞمقان يّمدق قمغم اًمٙمكم واًمِمخيص سمٜمحق (5)شاًمنمط ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم»

 احل٘مٞم٘م٦م.

ّٓ أن ي٘م٤مل: سم٠من اًمٙمكم ًمٞمس سمحٞمقان أصاًل يمام هق أطمد اًمقضمقه أشمٞم٦م، و ُم٤م ُمع أإ

ومرض صدق قمٜمقان احلٞمقان قمغم اًمِمخيص واًمٙمكم سم٠مىم٤ًمُمف، وم٤مّدقم٤مء آٟمًٞم٤مق ُمٗمت٘مر إمم 

 ؾ اعمٗم٘مقد.اًمدًمٞم

إن اًمٙمكم ًمٞمس طمٞمقاٟم٤ًم سمؾ قمٜمقان ًمف، ومال يّمدق قمغم ـمٌٞمٕمل احلٞمقان أٟمف  اًمث٤مين:

طمٞمقان سم٤محلٛمؾ اًمِم٤ميع، سمؾ هق طمٞمقان سم٤محلٛمؾ إوزم، وُمقوقع اخلٞم٤مر ذم اًمرواي٤مت هق 

احلٞمقان سم٤محلٛمؾ اًمِم٤ميع: وذًمؽ ٕن احلٞمقان سم٤محلٛمؾ إوزم إٟمام يرد ذم اًمتٕم٤مريػ طمدًا 

                                                
 .5/83اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 (1)ٚمٞم٦م ًمف حلٛمؾ إهمراض طمّتك يّمٚمح أن يٙمقن ُمتٕمٚمر٘م٤ًم ًمٚمٌٞمع واًمنماء.ورؾماًم، وٓ ىم٤مسم

ومألن ٓزُمف اٟمحّم٤مر مجٞمع اًمٌٞمقع سم٤مًمٌٞمع  وهق ممٜمقع ٟم٘مْم٤ًم وطمالً، أُم٤م اًمٜم٘مض:

اًمِمخيص: إذ شمرضمع هذه اًم٘مْمٞم٦م إمم ىمْمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م، واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م آسمٞم٦م قمـ 

 اًمتخّمٞمص.

ٞمقان سمٜمٔمر اًمٕمرف، ٓ سم٤مًمٜمٔمر وم٠ٌمن اعمقوقع ذم هذا اًم٤ٌمب هق احل وأُم٤م احلؾ:

اعمٜمٓم٘مل، يمام هق احل٤مل ذم ؾم٤مئر اعمٕم٤مُمالت، وم٤محلٞمقان اًمٙمكم سم٤مًمٜمٔمر اعمٜمٓم٘مل وإن مل يّمدق 

ّٓ أن اًمٕمٜم٤مويـ ـ يمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو  ّٓ احلٞمقان سم٤محلٛمؾ إوزم، ٓ سم٤محلٛمؾ اًمِم٤ميع، إ قمٚمٞمف إ

اًمرواي٤مت ـ  ؿمخّمٞم٦م ـ شمدور سمٜمٔمر اًمٕمرف ُمدار شمرشّم٥م إصمر، ويِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م وىمع ذم

ؾم١مآً وضمقاسم٤ًم ـ قمـ سمٞمع احلٞمقان ؾمٚمٗم٤ًم، واحل٤مل أن اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ احلٞمقان اعمٌٞمع ؾمٚمٗم٤ًم 

هق اًمٙمكم، اًمذي هق قمٜمقان ٓ ُمّمداق، سم٤مًمٜمٔمر اعمٜمٓم٘مل، وُمـ أُمثٚم٦م شمٚمؽ اًمرواي٤مت 

ؾم٠مًمتف قمـ اًمرضمؾ يًٚمػ ذم اًمٖمٜمؿ »ىم٤مل:  صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر قمـ أيب قمٌداهلل

 .(4)ش، وهمػم ذًمؽ إمم أضمؾ ُمًٛمك، ىم٤مل: ٓ سم٠مس سمف(3)، واجلََذقم٤من(5)اًمُثٜمْٞم٤من

 (5)وُمثٚمٝم٤م صحٞمح٦م احلٚمٌل.

                                                
يمام أن شم٠ميٞمد اًم٘مقل »ذم ىمقًمف:  5/316ذم طم٤مؿمٞمتف  إؿم٤مرة إمم ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين (1)

: سم٤مًمٕمٛمقم سم٠من ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس يم٤مًمتٚمػ ىمٌؾ اًم٘مٌض: وم٢من اعم٠مظمقذ ذم دًمٞمٚمف قمٜمقان اعمٌٞمع سم٘مقًمف

 ش.يمؾ ُمٌٞمع شمٚمػ... اًمخ»

ًمٙمٜمف أظمذ ومٞمف اعمٌٞمع سم٤محلٛمؾ اًمِم٤مئع: ٕن خمدوش: سم٠مٟمف وإن مل ي١مظمذ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف اعمٌٞمع سم٤محلٛمؾ إوزم، 

 ش.ُمقرد مجٞمٕمٝم٤م اًمٕمٌد وإُم٦م واًمداسم٦م واحلٞمقان يمام ىمدُمٜم٤مه

اًمُثٜمٞم٤من: مجع صَمٜمّل، وهق ذم اًمٔمٚمػ واحل٤مومر اسمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م، وذم اخلػ اسمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م.  (5)

 .6/5595اًمّمح٤مح ـ صمٜمٰك ـ 

ـ وًمد اًمِم٤مة ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمـ اًمٌ٘مر اجلذقم٤من: مجع ضمذع، وهق أصٖمر ُمـ اًمثٜمل وهق ُم (3)

 .3/1194واحل٤مومر ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م، وُمـ اإلسمؾ ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم. اًمّمح٤مح ـ ضمذع ـ 

 ُمـ أسمقاب اًمًٚمػ. 1، اًم٤ٌمب 5، ح18/584وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 ُمـ أسمقاب اًمًٚمػ. 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/584وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ذم رواي٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقان أّن٤م ٕضمؾ ش اًمٜمٔمرة»إن ُم٘مت٣م اًمتٕمٚمٞمؾ سمـ  اًمث٤مًم٨م:

ّٓ ذم اعمٌٞمع  اًمؽمّوي ذم اعمٌٞمع، واًمقىمقف قمغم أوص٤مومف وضمقدًا وقمدُم٤ًم، وهق ٓ يٙمقن إ

ُمٕمٜمك ًمٚمت٠مُمؾ ومٞمف، سمٕمد أن قمّٞمٜم٧م مجٞمع إوص٤مف  اًمِمخيص، وأُم٤م اًمٙمكم ومال

 (1)واخلّمقصٞم٤مت طم٥ًم اًمٗمرض.

ًمق يم٤مٟم٧م ٕضمؾ اًمؽمّوي واًمت٠مُمؾ ذم اعمٌٞمع وم٘مط ًمتؿر ش اًمٜمٔمرة»أن  ويرد قمٚمٞمف:

ٝم٤م يمام شمٙمقن ًمذًمؽ شمٙمقن أيْم٤ًم ًمٚمؽمّوي ذم اًمٌٞمع: ًمٞمت٠ميمد ُمـ وضمقد آؾمتدٓل، وًمٙمٜمّ 

 ـ سملم اًمٙمكم واًمِمخيص.اعمّمٚمح٦م ومٞمف ُمـ قمدُمٝم٤م، ومال ومرق ـ طمٞمٜمئذ 

قمٝمدة اًمٌٞمع ذم اًمرىمٞمؼ »شم٘مّدم أن اعمًتٗم٤مد ُمـ صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من:  إن ىمٚم٧م:

ٕضمؾ اًمؽمّوي ذم ش اًمٜمٔمرة»، هق أن (5)شأو ٟمحق هذا صصمالصم٦م أي٤مم إن يم٤من هب٤م طمٌؾ أو سمر

 اعمٌٞمع، ٓ اًمٌٞمع: ٕن احلٌؾ واًمؼمص ُمـ أوص٤مومف.

، وإٟمام هل ًمٌٞم٤من شاًمٜمٔمرة»إن هذه اًمرواي٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اعمراد ُمـ  ىمٚم٧م:

، وظمٞم٤مر احلٞمقان ٓ يٛمتد شوقمٝمدشمف ؾمٜم٦م ُمـ اجلٜمقن»قمٝمدة اًمٌٞمع، وهلذا يم٤من ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم: 

ذم شمٚمؽ اًمرواي٦م، ش ٟمٔمرة»إمم ؾمٜم٦م، سمؾ ٓ يزيد قمغم صمالصم٦م أي٤مم ىمٓمٕم٤ًم، وقمٚمٞمف ومٜمحـ ويمٚمٛم٦م 

 وذم اعمٌٞمع. وهل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمت٠مُمؾ ذم اًمٌٞمع

ـ ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس إمم أن ش اًمٜمٔمرة»أن اًمت٠مُمؾ ذم اًمرواي٤مت ي٘ميض سم٠من  واحل٤مصؾ:

حيّمؾ آومؽماق ـ يم٤مٟم٧م ٕضمؾ اًمؽمّوي ذم اًمٌٞمع، وعمالطمٔم٦م اعمٌٞمع أيْم٤ًم، ومٙمذًمؽ ذم 

ٝم٤م ومٞمف إمم صمالصم٦م أي٤مم، ويِمٝمد هلذه اًمدقمقى اىمؽماّنام ذم سمٕمض ظمٞم٤مر احلٞمقان، وًمٙمٜمّ 

اعمت٤ٌميٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر »ىم٤مل:  قمٌداهللٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب رواي٤مت اًم٤ٌمب، يمّمح

د و، سمؾ يت٠ميمد ذًمؽ سمقر(3)شصمالصم٦م أي٤مم ذم احلٞمقان، وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع طمّتك يٗمؽمىم٤م

                                                
 .3/57ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 7، ح18/15ًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ ا (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 3، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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اىمؽماّنام سمٕمٜمقان يًتٗم٤مد ُمٜمف اؾمتثٜم٤مء احلٞمقان دون همػمه، يمام ذم صحٞمح٦م زرارة قمـ 

ىم٤م، : »ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمرأيب اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يتٗمرر

يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م وضمد ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر  : وم٢من ذًمؽ يٙمِمػ قمـ أنّ (1)شوص٤مطم٥م احلٞمقان صمالث

اعمجٚمس إمم أن يٗمؽمىم٤م، ومٗمٞمٝم٤م ظمٞم٤مر احلٞمقان إمم صمالصم٦م أي٤مم إن يم٤من اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم، وٓ ؿمؽ 

ؿم٤مُمالً ذم أن ظمٞم٤مر اعمجٚمس همػم خمتص سم٤مًمٌٞمع اًمِمخيص، ومٙمذًمؽ ظمٞم٤مر احلٞمقان، ومٞمٙمقن 

 ّٓ   ً يم٤من أو ُم١مضماًل.ًمٌٞمع اًمٙمكم، ؾمقاء أيم٤من ذم اًمذُم٦م أم ذم اعمٕملم، طم٤م

ـ قمٚم٦م يم٤مٟم٧م أو طمٙمٛم٦م ـ أن اخلٞم٤مر ضمٕمؾ ش اًمٜمٔمرة»إن ُم٘مت٣م إـمالق  وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 ٕضمؾ اًمؽمّوي واًمت٠مُمؾ ذم اًمٌٞمع واعمٌٞمع، ومٞمٙمقن ظمٞم٤مر احلٞمقان ؿم٤مُماًل ًمٌٞمع اًمٙمكم.

 اٟمٍماف احلٞمقان إمم اًمِمخيص دون اًمٙمكم. اًمراسمع:

وٓ خيٗمك أن اًم٘م٤مقمدة هل اًمتٛمًؽ سم٤مإلـمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم مجٞمع اعمّم٤مديؼ اًمتل 

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٗمظ، وٓ يّمح ؾمٚم٥م اًمٕمٜمقان قمٜمٝم٤م، ومدقمقى آٟمٍماف إمم سمٕمض 

اعمّم٤مديؼ حتت٤مج إمم دًمٞمؾ، وم٢من يم٤من وضمٝمف ذم اعم٘م٤مم دقمقى قمدم صدق احلٞمقان قمغم 

ٝم٤م شم٘مدُم٧م أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع، أو أظمذ اًمٜمٔمرة ذم اًمٜمّمقص، ومٙمٚمّ اًمٙمكم، 

ُم٤م ٓ ي١ميمؾ »اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، وإن أريد اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمّمدق يمام هق احل٤مل ذم قمٜمقان 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اإلٟم٤ًمن: خلٗم٤مء صدىمف قمٚمٞمف قمروم٤ًم، ومٞمٜمٍمف قمٜمف ُم٤م دّل قمغم قمدم ش حلٛمف

إن سمٞمع احلٞمقان، أو قمٜمقاٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ، ومٜم٘مقل: (5)ضمقاز اًمّمالة ومٞمام ٓ ي١ميمؾ حلٛمف

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اإلٟم٤ًمن ذم ش ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف»اًمٙمكم ذم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٞمس قمغم وزان قمٜمقان 

 ظمٗم٤مء اًمّمدق يمام هق فم٤مهر واوح، ومال وضمف ًمدقمقى آٟمٍماف.

ُمـ قمدم اعمج٤مل هلذا اخلٞم٤مر ذم سمٞمع اًمٙمكم  ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل اخل٤مُمس:

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 6، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب ًم٤ٌمس اعمّمكم. 5، اًم٤ٌمب 4/345وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ٕن اعمِمؽمي ٓ يٛمٚمؽ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٙمكم ذم سم٤مب اًمًٚمؿ ىمٌؾ ُمقؾمؿ ىمٌْمف، ومال يٛمٙمـ  ؾَمَٚماًم:

أ اخلٞم٤مر ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ، وأُم٤م سمٕمد اًم٘مٌض ومال دًمٞمؾ قمغم أن ُمٌدأ اًمثالصم٦م ُمـ دضمٕمؾ ُمٌ

طملم اًم٘مٌض، وإذ مل يٛمٙمـ آًمتزام سمثٌقت اخلٞم٤مر ومٞمف ٓ يٛمٙمـ آًمتزام سمثٌقشمف ذم اًمٙمكم 

 (1)ام.احل٤مزّم: ًمٕمدم اًمٗمرق سمٞمٜمٝم

أن دقمقاه قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر سمٕمد طمٚمقل إضمؾ وطمّمقل اًم٘مٌض  وومٞمف: أّوًٓ:

همػم شم٤مُم٦م: وذًمؽ ٕن رشم٦ٌم اًمٚمزوم واخلٞم٤مر ُمت٠مظمرة قمـ رشم٦ٌم اًمّمح٦م صمٌقشم٤ًم، ومام مل يٙمـ 

اًمٌٞمع صحٞمح٤ًم ٓ يتّمػ سمٚمزوم اًمقوم٤مء، وٓ سم٘م٤مسمٚمٞمتف ًمٚمٗمًخ، وأُم٤م ذم ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت 

اًمٚمزوم، وهلذا متًؽ اًمٗم٘مٝم٤مء سمآي٦م وضمقب اًمقوم٤مء ومٞمٛمٙمـ اؾمتٙمِم٤مف اًمّمح٦م ُمـ دًمٞمؾ 

سم٤مًمٕم٘مقد ًمّمح٦م اًمٕم٘مقد اعمًتحدصم٦م يمٕم٘مد اًمت٠مُملم، ومٌام أن ضمٕمؾ اخلٞم٤مر واًمٚمزوم ُمتٗمرع 

ّٓ سمٕمد  قمغم اًمّمح٦م، وهل ُمتٗمرقم٦م قمغم مت٤مُمٞم٦م اًمنمائط، وٓ شمتّؿ اًمنمائط ذم سمٞمع اًمًٚمؿ إ

٤مُمٞم٦م اًمنمائط واحلٙمؿ اًم٘مٌض، ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة أن يٙمقن ُمٌدأ اخلٞم٤مر ومٞمف ُمـ طملم مت

 سمّمحتف، أي سمٕمد طمّمقل اًم٘مٌض.

ّٓ أن إحل٤مق سمٞمع اًمٙمكم  وصم٤مٟمٞم٤ًم: ؾمّٚمٛمٜم٤م قمدم ضمري٤من اخلٞم٤مر ذم سمٞمع اًمٙمكم ؾَمَٚماًم، إ

 احل٤مزّم سمف ىمٞم٤مس ٓ ٟم٘مقل سمف، وٓ وضمف ًمف.

ُمـ أن اعمتداول سملم اًمٜم٤مس ذم سمٞمع  ُم٤م اقمتٛمده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين اًم٤ًمدس:

 (5)احلٞمقان هق اًمٌٞمع اًمِمخيص، وم٤مخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ومٞمف يٜمٍمف إمم ُم٤م هق اعمتداول قمٜمدهؿ.

 وهق ممٜمقع صٖمرى ويمؼمى.

ومألن ُم٤م أوم٤مده ُمـ أن اعمتداول ذم سمٞمع احلٞمقان أن يٙمقن اعمٌٞمع  :أُم٤م اًمّمٖمرى

ه ُم٤م ورد ذم اًم٤ٌمب إّول واًمت٤م ؾمع ُمـ أسمقاب سمٞمع اًمًٚمػ ُمـ ؿمخّمٞم٤ًم ٓ يمٚمٞم٤ًم يردُّ

                                                
 .3/57ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 .4/146طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م آصٗمٝم٤مين  (5)



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 374

: وم٢من ومٞمٝمام رواي٤مت ُمتٕمددة، أيمثره٤م صح٤مح وُمقصم٘م٤مت، وهل شمدّل قمغم (1)اًمقؾم٤مئؾ

، سمٕمٜمقان وىمقع سمٞمع اًمًٚمؿ واًمًٚمػ ذم احلٞمقان، ؾم١مآً وضمقاسم٤ًم، واسمتداء ُمـ اإلُم٤مم

ّٓ يمٚمٞم٤ًم، ومٙمٞمػ  سمٞمع اًمًٚمؿ ذم اًمٖمٜمؿ، وذم ُمٓمٚمؼ احلٞمقان، وسمٞمع اًمًٚمؿ واًمًٚمػ ٓ يٙمقن إ

 ٤مل سمٕمدم شمداول سمٞمع اًمٙمكم ذم احلٞمقان؟ي٘م

ومألن ُمآل اًمتداول وقمدُمف إمم يمثرة اًمقضمقد وٟمدرشمف، وًمٞمس ُمـ  :وأُم٤م اًمٙمؼمى

ف، ومٚمق ىم٤مل اعمقمم ًمٕمٌده: ضمئٜمل سمامء ُمقضم٤ٌمت آٟمٍماف ٟمدرة اًمقضمقد، يمام شم٘مرر ذم حمٚمِّ 

 .(5)شويم٤من اعمتداول ُم٤مء اًمٗمرات ـ ومج٤مء ًمف سمامء دضمٚم٦م ًمٕمدر ممتثاًل سمال إؿمٙم٤ملـ

 هٜم٤م أىمقال أرسمٕم٦م:

صمٌقت ظمٞم٤مر احلٞمقان ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مص٦م وم٘مد طمٙمك قمٚمٞمف اإلمج٤مع ذم  إّول:

وٟمٗمك قمٜمف  (7)واًمتٜم٘مٞمح (6)واًمتحرير (5)واًمتذيمرة (4)ويمِمػ اًمرُمقز (3)اًمنائر»

 .(8)اخلالف ذم جمٛمع اًمؼمه٤من

 (11)واعمراؾمؿ (9)وأُّم٤م أّٟمف خيتّص سمف ويث٧ٌم ًمف ظم٤مّص٦م ومٝمق فم٤مهر اعم٘مٜمٕم٦م

                                                
 .599و  18/583وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.131-138/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/544اًمنائر  (3)

 .1/457يمِمػ اًمرُمقز  (4)

 .11/34شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .5/585حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (6)

 .5/44اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (7)

 .8/391جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (8)

 .595اعم٘مٜمٕم٦م / (9)

 .173اعمراؾمؿ / (11)
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سمؾ سيح إّوًملم وإن مل يٍّمح ومٞمٝمام سم٤مٓظمتّم٤مص، ًمٙمٜمّف ّسح ومٞمٝمام سم٠مّٟمف  (1)واًمقؾمٞمٚم٦م

إن هٚمؽ ذم اًمثالصم٦م يم٤من ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع، قمغم أّن ُمٗمٝمقم اًمٚم٘م٥م ذم قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء طمّج٦م 

 يث٧ٌم اًمقوم٤مق واخلالف.ىمٓمٕم٤ًم وسمف 

 (3)قمـ أيب قمكّم واًمّمدوىملم واًم٘م٤ميض وسيح اًمٜمٝم٤مي٦م (5)وهق اعمحٙمل

 (9)واًمٜم٤مومع (8)واًمنمائع (7)واًمنائر (6)واًمٖمٜمٞم٦م (5)وم٘مف اًمراوٟمديو (4)واعمًٌقط

 (14)واًمتذيمرة (13)واًمتٌٍمة (15)واإلرؿم٤مد (11)واًمتحرير (11)ويمِمػ اًمرُمقز

 (18)ًمٗمخر اإلؾمالم واًمدروس (17)وذح اإلرؿم٤مد (16)واإليْم٤مح (15)واعمختٚمػ

                                                
 .548اًمقؾمٞمٚم٦م / (1)

: 1/457: واًمٗم٤موؾ أيب ذم يمِمػ اًمرُمقز 5/64احل٤ميمل قمٜمٝمؿ هق اًمٕماّلُم٦م ذم خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .8/181واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ري٤مض اعم٤ًمئؾ 

 .386اًمٜمٝم٤مي٦م / (3)

 .5/78اعمًٌقط  (4)

 .5/51وم٘مف اًم٘مرآن  (5)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (6)

 .5/544اًمنائر  (7)

 .5/55ذائع اإلؾمالم  (8)

 .151اعمختٍم اًمٜم٤مومع / (9)

 .1/457يمِمػ اًمرُمقز  (11)

 .5/586حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (11)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (15)

 .91شمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم / (13)

 .11/34شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (14)

 .5/64خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (15)

 .1/483إيْم٤مح اًمٗمقائد  (16)

 (.5474)ُمـ يمت٥م ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم، رىمؿ  6، س51ذح اإلرؿم٤مد ًمٚمٜمٞمكم / (17)

 .3/575اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (18)
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وإيْم٤مح اًمٜم٤مومع واعمٞمًٞم٦م  (4)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (3)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5)واًمتٜم٘مٞمح (1)واًمٚمٛمٕم٦م

 (11)واحلدائؼ (9)واًمري٤مض (8)واهلداي٦م (7)واًمقؾم٤مئؾ (6)واًمٙمٗم٤مي٦م (5)وجمٛمع اًمؼمه٤من

 (15). وذم اًمٖمٜمٞم٦م(11)طمٞم٨م ّسح ومٞمٝم٤م يمّٚمٝم٤م سم٠مّٟمف يث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مّص٦م، ويمذا اعم٤ًمًمؽ

أّٟمف اعمِمٝمقر رواي٦ٌم وومتقًى سمؾ اإلمج٤مع قمٚمٞمف. وذم  (13)اإلمج٤مع قمٚمٞمف. وذم اًمدروس

أّٟمف ُمذه٥م اًمِمٞمخلم ومجٚم٦م أصح٤مسمٜم٤م ُم٤م قمدا اعمرشم٣م. وىمد طمٙمٞم٧م قمٚمٞمف  (14)اًمنائر

 .(15)شاًمِمٝمرة ذم قمّدة ُمقاوع

هذا اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي، طمٙمل قمـ اعمِمٝمقر اظمتّم٤مص »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

لم اخلٛم٦ًم واحلّٚمٞملم اًمًّت٦م وُمٕمٔمؿ اًمِمٞمخلم واًمّمدوىملم واإلؾمٙم٤مذم واسمـ محزة واًمِم٤مُمٞمّ 

 .(16)شقمٚمٞمف اعمت٠مظّمريـ، وقمـ اًمٖمٜمٞم٦م وفم٤مهر اًمدروس: اإلمج٤مع

                                                
 .157اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (1)

 .5/45اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (5)

 .4/591ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (3)

 .9/391طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل(  (4)

 (.393-394/)8جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .1/463يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (6)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 .6/133هداي٦م آُُّم٦م  (8)

 .8/185( ري٤مض اعم٤ًمئؾ 9)

 .19/55احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (11)

 .3/511ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (11)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (15)

 .3/575اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (13)

 .5/544اًمنائر  (14)

 (.175-174/)14ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (15)

 .5/85اعمٙم٤مؾم٥م  (16)
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ٞمقن اًم٧ًم واإلمج٤مع وارد ذم يمالم ظم٤مزم ٚماًمِمٝمرة واًمِم٤مُمٞمقن اخلٛمس واحل أىمقل:

 .(1)اًمِمٞمخ قمكم ص٤مطم٥م ذح اخلٞم٤مرات

واعمراد سم٤مًمِم٤مُمٞملم اخلٛمس هؿ: اسمق اًمّمالح احلٚمٌل واًم٘م٤ميض اسمـ اًمؼماج 

 واًمِمٝمٞمدان واعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل.

واعمراد سم٤محلٚمٞملم اًم٧ًم هؿ: اسمـ ادريس واعمحّ٘مؼ واًمٕماّلُم٦م وٟمجٚمف ومخر اعمح٘م٘ملم 

 وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد واًمٗم٤موؾ اعم٘مداد، صمّؿ ؾم٤مسمٕمٝمؿ: اسمـ ومٝمد وصم٤مُمٜمٝمؿ: اسمـ اًم٘مٓم٤من.

وشمٌٕمف  (5)صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي واًم٤ٌمئع ُمٕم٤ًم ذه٥م إًمٞمف اًمنميػ اعمرشم٣م اًمث٤مين:

 .(4)واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم اعمٗم٤مشمٞمح (3)اًمًّٞمد مج٤مل اًمديـ سمـ ـم٤موس ذم اًمٌنمٰى 

صمٌقت اخلٞم٤مر عمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف احلٞمقان صمٛمٜم٤ًم أو ُمثٛمٜم٤ًم، ٟمًٌف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ  اًمث٤مًم٨م:

وىمقاه اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم  (6)وهق حمتٛمؾ اًمٕماّلُم٦م ذم اًمتذيمرة (5)شمج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ»إمم 

وىمقاه أيْم٤ًم ذم  (9)وجمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من (8)ره ذم اعم٤ًمًمؽواظمت٤م (7)اًمروو٦م

 .(11)واعمًتٜمد (11)احلدائؼ

وىمد ُم٤مل إًمٞمف أو »صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي ذم سمٞمع احلٞمقان سم٤محلٞمقان  اًمراسمع:

                                                
 .47ذح اخلٞم٤مرات / (1)

 .545، ُم٠ًمًم٦م 433آٟمتّم٤مر / (5)

 .5/97واًمِمٝمٞمد ذم هم٤مي٦م اعمراد  1/459ٟم٘مؾ قمٜمف اًمٗم٤موؾ أيب ذم يمِمػ اًمرُمقز  (3)

 .916، ُمٗمت٤مح 3/68ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع  (4)

 .5/89اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .11/37شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (6)

 .3/451اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (7)

 .3/511ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (8)

 .8/395جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (9)

 .19/55احلدائؼ  (11)

 .14/377ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (11)
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٤ٌّمس واًمٙمريمل ذم اعم٘متٍم واًم٘مٓمٞمٗمل ذم  (5)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (1)ىم٤مل سمف مج٤مقم٦م يم٠ميب اًمٕم

ّّٕنؿ سملم ُمًتقضمف ًمف  (3)إيْم٤مح اًمٜم٤مومع واًمٗم٤موؾ اعمٞمز واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم اًمروو٦م

ُم٘مّرب وُم٘مّقًمف أو ٟم٤مٍف قمٜمف اًمٌُٕمد، ومل حيٙمؿ سمف قمغم اًم٧ٌّم ؾمقى اًمّمٞمٛمري. وىمد ضمٕمٚمف 

ٌُٕمد، ... أّٟمف أّول ُمـ اطمتٛمٚمف  (4)ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد صم٤مًم٨م إىمقال وٟمٗمك قمٜمف ومٞمف اًم

 .(6)شورضمع قمٜمف (5)ذم اعمختٚمػ]اًمٕماّلُم٦م[ 

 أدًم٦م إىمقال

 إّولأ: دًمٞمؾ اًم٘مقل 

 اؾمتدل ًمف سمقضمقه:

هق ًمزوم اعمٕم٤مُمٚم٦م  (7)شوم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»ىمقًمف: أّن ُم٘مت٣م قمٛمقم  إّول:»

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٓمروملم سمٕمد آومؽماق، واعمتٞم٘مـ ظمروضمف ُمـ هذا اًمٕمٛمقم هق اعمِمؽمي ظم٤مص٦م 

 .(8)ش.اًمٕمٛمقمع ومٝمق ُمِمٙمقك اخلروج، ومٞمِمٛمٚمف اًمٕمٛمقم ٕص٤مًم٦مذم سمٞمع احلٞمقان وأُم٤م اًم٤ٌمئ

 اقمؽماو٤مت إقمالم اًمثالصم٦م قمغم آؾمتدٓل سمٕمٛمقم احلدي٨م وٟم٘مده

ىمد ش وضم٥م اًمٌٞمع»ُمـ أن إـمالق  ُم٤م اورده اعمحّ٘مؼ اًمرؿمتل» اإلؿمٙم٤مل إّول:

ظمّّمص ىمٓمٕم٤ًم سمٌٞمع احلٞمقان، وًمق يم٤من ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اعمِمؽمي، ومٚمؿ يٌؼ قمغم قمٛمقُمف، 

                                                
 .169اعم٘متٍم / (1)

 .9/391طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (5)

 .3/451اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (3)

 .4/591عم٘م٤مصد ضم٤مُمع ا (4)

 .5/65خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .14/183ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (6)

 ، صحٞمح٦م احلٚمٌل.4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 .1/195اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (8)
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سمحٞم٨م ًمق ىمٚمٜم٤م سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع أيْم٤ًم يمام يم٤من ًمٚمٛمِمؽمي مل يٙمـ ذًمؽ ختّمٞمّم٤ًم زائدًا 

 (1)طمّتك يتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم طم٤مل اًمِمؽ.

: طمٞم٨م اؾمتدل (5)ـ هذا اًمٙمالمأٟمف ُمٜم٘مقض سمام ذيمره ىمٌؾ أؾمٓمر ُم وومٞمف: أّوًٓ:

ومؽمىم٤م، اقمغم اٟمتٗم٤مء اخلٞم٤مر ُمـ اًمٌّٞمٕملم إذا ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م»سمٕمٛمقم ُمٗمٝمقم 

وظمرج ُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمقم ظمٞم٤مر اعمِمؽمي ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم وسم٘مل اًم٤ٌمىمل حت٧م اًمٕمٛمقم، 

ًٓ ُمـ هذا قمـ اًمٕمٛمقم سمٌٞمع احلٞمقان، ومٚمٞمس اعمٗمٝمقم سم٠مطمًـ طم٤مش وضم٥م اًمٌٞمع»وم٢مذا ؾم٘مط 

 اعمٜمٓمقق، ومػمد قمٚمٞمف اإلؿمٙم٤مل ٟمٗمًف.

أن اًمقضمقب ذم اًمرواي٦م هق قم٤ٌمرة قمـ اًمقضمقب ذم أي٦م اًمنميٗم٦م  وصم٤مٟمٞم٤ًم:   

    وسمام أن اًمقضمقب اًمتٙمٚمٞمٗمل سم٤مًمقوم٤مء ومٞمٝم٤م ـ اًمذي هق ُمٜمِم٠م اٟمتزاع اًمٚمزوم ـ ،

أـمراف أيِّ قم٘مد دا٥م قمٚمٞمف اٟمحالزم، ومٙمذًمؽ ذم اًمرواي٦م، وُمٕمٜم٤مه أن يمؾر ـمرف ُمـ 

اًمقوم٤مء، ظمرج ُمٜمف اعمِمؽمي ذم سمٞمع احلٞمقان، وؿمؽ ذم ظمروج اًم٤ٌمئع، ومٞمٌ٘مك حت٧م قمٛمقم 

 .(3)شاًمٕم٤مم، ويتؿُّ آؾمتدٓل

، ُمـ أٟمف ُم٘مٞمد سمٌٞمع همػم احلٞمقان: ُم٤م أوم٤مده اًمًّٞمد اًمٞمزدي» اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين:

، ومٛمقرد (4)د ُمـ إظم٤ٌمرسم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم ظمٞم٤مر اعمجٚمس وظمٞم٤مر احلٞمقان ذم همػم واطم

وضمقب اًمٌٞمع سم٥ًٌم آومؽماق إٟمام هق سمٞمع همػم احلٞمقان، ومٝمق ٓ يِمٛمؾ سمٞمٕمف ُمـ إّول 

                                                
 .555وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم٤مرات / (1)

 .555وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم٤مرات / (5)

 .5/147سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر: صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ،  1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م،  (4)

: اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يتٗمرىم٤م، وص٤مطم٥م احلٞمقان ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب قمٌداهلل

 سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم.

٤مل: ؾمٛمٕمتف ىم ، طمًٜم٦م قمكم سمـ أؾم٤ٌمط، قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م5، ح18/6وُمٜمٝم٤م: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 ي٘مقل: اخلٞم٤مر ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وذم همػم احلٞمقان أن يٗمؽمىم٤م، احلدي٨م.
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 (1)طمّتك حيٙمؿ سمتخّمٞمص اعمِمؽمي ويِمؽ ذم ختّمٞمص اًم٤ٌمئع.

اٟمتٗم٤مء ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم سمٞمع احلٞمقان ُمٓمٚم٘م٤ًم،  أن ٓزم ُم٤م أوم٤مده وومٞمف: أّوًٓ:

ومٚمٞمس ًمٚم٤ٌمئع ظمٞم٤مر اعمجٚمس أصاًل: وذًمؽ ٕن اًمت٘مًٞمؿ ىم٤مـمع ًمٚمنميم٦م، وىمد ضمٕمؾ اًمٌٞمع 

ه آومؽماق، وسمٞمع احلٞمقان، وومٞمف  قمغم ىمًٛملم: سمٞمع همػم احلٞمقان، وومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وطمدُّ

ه صمالصم٦م أي٤مم، ومٞمٚمزم أن ي٘مقل سمٕمدم ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم سمٞمع احلٞمقان  ظمٞم٤مر احلٞمقان، وطمدُّ

 ُمٓمٚم٘م٤ًم.

أن ُمٜمِم٠م دقمقى اًمت٘مٞمٞمد هل اعم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًمٜمّمقص سملم سمٞمع احلٞمقان وسمٞمع  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ّٓ ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م ٟمص ظم٤مص يدل قمغم أن ظمٞم٤مر اعمجٚمس خمّمقص سمٌٞمع همػم  همػمه، وإ

هق قمدم ؿمٛمقل  وًمٙمـ هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اًمًٞمّد احلٞمقان،

أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٌٞمع احلٞمقان، ٓ ٟمٗمٞمف قمٜمف، وم٢مذا وضمد قمٜمدٟم٤م ُم٤م مل يِمتٛمؾ قمغم هذه 

اعم٘م٤مسمٚم٦م، وٓ ذًمؽ اًمت٘مًٞمؿ إمم سمٞمع احلٞمقان وهمػمه أظمذٟم٤م سمٕمٛمقُمف أو سم٢مـمالىمف، ومٞمِمٛمؾ 

 سمٞمع احلٞمقان، وذًمؽ اًمدًمٞمؾ ُمقضمقد وهق ]صحٞمح٦م[ قمٛمر سمـ يزيد قمـ أيب قمٌداهلل

: إذا اًمت٤مضمران صدىم٤م سمقرك هلام، وم٢مذا يمذسم٤م وظم٤مٟم٤م مل ي٤ٌمرك هلام، اهلل ىم٤مل رؾمقل»ىم٤مل: 

: وم٢مّن٤م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٙمؾ سمٞمع، ُمـ دون شم٘مٞمٞمده٤م سمٌٞمع ظم٤مص، (5)شومه٤م سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤م...

 ومٞمحٗمظ اًمتٕمٛمٞمؿ ُم٤م مل يث٧ٌم اعمخّمص.

سمؾ  أن إصم٤ٌمت اخلٞم٤مر ذم احلٞمقان إمم صمالصم٦م أي٤مم ٓ يٜمٗمل ظمٞم٤مر اعمجٚمس قمٜمف، وصم٤مًمث٤ًم:

يث٧ٌم اُمتداد اخلٞم٤مر ومٞمف إمم صمالصم٦م أي٤مم، وم٤مًمرواي٤مت مل شم٘مٞمّد سمٞمع احلٞمقان وخترضمف قمـ ظمٞم٤مر 

اعمجٚمس، وإٟمام شمقؾمع دائرة اخلٞم٤مر وأُمده، وأٟمف إمم صمالصم٦م أي٤مم، سمخالف سم٘مٞم٦م اًمٌٞمقع ومٝمل 

 (3)إمم أن يٗمؽمق اعمت٤ٌميٕم٤من.

                                                
 .5/436طم٤مؿمٞم٦م اعمحّ٘مؼ اًمٞمزدي قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 6، ح18/7وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ذم ضمقاب قمغم ؾم١مال. يًتٗم٤مد هذا اجلقاب ُمـ يمالم اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ (3)
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ٛم٧م اًمٌٞمع إمم ىمًٛملم: سمٞم وراسمٕم٤ًم: ًّ ع احلٞمقان، وسمٞمع ؾمّٚمٛمٜم٤م أن شمٚمؽ اًمرواي٤مت ىم

ّٓ أن اًمت٘مًٞمؿ ُم٤م مل يّمؾ إمم طمّد ىمٓمع اًمنميم٦م ٓ يدّل قمغم آظمتّم٤مص، وسمام أن  همػمه، إ

ذم اعم٘م٤مم ـم٤مئٗمتلم، إطمدامه٤م ٓ شم٘مًٞمؿ ومٞمٝم٤م، وإظمرى هم٤مي٦م ُم٤م اّدقمل ومٞمٝم٤م اؾمتٔمٝم٤مر 

، ومٚمؿ يّمؾ اًمت٘مًٞمؿ إمم طمّد ىمٓمع اًمنميم٦م، وذم اًمتخّمٞمص، يمام ذم يمٚمامت اًمًٞمّد

ذا آؾمتٔمٝم٤مر ًمٚمت٘مٞمٞمد شم٠مُمؾ، ومال أىمؾ ُمـ إمج٤مل اًمٜمص ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قمدم يمٗم٤مي٦م ُمثؾ ه

ؿمٛمقل ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٌٞمع احلٞمقان، وُمع اإلمج٤مل يتحٙمؿ إـمالق ]صحٞمح٦م[ قمٛمر سمـ 

 .(1)شيزيد ]اعم٤موٞم٦م آٟمٗم٤ًم[

وم٢مذا »، ُمـ أن اًمقضمقب ذم: ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين» اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مًم٨م:

أي ُمـ طمٞم٨م اعمجٚمس، واًمقضمقب ُمـ طمٞم٨م ٓ وضمقب طمٞمثل، ش اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع

 قمٛمقم ومٞمف طمتّك يتٛمًؽ سمف ذم ُمقرد اًمِمؽ، وشم٘مري٥م سمٞم٤مٟمف:

أدًم٦م اخلٞم٤مرات شمث٧ٌم اخلٞم٤مرات اعمتٕمددة، وٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م، سمؾ يمّٚمٝم٤م خمّمّم٦م  أنّ 

ٕدًم٦م اًمٚمزوم، ومدًمٞمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس يث٧ٌم ظمٞم٤مره، ودًمٞمؾ ظمٞم٤مر احلٞمقان يث٧ٌم ظمٞم٤مره، 

.، ومٚمزوم اًمٌٞمع ُمـ ضمٝم٦م ٓ يٜم٤مذم ضمقازه ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وهٙمذا اًمٕمٞم٥م واًمنمط..

يث٧ٌم ًمزوُمف ُمـ ضمٝم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ٓ ُمـ يمؾ ش وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع: »وم٘مقًمف

 ضمٝم٦م، ومال قمٛمقم ومٞمف طمتّك يتٛمًؽ سمف ذم طم٤مل اًمِمؽ.

أن اًمٔم٤مهر ُمـ اخلٞم٤مر اعمٜمٗمل سم٤مٓومؽماق هق اخلٞم٤مر اعمٖمٞمّك »وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

ّٓ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٓ ضمٜمس اخلٞم٤مرسم٤مٓومؽماق يمام ي٘متْمٞم  .(5)شف اًمتٗمريع، وًمٞمس هق إ

أّيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ »وهق ُمتلم ًمق يمٜم٤ّم ]صحٞمح٦م احلٚمٌل وم٘مط وهل[: 

: وم٢مّن٤م فم٤مهرة ذم اًمقضمقب (3)شاومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمعوم٢مذا سمٞمٕم٤ًم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، 

                                                
 (.144-146/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/147طم٤مؿمٞم٦م آصٗمٝم٤مين قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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ومال »وم٢من ىمقًمف ومٞمٝم٤م: احلٞمثل، وًمٙمـ صحٞمح٦م ومْمٞمؾ متٜمع ُمـ يمقن ٟمٗمل اخلٞم٤مر ُمـ طمٞم٨م: 

يٗمٞمد ٟمٗمل اخلٞم٤مر سم٘مقل ُمٓمٚمؼ: ٕن اًمرو٤م ذم اًمرواي٦م  (1)شظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام

ـ ًمٞمس اًمرو٤م سم٠مصؾ اًمٌٞمع، سمؾ اًمرو٤م سم٤مًٓمتزام سمف، ومٛمدًمقل اًمرواي٦م أن  وسم٤مقمؽماومف أيْم٤مً ـ

 ات.آومؽماق اًمتزام سم٤مًمٌٞمع ذقم٤ًم، ومال حم٤مًم٦م ُمـ إصم٤ٌمت اًمٕمٛمقم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٟمٗمل مجٞمع اخلٞم٤مر

٤م أن اعمٚمتزم سمف أُم٣م اًمٌٞمع أو ٓ، أّن آًمتزام سم٤مًمٌٞمع ٓ يٙمقن طمٞمثٞم٤ًم، وم٢مُمّ ُمْم٤موم٤ًم إمم 

 .(5)شوٓ ُمٕمٜمك ًمإلُمْم٤مء ُمـ طمٞم٨م، ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗمًخ

حمؾ ش وضم٥م اًمٌٞمع»ُمـ قمٛمقم  ومتحّمؾ إمم هٜم٤م: أن ُم٤م اؾمتدل سمف اًمِمٞمخ»

إؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝم٦م واطمدة، وهق يمقن اًمقضمقب طمٞمثٞم٤ًم، دو حمتٛماًل ًمف، وًمٙمـ آؾمتدٓل 

 .(3)ششم٤ممش ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اًمرو٤م ُمٜمٝمام»سم٢مـمالق: 

: شمٕم٤ممماًمث٤مين: قمٛمقم ىمقًمف         

ًمٕمٛمقم »ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم شم٘مري٥م آؾمتدٓل:        (4)  سم٤مًمٜم٦ًٌم

إمم ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس سم٤مٕصؾ أو سم٤مٓؿمؽماط ويث٧ٌم اًم٤ٌمىمل سمٕمدم اًم٘مقل 

 .(5)شسم٤مًمٗمّمؾ

اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم سمٕمد اًمتخّمٞمص هؾ داقز أم  شمقوٞمح يمالم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ:

 ٓ؟ وهٜم٤م ُمٌٜمٞم٤من:

أّن اعمرضمع ـ ومٞمام ًمق ظمرج ومرد ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم ذم أطمد إزُمٜم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم  إّول:»

 إمم سم٤مىمل إزُمٜم٦م ـ هق اًمٕمٛمقم.
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ُمـ ؾم٘مقط اًمٕمٛمقم طمٞمٜمئذ، وقمدم اًمرضمقع إًمٞمف ذم  ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٞمخ اًمث٤مين:

 سم٤مىمل إزُمٜم٦م: إذ اخل٤مرج ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم ٓ يٕمقد إًمٞمف.

 اعمٌٜمٞملم، ومٕمغم ُمٌٜمك اًمِمٞمخوخيتٚمػ شم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مظمتالف هذيـ 

 يٙمقن اًمت٘مري٥م هبذا اًمٜمحق:

 إن ُمقارد اًمٌٞمع قمغم ىمًٛملم:

[ وُم٤م ًمٞمس ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس، يم٠من يٙمقن ٓزُم٤ًم 5[ ُم٤م ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ]1]

ُمـ إّول سم٤مًمذات ـ يمٌٞمع ُمـ يٜمٕمتؼ قمغم اعمِمؽمي، وسمٞمع اًمٕمٌد اعمًٚمؿ ُمـ اًمٙم٤مومر إمم 

 سم٤مًمنمط يم٠من يِمؽمط ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اعمجٚمس.اعمًٚمؿ، ويمنماء اًمٕمٌد ٟمٗمًف ـ أو 

ومٗمل اًم٘مًؿ اًمث٤مين مل خيّمص قمٛمقم          سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمِمؽمي ذم ّٓ إ

ظمٞم٤مر احلٞمقان، ومٞمٌ٘مك اًم٤ٌمئع داظماًل حت٧م اًمٕمٛمقم، ومٞمٙمقن اًمٌٞمع ٓزُم٤ًم ُمـ ضمٝمتف، وأُم٤م ذم 

 (1)اًم٘مًؿ إّول ومٞمْمؿ إمم اًمٕمٛمقم اإلمج٤مع اعمريم٥م، وقمدم اًم٘مقل سم٤مًمٗمّمؾ.

إمم هذه اًمٓمري٘م٦م هق ُم٤م شمٌٜم٤ّمه ُمـ ؾم٘مقط اًمٕمٛمقم  ضمقه ذم اؾمتٜم٤مد اًمِمٞمخقاًمو

ذم اعمقارد اًمتل ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، واًم٤ًمىمط ٓ يٕمقد، ٓ وضمف ًمٚمتٛمًؽ سمٕمٛمقم أي٦م 

ٓمر إمم اًمتٛمًؽ سمف ذم ُمقارد قمدم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ووؿر إًمٞمف اإلمج٤مع اعمريم٥م وومٞمٝم٤م، وم٤م

 وقمدم اًمٗمّمؾ ذم ُمقارد اخلٞم٤مر.

مم اًمٕم٤مم، وقمدم ؾم٘مقـمف ذم سم٘مٞم٦م إزُمٜم٦م يمام ؾمٞم٠ميت وأُم٤م قمغم اعمخت٤مر ُمـ اًمرضمقع إ

سمٞم٤مٟمف ذم ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ، ومٞمّمح اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم أي٦م طمتّك ذم ُمقارد اخلٞم٤مر ُمـ همػم طم٤مضم٦م 

إمم وؿِّ اإلمج٤مع اعمريم٥م، وشم٘مريٌف: أن ُم٘مت٣م          هق احلٙمؿ سمٚمزوم يمؾ

قم٘مد، وُمٜمٝم٤م سمٞمع احلٞمقان، ظمرج ُمـ حت٧م هذا اًمٕمٛمقم اعمِمؽمي ذم سمٞمع احلٞمقان: وم٢من ًمف 

اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، وؿمؽ ذم ظمروج اًم٤ٌمئع ومٞمتٛمًؽ ومٞمف سم٤مًمٕمٛمقم: ٕٟمف ُمـ اًمتخّمٞمص 
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 اًمزائد، وصمٛمرة ذًمؽ اظمتّم٤مص ظمٞم٤مر احلٞمقان سم٤معمِمؽمي.

 ي٦م ودومٕمفإؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اًمرؿمتل قمغم آؾمتدٓل سم٤مٔ

 سم٢مؿمٙم٤مًملم: وأورد قمٚمٞمف اعمح٘مؼ اًمرؿمتل

أن قمٛمقم أي٦م ىمد ؾم٘مط قمغم أي طم٤مل سمٛمجلء اًمتخّمٞمص  اإلؿمٙم٤مل إّول:

 سمخٞم٤مر احلٞمقان، ومٚمؿ يٌؼ قمٛمقم طمّتك يتٛمًؽ سمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمئع.

ٟمٕمؿ، ًمق ورد اًمدًمٞمؾ سمٕمٜمقان: دا٥م اًمقوم٤مء قمغم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي، أُمٙمـ اًمتٛمًؽ 

ُمقرد اًم٤ٌمئع قمٜمد اًمِمؽ ذم ختّمٞمّمف، سمٕمد اًم٘مٓمع سمخروج اعمِمؽمي، سمدًمٞمؾ اًمٚمزوم ذم 

 .(1)شوًمٙمٜمف ًمٞمس يمذًمؽ

 سم٠من ذم أي٦م ُمٌٜمٞملم: ودا٤مب قمٜمف:

أن اعمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل سمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد، وهق خمت٤مر  إّول:

 .اًمِمٞمخ

 أّن٤م إرؿم٤مد إمم ًمزوم اًمٕم٘مقد. اًمث٤مين:

 ومٞمف رأي٤من:أُم٤م قمغم اعمٌٜمك إّول ومٝمق وإن يم٤من 

 أطمدمه٤م: أن اخلٓم٤مب ُمقضمف جلٛمٞمع اعمٙمٚمٗملم.

 أٟمف ُمقضمف ٕرسم٤مب اًمٕم٘مقد ظم٤مص٦م، وهق احلؼ.وأظمر: 

ّٓ أن اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ اخلٓم٤مب مه٤م اعمتٕم٤مىمدان، ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ظمٓم٤مب  إ

سمٚمزوم اًمقوم٤مء، وظمٓم٤مب أطمدمه٤م ُمٖم٤مير خلٓم٤مب أظمر سمال ؿمؽ، وٓ يٕم٘مؾ هاي٦م طمٙمؿ 

اعمِمؽمي وم٘مد ظمرج ـ سمٛم٘مت٣م إدًم٦م ـ ُمـ حت٧م هذا اخلٓم٤مب، وأُم٤م أطمدمه٤م ًممظمر، أُم٤م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمئع ومٞمِمؽ ذم ظمروضمف ُمـ حتتف، وُم٘مت٣م طمجٞم٦م اًمٕم٤مم ذم طم٤مل اًمِمؽ ذم 

اًمتخّمٞمص اًمزائد هق اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم، ومٞمتٛمًؽ سم٤مٔي٦م ًمٚمحٙمؿ سمقضمقب اًمقوم٤مء قمغم 
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 اًم٤ٌمئع.

وم ذم اًمٕم٘مقد ًمٞمس دائٛمٞم٤ًم: وم٢من اًمٕم٘مد وأُم٤م قمغم اعمٌٜمك اًمث٤مين ـ وهق اإلرؿم٤مد ـ وم٤مًمٚمز

شم٤مرة يٙمقن ٓزُم٤ًم ُمـ اًمٓمروملم ـ اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ـ وأظمرى يٙمقن ٓزُم٤ًم ُمـ أطمدمه٤م، 

وضم٤مئزًا ُمـ أظمر، ومٕمٜمدُم٤م ٟمالطمظ اخلٞم٤مرات اجلٕمٚمٞم٦م ٟمالطمظ اًمتٌٕمٞمض ذم اًمٚمزوم، 

٥م، ًمف ُمـ اعمت٤ٌميٕملم ظم٤مص٦م، وظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م عمـ أظمذ اعمٕمٞمومخٞم٤مر اًمنمط عمـ اؿمؽمط 

وظمٞم٤مر اًمٖمٌـ خلّمقص اعمٖمٌقن، وطمٙمؿ اًمٓمرف أظمر ومٞمٝم٤م هق اًمٚمزوم ُمـ ضمٝمتف، ومٙمام 

ٞمْم٤ًم، وم٤مإلرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٌٕمٞمض، وقمٚمٞمف ومٌام أّن أي٦م ٕمأّن ذم ًمزوم اًمٕم٘مد شمٌ

إرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم ـ قمغم هذا اعمٌٜمك ـ وىمد دًّم٧م إدًم٦م قمغم قمدم اًمٚمزوم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

قان وم٘مد ظمرج قمـ دائرة إرؿم٤مده٤م، وأُم٤م اًم٤ٌمئع ومٞمِمؽ ذم ظمروضمف اعمِمؽمي ذم سمٞمع احلٞم

 قمـ اخلٓم٤مب اإلرؿم٤مدي سم٤مًمٚمزوم ومٞمٌ٘مك حت٧م دًٓم٦م أي٦م قمٚمٞمف، ومال يرد اإلؿمٙم٤مل.

: وم٢من أٟمف ُمٕم٤مرض سمٛمثٚمف: إذ يٛمٙمـ ىمٚم٥م آؾمتدٓل قمٚمٞمف اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين:

يرى اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم إلصم٤ٌمت قمدم اخلٞم٤مر ًم٤ٌمئع احلٞمقان ذم اعمقارد اًمتل  اًمِمٞمخ

ًمٞمس ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وسمْمؿِّ اإلمج٤مع اعمريم٥م وقمدم اًمٗمّمؾ يٚمحؼ هب٤م ُمقارد اخلٞم٤مر، 

ومٞمٕم٤مرض سم٤مًم٘مقل سم٤مًمتٛمًؽ سم٤مؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص ذم ُمقارد ظمٞم٤مر اعمجٚمس، 

اخلٞم٤مر، ومٜمِمؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اعمجٚمس هؾ ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م: طمٞم٨م إن سم٤مئع احلٞمقان ًمف 

اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م ًمف أم ٓ، ومٞمجري اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص، وسمْمؿِّ قمدم اًمٗمّمؾ يٚمحؼ 

هب٤م ُمقارد قمدم اخلٞم٤مر، أي ٟمث٧ٌم احلٙمؿ ذم اعمقارد اًمتل مل خيّمص اًمٕم٤مم ًمٕمدم وضمقد 

ذم اًمدوران سملم اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم  ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وسمام أن ُمٌٜمك اًمِمٞمخ

 (1)طمٙمؿ اعمخّمص هق اًمث٤مين وم٤مًمٜمتٞمج٦م احلٙمؿ سم٤مخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع.واؾمتّمح٤مب 

ٓ يرى صح٦م اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم ومٞمام ًمق  سم٠من اًمِمٞمخ ودا٤مب قمٜمف أّوًٓ:
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ّٓ أن  ظمّمص ومرد ُمـ إومراد ذم زُم٤من ُمـ إزُمٜم٦م: ًمً٘مقط اًمٕم٤مم طمٞمٜمئٍذ ومال يٕمقد، إ

ّٓ إذا متّ  ٧م أريم٤مٟمف، وُمـ اًمرضمقع إمم اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص سمٕمد ذًمؽ ٓ يٙمقن إ

٘مـ ٞمأريم٤مٟمف اًمٞم٘ملم اًم٤ًمسمؼ واًمِمؽ اًمالطمؼ، وهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم: ًمٚم٘مٓمع سم٤مٟمتٗم٤مء اعمت

ؾم٤مسم٘م٤ًم، ويمقن اًمِمؽ ذم احلدوث، ٓ ذم اًمٌ٘م٤مء: وذًمؽ ٕن اعمًتّمح٥م إُم٤م ؿمخيص أو 

يمكم، أُم٤م اًمِمخيص وم٤معمقضمقد ؾم٤مسم٘م٤ًم هق ظمٞم٤مر اعمجٚمس وىمد زال سم٤مٓومؽماق ىمٓمٕم٤ًم، ؾمقاء 

، أم اًمقضمقب اعمٓمٚمؼ يمام قمٚمٞمف اًمِمٞمخش وضم٥م اًمٌٞمع: »ـ ىمقًمفأيم٤من اعم٘مّمقد ُم

 يمام شم٘مدم. اًمقضمقب ُمـ طمٞم٨م اعمجٚمس، يمام هق اعمخت٤مر، وقمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

وأُم٤م اًمٙمكم، وم٤مؾمتّمح٤مسمف ذم اعم٘م٤مم ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: وذًمؽ ٕن يمكم اخلٞم٤مر 

ٞم٤مر ذم وٛمـ ظمٞم٤مر اعمتح٘مؼ ذم وٛمـ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ىمد زال سم٤مٓومؽماق ىمٓمٕم٤ًم، ويمكم اخل

احلٞمقان ُمِمٙمقك احلدوث ُمـ إّول، وىمد شم٘مّرر ذم حمّٚمف ـ قمغم ُم٤م هق اًمتح٘مٞمؼ ـ قمدم 

ضمري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، ٟمٕمؿ، ٓ ]يّمح اجلقاب[ قمغم ُمٌٜمك 

ُمـ ضمري٤من آؾمتّمح٤مب ذم اًم٘مًؿ إّول ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، ًمٙمـ اعمٌٜمك  اًمِمٞمخ

 (1)خمدوش يمام طم٘مؼ ذم حمٚمف.

وًمق يم٤من اًمٗمرد احل٤مصؾ ُمرّددًا سملم ُم٘مٓمقع اًمزوال وُم٘مٓمقع اًمٌ٘م٤مء ًمٙم٤من ُمـ 

]وًمٙمٜمف ًمٞمس  (5)اًم٘مًؿ اًمث٤مين ]ُمـ اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم[ وضمرى ومٞمف آؾمتّمح٤مب.

 يمذًمؽ[.

وؾمّٚمٛمٜم٤م ضمري٤من سم٠مٟم٤م ؾمّٚمٛمٜم٤م ضمري٤من اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص ذم اعم٘م٤مم،  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ّٓ أٟمف إٟمام دا ري ذم ُم٤م إذا يم٤من اعمقرد ُمـ ُمقارده، اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، إ

وهق ُمقرد صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس وختّمٞمص اًمٕم٤مم، وأُم٤م ومٞمام مل يٙمـ ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس، 

                                                
 .، ـمٌٕم٦م ُمقؾمققم٦م اإلُم٤مم اخلقئل3/136راضمع ُمّم٤ٌمح إصقل  (1)

 .6/166راضمع ُمٜمت٘مك إصقل  (5)
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ومٚمؿ خيّمص اًمٕم٤مم، ومال وضمف ًمٚمتٛمًؽ سم٤مؾمتّمح٤مب يمكم اخلٞم٤مر، وٓ يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ 

 سمٕمدم اًمٗمّمؾ واإلمج٤مع اعمريم٥م ُمع اظمتالف اعمقرديـ.

 اًمتح٘مٞمؼ ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ

 :اجلقاب قمـ اًمِمٞمخ واحلؼ ذم

أن ُمقارد قمدم اخلٞم٤مر ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمؽماء أطمد اًمٕمٛمقديـ، وسمٞمع اًمٕمٌد اعمًٚمؿ  أّوًٓ:

 .اعمٛمٚمقك ًمٚمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمؿ، وذاء اًمٕمٌد ٟمٗمًف قمغم

اًم٘مقل سمجقازه، ٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمخٞم٤مر أصاًل ٓ ًمٚمٛمِمؽمي وٓ ًمٚم٤ٌمئع، ٓ ظمٞم٤مر 

سمٕمدم اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م ظمّمقصٞم٦م اعمجٚمس، وٓ ظمٞم٤مر احلٞمقان، وم٤مًٓمتزام ومٞمٝم٤م 

ومٞمف، وإٟمام ًمٙمقن اعمقرد همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمخٞم٤مر أصاًل: سمٛم٘مت٣م إدًم٦م اخل٤مص٦م، وم٠ٌمي ُمٜم٤مط 

ّٓ إذا يم٤من ُمالك  ُيَتّٛمؿ اعمٓمٚم٥م ومٞمام ومٞمف ظمٞم٤مر سمٕمدم اًمٗمّمؾ؟! وهؾ دادي قمدم اًمٗمّمؾ إ

 اعم٠ًمًمتلم واطمدًا؟!

 اًمٗمّمؾ ُمع أن اًمًٞمّد اعمرشم٣مأٟمف يمٞمػ ُيّدقمك اإلمج٤مع اعمريم٥م وقمدم  صم٤مٟمٞم٤ًم:

ذه٥م إمم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٙمال اعمت٤ٌميٕملم يمام ؾمٞم٠ميت، وشمقىّمػ قمدة آظمرون ذم اعم٠ًمًم٦م ُمـ 

ٌقت اخلٞم٤مر صمإمم  (1)، وذه٥م ]مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ[أضمؾ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمًٞمّد

 ًمّم٤مطم٥م احلٞمقان، سم٤مئٕم٤ًم يم٤من أو ُمِمؽمي٤ًم.

 احلؼ ذم آؾمتدٓل

اًمقوم٤مء سمدون وؿِّ اإلمج٤مع اعمريم٥م، وذًمؽ قمغم اعمخت٤مر وم٤محلؼ هق آؾمتدٓل سمآي٦م 

ُمـ قمدم شم٠مصمػم ظمروج اًمٗمرد ُمـ حت٧م اًمٕم٤مم سم٤مًمتخّمٞمص ذم زُم٤من ُمـ إزُمٜم٦م ذم 

اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم، وم٤معمرضمع ذم ُم٤م زاد قمغم اًمزُم٤من اعمتٞم٘مـ ظمروضمف هق قمٛمقم اًمٕم٤مم، سمال 

                                                
 .5/91يمام ذم اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ٙمؿ آٟمحالل ًمزوم طم٤مضم٦م إمم قمدم اًمٗمّمؾ واإلمج٤مع اعمريم٥م: وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م سمح

اًمٕم٘مد قمغم يمؾ ُمـ اعمِمؽمي واًم٤ٌمئع، وظمرج اعمِمؽمي سم٤مًمتخّمٞمص ىمٓمٕم٤ًم، وسمام أٟمف يِمؽ 

 .(1)شذم ظمروج اًم٤ٌمئع يتٛمًؽ سمٕمٛمقم أي٦م ومٞمف

سمٜم٤مًء قمغم ؾم٘مقط اًمٕمٛمقم وقمدم اًمرضمقع إًمٞمف ذم سم٤مىمل إزُمٜم٦م ٓ يٛمٙمـ  واحل٤مصؾ:

 قمدم وضمقد آمج٤مع ذم اعم٠ًمًم٦م. آؾمتدٓل هبذه أي٦م اًمنميٗم٦م ذم اعم٘م٤مم، ُمْم٤موم٤ًم إمم

 اًمث٤مًم٨م: اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م

 وهل قمغم ـمقائػ صمالث:

ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف ختّمٞمص احلٙمؿ سم٤معمِمؽمي سمٛم٘مت٣م ُمٗمٝمقم  اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:

 اًمقصػ.

ىم٤مل: ذم احلٞمقان يمّٚمف ذط صمالصم٦م أّي٤مم  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل ُمٜمٝم٤م:

 (5)ًمٚمٛمِمؽمي، وهق سم٤مخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م إن ذط أو مل يِمؽمط.

ذم احلٞمقان يمّٚمف  :ـ ذم طمدي٨م ـ وىم٤مل ظمؼم احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

 (3)ذط صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي وهق سم٤مخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م اؿمؽمط أو مل يِمؽمط.

 ٝمقم اًمقصػ.آؾمتدٓل هب٤م يٌتٜمل قمغم آًمتزام سمٛمٗم»و 

ّٓ أٟمف ذم (4)وهق وإن يم٤من سمٜمحق اًمٙمٚمٞم٦م مم٤م ٓ يٚمتزم سمف ـ يمام طم٘مؼ ذم آصقل ـ إ

ظمّمقص اعم٘م٤مم ىمري٥م ضمدًا، سمٛمالطمٔم٦م اظمتالف اًمتٕمٌػم ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس و ظمٞم٤مر 

وأظمذ ذم ُمقوقع اًمث٤مين قمٜمقان اعمِمؽمي ش اًمٌٞمٕم٤من»احلٞمقان، وم٠مظمذ ذم ُمقوقع إّول 

                                                
 (.149-158/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 1، ح18/11 وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (5)

 .4، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم ال اًمٌٞم٧م516يمٗم٤مي٦م إصقل / (4)
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ّٓ مل يٙمـ ُم٘متض إلظمتالف اًمتٕمٌػماًمٔم٤مهر ذم يمقٟمف دظمٞمالً ذم صم  .(1)شٌقت احلٙمؿ وإ

 ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف اًمتخّمٞمص سم٤معمِمؽمي سمٛم٘مت٣م ُمٗمٝمقم اًمتحديد. اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمنمط ذم احلٞمقان؟  صحٞمح٦م ومْمٞمؾ قمـ أيب قمٌداهلل ُمٜمٝم٤م:

 (5)ىم٤مل: صمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي... احلدي٨م.

قان سمحدوده اعمختٚمٗم٦م ومٞمٙمقن طمٞم٨م ؾم٠مل ومْمٞمؾ قمـ ظمٞم٤مر احلٞم سمت٘مري٥م:

ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ظمٞم٤مر احلٞمقان وذيمر اعمِمؽمي وم٘مط دًمٞمؾ قمغم اظمتّم٤مص اخلٞم٤مر سمف  اإلُم٤مم

 وهذا هق ُمٗمٝمقم اًمتحديد وهق أىمقى اعمٗم٤مهٞمؿ يمام ىمٞمؾ.

ٙمـ ان شمٙمقن اًمرواي٦م ذم ُم٘م٤مم اًمتحديد ُمـ ضمٝم٦م ٛمي» وىمد ٟمقىمش ذم هذا اًمت٘مري٥م:

 ـْ ٚمس، وًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم اًمتحديد ُمِ جة ظمٞم٤مر اعمُمدّ ة اخلٞم٤مر ذم ُم٘م٤مسمؾ ظم٤مص٦م وهل ضمٝم٦م ُمدّ 

 إؿمٙم٤مل. ًمف اخلٞم٤مر. وم٤مًمّمٖمرى حمّؾ  ـْ ضمٝم٦م ُمَ 

ٟمٕمؿ، سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ذيمر ذم اًمٓم٤مئٗم٦م إومم ي٘مرب محؾ اًمرواي٦م قمغم يمقّن٤م ذم ُم٘م٤مم 

 .(3)شًمف اخلٞم٤مر ـْ ضمٝم٦م ُمَ  ـْ اًمتحديد ُمِ 

 اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: اعمٍمطم٦م سم٤مظمتّم٤مص اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي

قمـ رضمؾ اؿمؽمى  صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل ُمٜمٝم٤م:

ضم٤مري٦م عمـ اخلٞم٤مر، ًمٚمٛمِمؽمي أو ًمٚم٤ٌمئع أوهلام يمالمه٤م؟ وم٘م٤مل: اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى صمالصم٦م أي٤مم 

 (4)ٟمٔمرة، وم٢مذا ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم وم٘مد وضم٥م اًمنماء... احلدي٨م.

ؾ ذم سحي٦م سم٤مظمتّم٤مص اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي، ٕن اًم٤ًمئ»هذه اًمّمحٞمح٦م  سمت٘مري٥م:

ُم٘م٤مم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف اخلٞم٤مر سمحدوده وًمذا شمّمدى ًمالؾمتٗمٝم٤مم سمذيمر اعمحتٛمالت اًمتل دمقل 

                                                
 .1/195اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .1/196اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (3)

 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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ذم ذهٜمف ُمـ يمقٟمف ًمٚمٛمِمؽمي أو ًمٚم٤ٌمئع أو ًمٙمٚمٞمٝمام، وم١ًماًمف قمـ صمٌقشمف ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مص٦م أو 

صمٌقشمف ًمٚم٤ٌمئع ظم٤مص٦م أو ًمٙمٚمٞمٝمام، وم٤مجلقاب سمثٌقشمف ًمٚمٛمِمؽمي سيح ذم أٟمف صم٤مسم٧م ًمف 

ىمٝم٤م قمغم حتديد ُمـ ًمف اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي سم٘مريٜم٦م إرداف اًم٤ًمئؾ ظم٤مص٦م، وم٤مًمرواي٦م شمدل سمٛمٜمٓمق

اًم٤ٌمئع سم٤معمِمؽمي سمٜمحق اًمؽمديد اًمٔم٤مهر ُمٜمف إرادشمف اًم١ًمال قمـ صمٌقشمف ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام 

ّٓ عم٤م صح آرداف سمٜمحق اًمؽمديد، ومال طمظ شمٕمرف  .(1)شسمخّمقصف وإ

 ب: دًمٞمؾ اًم٘مقل اًمث٤مين

 وُمـ شمٌٕمف. وهق ىمقل اًمنميػ اعمرشم٣م

 آمج٤مع: إّول

 (5)ذم يمالم قمٚمؿ اهلدى. ٰك آمج٤مع اعمدقم

 ٟمٕمٚمؿ سمٕمدم حت٘مؼ هذا آمج٤مع ذم قمٍم اًمًٞمّد وسمٕمده. ويرد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

 .(4)واًمِمٝمٞمد (3)أّٟمف ُمٕم٤مرض سم٤مٓمج٤مع اًمقارد ذم يمالم اسمـ زهرة وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 اّٟمف قمغم ومرض حت٘م٘مف ُمدريملٌّ ٓ يٕمتٜمك سمف. وصم٤مًمث٤ًم:

 اًمث٤مين: إصؾ

ٕملم ىمٌؾ آومؽماق ويِمؽ ذم سم٘م٤مئف ًمٚم٤ٌمئع سمٕمده ي٤مٌاخلٞم٤مر صم٤مسم٧م ًمٚمٛمت سمت٘مري٥م:

 ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مء اخلٞم٤مر ًمف.

 سمٞم٤من آظمر: أص٤مًم٦م ضمقاز اًمٕم٘مد ُمـ اًمٓمروملم سمٕمد صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس هلام.

اؾمتّمح٤مب اًمِمخيص ٓ داري ذم اعم٘م٤مم ًمٕمدم وضمقد طم٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  ويرد قمٚمٞمف:

                                                
 .1/196اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .433آٟمتّم٤مر / (5)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (3)

 .3/575اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (4)
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خلٞم٤مر احلٞمقان سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمئع ومال داري اؾمتّمح٤مب اًمِمخيص ًمٕمدم اًمٞم٘ملم سم٤محل٤مًم٦م 

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

ويمذا ٓ داري اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم ّٕٟمف ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م إذ اخلٞم٤مر اعمتٞم٘مـ طمدوصمف 

ر احلٞمقان ًمٚم٤ٌمئع ُمِمٙمقك احلدوث ُمـ هق ظمٞم٤مر اعمجٚمس وىمد زال سم٤مًمتٗمرق وأُّم٤م ظمٞم٤م

إّول ومٞمؽمدد اخلٞم٤مر سملم ومردي ُم٘مٓمقع اًمزوال وُمِمٙمقك احلدوث وهذا هق اًم٘مًؿ 

 .ومٞمف آؾمتّمح٤مب اًمث٤مًم٨م ُمـ اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم اًمذي ٓ داري

 سمـ ُمًٚمؿ حمّٛمداًمث٤مًم٨م: صحٞمح٦م 

ذم ىم٤مل: اعمت٤ٌميٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أّي٤مم  صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب قمٌداهلل

 .(1)احلٞمقان، وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع طمتّك يٗمؽمىم٤م

 هذه اًمرواي٦م صحٞمح أقمالئل ٟمّّم٧م قمغم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي.

وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕم٤مرض سمام ُمّر ُمـ اًمرواي٤مت اعم٤موٞم٦م ذم أدًم٦م اًم٘مقل إّول وأفمٝمره٤م 

 .(5)صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب

رئ٤مب وىمد طم٤مول اًمِمٞمخ إقمٔمؿ شمرضمٞمح اًمّمحٞمح٦م قمغم صحٞمح٦م قمكم سمـ 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم اًم٘مقل إّول ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم:

سمؽمضمٞمح رواي٦م ُمثؾ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ طمقا وىمد ّس »وم٘م٤مل:  وأُّم٤م اًمؽمضمٞمح اًمًٜمدي

وزرارة وأضاهبام قمغم همػمهؿ ُمـ اًمث٘م٤مت: ُمْم٤موم٤ًم إمم وروده٤م ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م 

٧م إًمٞمٝم٤م أيمثر أصح٤مسمٜم٤م ُمع سُمٕمد اعمرضّمح٦م قمغم ُمثؾ ىمرب اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل مل يٚمتٗم

 .(3)شُمراضمٕمتٝم٤مهمٗمٚمتٝمؿ قمٜمٝم٤م أو قمـ 

                                                
 .3، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5/88اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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اعمٕمتؼم ذم طمجٞم٦م اًمرواي٤مت هق ظمؼم اًمث٘م٦م وٓ قمؼمة سم٤مٕقمٚمٛمٞم٦م وإوصم٘مٞم٦م  وومٞمف:

ويمذا ٓ ومرق سملم اًمرواي٤مت اًمقارده ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة سمٕمد 

 دظمقهل٤م ذم طمجٞم٦م أظم٤ٌمر أطم٤مد ُمـ يمقن رواهت٤م صم٘م٤مت ومال يتؿ اًمؽمضمٞمح اًمًٜمدي.

اعمٙم٤مومِئ٦م ؾمٜمدًا ًمّمحٞمح٦م  ًمّمح٤مح إظُمروأُّم٤م ا: »وم٘م٤مل وأُّم٤م اًمؽمضمٞمح اًمدٓزم:

اسمـ ُمًٚمؿ، وم٤مإلٟمّم٤مف أّن دًٓمتٝم٤م سم٤معمٗمٝمقم ٓ شمٌٚمغ ذم اًمٔمٝمقر ُمرشم٦ٌم ُمٜمٓمقق اًمّمحٞمح٦م، 

ومٞمٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم سمٞم٤من اًمٗمرد اًمِمديد احل٤مضم٦م: ّٕن اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، ظمّمقص٤ًم ُمٕم٤مُمٚم٦م 

وٓ ري٥م حلٞمقان، يمقن إرادة اًمٗمًخ ذم ـمرف اعمِمؽمي ٓـّمالقمف قمغم ظمٗم٤مي٤م ااحلٞمقان، 

 .(1)شقمغم إيمثري٦م أّن إفمٝمرّي٦م ذم اًمدًٓم٦م ُم٘مّدُم٦م ذم سم٤مب اًمؽمضمٞمح

ىمد قمروم٧م ذم أدًم٦م اًم٘مقل إّول أّن قمٛمدهت٤م وأفمٝمره٤م هل صحٞمح٦م قمكم سمـ  وومٞمف:

اعم٤موٞم٦م وهل سم٤معمٜمٓمقق شمدّل قمغم اظمتّم٤مص اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي ٓ سم٤معمٗمٝمقم اًمذي  (5)رئ٤مب

 .هذا أّوًٓ ادقم٤مه اًمِمٞمخ إقمٔمؿ 

طمجٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ سم٤مب اًمٔمٝمقر وٓ ومرق ذم طمجٞم٦م اًمٔمٝمقرات سملم  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم.

 اعمخت٤مر سملم اًمّمحٞمحتلم

طمٞم٨م مل يٙمـ سملم صحٞمحتل حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ وقمكم سمـ رئ٤مب شمرضمٞمح٤ًم وٓ مجٕم٤ًم 

دًٓمّٞم٤ًم ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام وسمٕمد اًمتٕم٤مرض شم٤ًمىمٓم٤م ويرضمع إمم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

        (3)  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمئع وحيٙمؿ سمٕمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف، ومال يتؿ هذا اًم٘مقل

 .(4)شومال ري٥م ذم وٕمػ هذا اًم٘مقل»وًمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘مقل اًمث٤مين: 

                                                
 .5/88اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (3)

 .5/89اعمٙم٤ًمب  (4)
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 ج: دًمٞمؾ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 قمٛمدشمف روايت٤من:

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب قمٌداهلل إومم:

 (1)اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يٗمؽمىم٤م، وص٤مطم٥م احلٞمقان سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم.

ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل  صحٞمح٦م زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مٟمٞم٦م:

 (5): اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمتّك يتٗمرىم٤م وص٤مطم٥م احلٞمقان صمالصم٦م أّي٤مم، احلدي٨م.اهللرؾمقل

ذم اًمّمحٞمحتلم ُمقوقع ظمٞم٤مر احلٞمقان هق ص٤مطم٥م احلٞمقان واعم٤مًمؽ  سمت٘مري٥م:

ٚمٌس سم٤معمٌدأ ومٕماًل، واعم٤مًمؽ اًمٗمٕمكم ىمد يٙمقن ُمِمؽمّي٤ًم وىمد تاعماًمٗمٕمكم ًمف ّٕن اعمِمتؼ فم٤مهٌر ذم 

 يٙمقن سم٤مئٕم٤ًم.

 وًمٙمـ ىمد يتقهؿ سمقضمقد ُم٤مٟمٕم٤من قمـ اًمتٛمًؽ سمٔمٝمقر اًمّمحٞمحتلم.

ّول، اًمٔم٤مهرة ذم اظمتّم٤مص ظمٞم٤مر اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ُمًتٜمد اًم٘مقل إ إّول:

 اعم٤موٞم٦م. (3)احلٞمقان سم٤معمِمؽمي وأفمٝمره٤م صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب

هذه اًمرواي٤مت همػم ص٤محل٦م ًمٚمامٟمٕمٞم٦م ّّٕن٤م فم٤مهرة ذم آظمتّم٤مص  ويرد قمٚمٞمف:

سم٤معمِمؽمي ذم ُم٤م إذا يم٤من احلٞمقان ُمٌٞمٕم٤ًم وُمثٛمٜم٤ًم ٓ ُم٤م إذا وىمع صمٛمٜم٤ًم ومال يٛمٙمـ شم٘مٞمد 

 اعمٓمٚم٘م٤مت هب٤م.

ُمقصم٘م٦م احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤محلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك  اًمث٤مين:

 (4)ي٘مقل: ص٤مطم٥م احلٞمقان اعمِمؽمي سم٤مخلٞم٤مر سمثالصمف أّي٤مم. اًمرو٤م

، ووصػ سمف ص٤مطم٥م احلٞمقان، أي شاعمِمؽمي»ىمٞمد »أظمد ذم هذه اعمقصم٘م٦م  سمت٘مري٥م:

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .6، ح18/11(: وٟم٘مؾ قمٜمف ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 5/171) 4، ح11/75اًمٙم٤مذم  (5)

 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .5، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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ؽمازي٦م، ُم٤مًمٙمف، ومٚمؿ يٙمـ اعمٗمٝمقم ذم اعم٘م٤مم ُمٗمٝمقم ًم٘م٥م، وُم٘مت٣م إصؾ ذم اًم٘مٞمقد آطم

ذم اًمروايتلم ش ص٤مطم٥م احلٞمقان»وُم٘مت٣م اًمٔمٝمقر ذم اًمتحديد هق ؾم٘مقط إـمالق 

اًم٤ًمسم٘متلم: إذ إُم٤م أن دمٕمؾ هذه اًمرواي٦م ُم٘مٞمدة هلام أو ُمٗمّنة، وقمغم اًمت٘مديريـ يٛمتٜمع 

 .(1)شاإلـمالق

ش ص٤مطم٥م احلٞمقان»ورد ذم صحٞمحتل حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ وزرارة يمٚمٛم٦م  ويرد قمٚمٞمف:

ومه٤م ُمثٌت٤من ومٚمؿ ي٘مع اًمتٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام، ّّٕنام ُمـ ش ٞمقان اعمِمؽميص٤مطم٥م احل»وذم اعمقصم٘م٦م: 

، ومٞمتّؿ اإلـمالق سمال ُم٤مٟمع ويٙمقن دًمٞماًل ًمٚم٘مقل شأيمرم اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مدل»وش أيمرم اًمٕم٤ممل»ىمٌٞمؾ: 

 اًمث٤مًم٨م ويث٧ٌم اخلٞم٤مر عمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف احلٞمقان ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مئٕم٤ًم يم٤من أو ُمِمؽمّي٤ًم.

 د: دًمٞمؾ اًم٘مقل اًمراسمع

ر ًمٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي ذم سمٞمع احلٞمقان سم٤محلٞمقان، ئمٝمر مم٤م ذيمرٟم٤م ذم وهق صمٌقت اخلٞم٤م

دًمٞمؾ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر عمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف احلٞمقان وم٢مذا اٟمت٘مؾ إمم يمٚمٞمٝمام ومٝمام 

 سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أّي٤مم واهلل هق اًمٕم٤ممل.

 (5)يًتقي ذم ُمّدة اخلٞم٤مر إُم٦م وهمػمه٤م يمام ذم اًمنائر»ىم٤مل ؾمّٞمد اعمٗمت٤مح: 

إمم إيمثر، وًمٕمّٚمف أراد  (6)وىمد ٟمًٌف ذم اًمري٤مض (5)واًمٙمٗم٤مي٦م (4)واعم٤ًمًمؽ (3)واًمدروس

                                                
 .5/179ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم (1)

 .5/579اًمنائر  (5)

 .3/575اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (3)

 .3/199ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (4)

 .1/463يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (5)

 .8/185ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (6)
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 (3)وآٟمتّم٤مر (5)فم٤مهر إمج٤مع اخلالف اإلمج٤مع قمٚمٞمف. وهق (1)فم٤مهرهؿ، وقمـ اًمنائر

 قم٤ٌمرة آٟمٗم٤ًم سمرُّمتٝم٤م. (5). وىمد ؾمٛمٕم٧م(4)وهمػممه٤م

اخلٞم٤مر »ذم صحٞمح٦م احلٚمٌل:  وأظم٤ٌمر اعم٠ًمًم٦م اعمت٘مّدُم٦م داًّم٦م قمغم ذًمؽ يم٘مقًمف

. وأفمٝمر ُمـ (7)شاًمنموط ذم احلٞمقاٟم٤مت»وذم صحٞمح٦م اسمـ رئ٤مب  (6)شذم احلٞمقان يمّٚمف

 ىمد طمٙمؿواًمقارده ذم اجل٤مري٦م سمخّمقصٝم٤م،  (8)ذًمؽ يمّٚمف صحٞمح٦م ىمرب اإلؾمٜم٤مد

ومٞمٝم٤م سم٠مّن اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أّي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي وأّٟمف إذا ُمْم٧م اًمثالصم٦موم٘مد وضم٥م اًمنماء. 

قمٝمدة اًمٌٞمع ذم اًمرىمٞمؼ صمالصم٦م أّي٤مم إن »ذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من:  وىمقل اًمّم٤مدق

 .(9)شيم٤من هب٤م طمٌٌؾ أو سمرٌص وٟمحق هذه... احلدي٨م

: واخلٞم٤مر ذم إُم٦م ُمّدة اؾمتؼمائٝم٤م سمدًمٞمؾ (11)٘م٤مل ذم اًمٖمٜمٞم٦موظم٤مًمػ أسمقاعمٙم٤مرم وم

اخلالف اعمذيمقر قمـ أيب اًمّمالح. وهق فم٤مهر اعم٘مٜمٕم٦م  (11)اإلمج٤مع اعمتٙمّرر. وطمٙمل

واًمٜمٝم٤مي٦م واعمراؾمؿ ويمذا اًمقؾمٞمٚم٦م. ىم٤مل ذم اعم٘مٜمٕم٦م: ًمق اسمت٤مع إٟم٤ًمن ضم٤مري٦م وقمزهل٤م قمٜمد صم٘م٦م 

ئع ذم ُمّدة آؾمتؼماء، وم٢من هٚمٙم٧م ومٞمٝم٤م قمغم اؾمتؼمائٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌم

                                                
)خمٓمقط ذم ُمٙمت٦ٌم  3، س547طمٙمٰك إمج٤مع اًمنائر اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ُمّم٤مسمٞمح إطمٙم٤مم / (1)

 (.14ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، سمرىمؿ 

 .3/15اخلالف  (5)

 .545، ُم٠ًمًم٦م 433آٟمتّم٤مر / (3)

 (.34-35/)11يمتذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .14/179، وىمد شم٘مّدم ٟم٘مؾ قم٤ٌمرشمف ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 3/15اخلالف  (5)

 .1، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (6)

 .1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (7)

 .9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (8)

 .7، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (9)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (11)

 .5/71احل٤ميمل قمٜمف هق اًمٕماّلُم٦م ذم خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (11)
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 (5). وُمثٚمٝم٤م ُمـ دون شمٗم٤موت أصاًل قم٤ٌمرة اًمٜمٝم٤مي٦م(1)ومٛمـ ُم٤مًمف دون ُم٤مل اعمٌت٤مع

ّٓ ومٞمام ؾمتٕمرومف. ٟمٕمؿ ذم اًمقؾمٞمٚم٦م (3)واعمراؾمؿ آىمتّم٤مر قمغم أّن  (5)وضم٤مُمع اًمنمائع (4)إ

ّٓ  اًمٜمٗم٘م٦م شمٚمؽ اعمّدة قمغم اًم٤ٌمئع، وهق فم٤مهر أو ُم١مذن سمثٌقت اخلٞم٤مر ذم شمٚمؽ اعمّدة، وإ

ًمقضم٧ٌم قمغم اعمِمؽمي سم٤معمٚمؽ ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء ُمّدة آؾمتؼماء، ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سم٤معمٚمؽ ُمـ طملم 

 اًمٕم٘مد أو سم٤مٟم٘مْم٤مء ُمّدة اخلٞم٤مر، ومٚمٞمت٠مُّمؾ.

وفم٤مهر اعم٘مٜمٕم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م أّٟمف ىمٌْمٝم٤م وأودقمٝم٤م، ّٕٟمف ّسح ومٞمٝمام سم٠مّٟمف قمزهل٤م يمام 

فم٤مهره٤م أّّن٤م قمٜمد اعمِمؽمي، ومحٛمؾ ؾمٛمٕم٧م. وأُّم٤م اعمراؾمؿ ومٚمؿ يٍّمح ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمزل ًمٙمـ 

 يمالُمٝمؿ قمغم قمدم اًم٘مٌض سمٕمٞمٌد.

، يمٞمػ وىمد ذه٥م (6)وهذا اًم٘مقل ًمٞمس سمتٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ُمـ اًمْمٕمػ يمام شمقّهؿ

سم٤مًمتخّمٞمص إن طمّمؾ  عأقم٤مفمؿ إصح٤مب إًمٞمف وطمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمف، ُمع إُمٙم٤من اجلٛم

ـ اًمْمٕمػ، اًمتٙم٤موم١م، وىمد حيّمؾ ًم٘مقٍم دون آظمريـ، واًمٖمرض أّٟمف ًمٞمس سمتٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ُم

 .(8)شومٞمٛمـ سم٤مع إُم٦م ىمٌؾ اؾمتؼمائٝم٤م(7)وطمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمف، ومٚمٞمٚمحظ ُم٤م طمّ٘م٘مٜم٤مه

ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة دًمٞماًل وأصاًل احت٤مد إُم٦م ُمع همػمه٤م ذم ُمّدة ظمٞم٤مر احلٞمقان  أىمقل:

ومػمشمٗمع سم٤مٟم٘مْم٤مء صمالصم٦م أي٤مم، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم أّن ُمّدة ظمٞم٤مر إُم٦م ُمّدة اؾمتؼمائٝم٤م وهذا 

 ًمألصؾ اًمٚمٗمٔمل واًمٕمٛمكم واًمٜمّمقص اخل٤مص٦م:اًم٘مقل خم٤مًمػ 

                                                
 (.595-593اعم٘مٜمٕم٦م /) (1)

 .419اًمٜمٝم٤مي٦م / (5)

 .173اعمراؾمؿ / (3)

 .548اًمقؾمٞمٚم٦م / (4)

 .565اجل٤مُمع ًمٚمنمائع / (5)

 .8/185يمام ذم اًمري٤مض  (6)

 (.414-419/)13شم٘مّدم ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (7)

 (.184-186)14ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (8)
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أُّم٤م خم٤مًمٗمتف ًمألصؾ اًمٚمٗمٔمل: ومألن احلٙمؿ سم٤مخلٞم٤مر ذم اًمٕم٘مقد قمغم ظمالف »

إصؾ: وم٢من ُم٘مت٣م ىمقًمف شمٕم٤ممم:        (1)  ٟمٗمل اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم، وظمرج ُم٤م

 ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ اخل٤مص، ومٞمٌ٘مك ُم٤م زاد قمغم اًمثالصم٦م إي٤مم داظمالً حت٧م قمٛمقم اًمٕم٤مم.

: (5)شوم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع: »ويٛمٙمـ وّؿ أصؾ ًمٗمٔمل آظمر، وهق ىمقًمف

ُمـ أن ُم٘متْم٤مه٤م ٟمٗمل اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ ظمّمقص ظمٞم٤مر  سمٜم٤مء قمغم ُم٤م اؾمتٗم٤مده اًمِمٞمخ

 اعمجٚمس.

تف ًمألصؾ اًمٕمٛمكم: ومألن اعمٚمؽ يتح٘مؼ سمٛمجرد اًمٕم٘مد، ٓ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء وأُم٤م خم٤مًمٗم

 اخلٞم٤مر، يمام هق اًمتح٘مٞمؼ، ومٞمٙمقن احلٙمؿ سم٤مخلٞم٤مر قمغم ظمالف اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اعمٚمؽ.

وأُم٤م اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م ومٛمثؾ صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

يمالمه٤م؟ قمـ رضمؾ اؿمؽمى ضم٤مري٦م عمـ اخلٞم٤مر؟ ًمٚمٛمِمؽمي أؤ ًمٚم٤ٌمئع أو هلام  أسم٤مقمٌداهلل

وم٘م٤مل: اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى صمالصم٦م أي٤مم، ٟمٔمرة، وم٢مذا ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم وم٘مد وضم٥م اًمنماء... 

 (3).احلدي٨م

 وأُم٤م ُم٤م اؾمتدل سمف قمٚمٞمف ُمـ دقمقى اإلمج٤مع وم٘مد شم٘مدم ٟم٘مؾ خم٤مًمٗم٦م إيمثر ًمف.

وأُم٤م ُم٤م ذيمر ُمـ أن شمٚمػ اعمٌٞمع ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف، واًم٤ٌمئع يْمٛمـ 

ؾمتؼماء، وُمتك ُم٤م يم٤من اًمْمامن قمغم أطمد مل يٙمـ ًمف ظمٞم٤مر، ويم٤من اخلٞم٤مر اعمٌٞمع ذم ُمدة آ

 ًمٚمٓمرف أظمر.

ومػمد قمٚمٞمف أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم أن اعمٌٞمع ُمْمٛمقن قمغم اًم٤ٌمئع ذم هذه اعمدة، وقمغم 

واهلل ؾمٌح٤مٟمف  (4)شصمٌقشمف ومال دًمٞمؾ قمغم أٟمف إذا يم٤من أطمدمه٤م و٤مُمٜم٤ًم ومٚممظمر اخلٞم٤مر ومرض

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .5/194سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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 هق اًمٕم٤ممل.

 ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقان هؾ يٙمقن ُمـ طملم اًمٕم٘مد أو ُمـ طملم اًمتٗمرق؟

 متٝمٞمدٌ 

يٌتٜمل قمغم ومرض ؿمٛمقل أدًم٦م ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٌٞمع احلٞمقان، وإٓ »هذه اعم٠ًمًم٦م 

دًمٞمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٓ يِمٛمؾ سمٞمع احلٞمقان ومال يٙمقن ظمٞم٤مر اعمجٚمس صم٤مسمت٤ًم ذم  ومٛمـ يرى أن

سمٞمع احلٞمقان ٓ جم٤مل هلذا اًمٌح٨م، وٕضمؾ ذًمؽ حيًـ أن ٟمتٕمرض هلذا اعمٓمٚم٥م ىمٌؾ 

 اًمنموع ذم اعم٠ًمًم٦م.

أن ظمٞم٤مر اعمجٚمس خيتص سمٖمػم ُمقرد  (1)ومٜم٘مقل: اؾمتٔمٝمر اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

ظمٞم٤مر احلٞمقان وأن اًمٌٞمع قمغم ىمًٛملم: ىمًؿ يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس وأظمر يث٧ٌم ومٞمف 

 ظمٞم٤مر احلٞمقان.

ويًتدل قمغم ذًمؽ سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص، أفمٝمره٤م ]صحٞمح٦م[ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ: 

وم٘مد  اعمت٤ٌميٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ذم احلٞمقان وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع طمتّك يٗمؽمىم٤م،

 ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٖمػم ُمقرد احلٞمقان. ظمّص 

 ويٛمٙمـ أن يٜم٤مىمش ذم ذًمؽ سمقضمٝملم:

 إّول: أٟمف إٟمام يتؿ ًمق يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سمّمدد شمنميع اخلٞم٤مريـ.

وًمٙمـ فم٤مهره٤م أّن٤م ذم ُم٘م٤مم حتديد ُمٜمتٝمك اخلٞم٤مريـ ـ اعمٗمروض شمنميٕمٝمام ـ وسمٞم٤من اًمٗمرق 

ي١مظمذ سمٔمٝمقره٤م ذم حتديد  سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م اعمٜمتٝمك، ومٚمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم شمنميٕمٝمام يمل

ُمقردمه٤م. إذن ومال دًٓم٦م هل٤م قمغم شمٕمٞملم ظمّمقصٞم٤مت ُمقرد اخلٞم٤مريـ اعمٗمروض شمنميٕمٝمام 

ؾم٤مسم٘م٤ًم. وًمق شمٜمزًمٜم٤م قمـ دقمقى فمٝمقره٤م ذم ذًمؽ، ومال أىمؾ ُمـ اطمتامًمف سمٜمحق يٛمٜمع ُمـ 

 اؾمتٔمٝم٤مر ظمالومف.

                                                
 .5/436طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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د ظم٤مص، اًمث٤مين: أٟمف ًمق ؾمٚمؿ أّن٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتنميع وأّن٤م دمٕمؾ طمٙمؿ اخلٞم٤مر ذم ُمقر

ومال ُمٗمٝمقم هل٤م سمٜمحق يٛمٜمع ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر إمم همػم هذا اعمقرد اخل٤مص. وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك 

 دًمٞمؾ يدل قمغم صمٌقت اخلٞم٤مر ذم ُمٓمٚمؼ اعمقارد مل يتٜم٤مف ُمع هذا اًمٜمص.

وقمٚمٞمف، وم٤معمحٙمؿ هق اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م قمغم صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم يمؾ سمٞمع، 

 (5).همػمهو (1)ش: اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤ممل يٗمؽمىم٤ميم٘مقًمف

اًمقاىمٕم٦م سملم اخلٞم٤مريـ ُمـ وًمٞمٕمٚمؿ أّن اعم٘م٤مسمٚم٦م : »وًمذا ىم٤مل اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

طمٞم٨م أُمدمه٤م وُمٜمتٝم٤ممه٤م ٓ ذم ٟمٗمًٝمام: ًمٞمتقهؿ أّن ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٓ يث٧ٌم ومٞمام صم٧ٌم ومٞمف 

وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع  ظمٞم٤مر احلٞمقان: يمام هق اعمؽمائك ذم سم٤مدئ اًمٜمٔمر ُمـ ىمقًمف

 .(4)ش(3)يٗمؽمىم٤مً 

 ىمقالإ

اًمث٤مين: ظمٞم٤مر احلٞمقان ويٛمتّد إمم صمالصم٦م أّي٤مم »قمّٚمؼ اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم قمغم ىمقل اًمٕماّلُم٦م: 

وهق ظمػمة  (6)جمٛمع اًمؼمه٤من ُمِمٝمقر يمام ذم». سم٘مقًمف: (5)شُمـ طملم اًمٕم٘مد قمغم رأي

 (11)واإليْم٤مح (9)واإلرؿم٤مد (8)واًمتذيمرة (7)اًمنمائع قمغم ُم٤م طمٙمل قمٜمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اعمراد

                                                
 ، صحٞمح٦م ومْمٞمؾ.3، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .1/199اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .3، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .4/155طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .5/66اًم٘مقاقمد  (5)

 .8/396جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (6)

 .5/98هم٤مي٦م اعمراد  (7)

 .11/34شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (8)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (9)

 .1/483إيْم٤مح اًمٗمقائد  (11)
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 (5)واعم٤ًمًمؽ (4)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (3)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (5)واًمتٜم٘مٞمح (1)واًمٚمٛمٕم٦م

وهم٤مي٦م  (11)واحلدائؼ (9)واًمري٤مض (8)واًمٙمٗم٤مي٦م (7)وجمٛمع اًمؼمه٤من (6)واًمروو٦م

ذم سم٤مب اًمنمط. وهق  (15)ذم فم٤مهره٤م أو سحيٝم٤م. وؾمٞمٍّمح سمف ]اًمٕماّلُم٦م[ (11)اعمراد

إرادشمف ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًّمتل مل فم٤مهر اًم٤ٌمىملم، ًمت٤ٌمدر آشمّم٤مل سم٤مًمٕم٘مد ُمـ اًمٜمّمقص وشمٕملّم 

ّٓ ظمٞم٤مر احلٞمقان ومل يتٕمّرض ومٞمٝم٤م خلٞم٤مر اعمجٚمس، وّٕن إصؾ اًمٚمزوم وقمدم  يذيمر ومٞمٝم٤م إ

ّٓ إاخلٞم٤مر، وُمٕمٚمقم يمقٟمف صمالصم٦م ُمـ زُمـ اًمٕم٘مد ويمقٟمف سمٕمده همػم ُمٕمٚمقم، ومال يّم٤مر  ًمٞمف إ

 (13)سمدًمٞمؾ. وفم٤مهر اًمدروس اًمتقىّمػ.

أـمٚمؼ اًمتحديد سم٤مًمتٗمّرق ذم اسمتداء ُمّدة اخلٞم٤مر سمحٞم٨م يِمٛمؾ ظمٞم٤مر  (14)وذم اًمٖمٜمٞم٦م

ذم ظمٞم٤مر اًمنمط، ويٚمزُمٝمام  (16)واسمـ إدريس (15)احلٞمقان. وٟمّص قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ

                                                
 .157اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (1)

 .5/45اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (5)

 .9/391طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (3)

 .4/591ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (4)

 .3/518ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (5)

 .3/451اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (6)

 .8/396جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (7)

 .1/463يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (8)

 .8/181ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (9)

 .19/57احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (11)

 .5/98هم٤مي٦م اعمراد  (11)

 ش.أّول وىمتف قمٜمد آـمالق ُمـ طملم اًمٕم٘مد...»، ىم٤مل: 5/66ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (15)

 .3/575اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (13)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (14)

 .5/85اعمًٌقط  (15)

ّٓ أّٟمف ّسح أيْم٤ًم إّن اسمـ إدريس وإن ّس  (16) ح ذم ظمٞم٤مر اًمنمط سم٠مّن اسمتداء ظمٞم٤مره ُمـ طملم اًمتٗمّرق إ



 411 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)شقمّٚمال سمفسمف ذم همػمه، ًمٕمٛمقم ُم٤م 

 دًمٞمؾ ىمقل اعمِمٝمقر

ذه٥م اعمِمٝمقر ـ يمام قمروم٧م ـ إمم أّن ظمٞم٤مر احلٞمقان ُمـ طملم اًمٕم٘مد واؾمتدل ًمف 

ىم٤مل: اعمت٤ٌميٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر  سمّمحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ: قمـ أيب قمٌداهلل (5)اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 .(3)صمالصم٦م أّي٤مم ذم احلٞمقان وومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمٞمع طمّتك يٗمؽمىم٤م

إّن اًمّمحٞمح٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٗم٤مرق سملم ظمٞم٤مري احلٞمقان واعمجٚمس وأّن  سمت٘مري٥م:

٤م يِمؽميم٤من ذم اعمٌدأ وهق طملم اًمٕم٘مد اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م اعمٜمتٝمك دون اعمٌدأ ومحٞمٜمئذ مه

 عم٤م ُمّر ُمـ أن ُمٌدأ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمـ طملم اًمٕم٘مد.

 اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين ًمٚمٛمِمٝمقر

وضمف اؾمتٔمٝم٤مره اىمؽمان ظمٞم٤مر احلٞمقان سمخٞم٤مر اًمٔم٤مهر أّن : »ىم٤مل آصٗمٝم٤مين

اعمجٚمس، وأّن اعمٌدأ ومٞمٝمام واطمد وإْن شمٕمدد اعمٜمتٝمك ومٞمٝمام، وإومم آؾمتدٓل سم٤مجلٝم٦م 

اجل٤مُمٕم٦م ومٞمٝمام: وهل أّن ُمقوقع اخلٞم٤مر ـ اًمذي سمٗمٕمٚمٞمتف يٙمقن اخلٞم٤مر ومٕمٚمٞم٤ًم ـ قمٜمقان 

ٜمد حت٘مؼ اًمٕمٜمقان ٓسمد ُمـ اعمِمؽمي ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان وقمٜمقان اًمٌٞمّٕملم ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ومٕم

ّٓ مل يٙمـ ُم٤م ومرض ُمقوققم٤ًم ذم فم٤مهر اًمٙمالم ُمقوققم٤ًم، سمؾ  أنْ  يٙمقن طمؼ اخلٞم٤مر صم٤مسمت٤ًم وإ

 .(4)شآظمررء هق سمْمٛمٞمٛم٦م 

                                                                                                               
ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان سم٠مّن اسمتداءه ُمـ طملم اًمٕم٘مد، ىم٤مل: وم٠مُّم٤م احلٞمقان وم٢مّٟمف يث٧ٌم ومٞمف اخلٞم٤مر صمالصم٤ًم سمٛمجّرد 

ُمف اًمٕم٘مد، اٟمتٝمك. ومال يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف يٕمّٛمٛمف إمم همػم ظمٞم٤مر اًمنمط أيْم٤ًم وإن يم٤من اًمتٕمٚمٞمؾ ذم يمال

 .547و  5/543اًّمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًمِم٤مرح قم٤مُّم٤ًم، ومراضمع اًمنائر 

 .171و  169/ 14ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (1)

 .5/95اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .3، ح18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .88، شمٕمٚمٞم٘م٦م 4/155طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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سمقضمقد اًمٗمرق سملم ظمٞم٤مر احلٞمقان وظمٞم٤مر اعمجٚمس، ٕن إظم٤ٌمر » وىمد ُأورد قمٚمٞمف:

ٞم٤مر، سمؾ شمنميٕمف أُمر اًمقاردة ذم أطمٙم٤مم ظمٞم٤مر احلٞمقان ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم شمنميع هذا اخل

 ُمٕمٚمقم ًمدى اًم٤ًمئؾ وُمٗمروغ قمٜمف وإٟمام اًمٜمٔمر إمم سمٞم٤من ظمّمقصٞم٤مشمف.

وقمٚمٞمف، ومال يٛمٙمـ أن يتٛمًؽ سم٤مٕظم٤ٌمر ذم إصم٤ٌمت أن ُمقوقع احلٙمؿ هق اعمِمؽمي 

سمٕمٜمقاٟمف، إذ ًمٞمس اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمنميع اخلٞم٤مر عمقوققمف، وم٘مد يٙمقن ُمقوققمف اعمِمؽمي 

 .(1)شًمٕم٘مدسمخّمقصٞم٦م شمٜمْمؿ إًمٞمف ٓ شمتح٘مؼ ُمـ طملم ا

 دًمٞمؾ ىمقل اسمـ زهرة

ىمد قمروم٧م أّن اسمـ زهرة ذم اًمٖمٜمٞم٦م ذه٥م إمم أن ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقان ُمـ طملم 

 اًمتٗمرق وىمد يًتدّل ًمف سمقضمقه:

 ]أن اخلٞم٤مر يدظمؾ إذا صم٧ٌم اًمٕم٘مد[ إّول:»

ـ ُمـ أن اخلٞم٤مر يدظمؾ إذا (3)ـ وٟمحقه اعمحٙمل قمـ اًمنائر (5)ُم٤م ورد ذم اعمًٌقط

 يث٧ٌم ىمٌؾ اًمتٗمرق.صم٧ٌم اًمٕم٘مد واًمٕم٘مد مل 

. وأووح اعمحّ٘مؼ (4)شهذه اًمدقمقى مل ٟمٕمرومٝم٤م»أن  وذيمر اًمِمٞمخ

سم٠من اعمراد ُمـ صمٌقت اًمٕم٘مد إن يم٤من ُم٤م ي٤ًموق  إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ (5)آصٗمٝم٤مين

اًمٗمٕمكم وضمقد اًمٕم٘مد وم٤مًمٕم٘مد ُمقضمقد، وإن يم٤من ُم٤م ي٤ًموق ًمزوم اًمٕم٘مد وم٢من أريد سمف اًمٚمزوم 

ومٞمًتحٞمؾ اضمتامع اًمٚمزوم اًمٗمٕمكم واخلٞم٤مر اًمٗمٕمكم، يمام هق واوح ضمدًا. وإن أريد سمف اًمٚمزوم 

آىمتْم٤مئل، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن اًمٕم٘مد ُم٘متْمٞم٤ًم ًمٚمزوم وُمِمٛمقًٓ ًمٕمٛمقم:     

                                                
 .1/511اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/85اعمًٌقط  (5)

 .5/547اًمنائر  (3)

 .5/93اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 .91، شمٕمٚمٞم٘م٦م 4/156طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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   (1)  ذم ٟمٗمًف ًمق ٓ دًمٞمؾ اخلٞم٤مر، ومٝمق صم٤مسم٧م وُمتح٘مؼ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ٕن اًمٕم٘مد

ُم٘متض ًمٚمزوم ومٞمام ٟمحـ ومٞمف. ٟمٕمؿ هٜم٤مك ُم٤مٟمٕم٤من ُمـ شم٠مصمػمه ذم اًمٚمزوم اًمٗمٕمكم ومه٤م دًمٞمؾ 

ظمٞم٤مر اعمجٚمس ودًمٞمؾ ظمٞم٤مر احلٞمقان وٟمًٌتٝمام إمم قمٛمقُم٤مت اًمٚمزوم قمغم طمد ؾمقاء. وًمٞمس 

احلٞمقان يمل يٙمقن اًمٕم٘مد ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ دًمٞمؾ ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ظمٞم٤مر 

 ظمٞم٤مر احلٞمقان وذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمف همػم ُمِمٛمقل ًمٕمٛمقُم٤مت اًمٚمزوم.

ـ سمتقوٞمح ُمٜم٤ّم ـ . ويٛمٙمـ أن يٗمرض ؿمؼ  هذا ُم٤م أوم٤مده اعمح٘مؼ آصٗمٝم٤مين

ٞمف ومآظمر ذم يمالم اعمًٌقط وهق أن يراد أن اخلٞم٤مر إٟمام يث٧ٌم ذم ُمقرد ٓ يٙمقن اًمِمخص 

طمؾ اًمٕم٘مد ًمقٓ اخلٞم٤مر، ٕٟمف ًمٖمق، إذ اخلٞم٤مر هق اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ وهق إٟمام  ُمًٚمٓم٤ًم قمغم

 دإمؾ ذم ُمقرد يٙمقن اًمٕم٘مد ُمؼمُم٤ًم ذم ٟمٗمًف ٓ ُمتزًمزًٓ.

يٌ٘مك إؿمٙم٤مل أن هذا اًمٌٞم٤من يرد ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس ٕن ٟم٦ًٌم اخلٞم٤مريـ إمم اًمٕم٘مد 

 قمغم طمد ؾمقاء، ومام هق اًمقضمف ذم قمدم ومرض آؿمٙم٤مل ومٞمف؟

ن صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمـ طملم اًمٕم٘مد ُمـ ضوري٤مت اًمٗم٘مف ]اًمِمٞمٕمل[ وضمقاسمف: أ

ومم٤م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف وم٘م٤مهّٞم٤ًم. وقمٚمٞمف، وم٤مًمٕم٘مد ُمتزًمزل ذم ٟمٗمًف وإن مل يٙمـ ذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م 

قمغم ظمٞم٤مر احلٞمقان، ومال جم٤مل خلٞم٤مر احلٞمقان ُمٕمف ًمٚمٖمقيتف، ومٞمث٧ٌم ُمـ طملم اًمتٗمرق دومٕم٤ًم 

 ًمٚمٖمقي٦م.

إُمر سملم رومع اًمٞمد قمـ أطمدمه٤م اعمٜمتٝمل إمم  ومت٘مديؿ ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٕمد دوران

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ اًمتٕم٤مرض سملم دًمٞمٚمٝمام اعم٘متيض ًمٚمت٤ًمىمط ورومع اًمٞمد قمٜمٝمام ُمٕم٤ًم إٟمام هق ًمٚميورة 

 سمح٥ًم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م.

 واجلقاب قمـ حمذور اًمٚمٖمقي٦م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٤مٟمتٔمر.

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)
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 ]آؾمتّمح٤مب[ اًمث٤مين:

ٞمقان سم٤مٟم٘مْم٤مء صمالصم٦م أي٤مم ُمـ طملم اًمٕم٘مد ]أ[ اؾمتّمح٤مب قمدم ارشمٗم٤مع ظمٞم٤مر احل

وسم٘م٤مئف إمم اٟمتٝم٤مء صمالصم٦م ُمـ طملم اًمتٗمرق، سمؾ ]ب[ اؾمتّمح٤مب قمدم طمدوصمف ىمٌؾ اًمتٗمرق 

 واٟم٘مْم٤مء اعمجٚمس.

قمغم وضمٝمل آؾمتّمح٤مب سم٠مٟمف ٓ جم٤مل ًمألصؾ ُمع اًمدًمٞمؾ  (1)وأورد اًمِمٞمخ

اًمث٤مين ]ب[ ُمٜمٝمام سم٠مٟمف ؾ هق يمقن اسمتداء اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد. وأورد قمغم ٞموفم٤مهر اًمدًم

ُمث٧ٌم ٕٟمف ٓ يتٙمٗمؾ إصم٤ٌمت يمقن ُمٌدأ اخلٞم٤مر هق زُم٤من اًمتٗمرق ويمقن ّن٤ميتف سمٕمد صمالصم٦م 

ّٓ سم٤معمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م.  أي٤مم ُمـ طملم اًمتٗمرق إ

سم٠من يمال ُمـ إصٚملم ُمث٧ٌم ُمـ ضمٝم٦م وشم٤مم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى،  (5)وىمد يِمٙمؾ قمٚمٞمف

 إذ ًمديٜم٤م أصمران ًمٙمقن ُمٌدء اخلٞم٤مر طملم اًمتٗمرق:

 مه٤م: قمدم ]اخلٞم٤مر[ سملم طمدوث اًمٕم٘مد وزُم٤من اًمتٗمرق.أطمد

وأظمر: اُمتداد اخلٞم٤مر إمم صمالصم٦م أي٤مم سمٕمد اًمتٗمرق. وإصمر إّول إٟمام يتٙمٗمؾ إصم٤ٌمشمف 

هق إصؾ سم٤مًمت٘مرير اًمث٤مين دون إّول، وإصمر أظمر يتٙمٗمؾ اصم٤ٌمشمف إصؾ سم٤مًمت٘مرير 

اًمِمٞمخ يمام قمٚمٞمف ومٙم٤من ُمثٌت٤ًم إّول دون اًمث٤مين ]وًمق ذه٧ٌم ذم اصم٤ٌمهتام إمم اًمٕمٙمس 

 إقمٔمؿ[، ومٜمحـ سمح٤مضم٦م إمم إضمراء يمال إصٚملم ًمؽمشمٞم٥م يمال إصمريـ.

 وم٤مًمٕمٛمدة ذم رد إصؾ هق اًمقضمف إّول.

 ]إن شمٚمػ احلٞمقان ذم اًمثالصم٦م ُمـ اًم٤ٌمئع[ اًمث٤مًم٨م:

اًمتٚمػ ذم زُمـ اخلٞم٤مر »ُم٤م دّل قمغم أن شمٚمػ احلٞمقان ذم اًمثالصم٦م ُمـ اًم٤ٌمئع ]ّٕن 

                                                
 .5/93اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ًمٚمًّٞمد اًمٞمزدي. 5/439طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)



 415 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

[ ُمـ أن اًمتٚمػ ذم اخلٞم٤مر (1)شد اعمت٤ٌميٕملم يٙمقن قمغم قمٝمدة ُمـ ٓ ظمٞم٤مر ًمفاعمختص سم٠مطم

اًمتٚمػ ذم ُمّدة اخلٞم٤مر اعمِمؽمك سملم اعمت٤ٌميٕملم يٙمقن ُمـ ُم٤مل  اعمِمؽمك ُمـ اعمِمؽمي، ]ٕنّ 

ـْ اٟمت٘مؾ قمٜمف[ ومٚمق يم٤من ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقان طملم اًمٕم٘مد ًمزم اٟمت٘م٤مض  ُم٤مًمٙمف اًمٗمٕمكم ٓ قمغم َُم

ٞمقان ىمٌؾ اًمتٗمرق ٕٟمف شمٚمػ ذم اخلٞم٤مر اعمِمؽمك ـ وهق ظمٞم٤مر احلٙمؿ إّول ًمق شمٚمػ احل

اعمجٚمس ـ ومٞمٙمقن ُمـ اعمِمؽمي. ومالسمّد أن يٙمقن اخلٞم٤مر ُمٌدؤه ُمـ طملم اًمتٗمرق طمتّك ٓ 

 يٜمت٘مض احلٙمؿ اعمزسمقر.

سم٠من دًمٞمؾ يمقن اًمتٚمػ ذم اًمثالصم٦م ُمـ اًم٤ٌمئع حمٛمقل قمغم ُم٤م هق  (5)ورّده اًمِمٞمخ

اًمٖم٤مًم٥م ُمـ يمقن اًمتٚمػ سمٕمد اًمتٗمرق ًمٕمدم اُمتداد جمٚمس اًمٌٞمع هم٤مًم٤ًٌم ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ذم 

 .(3)شوىم٧م ظمٞم٤مر اعمِمؽمي ظم٤مص٦م ومٞمٙمقن ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع

 اًمراسمع: اًمقضمف اًمٕم٘مكم

 قمغم وضمقٍه أرسمٕم٦م:وىمد اظمتٚمٗمقا ذم شم٘مريره »هذا اًمقضمف اًمٕم٘مكم هق قمٛمدة دًمٞمٚمٝمؿ 

]أ[ ومٌٕمُْمٝمؿ ضمٕمؾ حمذور صمٌقت ظمٞم٤مر احلٞمقان ذم اعمجٚمس أُمريـ أطمدمه٤م اضمتامع 

 (4)اعمثٚملم، وأظمر اضمتامع ؾمٌٌلم قمغم ُم٥ًٌّم واطمد، يمام ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م.

]ب[ وسمٕمُْمٝمؿ اىمتٍم قمغم حمذور اضمتامع اعمثٚملم، يمام ضمٕمٚمف اًمٕماّلُم٦ُم وضمٝم٤ًم ًمٙمالم 

 .(5)ذم اعمختٚمػ، وٟم٘مٚمف قمـ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمتذيمرة ىمدس همه٤مؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

]ج[ وسمٕمُْمٝمؿ اىمتٍم قمغم اعمحذور اًمث٤مين اعمت٘مّدم آٟمٗم٤ًم، وهق اؾمتح٤مًم٦م شمقارد قمّٚمتلم 
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 .(1)قمغم ُمٕمٚمقل واطمٍد، يمام ذم ]اعمٙم٤مؾم٥م[

]د[ وسمٕمُْمٝمؿ ىمّرره سم٠مّن ُم٤م يٚمزم ُمـ اضمتامع اخلٞم٤مريـ ذم اعمجٚمس هق أطمد إُمريـ 

ٚمّق، ٓ أّن اعمؽمشّم٥م قمٚمٞمف حمذور واطمد يمام ص٤مر إًمٞمف أظمرون، وهذا قمغم ؾمٌٞمؾ ُمٜمع اخل

، طمٞم٨م ىم٤مل ذم شم٘مري٥م دًمٞمؾ اًم٘مقل سم٠مّن ُمٌدأ هذا اخلٞم٤مر سمٕمد سيح ص٤مطم٥م اعم٘م٤مسمس

وسم٠مّٟمف ًمقٓه ـ أي ًمقٓ شم٠مظّمر ظمٞم٤مر احلٞمقان قمـ اعمجٚمس ـ وم٢مُّم٤م أن »اًمتٗمّرق ُم٤م ًمٗمٔمف: 

دًا. وم٢من يم٤من إّول ًمزم اضمتامع اعمثٚملم. وإن يٙمقن اًمث٤مسم٧م ىمٌؾ اًمتٗمّرق ظمٞم٤مريـ أو واطم

 ... .(5)شيم٤من اًمث٤مين ًمزم اضمتامع اًمٕمّٚمتلم قمغم اعمٕمٚمقل اًمقاطمد

وإن مل ُينم  ويمٞمػ يم٤من، ومال سم٠مس سمتقوٞمح ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمِمقؿمؽمي

هٜم٤م إمم حمذور اضمتامع اعمثٚملم، ًمٙمٜمف ؾمٞمِمػم إًمٞمف ذم ُم٤م ؾمٞمٜم٘مٚمف قمـ  (3)]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ[

[ إُّم٤م أن يٙمقن فمروم٤ًم 1، ومٜم٘مقل: إّن جمٚمس سمٞمع احلٞمقان ](4)سمٕمد أؾمٓمر اًمٕماّلُم٦م

خلٞم٤مريـ ُمًت٘مّٚملم ـ ومه٤م ظمٞم٤مر اعمجٚمس واحلٞمقان ـ سم٤مقمت٤ٌمر يمقن ُمٌدئٝمام ٟمٗمس اًمٕم٘مد، 

 وُمـ آصم٤مر شمٕمّدد اعمجٕمقل ضمقاز إؾم٘م٤مط أطمدمه٤م وإسم٘م٤مء أظمر.

د. ويمال اًمِمّ٘ملم [ وإُّم٤م أن يٙمقن فمروم٤ًم خلٞم٤مر واطمد، سمحٞم٨م ًمق ُأؾم٘مط ًمزم اًمٕم٘م5]

 حم٤مل.

أُّم٤م إّول، ومألّن ٓزُمف اضمتامع اعمثٚملم اعمًتحٞمؾ، وذًمؽ ّٕن ًمٚمخٞم٤مر طم٘مٞم٘م٦ًم 

ؾمقاٌء أيم٤من ُمٜمِم١مه اعمجٚمس أو اًمٕمٞم٥م أو اًمٖمٌـ أو ش ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد»واطمدة وهل 

ُمٌٞمٕمٞم٦م احلٞمقان، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن ًمٚمٕم٘مد اًمقاطمد طماّل واطمدًا وإسمراُم٤ًم يمذًمؽ، وٓ يتحّٛمؾ 

 ُمًت٘مّٚمتلم قمغم اًمٗمًخ، ومٚمق صّح اضمتامع اخلٞم٤مريـ اعمًت٘مّٚملم ذم اعمجٚمس ًمزم ؾمٚمٓمٜمتلم
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 .183ُم٘م٤مسمس إٟمقار، يمت٤مب اًمٌٞمع / (5)
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قمغم طمّؾ اًمٕم٘مد وإسمراُمف، وٓ ري٥م ذم اُمتٜم٤مع اضمتامع اعمثٚملم ذم اضمتامع ؾمٚمٓمٜمتلم ُمتامصمٚمتلم 

 ُمقوقع واطمد، وهق سمٞمع احلٞمقان ُم٤مداُم٤م ذم اعمجٚمس.

اعمجٚمس واحلٞمقان ـ ومألّن وأُّم٤م قمغم اًمث٤مين ـ وهق ضمٕمؾ طمؼٍّ واطمٍد اضمتٛمع قمٚمٞمف 

ٓزُمف شمقارد قمّٚمتلم ُمًت٘مّٚمتلم قمغم ُمٕمٚمقل واطمد، وم٠مطمد اًمًٌٌلم احلْمقر ذم اعمجٚمس، 

٥ٌّم اًمقاطمد أصمٌر ًم٥ًٌٍم واطمد ًٓمًٌٌلم.  وأظمر ُمٌٞمٕمٞم٦م احلٞمقان، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اعمً

ّٓ آًمتزام سم٠مّن اعمجٚمس فمرف خلّمقص  وٓ ُمٜم٤مص ُمـ هذيـ اعمحذوريـ إ

ُمـ سمدء ظمٞم٤مر  ق فمرف خلٞم٤مر احلٞمقان، ويث٧ٌم ُمٌٜمٰك ]اسمـ زهرة[ظمٞم٤مره، واًمتٗمرّ 

 .(1)شاحلٞمقان سم٤مٟم٘مْم٤مء اعمجٚمس ]واًمتٗمرق[

إّن اخلٞم٤مرات إُّم٤م أن شمٙمقن طم٘م٤مئؼ خمتٚمٗم٦م وُم٤مهّٞم٤مت اقمت٤ٌمري٦م ُمتٗم٤موشم٦م، » يرد قمٚمٞمف:

ّٓ وم٤مًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ومًخ ش اخلٞم٤مر»وأّن إـمالق  قمغم يمؾٍّ ُمٜمٝم٤م يٙمقن ذم ُم٘م٤مم اًمتًٛمٞم٦م، وإ

د وإىمراره اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ آضمتامع ذم اعمجٚمس أضمٜمٌٞم٦م قمـ اًمًٚمٓمٜم٦م احل٤مصٚم٦م ذم سمٞمع اًمٕم٘م

ذم ُمقرد اًمٖمٌـ ُمٖم٤مير عمٚمٙمف ذم ؾم٤مئر اخلٞم٤مرات ش ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد»احلٞمقان، ويمذا 

 وهٙمذا.

وإُّم٤م أن شمٙمقن طم٘مٞم٘م٦ًم واطمدًة سم٤مًمذات وإن شمٕمّددت أؾم٤ٌمهب٤م وُمٜم٤مؿمُئٝم٤م، ومامهّٞم٦م 

ٕم٘مد وإُمْم٤مئف، ؾمقاٌء أيم٤من ُمٜمِم٠م هذا احلّؼ اعمجٕمقل هق اخلٞم٤مر هل آؾمتٞمالء قمغم طمّؾ اًم

آضمتامع ذم حمّؾ اًمٕم٘مد أو وضمقد قمٞم٥ٍم ذم أطمد اًمٕمقولم أو اؿمؽماط أُمٍر ذم اًمٕم٘مد أو 

 همػم ذًمؽ ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمتزًمزل.

 وحمذور اضمتامع اًمًٌٌلم ُمٜمدومع قمغم اًمت٘مديريـ.

٥ٌٍّم ومٕمدم شمقارد ؾمٌ أُّم٤م قمغم شم٘مدير اظمتالف أٟمح٤مء ؾمٚمٓمٜم٦م ومًخ اًمٕم٘مد، ٌلم قمغم ُمً

٤ٌٌّمت إظُمرى ذاشم٤ًم واطمد واوح، ًمٗمرض اىمتْم٤مء يمّؾ ؾم٥ٌٍم ُم٤ًًٌٌّم ُمًت٘ماّل   ً يٖم٤مير اعمً
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٤ٌٌّمت يمذًمؽ، ومال ُم٤مٟمع ُمـ اضمتامع ظمٞم٤مري  وُم٤مهّٞم٦ًم. وم٤مٕؾم٤ٌمب اعمتٕمّددة يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمً

اعمجٚمس واحلٞمقان ُم٤مداُم٤م ذم اعمجٚمس، ومٝمٜم٤مك ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم طمّؾ اًمٕم٘مد ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ احلْمقر 

ٙم٤من اًمٌٞمع، وهٜم٤مك ؾمٚمٓمٜم٦م ُأظمرى ُمًتٜمدة إمم يمقن اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم، ورسمام حتّمؾ ذم ُم

 ؾمٚمٓمٜم٦م صم٤مًمث٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمٌـ أو اًمنمط أو شمٕمّذر اًمتًٚمٞمؿ أو ؾم٤مئر ُمقضم٤ٌمت اخلٞم٤مر.

واحل٤مصؾ: أّن اًمٕمٚمؾ اعمختٚمٗم٦م شمقاردت قمغم ُمٕم٤مًمٞمؾ ُمتٕمّددة، ٓ قمغم ُمٕمٚمقٍل وم٤مرٍد 

 ٚمٝم٤م.طمّتك دالء حمذور اضمتامع إؾم٤ٌمب وشمداظم

أيْم٤ًم ّٕن اخلٞم٤مرات طم٘م٤مئؼ خمتٚمٗم٦م ش اضمتامع اعمثٚملم»]وهبذا اًمٌٞم٤من يٜمدومع 

 وُم٤مهٞم٤مت اقمت٤ٌمري٦م ُمتٗم٤موشم٦م ومٝمام همػم ُمتامصمٚملم[.

وأُّم٤م قمغم شم٘مدير يمقن اخلٞم٤مرات ُمّتحدًة سمح٥ًم اعم٤مهّٞم٦م واًمذات، وشمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م 

تلم قمغم ُمٕمٚمقل ومٙمذا ٓ يٚمزم حمذور اضمتامع قمٚمّ ش ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وإىمراره»اًمٗم٤مردة هل 

واطمد، ّٕن اخلٞم٤مرات اعمجٕمقًم٦م ذقم٤ًم ـ شم٠مؾمٞم٤ًًم أو إُمْم٤مًء ـ اعمْم٤موم٦م إمم أؾم٤ٌمهب٤م ُمثؾ 

آضمتامع ذم اعمجٚمس واًمٖمٌـ واًمنمط وُمٌٞمٕمٞم٦م احلٞمقان، عمـ٤ّم يم٤مٟم٧م أؾم٤ٌمهب٤م ذقمّٞم٦م ًمزم 

 ش.أّن إؾم٤ٌمب اًمنمقمّٞم٦م ُمٕمّروم٤مت أو ُم١مصّمرات»شمٜم٘مٞمح اعمٌٜمٰك ذم ُم٠ًمًم٦م ُأظمرٰى وهل 

أّن إُُمقر اًمتل قمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم ذم فمقاهر إدًّم٦م اًمنمقمّٞم٦م  راد سم٤معمٕمرومٞم٦ّم:واعم

وم٤مت وقمالُم٤مت عم٤م هق ؾم٥ٌم واطمد ذم اًمقاىمع، وم٢مذا  ًمٞم٧ًم هل قمٚمالً هل٤م، وإّٟمام هل ُمٕمرِّ

يم٤من ظمٗم٤مء يمؾٍّ ُمٜمٝمام قمالُم٦ًم ش إذا ظمٗمل إذان وم٘مٍّم، وإذا ظمٗمل اجلدران وم٘مٍمِّ »ورد 

قب اًم٘مٍم، وذًمؽ اعمقوقع هق آسمتٕم٤مد قمـ اًمقـمـ طمّدًا ُمٕمّٞمٜم٤ًم قمغم ُم٤م هق اعم١مصّمر ذم وضم

ُمـ اعم٤ًموم٦م، وأّٟمف ٓ ظمّمقصٞم٦م ذم ظمٗم٤مء إذان وٓ ذم ظمٗم٤مء اجلدران طمتّك ي٘م٤مل سم٠مّن 

 ُمٜمٓمقق يمّؾ واطمدٍة ُمـ اًمنمـمّٞمتلم يٕم٤مرض إـمالق اعمٗمٝمقم ُمـ إظُمرٰى.

واطمد أو هُمًؾ  وهٙمذا احل٤مل ذم اضمتامع ٟمقاىمض اًمٓمٝم٤مرات، وم٢مٟم٥م اعمتٕملّم ووقءٌ 

يمذًمؽ، إذ ًمٞم٧ًم ُمقضم٤ٌمت اًمقوقء واًمُٖمًؾ أؾم٤ٌمسم٤ًم وقمٚماًل يمٕمّٚمٞم٦م اًمٜم٤مر ًمإلطمراق يمل 

 يًت٘مّؾ يمّؾ قمّٚم٦م ذم اًمت٠مصمػم ذم ُمٕمٚمقٍل، وٓ يِم٤مريمف ذم اًمت٠مصمػم قمّٚم٦م ُأظمرٰى.
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قمّٚمٞم٦م يمّؾ واطمٍد مم٤ّم ُأظمذ ذم اًمدًمٞمؾ ُمقوققم٤ًم حلٙمٍؿ، ومٗمل ُمثؾ  واعمراد سم٤معم١مصّمرّي٦م:

٤ًٌٌّم قمـ هذا اخلٗم٤مء سمخّمقصف،  إٟم٤مـم٦م وضمقب اًم٘مٍم سمخٗم٤مء إذان يٙمقن اًمقضمقب ُمً

ويمذا احل٤مل ذم ظمٗم٤مء اجلدران، وهٙمذا ؾم٤مئر اًم٘مْم٤مي٤م احلٛمٚمٞم٦م أو اًمنمـمّٞم٦م اًمتل رشّم٥م 

 اًمِم٤مرع ومٞمٝم٤م طمٙماًم قمغم ُمقوقع.

إؾم٤ٌمب اًمنمقمّٞم٦م، ىمٚمٜم٤م: إّن اعمجٕمقل هق اخلٞم٤مر اًمذي طم٘مٞم٘متف وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٛمٕمرومّٞم٦م 

ويٙمقن اعمجٚمس وُمٌٞمٕمٞم٦م احلٞمقان أُم٤مرشملم يم٤مؿمٗمتلم قمـ هذه ش ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد»

اًمًٚمٓمٜم٦م، ٟمٔمػم ُمٕمّرومٞم٦م احلّد اًمت٤مّم واًمٜم٤مىمص واًمرؾمؿ عم٤مهّٞم٦م اإلٟم٤ًمن، ًمّمّح٦م احلٙم٤مي٦م قمٜمف 

وم٤مًمٙمقاؿمػ ُمتٕمّددة، ش. ٤مُم٦مُم٤مٍش ُمًت٘مٞمؿ اًم٘م»وش و٤مطمؽ»، شطمٞمقان ٟم٤مـمؼ»سم٘مقًمٜم٤م 

واعمٜمٙمِمػ هب٤م واطمد. وقمٚمٞمف، ومال يٚمزم اضمتامع اعمثٚملم أو إُمث٤مل، وٓ شمداظمؾ أؾم٤ٌمب 

 ُمتٕمّددة قمغم ُم٥ًٌّم واطمد.

وإن ىمٚمٜم٤م سمٛم١مصّمرّيتٝم٤م، ومٙمذا ٓ يٚمزم حمذور اضمتامع قمٚمٍؾ قمغم ُمٕمٚمقل واطمٍد، ّٕن 

قمـ قمّٚم٦ٍم واطمدة  ل٥ٌّم اعمٕمٚمقاعم١مصمِّر اًمنمقمل ٓ يزيد قمغم اًم٥ًٌم اًمتٙمقيٜمل، ومٙمام أّن شمً

٥ٌّم قمـ اًمٜم٤مر، وأّٟمف  يتقىّمػ قمغم اٟمحّم٤مر اًمٕمّٚم٦م وقمدم اٟمْمامم همػمه٤م إًمٞمٝم٤م يم٤مإلطمراق اعمً

ًمف شمٕمّدد اًم٥ًٌم يٜم٘مٚم٥م اًم٥ًٌم اًمت٤مّم إمم ضمزء اعم١مصمِّر، يمام ًمق شم٠مصّمرت ؾمخقٟم٦م اعم٤مء ُمـ اًمٜم٤مر 

سمح٥ًم ذاشمف  وُمـ طمرارة اًمِمٛمس، ومٙمذا اؾمت٘مالل اعمجٚمس ذم وضمقد اخلٞم٤مر ـ اًمقاطمد

وطم٘مٞم٘متف ـ ُمٜمقط سمٕمدم اٟمْمامم ُمٌٞمٕمّٞم٦م احلٞمقان واًمٖمٌـ واًمنمط إًمٞمف، ومٚمق اٟمْمّؿ أطمده٤م 

إًمٞمف ص٤مر يمّؾ ُمٜمٝمام ضمزَء ؾم٥ٌم اخلٞم٤مر، وم٠ميـ شمقارد قمٚمٍؾ ُمتٕمّددة قمغم ُمٕمٚمقٍل واطمد؟ 

طمّتك يتٗمَّمٰ ُمٜمف سمجٕمؾ ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقان اًمتٗمّرق ًمٞمت٥ًٌّم ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمخّمقصف 

وهبذيـ اًمٌٞم٤مٟملم أيْم٤ًم يٜمدومع . (1)ش اًمٕم٘مد وٓ يِم٤مريمف ظمٞم٤مر آظمرقمـ آضمتامع قمغم

 .أيْم٤مً  شاضمتامع اعمثٚملم»اؿمٙم٤مل 

                                                
 (.88-91/)11هدى اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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أّن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اخلٞم٤مرات ُمـ إُُمقر  وًمٙمـ اًمٕمٛمدة ذم رده٤م:

آقمت٤ٌمري٦م ٓ إُُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م واؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اعمثٚملم واؾمتح٤مًم٦م اضمتامع ؾمٌٌلم قمغم 

 ذم إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ٓ آقمت٤ٌمري٦م. ُم٥ًٌم واطمد يمالمه٤م

وإُمقر آقمت٤ٌمري٦م يّمححٝم٤م إصمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م وشمٕمدده٤م خيرضمٝم٤م قمـ 

 اًمٚمٖمقي٦م.

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ضمٕمؾ ظمٞم٤مريـ ًمٕم٘مد واطمد: وذًمؽ ٕن اخلٞم٤مر هل »وسم٤مجلٛمٚم٦م: 

اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طمؾ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مئف، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ضمٕمؾ ؾمٚمٓمٜمتلم قمغم طمؾ قم٘مد واطمد، 

٤مرات اإلُمْم٤مئٞم٦م اعمتٕمددة ذم قم٘مد واطمد، يمخٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ واًمنمط ويِمٝمد ًمف اخلٞم

اًمًٚمٓمٜمتلم اًمٚمتلم ًمف، وم٘مد  اًمٕم٘مد سم٠ميِّ  ذم قم٘مد واطمد، وأصمره متّٙمـ ذي اخلٞم٤مر ُمـ أن حيؾر 

 ٓ يريد أن يًتٗمٞمد ُمـ ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ومٞمًتٗمٞمد ُمـ ظمٞم٤مر اًمنمط.

 صمالث: وم٤مًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب قمغم ـمقائػ وأُم٤م ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت

ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ذم سمٞمع احلٞمقان، يمّمحٞمح٦م  اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:

أّيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ سمٞمٕم٤ًم ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمتّك »ىم٤مل:  احلٚمٌل، قمـ أيب قمٌداهلل

: وم٢من ُم٘مت٣م اإلـمالق أٟمف ُمتك صدق قمٜمقان اًمٌٞمّٕملم صم٧ٌم ظمٞم٤مر اعمجٚمس، (1)شيٗمؽمىم٤م...

 أم همػمه. ؾمقاء أيم٤من اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤مً 

ُم٤م ئمٝمر ُمٜمٝم٤م اومؽماق ُمقردي اخلٞم٤مريـ، يمام ئمٝمر ُمـ اًمت٘م٤مسمؾ سملم  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ىم٤مل:  ظمٞم٤مري اعمجٚمس واحلٞمقان ذم ُمثؾ صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب قمٌداهلل

اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، وص٤مطم٥م احلٞمقان سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م : »ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(5)شأي٤مم...

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 1، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)



 411 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمٌدأ ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

ُم٤م ّسطم٧م سم٠من اعمجٕمقل ذم سمٞمع احلٞمقان هق ظمٞم٤مر احلٞمقان  ٤مًمث٦م:اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث

قمـ رضمؾ اؿمؽمى  ظم٤مص٦م، وهل صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل

 ضم٤مري٦م عمـ اخلٞم٤مر؟ ًمٚمٛمِمؽمي أو ًمٚم٤ٌمئع أو هلام يمالمه٤م؟

وم٘م٤مل: اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى صمالصم٦م أي٤مم ٟمٔمرة، وم٢مذا ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم وم٘مد وضم٥م 

 .(1)شاًمنماء...

وم٤مًم٤ًمئؾ ؾم٠مل قمـ ُمـ ًمف اخلٞم٤مر، وُمع أٟمف ومّّمؾ ذم اًم١ًمال، هؾ هق اعمِمؽمي، أو 

ّٓ أن اإلُم٤مم أضم٤مب سمٜمحق سيح سم٤مٟمحّم٤مر اخلٞم٤مر ذم اعمِمؽمي، مم٤م  اًم٤ٌمئع، أو مه٤م؟ إ

 يدل قمغم ٟمٗمل اخلٞم٤مر قمـ همػمه.

سم٠من هذه اًمرواي٦م إٟمام شمٜمٗمل ظمّمقص ظمٞم٤مر احلٞمقان قمـ همػم اعمِمؽمي، ومال  إن ىمٞمؾ:

 ُم٤م دّل قمغم صمٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس ًمٚمٌٞمّٕملم. شمٜم٤مذم

عمـ »سم٠من اًم٤ًمئؾ ؾم٠مل قمـ أصؾ صمٌقت اخلٞم٤مر، وذًمؽ ُم٘مت٣م ىمقًمف:  ىمٚمٜم٤م:

ذم هذا اعم٘م٤مم صمٌقت اخلٞم٤مر سم٤معمِمؽمي ومٝمق فم٤مهر ذم أن  ، ومٕمٜمدُم٤م حيٍم اإلُم٤ممشاخلٞم٤مر

٤مطم٥م ص»اخلٞم٤مر ذم سمٞمع احلٞمقان يٜمحٍم ذم واطمد، وهق اعمِمؽمي، يمام ذم هذه اًمرواي٦م، أو 

، وقمغم يمؾ ومال ظمٞم٤مر ًمٖمػم ُمـ ًمف احلٞمقان، وإٓ (5)، يمام ذم رواي٦م أظمرىشاحلٞمقان

ذم اجلقاب: سم٠من اخلٞم٤مر هلام إمم أن يٗمؽمىم٤م، وإذا اومؽمىم٤م وم٤مخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي صمالصم٦م  ًم٘م٤مل

أي٤مم، وعم٤م مل ي٘مؾ ذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م اٟمحّم٤مر اخلٞم٤مر ذم سمٞمع احلٞمقان ذم ظمّمقص اعمِمؽمي، 

 .(3)شاًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر»٦م وسمذًمؽ يت٘مٞمد إـمالق رواي

ـ ًمف اخلٞم٤مر ُمـ ضمٝم٦م ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إن اًمرواي٦م فم٤مهرة ؾم١مآً وضمقاسم٤ًم قمٛمّ 

ظمّمقص احلٞمقان ُمـ ٟم٤مطمٞمتف، ومٙمام ٓ شمٜمٗمل ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ًم٤ٌمئع احلٞمقان وُمِمؽميف، وٓ 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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 ، صحٞمح٦م زرارة.5، ح18/5وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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شمٜمٗمل ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ذم اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع يمذًمؽ ٓ شمٜمٗمل ظمٞم٤مر اعمجٚمس هلام، وٓ أىمؾ ُمـ إمج٤مل 

ومتٙمقن ُمـ صٖمري٤مت إمج٤مل اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ اعمردد سملم إىمؾ وإيمثر، ومال اًم١ًمال، 

ىم٤مل: أّيام رضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ سمٞمٕم٤ًم  ُم٘مٞمد إلـمالق صحٞمح احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

 .(1)ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع

ع ُمٕمف ]واحل٤مصؾ[ أن ظمٞم٤مر اعمجٚمس داتٛمع ُمع ظمٞم٤مر احلٞمقان إصم٤ٌمشم٤ًم يمام داتٛم

 .(5)شصمٌقشم٤مً 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.555-555/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)



 

 

 

 

 

 

 هؾ اعمراد سمزُم٤من اًمٕم٘مد، زُم٤من إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م أو زُم٤من صمٌقت اعمٚمؽ؟»

 وضمٝم٤من.

ومٞمِمٙمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم سمٞمع اًمٗمْمقزم وسمٞمع اًمٍمف  أُم٤م إّول

واًمًٚمؿ: طمٞم٨م ٓسمد ُمـ اًم٘مقل ـ طمٞمٜمئذ ـ سمحّمقل اخلٞم٤مر ىمٌؾ حت٘مؼ اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم سمٞمع 

 اًمٗمْمقزم، وىمٌؾ حت٘مؼ اًمٌٞمع اًمّمحٞمح ذم سمٞمع اًمٍمف واًمًٚمؿ، وهق مم٤م ٓ يٚمتزم سمف.

ٚمس هق ج٤مر ذم ظمٞم٤مر اعمومٝمق احلؼ: وذًمؽ ٕن اًمٕمٜمقان اعمقوقع ًمٚمخٞم وأُم٤م اًمث٤مين

، و )اعمِمؽمي( قمغم )اًمٌٞمِّٕم٤من(، وذم ظمٞم٤مر احلٞمقان )اعمت٤ٌميٕم٤من( قمغم ُمًٚمؽ اًمًٞمّد

ُمًٚمؽ اعمِمٝمقر، و )ص٤مطم٥م احلٞمقان( قمغم اعمًٚمؽ اعمخت٤مر، وٓ شمّمدق هذه اًمٕمٜم٤مويـ 

 ىمٌؾ حت٘مؼ اًمٕم٘مد اًمٜم٤مىمؾ اجل٤مُمع ًمٚمنمائط.

اًم٘مٌض ٓ يتح٘مؼ ذط اًمٌٞمع، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمٞمع اًمٍمف واًمًٚمؿ ومام مل يتح٘مؼ  وأُم٤م

واعمنموط قمدم قمٜمد قمدم ذـمف، وُمع قمدم حت٘مؼ اًمٌْٞمع ٓ يتح٘مؼ قمٜمقان )اًمٌٞمّع(، ومال 

يّمدق )اًمٌّٞمٕم٤من( ىمٌؾ حت٘مؼ اًم٘مٌض: وم٢من ُم٤م طمّمؾ ىمٌؾ اًم٘مٌض إٟمام هق إٟمِم٤مء اًمٌٞمع، أو 

 اًمٌٞمع اإلٟمِم٤مئل، وُمقوقع اخلٞم٤مر هق اًمٌٞمْع احل٘مٞم٘مل، واًمٌّٞمع احل٘مٞم٘مل.

طمٔمٜم٤م قمٜمقان )اًمٌٞمّٕم٤من(، ويمذًمؽ ُمع ُمالطمٔم٦م قمٜمقان اعمِمؽمي: وم٢مٟمف هذا إذا ٓ 

ّٓ أٟمف ُم٤م مل حيّمؾ اًم٘مٌض مل يتح٘مؼ  وإن يم٤من ي٘مقل ىمٌؾ اًم٘مٌض: اؿمؽمي٧م يمذا، إ

 آؿمؽماء احل٘مٞم٘مل، ومٞمٙمقن ُمِمؽمي٤ًم إٟمِم٤مءًا، ٓ طم٘مٞم٘م٦م.
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إن اًمٕمٜمقان ذم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ذقم٤ًم قم٤ٌمرة قمـ  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

ٌّٞمع( أو )اعمِمؽمي( اًمنمقمٞملم وُم٤م مل دمتٛمع اًمنمائط اًمنمقمٞم٦م ٓ يّمدق قمٜمقان )اًم

 اعمِمؽمي وٓ اًمٌّٞمع ذقم٤ًم.

قمٜمقان )ص٤مطم٥م احلٞمقان( ومال يّمدق قمغم ُمـ أظمذه ىمٌؾ حت٘مؼ ذط اعمٚمٙمٞم٦م  وأُم٤م

ّٓ سمٜمحق اعمج٤مز: ًمٕمالىم٦م إْول واعمِم٤مروم٦م.  إ

ٍمف واًمًٚمؿ ُمـ وىم٧م أن ُمٌدأ ظمٞم٤مر اعمجٚمس واحلٞمقان ذم سمٞمع اًم واًمٜمتٞمج٦م:

 اًم٘مٌض، ٓ ُمـ وىم٧م وىمقع اًمٕم٘مد.

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗمْمقزم، ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ: إذ قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مؾ ٓ يّمدق قمٜمقان  وأُم٤م

اًمٌّٞمع ىمٌؾ اإلضم٤مزة، ويّمح ؾمٚم٥م قمٜمقان اعمِمؽمي قمٜمف ىمٓمٕم٤ًم، ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر ُمـ زُم٤من 

 حت٘مؼ اإلضم٤مزة.

٤مل[: هق ُم٘مت٣م إدًم٦م ويمذًمؽ احل٤مل سمٜم٤مء قمغم اًمٙمِمػ آٟم٘ماليب اًمذي ]ىمد ي٘م

ذم سم٤مب اًمٗمْمقزم، وُم٤م قمٚمٞمف آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل: وم٢من اعمٚمٙمٞم٦م قمٚمٞمف وإن اقمتؼمت ُمـ زُم٤من 

ّٓ ُمـ زُم٤من اإلضم٤مزة، وم٤معمٚمؽ ىمٌؾ حت٘م٘مٝم٤م ٓ يزال  ّٓ أن زُم٤من آقمت٤ٌمر ٓ يٙمقن إ اًمٕم٘مد إ

، ًمٚمٛمجٞمز، وسمٕمد حت٘م٘مٝم٤م يٜم٘مٚم٥م اعمٚمؽ ُمـ طملم اًمٕم٘مد ُمـ يمقٟمف ًمف إمم يمقٟمف ًمٚمٛمج٤مز

 واًمٕمؼمة سمقىم٧م آقمت٤ٌمر، ٓ سمزُم٤من اعمٕمَتؼَم.

٥م سم٤مإلضم٤مزةهق اعم١مصمر ذم  وأُم٤م سمٜم٤مء قمغم اًمٙمِمػ احل٘مٞم٘مل ـ سمٛمٕمٜمك أن اًمٕم٘مد اعمتٕم٘مر

٤ًٌّم ـ إمم أن اًمتٕم٘م٥م ذط ًمتح٘مؼ اًمٜم٘مؾ  طمّمقل اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ طملم اًمٕم٘مد، ويرضمع ذًمؽ ـ ًم

ّٓ يم٤مؿمٗم٦م قمـ حت٘مؼ اًمنم ط اعم٘م٤مرن وهقا ًمتٕم٘م٥م، وآٟمت٘م٤مل، واإلضم٤مزة اعمت٠مظمرة ُم٤م هل إ

وأُم٤مرة قمغم طمدوث اًمٕم٘مد ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًمنمط ـ وم٤مخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد: ٕٟمف زُم٤من طمّمقل 

 .(1)شاعمٚمؽ

                                                
 (.555-558/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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اعمراد سم٤مًمٞمقم هق ُمٌتدأ ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همٞمٌقسم٦م اًمِمٛمس أو ذه٤مب احلٛمرة 

 اعمنمىمٞم٦م واعمراد سم٤مًمٚمٞمؾ هق ُمٌتدأ ُمـ آظمر اًمٜمٝم٤مر إمم ـمٚمقع اًمٗمجر.

دوا : »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز اًمٜمزاع اقمٚمؿ إنر سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ضمدر

اًم٘مديؿ اًمذي يم٤من ذم سمٕمض إزُم٤من اًم٤ًمسم٘م٦م واوٛمحؾر ًمقوقح احلّؼ ومٞمف واشّمٗمؼ 

اخل٤مّص واًمٕم٤ممُّ ومٞمف قمغم أُمر واطمد، وهق اخلالف ذم ُمٕمٜمك اًمّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذقم٤ًم، وقمروم٤ًم 

سمؾ ًمٖم٦م: هؾ اسمتداء اًمٜمّٝم٤مر ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر أو ـمٚمقع اًمِمٛمس، وقمٜمدٟم٤م أّٟمف ٓ يٗمٝمؿ ذم 

ّٓ ُم٤م هق ُمـ قمرف اًمنمع وٓ ذم ا ًمٕمرف اًمٕم٤مّم وٓ سمح٥ًم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٞمقم أو اًمٜمٝم٤مر إ

ّٓ ذ ذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ىمد اٟم٘مروقا.  اسمتداء ـمٚمقع اًمٗمجر ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إ

ٟمٕمؿ سمٕمض أهؾ احلرف واًمّمٜم٤مقم٤مت عمـ٤ّم يم٤من اسمتداء قمٛمٚمٝمؿ ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس 

ه ذم يمت٥م ىمد يٓمٚم٘مقن اًمٞمقم قمٚمٞمف، وسمٕمض أهؾ اًمّٚمٖم٦م عمـ٤ّم رأوا هذا آصٓمالح ذيمرو

اًمّٚمٖم٦م، وحيتٛمؾ أن يٙمقن يمالمه٤م سمح٥ًم اًمّٚمٖم٦م طم٘مٞم٘م٦م، ويمذا اعمٜمّجٛمقن ىمد يٓمٚم٘مقن اًمٞمقم 

ُم٤م سملم اًمٓمٚمقع إمم اًمٖمروب، وقمغم ُم٤م سملم اًمٓمٚمقع إمم اًمٓمٚمقع وقمغم ُم٤م سملم اًمٖمروب  قمغم

إمم اًمٖمروب، وقمغم ُم٤م سملم اًمّزوال إمم اًمزوال، ويمذا اًمٜمّٝم٤مر قمغم اعمٕمٜمك إّول، واًمّٚمٞمؾ 

 ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس إمم ـمٚمققمٝم٤م.قمغم 

ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن يًؽمي٥م قم٤مرف سم٘مقاقمد اًمنميٕم٦م وإـمالىم٤مهت٤م ذم أّٟمف ٓ يت٤ٌمدر 

ّٓ ُم٤م هق ُمٌتدأ ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر، ويمذا اًمٞمقم سم٠مطمد  ومٞمٝم٤م ُمع قمدم اًم٘مريٜم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر إ

 ّٓ ُم٤م هق  اعمٕمٜمٞملم، وىمد يٓمٚمؼ اًمٞمقم قمغم جمٛمقع اًمّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وٓ يت٤ٌمدر ُمـ اًمّٚمٞمؾ إ

ؿ سم٤مًمٗمجر، وأُّم٤م اٟمتٝم٤مء اًمٜمٝم٤مر واًمٞمقم واسمتداء اًمّٚمٞمؾ ومٝمق إُّم٤م همٞمٌقسم٦م اًم٘مرص أو ذه٤مب تخمت

 احلٛمرة اعمنمىمّٞم٦م يمام قمروم٧م.

وًمٜمذيمر سمٕمض يمٚمامت أهؾ اًمّٚمٖم٦م واعمٗمّنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُم٦م صمّؿ 

ٌلم ًمٚمحّؼ ؾمٌٞمؾ ًمٜمنم إمم سمٕمض أي٤مت وإظم٤ٌمر اًمداًّم٦م قمغم هذا اعمٓمٚم٥م، ٓراءة اًمٓم٤مًم
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اًمتح٘مٞمؼ، وم٢منر اؾمتٞمٗم٤مء مجٞمع اًمدٓئؾ واًمؼماهلم، واًمتٕمّرض عم٤م اؾمتدلر سمف سمٕمض أوم٤موؾ 

اعمٕم٤مسيـ ٓ يٜم٤مؾم٥م هذا اًمٙمت٤مب، وذم سم٤مزم إن ؾم٤مقمدين اًمتقومٞمؼ أن أومرد ًمذًمؽ رؾم٤مًم٦م 

 .(1)ششمٜمْمّٛمـ أيمثر ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا عمرام، واهلل اعمقومؼ واعمٕملم

 .(5)ذا اعمٕمٜمك ومراضمع يمالُمف إن ؿمئ٧م ذم سمح٤مرهصمّؿ ذيمر يمٚمامت اًم٘مقم ذم ه

 :وأُّم٤م اعمراد ُمـ إي٤مم اًمثالصم٦م

 ضمٝم٤مت:ي٘مع اًمٙمالم ذم 

 ذم دظمقل اًمٚمٞمٚمتلم اعمتقؾمٓمتلم: اجلٝم٦م إومم:»

وم٢مٟمف ىمد يتقهؿ قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ومٞمٝمام سمٕمد ظمروج اًمٚمٞمؾ قمـ ُمٗمٝمقم اًمٞمقم. وًمٙمـ 

 صمٌقت اخلٞم٤مر ومٞمٝمام مم٤م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف.

هق فمٝمقر اًمدًمٞمؾ ذم اؾمتٛمرار اخلٞم٤مر وقمدُمف شم٘مٓمٕمف وُم٘مت٣م ذًمؽ  واًمقضمف ومٞمف

هق صمٌقشمف ذم اًمٚمٞمٚمتلم اعمتقؾمٓمتلم حتّمٞماًل ًمالؾمتٛمرار وإن يم٤مٟمت٤م ظم٤مرضمتلم قمـ ُمٗمٝمقم 

 اًمٞمقم.

وم٢مذا ُمْم٧م »أُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم آؾمتٛمرار، ومٝمق ىمقًمف ذم ]صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب[: 

ّن طمدوث اًمٚمزوم سمٕمد ُميض إي٤مم ، وم٢مّٟمف فم٤مهر ذم أ(3)شصمالصم٦م أي٤مم وم٘مد وضم٥م اًمنماء

 اًمثالصم٦م وأّن اًمٕم٘مد يم٤من ضم٤مئزًا ىمٌؾ ُمْمّٞمٝم٤م وذًمؽ ي٘متيض اؾمتٛمرار اجلقاز يمام قمروم٧م.

 :وقمدُمٝم٤م اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم صح٦م اًمتٚمٗمٞمؼ

يمام ًمق وىمع اًمٕم٘مد ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ـ يم٤مًمٔمٝمر ُمثالً ـ وم٢مٟمف هؾ يٚمتزم سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ، ومٞمًتٛمر 

أو ٓ يٚمتزم سمف، سمؾ يٚمتزم سمثٌقت اخلٞم٤مر ذم صمالصم٦م أي٤مم شم٤مُم٦م اخلٞم٤مر إمم فمٝمر اًمٞمقم اًمراسمع. 

 ُمًت٘مٚم٦م، ومٞمًتٛمر اخلٞم٤مر إمم همروب اًمٞمقم اًمراسمع؟

                                                
 (.33/165) 81/74سمح٤مرإٟمقار  (1)

 ([.163-171/)33( ]75-85/)81سمح٤مرإٟمقار  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 3، اًم٤ٌمب 9، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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يٛمٙمـ »إمم اًمث٤مين ُمدقمٞم٤ًم أٟمف  ذه٥م إيمثر إمم إّول، وذه٥م ص٤مطم٥م اجلقاهر

 .(5). وشمٌٕمف اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل(1)شاًم٘مٓمع سمف عمـ رزىمف اهلل اقمتدال اًمذهـ

صح٦م اًمتٚمٗمٞمؼ سم٠مٟمف إذا يم٤من اعمراد ُمـ اًمٞمقم ٟمٗمس ُم٤مسملم ـمٚمقع وىمد يًتِمٙمؾ ذم 

اًمِمٛمس إمم همروهب٤م، مل شمّمدق إي٤مم اًمثالصم٦م ذم صقرة اًمتٚمٗمٞمؼ إذ اًمٞمقم اعمٚمٗمؼ مل يٙمـ سملم 

ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤م. وإن يم٤من اعمراد سمف ُم٘مدار ذًمؽ ُمـ اًمزُم٤من ًمزم أن يث٧ٌم اخلٞم٤مر 

 مم٤م ي٘مٓمع سمخالومف وٓ يٚمتزم سمف أطمد. ذم ًمٞمٚم٦م وّن٤مريـ أو ّن٤مر وًمٞمٚمتلم وهذا

وًمٙمـ هذا آؿمٙم٤مل يٛمٙمـ دومٕمف سم٠من ي٘م٤مل: إن اعمراد ُمـ اًمٞمقم ًمٞمس ُم٘مدار ُم٤م سملم 

ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤م ُمـ اًمزُم٤من يمل يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمر، سمؾ اعمراد ٟمٗمس سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر 

يتح٘مؼ واًمٜمقع اخل٤مص ُمـ اًمزُم٤من اعمتحدد سمام سملم ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤م، ًمٙمـ هذا 

 ظم٤مرضم٤ًم قمغم ٟمحقيـ:

أطمدمه٤م: سمٜمحق آشمّم٤مل وقمدم آٟم٘مٓم٤مع، ومٞمجٚمس آٟم٤ًمن ذم ُمٙم٤من ُمـ ـمٚمقع 

 اًمِمٛمس إمم همروهب٤م، ومٞمّمدق أٟمف ضمٚمس ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ّن٤مرًا يم٤مُماًل.

وأظمر: سمٜمحق اًمتِمت٧م وآٟم٘مٓم٤مع، ومٞمجٚمس ذم ُمٙم٤من ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم 

ر ومٞمجٚمس ومٞمف ُمـ اًمزوال إمم اًمٖمروب، اًمزوال صمّؿ يٖم٤مدره ويٕمقد إًمٞمف ذم اًمٞمقم أظم

ومٞمّمدق أٟمف ضمٚمس ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ّن٤مرًا يم٤مُماًل أيْم٤ًم، ومّمدق اًمٜمٝم٤مر ٓ يٕمتؼم ومٞمف اشمّم٤مل 

 هذا اًمٜمقع اخل٤مص ُمـ اًمزُم٤من سمؾ يّمدق أيْم٤ًم ُمع اًمتِمت٧م.

وقمٚمٞمف، ومٞمّمدق اًمٜمٝم٤مر ُمع اًمتٚمٗمٞمؼ، ٕٟمف يدرك ُم٤مسملم ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤م 

ّمؾ وهق ٓ يي ذم صدق اًمٜمٝم٤مر اًمقاطمد. ومم٤م يِمٝمد ًمذًمؽ وًمٙمـ سمٜمحق ُمت٘مٓمع ٓ ُمت

أن آؾمٌقع اؾمؿ عم٤م سملم اًم٧ًٌم واجلٛمٕم٦م ُمع أٟمف يّمدق قمغم اعمٚمٗمؼ، يمام إذا ؾم٤مومر إمم سمٚمد 

                                                
 (.53/31) 54/51ضمقاهر اًمٙمالم  (1)

 ًمٚمًّٞمد اًمٞمزدي. 5/445طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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يقم اًمثالصم٤مء ورضمع إمم سمٚمده يقم اًمثالصم٤مء ُمـ آؾمٌقع أظمر وم٤مٟمف يّمدق أٟمف ؾمٗمره يم٤من 

ٙمـ سمٜمحق اًمتٚمٗمٞمؼ. وهٙمذا اًمِمٝمر، وم٢مٟمف أؾمٌققم٤ًم واطمدًا ٕٟمف أدرك اًم٧ًٌم إمم اجلٛمٕم٦م ًم

اؾمؿ عم٤م سملم اهلالًملم ُمع أٟمف يّمدق اًمِمٝمر قمغم اعمٚمٗمؼ ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم ُمـ ؿمٝمر 

 ومخ٦ًم قمنم ُمـ اًمِمٝمر أظمر.

وإذا صم٧ٌم صدق اًمٜمٝم٤مر قمغم اعمٚمٗمؼ ومال دًمٞمؾ قمغم اقمت٤ٌمر آشمّم٤مل ومٞمف، ومٞمٙمقن 

 .(1)ش٘مدماخلٞم٤مر ُمًتٛمرًا إمم فمٝمر اًمٞمقم اًمراسمع ذم اعمث٤مل اعمت

 ُمٜم٘مقض سم٤مظمتٞم٤مره ذم قمدة ُمقارد: وُم٤م أوم٤مده ص٤مطم٥م اجلقاهر»

سح ذم سم٤مب احلٞمض ُمـ يمت٤مسمف ٟمج٤مة اًمٕم٤ٌمد: سم٠مٟمف ًمق طم٤مو٧م  إّول: أٟمف

 (5)اعمرأة فمٝمر اخلٛمٞمس، وم٢من أىمّؾ طمٞمْمٝم٤م إمم فمٝمر إطمد.

يم٤من اعمراد ُمـ اًمٞمقم اًم٘مٓمٕم٦م ومام هق اًمٗمرق سملم سم٤مب احلٞمض واخلٞم٤مر؟! وم٢من 

 اخل٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من ومال شمٚمٗمٞمؼ ومٞمٝمام، وإٓ وم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ومٞمٝمام أيْم٤ًم.

اًمث٤مين: أٟمف ّسح ذم ُمٌح٨م اإلىم٤مُم٦م قمنمة أي٤مم ُمـ يمت٤مب اجلقاهر سمٙمٗم٤مي٦م 

ٟمٕمؿ، اًمٔم٤مهر إضمزاء اعمٚمّٗمؼ: ًمٚمّمدق اًمٕمرذم، ومٚمق ٟمقى اعم٘م٤مم قمٜمد »اًمتٚمٗمٞمؼ: طمٞم٨م ىم٤مل: 

اًمٞمقم احل٤مدي قمنم، يمام سح سمف همػم واطمد ُمـ إصح٤مب، اًمزوال يم٤من ُمٜمتٝم٤مه زوال 

 .(3)شسمؾ ٓ أضمد ومٞمف ظمالوم٤ًم ُمـ همػم اعمدارك

                                                
 .519و  1/518اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

اًمتٚمٗمٞمؼ ىمقة، اًمث٤مًم٨م أىمؾ احلٞمض صمالصم٦م أي٤مم ُمتقاًمٞم٦م... ٟمٕمؿ ذم إضمزاء : »، ىم٤مل4ٟمج٤مة اًمٕم٤ٌمد / (5)

ًمٙمـ سم٤معمج٤مٟمس قمغم ُمٕمٜمك إذا رأشمف ُمثاًل قمٜمد اًمٔمٝمر ُمـ يقم اخلٛمٞمس واؾمتٛمر إمم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ 

 ش.يقم إطمد واٟم٘مٓمع يمٗمك

 ، ـمٌٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.14/315ضمقاهر اًمٙمالم  (3)
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 (1)اًمث٤مًم٨م: أٟمف اًمتزم سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ أيْم٤ًم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمؽمدد صمالصملم يقُم٤ًم ذم ُمٙم٤من واطمد.

ذم همػم واطمد ُمـ »اًمراسمع: أٟمف ىم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أؿمٝمر اًمًٞم٤مطم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف: 

٤ممم: ذم ىمقًمف شمٕم (5)اًمٜمّمقص                         * 

              (3)  ،ىم٤مل: ومٝمذه أؿمٝمر اًمًٞم٤مطم٦م، قمنمون ُمـ ذي احلج٦م

واعمحرم، وصٗمر، وؿمٝمر رسمٞمع إّول، وقمنم ُمـ رسمٞمع أظمر، وهق يم٤مًمٍميح ذم اًمتٚمٗمٞمؼ 

 .(4)شذم إؿمٝمر، سمؾ وإٟمف داؼم إّوًملم ُمـ أظمر، وإن ذًمؽ يمٚمف ُمّمداق أرسمٕم٦م أؿمٝمر

اهلالًملم، وسمام أن قمٜمقان اًمِمٝمر ُمقوقع ًم٘مٓمٕم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من، وهل ُم٤م سملم 

يم٤من آيمتٗم٤مء سم٤مٕي٤مم اعمٚمٗم٘م٦م ُمـ ؿمٝمري ذي احلج٦م ورسمٞمع أظمر إٟمام هق ًمرومع 

اخلّمقصٞم٦م، وآًمتزام سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ذم اًمِمٝمر ومحٚمف قمغم اعم٘مدار، دون اًمتٚمٗمٞمؼ ذم اًمٞمقم سمال 

ُمقضم٥م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه إؿمٝمر سمام ومٞمٝم٤م اًمِمٝمر اعمٚمّٗمؼ ُمّمداىم٤ًم ًمألرسمٕم٦م إؿمٝمر، 

 عمٚمّٗمؼ ُمـ يقُملم ُمّمداق إمم اًمثالصم٦م إي٤مم.وم٤مًمٞمقُم٤من ُمع اًمٞمقم ا

 ومػمد قمٚمٞمف: وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اًمًٞمّد اًمٞمزدي

أّوًٓ: اًمٜم٘مقض اًمثالصم٦م إومم، اًمقاردة قمغم ص٤مطم٥م اجلقاهر: طمٞم٨م ّسح ذم 

إّول، سم٤مب احلٞمض سمٙمٗم٤مي٦م اًمثالصم٦م اعمٚمّٗم٘م٦م ذم أىمؾ احلٞمض، وم٢مذا رأت ذم وؾمط اًمٞمقم 

 (5)واؾمتٛمر إمم وؾمط اًمٞمقم اًمراسمع يٙمٗمل ذم احلٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤ًم.

ويٙمٗمل شمٚمٗمٞمؼ اًمٞمقم اعمٜمٙمن ُمـ يقم آظمر »وّسح ذم سم٤مب ىمقاـمع اًمًٗمر سم٘مقًمف: 

                                                
 ، ـمٌٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.14/317ضمقاهر اًمٙمالم  (1)

 ُمـ أسمقاب أىم٤ًمم احل٩م. 11، اًم٤ٌمب 11، ح11/573وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 (.1-5ؾمقرة اًمتقسم٦م /) (3)

 ، ـمٌٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.53/31ضمقاهر اًمٙمالم  (4)

 .6، سم٤مب احلٞمض، ُم٠ًمًم٦م 1/569اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)
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قمغم إصح، ومٚمق ٟمقى اعم٘م٤مم قمٜمد اًمزوال ُمـ اًمٞمقم إّول إمم اًمزوال ُمـ اًمٞمقم احل٤مدي 

 .(1)شقمنم يمٗمك

يٙمٗمل ذم اًمثالصملم اًمتٚمٗمٞمؼ إذا يم٤من شمردده »٤ًم، وم٘م٤مل: ويمذًمؽ ذم اعمؽمدد صمالصملم يقُم

 .(5)شذم أصمٜم٤مء اًمٞمقم يمام ُمّر ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمنمة

وم٢من اًمٞمقم ذم مجٞمع إسمقاب واطمد: وم٢مٟمف اؾمؿ ًم٘مٓمٕم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من، ومٙمٞمػ 

 شمٚمتزم سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ذم ُمقرد دون آظمر؟

ٞمام ًمق وىمع ويٜمٗمرد سمقرود ٟم٘مض راسمع قمٚمٞمف وهق اًمتزاُمف سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ذم سم٤مب اًمٕمدة وم

اًمٓمالق ذم أصمٜم٤مء اًمِمٝمر: طمٞم٨م ذيمر ذم اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ أىم٤ًمم اًمٕمدد اطمتامٓت أرسمٕم٦م، 

 (3)واظمت٤مر اًمث٤مين وهق أن دإمؾ اًمِمٝمر إّول قمددي٤ًم سم٢ميمامًمف ُمـ اًمراسمع صمالصملم.

وم٢من اًمِمٝمر ُمثؾ اًمٞمقم اؾمؿ ًم٘مٓمٕم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من، وم٢من أًمٖمٞم٧م اخلّمقصٞم٦م 

 .ومٗمل آصمٜملم، وإٓ ومٗمٞمٝمام

ومٞمام ًمق أًمٖمٞم٧م اخلّمقصٞم٦م، وأظمذ سمٛم٘مدار اًمٞمقم، ُمـ  صم٤مٟمٞم٤ًم: أن ُم٤م أوم٤مده

 آًمتزام سم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ُمـ اًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ، ومٞمف:

أٟمف ومرق سملم إُمريـ: وم٢مٟم٤م إٟمام رومٕمٜم٤م اًمٞمد قمـ ظمّمقصٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م اخل٤مص٦م ُمـ 

٦م أو قمنمة أو اًمزُم٤من ٕضمؾ اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م: وم٢من إطمٙم٤مم قمّٚم٘م٧م قمغم قمٜمقان اًمٞمقم، صمالصم

صمالصملم، ووىمقع ٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م واًمؽمدد واحلٞمض وهمػمه٤م ذم أول اًمٞمقم سم٤مًمدىم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٜمدرة 

ومٜمٚمتزم سمٙمٗم٤مي٦م اًمتٚمٗمٞمؼ، وأُم٤م ظمّمقصٞم٦م اًمٜمٝم٤مري٦م ـ قمٜمدُم٤م ٟمٚمتزم سمٛم٘مدار اًمٞمقم ـ ومال دًمٞمؾ 

 قمغم رومع اًمٞمد قمٜمٝم٤م.

٦م اًم٘مريٜم٦م ـ هق إن اعمقوقع اعم٠مظمقذ ذم مجٞمع إدًم٦م ـ سمٕمد ُمالطمٔم وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

                                                
 ، اًمث٤مين ُمـ ىمقاـمع اًمًٗمر.3/478اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (1)

 ًمًٗمر.، اًمث٤مًم٨م ُمـ ىمقاـمع ا3/515اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)

 .6/89اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (3)
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ُم٘مدار اًمٞمقم، ؾمقاء اٟمٓمٌؼ قمغم اًمٞمقم احل٘مٞم٘مل، يم٠من وىمع احلدث ُم٘م٤مرٟم٤ًم عمٌدأ اًمٞمقم، أو 

حت٘مؼ سم٤معمٚمّٗمؼ ُمـ ّن٤مريـ، وأُم٤م اًمتٚمٗمٞمؼ سمٖمػم اعمج٤مٟمس، يم٠من حي٥ًم ٟمّمػ ّن٤مر وٟمّمػ 

ًمٞمؾ، ومٝمذا ظم٤مرج قمـ يمقٟمف ّن٤مرًا ويقُم٤ًم، وم٤مًم٘مريٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م إٟمام اىمتْم٧م احلٛمؾ قمغم اًمٜمٝم٤مر 

 ٚمّٗمؼ، ٓ قمغم اعمٚمّٗمؼ ُمـ اًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ، وىمد وىمع اخلٚمط سملم هذيـ.اعم

وم٢من يم٤من ُم٤م ُم٣م ُمٜمف ىمٚمٞماًل »ىم٤مل ومٞمام ًمق وىمع اًمٕم٘مد ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر:  صم٤مًمث٤ًم: أٟمف

 .(1)شسمحٞم٨م يّمدق اًمٞمقم اًمٙم٤مُمؾ قمغم سم٤مىمٞمف، ومٞمح٥ًم ذًمؽ اًمٞمقم يقُم٤ًم واطمداً 

اعمد واًمٙمر، ومجٞمع  سمذًمؽ ذمويرد قمٚمٞمف: ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٜم٘مض سم٤مًٓمتزام طمٞمٜمئذ 

أؾمامء إوزان واعم٘م٤مدير واًمِمٝمقر اعم٠مظمقذة ُمقوققم٤ًم ذم إطمٙم٤مم، وٓ ظمّمقصٞم٦م 

ُمـ اًمٕمرف، واُم٤م شمٓمٌٞمؼ ـ أن اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٗم٘مف ىم٤مئٛم٦م قمغم أن شم١مظمذ اعمٗم٤مهٞمؿ ًمٚمٞمقم

اًمٞمقم هق اًم٘مٓمٕم٦م اخل٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من، اعمٗمٝمقم قمغم ُمّم٤مدي٘مف سم٤مًمدىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ومٛمٗمٝمقم 

دأة ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر أو ـمٚمقع اًمِمٛمس واعمٜمتٝمٞم٦م سمٖمروهب٤م، وُمع ٟم٘مّم٤مّن٤م قمـ هذا اعمٌت

احلد وًمق سمٛم٘مدار يًػم خترج قمـ يمقّن٤م يقُم٤ًم يم٤مُماًل، واًمت٤ًمُمح ذم ذًمؽ شم٤ًمُمح ذم شمٓمٌٞمؼ 

ّٓ قمغم ىمقل ُمـ ي٘مٌؾ اًمت٤ًمُمح اًمٕمرذم ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت، وهق  اعمٗمٝمقم، وهق همػم ُمٖمتٗمر إ

 ُمٌٜمك وٕمٞمػ.

٤م أوم٤مده اعمِمٝمقر ُمـ يمٗم٤مي٦م اًمتٚمٗمٞمؼ ذم صمالصم٦م أي٤مم اخلٞم٤مر شم٤مم، أن ُم وطم٤مصؾ اًمٙمالم:

 .(5)شٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف، وُم٤م أوم٤مده اًمٕمٚمامن ذم حمؾ اعمٜمع

ٛمر إمم وىم٧م طمّمقًمف تهؾ اخلٞم٤مر ذم هذا اًمٗمرع يٜمتٝمل سمٖمروب اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م أو يً

 ومٞمف اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م؟ُمـ اًمٞمقم اًمراسمع ويدظمؾ 

                                                
 .5/445طم٤مؿمٞم٦م اًمًّٞمد قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.534-538/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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واعم٠ًمًم٦م شمٌتٜمل قمغم ُم٤م هق اعمخت٤مر ذم شمٕمريػ اًمٞمقم وُم٤م هق آظمتٞم٤مر ذم اًمتٚمٗمٞمؼ 

 وقمدُمف.

 واعمحتٛمالت اًمثٌقشمٞم٦م ذم شمٕمريػ اًمٞمقم أرسمٕم٦م:

ـ إّن اًمٞمقم طم٘مٞم٘م٦م ذم ُم٤م سملم ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس ـ يمام هق 1

 .اعمخت٤مرـ

تٛمر اخلٞم٤مر إمم ٟمٗمس اًمقىم٧م ذم اًمٞمقم اًمراسمع ومٗمل هذا آطمتامل سمٜم٤مًء قمغم اًمتٚمٗمٞمؼ يً

 ويدظمؾ ومٞمف اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م.

 وسمٜم٤مًء قمغم قمدم اًمتٚمٗمٞمؼ يًتٛمر اخلٞم٤مر إمم همروب يقم اًمراسمع.

 ـ إّن اًمٞمقم طم٘مٞم٘م٦م ذم ُم٤م سملم ـمٚمقع اًمِمٛمس وهمروهب٤م:5

ومٚمق وىمع اًمٌٞمع سملم اًمٓمٚمققملم يٜمتٝمك اخلٞم٤مر سمٖمروب اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمغم اعمٌٜمٞملم 

 وقمدُمف ـ .اًمتٚمٗمٞمؼ ـ

وًمق وىمع سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس سم٤ًمقم٤مت، سمٜم٤مًء قمغم اًمتٚمٗمٞمؼ يٜمتٝمل سمقصقل شمٚمؽ 

 اًم٤ًمقم٦م ُمـ اًمٞمقم اًمراسمع وسمٜم٤مًء قمغم قمدُمف يٜمتٝمل إمم همروب اًمٞمقم اًمراسمع.

ـ اًمٞمقم ُمِمؽمك ًمٗمٔمل سملم آطمتامًملم اًم٤ًمسم٘ملم: واعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ذم شمٕمٞمٞمٜمف 3

 قل إمم آطمتامًملم اًم٤ًمسم٘ملم.حيت٤مج إمم اًم٘مريٜم٦م ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة يرضمع اًم٘م

وُمع قمدُمٝم٤م يّمػم دًمٞمؾ اخلٞم٤مر جمٛماًل ُمرّددًا سملم إىمؾ وإيمثر، ومٜم٠مظمذ سم٤مٕىمؾ 

اعمتٞم٘مـ وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إيمثر اعمجٛمؾ يرضمع إمم قمٛمقم        (1)  ومٞمٜمتٝمك اخلٞم٤مر

 سمٖمروب اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م سمٜم٤مًء قمغم اعمٌٜمٞملم أي اًمتٚمٗمٞمؼ وقمدُمف.

طمٞم٨م ذه٥م إمم اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص ذم  (5)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمحّؼ اًمرؿمتل

                                                
 .1ؾمقرة اعم٤مئدة / (1)

 .553و  555وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات / (5)



 453 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / اعمراد ُمـ صمالصم٦م أّي٤مماخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

ومرض اإلمج٤مل وهق ُمٜم٘مقض سمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مم وهق دًمٞمؾ ًمٗمٔمل قمغم آؾمتّمح٤مب وهق 

 أصؾ قمٛمكم.

وًمق وىمع اًمٌٞمع سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس سم٤ًمقم٤مت يٜمتٝمل إمم ٟمٗمس اًم٤ًمقم٦م ُمـ اًمٞمقم 

 ذم اعمحتٛمؾ اًمث٤مين. اًمراسمع وسمٜم٤مًء قمغم قمدُمف يٜمتٝمل إمم همروب اًمٞمقم اًمراسمع يمام

وأُّم٤م آؿمؽماك اعمٕمٜمقي ومٝمق همػم ُمٕم٘مقل: إذ يرد قمٚمٞمف ُم٤م يرد قمغم اًمتخٞمػم سملم »

إىمؾ وإيمثر، ومٙمام أٟمف ٓ يٕم٘مؾ اًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام: ًمتح٘مؼ اًمقاضم٥م سم٤مٕىمؾ دائاًم، ومٙمذًمؽ 

 .(1)شٓ يٛمٙمـ اًمقوع هلام سمٜمحق آؿمؽماك: ًمتح٘م٘مف سم٤مٕىمؾ دائامً 

ق اًمٞمقم اًمنمقمل واًمث٤مين هق اًمٞمقم اًمٕمرذم، ومحٞمٜمئذ ٓسمّد ُمـ ـ آطمتامل إّول ه4

إظمذ سم٤مًمتٕمريػ اًمنمقمل وداري ُم٤م ذيمرشمف ذم آطمتامل إّول سمٕمٞمٜمف، وشمرك اًمتٕمريػ 

 اًمٕمرذم واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕم٤ممل.

 

 

                                                
 .5/539سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 يً٘مط هذا اخلٞم٤مر سم٠مُمقر:»ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

اؿمؽماط ؾم٘مقـمف ذم اًمٕم٘مد، وًمق ذط ؾم٘مقط سمٕمْمف، وم٘مد ّسح سمٕمٌض سم٤مًمّمح٦م، 

 .(1)شوٓ سم٠مس سمف

ح سم٤مؿمؽماط اًمتٌٕمٞمض هق ؾمٞمّد اعمٗمت٤مح أىمقل: ىمد »، و (5)ُمراده ُمـ اًمٌٕمض اعمٍمِّ

 ُمّر اًمٙمالم ذم ٟمٗمقذ هذا اًمنمط وقمدم ٟمٗمقذه ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس سمٜمحق اًمتٗمّمٞمؾ، ومراضمع.

 ط سمٕمض اخلٞم٤مر.قٟمٕمؿ، ي٘مع اًمٙمالم ذم ضمٝم٦م واطمدة وهل ُم٤م إذا ذط ؾم٘م

اعمحّ٘مؼ . وًمٙمـ (3)شٓ سم٠مس سمف»وىمد سح سمٕمض سمّمحتف. وىم٤مل اًمِمٞمخ: 

اؾمتِمٙمؾ ومٞمف قمغم إـمالىمف وذه٥م إمم صحتف قمغم شم٘مدير وقمدم صحتف  (4)اخلراؾم٤مين

 قمغم شم٘مدير آظمر.

                                                
 .5/97اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .14/187ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)

 .5/97اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .174طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م / (4)



 455 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

وشمقوٞمح ذًمؽ: أٟمف شم٤مرة: يٚمتزم سمتٕمدد احل٘مقق سمتٕمدد أٟم٤مت، وم٤معمجٕمقل طم٘مقق 

ظمٞم٤مري٦م ُمتٕمددة سمٕمدد أٟم٤مت. وأظمرى: يٚمتزم سم٠من اعمجٕمقل طمؼ واطمد ُمًتٛمر إمم اٟمتٝم٤مء 

 اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م.

 إّول، ٓ حمذور ذم اؿمؽماط ؾم٘مقط احلؼ ذم سمٕمض شمٚمؽ أٟم٤مت، ؾمقاء ومٕمغم

 يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٌدأ أو اعمٜمتٝمك أو اًمقؾمط.

وأُم٤م قمغم اًمث٤مين، وم٢مٟمام يّمح ذط ؾم٘مقـمف ذم اًمٞمقم إّول أو اًمث٤مًم٨م ومٞمٌدأ ذم 

 اًمٗمرض إّول ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين. ويٜمتٝمل ذم اًمٗمرض اًمث٤مين سمٜمٝم٤مي٦م اًمٞمقم اًمث٤مين ًمٕمدم ُمٜم٤موم٤مشمف

ًمٚمقطمدة وآؾمتٛمرار. وٓ يّمح ذط ؾم٘مقـمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مين وم٘مط إلؾمتٚمزاُمف شمٕمدد 

احلؼ ًمتح٘مؼ آٟمٗمّم٤مل اعم٤ًموق ًمٚمتٕمدد ذم إُمقر اًمتدرداٞم٦م، وهق يٜم٤مذم ُم٤م دل قمغم أٟمف 

 طمؼ واطمد ُمًتٛمر، ومتدسمر.

أىمقل: ـ سمٕمد ومرض أن طمؼ اخلٞم٤مر واطمد ُمًتٛمر ٓ ُمتٕمدد وم٢مٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ـ 

 الصم٦م... .أن إي٤مم اًمث

شم٤مرة: شمٙمقن فمروم٤ًم عمتٕمٚمؼ احلؼ وهق ومًخ اًمٕم٘مد وطمّٚمف ومٞمث٧ٌم احلؼ ذم إي٤مم 

 اًمثالصم٦م سم٤معمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمام ٓ خيٗمك.

وأظمرى: شمٙمقن فمروم٤ًم ًمٜمٗمس احلؼ اعمجٕمقل، وسم٤معمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أيْم٤ًم يث٧ٌم 

 اًمٗمًخ ومٞمٝم٤م إلُمتٜم٤مع شم٘مدم ُمتٕمّٚمؼ احلؼ قمغم ٟمٗمس احلؼ.

ٝمقر اًمٜمّمقص ذم أن اخلٞم٤مر واًمنمط ذم صمالصم٦م أي٤مم ٓ أن واًمٔم٤مهر هق اًمث٤مين ًمٔم

 ومًخ اًمٕم٘مد اًمذي هق ُمتٕمّٚمؼ احلؼ ذم صمالصم٦م أي٤مم.

وقمغم يمال اًمت٘مديريـ سمٕمد أن قمرومٜم٤م أن ًمديٜم٤م أُمريـ احلؼ وهق اخلٞم٤مر وُمتٕمٚم٘مف 

وهق ومًخ اًمٕم٘مد ]أ[ ومت٤مرة يٙمقن اًمنمط هق ؾم٘مقط احلؼ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين. ]ب[ وأظمرى 

قمدم حت٘مؼ اًمٗمًخ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يٙمقن اًمنمط قمدم يٙمقن اًمنمط هق 

اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمًخ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ومٝمق ؾم٘مقط ًمٚمحؼ ًمٙمـ سمٛمٕمٜمك ؾم٘مقـمف قمـ شمٕمٚم٘مف 
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 سم٤مًمٗمًخ ذم ذًمؽ اًمٞمقم وإن يم٤من صم٤مسمت٤ًم ذم ٟمٗمًف.

وُم٘مت٣م اًمنمط إّول، ]أ[ هق ؾم٘مقط احلؼ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين وهق يتٜم٤مرم ُمع 

 .وطمدشمف واؾمتٛمراره

ال ي٘متيض ؾم٘مقط احلؼ، سمؾ هق صم٤مسم٧م ذم اًمٞمقم اًمث٤مين وم]ب[ أُم٤م اًمنمط اًمث٤مين، 

وًمق سمٚمح٤مظ اًمٗمًخ ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ـ سمٜمحق اًمقاضم٥م اعمٕمٚمؼ ـ . ومحؼ اًمٗمًخ صم٤مسم٧م ذم 

مجٞمع أٟم٤مت سمال اٟم٘مٓم٤مع، ومٞمح٤مومظ قمغم وطمدشمف واؾمتٛمراره وان مل ي٘مع اًمٗمًخ ذم سمٕمض 

م صمٌقت اًمٗمًخ ؾم٤مئر آصم٤مره ُمـ ىم٤مسمٚمٞمتف ًمالؾم٘م٤مط شمٚمؽ أٟم٤مت. ويؽمشم٥م قمغم صمٌقشمف ُمع قمد

 واعم٤ٌمدًم٦م.

إٟمام يتؿ ذم صقرة يمقن ُمتٕمّٚمؼ آؿمؽماط  ؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اخلراؾم٤مين٢مإذن، وم

ؾم٘مقط احلؼ سم٤مًمٜمحق إّول وٓ يتؿ ذم صقرة يمقٟمف ؾم٘مقط احلؼ سم٤مًمٜمحق اًمث٤مين اًمراضمع 

 إمم ؾم٘مقط شمٕمٚم٘مف سم٤مًمٗمًخ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين.

قمغم أن إي٤مم  رمحٝمام اهللذم ُم٘م٤مم ُمٜم٤مىمِم٦م اخلراؾم٤مين  (1)ٗمٝم٤مينوىمد سمٜمك اعمحّ٘مؼ آص

 ىمٞمد حلّؾ اًمٕم٘مد.

 ُمع أٟمؽ قمروم٧م أٟمف ظمالف فم٤مهر ٟمّمقص اًم٤ٌمب.

 .(5)شوقمغم أي اًمت٘مديريـ ٓسمّد ُمـ سمٜم٤مء اعمٜم٤مىمِم٦م قمغم اًمؽمديد اًمذي ذيمرٟم٤مه

وسمال ظمالف  (3)اًمتذيمرةاًمتٍمف ذم احلٞمقان ُمً٘مط خلٞم٤مر احلٞمقان إمج٤مقم٤ًم يمام ذم 

ذم إؾم٘م٤مـمف ذم اجلٛمٚم٦م، وإٟمام اًمٙمالم ذم حتديد ٓ ظمالف وٓ إؿمٙم٤مل »و  (4)يمام ذم اًمٖمٜمٞم٦م

                                                
 .95، رىمؿ 4/166طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.515-514/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .11/35شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .519همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (4)



 457 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 اعمراد ُمٜمف، وطمّؼ اًمٌح٨م أن ي٘مع ذم ُم٘م٤مُملم:

 : ذم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدةإّولاعم٘م٤مم 

ٓ ؿمٌٝم٦م ذم يمقن اإلؾم٘م٤مط ُمـ مجٚم٦م اإلي٘م٤مقم٤مت، واإلي٘م٤مقم٤مت أُمقر إٟمِم٤مئٞم٦م، 

واًمنمط واًمٓمالق، واًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمقن وإن اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك يم٤مًمٜمذر واًمٕمٝمد 

 اإلٟمِم٤مء قمغم أىمقال:

ـ ُم٤م اظمت٤مره اعمِمٝمقر ُمـ أٟمف قم٤ٌمرة قمـ إدا٤مد اًمٕمٜمقان اإلٟمِم٤مئل ذم وقم٤مء آقمت٤ٌمر 1

 سم٤مًمتًٌٞم٥م سم٤مًم٘مقل أو سم٤مًمٗمٕمؾ.

 ـ أٟمف آقمت٤ٌمر اعمؼمز سم٤مًم٘مقل أو سم٤مًمٗمٕمؾ.5

 ـ أٟمف أدا٤مد اعمٜمِم٠م سمقضمقد ًمٗمٔمل.3

 ّٓ ّٓ سم٠مُمريـ: إ  أّنؿ يتٗم٘مقن قمغم قمدم حت٘مؼ اإلٟمِم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ قم٘مدًا أم إي٘م٤مقم٤ًم ـ إ

 أن يٙمقن ُم٤م سمف اإلٟمِم٤مء ـ ىمقًٓ أو ومٕماًل ـ ص٤محل٤ًم ًمف. إّول:

 أن ي٘مّمد سمف اإلٟمِم٤مء. اًمث٤مين:

وقمٚمٞمف ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة إّوًمٞم٦م وىمقع يمؾ قمٜمقان ُمـ اًمٕم٘مقد واإلي٘م٤مقم٤مت 

اًمنمـم٤من، ومٞمِمؽمط ذم اًمتٍمف اعمً٘مط هذان  فد ومٞمسم٤مًمٗمٕمؾ يمقىمققمف سم٤مًم٘مقل ومٞمام وضم

ّٓ إذا يم٤من ومٕماًل ُمـ إومٕم٤مل اًمّم٤محل٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اإلؾم٘م٤مط  إُمران، ومال يٙمقن ُمً٘مٓم٤ًم إ

ّٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ وقمروم٤ًم، ويم٤من اعمتٍّمف ىم٤مصدًا ًمف، وسمد ن ذًمؽ ٓ يتح٘مؼ اإلؾم٘م٤مط، إ

ٌّدي قمغم حت٘م٘مف.  شمٕم

اإلٟمِم٤مء سمف إن اؿمتٛمؾ قمغم اًمنمـملم  وم٢من اًمٗمٕمؾ يم٤مًم٘مقل ذم حت٘مؼ واحل٤مصؾ:

ّٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ ذم ُمقرد ظم٤مص قمغم اظمتّم٤مص اإلٟمِم٤مء سم٤مًم٘مقل، أو قمغم  اعمت٘مدُملم، إ

 حت٘مؼ اإلٟمِم٤مء سمٛمٓمٚمؼ اًمٗمٕمؾ.
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 رأي اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم ظمروج سمٕمض إومراد قمـ اًم٘م٤مقمدة ورده

إمم أن ظمروج سمٕمض اًمٕم٘مقد يم٤مًمّمٚمح واًمْمامن  وذه٥م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

قاًم٦م، وسمٕمض اإلي٘م٤مقم٤مت يم٤مًمٓمالق واًمٕمتؼ ُمـ حت٧م اًم٘م٤مقمدة إّوًمٞم٦م ًمٞمس ًمٚمتٕمٌد واحل

اًمنمقمل، وإٟمام ًمٕمدم وضمقد ُم٤م حي٘مؼ هذه اًمٕمٜم٤مويـ ُمـ إومٕم٤مل قمروم٤ًم، أي ًمٕمدم يمقن 

 (1)اًمٗمٕمؾ آًم٦م قمرومٞم٦م إلدا٤مده٤م.

وم٢من إُمر اإلٟمِم٤مئل وآقمت٤ٌمري ُمٓمٚم٘م٤ًم ي٘مٌؾ اًمتح٘مؼ  وومٞمف: إؿمٙم٤مل، سمؾ ُمٜمع:

ٗمٕمؾ، واًمٗمٕمؾ يمام ًمف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ٕن ُيٜمِم٠م سمف اًمٌٞمع واإلضم٤مرة قمروم٤ًم، ومٚمف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م سم٤مًم٘مقل وسم٤مًم

إلٟمِم٤مء اًمّمٚمح، ومٙمام أٟمف يٛمٙمـ طمّمقل متٚمٞمؽ اًمٕملم أو اعمٜمٗمٕم٦م سم٤معمٕم٤مـم٤مة ذم اًمٌٞمع 

واإلضم٤مرة، ومٙمذًمؽ يٛمٙمـ طمّمقًمف هب٤م ذم اًمّمٚمح، يمام ًمق وىمع آظمتالف سمٞمٜمٝمام ومت٤ًمعم٤م 

ىم٤مصدًا سمذًمؽ اًمتٛمٚمٞمؽ صٚمح٤ًم، سمؾ داري ذًمؽ طمتّك ذم  قمغم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدار، ومٞمٕمٓمٞمف إي٤مه٤م

اًمٜمٙم٤مح، ومٚمق سمٜمل قمغم إٟمِم٤مء اًمزوضمٞم٦م سملم اًمرضمؾ واعمرأة سمقوع اخل٤مشمؿ ذم يد اًمزوضم٦م عم٤م 

 : وم٢مٟمف يٕمؿُّ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ:(5)شًمٙمؾ ىمقم ٟمٙم٤مح»يم٤من ذم ذًمؽ حمذور قمروم٤ًم، وهلذا ورد: 

ور ُمدار اًمٚمٗمظ واًمّمٞمٖم٦م اخل٤مص٦م، واًمقضمف ذم يمؾ ذًمؽ: أن إُمر قمٜمد اًمٕمرف اًمٕم٤مم ٓ يد

سمؾ حيّمؾ سمٙمؾ ُم٤م يدل قمٚمٞمف، وًمٙمـ اعم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ هق اًمتٕمٌد اًمنمقمل: إذ اقمتؼم اًمٚمٗمظ 

 ذم إٟمِم٤مء اًمٜمٙم٤مح.

وهٙمذا احل٤مل ذم اإلي٘م٤مقم٤مت يم٤مًمٕمتؼ واًمٓمالق: وم٢مٟمف يٛمٙمـ إٟمِم٤مؤمه٤م سم٤مًمٗمٕمؾ 

ّٓ أن اًمِم٤مرع اؿمؽمط اًمٚمٗمظ اخل٤مص ذم وىمققمٝمام.  قمروم٤ًم إ

صؾ إوزم ذم اًمٕم٘مقد واإلي٘م٤مقم٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم هق ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتح٘مؼ أن إ واحل٤مصؾ:

سم٤مًم٘مقل وسم٤مًمٗمٕمؾ، وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ىمقل، وٓ يمؾ ومٕمؾ، سمؾ ُم٤م ومٞمف آًمٞم٦م قمرومٞم٦م ًمإلٟمِم٤مء هبام، 

                                                
 .3/67ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)

 ُمـ أسمقاب ٟمٙم٤مح اًمٕمٌٞمد. 74، اًم٤ٌمب 1، ح51/164ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ّٓ إذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًمتٕمٌدي قمغم آظمتّم٤مص سم٤مًم٘مقل، واًمردع قمـ اًمٗمٕمؾ.  إ

أن ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف هق ؾم٘مقط اخلٞم٤مر  واًمٜمتٞمج٦م ُمـ ذًمؽ:

سم٤مًمتٍمف اًمّم٤مًمح قمروم٤ًم إلسمراز آًمتزام سم٤مًمٌٞمع وإُمْم٤مئف، ُمع ىمّمده ًمذًمؽ، وأُم٤م 

اًمتٍمف اًمذي ًمٞم٧ًم ومٞمف شمٚمؽ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م، أو مل ي٘مّمد سمف اإلُمْم٤مء، وم٤مًم٘م٤مقمدة قمغم قمدم 

 ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سمف.

 اعم٘م٤مم اًمث٤مين: ذم اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت

 اعم٘م٤مم صمالث رواي٤مت: وردت ذم

ىم٤مل: اًمنمط ذم  صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب، قمـ أيب قمٌداهلل اًمرواي٦م إومم:

احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، اؿمؽمط أم مل يِمؽمط، وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى 

طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م إي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف، ومال ذط، ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م احلدث؟ ىم٤مل: إن 

ٌّؾ أو ٟمٔمر   (1).احلدي٨م ،ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء...ُٓمس أو ىم

 وم٘مف احلدي٨م

، ومٜم٘مقل: وٓسمّد ُمـ اًمت٠مُمؾ ذم ُمٗمردات احلدي٨م ٓؾمتٙمِم٤مف ُم٤م أوم٤مده اإلُم٤مم

 إن احلدي٨م اؿمتٛمؾ قمغم ٟم٘م٤مط صمالث:

اًمنمط ذم احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم : »سمٞم٤من ظمٞم٤مر احلٞمقان، وم٘م٤مل اًمٜم٘مٓم٦م إومم:

، واعمراد ُمـ اًمنمط هق اخلٞم٤مر، ؾمقاء اؿمؽماـمف اعمِمؽمي شطًمٚمٛمِمؽمي، اؿمؽمط أم مل يِمؽم

ًمٜمٗمًف أو ٓ، ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أن ظمٞم٤مر احلٞمقان ذط ذقمل، ٓ ُمٕم٤مُمكم: وذًمؽ ٕن 

 :اخلٞم٤مرات قمغم أىم٤ًمم صمالصم٦م

اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م سم٤مًمنمط آرشمٙم٤مزي اًمٕم٘مالئل، وقمٛمؾ اًمِم٤مرع ومٞمف هق  إّول:

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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، يمخٞم٤مر اًمٖمٌـ واًمٕم ّٓ ٞم٥م: وم٢من اًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل ىم٤مئؿ قمغم شم٤ًموي ـمرذم اإلُمْم٤مء ًمٞمس إ

يم٤من ذم  واعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م، وقمغم ؾمالُم٦م اًمٕمقولم، وم٢مذا يم٤من ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م همٌـ وم٤مطمش، أ

أطمد اًمٕمقولم قمٞم٥م، ومٌٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم صمٌقت اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ ًمٚمٛمٖمٌقن، وعمـ أظمذ 

 اعمٕمٞم٥م.

 ر اًمنمط، وًمف ُمقردان:اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م سم٤مًمنمط اًمِمخيص، ويًٛمك ظمٞم٤م اًمث٤مين:

ط ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر ـ أن يِمؽمط أطمد اعمتٕم٤مُمٚملم ومٕمالً أو وصٗم٤ًم، ومٞمتخٚمػ اًمنم1

 ًمٚمٛمنموط ًمف.

 ـ أن يِمؽمط اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف، ومٞمٙمقن ُمتٕمٚمرؼ اًمنمط هق ٟمٗمس اخلٞم٤مر.5

اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م سمحٙمؿ اًمِم٤مرع، وىمد قمؼّمت قمٜمف اًمرواي٦م سم٤مًمنمط، وهق  اًمث٤مًم٨م:

 ظمٞم٤مر اعمجٚمس واحلٞمقان.

وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام : »سمٞم٤من اعمً٘مط هلذا اخلٞم٤مر، وم٘م٤مل اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ش.اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م إي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف، ومال ذط

، وضمزاء، وهق إُم٤م شأطمدث طمدصم٤مً »واجلٛمٚم٦م ذـمٞم٦م شمِمتٛمؾ قمغم ذط، وهق 

، ، واجلٛمٚم٦م إومم متٝمٞمد ًمف، قمغم ظمالف ؾمٞم٠ميتشومال ذط»، أو شومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»

ضمٕمؾ اعمً٘مط إطمداث احلدث، سمٞمٜمام اعمقضمقد ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء  واعمالطمظ أن اإلُم٤مم

هق اًمتٍمف، ومالسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام، ومٝمؾ مه٤م سمٛمٕمٜمك واطمد أو ُمتٖم٤ميران؟ 

 وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ.

إن اعمرضمع ذم حتديد ُمٗمٝمقم احلدث هق اًمٕمرف اًمٕم٤مم، يمام هق  اًمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م:

ّٓ أن اًم٤ًمئؾ ؾم٠مل اإلُم٤مم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ذم سم٘مقًمف:  ُمقوققم٤مت إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، إ

 ، ومٞمحتٛمؾ ذم ؾم١ماًمف اطمتامٓن:شوُم٤م احلدث؟»

أٟمف يٙمِمػ قمـ وضمقد ؿمٌٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك احلدث ذم اعمٌٞمع قمٜمد  إّول:

اًمٕمرف: وم٢من سمٕمض اعمّم٤مديؼ وإن يم٤مٟم٧م داظمٚم٦م ومٞمف سمال إؿمٙم٤مل، يمام ًمق أٟمٕمؾ اًمداسم٦م أو 
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أو هدم ضمزءًا ُمـ اًمدار صمّؿ سمٜم٤مه، أو اؿمؽمى اًم٘مامش وأقمٓم٤مه اخلٞم٤مط أظمذ ُمـ طم٤مومره٤م، 

ّٓ أن سمٕمض إُمقر حمؾ ؿمؽ يم٤مًمريمقب قمغم اًمداسم٦م ُم٤ًموم٦م.  ومخ٤مـمف، إ

أٟمف يريد ُمٕمروم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م اعمٕمٜمك اًمنمقمل ًمٚمحدث ُمع اعمٕمٜمك اًمٕمرذم وقمدم  اًمث٤مين:

ويمؾ ُم٤م ومٝمق يمذًمؽ قمٜمد اًمِم٤مرع،  ُمٓم٤مسم٘متف، ومٝمؾ يمّؾ ُم٤م يًٛمٞمف اًمٕمرف إطمداث طمدث

إن ُٓمس أو »سم٘مقًمف:  يراه يمذًمؽ ومال يراه اًمِم٤مرع، أم ٓ؟ وُمـ ضمقاب اإلُم٤ممٓ

ٌّؾ أو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء قمرومٜم٤م أن اعمٕمٜمك اًمنمقمل إلطمداث ش ىم

ُمـ أومراد أطمداث ش اًمٜمٔمر»احلدي٨م أوؾمع دائرة ُمٜمف قمٜمد اًمٕمرف: وم٢من اًمٕمرف ٓ يرى 

 احلدث.

صحٞمح٦م[ حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ىم٤مل: يمت٧ٌم إمم أيب ] اًمرواي٦م اًمث٤مين:

: ذم اًمرضمؾ اؿمؽمى ُمـ رضمؾ داسم٦م وم٠مطمدث ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم، ُمـ أظمذ احل٤مومر، أو حمّٛمد

ًمف أن يرده٤م ذم اًمثالصم٦م إي٤مم اًمتل ًمف ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر، سمٕمد  أٟمٕمٚمٝم٤م، أو ريم٥م فمٝمره٤م ومراؾمخ، أ

إذا أطمدث : »ىمعاحلدث اًمذي حيدث ومٞمٝم٤م، أو اًمريمقب اًمذي يريمٌٝم٤م ومراؾمخ؟ ومق

 .(1)شومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم وم٘مد وضم٥م اًمنماء إن ؿم٤مء اهلل

 وم٘مف احلدي٨م

سمٕمد احلدث اًمذي حيدث »ذم ؾم١مال اًمراوي قمٜمدُم٤م ىم٤مل: ش أو»فم٤مهر اًمٕمٓمػ سمـ 

، أن اًمريمقب ىمًٞمؿ إلطمداث احلدث وًمٞمس شومٞمٝم٤م، أو اًمريمقب اًمذي يريمٌٝم٤م ومراؾمخ

ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم وم٘مد وضم٥م إذا أطمدث : »اإلُم٤ممُمٜمف، ومٞمٜمحٍم اعمً٘مط ـ سمٛم٘مت٣م ضمقاب 

قمك أن اًمريمقب ُمّمداق ُمٜمف، وفم٤مهر ش اًمنماء إن ؿم٤مء اهلل ّٓ أن ُيدر ـ سم٢مطمداث احلدث، إ

 اًمرواي٦م قمغم ظمالومف.

 واًمٗمرق سملم اًمروايتلم ُمـ ضمٝمتلم:

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 5، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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إطمداث احلدث  إن اعمقوقع ذم هذه اًمرواي٦م ذم يمالم اإلُم٤مم اجلٝم٦م إومم:

مجٚم٦م ُمـ ُمّم٤مدي٘مف  سمدون اًمتٕمرض عمّم٤مدي٘مف، وأُم٤م ذم اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٘مد سملّم 

ٌّؾ أو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء: »سم٘مقًمف  ش.إن ُٓمس أو ىم

، شومذًمؽ رو٤م ُمٜمف، ومال ذط»إن اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم  اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 دون هذه اًمرواي٦م.

٦م يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م حمؾ إؿمٙم٤مل ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م يمام ؾمٞم٠ميت، وهلذه اجلٝم

ّٓ ُمـ ضمٝم٦م ؿمٛمقل إطمداث احلدث  سمخالف هذه اًمرواي٦م ومال إؿمٙم٤مل ذم دًٓمتٝم٤م إ

ّٓ أن ي٘م٤مل سم٠مٟمف داظمؾ ذم  ًمٚمريمقب وقمدُمف: وم٢من اإلُم٤مم مل يتٕمرض حلٙمؿ اًمريمقب، إ

إن مل حيدث طمدصم٤ًم  : وم٢من ُمٗمٝمقُمف:شإذا أطمدث ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم وم٘مد وضم٥م اًمنماء»ُمٗمٝمقم 

 دا٥م اًمنماء، وقمدم احلدث أقمؿ ُمـ ريمقب اًمٗمراؾمخ، ومال يً٘مط اخلٞم٤مر سمٗمٕمٚمف.مل

وُم٘مت٣م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ظمروج اًمريمقب ومراؾمخ قمـ ُمٕمٜمك احلدث: سمدًٓم٦م 

، ومال ي١مصمر ذم شإذا أطمدث طمدصم٤مً »، ومٞمدظمؾ ذم ُمٗمٝمقم اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م: شأو»قمٓمٗمف قمٚمٞمف سمـ 

 ؾم٘مقط اخلٞم٤مر.

قمـ رضمؾ  ]صحٞمح٦م[ قمكم سمـ رئ٤مب ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل ث٦م:اًمرواي٦م اًمث٤مًم

إمم أن ىم٤مل. ىمٚم٧م ًمف: أرأي٧م إن ش... اخلٞم٤مر عمـ اؿمؽمى»اؿمؽمى ضم٤مري٦م عمـ اخلٞم٤مر؟ وم٘م٤مل: 

ٌّٚمٝم٤م اعمِمؽمي أو ُٓمس؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل:  ٌّؾ أو ُٓمس أو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م حيرم قمغم »ىم إذا ىم

 .(1)شهمػمه، وم٘مد اٟم٘م٣م اًمنمط وًمزُمتف

 ل ومٞمٝم٤م قمـ ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مُمقر ظم٤مص٦م، وم٠مضم٤مب اإلُم٤ممواًم١ًما

سمً٘مقـمف سم٤مُٕمقر اًمثالصم٦م اعمذيمقرة، واعمالطمظ أن ُم٤م ذم ذيؾ اًمرواي٦م إومم سمٞم٤من عم٤م ذم 

صدره٤م، وأن ُم٤م ذم اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م قملم ُم٤م ذم ذيؾ اًمرواي٦م إومم، ومٝمام ُمتٗم٘مت٤من قمغم 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 4، اًم٤ٌمب 3، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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ثالصم٦م، وٓ خيٗمك أن اًمت٘مٌٞمؾ، واًمٜمٔمر إمم ُم٤م ٓ ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مطمد هذه إُمقر اًم

ُمـ ُمّم٤مديؼ إطمداث احلدث قمروم٤ًم، وًمٙمٜمٝمام ُمً٘مٓم٤من  داقز اًمٜمٔمر إًمٞمف ًمٖمػم اعم٤مًمؽ ًمٞم٤ًم

ٌّدًا، ُمـ سم٤مب احلٙمقُم٦م اعمقؾمٕم٦م ًمدائرة ُمقوقع احلدث، وأُم٤م اًمٚمٛمس وم٢من أريد  ًمٚمخٞم٤مر شمٕم

سمف اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اجلامع يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:      (1)  ّٓ ومٝمق طمدث قمروم٤ًم وإ

 ومال.

و مه٤م أويمٞمػ يم٤من، ومٝمؾ إُمران أظمران يراد هبام ظمّمقصٝمام، ومٞم٘متٍم قمٚمٞمٝمام، 

 ُمث٤مٓن ًمٌٞم٤من ُمّمداق ُم٤م ٓداقز اًم٘مٞم٤مم سمف ًمٖمػم اعم٤مًمؽ ُمـ دون إذٟمف، ومتٚمٖمك اخلّمقصٞم٦م؟

 :وضمٝم٤من

اًمٜمٔمر إمم »ُم٘مت٣م ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ واعمقوقع هق اًمتٕمٛمٞمؿ: إذ يٛمٙمـ اًمتٕمّدي ُمـ 

ـ ُمإمم يمؾ ُم٤م حيرم قمٚمٞمف ىمٌٚمف، وًمٙمـ ُمع إظمذ هبذا ٓسمّد ش ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء

آًمتزام سم٤مًمتخّمٞمص ُمـ ضمٝم٦م أظمرى: إذ ٓزم اًمتٕمٛمٞمٞمؿ إمم يمؾ ُم٤م ٓ داقز ًمٖمػم اعم٤مًمؽ 

ف: ٕٟمف ٓ داقز ًمٖمػم اعم٤مًمؽ، وٓزُمف أن ًمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي هق ؾم٘مقط اخلٞم٤مر قمٜمد يمؾ شمٍم

اًمتٍمف ذم احلٞمقان طمّتك وًمق يم٤من ٓؾمتخ٤ٌمر طم٤مًمف، ومٞمٚمزم اٟمتٗم٤مء احلٙمٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ 

 اخلٞم٤مر: وم٢مٟمف إٟمام ضمٕمؾ عمٕمروم٦م طم٤مل احلٞمقان ذم اعمدة اعميوسم٦م.

 إذا اىمتٍم قمغم ُم٤م ذم اًمٜمص ومال يٚمزم هذا اًمتخّمٞمص: إذ اعمً٘مط إٟمام هق ُم٤م وأُم٤م

يٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمروم٤ًم إطمداث طمدث ذم احلٞمقان، وُم٤م هق ُمذيمقر ذم اًمٜمص، وًمٞمس ذم ذًمؽ 

 أي حمذور.

اًمث٤مين: إذ يٚمزم قمغم إّول إُم٤م اٟمتٗم٤مء احلٙمٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر، أو  وإىمقى

 آًمتزام سم٤مًمتخّمٞمص، وٓ يٛمٙمـ اعمّمػم إمم إّول، وٓ دًمٞمؾ قمغم اًمث٤مين.

ُٕمر سملم اًمقضمٝملم هق اجلٛمقد قمغم ُم٤م ذم قمٜمد اًمؽمدد ودوران ا وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة

                                                
 .43ؾمقرة اًمٜم٤ًمء / (1)
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اًمٜمص: واًمقضمف ذم ذًمؽ: أن ُم٘مت٣م إـمالق دًمٞمؾ ظمٞم٤مر احلٞمقان هق صمٌقت اخلٞم٤مر 

ًمّم٤مطم٥م احلٞمقان صمالصم٦م أي٤مم، أطمدث اعمِمؽمي ومٞمف طمدصم٤ًم أو مل حيدث، ٟمٔمر إمم ُم٤م حيرم 

لم إىمؾ اًمٜمٔمر إًمٞمف ىمٌؾ اًمنماء أو مل يٜمٔمر، وسمٕمد ُم٤م ورد اعمخّمص ويم٤من جمٛماًل ُمرددًا سم

وإيمثر اىمتٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اعمتٞم٘مـ يمام هل اًم٘م٤مقمدة، واعمتٞم٘مـ هق ُم٤م يٕمدُّ إطمداث 

٤م هق ُمذيمقر ذم اًمٜمص، وأُم٤م ذم همػم ذًمؽ طمدث قمٜمد اًمٕمرف، وُم٤م ضمٕمؾ طمدصم٤ًم شمٕمٌدًا ممّ 

 ومٞمتٛمًؽ سم٢مـمالق دًمٞمؾ اخلٞم٤مر.

ـ ٓ ختٚمق  سمؾ ي٘م٤مل سمٜمحق قم٤مم: إن يمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ طمتّك اًمقاوح٦م ُمٜمٝم٤م ـ يمٛمٗمٝمقم اعم٤مء

، ومٞمِمؽ ذم دظمقل سمٕمض أومراده٤م وقمدُمف، (1)ُمـ ؿمٌٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞم٦م يمام أوم٤مده اًمِمٞمخ

، ومٌٕمض إومراد واوح٦م اًمدظمقل ومٞمف شإطمداث احلدث»وُمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ ُمٗمٝمقم 

يم٢مٟمٕم٤مل اًمداسم٦م، وهدم اجلدار، وشمٕمٛمػم اًمدار، وسمٕمْمٝم٤م ُمِمٙمقك اًمدظمقل: إذ مل يّمؾ إمم 

ذم اعمقرد اعمِمٙمقك هق اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق دًمٞمؾ اخلٞم٤مر: ذًمؽ احلّد، وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة 

 إلمج٤مل اعمخّمص وشمردده سملم إىمؾ وإيمثر، ومٞم٘متٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ.

 أُمران ٓسمد ُمـ سمٞم٤مّنام

وهٜم٤م أُمران ٓسمّد ُمـ سمٞم٤مّنام: ٕضمؾ اشمْم٤مح آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٤مت، وُم٤م يًتٗم٤مد 

 ُمٜمٝم٤م:

 اث احلدث واًمتٍمف: ذم اًمٜم٦ًٌم سملم إطمدإّولإُمر 

إن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت يمام ؾمٌؼ هق أن اعمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر إُم٤م إطمداث احلدث 

ّٓ سم٢مذٟمف، وٓ ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٕمٜمقان  اًمٕمرذم، أو أُمقر داٛمٕمٝم٤م ُم٤م ٓ داقز ًمٖمػم اعم٤مًمؽ إ

اعمذيمقر ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء، ومالسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م اًمٜم٦ًٌم سملم ُم٤م ذم اًمرواي٤مت ش اًمتٍمف»

                                                
 .٤1/67مرة يمت٤مب اًمٓمٝم (1)
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 وُم٤م ذم اًمٙمٚمامت.

ظم٤مص٦م وم٤معمراد ُمـ احلدث هق  (1)وم٢من ٓطمٔمٜم٤م صدر ]صحٞمح٦م قمكم سمـ رئ٤مب[

احلدث اًمٕمرذم، وهق أظمص ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ اًمتٍمف: وم٢من يمؾ إطمداث طمدث ذم اعمٌٞمع ومٝمق 

شمٍمف ومٞمف، وًمٞمس يمؾ شمٍمف ومٞمف ومٝمق إطمداث طمدث ومٞمف، وم٤مًم٘مراءة ذم اًمٙمت٤مب، أو 

 ومٞمف. اجلٚمقس قمغم اًمٗمراش شمٍمف ومٞمف سمدون أن يتٕمٜمقن سم٢مطمداث طمدث

وإن ٓطمٔمٜم٤م جمٛمقع ُم٤م ذم اًمّمدر واًمذيؾ يم٤من اعمراد ُمـ إطمداث احلدث أقمؿ ُمـ 

احلدث اًمٕمرذم واًمنمقمل، واًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمف وسملم اًمتٍمف طمٞمٜمئذ ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم ُمـ وضمف: 

ومٞمجتٛمٕم٤من ذم إٟمٕم٤مل اًمداسم٦م، ويٗمؽمق اًمتٍمف قمـ احلدث سمريمقهب٤م أُمت٤مرًا ىمٚمٞمٚم٦م: وم٢مٟمف 

ذقم٤ًم، ويٗمؽمق إطمداث احلدث قمـ اًمتٍمف شمٍمف وًمٞمس سم٢مطمداث طمدث قمروم٤ًم وٓ 

ّٓ إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م أو يٙمقن سم٢مذٟمف: وم٢مٟمف إطمداث  سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م ٓ داقز اًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ اجل٤مري٦م إ

 طمدث ذقم٤ًم وًمٞمس سمتٍمف.

 يمال اًمت٘مديريـ، وسمام أٟمف ٓسمّد ُمـ غموم٢مطمداث احلدث ٓ ي٤ًموي اًمتٍمف قم

ُمـ وضمف، ومجٕمؾ اعمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر هق  ُمالطمٔم٦م ُم٤م ذم اًمذيؾ، وم٤مًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم

 قمٜمقان اًمتٍمف، سمال وضمف.

 إُمر اًمث٤مين: ذم سمٞم٤من اجلزاء ذم صحٞمح٦م اسمـ رئ٤مب

وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م »ورد ذم صحٞمح٦م اسمـ رئ٤مب: 

ومذًمؽ رو٤م »، واظمتٚمػ ذم ضمزاء اًمنمط، هؾ هق (5)شإي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف، ومال ذط

اظمتٚمػ ذم اعمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر قمغم  ؿر صمَ  ـْ ، واظمتٚمػ ذم اعمراد ُمٜمف، وُمِ شذطومال »أو ش ُمٜمف

 أىمقال صمالصم٦م:

                                                
 .1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .1، ح18/13وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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إن اعمً٘مط هق اًمتٍمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؾمقاء أيم٤من يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ اًمرو٤م  اًم٘مقل إّول:

سم٤مًمٌٞمع وآًمتزام سمف أم ٓ، ومٞمً٘مط اخلٞم٤مر وًمق ىمٓمع سم٠من اعمتٍمف مل يرض أي٤مم اخلٞم٤مر 

 قوقع هق اًمتٍمف.سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م وإٟمٗم٤مذه٤م، ومتامم اعم

إن اعمً٘مط هق اًمتٍمف اًمٙم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم قمـ آًمتزام واًمرو٤م  اًم٘مقل اًمث٤مين:

سم٤مًمٌٞمع، ومٚمق ىمٓمع سمٕمدم رو٤مه مل يٙمـ اًمتٍمف ُمً٘مٓم٤ًم، وًمق ؿمؽ ذم رو٤مه يم٤من اًمتٍمف 

 ُمً٘مٓم٤ًم.

إن اعمً٘مط هق اًمتٍمف اًمٙم٤مؿمػ ؿمخّم٤ًم قمـ رو٤م اعمتٍمف،  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

ُمً٘مٓم٤ًم، ومتامم اعمقوقع هق اًمرو٤م اًمِمخيص  ومٚمق ؿمؽ ذم اًمرو٤م مل يٙمـ اًمتٍمف

 ًمٚمٛمتٍمف.

 اعمحتٛمالت ذم اًمرواي٦م

 :(1)ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م وآطمتامٓت ذم حتديد اجلزاء مخ٦ًم، ذيمر اًمِمٞمخ

، واعمراد ُمـ اًمرو٤م هق اًمرو٤م شومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»أن اجلزاء هق:  آطمتامل إّول:

سم٤مًمٕم٘مد، وآًمتزام سمٌ٘م٤مئف، ٓ اًمرو٤م سم٠مصؾ اعمٚمؽ: وم٢مٟمف ُمقضمقد ُمـ أّول وىمقع اًمٕم٘مد، 

ومٞمٙمقن اًمتٍمف ُمٓمٚم٘م٤ًم رو٤ًم سم٤مًمٕم٘مد سمحٙمؿ اًمِم٤مرع، ومٞمً٘مط اخلٞم٤مر سمف: إذ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م 

 يؽمشم٥م قمغم اًمرو٤م.

 زام سم٤مًمتٕمٌد اًمنمقمل سمجٕمؾ اًمتٍمف ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ٓسمّد ُمـ آًمت

اًمتزاُم٤ًم سم٤مًمٌٞمع، سمؾ سمٞمٜمٝمام اًمتزم اعمتٍّمف سم٤مًمٌٞمع أو مل يتٚمزم: وم٢من اًمتٍمف ذم ٟمٗمًف ًمٞمس 

قمٛمقم ُمـ وضمف: إذ يٛمٙمـ آًمتزام سم٤مًمٌٞمع سمدون اًمتٍمف، ويٛمٙمـ طمّمقل اًمتٍمف 

 (5)اًمتٍمف. سمدون آًمتزام سم٤مًمٌٞمع، وداتٛمٕم٤من ذم ُم٤م ًمق اًمتزم سم٤مًمٌٞمع سمٜمٗمس

                                                
 (.111-115/)5اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ٟمتٞمجتف اًم٘مقل إّول. (5)
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شمقـمئ٦م ًمف ش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»، ومجٚم٦م شومال ذط»أن اجلزاء هق  آطمتامل اًمث٤مين:

ُمـ سم٤مب سمٞم٤من احلٙمٛم٦م ُمـ ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، وًمٞم٧ًم قمّٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، ومٞمٙمقن إؿم٤مرة إمم أن 

احلٙمٛم٦م ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًمتٍمف دًٓمتف هم٤مًم٤ًٌم قمغم اًمرو٤م، ويمِمٗمف قمـ آًمتزام سم٤مًمٌٞمع 

اعمرسمقـم٦م سمٛمحؾ اًمٌح٨م أن  هم٤مًم٤ًٌم، واًمٗمرق سملم احلٙمٛم٦م واًمٕمٚم٦م ُمـ ضمٝم٤مت، واجلٝم٦م

 احلٙمٛم٦م أظمص دائاًم ُمـ احلٙمؿ، وٓ يدور احلٙمؿ ُمدار وضمقده٤م.

واًمٜمتٞمج٦م ـ سمٜم٤مء قمغم هذا آطمتامل ـ يم٤مًمٜمتٞمج٦م ذم إّول: وم٢من اعمدًمقل طمٞمٜمئذ أٟمف إن 

أطمدث ومٞمف طمدصم٤ًم ومال ذط ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ريض سم٤مًمٌٞمع أو مل يرض: وم٢من اًمتٍمف يٙمِمػ 

م سم٤مًمٌٞمع، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ٓسمّد ُمـ آًمتزام سمٙمقن اًمتٍمف ُمً٘مٓم٤ًم هم٤مًم٤ًٌم قمـ اًمرو٤م وآًمتزا

 (1)شمٕمٌدًا.

شمقـمئ٦م ش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»، ومجٚم٦م شومال ذط»أن اجلزاء هق  آطمتامل اًمث٤مًم٨م:

ّٓ أن اًمرو٤م ٟمققمل ٓ ؿمخيص، ومٞمٙمقن اًمتٍمف اعمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر  ًمٌٞم٤من اًمٕمٚم٦م ُمـ اجلزاء إ

إذ مل دإمؾ إطمداث احلدث ـ سمام هق ـ  هق اًمتٍمف اًمٙم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم قمـ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد:

ُمً٘مٓم٤ًم، سمؾ سمام هق رو٤م سم٤مًمٌٞمع، ومٞمدور ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمدار وضمقد اًمتٍمف اًمٙم٤مؿمػ 

يمؾ  نٟمققم٤ًم قمـ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد، ومٞمٗمؽمق قمـ آطمتامًملم إّوًملم: وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمٜمٝمام أ

 شمٍمف ُمً٘مط وًمق مل يٙمِمػ قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع.

 ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمتٞمجت٤من:

أٟمف ًمق ؿمؽ ـ سمٕمد اًمتٍمف ـ ذم طمّمقل اًمرو٤م اًمِمخيص سم٤مًمٌٞمع  إومم: اًمٜمتٞمج٦م

ّٓ ذم  يم٤من هذا اًمتٍمف ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر: ًمٙمقٟمف أُم٤مرة ٟمققمٞم٦م قمغم اًمرو٤م، ومٞم١مظمذ هب٤م إ

 طم٤مل اًم٘مٓمع سم٤مخلالف، يمام هق ؿم٠من مجٞمع إُم٤مرات.

 أٟمف عم٤م يم٤من اعمدار قمغم اًمٙمِمػ اًمٜمققمل ًمٚمتٍمف، وىمد ضمٕمؾ قمٚم٦م اًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

                                                
 ٟمتٞمجتف اًم٘مقل إّول. (1)
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ًمٚمً٘مقط، وم٤مًمٕمٚم٦م شمٕمٛمؿ وختّمص، ومٝمل ُمـ ضمٝم٦م ختّمص اًمتٍمف سم٤مًمٙم٤مؿمػ ٟمققم٤ًم قمـ 

اًمرو٤م وآًمتزام سم٤مًمٌٞمع، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمٕمٛمؿ احلٙمؿ ًمٖمػم اًمتٍمف مم٤م يٙمِمػ ٟمققم٤ًم 

 (1)قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع، يمجٕمؾ اعمٌٞمع ذم ُمٕمرض اًمٌٞمع.

٦م شمقـمئش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»، ومجٚم٦م شومال ذط»أن اجلزاء هق  آطمتامل اًمراسمع:

ّٓ أن اًمرو٤م ؿمخيص ٓ ٟمققمل، سمٛمٕمٜمك أن يمؾ شمٍمف يم٤مؿمػ  ًمٌٞم٤من اًمٕمٚم٦م ُمـ اجلزاء إ

قمـ اًمرو٤م اًمِمخيص سم٤معمٕم٤مُمٚمف ومٝمق ُمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر، ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٞمٙمقن ُمقوقع احلٙمؿ ذم 

احل٘مٞم٘م٦م هق ٟمٗمس اًمرو٤م اًمٗمٕمكم، ومالسمّد ُمـ اًم٘مٓمع سمثٌقشمف، وًمق مل يث٧ٌم ـ يم٠من ؿمؽ ومٞمف ـ مل 

 (5)يً٘مط اخلٞم٤مر.

 ِمٞمخخمت٤مر اًم

: سم٠من آطمتامًملم إّوًملم وإن يم٤مٟم٤م ُمقاوم٘ملم إلـمالق ؾم٤مئر ىم٤مل اًمِمٞمخ

ّٓ أّنام سمٕمٞمدان قمـ فم٤مهر اخلؼم، اعمًتٗم٤مد  إظم٤ٌمر، وإـمالىم٤مت سمٕمض يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء، إ

يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م، ُمع يمقّنام ُمٜمف قمدم يمقن اًمتٍمف ـ سمام هق ـ ُمً٘مٓم٤ًم، سمؾ سمام هق 

ٜمٝم٤م قمدم اًمً٘مقط سم٤مًمتٍمف ًمالظمت٤ٌمر واحلٗمظ، خم٤مًمٗملم ٕيمثر يمٚمامهتؿ: وم٢من اًمٔم٤مهر ُم

وي١ميده طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٙمٗم٤مي٦م اًمدال قمغم اًمرو٤م وإن مل يٕمّد شمٍّموم٤ًم، يمت٘مٌٞمؾ اجل٤مري٦م 

ًمٚمٛمِمؽمي، وي١ميده أيْم٤ًم طمٙمٛمٝمؿ سم٠من يمؾ شمٍّمف يٙمقن إضم٤مزة ُمـ اعمِمؽمي ذم اعمٌٞمع 

ٌّدي٤ًم قمٜمدهؿ ُمـ ضم(3)يٙمقن ومًخ٤ًم ُمـ اًم٤ٌمئع ٝم٦م اًمٜمص مل ، ومٚمق يم٤من اًمتٍّمف ُمً٘مٓم٤ًم شمٕم

                                                
 ٟمتٞمجتف اًم٘مقل اًمث٤مين. (1)

 ٟمتٞمجتف اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م. (5)

شمقوٞمحف: إّّنؿ ىم٤مًمقا ذم أطمٙم٤مم اخلٞم٤مر سم٠مّن يمّؾ ُم٤م ُيٜمِم٠م سمف ومًُخ اًمٕم٘مد اخلٞم٤مري ومٝمق ص٤مًمح إلٟمِم٤مء » (3)

يمّؾ ُم٤م ضمٕمٚمٜم٤مه ومًخ٤ًم ُمـ اًم٤ٌمئع إذا ومٕمٚمف، يٙمقن إضم٤مزًة ُمـ اعمِمؽمي ًمق : »إُمْم٤مئف، ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م

 [.11/188، ]شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء شأوىمٕمف

شمٍّمف اًم٤ٌمئع ذم اًمثٛمـ وم٘مد أًمزم اًمٕم٘مد ُمـ ىِمٌٚمف، وإن  وم٢مذا يم٤من هلام ظمٞم٤مر اعمجٚمس أو اًمنمط، وم٢منّ 
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 يٙمـ وضمف ًمٚمتٕمّدي قمـ يمقٟمف إضم٤مزة إمم يمقٟمف ومًخ٤ًم.

وقمٚمٞمف ومٞمدور إُمر سملم آطمتامًملم أظمريـ، وآطمتامل اًمراسمع وإن يم٤من هق 

، شومذًمؽ رو٤م ُمٜمف: »إفمٝمر ُمـ سملم اعمحتٛمالت ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ: ًم٘مقل اإلُم٤مم

فم٤مهرة ذم اًمرو٤م ش ُمٜمف»متٜمع ُمـ اًمٔمٝمقر ذم ُمٓمٚمؼ اًمتٍّمف، ويمٚمٛم٦م ش اًمرو٤م»ومٙمٚمٛم٦م 

ّٓ أن اعم٤مٟمع ُمـ إظمذ سمف ىمٞم٤مم اإلمج٤مع قمغم قمدم إٟم٤مـم٦م احلٙمؿ  اًمِمخيص ٓ اًمٜمققمل، إ

 (1)سم٤مًمرو٤م اًمِمخيص اًمٗمٕمكم سمٚمزوم اًمٕم٘مد، ومٞمتٕملم إرادة اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م.

اًمٌح٨م اؾمتِمٙمؾ ذم ذًمؽ أيْم٤ًم: ُمـ طمٞم٨م إن أيمثر أُمثٚم٦م اًمتٍمف  صمّؿ ذم آظمر

٦م هم٤مًم٤ًٌم ُمع اًمٖمٗمٚم٦م أو اًمؽمدد أو اًمٕمزم قمغم اًمٗمًخ اعمذيمقرة ذم اًمٜمّمقص واًمٗمت٤موى واىمٕم

هده ومٞمف، ومٝمل همػم داًم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م قمروم٤ًم قمغم زُمٓمٚم٘م٤ًم، أو إذا اـّمٚمع قمغم ُم٤م يقضم٥م 

 (5)اًمرو٤م.

، وسمٕمد اًمٚمتٞم٤م واًمتل مل يرضمح (3)صمّؿ اٟمتٝمك إمم يمقن اجلٛمع سمف ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل

 ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمحتٛمالت.

 ورّدهإؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اًمرؿمتل قمغم اًمِمٞمخ 

سمؾ اًمٔم٤مهر ُمـ اًمرواي٦م سمٛم٘مت٣م »سم٘مقًمف:  سمٕمض أقم٤مفمؿ شمالُمذشمف وأورد قمٚمٞمف

ؾمٞم٤مىمٝم٤م يمقن ذًمؽ طمٙمٛم٦م ٓ قمٚم٦م، يمام اقمؽمف همػم واطمد، يمام يرؿمد إًمٞمف شم٘مدُمف قمغم ىمقًمف: 

                                                                                                               
شمٍّمف ذم اعمثٛمـ وم٘مد ومًخف، واعمِمؽمي سم٤مًمٕمٙمس، ومتٍّمومف ذم اًمثٛمـ ومًخ وذم اعمٕمّقض إضم٤مزة 

 وإُمْم٤مء.

وإن يم٤من اخلٞم٤مر ٕطمدمه٤م، يمام إذا يم٤من ًمٚم٤ٌمئع ظمٞم٤مر اًمنمط، أو يم٤من ًمٚمٛمِمؽمي ظم٤مّص٦م ظمٞم٤مر احلٞمقان، 

 11/148]هدى اًمٓم٤مًم٥م ش. ومًخ وذم اعمٜمت٘مؾ إًمٞمف إضم٤مزة. هذا ُم٤م أوم٤مدوهوم٤مًمتٍّمف ذم اعمٜمت٘مؾ قمٜمف 

 [.149و 

 (.115-114/)5اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.117-118/)5اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/111اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 .(1)ش: ًمٌٕمد شم٘مدم اًمٕمٚم٦م قمغم اعمٕمٚمقلشومال ذط»

حلٙمؿ ذم إّول، ف ٟم٤مفمر إمم ُم٤م هق اعمتٕم٤مرف ذم سمٞم٤من احلٙمؿ اعمٕمّٚمؾ، ُمـ ذيمر اويم٠مٟمّ 

 ش.ٓ شمنمب اخلٛمر ٕٟمف ُمًٙمر»صمّؿ شمٕم٘مٞمٌف سمذيمر قمٚمتف، ُمثؾ: 

سم٠من اًمٕمٚم٦م وإن ذيمرت ُمت٠مظمرة قمـ احلٙمؿ ذم ُمقارد ُمتٕمددة، يم٤معمث٤مل  ودا٤مب قمٜمف:

ف ٓ يقضم٥م اؾمتٌٕم٤مد اًمت٘مديؿ: ، وًمٙمٜمّ شف طم٤مُمضٓ شم٠ميمؾ اًمرُم٤من ٕٟمّ »اًم٤ًمسمؼ، وُمثؾ: 

هذا ٟمجس ومال »، و شا طم٤مُمض ومال شم٠ميمٚمفهذ»عمقاوم٘متف آؾمتٕمامٓت اًمٕمرومٞم٦م، ومٞم٘م٤مل: 

وهٙمذا...، سمؾ ًمق مل ٟم٘مؾ سم٠من ش طمرام ومال شمتٍمف ومٞمف»، و شمخر ومال شمنمسمف»، و ششمنمسمف

 اًمٖم٤مًم٥م ذم آؾمتٕمامٓت اًمٕمرومٞم٦م شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م، مل شمٙمـ دقمقى ؿمٞمققمف ومٞمٝم٤م جم٤مزوم٦م.

 اخلقئل قمغم اًمِمٞمخ ودومٕمف اًمًٞمّدإؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ 

ذم ُم٤م ىمّقاه ُمـ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م  قمغم اًمِمٞمخ وأورد اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

وم٢مٟمؽ ىمد قمروم٧م أن ٟمقع اًمٜم٤مس ٓ يٚمتٗمتقن إمم اخلٞم٤مر احلٞمقان، ومٙمٞمػ يٙمقن »سم٘مقًمف: 

شمٍمومٝمؿ يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ اًمرو٤م اًمٜمققمل، سمحٞم٨م يٙمقن اعمٜم٤مط ذم يمقن اًمتٍمف ُمً٘مٓم٤ًم 

ًمٚمخٞم٤مر هق اًمرو٤م اًمٜمققمل: وم٢مٟمف ٓ وضمف ًمدقمقى أن ذم أهمٚم٥م اًمٜم٤مس يٙمقن اًمتٍمف 

يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ اًمرو٤م اًمٜمققمل، وم٢من أهمٚم٥م اًمٜم٤مس ٓ يٚمتٗمتقن إمم ذًمؽ، يمٞمػ؟ وم٢من ظمٞم٤مر 

احلٞمقان ٓ خيتص سمٓم٤مئٗم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝمؿ آًمتٗم٤مت إمم اخلٞم٤مر 

 قمٜمد اًمتٍمف، سمؾ يث٧ٌم ًمٙمؾ ؿمخص طمتّك اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمخ٤مًمٗملم وهمػمهؿ.

ٚمتٗمتلم إمم اخلٞم٤مر قمٜمد اًمتٍمف، وُمـ اًمقاوح أٟمف ُمع ذًمؽ وم٤مًمٖمٚم٦ٌم ذم همػم اعم

ومٙمٞمػ يٙمقن اًمتٍمف يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ اًمرو٤م اًمٜمققمل ُمـ ضمٝم٦م اًمتٗم٤مت أهمٚم٥م اًمٜم٤مس ًمٚمخٞم٤مر 

                                                
 (.564-565وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم٤مرات /) (1)

٢من ُم٤م يمت٥م ذم ، واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه: ومشًمٌٕمد شم٘مدم اعمٕمٚمقل قمغم اًمٕمٚم٦م»وٓ خيٗمك أن ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب 

 .اًمٙمت٤مب يٕمٓمل قمٙمس اعمٓمٚمقب، وُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمقاومؼ ًمٌٞم٤من إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ



 441 / ظمٞم٤مر احلٞمقان / ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقاناخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 قمٜمد اًمتٍمف.

 .(1)شويمٞمػ يم٤من ومال وضمف جلٕمؾ اًمتٍمف يم٤مؿمٗم٤ًم ٟمققمٞم٤ًم قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع

ّٓ أن قمٜمدهؿ شمٍموم٤مت  وهق ُمدومقع: سم٠من ظمٞم٤مر احلٞمقان وإن مل يقضمد قمٜمد اًمٜمقع إ

ٟمققم٤ًم قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع ذم ُم٤م ًمق طمّمٚم٧م ذم ُمقارد ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م واًمٖمٌـ واًمنمط يم٤مؿمٗم٦م 

٤م هق ضم٤مٍر قمٜمدهؿ، ومٚمق طمّمٚم٧م هذه اًمتٍموم٤مت ذم سمٞمع احلٞمقان يم٤مٟم٧م يم٤مؿمٗم٦م ٟمققم٤ًم قمـ ممّ 

 اًمرو٤م سمف.

 اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ُم٤م ىمّقاه اًمِمٞمخ

ذم شم٘مقيتف ًمالطمتامل اًمث٤مًم٨م: أٟمف ظمالف فمٝمقر اًمرواي٦م:  ٟمٕمؿ، يرد قمغم اًمِمٞمخ

ن ـمرف اًمٜم٦ًٌم ذم اًمرو٤م اًمٜمققمل هق اًمٜمقع، يمام أن ـمرومٝم٤م ذم اًمرو٤م اًمِمخيص هق وم٢م

وم٢من : »ذم ىمقًمفش ُمٜمف»اًمِمخص، يمام ذم اًمقصمقق اًمٜمققمل واًمقصمقق اًمِمخيص، ووٛمػم 

، راضمع إمم شأطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م إي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف

وهق ؿمخص، ومٞمٙمقن اًمرو٤م  اعمِمؽمي، ومٞمٙمقن ـمرف اًمٜم٦ًٌم هق رو٤م اعمِمؽمي،

، وم٤محلٛمؾ قمغم اًمرو٤م اًمٜمققمل شومذًمؽ رو٤م ٟمققمل سمف»ؿمخّمٞم٤ًم، وًمق أراد اًمٜمققمل ًم٘م٤مل: 

 حيت٤مج إمم شم٘مدير، ومٞمٙمقن ظمالف اًمٔمٝمقر.

 ُم٤م اؾمت٘مر سمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين ُمـ اًمقضمقه واعمٜم٤مىمِمتف

وهق أن اًمرو٤م قم٤ٌمرة »سم٘مقًمف:  ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين آطمتامل اخل٤مُمس:

ـ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد: وم٢من ُمٕمٜمك ارشمْم٤مئف إي٤مه اظمتٞم٤مره وآًمتزام سمف، وآًمتزام يم٤مًمتّمديؼ قم

ش أٟم٧م ص٤مدق»ضمٜم٤مين وىمقزم وقمٛمكم، وم٢من اقمت٘م٤مد صدق اعمخؼم شمّمديؼ ضمٜم٤مين، وىمقًمف: 

شمّمديؼ ىمقزم، واجلري قمغم ُم٤م أظمؼم سمف، سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ووم٘مف، شمّمديؼ قمٛمكم ًمف، ومٙمذا 

                                                
 .6/199ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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اًمرو٤م سمٚمزوم اًمٕم٘مد ىمٚم٤ًٌم ارشمْم٤مء واًمتزام ىمٚمٌل، وىمقًمف:  آًمتزام ىمٚمٌل وىمقزم وقمٛمكم: وم٢من

اًمتزام ىمقزم إٟمِم٤مئل، واًمتٍمف ذم اعمٌٞمع قمغم طمد شمٍمومف ذم ش اًمتزُم٧م سم٤مًمٕم٘مد وارشمْمٞمتف»

ؾم٤مئر أُمقاًمف، وآٟمتٗم٤مع سم٠مطمد وضمقه آٟمتٗم٤مقم٤مت، اًمتزام قمٛمكم وارشمْم٤مء ومٕمكم، وًمٞمس 

ث٤مًم٨م، سمؾ هق سمٜمٗمًف ُمـ طمٞم٨م إٟمف اًمقضمف اًمسم٤مسمف سم٤مب اًمٙمِمػ قمـ اًمرو٤م ىمٚم٤ًٌم ًمٞم١مول إمم 

قمٛمؾ اعمٚمتزم يًٛمك اًمتزاُم٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم، يمام أن اجلري اًمٕمٛمكم قمغم وومؼ اخلؼم شمّمديؼ قمٛمكم 

سمٜمٗمًف، ٓ ُمـ طمٞم٨م يمِمٗمف قمـ اقمت٘م٤مد اًمّمدق، ويمذا ذم سم٤مب إسم٘م٤مء اًمٞم٘ملم قمٛمالً وٟم٘مْمف 

ف قمـ قمٛماًل: وم٢من اجلري قمغم وومؼ اًمٞم٘ملم اًم٤ًمسمؼ إسم٘م٤مء ًمٚمٞم٘ملم قمٛمالً، ٓ ُمـ طمٞم٨م يمِمٗم

 .(1)شاًمٞم٘ملم ىمٚم٤ٌمً 

ومم٤م ذيمرٟم٤م ذم هذيـ اعم٘م٤مُملم يتْمح أن يمؾ ومٕمؾ طمدي٨م سمٛم٘مت٣م دمدد اعمٚمٙمٞم٦م، »

اًمتزام قمٛمكم سم٤مًمٕم٘مد ـ ؾمقاء قُمدر شمٍّموم٤ًم ظم٤مرضم٤ًم ذم اعمٌٞمع أم ٓ، وؾمقاء دّل قمغم آًمتزام 

اًم٘مٚمٌل أو اإلٟمِم٤مئل أم ٓ ـ ومٝمق ُمً٘مط، واًمتٍمف ٓ سمذًمؽ اًمٕمٜمقان ـ سمؾ سمٕمٜمقان 

ؾمتخ٤ٌمر، ومْماًل قمـ قمٜمقان اًمرد إمم اًم٤ٌمئع ـ ًمٞمس ُمّمداىم٤ًم ًمالًمتزام اًمٕمٛمكم، وإطمداث آ

احلدث، يمام أن اًمتٍمف اًمّم٤مدر قمـ همػم اًمتٗم٤مت إمم اًمٕم٘مد ُمـ اًمتٍمف اعمً٘مط وإن مل 

يٙمِمػ قمـ اًمرو٤م: إذ اعمٜم٤مط ًمٞمس هق اًمٙمِمػ وًمق ٟمققم٤ًم، سمؾ يمقن اًمتٍمف مم٤م يٕمت٤مده 

سمٛمٚمٙمف، وهذا ُمٜمف: ًمٕمدم دظمؾ ًمالًمتٗم٤مت إمم اًمٕم٘مد واخلٞم٤مر  اعم٤مًمؽ ًمٚمٕملم ذم ُم٘م٤مم آٟمتٗم٤مع

ذم هذا اعمٕمٜمك، سمؾ هق ذم طمد ذاشمف شمٍمف ُم٤مًمٙمل واًمتزام قمٛمكم سمٙمقن اعمٌٞمع ًمف، وإن مل 

 .(5)شيٙمـ ُمٜمف اًمتزام ىمٚمٌل وٓ ىمّمدي

 ويتٚمخص ُم٤م أوم٤مده ذم أُمقر:

 ـ إن اًمرو٤م قم٤ٌمرة قمـ آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد، وم٤مًمرو٤م سمٛمٕمٜمك آرشمْم٤مء.1

                                                
 .4/171طم٤مؿمٞم٦م اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 . واىمتٍمٟم٤م قمغم ذيمر قملم قم٤ٌمرشمف: ًمقوقطمٝم٤م.4/175طم٤مؿمٞم٦م اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 إن آًمتزام يم٤مًمتّمديؼ ضمٜم٤مين وىمقزم وقمٛمكم.ـ 5

ـ إن اًمتٍمف ذم اعمٌٞمع قمغم طمد اًمتٍمف ذم ؾم٤مئر إُمقال، اًمتزام قمٛمكم، 3

 وارشمْم٤مء ومٕمكم.

 ورشّم٥م قمغم ذًمؽ:

ـ إن يمؾ ومٕمؾ طمدي٨م سمٛم٘مت٣م دمدد اعمٚمٙمٞم٦م اًمتزام قمٛمكم سم٤مًمٕم٘مد، وإن مل ُيٕمدر 1

 ًم٘مٚمٌل اإلٟمِم٤مئل.شمٍموم٤ًم ظم٤مرضمٞم٤ًم ذم اعمٌٞمع، ومل يدل قمغم آًمتزام ا

ـ إن اًمتٍمف سمٕمٜمقان آؾمتخ٤ٌمر، ومْماًل قمـ قمٜمقان اًمرد إمم اًم٤ٌمئع ًمٞمس 5

 ُمّمداىم٤ًم إمم آًمتزام اًمٕمٛمكم.

 ـ إن اًمتٍمف اًمّم٤مدر قمـ همػم اًمتٗم٤مت إمم اًمٕم٘مد ُمـ اًمتٍمف اعمً٘مط.3

أن آًمتزام طم٘مٞم٘م٦م ُمت٘مقُم٦م سم٤مًم٘مّمد وآًمتٗم٤مت، ومال يٕم٘مؾ آًمتزام  وومٞمف: أّوًٓ:

ًمٜم٤مؿمئ ُمـ دوّنام، سمحٞم٨م ُيٕمدُّ ُمٚمتزُم٤ًم سمٌمء ُمـ همػم اًمتٗم٤مت ًمف وٓ ىمّمد إًمٞمف، اًم٘مٝمري ا

قمغم أٟمف اًمتزام ُمٜمف، ٓ خيرج قمـ أطمد ش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف: »وطمٞمٜمئذ ومحٛمؾ ىمقًمف

طم٤مًملم، إُم٤م أن يٙمقن ُمع اًم٘مّمد، أو سمدوٟمف، وم٢من يم٤من إطمداث احلدث ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ ىمّمد 

دة، وٓ طم٤مضم٦م إمم سمٞم٤من اًمرواي٦م، وإن مل يٙمـ آًمتزام سم٤مًمٌٞمع ومٝمق ُمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر قمغم اًم٘م٤مقم

ّٓ سم٤مًمتٕمٌد اًمنمقمل، ٓ ًمٙمقٟمف  ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ ىمّمد آًمتزام سمف، ومٙمقٟمف ُمً٘مٓم٤ًم ٓ يٙمقن إ

 اًمتزاُم٤ًم ىمٝمري٤ًم.

، وهق صٗم٦م، وآًمتزام ومٕمؾ، ومحٛمؾ شاًمرو٤م»أن ُم٤م ذم اًمرواي٦م قمٜمقان  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 (1)يٜم٦م.اًمرو٤م قمغم آرشمْم٤مء وآًمتزام، اؾمتٕمامل جم٤مزي سمال ىمر

                                                
ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ أن اعمراد ُمـ اًمرو٤م هٜم٤م ًمٞمس اًمرو٤م سم٤معمٚمؽ:  ُمدفمٚمفوهذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذيمره إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ  (1)

 حلّمقًمف ُمـ إّول، سمؾ اًمرو٤م سم٤مًمٌٞمع، وهق ُمٕمٜمك آًمتزام سمف.

وذًمؽ: ٕن اًمرو٤م ـ سم٠مي رء شمٕمٚمؼ ـ يٙمقن صٗم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م يم٤مًمٌٖمض واًمٖمْم٥م واحل٥ّم، وآًمتزام 

 ًم٘مٚم٥م قمغم رء، ٟمٕمؿ هق قمٛمؾ ضمٜم٤مين.قمٛمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن يمٕم٘مد ا
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إن اًمرو٤م صٗم٦م ٓ شمٜم٘مًؿ إمم ىمٚمٌل وقمٛمكم وىمقزم، سمخالف  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

آًمتزام اًمذي هق ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل، ومتٗمًػمه ًمٚمرو٤م سم٤مٓرشمْم٤مء، صمّؿ شم٘مًٞمٛمف هلذه 

 إىم٤ًمم سمال وضمف.

 اعمخت٤مر ذم ُمدًمقل اًمرواي٦م

ٕمٌد وم٤محلؼ أن إىمقى ُمـ سملم اعمحتٛمالت هق إّول، وم٤معمً٘مط ـ قمٜمد اًمِم٤مرع وسمت

ُمٜمف ـ هق يمؾ ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف إطمداث طمدث ذم اعمٌٞمع قمروم٤ًم، يم٢مٟمٕم٤مل اًمداسم٦م، وإظمذ ُمـ 

طم٤مومره٤م، وهدم اجلدار ذم سمٞمع اًمدار، وشم٘مٓمٞمع اًم٘مامش ذم سمٞمٕمف، ؾمقاء أصدر قمـ ىمّمد 

 إلؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر أم ٓ، ويم٤من هم٤موماًل أم ٓ: وم٢من إـمالق اًمرواي٦م حمٙمؿ.

اعمقضم٦ٌم ًمً٘مقط اخلٞم٤مر، يم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م ٓ داقز وُم٤م ذيمر ذم ذيؾ اًمرواي٦م ُمـ إُمقر 

ّٓ إمم اعم٤مًمؽ ذم سمٞمع اجل٤مري٦م، وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م ـ ُمع أّن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ إطمداث احلدث  اًمٜمٔمر إًمٞمف إ

 قمروم٤ًم ـ إٟمام هق ُمـ سم٤مب اًمتقؾمٕم٦م ذم ُمقوقع احلدث، ومتٙمقن طمدصم٤ًم ذقمٞم٤ًم.

د أُمريـ: أن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٦م صدرًا وذياًل يمقن اعمً٘مط ًمٚمخٞم٤مر أطم ومتحّمؾ:

 ّمد آًمتزام سم٤مًمٌٞمع أم سمدوٟمف.٘مإطمداث احلدث اًمٕمرذم، واحلدث اًمنمقمل، أصدر سم

وم٢من أطمدث اعمِمؽمي ومٞمام اؿمؽمى طمدصم٤ًم ىمٌؾ اًمثالصم٦م »واًمقضمف ذم ذًمؽ أن ذم مجٚم٦م: 

، وحمٛمقًٓ، وهق شأطمدث طمدصم٤مً »، ُمقوققم٤ًم وهق شإي٤مم ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف، ومال ذط

ىمٞمدًا ًمٚمٛمقوقع: وم٢من اًم٘مٞمد ضمزء ُمٜمف، واعمحٛمقل  ، واعمحٛمقل ٓ يٙمقنشومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»

ظم٤مرج قمٜمف، ومٚمق أريد ُمـ إطمداث احلدث أن يٙمقن قمـ رو٤م ـ ؾمقاء أيم٤من ؿمخّمٞم٤ًم أم 

، ومل حيٛمٚمف شطمدصم٤ًم قمـ رو٤م»ٟمققمٞم٤ًم ـ ًمذيمر ذم اًمٙمالم سمٜمحق اًمقصػ واًمت٘مٞمٞمد ومٞم٘مقل: 

 قمٚمٞمف سمٜمحق اإلـمالق واإلرؾم٤مل.

اعمِمؽمي ذم اعمٌٞمع ُمـ طمدث ضمدي ومٝمق رو٤م وقمٚمٞمف ومٔم٤مهر احلدي٨م أن ُم٤م حيدصمف 

سم٤مًمٌٞمع ذقم٤ًم، ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمرو٤م سمف، وهق ؾم٘مقط اخلٞم٤مر، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ 

ذًمؽ صمٌقشم٤ًم: ًمٕمدم اعم٤مٟمع اًمٕم٘مكم ُمـ هذه احلٙمقُم٦م، واًمتٜمزيالت ذم اًمنمع يمثػمة، ُمـ ىمٌٞمؾ 
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ضمٕمؾ اًمتٍمف ذم اعمٌٞمع  ، وعم٤م ٟمحـ ومٞمف ٟمٔم٤مئر ذم اًمٗم٘مف يمام ذم(1)شاًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة»

 ُمً٘مٓم٤ًم خلٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٟمِم٠م قمـ اًمتزام سم٤مًمٌٞمع أو سمدوٟمف.

 وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ًمزوم إظمذ سم٤مًمٔمٝمقر ُم٤م مل يٛمٜمع ُمٜمف ُم٤مٟمع قم٘مكم.

طمدوده، وأن وي١ميمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه أن اًم٤ًمئؾ ومٝمؿ اعمقوققمٞم٦م ُمـ احلدث، وم٠ًمل قمـ 

ُمً٘مٓم٦م ًمٚمخٞم٤مر، سمدون  طمٙمؿ قمغم أُمقر سم٠مّن٤م ُمـ إطمداث احلدث، وأّن٤م اإلُم٤مم

ٌّؾ أو »ـ سمٕمد ؾم١مال اًم٤ًمئؾ: وُم٤م احلدث؟ ـ :  شم٘مٞمٞمده٤م سم٤مًمرو٤م، وم٘م٤مل إن ُٓمس أو ىم

، ومٚمق ىم٤مم سم٠مطمد هذه إُمقر ومٝمق ُمً٘مط شٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يم٤من حيرم قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمنماء

 ًمٚمخٞم٤مر طمتّك ًمق مل يٙمـ قمـ ىمّمد آًمتزام سم٤مًمٌٞمع.

ّول، وأن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ ٟمٗمس إطمداث وم٤مًمرواي٦م ـ إذن ـ فم٤مهرة ذم آطمتامل إ

ٌّدًا، ورو٤م سمف سم٘م٤مء.  احلدث اًمتزاُم٤ًم سم٤مًمٌٞمع شمٕم

 ذم اعمرضمع طملم إمج٤مل اعمراد

وًمق مل ٟم٘مؾ سمٔمٝمقر اًمرواي٦م ذم هذا اعمٕمٜمك مل يتٕملّم أطمد ُمـ اًمقضمقه اًم٤ٌمىمٞم٦م، سمؾ 

 يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ُمت٤ًموي٦م ُمـ طمٞم٨م اطمتامل اإلرادة، ومام هق اعمرضمع طمٞمٜمئٍذ؟

ـ سمٕمد اًم٘مقل سم٢ممج٤مل هذه اجلٛمٚم٦م: ًمدوراّن٤م سملم ُمٕم٤مٍن  تلذه٥م اعمحّ٘مؼ اًمرؿم

إن »أرسمٕم٦م أو مخ٦ًم ـ إمم ؾم٘مقـمٝم٤م قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر، ومال متٜمع ُمـ اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق 

 ش.أطمدث ومٞمف طمدصم٤مً 

صمّؿ أضم٤مب قمـ إؿمٙم٤مل هي٤من إمج٤مهل٤م إمم اًمٕم٤مم ـ ًمتٕم٘مٌف سم٤معمجٛمؾ اعمتّمؾ ومٞمً٘مٓمف 

 هق اعمخّمص اعمجٛمؾ اعمتّمؾ، يمام ذم اعمث٤مل قمـ آقمت٤ٌمر ـ سم٠من ُم٤م يقضم٥م اإلمج٤مل إٟمام

: وم٢من إمج٤مل اًمٗم٤مؾمؼ ُمٗمٝمقُم٤ًم أوضم٥م اإلمج٤مل ذم شأيمرم اًمٕم٤ممل همػم اًمٗم٤مؾمؼ»اعمٕمروف: 

ـ وم٠مُمره يدور سملم يمقٟمف خمّمّم٤ًم أو ش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»اًمٕم٤مم، وأُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ـ أي 

                                                
 .5/518ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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إلمج٤مل ُمـ أضمٜمٌٞم٤ًم قمـ اًمٕم٤مم، ومٚمؿ يٕمٚمؿ يمقٟمف خمّمّم٤ًم طمتّك يدظمؾ ذم يمؼمى هي٤من ا

 (1)اعمخّمص اعمتّمؾ إمم اًمٕم٤مم.

ويرد قمغم اًم٘مًؿ إّول ُمـ يمالُمف ـ أي ؾم٘مقط اجلٛمٚم٦م اعمجٛمٚم٦م واًمرضمقع إمم 

اإلـمالق ـ : أٟمف ًمق شمّؿ ًمث٧ٌم ُمدقم٤مٟم٤م أيْم٤ًم، ُمـ يمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ إطمداث احلدث، وًمٙمٜمف همػم 

 شم٤مم يمام ؾمٞم٠ميت.

 ٤مل ومٗمٞمف:وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ يمالُمف، وهق ُم٤م يرشمٌط سمٕمدم هاي٦م اإلمج

أن هاي٦م اإلمج٤مل ُمـ اعمخّمص اعمجٛمؾ إمم اًمٕم٤مم ًمٞم٧ًم أُمرًا شمٕمٌدي٤ًم: إذ مل  أّوًٓ:

ّٓ ًمٙمقن ٟم٦ًٌم  شمٜمزل ومٞمٝم٤م آي٦م، ومل شمدل قمٚمٞمٝم٤م رواي٦م، سمؾ هل ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ُمالك، وُم٤م هق إ

اعمخّمص اعمتّمؾ إمم اًمٕم٤مم ٟم٦ًٌم اًم٘مريٜم٦م إمم ذهي٤م، ومٛمتك ُم٤م يم٤من سمّٞمٜم٤ًم قمرف اعمراد ُمٜمف، 

يم٤من جمٛماًل هى إمج٤مل إًمٞمف، وًمٞمس ٕضمؾ ظمّمقصٞم٦م ذم اعمخّمص، وقمٚمٞمف  وُمتك ُم٤م

ومٙمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م ٟمًٌتف إمم اًمٕم٤مم ٟم٦ًٌم اًم٘مريٜم٦م ىم٤مم سمٜمٗمس دور اعمخّمص، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مريٜم٦م 

وم٢من »ارشمٌٓم٧م سمجٛمٚم٦م: ش ومذًمؽ رو٤م ُمٜمف»جمٛمٚم٦م هى اإلمج٤مل إمم اًمٕم٤مم، ومجٛمٚم٦م: 

ٓت اعمذيمقرة، وًمٞم٧ًم يمالُم٤ًم أضمٜمٌٞم٤ًم سم٠مطمد أٟمح٤مء آرشم٤ٌمط وآطمتامش أطمدث ومٞمف طمدصم٤مً 

قمٜمٝم٤م، وهذا اعم٘مدار ُمـ آرشم٤ٌمط يقضم٥م هي٤من إمج٤مهل٤م إًمٞمٝم٤م قمغم ـمٌؼ اًم٘م٤مقمدة، ؾمقاء 

 أيم٤مٟم٧م خمّمّم٤ًم أو ٓ.

ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠من ىم٤مقمدة هي٤من إمج٤مل اعمجٛمؾ خمتّم٦م سم٤معمخّمص، وًمٙمـ سمام أٟمف  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

أضمٜمٌٞم٤ًم، ومٝمذا اعم٘مدار يم٤مِف  اقمؽمف سمدوران أُمر هذه اجلٛمٚم٦م سملم يمقّن٤م خمّمّم٤ًم ويمقّن٤م

ًمني٤من اإلمج٤مل: إذ شمرّدد إُمر سملم يمقّن٤م خمّمّم٦م ومٞمني إمج٤مهل٤م، ويمقّن٤م أضمٜمٌٞم٦م ومال 

 يني إمج٤مهل٤م، ومٞمٙمٗمل هذا اًمؽمدد ًمً٘مقط فمٝمقر اجلٛمٚم٦م اعمتّمٚم٦م.

قمـ احلجٞم٦م، واعمرضمع ـ طمٞمٜمئٍذ ـ ش إن أطمدث طمدصم٤مً »ومٕمغم اًمت٘مديريـ شمً٘مط مجٚم٦م 

                                                
 .565وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اخلٞم٤مرات / (1)
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هل يم٤مومٞم٦م ذم احلٙمؿ، وؾم٤معم٦م قمـ اإلمج٤مل: وم٢من اعمًتٗم٤مد ُمـ هل ُمٙم٤مشم٦ٌم اًمّمٗم٤مر، و

، ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ُمع شإذا أطمدث ومٞمٝم٤م طمدصم٤ًم وم٘مد وضم٥م اًمنماء إن ؿم٤مء اهلل: »ىمقًمف

يم٤من سم٘مّمد آًمتزام سم٤مًمٌٞمع أم سمدوٟمف، وسم٘مّمد ؾم٘مقط  أ ءً إطمداث احلدث ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؾمقا

 اخلٞم٤مر أم سمدوٟمف.

 إًمٞمٝم٤م يمام هق واوح. وٓ خيٗمك قمدم هي٤من إمج٤مل اعمخّمص اعمٜمٗمّمؾ

أن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص أن ٟمٗمس إطمداث احلدث ُمً٘مط  ومتحّّمؾ إمم هٜم٤م:

ًمٚمخٞم٤مر، ويدل قمٚمٞمف صحٞمح٦م اسمـ رئ٤مب ذم ومرض قمدم اإلمج٤مل، وأيْم٤ًم ذم ومرض 

طم٥ًم ُم٤م ىمّرره اعمحّ٘مؼ ش إن أطمدث ومٞمف طمدصم٤مً »قمغم قمدم هي٤مٟمف إمم مجٚم٦م  ءاإلمج٤مل سمٜم٤م

ُمـ هي٤من اإلمج٤مل ومتً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر، ومٞمدل قمغم ، وأُم٤م قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مه اًمرؿمتل

 اعمدقمك ُمٕمتؼمة اًمّمٗم٤مر.

 .(1)شوهبذا يتؿ اًمٙمالم ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف

 

                                                
 (.556-585/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)



 

 

 

 

 

 

 

ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز اؿمؽماط اخلٞم٤مر ذم اًمٌٞمع يمام ذم »ىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم: 

 (3)وآٟمتّم٤مر (5)وأُّم٤م أّٟمف ٓ يت٘مّدر سمحدٍّ وم٘مد طمٙمك قمٚمٞمف اإلمج٤مل ذم اخلالف (1)اًمتذيمرة

. وذم اخلالف أّن أظم٤ٌمرٟم٤م سمف ُمتقاشمرة. وظم٤مًمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ (5)واًمتذيمرة (4)واًمٖمٜمٞم٦م

. وذم اًمٖمٜمٞم٦م (6)قمدا ُم٤مًمؽ ومٛمٜمٕمقا ُمـ اًمزي٤مدة قمغم اًمثالصم٦م وضمّقزوا اؿمؽماـمٝم٤م ومام دوّن٤م

 . وفم٤مهره ٟمٗمٞمف سملم اًمٓم٤مئٗمتلم.(7)داقز أن يٙمقن صمالصم٦م ومام دوّن٤م سمال ظمالف

واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ـ وهل قمّدة  (8)ٞملمويدّل قمٚمٞمف سمٕمد اإلمج٤مل إصؾ سمٛمٕمٜم

                                                
 .11/37شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .45، ُم٠ًمًم٦م 3/35اخلالف  (5)

 .546، ُم٠ًمًم٦م 434آٟمتّم٤مر / (3)

 .518همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (4)

 .11/37شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .45، ُم٠ًمًم٦م 3/35اخلالف  (6)

 .518همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (7)

إصؾ هٜم٤م حيتٛمؾ أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة وأن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمراضمح »ىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم:  (8)

 [.14/151]ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ش. اًمٖم٤مًم٥م
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 (3)قماّمروُمقصّم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ  (5)وطمًٜم٦م احلٚمٌل (1)رواي٤مت يمّمحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من

ـ وُمقاوم٘م٦م آقمت٤ٌمر، عمٙم٤من وضمقد  (5)وظمؼم أيب اجل٤مرود (4)وصحٞمح٦م ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر

ّٓ أن يٕمٚمؿ قمدم سم٘م٤مئٝمام إًمٞمٝم٤م وم٢مّٟمف  اًميورة اًمداقمٞم٦م إمم آؿمؽماط وـمقل اعمّدة وىمٍمه٤م إ

حيتٛمؾ اًمٌٓمالن ًمٚمزوم اًمتٕمٓمٞمؾ واًمّمّح٦م، ّٕن إضمؾ ُمْمٌقط واخلٞم٤مر ُمقروث وٓ 

 .(6)شٟم٘مْم٤مئٝم٤مري٥م أّّن٤م ٓ شمت٘مّدر سم٘مدر احل٤مضم٦م، ويمذا ًمق يم٤من اعمٌٞمع مم٤ّم يٗمًد ىمٌؾ ا

اًمث٤مًم٨م ظمٞم٤مر اًمنمط: سم٤مًميورة سملم قمٚمامء اعمذه٥م »وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر: 

 .(7)شواًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٛمقُم٤ًم وظمّمقص٤ًم ذم سمٕمض أومراده

ظمٞم٤مر اًمنمط أقمٜمل اًمث٤مسم٧م سم٥ًٌم اؿمؽماـمف ذم اًمٕم٘مد، وٓ »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

وَٟمْ٘مُؾ اإلمج٤مع قمٚمٞمف ظمالف ذم صّح٦م هذا اًمنمط، وٓ ذم أّٟمف ٓ يت٘مّدر سمحدٍّ قمٜمدٟم٤م، 

 ُمًتٗمٞمٌض.

ّٓ ُم٤م  وإصؾ ومٞمف ىمٌؾ ذًمؽ: إظم٤ٌمر اًمٕم٤مُّم٦م اعمًّقهم٦م ٓؿمؽماط يمّؾ ذٍط إ

 اؾمتثٜمل، وإظم٤ٌمر اخل٤مّص٦م اًمقاردة ذم سمٕمض أومراد اعم٠ًمًم٦م.

إّن اعمًٚمٛملم قمٜمد »اخلؼم اعمًتٗمٞمض اًمذي ٓ يٌٕمد دقمقى شمقاشمره: ومٛمـ إُومم: 

ّٓ يمّؾ ذٍط ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل ومال »وزيد ذم صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من:  (8)شذوـمٝمؿ إ

                                                
 .1، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .4، ح18/17وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5، ح18/17وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .1، ح18/18وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .5، ح18/18وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .14/195ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (6)

 (.53/35) 54/53اجلقاهر  (7)

 .5و  1، ح18/16راضمع وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (8)
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ّٓ ذـم٤ًم طمّرم طمالًٓ أو طمّٚمؾ طمراُم٤مً ». وذم ُمقصّم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قماّمر: (1)شداقز  .(5)شإ

  ذـم٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم ًمٙمت٤مب اهلل ومالُمـ اؿمؽمط »ٟمٕمؿ، ذم صحٞمح٦ٍم ُأظمرى ٓسمـ ؾمٜم٤من: 

 .(3)شداقز قمغم اًمذي اؿمؽمط قمٚمٞمف، واعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ، ومٞمام واومؼ يمت٤مب اهلل

ًمٙمـ اعمراد ُمٜمف ـ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ـ قمدم اعمخ٤مًمٗم٦م، ًمإلمج٤مع قمغم قمدم اقمت٤ٌمر ُمقاوم٘م٦م 

اًمنمط ًمٔم٤مهر اًمٙمت٤مب. ومت٤مم اًمٙمالم ذم ُمٕمٜمك هذه إظم٤ٌمر وشمقوٞمح اعمراد ُمـ 

 تثٜم٤مء اًمقارد ومٞمٝم٤م ي٠ميت ذم سم٤مب اًمنمط ذم وٛمـ اًمٕم٘مد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.آؾم

سمرؾمؿ واعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من أطمٙم٤مم اخلٞم٤مر اعمِمؽمط ذم اًمٕم٘مد، وهل شمٔمٝمر 

 .(4)شُم٤ًمئؾ

 ىمٌؾ اًمقرود ذم اعم٤ًمئؾ ٓسمد ُمـ ُمالطمٔم٦م أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمنمط وهل يمام شمكم: أىمقل:

 ـ اإلمج٤مع1

ذم يمالم اًمنميػ اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اًمٓمقد واسمـ زهرة واًمٕماّلُم٦م اإلمج٤مع اًمقارد 

 يمام ُمّر آٟمٗم٤ًم.

 ويرد قمٚمٞمف: أّوًٓ: اإلمج٤مع ُمدريمّل ومالسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م ُمدريمف.

 وصم٤مٟمٞم٤ًم: هذا آمج٤مع ُمٜم٘مقل وٓ ٟمرى طمجٞم٦م اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل.

                                                
 .5، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .5، ح18/17وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .1، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .115و  5/111اعمٙم٤مؾم٥م  (4)



 451 / ظمٞم٤مر اًمنمط / أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمنمطاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 ـ اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م5

 (1)ٞم٤مر ُمـ اًمقؾم٤مئؾوهل اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ُمـ أسمقاب اخل»

ُمـ »ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل:  ُمـ ىمٌٞمؾ صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب قمٌداهلل

اؿمؽمط ذـم٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم ًمٙمت٤مب اهلل ومال داقز ًمف، وٓ داقز قمغم اًمذي اؿمؽمط قمٚمٞمف، 

 .(5)شواعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ مم٤م واومؼ يمت٤مب اهلل

 .وهل شم٤مُم٦م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م: وم٢من إـمالىمٝم٤م يِمٛمؾ ذط اخلٞم٤مر

 إؿمٙم٤مل اًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل ودومٕمف

ذم آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م: سم٠من ذط  ٟمٕمؿ، اؾمتِمٙمؾ اًمٗم٤موؾ اًمٜمراىمل

: وم٢من ذط اخلٞم٤مر سمٕمد آومؽماق (3)شوم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م اًمٌٞمع»اخلٞم٤مر خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م: أي 

خم٤مًمػ هل٤م: ًمدًٓمتٝم٤م قمغم وضمقب اًمٌٞمع سمٛمجرد آومؽماق، وىمد اؾمتثٜمل ذم هذه اًمرواي٤مت 

 (4)ط اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.اًمنم

أن ُم٤م أوم٤مده شم٤مم ًمق يم٤من اعمراد ُمـ وضمقب اًمٌٞمع سم٤مٓومؽماق وضمقسمف ُمٓمٚم٘م٤ًم،  وضمقاسمف:

وًمٙمـ اًمقضمقب ومٞمف ـ يمام شم٘مدم ـ طمٞمثل، أي ُمـ طمٞم٨م ظمٞم٤مر اعمجٚمس، ٓ ُمـ يمؾ طمٞمثٞم٦م، 

ّٓ ًمٚمزُمف آًمتزام سم٤معمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام، وٓ  وهلذا ٓ يتٜم٤مرم ُمع ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ واًمٕمٞم٥م، وإ

 .(5)شيٚمتزم هب٤م

                                                
 .18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 6، اًم٤ٌمب 1، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م احلٚمٌل. 1، اًم٤ٌمب 4، ح18/6وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .14/385ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .5/591سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 اخل٤مص٦م ـ اًمرواي٤مت3

وهل اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذط ظمٞم٤مر رد اًمثٛمـ، وهل شم٤مُم٦م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م ذم »

ّٓ أن آؾمتدٓل هب٤م ذم اعم٘م٤مم يتقىمػ قمغم إًمٖم٤مء ظمّمقصٞم٦م اعمقرد: وم٢مّن٤م واردة  ُمقرده٤م، إ

إلصم٤ٌمت ذط اخلٞم٤مر ذم ُمقرد ظم٤مص، واعمدقمك صح٦م ذط اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم، واًمرواي٤مت 

 هل:

حمّٛمد سمـ احلًـ سم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ صٗمقان، قمـ  اًمرواي٦م إومم:

وؾم٠مًمف رضمؾ وأٟم٤م قمٜمده وم٘م٤مل:  إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع أسم٤م قمٌداهلل

رضمؾ ُمًٚمؿ اطمت٤مج إمم سمٞمع داره ومج٤مء إمم أظمٞمف، وم٘م٤مل: أسمٞمٕمؽ داري هذه، وشمٙمقن ًمؽ 

سمثٛمٜمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م أن شمرد ُمـ أن شمٙمقن ًمٖمػمك قمغم أن شمِمؽمط زم إن أٟم٤م ضمئتؽ  أطم٥م إزمر 

 (1). ، وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس هبذا، إن ضم٤مء سمثٛمٜمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م رّده٤م قمٚمٞمف...قمكمّ 

ّٓ ُم٤م رسمام ي٘م٤مل ُمـ أن إؾمح٤مق سمـ قمامر مل يرو هذه  وٓ إؿمٙم٤مل ذم ؾمٜمد اًمرواي٦م إ

سم٤معم٤ٌمذة، وإٟمام ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع، وٓ ٟمٕمرف ُمـ هق  اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم

 دُمف.اًم٤ًمُمع ًمٞمث٧ٌم شمقصمٞم٘مف أو قم

وٓ يي إرؾم٤مل إؾمح٤مق: ٕٟمف ُم١ميد »سم٘مقًمف:  وأضم٤مب اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم

 .(5)شوُم٘مٌقل

قضم٦ٌم ًمٚمحجٞم٦م، واعم٘مٌقًمٞم٦م ُموًمٙمٜمف همػم ُمًٛمقع: ٕن اعمقاوم٘م٦م عم٤م هق احلج٦م همػم 

 إن أريد هب٤م قمٛمؾ اعمِمٝمقر ومٚمؿ يث٧ٌم: ٓطمتامل اؾمتٜم٤مدهؿ إمم همػمه٤م ذم اًمٗمتقى.

ّٓ أن ي٘م٤مل سم٠من إؾمح٤مق أظمؼم سمًامع ، وم٤مًمرواي٦م ُمرؾمٚم٦م قمغم ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ إ

، وومرق سملم إظم٤ٌمر اًمث٘م٦م سمًامع اًمراوي اعمجٝمقل قمٜمدٟم٤م، وإظم٤ٌمر اًمراوي ُمـ اإلُم٤مم

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 8، اًم٤ٌمب 1، ح18/19وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .8/411جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)
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 اًمث٘م٦م سم٢مظم٤ٌمر اًمراوي سمًامقمف.

اًمًامع إمم ٟمٗمس إؾمح٤مق: طمٞم٨م رواه٤م سم٢مؾمٜم٤مده  ٟمٕمؿ ٟم٥ًم اًمِمٞمخ اًمّمدوق

٤مل: ؾم٠مًمف رضمؾ وأٟم٤م ىم وروى إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب قمٌداهلل»قمٜمف وم٘م٤مل ذم اًمٗم٘مٞمف: 

، ومٜمًتٙمِمػ ُمـ ذًمؽ أن إلؾمح٤مق (1)شقمٜمده، وم٘م٤مل: رضمؾ ُمًٚمؿ اطمت٤مج إمم سمٞمع داره...

، وإظمرى ُم٤م ؾمٛمٕمف روايتلم: أطمدامه٤م ُم٤م ؾمٛمٕمف سمٜمٗمًف ُمـ اًم١ًمال وضمقاب اإلُم٤مم

 ]وإومم ُمقصم٘مف واًمث٤مٟمٞم٦م ُمرؾمٚم٦م[. .ممـ ؾمٛمع ُمـ اإلُم٤مم

ّٓ أّن٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أظمص وأُم٤م اًمدًٓم٦م ومت٤مُم٦م ذم ُمقرده٤م سمال إؿمٙم٤مل، إ

 ُمـ اعمدقمك.

وسم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ اسمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب  اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام ذط أي٤مُم٤ًم ُمٕمدودة ومٝمٚمؽ ذم يد اعمِمؽمي  قمٌداهلل

 (5).ىمٌؾ أن يٛميض اًمنمط ومٝمق ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع

اسمـ ؾمٜم٤من ذم اًمًٜمد هق قمٌداهلل، وصدر اًمرواي٦م  واًمرواي٦م صحٞمح٦م، واعمراد ُمـ

ّٓ أن اؾمتدٓل (3)وإن يم٤من واردًا ذم اؿمؽماء احلٞمقان ، وظمٞم٤مره ذط ذقمل ٓ ُمٕم٤مُمكم، إ

عم٤م سملّم طمٙمؿ اًمْمامن قمغم اًم٤ٌمئع ذم احلٞمقان إمم صمالصم٦م  سمام ذم اًمذيؾ اعمذيمقر: وم٢من اإلُم٤مم

                                                
 .1، ذيؾ ح18/19: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 3771، ح3/515اًمٗم٘مٞمف  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 8، اًم٤ٌمب 5، ح18/51وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

ُمـ أسمقاب  ٤ٌ5مب ، اًم5، ح18/14، وذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 7/54صدر اًمرواي٦م يمام ذم اًمتٝمذي٥م  (3)

قمـ  : قمـ اسمـ ؾمٜم٤من ـ يٕمٜمل قمٌداهلل ـ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل3، ح5/169اخلٞم٤مر، قمـ اًمٙم٤مذم 

اًمرضمؾ يِمؽمي اًمداسم٦م أو اًمٕمٌد ويِمؽمط إمم يقم أو يقُملم ومٞمٛمقت اًمٕمٌد أو اًمداسم٦م وحيدث ومٞمف 

اعمٌٞمع  احلدث قمغم ُمـ وامن ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: قمغم اًم٤ٌمئع طمّتك يٜم٘ميض اًمنمط صمالصم٦م أي٤مم ويّمػم

 ًمٚمٛمِمؽمي ذط ًمف اًم٤ٌمئع أو مل يِمؽمط.

ىم٤مل: وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام ذط أي٤مُم٤ًم ُمٕمدودة ومٝمٚمؽ ذم يد اعمِمؽمي ىمٌؾ أن يٛميض اًمنمط ومٝمق ُمـ ُم٤مل 

 اًم٤ٌمئع.
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ومٞمف  قمغم اًمثالصم٦م إي٤مم، وىمد طمٙمؿأي٤مم، ضم٤مء سمحٙمؿ آظمر يرشمٌط سمام ًمق اؿمؽمط ُم٤م زاد 

 ئف ًمنمط اخلٞم٤مر.٤مسم٤مًمْمامن قمغم اًم٤ٌمئع أيْم٤ًم، وهق يدل قمغم إُمْم

ٟمٕمؿ، رسمام يِمٙمؾ آؾمتدٓل سم٠من اًمرواي٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م ذط اخلٞم٤مر 

ّٓ أن ُمقرده٤م احلٞمقان، ومٞمحت٤مج ٕضمؾ مت٤مُمٞم٦م  سمخالف رواي٤مت ذط رّد اًمثٛمـ إ

ّٓ أن اًمٕمرف ٓ يرى شمٗم٤موشم٤ًم سملم احلٞمقان آؾمتدٓل إمم إؾم٘م٤مط ظمّمقصٞم ٦م احلٞمقان، إ

وهمػمه ذم ظمٞم٤مر اًمنمط، وإن مل يًّٚمؿ سمذًمؽ ومجد قمغم اًمٚمٗمظ أؿمٙمؾ اًمتٕمٛمٞمؿ ًمٖمػم 

 احلٞمقان.

حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب، قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ اًمٜمقومكم،  اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م:

 رضمؾ اؿمؽمى صمقسم٤ًم ىم٣م ذم أن أُمػماعم١مُمٜملم قمـ اًمًٙمقين، قمـ أيب قمٌداهلل

سمنمط إمم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ومٕمرض ًمف رسمح وم٠مراد سمٞمٕمف، ىم٤مل: ًمٞمِمٝمد أٟمف ىمد روٞمف وم٤مؾمتقضمٌف 

 (1).صمّؿ ًمٞمٌٕمف إن ؿم٤مء، وم٢من أىم٤مُمف ذم اًمًقق ومل يٌع وم٘مد وضم٥م قمٚمٞمف

ّٓ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمقومكم، ومٛمـ يٌٜمل قمغم شمقصمٞمؼ رضم٤مل اسمـ  وٓإؿمٙم٤مل ذم ؾمٜمده٤م إ

 ـؾمٕم٦م: ًمٙمقٟمف ُمٜمٝمؿ، وُمـ ٓ يٌٜمل قمٚمٞمف ـ يمام هق احلؼ ىمقًمقيف ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ومٝمق ذم 

ّٓ أٟمٜم٤م ٟمٕمتٛمد قمغم رواي٤مشمف: إليمث٤مر اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٜم٘مؾ قمٜمف ذم  ومال شمقصمٞمؼ ًمف سحي٤ًم قمٜمده، إ

إصقل وذم اًمٗمروع ُمـ اًمٙم٤مذم، وهق ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي يمتٌف ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم ًمٞمٙمقن 

ٜم٘مؾ قمٜمف وٓ ؾمّٞمام ذم إصقل ٓ طمج٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م: وم٢من اقمتامد اًمٙمٚمٞمٜمل قمغم أطمد وإيمث٤مره ًمٚم

ًمًٜمد شم٤مم، واًمرواي٦م ُمٕمتؼمة ٓؾمٞماّم ُمع ٤مي٘مٍم ذم اًمتقصمٞمؼ قمـ شمٍميح اًمٜمج٤مر سمتقصمٞم٘مف، وم

 آًمتٗم٤مت إمم أن ـمريؼ اًمقصمقق سم٤مخلؼم ٓ يٜمحٍم ذم اًمتٜمّمٞمص قمغم وصم٤مىم٦م رضم٤مل اًمًٜمد.

ف وٓ يٜم٘مض سمًٝمؾ سمـ زي٤مد: ًمٚمٗمرق سمٞمٜمٝمام: ُمـ ضمٝم٦م أن اًمٜمقومكم مل يرد ذم طم٘م

شمْمٕمٞمػ سمخالف ؾمٝمؾ: وم٘مد رُمل سم٤مًمْمٕمػ، وًمق أُمٙمـ رّد اًمتْمٕمٞمػ قمٜمف ًمتٛمًٙمٜم٤م 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 15، اًم٤ٌمب 1، ح18/55وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)



 455 / ظمٞم٤مر اًمنمط / أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمنمطاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 سم٢ميمث٤مر اًمٙمٚمٞمٜمل قمٜمف.

وأُم٤م اًمدًٓم٦م ومٝمل شم٤مُم٦م أيْم٤ًم، يمام هق فم٤مهر، سمٕمد إًمٖم٤مء ظمّمقصٞم٦م اعمقرد 

 .(1)شقمروم٤مً 

سم٤مًمٕم٘مد، ومٞمجقز أن يٙمقن يمقن زُم٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ُمتّماًل ذم سمٞم٤من قمدم ًمزوم »

 ُمٜمٗمّمالً قمٜمف سم٠من دإمؾ اخلٞم٤مر سمٕمد ُمرور يقُملم ـ ُمثاًل ـ ُمـ اًمٕم٘مد.

قمغم ذًمؽ سمٕمٛمقم أدًم٦م اًمنمط، وٓ حمذور ومٞمف ؾمقى ُم٤م  (5)واؾمتدل اًمِمٞمخ

ىمٞمؾ ُمـ أٟمف يًتٚمزم صػمورة اًمٕم٘مد ضم٤مئزًا سمٕمد اًمٚمزوم، وّرد ذًمؽ سم٠مٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف وٓ 

حمذور ومٞمف، ُمع اٟمتٗم٤موف سمخٞم٤مر اًمت٠مظمػم وظمٞم٤مر اًمرؤي٦م، وم٢من اخلٞم٤مر ُمت٠مظمر قمـ زُم٤من 

 اًمٕم٘مد.

ط اخلٞم٤مر ُمٜمٗمّماًل قمـ اًمٕم٘مد عمدة وهٝمٜم٤م أُمر يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف وهق: أٟمف إذا اؿمؽم

ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمقم، ٓ يٛمٙمـ آًمتزام سمٚمزوم اًمٕم٘مد سمٕمد ُميض زُم٤من اخلٞم٤مر سمٛم٘مت٣م:    

     سمٜم٤مء قمغم آًمتزام سم٠من هل٤م قمٛمقُم٤ًم أزُم٤مٟمٞم٤ًم، وم٢مذا ظمّّمص قمٛمقُمٝم٤م إزُم٤مين ّٓ إ

سمٌٕمض أومراده اًمتزم سم٤مًمٕمٛمقم ذم همػم ُمقارد اًمتخّمٞمص، ويم٤من اعمقرد ُمـ ُمقارد اًمتٛمًؽ 

 سم٤مًمٕمٛمقم.

أُم٤م إذا اًمتزم سمٕمدم شمٙمٗمٚمٝم٤م ؾمقى اًمٕمٛمقم إومرادي، وم٢مذا ظمرج أطمد إومراد ذم 

زُم٤مٍن ُم٤م ٓ يرضمع إمم اًمٕمٛمقم سمٕمد زُم٤من اًمتخّمٞمص، إلظمتالل أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم ومٞمف 

سم٤مًمتخّمٞمص، سمؾ اعمقرد ُمـ ُمقارد اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص ـ وإيْم٤مح اًمٙمالم ذم 

                                                
 (.586-591/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/113( اعمٙم٤مؾم٥م 5)
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 ... .(1)ذًمؽ ذم حمٚمف ُمـ قمٚمؿ إصقل

 ومراضمع. (5)ذم إصقل هق يمقٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين وفم٤مهر اًمِمٞمخ

ة جمٝمقًم٦م، أٟمف يِمؽمط شمٕمٞملم اعمدة، ومٚمق شمراوٞم٤م قمغم ُمدّ  (3)وىمد ذيمر اًمِمٞمخ

 (4)يم٘مدوم احل٤مّج، سمٓمؾ ]اًمنمط[ سمال ظمالف.

ِمٛمٚمٝم٤م واًمقضمف ذم ذًمؽ هق: أن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مؿمؽماط اعمدة اعمجٝمقًم٦م شمّمػم همرري٦م، ومٞم

 قمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمٖمرر.

وأُم٤م شم٤ًمُمح اًمٕمرف ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت وإىمدام اًمٕم٘مالء قمٚمٞمف أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومٝمق ٓ يٜمٗمع 

ذم رومع اًمٞمد قمـ قمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمرر، إذ ٓ خيرضمف قمـ ذًمؽ قمـ يمقٟمف همررًا، 

 واًمٕمرف ُمرضمع ذم شمِمخٞمص اعمٗم٤مهٞمؿ ٓ اعمّم٤مديؼ.

ذم اًمنمع أوٞمؼ ُمـ دائرشمف ذم أن دائرة اًمٖمرر (5)وىمد ذيمر سمٕمض آؾم٤مـملم

 اًمٕمرف، سمٛمالطمٔم٦م شم٤ًمُمح اًمٕمرف وقمدم شم٤ًمُمح اًمنمع.

ي٘م٤مل إن دائرة اًمٖمرر ذم  سم٠من إٟم٥ًم أنّ  (6)واؾمتِمٙمؾ ومٞمف اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

اًمنمع أوؾمع ُمـ دائرشمف ذم اًمٕمرف، ٕن اًمٖمرر اًمنمقمل قمغم هذا أقمؿ وإقمؿ أوؾمع ُمـ 

 إظمص.

 ًمٗمٔمل وأن يمال اًمتٕمٌػميـ صحٞمح٤من واًمذي يٌدو ًمٜم٤م أن اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمام

                                                
 ، اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين قمنم ُمـ شمٜمٌٞمٝم٤مت آؾمتّمح٤مب.6/313راضمع ُمٜمت٘مك إصقل  (1)

 .3/574ومرائد إصقل  (5)

 .5/113اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .74: وذح اخلٞم٤مرات /14/193سمؾ سم٤مٓمج٤مع يمام ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (4)

 .5/555ذم ذح اًم٘مقاقمد  هق اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء (5)

 .5/464طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (6)



 457 / ظمٞم٤مر اًمنمط / أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمنمطاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 سمٛمالطمٔمتلم.

وذًمؽ ٕن اًمنمع إذا مل يٙمـ ُمت٤ًمحم٤ًم ذم اًمٖمرر يم٤من ذًمؽ ُمٜمِم٠م ًمتْمٞمٞمؼ دائرة 

سمدقمقاه أوؾمٕمٞم٦م دائرة اًمٖمرر اًمنمقمل ٓطمظ ٟمٗمس  احلٙمؿ سمّمح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م، وم٤مًمًٞمّد

ُمٗمٝمقم اًمٖمرر، وسمٕمض إؾم٤مـملم سمدقمقاه إوٞم٘مٞم٦م ٓطمظ ُم٤م يًتٚمزُمف ؾمٕم٦م اٟمٓم٤ٌمق 

اًمٖمرر ُمـ وٞمؼ ذم دائرة احلٙمؿ سم٤مًمّمح٦م. ومٙم٠مٟمف يريد أن دائرة احلٙمؿ سم٤مًمّمح٦م ذقم٤ًم 

 سمٛمالطمٔم٦م اًمٖمرر أوٞمؼ ُمٜمف قمروم٤ًم. وإُمر ؾمٝمؾ.

ًمقضمف ذم دقمقى ًمزوم شمٕمٞملم اعمدة وحتديده٤م سمام وقمغم أي طم٤مل، وم٘مد قمروم٧م أن ا

يرومع اجلٝمؾ هب٤م هق صػمورة اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع قمدم اًمتٕمٞملم همرري٦م، ومٞمِمٛمٚمٝم٤م دًمٞمؾ اًمٜمٝمل قمـ 

 اًمٖمرر.

وأن إمم قمدم اعمحذور ذم ضمٝم٤مًم٦م ُمدة اخلٞم٤مر  (1)وىمد ذه٥م اعمحّ٘مؼ اإليرواين

اًمٖمرر سمام إذا يم٤من  اًمٖمرر اًمٜم٤مرء ُمـ ذًمؽ ٓ يٙمقن ُمٌٓماًل، ٓظمتّم٤مص دًمٞمؾ اًمٜمٝمل قمـ

 أطمد اًمٕمقولم همرري٤ًم جمٝمقًٓ يَماّمً أو وصٗم٤ًم دون ُمٓمٚمؼ اًمٖمرر ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م.

واؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ سم٠مٟمف ًمق يم٤من اًمٜمٝمل يِمٛمؾ اًمٖمرر احل٤مصؾ ُمـ ىمٌؾ ضمٝم٤مًم٦م ُمدة 

اخلٞم٤مر ًمٌٓمٚم٧م مجٞمع اًمٌٞمقع جلٝم٤مًم٦م ُمدة ظمٞم٤مر اعمجٚمس، سمؾ ٓ شمي ضمٝم٤مًم٦م أصؾ صمٌقت 

ٌٓمالن اعمٕم٤مُمٚم٦م إذا ضمٝمؾ اعمت٤ٌميٕم٤من صمٌقت اخلٞم٤مر ذم اًمنميٕم٦م، سمؾ اخلٞم٤مر، وًمذا ٓ يٚمتزم سم

ٞم٥م ٕماجلٝمؾ سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ُمقضمقد ذم ُمقارد ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ وُمقارد اًم

واًمت٠مظمػم واًمرؤي٦م، ومٞمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ اظمتّم٤مص اًمٜمٝمل سم٤مًمٖمرر احل٤مصؾ ُمـ ضمٝمؾ 

 اًمٕمقولم. ومالطمظ.

ٞم٦م ًمف. إذ اعمراد سم٤مًمٖمرر اعمٜمٗمل أن ُم٤م ذيمره ؿم٤مهدًا ًمٚمتخّمٞمص ٓ صالطم وومٞمف:

سمدًمٞمؾ اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمٖمرر هق اًمٖمرر اًمراضمع إمم سمٕمض ؿم١مون اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل وىمع 

                                                
 .3/91طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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اًمؽمايض قمٚمٞمٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن اجلٝمؾ ذم ُمتٕمّٚمؼ اًمؽمايض وُمْمٛمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م، وًمٞمس اعمراد 

ن ُمٓمٚمؼ اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمّمحقسم٦م سم٤مجلٝمؾ وًمق مل يٙمـ اجلٝمؾ ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ سمؾ يم٤م

ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ احلٙمؿ اًمنمقمل سم٤مخلٞم٤مر اعمجٝمقل، وم٢من ُمثؾ ذًمؽ ٓ يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ًمدًمٞمؾ 

اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمرر، سمؾ ٓ يٕم٘مؾ ذًمؽ ٕن احلٙمؿ اًمنمقمل سم٤مخلٞم٤مر ُمتٗمرع قمغم صح٦م 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٞمًتحٞمؾ أن يٙمقن ُمًتٚمزُم٤ًم ًمٗم٤ًمده٤م، وم٢من ُم٤م يٚمزم ُمـ وضمقده قمدُمف حم٤مل.

٤مين ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ إّول، إذ اًمٖمرر وُم٤م ذيمره ُمـ اًمٜم٘مقص يمٚمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث

 ٟم٤مرء ُمـ شم٤ٌمين اعمتٕم٤مُمٚملم ـ اًمذي هق ُمقوقع احلٙمؿ سم٤مًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد ومل ي١مظمذ ومٞمف

ّمح٦م ُمٗمروهم٤ًم قمٜمٝم٤م ـ قمغم أُمر جمٝمقل وٓ رسمط ًمف سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل اعمتٗمرع قمغم صح٦م ًما

أو ُمدشمف اًمتل ذيمره٤م  اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمت٤مُم٦م اًمنمائط، ومٕمدم سمٓمالن اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم ُمقارد ضمٝمؾ اخلٞم٤مر

 ٓيالزم قمدم سمٓمالّن٤م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف إلظمتالف ُمٜمِم٠م اجلٝمؾ وحمّٚمف. ومتدسمر شمٕمرف.

ًمّمػمورشمف همرري٤ًم سم٤مجلٝمؾ سمٛمدة اخلٞم٤مر  (1)وقمغم هذا، وم٤مًٓمتزام سمٌٓمالن ]اًمنمط[

 اعمِمؽمط ُمتٕملم.

ُمـ  (3)شمٕمرض إمم ُم٤م يٜم٥ًم إمم ص٤مطم٥م اجلقاهر (5)صمّؿ إن اًمِمٞمخ

                                                
، واًمّمحٞمح قمٜمدٟم٤م اًمنمط وًمذا سمدًمٜم٤مه يمام ذه٥م اإليرواين إمم أّن اًمٌح٨م ذم شاًمٌٞمع»ذم اعمّمدر:  (1)

 .169، رىمؿ 3/91وم٤ًمد اًمنمط ٓ ذم وم٤ًمد اًمٌٞمع، راضمع طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمٙم٤مؾم٥م 

 .5/115اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

ًمٙمـ دا٥م ان »)٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ وهذا ٟمص ُم٘م٤مًمتف ىم٤مل: ص٤مطم٥م اجلقاهر ٓ ي٘مقل سمام يٜمً (3)

يٙمقن( ُم٤م يِمؽمـم٤مٟمف ُمـ ُمّده اخلٞم٤مر )ُمّدة ُمْمٌقـم٦م: و( ًمذا )ٓ داقز أن يٜم٤مط سمام حيتٛمؾ اًمزي٤مدة 

: واحلدائؼ 3/511واًمٜم٘مّم٤من يم٘مدوم احل٤مّج( وٟمحقه ىمقًٓ واطمدًا.]يمام ذم ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 

 [.19/58اًمٜم٤مضة 

ثٛمـ: ّٕن ًمف ]أي: ُم٤م يِمؽمـم٤مٟمف ُمـ ُمّدة اخلٞم٤مر[ ىمًٓم٤ًم ُمٜمف ـ ومٞمدظمؾ ومٞمام ّنك ًمٚمٖمرر ـ طمّتك ذم اًم

ُمـ أسمقاب آداب اًمتج٤مرة: ُمًتدرك  41، اًم٤ٌمب 3، ح17/448]وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  اًمٜمٌّل 

: ؾمٜمـ 5/551ُمـ أسمقاب آداب اًمتج٤مرة: ؾمٜمـ اًمدارُمل،  53، اًم٤ٌمب 1، ح13/583اًمقؾم٤مئؾ 

: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 7/565: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 1/116: ُمًٜمد أمحد 3376، ح3/554أيب داود 
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ًمزوم شمٕمٞملم اعمدة سم٠من اؿمؽماط اعمدة اعمجٝمقًم٦م خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕٟمف آؾمتدٓل قمغم 

 سمام ؾمٜمذيمره. همرر، وٟم٤مىمِمف

ومل أضمد ُمـ شمٕمرض ُمـ اعمحِملم ًمٌٞم٤من اعم٘مّمقد ُمـ قم٤ٌمرة اًمٙمت٤مب اؾمتدًٓٓ 

أؿم٤مر إمم إمج٤مل  (1)وُمٜم٤مىمِم٦م، ُمع أّن٤م ٓ ختٚمق قمـ همٛمقض. ٟمٕمؿ اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 اًمٕم٤ٌمرة.

حًـ سمٜم٤م أن ٟمقوح قم٤ٌمرة اًمٙمت٤مب، ومٜم٘مقل: فم٤مهر آؾمتدٓل هق ويمٞمػ يم٤من، ومٞم

رضمقع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٖمرر إمم رء واطمد ُمـ اًمنمط أو اًمٌٞمع، ومٝمام 

 حمٛمقٓن ُٕمر واطمد ُمٜمٝمام.

وهذا ٓسمّد ُمـ رومع اًمٞمد قمٜمف، ًمٕمدم صح٦م رضمققمٝمام إمم أُمر واطمد ؾمقاء يم٤من 

 اًمنمط أو اًمٌٞمع، ٕٟمف... .

اًمٌٞمع خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕٟمف همرري، ومٞمٌٓمؾ هبذا آقمت٤ٌمر أقمٜمل إن أريد أن 

 يمقٟمف خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ومٗمٞمف: أٟمف مل يرد ذم دًمٞمؾ شم٘مٞمٞمد ُمقوقع اًمّمح٦م ذم اًمٌٞمع سمام ٓ يٙمقن خم٤مًمٗم٤ًم 

 ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومل ي١مظمذ هذا اًم٘مٞمد ومٞمف.

إمم اًمنمط، ومٝمق يتقىمػ قمغم دقمقى قمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ  (5)وإن رضمع إُمران

                                                                                                               
[، وم٤مؿمؽماـمف خم٤مًمػ 4/81: جمٛمع اًمزوائد 5/338: ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 5195و  5194، ح5/739

 54/54ضمقاهر اًمٙمالم  [ش]7ًمٚمًٜم٦ّم وُم٤م دّل قمغم وضمقب اشّم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ]ؾمقرة احلنم /

(53/35.]) 

اجلقاهر ذه٥م إمم سمٓمالن ظمٞم٤مر اًمنمط إذا وهذه اعم٘م٤مًم٦م همػم ُم٤م ٟم٘مؾ ُمٜمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ، سمؾ ص٤مطم٥م 

يم٤مٟم٧م ُمدشمف جمٝمقًم٦م ًمٚمٖمرر صمّؿ ذه٥م إمم أن سمٓمالن اًمٖمرر ًمٚمًٜم٦م ودًمٞمؾ اقمت٤ٌمر اًمًٜم٦م هق اًمٙمت٤مب 

 اًمذي أُمرٟم٤م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمًٜم٦م، وايـ هذه مم٤ّم ٟمًٌٝم٤م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إًمٞمف؟!

 .651، رىمؿ 5/466طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 ومه٤م: اًمٖمرر وخم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. (5)
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اًمٖمرر إمم اًمٜمٝمل قمـ ُمٓمٚمؼ اعمٕم٤مُمالت اًمٖمرري٦م وُمٜمٝم٤م اًمنمط يمل يٙمقن اًمنمط اًمٖمرري 

 خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمًٜم٦م.

وُمع هذه اًمدقمقى يٙمقن سمٓمالن اًمنمط ُمًتٜمدًا إمم دًمٞمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمرر، ٕٟمف 

سمٓمالن اًمنمط اعمخ٤مًمػ،  ّنل إرؿم٤مدي إمم اًمٌٓمالن وٓ طم٤مضم٦م ُمٕمف إمم اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ

]ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م[ سمؾ ٓ ُمٕمٜمك ًمف سمٕمد يمقن ُمٜمِم٠م حت٘مؼ اعمخ٤مًمٗم٦م هق اًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم 

 اًمٌٓمالن.

إذن، ومٞمحٛمؾ اًمٙمالم أن اًمنمط خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕٟمف يًتٚمزم اًمٖمرر ذم 

 ، وشمقوٞمحف: سم٠من اعم٘مّمقد... .اًمٌٞمع. وسمٕمد هذا اًمتّمحٞمح يرد إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ

ؾ إمم سمٓمالن اًمنمط ُمـ سمٓمالن اًمٌٞمع ًمٕمدم ُمقوققمف، ومال ُمٕمٜمك إن يم٤من اًمتقص

ًمتٕمٚمٞمؾ سمٓمالٟمف سم٠مٟمف خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، إذ ٓ ُمقوقع ًمٚمنمط وهق اًمٌٞمع اًمّمحٞمح 

 ذم ٟمٗمًف.

وإن يم٤من اًمتقصؾ إمم سمٓمالن اًمٌٞمع ُمـ سمٓمالن اًمنمط سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمنمط اًمٗم٤مؾمد 

زم ًمٙمقن اًمنمط خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب ُمٗمًد، ومال يتجف شمٕمٚمٞمؾ سمٓمالن اًمٌٞمع سم٠مٟمف همرري اعمال

 واًمًٜم٦م.

ّٓ أن يراد...»وأُم٤م ُم٤م ذيمره ]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ[ أظمػمًا سم٘مقًمف:   .(1)شاًمٚمٝمؿ إ

وم٘مد يِمٙمؾ قمٚمٞمف: سم٠من ُمٜمٔمقر اًم٘م٤مئؾ هق سمٞم٤من سمٓمالن اًمنمط ٓ أيمثر سمال ٟمٔمر إمم 

ه سمٞم٤من سمٓمالن اًمٌٞمع سمٌٓمالن اًمنمط يمل يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ إيمؾ ُمـ اًم٘مٗم٤م، ٟمٕمؿ ًمق يم٤من ٟمٔمر

 إمم سمٞم٤من سمٓمالن اًمٌٞمع شمؿ إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ قمٚمٞمف سم٤مٟمف يم٤مٕيمؾ ُمـ اًم٘مٗم٤م.

ومال ومرق ذم ذًمؽ سملم ذيمر اعمدة اعمجٝمقًم٦م، يم٘مدوم احل٤مج. وسملم قمدم ذيمر اعمدة 

                                                
 .5/115اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ذيمر اعمدة اعمٓمٚم٘م٦م، سم٠من ي٘مقل: أصاًل، سم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ قمغم أن يٙمقن زم اخلٞم٤مر. وسملم 

 سمٕمتؽ قمغم أن يٙمقن زم اخلٞم٤مر ُمدة.

 واًمن ومٞمف هق شم٤ًموي اجلٛمٞمع ذم اجلٝم٤مًم٦م اعمقضم٥م ًمٙمقن اًمٌٞمع همرري٤ًم.

، أن اخلٞم٤مر ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م صمالصم٦م أي٤مم. (5)وهمػمه٤م (1)وًمٙمـ طمٙمل قمـ اعم٘مٜمٕم٦م

ػم[ وضمقد أظم٤ٌمر ]سمؾ ذم إظم (4)و[ اخلالف (3)وطمٙمل آمج٤مع قمٚمٞمف وذم ]اجلقاهر

 اًمٗمرىم٦م سمف.

أن هذه احلٙم٤مي٦م سمٛمٜمزًم٦م إرؾم٤مل أظم٤ٌمر، ومٞمٙمٗمل ذم إٟمج٤ٌمره٤م  (5)وذيمر اًمِمٞمخ

 آمج٤مقم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م.

إمم أن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ ٓ يٜمٝمض ًمتخّمٞمص ىم٤مقمدة اًمٖمرر، ٕن  (6)ذه٥م وًمٙمٜمف

 وآمج٤مع اعمٜم٘مقل إٟمام داؼم ـ ًمق ىمٞمؾ سمج٤مسمريتف ـ ىمّمقر ؾمٜمد اخلؼم اعمرؾمؾ اعمتْمح دًٓمتف أ

اًم٘م٤مس اًمدًٓم٦م سم٠من شمردد أُمره سملم ُمٕمٜمٞملم ومٞمؽمضمح أطمدمه٤م سم٤مٓمج٤مع قمٚمٞمف سمدقمقى ىمرب 

ٓ يتٙمٗمؾ ضمؼم اعمرؾمؾ اعمجٝمقل اًمٕملم اًمذي اـمالقمٝمؿ قمغم ىمريٜم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٕطمد اعمٕمٜمٞملم. و

 ٟمحتٛمؾ قمدم دًٓمتف سم٤معمرة ًمق اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف.

يديٜم٤م وارد ٠مواًمٔم٤مهر أن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، إذ ًمٞمس هٜم٤مك ٟمص ظم٤مص سم

ظم٤ٌمر هل أظم٤ٌمر ظمٞم٤مر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف سم٤مخلّمقص. وحيتٛمؾ ىمقي٤ًم أن يٙمقن اعمراد ُمـ إ

وضمقد أظم٤ٌمر اًمٗمرىم٦م قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف قمغم  ذم دقمقاه احلٞمقان، وم٘مد قمّقل اًمِمٞمخ

                                                
 .595اعم٘مٜمٕم٦م / (1)

 .551، ُم٠ًمًم٦م 439و  438آٟمتّم٤مر / (5)

 .194، ُم٠ًمًم٦م 54ضمقاهر اًمٗم٘مف / (3)

 .55، ُم٠ًمًم٦م 3/51اخلالف  (4)

 .5/117اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 وآٟمّم٤مف. 5/118اعمٙم٤مؾم٥م  (6)
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ظم٤ٌمر اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اضمتٝم٤مده ذم ُمدًمقل أظم٤ٌمر ظمٞم٤مر احلٞمقان، سم٘مريٜم٦م أٟمف مل يذيمر شمٚمؽ إ

 اخلالف ذم يمت٤مسمٞمف اعمقوققملم إليداع إظم٤ٌمر.

قمغم اًمِمٞمخ: سم٠من قمٛمؾ اعمِمٝمقر داؼم اخلؼم اعمجٝمقل  (1)وأُم٤م ايراد اإليرواين

 ف سم٤معمٕمٜمك ومٞمٙمقن ُمرؾماًل ُمٜم٘مقًٓ سم٤معمٕمٜمك وم٠مي ومرق سمٞمٜمف وسملم همػمه.اًمٕملم ٕن ٟم٤مىمٚمف يٜم٘مٚم

ومٗمٞمف: أن اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك إٟمام ٓ يٙمقن خماًل إذا يم٤من ُمًتٜمدًا إمم احلس أو ُم٤م ي٘مرب 

إًمٞمف وًمٞمس إُمر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف يمذًمؽ، ًم٘مقة اطمتامل أن يراد ُمـ إظم٤ٌمر أظم٤ٌمر ظمٞم٤مر 

دات همػم اًمث٤مسمت٦م احلجٞم٦م ذم سم٤مب اًمٜم٘مؾ، ومل يث٧ٌم احلٞمقان اعمٕمتٛمد ذم دًٓمتٝم٤م قمغم آضمتٝم٤م

 أٟمف ٟم٘مؾ قمـ ظمؼم وارد ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمؾ اًم٘مريٜم٦م قمغم ظمالومف، يمام قمروم٧م.

إذن، وم٤محلدي٨م ٓسمّد أن يٙمقن ذم ٟمٗمس آمج٤مع ٓ اعمٜمجؼم سم٤مٓمج٤مع، ًم٘مقة اطمتامل 

 اقمتامد اعمجٛمٕملم قمغم اضمتٝم٤مدهؿ واؾمتٜم٤ٌمـمٝمؿ ُمـ إظم٤ٌمر.

اعمدقمك دًٓمتٝم٤م قمغم اعمدقمك، ومٝمل ُم٤م ورد ُمـ أن اًمنمط ذم احلٞمقان أُم٤م إظم٤ٌمر 

، وم٢مٟمف يدقمك فمٝمقره٤م ذم أن اخلٞم٤مر ذم همػم احلٞمقان (5)صمالصم٦م أي٤مم اؿمؽماط أو مل يِمؽمط

 صمالصم٦م أي٤مم إذا اؿمؽمط.

وومٞمف ُم٤م ٓ خيٗمك، ٕن فم٤مهر هذه إظم٤ٌمر صمٌقت ظمٞم٤مر اًمثالصم٦م ذم همػم احلٞمقان ذم 

  ُمٓمٚمؼ اًمنمط وًمق مل يٕملم اعم٘مدار، ومال رسمط ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف.ظمّمقص ُمقرد اؿمؽماـمٝم٤م ٓ

٤ٌّمن سمـ ُمٜم٘مذ يم٤من خُيَْدُع  وأُم٤م شمقهؿ آؾمتدٓل سمام روي ذم يمت٥م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أن طم

إذا سمٕم٧م وم٘مؾ: ٓ ظمالسم٦م وضمٕمؾ ًمف  ذم اًمٌٞمع ًمِمج٦م أص٤مسمتف ذم رأؾمف وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 [.(1)يمام ُمّر ]وذم رواي٦م: اخلٞم٤مر صمالث (3)اخلٞم٤مر صمالصم٤ًم. وذم رواي٦م وًمؽ اخلٞم٤مر صمالصم٤مً 

                                                
 .3/95طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

: وصحٞمح٦م احلٚمٌل، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1، ح18/13سمـ رئ٤مب، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ٟمحق صحٞمح٦م قمكم (5)

 .1، ح18/11

: اعمّمٜمّػ 5/573: ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 5/595: ُمًٜمد احلٛمٞمدي 5355، ح5/789ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  (3)
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 ومٞمٜمدومع: أّوًٓ: سمْمٕمػ اًمرواي٦م ؾمٜمدًا.

ومٞمف، ُمع اطمتامل أن شمٙمقن  رسمط عمقوققمٝم٤م سمام ٟمحـ وصم٤مٟمٞم٤ًم: سم٘مّمقر دًٓمتٝم٤م، إذ أيُّ 

 ٟم٤مفمرة إمم اؿمؽماط اخلٞم٤مر صمالصم٤ًم.

 ذًمؽ.ش ٓ ظمالسم٦م»أن ُمٕمٜمك  (5)وىمد طمٙمل قمـ اًمٕماّلُم٦م

قمـ قمٛمقم ىم٤مقمدة اًمٖمرر ممٜمقع، ٕن قمٛمؾ  واحل٤مصؾ أن اخلروج سمٛمثؾ ذًمؽ

اعمِمٝمقر ًمق ؾمٚمؿ يمقٟمف ضم٤مسمرًا ًمْمٕمػ اًمًٜمد ومٚمؿ يٕمٚمؿ حت٘م٘مف إلطمتامل اؾمتٜم٤مدهؿ إمم ُم٤م 

يًتٗم٤مد ُمـ أظم٤ٌمر ظمٞم٤مر احلٞمقان وىمد قمروم٧م آؿمٙم٤مل ومٞمف. واًمرواي٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م ىم٤مسة 

 اًمًٜمد واًمدًٓم٦م.

ومٞمف  الصم٦م أي٤مم ومٞمام ٟمحـأٟمف ًمق صم٧ٌم اًمتحديد سمث (3)صمّؿ إٟمف طمٙمل قمـ ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م

 اٟمدومع اًمٖمرر، ومٙم٤من اعمقرد ظم٤مرضم٤ًم قمـ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمتخّمص.

: سم٠من اًمٖمرر اعم٠مظمقذ ذم ُمقوقع اًم٘م٤مقمدة هق اًمٖمرر سمٚمح٤مظ ُم٤م (4)ورّده اًمِمٞمخ

ي٘مّمده اعمتٕم٤مىمدان، وهق ومٞمام ٟمحـ ومٞمف طم٤مصؾ، ومٚمق دّل اًمدًمٞمؾ قمغم اًمتحديد سمثالصم٦م يم٤من 

 سم٤مًمتخّمٞمص ٓ اًمتخّمص، حلّمقل اًمٖمرر ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م.اخلروج سمف قمـ ىم٤مقمدة اًمٖمرر 

واؾمتِمٙمؾ ذم ذًمؽ سم٠مٟمف ُمع قمٚمؿ اعمتٕم٤مىمديـ سمتحديد اًمِم٤مرع ًمٚمخٞم٤مر سمثالصم٦م أي٤مم، 

 .(5)شٓ يٙمقن إىمداُمٝمؿ قمغم أُمر جمٝمقل، ومال شمٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م همرري٦م ُمقوققم٤ًم. ومتدسمر

                                                                                                               
: يمٜمزاًمٕماّمل 17/8: اًمتٛمٝمٞمد )ٓسمـ قمٌداًمؼّم( 6/485: آؾمتذيم٤مر 3، ح8/416)ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم( 

 .9685، ح4/91

: اعمٖمٜمل 5/574: ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 5/55: اعمًتدرك )ًمٚمح٤ميمؿ( 9918، ح4/144يمٜمزاًمٕماّمل  (1)

 .15/135: اعمجٛمقع 4/95)ٓسمـ ىمداُم٦م( 

 .11/47شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .14/196ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (3)

 ، اًمًٓمر إظمػم.5/117اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 (.558-534/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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هق »ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٔم٤مم أّن ُمٌدأ ظمٞم٤مر اًمنمط ُمـ طملم اًمٕم٘مد و 

 (5)واًمتحرير (4)واًمتذيمرة (3)واعمختٚمػ (5)وضم٤مُمع اًمنمائع (1)ظمػمة اًمنمائع

 (11)واعمٞمًٞم٦م واعم٤ًمًمؽ (9)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (8)وهم٤مي٦م اعمرام (7)واًمتٜم٘مٞمح (6)واإلرؿم٤مد

وأسمق اعمٙم٤مرم ذم  (13)واعمًٌقط (15). واعمخ٤مًمػ اًمِمٞمخ ذم اخلالف(11)وجمٛمع اًمؼمه٤من

وم٘م٤مًمقا: ُمـ طملم اًمتٗمّرق. وشمقىّمػ اًمِمٝمٞمد ذم  (15)وأسمق قمٌداهلل ذم اًمنائر (14)اًمٖمٜمٞم٦م

 .(18)ش(17)يمام شمقىّمػ ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان يمام قمروم٧م (16)اًمدروس

                                                
 .5/54اإلؾمالم  ذائع (1)

 .547اجل٤مُمع اًمنمائع / (5)

 .5/67خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .11/48شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .5/597حترير إطمٙم٤مم  (5)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (6)

 .5/45اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع  (7)

 .5/46هم٤مي٦م اعمرام  (8)

 .9/391طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (9)

 .3/518 ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم (11)

 .8/411جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (11)

 .44، ُم٠ًمًم٦م 3/33اخلالف  (15)

 .5/85اعمًٌقط  (13)

 .551همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (14)

 .5/547اًمنائر  (15)

 .3/569اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (16)

 .14/171شم٘مّدم ذم ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (17)

 .14/511ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (18)
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 سم٠مّن ُمٌدأ اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمتٗمرقأدًم٦م اًم٘مقل 

 ُاؾمتدل ًمف سمقضمقه صمٌقشمٞم٦م وإصم٤ٌمشمف، ُمٜمٝم٤م:

وهق إؿمٙم٤مل صمٌقيت قمغم اًم٘مقل سمثٌقت اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد، وىمد  اًمقضمف إّول:»

شم٘مّدم ُمٗمّمالً ذم ظمٞم٤مر احلٞمقان، وطم٤مصٚمف: أن ٓزم اًم٘مقل سم٠من اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد إُم٤م 

د قمٚمتلم قمغم ُمٕمٚمقل واطمد: وذًمؽ ٕن اخلٞم٤مر ًمق اضمتامع اعمثٚملم، أو اًمٚمٖمقي٦م، أو شمقار

طمّمؾ ُمـ طملم اًمٕم٘مد ًمقضمد ذم اًمٕم٘مد اًمقاطمد ؾم٤ٌٌمن ًمٚمخٞم٤مر: اعمجٚمس، واًمنمط، وم٢من 

ىمٚمٜم٤م سمت٠مصمػم يمؾ ُمٜمٝمام وشمٕمّدد اخلٞم٤مر، ًمزم اضمتامع اعمثٚملم ذم رء واطمد، أو اًمٚمٖمقي٦م: ٕن 

، واًمٕم٘مد اًمقاطمد ش٘مداًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طمؾِّ اًمٕم»، أو شُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد»طم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مر هل 

ّٓ طمّؾ واطمد، وم٢مُم٤م أن يٚمزم اضمتامع اعمثٚملم  ومٞمف، أو ًمٖمقي٦م اًمث٤مين، ويمالمه٤م سم٤مـمؾ. ًمٞمس ًمف إ

وإن ىمٚمٜم٤م سمقطمدة اخلٞم٤مر ًمزم شمقارد قمٚمتلم قمغم ُمٕمٚمقل واطمد، وهق حم٤مل: وم٢من 

طم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مر ًمٞم٧ًم ُمـ احل٘م٤مئؼ اعمِمٙمٙم٦م ذات اعمراشم٥م اعمتٕمددة طمتّك ي٘م٤مل سم٠من اًمنمط 

ذم طمدوث ُمرشم٦ٌم ُمٜمف، واعمجٚمس ي١مصمر ذم طمدوث اعمرشم٦ٌم إظمرى، ومٞمقضمد ُمـ  ي١مصّمر

اضمتامقمٝمام ومرد واطمد ذو ُمرشم٦ٌم ؿمديدة، يمام هقا حل٤مل ذم اعمٕمٚمقل اًمتِمٙمٞمٙمل اًمذي حيّمؾ 

 ُمـ قمٚمؾ ُمتٕمّددة، يمحّمقل اًمٜمقر اًمِمديد ُمـ اضمتامع اعمّم٤ٌمطملم.

 ٘مّدم:وىمد شم٘مّدم اجلقاب قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل ٟم٘مْم٤ًم وطمالً، وظمالص٦م ُم٤م شم

ومٌٛمقارد اًمٖمٌـ واًمٕمٞم٥م: إذ يٚمتزم ومٞمٝم٤م سمحّمقل ظمٞم٤مرات ُمتٕمّددة  أُم٤م اًمٜم٘مض

ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ اعمجٚمس، ويمقن اًمٌٞمع همٌٜمٞم٤ًم، ويمقن اعمٌٞمع ُمٕمٞم٤ًٌم، وٓ يٛمٙمـ أن يٚمتزم ومٞمٝم٤م 

 سمقطمدة اخلٞم٤مر.

ٌر٥م واطمدًا، وٓ يٚمزم أي  وأُم٤م احلؾ وم٠ٌمن ٟمٚمتزم سمتٕمدد إؾم٤ٌمب ُمع يمقن اعمً

حمذور: وذًمؽ ٕن اًمًٌٌلم إن اضمتٛمٕم٤م أصّمرا ُمٕم٤ًم، ومٙم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ضمزء اًمٕمٚم٦م، وإن 

اومؽمىم٤م يم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ؾم٤ًٌٌم ُمًت٘مالً ذم اًمت٠مصمػم، ومال يٚمزم اضمتامع اعمثٚملم، ووم٤مئدة شمٕمّدد 

ر طم٘م٤من، ومٚمف أن يً٘مط أطمدمه٤م ويٌ٘مل أظمر، ومال شمٚمزم اًم٥ًٌم أن يٙمقن ًمّم٤مطم٥م اخلٞم٤م
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 اًمٚمٖمقي٦م.

اجلقاب هبذا اعم٘مدار همػم راومع ًمإلؿمٙم٤مل: ٕن اعمٗمروض أن يمؾ واطمد ُمـ  وًمٙمـ

اعمجٚمس واًمنمط ؾم٥ٌم ُمًت٘مؾ ذم اًمت٠مصمػم، أي ذم طمدوث اخلٞم٤مر، ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن 

آضمتامع: ٓؾمتح٤مًم٦م آٟم٘مالب ُمـ ٦م طم٤مل ٦م شم٤مُم٦م طم٤مل آومؽماق، وضمزء اًمٕمٚمّ يمؾ ُمٜمٝمام قمٚمّ 

 ٦م اًمت٤مُم٦م إمم اًمٜم٤مىمّم٦م.اًمٕمٚمّ 

إن اعمت٤ٌمدر ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف ضمٕمٚمف ذم زُم٤من ًمٞمس ًمف ومٞمف  اًمقضمف اًمث٤مين:

اخلٞم٤مر: وم٢من اًمزُم٤من اًمذي ًمف ومٞمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم طمؾِّ اًمٕم٘مد ٓ حيت٤مج إمم ضمٕمٚمٝم٤م ًمف، ومٞمٔمٝمر ُمـ 

ٞم٤مر ًمف ومٞمف، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ أن يٙمقن طم٤مل اًمِم٤مرط أٟمف ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف ذم زُم٤من ٓ ظم

 ُمٌدأ اخلٞم٤مر ُمـ زُم٤من اًمتٗمّرق.

 إّولًمٚمقضمف اًمث٤مين ُمـ وضمقه اًم٘مقل  (1)ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ

سم٠من ٓزم ذًمؽ أن ي٘م٤مل سم٠من ُمٌدأ ظمٞم٤مر اًمنمط ذم سمٞمع احلٞمقان  وأورد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

ر اًمنمط ذم ُمـ طملم اٟم٘مْم٤مء اًمثالصم٦م، واحل٤مل أن اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مقل إّول ي٘مقًمقن سم٠من ظمٞم٤م

 سمٞمع احلٞمقان ُمـ طملم اًمتٗمّرق.

سم٠من ُمًتٜمد اًمت٤ٌمدر هق فمٝمقر طم٤مل اًمِم٤مرط، ومل يث٧ٌم فمٝمقر طم٤مًمف ذم  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 ذًمؽ: إذ رسمام يتٕمّٚمؼ همروف سمحّمقل اخلٞم٤مر ًمف ُمـ ضمٝم٤مت ُمتٕمّددة.

سم٠من فمٝمقر احل٤مل إٟمام يتّؿ ذم ُمـ يم٤من يٕمٚمؿ سمثٌقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس، وهؿ  وصم٤مًمث٤ًم:

ي٠ًمهلؿ ذم اعمٕم٤مُمالت، وأُم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٝمؿ همػم ُمٚمتٗمتلم ًمذًمؽ،  ىمٚمٞمؾ، يم٤مًمٕمٚمامء وُمـ

عمًٚمٛملم، ومٞمٙمقن فم٤مهر اسمخالف ظمٞم٤مر اًمنمط: وم٢مٟمف أُمر دارج سملم اًمٕم٘مالء طمّتك ُمـ همػم 

 طم٤مهلؿ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد.

سم٠من ٓزم احلٙمؿ سمثٌقشمف ُمـ طملم اًمتٗمّرق طمّمقل اًمٖمرر: وم٢من اعمتٕم٤مُمٚملم ًمق  وراسمٕم٤ًم:

                                                
 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ر ٕٟمٗمًٝمام مخ٦ًم أي٤مم ُمثالً، ومٛمع اجلٝمؾ سمزُم٤من اًمتٗمّرق حيّمؾ اًمٖمرر: وم٢من اؿمؽمـم٤م اخلٞم٤م

ة اخلٞم٤مر شمٙمقن جمٝمقًم٦م طمٞمٜمئذ، وم٢من شمٗمّرىم٤م سمٕمد ؾم٤مقم٦م يم٤من هلام اخلٞم٤مر مخ٦ًم أي٤مم سمٕمد شمٚمؽ ُمدّ 

ة اخلٞم٤مر مخ٦ًم أي٤مم سمٕمد اًمِمٝمر، وذم ذًمؽ همرر اًم٤ًمقم٦م، وإن دام جمٚمًٝمام ؿمٝمرًا يم٤مٟم٧م ُمدّ 

 سملّم.

ُمٜمتٝمك أُمد  اًمٖمرر: وم٢من اًمنمط هٜم٤م ٓ يٙمقن جمٝمقًٓ: طمٞم٨م إنّ سمٜمٗمل  وأورد قمٚمٞمف:

 (1)اخلٞم٤مر ُمٕمٚمقم، وهق مخ٦ًم أي٤مم ُمـ طملم اًمتٗمّرق.

واًمٔم٤مهر قمدم وروده: وم٢من اًمٖمرر طم٤مصؾ سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقل سمثٌقت اًمٖمرر ُمع 

اطمتامل اًمتٗم٤موت ذم اعم٤مًمٞم٦م: وم٢من اطمتامل ارشمٗم٤مع اًم٘مٞمٛم٦م وٟمزوهل٤م ذم هذه اعمدة اعمجٝمقًم٦م مم٤م ٓ 

إؿمٙم٤مل ذم طمّمقًمف، وجمرد اًمٕمٚمؿ سم٠من ُمدة اخلٞم٤مر مخ٦ًم أي٤مم ُمـ طملم اًمتٗمّرق ٓ يرومع 

 اخلٓمر اعمحتٛمؾ، ومٛمع اًمتٗم٤موت ذم اعم٤مًمٞم٦م، واجلٝمؾ سمٛمدة اخلٞم٤مر ي٘مع اًمٖمرر سمال إؿمٙم٤مل.

سم٠من ٓزُمف أيْم٤ًم ختّٚمػ اًمٕم٘مد قمـ اًم٘مّمد: ٕن ىمّمد اعمتٕم٤مىمديـ أن  وظم٤مُم٤ًًم:

 (5)حيّمؾ اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد.

 ضمقاب اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل قمـ اإلؿمٙم٤مل اخل٤مُمس ًمٚمِمٞمخ ودومٕمف

قمـ هذا إظمػم: سم٠من اعمقرد ًمٞمس ُمـ صٖمري٤مت  وأضم٤مب اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ىم٤مقمدة ختّٚمػ اًمٕم٘مقد قمـ اًم٘مّمقد: وم٢مّن٤م إٟمام شمٙمقن ذم اعمت٤ٌميٜملم، يم٠من ي٘مّمد قمٜمقاٟم٤ًم ظم٤مص٤ًم 

قمٚمٞمف اهل٦ٌم، ٓ ذم ُم٤م يم٤مٟم٧م  ويؽمشّم٥م قمٚمٞمف قمٜمقان آظمر ُمْم٤مّد ًمف، يمام ًمق ىمّمد اًمٌٞمع وشمرشّم٥م

اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام ٟم٦ًٌم إىمؾ وإيمثر، ومٞم٘مّمد إيمثر ويٛم٣م إىمؾ، يمام ذم سمٞمع ُم٤م يٛمٚمؽ 

وُم٤م ٓ يٛمٚمؽ، سمٗمتح اًمٞم٤مء ويمن اًمالم، أو سمْمؿ اًمٞم٤مء وومتح اًمالم: وم٢من اًم٘مّمد ومٞمف ذم 

 احل٘مٞم٘م٦م يٜمحّؾ إمم ىمّمديـ، ومٝمق ًمٞمس ُمـ ختّٚمػ اًمٕم٘مد قمـ اًم٘مّمد، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ

                                                
 .6/515ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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إمم ؾمٜم٦م ُمثاًل، ومل هذه اًم٘مٌٞمؾ: وم٢من اعمتٕم٤مىمديـ ىمّمدا طمّمقل اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد 

 (1)يٛمْمف اًمِم٤مرع ُمـ طملم اًمٕم٘مد إمم طملم اًمتٗمّرق، وأُمْم٤مه ُمـ طملم اًمتٗمّرق إمم ؾمٜم٦م.

ٕن ُم٤م يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ سمٞمع ُم٤م يٛمٚمؽ وُم٤م ٓ يٛمٚمؽ إٟمام هق ًمق ىمّمدا  وهق همػم شم٤مم:

ّٓ ُمـ طملم اًمتٗمّرق إمم سم٘مٞم٦م طمّمقل اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد إمم ؿم ٝمر ومل يٛمض اًمِم٤مرع إ

اًمِمٝمر، وًمٙمـ اًمٗمرض ظمالف ذًمؽ: وم٢مّنام ىمّمدا اخلٞم٤مر ؿمٝمرًا يٌدأ ُمـ طملم اًمٕم٘مد، وُم٤م 

اقمتؼمه اًمِم٤مرع ؿمٝمر يٌدأ ُمـ طملم اًمتٗمّرق، وهذان ُمتخ٤مًمٗم٤من، ومٞمتخٚمػ اًمٕم٘مد قمـ 

 اًم٘مّمد.

 شمٜمٌٞمف

إىمؾ دون إيمثر ٓ يٕمّد  وهٜم٤م شمٜمٌٞمف ٓسمّد ُمـ ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞمف، وهق: أن إُمْم٤مء

ُمـ ختّٚمػ اًمٕم٘مقد قمـ اًم٘مّمقد ذم مجٞمع اعمقارد، سمؾ ٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م همرض اعمت٤ٌميٕملم: 

وم٢مٟمف شم٤مرة يتٕمّٚمؼ سمٙمقن اعُمٜمَِم٠م سمٜمحق شمٕمّدد اعمٓمٚمقب، وأظمرى سمٜمحق وطمدة اعمٓمٚمقب، وم٢من 

 يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ إّول، سمحٞم٨م يٙمقن ًمٚم٤ٌمئع أو ًمٚمٛمِمؽمي همرو٤من، أىمَم وأدٟمك، وم٢من مل

حيّمؾ إّول ايمتٗمك سم٤مًمث٤مين يمام ذم ُمثؾ سمٕمض ُمقارد سمٞمع ُم٤م يٛمٚمؽ وُم٤م ٓ يٛمٚمؽ، ويمام ًمق 

شمٕمّٚمؼ همروف سمنماء أصؾ اًمٕمٌد، وًمف همرض آظمر ُمتٕمّٚمؼ سمٙمقٟمف يم٤مشم٤ًٌم، ومتٌلّم قمدم يمقٟمف 

يمذًمؽ، ومٝمٜم٤م إُمْم٤مء اًمٌٞمع ذم ُم٤م يٛمٚمٙمف دون أظمر، أو ذم أصؾ اًمٕمٌد، ٓ يٕمّد ُمـ ختّٚمػ 

 وإن يم٤من ًمف ظمٞم٤مر اًمٗمًخ. اًمٕم٘مقد قمـ اًم٘مّمقد،

ّٓ همرض واطمد،  وأُم٤م إذا يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مين، سمحٞم٨م ٓ يٙمقن هلام أو ٕطمدمه٤م إ

يمام ًمق اؿمؽمى زوضمل ٟمٕمؾ، وُمٍماقمل سم٤مب: وم٢من همرض اعمِمؽمي شمٕمّٚمؼ هبام ُمٕم٤ًم، وًمٞمس 

ًمف همرض ُمتٕمّٚمؼ سمنماء أطمد اًمزوضملم أصاًل، وم٢من شمٌلّم أن أطمدمه٤م ًمف وأظمر ًمٞمس ًمف، 

ًمٌٞمع ذم أطمدمه٤م دون أظمر يٕمّد ُمـ ختّٚمػ اًمٕم٘مقد قمـ اًم٘مّمقد، ُمع أن سمٞمٜمٝمام وم٢مُمْم٤مء ا

                                                
 .3/76ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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 أىمؾ وأيمثر.

ومام ي٘مقًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ُمـ أن يمؾ إُمْم٤مء ًمألىمؾ دون إيمثر ًمٞمس ُمـ ُمقارد 

 ـ ًمٞمس سمّمحٞمح قمغم إـمالىمف.اًمتخّٚمػ

 .(1)ش: ًمٚمقضمقه اعمذيمقرةأن احلؼ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ واًمٜمتٞمج٦م:

اعمراد سم٤مٕضمٜمٌل هق اًمِمخص اًمث٤مًم٨م همػم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي، ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم 

وداقز ضمٕمؾ اخلٞم٤مر هلام ]أي ًمٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي[ أو ٕطمدمه٤م أو ًمث٤مًم٨ٍم وهلام أو »اًم٘مقاقمد: 

 .(5)شٕطمدمه٤م ُمع اًمث٤مًم٨م

. وذم (3)ام ذم اًمٙمٗم٤مي٦مسمال ظمالف ذم ذًمؽ يمّٚمف يم»وىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم ذم ذيٚمف: 

اإلمج٤مع ُمٜم٤ّم قمغم ضمقاز ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، وٟم٥ًم اخلالف إمم اًمِم٤مومٕمل  (4)اًمتذيمرة

 (5)ذم أطمد ىمقًمٞمف، وفم٤مهره أّن ضمٕمٚمف ًمٖمػمه مم٤ّم ذيمر حمّؾ إمج٤مع سملم اجلٛمٞمع. وذم اًمري٤مض

طمٙمك ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم اجلٛمٞمع قمـ اخلالف واًمٖمٜمٞم٦م واًمتذيمرة، ومل أضمد طمٙم٤ميتف ذم 

 .(6)شّوًملم، واعمقضمقد ذم اًمث٤مًم٨م ُم٤م ذيمرٟم٤مهإ
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 صمّؿ ذم اعم٠ًمًم٦م ضمٝم٤مت ُمـ اًمٌح٨م:

 اجلٝم٦م إومم: ذم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل»

اإلمج٤مع  اًمٕماّلُم٦م، وادقمك (1)شيّمح ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل: »ىم٤مل اًمِمٞمخ

ًمق ذـم٤م اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌّل دوّنام، صّح اًمٌٞمع واًمنمط »قمٚمٞمف: طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمتذيمرة: 

 .(5)شقمٜمدٟم٤م

 واًمٌح٨م ذم هذه اجلٝم٦م ي٘مع ذم ٟم٘م٤مط:

 اًمٜم٘مٓم٦م إومم: ذم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة

وُم٘متْم٤مه٤م اعمًتٗم٤مد ُمـ إصؾ اًمٕمٛمكم واًمٚمٗمٔمل قمدم اًمّمح٦م، أُم٤م إصؾ 

ُمـ احل٘مقق، ويمؾ طمؼ حيت٤مج إمم ُمث٧ٌم ذقمل، ومٛمع ىمٓمع اًمٕمٛمكم: ومألن اخلٞم٤مر طمؼ 

 اًمٜمٔمر قمـ اًمدًمٞمؾ يٙمقن إصؾ قمدُمف، وم٤مٕصؾ قمدم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل.

أو وم٘مؾ: إصؾ سم٘م٤مء اًمٌمء قمغم ُمٚمؽ ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف، ًمق ومًخ إضمٜمٌل وؿمٙمٙمٜم٤م 

 ذم شم٠مصمػمه ورضمقع اًمٌمء إمم ُمٚمؽ ص٤مطمٌف إّول.

وأُم٤م اًمٚمٗمٔمل: ومألن ُم٘مت٣م          ،وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد وًمزوُمف

ُمٗم٤مده٤م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل يًتتٌع اًمٚمزوم،  نّ ٤م إرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم، أم ىمٚمٜم٤م سم٠مؾمقاء أىمٚمٜم٤م سم٠مّّن 

وم٠مص٤مًم٦م اًمٚمزوم اعمًتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م شمٜمٗمل صحف ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، ومٚمق ومًخ اًمٕم٘مد 

 وؿمٙمٙمٜم٤م متًٙمٜم٤م هب٤م.

ومٝمام سم٤مخلٞم٤مر طمّتك يٗمؽمىم٤م، وم٢مذا اومؽمىم٤م وضم٥م »وهٙمذا ُم٘مت٣م اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م: 

                                                
 .5/155اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .11/55شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)



 471 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌلاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 ، سمٜم٤مء قمغم اؾمتٗم٤مدة اًمٚمزوم ُمٜمٝم٤م.(1)شاًمٌٞمع...

ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمدًمٞمؾ آضمتٝم٤مدي واًمٗم٘م٤مهتل هق قمدم صح٦م ضمٕمؾ 

 اخلٞم٤مر، وم٤مًمّمح٦م حتت٤مج إمم إصم٤ٌمت.

 اًمّمح٦ماًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم سمٞم٤من اعم٤مٟمع اًمثٌقيت ُمـ 

 وُم٤م ذيمر وضمٝم٤ًم ًمٕمدم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل أُمران:

أن اخلٞم٤مر ًمٞمس ُمٕمٜمك اؾمٛمٞم٤ًم، وُمٚمحقفم٤ًم اؾمت٘مالًمٞم٤ًم، وهق جمرد  إُمر إّول:

اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء، سمؾ هق ُمٕمٜمك طمرذم، وهق قم٤ٌمرة قمـ رّد اعم٤مل ُمـ ُمٚمؽ 

 ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف اًمٗمٕمكم، ومٗمل ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف إمم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف إصكم، أو إسم٘م٤مئف وإىمراره ذم

اخلٞم٤مر رّد واؾمؽمداد ًمٚمٛمٚمؽ، ؾمقاء أىمٚمٜم٤م سم٠من ُمتٕمٚمرؼ اخلٞم٤مر هق رّد اًمٕملم، أم ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف 

اًمٕم٘مد، أي طمّؾ اًمٕم٘مد وإسمراُمف، ومّم٤مطم٥م اخلٞم٤مر سم٢مقمامًمف ًمف يرّد اعم٤مل إمم ُمٚمؽ ٟمٗمًف، 

ص٤مطم٥م  وإضمٜمٌل قمـ اعم٤مل واعمٚمؽ أضمٜمٌل قمـ رّد اعمٚمؽ ًمٜمٗمًف، ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن هق

 (5)اخلٞم٤مر.

أن طم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اًمتزام ٟمٗمًف ُمْم٤موم٤ًم إمم  إُمر اًمث٤مين:

 ُمٚمٙمٞم٦م اًمتزام اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ، وسمٞم٤من ذًمؽ:

إن يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م يم٤مًمٌٞمع ُمثالً شمتْمٛمـ متٚمٞمؽ يمؾ واطمد ُمـ اًمٓمروملم اًمتزاُمف ًممظمر، 

وم٤مًم٤ٌمئع يٛمّٚمؽ اًمتزاُمف ًمٚمٛمِمؽمي، ومٞمٙمقن اعمِمؽمي ُم٤مًمٙم٤ًم ًٓمتزام اًم٤ٌمئع، ويمذًمؽ 

اًمٕمٙمس، ويؽمشم٥م قمغم هذه اعمٚمٙمٞم٦م أن ٓ يٙمقن ٕطمدمه٤م احلؼ ذم رومع اًمٞمد قمـ اًمتزاُمف: 

ّٓ أن يٙم قن هٜم٤مك ظمٞم٤مر: وم٢من ص٤مطم٥م اخلٞم٤مر طمٞمٜمئذ يٛمٚمؽ ٕٟمف ص٤مر ُمٚمٙم٤ًم ًممظمر، إ

اًمتزام اًمٓمرف أظمر، واًمتزام ٟمٗمًف، أطمدمه٤م سم٤مًمٕم٘مد وأظمر سم٤مخلٞم٤مر، سمٛمٕمٜمك أن اًمٓمرف 
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أظمر ذم طم٤مل اخلٞم٤مر يرّد اًمتزاُمف إمم ص٤مطم٥م اخلٞم٤مر، ومٞمٛمٙمـ ًمذي اخلٞم٤مر أن يٌ٘مل اعم٤مل 

هذا اعمٕمٜمك ٓ يٛمٙمـ ومروف اًمذي اٟمت٘مؾ ًمف حت٧م يده، ويٛمٙمٜمف أن يرّده ًمّم٤مطمٌف إّول، و

 (1)ًمألضمٜمٌل: ٕٟمف أضمٜمٌل قمـ آًمتزاُملم، ومال ُمٕمٜمك ٕن يٛمٚمٙمٝمام.

 هذا ُم٤م ذيمر ُمـ اعم٤مٟمع اًمثٌقيت قمـ صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل.

 ـمرق اًمتخٚمص ُمـ اعم٤مٟمع قمـ صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل

وىمد ؾمٚمؽ إقمالم ـمرىم٤ًم ًمٚمتخّٚمص ُمٜمٝمام، وٓسمّد ىمٌؾ اًمتٕمرض إلضم٤مسم٤مهتؿ ُمـ 

 ٘مديؿ ُم٘مدُم٦م ُمٗمٞمدة ذم ومٝمؿ يمٚمامهتؿ أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمٝمؿ ومٜم٘مقل:شم

 إن اعمتّمقر ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل صمالصم٦م أٟمح٤مء:

 أن يٙمقن قمغم ٟمحق اًمتٛمٚمٞمؽ، ومٞمٙمقن إضمٜمٌل ُم٤مًمٙم٤ًم ًمف. إّول:

 أن يٙمقن قمغم ٟمحق اًمتقيمٞمؾ، ومٞمٙمقن ويمٞمالً ذم إضمراء اخلٞم٤مر. اًمث٤مين:

و٤ًم إًمٞمف أُمره، سمال أن يٙمقن قمغم ٟمحق اًمتحٙمٞمؿ،  اًمث٤مًم٨م: اًم ومٞمف وُمٗمقر ومٞمٙمقن حمٙمر

 متٚمٞمؽ وٓ شمقيمٞمؾ.

ومٛمٛمتٜمع ذم طمؼ إضمٜمٌل: ٕن اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ًمّم٤مطمٌف طمؼ ُمـ احل٘مقق  :أُم٤م إّول

سمال إؿمٙم٤مل، ومٞم٘مٌؾ اإلؾم٘م٤مط، واًمّمٚمح قمٚمٞمف، واًمتقري٨م، وهذه أصم٤مر همػم صم٤مسمت٦م 

٤مع، مل يٙمـ ًمف طمؼ اإلؾم٘م٤مط، ًمألضمٜمٌل ىمٓمٕم٤ًم، ومٚمق صم٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر سم٤مًمنمط سمٛم٘مت٣م اإلمج

 يرصمف أهٚمف، ومٞمٙمِمػ ذًمؽ قمـ قمدم يمقٟمف ُم٤مًمٙم٤ًم. وٓ اًمّمٚمح قمٚمٞمف، وًمق ُم٤مت مل

ّٓ أن ُمٕمٜمك اًمتقيمٞمؾ أن حيتٗمظ ص٤مطم٥م اخلٞم٤مر سمف  قومٝم وأُم٤م اًمث٤مين: وإن يم٤من ممٙمٜم٤ًم إ

ًمٜمٗمًف ُمع ضمٕمؾ إضمٜمٌل ويمٞماًل قمٜمف ذم إقمامًمف، وُمـ آصم٤مره أن ًمف طمؼ قمزًمف ُمتك أراد، 

ومٞمٜمٕمزل سمٕمزًمف، سمٞمٜمام ٓ داري ىم٤مٟمقن اًمقيم٤مًم٦م ذم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، ومال حيؼ ًمف قمزًمف، 

 وًمق قمزًمف مل يٜمٕمزل.

                                                
 .3/77أيْم٤ًم ذم ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  شمٕمرض ًمف اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل (1)



 473 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌلاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 تٕملم اًمث٤مًم٨م.وُمع اٟمتٗم٤مء هذيـ ي

 إذا اشمْمح هذا ومٜم٘مقل: إن هٜم٤م ـمرىم٤ًم ًمٚمتخّٚمص ُمـ اإلؿمٙم٤مًملم اًم٤ًمسم٘ملم، ُمٜمٝم٤م:

 ـمريؼ اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ُمـ أن ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل إٟمام هق  ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل إّول:

سمٜمحق اًمتحٙمٞمؿ، وهق أُمر ُمتقؾمط سملم اعمٚمٙمٞم٦م واًمقيم٤مًم٦م، ٓ سمٜمحق اًمتٛمٚمٞمؽ طمّتك يؽمشم٥م 

ف آصم٤مر اعمٚمؽ ُمـ اًمتقري٨م وهمػمه، وٓ سمٜمحق اًمتقيمٞمؾ طمتّك يٛمٙمـ قمزًمف، وٓ يرد رء قمٚمٞم

ُمـ اإلؿمٙم٤مًملم، وذًمؽ ٕن ُمٕمٜمك اًمتحٙمٞمؿ هق اًمتٗمقيض، أي أن يٗمّقض إًمٞمف أُمر 

اخلٞم٤مر، ويرضمع ذًمؽ إمم أن ٟمٔمره ُمتٌّع، وأٟمف ُم٤مًمؽ ًمتًٚمٞمؿ آًمتزام اًمذي هق حت٧م يد 

ٞم٤مر[ أو إسم٘م٤مئف ًمٚمامًمؽ، ومٝمق يم٤مًمقيمٞمؾ ذم اًم٘مٌض اعم٤مًمؽ إمم اًمٓمرف أظمر ]إلقمامل اخل

واإلىم٤ٌمض، ومٚمف إقمامل اخلٞم٤مر، وإذا أقمٛمٚمف اٟمحؾ اًمٕم٘مد ورضمع يمؾ ُمـ اًمٕمقولم إمم حمٚمف 

إصكم اًمذي ظمرج قمٜمف، ٓ إمم ُمٚمؽ ُمـ طَمؾر اًمٕم٘مد، ومٞمٜمدومع اإلؿمٙم٤مل إّول، وهق 

 يمؿ ومٞمٝمام.واوح، ويمذا اًمث٤مين: ًمٕمدم اًم٘مقل سمٛمٚمٙمٞمتف ًمالًمتزاُملم، سمؾ هق طم٤م

واحل٤مصؾ: أن ًمألضمٜمٌل طم٘م٤ًم وًمٙمـ ذم دائرة خمّمقص٦م، وهق اًمتٍمف سمٜمحق ُم٤م 

ذيمر، وًمٞمس هذا احلؼ ُمـ احل٘مقق اًمتل شمٜمت٘مؾ إمم اًمقارث أو شم٘مٌؾ اإلؾم٘م٤مط واًمّمٚمح 

 (1).قمٚمٞمٝم٤م

 ـمريؼ اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

 ، وذم يمالُمف ٟم٘مٓمت٤من:ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين اًمث٤مين:

وُمٜم٤مىمِمتف، وطم٤مصٚمٝم٤م: أن ذم  سمجقاب اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل اًمتٕمريض إومم:

 اخلٞم٤مر أُمريـ:

                                                
 (.77-78/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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 ـ ٟمٗمس اًمًٚمٓمٜم٦م، وهق احلؼ.1

 ـ ُمتٕمٚمرؼ اًمًٚمٓمٜم٦م، وهق طمّؾ اًمٕم٘مد.5

وم٢مُم٤م أن دإمؾ ًمألضمٜمٌل طمؼ اخلٞم٤مر ومٝمق متٚمٞمؽ وم٘مط، ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره ُمـ 

 اًمتقري٨م واإلؾم٘م٤مط واًمّمٚمح قمٚمٞمف.

احلؼ واًمًٚمٓمٜم٦م سم٤مجل٤مقمؾ ومٝمق شمقيمٞمؾ: إذ ٓ وإُم٤م أن دإمؾ ًمف طمّؾ اًمٕم٘مد ُمع ىمٞم٤مم 

ّٓ شمًٚمٞمط إضمٜمٌل قمغم اًمٕمٛمؾ اًمذي يٛمٚمٙمف اجل٤مقمؾ اعمًٚمِّط ُمـ ُمٚمؽ أو طمؼ.  طم٘مٞم٘م٦م ًمف إ

 وقمٚمٞمف ومال يتّمقر اًمؼمزخ سملم اعمٚمٙمٞم٦م واًمقيم٤مًم٦م اعمًّٛمك سم٤مًمتحٙمٞمؿ.

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ اجلقاب، وسمٞم٤من يمالُمف: أٟمف يٛمٙمـ اظمتٞم٤مر أطمد إُمريـ  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ُمـ اًمتٛمٚمٞمؽ واًمقيم٤مًم٦م، سمحٞم٨م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام آصم٤مرمه٤م، وٓ يرد اإلؿمٙم٤مل.

ومألن اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ ذم اعمجٕمقل شم٤مسمٕم٤من ًمًٕم٦م اجلٕمؾ ووٞم٘مف،  أُم٤م قمغم إّول:

عمجٕمقل وٞمّ٘م٦م أيْم٤ًم، ومٞمجٕمؾ وم٢مذا يم٤مٟم٧م دائرة ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل وّٞم٘م٦م شمٙمقن دائرة ا

ذو اخلٞم٤مر اًمًٚمٓمٜم٦م اعمحدودة ًمألضمٜمٌل سمٜمٗمًف، سم٠من ي٘مقم احلؼ سمف سمام هق ذو ٟمٔمر ورأي 

يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم أُمر طمّؾ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مئف، ومال حم٤مًم٦م يٜم٘مٓمع اجلٕمؾ سمٛمقشمف، وٓ يرصمف وارصمف، 

 ل.وسمام أٟمف طمؼ ظم٤مص ٓ يتٕمّداه، ومال ُمٕمٜمك ًمٜم٘مٚمف إمم همػمه سم٤معمّم٤محل٦م قمٚمٞمف سمام

ومٞمٛمٙمـ ًمّم٤مطم٥م اخلٞم٤مر أن يًّٚمط إضمٜمٌل قمغم إقمامل احلؼ  وأُم٤م قمغم اًمث٤مين،

ؾ ُمنموـم٤ًم سمٕمدم  سم٤مًمتقيمٞمؾ سمحٞم٨م ٓ يِم٤مريمف ذم قمٛمٚمف، ومٞمٙمقن اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ًمٚمٛمقيمِّ

ُم٤ٌمذشمف إلقمامًمف، أي أن ص٤مطم٥م اخلٞم٤مر يقيّمؾ إضمٜمٌل قمغم طمّؾ اًمٕم٘مد ذم وٛمـ اًمٕم٘مد 

: ًمقىمقع ومال يٜمٕمزل اًمقيمٞمؾ سمٕمزل اعمقيمؾِّ  اخلٞم٤مر، اًمالزم، ويِمؽمط قمغم ٟمٗمًف أن ٓ يٕمٛمؾ

ؾ طمّؾ اًمٕم٘مد: ٓؿمؽماط قمدم إقمامًمف  اًمقيم٤مًم٦م ذـم٤ًم ذم وٛمـ قم٘مد ٓزم، وًمٞمس ًمٚمٛمقيمِّ

 (1)ًمٚمخٞم٤مر، ومٞمٜمحؾ يمال إؿمٙم٤مزم اًمتقيمٞمؾ.

                                                
  4(/181-179.)طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ًمٚمٛمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين (1)



 475 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌلاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 ف:تُمٜم٤مىمِم

ُمـ قمدم اًمؼمزخ سملم اًمتٛمٚمٞمؽ  أُم٤م ُم٤م قمّرض سمف ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ويرد قمٚمٞمف:

 ًمٚمتحٙمٞمؿ. واًمتقيمٞمؾ، ومال ُمٕمٜمك

أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صمٌقشمٞم٦م ومال ري٥م ذم يمقن اًمتحٙمٞمؿ خيتٚمػ قمـ اًمتٛمٚمٞمؽ  ومٜم٘مقل ومٞمف:

واًمتقيمٞمؾ: وم٢من ُمٕمٜمك احلٙمقُم٦م هق ضمٕمؾ أظمر طم٤ميماًم ذم إُمر، وهق ُمٖم٤مير عم٤مًمٙمٞم٦م 

 اخلٞم٤مر، وعم٤مًمٙمٞم٦م طمّؾ اًمٕم٘مد، وًمٚمتقيمٞمؾ ومٞمٝمام.

قُم٦م ذم سم٤مب وضمٕمؾ اًم٘مرار ذم إُمر سمٞمد آظمر أُمر قم٘مالئل وذقمل، وُمٜمف احلٙم

، ويمذًمؽ اظمتٞم٤مر اًمٓمروملم (1)شوم٢مين ىمد ضمٕمٚمتف قمٚمٞمٙمؿ طم٤ميمامً »اًم٘مْم٤مء، وم٘مد ورد: 

اعمتٜم٤مزقملم حلٙمؿ يٗمّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م سمٞمٜمٝمام، وُمـ هذا اًم٤ٌمب حتٙمٞمؿ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، 

 ُمـ وضمقد ؿمؼ صم٤مًم٨م هق اًمّمحٞمح صمٌقشم٤ًم. ومام أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ّٓ إذا أُمٙمـ إمت٤مم قمٛمقم  وأُم٤م إصم٤ٌمشم٤ًم، وم٤محلؼ قمدم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمتحٙمٞمؿ ذم اعم٘م٤مم إ

 ، وؾمٞم٠ميت اًمٌح٨م ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

أن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، قَمْ٘ماًل وقُمَ٘مالًء وذقم٤ًم، وُم٤م  وأُم٤م يمالُمف أظمر ومٗمٞمف:

ٕم٦م أريم٤مٟمف إرسمٕم٦م ُمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م يٛمٚمٙمف ذو اخلٞم٤مر ُمـ احلؼ هق احلؼ اًمٙم٤مُمؾ، اعمجتٛم

اإلؾم٘م٤مط، واًمٜم٘مؾ، واًمّمٚمح قمٚمٞمف، واًمتقري٨م، وهق همػم ىم٤مسمؾ جلٕمٚمف ًمألضمٜمٌل، وُم٤م ٟم٘مٚمف 

 ًمألضمٜمٌل ـ وهق احلؼ اًمٗم٤مىمد هلذه إريم٤من ـ ٓ يٛمٚمٙمف، ومٙمٞمػ يٕمٓمٞمف ًمٖمػمه؟

ٌّدًا. إن ىمٚم٧م:  إن اًمِم٤مرع هق اًمذي ضمٕمؾ هذا اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل شمٕم

 اّدقم٤مه، ُمـ أٟمف ُمـ ضمٕمؾ اعم٤مًمؽ.أّوًٓ: هق ظمالف ُم٤م  ىمٚم٧م:

 وصم٤مٟمٞم٤ًم: ٓ دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمـ ضمٕمؾ اًمِم٤مرع.

 أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمٝمامٝم٤مين ٗموم٤مإلؿمٙم٤مل سم٤مٍق قمغم إقمْم٤مًمف، ُمع يمامل ىمدرهتام ]اًمٜم٤مئٞمٜمل واإلص

                                                
 ُمـ أسمقاب صٗم٤مت اًم٘م٤ميض، ُم٘مٌقًم٦م قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م. 11، اًم٤ٌمب 1، ح57/136وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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 ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت.

 اًمٞمزدي وُمٜم٤مىمِمتف اًمًٞمّدـمريؼ 

 اًمتقيمٞمؾ ُمـ دوران إُمر سملم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمًّٞمد اًمٗم٘مٞمف اًمٞمزدي اًمث٤مًم٨م:

واًمتحٙمٞمؿ، ومل يتٕمرض ًمٚمتٛمٚمٞمؽ، واًمثٛمرة سمٞمٜمٝمام أٟمف سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقل سم٤مًمتحٙمٞمؿ ومٚمق ُم٤مت 

احل٤ميمؿ إضمٜمٌل اٟمت٘مؾ اخلٞم٤مر إمم وارصمف، وأُم٤م سمٜم٤مء قمغم اًمتقيمٞمؾ ومٞمٌٓمؾ ظمٞم٤مره وٓ يٜمت٘مؾ 

 (1)اًمقيمٞمؾ ومٞمٌٓمؾ اخلٞم٤مر، وٓ داقز قمزل احل٤ميمؿ.إمم وارصمف، وأيْم٤ًم داقز قمزل 

ّٓ شمٗمقيض أُمر احلٙمقُم٦م  أّوًٓ:وومٞمف:  أٟم٤م إذا ٓطمٔمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمتحٙمٞمؿ ومٝمل ًمٞم٧ًم إ

إمم آظمر، وهذا اًمٜمحق ُمـ اجلٕمؾ همػم ىم٤مسمؾ ًمالٟمت٘م٤مل واًمتقري٨م: ٕٟمف ـ يم٤مًمتقًمٞم٦م، وشمقًمٞم٦م 

 إُمر ـ طمٞمثٞمف ىم٤مئٛم٦م سم٤معمجٕمقل ًمف، ومال يتج٤موز قمٜمف إمم همػمه.

اث هق اعمؽموك ُمـ ىمٌؾ وم٢من ُمقوقع اعمػمإن اإلرث حيت٤مج إمم دًمٞمؾ:  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

اعمؽموك، وُم٤م »، ومالسمّد ُمـ صدق قمٜمقان شُم٤م شمريمف اعمٞم٧م ومٝمق ًمقارصمف»سمٛم٘مت٣م اًمقارث: 

ّٓ ومٛمع اًمِمؽ ذم ىم٤مسمٚمٞمف اٟمت٘م٤مل إُمر اًم٘م٤مئؿ هبذا اًمِمخص إمم وارصمف يٙمقن ششمرك ، وإ

سملم اًمتحٙمٞمؿ واًمتٛمٚمٞمؽ، وىمد شم٘مدم  جمرى ٕص٤مًم٦م قمدم آٟمت٘م٤مل، ومخٚمط اًمًٞمّد

 ٚمٞمؽ اخلٞم٤مر ومال ٟمٕمٞمد.اًمٌح٨م ذم مت

أٟمف قمغم اًم٘مقل سم٤مًمتحٙمٞمؿ ٓ ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن ُمػماصم٤ًم، واإلرث ذم  واحل٤مصؾ:

ُمقرد متٚمٞمؽ اخلٞم٤مر أُمر ممٙمـ، وسمح٥ًم اًمٔم٤مهر مل يذه٥م أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ذم ُم٤م ٟمحـ 

 ومٞمف ـ إمم اًم٘مقل سمتقري٨م ظمٞم٤مر إضمٜمٌل.

 ـمريؼ اًمِمٞمخ وُمٜم٤مىمِمتف

ذم آظمر اعمٌح٨م: طمٞم٨م ٟمّٔمر ظمٞم٤مر إضمٜمٌل سمخٞم٤مر  (5)ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ اًمراسمع:

                                                
 .5/475طم٤مؿمٞم٦م اًمًّٞمد اًمٞمزدي  (1)

وهق وٕمٞمػ سمٛمٜمع اقمت٤ٌمر يمقن اًمٗمًخ »ذم رّد اإلؿمٙم٤مل:  ، وًمٗمظ اًمِمٞمخ5/154اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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٤م اًمزوضم٦م ذم سمٞمع اًمٕم٘م٤مر ذم ُم٤مًمق سم٤مع زوضمٝم٤م قم٘م٤مرًا واؿمؽمط ًمٜمٗمًف اخلٞم٤مر صمّؿ ُم٤مت: وم٢مّّن 

ُمٜمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م شمرث طمؼ اخلٞم٤مر: قمغم قمدم إرصمٝم٤م  (1)شمرث ُمـ إرض: سمٛم٘مت٣م ُم٤م دّل ٓ

ؿمٛمقهل٤م ذم إرث ش فُم٤م شمريمف اعمٞم٧م ُمـ ُم٤مل أو طمؼ ومٚمقارصم»وذًمؽ ٕن ُمت٘م٣م إـمالق 

صمٜملم، وًمٙمٜمٝم٤م أظمرضم٧م قمـ إرث إرض ظم٤مص٦م ومتٌ٘مك حت٧م اًمِمٛمقل ذم إرث اإل

اًم٤ٌمىمل، واخلٞم٤مر ُمـ مجٚم٦م احل٘مقق، ومٝمل شمرث طمؼ اخلٞم٤مر اعمتٕمٚمِّؼ سمٌٞمع إرض وإن مل 

شمرث إرض ٟمٗمًٝم٤م، وؾمٞم٠ميت اًمٌح٨م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم سم٤مب أطمٙم٤مم اخلٞم٤مر إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم.

 إؿمٙم٤مٓن: أوم٤مده اًمِمٞمخويرد قمغم ُم٤م 

إن ذم ُمتٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر ُمًٚمٙملم: أطمدمه٤م أن ُمتٕمّٚمؼ احلؼ هق اًمٕم٘مد، وأظمر  إّول:

أن ُمتٕمٚم٘مف اًمٕملم، وُمٕمٜمك اخلٞم٤مر قمغم إّول هل اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم طمّؾ اًمٕم٘مد، وقمغم اًمث٤مين 

ذم شمٕمريػ اخلٞم٤مر أٟمف ُمٚمؽ  اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم رّد اًمٕملم إمم اعمٚمؽ، واعمًتٗم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ

اًمٕم٘مد وقمدم ومًخف، ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمِمٝمقر اًم٘م٤مئٚملم سم٠مٟمف ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مئف،  ومًخ

 واعمتٕمّٚمؼ قمغم يمال اًم٘مقًملم هق اًمٕم٘مد.

ذم إرث اًمزوضم٦م ذم إرض اعمٌٞمٕم٦م  وسمٜم٤مء قمغم هذا ٓ يٙمقن إؿمٙم٤مل اًمِمٞمخ

اعمرأة مل يتٕمٚمؼ سم٤مٕرض طمتّك شمٙمقن أضمٜمٌٞم٦م، سمؾ  طمّؼ  سم٤مًمٌٞمع اخلٞم٤مري قمغم اًم٘م٤مقمدة: وم٢منّ 

 ٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٘مد وهل ُمـ ورصم٦م احلؼ.شم

ُمـ أن اخلٞم٤مر يتٕمٚمؼ سمرّد  ٟمٕمؿ، سمٜم٤مء قمغم ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ يمٚمامت أظمرى ًمٚمِمٞمخ

 اًمٕملم، ومتِمٙمؾ اعم٠ًمًم٦م ذم إرث اًمزوضم٦م، وذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم.

                                                                                                               
ُمـ أطمد اعمتٕم٤مىمديـ ذقم٤ًم وٓ قم٘ماًل، سمؾ اعمٕمتؼم ومٞمف شمٕمّٚمؼ طمؼ اًمٗم٤مؾمخ سم٤مًمٕم٘مد أو سم٤مًمٕملم وإن يم٤من 

أضمٜمٌٞم٤ًم، ومحٞمٜمئذ داقز ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم اؿمؽماط طمؼ ًمألضمٜمٌل ذم اًمٕم٘مد، وؾمٞمجئ ٟمٔمػمه ذم إرث اًمزوضم٦م 

 ش.ًمٚمخٞم٤مر ُمع قمدم إرصمٝم٤م ُمـ اًمٕملم

ىم٤مل:  ، صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمر4، ح56/517ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ش.اًمٜم٤ًمء ٓ يرصمـ ُمـ إرض وٓ ُمـ اًمٕم٘م٤مر ؿمٞمئ٤مً »



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 478

أُم٤م ذم إرث اًمزوضم٦م: ومٚمٕمدم وضمقد اًمٕمٚم٘م٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إرض ًمٞمٙمقن هل٤م احلؼ ذم 

 رّده٤م.

ومٚمٕمدم اًمٕمٚم٘م٦م سملم إضمٜمٌل وسملم اعم٤مل ًمٞمتٕمّ٘مؾ ُمٜمف رّده إمم وأُم٤م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف: 

ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف، ومٞمٜمحٍم اًمرّد وآؾمؽمداد سمٜمٗمس اعم٤مًمؽ اًمذي ظمرج اعم٤مل ُمـ يمٞمًف ومػمّده 

 إًمٞمف.

إن اخلٞم٤مر ًمٞمس »ذم ـمرح اإلؿمٙم٤مل سم٘مقًمف:  وهذا ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

ٜم٦م قمغم اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء، سمؾ هق ُمٕمٜمك اؾمٛمٞم٤ًم وُمٚمحقفم٤ًم اؾمت٘مالًمٞم٤ًم ويم٤من جمرد اًمًٚمٓم

ُمٕمٜمك طمرذم، وهق قم٤ٌمرة قمـ رّد يمؾ ُم٤مل إمم ُم٤مًمٙمف إصكم، أو إسم٘م٤مئف وإىمراره ذم ُمٚمؽ 

.(1)شُم٤مًمٙمف اًمٗمٕمكم، وهذا يٜمٗمذ ممـ يم٤من زُم٤مم اعم٤مل سمٞمده، وأُم٤م إضمٜمٌل وم٠مضمٜمٌل قمٜمف

إن يم٤من اخلٞم٤مر هق رّد اًمٕملم، وم٤مإلؿمٙم٤مل ذم اعمقرديـ، ُم٤م ٟمحـ ومٞمف  واحل٤مصؾ:

 وإرث اًمزوضم٦م ُمـ إرض اعمٌٞمٕم٦م سم٤مخلٞم٤مر ]سم٤مق[.

هم٤مي٦م ُم٤م يثٌتف ىمٞم٤مس ُم٤م ٟمحـ ومٞمف قمغم إرث اًمزوضم٦م ًمٚمخٞم٤مر هق اإلُمٙم٤من إن  اًمث٤مين:

وضم٦م اًمثٌقيت، أي أٟمف يٛمٙمـ صمٌقشم٤ًم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل قمـ اعم٤مل، يمام هق احل٤مل ذم اًمز

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إرض اًمتل سم٤مقمٝم٤م زوضمٝم٤م سم٤مًمٌٞمع اخلٞم٤مري صمّؿ ُم٤مت.

وهذا اإلُمٙم٤من همػم ُمٗمٞمد ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف: إذ اإلؿمٙم٤مل ذم ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت، ومالسمّد ُمـ 

اًمرضمقع إمم أدًم٦م ٟمٗمقذ هذا اخلٞم٤مر اعمجٕمقل ًمألضمٜمٌل، وٓ ري٥م ذم قمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ 

ّٓ اإلمج٤مع اعمّدقمك ُمـ اًم ّٓ ٕماّلُم٦ماخل٤مص ذم اعم٘م٤مم إ ، وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل ومال أصمر ًمف، إ

 ، وؾمٞم٠ميت اًمٌح٨م ومٞمف.شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»أن يّدقمك إُمٙم٤من اًمتٛمًؽ سم٢مـمالق 

                                                
 (.76-77/)3ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (1)
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 اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم اًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل

اإلمج٤مع قمغم صحف ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، ومٛمـ  (1)شم٘مدم ٟم٘مؾ دقمقى اًمٕماّلُم٦م

مج٤مع ومٝمق ذم ؾمٕم٦م ُمـ أُمره، وأُم٤م قمغم اعمخت٤مر ُمـ قمدم صالطمٞم٦م يٕمتٛمد قمغم ُمثؾ هذا اإل

، وٓ قمـ دًمٞمؾ قى: ًمٕمدم يمِمٗمف قمـ رأي اعمٕمّمقمتُمثٚمف ًمالؾمتٜم٤مد إًمٞمف ذم ُم٘م٤مم اًمٗم

ُمٕمتؼم آظمر، ومالسمّد ُمـ اًمٌح٨م قمـ اًمدًمٞمؾ قمغم اًمّمح٦م، وُم٤م أىمٞمؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ هق: قمٛمقم 

٢من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف إٟمام هق : وم(5)شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»رواي٤مت اًمنموط، ُمـ ىمٌٞمؾ 

سمنمط اعمت٤ٌميٕملم، يمٚمٞمٝمام أو أطمدمه٤م، ومٞمٙمقن صٖمرى ًمٚمٙمؼمى اعمذيمقرة ذم اًمرواي٦م، 

 ومٞمّمح ويٚمزم.

ويٛمٙمـ أن ي٘مّرب هبذا اًمت٘مري٥م: إن ذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل مم٤م يّمدق قمٚمٞمف 

قمٜمقان اًمنمط، ؾمقاء أىمٚمٜم٤م سم٠مظمذ آًمتزام وٛمـ اًمتزام ذم ُمٕمٜمك اًمنمط وطم٘مٞم٘متف، أم ىمٚمٜم٤م 

سمٕمدم إظمذ، ويمٗم٤مي٦م آًمتزاُم٤مت آسمتدائٞم٦م: وم٢من ذط اخلٞم٤مر ذم ٟمٗمًف اًمتزام، وهق أيْم٤ًم 

 اًمتزام ذم وٛمـ اًمٌٞمع، وم٤مًمّمٖمرى ُمتح٘م٘م٦م ىمٓمٕم٤ًم، واًمٙمؼمى ُمٜمٓمٌ٘م٦م ىمٝمرًا ومٞمتؿ اعمٓمٚمقب.

 اإلؿمٙم٤مل إول ًمٚمٛمحّ٘مؼ اخلقئل قمغم آؾمتدٓل سمف وُمٜم٤مىمِمتف

 سم٢مؿمٙم٤مًملم: وأورد قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ اخلقئل

أن ُمدًمقل هذه اًمرواي٤مت طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل، وهق وضمقب اًمقوم٤مء  اإلؿمٙم٤مل إّول:

سم٤مًمنمط: وم٢من اًمتٕمٌػم سم٤معم١مُمـ قمٜمد ذـمف، يمٕم٤ٌمرة قمٜمد وقمده وقمٝمده، واعمّدقمك ـ وهق 

 (3)صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل وٟمٗمقذه ـ طمٙمؿ ووٕمل ظم٤مرج قمـ ُمدًمقهل٤م.

اؾمتدٓل وىمد شمٕمرض ًمف ذم سمح٨م ًمزوم اعمٕم٤مـم٤مة أيْم٤ًم: طمٞم٨م أورد قمغم 

                                                
 .11/55شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

م صدق وذهٌٜم٤م إمم قمد 4/133ىمد سمحثٜم٤م قمـ ؾمٜمد هذا احلدي٨م ودًٓمتٝم٤م ذم أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)

 اًمنمط قمغم آًمتزاُم٤مت اإلسمتدائٞم٦م، ومراضمٕمٝم٤م.

 .6/516ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)
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هب٤م ًمٚمزوم اعمٕم٤مـم٤مة سم٢مؿمٙم٤مل صٖمروي، وهق أن اًمنمط اًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام،  اًمِمٞمخ

واعمٕم٤مُمالت اًمتزاُم٤مت اسمتدائٞم٦م ومال شمٙمقن صٖمرى ًمٚمنمط، وإؿمٙم٤مل يمؼموي، وهق أن 

 (1)ُمدًمقل احلدي٨م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ٓ ووٕمل.

 وًمق شمّؿ يمالُمف عم٤م أُمٙمـ اًمتٛمًؽ هب٤م ٕي طمٙمؿ ووٕمل، وًمٙمـ ذم يمالُمف:

ُمتٝم٤مومت٦م ذم ُمدًمقل احلدي٨م، ومذه٥م ذم اعم٘م٤مُملم اعمذيمقريـ إمم  أن يمٚمامشمف أّوًٓ:

ّٓ أٟمف ذم ُمٌح٨م اًمنموط، ذم ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م، وذم ُمقارد  أن ُمدًمقًمف طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل، إ

ُمـ ذح اًمٕمروة، ذه٥م إمم أن اعمدًمقل طمٙمؿ ووٕمل، سمت٘مري٥م أن اًمنمط ُمالزم 

ٟٓمٗمٙم٤مك قمٜمف، ويم٤من ذـمف ٓزُم٤ًم ًمٚمٛم١مُمـ، وٓ يٜمٗمؽ قمٜمف، وم٢مذا ذط مل ي٘مٌؾ ا

 (5)وصحٞمح٤ًم.

ذم احلدي٨م ٓ ش قمٜمد ذوـمٝمؿ»سمٕمد همض اًمٓمرف قمـ اًمتٝم٤موم٧م، أن قم٤ٌمرة  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

شمدل قمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل، وهق ًمزوم اًمنمط وٟمٗمقذه: وم٢مٟمف ورد ذم سم٤مب وقمد اعم١مُمـ 

ـ وهق ُمٜمٝمؿ ـ إمم  أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمٝمؿ، ومل يذه٥م أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء [(3)شاعم١مُمـ إذا وقمدورمٰ ]»

دًٓمتٝم٤م قمغم ٟمٗمقذ اًمققمد، وأن خم٤مًمٗمتف همػم ُم١مصمرة، وإن اظمتٚمٗمقا ذم وضمقسمف اًمتٙمٚمٞمٗمل، 

 ومذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم وضمقب اًمقوم٤مء شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، وأظمرى إمم يمقٟمف طمٙماًم أظمالىمٞم٤ًم.

ومٛمـ يٚمتزم سمدًٓم٦م احلدي٨م قمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل يم٤من قمٚمٞمف أن يٚمتزم سمٚمزوم يمؾ 

 وقمد، وذط اسمتدائل.

                                                
 .5/158ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

، وومٞمٝم٤م سح سم٘مقًمف: 79و  41/36، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م 7/361ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (5)

وسم٤مجلٛمٚم٦م: أن احلدي٨م يدل قمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل وم٘مط، وهق إُمْم٤مء اًمِم٤مرع ًٓمتزاُم٤مت اعمت٤ٌميٕملم »

، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة، شواؿمؽماـم٤مهتؿ، وُمٕمٜم٤مه أن ذوط اعم١مُمٜملم ٟم٤مومذة وضم٤مئزة وٓزُم٦م...

55(/473-475). 

 .45، ح67/311سمح٤مرإٟمقار  (3)



 481 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌلاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

ٜمزًمٜم٤م وم٤مشمٗم٤مق ُمـ يٕمتٜمك سمِم٠مّنؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مٍف ًمتزًمزل فمٝمقر احلدي٨م ذم وًمق شم

 احلٙمؿ اًمقوٕمل.

أن ُم٘مت٣م  [شاعم١مُمـ إذا وقمدورمٰ »]ومٖم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف احلدي٨م، وُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ 

إيامن اعم١مُمٜملم أن يٕمٛمٚمقا سمققمدهؿ وذوـمٝمؿ، ومال يدٓن قمغم ُم٤م زاد قمغم احلٙمؿ 

 اًمتٙمٚمٞمٗمل.

يمام ؾمٞم٠ميت ذم سمح٨م اًمنموط إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ قمغم ٟمحقيـ:  أن اًمنمط ـ وصم٤مًمث٤ًم:

ط اًمٗمٕمؾ، يم٠من يِمؽمط ذم وٛمـ قم٘مد اًمٌٞمع أن خيٞمط ًمف صمقسم٤ًم، وذط اًمٜمتٞمج٦م، يم٠من ذ

يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن اًمٙمت٤مب ُمٚمٙم٤ًم ًمف، واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صح٦م ذط اًمٜمتٞمج٦م، ومٚمؿ 

ذم يمؾ أُمر اقمت٤ٌمري  ي٘مؾ هب٤م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ، وصّححف آظمرون، واظمؽمٟم٤م اًم٘مقل سمّمحتف

ؾم٥ٌم ظم٤مص قمٜمد اًمِم٤مرع يمام ذم  فيٙمقن اقمت٤ٌمره سم٤مظمتٞم٤مر اًمِمخص ٟمٗمًف، ومل يٙمـ ًم

اًمٓمالق: وم٢مٟمف ُمنموط سمّمٞمٖم٦م ظم٤مص٦م، ومال ي٠ميت ومٞمف ذط اًمٜمتٞمج٦م، واعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد 

ممـ ذه٥م إمم صحتف، ومتًؽ هل٤م سم٤محلدي٨م اعمذيمقر، ُمع أٟمف ٓ يّمح هذا  اخلقئل

 ذم سمٕمض يمٚمامشمف ُمـ دًٓم٦م احلدي٨م قمغم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل وم٘مط. آؾمتدٓل قمغم ُم٤م اظمت٤مره

ٟمٕمؿ، يّمح آؾمتدٓل قمغم اًم٘مقل سمٙمقن اعمًتٗم٤مد طمٙماًم ووٕمٞم٤ًم يمام يًتٗم٤مد ُمـ 

 (1)سمٕمض يمٚمامشمف إظمرى.

 إّولاًمٕمٛمدة ذم اجلقاب قمـ اإلؿمٙم٤مل 

سم٤محلدي٨م قمغم ٟمٗمقذ اًمنمط،  واًمٕمٛمدة ذم طمّؾ اإلؿمٙم٤مل هق اؾمتدٓل اإلُم٤مم

 اومؽمق هذا احلدي٨م قمـ رواي٤مت اًمققمد، واًمرواي٤مت اًمقاردة قمغم ـم٤مئٗمتلم:وهبذا 

ُم٤م دّل قمغم أصؾ ٟمٗمقذ اًمنمط سمدون آؾمتدٓل سمٙمؼمى رواي٤مت  اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:

                                                
، وًمٙمٜمف هٜم٤م ّسح سمدًٓم٦م احلدي٨م قمغم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل واًمقوٕمل ُمٕم٤ًم 7/365ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 ومالطمظ.
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 اًمنموط وهل:

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: إين يم٤مشم٧ٌم  ـ صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م قمـ أيب قمٌداهلل1

ّد ذم اًمّرق وأٟم٤م ذم طمّؾ مم٤م ضم٤مري٦م ٕيت٤مم ًمٜم٤م واؿمؽمـم٧م قمٚمٞمٝم٤م إن هل قمجزت ومٝمل ر

يم٤من ي٘مقل: يٕمتؼ  ًمؽ ذـمؽ، وؾمٞم٘م٤مل ًمؽ: إن قمٚمٞم٤مً »أظمذت ُمٜمؽ، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: 

ىمٌؾ  ُمـ اعمٙم٤مشم٥م سم٘مدر ُم٤م أّدى ُمـ ُمٙم٤مشمٌتف، وم٘م٤مل: إٟمام يم٤من ذًمؽ ُمـ ىمقل قمكم

 (1).احلدي٨م ،اًمنمط، ومٚماّم اؿمؽمط اًمٜم٤مس يم٤من هلؿ ذـمٝمؿ...

ٟمٗمقذ ذط اًمٜمتٞمج٦م، وهق اًمرّد ذم اًمّرق وُمٗم٤مده٤م طمٙمؿ ووٕمل، ٓ شمٙمٚمٞمٗمل، وهق 

أرؿمد اًم٤ًمئؾ إمم اجلقاب ومٞمام ًمق  إن قمجزت قمـ أداء ُم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م، يمام أن اإلُم٤مم

سم٠من اعمٙم٤مشم٥م يٜمٕمتؼ ُمٜمف سمٛم٘مدار ُم٤م أّدى ُمـ ُم٤مل  اطمتجقا قمٚمٞمف سم٘مقل أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

 ط.اًمٙمت٤مسم٦م، وأن ذًمؽ إٟمام هق ىمٌؾ اًمنمط، وم٤محلٙمؿ إوزم هق ذًمؽ ًمقٓ اًمنم

قمـ ُمٙم٤مشم٦ٌم أّدت صمٚمثل  إظمرى، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل تفـ صحٞمح5

ُمٙم٤مشمٌتٝم٤م وىمد ذط قمٚمٞمٝم٤م إن قمجزت ومٝمل رّد ذم اًمّرق، وٟمحـ ذم طمّؾ مم٤م أظمذٟم٤م ُمٜمٝم٤م، 

 (5).احلدي٨م ،وىمد اضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م ٟمجامن، ىم٤مل: شمرّد ويٓمٞم٥م هلؿ ُم٤م أظمذوا...

٥م ويِمؽمط قمٚمٞمف ُمقاًمٞمف ذم اعمٙم٤مشم٥م يٙم٤مشم ـ صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل3

 (3).إن قمجز ومٝمق ممٚمقك وهلؿ ُم٤م أظمذوا ُمٜمف، ىم٤مل: ي٠مظمذه ُمقاًمٞمف سمنمـمٝمؿ

ُم٤م ومٞمٝم٤م آؾمتدٓل سم٤مًمٙمؼمى، قمالوة قمغم دًٓمتٝم٤م قمغم احلٙمٛملم  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اًمقوٕمل واًمتٙمٚمٞمٗمل وهل:

ذم اعمٙم٤مشم٥م إذا أّدى سمٕمض ُمٙم٤مشمٌتف،  ـ صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل1

واعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ، اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ٓ يِمؽمـمقن ومٝمؿ اًمٞمقم يِمؽمـمقن، وم٘م٤مل: إن 

                                                
 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 4، اًم٤ٌمب 1، ح53/141وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 11، اًم٤ٌمب 1، ح53/154وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم.. 11، اًم٤ٌمب 5، ح53/154وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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 (1).احلدي٨م ،وم٢من يم٤من ذط قمٚمٞمف إن قمجز رضمع، وإن مل يِمؽمط قمٚمٞمف مل يرضمع...

وىمد اؿمتٛمٚم٧م هذه اًمّمحٞمح٦م قمغم اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى، وُمدًمقل اًمٙمؼمى احلٙمؿ 

دًّم٧م قمغم صح٦م اًمتٙمٚمٞمٗمل سمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط، واحلٙمؿ اًمقوٕمل وهق ٟمٗمقذه، يمام 

 ذـمل اًمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م.

قمٚمٞمف إن قمجز ذم ُمٙم٤مشم٥م ذط  ـ صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر5

 (5).أن يرّد ذم اًمّرق، ىم٤مل: اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ رضمؾ يم٤من ًمف  ـ صحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب قمٌداهلل3

٤م قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل هل٤م اسمـ اًمٕمٌد: هؾ أب ممٚمقك، ويم٤مٟم٧م ٕسمٞمف اُمرأة ُمٙم٤مشم٦ٌم، ىمد أّدت سمٕمض ُم

ًمؽ أن أقمٞمٜمؽ ذم ُمٙم٤مشمٌتؽ طمتّك شم١مّدي ُم٤م قمٚمٞمؽ سمنمط أن ٓ يٙمقن ًمؽ اخلٞم٤مر قمغم أيب 

إذا أٟم٧م ُمٚمٙم٧م ٟمٗمًؽ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وم٠مقمٓم٤مه٤م ذم ُمٙم٤مشمٌتٝم٤م قمغم أن ٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر 

 (3).قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ، ىم٤مل: ٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر، اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ

ٕمٚمقم أن إُم٦م اعمزّوضم٦م ُمـ قمٌد قمٜمدُم٤م شمّمٌح طمّرة شمٙمقن خمت٤مرة ذم وم٢من ُمـ اعم

ومًخ اًمزوضمٞم٦م ُمٜمف، وُمٗم٤مد اًمرواي٦م أن اسمـ اًمزوج اؿمؽمط قمغم زوضم٦م أسمٞمف إن هق أقم٤مّن٤م 

قمغم أداء ُم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م أن ٓ يٙمقن هل٤م اخلٞم٤مر ذم ومًخ زوضمٞمتٝم٤م ُمـ أسمٞمف، ومٛمتٕمّٚمؼ اًمنمط 

ٗمل، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن اًمنمط ذط ٟمتٞمج٦م ٓ هق قمدم اخلٞم٤مر، وهق طمٙمؿ ووٕمل، ٓ شمٙمٚمٞم

ٌّؼ اًمٙمؼمى قمٚمٞمف. ومٕمؾ، وىمد طمٙمؿ اإلُم٤مم  سمّمحتف وٟمٗمقذه، وـم

ٓ شمدّل سمٜمٗمًٝم٤م قمغم احلٙمؿ ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»أن مجٚم٦م  وطم٤مصؾ اًمٙمالم:

ذم ُمقارد ذط  ٤مهل اًمقوٕمل ـ وهق صح٦م اًمنمط وٟمٗمقذه ـ ًمقٓ شمٓمٌٞمؼ اإلُم٤مم

اخلٞم٤مر، واًمرّد ذم اًمّرق، وسمؼميم٦م هذا اًمتٓمٌٞمؼ أُمٙمـ اًمٜمتٞمج٦م واحلٙمؿ اًمقوٕمل، يمٕمدم 

                                                
 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 4، اًم٤ٌمب 3، ح53/141وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 4، اًم٤ٌمب 7، ح53/145وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اعمٙم٤مشم٦ٌم. 11، اًم٤ٌمب 1، ح53/155وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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ومٞمّمح ذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، ويرشمٗمع قمٜمف إؿمٙم٤مل يمقٟمف طمٙماًم آؾمتدٓل هب٤م ذم اعم٘م٤مم، 

 ش.اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ووٕمٞم٤ًم ٓ شمِمٛمٚمف 

 اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين ًمٚمٛمحّ٘مؼ اخلقئل

قم٦م ًمنمط ٓ ٟمٕمٚمؿ سمٛمنموقمٞمتف،  اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين: أن هذه اًمرواي٤مت ًمٞم٧ًم ُمنمِّ

وإٟمام شمّمحح اًمنموط اعمنموقم٦م، ومالسمّد ُمـ إطمراز ذقمٞم٦م اًمنمط ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، صمّؿ 

اًمتٛمًؽ هب٤م ٓؾمتٗم٤مدة ًمزوم اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط، وذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل ـ طم٥ًم ُم٘مت٣م 

وقمٞم٦م، وقمغم اًمت٘مديريـ ٓ إصؾ واًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدُم٦م ـ إُم٤م همػم ُمنموع، أو ُمِمٙمقك اعمنم

 يّمح اًمتٛمًؽ هب٤م ًمتّمحٞمحف.

 ـمريؼ اًمتخٚمص قمـ اإلؿمٙم٤مل سمٜمٔمر اعمحّ٘مؼ اخلقئل

: سم٠من اعُمٜمِم٠م ذم ُمقارد ذط اخلٞم٤مر هل وختّٚمص قمٜمف اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

اعمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة سمٕمدم اًمٗمًخ: وذًمؽ سمٕمد اؾمتح٤مًم٦م اإلمه٤مل ذم اًمقاىمٕمٞم٤مت، وقمدم 

٦م ُمع اخلٞم٤مر ومٞمتٕملم اًمت٘مٞمٞمد، ومتٙمقن اعمٚمٙمٞم٦م اعُمٜمِم٠مة هل اعمٚمٙمٞم٦م تامع اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚم٘مضما

اعمحدودة إمم زُم٤من ومًخ إضمٜمٌل، وآي٦م         ظمٓم٤مب اٟمحالزم سمقضمقب ،

اًمقوم٤مء سمٙمؾ قم٘مد، وُمٗم٤مده٤م احلٙمؿ سمٜمٗمقذ ُم٤م قم٘مد قمٚمٞمف، وُمتٕمٚم٘مف ذم ُمقارد ذط اخلٞم٤مر 

سمٜمٗمًٝم٤م شمدّل قمغم ٟمٗمقذ هذا اًمٜمحق ُمـ اًمنموط، ومٞمٙمقن هل اعمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة، وم٤مٔي٦م 

آؾمتدٓل قمغم صح٦م ذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل سم٤مٔي٦م، ٓ سم٤محلدي٨م ًمػمد اإلؿمٙم٤مل، وٓ 

ّٓ هذا.  (1)ـمريؼ ًمٚمتخٚمص قمٜمف إ

 وٕمهٞم٦م اًمٌح٨م ٓسمّد ُمـ شمقوٞمح اعمٓمٚم٥م سمِمٙمؾ ضمّٞمد ومٜم٘مقل:

ذم هذا اًم٤ٌمب، وسم٤مب ُمقارد اًمنموط ـ يمام ئمٝمر ُمـ يمالُمف ذم مجٞمع  ُمٌٜم٤مه إنّ 

                                                
 (.516-517/)6ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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اًمٖمٌـ، واًمنموط، ومجٞمع ُم٤ًمئٚمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ـ هق أن اًمنمط اعم٠مظمقذ ذم وٛمـ 

سمنمط ظمٞم٤مـم٦م اًمثقب، ومح٘مٞم٘م٦م هذا  عاًمٕم٘مد يرضمع إمم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر، ومٛمثاًل إذا سم٤مع اعمت٤م

 اًمنمط أٟمف ضمٕمؾ ًمٜمٗمًف اخلٞم٤مر ذم ُم٤م ًمق مل خيٓمف، ومال يٙمقن ُمٚمزُم٤ًم سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد طمٞمٜمئٍذ،

وضمٕمؾ اخلٞم٤مر ـ سمٛم٘مت٣م سمره٤من قمدم اإلمه٤مل ذم اإلٟمِم٤مء ـ يرضمع إمم إٟمِم٤مء اعمٚمٙمٞم٦م 

اعمحدودة إمم زُم٤من اًمٗمًخ، واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذه اعمٚمٙمٞم٦م هق       . 

 اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ـمريؼ اعمحّ٘مؼ اخلقئل

 وذم هذا اعمٌٜمك وضمقه ُمـ اإلؿمٙم٤مل:

ُمٜم٤مىمْم٦م خمت٤مره عمٌٜم٤مه ذم آي٦م  اًمقضمف إّول:       :وم٢من ومٞمٝم٤م ُمٌٜمٞملم : 

أن ُمدًمقهل٤م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل وهق وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد، وٓزُمف اًمذي ٓ  إّول:

يٜمٗمؽ قمٜمف هق اًمٚمزوم، ومٝمل شمدل سم٤مًمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م قمغم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل، وسم٤مًمدًٓم٦م 

 .آًمتزاُمٞم٦م قمغم احلٙمؿ اًمقوٕمل، وهق خمت٤مر اًمِمٞمخ

ُمـ أّن٤م إرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم، ومٛمدًمقهل٤م ـ اسمتداء ـ طمٙمؿ ووٕمل، وٓ ُمٜم٤مص  اًمث٤مين:

رومع اًمٞمد قمـ فمٝمقر هٞمئ٦م إُمر ذم اقمت٤ٌمر اًمالسمدّي٦م، واًمقضمقب: ًم٘مٞم٤مم اًميورة اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

قمغم قمدم طمرُم٦م اًمٗمًخ شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، وقمدم وضمقب قمدُمف، سمحٞم٨م يٙمقن ُمرشمٙمٌف ُمذٟم٤ًٌم 

ووم٤مؾم٘م٤ًم، ومٛمع سمٓمالن احلرُم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م يتٕملّم يمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م ًمزوم اًمٕم٘مد، ومٚمق ومًخ ٓ 

 .حّ٘مؼ اخلقئليٜمٗمًخ، وهذا هق خمت٤مر اعم

وُمـ يم٤من ُمٌٜم٤مه ذم أي٦م أّن٤م إرؿم٤مد إمم اًمٚمزوم، وأن ُمٗم٤مده٤م أن اًمٕم٘مقد ٓزُم٦م، 

 يمٞمػ يٕم٘مؾ ُمٜمف أن يًتدل هب٤م قمغم صح٦م هذا اًمٌٞمع اخلٞم٤مري؟!

ّٓ مجع سملم اعمتٜم٤مىمْملم.  وم٤مجلٛمع سملم هذيـ ُم٤م هق إ

خم٤مًمػ عم٤م قمٚمٞمف آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل: وم٢من اعمٕم٤مُمالت  أن ُم٤م أوم٤مده اًمقضمف اًمث٤مين:

ُمٓمٚم٘م٤ًم أُمقر قم٘مالئٞم٦م ارشمٙم٤مزي٦م، واعُمٜمِم٠م ذم آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل واطمد ذم مجٞمع اعمٕم٤مُمالت، 

ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ظمٞم٤مري٦م ـ سم٤مٕصؾ أو سم٤مًمٕم٤مرض ـ أم همػم ظمٞم٤مري٦م: وم٢من اعُمٜمِم٠م ذم اًمٌٞمع 
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ٓمٚم٘م٦م، واعُمٜمِم٠م ذم اعمٕم٤مُمالت واًمّمٚمح واإلضم٤مرة ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م هل اعمٚمٙمٞم٦م اعم

ذم ُمقارد قمدم ش سمٕم٧م»اخلٞم٤مري٦م هل اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م أيْم٤ًم، ومل حتّدد سمٖم٤مي٦م وٓ أُمد، وم٢مٟمِم٤مء 

اًمٖمٌـ، ويمقن اعمٌٞمع صحٞمح٤ًم هق سمٜمٗمًف ذم ُمقارد اًمٖمٌـ ويمقن اعمٌٞمع ُمٕمٞم٤ًٌم، وم٤مإلٟمِم٤مء 

ٙمقُم٤ًم سم٤مجلقاز إذا واطمد وٓ اظمتالف ذم اعمٜمِم٠م، وًمٙمـ اعمٜمِم٠م ـ وهل اعمٚمٙمٞم٦م ـ يٙمقن حم

خم٤مًمػ ًمالرشمٙم٤مز  يم٤من اًمٌٞمع ظمٞم٤مري٤ًم، وسم٤مًمٚمزوم إذا مل يٙمـ ظمٞم٤مري٤ًم، ومام أوم٤مده

 (1)اًمٕم٘مالئل.

ة رأن ٓزم هذا اًم٘مقل أن يٙمقن وزان اًمٕم٘مد اخلٞم٤مري وزان إضم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

إقمٞم٤من، وهق ممٜمقع وم٘مٝم٤ًم: وذًمؽ ٕن اعمراد ُمـ اًمٗمًخ ذم اعمٕم٤مُمالت أطمد ُمٕمٜمٞملم 

ف اعمٌٜمٞملم، أطمدمه٤م طمّؾ اًمٕم٘مد، وأظمر رد اًمٕملم إمم ُمٚمٙمٞم٦م ُمـ اٟمت٘مٚم٧م ُمٜمف، سم٤مظمتال

ّٓ أن آؾمؽمداد قمغم اعمٕمٜمك  ويمال اعمٌٜمٞملم يِمؽميم٤من ذم أن ىمقاُمف سم٤مٓؾمؽمداد ذم اعمٚمؽ، إ

إّول ٓزم ًمٚمٗمًخ وطمّؾ اًمٕم٘مد، وقمغم اًمث٤مين حيّمؾ اسمتداء، ومح٘مٞم٘م٦م اًمٗمًخ ذم مجٞمع 

احلؼ ـ يم٤مًمٌٞمع واًمّمٚمح واإلضم٤مرة ـ هق رّد اعمٚمؽ، ُمٓم٤مسم٘م٦م أو  اًمٕم٘مقد اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م هذا

 اًمتزاُم٤ًم، أي رضمقع اعمٚمؽ اعمٜمت٘مؾ إمم ص٤مطمٌف إّول.

وم٢مذا اًمتزم سم٠من اًمٌٞمع اخلٞم٤مري هق إٟمِم٤مء اعمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة إمم زُم٤من اًمٗمًخ، ومٛمٕمٜم٤مه 

أن اًمٗمًخ ًمٞمس رّد اعمٚمؽ ـ اًمذي اٟمت٘مؾ ـ إمم ص٤مطمٌف: إذ هق ص٤مطمٌف ُمـ إّول ُمـ هذا 

احلّد، ومٞمٙمقن وزان مجٞمع اعمٕم٤مُمالت اخلٞم٤مري٦م وزان اإلضم٤مرة ومتٚمٞمؽ اعمٜمٗمٕم٦م: وم٢من اعمٜمٗمٕم٦م 

ًت٠مضمر ُمدة اإلضم٤مرة اعميوسم٦م وم٘مط، وشمٙمقن سمٕمده٤م سم٤مىمٞم٦م قمغم ُمٚمؽ شمٜمت٘مؾ إمم ُمٚمؽ اعم

ُمدة اإلضم٤مرة ـ ُمٚمؽ ضمديد، ومالسمّد  ءُم٤مًمٙمٝم٤م إّول، وهلذا ٓ حيّمؾ ًمٚمٛم١مضمر ـ سمٕمد اٟمتٝم٤م

ظمرضم٧م سم٤مًمٌٞمع قمـ ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع عمـ ىم٤مل سم٤معمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة سم٤مًمٗمًخ أن يٚمتزم سم٠من اًمٕملم ىمد 

                                                
 وم٢من ىمٚم٧م: إذا مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام اظمتالف ومٚمامذا طمٙمؿ ذم أطمدمه٤م سم٤مًمٚمزوم وذم أظمر سم٤مجلقاز؟ (1)

واجلقاب: أٟمف ًمٞمس آظمتالف ُمـ طمٞم٨م اعمٜمِم٠م: وم٢من اعمٚمٙمٞم٦م ذم يمٚمٞمٝمام ُمٓمٚم٘م٦م، واحلٙمؿ سم٤مجلقاز وقمدُمف 

 إٟمام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر وقمدم ضمٕمٚمف، وم٢من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ُمقوقع حلٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤مجلقاز.
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قمـ ُمٚمٙمف طمتّك شمرضمع، وهق ممٜمقع وم٘مٝم٤ًم: وم٢من  ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م حمدودة، وأُم٤م سمٕمده٤م ومٚمؿ خترج

طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمًخ ـ يمام شم٘مدم ـ هق رّد اًمٕملم ُمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتزاُم٤ًم، وًمٞمس اٟمتٝم٤مء أُمد اعمٚمؽ 

 (1)اعمٜمت٘مؾ، وسمٞمٜمٝمام سمقن سمٕمٞمد.

٦م اعمحدودة ٞمٙمٚمأن شمّمحٞمح ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل سمٗمرض اعم اًمقضمف اًمراسمع:

خلٞم٤مر قمغم صح٦م اعمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة سم٤مًمٗمًخ ُمًتٚمزم ًمٚمدور: وذًمؽ ًمتقىمػ صح٦م ضمٕمؾ ا

سم٤مًمٗمًخ وسمام أٟمف أظمذ ذم اعمقىمقف قمٚمٞمف طمّد اًمٗمًخ، ومّمح٦م اخلٞم٤مر شمٙمقن ُمتقىمٗم٦م قمغم 

 صح٦م اًمٗمًخ، ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمٗمًخ ُمقىمقف قمغم اخلٞم٤مر ومٞمٚمزم اًمدور اعمح٤مل.

 اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ًمٚمحؾ

سمّد ُمـ اظمتٞم٤مر ومٝمذا اًمٓمريؼ ًمٚمحّؾ ـ ُمع هذه اإلؿمٙم٤مٓت ـ همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٌقل، ومال

ّٓ سمرومع إؿمٙم٤مًملم:  ـمريؼ آظمر، وهق ٓ يتّؿ إ

ع، ومالسمّد ُمـ إطمراز  اإلؿمٙم٤مل إّول: ُم٤م شم٘مدم ُمـ أن دًمٞمؾ اًمنمط ًمٞمس سمٛمنمِّ

 ضمقاز اًمنمط ذم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، صمّؿ اًمتٛمًؽ سمف.

واحلؼ ذم اجلقاب قمٜمف أن ي٘م٤مل: إن ُم٘مت٣م إـمالق دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط ضمقاز يمؾ 

ّٓ أٟمف ذط وٟمٗمقذه،  ، (5)ورد اؾمتثٜم٤مء اًمنمط اعمخ٤مًمػ ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمفإ

                                                
 وم٠موم٤مد سمام يقوح اعمٓمٚم٥م وطم٤مصٚمف: أن ُمٌٜمك اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل ؾمئؾ إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ (1)

ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر أن اعمُٜمِم٠م هل اعمٚمٙمٞم٦م اعمحدودة إمم زُم٤من اًمٗمًخ، وم٢مذا ضمٕمؾ اًم٤ٌمئع 

 ًمٚمدار اخلٞم٤مر ذم اًمٌٞمع، ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ىم٤مل ًمٚمٛمِمؽمي ُمّٚمٙمتؽ اًمدار إمم أن أومًخ.

ّٓ أن واإل ؿمٙم٤مل: أن ىمقًمف ُمّٚمٙمتؽ اًمدار إمم أن أومًخ اًمٌٞمع، ُمثؾ ىمقًمف: ُمّٚمٙمتؽ ُمٜم٤مومع اًمدار ؿمٝمرًا، إ

اًمتحديد ذم اإلضم٤مرة يم٤من سم٤مًمزُم٤من، وذم اًمٌٞمع سم٤مًمزُم٤مين، وهق اًمٗمًخ، ومام زاد قمـ هذا احلد مل خترج 

اًمٗمًخ:  ومٞمف اًمدار قمـ ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع ُمـ إّول طمّتك شمرضمع إمم ُمٚمٙمف سم٤مًمٗمًخ، وهق ظمالف طم٘مٞم٘م٦م

 وم٢من طم٘مٞم٘متف رضمقع اعم٤مل اًمذي اٟمت٘مؾ ًمٚمٛمِمؽمي إمم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع سمقاؾمٓم٦م اخلٞم٤مر.

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 6، اًم٤ٌمب 5، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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وٟمحـ ٟمِمؽ ذم يمقن ذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل خم٤مًمٗم٤ًم هلام أو ٓ، وم٢من يمٜم٤م ٟم٘مقل سمجري٤من 

ّٓ ومال داومع ًمف: وذًمؽ ٕن ُمدًمقل احلدي٨م  اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم ومال إؿمٙم٤مل، وإ

واًمًٜم٦م، وسمام أٟم٤م ٟمِمؽ ذم سمٕمد اًمتخّمٞمص هق ضمقاز اًمنمط اًمذي مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب 

يمقن ذط اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل خم٤مًمٗم٤ًم هلام أو ٓ، وم٤مًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ اًمنمط ُمـ اًمتٛمًؽ 

ص، وهق سم٤مـمؾ سم٤مًميورة.  سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م ًمٚمٛمخّمِّ

وأُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سمجري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم ومٞمٛمٙمـ ضمري٤مٟمف ذم اعم٘م٤مم ومٞمتٜم٘مح 

ًمتخّمٞمص ص٤مر ُمريم٤ًٌم ُمـ أُمر وضمقدي، أقمٜمل ُمقوقع اًمدًمٞمؾ: ٕن ُمقوققمف سمٕمد ا

مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب »، وهق حمرز سم٤مًمقضمدان، وُمـ أُمر قمدُمل، وهق شاًمنمط»

 ، وهق حمرز سم٠مصؾ اًمٕمدم إززم، ومٞمٜمحؾ اإلؿمٙم٤مل إّول، وًمٙمـ ي٠ميت:شواًمًٜم٦م

، (1)ذم سمح٨م اًمنموط وىمد أورده اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مين:

ُمع اًم٘مقل سمجري٤من آؾمتّمح٤مب ذم اًمٕمدم إززم، وطم٤مصٚمف: أن إصؾ وهق يرد طمتّك 

، ومٚمق اؿمؽمط ذم وٛمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م أن يٙمقن اعمت٤مع ًمٗمالن، دذم اعمٕم٤مُمالت وذم اًمنموط اًمٗم٤ًم

ومٚمق مل يٙمـ دًمٞمؾ اًمّمح٦م ومٝمؾ يٜمت٘مؾ اعم٤مل ًمٗمالن سم٤مًمنمط أو ٓ؟ إصؾ قمدم آٟمت٘م٤مل، 

دم يمقن اًمنمط خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وسمام أن إصؾ اًمٗم٤ًمد ٓ داري اؾمتّمح٤مب قم

 أزًٓ.

هق قمدم اًمدًمٞمؾ ش إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اًمٗم٤ًمد»أن ُمقوقع ىم٤مقمدة  واجلقاب قمٜمف:

قمغم اًمّمح٦م، وم٢مذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمّمح٦م ُمـ قمٛمقم أو إـمالق أو ٟمص ظم٤مص يم٤من 

 طم٤ميماًم قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن اًمدًمٞمؾ اعمحٙمقم ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ وضمقد اًمدًمٞمؾ احل٤ميمؿ، وٓ

ُمً٘مٓم٤ًم ًمف: ٕن اًمث٤مين ُمزيؾ عمقوقع اًمدًمٞمؾ إّول دائاًم، واًمٗمرض ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أن 

دًمٞمؾ، وهق ؿم٤مُمؾ هلذا اًمنمط، وسمام أٟمف يقضمد ُمًتثٜمك ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»قمٛمقم 

                                                
 .7/357ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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، واٟمٓم٤ٌمق قم٘مد شُم٤م ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمّف»، وُمًتثٜمك وهق شذوـمٝمؿ»ُمٜمف وهق 

ري٤من إصؾ يتّؿ اعمًتثٜمك، وم٤مًمٕمٛمقم سمْمٛمٞمٛم٦م اعمًتثٜمك ُمٜمف سم٤مًمقضمدان، وسمج

 آؾمتّمح٤مب يٙمقن طم٤ميماًم قمغم أص٤مًم٦م اًمٗم٤ًمد، ومال يٕم٘مؾ أن شمٙمقن ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ قمٛمقُمف.

ط عمخ٤مًمٗمتف ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٓ ُمـ وًمق يم٤من ٟمٔمره إمم اطمتامل وم٤ًمد هذا اًمنم

ضمٝم٦م قمدم اًمدًمٞمؾ، ومجقاسمف واوح: وم٢من اؾمتّمح٤مب قمدم اعمخ٤مًمٗم٦م يزيؾ اًمِمؽ ُمـ هذه 

 ٝم٦م.اجل

أن ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة احلٙمؿ سمٛمنموقمٞم٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل،  ومتحّمؾ مم٤م شم٘مدم:

 .(1)شواًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف إـمالق أدًم٦م اًمنموط سمْمؿ أصؾ اًمٕمدم إززم

اإلؿمٙم٤مل ُمـ اؾم٤مؾمف همػم وارد وٓ ٟمحت٤مج إمم ضمقاب اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد  أىمقل:

ُمٓمٚمؼ ش ـمٝمؿاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذو»ّٕن  وٓ إمم ضمقاب إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ اخلقئل

داري ذم مجٞمع اًمنموط ويِمٛمٚمٝم٤م، يمام ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ُمٓمٚمؼ داري ذم

مجٞمع اًمٌٞمقع ويمام ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ُمٓمٚمؼ داري ذم مجٞمع اًمتج٤مرات ويمام

ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ُمٓمٚمؼ داري ذم مجٞمع اًمٕم٘مقد ويمام ىمقًمف« : ًمٙمؾ ىمقم

قم٤مٌم داري ذم مجٞمع إٟمٙمح٦م وأُّم٤م اًمِم٤مرع سمٕمد ذًمؽ إذا مل ي٘مرر ذـم٤ًم أظمرضمف ش ٟمٙم٤مح

سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٢مذا مل أضمده٤م خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م داري ذم ُمقرده 

ش قمـ سمٞمع اًمٖمرر ّنل اًمٜمٌل»يمام إذا مل ي٘مرر سمٞمٕم٤ًم أظمرضمف سمـ ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

ّٓ ذم ُمٚمؽ»و  وىمقًمف شمٕم٤ممم: ش ٓ سمٞمع إ     (5) .وٟمحق ذًمؽ 

٤ :مرم وىمقًمفحويمذا إذا مل ي٘مرر ٟمٙم٤مطم٤ًم أظمرضمف سمحرُم٦م ٟمٙم٤مح اعم      

                              *     

                                        

                                                
 (.351-374/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .575ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (5)
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          *                             

                                        

                                           

         (1). 

 وأظمرضمف سمحرُم٦م ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر وهمػمه، واًم٤ٌمىمل يٌ٘مٰك حت٧م قمٜمقان اًمٕم٤مم.

ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ ذط ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ» واحل٤مصؾ:

وهذا اًمنمط مل خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٕمدم ورود اًمٜمٝمل قمٜمف ومٞمٝمام وطمٞم٨م مل يث٧ٌم 

 اعم٘مّٞمد، يِمٛمٚمف اإلـمالق وحيٙمؿ سمّمح٦م هذا اًمنمط واهلل اًمٕم٤ممل.

 اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم اؿمؽماط ىمٌقل إضمٜمٌل وقمدُمف»

ق ؿمٙمٙمٜم٤م ذم حت٘مؼ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل سمٛمجرد ضمٕمؾ ٓ خيٗمك أن إصؾ ذم ُم٤م ًم

اعمتٕم٤مُمٚملم أو أطمدمه٤م ُمـ دون ىمٌقًمف هق قمدم حت٘م٘مف، ومالسمّد ُمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم 

 اؿمؽماـمف.

 شمٗمّمٞمؾ اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم اعم٘م٤مم وُمٜم٤مىمِمتف

ذم ذًمؽ ُم٤م طم٤مصٚمف: إن ىمٚمٜم٤م سم٠من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر  وىمد أوم٤مد اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

و شمٗمقيض، ومال ؿمٌٝم٦م ذم اطمتٞم٤مضمف إمم اًم٘مٌقل: ٕن اًمقيم٤مًم٦م ُمـ مجٚم٦م ًمألضمٜمٌل شمقيمٞمؾ ًمف أ

قمغم اإلدا٤مب واًم٘مٌقل، وطم٘مٞم٘م٦م اًمتٗمقيض شمقًمٞم٦م إُمر، ومٞمحت٤مج إمم  اًمٕم٘مقد، ومتتقىمػ

 ىمٌقل أيْم٤ًم.

                                                
 (.55-54ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /) (1)
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ىمٚمٜم٤م سم٤مٟمحّم٤مر حتّ٘مؼ اعمٚمؽ اًم٘مٝمري سمخّمقص متٚمٞمؽ، وم٢من وأُم٤م إن ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف 

اًم٘مٌقل، وإن ىمٚمٜم٤م سمحّمقًمف سمنمط اًمٜمتٞمج٦م اإلرث، واًمقىمػ قمغم اًمٌٓمقن، ومالسمّد ُمـ 

 (1)أيْم٤ًم ومال طم٤مضم٦م إمم اًم٘مٌقل، ومٞمٛمٚمؽ اخلٞم٤مر سمٛمجرد ضمٕمؾ اعمتٕم٤مىمديـ.

وُم٤م أوم٤مده ُمـ قمدم احل٤مضم٦م إمم اًم٘مٌقل إن اًمتزم سمحّمقل اعمٚمٙمٞم٦م سمنمط اًمٜمتٞمج٦م، 

اعم١مُمٜمقن قمٜمد »حمؾ شم٠مُمؾ وٟمٔمر: ٕن ُمًتٜمد ذط اًمٜمتٞمج٦م هق دًمٞمؾ اًمنمط، أقمٜمل 

ؾمتٗم٤مدة قمدم اؿمؽماط اًم٘مٌقل ُمٜمف ُمٜم٤مِف ًم٘م٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمس: وم٢مٟمف ، واشذوـمٝمؿ

ّٓ أن ُم٘مت٣م ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اعم٤مل ش اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ»وإن مل يرد  إ

، أو ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مالئٞم٦م ـ (5)شاًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ»اعمًتٗم٤مدة ُمـ ُمرؾمٚم٦م ـ

 ي٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، وطمّمقل اعمٚمؽ أو احلؼهق أن اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ سم٤مٕوًمق

ًمإلٟم٤ًمن ُمـ دون ىمٌقًمف ُمٜم٤مِف ًمًٚمٓمٜمتف قمغم ٟمٗمًف، ومٛم٘مت٣م اجلٛمع سملم دًمٞمؾ اًمنمط 

وىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م صح٦م ذط اًمٜمتٞمج٦م: ًمدًمٞمؾ اًمنمط، واؿمؽماط اًم٘مٌقل: ًم٘م٤مقمدة 

هقب ًمف قمدم اًم٘مٌقل وٓ قاهل٦ٌم يم٤من ًمٚمٛماًمًٚمٓمٜم٦م، ومٚمق أراد أن هي٥م ٔظمر ؿمٞمئ٤ًم، وأٟمِم٠م 

يٚمزم سمف، ويمام يٛمٙمٜمف أن يٜمِمئ اهل٦ٌم سم٘مقًمف: وهٌتؽ، يٛمٙمٜمف سمنمط اًمٜمتٞمج٦م: ًمٕمدم شمقىمػ 

اهل٦ٌم قمغم إٟمِم٤مء ظم٤مص، سمؾ يٛمٙمـ إٟمِم٤مؤه٤م سمٙمؾ ُم٤م ًمف صالطمٞم٦م إٟمِم٤مء هذا إُمر 

آقمت٤ٌمري، واًمنمط ًمف اًمّمالطمٞم٦م طم٥ًم اًمٗمرض، وًمٙمـ ٓ يٜمٗمل اؿمؽماط ىمٌقل 

٘مؼ ُمـ ـمرف اًمقاه٥م هق اإلدا٤مب سم٤مًمنمط، وهق ٓ يٜمٗمل هقب ًمف: وم٢من ُم٤م حتقاعم

 احل٤مضم٦م إمم اًم٘مٌقل.

وقمٚمٞمف ومٛم٘مت٣م اجلٛمع سملم اًم٘م٤مقمدشملم اقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل، ُمـ دون أن يٜم٤مذم ذط 

                                                
 .3/78ٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م ُم (1)

أٟمف ىم٤مل: اًمٜم٤مس ُمًٚمٓمقن قمغم  وأيْم٤ًمروي قمـ اًمٜمٌل»، وىم٤مل ومٞمف: 3/176اخلالف  (5)

، وىمد ُمّرت 7، ح5/575وقمٜمف ذم سمح٤مرإٟمقار  198، ح1/457وقمقائد اًممزم ش. أُمقاهلؿ

 .4/111ضمؼمان وٕمػ ؾمٜمد هذه اعمرؾمٚم٦م ذم أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م 



 11( / ج1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ اخلٞم٤مرات ) 495

 اًمٜمتٞمج٦م.

 دًمٞمؾ اعمحّ٘مؼ اخلقئل قمغم قمدم احل٤مضم٦م إمم اًم٘مٌقل وُمٜم٤مىمِمتف

اًم٘مٌقل،  وضمٝم٤ًم آظمر ًمٕمدم احل٤مضم٦م إمم وىمد ذيمر اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل

وطم٤مصٚمف: أن سم٤مب احل٘مقق أضمٜمٌل قمـ سم٤مب اعمٚمؽ: وم٢من طمّمقل اعمٚمؽ إٟمام هق سم٤مٕؾم٤ٌمب 

ّٓ ذم ُمقارد  آظمتٞم٤مري٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م ذم اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م، ومال حيّمؾ سمدون اًم٘مٌقل، إ

ظم٤مص٦م صم٧ٌم ومٞمٝم٤م طمّمقل اعمٚمؽ اًم٘مٝمري قمغم ظمالف اًم٘م٤مقمدة، يم٤مإلرث، واًمقىمػ قمغم 

وأُم٤م ذم همػمه٤م وم٤مًمتٛمّٚمؽ حيت٤مج إمم ؾم٥ٌم، وهق إُم٤م أن  اًمٌٓمقن، واعمّم٤محل٤مت اًم٘مٝمري٦م،

 ، أو اظمتٞم٤مري٤ًم إٟمِم٤مئٞم٤ًم يم٤مًمٕم٘مقد.(1)شُمـ طم٤مز ُمٚمؽ»يٙمقن اظمتٞم٤مري٤ًم همػم إٟمِم٤مئل يم٤محلٞم٤مزة: 

اعمٚمؽ: وم٢من طم٘مٞم٘م٦م احل٘مقق ًمٞم٧ًم ؿمٞمئ٤ًم آظمر  بوأُم٤م سم٤مب اخلٞم٤مر ومال رسمط ًمف سم٤ٌم

ّٓ أن آقمت٤ٌمرات قمغم ٟمحقي  ـ:همػم آقمت٤ٌمرات اًمنمقمٞم٦م، إ

 ـ ُم٤م يً٘مط سم٤مإلؾم٘م٤مط، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف احلؼ.1

 ـ ُم٤م ٓ يً٘مط سم٤مإلؾم٘م٤مط، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف احلٙمؿ.5

ومٚمٞمس سملم اجلقاز ذم اهل٦ٌم، واجلقاز ذم اًمٌٞمع اخلٞم٤مري ومرق ذايت، ومٙمؾ ُمٜمٝمام طمٙمؿ 

ّٓ أن اجلقاز ذم اهل٦ٌم ٓ يٛمٙمـ إؾم٘م٤مـمف سمخالف اجلقاز ذم (5)ذقمل سمجقاز اًمٗمًخ ، إ

 (3)رسمط سم٤ٌمب اعمٚمؽ ومال يٚمزم ومٞمف اًم٘مٌقل.اًمٌٞمع، وإذا مل يٙمـ ًمف 

اًمتٛمٚمٞمٙمٞم٦م: أن ُم٤م اظمت٤مره هٜم٤م ُمٜم٤مِف عم٤م اظمت٤مره ذم سم٤مب اًمقصٞم٦م  ويرد قمٚمٞمف: أّوًٓ:

                                                
ـْ ُمثؾ ُم٤م ورد ذم ُمٕمتؼمة اًمًٙمقين قمـ  (1) هذه اًم٘م٤مقمدة ُمتّمٞمدة، وطمّمقل اعمٚمٙمٞم٦م سم٤محلٞم٤مزة ُمًتٗم٤مد ُِم

ىم٤مل ذم رضمؾ أسمٍم ـمػمًا ومتٌٕمف طمّتك وىمع قمغم ؿمجرة ومج٤مء  : إن أُمػماعم١مُمٜملمأيب قمٌداهلل

، 53/391: ًمٚمٕملم ُم٤م رأت وًمٚمٞمد ُم٤م أظمذت. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م رضمؾ وم٠مظمذه، وم٘م٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

 ، ُمـ أسمقاب اًمّمٞمد.٤ٌ38مب ، اًم1ح

 .4/51ىمد ٟم٤مىمِمٜم٤م هذا اًمٙمالم ذم سمح٨م احل٘مقق، راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)

 (.517-518/)6ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)
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وأُم٤م اًمقصٞم٦م اًمتٛمٚمٞمٙمٞم٦م ومٙمام إذا ىم٤مل: هذا اعم٤مل ًمزيد سمٕمد مم٤ميت، وم٤معمِمٝمقر »طمٞم٨م ىم٤مل: 

ف ٓقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل ذم ، ومٜمٗمٞم(1)شاطمتٞم٤مضمف إمم اًم٘مٌقل ُمـ اعمقص ًمف، ًمٙمـ إفمٝمر قمدُمف

 (5)اًمقصٞم٦م اًمتٛمٚمٞمٙمٞم٦م ُمٜم٤مِف ًم٘مقًمف هٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل ذم ُمٓمٚمؼ اعمٚمؽ.

أن ُم٤م أوم٤مده ُمـ اًمتٗمريؼ سملم اعمٚمؽ واحلؼ، سم٠من صمٌقت إّول سمدون اظمتٞم٤مره  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ّٓ أٟمف  ُمٜم٤مِف ًمًٚمٓمٜمتف، دون صمٌقت اًمث٤مين، سمال وم٤مرق: وم٢من احلؼ وإن يم٤من طمٙماًم ذقمٞم٤ًم إ

، شُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وإسمراُمف»ٟمحق ُمـ اًمًٚمٓمٜم٦م، وهلذا ىمٚمٜم٤م ذم شمٕمريػ اخلٞم٤مر: إٟمف 

 ًمًٚمٓمٜمتف قمغم ٟمٗمًف. ومحّمقهل٤م سمدون اظمتٞم٤مر اعمٙمٚمػ ُمٜم٤مِف 

أن ؾمٚمٓمٜم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف صم٤مسمت٦م ىمٓمٕم٤ًم، وًمٙمـ مل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ  واًمتح٘مٞمؼ:

 ًمٗمٔمل ىم٤مسمؾ ًمٚمتٛمًؽ سم٢مـمالىمف، ًمٞمدل قمغم صمٌقهت٤م ًمف سمٜمحق ُمٓمٚمؼ، ومٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

               (3) :اؾمتٗمٞمد ُمٜمف اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمس، وىمقًمف شمٕم٤ممم ،

              (4) قمغم صمٌقت اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمس، وًمٙمـ ٓ  دال

إـمالق ومٞمٝمام، ومال يدٓن قمغم طمدود هذه اًمًٚمٓمٜم٦م وٓ ُم٘مداره٤م، ومالسمّد ذم ُمثؾ هذه 

اعمقارد ُمـ اعمٌم قمغم ـمٌؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘م٤مقمدة، وُم٘متْم٤مه٤م أن ٟمالطمظ ُم٤م ذم ؾمػمة 

 اًمٕم٘مالء، وسمام أّن٤م دًمٞمؾ ًمٌل ومٜم٘متٍم قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ.

ٕؿمخ٤مص وإقمٓم٤مءهؿ احل٘مقق قمٜمد اًمٕم٘مالء ًمٞمس سمٜمحق وٓ ؿمؽ أن متٚمٞمؽ ا

ُمٓمٚمؼ، سم٠من ُيٛمّٚمؽ ؿمخص آظمر أو يٕمٓمٞمف احلؼ ىمٝمرًا وىمنًا قمٚمٞمف، ُمًٚمقب اإلرادة 

وآظمتٞم٤مر، وًمٙمـ طمّد ذًمؽ قمدم اًمتٛمٚمٞمؽ اًم٘مني، واًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمٜمف أن ًمف طمؼ اًمرّد، 

                                                
 . 3/537ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم سمتٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ (1)

ٞمٙمٞم٦م سمٜمحق ذم قمدم اقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل ذم اًمقصٞم٦م اًمتٛمٚم وُمـ أراد ُمٕمروم٦م ُم٤م أوم٤مده اًمًّٞمد اخلقئل (5)

 (.596-599/)33اًمتٗمّمٞمؾ ومٚمػمضمع إمم اعمقؾمققم٦م 

 .55ؾمقرة اعم٤مئدة / (3)

 .6ؾمقرة إطمزاب / (4)
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ًمف اًمقٓي٦م ىمنًا قمٚمٞمف، اًمقٓي٦م قمغم أُمر مل شمث٧ٌم وٓ دًمٞمؾ قمغم اقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل، ومٚمق أقمٓمل 

 سمٛمٕمٜمك أن ًمف أن يرّده٤م، وهذا أُمر، واقمت٤ٌمر اًم٘مٌقل أُمر آظمر مل يث٧ٌم سمدًمٞمؾ.

إن هم٤مي٦م ُم٤م يث٧ٌم ُمـ اًمًػمة أن اًمرّد ُم٤مٟمع ُمـ حت٘مؼ اعمٚمؽ أو  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

 احلؼ، ٓ أن اًم٘مٌقل ذط ًمتح٘م٘مٝمام.

اخلٞم٤مر وًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ اًمًػمة، وؿمٙمٙمٜم٤م ذم اؿمؽماط اًم٘مٌقل ذم ضمٕمؾ 

ًمألضمٜمٌل، ومٛم٘مت٣م إصؾ آؿمؽماط: ٕن ُم٘متْم٤مه قمدم حت٘مؼ أي ؾمٚمٓمٜم٦م أو طمؼ ٕطمد 

ّٓ سمٛم٘مدار ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ظمّمقص٤ًم أو قمٛمقُم٤ًم، ومٗمل ُمثؾ اعم٘م٤مم ٟمِمؽ ذم ضمٕمؾ  إ

 ّٓ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل سمٛمجرد اًمنمط ُمـ دون ىمٌقًمف، وٓ دًمٞمؾ قمغم صح٦م آؿمؽماط إ

ق ومٞمف ًمٞمِمٛمؾ صقرة قمدم اًم٘مٌقل، وم٤مٕصؾ قمدم ، وٓ إـمالشاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

 حت٘م٘مف سمدوٟمف.

أن ُم٘مت٣م اًمًػمة هق يمقن اًمرّد ُم٤مٟمٕم٤ًم ٓ أن اًم٘مٌقل ذط، ومٞمتح٘مؼ  واحل٤مصؾ:

ّٓ سم٤مًم٘مٌقل.  اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل إن مل يرّد، وُم٘مت٣م إصؾ قمدم حت٘م٘مف إ

 اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم ضمقاز إؾم٘م٤مط ظمٞم٤مر إضمٜمٌل وقمدُمف

 ٞم٤مر ًمألضمٜمٌل أن يً٘مٓمف قمٜمف أو ٓ؟هؾ داقز عمـ اؿمؽمط اخل

ٕن ذـمف يمقن : »إمم اًمً٘مقط سم٤مإلؾم٘م٤مط، ىم٤مل ذه٥م اًمًٞمّد اًمٞمزدي

إضمٜمٌل ذا ظمٞم٤مر، ومخٞم٤مر إضمٜمٌل طمؼ ًمٚمٛمنموط ًمف، ومٙمام داقز إؾم٘م٤مط طمؼ ظمٞم٤مر ٟمٗمًف 

ًمق ضمٕمٚمف ًمٜمٗمًف ومٙمذا ذم إضمٜمٌل، وًمٞمس اًمنمط طمدوث اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، سمؾ دواُمف، 

ف ذم ضمقاز إؾم٘م٤مـمف، وٓ يي ؾم٘مقط طمؼ إضمٜمٌل أيْم٤ًم ُمـ همػم ومٞمٙمقن يمخٞم٤مر ٟمٗمً

 .(1)شاظمتٞم٤مره، يمام أٟمف داقز ًمألضمٜمٌل إؾم٘م٤مـمف، ومٞمً٘مط طمؼ اعمنموط ًمف أيْم٤ًم ىمٝمرًا قمٚمٞمف

سم٠من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر طمدوصم٤ًم ًمألضمٜمٌل، طمّؼ  وأورد قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل

                                                
 .5/475طم٤مؿمٞم٦م اًمًّٞمد اًمٞمزدي قمغم اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ، وأُم٤م سم٘م٤مء ومال دًمٞمؾ قمغم أن إؾم٘م٤مـمف ُمـ طم٘مقىمٝمام، وٓ ُمالزُم٦م سملم احلدوث 

 (1)واًمٌ٘م٤مء.

ّٓ أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم صمٌقت  وومٞمف: أٟمف وإن مل يقضمد دًمٞمؾ قمغم ضمقاز اإلؾم٘م٤مط، إ

 اخلٞم٤مر سمٕمده.

أٟمف يمام أن ؾم٘مقط اخلٞم٤مر حيت٤مج إمم دًمٞمؾ، ومٙمذًمؽ سم٘م٤مؤه، واًمّمقر  سمٞم٤من ذًمؽ:

 اعمتّمقرة ذم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل صمالث:

 إومم: أن دإمؾ ًمف عمدة حمدودة، ومٞمً٘مط ظمٞم٤مره سم٤مٟمتٝم٤مء شمٚمؽ اعمدة.

اًمث٤مٟمٞم٦م: أن دإمٚمف ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ويِمؽمط أن ٓ طمؼ ًمف ذم اإلؾم٘م٤مط، ومال حيؼ ًمف 

 ، وهق واوح.اإلؾم٘م٤مط: سمٛم٘مت٣م دًمٞمؾ اًمنمط

 اًمث٤مًمث٦م: أن دإمٚمف ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ يِمؽمط ؿمٞمئ٤ًم.

واًمٙمالم ذم هذه اًمّمقرة، وٟمحـ وإن ىمٚمٜم٤م سمٕمدم اعمالزُم٦م سملم احلدوث واًمٌ٘م٤مء، 

وًمٙمـ قمدم شم٠مصمػم إؾم٘م٤مط ظمٞم٤مر إضمٜمٌل طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٞمحت٤مج إمم دًمٞمؾ، 

ؾم٘م٤مط ضم٤مقمؾ اخلٞم٤مر وهق ُمٗم٘مقد، وُمع قمدم اًمدًمٞمؾ، واًمِمؽ ذم سم٘م٤مء اخلٞم٤مر سمٕمد إ

ًمألضمٜمٌل ُم٤م هق اعمقىمػ اًمٕمٛمكم؟ ومٝمؾ اعمرضمع ذم ُمثؾ هذا اعمقرد أص٤مًم٦م اًمٚمزوم أو 

 اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اخلٞم٤مر؟

ُمـ قمدم ضمري٤من آؾمتّمح٤مب ذم اًمِمٌٝم٦م  أُم٤م قمغم ُمٌٜمك اعمحّ٘مؼ اًمًٞمّد اخلقئل

احلٙمٛمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م: ًمٚمتٕم٤مرض سملم اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اعمجٕمقل، واؾمتّمح٤مب قمدم اجلٕمؾ، 

 ٤مل ًمٚمٌح٨م قمـ ضمري٤من آؾمتّمح٤مب أو اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مم ذم اعم٘م٤مم.ومال جم

وأُم٤م ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ومٌام أن اًمٕم٤مم وهق آي٦م          ىمد

ظمّمّم٧م سمدًمٞمؾ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل، ومٞمٙمقن اعمقرد ُمـ ُمقارد دوران إُمر سملم 

                                                
 .6/551ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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 اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اعمخّمص، وسملم اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم.

واًم٘م٤مقمدة ـ قمغم ُم٤م طم٘مؼ ذم حمٚمف ـ شم٘متيض اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مم: وذًمؽ ًمٚمِمؽ 

٤مط ذم ؾمٕم٦م دائرة اعمخّمص ووٞم٘مٝم٤م، ًمٚمِمؽ ذم ؾم٘مقط اخلٞم٤مر اعمجٕمقل ًمألضمٜمٌل سم٤مإلؾم٘م

وقمدم ؾم٘مقـمف، ومٜمرومع اًمٞمد قمـ اًمٕم٤مم سم٤معم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمتخّمٞمص، وهل صقرة قمدم 

إؾم٘م٤مـمف قمٜمف، وأُم٤م ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ـ وهل صقرة اإلؾم٘م٤مط ـ وم٤معمرضمع ومٞمف هق قمٛمقم 

 اًمٕم٤مم، وقمٚمٞمف ومال ظمٞم٤مر سمٕمد اإلؾم٘م٤مط.

ٟمٕمؿ، قمغم ُمٌٜمك قمدم ضمقاز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم وضمري٤من اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ 

ـ داري اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء اخلٞم٤مر  عمقارد ـ يمام قمٚمٞمف اًمِمٞمخاعمخّمص ذم هذه ا

 ًمألضمٜمٌل.

وُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ هذه اجلٝم٦م أيْم٤ًم، وقمـ أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ًمٗمٔم٤ًم وم٤مًم٘م٤مقمدة شم٘متيض 

ضمري٤من أصؾ اًمٚمزوم اًمٕمٛمكم، وهق سم٘م٤مء اًمٕم٘مد: وذًمؽ ٕٟم٤م سمٕمد إؾم٘م٤مط اًمِم٤مرط خلٞم٤مر 

، وإصؾ قمدم اًمت٠مصمػم، أو سم٘م٤مء إضمٜمٌل، ٟمِمؽ ذم شم٠مصمػم إقمامل اخلٞم٤مر ُمـ ىمٌؾ إضمٜمٌل

 اًمٕم٘مد، وسم٘م٤مء اعمٚمؽ.

ّٓ أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم  واًمٜمتٞمج٦م: أٟمف وإن مل شمٙمـ هٜم٤مك ُمالزُم٦م سملم احلدوث وٓسم٘م٤مء إ

صمٌقت اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل سمٕمد أن أؾم٘مٓمف اًمِم٤مرط، وُمع اًمِمؽ وم٤مًمتح٘مٞمؼ ُم٤م ىمدُمٜم٤مه قمغم 

 ٝم٤م ؾم٘مقط اخلٞم٤مر وقمدم شم٠مصمػم اًمٗمًخ.اظمتالف اعم٤ٌمين، واحلؼ ُمٜم

 اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م: ذم اؿمؽماط ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م ُمـ ىمٌؾ إضمٜمٌل وقمدم اؿمؽماـمٝم٤م

هؾ أن ظمٞم٤مر إضمٜمٌل ُمنموط سمٛمالطمٔم٦م اًمٖمٌٓم٦م واعمّمٚمح٦م عمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر أو 

 ٓ؟

٤مه سمٜمحق اًمتقيمٞمؾ ومال ؿمؽ ذم أن اًمقيمٞمؾ قمٚمٞمف أن يراقمل همٌٓم٦م إيّ إن يم٤من إقمٓم٤مؤه 

ؾ وُمّمٚمحتف، وًمٞمس ذم اًمتقيمٞمؾ إـمالق طمتّ  ك ًمّمقرة ىمٞم٤مم اًمقيمٞمؾ سمٕمٛمؾ قمغم اعمقيمِّ

ٚمف.  ظمالف ُمّمٚمح٦م ُمقيمِّ
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وإن يم٤من سمٜمحق اًمتٛمٚمٞمؽ ]أو اًمتٗمقيض[ وم٢من صم٧ٌم اإلـمالق ًمّمقرة قمدم اًمٖمٌٓم٦م، 

أو اًمت٘مٞمٞمد هب٤م، ومال سمح٨م، وإٟمام اًمٙمالم ذم ُم٤م ًمق مل يث٧ٌم أطمدمه٤م: ًمٕمدم ٟمّمٌف ىمريٜم٦م ذم 

 ُم٘م٤مم اإلصم٤ٌمت قمغم رء ُمٜمٝمام، وومٞمف أوضمف صمالصم٦م:

ُم٤مًمؽ ًمٚمخٞم٤مر وًمف ُمٓمٚمؼ احلري٦م ذم إقمامل ؾمٚمٓمٜمتف، ؾمقاء أيم٤من ومٞمف أٟمف  إّول:

 صالح ًمٓمرف اًمٕم٘مد أم ٓ.

 أٟمف ُم٘مٞمرد سمقضمقد اعمّمٚمح٦م. اًمث٤مين:

اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م إذا يم٤من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف ُمـ ـمرف أطمد اعمتٕم٤مىمديـ،  اًمث٤مًم٨م:

 ومتِمؽمط ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م، وسملم ُم٤م ًمق يم٤من ُمـ يمال اًمٓمروملم، ومال شمِمؽمط.

ق اًمقضمف اًمث٤مين: وم٢من ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ـ سمٛمالطمٔم٦م ُم٘مت٣م قمٛمؾ اًمٕم٘مالء واحلؼ ه

وـمٌٕمٝمؿ إّوزم ـ أّنؿ ٓ يٕمٓمقن اخلٞم٤مر ٕطمد ـ سمٜمحق اًمتٛمٚمٞمؽ أو اًمتٗمقيض أو شمقًمٞم٦م أُمر 

اًمٕم٘مد ـ سمٜمحق ُمٓمٚمؼ، سمحٞم٨م يٙمقن ًمف إقمامًمف طمتّك ًمق يم٤من ومٞمف ضرهؿ، أو يم٤من قمغم 

ّٓ سمٛمال وم٢مىمداُمف قمغم ذًمؽ طمٔم٦م طمٗمظ ُمّم٤محلف، ظمالف ُمّمٚمحتٝمؿ، وم٤معمٕمٓمل ٓ يٕمٓمل إ

حمدود سمٛمّم٤مًمح ٟمٗمًف، وًمق يم٤من يريد إقمؿ ُمـ طمّمقل اعمّمٚمح٦م وقمدُمٝم٤م ًمٌلّم ذًمؽ 

وّسح سمف، ومتٛمٚمٞمٙمف اخلٞم٤مر ذم اعم٘م٤مم ُمنموط وُم٘مّٞمد سم٤معمّمٚمح٦م وًمق مل يٌلّم ذًمؽ ذم ُم٘م٤مم 

 اإلصم٤ٌمت.

إمم وًمق ؿمؽ ذم ذًمؽ ومٛم٘مت٣م إصؾ اًمت٘مٞمٞمد سم٤معمّمٚمح٦م أيْم٤ًم: ًمرضمقع اًمِمؽ 

اًمِمؽ ذم ؾمٕم٦م دائرة اخلٞم٤مر اعمجٕمقل ووٞم٘مٝم٤م، واعمتٞم٘مـ ُمـ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ضمٕمٚمف ذم صقرة 

 ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م، وأُم٤م ذم ُم٤م قمداه٤م ومٛمِمٙمقك، وإصؾ قمدُمف.

 وُمٜمف ئمٝمر سمٓمالن اًمقضمف إّول أيْم٤ًم.

وأُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومقضمٝمف: أن ومًخ اًمٕم٘مد أو إُمْم٤مءه ٓ يٙمقن سمح٥ًم اًمقاىمع ذم 

٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٙمقن ذم ُمّمٚمح٦م أطمدمه٤م وضر أظمر، وم٢مذا ُمّٚمٙمف ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم، سمؾ هم

 اخلٞم٤مر يمالمه٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٖمٚم٦ٌم ىمريٜم٦م قمغم قمدم ًمزوم ُمراقم٤مة يمال اًمٓمروملم.
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 وًمٙمـ، ٓ خيٗمك أن هٜم٤م صقرشملم:

أن شمٙمقن ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م يمال اًمٓمروملم همػم ممٙمٜم٦م: إذ يٙمقن اًمٗمًخ دائاًم  إومم:

ذم ُمّمٚمح٦م أطمدمه٤م وضر أظمر، واإلُمْم٤مء قمغم اًمٕمٙمس ُمٜمف، وهٜم٤م ٓ ُمٜم٤مص ُمـ 

اًم٘مقل سمٕمدم إٟم٤مـم٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر سمٛمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م: ًمٕمدم إُمٙم٤من اجلٛمع سملم ُمّمٚمح٦م 

 اًمٓمروملم، ومجٕمٚمف ُمنموـم٤ًم سمٛمراقم٤مة ُمّمٚمحتٝمام ًمٖمق.

ّٓ أن اًمٖم٤مًم٥م قمدُمٝم٤م،  ٞم٦م:اًمث٤مٟم أن شمٙمقن ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م يمال اًمٓمروملم ممٙمٜم٦م إ

 .واحلٙمؿ سمثٌقت اخلٞم٤مر قمغم ظمالف ُمّمٚمح٦م يمٚمٞمٝمام ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمِمٙمؾ

واًمقضمف ومٞمف: أّنام ضمٕمال اخلٞم٤مر ًمف، وأُمر اًمٕم٘مد سمٞمده، وُمالطمٔم٦م ُمّمٚمحتٝمام ُمٕم٤ًم 

ّٓ أّن٤م همػم هم٤مًم٦ٌم، واًمٕم٤مىمؾ ٓ ي٘مدم قمغم ضر ٟمٗم ًف، سمؾ ٓ ي٘مدم ممٙمٜم٦م طم٥ًم اًمٗمرض إ

ّٓ قمغم ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمحتف، ومٌٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدُم٦م ٟمجزم سم٠من يمؾ واطمد ُمـ اًمٓمروملم  إ

إٟمام ُمّٚمٙمف اخلٞم٤مر سمٚمح٤مظ طمٗمظ ُمٜمٗمٕمتف، واًمٖمٚم٦ٌم ٓ شمّمٚمح ًمٚمتخّمٞمص، ومٞمٙمقن اخلٞم٤مر 

 حمدودًا سمٛمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م يمال اًمٓمروملم، ومٞمختص سم٤معمقرد همػم اًمٖم٤مًم٥م.

طمٞمٜمئٍذ ذم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم: ًمٙمقن  هذا ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘م٤مقمدة، وًمق ؿمؽ

اًمٖم٤مًم٥م قمدم إُمٙم٤من ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم، وم٤مًمِمؽ يرضمع إمم ؾمٕم٦م دائرة ضمٕمؾ اخلٞم٤مر 

ووٞم٘مٝم٤م، وإصؾ قمدم ضمٕمٚمف ذم ُم٤م إذا يم٤من ذم اًمٗمًخ أو اإلُمْم٤مء ضر أطمد 

 اعمتٕم٤مىمديـ.

ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم أؾم٤مس اًمٖمٚم٦ٌم حمؾ  ومام أوم٤مده اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل

، واحلؼ أن اخلٞم٤مر ذم مجٞمع اًمّمقر ُم٘مٞمّد سمٛمّمٚمح٦م ضم٤مقمؾ اخلٞم٤مر، ؾمقاء أيم٤من (1)ؿمٙم٤ملإ

ّٓ ذم صقرة  سمٜمحق اًمتقيمٞمؾ أم اًمتٛمٚمٞمؽ أم اًمتٗمقيض، يم٤من ُمـ أطمدمه٤م أو ُمـ يمٚمٞمٝمام إ

 اُمتٜم٤مع ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م يمال اًمٓمروملم.

                                                
 (.551-553/)6ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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 اجلٝم٦م اخل٤مُم٦ًم: ذم طمٙمؿ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٚمٛمتٕمدد

 ئٞمًٞمتلم:إن جلٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل صقرشملم ر

 اًمّمقرة إومم: ضمٕمٚمف ًمٚمقاطمد، وطمٙمٛمف واوح.

 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: ضمٕمٚمف ًمٚمٛمتٕمدد.

واًمٌح٨م ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م شم٤مرة ذم ومرض ضمٕمؾ اخلٞم٤مر سمٜمحق اًمتقيمٞمؾ، وأظمرى 

 ذم ومرض ضمٕمٚمف سمٜمحق اًمتٛمٚمٞمؽ واًمتٗمقيض.

 أُم٤م اًمٗمرض إّول، ومجٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٚمٛمتٕمدد سمٜمحق اًمتقيمٞمؾ قمغم ٟمحقيـ أيْم٤ًم:

يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام ويمٞماًل ُمًت٘مالً، وم٢من أُم٣م أطمدمه٤م اًمٕم٘مد ُم٣م، وإن ومًخ ـ أن 1

 اٟمٗمًخ، وٓ يٜمتٔمر عم٤م ي٘مقم سمف اًمث٤مين.

ـ أن يٙمقٟم٤م ويمٞمٚملم سمٜمحق اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل، ومالسمّد ُمـ اشمٗم٤مىمٝمام قمغم اًمٗمًخ، أو 5

 قمغم اإلُمْم٤مء، وٓ يٙمٗمل ومًخ أطمدمه٤م، وٓ إُمْم٤مؤه.

 صمالصم٦م أٟمح٤مء:وأُم٤م اًمٗمرض اًمث٤مين، ومجٕمٚمف يتّمقر قمغم 

 ـ أن دإمؾ ًمٓمٌٞمٕمل اعمتٕمدد.1

 ـ أن دإمؾ ًمٚمٛمتٕمدد سمٜمحق اًمٕم٤مم آؾمتٖمراىمل.5

 ـ أن دإمؾ ًمٚمٛمتٕمدد سمٜمحق اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل.3

وم٢من قمرف ٟمحق اجلٕمؾ، ومال إؿمٙم٤مل: وم٢من اخلٞم٤مر ذم اًمٜمحق إّول واطمد ٓ شمٕمدد 

ومراده طمٙمؿ ومٞمف: وم٢من اًمٓمٌٞمٕم٦م همػم ُمتٕمددة، وُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أن اًمٓمٌٞمٕمل ُمقضمقد سمقضمقد أ

آظمر همػم احلٙمؿ اًمذي ًمٜمٗمس اًمٓمٌٞمٕم٦م، ومجٕمؾ اخلٞم٤مر هٜم٤م ًمٓمٌٞمٕمل هذه إومراد ـ اعمتٕمدد ـ 

ّٓ واطمدًا، وم٤مخلٞم٤مر واطمد.  ومٝمق جمٕمقل سمٜمحق سف اًمقضمقد، وهق ًمٞمس إ

وأُم٤م ذم اًمٜمحق اًمث٤مين وم٤مخلٞم٤مر يٙمقن ُمتٕمددًا سمتٕمدد إومراد، وم٢من ومًخ واطمد 

إقمامل اخلٞم٤مر: ٓرشمٗم٤مع اعمقوقع، وإن أُم٣م ومحؼ اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ومل يٌؼ جم٤مل ًمٖمػمه ذم 

همػمه حمٗمقظ، ومٚمف اًمٗمًخ واإلُمْم٤مء: ًمٌ٘م٤مء اعمقوقع طمٞمٜمئذ، ومٞمٌ٘مك طمؼ همػمه قمغم طم٤مًمف، 
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وُم٤م ىم٤مم سمف إّول إٟمام هق رومع ًمٞمده قمـ طم٘مف: وم٢من اإلُمْم٤مء طمٞمثل دائاًم دون اًمٗمًخ وم٢مٟمف 

 طمّؾ ًمٚمٕم٘مد.

جٛمقع، ومالسمّد ًمٗمًخ اًمٕم٘مد أو وأُم٤م إذ يم٤من سم٤مًمٜمحق اًمث٤مًم٨م وم٤مخلٞم٤مر واطمد ًمٚمٛم

 إسمراُمف ُمـ اضمتامع اعمجٛمقع، وٓ أصمر ًمٗمًخ أطمدهؿ وٓ إلُمْم٤مئف.

وإن مل يٕمرف ٟمحق اجلٕمؾ، ومٕمٜمدٟم٤م قمٚمؿ إمج٤مزم سمحّمقل اًمتٛمٚمٞمؽ أو اًمتٗمقيض، 

ّٓ ظمٞم٤مر واطمد سمٜمحق سف  ُمع اجلٝمؾ سمٜمحقه، هؾ ًمٓمٌٞمٕمل اعمتٕمدد ومال يٙمقن هٜم٤مك إ

آؾمتٖمراىمل ًمٞمٙمقن ًمٙمؾ واطمد ظمٞم٤مر، أو ًمٚمٛمتٕمدد اًمقضمقد، أو ًمٚمٛمتٕمدد سمٜمحق اًمٕمٛمقم 

سمٜمحق اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل وم٤مخلٞم٤مر واطمد ًمٚمٛمجٛمقع، وخيتٚمػ يمؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م إصمر يمام 

شم٘مدم، وسمام أن أص٤مًم٦م اًمٕمدم ذم يمؾ ُمـ إُمقر اًمثالصم٦م ُمٕم٤مرو٦م سمٛمثٚمٝم٤م ذم إُمريـ 

 أظمريـ، وم٤مًم٘م٤مقمدة شم٘متيض أطمد أُمريـ قمغم اظمتالف اعمٌٜمٞملم:

اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم  ّول:اعمٌٜمك إ        ٕٟمف قم٤مم ىمد ظمّمص :

سمٛمخّمص ُمرّدد سملم إىمؾ وإيمثر، ومٞم٘متٍم ذم اًمتخّمٞمص قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق ُم٤م 

إذا ومًخ اجلٛمٞمع: ٕٟمف اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ شم٠مصمػم اًمٗمًخ، يمام ي٘متٍم قمغم إُمْم٤مء واطمد ذم 

 شم٠مصمػم اًمٗمًخ ومػمضمع إمم أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم. ًمزوم اًمٕم٘مد: ٕٟم٤م ٟمِمؽ ـ سمٕمد إُمْم٤مئف ـ ذم

أٟمف ٓ جم٤مل إمم اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مم، ومٕمٜمد ومًخ أطمدهؿ حيّمؾ اًمِمؽ  اعمٌٜمك اًمث٤مين:

ذم زوال اعمٚمؽ احل٤مصؾ، ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مؤه، أو يِمؽ ذم زوال اًمٕم٘مد احل٤مصؾ 

ومٞمًتّمح٥م سم٘م٤مؤه: ومالسمد ُمـ ومًخ اجلٛمٞمع، يمام أٟمف ًمق أُم٣م اًمٕم٘مد واطمد ُمٜمٝمؿ ٟمِمؽ ذم 

 اعمٚمؽ سمٗمًخ أظمر ومٞمًتّمح٥م اعمٚمؽ، ومال شم٠مصمػم ًمٗمًخف.زوال 

ومٕمغم يمال اًمت٘مديريـ ٓ حيٙمؿ سم٤مًمٗمًخ ًمق مل يتٗمؼ اجلٛمٞمع قمٚمٞمف، يمام حيٙمؿ سمٙمٗم٤مي٦م 

 .(1)شإُمْم٤مء واطمد ذم ًمزوم اًمٕم٘مد

                                                
 (.375-388/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 وواعمراد ُمٜمٝم٤م أن يِمؽمط اعمتٕم٤مىمدان أو أطمدمه٤م ُمِم٤مورة إضمٜمٌل ذم سم٘م٤مء اًمٕم٘مد أ

 امره واًمرضمقع إمم أُمره.ئومًخف واؾمت

 .(1)شوداقز... اؿمؽماط اعم١ماُمرة إن قملّم ُمّدة»ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم اًم٘مقاقمد: 

أُّم٤م ضمقازه٤م ُمع شمٕمٞملم اعمّدة وم٢ممج٤مقمل يمام ذم »اًمٕم٤مُمكم ذم ذح يمالُمف: وىم٤مل اًمًٞمّد 

ويدّل قمٚمٞمف إصؾ واًمٕمٛمقُم٤مت، ومال ُمٕمٜمك ًمت٠مُّمؾ  (3)وفم٤مهر اًمتذيمرة (5)ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد

ّٓ أن يِمؽمط ُمّدة ئأّٟمف ًمٞمس ًمالؾمت (6)واخلالف (5). وذم اعمًٌقط(4)إردسمٞمكم امر طمّد إ

 (9). وذم اًمتحرير(8)واإلرؿم٤مد (7)ًمنمائعُمٕمّٞمٜم٦م. وىمد يٚمقح ذًمؽ ُمـ إـمالق ا

 (14)واعمٞمًٞم٦م واعم٤ًمًمؽ (13)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (15)واًمٚمٛمٕم٦م (11)واعمختٚمػ (11)واًمتذيمرة

                                                
 .5/66ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (1)

 .4/595ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (5)

 .11/56شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

ومراضمع يمالُمف ذم جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  مل ئمٝمر ًمٜم٤م ذم قم٤ٌمرة اعمجٛمع شم٠مُّمٌؾ ذم اعم٘م٤مم ًمألردسمٞمكم (4)

8/411. 

 .5/86اعمًٌقط  (5)

 .51، ُم٠ًمًم٦م 3/37اخلالف  (6)

 .5/55ذائع اإلؾمالم  (7)

 .1/374إرؿم٤مد إذه٤من  (8)

 .5/588حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (9)

 .11/57شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (11)

 .5/67خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (11)

 .158اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م / (15)

 (.391-395/)9طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (13)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (14)
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أّٟمف ٓسمّد ُمـ شمٕمٞملم اعمّدة وأّٟمف يٌٓمؾ ُمع  (3)واًمٙمٗم٤مي٦م (5)وجمٛمع اًمؼمه٤من (1)واًمروو٦م

 .(4)اإلـمالق ًمٚمجٝم٤مًم٦م. وذم اًمدروس أّن ىمقل اًمِمٞمخ ُمِمٙمؾ

ٓ يِمؽمط شمٕمٞملم اعم١ماُمر سم٤مؾمٛمف، وُمٕمٜم٤مه٤م أن يِمؽمـم٤م أو أطمدمه٤م  واًمٔم٤مهر أّٟمف

امره واًمرضمقع إمم أُمره ُمّدة ئيم٤من أو اسمٜم٤ًم أو همػممه٤م ـ واؾمت٤ًم ُمِم٤مورة ومالن ُمثالً ـ أسم

 ُمْمٌقـم٦م.

وطمٙمٛمٝم٤م أّٟمف يٚمزم اًمٕم٘مد ُمـ ضمٝمتٝمام ويتقىّمػ قمغم أُمره، وم٢من أُمره سم٤مًمٗمًخ ضم٤مز 

قمٚمٞمف ىمٌقًمف ٟٓمتٗم٤مء اعم٘متيض، وًمق أراد اًمٗمًخ مل  امره اًمٗمًخ وٓ يتٕملّم ئًمٚمٛمنموط ًمف اؾمت

ّٓ سم٠مُمره يمام ذم اًمتذيمرة واعمٞمًٞم٦م  (7)وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد (6)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5)يٙمـ ًمف إ

 (11). وهل ُمٕمٜمك ىمقًمف ذم اعمًٌقط(11)واًمٙمٗم٤مي٦م (9)واًمروو٦م (8)واعم٤ًمًمؽ

. (13)اعمذه٥م: ًمٞمس ًمف اًمرّد طمّتك يًت٠مُمره. وذم اخلالف أّٟمف فم٤مهر (15)واخلالف

                                                
 .3/453اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (1)

 .8/411واًمؼمه٤من جمٛمع اًمٗم٤مئدة  (5)

 .1/465يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (3)

 .3/569اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (4)

 .11/56شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .4/595ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .9/395طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (7)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (8)

 .3/453اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (9)

 .1/465يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (11)

 .5/86اعمًٌقط  (11)

 .51، ُم٠ًمًم٦م 3/37اخلالف  (15)

 .51، ُم٠ًمًمف 3/37اخلالف  (13)
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، وهق وٕمٞمٌػ (1)امرئذم اًمتحرير طمٞم٨م ىم٤مل: ًمف اًمٗمًخ ىمٌؾ آؾمت ]اًمٕماّلُم٦م[واعمخ٤مًمػ 

 يمام ؾمتٕمرف.

. وسمف ّسح (5)وًمق أُمره سم٤مًٓمتزام ومٗمل اًمروو٦م أّٟمف ًمٞمس ًمف اًمٗمًخ ىمٓمٕم٤مً 

َح  (3)مج٤مقم٦م ، سمؾ ىم٤مًمقا: إّٟمف ًمق أُمره سم٤مًٓمتزام ويم٤من إصٚمح ًمف (5)إًمٞمف آظمرون (4)وًَمقر

دا٥م قمغم اعم١ماُمر اقمتامد اعمّمٚمح٦م،  (6)ومٚمٞمس ًمف اًمٗمًخ. وىم٤مل ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصداًمٗمًخ 

ش ومٚمق أُمره... إمم آظمره»ّٕٟم٦م أُملم، ومٚمق أُمره سمام ومٞمف ظمالومٝم٤م مل دا٥م قمٚمٞمف اُمتث٤مهل٤م. وىمقًمف 

ٓ وضمف ًمف، ّٕٟمف ٓ حمّؾ ًمف، ّٕٟمف ًمق أُمره سم٤مًٓمتزام وضم٥م قمٚمٞمف، ؾمقاء يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م أم 

سم٤مًمٗمًخ ٓ دا٥م قمٚمٞمف اُمتث٤مل أُمره، ؾمقاء يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م أم ٓ يمام هق ٓ، وإن أُمره 

 فم٤مهر.

امر ٓ ري٥م ومٞمف، ّٕٟمف ُمـ ئوشمٜم٘مٞمح اعم٠ًمًم٦م أن ي٘م٤مل: إّن ضمقاز اؿمؽماط آؾمت

اًمنموط اجل٤مئزة، وم٢من أُمره سم٤مًمٗمًخ شمًّٚمط قمٚمٞمف وًمف اخلٞم٤مر سملم أن يٗمًخ وأن ٓ يٗمًخ، 

ٓ يٚمزُمف ُمقاوم٘م٦م اعمًتِم٤مر طمٞم٨م ًمف ُمٜمدوطم٦م يمام  اؿمتٛمؾ قمغم ُمّمٚمح٦م أم ٓ، ّٕن اعمًتِمػم

هق فم٤مهر، ّٕٟمف مل دإمؾ ًمف اخلٞم٤مر، وإن أُمره سم٤مًٓمتزام اًّمذي هق ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد ومٚمٞمس ًمف 

ّٓ سم٤مًمنمط، وهق مل يِمؽمط ًمٜمٗمًف  اعمخ٤مًمٗم٦م وإن يم٤مٟم٧م أصٚمح، ّٕٟمف ٓ شمًّٚمط ًمف قمٚمٞمٝم٤م إ

 ظمٞم٤مرًا، وإن ؾمٙم٧م وم٤مٕىمرب اًمٚمزوم أيْم٤ًم.

اًمٗمًخ يتقىّمػ قمغم أُمره، ّٕٟمف ظمالف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد ومػمضمع إمم  وم٤محل٤مصؾ: أنّ 

                                                
 .5/588حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م (1)

 .3/454اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (5)

: 4/595: واعمحّ٘مؼ اًمث٤مين ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 8/178ُمٜمٝمؿ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (3)

 (.39-41/)19واًمٌحراين ذم احلدائؼ اًمٜم٤مضة 

َح شمٚمقحي٤ًم: أؿم٤مر ُمـ اًمٌٕمٞمد. (4)  ًَمقر

 .8/411يم٤مٕردسمٞمكم ذم جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .4/595ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)
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اًمنمط، وأُّم٤م آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد ومال يتقىّمػ قمغم أُمره، ّٕٟمف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد. وهلذا ىم٤مل 

: إّن اًمٗمرق سملم اعم١ماُمرة ًمألضمٜمٌّل وضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف أّن اًمٖمرض ُمـ اعم١ماُمرة (1)مج٤مقم٦م

َُمـ ضمٕمؾ ًمف اخلٞم٤مر، ومٚمٞمس ًمٚمٛمًتِم٤مر ومًٌخ آٟمتٝم٤مء إمم أُمره ٓ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمف سمخالف 

 (5)وٓ اًمتزام وإّٟمام إًمٞمف إُمر واًمرأي ظم٤مّص٦م. وىمد ٟمًٌف إمم يمالم إصح٤مب ذم اًمروو٦م

 .(3)شوىمد قمروم٧م ُمٓمٛمح ٟمٔمرهؿ سمام طمّررٟم٤مه ذم سمٞم٤من اعم٠ًمًم٦م

 صمّؿ اعمتٕم٤مرف ُمـ اؿمؽماط اعم١ماُمرة صقرشم٤من وإن يم٤مٟم٧م هل٤م صقر قم٘مٚمٞم٦م ُمتٕمددة:

امر ضمٕمؾ طمؼ وظمٞم٤مر ًمٜمٗمًف ذم ئُمـ اؿمؽماط آؾمت يٙمقن اًمٖمرضإطمدامه٤م: أن »

ّٓ أٟمف عمـ٤ّم مل يٕمرف اعمّمٚمح٦م واًمٗم٤ًمد ّٕن اًمٌٚمدة همري٦ٌم أو اعمٌٞمع مم٤م مل يٌتؾ سمف وٓ  اًمٌٞمع إ

امر ُمـ أضمٜمٌل يم٤مًمقاًمد أو إخ أو همػممه٤م، وذم هذه اًمّمقرة ئيٕمرف طمًٜمف اؿمؽمط آؾمت

ٌمء وإٟمام احلؼ ًمٚمٛمًت٠مُِمر سم٤مًمٙمن وأٟمف اًمذي ًمٞمس ًمألضمٜمٌل طمؼ إُمر وٓ آضم٤ٌمر سم

امر ُمـ ئامر، وقمٚمٞمف إذا أراد اًمٗمًخ ىمٌؾ آؾمتئيتٛمّٙمـ ُمـ اًمٗمًخ وآُمْم٤مء سمٕمد آؾمت

امر ٟمٕمؿ ًمف إؾم٘م٤مط طم٘مف ئإضمٜمٌل ومال يٜمٗمذ، إذ ٓ طمؼ ًمف ذم اخلٞم٤مر وٓ ىمدرة ًمف ىمٌؾ آؾمت

ّٓ دقمقى أٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ  امر ًمًٚمٓمٜمتف قمغم إؾم٘م٤مط طم٘مف، وٓ حمذورئوظمٞم٤مره ىمٌؾ آؾمت ومٞمف إ

امر ٓ ىمٌٚمف وم٤مؾم٘م٤مـمف ئإؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م، إذا اعمٗمروض أّن اخلٞم٤مر إٟمام يث٧ٌم ًمف سمٕمد آؾمت

ّٓ آمج٤مع اعمٕمٚمقم  ّٓ أّن٤م ُمٜمدومٕم٦م سمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم ضمقازه إ ىمٌٚمف إؾم٘م٤مط عم٤م مل دا٥م، إ

 قمدم اٟمٕم٘م٤مده ذم اعم٘م٤مم.

٤مُٓمْم٤مء ىمٌؾ أن يًت٠مُمره ٓ إؿمٙم٤مل ذم يمام أّن إضمٜمٌل إذا أُمره سم٤مًمٗمًخ أو سم

ّٓ أّن اعمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم ذم ُمثٚمف ئصمٌقت اخلٞم٤مر ًمف، وذًمؽ ٕٟمف وإن يم٤من ُمنموـم٤ًم سم٤مٓؾمت امر إ

                                                
: 8/187: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ري٤مض اعم٤ًمئؾ 3/515ُمٜمٝمؿ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (1)

 .19/41واًمٌحراين ذم احلدائؼ اًمٜم٤مضة 

 .3/454اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م  (5)

 (.511-514/)14ح اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤م (3)
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امر واًم١ًمال، إذ اًمٔم٤مهر أّنام ـمري٘م٤من إمم أُمر إضمٜمٌل ئي٘متيض قمدم اعمقوققمٞم٦م ًمالؾمت

وًمٞمس ًم١ًماًمف ُمٜمف ُمقوققمٞم٦م، وهذا أؿمٌف رء سم٤مًم١ًمال ذم آي٦م               

       (1)  طمٞم٨م إّن أهال ًمذيمر إذا أظمؼمه سم٤محلرُم٦م أو اًمقضمقب ىمٌؾ أن ي٠ًمًمف

اجل٤مهؾ ٓ إؿمٙم٤مل ذم وضمقب ُمت٤مسمٕمتف، وٓ يّمح ذم ُمثٚمف أن ي٘م٤مل إّن وضمقب اًمٕمٛمؾ 

سم٘مقل أهؾ اًمذيمر ُمنموط سم٤مًم١ًمال وهق سمٕمد مل ي٠ًمًمف، إذ اًمٔم٤مهر أّن اًم١ًمال ـمريؼ إمم 

ٚمامن اًمٖمٞم٥م طمتّك ي٠مُمرا ىمٌؾ اًم١ًمال وإٟمام يمِمػ ٟمٔمر اًمٕم٤ممل أو أُمر ذم اعم٘م٤مم، ّٕنام ٓ يٕم

يٚمتٗمت٤من إمم احل٤مل سمٕمد اًم١ًمال، ومٝمق ـمريؼ وٓ ُمقوققمٞم٦م ًمف وقمٚمٞمف وم٢مذا أُمره أُمر أي 

 امره ومال حم٤مًم٦م يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر.ئإضمٜمٌل ىمٌؾ اؾمت

ّٓ أٟمف أُمره سم٤مٓضم٤مزة وآُمْم٤مء ومٚمٞمس ًمف طمؼ  صمّؿ إٟمف إذا اؾمت٠مُمره أو مل يًت٠مُمره إ

امر ُمـ إضمٜمٌل وإظمذ سمرأيف وٟمٔمره، ئّٕن ىمدرشمف قمٚمٞمف ُمنموـم٦م سم٤مٓؾمتاًمٗمًخ طمٞمٜمئذ، 

 وٟمٔمره ومٕماًل هق آُمْم٤مء دون اًمٗمًخ.

امر ومٝمؾ دا٥م قمغم اعمًت٠مُِمر اًمٗمًخ، ئوأُّم٤م إذا أُمره سم٤مًمٗمًخ اسمتداًء أو سمٕمد آؾمت

ؼ قمغم أُمر إضمٜمٌل إٟمام هق ىمدرة اعمًت٠مُمر قمغم ٚمر اًمٔم٤مهر ٓ، وذًمؽ ّٕن اعمنموط واعمٕم

اًمٗمًخ ٓ وضمقب اًمٗمًخ يمام هق واوح، واعمًت٠مُمر سمٕمد أُمر إضمٜمٌل يتٛمّٙمـ ُمـ 

اًمٗمًخ وآُمْم٤مء، ومال وضمف ًمقضمقب اًمٗمًخ قمٚمٞمف سمٕمد أُمر إضمٜمٌل سم٤مًمٗمًخ، واًمٔم٤مهر 

امر ئامر وقمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمًت٠مُِمر ىمٌؾ آؾمتئأّن ُمراد اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اؿمؽماط آؾمت

ٕضمٜمٌل ًمف سم٤مُٓمْم٤مء ومتّٙمٜمف ُمـ اًمٗمًخ ومٞمام ًمق ا روقمدم متّٙمٜمف ُمـ اًمٗمًخ قمغم شم٘مدير أُم

امره وقمدم وضمقب اًمٗمًخ قمٚمٞمف ومٞمام إذا أُمره سم٤مًمٗمًخ، يمؾ ذًمؽ إٟمام هق ئأُمره سمف ىمٌؾ اؾمت

هذه اًمّمقرة أقمٜمل ضمٕمؾ طمؼ ًمٜمٗمًف قمغم شم٘مدير أُمر إضمٜمٌل، ّٕن٤م اعمت٤ٌمدر ُمـ اؿمؽماط 
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 .(1)شهل اًمتل شم٘مع يمثػماً امر طم٥ًم اعمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم وئآؾمت

أن يِمؽمط اخلٞم٤مر ُمع طمؼ ًمٚمٓمرف قمٚمٞمف يمام أّن ًمف طم٘م٤ًم قمغم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: »

 ـمرومف، وهذا يتّمّقر قمغم وضمٝملم:

ّٓ ُمع أُمر  إّول: أن يِمؽمط أطمد اعمتٕم٤مُمٚملم قمغم أظمر قمدم إقمامل ظمٞم٤مره إ

ّٓ أّن إقمامًمف ُمنموط وُمٕمّٚمؼ قمغم أُمر  إضمٜمٌل ًمف سم٠من يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ُمـ آسمتداء إ

ًمف، وقمٚمٞمف ومٚمٚمٛمًت٠مُمر طمؼ وظمٞم٤مر قمغم ـمرومف يمام أّن ًمف طم٘م٤ًم قمغم اعمًت٠مُمر طمٞم٨م إضمٜمٌل 

ّٓ قمغم شم٘مدير أُمر إضمٜمٌل، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم  إٟمف اؿمؽمط قمغم اعمًت٠مُمر قمدم إقمامل ظمٞم٤مره إ

أّن ُمرضمع آؿمؽماط إمم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف، وقمٚمٞمف ومٞمث٧ٌم ًمٚمٓمرف اخلٞم٤مر، أي ظمٞم٤مر 

 امر هذا.ئاعمًت٠مُمر ظمٞم٤مره ىمٌؾ آؾمت ختّٚمػ اًمنمط قمغم شم٘مدير إقمامل

وًمٙمـ هذه اًمّمقرة ٓ شمرضمع إمم ُمٕمٜمك حمّّمؾ سمٜم٤مًء قمغم اًمقضمف اعمخت٤مر ذم ُمٕمٜمك 

آؿمؽماط، ّٕن اؿمؽماط رء ذم وٛمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمرضمٕمف إمم ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف قمغم 

 ّٓ د سمٕمشم٘مدير قمدم ذًمؽ اًمنمط، وقمٚمٞمف ومال ُمٕمٜمك ٓؿمؽماط قمدم إقمامل اعمًت٠مُِمر ظمٞم٤مره إ

امر، وم٢مّن ُمرضمٕمف إمم أّن اًمٓمرف يِمؽمط ًمٜمٗمًف اخلٞم٤مر قمغم شم٘مدير إقمامل اعمًت٠مُمر ئآؾمت

امر ُمـ ضمٝم٦م ختّٚمػ اًمنمط، واعمًت٠مُِمر إذا ختّٚمػ وأقمٛمؾ ظمٞم٤مره ىمٌؾ أن ئظمٞم٤مره ىمٌؾ آؾمت

ّٓ أٟمف ٗميًت٠مُمر إضمٜمٌل ومٌام أّن ظمٞم٤مره صم٤مسم٧م ُمـ آسمتداء ومٞمٜم ذ ومًخف وسمف شمرشمٗمع اعمٕم٤مُمٚم٦م، إ

ّٚمػ قمـ اًمنمط يث٧ٌم ًمٚمٓمرف ظمٞم٤مر ختّٚمػ اًمنمط، ُمع أٟمف ُمـ اًمٚمٖمق اًمٔم٤مهر إذ ٓ عمـ٤ّم خت

امر، ٓرشمٗم٤مع ئصمٛمرة ًمٚمخٞم٤مر سمٕمد ارشمٗم٤مع اًمٕم٘مد سمٗمًخ اعمًت٠مُمر وإقمامًمف اخلٞم٤مر ىمٌؾ آؾمت

 ُمقوققمف ومام ُمٕمٜمك اخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ًمٚمٓمرف.

اُم٤ًم ٟمٕمؿ، سمٜم٤مًء قمغم ُمًٚمؽ اعمِمٝمقر ذم ُمٕمٜمك آؿمؽماط وهق يمقن آؿمؽماط اًمتز

ُم٘م٤مرٟم٤ًم ًمالًمتزام اعمٕم٤مُمكم وُمقوققم٤ًم ًمقضمقب اًمقوم٤مء شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، يؽمشّم٥م قمغم هذا آؿمؽماط 
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صمٛمرة، وهل أّن اعمًت٠مُِمر ًمق ومًخ ىمٌؾ طمّمقل ذـمف يرشمٙم٥م أُمرًا حمّرُم٤ًم إذ دا٥م قمٚمٞمف أن 

ّٓ أّن  يٗمًخ سمٕمد طمّمقل ذـمف ٓ ىمٌٚمف وهق جمرد طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل وخم٤مًمٗم٦م وقمّمٞم٤من ًمف، إ

 صدر ُمـ أهٚمف ووىمع ذم حمّٚمف.ف ٟم٤مومذ ٕٟمف خومً

ذم أُمث٤مل اعم٘م٤مم ُمـ أّن طمرُم٦م اًمٗمًخ  ٟمٕمؿ، سمٜم٤مًء قمغم ُمًٚمؽ ؿمٞمخٜم٤م إؾمت٤مذ

شمٙمٚمٞمٗم٤ًم شمقضم٥م ؾمٚم٥م ىمدرة اعمنموط قمٚمٞمف قمغم اًمٗمًخ ذقم٤ًم، ٓ شمؽمشّم٥م قمغم ومًخف ىمٌؾ 

ّٓ أّن ُمرضمٕمف إمم ئطمّمقل ذـمف اًمذي هق آؾمت امر صمٛمرة وٓ شمٜمٗمًخ سمف اعمٕم٤مُمٚم٦م، إ

امر ُمـ إضمٜمٌل سمحٞم٨م ٓ يتٛمّٙمـ ئومم وهل شمٕمٚمٞمؼ أصؾ اخلٞم٤مر قمغم آؾمتاًمّمقرة إُ 

 ُمـ اًمٗمًخ ىمٌٚمف، ومال شمٙمقن هذه اًمّمقرة ُمٖم٤ميرة ًمٚمّمقرة إُومم يمام هق فم٤مهر.

أن يِمؽمط اًمٓمرف قمغم اعمًت٠مُمر ومًخ اًمٕم٘مد سمٕمد أُمر إضمٜمٌل ًمف وهذا ُمـ  اًمث٤مين:

دون ومرق سملم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمًت٠مُمر ُمـ آسمتداء وصمٌقشمف ًمف سمٕمد أُمر إضمٜمٌل، وُمرضمع 

هذا إمم اؿمؽماط اًمٗمٕمؾ دون اؿمؽماط اًمٜمتٞمج٦م، وقمٚمٞمف وم٢مذا طمّمؾ اعمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف وومًخ 

ّٓ ومٞمث٧ٌم ًمٚمٓمرف اخلٞم٤مر  ويتٛمٙمـ ُمـ ومًخ اًمٕم٘مد وإُمْم٤مئف، وهذه اعمًت٠مُمر ومٝمق وإ

ّٓ أّن اعمرشمٙمز قمٜمد اعمتٕم٤مُمٚملم هق اًمّمقرة إومم يمام قمروم٧م،  اًمّمقرة ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م إ

 .(1)شامرئًمنمط آؾمتهذه هل اًمّمقر اعمٕم٘مقًم٦م 

 إؿمٙم٤مٌل وضمقاسمف

سم٠مّن ٓزُمٝم٤م يمقن اخلٞم٤مر ُمٕمٚمر٘م٤ًم قمغم أُمر اعمًت٠مَُمر »ىمد يًتِمٙمؾ ذم اؿمؽماط اعم١ماُمرة 

ٞمؼ سم٤مـمؾ، ًمٙمقٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق ىم٤مل سمنمط أن يٙمقن زم اخلٞم٤مر إن ىمدم احل٤مج أو إن واًمتٕمٚم

 .(5)شضم٤مء زيد

إّن اًمتٕمٚمٞمؼ اعمقضم٥م ًمٚمٌٓمالٟمف ًمق ىمٚمٜم٤م سمف، اّٟمام هق ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م » : أّوًٓ:ضمقاسمف
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اًمّمقرة، صقرة اًمّتٕمٚمٞمؼ واُّم٤م ومٞمام ًمٞمس شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم اًمّمقرة وًمٙمٜمّف يرضمع وي١مل إمم اًمتٕمٚمٞمؼ 

 تّحٚمٞمؾ ومال ُيّي.سمٕمد اًم

ُمثالً ًمق ىم٤مل: إذا ضم٤مء يقم اجلٛمٕم٦م، وم٤مٟم٧م ويمٞمكم، يٙمقن هذا شمٕمٚمٞم٘م٤ًم واُّم٤م ًمق ىم٤مل: 

ّٓ يقم اجلٛمٕم٦م أو ي٘مقل:  ، ومال يٕمتؼم ُمـ شأٟم٧م ويمٞمكم يقم اجلٛمٕم٦م»أٟم٧م ويمٞمكم وٓ شمٕمٛمؾ إ

اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمقيم٤مًم٦م واّن ُمرضمٕمٝمام واطمد وُم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يٕمٜمل ذط 

٥م إُمر ُمـ إضمٜمٌّل، ًمٞمس ذم صقرة اًمتٕمٚمٞمؼ وًمٙمٜمّف يرضمع إمم اًمتٕمٚمٞمؼ سمٕمد ـمٚم

 اًمتحٚمٞمؾ.

اُّم٤م ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء: سمٙمقن اًمتٕمٚمٞمؼ ُمٌٓمالً، ومٞمام إذا يم٤من آٟمِم٤مء سمٜمحق  ٦م:ٚمسم٤مجلٛم

اًم٘مْمّٞم٦م اًمنمـمّٞم٦م اُم٤م إذا يم٤من آٟمِم٤مء سمٜمحق اًم٘مْمٞم٦ّم احلٛمٚمّٞم٦م وًمٙمـ شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م شمٜمّحؾ إمم 

ـ اًمتٕمٚمٞمؼ، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ أي يٙمقن ُم٤م ٟمحـ اًمنمـمّٞم٦م ومٝمل ًمٞم٧ًم ُم

 ومٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؼ آٟمحالزّم يمام ذم اًم٘مْم٤مي٤م احلٛمٚمّٞم٦م، ٓ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؼ اإلٟمِم٤مئّل.

ّسح ذم ُمقارد ُمتٕمّددة ُمـ اّن اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اإلٟمِم٤مء يم٤من ضم٤ميزًا  ومٝمق وصم٤مٟمٞم٤ًم:

ّٟمام هق ذم اعُمٜمِْم٠م وهق اًمقضمقب ٓ اًمقضمقد وٓ واىمٕم٤ًم ذم اًمنّمع واًمٕمرف ّٓن اًمّتٕمٚمٞمؼ ا

ّٓ ُم٤م ُيّدقمٰك ُمـ آمج٤مع.  دًمٞمؾ ًمٜم٤م قمغم حم٤مًمّٞمتف ذم اًمنّمع إ

وُمـ اًمقاوح اّن اعمجٛمٕملم ّسطمقا قمغم ضمقاز ذط ـمٚم٥م إُمر ُمـ إضمٜمٌّل 

)ضمقاز آؾمتئامر( واومتقا سمّمّحتف، ومٚمق يم٤من ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؼ، ومٞمٕمٚمؿ ُمٜمف اّن 

اعمّدقمٰك قمغم سمٓمالن اًمّتٕمٚمٞمؼ، ًمٞمس ضم٤مري٤ًم هٜم٤م ّٓن اعمجٛمٕملم، اومتقا سمّمّح٦م  آمج٤مع

 .(1)شاًمّتٕمٚمٞمؼ، أي ذط ـمٚم٥م إُمر ُمـ إضمٜمٌّل 
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 519 / ظمٞم٤مر اًمنمط / سمٞمع اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اعمًت٠مُِمر )سم٤مًمٙمن( ذم أُمره؟شمٜمٌٞمٌف: هؾ قمغم اعمًت٠مَُمر )سم٤مًمٗمتح( 

سمٙمقٟمف ص٤مدرًا قمـ  (1)[اعمًت٠مَُمر )سم٤مًمٗمتح(]ُم٘مت٣م اإلـمالق وقمدم شم٘مٞمٞمد أُمر »

ُمالطمٔم٦م اعمّمٚمح٦م هق أّن اعمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف ُمٓمٚمؼ أُمر اعمًت٠مَُمر )سم٤مًمٗمتح(، يمام أّن ُم٘مت٣م 

اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمرشمٙمزة قمٜمد اًمٕمرف سملم إطمٙم٤مم وُمقوققم٤مهت٤م ي٘متيض أن يٙمقن اعمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف 

هق إُمر اًمّم٤مدر ُمـ اعمًت٠مَُمر )سم٤مًمٗمتح( قمـ ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م، ّٕن هذا آؿمؽماط إٟمام 

ُمـ ضمٝم٦م أّن اعمتٕم٤مُمؾ ضم٤مهؾ سم٤مًمّمالح واًمٗم٤ًمد وُمـ أضمؾ ذًمؽ اؿمؽمط أُمر اعمًت٠مَُمر  هق

)سم٤مًمٗمتح(، ٕٟمف قم٤مرف سمام هق اًمّمالح واًمٗم٤ًمد ومٞمٙمقن اعمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف إُمر اعمٌٜمل قمغم 

ُمراقم٤مة إصٚمح ٓ ُمٓمٚمؼ إُمر وًمق صدر ُمـ جمرد آؿمتٝم٤مء اًمٜمٗم٤ًمين، هذا مت٤مم اًمٙمالم 

 .(5)شذم اؿمؽماط آؾمتئامر

وهق: أن يٌٞمع ؿمٞمئ٤ًم ويِمؽمط اخلٞم٤مر ًمٜمٗمًف ُمّدًة سم٠من يرّد اًمثٛمـ ومٞمٝم٤م ويردمع »

 .(3)شاعمٌٞمع

داقز اؿمؽماط اًم٤ٌمئع رّد اعمٌٞمع ُمـ اعمِمؽمي طمٞم٨م يرّد قمٚمٞمف اًمثٛمـ ذم ُمّدة ُمٕمّٞمٜم٦م، »

 (6)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5)وضمقاهر اًم٘م٤ميض (4)ًمألصؾ واإلمج٤مع ـ يمام ذم اخلالف

 .(9)ش(8)وفم٤مهر ذح اإلرؿم٤مد ًمٗمخراإلؾمالم (7)واعم٤ًمًمؽ

                                                
 ذم هذا اًمتٜمٌٞمف.ش اعمًت٠مُمر )سم٤مًمٗمتح(»سمـش إضمٜمٌل»سمدًمٜم٤م  (1)

 .3/514اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (5)

 .5/157اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .55، ُم٠ًمًم٦م 3/19اخلالف  (4)

 .195، ُم٠ًمًم٦م 54ضمقاهر اًمٗم٘مف / (5)

 (.595-593/)4ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (7)

 (.5474)ُمـ يمت٥م ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم سمرىمؿ  7، س51ذح اإلرؿم٤مد ًمٚمٜمٞمكم / (8)

 .14/515ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (9)
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 .(1)شسمٞمع اخلٞم٤مر ضم٤مئز قمٜمدٟم٤م...»وذم شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء:  أىمقل:

واًمقضمف ذم وىمقع اًمٌح٨م ومٞمف ُمًت٘ماًل هق ورود اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م ومٞمف واخلالف »

 ذم ُمرضمع اًمنمط ومٞمف وشمرشم٥م أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م قمٚمٞمف.

ًمٚمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م قمغم ٟمٗمقذ اًمنموط وقمغم أيِّ طم٤مٍل ومال إؿمٙم٤مل ذم صحتف 

 وسمٕمْمٝم٤م ُمٕمتؼمة اإلؾمٜم٤مد: (5)شوخلّمقص اًمٜمّمقص اعمًتٗمٞمْم٦م

وؾم٠مًمف رضمؾ  ُمقصم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع أسم٤م قمٌداهلل ُمٜمٝم٤م:

وأٟم٤م قمٜمده، وم٘م٤مل: رضمؾ ُمًٚمؿ اطمت٤مج إمم سمٞمع داره ومج٤مء إمم أظمٞمف، وم٘م٤مل: أسمٞمٕمؽ داري 

شمٙمقن ًمٖمػمك قمغم أن شمِمؽمط زم إن أٟم٤م ضمئتؽ سمثٛمٜمٝم٤م  هذه، وشمٙمقن ًمؽ أطم٥ّم إزّم ُمـ أن

 إمم ؾمٜم٦م أن شمرّد قمكم؟ وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس هبذا إن ضم٤مء سمثٛمٜمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م رّده٤م قمٚمٞمف.

ّٚم٦م يمثػمة وم٠مظمذ اًمٖمّٚم٦م عمـ شمٙمقن اًمٖمٚم٦م؟ وم٘م٤مل: اًمٖمٚم٦م همىمٚم٧م: وم٢مّّن٤م يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م 

 (3)ًمٚمٛمِمؽمي، أٓ شمرى أّٟمف ًمق اطمؽمىم٧م ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ ُم٤مًمف.

 ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٞمنة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اجل٤مرود ي٠ًمل أسم٤م قمٌداهلل ُمٕمتؼمة وُمٜمٝم٤م:

قمـ رضمؾ سم٤مع دارًا ًمف ُمـ رضمؾ، ويم٤من سمٞمٜمف وسملم اًمرضمؾ اًمذي اؿمؽمى ُمٜمف اًمدار طم٤مس، 

 ومنمط إٟمؽ إّن أشمٞمتٜمل سمامزم ُم٤م سملم صمالث ؾمٜملم وم٤مًمدار دارك، وم٠مشم٤مه سمامًمف، ىم٤مل: ًمف ذـمف.

٤مب ذم ذًمؽ اعم٤مل ذم صمالث ؾمٜملم، ىم٤مل ًمف أسمق اجل٤مرود: وم٢مّن ذًمؽ اًمرضمؾ ىمد أص

 ىم٤مل: هق ُم٤مًمف.

: أرأي٧م ًمق أن اًمدار اطمؽمىم٧م ُمـ ُم٤مل ُمـ يم٤مٟم٧م شمٙمقن وىم٤مل أسمق قمٌداهلل

 (4)اًمدار دار اعمِمؽمي.

                                                
 .547، ُم٠ًمًم٦م 11/59شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .1/544اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مرات. 8، اًم٤ٌمب 1، ح18/19وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .3، ح18/51وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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: إّٟم٤م ٟمخ٤مًمط ُأٟم٤مؾم٤ًم صحٞمح٦م ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل وُمٜمٝم٤م:

قمنم، واًمٕمنمة صمالصم٦م صمٜمك ُمـ أهؾ اًمًقاد وهمػمهؿ ومٜمٌٞمٕمٝمؿ وٟمرسمح قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٕمنمة إ

ذًمؽ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمًٜم٦م وٟمحقه٤م، ويٙمت٥م ًمٜم٤م اًمرضمؾ قمغم داره أو  (1)قمنم، وٟم١مظمر

ىمد سم٤مع وىمٌض اًمثٛمـ  (5)قمغم أروف سمذًمؽ اعم٤مل اًمذي ومٞمف اًمٗمْمؾ اًمذي أظمذ ُمٜم٤ّم ذاءاً 

إن هق ضم٤مء سم٤معم٤مل إمم وىم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف أن ٟمرّد قمٚمٞمف اًمنماء، وم٢من ضم٤مء  (3)ُمٜمف، ومٕمٜمده

٧م ومل ي٠مشمٜم٤م سم٤مًمدراهؿ ومٝمق ًمٜم٤م، ومام شمرى ذم اًمنماء؟ وم٘م٤مل: أرى أٟمف ًمؽ إن مل يٗمٕمؾ، اًمقىم

 (4)وإن ضم٤مء سم٤معم٤مل ًمٚمقىم٧م ومرّد قمٚمٞمف.

ىم٤مل: إن سمٕم٧م رضماًل قمغم ذط وم٢من  ظمؼم أيب اجل٤مرود قمـ أيب ضمٕمٗمر وُمٜمٝم٤م:

ّٓ وم٤مًمٌٞمع ًمؽ.  (5)أشم٤مك سمامًمؽ وإ

 :(6)شأُمقر إذا قمروم٧م هذا ومتقوٞمح اعم٠ًمًم٦م يتحّ٘مؼ سم٤مًمٙمالم ذم»

 : وضمقه اقمت٤ٌمر رّد اًمثٛمـ ذم هذا اخلٞم٤مرإّولإُمر 

 اّّن٤م مخ٦ًم: (7)ىمد ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

رّد اًمثٛمـ ىمٞمدًا ًمثٌقت اخلٞم٤مر سمٛمٕمٜمك أن اًم٤ٌمئع يِمؽمط ًمٜمٗمًف أن ي١مظمذ  إّول:»

 اخلٞم٤مر قمغم شم٘مدير رد اًمثٛمـ، ومال ظمٞم٤مر ىمٌٚمف.

ذم أظمذ رد اًمثٛمـ ىمٞمدًا ًمٚمخٞم٤مر سملم أظمذه سمٜمحق اًمتٕمٚمٞمؼ سم٠من  (8)وىمد ردّد اًمِمٞمخ

                                                
 : ٟمقضم٥م.558، ح3/158و اًمٗم٘مٞمف  95، ح7/55ذم اًمتٝمذي٥م  (1)

 : سم٠مٟمف.558، 3/158ذم اًمٗم٘مٞمف  (5)

 ذم ٟمًخ٦م ُمـ اًمتٝمذي٥م: ومٕمٜمدٟم٤م، وذم ُأظمرى: ومٌٕمده. (3)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 7، اًم٤ٌمب 1، ح18/18وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .5، ح18/18وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .5/159اعمٙم٤مؾم٥م  (6)

 .5/159اعمٙم٤مؾم٥م  (7)

 .5/159عمٙم٤مؾم٥م ا (8)
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ن ي٘مقل وًمؽ اخلٞم٤مر قمٜمد ٠مي٘مقل وًمؽ اخلٞم٤مر إن ضمئ٧م سم٤مًمثٛمـ، وأظمذه سمٜمحق اًمتقىمٞم٧م سم

جمٞمئؽ سم٤مًمثٛمـ. واًمٜمتٞمج٦م وإن يم٤مٟم٧م واطمدة ًمٙمـ أظمذه سمٜمحق اًمتقىمٞم٧م إٟمام هق ًمٚمٗمرار قمـ 

 غم سمٓمالن اًمٕم٘مد سمف.حمذور اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد اًمذي ادقمل ىمٞم٤مم آمج٤مع قم

وىمد ذيمر ذم سم٤مب اًمٌٞمع إُمٙم٤من آٟمِم٤مء سمٜمحق ٓيرضمع إمم اًمتٕمٚمٞمؼ وإن يم٤مٟم٧م 

 ٟمتٞمجتف ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ واطمدة.

أن يٙمقن ىمٞمدًا ًمٚمٗمًخ سمٛمٕمٜمك أن احلؼ صم٤مسم٧م ُمـ طملم اًمٕم٘مد ًمٙمٜمف ُمتٕمّٚمؼ  اًمث٤مين:

 سمحّم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٗمًخ وهق اًمٗمًخ قمٜمد رّد اًمثٛمـ أو سمٕمده.

ر وم٢من رددت اًمثٛمـ يم٤من زم اًمٗمًخ، واًمٗمرق سملم هذه ]يم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ اًمدا

اًمّمقرة وؾم٤مسم٘متٝم٤م: أن رّد اًمثٛمـ ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م ذط ًمٚمخٞم٤مر ٟمٗمًف، ومال ظمٞم٤مر ًمف ذم 

اعمدة اعميوسم٦م ىمٌؾ رّده، وذم هذه اًمّمقرة ذط عمتٕمٚمرؼ اخلٞم٤مر وهق اًمٗمًخ، ومٞمٙمقن ًمف 

ّٓ أٟمف ٓ شمًٚمط ًمف ّٓ سمرّد اًمثٛمـ، قمغم وضمف  اخلٞم٤مر ذم مجٞمع اعمدة اعميوسم٦م، إ قمغم اًمٗمًخ إ

 .(1)اعم٘م٤مرٟم٦م ًمف أو اًمت٠مظمّر قمٜمف[

أن يٙمقن رّد اًمثٛمـ ومًخ٤ًم ومٕمٚمٞم٤ًم، ومٞمٙمقن اًمنمط هق صمٌقت طمؼ اًمٗمًخ  اًمث٤مًم٨م:

سم٤مًمرّد ٓ همػم، أو يٙمقن اًمنمط ٟمٗمس اًمٗمًخ سم٤مًمرّد ـ إن صّح اؿمؽماط اًمٗمًخ سمال صمٌقت 

 احلؼ ـ .

ومًخ٤ًم ومٕمٚمٞم٤ًم، ٓ ذـم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر وٓ عمتٕمٚمر٘مف: أن يٙمقن رّد اًمثٛمـ »]سمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

وم٢من اًمٗمًخ ُمـ إُمقر اإلٟمِم٤مئٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م اًمتل حتّمؾ سم٤مًم٘مقل وسم٤مًمٗمٕمؾ، وم٤مًمِم٤مرط دإمؾ 

 رّد اًمثٛمـ إٟمِم٤مء ومٕمٚمٞم٤ًم ًمٚمٗمًخ.

واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمّمقرة إومم: أن إومم ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر ىمٌؾ اًمرّد، وأُم٤م 

 .ذم هذه وم٤مخلٞم٤مر ُمقضمقد ىمٌٚمف

                                                
 .5/396سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اًمرّد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ذط ًمٚمٗمًخ، وم٢مذا رّد أُمٙمٜمف 

 [.(1)شاًمٗمًخ، وًمٙمـ حيت٤مج إمم إٟمِم٤مئف، وأُم٤م ذم هذه اًمّمقرة ومٜمٗمس اًمرد إٟمِم٤مء ًمٚمٗمًخ

أن يٙمقن اًمرّد ىمٞمدًا ٟٓمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد، ومٞمٙمقن اًمنمط هق حت٘مؼ آٟمٗم٤ًمخ  اًمراسمع:

 ٓمف قمغم ؾم٥ٌم آٟمٗم٤ًمخ ٓ قمغم ُم٤ٌمذة اًمٗمًخ.سم٤مًمرّد، ومٛمٕمٜمك صمٌقت اخلٞم٤مر هق شمًٚم

أن يٙمقن اًمرد ىمٞمدًا ًمقضمقب آىم٤مًم٦م قمغم اعمِمؽمي سم٤من يٚمتزم اعمِمؽمي  اخل٤مُمس:

 قمغم ٟمٗمًف أن ي٘مٞمٚمف إذا رد اًمثٛمـ واؾمت٘م٤مًمف.

 وضمقه٤ًم ُأظمرى إمم هذه اًمقضمقه. (3)وهمػمه (5)وىمد أو٤مف اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

سمع صمٌقشم٤ًم سم٠مّٟمف ذط خي٤مًمػ اعمنموع، إذ ذم اًمقضمف اًمرا (4)وىمد اؾمتِمٙمؾ اًمِمٞمخ

اعمنموع هق شمقىمػ اعم٤ًٌٌمت قمغم أؾم٤ٌمهب٤م اًمنمقمٞم٦م وهل شمٜمحٍم ذم آٟمِم٤مء اًم٘مقزم أو 

اًمٗمٕمكم، وفم٤مهر اًمنمط هٝمٜم٤م هق حت٘مؼ آٟمٗم٤ًمخ سمٛمجرد رّد اًمثٛمـ سمال إٟمِم٤مء ومٕمكم أو 

 ىمقزم ومٝمق يِمٌف إٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد سمٜمٗمًف.

ثؾ هذا اًمنمط اعمٕمؼّم قمٜمف سمنمط اًمٜمتٞمج٦م صمّؿ أؿم٤مر إمم ضمقاسمف. وؾمٞم٠ميت صحف ُم

ّٓ ومٞمام دّل اًمدًمٞمؾ قمغم  ويٙمقن اًم٥ًٌم ذم حت٘م٘مف هق ٟمٗمس آؿمؽماط، وأٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف إ

 ظمالومف يم٤مًمٓمالق. وم٤مٟمتٔمر.

 يمام أٟمف ىمد يِمٙمؾ اًمقضمف إّول صمٌقشم٤ًم سم٠مٟمف يًتٚمزم اًمٖمرر ًمٚمجٝمؾ سمٛمٌدأ اخلٞم٤مر.

 اًمثٛمـ ذم اًمقىم٧م اخل٤مص.ويٛمٙمـ أن يرّد سمتٕمٞملم ُمٌدئف وأٟمف قمٜمد رّد 

 يمام أٟمف ىمد يِمٙمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ.

ويرد سم٤من اًمتٕمٚمٞمؼ ُمٌٓمؾ ًمالمج٤مع وٓ إمج٤مع هٝمٜم٤م، سمؾ آمج٤مع قمغم اًمّمح٦م ًمق 
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 رضمع سمٞمع اخلٞم٤مر إًمٞمف. ُمْم٤موم٤ًم إمم إُمٙم٤من أظمذه سمٜمحق اًمتقىمٞم٧م، يمام قمروم٧م.

 وقمٚمٞمف، ومال حمذور ذم مجٞمع اًمقضمقه صمٌقشم٤ًم.

 الم سملم آقمالم ذم ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص اعمت٘مدُم٦م.وم٘مد وىمع اًمٙم وأُم٤م إصم٤ٌمشم٤ًم،

أن اًم١ًمال اًمقارد ذم اًمٜمّمقص إٟمام هق ؾم١مال قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م  واًمذي يٌدو ًمٜم٤م:

اعمٕمرووم٦م سملم اًمٜم٤مس وأّن٤م صحٞمح٦م أم ٓ؟ وًمٞمس ؾم١مآً قمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمديدة حيدصمٝم٤م 

اًم١ًمال  اعمت٤ٌميٕم٤من سمٜمحق ظم٤مص. وُم٘مت٣م ذًمؽ هق قمدم ُمالطمٔم٦م اًمتٕمٌػمات اًمقاردة ذم

س ومحؾ اًمٜمّمقص قمٚمٞمف. وٓ قمؼمة سمٜمص ؾم١مال ٤مسمؾ ُمالطمٔم٦م ُم٤م هق اعمتٕم٤مرف ًمدى اًمٜم

 اًم٤ًمئؾ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٤مٟمف ي٘مّمد اًمتٕمٌػم سمٙمالُمف قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمٕمٝمقدة.

واًمذي ٟمراه ُمتداوًٓ سملم اًمٜم٤مس ُمردد قمٜمدٟم٤م سملم آطمتامل اًمث٤مًم٨م واًمراسمع، وإن 

[، وم٤من اًمٕمرف سم٤مٍن قمغم حت٘مؼ (1)قمٔمؿيم٤من اًمراسمع سمٜمٔمرٟم٤م أىمرب ]ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ إ

 ُمالطمٔم٦م أٟمف أٟمِم٠م اًمٗمًخ أو ٓ، ومٞمٓم٤مًم٥م اًم٤ٌمئع اعمِمؽمي سمامًمف الآٟمٗم٤ًمخ سمرد اًمثٛمـ سم

 سمٛمجرد رّده ًمٚمثٛمـ.

وقمغم هذا، ومال ٟمرى أٟمٗمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم اًمتٕمرض إمم ُم٤م أوم٤مده إقمالم ذم ُم٘م٤مم 

 آؾمتٔمٝم٤مر ُمـ اًمٜمّمقص وشمٕمٞملم اًمراضمح ُمٜمف. ومتدسمر.

 ًمث٤مينا إُمر

ذم ٟم٘م٤مط صمالث يتْمح احل٤مل ومٞمام أوم٤مده  (5)واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ومٞمام أوم٤مده اًمِمٞمخ

 سمقوقطمٝم٤م. اًمِمٞمخ

ومٞمام أوم٤مده ذم صقرة قمدم ىمٌض اًمثٛمـ وأٟمف هؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع  اًمٜم٘مٓم٦م إومم:

صمٌقت اخلٞم٤مر وإن مل يتح٘مؼ اًمرّد ٕٟمف ذط قمغم شم٘مدير  ذم هذه احل٤مل أو ٓ؟ واظمت٤مر
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طمتٛمؾ اًمٕمدم سمٜم٤مء قمغم أن اؿمؽماط اًمرد سمٛمٜمزًم٦م اؿمؽماط اًم٘مٌض ىمٌٚمف. وقم٤ٌمرشمف ىمٌْمف. صمّؿ ا

 سمِم٘مٞمٝم٤م ٓ ختٚمق قمـ إمج٤مل.

 ومٝمق حيتٛمؾ وضمقه٤ًم صمالصم٦م: (1)شٕٟمف ذط قمغم شم٘مدير ىمٌْمف»أُم٤م ىمقًمف: 

إّول: أن اًمرد ذط قمغم شم٘مدير اًم٘مٌض وم٤مذا مل يتح٘مؼ اًم٘مٌض مل يتح٘مؼ اًمنمط 

اًمنمط، وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمراده ُمـ اًمٕم٤ٌمرة ٕٟمف ًمٕمدم ُمقوققمف، ومال ظمٞم٤مر ًمٕمدم 

 ذيمره٤م شمٕمٚمٞماًل ًمثٌقت اخلٞم٤مر ٓ ًمٕمدُمف.

اًمث٤مين: أن اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م سم٘مقل ُمٓمٚمؼ وهق ]أي إقمامًمف[ ُمِمؽمط سم٤مًمرد قمغم شم٘مدير 

 اًم٘مٌض، وم٤مذا مل يتح٘مؼ اًم٘مٌض يم٤من اخلٞم٤مر صم٤مسمت٤ًم ًمٕمدم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمرد قمٜمد قمدم اًم٘مٌض.

إذ ُمرضمٕمف إمم شمٕمدد اًمنمط ]ومه٤م اًمرد واًم٘مٌض[ يمام ٓ  وهذا ظمالف اًمٔم٤مهر،

 خيٗمك، ُمع أن فم٤مهر اعمٕم٤مُمٚم٦م وطمدة اًمنمط ٓ شمٕمدده.

اًمث٤مًم٨م: أن اًمنمط طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هق اًمرّد، سمؾ هق طمّمقل اًمثٛمـ سمٞمد اعمِمؽمي 

واًمرّد أطمد حم٘م٘م٤مشمف قمغم شم٘مدير اًم٘مٌض، ومٝمق يريد أن اًمرد إٟمام يٙمقن ذـم٤ًم ـ سم٤معمٕمٜمك 

ٓ ُمـ سم٤مب اظمذه ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ـ يٕمٜمل دظمٞمال ذم حت٘مؼ اخلٞم٤مر ومٞمام إذا حت٘مؼ اًمٚمٖمقي ًمٚمنمط 

 اًم٘مٌض وسمدوٟمف ٓ دظم٤مًم٦م ًمف ًمتح٘مؼ اًمنمط وهق وصقل اًمثٛمـ.

وهذا هق اًمٔم٤مهر. وٓ خيٗمك أٟمف يٌتٜمل قمغم إًمٖم٤مء ظمّمقصٞم٦م اًمرّد اعم٠مظمقذ ذم 

ثٛمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م وقمدم ومٝمؿ اعمقوققمٞم٦م ًمف، سمؾ ي٠مظمذ سمام هق ـمريؼ ًمتح٘مؼ وصقل اًم

 ًمٚمٛمِمؽمي، وم٢مذا يم٤من واصالً ومال يٕمتؼم اًمرد.

إذن، وم٤مًمٌح٨م ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م قمـ أن اًمرد هؾ ًمف ُمقوققمٞم٦ّم أو أٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ 

 سم٤مب اًمٓمري٘مٞم٦م.

ويٛمٙمـ شمٕمٞملم اًمث٤مين سمٛمالطمٔم٦م ان اًمٖمرض اًمٕم٘مالئل ُمـ أظمذ اًمرّد ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م هق 
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قيػ وٓ ظمّمقصٞم٦م رضمقع سمدل اًمٕملم اًمذي رومٕمف إًمٞمف وقمدم ومقاشمف قمٚمٞمف سمت٠مظمػم وشمً

 ًمٚمرد ذم ذًمؽ سمؾ اعمدار قمغم طمّمقل اًمثٛمـ سمٞمده، وم٤مًمنمط طم٤مصؾ قمٜمد قمدم اًم٘مٌض.

ومٝمق يٌتٜمل قمغم ومٝمؿ اعمقوققمٞم٦م ًمٚمرّد. وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًم٘مٌض  وأُم٤م اطمتامل اًمٕمدم،

 دظمٞماًل ذم حت٘م٘مف وسمدون اًم٘مٌض ٓ يتح٘مؼ اًمنمط.

 (1)شاؿمؽماط اًم٘مٌض سمٜم٤مء قمغم ان اؿمؽماط اًمرد سمٛمٜمزًم٦م»وهذا هق اعمراد ُمـ ىمقًمف: 

ٓ ُم٤م هق اًمٔم٤مهر إوزم ُمٜمٝم٤م ُمـ شمٕمدد اًمنمط وأٟمف يمام يِمؽمط اًمرّد يِمؽمط آىم٤ٌمض ذم 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م، إذ ٓ وضمف ًمذًمؽ. وم٤مًمتٗم٧م.

ذم ضمقاز اؿمؽماط رد اًمٌدل ُمع سم٘م٤مء اًمٕملم اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمثٛمـ  اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 .(5)اًمِمخيص، واؾمتِمٙمؾ ومٞمف اًمِمٞمخ

أن اًمٗمًخ ي٘متيض رضمقع يمؾ قمقض إمم ُمٚمؽ  واًمقضمف ومٞمف ]أي ذم إؿمٙم٤مًمف[

 ُم٤مًمٙمف إّول وزوال اعمٚمٙمٞم٦م احل٤مصؾ سم٤مًمٕم٘مد ٟٓمٗم٤ًمظمف.

 وقمٚمٞمف، ومال يٕم٘مؾ أن يِمؽمط قمدم رضمقع اًمٕملم قمٜمد اًمٗمًخ ٕٟمف ممتٜمع قم٘مالً.

ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ شمّمحٞمحف سمرضمقع اؿمؽماط رد اًمٌدل إمم أن اًمٗمًخ وإن اؾمتٚمزم رد 

 ًم٦م ىمٝمري٦م سملم اًمٕملم واًمٌدل.اًمٕملم إمم ُمٚمؽ اعمِمؽمي ًمٙمـ حتّمؾ ُم٤ٌمد

وًمٙمـ هذا اعمٕمٜمك ـ وهق اؿمؽماط طمّمقل اًمت٤ٌمدل اًم٘مٝمري ـ ُم١موٟم٦م زائدة، وم٤من 

اًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اعمت٤ٌميٕم٤من صح اًمنمط. وإٓ يم٤من سم٤مـماًل ًمٕمدم ُمٕم٘مقًمٞم٦م اًمنمط سمٛمٕمٜم٤مه إوزم 

 اًمٔم٤مهر ومٞمف، يمام قمروم٧م.

رد اًمٌدل ُمع اًمتٚمػ، ذم أن ُم٘مت٣م إـمالق رّد اًمثٛمـ وقمدم شم٘مٞمٞمده سم اًمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م:

هؾ هق ًمزوم رد ٟمٗمس اًمٕملم، ومٛمع اًمتٚمػ ٓ ظمٞم٤مر ًمٕمدم حت٘مؼ اًمنمط. أو رّد ُم٤م يٕمؿ 
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 سمدهل٤م ُمع اًمتٚمػ، ومٞمث٧ٌم اخلٞم٤مر سمرّد اًمٌدل؟

ّٓ أن ًمديٜم٤م  اًمتح٘مٞمؼ هق اًمث٤مين، وم٤من فم٤مهر رد اًمثٛمـ وإن يم٤من رد ٟمٗمس اًمٕملم، إ

ذم إرادة إقمؿ ُمـ ٟمٗمس  ـ اًم٘مرائـ اًمٕم٤مُم٦م ُم٤م يٍمف هذا اًمٔمٝمقر ويث٧ٌم اًمٔمٝمقرُم

 اًمٕملم وسمدهل٤م. وهل:

أّوًٓ: أن اًمٖمرض اًمٕم٘مالئل هم٤مًم٤ًٌم يتٛمحض ذم إرادة رضمقع اًمثٛمـ سمام ًمف ُمـ اعم٤مًمٞم٦م 

سمال ُمالطمٔم٦م ظمّمقصٞم٤مشمف، ًمٕمدم شمٕمٚمؼ همرض سم٠مقمٞم٤من إُمقال وإٟمام اًمٖمرض يتٕمٚمؼ سمجٝم٦م 

 ُم٤مًمٞمتٝم٤م قم٤مدة.

رضمٕم٧م ًمؽ ُم٤مًمؽ. وًمذا يٕمؼم قمـ إرضم٤مع اًمٌدل ارضم٤مع ُم٤مًمف، ومٞم٘مقل ًمف ىمد أ

وم٤معم٘مّمقد اعمتٕم٤مرف هق إرضم٤مع اًمثٛمـ سمام هق ُم٤مل وهق يتح٘مؼ سم٤مرضم٤مع سمدًمف ٓ ٟمٗمس 

 اًمٕملم.

وصم٤مٟمٞم٤ًم: أن اعمتٕم٤مرف ذم ُمثؾ هذه اعمٕم٤مُمالت هق أظمذ اًمثٛمـ ًمٍمومف ذم طمقائجف 

وُمٜم٤مومٕمف اًمتل يْمٓمر ٕضمٚمٝم٤م إضمراء ُمٕم٤مُمٚم٦م سمٞمع اخلٞم٤مر ٓ أن يٌ٘مٞمف قمٜمده ُمٙمٜمقزًا، وهذا 

ٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي وٓ ُمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف. وٓزم ذًمؽ هق سمٜم٤مء اعمِمؽمي واًم٤ٌمئع قمغم أُمر ُمٕمٚمقم ًم

إرادة رّد ُم٤م يٕمؿ اًمٌدل ُمـ آـمالق، ًمٕمدم ضمري٤من اًمٕم٤مدة سم٤مًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ، مم٤م يٙمِمػ 

 قمـ اقمتامدهؿ قمغم ُمثؾ هذه اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم سمٞم٤من ُمرادهؿ.

 ل ذم يمالم اًمِمٞمخهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذه اًمٜم٘م٤مط اًمثالث، وهب٤م يتْمح احل٤م

 ومال طم٤مضم٦م إمم ٟم٘مٚمف.

 إُمر اًمث٤مًم٨م

سمٜم٤مء  (5)قمـ فم٤مهر إصح٤مب ُمـ قمدم يمٗم٤مي٦م جمرد اًمرد ذم اًمٗمًخ (1)ومٞمام طمٙمل
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٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل [ وشمٕمٚمٞمؼ اإلرؿم٤مد ]طم4/595ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد ]»يمام ذم  (5)
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قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ أن رد اًمثٛمـ ذم هذا اًمٌٞمع قمٜمدهؿ ُم٘مدُم٦م ًمٗمًخ اًم٤ٌمئع. وقمٚمٚمف 

 سمقضمقه صمالصم٦م: (1)اًمِمٞمخ

ّٓ سمٕمد حت٘م٘مف، ومٞمٛمتٜمع   نّ أإّول: أن اخلٞم٤مر ُمٕمٚمؼ قمغم حت٘مؼ اًمرد ومال يث٧ٌم إ

 طمؼ اًمٗمًخ ُمتٗمرع قمغم اًمرد. نر يتح٘مؼ اًمٗمًخ سم٤مًمرد ٕ

 اًمث٤مين: أن اًمرد ٓ يدل قمغم اًمٗمًخ أصاًل.

 رادة همػم اعمراد.اًمث٤مًم٨م: أن اًمرد إٟمام يدل قمغم إرادة اًمٗمًخ واإل

إّول. واًمذي ئمٝمر ُمٜمف أٟمف اظمت٤مر  اًمقضمٝملم إظمػميـ وأمهؾ وىمد ٟم٤مىمش

 أظمػمًا ـ يمٗم٤مي٦م اًمرد ذم حت٘مؼ اًمٗمًخ، ٕٟمف سمٕمد أن... .ـ

ف يٗمٝمؿ ُمٜمف يمقٟمف متٚمٞمٙم٤ًم ًمٚمثٛمـ ٟم٤مىمش اًمث٤مين سمدًٓم٦م اًمرد قمغم اًمٗمًخ قمروم٤ًم إُم٤م ٕٟمّ 

سمٜمٗمًف قمغم اًمرو٤م سمٙمقن اعمٌٞمع ًمف. وىمد  ف يدّل ٟمّ ًمٞمتٛمٚمؽ ُمٜمف اعمٌٞمع سمٜمحق اعمٕم٤مـم٤مة، أو ٕ

 سمتح٘مؼ اًمٗمًخ سمام هق أظمٗمك ُمـ ذًمؽ دًٓم٦م. اقمؽمومقا

قمغم إرادة يمقن اعمٌٞمع ُمٚمٙم٤ًم ًمف واًمثٛمـ ُمٚمٙم٤ًم  اًمرد يدّل  نّ ٠موٟم٤مىمش اًمث٤مًم٨م: سم

 ٟم٤مىمِمٝمام. نْ أًمٚمٛمِمؽمي وٓ يٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اًمٗمٕمكم أزيد ُمـ ذًمؽ. سمٕمد 

ُمع أن فم٤مهر إظم٤ٌمر يمٗم٤مي٦م اًمرد ذم وضمقب رد اعمٌٞمع سمؾ ىمد قمروم٧م ذم »ىم٤مل: 

سمـ ُمٞمنة طمّمقل متٚمؽ اعمٌٞمع سمرد اًمثٛمـ ومٞمحٛمؾ قمغم حت٘مؼ اًمٗمًخ اًمٗمٕمكم رواي٦م ُمٕم٤موي٦م 

. وفم٤مهره اظمتٞم٤مر يمٗم٤مي٦م اًمرد ذم اًمٗمًخ وأّن هذا إو٤موم٦م إمم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف سمح٥ًم 5شسمف

 ُم٘مت٣م اًم٘مققمد.

                                                                                                               
[ ّٕٟمف سيح ذم ذًمؽ أو 5/47[ وإيْم٤مح اًمٜم٤مومع واًمتٜم٘مٞمح ]اًمتٜم٘مٞمح اًمرائع 9/395وآصم٤مره( 

[ واعم٤ًمًمؽ ]ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 8/411[ وجمٛمع اًمؼمه٤من ]5/47يم٤مًمٍميح وهم٤مي٦م اعمرام ]

[، ٟمٕمؿ أّول [  ذم أصمٜم٤مء يمالم ًمف ]أي ًمٚمِمٝمٞمد3/569[ واًمدروس ]اًمدروس اًمنمقمٞم٦م 3/515

 [.14/517]ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ش يمالُمف فم٤مهر همػم سيح

 .5/134اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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 519 / ظمٞم٤مر اًمنمط / سمٞمع اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

أن يتٕمرض ًمدومع اًمقضمف إّول اًمراضمع إمم سمٞم٤من  ويم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمِمٞمخ

 ٓ خيٚمق ُمـ وضم٤مه٦م. ف وضمفٟمّ ٢ماعمحذور صمٌقشم٤ًم ٓ إصم٤ٌمشم٤ًم، وم

 يمام أن اؾمتدًٓمف سم٤مٕظم٤ٌمر ًمٞمس يمام يٜمٌٖمل.

اًمٙمالم  نّ ٠موىمد أورد قمٚمٞمف ]قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم يمالُمف إظمػم اًمذي ُمّر آٟمٗم٤ًم[: سم

إٟمام هق قمغم شم٘مدير ظم٤مص وهق ومرض شمرشم٥م صمٌقت طمؼ اخلٞم٤مر قمغم اًمرد. وإظم٤ٌمر وإن 

ٞمؼ طمؼ اخلٞم٤مر سمؾ ذم اؿمؽماط فمٝمرت ذم حت٘مؼ اًمٗمًخ سم٤مًمرد ًمٙمٜمٝم٤م همػم فم٤مهرة ذم شمٕمٚم

 اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد سم٤مًمرد، وٓ يمالم ذم هذه اًمّمقرة وم٤مٟمتٌف وٓ طمظ.

ويمٞمػ يم٤من، وم٤مًمٕمٛمدة ذم اًمتقىمػ قمـ حت٘مؼ اًمٗمًخ سم٤مًمرد ذم هذا اًمٗمرض هق 

 اًمقضمف إّول.

سم٤مٟمف إٟمام يتؿ ًمق يم٤من اًمرد  (1)وىمد دومٕمف ]أي اًمقضمف إّول[ اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

خلٞم٤مر، أُم٤م ًمق يم٤من ذـم٤ًم ُم٘م٤مرٟم٤ًم ومال يتؿ هذا اًمقضمف، ٓن اعمٕمتؼم هق ذـم٤ًم ُمت٘مدُم٤ًم قمغم ا

حت٘مؼ اًمٗمًخ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر. وإذا ومرض أن اًمرد ذط ُم٘م٤مرن ًمٚمخٞم٤مر، يم٤من صمٌقت 

اخلٞم٤مر ُمتحدًا زُم٤مٟم٤ًم ُمع اًمرد ومٞمّمح أن يٜمِمكء سمف اًمٗمًخ إذ هق ومًخ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر، 

 ن اعمدار قمغم اًمقطمدة ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من.واًمت٘مدم واًمت٠مظمر اًمرشمٌل ٓ ييان سمٕمد ُم٤م يم٤م

إذا يم٤من طمؼ اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ طمٙمؿ ووٕمل ويم٤من ُمرضمع اًمٗمًخ إمم يمقٟمف  أىمقل:

إقمامًٓ وشمٜمٗمٞمذًا ًمٚمحؼ اًمث٤مسم٧م، يم٤من اًمٗمًخ ذم رشم٦ٌم ُمت٠مظمرة قمـ اخلٞم٤مر ٟٓمف ُم٠مظمقذ ذم 

ُمقوققمف وًمتٗمرقمف قمٚمٞمف، واعمٗمروض أن اًمرد ذط ًمثٌقت اخلٞم٤مر ومٝمق ذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م 

ٞمف، ومٞمٛمتٜمع أن يتح٘مؼ سمف اًمٗمًخ، ٕٟمف يٚمزم أن يٙمقن ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اخلٞم٤مر رشم٦ٌم وٓطم٘م٤ًم ًمف قمٚم

 رشم٦ٌم ذم آن واطمد وهق همػم ُمتّمقر.

ٟمٕمؿ، ًمق دل دًمٞمؾ قمغم ان اًمٗمًخ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ُم١مصمر وًمق مل يٙمـ سمٕمٜمقان إقمامل 
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 اخلٞم٤مر أُمٙمـ اًمٗمًخ سم٤مًمرد ًمقطمدة زُم٤من اًمرد واخلٞم٤مر.

وأُم٤م إذا يم٤من اخلٞم٤مر قم٤ٌمرة قمـ أُمر اٟمتزاقمل يٜمتزع قمـ اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد سم٤مًمٗمًخ، مل 

اخلٞم٤مر وشم٠مظمره قمٜمف. يٙمـ اًمٗمًخ إقمامًٓ ًمٚمخٞم٤مر ومٞمّمح اٟمِم٤مؤه سم٤مًمرد، ًمٕمدم شمٗمرقمف قمغم 

 ومتدسمر.

 إُمر اًمراسمع: ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مر

 وهق أُمقر:

 إّول: آؾم٘م٤مط

قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اًمقضمقه أٟمف يً٘مط سم٤مإلؾم٘م٤مط سمٜم٤مًء  (1)وىمد ذيمر اًمِمٞمخ

اعمت٘مدُم٦م اعمحتٛمٚم٦م، وهق ُم٤م إذا ومرض صمٌقت اخلٞم٤مر ُمـ طملم اًمٕم٘مد وًمٙمٜمف ُمتٕمّٚمؼ سمحّم٦م 

 د، إذ اخلٞم٤مر ومٕمكم ىم٤مسمؾ ًمالؾم٘م٤مط.ظم٤مص٦م وهل اًمٗمًخ سم٤مًمر

واطمتٛمؾ ؾم٘مقـمف سم٤مٓؾم٘م٤مط قمغم اًمقضمف إّول اًمراضمع إمم شمٕمٚمٞمؼ طمؼ اخلٞم٤مر قمغم 

اًمرد أو شمقىمٞمتف سمف سمٜم٤مء قمغم يمٗم٤مي٦م حت٘مؼ اًم٥ًٌم ًمٚمخٞم٤مر وهق اًمٕم٘مد ذم صح٦م إؾم٘م٤مط احلؼ، 

ُمـ قمدم صح٦م إؾم٘م٤مط ظمٞم٤مر اًمنمط أو  (5)ًمٙمٜمف ىمد يتٜم٤مرم ُمع ُم٤م ّسح سمف ذم اًمتذيمرة

قمغم طمدوصمٝم٤م سمٕمد اًمتٗمرق، ًمٔمٝمقره ذم ًمزوم حت٘مؼ اخلٞم٤مر ومٕماًل ذم  ءاحلٞمقان سمٕمد اًمٕم٘مد سمٜم٤م

 ىم٤مسمٚمٞمتف ًمالؾم٘م٤مط ومال يٙمٗمل جمرد طمّمقل اًم٥ًٌم، يمام ومٞمام ٟمحـ ومٞمف.

ّٓ أٟمف ىمد ي٘م٤مل سم٤مًمٗمرق ومٞمام ٟمحـ ومٞمف وسملم ُم٤م ذم اًمتذيمرة، وم٤من اعمنموط ًمف ومٞمام  إ

 ًمٚمرد اعمقضم٥م ًمف ومٞمّمح إؾم٘م٤مـمف ومٕماًل.ًمرد ًمتٛمٚمٙمف اٟمحـ ومٞمف يٛمٚمؽ اخلٞم٤مر ىمٌال 

 ذم اعم٘م٤مم. واًمٙمالم ذم ٟم٤مطمٞمتلم: هذا ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

ذم ختّمٞمّمف ضمقاز آؾم٘م٤مط سم٤مًمقضمٝملم إّوًملم وم٘مط، وم٘مد أورد  اًمٜم٤مطمٞم٦م إومم:
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 551 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 :(1)قمٚمٞمف اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 سم٤مٟمف يت٠مشمك قمغم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ٕٟمف يرضمع إمم اؿمؽماط اخلٞم٤مر أيْم٤ًم. أّوًٓ:

سم٠مٟمف يت٠مشمك قمغم مجٞمع اًمقضمقه سمٛمالطمٔم٦م أن ًمف إؾم٘م٤مط طمؼ ذـمف اًمٜم٤مؿمیء  صم٤مٟمٞم٤ًم:و

ًمرد سم٤معمرة قمغم مجٞمع اًمقضمقه. ومٙمام ًمف إؾم٘م٤مط احلؼ اُمـ آؿمؽماط اعمًتٚمزم ًمٕمدم حت٘مؼ أصمر 

 اعمنموط ًمف يمذًمؽ ًمف إؾم٘م٤مط احلؼ اًمٜم٤مؿمكء ُمـ ىمٌؾ آؿمؽماط.

ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م  ر اًمِمٞمخسم٤مٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ٟمٔم وًمٙمـ يٜمدومع آيراد إّول:

د، ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمنمط اًمٜمتٞمج٦م، ومال يرضمع إمم رإمم ذط آٟمٗم٤ًمخ قمٜمد ومًخف سم٤مًم

 ذط طمؼ اخلٞم٤مر.

ويٜمدومع اًمث٤مين: سم٤مٟمف ًمق ؾمٚمؿ صمٌقت طمؼ ًمٚمٛمنموط ًمف ذم اعمنموط ُمـ ىمٌؾ اًمنمط 

ًمٗمٕمؾ ٓ سمحٞم٨م أن ًمف إؾم٘م٤مـمف، ومٝمق إٟمام يٚمتزم سمف ذم ذط اًمٗمٕمؾ اًمراضمع إمم آًمتزام سم٤م

 ذط اًمٜمتٞمج٦م، يمام هق ُمرضمع اًمقضمف اًمث٤مًم٨م واًمراسمع. ومال يتؿ ُم٤م أومٞمد قمغم مجٞمع اًمقضمقه.

ذم أصؾ اعمقوقع وأٟمف هؾ ي٘مٌؾ احلؼ آؾم٘م٤مط ىمٌؾ صػمورشمف  اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ومٕمٚمٞم٤ًم أو ٓ؟

حت٘مٞمؼ اًمٙمالم: أٟمف ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٗمرق سملم احلؼ ـ يمحؼ اخلٞم٤مر ـ واحلٙمؿ 

 ـ ... . ثيمثٌقت اعمػماـ

شم٤مرة: يٚمتزم سم٤من احلؼ ُمًتٚمزم قم٘ماًل ًم٘م٤مسمٚمٞمتف ًمالؾم٘م٤مط، وم٤مًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمالؾم٘م٤مط ُم٘مقُم٦م 

 وُم٤ًموىم٦م ًمف. سمخالف احلٙمؿ ومٝمق صم٤مسم٧م ؾمقاء ُاؾم٘مط أم مل يً٘مط.

وأظمرى: ٓ يٚمتزم سمذًمؽ، سمٌٞم٤من أن احلؼ ٓ يالزم ضمقاز آؾم٘م٤مط. واًمٗمرق سمٞمٜمف 

 ًمالؾم٘م٤مط شمتٌع ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ.وسملم احلٙمؿ ُمـ ٟمقاطمل أظمرى. وم٘م٤مسمٚمٞم٦م احلؼ 

ىمد يٚمتزم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم احلؼ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ سمٕمٜمقان احلؼ واًمث٤مسم٧م ٓ  وقمغم هذا،
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 هبذا اًمٕمٜمقان.

يمام ًمق ىم٤مل: ًمف طمؼ اًمِمٗمٕم٦م ـ يٙمقن ىم٤مسماًل ًمالؾم٘م٤مط سمٛم٘مت٣م دًمٞمٚمف ٓ  ـ وم٤مّٕول

 أيمثر سمدقمقى فمٝمقر احلؼ قمروم٤ًم ُم٤م ي٘مٌؾ آؾم٘م٤مط وإن مل ي٤ًموىمف قم٘مالً.

ـ يمام ًمق ىم٤مل: ًمف اًمِمٗمٕم٦م وقمٚمٛمٜم٤م سمدًمٞمؾ آظمر أن صمٌقهت٤م سمٜمحق احل٘مٞم٦ّم ـ ٓ  واًمث٤مين

 يٙمقن ىم٤مسماًل ًمالؾم٘م٤مط ذم ٟمٗمًف سمؾ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ظم٤مص.

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن طمؼ اخلٞم٤مر مل يث٧ٌم ذم ًم٤ًمن إدًم٦م سمٕمٜمقان احلؼ، يمام ٓ خيٗمك 

 قمغم ُمـ ٓ طمظ ٟمّمقص اًم٤ٌمب.

 ٤م حيت٤مج ضمقاز اؾم٘م٤مـمف إمم دًمٞمؾ.ـ ممّ  إذن ومٝمق ـ قمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين

وقمٚمٞمف، ومت٤مرة: يٗمرض اًمدًمٞمؾ قمغم ىم٤مسمٚمٞم٦م ؾم٘مقط طمؼ اخلٞم٤مر سم٤مٓؾم٘م٤مط هق 

 اًمتل أدقمل آمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م.ش أن ًمٙمؾ ذي طمؼ إؾم٘م٤مط طم٘مف»اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م وهل: 

وأظمرى: يٗمرض اًمدًمٞمؾ هق ىمٞم٤مم آمج٤مع ذم ظمّمقص ُمقرد طمؼ اخلٞم٤مر قمغم 

 ىم٤مسمٚمٞمتف ًمالؾم٘م٤مط.

ومٛم٘مت٣م قمٛمقم اًم٘م٤مقمدة ضمقاز إٟمِم٤مء آؾم٘م٤مط ومٕماًل سم٘مّمد شمرشم٥م  ّول:ومٕمغم إ

اًمً٘مقط سمٕمد حت٘مؼ ومٕمٚمٞم٦م احلؼ، إُم٤م سمٜمحق اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم جملء ذًمؽ اًمٔمرف ًمق مل يٙمـ ومٞمف 

 حمذور آظمر أو سمٜمحق اًمتقىمٞم٧م ومرارًا ُمـ حمذور اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمـمؾ ـ يمام ىمٞمؾ ـ .

س اإلٟمِم٤مء اًم٤ًمسمؼ سمال وطمٞمٜمئٍذ قمٜمد حت٘مؼ فمرف صمٌقت احلّؼ يً٘مط احلّؼ سمٜمٗم

طم٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مء ضمديد، سمؾ يتح٘مؼ سمف وًمق يم٤من ومٕمالً هم٤موماًل أو ٟم٤مئاًم. وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم 

 حت٘مؼ اعم٘متيض ًمٚمحّؼ وقمدم حتّ٘م٘مف أصاًل.

ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد سم٤مٟمِم٤مء آؾم٘م٤مط ومٕمالً حت٘مؼ اًمً٘مقط ذم احل٤مل، ومٝمق ممتٜمع، ًمٕمدم 

 احلّؼ ومٕماًل يمل ي٘مّمد إؾم٘م٤مـمف ذم احل٤مل.

ّٓ أن ي٘م٤مل:اًمٚمٝم إٟمف ىمٞمؾ سم٤مُمتٜم٤مع اؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م إمج٤مقم٤ًم. وٓ خيٗمك أٟمف ًمٞمس  ؿ إ

اعمراد هب٤م إؾم٘م٤مط احلؼ ومٕماًل وذم احل٤مل ىمٌؾ حت٘م٘مف، ٕٟمف ممتٜمع قم٘ماًل ومال طم٤مضم٦م إمم آؾمتٜم٤مد 
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إمم آمج٤مع ذم ذًمؽ. ومالسمّد أن حيٛمؾ هذا اًم٘مقل قمغم ُم٤م ًمٞمس سمٛمح٤مل قم٘ماًل وهق إٟمِم٤مء 

ّمد حت٘م٘مف سمٕمد ومرض صمٌقت احلؼ سمٜمحق اًمتٕمٚمٞمؼ أو اًمتقىمٞم٧م، ومٞمٚمزم ُمٜمف آؾم٘م٤مط ومٕماًل سم٘م

 سمّمقرة ومٕمٚمٞم٦م صمٌقت احلؼ.ش ًمٙمؾ ذي طمؼ إؾم٘م٤مط طم٘مف»اظمتّم٤مص ىم٤مقمدة: 

إذ مل يث٧ٌم شمٕمٚمٞمؾ اُمتٜم٤مع إؾم٘م٤مط ُم٤م مل دا٥م  وًمٙمـ آٟمّم٤مف ظمالف ذًمؽ،

٤مط سم٤مٓمج٤مع سمٜمحق يًتٚمزم رومع اًمٞمد قمـ إـمالق ُمٕم٘مد امج٤مقمٝمؿ قمغم ان ًمٙمؾ ذي طمؼ إؾم٘م

 طم٘مف.

ٟمٕمؿ، هق جمرد اطمتامل ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٤مًمٌٜم٤مء قمغم قمٛمقم ُمٕم٘مد 

 إمج٤مقمٝمؿ ُمتٕملم.

ومحٞم٨م أن آمج٤مع قمغم ىم٤مسمٚمٞم٦م طمؼ اخلٞم٤مر ًمالؾم٘م٤مط ٓ يٕمٚمؿ أٟمف  وقمغم اًمث٤مين:

شمٕمٌدي يمل يتٛمًؽ سم٤مـمالىمف أو قمٛمقُمف، ًمتٕمٚمٞمؾ هذا احلٙمؿ ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت سم٤من 

وُم٘مت٣م ُم٤م دل قمغم أن اًمرو٤م ُمقضم٥م ًمالؾم٘م٤مط يٙمقن  آؾم٘م٤مط يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م

 آؾم٘م٤مط ُمقضم٤ًٌم ًمٚمً٘مقط. وقمٚمٞمف، ومٞمٜمٌٖمل ٟم٘مؾ اًمٙمالم ذم هذه اًمٕمٚم٦م.

وسمام أن فم٤مهر اًمدًمٞمؾ هق يمقن اًمرو٤م اًمث٤مسم٧م سمٕمد حت٘مؼ اخلٞم٤مر هق اعمً٘مط ًمف أُم٤م 

اًم٤ًمسمؼ قمغم حت٘م٘مف سمٜمحق اًمتقىمٞم٧م أو اًمتٕمٚمٞمؼ ومال دًمٞمؾ قمغم يمقٟمف ُمً٘مٓم٤ًم يمام ؾمٞمجئ 

 قوٞمحف سمٕمد ىمٚمٞمؾ.شم

يم٤من اعمتٕملم هق آًمتزام سم٤من اخلٞم٤مر ٓ ي٘مٌؾ اًمً٘مقط سم٤مٓؾم٘م٤مط ىمٌؾ ومٕمٚمٞمتف. ومتدسمر 

 (1)وٓ طمظ.

 اًمث٤مين: ـ مم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مر ـ : اٟم٘مْم٤مء اعمدة وقمدم رد اًمثٛمـ

 وهق واوح.

                                                
ىمد ٟم٤مىمِمٜم٤م ذم اقمت٤ٌمر اًمرو٤م ذم اعمٕم٤مُمالت ُمرارًا وذهٌٜم٤م إمم يمٗم٤مي٦م آؾمتٜم٤مد، وطمٞم٨م يتؿ آؾمتٜم٤مد ذم  (1)

 آؾم٘م٤مط وم٤معمتٕملم هق ىمٌقل اًمً٘مقط سم٤مٓؾم٘م٤مط ىمٌؾ ومٕمٚمٞمتف قمٜمدٟم٤م واهلل اًمٕم٤ممل ]اعم١مًمِّػ[.
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وًمق رد اًمثٛمـ ومتٌلم يمقٟمف ُمـ همػم اجلٜمس سم٤من رد طمٜمٓم٦م ويم٤من اًمثٛمـ ؿمٕمػمًا، مل 

 ًمرد اعمقضم٥م ًمٚمخٞم٤مر.يتح٘مؼ ا

إمم يمٗم٤ميتف ذم ُم٘م٤مم اًمرد ومٞمث٧ٌم  (1)وأُم٤م ًمق شمٌلم يمقٟمف ُمٕمٞم٤ًٌم، وم٘مد ذه٥م اًمِمٞمخ

 اخلٞم٤مر وًمف آؾمتٌدال.

اجلٛمع سملم هذيـ آًمتزاُملم ممٜمقع، وم٤من إن ومرض يمٗم٤ميتف ذم ُم٘م٤مم اًمرد مل  أىمقل:

 يٙمـ ًمف آؾمتٌدال. سمٞم٤من ذًمؽ: أن اًمثٛمـ إُم٤م أن يٙمقن ؿمخّمٞم٤ًم أو يٙمقن يمٚمٞم٤ًم.

وم٤من يم٤من ؿمخّمٞم٤ًم واؿمؽمط قمٚمٞمف رد اًمثٛمـ أو سمدًمف ـ ُمع وضمقده ـ اًمراضمع إمم 

ًمف ًمٕمدم صحتف سمدون ذًمؽ يمام صكم وسمد اًمثٛمـ إلماؿمؽماط حت٘مؼ اعم٤ٌمدًم٦م اًم٘مٝمري٦م سم

شم٘مدم، وم٢مذا رّد اعمٕمٞم٥م، وم٤من يم٤من اعمٚمحقظ ذم اعمردود ُم٤م يٕمؿ اعمٕمٞم٥م، ومٛمع رد اعمٕمٞم٥م 

حت٘م٘م٧م اعم٤ٌمدًم٦م اًم٘مٝمري٦م سمٞمٜمف وسملم اًمثٛمـ إصكم، ومٚمٞمس ًمف آؾمتٌدال، وإن يم٤من 

 ٤مر.اعمٚمحقظ ومٞمف ُم٤م ٓ يٕمؿ اعمٕمٞم٥م مل يٙمـ رد اعمٕمٞم٥م يم٤مومٞم٤ًم ذم حت٘مؼ اًمرد اعمقضم٥م ًمٚمخٞم

وإن يم٤من يمٚمٞم٤ًم واؿمؽمط قمٚمٞمف ُم٤م يٕمؿ رّد ٟمٗمس ُم٤م دومٕمف أو سمدًمف، وم٢مذا يم٤من اعمٚمحقظ 

ذم ُم٘م٤مم آؿمؽماط ُم٤م يٕمؿ رد اعمٕمٞم٥م ُمـ أومراد اًمٙمكم مل يٙمـ ًمف اؾمتٌدال اعمٕمٞم٥م ًمق حت٘مؼ 

اًمرد سمف ًمتٛمٚمؽ اعمِمؽمي ًمف سم٤مًمرد وحت٘مؼ اًمٗمًخ. وإن مل يٙمـ اعمٚمحقظ مم٤م يٕمؿ اعمٕمٞم٥م مل 

يم٤مومٞم٤ًم ذم ُم٘م٤مم حت٘مؼ اًمرد، ومال ظمٞم٤مر ًمف سمٛمجرد رد اعمٕمٞم٥م، سمؾ يٙمقن يٙمـ رد اعمٕمٞم٥م 

 سمٛمٜمزًم٦م رد ُم٤م هق ُمـ همػم اجلٜمس.

 .(5)شومالطمظحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم اعم٘م٤مم وسمف يتْمح احل٤مل ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت.  هقهذا 

 اًمث٤مًم٨م: اًمتٍمف ذم اًمثٛمـ

 اًمث٤مًم٨م ُمـ ُمً٘مٓم٤مت شمٍّمف ذي اخلٞم٤مر ذم ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف: وم٢من ُم٘مت٣م إـمالق»

                                                
 .5/135اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 (.545-555/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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إصح٤مب جلٕمؾ اًمتٍّمف ُمً٘مٓم٤ًم وشمٕمدي٦م ُمً٘مٓمٞمتف ُمـ ُمقرد اًمٜمص إمم ؾم٤مئر 

 اخلٞم٤مرات، اًمنمقمٞم٦م واجلٕمٚمٞم٦م، ؿمٛمقًمف عم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم.

 يمالم اعمح٘م٘ملم إردسمٞمكم واًمًٌزواري ذم قمدم اًمً٘مقط سم٤مًمتٍمف

ذم ُم٤م  ىمدس همه٤م (5)واًمًٌزواري (1)وًمٙمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ اعمحّ٘م٘م٤من إردسمٞمكم

 ٟمحـ ومٞمف ُٕمريـ:

أن ؾم٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًمتٍّمف ذم اًمثٛمـ ُمٜم٤مِف ًمٚمٖمرض ُمـ ضمٕمٚمف:  إُمر إّول:

وم٢من اًم٤ٌمئع إٟمام أىمدم قمغم سمٞمع ُمت٤مقمف هبذا اًمنمط، وسم٠مىمؾ ُمـ صمٛمٜمف واًمقاىمٕمل هم٤مًم٤ًٌم ًمتح٘مٞمؼ 

أُمريـ: أن يًتٗمٞمد ُمـ اًمثٛمـ ًمرومع طم٤مضمتف، وأن ٓ ي٘مٓمع صٚمتف سم٤معمت٤مع، سمحٞم٨م ًمق أُمٙمٜمف 

اعميوسم٦م ًمرّده وأقم٤مد ُمت٤مقمف، وم٢مذا يم٤من اًمتٍّمف ذم اًمثٛمـ ُمً٘مٓم٤ًم  ةئ٦م اًمثٛمـ ذم اعمدّ هتٞم

ًمٚمخٞم٤مر اٟمتٗمك اًمٖمرض ُمـ ذـمف، ومٝمذا اًمٖمرض يٙمقن ىمريٜم٦م ىمٓمٕمٞم٦م قمغم ختّمٞمص 

 إـمالق اشمٗم٤مق إصح٤مب هبذا اعمقرد.

 ُمقصم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع أسم٤م قمٌداهلل إُمر اًمث٤مين:

أٟم٤م قمٜمده وم٘م٤مل: رضمؾ ُمًٚمؿ اطمت٤مج إمم سمٞمع داره ومج٤مء إمم أظمٞمف، وم٘م٤مل: وؾم٠مًمف رضمؾ و

ُمـ أن شمٙمقن ًمٖمػمك قمغم أن شمِمؽمط زم إن أٟم٤م  أسمٞمٕمؽ داري هذه، وشمٙمقن ًمؽ أطم٥م إزمر 

 ضمئتؽ سمثٛمٜمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م أن شمرّد قمكم؟

 ش.ٓ سم٠مس هبذا، إن ضم٤مء سمثٛمٜمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م رده٤م قمٚمٞمف»وم٘م٤مل: 

اًمٖمٚم٦م »وم٠مظمذ اًمٖمٚم٦م، عمـ شمٙمقن اًمٖمٚم٦م؟ وم٘م٤مل:  ىمٚم٧م: وم٢مّن٤م يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م همٚم٦م يمثػمة

 .(3)شًمٚمٛمِمؽمي، أٓ شمرى أٟمف ًمق اطمؽمىم٧م ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ ُم٤مًمف

                                                
 .8/413ع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من جمٛم (1)

 .1/465اًمٙمٗم٤مي٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 8، اًم٤ٌمب 1، ح18/19وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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وم٢من فم٤مهره٤م شمٍّمف اًم٤ٌمئع ذم اًمثٛمـ، وأن سمٞمع اًمدار ٕضمؾ ذًمؽ، ومتٙمقن 

 خمّمّم٦م إلـمالق إـم٤ٌمق إصح٤مب.

 سمحراًمٕمٚمقم قمٜمٝمام اًمًٞمّدضمقاب 

ن ُم٤م قمٚمٞمف إصح٤مب هق ذم ُمّم٤مسمٞمحف: سم٠م وأضم٤مب قمٜمٝمام اًمًّٞمد سمحراًمٕمٚمقم

ّٓ سمٕمد اًمرّد، وم٤مًمتٍمف ذم اًمثٛمـ  أن اًمتٍمف اعمً٘مط ُم٤م وىمع ذم زُم٤من اخلٞم٤مر، وٓ ظمٞم٤مر إ

ىمٌٚمف مل يٙمـ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر، ومٞمٙمقن ظم٤مرضم٤ًم قمـ ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف إصح٤مب ختّّمّم٤ًم ٓ 

 ختّمٞمّم٤ًم.

 .(1)ٟمٕمؿ، ًمق اؾمتثٜمل ُمـ اشمٗم٤مىمٝمؿ اًمتٍمف سمٕمد اًمرد ًمٙم٤من ختّمٞمّم٤مً 

 سمحراًمٕمٚمقم اًمًٞمّدُمٜم٤مىمِم٦م ص٤مطم٥م اجلقاهر ًمٙمالم 

 سمقضمقه: وٟم٤مىمِمف ص٤مطم٥م اجلقاهر

إن ضمٕمؾ زُم٤من اخلٞم٤مر سمٕمد اًمرّد ي٘متيض ضمٝم٤مًم٦م ُمٌدأ اخلٞم٤مر: ٓطمتامل  اًمقضمف إّول:

أن يٙمقن اًمرّد سمٕمد أؾمٌقع أو ؿمٝمر أو ؾمٜم٦م، ومٞمٙمقن همرري٤ًم، ومٞمٌٓمؾ اًمنمط، وُمع هايتف 

 أيْم٤ًم. إمم اعمنموط ـ أي اًمٌٞمع ـ يٌٓمؾ هق

ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمرف واًمٕم٘مالء هق صدق زُمـ اخلٞم٤مر قمغم جمٛمقع  إنّ  اًمقضمف اًمث٤مين:

 اعمّدة.

إن ضمٕمؾ اخلٞم٤مر سمٕمد زُم٤من اًمرّد ُمٜم٤مِف عم٤م أوم٤مده إصح٤مب ذم  اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

طمٞمٜمام ذه٥م إمم شمقىمػ اعمٚمؽ قمغم اٟم٘مْم٤مء اخلٞم٤مر: وم٢مّنؿ اؾمتدًمقا  رّدهؿ قمغم اًمِمٞمخ

٦م قمغم يمقن همّٚم٦م اعمٌٞمع ىمٌؾ اًمرّد ًمٚمٛمِمؽمي ـ قمغم أن اعمٚمٙمٞم٦م سمرواي٤مت ظمٞم٤مر اًمنمط ـ اًمداًم

شمٜمت٘مؾ إمم اعمِمؽمي ذم زُم٤من اخلٞم٤مر، ومٚمق مل يٙمـ زُم٤من ُم٤م ىمٌؾ اًمرّد زُم٤من ظمٞم٤مر قمٜمدهؿ عم٤م 
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 557 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)صّح رّدهؿ قمغم اًمِمٞمخ

 شمٜمّٔمر اًمِمٞمخ ومٞمام أوم٤مده اجلٛمٞمع

٤مر اعمت٘مدم، ذم أصؾ آؾمتٔمٝم»شمٜمّٔمر ذم ُم٤م أوم٤مده اجلٛمٞمع، وم٘م٤مل:  صمّؿ إن اًمِمٞمخ

 .(5)شواًمرّد اعمذيمقر قمـ اعمّم٤مسمٞمح، واعمٜم٤مىمِم٦م قمغم اًمرّد ٟمٔمر

 وأوم٤مد ذم وضمف ذًمؽ:

: ومألن إـمالق اشمٗم٤مق إصح٤مب قمغم ؾم٘مقط أُم٤م ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم

اخلٞم٤مر سم٤مًمتٍمف شم٤مم، وٓ خمّمص ًمدًمٞمٚمٝمؿ، ومٞمِمٛمؾ مجٞمع اخلٞم٤مرات اًمنمقمٞم٦م 

 ؾ اًمٙمالم، وُم٤م ذيمر ُمـ اعمخّمص همػم ٟم٤مهض:واًمنمـمٞم٦م، اًمتٕمٌدي٦م، واجلٕمٚمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م حم

 أُم٤م إّول ـ وهق سمٜم٤مء هذا اًمٕم٘مد قمغم اًمتٍّمف ـ ومألن هذا اًمٌٜم٤مء ُمـ ضمٝم٦م أنّ 

اًمٖم٤مًم٥م اعمتٕم٤مرف يمقن اًمٌٞمع سم٤مًمثٛمـ اًمٙمكم، وفم٤مهر احل٤مل ومٞمف يمٗم٤مي٦م رّد ُمثؾ اًمثٛمـ، 

وطمٞمٜمئٍذ ومال يٙمقن اًمتٍّمف ذم قملم اًمٗمرد اعمدومقع دًمٞمالً قمغم اًمرو٤م سمٚمزوم اًمٕم٘مد: إذ ٓ 

 ُمٜم٤موم٤مة سملم ومًخ اًمٕم٘مد وصح٦م هذا اًمتٍّمف.

وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من اًمثٛمـ ؿمخّمٞم٤ًم ًمٙم٤من اًمتٍّمف ومٞمف ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر، 

 ظمالومف.

وأُم٤م ُم٤م ذيمره صم٤مٟمٞم٤ًم ُمـ آؾمتدٓل سم٤معمقصم٘م٦م ومألن فم٤مهره٤م يمقن اًمثٛمـ يمٚمٞم٤ًم أيْم٤ًم، 

 واًمتٍمف ذم ُمّمداق اًمثٛمـ اًمٙمكم ٓ يٜم٘مض إمج٤مع إصح٤مب.

: ومألن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمص واًمٗمتقى يمقن وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اًمًّٞمد سمحراًمٕمٚمقم

اًمتٍّمف ُمً٘مٓم٤ًم ومٕمٚمٞم٤ًم يم٤مًم٘مقل، ومٗمل يمؾ ُمقرد يّمح إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر سم٤مًم٘مقل يّمّح 

سم٤مًمٗمٕمؾ ـ اًمتٍّمف ـ ، واًمٔم٤مهر قمدم اإلؿمٙم٤مل ذم ضمقاز إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر سم٤مًم٘مقل ىمٌؾ اًمرّد 
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 ُمـ قمدم اعمقوقع ًمإلؾم٘م٤مط ىمٌؾ اًمرّد ممٜمقع. ومٙمذًمؽ سم٤مًمتٍّمف، ومام أوم٤مده

٤م أّوًٓ ُمـ ًمزوم ضمٝم٤مًم٦م ُمّدة اخلٞم٤مر، ومٗمٞمف: أّّن  ٤م ُم٤م أوم٤مده ص٤مطم٥م اجلقاهروأُم

 ٓشم٘مدح ُمع حتديد زُم٤من اًمتًٚمط قمغم اًمرد واًمٗمًخ سمٕمده إن ؿم٤مء.

وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده صم٤مٟمٞم٤ًم ُمـ يمقن اًمٕمرف قمغم أن اخلٞم٤مر ُمـ زُم٤من اًمٕم٘مد، ومٗمٞمف: أن زُم٤من 

ّٓ ُم٤م يم٤من اخلٞم٤مر ُمتحّ٘م٘م٤مً  ومٞمف ذقم٤ًم أو سمجٕمؾ اعمتٕم٤مىمديـ،  اخلٞم٤مر قمروم٤ًم ٓ يراد سمف إ

واعمٗمروض أٟمف ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمجٕمٚمٝمام، ومت٤مرة دإمالٟمف ُمـ زُم٤من اًمٕم٘مد، وأظمرى ُمـ 

 زُم٤من اًمرّد، ومل ي٘مؿ ارشمٙم٤مز قمغم أٟمف ُمـ زُم٤من اًمٕم٘مد ذم سمٞمع اخلٞم٤مر.

شمقىّمػ  وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده صم٤مًمث٤ًم ومٗمٞمف: أٟمف ًمٕمؾ إصح٤مب ومٝمٛمقا ُمـ ُمذه٥م اًمِمٞمخ

زُم٤من اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؾمقاء أيم٤من اخلٞم٤مر ُمتّماًل سم٤مًمٕم٘مد أم ُمٜمٗمّماًل قمٜمف، اعمٚمؽ قمغم اٟم٘مْم٤مء 

يمام ٓ يٌٕمد قمـ إـمالق يمالُمف، واخلٞم٤مر ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٕم٘مد، أي يٌدأ ُمـ 

قمغم يمقن ُمّدة اخلٞم٤مر هل  زُم٤من رّد اًمثٛمـ، ومال يتقىمػ رّد اًمٗم٘مٝم٤مء عمذه٥م اًمِمٞمخ

، سمؾ يّمّح رّدهؿ ُمع يمقن طمدوث اخلٞم٤مر ومٞمام سمٕمد جمٛمقع اعمّدة، طمّتك ُم٤م سملم اًمٕم٘مد واًمردّ 

اًمرّد أيْم٤ًم، ومال يث٧ٌم ُمـ اؾمتدٓهلؿ أن اخلٞم٤مر ُمـ زُم٤من وىمقع اًمٕم٘مد، ومال يٙمقن هذا 

ُمـ طمدوث اخلٞم٤مر سمٕمد  ُمٜم٤مومٞم٤ًم عم٤م ذيمره اًمًّٞمد سمحراًمٕمٚمقم اًمرّد ُمٜمٝمؿ قمغم اًمِمٞمخ

 .(1)شاًمردّ 

  اًمثٛمـاخلقئل ذم ُمً٘مٓمٞم٧م اخلٞم٤مر سم٤مًمتٍمف ذم اًمًٞمّدُمٜم٤مىمِم٦م 

اًمًٞمّد اخلقئل ٓ ي٘مٌؾ أّن اًمتٍمف سم٠ميِّ ُم٘متٍض يقضم٥م ؾم٘مقط اخلٞم٤مر ذم اعم٘م٤مم 

رسمام يٙمقن اًمٖمرض ُمـ اًمتٍمف ذم اًمثٛمـ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر ويٙمقن اًمتٍمف »وىم٤مل: 

سم٘مّمد يمقٟمف ُمً٘مٓم٤ًم ومٕمٚمٞم٤ًم ًمٚمخٞم٤مر ويم٤مؿمٗم٤ًم قمـ رو٤مه سم٤مًمٕم٘مد، وهذا مم٤م ٓ إؿمٙم٤مل ذم يمقٟمف 

ٕمكم يم٤مٓؾم٘م٤مط اًم٘مقزم ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ رو٤مه ُمً٘مٓم٤ًم ًمف، ّٕن آؾم٘م٤مط اًمٗم
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 سم٤مًمٕم٘مد، واخلٞم٤مر طمؼ ًمف، وًمف أن يً٘مط طمّ٘مف سم٠مّي ٟمحق ؿم٤مء وهذا فم٤مهر.

وُأظمرى ٓ ي٘مّمد سم٤مًمتٍمف ذم اًمثٛمـ إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر، وإٟمام يتٍمف ومٞمف همٗمٚم٦م أو 

حلٞمقان سمام يتٍمف ومٞمف سم٘مّمد آٟمتٗم٤مع طمتّك يرّده سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٤مًمٙمف يمام ُمّثٚمٜم٤م ًمف ذم سمٞمع ا

ٌّؾ اجل٤مري٦م طمتّك يرّده٤م سمٕمده سمحٞم٨م ٓ يٙمقن شمٍمومف ذًمؽ يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ رو٤مه سم٤مًمٕم٘مد،  إذا ىم

ٌّدًا حمْم٤ًم ومل  وذم ُمثؾ ذًمؽ أّي دًمٞمؾ قمغم أٟمف يً٘مط اخلٞم٤مر، ٕٟمف ًمق يم٤من وم٢مٟمام يٙمقن شمٕم

ٌّدي، واًمرواي٦م إّٟمام ورد ذم ؾم٘مقط ظمٞم٤مر ُميث٧ٌم ذم هذا اخلٞم٤مر أّن اًمتٍمف ومٞمف  ً٘مط شمٕم

ٌّٚمٝم٤م أو ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م احل ٌّدًا، وًمذا ىمٚمٜم٤م إٟمف إذا ُٓمس اجل٤مري٦م أو ىم ٞمقان سم٤مًمتٍمف ومٞمف شمٕم

ٌّدًا وإن مل يٙمـ سمذًمؽ ىم٤مصدًا  حيرم قمغم همػم ؾمٞمده٤م وزوضمٝم٤م ومال حم٤مًم٦م يً٘مط اخلٞم٤مر شمٕم

ّٓ أّن ذًمؽ خمّمقص سمخٞم٤مر احلٞمقان وٓ دًمٞمؾ قمغم يمقٟمف ُمً٘مٓم٤ًم  ًمٚمرو٤م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م، إ

ٌّدي٤ًم ذم هذا  اخلٞم٤مر، وأّي ُم٤مٟمع ُمـ أن يتٍمف ذم اًمثٛمـ سمام يِم٤مء ُمـ اًمت٘مٌٞمؾ واًمٚمٛمس شمٕم

سمؾ اًمقطء سم٘مّمد أن يدومٕمف سمٕمده إمم اعمِمؽمي وُمع ذًمؽ ٓ يً٘مط ظمٞم٤مره، ٟمٕمؿ ًمق شمٍمف 

ذم اًمثٛمـ سمام يقضم٥م إشمالومف طم٘مٞم٘م٦م أو سمٜم٘مٚمف إمم همػمه ومال حم٤مًم٦م يً٘مط ظمٞم٤مره ُمـ ضمٝم٦م 

 ٧م ًمف اخلٞم٤مر سمٕمده.اٟمتٗم٤مء ُمقوقع اًمرد وقمدم إُمٙم٤مٟمف طمتّك يثٌ

 وم٤معمتحّّمؾ أّن اًمتٍموم٤مت قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

إّول: اًمتٍمف ومٞمف سم٘مّمد إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر وهق اًمذي ىمٚمٜم٤م إٟمف يم٤مؿمػ قمـ اًمرو٤م 

 سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م وُمً٘مط ومٕمكم.

اًمث٤مين: اًمتٍمف اعُمٕمدم عمقوقع اًمرّد واخلٞم٤مر إُّم٤م إقمداُم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم يم٠ميمٚمف أو إقمداُم٤ًم 

 دم صمٌقت اخلٞم٤مر ىمٝمرًا ٓرشمٗم٤مع ُمقوققمف يمام ُمّر.ذقمٞم٤ًم يمٌٞمٕمف، وهذا يقضم٥م قم

واًمث٤مًم٨م: اًمتٍمف اًمذي ٓ يٕمدم اعمقوقع وٓ يٙمِمػ قمـ اًمرو٤م سم٤مًمٕم٘مد 

يم٤مًمتٍمف ومٞمف همٗمٚم٦م أو سم٘مّمد رّده سمٕمد اًمتٍمف، وهذا هق اًمذي مل يدل دًمٞمؾ قمغم 

ٌّدًا، وقمٚمٞمف وم٠مصؾ اعم٘متيض ًمً٘مقط اخلٞم٤مر سم٤مًمتٍمف ذم اًمثٛمـ همػم  إؾم٘م٤مـمف اخلٞم٤مر شمٕم

رز، وُمع قمدم اعم٘متيض ٓ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم إسمداء اعم٤مٟمع قمٜمف ذم اعم٘م٤مم قمغم ُم٤م ذيمره حم
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 طمتّك يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره اًمًّٞمد سمحراًمٕمٚمقم ويدومٕمف ص٤مطم٥م اجلقاهر إردسمٞمكم

 .(1)شويًتِمٙمؾ ومٞمٝم٤م سم٠ممجٕمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م إٟمّم٤مري

 اخل٤مُمس: ًمق شمٚمػ اعمٌٞمع أو اًمثٛمـ ىمٌؾ اًمرد أو سمٕمدهإُمر 

 ذم ٟم٘مٓمتلم:وي٘مع اًمٌح٨م »

 اًمٜم٘مٓم٦م إومم: ذم طمٙمؿ شمٚمػ اعمٌٞمع

 إمم أُمريـ: وىمد شمٕمرض ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ

أن شمٚمػ اعمٌٞمع ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي، ؾمقاء يم٤من ىمٌؾ اًمرّد أو سمٕمده،  إُمر إّول:

 وٟمامؤه ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 (5)أن اًمٔم٤مهر قمدم ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اًم٤ٌمئع سمتٚمػ اعمٌٞمع. إُمر اًمث٤مين:

ومٞمف ىم٤مقمدة: أن اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر  ومٚمٞمس اعمًتٜمد أُم٤م إُمر إّول

ًمف، سمؾ اعمًتٜمد هل اًم٘م٤مقمدة إّوًمٞم٦م، واًمٜمص: وم٢من ُم٘متْم٤ممه٤م أن يٙمقن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل 

 اعمِمؽمي.

أُم٤م اًم٘م٤مقمدة إّوًمٞم٦م ومٝمل: أن شمٚمػ اعم٤مل ُمـ ُم٤مل ُم٤مًمٙمف، وم٢مذا اٟمت٘مؾ اعم٤مل ًمِمخص 

ٓظمتٞم٤مري٦م يم٤محلٞم٤مزة واًمٕم٘مد، صمّؿ سم٠مي ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب آٟمت٘م٤مل، اًم٘مٝمري٦م يم٤مإلرث، أو ا

ّٓ ًمقضمقد ُم٤م يقضم٥م اًمْمامن  شمٚمػ ومٝمق ُمـ ُم٤مًمف، وٓ حيٙمؿ سمٙمقن شمٚمٗمف ُمـ ُم٤مل اًمٖمػم إ

يم٤مإلشمالف، أو ىم٤مقمدة اًمٞمد، وأُم٤م سمدوّنام ومال يْمٛمـ اًمٖمػم، يمام أن ُم٘مت٣م إصؾ 

 أيْم٤ًم. (3)قمدُمف

 ٟمٕمؿ، اؾمتثٜمل ُمقردان ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة:

                                                
 (.531-533/)3اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/139اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 أي قمدم اًمْمامن. (3)
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وم٢مٟمف ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع، ٟمّم٤ًم وومتقى، ُمع أن ُم٤مًمٙمف ـ شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف: 1

ٌّداً  ، ٓ عم٤م اطمتٛمؾ ُمـ أن اًمًػمة يمام ىم٤مُم٧م قمغم يمقن شمٚمػ (1)اعمِمؽمي: وذًمؽ ًمٚمٜمص شمٕم

اعم٤مل ُمـ ُم٤مل ُم٤مًمٙمف ومٝمل ىم٤مئٛم٦م قمغم يمقن شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف ُمـ ُم٤مل سم٤مئٕمف: إذ ٓ 

ي، ومٞمٙمقن هق اعم٤مًمؽ ًمف، وضمقد هل٤م: وم٢من ؾمػمهتؿ قمغم أن اعم٤مل يٜمت٘مؾ سم٤مًمٕم٘مد إمم اعمِمؽم

وم٢من شمٚمػ يم٤من ُمٜمف، ومل شم٘مؿ ؾمػمة قمغم وامن اًم٤ٌمئع وٓ قمغم اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد سم٤مًمتٚمػ، يمام مل 

يٙمـ هٜم٤مك ذط وٛمٜمل قمغم ذًمؽ، سمؾ اًمنمط اًمْمٛمٜمل هق شمًٚمٞمؿ اًم٤ٌمئع اعمٌٞمع إمم 

 اعمِمؽمي، وشمًٚمٞمؿ اعمِمؽمي اًمثٛمـ إمم اًم٤ٌمئع.

ـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف، ومٚمق شمٚمػ احلٞمقان ذم ف ُمـ ُم٤مل ُمـ اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر: وم٢مٟمّ 5

 (5)اًمثالصم٦م إي٤مم يم٤من ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع اًمذي ٓ ظمٞم٤مر ًمف.

ّٓ ًمالًمتزام سم٤مٟمٗم٤ًمخ  ومخّمّم٧م اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م هبذيـ اعمقرديـ، ومال جم٤مل ومٞمٝمام إ

اًمٕم٘مد ورضمقع يمؾ ُمـ اًمٕمقولم إمم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف إّول آٟم٤ًم ُم٤م ىمٌؾ اًمتٚمػ: وم٢من وامن 

ّٓ سم ، وٓ شقمغم اًمٞمد ُم٤م أظمذت»٥ًٌم اإلشمالف، أو ًمٚمٞمد سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة اًمٖمػم ٓ يٙمقن إ

رء ُمٜمٝمام سمح٤مصؾ ذم اًمٗمرض، ومال حمٞمص قمـ آًمتزام سم٤معمٚمٙمٞم٦م أٟمٞم٦م، ووىمقع اًمتٚمػ 

 ذم ُمٚمؽ ُمـ يم٤من ُمـ ُم٤مًمف.

واخلٞم٤مر ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٚم٤ٌمئع سمٛم٘مت٣م اًمنمط، ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي 

ُمـ ُم٤مًمف قمغم ـمٌؼ اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م، ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمذي ٓ ظمٞم٤مر ًمف، ويمقن اًمتٚمػ 

اًمنمط واًمتخّمٞمص اًمقارد قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم: وم٢مٟمف أطمد ُمّم٤مدي٘مٝم٤م: ًمٙمقٟمف ُم٤مًمٙم٤ًم ًمف، يمام أن 

 اًمٜمامءات ًمٚمٛمِمؽمي أيْم٤ًم.

وأُم٤م اًمٜمص ومٝمق يمٛمقصم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر: وم٢من ذم ذيٚمٝم٤م: ىمٚم٧م: وم٢مّن٤م يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، ظمؼم قم٘م٦ٌم سمـ ظم٤مًمد. 11، اًم٤ٌمب 1، ح18/53وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .5، ح18/14عم٤م دّل قمٚمٞمف ُمـ اًمرواي٤مت ُمثؾ صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من، اعمروي٦م ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 ٖمّٚم٦م؟همّٚم٦م يمثػمة وم٠مظمذ اًمٖمّٚم٦م عمـ شمٙمقن اًم

 .(1)شاًمٖمّٚم٦م ًمٚمٛمِمؽمي، أٓ شمرى أٟمف ًمق اطمؽمىم٧م ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ ُم٤مًمف»وم٘م٤مل: 

 ومٗمٞمف وضمقه صمالصم٦م: وأُم٤م إُمر اًمث٤مين:

ُمـ قمدم ؾم٘مقط ظمٞم٤مر اًم٤ٌمئع سمتٚمػ اعمٌٞمع،  خٞمُم٤م اؾمتٔمٝمره اًمِم اًمقضمف إّول:

 ، وحتٚمٞمؾ ذًمؽ يتقىمػ قمغم سمٞم٤من ُم٘مدُمتلم:(5)ومل يزد قمغم آؾمتٔمٝم٤مر

ذط اخلٞم٤مر همرولم: أن يًتٗمٞمد ُمـ اًمثٛمـ اًمذي ىمٌْمف ذم  أن ًمٚم٤ٌمئع ُمـ إومم:

 ىمْم٤مء طمقائجف، وأن حيتٗمظ سمٕملم اعمٌٞمع ًمٞمٛمٙمٜمف اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م.

أن ُمتٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر هق اًمٕم٘مد، ٓ اًمٕملم: وم٢من اخلٞم٤مر ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 وقمدُمف، أو ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد وإسمراُمف، ٓ ُمٚمؽ رّد اًمٕملم.

ىم٤مئاًم هب٤م، وإرضم٤مقمٝم٤م إمم ُمٚمٙمٞمتف اًم٤ًمسم٘م٦م يتقىمػ قمغم ومٚمق يم٤من ُمتٕمّٚم٘مف اًمٕملم ًمٙم٤من 

سم٘م٤مئٝم٤م، وأُم٤م ُمع يمقن ُمتٕمّٚم٘مف اًمٕم٘مد ومٝمق ٓ يدور ُمدار سم٘م٤مء اًمٕملم: وم٢من ًمٚمٕم٘مد سم٘م٤مء ذم قم٤ممل 

 آقمت٤ٌمر، ومٞمتٕمّٚمؼ سمف احلّؾ، ؾمقاء يم٤من اعم٤مل ُمقضمقدًا أو ُمٕمدوُم٤ًم.

: ّٕن ُمتٕمّٚمؼ اخلٞم٤مر وسمٕمد وّؿ ه٤مشملم اعم٘مدُمتلم يتْمح سم٘م٤مء اخلٞم٤مر وإْن شمٚمػ اعمٌٞمع

هق اًمٕم٘مد، وهق حمٗمقظ طمتّك ًمق شمٚمٗم٧م اًمٕملم، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى أن 

 همرض اًم٤ٌمئع يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕملم وُم٤مًمٞمتٝم٤م، وم٢من ذه٧ٌم اًمٕملم وم٤ٌمعم٤مًمٞم٦م.

 .وم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم اعم٠ًمًم٦م سم٘م٤مء اخلٞم٤مر، وُم٤م ذيمرٟم٤مه هق وضمف اؾمتٔمٝم٤مر اًمِمٞمخ

 ]سمٞم٤من حمّ٘مؼ اخلراؾم٤مين[

سمٞم٤مٌن ذم اعم٘م٤مم، وطم٤مصٚمف: أن اظمتالف احلٙمؿ سمثٌقت  وًمٚمٛمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين

اخلٞم٤مر وقمدُمف ٟم٤مؿمئ ُمـ آظمتالف ذم ُم٤م ذـم٤مه، وم٢من ذـم٤م اخلٞم٤مر سمٌ٘م٤مء اًمٕملم ومال 

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 8، اًم٤ٌمب 1، ح18/19وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .5/139اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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إؿمٙم٤مل ذم ؾم٘مقـمف ُمع شمٚمٗمٝم٤م، وإن مل يِمؽمـم٤مه سمٌ٘م٤مئٝم٤م ومال إؿمٙم٤مل ذم سم٘م٤مئف ًمق شمٚمٗم٧م، 

٤معمّتٌع أص٤مًم٦م اإلـمالق واعمرضمع ذم شمٕمٞملم آؿمؽماط، هق اًمٔمٝمقر إن وضمد، وُمع قمدُمف وم

 (1)وقمدم آؿمؽماط.

 ]ٟم٘مد سمٞم٤من اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين[

ـِ قمغم أن اإلـمالق قم٤ٌمرة قمـ قمدم آؿمؽماط، وأن اًمت٘م٤مسمؾ سملم  وُم٤م أوم٤مده ُمٌت

اإلـمالق وآؿمؽماط أو اًمت٘مٞمٞمد هق شم٘م٤مسمؾ اًمٕمدم واعمٚمٙم٦م، وم٢مذا يم٤من اإلـمالق قم٤ٌمرة قمـ 

 ق اخلٞم٤مر، وم٢مذا شمٚمٗم٧م اًمٕملم وم٤مخلٞم٤مر سم٤مٍق.قمدم اًمت٘مٞمٞمد ومٕمدم آؿمؽماط هق ٟمٗمس إـمال

وًمٙمـ واىمع إُمر هق أن اًمت٘م٤مسمؾ سملم اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد هق شم٘م٤مسمؾ اًمتْم٤مد: وم٢من 

اًمت٘مٞمٞمد قم٤ٌمرة قمـ آقمت٤ٌمر سمنمط رء، واإلـمالق قم٤ٌمرة قمـ آقمت٤ٌمر ٓ سمنمط، 

وم٤مًمت٘مٞمٞمد حل٤مظ اخلّمقصٞم٦م وأظمذه٤م، واإلـمالق حل٤مفمٝم٤م ورومْمٝم٤م، ومال حم٤مًم٦م يٙمقن 

 ـمالق ىمًٞماًم ًمالؿمؽماط واًمت٘مٞمٞمد، وٓ يرضمع إمم قمدم آؿمؽماط.اإل

وقمٚمٞمف ومٙمؾ ُمـ اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد حيت٤مج إمم اًمٚمح٤مظ، ومٞمدور إُمر سملم حل٤مظ 

اخلٞم٤مر وأظمذه ٓ سمنمط سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم وضمقد اًمٕملم وشمٚمٗمٝم٤م، ومٞمحٙمؿ سمٌ٘م٤مء اخلٞم٤مر، وسملم 

 ٤م.حل٤مفمف وأظمذه سمنمط وضمقد اًمٕملم، ومٞمٜمتٗمل اخلٞم٤مر قمٜمد شمٚمٗمٝم

وُمع قمدم اؾمتٔمٝم٤مر رء ُمٜمٝمام يٙمقن إُمر جمٛمالً ُمرّددًا سملم اعمت٤ٌميٜملم، ويمؾ ُمٜمٝمام 

ـ اإلـمالق وآؿمؽماط ـ ُمًٌقق سم٤مًمٕمدم، ومٛمع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سم٠مطمدمه٤م يتٕم٤مرض 

قمدم اإلـمالق، أو أصؾ قمدم اًمٚمح٤مظ إصالن، أي أصؾ قمدم آؿمؽماط، وأصؾ 

اًمتٕم٤مرض يً٘مط أصؾ قمدم سمنمط رء، وأصؾ قمدم اًمٚمح٤مظ ٓ سمنمط، وُمع 

 .آؿمؽماط، ومٞمٜمت٘مض ُم٤م سمٜم٤مه

وُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اٟمدراج اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم: وذًمؽ 

                                                
 .181طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ًمٚمٛمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين / (1)
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ٕٟم٤م ٟمٕمٚمؿ سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمنمط، وٓ ٟمٕمٚمؿ أٟمف اؿمؽمط سم٘م٤مء اًمٕملم ومٞمٜمتٗمل اخلٞم٤مر سمتٚمٗمٝم٤م، أو 

اًمٗمرد اعمرّدد سملم اًمٓمقيؾ واًم٘مّمػم مل يِمؽمط ومٞمٌ٘مك عم٤م سمٕمد اًمتٚمػ، ومٞمؽمدد إُمر سملم سم٘م٤مء 

وزواًمف: وم٢من اخلٞم٤مر إن يم٤من ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مء اًمٕملم ومٝمق ومرد ىمّمػم وىمد زال سمتٚمٗمٝم٤م، وإن مل 

يٙمـ ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مئٝم٤م ومٝمق ومرد ـمقيؾ وٓ يزال سم٤مىمٞم٤ًم سمٕمد اًمتٚمػ، وٓ يٛمٙمـ ضمري٤من 

اًمٌ٘م٤مء، وإن اؾمتّمح٤مب اًمٗمرد ًمق يم٤من إصمر ًمف: ٕٟمف ُمرّدد سملم ُم٘مٓمقع اًمزوال وُم٘مٓمقع 

يم٤من إصمر ًمٚمٙمكم ضمرى اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم، وسمام أن إصمر اعمؽمشّم٥م قمغم اخلٞم٤مر ـ وهق 

 اإلؾم٘م٤مط واًمّمٚمح قمٚمٞمف وؾم٤مئر إطمٙم٤مم ـ أصمر ًمٚمٙمكم، ومٞمجري اؾمتّمح٤مسمف.

ُمـ قمدم اخلٞم٤مر: سمٜم٤مء قمغم أن ُمقرد هذا اخلٞم٤مر  ُم٤م اطمتٛمٚمف اًمِمٞمخ اًمقضمف اًمث٤مين:

اعمٌٞمع، وفم٤مهره اقمت٤ٌمر سم٘م٤مء اعمٌٞمع ذم ذًمؽ، ومٛمع شمٚمٗمف ُم٤م إذا رّد اًم٤ٌمئع اًمثٛمـ ًمٞمًؽمضمع 

 (1)يٜمتٗمل ُمقوققمف، ومال ظمٞم٤مر.

أن اًم٤ٌمئع قمٜمدُم٤م اؿمؽمط اخلٞم٤مر قمٜمد رّد اًمثٛمـ يم٤من همروف أن حيتٗمظ سم٤معمٌٞمع  وسمٞم٤مٟمف:

ومٞمًؽمضمٕمف قمٜمد رّد اًمثٛمـ، ومٗمل اعمقرد ذط ارشمٙم٤مزي سم٢مسم٘م٤مء اًمٕملم قمغم اعمِمؽمي: 

ًمٞمتٛمٙمـ اًم٤ٌمئع ُمـ حت٘مٞمؼ همروف، وهق رّد اعمٌٞمع عمٚمٙمف، وم٤مخلٞم٤مر ـ إذن ـ ُم٘مّٞمد سمٌ٘م٤مء اًمٕملم، 

 وم٢مذا شمٚمٗم٧م اٟمتٗمك.

صمّؿ إٟمف ٓ شمٜم٤مذم سملم »أؿم٤مر إمم دومع دظمؾ ُم٘مّدر طمٞم٨م ىم٤مل:  ٞمخصمّؿ إن اًمِم

 ، وطم٤مصؾ اًمدظمؾ:(5)شذـمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء وقمدم ضمقاز شمٗمقي٧م اًمنمط

أٟمف رسمام ي٘م٤مل سم٠من سملم اؿمؽماط اخلٞم٤مر سمٌ٘م٤مء اًمٕملم، وذط إسم٘م٤مئٝم٤م قمغم اعمِمؽمي ـ 

 سمٛمٕمٜمك قمدم ضمقاز شمٗمقيتف اًمنمط ـ شمٜم٤مومٞم٤ًم سم٠مطمد سمٞم٤مٟملم:

قمٜمدُم٤م يٙمقن اخلٞم٤مر ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مء اًمٕملم، ومٌ٘م٤مؤه٤م ذط ذم  أٟمف اًمٌٞم٤من إّول:

                                                
 .5/141اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/141اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 صمٌقشمف، ومال دا٥م حتّمٞمؾ اًمنمط وٓ طمٗمٔمف.

ك، وُمٕمٜمك يمقن اخلٞم٤مر ٘مأو ىمؾ: إن اًمٖمرض ُمـ ذط إسم٘م٤مء اًمٕملم هق أن شمٌ

 ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مئٝم٤م هق أٟمف إن سم٘مٞم٧م صم٧ٌم اخلٞم٤مر، وإن مل شمٌؼ مل يث٧ٌم.

اعمٕم٤مُمالت أن يث٧ٌم اخلٞم٤مر ُمع اًمتخّٚمػ أن ٟمتٞمج٦م ذط اًمٗمٕمؾ ذم  اًمٌٞم٤من اًمث٤مين:

قمٜمف، ومٚمق سم٤مع ُمت٤مقم٤ًم سمنمط أن خيٞمط ًمف صمقسم٤ًم ومٚمؿ خيٓمف يم٤من ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر ذم ومًخ اًمٌٞمع، 

، أي ًمق مل فوقمٚمٞمف ومٜمتٞمج٦م ذط إسم٘م٤مء اًمٕملم أن يٙمقن ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر ُمع ختّٚمػ اعمِمؽمي قمٜم

 اعمقرد ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مء حيٗمظ اًمٕملم وشمٚمٗم٧م يم٤من ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر، وٟمتٞمج٦م يمقن اخلٞم٤مر ذم

 اًمٕملم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمق شمٚمٗم٧م، واجلٛمع سملم هذيـ مجع سملم اعمتٜم٤مومٞملم.

وم٠ٌمن اخلٞم٤مر اًمذي هق ًمٚم٤ٌمئع ُمنموط سمٌ٘م٤مء اًمٕملم، وٓ  واجلقاب، أُم٤م قمـ إّول:

وضمقب حتّمٞمؾ اًمنمط دا٥م قمٚمٞمف ـ اًم٤ٌمئع ـ أن حيّ٘مؼ اًمنمط: سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة قمدم 

 أُم٤م ذط احلٗمظ واإلسم٘م٤مء ومٝمق قمغم اعمِمؽمي، ومال شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام.واعمقوقع وٓ طمٗمٔمٝمام، و

وم٠ٌمن اًمنموط قمغم ىمًٛملم: وم٘مًؿ يٚمزم ُمـ ختّٚمٗمف اخلٞم٤مر يمام ذم  وأُم٤م قمـ اًمث٤مين:

اعمث٤مل اعمت٘مدم، ويمام ًمق اؿمؽمط ذم اًمٌٞمع صٗم٦م ظم٤مص٦م ومتٌلّم قمدُمٝم٤م، وىمًؿ ٓ يقضم٥م 

ط، يمام ذم اًمنموط ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح: ط قمٚمٞمف شمٙمٚمٞمٗم٤ًم وم٘مواخلٞم٤مر، وإٟمام وم٤مئدشمف إًمزام اعمنم

 وم٢من ختّٚمٗمٝم٤م ٓ يقضم٥م ظمٞم٤مر اًمٗمًخ ًمٚمٛمِمؽمط.

ومٌام أن اًم٤ٌمئع ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ُمنموـم٤ًم سمٌ٘م٤مء اًمٕملم، ومنمـمف قمغم اعمِمؽمي  وقمٚمٞمف:

: ًمٚمزوم اًمتٙمٚمٞمٗمل سم٤مإلسم٘م٤مء، وٓ يقضم٥م ختّٚمٗمف اخلٞم٤مر، ومال شمٜم٤مذم سملم  ّٓ إسم٘م٤مؤه٤م ًمٞمس إ

 سمٌ٘م٤مئٝم٤م.ذط إسم٘م٤مء اًمٕملم واؿمؽماط اخلٞم٤مر 

أن شمٚمػ اعمٌٞمع ذم اًمٌٞمع سمنمط اخلٞم٤مر همػم ُمي سمثٌقشمف ]اخلٞم٤مر[  واًمٜمتٞمج٦م إمم هٜم٤م:

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٤من اًمتٚمػ ىمٌؾ اًمرّد أو سمٕمده، سمٛم٘مت٣م اًمٜمص واًم٘م٤مقمدة.
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ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمتٚمػ ىمٌؾ  (1)ُم٤م أوم٤مده ص٤مطم٥م اجلقاهر اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

سمخٛم٦ًم إؿمٙم٤مٓت سمٕمْمٝم٤م شم٤مم  (5)اًمرّد واًمتٚمػ سمٕمده، وىمد أورد قمٚمٞمف اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل

وأظمر همػم وارد، وًمٙمـ سمام أن أصؾ اعمّدقمك همػم شم٤مم وئمٝمر ضمقاسمف مم٤م شم٘مدم ومال طم٤مضم٦م 

 ًمٚمتٕمّرض إًمٞمف.

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم طمٙمؿ شمٚمػ اًمثٛمـ

أن اًمتٚمػ ذم »ـ اعمِمؽمي: اؾمتٜم٤مدًا إمم ىم٤مقمدة: سم٠مّن اًمتٚمػ ُم (3)ىم٤مل اًمِمٞمخ

 .(4)، وٟمتٞمجتف اٟمٗم٤ًمخ اعمٕم٤مُمٚم٦مشزُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف

 وحت٘مٞمؼ إُمر يتقىمػ قمغم سمٞم٤من يمال اعمٌٜمٞملم ذم اعم٠ًمًم٦م:

ُمـ اًمٗمرق سملم شمٚمػ اعمٌٞمع وشمٚمػ اًمثٛمـ: وم٢من اخلٞم٤مر  ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٞمخ إّول:

يٜمٗمًخ ذم اًمث٤مين، واًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م قمغم أن  حمٗمقظ ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم إّول، واًمٕم٘مد

ّٓ أّن٤م خمّمّم٦م ذم اعم٘م٤مم سم٘م٤مقمدة:  أن اًمتٚمػ ذم زُم٤من »شمٚمػ يمؾ رء ُمـ ُم٤مل ُم٤مًمٙمف إ

 ش.اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف

أن ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة إّوًمٞم٦م أن يٙمقن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل ُم٤مًمٙمف، وىمد اٟمت٘مؾ  اًمث٤مين:

ئع، وم٤مًمتٚمػ ُمـ ُم٤مًمف، وٓ خيرج قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمثٛمـ ُمـ ُمٚمؽ اعمِمؽمي إمم ُمٚمؽ اًم٤ٌم

ّٓ سمٛمخّمص، وهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم.  إ

أن ي٘م٤مل: إّن شمٚمػ اًمثٛمـ شم٤مرة يٙمقن سمٕمد اًمرّد وأظمرى ىمٌٚمف، وإّن  وحت٘مٞمؼ اعم٠ًمًم٦م

 اًمثٛمـ شم٤مرة يٙمقن ؿمخّمٞم٤ًم وأظمرى يمٚمٞم٤ًم.

ُمـ  يم٤من اًمثٛمـ ؿمخّمٞم٤ًم ويم٤من اًمتٚمػ سمٕمد رّد اًمثٛمـ وىمٌؾ اًمٗمًخ، وم٤مًمتٚمػ أُم٤م إذا

                                                
 (.53/39) 54/671اجلقاهر اًمٙمالم  (1)

 .3/93ُمٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  (5)

 .5/141اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/141اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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ُم٤مل اًم٤ٌمئع: وذًمؽ ًمٚم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ أن شمٚمػ يمؾ رء ُمـ ُم٤مل ُم٤مًمٙمف، 

واًمثٛمـ ٓ زال ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع، وأُم٤م اعمخّمص اعمذيمقر ومٝمق همػم ٟم٤مهض ذم اعم٘م٤مم: وذًمؽ 

ظمّّمص اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م سم٘م٤مقمدة: أن اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ُمـ ُم٤مل ُمـ  ٕن اًمِمٞمخ

مم اًمثٛمـ، وإمم يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م ظمٞم٤مري٦م، واؾمتٜمد ذم اًمتٕمٛمٞمؿ إمم ٓ ظمٞم٤مر ًمف: سمٜم٤مء قمغم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م إ

 أُمريـ:

أن فم٤مهر إـمالق همػم واطمد ُمـ إصح٤مب هق قمٛمقم اًم٘م٤مقمدة ًمٚمثٛمـ  إّول:

واظمتّم٤مصٝم٤م سم٤مخلٞم٤مرات اًمثالصم٦م ـ اعمجٚمس واًمنمط واحلٞمقان ـ وإن يم٤من ُمقرد اًمٜمص 

 هذه اجلٝم٦م.اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ ش طمّتك يٜم٘ميض اًمنمط»هق احلٞمقان: وذًمؽ ٕن ُم٘مت٣م 

أن ُمٜم٤مط احلٙمؿ سم٠من اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل ُمـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف هق شمزًمزل اعمٕم٤مُمٚم٦م،  اًمث٤مين:

 ومٞمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.

 ويمال إُمريـ ُمدومقع.

ومٚمٕمدم طمجٞم٦م إـمالق يمالم إصح٤مب ُم٤م مل يّمؾ ىمقهلؿ إمم طمّد  أُم٤م إّول:

قمـ دًمٞمؾ ُمٕمتؼم قمٜمدٟم٤م، وهق ُمٜمتِػ ذم اعم٘م٤مم،  وأ اإلمج٤مع اًمٙم٤مؿمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم

واًمٜمص اعمذيمقر ـ وهق صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من ـ خمتص سم٤معمٌٞمع ويمقٟمف طمٞمقاٟم٤ًم، وإٟمام 

، وأُم٤م (1)شطمتّك يٜم٘ميض اًمنمط»قمّدي ُمـ ظمٞم٤مر احلٞمقان إمم اعمجٚمس واًمنمط سمٛم٘مت٣م 

 اًمتٕمّدي ُمـ اعمٌٞمع إمم اًمثٛمـ ومال وضمف ًمف.

ومٖم٤ميتف شمٜم٘مٞمح ُمٜم٤مط فمٜمل، ومال طمجٞم٦م ومٞمف: إذ رسمام يقضمد ُمالك ذم  وأُم٤م اًمث٤مين:

ظمّمقص ظمٞم٤مر احلٞمقان أو ُمع اًمتٕمّدي إمم ظمٞم٤مري اعمجٚمس واًمنمط، وٓ يقضمد ذم يمؾ 

                                                
ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من  5، اًم٤ٌمب 5، ح18/14إؿم٤مرة إمم ُم٤م ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

قمـ اًمرضمؾ يِمؽمي اًمداسم٦م أو اًمٕمٌد ويِمؽمط إمم يقم أو  يٕمٜمل قمٌداهلل ـ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهللـ

 يقُملم، ومٞمٛمقت اًمٕمٌد واًمداسم٦م، أو حيدث ومٞمف طمدث، قمغم ُمـ وامن ذًمؽ؟

 يٜم٘ميض اًمنمط صمالصم٦م أي٤مم ويّمػم اعمٌٞمع ًمٚمٛمِمؽمي.وم٘م٤مل: قمغم اًم٤ٌمئع طمّتك 
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 ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمتزًمزًم٦م.

أن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م، وًمٙمـ اخلٞم٤مر  واًمٜمتٞمج٦م:

 حمٗمقظ.

د، وأُم٤م إن يم٤من ىمٌٚمف ومٞمتْمح اًمٙمالم ومٞمف سمام هذا يمٚمف إذا يم٤من شمٚمػ اًمثٛمـ سمٕمد اًمر

ذيمرٟم٤م ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمع اإلًمتٗم٤مت إمم ُم٤م شم٘مدم ُمٜم٤م ذم ٟمٗمس ُمٌح٨م اًمرد، ُمـ يمقٟمف 

 ومًخ٤ًم أو ذـم٤ًم ًمٚمٗمًخ و... اًمخ.

وأُم٤م إذا يم٤من اًمثٛمـ يمٚمٞم٤ًم ومٝمق ظم٤مرج قمـ حمؾ اًمٙمالم: عم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًم٤ًمسمؼ ُمـ أن 

و٤ًم قمـ اًمثٛمـ ًمٞمس هق اًمثٛمـ، سمؾ هق ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م يدومٕمف اعمِمؽمي إمم اًم٤ٌمئع قمق

اًمثٛمـ، ومالسمد ًمف أن يدومع ومردًا آظمر ُمٙم٤من اًمت٤مًمػ، وهق أيْم٤ًم يٙمقن مم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم 

 اًمٙمكم.

ـ ُمْم٤موم٤ًم ًمٚم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م ـ قمغم  هذا، وىمد اؾمتدل ص٤مطم٥م اجلقاهر

]سمٛمٕمتؼمة[ سمخّمقص اعمٌٞمع ش اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممّـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف»اظمتّم٤مص ىم٤مقمدة: 

قمـ رضمؾ سم٤مع دارًا ًمف  ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٞمنة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اجل٤مرود ي٠ًمل أسم٤م قمٌداهلل

ُمـ رضمؾ، ويم٤من سمٞمٜمف وسملم اًمرضمؾ اًمذي اؿمؽمى ُمٜمف اًمدار طم٤مس، ومنمط إٟمؽ إن أشمٞمتٜمل 

 ش.ًمف ذـمف»سمامزم ُم٤م سملم صمالث ؾمٜملم وم٤مًمدار دارك، وم٠مشم٤مه سمامًمف، ىم٤مل: 

ؾ ىمد أص٤مب ذم ذًمؽ اعم٤مل ذم صمالث ؾمٜملم، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق اجل٤مرود: وم٢من ذًمؽ اًمرضم

 ش.هق ُم٤مًمف»

أرأي٧م ًمق أن اًمدار اطمؽمىم٧م ُمـ ُم٤مل ُمـ يم٤مٟم٧م؟ شمٙمقن : »وىم٤مل أسمق قمٌداهلل

 .(1)شاًمدار دار اعمِمؽمي

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 8، اًم٤ٌمب 3، ح18/51وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)
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 (1)وم٢من فم٤مهره أن شمٚمػ اًمثٛمـ ُمـ اًم٤ٌمئع، وأٟمف ُمٚمٙمف وإن يم٤مر اخلٞم٤مر ًمف.

 : سم٠من ذم اًمرواي٦م طمٙمٛملم:(5)وٟم٤مىمِمف اًمِمٞمخ

أن ٟمامء اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع، وهذا احلٙمؿ ـ ُمْم٤موم٤ًم ًمٙمقٟمف جمٛمٕم٤ًم قمٚمٞمف ـ قمغم  أطمدمه٤م:

 ـمٌؼ اًم٘م٤مقمدة: ٕٟمف سم٤مع داره وم٠مصٌح اًمثٛمـ ُم٤مًمف، وٟمامؤه شم٤مسمع ًمف.

أن شمٚمػ اعمٌٞمع ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي، وهق جمٛمع قمٚمٞمف أيْم٤ًم، وُمٓم٤مسمؼ  وأظمر:

 ًمٚم٘م٤مقمدة: ًمٙمقٟمف ُم٤مًمٙم٤ًم ًمف طمٞمٜمئٍذ.

اًمتٚمػ ذم زُم٤من »ًمرواي٦م، وٓ خيّمص ىم٤مقمدة: وٓ حيت٤مج رء ُمٜمٝمام إمم هذه ا

: وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ٟمامء اًمثٛمـ ُم٤مًٓ ًمٚم٤ٌمئع وًمٙمـ شمٚمػ اًمثٛمـ شاخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ٓ

رواي٦م ًمسم٤م دٓل ص٤مطم٥م اجلقاهرتيقضم٥م اٟمٗم٤ًمخ اًمٌٞمع ويٙمقن ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي، وم٤مؾم

 قمغم أن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع، وأن اًمٕم٘مد ٓ يٜمٗمًخ سمف همػم شم٤مم.

هق أن  : وم٢من ٟمحق سمٞم٤من اإلُم٤ممٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ظمالف ُم٤م يدقمٞمفسمؾ يٛم

أرأي٧م ًمق أن اًمدار اطمؽمىم٧م ُمـ ُم٤مل ُمـ يم٤مٟم٧م؟ »ٟمامء اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع واؾمتدل قمٚمٞمف سم٘مقًمف: 

شمٚمػ اًمثٛمـ يٙمقن ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع ًم٘م٤مل  نّ ، ومٚمق أراد أن يث٧ٌم أششمٙمقن اًمدار دار اعمِمؽمي

ئع: أرأي٧م ًمق أن اًمثٛمـ شمٚمػ ًمٙم٤من ُمـ ُم٤مل ذم آؾمتدٓل قمغم يمقن ٟمامء اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌم

اًم٤ٌمئع، وم٤مًمٕمدول ُمـ هذا إمم ُم٤م ذيمر ذم آؾمتدٓل ُمـ أن شمٚمػ اًمدار ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي، 

 واًمًٙمقت قمـ شمٚمػ اًمثٛمـ يٙمِمػ قمـ أن شمٚمٗمف ًمٞمس ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع.

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ختّمٞمص  ُمـ اإلؿمٙم٤مل قمغم ص٤مطم٥م اجلقاهر وُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ

م، وم٢من ىمٚمٜم٤م سمثٌقت اًم٘م٤مقمدة ومٝمل همػم خمّمّم٦م سم٤مًمرواي٦م: ًمٕمدم اعم٘متيض اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمرواي٦م شم٤م

ًمذًمؽ: وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م دًّم٧م قمٚمٞمف هق أن ٟمامء اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع، ومل شمتٕمرض حل٤مل شمٚمٗمف ؾمٚم٤ًٌم وٓ 

                                                
 ((.87-88/)53) 54/136اجلقاهر  (1)

 .5/141اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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إدا٤مسم٤ًم، ومٚمؿ شمثٌتف ًمٚمٛمِمؽمي ومل شمٜمٗمف قمـ اًم٤ٌمئع، سمؾ وًمقضمقد اعم٤مٟمع أيْم٤ًم يمام شمٌلّم ىمٌؾ 

 ىمٚمٞمؾ.

ـ : سمام أن اًمرواي٦م شمٕمّرو٧م ًمٜمامء اًمثٛمـ، ومل  ٠ميٞمدًا ًمٚمِمٞمخوٓ أىمؾ ُمـ اًم٘مقل ـ شم

ُمـ هذه اجلٝم٦م، وذم طم٤مل شمتٕمرض حل٤مل شمٚمػ اًمثٛمـ ٟمٗمًف ؾمٚم٤ًٌم وٓ إدا٤مسم٤ًم ومٝمل جمٛمٚم٦م 

اإلمج٤مل يرضمع إمم اًمٕم٤مم أو اعمٓمٚمؼ إن وضمدا، وهق هٜم٤م: أن اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ 

 ظمٞم٤مر ًمف، ومٞمٙمقن اًمتٚمػ قمغم اعمِمؽمي.

 م اعمٜم٤موم٤مة سملم ىم٤مقمديت اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر واخلراج سم٤مًمْمامنسمٞم٤من قمد

ش اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف»أٟمف رسمام ي٘م٤مل سم٠من ىم٤مقمدة  وهق: سم٘مل رء

: وم٢من ُم٘مت٣م شاخلراج سم٤مًمْمامن»سمٜم٤مء قمغم آؾمتدٓل هب٤م ذم اعم٘م٤مم ـ ُمٜم٤مومٞم٦م ًم٘م٤مقمدة ـ

اًمٕم٘مد، وُم٘مت٣م اًمث٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن إومم أن يٙمقن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي ويٜمٗمًخ 

اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع: ٕن اعمراد ُمـ اًم٘م٤مقمدة هق أن ُمـ ًمف اخلراج ـ وهل اعمٜمٗمٕم٦م، أظمذ 

مم٤م خيرج ُمـ اًمٌمء، ٓ ُمـ سم٤مب اخلراج واعم٘م٤مؾمٛم٦م ـ هق اًمذي قمٚمٞمف اًمْمامن، وسمام أن 

 اًمٜمامء ًمٚم٤ٌمئع سم٤مإلمج٤مع وًمٚم٘م٤مقمدة، وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ُمٜمف.

 (1)ومٞمف: أّوًٓ: أّن٤م همػم شم٤مُم٦م ؾمٜمدًا. وًمٙمـ

 وصم٤مٟمٞم٤ًم: أن ذم اًمرواي٦م شمٗمًػميـ:

أن يمؾ ُمـ يْمٛمـ ؿمٞمئ٤ًم ومٛمٜم٤مومٕمف ًمف، وهق اؾمتٜم٤ٌمط أيب طمٜمٞمٗم٦م  اًمتٗمًػم إّول:

يمام ذم صحٞمح٦م  ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف خترج قمـ حمؾ اًمٙمالم، وىمد رّده اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

                                                
، يمام شأن اخلراج سم٤مًمْمامن»ىم٣م  اًمرواي٦م قم٤مُمٞم٦م، أظمرضمٝم٤م همػم واطمد ُمٜمٝمؿ قمـ قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل (1)

وهمػمه ُمـ يمتٌٝمؿ، ومل خيرضمٝم٤م أصح٤مسمٜم٤م اعمت٘مدُمقن ذم يمتٌٝمؿ احلديثٞم٦م،  5/377ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

ذم اخلالف  وإٟمام شمٕمروقا هل٤م ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م آؾمتدًٓمٞم٦م قمٜمٝم٤م أيْم٤ًم، يم٤مًمِمٞمخ اًمٓمقد

، 1/57ذم قمقازم اًمٚمئ٤مزم  ، صمّؿ شمٕمرض هل٤م اعمت٠مظمرون ذم يمت٥م احلدي٨م يم٤مسمـ أيب مجٝمقر3/117

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 7، اًم٤ٌمب 3، ح13/315ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ذم  وقمٜمف اعمحدث اًمٜمقري
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 (1)وٓد.أيب

رء، ومْمامن إصؾ قمٚمٞمف، وقمغم هذا  ءأن ُمـ يٙمقن ًمف ٟمام اًمتٗمًػم اًمث٤مين:

ّٓ أٟمف يٜمدومع سم٠من اًمٜم٦ًٌم سملم اًم٘م٤مقمدشملم هل ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم  اًمتٗمًػم ي٠ميت إؿمٙم٤مل اعمٜم٤موم٤مة، إ

أظمص ُمٓمٚم٘م٤ًم ش اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف»واخلّمقص اعمٓمٚمؼ: وم٢من ىم٤مقمدة: 

ًمف ٟمامء رء : وم٢من ُمدًمقل اًمث٤مٟمٞم٦م هق أن يمؾ ُمـ يٙمقن شاخلراج سم٤مًمْمامن»ُمـ ىم٤مقمدة: 

وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف، وُمدًمقل إومم هق أن اًمتٚمػ ذم ظمّمقص ُمقرد اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف، 

 ومٞمٙمقن ُمـ ُم٤مل أظمر، ومتخّمص ىم٤مقمدة اًمْمامن سم٘م٤مقمدة اًمتٚمػ.

اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر »أٟمف إذا شمّؿ اًمدًمٞمؾ قمغم إـمالق ىم٤مقمدة:  واًمٜمتٞمج٦م إمم هٜم٤م:

، سمحٞم٨م شمِمٛمؾ اًمثٛمـ واعمثٛمـ، وظمٞم٤مر احلٞمقان وهمػمه، ومٝمل اعمرضمع ذم شممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف

اعم٘م٤مم: ٕن اًمٌح٨م ومٕماًل ذم ُم٤م سمٕمد رّد اًمثٛمـ، وصمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع، ومٞمٙمقن اًمتٚمػ ُمـ 

خمّمص هل٤م، ٓ رواي٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٞمنة، وٓ ُم٤مل اعمِمؽمي: وم٢مٟمف اًمذي ٓ ظمٞم٤مر ًمف، وٓ 

 ش.اخلراج سم٤مًمْمامن»ىم٤مقمدة: 

٤م خمتّم٦م سمتٚمػ اعمٌٞمع ويمقٟمف وًمٙمـ إـمالق اًم٘م٤مقمدة همػم شم٤مم، وٓ ُم٘متيض ًمف: وم٢مّّن 

طمٞمقاٟم٤ًم، ومال شمِمٛمؾ شمٚمػ اًمثٛمـ، وٓ ظمٞم٤مر اًمنمط: وذًمؽ ٕن اعمًتٜمد ومٞمٝم٤م رواي٤مت 

: ام قمٜمقاٟمف سمف ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾاًم٤ٌمب اخل٤مُمس ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر، وقمٜمقان اًم٤ٌمب يم

، (5)شسم٤مب أن احلٞمقان إذا شمٚمػ، أو طمدث ومٞمف قمٞم٥م ذم اًمثالصم٦م يم٤من ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع...»

ومٜمٗمس اًمرواي٤مت ـ اعمٕمتؼمة وهمػمه٤م ـ  وُمع همض اًمٜمٔمر قمـ قمٜمقان ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ

                                                
ُمـ  17، اًم٤ٌمب 1، ح19/119(: وٟم٘مؾ قمٜمف ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 5/591) 6، ح11/469اًمٙم٤مذم  (1)

 أسمقاب يمت٤مب اإلضم٤مرة.

ُمـ أسمقاب  7، اًم٤ٌمب 1، ح55/391: وٟم٘مؾ قمٜمف ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 943، ح7/515واًمتٝمذي٥م 

 يمت٤مب اًمٖمّم٥م.

 .18/14وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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 داًم٦م قمغم اظمتّم٤مص احلٙمؿ سم٤معمٌٞمع ويمقٟمف طمٞمقاٟم٤ًم، وم٤مًمرواي٦م إومم هل:

قمـ رضمؾ  ـ سمـ أيب قمٌداهلل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل]صحٞمح٦م[ قمٌداًمرمح

اؿمؽمى أُم٦م سمنمط ُمـ رضمؾ يقُم٤ًم أو يقُملم، ومامشم٧م قمٜمده وىمد ىمٓمع اًمثٛمـ، قمغم ُمـ 

 (1).اًمْمامن؟ وم٘م٤مل: ًمٞمس قمغم اًمذي اؿمؽمى وامن طمّتك يٛميض ذـمفيٙمقن 

ىم٤مل:  واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ وهل قمٛمدة ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ـ صحٞمح٦م اسمـ ؾمٜم٤من

قمـ اًمرضمؾ يِمؽمي اًمداسم٦م أو اًمٕمٌد ويِمؽمط إمم يقم أو يقُملم  أسم٤مقمٌداهلل ؾم٠مًم٧م

 ومٞمٛمقت اًمٕمٌد واًمداسم٦م أو حيدث ومٞمف طمدث، قمغم ُمـ وامن ذًمؽ؟

 (5).وم٘م٤مل: قمغم اًم٤ٌمئع طمّتك يٜم٘ميض اًمنمط صمالصم٦م أي٤مم ويّمػم اعمٌٞمع ًمٚمٛمِمؽمي

ٟم٤ًم، ومال ام داًمت٤من قمغم اظمتّم٤مص احلٙمؿ سمٙمقن اًمت٤مًمػ هق اعمٌٞمع ويمقٟمف طمٞمقاوم٢مّّن 

شمِمٛمالن اًمثٛمـ وٓ ظمٞم٤مر اًمنمط، وًمٞمس هذا ُمـ سم٤مب أن اعمقرد خيّمص اًمقارد طمتّك 

ظم٤مص٤ًم، أي ذم  ي٘م٤مل سمٕمدم ختّمٞمّمف سمف، سمؾ احلٙمؿ ُمـ إّول ورد قمـ اإلُم٤مم

ظمّمقص ظمٞم٤مر احلٞمقان، وشمٚمػ اعمٌٞمع، ومتٕمٛمٞمٛمف إمم همػم ظمٞم٤مر احلٞمقان وإمم شمٚمػ اًمثٛمـ 

 حيت٤مج إمم دًمٞمؾ.

واي٦م اخل٤مُم٦ًم: وسم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ احلًـ سمـ وهٙمذا دًٓم٦م اًمر

ىم٤مل: إن  قمكم سمـ ومْم٤مل، قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ رسم٤مط، قمٛمـ رواه، قمـ أيب قمٌداهلل

 (3).طمدث سم٤محلٞمقان ىمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم ومٝمق ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع

ّٓ أّن٤م ُمًٜمدة سمًٜمد صحٞمح ذم ـمريؼ  وهل وإن يم٤مٟم٧م ُمرؾمٚم٦م سمٓمريؼ اًمِمٞمخ إ

، ومرواه٤م سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ ذيمر اًمقاؾمٓم٦م سملم اسمـ رسم٤مط واإلُم٤مم: وم٢مٟمف قواًمّمد

، وإن يم٤من ذم ومْم٤مل، قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ رسم٤مط، قمـ زرارة، قمـ أيب قمٌداهلل

                                                
 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 5، اًم٤ٌمب 1، ح18/14وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 5، اًم٤ٌمب 5، ح18/14وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 5، اًم٤ٌمب 5، ح18/15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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 سمدل: زرارة، ]وم٤مٓرؾم٤مل سم٤مق قمغم طم٤مًمف[.ش قمٛمـ رواه» (1)ٟمًخ٦م ُمـ اًمٗم٘مٞمف

إن أريد ؿمٛمقهل٤م ش اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر ممـ ٓ ظمٞم٤مر ًمف»أن ىم٤مقمدة  واحل٤مصؾ:

 عمحؾ اًمٌح٨م ومالسمّد ُمـ ـمل ُمرطمٚمتلم:

 ـ اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ ظمٞم٤مر احلٞمقان إمم ظمٞم٤مر اًمنمط.1

 ـ اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ اعمٌٞمع إمم اًمثٛمـ.5

وٓ دًمٞمؾ قمغم رء ُمٜمٝمام، ومٞمتٕملم اظمتّم٤مصٝم٤م سم٤معمٌٞمع وظمٞم٤مر احلٞمقان، واًمٌح٨م 

 شمٚمػ اًمثٛمـ ذم زُم٤من ظمٞم٤مر اًمنمط، وقمٚمٞمف ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة أن ٓ ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ذم

 .(5)شيٜمٗمًخ اًمٌٞمع ويٙمقن اًمتٚمػ ُمـ ُم٤مل اًم٤ٌمئع ُمع طمٗمظ ظمٞم٤مره

 اًمقيمٞمؾ أو اًمقزم ُمع اًمتٍميح سمف أو سمدوٟمف إمماًم٤ًمدس: رّد اًمثٛمـ  ُٕمرا

 ٓ إؿمٙم٤مل ذم أّٟمف ًمق يم٤من اًمنمط هق رد اًمثٛمـ إمم اعمِمؽمي سمٕمٞمٜمف مل يتح٘مؼ اًمرد»

سم٤مًمرد إمم ويمٞمٚمف أو وًمٞمف ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل ومٚمق شمٕمذر اًمرد إًمٞمف سمٕمٞمٜمف ؾم٘مط اخلٞم٤مر. يمام ٓ 

إؿمٙم٤مل ذم أٟمف ًمق يم٤من اًمنمط هق اًمرد إمم اعمِمؽمي أو سمدًمف ُمـ اًمقيمٞمؾ أو اًمقزم يم٤من اًمرد 

 إمم اًمقيمٞمؾ أو اًمقزم ُمقضم٤ًٌم ًمّمح٦م اًمٗمًخ.

ؽمي سمال شمٍميح سم٤مًمٕمٛمقم وٓ إٟمام آؿمٙم٤مل ومٞمام ًمق يم٤من اعمنموط هق اًمرد إمم اعمِم

سم٤مخلّمقص، ومٝمؾ يّمح اًمرد إمم وًمٞمف قمٜمد شمٕمذر اًمرد إًمٞمف قم٘ماًل ًمٖمٞمٌتف أو ذقم٤ًم جلٜمقٟمف. 

 أو ٓ يّمح، ومٞمً٘مط اخلٞم٤مر ًمٕمدم حت٘مؼ ذـمف؟

ذم سمٕمض رؾم٤مئٚم٦م، واظمت٤مر اًمث٤مين ص٤مطم٥م  (3)اظمت٤مر إّول اعمحّ٘مؼ اًم٘مٛمل

وٟم٤مىمِمف وٓ  (5)ّم٤مطم٥م احلدائؼ. وىمد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ ذم اعم٘م٤مم يمالُم٤ًم ًم(4)اعمٜم٤مهؾ

                                                
 .3767، ح3/513اٟمٔمر: ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)

 (.441-461/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .99، اعم٠ًمًم٦م 5/141ضم٤مُمع اًمِمت٤مت  (3)

 ـ اًمث٤مين قمنم. 334اعمٜم٤مهؾ / (4)

 (.35-36/)19احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (5)
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 هيٛمٜم٤م اًمتٕمرض إًمٞمف وإٟمام اعمٝمؿ حت٘مٞمؼ أصؾ اعمٓمٚم٥م.

ومٜم٘مقل: إٟمف يذيمر ٓصم٤ٌمت صح٦م اًمرد إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ذم هذه اًمّمقرة وصمٌقت 

 اخلٞم٤مر سمقاؾمٓمتف وضمٝم٤من:

أن دًمٞمؾ وٓي٦م احل٤ميمؿ اًمنمقمل يتٙمٗمؾ شمٜمزيؾ احل٤ميمؿ ُمٜمزًم٦م اعمقمم  اًمقضمف إّول:

اعمِمؽمي ٕٟمف إمم ي اًمٖم٤مئ٥م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، ومٞمٙمقن اًمرد إًمٞمف سمٛمٜمزًم٦م اًمرد قمٚمٞمف وهق اعمِمؽم

 سمٛمٜمزًمتف.

سم٤من دًمٞمؾ اًمقٓي٦م إٟمام يتٙمٗمؾ شمٜمزيؾ احل٤ميمؿ ُمٜمزًم٦م اعمِمؽمي ذم  وهذا اًمقضمف ُمردود

ة رٞمع أو إضم٤مسمٌاعمقارد اًمتل ًمٚمٛمِمؽمي ؾمٚمٓمٜم٦م ذقمٞم٦م ومٞمٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ، يم٤مًمتٍمف ذم ُم٤مًمف 

ن ًمٚمٖم٤مئ٥م ؾمٚمٓمٜم٦م ووٓي٦م قمٚمٞمف. همػم ذًمؽ مم٤م يٙمقأو همػممه٤م ويمٓمالق زوضمتف و

يتٙمٗمؾ شمٜمزيٚمف ُمٜمزًم٦م اعمِمؽمي اًمٖم٤مئ٥م ذم يمؾ أُمر يرشمٌط سمف وًمق يم٤من ُمقوققم٤ًم شمٙمقيٜمٞم٤ًم وٓ

 ة.ذًمؽ أضمٜمٌل قمـ دًمٞمؾ اًمقٓي٦م سم٤معمرر  نر ٢مٓ ومٕماًل ُمـ أومٕم٤مل اًمٖم٤مئ٥م ومٞمام ًمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمف، وم

وقمٚمٞمف، ومٗمٞمام ٟمحـ ومٞمف طمٞم٨م يم٤من اًمرد إمم اعمِمؽمي فم٤مهرًا ذم يمقن اًمنمط هق 

طمْمقر اًمثٛمـ ًمديف، ومال يتٙمٗمؾ دًمٞمؾ اًمقٓي٦م يمقن طمْمقر اًمثٛمـ قمٜمد احل٤ميمؿ سمٛمٜمزًم٦م 

اعمِمؽمي سمٚمح٤مظ ؾمٚمٓمٜمتف إمم طمْمقره قمٜمد اعمِمؽمي، إذ هق ًمٞمس ُمـ إُمقر اًمراضمٕم٦م 

قمالىم٦م سم٤معمِمؽمي سمٕمالىم٦م آو٤موم٦م إًمٞمف وأي  ٤مووٓيتف، سمؾ هق ُمـ إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتل هل

 رسمط ًمدًمٞمؾ اًمقٓي٦م سمف؟

ٟمٕمؿ، شمٙمقن ًمٚمح٤ميمؿ وٓي٦م قمغم اًمثٛمـ اعمردود ًمق صحح اًمرد سمٓمريؼ آظمر وحت٘مؼ 

 اًمٗمًخ، ٟٓمف يٙمقن ُمـ أُمقال اًمٖم٤مئ٥م اًمتل هل حت٧م وٓي٦م احل٤ميمؿ.

 ذم سمٞم٤من هذا اعمٕمٜمك. (5)اإليرواين ؼاعمح٘مّ (1)وىمد أؾمٝم٥م

                                                
 أـمٜم٥م وأيمثر ُمـ اًمٙمالم وأـم٤مل. (1)

 .3/111طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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َ أن وٓي٦م احل٤ميمؿ شمث٧ٌم ذم  (1)اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مينيمام أووحف  سمٕمد أن سَملمر

 ُمقرديـ ُيْدقمٰك شمٓمٌٞمؼ يمؾ ُمٜمٝمام قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف:

 إّول: أٟمف وزم اعمٛمتٜمع ويراد سمف إقمؿ ُمـ آُمتٜم٤مع اًم٘مٝمري أو آظمتٞم٤مري.

 واًمث٤مين: أٟمف وزم اًمٖم٤مئ٥م.

طمٞم٦م اًمتٍمف ومٞمام يرضمع إمم وٓي٦م احل٤ميمؿ ذم اعمقرد إّول سمٛمٕمٜمك صال نر  ألّم صمّؿ سم

اعمٛمتٜمع مم٤م يم٤مٟم٧م ًمف وٓيف ذقمٞم٦م قمٚمٞمف وأن ُمقرده٤م ذم اعمقرد اًمث٤مين هق ُم٤مل اًمٖم٤مئ٥م. 

واًمثٛمـ ىمٌؾ طمّمقل اًمٗمًخ اعمت٠مظمر قمـ اًمرد ُم٤مل اًم٤ٌمئع احل٤مض ٓ ُم٤مل اعمِمؽمي 

 اًمٖم٤مئ٥م.

ُمـ وضمقد ىمريٜم٦م قم٤مُم٦م  (3)ٌٕمف همػمهشمو (5)ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمقضمف اًمث٤مين:

قمؿ ُمٜمف وُمـ وًمٞمف. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: شمقضم٥م إًمٖم٤مء قضم٥م فمٝمقر اعمِمؽمي ذم إشم

اعمراد هق اًمرد إمم ُم٤مًمؽ اًمتٍمف أقمؿ ُمـ اعمِمؽمي ووًمٞمف وهل  ظمّمقصٞم٦م اعمِمؽمي وأنر 

أن اعم٘مّمقد قم٤مدة سم٤مؿمؽماط اًمرد إمم اعمِمؽمي هق طمّمقل اًمثٛمـ قمٜمده وقمدم سم٘م٤مئف ذم ذُم٦م 

اًم٤ٌمئع ٟٓمف يٙمقن ـ إذا سم٘مل سم٤مًمذُم٦م ـ ذم ُمٕمرض آٟمٙم٤مر أو اًمْمٞم٤مع ًمٗمٚمس وهمػمه، وهذا 

ح٘مؼ سم٤مًمرد إمم ُم٤م هق سمٛمٜمزًمتف ذم اعمح٤مومٔم٦م إُمر يمام يتح٘مؼ ذم اًمرد إمم ٟمٗمس اعمِمؽمي يت

 قمغم ُم٤مًمف، سمحٞم٨م يتح٘مؼ اعم٘مّمقد سم٤مًمرد إًمٞمف، يم٤محل٤ميمؿ اًمنمقمل.

إذن، ومٞمّمح اًمرد إمم احل٤ميمؿ أو همػمه ُمـ إوًمٞم٤مء ًمتح٘مؼ اًمرد إمم ُم٤مًمؽ اًمتٍمف 

 ٓ ختٚمق ُمـ همٛمقض. واحلٗمظ سم٤مًمرد إًمٞمٝمؿ. وقم٤ٌمرة اًمِمٞمخ

عمٓمٚم٥م، ويتْمح هذا ضمدًا سمٛمالطمٔم٦م أووح هذا ا (5)وهمػمه (4)وًمٙمـ اًمًّٞمد

                                                
 .4/514طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/143اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .ًمٚمًّٞمد اًمٞمزدي 5/489طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/489طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمِمٞمخ قمٌداهلل اعم٤مُم٘م٤مين.65ّن٤مي٦م اعم٘م٤مل / (5)
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ُم٤م ي٘م٤مل ذم شمّمحٞمح إؾمٜم٤مد اًمٌٞمع إمم اًمقيمٞمؾ ذم اًمنماء، ومٞم٘مقل ًمف اًم٤ٌمئع إصٞمؾ سمٕمتؽ 

ُمع أٟمف ويمٞمؾ وًمٞمس هق اعمِمؽمي سمؾ اعمِمؽمي ُمقيمّٚمف، ومٙمٞمػ يًٜمد إًمٞمف اًمتٛمٚمٞمؽ سمٙم٤مف 

 اخلٓم٤مب؟

هق إذ  اًمٌٞمع مل يًٜمد إمم اعمخ٤مـم٥م سمام هق نّ أوم٤مٟمف ي٘م٤مل ذم ُم٘م٤مم شمّمحٞمح ذًمؽ 

ّٓ شمٌديؾ ُم٤مًمف  ظمّمقصٞم٦م اعمِمؽمي اخل٤مص ٓ شمٚمحظ ٟمققم٤ًم ذم اًمٌٞمقع، إذ اًم٤ٌمئع ٓ هيٛمف إ

سمثٛمـ ُمٕملم ُمـ أي ؿمخص يم٤من، وم٤مًمٌٞمع إٟمام يًٜمد إمم ُم٤مًمؽ اًمثٛمـ طم٘مٞم٘م٦م وذم اًمٚم٥ّم ٓ 

 ًمٚمٛمخ٤مـم٥م سمام هق خم٤مـم٥م.

هق  وهٙمذا ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، إذ ٓ ظمّمقصٞم٦م ًمٚمرد إمم ذات اعمِمؽمي ٟمققم٤ًم وإٟمام اعمٝمؿ

إمم اعمِمؽمي سمٜمحق حيٗمظ ًمف ُم٤مًمف وهق يتح٘مؼ  فقمدم يمقن اًمثٛمـ ذم ذُم٦م اًم٤ٌمئع ووصقًم

 يّم٤مًمف إمم ُمـ ًمف وٓي٦م احلٗمظ، يم٤محل٤ميمؿ اًمنمقمل.٢مسم

 سمٕمد أن ذيمر ذًمؽ شمٕمرض ًمذيمر ومرقملم: (1)صمّؿ إن اًمِمٞمخ

ًمق اؿمؽمى إب ًمٚمٓمٗمؾ سمخٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع واؿمؽمط اًمرد قمٚمٞمف، ومٝمؾ  اًمٗمرع إّول:

يّمح اًمرّد إمم اجلد ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ٓيّمح ُمٓمٚم٘م٤ًم أو يّمح ُمع قمدم اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمرد إمم 

 إب؟ وضمقه. ومل يتٕمرض إمم سمٞم٤من ُمٜمِم٠م اًمقضمقه.

وٓ خيٗمك أن اًمقضمف إّول يٜمِم٠م قمـ دقمقى أن اعمٚمحقظ ذم اؿمؽماط اًمرد قمغم 

 ٤ًم ٓ ظمّمقصٞم٦م إب ٟمٗمًف ومٞمّمح اًمرد إمم ُمٓمٚمؼ اًمقزم.إب يمقٟمف وًمٞمّ 

يمام أن اًمقضمف اًمث٤مين يٜمِم٠م قمـ دقمقى فمٝمقر اًمنمط ذم ظمّمقصٞم٦م ًمألب ومال 

 يّمح اًمرد إمم همػمه.

ّٓ إذا ومرض أن وٓي٦م اجلد ذم ـمقل  وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م، ومال ئمٝمر ًمف ُمٜمِم٠م، إ

ِمؽمي ُمـ اًمتٍمف، وًمٙمـ وٓي٦م إب ٟمٔمػم وٓي٦م احل٤ميمؿ اًمث٤مسمت٦م قمٜمد قمدم متٙمـ اعم

                                                
 .5/144اعمٙم٤مؾم٥م  (1)
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إُمر ًمٞمس يمذًمؽ وم٤من وٓي٦م اجلد ذم قمرض وٓي٦م إب، ومال ئمٝمر ًمٚمقضمف اًمث٤مًم٨م ُمٜمِم٠م 

 قمرذم. ومتدسمر.

ًمق اؿمؽمى احل٤ميمؿ ًمٚمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم، ومٝمؾ ًمٚم٤ٌمئع اًمرّد إمم طم٤ميمؿ آظمر  اًمٗمرع اًمث٤مين:

 إمم ضمري٤من اًمقضمقه اعمت٘مدُم٦م ذم اًمٗمرع اًم٤ًمسمؼ هٝمٜم٤م. أو ٓ؟ ذه٥م اًمِمٞمخ

ٜم٤م ىمٞمد زائد وهق أٟمف يٚمزم أن ٓ يٙمقن اًمرد إمم احل٤ميمؿ أظمر ُمزامح٦م ًمٙمـ هٝم

 (1)ر ومٞمام شمٍمف ومٞمف.ظمًمٚمح٤ميمؿ إّول اعمِمؽمي، إذ ٓ شمّمح ُمزامح٦م طم٤ميمؿ حل٤ميمؿ آ

وٓ خيٗمك أن اًمرد إمم احل٤ميمؿ أظمر إٟمام يّمح ًمق ومرض ومٝمؿ قمدم اخلّمقصٞم٦م 

، وُمٕمف ٓ شمّمدق اعمزامح٦م وم٤من ًمٚمح٤ميمؿ اعمِمؽمي وأن اعمراد هق ذط اًمرد إمم ُمٓمٚمؼ اًمقزم

احل٤ميمؿ اعمِمؽمي إذا ومرض أٟمف أضم٤مز اًمرد إمم همػمه ومٙمٞمػ يتّمقر حت٘مؼ اعمزامح٦م ًمف سم٤مًمرد 

 .(5)شإمم همػمه. ومالطمظ

 اًم٤ًمسمع: رّد سمٕمض اًمثٛمـ ُمرإ

 ومٞمٝم٤م ًمٗمروع: (3)ىمد شمٕمرض اًمِمٞمخ»

أن ُم٘مت٣م إـمالق رد اًمثٛمـ إرادة رد مت٤مم اًمثٛمـ ومال يٙمقن ًمف  اًمٗمرع إّول:

اًمٗمًخ سمرد سمٕمْمف. وهذا واوح ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف. صمّؿ سملّم أن اعمِمؽمي ٓ حيؼ ًمف اًمتٍمف ذم 

ف سم٤مق قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع وهق واوح أيْم٤ًم يم٤ًمسم٘مف. يمام ذيمر أٟمف إن سح ٟمّ اعمدومقع إًمٞمف ٕ

داتٛمع اًمٙمؾ ومٞمٗمًخ مل يٙمـ و٤مُمٜم٤ًم ُمع اًمتٚمػ،  أن اعمدومقع إًمٞمف يٙمقن أُم٤مٟم٦م ذم يده إمم أن

ّٓ وم ن يم٤مٟم٧م يده قمٚمٞمف سمٕمٜمقان أٟمف صمٛمـ يم٤من و٤مُمٜم٤ًم ُمع اًمتٚمػ، وهق طمٙمؿ قمغم ـمٌؼ ٢موإ

 اًم٘م٤مقمدة يمام يذيمر ذم حمٚمف. ومٝمذا اًمٗمرع ٓ يمالم ومٞمف.

                                                
-411/)7ىمد سمحثٜم٤م طمقل قمدم ضمقاز شمزاطمؿ وم٘مٞمف ًمٗم٘مٞمف آظمر ذم إُمقر احلًٌٞم٦م ذم أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (1)

373.) 

 (.561-565/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)

 .5/145اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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أٟمف ًمق ذط اًم٤ٌمئع اًمٗمًخ ذم يمؾ ضمزء سمّرد ُم٤م خيّمف ُمـ اًمثٛمـ ضم٤مز  اًمٗمرع اًمث٤مين:

ؾ اعمدومقع وًمٚمٛمِمؽمي ظمٞم٤مر اًمتٌٕمٞمض إذا مل يٗمًخ اًم٤ٌمئع سم٘مٞم٦م اعمٌٞمع اًمٗمًخ ومٞمام ىم٤مسم

 وظمرضم٧م اعمدة وهؾ ًمف ذًمؽ ىمٌؾ ظمروضمٝم٤م اًمقضمف ذًمؽ.

 واًمٙمالم ذم هذا اًمٗمرع ي٘مع ذم ضمٝمتلم:

 أٟمف هؾ ًمف أن يِمؽمط اًمٗمًخ ذم يمؾ ضمزء سمرد ُم٤م خيّمف ُمـ اًمثٛمـ أو ٓ؟ إومم:

ئع ُم٘مدارًا ُمـ اعمٌٞمع ومٝمؾ أٟمف قمغم شم٘مدير صح٦م اًمنمط وومًخ اًم٤ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ًمٚمٛمِمؽمي ظمٞم٤مر اًمتٌٕمٞمض أو ٓ؟

ومتح٘مٞم٘مٝم٤م: أن شمٌٕمض اًمّمٗم٘م٦م ذم ُمقارده، يمام ذم سمٞمع ُم٤م يٛمٚمؽ  أُم٤م اجلٝم٦م إومم،

وُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ـ يمٌٞمع اخلروف واخلٜمزير ـ ُمع يمقن آٟمِم٤مء وىمع قمغم اعمجٛمقع وضمٕمؾ 

 جمٛمقع اًمثٛمـ سم٤مزاء اعمجٛمقع .. .

اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمٚمٞمف وصمٌقت اًمتٕمٌد سمف سمحٞم٨م ًمق  شم٤مرة: يٚمتزم سمف ُمـ سم٤مب وضمقد

 ٓ اًمدًمٞمؾ اخل٤مص ًٓمتزم سمٌٓمالن اًمٌٞمع.

وأظمرى: يٚمتزم سمف قمغم اًم٘م٤مقمدة سمدقمقى أن اًمٕم٘مد قمغم اعمجٛمقع يٜمحؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م 

إمم قم٘مقد ُمتٕمددة سمٕمدد إضمزاء ويٙمقن ًمٙمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء اعمٌٞمع طمّم٦م ُمـ اًمثٛمـ، 

ضمزاء اًم٘م٤مسمٚم٦م اء يم٤من سم٤مـماًل ومٞمف ظم٤مص٦م أُم٤م ؾم٤مئر إزوم٤مذا شمٌلم قمدم صح٦م سمٞمع سمٕمض إضم

 ًمٚمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل ومٞمٙمقن اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م صحٞمح٤ًم وهل٤م طمّم٦م ُمـ اًمثٛمـ.

ومٕمغم إّول: ٓ يّمح اًمنمط ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، ٓن اًمٕم٘مد ذم ٟمٗمًف ًمٞمس ىم٤مسماًل 

 ًمٚمتٌٕمض ومٞمٙمقن اًمنمط سم٤مـماًل، وٓ دًمٞمؾ ]ذقمل[ قمغم صحتف ذم ظمّمقص اعم٘م٤مم.

: يّمح اًمنمط ًم٘م٤مسمٚمٞم٦م اًمٕم٘مد ًمٚمتٌٕمض، ومال ُم٤مٟمع ُمـ اؿمؽماط رومع وقمغم اًمث٤مين

 اًمٞمد قمـ سمٕمْمف، ومّمح٦م اًمنمط ومٞمام ٟمحـ ومٞمف شمٌتٜمل قمغم اًمقضمف اًمث٤مين. وحت٘مٞم٘مف ذم حمٚمِّف.

ومتح٘مٞم٘مٝم٤م: أن ظمٞم٤مر شمٌٕمض اًمّمٗم٘م٦م يٚمتزم سمف ذم ُمقرده ٕطمد  وأُم٤م اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،

 وضمٝملم:



 549 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

زوم اًمٌٞمع ذم ضمزء اعمٌٞمع سمجزء ُمـ اًمثٛمـ إّول: ىم٤مقمدة ٟمٗمل اًمير، سمٌٞم٤من أن ذم ًم

 ضرًا قمغم اعمِمؽمي، إذ ىمد ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مجلزء همرض ًمف.

اًمث٤مين: اٟمف ُمـ سم٤مب ختٚمػ اًمنمط، سمٌٞم٤من أن اًمٕم٘مد قمغم اعمجٛمقع وإن يم٤من طم٘مٞم٘م٦م 

قم٘مقدًا ُمتٕمددة سمٕمدد إضمزاء ًمٙمـ هٜم٤مك ذط وٛمٜمل ذم اًمٌٞمع وهق ذط اٟمْمامم يمؾ 

ِمؽمي هذا اجلزء وًمٙمـ سمنمط اٟمْمامُمف إمم اجلزء أظمر، ضمزء ًممظمر، وم٢مّن اعمِمؽمي ي

ذا ختٚمػ اًمٌٞمع واٟمت٘مض ذم سمٕمض إضمزاء ختٚمػ ٢موم٤من ذًمؽ فم٤مهر اًمٕم٘مد قمغم اعمجٛمقع، وم

اًمنمط ومٞمٙمقن ًمف ظمٞم٤مر ختٚمػ اًمنمط، ومٛمرضمع ظمٞم٤مر شمٌٕمض اًمّمٗم٘م٦م إمم ظمٞم٤مر ختٚمػ 

 اًمنمط.

ٗمل اًمير، ومٝمل ـ وم٤مذا يم٤من اعمًتٜمد ذم صمٌقت ظمٞم٤مر شمٌٕمض اًمّمٗم٘م٦م هق ىم٤مقمدة ٟم1

خمتّم٦م يمام طُمّرر ذم حمٚمِّف سمّمقرة قمدم اإلىمدام قمغم اًمير أُم٤م ُمع اإلىمدام قمٚمٞمف ومال شمٙمقن 

 حمٙمٛم٦م.

وقمٚمٞمف، ومٌام ان اعمِمؽمي أىمدم قمغم اًمتٌٕمض ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة ٕن ذًمؽ ُمٗم٤مد اًمنمط 

 ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، ومٚمٞمس ًمف اخلٞم٤مر ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مئٝم٤م.

ي٘مدم قمغم اًمتٌٕمٞمض ُمٓمٚم٘م٤ًم سمؾ هق أىمدم قمغم  ٟمٕمؿ، سمٕمد اٟمتٝم٤مئٝم٤م ًمف اخلٞم٤مر، إذ مل

 اًمتٌٕمٞمض سمٜمحق يٗمًخ ذم اًمٙمؾ إمم اٟمتٝم٤مء اعمدة، وم٤مذا مل يتح٘مؼ ذًمؽ يم٤من ًمف اخلٞم٤مر.

ـ وان يم٤من اعمًتٜمد ذم صمٌقت ظمٞم٤مر شمٌٕمض اًمّمٗم٘م٦م هق يمقٟمف ُمـ ضمٝم٦م ختٚمػ 5

وصم٤ًم اًمنمط، ًمٞمس ًمف اخلٞم٤مر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، وذًمؽ ٕن اعمٌٞمع ىمد اٟمت٘مؾ إًمٞمف سمٛمجٛمققمف طمد

ومٚمؿ يتخٚمػ اًمنمط اًمْمٛمٜمل، وحت٘مؼ اًمتجزئ٦م واًمتٌٕمٞمض سم٘م٤مء سم٤مًمٗمًخ أضمٜمٌل قمـ ذًمؽ 

ٕٟمف ٓ يدقمل يمقن اًمنمط اًمْمٛمٜمل هق حت٘مؼ آٟمْمامم سم٘م٤مءًا سمحٞم٨م يٜم٤مومٞمف اٟمت٘م٤مل سمٕمض 

اعمٌٞمع قمٜمف سم٥ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜم٘مؾ. وٓ خيٗمك أن اًمٗمًخ سم٤مخلٞم٤مر إٟمام هق ُمـ طمٞمٜمف ٓ ُمـ 

 ٧م وم٤مٟمف ٓ خيٚمق قمـ دىم٦م.طملم اًمٕم٘مد. ومتدسمر واًمتٗم

أٟمف داقز اؿمؽماط اًمٗمًخ ذم اجلٛمٞمع سمرد ضمزء ُمٕملم أو همػم ُمٕملم  اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م:
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ُمـ اًمثٛمـ ذم اعمدة اخل٤مص٦م، ومٞمٌ٘مك اًم٤ٌمىمل ذم ذُم٦م اًم٤ٌمئع سمٕمد اًمٗمًخ. وهذا واوح ٓ 

 .(1)شري٥م ومٞمف

 اًمث٤مُمـ: اؿمؽماط اعمِمؽمي اًمٗمًخ سمرد اعمثٛمـ ُمرإ

ٗمًخ سمرّد اًمثٛمـ، يمذا داقز ًمٚمٛمِمؽمي اؿمؽماط اًمٗمًخ يمام داقز ًمٚم٤ٌمئع اؿمؽماط اًم»

سمرّد اعمثٛمـ، ٓ ًمدظمقًمف ذم دائرة اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م: وم٢مّن٤م واردة ذم اؿمؽماط اًم٤ٌمئع رّد 

اًمثٛمـ، وإٟمام عم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة: وم٢من هذا اًمنمط ُمِمٛمقل إلـمالق أدًم٦م اًمنموط، وٓ ُم٤مٟمع 

 ُمٜمف.

ٌٞمع سمنمط رّد اًمثٛمـ قم٤مدة ُم٤م ٟمٕمؿ، يٗمؽمق ُم٤م ٟمحـ ومٞمف قمـ اعم٘م٤مم إّول سم٠من اًم

ًم٤ٌمئع ي٘مّمد اًمتٍمف ومٞمف، وهلذه اجلٝم٦م يم٤من اًمنمط ٤ميٙمقن سم٥ًٌم احل٤مضمف ًمثٛمـ اعمٌٞمع، وم

 أقمؿ ُمـ رّد قملم اًمثٛمـ أو سمدًمف.

وأُم٤م اًمنماء سمنمط رّد اعمٌٞمع ومال يٙمقن ُمـ أضمؾ احل٤مضم٦م إمم قملم اعمٌٞمع ذم 

تٝم٤م، ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة أن يرّد آؾمتٗم٤مدة ُمـ سمٞمٕمٝم٤م، وإٟمام يٙمقن ٕضمؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٜمٗمٕم

اعمٌٞمع ٟمٗمًف ٓ سمدًمف، وقمٚمٞمف وم٢مذا شمٚمػ اعمٌٞمع اٟمتٗمك اخلٞم٤مر، سمخالف ُم٤م شم٘مّدم: وم٢مٟمف إذا شمٚمػ 

اًمثٛمـ اٟمت٘مؾ إمم سمدًمف ومل يٜمتِػ اخلٞم٤مر: ًمٙمقن اًمنمط سمٛم٘مت٣م إـمالىمف هق إقمؿ ُمـ 

 اًمٕملم واًمٌدل.

 ويمٞمػ يم٤من وم٤مًمّمقر اعمتّمقرة ذم هذا اعم٘م٤مم صمالث:

 أن يِمؽمط رّد اعمٌٞمع، ومٞمٙمقن ُمقوقع اًمنمط هق اعمٌٞمع سمٜمٗمًف. إومم:اًمّمقرة 

أن يِمؽمط إقمؿ ُمـ رّد اعمٌٞمع أو سمدًمف قمٜمد شمٚمٗمف، سمٛمٕمٜمك أٟمف إن  اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:

 يم٤من اعمٌٞمع ُمقضمقدًا رّده، وإن يم٤من شم٤مًمٗم٤ًم رّد سمدًمف.

 وٓ إؿمٙم٤مل ذم صح٦م ه٤مشملم اًمّمقرشملم ًمّمح٦م اًمنمـملم.

                                                
 (.565-567/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)



 551 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مراخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 ِمؽمط رّد اعمٌٞمع أو رّد سمدًمف طمّتك ُمع اًمتٛمٙمـ ُمـ رّد اًمٕملم.أن ي اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م:

ّٓ ًمٌٞم٤من أطمد وضمٝمل اإلؿمٙم٤مل ـ وهق ىم٤مل اًمِمٞمخ : ومٞمف إؿمٙم٤مل، ومل يتٕمّرض إ

ُمـ  ُم٘متْم٤مه رضمقع يمؾٍّ  ف ظمالف ُم٘مت٣م اًمٗمًخ: ٕنر ُمـ أٟمّ »وضمف اًمٌٓمالن ـ وم٘م٤مل: 

اًمٕمقولم إمم ص٤مطمٌف، وم٤مؿمؽماط اًمٌدل اؿمؽماط ًمٚمٗمًخ قمغم وضمف همػم ُمنموع، سمؾ ًمٞمس 

 .(1)شومًخ٤ًم ذم احل٘مٞم٘م٦م

وٓ خيٗمك أن قمدم اعمنموقمٞم٦م طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم، وهق ُمت٠مظمر ذم اًمرشم٦ٌم قمـ 

اعمقوقع، ومال يٕم٘مؾ ىمٌؾ حت٘مؼ اعمقوقع أن ي٘م٤مل: وضمف اإلؿمٙم٤مل هق قمدم اعمنموقمٞم٦م، 

يرى ُمـ إّول أٟمف ًمٞمس سمٗمًخ،  ، وًمٙمـ احلؼ أٟمف٤مرة اًمِمٞمخيمام رسمام ئمٝمر ُمـ قمٌ

 ٓ أٟمف يراه همػم ُمنموع صمّؿ أضب قمٜمف إمم قمدم يمقٟمف ومًخ٤ًم.

 إّنؿ اظمتٚمٗمقا ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمًخ قمغم ُمٌٜمٞملم: سمٞم٤من ذًمؽ:

 إّول: أن اًمٗمًخ طمّؾ اًمٕم٘مد، وٓزُمف رّد اعمٚمؽ.

 اًمث٤مين: أٟمف رّد اعمٚمؽ.

ف، وًمٙمـ ُمقوقع اًمٗمًخ قمغم يمال اعمٌٜمٞملم مه٤م حمٚمِّ  وإّول هق احلؼ يمام شم٘مرر ذم

اًمٕمقو٤من، ومٞمًتحٞمؾ أن يٙمقن اًمٌدل ُمقوققم٤ًم ًمف، أي يمام أن اًمٕم٘مد يتؿ سملم اعمٌٞمع 

واًمثٛمـ، ومٙمذًمؽ اًمٗمًخ، ومٛم٘مت٣م اًمٗمًخ هق رضمقع يمؾ ُمـ اًمٕمقولم إمم ص٤مطمٌف، ومال 

 هق اًمّمحٞمح.ش ؾسم»يٙمقن رّد اًمٌدل ومًخ٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م، ومام أوم٤مده اًمِمٞمخ سمٕمد اإلضاب سمـ 

وأُم٤م اًمقضمف أظمر ًمإلؿمٙم٤مل ـ وهق وضمف اًمّمح٦م ـ ومٝمق أن هذا اًمنمط يتّمقر 

 سمٜمحقيـ:

أن يٙمقن قمغم ٟمحق ذط اًمٗمٕمؾ، سم٠من يِمؽمط ذم اًمٌٞمع أٟمف إذا رّد سمدل  إّول:

اعمٌٞمع ومٚمف اخلٞم٤مر، أو أن يٙمقن ـ سمٕمد اًمٗمًخ ـ ويمٞماًل ًمف ذم شمٌديؾ اعمٌٞمع سم٤مًمٌدل، ويمال 
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ومٚمؿ دإمؾ اًمٗمًخ سملم اًمثٛمـ وسمدل اعمٌٞمع، سمؾ سملم اًمثٛمـ واعمٌٞمع ٟمٗمًف، اًمنمـملم ُمنموع، 

 وسمٕمد اًمٗمًخ وىمع اًمتٌديؾ سمٛم٘مت٣م اًمنمط ٓ سمٛم٘مت٣م اًمٗمًخ.

أن يٙمقن قمغم ٟمحق ذط اًمٜمتٞمج٦م، سم٠من يِمؽمط اخلٞم٤مر إذا رّد سمدل اعمٌٞمع،  اًمث٤مين:

ُمـ إُمقر اًمتل ٓ  وأن يٙمقن سمٕمد اًمٗمًخ ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٌٞمع ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٌدل، وسمام أن اعمٚمٙمٞم٦م

 شمتقىمػ قمغم ؾم٥ٌم ظم٤مص ومتحّمؾ سمنمط اًمٜمتٞمج٦م، وٓ إؿمٙم٤مل.

وشمٌٕمف ومٞمف همػمه، وهق  (1)وأصؾ هذا اًمتّمقير ًمٚمّمح٦م ُمـ اعمحّ٘مؼ اًمرؿمتل

 (5)يِمػم إًمٞمف قمٜمدُم٤م أُمر ذم إظمػم سم٤مًمت٠مُمؾ. شم٤مم، وًمٕمؾ اًمِمٞمخ

ثؾ، وهق أٟمف ًمق اؿمؽمط رّد اًمت٤مًمػ اًم٘مٞمٛمل سم٤معم (3)شمٕمرض ًمف اًمِمٞمخ سم٘مل رء

 ورّد اًمت٤مًمػ اعمثكم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، ومٗمٞمف وضمٝم٤من:

إّول: اًمّمح٦م واجلقاز: ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م اؿمؽماط إيٗم٤مء ُم٤م ذم اًمذُم٦م سمٖمػم ضمٜمًف، وٓ 

 حمذور ومٞمف.

اًمث٤مين: اًمٌٓمالن: ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م اؿمؽماط وامن اًمت٤مًمػ اعمثكم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، واًم٘مٞمٛمل 

 سم٤مًم٘مٞمٛم٦م.سم٤معمثؾ، وهق سم٤مـمؾ: ٕن وامن اعمثكم سم٤معمثؾ، واًم٘مٞمٛمل 

سم٤مًمت٠مُمؾ، وًمٕمٚمف يِمػم إمم أن وضمٝمل اإلؿمٙم٤مل اًمقارديـ ذم  صمّؿ أُمر اًمِمٞمخ

شمٌديؾ اًم٘مٞمٛم٦م سم٤معمثؾ وقمٙمًف ي٠ميت ُمثٚمٝمام ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمٜمحق ُم٤م سمّٞمٜم٤مه، ومال يرد قمغم 

 أٟمف مل يتٕمرض ًمٚمِمؼ اًمث٤مين ُمـ اإلؿمٙم٤مل. اًمِمٞمخ

ومتحّمؾ إمم هٜم٤م: أن اؿمؽماط اًمٗمًخ سمرّد اًمٌدل يتّمقر قمغم ٟمحقيـ، أطمدمه٤م 

سم٤مـمؾ، وهق أن يِمؽمط اًمٗمًخ سمرّد اًمٌدل، وأظمر صحٞمح وهق أن يِمؽمط اخلٞم٤مر، وسمٕمد 
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 553 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمعاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 .(1)شاًمٗمًخ ًمف اًمتٌديؾ أو أن يٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٌٞمع قمقض اًمٌدل

 وهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.

 هؾ دارى ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمع ُمـ اعمٕم٤مُمالت أم ٓ؟

 قمدم اظمتّم٤مص ظمٞم٤مر اًمنمط سم٤مًمٌٞمع وضمري٤مٟمف ذم يمؾِّ  (5)ادقمك اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

صمّؿ ش. ذوـمٝمؿ اعم١مُمٜمقن قمٜمد»ُمٕم٤موو٦ٍم ٓزُم٦م سمال ظمالف وٓ إؿمٙم٤مل سمٛم٘مت٣م قمٛمقم 

ىمّدم اًمٙمالم ذم اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة صمّؿ اإلي٘م٤مقم٤مت صمّؿ أقم٘مٌف سم٤مًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م وٟمحـ ٟمٌتدأ 

 سم٤مًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ّّٕن٤م أومم.

 ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م

يث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمنمط ذم يمؾ قم٘مٍد ؾمقى اًمقىمػ »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم اًم٘مقاقمد: 

 .(3)شواًمٜمٙم٤مح

 قم٘مدٍ  إىمرب قمٜمدي دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط ذم يمؾِّ : »وىم٤مل ذم شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء

 .(4)شُمٕم٤موو٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمجٛمٝمقر قمغم شمٗمّمٞمؾ...

اًمداًم٦م  (5)ذم اًمٕم٘مقد، ومٚمٕمٛمقم إظم٤ٌمرأُّم٤م ضمقاز اًمنمط »وىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين: 

، طمٞم٨م ٟمٗم٤مه ذم يمثػم ُمـ (6)قمغم ضمقاز اإلؿمؽماط. وٟمٌّف سمذًمؽ قمغم ظمالف اًمِم٤مومٕمل

                                                
 (.476-479/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/147اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/68اًم٘مقاقمد  (3)

 .551، ُم٠ًمًم٦م 11/63شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 6، اًم٤ٌمب 15/355وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .9/195: اعمجٛمقع 185اًمناج اًمقّه٤مج / (6)
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تٕمّ٘مٌف اًمٕمتؼ، يمنماء اًم٘مري٥م، وم٢مّٟمف ٓ يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اًمٕم٘مقد.ويًتثٜمك ُمـ اًمٌٞمع ُم٤م ي

 اًمنمط وٓ اعمجٚمس. ويمذا ذاء اًمٕمٌد ٟمٗمًف ـ إن ضمّقزٟم٤مه ـ ّٕٟمف ُمٜم٤مف عم٘متْم٤مه.

وأُّم٤م اؾمتثٜم٤مء ُم٤م ذيمر، ومألّن اًمٜمٙم٤مح ٓ ي٘مّمد ومٞمف اعمٕم٤موو٦م، واًمقىمػ إزاًم٦م ُمٚمؽ 

اوع حمّؾ ووم٤مق، وهق قمغم وضمف اًم٘مرسم٦م. وُمثٚمف اًمٕمتؼ. وىمري٥م ُمٜمف اإلسمراء. وهذه اعمق

احلج٦م، وأُّم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ومال يّمٚمح ًمتخّمٞمص اًمٜمّص اًمٕم٤مم. ويمذا اًم٘مقل ذم اًمٓمالق، وذم 

ُمٕمٜم٤مه اخلٚمع واعم٤ٌمرات. وذم ُمٕمٜمك اًمٕمتؼ اًمتدسمػم، وإن يم٤من ضم٤مئزًا ذم طم٤مل احلٞم٤مة، 

، وًمٚمٕمٌد قمٜمد (1)واعمٙم٤مشم٦ٌم اعمٓمٚم٘م٦م، أُّم٤م اعمنموـم٦م ومجّقز مج٤مقم٦م ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اًمنمط ًمٚمٛمقمم

 .(5)اًمِمٞمخ

وأـمٌؼ  (3)أيْم٤ًم ُمـ اًمٕم٘مقد اًمٍمف، ُمّدقمٞم٤ًم اإلمج٤مع. واؾمتثٜمك اًمِمٞمخ

 اعمت٠مظّمرون قمغم صمٌقشمف ومٞمف، وُمٜمع اإلمج٤مع. وهق طمًـ، ًمٕمٛمقم اخلؼم.

اًمٓمالق واًمٕمتؼ ُمـ اًمٕم٘مقد، إُّم٤م ُمٜم٘مٓمع ّّٕنام ُمـ  ]اعمحّ٘مؼ[واقمٚمؿ أّن اؾمتثٜم٤مء 

يٕمّؿ اإلي٘م٤مع دمّقزًا. ويمذا اًم٘مقل ذم سم٤مب اإلي٘م٤مع، أو حمٛمقل قمغم إـمالق اًمٕم٘مد قمغم ُم٤م 

 .(4)شاًم٘مٌقلاإلسمراء، إن مل يِمؽمط ومٞمف 

اؾمتٔمٝمر إردسمٞمكم ُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمٕماّلُم٦م ذم اًمتذيمرة آمج٤مع قمغم دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط 

ويدّل قمغم »ُمٕم٤موو٦م طمٞم٨م اّٟمف اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ٟم٦ًٌم اخلالف إمم اجلٛمٝمقر وىم٤مل:  ذم يمؾِّ 

واوح  قمٛمقم أدًم٦م اًمٕم٘مقد واإليٗم٤مء هب٤م، وسم٤مًمنمط دًمٞمٌؾ ، ُم٤م شم٘مدم ُمـ قمدم اخلالف قمٜمدٟم٤م

                                                
: 1/166: اًمتحرير 1/357: اعمٝمّذب 5/546: اًمنائر 51، ُم٠ًمًم٦م 3/18راضمع اخلالف  (1)

 .4/314ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 

 .5/85: اعمًٌقط 51، ُم٠ًمًم٦م 3/18اخلالف  (5)

 .5/79اعمًٌقط  (3)

 .515و  3/511اعم٤ًمًمؽ  (4)



 555 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمعاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

ذم ذح  (5)آمج٤معٍ  (1)قمغم اًمٙمؾ طمّتك يقضمد اعم٤مٟمع ُمـ امج٤مع وٟمحقه، وىمد ادقمك

 قمغم اًمٜمٙم٤مح واًمقىمػ واًمٓمالق واًمٕمتؼ وآسمراء ًمٕمٚمف دًمٞمٚمٝم٤م. (3)اًمنمائع

ّٓ ُم٤م صم٧ٌم وسم٤مجلٛمٚم٦م اإل ومٞمف مج٤مع واًمٜمص دًمٞمؾ اجلقاز واًمٚمزوم ذم يمؾ قم٘مد إ

 اًمدًمٞمؾ قمغم اعمٜمع.

 سم٤مًمٓمالق اخلٚمع واعم٤ٌمراة وسم٤مًمٕمتؼ اًمتدسمػم واعمٙم٤مشم٦ٌم اعمٓمٚم٘م٦م. (4)وىمد احلّؼ 

 ةاعمًتثٜمٞم٤مت سمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وًمٞمس سمت٤مم، واًمٕمٛمدسمٕمض قمغم  (5)وىمد اؾمتدل

ُمـ اًمٕم٘مقد سمٕمض ُم٤م شم٘مدم، ُمثؾ سمٞمع ُمـ يٜمٕمتؼ، وسمٞمع  (6)يم٤من. وىمد اؾمتثٜمك نْ إمج٤مع اإل

ُم٤م يٕمؿ ش ذم يمؾ قم٘مد»ُمـ ىمقًمف:  ]اًمٕماّلُم٦م[ضمّقز، وًمٕمؾ ُم٘مّمقد اًمٕمٌد قمغم ٟمٗمًف إن 

اإلي٘م٤مقم٤مت مم٤م حيت٤مج ذم شمرشم٥م إصمر اًمنمقمل قمغم ًمٗمظ، ومال حيت٤مج سمؾ ٓ يٛمٙمـ ضمٕمؾ 

 .(8)شهلموإُمر ذم ذًمؽ ش ؾمقى»ًمالؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع، ُمع ىمٚم٦م وضمقده سمٚمٗمظ  (7)شؾمقى»

 .(9)اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم اعم٤ًمًمؽُم٘م٤مًم٦م اعمقمم إردسمٞمكم يمّٚمٝم٤م ٟم٤مفمرة إمم يمالم  أىمقل:

دارى ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ُم٤مقمدا اًمٜمٙم٤مح واًمقىمػ يمام ُمّر أُّم٤م همػممه٤م 

 ومٞمجرى ومٞمٝم٤م.

وأُم٤م ُم٤م قمدامه٤م ]أي اًمٜمٙم٤مح واًمقىمػ[ ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م »ىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم: 

                                                
 اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين. (1)

 أي قمغم ُمٜمع. (5)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم إمم شمٜم٘مٞمح ذائع اإلؾمالم  (3)

 اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين. (4)

 اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين. (5)

 اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين. (6)

 ذم قم٤ٌمرة اًمٕماّلُم٦م ذم اإلرؿم٤مد وهل ٟمٔمػم قم٤ٌمرشمف ذم اًم٘مقاقمد. (7)

 .8/411جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (8)

 .515و  3/511اعم٤ًمًمؽ  (9)
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أضمد ظمالوم٤ًم ذم  يم٤مإلضم٤مرة وًمق ذم اًمذُّم٦م واعمزارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة واًمٙمٗم٤مًم٦م واحلقاًم٦م ـ ومالـ

ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمٝم٤م. واؾمتٔمٝمر اعمقمم إردسمٞمكم ُمـ اًمتذيمرة اإلمج٤مع قمغم دظمقل 

ظمٞم٤مر اًمنمط ذم يمّؾ ُمٕم٤موو٦م، طمٞم٨م إّٟمف اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ٟم٦ًٌم اخلالف إمم اجلٛمٝمقر، 

ىم٤مل: وقمٛمقم أدًّم٦م اًمٕم٘مقد واإليٗم٤مء هب٤م وسم٤مًمنموط دًمٞمٌؾ واوح قمغم اًمٙمّؾ طمّتك يقضمد 

٤مٍع أو ٟمحقه، وىمد اؾمتدّل قمغم سمٕمض اعمًتثٜمٞم٤مت سمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وًمٞمس اعم٤مٟمع ُمـ إمج

 ، اٟمتٝمك.(1)سمت٤مّم، واًمٕمٛمدة اإلمج٤مع إن يم٤من

 .(5)شىمٚم٧م: وإُمر يمام ذيمر

ٟمٕمؿ، دارى ظمٞم٤مر اًمنمط ذم مجٞمع أىم٤ًمم اًمٌٞمع واًمٕم٘مقد اعمٕم٤مووٞم٦م اعمٜمجزة 

اًمتٕمٚمٞم٘مٞم٦م يمٕم٘مد اجلٕم٤مًم٦م يم٤مإلضم٤مرة واعمزارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة واًمٙمٗم٤مًم٦م واحلقاًم٦م واًمٕم٘مقد 

 واًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م وٟمحقه٤م.

أّن اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م قمغم صمالصم٦م  (3)وم٘مد ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ أُّم٤م أصؾ اًمٌح٨م:

]يم٤مًمقىمػ  ف سم٤مٓشمٗم٤مقٞم، وُم٤م يّمح وم]يم٤مًمٜمٙم٤مح[ ُم٤م ٓ يّمح ومٞمف ذط اخلٞم٤مر اشمٗم٤مىم٤مً »أىم٤ًمم 

وىمٌؾ اخلقض ذم  ، صمّؿ ذيمر ُمّم٤مديؼ يمؾ ىمًؿ،]يم٠مىم٤ًمم اًمٌٞمع[ ، وُم٤م اظمتٚمػ ومٞمفوهمػمه[

ذيمر ُمّم٤مديؼ يمؾ ىمًؿ ىمًؿ واًمتٕمرض ٕطمٙم٤مُمٝم٤م وُم٤م داري ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمالم ٟمذيمر ُم٤م 

ىمٞمؾ ُمـ اًمقضمقه اًمٕم٤مُم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ ضمري٤من ذط اخلٞم٤مر سمحٞم٨م ٓ يٙمقن هل٤م اظمتّم٤مص 

سمٛمٕم٤مُمٚم٦م واطمدة، سمؾ شمِمٛمؾ ُمٕم٤مُمالت قمّدة. صمّؿ ٟمٌح٨م ذم يمؾ ُمقرد سمخّمقصف وهل 

 وضمقه:

ّٓ ذم ُمقرد يّمح ومٞمف أن ذط اخل اًمقضمف إّول: ٞم٤مر وضمٕمؾ طمؼ اًمٗمًخ ٓ يّمح إ

 اًمت٘م٤ميؾ وشم٘مريٌف سم٠مُمقر:

                                                
 .8/411جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (1)

 .14/519ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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ذم أواظمر يمالُمف ُمـ أن آًمتزام واًمرو٤م طملم  (1)ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ إّول:

اًمٕم٘مد سمًٚمٓمٜم٦م أطمدمه٤م قمغم اًمٗمًخ يٙمقن سمٛم٘مت٣م دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط سمٛمٜمزًم٦م رو٤مه 

سم٤مًمٗمًخ سمٕمد اًمٕم٘مد، ومٞمٜمزل آًمتزام طملم اًمٕم٘مد ُمٜمزًم٦م اًمرو٤م سمٕمد اًمٕم٘مد، ومٛمع قمدم ٟمٗمقذ 

٤م إمم ٟمٗمقذ اًمرو٤م سمٕمد اًمٕم٘مد سمٗمًخ ص٤مطمٌف ذم صقرة قمدم ُمنموقمٞم٦م آىم٤مًم٦م اًمتل ُمرضمٕمٝم

 رو٤م يمؾ ُمٜمٝمام سمٗمًخ أظمر مل يٙمـ ُمٕمٜمك ًمٚمتٜمزيؾ اعمزسمقر ٟٓمتٗم٤مء ُمقوققمف.

ذم طم٤مؿمٞمتف وهق: أن ُمٕمٜمك ٟمٗمقذ  (5)ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين اًمث٤مين:

اًمنمط هق إًمزام اعمنموط قمٚمٞمف، وآًمزام سم٤مًمنمط ُمتٗمرع قمغم ضمقازه ًمٚمٛمنموط قمٚمٞمف 

 وهق خيتص سمٛمقرد ُمنموقمٞم٦م آىم٤مًم٦م.

وهق: أن ُم٘مت٣م  قمـ سمٕمض أضمٚم٦م اًم٤ًمدة (3)ُم٤م ٟم٘مٚمف آصٗمٝم٤مين اًمث٤مًم٨م:

أدًم٦م اًمنموط ىمٓمع ؾمٚمٓمٜم٦م اعمنموط قمٚمٞمف قمـ آُمتٜم٤مع ُمـ اًمٗمًخ وقمدم يمقن رو٤مه 

اًمٗمٕمكم ذـم٤ًم ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ، وٓ ري٥م أن ٟمٗمل ذـمٞم٦م رو٤مه أقمؿ ُمـ يمقٟمف ؾم٤ًٌٌم راومٕم٤ًم 

ًمت٘م٤مسمؾ ُمٜمٝمام وم٤مٟمف دًمٞمؾ قمغم ؾمٚمٓمٜم٦م يمؾ ًمٚمٕم٘مد، سمخالف ُم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اخل٤مرج ضمقاز ا

ًمٗمًخ سم٤مًمؽمايض، ومٞمجدي طمٞمٜمئٍذ ىمٓمع ؾمٚمٓمٜم٦م اعمنموط قمٚمٞمف وقمدم ذـمٞم٦م اُمٜمٝمام قمغم 

رو٤مه ذم شم٠مصمػم اًمٗمًخ طمٞم٨م قمٚمؿ ؾمٚمٓمٜم٦م أظمر ذم ٟمٗمًف قمغم اًمٗمًخ سمرو٤م أظمر 

 اعمٗمروض ومٕمٚمٞمتف طم٤مل اًمٕم٘مد وىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مم رو٤مه سمٕمده.

 ومجٞمع هذه اًمت٘مري٤ٌمت خمدوؿم٦م:

ومألن ُمٗم٤مد دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط ًمٞمس إمم ًمزوم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط ًمزوُم٤ًم  ٤م إّول:أُم

شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم إذا يم٤من اعمنموط ومٕمالً أو حت٘مؼ اعمنموط ووٕم٤ًم إذا يم٤من ٟمتٞمج٦م ٓ ومٕماًل ـ يمام 

شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ـ ، ومٛمٗم٤مد دًمٞمؾ اًمٜمٗمقذ هق اجلري قمغم ـمٌؼ اًمنمط اعمًتتٌع ًمٚمحٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل 

                                                
 .5/156اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .4/551طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .4/535طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)
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 ٕمل قمٜمد ذط اًمٜمتٞمج٦م.قمٜمد ذط اًمٗمٕمؾ وًمٚمحٙمؿ اًمقو

ّٓ ضمٕمؾ احلؼ اخل٤مص ًمٚمٛمنمو ًمف  طوُمـ اًمقاوح أن ذط اخلٞم٤مر ٓ ي٘مّمد سمف إ

ٟمٔمر إمم شمٜمزيؾ اًمرو٤م طم٤مل اًمٕم٘مد ُمٜمزًم٦م اًمرو٤م سمٕمده، ومٛمـ أيـ يث٧ٌم شمٜمزيؾ اًمرو٤م  سمال

 طملم اًمٕم٘مد ُمٜمزًم٦م اًمرو٤م سمٕمده يمل خيتص ذًمؽ سمٛمقرد ُمنموقمٞم٦م آىم٤مًم٦م.

ّٓ ومألن ُم٘مت٣م دًمٞمؾ ٟم وأُم٤م اًمث٤مين: ٗمقذ اًمنمط هق حت٘مؼ اعمنموط، ومال ي٘متيض إ

صمٌقت احلؼ ًمٚمٛمنموط ًمف ويٙمقن أصمر ذًمؽ هق آًمزام اعمنموط قمٚمٞمف، وًمٞمس هق ُمتٕمّٚمؼ 

 اًمنمط وٓ ُمٗم٤مد دًمٞمؾ اًمٜمٗمقذ اًمت٤مسمع عمٗم٤مد اًمنمط. وُمٜمف ئمٝمر اخلدؿم٦م ذم... .

وم٤من قمدم ضمقاز اُمتٜم٤مع اعمنموط قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمًخ ُمـ آصم٤مر ضمٕمؾ احلؼ  اًمث٤مًم٨م:

 وصمٌقشمف سمٛم٘مت٣م دًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط ٓ أٟمف سمٜمٗمًف ُمتٕمّٚمؼ اًمنمط أو ُمٗم٤مد دًمٞمؾ اًمٜمٗمقذ.

 ٞمؾ قمٚمٞمف.ًمإذن، وم٤مًمقضمف إّول ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م آًمتزام سمف ًمٕمدم اًمد

 .(1)شُم٤م ضَمَٕمَؾ ًمِّٚمـِف ومال رضمٕم٦َم ًَمُف ومٞمف»اًمقضمف اًمث٤مين: ُم٤م ورد ذم اًمٜمص ُمـ أٟمف 

ُمٕم٤مُمٚم٦م ىمّمد هب٤م اًم٘مرسم٦م، ومال يّمح ذط اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م.  وم٤مٟمف ىمد يدقمك ؿمٛمقًمف ًمٙمؾِّ 

 وٕضمؾ ووقح اعمراد ُمـ هذا اًمٜمص وُم٤م ؿم٤مهبف ٓسمّد ُمـ اي٘م٤مع اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مت:

وىمد ذيمر اعمح٘مؼ ش ُم٤م ضمٕمؾ ًمِّٚمـف»ذم اعمراد ُمـ ىمقًمف:  اجلٝم٦م إومم:

 أن حمتٛمالشمف صمالصم٦م: (5)آصٗمٝم٤مين

مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ومٞمِمٛمؾ ُمثؾ اًمٌٞمع إّول: أن يراد ُم٤م أشمك سمف سمداقمل اًمت٘مرب إ

 واًمٜمٙم٤مح إذا وىمٕم٤م ٕضمؾ اؾمتح٤ٌمهبام.

اًمث٤مين: أن يراد ُم٤م شمتقىمػ صحتف ذقم٤ًم قمغم ىمّمد اًم٘مرسم٦م، يم٤مًمقىمػ قمٜمد 

 (3)سمٕمض.

                                                
 ، ُمرؾمٚم٦م احلٙمؿ.1، ح19/514وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .4/557طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .55/153: وص٤مطم٥م احلدائؼ ذم يمت٤مسمف 655ٟمحق اعمٗمٞمد ذم اعم٘مٜمٕم٦م / (3)
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اًمث٤مًم٨م: أن يراد سمف ُم٤م يت٘مقم سمذاشمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م سمحٞم٨م يٙمقن ىمّمد اًم٘مرسم٦م ُمـ 

عمٕمٜمك إظمص اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمقىمػ ىمٌٞمؾ اًمٗمّمؾ اعم٘مقم ًمف ٓ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمنمط، يم٤مًمّمدىم٦م سم٤م

 واهل٦ٌم.

اعمحتٛمؾ اًمث٤مًم٨م وًمٕمٚمف ٕضمؾ اًمت٤ًممل قمغم قمدم إرادة إّول  وىمد اظمت٤مر

ًمالمج٤مع قمغم صح٦م ذط اًمٗمًخ ذم اًمٌٞمع وًمق وىمع ىمرسمّٞم٤ًم، وًمٙمقن اًمث٤مين ظمالف اًمٔم٤مهر 

 ومٞمتٕملم اًمث٤مًم٨م.

سمداقمل أُمر ش ًمِّٚمـف»وٓ خيٗمك أن ضم٤مُمع اًمقضمقه اعمحتٛمٚم٦م هق يمقن اعمراد ُمـ ىمقًمف 

 اهلل اعمٕمؼم قمٜمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م.

ًمذي يٌدو ًمٜم٤م أن اعمراد سمف ُمٕمٜمك أضمٜمٌل قمـ آشمٞم٤من سم٤مًمٕمٛمؾ سمداقمل إُمر، سمؾ او

اعمراد سمف هق ُم٤م أشمك سمف ذم وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وذم ؾمٌٞمٚمف، ومٞمٙمقن اعمراد ُم٤م يم٤من اًمداقمل إمم 

ػم واًمؼم، يم٤مقم٤مٟم٦م اًمٕمٛمؾ هق شمرشم٥م إُمر اعمرهمقب ًمّٚمـف ؾمٌح٤مٟمف، يم٤مًمقىمػ ذم ؾمٌٞمؾ اخل

طم٤ًمن قمٓم٤مء سم٘مّمد اإلاًمْمٕمٞمػ وُمداواة اعمريض وشمروي٩م اًمديـ وهمػم ذ ًمؽ، ويم٤مإل

ُمـ اًمتٕمٌػم سمام يٌتٖمل سمف وضمف اهلل  (1)قم٤مٟم٦م، ويِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م ورد ذم سمٕمض اًمٜمّمقصواإل

 ؾمٌح٤مٟمف، سمال ٟمٔمر إمم اشمٞم٤مٟمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م وقمدُمف.

اًمّمدىم٦م قم٤ٌمرة قمـ سمذل اعم٤مل وشمٓمٌٞم٘مف قمغم اًمّمدىم٦م ذم اًمٜمص إٟمام هق سمٛمالطمٔم٦م أن 

واًمتٛمٚمٞمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اخلػم وآطم٤ًمن وآقم٤مٟم٦م، يم٤مًمقىمػ اخلػمي اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمّمدىم٦م 

اجل٤مري٦م واهل٦ٌم إمم اًمٗم٘مػم سمٕمٜمقان اقم٤مٟمتف وآطم٤ًمن إًمٞمف. وٓ يٕمتؼم ذم حت٘مؼ ُمٗمٝمقم 

 اًمّمدىم٦م ىمّمد اًم٘مرسم٦م، إذ ىمد يٕمؼم هب٤م ُمـ ٓ إيامن ًمف سم٤مخل٤مًمؼ.

ُمٕمٜمك اًمّمدىم٦م هق اًمٌذل واًمتٛمٚمٞمؽ ذم وضمقه اخلػم وآقم٤مٟم٦م  ومٔمٝمر مم٤م ذيمرٟم٤مه أن

                                                
، 3/558، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اعم٤ًمضمد ذم اًمٌٞمقت: وؾمٜمـ أيب داود 1/119صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .3573رىمؿ 
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 وآطم٤ًمن ؾمقاء يم٤من سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م أم ٓ.

وهذا اعمٕمٜمك ًمٚمّمدىم٦م ُمٕمٜمك قمرذم ُمٖمٗمقل قمٜمف. وىمد يمٜم٤ّم ٓ ٟمًتٓمٞمع شمِمخٞمص 

ُمـ اًمزُمـ. واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ  (1)ُمٗمٝمقم اًمّمدىم٦م سمحٞم٨م ي٤ٌميـ اهلدي٦م ردطم٤مً 

 وأهلؿ.

دي٤من، ومٌذل اخلٛمر ُمـ ىمٌؾ اعم١مُمـ سم٤مهلل ٟمٔم٤مر وإخيتٚمػ سم٤مظمتالف إصمّؿ إن اخلػم 

ؾمالم ٓ يٙمقن سمٜمٔمره سمذًٓ ًمٚمخػم ومال يٕمد صدىم٦م سمخالف ُم٤م ًمق صدر ُمـ همػمه. وسم٤مإل

 ومٍمف اعم٤مل سم٤مزاء اعمٜمٙمر ٓ يٕمد سمذًٓ ذم ؾمٌٞمؾ اخلػم.

سم٤مزاء وهبذا اًمٌٞم٤من خيرج ُمثؾ اًمٌٞمع وإن ضملء سمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م ٕٟمف متٚمٞمؽ وسمذل 

اًمٕمقض ٓ جم٤مٟم٤ًم. وخترج اهلدي٦م ّٓن٤م ًمٞم٧ًم سمتٛمٚمٞمؽ قمغم وضمف اخلػم وآقم٤مٟم٦م 

وآطم٤ًمن، وم٤معمراد ُمـ اًمٜمص اعمزسمقر هق ُم٤م ي٤ًموق اًمّمدىم٦م وهق يمؾ سمذل ومتٚمٞمؽ جم٤مين 

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف. ومالطمظ.

 وحمتٛمالشمف ُمتٕمددة أيْم٤ًم.ش ٓ رضمٕم٦م ًمف ومٞمف»ذم اعمراد ُمـ ىمقًمف:  اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

أطمده٤م: أٟمف ٓ ي٘مٌؾ اًمرضمقع إمم ُمـ ظمرج قمٜمف اعم٤مل سم٠ميِّ وضمف ُمـ اًمقضمقه طمتّك 

اًمتل شمِمٌف اًمّمدىم٦م سم٤مًمٕمتؼ، يمام  (5)سم٤مًمنماء واهل٦ٌم وهمػم ذًمؽ. وشم١ميده سمٕمض اًمٜمّمقص

 اًمداًم٦م سم٤مخلّمقص قمغم قمدم رضمققمف ًمف سم٤مًمنماء وٟمحقه. (3)شمدل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص

 وـمٌٕمف، يم٤مًمٌٞمع ذم ىم٤ٌمل اهل٦ٌم اجل٤مئزة. صم٤مٟمٞمٝم٤م: أن يراد سمف يمقٟمف قم٘مدًا ٓزُم٤ًم ًمق ظمكّم 

ومال يٜم٤مومٞمف ضمٕمؾ ذط اخلٞم٤مر ومٞمف ٓن اًمٚمزوم اًمٓمٌٕمل ٓيتٜم٤مرم ُمٕمف، يمام هق احل٤مل ذم 

 اًمٌٞمع.

                                                
 اًمَرَدح: اعمّدة اًمٓمقيٚم٦م، أىم٤مم َرَدطم٤ًم ُمـ اًمدهر أي ـمقياًل. (1)

 ، ُمقصم٘م٦م ـمٚمح٦م سمـ زيد.3، ح19/515وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

ُمـ أسمقاب يمت٤مب  15، صحٞمح٦م ُمٜمّمقر سمـ ضم٤مزم، اًم٤ٌمب 1، ح19/517وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 ، صحٞمح٦م أظمرى ًمف.5، ح19/581اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت، ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 
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صم٤مًمثٝم٤م: أن يراد سمف أٟمف ٓزم سم٘مقل ُمٓمٚمؼ سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ اًمٗمًخ ومٞمٙمقن اًمٚمزوم ُمـ 

 ًمقازم ذاشمف اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف.

ٕٟمف ظمالف  (1)ـ آًمتزام سمف وإن أيدشمف اًمٜمّمقصأُم٤م اعمٕمٜمك إّول، ومٝمق ٓ يٛمٙم

اًمت٤ًممل وؾمػمة اعمتنمقم٦م، وم٤مٟمف ٓ يتقىمػ أطمد ذم ضمقاز ذاء اعمتّمدق ًمٚمّمدىم٦م إذا سم٤مقمٝم٤م 

 اًمٗم٘مػم.

قمغم اًمث٤مًم٨م سمدقمقى فمٝمقر ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ومٞمف،  (5)وىمد سمٜمك اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين

أزيد ًمٕمدم فمٝمقره ومٞمام هق وهل همػم صم٤مسمت٦م، وم٤مًمث٤مسم٧م ُمـ هذا اًمٜمص هق اًمٚمزوم اًمٓمٌٕمل ٓ 

 أزيد ُمٜمف.

ذم صدق اًمرضمقع ُمع ذط اخلٞم٤مر، وم٘مد ي٘م٤مل ]ذم ٟمٗمل صدق  اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م:

 اًمرضمقع[:

أّوًٓ: أٟمف ُمع ذط اخلٞم٤مر ذم اًمّمدىم٦م ـ ُمثالً ـ ٓ يتحّ٘مؼ اًمرضمقع سم٤مًمٗمًخ وٓ 

يّمدق اًمرضمقع هب٤م ٕن اًمٕم٘مد ُم٘مٞمد سم٤مًمنمط ومٝمق واىمع قمغم يمٞمٗمٞم٦م خمّمقص٦م ومال يّمدق 

ًمرضمقع سم٢مقمامل احلّؼ، ومٝمق ٟمٔمػم شم٘مٞمٞمد سمزُم٤من ظم٤مص، وم٤من اؾمؽمداد اعم٤مل سمٕمد ذًمؽ اًمزُم٤من ا

 ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف رضمقع.

ُمـ أن اًمنمط ٓ يرضمع إمم شم٘مٞمٞمد ُمتٕمٚمؼ  (3)ُم٤م أوم٤مده اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مينوومٞمف: 

اًمٕم٘مد وشمٙمٞمٞمٗمف سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م سمؾ هق اًمتزام ذم وٛمـ اًمتزام، وم٤مًٓمتزام اًمٕم٘مدي ٓ شم٘مٞمٞمد 

 ومٞمف، ومٞمٜم٤مومٞمف اًمتزام اًمرضمقع ومٞمف.

ُمـ قمدم صدق اًمرضمقع قمغم اًمٗمًخ ذم  (4)وصم٤مٟمٞم٤ًم: سمام ذيمره اًمًّٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

                                                
 اًمتل ُمّرت ذم اًمذيؾ آٟمٗم٤ًم. (1)

 .4/559طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 ىمٚم٧ُم.، 4/559طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 ، واًمتح٘مٞمؼ.5/514طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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طم٘مٞم٘م٦م إذا يم٤من اعم٤مل سم٤مىمٞم٤ًم قمغم اًمقىمٗمٞم٦م أو  اًمٕم٘مد اعمتزًمزل، وأن اًمرضمقع إٟمام يّمدق

 اًمّمدىم٦م ٓ ُمثؾ اعم٘م٤مم.

وومٞمف: أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمرضمقع اعمٜمٝمل قمٜمف ذم ُمثؾ اًمّمدىم٦م ًمٞمس اًمرضمقع سم٤مًم٘مٝمر 

واًمٖمٚم٦ٌم اًمذي يٙمقن همّم٤ًٌم، سمؾ اعمراد سمف هق اًمرضمقع سم٤مزاًم٦م اًمٕمٚم٘م٦م وومًخ اًمٕم٘مد ومٞمّمدق 

إّول، يمام ًمٕمٚمف ئمٝمر ُمـ صدر اًمرضمقع قمغم ٟمٗمس اًمٗمًخ. وًمٕمؾ ُمراده هق اًمقضمف 

 ، ومراضمع.(1)قم٤ٌمرشمف

ـْ اًمذي ذيمرٟم٤مه ذم ُمٕمٜمك اًمرواي٦م: أن ُمثؾ اًمّمدىم٦م مم٤م يم٤من سمذًٓ  واعمتحّمؾ ُِم

ومتٚمٞمٙم٤ًم ذم وضمف اهلل شمٕم٤ممم وؾمٌٞمٚمف يٙمقن ٓزُم٤ًم ذم ـمٌٕمف وهق ٓ يٛمٜمع ُمـ ذط اخلٞم٤مر 

 ومٞمف.

ؾ ٟمٗمقذ اًمنمط إٟمام ذم صدر يمالُمف ُمـ: أن دًمٞم ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

ىم٤مًم٦م ٢ميدل قمغم ٟمٗمقذ ذط اخلٞم٤مر ذم اعمقرد اًمذي شمث٧ٌم ومٞمف ُمنموقمٞم٦م اًمٗمًخ ذم اجلٛمٚم٦م سم

 أو سمخٞم٤مر ـ يم٤مًمٌٞمع ـ ، ومٞمٙمقن دًمٞمؾ اًمٜمٗمقذ ُم٘متْمٞم٤ًم ًمٜمٗمقذ اًمٗمًخ ذم ُمقرد اًمنمط.

أُم٤م إذا مل شمث٧ٌم ُمنموقمٞم٦م اًمٗمًخ، ومال يتٙمٗمؾ دًمٞمؾ اًمٜمٗمقذ إصم٤ٌمت ؾمٌٌٞم٦م اًمٗمًخ، 

 اخلٞم٤مر ُمـ اًمنمط اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومال يّمح. ومتدسمر.سمؾ يٙمقن ذط 

ف، ي٠ميت احلدي٨م ومٞمف إٟمِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٚمِّ  (5)وهذا اًمقضمف ٟمٌٜمل قمٚمٞمف ومٕمالً ريثام

 .(3)شوم٤مٟمتٔمر

وامج٤مل اعمٜم٤مىمِم٦م ذم هذا اًمقضمف: اًمنموط يمّٚمٝم٤م  ٓ يتؿ هذا اًمقضمف قمٜمدي أىمقل:

ّٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ  خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وٓ ٟمحت٤مج ًمدًمٞمؾ ُمنموقم٦م وٟم٤مومذة إ

                                                
 [.5/514سمؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م اًمرضمقع ُمـ دون ذط يمام ٓ خيٗمك. ]طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م »طمٞم٨م ي٘مقل:  (1)

اعمّمدري٦م، واعمراد ش ُم٤م»فمرف زُم٤من ُمٜم٘مقل قمـ اعمّمدر سمٛمٕمٜمك إسمٓم٤مء، و ش: َرْي٨َم »َرْيَثام: ُمريم٦ٌم ُمـ  (5)

 سمف هٜم٤م: ىمدر ُمّدة.

 (.568-573/)1ًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات اعمرشم٘مك إمم ا (3)
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واًمتٗمّمٞمؾ يٓمٚم٥م ُمـ  (1)شاعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ: »اعمنموقمٞم٦م أيمثر ُمـ ىمقًمف

 حمّٚمف. هذا.

 أـ ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ُمـ ومًخٝم٤م سمخٞم٤مر اًمنمط

 ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل ٓ يدظمٚمف ظمٞم٤مر اًمنمط اشمٗم٤مىم٤ًم:

 اًمٜمٙم٤مح

 (4)واًمنائر (3)واعمًٌقط (5)إمج٤مقم٤ًم يمام ذم اخلالف ٓ داري ومٞمف ظمٞم٤مر أصالً »

عمِم٤ميمٚمتف اًمٕم٤ٌمدة، واسمتٜم٤مئف قمغم آطمتٞم٤مط اًمت٤مّم، وؾمٌؼ  (6)واعم٤ًمًمؽ (5)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد

 .(7)ش يرشمٗمع سمٖمػمهالاًمؽمّوي ومٞمف قمغم اًمٕم٘مد، وشمقىّمػ رومٕمف قمغم راومع خمّمقص وم

دًمٞمٚملم ـ سمٕمد آمج٤مع ـ قمغم قمدم دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط ذم  (8)أىم٤مم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 اًمٜمٙم٤مح:

 شمقىمػ ارشمٗم٤مع اًمٜمٙم٤مح ذقم٤ًم قمغم اًمٓمالق ومال جم٤مل إمم اًمنمط ومٞمف. اًمدًمٞمؾ إّول:

سم٠مّن طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمًخ ختتٚمػ ذاشم٤ًم قمـ »وىمد ٟم٤مىمش اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين هذا اًمدًمٞمؾ: 

اًمزوج، ويٚمزُمف ارشمٗم٤مع قمٚم٘م٦م اًمٓمالق: وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمالق سمٞمٜمقٟم٦م اًمزوضم٦م وومراىمٝم٤م قمـ 

اًمزوضمٞم٦م، واًمٗمًخ ٟمٗمس رومع اًمٕمٚم٘م٦م وقمقد إُمر إمم ُم٤م يم٤من، وًمذا يتٕمّٚمؼ اًمٗمًخ سمٕمٚم٘م٦م 

                                                
 صحٞمحت٤م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من. 5و  1، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .17، ُم٠ًمًم٦م 3/16اخلالف  (5)

 .5/81اعمًٌقط  (3)

 .5/546اًمنائر  (4)

 .4/313ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (5)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (6)

 .14/518ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (7)

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (8)
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اًمزوضمٞم٦م، واًمٓمالق سم٤مًمزوضم٦م، وطمٞمٜمئٍذ ومال حمذور ذم ضمري٤من اًمٓمالق واًمٗمًخ ذم اًمٜمٙم٤مح: 

 (1)ف اًمذايت سمٞمٜمٝمام، وشمٕمّدد ُمتٕمٚم٘مٞمٝمام.ًمالظمتال

ًمق يم٤من ًمٚمٓمالق قمٛمؾ آظمر همػم اًمٗمًخ، وًمٙمـ  أٟمف إٟمام يرد قمغم اًمِمٞمخ وومٞمف:

ُم٤م ٟمالطمٔمف ذم اًمٜمّمقص ظمالف ذًمؽ: وم٢من اًمقارد ومٞمٝم٤م اًمتٕمٌػم قمـ اًمٗمًخ سم٠مرسمٕم٦م 

 شمٕمٌػمات:

 (5)اًمرّد، أي أن اًمٗمًخ رّد اًمزوضم٦م، وهق وارد ذم رواي٤مت يمثػمة. إّول:

اًمٓمالق، يمام ذم ]ُمقصم٘م٦م[ همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ  اًمث٤مين:

ذم رضمؾ شمزوج اُمرأة ومقضمده٤م سمرص٤مء أو ضمذُم٤مء، ىم٤مل: إن يم٤من مل يدظمؾ هب٤م ومل  كمقم

 (3).يتٌلم ًمف وم٢من ؿم٤مء ـمٚمؼ، وإن ؿم٤مء أُمًؽ، وٓ صداق هل٤م، وإذا دظمؾ هب٤م ومٝمل اُمرأشمف

محؾ اًمِمٞمخ اًمٓمالق هٜم٤م قمغم اعمٕمٜمك »سم٘مقًمف:  وقمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ

 ش.اًمٚمٖمقي دون اًمنمقمل عم٤م شم٘مدم وي٠ميت...

ىم٤مل أيْم٤ًم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم احلدي٨م إّول ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ]صحٞمح٦م و

 .(5)شاًمٓمالق هٜم٤م ُمًتٕمٛمؾ سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي عم٤م ُم٣م وي٠ميت» (4)اًمّم٤ٌمح[أيب

 (6)اًمٗمراق، واًمتٗمريؼ، واعمٗم٤مرىم٦م. اًمث٤مًم٨م:

 

                                                
 (.553-554/)4طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

ُمـ أسمقاب اًمٕمٞمقب اًمتدًمٞمس،  1، اًم٤ٌمب 1، ح51/517ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ورد ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ سمـ أيب قمٌداهلل.

 .14، ح51/511وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .1، ح51/514وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 .51/515وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

ُمـ أسمقاب  5، ظمؼم قمكم سمـ ضمٕمٗمر، اًم٤ٌمب 1، ح51/514ِمٞمٕم٦م ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم وؾم٤مئؾ اًم (6)

 اًمٕمٞمقب واًمتدًمٞمس.



 565 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمعاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

 (1)اًمتنيح. اًمراسمع:

وجمٛمقع هذه اًمتٕم٤مسمػم يٙمِمػ قمـ وطمدة احل٘مٞم٘م٦م سملم اًمٓمالق واًمٗمًخ، وأٟمف 

ًمٞمس سمٞمٜمٝمام اظمتالف ذايت، ومٙمام أن اًمٓمالق إظمالء ؾمٌٞمؾ اعمرأة ومٙمذًمؽ اًمٗمًخ، وهلذا 

قمؼّم قمـ اًمٗمًخ سم٤مًمٓمالق، وسم٤معمٗم٤مرىم٦م واًمٗمراق، وقمؼّم ذم اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمـ يمت٤مب 

قمـ اًمٓمالق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٓمالق سمٙمت٤مب اًمٗمراق، وم٢مذا قمؼّم ذم اًمٜمّمقص     

   (5)  مل يٙمـ وضمف ّٓ ومٝمق أىمقى ؿم٤مهد قمغم قمدم آظمتالف اًمذايت سمٞمٜمٝمام، وإ

 ًمٚمتٕمٌػم قمـ يمٚمٞمٝمام سمٚمٗمظ واطمد وقمٜمقان وم٤مرد.

وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مده قمغم آظمتالف اًمذايت سمٞمٜمٝمام سمتٕمّٚمؼ اًمٓمالق سم٤مًمزوضم٦م، وشمٕمٚمؼ 

 اؾمتٗم٤مده ُمـ شمٕمٌػمهؿ ذم شمٕمريػ اخلٞم٤مر سم٠مٟمف ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد.اًمٗمًخ سم٤مًمٕم٘مد، ومٚمٕمٚمف 

 وًمٙمـ اعمّتٌع اًمٜمص، وىمد ٓطمٔمٜم٤م شمٕمّٚمؼ اًمٗمًخ سم٤مًمزوضم٦م يمتٕمّٚمؼ اًمٓمالق هب٤م.

 ًمٚمِمٞمخ إّولاعمٜم٤مىمِم٦م ذم اًمدًمٞمؾ 

: أٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ذم يمقن اًمٓمالق راومٕم٤ًم ًمٕمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م، ٟمٕمؿ، يرد قمغم اًمِمٞمخ

ًمرومع ومٞمف؟ وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمٚمف أٟمف راومع وًمٙمـ ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم اٟمحّم٤مر ا

ًمٚمٜمٙم٤مح، وٓ يدل قمغم ٟمٗمل رومع همػمه ًمف، ومٚمق صم٧ٌم آٟمحّم٤مر ومٞمف ًمٙم٤من ذط اخلٞم٤مر 

ّٓ ومال.  خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمًٜم٦م، وإ

سمؾ ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم صمٌقت ارشمٗم٤مع اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمٗمًخ ذم اًمٕمٞمقب، ومٞمث٧ٌم سمذًمؽ أيْم٤ًم 

ذم رومٕمف سم٤مًمنمط أُمٙمـ اًمتٛمًؽ سمدًمٞمؾ  ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمرومع سمٖمػم اًمٓمالق، وإذا ؿمٙمٙمٜم٤م

ّٓ أن يث٧ٌم اٟمحّم٤مر رومع اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمٓمالق  اًمنموط: وم٢مٟمف يِمٛمٚمف سمٕمٛمقُمف، وٓ ُم٘مّٞمد ًمف إ

ّٓ ضمٝم٦م اإلصم٤ٌمت ًمٚمٓمالق،  ًمٞمث٧ٌم أن اًمنمط خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م، ودًمٞمؾ اًمِمٞمخ ٓ يث٧ٌم إ

                                                
 ُمـ أسمقاب اًمٕمٞمقب واًمتدًمٞمس، ظمؼم احلًـ سمـ ص٤مًمح. 3، اًم٤ٌمب 3، ح51/515وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .559ؾمقرة اًمٌ٘مرة / (5)
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 .(1)شٓ ضمٝم٦م اًمٜمٗمل قمـ همػمه

ح ويمؾ ُم٤م مل شمنمع آىم٤مًم٦م ومٞمف ٓ قمدم ُمنموقمٞم٦م اًمت٘م٤ميؾ ذم اًمٜمٙم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

 ينمع ومٞمف اًمنمط.

وىمد ُمّر ُمٜم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ذًمؽ ذم اًمقضمف إّول ُمـ وضمقه اًمثالصم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ  أىمقل:

 ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم يمؾِّ قم٘مد ٓزم ومال ٟمٕمٞمد.

 إؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اخلقئل قمغم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٜمٙم٤مح

اًمقضمف ذم قمدم ضمري٤من اخلٞم٤مر ذم اًمٜمٙم٤مح هق ُم٤م اًمٔم٤مهر أّن : »ىم٤مل اًمًّٞمد اخلقئل

ذيمرٟم٤مه ذم ُمٕمٜمك اؿمؽماط اخلٞم٤مر، عم٤م قمروم٧م ُمـ أّن ُمرضمٕمف إمم اًمتقىمٞم٧م ومٞم١مول ضمٕمؾ 

اخلٞم٤مر ذم اًمٜمٙم٤مح إمم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م سمزُم٤من اًمٗمًخ، ومال يٙمقن ٟمٙم٤مطم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم دائٛمٞم٤ًم، إذ ٓ 

اًمٕمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م سمٕمده وُمٕمٜمك داتٛمع اًمدوام ُمع اًمتقىمٞم٧م، ّٕن ُمٕمٜمك اًمتقىمٞم٧م قمدم اقمت٤ٌمر 

اًمدوام هق اقمت٤ٌمره٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم وهذان ٓ داتٛمٕم٤من، وم٢مذا ص٤مر اًمٜمٙم٤مح ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم وُمقىمت٤ًم ومالسمّد 

ُمـ إظم٤ٌمر ذم اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ سم٤معمدة، وسمام أّن اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم  (5)ومٞمف ُمـ شمٕمٞملم اًمقىم٧م عم٤م ورد

ٗمًخ أصالً وًمق ُمع شمٕمٞملم اًمٗمًخ شمٕمٚمٞمؼ ًمف سمام ٓ شمٕملّم ًمف، ٕٟمف ٓ يدري أٟمف يٗمًخ أو ٓ ي

زُم٤من اخلٞم٤مر أيْم٤ًم ّٕن اًمٗمًخ ُمع ذًمؽ همػم ُمٕمٚمقم، ومال حم٤مًم٦م يٙمقن شمٕمٚمٞمؼ اًمٜمٙم٤مح قمغم 

 اًمٗمًخ ُمقضم٤ًٌم ًمٌٓمالٟمف وُمٗمًدًا ًمف.

وُمـ هذا ئمٝمر اًمٗمرق سملم اًمٜمٙم٤مح وسملم همػمه ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م، وأّن اؿمؽماط 

 .(3)شاًمٜمٙم٤محاخلٞم٤مر ذم همػمه عم٤مذا ٓ يقضم٥م اًمٗم٤ًمد وًمٙمـ يقضمٌف ذم 

ّٓ أّٟمف ُمدظمقل:» :ُمدفمٚمفوىمد أضم٤مب قمٜمف إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ   هذا اًمقضمف ـ قمغم ىمقشمف ـ إ

                                                
 (.555-555/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 قاب اعمتٕم٦م.ُمـ أسم 17، اًم٤ٌمب 51/45وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .3/561اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (3)



 567 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمعاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

سم٠من هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم اٟمحّم٤مر اعمٕمٝمقد ذم اًمنميٕم٦م ذم هذيـ اًم٘مًٛملم، وسملم  أّوًٓ:

ع ذم اًمنميٕم٦م ومٞمٝمام، واعمٗمٞمد ذم آؾمتدٓل إصم٤ٌمت اعمٕمٜمك اًمث٤مين: ٕٟمف حيٛمؾ  اٟمحّم٤مر اعمنمُّ

ّٓ ُم٤م رسّمام ئمٝمر  اإلصم٤ٌمت هلام واًمٜمٗمل قمـ ُم٤م قمدامه٤م، وًمٙمٜمف ٓ دًمٞمؾ قمغم هذا آٟمحّم٤مر إ

إن ؾمّٛمل إضمؾ ومٝمق »ذم طمدي٨م:  ـ سمٙمػم ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهللُمـ ُمقصم٘م٦م قمٌداهلل سم

 .(1)شُمتٕم٦م، وإن مل يًّؿ إضمؾ ومٝمق ٟمٙم٤مح سم٤مت

يمام ذيمره٤م ذم اًمقؾم٤مئؾ ذم اًم٤ٌمب اًمٕمنميـ ُمـ أسمقاب اعمتٕم٦م، وهل ضمزء ُمـ 

ُم٤م يم٤من ُمـ ذط ىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح هدُمف »طمدي٨م ذيمر صدره ذم اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع قمنم وهق: 

 .(5)شًمٜمٙم٤مح ومٝمق ضم٤مئزاًمٜمٙم٤مح، وُم٤م يم٤من سمٕمد ا

 وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مفمرة إمم ذيمر إضمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من، وقمدم ذيمره ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م.

وؿمٝمر  مإن ُمدًمقل اًمرواي٦م هق أن اعم١مىم٧م سمقىم٧م ظم٤مص يمٞمق وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

 وؿمٝمريـ ُمتٕم٦م، وهمػم اعم١مىم٧م سمقىم٧م ظم٤مص ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من ٟمٙم٤مح سم٤مت.

٤من: إذ مل يًّؿ ومٞمف إضمؾ: وسمام أن اًمٜمٙم٤مح سمنمط اخلٞم٤مر همػم ُم١مىم٧م ُمـ طمٞم٨م اًمزُم

شمًٛمٞم٦م ًمف، ومٞمٙمقن سم٤مشم٤ًم، ومال شمدل اًمرواي٦م قمغم ُمٓمٚمقب اعمحّ٘مؼ  وم٢من ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٞمس

 .اًمًّٞمد اخلقئل

ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٙم٤مح ظم٤مرج قمـ يمال اًم٘مًٛملم، وًمٙمـ  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م إٟمام شمث٧ٌم ـ سمح٥ًم آؾمت٘مراء ـ ذقمٞم٦م اًم٘مًٛملم، وٓ ُمٗمٝمقم هل٤م 

 ًمتٜمٗمل ذقمٞم٦م اًمٜمٙم٤مح سمنمط اخلٞم٤مر.

ٟمٕمؿ، هق همػم ُمٕمٝمقد ذم اًمنميٕم٦م، وٓ يقاومؼ ُم٤م ذم اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م، وقمدم 

ُمٕمٝمقديتف رء، وقمدم ذقمٞمتف رء آظمر، وقمدم ُمقاوم٘متف عم٤م صم٧ٌم ُمـ اًمٜمّمقص إٟمام 

                                                
 ُمـ أسمقاب اعمتٕم٦م. 51، اًم٤ٌمب 1، ح51/47وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 ُمـ أسمقاب اعمتٕم٦م. 19، اًم٤ٌمب 5، ح51/46وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)
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ي٘متيض وم٤ًمده ذم ُم٤م ًمق مل يقضمد دًمٞمؾ قم٤مم يدل قمٚمٞمف: وم٢من إصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت اًمٗم٤ًمد، 

وضمد اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مم قمٚمٞمف ومٝمق طم٤ميمؿ قمغم إصؾ، واًمٕمٛمقم ُمقضمقد ذم اعم٘م٤مم وهق  وأُم٤م إذا

 ُمع وؿِّ اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم إًمٞمف.ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

أن ذط اخلٞم٤مر ـ يم٤ًمئر اًمنموط ذم ؾم٤مئر اعمٕم٤مُمالت ـ يٜمٓمٌؼ  شمقوٞمح ذًمؽ:

ّٓ أطمد أُمر يـ: خم٤مًمٗمتف سمٛم٘مت٣م قمٚمٞمف قمٜمقان اًمٕم٤مم سمال إؿمٙم٤مل، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٛمًؽ سمف إ

 اًمٕم٘مد، أو خم٤مًمٗمتف ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ٓؾمتثٜم٤مء اعمخ٤مًمػ هلام ُمـ حت٧م اًمٕمٛمقم.

أُم٤م إّول ومٛمٜمتِػ ىمٓمٕم٤ًم: ًمٕمدم خم٤مًمٗم٦م ذط اخلٞم٤مر عم٘مت٣م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، سمؾ أظمذه 

د ًمف ٓ ٟم٤مِف: وم٢من اعمخ٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٌٞمع سمنمط ومٞمف ومرع صمٌقشمف، ومٝمق ُمقيمر 

 قمدم اًمثٛمـ.

خم٤مًمٗم٤ًم هلام، وأُم٤م اًمث٤مين ومٝمق ُمٜمتِػ سم٤مٕصؾ: وذًمؽ ٕٟم٤م ٟمِمؽ ذم يمقن هذا اًمنمط 

ومٜمجري اؾمتّمح٤مب قمدم يمقٟمف خم٤مًمٗم٤ًم هلام سم٤مٕصؾ إززم، ومٞمتٜم٘مح ُمقوقع اًمدًمٞمؾ 

 اًمٕم٤مم، وهق اًمنمط اًمذي مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومال ي٘مع وم٤مؾمدًا.

ذط اخلٞم٤مر ذم اًمٜمٙم٤مح يمام هق ؾمػمة اعمتنمقم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم قمدم  أنّ ]إن ىمٚم٧م: 

 احل٤مل ذم اًمٓمالق.

اًمًػمة صم٤مسمت٦م ذم اًمٓمالق، وأُم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح  سملم اًمٓمالق واًمٜمٙم٤مح ومرىم٤ًم: وم٢منر  ٧م: إنّ ٚمىم

ومٚمؿ حيرز اشمّم٤مهل٤م سمزُمـ  ءأّن٤م ُمًتٜمدة إمم ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤م ٓإوم٤مًمًػمة وإن يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م 

 ومال شمٗمٞمد. اعمٕمّمقم

ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٜمٙم٤مح ُمـ أدًم٦م طمٍم وأُم٤م دقمقى اؾمتٗم٤مدة قمدم ُمنموقمٞم٦م 

ّٓ ُمـ هذه اًمٕمٞمقب.  أؾم٤ٌمب اًمٗمًخ سم٤مًمٕمٞمقب، ُمـ ىمٌٞمؾ: ٓ شمرد اًمزوضم٦م إ

٤مح ٓ ٙمومٛمدومققم٦م سم٠من هذا احلٍم إو٤مذم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمٞمقب ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، أي أن اًمٜم

ّٓ ُمـ هذه اًمٕمٞمقب اخلٛم٦ًم، ٓ ُمـ همػمه٤م ُمـ ؾم٤مئر اًمٕمٞمقب، وًمٞمس احلٍم  يٗمًخ إ

 .[اًمٗمًخ سمنمط اخلٞم٤مر طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ًمٞمٜمتٗمل
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أن مجٞمع اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل أوردت قمغم ذط اخلٞم٤مر ذم اًمٜمٙم٤مح  ومتحّمؾ إمم هٜم٤م:

ّٓ اإلمج٤مع، وهق ىمقي ًمق ٓ أٟمف ُمدريمل ومٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة صحتف،  ُمٜمدومٕم٦م، ومال يٌ٘مك إ

وًمٙمـ آطمتٞم٤مط ذم ُم٘م٤مم اًمٗمتقى ي٘متيض قمدم اؿمؽماـمف ومٞمف هروسم٤ًم قمـ خم٤مًمٗم٦م 

 .(1)شاإلمج٤مع

 ًمٕم٘مقد اًمتل اظمتٚمػ ذم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمفب ـ وُمـ ا

 ـ اًمقىمػ1

وىمد  (5)وٓ دازي أيْم٤ًم ذم اًمقىمػ إمج٤مقم٤ًم يمام ذم اعم٤ًمًمؽ»ىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم: 

 (6)واسمـ قمّٛمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد (5)واعمحّ٘مؼ (4)واسمـ إدريس (3)ٟمّص قمٚمٞمف اًمِمٞمخ

اًمنائر واًمدروس . وقم٤ٌمرة (11)واًمّمٞمٛمري (9)واًمٙمريمل (8)واًمِمٝمٞمدان (7)و]اًمٕماّلُم٦م[

سحيت٤من سمقضمقد اخلالف ومٞمف، ومل ٟمجده، ىم٤مل ذم اًمنائر: قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذاه٥م. 

واًمقضمف ومٞمف اؿمؽماط اًم٘مرسم٦م ومٞمف وأّٟمف ومّؽ ُمٚمؽ ٓ إمم قمقض ومال ي٘مٌؾ اًمنمط 

 .(11)شيم٤مًمٕمتؼ

                                                
 (.531-535/)5سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (5)

 .5/81اعمًٌقط  (3)

 .5/545اًمنائر  (4)

 .5/53ذائع اإلؾمالم  (5)

 .557اجل٤مُمع ًمٚمنمائع / (6)

 .11/66شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (7)

 .3/515: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 3/568اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (8)

 .4/313ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (9)

 .5/45هم٤مي٦م اعمرام  (11)

 .14/518ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (11)
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اٟمف مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف، واعمِمٝمقر قمدم دظمقًمف ومٞمف. » (1)صمّؿ ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

 ٦م ذط اخلٞم٤مر ومٞمف أُمقر:واًمقضمف ذم قمدم صح

 أٟمف مم٤م يِمؽمط ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م. إّول:

 أٟمف ومؽ ُمٚمؽ سمٖمػم قمقض. اًمث٤مين:

ذم أن ُمـ أوىمػ أرو٤ًم صمّؿ ىم٤مل إن اطمتج٧ُم إًمٞمٝم٤م  (5)ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمص اًمث٤مًم٨م:

ن إ»ٟم٤م أطمؼ هب٤م صمّؿ ُم٤مت اًمرضمؾ وم٤مّن٤م شمرضمع ذم اعمػماث. ووضمف دًٓمتٝم٤م هق محؾ ىمقًمف: ٠موم

سمٌٓمالن هذا  قمغم ذط اخلٞم٤مر، وىمد طمٙمؿ اإلُم٤ممش وم٠مٟم٤م أطمؼ هب٤ماطمتج٧ُم إًمٞمٝم٤م 

 اًمنمط وهق ُمًتٚمزم ًمٌٓمالن اًمقىمػ وًمذًمؽ طمٙمؿ سمرضمقع اعم٤مل ُمػماصم٤ًم.

ذم دًٓم٦م  (4)ذم يمؼمى اًمقضمٝملم إّوًملم، يمام شم٠مُمؾ (3)واؾمتِمٙمؾ اًمِمٞمخ

 اًمرواي٦م.

ومّمٖمراه ممٜمققم٦م إذ مل يث٧ٌم اؿمؽماط ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم صح٦م  أُم٤م اًمقضمف إّول:

أٟمف ومٕمٚمف سمداقمل اًم٘مرسم٦م وهق ٓ يدل قمغم  ذم وىمػ اإلُم٤مم (5)اًمقىمػ، ٟمٕمؿ ورد

 اؿمؽماـمف ومٞمف.

يمام أن يمؼماه ممٜمققم٦م، إذ قمروم٧م أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم اُمتٜم٤مع ذط اخلٞم٤مر ومٞمام يٕمتؼم ومٞمف 

ّٓ رواي٦م: ُم٤م ضمٕمؾ هلل وم وىمد قمروم٧م أن اعمراد هب٤م همػم ش. ف ومٞمف...ًم ٦م رضمٕمالىمّمد اًم٘مرسم٦م إ

ذًمؽ وهق ُم٤م أشمك سمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، يمام قمروم٧م أن ٟمٗمل اًمرضمٕم٦م ومٞمف ٓ يدل قمغم أيمثر ُمـ 

                                                
 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

ُمـ أسمقاب أطمٙم٤مم اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت، صحٞمح٦م  3، اًم٤ٌمب 3، ح19/177وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 إؾمامقمٞمؾ سمـ ومْمؾ.

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/155اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

ُمـ أسمقاب يمت٤مب  11، صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ سمـ احلج٤مج، اًم٤ٌمب 3، ح19/199وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت.
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اًمٚمزوم اًمٓمٌٕمل. ٟمٕمؿ ًمق دًم٧م قمغم اًمٚمزوم سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ًمدًم٧م قمغم قمدم صح٦م ذط 

 ػ.اخلٞم٤مر ذم اًمقىمػ اًمقاىمع ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم يم٤مٓوىم٤مف اخلػمي٦م، ٓ ُمٓمٚمؼ اًمقىم

وم٤مًمٙمؼمى ومٞمف ممٜمققم٦م، إذ مل يث٧ٌم اقمت٤ٌمر اعمٕم٤مووٞم٦م ذم صح٦م  وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين:

ّٓ سمٌٕمض اًمقضمقه اًمٗم٤مؾمدة، ومراضمع ُم٤م أوم٤مده آصٗمٝم٤مين ذم سمٕمض  (1)ذط اخلٞم٤مر، إ

 وضمقه اعمٜمع ُمـ ذط اخلٞم٤مر ذم اًمٜمٙم٤مح.

همػم وم٤مًمرواي٦م همػم فم٤مهرة ذم اعمدقمٰك، سمؾ هل حتتٛمؾ وضمقه٤ًم  وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

 ذًمؽ:

عمقىمقف اأطمده٤م: أن اًمقىمػ سم٤مـمؾ، ومػمضمع ُمػماصم٤ًم ُمـ سم٤مب أن ادظم٤مل ٟمٗمًف ذم 

 (5)قمٚمٞمٝمؿ ُمقضم٥م ًمٌٓمالن اًمقىمػ، يمام ىمّرر ذم حمٚمِّف.

ُمٕمٞمٜم٦م وهل طمّمقل  ةصم٤مٟمٞمٝم٤م: أن اًمقىمػ صحٞمح ًمٙمٜمف ُمـ سم٤مب اًمتحٌٞمس إمم ُمدر 

 طم٤مضمتف وىمد طمّمٚم٧م طم٤مضمتف وم٤مٟمتٝمك اًمتحٌٞمس، ومػمضمع ُمػماصم٤ًم.

صم٤مًمثٝم٤م: أن اًمقىمػ صحٞمح ُمع ذط اخلٞم٤مر ًمٙمـ حت٘م٘م٧م طم٤مضمتف ومٗمًخ حلّمقل 

اعمٕمٚمؼ قمٚمٞمف اًمنمط أو اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ًمق يم٤من اًمنمط سمٜمحق ذط اًمٜمتٞمج٦م. وهل 

 سم٤مٓطمتامل إظمػم شمدل قمغم صح٦م اًمنمط.

ؿ سم٤مًمرضمقع ُمػماصم٤ًم يمام حيتٛمؾ خترداف قمغم ُم٤م أومٞمد حيتٛمؾ خترداف ٙموسم٤مجلٛمٚم٦م، احل

ٓت اًمثالصم٦م إظمرى. وٓ ُمٕملم ٕطمده٤م ظمّمقص٤ًم وأن اعمدقمك قمغم أطمد آطمتام

 يتقىمػ قمغم يمقن اًمنمط اًمٗم٤مؾمد ُمٗمًدًا وهق حمؾ يمالم.

واعمتحّمؾ: أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمقضمقه اًمثالصم٦م ُم٤م يٜمٝمض ًمٜمٗمل صح٦م ذط اخلٞم٤مر ذم 

 اًمقىمػ. يمام أن اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم امج٤مقمٞم٦م يمام ذم اًمٜمٙم٤مح عم٤م قمروم٧م ُمـ وضمقد اخلالف ومٞمف.

                                                
 .136، رىمؿ 4/553طم٤مؿم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

ُمـ أسمقاب يمت٤مب اًمقىمقف  3، اًم٤ٌمب 19/176وىمد ورد اًمٜمّمقص سمذًمؽ ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 واًمّمدىم٤مت.
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وهمػمه مل يتٕمرض إمم سمٞم٤من قمدم صمٌقت ُمنموقمٞم٦م اًمٗمًخ ذم  ِمٞمخصمّؿ إن اًم

 اًمقىمػ يمل يّمح ُمع اًمنمط سمدًمٞمؾ ٟمٗمقذ اًمنمط.

وًمٕمؾ اًمقضمف ومٞمف: أن شمّمحٞمح اًمنمط ذم اًمقىمػ ٓ حيت٤مج ومٞمف إمم اًمتٛمًؽ سمٕمٛمقم 

يمل يتقىمػ ذم ؿمٛمقل اًمٕمٛمقم عم٤م مل يث٧ٌم ومٞمف ُمنموقمٞم٦م ش اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»

صح٦م اًمنمط،  (1)شىمقف شمٙمقن قمغم طم٥ًم ُم٤م يقىمٗمٝم٤م أهٚمٝم٤ماًمق»اًمٗمًخ، سمؾ ُم٘مت٣م: 

ٓن اًمنمط وإن يم٤من اًمتزاُم٤ًم ذم وٛمـ اًمتزام ًمٙمٜمف يرضمع إمم شم٘مٞمٞمد اًمقىمػ سمحّم٦م ظم٤مص٦م 

 وٟمحق ظم٤مص، ومٞمّمح ًمف اًمٗمًخ قمغم طم٥ًم ىمّمده. ومتدسمر وٓ شمٖمٗمؾ.

وهمػمه اعمٗمروهمٞم٦م قمـ يمقن اًمقىمػ قم٘مدًا وًمذا يِمٌف  فم٤مهر اًمِمٞمخ شمٜمٌٞمف:

إىمقى ًمديٜم٤م أٟمف اي٘م٤مع ٓ قم٘مد  ٘م٤مم ٟمٗمل صح٦م ذط اخلٞم٤مر ومٞمف، وًمٙمـسم٤مٓي٘م٤مع ذم ُم

 .(5)شوحمؾ اًمٙمالم ًمٞمس هٝمٜم٤م، وإٟمام أردٟم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم أن هذا إُمر ًمٞمس ُمـ اعمًٚمامت

اًمتح٘مٞمؼ أّن اًمقىمػ قمغم » وىم٤مل: صمّؿ إّن هٜم٤م وضمف راسمع ذيمره اعمحّ٘مؼ اخلقئل

 ىمًٛملم يمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمقىمػ:

اًمتحرير وومؽ اعمٚمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمػم وىمػ إرض ُمًجدًا وم٢مٟمف يمام  أطمدمه٤م:

ذيمرٟم٤مه حترير وضمٕمؾ إرض طمّرة وإزاًم٦م ًم٘مٞمد اعمٚمؽ، ٕٟمف سمٞم٧م اهلل ومٝمق إقمدام ُٕمر 

ُمقضمقد يم٤مًمٕمتؼ، وذم ُمثٚمف ٓ يّمح اؿمؽماط اخلٞم٤مر، ّٕن ُمرضمٕمف إمم اًمتحرير اعمقىم٧م وىمد 

حلم قمٜمد اًمٕمرف واًمٕم٘مالء، ٕٟمف ُمٜم٤مٍف ُمّر أّن اًمٕمتؼ واًمتحرير اعمقىمتلم همػم صحٞم

ًمالـمالق، وىمد قمروم٧م أّن اعمًجد يتقىمػ قمغم حترير اعمٚمؽ طمّتك ًمق مل حيّرره سمؾ وىمٗمف 

ُمدة ُمٕمّٞمٜم٦م يمخٛمًلم ؾمٜم٦م ُمًجدًا هلل عم٤م يم٤من ذًمؽ ُمًجدًا وٓ يؽمشّم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره، ٟمٕمؿ 

ّٓ أٟمف همػم اعمًجد  هق ُمٕمٌد أو ُمدرس أو همػممه٤م مم٤م هق متٚمٞمؽ جلٝم٦م قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م إ

                                                
 ، صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر.1، ح19/175وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.575-577/)1اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (5)
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سمح٥ًم إطمٙم٤مم يمقضمقب إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م قمٜمف. ويمٞمػ يم٤من ومٌحٙمؿ       

(1) .يِمؽمط ذم اعمًجد حترير اعمٚمؽ، وهذا ٓ داتٛمع ُمع اًمتقىمٞم٧م يمام قمروم٧م 

متٚمٞمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م جلٝم٦م أو ًمٚمٛمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ قمغم أن ٓ ي٤ٌمع ٟمٔمػم اًمقىمػ  وصم٤مٟمٞمٝمام:

ًمألوٓد أو ًمٖمػمهؿ، وهذا اًم٘مًؿ ذم طمّد ٟمٗمًف مم٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اؿمؽماط اخلٞم٤مر ومٞمف ومل 

ّٓ إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مؿمؽماط اًمدوام ذم صح٦م اًمقىمػ، وأّن اًمتٛمٚمٞمؽ ومٞمف  يٛمٜمع قمٜمف دًمٞمؾ، اًمٚمٝمّؿ إ

 قُمـ أّن اعمقىم٧م ًمٞمس سمقىمػ سمؾ ه (5)قمٚمٞمف سمٕمض إظم٤ٌمرٓسمّد أن يٙمقن دائٛمٞم٤ًم يمام دل 

قُمٛمرٰى وؾُمٙمٜمٰك وٟمحقمه٤م، ومال حم٤مًم٦م ٓ يدظمٚمف اخلٞم٤مر عمٜم٤موم٤مشمف اًمدوام اعمٕمتؼم ومٞمف ومجري٤من 

اؿمؽماط اخلٞم٤مر ذم اًمقىمػ وقمدُمف ُمٌٜمل قمغم حت٘مٞمؼ ُم٠ًمًم٦م اؿمؽماط اًمدوام ذم اًمقىمػ 

 .(3)شوقمدُمف، وُم٤م ذيمرٟم٤مه هق اًمقضمف ذم قمدم ضمري٤من اخلٞم٤مر ذم اًمقىمػ

٦م إن يم٤من هق اًمٗمؽ قمـ إو٤موم٦م اعم٤مًمؽ ومال ان اعمراد ُمـ ومّؽ اعمٚمٙمٞم»وأورد قمٚمٞمف: 

ّٓ أن ًمف قمقده سم٤مًمنمط.  يتٜم٤مرم ُمع ذط اخلٞم٤مر، ومٝمق وإن ظمرج قمـ ُمٚمٙمف سم٤مًمقىمػ إ

 وإن يم٤من اعمراد اًمٗمّؽ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙمٞم٦م ومٗمٞمف:

أٟمف يٜم٘مض قمٚمٞمف سم٤مًمٕمتؼ: وم٢مٟمف أفمٝمر ُمّم٤مديؼ اًمتحرير، وصٞمٖمتف: أٟم٧م طمر،  أّوًٓ:

 ص سمجقاز اؿمؽماط اًمرضمقع.وُمّمدره احلري٦م، وُمع ذًمؽ ورد اًمٜم

إمم دًمٞمؾ وًمٞمس أُمرًا ضمزاومٞم٤ًم، وُمٗمٝمقم  جأن إرضم٤مع أي قمٜمقان ٔظمر حيت٤م وصم٤مٟمٞم٤ًم:

اًمتحرير يٖم٤مير ُمٗمٝمقم اًمقىمػ، واعُمٜمَِْم٠م ذم يمؾ إٟمِم٤مء يتقاومؼ ُمع ُمٗمٝمقم اعمٜمِم٠م، وم٤معمٜمِم٠م ذم 

سم٤مب اًمٌٞمع اًمتٛمٚمٞمؽ سمٕمقض، سمٚمٗمظ ُمٚمٙمتؽ أو سمٕمتؽ، واعمٜمِم٠م ذم سم٤مب اًمّمٚمح اعمّم٤محل٦م 

سم٢مدا٤مب ص٤محلتؽ، وذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح هذا اعمٗمٝمقم سمٚمٗمظ أٟمٙمحتِؽ أو زوضمتِؽ، وُمٗمٝمقم 

اًمقىمػ هق احلٌس، يمام قمٚمٞمف اًمٜمص وأىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء، وىمد قمّرومف هق أيْم٤ًم سمف ذم ُمٜمٝم٤مضمف 

                                                
 .18ؾمقرة اجلـ / (1)

 يمت٤مب اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت. ُمـ أسمقاب 7، اًم٤ٌمب 19/195وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .565و  3/561اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (3)
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، وهق ُمٖم٤مير عمٗمٝمقم اًمتحرير، ومٙمٞمػ (1)شهق حتٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اًمثٛمرة»وم٘م٤مل: 

 أرضمٕمف إًمٞمف؟!

، ؾمقاء أيم٤من اًمقىمػ شوىمٗم٧م»ذم ُمقارد اًمقىمػ يمٚمٝم٤م هل صمّؿ إن صٞمٖم٦م اإلٟمِم٤مء 

قمغم اًمذري٦م أم ضمٕمؾ إرض ُمًجدًا، وًمٞمس اًمٚمٗمظ ُمِمؽميم٤ًم سمٞمٜمٝمام، سمٛمٕمٜمك أن اًمقىمػ 

قمغم اًمذري٦م يٙمقن سمٛمٕمٜمك متٚمٞمٙمٝمؿ، ووىمػ اعمًجد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمتحرير، وم٢مرضم٤مع 

 وىمػ اعمًجد وٟمحقه إمم اًمتحرير ممٜمقع إٟمِم٤مء وُمٜمِم٠م.

اًمتحرير: ٕٟمف ؾمٞمٌ٘مك اعم٤مل سمال ُم٤مًمؽ، وهق ٓزم اعمًجدي٦م، وسملم ٟمٕمؿ، ٓزُمف 

 هذا اعمٕمٜمك واًمدقمقى سمقن سمٕمٞمد.

وم٤محلؼ أن اعم٠ًمًم٦م شمٌتٜمل قمغم اقمت٤ٌمر اًمت٠مسمٞمد ذم اًمقىمػ، وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمره ـ يمام هق 

يم٤من اًمنمط حمّددًا ًمدائرة اًمقىمػ ُمـ  أ ءً احلؼ ـ يم٤من ذط ظمٞم٤مر اإلرضم٤مع ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمف، ؾمقا

ٟمِم٤مء، ومٞمٙمقن اعمٜمِم٠م ُمـ إّول هل اًمقىمٗمٞم٦م اعمحدودة، أم مل يٙمـ حمّددًا هل٤م: وم٢من طملم اإل

اؿمؽماط ظمٞم٤مر اإلرضم٤مع ُمٜم٤مٍف ًمٚمت٠مسمٞمد، سمال ومرق سملم ُمقارد اًمقىمػ ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف حتريرًا 

 .(5)شيمام ذم اعمًجد، أو متٚمٞمٙم٤ًم يم٤مًمقىمػ قمغم اًمذري٦م

جقاز اؿمؽماط اًمرضمقع مل أضمد اًمٜمص سم أىمقل: يٛمٙمـ اجلقاب قمـ آيراد إّول:

ىم٤مل: ُمـ  قمـ أسمٞمف ،ذم اًمٕمتؼ سمؾ ورد ظمالومف ذم ُمقصم٘م٦م ـمٚمح٦م سمـ زيد قمـ ضمٕمٗمر

ذم رء مم٤ّم ضمٕمؾ ًمف، إّٟمام  شمّمدق سمّمدىم٦م صمّؿ ردت قمٚمٞمف ومال ي٠ميمٚمٝم٤م، ّٕٟمف ٓ ذيؽ هلل

 (3)هق سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمت٤مىم٦م ٓ يّمٚمح رّده٤م سمٕمد ُم٤م يٕمتؼ.

مل ي٘مؾ اّن ُمٗمٝمقم اًمقىمػ  اعمحّ٘مؼ اخلقئل ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ اإليراد اًمث٤مين:

                                                
 .5/551ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم   1

 .538و  5/537سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

ُمـ أسمقاب يمت٤مب اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت، ووؾم٤مئؾ  11، اًم٤ٌمب 3، ح19/515وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 يمت٤مب اًمٕمتؼ. ُمـ أسمقاب 75، اًم٤ٌمب 1، ح53/111اًمِمٞمٕم٦م 
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يرادف ُمٗمٝمقم اًمتحرير طمتّك اقمؽمض قمٚمٞمف سمتٖم٤ميرمه٤م، سمؾ ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م وىمػ إرض 

ُمًجدًا يٙمقن ٟمٔمػمًا ًمٚمتحرير وضمٕمؾ إرض طمّرة وإزاًم٦م ىمٞمد اعمٚمؽ ّٕٟمف يّمػم سمٞمت٤ًم هلل 

ٓزُمف  ٟمٕمؿ»سمذًمؽ وىم٤مل:  ام ُٕمر ُمقضمقد يم٤مًمٕمتؼ، وىمد اقمؽمف اعُمقِرددومٝمق إقم

 هذا أّوًٓ.ش. اًمتحرير ّٕٟمف ؾمٞمٌ٘مك اعم٤مل سمال ُم٤مًمؽ وهق ٓزم اعمًجدي٦م

ُمٜمف ذم اًمقىمػ اًمتحرير ذم سمٞمع  (1)وصم٤مٟمٞم٤ًم: هذا اعم٘م٤مل ُمـ اعُمقِرد هٜم٤م خم٤مًمػ ُمرّ 

 اًمقىمػ.

حتٌٞمس إصؾ »سمـ  (5)وصم٤مًمث٤ًم: ورد شمٕمريػ اًمقىمػ ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٔم٤مم

 سمف ٟمٌص.وًمٙمـ مل يرد  (3)شوشمًٌٞمؾ اًمثٛمرة

ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ شم٤مم ٓسمّد ُمـ إظمذ سمف  ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اخلقئل واحل٤مصؾ:

اًمقىمػ ٓ »واعم٠ًمًم٦م ُمٌتٜمٞم٦م قمغم اؿمؽماط اًمت٠مسمٞمد ذم اًمقىمػ وقمدُمف وًمذا ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 

. (4)شيدظمٚمف ظمٞم٤مر اًمنمط: ّٕٟمف إزاًم٦م ُمٚمؽ قمغم وضمف اًم٘مرسم٦م إمم همػم ُمٚمؽ، وم٠مؿمٌف اًمٕمتؼ

 واهلل اًمٕم٤ممل.

 اًمّمدىم٦مـ 5

يِمؽمط ذم اًمقىمػ اإلًمزام، ومال ي٘مع ًمق ذط »ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ذم وىمػ اًمتذيمرة: 

 .(5)شاخلٞم٤مر ومٞمف ًمٜمٗمًف ويٙمقن اًمقىمػ سم٤مـماًل، يم٤مًمٕمتؼ واًمّمدىم٦م

وأُّم٤م اهل٦ٌم اعم٘مٌقو٦م: وم٢من يم٤مٟم٧م ٕضمٜمٌّل همػم »وىم٤مل ذم سم٤مب ظمٞم٤مر اًمنمط: 

ًمرضمقع ومٞمٝم٤م، وإن ُمٕمّقض قمٜمٝم٤م وٓ ىمّمد هب٤م اًم٘مرسم٦م وٓ شمٍّمف اعمتّٝم٥م، داقز ًمٚمقاه٥م ا

                                                
 وُم٤مسمٕمده٤م. 8/541راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (1)

 .8/195راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (5)

 .8/569راضمع أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (3)

 .11/66شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .111، ُم٠ًمًم٦م 51/177شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)
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 اظمتّؾ أطمد اًم٘مٞمقد ًمزُم٧م.

 .(1)شوهؾ يدظمٚمٝم٤م ظمٞم٤مر اًمنمط؟ إىمرب: ذًمؽ

 وفم٤مهر هذا اعم٘م٤مل دظمقل اخلٞم٤مر ذم اهل٦ٌم اًمالزُم٦م طمتّك اًمّمدىم٦م.

 .(5)شإىمقى قمدم دظمقًمف ومٞمٝم٤م...»ىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

 ءسمٕمٛمقم ُم٤م دّل قمغم أن ُم٤م ضمٕمؾ هلل ومال رضمٕم٦م ًمف ومٞمف سمٜم٤م»متًؽ اًمِمٞمخ إقمٔمؿ 

قمغم أن اعمًتٗم٤مد ُمٜمف يمقن اًمٚمزوم طمٙماًم ذقمٞم٤ًم عم٤مهٞم٦م اًمّمدىم٦م ٟمٔمػم اجلقاز ًمٚمٕم٘مقد 

 اجل٤مئزة.

وىمد شم٘مدم ذم صدر هذا اعمٓمٚم٥م اًمٌح٨م ذم ُمدًمقل اًمٕمٛمقم اعمزسمقر وقمروم٧م أٟمف ٓ 

يدل قمغم أزيد ُمـ اًمٚمزوم اًمٓمٌٕمل يمٚمزوم اًمٌٞمع اًمذي ٓ يٜم٤مذم ذط اخلٞم٤مر. وٓ دًٓم٦م ًمف 

 .ٓمٚمؼ يمام يراه اًمِمٞمخقمغم اًمٚمزوم سم٘مقل ُم

اًمِمؽ ذم ذًمؽ يمٗمك ذم قمدم ؾمٌٌٞم٦م اًمٗمًخ ]ًمٕمدم »ذيمر أٟمف ُمع  صمّؿ إن اًمِمٞمخ

 .(3)شاًمت٘م٤مسمؾ ذم اًمّمدىم٦م[ اًمتل يتقىمػ صح٦م اؿمؽماط اخلٞم٤مر قمٚمٞمٝم٤م

ٞمجئ ُمٜمف ذم ُمٌح٨م اًمنموط ُمـ اًمرضمقع إمم ؾموٓ خيٗمك أن هذا ٓ يتٗمؼ ُمع ُم٤م 

ٗم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٤مٟمف يتٛمًؽ قمٛمقم ٟمٗمقذ اًمنمط ُمع اًمِمؽ ذم يمقن اًمنمط خم٤مًم

 (4)سم٠مص٤مًم٦م قمدم اعمخ٤مًمٗم٦م.

وسمٞم٤من ذًمؽ سمٜمحق آمج٤مل: أن صح٦م اًمرضمقع إمم قمٛمقم ٟمٗمقذ اًمنمط ُمع اًمِمؽ 

 ذم خم٤مًمٗم٦م اًمنمط ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمتح٘مؼ سم٠مطمد أُمقر صمالصم٦م:

اعمراد ُمـ اًمنمط اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هق اعمخ٤مًمػ  نّ ٠مآًمتزام سم إّول:

                                                
 .11/66شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .5/153اعمٙم٤مؾم٥م  (5)

 .5/153اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .6/31اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ٓ اًمقاىمٕمٞم٦م، ومٛمع اًمِمؽ ٓ قمٚمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م، ومال يِمٛمٚمف اًمدًمٞمؾ 

 اعمخّمص.

آًمتزام سمّمح٦م اًمرضمقع إمم اًمٕم٤مم ذم اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م ًمٚمٛمخّمص،  اًمث٤مين:

 خ٤مًمٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ـ .يد ُمٜمٝم٤م اعمراًمٕمٛمقم ُمع اًمِمؽ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ـ ًمق أإمم ومػمضمع 

اًمتٛمًؽ سم٠مص٤مًم٦م قمدم اعمخ٤مًمٗم٦م سمٜمحق اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم،  اًمث٤مًم٨م:

 ومٞمتٛمًؽ ُمٕمف سم٤مًمٕمٛمقم.

، مل يّمح اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم (1)وم٢مذا مل يتٚمزم سمّمح٦م هذه إُمقر اًمثالصم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م

ٞمجئ يٌٜمل قمغم اًمقضمف إظمػم، ومٞمّمح اًمرضمقع إمم ؾميمام هق واوح، وًمٙمـ اًمِمٞمخ ـ يمام 

ٕمد أن يم٤من اقمت٤ٌمر ؾمٌٌٞم٦م اًمٗمًخ ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ُمع قمدم ؾمٌٌٞمتف ذم اًمٕمٛمقم، سم

اجلٛمٚم٦م يٙمقن ذط اًمٗمًخ ُمـ اًمنمط اعمخ٤مًمػ قمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤م ُمراده ذم صدر يمالُمف. 

 .(3)ش(5)ومراضمع

قمدم ضمقاز اًمرضمقع ذم اًمّمدىم٦م: (4)صمّؿ ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف اًمٞمزدي سمٕمد ٟم٘مؾ رواي٤مت

إظم٤ٌمر قمغم قمدم ضمقاز آؿمؽماط سمؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م وآٟمّم٤مف أّٟمف ٓ دًٓم٦م ذم هذه »

اًمرضمقع ُمـ دون ذط يمام ٓ خيٗمك... واًمتح٘مٞمؼ: ٓ يّمدق اًمرضمقع ذم اًمّمدىم٦م قمغم 

اًمٗمًخ سم٤مخلٞم٤مر ّٕن إظمراضمف ًمٚمامل ًمٞمس قمغم يمؾ شم٘مدير وآظمراج اخلٞم٤مري اعمتزًمزل ًمٞمس 

قىمٗمٞم٦م أو اًمّمدىم٦م أو ٟمحق ، وم٤مًمرضمقع إٟمام يّمدق ُمع يمقن اعم٤مل سم٤مىمٞم٤ًم قمغم اًم٦مً إظمراضم٤ًم طم٘مٞم٘م

                                                
 اًمٜمٗمل يتٕمٚمؼ سم٤مجلٛمع. (1)

وُمرضمع هذا إصؾ إمم أص٤مًم٦م قمدم صمٌقت هذا احلٙمؿ قمغم وضمٍف ٓ ي٘مٌؾ شمٖمػّمه »ّٕٟمف ىم٤مل:  (5)

 [.6/31]اعمٙم٤مؾم٥م ش. سم٤مًمنمط

 .1/577اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (3)

 ٤مت.ُمـ أسمقاب يمت٤مب اًمقىمقف واًمّمدىم 11، اًم٤ٌمب 19/514وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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 .(1)شذًمؽ، ٓ ُمثؾ اعم٘م٤مم ومتدسمرر

فم٤مهر يمالُمف اّن اًمٗمًخ ذم اًمّمدىم٦م ُمع ذط اخلٞم٤مر ٓ يٙمقن رضمققم٤ًم ذم  أىمقل:

 ويرد قمٚمٞمف:اًمّمدىم٦م. 

إظمراج اعم٤مل ذم اًمّمدىم٦م ُمع ذط اخلٞم٤مر إظمراج طم٘مٞم٘مل ّٕن إظمراضمف قمـ  أّوًٓ:

ر أو ُمٕمٚمر٘م٤ًم وهق ُمٌٓمؾ ًمٚمتٛمٚمٞمؽ ومٕمدم ُمٚمٙمف ومٞمٝم٤م إُّم٤م أن يٙمقن ُمٝمٛمالً وهق همػم ُمتّمقر 

 إظمراضمف قمـ ُمٚمٙمف قمغم يمؾ شم٘مدير همػم ُمٕم٘مقل.

إذا مل خيرضمف قمـ ُمٚمٙمف قمغم يمؾ شم٘مدير ُمع وضمقد ظمٞم٤مر اًمنمط ومٛمٕمٜم٤مه قمدم  وصم٤مٟمٞم٤ًم:

 حت٘مؼ اًمٕم٘مد ومال يٕم٘مؾ طمٞمٜمئذ اًمٗمًخ.

ُمـ أّن اًمٔم٤مهر ضمقاز اًمرضمقع ذم اًمّمدىم٦م سمنمط  ٟمحـ ُمع اًمٗم٘مٞمف اًمٞمزدي ٟمٕمؿ،

ر سمؾ ُمـ دون ذط قمغم يمراهٞم٦م ؿمديدة اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمرواي٤مت اًمٜم٤مهٞم٦م ذم اًم٤ٌمب اخلٞم٤م

 احل٤مدي قمنم ُمـ أسمقاب يمت٤مب اًمقىمقف واًمّمدىم٤مت. واهلل اًمٕم٤ممل.

 ـ اًمّمٚمح3

 .(5)شواًمّمٚمح يّمح دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمف ًمٚمٕمٛمقم»ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م: 

 (3)وٟمٗم٤مه اًمِمٞمخ ذم اًمّمٚمح ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم اخلالف»وىم٤مل اًمًٞمّد اًمٕم٤مُمكم: 

أّٟمف ٓ داري ذم اًمّمٚمح ومٞمام يٗمٞمد  (6)وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5). وذم اًمتحرير(4)واعمًٌقط

اإلسمراء. وذم هم٤مي٦م اعمرام أّٟمف ٓ داري ذم اًمّمٚمح قمـ اعمجٝمقل واًمدقمقى اًمٖمػم اًمث٤مسمت٦م 

                                                
 .5/514طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .11/64شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .11، ُم٠ًمًم٦م 3/15اخلالف  (3)

 .5/81اعمًٌقط  (4)

 .5/593حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (5)

 .4/314ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)
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. وإصؾ ذم اجلٛمٞمع اًمّمّح٦م، ًمٕمٛمقم اعم٘متيض، وهذه إىمقال يم٠مّّن٤م ؿم٤مّذة. (1)سم٤مإلىمرار

 .(3)شاإلمج٤مع قمغم ضمري٤مٟمف ذم اًمّمٚمح ذيمره ذم سم٤مب اًمّمٚمح (5)عوذم اعمٝمّذب اًم٤ٌمر

إمم اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمّمٚمح وىم٤مل سمجري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم  (4)ذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ

اًمّمٚمح اعمٕم٤مويض وسمٕمدُمف ذم اًمّمٚمح اًمذي شمْمّٛمـ اإلي٘م٤مع يم٤مًمذي يٗمٞمد وم٤مئدة اإلسمراء أو 

 ٝم٤مًمتف.يم٤من إلؾم٘م٤مط اًمدقمقى ىمٌؾ صمٌقهت٤م أو وىمع قماّم ذم اًمذُّم٦م ُمع ضم

وأُّم٤م اًمّمٚمح ومٝمق »أيْم٤ًم إمم اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمّمٚمح وىم٤مل:  وذه٥م اًمًٞمّد اخلقئل

قمغم ىمًٛملم: ّٕن اعمّم٤محل٦م شم٤مرًة شم٘مع قمغم ُمت٤مريم٦م اًمدقمقى واًمٜمزاع ذم ُمقرد اعمخ٤مصٛم٦م، 

وهذا مم٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يدظمٚمف ذط اخلٞم٤مر سم٠من شمٙمقن اعمّم٤محلف ُمقىمت٦م سمقىم٧م ومًخٝم٤م 

  حم٤مًم٦م.وم٢مذا ومًخ٧م شمٕمقد اعمخ٤مصٛم٦م ٓ

وأُّم٤م ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ أّن اًمّمٚمح شم٘مٓمع اعمٜم٤مزقم٦م، وهق ٓ داتٛمع ُمع ضمٕمؾ اخلٞم٤مر 

ًمٕمقده٤م سم٤مًمٗمًخ وهق ٟم٘مص ًمٚمٖمرض، ومٚمؿ ٟمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘متف، إذ اًمٌٞمع أيْم٤ًم يمذًمؽ ٕٟمف 

ًمٚمتٛمٚمٞمؽ وضمٕمؾ اخلٞم٤مر ومٞمف ٟم٘مض هلذا اًمٖمرض، وطمؾ ذًمؽ أّن اًمٖمرض رسمام يتٕمّٚمؼ سم٘مٓمع 

الق، ورسمام يتٕمّٚمؼ هبام ذم ىمٓمٕم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمزُم٤من، اعمٜم٤مزقم٦م أو اعمٚمٙمٞم٦م قمغم ٟمحق آـم

 وطمٞمٜمئذ ومال يٙمقن اؿمؽماط اخلٞم٤مر ومٞمٝمام ُمٜم٤مىمْم٤ًم ًمٚمٖمرض.

وُأظمرى شم٘مع اعمّم٤محل٦م قمغم شمرك اًمدقمقى طمٞم٨م إّن ًمٙمؾ ُمًٚمؿ وُم١مُمـ طمؼ 

أي اًمدقمقى قمغم همػمه، وُمٓم٤مًمٌتف سمام يّدقمٞمف وًمق ُمـ همػم ُمٜم٤مزقم٦م سمٞمٜمٝمام ىمٌؾ ذًمؽ، وًمذا 

الف قمغم طماحل٤ميمؿ سمحْمقر اعمّدقمك قمٚمٞمف، وًمٚمٛمّدقمل طمؼ آ ٕضمؾ ذًمؽ احلؼ ي٠مُمر

اعمّدقمك قمٚمٞمف، وًمٞمس ًمف آؾمتٜمٙم٤مف ُمـ احلْمقر وًمق سمدقمقى أيّن ٓ أقمرومف، وم٢مّن احل٤ميمؿ 

                                                
 .5/44هم٤مي٦م اعمرام  (1)

 .5/538اعمٝمّذب اًم٤ٌمرع  (5)

 .14/551ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (3)

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (4)
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ّٓ ومٚمف أن يًتحٚمٗمف قمٚمٞمف،  داؼمه قمغم احلْمقر، وم٢من ىم٤مُم٧م قمٜمده اًمٌّٞمٜم٦م قمغم ُمّدقم٤مه ومٝمق وإ

ٓ يّدقمل قمٚمٞمف ومٝمق مم٤م ٓ يدظمٚمف ذط وم٢مذا شمّم٤محل٤م قمغم أن ٓ يٕمٛمؾ أظمر هذا احلؼ و

اًمٓمرف قمـ طمؼ اًمدقمقى وسمٕمد إسمرائف ٓ يٛمٙمـ ومٞمف اًمرضمقع، ّٕن  ءاخلٞم٤مر ٕٟمف ٟمٔمػم إسمرا

 .(1)شآسمراء ٓ ي٘مٌؾ اًمرضمقع يمام ُمرّ 

أّن طم٘مٞم٘م٦م آسمراء هق إومراغ ذُم٦م » وىمد يٜم٤مىمش قمغم اًمِمٞمخ إقمٔمؿ واًمًٞمّد اخلقئل:

 اًمٖمػم مم٤م اؿمتٖمٚم٧م سمف، وضمٕمٚمٝم٤م سمريئ٦م ُمٜمف، ومام هق اعمحذور ذم وىمقع هذا اعمٕمٜمك ُمنموـم٤ًم؟

ّٓ أّن٤م شم٤مُم٦م ذم  ّٓ ىم٤مقمدة اؾمتح٤مًم٦م إقم٤مدة اعمٕمدوم، إ إن يم٤من قم٘مٚمٞم٤ًم ومال ٟمٕمرف إ

 ؾم٘مقط اًمديـ قمـ إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م، ٓ آقمت٤ٌمري٦م، ومال شمٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم، ومٞمٛمٙمـ أن يٕمتؼم

 ذُم٦م اعمديقن، صمّؿ يٕمتؼم إقم٤مدشمف ومٞمٝم٤م.

وإن يم٤من قمرومٞم٤ًم وم٤مًمٕمرف قمغم ظمالومف يمام يِمٝمد ًمف سمٞمع اًمديـ قمغم ُمـ هق قمٚمٞمف: 

ّٓ اإلسمراء وؾم٘مقط ُم٤م ذم اًمذُم٦م، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمٌقًمف ًمنمط اخلٞم٤مر  وم٢مٟمف ٓ صمٛمرة ًمف إ

 خلٞم٤مر قمروم٤ًم وذقم٤ًم.يمٖمػمه ُمـ اًمٌٞمقع، وهذا أىمقى ؿم٤مهد قمغم ىمٌقل اإلسمراء ًمنمط ا

 .(5)شحمؾ شم٠مُمؾ وإؿمٙم٤مل واعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل ومام أوم٤مده اًمِمٞمخ

ومت٤مرة: يٚمتزم أن ًمٞمس ُمٕم٤مُمٚم٦م وقم٘مدًا يٖم٤مير ُم٤م يٗمٞمد » وأُّم٤م اًمّمحٞمح ذم اًمّمٚمح:

 ُمٗم٤مده ُمـ اًمٕم٘مقد، ومٝمق سمٞمع إذا أوم٤مد وم٤مئدشمف، وإسمراء إذا أوم٤مد وم٤مئدشمف وهٙمذا.

 ئر اعمٕم٤مُمالت وإن أوم٤مد وم٤مئدهت٤م.وأظمرى: يٚمتزم أٟمف ُمٕم٤مُمٚم٦م همػم ؾم٤م

ومٕمغم إّول، ومال يمالم ومٞمف سمٜمحق آؾمت٘مالل، سمؾ هق يتٌع ُم٤م ي٘مرر ذم اًمٕم٘مقد 

 وآي٘م٤مقم٤مت اًمتل شمتح٘مؼ سمف.

ًخ واًمت٘م٤ميؾ ومٞمف ٗموقمغم اًمث٤مين ـ وهق إىمرب ـ ، يّمح ذط اخلٞم٤مر ومٞمف ًمّمح٦م اًم

                                                
 .3/573اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اعمٙم٤مؾم٥م، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/541سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (5)
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 .(1)شذم اجلٛمٚم٦م

 ـ اًمْمامن4

 (3)و ]اًم٘مقاقمد[ (5)ذم اًمتذيمرة» قم٘مد اًمْمامن ُمٜمع اًمٕماّلُم٦م ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم

ذم  (5)واًمتحرير (4)ُمٜمع ُمٜمف ذم أطمد ىمقًمٞمف، وأضم٤مزه ذم اًمتذيمرة ذم سم٤مب اًمْمامن، ومٞمٙمقن

ذم سم٤مب اًمْمامن. وومّّمؾ ومٞمف ذم  (6)سم٤مب اًمٌٞمع. وواوم٘مف قمغم ذًمؽ اعمحّ٘مؼ اًمث٤مين

 .(8)ششمٗمّمٞماًل ـمقياًل ئمٝمر ُمٜمف أّٟمف ٓ يدظمٚمف ظمٞم٤مر اًمنمط (7)اعمًٌقط

 .(9)شوإىمقى دظمقًمف ومٞمف ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مًمت٘م٤ميؾ ومٞمف»وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

وؿ ذُم٦م اًمْم٤مُمـ إمم ذُم٦م اعمْمٛمقن »ُمٕمٜم٤مه قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م: »أىمقل: قم٘مد اًمْمامن 

 ش.ٟم٘مؾ اًمديـ اًمذي ذم اًمذُم٦م إمم ذُم٦م أظمرى»، وقمٜمد اخل٤مص٦م شقمٜمف

سم٠من ذط اخلٞم٤مر ٓ يدظمؾ ذم اإلسمراء: وم٢مٟمف ٓ ي٘مٌؾ اًمرضمقع:  وم٢من ىمٚمٜم٤م وقمٚمٞمف

ٓقمت٤ٌمر اًمت٠مسمٞمد ومٞمف، وشم٘مّقُمف سمف، ومٙمذًمؽ اًم٘مقل ذم اًمْمامن: ًمؼماءة ذُم٦م اعمْمٛمقن قمٜمف سمٕمد 

 آٟمت٘م٤مل ًمٚمْم٤مُمـ.

سمٕمدم شم٘مّقم ُمٗمٝمقم اإلسمراء سم٤مًمت٠مسمٞمد، سمؾ هق قمغم ىمًٛملم: إذ شم٤مرة ٓ  وإن ىمٚمٜم٤م

وام، وأظمرى يِمؽمط ومٞمف ومال يٙمقن ًمف دوام، ومٝمق يٜم٘مًؿ يِمؽمط ومٞمف اخلٞم٤مر ومٞمٙمقن ًمف د

                                                
 .1/578اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .14/584شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .5/155ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (3)

 .11/64شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .5/593حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (5)

 .5/319ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .5/81اعمًٌقط  (7)

 .14/519ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (8)

 .5/154اعمٙم٤مؾم٥م  (9)
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 إمم ُم١مىم٧م حمدود، ودائٛمل أسمدي، ومال حمذور ذم ذط اخلٞم٤مر ومٞمف.

وم٤معم٠ًمًم٦م ذم هذا اًمٕم٘مد، وُمثٚمف اًمّمٚمح واإلسمراء شمدور ُمدار يمقن اًمنمط هؾ هق 

خم٤مًمػ عم٘مت٣م ٟمٗمس اعُمٜمِْم٠م أو ٓ؟ وهؾ هق خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو ٓ؟ وم٢من ظم٤مًمػ 

ول يم٤من سم٤مـماًل عمٜم٤مىمْمتف عم٘مت٣م اًمٕم٘مد، وإن ظم٤مًمػ اًمث٤مين يم٤من سم٤مـماًل عمخ٤مًمٗمتف ًمٚمٙمت٤مب إ

واًمًٜم٦م، وُم٤م مل خي٤مًمػ ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝمام ومال يٙمقن سم٤مـماًل، ُمع ُمالطمٔم٦م وؿِّ أص٤مًم٦م قمدم 

 اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمث٤مين.

 .(1)شواحلؼ قمدم خم٤مًمٗم٦م ذط اخلٞم٤مر عم٘مت٣م اًمْمامن وٓ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 ـ اًمرهـ5

٤م يٚمزم ُمـ أطمد اًمٓمروملم دون أظمر يم٤مًمرهـ وم٤مًمنمط ضم٤مٍر ومٞمف ذم اًمرهـ أُّم٤م ُم»

ُمـ ىِمٌؾ اًمراهـ، عمٙم٤من ًمزوُمف، ويٌٜمٰك احل٤مل ومٞمف ُمـ ىِمٌؾ اعمرهتـ قمغم اخلالف ذم اًمنمط. 

ذم إّول،  (4)وهم٤مي٦م اعمرام (3)أّٟمف ٓ يدظمٚمف. واؾمتِمٙمؾ ذم اًمتحرير (5)وفم٤مهر اعمًٌقط

ّٕن اًمرهـ وصمٞم٘م٦م ًمٚمديـ واخلٞم٤مر يٜم٤مذم آؾمتٞمث٤مق. وومٞمف: أّن آؾمتٞمث٤مق ذم اعمنموط 

 .(5)شسمح٥ًم اًمنمط ومال ُمٜم٤موم٤مة، وىمد اقمتٛمده اًمّمٞمٛمري سمٕمد ُم٤م اؾمتِمٙمؾ ومٞمف

ٓ يٜم٤مذم ضمقاز ضمٕمؾ اخلٞم٤مر »وذه٥م اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إمم يمقن ووٕمف قمغم اًمٚمزوم، 

 .(6)شسمؽمايض اًمٓمروملم

يٚمتزم سم٤من آؾمتٞمث٤مق ويمقٟمف وصمٞم٘م٦م ًمٚمديـ دظمٞمؾ ذم طم٘مٞم٘متف »شم٤مرة:  أىمقل: اًمرهـ

 وُم٘مقم عمٗمٝمقُمف.

                                                
 .5/541سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .5/79اعمًٌقط  (5)

 .5/593حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (3)

 .5/44هم٤مي٦م اعمرام  (4)

 .14/555ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)

 .5/154اعمٙم٤ًمب  (6)
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وأظمرى: يٚمتزم سم٤من طم٘مٞم٘متف ًمٞم٧ًم ذًمؽ، سمؾ هق حتٌٞمس ًمٚمٕملم ُمع شمقيمٞمؾ ذم اًمٌٞمع 

 واؾمتٞمٗم٤مء اًمديـ ُمٜمف قمغم شم٘مدير قمدم اًمقوم٤مء.

 وأُم٤م آؾمتٞمث٤مق ومٝمق ُمٚمحقظ سمٜمحق اًمٖم٤مي٦م واًمداقمل.

اخلٞم٤مر ًمٚمراهـ ٕٟمف سمٜمٗمًف يٜم٤مذم آؾمتٞمث٤مق ـ ُمع ىمٓمع  ومٕمغم إّول: ٓ يّمح ذط

اًمٜمٔمر قمـ إقمامًمف ـ ، ومٞمٙمقن ُمـ اًمنمط اعمٜم٤مذم عم٘مت٣م اًمٕم٘مد وهق سم٤مـمؾ ـ يمام ي٘مرر ذم 

 ـ .حمٚمف

وقمغم اًمث٤مين: ـ يمام هق إىمرب ـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذط اخلٞم٤مر ٕٟمف ٓ يٜم٤مذم ُم٘مت٣م 

. وم٢مذا شمّمقرٟم٤م داع آظمر وًمق يم٤من ذًمؽ اًمٕم٘مد، ٟمٕمؿ يٜم٤مذم اًمٖم٤مي٦م اًمٜمققمٞم٦م اعمٚمحقفم٦م ومٞمف

 .(1)شاطمتامل آؾمتٞمث٤مق يم٤من صحٞمح٤ًم وظم٤مرضم٤ًم قمـ اًمٚمٖمقي٦م

 ـ اًمٍمف6

 .(5)شوذم صمٌقشمف ذم اًمٍمف إؿمٙم٤مل»ىم٤مل ذم اًم٘مقاقمد: 

وذم . (4)وُمقوع ُمـ اًمتذيمرة 3يمام ذم اًمتحرير»وىم٤مل ؾمّٞمد اعمٗمت٤مح ذم ذطمف: 

 (11)وضم٤مُمع اًمنمائع (9)واًمنمائع (8)واًمنائر (7)واًمٖمٜمٞم٦م (6)واخلالف (5)اعمًٌقط

                                                
 .1/578اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 .5/67اًم٘مقاقمد  (5)

 .5/593حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (3)

 .11/63شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .5/79اعمًٌقط  (5)

 .9، ُم٠ًمًم٦م 3/15اخلالف  (6)

 .551همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (7)

 .5/544اًمنائر  (8)

 .5/53ذائع اإلؾمالم  (9)

 .557اجل٤مُمع ًمٚمنمائع / (11)
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واسمـ  (5)أٟمف ٓ يدظمٚمف ظمٞم٤مر اًمنمط. وىمد اّدقمك اًمِمٞمخ (1)وُمقوع ُمـ اًمتذيمرة

. ىم٤مل ذم اعمًٌقط: وم٠مُّم٤م ظمٞم٤مر (4)اإلمج٤مع قمٚمٞمف، وٟمٗمك قمٜمف اخلالف ذم اًمٖمٜمٞم٦م (3)إدريس

اًمنمط ومال يدظمؾ اًمٍمف أصاًل إمج٤مقم٤ًم، ّٕن ُمـ ذط صّح٦م اًمٕم٘مد اًم٘مٌض. وُمثٚمف ُم٤م 

 اًمنائر.ذم 

وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يرؿمد إمم أّن هذا اإلمج٤مع ُمًتٜمٌط ُمـ اإلمج٤مع قمغم اؿمؽماط اًم٘مٌض ذم 

اًمٍمف اعمٜم٤مذم ًمثٌقت اخلٞم٤مر سم٤مقمت٘م٤مد احل٤ميمل، ومٞمٜمتٗمل سمرومع اًمتٜم٤مذم يمام ؾمتًٛمع، وهلذا 

وأؿم٤مر إًمٞمف  (6)واعمحّ٘مؼ اًمث٤مين ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد (5)أىمدم قمغم ُمٜمٕمف ]اًمٕماّلُم٦م[ ذم اعمختٚمػ

، (8)وىم٤مل ذم اعم٤ًمًمؽ: أـمٌؼ اعمت٠مظّمرون قمغم صمٌقشمف ومٞمف وُمٜمع اإلمج٤مع (7)ذم اإليْم٤مح

 اٟمتٝمك ومت٠مُّمؾ.

ىمٚم٧م: وهق ـ أي اًمثٌقت ـ فم٤مهر إيمثر يم٤معمٗمٞمد واعمرشم٣م واًمديٚمٛمل واًمٓمقد 

 طمٞم٨م أـمٚم٘مقا صمٌقشمف ذم اًمٌٞمع ُمـ دون شمٗمّمٞمؾ سملم  (9)واًم٘م٤ميض واحلٚمٌل ومٞمام طمٙمل

 

                                                
 .11/13شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (1)

 .5/79اعمًٌقط  (5)

 .5/544اًمنائر  (3)

 .551همٜمٞم٦م اًمٜمزوع / (4)

 .5/75خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .4/594ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (6)

 .1/484إيْم٤مح اًمٗمقائد  (7)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (8)

ًمٞمس هذا ُمـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م، و 5، س551احل٤ميمل هلذا اًم٘مقل هق اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اعمّم٤مسمٞمح / (9)

اًم٘مقل فم٤مهرهؿ سمؾ ىمد ّسح مجٞمع ه١مٓء سمام طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ، ومراضمع اعم٘مٜمٕم٦م وآٟمتّم٤مر واعمراؾمؿ 

 واًمقؾمٞمٚم٦م واعمٝمّذب واًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف.



 585 / ظمٞم٤مر اًمنمط / ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمعاخلٞم٤مر  أىم٤ًمم

وشمٕمٚمٞمؼ  (3)واًمدروس (5)واإلرؿم٤مد (1)اًمنمائعاًمٍمف وهمػمه. وأفمٝمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذم 

طمٞم٨م ىم٤مًمقا: إّٟمف يث٧ٌم ذم يمّؾ قم٘مد ؾمقى  (6)واًمٙمٗم٤مي٦م (5)وجمٛمع اًمؼمه٤من (4)اإلرؿم٤مد

ّٓ أن شم٘مقل: هذا ذم يمالُمٝمؿ ُم٤ًمق عم٘م٤مٍم  اًمٜمٙم٤مح واًمقىمػ واإليالء واًمٓمالق واًمٕمتؼ إ

 آظمر، ومال شمٕمقيؾ قمغم اإلـمالق.

 (9)وىمّقاه اعمحّ٘مؼ اًمث٤مين (8)وهم٤مي٦م اعمرام (7)وىمد ّسح سمثٌقشمف ومٞمف ذم اإليْم٤مح

ٜمف اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ًّ أّٟم٤م مل  (15)، وذم اًمدروس(11)اعمختٚمػ ، ويم٤مد يٙمقن سيح(11)وطم

 .(13)شاعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»ٟمٕمٚمؿ وضمف اعمٜمع ُمع صحٞمح اسمـ ؾمٜم٤من 

ىمٚم٧م: هذا اًمّمحٞمح ُمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحّدصملم ذم أسمقاب اًمٗم٘مف، وىمد رواه 

، وٓ راّد ًمف وٓ ُمٕم٤مرض يٕمتّد سمف سمحٞم٨م وم٘مٝم٤مء أصح٤مب إئّٛم٦مإىمدُمقن ُمـ 

خيّّمّمف ذم اعم٘م٤مم، ّٕٟمؽ ىمد قمروم٧م طم٤مل اإلمج٤مع اعمّدقمك، وأّن َُمـ شم٘مّدم قمغم ُمّدقمٞمف أو 

قم٤مسه فم٤مهره ظمالومف، وأُّم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ـ وىمد ؾمٛمٕمتف ـ ومٕمٚمٞمٌؾ ضمّدًا ّٕٟمف داقز أن ي٘مٌْمف ذم 

                                                
 .5/53ذائع اإلؾمالم  (1)

 .1/375إرؿم٤مد إذه٤من  (5)

 .3/568اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (3)

 .9/397طم٤مؿمٞم٦م اإلرؿم٤مد )طمٞم٤مة اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل وآصم٤مره(  (4)

 .8/411جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  (5)

 .1/465يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم  (6)

 .1/484إيْم٤مح اًمٗمقائد  (7)

 .5/45هم٤مي٦م اعمرام  (8)

 .4/594ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد  (9)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (11)

 .5/75خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (11)

 .3/568اًمدروس اًمنمقمٞم٦م  (15)

 ُمـ أسمقاب اخلٞم٤مر. 6، اًم٤ٌمب 5، ح18/16وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (13)
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 قض سم٤مًمًٚمؿ.اعمجٚمس ويِمؽمط اخلٞم٤مر، ُمع أّٟمف ُمٜم٘م

ويٌ٘مك اًمٙمالم ذم دقمقى اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين إـم٤ٌمق اعمت٠مظّمريـ قمغم ُمٜمع اإلمج٤مع وإصم٤ٌمت 

اخلٞم٤مر، وم٢مّٟمف ىمد يت٠مُّمؾ ومٞمٝم٤م، وأٟم٧م ىمد قمروم٧م َُمـ فمٝمر ُمٜمف صمٌقشمف ُمـ اعمت٠مظّمريـ وَُمـ 

 ّسح سمف وَُمـ اؾمتِمٙمؾ.

واًّمذي يتحّّمؾ ُمـ يمالُمٝمؿ أّن هذا اخلٞم٤مر يٕمّؿ يمّؾ سمٞمع ٓ يًتٕم٘م٥م اًمٕمتؼ، 

 .(1)شًمألصؾ وقمٛمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم

ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ سمٞمع اًمٍمف مم٤ّم اظمتٚمػ ذم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمف وٓ دًمٞمؾ 

ّٓ آمج٤مع وىمد ُمّر اًمٙمالم ومٞمف.  قمغم قمدم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمف إ

وُم٤م ىمٞمؾ: ُمـ أن اعم٘مّمقد ُمـ اقمت٤ٌمر اًمت٘م٤مسمض ذم سمٞمع اًمٍمف واًمًٚمؿ أن يٗمؽمىم٤م »

 (5)٦م وًمق أصم٧ٌم اخلٞم٤مر سم٘مٞم٧م اًمٕمٚم٘م٦م.ومل يٌَؼ سمٞمٜمٝمام قمٚم٘م

ومٝمق أؿمٌف سم٤مخلٓم٤مسم٦م ُمٜمف سم٤مًمؼمه٤من: وم٢من هم٤ميتف أن اًمت٘م٤مسمض ذم سمٞمٕمٝمام ذط ًمٚمّمح٦م 

وإذا شمّؿ ص٤مر اًمٌٞمع ٓزُم٤ًم، ومٝمق يم٤ًمئر اًمٌٞمقع ُمع مت٤مُمٞم٦م ذائط صحتٝم٤م: وم٢مّن٤م شمٙمقن 

سمٞمع ٓزُم٦م طمٞمٜمئذ، وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ دظمقل ذط اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م، ومال وضمف ًمٚمتٗمريؼ سملم 

 .(3)شاًمٍمف وهمػمه ُمـ ؾم٤مئر اًمٌٞمقع

 سم٘مك هٜم٤م أُمران

 صمّؿ إّن اًمِمٞمخ إقمٔمؿ شمٕمرض ذم آظمر هذه اعم٠ًمًم٦م إمم أُمريـ:

[ ُمـ دظمقل ظمٞم٤مر اًمنمط ذم (5)]شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمًٌقط (4)ُم٤م ذيمره ذم اًمتذيمرة أطمدمه٤م:»

                                                
 (.514-517/)14ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (1)

 .5/155ذم اعمٙم٤مؾم٥م  طمٙم٤مه اًمِمٞمخ (5)

 .5/551سمٖمٞم٦م اًمراهم٥م ذم ُم٤ٌمين اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .11/67شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (4)

 .5/85اعمًٌقط  (5)
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 أٟمف إٟمام يتّمقر ومٞمام يم٤من اًمؽمايض سم٤مًمًٝم٤مم ىمقًمٞم٤مً  (1)اًم٘مًٛم٦م. ومذيمر ]اًمِمٞمخ إقمٔمؿ[

ٓ ومٕمٚمٞم٤ًم، إذ سمٜم٤مء قمغم ًمزوم ذيمر اًمنمط ذم ُمتـ اًمٕم٘مد ٓ يتّمقر ذط اخلٞم٤مر ُمع اًمؽمايض 

سم٤مًمٗمٕمؾ ٓ سم٤مًم٘مقل، واؾمتٔمٝمر ُمـ ذًمؽ قمدم صح٦م ذط اخلٞم٤مر ذم اعمٕم٤مـم٤مة وًمق ىمٞمؾ 

 ٟمِم٤مء اًمٗمٕمكم.سمٚمزوُمٝم٤م ٕن اًمنمط اًم٘مقزم ٓ يٛمٙمـ ارشم٤ٌمـمف سم٤مإل

رسمط آٟمِم٤مء اًم٘مقزم سم٤مًمٗمٕمؾ إذا وُم٤م أوم٤مده ٓ خيٚمق قمـ ٟمٔمر سمؾ ُمٜمع، وم٤مٟمف يٛمٙمـ 

يم٤مٟم٧م ىمريٜم٦م قمغم رسمٓمف سمف ورضمققمف إًمٞمف. يمام يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمد اًم٘مقل سمٖمػم اًمٚمٗمظ ُمـ ىمرائـ 

 يمذا. ومتدسمر. طإطمقال. ومحلم يقىمع قم٘مد اعمٕم٤مـم٤مة ي٘مقل سمنم

دظمقل اخلٞم٤مر ذم اًمّمداق ومػمضمع ُمع اًمٗمًخ  ـُم (5)ُم٤م ذيمره ذم اًمتذيمرة وأظمر:

سم٤مٟمف ُمـ ضمٝم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمٗمًخ ومٞمف ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت  (3)خإمم ُمٝمر اعمثؾ. وقمٚمٚمف اًمِمٞم

 يمام إذا زوضمٝم٤م اًمقزّم سمدون ُمٝمر اعمثؾ، صمّؿ شمٜمٔمر ومٞمف.

أىمقل: ٓ خيٗمك أن أصؾ اعمٝمر ًمٞمس ُم٘مقُم٤ًم ًمٚمٕم٘مد، وهٙمذا اقمت٤ٌمر ُمٝمر اعمثؾ ـ ُمع 

إمه٤مل ذيمره ـ وم٤مٟمف ُمـ سم٤مب اٟمٍماف آمه٤مل ُمع ىمٞم٤مم اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم إرادة صمٌقت 

ٝمر إمم إرادة ُمٝمر اعمثؾ. وإٟمام اعمٝمر اًمتزام آظمر همػم آًمتزام سم٠مصؾ اًمزوضمٞم٦م، ومال ُم٤مٟمع اعم

 ُمـ ضمري٤من اخلٞم٤مر ومٞمف ظم٤مص٦م ُمع سم٘م٤مء قم٘مد اًمزوضمٞم٦م قمغم طم٤مًمف ًمٕمدم شم٘مّقم اًمٕم٘مد سمف.

وًمٙمـ صمٌقت ُمٝمر اعمثؾ ُمع اًمٗمًخ ذم اعمٝمر اعمًٛمك ]شم٤مم إذا دظمؾ هب٤م وأُّم٤م إذا مل 

 ُم٘مت٣م ًمف صمٌقشم٤ًم سمٕمد شمّمقر صح٦م قم٘مد اًمزوضمٞم٦م سمدوٟمف. مم٤م ٓ (4)يدظمؾ هب٤م ومـ[

ذم آؾمتِمٝم٤مد قمغم صح٦م اًمٗمًخ سمام إذا زوضمٝم٤م اًمقزم  وأُم٤م وضمف شمٜمٔمر اًمِمٞمخ

سمدون ُمٝمر اعمثؾ، ومٚمٕمٚمف ُمـ ضمٝم٦م أن اًمتزوي٩م سمدون ُمٝمر اعمثؾ شمزوي٩م قمغم ظمالف 

                                                
 .5/155اعمٙم٤مؾم٥م  (1)

 .11/66شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (5)

 .5/156اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 اًمزي٤مدة ُمـ اعم١مًمِّػ. (4)
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ٟمف ًمٞمس اعمّمٚمح٦م ومٞمٙمقن ومْمقًمٞم٤ًم ذم اًمزواج، وم٤مًمٗمًخ يرضمع إمم ومًخ أصؾ اًمزواج، ُمع أ

 ُمـ اًمٗمًخ ذم سم٤مب اخلٞم٤مر. ومتدسمر.

 .(1)شهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م

 ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة

أُّم٤م اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة: وم٘مد ىمٞمؾ سمٕمدم صح٦م ذط اخلٞم٤مر ومٞمٝم٤م، وقمّٚمؾ ذًمؽ شم٤مرة: »

 سم٠مٟمف حتّمٞمؾ احل٤مصؾ. وأظمرى: سم٠مٟمف ًمٖمق.

اعمؽمشم٥م قمغم ذط اخلٞم٤مر همػم اجلقاز  سم٤من اجلقاز وًمٙمـ إّول يٛمٙمـ أن يدومع:

 اعمؽمشم٥م قمغم ٟمٗمس اًمٕم٘مد ُمـ طمٞم٨م هق ٓ ٟمٗمًف يمل يٚمزم حتّمٞمؾ احل٤مصؾ.

سمتّمقر أصمر اجلقاز اًمث٤مسم٧م ًمٚمنمط ُمـ ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمٛمٕم٤موو٦م  واًمث٤مين يٛمٙمـ أن يدومع:

 وآؾم٘م٤مط وآٟمت٘م٤مل.

٤م أن وم٤مًمتح٘مٞمؼ أن ي٘م٤مل: إن اخلٞم٤مر إُم٤م أن يٚمتزم سم٤مٟمف طمٙمؿ ووٕمل اقمت٤ٌمري. وإُم

 يٚمتزم سم٤مٟمف أُمر اٟمتزاقمل قمـ طمٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤مٟمٗم٤ًمخ اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٗمًخ.

ومٕمغم إّول، ومحٞم٨م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ صمٌقت طمٙمٛملم اقمت٤ٌمريلم ذم ُمقوقع واطمد مل 

ّٓ سمٚمح٤مظ أصمر اخلٞم٤مر ٟمٗمًف ومٞمٚمتزم سم٤مًمت٠ميمد. وىمد ُمّر ذم  يٙمـ ُم٤مٟمع ُمـ صمٌقت اخلٞم٤مر اعمتٕمدد إ

 ظمٞم٤مر احلٞمقان شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمف.

اًمث٤مين ـ وهق إىمقى سمٜمٔمرٟم٤م ـ ومٌام أٟمف يٛمتٜمع شمٕمدد طمٙمؿ اًمِم٤مرع سم٤مٟٓمٗم٤ًمخ وقمغم 

ّٓ ٟٓمٗم٤ًمخ واطمد، ومال يتّمقر شمٕمدد اخلٞم٤مر ذم آن واطمد، وم٢مذا  ًمٕمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م إ

 اضمتٛمع ؾم٤ٌٌمن ًمٚمخٞم٤مر شمداظمال وأصّمر اعمجٛمقع ذم حت٘مؼ احلٙمؿ اًمنمقمل.

٤مر ُمع ضمقاز اًمٕم٘مد ـ وإٟمام يت٠مشمك وًمٙمـ هذا اعمٕمٜمك ٓ يت٠مشمك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذط اخلٞم

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ظمٞم٤مريـ ٟمًٌتٝمام إمم اًمٕم٘مد قمغم طمد ؾمقاء سمٛمالطمٔم٦م دًمٞمٚمٝمام ـ وذًمؽ ٕن 

                                                
 .1/579اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)
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اعم٘مّمقد سم٤مًمنمط هق رومع أصمر اًمٕم٘مد اًمقاىمع سمحٞم٨م ي٘مّمد أٟمف ًمف احلؼ ذم رومٕمف، وهذا إٟمام 

أصمره هق اعمٚمٙمٞم٦م  يت٠مشمك ومٞمام إذا يم٤من أصمر اًمٕم٘مد ذم ٟمٗمًف هق اعمٚمٙمٞم٦م اعمًتٛمرة. أُم٤م إذا يم٤من

 اعمحدودة سمٕمدم اًمٗمًخ ومال ُمٕمٜمك ٓؿمؽماط حتديده٤م سم٤مًمٗمًخ.

وسم٤مجلٛمٚم٦م، ذط اخلٞم٤مر ذم ـمقل احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ًمٚمٕم٘مد ُمـ ًمزوم وضمقاز، ومال 

يّمح أن يث٧ٌم ومٞمام يم٤من طمٙمؿ اًمٕم٘مد هق اجلقاز وحتدد أصمره سم٤مًمٗمًخ، إذ هذا اعمٕمٜمك هق 

 .(1)شؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمف مل يّمح اًمنمط اعم٘مّمقد سمنمط اخلٞم٤مر وم٢مذا ومرض صمٌقشمف ذم ُمرطمٚم٦م

 قمدم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اإلي٘م٤مقم٤مت

 »ىم٤مل اًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم: 
ٍ
وأُّم٤م اإلي٘م٤مقم٤مت ومال داري ظمٞم٤مر اًمنمط وهمػمه ذم رء

ُمٜمٝم٤م، ٓسمتٜم٤مء اإلي٘م٤مع قمغم اًمٜمٗمقذ سمٛمجّرد اًمّمٞمٖم٦م، واخلٞم٤مر يٜم٤مذم ذًمؽ، وّٕن اعمٗمٝمقم ُمـ 

ٌّف ، واإلي٘م٤مع إّٟمام ي٘مقم (3)ٚمٞمف مجٚم٦م ُمـ إظم٤ٌمرقم (5)اًمنمط ُم٤م يم٤من سملم اصمٜملم يمام يٜم

ومال خيتّص اعمٜمع سم٤مًمٓمالق واًمٕمتؼ واإلسمراء يمام شمقمهف سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات. ويرؿمد إمم ذًمؽ 

اطمت٩ّم قمغم ُمٜمع ضمري٤مٟمف ذم اًمٓمالق سمخروضمف قمـ اًمٕم٘مقد، وُم٘متْم٤مه ُم٤م  (4)أّٟمف ذم اًمنائر

تّم٤مصف سم٤مًمثالصم٦م. وىمد طمٙمك ذم ذيمرٟم٤مه ُمـ اـّمراد اعمٜمع ذم ؾم٤مئر اإلي٘م٤مقم٤مت وقمدم اظم

اإلمج٤مع قمغم اعمٜمع ذم  (6)اإلمج٤مع قمغم اعمٜمع ذم اًمٓمالق واًمٕمتؼ. وذم اعم٤ًمًمؽ (5)اعمًٌقط

                                                
 .1/581اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)

 ٟمًخ٦م سمدل.ش ٟمٌف» (5)

ُمـ أسمقاب  7، اًم٤ٌمب 18/18، و 6، اًم٤ٌمب 18/16، و 3، اًم٤ٌمب 18/11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 اخلٞم٤مر.

 .5/546اًمنائر  (4)

 .5/81اعمًٌقط  (5)

 .3/515ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (6)
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 .(5)شٟمٗمك اخلالف قمـ قمدم ضمري٤مٟمف ذم اًمٕمتؼ واًمٓمالق (1)اًمٕمتؼ واإلسمراء. وذم اًمنائر

أُّم٤م اإلي٘م٤مقم٤مت وم٤مًمٔم٤مهر قمدم اخلالف ذم قمدم دظمقل »وىم٤مل اًمِمٞمخ إقمٔمؿ: 

 .(3)شٞم٤مر ومٞمٝم٤م...اخل

 وىمد ذيمر اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم وضمف ذًمؽ أُمقرًا:

 ي٘مقم سمقاطمد. صمٜملم واإلي٘م٤مع إٟمامإأّن اعمٗمٝمقم ُمـ اًمنمط ُم٤م يم٤من سملم  إّول:»

سم٤من اعمراد أن اًمنمط ٟمٗمًف يت٘مقم سمِمخّملم اعمنموط ًمف  وردر هذا إُمر:

واعمنموط قمٚمٞمف ٓ أٟمف يٕمتؼم أن يٙمقن ُمقوققمف ُمت٘مقُم٤ًم سم٤مٓدا٤مب واًم٘مٌقل، سمؾ ٟمٗمس 

اًمنمط ًمف ادا٤مب وىمٌقل وإن طمّمؾ وٛمـ اإلي٘م٤مع، وًمذا ّسح سمجقاز قمتؼ اًمٕمٌد 

 ة قمٚمٞمف وًمزوم اًمنمط سم٘مٌقل اًمٕمٌد.واؿمؽماط ظمدُم٦م ُمدّ 

ُمـ اٟمٍماف اًمنمط إمم ُم٤م يم٤من ذم وٛمـ اًمٕم٘مد  (4)اًمِمٞمخ ُم٤م ذيمره اًمث٤مين:

 ُمـ شمٗمًػم اًمنمط سم٤مًٓمتزام ذم وٛمـ آًمتزام. (5)سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ورد ذم اًم٘م٤مُمقس

ُمٜمع دقمقى آٟمٍماف. وآي٘م٤مع أيْم٤ًم اًمتزام ومال فمٝمقر ًمالًمتزام ذم إرادة  وومٞمف:

 اًمٕم٘مد.

ي٘م٤مقم٤مت ذم ُمـ قمدم ُمنموقمٞم٦م اًمٗمًخ ذم آ (6)ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ اًمث٤مًم٨م:

٦م، وىمد ٜماجلٛمٚم٦م، ومال يّمح اؿمؽماـمف ٕٟمف يٙمقن ُمـ اًمنمط اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمً

 قمروم٧م وضمٝمف ومٞمام شم٘مدم.

                                                
 .5/546اًمنائر  (1)

 .14/518ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)

 .5/148اعمٙم٤مؾم٥م  (3)

 .5/149اعمٙم٤مؾم٥م  (4)

 ش.اًمنمط»، ُم٤مدة 5/368اًم٘م٤مُمقس  (5)

 .5/151اعمٙم٤مؾم٥م  (6)
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هق أٟمف ٓ يتّمقر اًمٗمًخ ذم ُمقرد آي٘م٤مقم٤مت ومْماًل قمـ صح٦م  واًمتح٘مٞمؼ:

اؿمؽماـمف، سمٞم٤من ذًمؽ: أن اًمٗمًخ قم٤ٌمرة قمـ رومع إصمر ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌ٘م٤مء وًمذا يؽمشم٥م قمٚمٞمف 

طمٞمٜمف ٓ ُمـ طملم اًمٕم٘مد. وهذا إٟمام يتّمقر ومٞمام يم٤من ٕصمر اعمٕم٤مُمٚم٦م صمٌقت  أصمر اًمٕمدم ُمـ

 اؾمتٛمراري يمل يرشمٌط اًمٗمًخ سمف، يم٤معمٚمٙمٞم٦م ذم سم٤مب اًمٌٞمع.

ّٓ ومال ُمٕمٜمك ًمٗمًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم ُمرطمٚم٦م طمدوصمٝم٤م، ٟٓمٍماُمٝم٤م. وم٤مًمٗمًخ إٟمام  وإ

 يتٕمٚمؼ سمام ًَمف سم٘م٤مء.

ٕمتؼم اًمِم٤مرع اؾمتٛمراره ٓطمتٞم٤مج وهذا إٟمام يتؿ ومٞمام إذا يم٤من أصمر اعمٕم٤مُمٚم٦م وضمقدي٤ًم ي

سم٘م٤مء اًمقضمقد إمم قمٚم٦م وهل آقمت٤ٌمر اعم٥ًٌم قمـ اًمٕم٘مد. أُم٤م إذا يم٤من إصمر قمدُمٞم٤ًم ومال 

ُمٕمٜمك ًمٚمٗمًخ ومٞمف، إذ سم٘م٤مء اًمٕمدم ًمٞمس سمقاؾمٓم٦م شم٠مصمػم اعمٕم٤مُمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واؾمتٛمرار آقمت٤ٌمر، 

ُم٤م سم٘م٤مء ومٝمق يٜمِم٠م سمؾ سمقاؾمٓم٦م قمدم حت٘مؼ ُمٜمِم٠م اًمقضمقد، وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م شم١مصمر ذم اًمٕمدم طمدوصم٤ًم وأ

ُمـ قمدم قمٚم٦م اًمقضمقد. ومٕمدم اًمزوضمٞم٦م سم٘م٤مء ـ سمٕمد اًمٓمالق ـ ًمٞمس سمت٠مصمػم اًمٓمالق سمؾ ًمٕمدم 

ُم٤م يقضم٥م اًمزوضمٞم٦م، واٟمام ي١مصمر اًمٓمالق ذم رومع اًمزوضمٞم٦م طمدوصم٤ًم ٓ أيمثر. ومال يتّمقر 

 يمل يّمح اٟمٗم٤ًمظمٝم٤م وومًخٝم٤م. ءًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م ذات إصمر اًمٕمدُمل سم٘م٤م

سمراء واًمٕمتؼ وٟمحقه٤م إٟمام شم١مصمر ذم ـ اًمٓمالق واإلي٘م٤مقم٤مت اعمذيمقرة ُماإل وسمام أنر 

 رومع احلٙمؿ اًمقضمقدي اًمث٤مسم٧م، ومال سم٘م٤مء هل٤م، ومال ومًخ هل٤م. ومتدسمر وٓ طمظ.

وأُم٤م اًمرضمقع ذم سم٤مب اًمٓمالق، ومٝمق ًمٞمس ومًخ٤ًم ًمٚمٓمالق، سمؾ هق إقم٤مدة ًمٚمزوضمٞم٦م 

 وًمذا يًٜمد إمم اًمزوضم٦م ومٞم٘م٤مل رضمع سم٤مًمزوضم٦م. وم٤مًمتٗم٧م.

 .(1)شطهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم ظمٞم٤مر اًمنم

ـْ يمت٤مب  اجلزُء اًمٕم٤مذوإمم هٜم٤م شمؿ   اًم٘مًؿ إّول ُمـ اخلٞم٤مرات، وأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦مُِم

سمٕمد شمدريًف ذم  1441ذم ًمٞمٚم٦م ؾم٤مومر ص٤ٌمطمٝم٤م قمـ يقم اإلصمٜملم اخل٤مُمس ُمـ رسمٞمع أظمر 

                                                
 .585و  1/581اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك، اخلٞم٤مرات  (1)
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ؾمفاحلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٢مصٗمٝم٤من قمغم يد   يم٤من اهلل ًمف. ه٤مدي اًمٜمجٗملاًمٕمٌد  ُُمَدرِّ

وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وصغم اهلل قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم واحلٛمدهلل أّوًٓ وآظمرًا 

 (1)اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.

 

 

 

                                                
وىمد شمؿ شمّمحٞمح هذه إوراق ذم ُم٤ًمء يقم اإلصمٜملم اًم٤ًمسمع واًمِمٕمريـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخلػم  (1)

ٗمٝم٤م اًمٕمٌد ه٤مدي اًمٜمجٗمل واحلٛمدهلل أّوًٓ  1443 ذم ُمٙمت٦ٌم واًمدي وذم ضمقاره ضحيف اًمٓم٤مهر سمٞمد ُم١مًمِّ

 وآظمرًا.
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 351 ........................................................... ـ اقمت٤ٌمر اخلٓمقة5

 355 ......................................................... ـ اقمت٤ٌمر ظمٓمقات3

 356 .................................... صمّؿ إّن هٜم٤م ىمقٓن مل يرد ذم اعمٙم٤مؾم٥م ومه٤م:

 356 ............................................... ـ صمالث ظمٓمقات قمغم إىمؾ4
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 416 ..................................................................... دًمٞمؾ ىمقل اعمِمٝمقر

 416 .................................................. اؾمتدٓل اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين ًمٚمٛمِمٝمقر

 417 .................................................................... دًمٞمؾ ىمقل اسمـ زهرة

 417 ............................................... إّول: ]أن اخلٞم٤مر يدظمؾ إذا صم٧ٌم اًمٕم٘مد[»

 419 ................................................................. اًمث٤مين: ]آؾمتّمح٤مب[

 419 .......................................... اًمث٤مًم٨م: ]إن شمٚمػ احلٞمقان ذم اًمثالصم٦م ُمـ اًم٤ٌمئع[

 411 ................................................................... اًمراسمع: اًمقضمف اًمٕم٘مكم
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 418 ..................................................................... سمزُم٤من اًمٕم٘مد شمتٛم٦م: اعمراد

 451 .................................................................. ُم٠ًمًم٦م: اعمراد ُمـ صمالصم٦م أّي٤مم

 456 .................................. ومرع: ًمق وىمع اًمٌٞمع سملم اًمٓمٚمققملم أو ذم أوائؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس

 459 .............................................................. ُم٠ًمًم٦م: ُمً٘مٓم٤مت ظمٞم٤مر احلٞمقان

 459 ........................................................................... أطمده٤م ]وصم٤مٟمٞمٝم٤م[:

 431 ........................................................................... اًمث٤مًم٨م: اًمتٍمف

 435 ......................................................... اعم٘م٤مم إّول: ذم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة

 434 .................................................... اعم٘م٤مم اًمث٤مين: ذم اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت

 439 ........................................................................ أُمران ٓسمد ُمـ سمٞم٤مّنام

 439 .................................... إُمر إّول: ذم اًمٜم٦ًٌم سملم إطمداث احلدث واًمتٍمف

 441 .........................................إُمر اًمث٤مين: ذم سمٞم٤من اجلزاء ذم صحٞمح٦م اسمـ رئ٤مب

 441 ............................................................... اعمحتٛمالت ذم اًمرواي٦م

 443 ........................................................................ خمت٤مر اًمِمٞمخ

 444 ......................................... قمغم اًمِمٞمخ ورّدهإؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اًمرؿمتل 

 445 .................................. إؿمٙم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمًّٞمد اخلقئل قمغم اًمِمٞمخ ودومٕمف

 446 ........................................................ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ُم٤م ىمّقاه اًمِمٞمخ

 446 ............................. اؾمت٘مر سمف اعمحّ٘مؼ آصٗمٝم٤مين ُمـ اًمقضمقه واعمٜم٤مىمِمتفُم٤م 

 449 ........................................................ اعمخت٤مر ذم ُمدًمقل اًمرواي٦م

 451 .......................................................... ذم اعمرضمع طملم إمج٤مل اعمراد

 453/  اًمث٤مًم٨م: ظمٞم٤مر اًمنمط

 455 ........................................................................... أدًم٦م ظمٞم٤مر اًمنمط

 455 ............................................................................. ـ اإلمج٤مع1

 456 ..................................................................... ـ اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م5

 457 .................................................................... ـ اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م3

 461 ............................................................... وأُّم٤م اعم٤ًمئؾ شمتؿ سم٘مرار اًمذيؾ:

 461 ........................................................................... اعم٠ًمًم٦م إومم



 599 ومٝمرس اعمٓم٤مًم٥م

 461 ....................................................... اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم ًمزوم شمٕمٞملم اعمدة

 465 .................. اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: ىمد قمروم٧م ًمزوم شمٕمٞملم ُمدة اخلٞم٤مر وسمٓمالن اًمٕم٘مد سمجٝم٤مًمتٝم٤م

 469 ....................................................... اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م: ُمٌدأ ظمٞم٤مر اًمنمط

 473 ............................................................................... شمٜمٌٞمف

 474 .................................................. اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم: ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل

 475 ....................................... اجلٝم٦م إومم: ذم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل»

 475 ............................................... اًمٜم٘مٓم٦م إومم: ذم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة

 476 .................................. اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم سمٞم٤من اعم٤مٟمع اًمثٌقيت ُمـ اًمّمح٦م

 484 ........................ اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم اًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمألضمٜمٌل

 495 ..................................... اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم اؿمؽماط ىمٌقل إضمٜمٌل وقمدُمف»

 499 ................................. اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم ضمقاز إؾم٘م٤مط ظمٞم٤مر إضمٜمٌل وقمدُمف

 511 .......... اجلٝم٦م اًمراسمٕم٦م: ذم اؿمؽماط ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م ُمـ ىمٌؾ إضمٜمٌل وقمدم اؿمؽماـمٝم٤م

 514 ....................................... اجلٝم٦م اخل٤مُم٦ًم: ذم طمٙمؿ ضمٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٚمٛمتٕمدد

 517 ....................................................... اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: اؿمؽماط اعم١ماُمرة

 513 .................................................................... إؿمٙم٤مٌل وضمقاسمف

 515 ......... شمٜمٌٞمٌف: هؾ قمغم اعمًت٠مَُمر )سم٤مًمٗمتح( ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اعمًت٠مُِمر )سم٤مًمٙمن( ذم أُمره؟

 515 .............................................................. اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: سمٞمع اخلٞم٤مر

 517 ................................... إُمر إّول: وضمقه اقمت٤ٌمر رّد اًمثٛمـ ذم هذا اخلٞم٤مر

 551 ........................................................................ إُمر اًمث٤مين

 554 ....................................................................... إُمر اًمث٤مًم٨م

 557 .............................................. إُمر اًمراسمع: ذم ُم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مر

 557 ....................................................................... إّول: آؾم٘م٤مط

 531 .......................... اًمث٤مين: ـ مم٤م يً٘مط سمف هذا اخلٞم٤مر ـ : اٟم٘مْم٤مء اعمدة وقمدم رد اًمثٛمـ

 535 ............................................................. اًمث٤مًم٨م: اًمتٍمف ذم اًمثٛمـ

 537 ............................. إُمر اخل٤مُمس: ًمق شمٚمػ اعمٌٞمع أو اًمثٛمـ ىمٌؾ اًمرد أو سمٕمده

 537 .............................................. اًمٜم٘مٓم٦م إومم: ذم طمٙمؿ شمٚمػ اعمٌٞمع
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 543 .............................................. اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم طمٙمؿ شمٚمػ اًمثٛمـ

 547 ............... سمٞم٤من قمدم اعمٜم٤موم٤مة سملم ىم٤مقمديت اًمتٚمػ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر واخلراج سم٤مًمْمامن

 551 ................ سمدوٟمفإُمر اًم٤ًمدس: رّد اًمثٛمـ إمم اًمقيمٞمؾ أو اًمقزم ُمع اًمتٍميح سمف أو 

 554 ....................................................... إُمر اًم٤ًمسمع: رّد سمٕمض اًمثٛمـ

 557 ..................................... إُمر اًمث٤مُمـ: اؿمؽماط اعمِمؽمي اًمٗمًخ سمرد اعمثٛمـ

 561 .......................................... اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم همػم اًمٌٞمع

 561 ................................................... ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م

 571 .................................. أـ ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ُمـ ومًخٝم٤م سمخٞم٤مر اًمنمط

 577 ................................. ب ـ وُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل اظمتٚمػ ذم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ومٞمف

 577 .......................................................................... ـ اًمقىمػ1

 584 ......................................................................... ـ اًمّمدىم٦م5

 587 ......................................................................... ـ اًمّمٚمح3

 589 ......................................................................... ـ اًمْمامن4

 591 .......................................................................... ـ اًمرهـ5

 591 ......................................................................... ـ اًمٍمف6

 595 .......................................................................... سم٘مك هٜم٤م أُمران

 596 ................................................ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة

 597 .............................................. قمدم ضمري٤من ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اإلي٘م٤مقم٤مت




